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บทคัดย่อ 
 

ความเปลี่ยนแปลง/ความเปลี่ยนแปรของความคิด/ความรู้สึกเรื่อง “ความซื่อสัตย์” ในสังคมไทย 
สัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับระบบความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจสังคมและ วัฒนธรรม และเป็นความคิด/ความรู้สึก
ที่ไม่สามารถแยกออกจากความคิดความรู้สึกชุดอื่นๆ  

“ความซื่อสัตย์” (integrity) เชื่อมโยงกับ “ระบอบเกียรติยศ” ในสังคมไทยที่สัมพันธ์กับโครงสร้างทาง
อ านาจที่เป็นล าดับชั้น จึงถูกท าให้เป็น “ความซื่อสัตย์จงรักภักดี” และได้ฝังไว้ในระบอบอารมณ์ความรู้สึกนึก
คิดจนถึงปัจจุบัน แต่ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ความคิด/ความรู้สึกเรื่อง “ความซื่อสัตย์” ให้หลากหลายและมีหลายนัยมากขึ้นอันส่งผลท าให้เกิดการประกวด
ประชัน (contest ) กันในหลายมิติในปัจจุบัน 
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Abstract 
 

The change/transformation of thought/emotion about “Integrity” in Thai society are 
closely related to socio-economic and cultural relations systems. Integrity cannot be 
separated likewise from other forms of thought and emotion.  

“Integrity” is inextricably intertwined with the "honor regime" in Thai society, which is 
related to the hierarchical power structure. Therefore, “Integrity” has morphed into "Royalty" 
and has been embedded in the emotional regime until now. However, socio-economic and 
cultural changes have caused a shift in thinking/emotion about “Integrity” as its meaning has 
become more diverse and multiplicative, resulting in a contestation in many dimensions of 
the concept today.  
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บทน า 
 
 คนในสังคมไทยจ านวนไม่น้อยมีค าถามเกี่ยวกับความเสื่อมสลายของพฤติกรรมที่ให้ความหมายว่าเป็น 
“ความซื่อสัตย์” เพราะ “ความชื่อสัตย์” ที่เดิมเคยเป็นหนึ่งในจริยธรรมทางสังคมที่ผู้คนจ านวนมากได้รับการ
พร่ าสอน และหลายส่วนก็ได้ยึดถือไว้ และสังคมเองก็ได้ให้ความหมายแก่ “ความชื่อสัตย์” ว่าเป็นหมุดหมายที่
ส าคัญของระบอบเกียรติยศนั้น ได้ลดความหมายความส าคัญลงอย่างชัดเจน  
  

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมน ามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงในการจัดระบบความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล องค์กร และสถาบัน ระบอบอารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับ “จริยธรรมทางสังคม” (Social 
Morality) ที่ผูกพันปัจเจกบุคคลกับสังคมก็แปรเปลี่ยนไป ปรากฏการณ์ปัญหาที่ปรากฏขึ้นในชีวิตประจ าวัน 
และชีวิตทางสังคมล้วนแล้วแต่สัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปรนี้  
 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาความเปลี่ยนแปลง/ความเปลี่ยนแปรของความคิด/ความรู้สึกเรื่อง 
“ความซื่อสัตย์” ในสังคมไทย ซึ่งสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับระบบความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจสังคมและ 
วัฒนธรรม เพ่ือที่จะท าความเข้าใจความแปรเปลี่ยนของความคิดและระบอบอารมณ์ความรู้สึกของ “ความ
ซื่อสัตย์” ที่เป็นฐานส าคัญ ของ “ความเชื่อมั่น” ในระบบเศรษฐกิจสังคม ซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญยิ่งหากปรารถนา
ที่จะจะแสวงหาแนวทางในการสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ทางสังคมที่เหมาะสมงดงามข้ึนในอนาคต  
   
 การท าความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของความคิด/ความรู้สึกเรื่อง”ความซื่อสัตย์” ในสังคมไทยในที่นี้ 
จะแบ่งการศึกษาออกเป็น ๔ ประเด็น ได้แก่ จริยธรรมทางสังคม:ความซื่อสัตย์/ความจงรักภักดี “ความ
ซื่อสัตย์”ในระบอบอารมณ์ความรู้สึก “จงรักภักดี” ในระบบความสัมพันธ์อุปถัมภ์ : ความสืบเนื่อง/ความ
เปลี่ยนแปลง “ความซื่อสัตย์” : ความหมายที่ถูกลดทอน/ท าให้มีหลายนัย/ในระบอบอารมณ์ความรู้สึก
ร่วมสมัย และ บทสรุป : หวนคิดค านึงถึงการประกอบสร้าง “จริยธรรมทางสังคม”ใหม่  
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๑ 
 
    จริยธรรมทางสังคม : ความซ่ือสัตย์/ความจงรักภักดี 
  
 ความคิดและความเข้าใจในเรื่อง “ จริยธรรม” ในสังคมไทยมักจะเป็นความคิดหรือชุดความรู้ที่
มุ่งเน้น/รักษาสถานะและความหมายเดิมของความคิดทางจริยธรรมที่เชื่อกันว่าเป็นคุณค่าที่ดีงามที่จรรโลง
สังคมไทยมาเนิ่นนาน โดยมักลงความเห็นว่าปรากฏการณ์ที่ผิดไปจากครรลองจริยธรรมคือความเสื่อมทราม
ของสังคม1 ด้วยการคิดที่มองไม่เห็นหรือไม่พิจารณาความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นประวัติศาสตร์ จึงท าให้
สังคมไทยเน้นการพร่ าสอน “ จริยธรรม/ศีลธรรม” ต่อเนื่องมาอย่างไม่ขาดสาย เพราะหลงคิดไปว่าการสั่งสอน
จะส่งผลท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้คนในสังคม 
 
 การศึกษาเพ่ือเข้าใจความเปลี่ยนแปลง/ความเปลี่ยนแปรของความคิด/ความรู้สึกเรื่อง “ความ
ซื่อสัตย์” ในสังคมไทยก็เพราะขอบเขตของเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สังคมไทยตระหนก กังวล และมุ่งเน้นจะแก้ไข เห็น
ได้อย่างชัดเจนจากการรณรงค์ในด้านต่างๆ จนกล่าวได้ว่าก็เพราะสังคมไทยรู้สึกความขาดแคลนความคิดเรื่อง
ความซื่อสัตย์จึงได้เน้นอย่างมากในการรณรงค์และสั่งสอน ตัวอย่างที่แสดงในเรื่องนี้ ได้แก่ คณะรัฐประหารที่
ครองอ านาจมายาวนานกว่าแปดปีได้เริ่มต้นด้วยการน าเสนอการสอนสั่งแก่สังคมด้วย “ค่านิยมหลักของคนไทย 
๑๒ ประการ” ซึ่งส่งผลให้หน่วยราชการทุกหน่วยต้องน าเอาข้อความ ๑๒ ประการนี้ติดตั้งไว้หน้าสถานที่
ท างานและตามหน้าเวปไซด์ของหน่วยงาน หรือ แม้กระทั่งในการก าหนด “ แผนยุทศาสตร์ชาติ”ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ก็เขียนประหนึ่งว่าคนไทยขาด
คุณสมบัติที่ดีที่เหมาะสมทั้งปวงและต้องรอให้รัฐด าเนินตามแผนยุทธศาสตร์เท่านั้น คนไทยจึงจะมีคุณสมบัติที่
พึงประสงค์  
 
 การที่ชนชั้นน าในแต่ละยุคแต่ละสมัยได้เพียรพยายาม “สั่งสอน” จริยธรรมโดยเฉพาะ “ ตวาม
ซื่อสัตย์” นอกจากจะแสดงให้เห็นว่าเป็นมองปัญหาและการแก้ไขปัญหาอย่างตื้นเขิน ด้วยคิดได้เพียงว่าจะ
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนได้ด้วยการสอนสั่งเป็นหลัก ยังแสดงให้เห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในอีกสองด้าน
ของการรณรงค์อย่างต่อเนื่องยาวนานนี้ คือ สังคมไทยขาดแคลน “ความซื่อสัตย์” อย่างแท้จริง และอีกด้าน
หนึ่ง การรณรงค์ก็เป็นเพียงการแสดงให้สังคมเห็นว่าตนเองเป็นผู้มี “ความซื่อสัตย์” เท่านั้นเอง 
 

                                                           
1 น่าสนใจที่ว่าในขณะที่สังคมไทยมองเห็น “ เวลา” โดยรวมของสังคมเป็นความก้าวหน้า แต่กลับยังคงมีการ
เน้นความเสื่อมทรามลงของศีลธรรมในลักษณะของความเชื่อเรื่องปัญจอันตรธาน ความขัดแย้งทางความคิด
สองชุดนี้เป็นเรื่องที่ควรจะศึกษาต่อไปในอนาคต 
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 ในที่นี้จะเทียบเคียงความหมายของค า“ความซื่อสัตย์” ในภาษาไทยกับค าในภาษาอังกฤษ กับค าว่า “ 
Integrity” ซึ่งแตกต่างไปจาก “Honesty” ในมิติที่ว่า “ความซื่อสัตย์” หรือ “Integrity” นั้นผูกพันอยู่กับชุด
ความคิดอีกหลายมิติที่เชื่อมโยงท าให้ “ความซื่อสัตย์” หรือ “ Integrity” มีความหมายที่ส าคัญในการก ากับ/
ควบคุมจิตใจของผู้คนโดยเชื่อมโยงกับ “ ความละอาย” ( Shame) หากจะละเมิดหรือกระท าการสิ่งใดที่สังคม
ถือว่า “ ไม่ซื่อสัตย์” และการเชื่อมโยงนี้จะยกระดับสู่ “ระหัสหมายของเกียรติยศ” (Honor Code ) ของสังคม 
ซึ่งอยู่โครงข่ายทางอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดหรือ “ระบอบของเกียรติยศ” (Regimes of Honor ) 2 ส่วนค าว่า 
“Honesty” มีความหมายในระดับของการพูด การกระท า ที่ซื่อตรง ไม่โกหก ไม่ตลบตะแลง เท่านั้น 
 การศึกษา “ความซื่อสัตย์” ในที่นี้จึงจะไม่มอง “ความซื่อสัตย์” ว่าเป็นความคิด/ความรู้สึกหนึ่งเดียวที่
ไม่ได้เชื่อมต่อกับความคิดอ่ืนในลักษณะที่สังคมไทยโดยส่วนใหญ่เชื่อและมองเช่นนั้น เพราะการมองไม่เห็นการ
เชื่อมต่อหรือสัมพันธ์กับชุดความคิดอ่ืนๆจะท าให้ไม่สามารถที่จะเข้าใจอะไรไปได้มากกว่าการพร่ าสอนหรือก่น
ด่าเท่านั้นเอง การเชื่อมต่อหรือสายสัมพันธ์ระหว่างความคิดชุดอ่ืนเป็นประเด็นการศึกษาที่จ าเป็นต้อง
ใคร่ครวญกันให้มากข้ึน 
 การเลือกใช้ค าว่า “ความซื่อสัตย์” โดยเทียบเคียงกับค าว่า “ Integrity” เนื่องจากสังคมไทยคิด/รู้สึก/
ต้องการ “ความซื่อสัตย์” ที่มีความหมายมากกว่าการไม่โกหก ไม่ตลบตะแลง หากแต่เป็น “ความซื่อสัตย์” ที่
สัมพันธ์กับความดีงามมิติอ่ืนๆ เช่น ซื่อสัตย์ต่องานที่ท ามีความหมายถึงการลงแรงลงปัญญาในการสร้างสรรค์
งานและรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างเต็มเปี่ยม รวมไปถึงการมี “ความซื่อสัตย์” ต่อหลักการที่มีค่า มีความหมาย
ทั้งต่อตนเองและสังคม ดังนั้น การศึกษาความเปลี่ยนแปลงความคิด/ความรู้สึกเรื่อง “ “ความซื่อสัตย์” ในที่นี้ 
จึงจะศึกษาอยู่ในกรอบความหมายของ ““ Integrity” เพราะจะท าให้เข้าใจมิติทางด้านอารมณ์ความรู้สึกนึก
คิดของสังคมไทยได้ดีกว่า ชัดเจนมากข้ึน ดังจะกล่าวต่อไปข้างหน้า  
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 ผู้เขียนปรับมาจากความคิดของ William Reddy, The Invisible Code : Honor and Sentiment in 
Post-revolutionary France, 1814-1848 (Berkeley: University of California Press, 1997), และ 
William Reddy, The Navigation of Feeling : A Framework for the History of Emotions 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2008). 
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๒ 
 
 “ความซ่ือสัตย” ในระบอบอารมณ์ความรู้สึก “จงรักภักดี” ในระบบความสัมพันธ์อุปถัมภ์ 
  : ความสืบเนื่อง/ความเปลี่ยนแปลง 
 
แม้ว่าความเปลี่ยนแปลงทางระบอบอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องต่างๆจะเกิดขึ้นตลอดมา แต่จังหวะเวลา

ของความเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หากแต่รอเวลาการบ่มเพาะจนกว่าจะตกผลึกกลายเป็น
ระบอบอารมณความรู้สึกใหม่ การศึกษาความเปลี่ยนแปลง “ ระบอบอารมณ์ความรู้สึก” จึงจ าเป็นที่จะต้อง
พิจารณาในสองมิติที่ซ้อนกัน กล่าวคือ ต้องศึกษา “ระบอบอามรณ์ความรู้สึกหลัก” ที่ครอบคลุมสังคมโดยรวม
เอาไว้3 ขณะเดียวกันก็จ าเป็นที่จะต้องมองให้เห็นถึง “ หน่ออ่อน” ของชุดอารมณ์ความรู้สึกลักษณะใหม่ที่
เกิดขึ้นในโครงสร้างอารมณ์ความรู้สึกลักษณะหลัก เพ่ือที่จะได้มองเห็นถึง “ ความสืบเนื่องและความ
เปลี่ยนแปลง” ของอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดที่เกิดข้ึนจริงในช่วงเวลาหนึ่ง 

 
แนวทางการศึกษา “หน่ออ่อน” ของชุดอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นใน “ระบอบอารมณ์ความรู้สึก

หลัก”ดังกล่าวนี้ เป็นกรอบความคิดที่หยิบยืมมาจากการศึกษาของ Raymond Williams ในประเด็นส าคัญ 
ได้แก่ “โครงสร้างความรู้สึก” (Structure of Felling)4 เรย์มอนด์ วิลเลี่ยม ได้ศึกษา ความเปลี่ยนแปลงของ
อารมณ์ความรู้สึกอันเกิดจากประสบการณ์การด ารงชีวิตจริงอันส่งผลท าให้อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดแบบใหม่ที่
แตกต่างไปจากชุดอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดหลักที่มีอ านาจน าเหนือสังคมอยู่ กล่าวคือ  การที่จะเข้าใจความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมให้ลึกลงไปจากปรากฏการณ์โดยมองลึกลงไปในเรื่องระบอบอารมณ์ความรู้สึกจึงจ าเป็น
ที่จะต้องเข้าใจในเชิงโครงสร้างความรู้สึก 

 

                                                           
3 การศึกษาของ William Reddy ให้ความหมายของ “ระบอบอารมณ์ความรู้สึกหลัก” ในลักษณะที่เป็นวิถี
การคิดและการรู้สึกท่ีครอบง าสังคมในช่วงเวลาหนึ่งของประวัติศาสตร์ ในขณะที่การศึกษาของ Raymond 
Williams มองในอีกด้านหนึ่ง ซึ่งเขาใช้ค าว่า Structure of Felling อันหมายถึงในจังหวะเวลาหนึ่ง แม้ว่าจะมี
ระบอบความรู้สึกชุดหนึ่งครอบง าอยู่ แต่ก็มีความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ใช่ลักษณะเดียวกันก่อ
เนิดหรือเป็นหน่ออ่อนทางความรู้สึกปรากฏอยู่ การศึกษาโครงสร้างความรู้สึกในสังคมไทยมีไม่มากนัก โดยดู 
เกษียร เตชะพีระ. “ โครงสร้างความรู้สึกใหม่ : จิตใจเป็นเจ้าของชาติ”.มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 2-8 
ตุลาคม 2563 และ อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์.ลืมตาอ้าปาก:จาก “ชาวนา” สู่ “ ผู้ประกอบการ” .กรุงเทพฯ :
ส านักพิมพ์มติชน 2559.บทที่ 3  
4 Raymond Williams, Marxism and Literature (Oxford: Oxford University, 1977). และ Raymond 
Williams, The Long Revolution (New York: Columbia University, 1961).  
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การท าความเข้าใจระบอบอารมณ์ความรู้สึกของสังคมไทยที่มีความต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์มาอย่าง
ยาวนานและไม่เคยพบกับจุดเปลี่ยนอย่างรุนแรง เช่น การตกอยู่ภายใต้อ านาจเจ้าอาณานิคม ดังนั้นจึงมีความ
สืบเนื่องอย่างค่อนข้างมากในหลายๆด้าน การศึกษาในที่นี้ จึงจะขอเริ่มจากการศึกษาในช่วงเวลาในอดีตที่
ส่งผลสืบเนื่องมาถึงในปัจจุบัน โดยจะเน้นการศึกษารัฐและสังคมจารีตก่อนสมัยใหม่  

 
รัฐและสังคมจารีตได้สร้างระบอบอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเพ่ือจรรโลงความสัมพันธ์ทางอ านาจให้รัฐ

โดยได้อาศัยกรอบการอธิบายการด ารงอยู่ของแต่ละชีวิตมนุษย์ภายใต้ความความรู้ “ จักรวาลวิทยาแบบไตร
ภูม”ิ ซึ่งสร้างระบอบความกลัวและความหวังที่ก ากับชีวิตผู้คนในแต่ละชนชั้นให้อยู่ร่วมกันตามความสัมพันธ์เชิง
อ านาจ การสร้างสรรค์ระบบมูลนาย และระบบไพร่ซึ่งเป็น “ระบบอุปถัมภ์” ซ้อนทับกันระหว่างมูลนายสูงสุด
ไล่ลงมาจนถึงมูลนายระดับล่าง และมูลนายระดับต่างๆก็จะสร้างระบบอุปถัมภ์กับไพร่ขึ้น ทั้งหมดเกิดขึ้นมา
เพ่ือที่จะถักสานความสัมพันธ์ทางสังคมเศรษฐกิจจนเป็นอาณาจักรได้ 

 
การสร้างระบบอุปถัมภ์ครอบคลุมอาณาจักรได้สร้างระบอบอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดส าคัญที่ก า กับ

ความสัมพันธ์เชิงอ านาจเอาไว้ ได้แก่ ความรู้สึก “ความจงรักภักดี” ซึ่งเป็นระบบเกียรติยศส าคัญ ผู้น้อยใน
ระบบความสัมพันธ์อุปถัมภ์จะต้องส านึกในบุญคุณและต้องแสดง “ ความจงรักภักดี” ต่อมูลนายระดับบนขึ้น
ไป  

 
“ความจงรักภักดี” เป็นความสัมพันธ์ส่วนบุคคล แต่เป็นเครื่องหมายที่แสดงให้แก่ผู้คนในชั้นเดียวกัน

และเป็นที่รับรู้กับภายในเครือข่ายของชนชั้น ความจงรักภักดีของผู้น้อยจะเป็นไปคล้ายความหมายของความ
ซื่อสัตย์ “ Integrity ” ที่ผู้น้อยต้องมีต่อเจ้านายเหนือของตน ดังปรากฏในต าราที่ใช้ในการก ากับมูลนายให้อยู่
ภายใต้กรอบความจงรักภักดี ที่ส าคัญ ได้แก่ “โองการแช่งน้ า” ซึ่งเป็นตัวบทที่ประกอบกับพระราชพิธีถือ
น้ าพระพิพัฒน์สัตยา ซี่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระนิพนธ์ไว้ความว่า “ พระราชพิธีนี้
เป็นพิธีที่ส าคัญส าหรับท าให้ประชุมชนทั้งปวงมีใจสวามิภักดิ์รักพระเจ้าแผ่นดิน” 5 ซึ่งหากขุนนางกระท าให้
พระมหากษัตริย์ได้รับรู้ถึงความมี “ ความซื่อต่อกษัตริย์/ใจสวามิภักดิ์” ก็จะได้รับการตอบแทน ความว่า 

 

 อ านาจแปล้เมือแมนอ ามรสิทธิ  มีศรีบุญพ่อก่อเศกเหง้า 

ยศท้าวตริไตรจักร  ใครซื่อเจ้าเติมนาง 
 มิ่งเมืองบุญศักดิ์แพร่  ใครซื่อรางควายทอง 

เพ่ิมช้างม้าแผ่วัวควาย  ใครซื่อฟ้าสองย้าวเร่งยิน 

                                                           
5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชพิธีสิบสองเดือน (กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาการ. 
๒๕๕๒), ๑๙๐-๑๙๑. 
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 เพรงรัตนพรายพรรณยื่น  ใครซื่อสินเภตรา 

เพ่ิมเขาหมื่นมหาไชย  ใครซื่อใครรักเจ้าจงยศ 

 
 หากไม่ซื่อ ใจคดต่อพระมหากษัตริย์ ก็จะได้รับผลร้ายนานาประการ 
 

เขาผู้บซื่อ ชื่อใครใจคด ขบถเกียจกาย วายกระทู้ฟาดฟัด  
ควานแควนมัดศอก หอกดิ้นเด้าเท้าถก หลกเท้าให้ไปมิทันตาย  
หงายระงมระงม ยมบาลลากไป ไฟนรกปลาบปลิ้นดิ้นพลาง 
เขาวางเหนืออพิจี ผู้บดีบซื่อ ชื่อใครใจคด ขบถแก่เจ้า ผู้ผ่านเกล้าอยุธยา สมเด็จ
พระรามาธิบดี ศรีสินทรบรมมหาจักรพรรดิศร ราชาธิราช ท่านมีอ านาจมีบุญ คุณ
อเนกา อันอาศัยร่ม แลอาจข่มชัก หักกิ่งฆ่า อาจถอนด้วยฤทธานุภาพ บาปเบียนตน 
พันธุ์พวกพ้อง ญาติกามาไสร้ ไขว้ใจจอด ทอดใจรัก ชักเกลอสหาย ตนทั้งหลายมา
เพ่ือจ าท าขบถ ทดโทรห แก่เจ้าตนไสร้ จงเทพยุดา ฝูงนี้ให้ตายในสามวัน อย่าให้
ทันในสามเดือน อย่าให้เคลื่อนในสามปี อย่าให้มีสุขสวัสดีเม่ือใด อย่ากินเข้าเพื่อ
ไฟจนตาย ฯ 

 
กฏหมายตราสามดวงซึ่งประเมินเวลาของหลักฐานได้ว่าอย่างน้อยสามารถสะท้อนความสัมพันธ์ทาง

อ านาจและความสัมพันธ์ในสังคมได้มาจนถึงช่วงต้นรัตนโกสินทร์  ปรากฏตรากฎหมายที่เกี่ยวกับ “ค า/ความ
ซื่อสัตย์”ไว้ โดยมีความหมายในสองลักษณะ ลักษณะแรก เกี่ยวกันกับการด าเนินคดี ได้แก่ การ “วินิจฉัยโดย
ซื่อตามพระธรรมศาสตร์” อันหมายถึงต้องวินิจฉัยตามกฏพระธรรมศาสตร์ การพิจารณาพยานว่าเป็น “คน
ซ่ือ” หรือไม่ การวินิจฉัยว่าผู้ใดโลภมิซื่อตรงต่อญาติมิตร6 ลักษณะท่ีสอง เกี่ยวกับความซ่ือสัตย์ในความหมาย
ของ “จงรักภักดี” ดังความที่ว่า “ผู้นั้นมีน้ าใจสาพิภักซื่อตรงต่อพระเจ้าอยู่หัว” หรือ “ ถ้าเหนว่าผู้ใดมิได้
ซื่อตรงต่อพระเจ้าอยู่หัว” 7 และมีข้อกฎหมายที่ตราไว้ถึง “ ความจงรักษ์ภักดี” เช่น “อันเป็นข้าสมเด็จบรม
พิตร...มีใจหวังจงรักษ์และภักดี”หรือ “สมุหต ารวจให้จงรักษภักดีในพระบาทสมเดจ์บรมบพิตร..”8 

 
ในระบบความสัมพันธ์ทางอ านาจของรัฐจารีต “ ความซื่อสัตย์”ในความหมายของ “ความจงรักภักดี” 

จึงเป็นหลักการที่ส าคัญก ากับการกระท าของบุคคลที่อยู่ภายใต้กรอบความคิด ความจงรักภักดีต่อ

                                                           
6 กฎหมายตราสามดวงฉบับราชบัณฑิตยสถาน, เล่ม ๑ หน้า๑๖๐ ๑๖๖ ๑๙๙ ๒๐๔ ๔๗๔ เล่ม ๒ (กรุงเทพ: 
ราชบัณฑิตยสถาน, 2550),๑๐๑๕. 
7 เรื่องเดียวกัน เล่ม ๑ หน้า ๙๓๓ 
8 เรื่องเดียวกัน เล่ม ๒ หน้า ๑๙๑ ๔๑๔  
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พระมหากษัตริย์และมูลนายของตน ซึ่งมองได้อีกนัยหนึ่ง คือ เป็นความภักดีหรือ “ซื่อสัตย์” เฉพาะคู่
ความสัมพันธ์ไม่จ าเป็นต้องมี “ความซื่อสัตย์” ต่อคนที่ไม่ใช่มูลนายของตน  

 
ขณะเดียวกัน “ความซื่อสัตย์” ภายใต้ “ความจงรักภักดี” นี้ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจในการ

บริหารราชการแผ่นดินเพราะรัฐจารีตเป็นระบบความสัมพันธ์แบบ “กินเมือง” ขุนนางในระดับสูงก็สามารถที่
จะ “แบ่งสรร” ( ศัพท์ปัจจุบัน : ยักยอก) ทรัพยากรที่ตนเองเกณฑ์มาจากไพร่ส่วยไว้จ านวนหนึ่งก่อนจะส่งเข้า
ไปสู่พระคลังหลวงซึ่งเป็นเรื่องปรกติธรรมดา 

 
ภายในความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์ที่ผู้ใต้อ านาจต้องจงรักภักดี กลุ่มชนชั้นน าและพระมหากษัตริย์ก็

ได้สร้างความรู้สึกเรื่อง “ความซื่อสัตย์” ไว้โดยผูกพันกับ “ระบบเกียรติยศ” ของความเป็นกษัตริย์และ “ความ
เป็นชนชั้นสูง9” ดังปรากฏในค ากล่าวที่ว่า “ เป็นกษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนค า” หรือในวรรณดคีเก่ามักจะเน้นใน
เรื่องการรักษาเกียรติยศศักดิ์ศรีของกษัตริย์ ดังปรากฏในเรื่องรามเกียรติ์ เมื่อท้าวทศรถตัดสินใจให้พระพรต
ครองราชสมบัติแทนพระรามตามที่พระองค์ได้ให้สัญญาไว้กับนางไกยเกษีเมื่อคราวนางขอเอาไว้ตอนปราบ
ยักษ์ปทูตทันต์ ได้ตรัสไว้ความว่า “ เสียดายความสัตย์จะเสียธรรม ตรีโลกทั้งนั้นจะนินทา”10 วรรณกรรมเก่าที่
เสพกันเฉพาะกลุ่มชนชั้นสูงจึงได้ท าให้/สร้างให้การรักษาความสัตย์เป็นเรื่องส าคัญของกลุ่มชนชั้นสูง11 
 

ในขณะที่กลุ่มชนชั้นน าได้สร้าง “ระบบเกียรติยศ” ที่ผูกโยงเอาการรักษา “ความซื่อสัตย์” เชื่อมต่อ
เข้าไว้ด้วยความรู้สึกถึง “ ศักดิ์ศรี” เพ่ือที่จะท าให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันในระดับหนึ่งว่าการเจรจาต่อรอง
ทางการเมืองใดๆ หากเกิดขึ้นก็จะไม่มีการบิดพลิ้ว แต่อย่างไรก็ตาม ระบอบอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดใน “ระบบ
เกียรติยศ” นี้ก็ไม่มีพลังครอบคลุมไปในทุกกลุ่มคน โดยเฉพาะในกลุ่มประชาชนทั่วไป ซึ่งปรากฏการแสดง
ความรู้สึกถึงความไม่พอใจในความสัมพันธ์ ดังปรากฏในวรรณกรรมต้นรัตนโกสินทร์ “ ขุนช้างขุนแผน” ได้
กล่าวถึงความสัมพันธ์ที่มีโอกาสถูกรังแกจากนาย  

 
  “ ฆราวาสนี้ ชาติมันชั่วนัก จะสึกไปให้เขาสักเอ็งหรือหวา 
  ข้อมือด าแล้วระก าทุกเวลา โพล่กับบ่าแบกกันจนบรรลัย 
  ถ้ามูลนายรังมั่งจะยังชั่ว เอ็นดูตัวหาให้ท าการหนักไม่ 

                                                           
9 ส านึกของความเป็นชนชั้นสูงเป็นประเด็นส าคัญที่ควรจะมีการศึกษาต่อไป เพราะความส านึกเช่นนี้ก่อตัวและ
สืบทอดมาได้ และมีผลต่อปฏิบัติการณ์ทางสังคมการเมืองในเวลาต่อมาอย่างลึกซึ้ง 
10 กุสุมา รักษมณี, เสาวณิต จุลวงศ์, และ สายวรุณ น้อยนิมิตร, ศักดิ์ศรีและความอับอายในวรรณกรรมไทย 
(กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์แม่ค าผาง ๒๕๕๐) 
11 เรื่องเดียวกัน, โดยเฉพาะในบทที่ ๓ ที่ว่าด้วย ค่านิยมที่ท าให้เกิดการถือศักดิ์ศรี : ค่านิยมเรื่องชาติก าเนิด  
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  แม้นชังก็จะใช้ให้เจ็บใจ เลื่อยไม้ลากซุงสาละพา...”12 
 
“ระบบเกียรติยศ” ของชนชั้นสูงจึงไม่ได้ครอบลงมาสู่คนกลุ่มอ่ืนๆในสังคมที่อยู่ห่างออกไปจากวงของ

อ านาจ ความเป็นอิสระโดยสัมพัทธ์ของสังคมชาวบ้านทั่วไปจึงมีอยู่สูงมากจากการครองอ านาจของกลุ่มชน
ชั้นสูง “ระบบเกียรติยศ” ของคนทั่วไปขึ้นอยู่กับการยอมรับใน “ชุมชน” ของเขา การไม่ท าอะไรที่คนทั่วไปใน
ชุมชนไม่ท ากันเป็นเรื่องที่ต้องยึดถืออย่างส าคัญ คนที่ได้รับเกียรติจากชุมชนคือคนที่คอยประคับประคองให้
ความสัมพันธ์ทุกชุดความหมายด าเนินไปได้อย่างราบรื่นและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งใดๆ 

 
การด ารงอยู่ของชุมชนโดยทั่วไปของสังคมไทยแยกออกจากอ านาจของรัฐอย่างเด่นชัด นิธิ เอียวศรี

วงศ์ได้เสนอภาพของความสัมพันธ์ภายในชุมชน “บ้าน” ไว้ความว่า 
 

“ในทางเศรษฐกิจ บ้านด ารงชีวิตอยู่โดยการท าเกษตรกรรมเพ่ือยังชีพ ครอบครัว 
เป็นหน่วยการผลิตขั้นพ้ืนฐาน...เปนผู้ร่วมในการผลิต และเป็นผู้บริโภคหลักของผลผลิต ใน
เศรษฐกิจแบบนี้อาจมีการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือการค้าขายอยู่บ้าง แต่ไม่ใช่กิจกรรมหลักของ
คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในบ้าน งานช่าง, งานศิลปะ, งานที่ต้องการความช านาญเฉพาะด้าน...เป็น
กิจกรรมที่ท าเสริมไปกับการเกษตรกรรม ในทางสังคม บ้านเป็นสังคมที่มีวิถีชีวิตเรียบง่าย มี
ความเสมอภาคค่อนข้างมาก เพราะการแสดงออกซึ่งความแตกต่างทางเศรษฐกิจท าได้จ ากัด 
ความจ าเป็นในการผลิตซึ่งต่างก็ด ารงชีวิตอยู่ในกิจกรรมประเภทเดียวกันท าให้ต้องรักษา
ความร่วมมือร่วมแรงระหวางกันเอาไว้  ความเสมอภาคทางสังคมนี้สะท้อนออกมาใน
วัฒนธรรมหรือระบบความสัมพันธฺ์ของบ้าน 

 
ลักษณะโดยทั่วไปของสังคมหมู่บ้าน...มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสูง ...มักจะมี

ความสัมพันธ์กันเชิงเครือญาติ ทั้งสัมพันธ์กันจริงๆ หรือสัมพันธ์เชิงเครือญาติในเชิงสมมติ
กันเองด้วย แม้ว่าฐานะเศรษฐกิจของคนในหมูบ้านอาจแตกต่างกัน เพราะตระกูลและเชื้อ
สายของกลุ่มตระกูลที่มาตั้งหมู่บ้านขึ้นทีแรก มักได้ครอบครองที่ดินซึ่งมีความอุดมสมบูรณ
กว่าจึงมีฐานะทางเศรษฐกิจ ดีกว่าคนอ่ืน แต่ชีวิตความเป็นอยู่ของคนรวยก็ไม่สู้จะแตกต่าง
จากคนจนมากนัก อีกทั้งคนสองกลุ่มนั้นยังมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดในชีวิตประจ าวัน
ของตนด้วย” 13 

                                                           
12 ขุนช้างขุนแผน หน้า ๑๐๖. 
13 นิธิ เอียวศรีวงศ์.”บ้านกับเมือง” (เอกสารการสอนวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ป.ป.ป.) 
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นักเดินทาง/นักแสวงโชคชาวตะวันตกที่เดินทางเข้ามาในสังคมจารีตของไทย จ านวนหนึ่งได้บันทึกไว้

ท านองว่าคนไทยเป็นไม่ซื่อสัตย์ เช่น ปินโต ทหารรับจ้างชาวโปรตุเกส วันวลิต หัวหน้าสถานีการค้าชาว
ฮอลันดา และหมอกิศลับ มิชชั่นารีโปรเตสแตนท์ ซึ่งเป็นที่เข้าใจได้ว่าการที่คนต่างชาติกลุ่มนี้แสดงความ
คิดเห็นต่อลักษณะนิสสัยของคนไทยดังกล่าว เพราะคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่สัมพันธ์อยู่กับมูลนายหรือไม่ก็ ไพร่ที่มี
สังกัด การซักถามหรือขอข้อมูลต่างๆจึงย่อมไม่มีทางที่จะได้ความเป็นจริง มูลนายหรือไพร่ในสังกัดย่อมตอบ
ค าถามหรือให้ข้อมูลไปตามอ าเภอใจ เพ่ือที่จะหลีกเลี่ยงการกระท าผิดด้วยการบอกความเป็นจริงให้แก่คน
ต่างชาติที่จะอยู่หรือไปจากสังคมไทยเมือไรก็ได้ 

 
ความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิดในเรื่อง “ความซื่อสัตย์” ซึ่ง

สัมพันธ์อยู่กับความเปลี่ยนแปลงใน “ระบอบเกียรติยศ” ของสังคมไทยเกิดขึ้นภายหลังจากที่ชนชั้นไทยไทยได้
ร่วมมือกันเปลี่ยนรูปรัฐจากรัฐจารีตมาสู่รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

 
 ความสืบเนื่องและความเปลี่ยนแปลงของ “ ความซ่ือสัตย์” 
 
 รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่ก่อตัวขึ้นมาตั้งแต่รัชกาลที่ ๔ และได้ก่อรูปเด่นชัดในสมัยรัชกาลที่ ๕ ไม่ได้
สร้างรัฐรูปแบบใหม่ทางกายภาพ เช่น การสร้างระบบราชการ ถนน ทางรถไฟ เท่านั้น หากแต่ได้สร้างระบอบ
เกียรติยศชุดใหม่ขึ้นมาและได้ท าให้เกิดความหมายของ “ความซื่อสัตย์” ขึ้นมาใหม่ให้ครอบคลุมราษฏรที่
อ านาจรัฐใหม่ได้ขยายตัวเข้าไปสัมพันธ์ด้วย 
 
 ความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่ชนชั้นน าในรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ได้สร้างขึ้นมามีความหมาย
อย่างส าคัญในสังคมไทยเพราะหลายมิติได้ตกทอดและมีพลังมาจนถึงปัจจุบัน  ที่ส าคัญ ได้แก่ การสร้าง
ความรู้สึก “ความซ่ือสัตย”์ ต่อตนเองในสถานะเชื้อพระวงศ์ราชวงศ์จักรี : ส านึกเรื่องขัตติยะมานะ การสืบ
ทอดและขยายขอบเขตของ “ความซ่ือสัตย”์ในนามของ “ ความจงรักภักดี และ การสร้างความรู้สึกนึกคิด
เรื่อง “ความซ่ือสัตย”์ ให้แก่ราษฏร 
  

การสร้างความรู้สึก “ความซื่อสัตย์” ต่อตนเองในสถานะเชื้อพระวงศ์ราชวงศ์จักรี : ส านึกเรื่องขัตติยะมานะ 
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 ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง  Norbert Elias ใ น เ รื่ อ ง  The Civilizing Process : Sociogenetic and 
Psychogenetic Investigations 14 ได้ท าให้เห็นกระบวนการสร้าง “ความศิวิไลซ์” ของกลุ่มเจ้านายใน
ยุโรป ด้วยการสร้างระบบวัฒนธรรมซึ่งประกอบด้วยระบอบอารมณ์ ความรู้สึกในความสัมพันธ์ทางสังคม ท าให้
เกิดการสร้าง “มารยาท” ขึ้นมาในกลุ่มชนชั้นสูง ซึ่งท าให้เกิดการแข่งขันในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ แทนการรบ
ราฆ่าฟันกันอย่างแต่ก่อน ขณะเดียวกันระบอบอารมณ์ความรู้สึกและปฏิบัติการณ์ “ความศิวิไลย์” ก็เป็น
เครื่องมือค้ ายันสังคมรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาได้เนิ่นนานพอสมควร 
 
 ชนชั้นสูงในรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไทยซึ่งได้มองเห็น/เข้าใจในกระบวนการสร้างระบอบอารมณ์
ความรู้สึกของตะวันตก และได้ร่วมมือกันสร้างระบอบวัฒนธรรมเช่นเดียวกัน ด้านที่ส าคัญที่สุด ได้แก่ การ
สร้างความคิดเรื่อง “หลักชาติวุฒิ” ขึ้นมาซึ่งเป็นการแยกแยะคนโดยก าเนิด ซึ่ง “ หลักชาติวุฒิ” นี้สัมพันธ์กับ
การเกิดส านึกของความเป็นราชวงศ์จักรี15 หลักชาติวุฒิที่เป็นเสมือนเส้นแบ่งชนชั้นออกจากกันอย่างเด็ดขาด 
แม้ว่าจะสืบสายโลหิตมาแต่หากต่ าลงในระดับหม่อมราชวงศ์ หม่องหลวงจะไม่ถือเป็นเจ้า 
 
 การเกิดขึ้นของส านึกแห่งความเป็นราชวงศ์จักรีที่สืบสายมาจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลก ผู้สร้างกรุงสยาม ท าให้เกิดส านึกของชนชั้นสูงขึ้นมา ( Obligation) ซึ่งเป็นส านึกท่ีเน้นว่าในฐานะที่เกิดมา
เป็น “เจ้า” ในราชวงศ์จักรีจะต้องท าตนให้มีค่ามีประโยชน์ต่อแผ่นดิน ส านึกเช่นนี้ได้ประกอบขึ้นมาเป็น 
“ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง” ในการที่จะต้องพยายามท าทุกอย่างให้ได้ดีที่สุด ซึ่งได้ใช้ค าแทนความรู้สึกเช่นนี้ว่า “ 
ขัตติยมานะ”  
 
 กลุ่มเจ้าที่สืบสานความรู้สึกนึกคิดเรื่อง “ ขัตติยะมานะ” จึงจะลงแรงในการท าสิ่งใดๆอย่างจริงจัง 
แน่นอนว่าเนื่องจากอยู่ในสถานะที่สูงกว่าคนธรรมดา และมีรายได้ที่มากกว่าทั้งจากเงินเดือนและเงิน
พระราชทานจึงท าให้กลุ่มเจ้านายสามารถท่ีจะท าสิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการศึกษาการปฏิวัติสยาม 

                                                           
14 Norbert Elias, The Civilizing Process: Sociogenetic and Psychogenetic Investigations 
(Oxford: N.P., 1994 [1939]) กล่าวได้ว่าอิทธิพลการศึกษาความรู้สึกของ Norbert Elias เป็นแรงบันดาลใจ
และแนวทางการศึกษาอารมณ์ความรู้สึกให้แก่นักประวัติศาสตร์ความรู้สึกท้ังหลาย รวมทั้ง William Reddy 
ด้วย  
15 เนื่องจากมีการศึกษาเรื่องหลักชาติวุฒิก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองจ านวนมากแล้ว จึงจะไม่เสนอ
รายละเอียดในเรื่องนี้ ส่วนประเด็นเรื่องการเกิดข้ึนของส านึกราชวงศ์จักรี โปรดดู อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์,การ
เปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ชนชั้นน าไทย ตั้งแต่รัชกาลที่ ๔ ถึง พ.ศ. ๒๔๗๕ (กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,. ๒๕๕๕ ) 
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พ.ศ.๒๔๗๕ ของนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ได้กล่าวถึงความมุ่งมั่น “เล่น” หรือ “ ท างาน” อย่างจริงๆ16 ซึ่งการ
เล่นหรือท างานของกลุ่มเจ้านายที่มุ่งเน้นอย่างจริงๆก็ล้วนแล้วแต่ต้องท าเช่นนั้นเพราะถูกจับจ้องจากกลุ่ม
เจ้านายด้วยกัน หากท าเล่นๆก็จะถูกดูถูกและ “ เสียเกียรติยศ” 
 
 ความซื่อสัตย์ต่อตนเองในกลุ่มเจ้านายจึงเป็น “ความซื่อสัตย์” ของชนชั้นสูง ซึ่งเกิดขึ้นเพ่ือที่จะท าให้
เกิดความแตกต่างจากคนกลุ่มอ่ืนๆในสังคม และสามารถที่จะใช้เป็นหลักการในการจ าแนกคนให้คนธรรมดา
ทั่วไปได้รับรู้ ดังปรากฏในการอธิบายความมีขัตติยะมานะต่อนักเรียนความว่า 
 
 
    “ เจ้าเป็นขัตติยวงศ์ มีตระกูลอันสูงสุดกว่าตระกูลอ่ืนๆ ตระกูลนี้เป็นของเนื่อง 
   มาแต่บุราณ คือ เรียกว่าชาติกษัตริย์สืบวงศ์กันมาตามล าดับ ท าความประพฤติ 
   แปลกกว่าพลเมือง พลเมืองต้องนับถือและเกรงกลัวตั้งอยู่ในอ านาจทั้งสิ้น... 
   เจ้านั้นต้องประพฤติ์อยู่ในมารยาตร์ของเจ้า เปรียบความประพฤติ์นั้นแลสะอาด 
   ก็คล้ายๆพระอรหันต์ซึ่งเป็นสาวกชั้นสูงของพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนา.”17  
 
 จะเห็นได้ถึงการแสดงความรู้สึกถึง “ ขัตติยะมานะ” ปรากฏในเอกสาร/หนังสือ/จดหมาย จ านวน
มากมายที่บรรดาเจ้านายในสมัยรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ได้สื่อสารออกมา ซึ่งจะเน้นว่าเป็นการรักษาไว้ซึ่ง
เกียรติยศ เช่น ค าพรให้แก่หม่อมเจ้าหญิงพิลัยเลขา ดิศกุล “ ....ให้ด ารงเกียรติยศเป็นที่นับถือแก่คนทั้งหลาย 
เชิดชูเฉลิมเพระเกียรติยศเสด็จพ่ออยู่ชั่วกาลนาน ” 18หากท าไม่ได้ก็จะรู้สึก “ละอาย” เช่น พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาทความว่า “ ถ้าข่าวที่ทูตไปดีก็เป็นเกียรติยศ ถ้าไปไม่ดี
ก็...อัปยศอายเขา” 19  
  
 “ความซื่อสัตย์” ที่เริ่มฝังเข้ามามีพลังในการก ากับและก าหนดพฤติกรรมของตนโดยเน้น “ความ
ซื่อสัตย์” ที่มีต่อตนเองได้เริ่มก่อตัวขึ้นในกลุ่มชนชั้นสูงในรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ หากแต่ยังเป็นความรู้สึกนึก
คิดท่ีผูกเชื่อมโยงอยู่กับชาติก าเนิด ยังไม่ได้เปลี่ยนมาสู่การก ากับและก าหนดชีวิตของปัจเจกชนแต่อย่างใด  

                                                           
16 นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การปฏิวัติสยาม พ.ศ.๒๔๗๕ (กรุงเทพฯ:อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๓), 
๒๒-๕๓ ซึ่งน่าสนใจที่ว่าหากเปรียบเทียบกับการศึกษาของ Elias มีความคล้ายคลึงกันไม่น้อยทีเดียว 
17 พระยาวิสุทธิสุริยศักดิ์, พลเมืองดี. (พระนคร : โรงพิมพ์อักษรนิติ,๒๔๕๔). 
18 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวิติวงศ์, ลายพระหัตถ์ประทานหม่อมเจ้าพิลัยเลขา 
ดิศกุล. (กรุงเทพฯ: วัชรินทร์การพิมพ์,๒๕๑๒). 
19 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชพิธีสิบสองเดือน . อ้างแล้ว 
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การสืบทอดและขยายขอบเขตของ “ความซื่อสัตย์”ในนามของ “ ความจงรักภักดี ”  
 
 ในขณะที่กลุ่มชนชั้นน าของรัฐสมบูรณญาสิทธิราชย์ได้สร้างอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเรื่อง “ความ
ซื่อสัตย์” ที่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มเจ้านาย แต่ในการสร้างรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์จ าเป็นที่
จะต้องสร้างพลเมืองให้เข้าร่วมท างานให้กับรัฐใหม่นี้ให้ได้ โดยเฉพาะข้าราชการในระบบราชการสมัยใหม่ที่
สร้างข้ึนมา  
 
 ชนชั้นน าแห่งรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ได้สืบทอดและพยายามฝังอารมณความรู้สึกนึกคิดเรื่อง “ความ
ซื่อสัตย์” แบบ “ความจงรักภักดี” ให้แก่บรรดาคนกลุ่มใหม่ที่ได้เข้ามาสร้างและเป็นกลไกของระบบราชการ 
การสืบทอดนี้เป็นไปได้อย่างไม่สะดุดเนื่องจากว่ากลุ่มชนชั้นน ามีความสืบเนื่องกันมาโดยตลอดและไม่ถูก
กระแทกจากการล่าอาณานิคม จึงท าให้สามารถถ่ายทอดความจงรักภักดีให้แก่กลุ่มข้าราชการ  กล่าวได้ว่า 
“ความจงรักภักด”ี ได้ถูกท าให้กระจายออกจากกลุ่มมูลนายหรือขุนนางมาสู่ข้าราชการจ านวนมาก 
 
 การศึกษาเรื่อง สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ : การสร้างอัตลักษณ์ “เมืองไทย” และ “ 
ชั้น” ของชาวสยาม ของสายชล สัตยานุรักษ์ ในบทที่ว่าด้วย “ การสร้างอัตลักษณ์ข้าราชการ ” ได้ท าให้เห็น
ว่ามีการสร้างความหมายของข้าราชการที่จะต้องผูกพันกับพระมหากษัตริย์ด้วยความจงรักภักดี ดังการนิยาม
ของสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ความว่า “...ราชการแปลว่าการของพระราชา คือการอันเป็นหน้าที่
ของพระเจ้าแผ่นดิน ที่จะต้องทรงเป็นพระราชธุระ ปกครองไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินและพระราชอาณาจักร ผู้เป็น
ข้าราชการก็คือผู้ที่พระเจ้าแผ่นดินได้ทรงเลือกสรรยกย่องให้เป็นผู้ช่วยท าราชการ”20 ข้าราชการ “ย่อมด ารงอยู่
ในความสุจริตยุติธรรมเป็นที่ตั้ง ทั้งความซื่อสัตย์ต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทั้งสองประการเจือกัน”21 และงาน
ที่ข้าราชการท าก็ “ย่อมเป็นคุณแก่ชนทั้งปวงทั่วหน้า แลเป็นการเชิดชูพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว”22 

                                                           
20 สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ, โอวาทของเสน่าบดีกระทรวงมหาดไทย พิมพ์ในงานปลงศพนางราช
เนตรรักษา ( ยิ้ม พุกกะคุปต์) (พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร,๒๔๗๔) อ้างถึงใน สายชล สัตยานุรักษ์, 
สมเด็จฯกรมพระยาด ารงราชานุภาพ : การสร้างอัตลักษณ์ "เมืองไทย" และ " ชั้น" ของชาวสยาม (กรุงเทพฯ: 
ส านักพิมพ์มติชน , ๒๕๔๖), ๑๙๙. 
21 สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ, "ข้าราชการ" สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทววงศ์วโรปการ , 
ประวัติบุคคลส าคัญ อ้างถึงในสายชล สัตยานุรักษ์, สมเด็จฯกรมพระยาด ารงราชานุภาพ : การสร้างอัตลักษณ์ 
"เมืองไทย" และ " ชั้น" ของชาวสยาม , ๒๐๐. 
22 เรื่องเดียวกัน 
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การเมืองของพระมหากษัตริย์ในรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์จึงเป็นกระบวนการทางการเมืองของการ

สร้าง “ความจงรักภักดี” ดังปรากฏเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงขึ้นครองราชย์ พระองค์ได้
ทรงมีพระราชกรณียกิจหลายประการเพ่ือที่จะสร้างความจงรักภักดีให้เข้มแข็ง เช่น การตั้งกองเสือป่า ที่แสดง
ให้เห็นว่ายศถาบรรดาศักดิท้ังหลายนั้นก าหนดโดยพระมหากษัตริย์23  

 
“ ความซื่อสัตย์” จึงเป็นความรู้สึกที่ต้อง “ซื่อสัตย์” เพ่ือเป็น “ความจงรักภักดี” และเป็นเครื่องหมาย

แห่งระบบเกียรติยศของข้าราชการ แม้ว่าจะเริ่มต้นมีการแทรกไว้บ้างว่าจะต้องมี “ความซื่อตรงต่อราชการ” 
ความซื่อตรงต่อหน้าที่” แต่ก็อยู่ภายใต้ “ ความซื่อตรง/ความจงรักภักด”ี ต่อพระมหากษัตริย์ 

 
 
 การสร้างความรู้สึกนึกคิดเรื่อง “ ความซื่อสัตย์” ให้แก่ราษฎร 
  
 การสร้างรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์จ าเป็นที่จะต้องสร้าง “ราษฎร” ที่มีความผูกพันธ์กับรัฐและต้อง
เป็นผู้ที่กระท าการต่างๆตามที่รัฐต้องการ การขยายการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญที่รัฐใช้ในการสร้าง “ราษฎร” ที่พึง
ประสงค์  
การสร้างความคิด ความรู้ และความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับ “ ความซื่อสัตย์” ถูกบรรจุไว้ในแบบเรียนทางสังคม
ส าหรับเด็กเล็กที่ทุกคนต้องเรียนเรียนในสมัยนั้นว่า “ ธรรมจริยา” 24  
 
 แบบเรียนธรรมจริยา เล่ม ๒ ได้สอนให้นักเรียนเข้าใจค าว่า “ความซื่อตรง” ไว้ด้วยการเน้นการพูด
ความจริง โดยให้ตัวอย่างนักเรียนที่ไม่พูดความจริงแล้วเพ่ือนจะถูกลงโทษ นักเรียนสงสารเพื่อนจึงยอมรับความ
จริง และได้รับการสรรเสริญ หนังสือ “ พลเมืองดี” ของพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์เป็นการสอน “ นายเถื่อน” ลูก
ก าพร้าที่เข้ามาพ่ึงใบบุญของเพ่ือนพ่อในเมืองและได้เรียนรู้จากเพ่ือนของพ่อ การเรียนรู้ก็เป็นการเรียนรู้ที่จะจง
รักและภักดี ดังความที่ว่า “ เราควรจะรู้สึกคุณพระมหากษัตริย์ว่าบ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรืองก็เพราะ
พระมหากษัตริย์” ส่วนความคิดเรื่องความซื่อสัตย์ถูกอธิบายเพียง “ให้รักษาความสัตย์... มีใจรักและสุจริต

                                                           
23 อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์, การเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ชนชั้นน าไทย ตั้งแตรัชกาลที่ ๔ ถึง พ.ศ. ๒๔๗๕. 
24 น่าสนใจที่สังคมไทยมักจะใช้ค าว่า “ ธรรม” มาขยายการกระท าหรือความปรารถนาถึงการกระท าใดๆที่เป็น
ที่ต้องการ ธรรม-จริยา หมายถึงกริยามารยาทที่เป็นไป/ถูกต้องตามหลักธรรม ในช่วงสองทศวรรษหลังนี้ ได้ใช้
ค าว่า “ ธรรมาภิบาล” แทนค าว่า Good Governance เป็นต้น 
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ซื่อตรงต่อนาย “ ส่วนในเรื่องของความคิดที่ถือได้ว่าใกล้เคียงความคิดเรื่องความซื่อสัตย์ได้แก่การอธิบายเรื่อง
ความยุติธรรม แต่ก็เป็นการอธิบายความยุติธรรมที่สัมพันธ์อยู่กับการที่รัฐใช้กฎหมายในประเทศเท่านั้น25  
 
 แบบเรียนธรรมจริยาเล่ม ๔ บรรยายในเรื่องความรับผิดชอบ สอนให้รู้จักรักความจริง ก็เน้นว่าหากไม่
พูดความจริงก็จะถูกท าให้มีความผิด และในบทต่อมาก็ขยายความเชื่อมต่อว่าความรู้จักรับผิดชอบให้เกิดความ
ซื่อตรงเที่ยงธรรม โดยเน้นว่าการที่คนเราไม่กล้าโกง ไม่กล้าหลอกลวง ไม่กล้าให้ร้ายผู้อ่ืน “ก็เพราะเรามีความ
ละอาย ....เรารักษาเกียรติยศของเรา....ความซื่อตรงจึงเป็นของจ าเป็นส าหรับการรักษาเกียรติยศอย่างหนึ่ง”26 
แต่ในการบรรยายต่อก็กลับไปสู่การยกย่องชนชั้นสูง ดังค ากล่าวต่อไป ความว่า  

“... ผู้มีเกียรติยศทั้งหลาย ไม่ว่าขุนนางหรือพลเรือนสามัญก็ดี อันเป็นผู้มีคน
เคารพนับถือ ย่อมล้วนแล้วแต่เป็นผู้ประพฤติ ความซื่อตรงทั้งสิ้น ถ้าไม่เช่นนั้นก็ไม่
สามารถรักษาเกียรติยศ ไว้ได้ เพราะไม่มีใครเชื่อถือ จะมีแต่คนลบหลู่ เป็นเครื่อง
เสื่อมเสียเกียรติยศทุกเมื่อไป”27 

 
 การสร้างความรู้สึกนึกคิดเรื่อง “ความซื่อตรง” “ ความซื่อสัตย์” ให้แก่ราษฎรจะจ ากัดเพียงแต่การ
อธิบายเชื่อมโยงความซื่อสัตย์ในส่วนที่ไม่คดโกง ไม่พูดโกหก ซึ่งเป็นความรู้สึกส่วนบุคคล และหากไม่ซื่อสัตย์ก็
จะได้รับผลเสียในแง่ที่ว่าไม่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากผู้คน การสร้างความรู้สึกเช่นนี้ของรัฐไม่ได้ขยับถึงระดับ
ที่จะท าให้เกิดส านึกความซื่อสัตย์ในตัวเองและเชื่อมโยงกับระบบเกียรติยศของรัฐ เหตุที่รัฐสร้างในระดับบุคคล
นี้ก็เพราะกลุ่มชนชั้นน ามองแยกกันระหว่าง “ไพร่” กับ “มูลนาย” ดังที่สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ
ทรงมีพระด าริและพระประสงค์ “ก าหนดไม่ให้ไพร่เข้าปนผู้ดี...ก าหนดผู้ดีไม่ให้ปนไพร่” และทรงมีด าริให้
แยกโรงเรียนไพร่กับโรงเรียนผู้ดี พระองค์ทรงแสดงพระด าริไว้ความว่า  
 

“คนทั้งหลายมีอัตภาพต่างกัน การท ามาหากินเลี้ยงชีพและตระกูลต่างกัน 
วิชาความรู้ที่สมควรแก่คนบางจ าพวก คนจ าพวกอ่ืนรู้ไปเปลืองเปล่า เกินความ
ต้องการแก่อัตภาพของคนจ าพวกนั้น หรือกลับให้โทษแก่ คนจ าพวกนั้นๆ ที่ไปเรียนรู้

                                                           
25พระยาวิสุทธิสุริยศักดิ์, พลเมืองดี-เมืองตะกั่วทุ่ง,ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ พลโท ฉลอง อุชุโกมล 
๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๓, บทที่ ๘ และ๙ ( กรุงเทพฯ ไทยมิตรการพิมพ์ ,๒๕๒๓) 
26 เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี, ธรรมจริยา เล่ม ๔ (กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์บรรณกิจเทรดดิ้ง ๒๕๒๐), ๕๕. 
27 เรื่องเดียวกัน, ๕๕ -๕๖. 
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เข้าก็มี...การฝึกสอนราษฎรทั่วไปจะต้องเอาอัตภาพเป็นเครื่องก าหนดวิชาความรู้ที่
จะฝึกสอนนั้นด้วย คือ อย่าให้วิชาความรู้ที่เล่าเรียนไปเปลืองเปล่า...”28 

 
 การแยกชนชั้น/สถานะของคนในสังคม โดยที่ชนชั้นสูงมองเพียงแต่การสอนให้มี “ความซื่อตรง/
ซื่อสัตย์” ก็เพ่ือที่จะท าให้ระบบเศรษฐกิจแบบแบ่งงานกันท าเดินต่อไปได้อย่างราบรื่น ดังปรากฏเน้นในภาค ๒ 
ของแบบเรียนธรรมจริยา เล่ม ๔ คนหรือราษฎรที่มีอัตภาพเป็น “ราษฎร” ไม่จ าเป็นที่จะต้องมีหรือสร้างระบบ
เกียรติยศอ่ืนใด นอกจากมองสูงไปท่ีบรรดาขุนนางข้าราชการทั้งหลายเท่านั้น 
 
 ดังนั้น ความรู้สึกเรื่อง “ความซื่อสัตย์” จึงถูกท าให้เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลที่จะต้องคิดท าหรือ
ตระหนักเอาเอง และความรู้สึก “ความซื่อสัตย์” ของราษฎรในฐานะปัจเจกชนนี้ไม่มีระบบเกียรติยศใดๆ 
รองรับ จึงกล่าวได้ว่าแม้จะเป็นความรู้สึกที่รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ต้องการให้ราษฎรมี แต่ก็ไม่สามารถจะท า
ให้เกิดได้อย่างจริงจังเพราะได้ทอดทิ้งความเข้าใจในความหมายที่เชื่อมโยงกับชุดความคิดอ่ืน แม้ว่าจะมีผู้
พยายามเชื่อมโยงเข้ากับหลักคิดธรรมของศาสนาพุทธ เช่น พระยาธรรมนิเทศทวยหาญ ซึ่งได้พยายามแยก
ระหว่างค าว่า “ความสัตย์” กับ “ความสุจริต” ออกจากกัน และขยายความโดยใช้ความคิดหลายประการใน
พุทธศาสนา แต่ก็ไม่ได้ท าให้เห็นความพยายามจะเชื่อมโยงอะไรที่ท าให้ “ปัจเจกชน/ราษฏร” ที่หวังจะยึดถือ
ความซื่อสัตย์จะอยู่ในระบบเกียรติยศใดๆ แม้จะท าให้รู้สึกบ้างถึง “ความซื่อสัตย์” ต่อตนเองย่อมท าให้จิตใจ
เข้มแข็ง แต่ก็ไม่ถูกเน้นอย่างเป็นระบบ29 ที่ส าคัญ แม้ว่าจะมีความพยายามเชื่อมโยง “ความซื่อสัตย์” กับหลัก
คิดทางศาสนา แต่ก็ไม่มีพลังมากพอที่จะก ากับผู้คนได้มากนัก เพราะศาสนาไม่ได้ด ารงอยู่ในระบบเกียรติยศ
ของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์อีกต่อไปแล้ว 
 
 การศึกษาเรื่อง “ หนังสือแจกงานศพกับความแปรเปลี่ยนของอารมณ์ความรู้สึกและความใฝ่ฝัน
ของคนภาคใต้ ประเทศไทย ทศวรรษ ๒๔๖๐-๒๕๕๐. ” ของ พรชัย นาคสีทอง ซึ่งเป็นการ “อ่าน”หนังสือ
แจกงานศพในการแสวงหา ความหมาย ความใฝ่ฝัน ของผู้คนในแต่ละยุคสมัย พรชัยพบว่าการบันทึก “ชีวิต
ของผู้วายชนม์” ในช่วงทศวรรษ ๒๔๖๐ จนถึงทศวรรษ ๒๔๙๐ ส่วนใหญ่เป็นการเน้นชีวิตที่ประสบความส าเร็จ
ด้วยการอธิบายเชื่อมตัวเองกับความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ อีกบางส่วนจะเน้นถึงการมีความศรัทธาใน

                                                           
28 หจช.ร.๕ ศ. ๒/๕ หนังสือกราบบังคมทูล “.ความเห็นเรื่องการศึกษา” หน้า ๒๖ อ้างถึงใน สายชล สัตยานุ
รักษ์, สมเด็จฯกรมพระยาด ารงราชานุภาพ : การสร้างอัตลักษณ์ "เมืองไทย" และ " ชั้น" ของชาวสยาม , น. 
๒๓๗. 
29 อ ามาตย์ตรี พระธรรมนิเทศทวยหาญ, เรื่องความเพริศพริ้งของชาติ เรื่องสงวนศาสนา เรื่องสัตย์กับสุจริต, ที่
ระลึกในการฌาปนกิจศพ นางปุ้ย พิไชยชาญยุทธ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๒. (ม.ป.ท.: โรงพิมพ์ ม. ประเสริฐ, 
๒๔๙๒). สืบค้นจาก https://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:7492 
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ศาสนาพุทธ30 (น่าสนใจที่พระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงทางภาคใต้จะเปลี่ยนจากการสังกัดมหานิกายมาสู่ธรรมยุติกนิกาย 
) 
 
 รากฐานของความรู้สึกนึกคิดของชนชั้นน าที่มีต่อราษฎรทั่วไปในลักษณะที่แยก “ชั้น/อัตภาพ” ของคน
เช่นนี้มาจากความคิดความรู้สึกตามหลัก “ชาติวุฒิ” ที่แยกระหว่างชนชั้นสูงกับราษฎรสามัญชน ได้มีผล
ต่อเนื่องมาสู่การสร้างระบบอารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกันในชนชั้น ชนชั้นน าที่สามารถสั่งสมทรัพยากรต่างๆ 
ได้มากกว่า ก็ได้สร้างระบบเกียรติยศชุดหนึ่งของกลุ่มตนเองขึ้นมาเพ่ือที่จะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างทางชน
ชั้น (ที่สามารถสืบทอดต่อได้ หากสืบทอดไม่ได้ ก็ไม่เป็นชนชั้น) ในขณะที่การสร้างรัฐแบบใหม่ที่ต้องการ “ 
พลเมือง” อีกลักษณะหนึ่งก็ท าให้ต้องสื่อสารความคิดบางอย่างเพ่ือหล่อหลอมคนธรรมดากลายเป็น “ 
พลเมือง” ชนชั้นน าก็เพียงสร้างให้เหมาะสมกับการท างานในระบบเศรษฐกิจใหม่เท่านั้น 
 
 การก่อตัวและสร้างรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์จึงไม่ใช่เพียงแค่การสร้างรัฐสมัยใหม่เท่านั้น หากแต่ยัง
จ าเป็นต้องสร้างระบบเกียรติยศขึ้นเพ่ือที่จะเป็นสายสัมพันธ์เชื่อมชนชั้นน าเข้าด้วยกัน ขณะเดียวกันก็เป็นมิติ
ส าคัญที่แยกชนชั้นของตนออกจากคนอ่ืนๆ ในสังคม “ ความซื่อสัตย์-ต่อตัวเอง ” หรือ “ขัตติยะมานะ” จึงถูก
สร้างขึ้นเพ่ือก ากับสมาชิกของราชวงศ์จักรี เพ่ือที่ธ ารง “เกียรติยศ” ของราชสกุลเป็นมิติทางอารมณ์ความรู้สึก
ที่ส าคัญอย่างมากที่ถูกเน้นย้ าตลอดสมัยของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ขณะเดียวกัน ด้วยความรู้สึกนึกคิดท่ีมอง
ไม่เห็น/ไม่สามารถจะรับรู้หรือตระหนักถึง “ ความเท่าเทียม” ได้ จึงท าให้ชนชั้นสูงแม้ว่าจะพยายามฝัง
ความคิดเรื่อง “ ความซื่อสัตย์” ให้แก่พลเมืองราษฏร ก็กระท าเพียงการลดทอนให้เป็นเรื่องของ “ปัจเจก
บุคคล” และเชื่อมต่อเพียงว่า “ ความซื่อสัตย์” จะท าให้ “ ปัจเจกบุลคล” ด ารงชีวิตทางเศรษฐกิจได้อย่าง
เหมาะสมเท่านั้น 
 
 ระบอบอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเช่นนี้ ด ารงอยู่และด าเนินมาเป็นเวลานาน แม้ว่าจะเกิดความ
เคลื่อนไหวทางสังคมก่อนการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ จากกลุ่มข้าราชการรุ่นใหม่ กลุ่ม
ชนชั้นกลางอิสระ เช่น นักเขียน ( ที่ส าคัญ คณะสุภาพบุรุษ) ที่ได้พยายามสถาปนาอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด
ลักษณะใหม่ที่เน้นความเท่าเทียมกันในความเป็นคน31 และสร้างส านึกเชิงปัจเจกชนขึ้นมา การต่อสู้ขับเคี่ยวกับ

                                                           
30 พรชัย นาคสีทอง, “ หนังสือแจกงานศพกับความแปรเปลี่ยนของอารมณ์ความรู้สึกและความใฝ่ฝันของคน
ภาคใต้ ประเทศไทย ทศวรรษ ๒๔๖๐-๒๕๕๐. ” (ปริญญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๖๔), บทที่ ๒.  
31 ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ได้ศึกษาและวิเคราะห์ “ คณะสุภาพบุรุษ” ไว้อย่างดี บทความเรื่อง “ คณะ
สุภาพบุรุษกับวรรณกรรมราษฎร” ที่ได้ท าให้เห็นถึงมิติการต่อต้าน/ปะทะกับความคิดเรื่อง “ชาติวุฒิ” ในสอง
พ้ืนที่ ได้แก่ เสรีภาพในการเลือกคู่ครอง และ ความแตกต่างทางชนชั้น  
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ความคิดหลักเรื่อง “ชาติวุฒิ” ของกลุ่มนักเขียนโดยเฉพาะคณะสุภาพบุรุษได้ท าให้เกิดความสืบเนื่องของ
กระแสการต่อสู้เพ่ือช่วงชิงพ้ืนที่ทางอารมณ์ความรู้ในเรื่อง “ความเท่าเทียม” กันอย่างต่อเนื่องและยาวนานมา
จนถึงปัจจุบัน 
 
 ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ คณะสุภาพบุรุษซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของนักประพันธ์จ านวนไม่
น้อยกว่า ๔๐ คน โดยมีกุหลาบ สายประดิษฐ์ ร่วมอยู่ด้วยและน่าจะมีสถานะการน าพอสมควร กุหลาบ สาย
ประดิษฐ์ ได้สร้างและให้ความหมายแก่ “สุภาพบุรุษ” ใหม่ที่แตกต่างไปจากความหมายเดิมที่ผูกติดอยู่กับ “ 
ชาติก าเนิด” ความว่า  
 

“หัวใจของความเป็นสุภาพบุรุษ อยู่ที่ความเสียสละ เพราะการเสียสละเป็นบ่อ
เกิดของคุณความดีร้อยแปดอย่าง หากผู้ใดขาดภูมิธรรมข้อนี้ ผู้นั้นยังไม่เป็นสุภาพบุรุษโดย
ครบครัน ถ้าจะอธิบายความของสุภาพบุรุษให้กะชับเข้า ก็จ าต้องยืมถ้อยค าที่ว่าผู้ใดเกิด
มาเป็นสุภาพบุรุษ ผู้นั้นเกิดมาส าหรับคนอ่ืน” ซึ่งข้าพเจ้าได้แต่งไว้ในหนังสือเรื่องหนึ่งมา
ใช้” 32 

 
 เมื่อกุหลาบ สายประดิษฐ์ปฏิเสธความคิดเรื่องหลักชาติวุฒิ ก็ย่อมที่จะให้ความหมายใหม่แก่ความ
ซื่อตรงด้วยเช่นกัน บทความเรื่อง “มนุษยภาพ” ที่เน้นว่า ความซื่อตรงคือความจริง และความจริงก็คือ
ความซ่ือตรง  

“ความซื่อตรงคือความจริง และความจริงก็คือความซื่อตรง คุณธรรมอันนี้จัดว่า
เป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งของคนทั่วไป เพราะบุคคลใดที่ถือความจริงหรือความซื่อตรง
ประจ าใจ แม้เป็นผู้รับใช้ก็ย่อมเป็นที่ อุ่นใจของหัวหน้า และแม้เป็นหัวหน้าก็ย่อมเป็นที่
เชื่อมั่นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ความจริงเป็นสิ่งแรกที่ลูกผู้ชายทุกคนต้องการ ความจริง
เป็นหัวใจของบ่อเกิดแห่งนิติธรรมต่างๆ เป็นหัวใจของความบริสุทธิ์และของความอิสระ 

ถ้าเราไม่สู้หน้ากับความจริง นั่นแปลว่าเราได้หันหน้าเข้าหาความหลอกลวง หรือ
โกหกตอแหล ความหลอกลวงไม่เพียงแต่จะย้อมให้เราเป็นบุคคลที่ปราศจากความซื่อตรง
อย่างเดียว ยังซ้ าท าให้เราได้ชื่อว่าเป็นเจ้าขี้ขลาดตาขาวอีกสถานหนึ่งด้วย อย่างไรก็ตาม
สิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นด้วยความหลอกลวงทั้งหมด ยังเป็นภัยน้อยกว่าสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นด้วยความ
หลอกลวงครึ่งหนึ่งและความจริงอีกครึ่งหนึ่ง 

                                                           
32 สุชาติ สวัสดิ์ศรี,”สุภาพบุรุษ-มนุษยภาพ,” สารคด ี( มิถุนายน ,๒๕๔๔). อ้างถึงใน ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์, 
อ่าน( ไม่)เอาเรื่อง: รวมบทความวรรณกรรมศึกษาและบทวิจารณ์วรรณกรรมไทยและเทศ (กรุงเทพฯ:
ส านักพิมพ์อ่าน, ๒๕๕๘), ๗๐. 
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ข้าพเจ้าให้วิตกว่าในความเป็นไปที่เราได้เผชิญหน้าอยู่  เราได้ท าลายความภูมิใจ
อันเล็กน้อยอันนั้นเสียแล้ว เราได้ม้วนตัวของเราเข้าไปเป็นทาสความคิดของผู้อ่ืน นั่นก็
เพราะเหตุอย่างเดียว คือเราพากันยอมสละเสียซึ่งการสู้หน้ากับความเป็นจริง ถึงตอนนี้
ท่านผู้อ่านคงได้เห็นอิทธิฤทธิ์ของความจริงกว้างขวางขึ้นอีกหน่อย แต่ท่านอย่าพ่ึงพอใจ
การกล่าวบูชาคุณความจริงเพียงเท่านี้  ยังไม่พอควรแก่การสักการะ ข้าพเจ้าจะได้กล่าว
ต่อไปอีกในวันหน้า 

แต่ขอให้เรามาพูดกันด้วยความสัตย์จริงใจเถิดว่า ทุกวันนี้เราพอใจสู้หน้ากับความ
เป็นจริงกันบ้างหรือเปล่า บัดนี้เราย่อมรับกันได้ว่า การไม่สู้หน้ากับความจริง คือบ่อเกิด
ของความไม่สงบสุขเป็นเที่ยงแท้ 

 ... ความจริงกับความสงบเป็นของคู่กัน ข้าพเจ้ามาเล็งเห็นว่า ความจริงคือความ
สงบ จึงได้เซ็นชื่อจริงลงไว้ในการเขียนเรื่องนี้ เพ่ือบูชาคุณความจริงด้วยน้ าใสใจจริงแท้” 
33 

 
 กุหลาบ สายประดิษฐ์ได้สร้างความหมาย “ ความซื่อตรง”ให้สัมพันธ์กับระบบเกียรติยศของ “ความ
เป็นมนุษย์” พร้อมกับนิยาม “สุภาพบุรุษ” ให้มี integrity กับการท าเพ่ือคนอ่ืน ซึ่งเป็นชุดของระบอบอารมณ์
ความรู้สึกอีกชุดหนึ่งที่แตกต่างจากเดิม 

 นอกจากการสร้างความหมายใหม่ของ “ ความซื่อสัตย์” โดยกลุ่มนักเขียนแล้ว ประกาศของคณะรา
ษฏรในวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ก็ถือได้ว่าเป็นหมุดหมายที่ปรากฏอย่างเด่นชัด
ของความคิดและความรู้สึกในเรื่องของ “ ความเท่าเทียม” ของคนจ านวนไม่น้อยในสังคมไทย34  

 กระแสของระบอบอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดที่สัมพันธ์กับ “ความซื่อสัตย์” สองกระแสหลักนี้ อันได้แก่ 
ความจงรักภักดี กับความเท่าเทียม ยังคงประกวดประชัน ( contesting ) กันตลอดมา กล่าวได้ว่าแม้ว่าจะมี
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองที่ส าคัญๆ เกิดขึ้นมากมาย แต่การประกวดประชัน/การต่อสู้
ทางความคิดในเรื่อง “ความซื่อสัตย์” ยังคงตกอยู่ในกรอบใหญ่ของสองกระแส ได้แก่ “ ความซื่อสัตย์” ภายใต้
ความคิดเรื่อง “ ความจงรักภักดี” และ “ ความซื่อสัตย์” ภายใต้กรอบความคิดเรื่อง “ ความเท่าเทียม (ที่
น่าสนใจ การเกิดนิตยสาร “ ฟ้าเดียวกัน” และนิตยสาร “ อ่าน” เป็นหมุดหมายความต่อเนื่องของการต่อสู้

                                                           
33 สุชาติ สวัสดิ์ศรี, มนุษย์ไม่ได้กินแกลบ:ข้อเขียนการเมืองของกุหลาบสายประดิษฐ ในฐานะนักหนังสือพิมพ์ 
(กรุงเทพฯ: คณะกรรมการอ านวยการจัดงาน ๑๐๐ ปี ศรีบูรพา ( กุหลาบ สายประดิษฐ ),๒๕๔๘), ๓๒-๔๐. 
34 เนื่องจากมีการศึกษาที่อธิบายในประเด็นความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ความรู้สึกในเรื่อง “ ความเท่าเทียม”
ที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงการปกครองจ านวนหนึ่ง จึงจะขอกล่าวในส่วนที่สัมพันธ์กับผู้คน/คนอ่านหนังสือ
เป็นตัวอย่างของความรู้สึกถึงความเท่าเท่ียมที่รับรู้และรู้สึกกันในสังคม 
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ทางวัฒนธรรมของ “ความเท่าเทียม”กัน หัวของนิตยสาร “ฟ้าเดียวกัน” ก็สื่อความหมายอย่างชัดเจนถึงการ
สมาทานความคิดเรื่อง “ความทียมกัน”) ดังจะกล่าวต่อไปข้างหน้า 
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๓ 
 

 “ความซ่ือสัตย”์: ความหมายที่ถูกลดทอน/ ท าให้มีหลายนัย/ ในระบอบอารมณ์ ความรู้สึกร่วมสมัย 
 
 ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมที่ด าเนินมาสู่ “สังคมร่วมสมัย” ที่นับจากการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ มาจนถึงปัจจุบัน มีจังหวะความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ
หลายช่วงเวลา ซึ่งถือได้ว่าเป็นหมุดหมายแห่งความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ได้แก่ สภาวะหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ มาจนถึงการรัฐประหารทศวรรษ ๒๔๙๐ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคมหลังสังคมโลกมาจนถึงช่วงของการพัฒนาประเทศในสมัยของสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และถนอม กิตติขจร  
การปฎิวัติประชาธิปไตย พ.ศ. ๒๕๑๖ การครองอ านาจ ๘ ปีของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ การรัฐประหาร 
พ.ศ. ๒๕๓๔ และเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ๒๕๓๕ การต่อสู้ทางความคิดการเมืองระหว่าง “พันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย” “คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็น
ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข” กับ “ แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จ
การ” และท้ายสุดได้แก่ การรัฐประหารและการครองอ านาจของเครือข่ายกลุ่มทุนกับพลเอกประยุทธ์ 
จันทรโอชา 
 
 แน่นอนว่า ความเปลี่ยนแปลงแต่ละจังหวะประวัติศาสตร์ย่อมส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ทางอ านาจและแปรเปลี่ยนระบอบอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด  ซ่ึงท าให้แต่ละช่วงเวลาของ
ประวัติศาสตร์นั้นย่อมไม่คงที่และไม่เหมือนเดิม หากแต่ข้อจ ากัดของบทความนี้ ท าให้ไม่สามารถลงในรายะ
เอียดของประวัติศาสตร์ในแต่ละช่วงเวลาได้ ดังนั้น จึงจะขอกล่าวลักษณะร่วมของกระแสความคิดเรื่อง “ 
ความซื่อสัตย์” กับ”ระบอบเกียรติยศ” ที่คลี่คลายเปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นใหม่ในช่วง ๙๐ ปีที่ผ่านมา ซึ่ง
แน่นอนว่าย่อมต้องข้ามความเป็นจริงในหลายด้าน หลายมิติไป 
 
 อาจจะกล่าวได้ว่าในช่วง ๙๐ ปีที่ผ่านมา เหตุการณ์ต่างๆ ที่เรียงร้อยกันในประวัติศาสตร์ได้สะท้อน
การประกวดประชัน ( Contesting ) และการต่อสู้/ต่อรองกันทางความรู้สึกนึกคิดในสองกระแสหลัก ได้แก่ 
“ความจงรักภักด”ี และ “ความเท่าเทียม” เพ่ือท าความเข้าใจภาพของการต่อสู้นี้ชัดเจนขึ้น จะขอแบ่งออกเป็น 
สามประเด็น ได้แก่ การขยายตัวและขยายปริมณฑล/พรมแดนของ “ความซื่อสัตย์”ภายใต้ “ความ
จงรักภักดี” การรณรงค์เรื่อง “ ความซื่อสัตย์”โดยรัฐในสังคม และ การเติบโตและปฏิบัติการของ” ความ
ซื่อสัตย์ท่ีหลากหลาย” ภายใต้ความคิดเรื่อง “ความเท่าเทียม 
  
 การประกวดประชัน ( contesting) ทางความรู้สึกนึกคิดและการต่อสู้ทางการเมืองภายใต้กรอบ
อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดสองชุดดังกล่าวด าเนินมาอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
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คณะราษฎรจ าเป็นต้องประนีประนอมกับกลุ่มเจ้านายและขุนนางข้าราชการในระบบเดิม จนสามารถที่จะมี
อ านาจเด็ดขาดได้ในช่วง พ.ศ. ๒๔๘๑ แต่การเผชิญหน้าสภาวะสงครามโลกและหลังสงครามโลกท าให้
คณะราษฎรหมดบทบาทไปเรื่อยๆ และเมื่อเกิดการรัฐประหาร พ.ศ. ๒๔๙๐ ได้ท าให้กลุ่มเจ้านายและขุนนาง
ข้าราชการเดิมขยายอ านาจได้มากข้ึน 
 
 การครองอ านาจหลังการรัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และการสืบอ านาจเผด็จการต่อไป
ของจอมพลถนอม กิตติขจร ได้พ่ึงพิงพระมหากษัตริย์เพ่ือสร้างความชอบธรรมให้กับตนเองและขับเคลื่อน
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นกลไกในการสร้างส านึกร่วมกันของคนในพ้ืนที่ประเทศไทย รวมถึงการต่อสู้กับภัย
คอมมิวนิสต์ด้วย จึงท าให้พระมหากษัตริย์และสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงอ านาจมากขึ้นทั้งในเชิงกายภาพ
และทางด้านวัฒนธรรม35 
 
 การปฏิวัติประชาธิปไตย พ.ศ. ๒๕๑๖ ซึ่งท าให้การรวมศูนย์อ านาจของทหารสลายไป ท าให้
พระมหากษัตริย์ทรงเปลี่ยนมาสู่สถานะของศูนย์กลางอ านาจแทน ท าให้อ านาจทางการเมืองเข้ามาเสริมอ านาจ
ทางวัฒนธรรมมากขึ้น36 และเมื่อกลุ่มชนชั้นน าจ าเป็นที่จะต้อง “ตัดไฟแต่ต้นลม” เพ่ือรักษาอ านาจตนเองไว้
ไม่ให้เพลี่ยงพล้ าต่อขบวนการคอมมิวนิสต์จึงท าให้เกิดเหตุการณ์ฆ่ากลางเมือง ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ การขึ้นครอง
อ านาจของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ที่มีความต่อเนื่องจนได้สร้างระบบประชาธิปไตยครึ่งใบขึ้นมา ความ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นโดยผู้น าได้สนับสนุนกิจกรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรม
โกศอย่างไม่มีเงื่อนไข ยิ่งท าให้สถาบันพระมหากษัตริย์เข้มแข็งอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน การเฉลิมฉลอง
รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี เป็นหมุดหมายที่ส าคัญของการที่พระองค์ทรงมีพระราชอ านาจน าในสังคมไทย 
 

 การรัฐประหาร พ.ศ. ๒๕๓๔และเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ๒๕๓๕ เป็นบทพิสูจน์ของพระราชอ านาจน า
ในการแสดงพระองค์เข้าไปแก้ไขสถานการณ์ยุ่งยากทางการเมือง จนท าให้นักวิชาการจ านวนหนึ่งเสนอ
ความคิดท านองว่าพระองค์ทรงปกป้องประชาธิปไตย หลังจากการคลื่คลายทางการเมืองและเกิดรัฐธรรมนูญ
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้รัฐบาลมีความเข้มแข็ง ทักษิณ ชินวัตรได้ใช้การเมืองขยายอ านาจรัฐ
ทางด้านการบริการและการควบคุมออกไปอย่างกว้างขวาง ความนิยมในตัวทักษิณ ชินวัตรเพ่ิมสูงมากขึ้น 
ประกอบกับการกระท าเชิงนโยบายหลายประการที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน จึงท าให้เกิดการเคลื่อนไหว

                                                           
35 ภิญญาพันธุ์ พจนะลาวัณย์. ก าเนิด "ประเทศไทย" ภายใต้เผด็จการ "น้ าไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก" กับนัยยะ 
"ซ่อนเร้น" ในยุค จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์. (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มติชน, ๒๕๕๘) และ ชนิดา ชิตบัณฑิตย์, 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ : การสถาปนาอ านาจน าในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, (กรุงเทพฯ: 
มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ๒๕๔๙). 
36 อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์, ประชาธิปไตย : คนไทยไม่เท่ากัน (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มติชน, ๒๕๕๗). 
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ของชนชั้นกลางโดยเฉพาะในเขตเมือง ได้แก่ “พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย” ซึ่งแอบอิงและอ้างอยู่กับ 
“ ความจงรักภักดีและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์” จากทักษิณและเครือข่าย ต่อมาเมื่อเครือญาติทักษิณ
สามารถขึ้นมามีอ านาจผ่านการเลือกตั้งได้ ก็เกิดการเคลื่อนไหวกลุ่มหนึ่งได้แก่ “ คณะกรรมการประชาชนเพ่ือ
การเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข” ซึ่งมี
ฐานที่ส าคัญจากคนในภาคใต้และภาคตะวันออก และคงสืบเนื่องความคิด “ความจงรักภักดีและปกป้อง
สถาบันพระมหากษัตริย์” 

 
เมื่อกลุ่มชนชั้นน าสามารถเคลื่อนไหวร่วมกับมวลชนโค่นล้มเครือญาติและพรรคการเมืองของทักษิณได้ 

รัฐบาลของอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาล เกิดการเคลื่อนไหวของ “ แนวร่วม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ” ซึ่งมีฐานจากฐานเสียงของพลเมืองที่เลือกพรรคการเมืองของทักษิณ ชินวัตร 
การเคลื่อนไหวน าไปสู่การสลายการชุมนุมด้วยการใช้ความรุนแรง จนท าให้เกิดการรัฐประหารและการครอง
อ านาจของเครือข่ายกลุ่มทุนกับพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา 

 
 การครองอ านาจของพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา ที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของความขัดแย้งระหว่าง 

“ความจงรักภักดี” กับ “ความเท่าเทียมกัน” ก็แน่นอนว่าพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาได้เลือกข้าง “ความ
จงรักภักดี” มาแล้วตั้งแต่ต้น ขณะเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จสวรรคต และ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ขึ้นครองราชย์ต่อ ยิ่งท าให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเองต้องยืน
อย่างมั่นคงมากขึ้นกับการแสดง “ความจงรักภักดี” 

 
ความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ได้ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในระบอบอารมณ์ความรู้สึกนึก

คิดของผู้คนในสังคมไทยอย่างลึกซึ้งและไพศาล โดยเฉพาะในช่วงสิบปีท้ายที่มีการต่อสู้ทางการเมืองกันอย่าง
เข้มข้นได้ดึงเอาประชาชนพลเมืองจ านวนมากกว่ามากเข้ามาสู่พื้นที่ทางการเมือง 

 
ความพยายามควบคุมให้ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นให้อยู่ภายใต้โครงสร้างอ านาจของ

ชนชั้นน าเดิมโดยพยายามผนวกเอาคนกลุ่มใหม่ให้เข้ามาร่วมวง/ขอบเขตของชนชั้นน า เช่น กลุ่มข้าราชการที่
ก้าวขึ้นมาสู่ระดับสูง การผนวกรวมแบบเดิมเคยท าได้อย่างมีประสิทธิภาพท าให้โครงสร้างทางสังคมการเมืองไม่
เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่การผนวกรวมเอาคนกลุ่มใหม่เข้ามาเป็นพวกด้วยในช่วงหลังนี้กลับไม่สามารถขยาย
ขอบเขตไปได้กว้างขวางมากนัก เพราะความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไพศาลและลึกซึ้ง ได้ เปลี่ยน
สังคมไทยไปแล้ว 

 
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ส าคัญในช่วงนี้ ได้แก่ การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ที่ได้

เปลี่ยนทุกอย่างให้เป็น “ทุน” และ “สินค้า” ท าให้การผลิตเชิงพาณิชย์ขยายตัวไปทุกระดับ กล่าวได้ว่าความ
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เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจนี้ได้ขยายตัวออกครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศไทยจนหมดสิ้น ประชาชนไทยทุกคนเข้า
ร่วมอยู่ในระบบเศรษฐกิจใหม่ที่ขยายตัวนี้ทุกมิติ 

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวนี้ เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขทางโครงสร้างที่ส าคัญ ได้แก่  
โครงสร้างเปิดให้กลุ่มเครือข่ายของชนชั้นน าทางเศรษฐกิจเดิมจ านวนไม่มากนักมีโ อกาสเข้าถึงทรัพยากร
ทั้งหลายได้อย่างกว้างขวางกว่าเดิม ในขณะที่โอกาสของประชาชนที่ทยอยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจการผลิตเพ่ือ
ขายนี้โอกาสการเข้าถึงทรัพยากรกลับลดน้อยถอยลง ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุด ได้แก่ การถือครองสิทธิบนที่ดิน ที่
ปรากฏชัดเจนว่าคนจ านวนไม่กี่ตระกูลที่ครอบครองที่ดินมหาศาล ส่วนประชาชนคนทั่วไปนั้นถือครองน้อย
หรือไม่มีเลย 

 
การขยายตัวของการผลิตเชิงพาณิชย์ที่เข้มข้นมากขึ้นท าให้ประชาชนจ านวนมากสามารถปรับตัวเอง

ก้าวพ้นเส้นระดับความยากจนได้ ตัวเลขคนยากจนลดลงอย่างส าคัญ แต่ขณะเดียวกันผู้ที่ก้าวข้ามเส้นความ
ยากจนก็ยังคงอยู่ในระดับ “เกือบจน/ใกล้จน” ขณะเดียวกันโอกาสที่ขยายตัวมากขึ้นของกลุ่มชนชั้นน าและ
กลุ่มทุนได้ท าให้เกิด “ความเหลื่อมล้ า” ทวีขึ้น และ “ความเหลื่อมล้ า” กลายเป็นค าที่ถูกใช้ในการมองปัญหา
ทางเศรษฐกิจแทนค าว่า “ความยากจน”  

 
 ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นได้ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมอย่าง
เด่นชัด หากพิจารณากลุ่มประชากรเป็นห้ากลุ่มตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ อาจจะพบว่าทั้งห้ากลุ่มนี้ไม่ได้มี
ปฏิสัมพันธ์กันอย่างจริงจังเลย แต่ละชั้นมีชีวิตทางสังคมเศรษฐกิจของตนเอง โลกทางสังคมของแต่ละกลุ่มแยก
ออกจากกัน ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย อาหารการกิน ชีวิตสันทนาการในพื้นที่สาธารณะ กลุ่มที่อาจจะใกล้ชิดกัน
มากหน่อยได้แก่ กลุ่มตรงกลางที่ก็อาจจะแบ่งได้อีกว่าเป็นกลางบน กลางกลาง หรือกลางล่าง ( เกือบจน/ใกล้
จน) กลุ่มกลางกลาง และกลางล่าง อาจจะมีการใช้ชีวิตที่ใกล้ชิดกันมากหน่อย37 แต่กล่าวได้ว่าชีวิตของผู้คนได้
แยกออกจากกันอย่างชัดเจน 
 
 ในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมา “ความเป็นชนบท” ( Rurality) แบบที่รับรู้และเป็นภาพแทนความเป็นจริง
ชนบทที่งดงามก็ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก การขยายตัวของการผลิตเชิงพาณิชย์ได้เปลี่ยนสังคมเกษตรกรรม/
สังคมชาวนา/สังคมชาวไร่ มาสู่ “สังคมผู้ประกอบการในชนบท” ที่ส าคัญ การเป็นสังคมผู้ประกอบการใน
ชนบทนี้มีผลอย่างส าคัญในการลดความยากจน การศึกษาในโลกตะวันตกจ านวนมากพบว่าความยากจนลดลง

                                                           
37 ดัดแปลงจากการส ารวจข้อมูลเชิงปริมาณของโครงการ “ คนจนเมืองที่เปลี่ยนไปในสังคมเมืองที่ก าลัง
เปลี่ยนแปลง” พบว่าชีวิตทางสังคมของคนจนและคนเกือบจนในพื้นที่เมืองใหญ่ กรุงเทพฯ ขอนแก่น ชลบุรี 
เชียงใหม่ และสงขลา แยกออกจากพ้ืนที่ธรรมดาที่คนชั้นกลางทั่วไปได้เข้าไปใช้ เช่น ห้างสรรพสินค้าทั่วไป 
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เมื่อคนในชนบทเปลี่ยนมาสู่การเป็นผู้ประกอบการ38 ความสัมพันธ์ทางสังคมที่ส าคัญของผู้ประกอบการใน
ชนบทได้กลายมาเป็นลักษณะ “เครือข่าย” ที่สัมพันธ์อยู่กับระบบการผลิตและการจ าหน่ายจ่ายแจกลักษณะ
ใหม3่9 
 

อาจกล่าวได้ว่าความสัมพันธ์ทางสังคมของสังคมเมืองและสังคมชนบทไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว 
ความสัมพันธ์ทางสังคมในพ้ืนที่เมืองมีลักษณะเหมือนขนมชั้น ที่ซ้อนทับกันในพ้ืนที่เดียวกัน แต่ความสัมพันธ์
แต่ละชั้นกลับมีอย่างบางเบาจนสามารถแยกออกจากกันได้ง่ายๆ ความสัมพันธ์ทางสังคมแบบใหม่ในชนบทได้
กลายมาเป็นเครือข่ายการผลิตส าคัญมากกว่าความสัมพันธ์เชิงเครือญาติหรือเครือญาติเสมือน หากเครือญาติ
หรือเครือญาติเสมือนไม่ได้อยู่ในสายการผลิตและการจ าหน่ายจ่ายแจกเดียวกัน 
 
 ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมที่ด าเนินมาเป็น “การเมืองของการกีดกัน” ( 
Politics of Exclusion ) มากกว่าเป็น “การเมืองของการผนวกรวม” ( Politics of Inclusion) ซึ่งจะเป็น
ความขัดแย้งอย่างมากต่อการจะจรรโลง “ระบบเกียรติยศ” ของสังคมให้คงมั่นแบบเดิม แต่กลับพบว่ารัฐและ
กลุ่มชนชนชั้นน ากลับมองไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างไพศาลและลึกซึ้งนี้  พวกเขายังคงยึดมั่นและ
ใช้วิธีการในลักษณะเดิม 
 
การขยายตัวและขยายปริมณฑล/พรมแดนของ “ความซื่อสัตย์”ภายใต้ “ความจงรักภักดี”  
 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระปรีชาสามารถในการขับเคลื่อนทางสังคมอย่างส าคัญ 
พระองค์ได้ทรงขยาย “ระบอบเกียรติยศ” ภายใต้พระบารมีของพระองค์ท่านครอบคลุมพลเมืองประชาชน
อย่างส าคัญ บทบาทของพระองค์ในโครงการพัฒนาชนบทซึ่งสะท้อนภาพของพระองค์และสถาบัน
พระมหากษัตริย์สูงเด่น จนท าให้ทุกฝ่ายในสังคมไทยรู้สึกว่าสังคมไทยจะเป็นเช่นไรขึ้นอยู่กับสถาบัน
พระมหากษัตริย์เป็นส าคัญ40 รายการข่าวพระราชส านักที่ได้เริ่มต้นในสมัยของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ก็ได้จัด

                                                           
38 กฤตภัด งามวาสีนนท์. “ ชนบทที่เคลื่อนไหว : ความหมายและความหลากหลายของผู้ประกอบการใน
ชนบท” ประชาไท . สืบค้นจากhttps://prachatai.com/journal/2016/04/65226 และในอีกสามบทความ
ต่อเนื่องกันของกฤตภัค งามวาสีนนท์ 
39 อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์. ลืมตา อ้าปาก : จาก “ชาวนา” สู่ “ ผู้ประกอบการ”.กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์มติชน.
2559. 
40 โปรดอ่าน ชนิดา ชิตบัณฑิต, โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ : การสถาปนาอ านาจน าใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, (การศึกษาฉบับนี้ดีเยี่ยมจนผู้เขียนขอไม่พูดในเรื่อง/ประเด็นนี้) 
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ให้มีทุกช่องในเวลาเดียวกัน ซึ่งในรัชสมัยของพระองค์นั้น ข่าวส่วนใหญ่เป็นข่าวที่พระองค์ทรงเดินทางไปใน
ชนบทเพ่ือทรงช่วยเหลือพสกนิกรที่ประสบปัญหาต่างๆนาๆ 
 
 พระองค์ทรงสร้างระบบเกียรติยศผ่านการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยที่ข้าราชการทุก
หน่วยงานจะได้รับการพระราชทานเครื่องราชฯในระดับต่างๆ การพระราชทานเครื่องราชฯไม่ใช่เพียงการตอบ
แทนความอุตสาหะของข้าราชการที่ได้ท างานมาตลอดปีเท่านั้น หากแต่เป็นเครื่องยืนยันระบบเกียรติยศว่า
เกียรติยศที่ข้าราชการได้รับนั้น พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้พระราชทานให้ ซึ่งมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดของ
ข้าราชการจ านวนมากที่จะรู้สึกส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าราชการ/อาจารย์ในมหาวิทยาลัยจ านวนมากไม่
ยินยอมที่จะเป็นพนักงานของให้วิทยาลัยเมื่อคราวต้องออกนอกระบบด้วยเหตุผลหลักได้แก่ ความกังวลว่าจะ
ไม่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
 
 พระองค์ทรงสถาปนา “เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์” ที่พระราชทาน
ให้แก่นักธุรกิจ ซึ่งมีผลดึงเอานักธุรกิจจ านวนมากให้ปรารถนาเข้าสู่ระบบเกียรติยศนี้ ขณะเดียวกัน พระ
ราชวงศ์ก็จะพระราชทานเหรียญตราให้แก่ผู้ท าความดีในวาระและโอกาสต่างๆกัน 
 
 พระองค์ทรงสร้าง “พระพุทธนวราชบพิตร” และพระราชทานให้แก่ทุกจังหวัด และให้ทุกจังหวัดต้อง
ตั้งที่บูชาพระรัตนตรัย ให้น าเอาพระพุทธนวราชบพิตรมาประดิษฐานเป็นพระประธานเสมอ 
 
 พระองค์ทรงได้สร้างสายสัมพันธ์เชื่อมต่อกับคนกล่มใหม่ๆในสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเสด็จ
พระราชทานปริญญาบัตรจนท าให้การรับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระองค์เป็นหลักส าคัญเพียงอย่างเดียว
ในความรู้สึกของผู้คนจ านวนมากในสังคมไทย นอกจากนั้น การขยายพลังของความจงรักภักดีเข้าไปสู่
สถาบันการศึกษาก็เกิดขึ้นอย่างเข้มข้น นับจากสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นต้นมา  ประธานและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนมากล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสถาบันพระมหากษัตริย์  
บางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งองค์มนตรี ซึ่งท าให้กิจกรรมในมหาวิทยาลัยด าเนินไปอย่าง “จงรักภักดี” 
ตลอดมา  
 
 การขยายตัวและการขยายปริมณฑลของ “ความจงรักภักดี” จึงปรากฏอย่างเด่นชัดมากขึ้นนับตั้งแต่
สมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เรื่อยมา ซึ่งส่งผลอย่างมากต่อระบอบเกียรติยศของคนในสังคมไทย กล่าวคือ 
คนจ านวนมากขึ้นรู้สึกว่าหากจะท าอะไรที่มีค่าก็เป็นไปเพ่ือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าราชการจ านวนไม่
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น้อยได้นิยามตนเองใหม่ว่าเป็น “ข้าในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ข้าราชการในระบอบศาลยุติธรรมเริ่มใช้
ค าว่า “วินิจฉัยคดีในพระปรมาภิไธย”41 เพ่ือจะท าให้ตนเองมีคุณค่าสูงขึ้น 
 
 “ความซื่อสัตย์” ภายใต้ “ความจงรักภักดี” จึงเป็นพลังที่ดึงและชักจูงให้ผู้คนจ านวนมากกระท าการ
เพ่ือแสดงความจงรักภักดี กล่าวอีกนับหนึ่ง การแสดง “ความจงรักภักดี” เป็นเรื่องที่ส าคัญท่ีสุดในการตัดสินใจ
กระท าหรือไม่กระท าการใดๆ มิติของความซื่อสัตย์จึงอยู่ภายในร่มเงาของความจงรักและภักดี  
 
 ความเปลี่ยนแปลงอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของพลเมืองเริ่มแปรเปลี่ยนไปในช่วงทศวรรษ ๒๕๓๐ 
กล่าวคือ สังคมเริ่มรับรู้และยอมรับอ านาจอ่อน (soft power ) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ 
ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้เกิดเพลง “ต้นไม้ของพ่อ” ซึ่งจัดท าขึ้นเพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ๕๐ ปี และในช่วงเวลานี้ ค าสรรพนามที่เข้ามาแทนที่
พระเจ้าอยู่หัว, ในหลวง ได้แก่ ค าว่า พ่อ พ่อหลวง พ่อของชาติไทย เป็นต้น ความจงรักภักดีจึงผสานไปด้วย
ความรักชัดเจนมากขึ้น 
 
 การขยายตัวและการขยายปริมณฑล/พรมแดน “ความซื่อสัตย์” ภายใต้ “ความจงรักภักดี” และ 
“ความรัก” ที่เกิดขึ้น จึงเป็น “ ความซื่อสัตย์” ที่มีสาระอยู่ที่การแสดงออกในวาระต่างๆเท่านั้น ไม่สามารถ
หรือไม่อาจที่จะปรับเปลี่ยนมาสู่ “ความซื่อสัตย์” ที่มีต่อตัวเองได้อย่างหนักแน่น เพราะ “ความจงรักภักดี” ที่
แสดงออกกันโดยทั่วไปไม่ได้มีพลังก ากับชีวิต ความคิด ความรู้สึกของผู้คนได้อย่างแท้จริง ดังที่เห็นโดยทั่วไป  
ข้าราชการที่ต้องแสดงออกถึง “ ความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดี” ในงานสาธารณะทั้งหลาย กลับพบว่าจ านวน
มากไม่มีความซื่อสัตย์ทั้งต่อหน้าที่และต่อตนเอง พลังของระบบเกียรติยศชุด “ความซื่อสัตย์/ความจงรักภักดี” 
จึงไม่ได้ “ฝัง” (embedded) เข้าไปสู่ระบบอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด และท าให้มีพลังไม่มากพอในการก ากับ
ชีวิตผู้คนให้ซื่อสัตย์อย่างแท้จริง 
 
 การรณรงค์เรื่อง “ ความซื่อสัตย์”โดยรัฐและสังคม  
 

การที่สังคมขาดสิ่งใด สังคมก็จะรณรงค์สิ่งนั้นมากกว่า รัฐ ระบบราชการ บรรดาผู้น าในระดับต่างๆ
ล้วนแล้วแต่เข้ามามีบทบาทในการรณรงค์เรื่อง “ความซื่อสัตย์” ตลอดมา จึงแสดงให้เห็นว่า สังคมไทยประสบ
กับความขาดแคลนความซื่อสัตย์อย่างมากตลอดมา (อย่างน้อยก็ในช่วงร่วมสมัย) ข่าวของความไม่ซื่อสัตย์พบ
เห็นอยู่ทั่วไป แม้ในแวดวงวิชาการซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นอย่างเป็นกลุ่มก้อน ได้แก่  การใช้เงินซื้อปริญญาเอก

                                                           
41 กฤษณ์พชร โสมณวัตร, “การประกอบสร้างอ านาจตุลาการในสังคมสมัยใหม่” (ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๖๒). 
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เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการเข้าเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในหลายมหาวิทยาลัย การทุจริตในการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ฯลฯ นิธิ เอียวศรีวงศ์ เคยเขียนบทความกระทบนัก
ธุรกิจ/ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นที่เป็นประธานมูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นทั้งๆ ที่บริษัท
รถยนต์นั้นก าลังตกอยูในคดีหลบหนีภาษีการประกอบรถยนต์  

 
การรณรงค์โดยรัฐในเรื่อง “ความซื่อสัตย์” จะเชื่อมต่อกับการดึงผู้คนเข้าสู่มิติที่ผสานกันระหว่างความ

จงรักภักดีกับ “ความรักพ่อ” ดังปรากฏอย่างชัดเจนในการรณรงค์ให้พลเมืองมีส่วนร่วมในกิจกรรมของรัฐ เช่น 
“ท าดีเพ่ือพ่อ” “ท าดีเพ่ือพ่อหลวง” โครงการปราบยุงลายก็อ้างอิงพระราชด ารัส42 รวมไปถึงการน าพระราช
ด ารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นนโยบายของรัฐในหลายๆด้าน ทั้งๆที่ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ทาง
เศรษฐศาสตร์ว่าจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างไร แม้กระท้ังในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติก็ยังต้องใช้ค าว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” มาประดับไว้ด้วย 

 
การรณรงค์เพ่ือให้ “ท าดีเพ่ือพ่อ” สอดคล้องไปกับการเลือกหรือหยิบพระราชด ารัส เรื่อง “คนด”ี โดย

มีความเชื่อพ้ืนฐานว่า “ คนดีย่อมมีความซื่อสัตย์” มาใช้ในการตัดสินใจทางการเมืองเป็นต้น ค่านิยม ๑๒ 
ประการของรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทร์โอชาก็มีส่วนประกอบที่เน้นให้เห็นถึงความต้องการที่จะสร้าง 
“ความซื่อสัตย์” จดจารไว้เป็นข้อที่ ๒ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน และข้อที่ ๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ โดย” 
มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ” เป็นปฐม การประกาศค่านิยมนี้สะท้อนอย่างชัดเจนว่ารัฐบาลทหาร
และเครือข่ายไม่เข้าใจทั้งความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และมิติของอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด แม้แต่
น้อย 

 
การด าเนินการ “สอน/สั่ง” ในเรื่องคุณธรรม/ศีลธรรม ซึ่งรวม “ ความซื่อสัตย์” ไว้ด้วย เป็นสิ่งที่ชน

ชั้นน าและรัฐไทยด าเนินมาตลอดเวลา ซึ่งอธิบายได้สองด้าน ด้านหนึ่ง คือ กลุ่มชนชั้นน าเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่า
การสอนจะมีผลต่อการตัดสินใจท าอะไร/ไม่ท าอะไรของผู้คน อีกด้านหนึ่ง ก็เป็นเพียงการแสดงว่าพวกเขานั้นรู
สึกเกี่ยวข้อง (concerned ) กับปัญหาคุณธรรมจริยธรรม เพราะเป็นคนดีที่สมควรปกครอง “บัวใต้น้ า” อ่ืนๆ 
ในสังคม แต่ไม่ว่าจะเป็นไปในด้านใด ( หรือทั้งสองด้าน) ปรากฏการณ์และประสบการณ์ที่เป็นจริงของ
ประชาชนพลเมืองที่อยู่ในสังคมการเมืองของการกีดกันมีพลังในการมองปัญหาในเรื่องนี้ไปในหลายทิศทางที่
ไม่ใช่สิ่งที่ชนชั้นน าและรัฐต้องการ 

 

                                                           
42 “ ชวนคนไทยเดินตามกระแสพระราชด ารัส รัชกาลที่ ๙ ร่วมปราบยุงลาย ลด ๓ โรค ” มติชน, (๒๐ ตุลาคม 
๒๕๕๙). สืบค้นจากhttps://www.matichon.co.th/local/news_328929 
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ขณะเดียวกัน การย้ าคววามคิดเรื่อง “ความซื่อสัตย์” ที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับระบอบอารมณ์ความรู้สึกนึก
คิดชุดอ่ืนๆ จึงท าให้ “ความไม่ซื่อสัตย์” ถูกลดความหมายลงอยู่ในระดับของการโกงกินหรือคอรรัปชั่น และ
เป็นการโกงกินกันแบบที่เห็นได้ชัดเจน ซึ่งได้ท าให้ถูกใช้เป็นข้ออ้างในการท ารัฐประหารหลายครั้งหลังของกลุ่ม
ทหาร อาจจะกล่าวได้ว่า อดีตนายกรัฐมนตรี อานันท์ ปัญยาวรชุน เป็นนายกรัฐมนตรีท่านเดียวได้กล่าวความที่
ข้ามพ้น “ ความไม่ซื่อสัตย์”แบบเห็นได้ชัดหรือแบบมิติเดียวนี้ โดยท่านกล่าวท านองว่า “ คอมมิชชั่นก็เป็นคอร์
รับชั่น”ซึ่งมีผลกระตุกสังคมไทยได้ในช่วงเวลาสั้นเท่านั้น เพราะการรับคอมมิชชั่นและการคอร์รัปชั่นไม่ได้ลดลง
เลยแม้แต่น้อย ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร ได้กล่าวในปาฐกถา ๑๐๐ ปี ป๋วย อึ้งภากรณ์ เมื่อเดือน
สิงหาคม พ.ศ ๒๕๕๘ ว่าการคอรับชั่นในระดับสูง วงเงินสูง ไม่ลดลงเลย  

 
ด้วยเหตุที่ “ความซื่อสัตย์” ถูกท าให้รู้สึกแยกออกและไม่ได้เชื่อมโยงกับความรู้สึกชุดอ่ืนและเป็น

ความคิดหนึ่งอันที่เป็นลอยอยู่โดดๆ จึงท าให้ไม่สามารถสร้างความหมายต่อระเบียบทางสังคมอ่ืนได้ จึงท าให้
หลักส าคัญของสังคม อันได้แก่ กฏหมาย จึงถูกละเมิดในระดับต่างๆกัน เพราะ การเคารพกฏหมายก็ไม่
เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ เป็นต้น 
 
การเติบโตและปฏิบัติการของ “ความซ่ือสัตย์ท่ีหลากหลาย” ภายใต้ความคิดเรื่อง “ความเท่าเทียม” 
 
 “ความเท่าเทียม” เป็นความรู้สึกนึกคิดที่ก่อตัวมาเนิ่นนาน และได้ขยาย/กระจายออกกว้างขวางมาก
ขึ้น จนอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นความคิดที่เป็นกระแสหลักของผู้คนในสังคมโดยที่ไม่จ าเป็นต้องมีการรณรงค์แต่
ประการใด เห็นได้ชัดจากการแสดงความรู้สึกของสังคมอย่างรุ่นแรงในกรณีที่มีข่าวว่าคนชั้นสูง/คนรวยใช้ความ
รวยหรืออิทธิพลแสดงตนข้าม “ความความเท่าเทียม” 
 
 ความคิดเรื่อง “ ความเท่าเทียม” ที่กระจายอยู่ในสังคมที่เป็นสังคม “แยกย่อย” (สังคม “โมเสค) ท า
ให้เกิดการปรับเปลี่ยนในกรอบความรู้สึกนึกคิดหลักในเรื่อง “ระบบเกียรติยศ” และ “ ความซื่อสัตย์” ที่เคย
เป็นกรอบของรัฐและสังคม แบ่งได้ออกเป็น สองลักษณะ ได้แก่ “ระบบเกียรติยศ” ของกลุ่ม และ “ความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเอง” กับ “ระบบเกียรติยศ” ของปัจเจกชน 
 
ระบบเกียรติยศของกลุ่ม 
 
 “ระบบเกียรติยศของกลุ่ม” เกิดข้ึนในกลุ่มคนที่หลากหลายในสังคม เกียรติยศที่ได้จะเป็นการบรรลุถึง
ระดับที่ได้รับการยอมรับในกลุ่มอาชีพ กลุ่มเครือข่าย หรือกลุ่มที่สัมพันธ์ในสายโซ่การผลิต การจะบรรลุ 
“ระบบเกียรติยศ” นี้จะต้องได้รับการยอมรับจากสมาชิกของกลุ่มให้กว้างขวางมากที่สุด และการจะบรรลุ 
“ระบบเกียรติยศ” ได้ คนผู้นั้นก็จะต้องแสดงตนอย่างสม่ าเสมอว่าเป็นคน “ ซื่อสัตย์” ต่อหน้าที่ที่มีต่อกลุ่ม ค า



31 

ว่า “ศักดิ์ศรี” ได้ถูกน ามาใช้เสมอในการกระท าใดๆที่ต้องท าตามพันธกิจของกลุ่ม หากไม่ท าตามจะเสีย “ศักดิ
ศร”ี หรือขั้นต่ าคือ “เสียหน้า”  
 
 พันธกิจของกลุ่มจึงเป็นสิ่งที่รับรู้ร่วมกันโดยที่ไม่จ าเป็นต้องมีลายลักษณ์อักษรแต่ประการใด การ
ถ่ายทอดประสบการณ์ของคนกับพันธกิจของกลุ่มก็จะด าเนินอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาของการเกิดกลุ่มหรือ
เครือข่ายขึ้นมา ซึ่งกลายเป็นเสมือนตาข่ายร้อยรัดคนให้อยู่ภายใต้รหัสหมายที่มองไม่เห็น ( Invisible Code) 
ตัวอย่างธรรมดาสามัญของแก๊งเด็กวัยรุ่น ได้แก่ ความพร้อมที่จะอุทิศตัวสู้รบเพ่ือกลุ่มเพ่ือน หากไม่ท าก็จะเสีย
หน้าและสูญเสีย “ศักดิ์ศรี” หรือ กลุ่มรถเกี่ยวข้าว ก็จะมีการกระจายงานให้แก่พรรคพวก หากใครโลภรับงาน
เกินความสามารถ (โดยใช้การผัดผ่อนวันจากเจ้าของนา เพ่ือจะรับงานให้ได้มากที่สุด) ก็จะถูกดูถูกและจะไม่มี
ใครในกลุ่มแบ่งงานให้อีกต่อไป คนจนในเขตเมืองจะแนะน าแหล่งของการค้าขายให้แก่เพ่ือนๆ หากใครรู้แล้วไม่
แนะน าจะถูกดูถูกและมีคนคบน้อยลง คนชั้นกลางในวงการอาชีพต่างๆ ก็จะสร้าง “ระบบเกียรติยศ” ของ
วงการของตนขึ้นมา พนักงานระดับกลางในบริษัทจะมีความเชื่อมั่นในเพ่ือนร่วมงานในกรณีที่จะฝากงานบาง
ด้านให้ช่วยในยามจ าเป็น พ่อค้า/นักธุรกิจระดับกลางของเมืองใหญ่จะผูกสายสัมพันธ์ระหว่างกันเ พ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและหนุนเสริมกันในแต่ละด้านผ่านวงแชร์หรือเครือข่ายนักเรียนเก่า เป็นต้น 
 
 การสร้าง “ระบบเกียรติยศ” และ “ความซื่อสัตย์” อันยึดโยงกับ “ศักดิ์ศรี” ของคนในสังคมที่แยก
ย่อยนี้ก็จะมีลักษณะ “แยกย่อย” ไปตามพันธกิจของกลุ่มต่างๆ ไม่ได้ยึดโยงกันเป็นชุดเดียวกัน ที่ส าคัญ “ความ
ซื่อสัตย์”ที่เป็นแกนกลางของ “ระบบเกียรติยศของกลุ่ม ” นี้ไม่ใช่ “ความซื่อสัตย์” ต่อสังคมหรือความซื่อสัตย์
ในความหมายทั่วไปที่เข้าใจกัน หากแต่เป็น “ความซื่อสัตย์” ต่อกลุ่ม/ต่อสิ่งที่กลุ่มคาดหวัง ซึ่งอาจจะผิด
กฎหมายหรือไม่ใช่เรื่องที่สังคมยอมรับ เช่นกลุ่มแก๊งวัยรุ่น กลุ่มนักเลง ที่พร้อมจะข้ามเส้นของกฎหมายได้ทุก
เมื่อ หรือ กลุ่มพ่อค้า/นักธุรกิจที่ร่วมกัน “ ฮ้ัว” ราคาสินค้า หรือการประมูล แม้กระทั่งในพ้ืนที่ของการ
คอร์รัปชั่น ก็ยังมีกฎระเบียบที่รับรู้ร่วมกันว่าหากจะท าแบบนี้แล้ว จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร การรับปากว่าจะท า
อะไรตามพันธกิจของกลุ่มแล้วไม่ยอมท าตามหรือท าตามแต่ไม่ส าเร็จบ่อยครั้งก็จะสูญเสียความหมายของคนใน
กลุ่มไปในที่สุด  
 
 การกล่าวว่า “ความซื่อสัตย์”ที่เป็นแกนกลางของ “ระบบเกียรติยศของกลุ่ม ” นี้ไม่ใช่ “ความ
ซื่อสัตย์” ต่อสังคม เห็นได้ชัดเจนจากการ “คอร์รัปชั่น” ซึ่งอาจจะแบ่งได้อย่างน้อยสองระดับ ได้แก่ ระดับ
ธรรมดาที่อยู่ในชีวิตของผู้มีอ านาจวินิจฉัยระดับไม่สูง ได้แก่ การกินตามน้ า ซึ่งจะไม่ใช่การเรียกร้อง/ต่อรองเพ่ือ
จะได้มา การกินตามน้ าก็จะถูกลดทอนให้สามารถกระท าหรือยอมรับร่วมกระท าได้ เพราะ “ ใครๆเขาก็ท ากัน
แบบนี้” หากใครไม่ท าก็จะถูกกลุ่มรังเกียจและอาจจะต้องถูกผลักดันออกไปอยู่วงนอก ระดับสูงขึ้นมา ซึ่ง
จะต้องใช้การเรียกร้อง/ต่อรองเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ ก็จะต้อง “ กินแบ่ง”ในกลุ่มผู้มีอ านาจร่วมกันและ
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ต้องพยายามท าให้หลีกหนีความผิดทางกฏหมาย การ “ คอร์รัปชั่น” ในระดับนี้จะถูกท าให้ไม่กระทบกระเทือน
ความรู้ด้วยความสัมพันธ์ของกลุ่มและ “ ความซื่อสัตย์” ต่อกลุ่ม 
  
 ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง กับ“ ระบบเกียรติยศ”ของปัจเจกชน 
 
 “ความรู้สึกเท่าเทียม” ที่เป็นฐานของการคิดที่หลากหลายมากขึ้นในสังคมปัจจุบัน และได้เป็นฐาน
ให้แก่การสร้าง “ความซื่อสัตย์” อีกชุดหนึ่งขึ้นมา ได้แก่ “ความซื่อสัตย์ต่อตัวเอง” กล่าวได้ว่าอารมณ์ความรู้สึก
นึกคิดชุดนี้ได้เพ่ิมและกระจายไปกว้างขวางขึ้นกว่าเดิมในช่วงยี่สิบปีหลัง ดังจะพบการใช้ค านี้มากขึ้นใน
นิตยสารหรือตามหน้าเวปไซค์ของไลฟ์โค้ชทั้งหลาย 
 
 “ความซื่อสัตย์ต่อตัวเอง” ถูกสร้างและย้ ากันในกลุ่มชนชั้นกลางที่มีอาชีพบนความช านาญเฉพาะด้าน
ส่วนตัว จะเป็นข้าราชการ พนักงาน หรือ คนท างานอิสระ ซึ่งส่งผลต่อทั้งความรักที่จะท างานของตนเองให้ดี
ที่สุดเท่าที่จะท าได้ รวมไปถึงความกล้าหาญที่จะขัดขวางการกระท าที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมที่เกิดขึ้นกับตาหรือ
เกิดข้ึนในแวดวงของตน 
 
 “ระบบเกียรติยศ” ของปัจเจกชนที่ยึดมั่นใน “ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง” มีสองมิติด้วยกัน มิติแรก คือ 
ความภาคภูมิใจในตนเอง มิติที่สอง ได้แก่ การยอมรับในกลุ่มที่มีวิถีความรู้สึกลักษณะเดียวกัน ซึ่งในปัจจุบันจะ
สามารถพบการยอมรับจากกลุ่มแบบนี้ได้ง่ายขึ้น ที่ส าคัญ “ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง” ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ 
“ระบบเกียรติยศ” และ “ ความซื่อสัตย์” ที่รัฐพยายามจะ “สอนสั่ง” แต่อย่างใด 
 

ความรู้สึกถึง “ความเท่าเทียม” ที่มีผลต่อสังคมไทยในช่วงหลังมากนั้น มีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ 
ได้แก่การเกิดนิตยสาร “ ฟ้าเดียวกัน” ได้มีผลกระทบอย่างมากต่อระบบเกียรติยศที่รัฐยึดถือและพยายามที่จะ
ฝังเข้าไปในอารมณ์ความรู้สึกผู้คน การเลือกชื่อวารวารว่า “ฟ้าเดียวกัน” มีความหมายทางการเมืองถึงคนเท่า
เทียมกันภายใต้ฟ้าเดียวกัน ซึ่งบทความและหนังสือที่ส านักพิมพ์ฟ้าเดียวกันตีพิมพ์ออกมาจ าหน่ายก็ล้วน
แล้วแต่กระแทกไปยังระบบเกียรติยศและความซื่อสัตย์ที่รัฐพยายามจะผลิตซ้ าตลอดมา 
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บทสรุป 
หวนคิดค านึงถึงการประกอบสร้าง “จริยธรรมทางสังคม” ใหม่ 

 
 “ความซื่อสัตย์” เป็นรากฐานของความสัมพันธ์ทางสังคมที่ปรารถนา หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็น 
“จริยธรรมของสังคม” อันเป็นระบบความสัมพันธ์ที่ก ากับและก าหนดไว้ว่าการกระท าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีควรท า
และสิ่งใดเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรท า  
 
 ความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายบรรดามีที่ได้เกิดขึ้น ได้ท าให้ความหมายของสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีนั้นพร่ามัว
ในสายตาและความรู้สึกของคนแต่ละกลุ่มแต่ละชนชั้นในสังคมไทย มาตรฐานกลางของการวัดค่า “ความดี/คน
ดี” กลายเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกันมาตลอด โดยเฉพาะในช่วงสิบปีที่ผ่าน “คนด”ี ที่ยิมนาฬิกาเพ่ือนราคาแพงมาใช้
ย่อมไม่ใช่ “ คนดี” ของคนอีกกลุ่มหนึ่ง “ความซื่อสัตย์” ของคนดีที่เกษียณแล้วแต่ยังพักอาศัยในบ้านพักของ
ราชการพร้อมทั้งให้หน่วยงานนั้นจ่ายค่าน้ าค่าไฟให้ด้วย ย่อมไม่เป็น “ความซื่อสัตย์” ในทัศนะของคนอีกหลาย
กลุ่มในสังคม รวมทั้งพฤติกรรมฉ้อราษฏร์บังหลวงหรือการทุจริตข้อสอบที่เกิดขึ้นพร้อมกับค าอธิบายให้แก่การ
กระท านั้นๆว่า “ ใครๆ เขาก็ท ากันแบบนี้ คนไม่ท าคือคนโง่” 
 
 “ ความซื่อสัตย์” ไม่ใช่ความคิดที่แยกออกมาโดดๆ ได้ “ความซื่อสัตย์” ผูกโยงกับ “ระบบเกียรติยศ” 
ของสังคม ความปรารถนาที่จะท าอะไร หรือ ความต้องการหลีกเลี่ยงไม่ท าอะไรย่อมสัมพันธ์กับการได้รับการ
ยอมรับหรือการได้รับความรังเกียจเดียดฉันท์ 
 
 ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองได้ท าให้ความหลากหลายกลายเป็นลักษณะเด่น
ของสังคมไทย และพลวัตรของความหลากหลายนี้ ก็ได้ท าให้เกิด “ระบบเกียรติยศ” ที่ซับซ้อนไปตามกลุ่มคน
ต่างๆ “ความซือ่สัตย์” จึงผันแปรไม่ได้มีความหมายที่ตรงกันในแต่ละกลุ่มอีกต่อไป 
 

คนในสังคมไทยที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันมากจนไม่สามารถจะบอกได้ว่าเขาควรจะรู้สึก
แบบเดียวกันเพราะเป็นคนไทยเหมือนกัน ความคิดเรื่อง “ความซื่อสัตย์” ที่รัฐพยายามจะ “ฝัง” ในความรู้สึก
ของคนไทยโดยรวมนั้น ไม่มีพลังอีกต่อไป เพราะประสบการณ์ชีวิตจริงของผู้คนจ านวนมากพบความกลอกกลิ้ง
ในวาทะที่สวยหรู กอปรกับสภาวะความเหลื่อมล้ าที่ทวีและเห็นอยู่ต าตาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันท าให้เกิดความไม่
สนใจและไม่เชื่อม่ันใน “ความซื่อสัตย์” ลักษณะที่ชนชั้นน าและรัฐรณรงค์อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน 

 
 ความแตกต่างและหลากหลายของผู้คนในสังคมที่เริ่มกลายมามีลักษณะร่วมกันในแต่ละ “ ชนชั้น” 
มากขึ้น เช่น คนจนก็ได้รับการนิยามจากนักวิชาการของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่าเป็นคนจน
ข้ามรุ่น หมายความว่าความยากจนได้ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งก็คือ ความหมายของ “ชนชั้น” ความ
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หลากหลายของผู้คนที่ด าเนินมาเป็นเวลานานจนเกิดความเป็น “ชนชั้น” ที่ชัดเจนขึ้น ได้บ่มเพาะฟักตัวของ 
“ระบบเกียรติยศ” ที่แตกต่างกัน และ “ความซื่อสัตย์” ที่ค้ ายันระบบเกียรติยศของแต่ละชนชั้น แต่ละกลุ่มไว้ก็
แตกต่างกันตามไปด้วย หากจะกล่าวให้ถึงที่สุดแล้ว ความดี คนดี ความเลว คนเลว ล้วนแล้วแต่พร่ามัวไปจน
หมดสิ้น 
 
 ภายในระบบจริยธรรมของสังคมที่พร่ามัวนี้ คนจ านวนหนึ่งในสังคมไทยได้พยายามสร้าง “ความ
ซื่อสัตย์” ขึ้นมา ได้แก่ “ความซื่อสัตย์ต่อตัวเอง” ซึ่งชัดเจนว่าเป็นการก ากับอารมณ์ความรู้สึกของปัจเจกชนให้
กระท าในสิ่งที่ควรกระท า ไม่บิดพลิ้วต่อความรู้สึกตัวเอง ซึ่งอาจจะเป็นแนวทางหนึ่งในการเสริมสร้าง 
“จริยธรรมรวมหมู่ทางสังคม” ขึ้นมา 
 
 ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย สังคมไทยยังคงอยู่ร่วมกันมาเป็นสังคม อย่างน้อยก็ยังเป็นสังคม
ที่ไม่ฆ่ากันตายกลางถนนบ่อยนัก ( ยกเว้นการฆาตกรรมโดยรัฐที่เกิดบ่อยมากหน่อย)  ในด้านหนึ่ง เห็นได้ว่า
สังคมไทยได้กลายเป็น “สังคมสุดช่วงแขน” (arm length society) ที่ความสัมพันธ์ระหว่างคนด้วยกันห่างเหิน
มากขึ้น แต่ในอีกด้านหนึ่ง สังคมไทยไม่ใช่สังคมสุดช่วงแขนทุกส่วน กลุ่ม/ชนชั้นที่หลากหลายก็ได้สร้าง “ระบบ
เกียรติยศ” และ “ความซื่อสัตย์” ชุดเฉพาะของกลุ่มและชนชั้นนั้นๆ ขึ้นมา 
 
 ปัญหาที่ส าคัญ คือ สังคมไทยต้องมองหาหรือสร้างแกนร่วมกันของสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็น “ความด”ี และ
ต้องเป็นแกนที่คนจ านวนมากยอมรับได้ จากนั้นจึงขยายและสร้าง “ระบบเกียรติยศ”ขึ้นรองรับ แต่ก่อนที่จะ
มองหาหรือสร้างได้ ก็ต้องท าให้รัฐและชนชั้นน ายอมรับก่อนว่า “ระบบเกียรติยศ” และ “ ความซื่อสัตย์” ที่
พวกเขายึดถือมาโดยตลอดนั้นคับแคบเกินไปส าหรับรองรับความเปลี่ยนแปลง 
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