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บานแพนก

ขอมอบแดมวลมิตรทีช่ ิดใกล
ขอมอบไวแดเพื่อนพองแลนองพี่
ขอมอบแกศิษยรักที่ภักดี
เพิ่มสีสันไพทีประวัติศาสตรไทย
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บรรพที่ 1
สารบาญ
คําปรารภ
ยอนคิดพินิจปรัชญ ราษฎร-รัฐกับการศึกษาไทย: คนไทยกับการเขาสู
สังคมยุค AI+Robotics
ตอนที่ 1
1 ความนํา
1.1 ความสําคัญของเรื่องที่วิจัย
1.2 สถานภาพการศึกษาในปจจุบันเกี่ยวกับการศึกษาไทย
2 การศึกษาของไทยสมัยกอนรับอิทธิพลตะวันตก
2.1 พื้นฐานดานสังคมและวัฒนธรรมกับการเรียนรูของคนไทใน
อดีต
2.1.1 รากฐานของสังคมเกษตร พิธีกรรม และการเรียนรูเชิง
ประจักษ: วัฒนธรรมดานดนตรี เพลงปฏิพากษและปฏิภาณ
กวี
2.1.2 “การศีกษา” ในสังคมชนเผาไท
3 แนวคิดดานการศึกษาของไทยสมัยกอนการรับวัฒนธรรมตะวันตก
3.1 ความเชื่อในไสยศาสตรและการนับถือครู
3.2 อิทธิพลของพุทธศาสนา: “สุ จิ ปุ ลิ” VS กาลามสูตร
3.3 จริย-อาชีวศึกษา: การปลูกฝงจริยธรรมพรอมกับการฝกฝน
อาชีพ
3.4 จุดมุงหมายของการศึกษาแบบไทย
3.4.1 วัดกับสิกขาบท
3.4.2 การเตรียมคนเขารับราชการของคนชั้นสูง (เจานายและ

หนา
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ขุนนาง) และสิ่งที่เรียนรู
3.4.3 อาชีวและศิลปศึกษา
3.5 ครู สํานักวิชาและการถายทอดความรู
3.6 ผลกระทบของระบบการศึกษาแบบเกาตอภูมิปญญาไทย
3.6.1 ทัศนคติทางลบตอวิชาชีพบางสาขา
3.6.2 ผลกระทบของการอนุ รั กษ ค วามรู ข องสํ า นั ก ต อ
ความคิดสรางสรรค
4 การปรับตัวของไทยในสมัยรัชกาลที่ 3 และ 4 แหงกรุงรัตนโกสินทร
4.1 บทบาทของมิชชันนารีโปรเทสแตนทและอิทธิพลของวิชาการ
แบบตะวันตก
4.2 จารึกวัดพระเชตุพน: “หองสมุดเปดแหงแรกของโลก” และ
การปรับเปลี่ยนแนวคิดเรื่องการถายทอดความรูแกสาธารณชน
4.3 สื่อความรูใหมในสังคมไทย: กําเนิดสื่อสิ่งพิมพ
4.4 ผลกระทบของการรับวัฒนธรรมตะวันตก
5 การปฏิรูปการศึกษาของไทย
5.1 การจัดการศึกษาสําหรับคนชั้น สูง การศึกษาในวัง การสง
เจานายและชนชั้นผูดีไปศึกษาตอยังตางประเทศ
5.2 การจัดตั้งกระทรวงธรรมการ
5.3 การจัดตั้งสถาบันการศึกษาที่สําคัญตางๆ
5.4 ผลกระทบ
ตอนที่ 2
ความนํา: การจัดการศึกษาของไทยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.
2475
2.1 การจัดการศึกษาของไทยตั้งแตพ.ศ. 2480 ถึง 2500
2.2 วิกฤตศรัทธาการศึกษาไทย: วิกฤตศรัทธาครู-อาจารย: การเขาสู
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อาชีพครู-อาจารย
2,3 ปรัชญาการศึกษาไทย
2,4 อุปสรรคของการศึกษาไทย ทางออก และทิศทางสูสังคมไทยใน
อนาคต
2.4.1 มหาวิทยาลัยหรือ “มหาวิทยาหลอก”
2.4.2 อาจารยมหาวิทยาลัยกับงานวิจัย
2.4.3 สภามหาวิทยาลัย
2.4.4 การศึกษากับคนไทยในยุคดิจิทัลและโรบ็อตติก
2.5 Competency-Based System of Education กับอนาคตของสังคมใหม
2.6 บทสรุป
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คนไทยกับการเขาสูสังคมยุค AI+Robotics1
ดร. วินัย พงศศรีเพียร เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

เรามุงหนาไปทางใหนยังไมรู
สับสนอยูในใจใครชวยได
ไดเรียนรูแตไมรกู หู นักใจ
อนาคตเปนอยางไรใครตอบที
1

เอกสารงานวิจัยประกอบการบรรยายตามแผนงานบูรณาการยุทธศาสตรเปาหมาย (Spearhead)
ดานสังคม คนไทยในยุค 4.0 วันอาทิตยที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30–16.30 น. ณ โรงแรม
เซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพมหานคร
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คําปรารภ
บทความวิชาการขนาดยาวนี้ มีที่มาจากการประชุมวิชาการกลุมเล็กๆ ที่
ศาสตราจารย ดร. มิ่งสรรพ ขาวสะอาด ไดจัดขึ้น ณ โรงแรมแหงหนึ่ง เพื่อสนทนา
กันเกี่ยวกับโครงการวิจัยเรื่อง “คนไทยกับสังคมยุค 4.0” และตองการมองเรื่องนี้
จากประเด็นรอบดาน ผูเขียนไดรับรูวา ศาสตราจารย ดร. เจตนา นาควัชระ ผูรอบ
รูเรื่องการศึกษาไทยและผูเขียน จะเขามาเปนผูรวมสนทนาหรือเขียนงานประเภท
กระตุนใหเกิดปฏิกิริยาแกนักวิชาการรุนใหม ซึ่งลวนแตเปนคนเกงที่ศาสตราจารย
มิ่งสรรพ ขาวสะอาดทานไปชักชวนมาทํางานให งานเขียนที่หากตองเขียนตามที่
ผูเขียนเขาใจจะออกมาทํานอง think paper ที่สั้นๆ พอประมาณ ทานอาจารย
เจตนาบอกวาติดภารกิจอยางอื่นมากแลวไมมีเวลาเขียนใหได และตองไปทํางาน
วิจัยที่ตางประเทศ ผูเขียนแสดงความกังวลวา ไมสามารถแทนที่ทานอาจารย
เจตนาไดเพราะไมมีบารมีทางวิชาการพอ แตทานหัวหนาโครงการยืนยันใหผูเขียน
ทําหนาทีแ่ ทนดวยเห็นวาเปนนักประวัติศาสตร และนักประวัติศาสตรตองเชื่อมโยง
อดีตกับปจจุบัน แมผูเขียนเสนอวาคนที่ควรทํางานเรื่องนี้ ควรเปนนักวิชาการดาน
การศึกษา แตมีการสนทนากันวา แมลงวันยอมไมตอมแมลงวัน ผูเขียนยังออกตัว
ด ว ยว า งานวิ จั ย ส ว นตั ว เรื่ อ งอื่ น ก็ ทํ า ให แ ทบไม มีเ วลาอยู แ ล ว เพี ย งแต เคยมี
ประสบการณเขาไปทํางานเปนที่ปรึกษาหรือเขียนงานใหกับสพฐ. บาง และไดเห็น
ปญหาที่มีอยูจริงมากมาย ซึ่งถาเอามาพูดทั้งหมดก็ตองหมางใจกัน อีกประการ
หนึ่ง ผูเขียนไมเคยไดศึกษาเอกสารตนฉบับมากมายนัก แตยังโชคดีที่ไดสําเนางาน
ของศาสตราจารยรอง ศยามานนท เรื่อง ประวัติกระทรวงศึกษาธิการ มาพลิกดู
ไดพบเอกสารตนฉบับจํานวนมากซึ่งทานรวบรวมไว จึงทําใหเบาใจและชวยให
เขียนงานนี้ได
จากความตั้งใจเดิมที่จะเสนอ think paper สั้นๆ เพื่อใหเปนประเด็นอภิปราย
กัน ตนรางที่เขียนขึ้นเพื่อเสนอตอทีป่ ระชุมที่จัดขึ้น ณ งานมหกรรมวิชาการของวช.
เดือนสิงหาคม 2563 ไดกลายเปนบทความขนาดยาวพอสมควร การหาขอมูลเปน
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เรื่องที่คอนขางยากเพราะกระจัดกระจาย บางครั้งตองใชวิธีสัมภาษณผูรูเรื่องดี
แตทานเหลานั้นมักไมตองการเผยตัวตน กระนั้นก็ตาม การวิพากษเปนเรื่องที่ยาก
กวาเพราะทราบดีวา จะตองพบกับปฏิกิริยาที่หลากหลาย ผูเขียนไดพยายามให
ภาพรวมและผลกระทบ โดยพยายามเขาใจระบบการศึกษาในปจจุบันผานภูมิหลัง
ทางประวัติศาสตร ซึ่งเปนผลมาจากการทัศนะของนักประวัติศาสตรคนหนึ่ง อาจมี
ที่ผิดพลาดบาง จึงตองขออภัยลวงหนามา ณ ที่นี้
ผูเขียนใครขอขอบพระคุณศาสตราจารย ดร. มิ่งสรรพ ขาวสะอาดที่เมตตาให
โอกาสทํางานเรื่องนี้ แมวาไมไดออกมาอยางคาดหวัง ขอขอบคุณศาสตราจารย ดร.
เจตนา นาควัชระที่เลาเรื่องการศึกษาไทยที่ไดประสบมาจริงในชวงชีวิตทาน ดร. เตช
บุนนาคซึ่งไดใหขอมูลทีผ่ ูเขียนไมเคยทราบมากอน ขอขอบคุณผูใหขอมูลทานอื่น คือ
รองศาสตราจารย ดร. ศุภการ สิริไพศาล และอาจารยระวิวรรณ ภาคพรต อดีต
ขาราชการ สพฐ. อาจารยสุนทร พรหมรัตนพงศ อดีตผูอํานวยการศูนยเท็คโนโลยี
ทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผูใหขอมูลอีกหลายทานสําหรับขอมูล
เชิงลึก แตไมประสงคใหเอยนาม
ทายสุด ผูเขียนขอย้ําวา ผลงานกึ่งวิชาการนี้เปนการสะทอนทัศนะสวนตัว
ซึ่งคงมีผูไมเห็นดวยจํานวนมาก และคงมีขอผิดพลาดอยูมาก ผูเขียนขอรับผิดชอบ
ขอบกพรองและขออภัยมาลวงหนา ณ โอกาสนี้
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ยอนคิดพินิจปรัชญ รัฐ-ราษฎรกับการศึกษาไทย:
การเขาสูสังคมยุค AI+Robotics
ตอนที่ 1
1 ความนํา
การศึกษาเปนรากฐานสําคัญของความเจริญของมนุษยมาตั้งแตอดีตกาล
และเปนกลไกที่ชวยใหมนุษยสรางสมความรูและถายทอดประสบการณดานตางๆ
จากคนรุน หนึ่ง ไปยั งอีกรุนหนึ่ง ทั้งในดานที่ เป นนามธรรมและรู ปธรรม ดังนั้ น
การศึกษาจึงเกี่ยวของกับแนวคิดเรื่องระบบการสรางองคความรูใหม การถายทอด
ความรู และการนําสิ่งที่ไดจากการเรียนรูไปใชประโยชน ผลกระทบจากการศึกษา
และพัฒนาการดานภูมิปญญาของมนุษยทําใหสังคมมนุษยเปลี่ยนไป ในทํานอง
กลั บกั น สภาพสั ง คมที่ เปลี่ ย นไปอั น เป น ผลมาจากความก า วหน า ของระบบ
การศึกษา ไดมีสวนทําใหคนในสังคมมีความคาดหวังจากการจัดการศึกษาเพื่อ
ตอบสนองความตองการของยุคสมัยดวย ในเวลาเดียวกัน การจัดการศึกษาเปน
เรื่องซับซอนกวาที่คิดและเกี่ยวของกับคําถามหลายคําถาม เชน ใครรับผิดชอบให
การศึกษา (บาน สํานัก วัด และรัฐ ) การศึกษาเพื่อใครและเพื่อจุดประสงคใ ด
ระบบการศึกษาเปนอยางไร (ในแตละชวงเวลา) เนื้อหาของการศึกษาคืออะไร และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเปนอยางไร
การศึ กษาเป น รากฐานของความเจริ ญ ในทุ กด า นของสั ง คม ไม ว า ด า น
วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร หรือเท็คโนโลยี สังคมไทยรวมสมัย
กําลังเปลี่ย นไปอยางรวดเร็วดว ยอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตนแ ละวัตถุนิยม
ผลกระทบของการปฏิวัติดานเท็คโนโลยีการสื่อสาร ปญญาประดิษฐ และหุนยนตร
ทําใหชีวิตมนุษยสะดวกสบายขึ้น และทําใหนักการศึกษาและชนชั้นปกครองตาง
อภิปรายกันอยางกวางขวางวา จะตองปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาเพื่อเตรียมคน
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ไทยเขาสูยุค 4.0 อยางไร เพื่อใหคนรุนใหมอยูไดในสังคมขางหนา และการจัดการ
เรียนการสอนควรเปนไปในลักษณะใดเพื่อใหประเทศไทยแขงขันกับนานาประเทศ
ได อยางไรก็ตาม ไดมีคําถามในทางมนุษยศาสตรวา การปฏิวัติทางดานเท็คโนโลยี
การสื่อสารและดิจิทัลไดนําพาสังคมไปในทางใด และสงผลกระทบตอแนวคิดดาน
การศึกษาอยางไร สิ่งซึ่งเปนที่ประจักษกันดีในดานการศึกษาและเศรษฐกิจคือ
การศึ กษาในสาขาวิ ช าปรั ช ญา วิ ช าหลั ก ที่ เป น รากฐานของภู มิ ป ญ ญา และ
จริยธรรม ไดเสื่อมความนิยมลง ในขณะที่สาขาวิชาที่สงเสริมกิเลศและความลุม
หลงในวัตถุนิยม เชน การบริหารธุรกิจ การตลาด และการใชสื่อโฆษณาไดรับ
ความนิยมอยางสูง นักเศรษฐศาสตรมองวา GDP เปนดัชนีบงชี้ความสําเร็จของ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ แตในโลกความเปนจริง การกระตุนใหคนลุมหลงใน
วัตถุนิยมไดนําไปสูภาวะหนี้สินครัวเรือนที่หนักหนวงขึ้น และขัดแยงกับคําสอนของ
พุทธศาสนา ที่ตองการใหคนถือแนวทางมัชฌิมาปฏิปทา หรือหลักการทางสาย
กลาง
วิกฤติการศึกษาทําใหเกิดคําถามเกี่ยวกับบทบาทและความสําเร็จของระบบ
การศึกษาไทยในปจจุบัน ปญหาเรื่องการขายสลากกินแบงรัฐบาลเกินราคาที่แก
กันไมตก เปนสวนหนึ่งของปญหาดานวัฒนธรรม และความลมเหลวของระบบ
การศีกษาไทยที่ไมอาจปลูกฝงการคิดอยางเปนเหตุเปนผล หรือไสยพาณิชยซึ่ง
สะทอนความลมเหลวของคนไทยในการแยกเรื่องความศรัทธาจากความงมงาย ใน
ที่นี้วัตถุนิยมสมัยใหมจึงถักรอยเขากับไสยนิยมที่ใชวาจะมีขอบเขตอยูเฉพาะคนชั้น
ลาง หากแตรวมถึงชนชั้นกลางไปถึงชนชั้นสูง ประเด็นสุดทาย ซึ่งไมจําเปนตอง
สําคัญนอยที่สุด คือ การศึกษามีสวนไดมากนอยเพียงใดในการจรรโลงระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย ทั้งนี้โดยปราศจากการครอบงําทางวัฒนธรรมไมวา
ทางตรงหรื อ ทางอ อ ม เพราะสั ง คมใดก็ ต ามจะเจริ ญทางป ญญาก็ เพราะการ
ปลูกฝงใหคนคิดแตกตาง เพราะการศึกษาที่สงเสริมใหคนคิดแตกตางทําใหเกิด
ความสรางสรรค และความคิดสรางสรรคนําไปสูนวัตกรรม
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เวลาที่เขียนงานกึ่งวิชาการเรื่องนี้ ตรงกับชวงเวลาแหงการลุกฮือ (หากใชคํา
นี้ได) ของนักศึกษาและนักเรียนชุมนุมตอตานทางการเมืองและเรียกรองใหมีการ
ปฏิรูปการศึกษาไทยในทุกดาน สาระของการลุกฮือของคนรุนใหมในสังคมดิจิทัล
เปรียบเสมือนการปฏิวัติวัฒนธรรมอยางยอยๆ เพราะไมใชเปนปฏิกิริยาตอตาน
รัฐบาลในการบริหารรัฐกิจ หากยังเปนการตอตานการกดขี่ทางความคิดและการ
ครอบงําทางวัฒนธรรม ปฏิกริยาของคนรุนใหมไมใชเปนผลของระบบการศึกษาที่
ดี แตเปนผลมาจากความลมเหลวของระบบการศึกษาที่ทําใหคนรุนใหมหาความรู
ที่ไมจํากัดจากระบบสื่อสังคม (social media) สมัยใหม
บทความขนาดยาวนี้ไมไดตั้งใจใหเปนวิชาการจัดๆ แตมีจุดมุงหมายใหเปน
เครื่องสะทอนทัศนะของนักประวัติศาสตรคนหนึ่งที่มีตอการศึกษาไทย (ซึ่งนัก
ประวติศาสตรทานอื่นอาจไมเห็นดวย) ประเด็นหลักของผูเขียนวา ตองการเสนอ
ภาพรวมของการศึกษาสยามตั้งแตอดีตมาถึงปจจุบัน ทั้งนี้โดยมีสมมุติฐานวา การ
รับรูความเปนมาของการศึกษาในสังคมสยาม ยอมชวยใหเขาใจปญหาการศึกษา
ไทยในปจจุบันไดดีขึ้น
1.1 ความสําคัญของเรื่องที่วิจัย
คนไทยในสังคมรวมสมัยดูเหมือนจะมีความรูสึกรวมกันวา ประเทศไทย
กําลังอยูในชวงเวลาวิกฤต ไมวาจะเปนเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ กระบวนการ
ยุติธรรม การศึกษา สถาบันสงฆ สังคมและวัฒนธรรม สวนนักวิชาการและรัฐบาล
ในชวงสองทศวรรษที่ผานมาตางไดพูดถึงการปฏิรูป ในดานตางๆ แตผลของการ
ปฏิ รู ป (ถ า มี ) ก็ ไ ม ไ ด ทํ า ให วิ กฤตศรั ท ธานั้ น หมดไป โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ด า น
การศึกษา สําหรับรัฐบาลเสี้ยวประชาธิปไตยชุดปจจุบันไดวางนโยบาย 20 ปเพื่อ
เตรียมคนไทยเขาสู “ยุค 4.0” คนจํานวนมากคงเห็นวา แคคิดก็ผิดแลว เพราะ
สังคมไทยไดรับผลกระทบจากความกาวหนาของเท็คโนโลยีการสื่อสารและเขาสู
ยุค 4.0 เรียบรอยไปแลว เมื่อไมกี่ปมานี้ รัฐบาลไดเปดประมูลคลื่นสัญญาณ
อินเทอรเน็ต 4G สําหรับโทรทัศนดิจิทัล เพียงไมนานบรรดาผูประกอบการก็ขอ

12
ยกเลิ กกิจ การกัน หมด เมื่ อ ไม กี่เดื อนมานี้ กสทช. ก็ เปด ประมูล คลื่น สั ญญาน
อินเทอรเน็ตความเร็วระดับ 5G เรียบรอยไปแลว การเขามาของยุคดิจิทัลและ
ปญญาประดิษฐสงผลดีตอสังคมไทยโดยรวม หาใชสิ่งที่ตองกังวลไม ขอเท็จจริง
แลว นับแตอดีตมามนุษยชาติมีศักยภาพในการปรับตัวใหเขากับเท็คโนโลยีที่เขา
มาใหมเสมอ
เวลาที่พูดถึงวิกฤตการเมือง เศรษฐกิจ กระบวนการยุติธรรม และดานอื่นๆ
เราตองเขาใจตรงกันกอนวา “วิกฤต” ในที่นี้ไมใชเรื่องผลกระทบของ “ยุค 4.0” ซึ่ง
เกิดจากพัฒนาการดานภูมิปญญาของมนุษย แตเปนเรื่องของ “วิกฤตศรัทธา”
หรือการขาดความเชื่อมั่นของสังคมตอแนวคิดเชิงปรัชญา ทิศทาง แนวทางปฏิบัติ
และความโปรงใสของรัฐบาลในการแกปญหาที่ประเทศชาติกําลังเผชิญอยู สิ่งที่คน
ไทยทั่วไปกังขามีมากประการ เชน หลังผานหลายระลอกของการปฏิรูปการศึกษา
โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังพ.ศ. 2521 มาจนถึง 2562 ทําไมคนไทยจึงยังคงขาดความ
เชื่ อ มั่ น ในระบบการจั ด การ และคุ ณ ภาพการศึ กษาไทย ทั้ ง ที่ รั ฐ บาลได ทุ มเท
งบประมาณจํานวนมากในระดับตนๆ เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบาน เชน เราใช
งบประมาณเปนสองเทาของเวียดนาม แตในเวทีการแขงขันระดับโลก เชน เกณฑ
การทดสอบของ PISA ในวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และการอาน นักเรียน
นักศึกษาไทย อยูในระดับต่ํากวาความคาดหวัง แมแตในการทดสอบมาตรฐาน
ความรู ONET ในป ที่ ผา นมาของรั ฐ มนตรี กระทรวง ศึกษาธิ การเมื่ อวั นที่ 27
มีนาคม 2563 ก็คือ “รมว.ศึกษาธิการจอรื้อระบบการวัด”ประเมินผลนักเรียน
หลังเห็นคะแนนสอบโอเน็ตป.6 และ ม.6 ตํ่าทุกวิชาเมื่อเทียบกับป 61 เตือน หนวย
งานเที่เกี่ยวของรวมพลิกโฉมการศึกษา” (รายงานจากหนังสือพิมพเดลินิวส) คํา
แถลงยอมรับความถดถอยของมาตรฐานความรูของนักเรียนในระดับประถมศึกษา
และมั ธ ยมทํา ให เกิ ด ขอ กั ง ขาในการปฏิ รู ปการศึ กษาที่ มีมาต อ เนื่ องที่ เกิ ด จาก
แนวคิดของนักการศึกษาไทย

13
27 มีนาคม 2563
"ครูตั้น" หวงผลสอบโอเน็ตป.6และม.6 ตํ่ากวาป 61
รมว.ศึกษาธิการจอรื้อระบบการวัดประเมินผลนักเรียน หลังเห็นคะแนนสอบ
โอเน็ตป.6 และ ม.6 ตํ่าทุกวิชาเมื่อเทียบกับป 61 เตือน หนวยงานที่เกี่ยว
ของรวมพลิกโฉมการศึกษาไทย ศุกรที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 16.46 น.
เมื่อวันที่ 27 มี.ค. ผูสื่อขาวรายงาน สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
(สทศ.) ไดสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต)
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 และระดับมัธยมศึกษา
ปที่ 6 ประจํ าปการศึกษา 2562 ดัง นี้ คะแนนเฉลี่ ยโอเน็ ต ป.6 วิชา
ภาษาไทยผ ูเข า สอบ จํา นวน 692,721 คน มีค ะแนนเฉลี่ย อย ูที่ 49.07
ภาษาอังกฤษ มีผูเขาสอบ 692,708 คน มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 34.42 วิชา
คณิตศาสตร ผูเขาสอบ 692,673คน มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 32.90 และวิชา
วิทยาศาสตร ผูเขาสอบ 692,705 คน มีคะแนนเฉลี่ย 35.55 คะแนนโอเน็ต
ระดับม.3 วิชาภาษาไทย ผูเขาสอบ 665,638 คน มีคะแนนเฉลี่ย 55,14 วิชา
ภาษาอังกฤษ ผูเขาสอบจํานวน 665,310 คน มีคะแนนเฉลี่ย 33.25 วิชา
คณิตศาสตร ผูเขาสอบจํานวน 665,495 มีคะแนนเฉลี่ย 26.73 และวิชา
ภาษาวิทยาศาสตร ผูเขา สอบ 665,230 คน มีคะแนนเฉลี่ย 30.07 คะแนน
โอเน็ตระดับม.6 วิชาภาษาไทย ผูเขาสอบจํานวน 362,944 คน มีคะแนน
เฉลี่ย 42.21 วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ผูเขาสอบ จํานวน
363,601 คน มีคะแนนเฉลี่ย 35.70 วิชาภาษาอังกฤษ ผูเขาสอบจํานวน
363,678 คน มีคะแนนเฉลี่ย 29.20 วิชาคณิตศาสตรผูเขาสอบ 363,752
คน มีคะแนนเฉลี่ย 25.41 และวิชาวิทยาศาสตร ผูเขา สอบ 363,095 คน มี
คะแนนเฉลี่ย 29.20
ผูสื่อขาวรายงานอีกวา ทั้งนี้ในสวนของคาคะแนนเฉลี่ยโอเน็ตในปการศึกษา
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2562 ระดับป. 6 วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยา
ศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากวาปการศึกษา 2561 และคะแนนโอเน็ตระดับ ม.
3 มีวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร มีคาคะแนนเฉลี่ยโอ
เน็ต ตํ่าวาปการศึกษา 2561 แตในวิชาภาษาไทยมีคะแนนเพิ่มขึ้น ขณะที่
คะแนนโอเน็ตของม.6 ในวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และ
วิทยาศาสตร มีคาคะแนนเฉลี่ยโอเน็ตตํ่ากวาปการศึกษา2561 เชนกัน
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กลาวถึงผลคะแนนการสอบ
โอเน็ตของนักเรียนปการศึกษา 2562 วา ตนไดเห็นขอมูลคะแนนการสอบ
โอเน็ตของปการศึกษา 2562 แลว ซึ่งยอมรับวาเปนเรื่องที่กังวล เพราะ
คะแนนการสอบโอเน็ตของเด็กป.6 และม.6 มีคะแนนคาเฉลี่ยของทุกวิชา
ตํ่ากวาปการศึกษา 2561 ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะเพิกเฉยและ
ไมแกไขในเรื่องนี้เลยไมไดอยางเด็ดขาด แตขณะเดียวกันก็ถือวาสะทอน
ความจริงบางอยางในเรื่องคุณภาพการศึกษา รมว.ศึกษาธิการกลาวตอไป
ว า ทั้ ง นี้ ต นคิ ด ว า ถึ ง เวลาแล ว ที่ ทุกฝ า ยที่ เกี่ ยวข อ งจะร วมกั น พลิ กโฉม
การศึ ก ษาไทย เพราะที่ ผ  า นมาไม ว  า นโยบายต า งๆ ด า นการศึ ก ษาที่
ดําเนินการมายังทําไดไมดีเทาที่ควร ดังนั้นตนขอนําธงที่จะปฎิรูปการศึกษา
รื้อระบบตางๆ ที่จะนําไปสูการวัดและประเมินผลเด็กทั้งหมด แตจะดวย
วิธีการไหน และใชรูปแบบใด จะตองหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของกอน
เพื่อใหการวัดและประเมินผลของนักเรียนมีความเหมาะสมและไมสราง
ภาระใหแกนักเรียนและผูป กครอง เชน เราตองการวัดทักษะอะไรในตัวเด็ก
บาง เปนตน เพราะอนาคตเราตองการสรางความเปนทางการศึกษา
อีกทั้งหลักสูตรการเรียนการสอนกําลังจะปรับใหมเปนการใชหลักสูตรฐาน
สมรรถนะแลว ดังนั้นการวัดและประเมินผลก็จะตองปรับลอตามไปดวย
ผูที่ติดตามขาวการศึกษาของไทยยอมไดยินไดฟงเรื่องการปฏิรูปการศึกษา
มาหลายชวงเวลา แตคนทั่วไปกลับมองการศึกษาไทยวาไดเสื่อมทรุดลง วิกฤต
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ศรัทธาเปนเรื่องของความเชื่อมั่น และในระดับหนึ่งเปนเรื่องที่หลายคนกลาววาเปน
เรื่องของความรูสึก แตความจริงก็คือ วิกฤตเหลานี้เกิดจากปญหาที่มองเห็นอยาง
เปนรูปธรรมเกือบรอบดาน นับแตระดับประถมศึกษาไปถึงอุดมศึกษา มีการบนกัน
มากวา นอกจากในบางกรณีที่เปนขอยกเวน คนรุนใหมมักเขียนหนังสือผิดๆ ถูกๆ
และเขียนเชิงพรรรณนาไมได ทักษะพื้นฐานที่ควรมีอยูก็หายไป เชน เลขคิดในใจ
การอ านจั บในความและย อความ (précis) การคิ ดเชิ งวิ เคราะห และความคิ ด
สรางสรรค เราไดยินกันมาจนรูสึกเฝอเรื่องการศึกษาเชิงพาณิชย การขายปริญญา
บัตรผาน “หลักสูตรพิเศษ” ที่สถาบันตางๆ เปดสอนอยางผิดกฎหมาย ในเรื่องการ
พัฒนาประเทศ รัฐบาลมีนโยบายที่จะใหการศึกษามีบทบาทในการสรางนวัตกรรม
ตองการสรางสิ่งที่เรียกวา แบรนดไทยแลนด เพื่อใหประเทศไทย “มั่งคั่ง ยั่งยืน
และมั่นคง” แตสิ่งที่วัดความสําเร็จของระบบอุดมศึกษาไทย เชน สถานภาพของ
มหาวิ ทยาลั ย ไทยในการจั ด อั น ดั บโลกบ ง ชี้ ว า สถาบั น อุ ด ม ศึ กษาของเรายั ง
หางไกลจากการเปน มหาชั้นนําของโลก ในการประเมินลาสุดของ QS World
University Rankings® 2021 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อยูในลําดับที่ 208 สิ่งที่
เปนรากฐานของความสําเร็จ คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการสราง
นักวิจัย ในเวลานี้ เรายอมทราบกันดีวา ระบบการวิจัยของไทยและมหาวิทยาลัย
กําลังชะงัก ปนปวน ไรทิศทาง ขาดผูนําทางปญญาและขาดนักปฏิบัติที่เกง
เทาที่ผานมา รัฐบาลและนักการศึกษาที่ตองการเกาะกระแสนักการเมือง
พอใจที่จะพูดถึงสิ่งที่เปนรูปธรรมดานเดียว เชน การวิจัยเชิงพาณิชยและนวัตกรรม
การให ค วามสํ า คั ญ แก วิ ทยาศาสตร เท็ค โนโลยี เศรษฐศาสตร คณิ ต ศาสตร
(STEM) สายเดียว ทั้งนี้โดยลืมความเปนมนุษย คือ A (Arts) ซึ่งเมื่อรวมแลวควร
เปน STEAM เมื่อกลาวถึงประเด็นนี้ หลายคนลืมไปวา สิ่งที่จรรโลงประเทศไทยไว
คือ มรดกวัฒนธรรม ซึ่งแปรรูปเปนทรัพยากรทางวัฒนธรรมไมวาจะแตะตองได
หรือแตะตองไมได หากแตสัมผัสไดดวยความรูสึกและสุนทรียรส รายไดอยาง
มหาศาลด า นการท อ งเที่ ย วมาจากทรั พ ยากรวั ฒ นธรรมเช น เดี ย วกั บ

16
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แต การส ง เสริ มงานวิ จัย เพื่ อ ใช ประโยชน จ ากทรั พ ยากร
วัฒนธรรมกลับมีนอย หรือถามีก็ขาดคุณภาพที่พึงประสงค
วิกฤตการศึกษามาจากการที่สังคมขาดความเชื่อมั่นในประเด็นตอไปนี้คือ
การเขาสูอาชีพ คุณภาพ และแนวทางการพัฒนาครูอาจารย มาตรฐานการศึกษา
และการจัดการศึกษาที่ตรงความคาดหวังของสังคม การปฏิรูปการศึกษาเทาที่
ผานมาประสบความลมเหลวเกือบสิ้นเชิง หากจะไมกลาววาโดยสิ้นเชิง เพราะ
ความลมเหลวของระบบการศึกษาไดสงผลกระทบตอสังคมไทยอยางใหญหลวง
สังเกตไดจากกิจกรรมที่ยิ่งใหญที่สุดของคนไทย คือ การฟงตัวเลขที่ออกในวันออก
สลากกินแบงรัฐบาล สวนจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพและในกลุมคนชั้น
นํา (โดยเฉพาะนักการเมือง) ไดกลายเปนอดีตไปแลว สําหรับชาวบานรานตลาด
แลว นโยบายของรัฐไดทําใหตองยอมรับการขาดดุลยภาพดานการศึกษา และ
ความเหลื่ อ มล้ํ า ที่อ ยู บนพื้ นฐานของฐานะทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม เมื่ อ เดื อ น
กุมภาพันธที่ผานมา (2563) มีนักเรียนสมัครสอบเขาเรียนตอที่โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาจํานวนกวา 10,000 คน กรณีนี้สวนหนึ่งเปนเรื่องคานิยมสังคม แตก็
เปนเครื่องบงชี้วา การปฏิรูปการศึกษาไมไดทําใหโรงเรียนมีมาตรฐานใกลเคียงกัน
และการที่ โ รงเรี ย นมีห ลายสัง กั ด อัน เนื่ องมาจากการกระจายอํ า นาจการจั ด
การศึกษาไมไดเปนหลักประกันวามาตรฐานของโรงเรียนที่ขึ้นกับหนวยงาน เชน
กรุงเทพมหานคร หรือองคการบริหารสวนตําบลจะดีขึ้น การขาดความเชื่อมั่นใน
การจั ดการศึกษาของรัฐ เห็น ไดชัด จากการที่ผูมีฐ านะทางเศรษฐกิจ ดีพอใจส ง
ลูกหลานเขาเรียนในโรงเรียนนานาชาติทั้งที่คาเลาเรียนแพงมาก
ในระดับอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษาทําใหเกิดปนปวนไปทั้งระบบอยาง
ไมเคยมีมากอน สภาการศึกษาแหงชาติ ซึ่งเมื่อแรกตั้งมีบทบาทเปนหนวยงาน
กลางทํางานวิจัยดานการศึกษา เพื่อเชื่อมโยงและกําหนดทิศทางการศึกษาของ
ชาติไดบทหมดบทบาทไป หนวยงานตั้งใหมเชน สมศ. และสทศ. นอกจากสราง
ความทุกขอยางมหันตตอครูอาจารยดวยสารพัดแบบประเมินแลว ยังไมไดชวยให
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มาตรฐานการศึ กษาดี ขึ้ น ในการปฏิ รู ป แต ล ะครั้ ง ผู มีอํ า นาจคิ ด ถึ ง แต ร ะบบ
โครงสรางเพื่อจะเอาคนไปลงในตําแหนงตางๆ ทั้งนี้โดยไมคอยมีใครพูดถึงปญหา
เรื่องคุณภาพครู รัฐบาลพลามวาตองเตรียมคนไทยรุนใหมเขาสูสากลสภาพในยุค
4.0 และเพื่อการแขงขันในระดับนานาชาติ แตปรากฏวา การสอนภาษาอังกฤษ
กลับลมเหลว นักเรียนและนักศึกษาไทยไมสามารถสื่อสารดวยภาษาดังกลาวอยาง
มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ นอกจากนั้ น ครู ไ ม ส ามารถสอนวิ ชา เช น ฟ สิ ก ซ เคมี และ
คณิ ต ศาสตร ส มั ย ใหม ที่ เ ป น รากฐานของวิ ท ยาศาสตร ป ระยุ ก ต ไ ด กลุ ม
มหาวิทยาลัยใหมที่ยกฐานะขึ้นมาจากวิทยาลัยครูและวิทยาลัยเท็คนิค เปนไกที่
ตองการไปวายน้ําอยางหงส ทําใหละทิ้งปรัชญาเดิมของผูกอตั้งสถาบันในการที่จะ
สรางสถาบันที่เชี่ยวชาญเรื่องอาชีวศึกษาชั้นสูงและการผลิตครูไป จนสงผลกระทบ
ตอการพัฒนาประเทศ
เรื่องของการวิจัยในระดับอุดมศึกษามีความเกี่ยวของกับปญหาสามประการ
คือ ทุนวิจัย นักวิจัย และผลงานวิจัย รัฐมีนโยบายสงเสริมมหาวิทยาลัยไทยใหอยู
ในอันดับที่สูงขึ้นในเวทีโลก ขอสมมุติฐานเดิม คือ มหาวิทยาลั ยไทยขาดทุนวิจัย
(ซึ่งก็เปนเรื่องจริง) แตปญหานี้กลับกลายเปนเรื่องรองเมื่อประเทศไทยมีทั้งสภา
วิจัยแหงชาติและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใหการสนับสนุนเรื่อง
ทุนวิจัยอยู ปญหาใหญกลับไปตกอยูที่นั กวิจัยหรืออาจารย มหาวิทยาลัยซึ่งไม
สมัครใจทํางานวิจัยที่จริงจัง โดยเฉพาะอยางยิ่ง อาจารยสายมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ซึ่งมีจํานวนมากกวาสายวิทยาศาสตร และขอสุดทายผลงานวิจัยก็
ออกต่ํากวามาตรฐานหรือเปนงานวิจัยที่ไมกอใหเกิดปญญาหรือประโยชนตอการ
พัฒนาประเทศ ดังนั้น ปญหาใหญจึงอยูที่อาจารยมหาวิทยาลัยมากกวาสิ่งอื่น คือ
ขาดทักษะในการทําวิจัย เมื่อราว 15 ปกอน วงการวิชาการพูดถึงเรื่องของความ
เปนเลิศทางวิชาการ และในพ.ศ. 2548 สถาบันคลังสมองไดสนับสนุนโครงการ
วิจัยเรื่อง “สถานภาพและความสามารถในการแขงขันทางวิชาการดานสังคมศาสตร
และมนุ ษยศาสตร” อั นเปน สวนหนึ่ งของโครงการวิจั ยชุด “สถานภาพและ
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ความสามารถดานการแขงขันทางวิชาการดานวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกต
สั ง คมศาสตร มนุ ษยศาสตร และศิ ล ปะ” ข อ สรุ ปที่ น า สนใจคื อ ในขณะที่
มหาวิทยาลัยตางๆ ขาดแคลนอาจารยที่จบระดับปริญญาเอกและไมสูทํางานวิจัย
กั น กลั บ เกิ ด ปรากฏการณ ส องประการ คื อ การเปลี่ ย นสถานภาพของ
มหาวิ ทยาลั ย ของรั ฐ เป น มหาวิ ทยาลั ย ในกํ า กั บ ของรั ฐ เพื่ อ เพิ่ มศั กยภาพของ
มหาวิทยาลัยไทย (ในขณะที่จุดประสงคแฝงและแทจริงกวา คือ การเพิ่มสตางคใน
กระเป า อาจารย โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ผูบริ ห าร) ปรากฏการณ ที่ ส อง คื อ การ
ขยายตัวของการศึกษาเชิงพาณิชย ซึ่งเกี่ยวของกับการเปดหลักสูตรนานาชาติ
จอมปลอม และหลักสูตรพิเศษระดับปริญญาโทและเอกนอกเวลาราชการ โดย
การจับมือกันระหวางสถาบันครูเกากับอาจารยเกษียณจากมหาวิทยาลัยรัฐหรือ
“ผูรับจางทําไรเลื่อนลอย” หลักสูตรประเภท “จายครบจบแน” ที่ไรคุณภาพและ
ชื่อแปลกๆ ที่กลาวถึงนี้ เปดกันอยูนับรอยโดยสกอ. ทําเอาหูไปนาเอาตาไปไร ยิ่ง
ไปกวานั้น อดีตผูบริหารระดับสูงของสกอ. และนักการเมืองมีสวนเขาไปเกี่ยวของ
ดวยใจเปนธรรม นักสังเกตการณจะติเตียนเดียลวา มหาวิทยาลัยที่ยกฐานะขึ้นมา
ใหมและมหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่งนั กการเมืองตั้งขึ้นฟอกเงินเพียงฟากเดียวมิได
เพราะทายที่สุดมหาวิทยาลัยหลักที่มีชื่อเสียงหลายแหงตางกระโจนขึ้นรถตูไป
ดวยกัน
ปรากฏการณใหมในวงการศึกษาไทยในรอบกึ่งทศวรรษที่ผานมา คือ ธุรกิจ
การขจัดการศึกษา “โรงเรียนนานาชาติ” สําหรับนักเรียนระดับประถมและ
มัธยมศึกษา ซึ่งขยายตัวเพราะวิกฤตความเชื่อมั่นในโรงเรียนรัฐบาลของไทย และ
หลักสูตรพิเศษสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรในระดับอุดมศึกาา ซึ่งเปดสอน
กันเกลื่อนเพราะรัฐบาลสนับสนุนให “วัวปละ” ไปหากินกันเอง อยางไรก็ตาม
ความเสียหายที่เกิดขึ้นแกอุดมศึกษาไทย ทั้งระบบการเรียนการสอนและระบบวิจัย
ของประเทศ มาพรอมกับรัฐบาลชุดปจจุบันที่แตงตั้งคนที่ไมรูเรื่องการศึกษามา
บริหารจัดการการศึกษาของชาติ ซึ่งไมผิดไปกวาการเอานักการตลาดแทนที่จะเอา
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นักเศรษฐศาสตรมากํากับดูแลการเศรษฐกิจของชาติ การออกมาแถลงนโยบาย
กระทรวงดว ยศัพทแ สงประหลาดๆ หรู ๆ ที่ตัว รัฐมนตรีเองไมเข าใจและแมแ ต
นักวิชาการก็ไมเขาใจ ยิ่งนําพาการศึกษาชาติเขารกชัฎหนักเขาไปอีก
วิกฤตศรัทธาดานการศึกษาทําใหเกิดคําถามวา นับแตอดีตมาถึงวันนี้ คน
ไทยเคยยึ ดมั่น ปรั ชญาการศึ กษาอยา งไร คํ าว าปรัชญาในที่ นี้ห มายถึง แนวคิ ด
ความเชื่อทีเ่ ปนรากฐาน และทัศนะของปจเจกบุคคลและของสังคมโดยรวมที่มีตอ
บทบาทและคุ ณ ค า ของการศึ ก ษา เวลาที่ พู ด ถึ ง เรื่ อ งการศึ กษา นั กวิ ช าการ
การศึกษามักนึกถึงการจัดการศึกษา หลักสูตร และวิธีการเรียนการสอน โดยลืม
ไปวาการศึกษาของแตละชาติอยูในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเปนปจจัยที่
ทํ า ให ค นในแต ล ะชาติ ห รื อ กลุ มวั ฒ นธรรมต า งๆ มองบทบาทของการศึ ก ษา
แตกตางกันไป มีขอนาสังเกตวาประเทศในกลุมวัฒนธรรมขงจื่อ เชน จีน ญี่ปุน
เกาหลี เวียดนาม และสิงคโปรบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบ PISA ในระดับสูงสุด
ดังนั้น ภูมิหลังทางวัฒนธรรมจึงมีอิทธิพลระบบการศึกษาโดยรวมและควรเปน
ประเด็นใหยอนพิจารณา
1.2 สถานภาพการศึกษาในปจจุบันเกี่ยวกับการศึกษาไทย
อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการทานหนึ่ง (ดร. วิชัย ตันศิร)ิ ได
ปรารภเมื่อสิบกวาปกอนในงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตแกทานผูหญิงวรุณยุพา สนิท
วงศ ณ อยุธยาวา งานวิจัยดานการศึกษาไทยมีอยูเปนจํานวนมาก แตเปนงานวิจัย
ที่ขึ้นหิ้ง ซ้ําซาก และลอกเลียนตะวันตก เกือบจะทั้งหมดเปนงานวิจัยเชิงปริมาณ
ที่มาเรียกกันในชั้นหลังวา การวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งไมกอประโยชนทางปญญามาก
นั ก สภาพการณ ที่ เ ป น อยู นั บ ว า สวนทางกั บ ความคาดหวั ง ในบทบาทของ
คณะกรรมการการศึ กษาแห ง ชาติ ซึ่ ง ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 14 กุ ม ภาพั น ธ พ.ศ.
2499 ในช ว งรั ฐ บาลจอมพล ป. พิ บู ล สงคราม โดยมีค วามมุ ง หวัง ที่ จ ะพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยใหเปนสถาบันผลิตบัณฑิตใหความรูความสามารถในวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง และตอมาในป พ.ศ. 2501 ไดเปลี่ยนชื่อเปน สภาการศึกษาแหงชาติ
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ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ผูซึ่งเปนประธานสภาการศึกษาแหงชาติดวย
เนื่องจากตองทําหนาที่เสนอนโยบายดานการศึกษาแกรัฐบาล สภาการศึกษา
แหงชาติควรเปนศูนยรวมของนักวิชาการดานการศึกษา ผูซึ่งเสนอผลงานวิจัยที่ใช
เปนรากฐาน ในการเชื่อมประสานระบบการศึกษาของไทยอยางเปนระบบ ตั้งแต
การอนุบาลไปถึงอุดมศึกษา แตดูเหมือนในความเปนจริง สภาการศึกษาแหงชาติ
เป น เหยื่ อ ของระบบราชการไทย ซึ่ ง มี ห ลายหน ว ยงาน หลายเจ า ภาพ หลาย
วัฒนธรรมองคกร ตางคนตางเดิน มหาวิทยาลัยชั้นนํา หรือแมแตหนวยงานใน
กระทรวงศึกษาธิการเองก็ไมไดเห็นความสําคัญของสภาการศึกษา เลขาธิการสภา
การศึ กษาลํ า ดั บต น ๆ อาจมี บารมี เป น ที่ย อมรั บ แม ใ นช ว งแรกตํ า แหน ง นี้ เป น
“รางวัล” แกนักการศึกษาผูใหญในชวงตน แตตอมากลายเปนสุสานหรือ “ทัณฑ
กรรม” รองรับขาราชการระดับสูงที่ถูกโยกยายจากกระทรวงศึกษาธิการหรือ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา การขาดผู นํ า ที่ เ ป น ป ญ ญาชนด า น
การศึกษาทําใหนักวิชาการสาขาศึกษาศาสตรอยูในกลุม rote scholar ลอกเลียน
แนวความคิดของตะวันตก โดยไมทราบบริบทของวัฒนธรรมไทย ในสวนของการ
ปฏิรูปการศึกษา ผูมีอํานาจและนักการเมืองมุงเนนไปที่โครงสรางและการเจียด
ตําแหนงที่ตั้งขึ้นใหมมากกวาจะพูดถึงคุณภาพของครู
ในขณะที่งานวิจัยเรื่องการศึกษาไทยสวนใหญมุงเนนไปที่การจัดการศึกษา
และวิธีการศึกษาซึ่งเปนการตามกระแส เชน การเอาเด็กเปนศูนยกลาง (childcentered learning) และ STEM หรือการสอนใหเด็กรูจักวิเคราะหมากกวาทองจํา
อยางเชน ทองจําบทอาขยาน ความหายนะของการเรียนภาษาไทย โดยเฉพาะการ
เขียนภาษาไทยใหถูกตอง เปนผลมาจากนักวิชาการสติเฟองที่เปลี่ยนระบบการ
สอนใหนักเรียนจํารูปคํามากกวาสะกดคํา จนถึงปดนี้การลอกเลียนแบบตะวันตกก็
กําลังจะเริ่มตนขึ้นใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกา ในเมื่อเขามี competencybase learning เราก็จะตองมีบางในนามของระบบการศึกษาที่เรียกวา “ฐาน
สมรรถนะ”
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ขอที่นาสังเกตเกี่ยวกับงานวิจัยดานการศึกษา คือ มีงานวิจัยจํานวนมากวา
ดว ยเรื่ อ งการจั ด การศึ กษา การจั ด การหลั กสู ต ร การบริห ารการศึกษา การ
ทดสอบ การประเมินผลและอื่นๆ เปนจํานวนหลายพันเรื่อง ซึ่งอาศัยกรอบทฤษฎี
ของตะวันตกโดยไมมีการทาทาย งานวิจัยที่มีสาระเชิงปญญากลับไมมี คนที่จบ
ปริญญาเอกมาแลวไมมีทักษะในการวิจัยที่รอบดาน ผูเขียนไดรับมอบหมายจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมื่อพ.ศ. 2561-2562 ใหดําเนินการ
โครงการพัฒนานักวิจัยรุนใหมสาขามนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปกรรม
เพื่อรับทุนวิจัย แตไม มีผูใดเสนอตัว ทํางานวิจัยหัว ขอที่ผูเขียนตั้ง ไวใหเลย เช น
ธุ ร กิ จ โรงเรี ย นนานาชาติ ใ นประเทศไทย สกอ. กั บ หลั ก สู ต รนานาชาติ ใ น
มหาวิทยาลัยไทย พัฒนาการของการอาชีวศึกษาในประเทศไทย หรือ การศึกษา
เปรียบเทียบการจัดการศึกษาของประเทศไทยกับกลุมประเทศสแกนดิเนเวีย เปน
ตน หากแตยังวนเวียนอยูกับหัวขอประเภททําก็ไดไมทําก็ไดหรือไมทําก็ไมเสียหาย
อะไร เนื่องจากทราบคําตอบลวงหนาอยูแลว
ในรอบหกทศวรรษ (พ.ศ. 2501-2563) ที่ผานมาหลังจากตั้งสภาการศึกษา
แหงชาติแลว วิกฤตศรัทธาที่เกิดแกระบบการศึกษาไทยกลับทวีขึ้น สิ่งที่น าวิตก
คือ รัฐบาลหลายยุคหลายสมัยไดปลอยใหคนในสังคมไทยคอยๆ ขาดความเชื่อมั่น
เพิ่มขึ้นเปนลําดับไดอยางไร ความขัดแยงในแนวคิดและแนวปฏิบัติของคนไทยคือ
รู ป ญ หาและรู วิ ธี แ ก ป ญ หา แต ไ ม ก ล า แก ป ญ หาหรื อ ไม แ ก ป ญ หา เพราะการ
แก ป ญ หาจะกระทบกระเทื อ นไปถึ ง โครงสร า งของระบบการศึ ก ษาและ
ผลประโยชนที่ผูกพันกับโครงสรางนั้น สวนการแกปญหาดานการศึกษาก็ไมคอย
ไดคํา นึงถึ งบริบททางวัฒนธรรม นอกจากการเลีย นแบบทฤษฎีตะวั นตก และ
นักการศึกษาก็แทบจะไมเคยเขาใจศึกษาปจจัยทางวัฒนธรรมเลย ดวยเหตุนี้ เรา
จึงไมเคยพบวานักวิชาการศึกษาไดเขียนงานวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตรการศึกษา
ของไทยไว โดยยอนพินิจกลับไปดูพัฒนาการของการศึกษาไทย ทั้งที่ควรใหทั้ง
ขอมูลและขอคิดที่เปนประโยชนตอการมองไปขางหนา ซึ่งทําใหทราบจุดออนหรือ
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จุดแข็งของคนไทย
1.3 โจทยวิจัยหลัก
ในการเสนอบทความสั้ น ๆ นี้ ผู เ ขี ย นไม ไ ด มี จุ ด ประสงค ที่ จ ะนํ า ข อ มู ล
รายละเอียดมาทวมทับผูอาน ซึ่งผูสนใจรายละเอียดเรื่องพัฒนาการของการศึกษา
ไทยในสมัยแรกเริ่มการปฎิรูปการศึกษาในแนวตะวันตก สามารถใชประโยชนจาก
งานวิจัยของนักประวัติศาสตร คือ The Politics of Reform in Thailand:
2
Education in the Reign of King Chulalongkorn ของ David K. Wyatt, การ
3
ปฏิรูปการศึกษาในแผนดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ของ
วุฒิชัย มูลศิลปและคณะ และ การปรับตัวสูสังคมสมัยใหมของไทยผานระบบ
4
การศึกษาตามแบบตะวันตก พ.ศ. 2430-2481 ของศุภการ สิริไพศาล และ
หากตองการขอมูลเอกสารขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาไทยจนถึงพ.ศ. 2495
ย อ มหาได จ ากงานรวบรวมของรอง ศยามานนท เ รื่ อ ง ประวั ติ ก ระทรวง
5
ศึกษาธิการ นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยอีกสองเรื่องที่เกี่ยวของกับการศึกษาไทยใน
สมัยกอนเปลี่ยนแปลงการปกครอง ซึ่งใหขอสรุปแบบหัวกาวหนาและแบบอนุรักษ
6
นิยม คือ วารุณี โอสถารมณ, การศึกษาในสังคมไทย พ.ศ. 2411-พ.ศ. 2475
(“ การศึ ก ษาแบบใหม ที่ รั ฐ จั ด การขึ้ น นี้ มี โ ครงสร า งการศึ ก ษาที่ เ ป น การ
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: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)
4
ศุภการ สิริไพศาล, การปรับตัวสูสังคมสมัยใหมของไทยผานระบบการศึกษาตามแบบตะวันตก
พ.ศ. 2430-2481, วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
5
รอง ศยามานนท, ประวัติกระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงศึกษาธิการจัดพิมพเปนที่ระลึกเนื่องใน
โอกาสครบ 60 ปกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2495
6
วารุณี โอสถารมณ, การศึกษาในสังคมไทย พ.ศ. 2411-พ.ศ. 2475, กรุงเทพฯ: วิทยานิพนธ
ปริญญาโท สาขาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย, 2524
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วางเปาหมายทางการศึกษา เพื่อถายทอดความสํานึกทางชนชาติ และสรางใหมนี้
มีบทบาทในการสรางบุคลากรปอนระบบราชการอยางไดผล ในขณะที่นโยบาย
การจั ด การศึ ก ษาของรั ฐ ไม ไ ด ใ ห ค วามสนใจต อ การศึ ก ษาวิ ช าชี พ เลย ทั้ ง ที่
การศึกษาในสายนี้จะมีบทบาทอยางมากในการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐานของรัฐ )
และเปรมา สัต ยาวุ ฒิพ งศ การศึก ษาในสมัยรั ชกาลที่ 7: ขยายโอกาส มุ ง
7
คุณภาพพรอมคุณธรรม (นอกจากพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวแลว ก็
คือเสนาบดีกระทรวงธรรมการทั้งสองทาน ทานแรกคือ เจาพระยาธรรมศักดิ์
มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) มีความเห็นวาควรเรงรัดจัดการศึกษาเพื่อให
โอกาสแกคนสวนใหญไดศึกษาโดยทั่วกัน และเรงจัดการวิชาชีพเพื่อความอยูดีกิน
ดีข องประชาชน และเพิ่ มพูน รายได ให แ กประเทศ อีกทา นคือ พระวรวงศเธอ
พระองคเจาธานีนิวัต กรมหมื่นพิทยาลาภพฤฒิยากร ทรงเล็งเห็นวาเมื่อการศึกษา
แพรหลายมากขึ้นในระดับหนึ่งแลว ก็ควรที่จะใหความสนใจในการพัฒนาคุณภาพ
ของการศึกษามากขึ้น)
ขอมูลอื่นๆ มาจากพระนิพนธของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพและ
ชีวประวัติของบุคคลตางๆ ที่ผานระบบการศึกษาในแตละชวงเวลา งานตีพิมพจาก
8
ปาฐกถาของหมอมหลวงป น มาลากุลที่สยามสมาคม เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2512 ซึ่ ง กล า วถึ ง การศึ กษาของไทยในสมั ย ที่ พ ระองค เจ า ธานี นิ วั ติ เป น
เสนาบดีกระทรวงธรรมการ งานเขียนเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทย:
9
บทวิ เ คราะห เ บื้ อ งต น ” ของเสน ห จามริ ก ในพ.ศ. 2533 ได ตั้ ง คํ า ถามและ
วิเคราะห ปรั ชญา เป า หมาย ความสํ า เร็ จ /ล มเหลวของระบบการศึ กษา และ
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กรุงเทพฯ: มูลนิธิพระปกเกลา-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, แนวทางการพัฒ นาการศึ กษาไทย: บทวิเคราะหเบื้ องต น, พิ มพครั้ งที่ 2,
(กรุงเทพฯ: มูลนิธ,ิ 2537)
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แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทย ซึ่งอาจแตกตางจากงานศึกษาหลักกอนหนานั้น
ซึ่งความสําเร็จของผูปกครองในการนําประเทศสยามเขาสูระบบการศึกษาแบบ
ตะวันตก งานเขียนสวนใหญเปนงานเยินยอพระเกียรติรัชกาลที่ 5 และชนชั้นนํา
ไทยในดานพัฒนาการศึกษา แตศุภการ สิริไพศาลไดตั้งขอสังเกตที่นาสนใจวา
ผลมาจากการปฏิรูประบบการศึกษาขึ้นใหมทั้งหมดในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่
มีการนําแบบแผนการศึกษาตามแบบตะวันตกมาใชกับสังคมไทย [คือ]
การศึกษาจึงไดถูกจัดทําใหเปนระบบขึ้นมาโดยมีรัฐเปนผูดําเนินการ เพื่อ
สนองตอบตอความตองการของชนชั้นปกครองที่มุงหวังจะใชการศึกษา
เปนเครื่องมือในการปกครองและการผลิตคนเขารับราชการ รวมทั้งยัง
มุงใหการศึกษาเปนสิ่งชวยเลื่อนฐานะของกลุมคนในสังคม ในขณะที่
สมัยรัชกาลที่ 6 ถึงยุคเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 การศึกษา
ไดถูกใชเพื่อการปกครองแบบชาตินิยม จากขอมูลการวิจัยสรุปไดวา
ตลอดระยะ 50 ป จาก พ.ศ. 2430 ถึง พ.ศ. 2481 การจัดการศึกษาของ
ไทยมิไดเปนไปตามปรัชญาการศึกษาตามแบบตะวันตก ที่ควรจะมุงเนน
สิทธิความเสมอภาคทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง สงผลใหการ
พัฒนาปรับเปลี่ยนสังคมไปสูความทันสมัย จํากัดเฉพาะอยูในกลุมชนชั้น
ปกครองในกรุงเทพเทานั้น สวนในระดับสามัญชนทั่วไปอาจกลาวไดวา
ไม ส ง ผลให เกิ ด ความเปลี่ ย นแปลงใดๆ ไม ว า ในทางนามธรรมหรื อ
รูปธรรม
ขอสังเกตขางตนเปนผลสรุปของการวิเคราะหขอมูลทางประวัติศาสตร ที่
แสดงถึงทิศทางและจุดประสงคของการปฏิรูปการศึกษาที่เริ่มตนมาแตอดีต และ
ความสืบเนื่องที่มีมาถึงปจจุบัน ประเด็นหลักของการทบทวนคือ ในทางวัฒนธรรม
และสั ง คม การศึ ก ษาไทยอยู บ นรากฐานของอะไร มี ป ระเด็ น หลั ก ของการ
เปลี่ยนแปลงอยางไร และผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับแนวคิด
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
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2 การศึกษาของไทยสมัยกอนรับอิทธิพลตะวันตก
นักประวัติศาสตรอารยธรรมมักยึดถือวา การศึกษาเปนจุดเริ่มตนของสังคม
อารยะ นั่ น คื อ การเกิ ด ขึ้ น ของความเชี่ ย วชาญซึ่ ง มากั บ อาชี พ เฉพาะทาง
(specialization) กําเนิดของชุมชนเมือง (urbanization) และการประดิษฐอักษร
การศึ กษาในสมัย โบราณจึ งผู กความสํ าคั ญ ของการศึ กษาไวกับการรู ห นัง สื อ
เพราะถือวาหนังสือ เปนเครื่องมือในการบันทึกความรู ซึ่งสามารถตอยอดไดตอไป
แตหนังสือเปนการบันทึกเรื่องราวที่เปนนามธรรมและภูมิปญญา ซึ่งอยูในกํามือ
ของนักปราชญราชบัณฑิตและนักบวช ซึ่งรับใชคนชั้นสูง หาไดเปนประโยชนแกคน
สวนใหญไม อยางไรก็ตาม วิชาหนังสืออันวาดวยปรัชญา ศาสนา อารมณ และ
ศิลปะ เปนรากฐานของชนชั้นปกครอง ทั้งผูปกครองฝายอาณาจักรและศาสนจักร
ดังนั้น มนุษยศาสตรจึงเปนเปาหมายที่ผูคนอยากเรียกรูเพื่อเปนปญญาชน ไดรูใน
สิ่งที่ลึกซึ้ง ไดกุมความรูที่เปนสื่อระหวางมนุษยกับโลกแหงนามธรรม และการ
ปลดปลอยใหหลุดพนจากทุกขภาวะในโลกปจจุบัน
มีผูนิยามคําวา การศึกษา ไวคลายๆ กันมากมาย แตในความหมายอยาง
กวางที่สุดในปจจุบันก็คือ กระบวนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพ
ของคนในดานตางๆ เพื่อใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข บนพื้นฐานของการมี
สัมมาอาชีว ะ สุข อนามั ย จริ ยธรรม และศี ลธรรมอั นดี คํ านิ ยามทํ านองนี้เป น
ของใหม ใ นสั ง คมไทยหลั ง จากรั บ แนวความคิ ด ของฝรั่ ง ในสมั ย รั ช กาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมาแลว และเริ่มมองเห็นบทบาทของรัฐ
ในการจัดการศึกษาแกประชาชนในการพัฒนาประเทศสยามใหเปนแบบตะวันตก
ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาเปนการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความตองการของ
เบื้องบน กอนหนานั้น สังคมแบบประเพณีนิยมของไทยใชคําวา “วิชา” เหมือนกับ
ที่เราไดยินคุนหูวา “เมื่อนอยใหเรียนวิชา ใหหาสินมาเมื่อใหญ” นัยของวิชาคือ การ
เรียนรูความลับหรือเคล็ดลับของสิ่งที่เปนอรรถทางโลกย สวนคําที่คูกัน คือ สิกขา
(บาลี, สันสกฤตวา ศิกฺษา) คําวา ศิกฺษา แปลวา เปรียญ (สอน) และอบรมใหชาว
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พุทธบรรลุและยึดมั่นในสามสิ่งคือ อธิศีล (ศีลอันเปนที่ยิ่ง) อธิจิตฺต (จิตอันเปนที่
ยิ่ง) และอธิปรัชญา (ปญญาอันเปนที่ยิ่ง) ซึ่งในวัฒนธรรมพุทธไดคงแกนสารแบบ
ศาสนาพราหมณไว เพียงแตเปลี่ยนคําเปน “ศีล สมาธิ และปญญา” และนั่น
หมายความวา ในสังคมไทยประเพณี การศึกษาเปนทวิลักษณ คือ อาชีวะและ
สิกขาบท ในสังคมปจจุบัน รัฐถือเปนหนาที่ในการสงเสริมกําหนดทิศทางและจัด
การศึกษาใหแกคนในชาติ ในสมัยกอนพอแมรับผิดชอบการเลาเรียนวิชาชีพของ
ลูกตามอัตภาพ สวนสิกขาบท (การเรียนวิชาหนังสือและจริยธรรม) เปนสวนหนึ่ง
ของการที่ชายไทยเขาสูสิกขาบทผานการอุปสมบทและบรรพชา เพราะฉะนั้น บาน
สํานักครู และวัดจึงเปนศูนยกลางสําคัญของระบบการเรียนรูในสังคมไทยแบบ
จารีต
2.1 พื้นฐานดานสังคมและวัฒนธรรมกับการเรียนรูของคนไทในอดีต
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งที่ทําใหเขาใจพัฒนาการของ
การศึกษาไทย วิถีชีวิตไทอยูบนรากฐานของสังคมเกษตรกรรม ศูนยกลางอยูที่
เรื อ นและบ า น ความสั มพัน ธ ทางสัง คมอยูที่ พิ ธี กรรมของชุ มชน เมื่ อเป น ดั ง นี้
การศึกษาจึงเริ่มตนที่บาน พอแมมีบทบาทเบื้องตนในการสั่งสอนและถายทอด
วิ ชาชี พ ให เช น การทํ า นาทางฟ า หรื อ ทางน้ํ า (เหมื อ งฝาย) การทํ า เครื่ อ งมื อ
ประกอบอาชีพประเภทตางๆ การถลุงและทําเครื่องมือโลหะ ลักษณะของการ
เรียนรูเปนไปในเชิงประจักษ คือ เรียนรูและแกไขปญหาจากประสบการณ นั่นคือ
learning by doing เพื่อฝกทักษะความชํานาญ กระบวนการเรียนรูเชิงประจักษของ
คนไทสมัยโบราณนี้ไดสรางนวัตกรรมขึ้นมากมายในดานเครื่องมือประกอบอาชีพ
และการกอสราง ประจักษพยานที่ยังหลงเหลืออยูพบไดในพิพิธภัณฑพื้นบานตางๆ
นับเป น จํ า นวนพั น ๆ ชิ้ น ซึ่ง แสดงให เห็น อั จ ฉริ ย ภาพของคนไทโบราณในด า น
ความคิดสรางสรรค ที่อังกฤษมีนักวิชาการที่มหาวิทยาลัยอ็อกซฺฟอรดไดประมวญ
ความรูการชางฝมือแบบโบราณของเขาไว แตความรูดานนี้ของเราสูญหายไป
เพราะเห็นวาเปนหัวขอแบบเชยๆ เมื่อราวสัก 20 ปมาแลว ผูเขียนบทความนี้เคยไป
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เยี่ยมชมปราสาทตาเมือนธมชายแดนไทย-กัมพูชา ณ จังหวัดสุรินทร ครั้งนั้นคุณ
ทนงศักดิ์ หาญวงศ นักโบราณคดีผูซอมไดนําไปชมบรรดาเครื่องมือประเภทตางๆ
ที่ใชในการสรางปราสาทโบราณ มองดูแลวเห็นเปนเรื่องอัศจรรยในสมัยยังไมมี
จักรกลแบบปจจุบัน เพราะฉะนั้นจะทึกทักแบบสั่วๆ วา คนบนผืนแผนดินไทยไมมี
ความคิดสรางสรรคและขาดนวัตกรรมไมได เพียงแตการรับวัฒนธรรมตะวันตก
ทําใหเลิกสนใจเรียนรูกลวิธีวิทยาแบบเดิมเกือบทั้งหมด ยกเวนเฉพาะวิธีการหลอ
พระพุทธรูป
สิ่ง ที่ เราเรี ย กในป จ จุ บั น ว า มนุ ษยศาสตรแ ละสั ง คมศาสตร นั้ น ก็ เริ่ มต น
เชนเดียวกันที่เรือนและบาน พอแมเปนครูคนแรกที่สอนการดํารงชีวิตเพื่อใหอยู
รอด สวนชุมชนสอนเรื่องความสัมพันธทางสังคมและฮีตคลอง ซึ่งมีพิธีกรรมเปน
ศูนยกลาง เมื่อรับนับถือพุทธศาสนาเปนความเชื่อหลัก วัดสอนหนังสือและระบบ
จริ ยธรรมและคุ ณธรรมให ชุมชนสมั ย กอ นรั บอิ ทธิพ ลตะวัน ตกผูกพั นกั นด ว ย
กิจกรรมการผลิต ความผูกพันในวัฒนธรรมทองถิ่นรวมกัน สวนความจําเปนดาน
ความปลอดภั ยนํ าไปสู การจั ดระบบการควบคุมกํา ลัง คน กระบวนการเรี ยนรู
เกิดขึ้นบนพื้นฐานของสภาพแวดลอมดังกลาว
2.1.1 รากฐานของสั งคมเกษตร พิธีกรรม และการเรียนรูเชิ งประจักษ :
วัฒนธรรมดานดนตรี เพลงปฏิพากษและปฏิภาณกวี
หลักฐานดานภาษาศาสตร และประวัติศาสตรเปนประจักษพยานวา ชนกลุม
ที่พูดภาษาตระกูลไท-กะได ไดแผออกไปอยางกวางขวางเปนแนวเข็มขัดคาดตั้งแต
ลุมแมน้ําพรหมบุตรและรัฐอัสสัมของอินเดียทางตะวันตก ไปจนถึงมณฑลกวางซี
ของจีนทางตะวันออก คนไทมักอาศัยอยูตามที่ราบลุ มแมน้ําระหวา งหุบเขา มี
ความชํานาญในการปลูกขาว ทั้งการปลูกขาวตามไหลเขาและบนพื้นราบ เอกสาร
จีนสมัยราชวงศฮั่นในยุคแรกของการครอบครองเวียดนามภาคเหนือกลาวถึ ง
ชุมชนชาวหลาก (Lac) โบราณ ซึ่ งอาจเป นชาติพัน ธุไทบริเวณนั้ น ว ามีค วาม
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เชี่ยวชาญในการปลูกถึงปละสองหรือสามครั้ง คนไทกลุมอื่นๆ ทางตอนเหนือ
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใตตอนบน รูจักการจัดการทรัพยากรน้ําโดยสรางขุด
คลองและเหมืองฝายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหการปลูกขาวนาดําเปนไปได การขุด
คลองและทําเหมืองฝายจําเปนตองอาศัยความรูดานภูมิสถาน เครื่องมือ และเท็ค
โนโลยี ดังนั้น นวัตกรรมจึงเริ่มตนจากทองนา วิธีทํานาดําเปนวิชาความรูที่เกิดจาก
การสังเกตและการลองผิดลองถูก ซึ่งไมแตกตางจากวิทยาศาสตร
การดํานาเปนกระบวนการที่กินเวลาและนาเบื่อ อีกทั้งยังทําเพียงคนเดียว
หรือครอบครัวเดียวไมได ซ้ําเมื่อขาวสุกและออกรวงก็จําเปนตองรีบเก็บเกี่ยว
ดังนั้น กิจกรรมการ “ลงแขก” จึงเปนทางออกที่ดีที่สุด การ “ลงแขก” หมายถึง
การเชิ ญ คนนอกครั ว เรื อ นตนเองมาลงนาช ว ยดํ า นาหรื อ เก็ บ เกี่ ย วข า ว ใน
ขณะเดียวกัน เมื่อถึงคราวครอบครัวอื่นตองการแรงงาน ผูเคยชวนครัวอื่นมาเปน
แขกก็ ต อ งตอบแทนไปเป น แขกลงนาครอบครั ว อื่ น ที่ ม าช ว ยด ว ย ระบบ
ความสัมพันธทางสังคมเชนนี้เกิดขึ้นในสังคมเกษตรและตางฝายตางไดประโยชน
เปนความเอื้ออาทรตอครอบครัวอื่นและเปนรากฐานของสิ่งที่เรามาเรียกกันใน
ปจจุบันวา “จิตอาสา” และกิจกรรม “ตูปนสุข”ลักษณะเดนที่ถูกถายทอดมาจาก
รุนตอรุนนี้ไดคอยหายไปจากสังคมไทยในราวกลางพุทธทศวรรษ 2500 พรอมกับ
การเขามาของลัทธิบริโภคนิยม โองน้ําใสยาอุทัยพรอมถวยน้ําที่ปนความสุข ใหแก
ผูสัญจรไปมากลายเปนอดีตที่ไมหวนกลับมาอีก
การปลูกขาวเปนงานหนักและเหนื่อยลา แตการลงแขกนําคนจํานวนมากเขา
มาอยูดวยกัน เพื่อเปนการบรรเทาความนาเบื่อจากการดํา หวานและเกี่ยวขาว จึง
ทําใหเกิดกิจกรรมนันทนาการขึ้น เชน เพลงปฏิพากย ซึ่งเปนโอกาสใหชายหนุม
และหญิงสาวไดรองเพลงเกี้ยวพาลศรีอันเปนจุดเริ่มตนของการจับคู แตกอนจะไป
ถึ ง เพลงปฏิ พ ากย จํ า เป น ต อ งมี บ ทโต ต อบ และการสร า งสรรค ที่ เ กิ ด จาก
อัจฉริยภาพของคนไทกลุมตางๆ แสดงออกมาในรูปของบทประพันธรายและลํานํา
10
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ดวยเหตุนี้ มนุษยศาสตร จึงไดเกิดขึ้นในทองทุง และชวยกระตุนศักยภาพของคน
ไทในดานกวีนิพนธ จนซิมง เดอ ลาลูแบร (Mgr. Simon de la Loubère) นัก
สังเกตการณชาวฝรั่งเศสที่เขามาสมัยสมเด็จพระนารายณฯ กลาววา ชาวสยาม
11
เปนปฏิภาณกวีโดยกําเนิด รูบแบบการประพันธ “ราย” และ “ลํานํา” เปน DNA
ทางวัฒนธรรมของคนไททุกกลุม และไดมีการพัฒนารายใหมีลักษณะเปนรอยแกว
กึ่งรอยกรองมาตั้งแตสมัยแรกของการตั้งชุมชนไทลาวในสุโขทัย โยนรัฐ (เชียงราย)
นาน ชวา (หลวงพระบาง) อโยธยา และรัฐไทอื่นๆ ทั้งหมด ขอไดเปรียบของคํา
ประพันธประเภทราย คือ การที่มหาชนเขาใจไดทั่วกัน และสามารถสื่อความหมาย
ไดดี ไมวาจะแสดงออกมาในสําเนียงที่ออนหวาน ขลึงขลัง หรือศักดิ์สิทธิ เชน
โองการแช ง น้ํ า รา ยและลํา เป น เครื่ อ งมื อ สื่อ สารถึ งมหาชน เช น วรรณกรรม
กฎหมาย เชน ธรรมศาสตรขุนบรม และวรรณกรรมบํารุงปญญาเกือบทั้งหมด
สวนโคลงเปนของคนชั้นสูงที่ใชเลาเรื่องมหากาพยของบรรพบุรุษในตํานาน เชน
ทาวฮุง หรือ ขุนเจีอง เปนตน
การเรียนรูการดํารงชีวิตของคนไทในอดีตมีพื้นฐานของวิทยาศาสตร (การ
สังเกต ลองผิดลองถูก และประดิ ษฐกรรม) มนุษยศาสตร (การใชปญญาและ
เหตุผลในความพยายามเขาใจธรรมชาติ อยูกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และ
การสรางมนุษยสัมพันธ) และศิลปกรรม (การแสดงออกอยางสรางสรรคของ
ทางดานอารมณและสุนทรียภาพ) รากฐานทางวัฒนธรรมที่ฝงลึกของคนไทยังถูก
ถายทอดมาจนปจจุบัน แมรปู แบบของการแสดงออกไดเปลี่ยนไปบาง เชน การเลน
เพลงปฏิพากยและการดน เปนตนแบบของการแตงและรองเพลงโตตอบชายหญิง
ในเพลงไทยสากลประยุกตศิลป ซึ่งไมมีในสังคมชาติอื่น นอกจากนี้ วัฒนธรรมราย
และการดนยังไปฝงตัวอยูในนักการเมืองไทย ผูเกงในการใชวาทศิลปแบบชาวบาน
ในการอภิปรายโตตอบกันทางการเมือง
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2.1.2 “การศีกษา” ในสังคมชนเผาไท
การศึกษาในสังคมชนเผาไทลาว ซึ่งเปนสังคมเกษตรนั้น คือ การถายทอด
ความรูและประสบการณใหลูกหลานสามารถดํารงชีวิตอยูได ลักษณะของการ
ถายทอดความรูในสมัยยังไมมีตัวอักษรใช คือ “ครูพักลักจํา” กลาวคือ เรียนจาก
ครูก็เรียนไป เวลาครูพักสอนก็สังเกตเอาความรูหรือเคล็ดลับจากผูอื่น ทบทวน
และจดจําไว การเรียนการสอนเปนแบบบอกเลา (มุขปาฐะ) และฝก ลักษณะการ
เรียนแบบไทเดิม เรียนไปฝกทักษะไป (learning by doing) ซึ่งมีความสําคัญมาก
ยิ่งขึ้น เมื่อชุมชนเติบโตเปนเมืองและมีการติดตอกับชุมชนอื่นๆ มากขึ้น จนมีการ
แลกเปลี่ยนและการทํางานเพื่อยังชีพ เริ่มปรับเปลี่ยนเปนการทํางานเพื่อการคา
และแลกเปลี่ยน มีกลุมคนบางกลุมพัฒนาความเชี่ยวชาญพิเศษของชุมชนขึ้นมา
(โดยอาศัยขอไดเปรียบดานทรัพยากรบางอยาง) เพื่อผลิตสินคาเฉพาะทาง เชน
ชุมชนในลาวถลุงดีบุกสงมายังโนนนกทา อุดรธานีในสมัยเมื่อสามพันปที่แลวเพื่อ
นํามาผสมกับทองแดงของทองถิ่นทําเปนสําริด หรือชุมชนที่ปาซางซึ่งเชี่ยวชาญ
การผลิตรม ในขณะที่ชุมชนที่ศรีสัชนาลัยและสุโขทัย พัฒนาเตาเผาจนสามารถ
ผลิตเครื่องถวยชั้นดีเพื่อสงออก กระบวนการนี้เกิดขึ้นในทุกสาขาวิชาชีพซึ่งยืนยง
อยูไดเพราะมีการสงตอความรูแบบทําจริง
การเกิดชุมชนเมืองซึ่งไดรับแรงกระตุนจากการรับนับถือศาสนาหลักและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เริ่มมีการใชเงินตรา เปดโอกาสใหเกษตรกรในฤดูแลงได
ทําอาชีพเสริม เกษตรกรหลายคนเปลี่ยนสถานภาพไปเปนกฎ มพี คําวา กฏมพีใน
ภาษาสันสกฤตแปลวา “เจาเรือน” หรือ “เจานานายทุน” ซึ่งเปนเจาของกิจการ
สวนตัวหรือผูใหเชานา เชน เปนชางเกือก ชางขัน ชางทําบาตร ชางแตม ชางทอง
ชางกษาปณ เปนตน สวนเจานานายทุนเปนพวกปลอยเงินกู คําวา ชาง ในภาษาไท
โบราณแปลวา “ผูเชี่ยวชาญ” โดยเฉพาะในเรื่องการฝมือ แตการถายทอดความรู
มักอยูในวงจํากัดจากพอแมไปสูลูก อยางไรก็ตาม เมื่อชุมชนเมืองใหญขึ้น และมี
อุปสงคในดานตางๆ มากขึ้น การผลิตในครอบครัวอาจไมเพียงพอตอบสนองความ
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ตองการของตลาด สถานการณเชนนี้นําไปสูการรับคนภายนอกครอบครัวเขามา
เปนชางฝกหัดในวิชาชีพเฉพาะ เชน ชางทําขัน ชางทํามีด ชางทําบาตร ชางทําแห
เปนอาทิ การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรไปสูสังคมเมือง ทําใหการรองเพลง
ปฏิพากยในทองทุง ยายเวทีมาอยูในเมืองดวยจุดประสงคที่เปลี่ยนไป คือ การ
สรางความบันเทิงไดกลายเปนอาชีพใหม
การเข า มาสู ดิ น แดนของศาสนาพราหมณ แ ละพุ ทธและการที่ รั บนั บถื อ
ศาสนาดังกลาว ทําใหสังคมไทซับซอนมากขึ้น ทั้งวัด วัง (ของเจาเมือง) และชุมชน
เมืองตองการสินคาที่เกี่ยวเนื่อง ดังนั้นชุมชนจึงไมไดผลิตเครื่องมือเครื่องใชพื้นๆ
อยางเดียว แตไดขยายถึงการผลิตสินคาพิธีกรรมและทัศนศิลป ซึ่งรวมถึงชางคีตนาฏศิ ลปที่ต องแขงขัน กันสร างอั ตลักษณของกลุมตน การผลิ ตเครื่องมื อหรื อ
สินคาที่ชํานาญเฉพาะทาง บางครั้งตองการบุคลากรมากกวาคนในครอบครัว
เพราะผลิตสวนเกินเพื่อขายไปยังชุมชนอื่น หรือขายแกพอคาเร เชน มีดอรัญญิก
สวนประกอบเรือ เสื่อและสาด อัญมณี เปนตน การฝกฝนชางฝมือในแตละกลุม
สาขาอาชีพตองไปเรียนกับครูชาง โดยเปนลูกมือเพื่อใหไดความรูพื้นฐานกอนแลว
จึงขยับไปทําในสิ่งที่ประณีตมากขึ้นเปนลําดับ วิธีการเรียนเปนการเรียนแบบตัวตอ
ตัว หรือทําไปเรียนไป (doing and learning) จนกวาจะไดทักษะที่ตองการ ทั้งนี้โดย
ไมมีกําหนดเวลาจบ แตขึ้นอยูกับความสามารถของผูฝกงานแตละคน
3 แนวคิดดานการศึกษาของไทยสมัยกอนการรับวัฒนธรรมตะวันตก
ในสังคมไทยสมัยเกา มีวลีหนึ่งที่ยกมาจากบัณฑิตพระรวงเพื่อสอนเด็กวา
“เมื่อนอยใหเรียนวิชา ใหหาสินมาเมื่อใหญ” และอีกวลีหนึ่งซึ่งคุนกันดีและมาจาก
งานของสุนทรภู คือ “รูอะไรไมสูรูวิชา รูรักษาตัวรอดเปนยอดดี” คําสอนพื้นๆ นี้
แสดงวาวิชาหรือความรูเปนสิ่งจําเปนตอการอยูรอดของชีวิต ในสมัยที่สังคมไท
พัฒนาเขาสูการเปนบานเปนเมือง และการรับนับถือศาสนาหลักของคนไททําให
วิชาหนังสือกลายเปนสิ่งสําคัญขึ้นมาในทุกรัฐ ดานทางโลกยวังและระบบราชการ
ตองการบุคลากรดานตางๆ เพื่อเปลี่ยนใหราชสํานักเปนศูนยกลางทางวัฒนธรรม
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ในขณะที่พระอารามเปนศูนยกลางการศึกษาไมเฉพาะดานอักษรศาสตรแตในดาน
วิชาชีพดวย เนื่องจากผูที่เขารับราชการตองรูหนังสือในฐานะชนชั้นปกครอง ดังนั้น
บทบาทของวัดจะอยูในขอบเขตของแดนธรรม และการสรางภิกษุผูสืบทอดพระ
ศาสนาหามิได พระภิกษุเปนครูสอนหนังสือกลุมแรกที่สําคัญ ภิกษุผู รูหนังสื อ
จํานวนมากลาสิกขาบทเพื่อเขารับราชการเพราะเปนชองทางของการเลื่อนฐานะ
ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง แนวโนมนี้มีมาแตโบราณจนถึงรัชกาลที่ 4 แหง
กรุงรัต นโกสิ นทรเมื่อทรงประกาศห ามพระภิกษุ ลาสิกขาบทและวิ่ งเตน เขารั บ
12
ราชการ
3.1 ความเชื่อในไสยศาสตรและการนับถือครู
การแสวงหาความรูในสังคมไทสมัยกอน เกี่ยวของกับสภาพทางสังคมอยูไม
นอย การนับถือครูอยางเครงครัดนั้น เปนอิทธิพลตกทอดมาจากศาสนาพราหมณ
และศาสนาพุทธ เพราะในศาสนาทั้งสองนั้นมีกลุมยอยอยูหลายกลุม ซึ่งบางครั้งมี
แนวคิดในการตีความทางปรัชญา และถือวัตรปฏิบัติตางกัน ทําใหเกิดเจาสํานัก
และผูสืบสานคําสอนของสํานักตางๆ ในสมัยสุโขทัยตั้งแตรัชกาลพรญาลือไทเปน
ตนมา ไดมีการอาราธนาพระภิกษุแกคัมภีร เขามาเผยแผศาสนาพุทธลัทธิลังกา
วงศหลายรูป พระภิกษุลังกา เชน พระมหาสวามีอนุราธเถระ พระมหาสวามีพุทธ
สาคร พระมหาสวามีสุกลุม เปนเจาสํานักพุทธศึกษาที่มีชื่อเสียงแมเวลาลวงเลยไป
กวาศตวรรษ เรื่องการสืบสายเจาสํานักและครูเปนเรื่องสําคัญมากในลังกาชวง
คริสตศตวรรษที่ 11-13 และไดตกมาถึงสุโขทัยดวย เชน ความในจารึกวัดบูรพา
รามที่วา “พระติโลกติลกรัตนสีลคันธารวาสีธรรมกิตติสังฆราช มหาสมณะผูคงที่
ผูเปนศิษยที่เลิศของพระสมณินทัสสเถระในปุพพาราม” การอางเจาสํานักเปน
ความภาคภูมิใจอยางหนึ่ง จึงไดมีคํากลาววา “เราก็ศิษยมีครูหนึ่งบาง” ดังนั้น ทุก
สาขาวิ ชาต องมีค รูให เป นที่ นับถื อ และอางอิง ถึง เช น กระบี่กระบอง หรือ มวย
12

จอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ, “เรื่องพระสงฆที่จะสึกมารับราชการ”, ประชุมประกาศ
รัชกาลที่ 4, (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพคุรุสภา, 2528): 60-61
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บางครั้งหลายวิชาตองไหวครูยอนกลับไปถึงตนตํารับซึ่งเปนเทพหรือผี เชน นาฏย
ศาสตร คี ต ศิ ล ป เปน ต น เพราะฉะนั้ น การเล า เรี ย นวิ ชาจึง เป น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ
ไสยศาสตรอยางหนึ่ง
สมั ย ก อ นรั บวั ฒนธรรมตะวั นตก คนไทยมี แนวคิ ด เรื่ อ งวิชาหรื อ ความรู
แตกตางไปจากปจจุบัน ในวรรณกรรมขุนชางขุนแผน มีคํากลาวของนางทองประ
ศรีสอนพลายงามวา
เจาอุตสาหศึกษาวิชาการ
เขียนอานทองไดแลวไตถาม
ตํารับใหญพิชัยสงคราม
สูรยจันทรฤกษยามก็รอบรู
อยูยงคงกระพันลองหน
ภาพยนตรผูกใชใหตอสู
รักทั้งเรียนเสกเปาเปนเจาชู ผูกจิตหญิงอยูไมเคลื่อนคลาย
จะเห็ น ได ว า คนสมั ย ก อ นมองว า วิ ชาหนั ง สื อ (อ า นออกเขี ย นได ) วิ ช า
โหราศาสตรเพื่อการสงคราม และเวทยาคม (ไสยศาสตร) เปนเรื่องสําคัญสําหรับ
เตรียมตัวเขารับราชการทหาร ไมเพียงเทานั้น ยังตองเรียนศิลปะของการเกี้ยวพาล
ศรี เพื่อแสดงความเปนชายเจาชู สามารถผูกใจผูหญิงใหมั่นคงอยูกับตัวเองใหได
วิชาจีบผูหญิงนี้ ถือวาสําคัญในบริบทของสังคมพหุภรรยา ซึ่งขุนนางตองพยายาม
เชื่ อมโยงตนเอง ผา นการแต งงานกั บตระกู ลที่ มีอํา นาจและอิทธิ พล ทั้ ง นี้เพื่ อ
ความกาวหนาในการรับราชการ
3.2 อิทธิพลของพุทธศาสนา: “สุ จิ ปุ ลิ” VS กาลามสูตร
สังคมไทยเป นสังคมพุทธ วัด จึง เปนศูน ยกลางวัฒนธรรมและการศึกษา
แนวความคิดของคนไทสมัยกอน คือ การรักษาสมดุลยในการครองชีวิตระหวาง
ประโยชนทางโลกยและทางธรรม เรื่องทางโลกยเปนเรื่องอรรถประโยชนที่เรียนได
นอกพระอาราม สวนเรื่องทางธรรมเปนเรื่องพัฒนาจิตใจ คัมภีรเตภูมิกถานั้น
นาสนใจมาก เพราะเมื่อกลาวถึงมนุษย ไดจําแนกเปน 4 จําพวกคือ คนนรก คน
เปรต คนเดรัจฉาน และคนมนุษย ในบรรดาทั้งหมดยอมเห็นไดวา คน 3 ใน 4 เปน
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พวกที่ มี พ ฤติ ก รรมข า งต่ํ า มี เ พี ย งคนมนุ ษ ย เ ท า นั้ น ที่ ใ จประเสริ ฐ รู ผิ ด รู ช อบ
เพราะฉะนั้น วัดจึงมีหนาที่สอนคนใหเปนมนุษย ผานการบรรพชา (แปลวา การละ
เวน) เปนสามเณร และการอุปสมบท (แปลวา การเขาถึงทางแหงพุทธปญญา)
เปนภิกษุ
การแบงการบวชเปนสองตอนเพราะเกี่ยวของกับการเปลี่ยนผานชวงชีวิต
จากวัยเด็กสูวัยรุนเมื่ออายุ 10-13 ปครั้งหนึ่ง และจากวัยรุนสูวัยสกรรจเมื่ออายุ
20 ปอีกครั้งหนึ่ง ทั้งสองชวงวัยนี้เปนชวงวัยแหงการเปลี่ยนแปลง วัดจึงรับหนาที่
เปนผูใหการศึกษาแกเด็กวัยที่อยากรูอยากเห็น คึกคะนอง และตองการเรียนเขียน
เรียนอาน อีกทั้งการอบรมบมนิสัย การบรรพชาจึงเปนการศึกษาขั้นตน ซิมง เดอ
ลา ลูแบร นักจดหมายเหตุฝรั่งเศสที่เขามาอยูที่พระนครศรีอยุธยากับคณะทูตของ
เดอ โชม็องตในรัชกาลสมเด็จพระนารายณฯ กลาววา เด็กสยามจะอยูบานเรียนรู
กับพอแมจนถึง 7 หรือ 8 ขวบ กอนจะไปเรียนที่วัดจนถึงอายุ 13 ป กอนที่จะ
13
บรรพชาเปนเณร ในขณะที่เมื่ออายุเขา 21 ปเปนชวงเวลาของการเขาสูทางธรรม
หรือทางโลกย (การใชชีวิตคฤหัสถ) การอุปสมบทจึงเปนการศึกษาในระดับสูงขึ้น
ในเรื่องของวิชาหนังสือซึ่งมาพรอมกับพุทธศึกษาและจริยศึกษา
การศึ ก ษาในวั ด กระทํ า กั น ที่ ศ าลาการเปรี ย ญ (คํ า ว า ศาลา ในภาษา
สันสกฤตแปลวา โถงใหญ สวนเปรียญแปลวา สอน) แตดั้งเดิมกอนคนไทเขามา
เป น ใหญ ภาษาเขมรเป น ภาษากลางของดิ น แดนประเทศไทยมาตั้ ง แต กลาง
คริสตศตวรรษที่ 11 เพราะฉะนั้น เวลาเรียนภาษาสันสกฤตหรือปาลีจึงใชอักขระ
เขมร เนื่ องจากพระภิ กษุ เชื่ อ กัน จริ งจั ง วา ภาษาปาลีเป นมู ล ภาษา อี กทั้ งได ใ ช
พยัญชนะและสระปาลีทีเขียนดวยอักขระเขมร (อักษรขอม) เขียนเรื่องเกี่ย วกับ
พุทธศาสนา ภาษาสั นสกฤตจึ งเปน ภาษาราชสํา นัก และภาษาปาลีเปน ภาษา
ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อคนไท-ลาวไดเขามาตั้งตนเปนใหญและมีประชากรมากขึ้น จึงไดใช
ภาษาไทเป น ภาษาของสามั ญ ชน ก อ นที่ จ ะมี ก ารประดิ ษ ฐ อั ก ษรเพื่ อ แสดง
13

Simon de La Loubere, op.cit,: 58
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เอกลักษณของคนไทแตละกลุมขึ้น เชน ลาวยวนแหงโยนรัฐไดประดิษฐ ประดิษฐ
อักษรธรรมจากอักษรมอญ (หริภุญไชย) เขียนเรื่องทางธรรม และอักษรฝกขาม
หรืออักษรไทนิเทศที่ไดรับอิทธิพลจากอักษรสุโขทัย สําหรับใชเขียนภาษาไทและ
เรื่องทางโลกย
เหตุที่เรียนภาษาปาลีและอักขระเขมร ซึ่งถือกันวาศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้น ผูเรียน
14
หรือศิษยวัดจึงตองไหวครูและกราบหนังสือ ครูสูงสุดในที่นี้คือ พระพุทธเจาและ
กลายเปนประเพณีตอกันมาวา ไมใหเดินขามหนังสือเพราะเทากับเปนการดูหมิ่น
ครู ตําราเรียนหนังสือที่เกาแกที่สุดของไทยอยูในจารึกวัดตระพังนาค เมืองเกา
สุโขทัย ซึ่งจารึกแบบขอม (อักขระเขมร) เขียนไท ดังนี้
ทาววิรูปกษอยูทิศประจิม
ทาวกุเวรอยูทิศอุดร
ทาวธตรฐอยูทิศบูรพา
ทาววิรุฬหกอยูทิศทักษิณ
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

นี่เปนอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ ซึ่งถือวา พระเทวีสรัสวดีเปนเทวีแหงความรูและหนังสือ ในแต
ละปชาวฮินดูจะนําหนังสือออกมาเช็ดถูทําความสะอาดและกราบไหว
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แมเพราะเหตุนี้ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น
เปนผูไกลจากกิเลส เปนผูตรัสรูเองโดยชอบ
เปนผูบริบูรณดวยวิชชาและจรณะ เปนผูเสด็จไปดีแลว
เปนผูรูแจงโลก เปนผูฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมีผูอื่นยิ่งกวา
เปนครูของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบาน
เปนผูจําแนกธรรม ดังนี้
พระธรรม อันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว
เปนสิ่งที่ประจักษดวยตนเอง เปนสิ่งที่ใหผลไมจํากัดเวลา
เปนสิ่งควรเรียกใหผูอื่นมาดู เปนสิ่งที่บุคคลควรนอมใจเขาไปหา
เปนสิ่งที่วิญูชนพึงรูแจงเฉพาะตน ดังนี้
พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง
และปฏิบัติชอบแลว
ในตอนตนของจารึกไดมีการกลาวเชิญจตุโลกบาลมาเปนทิพพิชญาณ ตาม
ดวยคํากลาวสรรเสริญพระพุทธองค “ผูเปนครูของมนุษยและเทวดาทั้งหลาย”
จากนั้นเปนการตั้งพยัญชนะปาลี แลวจบดวยการสรรเสริญพระธรรมอันประเสริฐ
และพระสงฆสาวก
วิธีการของพุทธศึกษามี “สุ จิ ปุ ลิ” ประการหนึ่ง และ “กาลามสูตร” อีก
ประการหนึ่ง วิธีการแบบ “สุ (สุตฺต = ฟง) จิ (จิตฺต = ตั้งใจจํา) ปุ (ปุจฉา = ตั้ง
คําถาม) ลิ (ลิขิต = จดลงไว) วิธีการสอนแบบนี้สอดคลองกับสายนักบวช นั่นคือ
การย้ําความศักดิ์สิทธิ์ที่ละเมิดมิไดของคัมภีรพระไตรปฎกและบทสวดตางๆ ซึ่ ง
ตองฟงบอกจากพระอุปชฌายและจดจําไว เมื่อไมเขาใจใหถามและจดคําตอบไว
วิธี การนี้ อ ยู ในกรอบของการศึ กษาคั มภีร พ ระเวทของอิ น เดี ย โบราณ ซึ่ ง พุ ทธ
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ศาสนารับมาอีกชั้นหนึ่ง จุดประสงคอยูที่การถายทอดความรูที่ไมผิดเพี้ยนจากครู
สูศิษย (transmission of knowledge) ทีไ่ มออกดอกออกผลใหม
วิธีการขางตนเปนการ “เลาเรียน” คือ ฟงเลาแลวจําไว แตวิธีการอีก
ประการหนึ่งอิงอยูกับหลักการที่พระพุทธองคไดเคยตรัสสั่งสอนชาวกาลามะแหง
เกตปุสฺสนิคม แควนโกศล ผูซ ึ่งไดยินคนติฉินนินทาพระองค โดยเตือนสติวา
1 มา อนุสฺสวเนน - อยาปลงใจเชื่อดวยการฟงตามกันมา
2 มา ปรมฺปราย - อยาปลงใจเชื่อดวยการถือสืบๆ กันมา
3 มา อิติกิราย - อยาปลงใจเชื่อดวยการเลาลือ
4 มา ปฏกสมฺปทาเนน - อยาปลงใจเชื่อดวยการอางตําราหรือคัมภีร
5 มา ตกฺกเหตุ - อยาปลงใจเชื่อเพราะตรรกะ (ดวยการยกเหตุผลมาอาง)
6 มา นยเหตุ – อยาปลงใจเชื่อเพราะนัยชี้นํา
7 มา อาการปริวิตกฺเกน - อยาปลงใจเชื่อดวยการคิดตรองตามแนวเหตุผล
8 มา ทิฎฐินิชฺฌานกฺขนฺติยา - อยาปลงใจเชื่อเพราะเขากันไดกับทฤษฎีที่
พินิจไวแลว
9 มา ภพฺพรูปตา - อยาปลงใจเชื่อมองเห็นรูปลักษณะนาจะเปนไปได
10 มา สมโณ โน ครูติ - อยาปลงใจเชื่อเพราะนับถือวาสมณะทานนี้ เปนครู
ของเรา
คําสอนทั้ง 10 ประการ มีพื้นฐานทางปรัชญาแตกตางจาก “สุ จิ ปุ ลิ” โดย
สิ้นเชิง เพราะวิธีการสอนของ “สุ จิ ปุ ลิ” เปนการสอนใหคิดในกรอบและอยูบน
พื้นฐานของความศรัทธาในความรูและความจริงที่เชื่อวาไมเปลี่ยนแปลงแลว สวน
การปุจฉาและวิสัชนา (catechism) มีการกําหนดคําถามและคําตอบแบบตายตัว
เพื่อการทองจํา
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อยางไรก็ตาม ชุดคําสอน “กาลามสูตร” กลับมีลักษณะที่เปนตรงขาม แต
สอดคลองกับวิธีการที่ในพุทธประวัติแสดงวา พระพุทธองคใชเพื่อแสวงหาความ
จริงสูงสุด นั่นคือ การไมเชื่อคําสอนของคุรุในศาสนาพราหมณ และไมเอาศรัทธา
เป นที่ ตั้ง ในการเรีย นรู นอกจากนั้น ยัง ไม ปลงใจเชื่อ ผู ใด ทรงเรี ยนรูจ ากความ
ผิดพลาดและนําความเห็น (ทฤษฺฏ)ิ ของสํานักตางๆ มาพิเคราะหและใครครวญหา
ความรูใหม วิธีการแบบนี้มี critical enquiry เปนรากฐาน ซึ่งนําไปสูการสรางองค
ความรู (originator of new knowledge) ซึ่งแตกตางจากการเปนผูรักษาองคความรู
(transmitter of passed-down knowledge) การที่มีสองวิธีการดานการศึกษาใน
พุทธศาสนาซึ่งดูแลวขัดแยงกันเอง เปนสิ่งที่เขาใจได
พระพุทธองคทรงเปนมนุษย เปนนักปรัชญาที่ตองการแสวงหาความรูใหม
ไมใชบนพื้นฐานของความศรัทธา เหมือนเชนในศาสนาพราหมณ แตวิธีการของ
พระองค เป น การแสวงหาความรู ใ หม ที่ เกิด ขึ้ น และไดมาจากคํา ถามและการ
สังเคราะหหาคําตอบดวยตนเอง เชน เรื่องการเวียนวายตายเกิดและสังสารวัฏ
มนุษยเราจะไมมีวันพนสิ่งเหลานี้ ตราบใดที่มีอวิชชา (ความไมร)ู หรือความไมรูใน
เรื่องปจจัยเหตุที่พึ่งพิงกัน หรือที่เรียกวา ปฏิจฺจสมุปฺปบาท (วงลอของธรรมจักร)
วิธีการของพระพุทธเจาเปนแบบอยางของ critical method คือ การตั้งขอสงสัย
การตั้งโจทก การไมเชื่อในเจาตํารับ การทบทวน และการวิเคราะหดวยตนเอง แต
ทันทีที่สาวกยกใหพระพุทธองคเปนศาสดา และเวลาผานไป คําสอนของพระองคก็
กลายเปน คัมภีรที่ล ะเมิดมิไ ดทั้งที่มีการแตงเติมเพิ่มเขาไป ในการจรรโลงพระ
ศาสนา พุทธสาวกไดเลือกที่จะใชวิธีการแบบ “สุ จิ ปุ ลิ” ซึ่งเนนการฟงและ
ทองจําเปนหลัก ดังนั้น การทองจําและเชื่อครูจึงมีอิทธิพลหลักตอพัฒนาการของ
การศึกษาไทยในเกือบทุกอาณาบริเวณ กลาวคือ ครูวาอยางนั้น เคยเรียนมาอยาง
นั้น เคยทํามาอยางนั้น แมวิธีการนี้ชวยปลูกฝงความรูดานจริยศึกษาและศีลธรรม
แตสงผลกระทบตอการศึกษาดานมนุษยศาสตร ซึ่งมุงสงเสริมความคิดนอกกรอบ
และการสรางสรรคสิ่งใหม
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3.3 จริย-อาชีวศึกษา: การปลูกฝงจริยธรรมพรอมกับการฝกฝนอาชีพ
ในสั ง คมไทยซึ่ ง วั ด ทํ า หน า ที่ เป น ศู น ย ก ลางการศึ กษา การปลู กฝ ง ด า น
จริยธรรมและศีลธรรมยอมมาพรอมกับการเลาเรียนเขียนอานอรรถบท (text) ทาง
ศาสนา ซึ่งรวมไปถึงวาทศิลป ธรรมเทศนา ปุจฉาและวิสัชนา อยางไรก็ตาม วัดยัง
ทําหนาที่เปนศูนยรวมผูรูในวิชาตางๆ แมแตพระภิกษุเองก็เขามาสวมบทบาทของ
พอมดหมอผี ครั้งกอนที่คนไทยจะรับนับถือศาสนาหลัก ในเรื่องของการทํานาย
ทายทัก ซึ่งมาในนามของโหราศาสตร และวิชาทางไสยศาสตรตางๆ ซึ่งเกี่ยวกับ
อาถรรพเวท วิชาที่พระพุทธเจาทรงปฏิเสธเหลานี้เปนที่ยอมรับเพราะถือวาชวย
ปลดเปลื้องความทุกขของประชาชน
ในสมัยที่รัฐยังไมไดจัดการศึกษาแกประชาชน แตประชาชนตองประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนนั้น การศึกษาเพื่อฝกฝนตนเขาสูอาชีพตางๆ มักเริ่มตนที่บาน ลูก
หรือคนในตระกูลเปนผูสืบทอดวิชาความรูและประสบการณจากรุนหนึ่งไปยังอีก
รุ น หนึ่ ง ในหลายกรณี บุ ค คลภายนอกได เ ข า มาฝากตั ว เป น ศิ ษ ย ทํ า ให บ า น
กลายเปนสํานักฝกฝนวิชาชีพ เชน บานชางทอง บานชางดาบ บานชางเกือก และ
บานดนตรี เปนตน สํานักเหลานี้มักมีจุดเดนของตนเองและมีเคล็ดวิชาที่ไมเปดเผย
แก ค นภายนอก ในการฝากตั ว เป น เด็ ก ฝ ก งาน ศิ ษ ย ต อ งบู ช าครู แ ละรั ก ษา
จรรยาบรรณของวิ ช าชี พ การฝ กฝนไม มี กํา หนดระยะเวลาและจะถื อ ว า จบ
การศึกษาตอเมื่อครูหรือเจาสํานักเห็นวาผูฝกงานมีทักษะดีแลว ผิดกับในปจจุบัน
ซึ่งกําหนดระยะเวลาของการเรียนจบหลักสูตรปวช. หรือปวส. ไว
คานิยมสังคมในสมัยกอนมีผลตอการเรียนวิชาชีพคอนขางมาก คนสวนใหญ
มุงเขารับราชการเพราะสามารถเลื่อนฐานะทางสังคม อาชีพบางประเภทเปนที่ดู
แคลนของสังคม เชน “พวกเตนกินรํากิน ” และบางทีก็ไมไดรับความเชื่อถือ
กฎหมายเกาของไทยมีขอหามคน 33 จําพวกเปนพยานในศาล ซึ่งรวมถึง หญิง
นครโสภิณี ชางเกือก คนประมง หมอยาที่ไมไดเรียนคัมภีร พอมดแมมด คนเตนรํา
เปนตน
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3.4 จุดมุงหมายของการศึกษาแบบไทย
ในสมัยที่รัฐไมไดจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศอยางเปนระบบ ชาวบาน
ไทยก็เห็นความสําคัญของการศึกษาและมองวาการศึกษาตอบสนองจุดมุงหมาย
ในชีวิตสามประการ ซึ่งสัมพันธกันกับบาน วัง และวัด
3.4.1 วัดกับสิกขาบท
เมื่ อ ครั้ ง ยั ง ไม มี โ รงเรี ย นและสถาบั น การศึ ก ษา วั ด มี บ ทบาทสํ า คั ญ ใน
สังคมไทย แตวัดมุงเนนสิกขาบทเพื่อโนมนาวใหคนสละทางโลกย ในการจรรโลง
พระพุทธศาสนาใหอยูจนครบ 5,000 ป วัดมีบทบาทในการผลิตพระสงฆเพื่อเปน
ผูนําดานภูมิปญญาและเปนผูสืบทอดคําสอนของพระศาสดา การจัดการศึกษา
ของวัดจึงเนนสิกขาบทเปนใหญ การบรรพชาและการอุปสมบทเป นประเพณีที่
ชายไทยถือปฏิบัติมาโดยตลอดเพื่อขัดเกลาใหเปนคนดีอยูในศีลในสัจ ผูที่มีใจแง
งอนไปทางธรรมและปรารถนานิพพาน อาจตัดสินใจอยูในสมณเพศไปตลอดหรือ
หลายป แรงจูงใจใหอยูในพระอารามคือ โอกาสไดเรียนรูวิชาหนังสือในระดับสูง
และปราศจากขอผูกมัดการเกณฑแรงงาน นอกจากนั้น ยังเปนที่เคารพนับถือของ
ชาวบาน หากลาสิกขาบทพระภิกษุที่มีชื่อเสียงมีโอกาสยิ่งกวาคนธรรมดาในการ
เขารับราชการ เชน ในกรมอาลักษณ และหนวยงานอื่นๆ ซึ่งตองการภูดาษและ
เสมียน มีคนนอยนักที่ทราบวาในระบบราชการของไทย เอกสารและงานหนังสือ
เปนเรื่องสําคัญมาก เพราะฉะนั้น วัดจึงเปนแหลงผลิตทั้งพระสงฆและบุคลากรที่
จะเขาสูราชการไปพรอมกัน วิชาที่เรียนในวัดไมไดจํากัดอยูที่ภาษาปาลี และการ
เขียนอานหนังสือได เดอ ลา ลูแบรไดใหขอมูลวา การเรียนเลขและไตรยางคเปน
วิชาสําคัญของสามเณรสยามดวย
3.4.2 การเตรียมคนเขารับราชการของคนชั้นสูง (เจานายและขุนนาง) และ
สิ่งที่เรียนรู
สยามเปนรัฐราชอาณาจักร จึงมีทั้งสถาบันกษัตริยและสถาบันการปกครอง
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ที่ซับซอน ดังนั้น สถาบันทั้งสองจึงมีสวนกําหนดทิศทางการศึกษาของชาวสยาม
ราชสํานักเปนศูนยกลางทางวัฒนธรรมและเปนผูผดุงวัฒนธรรมชนชั้นสูง ดังนั้น
การศึกษาของเจานายจึงเปนเรื่องสําคัญ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
ทรงอธิบายวา ในขั้นปฐมวัย เจานายทั้งชายและหญิงเรียนรูวิชาจากพระอาจารยที่
ไดรับมอบหมายภายในวังจนถึงอายุ 13 ป (เทียบเทากับจบประถมตน) หลังจาก
ผานพิธีโสกันตแลว เจานายชายตองแยกไปอยูตางหาก และเปนประเพณีที่จะเขา
บรรพชา เพื่อไปเรียนวิชาชั้นกลางจากพระอุปชฌายที่สํานักสงฆที่มีชื่อเสียง วิชาที่
เรียนคือ ภาษาปาลี พุทธ-จริยศึกษา ไตรยางค เลขคณิต วรรณคดี เมื่อสึกแลว
เจานายจะเลือกเรียนสาขาที่ถนัดและฝกหัดกับอาจารยผูชํานาญ เมื่อพระชนมได
20 ปเต็มถึงเวลาอุปสมบท เจานายชายตองอุปสมบทเปนพระภิกษุและศึกษา
วิชาการตางๆ ในระดับสูงขึ้นไปอีก นอกจากพุทธ-จริยศึกษา ศิลปะศาสตร และ
กฎหมายแล ว วิ ช าที่ สํ า คั ญ และถื อ ว า เป น สิ่ ง บ ง บอกถึ ง การเป น ชนชั้ น ผู ดี คื อ
วรรณคดี และการแตงบทประพันธรอยกรอง เชน โคลง ฉันท กาพย กลอน และ
กลบท
ในสวนของการเตรียมคนเขารับราชการนั้น มีทําเนียมการสืบทอดอาชีพใน
กลุมขาราชการ ลูกขุนนางอาจไดรับการศึกษาวิชาตางๆ จากวัดเหมือนบุคคล
ทั่วไป แตการฝกฝนจากบิดาซึ่งเปนขุนนางอยูแลวในลักษณะของการเปนผูชวยถือ
เปนขอไดเปรียบ เพราะเปนการ learning by doing อีกทั้งสายสัมพันธกับขุนนาง
อื่นๆ ทําใหการฝากฝงฝากตัวเปนไปไดงายขึ้น กระนั้นก็ตาม การแขงขันกันเพื่อให
ไดรับการคัดเลือกตองตัดสินกันดวยวุฒิความรอบรู คุณสมบัติของการเขารับ
ราชการ คือ การอานออกเขียนได เพราะระบบราชการสยามแตโบราณเปนงานสั่ง
ดวยหนังสือราชการทั้งสิ้น นับตั้งแตงานเขียนใบบอก การทําบาญชีไพรพล และ
งานศาลซึ่งมีอยูในทุกทบวงกรม ดังนั้น หนังสือ จินดามณี จึงไดกลาววา
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เปนเสมียรรอบรู
วิสัญช
พินเอกพินโททัณฑ- ฆาตคู
ฝนทองอีกฟองมัน
นฤคหิต นั้นนา
แปดสิ่งนี้ใครรู
จึ่งใหเปนเสมียร
การอานออกเขียนไดเปนสวนหนึ่งของคนรับราชการ ซึ่งจะตองรอบรูใน
ตํารับตํา ราตางๆ ดวย วรรณกรรมขุนชางขุนแผนเปนสื่อความรูในเรื่องนี้จาก
ขอความที่จมื่นศรีเสาวรักษราชสั่งสอนพลายงามวา
ครานั้นจมื่นศรีเสาวรักษราช
จะเปนขาจอมนรินทรปนนคร
พระกําหนดกฎหมายมีหลายเลม
กรมศักดิหลักชัยพระอัยการ
แลวใหรูสุภาษิตบัณฑิตพระรวง
ราชาศัพทรับสั่งใหบังควร
ที่ไมสูรูอะไรผูใหญเด็ก
เสยตระกูลสูญลับอัประมาณ
ครั้นอยูบานอานคําพระธรรมศาสตร

เรียกพลายงามทรามสวาดิมาสั่งสอน
อยูนั่งนอนเปลาเปลาไมเขาการ
เก็บไวเต็มตูใหญไขออกอาน
มนเทียรบาลพระบัญญัติตัดสํานวน
ตามกระทรวงผิดชอบคิดสอบสวน
รูจงถวนถี่ไวจึงไดการ
มหาดเล็กสามตอพอลูกหลาน
เพราะเกียจครานคร่ําคราเหมือนพรามอญ
ตํารับราชสงครามตามกระแส

จะเห็ น ได ว า ข า ราชการต อ งรอบรู ใ นหลายเรื่ อ ง เช น พระราชกํ า หนด
กฎหมาย กรมศักดิ์ (พระไอยการวาดวยการกําหนดคาตัว) หลักไชย (คูมือการ
ตั ด สิ น ความ) พระไอยการ (กฎหมายหมวดหมู ต า งๆ) กฎมณเฑี ย รบาล
พระราชบัญญัติ สุภาษิตบัณฑิตพระรวง การใชราชาศัพท พระธรรมศาสตร และ
หนังสือพิไชยสงคราม เปนตน การไตเตาในระบบราชการของขุนนางมักเริ่มตนดวย
การเขากรมมหาดเล็ก ลูกขาราชการมีโอกาสเรียนรูขนบราชการ “สามตอพอ
ลูกหลาน” โดยเปนการเรียนรูจากตําราไปพรอมกับประสบการณจริง
วิชาความรูที่ผูตองการเขารับราชการยังรวมไปถึงจรรยาบรรณและการวาง
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ตนอยางถูกตอง ทองทองประศรีไดสั่งสอนพลายงามถึงเรื่องนี้วา ขาทูลละออง
ตองประพฤติตนอยางไร
ทานวาผูเปนขาฝาธุลี
วุฒิตองมีทั้งสี่สถาน
เจานี้ดูก็มีทุกประการ
จะสูโพธิสมภารก็ควรแลว
แตทวาอยาทะนงองอาจ
โดยประมาทถือวาขากลาแกลว
ถาประมาทราชภัยมักไมแคลว ลูกแกวจงจําคํามารดา
โบราณวาเปนขาจอมกษัตริย ราชสวัสดิ์ตองเพียรเรียนรักษา
ทานกําหนดจดไวในตํารา
มีมาแตโบราณชานานครัน
หนึ่งวิชาสามารถมีอยางไร
ไมปดไวใหทานทราบทุกสิ่งสรรพ
หนึ่งกลาหาญทําการถวายนั้น มุงมั่นจนสําเร็จเจตนา
หนึ่งมิไดประมาทราชกิจ
ชอบผิดตริตรึกหมั่นศึกษา
หนึ่งสัตยซื่อถือธรรมจรรยา
เหมือนสมาทานศีลไวมั่นคง
หนึ่งเสงี่ยมเจียมตัวไมกําเริบ เอื้อมเอิบหยิ่งเยอเฟอหลง
หนึ่งอยูใกลชิดติดพระองค
ไมทําเทียมทะนงพระกรุณา
หนึ่งไซรไมรวมราชอาสน
ดวยอุบาทวจัญไรเปนหนักหนา
หนึ่งเขาเฝาสังเกตซึ่งกิจจา
ไมใกลไกลไปกวาสมควรการ
หนึ่งผูหญิงชาวในไมพันพัว
เลนหัวผูกรักสมัครสมาน
หนึ่งสามิภักดิ์รักใครในภูบาล ถึงถูกกริ้วทนทานไมตอบแทน
ราชสวัสดิ์จัดจบครบสิบขอ
พอจงจําไวใหหนักแนน
สัตยซื่อและสําคัญนั่นเปนแดน พอแผนของแมจงใสใจ
การเตรียมคนเขารับราชการนั้น มีคุณสมบัติที่สําคัญคือ ชาติวุฒิ วัยวุฒิ
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คุณวุฒิ และปญญาวุฒิ คําวา ชาติวุฒิ หมายถึง การมีเชื้อสายขุนนาง คุณวุฒิ
หมายถึง รูว ิชาหนังสือ และปญญาวุฒิ หมายถึง ความรูในงานที่ทํา คานิยมทาง
สังคมเปนปจจัยหนึ่งซึ่งทําใหวิชาหนังสือมีความสําคัญสําหรับคนไทยในอดีต และ
เปาหมายของชีวิตคือการรับราชการ ซึ่งนําเกียรติยศ ผลประโยชน และการเลื่อน
ฐานะทางสังคมมาให
การศึ กษาสายพระอารามแม ทํา ให สั งคมไทยเปน สั งคมแห งการบู ชาครู
พิธีกรรม โอวาทนิยม การสาธยายและทองจําที่อยูในกรอบ แตก็เปนรากฐานของ
ความรุงเรืองทางอักษรศาสตรดวย เดอ ลา ลูแบรไดตั้งขอสังเกตในประเด็นนี้
วัฒนธรรมบันเทิง (raillery) ของชาวบานเนนมุขปาฐะและปฏิพากย ในขณะที่
วัฒนธรรมปาลีของวัดชวยใหวัฒนธรรมราชสํานักในดานวรรณกรรมเปนแบบฉบับ
ที่ประณีต งดงาม ความแตกตางดูเหมือนอยูตรงที่วา วัฒนธรรมชาวบานเปนเรื่อง
ของความสุขจากโสตสัมผัสหรือการฟง แตวัฒนธรรมของราชสํานักเปนเรื่องของ
ความสุขจากจักษุสัมผัสหรือการอาน
3.4.3 อาชีวและศิลปศึกษา
รัฐอาจจะมิไดสงเสริมการอาชีวและศิลปศึกษาโดยตรง แตชาวสยามดํารง
ตนอยูไดดวยการสนับสนุนของสังคมซึ่งตองการชางในดานตางๆ การกัลปนาและ
สรางวัดหรือปฏิสังขรณวัดแตละแหงตองการชางฝมือและปจจัยวัตถุจํานวนมาก
เริ่มตั้งแตการสรางพระวิหาร โบสถ ตองการชางแตม (ชางวาดภาพ) หรือจิตรกร
หลายคนมาเขียนภาพพุทธประวัติบนฝาผนังพระวิหารและโบสถ ชางเหลานี้มีตอง
รูเรื่องพุทธศาสนา และมีเท็คนิกวิธีในการรางและเขียนภาพที่มีลักษณะเดนของ
ตนเอง ชางผูชํานาญตองมีเด็กฝกงานเปนผูชวย ซึ่งพัฒนาทักษะความชํานาญจาก
“ครูพักลักจํา” วัดยังทําใหเกิดอาชีพชางทําบาตร ทําพะจุ ทําพาน ขันน้ํา ตาลปตร
จรําขัน และที่สําคัญยิ่งคือ ชางหลอพระ ซึ่งตองสรางจุดเดนของแตละสํานัก
15

Simon de la Loubere, op.cit,: 59
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ราชสํานักและวังของเจานายชั้นสูงมีบทบาทสงเสริมอาชีวศึกษาในทางออม
เพราะสามารถใหความอุปถัมภแบบคอนขางถาวรและตอเนื่อง ชางชาวบานจึงมี
ฐานะเปนชางหลวงไป ชางหลายคน (ทั้งชางชาวบานและชางหลวง) ผูมีชื่อเสียง
สามารถดึงดูดคนมาสมัครเปนลูกศิษยจนกลายเปนเจาสํานักวิชาไป ชางศิลปทุก
สาขาเป น ที ต อ งการของราชสํ า นั ก และวั ง ต า งๆ และช า งที่ มี ฝ มื อ เป น เลิ ศ ได
วางรากฐานของงานศิลปแบบฉบับ เชน การทําเครื่องเบญจรงค การลงรักปดทอง
ซึ่งอยูในกลุมงานประณีตศิลปที่เรียกวา “สิปป” (สันสกฤตใช ศิลป) ศิลปะการแสดง
ก็เชนเดียวกัน กลุมนักแสดงชาวบานบางกลุม ไดรับการยกฐานะเปนนักแสดง
หลวง ซึ่งวางรากฐานดานคีตลีลาและนาฏลีลาที่กลายเปนแบบฉบับมาตรฐาน
ตอมา
ราชสํ านักและวัง เปนศู นยกลางแห งวัฒนธรรมสยาม และเปนผู อุปถัมภ
ศิลปกรรมผานกิจกรรมตางๆ ขอดีของการคงสถาบันกษัตริยไว คือ การสงเสริม
สืบทอดมรดกงานศิลปะชั้นสูงที่แสดงถึงความประณีต ความละเอียดออน และ
สุน ทรี ย รส เมื่ อ ขาดสถาบั น กษั ต ริ ย แ ล ว อั ต ลั กษณทางศิ ล ปะก็ สิ้ น สุ ด ลงด ว ย
ตัวอยางที่เห็นไดชัด คือ การยกเลิกสถาบันกษัตริย (แมจะเปนอนุวงษก็ตาม) ของ
เชียงใหม แพร นาน และลําปางทําใหสกุลศิลปะของทองถิ่นสูญหายไปดวย
3.5 ครู สํานักวิชาและการถายทอดความรู
เนื่ อ งจากการศึ กษาของประเทศสยามมี ศู น ย กลางอยู ที่ วั ด เนื้ อ หาของ
บทเรียนเปนเรื่องพุทธศาสนา และวิธีการสอนเปนแบบ “สุ จิ ปุ ลิ” เพราะเหตุนั้น
ครูจึงเปนศูนยกลางของการเรียนรู และเนนการทองจํา ความแมนยํา และผลิตซ้ํา
ความรูจากรุนหนึ่งไปอีกรุนหนึ่ง คนรุนกอนสามารถทองจําวรรณคดีหรือหนังสือ
สํา คั ญ ได ทั้ง เรื่ อ ง บางครั้ งการท อ งจํ า ก็ ทํ า ให เกิ ด ความคิ ด สรา งสรรค เช น ผู
พิพ ากษาต องจดจํ า ตั วบทกฎหมายกรมศั กดิ์ ซึ่ ง มีร ายละเอี ยดมากและจะจํ า
ผิดพลาดมิได จึงมีผูนําเนื้อหามาแตงเปนคําประพันธรอยกรอง ตัวอยางที่ตกมาถึง
รุนหลัง คือ ลิลิตกฎหมาย เปนตน
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การศึกษาในระบบ “สุ จิ ปุ ลิ” มีขอดีในบางลักษณะ โดยเฉพาะในดาน
อักษรศาสตร ไมวาจะเปนกลบทหรือการทองบทอาขยาน (มาจากคําสันสกฤต
วา อาขยาน สวนคําปาลีคือ อกฺขาน แปลวา เลาเรื่อง ทองจํา สวด) การฝกหัดทั้ง
สองประการอาจตองยึดถึอแมแบบของครูถาเนื้อหาเปนเรื่องศาสนา แตในบาง
กรณี เชน การแตงกลบท หรือการแตงกวีนิพนธที่มีเนื้อหาทางโลกยไดเปดพื้นที่ให
ผูแตงแสดงความสรางสรรคของตนเองได โดยถือเปนอัจฉริยภาพสวนปจเจก
บุคคล วรรณกรรมแบบฉบับ เชน กําสรวลสมุทร พระลอ และอุปาทวาทศมาส
เปนผลผลิตในทิศทางนั้น
3.6 ผลกระทบของระบบการศึกษาแบบเกาตอภูมิปญญาไทย
อาจกลาวไดวา ระบบและวิธีการศึกษาแบบประเพณีของไทยมีอยูสองระดับ
ซึ่งสอดคลองกับสภาพสังคมไทย ในระดับบนของสังคม วิชาหนังสือมีความสําคัญ
ตอการสรางชนชั้นปกครอง และชนชั้นนําทางวัฒนธรรม สวนในระดับลางของ
สังคม ไพรเรียนหนังสือเพียง “อานออกเขียนได คิดเลขเปน” เดอ ลา ลูแบรกลาว
วา การเรียนเลขทําใหคาขายได ซึ่งในที่นี้คงหมายถึง การคาเล็กคานอยในตลาด
แตพวกไพรก็ตองมีวิชาชีพติดตัว ไมวาจะเปนการผลิตสินคาหัตถกรรม อาหาร
สังฆบริภัณฑ พัตราภรณ เครื่องประดับ เครื่องใชสวนตัว เครื่องมือประกอบอาชีพ
หรื อ แม แ ตเครื่ อ งรางของขลั ง เช น ปลั ด ขิ ก อาชี พ ที่เกี่ ย วกั บนั น ทนาการ เช น
นาฏกรรมและคีตกรรม เปนสวนสําคัญของชุมชนเมืองเพราะคนไทยรักสนุก แยน
สเตราส (Jan Struys) ชาวดัตชที่เขามาพระนครศรีอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระเจา
ปราสาททอง และเซอรเฮ็นรี นอรมัน (Sir. Henry Norman) ซึ่งเขามาที่กรุงเทพฯ ใน
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดตั้งขอสังเกตคลายๆ กันวา “The
Siamese play at work, and work at play” การแขงขันในวิชาชีพทําใหแตละกลุม
ตองสรางจุดเดน และประการนั้นเปนที่มาของความพยายามเปน “เจาสํานัก” ไม
วาจะเปนกลุมลิเก ครูสอนดนตรีที่มีศิษยเปนจํานวนมาก หรือครูชางตางๆ การที่
ตองมีจุดขายทําใหแตละเจาสํานักและเจาตํารับพอใจถายทอดความรูเฉพาะใน
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ครอบครัวหรือกลุมเดียวกัน ทั้งนี้รวมไปถึง “กลเม็ดเด็ดพราย” ของครูดนตรี หรือ
สูตรลับของหมอยา
3.6.1 ทัศนคติทางลบตอวิชาชีพบางสาขา
ดวยเหตุที่ระบบศักดินาอยูคูกับสังคมไทย จึงมีการแบงชนชั้นเปนสองระดับ
ไดแก ชนชั้นผูดี (ศักดินา 400 เดิม 200 ไรขึ้นไป) และชนชั้นไพร (ศักดินา 25 ไร
หรือไพรชั้นต่ําสุด ซึ่งเรียกวา ไพรราบ เพียง 5 ไร) ชนชั้นขาราชการหรือผูดีคือผู
ฝกฝนมาในสายวิชาหนังสือ สวนชนชั้ นไพรถูกมองวาเปนคนชั้นลาง ถูกเกณฑ
แรงงานปละ 6 เดือน ไมใครรูหนังสือ ปากตลาด และมารยาทไมขัดเกลา พวกหลัง
นี้ถือเปนคนชั้นต่ําและทําอาชีพใชฝมือหรือแรงงาน บางอาชีพถูกมองดวยอคติทาง
ลบ เชน ชางเกือก (ทํางานกับอวัยวะเบื้องต่ําของคน) พวกรองรําทําเพลง (ถูกมอง
วาอยูในกลุมวนิพก) หญิงโสภินี (ขายตัว) หรือประมง (ฆาสัตวตัดชีวิตทําบาป
ประจํา) อยางไรก็ตาม คนบางอาชีพ เชน ชางหลอพระพุทธรูป ชางแตม ชางทํา
สังฆบริภัณฑ และชางทําเครื่องดนตรี อาจมีสถานภาพดีกวา เพราะถือวาทํางานที่
รับใชพระศาสนาและตองใชทักษะระดับสูง
3.6.2 ผลกระทบของการอนุรักษความรูของสํานักตอความคิดสรางสรรค
ในแงวิชาการหนังสือ วิธีการศึกษาแบบ “สุ จิ ปุ ลิ” เนนเรื่องการถายทอด
และผลิตซ้ําความรูเกา และมีน้ําหนักมากกวาหลักการกาลามสูตรซึ่งเปนวิธีการ
วิเคราะห ดั งนั้ น แม จะมีการเขี ยนอรรถกถา (commentary) หรื อฎี กา (subcommentary) เปนจํานวนมาก แตผูเขียนมุงที่จะอธิบายหรือแจกแจงอรรถบท
(text) เปนใหญ จึงเปนการตอกย้ําความคิดในกรอบ และหามตั้งคําถามทั้งที่
หลักการของกาลามสูตรเนนเรื่องการไมใหเชื่อเพราะศรัทธา แมแตในสังคมไทย
ปจจุบัน รัฐก็มีมาตรการไมใหผูมีปญญาคิดแตกตาง ในขณะที่ปรัชญาการศึกษา
สมัยใหมในสมัยประชาธิปไตยตองการใหผูเรียนรูตั้งคําถาม คิดแตกตาง และคิด
ใหม ศาสตราจารยโจเซฟ นีแดม (Joseph Needham) ผูเขียนหนังสือ Science and
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Civilization in Ancient China ไดชี้ใหเห็นวา จีนมีพัฒนาการดานทักษะล้ําหนากวา
ตะวันตกมากจนถึงคริสตตนศตวรรษที่ 15 เมื่อเลือกที่จะหันไปเชิดชูลัทธิขงจื่อใหม
ของจู ซี ซึ่ ง สอนให ย อ นกลั บ ไปสนใจการถ า ยทอดภู มิ ป ญ ญาเดิ ม ของจี น
(transmission of old wisdom) ทําใหความเจริญดานวิทยาการของจีน เชน การ
สํารวจทางทะเลของเจิ้งเหอ สะดุดลง ในขณะที่ยุโรปเริ่มกาวขามเขาสูยุคแหงการ
16
แสวงหาภูมิปญญาใหม
ในเรื่ อ งของวิ ช าการด า นศิ ล ปะ นาฏศิ ล ป เ ช น เดี ย วกั บ คี ต ศิ ล ป ชั้ น สู ง มี
จุดเริ่มตนที่เชื่อมโยงกับศาสนาหรือวรรณกรรมในศาสนาหลัก การไหวครูและ
ตํารามาตรฐานทําใหการฝกฝนและการแสดงไมวาทวงทา จังหวะ และลีลาตองอยู
ในกรอบอยางเครงครัดเพื่อใหสอดคลองกับโอกาส การสรางสรรคสิ่งใหมเปนไป
ไดคอนขางจํากัดเพราะเจาสํานักและผูแสดงมีความภาคภูมิใจกับการอนุรักษแบบ
ฉบับไว การถือครูและการรักษาอัตลักษณยังเห็นอยูในปจจุบันในกรณีของคณะ
นักดนตรีและนักรองวงสุนทราภรณ ความตั้งใจในการผลิตซ้ําโดยไมมีพื้นที่สําหรับ
การสรางสรรคสิ่งใหม ทําใหวงดนตรีดังกลาวเสื่อมความนิยมลงในบรรดาคนรุน
ใหมในสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลงไป
4 การปรับตัวของไทยในสมัยรัชกาลที่ 3 และ 4 แหงกรุงรัตนโกสินทร
การลมสลายของกรุงศรีอยุธยาในพ.ศ. 2310 เปนความสูญเสียที่ยิ่งใหญ
ในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางสูญเสียบุคลากร
ในเกือบทุกดาน อยางไรก็ตาม กระบวนการฟนฟูบานเมืองสูภาวะปกติไดทําใหเกิด
การปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไปดวย ตั้งแตชวงสั้นๆ ของรัชกาลสมเด็จพระเจา
กรุงธนบุรีจนถึงรัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร อิทธิพลวัฒนธรรมจีนมีมากขึ้น
โดยเฉพาะรสนิยมดานวรรณกรรม แมแตกอนสถาปนากรุงเทพมหานครเปนเมือง
หลวงใหมในพ.ศ. 2325 สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีไดทรงริเริ่มการรื้อฟนโบราณราช
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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ประเพณีและสถาบันสงฆแลว
ในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ า จุ ฬ าโลกฯ การฟ น ฟู ท าง
วัฒนธรรมไดดําเนินไปอยางจริงจัง และมีพระราชดําริที่จะทําใหประเทศสยามเปน
รัฐพุ ทธที่ สมบู รณแ บบ ในการนี้ ทรงให ชําระสถาบัน สงฆ ใหบริสุทธิ์ สั งคายนา
พระไตรปฎก ออกกฎพระสงฆกําหนดแนวทางการดําเนินชิวิตของราษฎร โปรดให
ชําระกฎหมายในจุลศักราช 1166 ชําระและแตงพระราชพงศาวดารใหม สงเสริม
การรวบรวมเอกสารและวรรณกรรมเกาเทาที่หาไดเพื่อจําลองขึ้นใหม หรือโปรด
ให แต ง ขึ้น ใหม ใ นกรณีที่ สื บหาตน ฉบับเกา มิ ได เช น ไตรโลกวิ นิ จฉั ย การฟ น ฟู
วัฒนธรรมนี้มุงมองกลับไปยังแบบแผนเกาของอยุธยา “เมื่อครั้งบานเมืองดี”
อยางไรก็ตาม การฟนฟูวัฒนธรรมที่ดําเนินตอไปจนถึงตนรัชกาลที่ 3 จะไม
ทําใหสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของสยามเหมือนเดิมตอไปไดนานดวยเหตุผล
สามประการ ประการแรกเปนเรื่องภายใน หลังเสียกรุงฯ ครั้งที่ 2 ขุนนางอยุธยา
จํานวนมากไดเสียชีวิตหรือสูญหาย ขาทูลละอองในสมัยรัชกาลที่ 1-3 สวนหนึ่ง
เปนขุนนางระดับกลางและลางมากอน สวนหนึ่งไดดีมาจากการเปนขาหลวงเกา
และรับราชการสงคราม จึงมีความเปนไพรสูงกวาขุนนางครั้งอยุธยา ขอนี้อาจ
กลา วในทํานองเดีย วกัน กับพวกนั กปราชญราชบัณ ฑิตส วนใหญ ลักษณะงาน
วรรณกรรมและศิลปกรรมที่มีกลิ่นอายของชาวบานไดรั บการยกฐานะเปนงาน
ชั้นสูง และแพรหลายไปผูกพันกับสัจนิยมมากขึ้น เชน ขุนชางขุนแผน นิราศตางๆ
โดยเฉพาะนิราศของพระสุนทรโวหาร (ภู) เพลงยาววาความ พระอภัยมณี เปนตน
ประการที่ ส อง นั บ แต รั ช กาลสมเด็ จ พระเจ า กรุ ง ธนบุ รี เ ป น ต น มา
ความสัมพันธกับจีนไดแนนแฟนยิ่งขึ้น เพราะการคาในระบบบรรณาการกับจีนให
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่ชวยใหสยามฟนตัวเร็วขึ้น หลังค.ศ. 1810 ไปแลว ภัย
ด า นพม า เริ่ ม ผ อ นลง การฟ น ฟู ท างศิ ล ปวั ฒ นธรรมเจริ ญ รุ ง เรื อ งในรั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลาฯ ในขณะที่โลกทัศนของขุนนางและปญญาชน
สยามก็ไดเปลี่ยนไป ความนิยมจีนสะทอนใหเห็นในการรับและปรับเปลี่ยนงาน
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วรรณกรรมแบบฉบั บของจี น ให ต อ งรสนิ ย มคนไทย เรื่ อ งส ว นใหญ เ น น พิ ไ ชย
สงคราม ซึ่ง สอดคล องกับสถานกาณบา นเมือ ง สถานภาพของขุน นางเองเริ่ ม
เปลี่ยนแปลงไปดวยเพราะไดเห็นชองทางทํากินในทางเศรษฐกิจ ขุนนางบางกลุมใช
ไพรสมและบาวไปหาของปาเพื่อทําการคา ในระบบการคาสําเภากับจีนที่เปนแบบ
ผูกขาด เรือบรรณาการเอก โท และตรีเปนระวางของวังหลวง วังหนา และวังหลัง
(ถามี) สวนเรือติดตามมีระวางสินคาของขุนนางและเจาหนาที่เรือเปนสัดสวนให
บรรจุสินคาไปขายที่กวางตุง และบรรจุสินคาที่ซื้อจากตลาดจีนกลับมาเมืองไทย
ขุนนางบางกลุมจึงมีฐานะเศรษฐกิจดีพอที่จะอุปถัมภวัดและสํานักชางฝมือหรือ
ศิ ล ปะได บรรยากาศที่ ผ อ นคลาย ส ง ผลให ส ตรี มีบทบาททางการศึ กษาและ
วรรณกรรมมากขึ้น โดยสามารถสรางสรรคงานที่แสดงถึงวัฒนธรรมชาวบาน เชน
วรรณกรรม ระเดนรันได ของพระมหามนตรี (ทรัพย) ในรัชกาลที่ 3 และพระมะ
เหลเถไถ ของคุณสุวรรณในรัชกาลที่ 4 เปนตน
ประการที่สาม อิทธิพลของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกตะวันตกหลัง
การปฏิ วั ติ อุต สาหกรรม และลั ทธิ จั กรวรรดินิ ย มที่ ไ ด รับแรงผลั กดั น จากลั ทธิ
การคาเสรี (laissez-faire) จะเริ่มสงผลกระทบมาถึงประเทศสยาม การปรากฏตัว
ของพอคาอเมริกันและอังกฤษ พรอมทั้งสินคาผาจากโรงงานอุตสาหกรรมอังกฤษ
ในชวงปลายรัชกาลที่ 2 เกิดขึ้น ในชวงระยะเวลาที่มีขาวอังกฤษยึดครองอินเดีย
ลังกา และชวา นอกจากนั้น อังกฤษยังเริ่มเขามาแทรกแซงหัวเมืองมลายูของไทย
อีกทั้งยังพยายามบีบบังคับราชสํานักสยามในทางการทูตตั้งแตค .ศ. 1822 ให
ปฏิรูประบบพระคลังสินคา นับเปนโชคดีที่พระเจาลูกเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร
ทรงกํ า กั บ ราชการกรมท า ทํ า ให ทราบสถานการณ ต า งประเทศดี แ ม กระทั่ ง
เหตุการณสงครามนโปเลียนครั้งที่ 2 ในยุโรป ดวยสายพระเนตรกวางไกลและทรง
อานสถานการณออก รัชกาลที่ 3 มีทาทีเปนมิตรกับชาติตะวันตกและคอยๆ เปด
ประเทศในขณะที่ความหวาดระแวงชาวตะวันตกยังฝงรากลึกในความรูสึกของชาว
สยามมาตั้งแตรัชกาลสมเด็จพระนารายณฯ และตระกูลขุนนางสําคัญ มีความคิด
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ตอตานการติดตอกับฝรั่ง ที่เขามาพรอมขอเรียกรองใหราชสํานักเลิกระบบผูกขาด
ซึ่ง ส ง ผลกระทบต อผลประโยชน แ อบแฝงของเหล า ขุ นนาง การที่พ ม า จํา ต อ ง
สูญเสียมะริด ทวาย และตะนาวศรีในค.ศ. 1826 เปนสัญญาณเตือนวา ภัยจาก
ลัทธิจักรวรรดินิยมเปนเรื่องจริง และสยามตองเริ่มโอนออนผอนปรน
เหตุผลสามประการที่ยกมาแลวสงผลกระทบตอโลกทัศนของชาวสยาม
กลุมขุนนางที่จัดสรรผลประโยชนลงตัว การรับคานิยมวัฒนธรรมจีน และการ
คุกคามของลัทธิจักรวรรดินิยม ไมเฉพาะทางเศรษฐกิจ แตในทางวัฒนธรรมและ
การศึกษาดวย
4.1 บทบาทของมิชชันนารี โปรเทสแตนท และอิท ธิพลของวิชาการแบบ
ตะวันตก
ในสมัยตนรัชกาลที่ 3 สยามไดเริ่มแงมประตูเปดรับชาวตะวันตก ตราบใดที่
ชาวตะวัน ตกเขา มาทํ าประโยชนใ ห แก ราชสํา นัก ในขณะเป นพ อ คา แต ก็ได รั บ
ราชการเปนขุนนางชํานาญเฉพาะทางไปดวย ในชวงเวลาที่เริ่มเปดสัมพันธอยาง
เปนทางการกับชาติตะวันตก ชาวสยามกําลังมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง จอหน
ครอเฝรด (John Crawfurd) เขียนเลาวา ในการเดินทางไปราชสํานักและเจรจากับ
ขุนนางสยามชั้นสูง เพียงแตจะหาจางชาวสยามมาแบกเสลี่ยงก็เปนการยากเพราะ
ชาวสยามไมยอมเสียศักดิ์ศรี อยางไรก็ตาม โลกทัศนชาวสยามจะเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อ
คณะหมอสอนศาสนาโปรเทสแตนทไดเขามาเผยแพรคําสอนของศาสนาคริสต
ในสมัยอยุธยา พระเจาหลุยสที่ 14 และคณะบาทหลวงฝรั่งเศสมุงมั่นเปน
อยางยิ่งที่จะชักจูงใหสมเด็จพระนารายณฯ ทรงเปลี่ยนมายอมรับนับถือศาสนา
คริสต ทั้งนี้โดยมีแนวคิดที่วาเมื่อพระเจากรุงสยามทรงเปลี่ยนศาสนา ประชาชน
สยามก็จะเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสตดวย กระบวนการที่มุงไปยังราชสํานก
ลมเหลวสิ้นเชิง แมสมเด็จพระนารายณฯ ทรงสนพระทัยในวิทยาการของฝรั่งเศสที่
บาดหลวงโดมินิกัน เยซูอิต และมิซซังตางประเทศนํามาเสนอก็ดี อยางไรก็ตาม
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อิทธิพลทางวิชาการของฝรั่งเศสนาจะมีอยูบาน เมื่อออกพระวิสุทธสุนทร (ปาน)
ไปฝรั่งเศสนั้นไดไปชมโรงพิมพของฝรั่ง เศส ซึ่งขณะนั้นอยูในชวงเวลาของการ
ปฏิรูประบบการเขียนภาษาฝรั่งเศสของ Academie Française ดวย เปนไปไดวา
แนวคิดเรื่องการทําหนังสือ จินดามณี เปนแบบเรียนภาษาไทยมาตรฐาน
ในสมัยรัชกาลที่ 3 คณะบาดหลวงคาทอลิกโปรตุเกสและฝรั่งเศสไมไดมี “จุด
ขาย” สําหรับชาวสยาม แตทําหนาที่เปนผูนําศาสนาแกคริสตชนลูกครึ่งสยามโปรตุ เกส เขมรและเวี ย ดนามเป นส ว นใหญ แต หมอสอนศาสนาอเมริ กันคณะ
เพรสไบทีเรียนไดมุงเปาไปยังไพรและคนชั้นลาง วิธีการจูงใจ คือ การนําวิชาการ
และความกาวหนาดานการแพทย การพิมพ วิทยาศาสตร การตอเรือกําปนเขาสู
สังคมสยามเพื่อแสดงอารยธรรมตะวั นตก วิทยาการเหลานี้สามารถแกป ญหา
พื้นฐานของชนชั้ นล างได เชน การทําคลอดแบบตะวันตก การปลู กฝ ปองกั นไข
ทรพิษ และการผาตัดสมัยใหม เปนตน การที่หมอสอนศาสนานําการพิมพเขามา
ชวยสงเสริมการเผยแพรวิทยาการความรู เปนการขัดกับความคิดเรื่องหวงวิชาของ
ชาวสยาม ความรูดานวิทยาศาสตร เครื่องมือที่ใชกลไก และการตอเรือทําใหชน
ชั้นสูงหันมาสนใจวิทยาศาสตรและเท็คโนโลยี โดยเฉพาะหลวงนายสิทธิ์ (ตอมาเปน
สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ) ผูสนับสนุนการตอเรือกลไฟ
ในตอนกอนหนานี้ ผูเขียนไดอธิบายวา วิชาในสังคมไทยโบราณที่ชาวสยาม
เรียนจากวัด หรือจากสํานัก รวมไปถึงวิชาหนังสือ วิชาชีพ และไสพาคม (เวท
มนตร) เวลาพูดถึงบุคคลใดวา “มีวิชา” หมายถึง รูคาถาเวทมนตร คนสายวัด
ยังคงเชื่อมั่นในความศักดิ์สิทธิ์ของอํานาจเหนือพิเศษนี้อยู เมื่อเผชิญกับการทาทาย
วิทยาการตะวันตก วรรณกรรมเรื่อง พระอภัยมณี เปนตัวแทนของการตอสูกัน
ระหวางไสยศาสตรและวิทยาศาสตร สุนทร (ภู) เคยรวมคณะสมณทูตไปลังกา
และเปนประจักษพยานการที่อังกฤษเขาครอบครองดินแดนแหงนั้นในสมัยรัชกาล
ที่ 2 ซึ่งตรงกับรัชกาลของพระนางเจาวิกตอเรียของอังกฤษ สุนทร (ภู) กลาวถึง
นางละเวง (ภาพของพระนางเจาวิกตอเรีย) ผูแวดลอมไปดวยบาดหลวงผูมีความรู
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กับเครื่องกลไกตางๆ เชน เรือเหาะ เรือกลไฟ นาฬิกา ปนสมัยใหมแบบยุโรป ทํา
สงครามกับพระอภัยมณี แคเพียงเปาปก ็สามารถใชเวทมนตรทําใหกองทัพทั้งกอง
หลับใหลได นั่นคือ ความรูเชิงไสยศาสตรสามารถเอาชนะวิทยาศาสตรได ทํานอง
เดี ย วกั บพม า ในสมั ย เดี ย วกั น กองทั พ ของมหาพั น ทุ ล ะอาศั ย ความศรั ทธาใน
เครื่องรางของขลัง กรูกันเขาไปใหทหารซีปอยยิงตายเปนจํานวนนับไมถวน แต
ความคุนเคยกับวิทยาการตะวันตกมากขึ้น ทําใหชาวสยามเริ่มตระหนักวา ความรู
แบบฝรั่งมีประสิทธิผลอยางเปนรูปธรรม และฝรั่งก็ไมหวงแหนความรู
4.2 จารึกวัดพระเชตุพน: “หองสมุดเปดแหงแรกของโลก” และการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดเรื่องการถายทอดความรูแกสาธารณชน
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว มีสายพระเนตรไกลพอที่จะมองเห็น
ทิ ศ ทางความเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมไทย ในขณะที่ จั ก รพรรดิ มิน หม า งของ
เวียดนาม ทรงเบียดเบียนบาดหลวงฝรั่งเศสและสเปญที่เขามาเผยแผศาสนาคริสต
และลงโทษพวกเขารีดอยางจริงจัง รัชกาลที่ 3 มีพระทัยกวางในการใหเสรีภาพแก
มิชชันนารีอเมริกันที่เขามาเผยแผพระคริสตธรรม และทรงพรอมที่จะเรียนรูจาก
ฝรั่งโดยตรง เชน การโปรดใหหมอริชารดสัน ผูแทนรัฐบาลอังกฤษที่อินเดียเขาเฝา
17
อย า งใกล ชิ ด และยั ง ให เกี ย รติ ใ นการจั ด ขบวนนํ า เข า สู วั ง หลวงจนเกิ น ฐานะ
นอกจากนี้ ยัง มี ส ว นส ง เสริ มกิ จ กรรมที่เป น ประโยชน ข องมิ ชชั น นารี ด วย เช น
พระราชทานทรัพยและโคเพื่อใหหมอบรัดเล (Dan Beach Bradley) ไปทดลองทํา
วัคซีนปองกันฝดาษ เปนตน
จดหมายเหตุของมิ ชชันนารี แสดงวา การเผยแผศาสนาคริสต ไมประสบ
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 หนังสือและสื่อสิ่งพิมพซึ่งทําใหการถายทอด
ความรูเปนเรื่องสาธารณะ ดวยเหตุนี้ จึงโปรดใหมีการทําจารึกบันทึกความรูตางๆ
เกี่ยวกับไทยศึกษาขึ้นที่วัดพระเชตุพนมงคลคลาวาส สิ่งที่นํามาจารึกครอบคลุม
เนื้อหาทุกเรื่อง ตั้งแตตําราฤาษีดัดตน คัมภีรศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา (มหาวงศ)
เรื่องราวคน 32 ภาษา กวีนิพนธ กลบท และอื่น พระราชดําริในเรื่องนี้เกี่ยวของกับ
การนํ า ความรู มาสู ชาวบ าน ประมวญจารึกวั ด พระเชตุ พ นได ร วบรวมกั น เป น
“หองสมุดเปด” แหงแรกของสยามประเทศที่เปดใหผูรักวิชาเขาไปแสวงหาความรู
ไดตลอดเวลา ในจดหมายเหตุของชาวตะวันตก หมอสอนศาสนาเขาใจจากปากคํา
ของชาวบานวา มิชชันนารีกําลังกระทําบุญกระทําทานมากกวาพระเจากรุงสยาม
เพราะฉะนั้น พระองคจึงทรงใหเผยแพรความรูแบบไทยเชนเดียวกัน
4.3 สื่อความรูใหมในสังคมไทย: กําเนิดสื่อสิ่งพิมพ เชน บางกอกรีคอรเดอรและ
สยามสมัย
สิ่งที่มิชชันนารีอเมริกันนําเขามาและทําใหเกิดความอยางใหญหลวงระหวาง
รัชกาลที่ 3 มาจนถึงรัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร คือ เท็คโนโลยีการพิมพและ
สื่อสิ่งพิมพตางๆ ราชสํานักไมไดตั้งขอกีดขวางในการที่หมอสอนศาสนาจะใชสื่อ
สิ่งพิมพเผยแผคริสตศาสนา เพราะมั่นใจวามีชาวสยามนอยคนที่เขารีต ราชสํานัก
ยังไดประโยชนจากการใชสื่อสิ่งพิมพดวย เชน การพิมพประกาศหามสูบฝนใน
รัชกาลที่ 3 แทนวิธีการแบบเกา คือ มีเจาพนักงานตีฆองรองปาวประกาศขาวให
ชาวบานทราบ
การพิมพหนังสือของพวกมิชชันนารีเปนโอกาสใหคนทั่วไป เขาถึงตํารับตํารา
และวรรณคดีไ ทยเรื่ องสํ าคั ญ ได ง ายขึ้ น นอกเหนื อ จากการเสนอความรู เรื่ อ ง
วิทยาศาสตร และเหตุการณรวมสมัยของชาติตะวันตก การออกหนังสือพิมพ
บางกอกรีคอรเดอร (Bangkok Recorder) ของหมอบรัดเล เปนการเปดโลกทัศน
ของคนบางกอก เพราะหนั ง สื อ พิ ม พ ดั ง กล า วลงเรื่ อ งราวหลากหลายหั ว ข อ
ยกตัวอยางเชน เรื่องฟาผาในแงวิทยาศาสตร หรือประกาศของทางราชการฉบับ
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ตางๆ ตลอดจนการรองทุกขของราษฎรแทนที่จะไปตีกลองรองทุกขผานระบบ
ราชการ
4.4 ผลกระทบของการรับวัฒนธรรมตะวันตก
มิชชันนารีเปนหัวหอกในการนําวัฒนธรรมตะวันตกมาสูสยาม และเปนกลุม
ที่กระตุนใหเกิด “วิชาการแบบตะวันตก” (Western Learning) ขึ้น ผลกระทบที่
สําคัญยิ่งคือ การทําใหเกิดชนชั้นปญญาชนใหมไมเฉพาะในกลุมชนชั้นสูง หากแต
ยังiรวมไปถึงสามัญชนดวย การเขาถึงวิทยาการแบบตะวันตกเปนไปไดก็ตอเมื่อ
เรียนรูภาษาตางประเทศ ในสมัยรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว
ไดทรงขอใหเจมส แคสเวลล (James Caswell) มิชชันนารีอเมริกันมาถวายพระ
อักษรภาษาอังกฤษ เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนกันแคสเวลลไดขอพระราชทานครูที่
เกงๆ มาสอนภาษาไทยแกเขา จนเขาเก็บคําภาษาไทยมาแตงเปนพจนานุกรมไทย
เลมแรกขึ้น ตอมาบิช็อปฌ็อง-บาติสต ปาลกัวไดแตงพจนานุกรม สัพะ พะจะนะ
พาสา ไท (พจนานุกรมสี่ภาษา) ขึ้น และไดเปนแบบอยางใหหมอบรัดเลจัดทํา
หนังสือ อภิธานศรับทพาสาไท ฉบับใหมในสมัยรัชกาลที่ 5 กอนที่หมอแซมวล
สมิท (Samuel Smith) จะไดจัดพิมพพจนานุกรมฉบับหองสมุดของสํานักพิมพ
เว็ปสเตอรที่แปลเปนภาษาสยามจํานวน 5 เลม ในค.ศ. 1899
ปญญาชนรุนใหมสวนใหญเปนเจานาย หลายพระองคทรงไดเลาเรียนกับ
แหมมแอนนา เลียวโนเวนส ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัววาจางให
เขามาสอนภาษาและวัฒนธรรมอังกฤษแกเจานายเด็ก เจานายหลายพระองค
ตอมาไดรวมกันออกหนังสือ คอรตขาวราชการ เพื่อเสริม ราชกิจจานุเบกษา
ซึ่งเปนหนังสือรวบรวมประกาศของทางราชสํานักและไดออกมาตั้งแตครั้งรัชกาลที่
4 ในขณะที่กิจการพิมพหนังสือไดเริ่มตนขึ้นในรัชกาลที่ 3 พวกมิชชันนารีไดพิมพ
หนังสือวรรณคดีเกาของไทยออกขาย ซึ่งคนไทยนิยมอาน อยางไรก็ตาม ปญญาชน
รุนใหมสวนใหญเปนเจานาย หลายพระองคทรงไดเลาเรียนกับแหมมแอนนา เลียว
โนเวนส ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัววาจางใหเขามาสอนภาษาและ
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วัฒนธรรมอังกฤษแกเจานายเด็ก เจานายหลายพระองค ตอมาไดรวมกันออก
หนังสือ คอรตขาวราชการ เพื่อเสริม ราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเปนหนังสือรวบรวม
ประกาศของทางราชสํานักและไดออกมาตั้งแตครั้งรัชกาลที่ 4 ในขณะที่กิจการ
พิมพหนังสือไดเริ่มตนขึ้นในรัชกาลที่ 3 พวกมิชชันนารีไดพิมพหนังสือวรรณคดีเกา
ของไทยออกขาย ซึง่ คนไทยนิยมอาน อยางไรก็ตาม การพิมพหนังสือบางเลมก็ถูก
มองวา ผิดกฎหมาย เชน การที่นายโหมด อมาตยกุลไดนําตนฉบับกฏหมายตรา
สามดวงมาใหหมดบรัดเลพิมพเผยแพร เพื่อใหประชาชนมีความรูดานกฎหมาย แต
ได ถูกเก็ บทํ าลาย เพราะรั ชกาลที่ 3 ทรงเห็น ว า เป น การส ง เสริ มใหค นไทย
“หัวหมอ” หรือเปนหมอความฟองรองกัน
หมอสอนศาสนาไมสูประสบความสําเร็จในการเผยแผพระคริสตธรรมเทาใด
นัก แตคุณูปการอันยิ่งใหญของกลุมคนเหลานี้คือ เปนผูกระตุนใหประเทศสยาม
เขาสูชวงเวลาใหมของการปฏิรูปทางการปกครอง เศรษฐกิจ และการศึกษาตาม
แบบตะวันตก การเริ่มตนโดยการเปดโอกาสใหชาวสยามเขาถึงแหลงความรูมี
หนังสือและหนังสือพิมพประเภทตางๆ ไมวาในระดับชนชั้นสูงหรือสามัญชน หมอ
บรั ด เลและหมอแซมวล สมิ ทมี บทบาทอย า งสู ง ในเรื่ อ งนี้ การจั ด พิ มพ Siam
Repository (เริ่มตั้งแตปค.ศ. 1874) และ สยามไสมย (ซึ่งเปนภาคภาษาไทย) เปน
การบันทึกเรื่องราวของประเทศสยามในชวงเวลารัชกาลที่ 5 ไว เชนเดียวกับ
เอกสารสําคัญอื่นๆ
5 การปฏิรูปการศึกษาของไทย
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวถึง พ.ศ. 2475
บรรยากาศความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมสยาม หลังการลงนามใน
สนธิสัญญาเบาริ่ง ค.ศ. 1855 และการเปดสัมพันธทางการทูตกับชาติตะวันตก ทํา
ใหราชสํานักรัชกาลที่ 5 ตองเรงปฏิรูปประเทศในดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ดานการเมือง วัฒนธรรม และการศึกษา เพื่อตอตานลัทธิจักรวรรดินิยมสมัยใหม
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และแนวคิดเรื่อง “mission civilisatrice” หรือ “อารยภารกิจ ของฝรั่งเศสและชาติ
ตะวันตก ความริเริ่มในการตั้ งโรงเรียนสํ าหรับกุลบุต รเปน ของพวกมิชชันนารี
อเมริกัน ลัทธิเพรสไปทีเรียน เมื่อพ.ศ. 2395 กลุมเพรสไบทีเรียนอเมริกัน ไดตั้ง
โรงเรียนแหงแรกขึ้น แตเมื่อตั้งใหมๆ นั้น ตองจางเด็กเรียนวันละ 1 เฟองหรือ 12
สตางค พอแมเด็กไมสนใจที่จะสงลูกหลานไปเรียนในโรงเรียนของหมอสอนศาสนา
เพราะเกรงวามิชชันนารีจะเปลี่ยนศาสนาเด็ก ตอมาถึง พ.ศ. 2456 โรงเรียนนี้ได
เจริ ญ ขึ้ น และเปลี่ ย นเป น โรงเรี ย นกรุ ง เทพคริ ส เตี ย นวิ ทยาลั ย จึ ง ถื อ ว า พวก
มิชชันนารีไดมีคุณูปการในความพยายามที่จะจัดการศึกษาแบบใหมในประเทศไทย
5.1 การจัดการศึกษาสําหรับคนชั้นสูง การศึกษาในวัง การสงเจานายและชนชั้น
ผูดีไปศึกษาตอยังตางประเทศ
ในขณะที่ ร าชสํ า นั ก ตระหนั ก สํ า นึ ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของวิ ท ยาการแบบ
ตะวันตก แต การจัด การศึ กษากลั บดําเนินไปคอนขา งชา พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดใหจัดตั้ง “ราชวิทยาลัยในวัง” ขึ้นในพ.ศ. 2414 เพื่อ
ฝกคนให เขา รั บราชการ มี พ ระยาศรี สุ น ทรโวหาร(น อ ย อาจาริ ย างกู ร ) ซึ่ ง ใน
ขณะนั้นเปนหลวงสารประเสริฐเปนอาจารยใหญ โรงเรียนนี้เปนโรงเรียนสําหรับ
เจานายเด็กและลูกหลานขุนนางชั้นสูง และหาไดตั้งใจใหเปนโรงเรียนสาธารณะไม
ทั้งนี้ดูไดจากคําประกาศตั้งโรงเรียน
ประกาศเรื่องโรงเรียนฉบับแรก พ.ศ. 2414
มี พ ระบรมราชโองการมาณบั ณ ฑู ร สุ ร สิ ง หนาทให ประกาศแก
หม อ มเจ า หม อ มราชวงศ แลข า ราชการผู ใ หญ ผู น อ ยซึ่ ง ได นํ า บุ ต ร
ทูลเกลาฯ ถวายใหทําราชการสนองพระเดชพระคุณในกรมมหาดเล็กบาง
ในกรมทหารมหดาเล็กรักษาพระองคบาง มีเปนอันมาก
ทรงมีพระราชดําริวา บุตรหลานของทานทั้งปวง บรรดาที่เขารับ
ราชการสนองพระเดชพระคุณอยูนั้น แตลวนเปนผูมีชาติมีตระกูล ควรจะ
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รับราชการในเบื้ องหนาต อไป แต ยังรูหนัง สือไทย แลขนบธรรมเนีย ม
ราชการอยูโดยมาก ที่รูอยูบางแตยังใชอักษรเอกโทแลตัวสะกดผิดๆ ไม
ถูกตองตามแบบอยางก็มีอยูมาก แลการรูหนังสือนี้ ก็เปนคุณสําคัญขอ
ใหญ เปนเหตุจะใหไดรูวิชาแลขนบธรรมเนียมตางๆ จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหจัดโรงสอนขึ้นไวที่ในพระบรมมหาราชวัง แลวจัดคนใน
กรมพระอาลั กษณ ตั้ ง ให เป น ขุ น นางแลพนั กงานสํ า หรั บ เป น ครู ส อน
หนั ง สื อ ไทย สอนคิ ด เลข แลขนบธรรมเนี ย มราชการ พระราชทาน
เงิ น เดื อ นครู ส อนได ส มควรพอใช ส อย ส ว นผู เ รี ย นหนั ง สื อ นั้ น ก็ จ ะ
พระราชทานเสื้อผานุงหม กับเบี้ยเลี้ยงกลางวันเวลาหนึ่งทุกวัน ครูสอน
นั้นจะใหสอนโดยอาการเรียบรอยไมใหดาตีหยาบคาย
ในโอกาสนั้ น พระยาศรี สุ น ทรโวหาร (น อ ย อาจาริ ย างกู ร ) เรี ย บเรี ย ง
แบบเรียนหลวงขึ้น 1 เลม ชุดมูลบรรพกิจ เพื่อใชเปนบทหลักสูตรวิชาชั้นตนตอมา
ตั้งโรงเรียนภาษาอังกฤษสําหรับพระเจานองยาเธอและหมอมเจาตางกรมซึ่งได
เรียนอักษรสมัยภาษาไทยแลว จะไดเลาเรียนภาษาตางประเทศใหไดความรูสูงขึ้น
ไป มีนาย Francis George Patterson ชาวอังกฤษเปนครู แตตั้งอยูไมถึงหาปก็เลิก
ไปเนื่ อ งจากครู ผู ส อนเดิ น ทางกลั บ ไปอั ง กฤษ ในเวลาต อ มาได ตั้ ง โรงสอน
ภาษาอังกฤษใหมมีหมอ MacFaland และ Robert Morrant เปนผูสอน นอกจาการ
ตั้งโรงเรียนสอนวิชาหนังสือแลว เมื่อพ.ศ. 2425 ไดตั้งโรงเรียนแผนที่ทหารขึ้น ใน
กรมทหารมหาดเล็ก เนื่องจากเปนการใหการศึกษาแกลูกเจานายแลผูม ีตระกูล จึง
ไดรวมโรงเรียนทั้งหมดในวังใหมาขึ้นกรมทหารแผนที่ นั่นคือ
1 โรงเรียนภาษาไทย ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร)
2 โรงเรียนนายทหารมหาดเล็ก
3 โรงเรียนทําแผนที่
4 โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษของพระเจาลูกยาเธฮ
5 โรงเรียนปริยัติธรรม
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สําหรับในสวนของหมอสอนศาสนา เอมิล โกล็อมเบต (Emile Colombet)
ได ตั้ง โรงเรีย นไทย-ฝรั่ง เศสวั ด รอยท านในป 2420 และต อมาพั ฒนามาเป น
โรงเรียนอัสสัมชัโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเนนการสอนภาษาอังกฤษ
ในขณะที่โรงเรียนอัสสัมชัญเนนการสอนภาษาฝรั่งเศสและพระคริสตธรรม ใน
ความเปนจริงแลว การสอนที่เครงครัดเอาจริงเอาจังของราชวิทยาลัย ไดสงผลให
เจานายรุนใหมมีความสามารถมากในดานวิชาหนังสือ ดังเห็นไดจากการทีเ่ จานาย
กลุมหนึ่งรวมตัวกันออกหนังสือ ดรุโณวาท ในพ.ศ. 2417
ชว งต นของพุทธทศวรรษ 2400 เปน ชว งเวลาสํา คัญ ในประว ติศ าสตร
การศึ ก ษาไทยหลายประการ เช น ได มี การริ เ ริ่ มตั้ ง โรงเรี ย นสํ า หรั บ สตรี ขึ้ น
โรงเรียนสุนันทาลัยในพระบรมมหาราชวังในพ.ศ. 2423 อีกสองปถัดมาไดตั้ง
โรงเรียนแผนที่ขึ้น พรอมๆ กับโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบซึ่งมีจุดประสงคให
เปนโรงเรียนนายทหารมหาดเล็ก และตอมาไดเปลี่ยนสถานภาพเปนโรงเรีย น
ขาราชการพลเรือนในป พ.ศ. 2453 แตกิจการดานการศึกษามุงเนนไปที่การสราง
ชนชั้นสูงอันเปนสวนหนึ่งของการปฏิรูปการปกครอง
การจัดการศึกษาของรัฐเพื่อประชาชนเกิดขึ้นคอนขางชา คือ ประมาณ 30
ปหลังพวกเพรสไบทีเรี ยนตั้งโรงเรียนขึ้นเปน ครั้งแรก ทั้ งนี้อาจเปน ดวยเห็นว า
ราษฎรเขาสูระบบการศึกษาผานพระอาราม คือ “บวช+เรียน” ไปพรอมๆ กันแต
ขอเสียคือ เปนการเรียนที่ไมตอเนื่อง นอกเสียจากอยูในสมณสารูปเปนเวลานาน
และวิชาที่เรียนอาจไมตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของสยามในยุคใหม เมื่อถึง
พ.ศ. 2427 รั ฐ จึ ง ได มีดํ า ริ จั ด ตั้ ง โรงเรี ย นหลวงสํ า หรั บราษฎรขึ้ น ตามวั ด ใน
กรุงเทพมหานครหลายแหง และแหงแรก คือ โรงเรียนมหรรณพาราม
การปฏิรูปการศึกษาของไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 ยังใชวัดเปนศูนยกลาง และ
ยังผูกพันอยูกับการเตรียมคนเขารับราชการ สิ่งใหมก็คือ การกําหนดหลักสูตรเปน
ประโยค โดยชั้นประโยคหนึ่งใหใชแบบเรียนหลวงของพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย)
จํานวน 6 เลม เพื่อใหมีความรูภาษาไทยดี สวนประโยคที่ 2 เปนหลักสูตรที่
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เกี่ยวกับวิชาสามัญศึกษา หมายถึง ความรูตาง ๆ ที่ตองการใชสําหรับเสมียนที่จะ
เขารับราชการพลเรือนตามกระทรวงตางๆ ทั้งนี้เพราะมีการขยายระบบราชการ
แบบตะวนตก
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงเปนผูที่มีบทบาท
อยางสูงในการจัดการศึกษาในโรงเรียนพระอาราม เพราะทรงเปนองคสังฆปริ
นายก แตเดิมมาลูกศิษยวัดจะเลาเรียนวิชาจากพระอุปชฌาย ทํานอง “ลูกศิษย
ใครลูกศิษยมัน” แตการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนปริยัติธรรมไดเปลี่ยนไปให
ทันสมัยขึ้นและเรียกวาโรงเรียนพระอาราม การปฏิรูปหลักสูตรของโรงเรียนพระ
อารามทั้ งในด านเนื้ อหาซี่ งเพิ่มวิชาสามั ญเขา ไป เชน ภาษาอั งกฤษ เลขคณิ ต
พงศาวดาร และวิธีการแบงระดับชั้นเปนประโยค ตลอดจนการเปลี่ยนการสอบ
แบบปากเปลาเปนการเขียนตอบ เมื่อแรกเริ่มโรงเรียนพระอารามที่เปนการเรียน
ตามหลักสูตร ปรากฏวามีพอแมสนใจสงลูกหลานเขาเรียนนอยมาก สมเด็จฯ กรม
พระยาดํารงราชานุภาพ (ขณะยังดํารงพระอิสริยยศกรมหมื่น ) กราบบังคมทูล
รายงานในพ.ศ. 2427 วา ทั้งกรุงเทพฯ มีโรงเรียนใหญ 45 แหงเปนโรงเรียนพระ
อาราม 16 แหงและนักเรียน 1188 คน สวนปถัดมาซึ่งเปนปตั้งโรงเรียนวัดเทพศิรินทร
มีนักเรียนเพียง 53 คน ขณะที่โรงเรียนวัดในกรุงเทพฯ มี 28 แหง นักเรียน 1955
คน ซี่งถือวาจํานวนนักเรียนนอยมาก เพราะคนสวนใหญยังคงมองวาโรงเรียน
พระอารามเปนโรงเรียนสอนปริยัติธรรม และไมไดรับความนิยม
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จขึ้นครองราชยอยาง
สมบู รณ แ ล ว มี พ ระราชดํ า ริ เห็ น ว า ควรส ง คนไทยไปเลา เรี ยนวิ ชาในประเทศ
ตะวันตก ทรงสงหมอมเจาปฤษฎางค ชุมสายไปเรียนตอที่สิงคโปรกอน และตอมา
ภายหลังไดไปศึกษาที่อังกฤษ ในพ.ศ. 2428 โปรดใหพระราชโอรส 4 พระองครุน
แรก เดินทาง ไปศึกษาตอที่ยุโรป พระราชโอรส 4 พระองคนี้เปนผลผลิตจากระบบ
การศึกษาสําหรับเจานายในเวลานั้น และการเรียนตัวตอตัวเปนสวนใหญ เชน กรม
พระจันทบุรีนฤนาถกอนทรงศึกษาในราชวิทยาลัยในพระบรมมหาราชวังไดเรียน
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กับครูเจานายผูหญิง เชนกรมหลวงวรเสรฐสุดา และเรียนภาษาอังกฤษที่สํานักครู
รามสามี นอกเหนือจากเรียนภาษาปาลีและภาษาไทยกับพระยาปริยัติธรรมธาดา
(เปลี่ยน) เมื่อไปเรียนที่อังกฤษไดเขาศึกษาที่ Balliol College จนจบใน พ.ศ. 2434
เมื่อ พระชนม เพีย ง 20 ชัน ษา ทรงใชเวลาเรีย น 3 ป กรณี นี้แสดงว า ระบบ
การศึกษาซึ่งคลายกับของอังกฤษคือ การเรียนแบบตัวตอตัว หรือ tutorial มีความ
เขมขน
ขณะที่กรมพระจันทบุรีนฤนาถทรงศึกษาอยูที่อังกฤษ สมเด็จฯ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพและสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงรวม
พระทัยกันจัดการศึกษาเรื่องโรงเรียนพระอาราม เมื่อจัดตั้งกรมศึกษาธิการขึ้นใน
พ.ศ. 2430 โปรดใหโอนโรงเรียนมหาดเล็กหลวงไปขึ้นกรมศึกษาธิการ โดยมี
สมเด็จฯ กรมพระยา ดํารงราชานุภาพทรงเปนผูบัญชาการ ในปถัดมาสมเด็จฯ
กรมระยาดํารงราชานุภาพไดทรงแตงแบบเรียนเร็วขึ้นชุดหนึ่งมีสามเลม และไดใช
แทนแบบเรียนหลวง 6 เลมเดิม ในปรุงขึ้นไดใหกรมศึกษาธิการไปสังกัดกรมธรรม
การ และในป พ.ศ. 2433 โปรดใหประกาศใชพระราชบัญญัติวชิ า พ.ศ. 2433 ให
หลั กสู ต รภาษาไทยแบ งออกเป น 3 ประโยค หลั กสู ตรภาษาอั ง กฤษแบ ง ออก
เปน 6 ชัน้ เมื่อจบการศึกษาแลว กรมพระจันทบุรีนฤนาถเสด็จกลับมารับราชการ
ในกรมราชเลขานุการกอน แลวทรงไดรับการแตงตั้งเปนอธิบดีกรมศึกษาธิการใน
พ.ศ. 2434 ไดทรงแกไขการสอบไลจากเดิมปละครั้งเปนปละสองครั้ง เพื่อไมให
นักเรียนเสียเวลานานเกินไป
ในการจัดทําหลักสูตรสําหรับเด็กเล็กวัย 7 ขวบถึง 11 ป สมเด็จฯ กรมพระ
ยาดํารงราชานุภาพมีพระนิพนธวา
“การเลาเรียนของเด็กทั้งหลาย วาโดยทั่วไปไมไดกําหนดโดยตระกูล
หรือชนิด ขาพเจาเห็นวา เปน 3 ขั้น
ชั้นตนแตเกิดมาขันคอได ก็เรียนที่จะคว่ําจะนั่งจะคลานจะเดินจะพูด
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จะวิ่ง ขึ้นไปโดยลําดับ เปนการร่ําเรียนโดยธรรมดาบังคับชั้น 1
แตชั้นกลางนั้น แตเด็กเขาใจภาษาแลรูจักรักษาตัวแลว ก็ตองเรียน
วิชาบางอยางที่จะเปนประโยชนแกตนไปภายหนา คือ วิชาหนังสือเปน ตน
บรรดาที่ เป น วิ ชากลางสํ า หรั บแลควรแก เด็ กทั้ ว ไป นับเป น การร่ํ า เรี ย น
สําหรับตัวชั้น 1 ขั้นหลังเมื่อรุนขึ้นก็ร่ําเรียนวิชาเลือกแตอยางเดียวหรือสอง
อยาง ซึ่งจะรูไวเปนทางหาเลี้ยงชีวิตตน เปนตนวาคนใดรักวิชาหนังสือ ก็ตั้ง
นาเลาเรียนในวิชานั้นใหลึกซึ้งไปทําการเปนเสมียนหรือเปนเปรียญไปตามที
ที่รักในทางชางก็ฝกฝนใหชํานิชํานาญหาการรับจางก จนตั้งตัวเปนนายงาน
ไดยังวิชาอยางอื่นๆ ก็มีอีกมาก นับเปนการร่ําเรียนหาเลี้ยงชีวิตชั้น 1
ในเรื่องนี้ขาพเจาไดดําริหแลจงใจที่จะกลาวในที่นี้ จะวาแตดวยวิชาชี้น
ที่ร่ําเรียนสําหรับตัวชั้นเดียว แลวาแตวิชาสําหรับเด็กไทยเราประเทศเดียว
คือ เมื่อเด็กอายุตั้งแต 7 ขวบจน 11 ขวบควรจะเรียนอะไรบาง ขาพเจาเห็น
วา ความรูที่ควรสอนแกเด็กระหวางนั้นมีอยู 10 อยางคือ
1 ใหอานหนังสือออก ใหเขียนหนังสือได
2 ใหคิดเลขเปน
3 ใหรูจักรักษาอิริยาบถ
4 ใหหุงขาวตมแกงเปน
5 ใหเย็บผาเปน
6 ใหขึ้นตนไมเปน
7 ใหวายน้ําเปน
8 ใหปลูกทับกระทอมที่อยูเปน
9 ใหรูจักปลูกตนไม
10 ใหรูจักเลี้ยงสัตว
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จากพระนิพนธขางตนจะเห็นไดวา หลักการของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงรา
ชานุภาพในการจัดการศึกษานั้น ไมไดลอกเลียนฝรั่ง แตคํานึงถึงความเหมาะสม
ตามสภาพธรรมชาติของไทย และมุงเนนสอนเด็กใหไดวิชาความรูที่จะเอาตัวรอด
หรือพึ่งพิงตนเองได
5.2 การจัดตั้งกระทรวงธรรมการ
การจัดการศึกษาของไทยไดพัฒนาตอไปเมื่อโปรดใหจัดตั้งกระทรวงธรรม
การ มีเจาพระยาภาสกรวงศ (พร บุนนาค) เปนเสนาบดีในพ.ศ. 2435 ทั้งนี้เพราะ
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงไปรับหนาที่เสนาบดีมหาดไทย กระทรวง
ธรรมการมีหนาที่ในการจัดการศึกษา การพยาบาล พิพิธภัณฑ และศาสนา ใน
การนี้รัฐไดจัดตั้ง โรงเรียนมูลศึกษา ขึ้นในวัดทั่วไปทั้งในกรุงเทพมหานครและหัว
เมือง ถือวาเปนการเริ่มตนการจัดการศึกษาแกราษฎรอยางจริงจัง ในพ.ศ. 2436
เมื่อตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัยขึ้น สมเด็ จพระมหาสมณเจาไดทรงปรับปรุงการ
ระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนวัด และมีการตั้งโรงเรียนฝกหัดครูขึ้นในบริเวณ
วัดเทพศิรินทราวาส ซึ่งตอมามี นักเรียนฝกหัดครูสําเร็จการศึกษาไดรับประกาศ
นียบัตรเปนครูสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษชุดแรก 3 คน
กรมพระจันทบุรีนฤนาถทรงไดรับโปรดเกลาฯ ใหเปนอธิบดีกรมศึกษาธิการ
ในพ.ศ. 2438 และมีสวนในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัยขึ้น
เชน การจัดแบงประโยคการศึกษาเปนระดับตางๆ เพิม่ วิชาที่จําเปนตอการพัฒนา
ประเทศในขณะนั้น เชน การเนนภาษาตางประเทศ อังกฤษ ฝรั่งเศส และมลายู
วิ ชาแผนที่ ภู มิศ าสตร พงศาวดาร วิ ทยาศาสตร กายภาพ และวิ ทยาศาสตร
ธรรมชาติ สวนการสอนดานจริยธรรมและศีลธรรม หนาที่พลเมืองก็ถือเปนวิชา
สําคัญ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมีรับสั่งใหสมเด็จพระมหาสมณ
เจาทรงพระนิพนธหนังสือ ธรรมจริยา เพื่ออบรมกุลบุตรใหเปนคนดี
การจัดการศึกษาแบบโรงเรียนมูลศึกษา หรือโรงเรียนพระอารามไดขยายไป
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ยังหัวเมือง แตดูเหมือนไมสูประสบความสําเร็จ แตอยางไรก็ตาม มีเหตุจูงใจที่จะ
ทําใหมีนักเรียนเพิ่มขึ้นเมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการเกณฑทหาร ใน
พ.ศ. 2448 และมีขอยกเวนในเวลาตอมา (พ.ศ. 2456) วาผูเขาเรียนและสําเร็จเปน
“องคของสามเณรรูธรรม” ไมตองถูกเกณฑทหาร มีขอที่นาสังเกตวา ครูที่สอนใน
โรงเรียนมูลศึกษาหรือโรงเรียนพระอารามก็คือ พระภิกษุ ทําใหเกิดภาพลักษณ
ของการเปนโรงเรียนที่มุงสอนพระปริยัติดังเดิม กระทรวงธรรมการไดจัดการรวม
โรงเรียนฝกหัดครูสายวัดซึ่งอยูในบริเวณวัดเทพศิรินทรเขากับโรงเรียนฝกหัดครู
บานสมเด็จเจาพระยา ทําใหกิจการเปนหลักเปนฐานมากขึ้นเหมือนอยาง Normal
College ในตางประเทศ
5.3 การจัดตั้งสถาบันการศึกษาที่สําคัญตางๆ
นอกจากการจัดตั้งและจัดทําหลักสูตรโรงเรียนพระอารามแลว ไดมีความ
ความกาวหนาในดานนโยบายการจัดการศึกษาที่นารูดังนี้อยางหนึ่งที่นาสนใจคือ
พ.ศ. 2432 ตั้งโรงเรียนแพทยขึ้น เรียกวา โรงเรียนแพทยากร ตั้งอยู ที่ริม
แมน้ําหนาโรงพยาบาลศิริราช ใชเปนที่สอนวิชาแพทยแผนปจจุบัน
พ.ศ. 2432 ตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัย
พ.ศ. 2440 ตั้งโรงเรียนกฎหมาย (ตอมาเปนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)
พ.ศ. 2449 ตั้งโรงเรียนฝกหัดครูบานสมเด็จเจาพระยาเปนโรงเรียนฝกหัด
อาจารยสอนหลักสูตร 2 ป รับนักเรียนที่สําเร็จมัธยมศึกษา
พ.ศ. 2453 ตั้งโรงเรียนขาราชการพลเรือนเพื่อฝกคนเขารับราชการตาม
กระทรวง ทบวง กรมตางๆ
พ.ศ. 2454 โรงเรียนฝกทหาร (ตอมาเปนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย )
สําหรับการศึกษาสายสงฆเริ่มจัดระบบการสอบวัดระดับนักธรรมตรี-โท-เอก
พ.ศ. 2456 ตั้งโรงเรียนฝกหัดครูหญิงเปนครั้งแรกที่โรงเรียนเบญจมราชาลัย
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พ.ศ. 2456 ตั้งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2464 ประกาศโครงการศึกษาชาติใหม เพื่อสงเสริมใหทํามาหาเลี้ยง
ชีพ นอกเหนือจากทําราชการ และประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษากับการ
จัดการศึกษาภาคบังคับ ใหเด็กทุกคนที่มีอายุ 7 ป บริบูรณหรือยางเขาปที่ 8 ให
เรียนอยูในโรงเรียนจนถึงอายุ 14 ปบริบูรณหรือยางเขาปที่ 15 โดยไมตองเสียคา
เล าเรี ยน และมีการเรี ยกเก็บเงิน ศึ กษาพลี จ ากประชาชนคนละ 1-3 บาทเพื่ อ
นําไปใชจายในการจัดดําเนินการประถมศึกษา
พ.ศ. 2469 เปลี่ยนชือ่ กระทรวงศึกษาธิการเปนกระทรวงธรรมการอยางเดิม
พ.ศ. 2473 ยกเลิกการเก็บเงินศึกษาพลีคนละ 1–3 บาท จากผูชายทุกคนที่มี
อายุ ร ะหว า ง 16-60 ป โดยใช เงิ น จากกระทรวงพระคลั ง มหาสมบั ติ อุ ด หนุ น
การศึกษาแทน
มีขอควรสังเกตเกี่ยวกับการโครงการศึกษาของไทย ค.ศ. 1898 หรือพ.ศ.
2441 วาดวยแผนการศึกษาและลําดับชั้นโรงเรียน ดังนี้
ขอแรกไดมีการแบงเปนเขตการศึกษากรุงเทพมหานคร และการศึกษาในหัว
เมือง
ขอสอง มี การแบง ลักษณะการศึ กษาออกเปน 2 ชนิด คือ การเลา เรีย น
สามัญอยางหนึ่ง การเลาเรียนพิเศษอยางหนึ่ง
ขอสาม การจัดการศึกษาในสมัยนั้นไดกําหนดวา มี 4 ขั้นตอน คือ
การศึกษาสายสามัญ
การศึกษาสายพิเศษ
(โรงเรียนไทยและโรงเรียนไทย-อังกฤษ)
มูลศึกษา
กินเดอกาเตน
โรงเรียนบุรพบท
อายุภายใน 7 ขวบ
โรงเรียน ก. ข. นโม
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ประถมศึกษา
ชั้นต่ํา (ประโยค 1 อายุใน 10 ขวบ)
ชั้นสูง (ประโยค 2 อายุภายใน 13 ป)
มัธยมศึกษา
นับเปนประโยค 3
อุดมศึกษา
(อายุ ตั้ งแต 14-17 ป ) เรี ย นต อ โรงเรี ย น
พิเศษหรือโรงเรียนอังกฤษเบื้องกลาง

โรงเรี ย นอั ง กฤษเบื้ อ งต น เรี ยน 4
หลักสูตร (ภายในอายุ 14 ป

โรงเรียนอังกฤษเบื้องกลาง เรียน 4
หลักสูตร หรือโรงเรียนพิเศษ

ตามโครงการศึกษานี้ ไดมีการระบุถึงแผนการศึกษาตั้งแตระดับมูลถึงมัธยม
ปลาย ซึ่งถือเปนอุดมศึกษาหรือชั้นสูงสุด สิ่งที่รัฐใหความสําคัญเปนอันมากในการ
จัดการศึกษา คือ ภาษาตางประเทศ นักเรียนตั้งแตชั้นประถมปลายขึ้นไปจะตอง
เรียนภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส หรือมลายู ซึ่งเปนประโยชนตอการเขารับราชการหรือ
ประกอบวิชาชีพ เพราะการคาและการติดตอกับชาวตางประเทศมีมากขึ้น...
แต ใ นขณะเดี ย วกั น ในพ.ศ. 2441 ได มี ก ารกล า วถึ ง แผนการตั้ ง
สถาบันการศึกษาชั้นสูงไปกวานั้น นั่นคือ สากลวิทยาลัย ซึ่งเปนชื่อที่แปลมาจาก
university ในภาษาอังกฤษ ขอดํารินี้เกิดขึ้นหลังจากรัชกาลที่ 5 กลับจากเสด็จ
เยือนยุโรป ทั้งนี้โดยหวังวาในปสุวรรณาภิเษก (Golden Jubilee) จะไดรวมมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย (วิทยาลัยสําหรับวินัยและศาสตร เขาใจวา นาจะหมายถึง Buddhist
studies) มหาธาตุวิทยาลัย (เปนวิทยาลัยสําหรับกฎหมาย) โรงเรียนแพทยากร
(เปนวิทยาลัยสําหรับแพทย) และตั้งวิทยาลัยสําหรับวิทยา (นาจะหมายถึง Faculty
of Sciences) กับหอสากลวิทยา (นาจะหมายถึง หอดาราศาสตร) เขาดวยกันเปน
รัตนโกสินทรสากลวิทยาลัย แตการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแหงแรกตามโครงการนี้
ไมไดเกิดขึ้น
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5.4 ผลกระทบ
เมือ่ พิจารณาโดยรวมแลว การศึกษาของไทยตั้งแตโบราณมาจนถึงสมัยสิ้น
การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชยมีพัฒนาการมา 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอน
ธรรมดาที่คนในสังคมเกษตรกรรมเรียนรู จากกระบวนการสังเกตและลองผิดลอง
ถูกดวยความคิดสรางสรรค เพื่อเอาชนะขอจํากัดแหงธรรมชาติและเพื่อความอยู
รอด ผลของความคิดสรางสรรค คือ เครื่องมือประกอบอาชีพมากมาย และการ
เรียนรูทักษะการการทํางานรวมกัน (organizational skill) และสามารถเชื่อมโยง
ความคิดสรางสรรคทางศิลปะลักษณะตางๆ เขากับการทํางาน ไมวาจะเปนการ
เลนเพลงปฏิพากยหรือการแสดงซึ่งใชประโยชนจากการเปนปฏิภาณกวีของคนไท
ขั้นตอนที่สองของการศึกษาไทไดรับการกระตุนจากภารตวัตนผานอารย
ธรรมมอญและเขมร โดยเฉพาะทางดานอักษรศาสตร การรับนับถือศาสนาพุทธ
เถรวาท ลัทธิลังกาวงศทําใหวัดมีความสําคัญในฐานะศูนยกลางของการเรียนรู
ผลกระทบที่สําคัญตอสังคมไทคือ การซึมซับวัฒนธรรมปาลีศึกษาและปรัชญา
การเรียนรูแบบ “สุ จิ ปุ ลิ” ซึ่งมุงเนนความศักดิ์สิทธิ์ของภาษาปาลี การทองจํา
พระคั ม ภี ร การเคารพนั บ ถื อ ครู และการถ า ยทอดวิ ช าจากครู ไ ปยั ง ศิ ษ ย
เพราะฉะนั้น จึงเปดพื้นที่ใหแกการสรางสรรคงานใหมไดนอย สิกขาบทเปนเรื่อง
ของการพัฒนาจิตใจ และการปลูกฝงความคิดที่อยูในกรอบของชุดคําถามและ
คําตอบเพื่อทบทวน มากกวามุงเนนการตั้งคําถามเพื่อความรูใหม
ขั้นตอนที่สามของการศึกษาไทยไดรับแรงกระตุนจากการเขามาของชาว
ตะวันตก ในสมัยอยุธยานักวิชาการฝรั่งเศสมุงสรางความประทับใจแกสมเด็จพระ
นารายณฯ ดวยความรูใหมทางวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร แตไมสงผล
กระทบตอประชาชนทั่วไป เพราะพระสงฆสยามซึ่งระแวงพฤติกรรมของบาทหลวง
ฝรั่ง เศสตอ ตา นความพยายามของพวกนั้น ที่จ ะครอบงํา ราชสํา นัก แต ในสมั ย
รัตนโกสินทร มิชชันนารีอเมริกันสนใจที่จะเผยแผพระคริสตธรรมในกลุมไพร ฝาย
ราชสํานักไมไดขัดขวางแตประการใด เพราะมั่นใจในศาสนาหลัก ซึ่งเปนที่พึ่งทาง
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จิ ต ใจของชาวสยามมานานหลายศตวรรษ อย า งไรก็ ต าม ชาวสยามยิ น ดี รั บ
ประโยชน ท างวั ต ถุ ธ รรมที่ พ วกฝรั่ ง นํ า เข า มา เช น สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ แ ละวิ ท ยาการ
สมัยใหม วัดยังคงทําหนาที่เปนสํานักสอนปาลีซี่งถือเปนมูลภาษา เจานายและคน
ชั้น สูง บางคนมี ค วามกระตือ รือ ร นที่ จะเรี ยนรูเรื่ องราวของโลกตะวัน ตกในทุ ก
สาขาวิชา นายพลเรือยอช เบคอน ชาวอเมริกันกลาววา พระบาทสมเด็จพระปน
เกลาเจาอยูหัวไดทรงสั่งซื้อหนังสือจากตะวันตกเปนจํานวนมาก รวมทั้งหนังสือ
ปรัชญาดวย
เมื่อพวกมิชชันนารีอเมริกันตั้งโรงเรียนแรกขึ้นเมื่อพ.ศ. 2397 นั้นหาไดรับ
ความสนใจจากพ อ แม ชาวสยามไม และทางราชสํ า นั กก็ ยั ง ให ค วามสนใจแก
โรงเรียนพระอาราม คือ การศึกษาสายวัดและการเพิ่มบางวิชาเขาไปในหลักสูตร
และจัดระบบการสอน และการสอบสนามหลวงใหม สํ า หรั บ เปรี ย ญธรรม
ประโยค 1 ถึง 9 และนักธรรมตรีถึงเอก โดยเปลี่ยนจากสอบปากเปลาเปนสอบ
ขอเขียน การใชวัดเปนสถานศึกษาเพราะสามารถขยายจํานวนโรงเรียนพระอาราม
ไปไดทั่วทุกหัวเมือง แมรัฐพยายามปรับมาตรฐานการศึกษาใหเหมือนกัน แตการ
ใชพระสงฆทําหนาที่สอนหนังสือเปนปญหาใหญ แมจะมีการอบรมครูและการให
ใชตําราหลวงก็ตาม นโยบายการศึกษาใหความสําคัญแกเจานายและเชื้อสายคน
ชั้น สูง การตั้ ง ราชวิ ทยาลัย เปน สว นหนึ่ งของจั ดการศึ กษาในวัง หลวงและเป น
อภิสิทธิ์ของคนชั้นสูง บางครั้งก็เปนการเรียนแบบตัวตอตัวกับครูที่ดีที่สุด โดยอิง
แบบอังกฤษ เชน นายโรเบิรต มอรรานท (Robert Morrant) ในภายหลังไดเปน
รัฐมนตรีศึกษาของอังกฤษ) เปนครูพี่เลี้ยงของเจาฟาวชิรุณหิศอยู 6 ป และพระเจา
ลูกยาเธอพระองคอื่นๆ ตางไดรับการศึกษาภาษาอังกฤษเปนอยางดี อยางไรก็ตาม
การตั้งโรงเรียนหลวงสําหรับราษฎรใน พ.ศ. 2427 (โรงเรียนมหรรณพาราม) ถือวา
ลาชามาก แมวากอนหนานั้นขึ้นไปสี่ปมีการตั้งโรงเรียนสวนสุนันทาลัยสําหรับสตรี
ขึ้น ก็เปนสวนหนึ่งของการศึกษาภายในพระบรมหาราชวังเพื่อใหผูสําเร็จการศึกษา
ออกไปเปนครู
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นโยบายการศึกษาของไทยมีจุดประสงคที่จะผลิตคนเขารับราชการ ซึ่งก็
สอดคล องกับคา นิย มของสั งคมยุ คศั กดิ นา กอ นตั้ งโรงเรี ยนฝ กหั ดข าราชการ
พลเรือน โรงเรียนพระอารามและพระสงฆเปรียญ ตอบสนองความตองการของ
ราชสํานักไดเปนอยางดี ในขณะที่การเลาเรียนในวัดเปนชองทางการเลื่อนชั้นทาง
สังคมของลูกหลานชาวบานจนมีการแขงขันกันสูง การขยายฐานการศึกษาผาน
โรงเรียนวั ดอาจทําให มีผูอา นออกเขีย นไดมากขึ้น แตก็เทากั บเปน การตอกย้ํ า
วิธีการสอนเรื่องทางโลกยดวยวิธีการแบบอนุรักษนิยมหรือ “การเลา +เรียน”
และ “สุ จิ ปุ ลิ” ในขณะที่วิชาการสมัยใหมคือการสอนใหเด็กเกิด critical mind
และการตั้งคําถามออกนอกกรอบ
อาจกลาวไดวา ในการจัดการศึกษาสําหรับราษฎร พวกมิชชันนารีไดล้ําหนา
การดําเนินการของรัฐไปมากในเกือบทุกดาน เชน การที่ Mrs. Dan Beach Bradley
เปดโรงเรียนสอนเด็กผูหญิงภายในบานตั้งแตพ.ศ. 2379 ซึ่งตอมาจะกลายเปน
โรงเรียนสตรีกุลสตรีวังหลัง (วัฒนาวิทยาลัย) การจัดหลักสูตรทีท่ ันสมัยสอดคลอง
กับความเปลี่ยนแปลงของสังคม เชน การสอนภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส ทําให
ผูเรียนจบมีโอกาสทํางานกับชาวตางประเทศไดมากขึ้น ครั้นถึงพ.ศ. 2428 Mrs.
Sophia McGilvary แหงสํานักอเมริกันเพรสไบทีเรียนก็ตั้งโรงเรียนดาราวิทยาลัยขึ้น
ที่เชียงใหม ซึ่งถือวาเปนการบุกเบิกการศึกษาสําหรับสตรีในหัวเมือง
เกี่ยวกับนโยบายการศึกษาอื่นๆ รัฐไดตั้งโรงเรียนแพทยากร โรงเรียนแผนที่
โรงเรียนฝกหัดทหาร และโรงเรียนกฎหมายซึ่งเปนโรงเรียนเฉพาะทางขึ้น การสง
เจานายไปเรียนตอตางประเทศมุงเนนเรื่องการทหารและวิศวกรรมบางสาขา แต
กลับไมมีการวางรากฐานดานการอาชีวศึกษาอยางจริงจัง เมื่อบริสมารค (Otto
Eduard Leopold Bismarck) อัครมหาเสนาบดีขึ้นมามีอํานาจอยางสมบูรณของป
รัสเซียใน ค.ศ. 1871 (พ.ศ. 2414) เขาทราบดีวาปรัสเซียลาหลังกวาอังกฤษมากใน
ด า นการปฏิ วั ติ อุ ต สาหกรรม ในอี ก สองป ต อ มาเขาประกาศว า จะพั ฒ นา
อุต สาหกรรมเยอรมั น ให เทา เที ยมกั บอัง กฤษภายในเวลาไมเกิ น สองทศวรรษ
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รากฐานของการพัฒนาอุตสาหกรรม คือ วิศวกรรมและการชางฝมือระดับสูง เขา
ไดสั่งใหตั้งสถาบันอาชีวศึกษาขึ้น เพื่อฝกหัดชางฝมือชํานาญการ จนทําใหเยอรมนี
ในสมัยตอมากลายเปนมหาอํานาจทางอุตสาหกรรมของโลกในหลายสาขา สวน
ญี่ปุนนั้น คนเขาใจผิดคิดวาปดประเทศมาตั้งแตตนคริสตศตวรรษที่ 17 จนถีงค.ศ.
1853 ซี่งเปนความจริงเพียงครึ่งหนึ่ง เพราะการปดประเทศหมายถึงการยุติการ
ติดตอสัมพันธทางการทูตกับประเทศตางๆ ยกเวนฮอลันดาและจีน แตตลอดเวลา
ดั ง กล า วญี่ ปุ น ใช ฮ อลั น ดาเป น ช อ งทางรั บ รู แ ละติ ด ตามวิ ท ยาการตะวั น ตก
ปรากฏการณนี้เรียกวา Rangaku หรือ Dutch learning นั่นคือ การที่ไดเมียว
(Daimyo) หรือเจาผูครองแควนตางๆ ของญี่ปุนอนุญาตใหนําเขาหนังสือวิชาการ
จากตะวันตกมาแปลเปนภาษาญี่ปุน และใหปญญาชนทําการศึกษาอยางจริงจัง
โดยเฉพาะงานดานวิทยาศาสตร ดานการแพทย และวิศวกรรมศาสตร เปนตน
กลาวคือ ไมตองการเรียนรูอยางเดียวแตเรียนทําดวยตนเอง
ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชยรัฐไมไดมองขามการอาชีวศึกษาไปโดยสิ้นเชิง
เพราะในแตละชวงเวลาของการจัดการศึกษา ไดมีการพูดถึงการศึกษาพิเศษ หรือ
การอาชีวศึกษาเพื่อเลี้ยงชีพ แตไมเคยมีนโยบายอาชีวศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมหรือ
การจักรกล เอกสารจีนสมัยราชวงศชิงและเอกสารดัตชสมัยกลางคริสตศตวรรษที่
17 ตางกลาวตรงกันวา จีน ชวา มลายู และชาติอื่นๆ ตางมาตอเรือสินคาที่ปากน้ํา
ดังนั้น คนไทยจึงมีศักยภาพสูงในดานนี้อยูแลว เปนเรื่องที่นาเสียดาย และเปน
คํ า อธิ บ ายในตั ว เองของความล ม เหลวในเรื่ อ งการนํ า พาประเทศเข า สู ยุ ค
อุต สาหกรรม ผิ ด กั บผูนํ า เยอรมนีแ ละญี่ ปุ น วิ ธี คิ ด แบบไทย คื อ การจ า งชาว
ตางประเทศเขามาเปนที่ปรึกษา หรือพอใจซื้อเครื่องมือเพื่อดําเนินกิจการมากกวา
การสรางแรงงานคนที่มีความรูเกินกวาคนเดินเครื่องจักร
ถาจะกลาวเรื่องการอุดมศึกษา ไดมดี ําริการตั้งสากลวิทยาลัยมาตั้งแตพ.ศ.
2441 กอนการตั้งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อพ.ศ. 2459 ในขณะที่ญี่ปุนการ
ตั้งมหาวิทยาลัยแรกในชุดมหาวิทยาลัยแหงรัฐ (Imperial university) ตั้งแตพ.ศ.
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2429 กอนไทยถึง 30 ป และภายในระยะเวลาอีก 20 ปตอมา ญี่ปุนไดพัฒนา
การศึกษาในทุกดาน โดยเฉพาะในดานการตอเรือจนรบทางทะเลชนะรัสเซียใน
พ.ศ. 2447 การทบทวนขอเท็จจริงเหลานี้อาจชวยใหเขาใจปญหาพื้นฐานของ
การศึกษาไทยไดดีขึ้น
ในชวงสงทายสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย ประเทศสยามเริ่มมองเห็นแสง
สวางเรืองๆ เมื่อมีการประกาศใชัพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464 ซึ่ง
บังคับใหเด็กทุกคนที่มีอายุ 7 ป บริบูรณหรือยางเขาปที่ 8 ใหเรียนอยูในโรงเรียน
จนถึงอายุ 14 ปบริบูรณหรือยางเขาปที่ 15 โดยไมตองเสียคาเลาเรียน และมีการ
เรียกเก็บเงินศึกษาพลี (ภาษีพิเศษ) จากประชาชนคนละ 1-3 บาทเพื่อนําไปใชจาย
ในการจัดดําเนินการประถมศึกษา นอกจากนี้ในปเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฏเกลาเจาอยูหัวทรงริเริ่มวางโครงการจัดการศึกษาขึ้นใหม เพื่อสงเสริมใหทํา
มาหาเลี้ยงชีพ นอกเหนือจากทําราชการ ซึ่งเปนครั้งแรกที่รัฐดําริถึงอาชีวศึกษา
นอกเหนือ จากการศึกษาที่ ป อนคนเขา สู ระบบราชการ กอ นเปลี่ย นแปลงการ
ปกครองเพียงสองป พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว โปรดใหยกเลิกการ
เก็บเงินศึกษาพลีคนละ 1-3 บาท จากผูชายทุกคนที่มีอายุระหวาง 16-60 ป และ
ใหใชเงินจากกระทรวงพระคลังมหาสมบัติอุดหนุนการศึกษาแทน
อยางไรก็ตาม กิจกรรมสุดทายดานการศึกษาในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย
กลับมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เมื่อมีการประกาศใชแผนการศึกษาชาติในเดือน
มีนาคม 2475 ซึ่งเกิดจากคํากราบบังคมทูลเสนอแนะของคณะกรรมการ อัน
ประกอบไปดวยพระองคเจาธานีนิวัติ เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี หมอมหลวงปน
มาลากุลและคนอื่นๆ นับเปนครั้งแรกที่มีการประกาศเจตนารมณของรัฐ ในอัน
ที่จะะสงเสริมใหประชาชนไดรับการศึกษาโดยไมเลือกเชื้อชาติและศาสนา โดยควร
แกอัตภาพและฐานะ ปรัชญาการศึกษาคือ จริยศึกษา พุทธิศึกษา และพลศึกษา
ซึ่งแสดงวาประเทศสยามไดเริ่มมีทิศทางอยางแนนอนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
มวลชน
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ตอนที่ 2
การจัดการศึกษาของไทยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475
ปรัชญา นโยบาย และการจัด การศึกษายอ มเปลี่ยนไปตามสภาพสังคม
ประเทศสยามในอดีตผานประสบการณของการเปนสังคมศักดินา คานิยมสังคมจึง
ผูกติดอยูกับโครงสรางชนชั้นซึ่งประกอบดวย พระสงฆ เจา ขุนนาง และไพร (ทาส) ซ้ําคนกลุมหลังยังมีอาชีวภาพสูงต่ําแตกตางกันดวย การกระทํารัฐประหาร
เปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎร พ.ศ. 2475 ซึ่งพาประเทศสยามเขาสู
ยุคประชาธิปไตย เปนการใหความหวังวา คณะราษฎรจะมีนโยบายจัดการศึกษาที่
ประชาชนจะไดรับประโยชนอยางเทาเทียมกัน คณะราษฎรไดตั้งคณะกรรมการขึ้น
ชุดหนึ่งมีเจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเปนประธานเพื่อสานตองานที่ไดวางรากฐาน
ไวกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง สิ่งที่ไดชัดในหลักสูตรของแผนการศึกษา
พ.ศ. 2475 คือ การเปลี่ยนหลักการที่จะใหนักเรียนไดเปลี่ยนคานิยมจากการเรียน
เพื่อหวังเขารับราชการเปนการเรียนเพือออกไปประกอบอาชีพ มีการจัดระบบ
ประโยคเปนประถมศึกษา 6 ป (ตอนละ 3 ป) และมัธยมศึกษา แบงออกเปนมัธยม
ตน 4 ป มัธยมกลาง 4 ป และมัธยมปลาย 2 ป สามารถเลือกเรียนสายสามัญ
อักษรศาสตรหรือวิทยาศาสตร แผนกกสิกรรม พณิชการ อุตสาหกรรม หรือ
แผนกวิชาชางฝมือ
หลักสูตรวิสามัญไดจัดขึ้นสําหรับนักเรียนสตรีดวย เชน โรงเรียนฝกหัดครู
เพชรบุรีวริยาลงกรณ โรงเรียนการครัวศึกษานารี โรงเรียนชางสตรีบานทวาย และ
โรงเรียนเพาะชาง โรงเรียนเหลานี้ตั้งขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนคานิยมสังคมไทย สําหรับ
หลั ก สู ต รสํ า หรั บ ชั้ น มั ธ ยมสายสามั ญ ได ใ ห ค วามสํ า คั ญ แก ก ารเรี ย นภาษา
ตางประเทศมากขึ้น การบังคับเรียนภาษาตางประเทศเปนการปรับตัว เพื่อแขงกับ
โรงเรียนเอกชนที่มิชชันนารีไดตั้งขึ้น และเพื่อรองรับธุรกิจชาวตางประเทศ อาจ
กลาวไดวานโยบายนี้เปนที่มาของความสําเร็จของโรงเรียนพาณิชยการพระนคร
โรงเรียนพาณิชยการวัดบพิตรภิมุข และอีกหลายโรงเรียน
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รัฐบาลไดจัดตั้งสภาการศึกษาขึ้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2475 มีการ
ปรั บปรุง การจัด การศึก ษาภาคบั งคั บจาก 6 ป เหลือ 4 ป ครั้น ถึง พ.ศ. 2479
แผนการศึกษาของชาติไดเปลี่ยนไปอีก กลาวคือ มีการจัดการศึกษาเปน 5 ระดับ
คือ มูลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา เตรียมอุดมศึกษา และอุดมศึกษา การที่
จะใหมีชั้นเตรียมอุดมศึกษาเขามาในระบบโรงเรียนมีจุดประสงคใหเปนชั้นเตรียม
ความพรอมเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยอาจตั้งโรงเรียนเตรียม
อุดมของแตละแหงขึ้นมาเอง ความคิดเรื่องนี้อาจมาจากระบบ O[rdinary] และ
A[dvance] levels ของอังกฤษ ดังนั้น จึงมีเตรียมแพทย เตรียมจุฬา และเตรียม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง (ตมธก. เมื่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และการเมืองในพ.ศ. 2479) นอกจากนั้น คณะราษฎรยังประกาศเจตนารมณที่จะ
ใหการศึกษาสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยดวย สวนในพ.ศ. 2479 ได
มีการประกาศใชแผนการศึกษาชาติฉบับใหม ซึ่งไมไดมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก
จากวิธีคิดแบบเดิม
2.1 การจัดการศึกษาของไทยตั้งแตพ.ศ. 2480 ถึง 2500
นับตั้งแตพ.ศ. 2480 พัฒนาการดานการศึกษายังไมดกาวหนาไปนัก และ
ตองรอไปถึ งการประกาศใช พระราชบัญ ญัติครู พุทธศักราช พ.ศ. 2488 เพื่ อ
สงเสริมอาชีพและสถานภาพของครู ในสังคมสยามเกา ครูและพระภิกษุเปนปูชนีย
บุคคลของสังคม เพราะพระภิกษุเปนครูในวัด สวนอาจารยเปนครูในโรงเรียน แต
เมื่อสังคมไทยเปลี่ยนเขาสูสมัย ใหมซึ่ง เปนสัง คมวัตถุนิ ยมมากขึ้น ครู ตองปรั บ
บทบาทของตนเองให มีส ว นในความเป น สมั ย ใหม ข องสั ง คมไทย แม จ ะมี การ
ปรับปรุงหลักสูตรโดยการเพิ่มเนื้อหาใหเหมาะสมมากขึ้น แตวิธีการสอนที่ไดรับ
อิทธิพลมาจากการยึดมั่นใน “สุ จิ ปุ ลิ” ที่สอนใหคนคิดอยูในกรอบไมเพียงพอ รัฐ
ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยพอใจกับลัทธิอนุรักษนิยมเพราะปลูกฝงคานิยมที่
ค้ําจุนสถาบันเกา ในการสงเจานายและคชั้นสูงไปเรียนตอตางประเทศ สมเด็จฯ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพเคยกลาวไววา ไมตองการสงคนไทยไปเรียนตอที่
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ฝรั่งเศส เพราะเปนประเทศของพวกหัวรุนแรง ชอบอภิปรายเรื่องการเมือง ดวย
เหตุนี้ เรื่องของโพลิติกสจึงไมคอยไดกลาวถึงเพราะรัฐไมตองการความคิดเห็นที่
แตกตาง
เมื่อตอนเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้น คณะราษฎรประกาศวา การที่จะให
ประชาชนมี ค วามรู ค วามเข า ใจเรื่ อ งการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย
จําเปนตองจัดการศึกษาใหกับประชาชนอยางทั่วถึง เมื่อประชาชนมีการศึกษาดี
ยอมจะทําใหประเทศชาติเจริญขึ้นดวย แตการปลูกฝงประชาธิปไตยไมเคยฝงราก
ลึกในสังคมไทย ทั้งนี้เพราะปรัชญาการศึกษาไทยปลูกฝงเรื่องชาตินิยมและความ
จงรักภักดีที่มีตอสถาบันพระมหากษัตริย การอบรมครูที่เริ่มมีมาตั้งแตครั้งกรม
พระจันทบรีนฤนาถเปนอธิบดีกรมศึกษาธิการเปนการริเริ่มที่ดีโดยเนนเรื่องเนื้อหา
แตการอบรมครูในยุคโรงเรียนพระอารามเปนการทําแบบไมสม่ําเสมอ
ในการจัดการศึกษา ครูมีสวนสําคัญที่สุดเพราะเปนผูถายทอดความรู การ
อบรมครูเริ่มตั้งแตพ.ศ. 2437 โดยเนนใหเปนครูสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ครั้นถึงพ.ศ. 2449 ไดยายโรงเรียนฝกหัดครูซึ่งตั้งอยูที่วัดเทพศิรินทรไปรวมกับ
โรงเรียนฝกหัดครูฝงตะวันตก (โรงเรียนฝกหัดครูบานสมเด็จเจาพระยา) มีทั้งสาย
สามัญศึกษาและวิสามัญศึกษา ผูเรียนจบหลักสูตรไดประกาศนียบัตรสําหรับครู
มู ล ประถม และมั ธ ยมตามที่ เหมาะแก ชั้ น วิ ชา รั ฐ บาลหลั ง เปลี่ ย นแปลงการ
ปกครองไดประกาศ “นโยบายทางธรรมการ” เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2475
วา
2 ในสวนการปรับปรุงคุณสมบัติแหงการศึกษาทั่วไป จะแกไขใหวิเศษขึ้น
ดวย ตั้งพิธีฝกหัดครูทุกประเภททุกชั้นจนควรแกการ เพราะการสอนจะ
สําเร็จเปนผลดีสมหมายก็ดวยไดมีผูสอนแตลวนเปนครูที่ไดฝกหัดอบรมมาดี
แลว
3 ในส ว นวิ ชาชี พ จะรี บจั ด ตั้ ง โรงเรี ย นวิ ส ามั ญ ศึ กษาทั้ ง แผนกกสิ กรรม
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อุตสาหกรรม และพาณชิยการใหครบครัน ตั้งตนแตประถมศึกษาขึ้นไป เพื่อ
จะไดไมมีแตการเรียนหนังสือเปนสามัญศึกษาไปสวนเดียวเหมือนเดี๋ยวนี้
4 ในสวนการศึกษาชั้นสูง จะไดจัดมหาวิทยาลัยใหสามารถสอนชั้นปริญญา
ที่เราตองการไดทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยในนานาประเทศ เพื่อผูเรียนจะได
สําเร็จการศึกษาขั้นอุดมไดในเมืองเราเอง โรงเรียนมัธยมบริบูรณสําหรับ
สอนนักเรียนปอนมหาวิทยาลัย ก็จะจัดใหมีในหัวเมืองดวย เพื่อเด็กมีเชาวผู
เกิดในทองถิ่นตางๆ จะไดเขาถึงการเรียนชั้นนี้ไดสะดวก
คําประกาศนโยบายธรรมการขางตน แสดงเจตนารมณที่รัฐบาลจะสงเสริม
การศึกษาของชาติในสามดาน คือ การพัฒนาคุณภาพครู การจัดการอาชีวศึกษา
และการส ง เสริ ม การอุ ด มศึ ก ษาซึ่ ง จะควบคู ไ ปกั บ การขยายฐานโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาไปยังตางจังหวัด อีกสามปตอมา รัฐบาลไดประกาศใชพระราชบัญญัติ
การประถมศึกษาภาคบังคับเมื่อพ.ศ. 2478 แตตองรออีกหนึ่งทศวรรษกอนที่จะ
ออกพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 เพื่อจะพัฒนาครู อันเปนผลมาจาก
กอนหนานั้นจอมพลแปลก พิบูลสงครามไดมีคําสั่งวา ใหหนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินการเพื่อใหคนไทยทั้งหมดอานออกเขียนไดภาษาไทย มิฉะนั้นจะตองเสีย
คาปรับ และใครที่พักพิงในบานพักหลวงจะตองยายออกถาอานออกเขียนไมได
ทั้งนี้เพื่อสงเสริมความเปนไทย
เมื่อถึง พ.ศ. 2496 รัฐบาลไดเริ่มมองเห็นความเชื่อมโยงระหวางการศึกษา
กับการพัฒนาประเทศ ดังจะเห็นไดวา มีการประกาศใชแผนการศึกษาแหงชาติ
ฉบั บ ที่ 1 ภายหลั ง การปฏิ วั ติ เ มื่ อ เดื อ นตุ ล าคม 2501 ได มี ก ารจั ด ทํ า และนํ า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมาใช และจัดตั้งสภาการศึกษาขึ้นมาแทน สภานี้ได
พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2503 ขึ้นมา เปนผลใหการศึกษาใน
ระยะหลังไดเปลี่ยนไปอยางมาก การศึกษาไดขยายตัวขึ้นทุกระดับ เพราะประเทศ
กําลังอยูในระหวางการพัฒนา จึงจําเปนจะตองสงเสริมใหพลเมืองไดรับการศึกษา
ที่ดีขึ้น เพื่อจะไดเปนพลเมืองที่มีคุณภาพสามารถเพิ่มรายไดของตน และชวยยก
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ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศใหสูงขึ้น ดวยเหตุนี้รัฐบาลจึงไดใหสภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 1 (พ.ศ. 2504-พ.ศ. 2509) ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510-พ.ศ. 2514) ฉบับที่ 3 (พ.ศ.
2515-พ.ศ. 2519 ) ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-พ.ศ. 2524) ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525พ.ศ. 2529) ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-พ.ศ. 2534) ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-พ.ศ.
2539) ฉบั บที่ 8 (พ.ศ. 2540-พ.ศ. 2544) และฉบั บที่ 9 (พ.ศ. 2545 พ.ศ.
2549) การจัดการศึกษามุงยึดแนวนโยบายที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ซึ่งฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-พ.ศ. 2549) ไดจัดแผนการศึกษาระยะ
เวลา 15 ปเพื่อวางแนวทางในการพัฒนาการอยางบูรณาการคุณภาพชีวิตในทุกๆ
ด า นและสอดรั บ กั บ วิ สั ย ทั ศ น แนวนโยบาย มาตรการและกฎหมายอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาสังคมไทย
มีขอควรสังเกตวา การขยายตัวทางการศึกษาของไทยมีความกาวหนาใน
สมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต โดยเฉพาะในสวนของอุดมศึกษา เพราะมีการ
ขยายสถานศึกษาทั้งในสวนกลางและโดยเฉพาะอยางยิงในสวนภูมิภาค เชน เริ่ม
กอ สร า งและจั ดตั้ ง มหาวิ ทยาลัย เชี ย งใหม พ.ศ. 2503 และรั บนิสิ ต ในป พ.ศ.
2507 ป พ.ศ. 2509 เริ่มกอสรางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในภาคใต เปนตน
ในขณะเดียวกัน มีผูสนใจศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้น ในพ.ศ. 2514 รัฐบาลจึง
สนับสนุนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนมหาวิทยาลัยเปดแหงแรก และ
ตอมาใน พ.ศ. 2521 ตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปนมหาวิทยาลัยเปดแหง
ที่สอง เปนการเปดโอกาสใหบุคคลทั่วไป สามารถเขาถึงอุดมศึกษาโดยไมเสีย
คาใชจายมากเหมือนในมหาวิทยาลัยปด และยังสอดคลองกับบรรยากาศของ
สังคมประชาธิปไตย
ในด า นมั ธ ยมศึ กษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได ริ เริ่ มโครงการใหม ซึ่ ง เป น
โครงการทดลองระหวางพ.ศ. 2510-2515 นั่นคือ โรงเรียนมัธยมแบบประสมที่
โรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย และโรงเรียนอื่นๆ รวมทั้งหมด 20
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โรง โดยมีลักษณะเหมือน comprehensive schools ของอังกฤษ เพื่อใหนักเรียนได
เรียนทั้งสายสามัญและสายวิสามัญไปพรอมๆ กัน แตในที่สุดก็ลมเลิกไปเมื่อสิ้นสุด
โครงการ เพราะโรงเรียนแตละแหงยังติดอยูกับคานิยมที่พอแมผูปกครองตองการ
ใหลูกหลานมุงสูประตูมหาวิทยาลัย
การศึกษาสายสามัญและวิสามัญไดเริ่มแยกกันอยางชัดเจนขึ้น กระทรวง
ศึกษาธิการไดเริ่มสงเสริมการอาชีวศึกษา การตั้งโรงเรียนเท็คนิคไทย-เยอรมัน
โดยไดรับการสนับสนุนทางวิชาการจากเยอรมนีซึ่งเปนตนแบบทําใหมีสถานศึกษา
ที่ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับและสรางคุณูปการอยางใหญหลวงแกประเทศไทย แต
การขยายโรงเรียนอาชีวศึกษากลับไมประสบความสําเร็จ คานิยมสังคมมองงาน
ชางดวยทัศนคติทางลบและไมคอยสงเสริมใหลูกหลานเขาเรียนวิชาชีพ ซึ่งถูกมอง
วาหลอหลอมเด็กใหกาวราว ทั้งที่ในชวงตนโรงเรียนชางกลปทุมวันและโรงเรียน
ชางกลอุเทนถวายยังดึงดูดคนเขาเรียนไดมาก รัฐบาลเองไมไ ดทุมเทใหแกการ
อาชีวศึกษาอยางที่ควรจะเปน หรือสรางชางฝมือระดับสูงเพื่อรองรับการขยายตัว
ของอุตสาหกรรม อันเปนปญหาตอเนื่องมาถึงปจจุบัน
2.2 วิกฤตศรัทธาการศึกษาไทย
วิกฤตศรัทธาที่มีตอการศึกษาไทยไดเริ่มมาตั้งแต พ.ศ. 2520 เปนตนมาและ
มีอยูหลายดาน หลักปรัชญาการศึกษาไทยที่เนนจริยศึกษา พุทธิศึกษา พลศึกษา
และหัตถศึกษา ในโรงเรียนไดถูกทอดทิ้งไป ซึ่งตรงกับชวงเวลาที่นักวิชาการศึกษา
ไทยเริ่มลอกเลียนทฤษฎีฝรั่ง โดยไมคํานึงถึงสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมและ
สัง คมของไทย การทอ งจํ าทฤษฎีจ นเต็ มหั วไมไ ดช วยพัฒ นาการศึ กษาให ดี ขึ้ น
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาชี้ใหเห็นวาในการแขงขันในเวทีโลก ประเทศที่เติบโตทาง
ปญญามากับลัทธิขงจื่อ อันไดแก จีน ญี่ปุน เกาหลี เวียดนาม ไตหวัน และสิงคโปร
ตางอยูในลําดับตนๆ ของ PISA ทั้งในสวนของการอานเขียน คณิตศาสตร และ
วิทยาศาสตร ทั้งนี้เพราะลัทธิขงจื่อเนนคุณคาของการศึกษา และการสอบแขงขัน
อย า งเปน ระบบจากระดั บล า งสุ ดไปจนถึ งระดั บดุ ษฎี บั ณ ฑิ ต การแขง ขั น ด า น
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การศึ กษาจึ ง เป น เรื่ อ งที่ จ ริ ง จั ง อั น ที่ จ ริ ง ลั ทธิ ข งจื่ อ เป น ป จ จั ย หนึ่ ง ที่ ทํ า ให จี น
ลมเหลวในอดีตเพราะยึดมั่นในอนุรักษนิยม แตการปฎิวัติทางวัฒนธรรม ทําให
สังคมจีนหลุดพนจากกรอบความคิดของสมัยราชาธิปไตย แตมรดกของลัทธิขงจื่อ
ดานการศึกษายังคงอยู และเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหจีนประสบความสําเร็จในดาน
การศึกษาในโลกยุคใหม
ปญหาใหญที่ทําใหเกิดความกังวลมากที่สุดในดานการศึกษา คือ วิกฤต
ศรัทธาครู-อาจารย การเขาสูอาชีพครู-อาจารย และคุณภาพอันเปนที่กังขา พอ
แมไดเริ่มตั้งคําถามมานานแลววาลูกไดอะไรกลับมาจากโรงเรียน ครั้งหนึ่งหลายป
มาแล ว เมื่ อ ผู เ ขี ย นยั ง รั บ ราชการอยู รองศาสตราจารย ท า นหนึ่ ง จากคณะ
วิทยาศาสตร ได มาปรึกษาผู เขี ยนว า ลูกสาวเธอซึ่ ง เรี ยนอยู ชั้ นประถมต น ของ
โรงเรียนที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งไดใหการบานขอหนึ่ง คือ ใหไปคนควาเรื่องสงคราม
กลางเมืองสหรัฐอเมริกา ลูกสาวเธอกินไมไดนอนไมหลับเพราะทําการบานสงครู
ไมได ตัวเธอเองก็ชวยอะไรลูกไมได พฤติกรรมของครูที่เกิดจากการเขาใจหลักการ
“เอาเด็กเปนศูนยกลาง” อยางผิดๆ ไมเพียงทําใหเด็กเดือดรอน แตทําใหพอแม
ตองเดือดรอนไปดวย สมัยกอนยังไมมีศาสตราจารยกูเกิลใหปรึกษา เด็กเลยยังไม
สามารถตัดแปะคําตอบมาสงครู ระบบการสอบแบบเลือกคําตอบที่เสนอใหได
พิสูจนแลววา ไดถอดทักษะดานการอาน การเขียน ความเขาใจในสุนทรียรส และ
การคิดออกไปหมด
สังคมสยามในอดีตยกยองพระภิกษุและครูเปนปูชนียบุคคล เพราะเปนผู
ประสิทธิ์ประสาทความรูใหลูกศิษย เพราะเหตุฉะนั้น ครูจึงเปนผูนําทางใหแกลูก
ศิษยและอาจกลาวไดวาเปนศูนยกลางของการเรียนรู ในสมัยรัชกาลที่ 5 ความ
เปลี่ ย นแปลงของสั ง คม ทํ า ให รั ฐ เห็ น ความจํ า เป น ในการปรั บ เปลี่ ย นระบบ
การศึกษาของสยาม แนวทางหนึ่งคือการใชประโยชนจากฐานการศึกษาที่มีอยูแลว
คือ วัด ซึ่งนําไปสูการตั้งโรงเรียนพระอาราม แนวทางที่สองคือ การตั้งโรงเรียน
สําหรับชนชั้นสูง แนวทางที่สาม คือ การตั้งโรงเรียนสําหรับสนองความตองการ
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ของระบบราชการ แนวทางที่สี่ คือ การตั้งโรงเรียนของหลวงสําหรับราษฏร และ
แนวทางสุดทาย คือ การตั้งโรงเรียนพิเศษตามแบบโรงเรียนของมิชชันนารี ซึ่งมี
คุณภาพและเปนที่นิยมของชนชั้นกลาง แมโรงเรียนพระอารามประสบความสําเร็จ
ในการขยายฐานการศึกษา แตลักษณะการสอนของ “สายวัด” ถูกมองวาลาสมัย
เมื่อพ.ศ. 2429 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหพระองค
เจากิตติยากรฯ (ตอมาเปนกรมพระจันทบุรีนฤนาถ) อธิบดีกรมศึกษาธิการ ซึ่งจบ
การศึกษาจากอังกฤษเปนผูจัดตั้งโรงเรียนไทยอังกฤษ ขึ้นที่เมืองสระบุรี เพื่อใหเปน
pubiic school แบบอังกฤษแหงแรก โดยมีนายเซซิล การเตอรซึ่งจบจากมหาวิทยาลัย
ออ กซฟอร ด เป นอาจารย ใ หญ แต ใ นภายหล ง ได ย า ยมาที่ กรุ งเทพฯ ในสมั ย ที่
โรงเรียนตั้งอยูที่ตําบลบานสมเด็จเจาพระยา ไดรับพระราชทานนามโรงเรียนวา
“ราชวิทยาลัย” หรือ King’s College โดยตั้งใจใหเปนเสมือน Eton College ของไทย
โดยใชครูอังกฤษและหลักสูตรแบบอังกฤษ ตอมาไดมีโรงเรียนหลายแหงจัดการ
สอนหลักสูตรอังกฤษเชนกัน นักเรียนที่จบจากราชวิทยาลัยหลายคนไดรับทุ น
King’s scholarship ไปเรียนตอในมหาวิทยาลัยที่อังกฤษ เพราะผานการฝกฝนดาน
ภาษาตางประเทศมาเปนอยางดีรวมทั้งภาษาละตินและกรีก ตัวอยาง เชน นาย
ชํานาญ อินทโสภณ ซึ่งสามารถแปลหนังสือ ตํานานเฮโรโดตัส จากภาษากรีกเปน
ภาษาไทย มาตรฐานโรงเรียนมัธยมของไทยจนถึงสงครามโลกครั้งที่ 1 จึงอยูใน
ระดับสูงมาก
เนื่องจากคุณภาพการศึกษาขึ้นอยูกับคุณภาพของครู ความจริงนโยบาย
การพัฒนาครูในสมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยการตั้งโรงเรียนฝกหัดครู
ชั้นสูงในพ.ศ. 2492 มาคอนขางชามาก แตการยกฐานะโรงเรียนดังกลาวเปน
วิทยาลัยวิชาการศึกษาในพ.ศ. 2497 ถือเปนความกาวหนาที่ดี ปญหาเรื่องการ
ผลิตครูและพัฒนาครูเปนปญหาที่รัฐบาลตระหนักถึงตั้งแตพ .ศ. 2488 นายทวี
บุณยเกตุ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการในรัฐบาลควง อภัยวงศ ซึ่งเห็นถึง
ปญหาวิกฤติในวิชาชีพครูวา “เนื่องจากคนดี คนเกง ไมอยากเรียนครู และครูเกง
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ครูดีจํานวนไมนอยไปประกอบอาชีพอื่น จึงไดมีการตรา พระราชบัญญัติครู พ.ศ.
2488 ขึ้นมาเพื่อแกปญหาวิกฤติวิชาชีพครู โดยใหมีสภาในกระทรวงศึกษาธิการ
เรียกวา คุรุสภา ใหมีอํานาจหนาที่ในการเสนอความเห็นเรื่องนโยบายการศึกษา
และวิชาการศึกษาทั่วไป ควบคุมจรรยาและวินัยของครู รักษาผลประโยชน และ
สงเสริมฐานะครู และครอบครัวใหไ ดรับความช วยเหลื อตามสมควร สงเสริ ม
ความรูและความสามัคคีของครู ตลอดจนทําหนาที่แทนสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนในเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยกําหนดใหครูทุกคนตองเปน
สมาชิกคุรุสภา” ในการพัฒนาครูใหมีความรูนั้น คุรุสภาไดจัดการสอนและอบรม
ครูประโยคประถมและมัธยม. ทั้งทางไปรษณียและที่คุรุสภา โดยเฉพาะสําหรับครู
ตางจังหวัดที่ไมมีวุฒิตรง ในการจัดอบรมคุรุสภาไดเชิญผูทรงคุณวุฒิมาบรรยาย
และเขีย นตํา ราวิชาตา งๆ รวมทั้ งมี การสอบเลื่อ นวิทยฐานะ ผลของโครงการ
ดังกลาวทําใหคุณภาพของครูอาจารยดีขึ้น สวนวิทยาลัยวิชาการศึกษากลายเปน
หนวยงานหลัก ในการผลิตอาจารยที่มีคุณภาพ เพราะไดคัดเลือกนักศึกษาจาก
วิทยาลัยครูมาศึกษาตอยอด
ในสวนของกระทรวงศึกษาธิการ เคยมีหนวยงานที่เรียกวา กรมวิชาการ ซึ่ง
ทําหนาที่สําคัญในการรักษามาตรฐานดานตําราซึ่งใชสอนในโรงเรียน และใหการ
สนับสนุนดานวิชาการแกครูอาจารย ในกรณีหลังการจัดใหมีหนวยศึกษานิเทศก
หรือนักวิชาการชั้นนําของกระทรวง คอยใหการอบรมและแนะนําครูในเรื่องการ
เรียนการสอน ทําใหระบบการศึกษามีคุณภาพ แตในทศวรรษหลังพ.ศ. 2520 เปน
ตนมา การศึกษาไทยเริ่มเขาสูยุคหายนะเปนลําดับ ทั้งในเรื่องหลักสูตรที่จัดทําขึ้น
ใหม การคัดสรรผูที่จะเขาสูอาชีพครู (ซึ่งกีดกันคนเกงเขาสูอาชีพดังกลาว) การยุบ
กรมวิชาการและลดฐานะลงเปนสํานักงานมาตรฐานและวิชาการ (สพฐ,) และการ
แทรกแซงของนักการเมืองที่เขามาหาประโยชนในระบบ คงจะไมเปนการผิดนักที่
จะกลาววา ผูบริหารหนวยงานในกระทรวงศึกษาธิการเกือบทุกยุคทุกสมัยมาจาก
วิ่งเตนกับนักการเมือง สวนปญหาของครูมีรอบดานและมีมากขึ้นจนครูสวนใหญ
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ไมสามารถทุมเทใหกับการสอนไดเต็มที่ (ตราบใดที่ถูกเกณฑไปทําหนาที่เปนคนรับ
ใชใหแกกิจกรรมที่ไมเกี่ยวกับการศึกษา)
สถานการณของอาจารยมหาวิทยาลัยเองไมดีไปกวาอาจารยมัธยมศึกษา
มหาวิทยาลัยแหงแรกๆ ในโลกตะวันตกเกิดขึ้นจากการรวมตัวของนักบวชและ
ประชาคมป ญ ญาชนเพื่ อ เรี ย นรู แ ละถกเถี ย งกั น เรื่ อ งปรั ชญาและเทวศาสตร
(divinity) เช น ที่ มหาวิ ทยาลัย โบลอญาและมหาวิ ทยาลั ย ปารี ส บทบาทของ
มหาวิทยาลัย คือ การเปนที่รวมของเหลาปญญาชนและเปนแสงประทีปแกสังคม
แม สั ง คมจะเปลี่ ย นไปในยุ ค รื้ อ ฟ น ภู มิ ป ญ ญาเดิ มของกรี กและการปฏิ วั ติ ทาง
วิ ทยาศาสตร ซึ่ ง ทํ า ให ธ รรมชาติ ข องการแสวงหาความรู เ ปลี่ ย นไปสู การตั้ ง
ขอสังเกต การทดลอง ความรูใหม และทฤษฎี (ซึ่งเปลี่ยนแปลงได) แตบทบาทของ
อาจารย ม หาวิ ท ยาลั ย ยั ง เหมื อ นเดิ ม เป น การประสมประสานระหว า งนั ก
มนุษยศาสตรซึ่งมุงเนนศึกษาความสรางสรรคเชิงนามธรรมของมนุษยกับวิธีการ
ทางวิทยาศาสตรที่ พยายามเข าใจปรากฏการณเชิงรู ปธรรมที่สง ผลตอมนุษย
เพราะฉะนั้นการทําเด็กหลอดแกวจึงมีปญหาทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และ
ศีลธรรมเขามาเกี่ยวของทั้งที่เปนเรื่องวิทยาศาสตรการแพทย
ในการที่จะบรรลุถึงการเปนอาจารยมหาวิทยาลัยในอุดมคติ คุณสมบัติที่
สําคัญคือ การเปนผูนําดานวิชาการและดานภูมิปญญา เปนผูที่คนยกมือไหวได
และไม ตอ งรี บไปลา งมื อเอาอั ปมงคลออกไป ในเรื่ องการเรี ยนการสอนดู จะมี
อุปสรรคไม ใชน อย ศาสตราจารย ผูใหญท านหนึ่ง (ในระบบเกา ) ไดเคยดึ งมื อ
ผูเขียนไปที่ตูเก็บเอกสารของทาน แลวกลาววา “วินัยเอย มาดูงานวิชาการที่พวก
อาจารยเขาสงเขามาขอตําแหนงทางวิชาการกัน ที่เขาสงมาใหครูพิจารณา เกือบ
ทั้งหมดเปนงานที่ลอกกันมา เปลี่ยนชื่อหัวขอเพียงนิดหนอย” กรณีนี้เปนเรื่องของ
ลักวิทยา หรือ plagiarism ซึ่งเกิดขึ้นในชวงเวลาที่รัฐบาลถูกกดดันใหยกฐานะ
วิทยาลัยครูและวิทยาลัยเท็คโนโลยีขึ้นเปนมหาวิทยาลัย ทั้งที่บุคลากรไมพรอม
ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยเอกชนเกิดใหมจํานวนมาก (ซึ่งเปนที่ทราบกันดีวาเปน
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สวนหนึ่งของกระบวนการฟอกเงินของนักการเมือง)
การขยายตัวของอุดมศึกษา ตอบสนองความตองการของสังคมและเปนไป
ตามคานิยมสังคม การไดปริญญาบัตรสําคัญกวาการไดปญญา ดังนั้น เพื่อความ
อยูรอดมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเอกชนเกิดใหม (ยกเวนที่มีความมั่นคงอยู
แล ว ) ต า งเข า สู ศึ กษาพาณิ ชย ด ว ยโปรแกรมพิ เศษมากมาย รวมทั้ ง หลั กสู ต ร
นานาชาติ (แปลวาหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) ที่มีชื่อประหลาดๆ โครงการ “จาย
ครบจบแน” เกิดจากความรวมมือระหวางสถาบันเจาภาพกับศาสตราจารยและ
รองศาสตราจารยอาวุโสที่พรอมจะ “ทําไรเลื่อนลอย” โครงการประเภทนี้ขายดี
เพราะเขากับคานิยมสังคมไทย คือ ไมสนใจวาเรียนมาอยางมีคุณภาพอยางไร
ขอใหไดปริญญาบัตรมากอนก็แลวกัน จนปจจุบันนี้กําถั่วเขียวหวานไปก็จะตกบน
ศีรษะของคนที่ไดดอกเตอรกันหลายคน
ดวยใจเปนธรรม สังคมจะชี้นิ้วไปที่อดีตสถาบันฝกหัดครูและมหาวิทยาลเอก
ชนฝายเดียวคงไมได มหาวิทยาลัยรัฐปจจุบันตางก็เปดโปรแกรมการสอนพิเศษใน
สาขาวิชา “หลอกอาเจ” เชน รัฐประสาสนศาสตร (เปนที่นิยมในกลุมนักการเมือง
ทองถิ่นและขาราชการฝายปกครอง) การจัดการ การบริหารธุรกิจ การตลาด และ
ธุรกิจการทองเที่ยวกันทุกแหง เพราะอยูในเกณฑเรียนงาย “จายครบจบแน” การ
ขายปริญญาบัตรแบบถูกกฎหมายนี้ ทําใหประเทศไทยมีคนจบด็อกเตอรจํานวน
มาก มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งซึ่งประกาศวาเปนภูมิปญญาของแผนดิน
ขายปริญญาเอกใหแกนักธุรกิจเปนเงินนับสิบลานในรูปของเงินบริจาคชวยเหลือ
ภาควิชา โดยอาจารย ในภาควิ ชาแบง บทกันไปเขียนวิ ทยานิพ นธภาษาอังกฤษ
เพราะฉะนั้น สังคมไทยจะคาดหวังจริยธรรม จรรยาบรรณ และคุณธรรมจาก
อาจารยมหาวิ ทยาลั ย ได อย า งไร การทํา ผิ ดจรรยาบรรณเช นนี้ เกิด จากความ
สมยอม ไมมีใบเสร็จ มีแตใบสั่งใหปดฝุนเขาใตเสือ่
เมื่อกลาวพาดพิงถึงคุณภาพครู ตองโยงไปขอที่วา คนไทยถือวาครูอาจารย
เปนปูชนียบุคคล แตในระบบการศึกษาไทยเรากับเผชิญกับปญหาการคัดสรรครู
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อาจารยเขาสูเสนทางอาชีพนี้ เพราะแมแตครูแนะแนวก็ยังแนะนํานักเรียนเกงๆ ที่
เรียนจบมัธยมศึกษาของตนเองสอบเขาเรียนในคณะวิชาที่จะทําชื่อเสียงใหแก
โรงเรียน เชน นิติศาสตร แพทยศาสตร วิศวกรรมศาสตร อักษรศาสตร นิเทศก
ศาสตร บัญชี หรือเศรษฐศาสตรกอน โดยสาขาครุศาสตร ศึกษาศาสตร และ
วิทยาศาสตรมาเปนลําดับทายๆ ทั้งนี้เพราะการที่นักเรียนสอบเขาในคณะวิชาที่
เอยมาทําใหโรงเรียนมีความโดดเดนขึ้น
ความหายนะของการศึกษาไทยเริ่มสอเคาลางตั้งแตพ.ศ. 2520 เปนตนมา
เมื่อมีการสรางกําแพงไมใหคนเกงในสาขาตางๆ เขาเปนอาจารย เนื่องจากถาเปด
สมัครสอบแขงขันสาธารณะ บัณฑิตสาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตรไมอาจตอกร
กับพวกที่เรียนวิชาการสายตรงมาได ในสมัยกอนนักเรียนมีคุณภาพดีเพราะมีครูดี
เหมือนเชนในผรั่งเศสและเยอรมนี ซึ่งครูตองเรียนวิชาการสายตรงมากอนเปน
ปริญญาแรก และไดปริญญาตอเนื่องเปนใบทีสอง กอนที่จะไปเรียนเอาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู เพราะสมัครใจเปนครู ยอนหลังไปเราก็เคยทําเชนนั้น เพราะคน
เรียนจบอักษรศาสตรหรือวิทยาศาสตรจะไปเรียนประกาศนียบัตรหรือปริญญาโท
ดานครุศาสตรและศึกษาศาสตรตอที่คณะครุศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หรือที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา (ประสานมิตร)
ปญ หาคุ ณ ภาพอาจารยมหาวิ ทยาลั ย เป น ไปคนละลั กษณะ เมื่ อ รัฐ บาล
สงเสริมการขยายสถาบันระดับอุดมศึกษาตามกระแสสังคม (คือทุกคนตองการ
เปนปริญญาชน) ทําใหตองรับอาจารยมหาวิทยาลัยจํานวนมาก เกือบทั้งหมดจบ
ระดับปริญญาโทและไดเรียนมากับอาจารยรุนเกาที่ไมเคยทํางานวิจัยเลย (ยกเวน
กรณีพิเศษจริงๆ) นั่นคือ เติบโตมาในระบบการเรียนแบบ “สุ จิ ปุ ลิ” และยังอยูใน
ระบบอุดมศึกษาเปนเวลาหนึ่งชั่วคน โดยไมเคยทํางานวิจัย นอกจากเขียนเอกสาร
ประกอบการสอนเพื่อใชข อตํา แหนงทางวิชาการ ส วนใหญ ไม ยอมไปเรีย นต อ
ตางประเทศหรือไปเรียนตอไมได เพราะภาษาตางประเทศออนแอ แตอาจารยกลุม
นี้กลับมาเปนอาจารยประจําหลักสูตรเมื่อมหาวิทยาลัยหันมาดําเนินกิจการศึกษา
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พาณิชย การกลาวเชนนี้ไมไดหมายความวา คนที่จบปริญญาเอกจําเปนตองเกง
กวาคนจบปริญญาโทเสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสาขาวิชา การสงนักเรียนทุนไปเรียน
ต อ ในมหาวิ ทยาลั ย ชั้ น นํ า ในต า งประเทศยั ง เป น สิ่ ง จํ า เป น แม ว า หลายคนจะ
กลายเปนพวกสติเฟองไปบางก็ตาม
2,3 ปรัชญาการศึกษาไทย
การศึ ก ษาเป น ส ว นหนึ่ ง ของกระบวนการพั ฒ นาศั ก ยภาพของมนุ ษ ย
การศึกษาและสัง คมมี ปฏิ สัมพั นธ ต อกั น กล า วคื อ การศึกษาทํ า ใหวั ต ถุธ รรม
(material culture) ของสังคมเปลี่ยน เมื่อวัตถุธรรมของสังคมเปลี่ยน การศึกษาก็
ต อ งเปลี่ ย นเพื่ อ ตอบสนองความต อ งการของสั ง คม ดั ง นั้ น แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ
การศึกษาจึงเปลี่ยนแปลงไปดวยในแตละสมัย คําถามพื้นฐาน คือ “การศึกษาเพื่อ
อะไร” และ “อะไรคือปจจัยสําคัญในการจัดการศึกษา”
สําหรับคําถามแรก มีคําอธิบายอยูสองดาน รากฐานการศึกษาของสังคม
มนุษยเริ่ มตนที่ปรัชญาและการแสวงหาความรู ดวยคําถามเชิง นามธรรม เพื่ อ
หาทางออกใหแกสังคมที่วุนวายของมนุษย เพราะฉะนั้นจึงมีประเด็นศูนยกลางอยู
ที่ระบบจริยธรรม จรรยาบรรณ และสุนทรียศาสตร อีกดานหนึ่งมีรากฐานมาจาก
การปฏิ วั ติ ใ นยุ ค ประที ปแห ง ภู มิป ญ ญา ซึ่ ง นํ า ไปสู วิ ทยาศาสตร แ ละความรู ที่
ตอบสนองความตองการทางวัตถุธรรมของมนุษย ลักษณะสําคัญสองดานนี้ไม
จําเปนตองขัดแยงกัน เพราะการศึกษาทําใหเขาใจธรรมชาติของความเปนมนุษย
การตั้งคําถามเชิงปรัชญา จริยศาสตร และศาสนา ที่เชื่อมโยงจรรยาบรรณเขากับ
กิจกรรมทางโลกยของมนุษย เชน คําปฏิญญาณฮิปโปคราติส (Hippocratic Oath)
กับการเปนแพทย และยังตอบคําถามดวยวา การศึกษานั้นเพื่อพัฒนาตนเองและ
เพื่ อ สั ง คม การศึ กษาเพื่ อ สั ง คมหมายถึ ง การที่ รั ฐ จั ด ให ทุ ก คนมี โ อกาสได รั บ
การศึกษาอยางเสมอภาคและอยางมีคุณภาพ และไมตองไปเสียเวลากับการคอย
จับผิด นักเรี ย นว า ตัด ผมสั้ นผมยาวถูกต องตามระเบี ยบกระทรวงศึกษาธิการ
หรือไม และไมตองไปนั่งจับผิดนิสิตเพียงเพราะสวมกระโปรงสั้นหรือยาว เพราะ
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กระโปรงสั้นหรือยาวไมสําคัญเทาปญญาสั้นหรือปญญายาว นอกจากนั้นเราตอง
เลิ กความคิ ด ที่ ว า มี ทางเลื อ กเพี ย งทางเดี ย วสํ า หรั บการศึ กษาที่ ดี การศึ กษา
ทางเลื อก เช น การจัดการเรีย นที่ บา น (home school) เพื่อปกป องเด็กจาก
สภาพแวดลอมที่เลวรายที่โรงเรียนอาจเปนทางเลือกที่ดีที่สุดทางหนึ่ง
การเรียนการสอนในระบบการศึกษาไทยไดรับอิทธิพลจากปรัชญา “สุ จิ ปุ
ลิ” (ตองกลาวซ้ําวาลัทธิ “สุ จิ ปุ ลิ” ดีในขอบรั้วเสมาธรรมจักร) แตไมเหมาะสม
กับการศึกษาวิชาทางโลกย หรือการแสวงหาความรูใหมจากการตั้งคําถามตามกา
ลามสูตร แตนักวิชาการไทยที่จบจากตางประเทศรุนใหมๆ กําลังเปนเหยื่อของ “สุ
จิ ปุ ลิ” ที่สุดขั้วแบบตะวันตกนั่นคือ การทองจําและติดอยูในกรอบทฤษฎีที่เต็มไป
ดว ยศั พ ท ที่ ต นเองก็ อ าจไม เข า ใจ เพราะมี ค วามรู ภ าษาอั ง กฤษ ฝรั่ ง เศส และ
เยอรมันไมดีพอที่จะอานรูเรื่อง
ปญหาเชิงปรัชญาของการศึกษาไทยมีประเด็นใหพูดไมจบ แตปญหาใหญสุด
อาจเปนเรื่องของการครอบงําทางวัฒนธรรมของลัทธิอนุรักษนิยมสุดขั้ว การถูกกด
หัวไมใหคิดแตกตาง และการกดขี่เสรีภาพของนักวิชาการ อีกทั้ งการแทรกแซง
หลักสูตรการเรียนการสอนในกลุ มสถาบันครูเดิม ไดสรางปญหาเอนกประการ
โดยเฉพาะอยางยิ่งเสรีภาพในการวิจัย อนาคตการศึกษาไทยเปนสีดําจริงๆ
2.4 อุปสรรคของการศึกษาไทย ทางออก และทิศทางสูสังคมไทยในอนาคต
รัฐนาวาไทยจะตองฝาเสนทางวิบากไปนาน เมื่อมองยอนไปในอดีตยอมเปน
ที่ประจักษว าการศึกษามีแนวโนมที่เสื่อมลง โดยเฉพาะการจัดการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน ซึ่งเคยประสบความสําเร็จเปนอยางมาก เชน กรณีของโรงเรียน
สอนอาชีพพิเศษทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด คานิยมสังคมที่เปลี่ยนไป
หลังการตั้งมหาวิทยาลัยเปดทําใหโรงเรียนผูใหญเหลานี้หมดความสําคัญ เพราะ
ผูคนสวนใหญตองการปริญญาบัตรมากกวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในขณะที่
วิกฤตศรัทธาที่มีตอโรงเรียนและครู และความมุงมั่นของพอแมที่ตองการใหลูกเขา
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มหาวิทยาลัยชั้นนําก็เปดทางใหแกโรงเรียนกวดวิชาที่ผุดขึ้นเปนดอกเห็ด สิ่งที่เด็ก
ไดจากโรงเรียนกวดวิชาคือขอสอบเกาและเท็คนิ คการเลือกคําตอบแบบหลาย
ทางเลือก (multiple choices)
การสงนักเรียนไทยไปแขงขันวิชาการโอลิมปกหลายปที่ผานมา และโฆษณา
วา นักเรียนไทยไดเหรียญทองหรือเหรียญเงินโอลิมปกมาจํานวนเทานั้นเทานี้ อาจ
ถือวาเปนรายการหลอกอาซอก็นาจะได เด็กเหลานี้เปนเด็ก “ติวพิเศษ” หาใช
ตัวแทนของเด็กไทยทั่วไปใหม และเหรียญที่ไดนั้น เด็กทุกชาติก็ไดไปเมื่อทําคะแนน
ได ถึง ระดั บ หนึ่ ง กระทรวงศึ ก ษาธิ การไม ส ามารถทํ า ให โ รงเรี ย นส ว นใหญ มี
มาตรฐานใกลเคียงกัน เมื่อไมนานมานี้ องคการยูเนสโกไดใหภาพของความจริง
จากการประเมินระบบการศึกษาไทย และใหประเทศไทยสอบตก โดยเฉพาะเรื่อง
ความเหลือมล้ําทางการศึกษาและการจัดการศึกษา
2.4.1 มหาวิทยาลัยหรือ “มหาวิทยาหลอก”
การวาดฝน การฝน และความเปนจริงมักจะเปนสิ่งที่มาดวยกัน เมื่อไมกี่ปมา
นี้ ในที่ประชุมประจําปของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รองนายกรัฐมนตรีที่
ไดรับเชิญมากลาวเปดงานและแสดงปาฐกถา ไดวาดฝนวา ดวยการสนับสนุนดาน
ทุนวิจัยของรัฐ (ซึ่งไมเคยมาจริงตามสัญญา) มหาวิทยาลัยไทยจะไดเลื่อนอันดับใน
World ranking ขี้นไปอยูในกลุม 100 หรือ 200 แรก แตจนบัดนี้มหาวิทยาลัยที่ดี
ที่สุดของไทย ก็ยังตวมเตี้ยมอยูที่กลุม 800 การฝนนั้นเปนสิ่งที่ดี แตตองฝนบน
พื้นฐานของความเปนจริง การวาดฝนบนแผนกระดาษที่วาจะใหนักวิทยาศาสตร
ไทยเป น ผูนํ า ดา นดาราศาสตร แ ละเท็ค โนโลยี โดยไม ฝน เสีย ก อนว าเราต อ งมี
ศักยภาพเต็มที่ในดานการวิจัยพื้นฐาน (basic research) ดูไมสอดคลองกับความ
เปนจริง ความเปนจริงก็คือ ปญหาเริ่มตนที่หองเรียนและคุณภาพนักวิจัยรุนใหม
ซึ่งในสาขามนุษยศาสตร สังคมศาสตรและศิลปกรรมมีระดับความนาพอใจนอยยิ่ง
กวาเสียอีก มหาวิทยาลัยควรมีบทบาทและหนาที่พัฒนาศักยภาพของอาจารยรุน
ใหม สวนหนวยงานใหทุนสนับสนุนควรมีบทบาทสงเสริมโดยผานทุนวิจัยกลุม เชน
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ทุนเมธีวิจัยอาวุโส หรือเมธีวิจัย
สิ่งที่นาเปนหวงและมหาวิทยาลัยตางๆ พยายามปกปดคือ ปญหาลักวิทยา
ปญหานี้เปนปญหาดานจรรยาบรรณ และจริย ธรรม ซึ่งจัดการไดแนนอนดวย
มาตรการกฎหมายอยางตรงไปตรงมา ไมใชดวยการยอมความหรือตัดเงินเดือน
มิฉะนั้นแลว มหาวิทยาลัยก็ไมผิดอะไรกับการเปนมหาวิทยาหลอก
2.4.2 อาจารยมหาวิทยาลัยกับงานวิจัย
อาจารยมหาวิทยาลัยในปจจุบันมีภารกิจหลายดาน เพราะนักการศึกษาและ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดพยายาม
เปลี่ ยนสถานภาพของอาจารย มหาวิ ทยาลั ยเปน อาจารย โรงเรีย นมั ธยม ทั้ง ที่
ปรัชญาการศึกษาสําหรับมหาวิทยาลัย และโรงเรียนมัธยมนั้นแตกตางกัน อาจารย
มหาวิทยาลัยมีหนาที่สรางงานวิจัยระดับสูง เพื่อประโยชนดานการเรียนการสอน
และการพัฒนาประเทศ การทํางานวิจัยในระดับขยับขยายพรมแดนความรูใหม
ต อ งอาศั ย เวลาและความทุ ม เท ต อ งการคิ ด และทบทวนกระบวนการและ
สมมุติฐานของงานวิจัย แตปจจุบันนี้อาจารยมหาวิทยาลัยหมดเวลาไปกับแบบ
ประเมินจํานวนหลายชุด ไมมีเวลาเตรียมสอนและทํางานวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ
จริงอยูที่การประเมินเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่
ของอาจารย อยางไรก็ตาม ดัชนีชี้วัดตองมาจากความเห็นนักศึกษา ซึ่งในโลกดิจิทัล
เปนเรื่องงายมากคือ ประเมินแบบสงวนนาม (annonimous) สวนขอเรียกรองเรื่อง
งานวิจัยในแตละป ตองเปนเงื่อนไขหนึ่งของการเปนอาจารยมหาวิทยาลัยในโลก
ปจจุบัน
เรื่องประเด็นและคุณภาพงานวิจัยเปนเรื่องที่ยกมาอภิปรายกันมาก สิ่งที่
สังคมคาดหวังคือการนําไปใชประโยชนไดจริงหรือประโยชนเชิงพาณิชย งานวิจัย
พื้นฐานอาจนําไปใชประโยชนไมไดในเชิงพาณิชย แตมีประโยชนในฐานะเปนงานที่
นําไปสูงานวิจัยเชิงประยุกต จริงๆ แลวงานวิจัยดานวิทยาศาสตรมีประยุกตภาพ
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นอ ย (ยกเว น ด า นการเกษตร) นอกจากเอาไปอวดกั น ว าได ตี พิ มพ ในวารสาร
นานาชาติ อุปสรรคใหญคือการขาดการเชื่อมโยงกับภาคเอกชน งานวิจัยดาน
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรบางสาขา (ถาระบุก็รังแตตองทะเลาะกัน) แทบไมมี
ผลกระทบต อ สั ง คมเลย เพราะมี แ ต อ า งทฤษฏี แ ละปราศจากเนื้ อ หา เกิ ด
ปรากฏการณ กลุ ม วิ จั ย รุ น ใหม ที่ “ผลั ด กั น เขี ย น เวี ย นกั น อ า น วานกั น เชี ย ร ”
งานวิจัยทางวิทยาศาสตรมีมากแตประโยชนนอย เพราะไมคอยมีใครทํางานวิจัย
ตอบโจทยชาวบานหรือมีประโยชนโดยตรงตอชาวบาน เชน อาจไมมีใครวิจัยเรื่อง
การกําจัดผักตบชวาอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งที่ รัฐบาลตองใช งบประมาณปล ะ
5,000 ลานบาทในการแกปญหานี้ ทั้งนี้เพราะนักวิชาการคิดในกรอบและในรั้ว
มหาวิทยาลัย โจทยวิจัยจึงไมไดมาจากชาวบานหรือสังคม
การตั้งโจทยวิจัยมาจากปญหาและความเปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบัน
และตอ งเป นการพลิกวิกฤตเปน โอกาส เชน ปญ หามลมพิษที่เกิ ดจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งตองการงานวิจัยดานกฎหมายเชนเดียวกับทางวิทยาศาสตร การ
เปลี่ยนไปใชพลังงานทางเลือกและแนวโนมการใชรถไฟฟามากขึ้นในอนาคตก็ควร
นําไปสูการออกแบบและสรางรถยนตรที่ใชไฟฟา นักวิจัยไทยไมสนใจเรื่องเหลานี้
เพราะตองการงานที่นําไปสูการตีพิมพในวารสารนานาชาติมากกวา เพราะฉะนั้น
รถอีแตน รถตุกตุกจึงเปนผลงานของภาคเอกชนที่มีความคิดสรางสรรคและอยู
นอกรั้วมหาวิทยาลัย เราเห็นตัวอยางของการสรางรถไฟฟาของบริษัทคนไทย ซึ่งมี
ผลทางเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้น หนวยงานวิจัยจะตองเชื่อมโยงกับภาคเอกชนเพื่อ
การสรางนวัตกรรมที่ออกดอกออกผลจริง
2.4.3 สภามหาวิทยาลัย
สังคมไทยเปนสังคมแหงพิธีกรรมและเกียรติยศ การเปนกรรมการ หรือ
อนุกรรมการขององคกรและสถาบันถือเปนเกียรติยศ หากยุบเลิกราชบัณฑิตย
สภา (ซึ่งบัญญัติศัพทแปลกๆ มาบังคับใหเราใช) สภาการศึกษาแหงชาติ (ซึ่งไมเคย
มีบทบาทสําคัญเลย เพราะไมมีใครฟง) คณะครุศาสตรและศึกษาศาสตร (ระดับ
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ปริญญาตรี) รวมทั้งสภามหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ประเทศไทยก็
ไมเสียหายอะไร เพราะสภามหาวิทยาลัยเปนที่พักพิงของอดีตขาราชการผูใหญ
(ที่มาจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) เจาของธุรกิจภาคเอกชน ผูทรง
อิ ท ธิ พ ลของท อ งถิ่ น (ที่ ส ถาบั น หวั ง ว า จะช ว ยสนั บ สนุ น การเงิ น ) ความจริ ง
เจตนารมณ ข องการตั้ ง สภามหาวิ ทยาลั ย คื อ การให ทํ า หน า ที่ เป น ผู กํา หนด
นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจนติดตามการดําเนินงานของ
คณะผูบริหาร การมีนายกและกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติที่ดี ยอม
ชวยใหสถาบันนั้นเจริญได เนื่องจากกรรมการสภาฯ เลือกมาจากทั้งภายในและ
ภายนอก อีกทั้งจากหลากหลายอาชีพ สามารถใหคําแนะนําที่อยูนอกีความคิดของ
คนใน สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทสองประการ คือ เปนที่ปรึกษาและเปนฝายคาน
ในเวลาเดียวกัน แตสภามหาวิทยาลัยสวนใหญทําหนาที่เปนสภาตรายางสําหรับ
คณะผูบริหารดวยเหตุผลของการเมืองภายใน ซึ่งอาจเรียกวาการผลัดกันเกาหลัง
หรือตางตอบแทน อาจารยมหาวิทยาลัยเองก็ยังอยูในวังวนของความคิดแคบๆ ที่วา
ตองเชิญอดีต “พอใหญ” หรือ “แมใหญ” ในวงการอุดมศึกษามาเปนนายกสภาฯ
เพราะฉะนั้น “พอใหญ” บางคนซึ่งควรอยูบานเลี้ยงหลานจึงไดรับเชิญมาเปนนายก
สภามหาวิทยาลัยหลายแหงพรอมกัน
มหาวิทยาลัยที่ยกฐานะขึ้นใหมในตางจังหวัดและมหาวิทยาลัยเอกชนเผชิญ
ป ญ หาที่ แ ตกต า งออกไป ในจํ า พวกแรก การวิ่ ง หานั กวิ ช าการหรื อ บุ ค คลผู มี
ชื่อเสียงมาเปนนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหดูนาเชื่อถือไมไดประสบความสําเร็จ
นักเพราะสวนหนึ่งตองไปเกี่ยวของกับ “มาเฟย ” หรือนักการเมื องทองถิ่น ซึ่ ง
ตองการเกียรติยศแตขาดวิสัยทัศนของนักวิชาการ ซ้ํารายสภามหาวิทยาลัยไม
สามารถทําหนาที่อยางอิสระ ดวยเหตุที่ไมไดเปนผูกําหนดนโยบายการพัฒนา
มหาวิ ท ยาลั ย เอง แต ถู ก ครอบงํ า จากอํ า นาจภายนอกที่ ป ฏิ เ สธมิ ไ ด ส ว น
มหาวิทยาลัย เอกชน นอกจากจํ านวนหนึ่ง ซึ่ง ตั้ง มั่น คงจนเปน ที่ย อมรับแล ว มี
จํา นวนไม น อ ยซึ่ง เกิ ด จากการฟอกเงิ นของนั กการเมื อง ธุ ร กิจ การศึกษาของ

90
สถาบันเอกชนดําเนินไปได ก็ดวยความหละหลวมของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา สิ่งที่พบเห็นอยูบอยคือ มหาวิทยาลัยเอกชนชื่อแปลกๆ มักเชิญ
อดีตผูบริหารระดับสูง ที่เกษียณอายุไปแลวจากหนวยงานนี้ ไปเปนนายกสภาหรือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ในลักษณะของ “ยันตรกันผี” เนื่องจากรูทางหนีทีไล
ดานกฎระเบียบ
เรื่อ งของสภามหาวิทยาลั ยเปน เรื่ องสํา คัญ กว าที่เราคิด สภาการศึ กษา
แหงชาติหรือหนวยงานวิจัย เชน สํานักคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ควรที่จะ
สนั บ สนุ น การทํ า งานวิ จั ย เรื่ อ ง “สถานภาพ บทบาท และหน า ที่ ข องสภา
มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาการอุดมศึกษาของไทย” อยางเปนระบบและรอบดาน
เพื่อประเมินความสํ าเร็จและความลมเหลวขององคาพยพนี้ของมหาวิทยาลั ย
ประเด็นที่สาธารณชนตองการทราบคือ สมาชิกภาพของสภามหาวิทยาลัย ไดมา
อย า งไร ภู มิ ห ลั ง ของกรรมการเป น อย า งไร มาจากภาคเอกชนและภาครั ฐ
(นักวิชาการภายในและภายนอก) ในอัตราสวนเทาใด และมีผลประโยชนแอบแฝง
หรือไม อีกทั้งสภามหาวิทยาลัยมีสวนผลักดันในการพัฒนาสถาบันนั้นๆ ใหเปน
มหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศและของโลกหรือไม
2.4.4 การศึกษากับคนไทยในยุคดิจิทัลและโรบ็อตติก
ไดมีทานผูรูเขียนถึงสังคมไทยในยุค 4.0 ไวมากมาย เพียงแคเวลาผานไปไม
นาน คําวา “ยุค 4.0” ก็กลายเปนเรื่องลาสมัยเสียแลว เพราะอีกไมนาน ประเทศ
ไทยก็จะเขาสูสังคมยุค 5.0 หรือจะเรียกใหถูกคือ สังคมยุค AI+Robotics สิ่งที่
ปฏิเสธไมได คือ พัฒนาการดานวัตถุธรรม (การปฏิวัติดานเท็คโนโลยี) ทําใหสังคม
และวิถีชีวิตมนุษยเปลี่ยน ความเปลี่ยนแปลงนี้ทําใหวิธกี ารศึกษาและประเด็นการ
วิจัยเปลี่ยนไป แนวคิดเรื่องการศึกษาและการวิจัยในเวลาขางหนาจะมีประเด็น
เหลานี้เขามาเกี่ยวของ อันไดแก สังคมผูสูงอายุ จํานวนประชากรที่คงที่หรือลดลง
การเปลี่ยนแปลงการใชพลังงาน สังคมไรเงินตรา การใชประโยชนจาก AI และ
Robotics โรคอุบัติใหม การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม และการปรับตัวทาง
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เศรษฐกิจ วิถีชีวิตและความสัมพันธทางสังคม ตลอดจนการจัดการศึกษาแนวใหม
(โดยโรงเรียนและมหาวิทยาลัยอาจมีบทบาทนอยลง)
ในกรณี ทายสุ ด ปญหาที่ตอ งพิจารณามีอ ยูสองเรื่อง เรื่องแรกเป นเรื่อ ง
รูปธรรม และอีกเรื่องเปนเรื่องนามธรรม
เรื่องแรกเกี่ยวของกับการดํารงอยูของสถาบันการศึกษาในระดับตางๆ ไมวา
โรงเรี ย นหรื อ มหาวิ ทยาลั ย อั ต ราการเกิ ด ที่ ค งตั ว หรื อ มี แ นวโน มลดลงทํ า ให
โครงสรางประชากรเปลี่ยนไป และจะสงผลในเร็วๆ นี้ใหโรงเรียนตองถูกยุบหรือ
รวมกับโรงเรียนอื่น เพราะไมมีนักเรียนมากพอ แมแตมหาวิทยาลัยรัฐที่มีนักศึกษา
นอ ยก็ อาจต องยุบรวมกั น เหมือ นมหาวิทยาลัย ในสหราชอาณาจั กร การเพิ่ ม
จํานวนมหาวิทยาลัยเมื่อสองทศวรรษกอน เพื่อธุรกิจการศึกษาแบบ “จายครบจบ
แน ” สวนทางกั บ จํ านวนนั กศึกษาที่ ล ดลงในป จ จุบั น จนทํ าให ห ลายแห ง เช น
มหาวิทยาลัย “ธุรกิจบรรลัย” ของเอกชนและอื่นๆ ตั้งเงื่อนไขกับพนักงานอาจารย
ว า จะต อ งหานั ก ศึ ก ษาใหม ม าให ไ ด จํ า นวนเท า ใด มิ ฉ ะนั้ น จะถู ก ไล อ อก
มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ หรื อ มหาวิ ท ยาลั ย ในกํ า กั บ ก็ ป ระสบป ญ หาขาดแคลน
นั กศึ กษาไม ว า ทางสายวิ ทยาศาสตร ห รื อ มนุ ษยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เก า แก
ไดเปรียบในเรื่องเปามนตรเรียกนักศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง สําหรับหลักสูตร
ปริญญาโทและเอกในบางสาขาของคณะศิลปกรรมศาสตรที่เปดรับไมอั้น เพราะ
ตอ งการขยายฐานอิ ทธิ พ ลไปยั ง กลุ มสถาบั น ราชภั ฎเก า ทั้ ง นี้ โ ดยยอมสั ง เวย
คุณภาพการศึกษา
การแกปญหาของมหาวิทยาลัยเอกชนมีอยูสองทางเลือก ทางเลือกหนึ่งคือ
พับเสื่อเลิกกิจการ ทางเลือกที่สองคือ ขายกิจการแกตางชาติ เชน มหาวิทยาลัย
เกริกขายกิจ การแก นายทุ น จีน เพื่ อรองรับนั กศึ กษาจีน เข ามาเรี ยนภาษาและ
วั ฒ นธรรมไทย เพื่ อ จะหาทางอยู ทํ า ธุ ร กิ จ ต อ ในเมื อ งไทย การครอบงํ า ทาง
เศรษฐกิจของจีนผานมหาวิทยาลัยไทยที่ลมละลาย เปนสิ่งที่หลายคนมองขามไป
รัฐบาลควรตองทบทวนมาตรการ และนโยบายใหชัดเจนวา ขอดีขอเสียมีอะไรบาง
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แมไมไดมีการขายกิจการมหาวิทยาลัยแกนายทุนจีน พอแมนักศึกษาจีนก็พรอมจะ
สงลูกมาเรียนในสถาบันอุด มศีกษาลนหลามอยูแล ว ตัว อยางที่ เห็นได ชัดคือ ที่
เชียงราย นักศึกษาจีนที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฎแลว พอใจที่จะอยูทํา
ธุรกิจเล็กๆ นอยๆ ที่นั่น เพราะรูวาคนไทยขี้เกียจ (หรือถาจะพูดเลี่ยงไปก็คือ ไม
ถนัด) และคอยๆ เติบโตตอไป สาขาที่นักศึกษาจีน เวียดนาม เกาหลี และญี่ปุน
เลือกเขามาเรียนคือ ภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และบริหารธุรกิจ เพื่อโอกาสการ
ทํามาหากิน
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยจะเริ่มบีบบังคับใหมหาวิทยาลัยตองปรับ
ยุทธศาสตรการจัดการเรียนการสอน ในสหรัฐอเมริกาไดมีการสํารวจวา สาขาวิชา
ใดจะอยูรอดบาง คณะผูวิจัยพบวา สาขาวิชาตอไปนี้ ไดแก สาขาแพทย (คนยัง
เจ็บปวยขาดหมอไมได) สาขาวิศวกรรมศาสตร สาขาวิทยาศาสตรบางแขนง สาขา
นีติศาสตร (คนยังทะเลาะกันสารพัดเรื่อง) สาขาเศรษฐศาสตรและการคลังการ
ธนาคารแนวใหม สาขาพยาบาลศาสตร (ตอบสนองการรักษาโรคอุบัติใหมและชรา
ภาพพยาบาล) และสาขาการบริหารธุรกิจและการจัดการ สามารถอยูรอดได แต
หลายสาขาวิชาหนีไมพนที่จะหอเหี่ยวลงหรือใกลสูญพันธุ เชน สาขานิเทศศาสตร
(สื่อหลัก เชน โทรทัศนและหนังสือพิมพเริ่มลมละลาย) มานุษยวิทยา (คนสวนใหญ
ไมทราบอยางชัดเจนวา เรียนแลวจะไปประกอบอาชีพอะไร นอกจากสอนหนังสือ
ในมหาวิทยาลัย) บรรณารักษศาสตร (คนเริ่มไมอานหนังสือเลม) โดยรวมแลวทุก
สาขาวิ ช าได รั บ ผลกระทบจากการปฏิ วั ติ ท างเท็ ค โนโลยี ก ารสื่ อ สารและ
ปญญาประดิษฐ
แนวโนมใหมของการใหบริการดานศึกษาไดเกิดขึ้นแลวในสหรัฐอเมริกา นั่น
คือ competency-based system ซึ่งประสมประสานความสนใจและขีดความสามารถ
ในการเรียนรูของปจเจกบุคคล หรือเปนการศึกษาตามอัธยาศัย โดยอาจตองการ
ปริญญาหรือไมตองการก็ ได เพราะฉะนั้น การบริการทางการศึกษาอาจมาใน
รูปแบบของการเรียนอยางเปนทางการที่เนน in-person instruction คือ การเรียน
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ในห องเรียน (นักศึ กษากับอาจารย ได พบกั น ) หรื อเรี ยน online หรือเรียนแบบ
ประสมประสาน หลักสูตรตองมีหลากหลายและยืดหยุน เชน ระดับปริญญาตางๆ
ประกาศนียบัตรชั้นสูง และประกาศนียบัตรสามัญ คนรุนปจจุบันอาจมองวาการ
เรียนลักษณะนี้เปนของใหมเอี่ยม ซึ่งเปนการเขาใจผิด เพราะหลังจากตั้งคุรุสภาใน
พ.ศ. 2488 แลว คุรุสภาไดทําหนาที่เปนศูนยกลางในการใหบริการดานการศึกษา
แกสมาชิก โดยมีการมีการสอบวิชาครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (พ.กศ) จัด
อบรมครูฤดูรอน (อ.ศ.ร.) และจัดสอบวิชาครูทางไปรษณียและสอบครูประจําการ
ที่ไมมีวุฒดิ วย และนี่ถือวาเปนคุณูปการที่สําคัญตอการศึกษาไทยในชวงเวลานั้น
อีกประเด็นหนึ่งซึ่งวงการศึกษาไทยตองรับไวพิจารณาคือ การที่ผูคนได
ตระหนักอยางจริงจังวา มหาวิทยาลัยคือมหาวิทยาหลอก สงลูกหลานเขาไปเรียน
ดวยคานิยมสังคมเกาเพื่อออกมาตกงาน สังคมคนชั้นกลางระดับลางและชนชั้น
ลางไดเรียนรูวา วิชาชีพชางสามัญหรือชางชํานาญงานสามารถทํารายไดใหดํารง
อยูไดอยางมั่นคง เชน ชางซอมรถยนต (ทุกบานมีรถและรถตองเสื่อมสภาพ) ชาง
ซอมเครื่องปรับอากาศ (เพราะเครื่องปรับอากาศตองการบํารุงรักษา) ชางซอม
บาน (ไมมีบานใหนที่ไมชํารุดทรุดโทรม) หรือชางซอมคอมพิวเตอรหรือโทรศัพท
มือถือ นักเรียนที่มุงหนาสูมหาวิทยาลัยจะเริ่มคิดทบทวนบายหนาไปยังวิทยาลัย
อาชีวศึกษา หรือสถาบันเท็คโนโลยีมากขึ้นเพื่อไปเรียนในสาขาที่ตอบสนองความ
ตองการของตลาด
สําหรับระดับโรงเรียน ปญหาใหญที่นําไปสูวิกฤตศรัทธา คือ ปญหาเรื่องครู
ที่ขาดคุณภาพ และปญหาการเรียนการสอน ซึ่งเปนเหตุใหผูปกครองพอใจที่จะสง
บุตรหลานไปเรียนโรงเรียนเอกชนที่สั่งสมชื่อเสียงมานาน เรื่องนี้เปนปรากฏการณ
ที่สวนทางกับในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งพอแมไมเต็มใจสงลูกหลานเขาโรงเรียนของ
มิชชันนารี แตในปจจุบันพอแมกลับพอใจสงลูกเขาโรงเรียนนานาชาติทั้งที่เสียคา
เลาเรียนสูงมาก กรณีอื้อฉาวซึ่งเกิดขึ้นที่โรงเรียนสารสาสนศึกษา เปนตัวอยางของ
การทําธุรกิจการศึกษาและการหลอกลวงประชาชน ที่ประจานความลมเหลวของ
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กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในการควบคุ ม ดู แ ลโรงเรี ย นที่ อ า งว า สอนโปรแกรม
ภาษาอังกฤษ แตใชคนสอนที่ไมมีคุณวุฒิเลย
แนวคิดในการสงเสริมสถานภาพครู โดยใหครูเขียนผลงานวิจัยเพื่อเลื่อน
ฐานะและเงินตอบแทนที่มากขึ้น ถือวาเปนความผิดพลาดอยางมหันต เพราะเปน
ความพยายามเปลี่ยนครูอาจารยในโรงเรียนประถมศีกษาและมัธยมศึกษาเปน
อาจารยมหาวิทยาลัย เพื่อนคนหนึ่งของผูเขียนซึ่งไดรับมอบหมายใหประเมินผล
งานอาจารยมัธยมศึกษาที่จะขอขึ้นสูตําแหนงระดับ 8 หลายครั้งหลายครา ไดเคย
ปรึกษาผูเขียนบอยครั้ง พบวา อาจารยระดับมัธยมทํางานวิจัยไมเปนเลย ไมวาจะ
เรื่ อ งหั ว ข อ วิ จั ย ซึ่ ง ล ว นซ้ํ า ๆ ซากๆ ลอกกั น ไปมา และอยู ใ นรู ปแบบเดี ย วกั น
ขอสรุปเดียวกันเกือบทั้งหมด ตองใหตกทุกรายไป เหตุที่เปนดังนี้เพราะพื้นฐานทาง
วิชาการไมดี เขียนหนังสือที่ชาวบานอานไมรูเรื่อง วันหนึ่ง นักวิชาการกระทรวง
ศึกษาธิการคลั่งกับกระแสทฤษฎีการเอาเด็กเปนศูนยกลาง ก็แหพากันทํางานวิจัย
ในชั้นเรียนกระแสนี้ พอหันมาคลั่งเรื่อง STEM ก็ทํางานวิจัยในชั้นเรียนแบบเดียวกัน
ไปหมด เบื่อเรื่อง STEM แลวก็จะไปทดลองระบบฐานสมรรถนะ (competencybased system) ซึ่งไปลอกมาจากสหรัฐอเมริกา อีกไมนานก็จะมีรายการถลุงเงิน
งบประมาณในการอบรมครูอีกมากมาย โดยที่จะไมไดอะไร เพราะครูคงจะไม
เขาใจ
นับแตพ.ศ. 2441 ซึ่งมีประกาศแผนการศึกษาครั้งแรกของประเทศสยามใน
สมัยรัชกาลที่ 5 มาจนถึงปจจุบัน ผูปกครองประเทศไดพยายามพัฒนาการศึกษา
ของชาติใหเจริญกาวหนาตามเงื่อนไขที่เห็นสําคัญในแตละชวงเวลา ทั้งนี้โดยการ
เอาระบบการศึกษาของอังกฤษเปนตนแบบและรักษาสปริตการศึกษาแบบไทยไว
และที่สําคัญยิ่ง คือ การคํานึงถึงความเหมาะสมแกบานเมือง ลักษณะที่โดดเดน
ของหลักสูตรที่ตอเนื่องมาเกี่ยวกับการรักษาตัวตนของวิชาที่ชัดเจน เชน เลข บัญชี
การเขียน การอาน ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ ประวัติศาสตร ภูมิศาสตรและ
แผนที่ วิทยาศาสตร และกายวิภาค เปนตน ตั้งแตตนมาแลวที่ไดมีการแยกสาย
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การศึ กษาเป น สายสามั ญ และสายพิ เ ศษ (ต อ มาเรี ย กว า สายวิ ส ามั ญ ) ซึ่ ง
หมายความวา ไดมีการจัดการศึกษาสายอาชีพไปพรอมกัน สายอาชีพนี้หมายถึง
การสอนวิชาทีจ่ ะใชเลี้ยงชีพอยางถนัด การกลาวหาวารัฐบาลราชาธิปไตยไมใสใจ
อาชีวศึกษาจึงไมเปนธรรมนัก โรงเรียนประเภทหลังนี้มีนักเรียนนิยมเรียนไมนอย
และไดพัฒนาไปเปนโรงเรียนแมแบบเชน โรงเรียนพาณิชการวัดบพิตรภิมุข
เรื่ อ งที่ ส องเป น เรื่ อ งที่เกี่ ยวกั บปรั ชญาการศึกษาซึ่ ง เป น นามธรรม หรื อ
แนวคิ ดเรื่อ งเป าหมายของการศึกษา สมเด็จฯ กรมพระยาดํา รงราชานุ ภาพมี
แนวคิดวา การศึกษาเกี่ยวของกับการสรางคนโดยเนนจริยศึกษา พุทธิศึกษา และ
พลศึกษา คณะผูทําโครงการศึกษาชาติในสมัยหลังไดเพิ่มหัตถศึกษาเขาไปอีกขอ
จะเห็นวาแนวคิดนี้เกี่ยวของกับการพัฒนาคนเพื่อใหสมบูรณพรอมดานการวางตน
(ความประพฤติ) ความมีศีลธรรม กายเขมแข็ง และทักษะทางชาง แนวคิดโดยรวม
นี้ อ อกมาในรู ป ของวิ ช าหน า ที่ พ ลเมื อ งและศี ล ธรรม ซึ่ ง เริ่ ม ต น จากหนั ง สื อ
ธรรมจริยาของสมเด็จฯ พระมหาสมณเจากรมพระวชิรญาณวโรรส วิชาตางๆ
หมดตัวตนไปกับการปฏิรูปการศึกษาในแบบบูรณาการตามหลักสูตรพ.ศ. 2521
การจัดหลักสูตรตามสาระการเรียนรู ซึ่งการบูรณาการนั้น แมทําไมไดจริง แตนัก
การศึกษาก็ทองเปนนกแกวนกขุนทอง วันหนึ่งเฮฮาตอตานการทองจําวาทําใหเด็ก
ไมรูจักวิเคราะห ยกเลิกการทองบทอาขยานไป โดยไมประสีประสาวา การทองจํา
เปนสวนสําคัญอยางหนึ่งของกระบวนการศึกษา และทักษะขางเคียง คนที่เรียน
แพทยก็ตองเนนการจําเพราะอวัยวะของมนุษยมีมากมาย มาถึงอีกวันหนึ่งอังกฤษ
เอาอาขยานกลับมา เราก็เอากลับมาบาง วงการศึกษาไทยจึงปนปวน ทานพุทธ
ทาสภิกขุพูดปาฐกถายอนหลังไปกอนการปฏิรูปหลักสูตรราวหนึ่งปวาดวยเรื่อง
เปาหมายของการศึกษา ปาฐกถานั้นมีใจความสําคัญวา ปจจุบันเรียนเพื่อรูวิชา
และเรื่องอรรถประโยชน แตไมไดมุงเรียนเพื่อใหรูจักตัวเอง ซึ่งเปนความหมายของ
คําวา สิกฺขา (ศึกษา) ซึ่งประกอบดว ยศีล สมาธิ ปญญา คือตองมีจ ริยธรรมศีลธรรม ความมุงมั่น และปญญา นั่นคือ การเรียนรูเพื่อเขาใจความเปนมนุษย
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แกนสารเหลานี้ นักการศึกษาไทย นักลอกขอสอบของตะวันตกไมรูจัก เพราะดูจะ
ไมเขาใจบริบทของวัฒนธรรมไทย
ในโลกยุ ค ดิ จิ ทั ล และโรบ อ ตติ ก ส เราบ า เห อ เท็ ค โนโลยี แ ละเป น ห ว งว า
คุณภาพของการศีกษาอยูทกี่ ระดานมหัศจรรย โดยลืมตั้งคําถามวา เราควรใหชีวิต
เราถูกควบคุมโดยเท็คโนโลยี หรือ เท็คโนโลยีเปนเพียงเครื่องมือที่เราควบคุม ใน
การจั ด การศี กษาในโลกยุ ค ดิ จิ ทั ล และเอไอ. เครื่ อ งมื อ มหั ศ จรรย เหล า นี้ เป ด
ชองทางใหมๆ ใหแกการเรียนรูซึ่งมาพรอมกับการสื่อสารผานอินเทอรเนต ซึ่งเปน
บริการใหเปลาหรือเก็บเงิน บทบาทของครูในฐานะผู “เลา” จะลดลง และบทบาท
ของผู “เรียน” จะมีมากขึ้น โรงเรียนกวดวิชาจะมีบทบาทลงกวาเดิม เพราะติว
เตอรที่เกงๆ จะจัดการเรียนการสอนผานอินเทอรเนตซึ่งยอนกลับไปดูได นักเรียน
นักศึกษาไดเขาสูโลกของวิชาการที่เปดกวาง และเรียนรูไดดวยตัวเองโดยเฉพาะ
อยางยิ่งทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พวกเขาจะไดรับฟงปญหา ขอโตแยง
การวิเคราะหเรื่องราวที่อาจกระทบมาถึงอนาคตของเขา การลุกฮือของนักเรียน
นักศึกษาในชวงกลางปจนถึงบัดนี้ ถือเปนการปฏิวัติวัฒนธรรมอยางยอยๆ อันเปน
ผลมาจากการไดใชประโยชนจากสื่อสังคม
2.5 Competency-Based Education กับอนาคตของสังคมใหม
เราอาจตั้งคําถามกันเองวา การจัดการศึกษาของไทยควรเปนอยางไรใน
สังคมยุคใหม ในอนาคตอันใกล อินเทอรเนตจะเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นไป
อีก ประสบการณจากชวง Covid-19 ระบาดทําใหสถาบันตองทดลองการจัดการ
เรียนการสอนแบบยืดหยุน และนี่อาจเปนพัฒนาการใหมในอนาคตขางหนา เรา
ตองเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการสรางคนผานระบบการศึกษาแบบ competency-based
system หรือการศึกษาที่ขึ้นอยูกับศักยวิสัย (ขีดความสามารถ) ผูเรียน โดยยอมรับ
ความจริงวา คนเราเกงไมเทากัน ถนัดไมเหมือนกัน ปจจัยเอื้อเฟอไมเทากัน แต
ตองมีโอกาสในการศึกษาเทาเทียมกัน ในสหรัฐอเมริกาการจัดการศึกษาแบบถือ
ขีดความสามารถของผูเรียนเปนหลักเปนเรื่องสําคัญ เพราะนักศึกษาอเมริกันใน
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ระดับปริญญาตรีสวนหนึ่งตองทํางานเพื่อสงตัวเองเรียน ในขณะเดียวกัน ผูเรียน
เกงก็ไมถูกถวงอยูกับการเรียนที่โรงเรียน แตอาจสอบไตระดับไปตามศักยภาพของ
ตน เพราะฉะนั้นสหรัฐอเมริกาจึงมีโรงเรียนสําหรับผูมีพรสวรรคพิเศษเฉพาะดาน
ในอังกฤษก็เคยมีเด็กหญิงอายุ 13 หรือ 14 ปที่สอบผาน A-level และเขาไปเรียนที่
มหาวิทยาลัย Oxford ในการจัดการสอนแบบนี้ เด็กอาจไปแสวงหาที่เรียนตามชอบ
หรือเรียนกับติวเตอรก็ได เพียงขอใหสอบผานเกณฑมาตรฐาน
เพื่อใหทานผูอานเขาใจ competency-based system ตรงกันกับผูเขียนใน
ประเด็นที่วา สามารถนํามาประยุกตกับสถานการณในประเทศไทย โดยไมละทิ้ง
ของเกาแบบสิ้นเชิง ขอเสนอองคประกอบหลักของระบบการศึกษาที่จะกาวเขามา
ขางหนา ในบางประเด็นองคประกอบดังกลาวมีอยูในระบบการศึกษาของไทย
ตั้งแตอดีต
1 การจัดการศึกษาที่ยืดหยุนตามระดับปญญาของผูเรียน
พระพุทธองคเปนนักปรัชญาคนแรกทีว่ า ความแตกตางของมนุษย
ไมไ ดอ ยูที่ วรรณะแตอ ยูที่ป ญญา (ความสามารถในการเรีย นรู ซึ่ ง
แบงเปน 4 ระดับ) คนมีศักยวิสัยที่จะเรียนรูไดตั้งแต ระดับปรัชญา
จริยธรรม ศีลธรรม ลงมาถึงพิธีกรรม
ขอคิดในเรื่องนี้ คือ การจัดการศึกษาที่ตองกําหนดใหมี “ลูเร็ว”
สํ า หรั บ คนที่ มี ส ติ ป ญ ญาในการเรี ย นรู เ ร็ ว โดยไม ต อ งรอใคร
ยกตัวอยางเชน ในการสอบภาษาตางประเทศ ซึ่งแบงเปนขั้นๆ เด็กที่
เรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 อาจสอบผานขอสอบมาตรฐานกอนเด็กที่เรียน
มัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเด็กที่เรียนคณิตศาสตรเกงๆ ในชั้นมัธยมศึกษา
ป ที่ 3 อาจสอบผ า นข อ สอบระดั บ สู ง ได ก อ นเด็ ก นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึ กษาป ที่ 6 สัง คมไทยในอนาคตต องการคนเก งเพื่อ เพิ่ มขี ด
ความสามารถดานการแขงขัน ของประเทศ ในสหรัฐ อเมริกามีการ
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เสาะหาเด็กอัจฉริยะไปเขา “ลูพิเศษ” ในสาขาวิชาตางๆ สวนนักเรียน
หรอนกศึกษาอื่นๆ ก็สามารถกาวหนาไปตามศักยวิสัยของตน
ในสมัยกอนการรับอิทธิพลตะวันตก การเรียนและการฝกฝนกับ
เจาสํานักวิชาตางๆ ไมไดมีการกําหนดเวลา ใครจบเร็วจบชาขึ้นอยูกับ
ความสามารถของป จ เจกบุ ค คลและการประเมิ น ของครู ดั ง นั้ น
ระยะเวลาเรียนจึงยืดหยุน
2 การไดเรียนรูตามความถนัด
ธรรมชาติสรางคนเราใหเกิดมาโดยมีความถนัดตางๆ กันไป การที่
คนเราถนัดสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้น ไมควรเปนสิ่งที่ลดคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย แตสังคมไทยเปนสังคมศักดินามาแตโบราณ ทําให
เกิดคานิยมเรื่องไพรเจาบาวนาย และคติเชื่อเกี่ยวกับวิชาชีพที่ผูกติด
กั บสถานภาพทางสั ง คมของบุ ค คล ความเปลี่ ย นแปลงของสั ง คม
สมัยใหมสงผลคานิยมทางลบของบางอาชีพเปลี่ยนไป เชน การรองรํา
ทํา เพลง และการแสดง เปน ตน ในสัง คมที่เจริ ญ แล ว คนที่รั กวิ ชา
สามารถจะเลาเรียนสิ่งที่เขาถนัดและอยากเรียนรู และรัฐตองเปนผู
สงเสริมสนับสนุนแมจะไมใชสาขาในเชิงพาณิชย เพราะฉะนั้น วิชาทาง
มนุษยศาสตรจึงไมสูญหาย มหาวิทยาลัยชั้นนําในเยอรมนีและฝรั่งเศส
ยังคงมีการเรียนการสอน และยังมีผูเรียนภาษาและวรรณคดีสันสกฤต
เพื่อเขาใจความสรางสรรคและสุนทรียภาพของมนุษย
3 เรียนไปทําไป
กระบวนการเรียนรูของมนุษยมีสองประการ ประการหนึ่งเปนการ
เรียนรูวิชาการ (วิชาหนังสือ) และอีกประการหนึ่งเปนการฝกทักษะ
กระบวนการนี้ คือ เรียนไปทําไป หรือ learning by doing หลักการนี้ไม
จําเปนตองไปทองจําฝรั่งมาเลย นักการศึกษาไทยรุนแรกๆ เกงมากใน
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เรื่องปรัชญาการศึกษา ที่โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบนักเรียนที่
จบประโยค 2 (มัธยมตน) มาแลว สมัครมาเรียนแบบนักเรียนประจํา มี
เงินเดือนและเสื้อผาให เนื่องจากนักเรียนที่จบจะตองเขาทํางานใน
หนวยงานราชการโดยเริ่มตนจากเปนเสมียร จึงตองไดรบการฝกหัด
อยางเขมงวด ตองแมนในวิชาเลข และภาษาไทย วิธีการสอนคือ ครูจะ
ใหคัดลอกหนังสือราชการจริง ตองเขียนตามคําบอก หรือแตงความ
ตามที่ครูกําหนด บางครั้งครูก็จะทดสอบ แตงหนังสือราชการที่เขียน
ผิด ๆ ถู กๆ มาให แ ก ภาษาอั งกฤษก็ส อนให แ มน ยํ าเรื่ อ งไวยากรณ
เพราะฉะนั้นเมื่อเรียนจบสามารถไปทํางานเปนเสมียรศาล เสมียรกรม
หรือบริษัทเอกชนไดเลย
การจัดการศึกษาในโลกปจจุบัน จําเปนตองเนนหลักการฝกทักษะ
ใหมากขึ้น ไมใชเรียนวิชาหนังสืออยางเดียว
4 ภาษาตางประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
มีผูตั้ งข อสั งเกตมานานแล วว า โดยทั่ วไปคนไทยมี ความรูภ าษา
อังกฤษแยมาก ทั้งที่เรียนกันมาตั้งแต ชั้นประถมศึกษา บางทานตั้ ง
ขอสังเกตวาความผิดพลาดเกิดจากการสอนเนนไวยากรณมากไป และ
ไมใชวิธีการธรรมชาติโดยสอนการสนทนากอน ผิดถูกอยางไรอยาง
นอยก็สื่อสารได วิธีคิดอยางนี้ถือวาผิด เพราะในการเรียนภาษาตอง
แมนยําไวยากรณ (ซึ่งทําใหนักเรียนไทยรุนกอนไปเรียนตอในอังกฤษ
และสหรัฐอเมริกาไดโดยไมมีปญหาในการเขียนรายงานวิชาการหริอ
วิทยานิพนธ) การใชภาษาที่ถูกแบบแผนบงบอกถึงความเปนผูดี (ความ
มีกริ ยาอยา งผู ดีไ ม ได ห มายความวา มี ส กุล รุ นชาติห รื อ เป น คนรวย
เพราะคนมีสกุลรุนชาติหรือคนรวยหยาบถอยก็มีมาก) คุณภาพของ
การสอนภาษาตางประเทศขึ้นอยูที่คุณภาพครู ผูเขียนเคยมีเหตุตอง
ติดตอกับครูอาจารยมัธยมมาก เกือบทุกคนเมื่อผูเขียนอานอักษร h
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วา เอชฺ แทบไมมีใครรูเลยวาเปนอักษรอะไร เพราะทุกคนออกเสียงวา
เฮชฺ หมด ผูเขียนไดเคยอธิบายใหหลายคนฟงวา คนอังกฤษมีอคติกับ
ชาวไอริชมาแตโบราณ คนไอริชออกเสียงวา เฮชฺ คนอังกฤษก็ยิ่งตอก
ย้ําวา ภาษาอังกฤษมาตรฐานตองออกเสียงวา เอชฺ ผูเขียนเคยกลาว
แกศาสตราจารย ดร. เจตนา นาควัชระวา ถาในเมื่อเราตองการให
นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาฝ ก ทั ก ษะและรั บ ใช สั ง คม ควรให นิ สิ ต วิ ช าเอก
ภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไปสอน
ภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสแกนักเรียนชั้นประถมและมัธยมศึกษา ซึ่งจะ
ไดผลกวาใชครูที่เปนไกแลวใหไปวายน้ํา
5 การจัดหลักสูตรการศึกษาหลากหลายรูปแบบ
คนไทยในอนาคตอันใกลจะมีความตระหนักมากขึ้นวา ปริญญา
จากหองเรียนมีคานอยลง และถูกแทนที่ดว ยประสบการณ การจัดการ
เรียนการสอนแบบเต็มรูปแบบอาจยังมีอยู แตตองยืดหยุนดวยการ
สอนผานระบบสื่อสังคมสมัยใหม มหาวิทยาลัยตองเตรียมเปดสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทางระดับตางๆ ทั้งดานวิชาการและ
วิชาชีพ (ซึ่งตองเนนการฝกทักษะและการฝกงานในสถานการณจริง)
ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาเพียง 6 เดือนถึงสองป
6 การศึกษาเพื่อมวลชนและการศึกษาตามอัธยาสัย
การจัดการศึกษาเพื่อมวลชนยังคงมีความสําคัญตอสังคมไทย แมมี
คนตั้งขอกังขาในเรื่องคุณภาพของมหาวิทยาลัยเปด (ซึ่งไมเปนความ
จริง เพราะคณะนีติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดพิสูจนใหเห็นวา
บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแหงนี้ไดเขาสูเนติบัณฑิตยสภาเปนจํานวนไม
นอยหนาใคร) ความสําเร็จของบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเปดมาจาก
ขอเท็จจริงที่ วา นักศึ กษาสว นหนึ่ งเป นผูมีวุฒิ ภาวะจึง เรีย นอย างมี
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จุดมุงหมายที่ชัดเจน เราตองไมยกเอาแตกรณีอาจารยรั บจาง/ชวย
เขียนวิทยานิพนธใ หแกนักการเมืองหรือพวกฟอกขาว เพราะกรณี
เดียวกันนี้ก็เกิดในมหาวิทยาลัยปดที่มีชื่อเสียงทะลุโลก มหาวิทยาลัย
เปดมีความยืดหยุนกวามหาวิทยาลัยปดในแงของการใหโอกาสมีผูมี
ทุนทรัพ ยน อย หรื อต องการเรี ยนรูจริ งๆ กั บระยะเวลาการเรี ยนที่
ยืดหยุนตามศักยวิสัยของบุคคล
7 การศึกษาเพื่อเขาใจความเปนมนุษย
ในการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ขยอน
กลั บ ไปหลายทศวรรษ รั ฐ บาลได มุ ง เน น ความเจริ ญ เติ บ โตทาง
เศรษฐกิจและใชจี ดีพี (Gross Demestic Product_รายไดร วมของ
ประชาชาติ) เปนดัชนีชี้วัดความอยูดีกินดีของประชาชน แตดูเหมือนวา
การพัฒนาทางเศรษฐกิจไมไดทําใหคนไทยอยูดีกินดีอยางคาดหมาย
ในระดับประเทศ ไทยยังอยูในกลุมประเทศติดกับดักรายไดปานกลาง
ในระดับปจเจกบุคคล หนี้ครัวเรือนทวีขึ้น พรอมกับปญหาหนี้นอก
ระบบ ในดานสังคมความเหลื่อมล้ํามีมากขึ้นอยางเห็นไดชัด ในดาน
วัฒนธรรมไมเพียงเกิดวิกฤตการศึกษา แตพัฒนาการทางเศรษฐกิจได
นําไทยเขาสูสังคมทุนนิยมและวัตถุนิยม ซึ่งมาพรอมกับ ความเสื่อม
โทรมทางศีลธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ไดมีผูทักทวงการจัดทําหลักสูตรของกระทรวงศึกษามานานนับสิบป การ
ขาดหายไปของวิชาประวัติศาสตร หนาที่พลเมืองและศีลธรรม การเขียนแผนที่
และการทองอาขยาน การท องสูตรคูณ สวนการสอนภาษาไทยและการสอน
วรรณคดีไทยแบบจับฉายทําใหเด็กสะกดคําไมเปน และขาดทักษะในการเขียน
หนังสือ สิ่งที่จมดิ่งลงไปมากคือการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งแทบไมเกิดมรรคผลอะไร
เลย ความลมเหลวในเรื่องสุดทายนี้ ทําใหพอแมตองสงลูกไปเรียนในโรงเรียน
นานาชาติ โรงเรียนยังคงจะเปนศูนยกลางของการเรียนรู เพราะนักเรียนตองการ
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ชีวิตทางสังคมและการอยูรวมกันกับผูอื่น แมวาตอไปพอแมบางสวนอาจรังเกียจที่
จะสงลูกไปเรียนที่โรงเรียน และนิยมสิ่งที่เรียกวา home school มากขึ้นก็ตาม
ปญหาเรื่องความเสื่อมโทรมทางศีลธรรม จริยธรรม และจรรยาบัน ไมได
เป นป ญ หาของโรงเรี ยนเทา นั้น หากเป นป ญ หาของสถาบัน อุด มศึกษาเชน กั น
ปรัชญาของนักการศึกษาไทยที่ไปลอกฝรั่งมาครึ่งๆ กลางๆ โดยทิ้งแนวคิดของไทย
ไปสิ้นเชิง ทําใหเกิดการเรียนรูวิชาในเชิงอรรถประโยชนถายเดียว รากฐานของพุทธ
ศาสนาควรเปนรากฐานของการศึกษาดวย เพราะการศึกษาคือ การสอนใหรูจัก
ตนเองและเข า ใจความเป น มนุ ษ ย บนพื้ น ฐานของศี ล สมาธิ และป ญ ญา
จุดมุงหมายของการศึกษาคือ การรักษาสมดุลระหวางอรรถะหรือผลประโยชนที่
เป น รู ปธรรมกั บธรรมะหรื อ การพั ฒนาจิ ต ใจที่ เป น นามธรรม สั งคมไทยควรมี
รากฐานเรื่องธรรมะที่เขมแข็ง เกี่ยวกับเรื่องนี้ การศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษาลา
หลังกวาของสหรัฐอเมริกามาก เพราะแมไดชื่อวา เจริญรุงเรืองในทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีกวาใครอื่น แตกลับเนนความสําคัญของ liberal arts education หรือ
“การเรียนรายวิชาเสรี” หรือตามนิยามที่วา “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.”
ระบบการเรียนการสอนนี้สวนใหญเปนเรื่องของมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท
จะทํ า ให ผู เ รี ย นมองเห็ น ความเชื่ อ มโยงระหว า งสิ่ ง ที่ เ ป น อรรถะและธรรมะ
(ประโยชนทางโลกยและการพัฒนาภูมิปญญา)
2.6 บทสรุป
รายงานกึ่งวิชาการนี้ คือ การสาธยายและวิเคราะหแนวคิดเรื่องการศึกษา
ของไทยตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน จุดประสงคเพื่อตองการใหผูอานทราบวา
วัฒนธรรมดานการศึกษาของไทยแตโบราณไดสงกระทบประการใดหรือไมตอ
พัฒนาการของการศึกษาไทยในสมัยหลัง ผลของการวิเคราะหคือ การศึกษาโดย
ธรรมดา (การเรียนรูโดยประสบการณเพื่อแกปญหา) เกิดขึน้ และพัฒนาเปนลําดับ
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ในทองนา เนื่องจากคนไทเปนเกษตรกรชํานาญการปลูกขาว แตดวยความคิด
สรางสรรคและลองผิดลองถูก ไดสรางเครื่องมือที่ใชในการเกษตรนับเปนพันชนิด
และในขณะเดียวกันไดสรางสรรคศิลปะดวยธรรมชาติของความเปนปฏิภาณกวี
ซึ่งตอมาเปนรากฐานของงานวรรณกรรมคือ ราย (รอยกรองมีสัมผัส) กับโคลง
(รอยกรอง) และเปนพื้นฐานของศิลปะการแสดงของชาวสยามตอมา ทั้งนี้อาจกลาวได
วา รากฐานของวิทยาศาสตรพื้นบาน การชาง และมนุษยศาสตรเกิดขึ้นจากทองไร
ทองนา
พัฒนาการดานการศึกษาของสยามประเทศไดเปลี่ยนไปเปนชวงๆ ดังนี้
1 การศึกษาแบบจารีตนิยม
จุดเปลี่ยนที่สําคัญเกิดขึ้นหลังจากคนไทไดเขามาเปนประชากรสวนหนึ่งของ
ประเทศไทยในปจจุบัน และไดคุนเคยกับวัฒนธรรมที่เกิดจากกระแสภารตวัตนมา
กอนหนานั้นหลายศตวรรษ นั่นคือ วัฒนธรรมมอญและเขมรโบราณ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ดานกฎหมาย ศิลปะ ภาษา และวรรณกรรมแบบฉบับ ในเวลาตอมาเมื่อได
ตั้งตนเปนใหญและสรางรัฐขึ้น คนไทไดรับพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทจากลังกาผาน
นครศรีธรรมราช พุ กาม และหริ ภุญชั ย ทั้งวั ฒนธรรมมอญ-เขมร และลั งกาที่
ประสมประสานศาสนาพุทธและพราหมณ เนนการถายทอดพระคัมภีรศักดิ์สิทธิ์
โดยวิธีการ “สุ จิ ปุ ลิ” หรือการทองจําและทบทวน วัดกลายเปนศูนยกลางสําคัญ
ของการเรียนรูดานอักษรศาสตรฺ และการถายทอดความรูจากครูสํานกตางๆ สูลูก
ศิษย เนื่องจาก “สุ จิ ปุ ลิ” เหมาะกับการเรียนรูสายวัด สวนหลักการอีกประการ
หนึ่ ง ซึ่ งพระพุ ทธองค สั่ งสอนไว คื อ การแสวงหาความรู แบบกาลามสู ตรจึ ง มี
บทบาทนอย เนื่องจากสอนใหคนตั้งขอสงสัย และการสังเคราะหความรูดวยตนเอง
วัฒนธรรมการเรียนรูแบบ “สุ จิ ปุ ลิ” มีขอดีคือ ใหความสําคัญแกความแมนยําใน
การถายทอดเนื้อหา เพราะฉะนั้น จึงอธิบายวาเหตุใดวรรณกรรมเกาของไทยังคงมี
ผูถายทอดดวยมุขปาฐะ โดยไมมีตนฉบับลายลักษณ ขอเสียคือ ลักษณะการเรียนรู
แบบนี้ ไม ใคร เป ดช องทางให แก การสร างสรรค งานใหม ไม ว าในสาขาใด ดั งนั้ น
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แนวความคิ ดเรื่ อง วั ด-“สุ ” “จิ ” “ปุ ” “ลิ ”-สายสั มพั น ธ ครู กับลู กศิ ษย จึ ง เป น
พื้นฐานสําคัญของระบบการศึกษาแตโบราณ
2 การรับวัฒนธรรมตะวันตกในสมัยตนรัตนโกสินทร
ในสมัยอยุธยาตอนกลางเปนตนมา ชาวสยามเริ่มรูจักคุนเคยกับวิชาการแบบ
ตะวันตก แตในดานความเชื่อชาวสยามมีความมั่นใจในวัฒนธรรมพุทธของตน และ
ระแวงเจตนาซอนเรนของพวกฝรั่งเศสที่ เขามามุงมั่นจะเปลี่ยนศาสนาสมเด็จพระ
นารายณฯ จึงไดตอตานการเขามามีอิทธิพลในทุกดานของชาติดังกลาว แตในสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน สถานการณเปลี่ยนไปเพราะการแผเขามาของลัทธิจักรวรรดิ
นิยม พวกมิชชันนารีซึ่งมีความรูวิทยาศาสตรสมัยใหมไดเริ่มนําความเปลี่ยนแปลงมา
สูสังคมสยาม พวกมิชชันนารีอเมริกันสอนใหคนสยามไดรูจักหลักการวิทยาศาสตร
และการเผยแพรความรูที่เปนสาธารณะ รัชกาลที่ 3 มีสายพระเนตร กวางไกล
และมีพระราชดําริวา ความรูไมควรเปนสิ่งที่เก็บไวเฉพาะตัวหรือสํานักเลาเรียน
ตางๆ จึงโปรดใหจารเรื่องความรูตางๆ ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาสขึ้น แนว
พระราชดํารินี้เปนการเปลี่ยนวิธีการมองการเผยแพรความรูซึ่งมุงเนนเปนครั้งแรก
ไปยังประชาชนคนธรรมดา ไมใชเฉพาะพวกเจานาย พวกมิชชันนารีคณะตางๆ ได
ตั้งโรงเรียนสอนหนังสือและอาชีพขึ้น รวมถึงโรงเรียนสําหรับกุลสตรี อันถือเปน
แมแบบของโรงเรียนในโลกตะวันตก ในสวนของการศึกษาสําหรับเจานาย รัชกาล
ที่ 5 ทรงประกาศแผนการศึกษาในพ.ศ. 2441 ตั้งโรงเรียนขึ้นในพระราชวัง เพื่อ
ฝกฝนลูกเจานายและผูมีสกุลเขารับราชการ คือ การมุงเนนไปที่ชนชั้นสูงกอนและ
เพื่อผลิตขาราชการ ในสวนของการศึกษาสําหรับราษฎร รัฐบาลไทยไดพยายาม
ปรับปรุงการศึกษาไทยภายในกรอบเดิม ทําให เกิดโรงเรียนพระอารามขึ้น แต
ประสบปญหาเรื่องครูผูสอนและวิธีการสอน อีกทั้งไมสูเปนที่นิยมของพอแมใน
สมัยที่สังคมสยามกําลังเปลี่ยนแปลง ราชสํานักไดลองผิดลองถูกกับระบบการจัด
การศึกษาซึ่งแรกเริ่มใหความสําคัญคนชั้นสูงกอน แลวจึงมาใชพระอารามเปนฐาน
ขยายการศึ ก ษาสํ า หรั บ ราษฎร แต ก็ เป น ไปค อ นข า งจํ า กั ด ถ า พิ จ ารณาจาก
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หลักสูตรสมัยตนๆ แนวคิดหลักคือ การผลิตผูรูหนังสือและเลข เขารับราชการใน
หนวยงานตางๆ ที่กําลังขยายตัว แมแตโรงเรียนราษฎรของหลวงก็ตั้งขึ้นเพื่อการนี้
นอกจากนั้น ยังมีแนวคิดในการตั้งโรงเรียนเปนการเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 5 เชน
ราชวิทยาลัยในวัง และราชวิทยาลัย (ซึ่งตั้งขึ้นเปน public school แบบอังกฤษแหง
แรก ที่แขวงเมืองสระบุรี แตตอมายายมากรุงเทพฯ) โรงเรียนนี้มีมาตรฐานสูงมาก
โดยเฉพาะโรงเรียนหลังซึ่งครูอาจารยเปนชาวอังกฤษทั้งหมด เพราะโปรดใหเปน
เสมือน Eton College ของไทย
พัฒนาการของวิสามัญศึกษาหรืออาชีวศึกษาและอุดมศึกษาถือวา คอนขาง
ชาถาเทียบกับญี่ปุนซึ่งเปดประเทศพรอมๆ กัน ไมเนนสอนวิชาทางดานความคิด
เกี่ยวกับอุดมการณและประชาธิปไตย สวนวิธีการสอนยังเปน “เลา+เรียน” (lecture)
แบบเดิม อยางไรก็ตาม พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัวทรงใหประกาศใช
พระราชบัญญัติประถมศึกษาหรือการศึกษาภาคบังคับในพ.ศ. 2464 ถือวาเป น
ความกาวหนา แตการบังคับใชก็มีปญหาอยูมากในตางจังหวัด พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว ใสพระทัยที่จะพัฒนาการศึกษาประเทศสยามใหกาวหนาและ
เมื่อพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเปนเสนาบดีกระทรวงธรรมการไดมีนโยบายขยายโอกาส
ทางการศึกษาออกไปใหมากขึ้น เมื่อพระองคเจาธานีนิวัติไดเปนเสนาบดีไดพยายาม
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดีขึ้น แผนการศึกษาสมัยกอนการรัฐประหารปลาย
รัชกาลที่ 7 ไดเริ่มพูดถึงการสงเสริมอาชีวศึกษาอยางจริงจัง จึงไดมีการเพิ่มคําวา
หัตถศึกษาเขาไปหลังหลักปรัชญาที่สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพไดตั้งไว
กอนคือ จริยศึกษา พุทธิศึกษา พลศึกษา แตการขยายโรงเรียนและพัฒนาคุณภาพ
ครูมีขอจํากัดจากปญหาเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลกและตองเอาขาราชการออก
หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง คณะราษฎรได มีการออกพระราชบัญญั ติ
หลายฉบับ และมีการสงเสริมการอาชีวศึกษามากขึ้น ซึ่งสะทอนถึงความตอเนื่องกับ
นโยบายตอนปลายรัชกาลที่ 7 โดยใหราษฎรเบี่ยงเบนความคิดจากการศึกษาเพื่อ
เปนขาราชการหรือ “เจาคนนายคน” ในขณะเดียวกัน คณะราษฎรไดประกาศใช
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พระราชบั ญ ญั ติ การศี กษาภาคบั ง คั บทั่ ว ประเทศ รั ฐ บาลต อ มาได มุ ง พั ฒ นา
การศึกษาระดับมัธยมซึ่งนําไปสูการเปลี่ยนแปลงการจัดระบบชั้นเรียนหลายครั้ง
การขยายโอกาสทางการศึกษาไดเริ่มขึ้น เชน เมื่อพ.ศ. 2483 ไดมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติการศึกษาผูใหญ อยางไรก็ตาม การพัฒนาครูอยางจริงจังมาเริ่มใน
พ.ศ. 2492 เมื่อมีการตั้งโรงเรียนฝกหัดครูชั้นสูง ดังนั้น จึงกลาวไดวา การขยายฐาน
การศึกษาสําหรับราษฎรไดเริ่มมาตั้งแตปลายรัชกาลที่ 7 และสืบเนื่องมาในสมัย
ประชาธิปไตย
3 การอุดมศึกษาและการศึกษาเพื่อมวลชน
ความเปลีย่ นแปลงครั้งใหญในดานการศึกษากลับเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต อันเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับแรก พ.ศ. 2503 โดยมีการขยายการอุดมศึกษาไปยังหัวเมืองใหญในสวน
ภูมิภาค พรอมทั้งไดมีการสงเสริมการอาชีวศึกษา โดยเฉพาะการชางฝมือ อยางไรก็
ตาม คานิยมสั งคมทํ าใหอาชีวศึกษาไม รุงเรื องเท าที่ ควรจะเป น ทั้งที่เปนปจจั ย
สําคัญตอการพัฒนาประเทศในดานอุตสาหกรรม สวนการศึกษาระดับโรงเรียนมี
มาตรฐานตกต่ําลงมากจากนโยบายของนักการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หลัง
ทศวรรษ 2520 เปนตนมาในการเปลี่ยนหลักปรัชญาการศึกษาโดยไมอยูกับรองกับ
รอย และลืมพิจารณาบริบทไทย
ในปจจุบัน การปฏิวัติดานเท็คโนโลยีการสื่อสารสงผลกระทบตอสังคมไทย
มาก และไดมีการถกเถียงอภิปรายกันอยางกวางขวางวา เราจะเตรียมคนไทยที่
จะตองเผชิญความเปลี่ยนแปลงนี้อยางไร ยอนหลังไปสักสิบปกอน นักการศึกษา
บาคลั่งกับทฏษฎีการเรียนการสอนโดยใหเด็กเปนศูนยฺกลาง ตอมาก็เปลี่ยนเปน
STEM และ “ศาสตรพระราชา” อีกทั้งยังมีทฤษฎีอื่นๆ ตามมาอีกแลวก็จะเหอ
ทฤษฎีใหมตอไป ทฤษฎีการศึกษาเหลานี้เอาเท็คโนโลยีเปนตัวกําหนด โดยลืมไปวา
มนุษยมีคุณสมบัติพิเศษในการปรับตัวเพื่อเขากับสถานการณใหม ในการเขาสูยุค
AI+Robotics เราตองไมลืม “ความเปนมนุษย” และทักษะพื้นฐานของมนุษยในดาน
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ตางๆ ความสํานึกในเรื่องจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมเสื่อมลงเพราะระบบ
การศึกษากําลังคิดถึงแตเรื่องวัตถุนิยมมากกวาเรื่องของการพัฒนาจิตใจและ
อารมณ
ปจจุบันการจัดอันดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ใน 141
ประเทศทั่วโลก (The Global Competitiveness Report) พบวา ระดับความสามารถใน
การแขงขันโดยรวมของประเทศไทยอยูอันดับที่ 40 และความสามารถดานนวัตกรรม
อยูอันดับที่ 50 โดยการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) อยูอันดับที่
56 การใชสิทธิบัตร (Patent applications) อยูอันดับที่ 66 และมีงบประมาณเพื่อ
การวิจัยและพัฒนา (R&D expenditures) อยูอันดับที่ 54 อยางไรก็ตาม เมื่อ
พิจารณาถึงงานวิจัยที่มีคุณภาพดีเดน (High Quality & High Impact) ทางดาน
วิ ทยาศาสตร จากการจั ด อั น ดั บ ของ nature index ranking พบว า ขี ด
ความสามารถทางดานวิทยาศาสตรของประเทศไทย อยูในอันดับที่ 41 ของโลก
จาก 172 ประเทศ และเปนอันดับที่ 9 ในกลุม Asia Pacific จาก 30 ประเทศ และ
เมื่อพิจารณาในกลุม ASEAN 10 ประเทศ อันดับ 1 คือประเทศสิงคโปร สวน
ประเทศไทยเปนอันดับที่ 2 ตามดวยประเทศ เวียดนาม มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย
ในขณะที่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดีเดนทางดานวิทยาศาสตรของประเทศไทยพบวา
มีเพียง 7.7% เทานั้น เมื่อเทียบกับประเทศสิงคโปร ตัวเลขเหลานี้เปนไปตาม
ตรรกวิ สั ย ที่ บอกว า คนไทยมี ศั กยภาพสูง ในด า นการแข ง ขัน ถ า รั ฐ บาลเจี ย ด
งบประมาณดา นการวิ จั ยให มากพอ ทั้ ง ในด านการวิจั ย และการสร างนั กวิ จั ย
คุณภาพ ปญหาที่พื้นฐานที่สุดสําหรับนักวิจัยไทยที่คนสวนใหญแทบนึกไมถึง คือ
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพในการเขียนรายงาน
ผลงานวิจัย ถึงเวลาแลวที่มหาวิทยาลัยชั้นนําตองสรางกติกาวา ใครก็ตามที่จะเขา
เปนอาจารยมหาวิทยาลัยตองสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานใหไดในเกณฑระดับสูง
หรือตั้งหนวยงานแปลผลงานวิจัยที่คัดสรรวาเยี่ยมเปนภาษาอังกฤษเพื่อลงพิมพใน
วารสารตางประเทศซึ่งเปนที่ยอมรับ
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เทาที่กลาวมาแลว สรุปไดวา พัฒนาการดานการศึกษาของไทยแบงออกเปน
sสองยุคใหญ คือ
1 ยุคที่ราษฎรจัดการศึกษากันเอง ซึ่งเปนกระบวนการศึกษาโดยธรรมชาติ
และการศึกษาแบบฝกฝนในสํานัก (apprenticeship) อาจเปนสํานักอาชีพชางหรือ
สํานักพระสงฆ เพื่อมีความรูความชํานาญออกมาประกอบสัมมาชีพ
2 ยุคที่รัฐเขามาจัดการศึกษาซี่งในชั้นตนมุงเนนไปที่ชนชั้นสูง โดยเตรียมคน
เขาทําราชการ เชน การตั้งโรงเรียนในวัง ซึ่งตอมาพัฒนาเปนโรงเรียนพระตําหนัก
สวนกุหลาบเปนแมแบบ ตอมาจึงไดขยายการศึกษาใหแกราษฎรโดยการจัดตั้ง
โรงเรียนวัดหรือโรงเรียนพระอาราม โรงเรียนที่ตั้งขึ้นตั้งแตยุคตนๆ ก็ไดมีการแยก
เปนสายสามัญ และสายพิเศษ (สายอาชีพ) เนนการเรียนวิชาการเขียน การอาน
ภาษาไทย การคิดเลข และทําเนียมราชการ และไดมีการแยกโรงเรียนอังกฤษ
ออกไปตางหาก มีชั้นเรียนตั้งแตระดับมูลจนถึงมัธยมกลางกอน ภายหลังจึงมีชั้น
มัธยมปลายที่เรียกวาอุดมศึกษา รัฐบาลไดตั้งโรงเรียนเฉพาะทางขึ้นหลายแบบ
และทดลองจั ด การศึ กษาตามระบบอั ง กฤษ เช น การตั้ ง ราชวิ ทยาลั ย รั ฐ ได
เปลี่ยนแปลงโครงสรางการศึกษาอยูหลายครั้ง พอถึงสมัยรัชกาลที่ 6 การจัดการ
ศึกษาดานอาชีวะมีความเปนรูปธรรมมากขึ้น เชน การตั้งโรงเรียนเพาะ โรงเรียน
เกษตร เปนตัวอยาง มีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศีกษาภาคบังคับสําหรับ
ในพระนครกอน ในสมัยปลายรัชกาลที่ 7 แนวคิดเรื่องการอาชีวศึกษาเริ่มเปนจริง
เปนจังมากขึ้น โดยหวังที่จะใหคนไทยมุงเรียนสายสามัญศึกษาเพื่อเขารับราชการ
ตามคติเกา แตใหเรียนสายวิชาชีพเพื่อนําไปเลี้ยงตน
3 การอุดมศึกษาของสยามประเทศไดเริ่มอยูในแผนมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5
เมื่อรัฐบาลไดตั้งใจจะรวมวิทยาลัยตางๆ เขาเปน “รัตนโกสินทรสากลวิทยาลัย” ในป
สุวรรณาภิเศกของรัชกาลที่ 5 แต ไดพั กไวกอน จนกระทั่งมีการตั้งจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 มหาวิทยาลัยหลักๆ อีก 4 แหงของรัฐบาลที่
ตั้ ง ขึ้ น ต อ มา คื อ มหาวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร
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มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร และมหาวิ ทยาลัยศิ ลปากร ลวนเปน มหาวิทยาลั ย
เฉพาะทาง อยางไรก็ตาม ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เปนนายกรัฐมนตรี การ
อุดมศึกษาเพื่อมหาชนจึงไดเปนความจริง การตั้งมหาวิทยาลัยหลักในภูมิภาคเปด
โอกาสใหแกคนไทยไดเขาศึ กษาในสถาบั นอุดมศึ กษาได มากขึ้นตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เมื่อสภาพสังคมไทยเปลี่ยนไปและจํานวนประชากร
เพิ่ ม ขึ้ น รั ฐ บาลจึ ง ได ส นั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย เป ด สองแห ง ได แ ก
มหาวิ ทยาลั ยรามคําแหงก อน ตามมาดวยมหาวิ ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่ ง
สะทอนใหเห็นการทําใหปรัชญาการศึกษาเพื่อมวลชนเปนจริง
พัฒ นาการดา นการศึ กษาของไทยเป นไปอยา งลุ มๆ ดอนๆ จากที่เคยมี
คุณภาพสูงสุดลงมาถึงต่ําสุดในปจจุบัน จนทําใหเกิดวิกฤตศรัทธา เพแราะยิ่ง
ปฏิรูปก็ยิ่งตกต่ําลง จากปญหาเรื่องคุณภาพครู การคอรรัปชัน การแทรกแซงทาง
การเมือง และธุรกิจการศึกษา ในการปฏิรูปการศึกษาของไทย สิงที่หายไป คือ
การสรางสํานึกในความเปนมนุษยทั้งในระดับประถม-มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
แกนสารดานมนุษยศาสตร จริยศึกษา และสุนทรียศาสตรถูกถอดออกตั้งแตการ
ปรับปรุงหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ สวนในระดับอุดมศึกษา การมองขาม
ความสําคัญของวิชาศึกษาทั่วไปดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะทําให
นักศึกษาจํานวนมากกลายเปนบัณฑิตที่หยาบกระดาง ไรศีลธรรม ไรจรรยาบรรณ
และไรปรัชญาชีวิตที่ดี.
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ดร. วินัย พงศศรีเพียร เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
[1 กลาวนํา]
กราบเรี ยนท านประธาน ศาสตราจารย ดร. มิ่ งสรรพ ขาวสะอาด ท า น
ผูทรงคุณวุฒิ และนักวิจัยทุกทาน ผมรูสึกไดรับเกียรติเปนอยางสูงที่ทานประธานได
เชิญมารวมประชุมและเปนผูบรรยายรวมกับศาสตราจารย ดร. เจตนา นาควัชระใน
การประชุมภาคเชาวันนี้ และผมเขาใจวา ผูดําเนิน การจัดประชุมคงตองการให
ศาสตราจารย ดร. เจตนา นาควัชระผูมีบารมีวิชาการแกกลาเปนผูบรรยายหลัก
การที่ทานไมอาจมารวมงานได การประชุมอาจขาดสีสันไปบาง สวนตัวผมเองรูสึก
หนักใจไมนอย ไมถนัดพูดวิพากษสังคมเทาใด แลวยอมรับดวยวา ทุกวันนี้ผมอาน
หนังสือพิมพไทยและหนังสือวิชาการไทยเปนครั้งคราวเทานั้น 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 ที่ไมคอยดู
เพราะรูสึกวานักวิชาการและนักวิชาการเกินรับเชิญทั้งหลายไมไดใหอะไรแกผมเกิน
ระดับที่คอลัมนิสตหนังสือพิมพเขาเขียนกันอยู
เมื่อขึ้นมานั่งอยูบนเวทีนี้ ผมยังไมทราบวาจักใหอะไรแกผูที่มารวมประชุมได
ยิ่งกวาดตาดูแลวเห็นทานผูรูเต็มไปหมด คนที่ใกลชิดกับผมพอทราบวา โลกของผม
เปนโลกที่แคบมาก สนใจอานแตเอกสารโบราณ ไมวาจะเปนจารึกอายุยอนหลังเปน
หลายรอยป กฎหมายโบราณ วรรณกรรมเกา หรือเอกสารชั้นตนทางประวัติศาสตร
18

เอกสารนี้ไดรับการปรับปรุงจากตนฉบับเดิมที่ไดเสนอตอที่ประชุมที่จัดขึ้น ณ หองสุเทพ โรงแรม
แคนทารี ฮิลล เชีย งใหม เอกสารประกอบการประชุมเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมสูไทยแลนด 4.0” วันเสารที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 09.30- 10.30 น. ณ หองสุเทพ
โรงแรมแคนทารี ฮิลล เชียงใหม

114
ซึ่งนักวิชาการรุนใหมไมใครสนใจศึกษากัน ผมถือวาเอกสารเหลานี้ใหขอมูลที่ทําให
ผมเขาใจสังคมไทยลงไปถึงรากเหงาอยางที่ผมควรนํามาใชวิเคราะหตีความ ขอออก
ตัวดวยวา ผมไมคลั่งไคลทฤษฎีของนักวิชาการตะวันตก ทั้งที่ครั้งหนึ่งเคยสนใจอาน
ปรัชญาประวัติศาสตรมากมาย จนมาถึงเลมสุดทายที่อานจนจบคือ Crime and
Punishment ของ Foucault ซึ่งก็อานไปหลายปกอน แลวหันกลับมาจบที่ The Silk
Road ของ Peter Frankovan ซึ่งเปนงานเขียนดานประวัติศาสตรที่ผมเห็นวาดีที่สุด
เลมหนึ่งเทาที่มีการเขียนกันมา และเปนหนังสือประวัติศาสตรที่ขายดีที่สุดในยุค
ปจจุบัน จุดเดนของหนังสือนีค้ ือ การแสดงใหเห็นวา ถาจะเขาใจการประสมประสาน
ทางวัฒนธรรมของสังคมโลกในปจจุบัน เราตองมองยอนกลับไปยาวไกลมากและ
ตองบูรณาการขอมูลทางประวัติศาสตรเพื่อหาความหมายที่เหนือเหตุการณทาง
ประวั ติศาสตร (metahistory) ขึ้ นไป ในที่นี้ ผมมองเห็ นประโยชนของแนวคิ ดของ
Fernand Braudel เรื่อง longue durée หรือพัฒนาการสามระดับที่ยาวนาน โดยที่
เข า ใจว า สั ง คมมนุ ษ ย พั ฒ นามาบนพื้ น ฐานความเจริ ญ ด า นวั ต ถุ (material
development) ประการหนึ่ง และระบบวัฒนธรรมอีกประการหนึ่ง นั่นหมายความวา
มนุ ษย สร า งสรรค สิ่ ง ที่ เป น รู ปธรรมไปพร อมกั บสิ่ งที่ เป นนามธรรม คื อ ระบบ
วัฒนธรรม (ความคิด ความเชื่อ และพิธีกรรมตางๆ) ความเจริญดานวัตถุธรรม
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคม ในขณะที่ระบบ
วัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตมนุษยซึ่งเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความคิด ความเชื่อ ความ
ศรัทธา พิธีกรรม เปนสิ่งทีเ่ กิดจากการปลูกฝง และมีพลังตอตานความเปลี่ยนแปลง
แนนอนวาความเจริญของโลกทางวัตถุไดพิสูจนแลววา เปนพลังที่ทําใหสังคมมนุษย
กาวเขาสูยุคใหม เชน การคนพบการใชเครื่องมือหินเกา หินกลางและหินใหม การ
ปฏิวัติเขียวและการเลี้ยงสัตว การคนพบทองแดงและวิธีการทําสําริด การคนพบ
เหล็ก การปฏิวัติดานวิทยาศาสตรและกลไกการผลิต (การสรางเรือเดินสมุทร การ
ปฏิ วัติ การใชพลั งงานไอน้ําและกี่ ทอผ า แทนพิ มพ และเพ็นนิ ซิลลิ น ) การปฏิ วั ติ
ทรานซิสเตอร การคนพบคอมพิวเทอรและวิทยาการดานดิจิทัลและปญญาประดิษฐ
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ความกาวหนาดานเท็คโนโลยีไดผลักดันสังคมมนุษยเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วโดยไร
พรมแดน และสงผลกระทบตอวิธีคิดและการดําเนินชีวิต อยางไรก็ตาม ในแตละ
สังคมมีระบบวัฒนธรรมที่สั่งสมมายาวนานและฝงรากลึก กลุมอนุรักษนิยมตอง
พิทักษระบบความคิดความเชื่อแบบเกาเพื่อผลประโยชนของตนเอง ในขณะที่กลุม
หัวกาวหนาซึ่งยึดถืออุดมการณใหมตองการความเปลี่ยนแปลงที่จะเปนประโยชนแก
ตนเชนกัน เชน ในการเปลี่ยนผานจากสมบูรณาญาสิทธิราชยเขาสูประชาธิปไตย
หรือจากความ “งมงาย” ทางศาสนาเขาสูแนวคิดวิทยาศาสตร ในหลายกรณีไดเกิด
ประโยชนสังเคราะหระหวางกันโดยประดิษฐกรรมทางวิทยาศาสตรถูกนํามารับใช
ไสยศาสตร เชน พระภิกษุหลายรูปสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับดูฤกษยาม
ในขณะที่โรงพยาบาลสรางเครื่องรางของขลังซื้อเครื่องมือแพทยสมัยใหม เปนตน
ในการศึกษาเรื่องราวทางสังคมไทย เรามักใหความสนใจแกสิ่งที่เปนรูปธรรม
โดยเฉพาะเหตุการณทางการเมือง ปญหาเศรษฐกิจ และปญหาสังคม นักวิชาการใช
ทฤษฎี อย างหลากหลายอธิบายขอมูลที่มองเห็นจากเหนื อน้ํ า แตผมเชื่อวา เรา
สามารถเขาใจปรากฏการณในสังคมไทยไดจากขอมูลเชิงนามธรรมที่อยูใตผืนแผน
น้ําลงไป ระบบความเชื่อประเพณีและพิธีกรรมที่เสถียรแลวนั้นเปรียบเสมือน DNA
ทางวัฒนธรรมที่ถายทอดกันมาเนิ่นนานในสังคม ซึ่งเปนปจจัยกําหนดโครงสราง
และความสัมพันธทางสังคมระหวางปจเจกบุคคลและกลุมคนตางๆ
[2 กอนถึง “อนาคตประเทศไทย”]
หัวขอใหญที่ศาสตราจารยมิ่งสรรพตั้งไว “อนาคตประเทศไทย: มุมมองเชิง
ปรัชญาและประวัติศาสตร” ทําใหผมตองคะเนวา ทานและผูฟงคาดหวังวาจะได
อะไรบาง. พิจารณาจากชื่อเรื่องแลวทําใหรูสึกวา ทานตองการใหผมเปนศาสดา
พยากรณวาประเทศไทยในอนาคตจะเปนอยางไรโดยมองจากแงมุมประวัติศาสตร
ถาเปนดังนั้น ผมก็คงพยากรณผิดหมด เพราะเมื่อพ.ศ. 2557 ประชาชนกลุมหนึ่ง
ออกมามอบชอดอกไมแกกองกําลังที่ยึดอํานาจการปกครองเพื่อยุติจลาจลทาง
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การเมือง ผมเองยังเชื่อขณะนั้นวา พลเอกประยุทธ จันทรโอชาจะอยูรักษาความสงบ
สักปหนึ่ง เพื่อจัดเวทีใหคนอื่นเขาปฏิรูปบานเมือง จัดการเลือกตั้งที่สะอาดบริสุทธิ์
แตนี่ทานอยูมาจวนจะ 6 ปแลว มิหนําซ้ํายังตั้งตนเปนผูปฏิรูปบานเมืองเสียเอง โดย
ความรวมมือของนีติบริกรหลายทาน ผูรอคอย ประชาธิปไตย เลยไดประชาธิปตาย
แทน เรื่ องเหตุ การณ ระยะสั้ นๆ ผมยั งพยากรณ ผิ ด แล วจะไปกล าวถึ งอนาคต
ประเทศไทยไดอยางไร
วากันที่จริงแลว หัวขอเรือ่ งที่ใหผมมารวมประชุมในวันนี้เปนสิ่งที่ไมจําเปนเลย
เพราะอาจารยมิ่งสรรพและคณะไดเสนอผลงานวิจัยที่ดีมากเรื่อง คือ “ฉากทัศน”
ซึ่งฉายภาพประเทศไทยในอนาคต โดยอาศั ยข อมู ลด านสถิ ติ และมุ มมองในแง
เศรษฐศาสตร งานนั้นเปนงานที่ใชโมเดลและแสดงผลอยางเปนรูปธรรม ไมเหลือ
อะไรใหผมหยิบยกมาพูดได แตอาจารยมิ่งสรรพคงเขาใจดีวา การวิเคราะหเชิ ง
เศรษฐศาสตรเพื่อใหขอคิดในการที่สังคมไทยเขายุค 4.0 เปนเพียงการมองดานหนึ่ง
เทาที่เคยคุ ยกัน อาจารยมิ่งสรรพ ตระหนักดี วา พลังทางวัฒนธรรมก็เปนปจจั ย
สําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําใหสังคมไทยเดินทางมาถึงวันนี้ ถากลาวเอียงๆ อยางนัก
ปรัชญาประวัติศาสตรกรีกโบราณ ผมก็อาจกลาวไดวาการเปลี่ยนแปลงดานวัตถุ
และเท็คโนโลยีเปน immediate cause สวนที่เกิดจากปจจัยดานนามธรรม (คติความ
เชื่อ คานิยมและพิธีกรรมเปน underlying cause สิ่งหลังฝงรากลึกมายาวนาน และ
ผมตองการชี้ใหเห็นวา เราสามารถอธิบายปรากฏการณในสังคมไทยไดจากแงมุม
ของประวัติศาสตร
ผมคงไม ตองพู ดย้ํ าว า คนสวนใหญ มองว าสั งคมไทยกําลังประสบป ญหา
การเมืองการปกครอง (ธรรมาภิบาลและการลมลุกคลุกคลานของประชาธิปไตย)
ปญหาเศรษฐกิ จ (รวยกระจุ กจนกระจาย) ป ญหาสั งคม (ครอบครัวและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน) ปญหาเรื่องการศึกษาและความสามารถในดานการ
แขงขัน และปญหาทางวัฒนธรรม (สถาบันสงฆ คานิยม และขนบธรรมเนียมไทย)
จากประเด็นเหลานี้ ผมเห็นชองทางการทํางานวิจัยภายใตหัวขอเรื่อง “วิกฤตศรัทธา
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รัฐนาวาไทย” โดยตองการเนน 6 ประเด็น คือ การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา สังคม
และวัฒนธรรม กระบวน การยุติธรรม และการสาธารณสุข ซึ่งลวนกระทบตอคน
ไทยโดยสวนรวม พอจะเริ่มจากประเด็นวิกฤตการเมือง ฝายวิชาการของสํานักงาน
กองทุนสนั บสนุนการวิจัย (สกว.) ไมเห็นดวย เพราะเกรงวาจะไปเตะถูกอัณฑะ
รัฐบาลในขณะนั้นเขา พลอยจะถูกตัดงบประมาณ ในขณะเดียวกันผมไดเรียนรูวาใน
สังคมไทยมีคนชอบแสดงความเห็น แตไมมีใครอยากรับงานไปทําสักคน ในภาวะที่
เป นผูเสนอโครงการนี้ ผมจําเปนต องเป นหั วหนาโครงการศึ กษาประวั ติ ศาสตร
เศรษฐกิจและสังคมไทยเพื่อที่จะไดเขาใจวา กอนมาถึงวิกฤตเศรษฐกิจในปจจุบันเรา
ผานอะไรมาบาง ผลของการรับทํางานครั้งนี้ไดงานวิจัยในรูปหนังสือมาชุดหนึ่ ง
จํานวนกวา 30 เลม ซึ่งทําใหเขาใจวาตั้งแตอดีต การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
มีความเกี่ยวโยงกัน และภาพที่ไดก็ไมไดเปนไปอยางที่เชื่อกัน ประเด็นอื่นๆ ยังไมได
ทําการศึกษาในลักษณะที่เชื่อมโยงปจจัยดานตางๆ เขาดวยกัน
ถาจะถามวาเมืองไทยนาอยูหรือไม คนไทยมีความสุขหรือไมเมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่นๆ เราก็อาจบนกันเองตามประสานักวิชาการไทยวา การเมืองไทยก็แย
(ไมเปนประชาธิปไตย) เศรษฐกิจก็แย (ชองวางระหวางคนมีกับคนไมมีกวางขึ้นเรื่อย)
การศึ กษาก็ แย (สอบ PISA สู เขาไมได) การฉ อราษฎร บังหลวงแทรกอยู ทุกอณู
คานิยมสังคมที่ดีก็เปลี่ยนไปกับการเขาสูสังคมกมหนาของคนรุนใหม ความจริงแลว
ในบางดานสังคมไทยดีขึ้นมากในรอบสองทศวรรษที่ผานมา โดยเฉพาะการติดตอกับ
หนวยงานของรัฐ ทานลองไปติดตอกับหนวยงานรัฐของเยอรมนีและฝรั่งเศสสักครั้ง
แลวจะรูวาทานไดรับการแยแสจากเจาพนักงานรัฐไทยดีเพียงใด ผมเคยพูดถึงเรื่อง
คอรัปชั่นในเมืองไทยใหเพื่อนฝรั่งฟง เขาบอกใหไปที่อินเดียแลวจะรูสึกวาเมืองไทยมี
คอรัปชั่นนอยมาก พวกชาวตางชาติพากันมาอยูเมืองไทยเพราะคาครองชีพถูกและ
คนไทยอัชฌาไศรยดี ตกลงวาโดยทั่วไปคนไทยยังดีกวาชาติอื่นๆ
กลั บมาที่ สั งคมร วมสมั ย ข าวคราวในช วงนี้ ที่ น าสนใจมี มาก เช น วิ วาทะ
ระหวางนักการเมืองกับผูนําทหาร เรื่องนายกรัฐมนตรีถวายสัตยไมครบถอยครบคํา
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เรือ่ งแจกเงินคนจนหาเสียงที่เทากับสงเสริมการซื้อหวย เรื่องคดีอาชญากรรมและ
ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นในสังคม เรื่องแตงตั้งผูเคยตองโทษคดียาเสพติดในตางประเทศ
เป นรั ฐมนตรี เรื่ อ งสมาชิ กสภาผู แทนราษฎรทํ ากร างที่ ภู เก็ ต เรื่ องการแต งตั้ ง
ข า ราชการการเมื อ งในตํ าแหน ง “เทกระโถน” รวมไปถึ งเรื่ อ งสส. ไม ยอมคื น
เงินกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และเรื่องเปดเผยทรัพยสินรัฐมนตรี ในกรณี
หลังสุดนี้ เห็นไดชัดเจนวา คณะรัฐมนตรีเปนเสมือนสโมสรคนรวย เพราะมีเพียง
ทานเดียวที่แจงบั ญชี ทรั พย สิ นไวต่ํ ากว า 10 ลานบาท และคนที่มีทรั พยสิ นเกิ น
4,000 ลานบาทขึ้นไปมีอยู 2 ทาน ในขณะที่เกินครึ่งมีทรัพยสินเกิน 100 ลานบาทขึ้น
ไป สวนบรรดานายทัพนายกองระดับบนไมไดแสดงบัญชีทรัพยสินเลย
เรื่องการตรวจสอบบัญชีทรัพยสินหรือการแจงขอมูลที่เปนเท็จเกี่ยวโยงไปถึง
การเสียภาษี เมื่อกฎหมายระบุวาขาราชการผูใหญผูดํารงตําแหนงบริหารตองแจง
บัญชีทรัพยสินนั้น อธิการบดีและรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยหลายแหงตางขอ
ลาออกจากตําแหนง ซึ่งสอใหเห็นวาทานเหลานั้นหนีการตรวจสอบ เรื่องการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการไมไดปรากฏอยูแตในหนวยงานราชการทั่วไป หาก
ยังพบในองคการอิสระที่จะไปตรวจสอบผูอื่นดวย เชน ในปปช. ทั้งคดีรองเลขาธิการ
กับภรรยาที่แจงบัญชีทรัพยสินเปนเท็จ หรือเจาหนาที่ปปช. ไปรับสินบนไกลถึงอินโด
นิเซีย เรียกไดวา “ตรวจสอบเขา แตอิเหนาเปนเอง” ถาจะหยิบยกเรื่องเหลานี้มาพูด
ก็จะไมมีวันหมด การโกงอยางโจงครึ่มยังลามไปถึงโกงคนพิการ โกงคนจน และโกง
เด็ก แลวมีทางเทาที่ใหนในประเทศไทยที่ทานเดินสะดวกไมกรอนไมรอน โดยเฉพาะ
ในกรุงเทพมหานคร
พูดถึงเรื่องโกงแลว ทําใหผมนึกถึงขอความตอนตนของพระราชพงศาวดาร
กรุงสยาม ฉบับบริติชมิวเซียม ที่เลาเรื่องแรกตั้งเมืองพระนคร ศรีอยุธยา พระเจาอู
ทองแผลงศรพิรุณนาศหาที่ตั้งเมืองหลวงใหม ศรเสี่ยงทายไปตกที่หนองโสน (บึง
พระราม) ที่นั่นมีนักสิทธิ์ตนหนึ่งบําเพ็ญตบะมาตั้งแตครั้งพุทธกาล พระเจาอูทอง
ทรงขอใหฤษีนักสิทธิ์ทํานายวาเมืองนี้จะดีหรือไมดีอยางไร นักสิทธิ์ใชถานเขียนคํา
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เสี่ยงทายลงบนผาสาฎกสีขาว โยนขึ้นบนอากาศ ผาสาฎกตกลงมาที่ พื้นมุมดานหนึ่ง
พับเขา ทานนักสิทธิ์จึงทํานายวา เมืองนี้จักอุดมสมบูรณดี แตผูคนมุสามาก นั่นคือ
ไมอยูในสัตย แสดงวาแตเดิมมาชาวสยามไมคอยรักษาคําพูด เรื่องนี้คงเปนที่ยอมรับ
กันมาวาเปน DNA ทางวัฒนธรรม แตโบราณาจารยทานไมพูดตรง กลับใชอัต
วิพากษหรือ self-criticism ผานตํานาน
เบื้องวากัมพุชประเทศนั้น พระเจาแผนดินทิวงคต หาพระวงศมิได ชนทั้ง
ปวงจึ่งยกเจาอูทองอันเปนบุตรโชดึกเศรษฐีมาราชาภิเษกผานถวัลยราช
กครั้งนั้นเกิดไขทรพิษนัก ราษฎรลมตายเปนอันมาก พระองคจึงยังเสนาแล
อพยพราษฎรออกจากเมืองแตเพลาราตรีกาลไปโดยทักษิณทิศจักหนีหา
แลพระเชิษฐาทานนั้นเขาพักพลปรกติอยูในประเทศสุพรรณบุรี แตพระเจา
อูทองนั้นยาตราพลรอนแรมไปหลายราตรี จึงพบแมน้ําใหญ แลวเห็นเกาะ
หนึ่งเปนปริมณฑล ประดิษฐานอยูทามกลางภูมิภาคอันราบรื่นดูสะอาดตา
พระองคจึงใหขามพลพยุหเขาตั้งถึงเกาะดงโสน แลวพบพระดาบสองคหนึ่ง
จึงกระทําคารวะประพฤติปราศรัยวา พระนักสิทธิ์มาพํานักอยูในประเทศนี้
แตครั้งใด พระฤาษีจึงแจงอนุสนธิ์วา อาตมามาสรางพรตพิธีอยูที่นี่แตครั้ง
องคพระพิชิตมารโมฬีโลกเจายังทรมาณอยู แลอาจารยเราสองคน คนหนึ่ง
ไปตายในเขาสัพพึงค คนหนึ่งไปตายในพนมภูผาหลวง แลครั้งพระสรร
เพชญพุทธองคเสด็จมาในที่นี้ เราไดถวายผลมะขามปอมแลสมอ อาราธนา
ให พระองค นั่ ง ฉั น เหนื อ ประเทศตอตะเคี ย น อั นลอยมาขวางอยู ที่ นั้ น
พระองคจึงมีพุทธบัณฑูรตรัสทํานายวา อรัญประเทศนี้ ไปเบื้องหนาจตะ
ปรากฏเปนราชธานีหนึ่งชื่อวา พระนครทวาราวดีศรีอยุธยา แลวพระดาบส
จึ่งเขียนรูปเมืองด วยถ านเพลิ งแล วทิ้ งขึ้นไปในอากาศ ตกลงมาเป นผ า
สาฎก ประจั กษ หนทางสามแพร ง ให เห็ นว า ชนในประเทศนี้ จะเจรจา
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มุสาวาท ความจริงนอย19
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ทั้งคนเอเชียและฝรั่งพูดถึงเสมอถึงลักษณะเดนของคนไทยโดย
ใชคําวา Siamese talk เชน พระเจาจงซานแหงหลิวฉิว ผูสงทูตจากประเทศนั้นมา
คาขายที่พระนครศรีอโยธยาในปลายคริสตศตวรรษที่ 14 ไดอุทธรณวา เจาพนักงาน
กรมทาปฏิบัติหนาที่เอาเปรียบคณะทูตที่นําสินคามาคาขาย ไมยอมใหติดตอกับ
ราษฎรโดยตรง ทําใหขาดทุนยับเยิน20 พวกพ อคาตางชาติกลาวถึงวิธี การเรียก
ของขวัญของฝากหลายชุดสําหรั บเสนาบดี หรือเจากรมหลายตําแหน ง เรี ยกว า
สินบนมะเขือพวง เคยเปนอยางไรในอดีต ปจจุบันก็เปนอยางนั้น ดูไดจากคดีฉาว
บอสขับรถหรูชนนายดาบตํารวจตายระหวางปฏิบัติหนาที่ ซึ่งผูมีมลทินระดับสีเทา
และสีดํา รวมไปถึงตํารวจ อัยการ และนักการเมือง ผูเกี่ยวของพูดเกงอาตัวรอดได
ไมตีหนาเฉยก็พูดคลุมเครือเขาไว ทานทั้งหลายคงตั้งขอสังเกต เชนเดียวกับผมวา
ภาษาไทยนี้มี คําบริภาษ คํามุสา กับคําแสดงการโกงมากที่สุดในโลก เชนเดียวกับ
คําเยินยอปอปน (ที่เฟอขึ้นทุกชวงเวลาที่ผานมาจนถึงปจจุบัน) เอาแคมุสาวาทอยาง
เดียว มีคําเชน โกหก ฉลฉอ ตอแหล แปรความ โปปด มดเท็จ ตระบัดสัตย อําพราง
ตะแบง อําความ โวเว และเลี่ยงบาลี เปนตน เราเห็นกันอยูวา DNA นี้ถูกถายทอดมา
ในนักการเมืองอยางชัดเจนมาก ตัวอยางเชน การตระบัดสัตยเพื่อชาติ (ของกลุม
งูเหาการเมืองทั้งหลาย) หรือการโวเวไมตรงไปตรงมา ผมนึกถึงนักการเมืองทาน
หนึ่ ง แค แสดง statement การโอนเงิ นให เห็ นประจั กษ คนก็ จั กศรั ทธาเขา แต
นักการเมืองดาวรุงผูนี้ไมแสดงหลักฐานอยางตรงไปตรงมา เปนเหตุใหพรรคอนาคต
ใหม (นาสงสัยวามีพรรคอนาคตเกาดวยหรือ) กลายเปนพรรคอนาคตหมด
การโกงกับมุสาวาทเปนของคูกัน หลายทานคงมองเห็นวา การโกงอยูในทุก
องคาพยพของรัฐไทย แตนิยามของความประพฤติมิชอบในวงราชการมีเรื่องใหชวน
19
พระราชพงศาวดารกรุงสยาม ฉบับบริติชมิวเซียม (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2537): 11
20

เอกสารการติดตอทางการทูตระหวางหลิวฉิว (ริวกิว_โอกินาวาในปจจุบัน) อาจารยประพฤทธิ์ ศุกลรัตนเมธี
ไดแปลเปนภาษาไทยเรียบรอยแลวและผูเขียนเปนผูเขียนคําวิเคราะห จะพิมพเผยแพรในโอกาสตอไป
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พิศวง กฎหมายหามเจาหนาที่รัฐรับของขวัญหรือสินน้ําใจไมเกิน 3,000 บาท แตคน
ที่รับของฝากของยืมจากเพื่อนเปนนาฬิกา 20 กวาเรือนราคาหลายลานบาทกลับไม
อยูในนีติบัญญัตินี้ เพราะฉะนั้น เราอยาไปหวังอะไรมากจากองคกรอิสระ เพราะใคร
จะผิดจะถูกขึ้นอยูกับวาคนผูนั้นเปนใคร พระคุณเจาพระพยอมเปรียบเทียบดีที่วา
กฎหมายไทยเปนตาขายใยแมงมุม แมลงตัวเล็กบินไปปะทะก็ติด แตถาเปนสัตวใหญ
ขายแมงมุงยอมถูกทะลวงทลุตานไมอยู
เรื่องโกงหรือประพฤติมิชอบในวงราชการนี้ทําใหผมนึกถึงเรื่องหนึ่ง นั่นคือ
ตั้งแต อดี ตเรามี ตราแผ นดิน ซึ่ งเรี ยกว า ตราราชลั ญจกร พจนานุ กรมฉบั บราช
บัณฑิตยสภา ก็ยังเขียนวา ลัญจกร อยู คํานี้แปลวา สินจาง สินบน พูดอยางตลกๆ
ก็คื อ เป นตราที่ พระเจ าแผ นดิ นมี พระราชานุ ญาตให ข าราชการรั บสิ นบน หรื อ
licence to take bribes ประเทศสยามเลยถูกสาปใหอยูในวงวนของคอรัปชัน คําที่
ถูกตองคือ ลัญฉกร (mark, impress)
การรับของฝาก ของขวัญ สินจาง สินน้ําใจ สินบน เปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิต
ไทยมาแต โบราณและมี ชั้ นของความสํ าคั ญ ของฝากมาพร อ มกั บการฝากตั ว
ของขวัญมาพรอมกับความพยายามผูกใจ สินจางมาพรอมกับการตอบแทนผูทํางาน
ให สินน้ําใจมาพรอมกับการตอบแทนผูทํางานใหโดยไมหวังสินจางหรือทํางานให
เกินกวาจาง สินบนมาจากการบวงสรวง (บนบาน) สิ่งหลังนั้นมาจากความเชื่อใน
ลัทธิถือผีที่วา ผูใดปรารถนาสิ่งใดจะไดสิ่งนั้น ถาถวายกระยาสังเวยแกอํานาจสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ (ผีหรือเทวดา) เปนการตอบแทนลวงหนา แตสินบนเปนการเสนอทรัพย
สิ่งของแก บุคคลที่ อยู ในฐานะที่ จะอวยประโยชนแกผู ขอได เมื่ อครั้งพระยาตาก
ตองการเปนพระยาวชิรปราการไดเขามาพระนครศรีอยุธยา “เดินเรื่อง” ผานทนาย
หนาหอของพระยาจักรีผูดูแลหัวเมืองฝายเหนือ เพื่อขอใหทานผูนี้กราบบังคมทูล
เสนอชื่อเปนเจาเมืองกําแพงเพชร เพราะฉะนั้นการเสนอสินบนจึงเปนสวนหนึ่งของ
ระบบราชการไทย ในสมัยปจจุบันเราเรียกพฤติกรรมนี้ในบรรดาขาราชการวา “การ
ซื้อขายตําแหนง”
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แมวาการรับสินบนในกระบวนการยุติธรรมขัดตอหลักการ แตคนในสังคมไทย
เห็ นว าของกํานัลหรื อของฝากเป นส วนหนึ่งของวั ฒนธรรมไทย การให ของฝาก
สําหรับผูเสนอเปนการแสดงความออนนอมและผูกใจ แตเสนแบงพรมแดนระหวาง
การใหของฝากกับการรับสินบนเปนเรื่องละเอียดออน เพราะการเสนอสินบนเปน
สัญญาผูดมัดวาจะไดสิ่งตอบแทน ในสังคมไทย การใหของกํานัลแกผูใหญหรือผูมี
อํานาจ
ครานั้นทานผูรั้งสุโขทัย
คิดวาลูกความใครลอบมาหา
จะดูใหแนใจใสแวนตา
มองเขมนเห็นหนาพลายชุมพล
ไมเห็นของกํานัลทําหันหุน ฉวยไมหมุนเขาไปหวดเอาสองหน
ทุดอายลูกหัวจุกนี้ซุกซน
ขึ้นมาจนบนเรือนกูทําไม
ในระบอบการปกครองแบบเก า พระเจ า แผ น ดิ น พระราชทานเบี้ ย หวั ด
บํ าเหน็ จ บํ านาญ และภั ทธยาแก ข าทู ล ละอองเพื่ อ ผู กใจให จ งรั กภั กดี แต เมื่ อ
พิจารณากฎหมายมรดกแลวจะเห็นวา เมื่อขาราชการตายมีการแบงมรดกเปนสาม
สวน สวนหนึ่งของกองมรดกคืนแกรัฐ ครั้งที่เจมส โลวเขียนเรื่อง The Law of
Mueang Thai เขาสงสัยในวิธีคิดแบบนี้จึงถามขุนนางสยามดู คําอธิบายคือ พระเจา
แผนดินไมทรงเชื่อวาเคย มีเสนาบดีหรือขุนนางผูใหญคนใหนที่ไมเบียดบังราชทรัพย
ดังนั้ น การระบาดทรั พย ขุนนางหนึ่งในสามของทั้ งหมดเท ากั บเปนการเรียกคื น
ทรัพยแผนดินและภัทธยาที่ไดเคยพระราชทาน
เนื่องจากในสมัยกอน ขาราชการไมมีเงินเดือนประจํา กฎหมายจึงเปดทาง
หรืออนุญาตใหหารายไดจากตําแหนงหนาที่ เชน คาฤชาเนียม เจาเมืองแตละเมือง
ได “คาที่นั่ง” หรือคาตอบแทนในการเปนหัวหนาคณะตระลาการ กรมการเมืองก็
ไดรับคาตอบแทนลดหลั่นกันลงไป จาศาลและพวกภูดาษและเสมียรศาลไดรับคา
ทําเนียมชวยเขียนคําฟองแกคูความ ครั้งอยุธยานักโทษแพคดีหรือนักโทษอาชญา
ตองถูกจํา 5 ประการ (คอ แขนสองขาง ขาสองขาง) หรือติดพวน ซึ่งอยูในความ
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รับผิดชอบของพระธํามะรง (ออกเสียงเคลื่อนมาจาก ธรฺม –องฺค) กฎหมายลดจํา
(ลดเครื่องจองจํา) ในสมัยพระเจาบรมโกษฐกําหนดวา การปลดเครื่องจองจําแตละ
อยางตองไถดวยเงินจํานวนเทาใด ตอนขุนชางแพความขุนแผนไดสั่งใหนางวันทอง
กลั บไปบ า นไปเอาเงิ น มาจ า ยเป นค าลดจํ า เงิ น ลดจํ านี้ พระธํ า มะรงได เป น ค า
ทําเนียม สวนใครไดรับโทษโบยกี่ยกกี่ทาสามารถไถโทษดวยเงินได เงินคาไถโทษ
เปนของผูคุมสวนหนึ่งเปนพิไนยหลวงสวนหนึ่ง วัฒนธรรมนี้หายไปจากสังคมไทย
หรือไม ขุนชางเคยอยูคุกสบาย ในปจจุบันผูมีอิทธิพลหรือนักการเมืองก็ยังอยูคุก
แบบสบายในหองที่เรียกวา VIP หรือจายคาลดจําออกมาอยูนอกคุกดวยเหตุผล
อะไรก็ตาม เชน ปวยจําเปนออกมาอยูโรงพยาบาล พูดถึงเรื่องโกงแลว ผมยังนึกถึง
บันทึกของเจมส โลว เพราะตรงกับสมัยรัชกาลที่สาม พระองคโปรดใหจัดขบวนไป
รับหมอริชารดสันเกินกวาเกียรติยศ หมอริชารดสันกลาวไววา พระเจากรุงสยาม
ทรงเฉลียวฉลาดพอที่จะรูวา ขาทูลละอองคนใดเบียดบงพระราชทรัพยโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในการคาขายของพระคลังสินคา เหตุที่ทรงทราบเพราะกอนขึ้นครองราชย
ทรงกํากับราชการกรมพระคลังมาแลว
เรื่องมุ สาวาทนี้นาจะเปนเรื่องปกติในสังคมไทย เพราะเมื่อโบราณาจารย
ตองการทําอัตวิพากษสังคม ก็นําขอความไปใสปากพระนักสิทธิ์ในตํานานสรางพระ
นครศรี อโยธยาว า “ชนในประเทศนี้ จะเจรจามุ ส าวาท ความจริ ง น อย” คํ าว า
มุสาวาทนี้ตองตีความอยางกวางๆ เช น กลาวคําสัญญาแลวไมทําตาม พูดบาย
เบี่ยง ไมพูดอะไรตรงไปตรงมา พูดชักนําใหเขาใจผิด ตอบไมตรงคําถาม สวนใหญ
เปนพฤติกรรมของนั กการเมืองและขาราชการไทย แตไมจํ าเปนต องเปนเฉพาะ
นักการเมืองไทย เซอรวินสตัน เชอรชิลล รัฐบุรุษอังกฤษ ซึ่งลมเหลวเมื่อหันไปเลน
การเมืองเคยกลาววา “นักการเมืองคือคนที่สัญญาวาจะทําสิ่งโนนสิ่งนี้กอนการ
เลื อกตั้ ง แต เมื่อไดรั บเลื อกตั้ งแลวกลับมายกเหตุผลวาทําไมจึ งทําตามสัญญา
ไมได” เราคงยังจําคําสัญญาที่วา “ผมจะแกปญหารถติดในกรุงเทพฯ ใหหมดไปใน
6 เดือน” เราจะตั้งตารอทวงสัญญาจากรองนายกรัฐมนตรีสายการตลาดที่ประกาศ
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วา รัฐบาลจะทําให คนจนหมดไปจากประเทศไทย ผมก็ เชื่อวา คนจนจะหมดไป
เพราะอดตายกันแนนอน
สภาพการเมื อ งการปกครองของไทยในป จ จุ บั นแม เปลี่ ย นรู ปโฉมเข า สู
ประชาธิปไตย แตก็ทําใหผมนึกถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมการเมืองการปกครองใน
อดีต สําหรับผมแลว การเมือง คือ การไดมาซึ่งอํานาจและการจัดสรรอํานาจการ
บริหารบานเมือง การไดอํานาจการปกครองมายอมเกี่ยวของกับความชอบธรรม
(righteausness) ซึ่งอาจแตกตางจากความถูกตองตามกติกา กระบวนการ หรือตัว
บทกฎหมาย (legitimacy) แนวคิดเรื่องนี้อาจมีประเด็นใหถกเถียงกันได ชุมชนของ
คนไทครั้งอยูกันเปน เปาะ ในกวางสีและตอนเหนือเวียดนาม หรือที่สุโขทัยกลาย
เสียงมาเปน ปก และภาษาลานนาปจจุบันออกเสียงวา “ปอก” ความชอบธรรมมา
จากการที่คนในชุมชนเลือกหัวหนา (ขุนหรือทาว) ซึ่งเปนคนที่เขามีมติเห็นชอบ ถือ
ไดวาเปน “ประชาธิปไตย” สายตรง แนวคิดนี้ถือวาเปนอุดมคติที่โบราณาจารย
เห็นชอบ เชน ตํานานจีนโบราณกลาวถึงกําเนิดของรัฐและผูนําวา จักรพรรดิ์เหลือง
ทรงได รั บเชิ ญ เป น ปฐมกษั ต ริ ย เพราะมี บุ ญ คุ ณ ล้ํ า เหลื อแก ร าษฎรเพราะทรง
จัดระบบชลประทานในลุมน้ําหวงเหอ จักรพรรดิตอมาอีก 4 พระองคไดรับการ
เลือกและเชิญขึน้ เปนกษัตริยในลักษณะเดียวกัน แตประเพณีมาเปลี่ยนไปในรัชกาล
ที่ 5 เพราะอํามาตยสอพลอเสนอวาพระองคทําประโยชนไวมาก ราษฎรควรตอบ
แทนเชิญพระราชโอรสขึ้นสืบราชสมบัติ
คัมภีรอัคคัญสุตตของฝายพุทธศาสนาก็มีแนวความคิดประชาธิปไตยเปน
อุดมคติ เชน ในยุคที่สังคมไรกฎระเบียบเปนจลาจลกันทั่วแผนดิน ประชาชนได
เลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติดีที่สุดขึ้นมาเปนผูนํา เพราะฉะนั้น จึงไดชื่อวา มหาสมมติ
(ความเห็นพรองของมหาชน) อยางไรก็ตาม ถัดจากรัชกาลของพระองคไป พระราช
โอรส 101 องคก็ไดขึ้นครองราชยตอ (ซึ่งเปนที่มาของคําวา 101 หัวเมือง) หลักการ
นี้มักหยิบยกขึ้นมาอางในกรณีที่มีการลมลางราชวงศเดิมและการปราบดาภิเษก แม
ในการสืบราชสมบัติปกติก็ยังมีการยกหลักการของอัคคัญสุตตวา สมณชีพราหมณ
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พระราชวงศพระราชนิกุลอัครมหาเสนาบดีอมาตยมนตรีประชาราษฎรมหานิกร
สโมสร ตางพรอมกันอัญเชิญขึ้นเสวยราชสมบัติพิพัฒนบริบูรณ อะไรทํานองนี้ เพื่อ
แสดงความชอบธรรมในการเปนเจาแผนดิน เจาชีวิต และเปนศูนยกลางแหงอํานาจ
นีติธรรม การเมืองการปกครอง ในการประกอบพิธีอินทราภิเษกของอินเดียโบราณ
ซึ่ งยึ ดถื อ คั มภี ร ไอตยะพราหมณะ มี การประกอบพิ ธี อาจารยาภิ เษก หรื อการ
สถาปนาพระมหาราชครูกอนวันหนึ่ง พระมหาราชครูจะเปนผูรับคํามั่นสัญญาของ
พระมหากษัตริยตอมหาชนวา “เราจักปกครองแผนดินโดยธรรมเพื่อประโยชนสุข
ของมหาชน” แมหากผิดคําสาบานแลวก็ขอใหถูกถอดถอนแลราชวงศลมจม อยูไม
เกิน 10 ชั่ว” เรื่อง 10 ชั่วนี้เปนที่มาของสิ่งที่เรียกวา ทศราชย แตไมไดหมายความวา
มี แค 10 รั ชกาล ขอให เพี ยงอยู ในราชธรรม ในฐานะพระเจ าแผ นดิ น พระองค
พระราชทานเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํ านาญ แก ขาราชการมากน อยตามลําดั บศักดิ์
(อํานาจ) และมีสิทธิ์เรียกผลประโยชน 1 ใน 10 จากโภคผลที่ราษฎรทําไดจากผืนนา
เปนราชพลี
อยางไรก็ตาม พระมหากษัตริยทรงอาศัยขาราชการชวยปกครองบานเมือง
จึงตองจัดสรรอํานาจการเมืองแกเสนามาตย ซึ่งนําไปสูการจัดตําแหนง โครงสราง
ระบบราชการที่เรียกวากรม และอํานาจการควบคุมกําลังพล สมัยกอนมีกรมเพียง
อยางเดียว แตแยกเปนกรมเล็กกรมใหญ กรมใหญคือ กรมทบูงการ (ทบวงการ)
เรียกอยางชาวบานวา เปนกรมมีโรงศาล กรมที่ไมมีโรงศาลเปนสวนหนึ่งของกรม
ใหญ อยางไรก็ตาม รากฐานทางการปกครองของชาติพันธุไทคือ ลําดับชั้นการ
ควบคุมกําลังพล นับแตนายสิบ นายซาว นายหาสิบ นายปาก ซึ่งเปนชนชั้น “นาย”
สวนเจาพัน เจาหมื่น เจาแสน เปนชนชัน้ เจาหรือเชื้อพระวงศ ในภายหลังเมื่อยศเฟอ
ความแตกตางของพวก “นาย” กับ “เจา” ไดเลือนลางลง แตในทางสัญลักษณยัง
ยกเจาใหเปนหัวหนาขาราชการที่เปนคนสามัญ
ในสมัย “ศรีอโยธยา” ตอนตนกอนรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ระบบ
การปกครองอาจยังสะเปะสะปะอยู แตเปนชวงเวลาแหงการขยายอํานาจ ทําให
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ขาราชการทหารมี บทบาทสูง และอาจทาทายพระราชอํ านาจได เชน กรณีของ
บุคคลที่พระราชพงศาวดารเรียกวา “เจาเสนาบดี” ที่ขัดแยงกับสมเด็จพระรามเจา
(กษัตริยองคที่ 4 แหงอาณาจักรอโยธยา) และไปเชิญเสด็จสมเด็จพระนครอินทร
จากสุพรรณบุรี มาครองราชยที่พระนครศรีอโยธยา ในจารึกที่คนพบใหมที่ดานขุน
ทด นครราชสีมา ไดกลาวถึงขุนไชยราชมงคลเทพผูไดรับพระราชโองการใหนําทัพ
ไปตีเมืองพระนครและเมืองใกลเคียงจนราบคาบวาเปน “เอกมนตรีพิเศษ” เมื่อตอน
อนิจกรรมขุนนางผูนี้ ซึ่งพระราชพงศาวดารเรียกวา พระยาเทพมงคลพฤทธามาตย
ไดรับพระราชทานโกฐทองกุดั่นหนึ่ง หรือทําการศพอยางเจา ในสมัยตอมาตําแหนง
นี้ไดเปลียนไปเปนตําแหนง “ออกญามหาอุปราช” มีสรอยนามวา “ชาติวรวงษ...
แสนญาธิราช” ซึ่งแปลวา “พระราชาผูยิ่งใหญแหงกองทัพ”
ผมเชื่ อวาพระเจาแผ นดินทรงระแวงนายทัพที่มีบารมี สูง จึงต องพยายาม
เปลี่ยนบทบาทของขุนนางตําแหนงนี้ และอาจไดเริ่มขึ้นตั้งแตในรัชกาลสมเด็จพระ
อินทราธิราช (บรมราชาธิราชที่ 2) แลว โดยการยกทานผูนี้ขึ้นไปสูตําแหนงพฤทธา
มาตย เพื่อปูทางแกการปรับเปลี่ยนระบบการปกครองในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถ นั่นคือ การแตงตั้งตําแหนงออกญาอุปราชเปนผูนําสูงสุดของขุนนางในเชิง
สัญลักษณ และแตงตั้งตําแหนงอัครมหาเสนาบดีเปนสองฝงคือ ฝายทหารและฝาย
พลเรือนเพื่อไมใหอํานาจไปรวมอยูที่ใครคนใดคนหนึ่ง ถือวาเปนการจัดสรรอํานาจ
โดยหนาที่ (functional responsibility) ยิ่งกวานั้นในสมัยหลังยังใหอัครมหาเสนาบดี
คานอํานาจกันดวยการแบงพื้นที่บังคับบัญชา (territorial responsibility) กลาโหม
ดู แลสั่ งการหั วเมื องปากใต ส วนมหาดไทดู แลหั วเมื องฝ ายเหนื อ ส วนออกญา
อุปราชตามบั นทึ กของโตเม ป เรส ชาวปอร ตุ เกส คื อ ราชเลขาธิ การ มี อํ านาจ
ประทับตราเอกสารสําคัญทัง้ หมดของราชอาณาจักร ชาวดัตชเทียบฐานะของทาน
เหมือน stadtholder ของฮอลแลนดในชวงการปกครองของ Maurice the Prince of
Orange นั่นคือเปนประธานสภาแผนดิน ตําแหนงนี้มีอยูตลอดประวัติศาสตรอยุธยา
แตแทบไมไดอยูในความรับรูของคนไทยสมัยหลัง
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ระบบการปกครองของอยุธยาเปนเรื่องซับซอนพอสมควร หลายทานอาจไม
ทราบวา การบริหารราชการแผนดินเปนอยางไร พระเจาแผนดินทรงแตงตั้งสภาที่
ปรึกษาสองสภา ที่เรียกวา ลูกขุน ณ ศาลา (ฝายการเมืองการปกครอง) และลูกขุน
ณ ศาลหลวง (ฝายนีติบัญญัติและพิจารณาคดี) ในบางครั้งพระเจาแผนดินโปรดให
พิจารณาป ญหารวมกัน ออกญาอุปราชในฐานะราชเลขาธิการคงเป นประธาน
ออกญาอุปราชอาจไมไดบังคับบัญชาใดๆ แลว แตเปนผูมีบารมีมาก จนกระทั่งถึง
เมื่อเร็วๆ นี้ DNA ทางวัฒนธรรมนี้ก็ยังอยูกับระบบราชการไทยแมเปลี่ยนกรอบไป
บาง ออกญาอุปราชคนล าสุ ดเพิ่ งถึ งแก อสั ญกรรมไปเมื่ออายุ 98 ป และได รั บ
พระราชทานเกี ยรติ ยศโกฐทองดั่ งขุ น ศรี ไชยราชมงคลเทพในสมั ย สมเด็ จ พระ
อินทราธิราช (บรมราชาธิ ราชที่ 2) เพราะฉะนั้ น ตําแหน ง “พฤทธามาตย” กั บ
“ประธานองคมนตรี” จึงมาจาก DNA เดียวกัน
ระบบราชการไทยมีโครงสรางที่คอนขางซับซอน ดังนี้
พระเจาแผนดิน
ออกญาอุปราช
สภาลูกขุน ณ ศาลา
(ฝายบริหาร-ปกครอง)

(ราชเลขาธิการ)

สภาลูกขุน ณ ศาลหลวง
(ฝายนีติบัญญัต)ิ
ประธานเสนาบดีสภาทั้งสอง

ออกญากลาโหม

นา 10000 เอกอุ

ออกญาจักรี

จตุสดมภ
(เวียง วัง คลัง และนา
นา 10000 ม.
เสนาบดี/มุขมนตรี 6
มุขมนตรีสายความมั่นคง (นา 5000)

เสนาบดีสายพิธีกรรม (นา 10000 ส.)

ออกพระอุไทยธรรม

ออกญาพระเสด็จ
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ออกพระเพทราชา (ขวา)

พระมหาราชครู

ออกพระสุรินทราชา (ซาย)
ออกพระเพชรพิไชย
ออกพระราชสุภาวดีฯ เจากรมพระสรัสวดี ขวา
ออกพระเทพาธิบดีฯ เจากรมพระสรัสวดี ซาย

เราทราบจากบทเรียนประวัติศาสตร ในโรงเรียนวา อั ครมหาเสนาบดีและ
จตุ สดมภ (“เสาทั้ ง 4”) มีบทบาทสํ าคัญต อระบบการปกครองของไทย แตการ
จัดสรรอํานาจทางการเมืองเปนเรื่องซับซอนกวานั้น เพราะพระเจาแผนดินทรง
คํานึงดวยความหวาดระแวงถึงเรื่องความมั่นคงของพระองคเองเปนใหญ มาตรการ
ที่ทรงใชปองกันมิใหขาราชการผูใดโดยเดนจนขึ้นมาเปนภัยไดมีหลายประการ เชน
เสนาบดีถูกสั่งใหทํางานที่ตรงขามกับกรอบหนาที่ (functional responsibility) โกษาธิ
บดีในยามสงครามสมัยหลัง อาจไดรับแตงตั้งเปนแมทัพไปราชการสงคราม ซึ่งทํา
ใหเสียไพรพลและทรัพยากรมาก การสับเปลี่ยนหนาที่และการจัดสรรผลประโยชน
ก็มีตัวอยางใหเห็นในสมัยสมเด็จพระนารายณฯ เสนาบดีกรมวังไดรับพระราชทาน
ใหมีหนาที่ ดูแลหัวเมืองชายฝงตะวันออก ซึ่งทํ าให ปรากฏสรอยนาม “อัครมหา
เสนาบดี” หรือการที่ออกญาพระเสด็จไดรับแตงตั้งเปนผูรักษาพระนครศรีอยุธยา
เมื่อเสด็จไปประทับที่ละโว เพราะไมไววางพระทัยอัครมหาเสนาบดี เปนตน
ในทางปฏิบัติ กรมวังซึ่งเปนกรมของพระเจาแผ นดินนาจะเปนกรมสําคั ญ
ที่สุด เพราะมีขาราชการระดับนา 10,000 ถึง 3 คน ระดับนา 5,000 อยูหลายคน
เปนบุคคลใกลชิดพระเจาอยูหัว
1 ดูแลขาราชการสายพิธีกรรม คือ สายสงฆและสายพราหมณ
2 ดู แลดานความมั่นคงส วนพระองค โดยเฉพาะกรมลอมพระราชวังและ
หนวยองครักษนารายณ และกรมพระคชบาล ซึ่งขึ้นตอพระเจาอยูหัว หนวยงานนี้
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เปนหนวยปฏิบัติงานประจํา (on active duty)
3 ดูแลพระคลังขางที่ พระราชทรัพยและผลประโยชนทางเศรษฐกิจของวัง
หลวง
4 ดูแลบาญชีไพรพล (บาญชีหางวาว) เพื่อตรวจสอบจํานวนไพรหลวงไพรสม
กําลัง และสํามะโนครัว
5 ดูแลศาลมรดก ซึ่งเกี่ยวกับการจัดการมรดกของขาราชการชั้นสูงและการ
ระบาดทรัพยสิน
เมื่อดูจากขอบเขตงานแลว กรมวังมีเขตอํานาจครอบคลุมยิ่งกวากรมอื่นๆ
อีกทั้งยุกระบัตรยังขึ้นตรงตอพระเจาอยูหัวโดยตรง รายจายของราชสํานักจึงมีมาก
โดยเฉพาะการใช จายด านความมั่ นคงและการมี กรมราชการฝ ายในซึ่ งใช ผู คน
จํานวนมาก มาตรการที่จะใหขาราชการจงรักภักดีมีหลายประการ เชน การจัดสรร
อํานาจการปกครองแบบคานอํานาจซึ่งกันกลาวคือ มีฝายซายและฝายขวาและมี
จางวางกํากับราชการกรมอีก กรมทบูงการมีปลัดทูลฉลองเปน “สายตรง” ของ
พระมหากษัตริย สวนมาตรการดานกฎหมายปรากฏอยูในกฏมนเทียรบาล พระไอย
การอาชญาหลวง พระไอยการกบฏศึก ซึ่งมีโทษอุกฤษฎถึงฟนคอ ริบเรือน (ริบราช
บาด) สํ า หรั บในหั ว เมื อ งราชสํ า นั กส งยุ กระบั ตร (ที่ ปรึ กษากฎหมายและการ
ปกครอง) ไปรวมเปนกรมการเมือง และที่สําคัญที่สุดคือ มาตรการดานพิธีกรรม
นั่นคือ การถือน้ําพระพิพัทสัจจาซึ่งขาราชการ (แมแตชาวตางชาติก็ขาดมิได)
ในปจจุ บัน เมื่ อพูดถึ งสถาบั นกษั ตริย สั งคมไทยยั งอยู ในพั นธนาการของ
ประวัติศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังทศวรรษ 2500 เปนตนมาดวยเหตุผลทาง
การเมือง เมื่อผู นําทหารเห็นวา สถาบันพระมหากษัตริ ยมีบทบาทเป นศูนยรวม
จิตใจของคนไทยสวนใหญ การฟนฟูพระราชพิธีตางๆ เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
เนนย้ําคานิยมของสังคมอนุรักษนิยม กระบวนการนี้ประสบความสําเร็จเพราะไพร
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สามัญชนโหยหาพระโพธิสัตว ผูซึ่งจะมาพาขามสังสารวัฎ ภาพที่ถูกสรางขึ้นพาเรา
ยอนกลับไปสูสมัยสุ โขทั ย ซึ่ งเป นภาพของกษัตริยในอุดมคติ พอขุนรามคํ าแหง
ประทับบนพระแทนมนังศิลาบาตรใหลูกเจาลูกขุนเขาคัลถือบานถือเมือง พระแทน
นี้เปนพระแทนเดียวกันกับที่สมเด็จพระสังฆราชปราชญรูธรรมหรือปูครูนั่งสวด
ธรรมแก ไ พร ฟ า ข า ไท จึ ง เป น สั ญ ลั กษณ ข องการจรรโลงกั น ระหว า งสถาบั น
พระมหากษัตริ ยกับศาสนจักร เมื่อรัชกาลที่ 9 ยังไม สวรรคต ได มีประเพณีการ
เสด็จออกมหาสมาคมให “ลูกเจาลูกขุน” เขาคัลฟงการ “สูดธรรม” ในรูปของการ
พระบรมราโชวาทและแนวพระราชดําริตางๆ พระมหากษัตริยในอดีตทรงภูมิธรรม
อยางไร ราษฎรก็คาดหวังใหพระองคแสดงบทบาทอยางนั้นแมกาลเวลาจะผานไป
ในยุคสยามเกา ระบบการปกครองของไทยมี เอกลักษณ ตรงที่มีอัครมหา
เสนาบดี ส องคน ครั้ น ถึ ง ยุ ค “ประชาธิ ปไตยอุ ปโหลก” โดยหลั กการแล ว
พระมหากษัตริยทรงอยูใตรัฐธรรมนูญ มิอาจเขามามีสวนในการบริหารราชการ
แผนดินของรัฐบาลได กระนั้นก็ตาม ในฐานะพระโพธิสัตว พระเจาแผนดินทรงตอง
มีบทบาทในการบรรเทาทุกขพสกนิกร แตพระโพธิสัตวตองมาในรูปลักษณใหมใน
ฐานะ “กษั ต ริ ย นั กพั ฒ นา” และนี่ คื อ ที่ มาของ “โครงการพระราชดํ า ริ ” ซึ่ ง
บริหารงานอยางกวางขวางในดานตางๆ ควบคูไปกับหนวยงานปกติของรัฐบาล ทํา
ใหประเทศไทยเหมือนมีสองรัฐบาลทํางานขนานกันหรือในบางกรณีทับซอนกัน ใน
ขณะเดียวกัน ความคาดหวังของสังคมไทยสมัยกอนคือ พระมหากษัตริยนอกจาก
จะเปนนักรบแลว ยังตองเปนผูทรงภูมิปญญาอันประเสริฐรอบรูในสรรพวิชา ใน
ป จ จุ บั น ภาพลั ก ษณ นี้ ยั ง คงดํ า รงอยู เ พี ย งแต ก ารแสดงออกเปลี่ ย นไป และ
“โครงการพระราชดําริ” เปดโอกาสใหแก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” “ศาสตร
ของพระราชา” และพอหลวงของปวงชนชาวไทย
เมื่อครั้งอดีต นักประวัติศาสตรพอใจกลาวถึงการพึ่งพิงกันระหวางสถาบัน
พระมหากษัตริยและสถาบันสงฆ (อาณาจักรและพุทธจักร) แตในสังคมไทยรวม
สมัย สถาบันสงฆถูกแทนที่ดวยสถาบันทหาร ซึ่งแสวงหาความชอบธรรม (แตอาจไม
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ตองตามนีติธรรม) ดวยการสถาปนาตนเองเปนผูพิทักษลัทธิ “ราชภักดิ์ศักดินา” แต
ในยุคทุนนิยมใหมและเท็คโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม คนไทยมีโอกาสเทาเทียมกันใน
การรับรูขอมูลขาวสาร และใชวิจารณญาณตัดสินวา ภาพลักษณที่พยายามยัดเยียด
กับความจริงนั้นเปนเรื่องเดียวกันหรือไม ในทัศนะของคนรุนใหมกิจกรรมที่โหมทํา
เพื่อจรรโลงลัทธิ “ราชภักดิ์ศักดินา” เปนเรื่องตกยุคและทําใหเกิดกระแสตาน ผม
มองเห็นวา พระราชพิธีแสดงความจงรักภักดี เชน การถือน้ําพระพิพัทสัจจายังอยู
กับระบบราชการมาจนถึงปจจุบันแมวารูปแบบเปลี่ยนไป เพราะในวันที่ 4 ธันวาคม
ของทุกป หนวยงานราชการทุกแหงตองพิธีถวายสัตยปฏิญาณ โดยถือเปน “ไฟท
บังคับ” มีขอนาสังเกตวา ในสมัยปลายรัชกาลที่ 5 เปนตนมา พระราชพิธีถือน้ํา
พระพิ พั ทสั จ จานอกจากเป น พิ ธี ก รรมศั กดิ์ สิ ทธิ์ แ ล ว ยั ง สะท อ นให เห็ น ความ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมดวย เพราะไดกลายเปนงานชุมนุมทางสังคมที่มีชีวิตชีวา
บรรดาสตรีชั้นสูงรอวันดังกลาวเพื่อจะแตงแงแปรโฉมมาประชันกัน ไมตางจากงาน
สโมสรสันนิบาตที่รัฐบาลจัดขึ้นในปจจุบัน
หากนิย ามคํา วา พรรค ก็ คงหมายถึง กลุมผูมีผลประโยชน รวมกั น สว น
พรรคการเมืองยอมหมายถึง กลุมที่มีผลไดผลเสียในกิจการบานเมือง พรรคหรือ
กลุมการเมืองไมจําเปนตองจํากัดอยูกับเงื่อนไขการลงทะเบียนหรือไมลงทะเบียน
ถาถามวาพรรคใดมีบทบาทและอิทธิพลมากที่สุดในประวัติศาสตรไทยยุคใหม
คําตอบที่ชัดเจนคือ พรรคทหารเพราะไดเขามากําหนดเสนทางการเมืองของไทย
หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2475 จนถึงปจจุบัน
ในสมัยอยุธยาพระเจ าแผ นดิน ทรงตระหนักถึงภั ยของอัค รมหาเสนาบดี
(จั กรี และกลาโหม) และไพรส มในสั งกั ด การจัด สรรอํ า นาจหนา ที่ (functional
responsibility) และพื้นที่ปกครอง (territorial responsibility) ทําใหอํานาจและไพร
พลไมไปกองที่อัครมหาเสนาบดีฝายใดฝายหนึ่ง นอกจากนั้นบางครั้งก็มีการไขว
หนาที่ เชน โปรดใหออกญาจักรีหรือโกษาธิบดี แทนที่จะเปนออกญากลาโหมไป
ทําหนาที่การสงคราม อยางไรก็ตาม การปฎิรูปการปกครองประเทศสยามครั้ง
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รัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2435 ตามแบบตะวันตก ทํ าใหอํ านาจของฝายกลาโหมเป น
ปกแผนและมีขอบเขตหนาที่ชัดเจน ตาม funcgtional responsibility เนื่องจากถือ
อาวุธและมีสายการบังคับบัญชาแบบกองทัพสมัยใหม ผูนําทหารจึงเปนหัวหนา
พรรคการเมืองที่เขมแข็งที่สุดและมีการสืบทอดอํานาจจากรุนหนึ่งไปอีกรุนหนึ่ง
ในขณะที่ พ รรคการเมื อ งฝ า ยราษฎรเป น เบี้ ย หั ว แตกและอ อ นแอ ซ้ํ า ขาด
อุดมการณที่ชัดเจนและตอรองผลประโยชนกัน พรรคทหารจําเปนตองแทรกแซง
ทางการเมืองเพือ่ รักษาผลประโยชนแฝงทางเศรษฐกิจ เชน รัฐวิสาหกิจ และการ
ทําธุรกิจที่ ไมใชกิจของทหารเลย เชน สถานีโทรทัศน สถานีวิทยุ ซึ่ง เปนแหล ง
รายไดซึ่งไมทราบวาไปตกอยูในกระเปาใคร เพราะอยูนอกเหนือการตรวจสอบที่
โปรงใส อยางที่นักการเมืองรุนใหมหยิบยกมาอภิปราย
ถาจะมองการเมืองไทยปจจุบันวาเชื่อมโยงกับอดีตแลว มีประเด็นใหอภิปราย
ไดมาก ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย การปกครองแยกเปนสวนกลางและหัว
เมือง ในสวนกลางขาราชการเติบโตขึ้นมาในระบบปดซึ่งอยูบนพื้นฐานการสืบสาย
สกุล หรือการฝากเขาฝกงานในกรมมหาดเล็กหลวง ขาราชการจึงอยูในกลุมผูดี
ขาราชการชั้นสูงสรางเครือขายการแตงงานระหวางตระกูลผูดี ในขณะที่ขอกําหนด
เรื่ อ ง วั ย วุ ฒิ คุ ณ วุ ฒิ ชาติ วุ ฒิ และป ญ ญาวุ ฒิ ทํ า ให ส ามั ญ ชนจะไต เต า เป น
ขาราชการระดับสูงไดยาก นอกจากทําคุณความดีจนไดบําเหน็จ อยางเชนในยาม
สงคราม สวนระบบการจัดการปกครองหัวเมือง ตามพระไอยการเกาแบบเมืองเอก
เมืองโทและเมืองตรีนั้น ทานตองเขาใจวา เมืองตรีมีความสําคัญที่สุดเหตุที่อยูราย
รอบราชธานี เ ป น กํ า ลั ง ของราชสํ า นั ก ส ว นเมื อ งเอก (ซึ่ ง มี เ พี ย งสองเมื อ ง
นครศรีธรรมราชและพิษณุโลก) กับเมืองโท (นครราชสีมากับตะนาวศรีและเมือง
อนุวงศเกาไมกี่เมืองในภาคกลาง) ไมไดถูกแทรกแซงมาก ตราบใดที่ไมไดทาทาย
อํานาจของราชสํานัก ตามปกติแลว ตําแหนงเจาเมืองจะถายทอดอยูในตระกูล โดย
ที่ราชสํานักใหการรับรอง ในบางกรณีที่เกิดปญหา ขุนนางสวนกลางบางคนจะถูก
แตงตั้งไปเปนเจาเมืองในสวนภูมิภาค แตขาราชการที่ไดรับมอบหมายมักอิดเอื้อน ยุ
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กระบัตรหรือผูตรวจราชการประจํา ซึ่งพระเจาแผนดินสงไปจากเมืองหลวงเพื่อจับ
ตาดูเจาเมืองกลับผูกสัมพันธทางการเมืองกับเจาเมืองเปนเครือขายที่กวางขวาง
เพราะตอมาบรรดายุกระบัตรมักเติบโตในสายราชการที่เมืองหลวง ถาเขาใจบริบท
ทางการเมืองการปกครองของไทย ทานยอมเขาใจการขึ้นมามีบารมีของรัชกาลที่ 1
ผูเปนยุกระบัตรเกาและมีสายสัมพันธเชื่อมโยงกับขาราชการตางๆ เมื่อเทียบกับ
สมเด็จพระเจากรุงธนบุรี (ซึ่งมีภูมิหลังเปนพอคาเชื้อสายจีน)
การหยิบยกเรื่องนี้มากลาวเพื่อใหเขาใจวา ระบบราชการสวนหัวเมืองเปน
รากฐานของนายหัวการเมือง (politico-territorial lords) หรือหัวหนาพรรคการเมือง
ในสวนภูมิภาค เจาถิ่นการเมืองเปนผูมีบารมีหรืออิทธิพลเปนที่ยอมรับของชุมชน
เพราะในสมัยกอนนอกจากสงสวยสาอากรแลว เจาเมืองมี อิสระคอนขางมาก เมื่อ
ประเทศไทยเขาสูยุคประชาธิปไตย อํานาจฝายปกครองหรือบริหารอยูในมือของ
ขาราชการประจําทั้งฝายพลเรือนและฝายทหาร สวนอํานาจนีติบัญญัติอยูในมือ
นักการเมืองกับสาวก (ขาราชการการเมือง) ความจริงแลว นักการเมืองควรยุ ง
เกี่ยวอยูกับประเด็นปญหาระดับชาติที่อภิปรายกันในรัฐสภา ซึ่งเปนเรื่องนีติบัญญัติ
สวนการบริหารราชการทองถิ่นมีองคการบริหารสวนจังหวัดและสวนตําบลดูแล
แกไขอยูแลว แตชุมชนฉลาดพอที่จะสนับสนุนนักการเมืองทองถิ่นที่ปรับฐานะไป
เปนนักการเมืองที่มีบารมีระดับชาติ ทั้งนี้เพื่อคานอํานาจขาราชการประจําที่ฉอฉล
รังแกประชาชน และเพื่อดึงประโยชนดานงบประมาณมาพัฒนาทองถิ่นได ในกรอบ
ของวั ฒนธรรมไทย ประชาชนในท องที่ มองนั กการเมื อ งว า พึ่ งพาได มากกว า
ขาราชการที่คงความเปนขุนนางศักดินา ดังนั้นจึงเกิดปรากฏการณ“ทุกปญหามา
หาเฉลิม” ซ้ํายังมองวาการชวงชิงงบประมาณมาสรางสาธารณูปโภคในทองถิ่นมี
ความสําคัญกวานโยบายการเมืองเฝอๆ “เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย” ที่ใชเปนยันตร
กันผีของทุกพรรค ดวยเหตุผลดังกลาวมานี้ “นายหัวการเมือง” (politico-territorial
lords) จึงเกิดขึ้นที่สุพรรณบุรี สระแกว นครปฐม แพร พิจิตร บุรีรัมย นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช และที่อื่ นๆ” ในความพยายามสรางพรรคการเมืองระดับชาติ
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พรรคใหญที่ตั้งมานานยังคงลมเหลว เชน พรรคประชาธิปด/ประชาธิปด) ก็ยังคง
ภาพลักษณของการเปนพรรคคนใต พรรคชาติกู ก็มุงรักษาฐานการเมืองในลุมน้ํา
เจาพระยา พรรคภูมิใจกัญชา ยึดอีสานใต พลังของวัฒนธรรมการเมืองไทยแสดง
ออกมาอยางชัดเจนเมื่อพรรคพลังรถถังพยายามสรางนีติธรรมโดยดึงเอา “นายหัว
การเมือง” และพรรคไม ประดั บเข ามา แตต องปวดหัวกับข อตอรองของนายหั ว
การเมืองจากภูมิภาคตางๆ
นักสังเกตการณคงเห็นดวยกับผมวา ตั้งแตหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองใน
พ.ศ. 2475 เปนตนมา มีประเด็นนาอภิปรายสองประการคือ
ประการแรก พัฒนาการทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของไทยไดเปนไป
อยางลุมๆ ดอนๆ การยึดอํานาจของพรรคพลังรถถังครั้งแลวครั้งเลา ซึ่งมาพรอม
กับ “ราชภักดิ์ศักดินานิยม” จบลงดวยการหายไปของคําวา “ประชาธิปไตย” ในคํา
ขวัญของคณะราษฎร และการหายไปของหมุดสัญลักษณ ซึ่งทําใหผูนําพรรคพลัง
รถถังเขามาเก็บเกี่ยวสรรพประโยชนในวงการเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจ
ประการที่สอง ความสําเร็จของพรรคไทยรักไทยและพรรคอนาคตใหมเปน
ปรากฏการณของกลุมการเมืองที่นาสนใจอยางยิ่ง นับเปนครั้งแรกที่พรรคทั้งสอง
แนวทางที่ เ ป น นโยบายระดั บ ชาติ (national platform) ที่ มี เป า หมายชั ด เจน
ความสําเร็จของพรรคไทยรักไทยมาจากการรวมมือกัน ระหวางตัวแทนของกลุม
ทุนนิยมกับกลุมนักจรยุทธคืนเมือง ซึ่งรูจิตวิทยาสังคมดี ประชานิยมที่เปนรูปธรรม
เชน 30 บาทรักษาทุกโรค กองทุนหมูบาน โครงการหนึ่งผลิตภัณฑหนึ่งตําบล การ
ปราบปรามยาเสพติด และการจํานําขาว ตอบสนองความคาดหวังของชาวบานที่รอ
คอยพระโพธิสัตว (แมจะเปนพระโพธิสัตวจําแลงหรือไมจําแลงก็ดี) เสด็จมาโปรด
ผมมี ประสบการณจากการสอบถามชาวบานวา เลื อกพรรคนี้ เพราะซื้อเสียงใช
หรือไม ชาวบานบอกวา ทุกพรรคก็แจกเงินทั้งนั้น ใครใหมาก็รับเพราะเงิน 500
บาทมีความหมายสําหรับคนจน และเมื่อถามวาถาพรรคไทยรักไทยไมแจกเงินจะ
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เลือกหรือไม ชาวบานตอบวา จะยังคงเลือกเพราะชอบนโยบายปราบปรามการคา
และเสพยาเสพติด เหตุผลคือ ลูกหลานติดยาเสพติดไปกันหมดทั้งชุมชนแลว และ
ยุคทักษิณแทบไมมียาเสพติดเหลือเลย กลาวงายๆ คือ นโยบายตอบโจทยชาวบาน
และมีผลงานเปนรูปธรรม
นอกจากเรื่องนโยบายประชานิยม ภูมิหลังทางประวัติศาสตรยังมีสวนอธิบาย
ความสําเร็จของพรรคไทยรักไทยในภาคเหนือและภาคอีสานดวย ทั้งที่ทั้งสองภาคนี้
มีพัฒนาการทางประวัติศาสตรที่แตกตางกัน ภาคเหนือทั้งหมดเคยอยูในอํานาจ
ของอาณาจั กรเชียงใหม ซึ่ งดํ ารงอยู ยาวนานหลายร อยป มีสถาบั นกษั ตริ ย ทั้ ง
ราชวงศและอนุราชวงศ มีอัตลักษณทางวัฒนธรรมของอนุรัฐ (small states) หลาย
แหง การลิดรอนอํานาจของเจาประเทศราชและการยกเลิกสถาบันกษัตริยลานนา
เปนกระบวนการครอบงําทางการเมืองและวัฒนธรรมที่มองขามไปเสียมิได และ
สงผลกระทบตอความรูสึกชาวลานอยูลึกๆ ความพยายามรือฟนอัตลักษณของ
เมืองเหนือในยุคใหม ทําใหเกิดการโหยหาผูนําที่สามารถเปนสัญลักษณของลานนา
และการรื้อฟน “สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลานนา” ปรากฏการณคนเสื้อ
แดงที่สนับสนุนนายหัวการเมืองที่เชื่อมโยงกับทองที่ในทางใดทางหนึ่งจึงเปนสิ่งที่
เขาใจได
อีสานเป นกรณีที่ ตรงขามกัน ภูมิภาคนี้ไม เคยเป นที่ตั้ งรัฐใหญและเพิ่ งถู ก
ผนวกเข ากับประเทศสยามในสมัยรัชกาลที่ 3 ในทางวั ฒนธรรม ชาวอี สานรูสึ ก
ผูกพันกับลาว โดยเฉพาะในขอบเขต 60 กิโลเมตรฝงขวาน้ําโขง และคนอีสานก็
เหมือนกับคนลาวทั่วไปที่ไมพอใจประวัติศาสตรนิพนธไทยที่เหยียดหยามเจาอนุวงศ
เวี ยงจั นทน ซึ่ งเป นวี รบุรุ ษในทั ศนะของลาว คนภาคกลางมองว าอี สานกันดาร
ยากจน ลาหลัง แหงแลงจนตองตําน้ํากิน และคนยังเขาใจเรื่องทุงกุลารองไหอยาง
ผิดๆ ความยากจนและพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ลาหลังกวาภาคอื่น ทําใหชาว
อีสานตองการพระโพธิสัตวมาโปรดและปลดปลอย บริบททางประวัติศาสตรชวยให
ทักษิณ ชินวัตรเขามาเลนบทบาทนี้ พรอมดวยนโยบายประชานิยมที่เปนรูปธรรม
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และเห็นผลทันตา ตางจากโครงการพระราชดําริที่มุงพัฒนาชุมชนเฉพาะแหงทั่ว
ประเทศแบบยั่งยืน
จากการวิเคราะหขางบน ผมตองการบอกวา คนเหนือและคนอีสานไมใชคน
โง นโยบายประชานิยมของทักษิณ ชินวัตรเปนสิ่งที่ขายออก และอยูในความทรงจํา
ของคนไทยในสองภาคดังกลาว แมวาพรรคไทยรักไทยจะถูกโจมตีในเรื่องคอรัปชั่น
อยางหนัก แตชาวบานไมเสื่อมศรัทธาเพราะเชื่อวา พรรคอื่นๆ ก็คอรัปชันไมนอย
กวากัน ดังนั้น โอกาสที่พรรคอื่นจะเขาไปแบงพื้นที่ทางการเมืองจึงเปนไปไดนอย
มาก ถึงแมวาจะไดลอกขอสอบนโยบายประชานิยมไปทําในรูปแบบอื่นก็ตาม
ความสําเร็จของพรรคอนาคตใหม (หรืออนาคตหมดเพราะถูกยุบ) อยางเกิน
คาดในการเลือกตั้งครั้งหลังสุด เปนเครื่องบงชี้วา เท็คโนโลยีและคนรุนใหมไดพา
สังคมไทยเข าสูอีกยุ คหนึ่ง สื่อโฆษณาชวนเชื่ อของรั ฐลดบทบาทลงในขณะที่สื่ อ
สั ง คมจากแหล ง ต า งๆ เป ดโลกข า วสาร (รวมทั้ ง เรื่ อ งต อ งห า ม) ให แ ก ทุ กคน
ผูติดตามขาวมีทางเลือกที่จะเมินขาวประเภทบังคับดูและโทรทัศนรวมการเฉพาะ
กิจไปดูชองอื่นๆ ซึ่งแสดงวาคนไทยมีความตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้นและไมถูกจูง
จมูกไดงาย ประเด็นหาเสียงของพรรคอนาคตใหม ซึ่ง แฝงนัยตอตานลัทธิ “ราช
ภักดิ์ศักดินานิยม” สามารถเรียกคะแนนนิยมไดจากคนรุนใหมโดยเฉพาะนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัย ผูตองการประชาธิปไดย และผูตอตานรัฐธรรมนูญฉบับที่นีติบริก
รสนองงานจัดทําเพื่อการสืบอํานาจของนายหัวพรรคพลังรถถัง พรอมกันนั้นยัง
เรียกรองความเสมอภาคทางสังคม และเสรีภาพในการแสดงออกโดยไมถูกคุกคาม
ทิ ศ ทางการเมื อ งไทยในป จ จุ บั น ถู ก กํ า หนดโดยป จ จั ย หลายประการ
โดยเฉพาะภูมิหลังทางประวัติศาสตร บทบาทของพรรคพลังรถถังและอิทธิพลของ
“ราชภักดิ์ศักดินา” ทําใหนึกถึงพระไอยการอาชญาหลวง และพระไอยการกบถศึก
ของสมัยอยุธยา ที่มีเจตนารมณในการรักษาความมั่นคงของสถาบันกษัตริยและ
ความสงบเรียบรอยของบานเมือง การปองกันไมใหบานเมืองวุนวาายเปน “จุลาจล”
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เปนเงื่อนไขสําคัญของผูมีอํานาจที่ตรากฎหมายออกมารองรับ เชน มาตรา 17 ใน
สมัยรัฐบาลเผด็การจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต มาตรา 44 ของพลเอกประยุทธ จันทร
โอชา และมาตรา 112 ในรั ฐธรรมนู ญฉบั บลาสุ ด อย างไรก็ ตาม เราตองเข าใจ
ความคิดของชาวบานผูอ ยูในโลกแหงความเปนจริงในอีกแงมุมหนึ่ง และไมยัดเยียด
อุ ดมคติ ของนั กวิ ชาการบนหอคอยงาช า ง คนเดิ น ถนนหลายท า นชมชอบจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชตดวยคําพูดที่วา “จะมีรัฐธรรมนูญหรือการเลือกตั้งหรือไม ไมใช
เรื่องสํ าคั ญ ขอใหฉันเดินออกไปนอกบ านแล วไม ถูกขมขืนเป นพอใจ” ดั งนั้ นช อ
ดอกไมที่พรรคพลังรถถังไดรับในชวงแรกหลังการยึดอํานาจ เปนการแสดงความชื่น
ชมวีรบุรุษที่ไดเขามายุติความวุนวายอันเนื่องมาจากการชุมนุมและวิวาทบททาง
การเมือง แตประชาชนในปจจุบันพอใจใหบทบาทแกพรรคพลังงมรถถังเพียงแคนั้น
เพราะเรื่องการบานการเมืองนั้น ตามกติกาแลวควรเปนหนาที่ของนักการเมือง
การที่ “คณะราษฏร 2563” และพั น ธมิ ต รซึ่ ง ต อ ต า นรั ฐ บาลชุ ด อุ มคนคดและ
รัฐธรรมนูญฉบับประชาธิปตาย สามารถจุดประกายการลุกฮือของมวลชนไดชวง
ระยะเวลาหนึ่ง แตจะพายภัยตนเองจากยุทธศาสตรของพรรคพลั งรถถัง ในการ
ปลอยใหผูประทวงปฏิบัติการยืดเยื้อ โดยไมใชกําลังเขาสลายการชุมนุมหรือกระทํา
รัฐประหาร แตจะแกปญหาเฉพาะหนาไมใหรุนแรงเทานั้น จนในที่สุดคนเมืองที่ตอง
ทํามาหากินและไดรับผลกระทบจากการสัญจรไปมารูสึกถึงการสะดุด (disruption)
และหันมาตอตานการชุมนุมที่ถูกมองวาไรเหตุผล ไรรสนิยม (การใชผรุสวาจาอยาง
ฟุยเพือย) และมุงรายตอสถาบันกษัตริยที่ผูยึดมั่นในลัทธิ “ราชภักดิ์ศักดินา” เห็น
วาควรรักษาไวดวยเหตุผลดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
วิกฤตศรัทธาการเมืองไทยในชวงสามทศวรรษที่ผานมา เกี่ยวของกับประเด็น
สําคัญสองประการ ประการแรก คื อ วิ กฤตผูนํา และประการที่ สอง คือ วิกฤต
องคกรอิสระทางการเมือง ประการแรก สังคมไทยเผชิญกับวิกฤตผูนําทางการเมือง
มาโดยตลอด อันเปนผลมาจากการรัฐประหารบอยครั้ง และการขาดเสถียรภาพ
ทางการเมือง (ยกเวนในยุค “ออกญาอุปราช” พลเอกเปรม ติณสูลานนท แตหมอม
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ราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมชกลาววา ทานทําตัวเปนวังหนา)
ผูนําที่ดหี มายถึงคนที่เปนผูนําของประชาชน คลุกคลีกับประชาชน อยางเชน
ประธานเหมาเจอตง หรือลุงโฮจีมินห เปนแมแบบใหแกชาติจีนและเวียดนาม เมื่อ
ครั้งสงครามกลางเมืองระหวางพรรคคอมมิวนิสตและพรรคกั๋วะหมินตั๋งยังดําเนิน
อยู กองทัพประชาชนถูกรุกไลและถอยไปอยูที่ยูนนานในสภาพย่ําแย กองกําลังแทบ
ไมมีเสบียง ในชวงพักทัพทหารคนสนิทนําสํารับอาหารไปใหแกประธานเหมา ทาน
ประธานถามวา ไพรพลไดรับปนสวนอาหารหรือยัง ทหารรับใชบอกวา เสบียงมี
นอยไมพอแบงปน ทานจึงสั่งใหแบงสวนของทานไปใหแกทหาร ถือวารวมทุกขรวม
สุขกัน ขางฝายลุงโฮจีมินหเปนแบบอยางของผูรักชาติและสมถะ รวมทุกขรวมสุข
กับทหารและประชาชน ทานเหลานี้เปน role model ที่ไดรับความนับถือจากคนใน
ชาติ ผูนําที่ดีไมจําเปนตองจบการศึกษาจากอ็อกซฟอรดหรือเคมบริดจ (เพราะ
กลุมอ็อกซฟอรดในสภาที่ลอนดอนไดใชน้ําลายทําใหอังกฤษพินาศจากการออก
จากสหภาพยุโรป) แตตองเปนคนที่รูศักยภาพของตนเองและรูจักใชคน ในแงนี้จอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต (แมเปนเผด็จการ), “ออกญาอุปราช” และนายอานันท ปนยา
รชุน ประสบความสําเร็จในประเด็นนี้ในระดับหนึ่ง ในขณะที่ยุคของนายกรัฐมนตรี
รั บเชิ ญ พลเอกสุ รยุ ทธ จุ ล านนท กลั บเป น ความสู ญ เปล า โดยสิ้ น เชิ ง ซึ่ งเป น
ประจักษพยานว า ผูนําที่มาจากสายทหารบริ หารบ านเมื องไมเปน หกป ภายใต
พรรคพลังรถถังที่เพิ่งผานไป การเมืองไทยถอยหลังเขาคลอง และแมน้ํา หาสาย
กลายเปนน้ําเนา สัญญาที่ตั้งไวกับตัวเองวา จะเขามาปราบโกงก็กลายเปนผูพิทักษ
คนโกงเสียเอง ไมวาเรื่องนาฬิกาเพื่อนใหยืม หรือแตงตั้งคนที่มีมลทินเคยติดคุกใน
ตางประเทศเปนรัฐมนตรี ขัดสายตาคนดู การที่รอยโทโทรมนัส พรหมเผา (ยศตาม
สํานักขาวอิสราสืบคนมา) ผูซึ่งควรถูกพรหมเผาเปนผุยผงไปแลว ยังโสมนัสอยูได
ภายใตรัฐบาลปจจุบันเปนการบงชี้ระดับจริยธรรมของนีติบริกรและนักการเมือง
ไทย
ประการที่สอง การจัดตั้งองคกรอิสระที่เกี่ยวของกับการเมือง เชน สํานักงาน
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คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุ จริ ตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ผู ตรวจการ
แผนดินของรัฐสภา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ น ดิ น แลศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 แสดงใหเห็นวิกฤตศรัทธาที่ประชาชนมีตอ
นักการเมืองและขาราชการ นักปราชญ ลัทธิเตาให ขอคิดว า ยิ่งมีกฎหมายมาก
เทาใดยอมแสดงวา สังคมนั้นมีผูกระทําผิดมากเทานั้น เพราะกฎหมายตราออกมา
แกปญหาที่เกิดขึ้นแลว ยิ่งมีคําสอนมากเทาใดหมายความวา สังคมขาดจริยธรรม
คุณธรรมมากเทานั้น เมืองไทยมีทั้งสองสิ่งนี้มาก ในอินเดียโบราณ คัมภีรมานว
ธรรมศาสนตรมี 18 มูลคดี ของไทยมาเพิ่มเปน 29 มูลคดี พระไอยการเกาสมัย
อยุธยามีมากเปนกอง ผูชําระครั้งรัชกาลที่ 1 บอกวาไดมาเพียง 1 ใน 9 สวน 10
สวน ถาหักลบไปบางก็ยังมากจนอานไมหวาดไมไหว ผมอานประมวลกฎหมายจุล
ศักราช 1166 แลว เนื้อหาครอบคลุมเกือบทุกเรื่อง ในปจจุบันกระบวนการยุติธรรม
เราใชระบบศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฏีกาพิจารณาคดีแพงและคดีอาญา
เปนสายงานแนวดิ่ง แตในสมัยอยุธยาและกอนการปฏิรูปการยุ ติธรรมเปนแบบ
ตะวันตก ศาลทุกศาลเปนโรงศาลตามตระทรวงที่กําหนดในพระธรรมนู ญ ขาม
ตระทรวงกันไมได ผมตองอธิบายกอนวา คําวา ตระทรวง แปลวา ขอบเขตอํานาจ
ในการรับประทับฟองและพิจารณาความ เชน เรื่องความมรดกก็ตองไปฟองรองกัน
ทีศ่ าลมรดก ดวยเหตุนี้ จึงไดมีการบัญญัติศัพท ธรรมนูญ ขึ้นมาจาก ธรฺม + อนฺุ
โญ (มาจาก ญา ธาตุ) ซึ่งแปลวา รูกฎหมาย หรือรูประทับฟอง เราเลิกประเพณีตั้ง
ศาลแบบนี้ไปนานแล ว กระนั้นก็ ตาม นี ติ กรไทยนํ าเอาการตั้งศาลเฉพาะทางนี้
กลับมาใหมในนามองคกรอิสระเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบทุจริตและความไมชอบมา
พากลตางๆ
เนื่องจากนักสิทธิ์ไดทํานายไวตั้งแตสมเด็จพระรามาธิบดี (อูทอง) ตั้งพระนคร
ศรีอโยธยาเปนราชธานีวา ชาวอโยธยามุสาวาทมาก หาความจริงนอย ผมจึงไมเชื่อ
วาองคกรอิสระเหลานี้จะแกไขปญหาคอรัปชันได คําวา ตุลาการวิวัฒน และผูมี
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บารมีนอกรัฐธรรมนูญ เกิดขึ้นเพราะวิกฤตศรัทธาในกระบวนการยุติธรรม ขอกลาว
วา คําวา ตุลาวิวัฒน ถูกสรางขึ้นมาและใชกันอยางผิดๆ แทนคําที่ถูกตองวา ตุลา
การวิบัติ ความเชื่อที่วาองคกรอิสระทํางานเปนอิสระจริงๆ นั้นเปนเรื่องเพอฝน คดี
แจงทรัพยสินอันเปนเท็จและรับสินบนที่พาดพิงถึงรองเลขาธิการป.ป.ช. และภรรยา
เปนตัวอยางที่ชัดเจนวาองคกรอิสระเปนองคกรที่ลมเหลว วิกฤตศรัทธายังมาจาก
ขอกังขาในกระบวนการคั ดเลือกกรรมการด วย ซึ่งเป นชองทางของการวางตั ว
บุคคลไวแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมจากภายใน ทานอาจรูสึกเศราสลดกับเรื่อง
นี้ซึ่งเปนเรื่องจริง ผูใหญทานหนึ่งที่ผมเคารพนับถือเลาใหผมฟงวา หลานชายของ
ท านซึ่ งเป น สถาปนิ กจบใหม ไฟแรง ได สมั ครเข าไปทํ างานในสํ านั กงานตํ ารวจ
แหงชาติ ขบวนการคอรัปชันภายในองคกรนั้น ไดขอใหเขาในฐานะสถาปนิกลงนาม
ตรวจรับสถานีตํารวจ ซึ่งไมไดสรางขึ้นจริง เขาไมยอมลงนามตามสั่ง จึงไดรับคําสั่ง
แตงตั้งใหไปประจํ าที่ภาคใต เขาลาออกจากราชการโดยทําเรื่ องรองเรียนไปยั ง
ป.ป.ช. ปรากฏวาเจาหนาที่ป.ป.ช ซึ่งรับผิดชอบไมทําอะไรเลย และยังขอใหถอน
เรื่องรองเรียนดวย เหตุเพราะเจาหนาที่นั้นไดเขามาทํางานดวยการย ายมาจาก
สํานักงานตํารวจแหงชาติ เพราะฉะนั้น ป.ป.ช. จึงมีอาการติดเชื้อจากเครือขายขาง
นอก แตทั้งนี้ไมไดแสดงนัยแบบเหมาเขงวาป.ป.ช. ปราศจากคนที่ซื่อสัตย
เท าที่ฟ งจากอาจารยวิ ชา มหาคุณ และดร. เมธี ครองแก ว ซึ่งเคยอยู ใน
ป.ป.ช. มากอน ผมรูสึกทึ่งในกลวิธีคอรัปชันที่ซับซอนซอนเงื่อนของนักการเมือง
และขาราชการไทย คดีรองเรียนมีจํานวนมากเกินกําลังของเจาหนาที่จะทําการ
สอบสวนไดทัน องคประกอบของกระบวนการยุ ติธรรมไทย คือ ตํารวจ อัยการ
ศาล และทณฑกรรม ลวนแตมีประเด็นใหวิพากษวิจารณไดมาก ถาตั้งคําถามอยาง
ดัดจริตเปนภาษาอังกฤษ “Are you being well served by the Thai legal system?”
คําตอบคงมุงไปที่ตํารวจเปนเปาหมายใหญเพราะอยูใกลชิดประชาชนและเปนผู
บังคับใชกฎหมาย แตเปาหมายหลักอยูที่อัยการ (ซึ่งสามารถเขียนสํานวนฟองให
ใครหลุดหรือใหใครลมก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยที่เสนอ อยางเชน กรณีฆาตกรรม
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อําพรางหมอผัสกรเมียหมอวิสุทธ และคดีบอสกระทิงแดง ซึ่งกําลังทําทาจะเงียบ)
การศาล (มีปญหาเรื่องการศึกษากอนการสอบคัดเลือกเปนผูพิพากษา) และทัณฑ
กรรม ซึ่งหละหลวมปลอยใหนักโทษสั่งการคายาเสพติดไดจากในคุก
วิกฤตการเมืองและกระบวนการยุติธรรมไมไดเกิดจากปญหากฎหมาย ชาว
ตางประเทศที่เขามาสยามในสมัยอยุธยากลาววา กฎหมายสยามเปนกฎหมายที่ดี
ที่สุดในบูรพาทิศ และเหมาะสมแกชาวสยามในระดับหนึ่ง เพียงแตมีปญหาเรื่องการ
บังคับใชกฎหมาย เมื่อค.ศ. 1718 อเล็กซานเดอร ฮามิลตันไดบันทึกวาเขาไดรบ
ความเปนธรรมจากตระลาการสยามในคดีความที่ขุนนางเชื้อสายอิหรานพยายาม
สรางเรื่องใสความ ระบบการฝกหัดตระลาการในสมัยโบราณใหความสําคัญแก
อินทภาษ หรือคําสอนจริยธรรมและศีลธรรมสําหรับตระลาการและผูพิพากษา ซึ่ง
ตอง “อยูในศีลในสัจ” และ “ตั้งมั่นในจตุรัสเที่ยงธรรม” เพราะไมเชนนั้นตองตก
นรกอเวจี นอกจากนี้ คู ความยั งสามารถอุธรได คํ าวาอุธรนี้แปลว ารองฟองว า
ตระลาการหรือผูพิพากษาไมเปนกลาง และขอเปลี่ยนผูพิพากษาได ในปจจุบัน ผู
พิพากษาแทบไมรูจักอินทภาษและกลายเปนผูศักดิ์สิทธิ์ที่แตะตองไมได เพราะมี
ข อหาหมิ่ นประมาทศาลเป นยั นตร กั นผี หากมองในแง ปรั ชญาอาจกล าวได ว า
รากเหงาของปญหาคือ กิเลส อํานาจ และจริยธรรมบกพรอง
ในสมัยโบราณ เมื่อกษัตริยพระองคใหมขึ้นครองราชยมักทรงสรางวัดประจํา
พระองคขึ้นใหมและทิ้งรางเจดียเกา ขุนนางที่มีอํานาจวาสนาเปนดั่งกัน ทําใหมีวัด
มากแตชํารุดหรือถูกทิ้งราง นักการเมืองมีพฤติกรรมทํานองเดียวกัน คือ พอใจที่จะ
เสนอเมกะโปรเจ็กทใหมเพียงเพื่อจะได signature fee เปนจํานวนมาก นักโกงเมือง
ชํานาญการฉลาดพอที่จะไมทิ้งหลักฐานไวเลย เชน มีเรื่องเลาวา เตี้ย ณ พันทุมวดี
ใช วิ ธี ย กนิ้ ว บอกจํ า นวนเปอร เ ซ น ต ที่ ต อ งการ ครั้ ง ที่ ดร. ริ ช าร ด สั น เข า เฝ า
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาอยางใกลชิด พระองคทรงปรารภวาทรงทราบดีวา ขุน
นางของพระองค ส วนใหญ เบี ยดบั ง พระราชทรั พย เมื่ อกล าวถึ งจริ ยธรรมของ
นักการเมืองแลว นึกถึงนิทานเรื่องหนึ่งวา ในโอกาสขึ้นปใหม รัฐมนตรีกระทรวง
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อุตสาหกรรมในรัฐบาลผูดีรัตนโกสินทร ไดรับของขวัญที่ผูประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมสงมาใหเปนสุรากลองหนึ่ง ครั้นเปดดูแลวเห็นเปนสุราขวดหนึ่งสวนที่
เหลือเปนธนบัตรใบละ 1,000 บาทผูกเปนมัดๆ เต็มกลอง ทานเก็บสุราขวดนั้นไว
แล ว สั่ ง ให นํ า เงิ น “ของขวั ญ ” ไปส ง คื น แก เจ า ของเดิ ม ถ าต อ มจริ ย ธรรมของ
นักการเมืองไมบกพรอง บานเมืองเราก็จักเจริญรุงเรืองกวานี้
การสํารวจขาวบนหนาหนังสือพิมพเพียงผานๆ เพียงพอสรุปไดวา คนไทย
กําลังผานหรือเชื่อวากําลังฝาวิกฤตเศรษฐกิจ (ความลมเหลวในการกาวลวงกับดัก
ประเทศรายไดปานกลาง และการที่ผูคนมีรายไดไมเพียงพอแกการดํารงชีพ และ
อื่ น ๆ) วิ กฤตการศึ กษา (มาตรฐานต่ํ า และขาดศั กยภาพที่ จ ะแข ง ขั น ในระดั บ
นานาชาติได การศึกษาที่ไมตอบสนองสังคมยุค AI ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
และธุรกิจการศึกษา) วิกฤตสาธารณสุข (สําหรับคนเดินถนนหามปวยหามไขเพราะ
อาจหัวใจวายเมื่อเห็นคารักษา) วิกฤตสังคม (การใชความรุนแรง ปญหายาเสพติด
ปญหาสังคมผูสูงอายุและโครงสรางประชากร พฤติกรรมเยาวชน เปนตน) และ
วิกฤติวัฒนธรรม (“สังคมกมหนา” คานิยมสังคมที่เปลี่ยนไป บริโภคนิยม ศาสนา
และความเชื่อ ศิลปกรรมและบันเทิง)
[3 อนาคตของประเทศไทย]
โจทยหลักของทานศาสตราจารยมิ่งสรรพ ขาวสะอาดทําใหผมหนักใจมาก คํา
วา “อนาคต” คือ ชวงเวลาขางหนา แตทานไมไดบอกวาเปนชวงเวลาครึ่งทศวรรษ
หรือหนึ่งทศวรรษ หรือจะเปนชวงแผนยุทธศาสตร 20 ป อยางที่พลเอกประยุทธ
จันทรโอชาและคณะที่ปรึกษาของทาน ตองการพาเราผานยุค 4.0 ไปขางหนา การ
ประกาศใชแผนระยะยาว 20 ปที่ทานหามรัฐบาลชุดหลังๆ แกไข เพียงแคคิดก็ผิด
แลว เพราะโลกดิจิทลและเท็คโนโลยี เปลี่ยนแปลงเร็วมากจนเราวิ่งตามแทบไมทัน
และไมทราบวาภายใน 5 ปขางหนารัฐนาวาสยามจะกําลังฝาคลื่นลมของยุค 5.0 &
AI+ ไปอยางไร
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คุ ณลั กษณะของคนไทย ที่ แทบไม เคยเปลี่ ยนแปลงไม ว าโลกการสื่ อสาร
และเท็คโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร คือ การสืบทอด DNA ทางวัฒนธรรมซึ่ง
ทํางานของมันอยางซื่อสัตย ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย ยามเกิดทุพภิกขภัย
พระเจาแผนดินโปรดใหสรางโรงฉอทาน ครั้นมาถึงปจจุบัน รัฐบาลพลเอกประยุทธ
จันทรโอชาไดตั้งโรงทานประชานิยมโปรยเงิน ทันทีที่เงิน 1,000 บาทออกจากตูเงิน
ดวน เงินนั้นก็จะเขาไปบํารุงกองสลากกินแบงของรัฐบาลเกือบจะทันที หมุนเวียน
เอาเงินกลับมาสูรัฐบาลใหม ทานทั้งหลาย ณ ที่นี้คงเห็นดวยกับผมวา หวยรัฐบาลมี
นัยสําคัญทั้งทางเศรษฐกิจ จิตวิทยา และวัฒนธรรม เงินหมุนเวียนที่เกี่ยวกับหวยรัฐ
และหวยใตดินอาจสูงหลายพันลานบาท เหตุผลทางจิตวิทยาคือ ในสภาพทุกขยาก
ทางเศรษฐกิ จ หลายคนอยากเสี่ ยงโชคเพื่อรวยลั ด ถือวาเป นส วนหนึ่ งของการ
สงเสริมการพนัน ในสมัยกอนชาวสยาม (โดยเฉพาะผูหญิง) ชอบเลนการพนันมาก
บางทีถึงกับขายตัวยอมเปนทาสเชิงกระยาดอกเบี้ยก็มี
ในทางวัฒนธรรมการซื้อสลากกินแบง ชวยใหกําลังแกความเชื่อเรื่องโชคลาง
และความงมงาย เชน การจับจองหมายเลขรถของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ ชินวัตร
และประยุทธ จันทรโอชา เปนตน ตอใหเราเขาสูมหายุค 6.0 วิทยาศาสตรและเท็ค
โนโลยีก็ไมมีวันเอาชนะความเชื่อเรื่องโชคลางและไสยศาสตรได เพราะรัฐมนตรี
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร ก อ นเข า รั บ ตํ า แหน ง ก็ ต อ งไปไหว พ ระพรหมเจ า ที่
เชนเดียวกับมหาเศรษฐีซื้อรถราคาแพงมาก็ตองไปหาหลวงพอใหเจิมรถให
เพื่อนรุนอาวุโสของผมทานหนึ่งซึ่งเคยบวชเรียนมานาน แตสึกออกมาเลา
เรียนจนเปนภายหลังเปนรองศาสตราจารย เลาใหผมฟงวาไปซื้อรถใหม ซื้อมาแลว
ภรรยาบอกวาใหนํารถไปใหหลวงพอเจิม เจาคุณเพื่อนผมบอกไมตองเพราะทาน
เองเคยบวชพระมาก อ น เป น เรื่ อ งงมงายส ง เสริ มไสยพาณิ ชย ทํ า ให พระภิ กษุ
ประพฤตินอกพระวินัย ภรรยาทานบนกระแนะกระแหนทุกวันวา อุตสาหบวชเปน
พระหลายพรรษา เสียขาวสุกเขาใสบาตร ผลสุดทายก็ตองไปเจิมรถและเสียเงินไป
จํานวนหนึ่ง เรื่องจริงนี้สอนวาอยาขัดขวางความเชื่อของภรรยาเพราะเขาเปนใหญ

144
จากการตามสื่อสังคม ผมพอทราบวาบรรดานายหัวการเมืองตางมีหมอดูประจําตัว
ตั้งแตอดี ตนายกรั ฐมนตรี พั นตํ ารวจตรีทั กษิณ ชินวั ตรมาจนถึ งผู นํ ารั ฐบาลใน
ปจจุบัน ถือวาเปนการรับมรดกความเชื่อเรื่องโชคลางและโหราศาสตร ที่เริ่มตน
ตั้งแตครั้งคณะราษฎรเปนตนมา แตไมมีสิ่งใดทําใหผมอึ้งเทากับการที่รัฐบาลพรรค
พลังรถถังไดตั้งผูเชี่ยวชาญดานภูมิลักษณศาสตร (เฟงซุย) เปนหนึ่งในคณะทํางาน
ที่สํานักนายกรัฐมนตรีดวย!
เมื่อพูดถึงความสัมพันธทางสังคมของคนไทยแลว นักวิชาการจะตองหยิบยก
คําวา patron-client relationship มาอธิบายวาเปนปจจัยที่กําหนดพฤติกรรมของคน
ไทย คํานี้แปลกันวา “ระบบอุปถัมภ” ซึ่งใหความรูสึกวาเปนความสัมพันธระหวาง
เจ า กั บ ข า หรื อ นายกั บ ไพร คนที่ เ รี ย นประวั ติ ศ าสตร ไ ทยย อ มทราบว า
ความสั มพั นธ นี้ เกิ ดขึ้นจากระบบควบคุ มกํ าลั งคนของชาติ พันธุไททุกกลุ ม การ
พึ่งพิงกันนีเ้ ปนอัญมัญประโยชนซึ่งมีนัยทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การใช
เสนสายในระบบราชการและแมแตในองคกรเอกชน
การมองวันหนาของประเทศไทย ไมวาจะกึ่งทศวรรษหรือหนึ่งทศวรรษก็ดี
เราตองพยายามศึกษาวา คนไทยจักปรับตัวและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่กําลัง
เกิดขึ้นอยางไร สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงพระนิพนธวา ประเทศ
สยามอยู รอดมาได ดวยคุ ณธรรม (national virtues) 3 ประการ คื อ ความรั ก
อิสรภาพ ขันติธรรม และความฉลาดในการประสานประโยชน สถานการณโลก
ปจจุบันไดเปลี่ยนไปรวดเร็วกวาเมื่อกลางคริสตศตวรรษที่ 19 และอยูในบริบทที่
แตกตางกัน แลวคนไทยปจจุบันมีแนวคิดตางจากสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ
ภาพหรือไม
บริบทความเปลี่ยนแปลงที่เห็นเปนรูปธรรมคือ
1 ในทางการเมือง คนไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งคนรุนใหมมีความตื่นตัวทาง
การเมื อ งมากขึ้ น อั น เป น ผลมาจากของสื่ อ สั ง คมในโลกยุ ค โลกาภิ วั ต น และ
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ผลกระทบของการระบาดของโควิด-19 ใน พ.ศ. 2563 และ 2364 หรือยาวนาน
กวานั้น การตอตานการปลนประชาธิปไตยและแนวคิดแบบอนุรักษนิยม (ซึ่งอยูบน
พื้นฐานของการใหเหตุผลแบบเอาสีขางเขาถูและการอางอิงลัทธิ “ราชภักดิ์ศักดิ
นา”) ของพวกหัวกาวหนาจะดําเนินตอไป และทําใหการเมืองไทยขาดเสถียรภาพ
ในชวงกึ่งทศวรรษขางหนาหรือเกินกวานั้น สวนพรรคพลังรถถังจะตองรักษาอํานาจ
การเมื อ งไว เพื่ อให ได มาซึ่ ง งบประมาณจํ านวนมาก เพื่ อนํ าไปซื้ ออาวุ ธ ที่ ไม มี
ประสิทธิภาพในการสงครามยุค AI (ขอใหนึกถึง drone ที่อิหรานใชถลมโรงกลั่น
น้ํามันของซาอุดี อาระเบีย) การเรียกรองเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองยัง
จะเปนประเด็นใหญที่ไมหายไปจากการเมืองไทย นักการเมืองเองตองปรับตัวและ
ถูกสังคมตรวจสอบมากขึ้น แตอาจไมมีใครใหความเชื่อถือองคกรอิสระมากนัก
2 นอกเหนือจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลกอันเปนผลมาจากโดวิด-19
พัฒนาการดานเศรษฐกิจจากนวัตกรรมทางปญญาประดิษฐ (AI) จนทําใหรูปแบบ
ธุรกิจสมัยใหมเปลี่ยนแปลงและต องปรับตัวเปนอันมาก พนักงานจะถูกปรับลด
จํานวนลง ยกเวนในสาขาบริการการขนสงพัสดุ (logistics) ซึ่งเติบโตมารองรับธุรกิจ
สั่งซื้อของผานอินเทอรเนต เนื่องจากการคาออนไลนดึงดูดผูบริโภคระดับกลางลาง
ลงมา หางสรรพสินคาขนาดใหญและหรูหรายังคงรักษาสวนแบงทางการตลาดของ
ตนไวได เพราะมุงดึงดูดคนมีรายไดระดับบน และคนไทยมีวัฒนธรรมการใชจาย
อยางฟุยเฟอย อีกทั้งยังเปนศูนยรวมทางสังคม สวนเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) จะ
ทําใหไทยเปนเพียงฐานการผลิต หาไดเปนผูสรางนวัตกรรมไม ซ้ําจะเปนเบี้ยลางแก
จีน เกาหลี ไตหวัน ญี่ปุน และประเทศนายทุน โดยการสงผานเท็คโนโลยีชั้นสูงไม
เกิดขึ้นอย างที่คาดหวัง ภาคธุรกิจเกษตรกรรมยังคงลุมๆ ดอนๆ ในขณะที่ ภาค
บริการและการทองเที่ยวจะหมดชวงฟูฟาลง อันเปนผลมาจากโรคระบาดโควิด-19
และจากความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล อม และการละเลยมรดกวั ฒนธรรม
ตลอดจนความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยของนักทองเที่ยว ยกเวนเสียแตจะมี
การเปดประเทศใหนักทองเที่ยวเขามาไดใหม ในอนาคตอันใกล โครงสรางพื้นฐาน
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เชน รถไฟความเร็วสูงจะสงผลกระทบตอการดําเนินกิจการของสายการบินราคา
ถู ก ซึ่ งเป น การซ้ํ า เติ มความสู ญ เสี ย จากสถานการณ โรคระบาดโดวิ ด -19 แต
โครงการเหลานี้มักแฝงดวยคอรัปชันและประโยชนแอบแฝง ไมเคยโปรงใส เช น
การสรางเทอรมินัลใหมของสนามบินสุวรรณภูมิ และอื่นๆ ที่จะตามมาในอนาคต
เรื่องการบริหารงานเศรษฐกิจของรัฐบาล DNA ทางวัฒนธรรมเรื่องการโกง
และมุสาวาทยังคงทํางานอยูในองคาพยพของเกือบทุกองคกร ไมตองดูอื่นดูไกลไป
กวาการแกไขปญหาการบินไทย ซึ่งทําอะไรไมไดมากไปกวาการทอดปาทองโกขาย
และตะแบงเบี่ยงบายปญหาคอรัปชั่นที่ยังแกไมตก ในแงปรัชญา เราไมมีทางอธิบาย
ปรากฏการณนี้เปนอื่นไดนอกจากขอสรุปวา พัฒนาการของวัตถุนิยมไดกระตุน
ตอมกิเลศของคนไทยรุนใหมใหทํางานอยางไดผล สังคมไทยไดตกเปนเหยื่อของทุน
นิยมมากขึ้นเปนลําดับ จากการเริ่มเขาสูการเปนสังคมไรเงินตรา ในไมชาธนาคาร
จะหายไปกลายเปนเรื่องเลาในอดีต ในเมื่อผูคนสามารถทําธุรกรรมการเงินผาน
โทรศัทพมือถือได ผลพวงของระบบเครดิตจะทําใหหนี้สวนบุคคลและหนี้ครัวเรือน
สูงขึ้น
การเขายึดครองกลุมเทสโกโลตัสของกลุมทุนซีพีเมื่อเร็วๆ นี้ ชี้ชัดวา ระบบคา
ปลีกสมัยใหม (modern trade) จะไปกระจุกอยูกับตระกูลใหญไมกี่ตระกูล เทาที่
ผานมาธุรกิจขนาดยอมและขนาดกลางยังเติบโตต่ํากวาความคาดหมาย แตเชื่อวา
คนรุนใหมที่มีความคิดอิสระจะหันมาสูชองทางนี้มากขึ้น
เมื่อกล าวถึงพาณิชยกิ จแลวก็ควรตองกลาวถึ งเศรษฐกิจการเกษตรดวย
ตลอดหกปที่ผานมา รัฐบาลคสช. แกปญหาราคาผลผลิตดานการเกษตรโดยเฉพาะ
ขาว ยางพารา และปารมน้ํามันไมสําเร็จ สวนหนึ่งเพราะเศรษฐกิจโลกตกต่ํา แตอีก
สวนหนึ่งมาจากความจริงที่วา ตนทุนการผลิตของไทยโดยเฉพาะขาวสูงกวาคูแขง
ในตลาดโลก เชน เมื่ อเที ยบกั บเวียดนามและอินเดีย ระบบเศรษฐกิจพอเพี ยงมี
ประสิทธิภาพในการแกปญหาความยากจน แตปญหาเรื่องความยากจนของชาวนา
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จะยังคงอยูตอไป เพราะคนไทยรูปญหาทุกประการ แตไมเคยคิดแกปญหาอยาง
จริงจังและตอเนื่อง
3 พัฒนาการดานการศึกษาและภูมิปญญาไทย เรื่องนี้ เปนเรื่องใหญตอง
อภิ ปรายกั น ยาว แต กล า วอย า งสรุ ปคื อ ความรอบรู ทรงภู มิ การคิ ด ที่ อ ยู ใ น
ตรรกวิสัยและเปนวิทยาศาสตร อีกทั้งการยึดถึอคุณธรรมและจรรยาบรรณอันดี
เปนเครื่องบงบอกความสําเร็จของระบบการศึกษา นโยบายการศึกษาของชาติมห
ลายทศวรรษที่ ผ า นมา แสดงให เห็ น ความล มเหลวของการศึ กษาไทย ตั้ ง แต
ประถมศึ กษาถึงอุ ดมศึ กษา และเป นผลมาจากนักวิ ชาการศึ กษาที่ ไปดมทฤษฎี
ตะวันตกมาโดยไมเขาใจธรรมชาติของสังคมไทย ผมเคยกลาวไวในหลายโอกาสวา
ถาเราจะยุบเลิกการสอนครุศาสตรและศึกษาศาสตรในระดับปริญญาตรี พรอมกับ
ยุบราชบัณฑิตยสภา สมศ. ศทศ. อะไรทั้งหลายนี้ไป ประเทศไทยก็ไมเสียหายอะไร
การศึกษาของชาติไมใชแยเพราะแกไมตรงจุดอยางเดียว แตหลักสูตรยังถูก
บงการมาจากเบื้องสูง แมแตในสถาบันอุดมศึกษาก็ถูกแทรกแซงเพื่อการครอบงํา
ทางวัฒนธรรม ซึ่งสวนทางกับกระแสเสรีนิยมของนักเรียนนักศึกษาสมัยใหม นัก
การศึกษาไมเขาในปรัชญาการศึกษาดีพอที่จะคิดนอกกรอบ ในขณะที่รัฐบาลบอก
วาตองสอนใหนักเรียนนักศึกษาคิดนอกกรอบ ตอนเขาจัดแบงกระทรวงใหมกัน
ศาสตราจารย ดร. เจตนา นาควัชระ บอกวาชื่อกระทรวงอุดมศึกษามันยาวแบบไร
รสนิยม และ acronym ในภาษาอังกฤษเปน MHESI ซึ่งเขาใหอานวา เมซี่ หากวา
อานอยางสันสกฤตก็คือ มเหสี ผมนั้นสายตาชํารุดมากพลอยไปเห็นเปน มหิงฺ ส
แปลวา ควาย ตองโทษฟาดลตาใหเห็นวาเปนกระทรวงควาย เรื่องการศีกษาเปน
เรื่องใหญตองหาเวทีวิพากษอยางละเอียดตางหาก
4 เรื่องสังคมไทยในอนาคตเปนเรื่องกวาง หลากหลายประเด็น บางประเด็น
เปนที่ทราบอยูแลว เชน เรื่องการเขาสูสังคมผูสูงอายุและจํานวนประชากรไทยที่
คงที่ (ผลสําเร็จของคุณมีชัย วีระไวทยะและทัศนคติของคนรุนใหมตอการครอง
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ชี วิ ต ) แต ในขณะเดี ยวกั น องค ประกอบของประชากรไทยในทศวรรษหน า จะ
เปลี่ยนไปมาก กอนหนานี้ นักวิชาการพูดถึงเรื่องไทยกับสังคมพหุวัฒนธรรม แตใน
ทศวรรษหนาเรื่องงานวิจัยคงตองพูดถึงเรื่อง ไทยกับสังคมพหุชาติพันธุ ณ จุดนีผ้ ม
นึกถึงสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพที่ทรงกลาวถึงคุณธรรมขอหนึ่งของคน
ไทยคือ ขันติธรรม ซึ่งผมคิดวาเขาเรื่องเขาราว อยางไรก็ตาม ขันติธรรม หรือการ
เปดใจยอมรับความแตกตางดานเชื้อชาติและวัฒนธรรมสําหรับในสมัยกอนอาจตาง
กับในปจจุบัน
ในสมัยกอนการเขามาของชาวตางชาติสูสังคมสยามเปนลักษณะคอยเปน
ค อ ยไปและส งผลกระทบน อ ย ในวรรณกรรมเก าเรื่ อง อุ ปาทวาทศมาส ได มี
ข อ ความบทหนึ่ ง กล า วว า เดิ น ไปในพระนครศรี อ ยุ ธ ยาได ยิ น ศั พ ท สํ า เนี ย ง
หลากหลายชาติ ซิมง เดอ ลา ลูแบร รายงานไวในสมัยสมเด็จพระนารายณฯ วา
พระนครศรี อยุธยามีผู คนอยู ถึง 40 ชาติ (หมายถึง 40 กลุ มภาษา) คนตางชาติ
เหลานั้นเขามาพํานักในสยามดวยเหตุผลตางๆ กัน แตมาเปนจํานวนนอย จึงผสม
กลมกลืนเขากับสังคมไทยได แตในปจจุบัน สถานการณเปลี่ยนไปอยางเห็นไดชัด
หากยกตัวอยางก็เชน คนจีนระลอกแรกในสมัยอยุธยามาจากเมืองชายฝ งทะเล
(เอหมึง ฝูเจี้ยน กวางตุง) พวกนี้เขามาเพื่อคาขายและตองการกลับไปแผนดินแม
พอมีตกคางอยูเพียงจํานวนหนึ่ง จีนระลอกที่สองในสมัยสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี
มาจากซัวเถา สองพวกนี้มาพรอมกับความแรนแคนในแผนดินเดิม จึงเขามาสราง
ตัวจากเสื่อผืนหมอนใบ ชวยใหเศรษฐกิจสยามรุงเรือง แตจีนอพยพรุนปจจุบันเปน
กลุ มที่ ประสบความสํ า เร็ จ จากบ า นเมื อ งเดิ มมาแล ว ต อ งการเข า มาตั กตวง
ผลประโยชน เท านั้ น คํ าถามคื อ เราควรมองคนเหล านี้ อย า งไร ทั้ งที่ กรุ งเทพฯ
เชียงใหม เชียงราย ระยอง พัทยา และภูเก็ต เปนอาทิ กลุมคนจีนรุนเกาที่ซึมซับ
วัฒนธรรมไทยไปแลว โดยเฉพาะที่ยานเยาวราชมีทัศนคติทางลบตอกลุมคนจีนใหม
เพราะไดรับผลกระทบจากการทุมเทสินคาราคาถูกจากจีนเขาสูไชนาทาวน
ผมมีโอกาสไปภาคอีสานเมื่อปกอน และไดเรียนรูวา ในหลายจังหวัดของภาค
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นี้ มีชุมชนชาวตางชาติอยูมากแหง การเห็นเด็กลูกครึ่งหนาตาเปนฝรั่งไดกลายเปน
เรื่ องปกติ แม แต ในจั งหวั ดที่ คาดไม ถึงเช น ศรี สะเกษ เท าที่ ผ านมาการประสม
ประสานชาติพันธุไมใชเปนเรื่องเสียหาย แตปญหาเกิดขึ้นกับการขยายตัวของชุมชน
มุสลิม ซึ่งประสมประสานกับชุมชนอื่นไดยาก เพราะเปนสังคมปดที่ถูกมองด วย
ความระแวง และมีคําถามวา จะเปนระเบิดเวลาในกึ่งทศวรรษหรือทศวรรษหนา
หรือไม เรื่องนี้เปนประเด็นเปดที่ผมคิดวาตองอภิปรายในเชิงเปรียบเทียบกับสังคม
อื่น เชน พมา ศรีลังกา จีน รัสเซีย และประเทศตะวันตกอื่นๆ
ปญหาสังคมมีมากมายเกินกวาที่จะหยิบยกมากลาว แตสงิ่ ที่ทําลายชาติมาก
ที่สุดคือ ปญหายาเสพติดซึ่งเกินเยียวยา ปญหาเด็กแขงมอเตอรไซค การขมขืน
สตรีและเด็ก ตลอดจนปญหาอาชญากรรม กรณีเหลานี้จะทวีความรุนแรงมากขึ้น
ในชวงเวลาขางหนา เพราะผูมีมลทินเรื่องยาเสพติดยังไดรับแตงตั้งใหเปนรัฐมนตรี
แตสวนหนึ่งเปนเพราะกฎหมายไมศักดิ์สิทธิ์ ผูกระทําความผิดเขาคุกวันนี้ พรุงนี้
ออกมากอคดีใหม ในอดีตกอนการปฏิรูปกฎหมายตามแนวตะวันตก สยามประเทศ
มีมาตรการปรามคือ การประจานและการลงทัณฑในที่สาธารณะ (สิงคโปรและ
ประเทศมุสลิมยังใชมาตรการนี้อยู) เพื่อใหผูกระทําผิดไดอายและเข็ดหลาบ ในสมัย
อยุ ธยามี การสั กหนาประจาน ไปกระทํ าชํ าเราหญิ งหรือเด็ กมาก็ สักรูปโยนีไว ที่
หนาผาก ไปที่ใดก็เปนที่รังเกียจของสังคม ชาวบานก็ระวังตัวได แตปจจุบันตํารวจ
จับผูรายมา ตองการไดหนาเอาผลงาน ก็เอาผูรายมาแถลงขาว เวลาสื่อเสนอขาวก็
มีกฎหมายสิทธิมนุษยชนบังคับวาตองเอาเจลปายหนา ทั้งที่บางรายเปนความผิด
ชัดแจง ยอมรับสารภาพแลว อยางนี้เรียกวา เห็นแกสิทธิมนุษยชนของผูกระทํา
ความผิด แตไมนึกถึงสิทธิมนุษยธรรมของคนตายหรือผูถูกกระทํา
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5 วัฒนธรรมของคนไทยในทศวรรษหนาจะเปนอยางไร วัฒนธรรมเปนเรื่องวิถี
ชีวิต มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งเรื่องนามธรรมและรูปธรรม มาถึงปจจุบันนี้ เราตอง
ยอมรับวา โลกวัตถุนิยมไดทําใหโลกทัศนและชีวทัศน (การมองความตองการของ
ชีวิตที่เปนของปจเจกบุคคล) ของคนรุนใหมเปลี่ยนไป ในโลกยุคโลกาภิวัตน คน
สมัยใหมไมไดใสใจเรื่องศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจารีตประเพณีมากนัก
ตางพอใจเรียกรองสิทธิที่เทาเทียมกันมากกวา และการเปนสวนหนึ่งของ “สังคมกม
หนา” โดยมีโทรศัพทมือถือหรือกระดาน ดิจิทัลเปนเครื่องมือ
นาเสียดายที่ ความไร สํานึกเรื่ องวั ฒนธรรมอันดีงาม เกิดขึ้นกับกลุ มผู มี
การศึกษาและชนชัน้ กลาง พฤติกรรมการแสดงออกทางวาจา การแตงกายและการ
อวดของแบรนดเนม เปนสวนหนึ่งของการแสดงสถานภาพทางสังคม อยางไรก็ตาม
ผมไมคิ ดวาสั งคมไทยจะสิ้นหวั ง
เพราะเมื่ อ ถึ ง จุ ด อิ่ มตั ว จะมี ค น
ไทยกลุมหนึ่งหรือหลายกลุมหั น
กลับมาครุนคิดที่จะอนุรักษสิ่งดีๆ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย เชน เรื่อง
ศิลปกรรม เปนตน เพราะคนไทย
มีคุณลักษณะพิเศษในบางเรื่องที่
ทํ า ให เ ราแตกต า งจากสั ง คม
ตะวันตก ยามวิบัติทางธรรมชาติ
มาเยือน วัฒนธรรมลงแขกลงขัน
ก็กลับมาทุกครั้ง เมตตาธรรมมัน
อยูใน DNA ของเรา วัฒนธรรม
ดนตรีของไทยชวยใหเราอยูรอด
วงดนตรี ไ ทยไม ได ถู กกํ า กั บโดย
วาทยากร แตถูกกํากับโดยฉิ่งและ
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ฉาบ ซึ่งคนเลนอาจมองวาไมสําคัญ แตแทจริงยิ่งใหญ สุเทพ เทือกสุบรรณ และ
พวกเสื้อแดงจะโรมรันพันตูกันบนทองถนนอยางไร กลไกของรัฐก็ยังทํางานตอไป
มหาวิทยาลัยไมมีอธิการบดีสักพักก็ได งานมหาวิทยาลัยก็ยังเดินตอไปดวยสปริต
ของคนตัวเล็กที่มีคนตีฉิ่ง (หัวหนาสํานักงาน) กํากับวงไป
ผมขอจบดวยเรื่องนาตื่นเตน สังคมไทยมีคานิยมเปลี่ยนแปลงไป และเปนสมัย
นิยมที่จะเรียกรองสิทธิ์โดยเฉพาะกลุมเพศที่สาม กับกลุมเพศสภาพเบี่ยงเบน แมแต
ในวงการสงฆก็พลอยเปนไปดวย ในกฎพระสงฆครั้งรัชกาลที่ 1 มีประกาศหาม
พระภิกษุประพฤติผิดพระวินัย เชน เลี้ยงลูกสวาดิ์ (ปจจุบันวา เลี้ยงตอย) และหาม
แปลงเพศ (แตงกายใชจีพรสีฉูดฉาด) ในวรรณกรรมขุนชางขุนแผนก็มีกลาวถึงเรื่อง
ทํานองนี้
วันหนึ่งจึงพระสังฆราชเถน
ฉันเพลแลวออกไปในเฉลียง
สานุศิษยหมอบกลาดดาษระเบียง เอนตนลงบนเตียงพนักทอง
ยกหมอนขวานอิงพิงกับอก
หยิบกระจกกะหลาปาเอามาสอง
เลือดฝาดขึ้นหนาเปนนวลละออง ผิวผองเปลงปลั่งกําลังดี
ทานอานบาทที่ 3 และ 4 ก็พอรูไดวา พระศรีสุนทรโวหาร (ภู) เขียนถึงพระตุด
เพราะฉะนั้น หลายสิง่ หลายอยางก็เคยมีมาแลว
ทานอาจารยมิ่งสรรพใหมาพูดเรื่องอนาคตประเทศไทยในยุค 4.0 แตผมยังไม
เคยหลุดจากยุค 1.0 เลย เหตุที่เปนดังนี้เพราะเห็นวาหากตองการเขาใจอนาคตตอง
เขาใจประวัติศาสตรเสียกอน สิ่งที่ไดกลาวไปแลวอาจมีในสวนที่ฟงเหมือนดั่งพาดพิง
ถึงบุคคล ก็ขอใหถือวาเปนบุคคลในจินตนาการเถิด การประชุมในวันนี้ทานอาจารย
มิ่งสรรพตั้งใจใหเปนการประชุมปดเฉพาะผูเขารวม และคงไมมีการพิมพเอกสารนี้
เผยแพร หากตอไปผมนําไปพิมพเผยแพรเพื่อการถกเถียงทางวิชาการของทานผูอ ื่น
และมีขอผิดพลาดประการใด ผมขอนอมรับคําวิพากษวิจารณเชิงสรางสรรคในทุก
กรณี
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อันนักเทษขันทีมี “สมบัต”ิ
เพราะถูกตัดเวรกรรมหนุนนําสง
มารับใชฝายในดวยกรรมกง
คนเจาะจงดูแคลนแสนทุกขใจ

ซายบน ขันทีพมา

ขวาบน ขันทีจีน
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นักเทษ-ขันทีในประวัติศาสตรไทยสมัยอยุธยา21
ดร. วินัย พงศศรีเพียร เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
เมื่อผูเขียนเรี ยนอยูชั้ นมัธยมศึกษานั้น มีเพื่อนอยู คนหนึ่ง ซึ่งมีพฤติกรรม
แสดงวาอยากเปนผูหญิง พวกเราเลยเรียกเขาวา กะเทย ความรับรูวา กะเทยเปน
อยางไรก็มีอยูเพียงแคนั้น แตเดี๋ยวนี้ คําวา กะเทยไมคอยพูดถึ งกัน พฤติกรรม
ผิดปกติของชายหญิง ถูกแทนที่ดวยคําอื่นๆ ทั้งที่เปนคําไทยเฉพาะกลุม เชน แตว
ตุด เลนเพื่อน หรือ คําอังกฤษ เชน เกย ควีน ทอม ดี้ เปนตน ทั้งนี้ก็เนื่องมาจาก
สังคมเปลี่ยนไปเปนแบบเสรีนิยมมากขึ้น และทัศนะตอพฤติกรรมขามเพศของชาย
และหญิงไดรับความเห็นอกเห็นใจมากขึ้น
ใน “พระไอยการลักษณะพยาน” กฎหมายตราสามดวง ไดกลาวถึงคนที่ใน
กรณีปกติแลวไมควรใหเปนพยานในศาลจํานวน 33 จําพวก สองจําพวกในนั้น
คือ “กระเทย” และ “บันเดาะ” (เขียนตามตนฉบับ) แสดงวา กะเทยกับบัณเฑาะก
เปนคนละพวกกัน แลวตางกันอยางไร คําสองคํานี้มีที่มาตางกัน
กะเทย เป น คํ า ที่ ไ ทยยื มคํ า เขมร “เขฺ ที ย ” อ า นว า เขฺ ต ย (ขฺ เตย) มาใช
ความหมายรองในภาษาเขมรคือ “นอกคอก นอกรีต” ดร. บรรจบ พันธุเมธา
เขียนคํานี้เปนภาษาไทยวา กระเทย เหมือนไทยโบราณเขียนในกฎหมายตราสาม
ดวง แตไฉนพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับพ.ศ. 2525 และ 2542 จึง
เก็บเฉพาะ กะเทย ไวก็ไมทราบ ตามพจนานุกรมดังกลาว กะเทย หมายถึง “คนที่
มีอวัยวะเพศทั้งชายและหญิง, คนที่มีจิตใจ และกิริยาตรงขามกับเพศของตนเอง;
ผลไมที่เมล็ดลีบ เชน ลําไยกะเทย. (อะหม วา เทย)” ถาพิจารณาจากคํานิยาม
ของราชบัณฑิตยสถาน คําวา กะเทย หมายถึงทั้งชายและหญิงก็ได และเปนผูที่มี
บุคลิกภาพตรงขามกับเพศของตน
21

งานเรื่องนี้ปรับปรุงจากการอธิบายคําวา “กะเทย” ในหนังสือ มาไลยพจนาดถ ของผูเขียนซึ่งเปนงาน
ศึกษานิรุกติประวัติภาษาไทย (ยังไมไดตีพิมพ)
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ตาม สารานุกรมภาษาอีสาน ไทย อังกฤษ ของปรีชา พิณทอง “กะเทย” มี
ความหมายอีกอยางหนึ่งวา “คนสองเพศ ขางขึ้นเพศชายปรากฏ พอถึงขางแรม
เพศชายหายไปเพศหญิงปรากฏ เปนอยูอยางนี้ตลอดชีวิต เรียก กะเทย คนเชนนี้
ทางพระศาสนาหามไมใหบวช ถาบวชจะเปนอันตรายตอพรหมจรรย”
ใน “พระไอยการตําแหนงนาพลเรือน” สวนที่วาดวยศักดินาเจาและฝายใน
มีกลาวถึงคนกลุมหนึ่ง คือ “เตี้ย คอม เทย เผือก” มีศักดิ์นา 50 เปนคนรับใชใน
พระราชวังหลวง ทั้ง 4 พวกนี้เปนพวกมีความผิดปกติทางรางกาย หาใชทางจิตใจ
หรือพฤติกรรมไม ในที่นี้ใชคําวา เทย ไมใช กระเทย ทําใหเกิดปญหาสองประการ
ประการแรก คือ รางกายผิดปกติอยางไร มีอวัยวะเพศของทั้งสองเพศ หรือ ไมมี
อวัยวะเพศ หรือมีแตรูปสสาวะ
ในสมัยรัชกาลที่ 3 James Caswell ไดทําพจนานุกรมคําไทยขึ้นเมื่อ ค.ศ.
1846 หรือ พ.ศ. 2389 โดยที่มีครูสอนภาษาไทยเปนคนใหความรูแกทาน ทานได
เก็บคําวา กะเทย ไวดวยวา
“กะเทยนั้ น คื อ บุ ท คลที่ มี ป ระเทษที่ ลั บ เปนหญิ ง ก็ ใ ช เปนชายก็ ใ ช นั้ น
เรียกวา คนกะเทย”22
แต สํ า หรั บ ในสมั ย รั ช กาลที่ 5 แล ว หมอบรั ด เลให คํ า นิ ย ามไว ใ น อั ก ข
ราภิธานศรับท วา “คนไมเปนเภษชาย, ไมเปนเภษหญิง, มีแตทางปศสาวะ”
เพราะฉะนั้น กะเทย ในความรูสึกของคนไทยสมัยกอนจึงหมายถึงพวกที่เกิดมามี
อวัยวะเพศผิดปกติ ไมใชพวกที่มีพฤติกรรมทางเพศเบี่ยงเบน
ปญหาประการที่สองคือ คําวา เทย (ไมใช กะเทย / กระเทย) มีใชอยูใน
กฎหมายตราสามดวง พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 บอกวา คํานี้มา
จากไทอาหม ถาเชนนั้นคํานี้ก็ไมนามาจากภาษาเขมร กลายเปนวา คําเขมรวา เขฺ
22

James Caswell, A Dictionary of the siamese Language, (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2544). หนา 56.
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ตีย นั้นเขมรอาจรับไปจากไทย แตผูเขีย นเห็นวา คําวา เทย เปนคําไท แปลว า
“withered, stunted, atrophied” สวน เขฺตีย เปนคําเขมรแปลวา นอกรีต นอกทาง
ตรงกับคําวา บัณเฑาะก ในลักษณะที่บรรยายไวในคัมภีรส ารัตถสังคหะ
คําวา กะเทย อยางที่คนโบราณเขาใจนั้น เกี่ยวขัองกับคําวา “บัณเฑาะก”
ซึ่งเป นคนสองจําพวกหนึ่งใน 33 ซึ่ง ถูกห ามเปนพยานในศาล เพราะฉะนั้นใน
ความเขาใจจากดานนีติศาสตร ไดมีการแยก กระเทย เปนพวกหนึ่ง “บันเดาะ”
เปนพวกหนึ่ง คํานี้มีรายละเอียดเขียนถึงในคัมภีร สารัตถสังคหะ ตอนวา “ปณฺฑ
กานวิภาวนกถา” (ความวาดวยบัณเฑาะก) คําวา บัณเฑาะก มาจากภาษา
สั น สกฤตว า ปณฺ ฑ (paṇḍa) หรื อ ปณฺ ฑ ก (paṇḍaka) เป น คํ า นามแปลว า a
eunuch, a weakling23 หรือ กะเทย, คนออนแอน) แต ปทานุกรมบาลีไทยอั ง กฤษ-สั น สกฤต ฉบั บพระเจ า บรมวงศ เ ธอ กรมพระจั น ทรบุ รี น ฤนาถให
คําอธิบายวา “บั ณเฑาะก กะเทย” และวามี 5 จําพวก ซึ่งก็ ตรงกับ สารัต ถ
สังคหะ แตเรียงลําดับไมเหมือนกัน ในที่นี้จะยึดตาม สารัตถสังคหะ ดังนี้
โอปกกมิปณเฑาะก คือ ผูที่ถูกตอน
อาสิตตปณเฑาะก คือ “บุคคลผูใดบังเกิดความกําหนัดยินดี มีความกระวน
กระวายขึ้นแลวแลเอาปากคาบซึ่งนิมิตตแหงบุรุษทั้งหลายอื่น ดูดกินซึ่งอสุจิจึง
ระงับดับความกระวนกระวาย”
อุ สุ ย ยป ณ เฑาะก คื อ “บุ ค คลผู ใ ดแล เห็ น ซึ่ ง การอั ชฌาจารแห ง บุ ค คล
ทั้งหลายอื่นแลว บังเกิดมีความริษยาขึ้นมา ความกระวนกระวายของคนนั้น ก็
พลอยระงับดับลงในกาลเมื่อแลเห็นนั้น“ สรุปงายๆ คือ “ผูที่ชอบดูการทํา (กรรม
คู –เสพสังวาส) ของผูอื่น
นปุสกปณเฑาะก คือ “บุคคลผูใดหาอิตถีภาวรูปบมิได หาบุรุษภาวรูปบมิได
ในปฏิสนธิกาล บังเกิดมิไดเปนหญิงเปนชาย เพศหญิงชายนั้นหาปรากฎไม” หรือ
23

ดู พจนานุกรมของ Sir Monier-Williams, Sanskrit-English Dictionary, p. 580
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“ผูไมมีเพศแตกําเนิด”
อุภโตพยัญชนกปณเฑาะก คือ มีสองเพศ “จะเปนหญิงก็ได จะเปนชายก็ได
มีดวยกันทั้งสองเพศ” จะทําการรักกับชาย ปุริสนิมิตตเพศชายก็หายไป จะทําการ
รักกับหญิง อิตถีนิมิตตเพศก็หายไป
อยางไรก็ตาม ความเห็นในเรื่องจําพวกบัณเฑาะกในคัมภีร สมันตปาสาทิ
กา แตกตางไปจาก สารัตถสังคหะ เล็กนอย จําพวกที่ 5 ขางตน ถูกแทนที่ดวย
ปกขปณเฑาะก คือ ผูที่เปนบัณเฑาะกเฉพาะปกข เมื่อถึงขางขึ้นเปนเพศชาย เมื่อ
ถึงขางแรมเปนเพศหญิง
เรื่องที่วา ไมใหกะเทยและบัณเฑาะกเปนพยานในศาลนั้น มาจากคติความ
เชื่อวา คนที่จะเปนพยานไดตองไมใชคนบาป แตในทางพุทธศาสนาดังเชนที่กลาว
ไวใน ไตรภูมิพระรวง คนที่เกิดเปนกะเทยเนื่องจากผลกรรมที่ทําไวในชาติกอนๆ
คือ เปน ชายที่ผิ ดเมียผูอื่ น หลั ง จากไปตกนรกป นตนงิ้ว แลว ยัง ตองไปเกิดเป น
กะเทยอี ก 1000 ชาติ จึงจะพ นกรรม ดังนั้นจึ งถือวา เปนผูไ มบริสุทธิ์ และควร
เชื่อถือ
ความคิดเกี่ยวกับเรื่องกระเทยและบัณเฑาะกนั้นในแตละสังคมมองแตกตาง
กันไป คัมภีรสารัตถสังคหะ เปนประสบการณของสังคมอินเดียโบราณและถูก
ถา ยทอดเข า มาสู คั มภี ร ฝ ายพุ ทธศาสนาเพื่ อ ใชเป นแนวทางให การรั บคนที่ จ ะ
บรรพชาหรืออุปสมบทในพุทธศาสนาบนพื้นฐานความเชื่อที่วา บัณเฑาะกเปน
พวกทําบาปมาแตชาติกอนๆ และถาใหบวชอาจทําใหเกิดความประพฤติผิดเมถุน
อยางไรก็ตาม “พระไอยการลักษณะ ภญาน” ซึ่งสะทอนแนวความคิดของคน
สยาม ไดมีการแยกวา กระเทย คือพวกที่ผิดปกติมาแตกําเนิด แตพวกบัณเฑาะก
เปนพวกที่ถูกทําหรือสมัครใจทําใหผิดปกติ หรือถูกตอน พวกหลังนี้คือพวกนัก
เทษ-ขันทีที่เปนประเด็นเสวนา
การมีขั นที ในสมัย โบราณเริ่ มต นมานานมาก และมี จุด เริ่ มตน เหมือ นกั น
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อยางเชนในจีนมีขันทีมาตั้งแตสมัยราชวงศซางเมื่อเกือบสองพันปกอนคริสตกาล
นักประวัติศาสตรทราบเพราะพบคําเรียกขันทีภาษาจีนโบราณบนกระดองตะพาบ
หรือกระดูกแกะที่ใชในพิธีเทวทํานาย ในสมัยราชวงศโจวของจีน การจับเชลยศึก
มาตอนเกิด ขึ้น เมื่ อราชวงศ ดัง กล าวยกทั พไปตี เมื องหลั วหลั ง (เคยเป นเมือ งที่
เจริญรุงเรืองทางการคาบนเสนทางสายใหม ปจจุบันถูกทรายกลบอยูแตไดรับ
การขุดสํารวจแลว) พวกเจานายของเมืองดังกลาวที่เปนชายถูกทําใหอับอายดวย
การถูกจับตอนแลวใหไปรับใชในราชสํานักฝายใน เทากับวาตองเจ็บช้ําน้ําใจเปน
สองเทาเรียกวาฆาตายก็ยังดีกว า ตัวอยางการจับเชลยมาตัด “สมบัติ” ทิ้งมีมา
จนถึงสมัยปลายราชวงศหยวนและตนราชวงศหมิง ตัวอยางคือ เมื่อราชวงศหมิ
งยกทัพไปกวาดลางกบฏในยูนนาน ครอบครัวชาวมุสลิม เชน ครอบครัวของเจิ้ง
เหอก็โดนลงโทษดวย ทานเจิ้งเหอถูกจับตอนสงตัวไปที่ราชสํานักจีนที่หนานจิง ได
ทํา งานรั บใช จ นได รั บแต ง ตั้ ง เป นมหาขั น ที และต อ มาเปน ผู บั ญ ชาการกองเรื อ
สํารวจทางทะเลของหยงเลอหวางตี้
ยอนหลังไปในสมัยราชวงศฮั่นตะวันตก (ฮั่นยุคแรก) ก็มีตัวอยางของบุคคล
สําคัญที่มีชื่อเสียงกองโลกคือ ซือหมาเชียน ทานผูนี้เปนมหาอาลักษณที่ซื่อสัตย
แตถูกพวกบัณฑิตกังฉินรวมหัวใสความทางการเมืองจนถูกลงโทษประหารชีวิต
แตห วูตี้ หวางตี้ ผอ นปรนใหเหลือ เป นโทษตอน ทา นไดรั บความอับอายและถู ก
เหยียดหยายเพราะเปนขาราชการผูใหญแลวถูกลงโทษโดยไมเปนธรรม แตทานก็
กลาวอมตวาจาไววา “การที่จักจับมีดแลวฆาตัวตายทําไดงายนัก ขาพเจาจักทํา
ในสิ่งที่ยากกวาคือ จักเขียนประวัติศาสตรจีนที่คางไวใหสําเร็จเพื่อใหยืนยงตอไป
อีกหนึ่งพันป” ประวัติศาสตรนิพนธเรื่อง สื่อจี้ ของทาน ซึ่งเขียนขึ้นรวมยุคกับเฮโร
โดตั ส ได กลายเป น สั ญ ลั กษณ แห ง ความรุ ง เรือ งด า นภู มิป ญ ญาของจี น มาจน
ปจจุบันนี้ ในจักรวรรดิ์จีนสมัยหลัง โดยเฉพาะอยางยิ่งในสมัยราชวงศ หมิง มี
ผูสมัครใจเปนขันทีจํานวนมาก เพราะตองการหลุดพนจากความยากจนและหวัง
ความสุขสบายจากการเขาวัง ความเขาใจผิดนี้เกิดจากการเห็นวาขันทีบางคนมี
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อิทธิ พลและร่ํ ารวยจากการใกลชิ ดเจานายและสิ นบนจากขา ราชการผูใ หญ ที่
ตองการใชขันทีเปนสื่อในการพิดทูลความดีความชอบ
การสมัครใจเปนขันทีนั้นเปนความกลาหาญ เพราะในการตัดลิงคชาติออก
นั้น ผูจะเปนขันทีตองขึ้นนั่งบนเกาอี้ขาหยาง ผูเชี่ยวชาญที่จะกระทําการมีหนาที่
ถามย้ําถึงสามครั้งวา “แนใจหรือ” เมื่อไดยินคําตอบวา “แนใจ” เปนครั้งที่สาม
มีดจะตระหวัดฉับลงตัดอวัยวะออกทั้งหมดรวมทั้งอํณฑะ สวนที่ตัดออกเรียกวา
“เปา” (สมบัต)ิ เอาไปดองรักษาไว เมื่อเวลาตายญาติพี่นองตองฝงไปกับศพดวย
เพื่อใหไปเกิดในชาติใหมอยางคนที่ไมพรอง เคยมีคดีฟองรองกันเรื่อง “สมบัติ”
ของขันทีหายไปหรือถูกขโมยไปแลวไปขโมยของขันทีคนอื่นตอ “สมบัติ” จึงเปน
เสมื อ นชี วิ ต ของขั น ที การผ า ตั ด ที่ เ ล า มานี้ ใ นสมั ย ที่ ไ ม มีย าฆ า เชื้ อ และหมอใช
สมุนไพรโปะรักษาแผลนั้นยอมหมายถึงการตายราวๆ 30 เปอรเซ็นต แตกระนั้น
ขันทีก็ยังเพิ่มจํานวนมาก เชน ตนราชวงศหมิงมีขันทีประมาณ 20,000 คน แตพอ
ถึง สิ้ นสุ ด ราชวงศมีขั น ทีถึง 80,000 คน ขั นที ไ ม ได มีแ ตเฉพาะในวัง หลวง แต
เจานายผูใหญก็เลี้ยงขันทีดวย ขันทีจีนตองทนทุกขทรมาณทางใจเปนอันมากจาก
การเสี ย สละเพื่ อ ครอบครั ว เพราะตามความเชื่ อ ในลั ท ธิ ข งจื่ อ ผู ช ายต อ งมี
ครอบครัวและมีลูกหลานสืบสกุลเพื่อทําพิธีอุทิศสวนกุศลใหหลังจากโลกนี้ไปแลว
มิเชนนั้นจะกลายเปนวิญญาณเรรอนและอดอยาก
ในอารยธรรมตะวันตกและตะวันออกกลาง ขันทีก็มีจุดเริ่มตนเหมือนในจีน
และพั ฒ นาไปในทางเดี ย วกั น นั่ น คื อ เป น พวกเชลยที่ ถู กตอนเพื่ อ ให รู สึ ก สึ ย
เกียรติยศและอับอาย ในสังคมสุเมเรียน อียิปต เปอรเชีย โรม ตลอดลงมาถึงสมัย
จักรวรรดิ์ ไบแซนที นมีขั นที อยู ทุกแห ง แตขั นที มีมากในฮาเร็มของสุ ลต านแห ง
อาณาจักรอ็อตโตมัน (ตุรฺกี) และอาณาจักรโมฆุล ขันทีในราชสํานักไบแซนทีน
และอ็อตโตมันนั้นเปนพวกคนดําจากแอฟริกา ไมใชพวกที่หลอเฟยวฟาย เพราะ
ราชสํานักไมเลือกพวกที่มีแรงดึงดูดดานเพศเขาไปรับใชในฝายในซึ่งเปนเจาจอม
หมอมหาม
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เกี่ยวกับเรื่องนี้ ผูเขียนขอแทรกวา คติความเชื่อและทัศนตติที่ฝายศาสนามี
ตอเพศสภาพของขันทีนั้น มีความแตกตางกันระหวางตะวันตกและตะวันออก
ฝายตะวั นออกมองขั นทีอ ยางเหยี ย ดหยามและดูแ คลน แต ขอใหสั งเกตวา ใน
คัมภีรไบเบิลมีขอความตอนหนึ่งวา
“มี ขั น ที บ างจํ า พวกเกิ ด มาเป น อย า งนั้ น จากครรภ ม ารดา แลมี บ าง
จําพวกเปนชายถูกตอนใหเปนขันที แลวก็ยังมีขันทีอีกจําพวกที่สมัครใจ
เปนอยางนั้นเพื่อสรวงสวรรค ถาเขาพอใจเปนเชนนั้นก็ใหเขาเปนเถิด”24
ขอความที่ยกมาแสดงวา ขันทีในสายตาของคริสตศาสนามี 2 จําพวก พวก
หนึ่งเปนขันทีเพราะธรรมชาติบันดาล พวกที่สองเกิดมาเปนชายแตถูกทําใหเปน
ขันที (ถูกลงโทษหรือทําราย) และจําพวกที่ 3 พอใจอุทิศตัวเปนขันทีเพื่อพระเจา
หรือเพื่อประโยชนแหงศาสนา เชน สมัครใจตัด “สมบัติ” ตนเองทิ้งเพื่อไมเปด
โอกาสใหเกิดกามราคะและเพื่อรักษาพรหมจรรย (celebacy) ตลอดไป กับการตัด
“สมบัติ” ทิ้งเพื่อรับใชพระเจา เชน เปนนักรองประสานเสียงในโบสถ โดยเชื่อวา
เมื่อถูกตอนแลวจะทําใหเสียงแหลมและสูงขึ้นอยางสตรี ในชวงปลายสมัยกลาง
ของยุโรป เฉพาะที่อิตาลีมีการตอนเด็กชายจํานวนราว 7,000 คนตอป เปนตน
เมื่อเขียนถึงเรื่องกะเทยและบัณเฑาะกแลว ก็ขอตอดวยเรื่อง ขันทีและนัก
เทษดวยเสียพรอมกัน พวกเราเคยไดยินคําวา ขันที คุนหูโดยเฉพาะผูที่ชอบเรื่อง
จีน แตคํานี้มิใชคําจีนซึ่งเรียกขันทีวา ไทก่ํา สังคมกอนสมัยใหมหลายสังคมทั้งใน
ยุ โ รป แอฟริ กา ตะวั น ออกกลาง และประเทศสุ ด บู ร พาทิ ศ (จี น เกาหลี และ
เวียดนาม ยกเวนญี่ปุน) ตางใชขันทีในราชสํานักทั้งสิ้น เขาวา หลักฐานเกี่ยวกับ
การตอนคนเปนขันทีอยูที่เมืองลากาซในวัฒนธรรมสุเมเรียนยอนหลังไปถึง 2000
ปกอนคริสตกาล ในภาษาอังกฤษคําวา Eunuch ซึ่งมีรากศัพทมาจากภาษากรีก
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
คนเคยถามผูเขียนวา เมืองไทยในอดีตเคยมีขันทีหรือไม ผูเขียนยืนยันวา เคยมีมา
ตั้งแตสมัยศรีอโยธยาจนถึงสมัยเสียกรุงศรีอยุธยาในพ.ศ. 2310 เพราะในพระราช
พิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจาเอกทัศ ในขบวนแหฝายใน (พระสนมกํานัล) มี
ขันทีสองคนชื่อราขารและสัง ขสุรินทรเปนผูกํากับขบวนดว ย ผูเขียนไดตรวจดู
พบวา อาณาจักรเพื่อนบานเราสมัยโบราณก็ลวนมีขันทีทั้งนั้นไมวา อาระกัน (ยะ
ไข) พมา อินเดีย เวียดนาม และชวา แมแตในภาษามอญก็มีคําเรียกขันทีวา กมฺนุย
(อานวา ก็อมนอย) แปลโดยศัพทวา ชายที่ปราศจากความรูสึกทางเพศ
ดูเหมือนวา กรมขันทีและกรมนักเทษ จะเลิกไปหลังเสียกรุงศรีอยุธยา พ.ศ.
2310 เพราะใน โคลงยอพระเกียรติพระเจากรุงธนบุรี ตอนกลาวถึงการเฉลิม
ราชมณเฑียรกลาวถึงสนมนางใน แตหาไดกลาวถึงขันทีและนักเทษไม อยางไรก็
ตาม ความทรงจําเกี่ยวกับขันทียังมีอยูในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ดังที่ปรากฏใน
วรรณกรรม ขุนชางขุนแผน ตอนพลายชุมพลปราบชาละวัน ซึ่งมีความวา
อานคาถาถวนคํารบรอยแปดที เพศกุมภีลก็กลับเปนมัจฉา
ชุมพลหายกลายเปนสกุณา
เที่ยวดําดนคนปลาในวารี
คนที่ดูพรูตื่นยืนสะพรั่ง
ตําหนักแพเพียงจะพังลงกับที่
พระสนมกํานัลพวกขันที
อึงมี่แซซองริมทองชล
นอกจากในวรรณกรรมเรื่ อ งดั ง กล า วแล ว ในหนั ง สื อ จิ น ดามณี ยั ง
ยกตัวอยางในวรรณกรรมไทยเรื่องอื่นที่กลาวถึงนักเทษขันทีดวย ดังความวา
 นักเทษขันทีสะพรั่ง
นางทาวเจาหัวนั่ง แตงตั้งในยาม
 มีถี่ถวนแกเถา
ทั้งโขลนจาคอมเคา
อยูเฝาอัฒจันทร
 สิบโขลนตามถานถี้
กะเกณฑตระเวนหมี้ เที่ยวทังวังใน
ฉากนี้เปนฉากการประชุมของฝายใน สมเด็จพระอัครมเหสีเปนประธานใน
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การจัดเตรียมเรื่องความปลอดภัย ในที่นี้กลาววา “นักเทษขันทีสะพรั่ง” แสดงวามี
นักเทษขันทีอยูหลายคนแลรับพระราชเสาวนียเรื่องการแบงเวรยามไปปฏิบัติ นั่น
คือ ตระเวนตรวจตราทั่วทั้ง “วังใน” (ฝายใน)
ผูเขียนไดพยายามสอบหาวา ขันที มีที่มาทางนิรุกติประวัติอยางไร ตั้งแต
แปลหนั งสือ เรื่ อง ขัน ทีจี น เมื่อ หลายป กอ น เคยคิดว า นา จะมาจากคํ าภาษา
อาหรับวา ขะซี (khaziiy) แตก็ยังไมสนิทนัก เมื่อสองสามสัปดาหกอน พลตรี
หมอมราชวงศ ศุภวัฒย เกษมศรี ขอใหพิจารณานามของ ศิขัณฑิน (นามที่ทาน
ให ) หนึ่ งในตั ว ละครสํา คัญ ในมหาภารตยุท ธ (โปรดอ านเรื่ องมาณฑวยมุ นี
ขางลาง) เพราะเปนเจาหญิงที่พระราชบิดาใหทําตัวอยางผูชาย จึงทําใหมีกริยา
ออนแอนอยางขันที ผูเขียนก็เห็นเขาทาดี แตยังติดใจอยูวา ราชสํานักไทยคงไมเอา
ชื่อของวี รสตรี (ซึ่งตอนหลังเปลี่ ยนเพศเปนชายจึงกลายเปนวีร บุรุษ ) มาเป น
ตําแหนงขาราชการในพระราชวังหลวง จึงไดทําการคนควาดูใหม พบวา คําวา
ขณฺ ฑ แปลว า ทํ า ลาย ขณฺ ฑ ธารา แปลว า มี ด หรื อ ดาบ ศาสตราจารย
MacDonell ผูแตง A Practical Sanskrit Dictionary ซึ่งผูเขียนมีอยูในขณะเขียน
เรื่องนี้ ใหความหมายของคําวา ขณฺฑ (khandฺa) วา “incomplete, deficient, break
or cut in pieces, destroy, cause to cease” ความหมายที่ใหนี้พอจะทําใหลากไป
ไดวา “ไมสมบูรณ, ขาดหายไป, ทําลายหรือตัดออกเปนชิ้น” ผูเขียนเลยขอ
สันนิษฐานวา ขันที เปนการเขียนแบบไทยสะดวกสําหรับคําวา ขณฺฑี ในภาษา
สันสกฤต
ขันทีในพมาและอาระกันทําหนาที่ดูแลรับใชฝายในและจําทูลพระราชสาสน
สําหรับพมาขันทียังมีมาจนสิ้นราชวงศกอนบอง (Konbaung) ทศวรรษ 1880 สวน
ในเวีย ดนามใชขันทีใ นราชสํ านักมาแตโบราณตามอยางจีน และมีบทบาททาง
การเมืองอยูไมนอยจนหวางเดมินหหมาง (ตรงกับรัชกาลที่ 3 ของสยาม) ตองจัด
ระเบียบราชการฝายในใหมใน พ.ศ. 2379 ความยุงยากมาจากการที่ขันทีใกลชิด
หวางเดมากคือเปนผูจําทูลพระราชสาสนหรือหมายรับสั่ง เปนสื่อกลางระหวาง

162
เจาเหนือหัวกับพวกมนตรี จึงไดรับความไววางพระทัยมาก พระสนมกํานัลมักให
สินบนแกขันทีเพื่อโนมนาวใหโปรดปรานพระสนมองคใดองคหนึ่ง หรือเพื่อโอกาส
ไดรับใชบําเรอพระบาทย่ํายาม หวางเดมินหหมางจึงทรงลดบทบาทของขันทีลง
ไมใหมีการแตงตั้งขันทียศสูงมากคนจนเกินไป แตเดิมนั้นขันทีเวียดนามอาจไดรับ
ยศและราชทินนามสูงมาก เอกสาร หมิงสือลู (บันทึกเรื่องจริงแหงราชวงศหมิง)
กลาววา แมทัพใหญของเวี ยดนามที่ยกกองทัพเขาไปดินแดนจีนหลังเวียดนาม
ไดรับเอกราชเมื่อค.ศ. 1427 (พ.ศ. 1907) ก็เปนขุนนางขันที ในทายที่สุดเมื่อเขาสู
ยุคใหม เวียดนามไดยกเลิกสถาบันขันทีในค.ศ. 1914 (พ.ศ. 2357) ในสมัยหวางเด
ซุยตาน มีขอที่นาสังเกตวา บรรดาประเทศที่ไดรับอิทธิพลวั ฒนธรรมจีนตางมี
ขันที แตญี่ปุนกลับไมมีขุนนางขันทีเลย
ถาจะพูดถึงเรื่องราวของขันทีในราชสํานักอยุธยา เราตองทําความเขาใจกัน
กอนวา ขอแรก คํารวมๆ ที่ถูกตองควรเปน นักเทษขันที ขอสอง นักประวัติศาสตร
มีความรูเกี่ยวกับนักเทษขันทีอยางเลือนลางมาก เพราะไมเคยมีกลาวไวในพระ
ราชพงศาวดารแม แตเล มเดี ยว ขอสาม เรื่องราวของนักเทษขัน ทีมีกลาวไวใ น
เอกสารชั้นตนคือ กฎมณเฑียรบาล (แตเขียนอยางไทยๆ วา กฎมนเทียรบาล)
และกลาวไวในพระไอยการตําแหนงนาพลเรือน (ฝายใน) เทานั้น สวนที่อยูใ น
เอกสารตางชาติก็พบเฉพาะในจดหมายเหตุเดอ ลาลูแบรเทานั้น ซึ่งก็ถือวาเปน
เอกสารชั้นตนที่ยืนยันวา มีนักเทษขันทีในราชสํานักอยุธยาจริง และขอสี่ ถาอยาก
รูเรื่องนักเทษขันทีตองเขาใจบริบทของการจัดราชการฝายใน (บางทีเรียก ฝายใน)
มีคนถามผูเขียนอยูเสมอวา นักเทษขันทีในราชสํานักอโยธยาเปนใครมาจาก
ใหนและเปนชาวสยามหรือไม ผูเชี่ยวชาญทานหนึ่งที่ศึกษาเรื่องราวของขันทีจีนได
กลาววา จีนใชขันทีมากและแหลงปอนขันทีมีทั้งที่มาจากในประเทศ โดยเฉพาะ
มณฑลหูเปย และที่มาจากเจารัฐบรรณาการ ในคณะทูตบรรณาการของรัฐขงจื่อ
ซึ่งใชทําเนียมอยางจีน เชน เวียดนาม เกาหลี และหลิวฉิว มักสงขันทีแกราชสํานัก
จีน เพื่อเอาพระทัยหวางตี้จีน (ทั้งๆ ที่พระองคอาจไมตองการ) ดูเหมือนวา เซียน
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(สยาม) เคยส ง ขั น ที ไ ปถวายด ว ยในสมั ย ศรี อ โยธยา ถ า เป น ดั ง นั้ น จริ ง ขอ
สันนิษฐานวา ราชสํานักสยามอาจซื้อขันทีจากอินเดียหรือตะวันออกกลางไปสงให
เหมื อ นอย า งสิ น ค า อื่น ๆ ชาวสยามนั บถือ ศาสนาพุ ทธและเชื่ อ ในเรื่ อ งคํ า สอน
เกี่ยวกับบาปกรรมเพราะฉะนั้นคงไมยอมตัด “สมบัต”ิ ทิ้งเพื่อไปอยูในเพศสภาพที่
เปนที่ดูแคลน ในขณะเดียวกัน จีนมีพระไอยการหามคนจีนออกนอกแผนดินจีน
จึงไมควรทึกทักวา ขันทีมาจากจีน เพราะคําเรืยกนักเทษขันทีก็ไมมีเคาภาษาจีน
เลย คํา เรีย กขัน ทีและนักเทษอาจบงบอกถึ งที่มาของขา ราชสํานั กกลุ มนี้ ขัน ที
เพี้ยนมาจากคําวา ขัณฑี จึงเชื่อมโยงกับอนุทวีปอินเดียและมะหงุน (อาณาจักร
โมฆุล) ซึ่งรุงเรืองรวมสมัยกับอยุธยา สวนนักเทษ แปลวา “คุณตางแดน” หรือ
ชาวมัวร (ตุรกี เปอรเชีย หรือชาวมุสลิมฝงมะละบาร) ราชสํานักอ็อตโตมันแหงตุร
กีใชนักเทษคนผิวดํา เพราะในเมื่อเอาไปใชเปนขารับใชฮาเร็ม (ฝายใน) ซึ่งเปนสตรี
ชั้นสูงลวน ตองเลือกพวกที่มีเสนหดึงดูดผูหญิงต่ําถึงแมจะถูกตัด “สมบัต”ิ ไปแลว
ก็ตาม
กรมวังซึ่งเปนกรมสําคัญทีส่ ุดเพราะเปนหนวยงานที่ดูแลราชภารกิจเฉพาะ
ดานตางๆ ของพระเจาแผนดิน (ซึ่งเปนกิจของขาราชการฝายหนา) และกิจสวน
พระองคและที่เกี่ยวเนื่องกับเรือนหลวง (มณเฑียรสถาน – Royal Household) ซึ่ง
ตองถือปฏิบัติอยางเครงครัด กิจกรมวัง (ธรรมาธิการ) มีทั้งฝายหนาและฝายใน
ฝายใน หมายถึง เขตหวงหามของสตรีราชสํานัก ตั้งแตพระอัครมเหสี พระภรรยา
เจาทั้ง 4 ลงมาถึงพระสนมกํานัลใหญนอย
ตามคัมภีรอรรถศาสตร หรือ ราชนีติ นั้น มีการแยกสวนระหวางเขตที่
ประทับของกษัตริยและเขตที่ประทับของพระอัครมเหสี ในเขตพระราชฐานฝายใน
ของพระอัครมเหสีมีการปกครองดูแลพระชายาระดับตางๆ สมาชิกราชสกุลฝาย
หญิง ชาวแมชาวเจา สนมกํานัล และขารับใชสตรีที่ทําหนาที่ฝายตางๆ
การจัดการปกครองของฝายในนั้นแยกไปตางหาก เทาที่พอจับเคาไดจาก
พระไอยการตําแหนงนาพลเรือนมีดังนี้
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พระอัครมเหสีฝายขวา

พระอัครมเหสีฝายซาย

พระสนมเอก
(แมทาวแมเจาทั้ง 4)
อินทรสุเรนทร
ศรีสุดาจันทร
อินทรเทวี
ศรีจุฬาลักษณ
ทาววรจันทร สมเด็จพระพี่เลี้ยงสําเร็จราชการฝายใน
ศาลฝายใน
พระสนมซึ่ง
นางพระสนมสตรี
นักพฤธิชรา
พระราชทานเปน
นางกํานัล
บําเหน็จขุนนาง
นางสนองพระโอษฐ
บุคลากร
พนักงานกลางบังคับบังชา
นางราชยานแหแหน
1 นางโขลน นางนายประตู
ทาวไดกระชิงคาน
นางใชกํานัลประจําการ
2 นางเตี้ ย นางค อ ม นางเทย
หาม
นางเผือก
นางทนายเรือน
3 หญิงหาบน้ํา หามวอ ตีนคลัง
ทาวทรงกันดาร
ทาวศรีสัจจา
ดูแลคลังฝายใน คือ คลังเงิน คลังทอง
สั่งการโขลนทวารบานไพชยนค สั่ง
พรรณผา พรรณแพร เครื่องทองขาว
ราชการหลวงแมเจา จาโขลน 4 นาง
เหลือง
ชาวพระคลัง
นางเสมียร นางเถาแก
ทาวอินทสุริยา
1 วิเสศกลาง
2 วิเสศนอก
เทพรักษา
ยอดมณเฑียร
ทองพยศ [หยอด?] ของหวาน
อินทกัลยา[ของหวาน]
ทองกีบมา[ของคาว?]
มังศรี[ของคาว]
วิเสศใน
พระสนมแตง
เครือง

การที่มีสตรีตองหามมากมายหลายพันคนในพระราชฐานชั้นใน ทําใหเกิด
ปญหาในเรื่องความปลอดภัยของสตรีฝายในสวนหนึ่ง และการประพฤติผิดทาง
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เพศสวนหนึ่ง จําเปนตองมีผูจับตาดูแลหรือผูรับใชซึ่งเปนสตรีเชนกัน การ “เลน
เพื่อน” ในระหวางสตรีชั้นสูงที่อาจเกิดขึ้นโดยเหตุผลใดก็ตามมีบทลงโทษประจาน
หนักเบาตามที่กําหนดไวในกฎมณเฑียรบาล (ใหผูผิดทัดดอกชบาแดงตระเวณบก
ตระเวณน้ํา 7 วัน ลดฐานะเปนตะพุนหรือพนักงานน้ํารอน และขายใหโรงละคร
หญิงโสภิณี) ดังนั้น จึงแกปญหานี้โดยคัดเลือกสตรีที่มีลักษณะตานอารมณทาง
เพศมาเปนพนักงานรับใชของฝายใน กลุมนี้ไดแก “เตี้ย คอม เทย เผือก” อีกกลุม
หนึ่งคือ จาโขลน สตรีที่มีลักษณะคอนไปทางชาย ซึ่งมาทําหนาที่เปนนายประตูวัง
ชั้นในอยูใตบังคับบัญชาของทาวศรีสัจจา
การที่พระเจากรุง สยามประทับในพระราชฐานชั้นในซึ่ งเปนเขตหวงหา ม
สําหรับบุรุษ แตมีบางโอกาสที่ทรงตองสั่งราชการจากสถานที่นั้น จึงจําเปนตองมี
ผูสื่อสารระหวางพระองคกับขาราชการ ผูเปนสื่อกลางการสั่งราชการนี้จักเปน
ชายไมได จักเปนนางสนมกํานับก็ไมไดเชนกัน จึงเปดชองวางแกการใชนักเทษ
ขันที ฝายหนึ่งเรียกวา นักเทษ (นักเทศ) รับราชการฝายขวา ขันทีรับราชการฝาย
ซาย ในทําเนียบพระไอยการลักษณะนาพลเรือน กฎมณเทียรบาล และในเอกสาร
อื่น มีขอมูลกระเส็นกระสายเรื่องนักเทษขันที กฎมณเทียรบาล มีความกลาววา
[1] ถาเสดจขนานหนาวังตํารวจในลง ถาเสดจในสระแกวหฤๅไทยราช
ภักดีลง ถาเสดจหนไนมกอกน้ําออกมาขุนสนมแลกันยุบาดราชเสวก
แลมหาดเลกนักเทษลง ถาเสดจหนเรือแลประเทียบฝายในลงก็ดี
แตนักเทษขันทีแลทนายเรือลง (อักขรวิธีตนฉบับ)
ข อ ความใน [1] กํ า หนดหน า ที่ นั ก เทษขั น ที อ ยู ใ นกลุ ม ผู อ ารั ก ขาความ
ปลอดภัยและรับใชเจานายฝายในขณะเมื่อพระเจาอยูหัวเสด็จหนเรือ (ทางน้ํา)
[2] อนึ่ง พระราชกุมารพระราชบุตรี นักเทษขันที จาในเรือนคอมเตี้ย
ออกไปนอกขนอนนอกดานผิดอายการ (อักขรวิธีตนฉบับ)
บทบัญญัติในวังหลวง ถือวานักเทษขันทีเปนขาราชการฝายใน จะออกไป
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เขตนอกเมือง (พนขนอนและดาน) ไมได เหตุผลคือ การติดตอระหวางคนรับใชใน
วังกับบุคคลภายนอกอาจเปนภัยตอพระมหากษัตริย
[3] ฝายเฉนียงนอก พระศรีมโนราช แลพระศรีอไภย ขุนราซาขาน ขุน
มโน บหลัดทัง 4 นักเทษแลขันที หมื่นศรีเสารักษหมื่นสรรเพช นายจา
นายกํานัลมหาดเลกเตี้ยคอม (อักขรวิธีตนฉบับ)
ความในขอ 3 ระบุถึงกลุมขาทูลละอองฝายใน (ฝายเฉลียงดานนอก) ซึ่ง
ประกอบไปดวยนักเทษขันที หัวหนามหาดเล็กหลวง และขารับใชในวัง
ในที่นี้ไดมีการระบุชื่อขาราชการฝายนักเทษขันทีคือ (1) พระศรีมโนราช
หรือ ออกพระศรีมโนราชภักดีศรีปลัยวัลย ตําแหนงตามพระไอยการตําแหนงนา
พลเรือน (ฝายใน) คือ เจากรมขันที ศักดินา 1000, (2) พระศรีอไภย หรือ ออก
พระศรีอภัย[ราชภักดีศรีปลัยวัลย] ตําแหนงตามพระไอยการตําแหนงนาพลเรือน
(ฝายใน) คือ เจากรมนักเทษ ศักดินา 1000 (3) ขุนราซาขาน ซึ่งในทําเนียบพระ
ไอยการตําแหนงนาพลเรือน กรมวัง เขียนเปน [ออก]หลวงราชาชานภักดี” (ซึ่ง
นาจะผิด ชาน ควรเปน ขาน) ศักดินา 500 [ปลัดกรม]นักเทษ และ (4) ขุนมโน ซึ่ง
ในทําเนียบพระไอยการตําแหนงนาพลเรือนตรงกับ “[ออก]หลวงศรีมโนราชภักดี
ศรีเทพรักษาองค[รักษ] [ปลัดกรม]ขันที” ศักดินา 600 นามของทานหลังนี้นาจะ
คัดลอกมาผิด และการอานแบงวรรคตอนในฉบับพิมพก็แยกคําผิด เพราะราชทิน
นามของท า นน า จะคู กัน และสอดคล อ งกั บ อี กท า นหนึ่ ง คื อ “[ออก]หลวงเทพ
ชํานาญภักดีศรีเทพรักษาองครักษ [นักเทษ]” ถาจะจําลองราชทินนามใหถูกตอง
นาจะเปนดังนี้
ออกหลวง
ออกหลวง

เทพชํานาญภักดี ศรีเทพรักษา องครักษขันที
ศรีมโนราชภักดี ศรีเทพรักษา องครักษขันที
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โครงสรางกรมขันทีและกรมนักเทษ
ซาย (กรมขันที)
ตําแหนง
ขวา (กรมนักเทษ)
ออกพระศรีมโนราชภักดี
เจากรม
ออกพระศรีอภัย[ราชภักดี
ศรีปลัยวัลย ศักดินา 1000
ศรีปลัยวัลย] ศักดินา 1000
“[ออก]หลวงศรีมโนราชภักดี ปลัดกรม
[ออก]หลวงเทพชํานาญภักดี
ศรีเทพรักษา องค[รักษ]
ศรีเทพรักษา องครักษ [นัก
ขันที”
เทษ]”
ศักดินา 600
ศักดินา 600
[ออก]หลวงสังขสุรินทร[ภักดี] ปลัดพิธี
[ออก]หลวงราชาขานภักดี”
ศักดินา 500 เปาสังข
ศักดินา 500 ตีกรับ
จานุชิต
ปลัดมรดก
จาพิพิท
นักเทษขันทีนาจะมีมากกวาที่ปรากฏในพระไอยการตําแหนงนาพลเรือน
ขอมูลขาดหายไปเนื่องจากในสมัยรัชกาลที่ 1 ไดยกเลิกประเพณีใชนักเทษขันทีใน
พระราชวังหลวงแลว ดังนั้น ผูชําระกฎหมายจึงไมไดเอาใจใสหรือเห็นความสําคัญ
ในสมัยอยุธยาตอนปลายพบชื่อของขันทีราขารและสังขสุรินทรในกระบวนแหบรม
ราชาภิเสกสมเด็จพระเจาเอกทัศ ชื่อแรก “ราขาร” นั้นจดผิดจาก “ราชาขาน” ซึ่ง
เปนนามที่ทําใหรําลึกถึงวัฒนธรรมขันทีในราชสํานักของสุลตานในเปอรเชียและ
ตุรกี สวนราชทินนามสังขสุรินทรทําใหนึกถึงหนาที่เปาสังขในราชสํานักคูกับนัก
เทษที่ทําหนาที่ตีกรับ
พระไอยการตําแหนงนาพลเรือนยังกลาวถึงชื่อปลัดมรดกกรมขันทีสองทาน
คือ ปลัดจานุชิตคูกับปลัดพิพิท (สรอยราชทินนามเต็มหายไป) เปนที่นาสังเกตวา
พระไอยการตําแหนงนาพลเรือนเก็บรักษาทําเนียบกรมขันทีไว แตไมมีทําเนียบ
เจากรมนักเทษเลย เนื่องจากเราทราบวา ออกพระศรีอภัยฯ ในกฎมณเทียรบาลมี
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ยศและฐานะเทาเทียมกับออกพระศรีมโนราชฯ เพราะฉะนั้น ทานจึงนาที่จะเปน
เจากรมนักเทษ ซึ่งเปนกรมฝายขวา
[4] พระราชกุมารสมเดจพระอรรคมเหษีเจาขวา พระราชบุตรีซาย ลูกเธอ
หลานเธอแมเจาพระสนม ออกเจากํานัลซาย นักเทศขวาขันทีซาย ……. (อักขรวิธี
ตนฉบับ)
ความในขอ [4] เกี่ยวของกับการพระราชพิธี ”ถวายบังคมสมโพธแมหยัว
พระพี”่ 25 และบอกถึงตําแหนงเขาเฝาพระเจาอยูหัวของบรรดาฝายใน ซึ่งรวมถึง
การทําหนาที่ของนักเทษและขันทีดวย
[5] ถาขัดพระราชฎีกาสมเดจพระอรรคมเหษีใชพระราชฎีกา สมเดจพระ
ชายาแลสมเดจหนอพระพุทธเจาใชพระเสาวนี สมเดจพระเจาลูกเธอกินเมืองใช
พระสาศน ผู ใ ดขั ด พระสาศนไหมทวี คู น ถ า แลมี พ ระราชฎีกาดํ า เนี ร มี ต ราขุ น
จันทราทิตยนํา ถาพระราชเสาวนีดําเนีรตราขุนอินทราทิตยนํา ถาพระราชฎีกานัก
เทศ[จํา]ถือไป พระเสาวนี[ขันที] จําถือไป (อักขรวิธีตนฉบับ)
เรื่องที่วา นักเทษขันทีทําหนาที่จําทูลพระราชศาสนของพระเจาแผนดินนั้น
ปรากฎอยูในทุกวัฒนธรรม ทั้งในจีนโบราณ จักรวรรดิไบแซนทีน รวมทั้งพมาและ
เวียดนามเพื่อนบานของเราด วย ในกรณีของราชสํานั กไทย ความขางตนดูก็ทํ า
หนาที่จําถือคําสั่งเชนเดียวกัน เพียงแตเปนผูนําพระราชฎีกาของสมเด็จพระอัคร
มเหสี และพระเสาวนียของพระชายาและสมเด็จพระหนอพุทธเจา ถาขอสันนิษฐาน
25

แมหยัวพระพี่ คือ แมอยูหัวพระพี่ เปนคําเรียกวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของพระแมแหงแผนดิน หรือ เทวี
แหงความอุดมสมบูรณ ในระบบความเชื่อของคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในแตละปจะมีการพระราช
พิธีซึ่งพระมหากษัตริยตองไปสังวาสในเชิงพิธีกรรมกับวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นี้ ณ พระราชมณเทียรสถาน
และพระภรรยาเจาทั้งหมดตองมารวมดวย พระราชพิธีนี้อาจไดรับอิทธิพลมาจากเขมรสมัยเมืองพระนคร
โจวตากวนบันทึกวา พระเจาอินทรวรรมันตองเสด็จไปเสพสังวาสกับนางนาคบนปราสาทนาคพันธุ
ผูเขียนเชื่อวาเปนคติความเชื่อแบบเดียวกัน พระราชพิธีนี้มีกลาวอยูในกฎมณเฑียรบาล แตในภายหลังคง
เลิกไป

169
นี้เปนจริง หมายความวา พระมหากษัตริยไทยสมัยโบราณไมทรงเปดโอกาสใหนัก
เทษขันทีเขายุงเกี่ยวกับราชการฝายหนาเลย
[6] งานเลี้ยงดอกไมวงมงคล สมเดจพระอรรคมเหษีเจาแตงกระแจะแปง
ดอกไม พระภรรยาเจาแตงหมาก พระราชกุมารพระราชนัดดาแมหยัวเจาเมืองแต
หมาก ลูกขุนสนองพระโอษฐแตงสํารับ พระราชกุมาร พิเศศแตงสํารับนา 10000
นา 5000 ทาวอินทกัลยาแตงสํารับลูกขุน ทาวยศมลเฑียรแตงเขาแผง พลเสนา
แตงเลาสุรินสุราแตง ครั้นรุงแลว 2 นาลิกา แลเสดจสรงธรงพระสุคนธ 3 นาลิกา
ธรงพระภูษาเสดจหอพระ พระราชกุมารพระราชนัดดาฝายนอกฝายใน ถวาย
บังคมในหอพระ พระราชกุมารพระราชบุตรีสมเดจพระภรรยาทัง 4 ทูลพระบาท
4 นาลิกา เสดจมังคลาภิเศกนักเทศตีกรับ (อักขรวิธีตนฉบับ)
ความที่ยกมาขางบนนี้แสดงใหเห็นวา บทบาทของนักเทษและขันทีในราช
สํานักไทยมีอยูจํากัดในฐานะผูรับใชฝายในและในการพิธีหลวงเทานั้น ชื่อเรียกนัก
เทษขันที ยังบอกเปนนัยวา เปนกลุมคนที่มาจากภายนอก โดยเฉพาะจากอินเดีย
และจีน ราชสํานักอโยธยาเคยมีการใชนักเทษขันทีมากอนหรือไม ยังไมเคยพบ
เอกสารยืนยัน วรรณกรรมเรื่อง อุปาทวาทศมาส พระราชนิพนธในสมเด็จพระ
บรมราชาธิราชที่ 3 (ครองราชยที่พระนครศรีอโยธยาขณะที่สมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถทรงขึ้นไปครองราชยที่เมืองพระพิษณุโลก ไมไดกลาวถึงนักเทษขันทีเลย
ทั้งที่เรื่องหลักคือ การพระราชพิธี 12 เดือน
ในสังคมจีน เวียดนามและเกาหลีฝายหนึ่ง และสังคมเปอรเชียและเตอรกี
อีกฟากหนึ่ง นักเทษขันทีมีหนาที่เปนพนักงานกระลาบรรทม เปนองครักษสตรี
ชั้นสูงฝายใน และจําทูลพระราชโองการจากฝายในไปยังขาราชการฝายหนา แต
ในหลายโอกาสนักเทษขันทีดวยความใกลชิดพระเจาแผนดินไดรับความไววาง
พระทัยมากจนขึ้ นมามีอํ านาจ หรือมีตํา แหนง ราชการระดับสูง แมกระทั่งเป น
ราชทูต ผูบัญชาการทัพ เจาพนักงานกรมพิธีการ แตในราชสํานักอยุธยา พวกนัก
เทษขันทีนาจะเปนขาราชการที่มีไวในเชิงสัญลักษณ เพราะพราหมณรับหนาที่เปน
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ขาราชการกรมพิธีกรรมอยางมั่นคงอยูแลว ในขณะที่พระเจาแผนดินทรงเปนพุทธ
มามกะและเปนเสมือนพระสรรเพชรพุทธเจา กลุมคนเชนนักเทษขันทีจึงถูกมองวา
เปนพวกบาปหนักและจัดอยูในประเภทกะเทย ซึ่งแมแตจะเปนพยานในศาลยัง
มิได
ในสมัยหลังรัชกาลสมเด็จพระนารายณฯ นักเทษขันทียังมีอยูตอมา แตแทบ
ไมมีบทบาทอะไรนอกจากเปนพนั กงานพิธีกรรมบางสวน เชน ตี กรับ เปาสัง ข
เพราะจาโขลนไดเขามาทําหนาที่ดูแลความประพฤติของพระสนมกํานัลแทน ใน
รัชกาลสมเด็จพระเจาบรมโกษฐ ซึ่งมีพระสนมกํานัลในและพระราชโอรสพระราช
ธิดามากกวารัชกาลอื่นๆ และเกิดคดีละเมิดราชประเพณีระหวางเจาฟาธรรมธิ
เบศรและเจาฟาสังวาลย แสดงใหเห็นวานักเทษขันทีไมมีบทบาทในการดูแลพระ
สนมกํานัล นอกจากเปนพนักงานเตรียมการเสด็จและเปนองครักษเจานายสตรี
เวลาตามเสด็จดวยเรือประเทียบเทานั้น
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อันเนื่องมาแตคําวา “สยาม”
ดร. วินัย พงศศรีเพียร เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหบทนิยามคําวา สยาม
ดังนี้ “น. ชื่อเรียกประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
ตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปนประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482.”
ความเปนมาของคําวา สยาม นี้ เปนประเด็นหนึ่งที่นักประวัติศาสตรและ
นักวิชาการไดหยิบยกมาอภิปรายกันเปนเวลานาน อาจกลาวไดวา ยอนหลังไปถึง
ครั้งเมื่อ ซิมง เดอ ลา ลูแบร ไดเดินทางพรอมกับอัครราชทูตผูมีอํานาจเต็มของ
พระเจาหลุยสที่ 14 แหงฝรั่งเศส เขามายังราชสํานักสมเด็จพระนารายณมหาราช
และบันทึกเรื่องราวของประเทศ “สยาม” ไวเมื่อ พ.ศ. 2230 ทานผูนี้ไดตั้ง
ขอสังเกตวา คนไทยไมเรียกประเทศของตนวาสยามเลย แตชาวตางประเทศกลับ
พากันเรียกเมืองไทยวา สยาม ไดมีผูรูทั้งชาวไทยและตางประเทศพยายามสืบคน
ที่มาของคํานี้ในเชิงนิรุกติประวัติหลายทาน นับตั้งแต จี.อี.เยรินี (G.E. Gerini) ซึ่ง
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
เขียนที่อาจกลาวไดวา 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 (ปที่ 69 พ.ศ. 2492)
คําวา สยาม นั้น พิจารณาโดยรูปศัพทแลวมีที่มาจากคําสันสกฤตวา ศฺยาม
ซึ่งแปลวา มีสีดํา หรือครามหมน หรือสีเขียว หรือสีออกคล้ํา และตรงกับคําบาลี
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วา สาม คนไทยชอบรูปสันสกฤต แตไมทิ้งอักษร ส ของคําบาลี จึงออกมาในรูป
เขียนอยางที่ใชในปจจุบัน ในการศึกษาคําวา สยาม ตองเขาใจในเบื้องตนวา คํานี้
ไดกลายเสียงไปเปนอื่นในภาษาของชนเพื่อนบานและชาวตางประเทศ เชน พมา
เรียกกลุมคนไท (คนที่พูดภาษาตระกูลไทย) ในรัฐไทใหญวา ชาน (Shan) ซึ่งก็
เพี้ยนเสียงไปจากคําวา สาม (เนื่องจากพมาออกเสียง /m/ เปนตัวสะกดไมได ตอง
ออกเสียง /n/ และเสียงพยัญชนะตนเคลื่อนไปเล็กนอย) ชาวเขมรและชาวมอญ
เรียกคนไทยวา เซียม ซึ่งมาจากคําที่เขียนในรูปของ สฺยา สยาม (อานวา ซฺย๎าม)
และ เสียม (syam = siam เพราะ /y/ เปนอรรธสระ) นั่นเอง ดังจะเห็นไดจากพระ
ตําราบรมราชูทิศเพื่อกัลปนาพัทลุง ซึ่งเขียนในสมัยสมเด็จพระเพทราชา ในพากย
ไทยที่เขียนไววา “คําไทย” ในภาษาเขมรเขียนวา “คําเสียม” คนตางชาติอื่นๆ เชน
มลายูและจีน นาจะไดเรียกคนไทยวา เสียม ตามเขมร-มอญไปดวย เพราะตาม
หลักฐานชั้นตนทางประวัติศาสตร คนไทยไมเคยเรียกตนเองวา สยาม เลย
ในเมื่อขอเท็จจริงมีวา คําวา สยาม มิไดเกิดขึ้นในบริบทของวัฒนธรรมไทย
เอง จึงไดมีความพยายามสืบคนที่มาของคํานี้จากภายนอก อี.เอช. พารเกอร และ
จี.อี. เยรินี ตางไดเคยเสนอวา คําวา สยาม อาจเกาแกไปถึงตนคริสตกาล เพราะ
ปรากฏวา ฮั่นซู หรือ ประวัติศาสตรราชวงศฮั่น ฉบับหอหลวง ไดกลาวถึงกษัตริย
แหงอาณาจักรสานวา ไดสงคณะทูตไปยังราชสํานักฮั่นในระหวางพ.ศ. 640ถึง
675 ทั้งสองทานเขาใจวา สาน ในที่นี้ตรงกับคําวา ชาน / สาน ที่พมาเรียกไทใหญ
และเขาใจวา อาณาจักรนี้อยูในบริเวณตาหลี่ฝูในมณฑลยูนนานปจจุบัน จิตร ภูมิ
ศักดิ์ ก็เชื่อในทํานองเดียวกันเมื่อเขียนหนังสือเรื่อง ความเปนมาของคําสยาม
ไทย ลาวและขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ อยางไรก็ตาม จี.
เอช. ลูซ ในบทความเรื่อง “The Tan (97-132 A.D.) and the Ngai-lao” ซึ่งเขียน
ขึ้นใน พ.ศ. 2467 ไดตั้งขอกังขาในเรื่องนี้ และวินัย พงศศรีเพียร ในบทความ
เรื่อง “อาณาจักรเตียนเยวและอาณาจักรสาน” ไดหักลางขอสันนิษฐานนี้โดย
สิ้นเชิง บนพื้นฐานของขอเท็จจริงที่วา คําที่เขาใจวา อานวา สาน นั้น แทที่จริงแลว
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อานวา ถาน หรือ ตาน ในสมัยราชวงศฮั่นตามพจนานุกรมสัทศาสตรจีนโบราณ
ของคารลเกรน (Karlgren) และที่แทจริง นี่เปนการกลาวถึงมหานครทานิสเมโทร
โพลิส บริเวณอะเล็กซานเดรีย
คําที่เขียนในรูปของ สยา ปรากฏอยูกับคําวา โปฺ (โปฺ สยา) ในจารึก
เขมรโบราณลงศักราชตรงกับ พ.ศ. 1182 (ชวงรัชสมัยของพระเจาภววรมันที่ 2)
ยอช เซเดส ผูอานจารึกหลักนี้ไว ไมไดอภิปรายถึงความสําคัญของ สยา ในที่นี้
วาเปนชื่อชนชาติเลย และอาจเปนเพียงวิสามานยนามเรียกผูมีผิวดําคล้ํา เอเตียน
เอมอนีเยร (Etienne Aymonier) ยอนหลังไปใน พ.ศ. 2434 ไดศึกษาจารึกจาม
พบวา มีขอความกลาวถึงการจับไดเชลยศึก “สยาม” (ซึ่งทานกลาววา เปนทหาร
รับจาง แตไมนาเปนไปไดสําหรับในสมัยนั้น) รวมกับเชลยศึกเขมรและอื่นๆ จารึก
นี้มีอายุในราว พ.ศ. 1593 หรือ ปลายพุทธศตวรรษที่ 16 นับวา เปนการพบคํา
สยาม ที่ใชในความหมายของชนชาติเปนครั้งแรกอยางไมมีขอสงสัย
หลังจากนั้น คําวา สยาม ในรูปเขียนวา สยา ไดปรากฏที่ภาพจําหลักนูนต่ํา
ที่ปราสาทนครวัดที่ทําขึ้นในสมัยพระเจาสูรยวรมันที่ 2 ราวปลายพุทธศตวรรษที่
17 โดยอยูในความวา “เนะ สยา กุก”ฺ แมนักวิชาการจะมีความเห็นแตกตางกันไป
เกี่ยวกับประเด็นที่วา ชาวสยามกลุมนี้เปนใคร แตไมเปนที่สงสัยเลยวา สยา ในที่นี้
เปนชื่อเรียกชนชาติอยางแนนอน
นอกจากในจารึกจามและเขมรแลว คํา วา สยา ยั งปรากฏในจารึ กของ
อาณาจักรพุกามดวย จี.เอช. ลูซ ไดกลาววา
“คําวา สยา (เขียนออกเสียงสั้นและใชอนุสวาระ) ไดปรากฏเกินกวา
20 ครั้ง ในจารึกของอาณาจักรพุกาม โดยลงศักราชเกาสุดใน ค.ศ.
1120 [พ.ศ. 1663] ในศิลาจารึกที่เกาที่สุดของพมาหลักหนึ่ง คํานี้มัก
ปรากฏในบัญชีรายชื่อขาศาสนสถาน มีทั้งหญิงและชาย ไมคอยไดใช
ประกอบหนาชื่อเมื่อพูดถึงพวกไทใหญ (Shan) แตโดยทั่วไปใชประกอบ
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หลังชื่อ เมื่อตองการใหหมายความเพียงวา บุคคลผูนั้นมีพรรณงาม
อยางเชน ชาวไทใหญ ชาว สยา ผูหนึ่งเปน สมฺพยงฺ ซึ่งเปนศัพทมอญ
เกาใชเรียกขาราชการระดับสูง ชาว สยา คนหนึ่งเปนหญิงนักฟอน คน
หนึ่งเปนผูถักทอผา คนหนึ่งก็เปนผูหมุน [โมขาว?]”
จี.เอช. ลูซ สันนิษฐานวา ทาสสยามหรือคนไทที่ปรากฏในจารึกของ
อาณาจักรพุกามนี้ อาจจะมาจาก คันตี อันเปนสถานที่ที่กลาวถึงบอยในจารึก
พมายุคตน ซึ่งมาจากคําภาษาไทวา คําตี้ (คําที่ แปลวา ที่ทองคํา)
การปรากฏของคํา สยา หรือ สยาม ซึ่งเปนคําเรียกชื่อชนชาติไทยนั้น
เกี่ยวของกับปรากฏการณทางประวัติศาสตร การคนควาดานมานุษยวิทยาของ
โวลฟรัม อีแบรฮารด (Wolfram Eberhard) และนักสัทศาสตรเชิงประวัติไดทําให
มองเห็นภาพของการเคลื่อนยายและขยายชุมชนจากกวางซี (กวางสี) ในจีนตอนใต
มายังรอยตอบริเวณที่จีนใต เวียดนาม และลาวประจบกัน ในคริสตศตวรรษที่ 9
หรือกลางพุทธศตวรรษที่ 14 จากนั้นจึงไดเคลื่อนยายเขาสูดินแดนเอเชียตะวันออก
เฉียงใตตอนบน และภาคเหนือของดินแดนประเทศไทยในปจจุบัน ในขณะเดียวกัน
บางกลุมไดอพยพเขาตั้งชุมชนและบานเมืองทางเหนือของพมาในปจจุบันและในที่
ราบลุมแมน้ําพรหมบุตร ณ ที่ซึ่งคนไทยรูจักกันในนามของชาวอาหมหรืออัสสัม
คําวา อัสสัม มาจากคําวา สาม แตเพิ่มพยางค /a/>/as/ เขาไปขางหนาเพื่อให
สะดวกแกสัทลักษณะของคนทองถิ่น โดยทั่วไปขอมูลดานจารึกและการศึกษา
ดานสัทศาสตรเชิงประวัติมีความสอดคลองกัน
เมือ่ พิจารณาคําวา สยาม ในเอกสารประวัติศาสตรนอกจากจารึกรวมสมัย
บาง นักประวัติศาสตรพบวา เอกสารจีนสมัยราชวงศหยวนทั้ง หยวนสื่อ,
“ประวัติศาสตรราชวงศหยวน ฉบับหอหลวง” และจดหมายเหตุเอกชนที่สําคัญ
คือ หนานไหจื้อ ตางกลาวถึงประเทศ “เซียน” หนังสือ หยวนสื่อ กลาวถึง
เหตุการณใน พ.ศ. 1825 วา กุบไลขานหรือกูบิไลขาน จักรพรรดิมองโกลทรงให
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สงคณะทูตไปเกลี้ยกลอมประเทศโพนทะเลตางๆ ใหมาสวามิภักดิ์ ในบรรดา
ประเทศเหลานั้นมีประเทศ “เซียน” (อานอยางจีนกลาง) หรือ “เสียม” (อานอยาง
สําเนียงจีนแตจิ๋ว) รวมอยูดวย เนื่องจากสมัยที่ราชวงศมองโกลปกครองประเทศ
จีนตรงกับสมัยสุโขทัย นักประวัติศาสตรสวนใหญจึงสันนิษฐานวา “เซียน” หรือ
สยาม ในเอกสารจีนสมัยราชวงศหยวน หมายถึง อาณาจักรสุโขทัย อีกทั้งยังมี
พงศาวดารเมืองเหนือ อันเปนผลงานรวบรวมตํานานและคติความเชื่อทองถิ่นที่
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช โปรดเกลาฯ ใหชําระขึ้นในปลาย
รัชกาล กลาวถึงเรื่องราวของพระรวงกษัตริยสุโขทัยวา เคยเสด็จไปเมืองจีนดวย
เรื่องนี้เปนขอเท็จจริงที่พิสูจนไดยาก แตสะทอนความเชื่อที่สืบกันมาวา สุโขทัยมี
ความสัมพันธทางการทูตกับจีนมาแตดั้งเดิม
นักวิชาการตะวันตกและญี่ปุนหลายทานไดคัดคานวา เซียน มิใชสุโขทัย ใน
บรรดาทานเหลานั้น โยเนโอะ อิฌิอิ ไดอางวา หนานไหจื้อ ระบุไวอยางชัดเจนวา
“เซียนไดครอบครองกูตี่ [สุโขทัย]” จึงเปนไปไมไดที่เซียนและสุโขทัย จะเปนรัฐ
หรืออาณาจักรเดียวกัน นอกจากนี้ จีนยังรับรูวา เซียน เปนรัฐชายฝงทะเล และ
ในกลาง พ.ศ. 1837 คณะทูตของเซียนยังมาจาก กันมูติงแหงพิฉาปูลี่ [กัมรเตง
แหงเพชรบุรี] ดวย กอนหนานี้ โอ.ดับเบิลยู. โวลเทอรสไดหยิบยกประเด็นที่วา
เมื่อโจวตากวนไดเขามายังเจินลา (กัมพูชา) กับคณะทูตมองโกลใน พ.ศ. 1839
นั้น เขาบันทึกเรื่องราวของราชอาณาจักรนั้นไวอยางละเอียดลออ และกลาววา
กัมพูชากําลังมีปญหารบพุงกับสยาม ซึ่งอยูทางตะวันตก โวลเทอรส จึงไดให
ขอเสนอแนะวา เซียน หรือ สยาม นั้น นาจะอยูบริเวณภูมิภาคตะวันตกของไทยใน
ปจจุบันและอาจเปนสุพรรณบุรี / สุพรรณภูมิ เอกสารของโจวตากวนฉบับที่หลง
รอดมามีการคัดลอกบกพรองหรืออาจเพี้ยนไปจากตนฉบับเดิม เชน มีการใชคํา
เซียนหลัว ซึ่งเปนคําเรียกอาณาจักรอยุธยาในภายหลังในเอกสารนี้ดวยถึง 2 แหง
การใชคําวา เซียนในบันทึกโจวตากวนมีอยู 5 แหง ใชเรียก ชาวเซียน 3 แหง
ประเทศเซียน 1 แหง และ สตรีเซียน 1 แหง
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ประเด็นคัดคานขางตนมาจากการอางเอกสารทองถิ่นหยุนหยานของจีน ซึ่ง
อาจเปนผลมาจากการคัดลอกคลาดเคลื่อนหรือเขาใจผิด เมื่อพิจารณาเอกสาร
ไทยใกลรวมสมัยเองบาง พบวา ในคัมภีร ชินกาลมาลีปกรณ ของพระรัตนปญญา
รจนาเปนภาษาบาลีใน พ.ศ. 2059 ไดบันทึกขอเท็จจริงที่วา “สุโขทยปุเรสามเท
เส” ซึ่งแปลวา “เมืองสุโขทัยในสามเทสะ [สยามประเทศ]” ตาม ชินกาลมาลี
ปกรณ สยามเปนชื่อดินแดน ไมเฉพาะแตสุโขทัยเทานั้น แตยังรวมไปถึงหริภุญชัย
และเชียงใหมดวย และคงจะหมายถึง “ดินแดนของสยาม” โดยหารวมไปถึง
บานเมืองในดินแดนลุมแมน้ําเจาพระยา ซึ่งเรียกใหแตกตางกันไปเปนสุพรรณภูมิ
ทางตะวันตกและกัมโพช [ละโว] ทางตะวันออก และเรียกรวมๆ วา “ขอม” (คํานี้
ตรงกับคําวา “กรอม” หรือ “กลอม” ซึ่งจี.เอช. ลูซ กลาววา เปนคําเกาคําหนึ่งที่
พมาโบราณเรียกพวกมอญหรือชาติพันธุม อญ-เขมร
ขอที่วา ในชวงป พ.ศ. 1837–39 หยวนสื่อ และ บันทึกโจวตากวน ไดกลาว
วา สยามสงทูตไปจากเพชรบุรี และตองรบกับชาวสยามทางตะวันตกนั้น มีบริบท
ที่ อ าจอธิ บ ายได จ ากเอกสารประวั ติ ศ าสตร ข องเพื่ อ นบ า นไทยในสมั ย หลั ง
พงศาวดารเรื่อง ราชาธิราช ของมอญไดบันทึกเรื่องราวการเขามาของมะกะโท
และการลักลอบพาพระราชธิดาของ “พระรวงเจา” ไป ขณะที่กษัตริยสุโขทัยทรง
ลงไปปราบแขกชวาทางใต เรื่องราวนี้ในราชาธิราชวาเกิดขึ้นกอนหรือราว พ.ศ.
1824 ถาหากวาเหตุการณนี้เกิดขึ้นจริง แสดงวาพอขุนรามคําแหงไดทรงยกกําลัง
ไปปราบปรามเมืองชวา ซึ่งในที่นี้หมายถึงตามพรลิงค (นครศรีธรรมราช) เหตุที่
สันนิษฐานเชนนี้เพราะคัมภีรจุลวงศของลังกาเรียกพระเจาจันทภาณุ กษัตริยของ
ตามพรลิงคผูทรงยกทัพเรือไปรุกรานลังกาใน พ.ศ. 1790 ครั้งหนึ่ง และ พ.ศ.
1806 อีกครั้งหนึ่งวา กษัตริยของชวากะ (ชาวชวา) ในสงครามครั้งหลังพระเจา
จันทภาณุสิ้นพระชนม เปนเหตุใหตามพรลิงคหรือนครศรีธรรมราชออนแอลง
ตํ า นานเมื อ งนครศรี ธ รรมราชกล า วว า ในช ว ง พ.ศ. 1817–19 เจ า เมื อ ง
นครศรีธรรมราชมาจาก “ทางตะวันตก” มีนามวา ศรีไสยณรงค ชื่อนี้ทําใหนึกถึง
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นาม “ปูไสยรณรงคสงคราม” ซึ่งปรากฏหลังพระนาม “ปูพระยารามราช” ใน
จารึกหลักที่ 45 ของสุโขทัยซึ่งกลาวถึงลําดับกษัตริย คํานําหนา “ไสยรณรงค
สงคราม” เปนเพียง “ปู” มิใช “ปูพระยา” ดังนั้นจึงไมไดเปนกษัตริย แตอาจเปน
เจานายชั้นสูงที่ไดไปปกครองเมืองนครศรีธรรมราช แตพอหลังจากนั้นอีก 7 หรือ
8 ป นครศรีธรรมราชอาจเปนกบฏทําให “พระรวงเจา” (พอขุนรามคําแหง) ทรง
ตองยกทัพไปรบ “แขกชวา” (ชวากะ)
ตามเอกสารจีน มาลิหยูเออ ไดรองเรียนไปยังราชสํานักมองโกลใน พ.ศ.
1838 และราชสํานักมองโกลไดมีคําสั่งขอใหเซียนยุติการรบพุงที่มีมานานกับพวก
มาลิหยูเออ คําวา “มาลิหยูเออ” ฟงแลวเห็นวา มาจากคํา “มลายู” นั่นเอง ใน
การรับรูของโลกคาบสมุทรซึ่งถายทอดอยูในหนังสือ เทศวรรณนา หรือ นาครกฤ
ตาคม ของมปู ประปญจะ กวีแหงราชสํานักมัชปาหิตที่แตงขึ้นใน พ.ศ. 1908 นั้น
มลายูหมายถึงดินแดนสุมาตราและเกาะโดยรอบ ดังนั้น จึงนาสันนิษฐานวา เมื่อ
สุโขทัยไดเขามามีอิทธิพลที่นครศรีธรรมราชแลว อาจไดดําเนินนโยบายขยายและ
รักษาเขตอิทธิพลทางการเมือง ซึ่งเคยอยูใตอํานาจของเมืองนั้น มาตั้งแตครั้งพระ
เจาจันทภาณุ คือ ในบริเวณคาบสมุทรมลายู นโยบายนี้เปนผลใหเกิดสงครามกับ
มลายูหรือมัชปาหิตหลายป การที่มีโวลเทอรสสันนิษฐานวา เซียน หมายถึง
สุพรรณบุรี นั้น ดูขัดความจริง 2 ประการ ประการแรก จีนรูจักสุพรรณบุรีในชื่อ
ซูเหมินปน เปนอยางดี และประการที่ 2 ขอมูลในหมิงสื่อ หรือ “ประวัติศาสตร
ราชวงศหมิง ฉบับหอหลวง” ซึ่งกลาววา เซียนแหงแลงตองพึ่งพาขาวจากหลัวหู
(ละโวทัยปุระ) เมื่อ พ.ศ. 1892 หวางตายวน พอคาจีนซึ่งเคยเดินทางมาคาขายใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดบันทึกวา หลัวหูไดผนวกเซียน (สยาม) เรื่องนี้มี
หลักฐานไทย แตไมชัดเจน คือ จารึกนครชุม และ ชินกาลมาลีปกรณ การผนวก
นี้ไมไดหมายถึงยึดอาณาจักรสุโขทัยเพราะพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไทย)
ยังทรงมีพระราชอาณาจักรปกครองอยูแตลดขนาดลงไปมาก การผนวกนี้คง
หมายถึง ผนวกดินแดนที่เคยขึ้นกับเซียนมากอน อยางไรก็ตาม ในการติดตอกับ
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จีน ชื่อ เซียนหลัว เพิ่งไดใชในตราตั้งที่ราชสํานักจีนมอบแกราชสํานักไทยใน พ.ศ.
1920
ประเด็นที่วา เซียนในเอกสารจีน หมายถึง สยามประเทศที่สุโขทัยเปน
ศูนยกลางหรือไมนั้นเปนเรื่องที่ถกเถียงกันมากตามที่กลาวมาขางตน แตมีขอนา
สังเกตวา พมาไดสืบทอดประเพณความเชื่อที่วา สุโขทัยนั้นคือเมืองหลวงของ
ประเทศสยาม เพราะพงศาวดารฉบับหอแกวของพมา ไดกลาววา เมื่อครั้งพระ
เจ า บุ เรงนองทรงประชุ ม เสนามาตย เรี ย กร อ งให ฝ า ยพระนครศรี อ โยธยาส ง
ชางเผือกใหนั้น เนื่องจากสมเด็จพระบรมมหาจักรพรรดิทรงไดชางเผือกมาใหม
ถึง 4 เชือก นาจะมีพระราชดําริถวายแกพระองคสักเชือกหนึ่ง “เพราะพระเจา
กรุงสยามในอดีต ไดเคยถวายชางเผือกแกกษัตริยเมืองมอญมาแลวนับแตสมัย
พระเจาฟารั่วแหงเมืองเมาะตะมะ พระเจาราชาธิราชแหงกรุงหงสาวดี และพระ
เจาตะเบ็งชะเวตี้แหงราชวงศตองอู” ความในตอนนี้อางถึงเรื่องที่พระรวงเจา นั่น
คือ พอขุนรามคําแหง ไดเคยพระราชทานชางเผือกแกพระเจาฟารั่วหรือมะกะโท
ดังนั้น ความทรงจําที่วา สุโขทัยคือ เมืองหลวงของอาณาจักรสยาม จึงตรงกับใน
ชินกาลมาลีปกรณ และ จามเทวีวงศ
ตามทําเนียมการปกครองของไทยในสมัยอยุธยานั้นไมไดใชนามประเทศ แต
ใชนามราชธานี คือ พระนครศรีอยุธยา เปนนามราชอาณาจักร เชน ในพระราช
สารและพระสุพรรณบัฏไปเมืองจีนใชวา “พระเจากรุงพระนครศรีอยุธยา ผูใหญ”
เสมอ เมื่อชาวตะวันตกไดเขามาติดตอกับไทย ไดเรียกราชอาณาจักรไทยวา
“เสียม” หรือ “สยาม” ตามจีน เขมร มอญ และมลายู เชน พวกโปรตุเกสใชคําวา
Sião เอกสารโปรตุเกสรุนแรกมักคัดลอกกันมาวา Sornau คําวา Sornau อาจ
เพี้ยนมาจากคําอาหรับวา Shar-i-nao แปลวา “เมืองใหม” แตเอกสารอีกเรื่อง
หนึ่งกลับกลาววา Subanna เปนชื่อเดิมของสยาม โดย Subanna นาจะหมายถึง
สุพรรณ [ภูม/ิ บุร]ี ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชเมื่อไทยมีความสัมพันธ
ทางการทูตใกลชิดกับฝรั่งเศส ชื่อ สยาม ไดเปนทีร่ ูจักกันอยางกวางขวางในยุโรป
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กระนั้นคนไทยยังคงเรียกประเทศของตนวา เมืองไทย ตลอดมา
มีขอสัง เกตว า คํา สยามปรากฏอยูใ นเอกสารชั้ นตนและวรรณกรรมเก า
ตั้งแตชั้นอยุธยาหลายเรื่อง เชน ใน ยวนพาย (ซึ่งปจจุบันเชื่อวา แตงในรัชกาล
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ) มีขอความวา “สารสยามพากยพรอง กลกานท
นี้ฤๅ” และ “สยามกวนยวนพาย ศักดยา” วรรณกรรมรวมสมัยอีกเรื่องหนึ่งคือ
มหาชาติคําหลวง กลาวถึง “ยอมแสะสยามอยุทธ” แปลวา “ยอมมาสยามอัน
ชนะมิได” ในวรรณกรรมอื่นๆ ที่สามารถยกมากลาวไดยังมี นันโทปนันทสูตรคํา
หลวง ซึ่งมีขอความวา “สามภาสาย ดวยสยามภาษาแหงไทย” และ “แตสิ
ลิษฐพจนคําสยาม” ในบทพระธรรมศาสตรของประมวลกฎหมายรัชกาลที่ 1 จุล
ศักราช 1166 หรือกฎหมายตราสามดวง มีความตอนหนึ่งวา “สามเทเส ในสยาม
ประเทษนี”้ และ “สามภาสาย ดวยสยามภาษา” ในพงศาวดารกรุงเกาภาษาบาลี
ความวา “สยามทัยยราชวํส…” แปลวา “ราชวงศไทยสยาม” และ “สยามทิย
ราชปเทเส” แปลวา “ประเทศของกษัตริยไทยสยาม” วรรณกรรมเรื่อง โคบุตร
ของกวีเอกสุนทรภู กลาวถึง “มงกุฏเกศตรีภพจบสยาม” พระนิพนธโคลงดั้นของ
สมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เมื่อครั้งบูรณปฏิสังขรณวัดพระเชตุพนฯ มี
ความตอนหนี่งวา “ทวยไทยไขษยทุกขสิ้น เสียมสกล เกษตรเอย” ในที่นี้ เสียม
สกล ตรงกับ แผนดินสยาม แตในพระนิพนธอีกเรื่องหนึ่งคือ ลิลิตกระบวนแห มี
ความวา “แตงเพศสยามทแมงทมัด” ในที่นี้คําวา สยาม หมายถึง [อยาง] ชาว
สยาม
ในเอกสารไทยที่ยกมาขางตนนั้นแสดงอยางชัดเจนวา คนไทยสมัยกอนไดใช
สยาม เปนคําเรียกชื่อทั้งประเทศและชนชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในวรรณกรรม
อยางไรก็ตาม การติดตอสัมพันธทางการคากับตางชาติ โดยเฉพาะชาติตะวันตกที่
มีมากขึ้นในยุคจักรวรรดินิยมโดยที่ชาติเหลานั้นทั้งหมดรูจักเมืองไทยในชื่อ สยาม
ดูจะเปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงใชชื่ อ
Siam หรือ สยาม เปนชื่อราชอาณาจักร ในพระราชหัตถเลขาที่ทรงติดตอกับชาติ
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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
จุล จอมเกลา เจ าอยู หัว ยัง คงธรรมเนีย มการใชคํ า สยาม ในการติด ตอ กั บ
ตางประเทศ และทรงลงพระนาม “สยามินทร” ในพระราชหัตถเลขาสั่งราชการ
สวนในพระราชหัตถเลขาสั่งการเรื่องสวนพระองคทรงใช “จุฬาลงกรณ” แทน ใน
สมัยแรกตั้งกรมไปรษณียโทรเลขนั้น ไดพิมพคําวา Siam เปนภาษาอังกฤษ และ
สยาม เปนภาษาไทยลงบนดวงตราไปรษณียากร
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวนั้น พระองคไดทรง
พยายามปลู กฝ ง ลั ทธิ ชาติ นิ ย มไทย ซึ่ ง เน น ความรั กชาติ แ ละความเป น ไทย
เพราะฉะนั้นจึงทรงใหความสําคัญแกชื่อไทย อันเปนชื่อชนชาติและทรงเลือกใชคํา
วา ไทย ในพระราชนิพนธตางๆ แตทรงใชคําวา สยาม ในบทพระราชนิพนธรอย
กรอง โดยที่ สยาม ใชเปนชื่อเรียกดินแดน สวน ไทย เปนชื่อเรียกชนชาติ เชน ใน
ความวา
“หากสยามยังอยูยั้ง ยืนยง
ไทยก็เหมือนอยูคง
ชีพดวย
หากสยามพินาศลง ไทยอยู ไดฤา
เราก็เหมือนมอดมวย
หมดสิ้นสกุลไทย
ความคิดอยางจริงจังที่จะเปลี่ยนแปลงชื่อประเทศอยางเปนทางการ จาก
สยามเป น ไทยในการรั บ รู ข องประชาคมนานาชาติ เกิ ด ขึ้ น ภายหลั ง การ
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย เปนการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขเมื่อ พ.ศ. 2475 ชวง
รัฐบาลจอมพลแปลก พิบูลสงคราม เปนชวงเวลาแหงการสงเสริมลัทธิชาตินิยม
ไทยโดยเนนเชื้อชาตินิยมและการขยายอิทธิพลทางการเมืองไปสูดินแดนที่มีคน
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เชื้อสายไทยอยู ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2482 รัฐบาลไดเปลี่ยนนามประเทศจาก
สยามเปนไทย ในโอกาสนี้ดวงตราไปรษณียากรก็ไดพิมพชื่อ ไทย ในภาษาไทย
และ Thailand ในสวนที่เปนภาษาอังกฤษโดยเริ่มแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2483
ตอมาใน พ.ศ. 2490 คํา “สยาม” ไดกลับมาใชอีกครั้งหนึ่งคูกับคําวา ไทย แตใน
ที่สุดคําวา ประเทศไทย (แทน เมืองไทย) ไดกลายเปนชื่อเรียกมาตรฐาน โดยใช
ควบคูกับคําภาษาอังกฤษวา Thailand จนถึงปจจุบัน ตามความเขาใจในปจจุบัน
คําวา “ไท” (Tai)ใชทางมานุษยวิทยาและสัทศาสตรเพื่อหมายถึง ชนเชื้อสายที่พูด
ภาษาตระกูลไท สวนคําวา “ไทย” ใชหมายถึง คนในดินแดนประเทศไทยและ
วัฒนธรรมไทย ซึ่งพัฒนาการทางประวัติศาสตรไดหลอหลอมขึ้นจากวิถีชีวิต
ความเชื่อ คานิยมและขันติธรรมของประชากรที่มีภูมิหลังที่หลากหลาย มีขอนา
สังเกตวา การเปลี่ยนนามประเทศจากสยามเปนไทยนั้นมีนัยสําคัญในทัศนะของ
ตางชาติดวย เชน อังกฤษมองวา คําวาไทยเปนสัญลักษณของลัทธิชาตินิยมที่
ทะเยอทะยาน หนังสือพิมพ The Times ซึ่งสะทอนทัศนะของปญญาชนอังกฤษ ได
ตอตานไมใชคําวา Thailand เรียกประเทศไทยเลยจนกระทั่งถึงราวกลางพุทธ
ทศวรรษ 2500 เชนเดียวกับการไมใชคําวา อิหราน เปนชื่อเรียกใหมของเปอรเชีย
เมื่อประเทศนั้นประกาศใชนามประเทศใหมใน พ.ศ. 2478.
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อิสระตุลาการ: ประวัติศาสตรศาลยุติธรรม26
กราบเรียน ทานเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม ทานเลขาธิการสถาบันวิจัย
รพีพัฒนศักดิ์ ทานผูพิพากษาอาวุโส ท านผูพิพากษา ขาราชการศาลยุติธรรม
นักวิชาการดานกฎหมาย และผูเขารวมสัมมนาทุกทาน
ในฐานะนักวิชาการอิสระที่ไมสูจะมีใครรูจักและไมไดเปนนักกฎหมาย ผม
รูสึกไดรับเกียรติเปนอยางสูงที่ไดมารวมงานประชุมสัมมนาในวันนี้ เมื่อตอนไดรับ
การติดตอทาบทามใหมาขึ้นเวทีกับทานอาจารยดร. กิตติศักดิ์ ปกติ และทาน
อาจารย จ รั ญ ภั ก ดี ธ นากุ ล ผมรู สึ ก แปลกใจเป น อั น มากและเข า ใจว า ท า น
เลขาธิการสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ไดติดตอไปผิดคน เพราะแมผมสนใจเรื่อง
กฎหมายไทยและติดตามขาวเกี่ยวกับวงการยุติธรรมอยูบาง แตไมมีความรูเรื่อง
กฎหมายเลย ดั งนั้นวันนี้จึงถือว าไดมารวมงานอยางคนนอกวงการ พูดผิดถู ก
อยางไรก็ตองขออภัยไวกอน
เมื่อไดทราบวา หัวขอของวันนี้คือเรื่อง “อิสระตุลาการ” สิ่งแรกที่ผานเขามา
ในความคิดของคนที่เปนครูสอนปรัชญาประวัติศาสตร คือ ความเชื่อมโยงระหวาง
นักประวัติศาสตรแ ละนักกฎหมาย กล าวคือ ผมนึ กถึงอาลักษณ ทานหนึ่งของ
แควนฉีในยุค “เฟงเจี้ยน” หรือรบราจุลาจลของจีนราวศตวรรษที่ 8 กอนคฤสต
กาล เขามีหนาที่บันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้น ในเวลานั้น มหาอํามาตยไดลอบสังหาร
เจ า ผู ค รองแคว น แล ว ขึ้ น ครองอํ า นาจ อาลั ก ษณ ท า นนั้ น ได บั น ทึ กเหตุ ก ารณ
ดังกลาวไวตามความเปนจริง เจาผูปกครองแควนคนใหม สั่งใหแกขอความ เพราะ
ถาจดไวอยางนั้นยอมถูกประณามไปชั่วฟาดินสลาย เชื้อสายก็จะไดรับผลพวงวา
เปนพวกอกตัญูไปดวย เมื่ออาลักษณหัวดื้อไมยอมแกไข เจาแควนที่เปนกบฏทุร
26

เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมสัมมนา หัวขอ “อิสระตุลาการ: ประวัติศ าสตรศ าล
ยุติธรรม” วันพุธ ที่ 3 มิถุนายน 2558 ณ หองประชุมสัญ ญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 7 อาคารสถาบันพัฒ นา
ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
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โทร ห จนเป นใหญ สั่ง ให นํา ตั ว ไปประหารชี วิต เนื่ องจากในสมั ยโบราณอาชี พ
อาลักษณ ตองมีความรูทางอักษรศาสตร ประเพณีพิธีกรรม และโหราศาสตร ซึ่ง
ถายทอดกันในตระกูลขุนนาง มหาอํามาตยที่ยึดอํานาจ จึงแตงตั้งนองชายของ
อาลักษณที่ถูกประหารชีวิต ขึ้นมาทําหนาที่แทน และขอใหบันทึกเหตุการณที่สราง
ความชอบธรรมใหกับตนเอง อาลักษณคนใหมหายอมไมจึงถูกนําไปประหารชีวิต
อีก ตระกูลอาลักษณนี้ยังเหลือนองคนสุดทายที่ถูกสั่งเขามาทําหนาที่แทน แตเขาก็
ยังไมยอมบันทึกเรื่องเหตุการณที่เกิดขึ้น โดยไมเคารพตอความจริง ผลสุดทายเจา
แควนที่ขึ้นมาสูอํานาจโดยไมชอบธรรมก็ตองยอม เพราะอาลักษณจากแควนอื่น
ตางไมยินดีมารับใชคนชั่ว
เมื่อมองไปโลกตะวันตกบาง ผมมีเรื่องทํานองคลายกันมาเลาสูกันฟง โลก
ของกรีกโบราณเหมือนกับจีน คือ ตองมีอาลักษณหรือนักจดหมายเหตุคอยบันทึก
เหตุการณสําคัญ ครั้งที่อเล็กซานเดอรมหาราช ทรงทําสงครามขยายอิทธิพลอยู
นั้ น ทรงเพลี่ ย งพลั้ ง อยู ค รั้ ง หนึ่ ง เมกั ส ธี นี ส (Megasthenes) นั ก จดหมายเหตุ
ประสงคบันทึกเรื่องจริงที่เกิดขึ้น แตพระองครูสึกวาทรงเปนมหากษัตริยที่ยิ่งใหญ
จะเสียพระเกียรติยศมิได จึงบังคับให Megasthenes บิดเบือนประวัติศาสตร เขา
ตองยอมทําตามเพราะมิเชนนั้นจะถูกประหารชีวิต ผมยกเรื่องนี้มากลาวเพราะ
ตองการแสดงวา โลกของตะวันออก เปนโลกของจริยธรรมและจรรยาบรรณ
หรือมีอุดมคติเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ สวนจะทําไดหรือไมไดนั้นเปน
อีกเรื่องหนึ่ง
ในโอกาสนี้ เมื่อตองมาสัมมนากันถึง “ความเปนอิสระของตุลาการ” ผมจึง
รูสึกวา นักประวัติศาสตรมิไดเปนฝายเดียวที่มีปญหาเรื่องขาดความเปนอิสระใน
การเขียนเรื่องราวที่เปนจริง แตที่สําคัญกวานั้นคือ ไมเคยคิดวาอาจมีวันใดวันหนึ่ง
ที่จะมีใครมารวมกลุมกันพูดถึงความเปนอิสระของตุลาการ เพราะตุลาการเปน
บุคลาธิษฐานของความเที่ยงธรรมหรือความชอบ แตผมไมไดแปลกใจอะไรที่พวก
ทานจะมาอภิปรายกันถึงความเปนอิสระของตุลาการ ทั้งนี้สังเกตไดจากการใชคํา
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ที่ไดยินกันจนเฝอในชวงราว 10 ปที่ผานมา เชน “สองมาตรฐาน” ซึ่งกลุมคนที่ใช
คําประเภทนี้เปนกลุมการเมือง และใชโดยมีนัยทางการเมือง มากกวาจะคํานึงถึง
ตัวบทกฎหมาย หรื อกระบวนการยุติ ธรรม ในชว งเวลา 5 ป ที่เพิ่ งผา นไป โดย
สวนตัวผมเองแลวเห็นวาประเทศไทยกําลังฝาวิกฤต จนถึงขั้นที่ผมไดวางแผน
เสนอใหสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยไดคิดถึงความเปนไปไดในการทําวิจัย
หัวขอเรื่องหลักวา “ฝาวิกฤตศรัทธา: รัฐนาวาไทยในฐานะรัฐที่ลมเหลว” (Riding
the Waves of Crises: Thailand as a Failed State) ซึ่งประกอบไปดวย 6 อาณา
บริเวณ คือ การเมือง การเศรษฐกิจ การศึกษา กระบวนการยุติธรรม สังคม และ
ศิลปวัฒ นธรรม ทั้งหมดนี้หั วใจของเรื่อ งคือ วิกฤตศรัทธา หรือการขาดความ
เชื่ อ มั่ น ในระบบการบริ ห ารราชการแผ น ดิน หนึ่ ง ในอาณาบริ เวณที่ ยกมาเป น
ประเด็นคือ กระบวนการยุติธรรม โจทยก็คือ Are we being well served by the
Thai legal system? (คนไทยไดรับสิ่งดีๆ จากกระบวนการยุติธรรมแลวหรือยัง)
ความจริงแลว วิกฤตศรัทธาตอกระบวนการยุติธรรม ในทัศนะของผมเปน
เรื่องของคนสวนใหญ เปนเรื่องของชาวบาน และเปนเรื่องที่สงผลกระทบตอสุข
ภาวะและทุกขภาวะของคนสังคมไทย หาใชเปนเรื่องของคนเพียงกลุมใดกลุมหนึ่ง
ซึ่งถืออุดมการณและมีวาระทางการเมืองแอบแฝง ปรากฏการณนี้เปนเรื่องใหม
ในสังคมไทย และเกิดขึ้นเพียงเพราะนักการเมืองประเภท “มารมาห” ตองการ
ช ว ย “พระโพธิ สั ต ว พ ลั ด สวรรค ” หลุ ด พ น จากบ ว งกรรมที่ กอ ไว คํ า ว า “สอง
มาตรฐาน” จึง กลายเป น หนึ่ ง ในเครื่ อ งมื อรณรงค ทํา ลายความนา เชื่อ ถื อของ
วงการตุลาการและกระบวนการยุติธรรม เพื่อประโยชนของนักกวนเมืองเพียงไมกี่
คน ปญหาที่ไมเคยมีมากอนจึงกลายเปนปญหาใหมที่เกิดจากลัทธิอนารยาธิปไตย
ขึ้นมา คงไมมีรัฐบาลประเทศไหนในโลก ที่ปลอยใหอันธพาลการเมืองเอาเลือด
และสิ่งปฏิกูลไปเทประทวงตระลาการ หรือเอาอาวุธปนเอ็ม 16 ไปยิงขมขูศาล
สถิตยุติธรรม โดยผูนํารัฐบาลประกาศอยางเปดเผยไมยอมรับกติกา และกลับ
พยักเพยิดอยูขางหลัง ประเด็นนี้ถือวาสําคัญเพราะเกี่ยวกับความพยายามทําให
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เกิด “การแทงของความยุติธรรม” (miscarriage of justice) และการขาดความนา
เคารพศรัทธาที่สังคมมีตอตระลาการผูพิพากษา อยางไมเคยมีมากอน เปาหมาย
ของกลุมอนารยาธิปไตยคือ การทําลายความเปนอิสระของตุลาการ ไมวาจะเปน
บุคคลหรือกลุมบุคคลใดก็ตาม
ทานที่มาชุมนุมอยูที่นี้ลวนแลวแตเปนนักกฎหมาย ผมซึ่งมาเสนอขอคิดใน
ฐานะพลเมืองคนหนึ่งจึงไมควรเอามะพราวหาวมาขายสวน คําวา “นักกฎหมาย”
ที่ผมกลาวถึงนี้ หมายรวมเอาบรรดาบุคคลทั้งหมด ที่มีหนาที่ผดุงความยุติธรรม
เพราะฉะนั้น วงการตุลาการจึงหมายถึงวงการนักกฎหมาย ความจริงคําวา ตุลา
การ และธรรมนูญ ไมไดเปนศัพทที่ใชอยูในคัมภีรม านวธรรมศาสตร หากเปน
ศัพทประดิษฐใหมในภาษาบาลี เพื่อใหสอดคลองกับระบบกฎหมายสยามโบราณ
คําวา ตุลาการ สรางจากศัพท ตุล (แปลวา ขื่อ) + อาการ แปลวา มีอาการดั่งขื่อ
(หรือ ไมบรรทัด) ดังนั้น เราจึงกลาวกันวาบานเมืองตองมีขื่อแป นั่นหมายความวา
ทานทั้งหลายเปนขื่อที่ไมหวั่นไหว และเที่ยงธรรมตรงไปตรงมา ดั่งไมบรรทัดที่ยืด
หดมิได แตการจักมีอาการดั่งขื่อ ทานตองมีอิสระในการตัดสินความตามขอเท็จ
ขอจริง
ผมมีความรูสึกวา คนสวนใหญมักเขาใจศัพทกฎหมายโบราณจํานวนมาก
ไมชัดเจนหรือเขาใจคลาดเคลื่อน เชน ตระลาการ เปนตน คํานี้หลายทานวาแผลง
แปลงกายมาจาก ตุลาการ ทั้งนี้ในทางสัทลักษณเปนไปไมได ในกฎหมายเกามัก
ใชคูกับ “สุภา” เปน “สุภาตระลาการ” คําวา “สุภา” นั้น เอกสารไทยใชเพี้ยนไป
จากคําวา “สภา” ซึ่งมีความหมายที่จําเพาะเจาะจงวา “court of a king or of
justice” หรือ ศาลสถิตยุติธรรม มีใชอยูในจารึกของพระเจาสูรยวรมันที่ 1 ความ
จริงคําวา ตระลา ใน ตระลาการ มาจากคํามอญ คือ ตฺรลา แปลวา “เจา นาย
ผูใหญ” เพราะฉะนั้น ตระลาการ ตามความเขาใจของผมคือ “เจาการ” ซึ่งคน
อาลักษณรุนรัชกาลที่ 1 เขียนผิดเพี้ยนเปน “ขุนกาล” ทําใหมีความหมายผิดบริบท
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สุภาตระลาการ หมายถึง เจาความแหงศาลยุติธรรม พวกสุภาตระลาการมีหนาที่
สอบสวนโจทก จําเลย จดคํา ใหการ ทําสํา นวนความ เผชิญพยาน ชําระความ
จนถึ ง ชั้ น ต อ พิ สุ ท (ไม ใ ช ต อ พิ สู จ น ) และทํ า ใบสั จ สํ า หรั บผู พิ พ ากษาไทยสมั ย
โบราณหมายถึง ผูทําหนาที่ตรวจพิจารณาสํานวนและพิจารณาโทษปรับ ถาเห็น
วาคณะสุภาตระลาการสอบสวนทําสํานวนไมรัดกุมสามารถสั่งใหทําใหมได ใน
ประมวลกฎหมายจุลศักราช 1166 มีขอความในพระไอยการลักษณะตระลาการ
วา
“86 มาตราหนึ่ ง ขุ น หมื่ น ภู ด าษเสมี ย รผู เ ป น กระลาการพิ จ ารณา
เนื้อความ จะบาดหมายโฉนฏฎีกาตราสารถึงผูมีบันดาศักดิสูงนามิได
ใหหมายถึงบหลัด รอง สมุหบาญชียเสมียรทนายผูตองคดีใหเอาวาแก
มูลนาย”
นอกจากนี้เรายังมีบุคลากรอีกกลุมหนึ่งเรียกวา ยุกรบัตร หรือผูเทนพระ
องคที่ถูกสงไปเปนที่ปรึกษาดานกฎหมายและการปกครองในหัวเมือง เชน พระ
เจาอยูหัวรัชกาลที่ 1 สมัยกอนเสียกรุงเคยเปนยุกรบัตรเมืองราชบุรี ขาราชการ
กลุมนี้ถือน้ําพระพิพัทในพระราชวังหลวง จึงถือวาทรงไววางพระทัยมากที่สุด
อยางไรก็ตาม ความหมายของศัพทกฎหมายไทยปจจุบันเปลี่ยนไปจากเดิมมาก
จนทําใหเขาใจผิด ในการที่รับเชิญมาพูดในวันนี้ ผมขอใชคํา ตุลาการ วาหมายถึง
เจาพนักงานขององคกรอิ สระที่รับผิด ชอบคดีความตั้งแตขั้นตอนการรวบรวม
หลั ก ฐาน การสอบสวน ทํ า สํ า นวนฟ อ งหรื อ ไม ฟ อ ง และผู พิ พ ากษาในศาล
ทั้งหลาย
สังคมทุกสังคมมีแนวคิดในการอํานวยความยุติธรรมเหมือนกัน แตอาจมี
รายละเอี ย ดในเรื่ อ งกระบวนการยุ ติ ธ รรมแตกต า งกั น บ า ง แม สั ง คมต า งๆ มี
วัฒนธรรมที่แตกตางกัน แตก็ไดอาศัยจารีตประเพณีในการชวยระงับวิวาทใน
ทํานองที่เราเรียกวา “ศาลผูเถาผูแก” การที่คูกรณีวิวาทไปพบผูเถาผูแกก็เพราะ

188
เชื่อวา ทานผูอาวุโสมีความเปนกลางและชวยใหประนีประนอมกันได หากชวย
ไมไดแลวก็ไปวัดขอใหพระภิกษุชวยไกลเกลี่ย ที่เชื่อพระภิกษุเพราะเห็นวาทานอยู
ในศีลธรรมและมีสมาจาร จึงเปนอิสระจากอิทธิพลของอคติ 4 มีขอควรสังเกตวา
ยอนหลังไปกอนปฏิรูปกฎหมายเปนแบบตะวันตก พระภิกษุนาจะมีสวนชวยผอน
ปรนภาระศาล ดังจะเห็นไดจากขอเท็จจริงวา มีการคนพบกฎหมายฉบับปลีกเปน
หมื่นสําเนาคัดลอกตามวัดตางๆ ทานคงมีไวศึกษาและใชอางอิง ในการโนมนาวให
คูกรณี เลิ กคิด ที่ จ ะเป น คดีค วามในศาล ซึ่ ง ตอ งเสี ยทรั พ ยเสี ย เวลามาก หาก
พระคุณเจาทานแนะทางออกใหแลวยังไมยอมกัน คูกรณีที่เหลือเข็ญก็ตองเขาสู
กระบวนการยุ ติ ธ รรมของรั ฐ ส ว นกระบวนการยุ ติ ธ รรมของไทยโบราณมี
องคประกอบที่เชื่อมโยงกันดังนี้
พระราชกําหนด
(พระราชศาสตร)
พระราชบัญญัต27ิ
พระราชกําหนดบทพระไอยการ28
พระราชกฤษฎีกา29
กฎรับสั่ง
กฎ
กฎหมายภาคเอกชน
มูลคดี 18 ประการ
บานแผนก
27

พระมหากษัตริย
กฎมนเทียรบาล
กระบถศึก
กฎพระสงฆ

นีติปรัชญา
(หลักกฎหมาย)
พระธรรมศาสตร
พระธรรมนูญ
พระตํารา
อินทภาษ
หลักไชย
กฎหมายปกครอง
อาชญาหลวง
อาชญาราษฎร

ตามศัพทหมายถึง บัญญัติของพระราชา แตในระบบกฎหมายไทยโบราณหมายถึงกฎหมายที่บรรพ
กษัตริยทรงบัญญัติไวเปนเบื้องตนในมูลคดีตางๆ และอางอิงกันมานาน จนมีสถานภาพเปนพระราช
ศาสตร
28
คําวา พระราชกําหนด และ บทพระไอยการ ความหมายซ้ํากัน คือ กฏหมายที่พระราชาทรงตราขึ้น ยัง
ไมไดประมวลเขาไวในหมวดลักษณะกฏหมายหรือมูลคดี
29
คําวา กฤษฎีกา (สันส.) ตรงกับ กติกา (บาลี) ใชเรียกมาตราตางๆ ในกฎหมายกําหนดโทษและการ
ลงโทษ เชน ทําความผิดประการนี้ โทษที่สมควรไดรับเปนอยางนี้
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ทัณฑนีติ
ทัณฑกรรม
กรมศักดิ
(พรหมทัณฑ)

ศาลกับกระบวนการยุติธรรม
ตระลาการ / ผูพิพากษา
รับฟอง
ตัดฟอง
ตัดพยาน
ประวิงความ/ติงทุเลา
อุทธรณ

ไมวากระบวนการยุติธรรมของไทยจะเริ่มตนอยางเปนระบบเมื่อใดก็ตาม
หัว ใจของการปกครอง และการตั ด สิ น ความอยู ที่ อ งค พ ระมหากษั ต ริ ย เรามี
หลักฐานวากอนรับอิทธิพลฮินดู-พุทธผูนําของกลุมชาติพันธุไทไดทําหนาที่ตัดสิน
ขอวิวาทระหวางคูกรณีที่ “ผิดแผกแสกวางกัน” ตามจารีตประเพณีดวยพระองค
เอง เชน จารึกพอขุนรามคําแหงกลาววา พระองคทรงรับเรื่องราวรองทุกขและ
“แลง30ความแกขา31ดวยซื่อ” ในกรณีของอาณาจักรเชียงใหม พระยามังราย
หลวงทรงตรา “มัง รายวินิจฉั ย ” ขึ้นโดยปรับแนวคิดและแนวปฏิบัติ แบบจารี ต
ประเพณี ขึ้ น เป น กฎหมายลายลั กษณ โ ดยได รั บอิ ทธิพ ลจากกฎหมายพม า ใน
สถานการณเชนวานี้ พระเจาแผนดินทรงทําหนาที่เปนตระลาการผูพิพากษาดวย
พระองคเอง จึงมีอิสระโดยสิ้นเชิง หาใครจะมาสั่งไดไม ถึงกระนั้นก็ตาม พระเจา
แผนดินก็ยังทรงเชื่อวามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยจับตาดูอยู หากตัดสินความโดยไมอยู
ในแพงธรรมบานเมืองจะลมจม
เอกสารสําคัญฉบับหนึ่งของทางเมืองเหนือซึ่งรวบรวมคําตัดสินคดีความ
ของเชียงใหมไวตั้งแตรัชกาลพระยามังรายหลวงถึงพระเจาติลกธรรมราชาธิราช
(หรือที่เรียกกันผิดๆ วาพระเจาติโลก) ซึ่งผมใหชื่อวา “คลองตัดคําพระพุทธโฆสา
จารย” แสดงใหเห็นวา มหาราชแหงเชียงใหมไดเสด็จออก ณ โรงขวางคํา (ศาล)
30
แลง แปลวา ตัด ทําใหยุติ
31

ในภาษาไทยโบราณ คําวา ขา เปนทวิพจนหมายถึง เขาทั้งสองคนที่เปนฝายที่แตกตางกัน เชน ผูชายกับ
ผูหญิง หรือคูกรณีโจทกและจําเลย
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ตัดสินคดีความดวยพระองคเองจนถึงรัชกาลพระเจากือนา ในบางกรณีมีรับสั่งให
เริ่มกระบวนการไตสวนกันใหมหมด แตเมื่อบานเมืองกวางใหญ คดีความมากขึ้น
พระเจาแผนดินออกวาความไมไดในทุกกรณี ทรงแตงตั้งคณะตระลาการและผู
พิพากษาจํานวนสามทานเปนอยางนอย ทําหนาที่ตางพระองค ที่นาสังเกตคือ
การใชคํ าว า “เจ าไท” เรี ย กลู กขุ นผู ใหญ ถา พิจ ารณาว าคํ านี้ โดยปกติ ใช เรี ย ก
พระมหากษัตริย นั่นหมายความวา เมื่อผูพิพากษานั่ง บัลลังกใชอํานาจดานการ
ศาลตางพระองค และมีอิสระในการตัดสินความตามตัวบทกฎหมาย จะมีผูใด
กลาวหาวาพระเจาแผนดินมี “สองมาตรฐาน” ไมได เพราะตัดสินตามพระราช
กําหนดกฎพระไอยการเลมเดียวกัน เพราะฉะนั้น จึงถื อวา สุภาตระลาการจึ ง
ปฏิบัติงานในพระนามพระเจาแผนดิน
ในสมั ย โบราณ จี น และไทยมี วั ฒ นธรรมใกล เ คี ย งกั น คนมุ ง หวั ง เข า รั บ
ราชการเพื่อเกียรติยศและอํานาจ คนจีนเขารับราชการโดยผานการสอบคัดเลือก
ไปเปนขั้นๆ จนถึงระดับจอหงวนมาตั้งแตสมัยปลายราชวงศถัง สวนไทยใชการ
ฝากฝง ส วนที่ คล า ยกัน คื อ คนที่จ ะเข า รั บราชการตอ งรูกฎหมาย เพราะต อ ง
ออกไปปกครองราษฎร มีฐานะเปนเจาเมืองดวยเปนผูชําระความดวย เจาเมือง
หรือเจากรม ปลัดกรมที่ชําระความได “คาที่นั่ง” เปนคาตอบแทน ในวรรณกรรม
เรื่อง ขุนชางขุนแผน มีขอความที่กลาววา
ครานั้นจมื่นศรีเสาวรักษราช
เรียกพลายงามทรามสวาดิมาสั่งสอน
จะเปนขาจอมนรินทรปนนคร อยูนั่งนอนเปลาเปลาไมเขาการ
พระกําหนดกฎหมายมีหลายเลม เก็บไวเต็มตูใหญไขออกอาน
กรมศักดิหลักชัยพระอัยการ
มนเทียรบาลพระบัญญัติตัดสํานวน
แลวใหรูสุภาษิตบัณฑิตพระรวง ตามกระทรวงผิดชอบคิดสอบสวน
ราชาศัพทรับสั่งใหบังควร
รูจงถวนถี่ไวจึงไดการ
กลอนที่ยกมาขางตนแสดงภาพของการฝกหัดคนเขารับราชการไดเปนอยาง
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ดี ในสมัยกอนไมมีโรงเรีย นฝกหัดราชการ (รัฐศาสตร) หรือโรงเรียนกฎหมาย
(คณะนี ติ ศ าสตร ) อย า งเป น ทางการ การรั บราฃการเริ่ มต น ด ว ยการฝากตั ว
เยาวชนใหไปรับใชขนุ นางและฝกหัดงานตางๆ ในลักษณะ “เรียนรูจริง” (learning
by doing) วิชาหนังสือหลังอุปสมบทสําหรับคนเขารับราชการ สวนใหญเปนตํารา
กฎหมายหรือคูมือกฎหมายเลมสําคัญ มีหนังสืออยูเลมหนึ่งไมใครมีผูใดกลาวถึง
นั่นคือ เอกสารที่เรียกวา หลักไชย ซึ่งสมัยกอนขาราชการตองทองจํากันขึ้นใจ ถา
หากว า อิ น ทภาษ เป น หลั ก การที่ เ ป น นามธรรม ก็ ต อ งถื อ ว า หลั ก ไชย เป น
ภาคปฏิบัติของนีติปรัชญา ตนฉบับหลักไชยคงมีการคัดลอกกันไวหลายสําเนา
อาจขาดตกบกพรองบาง ผมมีสําเนาฉบับที่เจมส โลวนําไปจากไทย ซึ่งอาจเปน
เมืองนครศรีธรรมราช หรือตะนาวศรีแหงใดแหงหนึ่ง ในตอนตนมีขอความสําคัญ
สําหรับเราดังนี้
จักกลาวเถิงบอหรมจักกรพัด อันใดตรัดลวงลับไปย แตงไวเปนหลักไชย
สัมหรับกรุงศรีอยุทียา ผูไดจักแตงฟองแตงใหตองตามตํามรา สองหกญกไปย
มา ฃามลาตาเปนมูลความ จัตุคัดเรองกันไปย ซอนเงีอนใวในคําถาม อหนึงหัว
ไจยความไครยคิดใดใหมรูจน ครืยดังสุรียฉาย อันเภรีดพรายไนยมลทน สงแห
ลงขาวสากล หลักภระสุเมนบอหวนไหวย กรหลาการพีภากสา ตัดคดียาเกรง
ไจย หาเอจพนฃามไปย ใวสายยนเทาไยบัว ตรียเองฃามสวมเจจ ยิวเฉียวปปด
ยาเกรงกลัว แกเสนทังสุมหัว ปรงดุจปลามาภาเปจ [ระเห็จ]ไปยสุเวหา เบือง
หลังพฎภลวงแกมกินไนย ตราไวในยหลักไชย สําเหรดแลวจึงถูฉลอง กรยืลขอ
ทังศีรสถาน จักคัดขอความพีภากษา ความแพง[ความ]อาดยา ทังอุทอนแลณ
คอนบาน ขอหมีรับใหงดไว เอาเนื้อฟองตังเปนสถาน คํารับคําไหการ ตัด
เปน ทอนผอนสงมา32

32

ตนฉบับลายมือเขียนยังไมเคยมีการตีพิมพ
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[จั กกล า วเถิ ง บรมจั ก รพรรดิ อั น ได ต รั ส ล ว งลั บ ไป แต ง ไว เป น หลั ก ไชย
สําหรับกรุงศรีอยุทียา ผูใดจักแตงฟองแตงใหตองตามตํารา สองหกยกไป
มา [เ]ฃามาตราเปนมูลความ จัดคัดเรียงกันไป ซอนเงื่อนไวในคําถาม
อนึ่ง หั วใจความ ใครคิดไดไม รูจน คือดังสุรี ยฉาย อันเพริด พรายใน
มณฑล สงแถลงทั่วสากล หลักพระสุเมรบหวั่นไหว กระลาการพิพากษา
ตัดคดีอยาเกรงใจ หาเด็ดพนฃามไป ไวสายยนเทาไยบัว ตริเองฃามสาม
เจ็ด เหยี่ยวเฉี่ยวเปดอยาเกรงกลัว แกเสนทั้งสุมหัว ปลงดุจปลามาพา
เบ็ด [ระเห็จ]ไปสูเวหา เบื้องหลังพระร วงแกมกินใน ตราไวในหลักไชย
สําเร็ดแลวจึงทู ลฉลอง กระบิ ลขอทังสี่ สถาน จักคัดข อความพิพากษา
ความแพง[ความ]อาชญา ทั้งอุทธรณแลนครบาล ขอมิรับใหงดไว เอา
เนื้อฟองตั้งเปนสถาน คํารับคําใหการ ตัดเปนทอนผอนสงมา]
ขอความสําคัญในอารัมภกถาของหลักไชย คือ “กระลาการพิพากษา ตัด
คดีอยาเกรงใจ หาเด็ดขามพนไป ไวสายยนเทาใยบัว” คําสอนเชิงอุปมาอยางนี้สั่ง
สอนวา ชื่อวากระลาการผูพิพากษาแลว ใหตัดสินคดีโดยไมเกรงใจใคร ใหตัด
ความสัมพันธที่มีตอกันใหขาด คงความสัมพันธนั้นไวเหมือนใยบัว จักขาดก็ใหขาด
แมอํานาจที่เขามาเบี่ยงเบนความยุติธรรมนั้นเปนดังเหยี่ยวที่จะมาเฉี่ยวเปดก็อยาง
เกรงกลัว ใหปลงใจเสียวาเปนดั่งปลาจะมาพาเบ็ดไป คือปลากินเบ็ดแลวจะตาย
เรื่องที่สองก็คือ ความที่วา “บรมจักรพรรดิจักรพรรดิ อันไดตรัสลวงลับไป แตงไว
เปนหลักไชย สําหรับกรุงศรีอยุทียา” คนอานทึกทักเอาวา บรมจักรพรรดิในที่นี้
หมายถึงกษัตริยอยุธยาพระนามเดียวกัน แตนี่เปนความเขาใจผิดของผูคัดลอกใน
สมัยหลังที่เติมแตงเรื่อง “กรุงศรีอยุธยา” เขาไป ความจริงแลว บรมจักรพรรดิใน
ที่นี้หมายถึง บรมจักรวัตติราช ผูครองจักรวาล ตามความเชื่อในคัมภีรเตภูมิกถาที่
เล าว า เมื่ อบรมจั กรวัต ติร าชปราบสิ้ นทั้ งจั กรวาลแล ว ได ตรั ส สั่ง สอนกษัต ริ ย
ทั้ ง หลายถึ ง การเป น นั กการปกครองที่ ดี เป น พระมหากษั ต ริ ย ผู ทรงธรรมอั น
ประเสริ ฐ โดย “ธรรม” มี ส องนั ย คื อ พระธรรมอั น พระพุ ท ธองค ต รั ส รู แ ละ
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ประกาศแลว อยาง 1 และพระธรรมศาสตร (กฎหมาย) อีกอยาง 1
ธรรมชาติของมนุษยนั้น เวลาตองการใหสิ่งที่ไดรับถายทอดกันมาศักดิ์สิทธิ์
และฟ ง ดู ข ลั ง มั ก ยกให เ ป น ของเทพ บุ ค คลในตํ า นาน หรื อ บุ ค คลสํ า คั ญ ใน
ประวัติศาสตร เชน กฎหมายเกาของเราซึ่งไดรับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ
และศาสนาพุ ทธทั้ ง สุ โ ขทั ย อยุ ธ ยาและเชี ย งใหม ได อ า งความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข อง
กฎหมายโดยผูกโยงกับบุคคลดังนี้
ตัวบทกฎหมาย (legal texts)
เชียงใหม มังรายวินิจฉัย
เนตติปกรณ
เนตติหารัตถทีปกรณ (นย 40)
สุโขทัย หลักไชย
อยุธยา พระธรรมศาสตร
อินทภาษ
หลักไชย
กรมศักดิ์

ผูตั้ง/วางหลักการ (founder)
พระยามังรายหลวง
พระพุทธโฆสาจารย
พระวิสุทธจารเถระ
พระยารวง (รามราช)
ฤๅษีมนู
อัมรินทราธิราช
บรมจักรพรรดิ
พระพรหม

มังรายวินิจฉัยที่พระยามังรายหลวงทรงใหจัดทําเปนประมวลกฎหมายนั้น
แมอางถึงหลักมูลคดีตามธรรมศาสตรและราชศาสตรก็ตาม แตคติความเชื่อของ
กระบวนพิจารณาความของเมืองเชียงใหมแสดงใหเห็นแนวคิดแบบ “อาณาจักรพุทธจักรเทียมกัน” นั่นคือ เอาเรื่องราวทางโลกยและทางธรรมมาเทียบเคียงกัน
ในกรณีนี้ไดมีการอางอิงถึง คัมภีรเนตติปกรณ ของพระพุทธโฆสาจารย ผูไดชื่อวา
เปนอัจฉริยะดานกฎหมายเพราะเชี่ยวชาญในคัมภีรไตรเพท สวนพิธีพิจาณาคดี
ความนั้นไดใช คัมภีรเนตติหารัตถทีปกรณ ที่พระวิสุทธจารเถระไดรจนาขึ้นและ
เรียกวา นย 40 (ความจริงมีถึง 55 นย) เปนที่อางอิงเทียบกับคดีความทางโลกย
สวนพระราชกําหนดกรมศักดิ ซึ่งเปนเรื่ องการปรับสินไหมพิไนยและลงทัณ ฑ
บางครั้ ง เรี ย กว า พรหมทั ณ ฑ คื อยกว าพระพรหมเปน ผู กําหนด คติค วามเชื่ อ
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เบื้องหลังเอกสารสําคัญเหลานี้ชวยใหเขาใจการรับอิทธิพลของระบบกฎหมาย
จากศาสนาพราหมณที่เขามาประกิตประกับกับกฎหมายจารีตของไทและพุทธ
ศาสนา
ตํ า ราศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เ หล า นี้ ส อนเรื่ อ งจริ ย ธรรมของสุ ภ าตระลาการและผู
พิพากษา ผูสอนรูดีวาสุภาตระลาการและผูพิพากษา เปนปุถุชนยอมใจออนหยอน
ทะแยงได เชนเดียวกับโจทกและจําเลยที่เปนคูความ ดังนั้น จึงใหตัดสินไปตามตัว
บทกฎหมายเพราะพระราชกําหนดและพระราชกฤษฎีกาดิ้นไมได แตวินิจฉัยของ
คนดิ้นได คําสอนใน อินทภาษ สอนวาตระลาการตองมีศีล 5 ศีล 8 ตอง “ทําจิตร
ใหเปนจตุรัสเที่ยงแทในทามกลาง” กระทํา “จิตรใหตั้งอยูในอุเบกขาญาณ” และ
“ปราศจากอคติ 4” แมแ ต พ ระเจา แผ นดิ น ก็ ยัง ต องเรี ยนรู ลั กษณะต า งๆ ของ
กฎหมายทุกวัน เนื่องจาก
พระราชาผูใสพระทัยดูแลปกปองพสกนิกรของพระองคอยางเที่ยงธรรมและ
ตามพระราชกําหนดกฎพระไอยการจักไดไปสวรรค ขณะที่พระราชาที่ไม
ปกปองราษฎรและทรงลงทัณฑอยางไมเปนธรรมยอมไมไดไปสวรรค

ในคัมภีรนารทสมฤติ ซึ่งวาดวย “วฺยวฺหาระ” หรือ กระบวนการพิจารณา
ความ (judicial administration) กลาววา
พระราชาเมื่อประทับเหนือบัลลังกวาความแลว ขอพระองคทรงใหความเทา
เทียมแกมวลมนุษยทั้งหลาย ทรงละเสียซึ่งผลประโยชนสวนพระองค และ
33
กระทําพระองคเชนยมไววัสวตะ

คัมภีรอรรถศาสตรซึ่งเปนคัมภีรวาดวยการปกครอง กลาวถึงหนาที่ของ
พระเจาแผนดินในดานบริหารการยุติธรรมวา ถาทรงตัดสินคดี ผิดพลาดและไม
เปนธรรม พระเจาแผนดินไดรับบาปหนึ่งในสี่เทากับผูกระทําผิด 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 ดังที่ปรากฏ
ขอความในพระธรรมศาสตรวา “แลตั้งอยูในราชกิจประเพนีมิไดขาด คือเวลาสันท
โยบาททรงฟ งสั ทสัง คีตดุ ริยดนตรี แลวทรงฟ งนิ ตนิย ายบู ราณราชประเพนีใ น
ประถมยาม” คําวา “นิตนิยาย” นั้นอาจทําใหเขาใจผิด ที่ถูกตองควรเขียนวา นีติ
(แบบแผน) +นยาย (กฎหมาย ความยุติธรรม การใหเหตุผล) ทั้ง นีติ และ นยาย
มาจากธาตุภาษาสันสกฤตคือ √นิ แปลวา “to lead, to guide, to govern” เมื่อใช
เปนคํานามคือ นฺยาย แปลวา “a lawsuit, legal proceeding, judicial sentence,
judgement” แตในเอกสารไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยมักเขียนเปน นิยาย เสียทั้งหมด
(ดวยอิทธิพลของอรรฒสระที่คางอยู) พระเจาแผนดินตองใสพระทัยในเรื่อง นฺยาย
หรือ กฎหมาย และตองทําพระองคเปนตัวอยาง เชน มีเรื่องเลาในคัมภีรมหาวัสตุ
วา แมวัวมาตีระฆังรองเรียนพระราชาวา ในยามวิกาลพระโอรสของพระองคทรง
ครึกคะนองขับรถศึกไปชนลูกวัวตาย จึงมาขอความเปนธรรม ปรากฏวาพระราชา
โปรดใหประหารชีวิตพระโอรสเพราะทรงใหความยุติธรรมเทาเทียมกันแกชีวิตของ
ประชาราษฎร ร วมทั้ ง สั ต ว ทั้ ง หลาย ในประวั ติ ศ าสตร ไ ทย เรามี เ รื่ อ งเล า ใน
“คําใหการชาวกรุงเกา” เกี่ยวกับพระมหากษัตริยที่ทรงเครงครัดนีติประเพณีจน
เปนที่เลื่องลือ เชน สมเด็จพระเจาบรมโกษฐ เปนตัวอยางที่ประชาชนชื่นชมเพราะ
ใครผิดก็ลงโทษไปตามผิด
ผมไดกลาวมากอนหนานี้วา คัมภีรนารทสมฤติ แนะนําใหพระราชากระทํา
พระองคเหมือนยมไววัสตะ ทานที่ไมคุนเรื่องเทวปกรณัมอาจสงสัยวาหมายถึงใคร
เทพองคนี้ในศาสนาพราหมณคือพระยมซึ่งมีหนาที่ตัดสินคนตายวาไดทําบุญทํา
บาปอะไรไวบางเมื่อยังมีชีวิตอยู คัมภีรเตภูมิกถา ของฝายพุทธไดรับอิทธิพลมา
ดวย แตอธิบายเพิ่มเติมว า จตุโลกบาลมีหนาที่สอดสองดูโลกมนุ ษยวาใครทํ า
กรรมดีกรรมชั่วอะไรไวบางและจดบันทึกเอาไว พระยมจะพิจารณาจากรายงาน
ของจตุ โลกบาลในเวลาตัด สินใหผู ใดไปสวรรค หรือ ไปนรกขุมใด เนื่องจากจตุ
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โลกบาลเปนทิพพิชญาณ34 พระยมจึงตัดสินตามหลักฐานที่หนักแนนไมเอนเอียง
ด ว ยเหตุ นี้ พ ระยมจึ ง มี ฉายาว า “ธรรมราชา” หรื อ พระราชาแห ง ธรรม หรื อ
พระราชาแหงกฎหมาย เพราะเปนแบบอยางของการตัดสินความที่เที่ยงธรรม
แมแตพระยมไววัสตะเองตัดสินคดีผิดพลาดก็ตองรับกรรมแหงความผิดพลาด
ดังเชนเรื่อง มาณฺฑวยมุนี ในคัมภีรมหาภารตยุทธ ซึ่งผมจะไมเสียเวลาเลา แตได
ใสไวในภาคผนวกของคําบรรยายนี้35
คัมภีรศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เชน อินทภาษ หลักไชย พระธรรมศาสตร นารท
สมฤติ และพฤหัสบติสมฤติ ซึ่งแจกแจงเรื่องกระบวนการยุติธรรม หรือ วฺยวหาระ
ตางสะท อนใหเห็นความพยายามของโบราณาจารย ในการสร างตระลาการผู
พิพากษาในอุดมคติ จึงเนนในเรื่องจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม คัมภีรนารท
สมฤติกลาววา
ขอพระราชาทรงแตงตั้งสุภาตระลาการแลผูพิพากษาจากบุคคลที่มีเกียรติ
ถึ ง พร อ มด ว ยสั จ จาธิ คุ ณ อั น ได พิ สู จ น แ ล ว ผู ซึ่ ง สามารถรั บ ภาระแห ง
กระบวนการยุติธรรมไดประดุจโคแอกที่ดีทั้งหลาย

ในพระไอยการตระลาการ มีส วนที่ วาดวยเหตุแหงความเป นตุ ลาการ 24
ประการ ใน 8 หมวด หมวด 1 คือ ติอิสฺสโร หรือ “อิสรภาพในความ 3 ประการ”
กลาวคือ
1 ตั้งตนอยูในอิสรภาพ
2 เอาตัวโจทกและตัวจําเลยเปนอิสรภาพในคดี
34

คําวา ทิพพิชญาณ เปนคําเกาใชอยูในจารึกสุโขทัยหลักที่เรียกวา “ปูหลานสบถกัน” คําวา พิชญาณ
มาจากคําสันสกฤตวา วิ + √ชญา แปลวา “รูที่ถกู ตอง เห็น เขาใจ” และตอมากรอนเหลือ ผูญาณ กอน
จะกลายมาเปน พยาน
35

โปรดดูเรื่อง มาณฺฑวยมุนี ซึ่งนํามาถายทอดจากวินัย พงศศรีเพียรและศศิกานต คงศักดิ์ , ภาษาอัฌ
ชาไศรย, ทายคําบรรยายนี้
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3 ใหฟงเอาแตถอยคําสํานวนโจทกแลจําเลยเปนอิสรภาพในคดี
หลักการนี้เปนหลักการที่เปนสากล ตระลาการและผูพิพากษา เชน ขอแรก
ที่ บ อกว า ตั้ ง ตนเป น อิ ส รภาพ นั้ น หมายความว า อย า งไร ในกรณี นี้ ส ามารถ
พิจารณาไดสองสถานทั้งในแงนามธรรมและรูปธรรม สิ่งที่เปนรูปธรรมคือ สิ่งที่
ตระลาการตองเผชิญและเกิดมานานแลว นั่นคือการถูกผูมีศักดิ์สูงและผูมีอํานาจ
ขมขู จารึกกฎหมายลักษณะโจรแลลักภาที่ตราขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรม
ราชา (รามราชาธิราช) วันที่ 12 เมษายน ค.ศ. 1397 (พ.ศ. 1940) ในสมัยสุโขทัยก็
ไดกลาวถึงเรื่องผูมีบรรดาศักดิ์สูงและผูมีอํานาจไมเกรงกลัวพระราชบัญญัติทาน
ในปจจุบันเรื่องนี้ก็คงเกิดอยู หากแตไมใชเปนอันธพาลชาวบาน กลับเปนพวกกลุม
กวนเมืองที่ใชมาตรการตางๆ โดยเฉพาะเปนสื่อตางๆ ที่กลุมตนใชเปนเครื่องปลุก
ระดมกดดันการทํางานของศาลสถิตยุติธรรม หรือปาเถื่อนดวยการใชการขมขู
ด ว ยอาวุ ธ อย า งเป ด เผย หรื อ การคุ ก คามตระลาการผู พิ พ ากษาเพื่ อ ให เ สี ย
อิสรภาพในการพิจารณารูปความ ตระลาการผูพิพากษาที่ไมหวั่นไหว ยอมถือเอา
36
ปากคําโจทกและจําเลยเปนใหญ โดยปลอดจากอิทธิพลจากภายนอก และ
พิจารณาจากสํานวนคําใหการและหลักฐานเอกสารเทานั้น ไมใหความสําคัญแก
แรงกดดันจากกลุมบุคคลที่สนับสนุนหรือคัดคาน ในกรณีนี้ ผมอดนึกถึงคําสอน
ในพระไอยการตระลาการไมไดวา ไมวาอยูภายใตแรงกดดันอยางไร ผูพิพากษา
ตระลาการตอง “กระทําจิตรใหเปนจตุรัสเที่ยงแทเปนทามกลาง” และ “กระทํา
จิตรใหตั้งอยูในอุเบกขาญาณ”
ความเปนอิสระของตุลาการไมใชเปนเรื่องของกลุมอิทธิพลหรือแรงกดดันที่
มองเห็ น เป น รู ป ธรรมจากภายนอก แต ยั ง เป น ป ญ หาในเรื่ อ งจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณดวย โบราณาจารยรูจุดออนในเรื่องนี้จึงเนนวา ตระลาการและผู
36

มีข อน า สั งเกตว า ในกระบวนการยุ ติ ธ รรมแบบจี นโบราณ ไม อนุ ญาตให ใช ท นายแก ต า ง สุ ภา
ตระลาการและผูพิพากษาเปนผูไตสวนปากคําโจทกและจําเลยเอง เพื่อไมใหทนายสั่งสอนลูกความให
หาทางตอบเอาตัวรอด
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พิพากษาตองทําตนใหเปนอิสระจากอคติ 4 อันไดแก ความลําเอียงที่จะเกิดจาก
โลภ โกรธ กลัว หลง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ภยาคติ
อย า ได ห วั่ น ไหวแต ไ ภยความกลั ว ฝ า ยโจทก แ ลฝ า ยจํ า เลย อย า สดุ ง
หวาดเสีย ววา ผูนี้เปนอธิบดี มียศถาศั กดิแ ลเปนราชตระกูล ประยูรอั น
ยิ่งใหญ ถาอาตมาพิพากษาควรแพแลแพลงบัดนี้ ก็จะทําใหอาตมาถึงซึ่ง
ความฉิบหายดวยเหตุอันใดอันหนึ่งเปนมั่นคง
ในปจจุบันสังคมไทยกาวเขาสูสังคมทุนนิยมเต็มที่ และเรียกตัวเองวาเปน
สังคมประชาธิป ไตย อยางไรก็ตาม สังคมทุนนิยมหรือวัตถุนิยมยอมเปนศัตรูกับ
จริยธรรมและจรรยาบรรณ สังคมแบบทุนนิยมเปนสังคมที่มุงหากําไรจากสังคม
ใหมากที่สุด ถาเรามองอยางรายๆ ทุนนิยมสามารถทําลายระบบคุณธรรมและ
ระบบการเมืองไดสิ้นเชิง โดยนายทุนสามารถซื้อประเทศไทยไดดวยเงินเพียงไมกี่
หมื่นลานบาทจากกิจกรรมนอกกฎหมายที่แฝงในระบบเศรษฐกิจ และลัทธิพระ
โพธิ สั ตว จํ า แลงของนั กการเมือ งผู สุมหั ว กัน นํ า เงิ น รั ฐไปโปรยเพื่อ ซื้ อ เสี ย งบน
พื้นฐานของนโยบายที่ทําใหราษฎรเสพติด “ประชานิยม” เกือบทั้งหมดของกลุม
กวนเมืองมีสายใยเชื่อมโยงกับธุรกรรมนอกกฎหมาย เชน ฟอกเงิน เลี่ยงภาษี คา
ยาเสพติด และการฉอราษฎรบังหลวง กลุมเหลานี้เติบโตอยางรวดเร็วและไมชอบ
การตรวจสอบของบรรดาองคกรตุลาการอิสระ เชน ปปช. และ ปปท. เปนตน
ทุกวัน นี้ คนไทยไม เพี ยงแต ข าดความเชื่ อมั่ น ศรั ทธาในสถาบั นการเมื อ ง
เท า นั้ น หากยั ง มี วิ กฤติ ศ รั ทธาต อ สถาบัน ข า ราชการด ว ย เมื่ อ 30 ป กอ นชาว
ฟลิปปนสใหสมญานามมาดามอีเมลดามารโกสวา “Madam 10%” เพราะสามี
นางเปนประธานาธิบดีของประเทศนั้น และการลงทุนทางธุรกิจ การประมูล และ
การอํานวยความสะดวกเพื่อขออนุญาตประกอบการลวนตองผานสตรีหมายเลข
1 ทานนี้พรอมขอเสนอผลตอบแทน 10 % ซึ่งถือวาสูงมากในสมัยนั้น แตประเทศ
ไทยในปจจุบันมีบรรดา “Mister 40%” อยูในหนวยงานของรัฐบางกระทรวงเปน
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จํา นวนมาก โดยเฉพาะในหน ว ยงานดา นการปกครอง และหน วยงานที่ มีการ
ประมูลกอสรางสาธารณูปโภค เพราะฉะนั้น การซื้อตําแหนงและการที่ขาราชการ
ระดับสูงยอมสยบแกนักกวนเมืองไมวาพรรคใดก็ตามไดกลายเปนเรื่องโจษจันกัน
ทั้งเมือง
ความจริงเรื่องการฉอราษฎรบังหลวง ไมใชเปนปญหาของกลุมนักการเมือง
และขาราชการเทานั้น คนไทยทั่วไปก็พรอมเขาเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมการฉอ
ราษฎรบังหลวง พรอมที่จะใหและรับสินบนเพื่ออาณาอัตตาประโยชน ดังจะเห็น
ไดจากเหตุการณประจําวันบนทองถนน ระหวางผูกระทําผิดกฎจราจรกับผูรักษา
กฎหมาย จนเรียกไดวาการโกงกลายเปนดีเอ็นเอทางวัฒนธรรม ถอนรากถอน
37
โคนไดยาก เมื่อเจมส โลววิเคราะหสังคมไทยจากประมวลกฎหมายไทย เขาได
พยายามอธิบายเหตุผลเบื้องหลังในการตราพระราชกําหนดกฎพระไอยการแตละ
ฉบับไว พระราชกฤษฎีกาในพระไอยการลักษณะมรดกระบุวา ขาทูลละอองที่มี
บรรดาศักดิ์สูงระดับมนตรีและเสนาบดีขึ้นไปตองมีการตรวจสอบทรัพยสิ่งสิน
ทั้งหมดหลังอนิจกรรม แลวแบงกองมรดกเปน 4 สวน สวนหนึ่งหรือ 25 % ใหตก
เปนของแผนดิน เขาสอบถามเหตุผลในเรื่องนี้จากนักกฎหมายไทยวา ทําไมจึงตอง
เปนดังนี้ ไดรับคําตอบวา เพราะรัฐบาลไมเชื่อวามีขาราชการชั้นสูงคนใดที่ซื่อสัจ
และไมรับสินบาทปราศจากสินบน ถามองระบบการเมืองและระบบราชการไทย
ในปจจุบันนี้แลว คงไมอาจปฏิเสธไดวา วิธีการในการเรียกและรับสินบนมีความ
ซั บ ซ อ นมากขึ้ น จั บ ได ย ากขึ้ น และขั้ น ตอนของกระบวนการยุ ติ ธ รรมที่ ค ดี
ความสามารถสะดุดอยูที่ขั้นสอบสวน หรือขั้นการทําสํานวนฟองศาล กอนไปถึง
ศาลยุติธรรม
เนื่ อ งจากข า ราชการตุ ล าการเป น ส ว นหนึ่ ง ของระบบราชการ และเป น
37

James Low, Lieut. Colonel, “On the Laws of Mu’ung Thai or Siam”, พิมพเผยแพรในหนังสือ นีติ
ปรัชญาไทย, (กรุงเทพฯ: โครงการวิจัยเมธีวิจัยอาวุโสสกว. “กฎหมายตราสามดวง: ประมวลกฎหมาย
ไทยในฐานะมรดกโลก”, 2548
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เปาหมายที่อํานาจฝายบริหารพยายามกาวกายหรือเขามามีอิทธิพล จนสถาบัน
บางสถาบัน “เสียศูนย” ไปแลวจากอํานาจเยายวนของอามิส ขนาดเขียนสํานวน
คดีความใหผูตองหาหลุด เรื่องที่ควรฟองไมสั่งฟอง ทําใหกระบวนการยุติธรรม
เปนเปดไมสมประกอบ ดังนั้น เมื่อสุภาตระลาการไมทําหนาที่ ผูพิพากษาก็จําตอง
คํานึงถึงความเสียหายที่จักเกิดแกบานเมือง ประชาราษฎร และดํารงความเปน
อิสระของทานไวใหเปนจตุรัสเที่ยงธรรมในทามกลาง (สิ่งเยายวนและอํานาจขมขู
ตางๆ)
ในฐานะชาวบานและพูดแทนชาวบาน ผมเห็นวากระบวนการยุติธรรมของ
ไทยในป จจุ บัน มีป ญ หาแฝงในระบบ ในความพยายามที่ จ ะใหเกิด การคั ดทาน
ตรวจสอบ หรือ check and balance เรามีองคกรที่ทํางานดานยุติธรรมที่เปน
อิสระหลายองคกร มีศาลพิเศษหลายประเภท แตความเปนอิสระขององคกรเปน
คนละเรื่องกับความเปนอิสระของตระลาการผูพิพากษา บางองคกรถูกมองวา
เปนองคกรสีเทา ที่นักกวนเมืองสั่งไดหรือแทรกแซงไดดวยอามิส โดยเฉพาะคดี
เกี่ยวกับนักการเมือง เราสามารถเรียนรูไดจากประสบการณในอดีต เมื่อครั้งที่ผู
พิพากษาตรวจสํานวนและใบสัจของตระลาการแลว เห็นไมชอบมาพากล ก็สงไป
ใหทําการสอบสวนใหม คดีความบางคดีทําใหเกิดความสงสัย เชน การอุมหุนแทน
กัน แต ศาลตัด สินวา จําเลยไมผิด อันขัด กับสามั ญสํานึกของวิ ญูชน สิ่งที่ผ ม
ตองการแสดงนัยในที่นี้คือ สังคมไทยกําลังเปลี่ยนและปญหาความเปนอิสระของ
ตุลาการอาจเปนปญหาที่ใหญขึ้น ถาตระลาการผูพิพากษาไมมีจิตรเปนจตุรั ส
เที่ยงธรรมและไมเขมแข็งพอ
ก อ นต อ งยุ ติ ก ารบรรยาย ผมมี ข อ คิ ด ฝากไว จ ากอดี ต เมื่ อ สมั ย คฤสต
ศตวรรษที่ 17 มี ชาวตะวั น ตกเข า มายั งสยามประเทศมาก นิ โ กลาส แชร แ วส
(Nicolas Jervaise) นักจดหมายเหตุชาวฝรั่งเศสที่เขามาอยูที่พระนครศรีอยุธยา
เปนเวลานานในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณฯ ไดกลาววา กฎหมายของประเทศ
สยามนั้นดีที่สุดในบูรพาทิศ (East Indies) เพี ยงแตผูบังคับใชกฎหมายนั้นไม ดี
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เมื่ออเล็กซานเดอร ฮามิลตัน (Alexander Hamilton) เขามายังประเทศสยามในราว
ค.ศ. 1718 เขาตองคดีที่ออกญาเสนารัตน (Sennerat) ขาราชการเชื้อสายเปอรเชีย
ฟองรองเรื่องพูด หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ซึ่งผูพิพากษาตัดสิ นใหเขาเปนฝา ย
38
ชนะ หลักฐานประวัติศาสตรยืนยันวา สุภาตระลาการผูพิพากษาสยามมี “จิตร
เปนจตุรัสเที่ยงแทในทามกลาง” ไมไดเอนเอียงเขาขางขาทูลละอองผูมีศักดิ์สูงแต
มีพฤติกรรมชั่ว
สุดทายนี้ ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดกรุณาอดทนฟงเรื่องที่ผมหยิบยกมา
กลาวถึงในวันนี้ และคงไมแตกตางจากการเปนเณรสอนสังฆราช การที่ผมรับ
มารวมในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ เพราะรําลึกถึงทานอาจารยชูเชิด รักตะบุตร
ซึ่งผมเคยรูจักดีและเคารพนับถือทานในฐานะ “เปาบุนจิ้น” เมืองไทย เรื่องอิสระ
ตุลาการเปนเรื่องที่ผูมีประสบการณตรง ไมวาจะเปน ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ หรือ
ทา นผู พิพ ากษาจรั ล ภักดีธ นากุล สามารถเลา ได ดีกวา ผม ซึ่ งเปน นักวิชาการ
ชะเลยศักดิ์ แตอยา งนอยผมไดสะทอนความรู สึกของชาวบานชาวเมืองที่มีต อ
วงการยุติธรรมบานเรา
เรื่องผนวก
มาณฺฑวยมุนี
ในพระไอยการตํ าแหน ง นาพลเรื อ น ซึ่ ง เป น ทํ า เนี ย บกํ า หนดสถานภาพ
ทางการเมืองและสังคมของคนไทยสมัยโบราณ ในประมวลกฎหมายตราสามดวง
มีรายนามของเจากรมฝายยุติธรรมอยูสองทาน คนแรกคือ พระเกษมราชสุภ าวดี
ศรีมณธาดูลราช เจากรมแพงเกษม อีกทานคือ ขุนหลวงพระไกรศรีราชสุภาวดี
ศรีมณธาดูลราช เจากรมแพงกลาง ทั้งสองทานมีศักดินา 3000 สังกัดกรมวัง
เจากรมแพงเกษม มีหนาที่หลักในการดูแลความถูกตองของตัวบทกฎพระไอยการ
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และวินิจฉัยตีความกฎหมาย อยางเชน ในกรณีนายบุญศรีรองเรียนเรื่องอําแดง
ปอมผูภรรยาไปมีชูแลวกลับเปนฝายขอหยา จนทําใหเกิดการชําระกฎหมายกัน
ครั้งใหญในสมัยรัชกาลที่ 1 ทานหลังผูเปนเจากรมแพงกลางทําหนาที่กําหนดบท
ปรับหรือบทลงโทษ
โดยปกติแลว ขาราชการผูมีบรรดาศักดิ์สูงในสมัยกอนมีราชทินนาม หรือ
นามอั น พระเจ า อยู หั ว พระราชทาน ราชทิ น นามบอกหน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบของ
ขาราชการทานนั้น การตั้งราชทินนามนั้นอาจเปนการบอกหนาที่โดยตรงก็ได เชน
นายรีบเร็วรวด และ นายทาวทุกแดน (แปลวา นายถึงทุกแดน) ในกรมมหาดไท
ซึ่ง ฟง ดูชื่ อ ก็รู ทัน ทีว า เปน มา เร็ว หรือ พระทุ กขราษฎร ก็ บ อกวา รั บรอ งทุ กข
ราษฎรผูรูสึกวา ตนเองไมไดรับความเปนธรรมจากการตัดสินคดี ราชทินนามของ
ข า ราชการผู ใ หญ มั กบอกหน า ที่ ใ นเชิ ง สั ญ ลั กษณ เช น สร อ ยราชทิ น นามของ
เจากรมแพงทั้งสองที่มีวา “ราชสุภาวดี ศรีมณธาดูลราช” สรอยแรก “ราชสุภา
วดี”39 นั้นเขาใจความหมายไมยาก แปลเพียงวา “สุภาตระลาการผูเปนใหญแหง
พระราชา” แตสรอยที่ตามมา คือ “ศรีมณธาดูลราช” นั้นดูจะเปนเรื่องตอง
วินิจฉัยในทางนิรุกติประวัติ
เมื่อราชทินนามนี้ผานเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการชําระกฎหมาย
ตราสามดวง ราชบัณฑิตยสถาน นั้น ผูเชี่ยวชาญดานภารตศึกษาทั้งสองทาน คือ
ศาสตราจารยวิสุทธ บุษยกุล และ ดร. จิรพัฒน ประพันธวิทยา ก็นึกถึงเรื่องของ
พระราชา “มันธาตา” (หรือ มันธาตฤ) แหงราชวงศอิกษวากุ ในคัมภีรปุราณะ
พระราชาพระองคนี้มีชื่อเสียงเพราะประสูติจากการที่พระราชบิดาไมมีพระราช
โอรสจึงไดขอใหฤๅษีตั้งพิธี อินทรไทวตะ เมื่อประสูติแลวจึงไดดื่มนมที่พระอินทร
ประทานโดยดื่มจากนิ้วหัวแมเทาของตนเอง เรื่องสําคัญของพระราชาพระองคนี้
คือ ตอนที่พระกฤษณะแปลงกายเปนพระอินทรลงมาสนทนาเรื่องราชธรรมกับ
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พระองค เรื่องราวของมันธาตฤยังอยูในตํานานขางพุทธเรื่องอื่นๆ ดวย แต ไมมี
เรื่องเกี่ยวกับความยุติ ธรรมหรือ กฎหมายเลย พลตรี หมอมราชวงศ ศุ ภวัฒ ย
เกษมศรี ไดตรวจดูในนารทสมฤติ หรือ คัมภีรฤๅษีนารอทวาดวยกระบวนการ
พิจารณาความ ไดพบนามของฤๅษีสําคัญคือ มาณฑวย ผูถูกเอยอางถึงวา ไมเอา
โกรธเอาโทษแกผูที่กลาวหาทานวาเปนผูราย ดูจะเปนเรื่องเกี่ยวกับความยุติธรรม
อะไรสักอยางหนึ่ง สําหรับชื่อทาน มาณฑวย ก็สามารถเพี้ยนไปเปน มณธาดุล
ราช ได กลาวคือ มาณฺฑวฺย พัฒนาเปน มณฺฑวฺย > มณฑวย (รูปเขียนแบบไทย)
> มณธว > มณธา สวน ดุลราช นั้นมาจาก ตุลราช (ราชาแหงความเที่ยงธรรม)
ผูเขียนรับเรื่องจากพลตรี หมอมราชวงศ ศุภวัฒย ไปคนควาตอ และได
ทราบเนื้อความวา ขอเสนอของทานนายอมรับทีเดียว เรื่องนี้เปนตํานานที่ปรากฎ
อยูในคัมภีรมหาภารตยุทธ เมื่อตอนที่ไวยสัมปยนะไดเลาใหชนเมชยะหลานของ
อรชุ นฟง ถึงความเปน มาของเจา ชายวิทุร ะ (วิ ทูร) ว า เจาชายแหงวงศกุรุที่ มี
ชื่อเสีย งอุ โฆษท านนี้แ ทจ ริง แล วคื อ ธรรมราชที่กลับชาติมาเกิด ธรรมราช ใน
ศาสนาพราหมณเปนชื่อเรียกหนึ่งของ ยมราช เพราะ ยมราช เปนเทพผูรักษา
“ธรรม” หรือ กฎหมาย หรือ ความยุติธรรม
เรื่องในคัมภีร มหาภารตยุทธ มีอยูวา พระเจาศานตนุแหงวงศกุ รุ ครอง
เมืองหัสตินปุระที่ใกลฝงน้ําคงคา ครั้งหนึ่งพระองคไดไปประพาสและพบหญิงงาม
ผูหนึ่ง ซื่งเปดเผยวา นางคือ เทวีแหงแมน้ําคงคา และนางรูตัววา ชะตาชีวิตทําให
นางไดอภิเสกสมรสกับพระองค พระเจาศานตนุมีความยินดีเปนอยางยิ่ง แตใน
การอภิเสกสมรสนั้น นางขอใหพระราชสวามีไมตั้งคําถามที่แสดงความกังขาใน
พระนางเลย ทุกๆป ตลอด 7 ปที่ทรงเปนพระมเหสีของพระเจาศานตนุ พระนางมี
พระราชโอรสปละหนึ่งพระองค แตพระนางคงคากลับโยนพระราชโอรสทิ้งลงยัง
แมน้ําคงคา เมื่อมาถึงปที่ 8 พระนางมีพระราชโอรสอีก คราวนี้พระเจาศานตนุผิด
สัญญากลับถามนางวา ทําไมจึงโยนพระราชโอรสลงยังแมน้ํา พระนางจึงตรัสวา
พระเจาศานตุผิดสัญญาที่จะไมถามอะไรเลย แตกอนพระนางจะจากไป ไดทรง
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เลาใหฟงวา พระนางไดทรงพบพระเจาศานตนุมากอนในราชสํานักของเทวราช
หรือพระอินทร พระนางเกิดเสนหาและปรารถนาจะอภิเสกกับพระองค แตบรรดา
เทพทั้งหลายไมเห็นดวย พระนางจึงถูกสงลงมายังโลกมนุษยเพื่อใหไดอภิเสกกับ
พระเจาศานตนุสมความตั้งใจ พระนางเลาวา พระราชโอรสที่ประสูติแกพระเจา
ศานตนุนั้น แทจริ งแลว คือ วสุเทพ ทั้ง แปด ซึ่งถูกกําหนดให มาเกิ ดบนพื้ นโลก
เพราะฉะนั้น เมื่อประสูติแลว นางจึ งโยนพระราชโอรสทั้ง เจ็ดลงพระแมคงคา
เพื่อใหกลับคืนสูโลกสวรรค สวนองคสุดทายนี้ พระนางตั้งพระนามใหวา เทว
วรั ต ตะ แต น างจะพาพระราชโอรสไปยั ง สวรรค เ พื่ อ ฝ ก หั ด อบรมให เ ป น
พระมหากษัตริยปกครองบานเมืองตอไป แลวพระนางก็จากไป
พระเจาศานตนุไดไปที่ฝงน้ําคงคาทุกปเพื่อรอคอยการกลับมาของพระราช
โอรส จนถึงปที่ 16 พระองคก็ไดพบชายหนุมผูหนึ่ง ซึ่งแผลงศรไดอยางแมนยํา
ขนาดกําหนดทิศทางแมน้ําคงคาได ทันใดนั้น ไดทรงพบพระนางคงคายืนอยูขาง
พระราชโอรส พระนางไดกลาววา พระนางมาสงมอบพระราชโอรสผูชํานาญในศร
ศาสตรเสมอดวยปรสุราม และมีความเชี่ยวชาญในพระคัมภีรไตรเพท
เทววรัตตะเปนอุปราชของเมืองหัสตินปุระ แตพระเจาศานตนุไปหลงรักและ
อภิเสกกับพระนางสัตยาวตี พระราชบิดาของพระนางสัตยาวตีไดขอใหพระเจา
ศานตนุประกาศใหพระโอรสที่ประสูติดวยพระนางสัตยาวตีเปนรัชทายาท คํารอง
ขอนี้สรางความลําบากพระทัยแกพระเจาศานตนุมากและเทววรัตตะก็ทรงรูสึกได
พระองคไดเสด็จไปหาพระราชบิดาของพระนางสัตยาวตี และสัญญาวา จะไมรับ
ราชสมบัติเพื่อแสดงความเคารพรักพระราชบิดา ไมเพียงแตเทานั้น พระองคยังตั้ง
สัตยปฏิญาณวา จะไมทรงอภิเสกกับหญิงใดเพื่อใหพระราชบิดาของพระนางสัต
ยาวตีพอใจ นอกจากนั้นยังเปลี่ยนพระนามไปเปน ภีสมะ (แปลวา ผูไมตระบัด
สาบาน) ฝายพระนางสัตยาวตีมีพระราชโอรสสองพระองค องคโตคือ จิตคันทะ
และองคเล็กคือ วิจิตรวีระ
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ตอมาวิจิตรวีระไดทรงเติบโตขึ้นสมควรแกการอภิเสกสมรส ภีสมะไดไปรวม
ในพระราชพิธี สยุ มพรคื อ การเลือ กคู ของพระธิด าแหง กษั ตริ ยแ หง แควน กาสี
บรรดากษัตริยทั้งหลายที่เสด็จมารวมการสยุมพรไมมีใครขัดของที่ภีสมะไดมาให
พระธิดาทั้งสามของกษัตริยแหงกาสีไดเสี่ยงทายเลือกคู แตครั้นไดทราบวา ภีสมะ
เสด็จมาเปนตัวแทนใหพระอนุชาตางมารดา ตางก็พากันประทวง ภีสมะจึงไดทา
ทายให เปลี่ ย นจากการที่ พ ระธิ ด าจะเลื อ กคู มาเป น การประลองยุ ทธ ในการ
ประลองยุทธภีสมะสามารถเอาชนะบรรดากษัตริยที่มารวมการสยุมพรไดทั้งหมด
รวมทั้งพระราชาแหงแควนศัลวะซึ่งนางอัมพาไดเสี่ยงทายพวงมาลัยใหเรียบรอย
ไปแลว ดังนั้นตามกติกา ภีสมะจึงไดเปนเจาของพระธิดาทั้งสามพระองค ภีสมะ
ทรงนํานางทั้งสามกลับมายังเมืองหัสตินปุระ
ครั้ นกลับมาถึง เมื องของพระองคแ ลว ภี สมะก็ ประกาศทา มกลางความ
แปลกใจของผูคนทั้งหลายในราชสํานักใหวิจิตรวีระทรงอภิเสกสมรสกับพระธิดา
แหงแควนกาสีที่พระองคไดเปนรางวัลกลับมา ในเวลานั้นเอง นางอัมพาไดทรง
พระกรรแสง ภีสมะทรงถามถึงสาเหตุ นางไดทูลวา นางนั้นไดเสี่ยงพวงมาลัย
ให แ ก พ ระราชาแห ง ศั ล วะไปแล ว ภี ส มะไม ท รงทราบเรื่ อ งนี้ ม าก อ นจึ ง ถื อ ว า
พระองค ก ระทํ า ผิ ด ประเพณี ที่ ไ ปพรากนางอั ม พาจากบุ ค คลที่ น างได เ สี่ ย ง
พวงมาลั ย ให ดั ง นั้ น ภี ส มะจึ ง ทรงแสดงความรั บ ผิ ด ชอบโดยจั ด เครื่ อ งราช
บรรณาการสิ่งของอันสมควร สงนางไปคืนยังพระราชาแหงศัลวะ แตพระราชา
แหงศัลวะไมยอมรับนางโดยอางวา พระองคเปนฝายแพขัดขวางภีสมะมิได ภีสมะ
ได น างไปจากการประลองยุ ทธ และนางได ไปสู เรื อ นของเมื อ งหั สติ น ปุ ร ะแล ว
พระราชาแหง ศัล วะทรงเห็ นเปน การผิ ดประเพณีจ ากแงมุมของพระองค นาง
อัมพาจึงถูกสงตัวคืนมายังหัสตินปุระอีกครั้งหนึ่ง
ภีสมะขอรองใหวิจิตรวีระอภิเสกกับนางอัมพาเพื่อแกปญหา แตวิจิตรวีระทูล
วา แมไมเคยไมเชื่อฟงคํารองขอของภีสมะเลย แตคราวนี้จําตองปฏิเสธ เพราะไม
ทรงทําพระทัยไดที่จะรับนางอัมพาเปนพระชายา เนื่องจากทราบวา นางไดมีชาย
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อื่นครองพระทัยนางอยูแลว นางอัมพาอยูในฐานะลําบากที่ทรงอภิเสกกับวิจิตรวี
ระก็ ไ ม ไ ด อภิ เ สกกั บ พระราชาแห ง ศั ล วะก็ ไ ม ไ ด กลายเป น ขั ต ติ ย นารี ที่ เ สี ย
เกียรติยศ นางจึงขอใหภีสมะอภิเสกสมรสกับนางเสียเอง ภีสมะมีขออางวา ได
สัญญาไวเปนมั่นคงแลวที่จะครองชีวิตโสดตลอดไป นางเศราพระทัยที่ถูกทอดทิ้ง
ให เป น สตรี ห ม า ยตั้ ง แต ยั ง ไม อ ภิ เสก ทั้ ง ที่ ห าใช ค วามผิ ด ของนางไม หลั ง จาก
เดินทางไปมาระหวางหัสตินปุระและแควากาสี และรอหาผูรับนางเปนคูอยูหกป
แตก็ไมสําเร็จ นางถือวา ภีสมะตองรับผิดชอบในเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมด นางจึงคิด
แกแคนที่ภีสมะทําใหนางไดรับความอับอาย
ดวยความตั้งใจมั่นที่จะแกแคน นางอัมพาไดหันเขาหาการบําเพ็ญตบะและ
สวดออนวอนขอพรจากพระศิวะ ณ ปาหิมวันต โดยยืนขาเดียวอยูบนปลายหัวแม
เทา พระศิวะทรงพระราชทานสรอยศอเปนรูปดอกบัวและบอกแกนางวา ใครก็
ตามที่ส รวมสร อยศอนี้แ ลวจะรบชนะภีสมะได นางจึง นํา สร อยศอนั้ นไปขอให
บรรดากษัตริยทั้งหลายสวมสูกับภีสมะ แตไมมีกษัตริยพระองคใดรับอาสา นางจึง
ไปขอรองพระราชาแหงเมืองธรุบท พระราชาแหงธรุบทก็ไมรับที่จะอาสา นางจึง
จากเมืองนั้นมาและเอาสรอยศอนั้นหอยไว ณ เสานอกกําแพงเมือง เพื่อรอวา จะ
มีผูกลาหาญมาชวยนาง แตไมมีผูใดกลาแมแตจะแตะตองสรอยศอรูปปทุมทอง
นั้น
ดวยพระทัยที่แตกสลาย นางอัมพาไดไปหาปรสุรามฤาษี ผูไดชื่อวา เอาชนะ
กษั ตริ ยทั้ งหลายมาแล วถึ ง 21 ชั่ว คน นางไดข อให ปรสุร ามฤาษี ชว ยใหน างได
อภิเสกกับภีสมะ ปรสุรามฤาษีก็ชวย ปรสุรามฤาษีทารบกับภีสมะแตไมสามารถ
เอาชนะได จึงรามือไป เหตุที่เปนดังนี้เพราะภีสมะเปนโอรสของเทวีแหงคงคาจึง
เปนอมตะ จะตายเมื่อใดก็ขึ้นกับการกําหนดวันตายของตนเองเทานั้น
นางอัมพาไดกลับไปบําเพ็ญเพียรใหม พระศิวะจึงมาปรากฏพระองคและ
บอกนางวา ภีสมะจะตองตายเพราะนางเปนเหตุในภพหนา นางอัมพาจึงกระโดด
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ปลิดชีวิตตนเองโดยการกระโจนเขากองไฟ กอนที่จะตายนางไดโยนสรอยศอที่
พระศิวะพระราชทานไปคางยังเสาหนาปราการเมืองของพระเจาธรุบท เมื่อนาง
ตายแลว จึงไดไปเกิดเปนพระธิดาของพระเจาธรุบท เหตุที่จะไดไปเกิดใหมเปน
พระธิดาของพระเจาธรุบท ก็เนื่องมาจากแตเดิมพระเจาธรุบทไมมีพระราชโอรส
จึงทําพิธีสวดมนตรขอพรจากพระภควันศิวะ พระศิวะกลับพระราชทานพระราช
ธิด าให พระเจ า ธรุ บทไดกราบทูล วา พระองค ต องการพระโอรส แต พระศิ ว ะ
ยืนยันวา พระธิดานั้นตอไปภายหนาจะกลายเปนชาย พระเจาธรุบททรงทราบวา
นางอัมพาไดโยนสรอยศอไว ณ เสากําแพงเมืองของพระองค แตก็ทรงไมหวั่น
อะไรเพราะพระภควันศิวะไดสัญญาวา ทายที่สุดแลวพระองคจะไดพระราชโอรส
เมื่อนางอัมพาไปเกิดใหมนั้นไดเกิดเปนหญิง แตพระเจาธรุบทใหประกาศวา ทรง
ได พ ระราชโอรสและทรงให พ ระอั ค รมเหสี ป กป ด ในเรื่ อ งนี้ แม แ ต พ ระนาม
พระธิดาก็พระราชทานตั้งใหเปนพระนามชายคือ ศิขัณฑี การเลี้ยงดูพระธิดาก็ให
เปนแบบพระราชกุมาร เมื่อถึงวัยอันควรอภิเสก พระเจาธรุบทไดจัดใหศิขัณฑิน
ไดแตงงานกับพระธิดาของพระเจาหิรัณยวรมัน เจาแควนทสรรณาส แตพระธิดา
พบวา พระสวามีกลับเปนหญิงเชนเดียวกัน นางจึงไดฟองไปยังพระราชบิดา พระ
เจาหิรัณยวรมันทรงกริ้วถึงกลับเตรียมทัพจะยกไปตีเมืองพระเจาธรุบท
ฝายศิขัณฑีนั้นทรงกลุมพระทัยมากที่เปนเหตุจะใหเกิดสงคราม นางไดคิด
ฆาตัวตายเพื่อหนีปญหา นางไดเดินทางเขาปาและมีความโศกเศราอยางหนัก ใน
คราวนั้นไดมียักษตนหนึ่งเห็นนางโศกเศรานักจึงไตถามที่มาของความทุกข ยักษ
ตนนั้นมีความเห็นอกเห็นใจนางยิ่งนัก จึงตกลงสลับเพศกับนางโดยมอบลิงคเพศ
ให ดวยเหตุนี้ ศิขัณฑีจึงไดเปลี่ยนเพศเปนชายตามที่พระภควันศิวะไดทรงใหคํา
สัญญาไวแกพระเจาธรุบท และเมื่อถึงการพิสูจนวา เปนหญิงหรือชาย ศิขัณฑีจึง
เปนผานการพิสูจนได ในภายหลังเมื่อราชวงศกุรุแตกเปนฝายอธรรมกับฝายธรรม
ภีสมะไปอยูฝายเการพ ในขณะที่ศิขัณฑีไปเปนแมทัพคนหนึ่งใหแกฝายปาณฑพ
เมื่อรบกันที่ทุงกุรุเกษตร ภีสมะทราบวา ศิขัณฑีมีกําเนิดเปนหญิง เพราะฉะนั้นจึง

208
ไมฆาศิขัณฑีเพราะจะเปนบาป ทําใหตนเองตกเปนเหยื่อของคลื่นเกาทัณฑที่ฝาย
ปาณฑพยิงเขามาจนธนูนับรอยปกค้ํารางอยู เนื่องจากภีสมะเปนอมตะสามารถ
เลื อ กวั น ตายตนเองได เขาจึ ง รอถึ ง การรบวั น สุ ด ท า ยเมื่ อ ฝ า ยปาณฑพชนะ
เรียบรอยแลวจึงไดเลือกเวลาตายเอง เปนอันวานางอัมพาในรางของศิขัณฑีแก
แคนภีสมะไดสําเร็จ.
ขอยอนกลับไปยังตนเรื่องอีกครั้งหนึ่งยังเมืองหัสตินปุระ เมื่อไดอภิเสกกับ
นางทั้งสองที่ภีสมะไดมาจากการประลองยุทธชนะกษัตริยทั้งหลายที่ เมืองกาสี
(พาราณสี) แลวไมนาน วิจิตรวีระก็ทรงพระประชวรสิ้นพระชนม ทั้งที่ยังมิไดมีพระ
ราชโอรส ทําใหพระนางสัตยาวตีพระอัครมเหสีของพระเจาศานตนุหวงใยมากวา
ราชวงศ กุรุ อ าจขาดผู สื บต อ พระนางจึ ง ขอให ภี ส มะรั บพระชายาเดิ มทั้ ง สอง
พระองค ข องวิ จิ ต รวี ร ะไว เ ป น พระภริ ย า กระนั้ น ก็ ต าม ภี ส มะก็ ยั ง ยื น ยั น ว า
ปรารถนาจะครองความเปนโสดตามที่ไดใหคํามั่นสัญญาไว เนื่องจากพระนางยัง
มีพระโอรสเหลืออีกพระองคหนึ่ง ผูซึ่งประสูติดวยฤๅษีตนหนึ่งซึ่งพระนางลักลอบ
ไดเสียดวย พระโอรสพระองคนี้มีนามวาเวทวยาสะ ครองเพศพราหมณ พระนาง
จึงของใหทําหนาที่สรางผูสืบทอดวงศตระกูล เวทวยาสะก็ทรงใหความรวมมือ
ในครั้งแรก พระนางสัตยาวตี ไดจัดหาใหนางอัมพิกามารวมประเวณีดวย
กับเวทวยาสะ นางอัมพิกาเกิดตกใจเมื่อไดเห็นหนวดเคราอันรุงรังและกิริยาอัน
งุมงามแบบฤๅษีของเวทวยาสะ นางจึงปดตาไมยอมมองอะไรเลย เวทวยาสะจึง
ทํานายวา พระราชโอรสที่จะประสูติมาจะแข็งแรงประดุจชางสารถึง 1000 เชือก
รวมกั น แตจ ะมีพ ระเนตรบอด พระนางสั ตยาวตี ทรงเสี ยพระทั ย เป นอย างยิ่ ง
เนื่องจากเจาชายธฤถรัสตร จะไมสามารถปกครองบานเมืองได
พระนางสั ต ยาวตี ไ ด พยายามครั้ ง ที่ สอง พระนางจั ด ให นางอั มพลิ กาได
สังวาสกับเวทวยาสะ เมื่อนางพบเวทวยาสะก็รูสึกกลัวเชนเดียวกับนางอัมพิกา แต
นางกลัวจนตัวนั้นซีดขาวไป ทําใหพระโอรสองคที่สองของเวทวยาสะ ซึ่งทรงพระ
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นามวา ปาณฑุ นั้น ประสูติมาแข็งแรงและเฉลียวฉลาดดี แตมีผิวพรรณดางขาว
เปนหยอมๆ ทั้งพระวรกาย
พระนางสัตยวตีทรงโทมนัส และพยายามเปนครั้งที่สามที่จะใหไดผูสืบวงศที่
สมบูรณพรอมทุกอยาง ดังนั้นจึงทรงกลับไปขอรองนางอัมพิกาอีกครั้งหนึ่ง นาง
อัมพิกานั้นเหลือราย รับคําแตไมรับทํา กลับสงนางคนรับใชมาแทนตน พระโอรส
ที่ประสูติมาจากนางคนรับใชนี้ คือ วิทูร (วิทุระ) มีความเหมาะสมทุกประการ
กลาวคือ รูปงามและปราดเปรื่อง เปนผูแตงคัมภีรสําคัญ และทรงชํานาญเปน
อยางยิ่งในเรื่องกฎหมายและจารีตประเพณี แตทรงหมดคุณสมบัติที่จะขึ้นเปน
กษัตริยเพราะอยูในวรรณะศูทร กลาวคือ พระราชมารดามีชาติกําเนิดเปนหญิง
รับใช และนางคนรับใชนี้ยังเปนชายาลับของเจาชายวิจิตรวีระ ซึ่งเปนพระเชษฐา
ของเวทวยาสะดวย ในขณะที่พระราชบิดาก็ไมไดเปนวรรณะกษัตริย เพราะผูให
กําเนิดเปนฤๅษี เมื่อสถานการณเปนเชนนี้ เจาชายวิทูร จึงถือวา เปนผูรับบาป
หนัก ไวยสัมปยนะไดเลาใหชนเมชยะฟงถึงความเปนมาวา
ครั้งหนึง่ เมื่อพระฤๅษีผูมีชื่อเสียงนามวา มาณฑวยมุนี ทรงบําเพ็ญตบะอยู
ไดมีทหารกลุมหนึ่งของพระราชาเมืองนั้นไดติดตามคนรายที่หลบหนีเขามายังที่
พํานักของทาน ทหารติดตามคนรายมาเพราะวา คนรายไดขโมยอัญมณีหลวงมา
พวกทหารไดสอบถาม มาณฑวยมุนี หลายประการวา เห็นคนรายหรือไม พบ
สิ่งของที่คนรายขโมยมาหรือไม มาณฑวยมุนีก็มิไดตอบแตประการใด เพราะอยู
ระหวางการเขาฌาณ พวกทหารไดพบอัญมณีหลวงตกอยูในที่พํานักนั้น จึงนําตัว
มาณฑวยมุ นีมายั งพระราชวัง กราบทู ลแก พระราชา พระราชาพิจ ารณาตาม
หลั กฐานแวดล อมแล ว ก็ ทรงตัด สิ น ไปเลยว า มาณฑวยมุ นี เปน โทษ รั บสั่ ง ให
ลงโทษประหารโดยการเสียบประจาน พวกทหารนํามาณฑวยมุนีไปเสียบไมหลาว
โดยเสียบผานรูทวาร เพื่อใหตายอยางชาๆ ผูคนไดขาวและรูจักมาณฑวยมุนีวา
เป น ใคร จึ ง รี บ ไปกราบทู ล พระราชาให ท รงทราบ พระราชารี บ เสด็ จ มา ใน
ขณะเดียวกัน มาณฑวยมุนีออกจากฌาณ จึงพบวา ตนนั้นถูกเสียบอยูโดยไมรูตัว
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การที่มาณฑวยมุนีไมตายเพราะบรรลุญาณชั้นสูง พระราชารีบมาขอโทษวา ทําไป
โดยไมทราบวา ทานเปนใคร พระราชาไดทรงพยายามดึงไมเสียบนั้นออกจากพระ
ฤๅษีดวยพระองคเอง แตไมประสบความสําเร็จ จนตองตัดไมสวนที่พนจากรูทวาร
ออกมาทิ้งเสีย มาณฑวยมุนีมิไดถือโทษแกพระราชาแตอยางใด
มาณฑวยมุนี ไดสมัญญาวา อานิมาณฑวยมุนี เพราะวา มีไมหลาวเสียบ
คางอยูในกาย ทานไมสามารถนั่งบําเพ็ญตบะดังกอน จึงตองเดินเปนวงรอบเพื่อ
บําเพ็ญพรต จนในที่สุดไดบรรลุญาณชั้นสูงสุด เมื่อบรรลุญาณชั้นสูงสุดแลว พระ
มหาฤๅษีไดเหาะไปยมโลก เมื่อไปถึงนั้น เห็นธรรมราช หรือยมราช เทพผูพิทักษ
ความยุติธรรมทรงประทับเหนืออาสนอยู จึงถามวา ตนเองมีบาปอยางไรจึงตอง
รับกรรมมีไมเสียบอยูในกายอยางนี้ ธรรมราชไดไขปญหาวา เพราะในสมัยที่เปน
เด็ก มาณฑวยมุ นีไดกระทําบาปไวคือ ไดจับแมลงปอมาตัดหางแลวเอาหนาม
เสียบกนแมลงปอผูกกับเถาวัลยเปนเรื่องสนุก ทําใหแมลงปอทนทุกขทรมาณบิน
ไปที่ใดไมได มาณฑวยมุนีบอกวา จําเรื่องนี้ไมไดและอยากทราบวา ตนไดกอเรื่อง
ตั้งแตเมื่อใด ธรรมราชตอบวา เมื่อตอนอายุได 12 ป
เมื่ อ ได ฟ ง ดั ง นี้ แ ล ว มาณฑวยมุ นี ก็ก ล า วว า ธรรมราชเป น ผู รั กษาความ
ยุติธรรม แตไมรูจักวา เกณฑลงโทษตองเหมาะสมกับโทษและความสมควรไดรับ
โทษ จึงไดกําหนดเปนเกณฑวา เด็กที่อายุตั้งแต 14 ปลงมา กระทําความผิดดวย
ไรเดียงสาและความคะนองในการเลน ไมถือวา เปนบาป จะลงโทษหนักอยาง
กระทําบาปมิได เพราะฉะนั้น จึงสาปใหธรรมราชไปเกิดเปนคนในวรรณะศูทรหนึ่ง
พันชาติ จึงจะพนบาปที่กอไวแกทานจากการที่ตัดสินและลงโทษผิดทํานองคลอง
ธรรม
เรื่องราวของมาณฑวยมุนีนี้ ทําใหมีการนําชื่อทานมาเปนสัญลักษณของ
ความเที่ยงธรรมในการตัดสินคดีความ และเหมาะเปนอยางยิ่งสําหรับการเอามา
เปนราชทินนามของเจากรมแพงทั้งสอง เพราะตองตัดสินโทษของผูกระทําผิด
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อยางเที่ยงธรรม หากตัดสินผิดก็จะเกิดผลกระทบตอชีวิตผูบริสุทธิ์
พลตรี หมอมราชวงศ ศุภวัฒย เกษมศรี อธิบายใหผูเขียนฟงวา เรื่องราว
ของมาณฑวยมุนี ใชวาจะมีเฉพาะในคัมภีรมหาภารตะ ชื่อเสียงของมาณฑวยมุนี
คงเปนที่รูจักกันดี ในภายหลัง ฝายพุทธเห็นความสําคัญของตํานานเรื่องนี้ จึงได
นําเรื่องมาณฑวยมุนีมาแตงเสียใหมดังปรากฏในคัมภีรภาษาสันสกฤตของฝาย
มหายานเรื่อง มหาวัสตุ ในตอนที่วาดวยเรื่อง “กําเนิดนางปทุมาวดี”40 ผูเขียนขอ
นําเรื่องยอๆ มาถายทอดในที่นี้
กาลครั้งหนึ่ง ที่เชิงเขาหิมาลัย มีตโบวนาวาส (เขตบําเพ็ญตบะ) ของฤๅษีตน
หนึ่งชื่อ มาณฑวยมุนี พระฤๅษีตนนี้ไดบําเพ็ญตบะจนถึงขั้นสูงสุดและไดอภิญญา
ญาณ 5 เขตตโบวนาวาส41 นั้นมีผลหมากรากไมอุดมสมบูรณเปนอันมาก และ
เปนทีอยูของสัตวปา เชน กวางและนก เปนจํานวนมาก วั นหนึ่งทานฤๅษีไดกิน
ผลไมสุกและดื่มน้ําเขาไปมาก จึงเกิดปวดปสสาวะขึ้นมา วันนั้น มาณฑวยมุนีมี
อารมณดีและรูสึกนึกสนุกจึงไดปสสาวะลงในหมอหิน แตปสสาวะของมาณฑวย
มุนีมีอสุจิปนอยูดวย วันนั้นเองนางกวางปาตัวหนึ่งเกิดกระหายน้ํา เห็นในหมอหิน
มีน้ําอยู จึงไดกินน้ํานั้นเขาไป และไดใชลิ้นเลียตัวตามประสาสัตว เผอิญไปเลียที่
บริเวณอวัยวะเพศของมัน นางกวางจึงตั้งทองขึ้นและไดออกลูกมาเปนทารกหญิง
ที่มีผิวพรรณงดงาม ฝายมาณฑวยมุนีไดไปพบเขาจึงอุมทารกนั้นและตัดรกทิ้ง
ทานฤๅษีรูสึกเปนเรื่องผิดปกติที่สัตวออกลูกเปนคน แตมีญาณหยั่งรูวา ทารกนี้
เปนเชื้อสายตนดวยเหตุอันใด เหตุนี้มาณฑวยมุนีจึงเลี้ยงทารกนี้มาจนเติบโตขึ้น
เป น หญิ ง สาวที่ ส วยงาม ด ว ยบุ ญ ที่ น างได ส ะสมมาแต ชาติ กอ นๆ ทํ า ให น างมี
ลักษณะพิเศษ เมื่อนางยางเทาไปที่ใด ตรงที่นั้นจะมีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับเสีย
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): 148165
41
หมายถึง ปาอันเปนที่บําเพ็ญตบะ ผูเขียนเลือกใชคํานี้ซึ่งปรากฏอยูในจารึกโบราณที่เมืองละโว
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ทุกที มาณฑวยมุนีจึงตั้งชื่อใหนางวา ปทุมาวดี แปลวา นางผูซึ่งมีดอกบัว
ในครั้งนั้นเอง พระราชาพรหมทัตผูทรงครองเมืองกัมปลละ (หรือ กบิลพัสดุ
อันเปนชื่อที่เราคุนมากกวา) แหงแควนปญจาละไดเสด็จประพาสปาพรอมกับ
บริวารของพระองค แตทรงพลัดหลงไปพบนางปทุมาวดีเขาเกิดปฎิพัทธดวยนาง
จึง โน มน าวใจนางผูบริ สุ ทธิ์ ให ห ลงไหลในความสวยงามแห ง โลกของวั ต ถุ เช น
อาหารเปรี้ยวหวาน อาภรณที่สวยงาม จนนางยินยอมที่จะติดตามพระองคไปยัง
พระราชวัง พระราชาพรหมทัตจึงไดสูขอนางปทุมาวดีจากมาณฑวยมุนีโดยอางวา
นางไมควรจะครองเพศนักพรตอยูในปา ในขณะที่นางปทุมาวดีซึ่งบริสุทธิ์ผุดผอง
กลับไปหลงไหลความงามความสุขตามที่พระราชาพรหมทัตหยิบยื่นให บอกวา
นางยินดีที่จะติดตามพระราชาพรหมทัตไปยังเมืองของพระองค ฝายมาณฑวยมุนี
ก็อนุญาตใหพระองคพานางไปดวยเพื่อไปอภิเสกนางเปนพระอัครมเหสี แตกอน
ไปมาณฑวยมุนีไดสั่งสอนวา สักวันหนึ่งนางปทุมาวดีจะไดพบสัจธรรมวาสิ่งที่ดู
สวยงามนั้นเปนเพียงแตสิ่งลวงตา และไดใหพระราชาพรหมทัตสัญญาวา อยาได
ทํารายนางแตประการใดโดยไมไดสอบสวนสาเหตุที่แทจริงเสียกอน พระราชา
พรหมทัตก็ทรงใหสัญญา
เมื่อนางปทุมาวดีมาอยูกับพระราชาพรหมทัตแลว ก็เปนที่โปรดปรานของ
พระองคอยางยิ่ง แตความโปรดปรานนี้ทําใหพระราชาทรงละเลยพระมเหสีและ
พระสนมอื่นๆ และพลอยพาใหอิจฉาและรวมหัวกันคิดรายตอนาง เมื่อนางปทุมา
วดีทรงพระครรภนั้น นางมีพระโอรสแฝด ทําใหพระราชาพรหมทัตทรงรอคอย
บรรดาพระมเหสีและพระสนมองคอื่นที่คิดรายตอนางปทุมาวดีไดอาสาชวยดูแล
และทําคลอดใหแกนาง ปรากฎวา นางปทุมาวดีไมประสีประสา แมแตเวลาคลอด
ก็ไมรูเรื่องอะไรเลย จึงถูกเหลาพระสนมทั้งหลายหลอกวา เวลาจะคลอดลูกตอง
เอาผาผูกปดตา ครั้นเมื่อนางปทุมาวดีใหประสูติพระราชโอรสแฝด บรรดาพระ
สนมขี้อิจฉาทั้งหลายก็ชวยกันเอาเลือดที่ออกมาพรอมรกปายที่พระพักตรของ
พระนาง นางปทุมาวดีถามวา นางประสูติพระราชโอรสออกมาแลวหรือไม เหลา
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พระชายาและพระสนมโกหกวา มีแตรกออกมาสองกอน หาไดมีพระราชโอรสไม
แทที่จริงแลว บรรดาพระชายาและพระสนมไดเอาพระราชโอรสแฝดใสลงในหีบ
เมื่อปดลงแลวก็สั่งใหพวกอํามาตยและทหารวังเอาไปทิ้งแมน้ํา พวกพระชายาและ
พระสนมไดไปเฝาพระราชาพรหมทัต กราบทูลวา นางปทุมาวดีหาไดใหประสูติ
พระราชโอรสไม หากแตเปนปศาจปลอมตนเขามาในพระราชวัง เพราะไดคลอด
รกออกมาเพียงสองกอน ไมเพียงเทานั้นยังกินรกเขาไปจนพระพักตรเปรอะเปอน
ขอใหพระองคเสด็จไปทอดพระเนตรเอง
พระราชาพรหมทัตเสด็จไปหาพระอัครมเหสีของพระองค ครั้นไดพบว า
นางปทุมาวดีมีพระพักตรเปอนเลือด จึงตรัสถามวา แลวพระราชโอรสหายไปไหน
นางตอบตามที่พระชายาและพระสนมผูทําคลอดบอกวา พระนางหาไดคลอดพระ
ราชโอรสไม มีแตร กออกมา แตไมทรงทราบวา รกนั้นเปน อยางไรและอยูที่ใ ด
พระราชาพรหมทัตทรงเห็นเชนนั้น ก็ทรงพระพิโรธและทรงเห็นวา สิ่งที่พระชายา
และพระสนมที่ไปโกหกเปนความจริง ถึงกับมีรับสั่งวา นางเปนปศาจใหนําตัวพระ
อัครมเหสีไปประหารชีวิต บรรดาพวกอํามาตยและทหารที่รับรับสั่งพานางปทุมา
วดีไปประหารชีวิต ตางทราบถึงเลหกลของพระชายาและพระสนมทั้งหลายที่รวม
หัวกันกระทําผิด ตางปรึกษากันวา จะตองรักษาพระอัครมเหสีไวสําหรับพระเจา
เหนือหัวของตน จึงพานางปทุมาวดีไปซอนไว ณ เรือนหลังหนึ่ง
ฝายพระชายาและนางสนมทั้งหลาย เมื่อกําจัดนางปทุมาวดีออกไปแลว จึง
พยายามจัดนาฏสังคีตตางๆ เพื่อถวายความบรรเทิงแกพระราชาพรหมทัต แต
พระราชาพรหมทัตก็ยังทรงเศราโศกถึงนางปทุมาวดี ในครั้งนั้น เทวีผูหนึ่งผูเห็น
พระทัยพระราชาพรหมทัตไดปรากฏกายขึ้นเหนือทองฟา เทวีนั้นไดทูลพระราชา
วา พระองคทรงไดรับขาวผิดๆ จากพระชายาและพระสนมขี้อิจฉา และกระทําผิด
ที่ไดใหประหารชีวิตนางโดยไมทรงใหสอบสวน ตอนที่เทวีไดมาทูลแกพระองคนั้น
พระชายาและพระสนมที่กระทําผิดตางรอนตัว เรงใหบรรเลงดุริยนาฏยดนตรีเพื่อ
จะกลบเสียงของเทวีผูมาเปนทิพพยาน พระราชาจึงสั่ง ใหยุติเครื่องสังคีตตางๆ
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แลวตรัสคาดคั้นเอาความจริง เหลาพระชายาและพระสนมที่สมรูรวมคิดกันยอม
สารภาพความจริงทั้งหมด พระราชาพรหมทัตทรงเสียพระทัยเปนอยางมากที่ทรง
ดวนตัดสินพระทัยใหประหารชีวิตนางปทุมาวดี พวกอํามาตยเห็นวา ทรงโทมนัส
เชนนั้นจึงกราบทูลวา พวกเขาไดชวยกันรักษาชีวิตนางปทุมาวดี พระมเหสีเอกไว
ณ เรือนหลังหนึ่ง
ฝายนางปทุมาวดีไดคํานึงถึงคําเตือนของพระมหามุนีผูพอที่วา สี่งที่นาง
ปรารถนานั้ น แท ที่ จ ริ ง เป น เพลิ ง ที่ เ ผาผลาญนาง หมายความว า วั ต ถุ ธ รรม
ทั้งหลายที่นางปรารถนาจะทําใหเกิดทุกข นางจึงตัดสินใจครองผาสีแดง เหมือน
ดังกอ นนางออกจากอาศรมของมาณฑวยมุนี และกลับไปหาพ อเพื่ อครองเพศ
นักพรต แตปรากฏวา มาณฑวยมุนี ไดส ละสั งขารไปแลว นางจึง ออกเดิน ทาง
แสวงหาความสงบไปยั ง ที่ ต า งๆ จนไปถึ ง เมื อ งพาราณสี ข องพระราชากฤกรี
เนื่องจากนางกําลังประสบเคราะหกรรม บัวทั้งหลายที่เคยเกิดมารองรับใตเทา
นางนั้นก็มิไดเกิดขึ้นอีก เมื่อพระราชากฤกรีไดทอดพระเนตรนางเขาเกิดพระทัย
หลงรักนางอยางหนัก และทรงพยายามหาทางทุกประการเพื่อจะใหนางละเพศ
นักพรตมาเปนพระอัครมเหสีของพระองค แตทําอยางไรนางก็ไมยอม พระองค
บอกวา จะใชการบังคับ แตนางไดบอกวา นางเปนพราหมณ มีความบริสุทธิ์ หาก
พระองคกระทําผิดตอนาง พระองคจะตกนรกแนนอน พระราชากฤกรีจึงเลิกทิ้ง
ความพยายามเสี ย เพี ย งแต จั ด ให น างปทุ ม าวดี ไ ด อ ยู บํ า เพ็ ญ ตบะอย า ง
สะดวกสบาย
ในชวงเวลาสําคัญนั้นเอง ชาวประมงผัวเมียคูหนึ่งไดออกไปหาปลาที่ริม
แมน้ําตามปกติ แตในวันที่ออกไปจัยปลานั้นไดเห็นหีบหนึ่งลอยมาตามน้ํา คิดวา
เปนลาภมาถึงตน แตเมื่อเห็นตราประทับบนหีบ ทั้งคูเกิดสงสัยวา จะไมใชเปนหีบ
ธรรมดาและเชื่อวานาจะเปนหีบที่ถูกขโมยมาจากพระราชวัง ชาวประมงผัวเมียไม
กล า เก็ บไว ห รื อ เป ด เพราะกลั ว ทํ า ผิ ด จึ ง นํ า เรื่ อ งนี้ ไ ปแจ ง ที่ เจ า พนั กงาน เจ า
พนักงานไดไปกราบทูลแดพระราชาพรหมทัต พระราชาโปรดใหขาหลวงเปดหีบ
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ออก ไดทรงพบวา พระราชโอรสแฝดยังมีชีวิตอยู จึงโปรดใหดูแล
พระราชาพรหมทัตทรงไมละความพยายามที่จะติดตามหานางปทุมาวดี
เมื่อมีผูสงขาวมาวา พระอัครมเหสีของพระองคไดไปครองเพศพราหมณและอยูใน
อุ ปถั มภ ข องพระราชากฤกรี ที่ เมื อ งพาราณสี พระองค จึ ง ปลอมพระองค เป น
พราหมณเพื่อจะไดเขาถึงนางปทุมาวดี พระองคมีโอกาสไดเขาไปในพระราชวัง
และเลนสะกากับพระราชากฤกรีและนางปทุมาวดี ฝายนางปทุมาวดีก็ทราบโดย
สั ญ ชาติ ญ าณว า พราหมณ ผู นี้ ก็คื อ พระสวามี ป ลอมพระองค ม า พระราชา
พรหมทัตไดพูดงอนงอขอใหนางปทุมาวดีกลับเมืองกัมปลละเพื่อไปอยูกับพระราช
โอรสทั้งสอง แตนางไมยอมกลับและไมอยากละเพศพราหมณ ฝายพระราชกฤกรี
ไมทรงทราบเรื่องมากอนเลย ไดแตงุนงงอยู ครั้นเมื่อทรงทราบวา พราหมณที่เขา
มาเลนสะกาดวยนั้น คือ พระราชาแหงแควนปญจาละและนางปทุมาวดีเปนพระ
อัครมหสีของพระองคจึงไดชวยเกลี้ยกลอมใหนางปทุมาวดีใหอภัยพระราชสวามี
และลาเพศพราหมณ ท า ยที่สุ ด นางปทุมาวดีก็ยิ นยอม พระราชากฤกรีจึ ง จั ด
กระบวนแหสงพระราชาพรหมทัตและนางปทุมาวดีกลับเมืองกัมปลละ เมื่อมาถึง
ตอนนี้ นางปทุมาวดีเสด็จไปที่ใด ดอกบัวก็ผุดขึ้นมารองรับนางเหมือนเดิม เปน
สัญญาณวา นางไดใชกรรมเกาที่สรางมาแลว
หลังจากเสด็จกลับมายังเมืองกัมปลละแลว พระราชาพรหมทัตไดเตรียมที่
จะลงโทษพระชายาและพระสนมผูร วมกัน กอ เหตุ โดยจะลงโทษประการใดก็
ตามที่นางปทุมาวดีตองการ นางปทุมาวดีไมตองการใหพระองคลงโทษเหลาพระ
ชายาและพระสนม โดยกลาววา เหตุการณที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากบาปกรรมที่
นางไดเคยกอไว ยิ่งไปกวานั้น นางยังใหพระสวามีพระราชทานสิ่งของเพิ่มเติมแก
พระชายาและพระสนมองคอื่นๆ ดวย เพื่อมิใหนางเหลานั้นเกิดความรูสึกวา นาง
ถูกทอดทิ้ง
เรื่องราวของมาณฑวยมุ นีที่ผูเขียนไดหยิบยกมาเลาใหฟงทั้งที่ปรากฏใน
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คัมภีรมหาภารตยุทธ และ มหาวัสตุ บอกใหเราไดทราบถึงสิ่งตอไปนี้
1. ความเชื่ อในเรื่อ งกรรมและการเวี ยนวา ยตายเกิ ด ซึ่ง เป นความเชื่ อ
พื้นฐานในปรัชญาอินเดียโบราณ แมแตเทพเชน พระอินทรและยมราชก็ไมพน
กฎเกณฑนี้ ลวนตองเวียนวายตายเกิดเหมือนสรรพสัตวทั้งหลาย การเกิดใหมใน
ฐานะใดยอมขึ้นอยูกับการกระทําในภพกอนหนานั้น
2. การใหความสําคัญแก “ธรรม” หรือ กฎหมาย หรือ ความยุติธรรม
อยางเครงครัด สังคมพุทธของไทยได เนนความสําคัญของหลักอินทภาษ หรือ
จรรยาบรรณ ของสุภาตระลาการและผูพิพากษา ทั้งนี้โดยใหความสําคัญแกอคติ
4 ในขณะเดียวกัน ตองดูแลวาการลงโทษตองมีน้ําหนักสมควรแกความผิดและ
สถานภาพของผูกระทําผิด ไมใชวาจะตัดสินตามตัวบทกฎหมายเพียงอยางเดียว
4. แมกฎหมายศักดิ์สิทธิ์ แตการบังคับใชกฎหมายและการเจียดโทษตอง
ยืด หยุ นตามกาละเทศะ ดูส ภาวะจริ งของผูกระทํ าผิ ด คัมภี ร พฤหั ส บดี ส มฤติ
กลาวถึงความผิดพลาดของพระราชาที่สั่งตัดสินประหารชีวิตมาณฑวยมุนี โดย
อาศัยหลักฐานแวดลอมเพียงอยางเดียว วา ทําใหคนบริสุทธิ์ไดรับโทษ เรื่องนี้
พุทธศาสนารับคติความเชื่อเรื่องบาป อันเกิดจากความผิดพลาดของการตัดสิน
คดีโดยโมหคติ และตํานานเรื่องมาณฑวยมุนีของลัทธิพราหมณเขามา แตไดแตง
เนื้อเรื่องเสียใหมใหเกี่ยวกับกําเนิดนางปทุมาวดีในคัมภีรมหาวัสตุ เรื่องนางปทุมา
วดีที่มาแตงเพิ่มเติมในพมาก็ยังมีอีกหลายสํานวน บางสํานวนเอาไปเกี่ยวของกับ
ตํานานเมืองก็มี เชน ตํานานเมืองทาฆอง (Tagaung) คัมภีรอรรถศาสตร ก็ได
กล าวยกเรื่ อง มาณฑวยมุ นี เปน เครื่อ งเตือ นสติกระลาการผูพิ พากษาในการ
ตัดสินความและการเจียดโทษเชนกัน หลักการของไทยในประมวลกฎหมายตรา
สามดวงก็เปนเชนนี้ ยกเวนความผิดแก “เด็ก 7 เขาเถา 70“ ความผิดบางอยาง
เปนความผิดที่เกิดจากความไมรูและมิไดมีเจตนา จึงเปนเพียงโทษเบา

