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สถานภาพและบทบาทของผู้หญิงทางด้านการเมืองในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น (ค.ศ. 618-754)1
The Political Status and Role of Women in the Early Tang China, 618-754
He Ting2
ศิริพร ดาบเพชร3
บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานภาพและบทบาทผู้หญิงทางด้านการเมืองในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น
(ค.ศ. 618-754) การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยที่ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ที่ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากหลักฐานประเภทหนังสือ
เอกสารต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สถานภาพผู้ ห ญิ ง ทางด้ า นการเมื อ งในราชวงศ์ ถั ง ตอนต้ น ซึ่ ง เป็ น หลั ก ฐานชั้ น ต้ น เช่ น
ประวัติศาสตร์ราชวงศ์ถังฉบับเก่าซึ่งแต่งขึ้นในยุคห้าราชวงศ์สิบอาณาจักร (The Five Dynasties and Ten Kingdoms
Period ค.ศ. 902-979) กับประวัติศาสตร์ราชวงศ์ถังฉบับใหม่ซึ่งแต่งขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือ (Northern Song Dynasty
ค.ศ. 960-1127) นอกจากนั้นยังวิเคราะห์หนังสือและข้อมูล ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพผู้หญิงทางด้านการเมืองในสมัย
ราชวงศ์ถังตอนต้นซึ่งเป็นหลักฐานชั้นรอง
ในสังคมโบราณของจีนที่ถือผู้ชายเป็นหลัก ผู้หญิงเป็นรอง ทาให้สิทธิการเข้าร่วมการเมืองจึงเป็นสิทธิเฉพาะผู้ชาย
เท่านั้น ผู้หญิงไม่สามารถเข้าร่วมการเมืองได้ ผลการศึกษาพบว่าสภาพสังคมและความคิดในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นส่งผลให้
สถานภาพผู้หญิงในสมัยนี้มีความโดดเด่นแตกต่างจากสมัยอื่น ๆ คือ สังคมราชวงศ์ถังตอนต้นมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ทาให้สังคมเปิดกว้างและไม่ยึดติดกับลัทธิขงจื๊อเหมือนสมัยก่อน เนื่องจากการเปิดกว้างด้านการค้าขายบนเส้นทางสายไหมทั้ง
ทางน้าและทางบกช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ จึงมีวัฒนธรรมให้สิทธิเสรีภาพให้ผู้หญิงมากกว่า
ลัทธิขงจื๊อที่เป็นรากฐานความเชื่อสาคัญโบราณของจีนซึ่งเป็นลัทธิให้ความสาคัญกับผู้ชาย ทาให้ผู้หญิงจานวนมากเริ่มมีโอกาส
ในทางการเมืองโดยมีสิทธิแสดงความสามารถของตัวเองบนเวทีการเมืองได้เช่นเดียวกับผู้ชาย โดยเฉพาะผู้หญิงชนชั้นสูงซึ่งใน
ฐานะเป็นจักรพรรดินี องค์หญิง และหญิงที่รับตาแหน่งในราชวัง เป็นต้น เนื่องจากผู้หญิงกลุ่มนี้อยู่ใกล้ชิดกับจักรพรรดิและ
ศูนย์กลางอานาจ ประกอบกับกฎระเบียบของราชวังไม่เข้มงวดจึงทาให้ผู้หญิงมีโอกาสแทรกแซงทางการเมืองและมีบทบาท
สาคัญมากทางด้านการเมือง อีกทั้งยังส่งผลทาให้กลุ่มผู้หญิงสามัญชนได้เข้าร่วมการเมืองด้วย
คำสำคัญ: สถานภาพ บทบาท ผู้หญิง การเมือง ราชวงศ์ถัง
Abstract
This thesis will mainly research for the political status of women during the early period of Tang
dynasty (618-754). This research is based on the analysis from the historical books and the data from the
primary sources which are related to the political status of women during the early period of Tang
dynasty. For example, the old Tang historical books which were written in the period of division called
five dynasties and ten kingdoms and the new Tang historical books which were written in the Northern
Song Dynasty time. In conclusion, this thesis will research the political status of women during the early
Tang dynasty by the historical books and secondly sources.
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In ancient Chinese society, male chauvinism prevails and women were inferior, which lead to the
result that the rights to participate in politics are for the male-only and women have no right to do so.
This research will focus on the political status of women in the early Tang dynasty. As the result, the
research indicated that the status of women in the early Tang dynasty were obviously outstanding
compared with other periods in Chinese history. However, due to the opened society and the diverse
culture of Tang Dynasty, and due to the free trade on the Silk Road. Consequently, there are the cultural
exchanges between countries. As the result, women have more social right comparing to Confucius
culture in the past, which is the foundation of ancient Chinese which the men have more social right that
women. Women's rights grow and even can be equal to men. Due to the following two reasons that on
the one hand, aristocratic women who as the empress and women who take positions in the royal palace
have the access to the emperor and the center of power. On the other hand, the regulations of the
palace are not strict. Thus women have the opportunity to intervene in politics and play a very important
role in it, which also affects the ordinary women, offering them the opportunity to join politics.
Keywords: Status, Role, Women, Political, Tang Dynasty
บทนา
ในสมัยสังคมศักดินาของจีนนั้น ผู้ชายและผู้หญิงมีบทบาทแตกต่างกัน สังคมจีนนับถือผู้ชายเป็นใหญ่ ผู้หญิงมีฐานะ
เป็นรอง โดยมีปัจจัยสาคัญมาจากการนับถือลัทธิขงจื๊อ (Confucianism) ที่มีอิทธิพลมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น (Han Dynasty
206 ปีก่อนคริสต์ศักราช-ค.ศ. 220)4 ลัทธิขงจื๊อมีบทบาทมากในสถาบันหลัก ต่าง ๆ ในสังคมจีน ทุกอย่างต้องปฏิบัติตามลัทธิ
ขงจื๊อ ผู้หญิงจึงถูกกดขี่จากหลายด้าน เช่น ผู้หญิงไม่มีสิทธิเลือกคู่ครองเองได้ ผู้หญิงต้องดูแลครอบครัวและรับผิดชอบงานบ้าน
ต่าง ๆ จึงทาให้การใช้ชีวิตไม่มีความเป็นอิสระ แม้กระทั่งความคิดที่ห้ามผู้หญิงเข้าร่วมการเมืองยังถูกปลูกฝังในชนชั้นปกครอง
และยังมีความเชื่อว่าถ้าผู้หญิงทางานนอกบ้านแทนผู้ชายจะทาให้ครอบครัวแตกแยก อีกทั้งถ้าหากผู้หญิงขึ้นครองราชย์แทน
ผู้ชายประเทศชาติจะล่มสลาย จึงทาให้ผู้หญิงไม่สามารถแสดงความสามารถทางด้านการเมืองได้
ถ้าเปรียบเทียบกับสมัยอื่น จะเห็นว่าสังคมจีนในสมัยราชวงศ์ถังโดยเฉพาะในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น (ค.ศ. 618-754)
ค่อนข้างเปิดกว้างและมีความเจริญรุ่งเรืองมากกว่าสมัยอื่น ทั้งด้านการเมือง การปกครอง และการศึกษา เป็นเพราะว่าราชวงศ์
ถังได้รับอิทธิพลจากการรวมชนเผ่าจากสังคมในสมัยราชวงศ์เว่ย จิ้น หนานและเป่ย (ค.ศ.220-581) เรียกว่าเป็นระยะสาคัญ
ของการรวบรวมชนเผ่าจีนให้เป็นครอบครัวใหญ่ทาให้สังคมได้รับวัฒนธรรมที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิถีการใช้ชีวิตของ
ชนเผ่าเหนือกับชนเผ่าฮั่นนั้นได้ถูกกลมกลืนกันเป็นหนึ่งเดียว 5 อีกทั้งลัทธิเต๋า (Taoism) ได้รับการนับถือเป็นอย่างมากในสมัย
ราชวงศ์ถังตอนต้น แนวคิดสาคัญของลัทธิเต๋าคือเรื่อง "หยินและหยาง" ซึ่งในด้านเพศสภาพ (Gender) นั้น หยินเป็นสัญญา
ลักษณ์แทนผู้หญิง หยางเป็นสัญญาลักษณ์แทนผู้ชาย ชายหญิงเท่าเทียมกันและเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจากธรรมชาติ ลัทธิเต๋า
ยังมีแนวคิดการยกย่องนางฟ้ าและเทวดา จึงมีหนังสือชีวประวัติที่เขียนเฉพาะนางฟ้าเล่มแรกเกิดขึ้นในราชวงศ์ถังซึ่งชื่อว่า
การรวบรวมนางฟ้าที่เมืองยงเฉิง เมืองยงเฉิงเป็นที่อยู่อาศัยของนางฟ้าซีหวังหมู่ (Queen Mother of the West) ซึ่งเป็น
นางฟ้าที่มีฐานะสูงสุดในบนท้องฟ้า ทาให้ภาพลักษณ์นางฟ้าถูกยกขึ้นมา6 จึงมีกลุ่มผู้หญิงที่นิยมนับถือลัทธิเต๋าเกิดขึ้นมากมาย
4
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อีกทั้งการพัฒนาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น นั้น เป็นที่ยอมรับในหมู่ชนชั้นปกครองและกลายเป็น
หลักคุณธรรมพื้นฐานในระบบการปกครองในสมัยนั้นด้วย แนวคิดสาคัญของพุทธศาสนาที่ว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกันได้รับ
การปลูกฝังในความคิดของประชาชน ซึ่งขัดแย้งกับลัทธิขงจื๊อที่ว่าถือผู้ชายเป็นหลัก ผู้หญิงต่าต้อย ด้วย 3 เหตุผลนี้ ลัทธิขงจื๊อ
จึงมีบทบาทความสาคัญลดลง นอกจากนี้ เส้นทางสายไหมทางน้าและทางบกที่มีความเจริญรุ่งเรืองนั้นทาให้สังคมราชวงศ์ถัง
ตอนต้นได้เปิดการค้าการขายกับต่างชาติมากขึ้น นักธุรกิจต่างชาติจานวนมากเดินทางมาค้าขาย นักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น
จานวนมากเดินทางมาศึกษาและยังมีมิชชันนารีเดิน ทางมาเผยแผ่ศาสนา ชาวต่างชาติเหล่านี้เดินทางมาแผ่นดินจีนและได้
แลกเปลี่ยนความคิดและวัฒนธรรมของกันและกัน ซึ่งเป็นเหตุให้สังคมราชวงศ์ถังตอนต้นจึงกลายเป็นสังคมที่เปิดกว้างและเต็ม
ไปด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลายซึ่งไม่ได้ยึดถือความคิดลัทธิขงจื๊ออย่างเดียวเป็นหลัก
การเปิ ด กว้ า งของสั ง คมราชวงศ์ ถั งตอนต้ น ท าให้ บ ทบาทและสถานภาพผู้ ห ญิ ง แตกต่ า งจากสมั ย อื่ น ผู้ ห ญิ ง
มีความสามารถในเรื่องการเมือง เช่น จักรพรรดินีบูเช็กเทียน (Empress Wu Zetian ค.ศ. 624-705) สถาปนาราชวงศ์โจว
และตั้งตนเป็นจักรพรรดินีองค์แรกและองค์เดียวในประวัติศาสตร์จีน องค์หญิงไท่ผิง (Princess Taiping ค.ศ. 665 - ค.ศ.
713) พระธิดาของจักรพรรดินีบูเช็กเทียนและจักรพรรดิถังเกาจง (Emperor Tang Gaozong ค.ศ. 628-683) เป็นผู้ที่
สนับสนุนให้องค์ชายหลี่หลงจี (Li Longji ค.ศ. 685-762) ทารัฐประหารยึดอานาจจากจักรพรรดินีเหว่ย (Empress Wei ?ค.ศ. 710) ซั่งกวนหว่านเอ๋อ (Shang guan Wan'er ค.ศ. 664-710) เป็นผู้หญิงที่ได้รับแต่งตั้งเป็นราชเลขาธิการของพระนางบู
เช็กเทียน ซึ่งมีหน้าที่ร่างพระบรมราชโองการ เป็นต้น
ดังนั้น ผู้วิจัยพบว่าสภาพสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น ได้ส่งผลให้สถานภาพและบทบาทผู้หญิงในสมัยนี้มีความโดดเด่น
แตกต่างจากสมัยอื่น ๆ จึงมุ่งเน้นศึกษาเรื่องสถานภาพและบทบาทของผู้หญิงทางด้านการเมืองในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น
(ค.ศ. 618-754)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสถานภาพและบทบาทผู้หญิงทางด้านการเมืองในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น (ค.ศ. 618-754)
2. เพื่อศึกษาบริบทสังคมราชวงศ์ถังตอนต้นที่มีผลต่อสถานภาพและบทบาทของผู้หญิง
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยเล่มนี้ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ที่ศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลจากหลักฐานประเภทหนังสือ เอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสถานภาพผู้หญิงทางด้านการเมืองในราชวงศ์ถังตอนต้นซึ่งเป็นหลักฐานชั้นต้น เช่น ประวัติศาสตร์ราชวงศ์ถังฉบับ
เก่ า ซึ่ งแต่ งขึ้ น ในยุ ค ห้ า ราชวงศ์ สิ บ อาณาจั ก ร (The Five Dynasties and Ten Kingdoms Period ค.ศ. 902-979) กั บ
ประวั ติ ศ าสตร์ ร าชวงศ์ ถั ง ฉบั บ ใหม่ ซึ่ ง แต่ ง ขึ้ น ในสมั ย ราชวงศ์ ซ่ ง เหนื อ (Northern Song Dynasty ค.ศ. 960—1127)
นอกจากนั้นยังวิเคราะห์หนังสือและข้อมูล ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพผู้หญิงทางด้านการเมืองในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น
ซึ่งเป็นหลักฐานชั้นรอง
ผลการวิจัย
ในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น ที่มีการเปิดกว้างของสังคม ทาให้ผู้หญิงจานวนมากได้แสดงความสามารถของตัวเองบน
เวทีการเมือง ในจานวนนั้นไม่เพียงแต่รวมผู้หญิงในราชวัง ซึ่งได้แก่ จักรพรรดินี องศ์หญิงและผู้หญิงที่ได้รับตาแหน่งจากฮ่องเต้
ซึ่งมีหน้าที่ในพระราชวัง ผู้หญิงที่มีฐานะทางครอบครัวดี เช่น ภรรยาของขุนนางในตาแหน่งสูง ยังรวมผู้หญิงสามัญชนธรรมดา
ซึ่งได้แก่ผู้หญิงชาวนากับผู้หญิงที่ถือศีลบาเพ็ญตน เป็นต้น
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1. การเข้าร่วมการเมืองของผู้หญิงชนชั้นสูง
เนื่องจากจักรพรรดินี นางสนมและองค์หญิงพักอาศัยอยู่ในราชวังตลอด ได้ร่วมใช้ชีวิตกับจักรพรรดิจึงทาให้ผู้หญิง
กลุ่มนี้ใกล้ชิดกับการเมืองมากที่สุด ด้วยการเปิดกว้างของสังคมราชวงศ์ถังตอนต้นและกฎระเบียบของราชวังไม่ค่อยเข้มงวด
จารีตประเพณีสาหรับผู้หญิงจึงค่อย ๆ หายไป และเปิดโอกาสให้ผู้หญิงสามารถเข้าร่วมการเมืองได้
ตัวอย่างผู้หญิงที่มีบทบาททางการเมืองอย่างโดดเด่นที่ถือว่าเป็นบุคคลสาคัญในประวัติศาสตร์จีนเริ่มจากคนแรก
คือจักรพรรดินีผู้ยิ่งใหญ่ พระนางบูเช็กเทียนเป็นผู้หญิงที่เข้าร่วมการเมืองจนประสบความสาเร็จและได้เป็นจักรพรรดิผู้หญิง
องค์แรกและองค์เดียวในประวัติศาสตร์จีน สมัยก่อนตามกฎมณเฑียรบาลจีนไม่อนุญาตให้ผหู้ ญิงสืบทอดตาแหน่งในราชบัลลังก์
แต่พระนางบูเช็กเทียนนั้นทรงตั้งใจที่จะล้มล้างประเพณีนี้ เมื่อพระนางได้ขึ้ นเป็นจักรพรรดิ พระนางดาเนินการต่าง ๆ เพื่อ
เตรียมตัวขึ้นครองราชย์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ผู้หญิงทาให้ผู้หญิงได้รับการยอมรับจากสังคม ใน ค.ศ. 656 หลังจากพระ
นางขึ้นเป็นจักรพรรดินี พระนางได้ริเริ่ม สิ่งใหม่ ๆ มากมาย เช่น พระนางเป็นผู้จัดพิธีการบูชาเทพหนอนไหม โดยให้ผู้หญิงที่
ได้รับเกียรติยศทั้งหมดเข้าร่วมพิธี พระนางส่งเสริมให้ผู้หญิงทั้งหลายเลี้ยงหนอนไหมและนาไหมมาทอผ้า ทาให้ผู้หญิงมีหน้าที่
รับผิดชอบของตัวเอง จารีตประเพณีนี้ได้บันทึกในหนังสือชื่อว่า จารีตประเพณีของราชวงศ์โจว (Zhou Li) ว่า พิธีการบูชาเทพ
หนอนไหมเป็นพิธีระดับประเทศซึ่งจักรพรรดินีเป็นผู้จัดขึ้น ในสมัยจีนโบราณเชื่อว่า ประชาชนที่ได้รับรู้วิธีการเลี้ยงหนอนไหม
และวิธีการทอผ้าซึ่งได้รับการสั่งสอนจากเทพหนอนไหม ดังนั้น เทพหนอนไหมมีความสาคัญสาหรับประชาชน เพื่อตอบแทน
เทพหนอนไหมและส่งเสริมผู้หญิงทอผ้าจึงจัดพิธีการบูชานี้ขึ้นมา
ตลอดสมัยราชวงศ์ถังได้จัดพิธีการบูชาเทพหนอนไหมทั้งหมดแปดครั้ง โดยพระนางบูเช็กเทียนเป็นผู้จัด จานวน 4
ครั้ง การจัดพิธีการบูชาเทพหนอนไหมบ่อยครั้งของพระนางบูเช็กเทียนเป็นเสมือนการประกาศให้ทั่วประเทศทราบว่าพระนาง
เป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่ง มีความสามารถเป็นผู้นา ไม่ใช่แค่เป็นภรรยาหรือมารดาที่อยู่ในราชวังเท่านั้น อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่า
พระนางพยายามสร้างภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่ขยันหมั่นเพียรขึ้นมาเพื่อได้รับการยกย่องจากสังคม ใน ค.ศ.655 เมื่อพระนาง
ขึ้นเป็นจักรพรรดินีได้ไม่นาน พระนางเริ่มเรียกร้องให้ขุนนางทั้งหลายกับหัวหน้าชาวเผ่าต่าง ๆ มาเข้าเฝ้าที่ประตูซู่หยี่เหมิน
(Suyi Men) อีกทั้งเรียกร้องให้ผู้หญิงที่ได้รับเกียรติยศซึ่งหมายถึงองค์หญิง นางสนมและภรรยาขุนนางระดับสูงทั้งหลายมาเข้า
เฝ้าเช่นกัน การกระทานี้แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงได้รับเกียรติยศมีสิทธิเท่าเทียมกับขุนนางมาเข้าเฝ้าจักรพรรดินีพร้อมกันได้ ต่อมา
พระนางบูเช็กเทียนยังได้กาหนดพิธีขึ้นมาใหม่ว่าในเทศกาลสาคัญ เช่น เทศกาลเข้าร่วมดดูหนาวกับเทศกาลปีใหม่ ขุนนางกับ
ผู้หญิงที่ได้รับเกียรติยศซึ่งหมายถึงองค์หญิง นางสนมและภรรยาขุนนางระดับสูงทั้งหมดต้องมาถวายพระพรจักรพรรดินี7
ตามคาสันนิษฐานของนักประวัติศาสตร์นามเฉินรั่วสุ่ย (Chen Ruoshui) ว่า ค.ศ. 662 พระนางบูเช็กเทียนยังได้
เปลี่ยนชื่อตาแหน่งต่าง ๆ ของผู้หญิงในราชวัง ซึ่งรวมถึงนางสนมกับหญิงรับใช้ราชสานักฝ่ายในขึ้นใหม่เพื่อให้ผู้หญิงในราชวังมี
บทบาทหน้า ที่ม ากขึ้ นในราชวั ง เช่น นางสนมในสมัย ราชวงศ์ถั งแบ่ง เป็น แปดระดับ นางสนมอั นดั บแรกเรีย กว่า ฟูเ หริ น
(Fu Ren) ซึ่งเป็นชื่อเฉพาะผู้หญิง พระนางได้เปลี่ยนเป็นจั้นเต๋อ (Zan De) ซึ่งเป็นชื่อเฉพาะผู้ชาย หมายความว่านางสนม
อันดับแรกเป็นคู่ครองของจักรพรรดิต้องเป็นผู้หญิงที่มีคุณธรรมจริยธรรมเท่าเทียมกับจักรพรรดิ นางสนมอันดับที่สองชื่อจิ่วผิง
(Jiu Pin) เป็นชื่อเฉพาะผู้หญิง พระนางได้เปลี่ยนชื่อเป็นซวนหยี (Xuan Yi) ซึ่งเป็นชื่อเฉพาะผู้ชาย หมายความว่าสืบทอดและ
เผยแพร่ความศักดิ์ศรีของจักรพรรดิ ต่อมานางสนมที่ชื่อว่าเหม่ยเหริน (Mei Ren) ซึ่งเป็นนางสนมอันดับที่สี่ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
เฉิงจื้อ (Cheng Zhi) หมายความว่า ต้องรับและทาตามคาสั่งจากจักรพรรดิ และนางสนมอันดับที่ห้าชื่อไฉเหริน (Cai Ren) ได้
เปลี่ยนชื่อเป็นเว่ยเซียน (Wei Xian) หมายความว่าเป็นผู้พิทักษ์ซึ่งเปรียบเหมือนเทวดา ส่วนหญิงรับใช้ราชสานักฝ่ายในระดับที่
หกถึงระดับที่เก้ามีชื่อใหม่ว่าเป็นยามของจักรพรรดิ 8 การเปลี่ยนชื่อดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า พระนางบูเช็กเทียนต้องการให้
ผู้หญิงของราชสานักฝ่ายในไม่เพียงแต่เป็นภรรยาและคนรับใช้ที่ดูแลจักรพรรดิเท่านั้น แต่ยังต้องรับผิดชอบหน้าที่อื่น ๆ ซึ่งเป็น
ผู้ช่วยของจักรพรรดิเหมือนผู้ชายอีกด้วย การกระทาเหล่านี้เป็นการปูทางของพระนางบูเช็กเทียนก่อนขึ้นครองราชย์
7
8

Chen Ruoshui. (2009). Shadowed Landscapes Women’s Culture and Family Life in Tang China. pp. 167-183.
Chen Ruoshui. (2009). op. cit. pp. 171-173.
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ถ้าเทียบกับการจัดพิธีการบูชาเทพหนอนไหมกับการเปลี่ยนชื่อของนางสนมและคนรับใช้ราชสานักฝ่ายใน เรื่องถัดไป
จะยิ่งแสดงให้เห็นว่าพระนางบูเช็กเทียนมีความต้องการที่ จะเข้าร่วมการเมืองเหมือนผู้ชาย ใน ค.ศ. 665 พระนางบูเช็กเทียน
เรียกร้องจะเข้าร่วมพิธีเฟิงซ่าน (Feng Shan Li) เพื่อแสดงอานาจของตัวเองในการเมืองเท่าเทียมกับผู้ชาย พิธีเฟิงซ่านเป็นพิธี
ระดับประเทศที่ยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสาหรับจักรพรรดิ ผู้หญิงไม่มีสิทธิเข้าร่วมพิธีนี้ มีแต่จักรพรรดิกับขุนนางระดับสูงเข้า
ร่วมได้ คาว่าเฟิง หมายความว่าการบูชาท้องฟ้าเบื้องบน คาว่าซ่าน หมายความว่าการบูชาพื้นแผ่นดิน พิธีนี้จะจัดที่ภูเขาไท่ซาน
(Mount Taishan) ซึ่งตั้งอยู่ที่มณฑลซานตงในปัจจุบัน (Shandong Province) ในสมัยโบราณเชื่อว่าภูเขาไท่ซานเป็นภูเขา
สูงสุด การที่พระนางบูเช็กเทียนเรียกร้องอยากเข้าร่วมพิธีนี้ได้รับความเห็นด้วยจากจักรพรรดิถังเกาจง ตามประเพณี ผู้ถวาย
การบูชาลาดับต้นของการบูชาท้องฟ้าเบื้องบนและพื้นแผ่นดิ นคือจักรพรรดิ ผู้ถวายการบูชาลาดับที่สองและผู้ถวายลาดับการ
บูชาสุดท้ายของการบูชาท้องฟ้าเบื้องบนกับพื้นแผ่นดินคือขุนนางลาดับสูง แต่พระนางเห็นว่าผู้ถวายการบูชาลาดับที่สองและ
ผู้ถวายการบูชาลาดับสุดท้ายไม่ควรเป็นขุนนางลาดับสูง แต่ควรเป็นจักรพรรดินีกับผู้หญิงที่มีเกียรติยศ การกระทาของพระนาง
นี้เพื่อแสดงว่าตัวเองกับผู้หญิง ต่าง ๆ สามารถมีอานาจเท่าเทียมกับผู้ชายซึ่งก่อนสมัยราชวงศ์ถัง การที่มีผู้หญิงเข้าร่วมพิธี
เฟิงซ่านไม่เคยเกิดขึ้น9
หลังจากพระนางบูเช็กเทียนได้ขึ้นเป็นจักรพรรดินีของจักรพรรดิถังเกาจง สุขภาพร่างกายของจักรพรรดิไม่แข็งแรงนัก
จักรพรรดิถังเกาจงจึงมอบภาระหน้าที่ให้กับจักรพรรดินีพระนางบูเช็กเทียนให้ช่วยการตัดสินเรื่องการเมือง ด้วยความที่พระ
นางเป็นคนเฉลียวฉลาด มีสติปัญญาและชอบอ่านหนังสือตั้งแต่เด็ก ทาให้พระนางมีความสามารถในการบริหารประเทศได้เป็น
อย่างดี ความคิดที่บริหารประเทศส่วนใหญ่สอดคล้องกับความคิดของจักรพรรดิถังเกาจง พระนางจึงได้รับความเชื่อถือจาก
จักรพรรดิถังเกาจงมาก ทุกครั้งที่จักรพรรดิถังเกาจงว่าราชการและต้องตัดสินเรื่องการเมืองต่อหน้าขุนนางต่าง ๆ พระนางจะ
คอยช่วยให้ความคิดเห็นอยู่เบื้องหลังโดยใช้ม่านกั้นไว้ตลอด ค.ศ. 683 จักรพรรดิถังเกาจงสวรรคต พระราชโอรสองค์ที่สามขึ้น
ครองราชย์ซึ่งคือจักรพรรดิถังจงจง (Emperor Tang Zhongzong ค.ศ. 656-710) แต่เวลาแค่ผ่านไปสองเดือน พระนาง
เรียกร้องให้จักรพรรดิถังจงจงสละตาแหน่งจักรพรรดิ และเนรเทศครอบครัวถังจงจงไปยังที่แสนไกล ค.ศ. 690 ขณะที่พระนาง
บูเช็กเทียนมีพระชนม์หกสิบเจ็ดพรรษา พระนางได้ทรงดาเนินการขั้นสุดท้ายในการขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิและเปลี่ยน
ราชวงศ์ถังเป็นราชวงศ์โจว อีกทั้งตั้งชื่อตัวเองใหม่ว่า จ้าว (Zhao) ซึ่งเปรียบเหมือนว่าพระนางเองเหมือนดวงอาทิตย์และดวง
จันทร์ที่ส่องแสงสว่างไปทั่วโลก ในช่วงเวลาของการปกครองของพระนางบูเช็กเทียน พระนางได้ดาเนินนโยบายต่าง ๆ เพื่อการ
พัฒนาของประเทศไว้มากมาย เช่น ด้านการเมือง พระนางทรงเปิดโอกาสให้ผู้คนสามารถออกความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวาง
และให้ความสนใจในเรื่องการรับฟังความคิดเห็น อีกทั้งพระนางบูเช็กเทียนได้พัฒนาระบบการสอบคัดเลือกขุนนางเคอจวี่ให้มี
ความสมบูรณ์ขึ้น และเพิ่มจานวนคนที่รับตาแหน่งข้าราชการ ด้านเศรษฐกิจ พระนางได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาการ
เกษตร หัตถกรรมและดาเนินนโยบายให้ลดความเข้มงวดของการใช้แรงงานและการเก็บภาษีให้เบาลงเพื่อให้ประชาชนได้
ผ่อนคลาย นอกจากนี้ พระนางเป็นผู้ที่กุมอานาจขั้นสูงสุด ใน ค.ศ.696 พระนางในฐานะจักรพรรดิจัดพิธีเฟิงซ่าน พิธีเฟิงซ่าน
ครั้ งนี้ ไ ม่ ไ ด้ จั ด ที่ ภู เ ขาไท่ ซ าน แต่ จั ด ที่ ภู เ ขาซงซาน (Mount Songshan) ซึ่ งตั้ ง อยู่ ที่ ม ณฑลเหอหนั น ในปั จ จุ บั น (Henan
Province) และมีผู้หญิงจานวนมากเป็นผู้เข้าร่วม พิธีครั้งนี้พระนางเป็นผู้ถวายบูชาลาดับต้นซึ่งไม่เคยมีผู้หญิงเป็นผู้ถวายมา
ก่อน พระนางบูเช็กเทียนต้องการแสดงให้เหล่าขุนนางเห็นว่าผู้หญิงมีสิทธิจัดพิธีเฟิงซ่านและมีสิทธิเข้าร่วมพิธีได้10
การกระทาเหล่านี้ของพระนางบูเช็กเทียนตั้งแต่จัดพิธีการบูชาหนอนไหมถึงการจัดพิธีเฟิงซ่านเป็นการสร้างภาพลักษณ์
ของผู้หญิงให้ดีและพยายามให้ผู้หญิงได้รับความยกย่องจากสังคม ซึ่งเป็นสิ่งทีพ่ ระนางได้ทาก่อนขึ้นครองราชย์ เมื่อพระนางขึ้น
ครองราชย์แล้วและเป็นผู้ที่มีอานาจสูงสุด จึงดาเนินนโยบายต่าง ๆ เพื่อพัฒนาประเทศอีกมากมาย พระนางบูเช็กเทียนเป็นผู้
เริ่มต้ นที่ท าให้ ผู้หญิ งได้ เข้าร่ วมการเมืองโดยตรง ต่อมามีผู้ หญิงอีกมากมายที่อ ยากเป็น เหมื อนพระนางบูเ ช็กเทียน เช่ น
9

Xie Shengming; ＆ Huang Liping. editors. (2004a). The Old Book of Tang China (Volume1). pp. 218-240.
Xie Shengming; ＆ Huang Liping. editors. (2004c). The New Book of Tang China (Volume1). pp. 495-518.

10

- ประวัติศาสตร์และปรัชญา -

384

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8

จักรพรรดินีเหว่ย ซึ่งเป็นลูกสะใภ้พระนางบูเช็กเทียน องค์หญิงอันเล่อ (Princess Anle ค.ศ. 684-710) ซึ่งเป็นหลานสาวของ
พระนางบูเช็กเทียน และองค์หญิงไท่ผิง ซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระนางบูเช็กเทียน เป็นต้น
จักรพรรดินี เหว่ย เป็ นภรรยาของจักรพรรดิถั งจงจง ใน ค.ศ. 705 พระนางบูเช็กเที ยนถู กบั งคั บให้สละตาแหน่ ง
จักรพรรดิ ให้จักรพรรดิถังจงจงได้ขึ้นครองราชย์อีกครั้ง หลังจากจักรพรรดิถังจงจงได้ขึ้นครองราชย์ จักรพรรดินีเหว่ยได้ทาการ
เลียนแบบการกระทาที่เตรียมตัวก่อนขึ้นครองราชย์ของพระนางบูเช็กเทียนทันที เช่น เมื่อจักรพรรดิถังจงจงว่าราชการและต้อง
ตัดสินเรื่องการเมืองต่อหน้าขุนนาง จักรพรรดินีเหว่ยจะนั่งข้างหลังช่วยตัดสินด้วยโดยมีม่านกั้นไว้ สาเหตุที่ถังจงจงปล่อยให้
จักรพรรดิ นีเหว่ยเข้าร่วมการเมือง ผู้วิจัยเห็นว่า ข้อแรก พระนางบูเช็กเทียนเป็นตัวอย่างที่เข้าร่วมการเมืองจึงทาให้ผู้หญิงรุ่น
ต่อมาเข้าร่วมการเมืองบ้าง ข้อสอง อุปนิสัยของจักรพรรดินีเหว่ยเป็นอุปนิสัยของชาวเผ่าเหนือซึ่งเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งและกล้า
หาญทาให้กล้าที่จะแสดงความสามารถของตนเองออกมา ข้อสาม อุปนิสัยของถังจงจงเป็นคนอ่อนแอและไม่มีความสามารถ
ทางด้านการเมือง เมื่อช่วงเวลาที่เนรเทศได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับภรรยา ภรรยาอยู่ข้าง ๆ และให้กาลังใจตลอดถังจงจงจึงสาบานว่า
ถ้าวันข้างหน้าได้ขึ้ นครองราชย์อีก จะให้ภรรยาเข้าร่วมการเมืองบริ หารประเทศด้วยกันเพื่ อเป็นสิ่งตอบแทนให้แก่ภรรยา
นอกจากนี้ จักรพรรดินีเหว่ยยังขอเรียกร้องให้ผู้ชายอายุยี่สิบสามมีสิทธิการเกณฑ์ทหาร อายุห้าสิบเก้าไม่ต้องไปเกณฑ์ทหาร
จักรพรรดินีเหว่ยพยายามลดภาระของประชาชนให้เบาลง และพยายามสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของผู้หญิงขึ้นมาเพื่อรับการยกย่อง
จากประชาชน11
จัก รพรรดินี เหว่ย ได้ ขยายอิท ธิพ ลในการเมื องของตั วเอง โดยร่ วมมือ กับ หลานของพระนางบู เช็ กเทีย นที่ ชื่อ ว่ า
หวู่ซานซือ (Wu Sansi ค.ศ. 649-707) อิทธิพลของกลุ่มตระกูลเหว่ยกับอิทธิพลของกลุ่มตระกูลหวู่ร่วมมือกันกลายเป็น
อิทธิพลที่ยิ่งใหญ่ในการควบคุมการเมืองจึงทาให้กลุ่มขุนนางเก่าที่รักษาอิทธิพลตระกูลหลี่ ของราชวงศ์ถังถูกทาลาย หลังจาก
จักรพรรดิถังจงจงสวรรคต จักรพรรดินีเหว่ยแอบให้พระราชเลขานุการซั่งกวนหว่านเออร์ (Shangguan Wan’er ค.ศ. 664710) ทาพินัยกรรมปลอมของจักรพรรดิถังจงจงขึ้นมา ระบุว่าตาแหน่งจักรพรรดิยกให้พระราชโอรสองค์เล็ก ซึ่งมีอายุแค่สิบหก
ชันษาและให้จักรพรรดินีเหว่ยเป็นผู้ปรึกษาการเมือง จักรพรรดินีเหว่ยแอบทาพินัยกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองกลายเป็นผู้มีสิทธิ
เป็นผู้ช่วยการเมืองโดยที่ตัวเองไม่ได้แย่งชิงอานาจมาจากใคร ต่อมาจักรพรรดินีเหว่ยได้ดาเนินการใน 5 เรื่อง เพื่อเตรียมตัวขึ้น
ครองราชย์ เรื่องแรก ส่งทหารไปเพื่อป้องกันพระราชโอรสองค์โตชื่อว่าหลี่ฉงฝู (Li Chongfu ค.ศ. 680-710) จะทารัฐประหาร
เพื่อแย่งชิงอานาจของน้องชาย เรื่องที่สอง ในสมัยราชวงศ์ถังมีเมืองหลวงตะวันตกซึ่งคือเมืองฉางอานกับเมื องหลวงตะวันออก
ซึ่งคือเมืองลั่วหยาง เมืองหลวงสองเมืองนี้ต่างมีกลุ่มอิทธิพลของชนชั้นปกครองควบคุมอยู่ จักรพรรดินีเหว่ยได้ส่งอัครเสนาบดี
สองคนไปเมืองหลวงตะวันออกซึ่งคือเมืองลั่วหยาง เพื่อทาให้สถานการณ์ของเมืองลั่วหยางมั่นคงมากขึ้น เพื่อป้องกันการเกิด
ความวุ่นวายต่อเมืองฉางอาน เรื่องที่สาม ปลอบใจพวกตระกูลหลี่ เมื่อจักรพรรดินีเหว่ยขึ้นควบคุมอานาจได้ทาลายผลประโยชน์
ของตระกูลหลี่ จักรพรรดินีเหว่ยจึงให้เกียรติยศแก่ตระกูลหลี่ เรื่องที่สี่ ควบคุมราชสานักและพยายามที่จะได้รับการสนับสนุน
จากขุนนางทั้งหลาย เรื่องที่ห้า ควบคุมทหาร จักรพรรดินีเหว่ยได้มอบอานาจให้ญาติพี่น้องของตัวเองเพื่อควบคุมทหาร12 ไม่ว่า
การเตรียมตัวที่ขึ้นครองราชย์ของจักรพรรดินีเหว่ยจะสมบูรณ์ แค่ไหน แต่ใน ค.ศ. 710 องค์หญิงไท่ผิงกับองค์ชายหลี่หลงจีซึ่ง
คือจักรพรรดิถังเสวียนจง (Emperor Tang Xuanzong) ร่วมมือทารัฐประหารขึ้นมา ทาให้จักรพรรดินีเหว่ยถูกประหารชีวิต13
จักรพรรดิใหม่ถูกบังคับเรียกคืนตาแหน่ง การขึ้นครองราชย์ของจักรพรรดินีเหว่ยประสบความล้มเหลว เนื่องจากจักรพรรดินี
เหว่ยขาดประสบการณ์ทางด้านการเมือง อีกทั้งเนื่องจากพระนางบูเช็กเทียนประสบความสาเร็จได้ ขึ้นครองราชย์มาก่อน
ดังนั้น ตระกูลหลี่จึงได้เรียนรู้บทเรียนและยิ่งป้องกันไม่ให้ผู้หญิงได้เข้าร่วมในการเมืองอีก จึงทาให้จักรพรรดินีเหว่ยเกิดความ
ล้มเหลว แต่อย่างไรก็ตาม จักรพรรดินีเหว่ยเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่กล้าล้มล้างความคิดที่กั้นผู้หญิงไว้นอกการเมือง

11

Xie Shengming; ＆ Huang Liping. editors. (2004a). op. cit. pp. 246-253.
Meng Man. (2016). Princess Taiping and Her Times. pp. 421-429.
13
Xie Shengming; ＆ Huang Liping. editors. (2004c). op. cit. p. 608.
12
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องค์หญิงอันเล่อเป็นพระราชธิดาองค์เล็กของจักรพรรดินีเหว่ยกับจักรพรรดิถังจงจง องค์หญิงอันเล่อเกิดในช่วงเวลา
จักรพรรดิถังจงจงถูกเนรเทศ จักรพรรดินีเหว่ยกับจักรพรรดิถังจงจงรัก และตามใจองค์หญิงอันเล่อมาก ทาให้องค์หญิงอันเล่อ
เป็นองค์หญิงที่เอาแต่ใจ เย่อหยิ่ง และฟุ่มเฟือย องค์หญิงอันเล่อมีความทะเยอทะยานที่อยากเป็นจักรพรรดิเหมือนพระนาง
บูเช็กเทียน เพื่อขยายอิทธิพลทางการเมืองของตัวเอง องค์หญิงอันเล่อขายตาแหน่งให้แก่ผู้ที่สนับสนุน ผู้ที่รับตาแหน่งที่ต่ากว่า
อัครเสนาบดีส่วนใหญ่มาจากองค์หญิงอันเล่อ พระราชโองการที่องค์หญิงอันเล่อเขียนเสร็จและให้จักรพรรดิถังจงจงเซ็นชื่อ
จักรพรรดิถังจงจงยิ้มแล้วเซ็นชื่อโดยไม่ได้ตรวจเนื้อหาว่าเหมาะสมสถานการณ์ทางการเมืองหรือไม่ใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งองค์หญิง
อันเล่อยังเรียกร้องให้จักรพรรดิถังจงจงเรียกคืนตาแหน่งองค์รัชทายาทจากองค์ชายหลี่ฉงจู้น (Li Chongjun ?-ค.ศ. 707) และ
แต่งตั้งตัวเองเป็นองค์รัชทายาทเพื่อสืบทอดตาแหน่งจักรพรรดิต่อไป การขอแต่งตั้งองค์หญิงเป็นองค์รัชทายาทไม่เคยเกิดขึ้นมา
ก่อน องค์หญิงอันเล่อเป็นองค์หญิงองค์แรกที่ขอแต่งตั้งตัวเองขึ้นเป็นองค์รัชทายาทในประวัติศาสตร์จี น องค์หญิงอันเล่อเคย
กล่าวว่า พระนางบูเช็กเทียนเป็นจักรพรรดิได้ ข้าพเจ้าเป็นองค์หญิง จะเป็นองค์รัชทายาทที่สืบตาแหน่งจักรพรรดิไม่ได้หรอ
แม้ว่าจักรพรรดิถังจงจงทรงโปรดพระราชธิดาของพระองค์เองมากเพียงใด แต่พระองค์ไม่เห็นด้วยกับเรื่องการขอแต่งตั้งองค์
หญิงเป็นองค์รัชทายาท ทั้งยังโดนแรงกดดันความไม่เหมาะสมต่าง ๆ นานาจากบรรดาขุนนางทั้งหลาย ต่อมาหลังจากที่
จักรพรรดิถังจงจงสวรรคต ค.ศ.710 องค์หญิงไท่ผิงกับองค์ชายหลี่หลงจีซึ่งคือจักรพรรดิถังเสวียนจงร่วมมือทารัฐประหารขึ้นจึง
ทาให้องค์หญิงอันเล่อถูกประหารชีวิต14
องค์หญิงไท่ผิง เป็นพระราชธิดาของพระนางบูเช็กเทียนกับจักรพรรดิถังเกาจง เป็นน้องสาวของจักรพรรดิถังจงจง
อุปนิสัยขององค์หญิงไท่ผิงเหมือนมารดาพระนางบูเช็กเทียน องค์หญิงไท่ผิงมีความเฉลียวฉลาดและสติปัญญาทางการเมือง จึง
ได้รับความรักจากพระนางบูเช็กเทียน ในสมัยของพระนางบูเช็กเทียน องค์หญิงไท่ผิงได้เข้าร่วมการเมืองโดยได้รับอนุญาตจาก
พระมารดา เมื่อพระนางบูเช็กเทียนต้องตัดสินเรื่องการเมืองก็มักจะปรึกษากับพระราชธิดาองค์หญิงไท่ผิง ต่อมาองค์หญิงไท่ผิง
ช่วยพระมารดาพระนางบูเช็กเทียนปราบปรามอิทธิพลของขุนนางชื่อว่าหลัยจู้นเฉิน (Lai Junchen ค.ศ. 651-697) แม้ว่าการ
สมรสขององค์หญิงไท่ผิงรอบที่สองที่สมรสกับหวู่โยวจี้ (Wu Youji ค.ศ. 663-712) ซึ่งเป็นญาติของพระนางบูเช็กเทียน องค์
หญิงไท่ผิงกลายเป็นลูกสะใภ้ของครอบครัวตระกูลหวู่ แต่ทางด้านการเมืององค์หญิงไท่ผิงสนับสนุนตระกูลหลี่ซึ่งคือตระกู ล
ตัวเอง ต่อมาใน ค.ศ.705 ขุนนางที่สนับสนุนตระกูลหลี่และอัครเสนาบดีชื่อว่าจางเจี้ยนจือ (Zhang Jianzhi ค.ศ. 625-706)
ได้ร่วมมือกับองค์หญิงไท่ผิงทารัฐประหารขึ้นเพื่อต่อต้านอานาจของพระนางบูเช็กเทียนซึ่งคือพระมารดาขององค์หญิง และ
สนับสนุน พระเชษฐาองค์ที่ส ามนามหลี่เสี่ ยน (Li Xian ค.ศ. 656-710) ซึ่งคื อจัก รพรรดิถั งจงจงขึ้ นครองราชย์ หลั งจาก
จัก รพรรดิ ถั งจงจงได้ขึ้ น ครองราชย์ อี กครั้ ง อิ ทธิ พ ลทางการเมือ งขององค์ หญิ งไท่ ผิ ง ได้ ขยายมากขึ้ น ด้ ว ยสถานการณ์ ที่
จักรพรรดินีเหว่ยกับองค์หญิงอันเล่อมีเป้าหมายที่จะแย่งชิงอานาจ องค์หญิงไท่ผิงเป็นผู้ที่สนับสนุนตระกูลหลี่ได้ร่วมมือกับ องค์
ชายหลี่หลงจีที่เป็นหลานขององค์ หญิงไท่ผิงซึ่งต่อมาคื อจักรพรรดิ ถังเสวียนจงทารัฐประหารขึ้นเพื่อต่อต้านอิทธิพลทาง
การเมืองของจักรพรรดินีเหว่ยและองค์หญิงอันเล่อและสนับสนุนหลี่ต้าน (Li Dan ค.ศ. 662-716) ซึ่งเป็นพระเชษฐาองค์ที่สี่
ขององค์ห ญิงไท่ ผิง และเป็น พระบิ ดาขององค์ชายหลี่ หลงจี สุ ดท้ ายพระบิ ดาขององค์ชายหลี่ หลงจี ได้ ขึ้น ครองราชย์ เป็ น
จักรพรรดิถังรุ่ยจง (Emperor Ruizong) จักรพรรดิในลาดับต่อมา15
หลังจากถังรุ่ยจงขึ้นครองราชย์ องค์หญิงไท่ผิงยิ่งมีอานาจมากขึ้น เมื่อขุนนางมีเรื่องการเมืองจะปรึกษากับจักรพรรดิ
ถังรุ่ยจง จักรพรรดิถังรุ่ยจงตรัสว่าเรื่องการเมืองได้ปรึกษากับองค์หญิงไท่ผิงมาก่อนหรือยัง แสดงให้เห็นว่าก่อนขุนนางจะ
ปรึกษาเรื่องการเมืองกับจักรพรรดิถังรุ่ยจงต้องปรึกษากับองค์หญิงไท่ผิงก่อน ขุนนางส่วนใหญ่ในราชสานัก จะเชื่อฟังและทา
ตามคาสั่งขององค์หญิงไท่ผิง ด้วยการขยายอานาจขององค์หญิงไท่ผิงได้คุกคามต่อผลประโยชน์ของหลานชายหลี่หลงจี
ความขัดแย้งระหว่างองค์หญิงไท่ผิงกับหลานชายหลี่หลงจีนับวันยิ่งรุนแรงมากขึ้น ต่อมาจักรพรรดิถังรุ่ยจงสละราชบัลลังค์
ให้แก่พระราชโอรสนามว่าหลี่หลงจีซึ่งคือจักรพรรดิถังเสวียนจง จักรพรรดิถังเสวียนจงทนไม่ได้ที่อานาจขององค์ห ญิงไท่ผิง
14
15

Xie Shengming; ＆ Huang Liping. editors. (2004d). The New Book of Tang China (Volume2). p. 10.
Xie Shengming; ＆ Huang Liping. editors. (2004d). op. cit. pp. 8-9.
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ถูกขยายมากขึ้นไปเรื่อย ๆ พระองค์จึงวางแผนปราบปรามอานาจขององค์หญิงไท่ผิง ค.ศ. 713 จักรพรรดิถังเสวียนจงได้
ดาเนินการวางแผนควบคุมอานาจขององค์หญิงไท่ผิงและในที่สุดองค์หญิงไท่ผิงก็ถูกประหารชีวิต หลังจากอานาจขององค์หญิง
ไท่ผิงถูกปราบปรามเป็นการสิ้นสุดของผู้หญิงในราชวังที่เข้าร่วมการเมืองโดยตรง16
นอกจากกลุ่มผู้หญิงในราชวังที่แย่งชิงอานาจในการเมืองทางตรงดังกล่าวแล้ว ยังมีกลุ่มผู้หญิงที่เป็นสมาชิกของพระ
ราชวงศ์ที่มีส่วนร่วมของการเมืองทางอ้อม แม้ว่าจะไม่ได้แย่งชิงอานาจจนทาให้เกิดความวุ่นวายทางการเมือง แต่ผู้หญิงกลุ่มนี้
ถือว่าเป็นผู้ช่วยที่ดีของจักรพรรดิในการบริหารการเมือง เช่น จักรพรรดินีจ่างซุน (Empress Zhangsun ค.ศ. 601-636) เป็น
จักรพรรดินีที่ได้รับความนับถือและความยกย่องในประวัติศาสตร์จีน จักรพรรดินีจ่างซุนเกิดในครอบครัวตระกูลสูง รักการอ่าน
หนังสือตั้งแต่เด็ก เมื่ออายุสิบสามก็สมรสกับหลี่ซื่อหมิง (Li Shiming ค.ศ. 598-649) ซึ่งคือจักรพรรดิถังไท่จง ก่ อนหลี่ซื่อหมิง
ขึ้นครองราชย์ หลี่ซื่อหมิงมีเป้าหมายจะวางแผนทารัฐประหารขึ้นที่ประตูเสวียนหวู่เหมิน (Xuanwu Men) เพื่อแย่งชิงอานาจ
กับองค์รัชทายาทชื่อว่าหลี่เจี้ยนเฉิง (Li Jiancheng ค.ศ. 589-626) ในช่วงเวลานี้ จักรพรรดินีจ่างซุนได้ไปเยี่ยมเยืยนทหาร
และให้กาลังใจทหารเพื่อช่วยหลี่ซื่อหมิงได้ความสาเร็จจากรัฐประหาร หลังจากหลี่ซื่อหมิงขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิถังไท่จง
ก็ได้ป รึกษาเรื่ องการเมืองกับจั กรพรรดิ นีจ่า งซุน ตลอด จั กรพรรดิ นีจ่า งซุน ตักเตือนพระองค์ ตลอดว่า อย่า ลืมบทเรี ยนใน
ประวัติศาสตร์ที่ใช้ญาติพี่น้องของครอบครัวฝ่ายภรรยาเป็นขุนนางระดับสูงไม่งั้นจะเกิดความวุ่นวาย อีกทั้งจักรพรรดินีจ่างซุน
ยังกล้าแสดงความคิดเห็นของตัวเองต่อการเมือง เช่น เมื่อขุนนางเว่ยเจิง (Wei Zheng ค.ศ. 580-643) แสดงความคิดเห็นโดย
พูดอย่างตรงไปตรงมาต่อหน้าจักรพรรดิถังไท่จง พระองค์ทรงโกรธมากจนอยากประหารชีวิตเว่ยเจิง แต่หลังจากจักรพรรดินี
จ่างซุนได้ทราบเรื่องนี้ รีบไปเปลี่ยนชุดพิธีกรรมออกมาและแสดงความยินดีกับ จักรพรรดิว่าถ้าพระองค์ไม่ใช่เป็นจักรพรรดิที่มี
ความเมตตากรุณา ขุนนางคงไม่กล้าแสดงความคิดเห็นของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาต่อหน้าพระองค์ จักรพรรดิทรงพอใจกับ
ความคิดเห็นของจักรพรรดินีจ่างซุนเป็นอย่างมาก และก่อนจักรพรรดินีจ่างซุนสวรรคตยังไม่ลืมตักเตือนจักรพรรดิว่าอย่า
ทอดทิ้งขุนนางเก่านามว่าฝางเสวียนหลิง (Fang Xuanling ค.ศ. 579-648) เขาเป็นขุนนางที่ซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อประเทศชาติ
เนื่องจากจักรพรรดินีจ่างซุนเป็นผู้ช่วยที่ดีในการบริหารการเมืองของจักรพรรดิ หลังจากจักรพรรดินีสวรรคต พระองค์ทรงตรัส
ด้วยความเศร้าโศกว่า ข้าพเจ้าขาดผู้ช่วยที่ดีตลอดไปแล้ว17
นอกจากนี้ จักรพรรดิถังไท่จงมีนางสนมคนหนึ่งชื่อสวี๋ฮุ่ย (Xu Hui ค.ศ. 627-650) เกิดในตระกูลชั้นสูง รักการอ่าน
หนังสือตั้งแต่เด็ก มีความเฉลียวฉลาดและสติปัญญาทางการเมือง อีกทั้งยังกล้าแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการเมืองโดยตรง
ต่อพระองค์ ในครั้งหนึ่งจักรพรรดิถังไท่จงเกณฑ์ทหารเพื่อ ทาสงครามต่อต้านชาวเผ่า และใช้แรงงานมากเกินไปสร้างพระ
ตาหนัก ทาให้ประชาชนเดือดร้อนมาก นางสนมสวี๋ฮุ่ยเห็นสถานการณ์แบบนี้จึงถวายคาร้องแก่จักรพรรดิถังไท่จง ให้พระองค์
อย่าลืมบทเรียนในประวัติศาสตร์ที่ประชาชนเดือดร้อนจนเกิดประท้วงชาวนาขึ้น หลังจากพระองค์อ่านคาร้องของนางสนมสวี๋
ฮุ่ยแล้ว ชื่นชมนางสนมสวี๋ฮุ่ยอย่างมาก18
องค์หญิงผิงหยางเจาหรือองค์หญิงผิงหยาง (Princess Pingyangzao หรือ Princess Pingyang ?-ค.ศ. 623) เป็น
พระราชธิดาองค์ที่สามของจักรพรรดิถังเกาจู่ หรือหลี่หยวน (Li Yuan ค.ศ. 566-635) ในช่วงต้นราชวงศ์ถังที่ดาเนินการ
ปราบปรามอานาจของผู้ปกครองเก่าคือราชวงศ์สุย หลี่หยวนมีเป้าหมายวางแผนซ่องสุมกาลังที่เมืองจิ้นหยาง (Jinyang City)
ซึ่งคือเมืองไท่หยวน (Taiyuan City) ของมณฑลซานซี (Shanxi Province) ในปัจจุบัน เมื่อราชบุตรเขยของหลี่หยวนไปช่วย
กองทัพที่เมืองจิ้นหยาง องค์หญิงผิงหยางเจาช่วยพระบิดาต่อต้านอานาจราชวงศ์สุย อีกทั้งองค์หญิงยังแต่งตัวเป็นผู้ชายแล้ว
กลับบ้านเกิดขายทรัพย์สินของครอบครัวทั้งหมด เอาเงินที่ได้มาไปช่วยประชาชนที่ยากจนลาบาก ประชาชนที่ได้รับความ
ช่วยเหลือจากองค์หญิงผิงหยางเจาขอบคุณองค์หญิงอย่างมาก เชื่อฟังและทาตามความต้องการขององค์หญิงทุกอย่าง องค์
หญิงผิงหยางเจาได้รับความนับถือจากประชาชน ในเวลาไม่นานได้รับสมัครทหารจานวนมาก เมื่อ พระบิดากับสามียกกองทัพ
16

Xie Shengming; ＆ Huang Liping. editors. (2004c). op. cit. pp. 523-525.
Xie Shengming; ＆ Huang Liping. editors. (2004a). op. cit. pp. 582-583.
18
Xie Shengming; ＆ Huang Liping. editors. (2004c). op. cit. p. 607.
17
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จากเมืองจิ้นหยางไปถึงเมืองฉางอาน ได้นัดพบกับกองทัพขององค์หญิงผิงหยางเจาจึงทาให้การต่อต้านอานาจราชวงศ์สุยได้
ประสบความสาเร็จจนใน ค.ศ. 618 หลี่หยวนได้ก่อตั้งราชวงศ์ถังขึ้นมา หลี่หยวนกลายเป็นจักรพรรดิถังเกาจู่ ใน ค.ศ. 623
เมื่อองค์หญิงผิงหยางเจาเสียชีวิต ตามคาสั่งของจักรพรรดิถังเกาจู่ งานศพขององค์หญิงแตกต่างจากงานศพของผู้หญิงคนอื่น
ซึ่งจัดงานศพแบบทหาร จักรพรรดิถังเกาจู่ตรัสว่า องค์ หญิงผิงหยางเจาเหมือนผู้ชายซึ่งเป็นทหารเคยช่วยข้าพเจ้าไปสู้รบที่
สนามรบ ดังนั้น จัดงานศพแบบทหาร เป็นการให้เกียรติกับนาง องค์หญิงผิงหยางเจาเป็นองค์หญิงองค์แรกที่จัดงานศพแบบ
ทหารในประวัติศาสตร์จีน19
นอกจากนี้ยังมีกลุ่มองค์หญิงพิเศษที่มีบทบาทสาคัญอย่างมากต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชาวเผ่ากับราช
สานักถัง ชนชั้นปกครองราชวงศ์ถังได้สืบทอดนโยบายเหอชิน (Heqin) ที่เริ่มต้นจากสมัยราชวงศ์ฮั่น (Han Dynasty 206 ปี
ก่อนคริสต์ศักราช - ค.ศ. 220) มาซึ่งคือนโยบายที่ส่งองค์หญิงสมรสกับหัวหน้าชาวเผ่าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชาว
เผ่ากับราชสานักถัง เนื่องจากราชวงศ์ถังมีความเจริญรุ่งเรือง ชาวเผ่ามักจะมารุกรานรอบ ๆ เขตชายแดนตลอด เพื่อสร้างความ
สงบเขตชายแดนด้วยหลักการที่ว่าชาวเผ่าทั้งหลายเป็นพี่น้องกั นกับราชสานักถัง จึงทาให้ผู้หญิงกลุ่มนี้ได้ปรากฏบนเวที
การเมือง เช่น ค.ศ. 640 องค์หญิงหงฮั่ว (Princess Honghua ค.ศ. 622-698) สมรสกับหัวหน้าเผ่าถู่หวี่หุน (Tuyuhun) ได้
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเผ่าถู่หวี่หุนกับราชสานักถัง 20 ค.ศ. 641 องค์หญิงเหวินเฉิง (Princess Wencheng ค.ศ. 625680) สมรสกับกษัตริย์ซองเซินกัมโป (Songtsen Gampo ค.ศ. 617-650) องค์หญิงเหวินเฉิงได้รับเกียรติอย่างสูงในพิธีการ
ต้อนรับ องค์หญิงเหวินเฉิงได้นาวัฒนธรรมของชาวฮั่นไปเผยแพร่แก่ชาวทิเบต ทาให้ชาวทิเบตได้รับเทคโนโลยีการ ทานา
การทอผ้าจากจีน องค์หญิงเหวินเฉิงยังพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางการเมือง พยายามไม่ให้เกิดความขัดแย้งทั้งสองฝ่าย
องค์หญิงเหวินเฉิงจึงได้รั บความยกย่องและนับถือจากชาวทิเบต เผ่าทิเบตกับราชสานักถังได้รักษาความสัมพันธ์ที่ดีมาโดย
ตลอด จนใน ค.ศ. 710 ราชสานักถังส่งองค์หญิงจินเฉิง (Princess Jincheng ค.ศ. 698-739) ไปสมรสกับกษัตริย์ทิเบตนามว่า
เฮ่อเต๋อจู่จั้น (Hedezuzan ค.ศ. 704-755) องค์หญิงจินเฉิงช่วยแก้ไขปัญหาเขตชายแดน โดยพยายามส่งเสริม การทูตระหว่าง
เผ่าทิเบตกับราชสานัก จีน ทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างเผ่าทิเบตกับราชสานัก จีนมีความเป็นมิตรกัน21 องค์หญิงเหล่านี้ได้ใช้
ความสามารถทางด้านการเมืองและความกล้าหาญของตัวเอง รับผิดชอบหน้าที่ที่สาคัญต่อประเทศชาติ องค์หญิงกลุ่มนี้ได้รับ
เกียรติยศและความนับถือจากราชสานักทั้งสองฝ่าย
สาหรับผู้หญิงที่รับตาแหน่งในราชวังที่เข้าร่วมการเมือง ระบบตาแหน่งสาหรับผู้หญิงในวังในของสมัยราชวงศ์ถังมีหก
กระทรวง ได้แก่
 ซั่งกง (Shang Gong) เป็นกระทรวงที่รับผิดชอบหน้าที่การบันทึกเรื่องต่าง ๆ ในราชสานักฝ่ายใน รับผิดชอบการ
ประกาศให้แก่ผู้หญิงที่ได้รับเกียรติยศเข้าร่วมงานในราชวัง การดูแลรายชื่อของคนในราชวังและรับผิดชอบเรื่อง
การให้รางวัล และการจัดกฎระเบียบวินัยในราชสานักฝ่ายใน
 ซั่งหยี (Shang Yi) เป็นกระทรวงที่รับผิดชอบจารีตประเพณี เรื่องดนตรีต่าง ๆ เพื่อการต้อนรับแขกสาคัญที่มาเข้า
เฝ้าจักรพรรดิ
 ซั่งฝู (Shang Fu) เป็นกระทรวงที่รับผิดชอบการตัดเย็บเสื้อผ้าให้แก่คนในราชวัง
 ซั่งสือ (Shang Shi) เป็นกระทรวงที่รับผิดชอบการทาอาหารและการดูแลยารักษาโรคในราชวัง
 ซั่งฉิ่น (Shang Qin) เป็นกระทรวงที่รับผิดชอบการดูแลการพักผ่อน การเข้านอนของจักรพรรดิ
 ซั่งกง (Shang gong) เป็นกระทรวงที่รับผิดชอบการดูแลเครื่องเงินทอง เครื่องประดับเพชรพลอย ผ้าไหม

19

Xie Shengming; ＆ Huang Liping. editors. (2004a). op. cit. p. 610.
Xie Shengming; ＆ Huang Liping. editors. (2004d). op. cit. pp. 536-537.
21
Ibid. pp. 464-483.
20
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ระบบตาแหน่งสาหรับผู้หญิงในราชวังเป็นระบบที่เริ่มต้นจากสมัยราชวงศ์สุย สมัยราชวงศ์ถังได้สืบทอดตาแหน่ง
สาหรับผู้หญิงในราชวังนอกจากหกกระทรวงนี้แล้ว ยังมีผู้หญิงได้รับตาแหน่งพระราชเลขานุการ รับผิดชอบหน้าที่การร่างพระ
ราชโองการ เนื่องจากผู้หญิงที่รับตาแหน่งในราชวังอยู่ใกล้กับจักรพรรดิซึ่งเป็นศูนย์กลางของอานาจ อีกทั้งด้วยการเปิดกว้าง
ของสังคมราชวงศ์ถัง กฎระเบียบของราชวังไม่เข้มงวด จึงทาให้ผู้หญิงที่รับตาแหน่งเหล่านี้มีโอกาสได้เข้าร่วมการเมือง
ซั่งกวนหว่านเออร์เป็นหลานสาวของขุนนางซั่งกวนหยี (Shangguan Yi ค.ศ. 608-665) เนื่องจากซั่งกวนหยีถูก
ประหารชีวิตเพราะพระนางบูเช็กเทียน ดังนั้น ซั่งกวนหว่านเออร์กับมารดาจึงตกเป็นหญิงรับใช้ชั้นต่าในราชวัง แต่เนื่องจาก
ซั่งกวนหว่านเออร์เป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดและสติปัญญา ชอบอ่านหนังสือตั้งแต่เด็ก มีความสามารถในการแต่งบทกวี
นิพนธ์ พระนางบูเช็กเทียนจึงชื่นชมความสามารถของซั่งกวนหว่า นเออร์ แต่เนื่องจากโทษที่ ซั่งกวนหยีก่อทาให้ซั่งกวนหว่าน
เออร์ต้องถูกประหารชีวิตเช่นกัน แต่เพราะพระนางเสียดายไม่อยากฆ่านาง จึงทารอยสักบนใบหน้าซั่งกวนหว่านเออร์เป็นการ
ลงโทษแทน และให้ซั่งกวนหว่านเออร์เข้ารับตาแหน่งเป็นพระราชเลขานุการช่วยพระนางร่างพระราชโองการอยู่ในพระราชวัง
นี่เป็นการเริ่มต้นของซั่งกวนหว่านเออร์ที่ได้เข้าร่วมการเมือง ค.ศ. 705 รัฐประหารที่ต่อต้านอานาจพระนางบูเช็กเทียนได้
ผลสาเร็จ จักรพรรดิถังจงจงได้ขึ้นครองราชย์อีกครั้ง การร่างพระราชโองการของซั่งกวนหว่านเออร์ได้รับความเชื่อถือจาก
พระองค์มาก ซั่งกวนหว่านเออร์มีความสัมพันธ์ที่ดีกับจักรพรรดินี เหว่ยและองค์หญิงอันเล่อ และแนะนาให้จักรพรรดินีเหว่ย
เลียนแบบพระนางนางบูเช็กเทียนเพื่อควบคุมอานาจ ซั่งกวนหว่านเออร์ยังมีความสัมพันธ์ ที่ดีกับหวู่ซานซือซึ่งเป็นหลานของ
พระนางบูเช็กเทียน และแนะนาให้จักรพรรดินีเหว่ยได้รู้จักและเพื่อเป็นการขยายอิทธิพลอานาจของจักรพรรดินีเหว่ยและ
ต่อต้านอิทธิพลอานาจของตระกูลหลี่ ค.ศ. 710 จักรพรรดิถังจงจงสวรรคต จักรพรรดินีเหว่ยแอบสั่งให้ซั่งกวนหว่านเออร์ทา
พินัยกรรมปลอมขึ้นมาว่าตามความคิดของจักรพรรดิถังจงจง จักรพรรดินีเหว่ยมีสิทธิช่วยจักรพรรดิองค์ใหม่ตัดสินเรื่อง
การเมือง เนื่องจากซั่งกวนหว่านเออร์มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับจักรพรรดินีเหว่ย เมื่อรัฐประหารที่ต่อต้านอิทธิพลอานาจ
จักรพรรดินีเหว่ยของหลี่หลงจีกับองค์หญิงไท่ผิงได้ผลความสาเร็จ ซั่งกวนหว่านเออร์จึงถูกประหารชีวิตโดยหลี่หลงจี22
นอกจากซั่งกวนหว่านเออร์แล้ว ยังมีผู้หญิงอีกสองคนที่ได้รับตาแหน่งในซั่งกง (Shang Gong) เป็นกระทรวงที่
รับผิดชอบหน้าที่การบันทึกเรื่ องต่าง ๆ ในพระราชวัง รับผิดชอบการประกาศให้แก่ผู้หญิงที่ได้รับเกียรติยศเข้าร่วมงานใน
พระราชวัง และรับผิดชอบเรื่องการให้รางวัล และการจัดกฎระเบียบวินัยในราชวังภายในนามว่าหญิงตระกูลไฉ (Chai Shi) กับ
หญิงตระกูลเฮ่อโหลว (Helou Shi) ซึ่งได้แอบสร้างกลุ่มการเมืองของตัวเอง รับสินบนจากหลายช่องทางและขายตาแหน่งให้แก่
คนที่สนับสนุนตัวเอง23
นอกจากนี้ ยังมีผู้หญิงที่รับตาแหน่งในพระราชวังที่ไม่ได้บันทึกชื่อจานวนมากเข้าร่วมการเมือง โดยเฉพาะในช่วงเวลา
ตั้ งแต่ พ ระนางบู เ ช็ ก เที ย นขึ้ น ครองราชย์ ถึ งก่ อ นจั ก รพรรดิ ถั งเสวี ย นจงขึ้ น ครองราชย์ (ค.ศ. 690 -710) เป็ น ช่ ว งเวลาที่
กฎระเบีย บราชวังไม่เข้ มงวดและเกิ ดความวุ่น วายตลอดโดยเกิด รัฐประหารสองครั้ งที่มี กลุ่ ม ผู้หญิ งเข้า ร่วมคือ ค.ศ.705
รัฐประหารที่ต่อต้านอานาจพระนางบูเช็กเทียนกับ ค.ศ. 710 รัฐประหารที่ต่อต้านอานาจจักรพรรดินีเหว่ย ช่วงเวลานี้เป็น
ช่วงเวลาที่ถึงขั้นสูงสุดของผู้หญิงที่มีส่วนร่วมเข้าร่วมการเมือง แต่ข้อมูลเหล่านี้ไม่สมบูรณ์จึงไม่มีอาจทราบรายละเอียดของการ
เข้าร่วมการเมืองของผู้หญิงเหล่านี้
ผู้หญิงที่ได้รับเกียรติยศตามสามีหรือลูกชายที่มีส่วนร่วมในการเมือง ตามจารีตประเพณีจีนโบราณ ผู้หญิงต้องพึ่ งพา
อาศัยผู้ชาย สามีหรือลูกชายได้รับตาแหน่งชั้นสูงและรับเกียรติยศ ภรรยาหรือมารดามักจะรับแต่งตั้งตาม เพราะกลุ่มผู้หญิง
เหล่านี้เป็นผู้ช่วยที่ดีทางการเมืองสาหรับสามีหรือลูกชาย เช่น ค.ศ. 710 ก่อนรัฐประหารของหลี่หลงจีกับองค์หญิงไท่ผิงเกิดขึ้น
ขุนนางนามจงซ่าวจีง (Zhong Shaojing ค.ศ. 659-746) ตกลงจะเข้าร่วมรัฐประหารด้วย แต่พอถึงวันที่รัฐประหารเกิดขึ้นจริง
ทันใดนั้นจงซ่าวจีงกลับหวาดกลัวว่าหากรัฐประหารประสบความล้มเหลวจะโทษประหารชีวิต ภรรยาของจงซ่าวจีงจึงพูดว่า ถ้า
22
23

Xie Shengming; ＆ Huang Liping. editors. (2004d). op. cit. p. 609.
Duan Tali. (2000). Research on Status of Women in Tang China. pp. 77-78.
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ท้อถอยจะโทษประหารชีวิตเช่นกัน ดีที่สุดคือต้องสู้ต่อไป ถ้าประสบความสาเร็จจะรอดชีวิตได้ ทาให้ขุนนางจงซ่าวจีงมีกาลังใจ
ต่อสู้ขึ้นมาอย่างเต็มที่ ถือว่าภรรยาของจงซ่าวจีงเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญไม่แพ้ผู้ชาย24
ส่วนผู้หญิงในฐานะเป็นมารดามีสิทธิสั่งสอนลูก และมีสิทธิแทรกแซงเรื่องการเมือง เช่น มารดาของขุนนางเจิ้งซ่านกั๋ว
(Zheng Shanguo ค.ศ. 569-629) เป็นผู้หญิงที่มีสติปัญญาและคุณธรรม ชอบอ่านหนังสือตั้งแต่เด็ก ทุกครั้งเจิ้งซ่านกั๋วตัดสิน
เรื่องการเมืองที่ห้องโถง มารดาจะฟังอยู่ข้างหลังด้วยโดยมีม่านกั้นไว้ ถ้าลูกชายตัดสินเรื่องการเมืองด้วยความยุติธรรม มารดา
ก็จะชื่นชมยินดี ถ้าลูกชายตัดสินเรื่องการเมื องด้วยความที่ไม่เป็นธรรม มารดาจะร้องไห้ ไม่กินอาหารทั้งวันและสั่งสอนลูกว่า
เป็นขุนนางต้องเหมือนบิดา จงรักภักดีต่อประเทศชาติ ไม่เห็นแก่ตัว มีความใส่ใจต่อประชาชน25 ในสมัยของจักรพรรดิถังเกาจง
ขุนนางนามหวางหยี่ฟาง (Wang Yifang ค.ศ. 615-669) กล่าวโทษขุนนางหลี่หยี่ฝู่ (Li Yifu ค.ศ. 614-666) หลี่หยี่ฝู่กลัวเรื่องนี้
จะทาให้ มารดาเดือ ดร้ อ น แต่ มารดาพู ดว่ าถ้ าลู ก จงรัก ภัก ดีต่ อประเทศชาติ มารดาก็ จะยอมเสี ยสละเพื่ อประเทศชาติ 26
มารดาของขุนนางชุยเสวียนเว่ย (Cui Xuanwei ค.ศ.639-706) ตักเตือนลูกตลอดว่าเป็นขุนนางต้องซื่อตรง จงรักภักดี อย่าฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง ขุนนางชุยเสวียนเว่ยเป็นลูกที่เชื่อฟังมารดา เป็นขุนนางที่จงรักภักดีและได้รับความชื่นชมจากพระนางบูเช็ก
เทียน27 ค.ศ. 705 ขุนนางนามฮวานเหยนฟ่าน (Huan Yanfan ค.ศ. 653-706) ได้เข้าร่วมรัฐประหารที่ต่อต้านพระนางบูเช็ก
เทียน แต่ก่อนเข้ารัฐประหาร ขุนนางฮวานเหยนฟ่านได้แจ้งเรื่องให้มารดาทราบก่อน มารดาให้กาลังใจว่ าผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติสาคัญกว่าครอบครัว สุดท้ายรัฐประหารสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี นอกจากนี้ ยังมีผู้หญิงกล้าหาญต่อสู้กับการรุกราน
จากชนเผ่า ปกป้องประเทศชาติ เช่น ค.ศ. 696 ชนเผ่าชี่ตาน (Khitan) รุกรานเมืองผิงโจว ภรรยาของขุนนางท้องถิ่นได้
รวบรวมคนรับใช้ทั้งหมดของครอบครัว หนุ่มชายกับผู้หญิงของเมืองมาช่วยปกป้องเมืองด้วยกัน สุดท้ายสามารถขับไล่ชนเผ่าชี่
ตานออกจากเมืองไปได้สาเร็จ ภรรยาของขุนนางอาเภอนามกู่เสวียนยิง (Gu Xuanying) ได้ปกป้องเมืองเมื่อเผ่าเตอร์ก (The
Turks) ทีม่ ารุกราน สุดท้ายได้ขับไล่เผ่าเตอร์กออกจากเมืองและได้รับความชื่นชมจากพระนางบูเช็กเทียนเป็นอย่างมาก28
2. การเข้าร่วมการเมืองของผู้หญิงสามัญชน
ผู้หญิงสามัญชนธรรมดาที่เข้าร่วมการเมืองที่ได้รับการบันทึกชื่อไว้ เช่น เฉินซั่วเจิน (Chen Shuozhen ค.ศ.
620-653) เป็นหัวหน้าการประท้วงชาวนาในเขตเจ้อเจียง (มณฑลเจ้อเจียง (Zhejiang) ในปัจจุบัน) เนื่องจากเขตเจ้อเจียง
เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมาโดยตลอด ทาให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อน ราชสานักไม่สนใจและยังให้ประชาชนส่งส่วยให้กับ
ราชสานักเฉินซั่วเจินได้รวบรวมประชาชนทีน่ ับถือศาสนาประจาท้องถิ่นที่เรียกว่าเยาเจี้ยว (Yaojiao หรือ Sprite Sect) ซึ่งนับ
ถือพระนางหนี่วา (Nu Wa) เข้าด้วยกันเพื่อประท้วงทางการ เฉินซั่วเจินจึงได้รับความยกย่องจากประชาชน ในสมัยจักรพรรดิ
ถังเกาจง เฉินซั่วเจินได้รวบรวมประชาชนหลายพันคนเป็นกองทัพ และร่วมกับพี่เขยนามจางซูหยิน (Zhang Shuying ?-ค.ศ.
653) ยกกองทัพประท้วงราชสานัก เฉินซั่วเจินเพื่อสร้างอานาจทางการเมืองของตัวเองจึงตั้งตัวเองเป็น จักรพรรดินี นามว่า
เหวินเจียฮ่องเต้ (Emperor Wenjia) แปลว่าฮ่องเต้ที่ทั้งมีความรู้และความสามารถ สุดท้ายกองทัพประท้วงเกิดพ่ายแพ้ให้กับ
กองทัพของราชสานัก29 เฉินซั่วเจินเป็นผู้หญิงคนแรกที่ตั้งตัวเองเป็น จักรพรรดินีในกลุ่มชาวนา แม้ว่าสุดท้ายประสบความ
ล้มเหลว แต่การประท้วงนี้ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อราชสานัก เฉินซั่วเจินเป็นผู้หญิงสามัญชนธรรมดาคนหนึ่งที่มีความ
กล้าหาญและความสามารถทางด้านการเมือง

24

Meng Man. (2016). op. cit. pp. 476-478.
Duan Ta Li. (2000). op. cit. p. 82.
26
Xie Shengming; ＆ Huang Liping. editors. (2004b). The Old Book of Tang China (Volume2). pp. 403-405.
27
Ibid. p. 94.
28
Gao Shiyu. (1988). The Women of Tang China. p. 158.
29
Ibid. pp. 157-158.
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นอกจากนี้ ผู้หญิงที่ถือศีลบาเพ็ญตนได้มีส่วนร่วมเข้าร่วมการเมือง ด้วยการเปิดกว้างของสังคมราชวงศ์ถังตอนต้นทา
ให้การใช้ชีวิตของผู้หญิงที่ถือศีลบาเพ็ญตนมีความอิสระอย่างมาก ในสังคมราชวงศ์ถังตอนต้นนอกจากจะยกย่องลัทธิเต๋าและ
การเผยแผ่พุทธศาสนาอย่างเป็นทางการแล้ว ลัทธิความเชื่อในท้องถิ่นก็มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เช่น การนับถือแม่มด การ
นับถือผี เป็นต้น จึงทาให้ผู้หญิงที่ถือศีลบาเพ็ญตนเพิ่มจานวนมากขึ้น เนื่องจากชนชั้นปกครองให้ความสาคั ญกับการนับถือ
ศาสนาเป็นอย่างมาก ไม่ว่าก่อนสู้รบหรือการตัดสินเรื่องการเมืองต้องจัดพิธีพยากรณ์ จะต้องเชิญนักพรตเข้าวังมาทาพิธีใ ห้ จึง
ทาให้นักพรตเหล่านั้นมีอิสระในการเข้าออกพระราชวัง และมีโอกาสที่ได้รู้จักขุนนางต่าง ๆ และบุคคลภายนอก เช่น ในสมัย
จักรพรรดิถังจงจง แม่มดหญิงตระกูลเจ้า (Zhao Shi) การเข้าออกพระราชวังได้อย่างอิสระ หลังจากอิทธิพลถูกแผ่ขยายไป
ได้รับเกียรติยศนามว่าคุณหญิงหล่ งซี (Madam Longxi) หล่งซีเป็นชื่อของกลุ่มตระกูล ชนชั้นสูง อิทธิพลทางการเมืองชอง
คุณหญิงหล่งซีเกือบเทียบเท่าอิทธิพลทางการเมืองของซั่งกวนหว่านเออร์ ในสมัยจักรพรรดิถังเสวียนจง ขุนนางนามเหยียนเจิน
ชิน (Yan zhenqing ค.ศ. 709-784) มีญาติคนหนึ่งเป็นแม่ชี ชานาญการพยากรณ์เกี่ยวกับความโชคดีโชคร้าย เหยียนเจินชิน
จึงไปสอบถามเรื่องอนาคตทางการเมืองว่าจะได้เลื่อนตาแหน่งหรือไม่ แม่ชีพูดว่าอนาคตการเมืองราบรื่น คุณจะได้ใส่ชุดสีม่วง
และได้รับตาแหน่งข้าราชการระดับสองหรือระดับสาม ขุนนางเจ้าเหยียนเจา (Zhao Yanzhao ?-ค.ศ. 714) ได้นับถือแม่มด
นามเจ้าหวู่เหลียง (Zhao Wuniang) การให้ผู้หญิงที่ถือศีลบาเพ็ญตนพยากรณ์ความโชคดีหรือโชคร้ายทางด้านการเมือง ทาให้
ชนชั้นปกครองต้องป้องกันเพราะว่ากลัวผู้หญิงที่ถือศีลบาเพ็ญตนพูดเหลวไหล มอมเมาจิตใจของผู้คน ดังนั้น ในสมัยจักรพรรดิ
ถังเกาจง (ค.ศ. 705-710) กับสมัยจักรพรรดิถังเสวียนจง (ค.ศ. 712-756) มีการประกาศว่าห้ามผู้หญิงที่ถือศีลบาเพ็ญตน
พยากรณ์ความโชคดีหรือโชคร้ายอีก ทาให้สุดท้ายผู้หญิงที่ถือศีลบาเพ็ญตนที่แทรกแซงเรื่องการเมืองจึงถูกปราบปราม30
3. สรุป
สถานภาพและบทบาทผู้หญิงทางด้านการเมืองที่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงที่มาจากกลุ่มชนชั้นสูง ซึ่งรวมผู้หญิงที่เป็น
เชื้อพระวงศ์ ผู้หญิงที่รับตาแหน่งหน้าที่ระดับสูงในพระราชวัง และผู้หญิงที่ได้รับเกียรติศักดิ์หรือยศศักดิ์ตามสามีหรือลูกชาย
ส่วนกลุ่มผู้หญิงสามัญชนธรรมดา ซึ่งรวมถึงผู้หญิงชาวนากับผู้หญิงที่ถือศีลบาเพ็ญตน ล้วนมี ความสาคัญด้านการเมืองไม่น้อย
กว่าผู้ชาย แต่ผู้หญิงที่เข้าร่วมการเมืองส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงที่มาจากชนชั้นสูง เช่น จักรพรรดินี องค์หญิง เป็นต้น โดยผู้หญิง
กลุ่มชนชั้นสูงเหล่านี้จะมีบทบาทสาคัญอย่างมากด้านการเมือง ซึง่ จะเห็นชัดจากการเข้าร่วมการเมืองหลายรูปแบบ ดังนี้
การเข้าร่วมการเมืองของผู้หญิงชนชั้นสูงที่เป็นเชื้อพระวงศ์ในฐานะเป็นจักรพรรดินี
1) สามารถว่าราชการและพิจารณาเรื่องการเมืองโดยจะประทับนั่งด้านหลังจักรพรรดิในที่ที่มีม่านกั้นไว้
2) สามารถที่จะเป็นผู้ช่วยที่ดีและได้รับความเชื่อถือทางด้านการเมืองจากจักรพรรดิ
การเข้าร่วมการเมืองของผู้หญิงชนชั้นสูงที่เป็นเชื้อพระวงศ์ในฐานะเป็นพระธิดา
1) สามารถทรงเป็นหนึ่งที่ร่วมยกกองทัพออกศึก
2) สามารถทรงร่วมมือกับขุนนางทารัฐประหารเพื่อขยายอิทธิพลทางการเมืองของตัวเอง
3) สามารถสมรสกั บ หั ว หน้ า ชาวเผ่ า และใช้ ค วามสามารถทางด้ า นการเมื อ งพยายามสร้ า งความ
สัมพันธไมตรีระหว่างชาวเผ่ากับราชสานักถัง
การเข้าร่วมการเมืองของผู้หญิงชนชั้นสูงในฐานะเป็นมารดา
1) สามารถใช้สิทธิการเป็นมารดาสั่งสอนลูกและการดูแลการตัดสินเรื่องการเมือง
การเข้าร่วมการเมืองของผู้หญิงชนชั้นสูงในฐานะเป็นหญิงที่ได้รับตาแหน่งในราชวัง
1) สามารถแทรกแซงเรื่องการเมืองโดยใช้ความสามารถของตัวเองซึ่งได้รับตาแหน่งในพระราชวัง

30
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จากข้างต้นที่ดังกล่าวเห็นได้ว่า ผู้หญิงกลุ่มนี้ได้ใกล้ชิดกับจักรพรรดิและศูนย์กลางอานาจ อีกทั้งเพราะสังคมราชวงศ์
ถังตอนต้นที่มีการเปิดกว้างทาให้กฎระเบียบในราชวังไม่เข้มงวดจึงทาให้ผู้หญิงมีโอกาสแทรกแซงเรื่องการเมืองโดยง่าย และทา
ให้ผู้หญิงกลุ่มชนชั้นสูงกล้า ท้าทายจารีตประเพณีเก่า ๆ โดยเฉพาะลัทธิขงจื๊อที่กาหนดไว้ว่าห้ามผู้หญิงเข้าร่วมการเมือง
ผู้หญิงชนชั้นสูงโดยเฉพาะผู้หญิง ที่เป็นเชื้อพระวงศ์ในฐานะเป็นจักรพรรดินี จึงมีบทบาททางการเมืองมากกว่าชนชั้นอื่น เช่น
การแทรกแซงทางการเมืองที่เรียกว่าเป็นกระทาที่ท้าทายอย่างใหญ่หลวงที่สุดก็คือเรื่องที่พระนางบูเช็กเทียนสามารถช่วงชิง
บัลลังก์มาได้ในที่สุด ซึ่งต่อมาได้ส่งผลกระทบต่อผู้หญิงคนอื่น ๆ ในราชวัง ทาให้ราชวังเกิดความวุ่นวายเป็นอย่างมาก จึงทาให้
เกิดรัฐประหารขึ้นสองครั้ง รัฐประหารครั้งแรก ค.ศ. 705 เป็นการทารัฐประหารเพื่อต่อต้านอานาจพระนางบูเช็กเทียน และ
รัฐประหารครั้งที่สอง ค.ศ. 710 เป็นการทารัฐประหารเพื่อต่อต้านอานาจจักรพรรดินีเหว่ย ทาให้คนตระกูลหลี่ซึ่งเป็นชนชั้น
ปกครองของราชวงศ์ถังเกิดความหวาดกลัวที่ผู้หญิงเข้าร่วมการเมืองแย่งชิงอานาจและพยายามป้องกันไม่ให้ผู้หญิงเข้าร่วม
การเมืองได้อีกต่อไป ทาให้ผู้หญิงที่เป็นเชื้อพระวงศ์ในฐานะเป็นพระธิดาได้รับอิทธิพลจึงมีความปรารถนาที่จะเลียนแบบการ
เข้าร่วมการเมืองของผู้หญิงชนชั้นสูงที่เป็นเชื้อพระวงศ์ในฐานะเป็นจักรพรรดินี เช่น องค์หญิงไท่ผิงกับองค์หญิงอันเล่อ อีกทั้ง
ยังมีผู้หญิงชนชั้นสูงในฐานะเป็นจักรพรรดินีที่ถือว่าเป็นผู้ช่วยที่ดีทางด้านการเมือง ซึ่งได้แก่ภรรยาหรือมารดาที่ได้รับเกียรติ
ศักดิ์หรือยศศักดิ์ตามสามีหรือลู กชาย ทาให้ขุนนางได้ปฏิบัติหน้าที่ของประเทศชาติอย่างซื่อสัตย์และมีความจงรักภักดีต่อ
จักรพรรดิ ทาให้ประเทศได้พัฒนาจนเกิดความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรือง ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ผู้หญิงชนชั้นสูงในฐานะเป็นจักรพรรดินีและพระธิดาเป็นผู้กาหนดบทบาทหรือเป็นฝ่ายกระทา
นอกจากนี้ผู้หญิงชนชั้นสูงในฐานะเป็นพระธิดาที่มีบทบาทสาคัญอย่างมากต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ชาวเผ่ากับราชสานักถัง เนื่องจากองค์หญิงเหล่านี้เป็นองค์หญิงที่จักรพรรดิส่งออกไปสมรสกับหัวหน้าชาวเผ่าจึงทาให้ผู้หญิง
เหล่านี้ได้ใช้ความสามารถทางด้านการเมืองและความกล้าหาญของตัวเอง รับผิดชอบทาหน้าที่ที่สาคัญเพื่อประเทศชาติ
ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าผู้หญิงชนชั้นสูงในฐานะเป็นพระธิดาที่สมรสกับหัวหน้าชาวเผ่าเป็นฝ่ายถูกกาหนดหรือฝ่ายถูกกระทาให้เข้ามี
ส่วนร่วมทางการเมือง
การเข้าร่วมการเมืองของกลุ่มผู้หญิงชนชั้นสูงมีบทบาทสาคัญอย่างมาก และทาให้กลุ่มผู้หญิงสามัญชนรับอิทธิพล
จากกลุ่มผู้หญิงชนชั้นสูง กลุ่มผู้หญิงสามัญชนจึงมีโอกาสแสดงความสามารถบนเวทีการเมือง ผู้หญิง ในฐานะเป็นชาวนา
สามารถประท้วงราชสานัก เช่น ผู้หญิงนามเฉิงซั่วเจิน รวมสมัครพรรคพวกไปประท้วงราชสานัก เพื่อสร้างอานาจทางการเมือง
ของตัวเองแล้วตั้งตัวเองขึ้นเป็นจักรพรรดินี นามว่าเหวินเจียฮ่องเต้ อีกทั้งยังมีผู้หญิง ในฐานะที่เป็นผู้ถือศีลบาเพ็ญตนเข้าร่วม
การเมืองโดยใช้ความสามารถในการพยากรณ์ความโชคดีหรือโชคร้ายทางด้านการเมือง เช่ น หญิงที่ถูกเรียกว่าเป็นแม่มด
พยากรณ์นามเจ้าหวู่เหลียง แม่มดคุณหญิงหล่งซี เป็นต้น
ฉะนั้น จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าผู้หญิงในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้หญิงชนชั้นสูงหรือว่า
กลุ่ม ผู้ห ญิงสามัญ ชน มีบ ทบาททางการเมือ งมากกว่ าสมัย อื่น และแทรกแซงเรื่ องต่ าง ๆ ทางการเมื องในหลายรูป แบบ
เนื่องจากบริบทสังคมในสมัยนี้ที่ ชนชั้นปกครองของสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นมีเชื้อสายจากชาวเผ่าทางภาคเหนือของจีน ทาให้
อุปนิสัยผู้หญิงมีความแข็งแกร่งและกล้าหาญ อีกทั้งตามความคิดแบบชาวเผ่าเหนือคือการถือ ผู้หญิงเป็นหลักผู้ชายเป็นรอง
ผู้หญิงส่วนใหญ่มีการศึกษาอย่างดี ดังนั้น ผู้หญิงสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น จึงได้รับอิทธิพลจากสังคมที่มีวัฒนธรรมแบบชาวเผ่า
เหนือ ทาให้อุปนิสัยและความคิดของผู้หญิง แตกต่างจากผู้หญิงชนชาติฮั่นที่ถูกกดขี่จากลัทธิขงจื๊อ จึงทาให้ผู้หญิงในสมัย
ราชวงศ์ถังตอนต้นโดยเฉพาะผู้หญิงชนชั้นสูงกล้าแสดงความสามารถทางด้านการเมืองและแย่งชิงอานาจกับผู้ชาย สะท้อนให้
เห็นว่าการเปิดกว้างของสังคมราชวงศ์ถังตอนต้นและวัฒนธรรมของชาวเผ่าเหนือซึ่งไม่ได้ถือผู้ชายเป็น หลัก ผู้หญิงเป็นรองทา
ให้ผู้หญิงได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านการเมืองออกมาได้อย่างเต็มที่ เรียกได้ว่าผู้หญิงเหล่านี้มีความสามารถและมี
บทบาทสาคัญในการสร้างประเทศและพัฒนาประเทศได้เท่าเทียมกับผู้ชาย
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการปลูกฝังเด็กให้เป็นพลเมืองดีของชาติ
(พ.ศ.2453 – 2468)1
King Rama VI and The Cultivating Good Moral Traits Citizenship in Juveniles
(1910 – 1925)
วรพล ศิริชื่นวิจิตร2
ศิริพร ดาบเพชร3
บทคัดย่อ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดาริในการปลูกฝังเพื่อพัฒนาเด็กในรัชสมัยของพระองค์
ให้เติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองที่ดี มีความรักชาติ ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา และจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการพัฒนา
ให้ประชาชนของพระองค์ให้เป็นพลเมืองที่ดี รักชาติ จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในความเป็นไทยโดยทรงใช้
ระบบการศึกษาเข้ามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้เด็กเข้ามาอยู่ในระบบ จากนั้นทรงดาเนินพระบรมราโชบายในการปลูกฝัง
ค่านิยม และจริยธรรมต่าง ๆ ที่ทรงมุ่งหวังให้เกิดขึ้นกับเด็กผ่านพระราชดารัส พระบรมราโชวาท พระราชนิพนธ์บทละคร
คากลอน ตลอดจนทรงใช้กิจการลูกเสือ และการกีฬา สอดแทรกกับการจัดการศึกษาในรัชสมัยของพระองค์
ผลการศึกษาพบว่าการดาเนินพระบรมราโชบายในการปลูกฝังเด็กให้เป็นพลเมืองดีของชาติในพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจาแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือเด็กหลวง และเด็กราษฎร์ ซึ่งเด็กทั้ง 2 กลุ่มนี้ได้รับการปลูกฝังต่างกัน
โดยกลุ่มเด็กหลวงถูกฝึกฝนเพื่อให้มีภาวะผู้นา มีความเป็นผู้ดี และเป็นสุภาพบุรุษ ส่วนกลุ่มเด็กราษฎร์พระองค์ทรงมุ่งให้
เด็กเติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองที่ดี มีความรักสามัคคีและรูจ้ ักเสียสละเพื่อหมู่คณะ อย่างไรก็ตามเด็กทั้ง 2 กลุ่มนี้ได้รับการปลูกฝัง
ที่เหมือนกันในเรื่องความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญที่พระองค์ทรงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับ
คนทั้งชาติตามแนวพระราชดาริเรื่องชาตินิยมของพระองค์
คำสำคัญ : เด็ก เด็กหลวง เด็กราษฎร์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
Abstract
King Rama VI was graciously commissioned to cultivate the children of his reign to grow up as a
good citizen, had patriotism, held on to Buddhism, and loyalty to the king to develop His people into
good citizens, Patriots loyal to the King, and held on to be Thai. He used the education system as a tool
to develop juveniles into the system. He cultivated the values and ethics to come up with juveniles by
speeches, fiction, and poetry as a meaning to practice juveniles and addition to the Scouting and Sports
Activities in schools.
The study indicated that the Royal Initiative of King Rama VI about Cultivating good moral traits
citizenship to two groups were “Dek-Luang” and “Dek-Raj”. Both groups were cultivated differently.
1

2
3

บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง พระราชดาริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับเด็ก (พ.ศ. 2453(2468 – : The Royal Initiative of King Rama VI about Juveniles
(1910 – 1925)
นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์ที่ปรึกษา
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Dek-Luang was trained to be leaders and a gentleman. Dek-Raj aims to grow children into good citizens,
had united love and sacrifice for the group. However, these two groups were cultivated in the same way
to show a harmonious love to every ethnic group, Who was consistent with his nationalist policies.
Keywords: Juveniles, Dek-Luang, Dek-Raj, King Rama VI
บทนา
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยหลายประการ
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงความคิดของประชาชน โดยมีสาเหตุมาจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก นอกจากนี้บริบทโลก
ในรัชสมัยนี้ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบอบกษัตริย์ในสยาม เพราะเป็นช่วงเวลาที่มีเหตุการณ์สาคัญ ๆ ของโลกเกิดขึ้น เช่น
ในต้นรัชกาลเกิดการล่มสลายของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในจีนและรัสเซีย รวมถึงการแพร่หลายของแนวคิดสาธารณรัฐ
ทาให้ พระบาทสมเด็ จพระมงกุ ฎเกล้ าเจ้า อยู่ หัว ทรงเริ่ม ดาเนิน การหลายประการเพื่อ สร้ า งสถานะที่มั่ นคงให้แ ก่ร ะบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ของสยาม สิ่งที่ทรงมีพระราชดาริขึ้นประการหนึ่ง คือ การย้าให้เห็นความสาคัญของ “ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์” ว่าเป็นสิ่งสาคัญของประเทศที่ไม่อาจแยกจากกันได้ และปลูกฝังความจงรักภักดีให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพประชาชนในชาติว่าเป็น
พื้นฐานของการพัฒนาด้านอื่น ๆ จึงทรงตั้งพระทัยที่จะใช้การศึกษาพัฒนาคนเพื่อให้ประชาชนนาความรู้ไปพัฒนาบ้านเมือง
ดังพระราชดาริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในการสร้างโรงเรียนขึ้นมาแทนวัดประจารัชกาล โดยโปรดเกล้าฯ
ให้สร้างโรงเรียนมหาดเล็กหลวงให้เป็นโรงเรียนแบบอย่างของโรงเรียนทั่วไปที่มุ่งพัฒนาเด็กให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ 4 เพื่อ
ออกมารับใช้สังคมและประเทศชาติตามพระบรมราโชบายที่มีจุดมุ่งหมายพัฒนาเด็กให้มีความสามารถในทางวิชาชีพเฉพาะ
ด้าน และวิทยาการความรู้สมัยใหม่ ในรัชสมัยนี้การจัดการศึกษาจึงเป็นระยะหัวเลี้ยวหัวต่อที่เป็นพื้นฐานในการพัฒ นาเด็กให้
เป็นกาลั งสาคัญ ของประเทศชาติและการปลู กฝังแนวคิดชาตินิยม พระองค์ทรงเน้นการจัดการศึกษาตั้ งแต่ชั้น มูลศึกษา
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และสายอาชีพ โดยทรงสนับสนุนให้เด็กทุกคนมีโอกาสเล่าเรียนอย่างทั่วถึงจึงมีการ
ประกาศพระราชบัญญัติการประถมศึกษาพุทธศักราช 2464
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสาคัญต่อการพัฒนาเด็กเป็นอย่างยิ่ง โดยทรงเห็นว่าเด็กเป็น
กาลังสาคัญของชาติ ทรงให้ความสนพระทัยในการส่งเสริม และปลูกฝังพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กนอกจากด้านการศึกษา
ทั้งเรื่องการกีฬา และกิจการของลูกเสือเพื่อให้เด็กได้รับการฝึกฝนความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี มีน้าใจ พัฒนาทักษะทาง
ร่างกาย และสานึกในเรื่องของชาติและการเสียสละเพื่อส่วนร่วม
พระราชดารัสเกี่ยวกับเด็กในหลาย ๆ โอกาส สะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญของเด็กว่าเป็นกาลังของชาติเพราะจะ
เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่และทาประโยชน์เพื่อชาติบ้านเมืองต่อไป ดังนั้นการเริ่มต้นจากการปลูกฝังความรู้ทางวิชาการ
และคุณธรรมให้กับเด็กจึงเป็นสิ่งสาคัญในรัชสมัยนี้ ดังจะพบว่าเกิดการจัดตั้งสถานศึกษามากมายในพระนคร และขยายออกไป
ยังหัวเมืองต่าง ๆ ของสยามอย่างรวดเร็ว
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั (พ.ศ. 2453-2468) เป็นช่วงเวลาที่ได้รับความสนใจจากนักวิชาการ
และนักศึกษาสาขาวิชาประวัติศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีงานวิจัยที่ศึกษาในหลายแง่มุม เช่น แนวพระราชดาริด้านการเมือง
การปกครอง การทหาร การศึกษา เสือป่ า นโยบายชาตินิยม การสร้างชาติไทย งานวิจัยที่ศึกษาพระบรมราโชบายด้าน
การศึ ก ษาจ านวนหนึ่ งกล่ า วถึ งพระบรมราโชบายเกี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษาของเด็ ก แต่ ยั งไม่ มี ง านวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์
พระราชดาริที่มีต่อเด็กโดยตรง อาทิ งานวิจัยที่มุ่งศึกษาพระบรมราโชบายทางการศึกษาอย่างงานวิจัยของสงวน เลิศโชคชัย
4

สงวน เลิศโชคชัย. (2538). ความสาคัญของโรงเรียนแบบปัปบลิคสคูลต่อการศึกษาของไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พ.ศ.2453-2468). หน้า 160-161.
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เรื่อง ความสาคัญของโรงเรียนแบบปับลิคสคูลต่อการศึกษาของไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.
2453 – 2468) ที่ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาพระบรมราโชบายในการจัดตั้งโรงเรียนแบบปับลิคสคูลในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปรียบเทียบวิธีการจัดการศึกษาในโรงเรียนปับลิคสคูลกับการจัดการศึกษาแบบทั่ว ๆ ไป ตลอดจน
ศึกษาความสาคัญและบทบาทของโรงเรียนแบบปับลิคสคูลต่อการศึกษาของไทยในรัชสมัยนี้ และงานวิจัยเรื่องนโยบายการจัด
การศึกษาสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2453 - 2466) ของมนูญ ลาชโรจน์ ที่ได้เสนอว่าการดาเนิน
นโยบายด้านการศึกษาในรัชสมัยนี้มี 3 ประการ ประการแรกคือ ทรงต้องการบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามารับราชการ
ประการต่อมา คือความต้องการดาเนินการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาเนื่องจากต้องการสร้างความรู้และชานาญการใน
สาขาวิชาชีพแก่ราษฎร และประการสุดท้าย เป็นการดาเนินนโยบายการศึกษาเพื่อตอบสนองแนวคิดชาตินิยมสมัยใหม่ ที่ในรัช
สมัยนี้จะต้องการให้ประชาชนเกิดความรู้สึกรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ งานวิจัย 2 เรื่องข้างต้นเป็นการอธิบายถึง
การจัดการศึกษาที่เกิดขึ้นในรัชสมัยนี้ โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดของการจัดการศึกษา โครงสร้างหลักสูตรโดยที่งาน
ของสงวน เลิศโชคชัย จะเป็นการนาการจัดการศึกษาแบบปับลิคสคูลเพิ่มเติมเข้าไปจากงานของมนูญ ลาชโรจน์ที่ศึกษาถึง
ปัจจัยที่นาไปสู่การจัดการศึกษาในรัชสมัยนี้
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ลุ่ ม งานวิ จั ย ที่ มุ่ ง เน้ น ศึ ก ษาพระบรมราโชบายเกี่ ย วกั บ การเมื อ งการปกครองประเทศของ
พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่นหนังสือเรื่อง Chaiyo! King Vajiravudhand the Development of Thai
Nationalism ของ Walter F. Vella ศึกษาการใช้แนวคิดชาตินิยมในการสนับสนุนการปกครองประเทศของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงใช้วิธีการที่หลากหลายภายใต้กรอบแนวคิดแบบชาตินิยม เช่น การสถาปนากองเสือป่า การ
บริจาคเงินเพื่อซื้อเรือรบหลวงพระร่วง การจัดตั้งโรงเรียนสาหรับเด็กผู้ชาย ภายใต้แนวคิดสุภาพบุรุษ รวมถึงการใช้สื่อสิ่งพิมพ์
โดยเฉพาะงานพระราชนิพนธ์ เพื่อจูงใจให้คนไทยตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นของสถาบันพระกษัตริย์และการ
ปกครองในรูปแบบราชาธิปไตย งานวิจัยของกรรภิรมย์ สุวรรณานนท์ ที่ศึกษาเรื่อง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
กับการสร้างชาติไทย ได้เสนอว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชบายในการสร้างชาติไทยด้วยการ
สร้างมโนสานึกให้คนไทยมีความสามัคคี และความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ด้วยการใช้แนวคิดแบบชาตินิยม
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอดแนวคิดนี้คือ งานพระราชนิพนธ์ เช่น ความเป็นชาติโดยแท้จริง ปลุกใจเสือป่า หัวใจนักรบ
เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ท รงใช้ บ ทพระราชนิ พ นธ์ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการโฆษณาพระราชด าริ ข องพระองค์ และงานวิ จั ย เรื่ อ ง
พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า กั บ การสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ท างการทหาร ของ เทพ บุ ญ ตานนท์ ที่ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ท าให้
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจาเป็นต้องสร้างภาพลักษณ์ทางการทหารให้แก่พระองค์เอง รวมถึงวิธีการ และ
กระบวนการที่ทรงใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ทางการทหาร เพื่อแสวงหาการยอมรับ และพระราชอานาจทางการทหารแก่
พระองค์ ขึ้ น มา รวมทั้ งผลสื บ เนื่ อ งของการสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ท างการทหาร ซึ่ งส่ ง ผลต่ อ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสถาบั น
พระมหากษัตริย์และกองทัพจนถึงปัจจุบัน เป็นต้น
งานวิจัยเรื่อง พระราชดาริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการปลูกฝังเด็กให้เป็นพลเมืองดีของ
ชาติ (พ.ศ. 2453(2468 – นี้ จึงเน้นศึกษาวิเคราะห์พระบรมราโชบายและพระราชดาริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวในประเด็นเกี่ยวกับเด็กเป็นหลัก ซึ่งงานวิจัยนี้จะแสดงให้เห็นว่าพระบรมราโชบายและพระราชดาริเกี่ยวกับเด็กของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระราชดาริที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยหลายประการ โดยเฉพาะ
ในด้านการสร้างและปลูกฝังความคิดใหม่ ๆ ให้กับคนในสังคมไทย ซึ่งบางอย่างยังมีผลสืบมาจนปัจจุบัน โดยงานวิจัยนี้มุ่งศึกษา
ทัศนะของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับลักษณะของเด็กที่มีความแตกต่างกันส่งผลทาให้ทรงดาเนิน
พระบรมราโชบายเกี่ยวกั บการปลูกฝังเด็กไทยขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ และศึกษากระบวนการที่ทรงใช้ในการปลูกฝังเด็ก
ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในเวลาต่อมา
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วัตถุประสงค์
1. ศึกษาพระราชดาริเกี่ยวกับลักษณะของเด็กในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
2. ศึกษาพระราชดาริในการปลูกฝังเด็กให้เป็นพลเมืองดีของชาติในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิ จั ย นี้ ศึก ษาค้ น คว้ าด้ ว ยวิ ธี ก ารทางประวัติ ศ าสตร์ วิธี ก ารหลั ก คื อ การวิเ คราะห์ งานเขี ย นที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
พระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้ าอยู่หัว โดยทาการสารวจ และรวบรวมงานพระราชนิพนธ์ ประเภท
พระราชดารัส บทละคร แนวพระราชดาริต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อเด็กในสมัยนั้น
หลักฐานชั้นต้นดังกล่าวช่วยให้ผู้วิจัยวิเคราะห์ถึงพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวข้อง
กับเด็ก ตลอดจนกระบวนการและวิธีการในการเผยแพร่พระบรมราโชบายของพระองค์ ในการเผยแพร่แนวคิดเรื่องชาตินิยม
และอุดมการณ์ต่าง ๆ ในการสร้างพลเมืองดีในพระราชดาริของพระองค์
การตีความที่ปรากฏจากเอกสารชั้นต้น และเอกสารอื่น ๆ ในงานวิจัยชิ้นนี้ ถือเป็นสาระสาคัญของการนาเสนอ
บทความวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์
1. พระราชดาริเกี่ยวกับลักษณะของเด็กในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
การศึกษาประกาศคาสั่ง การจัดการหลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์พระราชดารัสและพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทาให้สามารถตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับขอบเขตช่วงอายุของเด็กในรัชสมัยนี้ว่าอยู่ระหว่าง
7 – 20 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่ทางราชการให้เข้ารับการศึกษาจนจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยม เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถเข้า
ทางานยังสังกัดกรมกองต่าง ๆ ดังประกาศจัดมูลการศึกษาของทวยราษฎร กระทรวงนครบาล ลงวันที่ 1 เมษายน ร.ศ.130
ที่ว่า ...“ให้ผู้ปกครองเด็กทั้งปวงส่งเด็กทั้งหญิงและชายซึ่งมีอายุย่างเข้า 8 ปีแล้ว อันสมควรจะเล่าเรียนให้ได้เข้าเล่าเรียนจงทุก
คนในสถานโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งตามความพอใจ”...5 และมีปรากฏในพระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2464 ...“
ลักษณะที่ 1 ข้อบังคับต่าง ๆ มาตราที่ 5 เรื่องเด็กอายุ 7 จนถึง 14 ปีต้องเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ”...6 ดังประกาศ
ตั้งตาแหน่งมหาดเล็กรับใช้ที่จัดแบ่งเป็น 2 ชั้น คือชั้นใหญ่ (Senior State Page) กับชั้นเล็ก (Junior State Page) “ชั้นใหญ่
อายุไม่เกิน 18 ปีเต็ม และชั้นเล็กมีอายุไม่เกิน 15 ปีเต็ม”...7 ทั้งนี้ประกาศยกเว้นนักเรียนโรงเรียนมหาดเล็กหลวงแลนักเรียน
โรงเรียนราชวิทยาลัยจากการเกณฑ์ทหารชั่วคราวเปนพิเศษ ลงวันที่ 31 พดศจิกายน พ.ศ.2456 ...“ยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
ให้กับนักเรียนที่เล่าเรียนยังไม่จบชั้นมัธยมบริบูรณ์ หรือจนอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์แล้ว ถึงแม้จะเรียนยังมิจบมัธยมบริบูรณ์
ก็เปนอันหมดเขตร์การยกเว้น”...8 จากประกาศและพระราชบัญญัติเหล่านี้ ผู้วิจัยจึงจาแนกอายุกลุ่มที่อยู่ในช่วงอายุ 7 – 20 ปี
เรียกว่า “เด็ก”
จากการจัดการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร ลาดับช่วงชั้นและขั้นของการศึกษาตลอดจนประกาศคาสั่ง ในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทาให้ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มของประเภทนักเรียนซึ่งเป็นเด็กได้เป็น 2 ประเภท9 ได้แก่
กลุ่มเด็กหลวง และกลุ่มเด็กราษฎร์
5

ประกาศจัดการมูลศึกษาของทวยราษฎร 1 เมษายน รัตนโกสินทร ศก 130. อ้างถึง กฎหมายรัชกาลที่ 6 ร.ศ.130 น่า 57. ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.
(2554). แนวพระราชดาริในรัชกาลที่ 6 ด้านการศึกษา. หน้า 7.
6
พระราชบัญญัติประถมศึกษา พระพุทธศักราช 2464 ลักษณะที่ 1 ข้อบังคับต่าง ๆ มาตราที่ 5. ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. (2554). แหล่งเดิม. หน้า 133.
7
ประกาศตั้งตาแหน่งมหาดเล็กรับใช้ ลงวันที่ 29 กันยายน พระพุทธศักราช 2458. อ้างถึง กฎหมายรัชกาลที่ 6 ร.ศ.130 น่า 281. ใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. (2554). แหล่งเดิม. หน้า 77.
8
ประกาศยกเว้นนักเรียนโรงเรียนมหาดเล็กหลวงแลนักเรียนโรงเรียนราชวิทยาลัยจากการเกณฑ์ทหารชั่วคราวเปนพิเศษ ลงวันที่ 31 พดศจิกายน พ.ศ.2456. อ้างถึง
กฎหมายรัชกาลที่ 6 ร.ศ.130 น่า 317. ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. (2554). แหล่งเดิม. หน้า 53.
9
ผู้วิจัยได้แบ่งประเภทของเด็กเป็น 2 ประเภท และนิยามความหมายของคาว่าเด็กหลวง และเด็กราษฎร์โดยอิงจากหลักฐานและเอกสารประเภทพระราชบัญญัติ
พระบรมราโชบาย ความคิดเห็นของเสนาบดีกระทรวง ฯลฯ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในงานวิจัย
- ประวัติศาสตร์และปรัชญา -
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1.1 เด็กหลวง
เด็ก หลวงเป็ นกลุ่ม ที่พ ระบาทสมเด็จ พระมงกุ ฎเกล้ าเจ้า อยู่ หัว มีพ ระราชด าริ ที่จ ะฝึ กหั ดให้เ ป็น มหาดเล็ ก และ
ข้าราชการสังกัดกระทรวงต่าง ๆ อันได้แก่ นักเรียนที่เข้าศึกษาในโรงเรียนมหาดเล็กหลวง นักเรียนโรงเรียนข้าราชการพลเรือน
และนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนนายร้อย นักเรียนกลุ่มที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยนั้นจะเข้าศึกษาประเภทวิชาทหาร
และได้รับพระราชทานเครื่องยศตามลาดับชั้นซึ่งเป็นระบบของข้าราชการฝ่ายกลาโหม เมื่อพิจารณา “หลักสูตร์วิชาสาหรับ
สอบเข้าเปนนักเรี ยนนายร้อย และนั กเรียนนายดาบ ร .ศ.130”10 พบว่ามีความแตกต่างกับการปลู กฝังการศึกษาและ
แนวความคิดตามพระราชประสงค์กับนักเรียนกลุ่มที่ศึกษาในโรงเรียนมหาดเล็กหลวง และโรงเรียนข้าราชการพลเรือนที่กลุ่มนี้
จะเป็นการศึกษาในขั้นต้นตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ใช้หลักสูตรการศึกษาเช่นเดียวกันกับการศึกษาใน
โรงเรียนราษฎรทั่วไป เมื่อสาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่โรงเรียนข้าราชการพล
เรือนต่อไป ซึ่งจะแยกตามสาขาวิชาเฉพาะที่จะฝึกหัดออกมาประกอบอาชีพเป็นข้าราชการพลเรือนตามกระทรวงต่าง ๆ อีกทั้ง
นักเรียนกลุ่มนี้ยังได้รับการละเว้นการเกณฑ์ทหารตามประกาศยกเว้นนักเรียนโรงเรียนมหาดเล็กหลวงและนักเรียนราช
วิทยาลัยออกจากการเกณฑ์ทหารชั่วคราวเป็นพิเศษ เนื่องจากทรงมีพระราชดาริว่านักเรียนในโรงเรียนมหาดเล็กหลวงและ
นักเรียนราชวิทยาลัยเป็นกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนกินนอน ซึ่งเป็นโรงเรียนมีระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์คล้ายกับระเบียบของ
ทหารอยู่แล้ว เท่ากับนักเรียนเหล่านี้ได้รับการฝึกวิชาทหารอยู่ตลอดระยะเวลาที่เรียน พระองค์จึงเห็นสมควรที่จะยกเว้นการ
เกณฑ์ทหารให้กับนักเรียนกลุ่มนี้ดังพระราชดาริที่ว่า
“…โรงเรียนมหาดเล็กหลวง 1 โรงเรียนราชวิทยาลัย 1 รวม 2 โรงเรียนนี้
เปนโรงเรียนพิเศษผิดกว่าโรงเรียนอื่น เพราะประการ 1 กุลบุตรที่ไปศึกษาในโรงเรียน
ทั้ง 2 นี้ ได้นอนอยู่ในโรงเรียนตลอดเวลาที่เปนคราวศึกษา นับว่าเปนผู้ที่อยู่ในควบคุม
มีวินัยเคร่งครัดกว่าโรงเรียนสามัญ จะว่าคล้ายประจาอยู่ในกองทหารแล้วก็ว่าได้ อีก
ประการ 1 ในโรงเรียนทั้ง 2 นี้มีการฝึกหัดท่าทหาร นักเรียนได้รับความฝึกหัดท่าทหาร
ชั้นต้นอยู่แล้วคล้าย ๆ ผู้ที่รับราชการทหารในปีแรกก็ว่าได้ เพราะเหตุทั้ง 2 ประการ
อันกล่าวมาแล้วนี้ พระราชดาริห์ว่านักเรียนทั้ง 2 โรงเรียนนี้เปนผู้ที่สมควรได้ยกเว้น
จากการเกณฑ์ทหารชั่วคราว”...11
เรื่องการยกเว้นการเกณฑ์ทหารนี้ได้มีการออกประกาศกาหนดนักเรียนชั้นอุดมศึกษาตามความในพระราชบัญญัติ
ลักษณะเกณฑ์ทหาร มีพระบรมราชโองการให้ประกาศทราบทั่วกันว่า ...“ตามความในประกาศแก้ไขพระราชบัญญัติลักษณะ
เกณฑ์ทหาร ลงวันที่ 27 ธันวาคม รัตนโกสินทร ศก 129 มาตรา 13 ข้อ 2 ซึ่งยกเว้นนักเรียนที่รัฐบาลได้กาหนดว่าเปนวิชาชั้น
อุดมศึกษา ไม่ต้องเกณฑ์เป็นทหารตลอดเวลาเรียนภายในอายุ 30 ปี”...12 แสดงให้เห็นถึงพระราชประสงค์ของพระองค์ที่
จะต้องการให้นักเรียนที่อยู่ในสายพลเรือนนั้นได้ศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่และไม่ต้องไปสังกัดในส่วนของกระทรวงกลาโหม ที่
เป็นข้าราชการฝ่ายทหาร
นอกจากกลุ่มนักเรียนที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยพบว่านักเรียนที่ได้รับทุน เล่าเรียนหลวงที่จบการศึกษาในขั้นสามัญ
และวิสามัญแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มเด็กที่ได้รับพระราชทานโอกาสให้ไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
10

เป็นหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนนายร้อย ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งจะแบ่งชั้นการศึกษาออกเป็ น ชั้น1 ปฐม
กาหนดอายุตั้งแต่ 10 – 16 ปี ชั้น 2 ปฐม กาหนดอายุ 10 – 18 ปี ชั้น 3 ปฐม กาหนดอายุตั้งแต่ 10 – 20 ปี ชั้น 1 มัธยม กาหนดอายุตั้งแต่ 10 –24 ปี และ
วิชาสามัญนักเรียนนายดาบ กาหนดอายุตั้งแต่ 18 – 25 ปี ที่มา : กฎหมายรัชกาลที่ 6 ร.ศ.130 หน้า 35. ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว .
(2554). แนวพระราชดาริในรัชกาลที่ 6 ด้านการศึกษา. หน้า 25 - 39.
11
ประกาศยกเว้นนักเรียนโรงเรียนมหาดเล็กหลวงแลนักเรียนโรงเรียนราชวิทยาลัยจากการเกณฑ์ทหารชั่วคราวเปนพิเศษ ลงวันที่ 31 พดศจิกายน พ .ศ.2456.
อ้างถึง กฎหมายรัชกาลที่ 6 ร.ศ.130 น่า 317. ใน แหล่งเดิม. หน้า 52 - 53.
12
ประกาศกาหนดนักเรียนชั้นอุดมศึกษา ตามความในพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร วันที่ 30 มกราคม ร.ศ .130 อ้างถึง กฎหมายรัชกาลที่ 6 ร.ศ.130
น่า 441. ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. (2554). แนวพระราชดาริในรัชกาลที่ 6 ด้านการศึกษา. หน้า 16.
- ประวัติศาสตร์และปรัชญา -
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เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ให้นักเรียนทุนเหล่านั้นกลับมาเพื่อเป็นกาลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติ ดังพระบรม
ราโชวาทที่พระราชทานในการสมาคมนักเรียนซึ่งไปศึกษาอยู่ในประเทศยุโรป เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2468 ความตอน
หนึ่งว่า ...“เราขอเตือนนักเรียนทั้งหลายให้ราพึงว่า อนาคตของชาติไทยอยู่ในมือของพวกเราทั้งหลายส่วนหนึ่ง เพราะผู้ที่
ทะนุบารุงเมืองไทยและชาติไทยอยู่ และชาติไทยอยู่ในเวลานี้นับวันแต่จะชราลงทุกที ใกล้ความตายเข้าไปทุกที ต้องหวังอยู่ใน
พวกเจ้าผู้ที่จะได้เข้ามาช่วยส่งเสริมเพิ่มกาลังอีกขึ้นในอนาคตกาล”...13
เด็กหลวงจึงเป็นกลุ่ มนักเรี ยนที่มี การศึก ษาในระดับที่ สูงขึ้นกว่าการศึกษาในชั้น สามัญซึ่ งเป็น การศึก ษาตาม
พระราชดาริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีลักษณะของสาขาวิชาที่เรียนที่เฉพาะทางออกไป ไม่ถูกจากัดอยู่
เพียงการศึกษาในระดับการศึกษาสามัญเท่านั้น ทั้งยั งมีโอกาสได้ถวายงานรับใช้ใกล้เบื้องพระยุคลบาทตั้งแต่ยังเป็นนักเรียน
อาทิ นักเรียนในโรงเรียนมหาดเล็กหลวง นักเรียนโรงเรียนวชิราวุธ เป็นต้น กลุ่มเด็กหลวงจึงเป็นกลุ่มเด็กที่มีความพิเศษเพราะ
เป็นกลุ่มที่พระองค์มีพระราชประสงค์ให้เติบโตมาเป็นกาลังหลักในระบบราชการที่พัฒนาไปตามบริบททางสังคมที่เปลีย่ นแปลง
ตามยุคสมัยในขณะนั้น
1.2 เด็กราษฎร์
เด็กราษฎร์ คือ กลุ่มนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตามหลักสูตรที่กระทรวงธรรม
การเป็นผู้กาหนดทั้งในเขตพระนครและต่างจังหวัด ดังที่กล่าวมาในขั้นต้นแล้วว่ารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เป็นรัชสมัยที่ได้มีการจัดการศึกษาภาคบังคับและขยายโอกาสทางการศึกษาออกไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ การจัดการศึกษา
กับเด็กราษฎร์จะเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งสร้างระบบการศึกษาให้มีมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้แยกเด็กที่เคยได้รับ
การศึกษาจากในวัดออกมาอยู่สังกัดโรงเรียนให้เป็นระเบียบมากขึ้น ดังแสดงในบันทึกความเห็นพระราชบัญญัติประถมศึกษาของ
พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าธานีนิวัติ กรมหมื่นพิทยลาภพดฒิยากรที่ทรงงานในกรมราชเลขาธิการมีความเห็นใจ ความว่า
“ ...สาหรับนักเรียนอันเป็นประเพณีของชาวชนบท โดยปรกติชาวบ้านส่ง
เด็กเข้าวัดมอบให้พระเป็นผู้สอน ฝ่ายวัดได้อาศัยบิดามารดาผู้ปกครองเด็กเจือจาน
เครื่องอุปโภคบริโภคถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแลดังนี้ ...เมื่อรัฐบาลบังคับการเล่าเรียนตาม
หลักนี้แล้ว ถึงแม้จะไม่ได้มีบทใดบังคับให้ปลีกการเรียนออกจากวัดโดยตรงก็ดี แต่เป็น
การปลีกอยู่แล้วโดยวิธีการ ฐานะของโรงเรียนจะได้ค่อย ๆ แยกออกจากวัด...”14
พร้อมกันนี้แนวพระราชดาริของพระองค์ในการจัดการศึกษาให้นักเรียนกลุ่มเด็กราษฎร์นี้เพื่อจะเป็นสิ่งที่ให้เด็กมีความรู้
พื้นฐานอ่านออกเขียนได้ เพื่อจะเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพที่ดีขึ้นและแก้ไขปัญหาในคุณภาพประชากรด้วยการศึกษา
ต่อไปในอนาคต
การประกาศโครงการศึกษาและการตราพระราชบัญญัติการประถมศึกษา พระพุทธศักราช 2464 ได้สะท้อนผ่าน
ทัศนะของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีที่ได้เขียนอธิบายเกี่ยวกับผลกระทบที่กระทรวงนครบาลกังวลเกี่ยวกับปัญหาภายหลังการ
ออกพระราชบัญญัติ เกี่ยวกับแรงงานในครอบครัวที่ต้องใช้เด็กในการช่วยประกอบอาชีพนั้น เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีได้
แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการใช้วิธีเรียนภาคเช้าหรือภาคบ่ายเพื่อให้นักเรียนใช้เวลาครึ่งวันในการไปช่วยบิดามารดาประกอบ
กิจการงานภายในบ้านของตน มีการแบ่งวันหยุดและกาหนดเวลาเรียนที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนชั้นสามัญ
และโรงเรียนประชาบาลที่ตั้งอยู่ตามพื้นที่ ต่าง ๆ สามารถแบ่งเวลามาเรียนได้ การจัดโครงการศึกษาดังกล่าวเป็นการเอื้อให้
กลุ่มเด็กราษฎร์ได้มีโอกาสทางการศึกษาและเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองของเด็กในต่างจังหวัดที่จะให้
ความร่วมมือกับทางราชการในการส่งบุตรเข้ารับการศึกษาตามพระราชบัญญัติการประถมศึกษา พระพุทธศักราช 2464 ที่จัด
ให้มีการศึกษาชั้นสามัญสาหรับเด็กทุกคน
13

พระบรมราโชวาท พระราชทานในการสมาคมนักเรียนซึ่งไปศึกษาอยู่ในประเทศยุโรป วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2468. อ้างถึง พระราชดารัสร้อยครั้ง
พ.ศ.2529 หน้า 237. ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. (2554). แหล่งเดิม. หน้า 199.
14
บันทึกความเห็นพระราชบัญญัติประถมศึกษา วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2464. ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. (2554). แหล่งเดิม. หน้า 124.
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ลักษณะอีกประการหนึ่งของเด็กราษฎร์ คือ เด็กที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาในระบบตามโรงเรียนที่กระทรวงธรรมการ
เป็นผู้กาหนด ในตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา พระพุทธศักราช 2464 มาตราที่ 10 ได้กล่าวถึงเรื่องการยกเว้นเด็กที่ได้รับ
การศึกษาจากครอบครัวเป็นผู้อบรมสั่งสอนเอง ความตอนหนึ่งว่า ...“จะให้ยกเว้นเด็กคนใดคนหนึ่งจากการเรียนอยู่ในโรงเรียน
ประถมศึกษาก็ได้ ถ้าบิดามารดาหรือผู้ปกครองรับรองคนนั้นรับการศึกษาอยู่ในครอบครัวของเขาแล้ว ...บิดามารดาต้องส่งเด็ก
คนนั้นให้ศึกษาธิการอาเภอปีละหนึ่งครั้งเพื่อสอบไล่ดูว่า ศึกษาที่ได้รับนั้นเปนอย่างไรในเวลานั้น ”...15 และเด็กที่ไม่มีบิดา
มารดาหรื อ ผู้ ป กครองเลี้ ย งดู นั้ น เจ้ า พระยาธรรมศั ก ดิ์ ม นตรี ไ ด้ ใ ห้ ค วามเห็ น ไว้ ว่ า ...“การที่ จ ะให้ เ พิ่ ม บทมาตราขึ้ น ใน
พระราชบัญญัตินี้เพื่อคุ้มครองเด็กจรจัดนั้น ไม่ถูกที่ ที่ถูกต้องมีพระราชบัญญัติอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งควรเรียกว่าพระราชบัญญัติ
ดรุณาภิบาล (Children Act) ดังที่มีอยู่แล้วในประเทศอื่นบางประเทศ แต่สาหรับเมืองเรา เมื่อมีความจาเป็นอย่างอื่นยิ่งกว่า ...
จะรอไว้อีกหน่อยก็ได้ ”...16 ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เข้าใจว่าเด็กที่ ไม่มีผู้ปกครองนั้นอยู่นอกเหนือจากกลุ่มเด็กที่ต้องเข้ารับ
การศึกษาภาคบังคับตามโครงการศึกษาและพระราชบัญญัติประถมศึกษาเช่นเดียวกับเด็กที่ศึกษาหาความรู้อยู่ที่บ้าน เด็กกลุ่ม
นี้จึงเป็นเด็กอีกกลุ่มที่ผู้วิจัยจัดอยู่ในลักษณะของเด็กราษฎร์
โรงเรียนประชาบาลเป็นโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้จัดตั้งขึ้นได้โดยความร่วมมือของภาคประชาชนในท้องที่ ต่าง ๆ ที่มี
ความประสงค์ให้มีโรงเรียนในละแวกนั้น ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ของราชการ โดยประชาชนจะต้องเสียเป็นเงิน
ที่เก็บจากประชาชนในท้องที่คนละไม่ต่ากว่า 5 บาท17 โดยเงินค่าบารุงโรงเรียนนอกจากจะได้รับการสนับสนุนจากราชการและ
ยังมีเงินศึกษาพลี18 การจัดตั้งโรงเรียนประชาบาลนี้ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา ลักษณะที่ 3 โรงเรียนประชาบาล มาตรา
33 ที่ระบุว่า ...“โรงเรียนประชาบาลทั้งปวงอยู่ใต้ข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวแก่เวลาโรงเรียน หลักสูตร หนังสือ
ที่จะใช้ ระเบียบการปกครอง”...19 ทาให้เข้าใจว่าโรงเรียนที่ตั้งขึ้นโดยราษฎรเข้าไปมีส่วนร่วมนั้นเด็กจะต้องได้รับการศึกษาที่
เท่าเทียมกับโรงเรียนที่ทางรัฐบาลกาหนดแม้จะอยู่ในเขตพื้นที่ห่างไกล หลักสูตรสาหรับนักเรียนก็จะเป็นไปเหมือนกันกับเด็ก
ราษฎร์ทเี่ ข้ารับการศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลทั่วไป
อนึ่งนักเรียนในกลุ่มเด็กราษฎร์นี้สามารถสอบเข้าเพื่อศึกษายังโรงเรียนข้าราชการพลเรือนได้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของตนต่อไปหากมีความต้องการจะศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
เด็กราษฎร์จึงเป็นเด็กในอีกลักษณะหนึ่งที่มีความแตกต่ างจากเด็กหลวง ตามโครงการศึกษาในพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและความเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้กับเด็กกลุ่มนี้คือต้องการสร้างเด็กที่อ่านออกเขียนได้ตาม
วิชาความรู้ขั้นสามัญและมีความเป็นพลเมืองดีเพื่อที่จะสามารถนาความรู้ขั้นพื้นฐานไปประกอบอาชีพในท้องที่ของตนเองได้
อย่างมีคุณภาพที่ดีขึ้น ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มเด็กหลวงที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ให้มี
ความรู้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่ระบบราชการและพัฒนาประเทศต่อไป
2. แนวพระราชดาริและการปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีแนวพระราชดาริ และพระราชหดทัยที่มุ่งหวังจะให้เมืองไทยอยู่ใน
ระบบราชาธิปไตยควบคู่กับสถาบันชาติ ศาสนา และเป็นชาติที่ “ศิวิไลซ์” หรือ “รุ่งเรือง”20 ดังนั้นตลอดระยะของการ
15

พระราชบัญญัติประถมศึกษา พระพุทธศักราช 2464 ลักษณะที่ 1 ข้อบังคับต่าง ๆ มาตราที่ 10. ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. (2554).
แนวพระราชดาริในรัชกาลที่ 6 ด้านการศึกษา. หน้า 167.
16
พระราชหัตถเลขา ทรงสั่งราชการในรัชกาที่ 5 และ 6 กับเรื่องประกอบ หน้า 145. ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. (2554). แหล่งเดิม. หน้า 157.
17
พระราชบัญญัติประถมศึกษา พระพุทธศักราช 2464 ลักษณะที่ 3 โรงเรียนประชาบาล มาตราที่ 19. ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. (2554).
แหล่งเดิม. หน้า 170.
18
ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา ลักษณะที่ 3 มาตราที่ 28 ชายฉกรรจ์ทุกคนอายุ 18 ถึง 60 ปี จาต้องเสียศึกษาพลี ศึกษาพลีต้องไม่ต่ากว่า 1 บาท
หรือไม่เกินกว่า 3 บาทเก็บตามอัตรา และเก็บภายในเวลาที่อุปราชหรือสมุหเทศาภิบาลจะกาหนดเป็นปีไป
19
พระราชบัญญัติประถมศึกษา พระพุทธศักราช 2464 ลักษณะที่ 3 โรงเรียนประชาบาล มาตราที่ 33. ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. (2554).
แหล่งเดิม. หน้า 175.
20
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. (2506). พระราชนิพนธ์ที่น่ารู้ของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6. หน้า 8.
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ครองราชย์ของพระองค์นั้นจึงทรงเน้นและปลูกฝังให้คนไทยเกิดความรักชาติด้วยวิธีการต่าง ๆ ประชาชนจึงต้องมีหน้าที่
จงรักภักดีเชื่อฟังพระมหากษัตริย์ ไม่ควรคัดค้านติเตียน พระบรมราโชบายในการบริหารประเทศใด ๆ ทั้งสิ้น21 ทรงเน้นย้า
เหตุผลดังกล่าวผ่านบทพระราชนิพนธ์ หลายเรื่อง เช่น “ความเป็นชาติไทย” เน้นให้ประชาชนมีความเชื่อถือยึดมั่นศรัทธาใน
พระมหากษัตริย์ การอยู่ร่วมชาติเดียวกันเสมือนลงเรือลาเดียวกันมีพระมหากษัตริย์เป็นนายท้ายที่คอยนาทางให้เรือพายไปถึง
จุดหมาย ความตอนหนึ่งว่า “...การปกครองถ้าประชาชนไม่ช่วยโดยเชื่อฟังผู้ปกครองแล้ว ก็หาสาเร็จได้...เสมือนลงเรือลา
เดียวกัน พระมหากษัตริย์ทรงเป็นนายท้ายทุกคนต้องช่วยกันพาย และอย่าเถียงนายท้าย...ผู้ใดไม่ต้องการร่วมมือก็ควรขึ้นจาก
เรือลงน้าว่ายไปตามลาพังเถิด อย่ามานั่งอยู่ในเรือไทยเราให้หนักเรือเลย...”22
นอกจากแนวพระราชดาริในการเน้นย้าเรื่องชาติและพระมหากษัตริย์แล้ว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระราชดาริในการปลูกฝังให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางของพระพุทธศาสนาที่ทรงเห็นว่าชาติไทยต้องมี
สถาบัน ศาสนา ดังทรงแสดงพระราชดาริไ ว้ใ นหนั งสื อปลุก ใจเสื อป่ าที่ ได้บ รรยายความเรื่อ งชาติแ ละศาสนาว่ าเป็น สิ่งที่
ต่อเนื่องกัน ความตอนหนึ่งว่า ...“ชาติกับศาสนาย่อมเป็นสิ่งซึ่งต่อเนื่องกัน คือถ้าชาติพินาศไปแล้ว ศาสนาก็จะตั้งอยู่มิได้
ขณะเดียวกันถ้าศาสนาเสื่อมคลาย จะทาให้ประชาชนปราศจากคุณธรรม ย่อมเป็นเหตุให้ชาติต้องสูญสิ้นไปด้วย เพราะชาติใด
ที่ไร้คุณธรรม ชาตินั้นก็ต้องถึงแก่พินาศล่มจม ”...23 ซึ่งได้แสดงเพิ่มเติมในบทพระราชนิพนธ์เรื่องอานาจคือธรรมที่ว่า ...“ถ้า
บุคคลก็ดี คณะก็ดียึดธรรมะเป็นหลัก ชาติก็จะเจริญมั่นคง ”...24 และยังมีพระราชดาริที่สนับสนุนและยกย่องศาสนาพุ ทธว่ามี
ความทันสมัย และเป็นศาสนาประจาชาติ ดังพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่คณะเสือป่าเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2457
ที่ว่า ...“พระพุทธศาสนา ดีกว่าศาสนาอื่น เพราะพุทธศาสนามีความทันสมัย แม้จะมีอายุสองพันปีก็ไม่เคยล้าสมัยเลย”...25
พระราชดาริในพระบาทสมเด็จพระมงกุ ฎเกล้าเจ้าอยู่หัวล้วนมีความสาคัญต่อการดาเนินพระบรมราโชบายด้าน
การเมืองและสังคมของพระองค์เป็นอย่างยิ่ง แนวพระราชดาริดังกล่าวได้นามาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพประชากร
โดยนามาสอดแทรกกับระบบการศึกษาที่เป็นเครื่องมือในการบ่มเพาะเด็กทั้งหลายให้เติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองดีของชาติตามที่
พระองค์ได้มีพระราชประสงค์ไว้ ผ่านกระบวนการการปลูกฝัง 3 แนวทางได้แก่ การปลูกฝังความรู้สึกรักชาติ และความสามัคคี
ของคนในชาติ การเป็นคนมีศาสนา และการยึดมั่นและศรัทธาในพระมหากษัตริย์ ซึ่งวิเคราะห์ได้ว่าการดาเนินกิจการลูกเสือ
และโครงสร้างหลักสู ตรการเรียนการสอนในโรงเรียนมีผลอย่างมากในการเป็นเครื่องมือในการดาเนินกระบวนการปลูกฝัง
ค่านิยมดังกล่าว
3. แนวพระราชดาริและการปลูกฝังเรื่องความเป็นผู้นา ผู้ดี และสุภาพบุรุษในเด็กหลวง
พระราชดาริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะปลูกฝังเรื่องความเป็นผู้นา ผู้ดี
และสุภาพบุรุษให้กับเด็กนั้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อพระองค์ได้สถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กหลวงขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2453 ตั้งแต่พระองค์ทรง
ดารงพระอิศริยยศเป็นสยามราชกุมาร การก่อตั้งโรงเรียนหมาดเล็กหลวงมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนลูกผู้ดีมีตระกูลให้เข้ารับ
ราชการในกรมมหาดเล็ก ซึ่งเป็นการสร้างความคุ้นเคยของข้าราชบริพารใกล้ชิดพระองค์ก่อนการเสวยราชสมบัติ
โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นโรงเรียนที่ จัดการศึกษาให้เหมือนกับ
โรงเรียนกินนอนแบบปับลิคสคูลตามแบบประเทศอังกดษ ที่พระองค์ได้มีพระราชประสบการณ์ไปทรงพระอักษรเมื่อครั้งทรง
พระเยาว์ และพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสร้างข้าราชการในราชสานักของพระองค์อย่างข้าราชการในกรมมหาดเล็กที่
ต้องรับราชการใกล้ชิดช่วยราชการ จึงทรงมีพระราชดาริที่จะต้องสร้างคนที่มีคุณภาพประกอบไปด้วยความรู้และความประพดติ
21

กรรภิรมย์ สุวรรณานนท์. (2524). พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการสร้างชาติไทย. หน้า 107.
อัศวพาหุ. ความเป็นชาติไทย. ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. (2515). ปกิณกคดีพระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. หน้า 228.
23
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. (2530). ปลุกใจเสือป่า. หน้า 69.
24
หอวชิราวุธานุสรณ์ ,แฟ้มที่ ว 01194/ป3. สาเนาร่างบทความพระราชนิพนธ์เรื่อง “อานาจคือธรรม.”
25
สจช ,.ร.6 ต.1/18. พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะเสือป่า วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2457.
22
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ในทางที่เป็นไปตามพระราชประสงค์ส่วนพระองค์ อาทิ การเป็นผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลมในทางวิชาการ มีพัฒนาการทาง
ร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง การมีจิตใจจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การเป็นสุภาพบุรุษ และความเป็นผู้ดี
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้นรวม
4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนมหาดเล็กหลวงกรุงเทพฯ (พ.ศ.2453) โรงเรียนมหาดเล็กหลวงเชียงใหม่ (พ.ศ.2459) โรงเรียนราช
วิทยาลัย (พ.ศ.2453) และโรงเรียนพรานหลวง (พ.ศ.2453) เพื่อเป็นโรงเรียนกินนอนแบบปับลิคสคูลอย่างประเทศอังกดษ
โดยทรงมีพระราชประสงค์ที่ให้โรงเรียนในพระอุปถัมภ์ของพระองค์นั้นแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไป ดังพระบรมราโชวาทตอน
หนึ่งความว่า “...ขออย่าเอาโรงเรียนของข้าไปเปรียบกับโรงเรียนอื่น เพราะมีจุดหมายต่างกัน ถ้าข้าอยากได้โรงเรียนธรรมดา
เพียงสักหลังหนึ่ง สร้างเป็นโรงเรียนไปมา จะไม่ดีกว่าหรือที่จะสร้างโรงเรียนกินนอนขึ้นมาทาไม...”26
โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่จัดตั้งนั้น มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่แตกต่าง
จากโรงเรียนทั่ว ๆ ไป ของกระทรวงธรรมการเพราะนักเรียนจะต้องอยู่โรงเรียนประจาโรงเรียนตลอดเวลา หลักสูตรของ
โรงเรียนประเภทนี้ต้องการให้นักเรียนมีเวลาว่างน้อยที่สุด เพื่อที่นักเรียนจะได้รับการอบรมตลอดเวลาหลักสูตรของโรงเรียนที่
กาหนดขึ้น ตามปรัชญาและอุ ดมการณ์ ของโรงเรี ยน 27เพื่อ ให้นั กเรี ยนมี คุณ ลั กษณะตามที่ ต้อ งการโดยเน้ นองค์ป ระกอบ
การศึกษาด้วยกัน 4 องค์ประกอบคือ ประการที่ 1 ด้านพุทธิศึกษา เป็นการเน้นพัฒนาเด็กด้านความรู้ และสติปัญญา ประการ
ที่ 2 ด้านพลศึกษา เน้นพัฒนาการทางด้านร่างกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับเด็กโดยจัดให้มีการเล่นกีฬาสมัยใหม่ที่มีการ
เล่นเป็นทีม อาทิ ฟุตบอล ประการที่ 3 ด้านจริยศึกษา เป็นการเจริญทางด้านสังคม คือความรู้ในคุณธรรม จริยธรรมและกรอบ
แนวความประพดติให้เป็นผู้นา ผู้ดี และสุภาพบุรุษ และประการสุดท้าย ด้านหัตถศึกษา เป็นการเน้นการพัฒนาด้านอารมณ์ที่
เกิดจากการฝึกหัดงานฝีมือให้เป็นผู้ที่มีจิตใจละเอียดอ่อนโยน เช่น การฝึกหัดงานศิลปะวาดเขียน งานหัตถศิลป์ เป็นต้น
4. พระราชดาริเกี่ยวกับการสร้างเด็กราษฎร์ให้เป็นพลเมืองดีของชาติ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชวาทตอนหนึ่งที่สะท้อนถึงแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อ
เด็กราษฎร์ในรัชสมัยของพระองค์โดยทรงเน้นความเป็นพลเมืองดีมีจริยธรรม เป้าหมายของการจัดการศึกษาที่พระองค์ทรง
มุ่งหมาย ดังใจความตอนหนึ่งของพระบรมราโชวาทของพระองค์ที่ว่า
“...การศึกษาและกฎเกณฑ์ทั้งหลายตลอดจนหลักสูตรแท้จริงทาให้เปลือง
กระดาษไปเปล่า ๆ ยิ่งกว่านั้นคือ เปลืองเวลา...ข้าไม่หมายความว่าอะไรที่สาหรับเมือง
อังกดษจะต้องดีสาหรับเมืองไทยด้วย ข้าไม่ห่วงการปั้นนักเรียนชั้นมัธยมให้เป็นเทวดา
เหมือนกันหมด เท่ากับการสร้างเด็กหนุ่มที่ขยันขันแข็งและสะอาดทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ เตรียมพร้อมที่จะรับภาระต่าง ๆ ที่จะมีมาในอนาคต...ข้าไม่ต้องการตาราที่เดิน
ได้...ข้าต้องการให้การศึกษาเป็นสิ่งที่งดงามจนทาให้เด็กที่ออกไปแล้วหวนกลับมา
คิดถึงในวันข้างหน้าด้วยความภาคภูมิใจ...”28



พ.ศ .2469 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการให้รวมโรงเรียนมหาเล็กหลวงกรุงเทพฯ และโรงเรียนราชวิทยาลัยเข้าด้วยกันและให้
ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวงกรุงเทพฯ โดยพระราชทานนามโรงเรียนว่า “วชิราวุธวิทยาลัย ”ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา. ประกาศ วางรูปการและ
พระราชทานนามโรงเรียนมหาดเล็กหลวง เล่ม 43. วันที่ 18 เมษายน พ.ศ .2469, หน้า 95.
26
จมื่นอมรดรุณารักษ์ )แจ่ม สุนทรเวช) .(2513(. พระราชกรณียกิจสาคัญในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว .หน้า 113.
27
สงวน เลิศโชคชัย. (2538). ความสาคัญของโรงเรียนแบบปับลิคสคูลต่อการศึกษาของไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พ.ศ.2453 – 2468). หน้า 51 – 53.
28
จมื่นอมรดรุณารักษ์ (แจ่ม สุนทรเวช). (มปป.). พระราชกรณียกิจสาคัญในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. เรื่องการศึกษาของชาติ. เล่ม 7 ตอน 1. หน้า 114 – 118.
- ประวัติศาสตร์และปรัชญา -
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พระบรมราโชวาทดังกล่าวทางกระทรวงธรรมการได้สนองแนวความคิดของพระองค์ในการจัดทาหนังสือและตาราแบบเรียนที่
ส่งเสริม การศึ ก ษาและพัฒ นาการทางด้ า นจริ ย ธรรมให้ กั บ เด็ ก ราษฎร์ ออกมาหลายเล่ ม ด้ว ยกั น อาทิ หนั งสื อ พลเมื อ งดี
บทดอกสร้อยกางเขน และสมบัติของผู้ดี ที่ได้ตีพิมพ์และเผยแพร่ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงธรรมการ และโรงเรียน
ราษฎร์ที่จัดตั้งโดยภาคเอกชนทั่วพระราชอาณาจักร จึงนับว่ากระทรวงธรรมการได้ปรับหลักสูตรการศึกษาให้เป็นไปตามกระแส
พระราชดารัสในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อสนองพระราชดาริทางการเมืองและพระบรมราโชบายในการ
สร้างพลเมืองของพระองค์
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นรัชสมัยที่เกิดการศึกษาภาคบังคับขึ้น มีการจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษาและแผนพัฒนาพลเมืองของชาติที่เริ่มต้นขึ้นด้วยการศึกษาสาหรับเด็กตั้งแต่อายุย่างเข้า 7 ปี ซึ่งการจัดการศึกษา
ภายใต้พระราชบัญญัติกรประถมศึกษา พ.ศ.2464 นี้จะเป็นเครื่องมือสาคัญในการดาเนินพระบรมราโชบายพัฒนาคุณภาพ
ประชากร และเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาความรู้และคุณธรรมให้กับเด็กในเรื่องความรักชาติ ศาสนา และจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ การเน้นย้าให้เด็กเกิดความตระหนักถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ การรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่งจะ
ทาให้เด็กไทยในประเทศต้องเข้ารับการศึกษาตามโรงเรียนสังกัดกระทรวงธรรมการ โรงเรียนประชาบาล และโรงเรียนราษฎร์
ซึ่งได้ทาการเปิดสอนขึ้นมาเป็นจานวนมากในรัชกาลนี้
การดาเนินนโยบายชาตินิยมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็กซึ่งทรงดาเนิน
พระบรมราโชบายนี้ผ่านกิจกรรมอย่างการตั้งกิจการลูกเสือให้เกิดขึ้นทั่วพระราชอาณาจักร โดยจัดให้มีกองลูกเสือตามจังหวัด
ต่าง ๆ เพื่อให้เด็กราษฎร์ได้มีโอกาสเข้าร่วมและปลูกฝังอุดมการณ์ของการรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้เกิดขึ้น และ
เป็นการสร้างเด็กให้รู้จักความเสียสละ อดทน อดกลั้น การจัดการแข่งขันกีฬาสาหรับเด็กราษฎร์อย่างกีฬาฟุตบอลและการ
แข่งขันกีฬาชนิดอื่น ๆ ก็เป็นอีกตัวอย่างของการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรทางวิ ชาการเพื่อให้เด็กราษฎร์ได้มีพัฒนาการทาง
ร่างกายเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและความมีน้าใจเป็นนักกีฬาของนักเรียน เพื่อให้เกิดความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
ของคนรุ่นใหม่ ซึ่งเจตนารมย์ดังกล่าวของพระองค์สะท้อนผ่านบทประพันธ์ของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีในการอธิบายความ
มุ่งหมายของกีฬาไว้ ความว่า
“...นักกีฬาสารรูปล้วน
กายใจ จารูญ
เลิศมิตรเลิศมนุษย์ใน
โลกนี้
ใครใครก็ไว้ใจ
ได้หมด
แม้ศัตรู
หลีกให้อภัยครัน...”29
แนวพระราชดาริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาให้กับเด็กราษฎร์ในด้าน
ความรู้ทางวิชาการนั้น โดยมากมักเป็นการสร้างให้เด็กราษฎร์มีความรู้พื้นฐานในการอ่านออกเขียนได้เพื่อเป็นพื้นฐานสาหรับ
การประกอบอาชีพเมื่อเติบใหญ่ขึ้นเป็นสาคั ญ ส่วนแนวพระราชดาริเรื่องการสร้างพลเมืองที่ดี รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวม
การสร้างหลักสูตรอาชีวศึกษา เป็นนโยบายสาหรับการพัฒนาเด็กราษฎร์ให้มีทักษะความสามารถด้านการประกอบอาชีพที่ทาง
กระทรวงธรรมการได้จัดทาเป็นนโยบายการศึกษา และการจัดกิจกรรมอย่างศิลปหัตถกรรมนั กเรียนขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เด็ก
ราษฎร์เกิดค่านิยมในการเลือกประกอบอาชีพที่เป็นวิชาชีพอย่างการเป็นช่างฝีมือ การเป็นเกษตรกร และอื่น ๆ ที่นอกเหลือ
จากอาชีพรับราชการเป็นเสมียน

29

เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี. (2526). “นักกีฬา”. โครงกลอนของครูเทพ เล่ม 2. หน้า 41 – 42.
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5. ส่งท้าย
แนวพระราชดาริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงดาเนินพระบรมราโชบายให้กับเด็กหลวง และเด็ก
ราษฎร์ในพระราชอาณาจักรนั้นได้ทรงดาเนินผ่านระบบการจัดการศึกษาโดยกระทรวงธรรมการ ซึ่งพระองค์ทรงใช้พระราช
ดารัส พระบรมราโชวาท พระราชนิพนธ์ กิจการลูกเสือ และการจัดหลักสูตรการศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
พระราชดาริที่จะพัฒนาเด็กให้เป็นพลเมืองที่ดีในพระราชวิสัยทัศน์สว่ นพระองค์ที่จะต้องมีความรักในสถาบันชาติ ดารงรักษาไว้
ซึ่งคุณความดีตามแนวทางของพระพุทธศาสนา และการจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในพระบรมราโชบาย
ด้านชาตินิยมที่พระองค์ทรงมุ่งหวังให้เกิดขึ้นกับคนไทยทุกคนตลอดรัชสมัย
การดาเนินพระบรมราโชบายในการปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้า อยู่หัว ทรงเน้นให้ เด็กตระหนักและเห็นคุณค่า และความสาคัญของชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ โดยการ
โปรดเกล้าฯ ให้ตรากฎหมายควบคุมโรงเรียนราษฎร์ที่สอนภาษาจีน การพระราชนิพนธ์บทประพันธ์ ต่าง ๆ จานวนมาก เพื่อ
ปลุกใจให้กับเด็กมีความรู้สึกรักชาติและมีความสามัคคีของหมู่คณะ ในการนาพาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปใน
อนาคตอย่าง การมีความรู้ในการใช้ภาษาไทย มีความภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ไทย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีแนวพระราชดาริในปลูกฝังให้เด็กหลวงให้มีความเป็นผู้นา ผู้ดี และ
เป็นสุภาพบุรุษ โดยทรงดาเนินการอบรมสั่งสอนด้วยพระองค์เองอย่างการพระราชทานพระราชดารัส ที่ทรงเน้นให้เด็กหลวง
ตระหนักถึงความสาคัญและภาระของตนเองในการต้องมีหน้าที่รับใช้ราชการของชาติ การประพดติตนให้สมกับความเป็น
สุภาพบุรุษที่จะต้องมีน้าใจ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพื่อประเทศชาติ
พระราชดาริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อเด็กราษฎร์ทาให้เข้าใจ กระบวนการในปลูกฝังให้
เด็กราษฎร์เป็นพลเมืองของชาติมีความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา และจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ซึ่งพระองค์ได้ทรงใช้พระ
ราชนิ พ นธ์ พระบรมราโชวาทในวาระและโอกาสต่ า ง ๆ ทรงใช้ กิ จ การลู ก เสื อ ฝึ ก อบรมให้ กั บ เด็ ก ราษฎร์ รู้ จั ก เสี ย สละ
ผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม และสร้างความมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย และปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา
ตลอดจนสร้างความสามัคคีในหมู่คณะซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงเน้นย้าและพยายามสร้างให้เกิดขึ้นในหมู่คนไทย
การดาเนินพระบรมราโชบายในการปลูกฝังเด็กในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อเด็ก
หลวงและเด็กราษฎร์นั้นแม้จะมีรายละเอียดในการดาเนินกิจการในการปลูกฝังค่านิยม และความคิดของเด็กสองกลุ่มที่มีความ
แตกต่างกัน แต่แนวทางในการดาเนินพระบรมราโชบายหลักที่พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ต่อเด็กนั้นมีความสอดคล้องกัน
กับนโยบายชาตินิยมที่พระองค์ทรงพยายามปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับคนไทย โดยการที่ทรงมีพระราชดาริริเริ่มให้เกิดขึ้นกับเด็กนั้น
เป็นเพราะพระวิสัยทัศน์ของพระองค์ที่ทรงเล็งเห็นถึงความสาคัญในการพัฒนาคนที่เริ่มจากเด็ก เมื่อเด็กเติบโตขึ้นจะได้เป็น
พลเมืองที่ดีตามอุดมการณ์ของพระองค์ ที่เป็นผู้ทีความจงรักภักดีต่อชาติ ยึดมั่นในศาสนา และมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์พยายามเน้นให้เกิดขึ้นกับคนในชาติตลอดรัชสมัย
เอกสารอ้างอิง
เอกสารชั้นต้น
เอกสารชั้นต้นที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์
ราชกิจจานุเบกษา. ประกาศ วางรูปการและพระราชทานนามโรงเรียนมหาดเล็กหลวง เล่ม 43. วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2469
สจช., ร.6 ต.1/18. พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะเสือป่า วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2457.
หอวชิราวุธานุสรณ์. แฟ้มที่ ว 01194/ป3. สาเนาร่างบทความพระราชนิพนธ์เรื่อง “อานาจคือธรรม”
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_______. (2515). ปกิณกคดีพระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ : บรรณาคาร.
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ศาสตราจารย์เกียรติคณ
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การรักษาอานาจของรัฐบาลทหารเมียนมา ค.ศ. 1988-2008
Myanmar Military Government and the Maintenance of Power 1988 - 2008
วีรศักดิ์ ฉัตรรุ่งนพคุณ1
บทคัดย่อ
บทความนี้ศึกษาวิธีการรักษาอานาจของคณะฟื้นฟูกฎและระเบียบแห่งรัฐ (State Law and Order Restoration
Council - SLORC) ซึ่งเป็นคณะทหารที่ปกครองเมียนมาหลังจากทารัฐประหารล้มล้างรัฐบาลพรรคโครงการสังคมนิยมพม่า
(Burma Socialist Programme Party-BSPP) เมื่อวันที่ 18 กันยายน ค.ศ. 1988 คณะทหารดังกล่าวเปลี่ยนชื่อเป็นคณะ
สันติภาพและการพัฒนา (State Peace and Development Council - SPDC) เมื่อ ค.ศ. 1997 และปกครองประเทศต่อมา
จนกระทั่ง ค.ศ. 2011 จึงปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลื อกตั้ง บทความนี้ต้องการศึกษาปัจจัยที่ทาให้ รัฐบาล SLORC
และ SPDC ซึ่งเป็นรัฐบาลที่ควบคุมโดยทหารและสามารถใช้อานาจได้อย่างเบ็ดเสร็จหันมาใช้มาตรการหลายอย่างในการรักษา
อานาจทางการเมือง รวมทั้งศึกษาวิธีการต่าง ๆ ที่ถูกนามาใช้ในการรักษาอานาจด้วย ผลการศึกษาพบว่า การเปลี่ยนแปลง
วิธีการรักษาอานาจของรัฐบาลทหารเมียนมาเป็นผลมาจากการประเมินสถานการณ์และแรงกดดันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ ภัยคุกคามที่สาคัญในสายตาของรัฐบาลทหารได้แก่ การสร้างความชอบธรรมให้แก่การปกครองโดยรัฐบาลทหารที่
ขึ้นมามีอานาจหลังจากการปราบปรามประชาชนอย่างรุ นแรงจนทาให้เกิดการประณามจากโลกภายนอก การปรากฏตัวของ
คู่แข่งทางการเมือง เช่นนางออง ซาน ซู จีและพรรค NLD การเมืองโลกหลังสงครามเย็นที่เน้นแนวคิดประชาธิปไตยและ
เสรีนิยม ปัญหาเศรษฐกิจที่ทาให้รัฐบาลทหารไม่สามารถปิดกั้นและโดดเดี่ยวตนเองได้อีกต่อไป และปัญหาการ กบฏของชน
กลุ่มน้อยที่ยังคงสืบเนื่องมาอย่างยาวนาน วิธีการในการรักษาอานาจนั้นมีทั้งการใช้การปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจเพื่อ
สร้างความชอบธรรม การกดขี่และการใช้กาลัง การสร้างความภักดีและการดึงเข้าเป็นพวก การแบ่งแยกและปกครอง แต่ที่
น่าสนใจคือมีการใช้กระบวนการที่จะนาไปสู่การปกครองแบบประชาธิปไตยด้วย อย่างไรก็ตามกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ของเมี ย นมานั้ น ถู ก ควบคุ ม โดยรั ฐบาลทหาร จึ งเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ จะประกั น บทบาททางการเมื อ งของกองทั พ ดั งนั้ น เมื่ อ
รัฐธรรมนูญผ่านประชามติใน ค.ศ. 2008 กองทัพจึงสามารถสืบทอดอานาจและอิทธิพลทางการเมืองได้โดยไม่จาเป็นต้อง
ปกครองโดยตรงอีกต่อไป วิธีการรักษาอานาจของรัฐบาลทหารซึ่งมีหลายวิธีการจึงเป็นการตอบโต้ต่อภัยคุกคามต่าง ๆ เพื่อให้
ตนเองสามารถคงอานาจเพื่อรักษาบทบาททางการเมืองและความมั่นคงของประเทศไว้ได้ต่อไป
คำสำคัญ: เมียนมา รัฐบาลทหาร การเมือง การรักษาอานาจ
Abstract
This article focuses on the way in which the military-controlled State Law and Order Restoration
Council (SLORC) maintained its power. SLORC ruled Myanmar after it took over power from Burma
Socialist Programme Party (BSPP) on September 18, 1988. After changing its name from SLORC to State
Peace and Development Council (SPDC) in 1997, SPDC continued to rule the country until 2011 when it
was replaced by a democratic-elected government. This article searches for factors influencing the
military government’s decision to use a variety of means to maintain its power instead of using forces and
suppression, and analyzes various means that had been used. The research’s result shows that changes in
1
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the way in which the military government maintained its power resulted from the assessment of
circumstances and pressure within and outside the country. What Myanmar military government viewed
as danger was as following: the need to legitimize the government that came to power by severely
crushing people to the extent that it earned outside world’s condemnation, the rise of political rivals
such as Aung San Suu Gyi and the NLD Party, global politics after the end of the Cold War with its emphasis
on Democracy and Liberalism, economic problems that made Myanmar isolation no longer viable, and
the continuation of ethnic problem. A variety of means used for maintaining power included political and
economic reforms, suppression and the use of armed forces, building loyalty and co-optation, the use of
divide and rules strategy, and interestingly, initiative measures toward democratic rule. Nevertheless,
because constitution drafting process was controlled by the military government, it could be used to
guarantee the continuation of the military role in politics. When referendum approved constitution in
2008, the military has successfully maintained its power and no longer needed to assert direct control.
On a whole, therefore, the use of variety of means to maintain power was the military’s response to
threats and changing circumstance in such a way that the military were able to maintain power and its
roles in politics and the security of the nation.
Keywords: Myanmar, military government, politics, maintenance of power, SLORC
บทนา
แม้ว่าการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 2008 การเลือกตั้งใน ค.ศ. 2010 และใน ค.ศ. 2015 ที่เพิ่งผ่านพ้นมาจะแสดง
ให้เห็นว่าประเทศเมียนมากาลังเคลื่อนตัวไปในทิศทางของประชาธิปไตย แต่ผู้นาทางทหารของเมียนมามีประวัติความเป็นมา
อันยาวนานในการรักษาอานาจทางการเมือง การปกครองโดยรัฐบาลทหารในประเทศเมียนมาเริ่มขึ้นภายใต้รัฐบาลของนาย
พลเน วิน (General Ne Win) ผู้นาของสภาปฏิวัติ (Revolutionary Council) และผู้นาพรรคโครงการสังคมนิยมพม่า
(Burma Socialist Program Party หรือ BSPP) ตลอดระยะเวลาที่รัฐบาลของนายพลเน วินปกครองประเทศเมียนมา
(ค.ศ. 1962-1988) รัฐบาลใช้วิธีการรุนแรงในการปราบปรามผู้ต่อต้านทางการเมือง เช่นกรณีการปราบปรามนักศึกษาและ
ระเบิดตึกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยย่างกุ้งในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1962 และการสลายการชุมนุมในงานศพของอู ถั่น
(U Thant) ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1974 เป็นต้น2
นายพลเน วินก้าวลงจากอานาจหลังจากเกิดการประท้วงครั้งใหญ่ใน ค.ศ. 1988 การประท้วงของประชาชนซึ่งมี
กลุ่มนักศึกษาเป็นแกนนาได้สร้างแรงกดดันอย่างมาก ทาให้รัฐบาลต้องมีการเปลี่ยนประธานาธิบดีถึงสามคนในปีนั้น จากนาย
พล เน วินมาเป็นนายพลเส่ง ลวิน (General Sein Lwin) และสุดท้ายคือ ดร.หม่อง หม่อง (Dr. Maung Maung) ซึ่งการ
แต่งตั้งผู้นารัฐบาลที่เป็นพลเรือนเป็นความพยายามที่จะลดแรงกดดันเพื่อสลายการชุมนุมประท้วง อย่างไรก็ตาม ในท้ายที่สุด
การประท้วงใน ค.ศ. 1988 ต้องยุติลงเมื่อคณะฟื้นฟูกฎและระเบียบแห่งรัฐภายใต้การนาของนายพลซอ หม่อง (General Saw
Maung) ได้ทาการยึดอานาจจากรัฐบาลดร.หม่อง หม่องในวันที่ 18 กันยายน ค.ศ. 1988 พร้อมทั้งจับกุมและปราบปราม
ผู้ประท้วงอย่างรุนแรงจนนาไปสู่การสูญเสียชีวิตของนักศึกษาและประชาชนจานวนมาก ขณะที่ผู้ประท้วงบางส่วนได้หลบหนี
2

การขึ้นสู่อานาจของรัฐบาลทหารนามาสู่ผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนจนนามาสู่การเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลทหาร ดังเช่นกรณีการเคลื่ อนไหว
ประท้วงของนักศึกษามหาวิทยาลัยย่างกุ้งเมื่อดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1962 ซึ่งมีสาเหตุจากการใช้อานาจของคณะทหารโดยเฉพาะการปิดประตูหอพักในเวลา 2
ทุ่มตามมาตรการเคอร์ฟิว (Curfew) ในขณะที่เหตุการณ์การประท้วงเกี่ยวกับงานศพของอู ถั่น (U Thant) ซึ่งเป็นบุคคลสาคัญของเมียนมาซึ่งเคยดารง
ตาแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติเกิดจากความไม่พอใจที่รัฐบาลของนายพลเน วินไม่จัดพิธีศพให้กับเขาอย่างสมเกียรติ โดยความไม่พ อใจดังกล่าวส่วนหนึ่งมา
จากปัญหาเศรษฐกิจและการปกครองของรัฐบาลซึ่งนามาสู่การประท้วงข้างต้น
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ไปยังพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยและประเทศเพื่อนบ้าน คณะฟื้นฟูกฎและระเบียบแห่งรัฐ (State Law and Order Restoration
Council หรือชื่อย่อว่า SLORC) เป็นรัฐบาลปกครองประเทศเมียนมาตั้งแต่การทารัฐประหารใน ค.ศ.1988 มาจนถึง ค.ศ.
1997 และปกครองต่อมาภายใต้ชื่อคณะสันติภาพและการพัฒนา (State Peace and Development Council หรือ SPDC)
จนถึง ค.ศ. 2011 ซึ่งมีการจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนาโดยอดีตนายพลเต่ง เส่ง (General Tein Sein) ผู้นาพรรค
เอกภาพและการพัฒนา (Union Solidarity and Development Party หรือ USDP)
ตลอดระยะกว่า 20 ปีที่รัฐบาลของคณะฟื้นฟูกฎและระเบียบแห่งรัฐ (SLORC) และคณะสันติภาพและการพัฒนา
(SPDC) ปกครองประเทศเมียนมา ความแตกต่างจากช่วงการปกครองของนายพลเน วินที่เห็นได้ชัดเจนอย่างหนึ่งคือการที่รัฐบาล
ไม่ได้ใช้เพียงแค่กาลังทางทหารและการปราบปรามที่รุนแรงจัดการปัญหาเพื่อรั กษาอานาจทางการเมือง หากแต่ได้มีการใช้
วิธีการและรูปแบบการรักษาอานาจอย่างอื่น รวมถึงการวางนโยบายและดาเนินการเพื่อการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยด้วย
ดังจะเห็นได้ว่าภายหลังจากการรัฐประหารใน ค.ศ. 1988 SLORC ได้ประกาศเป้าหมาย 3 ข้อ3 โดยมีการเลือกตั้งแบบ
ประชาธิปไตยในระบบหลายพรรค (Multi-Party System) เป็นหนึ่งในนั้น (Silverstein, 2004, p. 83) ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความ
ว่ารัฐบาลที่นาโดยผู้นาทางทหารจะเลิกใช้การสร้างเงื่อนไขต่าง ๆ ทางการเมืองเพื่อยืดเวลาในการอยู่ในอานาจของตนออกไป
และไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะเลิกใช้กาลังข่มขู่ คุกคามฝ่ายตรงข้าม สิ่งที่เกิดขึ้นคือการใช้วิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย
ในการรักษาอานาจทางการเมืองซึ่งบางครั้งมีลักษณะที่ขัดแย้งกัน กล่าวคือใช้ทั้งการปราบปรามผู้ต่อต้านด้วยกาลังและความ
รุนแรง ในขณะเดียวกันก็สร้างความชอบธรรมในการคงอานาจผ่านการบังคับใช้กฎหมาย กา รใช้โอกาสจากกระบวนการ
ประชาธิปไตย เป็นต้น วิธีการที่แตกต่างเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการตอบสนองต่อสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยบั่นทอน
อานาจของรัฐบาลทหาร การศึกษาบทบาทของรัฐบาลทหารเมียนมาในการรักษาอานาจการเมืองระหว่าง ค.ศ. 1988-2008
ซึ่งเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ สาคัญในประวัติศาสตร์การเมืองเมียนมาจึงแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองจากการปกครองเผด็จการเต็มรูปแบบของนายพลเน วินมาสู่รัฐบาลทหารที่ใช้กระบวนการรักษาอานาจที่มีลักษณะ
ซับซ้อนมากขึ้น
จากการพิจารณาผลงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ความรู้ที่ได้ยืนยันลักษณะที่เด่นชัดของการปกครองของรัฐบาลทหาร
ภายใต้ SLORC และ SPDC ระหว่างค.ศ. 1988-2008 อย่างน้อย 2 ประการ ได้แก่ การที่รัฐบาลทหารใช้วิธีการรักษาอานาจ
หลากหลายรู ป แบบขึ้ น และหนึ่ งในวิ ธี ก ารรั ก ษาอ านาจทางการเมื อ งของทหารคื อ การวางรากฐานการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยที่รักษาพื้นที่ทางอานาจของทหารในการเมืองการปกครอง อย่างไรก็ตามองค์ความรู้ดังกล่าวปรากฏในผลงาน
ต่าง ๆ อย่างกระจัดกระจาย เนื่องจากแต่ละผลงานได้วิเคราะห์การรักษาอานาจของรัฐบาลทหารในบริบทเฉพาะหนึ่ง ๆ ที่ผู้
ศึกษาสนใจ เช่นบริบทของการเผชิญกับการต่อต้านและคู่แข่งทางการเมืองภายในประเทศ บริบทของการรักษาความมั่นคงอัน
เนื่องมาจากการก่อกบฏของชนกลุ่มน้อย หรือบริบทของการขับเคลื่อนประชาธิปไตย ดังนี้เป็นต้น บทความชิ้นนี้ต้องการ
ประมวลองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ นามาต่อยอดโดยการศึกษาอย่างเป็นระบบและครอบคลุม ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวจะมีประโยชน์
อย่างมากต่อการทาความเข้าใจเกี่ยวการอยู่ในอานาจอย่างยาวนานของรัฐบาลทหาร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาภูมิหลังทางการเมืองของเมียนมาและการเข้ามามีอานาจของรัฐบาลทหารในค.ศ. 1988
2. ศึกษาปัจจัยภายนอกและภายในที่ทาให้รัฐบาลทหารเมียนมาปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการในการรักษาอานาจทางเมือง
3. ศึกษารูปแบบและวิธีการรักษาอานาจของรัฐบาลทหารเมียนมาระหว่าง ค.ศ. 1988-2008 และนัยที่มีต่อการ
เคลื่อนไหวด้านประชาธิปไตยของเมียนมา

3

เป้าหมายดังกล่าวคือ 1. การฟื้นฟูความเรียบร้อยและความสงบสุข 2. การบรรเทาปัญหาชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน และ3. จัดการเลือกตั้งแบบหลายพรรค
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ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตในการศึกษาจะกาหนดช่วงเวลาระหว่าง ค.ศ. 1988-2008 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดการประท้วงโดยนักศึกษา
และประชาชนจนนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองซึ่งนามาสู่การได้รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 2008 ที่เป็นรากฐานของการเมือง
การปกครองปัจจุบันของเมียนมา
วิธีดาเนินการวิจัย
ใช้วิธีการวิจัยทางประวัติศาสตร์ โดยเริ่มตั้งแต่การค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสารชั้นต้นและชั้นรองที่มีนักวิชาการและ
นักประวัติศาสตร์ได้ทาการศึกษาและรวบรวมไว้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศซึ่งได้แก่ ตาราทางวิชาการ หนังสือ
วารสารรวมถึงบทความ นาข้อมูลมาเรียบเรียง วิเ คราะห์และสรุปผลการศึกษาเพื่อชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลทหารเมียนมาสามารถ
รักษาอานาจในทางการเมืองอย่างยาวนานได้อย่างไร
ผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลชี้ให้เห็นว่าหลังเหตุการณ์การจลาจลต่อต้านรัฐบาลใน ค.ศ. 1988 เป็นต้นไป รัฐบาล
ทหารเมียนมาได้เปลี่ยนแปลงวิธีการในการรักษาอานาจ จากเดิมที่เน้นการสอดส่องดูแลและกาจัดกลุ่มผู้ต่อต้านพร้อมทั้งใช้
กาลังปราบปรามมาเป็นการใช้วิธีการที่มีความหลากหลายมากขึ้น ที่สาคัญมีการใช้กระบวนการอันจะได้มาซึ่งประชาธิปไตย
เช่น กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ เป็นต้น เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการรักษาอานาจด้วย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดจากปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอกซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจและการดาเนินงานของรัฐบาลทหารในช่วงเวลาต่าง ๆ จากการศึกษา
สามารถสรุปประเด็นและเนื้อหาโดยแยกออกเป็น 4 หัวข้อต่อไปนี้
1.การขึ้นมามีอานาจและการรักษาอานาจของรัฐบาลทหารก่อน ค.ศ. 1988
ภายหลังจากการได้รับเอกราชเมื่อวันที่ 4 มกราคม ค.ศ. 1948 ประเทศเมียนมาภายใต้การบริหารของรัฐบาลพล
เรือนที่มีอู นุเป็นผู้นาได้เผชิญกับภัยคุกคามจากปัญหาความมั่นคงอย่างมาก โดยเฉพาะปัญหาจากการก่อกบฏทั้งจากชนกลุ่ม
น้อยและพรรคคอมมิวนิสต์ของเมียนมาซึ่งต่อต้านและล้มล้างอานาจของรัฐบาล การกบฏจากชนกลุ่มน้อยเกิดขึ้นในหลายพื้นที่
ทั้งในพื้นที่ที่ชนกลุ่มน้อยตั้งถิ่นฐาน เช่น เขตอาระกัน รัฐฉาน และรัฐกะเหรี่ยง และในพื้นที่ที่ชาวเมียนมาแท้อาศัยอยู่ ทาให้
รัฐบาลต้องพึ่งพากาลังของกองทัพในการปราบปราม แต่ปัญหาสาคัญอยู่ที่ไม่ สามารถไว้วางใจกองทัพได้ในขณะนั้น เนื่องจาก
ปรากฏว่าทหารพม่าบางส่วนได้แปรพักตร์ไปเข้าร่วมกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ เช่น กองพันทหารพม่าที่ 1 3 และ 6 (Smith, 1991,
p. 109) เพราะฝักใฝ่คอมมิวนิสต์และรู้สึกว่าการตายของนายพลออง ซานจะทาให้โครงการที่เขาตั้งใจทาไม่สามารถเป็ นจริงได้
อย่างเช่นการแจกจ่ายที่ดินและการทานารวม (Smith, 1991, p. 109) ขณะที่ทหารชนกลุ่มน้อยอย่างกะเหรี่ยงซึ่งมีบทบาทอยู่
ในกองทัพได้ก่อการกบฏด้วย (Smith, 1991, p. 138) โดยเข้าร่วมกับสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (Karen National UnionKNU) และองค์กรป้องกันแห่งชาติกะเหรี่ยง (Karen National Defence Organization-KNDO) เหตุการณ์ดังกล่าวทาให้
นายพลสมิธ ดัน (General Smith Dun) ซึ่งเป็นชาวกะเหรี่ยงที่อยู่ในกองทัพตั้งแต่สมัยอาณานิคมและดารงตาแหน่งหัวหน้า
เสนาธิการ (Chief of Staff) ถูกปลดออกจากตาแหน่งโดยนายพลเน วินเข้ารับตาแหน่งแทน
นอกจากปัญหาความมั่นคงดังกล่าว ความขัดแย้งระหว่างนักการเมืองภายในพรรคสันนิบาตประชาชนต่อต้าน
ฟาสซิสต์ (Anti-Fascist People's Freedom League - AFPFL) ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลก็ทาให้เสถียรภาพของประเทศภายใต้
การบริหารของรัฐบาลที่นาโดยนายอู นุสั่นคลอนยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 28 เมษายน ค.ศ. 1958 พรรค AFPFL แตกแยกออกไปเป็น
สองฝ่ายคือ คือ Stable AFPFL ของจอ หงิ่น (Kyaw Nyein) และบา สวี (Ba Swe) กับ Clean AFPFL ของอู นุ โดยสาเหตุ
ของการแตกแยกออกเป็นสองฝ่ายเกิดจากความขัดแย้งกันเกี่ยวกับแนวทางนโยบายและโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลระหว่าง
กลุ่มที่มีแนวคิดสังคมนิยมและไม่ใช่สังคมนิยม (Silverstein, 1977, p. 62) โดยจอ หงิ่นและบา สวีเป็นผู้นาที่มีแนวคิดสังคม
นิยม ผลจากความขัดแย้งดังกล่าวนาไปสู่การต่อสู้ภายในสภาระหว่างทั้งสองฝ่ายและนาไปสู่ความไม่สงบทางการเมืองระหว่าง
- ประวัติศาสตร์และปรัชญา -
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ผู้สนับสนุน ของทั้งสองฝ่าย ส่งผลให้ท้ายที่สุดอู นุได้ให้อานาจแก่นายพลเน วินและทหารได้เข้ามาบริหารในฐานะรัฐบาล
รักษาการณ์ (Caretaker government)
หลังจากรัฐบาลรักษาการณ์ได้จัดให้มีการเลือกตั้งในค.ศ. 1960 ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองของพรรค AFPFL
ก็ยังไม่หมดลง พรรค Clean AFPFL หรือพรรคปยีดอว์สู (Pyidungsu Party) ของอู นุได้ชัยชนะเหนือพรรค Stable AFPFL
แต่การเข้ามามีอานาจในทางการเมืองของพรรคภายใต้การนาของอู นุไม่สามารถบริหารได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจาก
ภายในพรรค Clean AFPFL เกิดการแย่งชิงอานาจกันเพื่อจะได้เป็นผู้สืบทอดทางการเมืองของอู นุ หลังจากเขาวางมือทางการ
เมืองและเกิดจากความขัดแย้งระหว่างกลุ่มทะขิ่น (Thakin) ซึ่งมีแนวคิดฝ่ายซ้ายและเป็นสมาชิกพรรค AFPFL เก่ากับกลุ่ม
อูโบส (U- Bos) ซึ่งเป็นสมาชิกใหม่และมีความคิดอนุรักษ์นิยม (Silverstein, 1977, p. 66)
ปัญหาความมั่นคงและสถานการณ์ความขัดแย้ง ต่าง ๆ ที่กล่าวมาเปิดโอกาสกองทัพเข้ามามีบทบาททางการเมือง
เริ่มจากการเข้ามาเป็นรัฐบาลรักษาการณ์ระหว่าง ค.ศ. 1958-1960 เพื่อบริหารประเทศ โดยนายทหารที่ขึ้นมาเป็นผู้นารัฐบาล
คือนายพลเน วิน ซึ่งเป็นหนึ่งใน 30 ผู้นาชาตินิยมหรือกลุ่มทะขิ่นซึ่งได้รับการฝึกฝนทางทหารจากญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 เช่นเดียวกันนายพลออง ซานวีรบุรุษของชาวเมียนมา ขณะที่นายทหารอื่น ๆ ก็ได้เข้าไปดารงตาแหน่งสาคัญในการบริหาร
เช่น นายพลจัตวาออง ยี (Brigadier Aung Gyi) ผู้ควบคุมกระทรวงวางแผนแห่งชาติ (Ministry of National Planning) และ
เป็นประธานของหน่วยงานการควบคุมจัดสรรงบประมาณ (Budget Allocation Supervision) ซึ่งเขาสามารถควบคุมและ
วางแผนในนโยบายเศรษฐกิจของประเทศได้ (Silverstein, 1977, p. 77)
หลังจากรัฐบาลรักษาการณ์ได้จัดให้มีการเลือกตั้งใน ค.ศ. 1960 รัฐบาลพลเรือนภายใต้การนาของอู นุได้เข้ามา
บริหารประเทศอีกครั้งระหว่าง ค.ศ. 1960-1962 โดยที่ปัญหาภัยคุกคามจากการกบฏยังคงมีอยู่ อีกทั้งภายใต้การบริหารของ
รัฐบาลนี้ อู นุได้ดาเนินนโยบายที่ค่อนข้างประนีประนอมต่อการเคลื่อนไหวของผู้นาและผู้แทนของชนกลุ่มน้อยที่เ คลื่อนไหว
เพื่อให้เรียกร้องให้เมียนมาเป็นสหพันธรัฐ การเคลื่อนไหวดังกล่าวนาโดยเจ้า ฉ่วย แต้ก (Sao Shwe Theik) เจ้าฟ้าไทใหญ่แห่ง
เมืองยองห้วยและอดีตประธานาธิบดีคนแรกของเมียนมาหลังได้รับเอกราช กองทัพของเมียนมามองการเคลื่อนไหวของชน
กลุ่มน้อยว่าเป็นความพยายามในการบ่อนทาลายเอกภาพของเมียนมา (Seekins, 2002, p. 37) ดังนั้นในท้ายที่สุดนายพล
เน วินและคณะทหารจึงได้ตัดสินใจเข้ายึดอานาจการปกครองจากรัฐบาลพลเรือนของนายพลอู นุเมื่อวันที่ 2 มีนาคม ค.ศ.
1962 ในนามของสภาปฏิวัติ (Revolutionary Council)
การเข้ายึดอานาจของนายพลเน วินและและกองทัพทาให้ประเทศเมียนมาในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคมอยู่ภายใต้อานาจของทหาร ในด้านการเมือง สถาบันทางการเมืองแบบประชาธิปไตยถูกยกเลิกไปไม่ว่าจะเป็นรัฐสภา
พรรคการเมืองและรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1947 ยิ่งไปกว่านั้นสภาปฏิวัติใช้อานาจทางกฎหมายด้วยการออกกดษฎีกา (Decree)
และกฎ (Order) เพื่อเพิ่มอานาจให้กับตนเอง ขณะเดียวกันได้ปรับเปลี่ยนเมียนมาให้ดาเนินตามระบอบสังคมนิยมด้วยการตั้ง
พรรคโครงการสังคมนิยมพม่า (BSPP) ซึ่งในเวลาต่อมาพรรคนี้เป็นพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวที่ถูกต้องตามกฎหมายและ
เป็นพรรคที่ถูกใช้สนับสนุนอานาจของทหารในทางการเมือง (นรนิติ เศรษฐบุตร, 2528, น. 51-52)
ทางด้านเศรษฐกิจ นายพลเน วินได้ดาเนินการแบบสังคมนิยมตามอุดมการณ์วิถีพม่าสู่สังคมนิยม (Burmese Way
to Socialism) ที่สภาปฏิวัติได้สร้างขึ้น ภายใต้การดาเนินการเศรษฐกิจแบบดังกล่าวส่งผลให้สภาปฏิวัติดาเนินการเข้ายึด
อุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ ต่าง ๆ รวมถึงบริษัท Defence Service Institute ซึ่งดาเนินงานโดยกองทัพให้เป็นของรัฐ
(Nationalization) โดยกิจการต่าง ๆ ที่ถูกแปรรูปมีทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและภาคการเงิน เช่น บริษัทน้ามัน ป่าไม้
เหมืองแร่ โรงแรม ธนาคาร ร้านค้าปลีก เป็นต้น การแปรรูปทาให้ภาคการผลิตต่าง ๆ อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลแต่การ
ดาเนินการและบริหารที่ไร้ประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาไม่ว่าจะเป็นสินค้าขาดแคลน เงินเฟ้อและการค้าในตลาดมืด
ซึ่งเฟื่องฟูอย่างมากตามแนวชายแดนซึ่งเป็นพื้นที่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏของชนกลุ่มน้อย
ปัญหาเศรษฐกิจข้างต้นเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน สิ่งที่สาคัญมากกว่า
นั้นคือได้ทาลายความชอบธรรมในการปกครองของรัฐบาล ส่งผลให้รัฐบาลทหารถูกท้าทายอานาจจากการประท้วงของ
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นักศึกษา ประชาชน แม้แต่นายทหารบางกลุ่มภายในกองทัพเองก็มีความพยายามที่จะยึดอานาจจากรัฐบาลเพื่อยกเลิก
ระบอบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมของนายพลเน วิน (Charney, 2009, p. 40) กระนั้นก็ตาม การประท้วงและการต่อต้าน
ทั้งหมดก็ถูกปราบปรามอย่างเด็ดขาดด้วยกาลังจากกองทัพ จนกระทั่ง ค.ศ. 1987 การใช้ชีวิตของประชาชนทั่วไปซึ่งเผชิญกับ
ปัญหาเศรษฐกิจอยู่แล้วได้เลวร้ายลงจากการยกเลิกธนบัตร 25, 35 และ 75 จ๊าต ซึ่งเป็นธนบัตรที่ประชาชนส่วนใหญ่มีอยู่โดย
ไม่มีการชดเชย โดยเหตุผลของการยกเลิกดังกล่าวคือต้องการทาลายการค้าในตลาดมืดซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนของกลุ่มกบฏชน
กลุ่มน้อย (Lintner, 1990, p. 67-68) ปัญหาทางเศรษฐกิจของรัฐบาลมาถึงจุดวิกดติที่ร้ายแรงเมื่อรัฐบาล BSPP ได้ยื่นขอรับ
สถานะประเทศด้อยพัฒนา (Least Development Country) และได้รับสถานะดังกล่าวเมื่อเดือนพดศจิกายน ค.ศ. 1987
การเข้าควบคุมประเทศในทุก ๆ ด้านของรัฐบาลนายพลเน วินอย่างเข้มงวดนั้นเป็นไปเพื่อการความมั่นคงในอานาจ
ของรัฐ หรือในอีกนัยหนึ่งคือการรักษาอานาจของรัฐบาลทหาร ดังนั้นการเคลื่อนไหวใด ๆ ก็ตามที่ส่งผลต่อความไม่สงบของ
ประเทศจะถูกปราบปรามอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวประท้วงของนักศึกษา ประชาชน และการก่อกบฏของชน
กลุ่มน้อยและพรรคคอมมิวนิสต์พม่า การเคลื่อนไหวต่าง ๆ เหล่านี้ถูกดาเนินการปราบปรามโดยกาลังทหารทั้งสิ้น
กล่าวโดยสรุป ตั้งแต่ ค.ศ. 1962 เป็นต้นมาจนกระทั่งถึง ค.ศ. 1988 ประชาชนของเมียนมาไม่เพียงต้องเผชิญกับ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปากท้องมาอย่างยาวนาน หากแต่ต้องเผชิญกับการกดขี่และการใช้อานาจของกองทัพอีกด้วย เมื่อ
สถานการณ์เลวร้ายถึงที่สุดทั้งปัญหาเศรษฐกิจและการใช้อานาจกดขี่ประชาชนทาให้นักศึกษาซึ่งเป็นหัวหอกในการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองสามารถปลุกระดมให้ประชาชนเมียนมาลุกฮือประท้วงต่อต้านรัฐบาลได้และขยายไปทั่วประเทศ นาไปสู่การ
ชุมนุมประท้วงใน ค.ศ. 1988 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทาให้นายพลเน วินสิ้นสุดบทบาททางการเมืองและนามาสู่การขึ้นมามีอานาจ
ของกลุ่มนายทหาร (military junta) ภายใต้ชื่อคณะฟื้นฟูกฎและระเบียบแห่งรัฐหรือ SLORC
2.การจลาจล 8888 และการขึ้นสู่อานาจของกลุ่มนายทหาร (military junta)
2.1 การจลาจล 8888
ใน ค.ศ. 1988 การประท้วงของนักศึกษาเป็นเหตุการณ์สาคัญที่ทาให้เห็นว่าการใช้อานาจในการปราบปราม
อย่างรุนแรงของรัฐบาลต่อการเคลื่อนไหวของนักศึกษาและประชาชนเพียงแค่วิธีการเดียวไม่สามารถที่จะใช้รักษาอานาจของ
รัฐบาลเผด็จการให้พ้นจากการต่อต้านของฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองได้อีกต่อไป เนื่องจากการปราบปรามเพื่อสลายการชุมนุม
อย่างรุนแรงไม่ทาให้การประท้วงต่อต้านรัฐบาลยุติลงอย่างสิ้นเชิง อีกทั้งยังแสดงให้ประชาชนเมียนมารวมถึงประชาคมโลกได้
เห็นและรับรู้ความโหดร้ายของการใช้อานาจโดยรัฐบาลเผด็จการ
ชนวนเหตุของการประท้วงเกิดจากเหตุการณ์ที่นักศึกษาคนหนึ่งของสถาบันเทคโนโลยีย่างกุ้ง (Rangoon
Institute of Technology- RIT) เสียชีวิตจากการถูกตารวจปราบจลาจล (Lon Htein) สลายการชุมนุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม
ค.ศ. 1988 และจากนั้นเป็นต้นมาก็เกิดการประท้วงต่อต้านรัฐบาลอีกหลายครั้ง รัฐบาล BSPP พยายามที่จะแก้ไขสถานการณ์
เพื่อให้สามารถรักษาความสงบจากการประท้วงได้ แต่การตอบโต้ต่อการเคลื่อนไหวชุมนุมหลายครั้งเป็นการใช้กาลังทหารและ
ตารวจปราบจลาจลเข้าปราบปรามอย่างรุนแรงจนมีผเู้ สียชีวิตจานวนมาก เพื่อลดความรุนแรงของการต่อต้าน นายพลเน วินซึ่ง
เป็นผู้นาของเมียนมาตั้งแต่ ค.ศ. 1962 และเป็นประธานพรรค BSPP ได้ตัดสินใจลาออกจากตาแหน่งเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม
ค.ศ. 1988 พร้อมกับเสนอการปฏิรูปเศรษฐกิจและการทาประชามติว่าให้มีการเมืองในระบบพรรคเดียวหรือมีตัวเลือกหลาย
พรรคต่อคณะกรรมาธิการพรรค BSPP แต่มีเพียงประเด็นการปฏิรูปเศรษฐกิจได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการพรรค BSPP
ขณะที่การทาประชามติถูกปฏิเสธ (Lintner, 1990, p. 84-85)
อย่างไรก็ตาม แม้ว่านายพลเน วินจะลาออกแต่ ฝ่ายผู้ป ระท้วงก็ เชื่อว่า นายพลเน วินยั งคงมีอานาจทาง
การเมืองอยู่หลังฉาก การลาออกของนายพลเน วินทาให้เห็นถึงสภาพทางการเมืองที่กดดันผู้นาของรัฐบาลจนต้องหาวิธีการที่
จะลดแรงเสียดทานจากการเคลือ่ นไหวต่อต้านของผู้ประท้วง ถึงกระนั้นดูเหมือนว่าการรักษาอานาจโดยการใช้กาลังก็ยังคงเป็น
วิธีการหลักของผู้นาทางทหารเมื่อพรรค BSPP เลือกนายพลเส่ง ลวิน เป็นผู้นารัฐบาลและผู้นาของพรรค โดยเขาเป็นผู้ที่รู้จัก
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กันว่าเป็นนายทหารที่หัวรุนแรงอีกทั้งเป็นผู้สั่งปราบปรามนักศึกษาและระเบิดตึกสโมสรนักศึกษาของมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง
เมื่อ ค.ศ. 1962 การขึ้นสู่ตาแหน่งผู้นาของนายพลเส่ง ลวิน จึงยังคงแสดงให้เห็นถึงความพยายามใช้กาลังในการรักษาอานาจ
สิ่งที่กล่ าวมานี้ ได้รับการยืนยั นเมื่อนายพลเส่ง ลวินสั่งปราบปรามผู้ประท้วงจนมีผู้เ สียชีวิต เป็นจานวนมากระหว่ างวัน ที่
27 กรกฎาคม–12 สิงหาคม ค.ศ. 1988 ภายหลังการปราบปรามดังกล่าว พรรค BSPP ได้ปรับเปลี่ยนยุทธวิธีโดยให้นายพล
เส่ง ลวินลาออกจากตาแหน่งและแต่งตั้งดร.หม่อง หม่องซึ่งเป็นพลเรือนและเป็นนักกฎหมายที่ทางานให้นายพลเน วินมาตั้งแต่
เมื่อนายพลเน วิน ปกครองเมียนมาขึ้นเป็นประธานาธิบดีแทน
อย่างไรก็ตามรัฐบาลภายใต้อานาจของดร.หม่อง หม่องไม่สามารถบริหารประเทศได้ แม้ว่าจะพยายาม
ประนีประนอมทางการเมืองด้วยการประกาศว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้ง แบบหลายพรรคโดยไม่ต้องผ่านการทาประชามติ แต่
สถานการณ์ได้ผ่านจุดของการประนีประนอมมาแล้ว ในวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ. 1988 ผู้นานักศึกษาได้ร่วมกันปลุกระดม
ประชาชนชาวเมียนมาไม่ว่าจะเป็นคนงาน กรรมกรให้หยุดงานและเข้าร่วมประท้วงกับนักศึกษาทั่วประเทศ แม้แต่พระสงฆ์ก็
เข้าร่วมกับนักศึกษาด้วย กลุ่มผู้ประท้วงยืนยันให้รัฐบาล BSPP มอบอานาจให้กับรัฐบาลเฉพาะกาล ขณะที่นางออง ซาน ซู จี
(Aung San Suu Kyi) อดีตนายพลออง ยี (Aung Gyi) และอดีตนายพลทิน อู (Tin Oo) ซึ่งขึ้นมามีบทบาททางการเมืองในปี
ดังกล่าวได้สนับสนุนให้รัฐบาล BSPP จัดตั้งรัฐบาลเฉพาะกาลเพื่อแก้ไขสถานการณ์ตึงเครียดที่เกิดขึ้น หลังจากที่ข้อเสนอให้มี
การจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะกาลถูกปฏิเสธ การประท้วงก็ขยายไปทั่วประเทศ รัฐบาลภายใต้การนาของดร.หม่อง หม่องไม่สามารถ
ควบคุมและระงับการประท้วงได้ ส่งผลให้ท้ายที่สุดแล้วคณะทหารภายใต้ชื่อ คณะฟื้นฟูกฎและระเบียบแห่งรัฐ (SLORC)
เข้ายึดอานาจจากรัฐบาล BSPP แล้วเข้าปราบปรามผู้ต่อต้านอย่างรุนแรง การเข้ายึดอานาจของ SLORC จึงได้เป็นการสืบทอด
อานาจเผด็จการทหารอีกครั้งหนึ่ง
2.2 การขึ้นสู่อานาจและการปกครองของคณะผู้นาทหารใหม่
การขึ้นมามีอานาจใหม่ของกลุ่มนายทหารภายใต้ชื่อคณะรักษากฎและระเบียบแห่งรัฐ (SLORC) เมื่อวันที่ 18
กันยายน ค.ศ. 1988 นั้นเป็นการย้อนกลับไปใช้อานาจปกครองเบ็ดเสร็จของกลุ่มผู้นาใหม่เช่นเดียวกับสมัยของสภาปฏิวัติที่มี
นายพลเน วินเป็นผู้นาเมื่อ ค.ศ. 1962 และการเข้าสู่อานาจของของคณะทหารใหม่นี้ถือได้ว่าเป็นการสืบทอดอานาจของ
กองทัพในทางการเมือง เนื่องจากผู้นาของ SLORC มีความเกี่ยวพันนายพลเน วินซึ่งเป็นผู้นารัฐบาล BSPP อย่างเช่นนายพล
ซอ หม่องประธานของ SLORC เป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับนายพลเส่ง ลวินซึ่งเป็นลูกน้องน้องนายพลเน วิน (Lintner, 1990, p. 188)
อีกทั้งเคยเป็นทหารในหน่วยปืนเล็กที่ 4 ซึ่งเป็นหน่วยที่นายพลเน วินเป็นผู้บังคับบัญชา นายพลขิ่น ยุ้น เลขาธิการลาดับที่ 1
ของ SLORC และหัวหน้าหน่วยข่าวกรองก็เป็นผู้ใกล้ชิดและได้รับการอุปถัมภ์จากนายพลเน วิน ขณะที่นายพลตาน ฉ่วย รอง
ประธานของ SLORC เป็นคนสนิทของเอ โก (Aye Ko) ซึ่งเคยอยู่หน่วยปืนเล็กที่ 4 ของนายพลเน วินเมื่อค.ศ. 1946 (Lintner,
1990, p. 186) อย่างไรก็ตาม อิทธิพลของนายพลเน วินต่อคณะทหารนี้ได้หมดไปอย่างสิ้นเชิงภายหลังเขาได้เสียชีวิตไปเมื่อ
เดือนธันวาคม ค.ศ. 2002
แม้ว่า SLORC จะสืบทอดอ านาจในการปกครองเมียนมาด้ว ยการใช้อานาจเบ็ดเสร็จ แต่ก็ใ ช้วิธีก ารอื่น ๆ ที่
หลากหลายด้วย ซึ่งนั้นทาให้ SLORC แตกต่างจากรัฐบาลเผด็จการก่อนหน้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากเกิด
การจลาจลใหญ่เมื่อ ค.ศ. 1988 โดยเฉพาะตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม เป็นต้นมา ประชาชนทุกภาคส่วนของเมียนมา เช่น นักศึกษา
กลุ่มคนอาชีพต่าง ๆ พระสงฆ์ ได้นัดหยุดงานและประท้วงพร้อมกันทั่วประเทศ เฉพาะในกรุงย่างกุ้งมีผู้ประท้วงหลายแสนคน
ซึ่ งการเคลื่ อ นไหวขนาดใหญ่ ดั ง กล่ า วไม่ เ คยเกิ ด ขึ้ น มาก่ อ น น าไปสู่ ก ารปราบปรามจนมี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต มากกว่ า 3,000 คน
(Steinberg, 2010, p. 79) เหตุการณ์นี้ส่งผลให้กองทัพตระหนักถึงความจาเป็นต่อการตอบโต้ปัญหาความมั่นคงและภัย
คุกคามหลังจากนั้นเป็นต้นมา โดยการเปลี่ยนแปลงในวิธีการรักษาอานาจของ SLORC มาจากปัจจัย 4 ประการ คือ 1.ผลจาก
การจลาจลครั้งใหญ่ ค.ศ. 1988 2. ความตกต่าของเศรษฐกิจเมียนมา 3.การกบฏของชนกลุ่มน้อย และ4. การกลัวการคุกคาม
จากต่างชาติ
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ปัจจัยแรก การจลาจลครั้งใหญ่เมื่อ ค.ศ. 1988 การจลาจลดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่ทาให้ SLORC ตระหนักว่าการ
เคลื่อนไหวใหญ่ของประชาชนที่มีแนวคิดประชาธิปไตยที่อยู่เบื้องหลังได้นามาสู่ความวุ่นวายและความแตกแยกของประเทศ
และจะนาไปสู่การสูญเสียเอกภาพ บูรณภาพและอธิปไตยของสหภาพ แต่ในอีกด้านหนึ่งรัฐบาลทหารจาเป็นที่จะเปลี่ยนแปลง
ไปสู่สิ่งดังกล่าว หากแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของความมั่นคงนั่นคือเอกภาพ บูรณภาพและอธิปไตยของชาติ นาไปสู่การร่าง
รัฐธรรมนูญที่จะนาเมียนมาไปสู่ประชาธิปไตยที่มีระเบียบวินัย (disciplined democracy) ซึ่งมีกองทัพเป็นผู้นา ดังนั้นจึงเห็น
ได้ว่า SLORC ปฏิเสธที่จะให้พรรค NLD ที่มีนางออง ซาน ซู จี เป็นผู้นาและได้ชัยชนะการเลือกตั้งค.ศ. 1990 เป็นผู้จัดตั้ง
รัฐบาล ยิ่งกว่านั้นรัฐบาลต้องการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยจึงจาเป็นที่ต้องมีฐานมวลชนเพื่อสนับสนุนด้วยทาให้นายพล
ตาน ฉ่วย ผู้นาของ SLORC ได้จัดตั้งองค์กรมวลชนชื่อสมาคมเอกภาพและการพัฒนา (Union Solidarity and DevelopmentUSDA) ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนรัฐบาลทหาร นโยบายและการดาเนินการของรั ฐบาลทหาร ซึ่งท้ายที่สุดแล้วองค์กรมวลชนนี้ก็
เปลี่ยนไปเป็นพรรคการเมืองของทหารในที่สุด
ถัดมาความตกต่าทางเศรษฐกิจ ปัญหาดังกล่าวเกิดมาตั้งแต่สมัยของนายพลเน วิน การประท้วงต่อต้านหลายครั้งของ
ประชาชนรวมถึงความพยายามล้มล้างอานาจของนายพลเน วิน โดยทหารบางส่วนมีสาเหตุ มาจากความไม่พอใจจากปัญหา
การดารงชีพซึ่งเป็นผลมาจากการดาเนินนโยบายที่ผิดพลาดของรัฐบาล ซึ่งนโยบายดังกล่าวยังนาเมียนมาไปสู่การเป็นประเทศ
ยากจนอีกด้วย เมื่อ SLORC ยึดอานาจจึงยกเลิกนโยบายเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมและเปิดเสรีทางเศรษฐกิจให้ต่างชาติเข้ามา
ลงทุนได้ ถึงกระนั้นสาหรับภายในประเทศแล้วการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในหลาย ๆ ประเภทยังอยู่ภายใต้การควบคุม
โดยบริษัทที่มีรัฐบาลทหารหรือกองทัพเป็นผู้ดาเนินงาน แต่หากเป็นประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับ
ผู้นาของรัฐบาลทหารหรือเป็นสมาชิกของ USDA ซึ่งเป็นองค์กรมวลชนที่ได้รับการอุปถัมภ์จากนายพลตาน ฉ่วย ยิ่งไปกว่านั้น
รายได้ที่มาจากการเปิดการลงทุนได้ถูกนาไปใช้การขยายกองทัพอีกด้วย (Selth, 2002, p. 36)
ปัญหากบฏของชนกลุ่มน้อยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ SLORC ต้องเปลี่ยนวิธีการ รัฐบาลเมียนมาเผชิญปัญหา
ดังกล่าวตั้งแต่ภายหลังได้เอกราชและรุนแรงขึ้นมื่อนายพลเน วินยึดอานาจและยกเลิกรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1947 ซึ่งเป็นการ
ยกเลิกสิทธิการแยกตัวของชนกลุ่มน้อยตามข้อตกลงปางโหลงที่นายพลออง ซานทากับผู้นาชนกลุ่มน้อยไปโดยปริยาย (พรพิมล
ตรีโชติ, 2542, น. 46) รัฐบาลเมียนมาไม่สามารถที่จะปราบปรามการกบฏได้อย่างเบ็ดเสร็จซึ่งเป็นปัญหาสาคัญที่ทาให้กองทัพ
ต้องกังวลอยู่ตลอดเวลา ปัญหาการกบฏได้ คุกคามอ านาจของรัฐมากขึ้นภายหลัง ค.ศ.1988 เมื่อผู้ ประท้วงได้หนีการ
ปราบปรามของ SLORC เข้าไปในพื้นที่ของกลุ่มกบฏ เช่น พื้นที่ของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNU) ซึ่งผู้ประท้วงได้รับการ
ฝึกอาวุธ อีกทั้งจัดตั้งองค์กรเพื่อต่อสู้กับทหารของรัฐบาล นอกจากนี้เวลาต่อมายังมีการจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นโดยดร.เส่ง วิน
(Dr. Sein Win) ผู้แทนของพรรค NLD และลูกพี่ลูกน้องของนางออง ซาน ซู จีด้วย หลังจากรัฐบาล SLORC ปฏิเสธที่จะมอบ
อานาจให้พรรค NLD หลังเลือกตั้ง ค.ศ. 1990 ถึงกระนั้นการทาข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มกบฏชนกลุ่มน้อยตั้งแต่ ค.ศ. 1989
เป็นต้นมา ก็ทาให้ภัยจากกลุ่มกบฏชนกลุ่มน้อยอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลทหารและบางกลุ่มหันมาร่วมมือกับกองทัพ
ของรัฐบาลด้วย
ปัจจัยสุดท้ายความกลัวการคุกคามจากต่างชาติ ตั้งแต่ก่อน ค.ศ. 1988 รัฐบาลเมียนมากังวลถึงการการคุกคามและ
การแทรกแซงจากต่างประเทศอยู่เรื่อยมา อย่างเช่น การสนับสนุนกาลังก๊กมินตั๋ง (Kuomintang- KMT) ของสหรัฐอเมริกา
การสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์พม่าของจีน ขณะที่การจลาจลเมื่อ ค.ศ. 1988 ก็ทาให้รัฐบาลเมียนมามีความกังวลจากการถูก
คุกคามและแทรกแซงด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกา เมื่อมีรายงานว่าพบกองเรือบรรทุกเครื่องบินและเรือรบ
ของสหรัฐอเมริกาในน่านน้าเมียนมาเมื่อวันที่ 12 กันยายน (Myoe, 2011, p. 107) และนับตั้งแต่หลังเหตุการณ์จลาจล ค.ศ.
1988 เป็นต้นมา SLORC ถูกกดดันด้วยมาตรการทางเศรษฐกิจและการจากัดข้อบังคับทางการทูตจากสหรัฐอเมริกาและ
สหภาพยุโรปมากขึ้นโดยเฉพาะประเด็นการเปลี่ยนแปลงเป็นประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ซึ่งสหรัฐอเมริกาส่งเสริมและ
สนับสนุนแนวคิดดังกล่าวอย่างมากหลัง จากสงครามเย็นสิ้นสุดลงเมื่อ ค.ศ. 1991 ยิ่งกว่านั้นสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
ยังให้การสนับสนุนนางออง ซาน ซู จีซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองของ SLORC อีกด้วย
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ภัยคุกคามจากข้างต้นมีส่วนผลักดันอย่างมากต่อความคิดในการเปลี่ยนแปลงวิธีการในการรักษาอานาจของคณะ
ทหารภายหลังก้าวขึ้นสู่อานาจ การจลาจลเมื่อค.ศ. 1988 ยังแสดงให้เห็นว่าใช้อานาจเผด็จการเพียงอย่างเดียวไม่สามารถที่จะ
สร้างความเข้มแข็งให้กับระบอบให้พ้นจากการคุกคามต่อต้านจากประชาชนได้ ทั้งที่ขณะเดียวกันปัญหาเศรษฐกิจตกต่าอันเป็น
สาเหตุของความไม่พอใจของประชาชนก็ไม่ได้รับการแก้ไข รายได้ที่มาจากการเปิดรับการลงทุนถูกนาไปใช้ในการขยายและ
พัฒนากองทัพให้เข้มแข็งเพื่อรักษาความมั่นคงมากกว่า ซึ่งสอดรับกับปัญหากบฏชนกลุ่มน้อยที่ยังคงสร้างปัญหาเสถียรภาพ
ภายในประเทศ โดยรัฐบาลไม่สามารถทาได้มากไปกว่าการควบคุมกลุ่มกบฏให้อยู่ภายใต้อานาจของรัฐบาลผ่านข้อตกลงหยุด
ยิงหรือการใช้กาลังทางทหาร อีกทั้งความกลัวต่อการคุกคามจากต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่มี
อิทธิพลและสนับสนุนประชาธิปไตย ได้ร่วมกับสหภาพยุโรปกดดันเมียนมาเปลี่ยนแปลงเป็นประชาธิปไตยและเคารพในสิทธิ
มนุษยชน อีกทั้งยังสนับสนุนนางออง ซาน ซู จีซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง ก็ผลักให้ SLORC จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
เมียนมาไปสู่ประชาธิปไตยอย่างระมัดระวังภายใต้การควบคุมของคณะทหารเอง
3. รูปแบบและวิธีการของรัฐบาลทหารในการรักษาอานาจระหว่าง ค.ศ. 1988-2008
หลังจากการยึดอานาจเมื่อ ค.ศ. 1988 รัฐบาล SLORC/SPDC ได้ดาเนินการรักษาอานาจด้วยวิธีการที่หลากหลาย
มากขึ้น ซึ่งผู้ศึกษาได้จาแนกรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ ออกมาทั้งหมด 5 รูปแบบ ได้แก่ 1.การใช้การปฏิรูปทางการเมืองและ
เศรษฐกิจเพื่อสร้างความชอบธรรม 2.การกดขี่และการใช้กาลัง 3.การสร้างความภักดี (Loyalty) และการดึงเข้าเป็นพวก (Cooptation) 4.การแบ่งแยกและปกครอง (Divide and Rule) และ 5.การเตรียมการเพื่อรักษาอานาจภายใต้การปกครองแบบ
ประชาธิปไตย โดยวิธีการที่กล่าวมานี้ถูกนาไปดาเนินการระหว่าง ค.ศ. 1988-2008 ซึ่งทาให้รัฐบาลทหารสามารถคงอานาจ
ทางการเมืองและอยู่รอดจากการต่อต้านหรือความพยายามล้มล้างบ่อนทาลายจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ จนกระทั่ง
สามารถสละอานาจการปกครองประเทศให้แก่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้โดยที่กองทั พยังคงมีบทบาทและอิทธิพลในทาง
การเมืองที่สาคัญ สาหรับรายละเอียดโดยย่อของวิธีการรักษาอานาจในแต่ละรูปแบบมีดังต่อไปนี้
ก. วิธีการรักษาอานาจรูปแบบที่ 1 คือการสร้างความชอบธรรมผ่านการปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจ ในด้าน
การเมือง หลังจากที่ SLORC ยึดอานาจใน ค.ศ. 1988 ก็ได้ดาเนินการหลายอย่างที่บ่งชี้ว่าการเลือกตั้งจะถูกจัดขึ้น ได้แก่
การออกกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเลือกตั้ง เช่น การออกกฎหมายจัดตั้งคณะกรรมาธิการจัดการเลือกตั้ง กฎหมายจัดตั้งพรรค
การเมือง กฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาราษฎรหรือ Pyithu Hluttaw เป็นต้น ขณะเดียวกันรัฐบาล SLORC ใช้วิธีหน่วง
เหนี่ยวโดยไม่กาหนดเวลาของการจัดการเลือกตั้งอย่างชัดเจน และในท้ายที่สุดการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นไม่ใช่การเลือกตั้งที่จะ
นาไปสู่การจัดตั้งรัฐบาล เนื่องจาก SLORC ปฏิเสธที่จะนารัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1947 หรือ ค.ศ. 1974 ที่มีอยู่กลับมาใช้ แต่ยืนยัน
ที่จะร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ดังนั้นในการเลือกตั้งที่กาลังจะเกิดขึ้น ผู้แทนที่ได้รับเลือกจะเป็นเพียงผู้เข้าไปร่างรัฐธรรมนูญ มิใช่ผู้
จัดตั้งรัฐบาลดังเช่นที่รัฐบาล SLORC เคยกล่าวอ้างไว้ (MacDougall, 2004)
เห็นได้ชัดว่า SLORC พยายามจะใช้การเลือกตั้งเป็นเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมให้กับการอยู่ในอานาจของ
ตนเอง อีกทั้งยังอาจคาดหวังว่าพรรคเอกภาพแห่งชาติ (National Unity Party - NUP) ซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่สมาชิกส่วน
ใหญ่คือสมาชิกของพรรค BSPP จะได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งซึ่งจะทาให้ SLORC ได้รับความชอบธรรมและสามารถ
ควบคุมการเมืองได้อีกด้วย แต่ผลลัพธ์กลับเป็นตรงกันข้าม ในการเลือกตั้ง ค.ศ. 1990 พรรคการเมืองซึ่งอยู่ตรงข้ามรัฐบาล
ทหารคือพรรค NLD ของนางออง ซาน ซู จีและอดีตนายพลติน อู ได้รับชัยชนะถล่มทลาย ส่งผลให้หลังจากนั้น SLORC
พยายามทีจ่ ะที่จะลดบทบาทและอิทธิพลของพรรค NLD ในการประชุมสมัชชาแห่งชาติเพื่อร่างรัฐธรรมนูญโดยการลดจานวน
ผู้แทนของพรรค NLD จากการแบ่งประเภทของผู้แทนจากกลุ่มต่าง ๆ ออกเป็น 8 กลุ่ม อีกทั้งรัฐบาลยังคุมขังผู้แทนจากพรรค
NLD ที่แสดงออกถึงการต่อต้านและวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอีกด้วย
ผลกระทบจากการเลือกตั้งใน ค.ศ. 1990 ได้ทาลายความชอบธรรมของ SLORC อย่างมาก อีกทั้งทาให้รัฐบาลทหาร
ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป แต่รัฐบาล SLORC ยังคงรักษาอานาจของตนเองต่อไปด้วยเสนอ
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แนวทางการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเมืองในระดับที่เพียงพอที่จ ะทาให้รัฐบาลทหารได้รับการยอมรับและได้รับการปกป้อง
ทางการทูตในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการปฏิรูปทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลยอมเปิดให้มีการลงทุนจาก
ต่างประเทศได้สร้างความเข้มแข็งให้กับการอยู่ในอานาจของรัฐบาลทหารเพราะรัฐบาลหลาย ๆ ประเทศยอมรับรัฐบาล
SLORC เช่น จีนและกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งได้รับประโยชน์จากการเข้าไปลงทุนในเมียนมา (Than, 2006,
p.199-200) ยิ่งไปกว่านั้นรายได้ที่มาจากการลงทุนจากต่างประเทศยังถูกนามาสร้างความเข้มแข็งให้กับรัฐบาลและกองทัพอีก
ด้วย เนื่องจากการลงทุนที่สร้างรายได้มหาศาลโดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ก๊าซ น้ามัน ป่าไม้ แร่อัญมณี เป็นต้น ล้วน
ถูกผูกขาดโดยรัฐ โดยมีบริษัทที่บริหารโดยกองทัพหรือรัฐบาล ได้แก่ Union of Myanmar Economic Holding Limited
(UMEHL) Myanmar Economic Corporation (MEC) และ Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE) เป็นผู้ร่วมลงทุน
กับบริษัทต่างชาติ (Myoe, 2009, p. 181) หรือหากไม่ใช่บริษัทของรัฐก็จะเป็นนักธุรกิจที่มีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับผู้นาทหาร
ระดับสูงหรือสมาชิกขององค์กร USDA ที่ได้รับใบอนุญาต (license) หรือสัมปทานจากรัฐบาลให้สามารถดาเนินกิจการที่อยู่
ภายใต้การผูกขาดของรัฐบาลได้
การปฏิรูปทางเศรษฐกิจด้วยการเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศจึงสร้างประโยชน์ให้กับรัฐบาลทหารและพวกพ้อง
ที่ใกล้ชิดผู้นาระดับสูงในรัฐบาลมากกว่าประชาชนโดยทั่วไป ในขณะทางด้านการเมือง รัฐบาลทหารได้พยายามพยายามฟื้นฟู
ความชอบธรรมขึ้นมาใหม่ด้ว ยการใช้กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งมีเป้าหมายเพื่อมุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงเมียนมาเป็น
ประชาธิปไตย การสร้างความชอบธรรมทางการเมืองของรัฐบาลทหารนั้นเริม่ ต้นด้วยการปฏิรูปทางการเมืองคือการเปิดประชุม
สมัชชาแห่งชาติและโรดแม็ป 7 ขั้น (7 Steps Roadmap) ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ ในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ การประชุมสมัชชา
แห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของเมียนมาอันเป็นเงื่อนไขสาคัญสาหรับการถ่ายโอนอานาจ
อย่างไรก็ตาม กระบวนการทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลทหาร แม้ว่าจะมีความพยายามต่อต้านและ
ทาลายความชอบธรรมจากฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง เช่น พรรค NLD ซึ่งได้วิพากษ์วิจารณ์กระบวนการดังกล่าวในการประชุม
สมัชชาแห่งชาติครั้งแรกระหว่าง ค.ศ. 1993-1996 และต่อมายังได้ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมในการประชุมสมัชชาแห่งชาติครั้งที่ 2
ระหว่าง ค.ศ. 2004-2007 เนื่องจากปฏิเสธข้อเรียกร้องของพรรคที่ให้ปล่อยตัวนางออง ซาน ซู จีและอดีตนายพลทิน อูจาก
การกักบริเวณภายในบ้านพักรวมถึงข้อเรียกร้องทางการเมืองอื่น ๆ ขณะเดียวกันรัฐบาลทหารก็เผชิญกับแรงกดดันจากรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป แต่ท้ายที่สุดการต่อต้านและแรงกดดันดังกล่าวไม่ได้สร้างผลกระทบที่รุนแรงมากพอให้ผู้นาทาง
ทหารผ่อนคลายความเข้มงวดทางการเมืองและมอบอานาจให้พรรค NLD ได้
ข. วิธีการรักษาอานาจรูปแบบที่ 2 คือการใช้กาลังกดขี่และปราบปรามฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล ขณะที่รัฐบาลทหารสร้าง
ความชอบธรรมจากการปฏิรูปทางการเมืองอยู่นั้น การกดขี่และการใช้กาลังปราบปรามอย่างรุนแรงต่าง ๆ ก็ถูกใช้ควบคู่กันไป
ด้วย วิธีการแรกคือการกดขี่ศัตรูทางการเมืองด้วยการใช้ความรุนแรงที่มีลักษณะของการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การข่มขู่
คุกคาม การทรมาน การข่มขืน เป็นต้น โดยวิธีการดังกล่าวถูกใช้กับฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองของรัฐบาลรวมถึงชนกลุ่มน้อย
ด้วย ส่วนอีกวิธีก ารหนึ่งคือการใช้ กฎหมายและคาสั่ งซึ่งบังคับใช้โดยคณะทหารด้วยระงับสิทธิ ต่าง ๆ ของประชาชน ซึ่ ง
ท้ายที่สุดแล้วการดาเนินการดังกล่าวก็เพื่อทาให้ฝ่ายต่อต้านไม่สามารถคุกคามอานาจของรัฐบาลทหารโดยการสร้างให้เกิด
ความกลัวและไม่แข็งขืนต่ออานาจรัฐ
การใช้กาลังปราบปรามเห็นได้จากการประท้วงของนักศึกษาประชาชนเมื่อ ค.ศ. 1988 และการไล่ล่าผู้นาหรือผู้ที่เข้า
ร่วมการประท้วง เหตุการณ์ถัดมาคือเหตุการณ์การโจมตีขบวนรถของนางออง ซาน ซู จีและสมาชิกพรรค NLD ซึ่งรู้จักกันใน
เหตุการณ์สังหารหมูเ่ ดปายิน (Depayin Massacre) เมื่อเดือนพดษภาคม ค.ศ. 2003 และเหตุการณ์การประท้วงระหว่างเดือน
สิงหาคม-กันยายน ค.ศ. 2007 หรือการประท้วงของพระสงฆ์ ( Saffron Revolution) เหตุการณ์ที่กล่าวมานี้แสดงให้เห็นถึง
ความพยายามในการปราบปรามผู้ประท้วงคุกคามอย่างชัดเจนโดยกาลังทหารและตารวจปราบจลาจลซึ่งเป็นเจ้าหน้าของรัฐ
อย่างไรก็ตามการปราบปรามด้วยกาลังก็มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อรัฐบาลไม่ใช้เพียงแค่เจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ยังใช้มวลชนของ
ตนเอง คือ USDA และสวอน อาร์ ชิน (Swan Arr Shin) ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ได้รับการฝึกอาวุธจากรัฐบาลเข้าช่วยควบคุ มการ
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เคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองโดยบทบาทดังกล่าวเห็นได้อย่างชัดเจนในเหตุการณ์สังหารหมู่เดปายิน ( Depayin
Massacre) ซึ่งทาให้นางออง ซาน ซู จีถูกกักบริเวณในบ้านพักอีกครั้ง หลังจากเธอและสมาชิกพรรคได้เดินทางไปเปิดที่ทาการ
พรรคในเมืองต่าง ๆ แล้วถูกทาร้ายโดยสมาชิก USDA และสวอน อาร์ ชิน (Swan Arr Shin) ที่หมู่บ้านจี (Kyi) เมืองเดปายิน
(Depayin) ภูมิภาคสะกาย (Sagaing Division)
USDA และสวอน อาร์ ชิน ยังมีบทบาทในเหตุการณ์ Saffron Revolution หรือการปฏิวัติผ้ากาสาวพัสตร์ ค.ศ.
2007 ที่มีพระสงฆ์เป็นผู้นาในการประท้วง โดย USDA และสวอน อาร์ ชิน ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐทาการสลายการชุมนุม
ของผู้ประท้วง และภายหลังการประท้วงถูกปราบปรามเสร็จแล้วยังได้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการสนับสนุนการค้นหาและควบคุมตัวผู้
ที่เข้าร่วมประท้วงด้วย ดังนั้นการใช้กาลังของรัฐบาลจึงไม่ได้ใช้เพียงแค่ เจ้าหน้าที่รัฐอีกต่อไปแต่ยังรวมไปถึงกลุ่มมวลชนที่ถูก
จัดตั้งโดยรัฐบาลทหารดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นด้วย
ในอีกด้านหนึ่ง รัฐบาลได้ดาเนินการปราบปรามกลุ่มกบฏชนกลุ่มน้อยด้วยความรุนแรงเช่นกัน โดยใช้การปราบปราม
ด้วยกาลังทหารและดาเนินตามยุทธวิธีที่เรียกว่า 4 ตัดหรือ Four Cuts โดยยุทธวิธีดังกล่าวนี้มีเป้าหมายเพื่อตัดการสนับสนุน
ปัจจัย 4 อย่างระหว่างประชาชนกับกลุ่มกบฏ อันได้แก่ 1) อาหาร 2) การเงิน 3) ข้อมูลและการข่าว และ4) กาลังคนและแนว
ร่วม (Seekins, 2002, p. 71) การดาเนินตามยุทธวิธีดังกล่าวนามาสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนของชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในพื้นที่
ของความขัดแย้งด้วย เช่น การบังคับใช้แรงงาน การข่มขืน เป็นต้น การกระทาดังกล่าวจึงเป็นการสร้างความกลัวให้ชาวบ้าน
ไม่ให้ร่วมมือกับกลุ่มกบฏ
นอกเหนือจากการใช้กาลังแล้วรัฐบาลทหารยังใช้คาสั่งหรือกฎหมายต่าง ๆ เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวจากั ดสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนซึ่งแสดงออกถึงการต่อต้านการใช้อานาจของรัฐบาลทหารหรือผู้ใดก็ตามที่สงสัยต่อความชอบธรรมและ
สิทธิในการปกครองของทหาร รวมถึงผู้ที่ถูกรัฐสงสัยว่าบ่อนทาลายความมั่นคงของประเทศด้วย (Rodd & Hunt, 2005, p.
508) เป้าหมายที่เห็นได้มากที่สุดจากการกดขี่ด้วยวิธีการดังกล่าวคือนักการเมืองโดยเฉพาะสมาชิกพรรค NLD นักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไปที่มักวิพากษ์วิจารณ์การปกครองของรัฐหรือกระทาการที่เป็นการบ่อนทาลายอานาจของรัฐบาลทหาร กรณีที่
เห็นได้ชัดที่สุดในทางการเมือง คือ การออกกฎหมาย 5/96 The Law Protecting the Peaceful and Systematic Transfer
of State Responsibility and the Successful Performance of the Functions of the National Convention against
Disturbances and Oppositions และกฎหมาย 11/91 Law to Safeguard the State Against the Dangers of Those
Desiring to Cause Subversive Act
กฎหมายทั้งสองฉบับนี้มุ่งเป้าหมายไปยังฝ่ายต่อต้านทางการเมืองของรัฐบาลอย่างเห็นได้ชัด กฎหมาย 5/96 ได้จากัด
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมสมัชชาแห่งชาติ ขณะที่กฎหมาย 11/91 จะจากัดสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ของบุคคลที่
รัฐเชื่อว่ามีเกี่ยวข้องกับการกระทาซึ่งละเมิดอธิปไตยและความมั่นคงของรัฐหรือความสงบสุขของสังคม (Rodd & Hunt,
2005, p. 509) เห็นได้อย่างชัดเจนคือนางออง ซาน ซู จี เลขาธิการพรรค NLD และทิน อู ซึ่งถูกกักขังในบ้านพักของตัวเอง
ด้วยกฎหมายดังกล่าว ขณะที่นักการเมืองและนักศึกษาที่เคลื่อนไหวก็ถูกกล่าวโทษจาขังด้วยกฎหมายดังกล่าวเป็นจานวนมาก
และที่สาคัญกฎหมายดังกล่าวนี้สามารถยืดเวลาในการกักขังได้โดยไม่ต้องมีข้อหาใด ๆ หรือมีการไต่สวน ซึ่งจากเดิมจาคุก 3 ปี
เป็นจาคุก 5 ปี (Amnesty International, 2004, p. 30) ดังนั้น เห็นได้ว่ารัฐบาลทหารไม่ได้เปิดกว้างให้มีการเคลื่อนไหวหรือ
แสดงทางการเมืองตามวิถีของประชาธิปไตย ยังคงใช้วิธีการที่นาไปสู่การจากัดสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของประชาชนต่อไป
ค. วิธีการรักษาอานาจแบบที่ 3 คือการสร้างความภักดี (Loyalty) และดึงเข้าเป็นพวก (Co-optation) รูปแบบนี้จะ
ทาให้ภายใต้การปกครองของรัฐบาลนั้นมีความเข้มแข็งและสามารถอยู่ในอานาจได้เพราะฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองถูกแบ่งแยก
ทาให้อ่อนแอลง (Ezrow & Frantz, 2011, p. 56) ในการใช้วิธีการดังกล่าว รัฐบาลทหารซึ่งมีอานาจในการควบคุมและเข้าถึง
ทรัพยากรต่าง ๆ จะใช้ทรัพยากรเหล่านี้ดึงดูดให้ประชาชนเข้าร่วมองค์กรและตอบแทนแก่ผู้ที่ภักดีและสนับสนุนรัฐบาล
ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุด คือ USDA ซึ่งสมาชิกของ USDA จะได้รับสิทธิพิเศษในการฝึกอบรมทางการศึกษาต่าง ๆ เช่น การอบรม
คอมพิวเตอร์ การเรียนภาษาอังกดษ เป็นต้น (Network for Democracy and Development, 2006, p. 23) รวมถึงโอกาส
- ประวัติศาสตร์และปรัชญา -

416

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8

ในการประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลซึ่งจาเป็นต้องใช้ใบอนุญาต (License) และการสนับสนุนด้านการเงิน
หรือสิ่งของ (Network for Democracy and Development, 2006, p. 26)
ในขณะเดียวกันวิ ธีการดั งกล่ าวยั งสามารถใช้กับกลุ่มกบฏของชนกลุ่มน้อยได้อี กด้วยโดยใช้ข้อตกลงหยุ ดยิงเป็ น
เครื่องมือ ยกตัวอย่างเช่น องค์กรแห่งชาติปะโอ (Pao National Organization หรือ PNO) ซึ่งทาข้อตกลงหยุดยิงกับ SLORC
เมื่อ ค.ศ. 1991 การทาข้อตกลงหยุดยิงดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ในกลุ่มได้พัฒนาตัวเองทางด้านการศึกษาและการ
ฝึกอบรมทางด้านอาชีพต่าง ๆ มีโอกาสในการเข้าถึงความมั่งคั่งด้วยการได้รับสิทธิพิเศษทางด้านการค้า เช่น สัมปทานธุรกิจ
เหมืองแร่หยกและอัญมณี ยิ่งไปกว่านั้น การทาข้อตกลงหยุดยิงยังทาให้กลุ่มกบฏชนกลุ่มสามารถเข้ามามีส่วนรวมในกระบวนการ
ทางการเมืองได้ โดยนัยแล้วนั้นหมายถึงการยอมรับและสนับสนุนการอานาจของรัฐในการเป็นผู้ควบคุมกระบวนการทางการ
เมืองของรัฐบาลและที่มากไปกว่านั้นคือก่อให้เกิดการแตกแยกภายในกลุ่มกบฏระหว่างฝ่ายที่เห็นด้วยกับการทาข้อตกลงหยุดยิง
และฝ่ายที่คัดค้าน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือการแยกตัวจากภายในพรรคความก้าวหน้าแห่งชาติคะเรนนี (Karenni National
Progressive Party หรือ KNPP) ของชนกลุ่มน้อยชาวกะเหรี่ยงแดง ซึ่งแยกออกมาเป็นกลุ่ม เล็ก ๆ 3 กลุ่มเพื่อทาข้อตกลงหยุด
ยิงกับรัฐบาลใน ค.ศ. 1999
ง. วิธีการรักษาอานาจแบบที่ 4 ได้แก่การแบ่งแยกและปกครอง (Divide and Rule) วิธีการนี้ได้ถูกดาเนินการมาตั้งแต่
สมัยของนายพลเน วินแล้ว ด้วยการให้ชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งไปปราบชนกลุ่มน้อยอีกกลุ่มหนึ่งโดยแลกกับผลประโยชน์ โดยสมัย
ของนายพลเน วิน รัฐบาลได้สร้างพันธมิตรกับ Lo Hsing-Han ผู้บัญชาการของกองกาลังชาวโกกังชื่อ Ka Kwe Ye และมี
ชื่อเสียงในการค้ายาเสพติอย่างเช่น ฝิ่นและเฮโรอีนซึ่งมีที่มั่นในพื้นที่รัฐฉานติดมณฑลยูนนานของจีน รัฐบาลของนายพลเน วิน
ได้ให้สิทธิการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงยอมให้มีการค้ายาเสพติดตามแนวชายแดนแก่ Lo Hsing-Han ด้วย โดยแลกกับ
การปราบกบฏกองทัพรัฐฉาน (Shan State Army) (Seekins, 2002, p. 77) ส่วนในกรณีของรัฐบาล SLORC นั้นใช้ข้อตกลง
หยุดยิงเป็นเครื่องมือในการทาลายความเป็นเอกภาพในการรวมกลุ่มของกลุ่มกบฏชนกลุ่มน้อย เนื่องจากการเจรจานั้ นรัฐบาล
ทหารจะเจรจากับชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่าง ๆ แยกกันและไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ (Lall, 2016, p. 15) ส่งผลให้ชนกลุ่มน้อยบางกลุ่ม
ยอมเข้าสู่การเจรจาหรือแยกตัวเพื่อทาการเจรจาหยุดยิงซึ่งตรงจุดนี้ที่สร้างความอ่อนแอให้กับกลุ่มกบฏชนกลุ่มน้อย
กรณีที่เห็นได้ชัดเจนคือการแยกตัวภายในกลุ่มของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNU) โดยกองกาลังกะเหรี่ยงพุทธ
(Democratic Karen Buddhist Army หรือ DKBA) ได้แยกตัวออกจาก KNU ไปทาข้อตกลงหยุดยิงกับรัฐบาล เนื่องจากไม่
พอใจที่ต้องเป็นแนวหน้าในการต่อสู้ ขณะที่ผู้นาระดับสูงอยู่ในที่ปลอดภัยและใช้ชีวิตสะดวกสบายอีกทั้งยังถูกเลือกปฏิบัติจาก
KNU (Gravers, 2014, p. 187-188) ผลจากการทาข้อตกลงหยุดยิงดังกล่าวนาไปสู่ความร่วมมือทางทหารระหว่างกองทัพพม่า
กับ DKBA ในการเข้าโจมตีและทาลายค่ายมาเนอปลอว์ (Manerplaw) ซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการใหญ่ของ KNU ได้สาเร็จ โดย
หากปราศจากความความช่วยเหลือจาก DKBA แล้วแทบเป็นไปไม่ได้ที่กองทัพพม่าจะเข้าทาลายที่มั่นดังกล่าวได้ (พรพิมล ตรี
โชติ, 2542, น. 103-104) ดังนั้นการแบ่งแยกและปกครองโดยใช้ข้อตกลงหยุดยิงเป็นเครื่องมือจึงเป็นวิธีการที่สร้างความ
ได้เปรียบให้รัฐบาลทหารเหนือกลุ่มกบฏชนกลุ่มน้อยซึ่งมีอยู่หลายกลุ่ม อีกทั้งบางกลุ่มมีการแตกแยกภายในซึ่งนั้นทาให้กลุ่ม
กบฏอ่อนแอลงและกองทัพของรัฐบาลสามารถเขาปราบปรามและเอาชนะเหนือกลุ่มกบฏได้
จ. วิธีการรักษาอานาจแบบที่ 5 คือการเตรียมการเพื่อรักษาอานาจภายใต้การปกครองแบบประชาธิปไตย ผู้ศึกษา
พบว่าการเตรียมการดังกล่าวมีอยู่ 2 ประการ ประการแรกคือการจัดตั้งองค์กรเอกภาพและการพัฒนาหรือ USDA ประการที่
สองคือการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในกองทัพ ทั้งสองประการนี้เป็นการดาเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าทหารจะยังคงมีบทบาท
สาคัญในการดูแลรักษาความมั่นคงของประเทศ
สาหรับองค์กร USDA องค์กรนี้จะทาหน้าที่เป็นฐานมวลชน (mass base) ซึ่งเป็นกระบอกเสียงให้กับกองทัพในทาง
การเมือง (Steinberg, 2001, p.110) ช่วยสลายการชุมนุมหรือควบคุมการเคลื่อนไหวทางการเมืองของฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล
ทหาร รวมถึงสร้างความชอบธรรมทางการเมืองให้แก่การปกครองของรัฐบาล องค์กรดังกล่าวถูกจัดตั้งขึ้นในวันที่ 15 กันยายน
ค.ศ. 1993 โดยได้รับการอุปถัมภ์จากนายพลตาน ฉ่วยซึ่งเป็นประธานของ SLORC ขณะนั้นและเป็นประธานของ SPDC หลัง
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ค.ศ. 1997 องค์กร USDA มีบทบาทสาคัญภายหลังจากนายพลขิ่น ยุ้นและเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองถู กกาจัดออกไปใน ค.ศ.
2004 โดยการที่สมาชิก USDA เข้ามาทาหน้าที่แทนหน่วยข่าวกรองที่หายไป (Network for Democracy and Development,
2006, p. 54-55) โดยเป็นหูเป็นตาให้กับรัฐบาลทหารคอยสอดส่องผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่าง ในด้านการเมือง USDA ได้จัด
ให้มีการชุมนุมมวลชนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความชอบธรรมในนโยบายของรัฐบาลว่ามีประชาชนให้การสนับสนุน ดังเช่นวันที่ 24
ตุลาคม ค.ศ. 2003 ซึ่งเป็นวันที่นายพลขิ่น ยุ้นได้ประกาศถึงแผนการเดินหน้าในการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง องค์กร USDA
ก็ได้แสดงออกถึงการสนับสนุนแนวทางการเมืองของรัฐบาลทหารด้วยการจัดชุมนุมมวลชนเพื่อสนับสนุนโรดแม็ป 7 ขั้น
(7 Steps Roadmaps) นอกจากนี้ USDA ยังได้จัดชุมนุมมวลชนและได้ประณามฝ่ายผู้ประท้วงที่เคลื่อนไหวต่อต้านใน
เหตุการณ์ Saffron Revolution ในค.ศ. 2007 อีกด้วย (Min, 2008, p.40)
อย่างไรก็ตาม บทบาทและหน้าที่ในระยะยาวของ USDA คือการเป็นฐานมวลชนที่จะทาให้รัฐธรรมนูญใหม่ที่ถูกร่างขึ้น
ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐบาลทหารได้รับการยอมรับผ่านการทาประชามติ (Steinberg, 2001, p.80) ด้วยเหตุนี้ รัฐบาล
ทหาร SPDC จึงพยายามหามวลชนให้เข้ามาเป็นสมาชิกของ USDA ให้ได้มากที่สุดโดยการสนับสนุนสิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ แก่
สมาชิกรัฐบาล SPDC หวังว่าเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญและจัดการเลือกตั้ง สมาชิก USDA จะยังคงเป็นฐานที่จะสนับสนุน
อานาจของรัฐบาลทหารโดยการเปลี่ยนเป็นพรรคการเมืองของทหารในอนาคตเช่นเดียวกับพรรค GOLKAR ของอินโดนีเซีย
ซึ่งสนับสนุนประธานาธิบดีซูฮาร์โต (Steinberg, 2010, p.128)
มาตรการที่สองในการรักษาบทบาทของกองทัพในอนาคตคือการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวหรือเอกภาพขึ้นในกองทัพ
เพราะหากเกิดการแข่งขันกันทางอานาจในระดับผู้นาภายในกองทัพย่อมสร้างความแตกแยกภายใน อีกทั้งคุกคามอานาจของ
ผู้นาสูงสุด กรณีการปลดนายพลขิ่น ยุ้นและเจ้าหน้าที่หน่วยข่า วกรองเป็นกรณีที่เห็นได้ชัดเจนถึงปัญหาการแย่งชิงอานาจ
ระหว่างทหารและหน่วยข่าวกรองซึ่งอยู่ภายใต้การนาของเขาจนกระทั่งนามาสู่ปลดเขาออกจากอานาจเมื่อ ค.ศ. 2004
สาเหตุของการปลดจากอานาจมาจากกรณีพิพาทระหว่างทหารและเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองที่เมืองมูเซ ( Muse)
ซึ่งอยู่ชายแดนเมียนมา-จีน เมื่อผู้บัญชาการกองทัพภาค (Regional Commander) ได้รับเรื่องร้องเรียนในประเด็นการใช้
อานาจและการทุจริตของเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองจากพลเรือน จึงส่งทหารเข้าไปสืบสวนหาข้อเท็จจริงในพื้นที่ดังกล่าว
แต่หน่วยข่าวกรองในพื้นที่ปฏิเสธที่จ ะให้เข้าไปดาเนินการดังกล่าว อีกทั้งมีข่าวลือว่ามีการปะทะระหว่างกันของทั้งสองฝ่าย
(Hlaing, 2009, p. 281) นายพลตาน ฉ่วยซึ่งต้องการให้นายพลขิ่น ยุ้นปลดเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
ความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองและทหาร แต่นายพลขิ่น ยุ้นได้ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคาสั่ง
การกระทาดังกล่าวแสดงถึงการไม่เคารพลาดับชั้นของอานาจและยังเป็นการท้าทายอีกด้วย ซึ่งเป็นปัญหาสาคัญต่อ
เอกภาพภายในกองทัพและที่สาคัญอาจจะส่งผลให้เกิดรอยแยกต่อเอกภาพภายในกองทัพอีกด้วย อย่างไรก็ตามความพยายาม
รักษาเอกภาพของกองทัพทาให้นายพลตาน ฉ่วย ต้องกาจัดคู่แข่งทางอานาจของตนเองด้วยเช่นเดียวกันโดยการโยกย้ายและ
สับเปลี่ยนเอานายทหารที่ตนเองไว้วางใจเข้าไปอยู่ในตาแหน่งต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้อานาจทั้งภายในกองทัพและรัฐบาลถูกรวม
ศูนย์อยู่ที่นายพลตาน ฉ่วยซึ่งเป็นการกระชับอานาจให้เข้มแข็งมากขึ้น
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหัวข้อทั้งหมดพบว่าการเปลี่ยนแปลงในวิธีการรักษาอานาจของรัฐบาลทหารเมียนมา
เกิดขึ้นตั้งแต่หลังเหตุการณ์จลาจล ค.ศ. 1988 เป็นต้นไป เหตุการณ์จลาจล ค.ศ. 1988 มีสาเหตุมาจากความไม่พอใจทางการ
เมืองและเศรษฐกิจ การปราบปรามด้วยกาลังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เช่นเดียวกับสมัยของนายพลเน วิน อีกทั้งโลกภายนอก
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาซึ่งเห็นการปราบปรามประชาชนของรัฐบาลเมียนมาต่างก็ประณามและสร้างแรงกดดันที่ทาให้รัฐบาล
ทหารมีความกังวลว่าจะถูกเข้าแทรกแซง ขณะที่เศรษฐกิจแบบสังคมนิยมโดยการพึ่งตนเองได้พิสูจน์แล้วว่าล้มเหลวทาให้
รัฐบาลทหารต้องเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น อีกทั้งการกบฏของชนกลุ่มน้อยก็ยังคงมี
อยู่ตลอดเวลา ประเด็นเหล่านี้คือปัญหาความมั่นคงที่รัฐบาลทหารเผชิญอยู่ ปัญหาความมั่นคงที่กล่าวมาข้างต้น ถูกพิจารณา
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จากผู้นาทหารว่ามีความเปราะบางและมีเพียงกองทัพเท่านั้นที่จะรักษาความมั่นคงประเทศให้ปลอดภัยได้ ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึง
ดาเนินการด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อตอบโต้ต่อภัยคุกคามโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะรักษาอานาจของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการทา
ข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มกบฏ การใช้กาลังปราบปราม การสร้างฐานมวลชนของตนเอง รวมถึงการปฏิรูปทางการเมืองเพื่อไปสู่
ประชาธิปไตย
ผลจากการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการต่าง ๆ ที่รัฐบาลทหารใช้ในการรักษาอานาจนาไปสู่ข้อสรุปที่ว่ากระบวนการปฏิรูป
ทางการเมืองเพื่อให้ระบบการเมืองของประเทศเมียนมาเปลี่ยนเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นระหว่าง ค.ศ. 19882008 เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาอานาจของผู้นาฝ่ายทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อลดความกดดันจากประชาคมโลก เห็นได้ว่า
แม้รัฐบาล SLORC หรือ SPDC จะดาเนินกระบวนการทางการเมืองเพื่อนาไปสู่ระบอบประชาธิปไตย เช่นการร่างรัฐธรรมนูญ
เป็นต้น แต่ในเวลาเดียวกัน รัฐบาลได้ควบคุมการเคลื่อนไหวและการแสดงออกของฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองอย่างเข้มงวด
โดยการจากัดสิทธิเสรีภาพทั้งห้ามวิพากษ์วิจารณ์หรือกระทาการใด ๆ ก็ตามที่รัฐเห็นว่าคุกคามต่ออานาจของตน พร้อมทั้ง
พยายามกีดกันฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง เช่น พรรค NLD ออกจากกระบวนดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งองค์กร USDA เป็น
เครื่องมือเพื่อแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลทหาร
ภายใต้การรักษาอานาจที่ยาวนาน ผู้นาในรัฐบาลทหารได้เข้าใจสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงและทิศทางของโลกที่
กาลังเปลี่ยนไป ระบอบประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการเมืองที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากล แต่ในขณะเดียวกันปัญหา
เกี่ยวกับความมั่นคงภายในของเมียนมาก็ยังคงมีอยู่ ดังนั้นการยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองย่อมแสดงให้เห็นว่าอย่าง
น้อยเอกภาพ บูรณภาพและเอกราชของประเทศจะต้องไม่ถูกคุ กคามหรือเชื่อ ว่าได้ รับการป้องกัน จากการถูกคุก คามได้
และสถาบันกองทัพก็เป็นสถาบันเดียวที่เข้มแข็งพอที่จะปกป้องสิ่งดังกล่าวได้ ดังนั้นรัฐบาลทหารจึงต้องการให้กองทัพมีอานาจ
และบทบาทในทางการเมืองต่อไปอย่างชอบธรรมด้วย การบัญญัติอานาจให้แก่กองทัพในรัฐธรรมนูญจึงเป็นตัวเลือกสาคัญ
เพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่ารัฐบาลทหารพยายามควบคุมกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญให้อยู่ภายใต้อานาจของตนเอง แม้ว่าการ
ประชุมนั้นจะถูกมองว่าไม่มีความชอบธรรม เพราะปราศจากการเข้าร่วมจากฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง
ข้อกาหนดหลายประการในรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 2008 แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลทหารจะใช้รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องในการ
ยืนยันและสร้างความชอบธรรมให้กับอานาจในทางการเมืองของตนเอง แม้ว่าทหารจะไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น
อานาจของกองทัพซึ่งยังคงมีอยู่อย่างมาก โดยเฉพาะด้านความมั่นคงทั้งตาแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม , กระทรวง
มหาดไทย และกระทรวงกิจการชายแดน สมาชิกในสภาความมั่นคงและป้องกันแห่งชาติ (National Defence and Security
Council-NDSC) และที่สาคัญคือยังมีบทบัญญัติให้กองทัพสามารถเข้ายึดอานาจได้อีกด้วยเมื่อเกิดสถานการณ์ไม่สงบ ขณะที่
ในด้านการเมืองทหารยังมีโควตาผู้แทน 25% ทั้งในสภาผู้แทนราษฎร (Pyithu Hluttaw) และวุฒิสภา (Amyotha Hluttaw)
ดังนั้นแม้ว่าทหารจะสละอานาจทางการเมืองออกไป แต่นั่นก็เป็นอานาจเพียงบางส่วนเท่ านั้น ขณะที่อานาจในส่วนสาคัญ ๆ
โดยเฉพาะเกี่ยวกับความมั่นคงยังคงอยู่ภายใต้กองทัพ และตัวกองทัพเองก็มีอานาจในการบริหารจัดการตัวเองอย่างเป็น
เอกเทศอีกด้วย เห็นได้จากรัฐธรรมนูญข้อ 20 (b) กองทัพมีอิสระในการบริหารและตัดสินคดีความที่เกี่ยวข้องกับกองทัพ
ทั้งหมด (Ministry of Information, 2008, 6) และผู้บัญชาการทหารสูงสุด (Commander in Chief) คือผู้บัญชาการสูงสุด
ของกองกาลังทั้งหมดซึ่งนั้นรวมถึงตารวจด้วย เหตุนี้จึงไม่น่าแปลกใจว่ารัฐบาลทหารของ SLORC หรือ SPDC จึงปกป้อง
กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญที่ดาเนินไปอย่างยาวนานในช่วงเวลาที่รัฐบาลทหารยังคงมีอานาจเต็ม ในท้ายที่สุดรัฐธรรมนูญ
ฉบับ ค.ศ. 2008 ยังตอกย้าให้เห็ นถึงบทบาทและความสาคัญของกองทั พต่อ พิทั กษ์รั กษาความมั่น คงประเทศ และเป็ น
เครื่องมือในการยืนยันและสร้างความชอบธรรมให้กับอานาจในทางการเมืองของตนเอง แม้ว่าทหารจะไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ตาม
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การโฆษณาชวนเชื่อภายใต้ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียต
ผ่านนโยบายปฏิวัติวัฒนธรรม
The Impact of Socialism-communism Propaganda on Cultural Revolution in
The Soviet Union
กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ1
บทคัดย่อ
บทความเรื่อง การโฆษณาชวนเชื่อภายใต้การเมืองการปกครองระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียต
ผ่านนโยบายปฏิวัติวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์บทบาทและความสัมพันธ์ของโฆษณาชวนเชื่อต่อการเมืองการ
ปกครองระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียตผ่านนโยบายปฏิวั ติวัฒนธรรม ในช่วงค.ศ.1928-1932 โดยศึกษา
ผ่านรูปแบบและกลวิธีทางการโฆษณาชวนเชื่อ รวมทั้งอิทธิพลของการโฆษณาชวนเชื่อต่อนโยบายปฏิวัติวัฒนธรรม ที่มีผลต่อ
พัฒนาการทางการปกครองระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์
บทความนี้ ใ ช้ แ นวคิด เกี่ ย วกั บ ทดษฎี สังคมมวลชน การโฆษณาชวนเชื่ อ แนวคิ ด สั งคมนิ ย มแบบมาร์ ก ซ์ -เลนิ น
ตลอดจนทดษฎีอานาจนิยมและทดษฎีเบ็ดเสร็จนิยมเป็นกรอบในการวิเคราะห์ จากสมมติฐานการโฆษณาชวนเชื่อของพรรค
คอมมิวนิสต์ในสหภาพโซเวียตที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้นโยบายปฏิวัติวัฒนธรรมของสตาลินประสบความสาเร็จ เป็นปัจจัย
หนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการวางรูปแบบการปกครองระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียตภายใต้การนาของสตาลิน
ในช่วงการก้าวขึ้นสู่อานาจให้ดาเนินไปได้ด้วยดี และมีส่วนสาคัญในการสนับสนุนการสร้างอานาจของสตาลินจนพัฒนาไปสูก่ าร
ปกครองตามระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ภายใต้ลัทธิสตาลิน (Stalinism) ได้อย่างมั่นคงในช่วงเวลาที่สตาลินปกครอง
ประเทศ
ผลการศึกษาพบว่า โฆษณาชวนเชื่อเป็นกลไกและเครื่องมือหลักของพรรคคอมมิวนิสต์ในการกระจายข่าวสาร
เผยแพร่อุดมการณ์และนโยบายต่าง ๆ ของพรรคไปสู่มวลชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในแนวทางของรัฐบาลและศรัทธาต่อผู้นา
และระบอบการปกครอง ซึ่งสาคัญมากต่อการพัฒนาแนวทางคอมมิวนิสต์และอานาจทางการเมืองของรัฐบาลด้วย รวมทั้ง
สนับสนุนนโยบายปฏิวัติวัฒนธรรมเพื่อจัดระเบียบโครงสร้างสังคมและสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการเมืองให้กับโซเวียต
อย่างสมบูรณ์ นาไปสู่การหลอมรวมให้ประชาชนโซเวียตมีทัศนคติและวิถี ชีวิตที่อยู่ภายใต้กรอบการนาของสตาลิน ส่งผลให้
อานาจของสตาลินและพรรคคอมมิวนิสต์มั่นคงมากยิ่งขึ้น จนเกิดการปกครองตามระบอบลัทธิสตาลินในที่สุด
คำสำคัญ: โฆษณาชวนเชื่อ สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ การปฎิวัติวัฒนธรรม
Abstract
The objectives of this study is to analyze the roles and relations of propaganda and its impact on
Communist influence over The Soviet Union or USSR by means of cultural revolution. Analysis on various
tools and tactics of propaganda during the period of 1928-1932 is presented along with the influence of
propaganda towards cultural revolution, which has had profound effects on the development of Communism
in the Soviet Union.
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The theoretical framework is built upon relevant theories including the Mass Society Theory,
Stalinism, Marxism-Leninism, Authoritarianism, and Totalitarianism, as well as relevant theories of propaganda.
From the proposed hypothesis, it is assumed to be that The Soviet Communist propaganda had a
considerable impact on the success of the cultural revolution led by Stalin, which constitutes as one of
the factors that established the foundation of socialist governance during the rise of Stalin’s power.
Moreover, the Communist propaganda of the USSR allowed Stalin to acquire sufficient power, therefore
establishing the development of Stalinism during his national dominance.
Results indicated that political propaganda executed by Communists is one of the primary tools
used to communicate ideologies and policies to the public in order to create firm trust in the actions of
the government, along with faith in the nation’s leader and overall governance system, which is significant
to the development of Communism and government political power. In addition, political propaganda
has promoted cultural revolution in terms of social order and political/cultural identity of the Soviet
Union, which has influenced the attitudes and way of living of citizens under Stalin’s governance. This has
led to the steady accumulation of power for Stalin and Communist party, resulting in the establishment
of Stalinism in the Soviet Union.
Keywords: Propaganda, Communism, Cultural Revolution
บทนา
ประวัติศ าสตร์ยุโ รปตั้ งแต่ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ได้ เกิด กระแสการเปลี่ ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปเป็นระบอบรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย ก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเมืองรวมไปถึงการให้สิทธิและ
เสรีภาพแก่ประชาชนส่งผลให้มีการพัฒนาแนวคิดหรือลัทธิทางการเมืองเพื่ อเป็นรูปแบบการปกครองที่ดีที่สุดให้กับรัฐตาม
แนวคิดของตน อาทิเช่น ระบอบเสรีประชาธิปไตย ระบอบสังคมนิยม เป็นต้น ดังนั้น กระบวนการทางสื่อสารมวลชนทางการ
เมืองการปกครองจึงกลายเป็นเครื่องมือจาเป็นในการสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดหรืออุดมการณ์ทางการเมืองประการใด
ประการหนึ่งที่รัฐบาลหรือผู้นาของรัฐได้ตั้งเป้าหมายไว้
การโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) เป็นหนึ่งในกระบวนการทางสื่อสารมวลชนที่ปรากฏวิธีทางการประชาสัมพันธ์
(Public Relations) เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการโน้มน้าวใจประชาชน ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ความเชื่อรวมไปถึงความสามารถในการควบคุมความสัมพันธ์ของโครงสร้างต่าง ๆ ภายในรัฐในฐานะสื่อประชาสัมพันธ์ของ
รัฐบาลเพื่อให้การควบคุมการดาเนินความสัมพันธ์นั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน บทบาทของการประชาสัมพันธ์จึงเริ่มปรับฐานะ
ไปเป็นการโฆษณาชวนเชื่อมากขึ้น รัฐบาลและพรรคการเมืองต่าง ๆ ได้นาการโฆษณาชวนเชื่อเข้ามาใช้ในการสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีให้กับตน รวมไปถึงการเผยแพร่อุดมการณ์ทางการเมืองที่ตนยึดถืออีกด้วย
ดังนั้น การโฆษณาชวนเชื่อจึงเข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการเมืองการปกครองในฐานะเครื่องมือถ่ายทอดแนวคิด
ทางการเมือง เพื่อทาให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งต่อกระบวนการทางสังคมซึ่งอาจหมายรวมถึงการปฏิวัติเพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงตามแนวทางการปกครองของตน หากพิจารณาตามความหมายของการปฏิวัติสมัยใหม่ (Modern Revolution)
ซึ่งยึดถือตามวิธีการนามาปรับใช้ตามแนวทางของคอมมิวนิสต์ลัทธิมาร์กซ์ (Marxism) นั้น การโฆษณาชวนเชื่อ หมายถึงการ
เผยแพร่อุดมการณ์ทางการเมืองหรือการยั่วยุให้เกิดความปั่นป่วนในสังคม2

2

Robert Jackall, ed., Propaganda (New York: Macmillan Press Ltd, 1995), p. 13.
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รัสเซียภายหลังการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจากจักรวรรดิภายใต้การปกครองระบอบซาร์มาเป็นระบอบสังคม
นิยมคอมมิวนิสต์ในปี ค.ศ. 1917 มีการสถาปนาเป็นรัฐโซเวียตขึ้น ได้นาบทบาทของการโฆษณาชวนเชื่อตามแนวทางของ
ลัทธิมาร์กซ์มาใช้ เนื่องจากสถานการณ์ของโซเวียตในช่วงเวลานั้นสภาพสังคมและเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากการเข้าร่วม
สงครามโลกครั้ งที่ 1 อี ก ทั้ งเกิ ด ปั ญ หาการแทรกแซงทางการเมื อ งภายในจากกลุ่ ม อ านาจเก่ า ที่ พ ยายามรื้ อ ฟื้ น ระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ทาให้พรรคคอมมิวนิสต์โซเวียตมีความจาเป็นที่จะต้องเผยแพร่อุดมการณ์สังคมนิยมให้รวดเร็วและ
ครอบคลุมที่สุด เพื่อให้ประชาชนในประเทศมีความรู้ความเข้าใจในอุดมการณ์และสามารถปรับตัวเข้ากับการปกครองรูปแบบ
ใหม่ รวมถึงยอมรับอานาจของพรรคคอมมิวนิส์ซึ่งได้มาจากการปฏิวัติอีกด้วย ดังนั้น บทบาทของการโฆษณาชวนเชื่อที่มีต่อโซ
เวียตในช่วงแรก คือการเป็นเครื่องมือปลูกฝังอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ภายในประเทศนั่นเอง
อย่างไรก็ตาม สหภาพโซเวียตในช่วงเวลาต่อมาภายใต้การปกครองของโจเซฟ สตาลิน บทบาทของการโฆษณาชวน
เชื่อกลับมีแนวทางต่างไปจากเดิม กล่าวคือ สตาลินได้ประกาศใช้นโยบาย “สังคมนิยมประเทศเดียว” (Socialism in One
country) รวมทั้งสถานการณ์ภายในพรรคคอมมิวนิสต์ช่วงนั้นเอื้อให้สตาลินก้าวขึ้นมามีอานาจแต่เพียงผู้เดียว โดยการดาเนิน
นโยบายลักษณะเป็นเผด็จการมากขึ้น การโฆษณาชวนเชื่อจึงเข้ามามีบทบาทในฐานะเครื่องมือของพรรคคอมมิวนิสต์เพื่อ
รับใช้รัฐ ไม่ใช่เพื่อการปลูกฝังอุดมการณ์คอมมิวนิสต์เพียงอย่างเดียว แต่ยังใช้เพื่อการโน้มน้าวประชาชนให้เห็นด้วยกับการ
ดาเนินนโยบายและการบริหารประเทศของพรรค ซึ่งช่วยสนับสนุนฐานอานาจของสตาลินให้เข้มแข็งมากขึ้น จนสามารถพัฒนา
เป็นการปกครองตามระบอบลัทธิสตาลินในช่วงเวลาต่อมาได้
บทบาทของการโฆษณาชวนเชื่ อที่ น ามาใช้กั บนโยบายของสตาลิ นที่ สาคั ญที่สุ ดคือ นโยบายการปฏิ วัติ วั ฒนธรรม
(Cultural Revolution) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อการวางรากฐานอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ให้เข้มแข็งและมั่งคงด้วยการปรับโครงสร้าง
สังคมให้มีลักษณะเป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์มากขึ้น ผ่านเครื่องมือทางด้านศิลปะวรรณกรรมแบบสัจสังคมนิยม เพื่อเป็นอาวุธใน
สงครามทางชนชั้นที่สะท้อนแนวนโยบายพรรคและขึ้นต่อภาระหน้าที่การปฏิวัติตามที่พรรคกาหนด3 สตาลินวางนโยบายการปฏิวัติ
วัฒนธรรมเพื่อใช้ปลุกระดมการสร้างชนชั้น “ปัญญาชนโซเวียตใหม่” (New Soviet Intelligent)4 ซึ่งต้องมีลักษณะเชื่อมั่นใน
อุดมการณ์คอมมิวนิสต์อย่างแรงกล้า รับใช้และอุทิศตนให้กับประเทศ รวมถึงการก้าวไปเป็นสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์รุ่นใหม่
และฐานอานาจของสตาลิน นอกจากนี้ นโยบายดังกล่าวยังสร้างบรรยากาศของความเป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ โดยใช้บทบาท
ของการโฆษณาชวนเชื่ อด้ านวรรณกรรมและภาพยนตร์ เข้ ามาสนั บสนุ นว่ าการเปลี่ ยนแปลงต่ าง ๆ ในสมั ยสตาลิ นนั้ นเป็ น
สิ่งที่สมควรปฏิบัติตาม
นโยบายปฏิวัติวัฒนธรรมดังกล่าวยังกลายมาเป็นแนวทางในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองและสังคมใน
ประเทศสังคมนิยมอื่นในเวลาต่อมา ดังเช่น นโยบายปฏิวัติวัฒนธรรมในจีน ปี 1966 เพื่อบัง คับใช้ลัทธิคอมมิวนิสต์ในประเทศ
โดยการขจัดองค์ประกอบที่เป็นทุนนิยม ประเพณีและวัฒนธรรมจีนดั้งเดิม ออกจากวัฒนธรรมคอมมิวนิสต์และเพื่อกาหนด
แนวทางแบบเหมาภายในพรรคอย่างสมบูรณ์ ซึ่งนโยบายการปฏิวัติวัฒนธรรมในจีนได้มีการใช้อิทธิพลของการโฆษณาชวนเชื่อ
ผนวกกับการให้ความรุนแรงเข้าควบคุมสังคมอย่างเข้มงวด
ผู้เขียนเห็นความสาคัญของบทบาทการโฆษณาชวนเชื่อกับการปกครองระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ซึ่งเปรียบเสมือน
การสื่อสารมวลชนในฐานะเครื่องมือรับใช้รัฐ จึงต้องการศึกษารูปแบบและกลวิธีทางการสื่อสารมวลชนที่พรรคคอมมิวนิสต์ใช้
ในการสื่อสารกับประชาชนเพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายของนโยบายต่าง ๆ รวมไปถึงการศึกษาบทบาทของการโฆษณาชวนเชื่อ
ที่มีต่อพัฒนาการการปกครองระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ในสมัยสตาลิน โดยมุ่งศึกษาถึงสาเหตุและปัจจัยที่เอื้อต่อการ
พัฒนาดังกล่าว เพื่อสร้างความเข้าใจประวัติศาสตร์การปกครองของสหภาพโซเวียต โดยเลือกศึกษาบทบาทของการโฆษณา
ชวนเชื่อที่ปรากฎในนโยบายปฏิวัติวัฒนธรรมในช่วงปี ค.ศ. 1928-1932 มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และพัฒนาการการ
ปกครองของสหภาพโซเวียตในช่วงเวลาต่อมาในมุมมองที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้
ให้เท่าทันกับอันตรายของการโฆษณาชวนเชื่อ เพื่อใช้ในการกลั่นกรองข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบันอีกด้วย
3
4

อนันต์ชัย เลาหะพันธุ และ สัญชัย สุวังบุตร. (2548). รัสเซียสมัยซาร์และสังคมนิยม. กรุงเทพฯ: ศักดิโสภาการพิมพ์, น. 362
Chris Ward, ed., The Stalinist Dictatorship, 2nd ed., (London: Arnold, 1998), p. 143.
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วัตถุประสงค์
1. ศึกษาถึงบทบาทของการโฆษณาชวนเชื่อต่อการเมืองการปกครองในประวัติศาสตร์ยุคสตาลิน
2. ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการโฆษณาชวนเชื่อกับการปกครองระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์
3. ศึกษาถึงรูปแบบและกลวิธีทางการโฆษณาชวนเชื่อด้านวรรณกรรมและภาพยนตร์ที่ พรรคคอมมิวนิสต์โซเวียต
นามาใช้เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในนโยบายปฏิวัติวัฒนธรรม
4. ศึกษาถึงบทบาทของการโฆษณาชวนเชื่อในนโยบายปฏิวัติวัฒนธรรมที่มีต่อการปกครองระบอบสังคมนิยม
คอมมิวนิสต์ในสมัยสตาลิน
สมมุติฐาน
1. บทบาทของการโฆษณาชวนเชือ่ ของพรรคคอมมิวนิสต์ในสหภาพโซเวียตทีม่ ีประสิทธิภาพส่งผลให้นโยบายปฏิวัติ
วัฒนธรรมของสตาลินประสบความสาเร็จ
2. โฆษณาชวนเชื่อที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการเปลีย่ นแปลงแนวทางการปกครองระบอบ
สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียตภายใต้การนาของสตาลินในช่วงการก้าวขึ้นสู่อานาจประสบผลสาเร็จ
3. โฆษณาชวนเชื่อมีส่วนสาคัญในการสนับสนุนอานาจของสตาลินจนพัฒนาไปเป็นการปกครองตามระบอบสังคม
นิยมคอมมิวนิสต์ลัทธิสตาลิน (Stalinism)
ขอบเขต
1. ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการประกาศใช้นโยบายปฏิวัติวัฒนธรรมและวัตถุประสงค์ของนโยบาย
2. รูปแบบและกลวิธีทางการโฆษณาชวนเชื่อด้านวรรณกรรมและภาพยนตร์ที่พรรคคอมมิวนิสต์นามาใช้เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย
3. บทบาทของการโฆษณาชวนเชือ่ กับนโยบายปฏิวตั ิวัฒนธรรมที่มผี ลต่อพัฒนาการทางการปกครองระบอบสังคม
นิยมคอมมิวนิสต์
กรอบความคิด
บทความเรื่อง “การโฆษณาชวนเชื่อภายใต้การเมืองการปกครองระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียต
ผ่านนโยบายปฏิวัติวัฒนธรรม” ใช้กรอบความคิดในการวิเคราะห์ที่สาคัญ 5 ประการได้แก่
แนวคิดโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda)
การใช้การสื่อสารสร้างอิทธิพลต่อความคิดของผู้อื่นโดยไม่คานึงถึงความเป็นจริงในเนื้อหาของข่าวสารที่โฆษณา
ซึ่งเป็นวิธีการที่เก่าแก่ใช้กันมานาน โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกที่ใช้ในทางศาสนาเพื่อสร้างความเชื่อร่วมกันในพระเจ้ าองค์
เดียวกันจากนั้นเริ่มมีการนามาใช้ในการสร้างความรู้สึกซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินเกิดจวบจนกระทั่งใช้ในผลประโยชน์ทางการเมือง
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่ต้องโน้มน้าวประชาชนพลเรือนนอกเหนือจากทหารให้เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนการเข้าทา
สงครามของประเทศตน
การโฆษณาชวนเชื่ อ มั ก ถู ก มองว่ า เป็ น การเผยแพร่ ข่ า วสารที่ ข าดความสุ จ ริ ต ใจ อาจมี ก ารบิ ด เบื อ นความจริ ง
(distortion) หลอกลวง (deception) และปิดบังอาพรางบางสิ่งบางอย่างไว้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้โฆษณาชวน
เชื่อ หรือเพื่อให้ได้ประโยชน์บางประการตามที่ตนได้คาดการณ์หรือคาดหมายไว้ล่วงหน้าแล้ว
การโฆษณาชวนเชื่อเป็นเครื่องมือหรือวิธีการหลักของการปฏิบัติการจิตวิทยา (Psychology Operations) เพื่อ
ก่อให้เกิดผลทางจิตวิทยาที่ต้องการ

- ประวัติศาสตร์และปรัชญา -

425

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8

การโฆษณาชวนเชื่อสามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะคือ
1. การโฆษณาชวนเชื่อแบบเปิดเผย (White Propaganda) เป็นการโฆษณาชวนเชื่อที่มีการกาหนดหรือระบุ
ผู้ที่รับผิดชอบต่อข่าวนั้น
2. การโฆษณาชวนเชื่อแบบคลุมเครือ (Gray Propaganda) เป็นการโฆษณาชวนเชื่อที่ไม่ระบุแหล่งข่าวใด ๆ
โดยเฉพาะ
3. การโฆษณาชวนเชื่อแบบปกปิด (Black Propaganda) เป็นการโฆษณาชวนเชื่อที่อ้างถึงแหล่งข่าวอื่น ๆ ที่ไม่ใช่
แหล่งข่าวที่แท้จริง เช่น การปลอมแปลงข่าวสารให้เข้าใจผิด
ทดษฎีสังคมมวลชน (Mass Society Theory)
ทดษฎีดั้งเดิมที่เกิดขึ้นจากแนวความคิดของคาว่า มวลชน (Mass) โดยทดษฎีนี้เน้นกล่าวถึงความเป็นอิสระของ
สถาบันต่าง ๆ ที่มีอานาจในสังคมและการผสมผสานสื่อจากแหล่งสารที่เป็นผู้มีอานาจ เนื้อหาของข่าวสารจึงมีลักษณะที่เป็นไป
เพื่ อ ผลประโยชน์ ข องผู้ มี อ านาจทางเศรษฐกิ จ และการเมื อ ง และแม้ ว่ า สื่ อ เหล่ า นี้ จ ะไม่ ส ามารถน าเสนอเนื้ อ หาในเชิ ง
วิพากษ์วิจารณ์หรือเปรียบเทียบได้มากนัก แต่สื่อเหล่านี้ ก็มีแนวโน้มที่จะช่วยให้สาธารณชนปรับตัวเข้ากับสิ่งที่พวกเขาต้อง
เผชิญอยู่ในสังคมได้
ลัทธิสังคมนิยมแบบมาร์กซิสต์ – เลนินนิสต์ (Marxism-Leninism)
ลัทธิทางการเมืองของสหภาพโซเวียต ที่เลนินได้ปรับปรุง และพัฒนาแนวคิดให้เข้ากับประเทศ โดยเขียนไว้ในหนังสือ
“What is to be done” มีสาระสาคัญคือ การปฏิวัติต้องเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ กรรมกรในฐานะที่เป็นชนชั้นล่าง ต้อง
ทางานจนไม่มีสานึกทางสังคม ดังนั้นกรรมกรจึงต้องการผู้นาในการปฏิวัติอาชีพ ที่มีสติปัญญา และมีพื้นเพเป็นกรรมกรเช่นกัน
และเคารพศูนย์กลางคือพรรคคอมมิวนิสต์ ฉะนั้นการปล่อยให้กรรมกรปฏิวัติเพียงลาพังจะไม่สามารถเอาชนะนายทุนได้
ทดษฎีอานาจนิยม (Authoritarian Theory)
ทดษฎีนี้มักเกิดภายใต้การเมืองระบอบเผด็จการ สื่อมักไร้อิสรภาพ และ ได้รับการควบคุมผ่านการชี้แนะจากรัฐบาล
อีกทั้งยังควบคุมสื่อผ่านการออกกฎหมายจากฝ่ายบริหาร การออกใบอนุญาต การควบคุมการผลิต เป็นต้น และรัฐมักอ้าง
สถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคง ปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของสังคมมาใช้เป็นเหตุผล ฉะนั้น สื่อมักเป็น
เพียงตัวกลางในการส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อครอบงาสังคม และข้อมูลที่ถูกนาเสนอมักเป็นการส่งเสริมผู้มี อานาจ ตลอดจน
คุณลักษณะของสื่อจะต้องสนับสนุนหลักการต่าง ๆ ของรัฐ อีกทั้งไม่บ่อนทาลายหลักการต่าง ๆ
ทดษฎีเบ็ดเสร็จนิยม (Totalitarian Theory)
โซเวียตและประเทศคอมมิวนิสต์ได้รับเอาทดษฎีนี้มาจากแนวความคิดของมาร์กซ์ กับเอนเกล (Marx and Engels)
และแนวทางปฏิบัติของเลนิน (Lenin)โซเวียตเองได้ปฏิรูปการสื่อสารมวลชนมาตั้งแต่หลังการปฏิวัติในปี ค.ศ. 1917 และได้
พัฒนาแนวทางวิชาการและวิชาชีพของสื่อมวลชนเรื่อยมาจนเป็นแบบอย่างเด่นชัดสาหรับประเทศสังคมนิยมแบบคอมมิวนิสต์
โดยทั่วไปความคิดที่เป็นรากฐานของทดษฎีนี้มีดังนี้
ชนชั้นกรรมาชีพ (Working Class) เป็นผู้มีอานาจปกครองในสังคมโซเชียลลิสต์ เพื่อที่จะรักษาอานาจนี้ไว้จะต้องเข้า
ควบคุม "สื่อสร้างจิตใจ" (means ofmental production) ไว้ให้ได้ เพราะฉะนั้นสื่อมวลชนทั้งหมดจะต้องอยู่ภายใต้การ
ควบคุมขององค์การตัวแทนชนชั้นกรรมาชีพซึ่งอันดับแรกก็คือพรรคคอมมิวนิสต์
สังคมโซเชียลลิสต์ จะต้องเป็นสังคมที่ไม่มีชนชั้น เพราะฉะนั้นจึงไม่มีความขัดแย้งระหว่างชนชั้น สื่อมวลชนจึงไม่ควร
ที่จะมีรูปแบบโครงสร้างรองรับความขัดแย้งทางการเมือง ความแตกต่างและการโต้เถียงอาจจะมีได้ แต่จะต้องไม่เกินเลยจน
กลายเป็นเรื่องผิดกาลเทศะ ล้าสมัยหรือเป็นอันตรายต่อธรรมนูญพื้นฐานของสังคมในแนวทางสังคมนิยม
สื่ อ มวลชนมี บ ทบาทในเชิ ง บวกในการสร้ า งสรรค์ สั ง คม และการผลั ก ดั น ส่ ง เสริ ม ให้ ไ ปสู่ ร ะบบคอมมิ ว นิ ส ต์
เพราะฉะนั้นสื่อมวลชนจะต้องมีภาระหน้าที่สาคัญในด้านการสังคมประกิต การควบคุมทางสังคมในลักษณะอรูปนั ยหรืออย่าง
ไม่เป็นทางการ (informal social control) และการระดมพลังไปสู่เป้าหมายทางสังคมและเศรษฐกิจที่ได้วางแผนไว้แล้ว
- ประวัติศาสตร์และปรัชญา -
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ลัทธิมาร์กซิสต์มีความเชื่อในกฎอันเที่ยงธรรมของประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นสภาพความจริงเชิงวัตถุวิสัย (objective
reality) ที่สื่อมวลชนจะต้องสะท้อนออกมาให้ประจักษ์ การแปลความหมายของเหตุการณ์โดยอาศัยบุคคลเป็นหลักจึงถูกจากัด
โดยปริยายและคุณค่าของข่าวก็จะต้องพินิจพิจารณากันจากทัศนะที่แตกต่างไปจากทดษฎีเสรีนิยม
ตามหลักการทั่วไปของรัฐโซเวียต สื่อมวลชนจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเบ็ ดเสร็จขององค์กรรัฐและจะต้อง
ประสมประสานกับเครื่องมือกลไกทางการเมืองอย่างอื่น อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพความคิดรากฐานดังกล่าวข้างต้น
ทาให้สื่อมวลชนกลายเป็นเครื่องมือของรัฐและพรรคโดยตรง แต่ขณะเดียวกันก็ต้องจัดระเบียบกันเองให้มีความรับผิดชอบ ให้มี
การพั ฒนาและปฏิบั ติตามแนวทางความประพดติแห่งวิชาชีพ ให้มี การบริการและรับ ผิดชอบต่ อสาธารณชน โดยมีการ
ศึกษาวิจัยและให้ประชาชนผู้รับสารเข้ามามีส่วนร่วมในการสื่อสารมวลชนอย่างมีระบบ รวมทั้งการตอบจดหมายและสนอง
ความเรียกร้องหรือความต้องการของผู้อ่าน ผู้ชม ผู้ฟัง5
วิธีดาเนินการศึกษา
บทความเรื่อง “การโฆษณาชวนเชื่อภายใต้การเมืองการปกครองระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียต
ผ่านนโยบายปฏิวัติวัฒนธรรม” ได้ใช้วิธีการศึกษาโดยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการวิเคราะห์เชิง
บรรยาย (Descriptive Analysis Approach) โดยได้มีการนาเอาทดษฎีสังคมมวลชน (Mass Society Theory) การโฆษณา
ชวนเชื่ อ (Propaganda) แนวคิ ด สั ง คมนิ ย มแบบมาร์ ก ซ์ -เลนิ น (Marxism-Leninism) ตลอดจนทดษฎี อ านาจนิ ย ม
(Authoritarian Theory) และทดษฎีเบ็ดเสร็จนิยม (Totalitarian Theory) มาใช้ในการวิเคราะห์และอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อ
บทบาทของการโฆษณาชวนเชื่อภายใต้การเมืองการปกครองระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียตผ่านนโยบาย
ปฏิวัติวัฒนธรรมโดยข้อมูลที่จะใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย
1. การศึกษาข้อมูลทางเอกสารขั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) ได้แก่ แถลงการณ์ สุนทรพจน์ ถ้อยแถลง คาให้
สัมภาษณ์ของบุคคลที่เกีย่ วข้อง เป็นต้น
2. การศึกษาข้อมูลทางเอกสารขั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) ได้แก่ หนังสือเอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ์
บทความวิชาการ บทความวิเคราะห์จากหนังสือพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น
3. การเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก หน่วยงาน สถาบัน องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นต้น
บทบาทโฆษณาชวนเชื่อในประวัติศาสตร์สมัยใหม่
นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา ในยุโรปตะวันตกเกิดเหตุการณ์ปฏิวัติขึ้นหลายครั้ง อันเป็นผลจากการพัฒนา
เทคโนโลยีท างด้ านวิท ยาศาสตร์ และการปฏิวั ติอุ ตสาหกรรม มีก ารขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการค้า การลงทุน เพิ่ มขึ้ น
ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพมากขึ้น กอปรกับแนวคิดปัจเจกชนนิยมและมนุษยนิยมยังคงเป็นกระแสสาคัญในวงการเมือง
ส่งผลให้เกิดแนวคิดและทดษฎีทางการเมืองการปกครองอันหลากหลายและมีการนามาเผยแพร่ให้กับสาธารณชนจนในที่สุด
กลายเป็ น กระแสสั งคมขึ้ น ท าให้ เ กิด ขบวนการเคลื่อ นไหวทางการเมื องและสั งคมหรือ กลุ่ มนั ก ปฏิ วั ติ เพิ่ ม มากขึ้ นโดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะแสดงออกตามวิถีทางทางการเมืองเพื่อค้นหาอิสรภาพหรือทาการยั่วยุปลุกปั่นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตาม
แนวคิดหรือทดษฎีทางการเมืองนั้น ๆ
นอกจากนี้ ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการพิมพ์และการผลิตกระดาษ ความสามารถในการจัดหาเครื่องมือ
ทางด้านการพิมพ์ รวมไปถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพความเร็วในระบบคมนาคมในแต่ละประเทศ ล้วนส่งผลโดยตรงต่อการ
เพิ่มขึ้นของอัตราการอ่านออกเขียนได้ของประชาชนในหลายประเทศจนก่อให้เกิดชนชั้นใหม่คือ “ปัญญาชน” ซึ่งพัฒนาไปเป็น
5

ศุภรัศมิ์ ฐิตกิ ุลเจริญ. (ม.ป.ป.). ทฤษฎีการสื่อสาร Communication Theory “บทที่ 9 ทฤษฎีสื่อสารมวลชน: ทฤษฎีปทสัถานและการปฏิบัติหน้าที่
ของสื่อ ภายใต้บรรทัดฐานของสังคม”. สิบค้นจาก http://e-book.ram.edu/ebook/m/mc111/mc111_09_05.html
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กลุ่มสาคัญทางการการเมืองคือ นักปฏิวัติ ในเวลาต่อมา ส่งผลให้กลุ่มนักปฏิวัติต่าง ๆ ได้อาศัยปัจจัยความก้าวหน้าทางการ
พิมพ์และคมนาคมมาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารข้อความที่ต้องการเผยแพร่ไปสู่สาธารณชนได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้น การตีพิมพ์ข้อความทางการโฆษณาชวนเชื่อจึงถือเป็นเครื่องมือสาคัญของกลุ่มนักปฏิวัติในการเรียกร้องหรือ
เผยแพร่ความคิดไปสู่ประชาชนได้อย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้ การโฆษณาชวนเชื่อจึงถูกนามาใช้ในบทบาทของการเผยแพร่
แนวความคิดและวัตถุประสงค์ของกลุ่มในประเด็นการเมือง กลวิธีทางการโฆษณาชวนเชื่อจึงมีการพัฒนาขึ้นหลากหลายตาม
ลักษณะเฉพาะตัวของกลุ่มนักปฏิวัติ รวมทั้งขีดความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีและโครงสร้างทางการเมืองของแต่ละ
ประเทศ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าในศตวรรษที่ 18 วิวัฒนาการของการโฆษณาชวนเชื่อมีการพัฒนาอย่างเด่นชัดและมีบทบาทอย่าง
มากต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในหลายประเทศ อีกทั้ง กลวิธีการโฆษณาชวนเชื่อในยุค
นี้ยังเป็นพื้นฐานของการพัฒนาในศตวรรษต่อมาจวบจนปัจจุบัน
เมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 19–20 แนวคิดและทดษฎีทางการเมืองได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น เกิดความ
ขัดแย้งอันเนื่องมาจากการแข่งขันกันระหว่างแนวคิดทางการเมืองอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น เสรีนิยม สังคมนิยม และฟาสซิสต์
กอปรกับวิถีทางทางการเมืองแนวคิดลัทธิจักรวรรดินิยม (Imperialism) และการล่าอาณานิคม เริ่มหมดความสาคัญลง ส่งผลให้
พัฒนาการทางการเมืองในประเทศต่าง ๆ มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว อีกทั้ง การเมืองระหว่างประเทศเริ่มมีข้อขัดแย้งที่
ซับซ้อนและรุนแรงมากยิ่งขึ้น อันเป็นผลมาจากสงครามและความขัดแย้งในอดีต การแข่งขันทางเศรษฐกิจเพื่อครองตลาดการค้า
ของประเทศมหาอานาจ รวมไปถึงสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศจัดทาขึ้นซึ่งทาให้เกิดความไม่เสมอภาคหรือขัดผลประโยชน์ซึ่งกัน
และกันส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในช่วงเวลาดังกล่าวมีความยุ่งยาก นอกจากนี้ ปัญหาแนวคิด “ชาตินิยม”ของ
ดินแดนต่าง ๆ ในยุโรปที่ต่างดิ้นรนเพื่อต้องการเอกราชของตนเอง และความขัดแย้ง ผลประโยชน์และการกดขี่ อันเนื่องมาจาก
ความแตกต่างทางเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรมก่อให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดที่จะรักษาผลประโยชน์ของชาติตน จน
กลายเป็นสาเหตุที่นาไปสู่สงครามโลกครั้งที่ 1 และสงครามโลกครั้งที่ 2 สร้างความเสียหายให้กับประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมและทา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทั้งภายในประเทศและระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ดังเช่น การปฏิวัติรัสเซียปี ค.ศ.
1917 ทาให้เกิดการจัดตั้งสหภาพโซเวียตและเปลี่ยนแปลงการปกครองไปเป็นระบอบสังคมนิยมเป็นชาติแรกของโลก
ในช่ว งเปลี่ย นผ่ า นระหว่ างช่ว งปลายของสมั ยจั ก รวรรดิ ถึงช่ว งต้น ของการสถาปนารัฐ โซเวีย ตนั้น สภาวการณ์
ภายในประเทศก็ต้องเผชิญกับความยุ่งเหยิงหลายประการ อาทิ สงครามการเมืองอันเป็นความขัดแย้งภายในรัสเซี ยระหว่าง
กองทัพรัสเซียขาวและกองทัพแดง รวมทั้งความขัดแย้งกันภายในพรรคแรงงานสังคมประชาธิปไตยรัสเซียจนทาให้พรรคแยก
ออกเป็น พรรคบอลเชวิกและเมนเชวิกในเวลาต่อมา
นอกจากนั้น ผลจากการสถาปนารัฐโซเวียตยังนาไปสู่สงครามต่อสู้ทางอุดมการณ์ระหว่าง 2 ขั้วอานาจ คือ อุดมการณ์
ประชาธิปไตยนาโดยสหรัฐอเมริกากับอุดมการณ์สังคมนิยมนาโดยสหภาพโซเวียต ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็นชนวนที่ทาให้เกิด
สงครามเย็น (Cold War) การโฆษณาชวนเชื่อในยุคนี้ถือว่ามีความโดดเด่นอย่างมากเพราะนอกจากจะใช้ในการเผยแพร่
แนวความคิดทางการเมืองดังเช่นที่ผ่านมาแล้ว ยัง นามาใช้ในสงครามและการเมืองระหว่างประเทศ ในบทบาทของการ
ประชาสัมพันธ์ตน โจมตีฝ่ายตรงข้ามหรือเสียดสีการเมืองระหว่างประเทศ อีกทั้ง เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นทาให้กลวิธีทางการ
โฆษณาชวนเชื่อแตกแขนงออกไปอีกหลายรูปแบบมีบทบาทอย่างมากต่อการเมืองระหว่างประเทศ
หลังการปฏิวัติในปี ค.ศ. 1917 สหภาพโซเวียตนาการโฆษณาชวนเชื่อมาใช้เพื่อจุดมุ่งหมายสาคัญในการสนับสนุน
และเผยแพร่อุดมการณ์มาร์กซิสต์ -เลนินนิสต์ตามแนวทางของพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียต การโฆษณาชวนเชื่อของโซเวียตนั้น
สามารถพบได้ในทุกที่ไม่ว่าจะเป็นหัวมุมถนน อนุสาวรีย์ ป้ายบิลบอร์ด สถานที่ราชการ วรรณกรรม สุนทรพจน์ เป็นต้น รวมทั้ง
แทรกซึมอยู่ในชีวิตประจาวันของประชาชน ขัดเกลาสั่งสอนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในอุดมการณ์คอมมิวนิสต์อย่าง
ลึกซึ้ง และเรียกร้องให้ประชาชนปฏิบัติตนตามแนวทางของพรรคคอมมิวนิสต์ นอกจากนี้ พรรคคอมมิวนิสต์โซเวี ยตนาระบบ
เซ็นเซอร์มาใช้อย่างเข้มงวดเพื่อขจัดสื่อหรือข้อมูลที่ขัดต่ออุดมการณ์คอมมิวนิสต์อีกด้วย เช่น การต่อต้านศาสนา ระบบทุน
นิยมที่มีการถือครองกรรมสิทธิ์ การต่อต้านการปกครองโดยชนชั้นสูงหรือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นต้น
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ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 2 และสมัยสงครามเย็น รูปแบบการโฆษณาชวนเชื่อที่สหภาพโซเวียต
นิยมนามาใช้กับการเมืองการปกครองของตน มีดังนี้
1. ภาพยนตร์ เป็นโฆษณาชวนเชื่อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและใช้ต้นทุนสูงที่สุดในกระบวนการสื่อสารมวลชนของโซเวียต
โดยภาพยนตร์บุกเบิกของโซเวียตนั้น มักเป็นภาพยนตร์ที่มีนัยยะทางการเมือง ซึ่งรัฐบาลโซเวียตให้การสนับสนุนและนาไปจัด
ฉายตามที่สาธารณะต่าง ๆ อย่างสถานีรถไฟใต้ดิ นหรือบนรถไฟซึ่งถือเป็นลักษณะเฉพาะของภาพนตร์โซเวียต นาเสนอการ
ปฏิบัติงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของพรรคคอมมิวนิสต์ รวมไปถึงใช้ในการต่อต้านหรือโจมตีฝ่ายตรงข้าม
2. วรรณกรรม เป็น ช่อ งทางการโฆษณาชวนเชื่ อที่ พรรคคอมมิว นิส ต์เ ลือ กใช้ เป็ นแนวทางหลั กในการเผยแพร่
อุดมการณ์คอมมิวนิสต์อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากวรรณกรรมเป็นสื่อที่สามารถจับต้องและถ่ายทอดไปสู่ผู้รับสารได้โดยตรง
มีบทบาทอย่างมากในต่อเยาวชนและวงการการศึกษา หรือแม้แต่ใช้ในการปลุกระดมกับกลุ่มนักสังคมนิยมให้เป็นผู้นาในการ
ปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐในหมู่ชนชั้นกรรมาชีพและชาวนา
3. โปสเตอร์ เป็นกลวิธีทางการโฆษณาชวนเชื่อที่แพร่หลายและได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาในหลายประเทศ
การโฆษณาชวนเชื่อผ่านโปสเตอร์การเมืองเป็นที่นิยมมากที่สุดเนื่องจากใช้ต้นทุนในการผลิตต่าแต่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้หลากหลาย เนื่องจากใช้การแสดงอารมณ์ของภาพเป็นสื่อมากกว่าตัวหนังสือบนภาพ ในโซเวียตเองก็ได้มีการพัฒนาศิลปะ
บนแผ่นโปสเตอร์เช่นเดียวกัน แต่ศิลปินโซเวียตนั้นกลับได้รับการวิจารณ์ว่าเป็นผู้รับใช้พรรคคอมมิวนิสต์ไม่มีจิตวิญญาณของ
ศิลปินที่จะต้องผลิตผลงานตามความรู้สึกหรือตามความเป็นจริง เพราะผลงานส่วนใหญ่ที่ได้รับการเผยแพร่มักจะเป็นภาพ
โปสเตอร์ที่มีนัยยะโน้มน้าวหรือปลุกระดมทางการเมือง
สามารถกล่าวได้ว่า การโฆษณาชวนเชื่อมีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กับวิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองทุก
ยุคสมัย โดยในแต่ละช่วงจะมีการพัฒนากลวิธีและรูปแบบการโฆษณาชวนเชื่อที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางสังคม
เศรษฐกิจและระบอบการเมืองการปกครองของสังคมนั้น ๆ ทั้งนี้ ลักษณะสาคัญประการหนึ่งที่จะทาให้การโฆษณาชวนเชื่อ
ประสบผลสาเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้นั้น ต้องขึ้นอยู่กับความเข้าใจในจิตวิทยาของการโฆษณาชวนเชื่อและความสามารถใน
การพิจารณาหรือประเมินสถานการณ์ รวมทั้งอัตลักษณ์เฉพาะของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างแท้จริง จึงจะทาให้การ
โฆษณาชวนเชื่อมีประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าและเกิดผลสัมดทธิ์ได้ตามที่วางแผนไว้
การโฆษณาชวนเชื่อบนพื้นฐานของการปกครองระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์
สหภาพโซเวียตภายใต้ระบอบการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการในปีค.ศ. 1918
ภายหลั งการปฏิ วั ติ เ ปลี่ ย นแปลงการปกครองจากระบอบสมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย์ ใ นระบอบซาร์ ม าเป็ น แบบสั งคมนิ ย ม
คอมมิวนิสต์ในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 1917 ก่อให้เกิด “สหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต (The Union of Soviet
Socialist Republic: USSR)” เป็นประเทศแรกในโลกที่นาระบอบสังคมนิยมมาใช้ในโครงสร้างการปกครองและเศรษฐกิจ
ภายใต้การนาของแกนนาพรรคบอลเชวิค วลาดิมีร์ เลนิน (Vladimir Lenin) ซึ่งได้ยึดถืออุดมการณ์คอมมิ วนิสต์มาร์กซิสต์
(Marxism) ของคาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) เป็นแนวทางในการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง นอกจากนี้ เลนินยังได้
ปรับแนวคิดและรูปแบบบางประการตามอุดมการณ์ของมาร์กซ์ให้เข้ากับสถานการณ์ ประวัติศาสตร์ความเป็นมา รากเหง้า
และอัตลักษณ์ของประเทศเพื่อนามาซึ่งการประสบความสาเร็จตามจุดประสงค์แห่งการปฏิวัติ
ระบอบการปกครองแบบ “สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ” ของสหภาพโซเวียตเป็นระบอบที่มีการผนวกรวมกันของ
2 อุดมการณ์ทางการเมือง คือ สังคมนิยม (Socialism) และ คอมมิวนิสต์ (Communism) ซึ่งเป็นระบอบที่สหภาพโซเวียต
น ามาใช้ เ พื่ อ จะล้ ม ล้ า งโครงสร้ า งทางสั ง คมตามระบอบเก่ า ที่ ยึ ด ติ ด กั บ ระบบชนชั้ น ทางสั ง คมผ่ า นทางนโยบายรั ฐ วิ นั ย
(Desiplined State) ในสมัยจักรรรดิ
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หลักการสังคมนิยมที่โซเวียตนามาใช้ในการสร้างประเทศใหม่เป็นไปตามระบอบสังคมนิยมแบบลัทธิมาร์กซ์ที่ต้องการ
กาจัดระบบชนชั้นและกรรมสิทธิ์ของเอกชนอันเป็นสาเหตุหลักของการกดขี่ขูดรีดชนชั้นที่ต่าต้อยกว่าซึ่งเป็นฐานอานาจของขุน
นางและชนชั้นปกครอง โดยครอบคลุมด้านการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม ได้มีการนาการปกครองด้วยระบบรัฐสวัสดิการ
(Welfare State) มาใช้ กล่าวคือ รัฐมีหน้าที่เข้าไปดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทุก ๆ ด้าน รวมไปถึงการเข้าควบคุม
ปัจจัยการผลิตทางเศรษฐกิจที่สาคัญ เช่น เครื่องจักร โรงงาน ที่ดินและทุน เพื่อเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนมาก
ป้องกันการเอาเปรียบทางการค้าและการผูกขาดทางเศรษฐกิจจากกลุ่มนายทุน อุดมการณ์สังคมนิยมจึ งต่อต้านระบบทุนนิยม
(Capitalism) อย่างชัดเจน เนื่องจากทุนนิยมเป็นปัจจัยสาคัญที่เอื้อต่อการมีอยู่ของชนชั้นและการเอารัดเอาเปรียบ ในด้าน
สังคมนั้น อุดมการณ์สังคมนิยมนั้นให้ความสาคัญกับการศึกษาเป็นอย่างยิ่งเพราะเชื่อว่าการสร้างรัฐสังคมนิยมที่เข้มแข็งนั้นจะ
เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อประชาชนมีความรู้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะความรู้ด้านสังคมศาสตร์เพื่อใช้ในการจัดระเบียบและพัฒนาสังคม
ในส่วนของการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์เป็นอุดมการณ์ทางการเมืองที่นาเสนอโดยคาร์ล มาร์กซ์เช่นกัน โดยได้รับ
อิทธิพลมาจากปรัชญาจิตนิยมวิภาษวิธี (Dialectical Idealism) ของเฮเกล ซึ่งอธิบายถึงปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงใน
ประวัติศาตร์ของมนุษย์ว่าเป็นผลมาจากความขัดแย้งระหว่าง “สิ่งที่มีอยู่” (thesis) กับ “สิ่งที่ต่อต้านสิ่งที่มีอยู่” (anti-thesis)
ซึ่งกระบวนการความขัดแย้งเหล่านี้จะนาไปสู่ “ข้อสรุปใหม่” (synthesis) เสมอและจะคงดาเนินเป็นวัฏจักรจนกระทั่งเข้าสู่
สภาวะข้อสรุปที่มีความสมบูรณ์สูงสุด6 ดังนั้น รัฐจะเข้าสู่ยุคที่ไม่มีความขัดแย้งก็ต่อเมื่อมีการจัดตั้งและพัฒนาสังคมมนุษย์ไปสู่
ยุคคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นยุคที่สังคมปราศจากความขัดแย้งอย่างสมบูรณ์
ตามแนวคิดของมาร์กซ์ ยุคคอมมิวนิสต์จะเป็นยุคที่พลเมืองมีคุณธรรมและขันติธรรมสูง สังคมมนุษย์ปราศจากชนชั้น
และมีความเสมอภาคกันอย่างแท้จริง ไม่ปรากฏชนชั้นผู้กดขี่ กับชนชั้นผู้ถูกกดขี่ ชนชั้นแรงงานไม่ต้องถูกเอารัดเอาเปรียบจาก
ชนชั้นนายทุนและลัทธิทุนนิยมอีกต่อไป เพราะทรัพย์สินทั้งหมดจะเป็นของส่วนรวม ที่ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่า
เทียมและมนุษย์ทุกคนจะได้รับประโยชน์จากการทางานตามความจาเป็นของตน ซึ่งการจะพัฒนาไปสู่ยุคคอมมิวนิสต์ได้นั้น
เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลายาวนานเพื่อให้กรรมาชีพเกิดความรู้สึกสานึกทางชนชั้น (class consciousness) จึงจาเป็นที่
จะต้องเร่งด้วยการปฏิวัติเพื่อล้มล้างรัฐซึ่งถือว่าเป็นกลไกที่ช่วยสนับสนุนและปกป้องชนชั้นนายทุนเสมอมา 7 อุดมการณ์นี้จึง
สนับสนุนการปฏิวัติที่เรียกว่า “สงครามปลดแอก” (War of National Liberation) เพื่อล้มล้างระบบทุนนิยมและทาลาย
ระบบกรรมสิทธิ์ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการกาหนดรูปแบบความสัมพันธ์ต่าง ๆ ในสังคม
จากหลักการของระบอบคอมมิวนิสต์ข้างต้นนั้น สหภาพโซเวียตมีความมุ่งหวังที่จะใช้ระบอบสังคมนิยมเป็นพื้นฐาน
การสร้างโครงสร้างสังคมรูปแบบใหม่ปราศจากการกดขี่ขูดรีดเอาเปรียบทางชนชั้นและสามารถพัฒนาต่อไปจนเข้าสู่สังคมแบบ
คอมมิวนิสต์ซึ่งประชาชนทุกคนมีขีดความสามารถสูงสุดทั้งทางด้านคุณธรรม การปกครอง และการบริหารจัดการ จนกระทั่ง
นาไปสู่สภาวะแห่งการไร้รัฐในที่สุด
อย่างไรก็ตาม รูปแบบการปกครองของสหภาพโซเวียตเป็นแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ไม่ใช่คอมมิวนิสต์อย่างแท้จริง
ดังจะเห็นจาก สหภาพโซเวียตยังคงมีพรรคคอมมิวนิสต์ทาหน้าที่ในการควบคุมความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในสังคม รวมทั้งมีชนชั้น
ผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครอง นอกจากนี้ในบางช่วงเวลายังมีการตีความคอมมิวนิสต์แตกต่างออกไปทาให้อุดมการณ์คอมมิวนิสต์ใน
โซเวียตไม่มีเอกภาพ ดังเช่นในสมัยสตาลินมีการนาเสนอนโยบายสังคมนิยมประเทศเดียว (Socialism in One Country) ที่เน้น
การพัฒนาอุตสาหกรรมและเผยแพร่อุดมการณ์คอมมิวนิสต์ภายในประเทศให้เข้มแข็งก่อนที่จะไปสู่คอมมิวนิสต์สากล ซึ่งต่างจาก
ลัทธิมาร์กซ์ –เลนินที่แสดงจุดยืนว่าการที่จะสถาปนารัฐสังคมนิ ยมนั้นจะต้องทาการปฏิวัติและเผยแพร่อุดมการณ์ไปทั่วโลก
นอกจากนี้ สตาลินยังได้ดาเนินนโยบายและพยายามสร้างอานาจที่มั่นคงให้กับตนจนเกิดเป็นลัทธิสตาลิน (Stalinism) ซึ่งไม่
เป็นไปตามแนวคิดของมาร์กซ์อย่างแท้จริง
6
7

สมเกียรติ วันทะนะ, รศ. (2544). อุดมการณ์ทางการเมืองร่วมสมัย. นครปฐม: โรงพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ, น.60
ฮันท์ โรเบิร์ต และ นิเกล แครูว์. (2526). วิเคราะห์ลัทธิคอมมิวนิสต์ แปลโดย ฉันทิมา อ่องสุรักษ์ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. น. 139.
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พัฒนาการทางการเมืองการปกครองตามระบอบสังคมนิยมคอมมิว นิสต์ในสหภาพโซเวียตนั้น มีการดาเนินการ
ปกครองแตกต่างกันออกไปตามทรรศนะของผู้นา นโยบายและจุดมุ่งหมายของพรรคคอมมิวนิสต์ รวมถึงปัจจัยแวดล้อม
ภายในประเทศอย่างด้านเศรษฐกิจและสังคม หรือการเมืองระหว่างประเทศในช่วงเวลานั้น ส่งผลให้เกิดการพัฒนาลัทธิทาง
การเมืองตามแนวทางของอุดมการณ์ของมาร์กซ์และได้นามาปฏิบัติใช้ในสหภาพโซเวียตในสมัยต่าง ๆ เช่น ลัทธิมาร์กซ์ –
เลนิน ลัทธิสตาลิน เป็นต้น โดยลัทธิเหล่านี้ได้ถูกนามาแปรเป็นนโยบายต่าง ๆ โดยพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นกลไกหลักในการ
วางนโยบายปกครองประเทศในด้านต่าง ๆ
ดังนั้น การโฆษณาชวนเชื่อจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือทางการเมืองที่จาเป็นอย่างยิ่งต่อพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียตใน
การเป็นสื่อประชาสัมพันธ์นโยบายทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของพรรคไปสู่มวลชน
การโฆษณาชวนเชื่อกับบทบาทการสื่อสารมวลชนในสหภาพโซเวียต
ภายใต้การปกครองในระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ประสิทธิภาพของการสื่อสารทางการเมืองมีความสาคัญอย่าง
มากต่อการดาเนินนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์ บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนในฐานะเครื่องมือรับใช้รัฐจึงเป็นเรื่องที่สาคัญ
อย่างยิ่งต่อพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียตในการวางแผนและการดาเนินกลวิธีทางการโฆษณาชวนเชื่อหรือการประชาสัมพันธ์ พรรค
คอมมิวนิสต์จึงใช้อานาจให้มีบทบาทเหนือสื่อมวลชนทุกแขนง ด้วยการกาหนดแนวทางของสื่อมวลชนให้รวมกันเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกับเครื่องมืออื่น ๆ ของพรรค จนสามารถตระหนักถึงหน้าที่ของตนต่อรัฐด้วยการใช้วิธีการโน้มน้าวและบีบบังคับควบคู่
กันไป ดังคากล่าวของเลนินที่ว่า “ระบบเผด็จการของชนชั้นกรรมาชีพบรรลุความสาเร็จได้ก็เพราะรู้วิธีที่จะรวบรวมการบีบ
บังคับเข้ากับการโน้มน้าวชักจูง”8 โดยหนึ่งในวิธีควบคุมสื่อสารมวลชนที่ได้ผลที่สุดคือ การเซ็นเซอร์ (Censorship) เพื่อกาจัด
สื่อมวลชนที่ไม่เห็นด้วยต่ออุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์และมีนัยยะของการข่มขู่ไม่ให้ปฏิบัติตาม นอกจากนี้ยังมีการ
กาหนดให้นักสังคมนิยมหรือผู้ที่ศรัทธาในอุดมการณ์คอมมิวนิสต์อย่างแรงกล้าเข้าไปมีบทบาทในวงการสื่อสารมวลชน เช่น
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์การเมือง ผู้สื่อข่าวหรือผู้อานวยการซึ่งสามารถกาหนดทิศทางการทางานของสื่อและกลัน่ กรองเนื้อหา
ของนโยบายก่อนออกสู่สายตาประชาชน เป็นต้น
ภารกิจหนึ่งซึ่งสตาลินและพรรคคอมมิวนิสต์มีความจาเป็นที่จะต้องให้ความสาคัญ คือการสื่อสารให้ประชาชน
ภายในประเทศมีความรู้ความเข้าใจในอุดมการณ์คอมมิวนิสต์อย่างแท้จริง อันจะนามาซึ่งการยอมรับในระบอบสังคมนิยมและ
อานาจของรัฐบาลโซเวียต รวมไปถึงการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวให้แก่ชนชั้นกรรมาชีพทั่วโซเวียต ดังนั้น การโฆษณา
ชวนเชื่ อ จึ ง เข้ า มามี บ ทบาทต่ อ การปกครองสั ง คมนิ ย มคอมมิ ว นิ ส ต์ ใ นฐานะเครื่ อ งมื อ ของรั ฐ ในการเผยแพร่ อุ ด มการณ์
คอมมิวนิสต์และนโยบายของพรรคให้เป็นที่รู้จัก อีกทั้ง การโฆษณาชวนเชื่อยังทาหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารหรือสิ่งที่
รัฐต้องการสื่อสารให้ประชาชนปฏิบัติตามกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Political Socialization) เพื่อสร้างคุณลักษณะของ
สังคมนิยมให้แก่ชนชั้ นกรรมาชีพทั่วโซเวียต แม้จะมีความแตกต่างทั้งด้านเชื้อชาติและภาษา องค์ประกอบเหล่านี้จะนาไปสู่
จุดมุ่งหมายหมายสูงสุดนั่นคือการสถาปนารัฐโซเวียตตามแนวทางคอมมิวนิสต์ลัทธิมาร์กซ์นั่นเอง
การผลักดันแนวคิด “สังคมนิยมในประเทศเดียว” ของสตาลินผ่านการโฆษณาชวนเชื่อ
การบริหารประเทศในช่วงแรกของสตาลินไม่ได้มีจุดประสงค์จะปลูกฝังพื้นฐานอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ให้ชนชั้น
กรรมาชีพเพียงอย่างเดียว แต่ยังแฝงไว้ด้วยความต้องการพัฒนาชนชั้นกรรมาชีพ กล่าวคือ สตาลินได้ชี้ให้เห็นถึงความจาเป็น
เร่งด่วนในการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่จะพัฒนาโซเวียตให้ก้าวมาเป็น
ผู้นาโลกคอมมิวนิสต์ได้อย่างสมบูรณ์ สตาลินจึงได้ดาเนินนโยบายสังคมนิยมประเทศเดียวแทนที่จะดาเนินแนวคิดปฏิวัติถาวร
หรือการสร้างรัฐคอมมิวนิสต์สากลตามแนวทางที่มาร์กซ์และเลนินได้วางไว้ จะเห็นว่าการปรับเปลี่ยนแนวทางดังกล่าวจึงเป็น
8

เฟรด เอส. ซีเบอร์ท, ธีโอดอร์ ปีเตอร์สัน และ วิลเบร ชาร์ม. (2550). ทฤษฎีสื่อสารมวลชน แปลโดย เกษม ศิริสัมพันธ์ (พิมพ์ครัง้ ที่ 2). กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. น. 139.
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การหันเหอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ไปจากเลนิน ดังนั้นกระบวนการการสร้างความน่าเชื่อถือจึงมีความสาคัญอย่างมากต่อการโน้ม
น้าวใจประชาชนให้เข้าใจและเชื่อมั่นในแนวทางของสตาลิน อันจะเชื่อมโยงไปยังนโยบายอื่น ๆ ที่สตาลินวางไว้ภายใต้กรอบ
ของสังคมนิยมประเทศเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายปฏิวัติวัฒนธรรม ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียตได้สร้างขึ้นโดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อขัดเกลาทางสังคมแก่มวลชนโซเวียต โดยหล่อหลอมให้มีวิถีแบบเดียวกันในกระบวนการคิด การปฏิบัติและการ
นาอุดมการณ์ไปเผยแพร่อย่างถูกต้อง
เราสามารถนาทดษฎีการโฆษณาชวนเชื่อของลาสเวลล์ (Lasswell’s Propaganda Theory) มาวิเคราะห์บทบาท
โฆษณาชวนเชื่อในการจูงใจคนว่าเกิดจากสภาพแวดล้อมทางสังคมในช่วงเวลานั้นด้วย กล่าวคือ หากมวลชนกาลังเผชิญภาวะ
เศรษฐกิจตกต่าหรืออยู่ในช่วงสงครามการเมือง หรือความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นจะทาให้ผู้คนเกิดสภาวะอ่อนไหว ขาดการพินิจ
พิจารณา ดังนั้นการโฆษณาชวนเชื่อหรือการโน้มน้าวความคิดจิตใจจึงดาเนินไปโดยต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ9
นอกจากนี้ การทาให้การโฆษณาชวนเชื่อผลักดันให้นโยบายสังคมนิยมในประเทศเดียวประสบความสาเร็จได้นั้น
กลวิธีที่สาคัญคือเวลาและกระบวนการ (time and process) ที่จะโน้มน้าวทัศนคติหรือปลูกฝังความคิดและสร้างภาพลักษณ์
ใหม่ ๆ รวมทั้งต้ องมีการออกแบบวางแผนไว้เป็นอย่างดีผ่านการสร้าง “ระบบสัญลัก ษณ์ ” (Symbolism) เชื่อมโยง
แนวความคิดที่นักโฆษณาชวนเชื่อต้องการสื่อสาร เพื่อให้ผู้รับสารสามารถจดจาอารมณ์และความรู้สึกได้เมื่อพบเจอสัญลักษณ์
เหล่านี้ เป็นการจัดการทัศนคติของส่วนรวมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยการใช้สัญลักษณ์แสดงนัยยะสาคัญ ดังจะสังเกตุจาก
รูปค้อนและเคียวที่ปรากฏบนธงสหภาพโซเวียตหรือบนสื่อต่าง ๆ แสดงถึงการให้ความสาคัญกับชนชั้นกรรมาชีพและชนชั้ น
ชาวนา บ่งบอกถึงเอกภาพของแรงงานในภาคภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมของโซเวียต ซึ่งเป็นรากฐานสาคัญของการ
พัฒนาสังคมในแบบคอมมิวนิสต์
อิทธิพลของโฆษณาชวนเชื่อต่อนโยบายปฏิวัติวัฒนธรรม
เมื่อสตาลินประกาศใช้นโยบายสังคมนิยมประเทศเดียว เพื่อจัดระเบียบโครงสร้างทั้ง ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองให้เข้มแข็ง ก่อนที่จะพัฒนาไปตามแนวทางของลัทธิมาร์กซ์–เลนินต่อไป โดยในด้านสังคมนั้นสตาลินได้นา “นโยบาย
ปฏิวัติวัฒนธรรม” (Cultural Revolution) มาประยุกต์ใช้ตามแนวทางของการขัดเกลาทางการเมืองเพื่อสร้างวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบโซเวียต ตลอดจนช่วยสนับสนุนนโยบายอื่น ๆ ในบริบทของการวางรากฐานให้มวลชนเป็นผู้ที่มีความสนใจและ
ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง และความสนใจในนโยบายของรัฐและพร้อมที่จะปฏิบัติตามอย่ างไม่มีเงื่อนไข พรรคจะ
วางกรอบที่ต้องการให้เกิดผลขึ้นกับประชาชนไว้อย่างใกล้ชิดด้วยกลวิธีโฆษณาชวนเชื่อ ผ่านการประชาสัมพันธ์และการ
เซ็นเซอร์ในสิ่งสตาลินและพรรคต้องการจะให้ประชาชนปฏิบัติตามเท่านั้น
นอกจากนั้น นโยบายปฏิวัติวัฒนธรรมยังมีความสาคัญในแง่ของการใช้เป็นเครื่องมือกาจัดศัตรูทางการเมืองและการ
ก้ า วขึ้ น สู่ อ านาจอย่ า งมั่ น คงของสตาลิ น โดยผ่ า นกระบวนการขั ด เกลาทางการเมื อ งแก่ ม วลชนและลั ท ธิ บู ชาตั ว บุ ค คล
(Personality Cult) เพื่อสร้างฐานอานาจของสตาลินอย่างมั่นคง รวมทั้งการสร้างให้ตัวสตาลินมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ทาง
การเมืองของรัฐ จนกลายเป็นเป็นศูนย์รวมของความภักดีของมวลชนโซเวียต นับเป็นส่วนสาคัญในการกาเนิดลัทธิสตาลิน ซึ่ง
ช่วยสนับสนุนว่าสังคมและวิถีชีวิตของประชาชนโซเวียตมีสตาลินเป็นผู้ชี้นาทุกประการ
นโยบายปฏิวัติวัฒนธรรม คือ นโยบายการจัดการโครงสร้างสังคมตามอุดมการณ์คอมมิวนิสต์และแนวทางการบริหาร
ประเทศในสมัยสตาลิน มีจุดมุ่งหมายสาคัญในการทาให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรมตามแบบ
ของโซเวียตในทุก ๆ ด้าน ซึ่งนโยบายปฏิวัติวัฒนธรรมเป็นนโยบายทางสังคมซึ่งเป็นรูปธรรมที่สุดในสมัยสตาลินและสอดคล้อง
กับแนวทางของรัฐบาลในการพัฒนาระบอบสังคมนิยม โดยมีแนวคิดพื้นฐานมาจากการตระหนักถึงความสาคัญของการใช้
กระบวนการขัดเกลาทางสังคมและการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อทาให้ประชาชนเกิดการซึมซับอุดมการณ์สังคมนิยมคอมมิวนิสต์
9

พยุรี ชาญณรงค์. (2539). ทฤษฎีการสื่อสาร: วิกฤตการณ์และความเปลีย่ นแปลง. วิจัยเสริมหลักสูตรปี พ.ศ. 2539. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.
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ผ่านชีวิตประจาวันและวัฒนธรรม ซึ่งจะช่วยเอื้อต่อความสาเร็จในนโยบายด้านอื่น ๆ ของพรรค เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5
ปีฉบับแรก (First Five Year Plan: 1928–1931) ที่เน้นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมหนักเพื่อเป็นพื้นฐานของการผลิต
อุตสาหกรรมเบาชนิดต่าง ๆ ย้ายศูนย์อุตสาหกรรมไปยังแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสะดวกในการผลิต มีเป้าหมายสาคัญ คือ
การสร้างรากฐานเศรษฐกิจสังคมนิยมและการทาลายระบบทุนนิยมตะวันตก
สตาลินได้นานโยบายปฏิวัติ วัฒนธรรมมาปรับใช้โดยมี ปัจจัยเกี่ยวข้อ งกับวัตถุประสงค์ของพรรคคอมมิวนิสต์ ที่
ต้ อ งการก าจั ด ชนชั้ น นายทุ น ซึ่ งยั งคงแทรกตั ว อยู่ ใ นสั งคมให้ ห มดสิ้ น ไปจากโซเวี ย ต เนื่ อ งจากระบบชนชั้ น นั้ น ถื อ เป็ น
เครื่องหมายของการเอารัดเอาเปรียบในระบบทุนนิยม อีกทั้ง การมีชนชั้นยังแสดงถึงพลังที่ไร้อานาจของชนชั้นกรรมาชีพในโซ
เวียต การคงไว้ซึ่งระบบชนชั้นย่อมเท่ากับการนาโซเวียตไปสู่หนทางของลัทธิทุนนิยม การกาจัดชนชั้นถือเป็นภารกิจสาคัญเพื่อ
นาไปสู่การสถาปนารัฐคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของพรรค
นอกจากนั้น การที่สตาลินนานโยบายปฏิวัติวัฒนธรรมมาปรับใช้ยังมีนัยยะของการสานต่อนโยบายของเลนินในเรื่อง
ของการเปลี่ยนผ่านวัฒนธรรมของสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาทางการเมือง เพื่อหลอมรวมให้ประชาชนโซเวียตมีคุณลักษณะ
ตามอุดมการณ์คอมมิวนิสต์และสร้างกลุ่ม “ปัญญาชนโซเวียตใหม่” (New Soviet Intelligentsia) ซึ่งจะกลายเป็นกาลังหลัก
ของพรรคในการปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ อันจะนาไปสู่อานาจที่มั่นคงของพรรคคอมมิวนิสต์อีกด้วย ดังนั้น กล่าวได้ว่าการ
ประสบความส าเร็ จในนโยบายปฏิ วั ติ วัฒ นธรรมนั้น เปรี ย บเสมื อ นภาพสะท้ อ นพลั งมวลชนของโซเวี ย ตที่ มี ต่ อการเมื อ ง
ภายในประเทศ พัฒนาการของการปกครองระบอบสังคมนิยมในโซเวียต ความสาเร็จในการบริหารงานของพรรคคอมมิวนิสต์
รวมถึงการมีนัยยะของการสร้างอานาจที่มั่นคงของสตาลินอันส่งผลต่อการก่อร่างของระบอบลัทธิสตาลิน
นโยบาย “สงครามชนชั้น” (Class War) เป็นอีกหนึ่งจุดหมายสาคัญของการดาเนินนโยบายปฏิวัติวัฒนธรรม ซึ่งได้
เริ่มต้นขึ้นในประเด็นของการมุ่งทาลายระบบทุนนิยม แนวคิดเรื่องสิทธิเสรีภาพตามประเทศเสรี และเร่งปลูกฝังค่านิยมทาง
วัฒนธรรมของชนชั้นกรรมาชีพด้วยวิธีปฏิวัติวัฒนธรรม โดยสตาลินกล่าวว่าการเคลื่อนไหวในสังคมต้องอาศัยมวลชนเป็นปัจจัย
สาคัญในการต่อสู้ทางชนชั้น การกาจัดและการทาลายทัศนคติของชนชั้นนายทุนถือเป็นสิ่งจาเป็นหากพรรคคอมมิวนิสต์
ต้องการประสบความสาเร็จด้านการทหาร เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 10 นอกจากนี้นโยบายปฏิวัติวัฒธรรมยังมุ่งกาจัดศัตรู
ทางการเมืองของสตาลินเพื่อสร้างฐานอานาจทางการเมืองของสตาลินให้เข้มแข็งขึ้น จากความสาคัญของนโยบายปฏิวัติ
วัฒนธรรมข้างต้น การโฆษณาชวนเชื่อจึงถูกมานามาใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งกระบวนการของการปฏิวัติวัฒนธรรมให้เกิด
ผลสาเร็จเร็วขึ้น
โฆษณาชวนเชื่อที่ถูกนามาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิวัติวัฒนธรรมทีโ่ ดดเด่น คือ วรรณกรรมแนวสัจจนิยมและ
ภาพยนตร์
วรรณกรรมที่ปรากฏในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมนั้น เป็นสื่อทางการโฆษณาชวนเชื่อที่มีบทบาทต่อการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของประชาชนมากที่สุดทางหนึ่ง โดยเฉพาะในวงการการศึกษาวรรณกรรมมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อกลุ่มเยาวชน นักศึกษา
และกรรมาชีพหนุ่มสาวในโรงงาน เนื่องจากสามารถอธิบายหรือถ่ายทอดความคิดได้อย่างละเอียดสามารถนาไปเผยแพร่หรือส่ง
ต่อได้ พรรคคอมมิวนิสต์จึงได้นาวรรณกรรมมาใช้เป็นสื่อในการโฆษณาชวนเพื่อส่งเสริมนโยบายต่าง ๆ ในช่วงแรกจะมีรูปแบบ
เป็นวรรณกรรม “กรรมาชีพสัจนิยม” (Proletarian Realism) คือ วรรณกรรมที่นาเสนอชีวิตของชนชั้นกรรมาชีพตามความ
เป็นจริง แต่จะแฝงไว้ด้วยลักษณะของชนชั้นกรรมาชีพที่ดีซึ่งกาลังอยู่ในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยเงื่อนไขของการปฏิวัติตาม
ลัทธิมาร์กซ์11 ผ่านการควบคุมจากสมาคมนักเขียน แต่ในช่วงปลายของการรณรงค์นโยบายปฏิวัติวัฒนธรรม ได้มีการกาหนด
รูปแบบ “วรรณกรรมสัจสังคมนิยม” ขึ้น ส่งผลอย่างมากต่อการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมของนักเขียนและศิลปินสมัย
สตาลินในช่วงเวลาต่อมา

10
11

Davies, Sarah, and Harris, James. (2005). Stalin a new history . London: Cambridge University Press. p. 193.
Clark, Katerina. (1981). The Soviet Novel, Third Edition: history as ritual. Chicago: University of Chicago Press. p. 33.
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วรรณกรรมสัจสังคมนิยม (Socialist Realism) คือ แนวคิดหรือทดษฎีที่เรียกร้องให้ศิลปินศึ กษาจิตวิญญาณของ
สังคมนิยมเพื่ออธิบายลักษณะของการต่อสู้ของมนุษย์ที่จาเป็นต่อความก้าวหน้าของชีวิตและสังคมนิยม สามารถถ่ายทอด
นโยบายของพรรคและต้องปลุกระดมความคิดทางการเมืองให้แก่ประชาชนได้ด้วย นอกจากนี้จะต้องมีการเชื่อมโยงแนวคิด
ของการปฏิวัติในการมุ่งเน้นให้ชนชั้ นกรรมาชีพเห็นบทบาทความสาคัญของตนซึ่งเป็นผู้ที่มีทั้งประสบการณ์ ความคุ้นเคยใน
ระบบนายทุนและลูกจ้างทั้งกลุ่มที่อยู่ในโรงงาน ในกระบวนการปฏิวัติหรือเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม แต่ต้องไม่ชักนาหรือสื่อ
ความคิดให้ประชาชนก่อกบฏหรือการปฏิวัติใด ๆ ขึ้น เพียงแต่ใช้วรรณกรรมเป็ นสื่อชวนเชื่อดึงดูดให้ประชาชนสนใจในข้อมูล
ด้านนโยบายของพรรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี ระบบนารวมและสงครามทางชนชั้นซึ่งพรรคกาลังรณรงค์
หรือให้การศึกษาด้านอุดมการณ์สังคมนิยมและส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของสังคมนิยมเท่านั้น เรื่องราวของวรรณกรรมแนวนี้
มักจะเกี่ยวข้องกับชนชั้นแรงงานที่เต็มไปด้วยความมานะอุตสาหะ มีความต้องการที่จะพิสูจน์ตนเองโดยการทางานอย่างหนัก
และมีศรัทธาอย่างแรงกล้าที่จะอุทิศตนเพื่อพัฒนาประเทศให้กลายเป็นรัฐสังคมนิยม ซึ่งลักษณะดังกล่าวถือเป็นคุณสมบัติของ
ปัญญาชนโซเวียตใหม่ที่พรรคคอมมิวนิสต์ตั้ งเป้าหมายไว้ บทบาทของวรรณกรรมสัจสังคมนิยมที่เกิดขึ้นในช่วงการณรงค์
นโยบายปฏิวัติวัฒนธรรม ถือได้ว่าทาหน้าที่เป็นสื่อในการโฆษณาชวนเชื่อรับใช้รัฐซึ่งช่วยส่งเสริมความสาเร็จในการดาเนินงาน
ของพรรคคอมมิวนิสต์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้วรรณกรรมยังทาหน้าที่เป็นอาวุธในการทาลายหรือกลุ่มปฎิปักษ์ในนโยบาย
สงครามทางชนชั้นและนโยบายการกวาดล้างครั้งใหญ่ใน ค.ศ. 1930 ช่วยส่งเสริมอานาจของสตาลินและพรรคคอมมิวนิสต์ให้
มั่นคงมากยิ่งขึ้น ดังเช่นผลงานอมตะเรื่อง “แม่” ของมักซิม กอร์กี้ (Maxim Gorky) (1868-1936) เป็นวรรณกรรมแนวสัจ
สังคมนิยมยุคแรกที่ว่ าดวยการเคลื่อนไหวของชนชั้นกรรมาชีพก่อนการปฏิวัติ 1917 และวลาดีมีร์ มายาโคฟสกี (Vladimir
Mayakovsky) (1893-1930) เป็นกวีแนว futurism12 ที่มีบทบาทสูงสุดภายหลังการปฏิวัติ บทกวีของเขาล้วนแล้วมีเนื้อหาที่
ต่อต้านระบบทุนนิยม และหนุนการปฏิบัติของชนชั้นกรรมมาชีพ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าวรรณกรรมจะมีอิทธิพลต่อการโน้มน้าวความภักดีของกรรมาชีพต่อระบอบสังคมนิยมภายใต้การ
เป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อของพรรคคอมมิวนิสต์แล้ว การแสดงออกซึ่งอิทธิพลของงานวรรณกรรมมิได้มีแต่ในด้านที่เป็น
เครื่องมือสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์เพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นความเลวร้ายของการปฏิวัติชนชั้น ด้านมืด
ของพรรคคอมมิสนิสต์และภาพความต่าทรามของสังคมโซเวียตสาหรับผู้ที่ต่อต้านแนวคิดสังคมนิยมทั้งในและนอกประเทศอีก
ด้วยอีกด้วย ดังจะเห็นได้จาก บอรีส ปาสเตอร์ นาค (Boris Pasternak) (1890-1960) นักเขียนผู้โด่งดังจากผลงาน Doctor
Zhivago ที่ต่อสู้เพื่อยืนหยัดความเป็นอิสรชนจากระบอบสังคมนิยม เขาปฏิเสธกระแสปฏิวัติที่โหมโฆษณาชวนเชื่อไปทั่ว
ประเทศ งานวรรณกรรมของปาสเตอ์นาคบรรยายเหตุการณ์ความผันผวนทางการเมืองและสังคมของรัส เซียแบบ Real time
ตั้งแต่ช่วงจักรวรรดิรัสเซียผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านจากการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปเป็นสังคม
นิยม ผ่านเหตุการณ์การสร้างชาติภายใต้อุดมการณ์ใหม่และล้มล้างระบอบเก่า บรรยายถึงสภาพสังคมโซเวียตที่เต็มไปด้วย
ความยากลาบากและการถูกควบคุมอย่างเข้มงวดจนไม่เหลือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และคีตกวีรัสเซีย ดมิตทรี ชอสตาโกวิช
(Dmitri Shostakovich) (1906-1975) ซึ่งไม่พอใจในสังคมของสหภาพโซเวียต โดยแสดงออกความรู้สึกนั้นผ่านบทเพลงที่เขา
ได้แต่งขึ้น โดยการนาเสียงแห้งกระด้างมาใช้ ทาให้ผลงานของเขาได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง เขามีชีวิตอยู่บนความ
ขัดแย้ง คือ เป็นทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลโซเวียตและเป็นศิลปินในเวลาเดียวกัน เขาทางานภายใต้อุดมคติของศิลปะและดนตรี
แต่ในขณะเดียวกันก็อยู่ภายใต้กฏเกณฑ์สังคมการเมืองที่จากัดสิทธิเสรีภาพและเข้มงวดของสหภาพโซเวียตไปพร้อม ๆ กัน
ในที่สุดซอสตาโกวิชสามารถใช้อัจฉริยภาพทางดนตรีอันแข็งแกร่งเอาชนะข้อบังคับอันจากัดของแนวคิดสัจสังคมนิยมของ
สหภาพโซเวี ย ตไปได้ สิ่ งเหล่ า นี้ส ะท้ อนให้เ ห็ น ว่า ในขณะที่ส หภาพโซเวี ย ตได้ พยายามในการโหมโฆษณาชวนเชื่อ ผ่ า น
12

ศิลปะแนวฟิวเจอริสม์ (Futurism) แสดงออกถึงความเกลียดชังอย่างรุนแรงต่อความเก่าแก่โบราณ ปฏิเสธแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรม ความเชือ่ และค่านิยม
ในอดีต เบื่อหน่ายความภาคภูมิใจในมรดกตกทอดทางวัฒนธรรม ขณะเดียวกัน ฟิวเจอร์รสิ ม์ลุ่มหลงในความเป็นชาตินิยมอย่างสุดโต่ง รวมถึงนิยมความรุนแรง
และสงคราม เป็นกระแสเคลื่อนไหวทางศิลปะและสังคมแบบหัวก้าวหน้าหรืออาวอง-การ์ด (avant-garde) ที่เกิดขึ้นในอิตาลีในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 แม้สว่ น
ใหญ่กระแสนีจ้ ะเคลื่อนไหวอยู่ในอิตาลี แต่ก็มีขบวนการแบบเดียวกันนี้ในประเทศอืน่ ๆ อย่างรัสเซีย อังกดษ เบลเยียม ฯลฯ อีกด้วย
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วรรณกรรมแนวสัจ สั งคมนิย มเพื่ อ เน้ น การอุทิ ศ ตนเพื่อ พรรคคอมมิ ว นิส ต์ อย่ า งเต็ มที่ ก็มี ก ลุ่ม คนอี ก จานวนหนึ่งที่ แสดง
ความกล้าหาญที่จะใช้ผลงานทางศิลปะของพวกเขาตีแผ่ความเป็นจริงที่โหดร้ายของสังคมโซเวียต
นอกจากวรรณกรรมแล้ว ภาพยนตร์ถือเป็นสื่อโฆษณาชวนเชื่อทางการเมือง (political propaganda) ที่โดดเด่นมาก
ที่สุดหลังการปฏิวัติปี ค.ศ. 1917 เนื่องจากภาพยนตร์สามารถถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ได้ในลักษณะที่กระบวนการตีความ
มีการแสดงให้เห็นภาพเคลื่อนไหว โดยอาจใช้ช่วงเวลาและสถานที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อทาให้กระบวนการตีความชัดเจนขึ้น
ดั งนั้ น ผู้ ชมจึ งสามารถมี ค วามรู้ สึ ก ร่ ว มหรื อ สามารถรั บ แนวความคิ ด ที่ ภ าพยนตร์ พ ยายามถ่ า ยทอดออกมาได้ โ ดยตรง
พรรคคอมมิวนิสต์โซเวียตได้ให้การสนับสนุนวงการภาพยนตร์และผู้กากับในโซเวียตเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากคากล่าว
ของ เลนินที่ว่า “ในบรรดาศิลปะทั้งหมด สาหรับเรานั้นภาพยนตร์เป็นสิ่งสาคัญสุด”13
รัฐบาลบอลเชวิคนั้นได้นาภาพยนตร์มาใช้ในการสื่อความหมายของพลังแห่งการปฏิวัติ การปลุกระดมทางการเมือง
ในช่วงสงครามการเมืองและใช้ในการเผยแพร่อุดมการณ์คอมมิวนิสต์มากกว่าจะมุ่งให้ความบันเทิงแก่ประชาชน ภาพยนตร์มี
ภาระหน้าที่เป็นสื่อรับใช้สังคมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดสัจสังคมนิยม โดยสตาลินให้ความสาคัญต่อสื่อภาพยนตร์
เช่นเดียวกับในสมัยเลนิน เพราะถือว่าเป็นสื่อโฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองที่สามารถถ่ายทอดข้อความซึ่งส่งผลต่อความรู้สึก
นึกคิดและทัศนคติของผู้รับสารด้วยการใช้วิถีแห่งการโน้มน้าว อีกทั้งยังสามารถสื่อสารกับประชาชนได้โดยตรงและรวดเร็ว
แนวทางการผลิตภาพยนตร์ในสมัยสตาลินจะเน้นไปที่การสร้างเอกลักษณ์แสดงถึงการให้ความสาคัญของชนชั้นแรงงาน
และความสาคัญของกลุ่มคนเหล่านี้ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงสังคมหรือการปฏิวัติ เพื่อให้ประชาชนสนับสนุนนโยบายทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่สาคัญของพรรค นอกจากนี้สตาลินยังได้ใช้ภาพยนตร์ในการเขียนประวัติศาสตร์ขึ้นใหม่ในบริบทของการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่พรรคและระบอบสังคมนิยม
ในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมสตาลินพยายามที่จะใช้ภาพยนตร์ทาการโฆษณาชวนเชื่อให้มวลชนเห็นว่า สังคมโซเวียต
มีโครงสร้างสังคมภายใต้อานาจอันชอบธรรมของพรรคคอมมิวนิสต์ รวมไปถึงการใช้ความรุนแรงกาจัดกลุ่มปฏิปักษ์ทาง
การเมืองและนโยบายการต่อสู้ทางชนชั้น โดยใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อมุ่งโจมตีกลุ่มปฏิปักษ์และกลุ่มชนชั้นกลาง อีกทั้งยังใช้ในการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีใ ห้กั บกับ สตาลิน ในมุม มองที่ไ ม่ใช่แค่ การสะท้อนภาพเหมื อนของผู้ที่จงรักภักดี ต่อเลนินและระบอบ
คอมมิวนิสต์เท่านั้น แต่เป็นผู้นาที่ยิ่งใหญ่ของโซเวียตจนเกิดเป็นลัทธิบูชาตัวบุคคลขึ้นส่งผลต่อการเกิดลัทธิสตาลินอีกด้วย
ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าภาพยนตร์ในสมัยสตาลินนั้นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเป็นเครื่องมือรับใช้รัฐบาล
ตัวอย่างภาพยนต์ที่เป็นโฆษณาชวนเชื่อได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง “Ленин в 1918 году” (Lenin in 1918) ซึ่งเป็น
ภาพยนตร์โฆษณาชวนเชื่อจากสหภาพโซเวียตที่เข้าฉายในปี 1939 มีเนื้อหาเกี่ยวกับเบื้องหลังของสงครามกลางเมืองรัสเซีย
ภายหลังการปฏิวัติเดือนตุลาคมปี 1917 โดยนาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความสาเร็จในการบริหารประเทศของรัฐบาลโซเวียตใน
การแก้ไขปัญหาวิกดตด้านต่าง ๆ ของประเทศที่นาโดยเลนินและสตาลิน และภาพยนตร์เรื่อง “Ленин в Октябре”
(Lenin in October) เป็นภาพยนตร์แนวชีวิตและอัตชีวประวัติของสหภาพโซเวียตออกฉายในปี 1937 และเป็นภาพยนตร์
ตัวอย่างของผลงานแนวสัจนิยมสังคมนิยมโฆษณาชวนเชื่อโดยโกซคีโน หรือหน่วยงานผลิตภาพยนตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์
โดยเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของเลนิน ในช่วงการปฏิวัติเดือนตุลาคมปี 1917 โดยในภาพยนต์เรื่องนี้บทของ โจเซฟ สตาลิน
มีความโดดเด่นในภาพยนตร์มากกว่าที่สตาลินมีบทบาทในชีวิตจริงในช่วงเวลานั้น แสดงให้เห็นว่าสตาลินต้องการชี้นาแนวคิด
บูชาตัวบุคคล (Personality cult) ผ่านทางภาพยนต์นี้ นอกจากนี้ ภาพยนต์สามารถใช้เป็นโฆษณาชวนเชื่อในการต่อต้านหรือ
โจมตีฝ่ายตรงข้าม เช่น ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการผลิตภาพยนตร์เรื่อง “Человек № 217” (Girl No. 217) เป็น
ภาพยนตร์ต่อต้านนาซี ออกฉายในปี 1945 มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับหญิงสาวชาวรัสเซียที่ทางานในครอบครัวชาวเยอรมันและได้รับ
การปฏิบัติทไี่ ร้มนุษยธรรม เป็นต้น

13

Marshall, Herbert. (1983). Masters of the Soviet cinema; crippled creative biographies. London: Routledge & K. Paul. p. 171.
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จะเห็นว่า ความสาเร็จในนโยบายปฏิวัติสนับสนุนให้มวลชนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของชนชั้นกรรมาชีพมากขึ้น
รวมไปถึงการยอมรับอ านาจทางการเมื องของสตาลิ น จนกระทั่งสตาลิ นสามารถนาโซเวียตเปลี่ ยนผ่ านเข้าสู่ สังคมนิย ม
คอมมิวนิสต์ในยุคที่ 2 ตามมาด้วยการก้าวเข้าสู่สงครามเย็นและความยิ่งใหญ่ของโซเวียตในช่วงเวลาต่อมา
สรุปและอภิปรายผล
การศึ ก ษาบทบาทโฆษณาชวนเชื่ อภายใต้ ระบอบสั งคมนิย มคอมมิ ว นิส ต์ ของสหภาพโซเวีย ตผ่า นนโยบายปฏิ วั ติ
วัฒนธรรม ทาให้เห็นว่าพรรคคอมมิวนิสต์ได้ใช้การโฆษณาชวนเชื่อเป็นกลไกหลักอย่างหนึ่งในการกระจายข่าวสารหรือเผยแพร่
แนวคิดและนโยบายต่าง ๆ ของพรรคไปสู่สังคม ซึ่งการนาโฆษณาชวนเชื่อมาใช้ในรูปแบบใดนั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยสาคัญ
อาทิ สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ ผลกระทบหรือปัจจัยแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ สภาพสังคมและจิตวิทยา
มวลชน เป็นต้น
ในบริบททางการเมืองนั้น สิ่งที่พรรคคอมมิวนิสต์ให้ความสาคัญเป็นประการแรกในกระบวนการโฆษณาชวนเชื่อ คือ
ความสามารถในการเผยแพร่อุดมการณ์คอมมิวนิสต์และนโยบายต่าง ๆ ของพรรค พร้อมกับการแก้ไขปัญหาภายในประเทศที่
สะสมมาตั้งแต่ช่วงก่อนการปฏิวัติ ปีค.ศ.1917
ในบริบทด้านสังคมและวัฒนธรรมนั้นสตาลินได้ประกาศใช้นโยบายปฏิวัติวัฒนธรรมเพื่อจัดระเบียบโครงสร้างสังคมและ
สร้างวัฒนธรรมทางการเมื องให้กับโซเวียต โดยการกาหนดรูปแบบของปัญญาชนโซเวียตใหม่เป็นเป้าหมายหลักในกา ร
ดาเนินการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของประชาชนให้เป็นไปตามที่พรรคคอมมิวนิสต์เห็นสมควรด้วยกระบวนการขัดเกลา
พดติกรรม โดยใช้สื่อโฆษณาชวนเชื่อสนับสนุนกระบวนการดังกล่าวในการโน้มน้าวและประชาสัมพันธ์ในสังคมส่วนรวม เพื่อให้
ประชาชนสนใจในอุดมการณ์สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ นโยบายของพรรคและต้องการที่จะเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง
ความสาเร็จจากการรณรงค์นโยบายปฏิวัติวัฒนธรรมผ่านโฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองได้หลอมรวมให้มวลชน
โซเวียตมีทัศนคติและวิถีชีวิตที่อยู่ภายใต้กรอบการนาของสตาลินอย่างชัดเจน สตาลินกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิ ตประชาชน
ด้วยวิธีโฆษณาชวนเชื่อที่มุ่งสร้างภาพลักษณ์ผู้นาเชิงสัญลักษณ์ที่ดีงามผลักดันให้เกิดลัทธิบูชาตัวบุคคล ส่งผลให้อานาจของ
สตาลินและพรรคคอมมิวนิสต์มั่นคงมากยิ่งขึ้น จนเกิดเป็นการปกครองระบอบลัทธิสตาลิน ซึ่งสตาลินสามารถใช้อานาจเป็น
ผู้ชี้นาทุกอย่างของโซเวียตให้เป็นไปตามทิศทางที่สตาลินกาหนด รวมไปถึงแนวทางและบทบาทในการพัฒนาสังคมนิยมทั้งใน
ประเทศและการเมืองระหว่างประเทศในช่วงเวลาต่อมา
เอกสารอ้างอิง
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จิตเวชศาสตร์กับการสร้างอานาจของรัฐบาลสยาม
ในช่วงปลายทศวรรษ 2440 - ทศวรรษ 2460: ข้อเสนอเบื้องต้น
Psychiatry and the Empowerment of Siamese Government
During the End of 1890s to 1910s: Preliminary Proposal
โดม ไกรปกรณ์1
บทคัดย่อ
บทความนี้ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างอานาจของรัฐบาลสยามในช่วงปลายทศวรรษ 2440-ทศวรรษ 2460 ซึ่งเป็นยุคของ
การปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยแบบตะวันตก โดยมุ่งเน้นวิเคราะห์ประเด็นการใช้ความรู้ทางการแพทย์ในการสร้างอานาจรัฐตาม
แนวทางที่ Michel Foucault ได้วิเคราะห์เรื่องดังกล่าวที่ปรากฏในสังคมตะวันตกยุคต้นสมัยใหม่ (คริสต์ศตวรรษที่ 17-18)
ในบทความนี้ศึกษากรณีการนาเอาความรู้ด้านจิตเวชศาสตร์มาใช้ในการควบคุม “คนบ้า” ซึ่งเป็นคนชายขอบใน
สังคม จากการศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าก่อนหน้าที่ความรู้ด้านจิตเวชศาสตร์จะถูกนาเข้ามาในสังคมสยาม
การวินิจฉัยว่าผู้ใดเป็น “คนบ้า ” และการจัดการตั้งอยู่ บนความรู้ทางการแพทย์แผนไทยหรือไม่ก็ด้วยทัศนะของผู้นาทาง
การเมือง แต่เมื่อมีการนาเอาความรู้ด้านจิตเวชศาสตร์เข้ามาในสังคมสยาม การวินิจฉัยและจัดการ “คนบ้า” จะอิงกับความรู้
ใหม่นี้ควบคู่ไปกับการฝึกฝนและลงโทษเพื่อให้ “คนบ้า” มีระเบียบวินัยในลักษณะเดียวกับการสถาปนาอานาจของรัฐเหนือ
ประชากรที่เป็น “คนบ้า” ในสังคมตะวันตก
คำสำคัญ: จิตเวชศาสตร์ คนบ้า ชีวการเมือง
Abstract
This article investigates the empowerment of Siamese government during the end of 1890s to
1910s which was the period of Western modernization in Siam. The study focuses on an analysis of medical
knowledge application to state empowerment according to Michel Foucault’s analysis approach to this issue
in the early modern period of Western societies (17th-18th Centuries)
The article studies the cases of applying psychiatry to control “madmen” who were marginal people
in the society. From the study of historical information, it shows that before the psychiatric knowledge was
adopted into Siamese society, the diagnosis and management for who was a “madman” was based on
traditional Thai medical knowledge or opinion from political leaders. Once the psychiatric knowledge was
brought to Siam, the diagnosis and management of “madmen” was based on this modern knowledge along
with the training and punishment required to keep the “madmen” in discipline in the same way of
establishment of the state power over the population who was treated as a “madman” in Western society.
Keywords: psychiatry, madman, bio politics

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจาภาควิชาประวัตศิ าสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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บทนา
ปัจจุบันนี้เมื่อเรากล่าวถึงคาว่า “บ้า” มักจะมีความหมายในเชิงลบดังเห็นได้จากที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2554 ได้นิยามความหมายของคาว่า “บ้า” ไว้หลายอย่างดังนี้
“ บ้า ๑ ว. เสียสติ,วิกลจริต,สติฟั่นเฟือน,หลงใหลหรือมัวเมาในสิ่งนั้น ๆ จนผิดปกติ เช่น บ้ากาม
บ้ายศ บ้าฟุตบอล. บ้าจี้ ว. การที่พู ดหรือแสดงโดยขาดสติเมื่อถูกจี้ทาให้ตกใจ, ทาตามโดย
ปราศจากการไตร่ตรองเมื่อถูกยุหรือแนะ. บ้าดีเดือด ว. มีอาการคลุ้มคลั่งมุทะลุดดุ ันเป็นคราว ๆ...
บ้า ๒ น. ชื่อปลาน้าจืดขนาดเล็กถึงขนาดกลางชนิด Leptobarbus hoeveni (Bleeker) ในวงศ์
Cyprinidae…ในธรรมชาติกินผลไม้รวมทั้งผลกะเบา เมื่อมีผู้บริโภคทาให้เกิดอาการมึนเมา
บ้าๆ ว. แผลงๆ, แตกต่างไปจากปกติ”
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 666)
จากความหมายในพจนานุกรมนี้เมื่อมองโดยภาพรวมจะเห็นได้ว่าคาว่า “บ้า” มีความหมายถึงความผิดปกติหรือ
แตกต่างจากปกติ ซึ่งบุคคลที่มีอาการบ้าคือคนที่เสียสติ วิกลจริต สติฟั่นเฟือน คลุ้มคลั่งมุทะลุ ตลอดจนอาจพูดหรือแสดงกิริยา
ใด ๆ โดยขาดสติ อาจกล่าวได้ว่าการนิยามความหมายของคาว่า “บ้า” โดยผูกโยงกับอาการเสียสติ วิกลจริต สติฟั่นเฟือน ฯลฯ
มีที่มาจากความรู้ด้านการแพทย์แบบตะวันตกซึ่งมีการจาแนกอาการป่วยทางจิตของมนุษย์ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่
1) ความแปรปรวนทางจิตเนื่องจากความผิดปกติของเนื้อสมองหรือร่างกาย ทาให้ความสามารถในการรับรู้ อารมณ์
ความรู้สึกและการกระทาของมนุษย์ผิดปกติจากที่ควรเป็น
2) ความแปรปรวนทางจิตเนื่องจากความผิดปกติของการทางานของสมองเหนือร่างกายทั้ง ๆ ที่เนื้อสมองหรือ
ร่างกายเป็นปกติ แต่การทางานของร่างกายหรือสมองแปรปรวนไป ทาให้กระบวนการของจิตผิดปกติแล้วแสดงออกมาเป็น
อาการต่าง ๆ เช่น จิตเภท (ความคิดแปรปรวนไปมา), ความแปรปรวนทางอารมณ์ (มีอารมณ์เศร้า ฟุ้งซ่าน หรือทั้งเศร้าและ
ฟุ้งซ่านสลับกันไป), จิตระแวง (หลงผิดคิดว่ามีคนคอยกล่าวหาหรือคอยทาร้าย) (กิติกร มีทรัพย์, พดศจิกายน 2542: 118-119)
เป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อมีการวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็น “คนบ้า” แล้วบุคคลผู้นั้นจะสูญเสียสิทธิอานาจเหนือร่างกายตนเอง
ให้แก่แพทย์ ดังที่บันทึกของบูรณา ชูศักดา ได้เล่าถึงประสบการณ์ที่เขาได้พักอยู่ในบริเวณโรงพยาบาลโรคจิตในส่วนภูมิภาคแห่ง
หนึ่งในช่วงพ.ศ. 2505-2517 เนื่องจากพ่อ แม่ และพี่สาว ของเขาทางานและพักอยู่ในพื้นที่โรงพยาบาลแห่งนั้น โดยบันทึกของ
บูรณาเล่าว่าที่โรงพยาบาลมีการฉีดยา 2-3 ขนานรวมทั้งอินซูลินให้ผู้ป่วยเพื่อลดอาการอาละวาด (บูรณา ชูศักดา, 2550: 64-66)
หรือที่แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ จิตแพทย์ซึ่งปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลศรีธัญญา ได้เล่าในบันทึกของเธอว่า ในการประเมิน
สภาพจิตของบุคคลที่คาดว่ามีอาการป่วยทางจิตนั้นจิตแพทย์จะประเมินสภาพจิตของบุคคลนั้น ๆ โดยละเอียดด้วยการซักถาม
สังเกต และตรวจร่างกาย เมื่อประเมินพบความเสี่ยงสูง เช่น บุคคลนั้นมีความคิดอยากฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลจะรับตัวบุคคล
ผู้นั้นไว้ที่โรงพยาบาล หากบุคคลนั้นไม่ยอมอยู่โรงพยาบาล จิตแพทย์จะใช้วิ ธีการเจรจาตกลงกับ “ผู้ป่วย” ก่อน หากเจรจา
ไม่ได้ผลจิตแพทย์ (และทีมงาน) สามารถจากัดพดติกรรมของ “ผู้ป่วย” ด้วยการจับตรึงอยู่กับเก้าอี้จากัดพดติกรรม ผูกข้อมือ
ไม่ให้ผู้ป่วยใช้มือได้ รวมถึงฉีดยาเข้ากล้ามเพื่อให้ผู้ป่วยสงบนิ่ง (อภิสมัย ศรีรังสรรค์, 2548: 86-88)
ในทางทดษฎีแล้วเราอาจมองประเด็นนี้โดยอิงกับคาอธิบายของมิเชล ฟูโกต์ นักวิชาการทางสังคมศาสตร์ผู้มีชื่อเสียง
ซึ่งในงานเรื่อง “ความบ้ากับอารยธรรม: ประวัติศาสตร์ของความบ้าในยุคแห่งเหตุผล” ฟูโกต์ชี้ให้เห็นว่าตามความเข้าใจของ
คนทั่วไปในยุคสมัยใหม่นั้น “ความบ้า” หมายถึง ความเจ็บป่วยทางจิตใจซึ่งถูกระบุชี้ชัดโดยการวินิจฉัยทางการแพทย์แบบ
metapathology ความเข้าใจดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนเนื่องจาก “ความบ้า” ไม่ใช่เรื่องของพดติกรรมที่ดารง
อยู่ในตัวตนของมนุษย์หรือเป็นความจริงทางชีววิทยา หากแต่เป็นผลผลิตของวาทกรรมทางสังคมที่ถูกผลิตและใช้กันในสังคม
หนึ่ง ๆ โดยวาทกรรม “ความบ้า” ในแต่ละสังคม แต่ละยุคสมัย มีความแตกต่างกันไป โดยในยุโรปช่วงก่อนคริสต์ศตวรรษที่


วาทกรรม (discourse) ในที่นี้ใช้ในความหมายถึง ชุดความรู้ที่ถูกสร้างขึ้นและถ่ายทอดสู่สังคมเพื่ออธิบายถึงบุคคล สัตว์ สิ่งของ โดยคาอธิบายนั้น ๆ จะเป็น
ตัวกาหนดความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างมนุษย์กับมนุษย์หรือมนุษย์กับสิ่งอื่น ๆ
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17 “คนบ้า” ยังอยู่ร่วมกับคนปกติทั่วไป แม้จะมีการกีดกัน “คนบ้า” ออกจากคนปกติอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่มีการจัดสถานที่เฉพาะ
สาหรับแยกคนบ้าออกจากโลกของคนทั่วไป เมื่อเข้าสู่คริสต์ศตวรรษที่ 17 ซึ่งเป็นช่วงที่ยุโรปเข้าสู่ “ยุคแห่งเหตุผล” ได้มีการ
กีดกัน “คนบ้า” ออกจากคนปกติโดยสร้างสถานสงเคราะห์ผู้ยากไร้และโรงพยาบาลจิตเวชเพื่อเป็นสถานที่กักกัน “คนบ้า”
(รวมทั้งขอทาน คนจรจัด คนจน คนป่วย อาชญากร) ภายใต้กรอบความคิดที่ว่า “คนบ้า” คือ คนที่มี “ความเป็นสัตว์” อยู่ใน
ตัวจึงต้องกักขังไว้เพื่อฝึกฝนและลงโทษให้มีวินัยและลดพดติกรรมที่ดุร้ายลง ต่อมาในคริสต์ศตวรรษที่ 18 สังคมยุโรปได้มีการ
ปรับเปลี่ยนทัศนะต่อ “คนบ้า” อีกครั้งหนึ่งโดยเปลี่ยนวิธีการจัดการ “คนบ้า” จากการกักขังเพื่อฝึกฝนและลงโทษให้
“คนบ้า” มีวินัยมาเป็นการให้ผู้คุมคอยใช้การพูดจาให้คนบ้าไม่รู้สกึ ผิดที่เป็นบ้าและมีสานึกรับผิดชอบต่อการกระทาของตนเมื่อ
การกระทานั้น ๆ กระทบต่อหลักศีลธรรมและต่อสังคมเพื่อให้ “คนบ้า” กลับสู่ความมีเหตุผล รู้ว่าตนเป็นบุคลที่มีเสรีและต้อง
รับผิดชอบต่อการกระทาของตนอันเป็นคุณลักษณะของคนปกติ (Foucault, 1988)
นอกจากนี้ฟูโกต์ได้กล่าวในงานเขียนเรื่อง “วินัยและการลงโทษ: กาเนิดของคุก” ว่าระเบียบวินัยที่ถูกสร้างขึ้นให้คน
ยึดถือปฏิบัติเป็นรูปแบบของอานาจในการควบคุมให้ผู้คนอยู่ในบรรทัดฐานเดียวกัน ปฏิบัติตนเหมือนกัน ซึ่งเป็นกลไกสาคัญ
ของการสร้างความเป็นรัฐสมัยใหม่ที่สามารถควบคุมใช้ประโยชน์จากผูค้ นที่เป็นประชาการของรัฐนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากรัฐสามารถควบคุมประชากรได้ถึงระดับรายละเอียดของชีวิตประจาวั น (ธเนศ วงศ์ยานนาวา, มกราคม-มิถุนายน
2547: 271-273; นพพร ประชากุล , 2547: (13)-(15)) ขณะที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดการ “คนบ้า” ในสังคมยุโรปช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 18 ซึ่งเปลี่ยนจากการกักขังคนบ้ามาเป็นการควบคุมและคอยพูดจากระตุ้นให้คนบ้ามีสานึกรับผิดชอบต่อการ
กระทาของตนที่ กระทบต่อหลักศีลธรรมและต่อสังคม ในทัศนะของฟูโกต์นั้นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ได้ปลดปล่อยคนบ้า
ออกจากอานาจการควบคุมของสถานสงเคราะห์ผู้ยากไร้และโรงพยาบาลจิตเวช แต่เป็นการเปลี่ยนให้คนบ้ามาอยู่ภายใต้
อานาจของความรู้ด้านการแพทย์และ “นักจิตวิทยา” บุคลากรผู้ทาหน้าที่ควบคุมดูแลโรงพยาบาลจิตเวชและคนบ้าใน
โรงพยาบาลให้อยู่ในสภาวะ “มีเหตุมีผล” (สมาร์ท, แบรี่, 2555: 35-41)
ประเด็นที่น่าสนใจและต้องการทาความเข้าใจในที่นี้คือ การนิยามความหมายของคาว่า “บ้า” และการจัดการ
“คนบ้า” ในสังคมไทยยุคปัจจุบันที่ดูมีความสอดคล้องกับในสังคมยุโรป (ตะวันตก) สมัยใหม่ดังที่ได้กล่าวมานี้มีความเป็นมา
อย่างไร สยามมีการใช้ความรู้สมัยใหม่ในการจัดการกับ “คนบ้า” อันเป็นส่วนหนึ่งของการสถาปนาอานาจของรัฐตามแนวทาง
ของชาติตะวันตกหรือไม่ อย่างไร โดยบทความขอบเขตการอธิบายในบทความนี้จะอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงความหมายของ
ของ “ความบ้า” และ “คนบ้า” ในสังคมสยามช่วงปลายทศวรรษ 2440-ทศวรรษ 2460 อันเป็นช่วงเวลาที่ ความรู้ด้านจิตเวช
ศาสตร์แบบตะวันตกได้เข้ามาสู่สังคมสยาม และความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างรัฐกับผู้คนที่ถูกนิยามว่าเป็น “คนบ้า”ในสังคม
สยามช่วงปลายทศวรรษ 2440-ทศวรรษ 2460 ที่รัฐได้แสดงถึงอานาจเหนือราษฎรของตนในรูปแบบของการเข้าไปควบคุม
จัดการร่างกายและชีวิตของผู้ที่ถูกนิยามว่าเป็น “คนบ้า” ด้วยการคุมตัวให้อยู่ในบริเวณที่รัฐกาหนด ขณะที่ผู้ที่ถูกนิยามว่าเป็น
“คนบ้า” อยู่ในสถานะ “ผู้ถูกกระทา” ถูกควบคุมตัวอยู่ในพื้นที่ที่รัฐกาหนดและเสียสิทธิของตนในการดารงชีวิตตามปกติ
อย่างไรก็ดีบทความนี้เป็นเพียง “ข้อเสนอเบื้องต้น” ที่เขียนขึ้นจากความสนใจของตัวผู้เขียนภายใต้ข้อจากัดหลาย
ประการ ยังไม่ใช่การทาความเข้าใจและอธิบายเรื่องนี้อย่างเป็นระบบซึ่งจาเป็นต้องใช้ข้อมูลหลายแหล่งที่กระจัดกระจายกันอยู่
ประกอบกับฐานความรู้ด้านการแพทย์และจิตวิทยาที่จาเป็นต้องนามาใช้ในการตีความข้อมูล ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีผู้ที่
มีความสนใจและมีความรู้เรื่องนี้ได้มาขยายความในโอกาสต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการนิยามความหมายของ “ความบ้า” และ “คนบ้า” ในสังคมสยามช่วงปลายทศวรรษ 2440-ทศวรรษ
2460 ที่กระทาผ่านความรู้ด้านจิตเวชศาสตร์
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างรัฐกับผู้คนที่ถูกนิยามว่าเป็น “คนบ้า”ในสังคมสยามช่วงปลายทศวรรษ
2440-ทศวรรษ 2460 ที่กระทาผ่านความรู้ด้านจิตเวชศาสตร์
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ขอบเขตการวิจัย
งานวิจัยนี้ศึกษาการนิยามความหมายและการจัดการ “ความบ้า” และ “คนบ้า” ในสังคมสยามช่วงปลายทศวรรษ
2440 ซึ่งมีการตั้งโรงพยาบาลคนเสียจริตที่ใช้ความรู้ทางการแพทย์แผนตะวันตกคือ “จิตเวชศาสตร์” ในการบาบัดรักษาคน
เสียจริตหรือคนบ้าขึ้นในสยาม และสิ้นสุดที่ทศวรรษ 2460 เนื่องจากในพ.ศ. 2470 ได้เกิดการปรับเปลี่ยนความรู้ในการจัดการ
ดูแล “คนบ้า” ครั้งใหญ่อีกครั้งเมื่อคุณหลวงวิเชียรแพทยาคม ผู้อานวยการโรงพยาบาลโรคจิต (โรงพยาบาลคนเสียจริตเดิม)
กลับจากไปศึกษาวิชาเฉพาะวิชาโรคจิต ณ สหรัฐอเมริกา อันเป็นจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์ที่สาคัญและมีรายละเอียดที่ควร
แยกศึกษาเฉพาะต่างหาก
วิธีดาเนินการวิจัย
บทความนี้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเอกสาร เช่น หนังสือ บันทึกความทรงจา และบทความทางวิชาการ แล้วนาข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ตีความโดยประยุกต์ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ของมิเชล ฟูโกต์ 2 แบบร่วมกันคือ วิธีการทางโบราณคดีทาง
ความรู้ (Archaeology of Knowledge) ที่แสดงให้เห็นว่าวาทกรรมหรื อชุดความรู้ที่ใช้ในการอธิบายสิ่งหนึ่ง ๆ มีลักษณะ
เหมือนวัตถุในชั้นดินทางโบราณคดีคือ มีการก่อตัว (emergence) และดารงอยู่ในเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์แบบหนึ่ง มีความ
เป็นมาและ “เวลา” เฉพาะของตนเอง ไม่มีความเกี่ยวข้องกับวาทกรรมที่ก่อตัวขึ้นในอีกช่วงเวลาหนึ่ง เช่นเดียวกับวัตถุสิ่งของ
ในชั้นดินทางโบราณคดียุคสมัยหนึ่ง ๆ ที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุในชั้นดินที่เก่ากว่าหรือในชั้นดินที่อายุ
น้อยกว่า (ธงชัย วินิจจะกูล , 2534: 28-29) ซึ่งจะเห็นได้ในส่วนต่อไปของบทความที่ชี้ให้เห็นว่าความรู้เกี่ยวกับการจาแนก
“ความบ้า” และการจัดการ “คนบ้า” ในในสังคมสยามช่วงปลายทศวรรษ 2440 ถึงทศวรรษ 2460 และช่วงเวลาก่อนหน้านั้น
เป็นความรู้คนละชุดที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลย
อีกวิธีการหนึ่งที่จะใช้ในการตีความคือ วิธีการทางวงศาวิทยาของความรู้ (Genealogy of Knowledge) ที่แสดงให้
เห็นว่าวาทกรรมเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างซึ่งกลายเป็นวาทกรรมที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์นั้นมีที่มาจากการปะทะ แย่งชิงพื้นที่ทาง
ความคิดของผู้คน รวมทั้งการผสมผสานความรู้ชุดใหม่เข้ากับความรู้ชุดเดิมที่มีอยู่ก่อน กลายมาเป็นวาทกรรมกระแสหลัก
(dominant discourse) ที่มีอานาจในการจัดความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในสังคมหรือระหว่างมนุษย์กับสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว
ของเขาหรือเธอว่าใครใหญ่กว่าใคร อะไรใหญ่กว่าอะไร (ธงชัย วินิจจะกูล , 2534: 35-40) ซึ่งจะเห็นได้จากส่วนต่อไปของ
บทความที่ชี้ให้เห็นว่าความรู้เกี่ยวกับการจาแนก “ความบ้า” และการจัดการ “คนบ้า” ในในสังคมสยามช่วงปลายทศวรรษ
2440 ถึงทศวรรษ 2460 อันเป็นความรู้ตามหลักวิชาจิตเวชศาสตร์ของตะวันตกได้ผ่านการปะทะประสานกับความรู้ทางการ
แพทย์แผนไทยที่มีมาแต่เดิม จนกลายเป็นวาทกรรมที่มีอานาจในการจัดการกับร่างกายของ “คนบ้า”
สาหรับการนาเสนอผลการค้นคว้าจะนาเสนอด้วยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์
ทบทวนวรรณกรรม
จากการสารวจงานเขียนและงานวิจัยจานวนหนึ่งพบว่า งานเขียนหรืองานศึกษาเกี่ยวกับวิชาจิตเวชศาสตร์และ
“ความบ้า” หรือ “คนบ้า” ในมิติทางประวัติศาสตร์ของไทยมีอยู่ไม่มากนัก โดยที่มีอยู่สามารถจาแนกได้เป็น 2 กลุ่มดังนี้
1. งานศึกษาหรืออธิบายความเป็นมาของวิชาจิตเวชศาสตร์และพัฒนาการของโรงพยาบาลโรคจิตในประเทศไทย
เนื่องจากวิชาจิตเวชศาสตร์สมัยใหม่ (modern psychiatry) ที่อธิบายสาเหตุความเจ็บป่วยทางจิตอันส่งผลให้ผู้ป่วย
มี พ ดติ ก รรมการแสดงออกที่ เ รี ย กกั น ว่ า “บ้ า ” และใช้ แ นวทางการบ าบั ด รั ก ษาบนพื้ น ฐานความรู้ ด้ า นจิ ต วิ เ คราะห์
(psychoanalysis) ตามคาอธิบายของซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 24 (ตรงกับ
คริสต์ศตวรรษที่ 19 ของยุโรป) แล้วค่อย ๆ ขยายอิทธิพลจนเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการทางการแพทย์และจิตวิทยาในช่วง
กลางพุทธศตวรรษที่ 25 (ตรงกับคริสต์ศตวรรษที่ 20 ของยุโรป) (ดู จาลอง ดิษยวณิช, 2522: 18-26) สาหรับในสังคมไทยนั้น
ความรู้ด้ านจิตเวชศาสตร์ เริ่ม เข้ ามามีอิ ทธิพ ลในช่ว งกลางพุท ธทศวรรษ 2430 หรื อในช่ว งกลางรัชสมัย พระบาทสมเด็ จ
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พระจุลจอมเกล้าเจ้ าอยู่ หัว ทั้งยังต้อ งใช้เวลาอี กราว 3 ทศวรรษจึงมีแ พทย์ชาวไทยที่สาเร็จการศึกษาวิชาจิ ตเวชศาสตร์
ดังนั้นความรู้ด้านจิตเวชศาสตร์จึงเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทยโดยความรู้ดังกล่าวค่อนข้างจากัดตัวอยู่ในวงการการแพทย์
ประกอบกับแวดวงวิชาการด้านประวัติศาสตร์ของไทยไม่คุ้นเคยกับการอธิบายความรู้ทางประวัติศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์
(ดู ฉลอง สุนทราวาณิชย์ และ สุวิมล รุ่งเจริญ, 2541)
งานศึกษาหรืออธิบายความเป็นมาของวิชาจิตเวชศาสตร์และโรงพยาบาลโรคจิตในประเทศไทยจึงเป็นการอธิบาย
เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาจิตเวชศาสตร์ในประเทศไทย นับตั้งแต่เริ่มมีการนาความรู้สาขานี้เข้ามาในสังคมไทยและความ
เป็นมาของโรงพยาบาลโรคจิต เช่น งานเขียนของนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว เรื่อง “ประวัติของวิชาจิตเวชศาสตร์ในประเทศไทย”
(ฝน แสงสิงแก้ว ใน จาลอง ดิษยวณิช , 2522: 374-381) หรือหนังสือของกองโรงพยาบาลโรคจิต กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง “80 ปีของจิตเวชในประเทศไทย” (กองโรงพยาบาลโรคจิต กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2512)
งานเขียนกลุ่มนี้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเป็นมาของวิชาจิตเวชศาสตร์และโรงพยาบาลโรคจิตในประเทศไทย
อย่ า งไรก็ ดี ห ากเราทาความเข้ า ใจความรู้ ใ นเชิ งวิ พ ากษ์ อาจกล่ า วได้ ว่ า งานเขี ย นกลุ่ ม นี้ มี ป ระเด็ นที่ ไ ม่ ไ ด้ อ ธิ บ ายถึ งคื อ
ชีวการเมือง (bio politics) ของความรู้ด้านจิตเวชศาสตร์ ซึ่งเป็นประเด็นที่ มิเชล ฟูโกต์ นักคิดแนวหลังโครงสร้างนิยมได้
รื้ อ สร้ า ง (deconstruct) ให้ เ ห็ น ว่ า ในสั ง คมยุ โ รปนั้ น ความรู้ ด้ า นจิ ต เวชศาสตร์ เ ป็ น หนึ่ ง ในวาทกรรมที่ ถู ก ใช้ ใ นการจั ด
ความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างรัฐกับประชาชนในสภาวะที่ รัฐสมัยใหม่พยายามสถาปนาอานาจเหนือผู้คนในสังคม ประเด็น
ดังกล่าวนี้เป็นประเด็นที่บทความเรื่อง “จิตเวชศาสตร์กับการสร้างอานาจของรัฐบาลสยามในช่วงปลายทศวรรษ 2440ทศวรรษ 2460 จะได้ทดลองทาความเข้าใจโดยอาศัยข้อมูลจากงานศึกษาหรืออธิบายความเป็นมาของวิชาจิตเวชศาสตร์และ
พัฒนาการของโรงพยาบาลโรคจิตในประเทศไทย เป็นพื้นฐาน
2. งานศึกษาหรืออธิบายเรื่อง “ความบ้า” ในสังคมไทยโดยนาแนวคิดของ มิเชล ฟูโกต์ มาใช้ในการอธิบาย
ดั งที่ ไ ด้ ก ล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว ว่ า มิ เ ชล ฟู โ กต์ เป็ น นั ก คิ ด ทางประวั ติ ศ าสตร์ ที่ รื้ อ สร้ า งค าอธิ บ ายเรื่ อ ง “ความบ้ า ”
(madness) ในสังคมยุโรปโดยชี้ให้เห็นถึงประเด็น “ชีวการเมือง” ที่มากับความรู้ด้านจิตเวชศาสตร์ สาหรับในแวดวงวิชาการ
ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของไทยพบว่า มีการนาเข้าแนวคิดของ มิเชล ฟูโกต์ มาตั้งแต่ช่วงกลางพุทธทศวรรษ 2520
(ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2533: 175) แต่ทว่าแทบจะไม่มีงานศึกษาหรืองานเขียนที่นาเอาวิธีการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างรัฐหรือสถาบันทางสังคมกับผู้คนในสังคมไทยผ่านการประกอบสร้างวาทกรรมเกี่ยวกับ “ความ
บ้า" ตามแนวทางของฟูโกต์ โดยงานเขียนที่หยิบยกประเด็นการวิเคราะห์เรื่องนี้ของ ฟูโกต์ มากล่าวถึงอย่างชัดเจนมีเพียง
บทความของสมเกียรติ วันทะนะ เรื่อง “บ้า (ตอนที่ 1)” (สมเกียรติ วันทะนะ, พดษภาคม-กรกฎาคม 2531) ซึ่งเป็นการ
อธิบายเกี่ยวกับแนวคิดของ ฟูโกต์ ยังไม่ได้นาแนวคิดมาใช้อธิบายกรณีที่ปรากฏขึ้นในสังคมไทย โดยจากชื่อบทความที่มีวงเล็บ
ระบุว่า “ตอนที่ 1” แสดงให้เห็นว่าสมเกียรติ วันทะนะ ยังเขียนไม่จบตามที่ตั้งใจไว้และจากการสืบค้นของผม ไม่พบตอนต่อ
ของบทความของสมเกียรติ วันทะนะ
ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า บทความเรื่อง “จิตเวชศาสตร์กับการสร้างอานาจของรัฐบาลสยามในช่วงปลายทศวรรษ 2440ทศวรรษ 2460” จะได้ทดลองทาความเข้าใจเรื่อง “ความบ้า” และ “คนบ้า” ในสังคมไทยโดยนาเอาแนวคิดของ มิเชล ฟูโกต์
มาปรับใช้
ผลการวิจัย
1. การเปลี่ยนแปลงความหมายของ “ความบ้า” ในสังคมสยาม: จากยุคจารีตถึงการเข้ามาของความรู้แบบ
ตะวันตก
ในยุคจารีตหรือยุคก่อนหน้าที่ไทยจะรับความรู้ทางการแพทย์ด้านจิตเวชศาสตร์จากตะวันตก มีการเรียกขานบุคคลที่
มีอาการผิดปกติทางจิต (“คนบ้า” หรือ “คนวิกลจริต” หรือ “ผู้ป่วยโรคจิต” ตามภาษาการแพทย์สมัยใหม่แบบตะวันตก)
หลายอย่าง ซึ่งในการวินิจฉัยถึงที่มาของอาการผิดปกติของบุคคลจะอิงกับความเชื่อทางศาสนาหรือความรู้ทางการแพทย์
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แผนไทย ดังพบว่าในสมัยอยุธยามีการเรียกบุคคลที่มีอาการผิดปกติทางจิตด้วยคาว่า “คนเสียจริต” ซึ่งในบันทึกของลาลูแบร์
ทูต ฝรั่ งเศสที่ เข้ า มาสยามในสมัย พระนารายณ์ร ะบุ ว่ าชาวสยามสมั ยนั้ นเชื่อ กั นว่ าการที่ บุค คลผู้ หนึ่ งเป็ น “คนเสีย จริ ต ”
เนื่องจากผู้นั้นถูกกระทาเชิงกดติคุณ (อานาจผิดธรรมชาติ เช่น อานาจไสยศาสตร์ ภูตผีปีศาจ ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถสู้ได้) หรือใช้
คาว่า “สติคุ้มดีคุ้มร้าย” หรือคาว่า “สติฟั่นเฟือน” (กิติกร มีทรัพย์, พดศจิกายน 2542: 115-116) ขณะที่ในสมัยต้น
รัตนโกสินทร์เมื่อสืบค้นจากคาที่ชาวสยามใช้และหมอบรัดเลย์ได้รวบรวมทาเป็นหนังสืออักขราภิธานศรับท์ พบว่าในสมัยต้น
รัตนโกสินทร์มีการใช้คาว่า “บ้า” ทั้งในความหมายถึงคนเสียสติหรือคนที่มีอาการผิดปกติเช่นเดียวกับที่ใช้กันในปัจจุบันและใน
ความหมายที่ต่างจากในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้
“บ้า, คือคนสะติเสีย สะติไม่ปกติ, ลืมตัวไม่รู้ชั่วแลดี, ชั่วสาคัญว่าดีๆสาคัญว่าชั่ว, เสียจะริตเปนต่าง ๆ
บ้ากาม, คือคนสะติน้อย, จิตรกาเริบในความกาหนัดในผู้หญิงนัก, ขวนขวายในความกาหนัดโดยมาก
บ้าคลั่ง, คือคนเสียจริตแล้วดุร้ายด้วย
บ้ากันชา, คือคนภอใจสูบยาอย่างหนึ่งเขาเรียกว่ากัญชา เปนยาเมาให้เซื่อมซึมสะติน้อยไป, มักสดุ้งตกใจให้เกียจ
คร้านไม่ใคร่ทาการงาน, หยากกินแต่ของหวาน
บ้าดีเดือด, คือคนเปนโรคเพราะดีมีรศขมเปนฝักติดอยู่กับเครื่องในกายกาเริบไม่ปรกติ , ให้คลุ้มคลั่งเสียสะติเสียจริง
ไปต่าง ๆ
บ้าบ่น, คือคนมักบ่นซ้าซาก
บ้ายอ, คือคนภอใจให้เขายอว่าดีต่าง ๆ นั้น”
(บรัดเลย์ อ้างใน สมเกียรติ วันทะนะ, 2531: 43-44)
เป็นที่น่าสังเกตว่าการนิยามความหมายของคาว่า “บ้า” ของชาวสยามสมัยต้นรัตนโกสินทร์มีการผูกโยงกับอาการ
เสียสติ วิกลจริต ฟั่นเฟือน ของบุคคลหนึ่ง ๆ ที่มาจากความรู้การแพทย์แผนไทยดังเห็นได้จากคาว่า “บ้าดีเดือด” ที่ระบุว่า
อาการนี้เกิดขึ้นเพราะ “เปนโรคเพราะดีมีรศขมเปนฝักติดอยู่กับเครื่องในกาย”
นอกจากการวินิจฉัยอาการบ้าด้วยความรู้การแพทย์แผนไทยแล้ว ยังพบอีกว่ายังมีเกณฑ์อื่น ๆ ที่อาจถูกนามาใช้ใน
การประเมิน “ความบ้า” ของบุคคลในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เช่น เกณฑ์ศีลธรรมทางพุทธศาสนา ดังเห็นได้จากกรณีของพระ
เจ้ากรุงธนบุรี ซึ่งจดหมายเหตุความทรงจาของกรมหลวงนรินทรเทวี(เขียนในสมัยต้นรัตนโกสินทร์โดยกรมหลวงนรินทรเทวี
พระเจ้าน้องนางเธอในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก)กล่าวว่าพระเจ้ากรุงธนบุรีมี “พระจริตฟั่นเฟือน” โดยวินิจฉัย
หรืออธิบายถึงพระอาการว่า “ดูพระจริตฟั่นเฟือน (นับ)แต่ฆ่าญวน...พันสี พันลา ยื่นฟ้องว่าขุนนางและราษฎรขายข้าวเปลือก
ลงเรือสาเภา โยธาบดีผู้รับฟ้องกราบทูล รับสั่งให้เร่งเงินที่ขุนนางขายข้าวเกลือ ให้เฆี่ยนเร่งเอาเงินเข้าท้องพระคลังร้อนทุกเส้น
หญ้า สมณาประชาราษฎร์ไม่มีสุขขุคเข็ญเป็นที่สุด ” (จดหมายเหตุความทรงจาของกรมหลวงนรินทรเทวีและพระราชวิจารณ์
รัชกาลที่ 5, 2506: 12-13)
รวมไปถึงการวินิจฉัยหรือตีตราด้วยบรรทัดฐานทางสังคม(norm)ที่มองว่า ผู้ที่ประพดติปฏิบัติตนไม่เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ที่คนในสังคมยึดถือปฏิบัติจนเป็นบรรทัดฐานทางสังคม มีสถานะเป็น “คนพิกลจริต” ดังเห็นได้จากกรณีของคุณ
สุวรรณ กวีหญิงในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว -พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตามประวัติของกวี
ท่ า นนี้ เ ชื่ อ กั น ว่ า ท่ า นเริ่ ม ป่ ว ยเป็ น “พิ ก ลจริ ต ” ในช่ ว งสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว และในขณะที่ ป่ ว ย
“พิกลจริต” นี้คุณสุวรรณได้แต่งบทละครขึ้น 2 เรื่ อง คือพระมะเหลเถไถและอุณรุทร้อยเรื่อง โดยการศึกษาวิเคราะห์ของ
นักวิชาการรุ่นใหม่ชี้ว่า วรรณกรรม 2 เรื่องนี้มีลักษณะผิดแปลกจากวรรณกรรมทั่วไป(ของชนชั้นนาสยาม)คือ เป็นงานเขียน
ล้อเลียนการใช้คาในวรรณกรรมชิ้นเอกของชนชั้นสูง เช่น พระมะเหลเถไถล้อเลียนการใช้คาในบทละครเรี่องอิเหนา พระราช
นิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และดาเนินเรื่องแตกต่างจากวรรณกรรมสมัยต้นรัตนโกสินทร์ คือมีแต่
จุดเริ่มต้นเรื่อง ไม่มีจุดสิ้นสุดของเรือ่ ง ขณะที่โดยทั่วไปแล้ววรรณกรรมจะมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเรื่องอย่างชัดเจน หรือที่
บทละครเรื่อง “อุณรุทร้อยเรื่อง” ของคุณสุวรรณผิดแผกจากวรรณกรรมทั่วไปตรงที่นาตัวละครจากวรรณคดีเรื่องต่าง ๆ มา
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ปะปนรวมกันอยู่ในเรื่องเดียวและพดติกรรมของตัวละครบางตัวในเรื่องแสดงถึงความรักต่อเพศเดียวกัน อีกทั้งตอนท้ายเรื่อง
“อุณรุทร้อยเรื่อง” ยังมีนิทานคากลอนเรื่อง “พญาแร้งวัดสระเกศ” ซึ่งกล่าวถึงการทาสงครามระหว่างพญานกแร้งวัดสระเกศ
กับพญานกตะกรุม ส่งผลให้พวกแมลงตัวเล็ก ๆ ได้รับความเดือดร้อน โดยนิทานเรื่องนี้มีนัยของการวิพากษ์วิจารณ์การบริหาร
บ้า นเมื องของชนชั้ นสู งทั้งเจ้า นายและขุน นาง ด้ว ยลัก ษณะการเขี ย นงานที่ ผิ ดแผกจากจารี ตการเขี ยนวรรณกรรมสมั ย
ต้นรัตนโกสินทร์ การล้อเลียนวรรณกรรมเอกของราชสานักและการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารบ้านเมืองของชนชั้นสูงผ่าน
เรื่องเล่าในวรรณกรรม ท าให้มี การลงโทษคุ ณสุวรรณด้วยการบัน ทึกและกล่าวให้คนทั่ วไปรั บรู้เรื่อ งคุณสุ วรรณในฐานะ
“ป่วยพิกลจริต” (จุมพฏ คาสนอง, 2539: 64-91; อภิลักษณ์ เกษมผลกูล, 2556: 9-56)
นับตั้งแต่ชนชั้นนาสยามนาเอาความรู้ เทคโนโลยีและวัฒนธรรมแบบตะวันตกมาใช้ในการรับมือกับการขยายอานาจ
เข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของชาติมหาอานาจตะวันตก และเพื่อแสดงถึงตัวตน (identity) ของชนชั้นนาสยาม
ในฐานะ “ผู้ที่มีความศิวิไลซ์” อันเป็นส่วนหนึ่งของการสถาปนาอานาจเหนือผู้คนในรัฐที่กาลังเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นรัฐสมัย
ใหม่ อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ทศวรรษ 2390 จนถึงทศวรรษ 2460 (นับตามรัชสมัยของพระมหากษัตริย์จะกินความตั้งแต่
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) (ดู ธงชัย วินิจจะกูล, 2560:
บทที่ 1-2; Peleggi, 2002; ทวีศักดิ์ เผือกสม, 2540 ) กล่าวได้ว่าความรู้ทางการแพทย์แบบตะวันตกเป็นหนึ่งในความรู้แบบ
ตะวันตกหรือความรู้สมัยใหม่ที่ถูกนาเข้ามาในสังคมสยามและถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสถาปนาอานาจของรัฐหรือชนชั้นนา
สยาม (ประเด็นนี้จะได้กล่าวถึงต่อไปข้างหน้า) โดยความรู้ทางการแพทย์แบบตะวันตกได้ถูกนามาใช้ในการจัดความสัมพันธ์
เชิงอานาจระหว่างรัฐและสังคมกับ “คนบ้า” ในสังคมสยามช่วงทศวรรษ 2440-ทศวรรษ 2460
ทั้งนี้ก่อนจะขยายความเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางการแพทย์กับการจัดความสัมพันธ์เชิงอานาจ
ระหว่างรัฐและสังคมกับ “คนบ้า” ผู้เขียนขอตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นว่ารัฐสยามสมัยใหม่ที่สถาปนาขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการใช้คาว่า “บ้า” เรียกกลุ่มคนที่ต่อต้านรัฐในเชิงดูถูกเหยียดหยามและกดทับให้ผู้ที่ถูกเรียกว่า
“บ้า” มีสถานะที่ต่าต้อย ไม่ปกติ และรัฐมีอานาจที่จะกวาดล้างด้วยความรุนแรงได้ ดังเห็นได้จากกรณีของกลุ่มกบฏชาวบ้าน
ในภาคอีสานช่วงพ.ศ. 2444-2445 ซึ่งผู้นาของกลุ่มจะเรียกตัวเองเป็น “ผู้วิเศษ” หรือ “ผู้มีบุญ” และใช้คติความเชื่อทาง
พุทธศาสนาเรื่อง “ผู้มีบุญ” ในการระดมคนเข้าร่วมต่อต้านอานาจรัฐไทย ขณะที่ชนชั้นปกครองไทยเรียกกลุ่มกบฏชาวบ้านว่า
“ผีบ้าผีบุญ” (นนทพร อยู่มั่งมี, พดษภาคม 2553: 81-83,91 ; คาพูน บุญทวี, 2544: 132-142; เน้นโดยผู้อ้าง)
อี ก ตั ว อย่ า งหนึ่ งที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า รั ฐ หรื อ ชนชั้ น ปกครองไทยยุ ค เริ่ ม ต้ น สมั ย ใหม่ มี ก ารกดทั บ ผู้ ที่ เ ห็ น ต่ า งและ
วิพากษ์วิจารณ์ล้อชนชั้นปกครอง ให้ตกอยู่ในสถานะผู้มีอาการวิกลจริต ดังเห็นได้จากกรณีของ ก.ศ. ร. กุหลาบ ซึ่งเคยถูก
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งให้ส่งตัวไปอยู่ใน “โรงเลี้ยงบ้า” หรือโรงพยาบาลคนเสียจริตเป็นเวลา 7 วัน
เนื่องจากข้อเขียนชิ้นหนึ่งของ ก.ศ.ร. กุหลาบ ที่ลงในหนังสือสยามประเภทเล่าเรื่องพงศาวดารสยามสมัยกรุงสุโขทัยเป็น
ราชธานีสยามฝ่ายเหนือว่ากษัตริย์องค์สุดท้ายของกรุงสุโขทัยคือ “สมเด็จพระจ้าวจุฬปิ่นเกษ” หลังจากสมัยของพระองค์
กรุงสุโขทัยก็ตกเป็นหัวเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยา โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่านายกุหลาบแต่ง
ความเท็จและเอาพระนาม “พระจอมเกล้า” ของพระราชบิดาและพระนาม “พระจุลจอมเกล้า” ของพระองค์ไปแปลงเป็น
“พระปิ่นเกษ” และ “พระจ้าวจุฬปิ่นเกษ” เติมความตามใจตัว (ดารงราชานุภาพ, 2543: 143-144) รวมทั้งมีการอธิบายว่า
นายกุหลาบหรือ ก.ศ.ร. กุหลาบ เป็นผู้ที่มีพดติกรรมผิดปกติ เชื่อถือไม่ได้เพราะเป็นผู้ “กุ” เรื่องเท็จและ “ปลอมพงศาวดาร”
(นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2538: (7)-(15); ธงชัย วินิจจะกูล, มกราคม-มีนาคม 2554: 13-28)
จากตัวอย่างกรณีของ ก.ศ.ร. กุหลาบ ที่ยกมาจะเห็นได้ว่า “โรงเลี้ยงบ้า” หรือโรงพยาบาลคนเสียจริตเป็นสถานที่ที่
ถูกผู้ปกครองสยามใช้ในการกักตัวผู้ที่เห็นว่าวิจารณ์ล้อพระมหากษัตริย์และทาให้ผู้ถูกกักขังมีสถานะเป็นผู้มีอการวิกลจริต
ขาดความน่าเชื่อถือ โดยเป็นที่น่าสังเกตว่าการส่งนายกุหลายไปกักตัวที่“โรงเลี้ยงบ้า” หรือโรงพยาบาลคนเสียจริตเป็นการสั่ง
การโดยอานาจของพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ด้วยการวินิจฉัยของแพทย์และคงเป็นด้วยวัตถุประสงค์ให้นายกุหลาบรู้สึกเข็ดหลาบ
หรืออับอายไม่ใช่เพื่อเยียวยาอาการวิกลจริตด้วยวิธีการทางการแพทย์ เนื่องจากในค.ศ. 1897 หรือ 1898 ที่นายกุหลาบถูกกัก
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ตัวที่โรงพยาบาลคนเสียจริตนั้นเป็นช่วงเวลาที่โรงพยาบาลคนเสียจริตแห่งแรกของสยาม ณ บริเวณเก๋งจีนของพระยาภักดี ภัทรากร แถบคลองสานฝั่งธนบุรี เพิ่งเปิดดาเนินการได้ประมาณ 8-9 ปี2 และสภาพโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่รับฝากคนเสีย
จริตที่ชาวบ้านหรือกระทรวงมหาดไทยหรือศาลนามาฝากรักษา การดูแลคนเสียจริตมีแต่ขังไว้ในห้องที่มีลูกกรง บางคนก็ถูก
ล่ามโซ่ตรวน บางครั้งก็มีการรักษาด้วยการแพทย์แผนโบราณใช้ยาต้ม ยานัตถุ์ และเวทมนต์คาถาตามความรู้ของแพทย์สมัยนั้น
ภายใต้การควบคุมของนายพุ่ม ผู้อานวยการโรงพยาบาลซึ่งเป็นแพทย์แผนไทย (จาลอง ดิษยวณิช, 2522: 374; กิติกร มีทรัพย์,
ตุลาคม 2547: 374; กิติกร มีทรัพย์, พดศจิกายน 2552: 34-36)
ความรู้การแพทย์สมัยใหม่ด้านจิตเวชศาสตร์จะเข้ามามีบทบาทในการจัดความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างรัฐและ
สังคมกับ “คนบ้า” อย่างชัดเจนในค.ศ. 1905/พ.ศ. 2448 เมื่อ เอช. แคมพ์เบล ไฮเอ็ต นายแพทย์ชาวอังกดษซึ่งรับราชการ
เป็นเจ้ากรมสุขาภิบาล กระทรวงนครบาล ได้เสนอย้ายโรงพยาบาลคนเสียจริตมาตั้งที่บริเวณโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาใน
ปัจจุบัน โดยรัฐบาลสยามได้มอบหมายให้นายแพทย์ไฮเอ็ตเดินทางไปดูแบบการสร้างโรงพยาบาล แบบตะวันตกที่สิงคโปร์
ปัตตาเวียและมลายา (กิติกร มีทรัพย์ , พดศจิกายน 2552: 36) เมื่อโรงพยาบาลคนเสียจริตแห่งใหม่ของสยามสร้างเสร็จใน
ค.ศ. 1912/พ.ศ.2455 และโรงพยาบาลแห่งแรกที่บริเวณเก๋งจีนของพระยาภักดีภัทรากรได้ปิดดาเนินการไป นายแพทย์
มอร์เด็น คาร์ธิวส์ รองเจ้ากรมแพทย์สุขาภิบาลได้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงพยาบาลคนเสียจริตแห่งใหม่ของสยามและได้
นาเอาหลักการบาบัดเยียวยาผู้ป่วยโรคจิตแบบมอราล ทรีตเมนต์ หรือการบาบัดเยียวยาโดยอาศัยเมตตาธรรมความเข้าอก
เข้าใจผู้ป่วย ร่วมกับการจัดสภาพความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลให้น่าอยู่ สะอาดสวยงาม ซึ่งเป็นหลักการที่
ริเริ่มในฝรั่งเศสและขยายไปสู่อังกดษ อิตาลี รวมทั้งสหรัฐอเมริกา ในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 18 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19
มาใช้ในโรงพยาบาลโรคจิตแห่งใหม่ของสยาม (แหล่งเดิม: 42-44; กิติกร มีทรัพย์, ตุลาคม 2547: 164-170)
จากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรงพยาบาลคนเสียจริตแห่งแรกและแห่งที่สองของสยามซึ่งได้กล่าวมา เมื่อนามาเปรียบเทียบ
กับประวัติศาสตร์การจัดการ “ความบ้า” ของสังคมตะวันตกสมัยใหม่จากการศึกษาของมิเชล ฟูโกต์ อาจกล่าวได้ว่าการจัดการ
“คนบ้า” ในสังคมสยามสมัยใหม่มี ลักษณะคล้ายกับสังคมตะวันตกในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17-18 คือมีการกีดกัน “คนบ้า”
ออกจากคนปกติโดยสร้างสถานที่สาหรับกักขัง “คนบ้า” ต่อมาจึงเปลี่ยนมาเป็นการบาบัดเยียวยาโดยปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างมี
เหตุผลมีเมตตาธรรม แต่ต่างกันตรงที่การกักขัง “คนบ้า” ในสังคมตะวันตกช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 มีการฝึกฝนและลงโทษ
เพื่อให้ “คนบ้า” มีวินัยและลดพดติกรรมที่ดุร้าย ส่วนการกักขัง “คนบ้า” ในกรณีของสยามไม่ปรากฏเรื่องการฝึกฝนและ
ลงโทษให้คนบ้ามีวินัยอย่างชัดเจน มีเพียงข้อเท็จจริงที่ชี้ว่าเป็นการกักขังควบคู่ไปกับการรักษาตามความรู้การแพทย์แ ผนไทย
โดยการฝึกฝนและลงโทษให้คนบ้ามีวินัยจะมีความชัดเจนขึ้นหลังจากที่สยามได้เปลี่ยนนโยบายการบริหารโรงพยาบาลคนเสีย
จริตให้นายแพทย์ชาวไทยเป็นผู้บริหารแทนชาวตะวันตก ดังปรากฏว่าในค.ศ. 1925/ พ.ศ. 2468 คุณหลวงวิเชียรแพทยาคมได้
ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงพยาบาลคนเสียจริตและเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลเป็น “โรงพยาบาลโรคจิต” ต่อมาในค.ศ. 1927/
พ.ศ. 2470 คุณหลวงวิเชียรฯไปศึกษาวิชาเฉพาะวิชาโรคจิต ณ สหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 2 ปี เมื่อกลับมาคุณหลวงวิเชียรฯ
ทาหน้าที่เป็นผู้อานวยการโรงพยาบาลโรคจิตอีกครั้งหนึ่ง3 และดาเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความเป็นระเบียบของ
โรงพยาบาล รวมทั้งสร้างโรงพยาบาลโรคจิตภาคกลางที่นนทบุรี เริ่มสอนวิชาโรคจิตในโรงเรียนแพทย์และค้นคว้าเขียนหนังสือ
เกี่ยวกับวิชาโรคจิตและสุขวิทยาทางจิตวิทยาไว้หลายเรื่อง (จาลอง ดิษยวณิช, 2522: 376-377)
จาเป็นต้องกล่าวด้วยว่านับจากสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่สยามใช้ระบบโรงพยาบาลแบบ
ตะวันตกเต็มรูปแบบ การวินิจฉัยและกระบวนการบาบัดรักษา “คนบ้า” ในสังคมค่อย ๆ ปรับตัวเป็นแบบตะวันตกและยึดหลัก
ความรู้การแพทย์แผนตะวันตกสืบเนื่องต่อมาถึงปัจจุบัน (กิติกร มีทรัพย์ , พดศจิกายน 2542: 118) โดยการวินิจฉัย “คนบ้า”
ตามหลักการแพทย์แบบตะวันตกเป็นกระบวนการที่ให้อานาจแก่จิตแพทย์ในการตัดสินว่าบุคคลหนึ่ง ๆ ควรอยู่ในโลกปกติหรือ
อยู่ในโรงพยาบาล รวมถึงมีอานาจในการพันธนาการควบคุมร่างกายของผู้ถูกวินิจฉัยว่าเป็น “คนบ้า” ดังเห็นได้จากที่แพทย์
2
3

โรงพยาบาลคนเสียจริตแห่งแรกของสยามตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1889/พ.ศ. 2432 โดยเป็นที่รู้จักของคนสมัยนั้นในนาม “โรงพยาบาลบ้านเจ้าสัวนายอากร”
ในช่วงที่คุณหลวงวิเชียรแพทยาคมศึกษาอยู่ต่างประเทศ คุณหลวงพิจิตภิสัชกร เป็นผู้รักษาการแทนผู้อานวยการโรงพยาบาลโรคจิต
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หญิงอภิสมัย เล่าในบันทึกของเธอว่าในการประเมินสภาพจิตของบุคคลที่คาดว่ามีอาการป่วยทางจิตนั้นจิตแพทย์จะประเมิน
สภาพจิตของบุคคลนั้น ๆ โดยละเอียดด้วยการซักถาม สังเกต และตรวจร่างกาย เมื่อประเมินพบความเสี่ยงสูง เช่น บุคคลนั้น
มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลจะรับตั วบุคคลผู้นั้นไว้ที่โรงพยาบาล หากบุคคลนั้นไม่ยอมอยู่โรงพยาบาล จิตแพทย์
จะใช้วิธีการเจรจาตกลงกับ “ผู้ป่วย” ก่อน หากเจรจาไม่ได้ผลจิตแพทย์(และทีมงาน)สามารถจากัดพดติกรรมของ “ผู้ป่วย”
ด้วยการจับตรึงอยู่กับเก้าอี้จากัดพดติกรรม ผูกข้อมือไม่ให้ผู้ป่วยใช้มื อได้ รวมถึงฉีดยาเข้ากล้ามเพื่อให้ผู้ป่วยสงบนิ่ง (อภิสมัย
ศรีรังสรรค์, 2548: 86-88)
2. การปะทะประสานกันของความรู้ด้านจิตเวชศาสตร์กับความรู้แผนไทยในการจัดการ “คนบ้า”
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยูในขณะนี้ชี้ว่า นับตั้งแต่ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา
ความรู้ ด้า นการแพทย์แ บบตะวั นตกมีอิ ทธิ พลเหนือความรู้ การแพทย์ แบบไทยและขยายตั วเพิ่ม ขึ้นเรื่อ ย ๆ ตามจานวน
โรงพยาบาลและสถาบันด้านการสาธารณสุขที่เปิดเพิ่มหรือพัฒนาขึ้นจากเดิม (วิชัย โชควิวัฒน์ , 2545: 52-103; นภนาท
อนุพงศ์พัฒน์ และคณะ, 2556) อีกทั้งยังปรากฏว่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าอยู่หัว ได้มีการยกเลิกการเรียน
วิชาการแพทย์แผนไทยในราชแพทยาลัย (โรงเรียนแพทยากรเดิม) เนื่องจากไม่เข้ากันกับวิชาแพทย์แผนปัจจุบัน ทั้งที่ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้มีการเพิ่มวิชาแพทย์แ บบจารีตของไทยและยาไทยเข้าไปในหลักสูตรการเรียน
ของราชแพทยาลัย (ทวีศักดิ์ เผือกสม, 2550: บทที่ 2-3; โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2550: 12-48)
โดยนัยนี้จึงกล่าวได้ว่านับตั้งแต่ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการปะทะกันระหว่าง
ความรู้ทางการแพทย์ แบบตะวันตกกับความรู้การแพทย์แผนไทยที่มีมาก่อนหน้า ทั้งนี้ความรู้แบบตะวันตกได้กลายเป็นวาท
กรรมที่มีอานาจเหนือร่างกายของมนุษย์ แพทย์และหน่วยงานด้านการแพทย์ของรัฐที่กุมความรู้ทางการแพทย์แบบตะวันตกมี
อานาจในการกระทาต่อร่างกายของผู้ป่วยได้แม้ว่าผู้ป่วยจะไม่ชอบสิ่ งนั้นแต่ก็ต้องทาตามคาสั่งของแพทย์ ตลอดจนผู้ป่วยต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบวินัยที่แพทย์และหน่วยงานด้านการแพทย์ของรัฐเป็นผู้กาหนดให้ผู้ป่วยทา โดยการกระทาต่อร่างกายของ
ผู้ป่วยให้อยู่ในกฎระเบียบที่แพทย์เป็นผู้กาหนด ถือเป็นตัวบ่งชี้ถึงการจัดความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่ างรัฐกับราษฎรด้วย
ดังที่มิเชล ฟูโกต์ ได้พูดถึง “ชีวการเมือง” โดยชี้ว่าการระเบียบวินัยที่ถูกสร้างขึ้นให้คนยึดถือปฏิบัติเป็นรูปแบบของอานาจใน
การควบคุมให้ผู้คนอยู่ในบรรทัดฐานเดียวกัน ปฏิบัติตนเหมือนกัน ซึ่งเป็นกลไกสาคัญของการสร้างความเป็นรัฐสมัยใหม่ที่
สามารถควบคุมใช้ประโยชน์จากผู้คนที่เป็นประชาการของรัฐนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากรัฐสามารถควบคุม
ประชากรได้ถึงระดับรายละเอียดของชีวิตประจาวัน (ธเนศ วงศ์ยานนาวา, มกราคม-มิถุนายน 2547: 271-273; นพพร
ประชากุล, 2547 : (13)-(15))
อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่า หากพิจารณาข้อเท็จจริงโดยละเอียดจะเห็นได้ว่า สถานะการเป็นวาทกรรมกระแส
หลัก (dominant discourse) ของความรู้ด้านการแพทย์แบบตะวันตก ในสังคมสยามไม่ได้มาจากการปะทะแบบถอนรากถอน
โคนความรู้การแพทย์แผนไทย แต่เป็นผลจากการปะทะประสาน (mutation) กับความรู้การแพทย์แผนไทยจนสามารถกด
ให้ความรู้การแพทย์แผนไทยมีสถานะเป็นรอง (ยงศักดิ์ ตันติปิฎก, 2550: 59-92) ในแง่ของการประสานจึงหมายความว่า
ความรู้การแพทย์แบบตะวันตกในไทยมีส่วนที่เป็นวัฒนธรรมไทยปนอยู่ด้วย ไม่ใช่แ บบตะวันตกทั้งหมด ดังนั้นข้อเท็จจริงทาง
ประวัติศาสตร์ในสังคมไทยสมัยใหม่ส่วนหนึ่งจึงแสดงให้เห็นถึงการนิยามว่าบุคคลใด ๆ เป็น “คนบ้า” ด้วยเหตุผลทางการเมือง
ไม่ใช่ด้วยความรู้ทางการแพทย์อย่างในสังคมตะวันตกสมัยใหม่ เช่น กรณีของกลุ่มกบฏชาวบ้านในภาคอีสานและกรณีของ
ก.ศ.ร. กุหลาบ ที่เกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ตลอดจนรายงานของนายคล้อย แพทย์ใหญ่ในโรงพยาบาลคนเสียจริตแห่งแรกของสยาม(ปัจจุบันคือโรงพยาบาล
สมเด็จเจ้าพระยา)ที่นาเสนอต่อพระยาวิสุทธิสุริยศักดิ์ ปลัดกระทรวงธรรมการ เมื่อพ.ศ. 2456 มีการระบุถึงผลการวินิจฉัยการ
ของคนเสียจริตตามแนวแพทย์แผนไทยไว้ 8 ประการคือ
1) บ้าเพราะลมบาทจิตร์ นอนไม่หลับ กินไม่ได้ประมาณ 14-15 วัน อุจจาระผูกจัดลมในกองหัทยา ฟุ้งซ่านพัดขึ้น
ตลอดถึงเส้นประสาท ทาให้เพ้อคลั่งดุร้าย
- ประวัติศาสตร์และปรัชญา -
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2) บ้าเพราะลมกระทบดวง มีอาการไข้เช้าเย็น นอนไม่หลับ รัปประทานอาหารได้แต่อุจจาระผูกเป็นพรรดึก 3 วัน 4
วัน ตาขุ่นมัว ลมอุททังคะ มาวาตะ พัดขึ้นจับหัวใจ ทาให้ใจลอย สติเผลอ เพ้อคลั่ง
3) บ้าเพราะลมสมุนาและอามะพดก เกิดเพราะลมเดินตามเส้น นอนไม่หลับ กินไม่ใคร่ได้ ตาขุ่นมัว เท้าเย็นถึงศีรษะ
ลมซู่ขึ้นตามเส้นปัตฆาตถึงศีรษะจับเส้นประสาท ถ้าลมออกหูก็ได้ยินเสียงเสียงคนมาร้องเรียกหรือได้ยนิ เสียงต่าง ๆ ถ้าลมออก
ทางตาก็เห็นเป็นเทวดาผีสาง รักษาให้หายได้เป็นครั้งคราว
4) บ้าเพราะดีซ่าน ตัวเหลือง ตาขาวแต่ลูกตาเขียวใส ตัวร้อนจัดเหงื่อมากและเหนียวเป็นยางมะตูม อุจจาระผูกเป็น
พรรดึก ปัสสาวะเหลืองหรือแดง เพ้อคลั่ง 9-10 วัน ดีแตกตาย ถ้าตัวไม่ร้อน เหงื่อมีเล็กน้อย เพ้อคลั่งไม่มากพอรักษาหาย
5) บ้าเพราะสูบกัญชา เพ้อคลั่งไม่มสี ติ รักษาหายได้ สูบแล้วเป็นอีก
6) บ้าเพราะโลหิต มีสามอย่าง
โลหิตตกหมด โลหิตแห้ง ดดูไม่มา 3-4 เดือน ลมอุททังคะ มาวาตะตีขึ้นเบื้องบนตึงเส้นประสาท ทาให้หน้าดา ขอบ
ตาเขียว เพ้อคลั่งไม่กินอาหาร เป็นไม่กี่ปีรักษาหาย
จวนมีดดูขอบตาเขียว เพ้อคลั่ง ดดูมาก็หาย แต่เพราะโลหิตจับขั้วหัวใจ หายยาก
จวนมีดดูขอบตาเขียว หัวเราะ ร้องไห้ ร้องเพลงวุ่นวาย เกิดจากขั้วดีรักษาหาย
7) บ้าเพราะสันนิบาต ตัวร้อนปวดศีรษะ ผิวซีด ตาแดง เพ้อคลั่งไม่มีสติ ประกอบยาถอนพิษหายได้
8) บ้าเพราะลาโพง ร้อน ฟุ้งซ่าน กระหายน้า
(กิติกร มีทรัพย์, 2542, พดศจิกายน: 118)
รายงานของนายคล้อยแสดงให้เห็นว่า ในสมัยต้นรัชกาลที่ 6 ซึ่งเป็นยุคที่ความรู้ด้านการแพทย์แผนใหม่หรือแผน
ตะวันตกได้ปักหลักในสังคมสยามได้ช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็ยังมีการนาเอาความรู้การแพทย์แผนไทยมาใช้ในการวินิจฉัยที่มาของ
อาการ “บ้า” ของคนเสียจริต โดยลักษณะการผสมผสานความรู้แบบใหม่หรือแบบตะวันตกเข้ากับความรู้แบบเดิมของไทย
เป็นสิ่งที่ปรากฏมาตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษ 2390 ที่ชนชั้นนาสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ช่วงทศวรรษ 2390
ถึงต้นทศวรรษ 2400) เลือกรับความรู้และเทคโนโลยีแบบตะวันตกที่มีประโยชน์มาผสมเข้ากับความรู้และวัฒนธรรมแบบพุทธ
ซึ่งเป็นความรู้และวัฒนธรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อสถานะผู้นาในสังคมได้เป็นอย่างดีอยู่แล้ว (ดู ทวีศักดิ์ เผือกสม, 2540)
ทั้งยังสอดคล้องกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่ชี้ว่า ชนชั้นนาสยามในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ช่วงทศวรรษ 2410 ถึงทศวรรษ 2460) ทรงนาเอาความรู้และ
วัฒนธรรมแบบตะวันตกมาใช้ในการแสดงถึง “ตัวตน” ของตนในฐานะผู้ที่มีความศิวิไลซ์เหนือกว่าราษฎรชาวสยาม ดังที่ได้
กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว แต่ชนชั้นนาสยามในช่วงเวลานี้ก็เลือกที่จะปฏิเสธความรู้แบบสมัยใหม่หรือแบบตะวันตกที่มีลักษณะท้า
ทายหรือลดความสาคัญของพระมหากษัตริย์และชนชั้นสูง เช่น แนวคิดเรื่อ งการปกครองระบอบประชาธิปไตย (ดู ธเนศ
อาภรณ์สุวรรณ, 2549: ภาค 2; อัจฉราพร กมุทพิสมัย, 2540)
สรุปและอภิปรายผล
จากข้อเท็จจริงที่ได้กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าการนิยาม “ความบ้า” และวิธีการจัดการกับ “คนบ้า” ในสังคมไทย
ช่วงปลายทศวรรษ 2440 ถึงทศวรรษ 2460 เป็นไปในทิศทางเดียวกับการให้ความหมาย “ความบ้า” และการจัดการ “คนบ้า”
ในสังคมตะวันตกสมัยใหม่ เนื่องจากมีการนาเอาความรู้ทางการแพทย์สมัยใหม่คือ ความรู้ด้านจิตเวชศาสตร์มาใช้ในการ
วินิจฉัยและบาบัดผู้ป่วย ด้วยการควบคุมและฝึกวินัยให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลโรคจิต อันเป็นการจัดลาดับความสัมพันธ์เชิง
อานาจระหว่างรัฐกับ “คนบ้า” ในลักษณะที่รัฐเป็นผู้มีอานาจควบคุมให้ “คนบ้า” อยู่ในพื้นที่กายภาพที่รัฐกาหนด คือ ภายใน
โรงพยาบาล ตลอดจนให้แพทย์ในฐานะตัวแทนของรัฐมีอานาจในการกักขัง ควบคุม ลงโทษ “คนบ้า”
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เหตุที่การนิยาม “ความบ้า” และวิธีการจัดการกับ “คนบ้า” ในสังคมสยามช่วงปลายทศวรรษ 2440 -ทศวรรษ 2460
มีลักษณะเดียวกับในสังคมตะวันตกสมัยใหม่ เนื่องจากนับตั้งแต่ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้น
มา ความรู้ด้านการแพทย์แบบตะวันตกมีอิทธิพลเหนือความรู้การแพทย์แบบไทยและขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยนัยนี้การนิยาม
“ความบ้า” และวิธีการจัดการกับ “คนบ้า” ในสังคมสยามจึงดาเนินรอยตามความรู้เกี่ยวกับ “คนบ้า” ของสังคมตะวันตก
นับตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 อย่างไรก็ดีเป็นที่น่าสังเกตว่าสถานการณ์เป็นวาทกรรมกระแสหลัก (dominant discourse) ของ
ความรู้ด้านการแพทย์แบบตะวันตก เป็นผลมาจากการปะทะประสาน (mutation) กับความรู้การแพทย์แผนไทยจนสามารถกด
ให้ความรู้การแพทย์แผนไทยมีสถานะเป็นรอง ในแง่ของการประสานจึงหมายความว่าความรู้การแพทย์แบบตะวันตกในไทยมี
ส่วนที่เป็นวัฒนธรรมไทยปนอยู่ด้วย ไม่ใช่แบบตะวันตกทั้งหมด ดังนั้นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ในสังคมสยามยุคแรกเริ่ม
สมัยใหม่ส่วนหนึ่งจึงแสดงให้เห็นถึงการนิยามว่าบุคคลใด ๆ เป็น “คนบ้า” ด้วยเหตุผลทางการเมือง ไม่ใช่ด้วยความรู้ทาง
การแพทย์อย่างในสังคมตะวันตกสมัยใหม่ เช่น กรณีของกลุ่มกบฏชาวบ้านในภาคอีสานและกรณีของ ก.ศ.ร. กุหลาบ ที่เกิดขึ้นใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข้อเสนอแนะ
บทความนี้เป็นเพียงข้อเสนอเบื้องต้นโดยอาศัยข้อมูลที่มีการเผยแพร่ในวงกว้างแล้ว ยังมีเอกสารหลักฐานจานวน
ไม่ น้ อ ยที่ เ ก็ บ รั ก ษาอยู่ ที่ ส านั ก จดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ (สจช.) และแหล่ ง อื่ น ๆ ที่ น่ า จะมี ข้ อ มู ล ที่ น่ า สนใจ เช่ น หอสมุ ด
มหาวิทยาลัย มหิดล สานักวิทยทรัพยากรหรือห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หากผู้สนใจเรื่องเกี่ยวกับ
“คนบ้า” และชีวการเมืองในสังคมไทยได้ไปสืบค้นและขยายความต่อยอดจากบททดลองเสนอเบื้องต้นนี้ จะเป็นการขยายองค์
ความรู้ทางประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่น่าสนใจและมีประโยชน์ในการทาความเข้าใจสังคมไทย ผู้เขียนหวังอย่างยิ่งว่า
จะได้เห็นงานศึกษาที่อธิบายเรื่องเกี่ยวกับ “คนบ้า” และชีวการเมืองในสังคมไทยอย่างเป็นระบบต่อไป
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การทาปรัชญาผ่านประวัติปรัชญา
Doing Philosophy through History of Philosophy
พิพัฒน์ สุยะ1
บทคัดย่อ
ข้อถกเถียงสาคัญอันหนึ่งเกี่ยวกับการศึกษาประวัติปรัชญาก็คือ เราสามารถทาปรัชญาผ่านประวัติปรัชญาได้หรือไม่
เพราะมีนักปรัชญาบางคนเห็นว่า ประวัติปรัชญาไม่ใช่การทาปรัชญา และการศึกษาประวัติปรัชญาไม่ใช่งานของนักปรัชญา
ภาระหน้าที่ของนักปรัชญาคือการทาปรัชญา ในบทความนี้พยายามแสดงให้เห็นว่า เราสามารถทาปรัชญาผ่านการศึกษา
ประวัติปรัชญาได้และเสนอเกณฑ์ว่าการทาปรัชญาผ่านประวัติปรัชญานั้นจะต้องก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าคุณค่าทางปรัชญา
คำสำคัญ: การทาปรัชญา ประวัติปรัชญา คุณค่าทางปรัชญา
Abstract
There has been an important argumentative question about the study of History of Philosophy:
Can we do philosophy through History of Philosophy? Some philosophers believe that History of
Philosophy is not the way of doing philosophy and studying history of philosophy is not philosophical
work. The Philosopher’s burdens are to philosophize. In this paper, I try to show that we can do
philosophy or philosophize through the History of Philosophy and propose that Doing philosophy’s
criteria should yield a result in terms of Philosophical Value.
Keywords: Doing Philosophy, History of Philosophy, Philosophical Value
บทนา
การทาปรัชญา (Doing Philosophy) เป็นวิธีการของนักปรัชญาที่ใช้ในการคิดวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ประเด็น
ปัญหาต่าง ๆ ทางปรัชญา หรือเป็นกระบวนคิดปรัชญาในรูปของการถกเถียงโต้แย้งด้วยเหตุผล (philosophizing) ในประเด็น
ปัญหาต่าง ๆ ที่นักปรัชญาสนใจ ส่วนประวัติปรัชญา (History of Philosophy) นั้นเป็นการศึกษาปรัชญาในอีกรูปแบบหนึ่ง
เป็นการศึกษาปรัชญาที่เน้นถึงพัฒนาการของความคิดทางปรัชญาผ่านช่วงเวลาหรือยุคสมัยต่าง ๆ ประวัติชีวิตหรือภูมิหลังของ
นักปรัชญาตลอดจนยุคสมัยหรือสภาพสังคมว่ามีผลต่อนักปรัชญาหรือไม่ อย่างไร ความคิดความเชื่อของนักปรัชญายุคหลัง
ได้รับอิทธิพลหรือพัฒนามาจากนักปรัชญายุคก่อนหรือไม่ ฯลฯ แต่ทั้งสองอย่างดูเหมือนมีความสัมพั นธ์ที่แปลกประหลาด
กล่าวคือ การทาปรัชญาเป็นการศึกษาปรัชญาโดยนักปรัชญา ส่วนประวัติปรัชญานั้นในหมู่นักปรัชญาถกเถียงกันว่าไม่ใช่หน้าที่
ของนักปรัชญา แต่ควรเป็นหน้าที่ของนักประวัติปรัชญา (Historian of Philosophy) อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน การศึกษา
ปรัชญา ไม่ว่าจะอยู่ ในรูปของกระบวนการคิดปรัชญาหรือการทาปรัชญานั้นดูจะมุ่งสนใจลงไปในข้อถกเถียงประเด็นปรัชญา
เฉพาะแต่ละสาขา จึงทาให้วิชาประวัติปรัชญานั้นไม่ค่อยได้รับความสนใจนัก บางคนเห็นว่าไร้ประโยชน์หรือเสียเวลาที่จะ
ศึกษาประวัติปรัชญา และแนวโน้มในปัจจุบันในหมู่นักปรัชญาก็คือการปฏิเสธการศึกษาประวัติปรัชญา ปฏิเสธการตีความ
เนื้อหาปรัชญาในเชิงประวัติศาสตร์ ปฏิเสธนักประวัติปรัชญาว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวงการปรัชญา กล่าวคือ งานของนัก
ประวัติปรัชญาไม่ใช่งานปรัชญานั่นเอง ข้อถกเถียงสาคัญจึงเกิดขึ้นว่า เราสามารถเรียนรู้ คิดปรัชญาหรือทาปรั ชญาได้โดยผ่าน
1

อาจารย์ประจาภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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การศึกษาประวัติปรัชญาได้หรือไม่ โดยในบทความนี้ ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์เพื่อจะชี้ให้เห็นว่า เราสามารถทาปรัชญาผ่านการ
เรียนรู้ประวัติปรัชญาได้ และผู้เขียนพยายามจะเสนอว่า การทาปรัชญาผ่านประวัติปรัชญานั้นจะต้องทาให้มีคุณค่าทางปรัชญา
จึงจะถือว่าการทาปรัชญาดังกล่าวนั้นประสบความสาเร็จ
(1) การเรียนรู้ประวัติปรัชญากับการทาปรัชญา
ที่มาที่ไปของคาถามนี้ก็คือ ว่า ในช่วงของครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 นักปรัชญาวิเคราะห์มิได้ให้ค วามสนใจใน
อภิปรัชญา เพราะเห็นว่าเป็นสิ่งไร้สาระ (nonsense) เช่นเดียวกับประวัติปรัชญา เนื่องจากเห็นว่าเป็นเพียงแค่การรวบรวม
ความสันสนยุ่งยาก (Striker, 1999: 15) และจากความเห็นดังกล่าวทาให้เกิดความคิดว่า ทาไมเราต้องไปเสียเวลาเรียน
ความคิดที่มีมาก่อนและล้าสมัยไปแล้ว โลกทัศน์ของคนเมื่อสองพันกว่าปีจะมีประโยชน์อะไรกับคนในปัจจุบัน เพราะเวลา
ผู้คน ความรู้วิทยาการต่าง ๆ ได้เปลี่ยนแปลงไปหมดแล้ว ฉะนั้นการศึกษาประวัติปรัชญาจะมีประโยชน์เพียงแค่รวบรวมข้อมูล
ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตแต่เพียงเท่านั้น หากเราสนใจประเด็นปัญหาปรัชญาอะไร ก็สามารถทาปรัชญาหรือคิดวิพากษ์วิจารณ์
ปัญหาต่าง ๆ ได้เลยทันที ดังจะเห็นตัวอย่างได้จาก นักศึกษาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาหรือดาราศาสตร์สามารถศึกษาวิชาเหล่านี้ได้
อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องรู้อะไรเลยเกี่ยวกับประวัติของวิชาวิทยาศาสตร์เหล่านั้น กล่าวคือ ในบรรดาวิชา ต่าง ๆ เหล่านั้น
หากสนใจประเด็นปัญหาอะไร ก็ลงมือศึกษาค้นคว้าในประเด็น ต่าง ๆ เหล่านั้นได้เลย โดยไม่ต้องสนใจประวัติที่มาที่ไป หรือ
ความคิดก่อนหน้านั้นว่ามีอะไรบ้าง เช่น ชีววิทยา ถ้าเราสนใจเรื่องสิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรม (GMOs) เราก็ศึกษา ค้นคว้า
ทดลองของเราเองได้เลย โดยที่ไม่ต้องใส่ใจกับนักชีววิทยาก่อนหน้านี้คิดอย่างไรบ้าง ในทานองเดีย วกัน ถ้าเราสนใจประเด็น
“ความยุติธรรม” ในทางปรัชญา เราก็วิพากษฺวิจารร์ความคิดของนักปรัชญาร่วมสมัยที่เราไม่เห็นด้วย แล้วเสนอทัศนะของเรา
เรื่องความยุติธรรมได้เลยทันที โดยไม่ต้องสนใจเลยว่า เพลโต (Plato) จะคิดเรื่องความยุติธรรมนี้ไว้อย่างไรบ้าง
จากที่กล่าวมาข้างต้นดูเหมือนว่าจะมีความแตกต่างระหว่างการทาปรัชญากับการศึกษาประวัติปรัชญา นอกจากนี้
เรามักจะได้ยินทัศนะในทานองที่ว่า นักปรัชญาที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องหรือควรจะเกี่ยวข้องกับ “ตัวปัญหาต่าง ๆ เอง” (the
problems themselves) ในขณะที่นั กประวัติ ปรั ชญาจะคิ ดเกี่ยวกับสิ่ งที่ นักปรัชญายุค ก่อ นหน้ านั้น ได้ คิดไว้เท่ านั้ น
นั่นหมายความว่า มี การแยกความแตกต่ างระหว่างสิ่ งที่นักปรัชญา (Philosopher) กับนั กประวัติปรัชญา (Historian of
Philosophy) ทา หรือกล่าวอีกอย่างก็คืองานของนักปรัชญาคือการทาปรัชญา ส่ วนงานของนักประวัติปรัชญาก็จะศึกษา
ความคิดของนักปรัชญาในอดีต กล่าวให้ง่ายขึ้นก็คือ นักประวัติปรัชญาไม่ได้ทาปรัชญา ริชาร์ด เอช ป๊อปกิ้น (Popkin, 1985:
625) ให้ความเห็นว่า อย่างแรก เราเชื่อกันว่าปรัชญานั้นเกี่ยวข้องกับบางสิ่งบางอย่างที่ไร้กาลเวลา (timeless) ซึ่งก็คือความ
จริง (Truth) ดังนั้นข้อเสนอทางปรัชญาจะจริงหรือไม่จึงดูเหมือนว่าจะไม่เกี่ยวว่าข้อเสนอนั้นเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างที่สอง
นักปรัชญาตั้งแต่ เธลีส (Thales)2 จนถึงปัจจุบันต่างก็ยืนยันว่าพวกเขาค้นพบความจริงที่ว่านั้นแล้ว ดังนั้นสิ่งที่มาก่อนหรือ
หลั งจากนั้น สาหรั บนั กปรัชญาก็จ ะไม่ไ ด้ใ ห้ค วามสนใจ นี่จึ งเป็น เหตุผ ลที่ ว่า นัก ปรั ชญาในปั จจุ บัน มีแ นวโน้ มที่ จะปฏิ เสธ
การศึกษาประวัติปรัชญาในฐานะการทาปรัชญา และมุ่งให้ความสนใจไปที่การทาปรัชญาแต่เพียงอย่างเดียว
อย่างไรก็ตาม กิเซล่า สไตรเกอร์ (Gisela Striker,1999: 15) เห็นว่า ดูเหมือนจะมีข้ออ้างที่แตกต่างกันสองข้อที่อยู่
เบื้องหลังทัศนะดังกล่าว ข้ออ้างแรกก็คือ สิ่งที่นักประวัติปรัชญาทานั้นไม่เป็นปรัชญา และข้ออ้างที่สองคือ นักปรัชญาร่วมสมัย
สามารถเรียนรู้เนื้อหาทางปรัชญาของเขาได้น้อยมากจากประวัติปรัชญา สไตรเกอร์ได้ให้คาอธิบายไว้ดังต่อไปนี้
ข้อแรก ถ้าหากว่า นักประวัติปรัชญามีหน้าที่ในการศึกษาและตีความความคิดทางปรัชญาในอดีต แล้วนักประวัติ
ปรัชญาเหล่านั้นจะเสนออะไรที่ทาให้ปรัชญานั้นมีความก้าวหน้ามากขึ้นกว่าเดิม
กล่าวคือ นักปรัชญาบางส่วนเห็นว่า นักประวัติปรัชญาทาหน้าที่รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า ตีความความคิดของนัก
ปรัชญาในอดีต ไม่ได้มีผลต่อการศึกษาปรัชญาในอนาคตแต่อย่างใด ไม่ได้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาหรือข้อถกเถียงปรัชญาใน
2

เธลีสแห่งไมเลตุส (Thales of Miletus: c. 624 – c. 546 BC) นักปรัชญาชาวกรีกและได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาปรัชญาตะวันตก
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ปัจจุบันแต่อย่างใด ยกตัวอย่าง ปัญหาเรื่องชีวิตที่ดีในทัศนะของอริสโตเติล (Aristotle)3 ต่อให้นักประวัติปรัชญาค้นคว้าได้
ละเอียดลึกซึ้งขนาดไหน ก็ไม่สามารถนามาใช้กับผู้คนในยุคปัจจุบันได้ เพราะสภาพแวดล้อมทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
สิ้นเชิง แต่สไตรเกอร์เห็นแย้งว่า นักประวัติปรัชญากาลังทาปรัชญา (doing philosophy) เช่นเดียวกันกับนักปรัชญา ไม่ว่าจะ
เป็นความพยายามในการทาความเข้าใจข้อถกเถียงและทดษฎี ต่าง ๆ ของนักปรัชญาในอดีต เขาเห็นว่าวิธีหนึ่งที่ใช้โต้แย้ง
ความคิดดังกล่าวนี้ก็คือ การกล่าวว่า เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะมันเป็นเรื่องของรสนิยม (matter of taste) คือนักประวัติปรัชญา
ชอบที่จะศึกษาความคิดของฮิวม์ (David Hume)4 มากกว่าที่จะศึกษาประเด็นล่าสุดในวารสารปรัชญา หรือนักประวัติปรัชญา
ชอบที่จะศึกษาจริยศาสตร์ของอริสโตเติลมากกว่าที่จะศึกษาทดษฎีจริยศาสตร์ล่าสุดของแนวคิดแบบเน้นผลการกระทา
(consequentialists) หรือแบบกรณียธรรม (deontologists) (Striker, 1999: 16)
เราอาจแย้งคาตอบนี้ว่า การตอบเช่นนี้ไม่ได้ทาให้ความแตกต่างระหว่างหน้าที่ของนักประวัติปรัชญากับนักปรัชญา
หายไป เพราะก็มีการแบ่งหน้าที่ระหว่างนักประวัติปรัชญากับนักปรัชญาอยู่นั่นเอง กล่าวคืออย่างน้อยมีงานที่นักปรัชญากับนัก
ประวัติปรัชญาทาไม่เหมือนกัน กล่าวให้ถึงที่สุด นักประวัติปรัชญามีงานบางอย่างที่ไม่เป็นปรัชญา คาตอบเช่นนี้จึงไม่น่า
ยอมรับได้
ส่วนข้อสอง การตีความเชิงประวัตินั้นมีคุณูปการใดบ้างต่อการถกเถียงทางปรัชญาในปัจจุบัน สไตรเกอร์เห็นว่า
การตีความเชิงประวัติมีคุณูปการต่อการถกเถียงทางปรัชญาในปัจจุบันก็คือการเก็บหรือศึกษาความคิดของนักปรัชญาในอดีตที่
เป็นแหล่งข้อมูลซึ่งอาจจะสูญหายหรือไม่สามารถเข้าถึงได้ เขาเห็นว่า มันเป็นหน้าที่ของการตีความเชิงประวัติที่จะต้องอ่าน
อย่างละเอียดให้กระจ่างชัดว่าคาถามที่แท้จริงคืออะไร หรือการอ้างเหตุผลใช้ได้หรือไม่ในรูปของภาษาร่วมส มัย นักปรัชญา
อาจจะคิดว่าข้อถกเถียงของนักประวัติปรัชญาน่าเบื่อหรือไม่น่าสนใจ แต่ที่จริงแล้วข้อถกเถียงเกี่ยวกับการตีความความคิดของ
นักปรัชญานั้นก็น่าตื่นตาตื่นใจพอๆ กับสิ่งที่นักปรัชญาร่วมสมัยทาอยู่นั่นเอง (Striker, 1999: 17) สมมติฐานที่ว่าเราเรียนรู้ได้
น้อยมากจากประวัติปรัชญาจึงไม่จริง เหตุที่คิดเช่นนั้นก็เป็นเพราะการไปคิดว่า ในท้ายที่สุดปรัชญาจะไปถึงเส้นทางที่แน่นอน
แบบวิทยาศาสตร์หรือคิดว่าเราจะมีวิธีคิดที่ถูกต้องเพียงหนึ่งเดียวเกี่ยวกับคาถามทางปรัชญา บางคนอาจจะคิดว่าประวัติ
ปรัชญาได้ถูกค้นคว้ามาสาเร็จแล้วในอดี ต แต่จริงๆ แล้ว เปล่าเลย ประวัติปรัชญามีความก้าวหน้าอย่างมากมายมามากกว่า
2000 ปี แต่ความก้าวหน้าของปรัชญาไม่ใช่การความก้าวหน้าแบบสะสมพอกพูนความรู้ แต่เป็นความก้าวหน้าในแง่ของการ
การยอมรับข้อผิ ดพลาด การกลั่นกรองมโนทั ศน์หรือคาศัพท์ เฉพาะต่าง ๆ และการสร้างทดษฎี หรือคาอธิบายทางเลือ ก
ความก้าวหน้าเหล่านี้เกิดขึ้นก็เนื่องมาจากการพัฒนาของศาสตร์สาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ (Striker, 1999: 18)
ส่วนป๊อปกิ้น (Popkin, 1985: 629) เห็นว่า ข้อมูลใหม่จากการค้นคว้าทางประวัติปรัชญานั้นช่วยเสริมความเข้าใจ
ความคิดหรืองานเขียนของนักปรัชญาให้มากขึ้น นอกจากนี้เขาอธิบายว่าข้อถกเถียงเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะความแตกต่างระหว่าง
การทาปรัชญาและประวัติปรัชญาเอง เพราะเรามักจะคิดว่า การทาปรัชญานั้นมีลักษณะ “อประวัติศาสตร์” (ahistorical)
หรือไม่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ แต่กิจกรรมของประวัติปรัชญานั้ นมีลักษณะเชิงประวัติศาสตร์ (historical) โดยเขาได้ยก
ความเห็นของ สปิโนซ่า (Spinoza)5 ที่อธิบายความกระจ่างเรื่องนี้ไว้ด้วยการยกตัวอย่างหนังสือมา 2 เล่ม เล่มแรกคือ คัมภีร์
ไบเบิล (Bible) เล่มที่สองคือ หนังสือชื่อ Elements ของยูคลิด (Euclid) เขาอธิบายเพิ่มเติมว่า คัมภีร์ไบเบิล นั้นจะต้องศึกษา
ในฐานะที่เป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ แต่หนังสือ Elements ของยูคลิดนั้นทุกคนสามารถเข้าใจได้อย่างง่าย นั่นหมายความ
ว่า สปิโนซ่าเห็นว่า หนังสือเล่มดังกล่าวของยูคลิดนั้นไม่ต้องอาศัยการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์แต่อย่ างใด หรือกล่าวอีกอย่างก็
คือ สามารถศึกษาตัวเนื้อหาของหนังสือเล่มนั้นได้ทันที ไม่ต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับบริบทแวดล้อมของหนังสือเล่มนั้นแต่
อย่างใด ถ้าเทียบกับปรัชญาก็คือการทาปรัชญา หรือ doing philosophy นั่นเอง

3

อริสโตเติล (Aristotle: 384 – 322 B.C.) นักปรัชญาชาวกรีก
เดวิด ฮูม (David Hume: 1711 – 1776) นักปรัชญาชาวสก๊อต
5
บารุค สปิโนซ่า (Baruch Spinoza: 1632-1677) นักปรัชญาชาวดัทช์
4
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นักปรัชญาบางคนเห็นว่าปรัชญามีลักษณะบางอย่างที่คล้ายกับวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะไม่ค่อยให้ความสาคัญกับ
ศึกษาพัฒนาการเชิงประวัติศาสตร์ สาหรับนักปรัชญาที่ว่านี้เห็นว่า ปรัชญาเป็นวิธีการพิจารณาตอบปัญหาหรือประเด็น ต่าง ๆ
ที่เป็นนิรันดร์ มันจึงอยู่เหนือหรือข้ามพ้นสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ของความคิด เพราะการทีน่ ักปรัชญาบางคนเห็นว่า ประวัติปรัชญา
จะเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้เราไปสู่ความรู้ที่ยิ่งใหญ่ขึ้น เข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นผลมาจากการประสบ
ความสาเร็จทางปรัชญาที่มีมาก่อนหน้านี้ แต่นักปรัชญากลุ่มที่ไม่เห็นความสาคัญของการศึกษาประวัติปรัชญาก็จะโต้แย้งว่า
ในลักษณะเดียวกันนี้ เมื่อเทียบกับวิทยาศาสตร์ ประวัติของวิทยาศาสตร์นั้นมีความสาคัญน้อยกว่าสถานะของความรู้ปัจจุบัน
เช่นทุกวันนี้นักฟิสิกส์ก็ไม่มีใครไปศึกษาทดษฎีการเคลื่อนที่ของอริสโตเติลแล้ว แต่ก็จะให้ความสาคัญกับทดษฎีในปัจจุบัน
มากกว่า ปรัชญาก็เช่นเดียวกัน ถ้าเราสนใจปัญหาปฏิสัมพันธ์ระหว่างจิตกับกาย ก็ลงไปสู่ข้อถกเถียงในปัจจุบันได้เลย ไม่ว่าจะ
เป็นกระบวนการทางานของสมองหรือระบบประสาท ดังนั้นประวัติปรัชญาก็น่าจะมีสถานะด้อยกว่าพัฒนาการของปรัชญา
ร่วมสมัย
อย่างไรก็ตามจากความเห็นข้างต้น คงมีความเข้าใจผิดบางอย่างว่างานหนังสือของยูคลิดนั้นไม่จาเป็นต้องศึกษาใน
เชิงประวัติศาสตร์ เพราะการศึกษาถึงพัฒนาการของการใช้คาจาพวก ‘สัจพจน์’ (Axiom) และข้อจากัดต่าง ๆ ของคณิตศาสตร์
แบบยูคลิด ก็จะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการช่วยให้ทาความเข้าใจหนังสือ Elements ของยูคลิดได้เป็นอย่างดี ทั้งยังช่วยให้
เข้าใจว่าทาไมเรขาคณิตของกรีกนั้นไม่รวมเนื้อหาไปถึงเรขาคณิตนอกแบบยูคลิด (non-Euclidean geometry) (Popkin,
1985) นอกจากนี้ตัวงานเขียนทางปรัชญาในอดีตนั้นนักปรัชญาแต่ละยุคแต่ละสมัยเขียนขึ้นต่างบริบท ต่างเวลา ล้วนเป็นไป
ไม่ได้เลยที่เราจะไม่ศึกษาประวัติปรัชญา แต่การศึกษาประวัติปรัชญาก็ไม่ได้เหมือนกับการศึกษาประวัติศาสตร์แบบทั่วไป
เพราะการศึกษาประวัติปรัชญาจะได้มาก็โดยผ่านการตีความ ถกเถียง โต้แย้ง หลักฐานต่าง ๆ หรือการทาให้ความคิดกระจ่าง
ชัด (clarification) ซึ่งนี่ก็คือกระบวนการทาปรัชญานั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น มโนทัศน์เรื่อง “มนุษย์” ในสมัยกรีก ก็จะหมายถึง
ผู้ชาย ไม่รวมถึงผู้หญิง ฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจมโนทัศน์เรื่อง “มนุษย์” ในสมัยกรีก เราก็จะไม่อาจถกเถียงกันต่อไปได้ว่าทาไม
ผู้หญิงถึงไม่มีสิทธิ มีเสียงในทางการเมือง เพราะกรีกไม่นับรวมผู้หญิงเป็นมนุษย์หรือพลเมืองตั้งแต่ตอนต้น ฉะนั้นการศึกษา
ประวัติปรัชญาจึงเป็นกระบวนการการทาปรัชญาไปในตัวอยู่แล้ว
(2) การทาปรัชญาผ่านประวัติปรัชญา
นักปรัชญาที่มีความเห็นว่าเราต้องให้ความสนใจประวัติปรัชญา เพราะประวัติปรัชญามีคุณค่าในการศึกษาปรั ชญา
กระบวนการคิดปรัชญาหรือการทาปรัชญา บอริส เฮนนิก (Hennig, 2006) ให้เหตุผลไว้อยู่สองข้อที่เราควรศึกษาวิชาประวัติ
ปรัชญา อย่างแรกคือ ผลลัพธ์ของปรัชญาไม่สามารถแยกออกจากพัฒนาการ (ที่นามาสู่ผลลัพธ์นั้น ๆ) ของมันได้ เพราะปรัชญา
นั้นมันผลิตซ้า (reproduce) ตัวมันเอง ในแง่นี้ปรัชญาคล้ายกับรูปแบบหนึ่งของชีวิต (a form of life) เหตุผลข้อที่สองคือ
สิ่งที่ปรัชญาศึกษา (object of philosophy) ก็คือตัวปรัชญาเอง เพราะทุกสาขาของความรู้ควรจะให้ความสนใจในประวัติของ
สิ่งที่ความรู้นั้น ๆ ศึกษา นักปรัชญาก็ต้องสนใจในประวัติปรัชญา ผลที่ตามมาก็คือปรัชญาอาจจะมีประโยชน์ แต่ไม่มีเป้าหมาย
สองก็ คื อ ประวั ติ ป รั ชญาจะแค่ สั ม พั น ธ์ ส อดคล้ อ งกั น เท่ า นั้ น ตราบใดที่ มั น ยั ง เป็ น พั ฒ นาการทางปรั ชญาซึ่ งจะน าไปสู่
ปรัชญาอื่น ๆ ต่อไป (further philosophy) ส่วนปรัชญาที่ตายหรือไม่เป็นที่ยอมรับก็จะหายไป เป้าหมายของปรัชญาก็คือ
ปรัชญาอื่นที่มากยิ่งขึ้นไป (Hennig, 2006: 1)
เคนเนธ แอล ชมิทซ์ (Schmitz, 1988: 674) ให้ความเห็นไว้อย่างน่าสนใจว่า เขาเห็นว่า ประวัติปรัชญา นั้นไม่ใช่แค่
การศึกษาสานักคิดต่าง ๆ แค่นั้น แต่ประวัติปรัชญายังดาเนินไปอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง เขายังเห็นว่า ประวัติปรัชญานั้น
แตกต่างจาก ประวัติศาสตร์ความคิด (History of Ideas) เพราะเขาคิดว่าประวัติปรัชญานั้นเริ่มต้นจากฐานที่เป็นรูปธรรม
มากกว่า และส่วนประกอบต่าง ๆ ไม่ใช่เพียงแค่ข้อเท็จจริงหรือความคิดเท่านั้นแต่มันเป็นตัวบุคคล ความคิดไม่ได้ดารงอยู่เป็น
อิสระจากชีวิตของมนุษย์เอง แต่ยังประกอบขึ้นจากความคิดส่วนตัวของนักปรัชญาและแผ่กระจายไปด้วยพลังงานของความคิด
และบุคคลิกภาพของเขาเอง ประวัติปรัชญายังดาเนินไปโดยไม่จาเป็นที่จะต้องไปสู่ข้อสรุปที่สอดคล้องกับหลักทางตรรกะเท่านั้น
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และก็ขึ้นอยู่กับการวิพากษ์วิจารณ์โดยหลักการทางตรรกะด้วยเช่นกัน นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทาไมปรัชญาคือชีวิต ๆ หนึ่ง และ
เป็นเหตุผลที่ว่าทาไมปรัชญาถึงมีประวัติศาสตร์ของมันเองและไม่ใช่เพียงแต่ตรรกวิทยารูปแบบอย่างง่าย ๆ เท่านั้น จะเห็นได้ว่า
ความเห็นของนักปรัชญาหลายคนข้างต้นแสดงให้เราเห็นถึงลักษณะของประวัติปรัชญาที่ไม่ใช่เพียงแค่การรวบรวมความคิดใน
อดีตเท่านั้น แต่ประวัติปรัชญาดูราวกับมีชีวิตของมันเองและเรียกร้องให้นักปรัชญาทาปรัชญาผ่านประวัติปรัชญาด้วยซ้า
นอกจากนี้ ยั งมี คนคิ ดว่ า ประวั ติ ปรัชญาเป็นวิ ธี ก ารหนึ่ งของการคิ ดเกี่ ยวกั บปรั ชญา นั่ นก็ คื อการใช้ มุ มมองทาง
ประวัติศาสตร์ (historical perspective) ที่มีต่อสาขาวิชานั้น ๆ และให้ความสาคัญไม่เพียงแต่พัฒนาการเชิงเวลา (chronological
development) แต่ยังให้ความสาคัญกับความพยายามของนักปรัชญาที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะต่าง ๆ อันเป็นผลกระทบที่เกิดจาก
สิ่งแวดล้อมทางสังคม-ประวัติศาสตร์ (socio-historical circumstances) (Clarke, 2002: 1) เหตุที่ปรัชญาจาเป็นต้องมี
ประวัติศาสตร์ก็ด้วยเหตุผลง่ายๆ คือ ทัศนะทางปรัชญาเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น ความเป็นจริง ความรู้ ความหมาย
ฯลฯ ทัศนะที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ในปัจจุบันไม่ได้เหมือนกันกับทัศนะที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เมื่อหลายศตวรรษก่อน กล่าวอีกนัย
หนึ่ง ทดษฎีมีความเปลี่ยนแปลงผ่านช่วงเวลา มโนทัศน์ต่าง ๆ ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโต้แย้งไม่ได้ แต่มันมี
การเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ตลอดเวลาซึ่งเปิดโอกาสให้ถกเถียงกันได้เสมอ ด้วยเหตุนี้นักประวัติปรัชญาจึงพยายามที่จะสืบค้น
ความเปลี่ยนแปลงความคิดและกระบวนการต่าง ๆ ที่ความคิดหนึ่งมีอิทธิพลเหนืออีกความคิดหนึ่ง วิชาประวัติปรัชญาจึงเป็น
พลวัตมากว่าสถิตแน่นิ่งตายตัวแบบที่หลายคนคิด อันจะเป็นส่วนช่วยเสริมให้การทาปรัชญามีความรัดกุมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ดูเหมือนว่าความสั มพันธ์ ระหว่ างการทาปรัชญากับประวัติปรัชญาไม่ได้แตกต่างกันสุ ดขั้วอย่างที่ เราอ้ างตอนต้นบทความ
ตรงกันข้ามกลับเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมซึ่งกันและกัน กล่าวคือการทาปรัชญาช่วยให้ประวัติปรัชญามีชีวิตหรือสร้างเนื้อหาของตัวเอง
ขึ้นมา ส่วนประวัติปรัชญาก็ช่วยเสริมความชัดเจนให้กับการทาปรัชญามากยิ่งขึ้นนั่นเอง
(3) การทาปรัชญาควรนาไปสู่คุณค่าทางปรัชญา
อย่างไรก็ตามมีนักปรัชญาอีกคนที่คิดว่า แม้ประวัติปรัชญาจะมีคุณค่าต่าง ๆ มากมาย แต่ทว่าไม่มีคุณค่าทางปรัชญา
(philosophical value) ก็ไม่ใช่ปรัชญาหรือประวัติปรัชญาที่แท้ การกล่าวเช่นนี้จึงดูเหมือนเป็นการเสนอเกณฑ์เพิ่มขึ้นมาใน
ความสัมพันธ์ระหว่างการทาปรัชญาผ่านประวัติปรัชญา กล่าวคือ การทาปรัชญาแต่เพียงอย่างเดียวผ่านเนื้อหาประวัติป รัชญา
นั้นดูเหมือนจะไม่ได้ทาให้กิจกรรมทางปรัชญาต่างจากการคิดแบบทั่วไป ซึ่งเอิร์นสต์ มอร์ติซ มานาสส์ ( Ernst Mortiz
Manasse) เห็นว่า ประวัติปรัชญาอาจจะมีคุณค่าในด้านต่าง ๆ หลากหลาย เช่น คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์เมื่อนักเขียนที่มี
พรสวรรค์ได้แสดงให้เห็นถึงกระแสธารทั้งหมดของพัฒนาการความคิดทางปรัชญา หรือคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ (แบบที่
สไตรเกอร์และคลาร์กเสนอ) คือช่วยให้นักประวัติปรัชญาเข้าใจภูมิหลังทางภูมิปัญญาของเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ต่าง ๆ แต่
เขาเห็นว่าควรพักคุณค่าเหล่านี้ไว้ก่อน เพราะสิ่งที่เขาสนใจคือคุณค่ าทางปรัชญา กล่าวคืออย่างน้อยที่สุดประวัติปรัชญาจะมี
ประโยชน์เพราะมีคุณค่าทางปรัชญา (Manasse, 1952: 538) และงานเขียนประวัติปรัชญาที่จะมีคุณค่าทางปรัชญานั้น
มานาสส์เห็นว่าจะต้องมีลักษณะดังนี้
1) งานเขียนทางประวัติปรัชญาจะมีคณ
ุ ค่าทางปรัชญา ถ้าหากมันเป็นภาพรวมของปรัชญา (an integral part of
philosophy)
มานาสส์เริ่มต้นด้วยการไปดูงานเขียนประวัติปรัชญาที่เก่าที่สุดเท่าที่เราจะสืบค้นย้อนไปได้ คือใน คศ.3 มีหนังสือชุด
10 เล่มที่ใช้ชื่อว่า “Lives and Opinion of those who have distinguished themselves in Philosophy,” ของ ไดโอจีนีส
แลร์ทิอุส (Diogenes Laertius) แต่มานาสส์เห็นว่าไดโอจีนีสเป็นเพียง ‘ผู้รวบรวมทัศนะของนักปรัชญา’ (doxographer) เท่านั้น
กล่าวคือ ‘ผู้รวบรวมทัศนะของนักปรัชญา’ จะเป็นผู้นาเสนอความเห็นของนักปรัชญา ซึ่งมานาสส์เห็นว่าเราต้องขอบคุณ ‘ผู้รวบรวม
ทัศนะของนักปรัชญา’ เพราะถ้าไม่มีพวกเขาเหล่านี้ เราก็คงไม่มีข้อมูลที่เขาเก็บรักษาไว้ นั่นคือเป็นไปไม่ได้เลยที่เราเรียนรู้ถึง
ปรัชญากรีก งานเขียนของ ‘ผู้รวบรวมทัศนะของนักปรัชญา’ ก็จะอยู่ในรูปแบบที่ว่า ‘เพลโตสอนเอาไว้ว่า...’ และ ‘อริสโตเติล
สอนว่า...’ นั่นคือการแสดงว่ามันมีความเป็นไปได้หลากหลายที่จะตอบคาถามทางปรัชญา (Manasse, 1952): 538 แต่มานาสส์
- ประวัติศาสตร์และปรัชญา -
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เห็นว่า ‘ผู้รวบรวมทัศนะของนักปรัชญา’ นั้นเป็นเพียง ‘ผู้รักในความคิดเห็น’ (lover of opinions) มากกว่าที่จะเป็น ‘ผู้รัก
ในปัญญา’ (lover of wisdom) ดังที่เขากล่าวไว้ว่า (Manasse, 1952: 539)
“ผู้รวบรวมทัศนะของนักปรัชญา อาจจะเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าในตัวเอง
อาจจะเป็นประโยชน์สาหรับนักปรัชญา ถ้าเขาใช้มันตามจุดประสงค์ของเขา
เอง แต่เนื่องจาก ผู้รวบรวมทัศนะของนักปรัชญา ไม่ได้พยายามที่จะสรุป
ความเห็นอันหลากหลายไปสู่ความรู้ใด ๆ เพราะมันไม่ได้มุ่งไปสู่ความจริง
แต่มันได้หยุดก่อนที่จะถึงความจริง และพอใจกับการสะท้อนความคิดที่
หลากหลายเพียงแค่นั้น ผู้รวบรวมทัศนะของนักปรัชญา จึงไม่มีส่วนร่วมกับ
ปรัชญา ในแง่นี้ ประวัติปรัชญาจะไม่มีคุณค่าทางปรัชญาถ้าหากมันปรากฏ
ในรูปแบบของ ผู้รวบรวมทัศนะของนักปรัชญา”
นั่นคือ งานเขียนทางประวัติปรัชญาจะมีคุณค่าทางปรัชญานั้น มานาสส์เห็นว่าจะต้องนาไปสู่ความรู้หรือความจริง
บางอย่าง ไม่ใช่เป็นแต่เพียงการรวบรวมความเห็นหรือทัศนะของนักปรัชญาเพียงอย่างเดียว ถ้าหากเป็นปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่า
งานรวบรวมทัศนะของนักปรัชญานั้นจะต้องมีบทวิเคราะห์หรือข้อเสนอทางปรัชญาอันเป็นภาพรวมทั้งหมดของความคิด ไม่ใช่
เป็นเพียงแค่การเรียบเรียงทัศนะของนักปรัชญาที่กระจัดกระจายไม่ได้เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ทัศนะทานองนี้ก็จะตรงกับโดนัลด์
ฟิลลิป แวรีน (Verene, 2008: 5) ที่กล่าวว่า
“ประวัติปรัชญาคือภาพรวมทั้งหมด (a whole) ไม่ใช่ภาพรวม
ทั้งหมดของความจริงเดียว (single truth) แต่เป็นภาพรวมทั้ง
หมดในความหมายของภาพรวมทั้งหมดเฉพาะช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่ง (a temporal totality) เป็นภาพรวมทั้งหมดของสิ่งที่เป็น
เคยเป็น และกาลังจะเป็น...”
ตรงนี้จะเห็นว่านักปรัชญากลุ่มนี้ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการผสมผสานระหว่างประวัติปรัชญากับการทาปรัชญา
มากขึ้นไปอีกขึ้น กล่าวคือ ไม่เพียงแต่เห็นว่าการทาปรัชญาผ่านประวัติปรัชญานั้นเป็นสิ่งที่ทาได้ แล้วยังเสนอเกณฑ์ขึ้นมาอีกว่า
การท าปรัชญาจะมีความหมายมากกว่า เดิม ก็คือ จะต้อ งมีสิ่ งที่เรี ยกว่า คุณค่ าทางปรัชญา นั่ นคือการน าเสนอความจริ ง
บางอย่างจากการทาปรัชญาผ่านประวัติปรัชญา ตัวอย่างเช่น การชี้ให้เห็นว่าข้อถกเถียงบางเรื่องว่าเป็นไปไม่ได้ ไม่ต้อง
เสียเวลากับการถกเถียงเรื่องนั้นแล้ว ซึ่งตรงนี้ก็จะตรงกับจิตวิญญาณของปรัชญาอย่างหนึ่งก็คือ การชี้ให้เห็นว่าถึงความเป็นไป
ได้หรือเป็นไปไม่ได้ของทางเลือกบางอย่างของมนุษย์ เราจะได้ไม่เสียเวลาหรือหลงทางไปสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
2) ประวัติปรัชญาที่มีคุณค่าทางปรัชญานั้นจะต้องเป็นความรู้ที่มีผลตามมา
มานาสส์ได้อ้างถึงความเห็นของนักปรัชญาหลายคน เช่น เบเนเด็ตโต้ โครเช่ (Benedetto Croce)6 ที่ถือว่าประวัติศาสตร์
เป็นความรู้ที่มีชีวิต (living knowledge) ซึ่งมานาสส์ถือว่าเป็นตัวอย่างอันยอดเยี่ยม กล่าวคือ มันเป็นความรู้ที่ทั้งกาหนดและ
ถูกกาหนดโดยวัฒนธรรมของปัจจุ บัน เพีย งแค่ วันที่แ ละชื่ อไม่ ได้ท าให้ เกิดประวั ติศาสตร์ แต่ เป็นความต่อเนื่องเชิงเวลา
(chronicles) ต่างหากที่ทาให้เกิดประวัติศาสตร์ วัตถุประสงค์ของประวัติศาสตร์คือการเลือกสรรและตีความข้อเท็ จจริงต่าง ๆ
มันเป็นงานแห่งจิตวิญญาณที่มีชีวิต ประวัติปรัชญาที่แท้จริงที่สุดก็คือนักคิดที่เป็นระบบคนสาคัญผู้ที่มีภารกิจถกเถียงกับ
นักปรัชญาในอดีตอย่างไม่รู้จักจบสิ้น (Manasse, 1952: 544) หรือ วิลเฮล์ม ดิลธาย (Wilhelm Dilthey)7 เห็นว่า ประวัติ
6

เบเนเด็ตโต้ โครเช่ (Benedetto Croce: 1866 – 1952) นักปรัชญาชาวอิตาลี

7

วิลเฮล์ม ดิลธาย (Wilhelm Dilthey: 1833-1911) นักจิตวิทยา นักสังคมวิทยา นักปรัชญาชาวเยอรมัน
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ปรัชญาเป็นประวัติศาสตร์ของการตีความโลกของแต่ละปัจเจกอันหลากหลาย ปรัชญาไม่ใช่คาสอนซึ่งสามารถแก้ปัญหาอันเป็น
นิรันดร์ได้มากหรือน้อย แต่เป็นความพยายามในการวิเคราะห์และจัดระบบประสบการณ์ที่มีต่อโลกของเราแต่ละคนที่มัน
เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ (Manasse, 1952: 544) มานาสส์ได้สรุปตอนท้ายว่า (Manasse, 1952: 548)
“ไม่มีนักประวัติศาสตร์คนไหนที่สามารถศึกษาประวัติปรัชญา
ทั้งหมดได้ด้วยสภาพความพร้อมระดับเดียวกัน ถึงกระนั้นก็
ตามเราแต่ละคนจะเข้าใกล้ความจริงมากที่สุดเมื่อเรามีความ
พร้อมที่จะแสดงตัวเองอย่างเต็มที่และเผชิญกับการเปลี่ยน
แปลงที่เป็นไปได้ ในขณะเดียวกันการเข้าใกล้ความจริงนี้
เองจะสร้างคุณค่าทางปรัชญาให้แก่ประวัติปรัชญา”
เราจะเห็นได้ว่าการทาปรัชญาผ่านการศึกษาประวัติปรัชญานั้นมีข้อเรียกร้องเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือ ความรู้ซึ่งเป็นผลที่
ตามมา อันมาจากการมองว่าประวัติปรัชญาเป็นบทสนทนาระหว่างอดีตกับปัจจุบัน หรือกล่าวอีกอย่างก็คือ ประวัติปรัชญา
เป็นการทาปรัชญาระหว่างอดีตกับปัจจุบันนั่นเอง
นอกจากนี้ สไตรเกอร์ (Striker, 1999: 18) เห็นว่าประวัติปรัชญามีคุณค่าที่ควรแก่การศึกษาก็คืองานของนักประวัติ
ปรัชญานั้นมีคุณูปการต่อตัวปรัชญาเอง ดังนี้
1) ประวัติปรัชญาจะช่วยเราให้หลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นซ้ากับอดีต
2) บางครั้งนักปรัชญาก็อาจจะสงสัยว่าคาถามร่วมสมัยทาไมถึงแปลกประหลาด ก็อาจจะใช้ประวัติปรัชญาไปย้อนดู
พัฒนาการของคาถามว่ามีที่ว่าที่ไปอย่างไรจนมาถึงปัจจุบัน
3) อาจจะมีความเป็นไปได้ในการค้นพบความแตกต่างของนักปรัชญาในอดีตและช่วยให้มุมมองหรือชี้ทางออกของ
ปัญหา เพราะบางครั้งเหตุผลบางอย่างอาจไม่ได้สนใจหรือเพิกเฉยในจารีตแบบร่วมสมัย
จะเห็นได้ว่า คุณูปการของวิชาประวัติปรัชญาที่มีต่อปรัชญาในทัศนะของสไตรเกอร์ทั้งสามข้อก็คือกระบวนการคิด
ปรัชญาหรือทาปรัชญานั่นเอง ข้อแรกช่วยให้เราไม่เข้าไปทาปรัชญาในประเด็นที่ซ้ากับในอดีต คือไม่ทาให้เสียเวลานั่นเอง ข้อ
สองคือการสารวจประเด็นถกเถียงทางปรัชญาที่เกี่ยวข้อง มีความเป็นไปได้ อื่น ๆ อีกหรือไม่ ข้อสาม ช่วยให้เกิดความกระจ่าง
ชัดทางมโนทัศน์ ต่าง ๆ ไม่ให้ ใช้คาหรือความคิดทางปรัชญาอย่างคลุมเครือหรือมีความหมายหลายนัย ซึ่งจะช่วยในการ
พิจารณาการลาดับเหตุผลของข้อถกเถียงต่าง ๆ ได้ สิ่งเหล่านี้ก็คือกระบวนการคิดปรัชญาหรือทาปรัชญานั่นเอง
(4) บทสรุป
จากที่กล่าวมาข้างต้น ก็คงจะเห็นแล้วว่า ประวัติปรัชญา นั้นต่างจากประวัติวิทยาศาสตร์พอสมควร เราจะเห็นว่า
ความคิดหรือทดษฎีท างวิทยาศาสตร์นั้น มีผิดหรือยกเลิกบางความคิดนั้นไป เช่ น ทดษฎีฟิสิกส์ของนิวตันเมื่อพบว่ามัน มี
ข้อบกพร่องหรือไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์บางอย่างได้ เราก็เปลี่ยนเป็นทดษฎีใหม่มาแทน เช่น ทดษฎี
ฟิสิกส์ของไอน์สไตน์ แต่ประวัติปรัชญาได้หาเป็นเช่นนั้นไม่ ถ้าหากให้เทียบเคียงกับประวัติของวิชาใดวิชาหนึ่ง ประวัติปรัชญาก็
คงจะใกล้เคียงกับประวัติศาสตร์ศิลปะมากกว่าประวัติวิทยาศาสตร์ เพราะถ้าเราสังเกตจะเห็นว่า แนวคิดหรื อสกุลทางศิลปะ
ไม่มีแนวคิดหรือสกุลใดที่ถือว่าถูกหรือผิด แต่เป็นช่วงเวลาของยุคสมัยที่แนวคิดทางศิลปะเกิดขึ้นหรือเป็นที่นิยมในช่วงเวลานั้น
ในปัจจุบันเราก็สามารถกลับไปศึกษาสนใจแนวคิดทางศิลปะยุคไหนก็ได้ตามความพึงพอใจของเรา ประวัติปรัชญาก็เช่นกัน เรา
สามารถย้อนกลับไปศึกษาแนวคิดหรือปรัชญาในอดีต ช่วงสมัยต่าง ๆ ได้เสมอ ตามแต่ที่เราสนใจหรือคิดว่ามันมีความสาคัญใน
การทาปรัชญาบางประเด็นปัญหาที่เราสนใจได้
จะเห็นได้ว่าวิชาประวัติปรัชญายังมีบทบาทและความสาคัญในการศึกษาปรัชญา กระบวนการคิดปรัชญา หรือการ
ทาปรัชญา เพราะอย่างน้อยที่สุดวิชาประวัติปรัชญาจะมาเป็นตัวเนื้อหาให้ปรัชญาศึกษาค้นคว้า นอกจากนี้ประวัติปรัชญาไม่ได้
- ประวัติศาสตร์และปรัชญา -

457

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8

เป็นเพียงแค่การรวบรวมทัศนะหรือความคิดของนักปรัชญาเท่านั้น แต่ยังเป็นการศึกษาถึงข้อถกเถียง สร้างความกระจ่างให้
มโนทั ศ น์ สร้ า งข้ อ โต้ แ ย้ ง ฯลฯ สิ่ งเหล่ า นี้ ท าให้ เ กิ ด กระบวนการคิ ด ปรั ชญาหรื อ การท าปรั ช ญาในวิ ช าประวั ติ ป รั ชญา
การเปรียบเทียบการศึกษาปรัชญากับวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์อาจจะไม่สามารถทาได้ หรือไม่สามารถประเมินด้วยเกณฑ์
เดียวกันได้ (incommensurable) เพราะสิ่งที่ศึกษา (object of study) ของแต่ละวิชาแตกต่างกัน วิทยาศาสตร์ศึกษาโลก
กายภาพหรือสิ่งธรรมชาติ คณิตศาสตร์ศึกษาความสัมพันธ์ของความคิดหรือมโนทัศน์ เช่น จานวน แต่สิ่งที่ปรัชญาศึกษานั้นก็
คือตัวปรัชญาเอง ฉะนั้นประวัติปรัชญาจึงมีบทบาทและคุณค่าในการศึกษาหรือทาปรัชญามาทุกยุคทุกสมัย
การทาปรัชญาผ่านประวัติปรัชญาจึงสร้างคุณค่ าให้กับตัววิชาปรัชญาเอง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเนื้อปรัชญาเพิ่ม
มากขึ้น เนื่องจากกระบวนการทาปรัชญาเป็นการผลิตซ้าตัวปรัชญาเอง นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความกระจ่างชัดให้มโน
ทัศน์ต่าง ๆ ระหว่างการถกเถียงโต้แย้งหาข้อยุติ ก็คือกระบวนการการทาปรัชญาไปในตัว และเมื่อทาปรัชญาผ่านประวัติ
ปรัชญาก็จะได้ความรู้อันเป็นผลลัพธ์ที่ตามมา ซึ่งเป็นบทสนทนาไม่รู้จบระหว่างอดีตกับปัจจุบัน เพื่อเสริมสร้างความใจต่อตัว
มนุษย์ของคนต่างยุคต่างสมัย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการหันกลับมาพิจารณาตัวเราในปัจจุบันได้อย่างดียิ่งขึ้น
เอกสารอ้างอิง
หนังสือ
Verene, Donald Phillip, (2008). The History of Philosophy: A Reader’s Guide. USA: Northwestern
University Press.
บทความในวารสาร
Schmitz, Kenneth L. (1988). The History of Philosophy as Actual Philosophy. The Journal of Philosophy,
85 (11), 673-674
Manasse, Ernst Mortiz. (1952). The Philosophical Value of the History of Philosophy.
Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 12, No.4. (June., 1952), 538-549
Popkin, Richard H. (1985). Philosophy and the History of Philosophy. The Journal of Philosophy, 82 (11),
625-632
Striker, Gisela. (1999). Why Study the History of Philosophy?. The Harvard Review of Philosophy, VII.
1999, 15-18
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
Clarke, Richard. (2002). The Historical Approach to Philosophy, Retrieved from
http://www.rlwclarke.net/Courses/LITS2002/20042005/01AHistoricalApproachtoPhilosophy.pdf
Hennig, Boris. (2006). Why History of Philosophy? Retrieved from
http://borishennig.de/texte/2009/historyofphilosophy.pdf

- ประวัติศาสตร์และปรัชญา -

458

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8

แนวทางการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์สายพันธุ์ข้าวในตาบลแหลมบัว อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
The Guidelines of Conservation to Indigenous Rice-Strain’s History in Laem Bua
Sub-district, Nakhon Chai Si’s District, Nakhon Pathom Province.
ธิติพงศ์ มีทอง12
บทคัดย่อ
บทความวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์สายพันธุ์ข้าวในตาบลแหลมบัว อาเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม โดยผู้วิจัยศึกษาความสัมพันธ์ในเชิงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่มีความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์สายพันธุ์ข้าวพื้นเมือง
โดยศึกษานับตั้งแต่เรื่องราวประวัติศาสตร์ข้าวที่มีความเป็นมายาวนานนับจากอดีตจวบจนถึงพัฒนาการการเพาะปลูกข้าวใน
พื้นที่ชุมชนแหลมบัว จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการปลูกข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองได้สร้างวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับข้าวใน
หลากหลายรูปแบบนับตั้งแต่สานวนสุภาษิต คติชนความคิดเกี่ยวกับข้าว รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้าวในชุมชนแหลมบัวที่
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทั้งนี้วัฒนธรรมของการเพาะปลูกข้าวยังนามาสู่รูปแบบพิธีกรรมข้าวในแหลมบัว
หลากหลายพิธีกรรมด้วยกันทั้งที่เป็นพิธีกรรมราษฏร์และพิธีกรรมหลวงซึ่งมีอิทธิพลต่อประเพณีพิธีกรรมข้าวของชาวนาใน
ตาบลแหลมบัวเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ผลของการศึกษายังนาไปสู่ข้อสรุปของแนวทางการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์สายพันธุ์
ของข้าวรวมถึงพิธีกรรมต่าง ๆ ในตาบลแหลมบัว อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางชุมชนต่อไป
คำสำคัญ: ชุมชนแหลมบัว สายพันธุ์ข้าวพื้นเมือง พิธีกรรมข้าว แนวทางการอนุรักษ์
Abstract
This article aimed to study the indigenous rice-strain’s history in Laem Bua sub-district, Nakhon
Chai Si’s district, Nakhon Pathom province. The researcher studied the relationship of local history relative
to the indigenous rice-strain’s history. The researcher still researched the history of rice in Laem Bua subdistrict where this community had own agricultural history in a long time. From this research showed that
the agriculture in Laem Bua sub-district initiated the culture concerning with the its cereal culture in many
ways including of cereal proverbs, folklores and the relation between rice in Laem Bua community that
dealt with its economics, society and culture respectively. The agricultural culture brought about the
cereal ritual practices in Laem Bua sub-district. The cereal rituals also divided into 2 types one was mass
ritual and the other was royal ritual, both rituals influenced to cereal traditional rituals in Laem Bua area.
Moreover, the result of this research caused finding the joint solutions on conservation to both indigenous
rice-strain’s history and cereal traditional rituals in Laem Bua sub-district, Nakhon Chai Si’s district, Nakhon
Pathom province with the objective to make permanently the sustainability.
Keywords: Laem Bua Society, Indigenous Rice-Strains, Cereal Traditional Rituals,
Guidelines of Conservation

1
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บทนา
บทความวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาของประวัติศาสตร์สายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในตาบลแหลมบัว อาเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐมซึ่งผู้วิจัยได้ลงพื้นที่สารวจรวมทั้งศึกษาในเอกสารควบคู่กัน จากการลงพื้นที่สารวจทาให้ทราบว่าในอาเภอนคร
ชัยศรี จังหวัดนครปฐมมีการเพาะปลูกข้าวพื้นเมืองอยู่เป็นจ านวนมากเมื่อหลายสิบปีก่อน แต่ในเวลาต่อมาเมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของโลกทาให้ชาวนาในพื้นที่แถบนี้หันไปเพาะปลูกข้าวของทางการมากขึ้น ทาให้พื้นที่ไร่น าของ
เกษตรกรจานวนมากที่เคยเพาะปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองค่อย ๆ หายสาบสูญลง อย่างไรก็ดี จากการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องทาให้
ทราบว่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองเป็นข้าวที่มีการเพาะปลูกมายาวนานและมีหลากหลายสายพันธุ์ ขณะเดียวกันข้าวดังกล่าวยังให้
คุณค่าทางอาหารสูงมาก บทความวิจัยเรื่องนี้จึงพยายามที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง
รวมทั้งวิธีการหาแนวทางการอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนสืบต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์สายพันธุ์ข้าวในตาบลแหลมบัว อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อศึกษาพิธีกรรมข้าวในตาบลแหลมบัว อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
3. เพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูสายพันธุ์ข้าวในตาบลแหลมบัว อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
วิธีดาเนินการ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีขั้นตอนดังนี้
1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยทาการศึกษาประวัติศาสตร์สายพันธุ์ข้าวดั้งเดิมในตาบลแหลมบัว อาเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม และแนวทางการอนุรักษ์และการฟื้นฟู ทั้งนี้ผู้วิจัยจะศึกษาสายพันธุ์ข้าวดั้งเดิมในตาบลแหลมบัวทั้งพัน ธุ์ข้าวที่
ยังมีการปลูกอยู่แต่ปลูกเป็นจานวนน้อยและพันธุ์ข้าวที่หายสาบสูญรวมตลอดถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัฒนธรรม
ประเพณี ความเชื่อตลอดจนพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวพื้นเมืองในตาบลแหลมบัว อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
2 ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนชาวเกษตรกรชุมชนแหลมบัวในตาบลแหลมบัว อาเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive selective)
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เกษตรกรผู้ปลูกพันธุ์ข้าวพื้นเมือง จานวน 3 คน, กลุ่มที่
2 ปราชญ์ชาวบ้าน จานวน 3 คน, กลุ่มที่ 3 เจ้าหน้าที่ภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาบลแหลมบัว จานวน 4คน
และกลุ่มที่ 4 นักวิชาการเกษตร 2 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประชุมกลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มที่ 1 อดีตเจ้าหน้าที่ภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตาบลแหลมบัว คือ อดีตกานัน อดีตผู้ใหญ่บ้าน จานวน 3 คน, กลุ่มที่ 2 ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกร จานวน 5 คน
และกลุ่มที่ 3 ครูสอนวิชาสังคมศึกษาที่สอนด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จานวน 2 คน
ผลการวิจัย
ผลจากการวิจัยนั้นพบว่าความเจริญก้าวในกระแสโลกาภิวัฒน์ซึ่งเป็นกระแสหลักจากภายนอกได้ก่อให้เกิดการ
ครอบงาทางมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในชุมชนแหลมบัว ตาบลแหลมบัว อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นับตั้งแต่
สมัยอดีต ขณะเดียวกันความเป็นอัตลักษณ์ในชุมชนก็ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหนุ่มสาวสมัยใหม่ที่มองไม่เห็นถึงคุณค่าของ
สายพันธุ์ข้าวในประวัติศาสตร์และความเป็นวัฒนธรรมของชุมชนแหลมบัวในอดีต ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยในด้านการศึกษา
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แนวทางการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์สายพันธุ์ข้าวในตาบลแหลมบัว อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยจา กการ
สัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมกลุ่มย่อยและการวิเคราะห์เชิงเอกสารเรื่องแนวทางการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์สายพันธุ์ข้าวใน
ตาบลแหลมบัว อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สามารถแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. ประวัติศาสตร์ข้าว: จุดเริ่มต้นของความเป็นมาของวัฒนธรรมการเพาะปลูกข้าวสู่การศึกษาพันธุ์ข้าวในพื้นที่
แหลมบัว
พันธุ์ข้าวที่มนุษย์เพาะปลูกพัฒนามาจากข้าวป่าซึ่งเป็นพืชในตระกูล Gramineae (พืชในวงหญ้า) และอยู่ในสกุล
Oryza ส่วนที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของข้าวประกอบด้วยราก ลาต้น และใบ รากข้าวเป็นระบบรากฝอยซึ่งกระจายอยู่ ในดิน
ระดับตื้นซึ่งรากนอกจากจะมีที่โคนต้นแล้ว ยังพบรากที่ข้อปล้องเหนือดินก็มีรากงอกออกมาด้วยเช่นเดียวกัน ส่วนลาต้นเป็น
โพรงมีข้อปล้อง ข้าวต้นเดิมที่เกิดจากเมล็ดต้นหนึ่งจะแตกกอออกหลายต้น และตรงข้อปล้องมีตาที่สามารถแตกเป็นต้นใหม่ได้
หากต้นเดิมล้มลง หรือรากข้อปล้องนั้นสามารถยึดดินได้ สาหรับใบข้าวช่วงแรกที่ติดกับต้นเป็นกาบห่อต้น ต่อจากนั้นจะเป็น
แผ่นใบยาว ทั้งนี้ลักษณะการขยายพันธุ์ จะประกอบด้วยรวงหรือช่อดอกซึ่งเจริญขึ้นจากยอดข้าว แผ่ออกเป็นก้านสาหรับออก
รวง ขณะที่ข้าวที่ปลูกในเอเชียวิวัฒนาการมาจากข้าวป่าซึ่งมีถิ่น กาเนิดอยู่ที่บริเวณอนุทวีปอินเดีย ประเทศบังคลาเทศ และ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งปลูกกันอย่างแพร่หลายตั้งแต่อินเดีย บังคลาเทศ ตลอดจนบริเวณดินแดนสามเหลี่ยมระหว่างพม่า
ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ โดยแบ่งออกอีกเป็น 3 สายพันธุ์หลัก คือ หนึ่งสายพันธุ์ซินิกา (Sinica) หรือจาโปนิ
กา (Japonica) สองข้าวพันธุ์อินดิกา (Indica) และสามข้าวพันธุ์ชวานิกา (Javanica)
1.1 คติชนเรื่องข้าวในสังคมไทย: พลวัตความเชื่อเรื่องข้าวสู่ชุมชนแหลมบัว อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
คติความเชื่อที่สาคัญเกี่ยวกับข้าวที่ปรากฏทั่วทุกภูมิภาคในสังคมไทย รวมทั้งชาวนาในพื้นที่ตาบลแหลมบัว
อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมมีการกล่าวถึงเรื่องพระแม่โพสพ ทั้งนี้คนทั่วไปอาจเคยได้ยินกันว่าอย่ากินข้าวเหลือเพราะ
พระแม่โพสพจะร้องไห้ หรืออย่าเหยียบเมล็ดข้าวที่ตกอยู่ลงบนพื้นเพราะพระแม่โพสพจะโกรธ แต่หากพลาดพลั้งเท้าเหยียบลง
บนเมล็ดข้าวแล้วก็ให้ขอขมาต่อพระแม่โพสพ ความเชื่อดังกล่าวนี้ทาให้ชื่อของพระแม่โพสพฝังแน่นอยูในความคิดของชาวนา
รวมทั้งประชาชนชาวไทยมายาวนาน แต่ครั้งนั้นว่าพระแม่โพสพนั้นเป็นเทวดาผู้ทรงรั กษาคุ้มครองข้าว และมีพระคุณต่อ
ราษฎรเพราะให้ข้าวกิน ด้วยเหตุนี้คนไทยจึงบริโภคข้าวด้วยความรู้สึกระลึกถึงบุญคุณและประโยชน์อย่างคุ้มค่า เช่น เมื่อทา
ข้าวหกไม่ว่าจะเป็นข้าวสุกหรือข้าวสารก็จะต้องใช้มือเก็บเมล็ดข้าวทีละเม็ดจะไม่ใช้ไม้กวาดเป็นอันขาดเพราะถือว่าข้า วเป็น
ของสูง ผู้ใหญ่จะสอนเด็กให้กราบพระแม่โพสพเพื่อระลึกถึงพระคุณที่ทาให้มีข้าวรับประทาน ก่อนลงมือรับประทานและ
รับประทานเสร็จแล้ว
1.2 มิติทางประวัติศาสตร์ข้าวในจังหวัดนครปฐม: การศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมข้าวของนครชัยศรี
ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในกลุ่มภาษาตระกูลไท-ลาวนั้นบริโภคข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักไม่ต่ากว่า 3,000
ปีมาแล้ว อาทิ ชาวไทอาหมในแคว้นอัสสัมของอินเดีย ชาวลื้อในแคว้นสิบสองปันนาของจีน ชาวไทในเวียดนาม รวมทั้งชาวจ้วง
ในจีนซึ่งกลุ่มคนต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนใช้ภาษาไทในการสื่อสารด้วยกันทั้งสิ้น อย่างไรก็ดี กลุ่มคนเหล่านี้ทานาข้าวเหนียวซึ่งปลูกไว้
เพื่ อ ใช้ ใ นการบริ โ ภครวมทั้ งไว้ เ ลี้ ย งผี บ รรพบุ รุ ษ ด้ ว ยเช่ น กั น ในเวลาต่ อ มาวั ฒ นธรรมการบริ โ ภคข้ า วของคนไทยเริ่ ม
เปลี่ยนแปลงไปสู่วัฒนธรรมการบริโภคข้ าวเจ้าในสมั ยต่อมา ทั้งนี้ก ารปลูกข้ าวเจ้าเริ่มเป็นที่ นิยมเมื่อมีการติดต่อค้าขาย
แลกเปลี่ยนกับวัฒนธรรมของอินเดียเมื่อราว พ.ศ.1000 โดยเริ่มปลูกที่ภาคใต้ก่อนขยายสู่พื้นที่ภาคกลาง หลังจาก พ.ศ. 1900
การปลูกข้าวเหนียวเริ่มลดลงตามลาดับ แต่มีการปลูกข้าวเจ้าขึ้นมาทดแทนมากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณที่ภาคกลางในช่วงสมัย
การสร้างบ้านแปลงเมืองสมัยอาณาจักรอยุธยาและราวหลัง พ.ศ. 2200 เป็นต้นมา ภาคกลางเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวเจ้ามาก
ที่สุดซึ่งในตาบลแหลมบัว อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมก็เช่นเดียวกัน ส่วนข้าวเหนียวยังคงปลูกกันเฉพาะภาคเหนือและ
ภาคอีสานเท่านั้น แม้คนในภาคกลางจะหันมาบริโภคข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักและเริ่มทานาข้าวเจ้าอย่างกว้างขวางก็ตาม
สาหรับประเทศไทย ชีวิตของคนไทยมีความผูกพันกับข้าวนับตั้งแต่โบราณกาลมาแล้ว เนื่องจากข้าวเป็นอาหาร
หลักในการดารงชีพ คนไทยจึงมีชีวิตอยู่ถึงทุกวันนี้ก็เพราะข้าว ดังนั้น คนไทยจึงให้ ความสาคัญกับข้าวมาก ดังจะเห็นได้จาก
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การตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนหรือแม้แต่การเลือกทาเลที่ตั้งเมืองหลวงของไทยในอดีตเป็นต้น บรรพบุรุษไทยจะต้องเลือกทาเล
บริเวณที่เป็นที่ราบลุ่มซึ่งสามารถทานาปลูกข้าวได้ดีเพื่อที่จะมีข้าวไว้เลี้ยงครอบครัวหรือเลี้ยงพลเมืองของอาณาจักรได้อย่าง
พอเพียง ในศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามคาแหงมหาราชได้กล่าวถึงเมืองสุโขทัยซึ่งเป็นราชธานีแห่งแรกว่า “เมืองสุโขทัย
นี้ดี ในน้ามีปลาในนามีข้าว" แม้แต่การขยายเมืองหลวงครั้งหลังสุดคือในสมัยอาณาจักรกรุงธนบุรี และต่อมาได้ย้ายราชธานีมา
ตั้งอยู่ที่ฝั่งกรุงเทพมหานคร เหตุผลหนึ่งที่สาคัญคือ ถ้าพม่ายกทัพมาล้อมพระนคร ไทยก็ยังมีข้าวที่ยังเลี้ยงพลเมืองได้อย่าง
เพียงพอโดยไม่ต้องหวาดกลัวต่อการล้อมกรุงของข้าศึก นอกจากนี้คนไทยยังเรียกชาวนาว่า "เป็นกระดูกสันหลังของชาติ"
เป็นผู้ประกอบอาชีพหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน เพื่อให้ได้ข้าวมาเลี้ยงชีวิตคนไทยทั้งแผ่นดิน ด้วยเหตุนี้ ข้าวจึงมีบทบาทและมีอิทธิพล
ต่อวิถีชีวิตของคนไทยนับแต่การปลูกข้าว อีกทั้งเป็นธรรมเนียมที่มีมาแต่โบราณว่า ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินจะต้องลงมือทานาด้วย
ตัวเองเพื่อเป็นตัวอย่างแก่อาณาประชาราษฎร์ ดังเช่น พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญซึ่งยังมีอยู่ตราบจนปัจจุบัน
1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างข้าวกับมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในชุมชนแหลมบัว
ข้าวกลายเป็ นพื ชเศรษฐกิจ ที่ส าคั ญที่ สุด ในประเทศไทยมาตั้งแต่ อดี ตจวบจนปัจ จุบั น รวมถึ งชาวนาผู้ท า
การเกษตรในพื้นที่ของตาบลแหลมบัว อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมที่ครัวเรือนส่วนใหญ่ล้วนประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เป็นหลัก ในขณะเดียวกันคนไทยส่วนใหญ่ก็อาศัยรายได้จากข้าวมาเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายในครัวเรือน ครอบครัวใดได้ข้าว
มากก็ถือว่ามีฐานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคง ความมั่นคงที่เกิดจากการค้าขายข้าวนี้ยังส่งผลถึงระดับรัฐบาลโดยรัฐอาศัยรายได้หลัก
จากข้าวมาใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ และในบางครั้งก็ใช้ข้าวแลกเปลี่ยนกับสินค้าอื่น ๆ โดยตรงจากประเทศ
ต่าง ๆ ทั่วโลกเช่นกัน ปัจจุบันข้าวได้กลายเป็ นพืชเศรษฐกิจที่มีเงื่อนไขในทางการเมืองซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดความมั่นคงของ
ประเทศได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ข้าวยังเป็นเสาหลักค้าวัฒนธรรมไทยให้เกิดขึ้น ตั้งอยู่และมีวิวัฒนาการสืบเนื่องกันมา ปัจจุบัน
กล่ า วได้ ว่ าเรื่ อ งราวที่เ กี่ ย วกั บ ข้ าวและการทานาเป็ น เรื่อ งราวที่ ผู ก พั น กั บวิ ถี ชีวิต คนไทยมานานกว่ า เรื่อ งราวด้ า นอื่ น ๆ
เช่นเดียวกับกสิกรในตาบลแหลมบัวที่มีวิถีผูกพันกับการทานาข้าวมาเป็นเวลายาวนานจนกลายเป็นพื้นฐานสาคัญในการสร้าง
แบบแผนพดติกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ในสังคมแหลมบัวอีกด้วย
1.4 ประวัติศาสตร์พัฒนาการการปลูกข้าวในพื้นที่นครชัยศรี
ปัจจุบันพดติกรรมของมนุษย์ในการทาไร่เลื่อนลอย การทานาหว่าน และการทานาดายังคงมีให้เห็นอยู่ แต่ดู
เหมือนว่าวิวัฒนาการของพดติกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวกับการเพิ่มกาลังการผลิตข้าวกาลังถูกกาหนดไว้กับสภาพปัจจุบัน
โดยเฉพาะกระแสของการบริโภคนิยมโลก ทาให้มนุษย์ได้พัฒนาการเพาะปลูกข้าวนับตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบันมาอย่าง
ยาวนาน รูปแบบการเพาะปลูกข้าวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีดังนี้
-การเก็บข้าวป่า ข้าวป่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เมล็ดข้าวป่ามีลักษณะเล็กหางยาว เมื่อสุกเมล็ดจะร่วงง่าย
ออกรวงตามดดูก าลมีห ลากหลายพั นธุ์ ซึ่ งพบอยู่ทั่ วทุ กภู มิภ าคของไทยรวมทั้ งในพื้น ที่ต าบลแหลมบั ว อาเภอนครชัย ศรี
จังหวัดนครปฐมก็พบร่องรอยหลักฐานข้าวป่าเช่นกัน ชาวนาไทยนิยมเรียกข้าวป่าว่าข้าวผี ข้าวนก หญ้าละม้าน การเก็บข้าวป่า
โดยส่วนใหญ่มักจะนิยมเก็บด้ว ยการรูดเล็ดจากรวงโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเก็บเกี่ยว อย่างไรก็ดี ต้องรอจังหวะข้าวสุกพอดี
จึงจะรูดง่าย ถ้าสุกเกินไปเมล็ดจะร่วงลงพื้น ทั้งนี้รสชาติของข้าวป่าจะมีรสฝาดเมื่อสีข้าวออกมาจะได้ข้าวสารสีแดง
- การปลูกข้าวไร่ ข้าวไร่ใช้สาหรับปลูกในพื้น ที่ทั้งในที่สูงซึ่งจะใช้พันธุ์ข้าวที่ต่างจากไร่ที่มีพื้นที่ต่า ข้าวไร่
ส่วนใหญ่จะเป็นข้าวเบามีอายุเก็บเกี่ยว 3-4 เดือน ข้าวไร่ในที่สูงมักเป็นข้าวเมล็ดป้อม ขณะที่ข้าวไร่ในที่ต่ามักเป็นข้าวเมล็ด
ยาวและอายุเก็บเกี่ยวจะยาวกว่า การเก็บเกี่ยวข้าวไร่ใช้ วิธีเก็บเกี่ยวเช่นเดียวกันกับข้าวนา แต่ต่างกันที่ต้องระมัดระวังตอไม้
และการขนส่งลาบากมากกว่าข้าวนาทั่ว ๆ ไป ผลผลิตของข้าวไร่นั้นขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นที่และความอุดมสมบูรณ์ของดินใน
พื้นที่นั้น ๆ แต่การเก็บเกี่ยวข้าวไร่นั้นได้ผลผลิตมากกว่าการเก็บข้าวป่า
- การปลูกข้าวนาหว่าน ข้าวนาหว่านหรือข้าวพื้นบ้านมีการปลูกในลักษณะต้นห่างบ้างถี่บ้างไม่เป็นแถวเป็น
ระเบียบ นอกจากนี้ต้นข้าวยังมีขนาดสูงต่าไม่เท่ากัน ทั้งยังมีวัชพืชขึ้นแย่งอาหารจากต้นข้าว บ่อยครั้งทาให้ต้นข้าวในนาหว่าน
แข่งกันเจริญเติบโต ข้าวนาหว่านมีทั้งข้าวหนั กและข้าวเบาตามแต่พื้นที่ลึกหรือพื้นที่ดอน ผลผลิตของข้าวนาหว่านหรือข้าว
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พื้นบ้านไม่มีความแน่นอนว่าจะได้ปริมาณมากน้อยเท่าใดต่อไร่ แต่ส่วนใหญ่ผลผลิตจากข้าวนาหว่านหรือข้าวพื้นบ้านจะไม่มาก
นักเมื่อเทียบกับข้าวนาดา แต่การเก็บเกี่ยวข้าวนาหว่านจะทาได้ง่ายและรวดเร็วกว่าข้าวไร่เป็นอย่างมาก
- การปลูกข้าวนาดา ชาวนาส่วนใหญ่นิยมปลูกข้าวนาดา เนื่องจากข้าวดังกล่าวมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
การปลูกข้าวนาดานิยมปลูกเป็นแถวเป็นแนวเต็มเนื้อที่ ทาให้ไม่ค่อยมีวัชพืช ต้นข้าวมีคุณสมบัติสูง มีขนาดต้นเสมอกัน ดูแล้ว
สวยงามไม่เกะกะรกตาเหมือนกับข้าวนาหว่าน แม้กระทั่งชาวนาในพื้นที่ตาบลแหลมบัว อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมเอง
นั้นก็นิยมปลูกข้าวนาดากันมากเนื่องจากให้ผลผลิตสูงและเป็นที่ต้องการของตลาด ข้าวนาดาเมื่อสุกจะดูเหลืองอร่ามไปทั้ง
ท้องทุ่งนา ทั้งยังสามารถเก็บเกี่ยวได้อย่างรวดเร็ ว นอกจากนี้แล้วข้าวนาดายังให้ผลผลิตต่อไร่สูงกว่าข้าวนาหว่านซึ่งสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดสินค้าได้มาก
- การปลูกข้าวนาปรัง ข้าวนาปรังเป็นวิธีการปลูกข้าวที่ลอกเลียนแบบมาจากธรรมชาติ แต่เดิมข้าวประเภทนี้
ตกหล่นอยู่ในนาที่มีน้าแล้วงอกออกรวงใหม่ ในหน้าร้อนหรือนอกดดูกาลเพาะปลูกคือหน้าฝน ต่อมาจึงมีการปลูกอย่างตั้งใจ
และพัฒนาสายพันธุ์ข้าวขึ้นจนกลายเป็นที่นิยมเพาะปลูกกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ข้าวนาปรังมีอายุการเก็บเกี่ยว 3 -4
เดือน ข้าวนาปรังมีคุณสมบัติเป็นข้าวเบาไม่ไวต่อแสง ลาต้นเตี้ยสามารถเก็บเกี่ย วได้ง่าย ให้ผลผลิตต่อไร่สูง ข้าวนาปรังนิยม
ปลูกขายมากกว่าการบริโภค ดังนั้น การทานาปรังจึงเป็นการสนองตอบต่อความต้องการของกสิกรในรอบปีได้มากทั้งยัง
สนองตอบต่อกระแสเศรษฐกิจของโลกมากขึ้น อย่างไรก็ดี ปัจจุบันข้าวนาปรังได้มีพัฒนาการไปมากทั้งด้านเมล็ดพันธุ์และ
คุณภาพ จนชาวนานิยมใช้ปลูกแทนข้าวพันธุ์พื้นเมืองมากขึ้น ส่งผลให้ข้าวพันธุ์พื้นเมืองหลายชนิดสูญพันธุ์ไปอย่างรวดเร็ว เช่น
ข้าวพันธ์พื้นเมืองในแหลมบัว อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมที่มีการปลูกมาก่อนหน้านี้ ข้าวที่พบเห็นเก็บเกี่ยวในทุ่งนา
ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นข้าวพันธุ์ กข. ที่กรมการข้าวส่งเสริมการผลิตและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดีกว่า
ข้า วพื้น เมือ ง การปลู กข้ า วนาปรั งรวมถึงการปรับ ปรุงพั นธุ์ ใ ห้ส ามารถปลู กได้ โดยไม่ จ ากั ด ดดู ก าลยั งเป็ นความพยายาม
ตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ให้มากขึ้น
การทานาปรัง ถ้าจะให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูง ต้องมีความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน เช่น ที่นาต้องได้รับน้าจากระบบ
ชลประทานสมัยใหม่ ต้องปลูกข้าวสายพันธุ์ใหม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีตามอัตราส่วนอย่างน้อย 2 ครั้ง คือ ใส่ปุ๋ยแล้วคราดกลบตอน
เตรียมดินหรือหลังปักดา 15 วัน และใส่ปุ๋ยเร่งกาเนิดช่อดอก ถ้าข้าวไวต่อแสงใช้ปุ๋ยในอัตราต่า แต่หากข้าวไม่ไวต่อแสงใช้ปุ๋ยใน
อัตราสูงและต้องรักษาระดับน้าให้เหมาะสมตามวัยของต้นข้าว ข้าวพันธุ์สมัยใหม่ที่เกิดจากการค้นคว้าวิจัยของนักวิจัยข้าวใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่นิยมเรียกว่าข้าวพันธุ์ กข. ซึ่งมีอยู่หลายสิบชนิด ทั้งข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ลักษณะทางกายภาพที่สังเกตได้
ชัดเจนมาก คือ ต้นเตี้ย จนชาวบ้านทั่วไปเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า “ข้าวเตี้ย” ดังเช่น ข้าวนาปรังจากทุ่งนาอาเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม
ทั้งนี้จ ากการประชุม กลุ่มเสวนาเรื่ องสายพัน ธุ์ข้าวพื้นเมืองของต าบลแหลมบัว อาเภอนครชัยศรี จั งหวั ด
นครปฐมครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ข้อสรุปจากคาบอกเล่าของปราชญ์ชาวบ้านผู้เคยประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ตาบลแหลมบัว
โดยได้เชิญเกษตรกรซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในตาบลแหลมบัวมาให้ข้อมูล ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองในตาบลแหลมบัวของปราชญ์ชาวบ้านในครั้งนี้มาจากประสบการณ์ที่พบเห็นมาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน อีกทั้งเกษตรกรเหล่านี้ยังเคยเป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาเป็นเวลานานในพื้นที่ของตาบลแหลมบัว อาเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ขณะเดียวกันบิดามารดาของกลุ่มเกษตรกรเหล่านี้ยงั ประกอบอาชีพชาวนามาอย่างยาวนานนับแต่
อดีต ทาให้ปราชญ์ชาวบ้านมีทั้งความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนสามารถถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองได้
เป็นอย่างดี และจากการสนทนากลุ่มครั้งนี้ได้ข้อสรุปร่วมกันว่าสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในพื้นที่ของตาบลแหลมบัว อาเภอนครชัย
ศรี จังหวัดนครปฐมนั้นเคยมีการเพาะปลูกจานวนทั้งสิ้น 6 สายพันธุ์ ดังต่อไปนี้ พันธุ์สามรวง (Saam-Ruang) พันธุ์เหลืองหอม
(Leung-Hom) พันธุ์เหลืองไว (Leung-Wai) พันธุ์ขาวป่า (Khaw-Paa) พันธุ์สามเดือน (Saam-Deun) และพันธุ์เหลืองอ่อน
(Leung-On)
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ทั้งนี้จากการประชุมเกี่ยวกับการฟื้นฟูสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองนั้นตรงกับปราชญ์ชาวบ้านอีกหลายท่านที่มองว่า
การที่จะฟื้นฟูสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองนั้นจาเป็นต้องรวมกลุ่มกันเพื่อหารือระหว่างกัน การฟื้นฟูข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองมีส่วนสาคัญ
อย่างมากที่กระตุ้นให้เศรษฐกิจในชุมชนมีความเข้มแข็ง อีกทั้งยังเป็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ขึ้นได้เป็นอย่างดีซึ่งต้อง
อาศัยการร่วมมือจากหลายภาคส่วนและหลายฝ่ายเข้าด้วยกัน ขณะเดียวกันคุณณรงค์และปราชญ์ชาวบ้านมองว่าวิธีการหนึ่งที่
ทาให้การฟื้นฟูพันธุ์ข้าวกลับมามีชีวิตขึ้นอีกครั้งคื อการฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับข้าวในตาบลแหลมบัวด้วยเช่นกัน
สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นที่ทาให้เยาวชนใส่ใจในคุณค่าอัตลักษณ์ของตาบลแหลมบัวโดยมีโรงเรียนต่าง ๆ ในตาบลแหลมบัว
เป็นสื่อกลางสาคัญ ทั้งนี้แนวทางดังกล่าวนับว่าเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนแหลมบัวในหลายด้านนับตั้งแต่การพลิกฟื้น
ข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองให้กลับคืนสู่ชุมชนอีกครั้ง โดยใช้สายพันธุ์ข้าวที่ต่างจากข้าวพันธุ์อื่น ๆ ที่มีการเพาะปลูกเป็นจุดแสดง
สาคัญของประวัติศาสตร์ข้าวที่แสดงให้เห็นถึงสายใยแห่งวัฒนธรรมของคนในพื้นที่กับประเพณีข้าว และการฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีเกี่ยวกับข้าวขึ้น ซึ่งจะทาให้ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะทาให้เยาวชนเกิดการซึมซับ ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรมท้องถิ่นของตน
2. พิธีกรรมข้าวของชาวนาในตาบลแหลมบัว อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ข้าวมีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ไทยมานับตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยู่
ในฐานะที่ทรงเป็นเจ้าของที่ดินหรือที่นาทั้งหมด อีกทั้งยังทรงเป็นผู้ปกครองทรงปกป้องภัยให้พ้นอันตรายจากอริราชไพรี
นอกจากเรื่องของการปกครองแล้วนั้นในเรื่ องของเศรษฐกิจสถาบันพระมหากษัตริย์ก็นับได้ว่ามีบทบาทสูงยิ่งในการช่วยทานุ
บารุงเศรษฐกิจในประเทศให้เจริญรุ่งเรือง พระมหากษัตริย์ทรงประกอบพระราชพิธีอันเป็นโบราณราชประเพณีเพื่อสนับสนุน
ขวัญกาลังใจให้แก่เกษตรกร ในช่วงดดูกาลของการทานาในปีหนึ่ง ๆ ข้าวเป็นทรัพยากรที่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่ใช้ในการ
ดารงชีวิตขั้นพื้นฐานของชุมชนไทยมานับตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ความสาคัญของข้าวนั้นยังเห็นได้จากการพระราช
พิธีต่าง ๆ เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับแปลงนาเกษตรกรรมของราษฎร สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานความเชื่ อ
ของชาวนาไทยที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์กับศาสนาพุทธเข้าไว้ด้วยกัน พระราชประเพณีที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม
ประกอบด้วยพิธีกรรมหลากหลายรูปแบบด้วยกันซึ่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและราษฎรโดยตรงด้วยกันทั้งสิ้น
พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวและการทานานับเป็นรูปแบบของการปฏิบัติยึดถือที่มีการสืบทอดต่อกันมายาวนานจากรุ่นสู่รุ่น
ข้อสังเกตที่สาคัญคือข้าวมีบทบาทอย่างสูงต่อพดติกรรมของชีวิตมนุษย์ที่แสดงให้เห็นวิวัฒนาการทางพดติกรรมของสังคม
มนุษย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการแสวงหาอาหารเพื่อความอยู่รอดของชีวิตและความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดของมนุษย์กับธรรมชาติ
รูปแบบการปฏิบัติระหว่างมนุษย์กับข้าวเริ่มจากพดติกรรมของการแสวงหาอาหารในเชิงเดี่ยวหรือรูปแบบอย่างเรียบง่ายมาสู่
พดติกรรมการแสวงหาอาหารในเชิงซับซ้อน กล่าวคือ มนุษย์เก็บรวบรวมข้าวป่าเป็นอาหารมาสู่การปลูกข้าวแบบไร่เลื่อนลอย
การปลูกข้าวแบบนาหว่าน การปลูกข้าวแบบนาดาและการปลูกข้าวหลายครั้งในรอบปี โดยมีการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็น
ค่อยไป และเกิดขึ้นอย่างเป็นระเบียบตามกฎเกณฑ์ของการวิวัฒนาการในลักษณะของการรวมตัวขึ้น
2.1 พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าว: คติประเพณีและความเชื่อจากพิธีราชสานักสู่พิธีราษฎร์
พิธีกรรมและประเพณีที่จัดขึ้นนั้นมีทั้งที่เป็นพิธีที่จัดทาเฉพาะในครอบครัว และสมาชิกภายในของชุมชนที่
ร่วมกันจัดทาขึ้นซึ่งถือว่าเป็น “พิธีราษฎร์ ” และมีงานบุญประเพณีที่จะจัดขึ้นเป็นประจาทุกปีแม้กระทั่งในชุมชนแหลมบัว
อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมก็มีการปฏิบัติพิธีกรรมราษฎร์อยู่หลายพิธีเช่นเดียวกันซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละสภาพ
ภูมิศาสตร์ของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีพิธีกรรมที่เป็นพิธีหลวงที่เรียกว่า “พระราชพิธีหลวง” ซึ่งมีประเพณีปฏิบัติดังต่อไปนี้
พิธีหลวง เป็นพิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กาหนดไว้เป็นประจาตาม
โบราณราชประเพณีหรือตามกรณีเฉพาะในรัชกาลซึ่งจะเสด็จพระราชดาเนินไปทรงประกอบพิธีและมีหมายกาหนดการ
แจ้งรายละเอียดขั้นตอนของงาน และพระราชกิจที่จะทรงปฏิบัติไว้ ทั้งนี้การพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม ได้แก่
พระราชพิธี “ไพศาขะจรดพระนังคัล พระราชพิธีพิรุณศาสตร์ พระราชพิธีภัทรบท พระราชพิธีอาศยุช พระราชพิธีไล่เรือ
พระราชพิธีเฉวียนพระโคกินเลี้ยง และพระราชพิธีธานยเทาะห์ เป็นต้น
- ประวัติศาสตร์และปรัชญา -
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พิธีราษฎร์ ในอดีตการใช้แรงงานเพื่อเก็บเกี่ยวข้าวในสมัยก่อนจะมีประเพณีที่เรียกว่า “การลงแขก” ซึ่งเป็น
ประเพณีเอาแรงเป็นการขอความช่วยเหลือกัน การทางานร่วมกันด้วยน้าใจไมตรีอย่างแท้จริง และเป็นความน่าภาคภูมิใจใน
ความมีน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของกลุ่มชาวนาเป็นอย่างยิ่งแม้กระทั่งชาวนาในตาบลแหลมบัวในอดีตก็มีประเพณีการลงแขกเกี่ยว
ข้าวด้วยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ดี ความเจริญทางเทคโนโลยีและเครื่องมือทางการเกษตรได้ทาให้ประเพณีดังกล่าวมานี้แทบจะ
สูญสลายไปจากสังคมชาวนาไทยรวมทั้งในชุมชนแหลมบัว อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมคงเหลือเพียงในพื้นที่ที่ห่างไกล
ความเจริญที่ยังคงเอกลักษณ์เช่นนี้อยู่ พิธีราษฎร์เกี่ยวกับการทานาข้าวมีอยู่ด้วยกันหลายพิธีดังต่อไปนี้
- พิธีสู่ขวัญข้าวหรือพิธีเอาขวัญข้าว เป็นการบอกกล่าวก่อนที่เกษตรกรผู้เพาะปลูกจะทาการตีหรือนวดข้าว
บางแห่งก็กระทาขึ้นภายหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะเอาขึ้นยุ้งฉางจึงถือเป็นการอันเชิญขวัญข้าวมาสู่
ยุ้งฉาง ในพื้นที่บางแห่งพิธีดังกล่าวจะทาขึ้นหลังการเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยโดยถือเป็นการเรียกขวัญข้าวที่ตกหล่นในขณะ
นวดข้าว พิธีสู่ขวัญข้าวจะทาในลานนวดข้าวหรือบางแห่งก็จะทาในสถานที่เดียวกันกับที่ทาพิธีแรกนา ในการทาพิธีดังกล่าวนี้
ชาวนาจะจัดเตรียมพานบายศรี 1 ชุด ไก่ต้ม 1 คู่ เหล้า 2 ไห ข้าวตอกดอกไม้ 2 ชุด ข้าวเหนียว 1 กระติบ หมาก พลู เมี่ยง
บุหรี่ 1 ชุด โดยเจ้าของนาอาจเป็นผู้กล่าวคาสังเวยบูชาด้วยตนเองหรือให้ผู้เชี่ยวชาญทางพิธีกรรมของหมู่บ้านมาทาพิธีให้ก็ได้
ทั้งนี้ในชุมชนแหลมบัว อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมเองในอดีตก็มีการประกอบพิธีกรรมนี้อยู่ด้วยเช่นกัน
- พิธีบุญคูนลานหรือพิธีบุญเข้าลาน เป็นการทาบุ ญประจาเดือนยี่ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนมกราคม ดังนั้น พิธีนี้จึงมี
ชื่อเรียกอีกชื่อว่าพิธีบุญเดือนยี่เป็นพิธีทาบุญสู่ขวัญข้าว เมื่อชาวนาทาการนวดข้าวเสร็จจะนามากองไว้จนสูง เรียกว่า “คูนลาน”
ก่อนจะนาข้าวเข้าเก็บในยุ้งและจะทาพิธี “บุญคูนลาน” เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสนวดข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้น
จะมีการเชิญญาติพี่น้อง เพื่อนบ้านมาร่วมทาบุญ เตรียมอาหารคาวหวานไว้ถวายพระสงฆ์ เจ้าของที่นาต้องเตรียมเครื่องเซ่น
บูชาพระแม่โพสพ พระแม่ธรณี ด้ายสายสิญจน์ขึงรอบกองข้าว จากนั้นจึงนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ เมื่อพระสงฆ์
เจริญพระพุทธมนต์แล้วจึงถวายอาหารแล้วจึงนาข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงญาติพี่น้อง เพื่อนบ้านที่มาร่วมกันทาบุญ เมื่อพระสงฆ์
ฉันเสร็จจึงให้พร อนุโมทนา ประพรมน้ามนต์ให้แก่ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน ตลอดจนลานข้าวที่นา วัว ควาย และเจ้าของนาเพื่อ
ความเป็นสิริมงคล บางแห่งจะนาหมอขวัญมาทาพิธีสู่ขวัญข้าวในช่วงที่พระสงฆ์กาลังฉันหรือก่อนพระสงฆ์ให้พร โดยหมอขวัญ
จะเริ่มพิธีสู่ขวัญข้าวซึ่งเนื้อความคาสวดสู่ขวัญจะกล่าวถึงการขอโทษต่อพระแม่โพสพที่ได้กระทาล่วงเกิน โดยใช้ควายเหยียบย่า
ขอให้พระแม่โพสพมาอยู่เป็นขวัญกองข้าวในลานต่อไป
- พิธีทาขวัญข้าวหรือพิธีทาขวัญพระแม่โพสพ เป็นการแสดงความกตัญญูต่อข้าวซึ่งเป็นอาหารที่เลี้ยงชีวิตคน
ไทยมาอย่างช้านานนับแต่อดีตกาล ทั้งนี้คนไทยยังมีความเชื่อที่ว่าทั้งคนและสัตว์จะมีสิ่งหนึ่งเรียกว่า “ขวัญ” สิงสถิตอยู่
ถ้าขวัญไม่อยู่ประจา สิ่งมีชีวิตต้องตาย ข้าวเป็นสิ่งมีชีวิตจึงต้องมีขวัญและต้องบารุงขวัญข้าวไว้ให้อยู่ประจาอย่าให้หนีไป
เพราะจะทาให้ข้าวไม่งอกงามหรืออาจตายได้ คนไทยจึงเชื่อว่าข้าวเป็นของศักดิ์สิทธิ์มีพระแม่โพสพสถิตอยู่และเชื่อว่าหากพระ
แม่โ พสพได้รั บเครื่ องสังเวยแล้ ว ผลผลิ ตในปี นั้นจะอุ ดมสมบูร ณ์ ดังนั้ น ชาวนาจึ งจั ดพิ ธีก รรมเพื่อเอาใจและเป็น เครื่อ ง
สักการะบูชาถวายต่อพระแม่โพสพตั้งแต่เริ่มเพาะปลูกจนได้ข้าวใส่ในยุ้งฉาง ทั้งนี้การทาขวัญข้าวแต่โบราณนิยมทา 4 ครั้ง คือ
ตอนลงมือไถและหว่านข้าวลงนาถือเป็นครั้งที่หนึ่ง ตอนข้าวเริ่มตั้งท้องถือเป็นครั้งที่สอง ตอนเก็บเกี่ยวหรือขนข้าวขึ้นลานถือ
เป็นครั้งที่สาม และตอนขนข้าวเข้ายุ้งฉางแล้วถือเป็นครั้งที่สี่ อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันนิยมทาขวัญข้าวเพียง 2 ช่วง คือ ช่วงที่ข้าว
ตั้งท้องและเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวเท่านั้น
- พิธีบุญกลางบ้าน พิธีกรรมดังกล่าวนี้เป็นพิธีกรรมทางพุทธศาสนาจั ดขึ้นในราวปลายเดือน เมษายนถึง
มิถุนายน โดยก่อนที่ชาวนาจะลงมือปรับดินเพื่อทานา ชาวนาในท้องถิ่นต่าง ๆ จะจัดงานทาบุญกลางบ้าน โดยชาวบ้านจะ
ร่วมกันจัดอาหารคาวหวานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์บริเวณกลางหมู่บ้าน ชาวบ้านมีความเชื่อว่าเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่
พระภูมิเจ้ าที่ซึ่งช่วยให้การทามาหากินได้ผลดี มีความอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันชาวบ้านในตาบลแหลมบัว อาเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐมเองก็ยังคงยึดถือปฏิบัติพิธีกรรมนี้เช่นกัน

- ประวัติศาสตร์และปรัชญา -
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- พิธีปิดยุ้ง พิธีกรรมนี้เป็นการขอให้พระแม่โพสพดลบันดาลให้ข้าวมีมากมาย มีกินไม่รู้จักหมด พิธีนี้จะทาเมื่อ
นวดข้าวเสร็จเรียบร้อย และนาข้าวเก็บเข้ายุ้งฉางแล้ว โดยจะเหลือข้าวไว้ที่ลานนวดข้าวเพียง 1 ขันเท่านั้นเพื่อทาพิธีดังกล่าวนี้
ในการทาพิธีปิดยุ้งจะกระทากันในวันศุกร์ พิธีกรรมปิดยุ้งมีเครื่องสังเวยเป็นขนมต้มขาว ข้าวปากหม้อและไข่ โดยจะเลือกชาย
หรือหญิงที่เกิดปีมะโรงตามความเชื่อโบราณที่ว่า ปีมะโรงเป็นนักษัตรที่ไม่ทาอันตรายแก่พืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นผู้ทาพิธีที่ลาน
นวดข้าว โดยเอาทัพพีตักข้าวเปลือกที่เหลือในลานข้าวใส่ในขัน ขณะที่ตักไปพลางพูดไปว่าขอให้พระแม่โพสพช่วยดลบันดาลให้
มีข้าวมากมายตักตวงเท่าไหร่ไม่หมดไม่สิ้น เมื่อได้ข้าวเต็มขันแล้ว จึงจะนาขันข้าวไปเทใส่ลงในยุ้งที่เก็บข้าวเป็นข้าวเชื้อของ
พระแม่โพสพ เมื่อเซ่นสังเวยเสร็จก็เป็นอันเสร็จพิธีปิดยุ้ง
- พิธีกดขวัญข้าว คือการทาขวัญข้าวของชาวนาในภาคใต้ พิธีกรรมนี้กระทาขึ้นเมื่อข้าวเริ่มตั้งท้องเป็นการอัน
เชิญขวัญพระแม่โพสพ โดยจะจัดเตรียมเครื่องสังเวยที่มีแต่ขนม เช่น ขนมต้มแดงต้มขาว ขนมถั่ว ขนมงา และมีแป้งหอม
น้ามันหอม ทั้งนี้ในการทาพิธีจะเลือกนาข้าวดูว่าตรงบริเวณใดที่ตั้งท้องงามมากสุดชาวนาก็จะตั้งขนมเพื่อสังเวยตรงบริเวณนั้น
แล้วจุดธูปเทียนกล่าวคาอันเชิญพระแม่โพสพเสร็จแล้วนาเอาแป้งหอม น้ามันหอมทาตามใบข้าวหรือเจิม 3–7 กอแล้วนาขนม
กลับไป ส่วนแป้งหอม น้ามันหอมจะนาไปเก็บไว้ในยุ้งฉาง
2.2 พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวและการทานา
ในสังคมไทยนับตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบันนับได้ว่ามีพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้าวและการทานาอยู่มาก
โดยพิธีกรรมต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในสังคมไทยนั้นมีมากมายเป็นสิ่งที่ชาวนาในสังคมไทยยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้
รวมไปถึงชาวนาในพื้นที่ของตาบลแหลมบัว อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมที่ยังคงมีพิธีกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ปรากฏให้เห็น
อยู่ ซึ่งมีดังต่อไปนี้
- พิธีกรรมเพื่อการบวงสรวง การอ้อนวอน และการเสี่ยงทาย
- พิธีกรรมด้านการเพาะปลูก
- พิธีกรรมด้านการบารุงรักษา
- พิธีกรรมด้านการเก็บเกี่ยว
- พิธีกรรมเพื่อการเฉลิมฉลอง
2.3 องค์ประกอบของพิธีกรรมข้าวและการทานาข้าวในชุมชนแหลมบัว
จากการลงพื้นที่ในตาบลแหลมบัว อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยพบว่าชาวนาในตาบลแหลมบัว
มีการประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับการทานาข้าวอยู่หลากหลายขั้นตอนนับตั้งแต่องค์ประกอบของรูปแบบของพิธีกรรมเกี่ยว
กับข้าว องค์ประกอบของจุดมุ่งหมาย องค์ประกอบของสถานที่ องค์ประกอบของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ องค์ประกอบของสัญลักษณ์
องค์ประกอบของผู้ประกอบพิธี องค์ประกอบของเครื่องบูชาและเครื่องสังเวย และองค์ประกอบของภาษาที่ใช้ในพิธี โดย
รายละเอียดสามารถจาแนกได้ดังต่อไปนี้
- องค์ประกอบของรูปแบบของพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าว
รูปแบบของพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวและการทานาในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยรวมทั้งในพื้นที่ของตาบลแหลม
บัว อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมนั้นเมื่อพิจารณาลักษณะการประกอบพิธีกรรมจะเห็นได้ว่ารูปแบบที่เกี่ยวกับพิธีกรรม
ทางการเกษตรนั้นสามารถจาแนกลักษณะใหญ่ออกเป็น 2 ประเภทคือพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวและพิธีกรรมที่
เกี่ยวข้องกับชุมชนและสังคม ซึ่งมีรูปแบบดังต่อไปนี้ คือ หนึ่ งพิธีกรรมส่วนครอบครัว หมายถึง พิธีกรรมที่จัดขึ้นภายใน
ครอบครัวโดยที่บุคคลภายในครอบครัวเป็นผู้ประกอบพิธีดังกล่าวขึ้นหรืออาจจะเชิญบุคคลภายนอกมาประกอบให้ก็ได้ บางพิธี
ก็เชิญเพื่อนบ้านเข้ามาร่วมงานทาบุญ เช่น พิธีทาบุญคูนลาน พิธีสู่ขวัญข้าว บางพิธีจัดขึ้นอย่างเรียบง่าย เช่น พิธีแรกไถนา
พิธีปลูกข้าวตาแฮก พิธีกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ถือเป็นพิธีกรรมส่วนครอบครัวที่จัดขึ้นเพื่อความอุดมสมบูรณ์และเพื่อความเป็น
สิริมงคลของครอบครัว ทั้งนี้พิธีกรรมส่วนครอบครัวยังมีอีกหลายพิธีด้วยเช่นกัน และสองคือ พิธีกรรมส่วนชุมชนหรื อสังคม
หมายถึง พิธีกรรมที่ชุมชนหรือสังคมหนึ่ง ๆ ที่ทาการเกษตรร่วมกันจัดขึ้นเพื่อชุมชนหรือส่วนรวม ทั้งนี้ถ้าเป็นระดับหมู่บ้าน
- ประวัติศาสตร์และปรัชญา -
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หรือระดับท้องถิ่น หรือภายในชุมชนมักเป็นพิธีกรรมที่ชาวบ้านร่วมกันจัดขึ้น พิธีกรรมเหล่านี้เรียกว่าพิธีราษฎร์ซึ่งพบเห็นอยู่
ทั่วไปทั่วทุกภาครวมทั้งในตาบลแหลมบัว อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เช่น พิธีขอฝน พิธีเลี้ยงผีปู่ตา พิธีเลี้ยงผีขุนน้า พิธี
กองข้าว พิธีลาซัง เป็นต้น แต่ถ้าจัดขึ้นในระดับประเทศจะมีสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้อง พิธีกรรมที่ว่านี้จะเรียกว่า
พิธีหลวงหรือพระราชพิธีดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น พิธีกรรมนี้ เช่น พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราช
พิธีไล่เรือ พระราชพิธีพิรุณศาสตร์ พระราชพิธีธานเฑาะห์ เป็นต้น ทั้งนี้ตัวอย่างพิธีกรรมส่วนชุมชนหรือสังคม ได้แก่
- องค์ประกอบของจุดมุ่งหมายของพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าว
กล่าวได้ว่าเนื้อหาของพิธีกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทานา เมื่อพิจารณาแล้วจากการปฏิบัติต่าง ๆ หรือ
กระบวนการต่าง ๆ ในการประกอบพิธีกรรม จะสามารถแบ่งเนื้อหาออกได้เป็นเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ คือ หนึ่ง เนื้อหาเกี่ยวกับ
เป้าหมาย ทั้งนี้โดยทั่วไปเป้าหมายของพิธีกรรมเกี่ยวกับการเกษตรและการทานาข้าวมุ่งเน้นความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณ
ธัญญาหาร ความอยู่ดีกินดีของชาวนา แม้พิธีกรรมการเฉลิมฉลองก็ยังปรารถนาให้เกิดแต่ความอุดมสมบูรณ์ด้วย และสองคือ
เนื้อหาเกี่ยวกับเวลา หมายถึงเวลาในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ได้แก่ เรื่อ งดกษ์ยาม วัน ขึ้นแรม เดือน ดดู ปี และรวมถึง
เรื่องทิศด้วย ซึ่งการประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับการเกษตรนั้นจะต้องตรวจดูเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ให้ตรงกับที่เป็นดกษ์มงคลมาก
ที่สุดหรือให้ตรงกับส่วนที่เชื่อว่าเกิดผลเสียแก่การเกษตรกรรมน้อยที่สุด เรื่องดกษ์เชื่อกันว่าวันและคืนหนึ่ง ๆ มีเทวดาประจา
ช่วงเวลาต่าง ๆ นั่นก็คือในรอบวันหรือรอบคืนนั้น ๆ คนไทยมีความเชื่อที่ว่าจะมีเทวดาลงมาเป็นเจ้าแก่แผ่นดิน เทวดาเหล่านั้น
ให้ดกษ์ทาการอะไรบ้าง ดกษ์ดีอยู่ในช่วงเวลาไหน การดูดกษ์นี้นับตามวันขึ้นแรมทางจันทรคติ สิ่งที่จะต้องหาดกษ์ดีก่อนทา
เช่น การแรกไถนา การเอาข้าวขึ้นฉาง การแรกเกี่ยวข้าว เป็นต้น ตัวอย่าง เช่น วันขึ้นสามค่า นั้นพระจันทร์ตกแผ่นดิน พระ
อังคารอยู่บนอากาศ กุมารเป็นเจ้าแก่แผ่นดิน ห้ามดกษ์ทาการมงคลทั้งปวง ห้ามการปลูกเรือน ถ้าขอเมียก็จะตายจากกัน
- องค์ประกอบของสถานที่
สถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมหากแยกตามรูปแบบของพิธีกรรม โดยไม่กล่าวถึงพิธีหลวงซึ่งกล่าวไปแล้วใน
ข้างต้น อาจกล่าวได้ว่าพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวและการทานาจัดขึ้นได้ทั่วไปและพบเห็นตามทุกภูมิภาค รวมทั้งในพื้นที่ของตาบล
แหลมบัว อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมเองก็เช่นกัน พิธีกรรมต่าง ๆ เหล่านี้จัดขึ้นหลากหลายรูปแบบตามแต่ละสถานที่ที่
ต่างกันออกไป เช่น หากเป็นพื้นที่ทางการเกษตรชาวนาจะจัดพิธีต่าง ๆ เช่น พิธีแรกไถนา พิธีแรกดานา พิธีแรกเก็บเกี่ยว
พิธีบ๋าธรณี พิธีทาบุญคูนลาน เป็นต้น หากเป็นพิธีกรรมในป่าที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรจะมีพิธีเลี้ยงผีขุนน้าเลี้ยงเจ้าป่า เป็นต้น
หากเป็นพิธีกรรมในหมู่บ้านก็จะมีพิธีกรรมอื่น ๆ เช่น พิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ พิธีไหว้ผีปู่ตา เป็นต้น หากเป็นพิธีกรรมใน
ครอบครัวจะมีพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น พิธีสู่ขวัญข้าวบนยุ้ง พิธีเปิดปิดยุ้งข้าว เป็นต้น หากเป็ นพิธีกรรมในวัดจะมีพิธีการทาบุญ
กุ้มข้าวใหญ่ พิธีกองข้าว พิธีการทาบุญข้าวฟันก้อน เป็นต้น ทั้งนี้ในบางพิธีอาจมีการสร้างศาลเพียงตา หรือศาลชั่วคราวโดย
ชาวนาจะต้องวางเครื่องบูชาสังเวย เช่น หอพระแม่โพสพ ศาลท้าวทั้งสี่ทิศ ศาลไหว้เจ้าที่ แต่บางพิธีกรรมก็จัดเครื่องบูชาเครื่อง
สังเวยใส่ถาด กระทง ภาชนะ หรือสาหรับวางลงบนพื้นเรือน ทั้งนี้แล้วขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของพิธีจะสะดวกหรือไม่ อย่างไรก็ดี
สถานที่ในการจัดพิธีกรรมเกี่ยวกับการทานาผู้ประกอบพิธีกรรมต้องเลือกสถานที่ประกอบพิธีกรรมที่มีความเหมาะสมกับพิธี
นั้น ๆ องค์ประกอบในด้านต่าง ๆ ทั้งสภาพแวดล้อม และความสะดวกในการประกอบพิธีเป็นสาคัญ
- องค์ประกอบของสิ่งศักดิ์สิทธิ์
พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและการทานาในทั่วทุกภูมิภาคของไทยรวมทั้งพื้นที่ในตาบลแหลมบัว
อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ก็มีเทพเจ้าเข้ามาเกี่ย วข้องหลายองค์ ซึ่งหากกล่าวโดยรวม ชาวนาไทยมีการนับถือสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์มากมายนับตั้งแต่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เทพเจ้าต่าง ๆ ในศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู ภูตผีต่าง ๆ ในลัทธิความ
เชื่อของชาวพื้นบ้าน ผีบรรพบุรุษ แต่หากจาแนกตามที่กล่าวถึงแต่ละพิธีกรรม นอกจากพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์แล้ว
ยังมีทวยเทพต่าง ๆ เช่น ท้าวทั้งสี่ในจตุโลกบาล ประกอบด้วย ท้าวธตรฐ ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักษ์ และท้าวเวสสุวรรณ
ตามลาดับ ผีขุนน้า (ต้นน้า) พระแม่โพสพ พญานาค พระแม่ธรณี ผีตาแฮก พระภูมิเจ้าที่ ผีทุ่ง ผีนา ผีป่า ผีบ้าน ผีเรือน ผีบรรพบุรุษ
พระอินทร์ พระพรหม พระอิศวร (พระศิวะ) พระนารายณ์ นอกจากนี้ยังมีผีอื่น ๆ ที่แตกต่างกันไปของในแต่ละท้องถิ่น
- ประวัติศาสตร์และปรัชญา -
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- องค์ประกอบของสัญลักษณ์
เทพและผีต่าง ๆ ที่ปรากฏตามความเชื่อของชาวนาไทยนั้นบางอย่างมีสัญลักษณ์เป็นภาพ เป็นหุ่น เป็นรูปปั้น
เช่น พระแม่โพสพในบางท้องถิ่นเป็นภาพผู้หญิงนั่งบ้าง ยืนบ้างตามแต่อิริยาบถของในแต่ละท้องถิ่น แต่บางท้องถิ่นเอาฟางมา
ผูกเป็นหุ่นเล็ก ๆ เก็บไว้ในยุ้งฉาง เทพบางองค์ เช่น พระแม่ธรณีนั้นชาวนามักนิยมนาก้อนดินที่อยู่ในไร่การเกษตรขึ้นเป็น
สัญลักษณ์แทนในการประกอบพิธีกรรม บางองค์ก็ไม่ปรากฏสัญลักษณ์ใด ๆ เช่นกัน อาทิ ผีตาแฮก ดังนั้น ชาวนาจึงต้องเอ่ยชื่อ
ว่า “ตาแฮก” เพื่อเรียกหาหรือเชื้อเชิญมารับเป็นธุระในการดูแลไร่นาด้วยคาไพเราะ หรืออาจจะกล่าวคาเชิญเองแล้วก็กล่าว
คาตอบแทนผีตาแฮก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสัญลักษณ์อีกมากที่เป็นวัตถุ เช่น ตาเหลว ธง ผ้ายันต์ น้ามนต์ ซึ่งมักใช้ในการ
ประกอบพิธีกรรมที่มุ่งบารุงรักษาข้าวเป็นสาคัญ สาหรับบางพิธีกรรมโดยเฉพาะพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการบวงสรวงอ้อนวอน
มักจะมีการอัฐเชิญหมอทรงเพื่อทาการเข้าทรงซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งลักษณะของสัญลักษณ์ในการประกอบพิธีกรรมด้วย
- องค์ประกอบของผู้ประกอบพิธี
ในด้านของการประกอบพิธีกรรมนั้นส่วนมากผู้ประกอบพิธีมักเป็นผู้ชาย ยกเว้นพิธีที่มีความเกี่ยวข้องกับ
พระแม่โพสพในลักษณะของการเชื้อเชิญ การตักตวง การเปิดปิดยุ้งฉางข้าวต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นเพราะเชื่อว่าพระแม่โพสพ
เป็นผู้หญิง ดังนั้น ผู้ประกอบพิธีจึงต้องเป็นผู้หญิงด้วยเช่นเดียวกัน ผู้ประกอบพิธีของครอบครัวมักเป็นผู้นาครอบครัว ส่วนผู้
ประกอบพิธีของชุมชนนั้นมักเป็นคนทรงหรือหมอพื้นบ้านซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นผู้เคร่งครัดในระเบียบแบบแผน
ทั้งยังต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในทางไสยศาสตร์และโหราศาสตร์ในการทาการเกษตร ทั้งนี้ในหมู่บ้านหนึ่ง ๆ จะมีผู้ที่ประกอบ
พิธีกรรมได้ไม่มากนัก ส่วนบางพิธีกรรมพระสงฆ์อาจเป็นผู้ประกอบพิธีด้วยเช่นเดียวกัน
- องค์ประกอบของเครื่องบูชาและเครื่องสังเวย
การจัดเครื่องบูชาในการประกอบพิธีกรรมทางด้านการเกษตรโดยทั่วไป ได้แก่ ดอกไม้ ธูปเทียน บายศรี
ข้าวตอก ธงเทียว น้าส้มป่อย แต่หากบูชาพระแม่โพสพมักมีเครื่องหอม แป้งหวี กระจก เครื่องนุ่งห่มเฉกเช่นสตรีทั่ว ๆ ไป
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะจัดหามาเท่าที่สามารถหามาได้เท่านั้น ทั้งนี้เครื่องบูชาจึง หมายถึง สิ่งของที่ใช้บูชา ตามคติความเชื่อแบบแผน
ของไทย เครื่องบูชาของไทยใช้ของ 4 อย่าง คือ ข้าวตอก ดอกไม้ ธูป เทียน แต่อย่างไรก็ตาม แต่ละพิธีกรรมอาจจะจัดเครื่อง
บูชามากน้อยชนิดต่างกันไป บางพิธีกรรมกาหนดลักษณะไว้แน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบายศรี เช่น บายศรีสู่ขวัญควาย 3 ชั้น
บายศรีสู่ขวัญพระแม่โพสพจัด 5 ชั้น บางพิธีก็ไม่เน้นเครื่องบูชา เพียงกล่าวคาบนบานหรือคาอ้อนวอน ประกาศให้ฟ้าดินรับรู้ก็
ใช้ได้เช่นกัน ครั้งเวลาแก้บนก็นามาเพียงเครื่องสังเวยตามที่บนบานไว้หรือตามธรรมเนียมปฏิบัติก็ได้ เช่น พิธีบนผีตาแฮกนั้น
ไม่ต้องใช้เครื่องบูชาใด ๆ เมื่อแก้บนก็เอาเพียงเครื่องสังเวยมาแก้ก็ได้เช่นเดียวกัน
- องค์ประกอบของภาษาที่ใช้ในพิธีกรรม
โดยทั่วไปองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับภาษาที่ใช้ในพิธีกรรมทางเกษตรกรรมเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรม
ทางด้านเกษตรกรรมนั้นสามารถแบ่งออกเป็นสองลักษณะคือ ภาษาที่เป็นสมมติโวหาร ได้แก่ การกล่าวถ้อยคาด้วยร้อยแก้วที่
ไพเราะขึ้นเพื่อให้มีความหมายครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ต้องการโดยจะยาวหลายประโยคหรืออาจเป็นอนุเฉทก็ได้ อีกประเภท
หนึ่งเป็นภาษาที่เป็นโวหาร ได้แก่ การกล่าวถ้อยคาที่เป็นลักษณะร้อยกรองตามแบบแผนและฉันทลักษณ์ที่กาหนดไว้แน่นอน
ทั้งนี้ในแต่ละพิธีกรรมจะมีภาษาเฉพาะซึ่งสืบต่อกันมานับแต่อดีต เช่น เนื้อหาของภาษาการสู่ขวัญข้าว เนื้อหาภาษาของการ
สู่ขวัญควาย เป็นต้น
อย่างไรก็ดี ในบางพื้นที่ของภูมิภาคในประเทศไทยก็อาจมีธรรมเนียมหรือข้อปฏิบัติที่ต่างกันออกไป อาจมาก
บ้างหรือน้อยบ้างก็ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของแต่ละพิธีกรรมในแต่ละท้องถิ่นที่พัฒนาหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาจาก
พื้นฐานที่แตกต่างกันเช่นเดียวกับระเบียบปฏิบัติเรื่องต่าง ๆ ของสังคม เช่นเดียวกับการประกอบพิธีกรรมในพื้นที่ของเกษตรกร
ในตาบลแหลมบัว อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ที่ส่วนใหญ่ต่างยังยึดธรรมเนียมรูปแบบการปฏิบัติพิธีกรรมทางด้าน
การเกษตรที่เหมือนกับชาวนาในภาคกลางทั่ว ๆ ไป และเมื่อพิจารณาความสาคัญ ความเป็นมา รูปแบบ และองค์ประกอบ
ของพิธีกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรมในตาบลแหลมบัว จะพบว่าวิถีการปฏิบัติของพิธีกรรมเหล่านี้มีบทบาท
สาคัญยิ่งต่อพดติกรรมของเกษตรกรในชุมชนตาบลแหลมบัว อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมเป็นอย่างยิ่ง
- ประวัติศาสตร์และปรัชญา -
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3. แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูสายพันธุ์ข้าวในตาบลแหลมบัว อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ทั้งนี้จากการประชุมร่วมระหว่างผู้วิจัยกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานของภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแหลม
บัว นักวิชาการ แกนนาท้องถิ่นชาวนาในพื้นที่แหลมบัว อาจารย์และปราชญ์ชาวบ้านในครั้งนี้ต่างแสดงความคิดเห็นอย่าง
หลากหลายรูปแบบเพื่อวางแนวทางการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์สายพันธุ์ข้าวในพื้นที่แหลมบัวในตาบลแหลมบัว อาเภอนครชัย
ศรี จังหวัดนครปฐมให้ยั่งยืนสืบคู่กับตาบลแหลมบัวต่อไป ผู้วิจัยสามารถแยกประเด็นแนวทางการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์
สายพันธุ์ข้าวในตาบลแหลมบัว อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมจากการประชุมร่วมกันครั้งนี้ดังต่อไปนี้
1. การเตรียมความพร้อมของชุมชนแหลมบัว
2. การส่งเสริมการปลูกฝังค่านิยมทางจริยธรรมทางด้านพิธีกรรมของข้าวและการทานา
3. การส่งเสริมการสร้างภาวะความเหมาะสมทางระบบนิเวศวิทยา
4. การส่งเสริมการสร้างความมั่นคงทางจิตวิญญาณในชุมชน
5. การส่งเสริมการสร้างเสริมอัตลักษณ์ของชุมชนเกษตรกรในตาบลแหลมบัว
6. การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการขยายเครือข่ายการเรียนรู้ของประชาชนและชุมชนชาวนาในพื้นที่
แหลมบัวในท้องที่ของแหลมบัว
7. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีของชาวนาในพื้นที่แหลมบัว
ในท้องถิ่น
8. การส่งเสริมบทบาทของประชาชนในท้องที่และชุมชนในบริการจัดการทางวัฒนธรรม
กล่าวได้ว่าการหาแนวทางการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ สายพันธุ์ข้าวและการอนุรั กษ์ ประเพณีข้าวในแหลมบั ว
จึงเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมของชุมชนได้เป็นอย่างดียิ่ง อีกทั้งยังถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในการรักษา
มรดกภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมายาวนานนับตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของชาวนาในพื้นที่แหลมบัวที่ตาบลแหลมบัว แนวทางสาคัญ
อีกประการคือการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทางสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและประเพณีวัฒนธรรมข้าวโดยเฉพาะในสถานการศึกษา
ท้องถิ่นซึ่งเป็นการปลูกฝังการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้อาจมีการจัดเวทีเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ถึงปัญหา สาเหตุ และแนวทาง
การแก้ไขของปัญหาที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ข้าวของชาวนาในพื้นที่แหลมบัวในแหลมบัว โดยขอความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตาบลแหลมบัว อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
งานวิจัยเรื่องแนวทางการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์สายพันธุ์ข้าวในตาบลแหลมบัว อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมครั้งนี้
ได้ทาการศึกษาในด้านของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ความเป็นมาของสายพันธุ์ข้าวในประวัติศาสตร์ ประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อ
ทางศาสนวิทยา ตลอดจนแนวทางการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์สายพันธุ์ข้าวในตาบลแหลมบัว อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐทุก ๆ ฝ่าย การศึกษาในครั้งนี้ทาให้ผู้วิจัยสามารถรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านสายพันธ์ข้าวใน
ประวัติศาสตร์ในตาบลแหลมบัวมาอย่างระเอียดในเกือบทุก ๆ ด้านไว้ได้ ดังนั้นแล้วการศึกษาวิจัยครั้ง ต่อไปผู้วิจัย จึงมี
ข้อเสนอแนะว่าควรศึกษารูปแบบ (model) เพื่อประเมินความสาเร็จจากการหาแนวทางร่วมกันในทุก ๆ ภาคส่วนของงานวิจัย
ชิ้นนี้เพื่อเป็นการติดตามการธารงรักษาไว้ซึ่งสายพันธุ์ข้าวในประวัติศาสตร์ของตาบลแหลมบัว อาเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐมให้อยู่สืบต่อไป
สรุป
ผลจากการวิจัยสรุปได้ว่าประวัติศาสตร์สายพันธุ์ข้าวในพื้นที่ตาบลแหลมบัว อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมนั้นมี
พัฒนาการความเป็นมาคล้ายคลึงกับประวัตศิ าสตร์ข้าวในหลายพื้นที่ของประเทศ จุดเริ่มต้นของความเป็นมาของการเพาะปลูก
ข้า วในนครปฐมได้รั บ อิท ธิ พลจากการปลูก ข้ าวในพื้ น ที่ร าบลุ่ ม ของภาคกลางซึ่ งอุด มสมบู รณ์ ไ ปด้ ว ยดิ น ดอนสามเหลี่ ย ม
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ปากแม่น้ ารวมทั้งแม่น้าหลายสายที่ไหลผ่า นนครปฐม รวมทั้งตาบลแหลมบัว ซึ่งมีแม่น้ าหลายสายที่ไหลผ่านด้ว ยเช่นกั น
การปลูกข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองนั้นยังมีความสัมพันธ์กับคติชนความเชื่อเกี่ ยวกับเรื่องข้าวในสังคมไทยซึ่งในทุกภูมิภาคต่างก็มี
ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวทั้งสุภาษิต คาพังเพยที่ยังนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย รวมทั้งคติความเชื่อเกี่ยวกับพระแม่โพสพที่
ฝังรากในสังคมแหลมบัวมายาวนาน ขณะเดียวกันการเพาะปลูกข้าวในตาบลแหลมบัวยังมีความเกี่ย วข้องสัมพันธ์กับมิติทาง
ประวัติศาสตร์ทั้งในแง่ของมิติเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในชุมชนแหลมบัวอย่างแยกกันไม่ออก ผลจากการวิจัยครั้งนี้
ผู้เขียนยังทราบถึงประวัติศาสตร์ทางด้านพิธีกรรมข้าวของชาวนาในตาบลแหลมบัว อาเภอนครชัยศรีในจังหวัดนครปฐมซึ่งคติ
เกี่ยวกับพิธีกรรมในพื้นที่ดังกล่าวทาให้ทราบว่าไม่เพียงเฉพาะในตาบลแหลมบัวนี้เท่านั้น แต่รวมถึงแต่ละภูมิภาคที่ต่างก็มี
พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่ม แต่อย่างไรก็ตาม อัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มนี้ก็จะแฝงอยู่ในคติค วามเชื่อของ
อัตลักษณ์ทางด้านพิธีกรรมข้าวของแต่ละภูมิภาคอีกชั้นหนึ่งซึ่งชาวนาในพื้นที่แหลมบัวก็ได้รับอิทธิพลรูปแบบของพิธีกรรมข้าว
ในภาคกลางด้วยเช่นกัน ความเป็นมาของประวัติศาสตร์สายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่เคยมีมาและอัตลักษณ์เกี่ยวกับพิธีกรรมข้าว
ทาให้จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูสายพันธุ์ข้าวในตาบลแหลมบัว อาเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐมเพื่อให้คงอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมของตาบลแหลมบัวสืบต่อไป
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ลัทธิชาตินิยมในหนังสือประวัติศาสตร์สากลของหลวงวิจิตรวาทการ
The Nationalism in Universal History Books of Luang Wichitwathakan
ธิติพงศ์ มีทอง12
บทคัดย่อ
บทความเรื่องนี้มุ่งเน้นศึกษาความเข้าใจความคิดของลัทธิชาตินิยมของหลวงวิจิตรวาทการตลอดช่วงระยะเวลาที่ได้
สร้างผลงานประวัติศาสตร์โดยเฉพาะประวัติศาสตร์สากลซึ่งเป็นชุดหนังสือความยาว 12 เล่ม ทั้งนี้การเขียนประวัติศาสตร์
นิพนธ์ในหนังสือชุดประวัติศาสตร์สากลในช่วงทศวรรษที่ 1930-1950 ของหลวงวิจิตรวาทการนั้นได้รับอิทธิพลลัทธิชาตินิยม
ในการเขียนประวัติศาสตร์สากลเป็นอย่างมาก จะเห็นได้ว่าประวัติศาสตร์ไทยที่หลวงวิจิตรวาทการเขียนขึ้นนั้นแฝงไปด้วยคติ
ชาตินิยม การรักชาติ การหลงใหลชาติ แนวคิดต่าง ๆ เหล่านี้ถูกซ่อนเอาไว้ในมิติของพื้นที่และเวลาของหนังสือประวัติศาสตร์
สากลแทบทั้งสิ้น ทั้งนี้หากวิเคราะห์ให้ลึกจะพบว่าการเขียนประวัติศาสตร์นิพนธ์ในประวัติศาสตร์สากลนั้นหลวงวิจิตรวาทการ
ได้รับอิทธิพลการเขียนแบบชาตินิยมจากเจ้านายชั้นสูงของไทยทั้งจากล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 และสมเด็จกรมพระยาดารงราชา
นุภาพ สิ่งเหล่านี้มีบทบาทต่อการสร้างภาพมายาคติความเป็นชาตินิยมให้แก่ชนชาวไทยได้เป็นเวลาครึ่งศตวรรษ ขณะเดียวกัน
หลวงวิจิตรวาทการยังประสบความสาเร็จในการนาเสนอคติชาตินิยมกับการผูกล้อความเป็นราชาชาตินิยมสมัยใหม่ในหนังสือ
ประวัติศาสตร์สากลอีกด้วย ในส่วนท้ายของบทความเรื่องนี้ผู้เขียนยังพยายามเปรียบเทียบความคิดของความเป็นชาตินิยมใน
การเขียนประวัติศาสตร์สากลของเอช จี เวลส์, ยาววาหราล เนรูห์กับหลวงวิจิตรวาทการด้วยเช่นกัน
Abstract
This article aimed to understand the idea of nationalism of Luang Wichitwathakan. He wrote a
series 12 universal history books. His historiography got influence from universal history in the decades
1930s’-1950s’. One thing still is obvious, that is Thai history written by Luang Wichitwathakan covered
with national patriotism. These ideas were hidden in the dimension of space and space of his 12 universal
history books. If one analyzed comprehensively , it showed that his historiography in 12 universal history
books got influences from Thai elites both king Rama VI and Prince Damrong Rajanubhab, who had promoted
national myth for Thai people for a half century. Meanwhile, Luang Wichitwathakan succeed on making
nationalism together with new monarchy system in his 12 universal history books as well. At the end of
this article, the researcher tried to compare with the idea of nationalism of H. G. Wells, Jawaharlal Nehru
and Luang Wichitwathakan.
บทนา
หลวงวิจิตรวาทการเป็นนักคิดปัญญาชนสยามที่เติบโตขึ้นในช่วงของการเรียกร้องความเป็นชาตินิยมของรัฐไทย
โดยเฉพาะในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งอิทธิพลชาตินิยมเติบโตขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะหลังสงครามโลก
ครั้งที่หนึ่งสิ้นสุดลงใน ค.ศ. 1918 อิทธิพลของชาตินิยมยังปรากฎให้เห็นได้ชัดจากการเขียนประวัติศาสตร์นิพนธ์ในหนังสือชุด
ประวัติศาสตร์สากลของหลวงวิจิตรวาทการที่ตีพิมพ์ออกมาในแต่ละครั้ง ทั้งนี้นับตั้งแต่หนังสือประวัติศาสตร์สากลที่ตีพิมพ์ใน
ชุดแรกเมื่อ พ.ศ. 2472 ก็ได้มีการสอดแทรกรายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สากลหรือประวัติศาสตร์ต่ างประเทศ
1

อาจารย์ประจาสาขาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
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เอาไว้มาก ทั้งนี้รูปแบบและวิธีการเขียนของหลวงวิจิตรวาทการในการรังสรรค์งานเรื่องนี้ล้วนได้รับอิทธิพลลัทธิชาตินิยมในการ
เขียนประวัติศาสตร์สากลจากต่างประเทศโดยเฉพาะนักเขียนประวัติศาสตร์คนสาคัญของโลกอย่างเวลส์ที่มีบทบาทต่ อ
การศึกษาและเขียนประวัติศาสตร์นิพนธ์เรื่องราวดังกล่าวขึ้นและยังกลายเป็นแบบฉบับให้นักประวัติศาสตร์อีกหลายคนในการ
ทาการศึกษาในรูปแบบเดียวกัน ในเวลาต่อมาแม้เวลาตจะผ่านไปหลายสิบปีรูปแบบการเขียนประวัติศาสตร์นิพนธ์ของหลวง
วิจิตรวาทการยังถูกผูกล้อเข้ากับความเป็นราชาชาตินิยมใหม่ในหนังสือประวัติศาสตร์สากลด้วยเช่นกัน
สายธารแห่งความคิดของลัทธิชาตินิยมในชีวิตหลวงวิจิตรวาทการ
หลวงวิจิตรวาทการ หลวงวิจิตรวาทการ เกิดเมื่อวันพดหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พุทธศักราช 2441 ท่านบันทึกใน
อัตชีวประวัติของท่านว่า
"ข้าพเจ้าเกิดบนแพ ริมแม่น้าสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี เมื่อรู้ความ เห็นบิดามารดาของข้าพเจ้ามีเรือพายม้าลาหนึ่ง
แม่แจวหัว และพ่อแจวท้าย พวกข้าพเจ้าเป็นพวกมีลูกมาก แม่ของข้าพเจ้ามีลูกถึง 8 คน แม่ของข้าพเจ้าถึงแก่กรรมตั้งแต่ตัว
ข้าพเจ้ายังเล็ก ข้าพเจ้าเริ่มลาดั บความต่าง ๆ ได้ตั้งแต่อายุ 5 ขวบ จาได้ว่าพ่อเคยเขียน ก. ข. ใส่กระดานชนวนไว้ให้ในเวลา
กลางคืน และพอ 4 นาฬิกา ก็ต้องแจวเรือไปค้าขายสองคนกับแม่ เวลานอนก็นอนกับย่า ซึ่งเป็นคนจดจานิยายต่าง ๆ ไว้ได้
มาก และเล่าให้ฟังเสมอ จนกระทั่งเรื่องสังข์ทอง เรื่องรามเกียรติ์ เรื่องอิเหนา เรื่องพระอภัยมณี และเรื่องขุนช้างขุนแผน
เหล่านี้ อยู่ในสมองของข้าพเจ้าหมดก่อนที่จะลงมืออ่านได้เอง เมื่ออายุ 8 ขวบ ได้เข้าโรงเรียนวัดขวิด ตาบลสะแกกรัง สอบไล่
ได้ชั้นประโยคประถม พ่อแม่ไม่มีทุนจะให้เข้าศึกษาต่อไป จึงเปลี่ยนวิธีใหม่ ได้เข้าศึกษาในทางธรรมอยู่ในวัดมหาธาตุตั้งแต่อายุ
13 ขวบ จนถึงอายุ 20 ปี สอบไล่ได้เปรียญ 5 ประโยค จึงออกจากวัด"3
อย่างไรก็ดี นักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าหลวงวิจิตรวาทการ มีเชื้อสายเป็นจีน เพราะชื่อ "กิมเหลียง" ซึ่งเป็นชื่อเดิม ข้อนี้
ตามเอกสารของหลวงวิจิตรวาทการยืนยันไว้เองว่า "มีประเพณีพิเศษอยู่อย่างหนึ่งในจังหวัดอุทัยธานีเวลานั้น คือ บิดามารดามี
ชื่อเป็นไทยแท้ๆ แต่ลูกต้องมีชื่อเป็นจีน บิดาของข้าพเจ้าชื่ออิน มารดาชื่อคล้าย ซึ่งเป็นชื่อไทยแท้ ๆ ข้าพเจ้าเห็นบิดาของ
ข้าพเจ้า บวชในบวรพุท ธศาสนา ไม่เ คยเห็น ไหว้ เจ้ า และทุกสิ่ งทุ กอย่ างเป็น ไทย แต่ตัว ข้า พเจ้ ากลับได้ชื่อเป็ นจี น น้ องๆ
คนหลังๆ เมื่อเกิดมาได้ตั้งชื่อเป็นไทย แต่พอข้าพเจ้าไปยุโรปกลับมา เห็นเขาเปลี่ยนชื่อจีนไปหมด อิทธิพลของจีนในจังหวัด
อุทัยธานีนับว่าล้นเหลือ"4 ข้อเท็จจริงที่หลวงวิจิตรกล่าวอ้างนั้นดูเหมือนจะเป็นข้อลบล้างที่พยายามลบความเป็นจีนออกจาก
ตัวตนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะชาวจีนส่วนใหญ่ที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานแรกเริ่มในจังหวัดอุทัยธานีนั้นมักอาศัยอยู่บนเรือนแพซึ่ง
มีเป็นจานวนมาก สาเหตุสาคัญที่เป็นเช่นนั้นมีอยู่สองกรณีสาคัญด้วยกันคือ ประการที่หนึ่ง บรรพบุรุษของหลวงวิจิตรนั้นเป็น
ชาวจีนโพ้นทะเลที่อพยพมาใหม่ ดังนั้น จึงไม่มีที่ทางทามาหากินหรือพื้นที่ทาการเกษตรเหมือนคนไทยทั่วไปที่สามารถตั้งถิ่น
ฐานและทาการเกษตรเป็นหลัก และประการที่สองคือเมื่อบิดาของหลวงวิจิตรวาทการไม่มีที่ทาการเกษตรจึงจาเป็นต้องค้าขาย
เป็นสาคัญ และที่ต้องค้าขายทางแม่น้าสะแกกรังก็เป็นเพราะคนไทยส่วนใหญ่นั้นอาศัยถิ่นฐานอยู่ริมฝั่งน้าซึ่งถูกใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมสาคัญในสมัยนั้น แต่อย่างไรก็ดี ความเป็นเชื้อสายจีนนั้นก็กลายเป็นแรงขับดันที่สาคัญที่ทาให้ในเวลาต่อมาเมื่อรัชกาล
ที่ 6 พยายามกีดกันคนจีนออกจากราชสานักหรือการเข้ารับตาแหน่งทางราชการ สิ่งเหล่านี้จึงทาให้หลวงวิจิตรวาทการเกิด
ความคิดที่จะลบเลือนความเป็นจีนในตัวตนออกพร้อมทั้งปลุกกระแสชาตินิยมใหม่ที่สามารถทาลายความเป็นตัวตนของความ
เป็นจีนลงได้เพื่อสนองพระเดชพระคุณพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อออกจากวัดแล้ว หลวงวิจิตรวาทการจึงเริ่มเข้ารับราชการในกองการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ภายหลัง
จากที่ได้ทางานในกองการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เป็นเวลา 2 ปี หลวงวิจิตรวาทการก็ได้มีโอกาสออกไปยุโรป
ในตาแหน่งผู้ช่วยเลขานุการสถานทูตไทยประจากรุงปารีส ท่านมีส่วนได้เปรียบคนอื่น ๆ โดยที่เป็นคนรู้ภาษาไทยดีกว่าคนอื่น
ในสถานทูต ทาให้ท่านได้ทางานอย่างกว้างขวาง จึงได้รับหน้าที่ตามเสด็จท่านราชทูตไปในการประชุมหรือในงานเจรจาทุกแห่ง
3
4

คณะกรรมการสมาคมเบญจมราชาลัย. คุณานุสรณ์ งานพระราชทานเพลิงศพ พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ. (พระนคร: การพิมพ์สตรีสาร, 2505), หน้า 3.
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และที่สาคัญต้องทารายงานส่งเข้ามาในกรุงเทพฯ เป็นภาษาไทย การดารงตาแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่กองการทูตนั้นมีส่วนสาคัญ
อย่างยิ่งที่ทาให้หลวงวิจิตรวาทการนั้นได้พบปะสมาชิกคนสาคัญ ๆ ของหลาย ๆ ชาติ และแน่นอนว่าท่านคงได้พบเห็นการ
เปลี่ยนแปลง หรือการสร้างพลังอานาจในวงประชุมโดยเฉพาะประเทศมหาอานาจสาคัญ ๆ ในยุโรป เช่น อังกดษ ฝรั่งเศส หรือ
สหรัฐอเมริกา เป็นต้น บทบาทของชาติสมาชิกในการประชุมมีส่วนสาคัญไม่น้อยในการสร้างพลังความคิดชาตินิยมให้แก่หลวง
วิจิตรวาทการในเวลาต่อมาอีกเช่นกัน ในที่สุดต่อมาหลวงวิจิตรวาทการก็ได้พบงานประจาสาหรับตัวท่านคือการประชุมใน
องค์การสันนิบาตชาติ (League of Nations) ซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
ได้ทรงนิพนธ์ไว้ว่า "การได้เข้าประชุม และทางานสันนิบาตชาตินั้น เท่ากับว่าได้ผ่านการศึกษาในมหาวิทยาลัยขั้นสูงสุด"5 หลวง
วิจิตรวาทการเขียนรายงานการประชุมตั้งแต่ต้นจนปลาย รายงานการประชุมครั้งหนึ่ง ๆ เป็นหน้ากระดาษพิมพ์ดีดไม่น้อยกว่า
100 หน้า ท่านร่างเอง และพิมพ์เอง ในเวลาต่อมาท่านก็ได้ถูกเรียกกลับมารับราชการในกรุงเทพ ฯ และตาแหน่งที่หลวงวิจิตร
วาทการได้รับในกรุงเทพฯ ต่อจากนั้นมา ได้ช่วยให้ท่านเรียนรู้งานของกระทรวงการต่างประเทศอย่างทั่วถึง จวบจนกระทั่งถึง
ปีแห่งการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 หลวงวิจิตรวาทการก็ยังคงมีบทบาทสาคัญทางการเมืองและการต่างประเทศอย่างต่อเนื่องรวมทั้ง
เป็นมันสมองให้แก่รัฐบาลในหลาย ๆ คณะด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ดี ประเด็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากตลอดการทางานของหลวงวิจิตรวาทการคือการเขียนหนังสือของท่าน
กล่าวได้ว่าตลอดชีวิตของหลวงวิจิตวาทการนั้นมีการผลิตงานมากมายหลากหลายรูปแบบ งานของหลวงวิจิตรวาทการสามารถ
แบ่งออกได้ดังต่อไปนี้
นวนิยาย : ห้วงรักเหวลึก พานทองรองเลือด ดอกฟ้าจาปาศักดิ์ ฟากฟ้าสาละวิน สวรรค์ยังไม่ทอดทิ้งข้าพเจ้า ยอด
เศวตฉัตร ผจญชีวิต ครุฑดา เสน่หน์ าง กรุงแตก ใครฆ่าพระเจ้ากรุงธน เจ้าแม่จามรี เจ้าแม่สาริกา บ่มรัก ฯลฯ
บทละคร : เลือดสุพรรณ ราชมนู ศึกถลาง พระเจ้ากรุงธนบุรี มหาเทวี น่านเจ้า พ่อขุนผาเมือง ดาบแสนเมือง เจ้า
หญิงกรรณิการ์ ลานเลือด-ลานรัก ฯลฯ
บทเพลง : เพลงผู้แทน เลือดสุพรรณ รักเมืองไทย รักชาติ แหลมทอง ศึกถลาง เดิน ต้นตระกูลไทย ตารวจไทย
กองทัพบกไทย นาวีไทย ฯลฯ
บทความและสารคดี : ความขบขัน ความหมายการศึกษา วิถีนักเขียน กาเนิดธนบัตร ฯลฯ
งานวิชาการ : ประวัติศาสตร์สากล (12 เล่ม) ประชุมพงศาวดารฉบับความสาคัญ (8 เล่ม) ศาสนาสากล (5 เล่ม)
วิชชาแปดประการ มหาบุรุษ มันสมอง ความฝัน พุทธานุภาพ กุศลโลบาย กาลังใจ กาลังความคิด ฯลฯ
งานส่วนใหญ่ของหลวงวิจิตรวาทการนั้นมักเน้นในเรื่องของการรักชาติ การปลูกฝังลัทธิชาตินิยม การสร้างสามัคคี
ของคนในชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกฝังความรักมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและการสถาปนาความยิ่งใหญ่ของ
เกียรติภูมิในรัฐชาติไทยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นผู้นา อิทธิพลของการสร้างลัทธิชาตินิยมในงานวิชาการนั้นฝังรากแน่นอย่าง
มากโดยเฉพาะในงานเรื่องประวัติศาสตร์สากลที่หลวงวิจิตรวาทการนั้นได้เรียบเรียงขึ้น หนังสือชุดประวัติศาสตร์สากลนี้หลวง
วิจิตรวาทการพยายามที่จะสร้างพื้นที่ให้กับรัฐชาติไทยท่ามกลางนานาประเทศ การสร้างพื้นที่ให้กับประวัติศาสตร์ไทยเป็นสิ่งที่
สาคัญมาก ปัจจัยหนึ่งจะเห็นได้ว่าประเทศไทยหรือประเทศสยามก่อนหน้านี้แทบไม่เป็นที่รับรู้หรือรับรู้กันน้อยมากโดยเฉพาะ
ในหมู่มหาอานาจของชาติตะวันตก ตราบจนกระทั่งไทยเข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง (ค.ศ. 1914-1918) สงครามโลก
ครั้งนี้ทาให้ประเทศไทยได้เป็นที่รู้จักของนานาประเทศมากขึ้น แต่อย่างไรก็ดี ในงานหนังสือประวัติศาสตร์สากลนั้นซึ่งหลวง
วิจิตรวาทการได้รับอิทธิพลการเขียนมาจากตะวันตกนั้นแทบไม่มีการเขียนพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ให้แก่ชาติไทย คงมีแต่เพียง
การศึกษาของประวัติศาสตร์ตะวันตกที่สาคัญรวมถึงอารยธรรมสาคัญในเอเชียโดยเฉพาะจันกับอินเดียเป็นหลัก ดังนั้น หลวง
วิจิตรวาทการจึงมีความคิดที่จะสร้างพื้นที่การรับรู้ให้แก่ตะวันตกในฐานะที่ไทยเป็นรัฐชาติที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานโดย
การใช้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างชาติ ขึ้น ซึ่งความคิดของหลวงวิจิตรวาทการนั้นประสบความสาเร็จ
5

เรือ่ งเดิม, หน้า 15.
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เป็นอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะสร้างพื้นที่ประวัติศาสตร์ไทยในประวัติศาสตร์สากลแล้ว หลวงวิจิตรวาทการยังสามารถตอกย้า
ภาพลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ในฐานะที่เป็นมหาวีรบุรุษผู้สร้างชาติได้ทัดเทียมกับจักรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศส หรือ
สมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรียแห่งอังกดษด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ หนังสือชุดของหลวงวิจิตรวาทการมีการพิมพ์ทั้งสิ้นสี่ครั้งด้วยกัน
นับตั้งแต่ พ.ศ.2472, พ.ศ.2492, พ.ศ.2514 และพ.ศ.2547 ตามลาดับ
การเขียนประวัติศาสตร์นิพนธ์ในหนังสือชุดประวัติศาสตร์สากลของแต่ละสมัย
จากเนื้อหาข้างบน หากวิเคราะห์จากส่วนนาจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีที่พิมพ์นั้นเล่มของการจัดพิมพ์มีความแตกต่างกัน
ไป ทั้งนี้ในฉบับแรกนั้นคือฉบับพ.ศ. 2472 ซึ่งตีพิมพ์ในสานักพิมพ์สยามบรรณาคมนั้น หลวงวิจิตรได้ทาการเขียนเอาไว้ถึง 12
เล่มด้วยกัน แต่ต่อมาเมื่อถึงปี พ.ศ.2492 ซึ่งตีพิมพ์โดยสานักพิมพ์ศิริอักษรจากัด และพ.ศ.2514 โดยสานักพิมพ์เสริมวิทย์
บรรณาคาร ทั้งสองครั้งมีการจัดการรวมเล่มไว้เพียง 5 เล่มเท่านั้นโดยลดเนื้อหาส่วนที่ไม่สาคัญลงและเน้นการสร้างเนื้อหาของ
ประวัติ ศาสตร์ ไทยในฐานะที่ เป็น ประวัติ ศาสตร์ สากลมากขึ้น ในขณะที่ ประวัติ ศาสตร์ สากลที่ ตีพิ มพ์ใ น พ.ศ. 2547 โดย
สานักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊คส์ได้ ลดปริมาณลงเหลือเพียง 3 เล่มเท่านั้น ทั้งนี้การจัดเรียงเนื้อหานับตั้งแต่ปีแรกของการตีพิมพ์คือ
ใน พ.ศ. 2472 จนถึง พ.ศ. 2547 มีความเปลี่ยนแปลงในเนื้อหา ทั้งนี้หากดูจากหนังสือประวัติศาสตร์สากลฉบับแรกคือ พ.ศ.
2472 นั้นมีการจัดพิมพ์ทั้งสิ้น 12 เล่ม ซึ่งทั้ง 12 เล่มนั้นหลวงวิจิตรวาทการได้อธิบายสถานะของความเป็นประวัติศาสตร์สากล
เหมือนกับเช่นหนังสือ Outline of History ของเวลส์(H. G. Wells) โดยเฉพาะการวางโครงเรื่องที่คล้ายคลึงกันมาก [แต่ทั้งนี้
เนื้อหาของเวลส์นั้นไม่มีการกล่าวถึงประวัติศาสตร์ไทยแต่อย่างใด] แต่อย่างไรก็ดี ประวัติศาสตร์สากลฉบับที่ 2 ซึ่งตีพิมพ์ใน
พ.ศ. 2492 นั้นหลวงวิจิตรวาทการได้ลดปริมาณเล่มหนังสือลงเหลือเพียง 5 เล่มนั้นซึ่งหากดูในรายละเอียดจะพบว่าหลวงวิจิตร
วาทการแบ่ งการเขี ยนออกเป็ นเล่ มที่ 1 เป็ นประวั ติ ศาสตร์ ยุ ค โบราณ เล่ ม ที่ 2 เป็น ประวั ติศ าสตร์ ยุโ รป เล่ม ที่ 3 เป็ น
ประวัติศาสตร์ไทยโดยเฉพาะ เล่มที่ 4 เป็นประวัติศาสตร์เอเชีย และเล่มที่ 5 เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันของโลกในขณะนั้น การลด
จานวนเล่มดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นมุมมองที่สาคัญหลายเรื่อง ได้แก่ ประเด็นที่หนึ่งการพยายามสร้างความเข้าใจและการ
เผยแพร่ประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งประเด็นนี้เป็นสิ่งที่สาคัญมากเนื่องจากหลวงวิจิตรพยายามบุกเบิกความเข้าใจของประวัติศาสตร์
ไทยพร้อม ๆ กับการสร้างลัทธิชาตินิยมในหนังสือเล่มนี้ และประเด็นที่สองหลวงวิจิตรวาทการต้องการสร้างภาพลักษณ์ไทยใน
หนังสือประวัติศาสตร์สากลในสถานการศึกษาด้วย เหตุผลทั้งสองข้อนี้นับว่าเป็นสิ่งสาคัญอย่างมาก ทั้งนี้ภายหลังจากการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยใน พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา ในช่วงที่จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นมีดาริที่จะใช้
ประวัติศาสตร์ไทยเป็นแบบเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่เด็กซึ่งการศึกษาเป็นแผนงานที่สาคัญที่คณะราษฏรได้ประกาศไว้ใน
การสร้างระบบการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน
ด้วยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงมีดาริสร้างแบบเรียนหนังสือประวัติศาสตร์สากลซึ่งเริ่มปรากฏอย่างเป็นรูปธรรม
ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่การปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น
หนังสือเรียนประวัติศาสตร์สากลในช่วงเวลานี้จึงก่อตัวขึ้นนับตั้งแต่ พ.ศ. 2475–2503 เรื่อยมาจึงได้รับอิทธิพลการเขียนของ
หลวงวิจิ ตรวาทการด้ว ยซึ่งเป็ นหนังสื อประวั ติศาสตร์สากลที่สมบูรณ์ เพียงเล่มเดีย วในประเทศที่ เกิดขึ้น ในขณะนั้น ทั้งนี้
การศึกษาวิชาประวัติศาสตร์สากลอย่างเป็นจริงเป็นจังภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยเมื่อ พ.ศ. 2475 หลักสูตร
ที่ต้องเปลี่ยนไปมากคือหลักสูตรในรายวิชาสังคมศึกษาเพราะต้องสอนให้นักเรียนมีความเข้าใจในระบอบการปกครองใหม่คือ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งในช่วงระยะเวลาแรกนั้นไม่ค่อยมีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สากลแต่
อย่างใด เนื่องจากต้องการเน้นให้นักเรี ยนมีความรู้เกี่ยวกับวิถีการปกครองแบบใหม่รวมทั้งต้องการลบเลือนภาพลักษณ์ของ
สถาบันกษัตริย์ออกจากหนังสือเรียน แต่อย่างไรก็ดี การสร้างแบบเรียนที่คณะราษฎรมุ่งหวังไว้ก็ไม่สัมดทธิผลเนื่องจากขาด
แคลนบุคลากรรวมทั้งข้อจากัดในด้านเวลาการเขียนและเอกสาร ทาให้หลักสูตรในช่ วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองยังต้องใช้
รูปแบบการเขียนแบบเก่าโดยเฉพาะของสมเด็จกรมพระยาดารง ฯและหลวงวิจิตรวาทการเป็นแกนหลักสาคัญ อย่างไรก็ดี
ต่อมาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรขึ้นใหม่อีกครั้งใน พ.ศ. 2480 ในส่วนของวิชาประวัติศาสตร์ โดยในชั้นมัธยม 4, 5 และ 6 วิชา
ประวั ติ ศ าสตร์ ใ ห้ เ รี ย นประวั ติ ศ าสตร์ ไ ทยสมั ย ต่ า ง ๆ ละเอี ย ดมากขึ้ น โดยมี ก ารน าเสนอหารายละเอี ย ดมาจากหนั งสื อ
- ประวัติศาสตร์และปรัชญา -
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ประวัติศาสตร์สากลซึ่งทางรัฐบาลไทยมองเห็นว่าหลวงวิจิตรวาทการได้เขียนไว้อย่างดีแล้ว โดยเฉพาะเรื่องการปลูกฝังลัทธิ
ชาตินิยมในประเทศ นอกจากนี้ยังมีการสอดแทรกประวัติศาสตร์สากลโดยเรียนประเทศต่าง ๆ ในคาบสมุทรอินโดจีน นับตั้งแต่
ประเทศจีนใน ค.ศ. 1834 จนถึงประเทศญี่ปุ่นในยุคปัจจุบัน และสถานการณ์โลกภายหลังมหาสงคราม (หมายถึงสงครามโลก
ครั้งที่ 1) ต่อมาหลักสูตรในชั้นระดับมัธยมศึกษาได้เปลี่ยนไปอีกครั้งใน พ.ศ. 2491 โดยให้เรียนประ วัติศาสตร์สากลสังเขป
นับตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของยุโรป อเมริกา เอเชีย และออสเตรเลียโดยเริ่มศึกษาในช่วงประมาณ พ.ศ. 2000 จนถึงปัจจุบัน
ครั้นต่อมามีการปรับปรุงหลักสูตรแต่ชั้นประถมจนถึงมัธยมซึ่งออกประกาศใช้ใน พ.ศ. 2491 และ พ.ศ. 2493
ตามลาดับ โดยหลักสูตรมัธยมตอนต้น พ.ศ. 2493 กาหนดให้เรียนหัวข้อสาคัญ คือ ประวัติชาติไทย ประวัติคนไทยที่สาคัญ
ประวั ติ ข องประเทศเพื่ อ นบ้ า น 6 ส่ ว นหลั ก สู ต รมั ธ ยมตอนปลาย พ.ศ. 2493 วิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ มี ก ารบั ง คั บ ให้ เ รี ย น
ประวัติศาสตร์ไทยซึ่งยังคงเน้นการศึกษา ประวัติศาสตร์สากล คื อมนุษย์และศาสนา การพบดินแดนใหม่และการสารวจ
การขนส่ง การสื่อสาร สงครามและสันติภาพ ประวัติบุคคลสาคัญของโลก 7 ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2498 มีการปรับปรุงหลักสูตร
เฉพาะชั้นเตรียมอุดมศึกษาหรือระดับมัธยมปลาย ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าหนังสือประวัติศาสตร์สากลของกลวงวิจิตรที่แต่งขึ้นจึง
มีประโยชน์สาคัญในการรองรับการแต่งแบบเรียนของไทยในช่วงเวลาแรกเป็นอย่างมาก มิเพียงเท่านั้นในเวลาต่อมาหลวงวิจิตร
วาทการยังรับใช้รัฐบาลในการเขียนประวัติศาสตร์ไทยโดยเน้นไปที่การศึกษาบุคคลสาคัญและมิติการศึกษาความเป็นชาติไทย
ในแบบเรียนด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นผลงานที่แฝงอยู่ในประวัติศาสตร์สากลฉบับ พ.ศ. 2492 เล่มที่ 3 เช่น เรื่องชาวบางระจัน
พระยาโกษาปาน เป็นต้น การเขียนประวัติศาสตร์เหล่านี้ยังถูกปลูกฝังมาพร้อม ๆ กับเพลงที่หลวงวิจิตรวาทการแต่งขึ้นใน
ช่วงเวลานี้เช่นกัน อาทิ เลือดสุพรรณ รักเมืองไทย รักชาติ แหลมทอง ศึกถลางเดิน ต้นตระกูลไทย สิ่งเหล่านี้เป็นความ
พยายามของรัฐไทยที่จะสร้างให้เด็กเกิดการรับรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยโดยไม่ใช่อยู่ในตัวหนังสือหากแต่สามารถผ่าน
บทเพลงที่เด็กสามารถร้องได้ด้วย
การรับอิทธิพลลัทธิชาตินิยมในการเขียนประวัติศาสตร์สากลจากต่างประเทศ
ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าในช่วงที่หลวงวิจิตรวาทการเริ่มเข้ารับราชการในกองการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
นับตั้งแต่ พ.ศ. 2462 ท่านก็ได้มีโอกาสไปรับตาแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ ประจาสถานอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส รับราชการที่สถานทูตแห่งนั้นได้ 6 ปีเต็ม แล้วได้ย้ายไปประจาการในสถานอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน ประเทศ
สหราชอาณาจักร ภายหลังที่ได้ทางานในกองการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เป็นเวลา 2 ปี หลวงวิจิตรวาทการได้มี
โอกาสออกไปยุโรป ในตาแหน่งผู้ช่วยเลขานุการสถานทูตไทยประจากรุงปารีส หลวงวิจิตรวาทการรับราชการอยู่ในสถานทูต
ปารีส 6 ปีเต็ม กระทรวงการต่างประเทศจึงได้สั่งย้ายท่านไปรับราชการในสถานทูตไทยที่กรุงลอนดอน8 ท่านอยู่ลอนดอนได้ไม่
นาน ก็ได้ถูกเรียกกลับมารับราชการในกรุงเทพฯ และตาแหน่งที่หลวงวิจิตรวาทการได้รับในกรุงเทพฯ ต่อจากนั้นมา ได้ช่วยให้
ท่านเรียนรู้งานของกระทรวงการต่างประเทศอย่างทั่วถึง
หากวิเคราะห์จากบริบทดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการที่หลวงวิจิตรวาทการรับราชการอยู่ที่อังกดษและฝรั่งเศสมีส่วน
สาคัญอย่างมากที่ทาให้ท่านได้รับอิทธิพลจากนักประวัติศาสตร์จากตะวันตกอย่างมากซึ่งสอดคล้องกับกังวูที่อธิบายว่าการอุบัติ
ของรัฐชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นเป็นผลที่มาจากการขยายตัวของจักรวรรดินิยมในยุโรป9 สิ่งเหล่านี้ยังมีผลต่อการเขียน
ผลงานประวัติศาสตร์ด้วย อิทธิพลด้านหนึ่งที่สาคัญนอกเหนือจากแนวทางการเขียนประวัติศาสตร์สากล ในช่วงที่หลวงวิจิตร
วาทการพานักอยู่ในยุโรปคือ “กระแสพลังชาตินิยม” (nationalism) และกระแสลัทธิจักรวรรดินิยม (imperialism) ที่
ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 จะอุบัติขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการรวมชาติของเยอรมันใน
ค.ศ. 1870 และสงครามที่เยอรมันสามารถเอาชนะฝรั่งเศสได้ยิ่งเป็นตัวปลุกเร้ากระแสชาตินิยมให้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วใน
6

เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2493, หน้า 17-18.
เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ, เรื่องเดิม, หน้า 24-29.
8
คณะกรรมการสมาคมเบญจมราชาลัย, เรือ่ งเดิม, หน้า 8.
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Gungwu Wang, Nation-building: Five Southeast Asian Histories, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2014), p.251.
- ประวัติศาสตร์และปรัชญา -
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ทวีปยุโรป10 การขยายตัวของลัทธิชาตินิยมของยุโรปในหลายชาติทาให้นักประวัติศาสตร์หลายสานักในยุโรปเริ่มหันมาสนใจ
ประวัติศาสตร์ของประเทศเอเชียและแอฟริกา การกาเนิดรัฐประชาชาติ อิทธิพลงานเขียนของนักประวัติศาสตร์จานวนมาก
โดยเฉพาะรัดยาร์ด คลิปลิงที่เขียนโดยใช้หลักชีววิทยาผสมกับวัฒนธรรมว่าเชื้อชาติเป็นพลังที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงเชื้ อ
ชาติใหญ่ ๆ เช่น ผิวขาว ผิวเหลืองและผิวดามีลักษณะพิเศษของตนเพื่อมีการผสมระหว่างเชื้อชาติลักษณะของแต่ละเชื้อชาติ
และประเพณีที่แตกต่างกันกระตุ้นให้เกิดการประดิษฐ์ และก่อให้เกิดอารยธรรมใหม่แต่การปะปนกันมากเกินไปทาให้เกิดความ
เสื่อม เขามีความเห็นว่าชาวยุโรปได้สมรสกับชาติอื่นตามแถบเมดิเตอร์เรเนียนและผลของการแสวงหาอาณานิคมทาให้มีการ
สมรส ระหว่างชาวยุโรปกับชนพื้นเมืองโดยสรุปเขาถือว่าเชื้อชาติอารยันเป็นเชื้อชาติที่เหนือกว่าเชื้อชาติและเชื้อชาตินี้มีส่วน
กาหนดการพัฒนาทางประวัติศาสตร์11 การผสมของเชื้อชาติก่อให้เกิดอารยธรรมแล้วก็ทาลายอารยธรรมงานของเขามีอิทธิพล
ในหมู่นักชาติ นิยมเยอรมัน
ปัจจัยทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดความรู้สึกชาตินิยมขึ้นในหมู่ชนชั้นผู้ปกครองประเทศซึ่งมีอิทธิพลอย่างสูงต่อการสร้างงานของ
นั ก ประวั ติ ศ าสตร์ ที่ ถู ก บี บ บั งคั บ มาจากชนชั้ น ผู้ ป กครองอี ก ที นั ก ประวั ติ ศ าสตร์ ผู้ เ ขี ย นยกย่ อ งชาติ ข องตนเรี ย กว่ า นั ก
ประวัติศาสตร์ชาตินิยม (national historian) ภายใต้บริบทแวดล้อมอันนี้มีส่วนผลักดันให้หลวงวิจิตรวาทการได้รับการซึมซับ
เรื่องคติลัทธิชาตินิยมในการเขียนประวัติศาสตร์สากลเช่นเดียวกัน ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าหนังสือประวัติศาสตร์สากลที่เกิดขึ้นใน
ช่วงแรก ๆ ของแต่ละชาติจึงเป็นไปเพื่อการเปิดพื้นที่ (space) ให้ชาติอื่น ๆ รับรู้ความมีอยู่และตัวตนของประเทศตัวเองตลอดจน
การสอดแทรกเกี ยรติ ภูมิอั นยิ่งใหญ่ ของชาติ ตนด้ วยการโหนกระแสความคิ ดชาตินิยมในช่วงเวลานั้น หากสังเกตจะพบว่ า
ประวัติศาสตร์สากลที่เกิดขึน้ ในช่วงแรกจึงมีความพยายามที่จะยัดเยียดความรู้ทางประวัติศาสตร์ชาติของตนเข้าไปพร้อม ๆ กับ
การปรากฏขึ้นของรัฐชาติอื่น ๆ เช่นเดียว ข้อสังเกตที่สาคัญอีกประการคือในช่วงที่หลวงวิจิตรวาทการยังคงพานักอยู่ในยุโรปนั้น
เป็นช่วงที่มีการเติบโตของพลังชาตินิยมอย่างรุนแรงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะประเทศที่ตกอยู่ภายใต้มหาอานาจของยุโรปในขณะนั้น
เช่น แคว้นบอสเนีย เฮอร์เซโกวิน่าที่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ฮับบูร์กของออสเตรียก็มีการเคลื่อนไหวภายใต้ขบวนการ
ใต้ดิน และแม้ว่าสงครามโลกครั้งที่ 1 จะสิ้นสุดลง ทว่าอิทธิพลของลัทธิจักรวรรดินิยมในโพ้นทะเลก็ยังคงปรากฏอยู่ ดังนั้นจะเห็น
ได้ว่านักประวัติศาสตร์ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 จึงยังมีการที่ได้รับมรดกมาจากแนวคิดนักประวัติศาสตร์ชาตินิยมแบบเก่า
[เช่นเดียวกับกรมพระยาดารง ฯ ที่ทรงวางรากฐานการอธิบายแบบประวัติศาสตร์ชาตินิยมและมีอิทธิพลมาถึงนักประวัติศาสตร์
ในสกุลหลัง ๆ ของไทยเป็นจานวนมาก] ทั้งนี้หากวิเคราะห์จะเห็นผลงานของนักประวัติศาสตร์ยุโรปเป็นจานวนมากก่อนหน้าที่
สงครามโลกครั้งที่ 1 จะอุบัติขึ้น มีการเขียนประวัติศาสตร์ชาตินิยมไว้เป็นอันมาก ซึ่งเป็นเวลาเดียวที่หลวงวิจิตรวาทการน่าจะ
ได้รับบรรยากาศของการเขียนประวัติศาสตร์นิพนธ์แนวนี้เช่นเดียวกัน แนวคิดชาตินิยมที่มีอิทธิพลในตะวันตก
คติชาตินิยมในมิติของพื้นที่และเวลาของหนังสือประวัติศาสตร์สากล
หนังสือประวัติศาสตร์สากลของพณ ฯ พลตรีหลวงวิจิตรวาทการซึ่งตีพิมพ์จานวนทั้งสิ้นสี่ครั้ ง นับตั้งแต่ พ.ศ. 2472,
พ.ศ. 2494, พ.ศ. 2514 และ พ.ศ. 2547 เป็นหนังสือประวัติศาสตร์สากลที่เกิดขึ้นฉบับแรก ๆ ของประเทศ หนังสือชุดแรกของ
หลวงวิจิตรวาทการที่ตีพิมพ์ใน พ.ศ. 2472 เป็นหนังสือที่มีความยาวขนาด 12 เล่ม ซึ่งเป็นหนังสือชุดที่มีความหนาและยาวที่สุด
ของการแต่งประวัติศาสตร์สากลในขณะนั้น ทั้งนี้หากสังเกตจะเห็นได้ว่าการถือกาเนิดขึ้นของหนังสือประวัติศาสตร์สากลนั้นเป็น
ผลมาจากสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งใน ค.ศ. 1919 หนังสือประวัติศาสตร์สากลยังเป็นความพยายามของคณะกรรมาธิการ
ขององค์กรยูเนสโก (UNESCO) ที่ต้องการให้นักประวัติศาสตร์ได้เรียบเรียงและอธิบายเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ที่มีความเข้าใจ
ต่อมวลมนุษยชาติมากขึ้น12 และไม่ยึดความเป็นไปของการใช้แนวคิดตะวันตกเป็นแกนกลางสาคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์
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Geoffrey Wawro, The Franco-Prussian War: The German Conquest of France, (Cambridge, Cambridge University Press, 2005),
pp, 133-134
11
John Gross, Rudyard Kipling: the Man, his Work and his World, (London: Weidenfeld and Nicolson, 1972), p. 75.
12
Alexander C. Flick, “Content of World History Courses in Schools and Colleges,” Proceedings of the Association of History
Teachers of the Middle States and Maryland, no. 25 (1927), p.23.
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ทั้งนี้ ผู้ที่ มี บทบาทส าคั ญ ในการรั งสรรค์ผ ลงานประวั ติศ าสตร์ สากลขึ้น เป็น คนแรก ๆ คื อ เวลส์ ซึ่งเขีย นหนั งสื อ
ประวัติศาสตร์สากลเรื่อง The Outline of History ซึ่งตีพิมพ์ใน ค.ศ. 1920 เพียงหนึ่งปีหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 1
สิ้นสุดลง อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลาเดียวกันนี้หลวงวิจิตรวาทการก็ได้รับตาแหน่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ประจาสถาน อัครราชทูต
ไทย ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสนับตั้งแต่ ค.ศ. 1962 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 6
และต่อมาท่านรับราชการที่สถานทูตแห่งนั้นได้ 6 ปีเต็ม แล้วได้ย้ายไปประจาการในสถานอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน
สหราชอาณาจักร นอกจากนี้ท่านได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมสันนิบาตชาติเพื่อพิมพ์รายงานการประชุมส่งกลับ
ประเทศสยามด้วย สิ่งเหล่านี้ทาให้สันนิษฐานได้ว่าหลวงวิจิตรวาทการได้รับอิทธิพลจากการเขียนหนั งสือประวัติศาสตร์สากล
เป็นอย่างมาก ทั้งนี้มีข้อสนับสนุนที่สาคัญอยู่สองประการคือการทางานที่องค์การสันนิบาตชาติที่คณะกรรมาธิการมีแนวทางใน
การถอดรื้อหลักสูตรแบบเรียนประวัติศาสตร์สากลใหม่โดยไม่เน้นการอธิบายเนื้อหาที่หมิ่นเหม่ไปที่การคลั่งชาติและการ
หลงใหลชาติซึ่งจะเป็นชนวนไปสู่ความขัดแย้งของสงครามโลกเหมือนที่ผ่านมาซึ่งความคิดนี้ตรงกับคาอธิบายของฮอบส์บอมว่า
การหลงใหลในชาติอาจนาไปสู่ความขัดแย้งระหว่างประเทศขึ้น13 และสองคือการที่หลวงวิจิตรวาทการเคยรับราชการเป็นอัคร
ราชทูตไทยที่กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักรทาให้หลวงวิจิ ตรหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะได้รับอิทธิพลการเขียนหนังสือ
ประวั ติศ าสตร์ส ากลเช่ น กั นซึ่ งในช่ ว งเวลาดั งกล่ า วการเขี ยนประวั ติ ศ าสตร์ ใ นอั งกดษอยู่ ใ นช่ ว งสมัย ของลั ท ธิ โ รแมนติ ก
(Romanticism) ที่เข้ามาครอบงาทางประวัติศาสตร์อย่างมาก มิเพียงแต่เท่านั้นหลวงวิจิตรวาทการเองยังได้รั บอิทธิพลเรื่อง
ลัทธิชาตินิยมที่เกิดขึ้นในยุโรปด้วยเช่นกัน ดังเห็นได้จากผลงานประพันธ์ทั้งหนังสือวิชาการ บทละคร เพลงปลุกใจ
แม้ว่าหลวงวิจิตรวาทการจะไม่ได้ให้รายละเอียดและที่มาที่ไปตลอดจนบรรณานุกรมที่ใช้แต่งหนังสือประวัติศาสตร์
สากลทั้ง 12 เล่ม แต่ทว่าหนังสือเรื่อง Glimpses of World History ที่ประพันธ์โดยพณ ฯ ยาวาหะลาล์ เนห์รู (Jawaharlal
Nehru) เมื่อ ค.ศ.1934 ก็มีเค้าโครงการวางเรื่องในการอธิบายประวัติศาสตร์สากลที่ใกล้เคียงกับเวลส์เป็นอย่างมาก เนรูห์กล่าวไว้
ในบทนาของเขาว่าหนังสือเรื่องนี้ของเขาได้รับอิทธิพลการเขียนมาจากเวลส์เป็นอย่างมาก “Nehru stated in his preface
that The Outline of History by H. G. Wells was a major influence on the work”14 อย่างไรก็ดี ในประเด็นเรื่อง
การเขียนของประวัติศาสตร์สากลนี้ เนรูห์เน้นเรื่องการขยายอาณานิคมของมองโกลมากกว่าที่จะเน้นการศึกษาเรื่องราวขง
อารยธรรมตะวันตกหรือแม้กระทั่งลัทธิจักรวรรดินิยมอังกดษที่มีต่อโลกหรือแม้กระทั่งอินเดีย ในงานเล่มนี้เนรูห์กล่าวถึงเรื่อง
กรณีที่อังกดษเข้ามาปกครองชาวอินเดีย หลายตอนในหนังสือของเนรูห์ได้กล่าวพาดพิงถึงอังกดษว่าทาให้อินเดียตกอยู่ในความ
ยากลาบาก ประชาชนชาวอินเดียถูกเอารัดเอาเปรียบจากการขูดรีดทรัพยากรจากอังกดษเพื่อป้อนเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม
สมัยช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป นอกจากนี้ ยังพูดถึงความไม่เท่าเทียมกันในเรื่องของการรับสมัครคนเข้าสู่ระบบ
ราชการ เป็นต้น
ขณะที่หลวงวิจิตรวาทการกลับใช้พื้นที่ประวัติศาสตร์สากลในการอธิบายการดารงอยู่ของสยามประเทศในขณะนั้น
ดั ง นั้ น อาจตั้ ง ข้ อ สั ง เกตได้ ว่ า หนั งสื อ ชุ ด ประวั ติ ศ าสตร์ ส ากลของหลวงวิ จิ ต รวาทกา รฉบั บ แรกที่ จั ด ขึ้ น ใน พ.ศ. 2472
(ค.ศ. 1929) เป็นผลมาจากการขยายตัวของการศึกษาและการเขียนประวัติศาสตร์สากลแบบใหม่ที่เกิดขึ้นเมื่อเวลส์ได้นิพนธ์
ผลงานขึ้นเมื่อ 1920 กล่าวได้ว่าผลงานของเวลส์นั้นมีอิทธิพลอย่างสูงในการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ชาตินิยม และผลงานของ
เวลส์นั้นก็ส่งอิทธิพลโดยตรงต่อการเขียนงานในเชิงประวัติศาสตร์ชาตินิยมของหลวงวิจิตรวาทการอีกเช่นกัน ข้อสังเกตที่สาคัญ
ของงานเขียนประวัติศาสตร์สากลที่เวลส์มีต่อนักประวัติศาสตร์ของโลกคือการที่เวลส์นั้นเน้นตัวบทบาทของพระราชวงศ์เป็นตัว
ดาเนินเรื่องในฐานะที่เป็นตัวละครเอกในการสร้างรัฐชาติขึ้น15 อิทธิพลรูปแบบดังกล่าวนี้จึงสะท้อนออกมาในรูปแบบการเขียน
ชาตินิยมของหลวงวิจิตรวาทการด้วยเช่นเดียวกัน

13

Eric Hobsbawm, The Age of Empire: 1875–1914, (London: Weidenfeld & Nicolson, 1987), p.143.
Jawaharlal Nehru, Glimpses of World History, (New York City: John Day Company, 1942),
pp. vii.
15
H.G. Wells, The Outline of History, (Doubleday & Company. INC.: New York, 1971), pp. XII-XV
14
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การสร้างคติชาตินิยมกับการผูกล้อความเป็นราชาชาตินิยมใหม่ในหนังสือประวัติศาสตร์สากล
ในหนั งสื อ ประวั ติ ศ าสตร์ ส ากลของหลวงวิ จิ ต รวาทการได้ เ สนอความคิ ด ชาติ นิ ย มมาตั้ งแต่ ต้ น ทศวรรษ 2470
หลวงวิจิตรวาทการทาให้ประวัติศาสตร์ “ชาติไทย” กลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สากล และได้เขียนประวัติศาสตร์
“ชาติไทย” แตกต่างจากสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ เพราะถึงแม้ว่าบางส่วนจะเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
ตามลาดับรัชกาลของพระราชวงศ์ของพระมหากษัตริย์ แต่ก็มีบางส่วนที่เป็นการอภิปรายปัญหาประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
การปกครองของไทย “ฐานะของพลเมือง” และ “สิทธิของคน” ตลอดจน “วีรกรรมของชาวบ้านบางระจัน” ก่อนหน้าการ
เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง โดยเน้นถึงความรักชาติและการเสียสละชีวิตเพื่อชาติของชาวบ้านบางระจันอย่างเต็มที่
ในหนังสือประวัติศาสตร์สากลชุดแรกนั้นหลวงวิจิตรวาทการให้ความสาคัญต่อประวัติศาสตร์สงครามระหว่างไทยกับ
พม่าในสมัยอยุ ธยาและต้นรั ตนโกสินทร์ แต่ถึงแม้กระนั้นหลวงวิจิต รวาทการยังดึงงานเขียนประวัติศาสตร์สากลมาจาก
พระนิพนธ์เรื่อง “ไทยรบพม่า” ของกรมพระยาดารงราชานุภาพเป็นส่วนใหญ่ แต่ในหนังสือ ”ประวัติศาสตร์สากล” หลวง
วิจิตรวาทการให้ความสาคัญค่อนข้างมากแก่การเสียกรุงทั้งสองครั้ง และสงคราม “กอบกู้เอกราช” ของสมเด็จพระนเรศวร
และสมเด็จพระเจ้าตากสิน เพื่อเน้น “วีรกรรม” และ “บทเรียน” สาหรับ “ชาติไทย” ซึ่งเน้นอุดมการณ์ชาตินิยมอย่างเข้มข้น
เกิดขึ้นในทศวรรษ 2480
ความคิดสาคัญ ประการหนึ่งในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์นั้นหลวงวิจิตรวาทการได้พยายามสืบทอดความคิดว่า
“ชาติไทย” มีความศิวิไลซ์ทางศิลปะมาแต่โบราณ เพื่อให้คนไทยเกิดความภูมิใจในความยิ่งใหญ่และเก่าแก่ของ “ชาติไทย”
และพร้อมที่จะเสียสละเพื่อชาติ ขณะเดียวกันในหนังสือประวัติศาสตร์สากลนับตั้งแต่เล่มที่ 6 และเล่มที่ 7 หลวงวิจิตรวาท
การพยายามทาให้เกิดการรับรู้อย่างกว้างขวางถึงประวัติศาสตร์ไทย ที่ท่านบ่งบอกความเจริญระดับสูงของ “ชาติไทย”
ความคิดสาคัญที่สุดที่หลวงวิจิตรวาทการทาให้มีพลังสูงขึ้นมาก คือความคิ ดที่ว่า “ชาติไทย” เป็นชาติของคน “เชื้อชาติไทย”
ส่วนการเน้นประวัติศาสตร์อันยาวนานของ “ชาติไทย” แต่โบราณ แม้ว่ามีนัยของการเล่าเรื่องราวของ “ชนชาติไทย”
ที่สืบสายเลือดกันมาอย่างยาวนานอยู่ด้วย แต่จุดเน้นก็อยู่ที่การทาให้คนไทยรับรู้ถึงความเจริญรุ่งเรืองของ “ชาติไทย” ก่อน
ชาติอื่น ๆ และการที่ “ชาติไทย” สามารถรักษาเอกราชเอาไว้ได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่จะทาให้เกิดความภาคภูมิในความสามารถ
ความเสียสละ และความสามัคคีของชนชาติไทย อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่คนไทยทั้งปวงจะต้องมีความสามัคคี ความคิดของ
หลวงวิจิตรวาทการในข้อความนี้ยังสอดคล้องกับผลงานของไจส์มานน์ที่กล่าวว่ารัฐชาติในช่วงแรกเริ่มนั้นมักแสวงหาจุดร่วม
ของกลุ่มคนส่วนใหญ่ในประเทศเพื่อให้เกิดความเป็นอัตลักษณ์ร่วมกัน16
ในหนังสือประวัติศาสตร์สากลเล่มที่ 6 กับเล่มที่ 7 หลวงวิจิตรวาทการเน้นการหาพื้นที่ให้แก่ “ชาติไทย” และ
“ความเป็นไทย” ที่ได้รับการนิยามโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ และสมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส มีจุดมุ่งหมายหลักอยู่ที่การทา
ให้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มั่นคง หัวใจของ “ควำมเป็นไทย” ที่ได้รับการนิยามจึงเน้นอยู่ที่สถาบันพระมหากษัตริย์
พระพุทธศาสนา และภาษาไทย ทั้งสามส่วนนี้ เป็นรากเหง้าของอารยธรรมไทย ซึ่งช่วยจรรโลงความสัมพันธ์ทางสังคมที่แบ่งคน
ออกเป็นลาดับชั้น และจรรโลงโครงสร้างการเมืองที่รวมศูนย์อานาจอยู่ที่สถาบันและองค์พระมหากษัตริย์17
แต่อย่างไรก็ดี ความต่างของการสร้างลัทธิชาตินิยมระหว่างกรมพระยาดารงราชานุภาพกับหลวงวิจิตรวาทการก็มี
ความต่างกันอยู่บ้างเช่นกัน สมเด็จ ฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพทรงสร้างอัตลักษณ์ไทยโดยมิได้เน้น “ความเป็นไทยแท้”
ในทางวัฒนธรรม แต่ทรงเน้นความเป็นไทยแท้ในด้าน “อุปนิสัย” หรือ “คุณธรรม” ของชนชาติไทย ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3
ประการ ได้แก่ “ความจงรักในอิสรภาพของชาติ ความปราศจากวิหิงสา และความฉลาดในการประสานประโยชน์ ” ทรงแสดง
ให้เห็นว่าคุณธรรมทั้งสามประการนี้เป็นเอกลักษณ์ของชนชาติไทย ซึ่งทาให้ชนชาติไทยดารงความเป็นใหญ่ในประเทศสยามมา
ได้ยาวนาน ทรงเน้นว่าถึงแม้ชนชาติไทยจะเป็นใหญ่ใน “เมืองไทย” แต่ชนชาติไทยก็ไม่เคยเบียดเบียนชนชาติอื่น เพราะชนชาติ
16
17

Timothy Baycroft, What Is a Nation?: Europe 1789-1914, (Oxford: Oxford University, 2006), p. 17.
สายชล สัตยานุรกั ษ์, การสร้าง “ความเป็นไทย” กระแสหลัก, (กรุงเทพ ฯ : ฟ้าเดียวกัน, 2548), หน้า 5-7
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ไทยมีคุณธรรม “ความปราศจากวิหิงสา” และ “ความฉลาดในการประสานประโยชน์ ” ทาให้ทุกชนชาติอยู่เย็นเป็นสุขภายใต้
“การปกครองแบบไทย” ขณะเดียวกันชนชาติไทยซึ่ง “ฉลาดในการประสานประโยชน์ ” ก็สามารถเลือกรับแต่ส่วนดีจากชาติ
อื่นมาผสมผสานกับวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่ ทาให้เกิดความเจริญงอกงามแก่ศิลปะและวัฒนธรรมของไทยในทุก ๆ ทางตลอดมา
ขณะที่หลวงวิจิตรวาทการนั้นเน้นการสร้างอัตลักษณ์ไทยซึ่งแปรรูปออกมาในงานประวัติศาสตร์อย่างมีชั้นเชิง โดยเฉพาะการ
ใส่ประวัติศาสตร์ไทยในหนังสือประวัติศาสตร์สากลเพื่อเป็นการหาพื้นที่ยืนให้กับนานาชาติรับรู้ถึ งความมีอารยธรรมและ
ประวัติศาสตร์อันยาวนานของชาติไทย
ประเด็นสาคัญอีกประการหนึ่งที่สมเด็จ ฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพทรงเน้นในพระนิพนธ์อยู่เสมอ เพื่อตอบสนอง
ต่อปัญหาที่มีการเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงการปกครองไปเป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญก็คือ เมืองไทยมีการปกครองแบบ
สมบู รณาญาสิ ทธิ ราชย์ มานานแล้ วจนกลายเป็น ประเพณี “การปกครองแบบไทย” ซึ่งควรรั กษาไว้ สืบ ไป ทั้ งนี้ เพราะ
พระมหากษัตริย์ไทยมิได้ทรงใช้พระราชอานาจแบบเทวสิทธิ์ ตรงกันข้าม “การปกครองแบบไทย” เป็นแบบ “พ่อปกครองลูก”
ซึ่งเต็มไปด้วยความเมตตากรุณา และพระมหากษัตริย์ราชวงศ์ จักรีทรงเป็นผู้นาแห่งคุณธรรมของชนชาติไทยทั้งสามประการ
ซึ่งช่วยให้ “เมืองไทย” สามารถรักษาเอกราช มีความสงบสุข และความเจริญก้าวหน้าเป็นอันมาก นอกจากนี้ สมเด็จฯ กรม
พระยาดารงราชานุภาพยังได้ทรงทาให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงกลายเป็นบุคคลตัวแบบใน
อุดมคติของ“พระมหากษัตริย์ไทย” ด้วยการสถาปนา “สมเด็จพระปิยมหาราช” ขึ้นมา ให้หมายถึง “พระมหากษัตริย์อันเป็นที่
รักของคนทั้งหลาย” เนื่องจากทรงเป็นผู้ปกครอง “ของประชาชน” และ “เพื่อประชาชน” ทั้งนี้เพราะสมเด็จฯ กรมพระยา
ดารงราชานุภาพทรงต้องการทาให้กระแสการเรียกร้องรัฐธรรมนูญลดความเข้มข้นลงด้วยการทาให้คนทุกชั้นเกิดความสานึกว่า
พระมหากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ก็ทรงเป็นของประชาชน และทรงปกครองเพื่อประชาชนอยู่แล้ว ไม่มีความ
จาเป็นอันใดที่จะต้องทาการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองทั้งนี้หากดูหนังสื อประวัติศาสตร์สากลเล่มที่ 6-7 ซึ่งตีพิมพ์ใน
พ.ศ. 2472 และเล่มที่ 3 ที่ตีพิมพ์ใน พ.ศ. 2492 ซึ่งหนังสือเล่มนี้อุทิศการเขียนประวัติศาสตร์ไทยทั้งหมดภายในเล่มเดียวกัน
หากวิเคราะห์จะเห็นได้ว่าในหนังสือเล่มที่ 6-7 ใน พ.ศ. 2472 และเล่มที่ 3 ในพ.ศ. 2492 นั้นหลวงวิจิตรวาทการเอง
พยายามที่จะอธิบายสถานะพระราชอานาจของกษัตริย์ในมุมมองที่คล้ายคลึงกับสมเด็จฯ กรมดารงอย่างมากและการจบลงของ
ประวัติศาสตร์ไทยนั้นสิ้นสุดลงในสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งเป็นแผ่นดินที่หลวงวิจิตรวาทการรับราชการอยู่ และแม้ว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยใน พ.ศ. 2475 แล้ว ก็ตาม หลวงวิจิตรก็ไ ม่ได้เขียนประวัติศาสตร์ส่วนนี้ไว้ในหนังสื อ
ประวัติศาสตร์สากล แม้ว่าหลายคนจะตั้งข้อสังเกตว่าท่านน่าจะมีส่วนรู้เห็นในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เพราะหลวงวิจิตรวาทการ
มีสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับนายปรีดี พนมยงค์ซึ่งหลวงวิจิตรก็ได้แต่ง หนังสือประวัติศาสตร์สากลเล่มที่ 3 อุทิศให้กับนายปรีดี
โดยตรงแต่เนื้อหาในหนังสือเล่มที่ 3 นั้นเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ยุโรปเป็นส่วนใหญ่ อาจกล่าวได้ว่ากระบวนทัศน์มุมมอง
ทางประวัติศาสตร์ของหลวงวิจิตรนั้นก็ยังคงเน้นเรื่องสถานภาพของกษัตริย์เป็นสิ่งสาคัญยิ่ง
การยึดโยงประวัติศาสตร์ไทยในประวัติศาสตร์สากล
แม้ว่าการอธิบายประวัติศาสตร์ไทยตามแบบฉบับของสมเด็จกรม ฯ จะหมดสิ้นลงภายหลังจากการสิ้นพระชนม์ใน พ.ศ.
2486 แต่กระนั้นก็ตาม หลวงวิจิตรวาทการก็อาจเป็นทายาทโดยตรงในการอธิบายประวัติศาสตร์ชาตินิยมของไทยสืบต่อมา
อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนระบอบการปกครองภายหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 ทาให้ผู้นาในระบอบใหม่จาเป็นต้องลดความสาคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ และทาให้ผู้นาในระบอบใหม่มีสถานภาพสูงสุดแทน แต่ผู้นาในระบอบใหม่เป็นเพียงสามัญชนที่ก้าว
ขึ้นมาจากสถานะข้าราชการระดับกลางเท่านั้น โดยที่ความชอบธรรมที่มาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญยังขาดความมั่นคงอยู่
มาก เพราะประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจอย่างแท้จริงต่อระบอบการปกครองใหม่ ในขณะเดียวกันคนที่มีความรู้ในเขต
เมืองก็ยังไม่ยอมรับอานาจของผู้นาในระบอบใหม่อย่างเต็มที่ เพราะยังมิใช่การใช้อานาจในระบอบประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์
แบบ การรับรู้ “ความเป็นไทย” แบบเดิมที่ปรากฏในหนังสือประวัติศาสตร์สากลจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด เนื้อหาใน
หนังสือประวัติศาสตร์สากลทั้งเล่มที่ 6 กับเล่มที่ 7 ยังคงให้ความสาคัญกับพระมหากษัตริย์ไทยเช่นเดิม
- ประวัติศาสตร์และปรัชญา -
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“ความเป็นไทย” ในหนังสือประวัติศาสตร์สากลยังคงมีอิทธิพลอย่างมากต่อการจรรโลงโครงสร้างการเมืองแบบรวม
ศูนย์อานาจไว้ที่ผู้นา เช่น ความจาเป็นในการเน้นสานึกประวัติศาสตร์ที่จะทาให้คนไทยตระหนักในความสาคัญของ “ผู้นา” ใน
การรักษาเอกราชของ “ชาติไทย” ทาให้ปัญญาชนของระบอบใหม่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวีรกรรมของ
พระมหากษัตริย์ในอดีต เช่น สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือความจาเป็นในการเน้นสานึกประวัติศาสตร์ที่ผู้นามีความสาคัญ
อย่างสูง ในการสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่ “ชาติไทย” ก็ทาให้หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเล่าเรื่องสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
และสมเด็จพระปิยมหาราช ทั้งนี้หากวิเคราะห์ในแง่มุมของเนื้อหาประวัติศาสตร์ไทยในหนังสือชุดประวัติศาสตร์สากลนั้น
เนื้อหาที่ถูกแต่งขึ้นด้วยบริบทที่มีความสัมพันธ์กับการกระทาของผู้พูดและผู้อ่านเพื่อใช้ในการสื่อสารความคิดระหว่างผู้เขียนคือ
หลวงวิจิตรวาทการกับผู้อ่านโดยใช้เอกสารที่ถูกซ่อนด้วยแนวคิดชาตินิยมไทยเป็นสื่อกลาง (mediation) ที่สาคัญระหว่าง
ผู้เขียนกับผู้อ่าน สิ่งเหล่านี้จึงทาให้เกิดการซึมซับความคิดของผู้เขียนโดยที่ผู้อ่านอาจไม่รู้เท่าทัน
นอกจากนี้หากดูจากการบรรยายประวัติสาสตร์ไทยในเบื้องต้น จะเห็นได้ชัดว่าหลวงวิจิตรวาทการพยายามสร้าง/เปิด
พื้นที่ประวัติศาสตร์ไทยให้ผูกล้อกับประวัติศาสตร์สากล ดังเห็นได้จากความบางตอนในหนังสือประวัติศาสตร์สากลเล่มที่ 6
ซึ่งหลวงวิจิ ต รวาทการเขี ย นอุทิ ศ ให้ กั บ สมเด็ จ กรมพระยาด ารงราชานุภ าพ ดั งนี้ “เรารู้ ว่า ไทยเราส าคั ญ ชาติห นึ่ งซึ่ งนั ก
ประวัติศาสตร์ นักโบราณคดี และนักค้นคว้าทางมนุษยวิทยาตลอดถึงปทานุกรมเอนไซโครบีเดียและตารับค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่อง
อารยชน จะต้องให้เกียรติแก่คาว่า "ไทย" ไม่น้อยกว่าคาอื่น ๆซึ่งเป็นชื่อเชื้อชาติมนุษย์ด้วยกันให้ด้วยความยกย่องและยืนยันว่า
ชาติไทยเป็นชาติใหญ่ชาสาคัญชาติหนึ่งในโลกในการศึกษาเรื่องเชื้อชาติไทยต่อไปนี้เราไม่มีความจาเป็นต้อง พิจารณาความเห็น
ของพวกไทยเราเองซึ่งอาจจะเข้ากับตัวเองเพียงแต่เก็บเอาข้อความที่นักค้นคว้าต่างชาติเขียนมาประมวลไว้สาหรับศึกษาก็จะได้
เรื่องที่ควรรู้สาหรับชาติของเราเองอยู่เป็นอันมาก.....ข้อสันนิษฐานที่ว่าไทยมาจากจีนนั้น เป็นอันทิ้งไปเสียได้เพราะนักค้นคว้ายิ่ง
คนไปเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ผลตรงกันข้ามคือแทนที่จะได้หลักฐานสนับสนุนข้อสันนิษฐานที่ว่าไทยมาจากจีนกลับได้หลักฐานไปในทาง
ที่ว่ามีจีนเป็นอันมากที่ไปจากไทย นาย H.S. Hallet เขียนไว้ว่าชนชาติไทยไม่ใช่จะแผ่ไปทางใต้จนกระทั่งถึงทะเลจีนเท่านั้นแต่
เป็นส่วนสาคัญส่วนหนึ่งที่ประกอบขึ้นเป็นชาติจีนที่เดียว ผู้ที่เดินทางตลอดประเทศจีนภาคใต้ ลงความเห็นว่า คนที่ได้พบ
ส่วนมากที่สุดเป็นเชื้อชาติไทย ลักษณะร่างการและภาษาพูด บอกชัดอยู่ทุกคนถูกแทงแต่การติดต่อกับจีนนานๆทาให้เปลี่ยนทั้ง
นิสัย ขนบธรรมเนียม การแต่งกายและในที่สุดก็ลืมว่าตัวเป็นไทยกลายเป็นจีนไปทีเดียว......อาจมีปัญหาว่าเมื่อไทยเราเป็นชาติ
ใหญ่และเป็นอารยะเท่าเทียมกับจีนแล้วเหตุ ไฉนจึงแพ้ จีนและถูกจีนรุกรานจนต้องถอยรุ่ นลงมาข้างใต้ ทุกทีปัญหาข้อนี้ ”
(หลวงวิจิตรวาทการ, 2472, หน้า 1-5)
หลวงวิจิตรวาทการได้ตอบโต้ถ้อยความดังกล่าวโดยยกเอาถ้อยคาและหลักฐานของนักค้นคว้าทางด้านประวัติศาสตร์
และมานุษยวิทยามาประมวลผลไว้ในที่นี้อีก
“นาย Leon de Rosny เลขานุการสมาคมค้นคว้าทางมนุษยวิทยาแห่งกรุงปารีส เขียนบรรยายลักษณะของเชื้อชาติ
ไทยว่า นักท่องเที่ยวทุกคนพ้องกันเป็นเอกฉันท์ว่า ลักษณะอันเด่นทีส่ ุดของชาติไทยนั้น คือ มารยาทอันดีในการต้อนรับแขก
ความซื่อตรงในการปฏิบัตติ ามคามั่นสัญญาและความเมตตากรุณาแม้แต่สตั ว์
ท่าน Pallegoix สังฆราชคาธอลิกประจาประเทศไทยได้เขียนถึงลักษณะของชนชาติไทยว่า เป็นชาติทขี่ ี้อาย, ใจอ่อน
,เอื้อเฟื้อ แม้จะปฏิเสธไม่ให้ทานแก่คนขอ ก็ปฏิเสธไม่ได้
หมอ Dodd เขียนไว้อีกว่า ชาติไทยเป็นชาติที่รับอารยธรรมของชาติอื่นได้อย่างง่ายดาย และทาตนเข้ากับชาติอื่น
(Assimilate) ได้ง่ายทีส่ ุด” (หลวงวิจิตรวาทการ, 2472, หน้า 44-45)
จากข้อเขียนของนักค้นคว้าทั้ง ๓ ท่านนี้ เป็นกระจกเงาสองให้เรารู้จักนิสัยประจาชาติของเราดีมากประการหนึ่งคือ
มารยาทอันดีของเราในการต้อนรับแขกไม่ว่าใครจะเข้ามาเราต้องรับด้วยความโอบอ้อมอารีทั้งนั้นต้อนรับดีจนกระทั่งแขกที่มา
อาศัย กลายเป็นเจ้าของบ้านไปเสียเองรอเป็นชาติที่ซื่อตรงโกงไม่เป็นความคดโกงไม่ใช่นิสัยประจาชาติของไทย เราเป็นชาติใจ
อ่อนปฏิเสธไม่เป็นชาติไทยเป็นชาติหนึ่งในโลกที่ไม่มีคาว่า No เรามีแต่คาว่า YES และมีมากมายหลายคาเช่น เออ, จ้ะ, ขอรับ,
ขอรับกระผม, พระเจ้าค่ะ, เพคะ, พระพุทธเจ้าค่ะ แต่ลองหาข้ามไทยที่แปลว่ า No เราหาไม่ได้ เราเป็นเชื้อชาติขี้อายอันนี้
- ประวัติศาสตร์และปรัชญา -
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จริงที่สุดนิสัยที่ไม่รู้จักอายมีอยู่น้อยเต็มทีในนิสัยของชาติไทยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คนอื่นเค้าทาได้แต่เราทาไม่ได้เป็นต้นเหตุ
เรื่องที่เรารับเอาอารยธรรมของชาติอื่นได้ง่ายนั้นก็เป็นความจริงไม่มีชนชาติใดจะเข้ากับต่างชาติได้สนิทสนมเหมือนไทย
ซึ่งอังกฤษเรียกว่า Assimilate
จากข้อเขียนของนักค้นคว้าทั้ง ๓ ท่านนี้ เป็นกระจกเงาสองให้เรารู้จักนิสัยประจาชาติของเราดีมากประการหนึ่งคือ
มารยาทอันดีของเราในการต้อนรับแขกไม่ว่าใครจะเข้ามาเราต้องรับด้วยความโอบอ้อมอารี ทั้งนั้นต้อนรับดีจนกระทั่งแขกที่มา
อาศัย กลายเป็นเจ้าของบ้านไปเสียเองรอเป็นชาติที่ซื่อตรงโกงไม่เป็นความคดโกงไม่ใช่นิสัยประจาชาติของไทย เรำเป็นชำติใจ
อ่อนปฏิเสธไม่เป็นชำติไทยเป็นชำติหนึ่งในโลกที่ไม่มีคำว่ำ No เรำมีแต่คำว่ำ YES และมีมำกมำยหลำยคำเช่น เออ, จ้ะ ,
ขอรับ ,ขอรับกระผม, พระเจ้ำค่ะ ,เพคะ,พระพุทธเจ้ำค่ะ แต่ลองหาข้ามไทยที่แปลว่า No เราหาไม่ได้ เราเป็นเชื้อชาติขี้อาย
อันนี้จริงที่สุดนิสัยที่ไม่รู้จักอายมีอยู่น้อยเต็มทีในนิสัยของชาติไทยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คนอื่นเค้าทาได้แต่เราทาไม่ได้เป็น
ต้นเหตุเรื่องที่เรารับเอาอารยธรรมของชาติอื่นได้ง่ายนั้นก็เป็นความจริงไม่มีชนชาติใดจะเข้ากับต่างชาติได้สนิทสนมเหมือนไทย
ซึ่งอังกฤษเรียกว่า Assimilate สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ ทรงบรรยายไว้ในปฐกถา ลักษณะการปกครอง ประเทศ
สยามแต่โบราณ ลักษณะอันนี้เป็นลักษณะที่ดี เพราะเป็น ฉลาดในการประสานประโยชน์ ทรงถือเป็นความสามารถ ทรงถือ
เรียกเป็นภาษาอังกฤษไว้ในปฐกถานัน้ ว่า Power of Assimilation ทรงเห็นว่าลักษณะอันนี้เป็นอุปกรณ์สาคัญที่ทาให้ชาติไทย
ยังอยู่ได้จนถึงบัดนี้ แต่ข้อความที่น่าสนใจในทานองเดียวกันนี้ มีลายพระราชหัตถ์เลขา สมเด็จพระปรมินทรมหา จุฬาลงกรณ์
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรง ไว้ว่าเราดารงอยู่ได้ ด้วยวิธีลดขนาดตัวเอง ให้เล็กลงไปทุกที ซึ่งในที่สุดก็จะหมดสูญ ไม่ได้
เหมือนกันประวัติศาสตร์ชาติไทย ตั้งแต่โบราณกาลมา เป็นพิสูจน์ให้เห็นความจริงที่กล่าวมาข้างต้นนี้ มารยาทต้อนรับแชกมี
ความสุจริตซื่อ ตรงมาอย่างดี นิสัยโอบอ้อมอารี ไม่รู้จักคาปฏิเสธ นิสัยขี้อาย นิสัยเราชอบรับอารยธรรม ของชาติอื่นนิสัย อ่อน
นุ่มเหมือนน้า เปลี่ยนสี ไปตามสีท้องฟ้า เปลี่ยนรูปแบบไปตาม ความคดเคี้ยวของฝัง ลักษณะเหล่านี้เป็นเครื่อง อธิบาย
ประวั ติ ศ าสตร์ ข องชาติ ไ ทย ตั้ ง แต่ โ บราณดึ ก ด าบรรพ์ ม า จนกระทั่ ง ปั จ จุ บั น สมั ย บุ ค คลส าคั ญ บางคน ของไทย เช่ น
พ่อขุนรามคาแหง พระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย ได้พยายามแก้นิสัย เหล่านี้ได้ชั่วคราว แต่พอสนสมัย
วีรบุรุษ เช่นนั้น สภาพการณ์ ก็กลับเข้ารูปเดิม”18
ข้อความที่ขีดเส้นใต้นั้นเป็นการพยายามสร้างประวัติศาสตร์นิพนธ์สากลของไทยขึ้นซึ่งหลวงวิจิตรวาทการพยายาม
โยงและผูกร้อยเข้ากับความเป็นสากลของชาติจีนรวมถึงแสดงรูปของความเป็นชาตินิยมที่สามารถมองเห็นและจับต้องได้ หรือ
รู้สึกได้ หากอ่านข้อความอย่างละเอียดจะเห็นได้ว่าหลวงวิจิตรวาทการพยายามที่จะนาประวัติศาสตร์ไทยไปโหนเข้ากับ
ประวั ติ ศ าสตร์ จี น ซึ่ งหลวงวิ จิ ต รวาทการมองว่ า จี น นั้ น มี อ ารยธรรมที่ สู งส่ ง แต่ ไ ทยเองก็ มี ค วามเป็ น อารยธรรมที่ สู งส่ ง
เช่นเดีย วกัน หลวงวิ จิตรวาทการพยายามที่ จะสร้า งความชอบธรรมในการอธิบายความสูงส่งของอารยธรรมไทยฐานะ
ประวัติศาสตร์สากลอีกชาติหนึ่งด้วยการอ้างงานเขียนของนักประวัติศาสตร์ต่างประเทศนอกจากงานของสมเด็จกรมพระยา
ดารง ฯเอง เพื่อเป็นการตอกย้าความชอบธรรมให้มากขึ้น
ความคิ ด ของการเขี ย นประวัติ ศ าสตร์ ส ากลนิ พนธ์ แ นวใหม่ : กรณี เปรี ย บเที ย บของประวัติ ศ าสตร์ ช าติ นิ ย มใน
ประวัติศาสตร์สากลของหลวงวิจิตรวาทการ
มุมมองการเขียนประวัติศาสตร์นิพนธ์ในปลายศตวรรษที่ 19 ตั้งแต่ประมาณทศวรรษที่ 1870 เป็นต้นมา การ
ขยายตัวของประวัติศาสตร์อาชีพได้เพิ่มมากขึ้น การก่อตัวของงานเขียนประวัติศาสตร์นิยมในช่วงเวลานี้ประกอบด้วยนัก
ประวัติศาสตร์กลุ่มชาตินิยม โดยผู้ที่มีบทบาทอย่างมากในการเขียนประวัติศาสตร์นิพนธ์แบบของประวัติศาสตร์สากลคือ
แม็คมาสเตอร์ (John Bach McMaster) เขาเขียนประวัติศาสตร์ลงในCambridge Modern History และต่อมาเขายังได้
เขียนแบบเรียนของนักเรียนมัธยมเช่น school history of the united states เมื่อ ค.ศ. 1897 โดยใช้หลัก 3 ประการ ได้แก่
18

หลวงวิจิตรวาทการ, ประวัติศาสตร์สากล เล่มที่ 6. (พระนคร: สยามบรรณาคม, 2472), หน้า 30-34.
- ประวัติศาสตร์และปรัชญา -
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การขยายขอบเขตออกไปเป็นเศรษฐกิจสังคม การลดความสนใจต่อประวัติศาสตร์อาณานิคม และการให้ความสนใจขยายไป
ทางตะวันตกและอุตสาหกรรมในทางตะวันออกมากขึ้น นอกจากประวัติศาสตร์สานักชาตินิยมแล้วยังมีประวัติศาสตร์ในแนว
วิทยาศาสตร์ซึ่งได้แพร่หลายอย่างมากเช่นกัน รวมถึงประวัติศาสตร์กลุ่มอาณานิคม (Imperial school) ที่เริ่มมีการศึกษาการ
ปกครองอาณานิคมของตะวันตก โดยสรุปแล้วประวัติศาสตร์กลุม่ นี้มีความเห็นว่าตะวันตกปกครองอาณานิคมมีความชอบธรรม
และเป็นความก้าวหน้าของอารยธรรมตะวันตกเช่นกัน ผลการศึกษาประวัติศาสตร์นิพนธ์ทั้งสามกลุม่ คือประวัติศาสตร์ชาตินิยม
ประวัติศาสตร์สานัก วิทยาศาสตร์ และประวัติศาสตร์สานักอาณานิคมส่งผลให้นักประวัติศาสตร์อาชีพมีความสนในพื้นที่
การศึกษาประวัติศาสตร์ที่อยู่นอกเหนือจากอารยธรรมเฉพาะในพื้นที่ของตนเพิ่มยิ่งขึ้น
เมื่อย่างเข้าสู่ต้นศตวรรษที่ 20 การศึกษาและการเขียนประวัติศาสตร์ชาตินิยมได้รับการสนับสนุน มากขึ้นโดยเฉพาะ
การสนับสนุนจากงบประมาณของรัฐบาล ขณะเดียวกันหลายประเทศก็เริ่มมีการตื่นตัวการศึกษาอารยธรรมอื่น ๆ ในแต่ละยุค
ของอดีตเพื่อศึกษาการพัฒนาของสถาบันทางสังคมในปัจจุบัน โดยเฉพาะการเปรียบเทียบกับอารยธรรมของตนเพื่อให้ดูดี
และเป็นที่รู้จักของนานาชาติ ผู้ที่มีบทบาทมากคือเวลส์ซึ่งเขากล่าวว่าประวัติศาสตร์จะต้องมีประโยชน์ เนื่องจากเป็นการฝึก
ให้มีความรับผิดชอบทางการเมือง เขาถือว่าประวัติศาสตร์จะช่วยให้เข้าใจถึงธรรมชาติของความเชื่อเก่า ๆ ทาให้ผู้ศึกษา
ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเฉพาะอย่างยิ่ง เขาไม่เห็นด้วยกับดูแร็นส์ (Will Durant) ที่กล่าวว่านัก
ประวัติศาสตร์ควรจะต้องศึกษาประวัติศาสตร์ยุโรปอย่างยิ่ง เนื่องจากจะทาให้เข้าใจสถาบันทุกแห่งในโลก และเพื่อเป็นการ
ตอบโต้ดูแร็นส์ เวลส์จึงเขียนหนังสือเรื่อง The Outline of History ซึ่งทาให้มีผู้สนใจ ประวัติศาสตร์อื่น ๆ มากขึ้น
หากวิเคราะห์จะเห็นได้ว่าการเขียนประวัติศาสตร์ของเวลส์นั้นมีลักษณะของความก้าวหน้าหรือการพัฒนาอันต่อเนื่องของ
อารยธรรมทั่วโลก (progressive era) ซึ่งในระยะดังกล่าวอเมริกาเองก็มีเปลี่ยนแปลงมากมายทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเมือง
และสังคมในด้านการเมืองระหว่างประเทศ19
เวลส์ซึ่งมีสถานะเป็นนักประวัติศาสตร์สายวิชาชีพมีความคิดว่าโลก ณ เวลานี้เป็นอารยธรรมที่ก้าวหน้าอย่างมี
วิวัฒนาการ (Progressive history) ดังนั้น ประวัติศาสตร์จึงต้องมีสภาพที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ และมนุษย์เป็นตัวแทนของความก้าวหน้า
แม้ว่ามนุษย์จะผ่านความเลวร้ายของการทาสงครามมา บรรยากาศในวงการวิชาการของการศึกษาประวัติศาสตร์สากลจะทาให้
เชื่อว่ามนุษย์นั้นโดยธรรมชาติเป็นคนดี และเชื่อว่าการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมดีขึ้น นอกจากนี้สิ่งที่เดินคู่ขนานมากับลัทธิ
nationalism คือความคิดในเรื่อง อิทธิพลที่มุ่งเน้นถึงเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะเจาะจงที่ทาให้เกิดความเจริญก้าวหน้า
ขึ้นของแต่ละชาติที่มาจากการปรากฏขึ้นของความเป็นรัฐชาติ (nation-state) ประวัติศาสตร์สากลนิพนธ์จึงได้เจริญเต็มที่
เพราะมีลักษณะผสมผสานของความคิดระหว่าง progressivism และ nationalism ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการเขียนประวัติศาสตร์
นิพนธ์
การที่นักประวัติศาสตร์สากลในสานัก progressivism และ nationalism สนใจพื้นที่ใ นประวัติศ าสตร์สากล
เนื่องจากนักประวัติศาสตร์เหล่านี้ต้องการค้นหาการเปลี่ยนแปลงของโลกที่พัฒนาไปเรื่อย ๆ รวมทั้งการเสาะหาหรือการ
เปรียบเทียบกับอารยธรรมอื่น ๆ ของโลกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ประวัติศาสตร์ของตน นักประวัติศาสตร์
เหล่านี้จึงเน้นความเป็นเอกภาพของชาติมีค่าเทียบเท่ากับความมั่นคงความมีระเบียบและการคงไว้ซึ่งเสรีภาพ แนวคิดของ
ทั้งสองสานักจึงนามาสู่หลักการของการสร้าง “ประวัติศาสตร์ใหม่” (New History) ซึ่งได้ขยายขอบเขตประวัติศาสตร์ที่
ครอบคลุมทุกอย่างโดยมิได้จาเพาะเจาะลงในประวัติศาสตร์ยุโรปเพียงเท่านั้น เนื่องจากการศึกษาแบบเก่าทาให้การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของอารยธรรมต่าง ๆ ไม่ลึกซึ้งและเน้นความเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมยุโรปมากจนเกินไป สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิด
แรงขับดันที่ทาให้นักประวัติศาสตร์สายอาชีพในแต่ละชาติมีความพยายามสร้างพื้นที่ประวัติศาสตร์ของชาติตนโดยไม่อิงอยู่กับ
ยุโรปหรือเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมอื่น ๆ แต่อย่างใด

19

Well, H.G. op.cit., pp.7-9
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อย่างไรก็ดี แนวคิดของความเป็นประวัติศาสตร์ลัทธิชาตินิยมในประวัตศิ าสตร์นิพนธ์สากลที่เด่นชัดมากเกิดขึ้นในช่วง
ปลายศตวรรษที่ 19 จนถึงต้นศตวรรษที่ 20 ของยุโรปซึ่งมีด้วยกันสองคน ทั้งนี้แนวคิดดังกล่าวนี้มีบทบาทอย่างมากต่อ
ความคิดของหลวงวิจิตรวาทการสมัยที่ท่านพานักอยู่ในทวีปยุโรปอยู่ไม่น้อยเช่นกัน คนแรกคือ อาร์โนลด์ ทอยบี ( Arnold
Toynbee ค.ศ.1889-1975) เขาเขียน Study of History 3 โดยชุดแรกเขาเขียนเรื่องเกี่ยวกับวิธีการและจุดประสงค์ของเขา
ประวัติศาสตร์คือ ชีวิตของกลุ่มมนุษย์ซึ่งเขาเรียกว่าสังคม สังคมแรก สังคมคริสเตียนตะวันตก (Western Christendom)
สังคมอีกสังคมคือสังคมคริสเตียนตะวันออก (Eastern or Byzantine Christendom) สังคมอิสลามสังคมฮินดูและสังคม
ตะวันออกไกลสังคมทั้งหมดนี้ ยังคงอยู่ในอารยธรรมปัจจุบันความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างสังคมเหล่านี้เรียกว่า
Oecumenical ส่วนความแตกต่างและความสัมพันธ์ภายในสังคมเดียวกันเช่นความแตกต่างระหว่างเอเธนส์ รัฐสปาร์ตาหรือ
ฝรั่งเศสกับเยอรมนีนี้เรียกว่า Parochial เป็นต้น งานของทอยบีเป็นการเปรียบเทียบของกลุ่มอารยธรรม ปัญหาที่ศึกษาคือ
อารยธรรมเกิดขึ้นได้อย่างไรทาไมจึงเกิดขึ้น ทาไมอารยธรรมจึงเจริญเติบโตและเสื่อมไป อารยธรรมของทอยบีขึ้นอยู่กับ
ธรรมชาติและชีววิทยา ทุกอารยธรรมดาเนินไปตามวัฏจักร20 อย่างไรก็ดี อารยธรรมอาจเจริญโดยมีพื้นฐานจากความเจริญใน
อดีต เจ้าคือพลังการท้าทายและการตอบโต้ถ้าหากอารยธรรมเผชิญการท้าทายแล้วมีการตอบโต้อย่างเหมาะสมก็อาจจะเดิน
ต่อไป เขาเห็นโลกในแง่ดีกว่าของสแปงเลอร์ ทอยบีได้ใช้ทดษฎีก้าวหน้าด้วย โดยผสมระหว่างทดษฎีวัฏจักรและความก้าวหน้า
โดยอาศัยพลังความเชื่อของคริสต์ศาสนาเป็นเครื่องชี้นาในผลงาน
คนที่สองคือ ออสวอลด์ สแปงเลอร์ (Oswald Spengler ค.ศ.1880-1936) เขาเขียน The Decline of the West
ซึ่งเป็นหนังสือที่ท้าทายเกียรติภูมิของชาวยุโรปเป็นอย่างมาก ทว่ากลับมีผู้ซื้อหนังสือเล่มนี้อย่างมากอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่อธิบายปัญหาต่าง ๆ ในเยอรมนีในขณะที่เป็นเวลาสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งมนุษย์กาลังสิ้นศรัทธา
ต่อความดีงามของมนุษย์ชาติ21 ทดษฎีประวัติศาสตร์ของ Spengler ตั้งอยู่ข้อสมมุติฐานที่ว่าประวัติศาสตร์จะบอกเราว่าอะไร
และอะไรจะเกิดขึ้น วัฒนธรรมของโลกนี้เจริญเติบโตเหมือนมนุษย์ เขาถือว่าวัฒนธรรมตะวันตกในสมัยของเขาอยู่ในวัยชราซึ่ง
จะเสื่อมลงในเวลาต่อมา เขาถือว่าสงครามโลกครั้งที่ 1 เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการขัดแย้ง โลกยังจะมีสงครามโลกอีกจนกว่า
จะมีสิ่งซึ่งนาสันติภาพและความเป็นระเบียบ
หากวิเคราะห์ประวัติศาสตร์นิพนธ์ที่กล่าวมาจากข้างต้นรวมทั้งความคิดทางประวัติศาสตร์สากลนิพนธ์ของทอยบี
และสแปงเลอร์จะพบว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวชาวยุโรปต่างเริ่มหมดหวังและความศรัทธาต่ออารยธรรมยุโรปที่พวกเขาเชื่อว่าเป็น
สิ่งที่ก้าวหน้า สิ่งเหล่านี้จึงก่อให้เกิดการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติของแต่ละประเทศขึ้นขึ้นซึ่งเป็นความพยายามที่นักประวัติศาสตร์
สายอาชีพของแต่ละประเทศพยายามที่จะสร้างความเข้าใจต่อการเกิดขึ้นของประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ของโลกโดยที่ไม่ได้มุ่งเน้นต่อ
การศึกษาประวัติศาสตร์ยุโรปแต่เพียงอย่างเดียว ความคิดในเรื่องการเขียนประวัติศาสตร์นิพนธ์แนวชาตินิยมอันนี้จึงแพร่ขยาย
ในแวดวงการศึกษาประวัติศาสตร์ที่พยายามจะไม่เน้นเรื่องการศึกษาของอารยธรรมยุโรปเท่านั้น อิทธิพลดังกล่าวในช่วงเวลานั้น
ยังส่งผ่านมายังหลวงวิจิตรวาทการด้วยเช่นเดียวกันเนื่องจากหลวงวิจิตรวาทการนั้นใช้งานเขียนของตะวันตกเป็น สาคัญในการ
แปลประวัติศาสตร์สากล ดังนั้น หลวงวิจิตรวาทการจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะรับอิทธิพลการรังสรรค์ผลงานที่เกือบจะคล้ายกับ
นักประวัติศาสตร์สากลโดยเฉพาะเวลส์เอง แต่ทว่าหลวงวิจิตรวาทการเองก็ยังคงรับกระบวนทัศน์การเขียนประวัติศาสตร์ชาติมา
อยู่ไม่น้อย สิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับความคิดของฮอบส์บอมอิทธิพลชาตินิยมในยุโรปส่งผลต่อการถือกาเนิดของรัฐชาติทั่วโลกเป็น
อย่างยิ่ง22 เช่นเดียวกับเนรูห์ที่เขียนเรื่อง The Glimpse of the World ที่มีการใส่ประวัติศาสตร์ชาตินิยมอินเดียอยู่เช่นเดียวกัน
ทั้งนี้หากมองกระบวนทัศน์การเขียนประวัติศาสตร์สากลนั้นหลวงวิจิตรวาทการนั้นก็มีรูปแบบการมองประวัติศาสตร์
ของตนโดยใช้แนวคิดพุทธศาสนามาเป็นกรอบทดษฎีสาคัญในการอธิบาย (Buddhism paradigm ) ประวัติศาสตร์สากลของ
ตนเองเช่นกัน หลวงวิจิตรวาทการใช้แนวคิดเรื่องหลักไตรลัก ษณ์ 3 มาอธิบายประวัติศาสตร์สากลของมนุษยชาติ ซึ่งหลัก
20

George Iggers, A global history of modern historiography. (New York: Routledge, 2013), p. 386
Ibid., pp. 372-373.
22
Eric Hobsbawm, The Age of Empire: 1875–1914, (London: Weidenfeld & Nicolson, 1987), p.146.
21
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ดังกล่าวประกอบด้วย อนิจจัง ทุกขังและอนัตตา หรือการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป สาเหตุหลักที่ทาให้หลวงวิจิตรวาทการใช้
ทดษฎีพุทธศาสนาเข้ามาอธิบายนั้นอาจวิเคราะห์ได้ว่าจากการที่หลวงวิจิตรบรรพชาเป็นสามเณรและอุปสมบทเป็นพระอยู่เป็น
เวลานานถึงยี่สิบปี ความคิดพุทธศาสนาจึงเข้ามามีส่วนสาคัญในการใช้เป็นเครื่องมืออธิบายการเกิดของอารยธรรมทั่วโลกและ
ความเสื่อมของอารยธรรมทั่วโลกเช่นกัน ดังเห็นได้จากความนาของหนังสือประวัติศาสตร์สากลเล่มแรกที่หลวงวิจิตรวาทการ
เขียนขึ้นว่า “ในโลกนี้หรือบางทีจะในโลกอื่น ๆด้วย ย่อมมีธรรมชาติ ๔ ประการ ที่ต่อเนื่องเกี่ยวพันกันดุจสายโซ่ และจะแยก
ออกจากกันมิได้ ธรรมชาติ ๔ ประการนี้ คือ ความเกิด ความเจริญขึ้น ความเสื่อม และความดับศูนย์
กล่ำวเฉพำะทำงประวัติศ ำสตร์ เรำจะเห็นได้ว่ำ ควำมเป็น ไปของมนุ ษย์ทุก ชำติ ย่อมหนีไม่ พ้นหลั กธรรม ๔
ประกำรนี้ กล่ำว คือ เกิดขึ้น เจริญขึ้น เสื่อมลง และดับศูนย์ไปในที่สุด กำรเป็นอยู่ดังนี้ตลอดมำ ชำติที่ได้รับควำมเจริญ
อย่ำงยิ่งมีอำนำจแผ่ไพศำล อย่ำงเช่นกรีกและโรมัน ก็ยังเสื่อมลงจนศูนย์ไปในเวลำนี้
อันที่จริงธรรมชาติทั้ง ๔ นี้ ถึงแม้ว่าจะเกี่ยวเนื่องติดต่อกันไป ก็หาเป็นเหตุผลของกันและกันไม่ คนเรำเกิดมำแล้ว
จะต้ อง แก่ล ง และในที่สุ ดก็จ ะต้อ งตำย แต่ควำมเกิด ควำมเติ บโต ควำมแก่ และควำมตำยเหล่ ำนี้ ล้วนเป็น ผลที่ มี
ต่อเนื่องกันไป จะว่ำอะไรเป็นเหตุของอะไรก็ไม่ถูกต้อง เช่นว่ำ ควำมเกิดเป็นเหตุของควำมเติบโต ควำมเติบโตเป็นเหตุของ
ควำมแก่ และควำมแก่เป็นเหตุของควำมตำย ดังนี้ ก็ไม่ถูกแท้ เพรำะควำมเติบโตก็ดี ควำมแก่ก็ดี ควำมตำยก็ดี เป็นผลที่
เกิดขึ้นจำกเหตุอื่นอย่ำงละส่วนๆ ฉันใด ชำติของมนุษย์ก็เบื่อฉันนั้น เมื่อชำติหนึ่งดังขึ้นก็เติบโตเจริญขึ้น ภำยหลังก็ กลับ
เสื่อมลงจนถึงกลับล้มชำติ แต่เราจะถือเป็นหลักว่า การที่มีชาติเกิดนั้นเป็นเหตุให้ชาติเจริญ การที่ชาติเจริญเป็นเหตุให้ชาติ
เสื่อม และการที่ชาติเสื่อมเป็นเหตุให้ชาติล้มดังนี้ไม่ถูก เราจะต้องเข้าใจว่า ความเจริญ ความเสื่อม และความล้มชาตินั้น ล้วน
แต่เป็นผลของเหตุที่มีมาในทางอื่น แต่ไม่ใช่เป็นเหตุผลของกันและกันในตัวเอง”23
หากวิเคราะห์คานาของหนังสือประวัติศาสตร์สากลเล่มแรกจะพบว่า หลวงวิจิตรวาทการมีกระบวนทัศน์การมอง
ประวัติศาสตร์สากลของตนเช่นเดียวกันกับนักประวัติศาสตร์คนสาคัญ เช่น ทอยบีและสแปงเลอร์ด้วยเหมือนกัน หากวิเคราะห์
ในเนื้อหาจะเห็นได้ว่ามุมมองประวัติศาสตร์ของหลวงวิจิตรวาทการนั้นมีแนวโน้มที่จะไปในทิศทางเดียวกันกับสแปงเลอร์ที่มอง
ว่าอารยธรรมโลกนั้นมีเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไป นั่นคือการเสื่อมสูญไปตามพุทธวจนะของศาสนาพุทธ ซึ่งต่างจากทอยบีที่มองว่า
ประวัติศาสตร์สากลคือการพัฒนาของมนุษยชาติ ขณะที่ทอยบีและสแปงเลอร์กาลังมองอารยธรรมยุโรปในความถดถอยลง
ทว่าหลวงวิจิตรวาทการกาลังมองถึงความรุ่งโรจน์ของชาติไทยที่กาลังเติบโตขึ้นในยุคสมัยของท่านเอง สิ่งเหล่านี้จึงเป็นการ
เปรียบเทียบความคิดและสะท้อนมุมมองการฉายภาพประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
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