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วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเนื้อหาที่เป็นคาสอนในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จ
สุเรนทราธิบดี รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหากับประวัติของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีและบริบททาง
สังคม และเพื่อศึกษากลวิธีการนาเสนอเนื้อหาคาสอนในงานเขียนร้อยแก้วของท่าน
ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ทาให้ เ จ้าพระยาพระเสด็จสุเ รนทราธิบดีส ร้างสรรค์งานเขียนร้อยแก้ว ที่มี
เนื้ อหาเป็ น หลั กค าสอนนี้ เ นื่ อ งจากความต้อ งการที่ จะพั ฒนาคนให้ มีศั ก ยภาพเพีย งพอต่อ การพัฒ นาประเทศให้
เจริญก้าวหน้า โดยกลุ่มบุคคลที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีมุ่งสอน ได้แก่ พระมหากษัตริย์ ข้าราชการ นักเรียน
และผู้ประกอบอาชีพเฉพาะทาง ประกอบด้วยแพทย์ และนักการทูต
รูปแบบของงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีมี 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบจดหมาย
รูปแบบตาราเรียน และรูปแบบบันทึกคาสั่งสอน ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาและกลุ่มบุคคลที่ท่านมุ่งที่จะสอน
เนื้อหาหลักคาสอนที่ปรากฏในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ได้แก่ หลักการ
ดาเนินชีวิต หลักในการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นและการวางตัวในสังคม หลักในการปกครอง หลักในการรับราชการ และหลักใน
การประกอบอาชีพเฉพาะทางอื่น ๆ ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ และนักการทูต
กลวิธีการนาเสนอเนื้อหาคาสอนของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี สามารถจาแนกเป็น 3 กลวิธี
ได้แก่ กลวิธีการแต่ง กลวิธีการใช้ภาษา และกลวิธีการสอน โดยกลวิธีการแต่ง มีการตั้งชื่อเรื่องด้วยคาที่สั้นและง่าย การ
เปิดเรื่อง และการปิดเรื่องที่ช่วยกระตุ้นความสนใจและเน้นย้าคาสอนของท่าน รวมทั้งการเสนอเรื่องที่เป็นการแสดง
กระบวนการและความสัมพันธ์โดยการอธิบาย
ส่วนกลวิธีการใช้ภาษา ประกอบด้วยการใช้ภาษาในระดับคา ซึ่งได้แก่ การใช้หมวดคาเกี่ยวกับการสอน
เพื่อแสดงถึงสิ่งที่ควรกระทาและไม่ควรกระทา การใช้คาซ้อนเพื่อเน้นย้าความหมาย และการใช้คาภาษาต่างประเทศ
นอกจากนี้ยังมีการใช้ภาษาระดับข้อความ ได้แก่ การใช้สานวนในการอธิบายเนื้อหาคาสอน การใช้ประโยคขนาดสั้นและ
ยาวให้เหมาะสมกับเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมายที่ท่านมุ่งสอน การใช้โวหารการเขียนประเภทเทศนาโวหารควบคู่กับอธิบาย
โวหาร บรรยายโวหาร และสาธกโวหาร และการใช้วัจนลีลาแบบหารือหรือกึ่งทางการในการถ่ายทอดเนื้อหาคาสอน
กลวิธีการสอนเนื้อหาคาสอนของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีมีทั้งหมด 7 กลวิธี ได้แก่ การสอนโดย
การใช้ความเปรียบ การสอนโดยตรง การสอนโดยการอธิบายซึ่ง จาแนกเป็นเป็น 3 ประเภท คือ การอธิบายด้วยการ
ขยายความ การอธิบายด้วยการแสดงทรรศนะของผู้แต่ง และการอธิบายชี้แจงให้เห็นผลดีและผลเสีย นอกจากนี้ยังมี
การสอนโดยการตั้งคาถามนา การสอนโดยผ่านพฤติกรรมของตัวละครสาคัญ การสอนโดยการใช้กลวิธีการอ้างถึง และ
การสอนโดยยกนิทานและอุทาหรณ์ประกอบ กลวิธีการสอนที่โดดเด่นที่สุด คือ การสอนโดยการใช้ความเปรียบ
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The Thesis aims to study content of didactic in prose works of Chaophraya Phrasadej
Surentrathibodi; and the relationship between content, the biography of Chaophraya Phrasadej
Surentrathibodi, social context, and didactic of literature presentation in his prose works.
The result showed that the factors which effected on the Chaophraya Phrasadej
Surentrathibodi’s prose woks composition revealed in didactic tone was the desire to develop people’s
capacity for advancement of the country. The target groups of his teaching were King, civil servants,
students and specialist principles consisting of physicians and diplomats.
There were 3 genres of the Chaophraya Phrasadej Surentrathibodi’s prose woks which
were letter genre, textbook genre and didactic note genre. These conformed to the content and his
targets.
The Chaophraya Phrasadej Surentrathibodi’s didactic content which appeared in his
prose works were living principles, human relations and lifestyle principles; political science
principles; governmental principals; and specialist principles consisting of physicians and
diplomats.
There were 3 presentation techniques in Chaophraya Phrasadej Surentrathibodi’s literature
that were composition technique, language usage technique, and didactic technique.
Focusing on composition technique, it was naming the titles with concise words; the
interesting motivation and emphasizing on his didactic points in closing; also, the presentation
demonstrating with process and relationship through the description.
Language usage technique involved syntax usage which were word categories of
didactic context for showing both proper and improper behaviors, hendiadys for meaning
accentuation, and foreign languages usage. Moreover, there was statements usage which was
idioms for content and didactic description; suitable sentences with content and target groups;
the usage of figurative language consisting of didactic, descriptive, narrative, argumentative, and
semi-formal style for passing on the didactic content.

Department of Thai
Graduate School, Silpakorn University
Student's signature ............................................
Academic Year 2015
Thesis Advisors' signature 1. ............................................ 2. ..............................................

จ

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์นี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดีเนื่องด้วยข้าพเจ้าได้รับความเมตตาและการดูแลเอาใจ
ใส่จากรองศาสตราจารย์จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ อินทรพร อาจารย์
ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ที่คอยให้คาแนะนาในการศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ อีกทั้งยังสละเวลาตรวจแก้ไข
และชี้แนะแนวทางอันมีประโยชน์ต่อการทาวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในความกรุณา
และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.อารียา หุตินทะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรมินท์
จารุ วร ที่สละเวลาอั น มี ค่า มาเป็ นกรรมการผู้ ส อบวิ ท ยานิ พ นธ์ พร้ อ มทั้ ง ให้ข้ อ เสนอแนะอัน เป็ น
ประโยชน์ต่อวิทยานิพนธ์นี้เป็นอย่างมาก
ขอกราบขอบพระคุณครูอาจารย์ทุกท่านที่มอบความรู้ความรัก บ่มเพาะข้าพเจ้าให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งในระดับปฐมวัยที่โรงเรียนสุรวิทยา ระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดอมรินทราราม
ระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนทวีธาภิเศก รวมทั้งคณาจารย์สาขาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตร
และการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่หล่อหลอมให้ข้าพเจ้ามีความแข็งแกร่งทาง
วิชาการ มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู อีกทั้งกล้าหาญที่จะต่อสู้กับอุปสรรคทั้งปวง และคณาจารย์
ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ได้ถ่ายทอดความความรู้ และมอบความ
เมตตาแก่ข้าพเจ้าตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
ขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรวรรณ เทวารักษ์ อดีตอาจารย์สาขาวิชา
ภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้เป็นหลานตา
ของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีที่ได้มอบเอกสารอันเป็นข้อมูลสาคัญของเจ้าพระยาพระเสด็จ
สุเรนทราธิบดี เพื่อนามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ อันทาให้วิทยานิพนธ์นี้มีเนื้อหาสมบูรณ์มากขึ้น
ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์ และคณะละครสมัครเล่น
ทับแก้วที่มอบโอกาสให้ข้าพเจ้าได้ร่วมแสดงละครเวทีเนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ทาให้ข้าพเจ้าซาบซึ้ง
และเข้าถึงความงามทางวรรณคดี อันสามารถนามาปรับใช้ในการทาวิทยานิพนธ์นี้
ขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกคนทั้งเพื่อน ๆ โรงเรียนทวีธาภิเศก เพื่อน ๆ และรุ่นพี่รุ่นน้อง
วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเพื่อน ๆ หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต รวมทั้งเพื่อนร่วมงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมทุกคนที่ให้มิตรภาพและ
กาลังใจในการศึกษาครั้งนี้เป็นอย่างดี
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่หอสมุดพระราชวั งสนามจันทร์ที่คอยอานวยความสะดวกในการ
สืบค้นข้อมูล และบริการยืมคืนหนังสือด้วยไมตรีจิต

ฉ

ขอขอบคุณอาจารย์วัลลี นวลหอม และอาจารย์ณัฐพล อยู่รุ่ งเรืองศักดิ์ ที่แนะนาข้อมูล
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็นยุคสมัยที่บ้านเมือง
ได้รับผลกระทบจากการคุกคามของจักรวรรดินิ ยมตะวันตกอันสื บเนื่องมาตั้ง แต่ รัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เป็นต้นมา แม้ว่าสยามในขณะนั้นจะไม่ไ ด้รับผลกระทบ
โดยตรง แต่ก็ เ ป็ นภั ย ต่ อสยามอย่ า งยิ่ ง เพราะการที่ ชาติ ต ะวั น ตกสามารถยึ ดครองประเทศที่ ตั้ ง
ล้อมรอบไว้ได้ทั้งหมดทั้งการเข้ายึดครองเวียดนามกับกัมพูชาของฝรั่งเศส และการเข้ายึดครองพม่า
ของอังกฤษ ได้นั้นย่อมสะท้อนให้เห็นว่าภัยจากจักรวรรดินิยมตะวันตกเหล่านี้กาลังจะเข้ามาคุกคาม
สยามในไม่ช้า ทาให้มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปฏิรูปบ้านเมืองให้เจริญตามแบบตะวันตก
เพื่อให้ชาวตะวันตกยอมรับประเทศสยามในฐานะประเทศที่เจริญแล้ว โดยการปฏิรูปดังกล่าวปรากฏ
อย่ างเด่น ชัด ในรั ชสมั ยพระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกล้ าเจ้า อยู่หั วทั้ ง ในด้า นการปกครอง สัง คม
กฎหมาย รวมทั้งการศึกษา จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นยุคของการปฏิรูปประเทศอย่างแท้จริง1
ทั้งนี้ในช่วงรอยต่อแห่งยุคสมัยจักรวรรดินิยมตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมสยามนี้
รัฐบาลสยามได้พยายามปรับปรุงบ้านเมืองมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 4 ที่ทรงศึกษาภาษาอังกฤษและวิทยาการต่าง ๆ จากตะวันตกเพื่อให้ทรงมีความรู้เท่าทัน
รวมทั้งทรงปรับปรุงขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ให้ทันสมัยตามแบบชาติตะวันตก เช่น การให้
ราษฎรเฝ้า รับ เสด็จพระราชดาเนิ น การให้ ราษฎรรัก ษาบ้านเมื องให้ส ะอาด การมี ธรรมเนีย มให้
ข้าราชการสวมเสื้อเวลาเข้าเฝ้า2 รวมทั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล้าเจ้าหัวอยู่ก็โปรด
ให้ยกเลิกธรรมเนียมการหมอบคลาน เพราะทรงเห็นว่าเป็นการกดขี่แก่กัน 3 การปรับปรุงธรรมเนียม
ข้างต้นเป็นเพียงการปรับปรุงด้านกายภาพ การที่จะทาให้บ้านเมืองเจริญได้นั้นต้องอาศัยการพัฒนา
ทางด้านสติปัญญา และคุณธรรมของราษฎรให้เจริญตามไปด้วย ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่ก่อให้เกิดแนวคิด
1

วุฒิชัย มูลศิลป์, “การปฏิรูปการศึกษาสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึง พ.ศ.
2475,” ใน 200 ปี ของกำรศึกษำไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2525), 43.
2
ประเสริฐ ณ นคร, วินัย พงศ์ศรีเพียร และประสาท สอ้านวงศ์, บรรณาธิการ, ประวัติศำสตร์ไทยจะ
เรียนจะสอนกันอย่ำงไร (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา กรมศาสนา, 2543), 216.
3
ส. พลายน้อย (นามแฝง), พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่ ัวฯ พระปิยมหำรำช
(กรุงเทพฯ: พิมพ์คา, 2553), 137-139.

1

2
ที่จะปฏิรูปการศึกษาของสยาม เพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความสามารถ กอปรด้วยคุณธรรมเพื่อเป็นกาลัง
สาคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า
การปฏิ รู ป การศึ ก ษานั้ น มี ขึ้ น อย่ า งเป็ น รู ป ธรรมในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากทรงเล็งเห็นว่าการให้ศึกษาแก่ราษฎรเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่ง ถือเป็น
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลอันเป็นกาลังสาคัญของชาติให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะพัฒนา
บ้านเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังพระบรมราโชวาทตอนหนึ่งที่ว่า
วิชาหนังสือเปนวิชาที่นับถือ และเปนที่สรรเสริญแต่โบราณ ว่าเปนวิชาอย่างประเสริฐ
ซึ่ง ผู้ที่เปนใหญ่ยิ่ง นับแต่พระมหากษัตริย์เปนต้นจนตลอดราษฎรพลเมืองสมควรแลจ าเปน
จะต้องรู้ เพราะเปนวิชาที่อาจทาให้การทั้งปวงสาเร็จไปได้ทุกสิ่งทุกอย่าง...เพราะฉะนั้น ฉันจึงได้
4
มีความมุ่งหมายที่จะจัดการเล่าเรียนทั่วไป ทั้งบ้านทั้งเมือง ให้เปนการรุ่งเรืองเจริญขึ้นโดยเร็ว

ในการดาเนินตามพระราชปณิธานดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่
อาจที่จะทรงกระทาได้แต่เพียงพระองค์เดียว แต่จาต้องอาศัยข้าราชบริพารที่ทรงสามารถไว้วางพระ
ราชหฤทัยได้ทั้งในความรู้ และความสามารถมาช่วยแบ่งเบาพระราชภาระ ซึ่งบุคคลที่เป็นกาลังสาคัญ
ท่านหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษาในรัชสมัยของพระองค์ นั่นคือ เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี มีนามเดิมว่า หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล เป็นโอรส
องค์ ใ หญ่ ใ นพระวรวงศ์ เ ธอ พระองค์ เ จ้ า ขจรจรั ส วงศ์ กรมหมื่ น ปราบปรปั ก ษ์ และหม่ อ มเปี่ ย ม
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเป็นผู้ที่มีสติปัญญาดี เมื่อเรียนที่โรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบก็
สามารถเรียนจบประโยค 1 และประโยค 2 ได้ภายใน 1 ปีเท่า นั้นซึ่ง นับว่าเร็วกว่านักเรียนในรุ่ น
เดียวกัน ต่อมาท่านได้เข้ารับราชการในกรมศึกษาธิการในสมัยที่สมเด็ จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ดารงราชานุภาพทรงดารงตาแหน่งเป็นอธิบดี ทั้งนี้ด้วยความรู้ความสามารถของท่าน เมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพไปดารงตาแหน่ง
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยก็โปรดให้เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ซึ่งขณะนั้นมีบรรดาศักดิ์เป็น

4

“พระบรมราโชวาท ณ โรงเรียนพระตาหนักเดิมสวนกุหลาบ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2427,” ใน
เอกสำรเรือ่ งกำรจัดกำรศึกษำในรัชกำลพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หวั (พระนคร: โรงพิมพ์คุรุสภา,
2511), 20.

3
หลวงไพศาลศิลปศาสตร์ตามไปเป็นเลขาประจาพระองค์เพียงคนเดียว 5 แสดงให้เห็นว่าท่านเป็นที่ไว้
วางพระทัยของสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพเป็นอย่างมาก
เนื่องด้วยอุปนิสัยของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีที่มีความซื่อสัตย์ มีความคิด
ลุ่มลึกเฉลียวฉลาด กล้าพูดกล้าทาในสิ่งที่ท่านเห็นว่าถูกทานองคลองธรรม6 ทาให้ท่านได้รับมอบหมาย
หน้าที่จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ตามเสด็จพระราชดาเนินสมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอ เจ้ า ฟ้ า มหาวชิ ร าวุ ธ ไปทรงศึ ก ษาต่ อ ณ ประเทศอั ง กฤษในฐานะพระอภิ บ าล 7 ในขณะนั้ น
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดียัง มีบรรดาศักดิ์เป็นพระมนตรีพจนกิจ ทั้งนี้สิ่งที่เป็นเครื่องยืนยัน
อย่างชัดเจนว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงไว้วางพระราชหฤทั ยเจ้าพระยาพระ
เสด็จสุเรนทราธิบดีเป็นอย่างมาก คือ พระองค์ได้ทรงมอบหมายให้ท่านเป็นผู้จัดการศึกษา และดูแล
ความประพฤติของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และพระเจ้าลูกยาเธอทั้งหลาย ดังปรากฏในพระราชหัตถเลขาที่พระราชทานแด่พระยาวิสุทธิสุริยศักดิ์ว่า
...ลูกชาย 2 คนนี้ (สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถ) ก็ไม่เคยมี ค วามวิวาทบาดหมางกัน มีความรักใคร่กันมาก แต่เป็นคน
นิสัยไม่สู้เหมือนกันเสียทีเดียวนัก...ขอให้ช่วยคิดอ่านให้รักใคร่กันให้จงได้ ขอให้เจ้าว่ากล่าวอย่า
มีความเกรงใจว่าไม่ใช่หน้าที่ของตัวเลย ถ้าเห็นแก่เราแล้วขอให้ว่ากล่าวแลทะนุบารุงตามผิดแล
ชอบ
(หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 107)

ในการตามเสด็จพระราชดาเนินสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธไปศึกษาต่อ
ณ ประเทศอังกฤษครั้งนี้ นอกจากเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ขณะนั้นดารงตาแห่งเป็นพระยา
วิสุทธิสุริยศักดิ์) จะมีฐานะเป็นพระอภิบาลแล้ว ยัง มีหน้าที่ไ ปศึกษาแบบแผนการจั ดการศึกษาใน
ประเทศต่าง ๆ8 ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อนามาปรับใช้
กับการจัดการศึกษาของสยามที่ยังดาเนินการอย่างไม่เป็นระเบียบมากนักให้มีระบบมากขึ้น สาเหตุที่
ทรงเลือกเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีให้ทาหน้าที่นี้ เนื่องมาจากความพึงพอพระราชหฤทัยที่
5

สุมน อมรวิวัฒน์, สวัสดิ์ จงกล และไพฑูรย์ สินลารัตน์, “ปรีชาญาณด้านการศึกษาของเจ้าพระยา
พระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล),” ใน ปรีชำญำณ : บทวิเครำะห์ด้ำนกำรศึกษำ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541), 425-430.
6
ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา, “บทความสดุดีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี,” สดุดี
บุคคลสำคัญ 1 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สามเจริญพานิช, 2525), 98.
7
บัวบาน (นามแฝง), “พระอภิบาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,” วชิรำวุธำนุสรณ์สำร
4, 2 (6 เมษายน 2527): 52-57.
8
ประพัฒน์ ตรีณรงค์, ชีวิตและงำนของเจ้ำพระยำพระเสด็จฯ (พระนคร: อุดมศึกษา, 2504), 199.

4
ท่านได้จัดการศึกษาแด่พระเจ้าลูกยาเธอได้ดีสมพระราชประสงค์ ดังปรากฏในคากราบบังคมทูลของ
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีว่า
...ดัว ยซึ่ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ ข้าพระพุทธเจ้ าคิดอ่า นดาริต ริการที่ จ ะแก้ไ ขบารุ ง
การศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนสยาม ณ ประเทศยุโรปนี้ให้เล่าเรียนได้ความรู้วิชาอันดีและให้
สาเร็จได้โดยเร็ว มิให้ต้องเสียเวลาเล่าเรียนอยู่มาก ให้เปลืองพระราชทรัพย์เกินกว่าสมควรที่จะ
เป็นได้นั้น พระเดชพระคุณเป็นล้นเกล้าฯ หาที่สุดมิได้...
(หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 238-239)

ในการนี้ท่านได้ส่งความเห็นที่จะจัดการศึกษาของนักเรียนสยามในประเทศอังกฤษมา
กราบบั ง คมทู ล ซึ่ ง ท่ า นท าได้ อ ย่ า งละเอี ย ด ครอบคลุ ม ทุ ก ด้ า น 9 ซึ่ ง ต่ อ มากระทรวงธรรมการ
(กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน) ได้นาไปพิจารณาและร่างเป็น “โครงแผนการศึกษาในกรุงสยาม”
ออกมาเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2441 ถือได้ว่าเป็นการวางระบบโครงสร้างทางการศึกษาของสยาม
ฉบับแรก10
เมื่ อกลับ มาประเทศสยาม เจ้ าพระยาพระเสด็จ สุ เ รนทราธิ บดี ไ ด้จั ดการศึก ษาให้ แ ก่
โรงเรียนมหาดเล็กหลวงในรัชกาลที่ 5 (ต่อมาเปลี่ยนเป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือน และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในปัจจุบัน) และได้ดารงตาแหน่ง อธิบดีกรมศึกษาธิการ ปลัดทูลฉลอง และเสนาบดี
กระทรวงธรรมการตามลาดับ 11 ซึ่งระหว่างที่ท่านดารงตาแหน่ง ดัง กล่าว ท่านยังได้รับมอบหมาย
หน้าที่ให้ทางานสาคัญอีกหลายหน้าที่ ได้แก่ ทูตพิเศษออกไปรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวที่ประเทศญี่ปุ่น องคมนตรี กรรมการหอพุทธสังคหะและกรรมสัมปาทิกหอพระสมุดวชิร ญาณ สมาชิกเสือป่ารุ่นแรก อุปนายกสภากรรมการกลางจัดลูกเสือ สภานายกจัดตั้งสามัคคยาจารย์
ฯลฯ12 ซึ่งต่อมาใน พ.ศ.2458 ท่านได้กราบบัง คมทูลลาออกจากตาแหน่งเนื่องจากปัญหาทางด้าน
สุขภาพ
ช่วงระยะเวลาที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีรับราชการอยู่นี้ ท่านได้ประพันธ์งาน
เขียนไว้หลายเรื่อง ได้แก่ หนังสือกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พลเมืองดี
9

วุฒิชัย มูลศิลป์, สมเด็จพระปิยมหำรำชกับกำรปฏิรูปกำรศึกษำ, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ:
พิมพ์คา, 2554), 79.
10
สุมน อมรวิวัฒน์, สวัสดิ์ จงกล และไพฑูรย์ สินลารัตน์, “ปรีชาญาณด้านการศึกษาของเจ้าพระยา
พระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล).” ปรีชำญำณ: บทวิเครำะห์ด้ำนกำรศึกษำ, 433.
11
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล, “เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล),”
ครูไทย 200 ปี (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2525), 67.
12
ประพัฒน์ ตรีณรงค์, ชีวิตและงำนของเจ้ำพระยำพระเสด็จฯ, 336.

5
แบบเรี ยนจรรยาสมบัติของผู้ดี จรรยาแพทย์ อั กขระวิธี พงศาวดารย่อ คาเทีย บ ร.ล. แบบเรีย น
ราชการกรมมหาดเล็ก เป็นต้น13 ทั้งนี้งานเขียนของท่านส่วนใหญ่จะเป็นงานเขียนประเภทร้อยแก้ว
จะมีเนื้อหาที่เน้นไปในด้านให้ความรู้ ควบคู่กับการมุ่งอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสาคัญ เช่น
เรื่องสมบัติของผู้ดี ซึ่งใช้เป็นแบบเรียนสาหรับนักเรียนในโรงเรียนฝึกหัดราชการ นับว่าเป็นงานเขียนที่
มีชื่อเสียงที่สุดเรื่องหนึ่งของท่านและอยู่ควบคู่กับวงการการศึกษาของไทยมาเป็นเวลาร่วม 100 ปี
รวมทั้งมีการพิมพ์เกินกว่าหนึ่งล้านเล่ม14 โดยมีเนื้อหาที่มุ่งเน้นสอนให้คนประพฤติตนตั้งอยู่ในความดี
ทั้งกาย วาจา และใจไม่ว่าต่อหน้าและลับหลังผู้อื่น อยู่ในสัง คมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งสะท้อนให้
เห็นแนวคิดทางการศึกษาที่ก้าวหน้าของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีอันเป็นผลมาจากการที่
ท่านทาหน้าที่เป็นพระอภิบาล และนักเรียนไทยในยุโรปอยู่หลายปี ทาให้นาแนวคิดการดารงตนแบบ
ผู้ดีอังกฤษ หรือ English gentleman มาปรับใช้กับนักเรียนในประเทศสยาม15
นอกจากนี้ ยังมีเรื่องพลเมืองดี ที่แต่งขึ้นเพื่อเป็นหนัง สือสอนอ่านสาหรับนักเรียนชั้น
ประโยคมูลศึกษา มีเนื้อหาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยเริ่มตั้ง แต่ระบบ
การเมืองปกครอง สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองที่มีต่อชาติ ประเทศเพื่ อนบ้าน รวมทั้ง ประวัติศาสตร์
ของชาติ นอกจากนี้ยังให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี สถานที่สาคัญของชาติ
ระบบการศึกษา หลักเศรษฐศาสตร์ และการประกอบอาชีพ อีกทั้งได้ปลูกฝัง ค่านิยมของความเป็น
พลเมืองดีที่จะต้องประพฤติตนตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ซึ่ง การสอดแทรกความรู้ดังกล่าวมา
นี้ทาให้เรื่องพลเมืองดีเป็นแบบเรียนที่มีประโยชน์มากกว่าหนังสื อสอนอ่านทั่วไป เพราะเมื่อเรียนจน
จบเรื่อง นอกจากนักเรียนจะสามารถอ่านหนังสือได้คล่องขึ้นแล้ว ยังจะช่วยเสริมสร้างความรู้ที่สาคัญ
ต่อ การด าเนิ น ชี วิ ต ตามวิ ถี พ ลเมื อ งที่ ดี ในสั ง คม ดัง ที่ เ จ้ า พระยาพระเสด็ จ สุ เรนทราธิ บดี ไ ด้ แ สดง
ความเห็นในคานาของเรื่องไว้ว่าความรู้เหล่านี้ “...เป็นความรู้สาหรับช่วยความคิดที่จะประกอบกิจการ
ต่าง ๆ อันเราต้องทา ต้องพบปะอยู่รอบตัวเราเองทุกวัน ๆ จัดว่าเป็นความรู้อันจาเป็นที่ทุก ๆ คนพึง
จะมีสาหรับตัว” (พลเมืองดี หน้าคานา)
เนื่องด้วยเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเคยดารงตาแหน่งเป็นผู้บังคับบัญ ชาชั้นสูง
ของราชแพทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนสาหรับสอนวิชาแพทย์แห่งแรกของประเทศไทย ท่านจึงได้ให้ความ
เอาใจใส่กับโรงเรียนแห่งนี้เป็นอย่างมาก ทั้งจัดหาครูอาจารย์ ปรับปรุงหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
13

เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี, “ประวัติมหาอามาตย์เอก เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี,”
วำรสำรจันทรเกษม ฉบับพิเศษ (มีนาคม-เมษายน 2510): 8-9.
14
มารค ตามไท และสิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ, “สมบัติของผูด้ ี,” วำรสำรร่มพฤกษ์ 17, 2 (ตุลาคม
2541-มกราคม 2542), 94.
15
โกวิทย์ วงศ์สุรวัฒน์, “เอกสารลาดับที่ 10 ย้อนพินิจสังคมไทยในสมบัติผู้ดี.” ใน 100 เอกสำร
สำคัญ: สรรพสำระประวัติศำสตร์ ลำดับที่ 1. 225-249. วินัย พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ:โครงการวิจยั
“100 เอกสารสาคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย, 2552), 233.

6
การที่ท่านดาเนินการสอนศีลธรรมและจริยธรรมให้แก่นักเรียนแพทย์ด้วยตัวท่านเอง 16 ซึ่ง คาสอน
ดัง กล่าวได้ถูกรวบรวมตีพิมพ์โดยใช้ชื่อว่า “จรรยาแพทย์” มีเนื้อหามุ่ง สอนจริยธรรมสาหรับผู้เป็น
แพทย์ รวมทั้ ง ธรรมะส าหรั บ บุ ค คลทั่ ว ไปด้ ว ย แม้ ก ระทั่ ง ในหนั ง สื อ กราบบั ง คมทู ล รายงานของ
เจ้าพระยาพระเสด็จสุ เรนทราธิบ ดีแด่พ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ าอยู่หั วเกี่ย วกับการจั ด
การศึกษาให้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และพระเจ้าลูกยาเธอ ณ ประเทศอังกฤษ ที่มีเนื้อหาเป็นการ
รายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ อันเน้นข้อเท็จจริงเป็นหลัก ก็ยังพบว่ามีการแทรกข้อคิดเห็น หรือความรู้สึก
ต่าง ๆ ของท่านเพื่อเป็นการแนะนาหรือไขข้อข้องพระราชหฤทัยแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้า อยู่ หัว ซึ่ งสะท้อ นให้เ ห็น ถึง ทั ศนะหรือ แนวคิ ดของเจ้า พระยาพระเสด็ จสุ เรนทราธิ บดี อัน เป็ น
ประโยชน์แก่ผู้อ่านอย่างยิ่ง อีกทั้งยังสะท้อนถึงคุณลักษณะความเป็นครูของท่านได้อย่างเด่นชัด สม
เป็นบุคลากรสาคัญทางการศึกษาคนหนึ่ง ของประเทศไทย และท่านถือว่าเป็นกวีสาคัญ คนหนึ่ง ที่
สร้างสรรค์วรรณคดีคาสอนในสมัยรัชกาลที่ 517
จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษางานเขียนของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ซึ่ง ส่วนใหญ่มี
รูปแบบร้อยแก้วพบว่างานเขียนของท่านมีลักษณะที่สอดคล้องกับคาจากัดความของวรรณคดีคาสอน
ตามที่นักวิชาการหลายท่านกล่าวไว้ อาทิ ปัญญา บริสุทธิ์ กล่าวว่า
วรรณคดีคาสอน หมายถึง หนังสือที่แต่งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์จะใช้สั่งสอนศีลธรรม
จรรยาและข้อปฏิบัติอันดีงาม เป็นคุณประโยชน์ต่อชีวิต วรรณคดีประเภทนี้อาจจะมีรูปแบบเป็น
คาประพันธ์ร้อยกรองชนิดใดชนิดหนึ่งก็ได้ หรือเป็นคาประพันธ์หลาย ๆ ชนิดอย่างรวมกันก็ได้
เช่น วรรณคดีประเภทฉันท์... อาจจะเป็ นรูปเล่มโดยสมบูรณ์เพียงเรื่องเดียวโดยตลอด หรือจะ
18
เป็นข้อความแทรกอยู่เป็นตอน ๆ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้

ศรีสุดา จริยากุล ได้อธิบายความหมายของวรรณคดีคาสอนว่า “เป็นวรรณคดีที่มีเนื้อหา
เป็นเชิงสั่งสอนทั้งในทางโลกและทางธรรม”19 การสอนทางโลกนั้นเป็นการสอนวิชาการความรู้หรือ
วิชาชีพต่าง ๆ ส่วนการสอนทางธรรมจะเป็นการสอนแนวคิดทางศาสนาเพื่อบรรลุเป้าหมายขั้นสูงสุด
16

อวย เกตุสิงห์, “เจ้าพระยาพระเสด็จฯ กับโรงเรียนแพทย์,” วำรสำรจันทรเกษม ฉบับพิเศษ
(มีนาคม-เมษายน 2510): 54-59.
17
สุภาพร คงศิรริ ัตน์, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมคาสอนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเรื่อง
ศรีสวัสดิ์วัตร,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531), 67-68.
18
ปัญญา บริสุทธิ์, วิเครำะห์วรรณคดีไทยโดยประเภท (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2534), 8.
19
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สาขาวิชาศึกษาศาสตร์, เอกสำรกำรสอนชุดวิชำ ภำษำไทย 4:
วรรณคดีไทย หน่วยที่ 8-15 (นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533), 5.

7
ตามความเชื่อทางศาสนา รวมทั้งสอนจริยธรรมสาหรับเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต นอกจากนี้ยัง
จาแนกเนื้อหาสาระของวรรณคดีคาสอนของไทยไว้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะแรกจะเป็นการสอน
พุทธศาสนาและจริยธรรมซึ่งเป็ นแนวทางในการดาเนินชีวิต และลักษณะที่สองเป็นการสอนการ
ดาเนินชีวิตในสังคม โดยเน้นหน้าที่ของมนุษย์ที่พึงปฏิบัติต่อกัน20
ทั้งนี้เมื่อศึกษาความหมายของวรรณคดีคาสอนตามทัศนะของชาวตะวันตกแล้วพบว่ามี
แนวคิดคล้ายกัน กล่าวคือวรรณคดีคาสอนนั้นแต่งขึ้นเพื่อใช้สาหรับสั่งสอนศีลธรรมจรรยาหรือให้แง่
คิดในการดาเนินชีวิต รวมทั้งให้ความรู้วิชาการต่าง ๆ เช่นการให้คานิยามคาว่า “วรรณคดีคาสอน”
หรือ Didactic Literature ของ M.H. Abrams ว่า
วรรณคดีค าสอน ได้แก่ งานวรรณกรรมที่มุ่ ง อธิบายความรู้ส าขาต่าง ๆ ที่เป็นด้าน
ทฤษฎี ศีลธรรม และด้านปฏิบัติ มิฉะนั้นก็เอาหัวข้อในเรื่องศีลธรรม ศาสนา หรือปรัชญา หรือ
ลัท ธิ มากล่า วในรู ปแบบที่จ ะให้ ค วามประทับ ใจและชัก จู ง ใจ...วรรณกรรมค าสอนอาจน า
หลักเกณฑ์และวิธีการของวรรณกรรมจินตนาการมาใช้โดยใช้รูปแบบการเล่ าเรื่องหรือรูปแบบ
21
ละครเพื่อให้ความเพลิดเพลินทางสุนทรียภาพและเพื่อเพิ่มความสนใจ

จากคาจากัดความข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า “วรรณคดีคาสอน” นั้นเป็นวรรณคดีที่มี
เนื้อหามุ่งเน้นที่จะให้ความรู้ต่าง ๆ รวมทั้งการสั่งสอนศีลธรรม จริยธรรม และการประพฤติปฏิบัติตน
ให้ดีงาม โดยไม่จากัดว่ามีเนื้อหาเป็นคาสอนตลอดทั้ง เรื่อง หากแต่แทรกอยู่ในเรื่องได้ ซึ่ง ในการ
นาเสนอเนื้อหาคาสอนนั้นจะต้องมีศิลปะการถ่ายทอดที่ทาให้ผู้อ่านเกิดความประทับใจและเห็นคล้อย
ตาม ลักษณะเช่นนี้ทาให้วรรณคดีคาสอนนั้นแตกต่างกับวรรณกรรมตารา ตามที่หม่อมหลวงบุญเหลือ
เทพยสุวรรณได้ให้ความหมายของตาราว่าเป็นหนัง สือที่มุ่งให้ความรู้ เช่นเดียวกัน ไม่สนใจกับความ
เพลิดเพลินของผู้อ่าน รวมทั้งไม่คานึง ถึง ศิลปะการประพันธ์ 22 ฉะนั้นวรรณคดีคาสอนจะต้องเป็น
วรรณคดีที่มุ่งเน้นสั่งสอนความรู้และจริยธรรมผ่านศิลปะการประพันธ์ที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและได้รับ
สุนทรียภาพประกอบด้วย
ทั้งนี้ เมื่ อพิจ ารณางานเขี ยนของเจ้ าพระยาพระเสด็ จสุ เรนทราธิบ ดี พ บว่ าส่ว นใหญ่ มี
เนื้อหาคาสอนที่ให้ความรู้ อีกทั้งยัง สอดแทรกจริยธรรมและแนวทางในการดาเนินชีวิตไว้ด้วย โดย
20

เรื่องเดียวกัน, 5.
เอ็ม. เอช. อับรามส์, อธิบำยศัพท์วรรณคดี, แปลจาก A glossary of literary terms, แปลโดย
ทองสุก เกตุโรจน์ (กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2529), 78-80.
22
วิทยาลัยครูสุรินทร์, ประสบกำรณ์จำกกำรเขียนตำรำและเอกสำรวิชำกำร (สุรินทร์: วิทยาลัยครู
สุรินทร์, 2525), 1-2, อ้างถึงใน บันลือ พฤกษะวัน และดารง ศิริเจริญ, เทคนิคและประสบกำรณ์กำรเขียนตำรำ
ทำงวิชำกำร, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2533), 8.
21

8
เนื้อหาคาสอนนั้นมีลักษณะเป็นคาสอนตลอดทั้งเรื่อง เช่น พลเมืองดี สมบัติของผู้ดี จรรยาแพทย์ ฯลฯ
รวมทั้งมีบางเรื่องที่แม้ว่าจะเป็นงานเขียนที่มุ่ง นาเสนอข่าวสารเป็ นหลัก หากแต่ข่าวสารเหล่านี้ก็
สะท้อนแนวคิด สอดแทรกความความรู้และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ แก่ผู้อ่านด้วย ดัง ในหนัง สือ
กราบบังคมทูลของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีที่ท่านถวายความคิดเห็นแก่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ว่ าการปฏิบัติพ ระราชภารกิจต่าง ๆ ทาให้พระองค์ไ ม่สบายพระราชหฤทั ย
ฉะนั้นจึงควรหาความสาราญให้แก่พระองค์เองบ้าง ดังตัวอย่าง
...ผู้ที่ทาการด้วยความคิดใช้ความคิดมาก ต้องการความสาราญใจมากกว่าคนชนิดอื่น เพราะเหตุ
ต้องการที่ใช้ค วามคิดเปลืองความคิดมาก ย่อมมี ค วามวิ ตกวิจ ารณ์หมกมุ่ นรุมรึง อยู่ภ ายใน
เพราะฉะนั้น ต้องอาศัยหาความรื่นรมย์เบิกบานมาดับให้ล บล้างความหมกมุ่น ทั้งเป็นเครื่อง
บารุงความคิดให้เกิดต่อไปในพักหนึ่ง ๆ ฉันใดก็ดี ต้นไม้มีแต่แสงแดดเผาผากแห้งอยู่อย่างเดียว
มิได้มีเวลาที่น้าค้างและฝนประพรมให้ชุ่มเชยเลย ถึง ไม้นั้นจะสูบได้น้าและฝนในแผ่นดินเป็น
อาหาร ก็จะคงอยู่ไม่ได้สักกี่วัน
(หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 77)

นอกจากนี้ผู้ วิจั ย ยั งพบว่ าเจ้า พระยาพระเสด็จ สุเ รนทราธิ บดี ใช้ กลวิธี หรื อศิ ลปะการ
ประพันธ์ต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการถ่ายทอดเนื้อหาคาสอน ทาให้ท่านสามารถถ่ายทอดเนื้อหาคาสอน
ไปยังบุคคลต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลตามที่ท่านปรารถนา โดยจุดเด่นในการ
นาเสนอเนื้อหาคาสอนของท่าน คือ กลวิธีการใช้ความเปรียบสาหรับการสอนเนื้อหาที่ยากแก่การ
เข้าใจ เช่น หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีมักเลือกหยิบยกเอา
สิ่งแวดล้อมที่พบเห็นได้ในชีวิตประจาวันมาเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจน เช่น การอธิบายเรื่องกิเลส
ในเรื่องจรรยาแพทย์ ที่มีการเปรียบเทียบกิเลสเหมือนกับฝุ่นละอองที่หากปล่อยให้จับหนาที่ภาชนะก็
จะทาให้ภาชนะนั้นหมดความงดงามลงไป เปรียบดังจิตใจของมนุษย์ที่หากปล่อยให้กิเลสเข้าครอบงาก็
จะพบกับความเศร้าหมอง เป็นบ่อเกิดของการกระทากรรมชั่ว ดังตัวอย่าง
...กิเลสเหล่านี้เมื่อบุค คลปล่อยให้จับหนาอยู่ดวงจิตมาก ๆ ขึ้น ความเศร้าหมองลามกก็สะสม
มากที เปรียบเช่นละอองธุลีซึ่งปลิวมาสะสมอยู่บนเครื่องแต่งเครื่องตั้งในเหย้าเรือนทุก ๆ วัน ถ้า
เจ้าของไม่หมั่นเช็ดมั่ นกวาดก็จ ะเกรอะกรองไว้จ นหนาแน่น ความลามกนั้นก็จับกินภาชนะ
สิ่งของจนผิวเสียงาม เป็นต้นว่าเครื่องเหล็กก็จะเกิดสนิมขึ้น กิเลสต่าง ๆ อย่างละเล็กละน้อยถ้า
สะสมไว้ให้เกิดความลามกแก่จิตใจ ก็ย่อมเป็นบ่อเกิดแห่งบาปอกุศลประดุจเดียวกัน...
(จรรยาแพทย์ หน้า 72)
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อีกทั้งยังพบว่าท่านใช้กลวิธีหยิบยกเอาเหตุการณ์ที่ได้ประสบมาเป็นอุทาหรณ์ ทาให้การ
นาเสนอของท่านมีความชัดเจนและสมเหตุสมผลเป็นอย่างยิ่ง ดังเช่นการที่ท่านสอนเรื่องการบริหาร
ราชการแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหนังสือกราบบังคมทูลฯ ความว่า
...ในยุโ รปทุกวันนี้ เห็นว่าข้างกรุง เทพฯ อ่อนแอและแฉะช้าในการที่ค วรจะรีบรัดนั้นเหลือ
ประมาณทั้งฝ่ายควรที่จะรีบจัดการใหม่ให้เดินไป และที่จะแก้ไขการเก่าที่เปล่าประโยชน์...ให้
หมดไป เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็ไม่แลเห็นกาแพงอันใดจะป้องกันริปูอันร้ายแรงซึ่งอาจจะมีมาในวัน ใน
พรุ่งนั้นได้ ว่าอย่างง่าย ๆ เพียงนิ่งอยู่ ปล่อยให้เข้าร่วมธงเสียเนือง ๆ เสมอไปเท่านั้น เมืองก็อาจ
เป็นฝรั่งเศสไปได้โดยง่าย ๆ เงียบ ๆ โดยพริบตาเดียว มีตัวอย่างที่น่ากลัว เช่น หลวงวังกรมการ
เมืองฉะเชิงเทรา ที่เกิดความในเร็ว ๆ นี้ เป็นต้น ก็เห็นได้ว่า ลงคนใหม่ ๆ และมีตาแหน่งรับ
ราชการอยู่ด้วยก็ยัง “ตกใจไปต่างด้าว ย่างเท้าไปต่างแดน” ดังนี้...
(หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 81)

นอกจากนี้ในด้านกลวิธีการใช้ภาษา เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเน้นใช้คาไทยที่
เข้าใจได้ง่าย ทาให้ผู้อ่านเข้าใจสารที่ท่านต้องการสื่อได้เป็ นอย่างดี เช่น ในเรื่องพลเมืองดี ที่มีการผูก
เรื่องให้นายเมืองมาอาศัยกับนายมั่นผู้เป็นลุง ในตอนเริ่มเรื่องผู้เขียนได้บรรยายเหตุการณ์ด้วยภาษาที่
เรียบง่าย ให้รายละเอียดที่ชัดเจน มีการเรียงเหตุการณ์ตามลาดับเวลา ทาให้ผู้อ่านเข้าใจเหตุการณ์
หรือสารที่ผู้เขียนต้องการสื่อได้เป็นอย่างดี
มีบ้าน ๆ หนึ่งอยู่ตาบลสามเสนในกรุงเทพฯ เจ้าของบ้านชื่อนายมั่น ภรรยาชื่อคง นาย
มั่นคนนี้เป็นคนได้เคยทาราชการเมืองมามาก และเคยเที่ยวเตร่มาแทบทุกทิศทุกทาง ทั้งในและ
นอกพระราชอาณาเขตร์ แกเป็นคนมีทรัพย์สมบัติเป็นปึกแผ่น มีที่ดินและไร่นา มี โรงเลื่อย โรงสี
ก็หลายแห่ง...
...วันหนึ่งเวลาเช้า นายมั่นไปตักบาตรอยู่ที่หน้าบ้านด้านข้างถนนใหญ่ ครั้นเสร็จแล้วก็
เดินเที่ยวดูให้บ่าวของแกรดน้าพวนดินต้นไม้ และเอาข้าวที่เหลือตักบาตรไปโปรยให้ไก่ให้นก
และปลาต่าง ๆ ตามสระและร่องคูในบ้านของแกกิน...
(พลเมืองดี หน้า 3)

อย่างไรก็ตาม ในการกราบบังคมทูลรายงานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
นั้น ภาษาที่ใช้จาเป็นต้องใช้คาราชาศัพท์ในการโต้ตอบเพื่อความเหมาะสมกับพระอิสริยยศอิสริย ศักดิ์
ของผู้ที่ท่านสื่อสารด้วย รวมทั้งบุคคลที่ท่านกล่าวถึง ทั้งนี้การใช้คาราชาศัพท์ในบางครั้งก็มีการใช้แบบ
ลาลองบ้าง กล่าวคือ ปรากฏการขนานพระนามเจ้านายที่เสด็จประทับที่ต่างประเทศอย่างย่อ เช่น
ขนานพระนามพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอาภากร ว่า “พระองค์อาภากร” หรือ “พระองค์อาภา”
เป็นต้น
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ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีมักเน้นการใช้คาไทย หากแต่ใน
งานเขียนบางเรื่องกลับปรากฏการใช้คาทับศัพท์ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะในหนังสือกราบบังคมทูลฯ ที่
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีต้องเดินทางไปทางานยังทวีปยุโรป และพบบางส่วนในเรื่องจรรยา
แพทย์ ทั้งนี้เนื่องจากต้องกล่าวถึงสถานที่ และบุคคลในต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศัพท์เฉพาะใน
วงการแพทย์ ซึ่งการใช้คาทับศัพท์ที่ใช้จะปรากฏในรูปการถ่ายทอดเป็นตัวอักษรไทย ดังตัวอย่าง
การส่วนเฉพาะพระองค์แห่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารนั้น ใน
ระหว่างนี้ มิ ส เตอร์ทอมสัน ได้ผ่อนผันเวลาว่ างเชิญเสด็ จ ไปทอดพระเนตรที่ซึ่ง เป็นที่ส าคั ญ
สาหรับการงานต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในที่ประทับด้วยพระเนตร คือ ที่ประชุม ปาเลียเมนต์
ศาลชาระความ ศาลโปลิศ เป็นต้น
(หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 15)

จากตัวอย่างข้างต้นปรากฏการใช้คาทับศัพท์ว่า มิสเตอร์ (คาเรียกนาหน้าผู้ชาย) ปาเลีย เมนต์ (รัฐสภา) โปลิศ (ตารวจ) อันเป็นวงศัพท์ ใหม่สาหรับคนไทยในสมัยนั้น เป็นการแสดงให้เห็นว่า
แม้เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีจะนิยมการใช้คาไทยสักเพียงใด หากแต่ คาภาษาต่างประเทศก็มี
ความสาคัญต่อการสื่อสารในช่วงสมัยที่ ประเทศสยามในขณะนั้นรับเอาวิทยาการต่าง ๆ จากชาติ
ตะวันตกมาใช้ปรับปรุงประเทศให้พัฒนาทัดเทียมนานาอารยประเทศ ทาให้ต้องรับเอาภาษาของชาติ
ตะวันตกอย่างเช่น ภาษาอังกฤษ เข้ามาใช้เป็นจานวนมากจนทาให้ไม่สามารถบัญญัติศัพท์ได้ทัน ซึ่ ง
การใช้ทับศัพท์นี้นอกจากจะใช้สื่อความหมายแล้ว ยัง เป็นการสร้างความรู้สึกความเป็นอันหนึ่ง อัน
เดียวกัน เช่น ตอนที่ท่านไปสอนศีลธรรมให้แก่นักเรียนแพทย์ ท่านก็ใช้คาทับศัพท์ที่เป็นศัพท์ทาง
วิชาการแพทย์ ทาให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และให้ความรู้สึกที่เป็นพวกพ้องเดี ยวกันอีกด้วย เช่น
เบรน (สมอง) สเปเชี่ยลิสต์ (แพทย์ผู้ชานาญพิเศษ) เป็นต้น ทั้งนี้ เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
ไม่ได้ใช้เพียงคาทับศัพท์ที่เป็นการถ่ายถอดออกมาเป็นอักษรไทยเท่านั้น ท่านยังใช้คาทับศัพท์ในรูป
ของอักษรโรมันอีกด้วย ดังปรากฏในเรื่องสมบัติของผู้ดี ที่ในแต่ละภาคจะมีการกากับชื่อภาษาอังกฤษ
เอาไว้ด้วย เช่น ภาคหนึ่ง ผู้ดีย่อมมีความเรียบร้อย Good-mannered, ภาคสอง ผู้ดีย่อมไม่ทาอุจาด
ลามก Tidy, ภาคสาม ผู้ดีย่อมมีสัมมาคารวะ Polite เป็นต้น
ทั้งนี้ ในการใช้ภาษา เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดียัง ใช้สานวนไทย เพื่อเปรียบ
เทียบให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้เขียน อีกทั้งเพื่อขมวดประเด็นที่ท่านได้กล่าวเอาไว้ก่อนหน้านี้
ให้กระชับ หรือสรุปให้เข้าใจผ่านการใช้สานวนอย่างง่าย ๆ ของท่านเอง ดังเช่นตัวอย่างต่อไปนี้ที่กล่าว
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ว่าเมื่อเราเป็นคนดีก็ไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับไม่คนพาล เพราะจะกลายเป็นการเอาพิมเสนไปแลกกับเกลือ
ซึ่งหมายถึง โต้ตอบหรือทะเลาะกับคนพาลหรือคนที่มีฐานะต่ากว่า เป็นการไม่สมควร 23
...เมื่อข้างพาลก่อเหตุวิวาทขึ้นแล้ว ฝ่ายข้างดีก็จะไปขอยืมอาการแห่งนิสัยพาลมาตอบโต้ เพื่อจะ
เอาชนะให้เท่าทันถึงแต้มกัน ดังนี้โบราณย่อมกล่าวว่า “เอาพิมเสนไปแลกเกลือ” จริงอยู่หรือไม่
เพราะเหตุว่าถ้าฝ่ายข้างดีแพ้ก็เสียแต้มเสียตัว เสียความดีที่ได้ประพฤติมาเปล่า ๆ แม้ชนะก็จะ
เอาชื่อเสียงเกียรติยศอันใดแก่ที่มีชื่อว่าชนะคนพาล
(จรรยาแพทย์ หน้า 95)

จากการวิเ คราะห์งานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุ เ รนทราธิ บดีเบื้องต้ น
ผู้วิจัยพบว่า แม้งานเขียนร้อยแก้วของท่านจะมีเนื้อหามุ่งนาเสนอความรู้ ให้แง่คิดทางจริยธรรมและ
แนวทางในการดาเนินชีวิต แต่ท่านก็ใช้กลวิธีการสอนอันหลากหลายมาใช้ในการอธิบายขยายความ
อีกทั้ง ยัง เลือกสรรคาที่เหมาะสมสละสลวย ทาให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาและได้รับอรรถรสในการอ่าน
ได้มากขึ้น ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์งานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จ
สุเรนทราธิบดี ในฐานะวรรณคดีคาสอน เพื่อสะท้อนให้เห็นว่างานเขียนของท่านเปี่ยมไปด้วยคุณค่า
ทางปัญญา และภาษาที่งดงาม ควรค่าที่จะได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างให้ชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึ ง
ภู มิ ปั ญ ญาของบรรพชนที่ ม อบไว้ ใ ห้ รวมทั้ ง เป็ น การเชิ ด ชู เ กี ย รติ คุ ณ ของเจ้ า พระยาพระเสด็ จ
สุ เ รนทราธิ บ ดี เนื่ อ งในโอกาสที่ ท่ า นได้ รั บ การยกย่ อ งจากองค์ ก ารการศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นบุคคลสาคัญของโลกในด้านการศึกษา สังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ ใน พ.ศ.2560 อีกด้วย
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาเนื้ อ หาที่ เ ป็ น ค าสอนในงานเขี ยนร้ อยแก้ ว ของเจ้ า พระยาพระเสด็ จ
สุ เ รนทราธิ บ ดี รวมทั้ ง ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเนื้ อ หา กั บ ประวั ติ ข องเจ้ า พระยาพระเสด็ จ
สุเรนทราธิบดีและบริบททางสังคม
2. เพื่อศึกษากลวิธีการนาเสนอเนื้อหาคาสอนในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระ
เสด็จสุเรนทราธิบดี อันประกอบด้วยกลวิธีการแต่ง กลวิธีการใช้ภาษา และกลวิธีการสอน

23

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ.2545, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ :
ราชบัณฑิตยสถาน, 2556), 1435.
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สมมติฐำนกำรวิจัย
1. งานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีมี ลักษณะเด่นทางด้า น
เนื้อหาที่เป็นคาสอนซึ่งเหมาะกับสภาพสังคมในสมัยนั้น
2. งานเขี ยนร้อ ยแก้วของเจ้ าพระยาพระเสด็จ สุเ รนทราธิบ ดีมี กลวิธีก ารนาเสนอที่
เหมาะสมกับเนื้อหาคาสอนและกลุ่มบุคคล ทาให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในสิ่งที่ผู้แต่งต้องการสื่อ
ขอบเขตของกำรวิจัย
ผู้วิจัยก าหนดศึกษาเฉพาะงานเขี ยนร้อ ยแก้วของเจ้ าพระยาพระเสด็จสุ เรนทราธิบ ดี
จานวน 7 เรื่อง เท่าที่ค้นพบต้นฉบับพิมพ์ ดังนี้
ตารางที่ 1
แสดงรายชื่องานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีที่ใช้ศึกษา
ลำดับ
ชื่องำนเขียนร้อยแก้วของเจ้ำพระยำพระเสด็จสุเรนทรำธิบดี
ปีที่ประพันธ์
1 หนังสือกราบบังคมทูลของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี แต่ยัง
2438-2443
มีบรรดาศักดิ์เป็นพระมนตรีพจนกิจและพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ ร.ศ.
113-118
2 สมบัติของผู้ดี
2444
3 จรรยาแพทย์
2452
4 พลเมืองดี
2455
5 คาสั่งสอนของพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ กรรมการกลางจัดการลูกเสือ
2456
ซึ่งได้กล่าวแก่ลูกเสือกองหนุนในการแจกเหรียญลูกเสือกองหนุน
6 ช่วยเพื่อน
2456
7 เตือนเพื่อน
2457
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ข้อตกลงเบื้องต้น
1. การสะกดคาต่าง ๆ ในการยกตัวอย่างเนื้อหาจากงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยา
พระเสด็จสุเรนทราธิบดีจะคงตามอักขรวิธีที่ปรากฏในต้นฉบับเดิม
2. เนื่องจากผู้ประพันธ์ได้รับการเลื่อนบรรดาศักดิ์หลายครั้งในระหว่างที่ประพัน ธ์งาน
เขียน ได้แก่ หลวงไพศาลศิลปศาสตร์ (พ.ศ.2431) พระมนตรีพจนกิจ (พ.ศ.2435) พระยาวิสุทธสุริย ศักดิ์ (พ.ศ.2436) และเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (พ.ศ.2456) ฉะนั้นในการอ้างอิง ข้อมูล
ผู้วิจัยจะระบุชื่อที่เป็นบรรดาศักดิ์สุดท้ายของผู้ประพันธ์ คือ เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
3. คาย่อที่ใช้ในการอ้างอิงข้อมูล มีดังนี้
หนังสือกราบบังคมทูลฯ ใช้แทน หนังสือกราบบังคมทูลของพระยาพระเสด็จ
สุเรนทราธิบดี แต่ยังมีบรรดาศักดิ์เป็นพระ
มนตรีพจนกิจและพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ ร.ศ.
113-118
คาสั่งสอนลูกเสือฯ
ใช้แทน คาสั่ง สอนของพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ กรรมการ
กลาง จัดการลูกเสือซึ่งได้กล่าวแก่ลูกเสือ
กองหนุนในการแจกเหรียญลูกเสือกองหนุน
ส่วนงานเขียนร้อยแก้วเรื่องอื่นจะอ้างอิงโดยการคงชื่อเรื่องตามเดิม
4. ในการอ้างอิงข้อความที่ยกตัวอย่างมาจากงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระ
เสด็จสุเรนทราธิบดีนั้น ผู้วิจัยใช้การระบุชื่อเรื่อง และเลขหน้าในวงเล็บไว้ท้ายข้อความ เช่น (เตือน
เพื่อน หน้า 1)
5. เนื่องจากในต้นฉบับหนังสือกราบบังคมทูลฯ ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เรือ
ลาเลียงของล่มในอ่าวสิงคโปร์ ทาให้หนังสือนี้ชารุด และมีบางส่วนที่เนื้อหาที่เลอะเลือนจนอ่านไม่ออก ฉะนั้น
ข้อความส่วนใดที่ผู้วิจัยยกมาเป็นตัวอย่าง จะใช้สัญลักษณ์ […] แทนส่วนของข้อความที่เสียหายไป
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาเรื่อง “งานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี : การศึกษาใน
ฐานะวรรณคดีคาสอน” นี้เป็นการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ มีลาดับการวิจัยดังนี้
1. ศึกษาประวัติและผลงานของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี รวมทั้งบริบททาง
สังคมในสมัยของผู้ประพันธ์
2. ศึกษาข้ อมูลและเอกสารต่าง ๆ ที่ เกี่ย วข้ องกั บการศึกษางานเขีย นร้ อยแก้ว ของ
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
3. กาหนดขอบเขตการวิจัย คัดเลือกข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
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4. ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล แล้วเรียบเรี ยงเพื่อนาเสนอในแต่ละบท ในหัวข้อ
ต่อไปนี้
4.1 ศึกษาวัตถุประสงค์ในการเขียน และเนื้อหา
4.2 ศึกษากลวิธีการใช้ภาษา และกลวิธีการนาเสนอ
5. สรุปผลการวิจัยและนาเสนอในรูปเล่มการวิจัย
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานเขี ย นร้ อ ยแก้ ว ของเจ้ า พระยาพระเสด็ จ
สุเรนทราธิบดี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาวรรณคดีคาสอน
2. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เอกสำรและงำนวิจัยเกี่ยวกับกำรศึกษำวรรณคดีคำสอน มีดังนี้
วัฒนา มุลเมืองแสน24 ได้ศึกษานวนิยายอิงพุทธศาสนาของไทยในฐานะวรรณกรรมร่วม
สมัยของนักเขียนนวนิยาย 4 คน สุชีพ ปุญญานุภาพ ธรรมโฆษ ทวี วรคุณ และวศิน อินทสระ จาก
การศึกษาได้บทสรุปว่าหลักพุทธปรัชญามีอิทธิพลต่อนวนิยายพุทธศาสนา นักเขียนใช้พุทธปรัชญาเป็น
แนวทางในการดาเนินเรื่อง หลักธรรมที่เป็นพุทธปรัชญาเหล่านี้ ได้แก่ ความเป็นอนิจจังของชีวิต การ
แสวงหาวิธีการคลายความทุกข์ สัมมาทิฐิ กฎแห่งกรรม และความสันโดษ นอกจากนี้นักเขียนยังแทรก
การสอนจริยธรรม หรือหลักธรรมที่ควรประพฤติและควรละ ได้แก่ ส่วนที่ควรประพฤติ คือความ
กตั ญ ญู ความเพี ย รเพื่ อความส าเร็ จ ความเมตตาและการให้ อ ภัย ความเสี ย สละ และความเป็ น
กัลยาณมิตร ส่วนที่ควรระวังคือ ความรัก ส่วนที่ควรละคือ อบายมุข
นิยะดา เหล่าสุนทร และคณะ 25 ได้ศึกษาภูมิปัญญาของคนไทยที่ปรากฏในวรรณกรรม
ค าสอนของไทยตั้ ง แต่ ส มั ย สุ โ ขทั ย ถึ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ต อนต้ น ซึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น หลายหมวดตาม
กลุ่มเป้าหมายที่ผู้ประพันธ์ต้องการสอน ได้แก่ วรรณกรรมคาสอนสาหรับกษัตริย์ ราชเสวก (ขุนนาง)
บุรุษ สตรี และเด็ก ซึ่งวรรณกรรมแต่ละเรื่องนั้นล้วนมีบทบาทในการวางมาตรฐานหรือแบบแผนของ
สัง คมที่พึงปรารถนาเพื่อคนในสังคมรู้จักบทบาท หน้าที่ของตน และสามารถประพฤติตนได้อย่าง
24

วัฒนา มุลเมืองแสน, “นวนิยายพุทธศาสนาของไทย : วรรณกรรมคาสอนร่วมสมัย,” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539).
25
นิยะดา เหล่าสุนทร และคณะ. ภูมิปัญญำของคนไทย: ศึกษำจำกวรรณกรรมคำสอน. (กรุงเทพฯ:
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2540).
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เหมาะสม สร้างความมั่นคงให้แก่สังคม และประเทศชาติ แสดงให้เห็นภูมิปัญญาของคนไทยที่รู้จักใช้
วรรณกรรมให้เป็นมากกว่าเป็นแหล่งสาเริงอารมณ์ หากแต่ใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สังคมเกิดความ
สงบสุขนอกเหนือไปจากกฎหมาย และธรรมเนียมจารีตต่าง ๆ
ฆัณฏานาท สังขประดิษฐ์26 ได้ศึกษาคอลัมน์ตอบปัญหาชีวิตที่เขียนขึ้นช่วง พ.ศ.25002541 จานวน 8 คอลัมน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาคอลัมน์เหล่านี้ในฐานะวรรณกรรมคาสอนใน
ด้านองค์ประกอบ ศิลปะการใช้ภาษา กลวิธีการสอน และคุณค่า ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบของ
คอลั มน์ มีลัก ษณะรูป แบบเป็นการถามตอบ และรูป แบบการเล่าเรื่อ ง ซึ่ ง คอลั มน์เ หล่ านี้มี เนื้ อหา
เกี่ยวกับบทบาทของบุคคลต่างสถานภาพ ความรัก การปฏิ บัติตนต่อบุคคลร่วมสังคม การศึกษาการ
ประกอบอาชีพ และการควบคุมภาวะอารมณ์ ในด้านศิลปะการใช้ภาษาพบว่ามีการใช้ถ้อยคาที่เป็น
ภาษาพูดที่เข้าใจง่าย ตรงไปตรงมา และใช้สรรพนามในลักษณะคาเรียกญาติและชื่อเล่นอันก่อให้เกิด
ความไว้เนื้อเชื่อใจ รวมทั้งใช้สานวนไทยเพื่อให้เข้าใจในคาสอนมากขึ้น ส่วนกลวิธีการสอนนั้นจะใช้
ภาพพจน์ เปรี ยบเทีย บ การยกอุท าหรณ์ และการใช้ ความรู้ ต่ าง ๆ ทั้ ง ทางพุ ท ธศาสนา จิ ต วิท ยา
ประวัติศาสตร์ช่วยเสริมให้คาสอนมีเหตุผล น่าเชื่อถือ
สายวรุณ น้อยนิมิตร 27 ได้ศึกษาอรรถกถาชาดกในฐานะวรรณคดีคาสอนของไทย และ
ความสัมพันธ์กับวรรณคดีคาสอนเรื่องอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณค่าและความสาคัญ ของ
วรรณคดีเรื่องดังกล่าวในฐานะวรรณคดีคาสอน รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์กับวรรณคดีคาสอน เรื่อง
อื่น ซึ่งจากการศึกษาพบว่าอรรถกถามีสาระคาสอนที่สามารถสอนคนทั่วไปนอกเหนือจากบรรพชิตได้
คาสอนที่เป็น หลักสาคัญ ได้แก่ หลักในการดาเนินชีวิต การปฏิบัติตนต่อผู้อื่น การครองเรือน การ
ปกครอง อรรถกถาชาดกนั้นมีลักษณะเด่นในการสร้างเรื่องเพื่อสอน โดยเฉพาะการแสดงหลักธรรมที่
เป็นเรื่องเปรียบเทียบหรือเป็นอุทาหรณ์ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเป็นนิทานสาธกในวรรณคดีคาสอนเรื่อง
อื่น นอกจากนี้อรรถกถาชาดกยังมีคุณค่าและความสาคัญต่อวรรณคดีไทยหลายด้าน ได้แก่ ด้านที่เป็น
วรรณคดีคาสอน ด้านที่เป็นต้นแบบของวรรณคดีชาดกที่แต่งในประเทศไทย รวมทั้งในด้านที่มีอิทธิพล
ต่อองค์ประกอบของวรรณคดี โดยเฉพาะเนื้อเรื่อง อนุภาคต่าง ๆ และตัวละคร
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ฆัณฏานาท สังขประดิษฐ์, “คอลัมน์ตอบปัญหาชีวิต: การศึกษาในฐานะวรรณกรรมคาสอนร่วม
สมัย,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2542).
27
สายวรุณ น้อยนิมิต, “อรรถกถาชาดก: การศึกษาในฐานะวรรณคดีคาสอนของไทยและความ
สัมพันธ์กับวรรณคดีคาสอนเรื่องอื่น,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542).

16
สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา28 ได้ศึกษาพุทธธรรมที่ปรากฏในกวีนิพนธ์สมัยใหม่ อันมีลักษณะ
แตกต่างกับวรรณคดีคาสอนโบราณ เนื่องจากคาสอนที่ปรากฏในกวีนิพนธ์เหล่านี้จะแฝงอยู่ในบท
ประพันธ์ ไม่ได้ปรากฏอย่างเด่นชัด ซึ่ง ผู้วิจัยก็สามารถวิเคราะห์สารที่กวีต้องการสื่อออกมาได้เป็น
อย่างดี ทาให้เห็นถึงข้อแนะนา ข้อคิด หรือทัศนคติของกวีที่แฝงอยู่ และทาให้เห็นว่าหลักธรรมทาง
พุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ของกวีไทยสมัยใหม่ อีกทั้งยังมีลักษณะเป็นวรรณคดีคาสอนที่
มุ่งสอนให้พัฒนาตนเองเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับสังคม ปลุกเร้าให้มนุษย์ดารงชีวิตอยู่อย่างมีอุ ดม
คติ รวมทั้งสามารถเข้าใจธรรมชาติของชีวิตและจิตใจของตน เพื่อให้ใช้ชีวิตอย่างปราศจากทุกข์และไม่
เบียดเบียนซึ่งกันและกัน
2. เอกสำรและงำนวิจัยเกี่ยวกับเจ้ำพระยำพระเสด็จสุเรนทรำธิบดี มีดังนี้
หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ29 ได้ศึกษางานวรรณกรรมของเจ้าพระยาพระเสด็จ
สุเรนทราธิบดี ได้แก่ พลเมืองดี จรรยาแพทย์ และหนัง สือกราบบัง คมทูลของเจ้าพระยาพระเสด็จ
สุเรนทราธิบดี ซึ่ง ได้ตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องพลเมืองดีเป็นหนัง สือที่ให้ความรู้เป็นอย่างดีแม้ว่าเนื้อหา
บางส่วนอาจจะพ้นสมัยไปแล้ว แต่หากจะนามาใช้เป็นหนังสือเรียนควรจะใช้ในระดับชั้นสูงเพื่อให้เห็น
ถึงสานวนภาษาที่ใช้ ส่วนเรื่องจรรยาแพทย์นั้นเป็นหนังสือที่ไม่ได้ให้ประโยชน์แก่แพทย์เท่านั้น แต่ยัง
พลเมืองทั่วไปก็สามารถรับประโยชน์จากการอ่านหนังสือเรื่องนี้เช่นกัน และหนังสือกราบบังคมทูลฯ
เป็นหนังสือที่สะท้อนลักษณะนิสัยของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีว่าเป็นคนที่เข้มแข็ง ซื่อสัตย์
สุจริต รวมทั้งเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสาคัญ
เจือ สตะเวทิน30 ได้ศึกษา “ท่วงทานองเขียนของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ” ซึ่ง
ผู้เ ขี ยนได้ ศึก ษากลวิ ธีก ารใช้ ถ้ อยค าในงานร้ อยแก้ วของเจ้ า พระยาพระเสด็จ สุ เ รนทราธิ บ ดีเ รื่ อ ง
พลเมื อ งดี และจรรยาแพทย์ ซึ่ ง พบว่ า เจ้ า พระยาพระเสด็ จ สุ เ รนทราธิ บ ดี นิ ย มใช้ ค าไทยแท้ มี
ความหมายที่ดีและถูกต้อง นอกจากนี้ยังใช้กลวิธีการอธิบายแบบไทยซึ่งมี 3 วิธี ได้แก่ ขี่ ม้าเลียบค่าย
คือ การอธิบายความแบบอ้อมค้อมไปมา แล้วค่อยเข้าสู่ประเด็น กระต่ายติดแร้ว คือ การให้ คานิยาม
หรือคาจากัดความแล้วมีประโยคขยายให้เข้าใจมากขึ้น และนกแก้วป้อนลูก คือ การค่อย ๆ อธิบายให้
เข้าใจทีละน้อย
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หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ “ความคิดเห็นเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการฉลอง,” วำรสำร
จันทรเกษม ฉบับพิเศษ (มีนาคม-เมษายน 2510): 14-18.
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เจือ สตะเวทิน, “ท่วงทานองเขียนของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี,” วำรสำรจันทรเกษม
ฉบับพิเศษ (มีนาคม-เมษายน 2510): 54-59.
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วารี ถิระจิตร31 ได้ศึกษาแนวคิดทางการศึกษาของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาการศึ ก ษาของประเทศไทยในช่ ว ง พ.ศ.2436-2459 ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งที่
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีมีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษาแนวคิดทางการศึกษาของท่านด้วย ซึ่ง
ผลการศึกษาพบว่า มูลเหตุสาคัญที่ทาให้เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีสนใจในเรื่องการศึกษา คือ
เนื่ อ งจากท่ า นมีห น้ า ที่ จั ด การศึ กษาถวายพระเจ้า ลู ก ยาเธอในพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัว และได้รับมอบหมายให้สืบสวนการศึกษาของประเทศอังกฤษด้วย โดยแนวคิดทางการศึกษา
ที่เจ้าพระยาพระเสด็จฯ ได้เสนอมานั้นมีหลายแนวคิด ได้แก่ การเตรียมความพร้อมก่อนส่งนักเรียนไป
ศึกษาต่างประเทศ การแบ่งระดับการศึกษาตามแนวการจัดการศึกษาของประเทศอังกฤษ การวาง
แนวคิดในการจัดการศึกษาในระดับสามัญศึกษาและวิสามัญศึกษา รวมทั้งการขยายการศึกษาออกไป
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อันเป็นปัจจัยสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งแนวคิดต่าง ๆ เหล่านี้ล้วน
มีคุณประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของไทยในสมัยต่อมา
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ท าให้ ทราบถึ งสภาพสั งคมสยามสมั ยรั ชกาลที่ 5 และประวั ติ ของเจ้ าพระยาพระเสด็ จ
สุเรนทราธิบดีที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานเขียนร้อยแก้วของท่าน
2. ทาให้ทราบแนวคิดและเนื้อหาคาสอนที่ปรากฏในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยา
พระเสด็จสุเรนทราธิบดี
3. ทาให้ทราบถึงกลวิธีการนาเสนอเนื้อหาคาสอนในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยา
พระเสด็จสุเรนทราธิบดี
4. ท าให้ เ ห็ น ถึ ง คุ ณ ค่ า ที่ ป รากฏในงานเขี ย นร้ อ ยแก้ ว ของเจ้ า พระยาพระเสด็ จ
สุเรนทราธิบดีในฐานะวรรณคดีคาสอน
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วารี ถิระจิตร, รำยงำนผลกำรวิจัย แนวคิดทำงกำรศึกษำของเจ้ำพระยำพระเสด็จสุเรนทรำธิบดี
(กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525).

บทที่ 2
ภูมิหลังและบริบททางสังคมที่มีผลต่อการสร้างงานเขียนร้อยแก้ว
ของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
เจ้ าพระยาพระเสด็จ สุเ รนทราธิ บ ดีเ ป็น บุค คลสาคั ญ ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ และมี
ผลงานอั น โดดเด่ น ที่ สร้ า งคุ ณู ป การแก่ ป ระเทศชาติ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในด้ า นการวางรากฐาน
การศึ กษาสมัย ใหม่ ซึ่ง เป็ นปั จจั ย สาคัญ ปัจ จัย หนึ่ ง ที่ ทาให้ ท่า นสร้ างสรรค์ ง านเขีย นที่ มีเ นื้อ หามุ่ ง
นาเสนอความรู้ พัฒนาความคิด เพิ่มพูนสติปัญญาแก่ผู้อ่าน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นปัญญาชนผู้ที่จะเป็น
กาลังสาคัญในการพัฒนาบ้านเมืองต่อไป ทั้งนี้ ในการศึกษางานเขียนร้อยแก้ว ของเจ้าพระยาพระ
เสด็จสุเรนทราธิบดีให้เข้าใจลึกซึ้ง จาเป็นที่จะต้องศึกษาถึงเหตุปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการสร้างสรรค์
งานเขี ย นร้ อ ยแก้ ว ของท่ า น ทั้ ง ด้ า นสภาพสั ง คมนั บ ตั้ ง แต่ รั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จพระจอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งอาจกล่าว
ได้ว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของสังคมสยาม รวมทั้งประวัติของท่านทั้งด้านการอบรมเลี้ยงดู การศึกษา
และการทางานในบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ อันจะนาไปสู่การคลี่คลายให้เห็นถึง บทบาทของงานเขียน
ร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีที่มีต่อสังคมสยามในขณะนั้น
สภาพสังคมสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ถึงรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เป็นยุคสมัยที่ประเทศ
สยามถูกแทรกแซงจากลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตกเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากแนวความคิดของ
ผู้นาของชาติต่าง ๆ ในทวีปยุโรปที่เห็นว่า หากจะครองโลกก็ต้องครองเอเชียให้ได้เสียก่อน 1 โดยที่ใน
ขณะนั้นประเทศที่มีความยิ่งใหญ่ของเอเชียคือประเทศจีน เพราะเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติ
และทรัพยากรมนุษย์จานวนมาก ทาให้ประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งเป็น ฐานอานาจสาคัญของทวีป
ยุโรปต่างพยายามเข้ามายึดครองประเทศจีน อันส่งผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย รวมทั้ง
ประเทศสยามด้วย
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ไกรฤกษ์ นานา, “รัชกาลที่ 4 ทรงคิดอย่างไรกับการเสียดินแดน “ครั้งแรก”?,” ค้นหารัตนโกสินทร์
สิ่งที่เรารู้อาจไม่ใช่ทั้งหมด (กรุงเทพฯ: มติชน, 2552), 74.
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อิทธิพลของลัทธิจักรวรรดินิยมที่เข้ามาในดินแดนทวีปเอเชีย และทาให้ประเทศสยามเริ่ม
ตระหนักถึงภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในไม่ช้า ก็คือ การที่ประเทศอังกฤษสามารถยึดครองประเทศพม่า
ซึ่งเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางด้านศึกสงครามกับสยามมาช้านาน ใน พ.ศ.2368 อีกทั้งการที่
ประเทศ จีนพ่ายแพ้ให้กับประเทศอังกฤษในสงครามฝิ่น 2 ใน พ.ศ.2399 ทาให้ประเทศสยามเกิดการ
ปรับกระบวนทัศน์ ค่านิยมและยอมรับความยิ่งใหญ่ของอังกฤษ นอกจากนี้ประเทศฝรั่งเศสก็มีความ
พยายามอย่ างยิ่ งที่ จะแสวงหาที่ มั่น ในอิน โดจี น แม้ ว่า ประเทศสยามจะเป็ นประเทศที่ตั้ ง อยู่น อก
เส้นทางคมนาคมระหว่างตะวันตกและตะวันออก (out of track) แต่ก็มีภูมิประเทศและทาเลที่เหมาะ
สาหรับเป็นเมืองท่า เป็นศูนย์กลางของการค้าขาย อีกทั้งความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรทาให้
เป็ น ปั จ จั ย ที่ ดึ ง ดู ด ชาวตะวั น ตกให้ เ ข้ า มาครอบครองเพื่ อ กอบโกยผลประโยชน์ ดั ง ที่ ห นั ง สื อ
Le Royaume de Siam 1811 ของ M.A. De Gre’han หรือพระยาสยามธุรานุรักษ์ กงสุลสยาม
ประจากรุงปารีส ได้กล่าวถึงความมั่งคั่งของประเทศสยามไว้ว่า “ราชอาณาจักรแห่งนี้ คือ ดินแดนที่
ร่ารวยที่สุดแห่งหนึ่งในบรรดารัฐต่าง ๆ ในทางตะวันออกไกล...”3 เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชย์ใน พ.ศ.2394 พระองค์จึงทรงตระหนักว่าสมควรแก่เวลาแล้วที่ประเทศสยาม
จะต้องยอมเปิดสัมพันธภาพกับประเทศตะวันตกโดยทาสนธิสัญ ญาในลักษณะใหม่ และปรับปรุง
บ้านเมืองให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ 4 ทั้ง นี้เนื่องมาจากขณะผนวชได้ทรงศึกษาข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ จากหนังสือพิมพ์และตาราภาษาต่างประเทศที่ชาวต่างชาตินาเข้ามาถวาย และทรง
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นรวมไปถึงความรู้กับชาวต่างชาติอยู่เสมอ ทาให้ทรงเข้าใจสถานการณ์ของโลก
และปัญหาที่ประเทศสยามต้องเผชิญ5
2

สงครามฝิ่น เป็นสงครามระหว่างประเทศจีนในสมัยราชวงศ์ชิงซึง่ เป็นราชวงศ์สุดท้ายของจีนกับ
อังกฤษในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 สงครามฝิ่นเกิดขึ้น 2 ครั้ง ครั้งแรกเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2377 และครั้งที่สอง
เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2399 (สุมาลี สุขดานนท์, สงครามฝิ่น, เข้าถึงเมื่อ 13 กรกฎาคม 2557, เข้าถึงได้จาก
http://www.tri.chula.ac.th/triresearch/hongkongport/poppy.html)
3
พระสยามธุรานุรักษ์ , (M.A. De Gre’han), ราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.2411 (นนทบุรี: โรงพิมพ์
ชาตรี ศิลปสนอง, 2543), 1-2, อ้างถึงในมลิวัลย์ แตงแก้วฟ้า, “สองศตวรรษบนเส้นทางการเมืองไทย” (เอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชา 415 150 ประวัติศาสตร์ไทย ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2547), 41.
4
คณะกรรมการชาระประวัติศาสตร์ไทย, ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม 2 รัชกาลที่ 4 –
พ.ศ.2475 (กรุงเทพฯ: กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2525), 90.
5
วงเดือน นาราสัจจ์ และชมพูนุท นาคีรักษ์, “ความรู้พื้นฐานประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์,” ใน
ประวัติศาสตร์ไทยจะเรียนจะสอนกันอย่างไร, ประเสริฐ ณ นคร, วินัย พงศ์ศรีเพียร และประสาท สอ้านวงศ์,
บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา กรมศาสนา, 2543), 214-216.
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ชาติตะวันตกในกรุงรัตนโกสินทร์ที่เข้ามาในช่วงแรกนั้นเป็นแบบการเจริญสัมพันธไมตรี
ทางด้านการค้า โดยปรากฏตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 เป็นต้น
มาที่มีพระบรมราชานุญาตให้ตั้งสถานกงสุลโปรตุเกสขึ้น เนื่องมาจากรัฐบาลโปรตุเกสได้ช่วยเหลือ
สยามในด้านการจัดหาปืนคาบศิลาส่งมาขายให้ ซึ่ง สถานกงสุลที่ตั้งขึ้นนี้มีจุดประสงค์เพื่อการดูแล
การค้ าของโปรตุ เกสให้ด าเนิน ไปโดยสะดวก 6 จนถึ ง รั ช สมัย ของพระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศ โดยทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับ
ชาติตะวันตกมากขึ้นทาให้มี การตั้งสถานกงสุลของชาติตะวันตกในประเทศสยามเป็นจานวนมากทั้ง
อัง กฤษ ฝรั่ง เศส อเมริ กา ฯลฯ ซึ่ง ส่ง ผลดีต่ อระบบเศรษฐกิ จ และสัง คมของสยาม ก่ อให้เ กิด การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างเห็นได้ชัด สัง เกตได้จากการที่ รัฐบาลสยามได้รับคาร้องขอจากกงสุ ล
อังกฤษ อเมริกา และฝรั่งเศส ว่าให้ขุดคลองลัดตั้งแต่บางนามาตลอดคลองผดุงกรุงเกษม 7 เพื่อสะดวก
ต่อการขนส่งสินค้า รวมทั้งให้สร้างถนนสายต่าง ๆ ภายในพระนคร และบริเวณโดยรอบ เพื่อให้สอด
รับกับ กิจกรรมของชาวต่างชาติ ทั้ ง การขี่ม้าหรือนั่ ง รถม้ าสาหรับสัญ จร การเล่ นกีฬาบริเวณนอก
พระบรมมหาราชวัง ทาให้กรุงเทพฯ มีคลองและถนนเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก วิถีชีวิตของคนสยามใน
พระนครได้เปลี่ยนแปลงไปจากแต่เดิม จากที่นิยมสัญจรกันทางน้า ก็หันมาใช้ถนนในการสัญจรมากขึ้น
ไม่เว้นกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงรถม้าด้วยพระองค์เอง บางครั้งก็ทรงหยุด
รถเพื่อรับฎีการ้องทุกข์ของราษฎร หรือมีพระราชปฏิสันถารอย่างไม่ทรงถือพระองค์ 8 ทาให้ราษฎรที่
เคยมีความเกรงกลัวในพระราชอานาจเกิดความรู้สึกผูกพันและใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้น มีการแผ้ว
ถางบริเวณที่รกร้างต่าง ๆ ตามการขยายตัวของถนนและการสร้างอาคารต่าง ๆ สาหรับทาการค้า มี
การตั้งตลาดริมถนนเป็นจานวนมากซึ่งส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ริมถนนเจริญกรุง เช่น ตลาดทะวาย ตลาด
บางรัก ตลาดบ้านหม้อ นอกจากนี้ความเจริญทางด้านวิทยาการต่าง ๆ ปรากฏอย่างเด่นชัดในรัชสมัย
นี้ ทั้งสะพานใหม่ อาคารที่มีสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ รวมทั้ง เรือกลไฟ โรงสีไ ฟ โรงพิมพ์ อู่ต่อเรื อ
เครื่องอุปโภคบริโภคที่ทันสมัยกว่าช่วงต้นรัตนโกสินทร์
ในขณะเดียวกัน ชาติตะวันตกที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศสยามอันสร้างความ
เจริญก้าวหน้าให้กับประเทศสยามก็ได้แฝงนัยทางการเมือง อันเนื่องมาจากอิทธิพลของลัทธิจักรวรรดิ
นิยมตะวันตกด้วย ซึ่งเป็นการทาให้เสถียรภาพของสังคมสยามสั่นคลอน ดังปรากฏอย่างเด่นชัดในการ
ทาสนธิสัญญาเบาว์ริง ใน พ.ศ.2398 เมื่อรัฐบาลอังกฤษแต่งตั้งเซอร์จอห์น เบาว์ริงเป็น อัครราชทูต
เชิญพระราชสาส์นของพระนางเจ้าวิกตอเรียเพื่อที่จะมาเจรจาขอทาสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและ
6

ชัย เรืองศิลป์, ประวัติศาสตร์ไทย สมัย พ.ศ.2352-2453 ด้านสังคม (กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, 2545), 190.
7
เรื่องเดียวกัน, 193.
8
เรื่องเดียวกัน, 198.
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การค้า ซึ่งประเทศสยามต้องยินยอมทาสนธิสัญ ญาด้วยเพราะเกรงว่าอัง กฤษจะใช้นโยบายเรือปืน
ดังเช่นที่ปฏิบัติต่อจีนและพม่า9 ทั้งนี้ ข้อตกลงในสนธิสัญญาเบาว์ริงนั้นเป็นการบังคับให้สยามยกเลิก
ระบบผูกขาดของพระคลังสินค้า แล้วหันมาใช้วิธีการเก็บภาษีแทน อีกทั้งยังให้คนในบังคับอังกฤษใน
ประเทศสยามไม่ต้องขึ้นกับกฎหมายของสยาม หรือที่เรียกว่าสิทธิสภาพนอกอาณาเขต ซึ่งทาให้ สยาม
เสียเปรียบในด้านการค้า รายได้สาคัญของประเทศสูญเสียไปเป็นจานวนมาก รวมทั้งอานาจทางด้าน
การปกครองก็ถูกลดทอนลงอันเนื่องมาจากการสูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต แม้ว่าสนธิสัญญานี้จะ
ทาให้สยามเสี ย เปรี ย บเพี ย งใด แต่ พ ระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่หั ว ก็ ยัง ทรงสนั บ สนุ น ให้
สนธิสั ญญาฉบับ นี้ เกิ ดขึ้น เพื่อสร้างความประทับ ใจให้ อัง กฤษเห็น 10 จนอาจกล่ าวได้ว่า สยามยอม
เสียเปรียบเพื่อให้ประเทศชาติรอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคม และเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นว่า
สนธิสัญญานี้ก็มีข้อดีเช่นกัน กล่าวคือ ทาให้เศรษฐกิจของสยามขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะข้าว
ดีบุก และไม้สัก เปรียบเสมือนเป็นประตูบานแรกที่ทาให้ประเทศสยามเปิดออกไปสู่ประชาคมโลก
ก้าวเข้าสู่ความเป็นอารยประเทศมากขึ้น นอกจากนี้อิทธิพลจากการทาสนธิสัญ ญาเบาว์ริง ยังเป็น
ตัวกระตุ้นให้สังคมปรับเปลี่ยนจากแต่เดิมที่เป็นสังคมศักดินา อันเป็นสัง คมที่มีการกาหนดสิทธิและ
หน้าที่ของคนในสังคมอย่างแน่นอน กล่าวคือบุคคลใดจะมีสิทธิ์หรือหน้าที่ในสังคมมากน้อยเพียงใดจะ
ขึ้นอยู่กับ ศักดินาของบุคคลนั้นเป็นเครื่องกาหนด11 ราษฎรส่วนใหญ่ของประเทศอยู่ในสถานภาพไพร่
และทาสซึ่งต้องอยู่ภายใต้อานาจของชนชั้นปกครอง ไม่มีสิทธิเสรีภาพเท่าที่ควร มาเป็นสังคมที่ราษฎร
มีความเสมอภาคทางกฎหมายมากขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัวทรงทา
แบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่ก่อให้เกิดการกระทบกระเทือนผลประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ในทันที 12
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง กั บ ขุ น นางตระกู ล บุ น นาคซึ่ ง มี อ านาจมาก ทั้ ง นี้ พ ระองค์ จึ ง ทรงเลื อ กที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมบางประการที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ก่อน อาทิ การโปรดให้ขุนนางสวมเสื้อเวลา
เข้าเฝ้า ด้วยเพราะทรงเห็นว่า “ดูคนที่ไม่ได้สวมเสื้อเหมือนเปลือยกาย ร่างกายจะเป็นเกลื้อนกลากก็ดี
หรือเหงื่อ ออกก็ดี โสโครกนัก ประเทศอื่ น ๆ ที่เ ป็นประเทศใหญ่ เขาก็ สวมเสื้อ หมดทุกภาษา ”13
นอกจากนี้พระองค์ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกเลิกประเพณีห้ามราษฎรเข้าเฝ้าเวลาเสด็จพระ
9

วงเดือน นาราสัจจ์ และชมพูนุท นาคีรักษ์, “ความรู้พื้นฐานประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์”, 216.
ไกรฤกษ์ นานา, เบื้องหลังสนธิสัญญาเบาริงและประวัติศาสตร์พิสดารของ Sir John Bowring
(กรุงเทพฯ: มติชน, 2555), 46.
11
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช, ลักษณะไทย เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2525), 9.
12
วงเดือน นาราสัจจ์ และชมพูนุท นาคีรักษ์, “ความรู้พื้นฐานประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์”, 510.
13
เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 เล่ม 1 (พระนคร:
องค์การค้าของคุรสุ ภา, 2504), 6.
10
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ราชดาเนิน เพื่อให้ราษฎรเข้าถึงพระมหากษัตริย์ได้ง่ายขึ้น รวมทั้งการเสด็จประพาสเยี่ยมราษฎรตาม
หัวเมือง ต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงห่วงใยอาณาประชาราษฎร์ที่อยู่ห่างไกล ซึ่งเป็นสิ่งที่
ไม่ปรากฏในรัชสมัยก่อนหน้านี้
นอกจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงผูกมิต รกับอังกฤษแล้ว พระองค์
ยั ง สนพระราชหฤทั ย ที่ จ ะสานสั ม พั น ธไมตรี กั บ ฝรั่ ง เศสด้ ว ยเหตุ ผ ลที่ สั ง ฆราชปาเลอกั ว ให้ ว่ า
จักรพรรดินโปเลียนที่ 3 แห่งฝรั่งเศสมีความยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระนางเจ้าวิกตอเรียแห่งอังกฤษ 14 ซึ่งการ
ดาเนินนโยบายผูกมิตรกับสองประเทศมหาอานาจในขณะนั้นถือเป็นพระวิเทโศบายที่เปี่ยมด้วยพระ
อัจฉริยภาพเป็นอย่างมาก แต่ถึงแม้ว่าสยามจะพยายามโอนอ่อนผ่อนตามเพียงใด ประเทศมหาอานาจ
ทั้ง 2 ประเทศก็พยายามเข้ามายึดครองดินแดนของประเทศสยาม เพื่อหวังประโยชน์ทางด้านการค้า
และทรัพยากรธรรมชาติ จนท้ายที่สุดสยามก็จาต้องเสียดินแดนเขมรส่วนนอกให้แก่ฝรั่งเศสในช่วง
ปลายรัชสมัย (พ.ศ.2410) ทั้งนี้เพื่อรักษาอธิปไตยส่วนใหญ่ของชาติเอาไว้ ซึ่งพระราชกรณียกิจต่าง ๆ
เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และทันยุคทันสมัยเป็นอย่างยิ่ง
การส่งเสริมให้ชาวสยามรู้ภาษาอัง กฤษมากขึ้น นับเป็นสิ่ง ที่พระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใส่พระราชหฤทัยเป็นอย่างมาก เพราะทรงเห็นว่า การศึกษาภาษาอังกฤษจะเป็น
ปัจจัยสาคัญ ที่จะเข้าถึงวิทยาการต่าง ๆ ของชาติตะวันตก โดยพระองค์ทรงเป็นผู้นาในการเรียนรู้
ภาษานี้ตั้งแต่ยังทรงพระผนวช โดยหมั่นหาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษกับมิชชันนารีที่เข้ ามาเผยแผ่
คริสต์ศาสนาในประเทศสยาม ทาให้พระองค์รอบรู้ในวิทยาการสมัยใหม่ของชาวตะวันตก นอกจาก
พระองค์จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษแล้ว ยัง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ภรรยาของหมอสอนศาสนาชาว
อเมริกันเข้ามาสอนวิชาภาษาอังกฤษแก่สตรีชาววัง 15 ต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จ้างนาง
แอนนา เลียวโนเวนส์ สตรีชาวอังกฤษจากสิงคโปร์มาถวายการสอนพระราชโอรสและพระราชธิดาใน
พระบรมมหาราชวัง และให้จัดตั้งที่อยู่ของมิชชันนารีเพื่อให้สอนภาษาอัง กฤษและวิทยาการใหม่ ๆ
โดยเสรี 16 แต่ ก ารศึ ก ษาในขณะนั้ น ยั ง จ ากั ด อยู่ เ พี ย งเหล่ า เจ้ า นายและขุ น นางเท่ า นั้ น และด้ ว ย
การศึ ก ษาวิ ท ยาการตะวั น ตกจนช่ าชองของพระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ทั้ ง ในด้ า น
วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ทาให้พระองค์ทรงสามารถคานวณการเกิดสุ ริยุปราคาเต็มดวงล่วงหน้า
ได้อย่างแม่นยาถึง 2 ปี ก่อนการเกิดขึ้น จริง ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 ที่ตาบลหว้ากอ จังหวัด
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ไกรฤกษ์ นานา, “กุศโลบายของรัชกาลที่ 4 จากเอกสารต่างประเทศฉบับใหม่,” ค้นหา
รัตนโกสินทร์ สิ่งที่เรารู้อาจไม่ใช่ทั้งหมด (กรุงเทพฯ: มติชน, 2552), 103.
15
ชัย เรืองศิลป์, ประวัติศาสตร์ไทย สมัย พ.ศ.2352-2453 ด้านสังคม (กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, 2545), 171.
16
กนกวลี ชูชัยยะ และกฤษฎา บุณยสมิต, ประวัติศาสตร์ไทย สมัยรัตนโกสินทร์ เล่ม 2 รัชกาลที่ 4
– พ.ศ.2475 (กรุงเทพฯ: เกรท เอ็ดดูเคชั่น, 2552), 83.

23
ประจวบคีรีขันธ์ ยังผลให้พระกิตติคุณของพระองค์เป็นที่เลื่องลือและยกย่องในหมู่ชาวต่างชาติเป็น
อย่างมาก
อิท ธิ พ ลของลัท ธิ จั กรวรรดิ นิ ย มตะวั น ตกที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อสั ง คมสยามเป็ น ไปอย่ า ง
ต่อ เนื่ อ ง จากรัช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้า อยู่ หั ว จนถึ ง รั ชสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เพิ่มความรุนแรงมากขึ้น เมื่อประเทศเพื่อนบ้านที่ตั้งรายล้อม
ประเทศสยามต่างตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตก เช่น เวียดนามตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสใน
พ.ศ.2427 พม่าตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษใน พ.ศ.2429 อีกทั้งประเทศฝรั่งเศสยังมีความต้องการที่
จะยึดครองลาวและเขมรซึ่งเป็นเมืองประเทศราชของสยาม ส่วนอังกฤษต้องการจะยึดครองมลายูที่
อยู่ตอนใต้ของประเทศสยามเป็นเมืองขึ้น17 ทาให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต้องทรง
เร่ง ปฏิ รูป ประเทศให้เจริญ ทัด เทีย มนานาอารยประเทศ อีก ทั้ง ยัง ต้ องทรงดาเนิ นวิ เทโศบายด้า น
ต่างประเทศด้วยความรอบคอบ
นอกจากพระบาทสมเด็ จพระจุล จอมเกล้ าเจ้า อยู่ หัว จะต้อ งทรงเผชิญ กับ ปัญ หาการ
คุกคามของลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตกแล้ว พระองค์ยังทรงพบปัญหาเกี่ยวกับเสถียรภาพของสถาบั น
พระมหากษัตริย์และความล้าสมัยของระบบการบริหารราชการ 18 ซึ่งถึงแม้ว่าพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงขึ้นครองราชย์ขณะที่ยังทรงไม่บรรลุนิติภาวะและต้องมีผู้สาเร็จราชการ
แทนพระองค์ แต่พระองค์ก็ยังทรงขวนขวายศึกษาแผนงานปกครองบ้านเมืองต่าง ๆ ให้รู้เท่าทั น
ประเทศตะวันตก19 เมื่อพระองค์ผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่ 2 ใน พ.ศ.2416 พระองค์จึง
ทรงมุ่งมั่นที่จะปฏิรูปประเทศในหลาย ๆ ส่วนทั้งการปกครอง สังคม การศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้พระองค์
ได้นาความรู้จากการศึกษาแบบตะวันตกที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดให้ ประกอบ
กับการเสด็จประพาสประเทศต่าง ๆ ทั้งในทวีปเอเชีย เช่น สิงคโปร์ ชวา อินเดีย ฯลฯ ในทวีปยุโรป
เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย ฯลฯ ทาให้พระองค์ได้ทอดพระเนตรกิจการและวิทยาการของประเทศ
ต่าง ๆ เหล่านั้นแล้วทรงนามาปรับใช้กับประเทศสยาม นอกจากนี้พระองค์ยังทรงใช้เวลาว่างในการ
เสด็จประพาสต้นด้วยการปลอมพระองค์ เป็นสามัญ ชนเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรในหัวเมืองอันห่างไกล
ทาให้ทรงทราบถึงความเป็นอยู่ ความรู้สึกนึกคิดที่แท้จริงของราษฎร พระองค์ จึงทรงสามารถแก้ไ ข
ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และนามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้านในรัชสมัยของพระองค์
การปฏิรูปบ้านเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น ทรงเริ่มจาก
ด้านการเมืองการปกครอง โดยในช่วงต้นของรัชสมัย พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งสภา
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เรื่องเดียวกัน, 175.
วงเดือน นาราสัจจ์ และชมพูนุท นาคีรักษ์, “ความรู้พื้นฐานประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์,”, 217.
19
เกริกฤทธี ไทคูนธนภพ, รัชกาลที่ 5 ปฏิรูปสังคมสยาม และจดหมายเหตุความทรงจาของโลก
(กรุงเทพฯ: สยามความรู้, 2555), 120.
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24
ที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน (Council of State) และสภาที่ปรึกษาในพระองค์ (Privy Council) เพื่อทา
หน้าที่ในการออกกฎหมายและยกเลิกกฎหมาย รวมทั้ง ยกเลิกประเพณีโบราณต่าง ๆ ที่เห็นว่าไม่
เหมาะสมกั บ สภาพสั ง คมในสมั ย นั้ น จนกระทั่ ง เกิ ด ความขั ด แย้ ง ระหว่ า งพระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ ซึ่งดารงตาแหน่งเป็นกรมพระราชวังบวรสถาน
มงคลหรื อวัง หน้า อัน มีสาเหตุ มาจากความหวาดระแวงซึ่ ง กัน และกันจนเกือบจะมี การปะทะกั น
ระหว่ า งกั น ท าให้ ก ารด าเนิ น งานของสภาทั้ ง สองมี อั น ต้ อ งหยุ ด ชะงั ก ลง และส่ ง ผลให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการปกครองโดยการพยายามสร้างความมั่นคงในการสืบราชสันตติวงศ์ด้วยการ
ยกเลิ ก ต าแหน่ ง วั ง หน้ า แล้ ว สถาปนาต าแหน่ ง รั ช ทายาทคื อ สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชสยาม มกุฎราชกุมาร ครั้น พ.ศ.2430 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการปกครองอีกครั้งโดยมีพระราชดาริ
ที่จะเปลี่ยนแปลงอานาจรัฐจากแบบโบราณซึ่งเป็นเป็นนครรัฐ มีศูนย์กลางอานาจกระจายไปตามหัว
เมืองต่าง ๆ ให้เป็นอาณาจักรเดียวกัน 20 มาเป็นสถานภาพแบบรัฐชาติ สมัยใหม่ อันเป็นแนวคิดการ
จัดรูปแบบการปกครองแบบตะวั นตกที่มีการกาหนดจานวนประชากร และอาณาเขตที่แน่นอน มี
อานาจอธิปไตยเป็นของตนเอง รวมทั้งราษฎรในรัฐนั้นมีความรู้สึกเป็นชาติเดียวกันซึ่งจะก่อให้เกิด
ความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมือง ทั้ง นี้แนวคิดเรื่องรัฐชาตินั้นได้เริ่มก่อตัวมาตั้งแต่รัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงสถาปนาพระสยามเทวาธิราชขึ้นเป็นเทพยดาประจา
กรุงสยาม อีกทั้งยังทรงกาหนดประวัติศาสตร์ร่วมกันของชาวสยามโดยถือเอากรุงสุโขทัยเป็นจุดเริ่มต้น
ประวัติศาสตร์ชาติสยามอีกด้วย21 ครั้นในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงดาเนินนโยบายแนวคิดรัฐชาติ
อย่างต่อเนื่องโดยทรงแบ่งการปกครองออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น ในส่วนกลางได้มีพระบรมราชโองการประกาศตั้งกระทรวงทั้งสิ้น 12 กระทรวงซึ่งครอบคลุม
ในการบริหารประเทศ เพราะทรงเห็นว่าการปกครองแบบเดิมไม่เหมาะสมกับภัยคุกคามจากลัทธิ
จักรวรรดินิยมตะวันตก22 ส่วนในภูมิภาคนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้จัดการบริหารราชการในรูปแบบมณฑลเทศาภิบาลใน พ.ศ.2445 โดยการรวมหัวเมือง
ต่าง ๆ เข้าเป็นมณฑล มีข้าหลวงเทศาภิบาลเป็นผู้ครองมณฑลขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทย เพื่อ
แสดงให้ ช าติ ตะวั น ตกเห็ น ว่า ดิ น แดนต่ า ง ๆ ที่ อ ยู่ โ ดยรอบอาณาจั กรสยามนั้ น เป็น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
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วารุณี โอสถารมย์, “การศึกษาในสังคมไทย พ.ศ.2411-2475,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
ภาควิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524), 49.
21
โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, การเมืองการปกครองของไทย: หลายมิติ (กรุงเทพฯ: ภาควิชารัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547), 29.
22
พลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ประวัติศาสตร์ไทย สมัย
รัตนโกสินทร์: การปฏิรูปการปกครอง (กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2536), 27-28.

25
ราชอาณาจักรสยาม23 ส่วนการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นให้แบ่งย่อยเป็นมณฑล เมือง อาเภอ ตาบล
หมู่บ้าน โดยราษฎรมีสิทธิ์เลือกผู้ปกครองตนเองในระดับหมู่บ้าน ทั้งนี้การปฏิรูปการปกครองที่รวม
อานาจเข้ า สู่ส่ ว นกลางนี้ ทาให้ก ารปกครองเป็น เอกภาพ ประเทศชาติมี ค วามเข้ ม แข็ ง ขึ้น ทั้ ง ด้ า น
เศรษฐกิจ และสังคมซึ่ง สอดคล้อ งกับ ความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือ งอัน เป็น ผลกระทบจากลัท ธิ
จักรวรรดินิยมตะวันตก
ในการปฏิรูปทางสังคมนั้นเป็นการปรับปรุงที่ต่อเนื่องมาจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอัน เกี่ยวกับธรรมเนียมที่แสดงถึง ความไม่เจริญในสายตาของชาวต่างชาติ ได้แก่
การยกเลิกธรรมเนียมการหมอบคลานในขณะเข้าเฝ้า เพราะทรงเห็นว่าเป็นการกดขี่ทาความลาบาก
ให้แก่ผู้น้อย และดูไม่งามเมื่ออยู่ในที่ประชุม เดียวกันกับชาวต่างชาติ 24 รวมทั้งปรับเปลี่ยนเครื่องแต่ง
กายของชนชั้นสูงให้มีความเป็นสากลมากขึ้น คือ ให้ผู้ชายแต่ง กายด้วยชุดราชปะแตน สวมห มวก
เสื้อนอกติดกระดุม 5 เม็ด สวมถุงเท้ารองเท้า และตัดผมรองทรงอย่างผู้ชายชาวตะวันตก ส่วนผู้หญิง
ตั ด ผมสั้ น นุ่ ง โจงกระเบน นอกจากนี้ ก ารปฏิ รู ป สั ง คมที่ ป รากฏเด่ น ชั ด ที่ สุ ด ในรั ช สมั ย ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ การประกาศเลิกทาส โดยทรงได้รับข่าวสารการเลิก
ทาสในสหรัฐอเมริกา และทรงเห็นความจาเป็นที่จะต้องปลดเปลื้องภาระอันหนักของทาส 25 การเลิก
ทาสของพระองค์ใช้เวลานาน 31 ปีด้วยความประนีประนอม ทาให้ไม่เกิดเป็นปัญหาสงครามกลาง
เมื อ งเหมื อ นในสหรั ฐ อเมริ ก าจนทาสค่ อ ย ๆ หมดไปจากสั ง คมสยาม อี ก ทั้ ง ในการด าเนิ น การ
ปลดปล่อยทาสให้เป็นอิสระ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการศึกษาให้แก่ลูกทาสที่เป็นไทเพื่อ
จะได้มีวิชาความรู้ติดตัวไปใช้ประกอบอาชีพ แสดงให้เห็นพระปรีชาสามารถ และพระวิสัยทัศน์อัน
สุขุมรอบคอบ จากพระราชกรณียกิจสาคัญนี้ทาให้ W.A.R. Wood นักประวัติศาสตร์ได้กล่าวยกย่อง
พระองค์ว่า ไม่น่าสงสัยได้เลยว่าพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ การ
เลิกทาส...ด้วยเหตุผลนี้เพียงข้อเดียวก็เป็นการสมควรยิ่งที่พระองค์จะได้รับการถวายพระราชสมัญญา
นามว่า “มหาราช”26
นอกจากการปฏิรูปทางด้านการปกครอง และสังคมแล้ว การปฏิรูปการศึกษาก็ ถือว่ามี
ความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ทั้งนี้เพราะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นว่า
23

โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, การเมืองการปกครองของไทย: หลายมิติ, 40.
ส. พลายน้อย (นามแฝง), พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัวฯ พระปิยมหาราช
(กรุงเทพฯ: พิมพ์คา, 2553), 139-140.
25
คณะกรรมการชาระประวัติศาสตร์ไทย, ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม 2 รัชกาลที่ 4 –
พ.ศ.2475, 513-514.
26
กนกวลี ชูชัยยะ และกฤษฎา บุณยสมิต, ประวัติศาสตร์ไทย สมัยรัตนโกสินทร์ เล่ม 2 รัชกาลที่ 4
– พ.ศ.2475, 144.
24

26
การพั ฒ นาบ้ า นเมื อ งให้ ทั น สมั ย ทั ด เที ย มชาติ ต ะวั น ตกนั้ น จ าเป็ น ต้ อ งสร้ า งก าลั ง คนที่ มี ค วามรู้
ความสามารถมาช่วยบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่ง พระองค์ทรงพยายามอย่างยิ่งที่จะสร้างค่านิยมใน
การศึกษาระบบโรงเรียนแบบตะวันตกให้แก่ราษฎรมากขึ้น เห็นได้จากการตั้ง โรงเรียนขึ้นสาหรับ
เจ้านายและราษฎรทั้งในและนอกพระบรมมหาราชวัง รวมทั้ง โรงเรียนมหาดเล็กหรือสานักฝึกหัด
ข้าราชการพลเรือน และยังทรงตั้งกรมศึกษาธิการขึ้น เพื่อดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาในระบบ
โรงเรียน27 ทาให้การศึกษาของสยามขยายตัวและมีระบบระเบียบมากขึ้น อีกทั้งยังมีการส่งพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถไปศึกษาต่อยังต่างประเทศเพื่อที่จะนาความรู้มา
พัฒนาประเทศ แต่ปรากฏว่าไม่ได้ผลที่ดีเท่าที่ควร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) และพระยาสุริยานุวัตร
(เกิด บุนนาค) ช่วยกันศึกษาแบบแผนการศึกษาของประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส แล้วเรียบเรียงขึ้น
ทูลเกล้าฯ ถวาย ซึ่งภายหลังได้กลายเป็นโครงแผนการศึกษาในกรุงสยาม28
การจัดระบบการศึกษาให้มีลักษณะรูปแบบเป็นตะวันตกนั้นเป็นเครื่องช่วยฝึกฝนราษฎร
ในด้ า นวิ ช าการและเทคนิ ค วิ ท ยา อี ก ทั้ ง ยั ง ปลู ก ฝั ง ความคิ ด เห็ น อั น เป็ น อุ ด มการณ์ ข องสั ง คมซึ่ ง
สอดคล้องกับอุดมการณ์หลักของรัฐ 29 กล่าวคือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใช้
การศึกษาเป็นเครื่องมือของรัฐในการรวมชาติ โดยอาศัยวัด อัน เป็นศูนย์กลางความเชื่อดั้ง เดิมทาง
สังคมที่กระจายอยู่ตามหัวเมืองเป็นตัวช่วยในการถ่ายทอดความรู้อย่างที่เคยปฏิบัติมาในอดีต ประสาน
กับความรู้และอุดมการณ์ที่ส่วนกลางพึงให้ราษฎรได้รับ อาทิ ทักษะการอ่านเขียนตามแบบภาษาไทย
ภาคกลาง ประวั ติศ าสตร์ สยาม รวมทั้ง ความรู้อั นเป็น อุด มการณ์ท างสัง คมอัน เป็ นที่ ยอมรั บของ
ส่วนกลาง นอกจากการจัดการศึกษาจะมุ่งเน้นให้ราษฎรนาความรู้ในวิชาการต่าง ๆ ไปใช้สร้างความ
เจริญต่อราชการและชีวิตความเป็นอยู่แล้ว พระองค์ยัง ทรงกาหนดเป้าหมายของการศึกษาว่าเป็น
เครื่ องมื อในการสั่ งสอนจริยธรรม ธรรมประพฤติป ฏิบัติ อั นจะนาไปสู่ ความเป็น พลเมือ งที่ดี ของ
ประเทศชาติ อีกทั้งยังเกื้อกูลพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป30
ด้วยรูปแบบการจัดศึกษารูปแบบใหม่นี้ส่งผลให้เกิดความเคลื่อนไหวทางสังคมในรัชสมัย
ของพระองค์เป็นอย่างมาก เพราะได้สร้างบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์แบบตะวันตก และมี
ความเห็นว่าการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นรูปแบบที่ล้าหลัง อันเป็นอุปสรรคในการ
พั ฒ นาประเทศ เห็ น ได้ จ ากการเคลื่ อ นไหวเพื่ อ เรี ย กร้ อ งการปกครองในระบบรั ฐ สภาของกลุ่ ม
27

วุฒิชัย มูลศิลป์, สมเด็จพระปิยมหาราชกับการปฏิรูปการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ:
พิมพ์คา, 2554), 163.
28
เรื่องเดียวกัน, 79-81.
29
วารุณี โอสถารมย์, “การศึกษาในสังคมไทย พ.ศ.2411-2475”, 56.
30
เรื่องเดียวกัน, 62.

27
หัวก้าวหน้า ร.ศ.130 (พ.ศ.2428) รวมทั้งปัญญาชนที่เป็นนักเขียนเชิงสังคม เช่น เทียนวรรณ (ต.ว.ส.
วัณณาโภ) และ ก.ศ.ร.กุหลาบที่มีงานเขียนเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยให้ราษฎรมี
ส่วนร่วมในการบริหารประเทศ อันจะนาไปสู่ความเจริญทัดเทียมกับอารยประเทศ31
ในรั ช สมั ย ของพระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 6 เป็ น ยุ ค ที่ ลั ท ธิ
จักรวรรดินิยมตะวันตกส่งผลกระทบต่อสังคมสยามน้อยลง แต่พระองค์ก็ยังไม่ไว้วางพระราชหฤทัยนัก
เห็นได้จากการปรับปรุงกองทัพให้เป็นระบบและเข้มแข็งขึ้น คือการตั้งกระทรวงทหารเรือ โดยได้รับ
อิทธิพลมาจากประเทศอังกฤษเพื่อปกป้องอธิปไตยเหนือน่านน้า ซึ่งพระองค์อาจจะทรงเห็นบทเรียน
จากกรณีพิพาทสยามกับฝรั่งเศสในปี ร.ศ.112 ที่ฝรั่งเศสนาเรือรบมาปิดปากอ่าวไทยเพื่อข่มขู่เรียกร้อง
ในการยึดครองดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้าโขง นอกจากนี้พระองค์ยังมีพระราชดาริที่จะฝึกฝนพลเรือนให้มี
ความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยโดยทรงจัดตั้งกิจการลูกเสื อและเสือป่า ซึ่งกิจการนี้นับว่าเป็นการแสดง
ความเป็นประเทศอารยะในประชาคมโลก ต่อมาในปี พ.ศ.2457 พระองค์ได้ส่งกองทัพสยามเข้าร่วม
สงครามโลกครั้งที่ 1 โดยเข้ากับฝ่ายสัมพันธมิตร ซึ่งในที่สุดก็เป็นฝ่ายชนะ ทาให้ประเทศสยามใช้กรณี
นี้เป็นข้อเรียกร้องในการยกเลิกสนธิสัญ ญาที่ไม่เป็นธรรมกับนานาประเทศ อีกทั้ง ยัง ทาให้ประเทศ
สยามเป็นที่รู้จักมากขึ้น และเป็นการยกระดับให้ประเทศสยามมีฐานะและสิทธิเทียบเท่าประเทศ
สัมพันธมิตรทั้งหลาย
แม้ว่าอิทธิพลจากลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตกจะเบาบางลง หากแต่ยังมีปัญหาทางชน
กลุ่มน้อย นั่นคือ กลุ่มชาวจี นที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในประเทศสยามซึ่งมีเป็นจานวนมาก
และได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่คนไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากชาวจีนนั้นได้เข้ามามีบทบาทในภาค
ส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเศรษฐกิจ ชาวจีนมีธุรกิจค้าขายจนร่ารวย ดังนั้นเมื่อชาวจีนผู้
เป็นเจ้าของธุ รกิจได้รวมตัวกันหยุดกิจการเพื่อประท้วงเรื่องเงินผูกปี้ 32 ส่ง ผลให้คนไทยได้รับความ
เดือดร้อน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงใช้เหตุการณ์เหล่านี้มาเป็นเครื่องมือในการ
กระตุ้นความรู้สึกเป็นชาตินิยมของคนสยาม33 ดังสะท้อนผ่านงานพระราชนิพนธ์หลายเรื่อง อาทิ บท
ละครพูดเรื่องหัวใจนักรบ บทความต่าง ๆ ในหนัง สือพิมพ์ เป็นต้น เพื่อปลูกฝัง ให้ราษฎรเกิดความ
สามัคคี เกิดความรักและหวงแหนชาติบ้านเมือง ซึ่งเป็นหนทางไปสู่ความเจริญของประเทศ
31

มลิวัลย์ แตงแก้วฟ้า, “สองศตวรรษบนเส้นทางการเมืองไทย”, 88-90.
เงินผูกปี้คือเงินที่รัฐบาลสยามเรียกเก็บจากคนจีนที่อาศัยในประเทศสยามแทนการเกณฑ์แรงงาน
ชาวจีนคนใดมีปี้ครั่งผูกว้ที่ข้อมือแสดงว่าได้เสียเงินดังกล่าวแล้ว (ศรศักร ชูสวัสดิ์, “ผูกปี:้ การจัดเก็บเงินค่าแรงแทน
การเกณฑ์แรงงานจากคนจีนในสมัยรัตนโกสินทร์,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิต
วิทยาลัย จฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๔), ๕๗.)
33
จิระพันธ์ ชาติชินเชาว์, “การดาเนินนโยบายชาตินิยมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว,” (ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต วิชาเอกประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2538), ข.
32

28
ทางด้านโครงสร้างสังคมสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น ได้
เปลี่ ยนแปลงอย่ างมาก เพราะคนสยามได้รั บการศึ กษาแบบตะวันตกเพิ่ม มากขึ้ น เกิด การขยาย
การศึกษาออกไปยังภาคส่วนต่าง ๆ อีกทั้งพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ของสยามพระองค์แรกที่
สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ พระองค์ จึง มีบทบาทสาคัญ ในการน าประเทศสยามเข้าสู่สัง คม
วัฒนธรรมสากลมากขึ้น ยังผลให้วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลในสังคมสยามอย่างเห็นได้ชัด ทั้ง
การใช้นามสกุล แนวคิดเรื่องภรรยาคนเดียว จัดตั้งกองเสือป่า แนวคิดประชาธิปไตย แปลวรรณคดี
ภาษาอัง กฤษเป็ นภาษาไทย 34 และที่ ชัดเจนที่ สุด ในการพาประเทศสยามออกประกาศต่ อสายตา
ชาวโลกคือการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยเป็นฝ่ายสัมพันธมิตร
ในการปรับปรุงประเทศในรัชสมัยนี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนา
แนวคิดตะวันตกที่ทรงไปศึกษา ณ ประเทศอังกฤษมาปรับใช้ในการปกครองประเทศ แนวคิดที่สาคัญ
คือ แนวคิดการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยทรงมีพระราชดาริเรื่องนี้มาตั้งแต่ก่อนสาเร็จการศึกษา
ในประเทศอังกฤษ ซึ่งเมื่อพระองค์เสด็จนิวัติกลับประเทศสยาม และขึ้นครองราชย์ใน พ.ศ.2453 ได้
นาแนวคิดดั งกล่าวมาต่ อยอดด้วยการสร้างเมืองจาลอง “ดุสิตธานี ” ในพระราชวัง ดุสิ ต เพื่อเป็ น
สถานที่ทดลองรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ซึ่งถึงแม้ว่าพระราชดารินี้
จะไม่ผลสาเร็จเท่าที่ควร เพราะจากัดอยู่เฉพาะกับบุคคลชั้นสูง แต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทาให้การ
ปกครองระบอบนี้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
การพัฒนาการศึกษาก็เป็นพระราชกรณียกิจอีกประการหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวสนพระราชหฤทัยไม่ยิ่ง หย่อนไปกว่า ด้านอื่น ๆ เพราะทรงเห็นว่าปัญ หาต่าง ๆ ของ
ประเทศจะเบาบางลงได้เพราะราษฎรมีการศึกษา ดังพระราชดารัสของพระองค์ว่า
การศึกษาย่อมเป็นการสาคัญยิ่งและเป็นต้นเหตุแห่งความเจริญของบ้านเมือง...เรา
ตั้งใจที่จ ะทานุบารุงการศึกษาของบ้านเมืองเราอยู่เสมอ...ประเทศทั้งหลายย่อมเจริญได้ด้วย
35
การศึกษา ประเทศใดปราศจากการศึกษา ประเทศนั้นต้องเป็นป่าเถื่อน...

พระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่สาคัญคือการประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา
พ.ศ.2464 ซึ่งเป็น การศึกษาภาคบั ง คับ อย่างเป็น ทางการได้เริ่มต้นขึ้ น ทาให้โ ครงสร้างทางสัง คม
เปลี่ยนแปลงไป เพราะทุกคนมีโอกาสได้เล่าเรียนอย่างเท่าเทียมกัน มีการขยายโอกาสทางการศึกษา
34

คณะกรรมการชาระประวัติศาสตร์ไทย, ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม 2 รัชกาลที่ 4 –
พ.ศ.2475, 525- 526.
35
จมื่นอมรดรุณารักษ์ (แจ่ม สุนทรเวช), พระราชกรณียกิจสาคัญในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว เล่ม 9 (พระนคร: โรงพิมพ์คุรสุ ภา, 2514), 131.

29
ไปทั่วประเทศ รวมทั้งการขยายการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น มีการจัดตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น
มหาวิทยาลัยแห่งแรกซึ่ง พัฒนามาจากโรงเรียนสาหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการพลเรือนและโรงเรียน
มหาดเล็ก ทั้งนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดตั้งโดยมีจุดประสงค์สาหรับผู้ต้องการศึกษาวิชาชั้นสูงทุก
คน ซึ่ง กว้ างกว่ าจุ ดหมายของโรงเรีย นข้ าราชการพลเรือ นที่ เน้ นผลิต บุค ลากรสาหรั บราชการใน
กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ทาให้เกิดการศึกษาด้านวิชาชีพมากขึ้นอันเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและ
ประเทศสยามอย่างยิ่งยวด
จะเห็ น ได้ ว่ า ในช่ ว งรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว จนถึ ง รั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระมงกุ ฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น ประเทศสยามต้องประสบความเปลี่ยนแปลงทางด้าน
สังคมเป็นอย่างมาก ซึ่งมาจากทั้งปัจจัยภายใน ได้แก่ ฐานอานาจเก่าอย่างขุนนางในราชสานัก รวมไป
ถึงระเบียบราชการอันล้าสมัย และปัจจัยภายนอกอย่างลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตก เป็นต้น ซึ่งต้อง
อาศัยบุคลากรหลายภาคส่วนมาช่วยกันแก้ไข และปฏิรูป บ้านเมืองให้ขับเคลื่อนไปได้ หนึ่งในบุคคลที่
เป็นกาลังสาคัญในการปฏิรูปบ้านเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการศึกษานั้น จาเป็นต้องกล่าวถึง
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ผู้ซึ่งเป็น ดั่งฟันเฟืองชิ้นสาคัญในการขับเคลื่ อนและวางรากฐาน
ระบบการศึกษาของสยามให้เจริญมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งยังสร้างสรรค์งานเขียนอันทรงคุณค่าไว้ให้
คนไทยได้ศึกษาอีกเป็นจานวนมาก ดังจะกล่าวในหัวข้อถัดไป
ประวัติของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี มีนามเดิมว่า หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุ ล เป็นโอรส
องค์ใหญ่ในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าขจรจรัสวงศ์ กรมหมื่นปราบปรปักษ์ ผู้เป็นพระโอรสในสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบาราบปรปักษ์ ต้นราชสกุล “มาลากุล” กับหม่อม
เปี่ยม ท่านเกิดเมื่อวันอังคาร ขึ้น 12 ค่า เดือน 5 ปีเถาะ จ.ศ.1229 ซึ่งตรงกับวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.
2410 เมื่อถึงกาหนดที่จะตัดจุก ท่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หั วให้เข้ าร่วมพระราชพิธีโกนจุ ก ณ พระที่นั่ง ราชกิจ วินิจฉัย ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดาเนินมาทรงตัดจุกหม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุลด้วยพระองค์
เอง ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการตัดจุกหม่อมราชวงศ์ในรัชสมัยของพระองค์36
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ประพัฒน์ ตรีณรงค์, ชีวิตและงานของเจ้าพระยาพระเสด็จฯ (พระนคร: อุดมศึกษา, 2504), 19.
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ในด้านการศึกษา หม่อมราชวงศ์เปียได้เข้าศึกษาที่สานักหม่อมเจ้าหญิง ปุก โดยศึกษา
เกี่ยวกับการอ่านการเขียน จนเมื่อมีพื้นฐานดีแล้วจึงเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบ
ทั้งนี้ก่อนที่เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนดังกล่าว พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นปราบปรปักษ์ พระบิดาของท่านมี
พระประสงค์จะให้ท่านฝึกการช่างศิลปกรรม เนื่องจากพระองค์ทรงบังคับบัญชากรมช่างสิบหมู่ แต่
หม่อมราชวงศ์เปียไม่ได้มีอุปนิสัยที่ชอบทางด้านงานศิลป์ พระองค์จึงถวายท่านให้อยู่ในพระอุปการะ
ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพซึ่งขณะนั้นทรงบัญชาการโรงเรียนพระ
ตาหนั ก สวนกุ ห ลาบ 37 ขณะที่ เ รี ย นอยู่ ที่ โ รงเรี ย นแห่ ง นี้ ท่ า นสามารถเรี ย นได้ ดี เ ป็ น ที่ ย กย่ อ งดั ง ที่
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีได้กล่าวไว้ว่า
เจ้าพระยาพระเสด็จ...กอบด้วยมีอุปนิสสัยทั้งน้าใจก็รักในวิชาหนังสือ พอเข้าโรงเรียน
ไม่ช้าก็ปรากฏความสามารถในการเล่าเรียน ผิดกับนักเรียนโดยมาก ครั้งนั้นวิธีไล่หนังสือไทย
จัดเปน 2 ประโยค นักเรียนสามัญเรียน 3 ปี จึงไล่ประโยค 1 แล้วเรียนต่อไปอีกปี 1 จึงเข้าไล่
ประโยค 2 หม่อ มราชวงศ์ เปี ยไปอยู่ โ รงเรีย นปีเ ดีย วไบ่ได้ บริ บูร ณ์ทั้ ง 2 ประโยค เปนการ
ประหลาดมาก ไม่เคยมีนักเรียนคนอื่นเหมือนมาก่อน38

ด้วยความเฉลียวฉลาดและความสนใจในการเรียนของหม่อมราชวงศ์เปียส่งผลให้ท่าน
สามารถเรียนจบประโยค 1 และประโยค 2 ได้ภายในเวลา 1 ปี ซึ่งตามปกตินักเรียนทั่วไปต้องใช้เวลา
ถึง 4 ปี ท่านจึงได้รับพระราชทานรางวัลพิเศษในการไล่หนังสือ
เมื่อหม่อมราชวงศ์เปียสาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบแล้วท่านได้
เข้ารับราชการที่กรมศึกษาธิการในตาแหน่งเสมียนเบื้องต้น ซึ่งขณะที่ท่านรับราชการนี้ท่านยังสนใจใน
ด้านภาษาอังกฤษจึงพยายามฝึกฝนจนมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นเป็นลาดับ และต่อมาท่านได้รับ
การเลื่อนตาแหน่งเป็นเสมียนเอก เป็นนายเวร จนได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงไพศาลศิลปศาสตร์
ใน พ.ศ.2431 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าขจรจรัสวงศ์ กรมหมื่นปราบปรปักษ์ ได้ทรงสู่
ขอท่านผู้หญิงเสงี่ยม บุตรีหลวงอนุรักษ์ภูเบศ (สิงโต) และทรงจัดงานแต่งงานให้ หลวงไพศาลศิลป ศาสตร์ได้อาศัยอยู่ที่บ้านของท่านผู้หญิงเสงี่ยมที่ถนนอัษฎางค์ จากนั้นได้ย้ายอยู่บ้านหลังใหม่ที่ถนน
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วารี ถิระจิตร, รายงานผลการวิจัย แนวคิดทางการศึกษาของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
(กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525), 6.
38
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ, ประวัติสังเขปแห่งการจัดการศึกษา
ปรัตยุบันแห่งประเทศสยาม ภาคที่ 1 (พ.ศ.2414-2434) (พระนคร: โรงพิมพ์พระจันทร์, 2480), ฆ.
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หลานหลวง และได้ อ ยู่ จ นถึ ง แก่ อ สั ญ กรรม 39 ครั้ น แต่ ง งานได้ เ พี ย ง 3 เดื อ น ท่ า นก็ ต้ อ งมี ค วาม
จาเป็นต้องไปราชการยังต่างประเทศในฐานะเลขานุการของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์
ที่ออกไปส่งเสด็จพระเจ้าลูกยาเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 4 พระองค์ 40 และ
ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์แด่พระเจ้ากรุงเยอรมนี ออสเตรีย สวีเดน เดนมาร์ก และประธานาธิบดี
ของประเทศฝรั่งเศส แล้วตรวจราชการในยุโรป พม่า และอินเดียด้วย 41 อีกทั้งเมื่อกลับจากราชการ
ต่างประเทศได้ไม่นานท่านก็ต้องไปราชการยังต่างประเทศอีกครั้งใน พ.ศ.2433 โดยครั้งนี้หลวงไพศาล
ศิลปศาสตร์ต้องตามเสด็จสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยา
ภาณุพัน ธุวงศ์ว รเดชที่ จะเสด็จไปเจริญ สัม พันธไมตรีกับ ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้ ง เยี่ยมเยียนหั วเมือ ง
ต่างประเทศตามระยะทางที่เสด็จกลับ ได้แก่ เมืองฮ่องกง มะเกา ไซ่ง่อน และสมีท่อ42 จากการที่หลวง
ไพศาลศิลปศาสตร์ต้องเดินทางตามเสด็จไปราชการยังต่างประเทศถึง 2 ครั้งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึง
ความสามารถ และความเป็นที่ไว้วางพระทัยของท่านได้เป็นอย่างดี
ใน พ.ศ.2435 หลวงไพศาลศิลปศาสตร์ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตาม
เสด็จสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพไปรับราชการในกระทรวงมหาดไทยใน
ตาแหน่งเลขานุการเสนาบดี และได้ตามเสด็จเสนาบดีไปตรวจราชการหัวเมืองปักษ์ใต้และฝ่ายเหนือ
รวมทั้งฝ่ายตะวันตกและตะวันออกอยู่หลายครั้ง43 จนได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น พระมนตรีพจนกิจ และ
ใน พ.ศ.2436 ท่ า นก็ ไ ด้ เ ลื่ อ นปลั ด กรมกองทะเบี ย น ครั้ น ในปี เ ดี ย วกั น นั้ น เอง สมเด็ จ พระศรี พัชรินทราบรมราชินีนาถได้มีพระราชเสาวนีย์ถึงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยขอตัวพระมนตรีพจนกิจ
ให้ตามเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธที่เสด็จไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษใน
ฐานะพระอภิบาลและพระอาจารย์พิเศษส่วนพระองค์ และได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ นอกจากนี้ท่านยังได้รับตาแหน่งเป็นเลขานุการสถานทูตสยาม ณ กรุง ลอนดอน แล้วเลื่อนขั้น
เป็นอุปทูต และอัครราชทูตพิเศษประจาราชสานักอังกฤษ ฮอลแลนด์ เบลเยียม และสานักสหปาลีรัฐ
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เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี, “ประวัติมหาอามาตย์เอก เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี,”
วารสารจันทรเกษม ฉบับพิเศษ (มีนาคม-เมษายน 2510): 12.
40
ประพัฒน์ ตรีณรงค์, ชีวิตและงานของเจ้าพระยาพระเสด็จฯ, 64.
41
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี, “ประวัติมหาอามาตย์เอก เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี,”, 7.
42
หม่อมเจ้าดารัศดารงค์ เทวกุล, พระประวัติสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าฯ กรม
พระยาภาณุพันธุวงศวรเดชฯ (พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2472), 102.
43
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธ์ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารง
ราชานุภาพ, ผู้รวบรวม, ตั้งเจ้าพระยาในกรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, 2542), 149.

33
อเมริกา44 (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ทั้งนี้การที่พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ได้รับความไว้วางพระราชหฤทั ยให้
ปฏิบัติหน้าที่อันสาคัญนี้ สืบเนื่องมาจากคุณลักษณะที่ปรากฏในประกาศตั้งเจ้าพระยาว่า
พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์เป็นผู้มีสติปัญญาวิจ ารณญาณอย่างสุขุม มีความสามารถน้อย
ใหญ่ ได้กระทาความดีไว้ในราชการเป็นอันมาก ทั้งเป็นผู้มีอัธยาศัยเยือกเย็นมั่นคง ทั้ง ตั้ง ใจ
ปฏิ บัติร าชกิ จ ต้องพระบรมราโชบาย ซึ่ง เข้าใจถ่องแท้ เพราะเป็นผู้ ที่ได้เคยทรงคุ้นและรั บ
ราชการใกล้ชิดพระองค์อย่างสนิท มีความโอบอ้อมอารี เป็นที่นิยมแห่งชนโดยมาก ตั้งตนไว้ในที่
45
สมควรแก่เกียรติยศที่ทรงพระมหากรุณาชุบเลี้ยง

ภารกิจอีกประการหนึ่ง ที่พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ ต้องทาขณะที่ปฏิบัติราชการที่ประเทศ
อังกฤษก็คือการสืบสวนแบบการจัดการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรปร่วมกับพระยาสุริยา นุวัตร (เกิด บุนนาค) อัครราชทูตสยามประจาฝรั่งเศสเพื่อเรียบเรียงขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เหตุที่ทรงให้พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ทาหน้าที่นี้สืบเนื่องมาจากพระองค์ทรง
พอพระราชหฤทัยในการจัดการศึกษาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และพระเจ้าลูกเธอเป็นอย่างมาก
นั่นเอง ซึ่งผลการศึกษานี้ได้นามาพิจารณาและร่างเป็นโครงแผนการศึกษาในกรุงสยาม เมื่อวันที่ 19
มิถุนายน พ.ศ.2441
ใน พ.ศ.2442 พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ไ ด้เดินทางกลับมากรุง เทพฯ และได้รับพระมหา
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนมหาดเล็กหลวง เนื่องจากทรงมีพระราชดาริ
ว่า “พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์มีความเหมาะสมด้วยเป็นผู้มีชื่อเสียงในการเรียนวิชาความรู้มาตั้งแต่ยังเป็น
นักเรียน และได้ไปเป็นครูของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชอยู่ประเทศอัง กฤษหลายปี ...ได้เคยรับ
ราชการในกระทรวงธรรมการและกระทรวงมหาดไทย เข้าใจระเบียบราชการพลเรือนอยู่แล้ว...”46 แต่
ท่านก็ปฏิ บัติห น้าที่ ในต าแหน่งได้เพี ยง 3 ปี ก็ ไ ด้ รับการแต่ง ตั้ ง ให้ มาด ารงตาแหน่ง เป็น อธิบ ดีกรม
ศึกษาธิการแทนพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถที่ทรง
ย้ายไปอยู่กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ อีกทั้งพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ยังดารงตาแหน่งปลัดทูลฉลอง
กระทรวงธรรมการที่ยังว่างอีก 1 ตาแหน่งด้วย
ครั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เกิดการเปลี่ยนแปลงระเบียบ
ราชการในกระทรวงธรรมการใหม่ทั้ง หมด ทาให้พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ได้เลื่อนขั้นเป็นรองเสนาบดี
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เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี, “ประวัติมหาอามาตย์เอก เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี,”, 6.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธ์ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารง
ราชานุภาพ, ผู้รวบรวม, ตั้งเจ้าพระยาในกรุงรัตนโกสินทร์, 152.
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วุฒิชัย มูลศิลป์, สมเด็จพระปิยมหาราชกับการปฏิรูปการศึกษา, 122.
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กระทรวงธรรมการ ต่ อมาได้ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ ให้เ จ้ าพระยาวิ ชิ ตวงศ์วุ ฒิไ กรออกจาก
ตาแหน่งเสนาบดีกระทรวงธรรมการ และยกขึ้นเป็นเสนาบดีที่ปรึกษา 47 ในการนี้จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์เป็นผู้รั้งตาแหน่งเสนาบดีกระทรวงธรรมการ และได้เป็นเสนาบดี
กระทรวงธรรมการใน พ.ศ.2445
เมื่อ พ.ศ.2456 พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ไ ด้รับพระราชทานสุพรรณบัฏสถาปนาขึ้นเป็น
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ศรีวิสุทธสุริยศักดิ์ อรรคพุทธสาสนวโรประการ ศิลปะสารทพิศาล
ศึกษานุกิจ บัณฑิตการานุรักษ์ สามัคยาจารย์วิบุลย์ มาลากุลบริพัตร บรมขัตราชสวามิภักดิ์ เสมา
ธรรมจักรมรุธาธร ศุภกิจจานุศรอาชวาธยาไศรย พุทธาทิไตรรัตนธาดา อภัยพิริยปรากรมพาหุ 48
ตลอดระยะที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีดารงตาแหน่งอันเกี่ยวข้องกับการศึกษา
ท่านได้ทุ่มเทกาลังความรู้ สติปัญญาในการจัดการ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้การศึกษาของชาติ
สอดคล้องกับนโยบายแห่งรัฐที่ต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถในการทางานตาม
กระทรวงต่าง ๆ รวมทั้งมีความประพฤติที่ดี นับได้ว่าท่านเป็นกาลังสาคัญในการปฏิรูปการศึกษาทั้งใน
รั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ลจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว และรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า
เจ้าอยู่หัว ให้มีความทันสมัย มีระเบียบแบบแผน แนวคิดในการจัดการศึกษาของท่านนั้นมุ่งเน้นให้
ราษฎรทุก คนมี สิท ธิ ไ ด้ เ ล่า เรี ย นในขั้ น พื้ นฐาน กล่ า วคื อ มี ค วามรู้ พื้ น ฐานพอที่ จ ะน าไปใช้ ใ นการ
ประกอบอาชีพได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ท่านยังเห็นถึงความสาคัญของการขัดเกลาจิตใจของ
คนเราให้ตั้งมั่นอยู่ในความดี โดยท่านเสนอว่าการศึกษาความรู้ในขั้นพื้นฐานนั้นควรจะเน้นเรื่องความ
เป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกับวิชาความรู้ด้วย ดังเช่นตาราเรียนที่ท่านได้แต่งไว้เป็นจานวนมาก ซึ่งล้วนแต่
ให้แง่คิด และความรู้เหมาะสาหรับการนาไปใช้ในสังคมที่กาลังความเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเจริญ อาทิ
เรื่องพลเมืองดี สมบัติของผู้ดี จรรยาแพทย์ อักขระวิธี พงศาวดารย่อ คาเทียบ ร, ล เป็นต้น งานเขียน
เหล่านี้ล้วนมีแนวคิดมาจากที่จะปรับปรุงการศึกษาของนักเรียน เพราะเห็นว่าตาราเรียนภาษาไทยเป็น
สิ่งที่จาเป็นมากต่อการจัดการเรียนรู้ในยุคสมัยที่ตาราเรียนส่วนใหญ่เป็นภาษาต่างประเทศ
ใน พ.ศ.2457 เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีป่วยเป็นโรคเส้นประสาทพิการ (Acute
Neurastnia) อีกทั้งยังมีภาวะแทรกซ้อนไข้มาลาเรีย จึง ได้กราบถวายบังคมลาไปพักฟื้นร่างกายที่
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากนั้นก็ย้ายมาที่บางปะอิน จัง หวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่ออาการ
ทุเลาแล้วจึงกลับมาที่กรุงเทพฯ อีกครั้ง ต่อมาใน พ.ศ.2458 ท่านได้กราบบังคมทูลลาออกจากราชการ
ด้วยปัญหาทางด้านสุขภาพ รับพระราชทานเบี้ยบานาญ จนในช่วงปลายปีเดียวกันนั้นอาการของโรค
กลับกาเริบและทรุดหนักลง ครั้นถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2459 ท่านได้ถึงแก่อสัญกรรมอย่างสงบ
47

ประพัฒน์ ตรีณรงค์, ชีวิตและงานของเจ้าพระยาพระเสด็จฯ, 394.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธ์ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ, ผู้รวบรวม, ตั้งเจ้าพระยาในกรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, 2542), 152.
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35
ในการนี้ พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกล้า เจ้า อยู่ หัว ได้ พ ระราชทานโกศมณฑปและเครื่อ งประดั บ
เกียรติยศอย่างราชตระกูล และทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์
แก่บุตรและภรรยาของท่านไว้ด้วย49
จากประวัติของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีข้างต้น จะเห็นว่าความสาเร็จในชีวิต
ของท่านนั้นมิได้มีปัจจัยมาจากการที่เกิดในตระกูลที่ดีเท่านั้น หากแต่เกิดจากความวิริยะอุตสาหะ ไม่
ย่อท้อต่ออุปสรรค ใฝ่รู้ใฝ่เรียน อีกทั้งยังเกิดจากอุปนิสัยซื่อสัตย์สุจริตทาให้ท่านได้รับความไว้วางใจให้
ปฏิบัติหน้าที่และภารกิจต่าง ๆ ซึ่งล้วนแต่หล่อหลอมให้ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์
กว้างไกล รวมทั้งมีจิตใจเอื้อต่อการเป็นครูผู้รักในการให้ความรู้แก่ผู้อื่น
งานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
เนื่องด้วยเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเป็นผู้ที่ทางานในแวดวงการศึกษาทั้งเป็นผู้ ไป
ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา ณ ทวีปยุโรป อีกทั้งเมื่อกลับมาประเทศสยามก็รับราชการที่กระทรวง
ธรรมการ เป็น ผู้อานวยการโรงเรี ยนมหาดเล็ ก เป็นสภานายกจัด ตั้ง สามั คยาจารย์ส มาคม เป็น ผู้
บัญชาการโรงเรียนแพทยาลัย ทาให้ท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ที่ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการศึกษา
อันส่ง ผลงานเขี ยนของท่า นที่มุ่ งเน้น นาเสนอให้ความรู้ ข้อคิ ดแก่ผู้ อ่านหรือผู้ ศึกษาวิจัย นับ ได้ว่ า
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีใช้งานเขียนของท่านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนซึ่งสอดคล้องกับ
สภาพสังคมสยามในขณะนั้นที่จาต้องเร่งปฏิรูปให้มีความเจริญทัดเทียมประเทศต่าง ๆ เพื่อให้รอดพ้น
จากการถูกครอบงาจากอิทธิพลลัทธิจักรวรรดินิยมที่แทรกซึมเข้ามา
งานเขี ย นของเจ้ าพระยาพระเสด็ จ สุเ รนทราธิ บ ดี มี เ ป็ นจ านวนมาก มี ทั้ ง ในรู ป แบบ
ร้อยกรอง และร้อยแก้ว งานเขียนร้อยกรองของท่าน ได้แก่ แบบกวีนิพนธ์ชาระตัดตอนมาลงพิมพ์ไว้
เป็นชุด ๆ เพลงสามัคคีชุมนุม เป็นต้น ส่วนงานเขียนร้อยแก้ว ได้แก่ พลเมืองดี สมบัติของผู้ดี จรรยา
แพทย์ อักขระวิธี พงศาวดารย่อ คาเทียบ ร.ล. ช่วยเพื่อน เตือนเพื่อน เป็นต้น 50 ซึ่ง งานเขียนเกือบ
ทั้งหมดประพันธ์ขึ้นในช่วงที่ท่านปฏิบัติในกระทรวงธรรมการ ส่งผลให้งานเขียนหลาย ๆ เรื่ องจะเป็น
การให้ความรู้ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เนื่องจากท่านเห็นว่าคนที่มีคุณภาพจะกอปร
ด้วยความรู้ทางวิชาการอย่างเดียวไม่ได้ แต่จะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมด้วย ดังที่ท่านได้กาหนดหลักใน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นเรื่องจรรยามารยาทควบคู่กับวิชาความรู้ใน “กฎว่าด้วยการสอนวิชา”
ว่า
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เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี, “ประวัติมหาอามาตย์เอก เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี,”, 13.
เรื่องเดียวกัน, 8-9.

36
ความรู้อย่างเดียวแต่ไม่ประพฤติดี ความรู้จะไม่เป็นคุณแก่ตัวผู้รู้เท่าใดเลย บางทีถึงจะมีความรู้
มากเท่าใด แต่ความประพฤติของผู้นั้นไม่ชอบด้วยความนิยมและขนบธรรมเนียมประเพณีก็ไม่
อาจที่จะเอาตัวรอดได้ เพราะฉะนั้นหน้าที่ของครูบาอาจารย์ย่อมต้องเป็นธุระเอาใจใส่ในการสั่ง
สอน ในส่วนความประพฤติด้วยมิให้ละเลยเสีย51

นอกจากนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยัง เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ
ของบ้านเมืองที่ต้องการสร้างบุคลากรของชาติให้มีคุณภาพ มีความรู้ควบคู่กับคุณธรรม เพื่อเป็นตัว
ขับเคลื่อนสาคัญในการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญทัดเทียมชาติตะวันตกทั้งหลาย และป้องกันอธิปไตย
ของชาติเอาไว้ให้มั่นคง
จากการศึกษาผลงานงานเขียนของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ผู้วิจัยพบว่างาน
เขียนส่วนใหญ่ของท่านมีรูปแบบเป็นงานเขียนร้อยแก้ว ทั้งนี้เนื่องมาจากในสมัยที่ท่านประพันธ์นั้น
ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นยุคที่งานเขียนร้อยแก้วเฟื่องฟูและ
เป็นที่นิยมของคนในสังคมสยามมาก ชนชั้นนาของสยามที่ไปศึกษายังต่างประเทศได้พยายามนาเอา
วัฒนธรรมด้านหนังสือและรูปแบบการเขียนในต่างประเทศ อาทิ การเขียนบทความและบันเทิงคดี
ร้อยแก้วลงในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร 52 ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างดี และทาให้เกิดงานเขียนใน
รูปแบบนี้เป็นจานวนมาก ดังนั้นการที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเลือกสร้างสรรค์ผลงานให้
ออกมาเป็นงานเขียนร้อยแก้วนี้ก็นับได้ว่าท่านเป็นผู้ที่มีแนวคิดทันสมัยเป็นอย่างมาก
เมื่อพิจารณาเนื้อหาของงานเขียนของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี จะพบว่ามี
ลักษณะเป็นวรรณคดีคาสอน (Didactic Literature) ซึ่งมีนักวิชาการทางด้านภาษาไทยหลายท่านได้
ให้คานิยามของ “วรรณคดีคาสอน” เอาไว้ดังที่กล่าวไปแล้วในบทที่ 1 ซึ่งสามารถสรุปลักษณะของ
วรรณคดีคาสอนได้ดังนี้
1. วรรณคดีคาสอนเป็นงานที่ไม่จากัดรูปแบบของการประพันธ์ จะเป็นร้อยแก้ว หรือร้อย
กรองก็ได้
2. วรรณคดีคาสอนมีวัตถุประสงค์เพื่อสั่งสอน หรือให้แนวทางในการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
ตามทานองคลองธรรม รวมทั้งให้ความรู้ และทฤษฎีต่าง ๆ
3. เนื้อหาของคาสอนในเรื่องจะปรากฏตลอดทั้งเรื่อง หรือปรากฏเพียงบางช่วงของเรื่อง
ก็ได้
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สุมน อมรวิวัฒน์, สวัสดิ์ จงกล และไพฑูรย์ สินลารัตน์, ปรีชาญาณ: บทวิเคราะห์ด้านการศึกษา
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541), 446.
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บาหยัน อิ่มสาราญ, “นวนิยายและเรื่องสั้นของไทย” (เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 411 231
ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 43.

37
คุณลักษณะทั้ง 3 ประการที่กล่าวมาข้างต้นล้วนสอดคล้องกับลักษณะงานเขียนร้อยแก้ว
ของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเป็นอย่างดี เพราะงานเขียนหลายเรื่องของท่านมีเนื้อหาเป็น
คาสอนตลอดทั้งเรื่อง เช่น พลเมืองดี สมบัติของผู้ดี จรรยาแพทย์ ฯลฯ รวมทั้งมีบางเรื่องที่แม้ว่าจะ
เป็นงานเขียนที่มุ่งนาเสนอข่าวสารเป็นหลัก หากแต่ข่าวสารเหล่านี้ก็ล้วนให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และมีการ
แทรกข้อ คิด เห็ นที่ เ ป็น คาสอนด้ วย ดั ง ปรากฏในหนัง สือ กราบบั ง คมทู ลของเจ้า พระยาพระเสด็ จ
สุเรนทราธิบดี เป็นต้น อย่างไรก็ตามสิ่งที่ช่วยงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบ ดี
เป็นวรรณคดีคาสอนที่สมบูรณ์ได้นั้นคือ ศิลปะในการประพันธ์ เพราะเป็นเครื่องมือที่ช่วยจาแนก
วรรณคดีให้แตกต่างไปจากตาราวิชาการ ดังที่หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ได้กล่าวว่า
วรรณคดีย่อมสัมพันธ์กับภาษาอย่างใกล้ชิด ภาษาที่ใช้ในวรรณคดีย่อมไม่เหมือนภาษาเชิง
วิทยาศาสตร์ หรือที่ใช้ในหนังสือประวัติศาสตร์ หรือวิชาการอื่น ๆ เพราะภารกิจของวรรณคดี
แตกต่างไปจากวิชาที่ว่านั้น...ภาษาของวรรณคดีคือภาษาที่บรรจงเลือกสรรมาเพื่อกระทบ
อารมณ์...สรุปแล้วคือ พันธกิจวรรณคดีที่มีต่อการใช้ภาษาเพื่อบันเทิง หรือจรรโลง หรือยก หรือ
กดอารมณ์ ยังความรื่นเริงให้เกิดเพราะภาษายังความโศกเศร้าให้เกิด โดยอาศัยถ้อยคาที่ใช้ และ
53
โดยกลศิลป์ต่าง ๆ

ทั้งนี้ งานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้น แม้ว่ามักจะเรียบเรียง
ด้วยคาไทยเป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้สร้างศัพท์ให้วิจิตรด้วยภาษาบาลีสันสกฤต หากแต่สื่อความหมายได้ตรง
และชัดเจน รวมทั้งสามารถแฝงนัยยะได้ในบางครั้ง เช่น การตั้งชื่อตัวละครในเรื่องพลเมืองดี ที่ใช้คา
ไทยง่าย ๆ เช่น นายเมือง นายเถื่อน เป็นต้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกลักษณะ หรือความเป็นไปของ
ตั ว ละครได้ อ ย่ า งลึ ก ซึ้ ง รวมทั้ ง ในการอธิ บ ายเนื้ อ ความต่ า ง ๆ ที่ เ ข้ า ใจยาก ท่ า นก็ ใ ช้ ก ลวิ ธี ก าร
เปรียบเทียบให้เห็นภาพ อีกทั้งยังสามารถโน้มน้าวใจผู้อ่านเกิดความรู้สึกร่วมไปด้วย เช่น ในเรื่อง
จรรยาแพทย์ ในตอนที่ท่านอธิบายถึงผลเสียของคนที่มีใจอาฆาตพยาบาทว่า “เหมือนกับน้าที่ร้อนจน
เดือดพล่านเป็นฟอง ย่อมไม่สงบสงัดที่จะให้เราเห็นเงาได้ ตัวอย่างเช่นกับนักเรียน ไปมีเหตุทะเลาะ
วิวาทกับใครมาแล้วมานั่งฟังเลกเชอร์ แต่ใจนั้นเดือดพล่านอยู่ ระงับสติอารมณ์ลงไปไม่ได้ ฟังเลกเชอร์
ก็ไม่เข้าใจ...” (จรรยาแพทย์ หน้า 80) เพราะฉะนั้นเมื่อผู้อ่านอ่านงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยา
พระเสด็จสุเรนทราธิบดีแล้ว สิ่งที่ได้รับนอกเหนือจากเนื้อหาสาระข้อคิดที่ดี สามารถนาไปปรับใช้กับ
ชีวิต ก็คือ ความสุนทรีย์ทางภาษานั่นเอง

53

บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, หม่อมหลวง, วิเคราะห์รสวรรณคดีไทย, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ
โครงการตาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2522), 5.
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เมื่อพิจารณางานเขียนของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีให้ละเอียดแล้วจะเห็นว่า
งานเขียนร้อยแก้วของท่านใช้รูปแบบที่หลากหลายทั้งในรูปแบบจดหมาย ตาราเรียน บันทึกคาสั่งสอน
เป็นต้น แม้ว่างานเขียนบางเรื่องท่านก็ไ ม่ไ ด้ ประสงค์ที่จะให้พิมพ์ออกเผยแพร่ เช่น หนังสือกราบ
บังคมทูลของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี แต่ยังมีบรรดาศักดิ์เป็นพระมนตรีพจนกิจและพระยา
วิสุทธสุริยศักดิ์ ร.ศ.113-118 แต่ท่านก็ยัง ใช้ภาษาอย่างประณีตเพื่อถ่ายทอดเนื้อหาคาสอนที่ท่าน
ต้ อ งการจะสื่ อ ได้ เ ป็ น อย่ า งดี ท าให้ ง านเขี ย นร้ อ ยแก้ ว ของท่ า นเป็ น งานที่ มี คุ ณ ค่ า ทั้ ง ทางด้ า น
ประวัติศาสตร์ สังคม รวมไปถึงด้านจริยธรรม ทั้งนี้จากการศึกษางานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยา
พระเสด็จสุเ รนทราธิบดี ทั้งหมด 7 เรื่อง ผู้วิจัย สามารถแบ่ง รูปแบบงานเขียนร้อยแก้ ว ออกเป็น 3
รูปแบบ ได้แก่
1. รูปแบบจดหมาย
2. รูปแบบตาราเรียน
3. รูปแบบบันทึกคาสั่งสอน
งานเขียนร้อยแก้วแต่ละรูปแบบมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. รูปแบบจดหมาย
งานเขียนร้อยแก้วในรูปแบบจดหมาย ได้แก่ หนังสือกราบบังคมทูลของเจ้าพระยาพระ
เสด็จสุเรนทราธิบดี แต่ยังมีบรรดาศักดิ์เป็นพระมนตรีพจนกิจและพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ ร.ศ.113-118
เป็ น หนั ง สื อ ที่ เ จ้ า พระยาพระเสด็ จ สุ เ รนทราธิ บ ดี น าความกราบบั ง คมทู ล พระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในขณะที่ทาหน้าที่พระอภิบาลสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ
สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์อื่น ๆ ที่ทรงศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ตั้งแต่ พ.ศ.
2437-2442 รวมทั้งเป็นอัครราชทูตพิเศษประจาราชสานักเซนต์เจมส์ในกรุงลอนดอน หนังสือกราบ
บังคมทูลฯ นี้มีจานวนทั้งสิ้น 67 ฉบับ ทั้งนี้ หนังสือกราบบังคมทูลบางส่วนได้สูญหายไป อีกทั้งบาง
ฉบับก็มีข้อความบางตอนขาดหายไปอันเนื่องมาจากกระดาษต้นฉบั บนั้นเปื่อย ดังที่หม่อมหลวงปิ่น
มาลากุล ได้เล่าไว้ในคานาของหนังสือว่า
ต้นฉบับนั้นเจ้าพระยาพระเสด็จได้รวบรวมเย็บเล่มไว้ตั้งแต่ครั้งอยู่ลอนดอน หาได้มา
เพียง 2 เล่ม เข้าใจว่ายังจะมีอีก 2 หรือ 3 เล่ม เรื่องจึ่งขาดหายไปเป็นตอน ๆ เล่มที่หาพบนั้น
กระดาษเปื่อยยุ่ย เพราะมีอายุตั้ง 60 ปีแล้ว ทั้งเมื่อขนกลับจากยุโรป เรือลาเลียงของล่มลงใน
อ่าวสิงคโปร์ หนังสือและเสื้อผ้าลงไปจมอยู่ก้นทะเลถึง 3 วัน จึ่งเอาขึ้นมาได้ เอกสารจึ่งขาดวิ่น
เลอะเลือนเสียหายหลายตอน
(หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า ค)

39
เนื้อหาในหนังสือกราบบังคมทูล ฯ จะเป็นการรายงานถึงพระจริยาวัตรของสมเด็จพระ
เจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ รวมทั้งแนวทางการจัดการศึกษาถวายสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และ
พระเจ้าลูกยาเธอ ซึ่งเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถและวิสัยทัศน์
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของท่านได้เป็นอย่างดี เช่นการที่จัดการศึกษาให้สมเด็จพระเจ้า ลูกยาเธอ
และพระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์ศึกษาพระวิทยาทั้ ง ทางฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน เพราะเห็นว่ า
ประเทศจะขับเคลื่อนไปได้นั้นต้องอาศัยกาลังจากทั้งสองฝ่าย ดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า “...การพลเรือน
ย่อมเป็นกาลังของทหาร เมื่อพิ จารณาอีกทางหนึ่ง การพลเรือนย่อมเรียกว่าเป็นหน้าที่สาหรับบารุง
บ้านเมือง การทหารเป็นการฝ่ายที่จะป้องกันความย่ายีของราชศัตรูภายนอก...” (หนังสือกราบบังคม
ทูลฯ หน้า 51)
นอกจากนี้ ในเนื้อหาบางตอนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดียังทูลถวายคาแนะนา
เรื่องข้อราชการบ้านเมืองต่าง ๆ แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแบ่งเบา
พระราชภาระของพระองค์ เช่น การแนะนาเรื่องการทานุบารุงรักษาบ้านเมือง รวมทั้งในบางครั้ง ที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงท้อพระราชหฤทัย เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีก็
จะถวายกาลังพระราชหฤทัยให้พระองค์คลายจากความทุกข์โทมนัส แสดงให้เห็นถึงความเป็นข้าราชบริพารที่จงรักภักดี และทางานด้วยใจที่สุจริตของท่าน
2. รูปแบบตาราเรียน
งานเขียนรูปแบบนี้ประพันธ์ขึ้นในช่วงที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบ ดีปฏิบัติหน้าที่
ในกระทรวงธรรมการ ซึ่งเป็นช่วงของการวางระบบการศึกษาของชาติให้เป็นมาตรฐาน โดยการ
ปรับปรุงแผนการศึกษาของชาติ เพิ่มเติมตัดทอนให้เหมาะสม ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยสอดรับกับ
ความต้องการของบ้านเมือง ปรับปรุงครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการศึกษาให้มี คุณภาพ และขยาย
โอกาสทางการศึกษาไปยังหัวเมืองต่าง ๆ ท่านได้มีส่วนในการแต่งตาราเรียนเพื่อใช้ในโรงเรียนต่าง ๆ
เช่น โรงเรียนสาหรับฝึกหัดข้าราชการพลเรือน ได้แก่ เรื่องสมบัติของผู้ดี และจรรยาแพทย์ ซึ่งจัดเป็น
ตาราเรียนที่เน้นปลูกฝังคุณธรรม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 สมบั ติ ข องผู้ ดี เป็ น หนั ง สื อ ที่ แ ต่ ง ขึ้ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แบบเรี ย นคติ ธ รรมส าหรั บ
โรงเรียนฝึกหัดราชการ แต่งขึ้นเมื่อเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้รับการแต่ง ตั้ งเป็นเสนาบดี
กระทรวงธรรมการใน พ.ศ.2445 โดยผสมผสานแนวทางสัปปุริสธรรมของพระพุทธศาสนาเข้ากับ
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ลักษณะของ English Gentleman54 ในเนื้อเรื่องแบ่งคุณสมบัติของผู้ดีไว้ 10 ภาค ซึ่งแต่ละภาคจะ
แบ่งเป็นข้อย่อย ๆ รวมทั้งสิ้น 136 ข้อครอบคลุมทั้งกายจริยา วจีจริยา และมโนจริยา ได้แก่
ภาคหนึ่ ง ผู้ ดี ย่ อ มมี ค วามเรี ย บร้ อ ย (Good-mannered) กล่ า วคื อ ผู้ ดี จ ะต้ อ งมี
กิริยามารยาทที่ดี และสุภาพเรียบร้อย ประกอบด้วยคุณลักษณะ 13 ประการดังนี้ ในส่วนกายกรรม
กล่าวว่าผู้ดีต้องไม่ข้ามศีรษะผู้อื่น ไม่ทากริยาล่วงเกินถูกต้องผู้อื่นซึ่งไม่การหยอกล้อในฐานะเพื่อน รู้จัก
ที่ต่าที่สูง ไม่ส่งเสียงดังรบกวนขณะที่ผู้อื่นกาลังทาธุระ ในขณะที่มีการประชุม และขณะที่ผู้อื่นกาลังฟัง
อะไรอยู่ อีกทั้งยังไม่ทากิริยาเสียงดัง ในบ้านผู้อื่น ส่วนวจีกรรมกล่าวว่าผู้ดีต้องไม่พูดสอดแทรก ไม่
พูดจากระโชกกระชาก ไม่พูดด้วยเสียงดังเกินความพอดี ไม่พูดจาหักหาญดึงดันเอาแต่ใจตน และไม่
พูดจาหยาบคาย และส่วนมโนกรรมกล่าวว่าผู้ดีต้องไม่เป็นคนที่มีจิตใจฟุ้ง ซ่าน รวมทั้งไม่ มีจิตใจที่
บันดาลโทสะจนเสียกิริยา
ภาคสอง ผู้ดีย่อมไม่ทาอุจาดลามก (Tidy) กล่าวคือ ผู้ดีต้องเป็นผู้ที่มีระเบียบแบบ
แผนในการดาเนินชีวิต ประกอบด้วยคุณลักษณะ 11 ประการดังนี้ ในส่วนกายกรรมกล่าวว่าผู้ดีต้องไม่
หาวหรือเรอ รวมทั้งไม่ล้วงปากหรือจมูก และไม่แต่งตัวหรือเปลี่ยนเสื้อผ้าในที่สาธารณะ กิจกรรมใด
ควรทาในที่รโหฐานก็ไม่ควรในที่สาธารณะ ไม่ถ่มน้าลายหรือเสลดด้วยเสียงในอันดัง ในที่สาธารณะ
รวมทั้งไม่หยิบจับอาหารของผู้อื่นด้วยมือเปล่า และแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สะอาด ส่วนวจีกรรมกล่าวว่า
ผู้ดีต้องไม่กล่าวถึงสิ่งโสโครก และเรื่องลามกหรือสิ่งที่ควรละอายในที่สาธารณะ และส่วนมโนกรรม
กล่าวว่าผู้ดีต้องมีจิตใจรักความสะอาด และรักษาความเรียบร้อย
ภาคสาม ผู้ดีย่อมมีสัมมาคารวะ (Polite) กล่าวคือ ผู้ดีจะต้องเป็นผู้ที่มีกิริยาสุภาพ มี
ความอ่อนน้อมถ่อมตัว ให้เกียรติผู้อื่น ประกอบด้วยคุณลักษณะ 15 ประการดังนี้ ส่วนกายกรรมกล่าว
ว่าผู้ดีต้องถอดหมวกเมื่ออยู่ในที่ร่ม รวมทั้งในศาสนสถานหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ผู้น้อยต้องแสดงความ
เคารพผู้ใหญ่ก่อน สุภาพบุรุษต้องเคารพสุภาพสตรีก่อน แม้ว่ามีผู้ใดก็ตามมาเคารพเราก่อนก็ต้องแสดง
ความเคารพตอบ นอกจากนี้ผู้ดียังต้องนั่งให้สุภาพเมื่อนั่งอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่ ไม่ทัดหรือคาบบุหรี่ และไม่
สูบบุหรี่ให้ควันรมผู้อื่น อีกทั้งไม่ลบหลู่ผู้ที่มาเคารพเรา หรือที่เคารพของผู้อื่น ส่วนวจีกรรมกล่าวว่า
ผู้ดีต้องกล่าวขอโทษเมื่อทากิริยาล่วงเกิน หรือทาผิดพลาดกับผู้อื่ น รวมทั้ง กล่าวขอบคุณเมื่อมีผู้ให้
ความช่วยเหลือ และไม่พูดจาหยอกล้อหรือล้อเลียนผู้ใหญ่ และส่วนมโนกรรมกล่าวว่าผู้ดีต้องเคารพ
เชื่อฟังผู้ใหญ่ ได้แก่ บิดามารดา อาจารย์ บุคคลผู้มีพระคุณด้วยความจริงใจ รวมทั้ง มีจิตใจเมตตา
กรุณากับผู้น้อย
54

โกวิท วงศ์สุรวัฒน์. “เอกสารลาดับที่ 10 ย้อนพินิจสังคมไทยในสมบัติผู้ดี.” ใน 100 เอกสาร
สาคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลาดับที่ 1. 225-249. วินัย พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ:
โครงการวิจัย “100 เอกสารสาคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย, 2552), 233.
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ภาคสี่ ผู้ดีย่อมมีกิริยาเป็นที่รัก (Sociable) กล่าวคือ ผู้ดีต้องเป็นผู้ที่เข้ากับคนอื่นได้
ง่า ย รู้ จั ก การเข้ า สั ง คม หรื อ รู้ จั ก กาลเทศะ ประกอบด้ ว ยคุณ ลั ก ษณะ 13 ประการดั ง นี้ ในส่ ว น
กายกรรมนั้นผู้จะต้องไม่ทากิริยาร่าเริง ในขณะที่ผู้อื่นมีความทุกข์ ในทางตรงกันข้ามผู้ดีก็ต้องไม่ทา
กิริยาแสดงออกถึงความทุกข์ในขณะที่ผู้อื่นกาลังมีความสุข นอกจากนี้ต้องต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความ
ยิ้มแย้มแจ่มใส อย่าให้นั่งคอยนาน และไม่จ้องดูนาฬิกาขณะที่แขกมาเยี่ยมเยียน รวมทั้งเมื่อเราไปบ้าน
ผู้อื่นก็ต้องไม่นั่งนานเกินไป ไม่จ้องมองผู้อื่นจนผิดปกติ และไม่ใช้กิริยาบุ้ย ใบ้หรือกระซิบกระซาบกับ
ผู้อื่นในเวลาที่อยู่ต่อหน้าคู่สนทนาอีกคนหนึ่ง ส่วนวจีกรรมกล่าวว่าผู้ดีต้องไม่กล่าววาจาชมหรือตาหนิ
รูปลักษณ์ของผู้อื่นจนเกิดความกระดากอาย และไม่กล่าววาจาค่อนแคะสุภาพสตรีในที่สาธารณะ
และส่วนมโนกรรมกล่าวว่าผู้ดีต้องกิริยาอัชฌาสัยอันดี
ภาคห้า ผู้ดีย่อมเป็นผู้มีสง่า (Respectable) กล่าวคือ ผู้ดีต้องมีกิริยาท่าทางอันสง่า
งาม เป็นที่น่านับถือของผู้พบเห็น ประกอบด้วยคุณลักษณะ 8 ประการดังนี้ ในส่วนกายกรรมกล่าวว่า
ผู้ดีต้องมีกิริยาอันผึ่งผายองอาจไม่ว่าจะอยู่ในที่สาธารณะ ที่รโหฐาน หรือสถานการณ์ใด ๆ ก็ตาม ส่วน
วจีกรรมกล่าวว่าผู้ดีต้องพูดจาฉะฉานชัดถ้อยชัดคา และส่วนมโนกรรมกล่าวว่าผู้ดีต้องจิตใจที่รู้จักผิด
ชอบชั่วดี มีความกล้าหาญ มีใจเป็นนักเลง คือมีน้าใจนักกีฬา มีความอดทน มีปฏิภาณไหวพริบ
ภาคหก ผู้ดีย่อมไม่เห็นแต่แก่ตัวถ่ายเดียว (Unselfish) กล่าวคือ ผู้ ดีต้องคานึง ถึง
ประโยชน์ของส่วนรวมของหมู่คณะเป็นสาคัญ ประกอบด้วยคุณลักษณะ 20 ประการดัง นี้ ในส่วน
กายกรรมกล่าวว่าในการทางานเป็นหมู่คณะผู้ดีต้องไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ใหญ่หรือสุภาพสตรี ไม่ช่วงชิง
หาโอกาสเพื่อตนเอง เมื่อผู้หนึ่งสนทนากับอีกผู้หนึ่งก็ไม่ไปแย่งคู่สนทนาของเขามาเพื่อธุระของตนเอง
หรือบอกความลับซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาไม่พอใจในสิ่งของที่ผู้อื่นหยิบยื่นให้ ไม่หยิบฉวยสิ่งที่เป็น
ของส่วนกลางมาไว้กับตนจนเกินพอดี รวมทั้ง ไม่อยู่นิ่ง เมื่อผู้อื่นจ่ายเงินแทนให้ และมีผู้ใดให้สิ่งของ
หรือเลี้ยงดูเราก็ต้องตอบแทน ส่ วนวจีกรรมกล่าวว่าผู้ดีต้องไม่สอบถามราคา รวมทั้งไม่วิจารณ์เชิง
ตาหนิสิ่งของที่มีผู้อื่นนามามอบให้ตน เมื่อผู้ใดกล่าววาจาสรรเสริญเราก็ต้องถ่อมตนเสมอ ไม่สนทนา
แต่เรื่องของตนเองจนผู้อื่นไม่มีโอกาสได้พูด และไม่กล่าวธุระของตนแทรกในระหว่างที่ ผู้อื่นกาลัง
สนทนากันอยู่ และส่วนมโนกรรมกล่าวว่าผู้ดีต้องไม่ปรารถนาสิ่ง ของของเพื่อน ไม่เป็นผู้ที่พร่าขอ
สิ่งของจากผู้อื่น ไม่พึงใจการหยิบยืมสิ่งของซึ่งกันและกัน ไม่ปัดความรับผิดชอบของตนให้ผู้อื่น ไม่มีจิต
ริษยา ไม่หวังพึ่งพาแต่ผู้อื่น และไม่เป็นผู้ที่ชอบโอ้อวดตนเอง
ภาคเจ็ด ผู้ดีย่อมเป็นผู้ใจดี (Kind-hearted) กล่าวคือ ผู้ดีจะต้องมีจิตใจที่ดี ใจบุญ
สุนทาน คิดแต่สิ่งที่ดี ประกอบด้วยคุณลักษณะ 8 ประการดังนี้ ในส่วนกายกรรมนั้นผู้ดีต้องไม่แสดง
อาการเยาะเย้ยเมื่อผู้อื่นทาผิดพลาด เมื่อพบสิ่งของใดตกหล่นหรือเสียหายต้องแจ้งให้เจ้าของทราบ
และเมื่อเกิดเหตุร้ายเกิดกับผู้ใดก็ต้องรีบช่วยเหลือ ส่วนวจีกรรมกล่าวว่าผู้ดีต้องไม่ใช้วาจาให้ร้ายผู้อื่น
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และส่วนมโนกรรมกล่าวว่าผู้ดีต้องไม่ซ้าเติมผู้ที่กาลังเสียที มีความเมตตากรุณาโอบอ้อมอารี รวมทั้งมี
จิตใจเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น และไม่มีจิตใจอาฆาตจองเวร
ภาคแปด ผู้ดีย่อมปฏิบัติงานดี (Orderly) กล่าวคือ ผู้ดีต้องเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยใน
การทางาน มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน และไม่ปล่อยงานให้คั่งค้าง ประกอบด้วยคุณลักษณะ 13
ประการดังนี้ ในส่วนกายกรรมกล่าวว่าผู้ดีต้องย่อมมีระเบียบแบบแผนในการทางาน และไม่ ทางานแต่
เฉพาะเมื่อมีคนพบเห็นเพื่อหวังคาสรรเสริญเท่านั้น ส่วนวจีกรรมกล่าวว่าผู้ดีต้องมีคาพูดที่น่าเชื่อถือ
และเป็นคนต้องรักษาคาพูด และส่วนมโนกรรมกล่าวว่าผู้ดีต้องตรงต่อเวลา ไม่มีนิสัยเกียจคร้าน ไม่
เพลิ ด เพลิ น จนเสี ย การงาน ไม่ ก ลั ว ต่ อ ความยากล าบาก มี ค วามคิ ด เป็ นระบบระเบี ย บ เชื่ อ ฟั ง
ผู้บังคับบัญชา มีความมุมานะในการทางาน เมื่อลงมือทาสิ่งใดก็ทาจนประสบความสาเร็จ และไม่ดึงดัน
ในสิ่งที่รู้ว่าผิด
ภาคเก้า ผู้ดีย่อมไม่ประพฤติชั่ว (Good-character) กล่าวคือ ผู้ต้องเป็นผู้มีความ
ประพฤติดี ประกอบด้วยคุณลักษณะ 11 ประการดังนี้ ในส่วนกายกรรมกล่าวว่าผู้ดีจะต้องทาตนเป็น
คนพาลระรานผู้อื่น ไม่ข่มเหงผู้ที่อ่อนด้อยกว่า ไม่เสพสุราจนมึนเมา ไม่เล่นการพนันเพื่อปรารถนา
ทรัพย์ ไม่พึงใจในสตรีที่มีคู่ครองแล้ว และไม่ถือเอาของของผู้อื่นมาเป็นของตน ส่วนวจีกรรมกล่าวว่า
ผู้ ดี ต้ อ งไม่ ก ล่ า ววาจาส่ อ เสี ย ดหรื อ ยุ ย งให้ ผู้ อื่ น แตกคอกั น รวมทั้ ง ไม่ เ ป็ น คนที่ ช อบสอพลอ
ประจบประแจง และส่ ว นมโนกรรมกล่ า วว่ า ผู้ ดี ต้ อ งไม่ ป องร้ า ยผู้ อื่ น ไม่ คิ ด หาความสุ ข หรื อ
ผลประโยชน์บนความทุกข์ยากของผู้อื่น และรู้จักยับยั้งชั่งใจตนเอง
ภาคสิบ ผู้ดีย่อมสุจริตซื่อตรง (Honest) กล่าวคือ ผู้ดีต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์และ
ยุติ ธ รรม ประกอบด้ ว ยคุ ณ ลั ก ษณะ 24 ประการดั ง นี้ ในส่ว นกายกรรมนั้ น กล่ า วว่า ผู้ ดี ต้ อ งไม่
ละลาบละล้วงเข้าบ้านผู้อื่นก่อนได้รับอนุญ าต ไม่สอดส่ายสายตาแสดงถึง ความอยากรู้อยากเห็นใน
บ้านผู้อื่น ไม่เปิดดูจดหมายหรือสมุดบันทึกของผู้อื่นโดยไม่ได้ รับอนุญาต ไม่เปิดดูหนังสือและนั่งโต๊ะ
เขี ยนหนั ง สือ ของผู้อื่ น ไม่แ ทรกเข้ ากลุ่ม สนทนาที่ เราไม่ ไ ด้ รับ การเชื้ อเชิ ญ ไม่ แ อบฟัง หรือ แอบดู
ความลับของผู้อื่น ไม่แสดงอาการอยากรู้อยากเห็นเรื่องของผู้อื่น และต้องเคาะประตูทุกครั้งหากจะ
เข้าห้องของใคร ส่วนวจีกรรมกล่าวว่าผู้ดีต้องไม่ถามถึงเรื่องส่วนตัวของผู้อื่น เช่น เงินเดือน ข้อความ
ในสมุด หรือเรื่องในครอบครัว รวมทั้งไม่นาเรื่องในครอบครัว รวมทั้งความลับ และเรื่องไม่ดีของผู้อื่น
มาเปิด เผย นอกจากนี้ผู้ดียัง ต้องไม่พูดจากลับกลอกเชื่อ ถือไม่ไ ด้ ไม่ สบถและไม่พูด ปด และส่ว น
มโนกรรมกล่ าวว่าผู้ดีต้องมีจิตใจตั้งมั่นอยู่ในความดี มีความกตัญ ญูรู้คุณ และเป็นคนเสมอต้นเสมอ
ปลายจนเป็นที่ไว้วางใจของผู้อื่น
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2.2 พลเมืองดี แม้ว่างานเขียนของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีจะเน้นไปทาง
ให้ความรู้ และปลูกฝังคุณธรรมต่าง ๆ แต่ท่านก็ไม่ได้สอนแบบตรงไปตรงมาเพียงอย่างเดียว บางครั้ง
ท่านก็ใช้วิธีการผูกเรื่องราว มีตัวละครซึ่งดาเนินไปโดยสอดแทรกเกร็ดความรู้ และพฤติกรรมอันพึง
ประสงค์ผ่านพฤติกรรมของตัวละคร ทาให้ผู้อ่านซึมซับสิ่ง เหล่านี้ไ ปพร้อมกับความเพลิดเพลิน ซึ่ง
ลักษณะเช่ นนี้ ปรากฏในเรื่ อง พลเมื องดี อั น เป็น หนั ง สือ สอนอ่ านสาหรับ นัก เรี ยนชั้ นประโยคมู ล
รวมทั้งเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาปลูกฝังความเป็นพลเมืองดีให้แก่นักเรียนผ่านตัวละครเอก คือ นายเมือง
ซึ่งแต่เดิมชื่อว่านายเถื่อน เป็นชาวสวรรคโลก กาพร้าพ่อแม่ตั้งแต่ ยังเด็ก จึงมาขออาศัยกับนายมั่น ผู้
เป็นลุง โดยนายมั่นจะเป็นผู้บ่มเพาะขัดเกลา และพัฒนานายเมืองจนกลายเป็นพลเมืองดีที่สมบูรณ์
ผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ มากมายในเรื่อง
เนื้ อ หาของเรื่ อ งพลเมื อ งดี แ บ่ ง เป็ น บทต่ า ง ๆ ทั้ ง สิ้ น 29 บท แต่ ล ะบทจะมี
สถานการณ์ที่ให้นายมั่นได้สอนหรือชี้แนะนายเมือง โดยมีทั้งที่เป็นสาระความรู้ เช่น ความรู้เกี่ยวกับ
ประเทศสยามในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยเริ่มตั้งแต่ระบบการเมืองปกครอง สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองที่มี
ต่ อ ชาติ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น รวมทั้ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ข องชาติ นอกจากนี้ ยั ง ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ
วิทยาศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี สถานที่สาคัญของชาติ ระบบการศึกษา หลักเศรษฐศาสตร์
และการประกอบอาชีพ อีกทั้งยังมีปลูกฝัง ค่านิยมของความเป็น พลเมืองดีที่จะต้องประพฤติตนตาม
หลักธรรมในพระพุ ทธศาสนา ซึ่ งความรู้ เหล่ านี้เ จ้าพระยาพระเสด็จสุ เรนทราธิบดี เห็น ว่าจะช่ว ย
เสริมสร้างความรู้ที่สาคัญให้แก่นักเรียนหรือผู้อื่นเพื่อใช้ในการดาเนินชีวิตตามวิถีพลเมืองที่ดีในสังคม
ดังที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้แสดงความเห็นในคานาของเรื่องไว้ว่าความรู้เหล่านี้ “...เป็น
ความรู้สาหรับช่วยความคิดที่จะประกอบกิจการต่าง ๆ อันเราต้องทา ต้องพบปะอยู่รอบตัวเราเองทุก
วัน ๆ จัดว่าเป็นความรู้อันจาเป็นที่ทุก ๆ คนพึงจะมีสาหรับตัว...” (พลเมืองดี หน้า คานา)
3. รูปแบบบันทึกคาสั่งสอน
เนื่องจากเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับการศึกษา อีกทั้งยัง
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม ท่านจึงมักถ่ายทอดเผื่อแผ่ความรู้ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อเป็น
เครื่ องประดั บสมองให้แก่ ผู้อ่า น ผู้ ฟัง ดัง ที่ เจ้า พระยาธรรมศักดิ์ มนตรี ไ ด้ กล่า วไว้ ว่า “...ในส่วนที่
เกี่ยวกับคนทั้งหลาย ท่านตั้งใจเผื่อแผ่และหวังประโยชน์โดยวาจาคุณอยู่เป็นนิตย์...”55 ซึ่งบันทึกคาสั่ง
สอนบางเรื่องเป็นการบันทึกคาสั่งสอนของท่านที่กล่าวในวาระต่าง ๆ อาทิ คาสั่ง สอนของพระยา
วิสุทธสุริยศักดิ์ กรรมการกลางจัดการลูกเสือซึ่งได้กล่าวแก่ลูกเสือกองหนุนในการแจกเหรียญลูกเสือ
กองหนุน เป็นต้น และก็มีบันทึกคาสั่งสอนบางเรื่องที่ท่านตั้งใจเขียนขึ้นเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจ และ
55

เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี, “ประวัติมหาอามาตย์เอก เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี,”, 9.
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ช่ ว ยชี้ แ นวทางในการประพฤติ ต นให้ ถู ก ต้ อ ง อาทิ ช่ ว ยเพื่ อ น และเตื อ นเพื่ อ น ซึ่ ง แต่ ล ะเรื่ อ งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 จรรยาแพทย์ เป็นหนังสือรวมการบรรยายคาสอนเรื่องศีลธรรมจรรยาให้แก่
นักเรียนแพทย์ในขณะที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดียังเป็นพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ ผู้บังคับบัญชา
ชั้นสูงของราชแพทยาลัย ทั้งนี้เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้เสียสละเวลาและกาลังกายกาลัง
ความคิดเรียบเรียงหัวข้อการสอนขึ้นสาหรับแพทย์โดยเฉพาะ โดยยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
เป็นสาคัญ และไปสอนด้วยตนเอง 56 ท่านได้บรรยายตั้งแต่วันเสาร์ที่ 3 สิง หาคม พ.ศ.2451 ถึงวัน
เสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2452 รวม 14 ครั้ง
เรื่องจรรยาแพทย์ นั้นเน้นเนื้อหาที่ต้องการบ่มเพาะศีลธรรมจรรยาให้แก่นักเรียน
แพทย์ให้เป็นผู้ที่ประพฤติดีทั้งกาย วาจา และใจ เป็นผู้ที่ประกอบวิชาชีพด้วยความสุจริตและดาเนิน
ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 เป็นบทนาที่ว่าด้วยความสาคัญของการศึกษาธรรม และธรรมะที่
ทุกคนควรมี เช่น สัตตสัทธรรม ได้แก่ ศรัทธา (ความเชื่อถือ) หิริ (ความละอายต่อความชั่ว) โอตัปปะ
(ความเกรงกลัวต่อความชั่ว) พาหุสัจจะ (ความรู้ที่ได้ศึกษามามาก) วิริยะ (ความเพียร) สติ (ความยั้ง
คิด) และปัญญา (ความรู้แจ้ง)
ตอนที่ 2 เป็นธรรมะเฉพาะสาหรับนักเรียนแพทย์ที่แพทย์ คือ อิทธิบาท 4
(ธรรมะที่ทาให้ประสบความสาเร็จ ) วุ ฒิธรรม 4 (ธรรมะที่ทาให้ปัญ ญางอกงาม) นอกจากนี้ยัง ได้
กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้ที่เหมาะสมจะเป็นแพทย์ คือ กล้าหาญไม่สยดสยอง มีใจมั่นคง ไม่ประหม่า
ตื่นเต้น และอดทนต่อความเหนื่อยยาก และได้กล่าวถึง คุณธรรมที่นักเรียนแพทย์พึง มี 4 ประการ
ได้แก่ ธรรมะที่จะช่วยให้เป็นผู้มีวิชาดี คือ ความพินิจพิเคราะห์ ความถี่ถ้วน ความพยายาม และความ
หมั่น ธรรมะที่จะทาให้มีผู้นิยมนับถือ คือ ความประพฤติดี กิริยาสุภาพ วาจาอ่อนหวาน และใจสุจริต
ธรรมะที่ทาให้เป็นคนใจดี คือ เมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อ และเอาใจใส่ และธรรมะที่จะทาให้เป็นคนเที่ยง
ธรรม คือ ไม่ลาเอียงเพราะรัก เพราะโกรธ เพราะกลัว และเพราะหลงผิด
ตอนที่ 3 ว่าด้วยเรื่องธรรมะทั่วไปที่ทุกคนรวมทั้งแพทย์ควรรู้ และควรนาไป
ปฏิบัติในการดาเนินชีวิตให้ราบรื่น เช่น โลกธรรม 8 (เหตุแห่ง ความพอใจและไม่พอใจ) กุศลมูล 3
อกุศลมูล 3 (รากเหง้าของความดีความชั่ว) อุปกิเลส 16 (เหตุชวนให้เศร้าหมอง) พรหมวิหาร 4 (ธรรม
แห่งผู้เป็นใหญ่) และทิศ 6 (การปฏิบัติแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในชีวิตและสังคม) เป็นต้น
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อวย เกตุสิงห์, “เจ้าพระยาพระเสด็จฯ กับโรงเรียนแพทย์,” วารสารจันทรเกษม ฉบับพิเศษ
(มีนาคม-เมษายน 2510): 50-51.
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3.2 คาสั่ งสอนของพระยาวิ สุทธสุริย ศักดิ์ กรรมการกลางจั ดการลูก เสือ ซึ่งได้
กล่าวแก่ลูกเสือกองหนุนในการแจกเหรียญลูกเสือกองหนุน เป็นคาสั่ง สอนที่กล่าวไว้เมื่อวันที่ 8
กันยายน พ.ศ.2456 ทั้งนี้เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเป็นสมาชิกเสือป่ารุ่นแรก รวมทั้งได้เป็น
ผู้ตรวจการใหญ่และอุปนายกของสภากรรมการกลางใน พ.ศ.2457 แทนสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดารงราชานุภาพ57
เนื้อหาคาสอนจะเป็นการเตือนใจลูกเสือกองหนุนให้ยังคงระลึกตนอยู่เสมอว่าเป็น
ลูกเสือแม้ว่าจะไม่ได้ประจากองลูกเสือแล้วก็ตาม ฉะนั้นจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของลูกเสือตามลักษณะ
ปกครองลู กเสื อ เช่น ให้รู้ จักระลึก ถึง พระเดชพระคุ ณของพระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่หั ว รั กชาติ
บ้านเมือง และนับถือเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ให้มีใจโอบอ้อมอารี รักเพื่อนมนุษย์ ไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้อื่นในทางที่ผิด ให้มีความรู้ทางเสือป่า เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้คงความประพฤติที่ดีงามเช่นนี้
ตลอดเวลา และกล่าวถึงความสาคัญของลูกเสือในฐานะเป็นเครื่องมือบ่มเพาะพลเมืองที่ดีให้แก่ชาติ
บ้านเมือง
3.3 ช่วยเพื่อน เป็นหนังสือที่จัดทาขึ้นเนื่องในการพระราชเพลิงศพหม่อมเจ้าหญิง
ปุก ในสมเด็ จพระเจ้ าบรมวงศ์ เธอชั้น 2 สมเด็ จ เจ้ า ฟ้า มหามาลา กรมพระยาบ าราบปรปัก ษ์ ณ
วัดเทพศิรินทราวาส ซึ่งมีศักดิ์เป็นอาของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีที่ทรงสอนอักขรสมัย (วิชา
หนังสือว่าด้วยการอ่านการเขียน)58 ให้ท่านก่อนที่จะศึกษาที่โรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบ โดยการ
จัดพิมพ์เรื่องนี้ก็เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแก่หม่อมเจ้าหญิงปุก ดังที่กล่าวไว้ในคานาของเรื่องว่า
ถือเอาคาแนะนาอันเป็นเครื่องแจกจ่ายแก่ผู้ที่มาช่วยเหลือในการทาศพนี้ว่าเป็นกุศล
อย่างหนึ่ง แต่การแจกในงานศพนี้ เพียงเท่านั้นยังหาพอแก่ใจไม่ เพราะเหตุว่าผู้มรณภาพมีคุณ
อันหนั กแก่ข้ าพเจ้ าอยู่ ข้าพเจ้ายัง มีค วามปรารถนาที่จ ะทาการกุศ ลสิ่ง ไร เพื่อ อุทิศ ให้แก่ ผู้
59
มรณภาพให้เพียงพอแก่ใจยิ่งขึ้น ข้าพเจ้าจึงได้คิดดูว่าอะไรจะเป็นประโยชน์ดีที่จะพึงกระทา
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จมื่นอมรดรุณารักษ์ (แจ่ม สุนทรเวช), เสือป่าและลูกเสือในประวัติศาสตร์รัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัว ตอน 1 (พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา, 2511), 49.
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ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์
พับลิเคชั่นส์, 2546), 1225.
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ประพัฒน์ ตรีณรงค์, ชีวิตและงานของเจ้าพระยาพระเสด็จฯ, 21.
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เนื้อหาของเรื่องช่วยเพื่อนจะกล่าวถึงข้อแนะนาในการรักษาสุขอนามัย ดูแลสุขภาพ
ร่างกายให้แข็งแรง แนะนาแพทย์ที่ดีน่าเชื่อถือ ซึ่งการที่จะรักษาร่างกายให้ดีนั้นเจ้าพระยาพระเสด็จ
สุเรนทราธิบดีได้กล่าวว่าให้ปฏิบัติในหนังสือพลเมืองดีที่มีการแนะนาการรักษาสุขภาพและการป้องกัน
โรคภัยไข้เจ็บไว้แล้ว รวมทั้งแนะนาให้พบแพทย์แผนปัจจุบัน เพราะจะสามารถวินิจฉัยและรักษาโรค
ได้ประสิทธิภาพดีกว่า
3.4 เตือนเพื่อน เป็นหนังสือคาสอนที่มุ่งเน้นสั่งสอนข้าราชการใหม่ที่กาลัง จะเข้า
ทางานหรือเพิ่งเข้าทางานให้รู้จักประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับบทบาทหน้าที่ ให้รู้จักรักษาเกียรติยศแห่ง
ความเป็นข้าราชการด้วยการรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สมบัติที่หามาได้ รู้จักประหยัดอดออม อีกทั้งยังให้เห็น
ถึงความสาคัญของที่อยู่อาศัย ควรอดออมทรัพย์สินเพื่อที่จะซื้อหาบ้านเป็นของตนเอง และให้รู้จัก
เลือกคู่ครองที่เหมาะสมกับกาลเวลา และสถานภาพของตน กล่าวคือ ข้าราชการที่เพิ่งทางานใหม่ไม่
ควรรีบหาคู่ครอง ควรสร้างเนื้อสร้างตัวให้มั่นคง เมื่อจะเลือกคู่ครองก็เลือกคู่ครองที่ มีความประพฤติดี
และมีความสามารถในการบริหารจัดการธุระภายในครอบครัวได้
ความหลากหลายของรูปแบบในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
นั้นทั้งรูปแบบจดหมาย ตาราเรียน และบันทึกคาสั่ง สอนนั้นขึ้นอยู่กับเนื้อหาคาสอนที่ท่านต้องการ
นาเสนอ รวมทั้งกลุ่มบุคคลที่ท่านมุ่งสอนด้วย ซึ่งการใช้รูปแบบงานเขียนที่แตกต่างกันนี้ เองทาให้งาน
เขีย นร้อ ยแก้ วของเจ้ าพระยาพระเสด็ จสุเ รนทราธิบดี มีความน่ าสนใจ และเป็น ประโยชน์ต่อ การ
ถ่ายทอดเนื้อหาคาสอนเป็นอย่างยิ่ง
จากสภาพสังคมสยามนับตั้งแต่การแผ่อิทธิพลเข้ามาของลัทธิจักรวรรดินิยมตะวัน ตก ทา
ให้เกิดการแรงกระตุ้นให้มีการปรับปรุงพัฒนาบ้านเมืองในหลายด้านเพื่อให้เป็นที่ยอมรับจากนานา
อารยประเทศ รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ต่ าง ๆ การพัฒนาคนให้มี
คุณภาพนับ เป็น เป้า หมายหลั กที่ต้ องกระทาให้ส าเร็ จ ซึ่ ง เจ้ าพระยาพระเสด็จ สุเรนทราธิบ ดีนั้น มี
บทบาทสาคัญต่อการพัฒนาคนให้มีการศึกษา โดยใช้งานเขียนของท่านเป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้
ความคิดต่าง ๆ นอกเหนือไปจากการมีส่วนร่วมในจัดระบบการศึกษาแบบสมัยใหม่ ทาให้งานเขียน
ร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเป็นงานเขียนที่มีคุณค่ายิ่งต่อการพัฒนาชาติ

บทที่ 3
เนื้อหาคาสอนในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
เนื่ อ งจากสภาพการณ์ ท างสั ง คมสยามในช่ ว งรั ชสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า
เจ้า อยู่ หัว รัช กาลที่ 4 จนถึง รัช สมั ยพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกล้า เจ้ าอยู่ หัว รั ชกาลที่ 6 มี การ
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากอันมีอิทธิพลมาจากลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตกอาทิอังกฤษ และฝรั่งเศสที่
เข้ามาคุกคามประเทศสยามอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความล้าหลัง ของบ้านเมืองอันมีการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่ไม่เหมาะสมกับยุคสมัย เพราะเป็นระบบบริหารราชการที่ปรับใช้กันมาตั้ง แต่รัชสมัย
สมเด็ จ พระบรมไตรโลกนาถแห่ ง กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา ท าให้ ก ารบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ในรั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จนก่อให้เกิด แรงกดดันจาก
เหล่าขุนนางผู้มีอานาจในการปกครองประเทศ ทาให้เกิดแนวคิดที่จะปฏิรูปบ้านเมืองให้ทันสมัย รวม
ไปถึงการพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพโดยใช้งานเขียนเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของคน
ในชาติให้มีสติปัญญารู้คิด เป็นคนดีที่มีคุณภาพเพื่อเป็นกาลัง สาคัญในการพัฒนาประเทศ แนวคิด
ดังกล่าวนับเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีสร้างสรรค์งานเขียนร้อยแก้วที่
มุ่งสร้างงานวิชาการความรู้ให้ควบคู่กับการบ่มเพาะจิตใจให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม
กลุ่มบุคคลที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีมุ่งสอน
เมื่อพิจารณางานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีจะพบว่าเนื้อหา
ส่วนใหญ่เป็นคาสอนที่มุ่งสอนบุคคล 4 กลุ่ม คือ พระมหากษัตริย์ ข้าราชการ นักเรียน และผู้ประกอบ
วิชาชีพแพทย์และนักการทูต อย่างไรก็ตามแม้ท่านจะมุ่ง สอนบุคคลทั้ง 4 กลุ่มดัง กล่าว แต่บุคคล
ทั่วไปในสังคมสยามสมัยนั้น ก็สามารถอ่า นและน าคาสอนที่ปรากฏในงานเขี ยนร้อ ยแก้วของท่า น
ไปปรับใช้กับตัวเองได้เช่นกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. พระมหากษัตริย์
พระมหากษัตริย์เป็นบุคคลสาคัญที่มีฐานันดรสูงสุดและเป็นสถาบันซึ่งเป็นศูนย์รวมของ
อานาจการเมืองการปกครองทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสังคมสยามที่ผูกพันกับสถาบันนี้สืบเนื่อง
มาเป็นเวลานับร้อยปี ดังที่ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้กล่าวไว้ว่า “สังคมไทย (สยามในขณะ
นั้น) เป็นสังคมที่ไม่เคยไร้กษัตริย์ ตั้งแต่โบราณกาลลงมาไม่ว่าคนไทยจะไปตั้งรกรากสร้างบ้านเมือง
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ลงที่ไหน บ้านเมืองก็จะต้องมีกษัตริย์ขึ้น...” 1 คนไทยนั้นถือว่าพระมหากษัตริย์เป็นดัง เจ้าชีวิตที่มี
สิทธิ์ขาดเหนือชีวิตของตนซึ่งเป็นอิทธิพลที่ได้รับจากศาสนาพราหมณ์ผ่านอาณาจักรขอมตั้งแต่รัชสมัย
ของพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) พระมหากษัตริย์จึง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทพเจ้า หรือที่
เรียกว่า “ลัทธิเทวราชา” ด้วยคติความเชื่อนี้ทาให้เกิดระเบียบวิธีการและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ทาให้คนมี
ความเห็นคล้อยตามลัทธิว่าพระมหากษัตริ ย์เป็นเทพเจ้าจริง ๆ เช่น มีกฎบังคับไว้ว่าพระมหากษัตริย์
นั้น ต้อ งประทับ ในที่ ที่สู งกว่า ผู้อื่ น รวมทั้ง มีก ารใช้ค าราชาศั พท์ ส าหรับ พระมหากษัต ริย์ และพระ
ราชวงศ์2 แต่เนื่องด้วยสังคมสยามเป็นสังคมพุทธศาสนา ทาให้การรับอิทธิพลของคติความเชื่อนี้ผ่อน
คลายลง กล่าวคือ ไม่เข้มงวดเท่าประเพณีของขอมนั่นเอง เห็นได้จากพระมหากษัตริย์ไทยจะยึดถือ
หลักทศพิธราชธรรม และจักรวรรดิ วัตร 12 ซึ่งเป็นคติทางพุทธศาสนา โดยพระมหากษัตริย์จะไม่ใช่
เป็ น เพี ย งเทพเจ้ า ที่ เ ห็ น แก่ ค วามสุ ข ของตนฝ่ า ยเดี ย ว แต่ ต้ อ งเห็ น แก่ ค วามสุ ข ของราษฎรท าให้
พระมหากษัตริย์ไทยมีฐานะเป็นธรรมราชาด้วย แต่อย่างไรก็ตามภาพลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ที่อยู่
ในจิตสานึกของราษฎรก็ยังเป็นผู้ที่เปี่ยมไปด้วยพระราชอานาจ และสมควรแก่ความเคารพความยา
เกรงอย่างที่สุด ฉะนั้นการกระทาใด ๆ ที่จะปฏิบัติต่อองค์พระมหากษัตริย์นั้นจะต้องผ่านกระบวนการ
คิดมาเป็นอย่างดี
ในการบริหารราชแผ่นดิน พระมหากษัตริย์มิอาจจะกระทาได้เพียงพระองค์เดียว หากแต่
ต้องอาศัยเหล่าเสนาอามาตย์ หรือข้าราชการมาเป็นกาลัง เสริมในการบริหารประเทศ โดยหน้าที่ที่
สาคั ญประการหนึ่งของข้า ราชการคื อการเป็ นที่ ปรึก ษาข้อ ราชการต่ าง ๆ ดั ง ที่ ปรากฏในราชนี ติ
(หลักการปกครอง) ว่า
พระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใด ไม่มีนักปราชญ์เป็นที่ปรึกษา ไม่ทรงเชื่อคาปุโรหิต ข้าเฝ้าผู้
ภักดี และพระสหายร่วมพระทัย ทรงมีแต่ความรู้ หลีกเลี่ยงไปตามพอพระทัย พระเจ้าอยู่หัว
พระองค์นั้น ก็เป็นดังคนตาบอดที่ไม่มีคนจูง ไม่นานเท่าไรก็จะถึงความพินาศเพราะศัตรู3

ผู้ที่จะทาหน้าที่ถวายคาปรึกษานี้จะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดไตร่ตรองรอบคอบ มีใจที่สุจริต
เที่ยงธรรม อีกทั้งยังต้องมีเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์เป็นอย่างมาก โดยส่วนใหญ่
จะเป็ น พระบรมวงศ์ หรื อ ข้ า ราชการที่ มี ค วามใกล้ ชิ ด และไว้ ว างพระราชหฤทั ย ซึ่ ง ในรั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ที่พระองค์ไว้วางพระราชหฤทัยและเป็นที่ปรึกษาในส่วน
ราชการแผ่นดิน รวมไปถึงเรื่องส่วนพระองค์ ได้แก่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชา1

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช, สถาบันพระมหากษัตริย์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แสงรุ้งการพิมพ์, 2523), 6.
เรื่องเดียวกัน, 11-42.
3
พราหมณ์อนันตญาณ, ราชนีติ (กรุงเทพฯ: สื่อดี, 2545), 97.
2
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นุภาพ พระอนุชาต่างพระมารดา ซึ่งเป็นพระบรมวงศ์พระองค์สาคัญ ที่ถวายงานรับใช้รัชกาลที่ 5 มา
โดยตลอดจนพระองค์เคยตรัสเปรียบเปรยว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ
เปรียบกับแขนซ้ายขวาคู่กับ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ 4 นอกจากนี้ยัง
มีข้าราชบริพารหรือขุนนางอีกหลายคนที่เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยให้ปฏิ บัติราชการในหน้าที่สาคัญ
รวมทั้งทรงปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อราชการต่าง ๆ เช่น เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) ที่รัชกาลที่ 5
ทรงมอบหมายให้ไปถวายพระอักษรไทยแก่พระเจ้าลูกยาเธอที่เสด็จไปศึกษาวิทยาการต่าง ๆ ในทวีป
ยุโรป และเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ที่ได้รับมอบหมายให้ไ ปเป็นพระอภิบาลผู้คอยจัดการ
และดูแลการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ รวมถึงพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์
อื่น ๆ ที่ไปศึกษา ณ ทวีปยุโรป
การได้รับ ความไว้ว างพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้า เจ้า อยู่หั ว
ประกอบกับการอุปนิสัยส่วนตัวของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีที่เป็นคนมีอัธยาศัยสุภาพมั่นคง
ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงาน อีกทั้งยังตั้งใจปฏิบัติราชกิจต้องตามพระบรมราชโองการ 5 ทาให้ท่านกล้าที่
จะเสนอแนวคิดหรือให้คาแนะนาเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินและแนวทางการดาเนินพระชนม์
ชีพแก่รัชกาลที่ 5 อย่างตรงไปตรงมา ดังปรากฏในหนังสือกราบบัง คมทูลของเจ้าพระยาพระเสด็จ
สุเรนทราธิบดี แต่ยังมีบรรดาศักดิ์เป็นพระมนตรีพจนกิจและพระยาวิสุท ธสุริยศักดิ์ ร.ศ.113-118 ซึ่ง
เป็ น เอกสารที่ เ จ้ าพระยาพระเสด็ จสุ เ รนทราธิ บดี ใ ช้ สื่อ สารกั บ พระบาทสมเด็จ พระจุ ล จอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัวโดยตรงเพียงพระองค์เดียว ถึง แม้ว่าเนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นการรายงานเกี่ยวกับพระจริยา
วัตรด้านต่าง ๆ ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ ที่กาลังทรงศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ
รวมทั้งความคืบหน้าเกี่ยวกับราชกิจต่าง ๆ ที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีทรงสนองตามพระ
บรมราชโองการ แต่ในบางครั้งท่านก็สอดแทรกข้อเสนอแนะและข้อคิดบางประการเพื่อแบ่งเบาพระ
ราชภาระ หรือให้กาลังใจพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงความ
เปลี่ ย นแปลงทางด้ า นงานวรรณคดี โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง วรรณคดี ค าสอนที่ มุ่ ง เน้ น การสอน
พระมหากษัตริย์ แม้ว่าเจตจานงของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีจะไม่ได้มุ่งหวังให้งานเขียนชิ้น
นี้มีฐานะเป็นวรรณคดี หากแต่ด้วยลีลาการประพันธ์ อันสละสลวยของท่านประกอบกับแง่คิดความรู้
ต่าง ๆ ที่สะท้อนออกมา ทาให้หนังสือกราบบังคมทูลฯ เล่มนี้ มีลักษณะเป็นวรรณคดีคาสอนที่มุ่งให้
ข้อ แนะน าแก่ พ ระมหากษั ตริ ย์ นอกจากนี้ หนั ง สื อกราบบั ง คมทู ลฯ เล่ม นี้ ยัง บ่ ง ชี้ใ ห้ เห็ น ถึ ง ความ
4

ดวงดาว ยังสามารถ, “พระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องบทบาทของ
พระมหากษัตริย์ในสังคมสยาม : ศึกษาจากพระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534), 145.
5
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี, “ประวัติมหาอามาตย์เอกเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี,” วารสาร
จันทรเกษม ฉบับพิเศษ (มีนาคม-เมษายน 2510): 9-10.
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เปลี่ยนแปลงของสังคมสยามเกี่ยวกับสถานภาพพระมหากษัตริย์ที่แม้ว่าจะยังคงความเป็นสมมติเทพ
อยู่แต่ก็ได้ลดน้อยลงไปแล้ว ราษฎรจึงสามารถใกล้ชิดและเกิดความรู้สึกผูกพันกับพระองค์ได้มากขึ้น
จากการศึกษาวรรณคดีคาสอนในประเทศไทยพบว่าวรรณคดีที่มีเนื้อหาเป็นการสอน
หน้าที่และราชธรรมสาหรับพระมหากษัตริย์นั้นมีจานวนไม่มาก วรรณคดี คาสอนในลักษณะนี้ที่มี
ชื่อเสียง ได้แก่ ราโชวาทชาดก โลกนิติปกรณ์ โคลงทศรถสอนพระราม เสียวสวาสดิ์คากลอน นิทาน
สิบสองเหลี่ยม เป็นต้น6 แต่เมื่อพิจารณาเนื้อหาคาสอนเบื้องต้นแล้วจะพบว่าส่วนใหญ่เป็นการมุ่งสอน
พระมหากษัตริย์เกี่ยวกับหลักการปกครองบ้านเมืองและจริยธรรมสาหรับนักปกครองเป็นหลักโดย
ไม่ได้มุ่งเน้นเจาะจงไปที่พระมหากษัตริย์พระองค์ใดพระองค์หนึ่ง เว้นแต่เรื่องราโชวาทชาดกที่สมเด็จ
พระพุท ธโฆษาจารย์ วัดพุ ทไธสวรรย์แ ต่ง ถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่มีรูป แบบการแต่ ง
กล่าวถึงพระโพธิสัตว์ที่เสวยพระชาติเป็นพระวิทิตยกุมาร ต่อมาได้สละราชสมบัติให้แก่พระสุทัศน กุมารผู้เป็นพระอนุชาต่างพระมารดาเพื่อออกบรรพชา แล้วก็ไ ด้ตรัสสอนคุณธรรม 38 ประการที่
พระราชาพึ ง มี 7 เรื่ อ งราโชวาทชาดกนี้ มี ลั ก ษณะการผู ก เรื่ อ งเป็ น นิ ท านเพื่ อ เป็ น คติ ส อนใจแก่
พระมหากษัตริย์ เฉกเช่นเดียวกับโคลงทศรถสอนพระราม ที่แต่งขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย8
โดยผู้แต่งเลือกเอาเหตุการณ์จากเรื่องรามเกียรติ์ในตอนที่ท้าวทศรถให้โอวาทแก่พระราชโอรส คือ
พระรามถึงหน้าที่ของพระมหากษัตริย์ที่พึงปฏิบัติต่อเหล่าข้าราชการและราษฎร โดยสอนให้มีความ
เมตตา รักราษฎร ละจากความโลภ โกรธ หลง รวมทั้งให้ทานุบารุงบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรือง
ราษฎรมีความสุขสวัสดี หรือในเรื่องนิทานสิบสองเหลี่ยม9 ซึ่งเชื่อว่าเป็นนิทานที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรี
6

สายวรุณ น้อยนิมิตร, “อรรถกถาชาดก: การศึกษาในฐานะวรรณคดีค าสอนของไทยและความ
สัมพันธ์กับวรรณคดีค าสอนเรื่องอื่น,” (วิทยานิ พนธ์ปริญญาดุษ ฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542), 218.
7
เรื่องเดียวกัน, 219.
8
เดิมเชื่อว่าแต่งขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แต่ต่อมาเล็กดา อิ่มใจได้ศึกษาเปรียบเทียบ
โคลง 5 เรื่อง ได้แก่ ราชานุวัตร โคลงประดิษฐ์พระร่วง โคลงพาลีสอนน้อง โคลงราชสวัสดิ์ และโคลงทศรถสอน
พระราม กับโคลงชะลอพระพุทธไสยาสน์ พระราชนิพนธ์ส มเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ พบว่าโคลงทั้ง 5 เรื่องมี
เนื้อหา วิธีการแต่ง สานวนโวหาร และการใช้คาที่คล้ายคลึงกับโคลงชะลอพระพุทธไสยาสน์ จึงสรุปได้ว่าโคลงทั้ง 5
เรื่องนี้เป็นพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (เล็กดา อิ่มใจ, “การศึกษาเปรียบเทียบโคลงพระราช
นิพนธ์ 6 เรื่องในสมเด็จ พระเจ้า อยู่หัวบรมโกศ,” (วิทยานิพนธ์ป ริญญามหาบัณฑิต สาขาวิช าจารึกภาษาไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2528), 186.)
9
เมื่อครั้งราชบัณฑิตสภาจะจัดพิมพ์นิทานเรื่องนี้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพทรงเห็นว่าชื่อเรื่องนิทานสิบสองเหลี่ยมเป็นชื่อที่ไม่ชวนอ่าน จึงตั้งชื่อให้ว่า “ นิทานอิหร่านราชธรรม” เพราะ
เป็นนิทานที่เชื่อว่าเป็นของชาวเปอร์เซียหรืออิหร่านที่ว่าด้วยเรื่องราชธรรม หรือธรรมะสาหรับนักปกครอง. ดู กุสุมา
รักษมณี, “นิทานราชธรรมเปอร์เซีย,” ศิลปวัฒนธรรม 25, 10 (สิงหาคม 2547): 112.
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อยุธยา มีเนื้อเรื่องกล่าวถึงพระเจ้ามามูน ทรงทราบว่าพระเจ้าหรมุก ทรงสร้างพระมณฑปที่มี 12
เหลี่ยมเพื่อบรรจุพระศพของพระเจ้าเนาวสว่านผู้เป็นพระราชบิดา ในพระมณฑปนั้นมีจารึกนิทานและ
คติธรรม พระเจ้ามามูนทรงต้องการศึกษาราชธรรมเหล่านี้จึงเสด็จไปยังพระมณฑปนั้นซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง
มะดะวินแล้วอ่านคติธรรมและนิทานต่าง ๆ ที่จารึกไว้ที่พระมณฑป แล้วทรงยึดหลักธรรมคาสอนใน
จารึกเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองจนได้รับการยกย่องว่าเป็นกษัต ริย์ผู้ทรงธรรม 10 ทั้ง นี้
สาระสาคัญของนิทานเรื่องนี้เน้นเรื่องลักษณะของนักปกครองที่ดี ดังความในพระราชปรารภของพระ
เจ้ามามูนว่า “...เปนบัญญัติแลนิทานทานองคลองธรรมไว้ในมณฑปนั้นทั้ง 12 เหลี่ยมสาหรับพระมหา
กระษัตริย์แลเสนาบดีจะได้ปรนนิบัติตาม ให้อาณาประชาราษฎรอยู่เย็นเปนศุข...”11
ทั้งนี้ผู้วิจัย มีข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับวรรณคดีคาสอนที่มุ่ง สอนพระมหากษัตริย์ดัง ที่
กล่าวมาข้างต้นว่าวรรณคดีทุกเรื่องมีการสมมติตัวละครหรือสถานการณ์ขึ้นมาให้เป็นผู้สอนราชธรรม
ต่าง ๆ ดังเช่นที่ท้าวทศรถในเรื่องรามเกียรติ์ และจารึกในพระมณฑปของพระเจ้าเนาวสว่านในนิทาน
สิบสองเหลี่ยมได้รับหน้าที่ให้ถ่ายทอดคาสอนดังกล่าว อีกทั้ง พระมหากษัตริย์ในเรื่องก็เป็นเพียงตัว
ละครที่ถูก สมมติขึ้นมาหรื อได้ เค้ามาจากเรื่ องจริง แล้ วปรั บเปลี่ยนตามจิ นตนาการของกวีเ ช่นกั น
ดัง เช่น พระราม และพระเจ้าเนาวสว่าน เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ วิจัยยัง เห็นว่าตัวละครเหล่านี้ล้วนมี
สถานภาพที่สูงกว่าพระมหากษัตริย์ในเรื่องทั้งมีสถานภาพเป็นพระราชบิดา รวมทั้งสถานภาพที่เป็น
บูรพกษัตริย์ทาให้มีความชอบธรรมที่จะให้คาสอนแก่พระมหากษัตริย์ในเรื่อง โดยคาสอนที่ปรากฏนั้น
สามารถเป็นแนวทางที่พระมหากษัตริย์สามารถนาไปใช้ในการบริหารบ้านเมืองได้ในแต่ละเรื่อง
ในหนังสือกราบบังคมทูลของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี แต่ยังมีบรรดาศักดิ์เป็น
พระมนตรีพจนกิจและพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ ร.ศ.113-118 นี้มีเนื้อความหลายตอนที่เจ้าพระยาพระ
เสด็จสุเรนทราธิบดีได้ถวายคาแนะนาเกี่ยวหลักการบริหารราชการต่ าง ๆ โดยจะเห็นอย่างชัดเจนใน
ตอนที่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ ที่ ส ยามต้ อ งเสี ย ดิ น แดนฝั่ ง ซ้ า ยแม่ น้ าโขงในวิ ก ฤตการณ์ ร.ศ.112 ท าให้
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสียพระราชหฤทัยเป็นอย่างมากจนไม่อาจกลั้นน้าพระ
เนตรไว้ได้ 12 ดังปรากฏในคาบอกเล่ า ความทรงจาของมหาเสวกเอกพระยาบุรุษรั ตนราชพัลลภ
(นพ ไกรฤกษ์) ที่เล่าให้บุตรชายฟังว่า

10

เรื่องเดียวกัน, 110.
สยาม ภัทรานุประวัติ, “นิทานสิบสองเหลี่ยม: วรรณกรรมภูมิปัญญาไทยในบริบทความสัมพันธ์
ไทย-อิหร่าน,” ใน 100 เอกสารสาคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลาดับที่ 9 (นิทานสิบสองเหลี่ยมและไตร
เพท), วินัย พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554), 59.
12
วุฒิชัย มูล ศิล ป์, วิกฤติการณ์ ร.ศ.112 ป้อ มพระจุลจอมเกล้ากับการรักษาเอกราชของชาติ
(กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก, 2548), 212.
11
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พ่อเองคราวนั้น ได้เห็นน้าพระเนตรของพระองค์ไหล ในขณะที่ทรงเสียพระราชหฤทัย
อย่างสุดซึ้ง แต่ในที่สุดพระองค์ก็ทรงหักพระทัยได้ ทรงรับสั่งเป็นเชิงปรารภว่า การเสียดินแดน
แต่เพียงเล็กน้อยตามชายพระราชอาณาจักรซึ่งเราเองก็ทานุบารุงรักษาให้เจริญเต็มที่ไม่ได้นั้น ก็
เปรียบเหมือนกับเสียปลายนิ้วของเราไป ยังไกลอยู่ รักษาหัวใจกับตัวไว้ให้ดีก็แล้วกัน...13

ด้ว ยความทุ ก ข์โ ทมนั ส ที่รุ ม เร้ า พระราชหฤทั ย ของพระบาทสมเด็จ พระจุ ลจอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัว ประกอบความเหนื่อยล้าจากการทรงประกอบพระราชกรณียกิจอย่างหนัก ทาให้พระองค์
ถึงกับทรงพระประชวร และทรงทอดอาลัยในพระชนม์ชีพ จนถึงกับไม่ปรารถนาจะดารงพระชนม์ชีพ
เสียแล้ว ดังปรากฏในพระราชหัตถเลขาที่พระองค์พระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
พระยาดารงราชานุภาพ ความว่า
๏ เจ็บนานหนักอกผู้
คิดใคร่ลาหาญหัก
ความเหนื่อยแห่งสูจัก
ตูจักสู่ภพเบื้อง
๏ เป็นฝีสามยอดแล้ว
ปวดเจ็บใครจักหมาย
ใช่เป็นแต่ส่วนกาย
ใครต่อเป็นจึ่งผู้
๏ ตะปูดอกใหญ่ตรึ้ง
จึงบอาจลีลา
เชิญผู้ที่เมตตา
ชักตะปูนี้ให้
.
.
.
๏ เจ็บนานนึกหน่ายนิตย์
ส่วนจิตต์บมีสบาย
๏ แม้หายก็พลันยาก
ตริแต่จะถูกรึง
๏ กลัวเป็นทวิราช
เสียเมืองจึงนินทา
13

บริรักษ์ ปวงเอย
ปลดเปลื้อง
พลันสร่าง
หน้านั้นพลันเขษม
ยังราย ส่านอ
เชื่อได้
เศียรกลัด กลุ้มแฮ
นั่นนั้นเห็นจริง
บาทา อยู่เฮย
คล่องได้
แก่สัตว์ ปวงแฮ
ส่งข้าอัญขยม

มะนะเรื่องบารุงกาย
ศิระกลุ้มอุราตรึง
จะลาบากฤทัยพึง
อุระรัดและอัตรา
บตริป้องอยุธยา
บละเว้นฤว่างวาย

ขจร สุขพานิช , ข้อมูลประวัติศาสตร์ : สมัยบางกอก (กรุง เทพฯ: ภาควิช าประวัติศ าสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2524), 252.
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๏ คิดใดจะเกี่ยงแก้
สบหน้ามนุษย์อาย

ก็บพบซึ่งเงื่อนสาย
จึงจะอุดแลเลยสูญ14

เมื่ อ เจ้ า พระยาพระเสด็ จ สุ เ รนทราธิ บ ดี ไ ด้ ท ราบ ข่ า วพระอาการประชวรของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่านก็ได้รีบทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือกราบบังคมทูลเพื่อให้
กาลังใจแด่พระองค์ ผู้ทรงเป็นหลักแห่งแผ่นดิน เพื่อพระองค์ จะได้ทรงคลายจากความทุกข์เทวษที่
รบกวนพระราชหฤทัย ดังความในหนังสือกราบบังคมทูลความว่า
...พระโรคเล็กน้อยยังมีร บกวนเบียดเบียนความสาราญอยู่เสมอ ทั้ง แว่ว ๆ ดูเหมือนว่า ใต้ฝ่า
ละอองธุลีพระบาททรงทอดพระหฤทัยเสียว่าพระโรคคงไม่หายเป็นปรกติ ด้วยพระกายเสื่อม
โทรมชราลง ไม่มีพระราชหฤทัยที่จะทรงยินดีต่อโลกนี้ ในทางพระราชดาริเช่นนี้ ข้าพระพุทธเจ้า
ต้องขอพระราชทานถวายบังคมทูลโดยตรงว่า ไม่เป็นที่ชอบพึงใจเลย เห็นด้วยเกล้าฯ ว่า ตรงกับ
สุภาษิตว่า “ตีตนก่อนไข้...ต้นเหตุเมื่อจะทรงพระประชวรคราวใหญ่นั้น จะได้เป็นด้วยพระชรา
หรือพระโรคภายในอันบังเกิดขึ้นตามเวลาตามคราวก็หาไม่ เห็นด้วยเกล้าฯ แท้ว่า ความทน
ทรมานพระกายจนชอกช้าเหลือเกิน ประกอบกับการใช้พระราชดาริในส่วนที่จัดราชการสาคัญ
ต่าง ๆ และในการพระราชวิตกต่าง ๆ ด้วยราชกิจภายนอกทั้งภายในมากมาย ทาให้พระกาย
ชอกช้าเกิดก่อพระโรคขึ้น ครั้นเมื่อหายพระประชวรคราวสาคัญนั้นแล้ว ก็ยังไม่วายพระราชธุระ
รุมรึงในพระหฤทัย หรือจะว่าเพิ่มเติมอยู่เสมอก็ว่าได้ เหตุนี้จึงทาให้พระโรคสิ้นสูญไปได้ดังที่แท้
จะเรียกได้ว่าพระโรคเกิดแต่ในพระราชหฤทัย มิใช่พระโรคอันเกิดด้วยพระชราและสมัยที่ควร
เป็น
(หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 74-75)

ข้อความข้างต้นเป็นการสอนให้เห็นถึงความเป็นไปของร่างกายมนุษย์ที่สัมพันธ์กับจิตใจ
อันเป็นปรัชญาชีวิตที่พุทธศาสนิกชนรับรู้ว่าจิตใจและร่างกายทางานสัมพันธ์กัน การที่จิตใจมีความ
เศร้าหมองอาจส่งผลให้ร่างกายเกิดโรคภัยไข้เจ็บดังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
ประสบอยู่ คาสอนนี้สะท้อนให้เห็นถึง ความใกล้ชิดระหว่างพระมหากษัตริย์กับขุนนาง โดยเฉพาะ
ขุนนางเช่นเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีที่สามารถถวายความคิดเห็นแด่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้อย่างตรงไปตรงมา ทั้งนี้เป็นผลมาจากภาพลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ในยุค
สมัยนี้ที่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ พระองค์ทรงมีสถานภาพเป็นมนุษย์มากขึ้น มี
อาการ และความรู้สึกเฉกเช่นมนุษย์ปุถุชนทั่วไป แต่อย่างไรก็ตามพระองค์ก็ยังเป็นมนุษย์ปุถุชนที่มี
14

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์ กรมพระยาดารงราชานุภาพ, พระกวีนิพนธ์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์บารุง นุกูลกิจ, 2519), 24-25.
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อ านาจน่ า เคารพย าเกรง เปี่ ย มไปด้ ว ยบารมี ข องความเป็ น ผู้ น ารั ฐ สมั ย ใหม่ ดั ง อุ ด มการณ์ ที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างขึ้นให้สอดรับกับการปฏิรูปการบริหารราชการ
แผ่นดิน นอกจากจะมีการสอนหรือให้ข้อเสนอแนะตรง ๆ แล้ว บางครั้งคาสอนนี้ก็ได้สอดแทรกเข้ากับ
การรายงานพระจริยาวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และพระเจ้าลูกเธอพระองค์ต่าง ๆ เฉกเช่นที่
ท่านได้รายงานถึง การอภิบาลว่าได้ปลูกฝัง ให้ สมเด็จพระเจ้ าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ มีความ
ปรองดองกับพระบรมวงศ์ผู้เป็นอนุชาพระองค์อื่น ๆ เพราะเห็นว่าความปรองดองก่อให้เกิดความ
สามัคคีก ลมเกลี ยวขึ้นในหมู่พระญาติวงศ์ จะช่ว ยให้พระมหากษั ตริย์หรื อนักปกครองมีผู้ ช่วยคอย
สอดส่องดูแลในราชกิจต่าง ๆ เปรียบเสมือนแขนขาที่ช่วยอานวยความสะดวกให้แก่ร่างกาย อันเป็น
ผลดีต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ดังตัวอย่าง
ในชั้นต้นเมื่อแรกสมเด็จ พระบรมโอรสาธิร าช กับพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ า
อาภากรเกียรติวงศ์ เสด็จออกไปถึง พวกข้าพระพุทธเจ้าได้ตั้งใจที่จะคอยระวังและคิดอ่านชักจูง
ความสามัคคี ให้บังเกิดเป็นไปในระหว่างทุก ๆ พระองค์ เพื่อประสงค์แห่งความดีต่าง ๆ ที่จะมี
แก่พระบรมราชวงศ์ ด้วยความสมัครสโมสรฉันใด ก็ย่อมทราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและรู้กัน
อยู่ในพวกที่รักเจ้าอยู่แล้ว ว่าอย่างตื้น ๆ ก็ “รักไว้ดีกว่าชัง” พยานแห่งความประสงค์เหล่านี้ ได้
กระทาปรากฏอยู่หลายคราว...แต่ธรรมดาความรักใคร่ความคุ้นเคยในระหว่างคนทั้งหลาย ย่อม
ไม่เท่าไม่เสมอกันได้เป็นปรกติ บางคนก็ชอบกันน้อย บ้างก็สนิทสนมกันได้มากเป็นธรรมดา แต่
ความที่ปรองดองกันเป็นปรกติ ไม่กระด้างกระเดื่องห่างเหิน หรือแตกร้าวกันไม่ปรากฏให้เป็นที่
หมองหมางกันได้ว่าชอบข้างนั้นมากรักข้างนี้น้อยแล้วก็...[...]...ไมตรีเป็นของสาคัญที่จะสาแดง
ให้เห็นได้ตลอดถึงการที่จะเป็นไปทุกสิ่งทุกอย่าง จนกระทั่งความดีและความร้ายที่จะบังเกิดมี
ถ้าพิจารณาและระวังตรวจตราอยู่เสมอแล้ว ก็ย่อมจะล่วงรู้ได้ก่อนการณ์ที่จะบังเกิดเป็นไปใน
ภายหน้า แม้จะลอดหูลอดตาไปก็น้อย...
(หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 20-22)

จากตัวอย่างทั้งหลายที่กล่าวมาแสดงให้เห็นถึงการทาหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและ
กอปรด้วยความซื่อสัตย์ เห็นแก่ประโยชน์ของพระบรมวงศ์และประเทศชาติของเจ้าพระยาพระเสด็จ
สุเรนทราธิบดี เพราะเมื่อได้รับมอบหมายให้ไปเป็นพระอภิบาลสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และพระเจ้า
ลู ก ยาเธอถึ ง ประเทศอั ง กฤษ มี ภ ารกิ จ ต้ อ งปฏิ บั ติ เ ป็ น จ านวนมาก แต่ ก็ ยั ง ค านึ ง ถึ ง ประโยชน์
ประเทศชาติ และองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่ไ ม่ว่างเว้นจึง ได้กราบบังคมทูล
รายงานเสนอแนะข้อคิดอันเป็นประโยชน์ เป็นการแบ่งเบาพระราชภาระของพระองค์ได้เป็นอย่างดี
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2. ข้าราชการ
ข้าราชการเป็นบุคคลกลุ่มหนึ่งของสังคมที่ทางานและคอยแบ่งเบาภาระให้แก่รัฐ หรือ
พระมหากษัตริย์ ดังที่ หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมชนั้นกล่าวว่า “...เมื่อประมุขแห่งรัฐไม่สามารถ
บริหารงานทั้งปวงด้วยตนเองได้ ก็จาต้องแบ่งภารกิจตามหน้าที่ต่าง ๆ มอบหมายให้แก่ผู้ช่วยทา ได้แก่
ข้าราชการในตาแหน่งต่าง ๆ ซึ่งพอจะเรียกได้ว่าเป็นแขนขาแห่งรัฐ...”15 ทั้งนี้ข้าราชการหมายถึงผู้ที่
ท างานให้ แ ก่ รั ฐ โดยข้ า ราชการระดั บ สู ง นั้ น จะเรี ย กว่ า “ขุ น นาง” คื อ ได้ รั บ พระราชทาน
ยศถาบรรดาศักดิ์ ราชทินนามและศักดินาตั้งแต่ 400 ขึ้นไป ในช่วงก่อนที่จะมีการปฏิรูปบ้านเมืองใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นขุนนางจัดเป็นชนชั้นสูงในสังคมสยาม ด้วยสังคม
สยามเป็นสังคมศักดินาโดยแท้ทาให้ผู้ที่เข้ารับราชการมักจะเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งสามัญชน
ที่มาจากครอบครัวชั้นสูงที่ได้ประกอบคุณงามความดี เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย มีความสามารถจน
เป็นที่ประจักษ์ และเมื่อขุนนางเหล่านี้มีบุตรก็มักจะนาเข้ามาถวายตัวเป็นมหาดเล็กรับใช้ใต้เบื้อ งพระ
ยุคลบาท ซึ่งการได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทนั้นก็มักทาให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการต่าง ๆ
รวมทั้งได้ทางานสนองพระบรมราชโองการ ถ้า สามารถทาหน้าที่ได้ถูกพระราชหฤทัยก็จะได้รับการ
แต่ ง ตั้ งให้มี ตาแหน่ง ยศถาบรรดาศั กดิ์ ต่า ง ๆ และอาจได้สื บทอดตาแหน่ง จากบิ ดาของตนเลยก็
เป็นได้16 ด้วยระบบการเข้ารับราชการเช่นนี้ทาให้การที่ชนชั้นในสังคมอื่น ๆ อาทิ ไพร่ และทาสจะมา
รับ ราชการนั้ น เป็ น ไปได้ ย าก เว้ น แต่ว่ า จะเป็ น ที่ ต้ องพระราชหฤทัย ของพระมหากษั ต ริ ย์ หรื อ มี
ความสามารถจนเป็นที่ปรากฏ จนอาจกล่าวได้ว่าการรับราชการนั้นถือเรื่องของชาติวุฒิเป็นอย่างมาก
ดังที่มีการกาหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการไว้ในกฎหมายตราสามดวงที่ถูกตราขึ้นในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ดังนี้
อนึ่งขนบทาเนียมผู้จะเปนพระหลวงขุนหมื่นผู้รักษาเมืองผู้รั้งกรมการย่อมมีความตาม
คุณ านุ รูป สมควร แลกอปรด้ว ยวุ ท ธิสี่ ป ระการ คือ ชาติวุ ท ธิ ไวยะวุ ทธิ คุ ณวุ ท ธิ ปัญ าวุ ท ธิ
ชาติวุทธินั้นกระกูลเปนอัคมหาเสนา ๆ บดีสืบ ๆ กันมา ไวยวุทธินั้นคืออายุศมควรตั้งแต่สามสิบ
เบดปีขึ้นไป คุณวุทธินั้นคือมีความรู้ฝ่ายทหารพลเรือนชานิชานาน ปัญาวุทธินั้นคือจาเริญด้วย
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ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช, “ปาฐกถากลางแจ้ง การปกครองสมัยสุโขทัย แสดงที่วัดศรีชุม จังหวัด
สุโขทัย วันที่ 31 มีนาคม 2503,” ใน สามนคร (กรุงเทพฯ: สยามรัฐ, 2526), 11.
16
กองจดหมายเหตุแห่ง ชาติ, การแต่งตั้งขุนนางในสมัยรัชกาลที่ 5 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,
2521), 9.

56
ปัญาฉลาดในที่จะตอบแทนแก้ไขอัตถะปฤษนาประเทษกรุงอื่นแลคิดอ่านให้ชอบด้วยโลกียราช
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ในกฎหมายตราสามดวงนั้นได้ระบุว่าผู้ที่จะเข้ารับราชการนั้นจะต้องมีชาติวุฒิคือเกิดใน
ตระกูลที่ดี เป็นอัครมหาเสนาบดีสืบต่อกันมา รวมทั้งต้องมีวัยวุฒิคือมีอายุ 31 ปีขึ้นไป มีคุณวุฒิคือมี
ความรู้ความชานาญในด้านการทหารและพลเรือน และมีปัญ ญาวุฒิคือมีปัญญารอบรู้ มีความฉลาด
ไหวพริบดี นอกจากนี้ ยังมีการระบุว่าผู้ที่จะรับราชการต้องประกอบด้วยอธิบดี 4 ประการ ได้แก่
ฉันทาธิบดี วิริยาธิบดี จิตาธิบดี และวิมังสาธิบดี ดังปรากฏในพระราชกาหนดเก่า จ.ศ.117 ว่า
อนึ่งผู้จะเปนพระหลวงขุนหมื่นย่อมประกอปด้วยอะธิบดีสี่ประการ คือฉันทาธิบดี คือ
วิริยาธิบดี คือจิตาธิบดี คือวิมังสาธิบดี ฉันทาธิบดีนั้นคือล้น เกล้าล้นกระหม่อมต้องพระราชประสงค์สิ่งใด ผู้นั้นนาซึ่งสิ่งนั้นมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย วิริยาธิบดีนั้นคือกอปรด้วยความ
เพียรในราชการมิได้ขาด จิตาธิบดีนั้นคือมีน้าใจกล้าแขงในการณะรงค์สงคราม วิมังสาธิบดีนั้น
คือฉลาดในที่พิภากษาความแลอุบายในราชการต่าง ๆ ถ้าผู้ใดมิประกอปรด้วยวุทธิสี่ประการแล
อธิบดีสี่ประการแต่ประการใดประการหนึ่ง ไซ้ ถึง คุณานุรูปสมควรก็ดี อย่าให้ส มุหกลาโหม
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สมุหะนายกจัตุสดมกราบทูลพระกรุณาตั้งแต่งผู้นั้นเปนพระหลวงขุนหมื่นเปนอันขาดทีเดียว

จากข้อความข้างต้นจะเห็นว่าผู้ที่รับราชการนั้นจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่ อสนองพระราชประสงค์ของพระมหากษัตริย์อย่างสุดความสามารถ อีกทั้งยังต้องทาหน้าที่ด้วยความเพียรไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรคต่าง ๆ ต้องมีใจที่กล้าหาญ ไม่เกรงกลัวต่อราชศัตรู และต้องมีความรอบรู้ สามารถตัดสินคดี
ความต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเที่ยงธรรม ซึ่งคุณสมบัติที่ระบุไว้ในทั้งกฎหมายตราสามดวงและพระ
ราชกาหนดเก่านั้นถือได้ว่าเป็นตัวหล่อหลอมรูปแบบการปฏิบัติหน้าที่ และอุดมการณ์ของข้าราชการ
ไทยมาเป็นเวลาช้านาน
การที่ขุนนางหรือข้าราชการได้ทางานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท ทาให้มีทั้งยศศักดิ์ และ
ตาแหน่งที่นามาซึ่งอานาจอย่างล้นพ้น เพราะได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้มีอานาจในการ
ปกครองชนชั้นล่าง ได้แก่ ไพร่และทาสอีกทอดหนึ่ง ทาให้อาชีพนี้มีเกียรติสูง ส่ง กว่าอาชีพอื่น เช่น
อาชีพพ่อค้าหรือกรรมกร19 แต่สถานภาพของขุนนางได้เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการปฏิรูปบ้านเมือง ซึ่งมี
17

กฎหมายตรา 3 ดวง เล่ม 3 ฉบับพิมพ์มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง (กรุงเทพฯ:
สถาบันปรีดี พนมยงค์, 2548), 140-141.
18
เรื่องเดียวกัน, 141.
19
ไพฑูร ย์ เครือแก้ว, ลักษณะสังคมไทย, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เลี่ยงเซียงจงเจริญ,
2513), 150.
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การดึงอานาจการปกครองเข้าสู่ส่วนกลาง อานาจของขุนนางถูกลิดรอนลง โดยเฉพาะสิทธิการผูกขาด
โดยสายเลือด การสั่งสมอิทธิพลในท้องถิ่นมีน้อยลง ขุนนางต้องเป็นที่พึ่งของราษฎรมากขึ้น 20 อย่างไร
ก็ตามอาชีพรับราชการก็ยังเป็นอาชีพที่มีเกียรติ อีกทั้งเมื่อได้มีการนาระบบโรงเรียนตามแบบตะวันตก
เข้ามาใช้ในประเทศสยามเพื่อผลิตบุคลากรเข้ารับราชการ อันเป็นการลดอานาจของขุนนางที่มีอานาจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งขุนนางตระกูลบุนนาค อาชีพรับราชการก็ได้รับความนิยมมากขึ้น ราษฎรธรรมดา
สามั ญ มี โ อกาสได้ รั บ ราชการมากขึ้ น และสามารถยกสถานะเป็ นขุ น นางได้ โ ดยใช้ ก ารศึ ก ษาเป็ น
เครื่องมือในการช่วยยกสถานะ
ดังที่กล่าวมาข้างต้นว่าข้าราชการนั้นต้องทางานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท รวมทั้งต้อง
ทาหน้าที่เพื่อราษฎร ฉะนั้นจึงได้เกิดวรรณคดีที่มีเนื้อหามุ่งสอนจริยธรรมของข้าราชการออกมาเป็น
จานวนมากเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติตนของข้าราชการ อาทิ โคลงพาลีสอนน้อง โคลงราชสวัสดิ์ โคลงราชานุวัตร ตาราพิไชยเสนา เป็นต้น แต่ละเรื่องล้วนกล่าวถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของขุนนางและข้าราชการ โดยถือความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์เป็นสาคัญ
รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติเป็นคนที่มีความฉลาด มีความรู้ความสามารถในการทาหน้าที่ต่างพระเนตรพระ
กรรณได้ ประพฤติ ตนอยู่ ในศีลธรรมอัน ดีเ พื่อ เป็ นการรัก ษาพระเกีย รติ ยศและผลประโยชน์ ของ
ส่วนรวม
ในช่วงชีวิตบั้นปลายของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ท่านได้ดารงตาแหน่ง เป็น
เสนาบดีกระทรวงธรรมการ ตลอดระยะเวลาของการรับราชการเป็นระยะเวลาหลายสิบปีในหน้าที่
ต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศนั้น ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยใจที่ซื่อสัตย์และ
จงรักภักดี และทาให้ท่านมีประสบการณ์ที่ค่อนข้างกว้างไกลและหลากหลายกว่าขุนนางหลาย ๆ คนที่
อยู่ร่วมสมัยเดียวกับท่าน อีกทั้งท่านเป็นผู้ที่มีความเป็นครูโดยแท้ จึงได้มอบความปรารถนาดีแก่เหล่า
ข้าราชการ ดังปรากฏในเรื่องเตือนเพื่อน ซึ่ง มีเนื้อหามุ่ง ที่จะสั่ง สอนข้าราชการใหม่ที่กาลัง จะเข้ า
ทางานให้รู้จักประพฤติตนให้เหมาะสม ท่านเลือกที่จะใช้คาว่า “เพื่อน” เพื่อสื่อถึงข้าราชการที่ท่าน
ปรารถนาที่ จ ะสอน สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความมี จิ ต วิ ท ยาในการสื่ อ สารของเจ้ า พระยาพระเสด็ จ
สุเรนทราธิบดีที่แสดงถึงความปรารถนาดีอย่างผู้เป็นมิตรพึงหยิบยื่นให้แก่กัน ฉะนั้นผู้ที่อ่านก็จะเกิด
ความรู้สึกไม่เหมือนถูกบังคับกะเกณฑ์ ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ท่านต้องการไว้ โดยในเรื่องนี้เน้นย้า
ในเรื่องการสร้างหลักฐานในชีวิตให้มั่นคง กล่าวคือให้รู้จักประหยัดอดออม ควรมีบ้านของตนเอง และ
เลือกคู่ครองที่เหมาะสม เป็นที่เชิดหน้าชูตา เพื่อยกระดับชีวิตของข้าราชการดีขึ้น อันเป็นการรักษา
พระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์ทางหนึ่งด้วย ดังตัวอย่าง
20

ทรงวิทย์ แก้วศรี และปรีชา วิชัยดิษฐ์, “สถานภาพของข้าราชการ,” ใน 200 ปี มหาจักรีบรม
ราชวงศ์และวิวัฒนาการของระบบข้าราชการพลเรือ น, ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ:
สานักงาน ก.พ., 2526) 124.
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...ข้าพเจ้าขอชี้แจงรวบรวมความประสงค์ในถ้อยคาที่ตักเตือนนี้ให้เข้าใจว่าผู้ที่ทาราชการโดย
ตั้งใจจะเป็นข้าราชการ ไม่ใช่ประสงค์เปนแต่คนรับจ้างเช่นนั้นแล้ว นอกจากความรู้วิชาสามารถ
และความเพียรพยายามความสุจริตจงรักภักดีซึ่งเปนเงาตามตัวอันทราบกันอยู่ แล้ว...ขอให้ท่าน
ทั้งหลายพึงเข้าใจว่า ความดารงตนคือตั้งตนให้เปนหลักฐานมั่นคงนั้นเปนข้อสาคัญยิ่งอยู่ส่วน
หนึ่ง เหมือนกัน...เหตุฉนั้นจึง ควรพิเคราะห์ใคร่ค รวญคิดอ่านขุ ดรากวางหลักให้เปนปึกแผ่น
แน่นหนาเสียก่อนตามมูลเหตุ 3 ประการดังกล่าวแล้ว ก็จะทาให้ร่างโครงและทรวดทรงแน่น
หนาถาวรสืบไป คือให้รู้อดออมถนอมทรัพย์ระวังทุนรอนให้งอกงามโดยรู้ประหยัดตัดความหมด
เปลืองให้น้อยเพียงเท่าที่จาเปน...จัดหาเคหะสถานบ้านเรือนตั้งหลักถานให้เปนของตนอย่าให้
เปนคนหลักลอย...มีคู่ครองให้เปนหลักถานอัน ควรแก่การปกครองรักษาทรัพย์สมบัติและคุณ
ความดีให้เปนศิริราศรีแก่บ้านเรือนและเปนที่เชิดหน้าชูตา...
(เตือนเพื่อน หน้า 35)

นอกจากเรื่องฐานะความเป็นอยู่ รวมทั้งการประพฤติตนให้เหมาะสมจะเป็นสิ่งที่สาคัญ
ของการรับราชการแล้ว เรื่องสุขอนามัยก็เป็นเรื่องสาคัญมากเช่นกัน เพราะการรักษาสุขภาพร่างกาย
ให้สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนั้นเป็นหนทางสู่การพัฒนาประเทศได้เช่นกัน เมื่อคนมี
สุขภาพที่ดีก็ยังมีแรงมีกาลังที่จะทางาน พร้อมต่อสู้กับอุปสรรคต่าง ๆ สามารถใช้ความรู้ความสามารถ
ได้อย่างเต็มที่ ดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “อโรคยา ปรมาลาภา” หมายถึง ความไม่มีโรค เป็นลาภ
อย่างยิ่ง เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้กล่าวไว้ในเรื่องช่วยเพื่อน ที่มีเนื้อหาเป็นข้อคิดเตือนใจ
เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพร่างกาย ดังข้อความบางส่วนจากเรื่องที่ท่านกล่าวถึงเหตุผลในการแต่งเรื่อง
นี้ว่า “ ...การที่ข้าพเจ้าได้นาเรื่องนี้มากล่าว ก็เพื่อประโยชน์ในการแนะนาตักเตือนให้ความเห็นและ
ชี้ช่องทาง เปนการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในการปฏิบัติรักษาตัวเยียวยาบาบัดโรคภัย ให้ชีวิตยืนยาว...
(ช่วยเพื่อน หน้า 72) นอกจากนี้ท่านยัง กล่าวให้เห็นถึง คุณของการแพทย์แบบตะวั นตกที่มีความ
ทันสมัยและให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตมากกว่าการแพทย์แผนไทย โดยแนะนาให้รู้จักโรงเรียนแพทยา
ลัย รวมทั้งหลักสูตรแพทยศาสตร์เพื่อสร้างมั่นใจให้แก่ผู้ที่จะรักษาด้วยการแพทย์แบบตะวันตกว่า
ได้ผลที่ดีกว่า รวมทั้งเป็นการโฆษณาชักชวนให้เห็นถึงความสาคัญของวิชาชีพแพทย์ด้วย
3. นักเรียน
นับตั้งแต่การเสด็จประพาสทวีปยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อ
พ.ศ.2440 เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้ง ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการศึกษา
เพราะทรงเล็งเห็นสิ่งที่ทาให้ชาติตะวันตกมีอานาจและความเจริญรุ่งเรืองมากกว่าคนไทยมาจากวิชา
ความรู้ ดังนั้นในระหว่างที่เสด็จประพาสครั้งนี้พระองค์จึงได้เสด็จไปสถานศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งหอสมุด
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และพิพิธภัณฑ์อันเป็นแหล่งความรู้ 21 นอกจากนี้ยังรับสั่ง ให้อัครราชทูต สยามในทวีปยุโรปไปศึ กษา
รูปแบบการจัดการศึกษา เพื่อ นามาใช้เป็นแบบอย่างสาหรับการจัดการศึกษาในประเทศสยามให้ดี
ยิ่งขึ้น ในการนี้เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี หรือพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ในขณะนั้นดารงตาแหน่ง
เป็ นอั ครราชทู ตประจากรุง ลอนดอน ประเทศอั ง กฤษได้ถ วายรายงานที่ เ ป็น ความเห็ นในการจั ด
การศึกษาของนักเรียนสยามในประเทศอังกฤษ ท่านได้แสดงความเห็นว่าการที่นักเรียนสยามที่ส่งไป
เรียนที่ประเทศอังกฤษแล้วไม่ค่อยประสบผลสาเร็จนั้นมีสาเหตุมาจากเรียนได้ไม่ดี ไม่รวดเร็ว อีกทั้งยัง
เรี ย นวิ ช าที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ บ้ า นเมื อ งมากนั ก ความเห็ น นี้ ท าให้ เ กิ ด ความคิ ด ที่ ค วรจะจั ด
การศึกษาในประเทศให้ดีเสียก่อน
นอกจากนี้ ผลจากความเห็ น ที่ พ ระยาวิ สุ ท ธสุ ริ ย ศั ก ดิ์ ส่ ง เข้ า มาทู ล เกล้ า ฯ ถวาย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังก่อให้เกิดการผลิตตาราเรียนขึ้นใช้เป็นจานวนมากซึ่งมี
ทั้ง การแปลจากต าราภาษาอั ง กฤษ และเรี ย บเรี ย งโดยคนไทยเอง ต าราเรี ย นหรื อ ที่ เ รี ย กกั น ว่ า
“แบบเรียนหลวง” นี้ส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนภาษาไทย คณิตศาสตร์ พระพุทธศาสนา
ประวัติศาสตร์สยาม ภูมิศาสตร์ประเทศสยาม เป็นต้น22 ด้วยภาระหน้าที่ของเจ้าพระยาพระเสด็จ
สุเรนทราธิบดีที่เกี่ยวข้องกับวงการการศึกษาทาให้ท่านมีส่วนร่วมในการจัดทาตาราเรียนด้วยเช่นกัน
ซึ่ง ตาราเรียนของท่านนั้นมีทั้งส่วนที่ให้ความรู้ต่าง ๆ อาทิเรื่องพลเมืองดี เป็นหนัง สือสอนอ่านชั้น
ประโยคมูลศึกษา แต่งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2455 ทั้งนี้ในการแต่งครั้งแรกนั้นไม่ได้แบ่งเป็นตอน ต่อมาได้แยก
พิมพ์เป็น 3 เล่ม ได้แก่ พลเมืองดีตอนต้น (บทที่ 1-7) พลเมืองดีตอนกลาง (บทที่ 8-16) และพลเมือง
ดีตอนปลาย (บทที่ 17-29) เพื่อสะดวกต่อการศึกษายิ่งขึ้น โดยได้ปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมแก่กาล
สมัยขึ้น โดยเนื้อเรื่องนั้นมุ่งเน้นให้เยาวชนที่ได้อ่านนั้นมีความรู้ในด้านต่าง ๆ อันเป็นพื้นฐานสาหรับไป
ศึกษาในชั้น ที่สูงขึ้น ผ่า นบทสนทนาของตัวละครสาคัญ 2 ตัว คือ นายเมือง และนายมั่ น ทั้ง เรื่อ ง
การเมืองการปกครอง ประวัติศาสตร์ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองที่ดี
เรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งศาสตร์จากประเทศตะวันตก เช่น วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
เป็นต้น ทั้งนี้เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้กล่าวสรุปส่งท้ายไว้ว่าหลังจากที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้
จะได้เห็นถึงชีวิตของนายเมืองที่ประสบความสาเร็จในชีวิตอันเนื่อ งมาจากความตั้ง ใจ ความเพียร
พยายาม ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และความรักดีของนายเมือง รวมทั้งการเลือกคบเพื่อนที่ดี และมีครอบครัว
ที่ค อยสนั บ สนุ น ในทางที่ ดี เพื่ อ ให้ นั ก เรีย นได้ น าไปเป็ น แบบอย่ า งในการด าเนิ น ชี วิ ต ดั ง ความที่
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีกล่าวไว้ในตอนท้ายเรื่องว่า
21

วุฒิชัย มูล ศิล ป์, สมเด็จพระปิยมหาราชกับการปฏิรูปการศึกษา, พิม พ์ค รั้ง ที่ 4 (กรุง เทพฯ:
พิมพ์คา, 2554), 209.
22
เรื่องเดียวกัน, 344.
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...คนที่มีส ติปัญญารู้ผิดชอบชั่วดีทั้ง รักดีและประพฤติความดีด้วยนั้น ถึงแม้จ ะตกทุกข์ได้ยาก
อับจนข้นแค้นสักปานใด ก็ย่อมจะได้ดีโ ดยไม่ต้องสงสัย เมื่อรู้จักความดีรักดีและทาดีอยู่แล้ว
ทรัพย์สมบัติเงินทองก็ย่อมจะมาถึง ได้เอง เช่นกับนายเมืองซึ่งได้รับความทุกข์ล าบากยากจน
เหลือแต่ตัวก็กลับได้ดีถึงเพียงนี้ คนเช่นนี้ ควรที่เด็กทั้งหลายจะถือเอาเป็นแบบแผนพากเพียร
พยายามทาความดีให้เหมือนกับตัวอย่างเช่นนี้บ้าง จะได้ลาภยศความสรรเสริญและความศุขดัง
กิตติศัพท์ของนายเมือง ตามเรื่องที่ได้อ่านมานี้
(พลเมืองดี หน้า 156)

นอกจากนี้ ด้วยความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงเกรงว่า
เด็กที่เรียนในโรงเรียนจะไม่ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา รวมทั้งละเลยศีลธรรมจรรยา ทรงเห็น
ว่า “...คนที่ไม่มีธรรมเปนเครื่องดาเนิ น ตามคงจะหันไปหาทางทุจริตโดยมาก ถ้ารู้น้อยก็โกงไม่ใคร่
คล่อง ฤๅโกงไม่สนิท ถ้ารู้มากก็โกงคล่องขึ้นแลโกงพิสดารมากขึ้น การที่หัด ให้รู้อ่านอักขรวิธีไม่เปน
เครื่องฝึกหัดให้คนดีแลคนชั่วเปนแต่ได้วิธีสาหรับจะเรียนความดีความชั่วได้คล่องขึ้น...”23 ทาให้เกิด
การเรียนการสอนและตาราเรียนที่เกี่ยวกับหลักจริยธรรมหลายเล่ม ได้แก่ สมบัติของผู้ดี และจรรยา
แพทย์ ของเจ้า พระยาพระเสด็จสุ เรนทราธิ บดี รวมทั้ง ต าราเรียนจริย ธรรมในยุ คต่อ มาอย่างเรื่อ ง
ธรรมจริยา 6 เล่มของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เป็นต้น
นอกจากตาราเรียนที่เป็นการสอนความรู้และจริยธรรมสาหรับนักเรียนชั้นประโยคมูล
ศึกษาหรือขั้นพื้นฐานแล้ว เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดียังได้แต่ง ตาราเรียนสาหรับนักเรียนที่
ศึกษาในชั้นสูงขึ้น ดังเช่นในเรื่องสมบัติของผู้ดีที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้ แต่งขึ้นเพื่อเป็น
แบบเรียนคติธรรมโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการ โดยท่านแบ่ง ออกเป็น 10 ภาค แต่ละภาคจะกล่าวถึง
คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความเป็นผู้ดีเป็นข้อ ๆ ซึ่งครอบคลุมการกระทาทั้ง 3 ส่วนคือส่วนกายกรรม
(การกระทาทางกาย) ส่วนวจีกรรม (การกระทาทางวาจา หรือคาพูด) และส่วนมโนกรรม (การกระทา
ทางใจ หรือทางความคิด) รวมทั้งสิ้น 136 ข้อ 24 จนอาจกล่าวได้ว่าความเป็นผู้ดีนั้นจะต้องเป็นคนที่มี
ความประพฤติ ดีทั้ ง ทางด้ า นกาย วาจา และใจ ดั ง ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้า อยู่ หั ว มี
พระบรมราชาธิบ ายว่ า “ผู้ ดี ไม่ ไ ด้ห มายถึ ง คนมี ท รัพ ย์ ไม่ ไ ด้ห มายถึ ง คนมี สกุ ล แต่ ห มายถึง คนที่
ประพฤติดีทั้งกาย วาจา และที่สาคัญคือใจ ขอทานเขาก็เป็นผู้ดีได้...” ในเนื้อหาคาสอนทั้ง 10 ภาคนี้
ได้แก่ การประพฤติตนด้วยกริยามารยาทที่สุภาพเรียบร้อย มีระเบียบแบบแผนในการดาเนินชีวิต มี
23

พระราชดารัส ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแถลงพระบรมราชาธิบาย
แก้ไ ขการปกครองแผ่นดิน และพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวทรงมีไ ปมากับ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง, 2540), 22.
24
ต่อมาได้มีการเรียบเรียงใหม่ มีการเพิ่มเติมปรับแก้ข้อย่อยต่าง ๆ ทาให้มีจานวนมากขึ้น
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สัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ มีความสง่าผ่าเผย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ อย่างไม่
บกพร่อง มีจิตใจที่ดี และมีความยุติธรรม
อย่างไรก็ตาม งานเขียนร้อยแก้วบางเรื่องก็ไม่ใช่แต่งขึ้นเพื่อเป็นแบบเรียนแต่เพียงเท่านั้น
บางครั้งท่านก็นาบันทึกคาสั่งสอนมาจัดพิมพ์เพื่อประโยชน์ของบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ เช่นลูกเสือ ดัง
เรื่องคาสั่งสอนของพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ กรรมการกลางจัดการลูกเสือซึ่งได้กล่าวแก่ลูกเสือกองหนุน
ในการแจกเหรียญลูกเสือกองหนุน อันแสดงให้เห็นบทบาทหน้าที่ อีกประการหนึ่งของเจ้าพระยาพระ
เสด็จสุเรนทราธิบดีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการเสือป่า ซึ่งสอดคล้องกับพระราชกรณียกิจสาหรับอันดับ
แรกของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพระองค์ขึ้นครองราชย์ โดยการก่อตั้งกิจการเสือ
ป่านี้เกิดจากการที่พระองค์ ทรงเล็ง เห็นถึงภัยของลัทธิจักรวรรดินิยมตะวั นตกที่เข้ามามีอิทธิพลใน
ประเทศสยาม อีกทั้งพระองค์ยังได้ทรงกาหนดอุดมการณ์ประเทศขึ้น โดยกาหนดให้มี 3 สถาบันหลัก
คือ “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” เป็นนโยบายของรัฐบาล เครื่องมือที่สาคัญยิ่งที่พระองค์ทรงใช้ใน
การปลูกฝังความสานึกของราษฎรต่อ 3 สถาบันนี้ก็คือ “กิจการเสือป่าและลูกเสือ” จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกองพลสมัครขึ้นกองพลหนึ่ง ให้ชื่อว่า “กองเสือป่า” ดัง ที่พระองค์ไ ด้ทรงแสดง
เจตนารมณ์ในการก่อตั้งกิจการเสือป่าไว้ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช ความว่า
การใด ๆ ที่เราได้เริ่มจัดขึ้นแล้ว และซึ่งจะได้จัดขึ้นอีกต่อไปก็ล้วนทาไปด้ วยความมุ่ง
หมายที่จะให้เปนประโยชน์ นาความเจริญมาสู่ ชาติ อย่างน้อยก็เพียงไม่ให้ต้อ งอายเพื่อนบ้าน
เช่นการที่ตั้งกองเสือป่าขึ้นก็ด้วยความมุ่งหมายจะให้คนไทยทั่วกันรู้สึกว่า ความจงรักภักดีต่อผู้
ดารงรัฐสีมาอาณาจักร์โดยต้องตามนิติธรรมประเพณีประการ 1 ความรักชาติบ้านเมืองและ
นับถือพระศาสนาประการ 1 ความสามัคคีในคณะและไม่ทาลายซึ่งกันและกันประการ 1 ทั้ง 3
25
ประการนี้เปนมูลรากแห่งความมั่นคง จะทาให้ชาติเราดารงเปนไทยได้สมนาม

ทั้งนี้ เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเสือป่ารุ่นแรก โดยมีเลข
ประจาตัว 34 (จากผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 122 คน) และมียศเป็นนายกองตรี สัง กัดเหล่าราบหลวงรักษา
พระองค์ ในกองเสื อป่ าหลวงรั กษาพระองค์ 26 อีก ทั้ง ได้ รับ พระราชทานธงประจาตัว สาหรั บเป็ น
เครื่องหมายประจาตัวชั้นนายเสือป่า เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2454 ณ สโมสรเสือป่า โดยพื้นธง

25

เสทื้อน ศุภโสภณ, พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และประวัติลูกเสือ
ไทย (พระนคร: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2504), 30-31.
26
ประพัฒน์ ตรีณรงค์, ชีวิตและงานของเจ้าพระยาพระเสด็จฯ (พระนคร : อุดมศึกษา, 2504),
354.
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เป็นสีหงสบาท (สีแดงปนเหลือง หรือสีแสด) กลางธงเป็นรูปเทวดายืนเชิญ พานมาลา 27 เห็นได้ว่า
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้นมีบทบาทในกิจการเสือป่ามาตั้งแต่เริ่มแรก และได้มีส่วนร่วม
เรื่อยมาจนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจการใหญ่และอุปนายกของสภากรรมการกลางลูกเสือใน พ.ศ.
2457 แทนสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภ าพที่ทรงประชวรหนั กและทรง
ลาออกจากตาแหน่งไป28
ในเนื้อหาคาสอนที่ปรากฏในเรื่องคาสั่งสอนของพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ กรรมการกลาง
จัดการลูกเสือซึ่งได้กล่าวแก่ลูกเสือกองหนุนในการแจกเหรียญลูกเสือกองหนุน นั้นท่านมุ่งหวังที่จะให้
คาสอนนี้เป็น “เครื่องอุดหนุนใจให้ชุ่มชื้น บังเกิดความกล้าหาญและอดเหนียว...และเปนเครื่องบังคับ
ให้หักห้ามละเว้นในทางที่จะประพฤติชั่ว เปนการฝึกหัดให้เด็กรู้จักบังคับใจตนเอง” รวมทั้งให้ลูกเสือ
ทุก คน “ตั้ ง หน้ ารั ก ษาและประพฤติ ค วามดี ต่ อ ๆ ไปอี ก ” (ค าสั่ ง สอนลู ก เสื อ ฯ หน้ า ค านา) ทั้ ง นี้
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเชื่อว่าการฝึกหัดลูกเสือนี้เป็นหนทางหนึ่งของการสร้างพลเมืองที่ดี
ให้แก่สังคม จึงได้นาคาสอนนี้มาจัดพิมพ์เพื่อแจกจ่ายไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ด้วยมุ่งหมายที่จะตักเตือน
และฝึกหัดนักเรียนและลูกเสือให้รู้จักประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามทานองคลองธรรม
4. ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์และนักการทูต
เมื่อราษฎรได้รั บโอกาสให้ ศึกษาเล่า เรีย นตามแบบตะวัน ตกมากขึ้น ส่ง ผลให้ร าษฎร
สามัญมีความรู้ความสามารถที่จะเข้าไปทางานในหน่วยงานหรือสาขาต่าง ๆ ได้ อย่างเช่นวิชาชีพ
แพทย์ที่มิได้จากัดอยู่เพียงเฉพาะขุนนางในราชสานักอีกต่อไป ทั้ง นี้ตัวอย่างที่เห็นอย่างชัดเจนว่ า
ราษฎรสามัญสามารถเป็นแพทย์ได้ก็คือการที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีสร้างตัวละครอย่าง
นายเมืองในเรื่องพลเมืองดีที่เป็นลูกกาพร้ามาจากชนบทแสนกันดาร แต่เมื่อนายเมืองได้รับการอบรม
สั่งสอนให้มีวิชาความรู้ก็สามารถเข้าศึกษาเป็นนักเรียนแพทย์ และเลือกที่จะประกอบวิชาชีพ แพทย์
เพราะเห็นว่า “ไม่เห็นว่าวิชาใดจะเป็นวิชาที่อาจช่วยตัวได้ดีและยึดถือเอาเป็นที่พึ่งได้ยืดยาวตลอดชีวิต
ยิ่งกว่าวิชาแพทย์...” (จรรยาแพทย์หน้า 149) และด้วยความพากเพียรพยายาม มีจิตใจที่ดีมีเมตตา
ของนายเมื องทาให้เ ขาเป็น แพทย์ ที่ ดี และเป็น ที่ย กย่อ งของคนในสัง คม เหตุ ที่ท่า นให้นายเมือ ง
ประกอบวิชาชีพแพทย์นั้นเนื่องมาจากการที่ท่านได้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับวงการแพทย์ดังที่กล่าว
มาแล้วในบทที่ 2 ทาให้ท่านเล็งเห็นความสาคัญของวิชาชีพนี้ และตระหนักว่าผู้เป็นแพทย์จะมีเพียง
วิชาความรู้อย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องมีคุณธรรมด้วย ปัจจัยนี้เองที่ทาให้ท่านมีบทบาทสาคัญ ต่อการจัด
27

จมื่นดรุณารักษ์ (แจ่ม สุนทรเวช), เสือป่าและลูกเสือในประวัติศาสตร์รัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตอน 1 (พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา, 2511), 147.
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เรื่องเดียวกัน, 49.
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การศึกษาให้แก่โรงเรียนราชแพทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นผู้สอนศีลธรรมจรรยาให้แก่นักเรี ยน
แพทย์ในขณะที่ท่านยังมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ โดยเนื้อหาคาสอนของท่านนั้นมีสาระ
เกี่ยวกับความสาคัญของธรรมะและธรรมะเบื้องต้น ธรรมะเฉพาะสาหรับผู้ที่เป็นแพทย์ และธรรมะ
ทั่วไป ซึ่ งคาสอนเหล่านี้ ท่านได้ นามาจากแนวคิ ดทางพระพุท ธศาสนาเป็ นสาคัญ ต่ อมาได้ มี การ
รวบรวมคาสอนเหล่านี้มาตีพิมพ์เป็นหนังสือดังที่ท่านได้กล่าวไว้ในคานาของเรื่องนี้ว่า
เล็กเชอร์เรื่องนี้ แต่เดิมข้าพเจ้าก็ไม่ได้คิดถึงการที่จะพิมพ์ แต่ในการที่รับหน้าที่ไป
เล็กเชอร์ ต้องกะหัวข้อและค้นคว้าข้อความไปอธิบาย เมื่อทาไป ๆ จึงเกิดความรู้สึกว่า ตัวออก
แรงมาก คิดเสียดายว่าที่ได้อธิบายด้วยปากครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ควรจะให้ศูนย์เสียในครั้งเดียว...จึง
ได้เรียบเรียงลงเป็นหนังสือครั้นมีผู้ได้อ่านหลายคนก็พากันร้องขอให้พิมพ์ขึ้น...
(จรรยาแพทย์ หน้า คานา)

หนังสือเรื่องจรรยาแพทย์นี้ได้นามาเรียบเรียงตีพิมพ์เป็นหนังสือครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2452
และได้มีการนาไปใช้เป็นแบบเรียนในโรงเรียนแพทยาลัยอยู่ช่วงหนึ่ง และได้นาไปเป็นหนัง สืออ่าน
ประกอบสอนจรรยาในโรงเรียนสามัญ29 การที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
ชั้นสูงของราชแพทยาลัยได้เอาใจใส่กับสถานศึกษาแห่งนี้ ทั้งจัดหาครูอาจารย์มาเพิ่ม จัดให้มีการสอบ
คัดเลือก รวมทั้งการไปบรรยายจริยธรรม และเรียบเรียงบันทึกคาสอนนี้เป็นตาราแบบเรียนสาหรับ
นักศึกษาแพทย์นั้นสะท้อนว่าท่านเป็นผู้ที่เห็นความสาคัญ ของวิชาชีพแพทย์เป็นอย่างมาก ดัง ที่ไ ด้
กล่าวไว้ในเรื่องจรรยาแพทย์ว่า
นักเรียนทั้งหลายจงรู้สึกเถิดว่าวิชาแพทย์ที่เรียนอยู่นี้เป็นวิชาสาคัญอันมีราคาคุณมิใช่
น้อย เป็นสิ่งจ าเป็นของบ้านเมืองยิ่ง กว่าวิชาอื่น ๆ ตั้งแต่โ บราณสืบมาก็นับถือว่าผู้เป็นครูบา
อาจารย์ ผู้เป็นแพทย์ และขุนศาลตุลาการย่อมเป็นผู้ทรงความรู้วิชาสูงและเป็นที่เคารพนับถือ
แห่งคนทั้งปวง เป็นจาพวกที่ให้ความดีความสุขและช่วยทุกชีวิตของคนทั้งหลาย เป็นวิชาที่เป็น
คุณประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปเป็นอันมาก เมื่อรู้เช่นนี้ นักเรียนทั้งหลายเหล่านี้ควรจะรู้สึกอิ่ม
ใจว่าตนได้เลือกการศึกษาเล่าเรียนถูกที่สาคัญ และทุนรอนที่ได้พยายามเล่าเรียนมาก็เป็นของมี
ราคามาก จงมีความทะยานใจที่จะให้ตนเป็นผู้รอบรู้ และชานาญในวิชาแพทย์นี้ให้เป็นผู้รู้จริง
ชานาญจริง และตั้งตัวได้ดีด้วยวิชาแพทย์นี้จงได้
(จรรยาแพทย์ หน้า 45)

29

อวย เกตุสิง ห์, “เจ้าพระยาพระเสด็จฯ กับโรงเรียนแพทย์, ” วารสารจันทรเกษม ฉบับพิเศษ
(มีนาคม-เมษายน 2510): 50-51.
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ด้วยคุณูปการที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีที่มีต่อวิชาชีพ แพทย์ทาให้แพทยสภา
คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาลน าราชทิ น นามของท่ า นไปตั้ ง เป็ น ชื่ อ รางวั ล คื อ “รางวั ล ทุ น
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” เพื่อมอบให้แก่อาจารย์แพทย์ผู้ตั้งใจสอน หมั่นค้นคว้า วิจัย หาวิธี
สอน เพื่อประโยชน์และการเรียนรู้ของนักศึกษา รวมทั้งกระทาตนเป็นตัวอย่างที่ดี อันจะสร้างเสริม
เจตคติในวิชาชีพแก่ศิษย์
นอกจากวิชาชีพแพทย์แล้ว วิชาชีพนักการทูตก็มีความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ทั้งนี้
เนื่องจากเมื่อครั้งที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรทนราธิบดีเดินทางไปปฏิบัติงานที่ประเทศอังกฤษเพื่อตาม
เสด็จพระราชดาเนิ นไปเป็นพระอภิบาลดูแลและจัด การการศึกษาถวายสมเด็ จพระเจ้าลูก ยาเธอ
เจ้ า ฟ้ า มหาวชิ ร าวุ ธ นั้ น ท่ า นได้ รั บ พระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ จากพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัวให้รับตาแหน่งเป็นเลขานุการสถานทูตสยามประจากรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งต่อมาก็
ได้ รั บ การเลื่ อ นต าแหน่ ง เป็ น อุ ป ทู ต และอั ค รราชทู ต พิ เ ศษประจ าราชส านั ก อั ง กฤษ ฮอลแลนด์
เบลเยี่ ย ม และส านั ก สหปาลี รั ฐ อเมริ ก าในเวลาต่ อ มา ทั้ ง นี้ ส าเหตุ ที่ ท าให้ พ ระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หั วทรงแต่งตั้ง เจ้าพระยาพระเสด็จ สุเรนทราธิบ ดีทาหน้ าที่นักการทูต อันเป็ น
ตัวแทนของรัฐบาลสยามในทวีปยุโรปนั้น พระองค์ได้ทรงเขียนไว้ในพระราชหัตถเลขาถึงเจ้าพระยา
พระเสด็จสุเรนทราธิบดีที่ขณะนั้นยังมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน
ร.ศ.116 ความว่า
ส่วนการที่ตั้งพระยาวิสุทธเป็นทูตครั้งนี้ ก็ด้วยเหตุซึ่งเราวางใจอย่างเดียว...เจ้าต้องคิด
ว่า การที่ได้เป็นทูตครั้งนี้เร็วกว่าอายุ แลไม่ได้เดินตามทาง ก็เป็นเพราะเราได้เชื่อในตัวเจ้า เจ้า
ต้องทาให้เป็นเกียรติสมแก่ที่ได้ยกย่อง และต้องคิดอ่านคบผู้คนให้กว้างขวาง ดีกว่าที่เป็นมาแล้ว
ให้จงได้
(หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 162)

ข้อความในพระราชหัตถเลขาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจที่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัวมีต่อ เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีอย่ างยิ่ง ทั้ง นี้เ มื่อท่า นได้ทางานใน
ตาแหน่งนักการทูตทาให้ท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
หลักการประกอบวิชาชีพนักการทูตได้ โดยเนื้อหาคาสอนในเรื่องนี้ปรากฏผ่านถ้อยคาแสดงความ
คิดเห็นที่ท่านเขียนในหนังสือกราบบัง คมทูลที่ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อสอนนักการทูตโดยตรง แต่ก็นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับ
ผู้ที่ปรารถนาจะเป็นนักการทูตที่ดี
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การที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีให้ความสาคัญต่อกลุ่มบุคคลที่ประกอบอาชีพ
เฉพาะทางอย่างแพทย์และนักการทูตนั้นเป็นเพราะท่านมีส่วนสาคัญในการดาเนินงานทั้ง 2 วิชาชีพ
ดัง ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น อีกทั้งยังเห็นว่าวิชาชีพดัง กล่าวมีบทบาทสาคัญต่อการปฏิรูปประเทศใน
ขณะนั้น กล่าวคือ แพทย์เป็นผู้ที่คอยดูแลรักษาผู้เจ็บไข้ไ ด้ป่วยให้หายและมีสุขภาพที่แข็ง แรง เมื่อ
ราษฎรมีสุขภาพที่ดีก็ย่อมส่งผลให้ประเทศชาติมีกาลังสาหรับการขับเคลื่ อนพัฒนาต่อไป ส่วนนักการ
ทู ต นั้ น เป็ น ผู้ ที่ เ ชื่ อ มความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งประเทศ นั ก การทู ต ที่ ดี จ ะต้ อ งสามารถรั ก ษา
ผลประโยชน์ของชาติ และช่วยรักษาสถานภาพอันดีระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้น ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึง ความสามารถของท่านในการน าประสบการณ์ที่ไ ด้รับ จากการทางานซึ่ ง ครอบคลุมวิ ชาชี พที่ มี
ความสาคัญต่อกิจการภายในและภายนอกประเทศมาถ่ายทอดเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น
จากการศึกษากลุ่มบุคคลที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีมุ่งสอน ผู้วิจัยพบว่าการที่
ท่านสอนกลุ่มบุคคลที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์ ข้าราชการ นักเรียน และผู้ประกอบ
อาชีพเฉพาะทาง อาทิ แพทย์ และนักการทูตนั้น เพราะท่านเห็นว่าทุกคนล้วนเป็นส่วนสาคัญที่จะ
ช่วยกันพัฒนาและทานุบารุงประเทศชาติ และรอดพ้นจากภัยคุกคามจากลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตก
สะท้อนให้เห็นถึงการตระหนักในหน้าที่ของตัวท่านเองอย่างลึกซึ้งในการช่วยแบ่ง เบาภาครัฐในการ
สร้างเยาวชน สร้างพลเมืองดี อันนาไปสู่การสร้างสังคมให้เจริญก้าวหน้าและผาสุก
หลักคาสอนในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
คาสอนที่ปรากฏในวรรณคดีคาสอนนั้นเป็นคาสอนที่มีเนื้อหาให้ความรู้หรือหลักการ
ต่าง ๆ รวมทั้งมีเนื้อหาสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมดังที่กล่าวมาแล้ว โดยจะมีทั้งเป็นการสอนที่กล่าวถึง
สิ่ง ที่ ค วรปฏิบั ติ แ ละสิ่ งที่ เ ป็ น ข้ อ ห้า มหรื อ ไม่ค วรปฏิ บั ติ และการสอนที่ เ ป็ นการสอดแทรกข้ อ คิ ด
แนวทางในการดาเนินชีวิตในเนื้อหาของเรื่อง ซึ่งเป็นหน้าที่ของนักอ่านวรรณคดีที่จะต้องวิเ คราะห์
เนื้อหาสาระต่าง ๆ ที่ผู้เขียนต้องการสื่อออกมาให้ได้
เมื่อพิจารณาคาสอนที่ปรากฏในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
ผู้วิจัยสามารถแบ่งหลักคาสอนได้ 5 หลักคาสอนด้วยกัน ได้แก่
1. หลักในการดาเนินชีวิต
2. หลักในการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นและการวางตัวในสังคม
3. หลักในการปกครอง
4. หลักในการรับราชการ
5. หลักในการประกอบอาชีพเฉพาะทางอื่น ๆ
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
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1. หลักในการดาเนินชีวิต
หลักเกี่ ยวกับ การด าเนิน ชีวิตที่ ปรากฏในงานเขีย นร้อยแก้วของเจ้ าพระยาพระเสด็ จ
สุเรนทราธิบดีนั้นสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างค่านิยมที่ดีให้แก่พลเมืองของชาติ โดยเริ่มจากตัวเองก่อน
ซึ่งเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ง่ายที่สุด เพื่อเป็นการสร้างพลเมืองอันพึงประสงค์ของสังคม อันเป็ นกลไกหนึ่ง
ของการพัฒนาประเทศ หลักในการดาเนินชีวิตที่ปรากฏในงานเขียนร้อยแก้วของท่าน ได้แก่
1.1 การศึกษาหาความรู้
1.2 ความเพียรพยายามตั้งใจทางาน
1.3 การใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท
1.4 การรักษาสุขอนามัยและความสะอาด
1.5 การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
1.6 การใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต
1.7 การใช้จ่ายทรัพย์สินอย่างถูกต้อง
1.8 การเลือกคู่ครอง
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.1 การศึกษาหาความรู้
ในงานเขี ย นร้ อ ยแก้ ว ของเจ้ า พระยาพระเสด็ จ สุ เ รนทราธิ บ ดี ส อนให้ เ ห็ น ถึ ง
ความส าคัญ ของการศึ กษาเล่ า เรีย น และการมี ค วามรู้ เพราะจะเป็น หนทางที่ จ ะน าไปสู่ ชีวิ ต ที่ ดี
สามารถประกอบอาชีพที่มั่นคงในอนาคต รวมทั้ง เป็นแหล่ง บ่มเพาะศีลธรรมจรรยา ทาให้เป็นคนที่
ประพฤติชอบ เป็นพลเมืองที่ดีของสัง คมและประเทศชาติ ดัง ที่ปรากฏในเรื่องพลเมืองดี ตอนนาย
เมืองเลือกทางเดิน ว่า
การศึกษาเล่าเรียนนั้นเป็นหน้าที่ของคนทุก ๆ คนที่จะต้องกระทา เป็นความจาเป็น
เช่นเดียวกับการกินและการนอน เพราะเหตุว่าการที่เราจะหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ต้องทาการ
งาน ซึ่งเราจะทาการงานได้ดีก็ต้องอาศรัยความรู้ความฉลาด ที่จะได้ความรู้ความฉลาดก็ต้องอา
ศรัยการที่ได้ศึกษาเล่าเรียน ที่จะทาความรู้ที่ได้เล่าเรียนให้เป็นประโยชน์ ก็ ต้องอาศรัยความ
ประพฤติดีประพฤติชอบ ที่จะรู้จักความประพฤติดีประพฤติชอบ ก็เพราะได้อาศรัยอบรมมาในที่
ดี ก็การที่ได้อบรมในที่ดีมานั้นคืออะไร ก็คือการศึกษาเล่าเรียนอีกนั่นแหละ...
(พลเมืองดี หน้า 138)
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จากตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่นายมั่นสอนนายเมืองให้เห็นถึงสาคัญของการศึกษา
โดยถือว่าเป็นหน้าที่ของราษฎรทุกคน ซึ่ง จาเป็นต่อการดารงชีวิตเฉกเช่นเดียวกับการรับประทาน
อาหาร และการนอน ลักษณะการเน้นย้าเช่นนี้ได้ถูกนาไปใช้อีกหลายครั้ง เช่น ท่านเปรียบให้เห็นว่า
การศึกษานั้นสาคัญเหมือนกับการรับประทานข้าว ดังตัวอย่าง “...การศึกษาเล่าเรียนนั้น ย่อมเป็นการ
ที่ต้องทาตลอดอายุเหมือนดังการกินเข้า...” (พลเมืองดี หน้า 141) รวมทั้ง ยังชี้แนะให้เห็นว่าการมี
ความรู้เป็นเครื่องช่วยให้สามารถประกอบการงานได้ตรงตามความประสงค์ หรือใช้ชีวิตได้อย่างมี
ราบรื่น ต่อสู้กับอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังตัวอย่าง “...การที่คนเราไปศึกษาวิชชาที่โรงเรียน
นั้นเปรียบเหมือนกั บพกเงิน ไปซื้อเครื่ องมือที่ ร้ านก็จะได้สิ่ว ขวาน กบ เลื่อย มาตามประสงค์...”
(พลเมืองดี หน้า 154)
นอกจากนี้เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดียังได้เสนอแนะแนวทางในการเลือก
ศึกษาเล่าเรียนในระบบโรงเรียนแบบตะวันตก ซึ่งเป็นความรู้ใหม่เกี่ยวกับระบบการศึกษาในโรงเรียน
สาหรับราษฎรในสมัยนั้น โดยแนะนาให้เรียนวิชาพื้นฐานในขั้นมูลศึกษาเสียก่อนที่จะไปเลือกศึกษา
ความรู้เฉพาะทางต่อไป ดังตัวอย่าง
คนเราชั้นต้นจึงจาต้องเรียนวิชาสามัญศึกษาซึ่งเป็นพื้นนั้นเสียก่อน ให้ได้ความรู้สามัญ
โดยกว้างขวางสาหรับจะได้เป็นทุนไปเล่าเรียนวิชาฝ่ายวิสามัญศึกษาภายหลัง เปรียบเหมือน
ปราบที่ที่จ ะปลูกสร้างเย่าเรือน ถ้าหากไม่ทาพื้นให้เรียบร้อยแน่นหนาดีแล้ว เย่าเรือนที่จ ะ
ก่อสร้างก็จะไม่แน่นหนาถาวร...
(พลเมืองดี หน้า 139)

สาหรับเรื่องความรู้นั้น เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ยังได้แสดงให้เห็น อีกว่า
การศึกษาหาความรู้ จะต้องกระทาไปโดยตลอดชีวิต คนเราจาเป็นต้องพัฒนาศักยภาพตนเองด้วย
การศึกษาอยู่เสมอ ดังตัวอย่าง
...ถ้าผู้ใดหลงไปว่าความรู้ของตนเพียงพอและจบสิ้นแล้ว ไม่เอาใจใส่ที่จ ะศึกษาสังเกตคิดค้น
ตรวจตราต่อ ๆ ไป ความรู้ข องผู้ นั้น ก็ จ ะหางอกงามต่อ ไปไม่ มีแ ต่ หดเหี้ ย นลงไปทุก วัน ๆ
เหมือนกับต้นตาลที่ยอดด้วน ไม่ช้าไม่นานก็จะเหลือแต่ลาต้นปลายคอดกร่อนแกร็งแกร็วยืนอวด
นกอวดกาอยู่บนอากาศเท่านั้น...
(พลเมืองดี หน้า 142)

ทั้งนี้วิชาความรู้ที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเห็นว่าราษฎรควรรู้ปรากฏอยู่ใน
เรื่องพลเมืองดีที่ท่านได้ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการต่าง ๆ ผ่านนายมั่นให้เป็นผู้สอนในนายเมืองให้มี
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ความรู้ ความรู้เหล่านี้ช่วยส่งเสริมให้นายเมืองเป็นคนที่มีศักยภาพหรือมีความพร้อมที่จะเป็นกาลัง
สาคัญในการพัฒนาประเทศชาติ โดยความรู้ทางวิชาการดังกล่าว ได้แก่ หน้าที่ของพลเมือง เช่น การ
เสียภาษี เป็นต้น ระบบบริหารราชการแผ่นดิน ภูมิศาสตร์ ประเทศเพื่อนบ้าน รัฐศาสตร์เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระว่างประเทศ ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติรวมทั้งบุคคลสาคัญในประวัติศาสตร์
กฎหมายและการศาล สถานที่ ส าคั ญ การทหาร วิ ท ยาศาสตร์ ก ายภาพและชี ว ภาพ การรั ก ษา
สุขอนามัย ดาราศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และการพาณิชย์ รวมทั้งศาสนวิทยาอันได้แก่ พระพุทธศาสนา
ซึ่ง หากราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ก็จะเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับที่สูงขึ้น หรือ
สามารถไปประกอบอาชีพได้
จะเห็น ว่ า การศึ กษาหาความรู้ เ ป็น พื้ น ฐานส าคั ญ ของการเป็ นพลเมือ งที่ ดีแ ละมี
คุณภาพในทรรศนะของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี อันจะนาไปสู่การพัฒนาประเทศให้เจริญ
รุดหน้า ท่านได้พยายามสอดแทรกให้ผู้อ่านเรื่องพลเมืองดีเห็นอยู่เสมอว่าการศึกษาจะช่วยหนุนนาให้
ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้าเพี ยงใด โดยใช้นายเมืองเป็นตัวแทนของผู้ที่หมั่นศึกษาเล่าเรียนจนสาเร็จ
และประสบกับความก้าวหน้าในชีวิต
1.2 ความเพียรพยายามตั้งใจทางาน
เมื่อศึกษาหาความรู้จนสาเร็จแล้วก็ควรใช้วิชาความรู้ความสามารถที่มีไปประกอบ
อาชีพที่สุจริต สร้างหลักฐานที่มั่นคงให้แก่ชีวิต โดยเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้นได้กล่าวถึง
ข้อเสียของการไม่ทามาหากินว่าจะทาให้ตนเองและครอบครัวต้องได้รับความเดือดร้อน อาจก่อให้เกิด
อาชญากรรมขึ้นในสังคมต่อไป ท่านได้เปรียบการประกอบอาชีพหรือการทามาหากินว่าเป็น “ชีวิต
ของบ้านเมือง...ถ้าหากบ้านเมืองทามาหากิ นอะไรไม่ได้ ราษฎรขัดสนข้นจน ก็จะเอาอะไรเป็นกาลัง
รักษาบ้านเมือง...” (พลเมืองดี หน้า 110) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการประกอบอาชีพนั้นเป็นหนึ่งในการ
พัฒนาคน และพัฒนาประเทศชาติด้วย ทั้งนี้ท่านได้นาเสนอแนวคิดนี้ในงานเขียนร้อยแก้วของท่าน
เกือบทุกเรื่อง ทั้งในเรื่องจรรยาแพทย์ที่กล่าวว่า แพทย์ต้องมี “...ความเพียรเป็นข้อสาคัญอย่างยิ่ง
อย่างหนึ่ง ในกิจการใด ๆ ก็ดี แม้แต่เรารักเราใคร่เราตั้งใจใฝ่ฝันในกิจอันนั้น แต่ถ้าหากไม่มีความเพียร
พยายามที่จะกระทาให้สาเร็จ การที่ยากก็จะสาเร็จไม่ได้ดังความประสงค์...” (จรรยาแพทย์ หน้า 1213) หรือในเรื่องสมบัติของผู้ดี ในภาคแปด ผู้ดีย่อมปฏิบัติการงานดี Orderly ซึ่งได้กล่าวไว้ว่าผู้ดีต้อง
ปฏิบัติตนดังนี้
(1) รักษาความสัจในเวลา
(2) ไม่เปนผู้เกียจคร้าน
(3) ไม่เพลิดเพลินจนลืมเหตุที่จะเสีย
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(4) ไม่กลัวความยากลาบาก
(5) มีความเปนระเบียบเปนลาดับ
(6) อยู่ในบังคับบัญชาเมื่ออยู่ในหน้าที่
(7) มีมานะในการงาน
(8) ทาอะไรทาจริง
(9) ไม่ดึงดันในที่ผิด
(สมบัติของผู้ดี หน้า 20)

จากตัวอย่างจะเห็นว่านอกจากผู้ดีจะต้องมีความขยันหมั่นเพียรและมุ่งมั่นตั้งใจใน
การทางานเป็นอย่างมากแล้ว ยังต้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วย นอกจากนี้ในเรื่องพลเมืองดี
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดียังให้นายมั่นกล่าวเน้นย้ากับนายเมืองผู้เป็นหลานถึงการประกอบ
อาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียรอยู่ตลอด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความเพียรพยายามเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงมีเพื่อ
ความสาเร็จในชีวิต ดังตัวอย่าง
...ความลาบากของคนเราที่จะประกอบกิจการงานและทามาหาเลี้ยงชีพให้เป็นไปโดยชอบได้จริง
และมีความเจริญรุ่ง เรืองตลอดชีวิตไปได้นั้น ก็เหมือนดังการเดินเรือ ที่จ ะต้องพยายามระวั ง
รักษาให้แล่นไปในท้องทะเลจนตลอดรอดฝั่งปราศจากภัยอันตรายต่าง ๆ ...การที่ค นเราเกิด
มาแล้วไม่ใช้สติปัญญาและความเพียรพยายามที่จะตั้งตัวให้เป็นปึกแผ่นหลักถานเอาตัวรอดให้ได้
ไปแพ้ปัญญาลดความเพียรและปล่อยสติให้เสียไป ยอมให้ความเกียจคร้านหรือความชั่วต่าง ๆ
อันเป็นสัตรูของความดีความเจริญมาย่ายีครอบงาได้ ก็ประหนึ่งว่าไม่ใช่ลูกผู้ชาย เสียทีที่เกิดมา
เป็นชายชาติหนึ่งในโลกนี้ เจ้าควรจะรู้สึกว่า ตัวเจ้าก็เหมือนกับนายเรือคนหนึ่งที่จะต้องมีความ
อุตสาหะพาเรือของเจ้าไปถึงฝั่งอย่างที่อุประมาฉะนี้
(พลเมืองดี หน้า 146)

ความเพียรพยายามเป็นหัวใจสาคัญในการทางานไม่ว่าในสาขาวิชาชีพใด ๆ ก็ตามซึ่ง
จะช่ว ยให้ผู้ ประพฤติปฏิ บัติป ระสบกับความสาเร็จ รวมทั้ง ถือ เป็นคุ ณลัก ษณะส าคัญ ของการเป็ น
พลเมืองที่ดีอีกประการหนึ่ง ทั้งนี้ความเพียรพยายามตั้งใจในการทางานนั้นยังหมายรวมไปถึงการรู้จัก
บทบาทหน้าที่ของตนเอง และกระทาตามบทบาทหน้าที่นั้นอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งหากทุกคนใน
สังคมยึดถือหลักข้อนี้ในการทางานตามหน้าที่ของตนก็จะช่วยพัฒนาประเทศไปได้อีกมาก
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1.3 การใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท
ในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี สอนให้รู้จักใช้ชีวิตด้วย
ความไม่ประมาท เพราะจะช่วยให้ ผู้ปฏิบัติไม่ต้องประสบกับความผิดพลาด หรือเดือดร้ อนในการ
ดาเนินชีวิต เหตุที่ท่านสอนให้ราษฎรยึดมั่นในเรื่องความไม่ประมาทนี้เนื่องจากสังคมสยามในขณะนั้น
มีความเปราะบางและตกเป็นรองชาติตะวันตกอยู่มาก ฉะนั้นการจะทาสิ่งใดก็ตามต้องคานึงถึงผลที่จะ
ตามมาเสมอ เพราะความผิดพลาดเล็กน้อยอันเกิดจากความประมาทอาจเป็นชนวนที่ทาให้สยาม
เพลี่ยงพล้าเสียทีชาติตะวันตกได้ ทั้งนี้ในเรื่องพลเมืองดี เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้กล่าวถึง
ความสาคัญของการใช้ชีวิตอย่างรอบคอบไม่ประมาทไว้ ดังตัวอย่าง
...ตั้งแต่เกิดมาจะทาการงานสิ่งใดก็ต้องฟันฝ่าต่อความยากลาบากอยู่ทั้งสิ้น ถ้าไม่ระวังรักษาให้
ดีก็มีแต่จ ะพลาดพลั้ง ไม่ทางโน้นก็ทางนี้ ข้อส าคัญอยู่แก่การระวังรักษาให้รอบคอบ ถ้าไม่
ประมาทแล้วก็ค งเอาตัวรอดได้ ขอเสียแต่ต้องระวังถือท้ายให้ดีให้มีส ติอยู่เ สมอ นั่นเป็นข้อ
สาคัญกว่าสิ่งอื่น
(พลเมืองดี หน้า 144)

นอกจากเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีจะสอนถึง การดารงชีวิตด้วยความไม่
ประมาทแล้ว ยังกล่าวรวมถึงการทางานที่ต้องมีการวางแผนให้รอบคอบรัดกุม หยั่งประมาณกาลังของ
ตนให้พอดีกับงาน เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น รวมทั้ง เป็นการลดภาระด้านแรงงาน และ
ค่าใช้จ่ายด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปปรับปรุงประเทศให้ทันสมัย ดังตัวอย่าง
การงานต้องมีเวลาเป็นเครื่องตวง กาหนดให้สมควรจะทาเพียงวันละเท่าใด ถ้าทา
น้อยกว่าเวลาที่สมควรไป เวลาก็เหลืออยู่ป่วยการเปล่า ถ้าทามากกว่าที่สมควรไป ผู้ทาก็เหน็ด
เหนื่อยชอกช้าแปลว่าขาดทุน คือเสียผู้ที่ทาการไปคนหนึ่ง ๆ ทั้งการงานทาในคราวนี้เหลือเกิน
กว่าสมควร ก็ไม่ได้ดีเท่ากับที่ทาพอสมควร เปรียบเหมือนกับเดินเรือบรรทุกสินค้า เรือควร
บรรทุกได้เพียงเท่านั้น ถ้าบรรทุกน้อยไปก็ขาดทุนเสียเที่ยวเรือ ถ้าบรรทุกมากเกินไปก็จะทาให้
เป็นอันตรายแก่เรือและเสียสินค้าเข้าของด้วย จึงควรบรรทุกแต่เพียงพอดี
(หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 88)

การใช้ชีวิตอย่างมีสติเป็นสิ่ง ที่ทุกคนควรยึดถือเป็นหลักในการดาเนินชีวิต สมดั ง
พุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า อปฺปมาโท อมต ปท หมายความว่าความไม่ประมาท เป็นทางไม่ตาย เพราะ
จะช่วยให้เราสามารถไม่ประสบกับความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งไม่ตกอยู่ในการทาความชั่ว
หรืออบายมุข ทั้งนี้เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้เน้นย้าเรื่องความไม่ประมาทในการทางาน
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ต่าง ๆ เป็นสาคัญ ที่จะต้องทาด้วยความระมัดระวังรอบคอบ รู้จักการวางแผน คานึงถึงผลดีผลเสียที่
จะเกิดขึ้น เพราะหากทางานพลาดย่อมไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตนเองเท่านั้น แต่บางครั้งยังส่งผลไปถึง
สังคมรอบข้าง รวมทั้งประเทศชาติด้วย
1.4 การรักษาสุขอนามัยและความสะอาด
ในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้สอนให้ ราษฎรรู้จัก
รักษาความสะอาด รวมทั้งสุขอนามัย ทั้งนี้เพราะการไม่รักษาความสะอาดจะนามาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บ
ชีวิตก็จะพบกับความทุ กข์ ซึ่งย่อ มส่ง ผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพ ดัง ในเรื่อ ง
พลเมืองดี ตอนนายเมืองได้ยาอายุวัฒนะ ว่า
ความสอาดเป็นของสาคัญ เนื้อตัวเราก็เหมือนกัน ใจก็เหมือนกัน เขาย่อมว่า สอาดกาย
เจริญวัย สอาดใจเจริญศุข เป็นความจริงแท้ทีเดียว...ความไม่สอาดย่อมทาให้เกิดโรคเป็นเครื่อง
ทาลายความสาราญ...แต่การที่จะไม่ให้มีโรคนั้นย่อมต้องระวังรักษา เขาย่อมว่า “กันดีกว่าแก้”
(พลเมืองดี หน้า 88-89)

จากข้อความข้างต้นจะเห็นว่า เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้นมิไ ด้มุ่ง เน้นให้
รักษาความสะอาดของร่ างกายเท่านั้น แต่ยัง รัก ษาจิตใจให้สะอาดบริสุท ธิ์ด้วย ซึ่ ง ท่านได้ กล่าวถึ ง
ประโยชน์ของการที่มีสุขภาพกายและใจที่ดีว่าจะทาให้เกิดสติปัญญา ทาอะไรก็จะประสบความสาเร็จ
ดังตัวอย่าง
ถ้าร่างกายศุขสบายบริบูรณ์อยู่แล้ว ก็มีกาลังที่จะทามาหากิน ถ้าใจสบายผ่องใสอยู่ ก็
ทาให้เกิดสติปัญญาคิดอ่านการงานต่าง ๆ ได้สาเร็จดี ถ้ากายไม่มีศุขสาราญมักจะมีโรคภัยไข้เจ็บ
หงอดแหงด ก็ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะทาการงานอะไรได้ ทั้งจะเป็นเหตุให้ใจไม่สบายด้วย และเมื่อใจ
ไม่สบายแล้ว สติปัญญาและความเพียรก็เสื่อมถอย จะคิดอ่านการงานอะไรให้สาเร็จดีก็ไม่ ได้ ก็
เป็นเครื่องตัดกาลังการที่จะหาทรัพย์สมบัติเงินทองอยู่เอง
(พลเมืองดี หน้า 99)

นอกจากนี้ในเรื่องสมบัติของผู้ดีก็ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้ดีประการหนึ่งคือต้อง
เป็นผู้ที่รักความสะอาดไว้ใน “ภาคสอง ผู้ดีย่อมไม่ทาอุจาดลามก ในหมวดกายกรรม” ว่า ผู้ดีจะต้อง
ดูแลเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวให้สะอาดแลเรียบร้อยเสมอ รวมทั้งในหมวดมโนกรรมระบุว่า ผู้ดีต้องเป็นผู้รัก
ความสะอาด และรักความเรียบร้อย (เตือนเพื่อน หน้า 16) นั่นแสดงให้เห็นว่าการรักษาความสะอาด
ทั้งทางด้านกาย วาจา และใจ จัดเป็นเกณฑ์หนึ่งสาหรับกาหนดความเป็นผู้ดีตามที่สังคมต้องการ
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อีกทั้งในเรื่องช่วยเพื่อนที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีแต่งขึ้น เพื่อแนะนาการ
รักษาสุขภาพสาหรับเหล่าข้าราชการนั้นยัง ได้กล่าวถึง การรักษาสุขภาพอนามัยให้ดีเช่นกัน โดยให้
ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพแก่ข้าราชการ แสดงให้เห็นว่าโรคภัยเป็นสิ่งเกิดขึ้นได้กับทุกคน สาเหตุ
หนึ่งมาจากความประมาทในการใช้ชีวิต ไม่รักษาสุขภาพให้ดี หรือเมื่อเป็นโรคต่าง ๆ แล้วก็ไ ม่ยอม
รักษาเพราะเสียดายเงิน ดังตัวอย่าง
...ถ้ า หากผู้ ใ ดรู้ จั ก ปฏิ บั ติ รั ก ษาตั ว ด้ ว ยความไม่ ป ระมาทเพราะถื อ เอาโอวาทสั่ ง สอนของ
พระพุทธเจ้ามาใคร่ครวญเลือกใช้ให้เปนประโยชน์แก่ตน รู้จักระวังรักษาตัวในอาหารการกินและ
อิริยาบถ โรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่ใคร่มาเบียดเบียน ถ้ามีมาบ้างด้วยความพลาดพลั้งหรือเปนไปตาม
ฤดูกาลก็เอาใจใส่รีบเยียวยาแก้ไขเสียให้ทันท่วงทีอย่าประมาท...โรคภัยไข้เจ็บย่อมเปนสิ่งที่ ควร
ป้องกันไม่ให้เกิดมี และถ้าเกิดมีพึงควรเอาใจใส่แก้ไขเยียวยารักษาเสียทันทีทันใด...
(ช่วยเพื่อน หน้า 58-60)
และ
บรรดาทุกข์โรคภัยทั้งปวงกันเกิดแก่บุคคลทั้งหลายนั้น ก็ย่อมเกิดแต่ความประมาทไม่
นาพาที่จะรักษาตัวอย่างหนึ่ง หรือที่มีโรคแล้วก็ไม่รู้ หรือไม่หาผู้รู้มาเยียวยาแก้ไขเพราะความ
ประมาทไม่เอื้อเฟื้อแก่ตน หรือเพราะคิดผิดตระหนี่กลัวเสียทรัพย์...เพราะไม่ได้ยินคาสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้าซึ่งทรงตักเตือนว่า ความไม่มีโรคเปนลาภอย่างยิ่ง...
(ช่วยเพื่อน หน้า 57)

เนื่ อ งจากเจ้ า พระยาพระเสด็ จ สุ เ รนทราธิ บ ดี เ ป็ น ผู้ ที่ มี บ ทบาทส าคั ญ ในการจั ด
หลักสูตรการศึกษาและอบรมศีลธรรมจรรยาให้แก่นักศึกษาแพทย์ของราชแพทยาลัย เป็นปัจจัยสาคัญ
ที่ทาให้ท่านเล็งเห็นถึงความสาคัญของการรักษาสุขอนามัย เพราะหากราษฎรมีสุขภาพที่ดีแล้วก็จะ
สามารถนากาลังที่มีไปใช้เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติได้ งานเขียน
เรื่องช่วยเพื่อนถือเป็นงานเขียนเรื่องสาคัญ ที่สะท้อนให้เห็นว่าท่านเป็นผู้ที่ให้ความสาคัญ กับเรื่อง
สุขอนามัยเป็นอย่างมาก
1.5 การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
ในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาเสด็จสุเรนทราธิบ ดีสอนให้เห็นถึงความสาคัญ
ของการชีวิตอย่างมีความสุข กล่าวคือ อย่าใช้ชีวิตอย่างเคร่งเครียดจริงจังจนเกินไป สมควรที่จะหาสิ่ง
สาราญมาสร้างความสุขให้แก่ตนเองบ้าง เพราะเมื่อสุขภาพจิตย่อมส่งผลดีต่อสุขภาพกายด้วย ซึ่งใน
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หนังสือกราบบังคมทูลที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้ถวายคาแนะนาในการดาเนินชีวิตอย่างมี
ความสุขแก่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว ความว่า
...ความตายไม่ใช่สิ่งเสมอหน้า ถือว่าคนใดถึงอายุแค่นั้น ๆ ต้องตาย อายุเท่านั้น ๆ เรียกว่าใกล้
กับความตาย จะเชื่อได้ก็หาไม่ ข้อนี้เป็นของที่ธรรมดาคนทั้งหลายย่อมเห็นอยู่ ทั่วกันว่าไม่ควร
ประมาทต่อความตาย แต่ก็จะตระเตรียมเกินไป ถึงแก่ไม่หาความสุขหรือบารุงความทุกข์ในขณะ
เมื่อความตายยังมาไม่ถึงนั้น จะควรหรือ ผู้ใดที่จะปฏิบัติกายและใจให้สบาย จัดการแบ่งความ
เดือดร้อนร าคาญที่จ ะรบกวนความสุขให้ห่างเสีย สัง ขารร่างกายก็ไม่ค่อยจะชอกช้า ชีวิตก็
สามารถคงทนไปได้ยืดยาว...
(หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 75-76)

ด้วยความจงรักภักดีที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีมีต่อพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทาให้เมื่อท่านทราบว่ารัชกาลที่ 5 ประสบความความทุกข์พระราชหฤทัยอย่าง
แสนสาหัส และไม่มีพระราชประสงค์ที่จะดารงพระชนม์ชีพ ท่านก็รีบเขียนหนังสือกราบบังคมทูลที่มี
เนื้อความให้พระสติ และกล้าที่จะกล่าวสอนให้รัชกาลที่ 5 ทรงใช้พระชนม์ชีพโดยที่ไม่ปล่อยให้ความ
หมองเศร้า หรือปัญหาต่าง ๆ ที่คอยรุมเร้ามาเป็นตัวบั่นทอนกาลังพระราชหฤทัย เมื่อผู้อ่านได้อ่าน
และทาความเข้าใจถึงสารที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีมีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัวก็จะได้เห็นถึงสัจธรรมที่ว่าความตายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องประสบ ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ การไม่
ประมาทต่ อ ความตายจึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ค วรกระท า หากแต่ มิ ใ ช่ น าเรื่ อ งความตายมากดดั น หรื อ สร้ า ง
ความเครียดให้กับชีวิตของตน ท่านจึงเสนอว่ามนุษย์เราควรใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอันกอปรด้วยสติ
1.6 การใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต
หลักธรรมเป็นสิ่งสาคัญต่อการดาเนินชีวิตในสังคม หลายสังคมจะเลือกใช้หลักธรรม
ทางศาสนามาเป็นกรอบแนวทางหรือกฎหมายของบ้านเมืองเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในสังคม
สยามอันเป็นสังคมที่ราษฎรส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาก็ได้ใช้หลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาเป็น
แนวทางในการด าเนิน ชี วิ ต ทั้ ง นี้เ จ้ า พระยาพระเสด็จ สุ เ รนทราธิ บ ดี ไ ด้ ก ล่า วถึ ง ความส าคั ญ ของ
หลักธรรมต่อผู้คนและสังคม ดังตัวอย่าง
เพราะเหตุว่าธรรมเป็นเครื่องรักษาความประพฤติให้เที่ยงตรงต่อประโยชน์ของคน...
ทุก ๆ คนจึงจะต้องครองธรรม...ถ้าปราศจากธรรมเสียแล้วก็ย่อมจะดาเนินไปสู่ประโยชน์และ
ประสงค์ไม่ได้
(จรรยาแพทย์ หน้า 4)
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จากตัวอย่างข้างต้น เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้ชี้แนะให้เห็นว่าผู้ที่ใช้ชีวิต
โดยมีหลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ทุกคนสามารถดาเนินชีวิตไปตามครรลองที่ควรจะเป็น ซึ่งท่าน
ได้เปรียบผู้ที่มีธรรมและไม่มีธรรมในการดาเนินชีวิตไว้อย่างน่าสนใจ ดังตัวอย่าง
...คนเราทุกคนย่อมจะต้องมีธรรมเป็นหลักเครื่องยึดถือมิมากก็น้อย...ผู้ปราศจากธรรมเปรียบ
เหมือนปุยนุ่นที่ปลิวอยู่บนอากาศ สุดแล้วแต่ลมจะพัดไปข้างไหน กระทบอะไรเข้าก็ติดอยู่ เมื่อ
หลุดจากนั่นแล้ว ลมพัดพาไปข้างไหนก็ปลิวต่อไปอีก ผู้มีธรรมเปรียบเหมือนนกที่มีปีกและหาง
ปีกและหางอาจพาตัวไปที่โน่นที่นี่ได้ตามประสงค์ ...ผู้ปราศจากธรรมเปรียบเหมือนกาบปลีอัน
ลอยอยู่ในน้า สุดแล้วแต่น้าจะไหลขึ้นก็ลอยขึ้น น้าจะไหลล่องก็ลอยล่อง ถ้าไปพะพานอะไรเข้าก็
ติดอยู่ หลุดจากนั้นก็ลอยไปใหม่ ผู้มีธรรมเปรียบเหมือนเรือ อาจข้ามฟากหรือขึ้นน้าล่องน้าได้
ตามประสงค์ ด้วยกาลังแจวพายหรือหางเสือที่ถือท้าย
(จรรยาแพทย์ หน้า 2-3)

เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้เปรียบเปรยผู้ที่ไม่มีธรรมว่าเหมือนกับปุยนุ่น
และกาบปลีซึ่งมีน้าหนักเบา เมื่อกิเลสเข้าครอบงาก็ย่อมหลงประพฤติผิดได้ง่ าย ตรงข้ามกับผู้ที่มีธรรม
นั้นท่านเปรียบกับนกที่มีปีกและหาง และเรือที่มีหางเสือ ซึ่ง ปีก หางและหางเสือนี้จะช่วยควบคุ ม
ทิศทางของนกและเรือให้เคลื่อนที่ไปในทางที่ประสงค์ ไม่หลงไปกับกิเลสอบายมุขอันนาพาชีวิตไปสู่
หนทางไม่ดี ทั้งนี้ธรรมเบื้องต้นที่ท่านปรารถนาให้ทุกคนปฏิบัติคือการทาความดี ละเว้นความชั่วอัน
เป็นแนวคิดสาคัญของพระพุทธศาสนา ธรรมเบื้องต้นท่านเห็นว่าควรปลูกฝังให้เกิดขึ้นตั้งแต่ยัง เล็ก
ดังเช่นที่ท่านได้กล่าวสั่งสอนลูกเสือเป็นเยาวชนของชาติที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีในพิธีการ
แจกเหรียญลูกเสือกองหนุน เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2456 ผู้ว่า
...เดี๋ยวนี้นักเรียนได้เป็นลูกเสือ และประพฤติตัวดีอยู่แล้ว ต่อไปข้างหน้าจะเปนอะไรก็ตาม ก็
ต้องทาความดีตลอดไป และเกลียดชังความชั่ว...ขอให้นึกว่าบรรดาความชั่ว ซึ่ง เปนข้อห้าม
ทั้งหลาย ไม่ใช่ของดีเลย ใคร ๆ ก็ไม่ควรประพฤติทั้งสิ้น ไม่ว่าในที่ใด ๆ และสมัยใด...จงเตือนใจ
ตนเองว่าเราจะไม่ประพฤติชั่ว ต้องทาความดีอยู่เสมอ...
(คาสั่งสอนลูกเสือฯ หน้า 6-8)

จากตัวอย่างข้างต้นที่กล่าวมาทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าในทรรศนะของเจ้าพระยาพระ
เสด็จสุเรนทราธิบดีนั้น ความมีคุณธรรมในจิตใจเป็นสิ่งสาคัญ สาหรับราษฎรไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าวิชา
ความรู้ เพราะหากผู้ใดมีวิชาความรู้แต่ขาดคุณธรรม ผู้นั้นก็อาจนาวิชาความรู้ไ ปใช้ในทางที่ผิดและ
สร้างความเดือดร้อนเสียหายให้แก่บุคคลรอบข้าง สังคม และอาจลุกลามไปถึงประเทศชาติ ฉะนั้นท่าน
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จึงได้ให้ความสาคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก แม้ว่าหลักธรรมที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนามา
เป็นหลักคาสอนในการดาเนินชีวิตนั้นจะเป็นหลักธรรมทางพุทธศาสนา แต่เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่า
หลักธรรมนั้นมีความเป็นสากลที่ทุกคนในสังคมไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด ๆ ก็สามารถนาไปประพฤติ
ปฏิบัติได้ เพราะการมีธรรมในทรรศนะของท่านนั้นคือการปฏิบัติตนเป็นคนดี ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
รวมทั้งประพฤติตนให้เหมาะสมกับสภาพสังคม ทั้งนี้ท่านยังได้กล่าวอีกว่าทุกคนล้วนต้องมีธรรมในการ
ดาเนินชีวิตไม่เว้นแม้กระทั่งโจรก็ต้องมีธรรมในการประกอบกิจของตน ฉะนั้นการมีธรรมเป็นหลักใน
การดาเนินชีวิตจะช่วยนาประโยชน์มาสู่ตนเองและหมู่คณะ รวมทั้งเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึง ความ
เจริญทางจิตใจของคนในชาติด้วย
1.7 การใช้จ่ายทรัพย์สินอย่างถูกต้อง
ชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่มีความแน่นอน สามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ทรัพย์สินที่เราหามาได้
นั้นก็เช่นกัน ก็สามารถหมดลงไปได้หากไม่รู้จักบริหารจัดการให้ดี อันนามาซึ่ง ความลาบากในการ
ดาเนินชีวิต เจ้าพระยาพระเสด็จพระสุเรนทราธิบดีจึง ได้สอนให้ เห็นถึง การรู้จักวิธีทาให้ทรัพย์สิน
เพิ่มพูน และการรักษาทรัพย์สินเหล่านี้ไม่ให้หมดเปลืองไป โดยสอนให้รู้จักทามาหากินด้วยความเพียร
พยายามและสติปัญญาที่มีอยู่ และสอนให้รู้จักเก็บออมทรัพย์สินที่หามาได้ ดังตัวอย่าง
...สิ่งทั้งปวงย่อมมีความเปลืองเป็นธรรมดาอย่างหนึ่ง ย่อมมีความเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนเจ้าของ
เป็นธรรมดาอย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้นผู้ใดซึ่งรู้จักดารงตน ใฝ่ใจที่จะพยายามรักษาทรัพย์สมบัติให้
คงอยู่โดยเจริญ และส่าสมให้มากมูลมั่งคั่งขึ้นทุกทีแล้ว ก็ต้องใช้สติและปัญญาที่จะรู้จักอดออม
ถนอมทรัพย์พยุง ความเปลืองให้น้อยโดยที่สุดที่จะน้อยได้ทางหนึ่ง กับต้องรู้จักรักษาไม่ให้มี
ช่องทางตกเรี่ยเสียหายทางหนึ่ง...
(ช่วยเพื่อน หน้า 26)

และ
...ถ้าหากบุคคลผู้ใดมีความเพียรและสติปัญญาใช้แรงและทุนของตนที่มีอยู่ในทางที่ถูกดังกล่าว
แล้ว และรู้จักทางได้ทางเสียรู้จักสงวนทรัพย์ให้ต้องตามแบบอย่าง ก็เป็นทางที่จะเลี้ยงตัวและ
ตั้งตัวให้เป็นหลักฐานได้ดีเสียกว่ามะกะโทซึ่งได้เบี้ยเดียวเป็นทุนตั้งตัวในเบื้องต้น...
(พลเมืองดี หน้า 123)
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นอกจากนี้ท่านได้มุ่งเน้นย้าให้เห็นถึงความสาคัญของการขยันทามาหากิน เพิ่มพูน
ทรัพย์สินเพื่อสร้างหลักฐานที่มั่นคงให้กับชีวิตซึ่งท่านแสดงความคิดเห็นว่าสาคัญกว่าเกียรติ ยศชื่อเสียง
ดังตัวอย่าง
...ให้คิดอ่านหาทรัพย์สมบัติเงินทองให้เป็นปึกแผ่นไว้เสียก่อนเกียรติยศและความเลื่องชื่อลือชา
และความศุข เพราะสิ่ง เหล่านั้ นจะอยู่ได้ก็ด้วยมีทรัพย์ส มบัติเป็นเครื่องเชิ ดชูรักษา เปรียบ
เหมือนดังเราจะก่อพระเจดีย์ ยิ่งประสงค์จะให้สูงขึ้นไปเท่าใด ก็ต้องก่อรากวางหลักถานให้แน่น
หนา ทาฐานให้โตใหญ่ให้สมแก่ส่วนสูง จึงจะเป็นของตั้งอยู่ถาวรมั่นคง...
(พลเมืองดี หน้า 127)

ทั้งนี้ ท่านได้ชี้แ นะให้ เห็น ถึง เหตุที่จะทาให้ทรัพ ย์สิน ที่มีนั้น หมดเปลือ งไปโดยไม่
จาเป็น กล่าวคือเกิดจากความเกียจคร้าน ความฟุ้งเฟ้อ และความคดโกง โดยได้เปรียบพฤติกรรมทั้ง 3
ประเภทนี้ว่าเป็นศัตรูที่คอยล้างผลาญทรัพย์สิน นอกจากนี้ท่านยังกล่าวว่าการมีครอบครัวตั้งแต่อายุยัง
น้อยก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของความสิ้นเปลืองทรัพย์สินโดยไม่จาเป็น
1.8 การเลือกคู่ครอง
เมื่อผ่านช่วงวัยของการศึกษาเล่าเรียน และทางานจนมีหลักฐานที่มั่นคงแล้ว ก็ถึง
วาระที่ จ ะต้ อ งมี คู่ ค รองเพื่ อ สร้ า งครอบครั ว ผลิ ต ประชากรให้ แ ก่ สั ง คม เจ้ า พระยาพระเสด็ จ
สุเรนทราธิบดีนั้นกล่าวว่าการหาคู่ครองเป็นสิ่งสาคัญ โดยเฉพาะผู้ชายที่จะต้องหาหญิงคู่ครองที่ดีและ
เหมาะสมกับตน มีความประพฤติที่ดี มีความรู้ความสามารถที่จะคอยช่วยเหลือ เป็นที่ปรึกษา และ
ประคับประคองครอบครัวไปได้ตลอดรอดฝั่ง ดังตัวอย่าง
...การที่จ ะหาหญิง มาเปนคู่ค รองย่ อมต้องเลือ กทั้ง ความประพฤติ และความสามารถที่จ ะ
ปกครองทรัพย์ส มบัติ...ทั้งยังต้องเลือกความรู้ความฉลาดในการงาน ทั้งกิริยามารยาตรความ
โอภาปราไส และอื่น ๆ อีกหลายอย่าง...
(ช่วยเพื่อน หน้า 34)

นอกจากนี้ท่านยังได้ตาหนิผู้ที่ไม่มีวิจารณญาณในการเลือกคู่ครองไว้ว่า “...ผู้ชายที่
ใฝ่ใจจะหาคู่แต่ด้วยกามารมณ์อย่างเดียว ไม่ใคร่ครวญไตร่ตรองถือเอาประโยชน์และหลักถานการตั้ง
ตัวเปนข้อสาคัญ ก็เท่ากับคบชู้ไม่ใช่หาคู่...” (เตือนเพื่อน หน้า 34) พร้อมทั้งอธิบายข้อเสียของการที่
เลือกคู่ครองที่ไม่ดีว่าอาจทาให้เกิด ความพินาศและความเสื่อมเสียแก่ตัวเราและหน้าที่การงาน ดัง
ตัวอย่าง
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...ผู้ชายต้องฉิบหายและต้องทาการทุจริตและเสียคนป่นปี้ เพราะเมียไม่ดีพาให้เปนไป ทั้งในและ
นอกราชการก็มีไม่รู้กี่เรื่องกี่ราย เหตุนี้ย่อมเปนเหตุที่จะให้ข้าราชการเสียคนเสื่อมเสียยศศักดิ์
และเกียรติยศที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานนั้นได้...
(ช่วยเพื่อน หน้า 34)

แนวคิดเรื่องการเลือกคู่ครองที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีต้องการสอนนั้นจะ
เห็นว่าท่านมุ่งเน้นที่ผู้ชายเป็นหลัก โดยเฉพาะผู้ชายที่ประกอบอาชีพรับราชการ ซึ่งสอดคล้องกับสังคม
สยามในสมัยนั้นที่ผู้ชายเป็นผู้ที่ต้องไปทางานนอกบ้านเพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว ส่วนผู้หญิงจะมี
หน้าที่ดูแลลูกและกิจการภายในบ้าน การเลือกคู่ครองที่ดีนั้นนอกจากจะช่วยทาให้ชีวิตมีความสุขแล้ว
ยังช่วยเสริมสร้างเกียรติยศให้แก่ผู้ชายอีกด้วย
หลักในการดาเนินชีวิตที่สะท้อนออกมาในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จ
สุเรนทราธิบดีนั้นได้แก่ การศึกษาหาความรู้ให้แก่ตนเอง เมื่อมีความรู้ก็นาไปใช้ประกอบอาชีพอย่าง
ขยันหมั่นเพียร รวมทั้งยังสอนเรื่องการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท การรักษาสุขอนามัย การใช้ชีวิต
อย่างมีความสุข การใช้ จ่ายทรัพย์สินอย่างถูกวิธี และการเลือกคู่ครอง ซึ่งจะเห็นว่า หลักคาสอนทุก
หั ว ข้ อ นั้ น ล้ ว นส่ ง ผลให้ ผู้ ที่ ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ นั้ น ประสบความส าเร็ จ ในชี วิ ต อั น ส่ ง ผลดี ต่ อ การ
เจริญก้าวหน้าของประเทศชาติด้วย ทั้งนี้หลักคาสอนเหล่านี้แสดงให้เห็นแนวคิดอันทันสมัยของท่านที่
เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับสัง คมปัจจุบันขณะนั้นที่อิทธิพลจักรวรรดินิยม
ตะวันตกเข้ามามีบทบาทอยู่เสมอเป็นเรื่องที่สามารถกระทาได้และสมควรที่จะกระทาอย่างยิ่ง โดย
ท่านได้พยายามเลือกใช้แนวความคิดแบบจารีตเดิมอย่างความเชื่อทางพระพุทธศาสนามาผสมผสาน
กับแนวคิดแบบตะวันตกทาให้เกิดเป็นเนื้อหาคาสอนที่ราษฎรสามารถประพฤติปฏิบัติได้อย่างไม่ รู้สึก
ลาบากใจ
2. หลักในการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นและการวางตัวในสังคม
สังคมจะสามารถดาเนินไปได้อย่างเป็นปกติสุขนั้น คนในสังคมจะต้องรู้หน้าที่และการ
วางตัวให้เหมาะสม ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและส่วนรวม ต้องรู้จักให้เกียรติและเคารพ
สิทธิของผู้อื่น นี่เป็นสิ่งที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีพยายามเน้นย้าให้คนในสังคมได้ตระหนัก
เป็นอย่างยิ่ง เห็นได้จากการที่ท่านได้แต่ง เรื่องพลเมืองดี และสมบัติของผู้ดี เพราะท่านเล็งเห็ นว่า
ประเทศชาติจะพัฒนาไปได้ไม่ได้มาจากคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นพลเมืองทั้งหมดที่จะมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศให้เจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศได้ ดังแนวทางที่ท่านเสนอไว้ ได้แก่
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2.1 การตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
2.2 การประพฤติตนให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย
2.3 การมีสัมมาคารวะและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 การตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองต่อสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์
ในเรื่ อ งพลเมื อ งดี ซึ่ ง เป็ น แบบเรี ย นส าหรั บ สอนอ่ า นนั ก เรี ย นชั้ น มู ล ศึ ก ษานั้ น
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้ ผูกเรื่องราวและสร้างตัวละครขึ้นมาเพื่ อแสดงตัวอย่างของการ
เป็นพลเมืองดีตามที่สังคมต้องการจะให้เป็น โดยจะสะท้อนแนวคิดที่เน้นย้าเกี่ยวกับหน้าที่ที่พึงมีต่อ
ประเทศชาติ ดังตัวอย่าง
ความสาคัญของแผ่นดินที่เราเกิดมา
ข้อที่ว่าแผ่นดินมีบุญคุณแก่เรานั้นคืออะไร แผ่นดินมีบุญคุณแก่เราเป็นข้อใหญ่อยู่ 4
ประการ คือ
(ก) แผ่นดินเป็นผู้ปกป้องชีวิตเรา
(ข) แผ่นดินเป็นผู้ให้ความศุขสาราญแก่เรา
(ค) แผ่นดินเป็นผู้ปกป้องทรัพย์สมบัติของเรา
(ง) แผ่นดินเป็นผู้ทาให้คนทุก ๆ คนได้รับความยุติธรรมเสมอกัน
(พลเมืองดี หน้า 9)

ตัวอย่างข้างต้นเป็นตอนที่นายมั่นสอนนายเมืองผู้เป็นหลานของตนให้เห็นถึงความสาคัญ
ของแผ่นดินบ้านเกิด ฉะนั้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทดแทนบุญคุณของแผ่นดินด้วยวิธีการ
ดังนี้
...ด้วยเหตุที่ตัวเรา ซึ่งเป็นพลเมืองจะเป็นศุขอยู่ได้ และมีอานาจโดยชอบในตัวของเราเอง
เพราะอานาจแผ่นดินช่วยป้องกันฉะนี้ ฝ่ายเราทั้งหลายจึงนับว่าเป็นหนี้อยู่ และต้องมีหน้าที่ที่
จะทดแทนบุญคุณแก่แผ่นดิน หน้าที่ของเราที่จะทดแทนบุญคุณแผ่นดินนั้น ก็มีข้อใหญ่อยู่ 4
ประการคือ
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(ก) เรามีหน้าที่ที่จะประพฤติความดีให้แก่บ้านเมือง
(ข) เรามีหน้าที่จะต้องช่วยกาลังของบ้านเมือง คือเสียภาษีอากร
(ค) เรามีหน้าที่ที่จะช่วยรักษาบ้านเมืองให้มีความสงบราบคาบ
(ง) เรามีหน้าที่ที่จะช่วยรักษาความยุติธรรม และปกครองบ้านเมือง
(พลเมืองดี หน้า 10-11)

นอกจากนี้ พลเมื องที่ดี จะต้อ งรั กและเทิ ดทู นในสถาบัน พระมหากษั ตริ ย์ เพราะ
พระองค์เป็นผู้มีพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรของท่าน รวมทั้ง ต้องรักและหวงแหนประเทศชาติ
ของตน ฉะนั้นจะต้องช่วยกันทะนุบารุงบ้านเมืองให้เจริญ และรักษาสถาบันหลักของชาติให้อยู่คู่สังคม
สยามต่อไป ดังตัวอย่าง
ผมรู้สึกว่าบ้านเมืองจะดีจะชั่วก็เพราะพระเจ้าแผ่นดินเป็นสาคัญไม่ใช่หรือ พระเจ้า
แผ่นดินที่ดีย่อมมีคุณแก่ไพร่บ้านพลเมืองมาก กับอนึ่งคนที่เกิดมาเป็นราษฎร ก็ควรที่จะมีใจ
รักบ้านเมืองของตน และช่วยกันบารุงรักษาบ้านเมืองทุก ๆ คนจึงจะเป็นความดีไม่ใช่หรือ
เกิดมาเป็นคนควรจะมีความรู้สึก 3 อย่างนี้เป็นข้อใหญ่ คือ
(1) เราควรจะรู้ สึ ก คุ ณ พระมหากษั ต ริ ย์ ว่ า บ้ า นเมื อ งจะเจริ ญ ได้ ก็ เ พราะ
พระมหากษัตริย์
(2) เราควรจะรู้สึกว่าบ้านเมืองเป็นของเราอยู่ด้วยกันทุกคน เมื่อบ้านเมืองดีเราก็มี
ความศุขสบาย ถ้าบ้านเมืองเสียหายเราก็เดือดร้อน เราควรมีใจรักช่วยกันบารุงรักษาและคิด
ให้บ้านเมืองมีความศุขสบายอยู่เป็นนิตย์
(3) เราควรจะรู้สึกว่า ตัวเราเองที่เกิดมาควรต้องรักชื่อรักชาติ ทาความดีให้แก่
บ้านเมือง
ดังนี้จึงจะนับได้ว่าเป็นพลเมืองที่ดีคนหนึ่ง ๆ ไม่ ชั่วแต่เกิดมาแล้วก็ตายถมแผ่นดิน
ไปเปล่า ๆ หรือกลับทาความชั่วร้ายเป็นเสี้ยนหนามกินแรงทอนกาลังที่ให้ท่านต้องปราบปราม
เป็นการเกิดมาสาหรับให้หนักแผ่นดินเท่านั้น
(พลเมืองดี หน้า 37-38)

ในยุ คสมั ยที่มี การตระหนั กถึ ง แนวคิด เรื่ องรั ฐชาติมากขึ้ น ท าให้ มีค วามจาเป็น ที่
จะต้ อ งมี ก ระบวนการปลู ก ฝัง ราษฎรให้ รู้สึ ก ถึ ง ความเป็น ชาติ ร่ ว มกั น ดั ง ที่ เ จ้ า พระยาพระเสด็ จ
สุเรนทราธิบดีได้เน้นย้าให้เห็นถึงความสาคัญ ของชาติที่มีต่อราษฎรในเรื่องพลเมืองดี นอกจากนี้ยัง
ปลู ก ฝัง ให้ร าษฎรมี ความจงรัก ภั กดี ต่ อ พระมหากษั ต ริย์ ผู้ มี พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ต่อ พสกนิ กรของ
พระองค์ทั้งในเรื่องพลเมืองดี และเตือนเพื่อน
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2.2 การประพฤติตนให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย
ทุกบ้านเมืองทุกสัง คมย่อมต้องมีการวางตัวบทกฎหมายเพื่อสร้างแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติตนของคนในสังคม อีกทั้งเป็นการจัดระเบียบสังคมให้ดาเนินไปได้อย่างเรียบร้อยเป็น
ปกติสุข ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพลเมืองทุกคนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากมีการ
ฝ่าฝืนก็ต้องได้รับการลงโทษ ทั้งนี้เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้สอนให้เห็นถึงความสาคัญของ
กฎหมายในเรื่องพลเมืองดี ตอนนายเมืองอยู่ในเวียง และได้สอนคนในสังคมถึงการประพฤติตนไม่ให้
ขัดต่อหลักกฎหมายของบ้านเมือง ได้แก่ การไม่คิดร้ายหรือทาร้ายผู้อื่น ไม่ลักของที่ไม่ใช่ของตน ไม่
สร้างวุ่นวายให้แก่บ้านเมือง ไม่กระทาการทุจริต และไม่ฝ่าฝืนขนบธรรมเนียม ดังตัวอย่าง
...ถ้าเราจะระวังมิให้ตัวเราเองเป็นผู้ประพฤติผิดกฎหมาย ก็มีหลักที่เราจะพึงรักษาให้ปราศจาก
ความผิดอยู่บ้าง คือ เราไม่คิดและกระทาการข่มเหงประทุษฐร้ายต่อผู้ใดประการหนึ่ง ไม่ คิดคด
โกงลักขะโมยทรัพย์สมบัติของใครประการหนึ่ง ไม่กระทาการจลาจลอลหม่านทาลายความศุข
สาราญของบ้านเมืองประการหนึ่ง เราไม่ทาการทุจริตพลิกแพลงให้ผิดจากความจริงและเสีย
ความยุ ติธรรมประการหนึ่ ง เราไม่ฝ่าฝืนข้อบังคับแบบธรรมเนียมและอานาจการปกครอง
บ้านเมืองประการหนึ่ง รวมใจความก็คือการสิ่งไร ๆ ถ้าเราชั่งใจได้ว่า เราทาโดยสุจริตไม่ผิดธรรม
อันควรจะเห็นได้ในใจของเราเองแล้ว ก็จะเป็นโอกาศอันน้อยที่เราจะต้องเป็นถ้อยความลาบาก...
(พลเมืองดี หน้า 46)

เมื่อระบบกฎหมายและการศาลของประเทศสยามได้รับการพัฒนาปรับปรุงในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายทั้งจากประเทศ
อัง กฤษ ฝรั่ง เศส เบลเยี่ ยมมาเป็น ที่ป รึ กษา เพื่อ ให้ส อดรั บกั บวิ ท ยาการและอิท ธิพ ลต่า ง ๆ จาก
ตะวันตก ทาให้กฎหมายของสยามมีความทันสมัย เป็นระบบ และเป็นที่ยอมรับของชาติตะวันตกมาก
ขึ้น ฉะนั้นการให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้แก่ราษฎรในเรื่องกฎหมายจึงเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่าง
ยิ่ง เพราะจะช่วยให้สังคมสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยให้ราษฎรไม่ถูกเอารัดเอา
เปรียบได้อีกด้วย
2.3 การมีสัมมาคารวะและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน
สัง คมสยามเป็นสัง คมที่ให้ความสาคัญ กับ เรื่องอาวุโส ผู้น้อยหรือผู้ที่เด็กกว่าต้อ ง
เคารพผู้ใหญ่ หรือผู้ที่มีฐานันดรที่ สูง กว่า ผู้ที่มีสัมมาคารวะจะได้ รับความรักความเอ็นดูจากผู้ใหญ่
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้เน้นย้าหลักปฏิบัติเหล่านี้ไว้ในเรื่องสมบัติของผู้ดี แสดงให้เห็นว่า
ผู้ที่จะเป็นผู้ดีได้นั้น คุณสมบัติประการหนึ่งที่ควรมีคือการให้เกียรติซึ่งกันและกัน ดังตัวอย่าง
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ภาคสาม ผู้ดีย่อมมีสัมมาคารวะ Polite
กายกรรม
(1) เข้าชายคาต้องเปิดหมวก
(2) ต้องเปิดหมวกในที่เคารพ เช่น โบสถ์ วิหาร ไม่ว่าในศาสนาใด
(3) ผู้น้อยต้องเคารพผู้ใหญ่ก่อน
(4) ผู้ชายต้องเคารพผู้หญิงก่อน
(5) แม้ผู้ใดเคารพตนก่อน ต้องตอบเขาทุกคนอย่าเฉยเสีย
(6) อย่านั่งไม่สุภาพ เฉภาะหน้าผู้มีบรรดาศักดิ์
(7) อย่าทัดบุหรี่หรือคาบบุหรี่คาบกล้องหรือสูบให้ควันไปรมผู้อื่น
(8) อย่าติเตียนผู้เคารพ หรือที่เคารพของผู้อื่น
วจีกรรม
(1) เมื่อเราจะขอทาล่วงเกินแก่ผู้ใด ต้องขอโทษเขาก่อน
(2) เมื่อเราทาพลาดพลั้งสิ่งใดแก่บุคคลผู้ใดควรออกวาจาขอโทษเสมอ
(3) เมื่อผู้ใดได้แสดงคุณต่อตนอย่างใด ควรออกวาจาขอบคุณเขาเสมอ
(4) อย่าพูดจาล้อเลียนหลอกลวงผู้ใหญ่
มโนกรรม
(1) นับถือเคารพผู้ใหญ่
(2) มีความอ่อนหวานแก่ผู้น้อย
(3) เชื่อฟังถ้อยคาบิดามารดาและอาจารย์
(สมบัติของผู้ดี หน้า 16-17)

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า ผู้ที่เป็นผู้ดีหรือพลเมืองที่ดีจะต้องมีสัมมาคารวะเป็น
คุณลักษณะประการหนึ่ง อันได้แก่ การที่ผู้น้อยต้องเคารพและเชื่อฟังผู้ใหญ่ โดยผู้น้อยต้องแสดงความ
เคารพกั บผู้ใ หญ่ก่ อน และไม่ แสดงอากัปกิ ริยาไม่ สุภาพต่อ หน้า ผู้ใหญ่ รวมทั้ง ไม่ทากิริย าหรื อพู ด
ล้อเลียนผู้ใหญ่ ทั้งนี้ผู้ใหญ่ก็ต้องมีใจเมตตาปรานีและสุภาพอ่อนหวานต่อผู้น้อยด้วย นอกจากนี้การ
อยู่ในสังคมก็ควรรู้จักการให้เกียรติซึ่งกันและกัน หากเรากระทาล่วงเกินผู้ใดก็ต้องกล่าวขอโทษ หรือ
ถ้าผู้ใดที่มีบุญคุณกับเราก็ต้องแสดงความขอบคุณเสมอ รวมทั้งสถานที่หรือบุคคลที่สมควรเคารพเราก็
ต้องให้เกียรติและเคารพด้วย
ทั้ ง นี้ น อกจากประเด็ น เรื่ อ งความอาวุ โ สแล้ ว ยั ง พบว่ า เจ้ า พระยาพระเสด็ จ
สุเรนทราธิบดียังให้ความสาคัญถึงสิทธิของสตรีอันสืบเนื่องมาจากแนวคิดของสุภาพบุรุษยุควิคตอเรียน
ที่ท่านได้รับอิทธิพลจากการไปปฏิบัติหน้าที่ที่ประเทศอังกฤษ โดยผู้เป็นสุภาพบุรุษจะต้องมีความยินดี
ที่ จ ะเสี ย สละสละความสุ ข ส่ ว นตั ว วางตนเป็ น กลาง รู้ จั ก อดทนอดกลั้ น รวมทั้ ง มี ค วามซื่ อ สั ต ย์

82
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ครอบครัว และพระมหากษัตริย์ 30 ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างที่ให้ผู้ชายต้อง
เคารพผู้หญิงก่อน ซึ่งประเด็นการให้เกียรติสุภาพสตรีนี้ยัง ปรากฏในสมบัติของผู้ดีภาคสี่ ผู้ดีย่อมมี
กิริยาเปนที่รัก Socialable ว่า “...อย่าพูดเปรียบเปรยเคาะแคะผู้สัตรี กลางประชุม...” (สมบัติของผู้ดี
หน้า 17) และในภาคหก ผู้ย่อมไม่เห็นแต่แก่ตัวถ่ายเดียว Unselfish ว่า “...อย่าพักหาความสบาย
ก่อนผู้ใหญ่หรือผู้หญิง...” (สมบัติของผู้ดี หน้า 18)
การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมจาเป็นที่จะต้องรู้ จักการวางตัวในสังคมให้เหมาะสม โดย
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้เสนอแนวทางที่จะทาให้ราษฎรในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่ า งสั น ติ สุข ไว้ ได้ แ ก่ การที่ ทุ ก คนตระหนั ก รู้ถึ ง บทบาทหน้ า ที่ข องตนเองที่ ต่ อสถาบัน ชาติ และ
พระมหากษัตริย์ การปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมือง การมีสัมมาคารวะและให้เกียรติผู้อื่น ซึ่ง
ทั้ง หมดนี้ น อกจากจะช่ ว ยให้ สั ง คมมี ค วามปกติ สุ ขแล้ ว ยั ง ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้สั ง คมและประเทศชาติ
เจริญก้าวหน้าด้วย
3. หลักในการปกครอง
คาสอนที่ปรากฏในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเกี่ยวกับหลัก
ในการปกครองนั้น อยู่ ใ นหนั ง สื อ กราบบั ง คมทู ล ของเจ้ า พระยาพระเสด็ จ สุ เ รนทราธิ บ ดี แต่ ยั ง มี
บรรดาศักดิ์เป็นพระมนตรีพจนกิจและพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ ร.ศ.113-118 ซึ่งเป็นเอกสารที่บันทึกคา
กราบบังคมทูลของท่านถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อัน สะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับ
หลักการปกครองบ้านเมืองของผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ผู้วิจัยสามารถแบ่งออกเป็น 2
ประเด็น ได้แก่
3.1 คุณสมบัติของนักปกครอง
3.2 บทบาทหน้าที่ของนักปกครอง
ดังรายละเอียดดังนี้
3.1 คุณสมบัติของนักปกครอง
ในการปกครองบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า และมีประสิทธิภาพนั้น เจ้าพระยาพระ
เสด็จสุเรนทราธิบดีแสดงความเห็นว่านักปกครองต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

30

สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ, “”สุภาพบุรุษ” ในพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวกับวรรณกรรมศรีบูรพา,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), 21.
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3.1.1 นั ก ปกครองต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรอบรู้ เจ้ า พระยาพระเสด็ จ
สุเรนทราธิบ ดีนั้ นได้ ชี้ให้ เห็น ถึง ความจาเป็น ที่นั กปกครองบ้า นเมืองจะต้ องมี ความรอบรู้ ในศิ ลป วิทยาการต่าง ๆ เพราะการมีความรู้จะทาให้สามารถเลือกใช้คนให้เหมาะสมกับงาน ดังตัวอย่าง
...หน้าที่ของพระองค์ท่านจะเป็นผู้ใช้ต่อไป มิใช่จะเป็นผู้กระทาเองด้วยพระองค์ รู้ไว้ดีสาหรับรู้
ความยากง่ายใช้คนถูก รู้แรงกาลังของคนและการ ถึงความชานาญแห่งพระองค์เองจะไม่พอ ก็
หาเป็นสิ่งสาคัญไม่...
(หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 114)

ทั้งนี้ความรู้ความสามารถที่นักปกครองควรมีนั้นไม่ควรรู้เพียงด้านใดด้าน
หนึ่ง เพราะการบริห ารราชการแผ่นดินนั้น จะต้องอาศัยความรู้ หลายแขนงทั้ง ทางด้า นทหารและ
พลเรือน ฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่สาคัญมากที่นักปกครองต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ที่รอบด้าน สามารถ
นามาใช้บริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังตัวอย่าง
...พระราชกุมารพระองค์ใดที่จะได้รับรัชทายาทหรือเป็นผู้ช่วยรักษาพระราชอาณาเขต ควรที่
จะได้รับความแนะนาบารุงพระปรีชาให้ทรงรอบรู้ทั้งฝ่ายพลเรือนซึ่งเป็นการทะนุบารุง และ
ทหารซึ่งเป็นการป้องกันรักษามิให้ยิ่งหย่อนหรือลุ่มหลงลาเอียงไปในทางใดแต่ทางเดียว จึงจะ
เป็นที่เห็นได้ว่าในรัชกาลของพระราชกุมารพระองค์นั้น คงจะมีทั้งความบรมสุขและศักดานุภาพในพระราชอาณาเขตของพระองค์
(หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 216-217)

นอกจากนักปกครองจะต้ องมีความรอบรู้ เรื่องราวความเป็นไปของชาติ
บ้านเมืองแล้ว ยังต้องเป็นผู้ที่รอบรู้ หมั่นติดตามข่าวสารเรื่องราวความเป็นไปของโลก หรือประเทศ
อื่น ๆ เพื่อที่จะได้สามารถรับมือและจัดการกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ดัง
ตัวอย่าง
...ผู้ที่อยู่ใกล้หรืออยู่แต่ในบ้านเมืองถึงจะมีสติปัญญาทางอื่นพร้อมบริบูรณ์ก็ดี แต่ย่อมขาดอยู่
อย่างหนึ่ง คือขาดความอาจหาญทิษฐิมานะที่จะเห็นว่าควรรีบกระทาลงให้จงได้ ที่ขาดความสิ่ง
นี้เพราะไม่สามารถเห็นกาลังแห่งความเจริญของประเทศอื่นด้วยจักษุ เป็นแต่รู้ด้วยความสดับ
ตรับฟัง ทั้งไม่ได้ออกห่างเห็นรูปโฉมและกาลังวัง ชาของบ้านเมืองตนเปรียบเทียบกับกาลังใน
ประเทศยุโรปฉะนี้ เปรียบกับคนที่ขึ้นไปอยู่บนต้นไม้สูงแลลงมาเห็นเสือตัวหนึ่งกาลังย่องจ้องจะ
โจมจับเพื่อนตนที่นั่งอยู่ในศาลากลางป่า ส่วนตัวของเพื่อนผู้นั่งอยู่ในศาลานั้น เพียงแต่รู้อยู่ว่า
เสือมี เสืออาจเข้ามาทาอันตรายได้ ยังหาเคยเห็นตัวเสือและกาลังเสือไม่ ก็เพียงแต่ตวาดเสียงอยู่
ในใจ ผู้ ที่อยู่บนต้นไม้นั้นแลเห็นรูปร่างเสืออย่างถนัด ตลอดทั้ง เขี้ยวและเล็บเสือ และท่าทาง
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ความเข้มข้นของเสือ เมื่อตั้งท่าขู่คารามด้วยอานาจอาจหาญ และเห็นทั้งผู้ที่จะถูกเสือกิน รู้กาลัง
วังชาว่าจะต่อสู้กับเสือได้เพียงไร ดังนี้ใจของผู้ที่แลเห็นนี้ จะร้อนเร่าเร่ง ให้ผู้ นั่ง อยู่ในศาลารีบ
แก้ไขป้องกันเสืออย่างใด ผู้ที่อยู่ในประเทศยุโรปก็ฉันนั้น...
(หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 80-81)

เมื่อทราบเหตุการณ์ความเป็นไปของสถานการณ์ต่าง ๆ ของโลกแล้วก็ต้อง
หายุทธวิธีในการรับมือ ดังเช่นที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบ ดีไ ด้ชี้ให้เห็นถึง ความสาคัญ ของ
พลเรือน เนื่องจากเห็นว่าการที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และพระเจ้าลูกยาเธอมุ่ง แต่จะทรงศึกษา
ทางด้านการทหารนั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปบ้านเมืองเท่าที่ควรโดยได้เปรียบเทียบกับการ
ปกครองของชาติตะวันตกที่ให้ความสาคัญกับทั้งด้านพลเรือนและการทหาร ดังตัวอย่าง
...ฝ่ายการเมืองข้างฝรั่ง การพลเรือนเขาได้ตั้งรากเหง้าเค้ามูลแน่นหนานมนานมาจนจาเริญแล้ว
และการนั้นก็จับตัวคนวางลงในหน้าที่ทางานได้ ฝ่ายการทหารก็บริบูรณ์เช่นเดียวกัน มีแต่การ
จัดการแก้ไขทะนุบารุงเพิ่มเติมเล็กน้อย การพลเรือนเป็นรากเหง้าลาต้นและกิ่งก้าน การทหาร
เป็นดอกใบซึ่งจะให้เห็นความงดงามและสง่า เจ้านายในเมืองเขามีน้อย จึงมีช่องและบังควรที่
จะเลือกเอาการทหารเป็นวิชาสาหรับมือ แต่ที่จริงบรรดาข้าศึกศัตรูทุกวันนี้ที่จะมุ่งหมายกระทา
ย่ายีซึ่งกันและกัน ก็ไม่จ้องดูและคร้า มเกรงที่ตัวทหารเหมือนการทัพศึก ซึ่ง ต่อสู้ด้วยฝีมือกัน
อย่างแต่ก่อน การทุกวันนี้ย่อมคร้ามเกรงกันด้วยกาลังพลทหารที่มาก และกาลังเครื่องศาสตรา
วุธและเครื่องรบทั้งปวง ก็กาลังพลทหารและเครื่องรบทั้งสองอย่างนี้จะมีมาด้วยประการใด ย่อม
มีมาได้ด้วยความสุขของไพร่บ้านพลเมือง ความบริบูรณ์ของวิชาและการทามาค้าขาย การที่มุ่ง
มองในฝ่ายทหารแท้ทุกวันนี้ ก็เป็นการเกี่ยวด้วยวิชาใช้เครื่องศาสตราวุธและวิธีการกลศึกทั้งการ
ปกครองพลทหาร เป็นการเกี่ยวด้วยความรู้และความคิดและความกล้าหาญในสันดาน เว้นแต่
ทหารผู้น้อยซึ่งจะต้องการกาลังกายเป็นใหญ่ ก็ผู้ที่จะเป็นนายทหารดีจะเป็นได้ด้วยเหตุใด ผู้นั้นก็
จะต้องมีนิสัยพลเรือนติดตัวอยู่ด้วย คือต้องเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถรู้กาลังตนและกาลังเขา รู้
การปกครองเอาใจไพร่พลให้รัก คาดประมาณการเสียการได้ รอบคอบทั้งการกะเสบียงอาหาร
และเครื่องศาสตราวุธเหล่านี้ เป็นต้น
(หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 216-217)

และ
...เจ้าฝรั่งจึงเป็นทหารได้โดยง่าย เพราะส่วนทุนและกาลังย่อมบริบูรณ์ หรือมีผู้เป็นเจ้าพนักงาน
จัดการอยู่อย่างหนึ่งแล้ว ฝ่ายประเทศเราเพิ่งกาลังจะก่อร่างสร้างตัว ตั้งเค้ามูล เหมือนดังเป็น
ผู้หุงข้าว ต้องกระทาด้วยตนเองทั้งหมด ถ้าจะดูแต่ข้าวให้สุกอย่างเดียว ไม่ใส่ไฟ ไฟก็จะดับ น้าก็
ไม่เดือด ข้าวก็ดิบ เหตุเช่นนี้ ในประเทศของเราจึงจาเป็นที่จะต้องกะคนสาคัญให้เข้าแทรกแซง
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ได้ทุกหน้าที่ ก็ทุกวันนี้การในเมืองไทย ผู้ที่จะเป็นคนส าคัญในราชการในภายหน้า ก็ย่อมต้อง
อาศัยเป็นผู้ได้มีบุญทรัพย์ที่จะเป็นทุนเล่าเรียนวิชา ปลูกสติปัญญาความรู้ท่านเหล่านั้นจะได้แก่
ผู้ใด ก็ย่อมได้แก่พระราชกุมาร ซึ่งจะได้รับวิชาการและความดีมาประกอบราชกิจในประเทศของ
พระองค์เป็นเบื้องต้นแห่งผู้อื่น ถ้าพระราชกุมารทั้งหลายจะลุ่มหลงทรงเล่าเรียนแต่การทหารเสีย
ทั้งหมดตามความเห็นและความนิยม เช่ นได้กราบบังคมทูลมาในเบื้องต้นจดหมายฉบับนี้แล้ว
แรงของความคิดและวิชาที่จะจัดการบ้านเมืองก็จะไปมีกาลังยิ่งยวดอยู่ในหมู่ที่จะตั้งใจจะให้
ข้าวสุกอย่างเดียว อีกสักประเดี๋ยวจะแลเห็นว่าน้าในหม้อไม่เดือด และไฟก็ดับ
(หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 218)

ความรอบรู้ ที่ นั ก ปกครองพึ ง มี ต ามทรรศนะของเจ้ า พระยาพระเสด็ จ
สุเรนทราธิบดีนั้นเห็นว่านอกจากจะต้องมีความรู้ทางด้านศิลปวิทยาที่สาคัญสาหรับการปกครองแล้ว
จะต้องมีความรอบรู้ทางด้านข้อมูลข่าวสารทั้งในบ้านเมืองและต่างประเทศเพื่อที่ จะได้นาข้อมูลต่าง ๆ
เหล่านั้นมาปรับใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.2 นัก ปกครองต้ อ งมี วิ สัย ทั ศน์ ที่ กว้ า งไกล กล่ าวคื อ ต้ องเป็น ผู้ ที่ มี
ความคิ ด รอบคอบ มองการณ์ ไ กล สามารถคาดคะเนสิ่ง ที่ จะเกิด ขึ้ นตามความผั นแปรของสั ง คม
บ้านเมืองได้ ดังเช่นที่ เจ้าพระยาพระเสด็จ สุเรนทราธิบดีไ ด้กราบบัง คมทูล ว่าในการจั ดการศึกษา
สาหรับพระราชโอรสนั้นจะไม่ควรทรงเน้นทางด้านการทหารเพียงอย่างเดียว เพราะวิชาทางด้าน
พลเรือนก็มีความสาคัญต่อการบริหารราชการแผ่นดินเช่นเดียวกัน ดังตัวอย่าง
...มาตั้งแต่รัตนโกสินทรศก 112 ล่วงมาแล้ว ประเทศสยามได้รับความเบียดเบียนจากราชศัตรู
ภายนอกล่วงล้าเข้ามาขู่เข็ญด้วยอานาจศัตราวุธ ใจของชาวสยามจึงบังเกิดความรู้สึกชอกช้า...
มาในระหว่างเมื่อสมเด็จพระบรมโอรสราธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอ พระเจ้าลูกยาเธอหลายพระองค์ได้เสด็จออกมาทรงเล่าเรียน ณ ประเทศนี้ต่อมาโดยลาดับ
สมัยนี้ ความเห็นที่จะจัดการศึกษาจึงรื้อขึ้นเป็นทหารเกือบจะหมด โดยมูลเหตุที่ได้รับความเจ็บ
แสบมาสด ๆ ประกอบกับทางประพฤติของฝรั่งซึ่งหยิบเอามาใช้เป็นถ้อยคาว่า “ขัตติยต้องเป็น
ทหารหมด” จนจะทาให้พระอารมณ์และความนิยมเลื่ อมใสของพระราชกุมารทั้งหลาย ซึ่งยัง
ทรงพระเยาว์อยู่ในเวลาเล่าเรียนและกาลังอ่อนโอนไปง่ายนั้น ฟั่นเฟือนซู่ซ่าไปแต่ทางทหารฝ่าย
เดียว ความเห็นซึ่งเห็นเช่นนี้เป็นความเห็นอันไม่รอบคอบ และไม่ใช่ความเห็นของพ่อบ้านหรือ
เป็นความเห็นของผู้ที่จะเป็นพ่อบ้านไม่ได้ จึงมุ่งมองไปแต่ทางเดียวไม่ทั่วถึง และยิ่งเอามาใช้เป็น
วิธีทางแนะนาพระราชกุม าร ผู้ซึ่ง จะทรงเรี ยนวิธี การดารงพระองค์อ ยู่ในที่เป็น พ่อบ้ านจั ด
ราชการทะนุบารุงบ้านเมืองนั้นก็หาสมควรไม่...
(หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 214-215)
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จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าพลเรือนนั้นมีบทบาทสาคัญต่อการทานุบารุง
บ้านเมืองไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าทหาร ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนทัศน์ของนักปกครองที่จะต้องไม่มอง
อะไรเพียงด้านเดียว ต้องคิดให้รอบด้าน คานึงถึงผลดีและผลเสียของแต่ละเรื่อง แล้วตัดสินใจเลือกสิ่ง
ที่ดีที่สุดเพื่อนามาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป
3.1.3 นักปกครองต้องอาศัยอานาจและความกรุณาควบคู่กันไป หรือที่
คนไทยคุ้นเคยกับคาว่า “พระเดช” และ “พระคุณ” นักปกครองที่ดีจะอาศัยอานาจหรือพระเดชใน
การปกครองบ้ า นเมื อ ง ซึ่ ง พระเดชนี้ จ ะมาพร้ อ มกั บ ต าแหน่ ง รวมทั้ ง ยั ง เกิ ด ขึ้ น จากความรอบรู้
ความสามารถ และการวางตั วของนักปกครองเองด้วย ในสัง คมสยามสมัยที่ปกครองด้วยระบอบ
สมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ราชย์ นั้ น พระมหากษั ต ริ ย์ ถื อเป็ น ผู้ ที่อ านาจสูง สุ ด จึ ง สามารถใช้ อ านาจในการ
ปกครองได้อย่างเต็มที่ หากแต่นักปกครองใช้แต่อานาจแต่ขาดซึ่งความมีเมตตาต่อไพร่ ฟ้าประชาชน
บ้านเมืองก็ยากที่จะเป็นปกติสุข ฉะนั้นเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีจึงเล็งเห็นว่านักปกครองที่ดี
จะต้องปกครองบ้านเมืองด้วยอานาจที่มี ควบคู่ไปกับความเมตตากรุณาด้วย ดังตัวอย่าง
...ถ้าเดชานุภ าพแห่ง พระมหากษัตริย์มากล้นกว่าพระวิริยะ พระปัญญา และพระกรุณาคุณ
บ้านเมื องก็ จ ะเขวไปบ้าง เดือ ดร้อ น สมัย ใดที่พระบรมกษัต ริย์ ทรงพระกรุ ณาคุณมากกว่ า
พระเดชานุภาพ สมัยนั้นการบ้านเมืองก็มักจะไม่สิทธิขาด ผู้...[…]...ก็พากันโลเลเหลวไหลลงไปสู่
ความชั่วด้วยหมิ่น...[…]...ต่อพระราชอาญา หรือกาเริบ ด้วยทรงพระกรุณาเกิ น...[…]...พระเดช
กับพระคุณสองสิ่งนี้จึงเป็นของควรมีอยู่และได้น้าหนักเสมอกันในพระองค์ผู้จะเป็นผู้ปกครอง
ประเทศ
(หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 114)

จากตัวอย่างจะเห็นว่านักปกครองที่ดีจะต้องมีวิจารณญาณในการใช้อานาจ
ของตน โดยต้องคานึงถึงผู้ใต้บังคับบัญชาและราษฎรในพระราชอาณาจักร เพราะหากใช้อานาจโดย
ขาดความยั้ง คิ ด ขาดคุณ ธรรม ไม่ เ หมาะสมกั บสภาพเหตุ การณ์ ย่ อมส่ง ผลเสีย หายต่อ สั ง คมและ
ประเทศชาติ
คุณสมบัติของนักปกครองที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเห็นว่ามีความสาคัญ
ในการบริหารราชการแผ่นดิน ได้แก่ ความรอบรู้ ความมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และการใช้อานาจอย่าง
มีวิจารณญาณกอปรด้วยคุณธรรม ทั้งนี้คุณสมบัติทั้งหมดนี้ ล้วนมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวอยู่แล้ว เห็นได้จากการประกอบพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ของพระองค์ หากแต่เจ้าพระยา
พระเสด็จสุเรนทราธิบดีต้องการถวายความคิดเห็นอันเหมาะสมแก่พระองค์ในยามที่ทรงหมดกาลัง
พระทัย ซึ่งหากผู้อ่านนาคาสอนเหล่านี้ไ ปปฏิบัติจะจะช่วยเสริม สร้างความเป็นนักปกครองที่ดีไ ด้
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ดังเช่นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพัฒนาบ้านเมืองจนเจริญก้าวหน้าและเป็นที่รัก
ของพสกนิกรชาวไทย
3.2 บทบาทและหน้าที่ของนักปกครอง
นักปกครองจาเป็นที่จะต้องคานึงถึงบทบาทและหน้าที่ของตนอยู่เสมอ และปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีไ ด้ให้แนวคิดใน
ประเด็นนี้ไว้ดังนี้
3.2.1 การดูแลอาณาประชาราษฎร์ให้อยู่เย็นเป็นสุข การทาให้ราษฎรมี
ความเป็นอยู่ที่ดี มีความสบายกายและใจนับเป็นภารกิจสาคัญของนักปกครอง เพราะการที่ราษฎรมี
ความสุขย่ อมส่งผลดีต่อการบริหารประเทศ ทั้ง นี้เจ้า พระยาพระเสด็จ สุเรนทราธิบดีไ ด้ เสนอแนะ
แนวทางในการบริหารประเทศโดยคานึงถึงความสุขของราษฎรแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวไว้ดังนี้
...การปกครองประเทศของบรมกษัตริย์ก็ไม่ผิดกันอันใดกับการปกครองสถานบ้านเมืองของคฤหบดี
ผู้หนึ่ง ต่างแต่เขตบ้านเป็นเขตเมือง เล็กกับใหญ่เท่านั้น คฤหบดีย่อมมีทางผลประโยชน์ได้เสียมา
เลี้ยงดูผู้คนอันเป็นบริวารของตนฉันใด ราชาธิปไตยก็ย่อมต้องจัดทะนุบารุงการค้าขายและสรรพ
วิชาที่จะหาประโยชน์และทรัพย์สินเงินทองเข้าบ้านเมือง ฉันนั้นพ่อบ้านดี ก็ย่อมจัดให้มีความสั่ง
สอนให้บุตรหลานและบริวารผู้คนในบ้านของตนรู้วิชาและความประพฤติดี ใครเกะกะประพฤติเป็น
พาลก็ดัดสันดานปราบปรามให้เสื่อมร้ายด้วยอาชญา ใครวิวาทบาดหมางกันก็พิจารณาว่ากล่าว
ตัดสินโดยธรรม เพื่อจะตัดความข่มเหงคะเนงร้ายซึ่งกันและกัน ราชการของพระมหากษัตริย์ก็ฉัน
นั้น คือต้องให้ความรู้และความประพฤติดีแก่ประชาราษฎรในราชอาณาเขต และต้องจัดการ
ปราบปรามโจรผู้ร้าย วางบทกฎหมายบังคับบัญชาด้วยราชอาชญาและราชบาเหน็จอันยุติธรรม...
(หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 215-216)

จากตัวอย่างจะเห็นว่าหน้าที่ นักปกครองนั้ นจะต้องคานึง ประโยชน์ของ
ราษฎรเป็นสาคัญ โดยการบริหารราชการแผ่นดินจะมุ่งเน้นการบาบัดทุกข์บารุงสุขให้แก่ราษฎร อาทิ
การจัดการศึกษาให้แก่ราษฎรเพื่อจะได้นาความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว การ
ตราตัวบทกฎหมายให้มีความยุติธรรม เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรให้
ดีขึ้น
ทั้งนี้ การที่ราษฎรในบ้านเมืองสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข จะส่งผล
ดีต่อการบริหารราชการแผ่นดิน เพราะในสมัยรัชกาลที่ 5 ยังไม่มีการทาระบบทะเบียนราษฎร์ ฉะนั้น
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หากราษฎรไม่ได้รับความเป็นอยู่ที่ดี มีความเดือดเนื้อร้อนใจก็อาจยังผลให้ราษฎรมีใจออกห่าง ทาให้
ขาดเสถียรภาพในการปกครองบ้านเมือง ดังตัวอย่าง
...ถ้าการบ้านเมืองไม่ราบคาบให้ไพร่บ้านพลเมืองนิยมยินดี ผู้ที่ได้รับความร้อนรนด้วยการกดขี่
หรือความคดโกง เบียดเบียนซึ่งกันและกัน หาความระงับดับเข็ญเมื่อแลเห็นตัวอย่างดังนี้ และ
พากันเอาใจออกหากเนือง ๆ เราไม่ขาดทุนชั่วแต่คนกลับไปเป็นข้าศึก ซ้าขาดทุนสาคัญคือ งอก
ความเสียเป็นสาเหตุให้เสี้ยนศัตรูหยิบยกเอาเป็นคาพูดได้ว่า ผู้คนเดือดร้อนแตกฉานซ่านเซ็น
เพราะเราไม่มีอานาจและความยุติธรรมความปกครองอันเรียบร้อยที่จะระงับดับร้อนไพร่บ้าน
พลเมืองของตนได้ จึงจาเป็นที่ผู้อื่นจะยื่นมือเข้ามาจัด...
(หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 81-82)

จากตั ว อย่ า งข้ า งต้ น อาจกล่ า วได้ ว่ า การดู แ ลอาณาประชาราษฎร์ ใ ห้ มี
ความสุข ไม่เดือดเนื้อร้อนใจ นับเป็นภารกิจสาคัญอันดับแรกของนักปกครอง เพราะเมื่อราษฎรอยู่
อย่างร่มเย็นเป็นสุข ก็จะเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
3.2.2 การพัฒนาบ้านเมือ งให้เจริญ ก้าวหน้า หน้า ที่ของนักปกครองที่
สาคัญอีกประการหนึ่งคือการพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญรุดหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยที่มี
บ้านเมืองเสี่ยงต่อการถูกแทรกแซงดัง เช่นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ลัทธิ
จักรวรรดินิยมตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลต่อดินแดนบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างมาก ซึ่ง
การพัฒนาปรับปรุงบ้านเมืองนอกจากจะส่งผลดีต่อการช่วยป้องกันอันตรายจากการคุกคามจากลัทธิ
จักรวรรดินิยมตะวันตก หรือจากศัตรูภายนอกประเทศแล้วยังส่งผลดีต่อราษฎรอีกด้วย ดังตัวอย่าง
การที่จะระงับปราบปรามปัจจามิตรอันมีอานาจรุนแรงในครั้งนี้ไม่ควรจะมุ่งหมายเลย
ที่จะเอาอานาจปากเข้าต่อสู้เอาคราวหนึ่ง ๆ เช่นที่ทาอยู่ทุกวันนี้ มีเหตุการณ์อันใดขึ้นก็ ปัดเป่า
โต้เถียงเพียงแต่ร่อนร่อน เมื่อเถียงชนะก็เสมอตัว เถียงเขาไม่ขึ้นก็ยอมเขา ขาดทุนเข้าไปทุกที
การเช่นนี้ใช่ว่าจะรู้จัดเจนก็หาไม่ ฝ่ายข้าศึกเขาก็ตั้งคุ้ยเขี่ยหาเหตุที่จะให้เป็นปากเสียงอยู่เสมอ
เป็นอันหมดความเห็นว่าจะมีที่สิ้นสุดลงเพียงใดได้ และทั้งไม่ควรมุ่งหมายที่จะเอากาลังศัตราวุธ
การสู้รบด้วยมือเป็นที่พึ่งอย่างเดียวอีกเหมือนกัน เพราะจะเอาอะไรมาเยียวยาทันเวลาทันทีได้
สิ่งที่จะนามาเป็นที่พึ่งได้มีสาคัญอยู่แต่อานาจความดีที่เราจะรีบจัดการให้เห็นปรากฏทั่วโลก ว่า
เรายังมีความดีความอุตสาหะรีบรัดจัดการบ้านเมืองของเราอยู่จริง ๆ ไว้เป็นที่ป้องกันปากเสียง
อันร้ายนี้...
(หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 82-83)
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ทั้ ง นี้ เ จ้ า พระยาพระเสด็ จ สุ เ รนทราธิ บ ดี ไ ด้ ก ราบบั ง คมทู ล รายงาน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงแนวทางในการปกครองบ้านเมืองให้พัฒนาทัดเทียม
นานาอารยประเทศไว้ 6 ประการ ซึ่งต้องรีบดาเนินการอย่างเร่งด่วน เพราะใช้เวลาดาเนินการหลายปี
ดังที่สรุปได้ดังนี้
ประการที่ 1 การยกเลิกแก้ไขธรรมเนียมเก่าที่ไม่มีประโยชน์หรือมีแต่โทษ
ไม่มีคุณ กล่าวคือควรยกเลิกปรับปรุงธรรมเนียมประเพณี หรือหลักการบริหารราชการบางอย่างที่ไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งอาจเป็นเครื่องฉุดรั้งความเจริญของประเทศชาติอีกด้วย
ประการที่ 2 การปลูกกาลังคน หมายถึงการสร้างพลเมืองของประเทศชาติ
ให้มีคุณภาพ โดยเริ่มจากการให้การศึกษา บ่มเพาะคุณธรรม ขัดเกลานิสัยให้เป็นคนที่ดี และมีความรู้
ประการที่ 3 การปลูก...(ข้อความส่วนนี้ขาดหายไป-ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าเป็น
การปลูกอาชีพ)... เน้นการส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพทากินที่สุจริตสามารถเลี้ยงชีพได้อย่างไม่ลาบาก
โดยเฉพาะอาชีพค้าขายอันจะนามาซึ่งรายได้ของตนเองและแผ่นดินด้วย
ประการที่ 4 การจั ด ได้ แ ก่ การจั ด การบ้ า นเมื อ งให้ เ ป็ น ไปด้ ว ยความ
เรียบร้อย สร้างสันติสุขให้แก่สังคมด้วยการพิจารณาคดีความอย่างเที่ยงธรรม การปราบปรามโจร
ผู้ร้าย การปลูกสร้างอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อการค้าขายและความสุขของราษฎร
ประการที่ 5 การสร้างสม ได้แก่ การตระเตรียมทรัพย์สินและกาลังพลให้
พร้อมอยู่เสมอ
และประการที่ 6 การอะลุ่มอล่วย ได้แก่ การจัดการกับปัญ หาด้วยการ
พูดคุยกันอย่างสันติวิธี ซึ่งในที่นี้หมายถึง ปัญ หาที่ฝรั่ง เศสขยายอานาจเข้ามาในแผ่นดินสยามช่วง
เหตุการณ์ ร.ศ.112
จากหลั กการพัฒ นาบ้า นเมือ งของเจ้า พระยาพระเสด็จ สุเ รนทราธิ บดี ที่
ทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นท่านได้ชี้ให้เห็นถึงความไม่ยึดติดกับ
ประเพณีเดิมบางประการอันจะเป็นเครื่องถ่วงความเจริญของชาติ จากนั้นก็เริ่มด้วยการพัฒนาคนอัน
เป็นกาลังสาคัญของชาติให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม เมื่อพัฒนาคนแล้วก็ส่งเสริมให้
ประกอบอาชี พ ที่ สุ จ ริ ต และตรงกั บ ความต้ อ งการของ ภาครั ฐ ขณะเดี ย วกั น ก็ พั ฒ นาระบบ
สาธารณูปโภค ระบบกฎหมายและการศาลให้สอดรับกับการขยายตัวทางสังคมและเศรษฐกิจ เมื่อ
กาลังคนและเศรษฐกิจมีความวิวัฒน์พัฒนาก็สามารถตระเตรียมการต่าง ๆ เพื่อพร้อมสาหรับการ
พัฒ นาสัง คมให้ เ จริ ญรุ ดหน้า ขึ้ นไป ในส่ว นของการต่า งประเทศนั้น ท่ านเห็ นว่ าประเทศสยามใน
ขณะนั้นยั งเป็ นรองชาติต ะวัน ตกอยู่มากจึ ง เสนอแนวทางที่จะประนีประนอมและสั นติวิ ธีในการ
แก้ปัญหาเพื่อลดความรุนแรง ซึ่งนับว่าแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่ทันสมัยและเป็นระบบอย่างมาก
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3.2.3 การสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่ผู้ใต้บังคับบัญชา เจ้าพระยา
พระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการปกครองคน เพราะในการปกครองบ้านเมือง
นั้น กาลังคนถือเป็นสิ่งสาคัญมาก เพราะเปรียบเสมือนกลไกที่จะขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้าของ
ประเทศ ทั้งนี้ถ้าแต่ละกลไกทางานไม่สมานลงรอยกันก็ย่อมทาให้เกิดความไม่ราบรื่น ในการพัฒนา
ประเทศ ท่านจึงได้ชี้แนะให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเล็งเห็นถึงความสาคัญใน
การสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่พระบรมวงศานุวงศ์ เหล่าข้าราชการ โดยยกผลเสียอันเกิดจาก
การที่งานบริหารราชการแผ่นดินนั้นดาเนินไปโดยที่ข้าราชการขาดความสามัคคี ดังตัวอย่าง
ความเสื่อมเสียแก่ราชการและบ้านเมืองอันเกิดแต่ความไม่สามัคคีปรองดอง ซึ่งเห็นได้
ชัด ๆ อยู่ในทุกวันนี้ ก็จะได้ปรากฏแล้วซึ่งความยากลาบากในพระราชหฤทัย ที่จะทรงพระดาริ
แก้ไขโดยยากฉันใด เพราะฉะนั้น จึงเห็นด้วยเกล้าฯ ว่าส่วนการภายหน้าควรเป็นสิ่งที่ จะพึงปลูก
เพาะเสียแต่ยังอ่อน ก่อนความรู้และความแรงกล้าจะมาถึง ถ้าไม่กล่อมเกลาเหลาโอนเสียแต่เมื่อ
อ่อนแล้ว ความเหนื่อยยากที่จะตัดรอนในภายหน้า เห็นด้วยเกล้าฯ ว่าจะยิ่งยากกว่าครั้งนี้...
(หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 148)

จากตัวอย่างข้างต้น เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้นได้กล่าวว่าความ
สามัคคีนั้นควรจะปลูกฝังที่พระบรมวงศานุวงศ์ โดยเฉพาะในหมู่พระราชโอรส ซึ่งควรกระทาตั้งแต่ยัง
ทรงพระเยาว์ ทั้งนี้ท่านยังได้เสนอว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะต้ องเลือกข้าราชการที่ไว้วาง
พระราชหฤทัย กล่าวคือเป็นผู้ที่รู้พระทัยพระราชโอรส รวมทั้งมีจิตใจเป็นกลาง ปราศจากอคติได้มา
ปฏิบัติหน้าที่นี้ ดังตัวอย่าง
...ความสาคัญอันยิ่งใหญ่ที่เกี่ยวด้วยราชการหน้าที่นี้ ซึ่งจะให้ผลดีหรือชั่วในภายหน้าแก่พระบรม
วงศ์และบ้านเมืองมีแอบแฝงลึกลับอยู่ อันเป็นสิ่งที่ควรจะทรงพระราชดาริและจัดการโดยพระ
ปรีชาอันสุขุม และหาควรเป็นสิ่งละเลยลืมเสียได้ไม่ ได้แก่ การที่จะชักจูงความสามัคคีปรองดอง
ให้บังเกิด และยึดเหนี่ยวดูดดื่มในระหว่างสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ผู้เป็นที่มุ่งหมายแห่งชน
ทั้งหลายว่าจะเป็นผู้ดารงรักษาหน้าที่ทะนุบารุงพระราชประยูรในภายหน้า กับสมเด็จพระเจ้าลูก
ยาเธอและพระเจ้าลูกยาเธอทุกพระองค์ ให้กลมเกลียวกันโดยชั้นผู้ใหญ่และผู้น้อย สิ่งนี้เป็นการ
สาคัญที่คนห่าง ๆ จะทาไม่ได้ ต้องอาศัยผู้ที่คุ้นเคยรู้พระทัยและรู้ใจกันทั้ง 2 ฝ่าย และต้องเป็นผู้
กลางอย่างประเสริฐทั้งใจและกิริยา ไม่ให้เป็นที่กินแหนงสงสัยว่าเป็นผู้ประจบผู้มีบุญถ่ายเดียว
หรือลาเอียงอาธรรม์อุ้มชูข้างนั้นเกียจกันข้างนี้
(หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 147-148)
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นัก ปกครองไม่ ส ามารถท างานบริ ห ารต่ า ง ๆ ได้ แ ต่ เ พี ย งผู้ เ ดี ย ว ฉะนั้ น
ผู้ใต้บังคับบัญชาจึงมีความสาคั ญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นผู้ที่ช่วยแบ่งเบาภาระ และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ส่วนต่าง ๆ เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเห็นว่าความสามัคคีเป็นเรื่องสาคัญที่สุดสาหรับ
การทางานกับคนจานวนมาก ซึ่งนักปกครองควรที่จะเอาใจใส่และกวดขันให้มีขึ้นในหมู่คณะ
บทบาทและหน้าที่ของนั ก ปกครองที่ เจ้าพระยาพระเสด็จ สุเรนทราธิ บดีเห็นว่า มี
ความสาคัญอย่างยิ่ง ได้แก่ หน้าที่ที่จะต้องดูแลความเป็นอยู่ของอาณาประชาราษฎร์ให้มีความร่มเย็น
เป็นสุข รวมทั้งมีหน้าที่ทานุบารุงบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า และต้องสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นใน
หมู่ผู้ใต้บังคับบัญชาและคนในชาติ หากนักปกครองตระหนักถึง บทบาทหน้าที่ดัง กล่าวจะช่วยให้
บ้านเมืองมีความเป็นปกติสุข
หลักในการปกครองบ้านเมืองที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี กราบบังคมทูลถวาย
แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นจะเห็นว่าการเป็นนักปกครองที่ดีจะต้องประกอบด้วย
คุณสมบัติที่ดีอันเกิดจากการอบรมฝึกฝนทั้งวิชาความรู้ กระบวนการคิดต่าง ๆ รวมทั้งวิจารณญาณใน
การใช้อานาจ และการเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนอยู่เสมอว่าต้องบริหารจัดการบ้านเมืองโดยยึด
ผลประโยชน์ของราษฎรและประเทศชาติเป็ นหลักสาคัญ แนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่สามารถนาไปปรับ
ใช้ได้จริงและเกิดสัมฤทธิผล ดัง ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปกครองและนาพา
ประเทศให้สามารถข้ามผ่านช่วงสมัยที่ ต้องประสบปัญหากับชาติตะวันตกและการเปลี่ยนแปลงของ
บ้านเมืองได้
4. หลักในการรับราชการ
อาชีพรับราชการเป็นอาชีพที่สาคัญ ต่อการปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นอย่าง
มาก เพราะเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาปรับปรุงบ้านเมือง เนื่องจากเป็นบุคคลที่ได้รับการศึกษาและ
ฝึ ก ฝนจนมี ค วามรู้ ส ติ ปั ญ ญาที่ ฉ ลาดปราดเปรื่ อ ง เจ้ า พระยาพระเสด็ จ สุ เ รนทราธิ บ ดี ไ ด้ เ ห็ น ถึ ง
ความสาคั ญของการรับ ราชการเป็น อย่า งมาก เห็นได้จากการแต่ ง หนั ง สือ เพื่อ ใช้เ ป็นต าราฝึกหั ด
ข้าราชการอย่างเรื่องสมบัติของผู้ดี หรือสร้างสรรค์งานเขียนเพื่อให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการรับ
ราชการ เช่น เตือนเพื่อน และช่วยเพื่อน คาสอนเกี่ยวกับการรับราชการ ได้แก่
4.1 ข้าราชการต้องทางานอย่างเต็มที่เพื่อราชการแผ่นดิน
4.2 ข้าราชการต้องจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์
4.3 ข้าราชการต้องประพฤติตนให้เหมาะสม
ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
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4.1 ข้าราชการต้องทางานอย่างเต็มที่เพื่อราชการแผ่นดิน
ข้ า ราชการจะค านึ ง ถึ ง แต่ ค วามสุ ข สบายส่ ว นตนไม่ ไ ด้ เพราะภาระงานของ
ประเทศชาติเป็นเรื่องสาคัญเหนือสิ่งอื่นได้ ฉะนั้นข้าราชการจะต้องสละความสุขสบายหรือเวลาส่วน
ตนเพื่อประกอบกิจทางราชการได้ทุกเมื่อ ดังตัวอย่าง
...ถ้าผู้ใดที่ทาราชการโดยตั้งใจตนว่าจะเป็นข้าราชการ และปรารถนาความดีความชอบ ได้ยศ
ศักดิ์ อาศรัยพระบรมโพธิสมภาร เพื่อจะตั้งวงษ์สกุลให้เป็นหลักถานมั่นคงต่อไปข้างหน้าเช่นนี้
แล้ว ผู้นั้นจะตั้ง ใจและทาตนเป็นอิศ ระภาพเหมือนกับคนรับจ้างไม่ได้ เพราะเหตุว่าเมื่อผู้ใด
ปรารถนาจะอาศรัยพระบรมโพธิสมภารเช่นนั้นแล้ว, พระเจ้าแผ่นดิ นจะทรงพระกรุณาชุบเลี้ยง
พระราชทานยศถาบรรดาศักดิ์ ก็เฉภาะแต่ผู้ที่สามารถจะรักษายศถาบรรดาศักดิ์นั้นได้, มิฉะนั้น
ก็ย่อมจะเป็นที่เสื่อมเสียพระเกียรติยศในนามของข้าราชการ...
(เตือนเพื่อน หน้า 24)

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าผู้ที่จะรับราชการนั้นจะประพฤติตนเหมือนกับผู้ทางาน
รับจ้างไม่ได้ เพราะผู้ทางานรับจ้างจะทางานเมื่อตนต้องการรายได้ เมื่อพอใจแล้วจะหยุดทาเมื่อใดก็ได้
ซึ่งแตกต่างกับข้าราชการที่ จะต้องคานึงถึงกิจการบ้านเมืองและพระเจ้าอยู่หัว เป็นหลัก จะเป็นผู้รัก
ความอิสระโดยทาสิ่งใดตามใจตนเองเหมือนผู้ คนทั่วไปไม่ไ ด้ ถือว่าเป็นการรักษาพระเกียรติของ
พระมหากษัตริย์ที่ทรงพระกรุณาชุบเลี้ยง
4.2 ข้าราชการต้องจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์
ข้าราชการถือเป็นผู้ที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาชุบเลี้ยง ฉะนั้นจึงต้องทางาน
รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทให้สมกับพระกรุณาที่ได้รับ จึงถือเป็นเรื่องสาคัญอย่างยิ่งที่ข้าราชการทุกคน
จะต้องมีความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ดังที่เจ้าพระยาพระเสด็จ
สุเรนทราธิบดีได้กล่าวเปรียบตนเองซึ่ง เป็นข้าราชการว่าเหมือนกับอวัยวะของพระมหากษัตริย์ จึง
สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องทาหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถเพื่อเป็นการตอบแทนคุณ ของร่างกาย
หรือพระมหากษัตริย์ อีกทั้งยังเป็นการรักษาไว้ซึ่งพระเกียรติยศสมดังที่มีพระมหากรุณาธิคุณ อีกด้วย
ดังตัวอย่าง
ข้าทูลละอองธุลีพระบาทย่อมเปรียบว่าเหมือนเป็ นส่วนขององคาพยพแห่งพระบรม
กษัตริย์ ตามคุณงามความดีมากและน้อย แม้แต่ไม่เป็นประโยชน์เท่าถึงพระกรและพระบาทก็ดี
ก็จะเสมอแต่เส้นพระโลมาอันประดับพระชงฆ์ได้บ้าง เพราะผู้เป็นข้าทูลละอองธุลีพระบาทควร
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ถือและถนอม...[…]...เป็นเกียรติยศอันประเสริฐดารงไว้ซึ่งตาแหน่ง...[…]...ทรงพระมหากรุณา
โปรดเกล้าฯ ชุบเลี้ยงนั้นให้จงได้
(หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 11)

จากตัวอย่างข้างต้น เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้เปรียบตัวท่านเองเป็นส่วน
หนึ่งในพระวรกายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยแสดงความถ่อมตนว่าเป็นเพียง
พระโลมาอันประดับพระชงฆ์ (ขนบริเวณหน้าแข้ง) ซึ่งต้องทาหน้าที่รับใช้เจ้าของพระวรกายอย่างเต็ม
ความสามารถให้สมกับที่พระองค์ทรงให้ความกรุณาชุบเลี้ยง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง ความจงรักภักดีที่
ข้าราชการพึงมีต่อพระมหากษัตริย์
4.3 ข้าราชการต้องประพฤติตนให้เหมาะสม
กล่าวคือ การเป็นข้าราชการที่ดีนั้นนอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถแล้ว ยัง
ต้องประพฤติตนให้เหมาะสม ไม่สร้างความเสื่อมเสียให้ระคายเคืองพระยุคลบาท ได้แก่ การใช้จ่าย
อย่างประหยัด การสร้างฐานะให้มั่นคง และการสร้างครอบครัวที่ดี ดังคาสอนที่ว่า
...ค าว่าสามารถที่จะรักษายศถาบรรดาศักดิ์ในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงสติปัญญาความรู้และความ
พากเพียรพยายาม เพราะส่วนนั้นเป็นเงาตามตัว...แต่คาที่ว่าสามารถจะรักษายศถาบรรดาศักดิ์
ในที่นี้นั้นมีความหมายที่จะกล่าวถึงในส่วนความประพฤติส่วนตน ได้แก่การอบรมทรัพย์ สมบัติ
บ้านเรือน และมีบุตรภรรยาให้เป็นหลักถานส่วนหนึ่ง...
(เตือนเพื่อน หน้า 24)

ทั้งนี้เจ้าพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้ขยายความแต่ละประเด็นที่ข้าราชการควรปฏิบัติ
อาทิ เรื่องการใช้จ่ายอย่างประหยัด ท่านได้ยกตัวอย่างความสิ้นเปลืองที่ข้าราชการในสมัยนั้นมัก
กระทา เช่น การรับประทานอาหารหรือซื้อเสื้อผ้าที่ราคาแพงเกินความจาเป็น การเล่นการพนัน การ
เที่ยวผู้หญิง เป็นต้น โดยท่านเสนอว่าควรนารายได้ที่มีไปซื้อที่อยู่อาศัยซึ่งดีกว่าการเสียเงินเพื่อเช่า
บ้า น เพราะว่า เมื่ อ มีที่ ดิน ก็จ ะสามารถลงทุ น ปลู กพื ชผั กต่ า ง ๆ ไว้ รั บประทาน เป็น การประหยั ด
ค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารไปได้ นอกจากนี้ท่านยังเห็นว่าผู้ที่เพิ่งเข้ารับราชการไม่ควรรีบมีคู่ครอง ควรสั่งสม
ทรัพย์สินให้พร้อมเสียก่อน อีกทั้งยังควรเลือกคู่ครองให้ที่ดี มีความเป็นกุลสตรี เพราะนอกจากจะเป็น
เกียรติยศแก่ผู้เป็นสามีแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างให้ครอบครัวมีความเป็นปึกแผ่นและมีชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดีอีกด้วย
ความประพฤติอย่างเหมาะสมของข้าราชการที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าไม่ไ ด้เน้น
เฉพาะเรื่องศีลธรรมจรรยาเท่านั้น หากแต่ยังรวมไปถึงการใช้ชีวิตที่มีการวางแผนอย่างรัดกุม คานึงถึง
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อนาคต ฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติตนตามข้อเสนอแนะของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีจึง มี
ความสาคัญ ยิ่ง เพราะจะช่วยให้ชีวิตข้าราชการดีขึ้น สมกับที่ ได้ชื่อว่าเป็นผู้ทางานรับใช้ใต้เบื้องพระ
ยุคลบาท ซึ่งสมควรที่จะต้องรักษาพระเกียรติยศของพระองค์ไว้อยู่เสมอ อีกทั้งยังเป็นที่พึ่งของราษฎร
ในยามเดือดร้อน รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีที่ราษฎรจะสามารถนาไปปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ดี
ขึ้นด้วย
การรับราชการในตาแหน่ง ต่าง ๆ ล้วนมีส่วนในการช่วยบริหารราชการแผ่นดินทั้ง สิ้น
ฉะนั้นผู้ที่จะรับราชการจะต้องตั้งใจทางานด้วยความพากเพียรพยายาม มีความเสียสละความสุขส่วน
ตนเพื่อส่วนรวม และประเทศชาติ รวมทั้งมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และมีความประพฤติ
ตนที่เหมาะสม ช่วยเสริมสร้างพระบารมีของพระมหากษัตริย์ อีกทั้งยังช่วยให้การพัฒนาประเทศทาได้
อย่างเต็มที่
5. หลักในการประกอบอาชีพเฉพาะทางอื่น ๆ
เนื่องด้วยเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ไว้วาง
พระราชหฤทัย รวมทั้งไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมือง ทาให้ท่านมีโอกาสได้ทางานหลากหลาย
แขนงนอกเหนือไปจากการทางานเกี่ยวกับการศึกษา ทั้งทางด้านการแพทย์ โดยการเป็นผู้บังคับบัญชา
ชั้นสูงของราชแพทยาลัย รวมทั้งสอนศีลธรรมจรรยาให้แก่นักเรียนแพทย์ด้วยตนเอง หรือทางด้านการ
ทูต ที่ท่านได้ทาหน้าที่เป็นอุปทูตและอัครราชทูตประจาราชสานักอังกฤษ ฮอลแลนด์ เบลเยี่ยม ด้วย
หน้าที่การงานเหล่านี้ล้วนส่งผลให้ท่านมีความรู้ความเข้าใจถึง แก่นแท้ของวิชาชีพเฉพาะทาง อย่าง
ลึก ซึ้ ง จนสามารถชี้ แนะแนวทางอั น เหมาะสมในการประกอบวิ ช าชีพ เหล่ า นี้ ไ ด้ โดยหลั ก ในการ
ประกอบวิชาชีพเฉพาะทางที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีกล่าวถึง ได้แก่ วิชาชีพแพทย์ และ
วิชาชีพนักการทูต ดังรายละเอียดต่อไปนี้
5.1 แพทย์
แพทย์ เ ป็น วิ ช าชีพ ที่ ส าคัญ วิ ช าชีพ หนึ่ ง ในสั ง คม เพราะเป็ น ผู้ ดูแ ลรั ก ษา
สุ ข ภาพของราษฎรให้ พ้ น จากโรคภั ย ต่ า ง ๆ ทั้ ง นี้ แ ต่ เ ดิ ม ก่ อ นที่ ไ ทยจะรั บ ความรู้ วิ ท ยาการด้ า น
การแพทย์จากตะวันตก คนไทยมีความรู้ทางด้านสมุนไพรสาหรับนามาใช้เป็นยารักษาโรค มีการเขียน
ตารายาขึ้นมา แต่ไม่มีการศึกษาทางด้านการแพทย์อย่างเป็นระบบ ผู้ใดปรารถนาจะเป็นแพทย์ก็ต้อง
ไปฝึกฝนกับผู้ที่มีความรู้เรื่องการรักษาโรค จนกระทั่ ง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวจึงได้มีประกาศเปิดโรงศิริราชพยาบาล (โรงพยาบาลศิริราชในปัจจุบัน) ใน พ.ศ.2431 ขึ้น
เพื่อรับรักษาโรคแก่ราษฎรทุกคน รวมทั้งการจัดตั้งกรมพยาบาล และโรงเรียนแพทย์เพื่อผลิตบุคลากร
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ทางด้านการแพทย์แผนปัจจุบัน นับเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการศึกษาวิทยาการแพทย์แบบตะวันตก
ทั้งนี้เมื่อมีการก่อตั้งราชแพทยาลัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าพระยาพระ
เสด็จสุเรนทราธิบดีได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและสนับสนุนกิจการของราชแพทยาลัยจนเจริญ
ขึ้น เคยได้ดารงตาแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของราชแพทยาลัย และสิ่งสาคัญอย่างยิ่งยวดที่ท่าน
ได้มอบให้แก่วงการแพทย์ของไทยก็คือการที่ท่านเป็นผู้สอนศีลธรรมจรรยา และแนวทางการเป็น
แพทย์ที่ดีมีความรู้ควบคู่กับคุณธรรมให้แก่นักเรียนแพทย์ด้วยตัวท่านเอง ซึ่ง คาสอนเหล่านั้นได้ถูก
รวบรวมตีพิมพ์เป็น ตาราสาหรับนักเรียนในสมัยต่อมาโดยใช้ชื่อว่า “จรรยาแพทย์” ซึ่งสามารถแบ่ง
ออกประเด็นคาสอนได้ดังนี้
5.1.1 นักเรียนแพทย์จาต้อ งเป็นผู้ที่มีความรู้ดี เพราะงานของ
แพทย์นั้นต้องผูกพันกับชีวิตความเป็นความตายของมนุษย์ ทาให้แพทย์จะต้องมีความรู้ความชานาญ
ในวิชาชีพของตนอย่างยิ่งยวด ซึ่งเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้แนะแนวทางการเป็นแพทย์ที่มี
ความรู้ด้วยหลักธรรม ดังนี้
...การที่จะเป็นแพทย์วิชาดีนั้นเป็นไปได้ด้วยอะไรย่อมต้องอาศัยคุณธรรม 4 ประการ
คือ
(1) ความพินิจพิเคราะห์ คือต้องอาศัยความตรวจตราพิจารณาด้วยปัญญา
(2) ความถี่ถ้วน คือต้องอาศัยความสังเกตจดจาละเอียดลออแน่จริง อย่าให้พลั้งเผลอ
หลงลืม
(3) ความพยายาม ต้องอาศัยความเพียรที่จะพยายามทาตามหน้าที่...ยิ่งทาที่สาคัญที่
หนักชะงัดได้มากรายมากเรื่องเข้า ความรู้ความชานาญก็ยิ่งทวีขึ้น
(4) ความหมั่น ต้องอาศัยความหมั่นไม่เกียจคร้าน คือหมั่นตรวจตราหมั่นเยี่ยมเยียนไต่
ถาม ไม่เพิกเฉยละเลยหรือมักง่าย
(จรรยาแพทย์ หน้า 35-36)

จากตัวอย่างจะเห็นว่าแพทย์ที่ดีจะต้องมีความรอบรู้ หมั่นศึกษาค้นคว้ า
และพิจารณาไตร่ตรองสิ่งต่าง ๆ ด้วยปัญญา นอกจากนี้ ผู้ที่จะเป็นแพทย์จะต้องเลือกศึกษาให้ตรงกับ
ความถนัดของตน กล่าวคือ แพทย์จะมีความรู้ที่เฉพาะทางในโรคหรืออาการที่ตนรักษาจึ งจะสามารถ
รักษาอาการต่าง ๆ ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ดังตัวอย่าง
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...คนทุกคนควรจะรู้สึกว่าจาเป็นจะต้องคิดหาวิชาความรู้ให้เป็นหนทางสาหรับตนและเลือกหา
ให้ถูกแก่นิสัยความถนัดของตน ถูกแก่กาลังกายกาลังปัญญาที่ตนจะทาได้ และถูกแก่โอกาสสมัย
และประเทศซึ่งวิชานั้น ๆ จะให้ช่องและเป็นของต้องการอยู่โดยมาก...
(จรรยาแพทย์ หน้า 26)

ทั้ง นี้ การที่ แพทย์พั ฒ นาตนเองอย่า งต่อ เนื่อ งจะทาให้เ กิ ดความรู้ ความ
ชานาญในสาขาวิชาชีพของตน ซึ่งเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้แนะนาให้แพทย์ประพฤติตน
ตามวุฒิธรรม 4 ประการอันจะทาให้ได้รับการยอมรับจากคนในสังคม ดังตัวอย่าง
...นักเรียนจาต้องเอาใจใส่ฝึกฝนตนเอง ประพฤติให้ต้องตามวุฒิธรรม 4 ประการ ดังท่านที่เป็น
แพทย์มีชื่อเสียงมาแต่ก่อนด้วยอาการดังนี้ คือ
(1) เมื่อมีใจรักใคร่ในวิชาแพทย์ก็ให้เสาะแสวงหาวิชานั้น
(2) เมื่อพบแล้วให้ศึกษาวิชานั้นให้รู้โดยชัดเจนถูกต้อง
(3) เมื่อเรียนแล้วก็อย่าเข้าใจว่าเป็นอันสิ้นสุด ให้พินิจพิเคราะห์คิดค้นตรวจตราสอด
ส่ายแสวงหาความรู้ที่แปลกให้ละเอียดให้ดียิ่งขึ้น
(4) เมื่อได้ค วามรู้นั้นแล้วอย่าให้ทอดทิ้ง ละเสีย หรือเปลี่ยนหนทางไปทากิจ อื่น จง
ยึดถือเอาความรู้วิชาอันนั้นเป็นหนทางที่จะทาประโยชน์ และพยายามประกอบกิจด้วยหนทาง
อันนั้นให้เป็นผลเจริญขึ้นเสมอ
(จรรยาแพทย์ หน้า 33)

วิชาชีพแพทย์ถือว่าเป็นวิชาเฉพาะที่ต้องอาศัยความชานาญ ต้องมีความรู้ที่
ดีพอที่จะนาไปรักษาผู้ป่วยได้ ทั้ง นี้เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี เห็นว่าความรู้เป็นสิ่ง สาคั ญ
สาหรับการประกอบวิชาชีพแพทย์ เห็นได้จากการที่ให้แพทย์ยึดหลักวุฒิธรรม 4 ประการอันเป็น
หลักธรรมที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามในชีวิต ซึ่งพระพรหมคุณาภรณ์ได้อธิบายหลักธรรมนี้ไว้ว่า
วุฒิ หรือ วุฑฒิ ธรรม ๔ หมายถึง ธรรมเป็นเครื่องเจริญ คุณธรรมที่ก่อให้เกิดความ
เจริญงอกงาม ประกอบด้วย
๑. สัปปุริสสังเสวะ คบหาสัตบุรุษ เสวนาท่านผู้รู้ผู้ทรงคุณความดี มีความประพฤติ
ชอบด้วยกาย วาจา ใจ
๒. สัทธัมมัสสวนะ ฟังสัทธรรม ตั้งใจฟังคาสั่งสอนของท่าน เอาใจใส่เล่าเรียน
๓. โยนิโสมนสิการ ทาในใจโดยแยบคาย รู้จักคิดพิจารณาให้เห็นเหตุผลคุณโทษในสิ่ง
ที่ได้เล่าเรียนสดับฟังนั้น จับสาระที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้
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๔. ธัมมานุธัมมปฏิบัติ ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม นาสิ่งที่ได้เล่าเรียนและตริตรอง
31
เห็นแล้วไปใช้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลัก สอดคล้องกับความมุ่งหมายของหลักการนั้น ๆ

จากหลักธรรมข้างต้น จะเห็นว่าวุฒิธรรม ๔ ประกอบด้วยการคบหาคนดีมีความรู้ ตั้งใจ
ศึกษาหาความรู้ รู้จักคิดพิจารณาหาเหตุผลในสิ่งที่ได้เล่าเรียนไป และเมื่อพิจารณาแล้วก็นาไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ หลักธรรมนี้เหมาะสมกับผู้เรียนทางด้านการแพทย์ที่จะต้องเป็นผู้ที่มีใจรักในวิชาชีพนี้
รวมทั้งมีใจรักในการแสวงหาความรู้จนเกิดองค์ความรู้ที่ถูกต้องชัดเจน และไม่หยุดนิ่ง ที่จะพัฒนา
ตนเอง ซึ่งหากผู้เป็นแพทย์ปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ก็จะส่งผลให้ประสบความสาเร็จในวิชาชีพนี้
5.1.2 แพทย์จะต้อ งมีใ จไม่ย่อ ท้อต่อความยากลาบาก กล่าวคือ แพทย์
จะต้องเป็นผู้ที่มีความเพียรพยายามในการศึกษาหาความรู้เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย ทั้งนี้เจ้าพระยา
พระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้แนะนาให้ผู้เป็นแพทย์ยึดมั่นในหลักอิทธิบาท 4 อันเป็นหลักธรรมซึ่งนามา
ซึ่งความสาเร็จ ดังตัวอย่าง
...แต่มีธรรมอันหนึ่งซึ่งเป็นธรรมสาหรับส่งเสริมอุดหนุนให้คนต่อสู้ต่อความท้อถอยได้เรียกว่า
อิทธิบาท 4 ประการ...ได้แก่ว่า การที่เราเรียนวิชาแพทย์ เราต้องเรียนด้วยความพอใจรักใคร่ใน
วิชาแพทย์...มีความเพียรพยายามเล่าเรียนให้สาเร็จอย่าเกียจคร้าน...เอาใจฝักฝ่ายในวิชาไม่วาง
ธุระเพิกเฉย...และไตร่ตรองพิจารณาในบทในข้อที่เล่าเรียนให้รู้โ ดยชัดเจนแจ่มแจ้ง ...ถ้ามีอยู่
บริบูรณ์ในผู้ใดแล้วก็อาจจะชักนาบุคคลผู้นั้นให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์...
(จรรยาแพทย์ หน้า 27-28)

นอกจากนี้ผู้เป็นแพทย์จะต้องเป็นผู้ที่ไม่หยุดนิ่งที่จะใฝ่หาความรู้มาพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง เพราะความรู้ทางด้านการแพทย์มีหลากหลายด้าน อีกทั้งโรคภัยไข้เจ็บมีการ
เพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ ดังตัวอย่าง
...ผู้ที่เรียนวิชาแพทย์ เมื่อเรียนรู้จบหลักสูตรของโรงเรียนแล้ว ก็จาต้องเอาใจใส่ฝึกหัดทาการให้
ชานาญ...ต้องทาตนอย่าให้เป็นคนอวดรู้ หรือเชื่อความรู้ว่าถูกแล้วดีแล้วไม่มีพลาดผิด...ถ้าใครไม่
เอาใจใส่ตรวจตราคิดค้นอยู่เนือง ๆ แล้ว ความรู้ของตนที่มีอยู่ก็ไม่งอกตาม...
(จรรยาแพทย์ หน้า 31)

31

พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก, 2554), 138-139.
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หลักธรรมสาคัญ ที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีไ ด้แนะนาให้แพทย์
ยึดถือปฏิบัติก็คือ อิทธิบาท 4 ประการ ได้แก่ ฉันทะ (ความพอใจ) วิริยะ (ความหมั่นเพียร) จิตตะ
(ความเอาใจใส่) และวิมังสา (ความตรวจสอบพิจารณา) อันเป็นหลักธรรมที่ช่วยให้แพทย์นั้นประสบ
ความสาเร็จในวิชาชีพเพราะเป็นการพัฒนาศักยภาพของแพทย์ให้เพิ่มสูงขึ้น หลักธรรมดังกล่าวนี้เป็น
หลักธรรมเบื้องต้นที่พุทธศานิกชนสามารถนาไปปรับใช้ในการทางานอื่น ๆ ได้ด้วย
5.1.3 แพทย์จะต้องฝึกหัดใจของตนให้เข้มแข็ง กล่าวคือ แพทย์จะต้อง
เป็นผู้ที่มีจิตใจที่เข็มแข็ง เพราะแพทย์จะต้องประสบกับสภาวการณ์ที่ไม่ปกติอยู่บ่อยครั้ง ฉะนั้นจึงต้อง
มีความสามารถในการควบคุมจิตใจไม่ให้วาบไหวไปกับสภาวการณ์เหล่านั้น ดังตัวอย่าง
...ถ้าผู้ที่จะเป็นแพทย์ไม่ฝึกหัดอัธยาศัยใจตน ให้เป็นได้ทั้ง 3 ประการดังนี้ คือยังเป็นผู้ใจขลาด
หวาดเสียวสยดแสยงอยู่ ย่อมไม่สามารถจะดูหรือจะทาสิ่งอันใดแก่คนไข้และคนตายได้ ถ้ายังมี
ความประหม่าตื่นเต้นอยู่ ก็ไม่สามารถตั้งสติอารมณ์ในการที่จะรักษาไข้...ถ้าเป็นคนอ่อนแอหรือ
ฉุนเฉียว...ก็ย่อมไม่สามารถที่จะทาการตามหน้าที่ของแพทย์
(จรรยาแพทย์ หน้า 28-29)

เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้เน้นย้าอยู่เสมอว่าผู้เป็นแพทย์ต้องมีใจ
รัก และมีความมานะอดทนเป็นอย่างมาก เพราะวิชาชีพเป็นวิชาชีพที่มีความยากลาบาก ทั้งต้องพบ
กับสถานการณ์ที่ไม่น่าอภิรมย์ เช่น การผ่าตัด การรักษาบาดแผล เป็นต้น รวมทั้ง แพทย์ต้องมีสติ
ควบคุมอารมณ์พร้อมเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ อยู่เสมอ

5.1.4 แพทย์จะต้อ งประพฤติตนให้เป็นที่นับถือ ของคนทั่วไป กล่าวคือ
แพทย์จะต้องวางตัวให้เหมาะสมกับวิชาชี พเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่คนในสังคม อันเกิดจาก
ความประพฤติดีทั้งกาย วาจา และใจ เพราะหากแพทย์ไม่น่าเชื่อถือหรือได้รับความไว้วางใจจากคนใน
สังคมแล้วก็ยากที่จะประสบความสาเร็จในวิชาชีพของตน ดังตัวอย่าง
ผู้เป็นแพทย์ ยังจะต้องระวังรักษาตนโดยเคร่งครัดในความประพฤติ ไม่ปล่อยให้ตนที่มี
ชื่อว่าเป็นคนเสเพลซุ่มซ่าม...ถึงแม้จะเป็นแพทย์วิชาดีก็ยากที่จะมีผู้นิยมนับถือพึ่งพาใช้สอย การ
ที่จะตั้งต้นดังว่านี้ คือต้องพร้อมด้วยคุณธรรม 4 ประการ คือ
(1) ความประพฤติ คือ ต้องประพฤติดี ไม่ประพฤติอย่างต่าช้าเลวทราม...
(2) กิริยา คือต้องเป็นคนสุภาพ หมายความว่าต้องเป็นคนมีกิริยาเป็นผู้ดีเรียบร้อย...
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(3) วาจา คือต้องมีวาจาเป็นที่รัก หมายความว่าไม่เป็นคนใช้วาจาหยาบอย่างไพร่เลว...
(4) ใจ คือต้องเป็นคนสุจริต หมายความว่าอย่าเป็นคนมีใจบาปชั่วร้ายกระทาการ
ทุจริตต่าง ๆ ...
(จรรยาแพทย์ หน้า 37-38)

ในทุกสังคม วิชาชีพแพทย์มักเป็นที่ให้ความเชื่อถือ และได้รับความไว้วางใจ
จากคนในสั ง คม เพราะว่ า เป็ นผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การศึ กษาอบรมมาเป็ นอย่ า งดี หากแพทย์ ค นใดมี ค วาม
ประพฤติที่ดี ใช้ชีวิตอยู่ในศีลธรรมที่ดีงาม มีกิริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อยก็จะยิ่งได้รับการเคารพนับถือ
และความไว้วางใจมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้แพทย์ผู้นั้นก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
5.1.5 แพทย์จะต้องเป็นผู้มีจิตใจที่ดี ความมีจิตใจที่ดีนับเป็นพื้นฐานสาคัญ
ของผู้ป ระกอบวิชาชีพ นี้นอกเหนือไปจากวิ ชาความรู้ โดยจิตใจที่ดีในความเห็นของเจ้าพระเสด็ จ
สุเรนทราธิบดีนั้นคือจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตา กรุณา ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และความเอาใจใส่
ดูแล เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องช่วยคลายความทุกข์ร้อนของผู้ป่วยให้ทุเลาลง ดังตัวอย่าง
...ครูจาพวกหนึ่ง แพทย์จาพวกหนึ่ง กัปตันเดินเรือจาพวกหนึ่ง คนในจาพวกเหล่านี้มี
หน้าที่อันเกี่ยวข้องต้องช่วยเหลือคนที่อ่อนกาลังกาย กาลังปัญญา หรือต้องเป็นเพื่อนยากกับคน
ที่อับจนกันดารได้ความทุกข์ร้อน เหตุฉะนั้นจึงจาเป็นจะต้องเป็นคนใจดีประกอบด้วยคุณธรรม
4 ประการ สาหรับเป็นเครื่องประเล้าประโลมใจ ให้คนที่อยู่ในความทุกข์ยากได้บรรเทาชื่นบาน
คือ
(1) เมตตา ต้องเป็นคนที่หวังและพยายามจะให้เขาดีและได้ความสุข
(2) กรุณา ต้องเป็นคนที่หวังและพยายามที่จะช่วยเหลือเขาให้บรรเทาทุกข์
(3) เอื้อเฟื้อ ต้องเป็นคนที่มีแก่ใจด้วยตนเองด้วย ในการรักษาพยาบาลไข้เจ็บนั้น ไม่ใช่
ทาอยู่ก็เพราะเฉพาะที่ต้องทาด้วยมีสิ่งบังคับให้ทา
(4) เอาใจใส่ ต้องเป็นคนที่มีวิตกวิจารณ์ในธุระของตน มีห่วงใยในที่จะให้การงานของ
ตนสาเร็จอยู่เสมอ
(จรรยาแพทย์ หน้า 39-41)

นอกจากนี้ จิตใจที่ดีของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ยังรวมไปถึงการมีใจที่เที่ยง
ธรรม ปราศจากอคติหรือความลาเอียงทั้ง 4 ประการ ซึ่งอาจส่งผลเสียแก่ผู้ที่เข้ารับการรักษาได้ ดัง
ตัวอย่าง
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ผู้เ ป็น แพทย์ ห รือ เป็ นครูเ ป็ นขุ นศาลตุล าการ และเป็ นผู้ ปกครองคนมาก ๆ ย่ อ ม
ต้องการความเที่ยงธรรมในตนยิ่งกว่าคนสามัญ เหตุที่จะชักพาไม่ให้คนตั้งอยู่ในความเที่ยงธรรม
นั้นมีอยู่ 4 ประการ เรียกว่าอคติ 4 คือ
(1) ฉันทาคติ มีความรักเป็นเหตุให้ลาเอียง เป็นต้นว่ามีคนไข้หลายคนที่จะได้รับความ
ดูรักษาจากเราโดยสมควรด้วยกัน แต่เราไม่ได้รักษาพยาบาลด้วยความเที่ยงธรรม เพราะเหตุที่
เรามีความหวังหรือความเห็นแก่ลาภที่พึงพอใจในข้างหนึ่งก็ดูแลรักษาพยาบาลในฝ่ายนั้นมาก
ทอดทิ้งฝ่ายอีกข้างหนึ่งเสียจนเสียการเสียประโยชน์...
(2) โทสาคติ มีค วามโกรธเป็นเหตุให้ลาเอียง เป็นต้นว่า เรามีหน้าที่รักษาพยาบาล
คนไข้นั้น ๆ อยู่ แต่คนไข้บางคนจู้จี้จุกจิกหรือทาอะไรให้เราโกรธเคือง เราก็ทอดทิ้งเสียง่าย ๆ
จนเป็นเหตุเสียหายอันตรายแก่ผู้ที่เราทอดทิ้งนั้นเสีย
(3) ภยาคติ มีความกลัวเป็นเหตุให้ลาเอียง เป็นต้นว่าในหมู่คนไข้ที่เรารักษาพยาบาล
เรามีหน้าที่ที่จะทาในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนไข้อยู่ทุกอย่างทุกคน แต่มีคนไข้บางคนที่เป็นผู้มี
ยศบรรดาศักดิ์อันเป็นที่นับนอบเกรงกลัว เราก็ไม่ได้ทาแก่ผู้นั้นเช่นผู้อื่น เพราะความกลัวเกรง
ปล่อยให้คนไข้ทาอะไรทาได้ตามใจ แม้แต่ในสิ่งที่เกิดโทษจนเป็นเหตุเสียหายอันตรายแก่ผู้นั้น
(4) โมหาคติ มีความหลงเป็นเหตุให้ลาเอียง เป็นต้นว่าในการรักษาพยาบาล ไข้ใดที่
เรารู้ไม่เท่าถึงโรค แต่ไม่ยอมจนความรู้รักษาไปโดยเดาโดยสะเพร่า...จนทาให้ไข้นั้นได้รับความ
ทุกข์อันตรายโดยใช่เหตุ เพราะความผิดความหลงของเราอยู่รักษาพยาบาล
เหตุฉะนั้นผู้ที่เป็นแพทย์ควรมีสติที่จะรักษาใจให้อยู่ในความเที่ยงธรรมเสมอ
(จรรยาแพทย์ หน้า 42-43)

จุดประสงค์ของวิชาชีพแพทย์คือการช่วยเหลือผู้ที่ประสบความทุกข์จาก
โรคภัยไข้เจ็บ ฉะนั้นผู้เป็นแพทย์จะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจดี เปี่ยมด้วยความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น พร้อม
เสียสละความสุขส่วนตนได้ทุกเมื่อ ปราศจากอคติ โดยเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีสอนให้
ยึดถือหลักธรรมที่สอดคล้องกับพรหมวิหาร 4 ประการ อันประกอบด้วยเมตตา (ความปรารถนาให้
ผู้อื่นได้รับความสุข) กรุณา (ความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์) มุทิตา (ความยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดี) และ
อุเบกขา (การวางเฉย) ซึ่งจะช่วยให้แพทย์มีจิตใจที่ดี รวมทั้งให้หลีกเลี่ยงจากอคติทั้ง 4 ประการ ได้แก่
ฉันทาคติ (มีความรักเป็นเหตุให้ลาเอียง) โทสาคติ (มีความโกรธเป็นเหตุให้ลาเอียง) ภยาคติ (มีความ
กลัวเป็นเหตุให้ลาเอียง) และโมหาคติ (มีความหลงเป็นเหตุให้ลาเอียง) เพราะอคติต่าง ๆ เหล่านี้เป็น
เครื่องชักจูงให้จิตใจไม่มีความเที่ยงธรรม ซึ่งผู้เป็นแพทย์ต้องมีใจเที่ยงธรรม ไม่เลือ กรักษาผู้ป่วยโดย
เด็ดขาด
เจ้ าพระยาพระเสด็ จสุ เ รนทราธิ บดี พ ยายามเน้น ย้ าถึ ง คุณ ลั กษณะของแพทย์ ว่ า
จะต้องเป็นผู้ที่มีใจรักการช่วยเหลือผู้อื่น รวมทั้งรักในการศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
และต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มเข็ง เปี่ยมด้วยความกรุณา ปรารถนาดีที่จะเห็น ผู้อื่นมีความสุข ซึ่ง หาก
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แพทย์มีคุณสมบัติดังนี้ก็จะทาให้แพทย์ได้รับความเชื่อถือจากคนในสังคม และประสบความสาเร็จใน
วิชาชีพของตน
5.2 นักการทูต
รัฐแต่ละรัฐย่อมไม่สามารถอยู่อย่างลาพังได้ จาเป็นที่จะต้องดาเนินความสัมพันธ์กับ
รัฐอื่น ๆ เพื่อความผลประโยชน์ของรัฐ ก่อให้เกิดนโยบายทางด้านการทูต ซึ่ง ได้มีนักวิชาการให้คา
จากัด ความของค าว่ า “การทูต ” เอาไว้ห ลายคน อาทิ อรุ ณ ภาณุพ งศ์ อดีต รัฐ มนตรี ช่ว ยว่ าการ
กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า “ ‘การทูต’ เป็นกระบวนการทางการเมืองของรัฐในการดาเนิน
ความสัมพันธ์เป็นทางการทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ในการที่จะให้บรรลุซึ่งเป้าหมาย ผลประโยชน์และ
นโยบายในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ”32 ซึ่งสอดคล้องคานิยามกับสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ซึ่ง
ได้ เ พิ่ ม เติ ม อี ก ว่ า “การทู ต เป็ น แนวทางที่ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น การเจรจาของนั ก การทู ต เพื่ อ ปรั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ” 33 ดัง นั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า “การทูต” เป็น การดาเนินนโยบาย
ทางด้า นการต่ างประเทศระหว่างรัฐ ต่อ รัฐ โดยมี นัก การทูต เป็ นตัว แทนของรั ฐในการด าเนิน การ
ดังกล่าว เพื่อผลประโยชน์ของรัฐ ทั้งนี้จะเห็นว่านักการทูตเป็นบุคคลทีม่ ีความสาคัญยิ่งต่อการดาเนิน
นโยบายทางด้านต่างประเทศ ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถและได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างมาก
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัย
จากพระบาทสมเด็จ พระจุ ลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หั วให้ รับตาแหน่ ง เป็น ราชทูตพิเ ศษประจาราชสานั ก
อั ง กฤษ ฮอลแลนด์ เบลเยี่ ย ม และสหรั ฐ อเมริ ก า ดั ง มี พ ระราชหั ต ถเลขาถึ ง ท่ า น ลงวั น ที่ 11
พฤศจิกายน ร.ศ.116 (พ.ศ.2441) ว่า “...ส่วนที่ตั้งพระยาวิสุทธ (บรรดาศักดิ์ในขณะนั้น) เป็นทูตครั้ง
นี้ ก็เป็นด้วยเหตุซึ่งเราวางใจอย่างเดียว...เจ้าต้องคิดว่า การที่ได้เป็นทูตในครั้งนี้เร็วกว่าอายุ และไม่ได้
เดินตามทาง ก็เป็นเพราะเราได้เชื่อในตัวเจ้า ” (หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 162) เมื่อท่านได้รับ
มอบหมายให้ทาหน้าที่ทูตก็ปฏิบัติงานอย่างแข็งขัน ด้วยเห็นว่า “ถ้าทูตดีก็เป็นศรีเป็นสง่าแก่ชาติและ
ประเทศของตน” (หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 149) ทั้งนี้ท่านได้เสนอแนะแนวทางการเป็นนักการ
ทูตที่ดีไว้ในหนังสือกราบบังคมทูลของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี แต่ยังมีบรรดาศักดิ์เป็ นพระ
มนตรีพจนกิจและพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ ร.ศ.113-118 ดังนี้
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5.2.1 นักการทูตต้องมีความรู้ดีและแม่นยา ทูตเปรียบเสมือนสัญลักษณ์
ของประเทศ มีหน้าที่หลักคือเป็นตัวแทนของประเทศผู้ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของตน
กับประเทศที่ตนไปเจริญสัมพันธไมตรีด้วย ฉะนั้นนักการทูตต้องมีความรู้ ดีในด้านข้อมูลของประเทศ
ซึ่ ง สิ่ ง ที่ ส าคั ญ ที่ เ ป็ น ตั ว กลางในการสื่ อ สารคื อ “ภาษา” ทู ต จึ ง ต้ อ งมี ค วามรู้ ท างด้ า นภาษาที่ ใ ช้
ติด ต่อ สื่อ สารกับ คนชาตินั้ น เป็ นอย่า งดี เพื่ อความเข้ าใจที่ ตรงกัน อี กทั้ ง ยัง ต้อ งมี ความรู้ เกี่ ยวกั บ
ประวัติศาสตร์ของประเทศนั้น ๆ ด้วยเพื่อที่จะทาให้เข้าใจระบบความคิดความเชื่อ อันจะนามาซึ่ง
ประโยชน์ต่อการเจริญสัมพันธไมตรี ดังตัวอย่าง
34

ตัวทูตและข้าราชการในสถานทูตควรจะเป็นคนที่รู้ภาษา ไม่ต้องใช้ล่าม...ตัวทูตควรตั้งใจเรียนรู้
ภาษา สืบสวนเล่าเรียนความเป็นมาและเป็นไปของประเทศที่ตนไปรับราชการอยู่ ทั้งดาริตริ
ตรองคิดคาดคะเนการที่จ ะเป็น ไปในภายหน้า เพื่อประโยชน์ เอาความรู้ นั้น ๆ มาใช้บารุ ง
ราชการที่จะกระทาในหน้าที่
(หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 195-198)

ตัวอย่างข้างต้น เป็นหนังสือกราบบังคมทูลที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีรายงานชี้แจงเกี่ยวกับการดาเนินงานทางด้านการทูต เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านทาหน้าที่เป็นทูตสยาม ซึ่งตัวท่านเองตระหนักดีว่าภาษา
เป็นเรื่องสาคัญ และพิจารณาศักยภาพของตนเองว่ายังต้องพัฒนาอีกมาก ดังคากราบบังคมทูลว่า
...ตัวข้าพระพุทธเจ้าในบัดนี้ ยังอ่อนอยู่ทั้งฝ่ายภาษาและความกว้างขวางระหว่างมหาชน แต่มี
ความมุ่งหมายดังความเห็นซึ่งกราบบังคมทูลฉะนี้ และตั้งใจที่จะรีบศึกษาและประพฤติตนเป็น
ให้เป็นทูตอันบริบูรณ์แก่ตาแหน่งโดยมิได้เพิกเฉยละเมิน...
(หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 199)

จากข้อความดัง กล่าวสะท้อนให้เห็นถึง อุปนิสัยของเจ้าพระยาพระเสด็จ
สุเรนทราธิบดีที่ทางานรับใช้ราชการอย่างเต็มที่ เมื่อทราบข้อบกพร่องของตนก็รีบดาเนินการแก้ไ ข
ปรับปรุงให้มีความสามารถเพียงพอที่จะทางานที่ไ ด้รับมอบหมายให้สาเร็จตามเป้าหมาย นับเป็น
แบบอย่างที่ดีให้แก่นักการทูตที่ควรนาไปปฏิบัติอย่างยิ่ง

34

เรื่องเดียวกัน, 463.

103
5.2.2 นัก การทูตต้ อ งคานึ งถึง ประโยชน์ข องชาติ เป็น สาคัญ กล่า วคื อ
นักการทูตจะต้องสานึกอยู่เสมอว่าหน้าที่ของตนคือการรับใช้และปกป้องผลประโยชน์ของชาติ รวมทั้ง
รักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ35 ไม่ตกเป็นเครื่องมือของประเทศที่ตนไปทาหน้าที่เป็นทูตอยู่
ดังตัวอย่าง
...ทูตที่มารับราชการสนองพระเดชพระคุณอยู่ในตาแหน่ง ก็ไม่ควรจะเป็นผู้อยู่นิ่งนอนเปล่า ยอม
เป็นหุ่นยนต์ ใครเขาชักถือ ให้ถือปากกาขีดกระดาษก็ขีดไป ใครเขาชักหน้าให้พยักก็พยักไปตาม
ความข้อนี้ไม่ควรที่จะเป็นของลืมเสีย ทูตควรที่ประพฤติตนให้เป็นทูตกลซึ่งมีจักรไกใยลานอยู่
พร้อมมูล อาศัยพระบรมราชานุภาพเป็นกุญแจที่จะไขให้จักรเดิน ตัว...[…]...ก็เดินไปได้ท่าทาง
ตามแผนที่กะไว้ให้กระทา ดังนี้จึงจะถูกต้อง...
(หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 198)

จากตัวอย่างข้างต้น เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีแสดงความคิดเห็น
ว่าผู้ที่เป็นนักการทูตจะต้องคานึงถึงผลประโยชน์ของชาติตนเป็นหลัก ไม่เป็นเหมือนดังหุ่นชักให้ชาติ
นั้น ๆ ครอบงาความคิดและเข้ามาแทรกแซงกระบวนการทางานได้ รวมทั้ง จะต้องระลึกอยู่เสมอว่าตน
เป็นคนของชาติใด ฉะนั้นจะต้องอาศัยนโยบายของชาติตนในการดาเนินการทางด้านการทูตให้สาเร็จ
ลุล่วงด้วยดี
5.2.3 นักการทูตต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กล่าวคือนักการทูตจะต้องสร้าง
สัมพันธ์อันดีกับคนในประเทศที่ตนไปปฏิบัติงาน ทั้งนี้การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจะก่อให้เกิดความราบรื่น
ในการท างาน และความส าเร็ จ ในการภารกิจ ต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย นั บ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ
ประเทศชาติอย่างยิ่ง ดังตัวอย่าง
...ตัวทูตจะต้องมีความกว้างขวางเที่ยวผูกไมตรีคบค้าสมาคมกับคนในประเทศที่ตนรับราชการ
และเพื่อนต่างประเทศด้วยกัน สืบสื่อความสามัคคีไว้สาหรับเป็นทางหารือราชการ ทูตไม่ควร
แท้จริงที่มอบหมายชีวิตของตน กล่าวคือ หัวใจของราชการไว้ในเงื้อมมือของคนต่างประเทศ
ผู้ใดผู้หนึ่งให้เขาเห็นว่าจาเป็นต้องอาศัยเขา ต้องอยู่ในอานาจเหมือนกับฝากชีวิตเขาไว้
(หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 198)
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การที่จะทางานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้มีความราบรื่นนั้น
จะต้องอาศัยการผูกไมตรีกับผู้คนให้มากเพื่อ ที่จะสามารถพึ่งพาช่วยเหลือและอานวยความสะดวกใน
การติดต่อประสานงานต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตามเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีก็ เห็นว่าก็ไม่ควรจะ
พึ่งพาชาวต่างชาติมากเกินไป เพราะจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าชาติเราไม่มีศักยภาพเพียงพอจนต้อง
พึ่งพากาลังของชาวต่างชาติอยู่เป็นนิจ
จากเนื้อหาคาสอนของเจ้า พระยาพระเสด็จ สุเรนทราธิบดีที่มุ่ ง สอนแนวทางการ
ปฏิ บั ติ ต นในวิ ช าชี พ เฉพาะทางอย่ า งแพทย์ แ ละนั ก การทู ต รวมทั้ ง อาชี พ อื่ น ๆ นั้ น จะเห็ น ว่ า มี
คุณลักษณะร่วมกันอยู่ประการหนึ่งคือต้องมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพนั้น ๆ อย่างแม่นยาชัดเจน
และต้องไม่หยุดที่จะพัฒนาตนเอง อันเป็นแง่คิดที่ดีที่ทุกอาชีพสามารถนาปรับใช้ได้ อีกทั้งยังแสดงให้
เห็นอาชีพแต่ละอาชีพล้วนมีบทบาทต่อการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สังคมสยามในยุคสมัยที่มีปฏิรูปบ้านเมืองให้ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับจากนานาอารยประเทศ และ
การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นกาลังสาคัญของประเทศเป็นสิ่งสาคัญที่ควรได้รับความเอาใจ
ใส่เป็นอย่างยิ่ง
เมื่อศึกษาหลักคาสอนที่ปรากฏในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้น พบว่าแนวคิดคาสอนของท่านเกิดจากการผสมผสานกันระหว่างแนวคิดทางพระพุทธศาสนา
มาปรับประยุกต์กับแนวคิดแบบชาติตะวันตก รวมทั้งประสบการณ์การทางานในหน้าที่ต่าง ๆ ทั้งใน
และนอกประเทศ ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ค าสอนของท่ า นมี ค วามเหมาะสมสามารถที่ จ ะสอนกลุ่ ม บุ ค คลที่
หลากหลายทั้ง ชนชั้นปกครองอย่างพระมหากษัตริย์ ข้าราชการ นักเรียน รวมทั้ง ผู้ประกอบอาชีพ
เฉพาะทางอันได้แก่ แพทย์ และนักการทูต ทาให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ได้รับประโยชน์จากคาสอนต่าง ๆ
อย่างเต็มที่ อีกทั้งบุคคลทั่วไปก็สามารถนาไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิตของตนได้ด้วยซึ่งสอดรับกับการ
ปฏิรูปบ้านเมืองในขณะนั้นได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยัง พบว่าคาสอนของท่านมีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ ของบ้านเมืองในขณะนั้น ซึ่ง กาลัง ต้องการกาลัง คนที่ มีความรู้ค วามสามารถไปพัฒนา
ประเทศ แต่อย่างไรก็ตามผู้อ่านในปัจจุบันก็สามารถเข้าใจและนาปรับใช้กับตนเองได้เช่นกัน

บทที่ 4
กลวิธีการนาเสนอเนื้อหาคาสอนในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
เจ้ า พระยาพระเสด็ จ สุ เ รนทราธิ บ ดี เ ป็ น บุ ค คลส าคั ญ ทางด้ า นการศึ ก ษาผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถหลากหลายด้าน อันเกิดจากอุปนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีความวิริยะอุตสาหะ แสวงหาความรู้
รอบตัวให้รู้เท่าทันโลกอยู่เสมอ ผนวกกับประสบการณ์การทางานอันยาวนานในหน้าที่ต่าง ๆ ทั้ง
เสมียน นักการทูต นักการศึกษา เป็นต้น และด้วยอัธยาศัยที่โอบอ้อมอารีเมตตาต่อผู้คนรอบข้างของ
ท่านจึงมักจะถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ ที่ท่านสั่งสมเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น ดังที่หม่อมหลวง
ปอง มาลากุล (บุตรของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ) ได้เล่าว่าบิดาของท่านมักอบรมความรู้
รอบตัว ต่าง ๆ โดยการเล่า การเล่น ปริ ศนา การพาไปยัง สถานที่ต่า ง ๆ อาทิ กระทรวงธรรมการ
สามัคยาจารย์ โรงพยาบาลศิริราช วัดวาอาราม รวมทั้งโรงละคร เป็นต้น นอกจากจะให้ประสบการณ์
ความรู้ที่ดีแล้ว ยังเป็นการฝึกการประพฤติตนในการเข้าสังคม การรักษามารยาทในที่ประชุม การ
วางตัวให้เหมาะสม มีความสง่าผ่าเผย 1 จึงอาจกล่าวได้ว่าเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี นั้นมีจิต
วิญญาณของความเป็นครู อย่างแท้จริง สมควรแก่การเป็นแบบอย่ างของครูที่ดีที่พร้อมเสียสละเพื่อ
ประโยชน์ ส่วนรวม จนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้ชื่อของท่านไปใช้ในการเล่น
ปริศนาพะหมี ว่าเป็น “ชื่อของคนที่ชอบสอนคน” ในงานฤดูหนาวที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ราชวรวิหาร2 ปัจจัยเหล่านี้ ล้วนส่งผลให้งานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี มี
เนื้อหาที่ให้ความรู้ และมี คติสอนใจอันเป็นประโยชน์ ต่อการดาเนินชีวิต ซึ่ง คาสอนเหล่านี้ก็มีความ
ทันสมัย สามารถนาไปปรับ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ทุกยุคทุกสมัย ซึ่งถือ เป็นลักษณะเด่นของ
งานเขียนของท่านทีเดียว
ดังที่กล่าวมาข้างต้นว่าเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเป็นผู้ ที่มีจิตวิญญาณของความ
เป็นครูอย่า งเปี่ ยมล้น ปัจจั ยที่เ กื้อหนุ นคากล่าวนี้ คือความพยายามของท่า นที่จะถ่ายทอดเนื้อหา
คาสอนต่ าง ๆ ทั้ งหลักการดาเนิน ชีวิต หลั กการปฏิ บัติตนต่อ ผู้อื่น หลั กการปกครอง หลักก ารรั บ
ราชการ และหลักในประกอบอาชีพในสาขาต่าง ๆ ด้วยกลวิธีการนาเสนอที่มีหลากหลาย เพื่อให้
เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลที่ท่านปรารถนาที่จะสอนหรือให้คาแนะนา ได้แก่ พระมหากษัตริย์ ข้าราชการ
นักเรียน และผู้ที่ประกอบวิชาชีพแพทย์และนักการทูต ทาให้กลุ่มบุคคลดังกล่าว รวมทั้งประชาชนโดย
1

หม่อมหลวงปอง มาลากุล, “บูรพาจารย์ของเรา,” วารสารจันทรเกษม ฉบับพิเศษ (มีนาคมเมษายน 2510): 128.
2
เรื่องเดียวกัน, 127.
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ทั่ว ไปที่ ไ ด้ อ่ า นงานเขี ย นของท่ า นเกิ ด การเรี ย นรู้แ ละได้ รั บ ประโยชน์ สู ง สุ ด ทั้ ง นี้ จ ากการศึ ก ษา
งานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีพบว่านอกจากงานเขียนข้องท่านจะเปี่ยมไป
ด้วยเนื้อหาความรู้หรือศาสตร์ที่ดีแล้ว ท่านยังมีศิลปะในการถ่ายทอดความรู้เหล่านั้น คือต้องมีกลวิธีใน
การสอนที่ มีประสิทธิ ภาพด้วย อันส่ ง ผลให้ ค าสอนในงานเขียนร้อยแก้ว ของเจ้าพระยาพระเสด็ จ
สุเรนทราธิบดีหลายเรื่อง อาทิ สมบัติของผู้ดี พลเมืองดี จรรยาแพทย์ เป็นต้น ได้รับการบรรจุไว้ใน
หลักสูตรการศึกษาของไทยหลายยุคหลายสมัย ซึ่งแสดงให้เห็นว่างานเขียนร้อยแก้วของท่านเป็นที่
ยอมรับในคุณค่าของเนื้อหาคาสอนที่ทุกคนในสังคมพึงยึดถือและปฏิบัติ
ในบทนี้ ผู้ วิ จั ย จะศึ ก ษากลวิ ธี ก ารน าเสนอเนื้ อ หาค าสอนในงานเขี ย นร้ อ ยแก้ ว ของ
เจ้ าพระยาพระเสด็ จสุ เรนทราธิบ ดีซึ่ ง ประกอบด้ วยกลวิธี การแต่ง กลวิ ธี ก ารใช้ ภาษา และกลวิ ธี
การสอนต่าง ๆ ให้เด่นชัดยิ่งขึ้นเพื่อชี้ให้เห็นว่ากลวิธีเหล่านี้มีส่วนสาคัญต่อการสร้างงานเขียนของท่าน
อย่างไรบ้าง ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
กลวิธีการแต่ง
ตามที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 ว่างานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
แบ่ ง ออกเป็ นหลายรูป แบบทั้ง จดหมาย ต าราเรีย น และบั นทึ กค าสั่ง สอน แต่ ละรู ปแบบนั้ น ล้ ว น
ตอบสนองแต่ละสถานการณ์ที่ท่านต้องถ่ายทอดเนื้อหาคาสอนได้เป็นอย่างดี เมื่อพิจารณาเนื้อหาใน
งานเขียนร้อยแก้วของท่านแล้วผู้วิจัยพบว่ามีลักษณะเนื้อหาที่เป็นงานเขียนสารคดี ซึ่งมุ่งเน้นให้ความรู้
และข้อเท็จจริงเป็นหลัก เช่น เรื่องหนัง สือกราบบังคมทูลฯ ที่นาเสนอความรู้และชี้แนะแนวทางใน
ด้านการบริหารราชการแผ่นดินสาหรับนักปกครอง นอกจากนี้ในเรื่องพลเมืองดีได้นาเสนอความรู้ทาง
วิชาการที่เป็นประโยชน์สาหรับการพัฒนาราษฎรให้มีความรู้เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศ หรือเรื่อง
เตือนเพื่อนที่มุ่งให้คาแนะนาในเรื่องความประพฤติของผู้ประกอบอาชีพรับราชการ เป็นต้น ทั้ง นี้
หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ได้แสดงทัศนะว่างานเขียนสารคดีนั้นไม่ใช่งานเขียนที่เพ่งเล็งเชิง
ความรู้ เพ่งเล็งจะสอนโดยไม่คานึงถึง อารมณ์ แต่งานเขียนนั้นจะต้องใช้ถ้อยคาภาษาที่ทาให้เกิดรส
กระทบอารมณ์ผู้อ่านด้วย 3 เช่นเดียวกับธีรภาพ โลหิตกุลที่กล่าวถึง ลักษณะของงานเขียนประเภท
สารคดีว่าการมุ่งเน้นนาเสนอเนื้อหาสาระหรื อข้อเท็จจริงของงานเขียนสารคดี จะต้องมีศิลปะในการ
เขียน มี รูปแบบการนาเสนอที่ดี รวมทั้งต้องใช้ภาษาที่ไพเราะกินใจด้วย เพื่อให้เกิดอรรถรสในการ
อ่าน4 ทาให้งานเขียนประเภทสารคดีมีความแตกต่างจากตาราเรียนที่มุ่งให้สาระความรู้เพียงอย่าง
เดียว ทั้งนี้ในงานเขียนของท่านบางเรื่องที่มีรูปแบบเป็นตาราเรียน ได้แก่ เรื่องสมบัติของผู้ดี และ
3

หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ. วิเคราะห์รสวรรณคดีไทย, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ
โครงการตาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2522), 17.
4
ธีรภาพ โลหิตกุล, กว่าจะเป็นสารคดี (กรุงเทพฯ: มหรรณพ, 2539), 19.
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พลเมืองดี ผู้วิจัยพบว่าท่านได้ใช้กลวิธี การแต่งที่หลากหลายเพื่อถ่ายทอดคาสอนต่าง ๆ ให้แก่ผู้อ่าน
อย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องพลเมืองดี ที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้ใช้กลวิธี
การแต่งอย่างบันเทิงคดีมาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหาคาสอนผ่านบทสนทนาและพฤติกรรมของตัวละคร
ต่าง ๆ รวมทั้งมีฉาก และการดาเนินเรื่องซึ่ง ช่วยให้ผู้อ่านได้เกิดความเพลิดเพลินเหมือนกับได้อ่าน
เรื่องสั้นหรือนวนิยาย และซึมซับเนื้อหาสาระไปอย่างไม่รู้ตัว ไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกถูกบังคับให้รับ
สาระมากจนเกินไป
สาหรับกลวิธีการนั้นได้มีนักวิชาการทางด้านภาษาไทยให้คานิยามไว้หลายท่าน อาทิ
กุหลาบ มัลลิกะมาสได้กล่าวไว้ว่ากลวิธีการแต่งเรื่องเป็นการแสดงฝีมือหรือความสามารถของผู้แต่งที่รู้
ว่าควรรวบรัดในตอนใด และควรขยายความในตอนใด เมื่อใดควรงาไว้เป็นความลับ เพื่อก่อให้เกิด
ความสนใจเพิ่มพูนขึ้น เมื่อใดควรเปิดเผย เปิดเรื่องให้น่าประทับใจอย่างไร ปิดให้น่าสนใจอย่างไร5
สอดคล้องกับเถกิง พันธุ์เถกิงอมร ที่กล่าวว่ากลวิธีการแต่งเรื่องเป็น “ศิลปะการลาดับตามโครงเรื่อง
นั้นหรือการประกอบเรื่องว่าเหตุการณ์ของเรื่องนั้นได้ดาเนินตามลาดับแค่ไหน คือมีการเริ่มต้น การ
เดินเรื่อง และการลงท้ายอย่างไร เหมาะสมหรือไม่เ พียงใด” 6 เช่นเดียวกับ หม่อมหลวงเสริมแสง
พันธุมสุต ที่ได้ให้ความหมายของกลวิธีการแต่ง หรือ technique ไว้อีกว่า “เป็นวิธีการหรือชั้นเชิงใน
การแต่งหนังสือ นับตั้งแต่วิธีการเปิดเรื่อง การเสนอเรื่อง และการปิดเรื่อง ผู้เขียนจะต้องมีชั้นเชิงใน
การเขียนองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้ให้น่าสนใจและสอดคล้องกลมกลืน”7
จากการให้ความหมายของกลวิธีการแต่งเรื่องข้างต้น จะพบว่าการแต่งเรื่อ งที่ดีมีชั้นเชิง
จะต้องประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนการเปิดเรื่อง ส่วนการดาเนินเรื่อง และส่วนการปิดเรื่อง แต่
ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าอีกหนึ่งองค์ประกอบสาคัญของการแต่งเรื่องคือ การตั้งชื่อเรื่อง เพราะจะเป็นส่วนที่
ดึงดูดใจของผู้อ่านและทาให้ทราบว่า กาลังอ่านเรื่องเกี่ยวกับอะไร ฉะนั้น ในการศึกษากลวิธีการแต่ง
ผู้วิจัยจะแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ประเด็น ได้แก่
1. การตั้งชื่อเรื่อง
2. การเปิดเรื่อง
3. การเสนอเรื่อง
4. การปิดเรื่อง
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5

กุหลาบ มัลลิกะมาส, วรรณกรรมไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2519), 183.
เถกิง พันธุ์เถกิงอมร, หลักการวิจารณ์วรรณคดี, พิมพ์ครั้งที่ 2 (นครศรีธรรมราช: โครงการตารา
และเอกสารวิชาการ วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2528), 223.
7
หม่อมหลวงเสริมแสง พันธุมสุต, “การเขียนสารคดี,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย 6
(การเขียนสาหรับครู) หน่วยที่ 12 (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2529), 747.
6

108
1. การตั้งชื่อเรื่อง
การตั้งชื่อเรื่องเป็นส่วนที่สาคัญ มากส่วนหนึ่ง ของการแต่ง เรื่อง ดัง ที่เจือ สตะเวทิน ได้
กล่าวถึงความสาคัญของการตั้งชื่อเรื่องไว้ว่า “เราเขียนหนังสือดีเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าตั้งชื่อเรื่องไม่เป็น
ผู้อ่านอาจเปิดผ่านไปเสีย ชื่อเรื่องจึงมีความสาคัญที่สุด เพราะเป็นการเผยโฉมครั้งแรก”8 แสดงให้เห็น
ว่าชื่อเรื่องเป็นปัจจัยอันดับแรกในการพิจารณาเลือกอ่านงานเขียนของผู้อ่าน ทั้งนี้ ได้มีผู้จาแนกกลวิธี
ในการตั้งชื่อเรื่องไว้หลายท่าน ดังนี้
ธัญญา สังขพันธานนท์9 ได้กล่าวถึงหลักในการตั้งชื่องานเขียนไว้ 5 วิธี ได้แก่
1. ตั้งชื่อเป็นประโยคบอกเล่าตรงไปตรงมา
2. ตั้งชื่อแบบเล่นสานวนเล่นคา
3. ตั้งชื่อแบบเรื่องสั้นนวนิยาย
4. ตั้งชื่อโดยใช้กลุ่มคาหรือวลีที่บอกเนื้อหานามาเรียงต่อกัน
5. ตั้งชื่อโดยใช้ประโยคหลักนาหน้า ตามด้วยข้อความที่เป็นส่วนขยาย
นอกจากนี้ มาลี บุญศิริพันธ์10 ได้เสนอแนะรูปแบบการตั้งชื่อไว้ทั้งสิ้น 5 รูปแบบ ได้แก่
1. ชื่อเรื่องแบบบอกเนื้อหา
2. ชื่อเรื่องแบบเล่นสานวน
3. ชื่อเรื่องแบบคุยกับผู้อ่าน
4. ชื่อเรื่องแบบคาถาม
5. ชื่อเรื่องแบบฉงนสนเท่ห์
จากการศึก ษากลวิธีก ารตั้ง ชื่อเรื่ องข้ างต้น จะเห็ นว่า มีวิธีก ารที่ค ล้ายคลึง กั น ซึ่ ง เมื่ อ
พิจารณางานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ทั้ง 7 เรื่อง ผู้วิจัยพบว่ามีงานเขียน
ร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีที่ไ ม่ได้ตั้ง ชื่อเรื่องด้วยตัวท่านเอง เพราะงานเขียนที่
ท่านไม่ได้มุ่งหมายจะให้มีการตีพิมพ์ตั้งแต่แรก ได้แก่ หนังสือกราบบังคมทูลของเจ้าพระยาพระเสด็จ
สุเรนทราธิบดี แต่ยังมีบรรดาศักดิ์เป็นพระมนตรีพจนกิจและพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ ร.ศ.113-118 และ
คาสั่งสอนของพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ กรรมการกลางจัดการลู กเสือ ซึ่งได้กล่าวแก่ลูกเสือกองหนุนใน
8
9

เจือ สตะเวทิน, ตารับร้อยแก้ว (กรุงเทพฯ: สุทธิสารการพิมพ์, 2517), 124.
ธัญญา สังขพันธานนท์, การเขียนสารคดีภาคปฏิบัติ, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: อินทนิล, 2553),

68-71.
10

2535), 48-50.

มาลี บุญศิริพันธ์, การเขียนสารคดีสาหรับสื่อสิ่งพิมพ์, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: ประกายพรึก,
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การแจกเหรียญลูกเสือกองหนุน ต่อมางานเขียนทั้ง 2 เรื่องได้ถูกนามาตีพิมพ์ในภายหลังและตั้งชื่อ
เรื่องโดยคณะผู้จัดพิมพ์ ดังนั้นผู้วิจัยจะไม่นามาศึกษาด้วย ทั้งนี้ จากการประมวลรูปแบบการตั้งชื่อ
เรื่องงานเขียนของนักวิชาการภาษาไทยที่นาเสนอมาข้างต้นมาศึกษางานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยา
พระเสด็จสุเรนทราธิบดี ผู้วิจัยพบว่ามีการใช้กลวิธีการตั้งชื่อเรื่องทั้งสิ้น 3 วิธี คือ
1.1 การตั้งชื่อเรื่องแบบตรงไปตรงมา
1.2 การตั้งชื่อเรื่องแบบเล่นสานวน
1.3 การตั้งชื่อเรื่องแบบสร้างความคุ้นเคยกับผู้อ่าน
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 การตั้งชื่อเรื่องแบบตรงไปตรงมา
การตั้งชื่อเรื่องแบบตรงไปตรงมาเป็นกลวิธีการตั้งชื่อเรื่องที่แจ้งให้ผู้อ่านทราบเนื้อหา
และแนวคิดสาคัญของเรื่อง ทาให้ผู้อ่านทราบได้ในทันทีว่าเรื่องที่นาเสนอนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ อะไร
และเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของเรื่องได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จ
สุเรนทราธิบดีมีการตั้งชื่อเรื่องกลวิธีนี้อยู่ 2 เรื่อง คือ เรื่อง จรรยาแพทย์ และพลเมืองดี โดยชื่อเรื่อง
จรรยาแพทย์ นั้น เกิดจากการนาคาว่า “จรรยา” ซึ่งหมายถึง กิริยาที่ควรประพฤติในหมู่คณะ มา
ประสมกับคาว่า “แพทย์” อันเป็นวิชาชีพที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีต้องการสอน ชื่อเรื่องนี้
จึง แสดงถึง เจตนาที่จะบอกแก่ผู้ อ่านถึง ข้อควรปฏิบัติหรือหลักศีล ธรรมจรรยาของผู้ที่จะประกอบ
วิชาชีพแพทย์
นอกจากนี้ ในการตั้งชื่อเรื่องพลเมืองดี มีการใช้คาว่า “พลเมือง” หมายถึงผู้คนที่อยู่
ในสั ง คม ซึ่ ง หากวิ เ คราะห์ ชื่ อ เรื่ อ งจะเห็ น ว่ า ค าว่ า “พลเมื อ ง” มี ค วามหมายใกล้ เ คี ย งกั บ ค าว่ า
“ราษฎร” และ “ประชาชน” ทั้งนี้ได้มีจาแนกความแตกต่างทางนัยยะของคาทั้ง 3 คาเอาไว้อย่าง
น่าสนใจ อาทิ อเนก เหล่าธรรมทัศน์ กล่าวว่า
...โดยทั่วไปเรามักใช้คาว่า ประชาชน (people) ราษฎร (subject) และพลเมือง (citizen) แทบ
จะแทนกันได้ ความจริงแล้ว “ประชาชน” หมายถึง คนที่ไม่ใช่ผู้ปกครอง (non-ruler) ในสมัย
โบราณนั้ นประชาชนเป็ นไพร่ หรื อ ทาสเกือ บทั้ง หมด ส่ว นในสมั ยใหม่ป ระชาชนได้รั บการ
ปลดปล่อยเป็นเสรีชน มีสถานะทางกฎหมาย สิทธิทางการเมืองที่เท่าเทียมกั น ส่วนราษฎรนั้น
คือ พลเมืองที่มีหน้าที่เสียภาษี ปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง และมีบทบาทและอานาจทางการ
เมืองในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งการแสดงออกทางการเมืองต่าง ๆ แต่ความเป็ นราษฎร มี
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ความแตกต่างจากพลเมืองตรงที่ราษฎรเป็นฝ่ายตั้งรับจากการดาเนินการของรัฐ แต่พลเมือง
เป็นผู้ที่รุก อยากมีส่วนร่วม เข้าไปช่วยทาและสามารถทาการต่าง ๆ แทนรัฐได้11

จากแนวคิดข้างต้นจะเห็นว่าพลเมืองนั้นไม่ใช่แค่คนสามัญทั่วไปเท่านั้น หากแต่เป็นผู้
ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไปด้วยดัง ความหมายตามรูปศัพท์ของ “พลเมือง” ว่า กาลัง ของ
ประเทศ การที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเลือกใช้คาว่า “พลเมือง” แทนคาว่า “ประชาชน”
และ “ราษฎร” ชี้ใ ห้เห็ นว่ าท่า นให้ ความส าคัญ กับคนในชาติซึ่ง ล้วนมีส่ วนช่ วยพั ฒนาประเทศให้
เจริญรุ่งเรือง ทั้งนี้การตั้งชื่อด้วยกลวิธีนี้ทาให้ผู้อ่านเข้าใจว่าผู้แต่งจะนาเสนอแนวคิดเกี่ ยวกับการเป็น
พลเมืองที่ดี ซึ่งผู้อ่านก็ต้องไปหาคาตอบจากการอ่านงานเขียนเรื่องนี้ว่าการเป็นพลเมืองที่ดีเป็น
อย่างไร ต้องประพฤติตนอย่างไรบ้าง
1.2 การตั้งชื่อเรื่องแบบเล่นสานวน
การตั้งชื่อเรื่องแบบเล่นสานวนถ้อยคาเป็นวิธีตั้งชื่อการที่ผู้แต่งได้นาถ้อยคามาใช้ให้
เกิดความหมายแฝง หรือความหมายที่ต่างไปจากเดิม ก่อให้เกิดความน่าสนใจ ได้แก่ เรื่องสมบัติของ
ผู้ดี ซึ่งคาว่า “สมบัติ” หมายถึง ทรัพย์สิน เงินทอง ส่วนคาว่า “ผู้ดี” หมายถึง ผู้ที่เกิดในตระกูลที่ดี
แต่ในที่นี้ชื่อเรื่องสมบัติของผู้ดี มิได้หมายถึงทรัพย์สิ นเงินทองของผู้ที่เกิดในตระกูลที่ดี เพราะเมื่อ
พิจารณาความหมายที่ แท้จ ริงที่ ผู้แ ต่ง ต้ องการน าเสนอนั้ น ค าว่า “สมบั ติ” ผู้แต่ ง นามาจากค าว่ า
“คุณสมบัติ” หรือคุณลักษณะประจาตัวของแต่ละบุคคล ส่วนคาว่า “ผู้ดี” ผู้แต่ง นั้นหมายถึง ผู้ที่มี
ความประพฤติดีทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ ฉะนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าผู้ดีนั้นไม่ใช่ผู้ที่ร่ารวยทรัพย์สิน
เงินทอง แต่ผู้ดีจะต้องเป็นผู้ที่ร่ารวยเพียบพร้อมไปด้วยกิริยามารยาทที่ดีงาม รวมทั้งมีจิตใจที่กอปร
ด้วยคุณธรรม จึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ดีที่แท้จริง
การตั้ งชื่ อด้ วยวิธี การนี้ แสดงให้ เห็ นทรรศนะของผู้แ ต่ง ว่า สมบัติ ของผู้ ดีนั้ นไม่ใ ช่
ทรัพย์สินเงินทองซึ่งเป็นเรื่องของวัตถุ หากแต่หมายถึงคุณสมบัติ หรือกระบวนทัศน์ภายในของแต่ละ
บุคคลที่มุ่งประพฤติแต่สิ่งที่ดีงาม เหมาะสมกับกาลเทศะและยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญ
ของบ้านเมือง ฉะนั้นความหมายที่แท้จริงของชื่อเรื่องสมบัติของผู้ดีก็คือ คุณสมบัติของผู้ดี โดยในเนื้อ
เรื่องจะระบุให้ทราบว่าเป็นงานเขียนเรื่องนี้จะกล่าวถึงคุณสมบัติของความเป็นผู้ดีว่าเป็นอย่างไร
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2545), 29.

อเนก เหล่าธรรมทัศน์, การเมืองของพลเมือง. พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ,
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1.3 การตั้งชื่อเรื่องแบบสร้างความคุ้นเคยกับผู้อ่าน
การตั้ ง ชื่ อ เรื่ อ งแบบสร้ า งความคุ้ น เคยกั บ ผู้ อ่ า นเป็ น วิ ธี ก ารตั้ ง ชื่ อ เรื่ อ งที่ ส ร้ า ง
บรรยากาศความเป็นกันเองกับผู้อ่าน ก่อให้เกิดความรู้สึกร่วมหรือเป็นพวกพ้องเดียวกัน ซึ่ งปรากฏ
การใช้กลวิธีการตั้งชื่อรูปแบบในงานเขียนของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี อยู่ 2 เรื่อง ได้แก่
เรื่องเตือนเพื่อน และช่วยเพื่อน ผู้แต่งเลือกใช้คาว่า “เพื่อน” แทนผู้อ่านเพื่อสร้างความสนิทสนม
และให้ความรู้สึกใกล้ชิด เหตุที่ท่านเลือกใช้กลวิธีการตั้งชื่อลักษณะนี้เพราะเนื้อหาของงานเขียนทั้ง 2
เรื่องเป็นคาสอนทั้งหมดกล่าวคือ เรื่องเตือนเพื่อน มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติตนของข้าราชการ
ส่วนเรื่องช่วยเพื่อน มีเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัย ซึ่งอาจทาให้ผู้อ่านบางกลุ่มเกิดอคติใน
การเลือกอ่านงานเขียนนี้หากเลือกใช้การตั้งชื่อเรื่องแบบบอกเนื้อ หาอย่างตรงไปตรงมา ทั้งนี้ เมื่อนา
คากริยาว่า “เตือน” และ “ช่วย” มาประกอบหน้าคาว่า “เพื่อน” ก็แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและ
ความปรารถนาดีที่ผู้แต่ งมีต่อผู้ อ่าน อั นเป็นปั จจัยส่ง เสริม ให้ผู้อ่านสนใจที่ จะอ่านงานเขี ยนนั้น ๆ
รวมทั้งเปิดใจยอมรับคาสอนต่าง ๆ ที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีต้องการเสนอมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ในงานเขียนเรื่องพลเมืองดี ซึ่งเป็นงานเขียนที่นาเสนอเนื้อหาคาสอนโดย
การใช้กลวิธีอย่างงานเขียนบันเทิงคดี มีตัวละคร ฉาก เหตุการณ์ในการดาเนินเรื่อง ทั้งนี้เจ้าพระยา
พระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 29 ตอน แต่ละตอนมีการตั้งชื่อให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับประเด็นเนื้อหาคาสอนที่ต้องการนาเสนอ โดยมีนายเมืองเป็นตัวละครหลักดาเนินเรื่อง ซึ่งชื่อตอน
บางตอนมีการแบ่งย่อยออกเป็น 2 ตอน ฉะนั้นจึงนับชื่อตอนในเรื่องพลเมืองดีได้ทั้งสิ้น 19 ชื่อ ดังนี้
- นายเถื่อนเป็นนายเมือง เป็นตอนที่เปิดตัวตัวละครหลักของเรื่องคือ นาย
เถื่อน ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นนายเมือง ทั้งนี้สาเหตุที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้ให้ชื่อเดิม
ของนายเมืองว่า “นายเถื่อน” ซึ่งเถื่อนนั้น หมายถึง “ป่า” นั้นเพื่อบ่งบอกถึงลักษณะของตัวละครนี้ที่
ยังไม่ได้รับการอบรมบ่มนิสัย เปรียบกับคนป่าที่ยังจากการขัดเกลาตามวิถีของผู้คนที่เจริญแล้ว เพราะ
แต่เดิมนายเถื่อนนั้นอาศัยอยู่กับพรานป่าหลังจากที่บิดาถูกหมีทาร้ายจนเสียชีวิต จนเมื่อเกิดไฟไหม้จึง
ได้ ห นี ม าหาลุ ง คื อ นายมั่ น ที่ ก รุ ง เทพฯ ต่ อ มานายมั่ น ได้ อ บรมสั่ ง สอนนายเถื่ อ นให้ มี ค ว ามรู้ มี
กิริยามารยาทที่ดี นายมั่นจึงเปลี่ยนชื่อนายเถื่อนมาเป็นนายเมือง เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของนาย
เมืองที่ได้รับการขัดเกลามาเป็นอย่างดีจากนายมั่น
- นายเมือ งเป็นหนี้แผ่นดิน เป็นตอนที่กล่าวถึงหน้าที่ของพลเมืองที่ดี ใน
ที่นี้หมายถึงการเสียภาษีเพื่อนาเงินรายได้ไปใช้พัฒนาประเทศ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการตอบแทนพระคุณ
ของแผ่นดินบ้านเกิด ผู้แต่งใช้อุปลักษณ์ในการตั้งชื่อตอน โดยเปรียบว่าแผ่นดินเป็นบุคคลผู้ที่มีพระคุณ
อย่างยิ่งต่อเรา เพราะเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองชีวิต เป็นผู้ให้ความสุขสาราญ เป็นผู้ป้องกันทรัพย์สิน และ
เป็นผู้ที่ให้ความยุติธรรมแก่ทุก ๆ คน ฉะนั้นเราจาเป็นที่จะต้องตอบแทนผู้มี พระคุณเพื่อให้สมกับสิ่งที่
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เราได้รับมา กลวิธีการตั้งชื่อเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพและตระหนักถึงความสาคัญของแผ่นดิน
เกิดได้เป็นอย่างดี
- นายเมืองรู้จักบ้านตน ตอนนี้กล่าวถึงระบบการบริหารราชการแผ่นดินใน
สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งเปรียบกับการทาความรู้จักกับบ้านของตนเอง การตั้งชื่อตอนเช่นนี้เป็น
การใช้อุปลักษณ์เพื่อเปรียบประเทศชาติว่าเป็นบ้านที่ทุกคนจะต้องรู้กิจการภายในบ้านของตนให้ดี
เพื่อที่จะสามารถช่วยแบ่งเบา หรือทาการสิ่งต่าง ๆ อันเป้นประโยชน์ต่อบ้านหรือประเทศชาติของเรา
- นายเมื อ งรู้ จั ก เพื่ อ น เป็ น ตอนที่ ก ล่ า วถึ ง ความรู้ ท างด้ า นภู มิ ศ าสตร์
รัฐศาสตร์ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทาให้รู้ความเป็นไปของประเทศต่าง ๆ ซึ่งผู้แต่ง
เปรียบว่าเป็นเพื่อน ซึ่งการรู้จักเพื่อนและการสร้างมิตรไมตรีให้เกิดขึ้นนั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
การทางานต่าง ๆ ให้สาเร็จลุล่วงได้
- นายเมืองระลึกชาติ ตอนนี้กล่าวถึงประวัติศาสตร์ของชาติสยาม โดยเน้น
ไปที่บุคคลสาคัญทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งบูรพกษัตริย์ผู้ทานุบารุงชาติบ้านเมืองให้สงบร่มเย็นเป็น
ปึกแผ่น การที่ผู้แต่ง ใช้คาว่า “ระลึกชาติ ” นั้นต้องการสื่อ ให้เห็นถึง การสานึกรักและภูมิใจในชาติ
บ้านเมืองของตน
- นายเมืองอยู่ใ นเวียง กล่าวถึง ระบบกฎหมายและการศาล ซึ่ง เป็นสิ่ง ที่
ราษฎรควรทราบไว้ เพื่อจะได้ไม่กระทาผิดกฎหมายบ้านเมือง อันจะก่อให้เกิดความเป็นปกติสุขขึ้นใน
สังคม ทั้งนี้การที่ผู้แต่งใช้คาว่า “เวียง” เพื่อสื่อความถึงสังคมเมืองเป็นกลวิธีในการหลากคาเพื่อไม่ให้
ซ้ากับชื่อนายเมืองแสดงถึงความรู้ทางภาษาของผู้แต่งได้เป็นอย่างดี
- นายเมืองตื่นตา ในตอนนี้กล่าวถึงสถานที่สาคัญต่าง ๆ ของชาติที่มีความ
งดงามทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม เช่น พระบรมมหาราชวัง พระปฐมเจดีย์ พระพุทธชินราช
เป็นต้น รวมทั้งสถานที่ที่ผู้ แต่งเห็ นว่าเสริมสร้ างสง่า ราศีใ ห้แก่ชาติบ้านเมือง เช่น ศาล โรงเรีย น
หอสมุด และพิพิธภัณฑ์ เพราะเป็นสถานที่ที่แสดงถึงความเจริญทางสติปัญญาและความคิดของคนใน
ชาติได้เป็นอย่างดี เหตุที่ผู้แต่งใช้คาว่า “ตื่น” กับนายเมืองผู้ไ ด้พบเห็นสถานที่เหล่านั้น เนื่องจาก
ปรารถนาให้ ผู้ อ่ า นเกิ ด ความรู้ สึ ก ร่ ว มกั น ว่ า ชาติ ส ยามนั้ น เป็ น ชาติ ที่ มี ค วามเจริ ญ ทั้ ง ทางด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมและทางด้านความคิด
- นายเมืองตื่นใจ กล่าวถึงหน้าที่ของทหารและกองเสือป่าต่อ การป้องกัน
ประเทศจากอริราชศัตรู ทั้งนี้กิจการเสือป่าเป็นกิจการที่เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีส่วนสาคัญต่ออธิปไตยของชาติ การที่ผู้แต่งใช้คาว่า “ตื่น” กับนายเมืองนั้นเพื่อสื่อ
ให้ผู้อ่านเห็นถึงแสนยานุภาพของกองทัพสยามที่พร้อมเผชิญกับข้าศึกต่าง ๆ ที่มารุกราน
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- นายเมื อ งเที่ย วทั่ วโลก กล่า วถึง ความรู้ ทางธรณีวิท ยา และธรรมชาติ
วิทยา ทั้งทางด้านแร่ธาตุ การจาแนกสิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิตซึ่งเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
อันเป็นสิ่งที่ อยู่รอบตัว เราทุกคนไม่ว่าจะอยู่ ส่วนใดของโลกก็ตาม การที่ผู้อ่า นทราบความรู้ต่าง ๆ
เหล่านี้เปรียบได้กับการได้ท่องเที่ยวไปทั่วโลก
- นายเมืองส่องกระจก ในตอนนี้กล่าวถึงความรู้ทางพฤกษศาสตร์ รวมทั้ง
สัตวศาสตร์ และกายวิ ภาคศาสตร์ เปรียบได้กับนายเมืองส่องกระจกสารวจร่างกายตัวเองอย่า ง
ละเอียด
- นายเมืองได้ยาอายุวัฒนะ ในตอนนี้กล่าวถึงการดูแลสุขอนามัย ทั้งการ
รักษาความสะอาด การรับประทานอาหาร การดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง การที่ผู้แต่งได้เปรียบ
เทียบการรักษาสุขภาพกับการได้ยาอายุวัฒนะ ซึ่งคนไทยเชื่อว่าเป็นยาที่ทาให้มีชีวิตที่ยืนยาวนั้นเป็น
การดึงดูดความสนใจของผู้อ่านให้เห็นความสาคัญของเรื่องดังกล่าว
- นายเมืองอยู่บนดาว กล่าวถึง ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ สมัยใหม่ อัน
เป็นวิทยาการตะวันตกที่คนไทยในสมัยนั้นให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะในสมัยโบราณคนไทยมี
ความสนใจในด้านนี้อยู่แล้ว เนื่องมาจากเกี่ยวพันกับวิชาโหราศาสตร์ 12 ทั้ง นี้ความรู้ทางด้านดารา
ศาสตร์สมัยใหม่นี้ผู้แต่งเห็นว่าก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเดินเรือซึ่งเป็นการคมนาคมที่สาคัญสาหรับ
การติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ
- นายเมืองพบขุมทรัพย์ เป็นตอนที่ต่อเนื่องมาจากนายเมืองอยู่บนดาวที่
กล่าวถึงความสาคัญของความรู้ทางดาราศาสตร์ต่อการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ โดยผู้แต่งเห็นว่า
หลักเศรษฐศาสตร์และการพาณิชย์เป็นศาสตร์ที่สาคัญในการดารงชีวิตท่ามกลางสังคมแบบทุนนิยมที่
กาลังจะเข้ามา ความรู้ในเรื่องนี้นับ เป็นพื้นฐานสาคัญ ในการประกอบอาชีพในอนาคต หากผู้ใดมี
ความรู้ในเรื่องนี้ก็เปรียบกับการได้พบขุมทรัพย์อันนามาซึ่งความมั่งมีผาสุก
- นายเมืองคิดเลข กล่าวถึงการประกอบอาชีพ และการลงทุน โดยเน้นไปที่
อาชีพค้าขาย รวมทั้งการรู้จักเก็บออมเพื่ออนาคตที่ได้ไม่ขัดสน ซึ่งการคิดเลขที่นี้มิได้หมายถึงการคิด
คานวณตัวเลขเท่านั้น หากแต่ยังหมายถึงการวางแผนการทางานโดยคานึง ถึงความคุ้มค่าของกาลัง
และทุนทรัพย์ที่ลงทุนไป
- นายเมืองไหว้ครู กล่าวถึงความสาคัญของพระพุทธศาสนาและหลักธรรม
คาสอนของพระพุทธเจ้า เพราะคนไทยเชื่อถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นบรมครู ผู้สั่งสอนเวไนยสัตว์ให้รู้พ้น
จากวัฏสงสาร ทั้งนี้ผู้แต่งเห็นว่าหากผู้อ่านยึดถือศรัทธาและประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระ
พุทธองค์จะนาพาชีวิตไปสู่ความสุข
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- นายเมืองเลือกทางเดิน กล่าวถึงความสาคัญของการศึกษาเล่าเรียน โดย
ได้แนะแนวทางเกี่ยวกับการเล่าเรียนภายใต้การจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนสมัยใหม่ที่มีทางเลือก
หลากหลายตามความถนัดของตน ผู้แต่งได้เปรียบการเลือกสาขาวิชาที่จะศึกษาเล่าเรียนกับทางเดิน
แห่งชีวิต เพราะความรู้ในแต่ละแขนงย่อมนาพาผู้ศึกษาไปสู่หนทางที่แตกต่างกัน ฉะนั้นจาเป็นต้อง
พิจารณาตนเองให้ดีมีความชอบและถนัดในเรื่องใด แล้วเลือกศึกษาเล่าเรียนในสาขาวิชาที่สอดคล้อง
กับความชอบและความถนัด
- นายเมืองลงเรือ กล่าวถึงหลักในการทางาน ซึ่งไม่ว่าจะทางานใดจะต้องมี
ความรู้ ความตั้งใจขยันพากเพียร ความมีสติรอบคอบ และยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสาคัญ ทั้งนี้
ผู้แต่งได้เปรียบชีวิตการทางานกับการเดินเรือ หากผู้ใดมีความมุมานะอดทนในการประคับประคองเรือ
ไปให้ ต ลอดรอดฝั่ ง ซึ่ ง ก็ คื อ การมุ่ ง มั่ น ท างาน ประกอบอาชี พ ที่ สุ จ ริ ต ชี วิ ต ก็ จ ะประสบความ
เจริญรุ่งเรือง
- นายเมื อ งถึ ง ฝั่ ง ในตอนนี้ ก ล่ า วถึ ง ชี วิ ต ของนายเมื อ งหลั ง จากส าเร็ จ
การศึกษาก็มาประกอบอาชีพเป็นทหารเพื่อรับใช้ประเทศชาติ ต่อมาได้บรรพชาเป็นภิกษุและได้ศึกษา
พระธรรมจนแตกฉาน สุดท้ายนายเมืองได้เลือกศึกษาต่อทางด้านแพทยศาสตร์ ด้วยความฉลาดและมี
คุณธรรมทาให้นายเมืองประสบความสาเร็จในชีวิต ซึ่งก็เปรียบกับเรือที่ถึงฝั่งแล้ว
- กิตติศัพท์นายเมือง กล่าวถึงคุณลักษณะของนายเมืองและปัจจัยที่ส่งผล
ให้น ายเมื องประสบความส าเร็จในชี วิต ได้ รับ ยกย่อ งจากคนในสัง คม นั บว่า เป็ นพลเมื องที่ดี ของ
ประเทศชาติ ซึ่งเป็นการเน้นย้าให้ผู้อ่านเห็นว่าหากประพฤติปฏิบัติตนอย่างนายเมืองก็จะทาให้ชีวิต
ประสบความสาเร็จ เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
การตั้งชื่อตอนในเรื่องพลเมืองดี ช่วยให้ผู้อ่านทราบเรื่องราวในตอนนั้น ๆ ได้ก่อนที่
จะอ่านเรื่องราวทั้งหมดคล้ายกับการบอกจุดประสงค์ว่าผู้แต่งต้องการกล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับอะไร เช่น
ตอนนายเถื่อนเป็นนายเมือง ที่ต้องการสื่อถึง การเปลี่ยนแปลงของตัวละครในเรื่องนี้ โดยผู้อ่านต้อง
อ่านเพื่อหาคาตอบต่อไปว่าเหตุใดนายเถื่อนจึงเปลี่ยนชื่อเป็นนายเมือง ทั้งนี้ความโดดเด่นในการตั้ง ชื่อ
ตอนของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ได้แก่ การใช้อุปลักษณ์แทนการใช้ข้อความหรือคาสามัญ
ที่สื่อความอย่างตรงไปตรงมา ซึ่ง ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้อ่านได้ เป็นอย่างดี เช่น ตอนนายเมือง
รู้จักบ้านตน ชื่อตอนนี้ท่านใช้อุปลักษณ์ “บ้าน” แทนประเทศชาติที่นายเมืองอาศัยอยู่ ฉะนั้นการรู้จัก
บ้าน ก็หมายถึงการได้รู้เรื่องราวของประเทศซึ่งก็คือระบบบริหารราชการแผ่นดินนั่นเอง หรือบางชื่อก็
ใช้การเล่นถ้อยคาสานวนโดยการนาคาที่มีความหมายอย่างหนึ่งมาใช้ในอีกความหมายหนึ่ง เช่น ตอน
นายเมืองระลึกชาติ ซึ่งคาว่า “ระลึกชาติ” นั้นมีความหมายว่า ระลึกถึงความเป็นไปในชาติก่อน 13 มา
13

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ:
ราชบัณฑิตยสถาน, 2556), 982.
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ใช้ในความหมายว่า การระลึกหรือสานึกบุญคุณของบุคคลสาคัญทางประวัติศาสตร์ที่ทาให้ประเทศ
สยามอยู่ เ ย็ นเป็ น สุข เรื่ อยมา กลวิ ธีที่ ก ล่ าวมาทั้ ง หมดล้ว นช่ วยส่ ง เสริ ม ให้ ง านเขี ย นร้ อ ยแก้ ว ของ
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น
2. การเปิดเรื่อง
การเปิดเรื่องเป็นส่วนที่สาคัญ อีกส่วนหนึ่งของกลวิธี การแต่ง เพราะเป็นส่วนที่ผู้อ่านจะ
ทราบว่างานเขียนนั้น ๆ มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร ทั้งนี้ เจือ สตะเวทิน ได้เรียกส่วนนี้ว่า ความนา (Lead)
ซึ่งผู้เขียนได้เปรียบการขึ้นต้นว่าเหมือนเบ็ดตกปลา คือต้องตกผู้อ่า นให้ติดตั้งแต่ต้นทีเดียว แล้วผู้อ่าน
จะติดตามตลอดเรื่อง14 ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 14 วิธีด้วยกัน ได้แก่ ความนาที่สรุปความสาคัญ ความ
นาที่กระทบใจ ความนาที่เป็นข่าว ความนาที่บอกเจตนา ความนาที่เป็นคาถาม ความนาด้วยการ
พรรณนาลักษณะ ความนาที่เป็นสุภาษิตหรือบทกวี ความนาด้วยเหตุการณ์เด่นของเรื่อง ความนาที่
เป็นเรื่องเล่า ความนาที่เป็นคาอ้าง ความนาที่ตรงกันข้าม ความนาที่เอ่ยถึงพื้นฐานความหลัง ความนา
ที่แสดงสีสัน และความนาที่ประหลาด15
นอกจากนี้มาลี บุญศิริพันธ์ ได้กล่าวถึง “ความนา” ว่า “เป็นส่วนเริ่มต้นของข้อเขียน ทา
หน้าที่เสมือนหนึ่งจุดนาทาง หรือไตเติ้ลของเรื่องที่จะบอกให้ผู้อ่านหันมาสนใจต่อสิ่งที่เราจะนาเสนอ
ต่อไป”16 ซึ่งสามารถสรุปกลวิธีการเขียนความนาสารคดีหรือการเปิดเรื่องได้ 10 กลวิธีด้วยกัน ได้แก่
ความนาประเภทสรุปประเด็น ความนาประเภทบรรยาย ความนาประเภทพรรณนา หรืออธิบาย ความ
นาประเภทคาพูด ความนาประเภทคาถาม ความนาแบบคุยกับผู้อ่านโดยตรง ความนาประเภทหยอกล้อ
ความนาประเภทไม่มีรูปแบบ ความนาแบกระทบความรู้สึก และความนาประเภทคากลอน สุภาษิต17
ทั้งนี้จากการประมวลกลวิธีการเปิดเรื่องข้างต้นมาศึกษางานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยา
พระเสด็จสุเรนทราธิบดี ผู้วิจัยพบว่าท่านใช้กลวิธีการเปิดเรื่องทั้งสิ้น 5 วิธี ได้แก่
2.1 การเปิดเรื่องด้วยการบรรยาย
2.2 การเปิดเรื่องแบบสนทนากับผู้อ่าน
2.3 การเปิดเรื่องด้วยพุทธศาสนสุภาษิต
2.4 การเปิดเรื่องแบบระบุเจตนา
2.5 การเปิดเรื่องด้วยคาถาม
ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
14

เจือ สตะเวทิน, ตารับร้อยแก้ว, 127.
เรื่องเดียวกัน, 127-132.
16
มาลี บุญศิริพันธ์, การเขียนสารคดีสาหรับสื่อสิ่งพิมพ์, 41.
17
เรื่องเดียวกัน, 42-51.
15
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2.1 การเปิดเรื่องด้วยการบรรยาย
การเปิดเรื่องด้วยวิธีการนี้เป็นเปิดเรื่องด้วยการเล่าเรื่องเหตุการณ์เริ่มต้น บรรยากาศ
สถานการณ์ สถานที่ หรือบุคคล โดยไม่ได้สอดแทรกความรู้สึกความคิดเห็นของผู้เขียนลงไป การเปิด
เรื่องด้วยการบรรยายนี้พบในงานเขียนร้อยแก้วที่มีการเขียนอย่างบันเทิงคดีดังที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งได้แก่
เรื่องพลเมืองดี ที่เป็นการเล่าเรื่ องราวชีวิตของนายเถื่อน ซึ่ง ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นนายเมือง ที่ต้อง
ประสบกับเหตุการณ์ต่าง ๆ อันช่วยหล่อหลอมให้นายเมืองเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ดังตัวอย่าง
มีบ้าน ๆ หนึ่งอยู่ตาบลสามเสนในกรุงเทพฯ เจ้าของบ้านชื่อนายมั่น ภรรยาชื่อคง
นายมั่นคนนี้เป็นคนได้เคยทาราชการเมืองมามาก และเคยเที่ยวเตร่มาแทบทุกทิศทุกทาง ทั้งใน
และนอกพระราชอาณาเขตร์ แกเป็นคนมีทรัพย์เป็นปึกแผ่น มีที่ดินและไร่นามีโรงเลื่อยโรงสีก็
หลายแห่ง แต่ก่อนแกอยู่ในเมือง ครั้นพอแกชราลงอายุล่วงถึง 60 ปี แกจึงลาออกจากราชการ
แล้วจึงมาอยู่บ้านนี้
(พลเมืองดี หน้า 3)

จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการเปิดเรื่องพลเมืองดี โดยการบรรยายเพื่อเปิดตัวตัวละคร
สาคัญของเรื่อง คือนายมั่น ซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงของนายเมืองและเป็นผู้ที่สอนนายเมืองให้มีความรู้ต่าง ๆ
และมีความประพฤติที่ดี ในบทบรรยายได้แสดงให้เห็นถึงสภาพวิถีชีวิต ฐานะ อายุ และภูมิหลังของ
ตัวละครว่าเป็นผู้ที่มีฐานะร่ารวย เคยรับราชการซึ่งเป็นปัจจัยทาให้เป็นผู้ที่มีความรู้มาก และวิสัยทัศน์
อันกว้างไกล มีน้องชาย 1 คนซึ่งก็คือบิดาของนายเมือง มีอุปนิสัยชอบทาบุญ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ช่วยขับ
เน้นให้นายมั่นเป็นตัวละครที่เหมาะสมที่จะเป็นผู้สั่งสอนอบรมนายเมืองให้เป็นพลเมืองดี
2.2 การเปิดเรื่องแบบสนทนากับผู้อ่าน
การเปิดเรื่องแบบสนทนากับผู้อ่านมีลักษณะการเขียนเหมือนกับผู้แต่งพูดคุยสนทนา
กับผู้อ่านโดยตรง โดยผู้เขียนสรรพนามบุรุษที่ 1 แทนตนเอง หรือไม่ก็ใช้คาแทนตนเองว่า “ผู้เขียน”
และใช้ ส รรพนามบุ รุ ษ ที่ 2 แทนตั ว ผู้ อ่ า น หรื อ อาจใช้ ค าว่ า “ผู้ อ่ า น” แทน ซึ่ ง เป็ น การสร้ า ง
ความคุ้นเคยและเป็นกันเองกับผู้อ่าน ดังตัวอย่าง
พวกเราที่ทาราชการไม่ว่าผู้ใหญ่ ผู้น้อยควรต้องชั่งใจให้แน่นอนเสียก่อนว่า ตนจะตั้ง
ตัวเป็นคนประเภทไรใน 2 ประเภทนี้ คือ (1) เป็นคนรับจ้าง หรือ (2) เป็นข้าราชการ
ถ้าหากตั้งใจตนว่าเป็นคนรับจ้าง เช่นนั้นจะทาอะไรก็พึงทาตามความพอใจ ถ้าผู้จ้างเขา
ไม่ชอบใจเขาก็บอกเลิก แล้วตนจะไปหาการจ้างทาที่ไหนก็ได้ เยื่อใยในระหว่างผู้จ้างกับผู้รับจ้างก็
ไม่ต้องมีอะไร คาอธิบายแห่งชนิดคนที่ตั้งใจทาการอย่างประเภทต้นมีเพียงเท่านี้ ไม่มีอะไรอีก
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แต่ ถ้ า ผู้ ใ ดที่ท าราชการโดยตั้ ง ใจตนว่ า จะเป็ นข้ า ราชการ และปรารถนา ความดี
ความชอบ ได้ยศศักดิ์ อาศรัยพระบรมโพธิสมภาร เพื่อจะตั้งวงษ์สกุล ให้เป็นหลักถานมั่นคง
ต่อไปข้างหน้าเช่นนั้นแล้ว ผู้นั้นจะตั้งใจและทาตนเป็นอิศระภาพเหมือนคนรับจ้างไม่ได้...
(เตือนเพื่อน หน้า 24)

จากตัวอย่างข้างต้น เป็นการเปิดเรื่องเตือนเพื่อน เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
เลือกใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 แทนตนเองและผู้เขียนรวมไปว่า “พวกเรา” เพื่อแสดงถึงความเป็นพวก
พ้องหรือหมู่คณะเดียวกัน ซึ่งการสร้างความสัมพันธ์เช่นนี้ช่วยลดช่องว่างระหว่างบุคคลทาให้ สามารถ
บอกกล่าวตักเตือนได้ง่าย อีกท้งยังแสดงถึงความปรารถนาดีในฐานะเพื่อนด้วย ผู้อ่านกลุ่มเป้าหมายซึ่ง
ล้วนเป็นผู้ใหญ่ก็จะรู้สึกว่าไม่ได้ถูกสั่งสอนโดยตรง แต่กลับรู้สึกว่ามีผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรมาคอยเตือน
เพราะปรารถนาจะเห็นเพื่อนมีชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งทาให้ผู้อ่านเปิดใจยอมรับเนื้อหาคาสอนต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น
2.3 การเปิดเรื่องด้วยการใช้พุทธศาสนสุภาษิต
การเปิดเรื่องด้วยวิธีนี้เป็นการยกเอาพุทธศาสนสุภาษิตที่รู้จักกันดี มาใช้ในการขึ้นต้น
เรื่องก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นเนื้อหาหลักของเรื่อง ทั้งนี้ พุทธศาสนสุภาษิตที่นามาใช้ควรมีนัยเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับเรื่องหรือประเด็นหลักของเรื่องที่เขียนด้วย18 กลวิธีนี้ปรากฏในเรื่องช่วยเพื่อน ซึ่งก็ล้วนแต่
เป็นข้าราชการเช่นเดียวกับเรื่องเตือนเพื่อน ดังตัวอย่าง
“อโรค๎ยา ปรมาลาภา”
ความไม่มีโรค เปนลาภอันประเสริฐ
เปนพระพุทธภาสิตของพระบรมสาสดาจารย์ของเราได้ตรัสตักเตือนไว้ด้วยพระมหา
กรุณาแก่หมู่มนุษย์ทั่วไป ก็คาสั่งสอนใดของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันได้ประทานแล้วจะ
ไม่ถูกจริงบ่มิได้มี จะเปล่าจากประโยชน์บ่มิได้มี และคาสั่งสอนนั้นเมื่อผู้มีปัญญาได้ตรองตาม
แล้วย่อมเห็นจริงด้วยตนเองตามคาสั่งสอนของพระองค์ได้ ย่อมเปนประโยชน์ไม่ว่ากาลสมัยใด
ย่อมอาจจะชี้ตัวอย่างให้เห็นจริงได้ ผู้ฟังอาจจะน้อมไปใช้ให้เปนคุณได้แก่ตัวทุกคน และผู้มี
ปัญญาย่อมนาไปประพฤติให้เหมาะแก่ตนได้ทุกอย่าง ก็เหตุไฉนเราจะไม่นอบน้อมเชื่อฟังและ
นาเอาคาสั่งสอนของพระองค์ข้อนี้มาตริตรองเลือกใช้ให้เหมาะแก่ตัวเราเล่า
(ช่วยเพื่อน หน้า 56)
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สุทิติ ขัตติยะ, ศาสตร์การเขียน (กรุงเทพฯ: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อ
การศึกษา, 2552), 39.

118
จากตั วอย่า งข้ า งต้ น เป็ นการเปิด เรื่ องช่ วยเพื่ อน ซึ่ ง มีเ นื้อ หาเกี่ ย วกั บการรัก ษา
สุขอนามัย เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีจึงเลือกใช้พุทธศาสนสุภาษิต “อโรค๎ยา ปรมา ลาภา”
ซึ่งมีความหมายว่า การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นที่ท่านต้องการสอนเป็น
อย่างมาก การที่ท่านเลือกใช้กลวิธีพุทธศาสนสุภาษิตมาเปิดเรื่องนี้นอกจากจะแสดงถึงความรอบรู้
ทางด้านศาสนาจนสามารถนามาปรับใช้ ในการสอนเรื่องต่าง ๆ ได้แล้ว ยังช่วยส่งเสริมความสนใจ
ให้แก่งานเขียนของท่านเป็นอย่างยิ่ง เพราะผู้อ่านส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนิกชน ฉะนั้นคาสอนของ
พระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือ และควรแก่การปฏิบัติตาม
2.4 การเปิดเรื่องแบบระบุเจตนา
การเปิดเรื่องแบบระบุเจตนาเป็นวิธีการเปิดเรื่องโดยที่ ผู้แต่งจะบอกเจตนาให้ทราบ
เลยว่าประพันธ์งานเขียนนี้เพื่อวัตถุประสงค์อะไร เช่น ในเรื่องคาสั่งสอนของพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์
กรรมการกลางจัดการลูกเสือซึ่งได้กล่าวแก่ลูกเสือกองหนุนในการแจกเหรียญลูกเสือกองหนุน ที่
มุ่งเน้นที่จะกล่าวกับเหล่าลูกเสือผู้อยู่ในวัยที่เป็น เยาวชนซึ่งได้รับการฝึกหัดมาเป็นอย่างดีโดยเฉพาะ
ฉะนั้นถ้อยคาที่ใช้เปิ ดเรื่องจึงสามารถมีเนื้อหาที่บอกจุดมุ่ง หมาย สื่อความอย่างตรงไปตรงมา ดัง
ตัวอย่าง
ลูกเสือทั้งหลาย ในการที่ได้นัดมาประชุมวันนี้ เพื่อจะได้แจกเหรียญสาหรับลูกเสือ
ตามระเบียบซึ่งมีอยู่ในข้อบังคับลักษณปกครองลูกเสือว่า ลูกเสือที่ได้ออกเปนกองหนุนแล้ว จะ
ได้รับพระราชทานเหรียญเปนเครื่องหมาย เพราะฉะนั้นลูกเสือทั้งหลายที่ได้เปนกองหนุนแล้ว
เจ้าพนักงานจึงได้นัดมาประชุมเพื่อแจกเหรียญตามข้อบังคับ ก่อนที่จะแจกเหรียญนี้จะต้องขอ
พูดสักหน่อยหนึ่ง เพื่อเปนเครื่องสาหรับเตือนใจ
(คาสั่งสอนลูกเสือฯ หน้า 1)

จากตัวอย่างข้างต้น เป็นการเปิดเรื่องของบันทึกคาสั่งสอนของพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์
กรรมการกลางจัดการลูกเสือ ซึ่งได้กล่าวแก่ลูกเสือกองหนุนในการแจกเหรียญลูกเสือกองหนุน โดย
ผู้แต่งแสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนว่าต้องการจะให้แง่คิดเป็นคติเตือนใจแก่เหล่าลูกเสือที่ออกจากการ
ประจากองลูกเสือมาเป็นลูกเสือกองหนุน เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ไ ด้รับการฝึกหัดมาเป็นอย่างดี มี
ลักษณะต้องตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงบัญ ญัติไว้ ใน
ลั ก ษณะปกครองลู ก เสื อ ข้ อ ที่ 26 ได้ แ ก่ ลู ก เสื อ ต้ อ งจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ สถาบั น ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ มีความโอบอ้อมอารีต่อผู้อื่น เคารพในกฎหมาย ละอายต่อการทาความชั่ว มีท่าทาง
สง่าผ่าเผย มีความรู้ในกิจการต่าง ๆ ของลูกเสือเป็นอย่างดี และมีระเบียบวินัย ลัก ษณะดัง กล่าวนี้
เป็นสิ่งเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีรารถนาจะให้ลูกเสือที่ปลดจากการประจากองลูกเสือนั้น
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ยังคงความประพฤติที่ดีเช่นนี้สืบไปเพื่อประโยชน์สุขของสังคม รวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู
กตเวทิตาต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีพระกรุณามหาธิคุณต่อกิจการลูกเสือของ
สยาม
2.5 การเปิดเรื่องด้วยคาถาม
การเปิดเรื่องด้วยคาถามเป็นการเริ่มต้น เปิดเรื่องด้วยประโยคคาถามในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการจะกล่าวต่อไป ทั้ง นี้ชะลอ รอดลาย ได้กล่าวไว้ว่าการตั้ง คาถามนี้ผู้เขียน
ต้องตั้งคาถามให้น่าสนใจ ชวนให้ผู้อ่านติดตามหาคาตอบจากเนื้อเรื่องต่อไป และที่สาคัญ คาถาม
จะต้องเข้ากับเนื้อเรื่องที่ถามมาอย่างกลมกลืน ถ้าคาถามลอย ๆ จะไม่ก่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลใด ๆ เลย 19
กลวิธีการเปิดเรื่องเช่นนี้ปรากฏในเรื่อ งจรรยาแพทย์ เป็นจานวนมาก เนื่องด้วยเนื้อหาคาสอนทาง
พระพุทธศาสนาส่วนใหญ่ใช้ภาษาบาลี และแนวคิดที่เข้าใจยากสาหรับผู้ที่ไม่ได้ศึกษาหลักธรรมทาง
พุทธศาสนาอย่างจริงจัง ทาให้ผู้อ่านบางส่วนเห็นว่าเรื่องหลักธรรมทางศาสนาเป็นเรื่องไกลตัว และ
โบราณคร่าครึ เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีจึงเลือกใช้การตั้งคาถามเพื่อดึงดูดความสนใจของ
ผู้อ่าน ดังตัวอย่าง
ธรรม คืออะไร ทาไมจึงต้องมี
นักเรียนทั้งหลาย ตัวท่านซึ่งมาเป็นนักเรียนแพทย์อยู่ในที่นี้ โดยมากย่อมเป็นนักเรียน
ซึ่งได้เรียนวิชาชั้นต้นมาแล้วจากโรงเรียนสามัญศึกษาชั้นประถมและมัธยมโดยลาดับ ในโรงเรียน
ประถมครูก็สอนวิชาชั้นต้นเริ่มแต่หนังสือและเลขเป็นต้น และมีการสอนจรรยาด้วย เป็นต้นว่า
สอนไม่ให้นักเรียนพูดปด สอนไม่ให้นักเรียนข่มเหงกันและกัน ครั้นมาถึ งโรงเรียนมัธยมเขาก็
สอนวิชาเพิ่มเติมขึ้น เช่น กับสอนหนังสือและเลขสูงขึ้นไป และเพิ่มเติมความรู้อื่น ๆ เช่น กับ
ภูมิศาสตร์ หัดวาดเขียน เป็นต้น ทั้งจรรยาก็สอนด้วยอีก เป็นต้นว่าห้ามไม่ให้นักเรียนหยิบฉวย
สิ่งของของคนอื่นที่เจ้าของเขาไม่ให้ ชี้แจงว่ าการกินเหล้ามันเป็นการไม่ดี การคบเพื่อนที่ชั่วที่
เป็นพาล ย่อมพาให้ผู้ค บเสียไปได้ต่าง ๆ ครั้นพ้นจากโรงเรียนมัธยมแล้ว มาเรียนวิชาสามัญ
ศึกษาในโรงเรียนแพทยาลัยนี้ ก็ได้มาเห็นหลักสูตรว่ามีการวิชาแพทย์ และนักเรียนต้องเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ต่าง ๆ อันเกี่ยวด้วยวิชาแพทย์ ซ้ายังมีการสอนจรรยาอยู่ในหลักสูตรของโรงเรียน
แพทย์นี้ด้วยอีก บางทีอาจทาให้นักเรียนประหลาดใจ ว่าทาไมการสอนจรรยาจึงแทรกอยู่ทุกหน
ทุกแห่ง...ถ้านักเรียนนึกประหลาดเช่นนั้นก็เป็นการควรอยู่ และจะเป็นโอกาสให้ข้าพเจ้าชี้แจงให้
นักเรียนทั้งหลายเข้าใจแจ่มแจ้งว่าเพราะเหตุใดจึงต้องเป็นเช่นนั้น
(จรรยาแพทย์ หน้า 1-2)
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ชะลอ รอดลาย, การเขียนสารคดี (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544), 40.
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จากตัวอย่างข้างต้น เป็นการเปิดเรื่องจรรยาแพทย์ ผู้แต่งใช้กลวิธีการตั้งคาถามกับ
เรื่องพื้นฐานอย่างเรื่อง “ธรรมะ” ที่พุทธศาสนิกชนคุ้นเคยดี แต่อาจจะไม่เข้าใจความหมายอย่างลึกซึ้ง
จนเกิ ดการละเลยต่อ เรื่อ งดั งกล่ าว การตั้ ง คาถามเช่ นนี้ นับ เป็ น การกระตุ้ นความสนใจให้ ผู้อ่ า น
ตระหนักถึงเรื่อง “ธรรม” มากขึ้น รวมทั้งจูงใจให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกที่ต้องการจะค้นหาคาตอบใน
เนื้อเรื่องหรือประเด็นที่ตั้งไว้
จะเห็ น ได้ ว่ า เจ้ า พระยาพระเสด็ จ สุ เ รนทราธิ บ ดี เ ลื อ กใช้ ก ลวิ ธี ก ารเปิ ด เรื่ อ งที่
หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับรูปแบบ และเนื้อหาของเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่
ท่านต้องการสอนด้วย อาทิ งานเขียนร้อยแก้วที่มีรูปแบบนิยายอย่างเรื่องพลเมืองดี ท่านก็ใช้วิธีการ
บรรยายซึ่งทาให้เห็นภูมิหลังของตัวละครอันช่วยสนับสนุนพฤติกรรมต่าง ๆ ของตัวละครในเรื่อง หรือ
งานเขียนร้อยแก้วที่เป็นการสอนผู้ที่มีวุฒิภาวะสูงแล้ว อันได้แก่เหล่าข้าราชการ ท่านก็เลือกใช้การเปิด
เรื่องโดยยกพุทธศาสนสุภาษิต หรือการใช้การสนทนาแบบสนิทสนมคุ้นเคยกับผู้อ่านมาช่วยเปิดเรื่องที่
ท่านต้องการสอน ทาให้วัตถุประสงค์ของท่านสัมฤทธิ์ผลมากขึ้น
3. การเสนอเรื่อง
การเสนอเรื่อ งในงานเขี ยนร้ อยแก้ วของเจ้ าพระยาพระเสด็จ สุเ รนทราธิ บดี เป็ นการ
ถ่ายทอดเนื้อหาหรือ ความคิดที่ท่านต้องการจะนาเสนอให้ผู้อ่านได้เข้าใจ โดยใช้กลวิธีการนาเสนอ
ต่าง ๆ ซึ่งในบางครั้งก็มีการแทรกอารมณ์ขันในเรื่องเพื่อเป็นการแต่งเติมให้งานเขียนร้อยแก้วของท่าน
สื่อสารถึงผู้อ่านได้อย่างตรงประเด็น และน่าสนใจมากขึ้น ทั้งนี้ปรีชา ช้างขวัญ ยืนได้กล่าวว่าวิธีการ
เสนอความคิดในงานเขียนนั้นมี 4 วิธีด้วยกัน ได้แก่
1. การแสดงความรู้สึกและสร้างความรู้สึกด้วยการพรรณนา
2. การเล่าเรื่องราวโดยการบรรยาย
3. การแสดงกระบวนการและความสัมพันธ์โดยการอธิบาย
4. การสร้างความเชื่อถือและการยอมรับ20
ทั้งนี้ เมื่อผู้วิจัยศึกษางานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิ บดี พบว่ามี
การใช้กลวิธีการเสนอเรื่องทั้งสิ้น 2 วิธี ได้แก่
3.1 การเล่าเรื่องราวด้วยการบรรยาย
3.2 การแสดงกระบวนการและความสัมพันธ์ด้วยการอธิบาย
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
20

ปรีชา ช้างขวัญยืน, “การเสนอความคิดในงานเขียน,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย 6
(การเขียนสาหรับครู) หน่วยที่ 8 (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2529), 424
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3.1 การเล่าเรื่องราวด้วยการบรรยาย
การเล่าเรื่องด้วยการบรรยายเป็นการเล่าเรื่องทีม่ ีเหตุการณ์ต่อเนื่องกัน โดยชี้ให้เห็น
ถึงสถานที่เกิดเหตุการณ์ สาเหตุที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ สภาพแวดล้อม บุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลที่
เกิดจากเหตุการณ์นั้น 21 โดยการเล่าเรื่องจะเลือกเล่าแต่เหตุการณ์ที่สาคัญต่อเรื่องหรือต่อประเด็น
รวมทั้งเลือกใช้คา และน้าเสียงให้เหมาะสมกับ เหตุการณ์ในเรื่องจะช่วยให้ผู้อ่านสนใจติดตามเนื้อหา
มากขึ้น ทั้งนี้จากการศึกษางานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีพบว่าท่านเลือกใช้
กลวิธีการบรรยายกับเรื่องพลเมืองดี ซึ่งเป็นงานเขียนที่มีรูปแบบเป็นนิยาย ดังตัวอย่าง
วันหนึ่งเวลาเช้า นายเมืองตื่นนอนแล้วไปเดินเล่นอยู่ในบ้าน พบนายมั่นกาลังโปรยเข้า
ให้นกไก่ปลากินตามเคยของแกในเวลาเช้า ๆ นายเมืองก็เข้าไปนั่งดูเล่นและเลยคุยกันกับลุง
เล่าให้ลุงฟังถึงเรื่องนกและสัตว์ป่าต่าง ๆ ที่เคยไล่เคยยิงมา แล้วนายเมืองจึงเอ่ยขึ้นว่า “ผมคิด ๆ
ดูก็เห็นเป็นความประหลาดว่า บรรดาของโลกนี้มันช่างมีหลายสิ่งหลายพรรณนัก เช่นกับสัตว์มี
นกปลาเป็นต้นนับอย่างไม่ถ้วน” ลุงจึงตอบว่า “เรื่องนี้นักปราชญ์เขาได้คิดทาตาราไว้น่าดูน่าฟัง
ตาราที่เขาคิดนี้ เดิมเขาก็คงจะนึกประหลาดอย่างเจ้า. แล้วทีหลังเขาคิดตรองรวบรวมบรรดาสิ่ง
ที่มีอยู่ในโลกจัดเป็นหมู่เป็นชั้นเข้าดู และคิดไปตรวจไปจนหาเหตุผลได้ เอาความรู้อันนั้นมาเป็น
ครูสอนให้ทาการงานต่าง ๆ ได้ประโยชน์ดีขึ้นเป็นอันมาก
(พลเมืองดี หน้า 64)

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึง การใช้วิธี บรรยายในการเล่าเรื่อง มีการเลือก
เหตุการณ์ให้เหมาะสมกับประเด็นความรู้ที่ผู้แต่งปรารถนาจะเล่า กล่าวคือเล่าถึงเหตุการณ์ที่ลุงมั่น
กาลังให้อาหารสัตว์ เพื่อที่จะเชื่อมโยงให้นายเมืองได้เกิดข้อสงสัย และซักถามลุงมั่นถึงความรู้ เกี่ยวกับ
สัตว์ชนิดต่าง ๆ ในโลก
3.2 การแสดงกระบวนการและความสัมพันธ์ด้วยการอธิบาย
การแสดงกระบวนการและความสัมพัน ธ์ด้วยการอธิบายเป็ นวิธี ที่ทาให้ความคิ ด
เรื่องใดเรื่องหนึ่งกระจ่างชัดขึ้น โดยมีจุดประสงค์จะนาประเด็นที่สงสัยมาอธิบายให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
ชัดเจน ถูกต้อง ตรงตามที่ผู้เขียนต้องการ 22 รวมทั้ง มุ่ง เสนอเหตุผลยิ่ง กว่าจะให้ผู้อ่ านเกิดอารมณ์
สะเทือนใจหรือเกิดจินตนาการ เรียกอีกอย่างได้ว่า อรรถาธิบาย จากการศึกษางานเขียนร้อยแก้วของ
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีจะพบว่ามีการใช้ การอธิบายในการนาเสนอเรื่องมากที่สุด ทั้ง นี้
เนื่องมาจากงานเขียนที่มีเนื้อ หาคาสอนหลายเรื่องเป็นหลักธรรมทางพุทธศาสนา ฉะนั้นจึง ต้องใช้
21
22

ชุมสาย สุวรรณชมภู, “ความรู้เรื่องโวหารและภาพพจน์,” ใน ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร, 60.
เรื่องเดียวกัน, 61.
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กลวิ ธี ก ารอธิ บ ายในรูป แบบต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ผู้ อ่ า นเข้ า ใจเนื้ อ หาคาสอนเหล่ านั้ น ได้ โดยการแสดง
กระบวนการและความสัมพันธ์ด้วยการอธิบายในงานเขียนร้อยแก้วของท่านนั้นมีทั้งสิ้น 4 วิธี ได้แก่
3.2.1 การอธิบายด้วยการขยายความให้รายละเอียด
3.2.2 การอธิบายด้วยการชี้แจงให้เห็นถึงความเหมือนและความต่างกัน
3.2.3 การอธิบายด้วยการชี้สาเหตุและผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กัน
3.2.4 การอธิบายด้วยการใช้คานิยาม
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.1 การอธิ บ ายด้ว ยการขยายความให้ร ายละเอี ย ด เป็ น การเขี ย น
อธิบายที่มีรายละเอียดมาเสริมความคิดหลักหรือประเด็นที่สาคั ญของเรื่องให้ชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้น ดัง
ตัวอย่าง
ทิฏฐธัมมิกกัตถประโยชน์ 4 ประการ
ผู้ปกครองคฤหสถานบ้านเรือนควรปฏิบัติธรรมอีก 4 ประการอันเป็นธรรมที่จ ะให้
เจริญด้วยโภคสมบัติ เห็นประโยชน์ได้ในปัจจุบัน คือ
1. อุฏ ฐานสัมปทา คือ ให้ เป็น ผู้ห มั่นลุ กขึ้ น นั บแต่ค วามตื่นแต่เ ช้า หมั่ น
ประกอบกิจการงานของตน มีการศึกษาเล่าเรียน การหาเลี้ยงชีพ และการทาธุระหน้าที่ของตน
ในบ้านเรือน เป็นต้น ให้เป็นคนขยันขันแข็งไม่อยู่เฉย ปราศจากความเกียจคร้าน ไม่เอาแต่กิน
แล้วก็นอน จนร่างกายเมื่อยมึนและหัวใจก็หดหู่มัวเมาไปด้วยการกินและนอน ซึ่งทาให้การงานที่
จะพึงทาต้องทอดทิ้งรกร้างแฉะช้าไว้ สิ่งใดพอที่จะเกิดประโยชน์ก็ไม่เกิด
2. อารักขสัมปทา ได้แก่ความดูแลรักษาโดยรอบคอบ คือรักษาการงานของ
ตัวไม่ให้เสื่อมเสียไป รักษาเวลาไม่ให้ล่วงไปเปล่า รักษาทรัพย์สมบัติและคฤหสถานบ้านเรือน
ไม่ให้มีเหตุอันตราย รักษาผู้คนบริวารให้เป็นคนดี ไม่ให้ใจแตกทาแยบคายลับลี้ประพฤติความ
ชั่วร้าย เป็นต้น
3. กัลยาณมิตตา ความมีพวกพ้องเพื่อนฝูงญาติมิตรเป็นคนดีโดยรอบ ไม่คบ
ค้าคนชั่วไว้เป็นมิตร
4. สมชีวิตา ความเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่กาลังทรัพย์ที่หาได้ไม่ให้ฝืดเคือง
แต่ก็ไม่จับจ่ายใช้สอยฟูมฟายสุรุ่ยสุร่ายไปในที่หาประโยชน์มิได้และที่ไม่จาเป็นหรือฟุ้งซ่านไป
ในทางโอ่โถงจนเกินพื้นเพของตน
(จรรยาแพทย์ หน้า 112-114)

ตัวอย่างข้างต้นมาจากเรื่องจรรยาแพทย์ซึ่งเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้อธิบายหลักธรรมในหัวข้อ ทิฏฐธัมมิกกัตถประโยชน์ ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ผู้ปกครองบ้านเมือง
ควรปฏิบัติเพราะจะนาความสมบูรณ์พูนผลมาให้แก่ตนเองและบ้านเมือง แต่ละหัวข้อย่อย ได้แก่
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อุฏฐานสัมปทา (ความขยันหมั่นเพียร) อารักขสัมปทา (ความรอบคอบในการทางาน) กัลยาณมิตตา
(ความมีเพื่อนมาก) และสมชีวิตา (ความพอเพียง) ผู้แต่งได้ให้ความหมายอย่างสั้น ๆ พร้อมทั้งอธิบาย
รายละเอียดขยายความ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจในหลักธรรมนั้นเพิ่มมากขึ้น
3.2.2 การอธิบายด้วยการชี้แจงให้เห็นถึงความเหมือนและความต่างกัน
เป็นการอธิบายสิ่งที่ผู้อ่านคุ้นเคยหรือรู้จักกันดีแล้วนามาเทียบเคียงให้เห็นว่าสิ่งใหม่ที่กาลังจะอธิบาย
นั้นมีอะไรคล้ายหรือต่างกับสิ่งที่คุ้นเคยบ้าง ทาให้ผู้อ่านสามารถเชื่อ มโยงความคิดและเข้าใจเรื่องได้
ง่ายขึ้น ดังตัวอย่าง
...ราษฎรทั้งหลายได้รับความร่มเย็นอยู่เป็นศุข ก็เพราะมีกฎหมายและมีศาล เป็นต้นว่า หากมี
ผู้ใดมาฉ้อฉนหรือข่มเหงเรา ถ้าไม่มีกฎหมายปกครองและไม่มีศาลพิจารณา ก็จะต้องสู้รบต่อตี
กันด้วยกาลังกายและอาวุธ ผู้ใดมีกาลังมากก็จะชนะแก่ผู้มีกาลังน้อย โดยไม่ยุติธรรมอย่างหนึ่ง
บ้านเมืองจะเป็นจลาจลอลหม่านปราศจากความศุขสาราญ เพราะใครมีอานาจจะทาอะไรก็ทา
ได้ตามใจชอบอย่างหนึ่ง แต่เมื่อมีกฎหมายปกครองอยู่ดังนี้ ถ้าใครฉ้อฉนเรา ทุ่มเถียงกันไม่ตกลง
เราก็ไปฟ้องต่อศาลแพ่งให้พิจารณา ศาลก็บังคับให้เขาคืนทรัพย์สิ่งของที่เขาฉ้อฉนเราไป หรือถ้า
หากมี ผู้ป ระทุ ษ ฐร้ ายต่อ เรา พลตระเวนก็จ ะจับ คนนั้ นไปส่ ง ศาลอาญาพิจ ารณา ศาลก็ จ ะ
พิจารณาลงโทษแก่ผู้ที่ประทุษฐร้ายต่อเรา
(พลเมืองดี หน้า 43)

จากตัวอย่างข้างต้น ผู้แต่งเปรียบเทียบให้เห็นถึงสังคมที่มีกฎหมายและการ
ศาล กับสังคมที่ไม่มีกฎหมายและการศาล ซึ่งให้ผลที่แตกต่างกันเป็นอย่างมาก กล่าวคือ ประเทศใดที่
มีกฎหมายและศาล ประเทศนั้นก็จะมีความสงบสุข ตรงกันข้ามกับประเทศที่ไร้กฎหมายและการศาล
ก็จะประสบกับความวุ่นวายเพราะประชาชนจะถูกเอารัดเอาเปรียบ
...ถ้าจะทาก็สักแต่ว่าทาหรือทาตามอานาจความชักจูงอย่างอื่น ไม่ได้ทาด้วยอานาจศรัทธาแล้ว
การที่ทานั้นก็คงจะไม่ดูดดื่มลึกซึ้งแน่นหนามั่นคงลงได้ ถ้าจะว่าด้วยการอื่นก็ทานองเดียวกัน
เป็นต้นว่าพวกเราที่ส มัค รเข้ามาเป็นนักเรียนแพทย์ ถ้าใจไม่ได้เห็นดีเห็นชอบแท้จริง ในวิช า
แพทย์ สักแต่ว่าผู้ปกครองบังคับให้มาเรียน หรือเพื่อนฝูงชักจูง มา ก็มาลองดูดัง นั้น การที่จ ะ
ตั้งใจเล่าเรียนจริงก็จะหาเป็นไปได้ไม่ เวลาครูสอนก็นั่งฟัง ๆ ไป ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจ หรือเข้าใจ
แล้วก็ลืมทิ้งเสียไม่ได้จด ไม่ได้จา และสงสัยสิ่งใดก็ไม่ไต่ถามให้เข้าใจแจ่มแจ้ ง ใจก็ไม่ได้คิดใฝ่ฝัน
ตริตรองในข้อในเรื่องที่เขาสอน ก็เมื่อการเล่าเรียนของตนเรียนด้วยวิธีอย่างนี้จะเรียนดีได้ที่ไหน
นี่ก็เพราะไม่ได้เป็นไปด้วยอานาจความศรัทธา ถ้าหากเข้ามาเล่าเรียนด้วยความศรัทธา หรือมา
เรียนอยู่แล้วเกิดศรัทธาขึ้น คือมีใจรักใคร่ในวิชาที่เล่าเรียนเชื่อถือว่าเป็นคุณประโยชน์อย่างนั้น
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อย่างนี้ได้จริง ความตั้งใจใฝ่ฝันที่จะเล่าเรียนจริง ๆ ก็จะเกิดขึ้น เมื่อมีความตั้งใจใฝ่ฝันที่เช่นนั้น
แล้ว ก็เรียนด้วยความสนุก ความร่าเริง ไม่จาใจเรียน ผลการเล่าเรียนก็ย่อมจะสาเร็จได้ดีเป็น
ธรรมดา...
(จรรยาแพทย์ หน้า 9)

จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นถึง ผลของการเรียนโดยมี
ศรั ท ธาและไม่ มี ศ รั ท ธา ซึ่ ง หากเราศึ ก ษาเล่ า เรี ย นอย่ า งมี ศ รั ท ธาหรื อ ความเชื่ อ มั่ น ก็ จ ะประสบ
ความสาเร็จและมีความสุขในชีวิต ส่วนผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนโดยไร้ศรัทธาในศาสตร์สาขาของตนก็ยากที่
จะประสบความสาเร็จ
3.2.3 การอธิบายด้วยการชี้สาเหตุและผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กัน เป็นการ
อธิบายโดยให้เหตุผลโดยการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลลัพธ์ การอธิบายเช่นนี้ช่วยให้
ผู้อ่านเกิดความกระจ่าง สอดคล้องกับยุคสมัยที่วิทยาศาสตร์เริ่มเข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตและมโน
ทัศน์ของคนไทยมากขึ้น โดยการกระทาทุกอย่างควรมีเหตุผลมารองรับไม่ใช่เกิดจากบุญกรรมที่กระทา
มาในอดีตชาติ ดังตัวอย่าง
...ข้าพระพุทธเจ้าพิเคราะห์เห็นว่า ต้นเหตุเมื่อจะทรงพระประชวรคราวใหญ่นั้น จะได้เป็นด้วย
พระชราหรือพระโรคภายในอันบังเกิดขึ้นตามเวลาตามคราวก็หาไม่ เห็นด้วยเกล้าฯ แท้ว่า ความ
ทนทรมานพระกายจนชอกช้าเหลือเกิน ประกอบกับการใช้พระราชดาริในส่วนที่จัดราชการ
สาคัญต่าง ๆ และในการพระราชวิตกต่าง ๆ ด้วยราชกิจ ภายนอกทั้ง ภายในมากมาย ทาให้
พระกายชอกช้าเกิดก่อพระโรคขึ้น ครั้นเมื่อหายพระประชวรคราวสาคัญนั้นแล้ว ก็ยังไม่วาย
พระราชธุระรุมรึงในพระหฤทัยหรือจะว่าเพิ่มเติมอยู่เสมอก็ว่าได้ เหตุนี้จึงทาให้พระโรคไม่สิ้นสูญ
ไปได้ ดังที่แท้จ ะเรียกได้ว่าพระโรคเกิดแต่ในพระราชหฤทัย มิใช่พระโรคอันเกิดด้วยพระชรา
และสมัยที่ควรเป็น
(หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 75)

จากตัวอย่างข้างต้น เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้ถวายคาแนะนา
แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับพระอาการประชวรของพระองค์ว่าเกิดจากการ
ตรากตราพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจ นานัปการ ผนวกกับความทุกข์พระราชหฤทัย
ด้วย ซึ่งดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าสังคมไทยกาลังก้าวหน้าให้ทันนานาอารยประเทศ ซึ่งปัจจัยสาคัญที่
ช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยในเจริญรุดหน้าไปได้ก็คือแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ ซึ่งผลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นล้วน
ต้องมีเหตุผลมารองรับทั้งสิ้น
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3.2.4 การอธิบายด้วยการใช้คานิยาม เป็นการให้ความหมายของคาหรือ
ศัพท์สาคัญที่ผู้เขียนต้องการเสนอให้ผู้อ่านทราบ ซึ่งคาศัพท์ดังกล่าวมักเป็นคาที่สร้างขึ้นใหม่ตามความ
เจริญที่เข้ามามีบทบาทในสังคมไทยซึ่ง ต้องการประชาชนได้ทราบ หรือเป็นคาศัพท์ทางพระพุ ทธศาสนาซึ่งเป็นภาษาบาลีซึ่งคนทั่วไปจดจาและเข้าใจได้ยาก ดังตัวอย่าง
คาว่า รัฐบาลนี้ มาจากมคธภาษา “รัฐ” แปลว่าแผ่นดิน “บาล” มาจากค า ปาละ
แปลว่าปกครอง ว่ารักษา รวมเรียกว่ารัฐบาล ก็ลงความว่าการปกครองรักษาแผ่นดิน เอามาใช้
เป็นชื่อเรียกรวมการบัญชาการปกครองบ้านเมืองทั้งหมดเหมือนเป็นคน ๆ หนึ่ง
(พลเมืองดี หน้า 12)

จากตัวอย่างในเรื่องพลเมืองดี ตอนนายเมืองรู้จักบ้านตน ซึ่งเป็นตอนที่นาย
มั่นให้ความรู้แก่นายเมืองเกี่ยวกับระบบการบริหารราชการแผ่นดินในยุคนั้น โดยเจ้าพระยาพระเสด็จ
สุเรนทราธิบดีได้ให้คานิยามของคาว่า “รัฐบาล” ซึ่งเป็นคาที่เกิดขึ้นใหม่ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบอบการเมืองการปกครองของไทยในยุคนั้นให้มากขึ้น อันสอดคล้องกับยุคปฏิรูปการ
บริหารราชการแผ่นดิน หรือในตัวอย่างจากเรื่องจรรยาแพทย์ที่ว่า
ปัญญาซึ่งจะเห็นดีชั่วบาปบุญคุณโทษนั้น ย่อมมีที่เกิดเป็น 3 อย่าง
อย่ า งหนึ่ ง เรี ย กว่ า สุ ต มยปั ญ ญา คื อ ปั ญ ญาที่ เ กิ ด ด้ ว ยได้ ส ดั บ ตรั บ ฟั ง ความคิ ด
ความเห็นของผู้อื่นมาเป็นเครื่องคิดค้นเทียบเคียงให้แลเห็นเหตุผลดีชั่ว
อย่างหนึ่ง เรียกว่า จินตามยปัญญา คือปัญญาที่เกิดด้วยความคิดใคร่ครวญตริตรอง
เห็นเหตุผลด้วยตนเอง
อย่างหนึ่งเรียกว่า ภาวนามยปัญญา คือปัญญาที่เกิดแต่ความฝึกฝนอบรมเข้าใจในทาง
หนึ่งแล้ว ความเข้าใจอันนั้น ก็แล่นไปถึงทางอื่น ที่มีอาการอย่างเดียวกันให้เข้าใจปรุโปร่งได้โดย
ฉับไว
(จรรยาแพทย์ หน้า 59)

จากตัว อย่ างข้า งต้ น ผู้แ ต่ง ได้ นิย ามความหมายของศัพ ท์ท างพระพุ ทธศาสนา ซึ่งเป็นภาษาบาลีที่ เข้าใจได้ยาก ได้แก่ สุตมยปัญ ญา จินตามยปัญญา และภาวนมยปัญญา
พร้อมทั้งยังขยายความให้เข้าใจแจ่มแจ้งด้วย
นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังพบว่าในการอธิบายเนื้อหาคาสอนของเจ้าพระยาพระ
เสด็จสุเรนทราธิบดีนั้น ท่านได้ แทรกอารมณ์ขัน ซึ่ง นับเป็นส่วนหนึ่ง ที่ทาให้งานเขียนร้อยแก้วเกิด
ความน่าสนใจและน่าติดตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับงานเขียนที่มีเนื้อหาในเชิงสอน การแทรกอารมณ์
ขันลงในงานเขียนร้อยแก้วของท่านช่วยลดทอนความจริงจังหรือความตึงเครียดของเนื้อหาลงไป ช่วย
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ให้ง่ายต่อการอ่านมากขึ้น ทั้งนี้ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์ กล่าวว่า อารมณ์ขัน (Humour) เป็นความรู้สึก
ทางอารมณ์ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจจะเป็นบุคคล เหตุการณ์ หรือวรรณกรรม 23 ซึ่งอารมณ์
ขันที่ปรากฏในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี นี้จะแสดงออกในรูปแบบการ
ใช้ภาษาในเชิงเสียดสีเหน็บแนม อันเป็นการกล่าวโดยอ้อม ดังที่ปรากฏในเรื่องจรรยาแพทย์ที่กล่าวถึง
ความสาคัญของความสามัคคี ซึ่งบุคคลทุกหมู่ทุกประเภทควรยึดหลักธรรมข้อนี้เพื่อความสาเร็จของ
หมู่คณะ ดังตัวอย่าง
สามัคคีย่อมทาให้มีความสุขและทาให้สาเร็จ ประโยชน์ทั่วหน้ากัน ครั้นเมื่อสามัค คี
ธรรมไปมีในระหว่างโจร คุณธรรมอันนั้นก็ให้ผลแก่พวกโจรประดุจเดียวกัน คือทาความสุขให้แก่
พวกโจร ทาประโยชน์ให้สาเร็จแก่พวกโจร...แต่สามัคคีที่มีในพวกโจร เราไม่ยินดีด้วย ไม่เอาใจ
ช่วย อานวยพรว่าโจรจาพวกนี้ดีน๊ะ ช่างมีความสามัคคีอุตส่าห์ช่วยกันปล้นสะดมได้เงินทองมาก
ทีเดียว ขอให้ตั้งมั่นมีความเจริญอยู่เถิด
(จรรยาแพทย์ หน้า 21)

จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นว่าเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี กล่าวว่า
ความสามัคคีเป็นสิ่งที่นาความสาเร็จมายังหมู่คณะ ซึ่งในกลุ่มโจร ถ้ามีความสามัคคีก็จะสามารถทา
การใด ๆ ได้สาเร็จ อย่างไรก็ตามท่านก็ไม่ได้ยินดีกับความสาเร็จของโจร และก็ไม่ได้ใช้ถ้อยคาตาหนิ
แต่อย่างใด หากแต่ใช้ถ้อยคาเชิงประชดประชันอวยพรโจร ซึ่งสามารถสร้างความขบขันให้แก่ผู้อ่านได้
การเสนอเนื้อหาในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีที่ มี
ลักษณะเป็นคาสอนนี้พบว่าใช้วิธีการอธิบาย ทั้งการขยายความให้รายละเอียด การชี้แจงให้เห็นถึง
ความเหมือนและแตกต่าง การชี้ให้เห็นถึงสาเหตุและผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กัน การนิยาม รวมไปถึงการใช้
การบรรยายเข้ามาช่วยเสริมในส่วนที่เป็นเนื้อเรื่องอย่างนิยาย ดังเช่นปรากฏในเรื่องพลเมืองดี สาเหตุ
ที่มีการใช้วิธีอธิบายเป็นส่วนใหญ่นั้นเนื่องมาจากเนื้อหาบางส่วนที่ยากต่อความเข้าใจของคนในสังคม
อาทิ หลักธรรมทางพุทธศาสนา หรือแนวคิด การทางานแบบตะวันตก เป็นต้น นอกจากนี้บ างครั้ง
ท่านยังแทรกอารมณ์ขันลงไปเพื่อช่วยลดความตึงเครียดของเนื้อหาที่อาจจะหนักเกินไปสาหรับผู้อ่าน
ซึ่งช่วยให้งานเขียนร้อยแก้วของท่านมีความน่าสนใจมากขึ้น
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ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์, “อารมณ์ขันในวรรณกรรมร้อยแก้วของไทย ระหว่าง พ.ศ.2453-2516,”
(ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2521), 11.
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4. การปิดเรื่อง
การปิดเรื่องนั้นถือเป็นส่วนสาคัญอีกส่วนหนึ่งของงานเขียน เพราะการปิดเรื่องที่ดีจะช่วย
ให้งานเขียนทรงคุณค่ามากขึ้น และสามารถทาให้ผู้เขียนสามารถเสนอสาระสาคัญที่อยู่ในงานเขียนได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยเจื อ สตะเวทิ น เรี ย กการปิ ด เรื่ อ งว่ า “ค าลงท้ า ย” ซึ่ ง มี ค วามส าคั ญ
เช่นเดียวกับการการเขียนความนาหรือการเปิดเรื่อง ประกอบด้วยกลวิธีต่าง ๆ ทั้งสิ้น 7 วิธีด้วยกัน
ได้แก่ วิธีใช้ประโยคประทับใจให้เห็นจุดที่ต้องการ วิธีสรุปความทบทวนโดยใช้คาใหม่ วิธีจบด้วยบท
กลอน วิธีจบด้วยการเรียกร้องขอความร่วมใจ วิธีจบแบบให้ความรู้อย่างแปลก วิธีจบด้วยจุดสุดยอด
แบบเรื่องสั้น วิธีจบด้วยวิธีตัดกลับหรือหวนกลับ และวิธีจบด้วยการทิ้งท้ายไว้ให้คิดเอาเอง24
นอกจากนี้ ม าลี บุ ญศิ ริ พัน ธ์ ได้ ก ล่า วว่า การปิ ดเรื่ อง “เป็ น ส่ว นท้า ยสุด ของข้ อเขี ย น
หลังจากเล่าเรื่องต่าง ๆ มาจนครบถ้วน ความจบจะต้องทาหน้าที่สร้างความประทับใจให้กับผู้อ่าน”25
โดยแบ่งออกเป็น 4 กลวิธีด้วยกัน ได้แก่ การจบแบบสรุปความ การจบแบบคาดไม่ถึง การจบแบบ
คลี่คลายประเด็น และจบแบบให้คิดต่อ
ทั้งนี้จากกลวิธีข้างต้น ผู้วิจัยพบว่างานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้นมีการใช้กลวิธีการปิดเรื่องที่คล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่าท่านได้ใช้กลวิธีอื่น ๆ ด้วย
ซึ่งประมวลได้ทั้งสิ้น 5 กลวิธีด้วยกัน ได้แก่
4.1 การปิดเรื่องด้วยพุทธศาสนสุภาษิต
4.2 การปิดเรื่องด้วยพระบรมราโชวาท
4.3 การปิดเรื่องด้วยการบอกจุดประสงค์ของการแต่ง
4.4 การปิดเรื่องด้วยการสรุปความ
4.5 การปิดเรื่องด้วยการแสดงทรรศนะของผู้แต่ง
แต่ละกลวิธีมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1 การปิดเรื่องด้วยพุทธศาสนสุภาษิต
การปิดเรื่องด้วยพุทธศาสนสุภาษิตนี้เป็นกลวิธีที่น่าสนใจเฉกเช่นกับการเปิดเรื่อง
โดยผู้แต่งจะต้องเลือกพุทธศาสนสุภาษิตที่มีนัยเกี่ยวข้องกับเรื่อง และช่วยขับเน้นให้เรื่องจบอย่างน่า
ประทับใจรวมทั้งสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเนื้อหาคาสอนของท่านด้วย ดังตังอย่าง

24
25

เจือ สตะเวทิน, ตารับร้อยแก้ว, 132-135.
มาลี บุญศิริพันธ์, การเขียนสารคดีสาหรับสื่อสิ่งพิมพ์, 58.
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เหตุฉะนั้นให้นักเรียนพึงเข้าใจว่าขึ้นชื่อว่าความชั่วหรือบาปอกุศ ลแล้ว หาควรที่จ ะ
ประพฤติไม่เลยเป็นอันขาด ไม่จาจะต้องเลือกว่าในที่ลับหรือในที่แจ้ง สมัยใด เวลาใด จงเข้าใจ
ว่าเป็นกิจอันไม่ควรทาอยู่เป็นนิตย์ ดังพระพุทธภาษิตว่า อกต ทุกฺกฏ เสยฺโย แปลว่า ความชั่วไม่
ทาเสียเลยดีกว่าฉะนี้
(จรรยาแพทย์ หน้า 23)

จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นว่าเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเลือกใช้พุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า อกต ทุกฺกฏ เสยฺโย หมายถึง การไม่ทาความชั่วเสียเลยย่อมเป็นสิ่งที่ดี มาปิดเรื่องจรรยา
แพทย์ซึ่งมีเนื้อหาที่สอดคล้องและครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของเรื่องจรรยาแพทย์ที่มุ่ง เสนอเนื้อหา
หลักธรรมที่แพทย์ที่ดีพึงมี ฉะนั้นจุดมุ่งหมายหลักคือการไม่ทาความชั่วเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
4.2 การปิดเรื่องด้วยพระบรมราโชวาท
พระบรมราโชวาทเป็นคาสอนของพระมหากษัตริย์ที่พระราชทานในสาระต่าง ๆ การ
คัดเลือกพระบรมราโชวาทมาใช้นั้นต้องเลือกองค์ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับบทสรุปของเรื่องด้วย ดัง
ตัวอย่างในเรื่องเตือนเพื่อนว่า
เมื่อพูดมาถึงเพียงนี้ ทาให้ข้าพเจ้าระลึกถึง คาสอนข้อหนึ่ง คือพระบรมราโชวาทใน
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการที่ไปประชุมทั้ง ครู และนักเรียนที่
โรงเรียนมหาดเล็กหลวง เมื่อวันวิสาขะบูชาศกนี้ โปรดเกล้าฯ พระราชทานข้อธรรมในแพนก
คีหิปฏิบัติ26 คือความประพฤติส่วนตัว เปนข้อจรรยาอันเกี่ยวด้วยบุคคลต่อบุคคลกินความไปถึง
การปกครองทรัพย์สมบัติ เคหะสถานบ้านเรือน มีพระบรมราชาธิบายอันกว้างขวาง พอที่จะให้
ผู้ฟังใส่ใจพินิจพิเคราะห์ฝึกหัดดัดแปลงความประพฤติของตนให้ได้ประโยชน์ยิ่งในทางดารงตน
อันผู้ที่ได้สดับตรับฟังจะพึงเห็นได้ว่า การที่ได้ทรงพระราชอุสาหะพระราชทานพระบรมราโชวาท
เช่นนี้ ก็โดยพระราชประสงค์ ที่จ ะปลูกฝังจรรยาอันมีให้มีในหมู่ข้าทูลลอองธุลีพระบาททั่วไป
ข้าพเจ้าเห็นว่าเปนที่น่าเสียดายซึ่งข้าราชการที่ไม่ได้ไปสู่ที่ประชุมจะไม่ได้รับประโยชน์แห่งพระ
บรมราโชวาทนี้ จึงได้ถือโอกาศนี้ขอพระราชทานตัดพระบรมราโชวาทนั้นมาพิมพ์ไว้ในสมุด
เตือนเพื่ อ นนี้ด้วย เพื่อให้ผู้ที่มีค วามประสงค์จ ะได้ยินได้ฟั ง ได้โ อกาศรู้เห็ นและรับ พระบรม
ราโชวาททั่วกัน และจะได้ใส่ใจในข้อจรรยานั้น ๆ ไว้เป็นทางปฏิบัติใจฏิบัติตน ให้ดารงในทางที่
ชอบที่ควรเพื่อเปนสวัสดิมงคลแก่ตนและวงษ์สกุลสืบไป
26

คีหิปฏิบัติ หมายถึง ธรรมะของผู้ครองเรือน ปรากฏในสิงคาลสูตร (ว่าด้วยสิงคาลกมาณพ)
สุตตันตปิฎก เล่มที่ 11 ทีฆนิกาย ปาฏิกวัคค์ ประกอบด้วยกรรมกิเลส 4 ฐานะ 4 อบายมุข 6 มิตรแท้และมิตรเทียม
4 ประเภท รวมถึงทิศทั้ง 6 ด้วย (สุชีพ ปุญญานุภาพ, พระไตรปิฎก ฉบับสาหรับประชาชน, พิมพ์ครั้งที่ 17
(กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550), 362-363.)
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(พระบรมราโชวาทที่คัดมา)
เมื่อเราได้รับพระบรมโชวาทแล้วดัง นี้ ควรที่เราจะระฦกถึง พระมหากรุณาธิคุณใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งร่มเกล้าเราทั้งหลาย ตามคานมัสการคุณานุคุณ และระฦกคา
สรรเสริญพระบารมีดังต่อไปนี้
(คานมัสการคุณานุคุณ และคาสรรเสริญพระบารมี)
(เตือนเพื่อน หน้า 36-53)

เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้นาพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ที่ พ ระราชทานไว้ ณ โรงเรี ย นมหาดเล็ ก หลวง เนื่ อ งในวั น วิ ส าขบู ช า (12
พฤษภาคม พ.ศ.2457) ในการปิดเรื่อง โดยเนื้อหากล่าวถึง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงชี้ให้เห็นความสาคัญของพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระธรรมคาสอน
ของพระพุทธเจ้าเรื่องทิศ 6 หรือบุคคล 6 จาพวก ได้แก่ บิดามารดา ครูบาอาจารย์ บุตรภรรยา เพื่อน
บ่าวไพร่บริวาร และนักบวช รวมทั้งสิ่งที่ควรปฏิบัติกับบุคคลทั้ง 6 จาพวก เพื่อสอนให้เห็นว่าคนเราไม่
ควรเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองฝ่ายเดียว แต่ควรที่จะคานึง ถึงประโยชน์ของผู้อื่นด้วย ทั้ง นี้การที่
เลือกใช้พระบรมราโชวาทมาปิดเรื่องนี้มีข้อดีตรงที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้อ่านคล้อยตามในการน้อมนาคา
สอนไปปรับใช้เนื่องจากคาสอนของพระมหากษัตริย์ถือเป็นสิ่ง ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นมงคลต่อชีวิต
หากเชื่อฟังแล้วนาไปปฏิบัติตาม
4.3 การปิดเรื่องด้วยการบอกจุดประสงค์ของการแต่ง
การปิดเรื่องด้วยวิธีการนี้เป็นการแจ้งให้ผู้อ่านทราบว่าผู้แต่งเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาด้ วย
จุดประสงค์หรือเจตนารมณ์ใด ดังตัวอย่าง
การที่ข้าพเจ้าได้นาเรื่องนี้มากล่าว ก็เพื่อประโยชน์ในการแนะนาตักเตือนให้ความเห็น
และชี้ช่องทาง เปนการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในการปฏิบัติรักษาตัวเยียวยาบาบัดโรคภัย ให้ชีวิต
ยืนยาว โดยเห็นว่าเปนการกุศลส่วนหนึ่ง เนื่องจากเรื่องไข้เรื่องตาย และปรารพภ์ธรรมคาสั่ง
สอนแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือความไม่มีโรค เปนลาภอย่างยิ่ง เมื่อจะให้ปราศจากโรค ก็
จาต้องป้องกันและเยียวยารักษา เมื่อเห็นช่องทางที่จะเยียวยารักษา จึงเห็นควรแนะนาชี้แจงให้
แพร่หลายไปดังนี้
(ช่วยเพื่อน หน้า 72)

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าเจ้ าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบ ดีไ ด้ระบุให้ผู้อ่า น
ทราบว่า เหตุ ผลที่ แต่ง เรื่อ งช่ว ยเพื่ อนขึ้ นมานี้ก็เ พื่อปรารถนาที่จะเสนอแนะแนวทางในการรักษา
สุขภาพให้แก่ทุกคนที่อ่าน ซึ่งท่านถือว่าเป็นการสร้างบุญกุศลทางหนึ่งด้วย
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นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่าเจ้าพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้ใช้กลวิธีการขอให้ผู้อ่านเห็น
ตามที่ท่านเรียกร้องหรือเห็นควรที่จะปฏิบัติตามเพื่อให้สิ่งที่ท่านต้องการสอนไปเกิดความสัมฤทธิ์ผล
ดังตัวอย่าง
ข้อความที่ข้าพเจ้าแนะนาตักเตือนสั่งสอนลูกเสือในครั้งนี้ ก็นับว่าเปนคาสั่งสอนครั้งที่สุด
ที่ลูกเสือได้อยู่ประจากอง เพราะฉะนั้นขอให้ลูกเสือรับเอาคาชี้แจงและเหรียญนี้ไว้เปนที่ระฦกต่อ
ไปโดยมั่นคง ข้าพเจ้าขออวยพรให้ลูกเสือกองหนุนทั้งหลายนี้จงเจริญศุขสวัสดิ์ทั่วหน้า เทอญ
เวลานี้ข้าพเจ้าขอชักชวนให้ เราพร้อมหน้ากันบ่ายหน้าสู่พระราชวัง ถวายค านับแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(คาสั่งสอนลูกเสือ หน้า 8)

จากตัวอย่างข้างต้น เป็นการปิดเรื่องคาสั่งสอนของพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ กรรมการ
กลางจัดการลูกเสือ ซึ่งได้กล่าวแก่ลูกเสือกองหนุนในการแจกเหรียญลูกเสือกองหนุน ซึ่งลูกเสือแต่ละ
นายย่อมได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดี ให้เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย การใช้วิธีการขอให้ร่วมมือด้วยนั้นย่อม
เป็นสิ่งที่สามารถทาได้
4.4 การปิดเรื่องด้วยการสรุปความ
การปิดเรื่องด้วยการสรุปความเป็นการกล่าวถึงสาระสาคัญของเรื่องให้ผู้อ่านได้รู้และ
เข้าใจเนื้อเรื่องได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังตัวอย่าง
กฎ 3 ข้อนี้ทาถูกหรือผิดต่างกันมาก เช่นกับจะไปเรือทวนน้าหรือตามน้าก็กินเวลาผิด
กัน ตั้งโรงงานทาสินค้าในที่ห่างหรือใกล้ทางที่จะบรรทุกไปมา ก็กินแรงค่าขนของผิดกัน ใช้คนที่
ชานาญกับไม่ช านาญทาการงานได้ดีและเร็วก็ผิดกัน ผู้ที่จ ะทาการงานต่าง ๆ ไม่ว่าสิ่ง ไร จ า
จะต้องใช้ความรู้ความฉลาดทาให้ถูกต้องด้วยกฎ 3 ข้อนี้
(พลเมืองดี หน้า 112)

จากตัวอย่างในเรื่องพลเมืองดีนี้ เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้กล่าวถึงกฎ 3
ข้อที่จะช่วยให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การทางานให้ถูกเวลา ถูกสถานที่ และถูก
สถานการณ์ โดยท่านกล่าวสรุปให้เห็นถึงประโยชน์ของการปฏิบัติตามกฎทั้ง 3 ข้ออีกครั้งหนึ่ง
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4.5 การปิดเรื่องด้วยการแสดงทรรศนะของผู้แต่ง
การปิดเรื่องด้วยการแสดงทรรศนะของผู้แต่งนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้แต่ง
ที่มีต่อเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ดังตัวอย่าง
...กิเ สสต่ าง ๆ อัน มีลั กษณะที่ จ ะให้โ ทษด้ว ยประการต่าง ๆ เหล่า นี้ ควรที่เ ราทั้ง หลายจะ
พยายามชาระสะสางใจของตนอยู่เสนอ อย่าปล่อยให้จับหนาพอกพูนขึ้นในสันดานของตนได้
อุบายที่จะชาระสะสางนั้นก็คือ ให้หมั่นตรวจหมั่นตรอง เมื่อพบปะว่ากิเลสอันใดมีขึ้นในตนก็ข่ม
ใจหักห้ามเสีย คิดให้เห็นว่าความจริงมันเป็นโทษอย่างนั้น ๆ เมื่อเห็นแล้วก็อย่าปล่อยตามแต่มัน
จะเป็นไป หรือตามแต่อะไรจะพาไป กดห้ามไว้ให้อยู่ ถ้าหมั่นประพฤติได้ดัง นี้เสมอ ๆ แล้ว
กิเลสนั้น ๆ ก็จะไม่จับเกาะอยู่ได้ มีมาก็จะหมดไป ๆ ทุกที เมื่อมันไม่เกาะเป็นเชื้ออยู่แล้ว ก็
นับว่าดวงจิตเราเกลี้ยงเกลาบริสุทธิ์ จะคิดอะไรจะทาอะไรก็จ ะเป็นไปด้วยปัญญาอันผ่องใส
หนทางที่เราจะพยายามกระทาใจเราเช่นนี้ ท่านเรียกว่าเป็นวิธีขัดเกลากิเลส คือชาระสันดานให้
ผ่องใส นับว่าเป็นอุบายที่จะหาความดีและป้องกันความชั่วอีกหนทางหนึ่ง
(จรรยาแพทย์ หน้า 77-78)

จากตัวอย่างข้างต้นนี้ เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้กล่าวปิดเรื่องอุปกิเลส
16 ซึ่งหมายถึงสิ่งที่จะทาให้จิตใจเศร้าหมอง 16 ประการ ได้แก่ ความโลภ ความพยาบาท ความโกรธ
ความผูกใจเจ็บ การลบหลู่บุญคุณ ความยกตนข่มท่าน ความริษยา ความตระหนี่ ความหลอกลว ง
ความโอ้อวด ความหัวดื้อ ความทะเยอทะยาน ความถือตัว ความดูหมิ่นดูแคลน ความมัวเมา และ
ความประมาท โดยท่านได้เสนอแนะว่าควรจะกาจัดกิเลสเหล่านี้ให้หมดไปจากใจของเรา เพราะจะทา
ให้ก่อเกิดปัญญา เป็นการสร้างความดีและป้องกันการทาชั่ว
การปิดเรื่องที่ปรากฏในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนี้มี ทั้ง
การปิดเรื่องแบบสรุปเนื้อหาของเรื่อง การปิดเรื่องด้วยพุทธศาสนสุภาษิต พระบรมราโชวาท การปิด
เรื่องด้วยการแสดงทรรศนะของผู้แต่ง และการปิดเรื่องด้วยการบอกจุดประสงค์ในการแต่ง ซึ่งกลวิ ธี
ทั้งหมดนี้ท่านได้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาของแต่ละเรื่อง โดยส่วนใหญ่จะเน้นเป็นการปิดเรื่อง
ด้วยการแสดงความคิดเห็นเพื่อต้องการเน้นให้เห็นถึงความสาคัญและประโยชน์ของการปฏิบัติตนตาม
หลักคาสอนต่าง ๆ
จากการศึกษากลวิธีการแต่งงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็ จสุเรนทราธิบดีนั้น
แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าท่านเป็นผู้ที่มีฝีมือและชั้นเชิงในการประพันธ์เป็นอย่างมาก กลวิธีที่ท่าน
หยิบยกมาใช้นั้นล้วนผ่านการกลั่นกรองมาเป็นอย่างดีแล้วว่าช่วยเสริมให้เนื้อหาคาสอนของท่านมี
ความโดดเด่นและน่าสนใจมากขึ้น
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กลวิธีการใช้ภาษา
การใช้ภาษานับเป็นปัจจัยสาคัญในงานเขียนทุกประเภท เพราะเป็นส่วนที่ช่วยให้ผู้แต่ง
สามารถสื่อสารกับผู้อ่านได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยธัญญา สังขพันธานนท์ ได้กล่าวไว้ว่าการ
ใช้ภาษาเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ช่วยให้ผุ้อ่านได้รับรสในการอ่านพอ ๆ กับได้สาระหรือเนื้ อหา27 ทั้งนี้ใน
การศึกษางานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ผู้วิจัย ได้แบ่ง กลวิธีการใช้ภาษา
เป็น 2 ประเด็ น คือ กลวิธี การใช้ภ าษาในระดั บคา และกลวิธี การใช้ภ าษาในระดับ ประโยคและ
ข้อความ ดังนี้
1. การใช้ภาษาในระดับคา
“คา” เป็นหน่วยย่อยที่สุดในภาษาที่เจ้าของภาษารู้จักและใช้ในการพูดและเขียน คาเป็น
หน่วยภาษาที่สามารถใช้ตามลาพังเพื่อสื่อสารได้ ทั้งนี้ ศรีสุดา จริยากุล ได้กล่าวว่าในการเขียน การ
ใช้คาให้ถูกต้องเหมาะสมนั้นเป็นสิ่งที่จาเป็นมาก การเลือกคาเพื่อนาคามาใช้ได้อย่างดีจะต้อ งศึกษา
มาก 28 ทั้งนี้เพราะหากเลือกใช้ คาได้ดีและเหมาะสมจะสามารถใช้ถ่า ยทอดความรู้ ความคิด และ
ความรู้สึกต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จ สุเรนทราธิบดี
นั้น ผู้วิจัยได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่
1.1 การใช้หมวดคาที่เกี่ยวกับการสอน
1.2 การใช้คาซ้อน
1.3 การใช้คาภาษาต่างประเทศ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.1 การใช้หมวดคาที่เกี่ยวกับการสอน
การเลือกใช้คาเพื่อถ่ายทอดเนื้อหาคาสอนในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระ
เสด็จสุเรนทราธิบดีนั้น ผู้วิจัยพบว่าเมื่อใดที่ ท่านต้องการสอนเนื้อหานั้นอย่างตรงไปตรงมาท่านจะ
เลือกใช้คาเพื่อสื่อถึงการสอนไว้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ คาที่แสดงถึงสิ่งที่ควรทาหรือต้องทา และคาที่
แสดงถึงสิ่งที่ไม่ควรทาหรือเป็นข้อห้าม ดังต่อไปนี้

27

ธัญญา สังขพันธานนท์, การเขียนสารคดีภาคปฏิบัติ, 96-97.
ศรีสุดา จริยากุล, “การใช้ถ้อยคา,” ในเอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย 6 (การเขียนสาหรับ
ครู) หน่วยที่ 5 (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2529), 9.
28
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1.1.1 ค าที่ แ สดงถึ ง สิ่ ง ที่ ค วรกระท า เพื่ อ เป็ น สื่ อ ให้ ผู้ อ่ า นทราบว่ า
พฤติก รรม นั้น ๆ สมควรที่ จะประพฤติ ปฏิบั ติ เจ้ าพระยาพระเสด็จสุเ รนทราธิบ ดีจะใช้คากริยานุเคราะห์ ว่า “จง” “ต้อง” “ควร” และ “ย่อม” นาหน้ากริยาหลัก ของข้อความนั้น ๆ เพื่อสื่อถึง
พฤติกรรมที่ควรกระทา ดังนี้
1.1.1.1 การใช้คาว่า “จง” นาหน้าข้อความที่ต้องการให้กระทา
ในลักษณะของการบังคับ หรือต้องกระทา จะละเว้นไม่ได้ เช่น
เหตุฉะนั้นเหรียญที่จะพระราชทานแก่ลูกเสือกองหนุนในวันนี้ ขอจงถือว่าเปนเครื่อง
ระฦกอันให้ประโยชน์สาคัญสาหรับจะได้เปนเครื่องเตือนใจ ถ้าจับเหรียญเข้าเมื่อไรแล้ว จงให้
ระฦกถึงคุณความดีที่ตนจะต้องประพฤติตามข้อความทั้งปวงเหล่านี้อยู่เสมอ
(คาสั่งสอนลูกเสือฯ หน้า 5)
จงเตือนใจตนเองว่าเราจะไม่ประพฤติชั่ว ต้องทาดีอยู่เสมอ
(คาสั่งสอนลูกเสือฯ หน้า 8)

จากตัวอย่างข้างต้น เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีต้องการที่
จะให้เหล่าลูกเสือกองหนุนที่ผ่านการอบรมแล้วคงความประพฤติที่ดีเหมือนดังขณะที่ยังเป็นลูกเสืออยู่
โดยใช้คาว่า “จง” นาหน้าข้อความ “ถือว่าเป็นเครื่องระฦก” “ให้ระฦกถึง คุณความดี ” “เตือนใจ
ตนเองว่าเราจะไม่ประพฤติชั่ว” เพื่อเป็นการเน้นย้าว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสาคัญที่ต้องยึดถือโดยตลอด
1.1.1.2 การใช้ ค าว่ า “ต้ อ ง” น าหน้ า ข้ อ ความที่ ต้ อ งการให้
กระทา ในลักษณะการบังคับเช่นเดียวกับคาว่า “จง” เช่น
เข้าชายคาบ้านต้องเปิดหมวก
ต้องเปิดหมวกในที่เคารพ
ผู้น้อยต้องเคารพผู้ใหญ่
ผู้ชายต้องเคารพผู้หญิงก่อน
(สมบัติของผู้ดี หน้า 16)
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จากตัวอย่างเรื่องสมบัติของผู้ดีนี้จะเห็นว่า เจ้าพระยาพระเสด็จ
สุเรนทราธิบดีใช้คาว่า “ต้อง” นาหน้าพฤติกรรมที่ต้องกระทาเพื่อจะได้เป็นผู้ดี หรือผู้ที่มีกิริยามารยาท
ที่เรียบร้อยดีงาม ซึ่งหากไม่ทาตามข้อปฏิบัติเหล่านี้ก็จะถือว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอน ซึ่งย่อม
ได้รับการดูถูกดูแคลนจากคนในสังคม
1.1.1.3 การใช้คาว่า “ควร” นาหน้าข้อความที่พึงให้กระทา ซึ่ง
เจตนานั้นจะเข้มงวดน้อยกว่าการใช้คาว่า “จง” และ “ต้อง” โดยใช้ในเรื่องที่ผู้เขียนเห็นว่าเป็นสิ่งที่
สมควรทา หากไม่ทาก็จะอาจทาให้เสียผลประโยชน์ แต่ก็ไม่ถึงกับถูกตาหนิหรือดูถูกจากผู้อื่น เช่น
กฎหมายแพ่งเราควรจะรู้ไว้สาหรับทีจ่ ะทาการสิง่ ใดอย่าให้พลาดท่าเสียทางให้คนอื่น
เขาฉ้อฉนเบียดเบียนได้
(พลเมืองดี หน้า 44)
เมื่อเรารู้เช่นนั้น และแลเห็นอยู่ว่าเป็นการยากที่จะหลีกไม่ให้ประสบพบปะได้แล้ว ก็ ควรที่จ ะ
ประสบพบปะโดยแยบคายอันดี กล่าวคือ เบื้องต้นควรที่จะพยายามให้รู้จักกันดีเสียก่อน เปรียบ
ประดุจ มีคนมาหาเรา ณ ที่มืด เมื่อเรายังไม่แลเห็นหน้า เราก็จะไม่รู้ว่าใครต่อใคร จะทักทาย
ปราศรัยก็คงจะหลงพูดไปผิด ๆ ถูก ๆ ควรที่จะหาไฟมาส่องให้รู้จักหน้ากันเสียก่อน ไม่ ควรจะ
ยอมงมงายอยู่มืด ๆ จึงจะปฏิบัติต่อกันถูก ก็ดวงไฟที่เราจะหามาส่องนั้นคืออะไร คือความรู้ที่จะ
รู้สึกว่าธรรมทั้ง 8 ประการนี้ มีธรรมดาประดุจลมที่พัดอยู่บนพื้นโลก มีหน้าที่ที่จะพัดไปมาอยู่
เสมอ พัดไปถูกคนแล้วก็ไปถูกสัตว์ แล้วก็ไปถูกต้นไม้ต้นหญ้า ภูเขา แม่น้า ไม่เลือกว่าอะไร
สุดแต่กาลังและหนทางของมันมีอย่างไรก็พัดไป เมื่อพัดพาอากาศเย็นมาถูกเรา เราก็รู้สึกว่าเย็น
ในอึดใจเดียวก็หายไป
(จรรยาแพทย์ หน้า 48)

จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นว่าเรื่องความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง
นั้นเป็นเรื่องเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเห็นว่าราษฎรสมควรจะมีความรู้ รวมทั้งการรู้เท่าทัน
โลกธรรมทั้ง 8 อันเป็นธรรมดาของโลกก็เป็นเรื่องที่สมควรกระทาด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เรื่องดังกล่าว หากผู้
ได้รับคาสอนไม่ปฏิบัติตามก็จะยังผลให้ได้รับความเดือดร้อนหรือความทุกข์ได้ แต่ไม่รุนแรงถึงกับถูก
ตาหนิต่อว่าหรือการลงโทษจากสังคม
1.1.1.4 การใช้คาว่า “ย่อม” นาหน้าข้อความที่พึงให้กระทา ซึ่ง
สื่อว่าพฤติกรรมนั้น ๆ สมควรกระทา ทั้ง นี้คาว่า “ย่อม” เป็นกริยานุเคราะห์ที่แสดงว่าเป็นไปตาม
ธรรมดาหรือตามปกติ เช่น
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ผู้ดีย่อมมีความเรียบร้อย
ผู้ดีย่อมมีสัมมาคารวะ
ผู้ดีย่อมมีกิริยาเปนที่รัก
ผู้ดีย่อมเปนผู้มีสง่า
ผู้ดีย่อมเปนผู้ใจดี
ผู้ดีย่อมปฏิบัติการงานดี
ผู้ดีย่อมสุจริตซื่อตรง
(สมบัติของผู้ดี หน้า 15-21)

จากตัวอย่ างข้างต้ น การใช้คาว่า “ย่อม” น าหน้าข้อ ความที่พึ ง
กระทานั้นจะให้ความรู้สึกว่าผู้ดีประพฤติปฏิบัติสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติ เช่น ความประพฤติที่เรียบร้อย
มีสัมมาคารวะ มีกิริยาอัชฌาสัยที่ดี มีความสง่าผ่าเผย มีจิตใจที่ดี ซื่อตรง และทางานในหน้าที่ต่าง ๆ
ได้ดี ซึ่งคาว่า “ย่อม” นี้เป็นคาที่ให้ความหมายไม่รุนแรงเท่ากับคาว่า “จง” หรือ “ต้อง” ซึ่งมีลักษณะ
ของการบังคับหรือการให้ทาตามคาสั่ง
การใช้คาเพื่อสื่อถึงพฤติกรรมที่ควรกระทามีหลากหลายคาทั้งคาว่า “จง”
“ต้อง” “ควร” และ “ย่อม” นับว่าก่อให้เกิดสัมฤทธิผลในการสอน เพราะทาให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจ
ได้ในทันทีว่าควรประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรให้เหมาะควร
1.1.2 ค าที่ แ สดงถึ ง สิ่ ง ที่ ไ ม่ ค วรกระท า ในการสื่ อ ให้ ผู้ อ่ า นทราบว่ า
พฤติกรรมนั้น ๆ ไม่สมควรกระทา เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีจะเลือกใช้คาประติเษธวิเศษณ์
หรือคาวิเศษณ์ที่แสดงการปฏิเสธ เช่น คาว่า “ไม่” และ “อย่า” ประกอบกับกริยาที่ไม่สมควรกระทา
ดังนี้
1.1.2.1 การใช้ ค าว่ า “อย่ า ” เพื่ อ สื่ อ ว่ า ต้ อ งไม่ ป ระพฤติ
พฤติกรรมนั้น ๆ ซึ่งเป็นคาที่ใช้มากที่สุดในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสมบัติของผู้ดี เช่น
ภาคสิบ ผู้ดีย่อมสุจริตซื่อตรง Honest.
กายกรรม
(1) อย่าละลาบละล้วงเข้าห้องเรือนแขกก่อนเจ้าของบ้านของเชิญ.
(2) อย่าแลลอดสอดส่ายโดยเพ่งเล็งในห้องเรือนแขกซึ่งตนไม่ได้นั่งอยู่.
(3) อย่าปรารถนาดูจดหมายของผู้อื่นที่เจ้าของไม่ประสงค์จะให้ดู.
(4) อย่าปรารถนาดูสมุดพกของผู้อื่น.
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(5) อย่าเที่ยวนั่งโต๊ะเขียนหนังสือของผู้อื่น.
(6) อย่าเที่ยวเปิดดูหนังสือตามโต๊ะเขียนหนังสือของผู้อื่น.
(7) อย่าแทรกเข้าหมู่ผู้อื่นซึ่งเขาไม่ได้เชื้อเชิญ.
(8) อย่าลอบฟังคนพูด.
(9) อย่าลอบแอบดูการลับ.
(สมบัติของผู้ดี หน้า 21)
อย่าให้นักเรียนเข้าใจไปว่า ความจ าเปนที่จ ะต้องประพฤติตนให้เปนคนดี จะมีอยู่
เฉภาะแต่เมื่อเวลาเปนลูกเสือประจากองอยู่เท่านั้น
(คาสั่งสอนลูกเสือฯ หน้า 4)

จากตั ว อย่ า งข้ า งต้ น ในเรื่ อ งสมบั ติ ข องผู้ ดี แ ละค าสั่ ง สอนที่
เจ้าพระยาพระเสด็จมอบให้แก่เหล่าลูกเสือกองหนุนจะเห็นมีการใช้กริยานุเคราะห์ “อย่า” นาหน้า
กิริยาหรือพฤติกรรมที่ท่านเห็นว่าไม่สมควรปฏิบัติ ซึ่งได้แก่การล่วงเกินความเป็นส่วนตัวของผู้ อื่นใน
อิริยาบถต่าง ๆ ทั้งการเข้าบ้านผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบ้าน หรือการค้นดูสิ่งของของผู้อื่น
ซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องที่เสียมารยาททั้งสิ้น รวมให้กล่าวเตือนไม่ให้เข้าใจผิดไปว่าเมื่อปลดจากการเป็น
ลูกเสือแล้วสามารถละทิ้งความประพฤติอันดีที่เคยได้รับการฝึกมาได้ ตัวอย่างจากทั้ง 2 เรื่องจะเห็นว่า
คาว่า “อย่า” มีลักษณะเป็นการห้ามปราม ซึ่งไม่ได้เด็ดขาดมากนัก
1.1.2.2 การใช้คาว่า “ไม่” นาหน้าข้อความที่ไม่ควรกระทา ซึ่ง
ใช้ในเนื้อหาเดียวกับคาว่า “อย่า” โดยใช้นาหน้ากริยาที่เห็นว่าไม่ควรกระทา ซึ่งใช้ในลักษณะของการ
ตักเตือนเป็นส่วนใหญ่ เช่น
ภาคแปด ผู้ดีย่อมปฏิบัติการงานดี Orderly
มโนกรรม
.
(2) ไม่เปนผู้เกียจคร้าน.
(3) ไม่เพลิดเพลินจนลืมเหตุที่จะเสีย.
(4) ไม่กลัวความยากลาบาก.
.
.
(9) ไม่ดึงดันในที่ผิด.
(สมบัติของผู้ดี หน้า 20)
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บรรดาความชั่ว ซึ่งเปนข้อห้ามทั้งหลาย ไม่ใช่ของดีเลย ใคร ๆ ไม่ควรประพฤติทั้งสิ้น
(คาสั่งสอนลูกเสือฯ หน้า 7)

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าพฤติกรรมทั้ง การเป็นผู้เกียจคร้าน
เพลิดเพลินจนละเลยหน้าที่ของตน ความกลัวความยากลาบาก การดึงดันที่จะกระทาสิ่งที่ผิด รวมทั้ง
การกระทาชั่วต่าง ๆ เป็นเรื่องที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเห็นว่าไม่สมควรที่จะกระทาเพราะ
จะนาพาชีวิตให้ป ระสบความเดือ ดร้อนได้ นอกจากนี้ในบางครั้ง ท่านก็ใช้กริยานุ เคราะห์ “ย่อม”
นาหน้าคาว่า “ไม่” เพื่อแสดงลักษณะพฤติกรรมที่เห็นว่าคนที่ผ่านการอบรมมาดีจะไม่ปฏับัติเป็น
ธรรมดาอยู่แล้ว เช่น
ผู้ดีย่อมไม่ทาอุจาดลามก
ผู้ดีย่อมไม่เห็นแต่แก่ตัวถ่ายเดียว
ผู้ดีย่อมไม่ประพฤติชั่ว
(สมบัติของผู้ดี หน้า 15-20)

การใช้คาเพื่อสื่อให้เห็นว่าพฤติกรรมนั้น ๆ ไม่ควรกระทา เจ้าพระยาพระ
เสด็จสุเรนทราธิบดีจะเลือกใช้คาว่า “อย่า” และ “ไม่” ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าเป็นการห้ามปรามที่ไม่ได้อยู่ใน
ลักษณะบังคับจนเกินไป ทาให้ผู้อ่านไม่ได้รู้สึกถูกบังคับขืนใจให้ปฏิบัติตามมากนัก
การใช้คาในหมวดที่เกี่ยวข้องกับการสอนในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระ
เสด็จสุเรนทราธิบดี นั้นจะปรากฏในการสอนที่มุ่ง เน้นความตรงไปตรงมา ทั้ง เนื้อหาคาสอนที่ควร
ปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติ ทาให้เนื้อความมีความสั้น กระชับ ผู้อ่านเข้าใจได้ในทันที
1.2 การใช้คาซ้อน
ลักษณะการใช้ภาษาอันโดดเด่นที่ปรากฏในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระ
เสด็จสุเรนทราธิบดีอีกประการหนึ่งก็คือ การใช้คาซ้อน ซึ่งเป็นวิธีการเพิ่มคาในภาษาไทยให้มากขึ้น
ทั้งนี้ กาญจนา นาคสกุลได้ให้ความหมายของคาซ้อนไว้ ดังนี้
คาซ้อน หมายถึงคาที่เกิดจากการนาคาตั้งแต่ 2 คาขึ้นไปมาเรียงต่อกันโดยแต่ละคา
นั้น มีความสัมพันธ์กันในด้านความหมาย อาจเป็นความหมายเหมือนกัน คล้ายกัน ทานอง
เดียวกัน หรือตรงกันข้ามกันก็ได้ จุดประสงค์ของการซ้อนคาเพื่อให้ได้ความหมายที่ชัดเจน
คาที่นามาซ้อนกันมีความหมายประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. ความหมายเหมือนกัน หมายถึงคาที่นามาซ้อนกันนั้นหมายถึงสิ่งเดียวกันหรือเป็น
อย่างเดียวกัน เช่น เร็วไว ทรัพย์สิน ใหญ่โต สูญหาย ดูแล หยาบช้า นุ่มนิ่ม เลือกสรร
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2. ความหมายคล้ายกัน หมายถึงคาที่นามาซ้อนกันนั้น มีความหมายใกล้เคียงกันหรือ
เป็นไปในทานองเดียวกัน พอที่จะจั ดเข้าในกลุ่มเดียวกันได้ เช่น อ่อนนุ่ม ใจคอ เล็กน้อย ยักษ์
มาร ไร่นา ศีลธรรม แข้งขา ภาษีอากร หน้าตา เขตแดน ถ้วยโถโอชาม เย็บปักถักร้อย
3. ความหมายตรงกันข้าม หมายถึง ค าที่นามาซ้อนกันนั้น มีความหมายเป็นคนละ
ลักษณะหรือคนละฝ่ายกัน เช่น ใกล้ไกล สูงต่าดาขาว ผิดถูก ตัดเป็นตัดตาย ชั่วดี ทีหน้าทีหลัง
29
เหตุผล ตื้นลึกหนาบาง

ราตรี ธันวารชร ได้ให้คานิยามของคาซ้อนว่า
เป็นขบวนการสร้างคาใหม่ขึ้นใช้ในภาษาวิธีหนึ่ง หมายถึงการนาคาหรือกลุ่มคาตั้งแต่
2 หน่วยขึ้นไปมาเรียงต่อกัน โดยแต่ละหน่วยนั้นมีความสัมพันธ์กันในด้านความหมาย และเมื่อ
รวมหน่วยตามความสัมพันธ์ด้านความหมายแล้วจะกลายเป็นคาหรือกลุ่มคาเดียวกันซึ่งจะทา
30
หน้าที่ในภาษาอย่างเดียวกัน

นอกจากนี้วินัย ภู่ระหงษ์ ได้กล่าวถึงความหมายของคาซ้อนไว้อีกว่า
คาซ้อน เป็นคาที่เกิดจากการนาหน่วยคาอิสระตั้ง แต่ 2 หน่วยขึ้นไปมาประกอบเข้า
ด้วยกัน ทั้งนี้หน่วยคาที่นามาประกอบเข้าด้วยกันนั้น จะมีความหมายเหมือนกัน หรือเป็นไปใน
31
ทานองเดียวกัน หรืออาจจะเป็นหน่วยคาที่มีความหมายต่างกัน ในลักษณะตรงกันข้าม

ทั้งนี้อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ ได้ให้คาจากัดความของ “หน่วยคา” ว่า “หน่วยคา คือ
หน่วยที่เล็กที่สุดที่มีความหมายในภาษา หน่วยคาจะต้องมีความหมายคงที่ไ ม่ว่าจะปรากฏที่ใดใน
ประโยค” 32 และวิจินตน์ ภาณุพงศ์ ได้อธิบายความหมายของ “หน่วยคาอิสระ” และ “หน่วยคาไม่
อิสระ” ว่า “หน่วยคาอิสระ คือ หน่วยคาที่ปรากฏได้ตามลาพัง และอาจปรากฏกับหน่วยคาอิสระ
29

กาญจนา นาคสกุล, “คาซ้อน-คาซ้า,” ใน หนังสืออุเทศภาษาไทย ชุดบรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม
2: คา การสร้างคา และการยืมคา. 57-69. (กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาไทย สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2553), 57-58.
30
ราตรี ธันวารชร, “การศึกษาการซ้อนคาในภาษาไทย,” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534), 25.
31
วินัย ภู่ระหงษ์, “หน่วยคาและการประกอบคาในภาษาไทย,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา
ภาษาไทย 3: ภาษาศาสตร์สาหรับครู หน่วยที่ 8, พิมพ์ครั้งที่ 9 (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544),
81.
32
อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์, ภาษาศาสตร์เบื้องต้น (กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง, 2527), 117.
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ด้วยกันหรือหน่วยคาไม่อิสระก็ได้” 33 และ “หน่วยคาไม่อิสระ คือ หน่วยคาที่ไม่สามารถปรากฏได้ตาม
ลาพัง จะต้องประกอบเข้ากับหน่วยคาอื่นซึ่งอาจเป็นหน่วยคาไม่อิสระด้วยกันหรือเป็นหน่วยคาอิสระก็
ได้”34
ดังนั้นเมื่อประมวลความรู้เกี่ยวกับคาซ้อนแล้วผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า คาซ้อนเป็น
กลวิธีการสร้างคาที่เกิดจากการนาหน่วยคาอิสระ 2 หน่วยขึ้นไปซึ่งมีความหมายเหมือนกัน คล้ายกัน
หรือตรงข้ามกัน มาประกอบกันเพื่อให้ได้คาที่มีความหมายที่ชัดเจนขึ้น
ทั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย พบว่ า การใช้ ค าซ้ อ นในงานเขี ย นร้ อ ยแก้ ว ของเจ้ า พระยาพระเสด็ จ
สุเรนทราธิบดี นั้นช่วยส่งเสริมให้งานเขียนของท่านมีความสละสลวยด้วยเสียงที่สัมผัสกันก่อให้เกิด
ความไพเราะ อีกทั้งยังทาให้ได้ความหมายที่หนักแน่น และมีพลังมากขึ้นด้วย ซึ่งคาซ้อนที่ปรากฏใน
งานเขียนร้อยแก้วเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้นมี 2 ลักษณะได้แก่
1.2.1 คาซ้อนแบบมีเสียงสัมผัส
1.2.2 คาซ้อนแบบไม่มีเสียงสัมผัส
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.2.1 คาซ้อนแบบมีเสียงสัมผัส เป็นคาซ้อนที่มีเสียงสัมผัสกันไม่ว่าจะเป็น
เสียงพยัญชนะ หรือเสียงสระ ซึ่งนอกจากจะทาให้คามีความหมายที่ชัดเจนขึ้นแล้ว ยังก่อให้เกิดจังหวะ
เสียงที่ไพเราะรื่นหูขึ้นด้วย ทั้งนี้เสียงสัมผัสต่าง ๆ ที่ผู้แต่งเลือกใช้นั้นบางครั้งก็ก่อให้ความหมายดังที่
นววรรณ พันธุเมธาเคยตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องเสียงสื่อความหมายว่า “ในภาษาไทยมีคาอยู่หลายคา
ที่มีลักษณะแปลก คือเสียงที่ประกอบขึ้นเป็นคาสัมพันธ์กับความหมายของคาด้วย”35 การเลือกเสียงที่
สัมพันธ์กับความหมายนี้ช่วยเพิ่มความไพเราะด้านเสียงแล้วยังช่วยเสริมสร้างความหมายและจินตภาพ
ของผู้อ่านอีกด้วย
ทั้งนี้คาซ้อนแบบมีเสียงสัมผัสที่ปรากฏในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยา
พระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้นมีทั้งสิ้น 3 รูปแบบ ได้แก่ คาซ้อนแบบมีเสียงสัมผัส พยัญชนะ คาซ้อนแบบ
มีเสียงสัมผัสสระตรงกลางคา และคาซ้อนแบบคาที่ 1 และคาที่ 3 เป็นคาเดียวกัน ดังนี้
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วิจินตน์ ภาณุพงศ์, โครงสร้างภาษาไทย: ระบบไวยากรณ์ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคาแหง,
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เรื่องเดียวกัน, 8.
นววรรณ พันธุเมธา, “เสียงสื่อความหมาย,” ใน การใช้ภาษา (กรุงเทพฯ: สมาคมสตรีอุดมศึกษา
แห่งประเทศไทย, 2518), 121.
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1.2.1.1 คาซ้อนแบบมีสัมผัสพยัญชนะ กล่าวคือคาแต่ละคาที่มา
ซ้อนกันนั้นล้วนแต่มีความหมาย และมีเสียงพยัญชนะต้นเป็นเสียงเดียวกัน ทั้งนี้คาซ้อนในรูปแบบนี้มัก
ปรากฏเป็นคาซ้อน 2 หน่วย นอกจากนี้ยัง พบคาซ้อน 3 หน่วย และคาซ้อน 4 หน่วยอีกด้วย ดั ง
ตัวอย่าง
1.2.1.1.1 ค าซ้ อ น 2 หน่ ว ย โดยค าซ้ อ น 2 หน่ ว ยที่
ปรากฏมักจะมี 2 พยางค์ เช่น
...สิ่งใดที่เราทาได้ง่ายและเหมาะแก่บ้านเมืองเรา เราควรที่จะทาสิ่งนั้นให้รุ่ง/รวย...
(พลเมืองดี หน้า 114)
...เมื่อเห็นสิ่งของ ๆ ใครตกหรือจะเสื่อม/เสีย ควรหยิบ/ยื่นให้หรือบอกให้รู้ตัว
(สมบัติของผู้ดี หน้า 19)
...สิ่งที่พึงใจ 4 นั้นเป็นเครื่องจูงใจโลกียชนให้ปรารถนาที่จะเข้าพัวพัน/หมกมุ่นอยู่เสมอ ฝ่ายสิ่งที่
ไม่พึงใจ 4 นั้นย่อมเป็นเครื่องพัวพันโลกียชนให้เบื่อหน่ายและปรารถนาที่จะผลักไสสลัดให้หลุด
พ้น ท่านจึงรวมเรียกว่าโลกธรรม 8 ประการ...
(จรรยาแพทย์ หน้า 47)
...ให้เรารู้สึกตัวเราเองว่าก็เป็นแต่แร่ธาตุต่าง ๆ อันวน/เวียน ท่อง/เที่ยวอยู่ในโลก เมื่อไปไหนต่อ
ไหนแล้วมาพบปะกันเข้าก็ประชุมขึ้นเป็นชีวิตร่างกาย
(พลเมืองดี หน้า 77)

1.2.1.1.2 คาซ้อน 3 หน่วย เช่น
...ความมืดมน/มัว/เมานั้นเป็นตัวโมหะ โมหะอาจนาไปสู่ที่ผิดทางผิดได้ด้วยประการต่าง ๆ และ
เป็นเครื่องช่วยความโลภและความฉุนโกรธให้กาเริบทวีขึ้นได้...
(จรรยาแพทย์ หน้า 67)

...ถ้าเป็นคนมีนิสัยใจคอเหลาะแหละ/เหลว/ไหลจับโน่นวางนี่อยู่เสมอเช่นนั้นแล้ว ก็จะไม่สาเร็จ
ผลสักอย่างใดอย่างหนึ่ง...
(พลเมืองดี หน้า 145)
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1.2.1.1.3 คาซ้อน 4 หน่วย เช่น
... ถึงเวลาทาต้องทา ถึงเวลาไปไหนก็ต้องไป ฉะนี้ การงานทั้งหลายก็อาจเลื่อน/ลอย/โลเล/เหลว
ไปได้...
(หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 91)

ในการซ้อนคาแบบมีเสียงสั มผัสพยัญชนะนั้น ผู้วิจัยพบ
คาซ้อนแบบ 2 หน่วยเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมักมี 2 พยางค์ และเป็นคาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น “หยิบ/
ยื่น” “พัว/พัน” “หมก/มุ่น” “วน/เวียน” “ท่อง/เที่ยว” ฯลฯ แต่มีบางคาที่ใช้แตกต่างจากปัจจุบัน
ได้แก่ คาว่า “รุ่ง/รวย” เป็นศัพท์ที่ไม่ปรากฏการใช้ในปัจจุบัน น่าจะหมายถึงความรุ่งเรือง ส่วนคาว่า
“เสื่อม/เสีย” นั้นใช้ในความหมายที่แตกต่างไปจากปัจจุบัน เพราะมักจะใช้กับพฤติกรรมของมนุษย์
ต่างจากในตัวอย่างที่ใช้กับสิ่งของ
นอกจากนี้ยังพบคาซ้อนแบบ 3 หน่วย เช่น “มืดมน/มัว/
เมา” และ “เหลาะแหละ/เหลว/ไหล” และคาซ้อนแบบ 4 หน่วย เช่น “เลื่อน/ลอย/โลเล/เหลว”
ทั้งนี้เห็นว่ามีการใช้คาที่มีเสียงพยัญชนะต้น /ล/ เพื่อสื่อความในความหมายเชิงไม่แน่นอน ไม่มั่นคง
ไม่เป็นสาระ รวมทั้งคาที่มีเสียง /ม/ เพื่อสื่อความในความหมายในเชิงไม่สดใส ไม่สว่าง ซึ่งสะท้อนให้
เห็นถึงความตั้งใจของท่านที่ต้องการใช้เสียงในการสื่อความหมายของคาสอดคล้องกับที่นววรรณ
พันธุเมธากล่าวไว้ข้างต้น การซ้อนคาเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเลือกสรรคาที่มีเสียง
พยัญชนะเดียวกันก่อให้เกิดความไพเราะทางเสียง อีกทั้งยังเป็นการเน้นย้าความหมายอีกด้วย
1.2.1.2 ค าซ้ อ นแบบมี สั มผั ส สระตรงกลางค า กล่ าวคื อ เป็ น
คาซ้อนที่มักมีตั้งแต่ 4 พยางค์ขึ้นไป และแต่ละหน่วยจะมีสัมผัสสระเชื่อมเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งการซ้อนคา
แบบนี้ปรากฏในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีมากที่สุดทั้งนี้ โครงสร้างของ
คาซ้อนเหล่านี้มีหลากหลายโครงสร้างทั้ง คาซ้อนแบบ 2 หน่วย คาซ้อนแบบ 3 หน่วย และคาซ้อน
แบบ 4 หน่วย ดังตัวอย่าง
1.2.1.2.1 คาซ้อน 2 หน่วย เช่น
...ไปกราบไหว้หองอิฐกองปูนต้นหมาก/รากไม้ขอหวยถั่วโปมาเล่นจนฉิบหายด้วยการพนัน วิธีนี้
เป็นวิธีอันชั่วร้าย...
(พลเมืองดี หน้า 118)
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...ท่านห้ามไม่ให้เราสูบฝิ่น/กินสุราและเครื่องเมาต่าง ๆ อันจะทาให้เสียสติ...
(พลเมืองดี หน้า 134)

1.2.1.2.2 คาซ้อน 3 หน่วย เช่น
...เมื่อเจ้าผ่านไปถึงที่นั่น (พระบรมรูปทรงม้า) เมื่อใดต้องเคารพ/นบ/ไหว้เสมอ...
(พลเมืองดี หน้า 56)
...การตั้งตัวโดยวิธีมีสัตรูที่จะมาคอยล้างผลาญอยู่ 3 อย่าง คือ ความเกียจคร้านอย่างหนึ่ง ความ
ฟุ้ง/เฟ้อ/เย่อหยิ่งอย่างหนึ่ง ความคดโกงอย่างหนึ่ง...
(พลเมืองดี หน้า 127)
...เพราะฉะนั้นผู้ใดซึ่งรู้จักดารงตน ใฝ่ใจที่จะพยายามรักษาทรัพย์สมบัติให้คงอยู่โดยเจริญ และ
ส่าสมให้มากมูลมั่งคั่งขึ้นทุกทีแล้ว ก็ต้องใช้สติและปัญญาที่จะรู้จัก อด/ออม/ถนอมทรัพย์พยุง
ความเปลืองให้น้อยโดยที่สุดที่จะน้อยได้ทางหนึ่ง...
(เตือนเพื่อน หน้า 26)

1.2.1.2.3 คาซ้อน 4 หน่วย เช่น
อกุศลมูล 3 และกุศ ลมูล 3 ธรรม 2 หมวดนี้เป็นธรรมส าคัญอันเป็น ราก/เง่า/เค้า/
เงื่อนของความชั่วและความดี...
(จรรยาแพทย์ หน้า 64)
...ถ้าไม่มีความรู้ปราศจากสติปัญญาที่จะปฏิบัติให้เป็นไปโดยชอบในสองประการนี้ได้แล้ว อย่าได้
นึกเลยว่าสมบัติที่มีอยู่ จะคงอยู่ได้อย่างไร เมื่อมีแต่ทางเปลืองและทางตก/เรี่ย/เสีย/หายไม่มี
ที่สุดแล้ว ถึงจะหาได้เท่าใดก็ย่อมหมดเป็นธรรมดา...
(จรรยาแพทย์ หน้า 67)
...คิดดูก็เป็นน่าสงสารเป็นอันมากในคนที่ ฟุ้ง/เฟ้อ/เห่อ/เหิมจนไม่มีสติเหนี่ยวรั้ง ผลาญตนเอง
ด้วยความประพฤติเช่นนี้...
(พลเมืองดี หน้า 127)
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คาซ้อนที่มีสัมผัสกลางคานั้นเป็นคาซ้อนที่พบมากที่สุดใน
งานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ซึ่งช่วยเสริมให้ความหมายของคาชัดเจน
หนักแน่นยิ่งขึ้น รวมทั้งก่อให้เกิดจังหวะที่ไพเราะอันเนื่องมาจากเสียงสัมผัสสระ ซึ่งเพิ่มอรรถรสในการ
อ่านมากขึ้น เช่น ต้นหมากรากไม้ เป็นคาซ้อน 2 หน่วยที่มี 4 พยางค์ ซึ่งหมายถึง ต้นไม้ โดยท่านได้
เติมคาว่า “หมาก” และ “ราก” เข้ามาที่กลางคาเพื่อให้เกิดเสียงสัมผัสคล้องจองกัน ซึ่งความหมายที่
ได้จากการซ้อนคาก็ยังคงเหมือนเดิม หรือ เคารพนบไหว้ เป็นคาซ้อน 3 หน่วยที่มี 4 พยางค์ หมายถึง
การแสดงความนับถือ โดยท่านใช้คาว่า “นบไหว้” มาซ้อนกับคาว่า “เคารพ” ซึ่งนอกจากทาให้เกิด
เสียงที่เป็นจังหวะไพเราะแล้ว ยังช่วยขยายความเจาะจงให้ทราบถึงวิธีการแสดงการนับถือซึ่งก็คือการ
ไหว้นั่นเอง
1.2.1.3 ค าซ้อ นแบบคาที่ 1 และ 3 เป็ นค าเดีย วกั น
กล่าวคือเป็นคาซ้อน 4 พยางค์ที่คาที่ 1 และ 3 เป็นคาคาเดียวกัน ส่วนคาที่ 2 และ 4 เป็นคาที่มี
ความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน ดังตัวอย่าง
...ผู้ที่ปรารถนาอิศระภาพในตนเช่นนั้น เมื่ออยู่ในประเภทเช่นนั้นจะแผลงฤทธิ์/แผลงเดชหกคะ
เมนตีลังกาไปอย่างใดก็ทาได้...
(เตือนเพื่อน หน้า 25)
...การที่ได้อบรมในทางที่ดีมานั้นคือการศึกษาด้วยการได้ยินได้ฟังได้พบ/ได้เห็น ได้รับการชี้แจง
แนะแหนมามากโดยถี่ถ้วนรอบคอบทั่วถึง...
(พลเมืองดี หน้า 138)
...เมื่อเรายังมีหน้าที่ที่จะพบปะสมาคมอยู่เป็นเนืองนิตย์แล้ว เราจะพึงสมาคมด้วยอาการอย่างไร
จึงจะพองาม/พอควร คือไม่สมาคมด้วยความหลง ความเมา ความตื่นเต้น หรือละเลยทอดทิ้งไม่
เอื้อเฟื้อไม่นาพาในฝ่ายดี...
(จรรยาแพทย์ หน้า 49)

การใช้คาซ้อนในลักษณะนี้ กุหลาบ มัลลิกะมาส เรียกว่า
เป็นการซ้าคาเพื่อดุลแห่งเสียง ก่อให้เกิดจัง หวะของเสียงที่ช่วยให้ผู้อ่านเกิดความเพลิดเพลินใน
ขณะที่อ่ า น และเสริ ม ให้ ค วามหมายชั ด เจนขึ้น ทั้ ง นี้ ก ารใช้ค าซ้อ นลัก ษณะดั ง กล่ าวในงานเขี ย น
ร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้นส่วนใหญ่จะเป็นคาซ้อนที่ประกอบด้วย 2 หน่วยคา
36

36

131-132.

กุหลาบ มัลลิกะมาส, วรรณคดีวิจารณ์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2517),
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เช่น แผลงฤทธิ์ แผลงเดช เป็ นการซ้อนคาระหว่า ง “แผลงฤทธิ์ ” กับ “แผลงเดช” ซึ่ง จะซ้าคาว่ า
“แผลง” ในคาที่ 1 และ 3 ส่วนคาที่ 2 และ 4 คือคาว่า “ฤทธิ์” กับ “เดช” นั้นเป็นคาที่มีความหมาย
คล้ายคลึงกัน แสดงให้เห็นว่าเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีต้องการเน้นย้าความหมายเกี่ยวกับ
การอาละวาดด้วยความโกรธ อีกทั้งยังให้จังหวะของเสียงที่น่าฟังด้วย
1.2.2 คาซ้อ นที่เน้นความหมายแบบไม่มีเสียงสัมผัส กล่าวคือ
เป็นคาซ้อนที่นาคาที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันมาซ้อนกัน โดยมากเป็นคาซ้อนที่มี 3
พยางค์ขึ้นไป และคาต่าง ๆ เหล่านั้นไม่ได้สัมผัสกันแต่อย่างใดแต่อาจมีเสียงสัมผัสพยัญชนะ เช่น
...ก็เมื่อเราประสงค์จะรู้ว่าอะไรเป็นการผิด/ชอบ/ชั่ว/ดี/บุญ/บาป/กุศล/อกุศล เราก็ควรจะคบ
หาสมาคมกับผู้ที่รู้ธรรมและประพฤติธรรม...
(จรรยาแพทย์ หน้า 61)
...กิเลสเหล่านั้นเมื่อบังเกิดขึ้นแล้วก็ชักนาให้ประพฤติการทุจริตชั่วร้ายบ้าง ทาให้ดวงจิต เศร้า/
หมอง/ขุ่น/มัวแล้วให้โทษต่าง ๆ คือปิดบังปัญญาเสียบ้าง...
(จรรยาแพทย์ หน้า 72)
...ความร้อนใจที่จะหามาเล่นแก้ตัว ก็ทาให้ติดทางชั่วทุจริตต่าง ๆ มีฉ้อ/โกง/หยิบ/ฉวย/ล้วง/ลัก
เขาเป็นต้นเพื่อจะเล่น...
(พลเมืองดี หน้า 119)
...การที่ได้อบรมในทางที่ดีมานั้นคือการศึกษาด้วยการได้ยินได้ฟังได้พบได้เห็น ได้รับการชี้แจง/
แนะแหนมามากโดยถี่ถ้วนรอบคอบทั่วถึง...
(พลเมืองดี หน้า 138)
...เพราะฉะนั้นผู้ใดเมื่อได้เปนลูกเสือและออกจากประจากองเปนกองหนุนแล้ว ก็อย่าให้ ตัด/ทิ้ง/
เลิก/ถอนหน้าที่ที่จะตั้งใจดารงความดี...
(คาสั่งสอนลูกเสือฯ หน้า 4)
...เมื่อพลเมืองของเราเปนลูกเสือมากเข้า พลเมืองของเราก็จะเปนคนดีมากขึ้น การกระทาชั่ว
ร้ายเบียดเบียนไพร่บ้าน/พลเมืองก็จะน้อยลงไป...
(คาสั่งสอนลูกเสือฯ หน้า 5)
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...เบื้องต้นแม้ไม่มีอะไรเลยให้มีที่ดินเสียก่อน ปลูกแต่พะเพิงพออยู่ก็ยังดีกว่าต้องเสียค่าเช่าให้
ผู้อื่นเปนรายเดือนรายปี...เขาประพฤติทางนี้ใ ช่หรื อไม่ แต่ ค นสมัยใหม่เ รียกเขาว่าเปนคน
ครึคระ/โบราณ...
(เตือนเพื่อน หน้า 30)
...หญิงและชายที่ได้สามีและภรรยา เปนคู่ครองดี ก็เปนสง่าราศีเชิดหน้า/ชูตาพาสิ่งสวัสดิมงคล
มาให้...
(เตือนเพื่อน หน้า 33)

คาซ้อนที่เน้นความหมายแบบไม่มีสัมผัส กลางคานี้ปรากฏอยู่ในงานเขียน
ร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี เป็นจานวนมาก ทั้ง นี้เพื่อประโยชน์ในการเน้นย้า
ความหมายให้ชัดเจนขึ้น เช่น “เศร้าหมองขุ่นมัว” เป็นคาซ้อนที่บ่งบอกถึงสภาวะจิตใจที่เป็นทุกข์ ซึ่ง
การใช้คาว่า “เศร้า” “หมอง” “ขุ่น” และ “มัว” มาเน้นย้าสภาพจิตใจทาให้เห็นถึงผลเสียของการมี
กิเลสได้เป็นอย่างดีดังตัวอย่างข้างต้น ทั้งนี้แม้ว่าคาซ้อนเหล่านี้จะไม่มีสัมผัสคล้องจองแต่อาจมีสัมผัส
พยัญชนะ เช่น ครึคระโบราณ ทั้งคาว่า “ครึคระ” และ “โบราณ” นั้นหมายถึง เก่า ไม่ทันสมัย ซึ่ง
นอกจากจะเป็นการเน้นย้าความหมายให้หนักแน่นแล้วยังมีเสียงสัมผัสพยัญชนะด้วย อันช่วยกระตุ้น
ความสนใจของผู้อ่านได้เป็นอย่างดี
การใช้คาซ้อนที่ปรากฏในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
เอื้อประโยชน์ทางด้านการส่งเสริมความหมายของคาและข้อความให้ชัดเจน รวมทั้ง เป็นการเน้นย้า
ความคิดของท่านให้กระจ่างและมีความหนักแน่นขึ้น อีกทั้งท่านยังนิยมสร้างคาซ้อนที่มีเสียงสัมผัส
กันทั้งสัมผัสพยัญชนะและสัมผัสสระซึ่ง ก่อให้เกิดเสียงที่ไพเราะเป็นจังหวะคล้องจองกัน ทาให้งาน
เขียนที่มีเนื้อหาเป็นคาสอนของท่านมีสีสัน ชวนอ่านมากขึ้น ช่วยดึง ดูดความสนใจจากผู้อ่านได้เป็น
อย่างดี
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1.3 การใช้คาภาษาต่างประเทศ
ด้วยสภาพสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดอันเนื่องมาจากการติดต่อกับ
ชาวตะวันตกอย่างอังกฤษและอเมริกามากขึ้น ทาให้คนไทยจาต้องศึกษาภาษาอังกฤษให้มากขึ้นเพื่อ
ประโยชน์ทางด้านการค้ากับชาวต่างชาติ การรับวิทยาการและความรู้ รวมทั้งทางด้านการเมืองที่ใน
ขณะนั้นชาติตะวันตกกาลังแสวงหาอาณานิคมในประเทศบริเวณภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย
คนไทยเริ่มศึกษาอย่างจริงจังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 37 ด้วยเหตุ
ดังกล่าวทาให้มีการยืมคาภาษาอังกฤษเข้ามาใช้ในการสื่อสารกันอย่างแพร่หลาย
จากการศึกษางานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีพบว่ามีการ
ใช้คาภาษาต่างประเทศเป็นจานวนมากในหนังสือกราบบังคมทูลของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี แต่ยังมีบรรดาศักดิ์เป็นพระมนตรีพจนกิจและพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ ร.ศ.113-118 โดยส่วนใหญ่
เป็น คาภาษาอังกฤษ ทั้ง นี้เนื่ องจากภารกิจของเจ้าพระยาพระเสด็จ สุเรนทราธิ ราชจะต้ องติ ดต่ อ
ดาเนิ น การกั บ ชาวต่ า งชาติ โ ดยเฉพาะชาวอัง กฤษอยู่ เ สมอ อี กทั้ ง ในรัช สมั ย พระบาทสมเด็ จพระ
จุลจอมเกล้าอยู่หัวได้มีการไหลบ่าของวัฒนธรรมและศิลปวิทยาการจากตะวันตกเข้าในสังคมไทย ทา
ให้ท่ านต้ องใช้ค าภาษาอั งกฤษเพื่อสื่ อความถึง สิ่ ง ต่ าง ๆ ที่ เป็ นของชาติต ะวัน ตกซึ่ ง ยั ง ไม่ ไ ด้มี การ
บัญญัติศัพท์เป็นภาษาไทย รวมทั้งชื่อสถานที่และบุคคลต่าง ๆ ที่ท่านได้ประสบมา โดยส่วนใหญ่จะ
ปรากฏในรูปแบบคาทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ดังตัวอย่าง

37

เบญจภรณ์ อ้อนประเสริฐ, “คายืมภาษาอังกฤษในจดหมายเหตุไทยสมัยรัชกาลที่ 3-5,”
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2533), 2.
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ตารางที่ 2
หมวดคา
1. สถานที่
1.1 นาม
เฉพาะ

แสดงคาทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่พบในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จ
สุเรนทราธิบดี
คาทับศัพท์ คาภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างข้อความ
“...ด้วยตั้งแต่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชยุโรป
Europe

ลอนดอน
พระราชวัง
วินด์เซอร์
แอสคอต
ปารีส
บรัสเซลส์
นิวกาสล์

ราชสานัก
เซนต์เยมส์
กริศตัลเปเลศ

ทานโอกาสให้ข้าพระพุทธเจ้าได้โดยเสด็จสมเด็จพระ
เจ้ า ลู ก ยาเธอ เจ้า ฟ้ า มหาวชิ ร าวุ ธ ในการซึ่ ง เสด็ จ
ออกไปประทั บ ศึ ก ษาวิ ช า ณ ประเทศยุ โ รป...”
(หนังสือกราบบังคมทูล หน้า 5)
“บัดนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎ ราชLondon
กุมาร ยังเสด็จประทับอยู่ ณ สถานทูต ลอนดอนก่อน
...” (หนังสือกราบบังคมทูล หน้า 11)
Windsor Castle “...เชิ ญ เสด็ จ สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าช ไปเฝ้ า
สมเด็ จ พระบรมราชิ นี ก รุ ง อั ง กฤษ ณ พระราชวั ง
วินด์เซอร์...” (หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 11)
“...อนึ่ง เมื่อวันที่ 2 เดือนนี้ มีโทรเลขจากวินด์เซอร์
Ascot
ไปยังแอสคอต (หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 11)
“...แล้วโปรดเกล้าฯ ให้ข้าพระพุทธเจ้าข้ามมาปารีส
Paris
แต่ ใ นเดื อ นเมษายน...” (หนั ง สือ กราบบั ง คมทู ล ฯ
หน้า 14)
“...รุ่ ง ขึ้ น วั น ที่ 18 ม.ยั ค คมิ น ส์ แ ละภรรยาได้ ทู ล
Brussels
ลาออกจากเมืองอังกฤษไปเมืองบรัสเซลส์...” หนังสือ
กราบบังคมทูลฯ หน้า 15)
“...พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์สวัสดิโ ศภณได้เชิญ
Newcastle
เสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และสมเด็จพระเจ้า
ลูกยาเธอ ทั้งพระเจ้าลูกยาเธออีกสองพระองค์ขึ้นไป
ที่เมืองนิวกาสล์ ...” (หนัง สือ กราบบัง คมทูล ฯ หน้า
19)
“...มิ ส เตอร์ เ วอนี เ ชิ ญ เสด็ จ ไปทอดพระเนตรการ
St James
ประชุ ม ทหาร ซึ่ ง ...[...]...ในสนามแห่ ง หนึ่ ง ใกล้
Palace
ราชส านักเซนต์เยมส์ ...” (หนัง สือ กราบบัง คมทูล ฯ
หน้า 23)
Crystal Palace “...แล้ วเสด็ จไปประพาสกริศ ตัล เปเลศด้ วยกัน ทุ ก
พระองค์...” (หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 23)
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ตารางที่ 2
หมวดคา
1.2 นาม
ทั่วไป

แสดงคาทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่พบในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จ
สุเรนทราธิบดี (ต่อ)
คาทับศัพท์ คาภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างข้อความ
โฮเต็ล
Hotel แปลว่า “...ม.ยัคคมิน์ และภรรยา ได้กลับไปกรุงลอนดอน พัก
อยู่ ณ โฮเต็ลใกล้สถานทูตนั้น...” (หนังสือกราบบังคม
โรงแรม
ที่ประชุมปาเลีย Parliament
เมนต์
แปลว่า รัฐสภา

2. บุคคล
2.1 นาม
เฉพาะ

แบงก์

Bank แปลว่า
ธนาคาร

ออฟฟิศ

Office แปลว่า
สานักงาน

ม.ยัคคมินส์

Mister Gustave
RolinJaequemyns
Queen Victoria

สมเด็จพระนาง
เจ้าวิกตอเรีย
มิสเตอร์เวอนี
2.2 นาม
ทั่วไป

เสเกรตารี

ลิเกชั่น

ทูลฯ หน้า 14)
“...ในระหว่ า งนี้ ไ ด้ ผ่ อ นผั น เวลาว่ า ง เชิ ญ เสด็ จ ไป
ทอดพระเนตรที่ซึ่งสาคัญ สาหรับการงานต่าง ๆ ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ในที่ป ระสบด้ วยพระเนตร คื อ ที่
ประชุ ม ปาเลีย เมนต์ . ..” (หนัง สื อ กราบบัง คมทู ล ฯ
หน้า 15)
“...คุณลุง ทาการในห้องเขียนหนัง สือ และมีค นเอา
หนังสือมาให้คุณลุงวันละหลาย ๆ ฉบับ และใช้พี่แจ้ง
ให้เอาเงินไปส่งแบงก์...” (พลเมืองดี หน้า 109)
“...นักเรียนที่ได้เล่าเรียนมาตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยม
สอบไล่ได้ประโยคสองเสร็จแล้ว จะอาสาเข้าไปทาการ
เป็นเสมี ยนตามออฟฟิศ ใช่ว่าไปถึ งจะเข้ าท าการใน
หน้าที่เสมียนได้ดีก็หาไม่...” (จรรยาแพทย์ หน้า 30)
“...รุ่งขึ้นวันที่ 14 ม.ยัคคมินส์ทั้งภรรยา จึงได้ไปเฝ้า
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช...” (หนังสือกราบบังคม
ทูลฯ หน้า 14)

“...ด้วยเมื่อวันที่ 25 เดือนนี้ เป็นวันที่มีการประชุม
ทหารที่ล อนดอนในการเฉลิ มพระชนมพรรษาของ
สมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรีย...” (หนังสือกราบบังคม
ทูลฯ หน้า 23)
Mr.Frederick “...มิสเตอร์เวอนีได้เชิญเสด็จไปทอดพระเนตรรูปภาพ
William Verney เขี ยน ณ ที่ แห่ งหนึ่ ง...” (หนัง สื อ กราบบัง คมทู ล ฯ
หน้า 23)
“...มิสเตอร์เวอนี เสเกรตารี ทูตสยาม มีประสงค์จ ะ
Secretary
เชิญเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชแปลว่า
กุมาร มาทอดพระเนตร...” (หนังสือกราบบังคมทูลฯ
เลขานุการ
หน้า 23)
“...มิส เตอร์เวอนีจึง ได้จัดการมิให้ต้องเสด็จ มากล้า
Legation
แปลว่า คณะทูต กรายลิเกชั่น...” (หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 23)
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ตารางที่ 2
หมวดคา
3. กริยา

4. อวัยวะ

แสดงคาทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่พบในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จ
สุเรนทราธิบดี (ต่อ)
คาทับศัพท์ คาภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างข้อความ
สปีช
Speech แปลว่า “...เมื่อได้มีโอกาสที่จะกล่าวคา “สปีช” แล้วพระเจ้า
กล่าวสุนทรพจน์ น้องยาเธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโศภณ ย่อมมีพระราชเบรน

Brain แปลว่า
สมอง

5. เครื่องใช้ ไบซิกล์

Bicycle แปลว่า
จักรยาน

6. หน่วย
ไมล์
มาตราวัด

Mile

มิเตอร์
ฟิต

Metre
Foot

7. กีฬาและ คริกเก็ต
การละเล่น

Cricket

8. ศัพท์
เทคนิค

Dissection
แปลว่า การผ่า
พิสูจน์
Post-mortem
แปลว่า การ
ชันสูตรศพ

ดิสเสกชัน

โปสต์มอตัม

ดารัสอยู่เนือง ๆ ถึง “พี่น้อง 6 พระองค์”...” (หนังสือ
กราบบังคมทูลฯ หน้า 21)
“...เมื่ อผู้ ใ ดผู้ ห นึ่ง มี อวั ย วะอย่ างอื่ นพร้ อม ขาดแต่
เบรน ซึ่ ง เป็น ก้ อ นความคิ ด ที่ จ ะน าให้ ป ระกอบกิ จ
ต่าง ๆ คนผู้นั้นจะประกอบกิจ การงานอะไรมิได้ ...”
(จรรยาแพทย์ หน้า 2-3)
“...สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
ในระหว่างนี้ก็ทรงเล่าเรียนและทรงพระส าราญอยู่
โดยปรกติ และกาลังหัดทรงรถไบซิกล์อยู่...” (หนังสือ
กราบบังคมทูลฯ หน้า 25)
“...พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์ส วัสดิโศภณได้เชิญ
เสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และสมเด็จพระเจ้า
ลูกยาเธอ ทั้งพระเจ้าลูกยาเธออีกสองพระองค์ขึ้นไป
ที่เมืองนิวกาสล์ โดยรถไฟทาง 272 ไมล์...” (หนังสือ
กราบบังคมทูลฯ หน้า 19)
“...ได้เสด็จ ไปทอดพระเนตรบ่อถ่านหินบ่อหนึ่ง ลึ ก
541 มิ เตอร์ ประมาณ 1700 ฟิ ต 47...” (หนั ง สื อ
กราบบังคมทูลฯ หน้า 47)
“...ในเวลาเมื่อเสด็จไปประทับ ณ ที่นั้นแล้ว สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารได้เสด็จไป
ทอดพระเนตรการเล่ น คริกเก็ต ...” (หนั ง สื อ กราบ
บังคมทูลฯ หน้า 154)
“...ต้องทาการตรวจร่างศพ (ดิสเสกชัน) ให้เป็นที่น่า
พอใจของผู้ฝึกหัด ไม่น้อยกว่า 25 ครั้ง...” (ช่วยเพื่อน
หน้า 64)
“...ต้องได้เข้าประชุมการตรวจค้นโรคในศพ (โปสต์
มอตัม) ไม่น้อยกว่า 5 ราย...” (ช่วยเพื่อน หน้า 64)
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จากตั ว อย่ า งข้ า งต้ น จะเห็ น ว่ า ค าทั บ ศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษนั้ น จะใช้ ใ นกรณี ที่ มี ก าร
กล่ า วถึ ง ชื่ อ สถานที่ และบุ ค คลที่ เ ป็ น นามเฉพาะ รวมทั้ ง สถานที่ แ ละต าแหน่ ง บุ ค คลที่ ยั ง ไม่ มี ใ น
สังคมไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 เช่น โฮเต็ล (โรงแรม) ที่ประชุมปาเลียเมนต์ (รัฐสภา) แบงก์ (ธนาคาร)
เสเกรตารี (เลขานุการ) เป็นต้น นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่ามีการใช้คาทับศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกกิริยา
เช่น สปีช (กล่าวสุนทรพจน์) รวมทั้งเรียกเครื่องมือเครื่องใช้ อวัยวะในร่างกาย หน่วยมาตราวัด กีฬา
การละเล่น และศัพท์เทคนิคทางด้านการแพทย์สมัยใหม่ด้วย ซึ่งล้วนเป็นสิ่งใหม่ในสังคมไทยทั้งสิ้น
นอกจากนี้ คาทับศัพท์ภาษาอัง กฤษบางคามีการเขียนตัวอักษรโรมันกากับไว้ด้วย
ส่วนใหญ่จะเป็นชื่อบุคคล และสถานที่ในทวีปยุโรป นอกจากนี้ยังมีการ ดังตัวอย่าง
ตารางที่ 3

แสดงคาทับศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมมีตัวอักษรโรมันกากับในงานเขียนร้อยแก้วของ
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
หมวดคา
คาทับศัพท์
ตัวอย่างข้อความ
1. บุคคล
บารอน วอน ไรชแมน (Baron Von “...วันนั้น บารอน วอน ไรชแมน (Baron Von
Richman) ผู้ เ คยเฝ้ า และทรงรู้ จั ก แต่ ค รั้ ง นี้ มี
Richman)
นายพลโทบริมอง (Lieutenant
General Bristmont)
2. สถานที่

ศาลากลาง (Town Hall)
แฮโร สกูล (Harrow School)

3. นามทั่วไป

แบบแผน (Formal)

การประชุม ณ สถานทู ต สยาม...” (หนั ง สื อ
กราบบังคมทูลฯ หน้า 36)
“...นายพลโทบริมอง (Lieutenant General
Bristmont) ผู้ออกจากราชการแล้วบัดนี้มาเข้า
เฝ้ า พระเจ้ า น้ อ งยาเธอ พระองค์ เ จ้ า สวั ส ดิ โศภณ...” (หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 42)
“...แล้วเสด็จ กลับมาแวะทอดพระเนตรศาลา
กลาง (Town Hall)...” (หนังสือกราบบัง คม
ทูลฯ หน้า 45)
“...พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโศภณ
ทรงเห็ นว่ าควรแยกส่ งปั บลิ กสกู ล จึ งตกลงขอ
พระราชทานพระบรมราชานุ ญาต เพื่ อจะเชิ ญ
เสด็ จ ไปทรงเล่ าเรี ยน ณ แฮโร สกู ล (Harrow
School)...” (หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 126)
“...ส่วนเจ้าพนักงานทั้งหลายก็เอาใจใส่และเต็ม
ใจทาจริง ๆ โดยถือเอาเป็นหน้าที่ราชการของ
เขาอั น หนึ่ ง ท าเป็ น ทางราชการและถื อ เป็ น
แบบแผน (Formal...” (หนั ง สือ กราบบั ง คม
ทูลฯ หน้า 189)

151
การใช้คาภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอัง กฤษในการสื่อสารและถ่ายทอด
เนื้อหาคาสอนนี้ สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของชาติตะวันตกที่เข้ามาสัง คมไทยได้อย่างเด่นชัด การ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษและคาศัพท์จึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังสะท้อนให้ว่าเจ้าพระยาพระ
เสด็จสุเรนทราธิบดีเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนจนสามารถใช้ศัพท์เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็น
ชั้นเชิงในการเลือกใช้คาได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหา บริบททางสังคม รวมทั้งบุคคลที่ท่านสื่อสารด้วย
ซึ่งได้แก่ พระบาทสมเด็ จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเหล่าข้าราชการ รวมทั้งนักเรียนแพทย์ ซึ่ง
เป็นผู้ที่มีความรู้เพียงพอที่จะเข้าใจความหมายของคาต่าง ๆ ได้
2. การใช้ภาษาในระดับข้อความ
นอกจากการเลือกสรรคาจะมีผลต่องานเขียนแล้ว การเรียงร้อยถ้อยคาให้ออกมาเป็น
ข้อความเพื่อสื่อความคิดของผู้แต่งก็ย่อมมีความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ทั้งนี้แต่ละประโยค แต่ละ
ข้อความย่อมมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับเนื้อหา วัยและการรับรู้ของผู้รับสาร รวมทั้งสถานการณ์ต่าง ๆ
ในการน าเสนอเนื้ อ หา ซึ่ ง ในการศึ ก ษาการใช้ ภาษางานเขี ย นร้ อ ยแก้ ว ของเจ้ า พระยาพระเสด็ จ
สุเรนทราธิบดีในระดับข้อความนั้น ผู้วิจัยได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ การใช้สานวน
การใช้ประโยค การใช้โวหารการเขียน และวัจนลีลาในงานเขียน ดังมีรายละเอียดดังนี้
2.1 การใช้สานวน
สานวนเป็น ค าหรื อ ถ้อ ยคาที่ แ สดงให้ เ ห็ นถึ ง ความเชี่ ย วชาญในการใช้ภ าษาของ
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้ทางหนึ่ง เนื่องจากสานวนบางสานวนสามารถใช้อธิบายแนวคิด
หรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องใช้ถ้อยคาที่เยิ่นเย้อ ทั้งนี้ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2554 ได้ให้ความหมายของ “สานวน” ว่าหมายถึง ถ้อยคาหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านาน
แล้ว มีความหมายไม่ตรงตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่38
ส่วนวรรณา บัวเกิด ได้นิยามความหมายของสานวนว่า หมายถึง ถ้อยคาที่กล่าวเป็น
ชั้นเชิงให้คิด มีวิธีการเรียบเรียงเป็นพิเศษ และอาจมีความหมายไม่ตรงตามตัวอักษร 39 ทั้งนี้สานวน
นั้นจะมีลักษณะเป็นคาเดี่ยว เช่น ดาว หมู ปอด ฯลฯ คาประสม เช่น ขาตะเกียบ หัวหมุน เข้าปิ้ง
ฯลฯ วลี เช่น ข้าวแดงแกงร้อน ลูกไก่ในกามือ ฯลฯ หรือเป็นประโยค เช่น ก้างขวางคอ หนูตกถัง

38

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554, 1227.
วรรณา บัวเกิด, การใช้สานวนในงานเขียน, ใน เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย 6 (การเขียน
สาหรับครู) หน่วยที่ 5 (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2529), 261.
39
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ข้าวสาร ฯลฯ ก็ได้40 ซึ่งสานวนไทยที่พบในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
นั้นมี 2 ลักษณะ คือ
2.1.1 สานวนที่มีใช้เฉพาะสมัย
2.1.2 สานวนที่ยังคงใช้ในปัจจุบัน
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้การเก็บคาในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554
เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่าสานวนใดเป็นสานวนที่มีใช้เฉพาะสมัย และสานวนใดที่ยังเป็นสานวนที่
ยังคงใช้ในปัจจุบัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1.1 สานวนที่มีใช้เฉพาะสมัย กล่าวคือเป็นสานวนที่ปรากฏในสมัยของ
ผู้เขียน แต่ปัจจุบันไม่มีการนามาใช้แล้ว ตัวอย่างเช่นสานวน “ตกใจไปต่างด้าว ย่างเท้าไปต่างแดน”
ซึ่งน่าจะมีความหมายถึง การเอาใจไปฝักใฝ่กับฝ่ายตรงข้าม ดังตัวอย่าง
...หลวงวัง กรมการเมืองฉะเชิงเทรา ที่เกิดความในเร็ว ๆ นี้ เป็นต้น ก็เห็นได้ว่า ลงคนใหม่ ๆ
และมีตาแหน่งรับราชการอยู่ด้วยก็ยัง “ตกใจไปต่างด้าว ย่างเท้ าไปต่างแดน” ดัง นี้ย่อมจะมี
ความร้อนรนอยู่อย่างใด ใจคนจึงไม่รักชาติภูมิของตน สมัครเอาศัตรูเป็นที่พึ่ง
(หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 81)

สานวน “ตกใจไปต่างด้าว ย่างเท้าไปต่างแดน” นี้เป็นสานวนที่เจ้าพระยา
พระเสด็จสุเรนทราธิบดีใช้อธิบายถึงเหตุการณ์ที่คนในชาติหันไปสวามิภักดิ์กับชาติอื่นที่เป็นศัตรูกัน
อย่างเช่น หลวงวัง กรมการเมืองฉะเชิง เทราที่ หนีไ ปพึ่งพาชาติตะวันตก ซึ่งจากการตรวจสอบจาก
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 พบว่าไม่มีการเก็บคานี้ไว้ ฉะนั้นผู้วิจัยจึงจัดให้สานวน
นี้เป็นสานวนที่มีใช้เฉพาะในสมัยของผู้แต่ง หรืออาจเป็นสานวนที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
สร้างขึ้นมาเพื่อสื่อถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งนอกจากจะสื่อความให้ผู้อ่านเข้าใจได้เป็นอย่างดีแล้ว ยัง
ก่อให้เกิดความไพเราะจากเสียงสัมผัสสระคล้องจองกัน รวมทั้งโครงสร้างที่สมดุลกันระหว่างความทั้ง
2 วรรค
2.1.2 ส านวนที่ ยั ง คงใช้ ใ นปั จ จุ บั น ส านวนที่ ยั ง คงใช้ ใ นปั จ จุ บั น นั้ น
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ สานวนที่ยังคงมีใช้ในปัจจุบันแต่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเสียงและ
คา และสานวนที่ยังคงมีใช้ในปัจจุบันโดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

40

จิราภรณ์ ภัทรานุภัทร, “ถ้อยคาที่ใช้เป็นสานวนในภาษาไทย,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
แผนกวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521), 58-60.
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2.1.2.1 สานวนที่ยังคงมีใช้ในปัจจุบันแต่มีการเปลี่ยนแปลงด้าน
เสียงและคา กล่าวคือ เป็นสานวนที่คนในปัจจุบันยังคงใช้ในการสื่อสารอยู่ แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงผิด
จากสมัยที่พบในงานเขียนต่าง ๆ ดังเช่นในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีที่
แต่ง ขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ปรากฏการใช้สานวนซึ่งยัง คงใช้มา
จนถึงปัจจุบัน เช่น
ธรรมดาคนที่อยู่ด้วยกันมาก ๆ ย่อมต้องมีการผิดพ้องหมองปากเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาททุ่มเถียง
กันเป็นธรรมดา
(พลเมืองดี หน้า 39)

จากตัวอย่างข้างต้นปรากฏสานวนว่า “ผิดพ้องหมองปาก” เพื่อสื่อ
ถึงผลของการที่คนอยู่ร่วมกันเป็นจานวนมาก สานวนนี้หมายความว่า ขุ่นเคืองใจ ปัจจุบันใช้ว่า “ผิด
พ้องหมองใจ”
2.1.2.2 สานวนที่ใ ช้ใ นปัจจุบัน โดยไม่มีเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ
เป็นสานวนที่ยังคงใช้สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงด้านเสียงและคาแต่อย่างใด
ได้แก่
2.1.2.2.1 งอมื อ งอตี น มี ค วามหมายว่ า เกี ย จคร้ า น
หรือไม่สนใจขวนขวายทาการงาน ไม่คิดสู้ ดังตัวอย่าง
41

...ที่คนเรารู้สึกตัวว่าไม่มีทุนรอนที่จะทามาหากิน แล้วก็ยกเอาข้อที่ว่าไม่มีทุนเป็นเหตุให้นิ่งงอมือ
งอตีนเสียไม่ทาอะไร อย่างนี้จะโทษใครไม่ได้ เพราะรู้อยู่แล้วว่าทุนเป็นของต้องหา
(พลเมืองดี หน้า 120)

จากตัวอย่างข้างต้น สานวน “งอมืองอตีน” ใช้อธิบายถึงผู้
ที่มีนิสัยเกียจคร้าน ไม่ขวนขวายทามาหากินหรือสร้างเนื้อสร้างตัวให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง

41

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554, 287.
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2.1.2.2.2 เงาตามตั ว มี ค วามหมายว่ า ผู้ ที่ ไ ปไหนไป
ด้วยกันไม่คลาดกันเลย สิ่งที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงไปตามกัน42 ดังตัวอย่าง
...ค าว่าสามารถที่จ ะรักษายศถาบรรดาศักดิ์ในที่นี้ ไม่ได้หมายถึง สติปัญญาความรู้ และความ
พากเพียรพยายามในราชการ เพราะส่วนนั้นเป็น เงาตามตัว ใครมีสติปัญญาความรู้และความ
เพียรพยายามมาก คนนั้นก็ได้ดีมากได้ทาการในตาแหน่งสูง เพราะความสามารถมาก ใครมี
ความสามารถน้อยก็คงได้ทาการเพียงในชั้นที่สมควรแก่ความสามารถของตน...
(เตือนเพื่อน หน้า 24)

จากตัวข้างต้น สานวน “เงาตามตัว” ใช้เปรียบเปรยให้
เห็นว่าผู้ที่จะเป็นข้าราชการนั้นจะต้องมีสติปัญญา ความรู้และความสามารถในการรักษาเกียรติยศใน
อาชีพของตนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
2.1.2.2.3 ตีตนก่อนไข้ มีความหมายว่า กังวลทุกข์ร้อน
หรือหวาดกลัวในเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น43 ดังตัวอย่าง
...ดูเหมือนว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงทอดพระหฤทัยเสียว่าพระโรคคงไม่หายเป็นปรกติ
ด้วยพระกายเสื่อมโทรมชราลง ไม่มีพระราชหฤทัยที่จะทรงยินดีต่อโลกนี้ ในทางพระราชดาริ
เช่นนี้ ข้าพระพุทธเจ้าต้องขอพระราชทานถวายบังคมทูลโดยตรงว่า ไม่เป็นที่ชอบพึงใจเลย เห็น
ด้วยเกล้าฯ ว่า ตรงกับสุภาษิตว่า “ตีตนก่อนไข้”
(หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 75)

จากตัวอย่างข้างต้น สานวน “ตีตนก่อนไข้” นี้เจ้าพระยา
พระเสด็จสุเรนทราธิบดีใช้เพื่อให้แง่คิดแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงหมดกาลัง
พระราช-หฤทัยที่จะปกครองบ้านเมืองในช่วงวิกฤตการณ์ ร.ศ.112 ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถจัดการ
ได้ ไม่ควรที่จะปริวิตกไปเสียก่อน

42
43

เรื่องเดียวกัน, 292.
เรื่องเดียวกัน, 503.
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2.1.2.2.4 เสื อ จนท่ า ข้ า จนทาง มี ค วามหมายว่ า
44

จาเป็นต้องยอมเพื่อเอาตัวรอด ดังตัวอย่าง
...การนี้จะต้องหักหาญกระทาโดยคาสุภาษิตว่า “เสือจนท่า ข้าจนทาง” ต้องหมายรอดเอาข้าง
หนักพักหนึ่งดังนี้เป็นแท้ เมื่อเป็นเช่นนี้ ผลที่เลิกการไม่เป็นประโยชน์เหล่านี้จะไปเป็นทุนทรัพย์
เวลา กาลัง คน และเปลื้องการขัดข้องที่เกี่ยวกันอยู่แก่การที่จะจัดใหม่นั้นได้
(หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 84)

จากตัวอย่างข้างต้น สานวน “เสือจนท่า ข้าจนทาง” นั้น
ใช้อธิบายถึงสภาวการณ์ที่ต้องปรับปรุงพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าโดยเริ่มจากการล้มเลิกธรรม
เนียมค่านิยมที่เก่าล้าสมัยและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ถึงแม้ว่าจะเป็นกระทาที่ขัดต่อความ
เชื่อถือมาแต่โบราณกาลจนยากที่จะทาใจยอมรับได้ แต่ก็ต้องยอมเพื่อให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า
ต่อไป
2.1.2.2.5 เอาพิ ม เสนไปแลกเกลื อ หมายความว่ า
โต้ตอบหรือทะเลาะกับคนพาลหรือคนที่มีฐานะต่ากว่า เป็นการไม่สมควร45 ดังตัวอย่าง
...ผู้ที่ทาการประเภทก่อน (หมายถึง เป็นผู้วางแผนงาน - ผู้วิจัย) ไม่ควรจะเอาประเภทหลัง (การ
ลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ – ผู้วิจัย) ที่ทาด้วยมือไปเป็นกังวลคือเอาการที่ผู้อื่นพอจะทาได้ไป
ทาเสียเอง ซึ่งไม่ใช่ยามขัดและจาเป็นเหมือนดังเอาของราคามากไปแลกราคาน้อย หรือเหมือน
คาธรรมดาว่า “เอาพิมเสนไปแลกเกลือ”
(หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 96)

จากตัวอย่างข้างต้น สานวน “เอาพิมเสนไปแลกเกลือ ”
นั้นเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีใช้เพื่อเปรียบกับผู้ที่ทางานโดยไม่รู้จักประมาณกาลังของตน
กล่าวคือผู้ที่มีหน้าที่วางแผนงานก็ทาหน้าที่ของตนให้เต็มที่ไม่ต้องไปคิดแทนผู้อื่น เพราะผู้ที่ปฏิบัติตาม
แผนงานนั้นย่อมมีความชานาญพอที่จะทาตามแผนที่วางไว้ได้ การที่ผู้ วางแผนลงมือปฏิบัติงานเองทั้ง
ที่ไม่มีความถนัดก็ย่อมเป็นการเสียแรงโดยใช่เหตุ งานที่ได้ก็อาจไม่ประผลสาเร็จตามที่วางแผนไว้

44
45

เรื่องเดียวกัน, 1266.
เรื่องเดียวกัน, 1435.
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2.1.2.2.6 กรุ ง ศรี อ ยุธ ยาไม่สิ้ น คนดี มี ค วามหมายว่ า
เมื่ อ ถึ ง คราวบ้ า นเมื อ งนั้ น ๆ ถึ ง คราวยากล าบาก ก็ ยั ง เหลื อ คนดี มี ค วามสามารถมาช่ ว ยกอบกู้
สถานการณ์ช่วยเหลือให้ผ่านพ้นไปได้46 ดังตัวอย่าง
...ข้าพระพุทธเจ้าเชื่อในคาว่า “กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี ” นั้นโดยแท้ แต่ทุกวันนี้จะมองหา...
(ข้อความส่วนนี้ขาดหายไป)...ใครก็ยากนัก จึงเห็นว่าการที่ไม่มีคนใช้เป็นทาอะไรไม่ได้...
(หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 84)

จากตัวอย่างข้างต้น สานวน “กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี ”
นั้นเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้นามาใช้เพื่อช่วยเสริมกาลังพระราชหฤทัยแด่พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าประเทศชาติยังคงมีคนที่มีศักยชาติเพียงพอที่จะช่วยทานุบารุงบ้านเมือง
ได้ เพียงแต่ต้องพัฒนาให้คนเหล่านี้มีความรู้ความสามารถเพื่อเป็นกาลัง ในการช่วยพระองค์บริหาร
จัดการปัญหาต่าง ๆ ที่เข้ามาเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
การใช้ ส านวนต่ า ง ๆ ที่ ใ นงานเขี ย นร้ อ ยแก้ ว ของเจ้ า พระยาพระเสด็ จ
สุเรนทราธิบดี สะท้อนให้เห็นว่าท่านเป็นผู้มี ความรู้ มี ชั้นเชิง ในการใช้ภาษา เจ้าสาบัดสานวน โดย
สานวนต่าง ๆ เหล่านี้มี ทั้งใช้เฉพาะช่วงเวลา อย่างสานวน “ตกใจไปต่างด้าว ย่างเท้าไปต่างแดน”
รวมทั้งมีสานวนที่มีการใช้สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน เช่น “เอาพิมเสนไปแลกกับเกลือ ” “ตีตนก่อนไข้”
“กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี ” เป็นต้น ทั้งนี้การใช้สานวนต่าง ๆ ประกอบในงานเขียนส่งผลดีต่อการ
นาเสนอเนื้อหาคาสอนของท่านเป็นอย่างมาก เพราะช่วยสรุปความคิดบางประการหรือสถานการณ์
บางสถานการณ์ โดยที่ไม่ต้องอธิบายความให้ยืดยาว อีกทั้งยังเกิดความไพเราะของเสียงบางสานวนมี
เนื้อความคล้องกัน ทาให้ผู้อ่านได้อรรถรสในการอ่านไปด้วย
2.2 การใช้ประโยค
การใช้ประโยคมีความสาคัญต่อการสร้างงานเขียนร้อยแก้วของเจ้ าพระยาพระเสด็จ
สุเรนทราธิบดีเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะช่วยสื่อความคิดต่าง ๆ ของท่านไปยังผู้อ่านให้เข้าใจได้มากขึ้น
ทั้งนี้ราตรี ธันวารชร ได้ให้ความหมายของประโยคไว้ว่า

46

กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ, สานวนไทย (กรุงเทพฯ: ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ, 2543), 11.
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ประโยค คือ “หน่วยของภาษาที่ประกอบด้วยคาหรือคาหลายคาเรียงต่อกัน
กรณีทเี่ ป็นคาหลายคาเรียงต่อกัน คาเหล่านั้นต้องมีความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์กันอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ประโยคเป็นหน่วยทางภาษาที่สามารถสื่อความได้ว่าเกิดอะไรขึ้น หรืออะไรมีสภาพเป็น
47
อย่างไร

นอกจากนี้ มนทรัตน์ พิทักษ์ก็ได้ให้ความหมายของประโยคไว้ว่าหมายถึง “กลุ่มคาที่
เรียงต่อกันอย่างเป็นระบบตามกฎเกณฑ์ที่เรียกว่าไวยากรณ์แต่ละภาษา”48 รวมทั้งธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์ยัง
กล่าวอีกว่า “ประโยค หมายถึงที่มีใจความสมบูรณ์ ประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดง ประโยค
จึงมีคุณค่าในการสื่อความหมาย ช่วยให้ทุกคนเข้าใจตรงกันได้อย่างดี”49
ทั้ ง นี้ กุ ห ลาบ มั ลลิ ก ะมาส ได้ ก ล่ า วถึ ง ท่ ว งท านองการแต่ ง ที่ เ กี่ ย วกั บ การสร้ า ง
ประโยค ไว้ 4 ลักษณะ คือ
1. ประโยคสั้น (Attic Sentence) เป็นการใช้ประโยคเอกัตถประโยคเป็นส่วนใหญ่
2. ประโยคยาวขึ้น (Isocratic Sentence) เป็นประโยคอเนกกัตถประโยค หรือ
สังกรประโยค
3. ประโยคยาวแบบโวหาร (Ciceronian Sentence) เป็นประโยคที่ต้องกล่าว
รายละเอียดแต่ละอย่าง ๆ ไปจบจนประโยค จึงจะมีเนื้อความสมบูรณ์เป็นที่เข้าใจ มิฉะนั้นก็
เป็นแบบประโยคที่พูดให้ตีความหมายเสียก่อนไม่กล่าวอย่างตรงไปตรงมา
4. ประโยคแบบบาโรก (Baroque Sentence) มีโครงสร้างของประโยคที่ขาดดุล
หรือลักษณะคู่ขนาน อาจเพิ่มพูนทวีขึ้น ๆ คลี่คลายเนื้อความจากประโยคหนึ่งขยายไปสู่อีก
ประโยคหนึ่ง หรือเป็นประโยคสั้น มีคาเดียว โดยไม่คานึงถึงความผิดถูกในทางไวยากรณ์ แต่
50
ต้องให้ประทับใจ แปลกใจผู้อ่าน

จากการศึ ก ษาการใช้ ป ระโยคในงานเขี ย นร้ อ ยแก้ ว ของเจ้ า พระยาพระเสด็ จ
สุเรนทราธิบดีนั้นพบว่าประโยคที่ใช้มีขนาดสั้นยาวแตกต่างกันไปซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ที่รับสารและเรื่องที่ต้อง
47

วิจินตน์ ภาณุพงศ์ และคณะ, บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 3: ชนิดของคา วลี ประโยค และ
สัมพันธสาร (กรุงเทพฯ: สถาบันภาษาไทย สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2552), 91.
48
มนทรัตน์ พิทักษ์, “ความรู้เรื่องประโยคและการใช้ประโยค,” ใน ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร, 43.
49
ธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์, “การใช้ประโยค,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย 6 (การเขียนสาหรับ
ครู) หน่วยที่ 2 (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2529), 140.
50
กุหลาบ มัลลิกะมาส, วรรณคดีวิจารณ์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2517),
133-134.
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เสนอ รวมทั้งการสร้างประโยคอย่างมีชั้นเชิงต่าง ๆ ทั้งนี้ผู้วิจัยจะศึกษาเฉพาะการสร้างประโยคเพื่อ
แสดงเนื้อหาคาสอนของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีธิบดีเท่านั้น ซึ่งสามารถแบ่ง รูปแบบการ
สร้างประโยคออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การใช้ประโยคขนาดสั้น และการใช้ประโยคขนาดยาว ซึ่งแต่ละ
ลักษณะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.2.1 การใช้ประโยคขนาดสั้น ฉลวย สุรสิทธิ์ ได้กล่าวถึง ลักษณะของ
ประโยคขนาดสั้นเอาไว้ว่า
ประโยคสั้นมักแสดงส่วนละเอียดได้ประณีตกว่าประโยคยาว และยังสามารถแยกแยะ
หรือย่อยความคิดออกเป็นหน่วยเล็กได้ เหมาะสาหรับผู้อ่านจะจดจา เข้าใจเร็ว อ่านได้เร็ว ไม่
เหนื่อย และการเขียนหนัง สือแบบนี้เป็นลักษณะธรรมชาติการเขียนและการอ่านอย่างที่สุด
เพราะคนเราจะทาอะไรมักต้องการความรวดเร็ว ทาระยะสั้น ๆ ทันใจ51

ทั้งนี้งานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีที่มีลักษณะ
การใช้ประโยคขนาดสั้นอย่างเด่นชัดมาก คือเรื่องสมบัติของผู้ดี ดังตัวอย่าง
ภาคเก้า ผู้ดีย่อมไม่ประพฤติชั่ว Good-Character
กายกรรม
(1) อย่าเปนพาลเที่ยวทาร้ายคน.
(2) อย่าข่มเหงผู้อ่อนกว่า เช่นเด็กหรือหญิง.
(3) ย่อมไม่เสพสุราจนเมา.
(4) ย่อมไม่เล่นการพนันเพื่อจะปรารถนาทรัพย์.
(5) ย่อมไม่พอใจในหญิงที่มีเจ้าของหวงแหน.
(6) ย่อมไม่พอใจจะพึงถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้อนุญาตให้หรือยอมให้แลกเปลี่ยน.
วจีกรรม
(1) อย่ากล่าววาจาส่อเสียดยุยง.
(2) อย่าเปนคนสอพลอประจบประแจง.
มโนกรรม
(1) ไม่ปองร้ายผู้อื่น.
(2) อย่าคิดทาลายผู้อื่นเพื่อประโยชน์ตน.
(3) มีความรั้งตนเอง.
(สมบัติของผู้ดี หน้า 20-21)
51

ฉลวย สุรสิทธิ์, ศิลปะการเขียน (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2522), 127.
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จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าผู้แต่งแบ่งเนื้อหาคาสอนของเรื่องสมบัติของ
ผู้ดีออกเป็นภาคต่าง ๆ และแต่ละภาคแบ่งย่อยออกเป็นข้อ ๆ ซึ่งมีการเรียบเรียงด้วยประโยคขนาด
สั้น เช่น ประโยค “อย่าเปนพาลเที่ยวทาร้ายคน” ประโยคนี้เป็นประโยคความซ้อน โดยละประธาน
ของประโยคเอาไว้ ใช้เพียงประติเสธวิเศษณ์ว่า “อย่า” นาหน้ากริยาหลักของประโยคว่า “เปน” การ
ที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีกล่าวว่าผู้ดีต้องอย่าเป็นคนพาล อาจจะยังไม่ชัดเจนนัก ท่านจึง
ระบุเจาะจงไปว่า อย่าเป็นคนพาลที่เที่ยวไปทาร้ายผู้อื่น ซึ่งจากประโยคตัวอย่างดังกล่าวแสดงให้เห็น
ว่าแม้จะเป็นประโยคความซ้อน แต่เป็นประโยคความซ้อนที่มีอนุประโยคสั้น ๆ มาขยายเพียงประโยค
เดียว ซึ่งวิธีการนี้เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีใช้เพื่อสรุปให้ผู้อ่านทราบโดยทันทีว่าควรประพฤติ
ปฏิบัติอย่างไรบ้างเพื่อจะได้มีความเป็นผู้ดี
2.2.2 การใช้ประโยคขนาดยาว ธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์ ได้ให้ความหมายและ
การใช้ประโยคขนาดยาวไว้ว่า
การใช้ ประโยคยาวนั้ นมี คุ ณค่ าในงานเขี ยน เพราะสามารถจะรวบรวมความคิ ด
สาคัญ ๆ ที่ต้องการเสนอได้ตามที่ต้องการ ได้สาระครบถ้วน อ่านได้ต่อเนื่องโดยไม่สะดุดเป็น
ห้วง ๆ และผู้เขียนต้องพยายามสรรหาถ้อยคาและขัดเกลาเพื่อใช้ในประโยคยาวให้สละสลวย
ประณีต และต้องระมัดระวังการสื่อความที่ชัดเจน เพราะประโยคยาวต้องมีการใช้กลุ่มคาเป็น
จานวนมาก หากเรียบเรียงไม่ชัดเจนอาจจะทาให้ผู้อ่านตีความได้ลาบากสับสน และอาจไม่เข้าใจ
52
สิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารก็ได้

เมื่อศึกษางานเขียนของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีพบว่ามีการใช้
ประโยคขนาดยาวเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้เพื่ออรรถาธิบายเนื้อหาคาสอนที่บางเรื่องเป็นเรื่องที่เข้าใจยากให้
กระจ่างและชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ผู้วิจัยแบ่งการใช้ประโยคขนาดยาวออกเป็น 2 แบบ คือ
2.2.2.1 การใช้ประโยคขนาดยาวแบบขยายความ
2.2.2.2 การใช้ประโยคขนาดยาวแบบขนานความ
ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์, “การใช้ประโยค,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย 6 (การเขียนสาหรับ
ครู) หน่วยที่ 2, 167-168.
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2.2.2.1 การใช้ ประโยคขนาดยาวแบบขยายความ เป็ นการ
ขยายเนื้อความเพื่อแสดงรายละเอียดของเนื้อหาที่ผู้แต่งต้องการให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจที่กระจ่าง
ชัดเจน ดังตัวอย่าง
...ต่อไปข้างหน้าเมื่อพลเมืองของเราเปนลูกเสือมากเข้า พลเมืองของเราก็จะเปนคนดีมากขึ้น
การกระทาความชั่วร้ายเบียดเบียนไพร่บ้านพลเมืองก็จ ะน้ อยลงไป เพราะเหตุว่าคนได้ฝึกหัด
เปนลูกเสือมีความรู้ดีชั่ว และมีความมั่นคงในใจที่จะไม่ประพฤติชั่วอยู่แล้ว...
(คาสั่งสอนลูกเสือฯ หน้า 5)

ประโยคข้างต้นกล่าวถึงประโยชน์ของการเป็นลูกเสือ โดยเริ่มต้น
ประโยคว่า “ต่อไปข้างหน้าเมื่อพลเมืองของเราเปนลูกเสือมากขึ้น ” ท่านก็ใช้ประโยคขยายความเพื่อ
แสดงผลของประโยคข้างต้นว่า “พลเมืองของเราก็จะเปนคนดีมากขึ้น” นอกจากนี้ยังแสดงผลของการ
เป็นลูกเสือเพิ่มเติมอีกว่า “การกระทาความชั่วร้ายเบียดเบียนไพร่บ้านพลเมืองก็จะน้อยลงไป” ทั้งนี้
ท่านได้ใช้ประโยคเพื่อบอกสาเหตุของการที่พลเมืองเป็นคนดีมากขึ้น และการกระทาชั่วลดน้อยลงว่า
เป็นเพราะ “คนได้ฝึกหัดเปนลูกเสือ” ซึ่งท่านก็ใช้ขยายความต่อว่าการเป็นลูกเสือนั้นทาให้ “มีความรู้
ดีชั่ว” และ “มีความมั่นคงในใจที่จะไม่ประพฤติชั่วอยู่แล้ว ” การสร้างประโยคเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านได้
เกิดความกระจ่างมากขึ้นว่าลูกเสือมีประโยชน์ในด้านการสร้างพลเมืองให้แก่ชาติ เพราะลูกเสือช่วย
ฝึกหัดให้คนรู้จักผิดชอบชั่วดี และมีจิตใจที่มั่นคง
2.2.2.2 การใช้ ป ระโยคขนาดยาวแบบขนานความ การใช้
ประโยคขนานความถือเป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างประโยคให้ยาวขึ้น โดยเปลื้อง ณ นคร เรียกการสร้าง
ประโยคเช่นนี้ว่าเป็นการถ่วงความ โดยได้อธิบายขยายความเพิ่มว่า “เป็นการทาให้ข้อความมีน้าหนัก
หรือมีรสดีขึ้น อาจทาได้โดยการถ่วงความให้ห้วงความคิดเกี่ยวโยงกัน เพราะเมื่อพู ดถึงสิ่งอันหนึ่ง ใจ
ผู้ฟังย่อมอยากรู้ถึงสิ่งอีกอันหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวกับสิ่งอันต้น...ทาได้โดยใช้สันธานคู่ ”53 นอกจากนี้ยังพบว่า
ธนรัชฎ์ ศิริสวัสดิ์เรียกประโยคชนิดนี้ว่า “ประโยคสมดุล” โดยได้ให้ความหมายไว้ว่า
ประโยคสมดุล หมายถึงประโยคที่มีเนื้อความที่รับกันอย่างดี ทาให้ความที่กล่าวมี
น้าหนักใกล้เคียงและเท่าเทียมกัน และในบางประโยคมีลักษณะของการลาดับเหตุและผลที่
สัมพันธ์กันด้วย เช่น

53

เปลื้อง ณ นคร, คาบรรยายวิชาการประพันธ์และหนังสือพิมพ์, พิมพ์ครั้งที่ 4 (พระนคร: ไทย
วัฒนาพานิช, 2414), 17.
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ที่ใดคนในสังคมมีความเมตตากรุณาต่อกัน ที่นั่นคนในสังคมย่อมมีชีวิตอย่างเป็นสุข
ผู้ใดตัดซึ่งกิเลสตัณหาทั้งปวงได้ ผู้นั้นย่อมมีจิตใจที่สงบ
เพราะเขาเป็นคนมุทะลุ เขาจึงต้องประสบความพ่ายแพ้ในการต่อสู้54

ทั้งนี้รุ่งฤดี ดวงดาว ได้ศึกษาลีลาในงานเขียนของสมศรี สุกุมล
นันทน์ และกล่าวว่าประโยคขนานความมี 3 ลักษณะ ได้แก่
1. ประโยคขนานความต้องมีค าวิเศษณ์ ซึ่ง ทาหน้าที่ เป็นบทเชื่อมข้อความ เช่น ...
อย่างไร...อย่างนั้น, ...ฉันใด...ฉันนั้น, ...เท่าใด...เท่านั้น เป็นต้น
2. ประโยคขนานความต้องมีคาบางคาหรือกลุ่มคาซ้ากัน เช่น ภาษาเป็น ส่วนหนึ่งแห่ง
ชีวิต ส่วนหนึ่งแห่งธรรมชาติ ส่วนหนึ่งแห่งประวัติศาสตร์
3. ประโยคขนานความต้องมีกลุ่มคาซึ่งประกอบด้วยคาลักษณนามกับคาบอกกาหนด
เสียงตรี (นี้ นั้น โน้น) โดยในแต่ละกลุ่มคาที่เป็นคู่กันในประโยคจะมีคาลักษณนามซ้ากัน ส่ วนคา
บอกกาหนดเสียงตรีจะไม่ซ้ากัน เช่น พี่ชอบเสื้อแบบนี้ น้องชอบเสื้อแบบนั้น55

จากการศึกษางานเขียนร้อยแก้ วของเจ้ าพระยาพระเสด็จสุเรน
ทราธิบดีพบว่ามีการใช้ประโยคขนานความอยู่ 2 ลักษณะ ได้แก่ ประโยคขนานความที่มีคาวิเศษณ์ทา
หน้าที่เป็นบทเชื่อมข้อความ และประโยคขนานความที่มีคาบางคาหรือกลุ่มคาบางกลุ่มซ้ากัน ได้แก่
2.2.2.2.1 ประโยคขนานความที่มีคาเชื่อม
2.2.2.2.2 ประโยคขนานความที่มีคาบางคาหรือกลุ่มคา
บางกลุ่มซ้ากัน
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.2.2.2.1 ประโยคขนานความที่มีคาเชื่อม ดังตัวอย่าง
...ถ้าผู้ใดที่ทาราชการโดยตั้งใจตนว่าจะเป็นข้าราชการ และปรารถนาความดีความชอบ ได้ยศ
ศักดิ์ อาศรัยพระบรมโพธิสมภาร เพื่อจะตั้งวงษ์สกุลให้เป็นหลักถานมั่นคงต่อไปข้างหน้าเช่นนั้น
แล้ ว ผู้ นั้น จะตั้ ง ใจและท าตนเป็ น อิศ ระภาพเหมือ นคนรั บจ้ า งไม่ ได้ เพราะเหตุ ว่ าเมื่ อผู้ ใ ด
ปรารถนาจะอาศรัยพระบรมโพธิสมภารเช่นนั้นแล้ว, พระเจ้าแผ่นดินจะทรงพระกรุณาชุบเลี้ยง
54

ธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์, “การใช้ประโยค,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย 6 (การเขียนสาหรับ
ครู) หน่วยที่ 2, 179.
55
รุ่งฤดี ดวงดาว, ลีลางานเขียนของสมศรี สุกุมลนันทน์,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 203-204.
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พระราชทานยศถาบรรดาศักดิ์ ก็เฉภาะแต่ผู้ที่สามารถจะรักษายศถาบรรดาศักดิ์นั้นได้, มิฉะนั้น
ก็ย่อมจะเป็นที่เสื่อมเสียพระเกียรติยศในนามของข้าราชการ...
(เตือนเพื่อน หน้า 24)

จากประโยคข้ า งต้ น เจ้ า พระยาพระเสด็ จ อธิ บ ายถึ ง
หลักการปฏิบัติตนของข้าราชการ โดยอธิบายรายละเอียดไว้ว่าเพราะเหตุใดข้าราชการจึงทาตัวเป็น
อิสระเช่นผู้ประกอบอาชีพรับจ้างไม่ได้ด้วยประโยคขนานความที่มีคาวิเศษณ์ “ผู้ใด” และ “ผู้นั้น” ทา
หน้าที่เป็นบทเชื่อมข้อความ โดยแบ่งเป็น 2 ประโยคคือ “ถ้าผู้ใดที่ทาราชการโดยตั้งใจตนว่าจะเป็น
ข้าราชการ และปรารถนาความดีความชอบ ได้ยศศักดิ์ อาศรัยพระบรมโพธิสมภาร เพื่อจะตั้งวงษ์สกุล
ให้เป็นหลักถานมั่นคงต่อไปข้างหน้าเช่นนั้นแล้ว ” กับ “ผู้นั้นจะตั้งใจและทาตนเป็นอิศระภาพเหมือน
คนรับจ้างไม่ได้” นอกจากนี้ยังมีประโยคขนาดยาวมาขยายความเพื่อให้เหตุผลด้วย
ทั้ ง นี้ ท่ า นกล่ า วขึ้ น ต้ น ด้ ว ยประโยคว่ า “ถ้ า ผู้ ใ ดที่ ท า
ราชการ” พร้อมทั้งประโยคขยายความเพื่อ บอกความต้องการผู้ที่จะเป็นข้าราชการว่า “โดยตั้งใจตน
ว่าจะเป็นข้าราชการ” และ “ปรารถนาความดี ความชอบ” “ได้ ยศศักดิ์ ” “อาศรัยพระบรมโพธิ สมภาร” ซึ่งการได้รับเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งมีชีวิตที่สุขสบายภายใต้พระบรมโพธิสมภารนั้นเป็นสิ่งที่
ข้าราชล้วนปรารถนา พร้อมทั้งท่านยังบอกวัตถุประสงค์ของความต้องการดังกล่ าวว่า “เพื่อจะตั้งวงษ์
สกุลให้เป็นหลักถานมั่นคงต่อไปข้างหน้าเช่นนั้นแล้ว” ท่านก็ได้แสดงเงื่อนไขของการเป็นข้าราชการว่า
“ผู้นั้นจะตั้งใจและทาตนเป็นอิศระภาพเหมือนคนรับจ้างไม่ได้ ” นอกจากนี้ท่านยังสร้างประโยคเพื่อ
แสดงเหตุผลว่า “เพราะเหตุว่าเมื่อผู้ใดปรารถนาจะอาศรัยพระบรมโพธิสมภารเช่นนั้นแล้ว ” ซึ่งใน
ประโยคที่บอกเหตุผลนี้ท่านได้ขยายความเพิ่มเติมว่า “พระเจ้าแผ่นดินจะทรงพระกรุณาชุบเลี้ยง
พระราชทานยศถาบรรดาศักดิ์ ก็เฉภาะแต่ผู้ที่สามารถจะรักษายศถาบรรดาศักดิ์นั้นได้ ” สุดท้ายท่าน
ได้แสดงผลของการรักษาบรรดาศักดิ์ที่พระมหากษัตริย์พระราชทานไว้ไม่ได้ “ก็ย่อมจะเป็นที่เสื่อมเสีย
พระเกียรติยศในนามของข้าราชการ” ซึ่ง การสร้างประโยคขยายความเช่นนี้ทาให้ผู้อ่านได้ทราบ
เหตุผลอย่างละเอียดที่ข้าราชการไม่ควรกระทาตนเป็นอิสระ
2.2.2.2.2 ประโยคขนานความที่มีคาบางคาหรือกลุ่มคา
บางกลุ่มซ้ากัน เพื่อเป็นการย้าความที่ผู้แต่งต้องการนาเสนอ ดังตัวอย่าง
...การป้องกันไม่ให้เกิดโรคก็ดี การแก้ไขเยียวยาบาบัดโรคให้บรรเทาก็ดี เปนการสาคัญแห่งชีวิต
มนุษย์ซึ่งทุก ๆ คนควรจะเอาใจใส่ปฏิบัติรักษาตนโดยอย่างดีที่สุด...
(ช่วยเพื่อน หน้า 60)
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...วิชาพิเศษที่เรียนกันต่าง ๆ คือบางคนก็เรียนช่างไม้ บางคนเป็นช่างเขียน บางคนเรียนเป็นช่าง
กลไก บางคนเรียนเป็นครู บางคนเรียนกฎหมาย บางคนเรียนเป็นทหาร บางคนเรียนเป็นแพทย์
เหล่านี้เป็นต้นย่อมเป็นวิชาพิเศษเฉพาะ
(จรรยาแพทย์ หน้า 24-25)

จากประโยคข้างต้นทั้ง 2 ประโยคเห็นว่ามีการซ้าคาและ
กลุ่ มค าเพื่อ แจกแจงข้ อมู ลความคิ ดเพื่ อน าไปสู่ การขมวดปมความคิด หรื อสาระสาคัญ อย่า งเช่ น
ประโยค “...การป้องกันไม่ให้เกิดโรคก็ดี การแก้ไขเยียวยาบาบัดโรคให้บรรเทาก็ดี เปนการสาคัญแห่ง
ชีวิตมนุษย์ซึ่งทุก ๆ คนควรจะเอาใจใส่ป ฏิบัติรักษาตนโดยอย่างดีที่สุด...” ที่แจกแจงให้เห็นถึง การ
ป้องกันโรค และการรักษาโรคเป็นสิ่งสาคัญสาหรับชีวิตมนุษย์ เช่นเดียวกับประโยค “...วิชาพิเศษที่
เรียนกันต่าง ๆ คือบางคนก็เรียนช่างไม้ บางคนเป็นช่างเขียน บางคนเรียนเป็นช่างกลไก บางคนเรียน
เป็นครู บางคนเรียนกฎหมาย บางคนเรียนเป็นทหาร บางคนเรียนเป็นแพทย์เหล่านี้เป็นต้นย่อมเป็น
วิชาพิเศษเฉพาะ” ที่ต้องการสื่อว่าการเรียนช่างไม้ ช่างเขียน ช่างกลไก ครู กฎหมาย ทหาร แพทย์
ล้วนเป็นความรู้เฉพาะทาง ทั้งนี้การซ้าคาดังกล่าวข้างต้นเป็นการแสดงความหมายเป็นส่วน ๆ เพื่อ
เน้น ย้าความให้มีน้าหนักเท่ากัน ซึ่งเหมาะกับการนาเสนอประเด็นที่มีประเด็นย่อยจานวนมากและ
ต้องการให้น้าหนักที่เท่าเทียมกัน
การใช้ประโยคขนานความในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระ
เสด็จสุเรนทราธิบดีเป็นกลวิธีการสร้างประโยคที่เพิ่มช่วยให้งานเขียนของท่านดูราบรื่นไม่สะดุด มีลีลา
จังหวะในการอ่านมากกว่าการใช้ประโยคธรรมดา อีกทั้งยังไม่เนื้อความมีลาดับเหตุผล ดูน่าเชื่อถือมาก
ขึ้น
นอกจากนี้ผู้วิ จัยยัง พบว่า ในงานเขีย นร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็ จ
สุเรนทราธิบดีมีการใช้ประโยคขนาดสั้นและประโยคขนาดยาวร่วมกันเพื่อถ่ายทอดเนื้อหาคาสอนของ
ท่าน ดังตัวอย่าง
...การที่จะทาสิ่งใดให้สาเร็จประโยชน์ดังการที่จะเรียนวิชาแพทย์นั้นโดยปรกติย่อมเป็นของทา
ยาก ถ้าการเบาก็ยากน้อย ถ้าการหนักก็ยากมาก ความยากล าบากย่อมเป็นเหตุชักจูงให้คนผู้
ประกอบกิจเกิดความท้อถอยทอดใจทอดกายไปเสีย การอันนั้นก็ไม่สาเร็จ แต่มีธรรมอันหนึ่งซึ่ง
เป็นธรรมสาหรับส่งเสริมอุดหนุนให้คนต่อสู้ความท้อถอยได้เรียกว่า อิทธิบาท 4 ประการ คือ
ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น
วิริยะ ความเพียรหมั่นประกอบสิ่งนั้น
จิตตะ เอาใจฝักฝ่ายในสิ่งนั้นไม่วางธุระ
วิมังสา หมั่นตริตรองพิจารณาในสิ่งนั้น
(จรรยาแพทย์ หน้า 27)
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การใช้ประโยคเพื่อถ่ายทอดเนื้อหาคาสอนของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้น
ท่านได้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับกับวัยของผู้รับ และเนื้อหาคาสอน หากผู้รับอยู่ในวัยเด็ก กาลังศึกษา
อยู่ในชั้นมูลศึกษา หรือเนื้อหาคาสอนเป็นเรื่องที่ง่าย ๆ ไม่ซับซ้อนท่านก็จะเลือกใช้ประโยคขนาดสั้น
ไม่ต้องอาศัยการอธิบายมาก หากผู้รับอยู่ในวัยที่ไ ด้รับการศึกษาที่สู ง กว่าระดับมูลศึกษา รวมทั้ง
เนื้อหาคาสอนเป็นเรื่องเข้าใจได้ยาก ท่านก็จะเลือกใช้ประโยคขนาดยาวเพื่ออธิบายขยายความให้
เข้าใจมากขึ้น
2.3 การใช้โวหารในการเขียน
การเรียบเรียงเนื้อหาให้ออกมาเป็นงานเขียนสักเรื่องต้องอาศัยโวหารหรือชั้นเชิงใน
การใช้ภาษาให้สละสลวย เข้ากับเนื้อเรื่องหรือสารที่ต้องการนาเสนอ ทั้ง นี้การใช้โวหารจะช่วยให้
ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราว เกิดจินตภาพและความรู้สึกที่ผู้แต่งต้องการ 56 ทั้ง นี้โวหารแบ่ง ออกเป็น 5
ประเภท ได้แก่ อธิบายโวหาร บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร เทศนาโวหาร และสาธกโวหาร ซึ่ง
โวหารแต่ละประเภทย่อมตอบสนองต่อเนื้อหาต่างกันไป เช่น อธิบายโวหารใช้ในการขยายความหรือ
ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ให้เข้าใจ บรรยายโวหารใช้ในการเล่าเรื่องที่มีเหตุการณ์ต่อเนื่อง พรรณนาโวหารใช้
ในการเล่าเรื่องราวอย่างละเอียดทาให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพ เทศนาโวหารใช้กล่าวสั่งสอนหรือใช้แสดง
หลักธรรมต่าง ๆ ส่วนสาธกโวหารใช้ในการยกตัวอย่างเรื่องราวหรือเหตุการณ์ประกอบ เป็นต้น
แต่อย่างไรก็ตามในงานเขียนต่าง ๆ ไม่จาเป็นต้องปรากฏการใช้ โวหารใดโวหารหนึ่ง
เท่านั้น เช่นเดียวกันกับงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้ อง
กับหลักธรรมคาสอน ฉะนั้นโวหารที่ใช้เป็นหลักคือ เทศนาโวหาร โดยมีผู้ให้คานิยามว่า
เทศนาโวหาร คือโวหารที่กล่าวชักจูงผู้อื่นให้มีความเห็นคล้อยตามให้เชื่อถือและให้
ปฏิบัติตาม การเขียนโวหารประเภทนี้ต้องอาศัยเหตุผ ล มีหลักฐานอ้างอิง ตลอดจนหยิบยก
คติธรรม และสัจธรรมมาเป็นอุทาหรณ์ มักใช้อธิบายหลักธรรม โวหาร คาแนะนาสั่งสอน และคา
57
ชี้แจงเหตุผลต่าง ๆ

ทั้งนี้ในการสั่งสอนเนื้อหาหลักธรรมจรรยาต่าง ๆ นั้น เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีมิได้ใช้เพียงเทศนาโวหารตลอดทั้งเรื่อง ท่านได้ใช้โวหารอื่น ๆ มาประกอบเข้ากับเทศนาโวหาร
เช่น ใช้เทศนาโวหารร่วมกับอธิบายโวหาร หรือสาธกโวหาร เป็นต้น เพื่อช่วยเสริมสร้างอรรถรส และ
ความกระจ่างให้แก่ผู้อ่านมากขึ้น ดังนี้
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2.3.1 การใช้ เ ทศนาโวหารควบคู่ กั บอธิ บ ายโวหาร ในการนาเสนอ
หลักธรรมคาสอนต่าง ๆ ให้ผู้อ่านเข้าใจนั้น บางครั้งผู้แต่งจะต้องใช้การอธิบายขยายความหรือชี้แจง
รายละเอียดขั้นตอน ให้คานิยามในบางประเด็น เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาคาสอนได้ง่ายขึ้น โดยชุมสาย
สุวรรณชมพูได้ให้ความหมายของ “อธิบายโวหาร” ว่า คือ “โวหารที่ทาให้ความคิดเรื่องหนึ่งกระจ่าง
ชัดเจนขึ้น โดยมีจุดประสงค์จะนาประเด็นที่สงสัยมาอธิบายให้เข้าใจแจ่มแจ้ง ชัดเจน ถูกต้อง ตรง
ตามที่ผู้เขียนต้องการ”58
ทั้งนี้การใช้เทศนาโวหารควบคู่กับอธิบายโวหารในงานเขียนร้อยแก้วของ
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้นมักปรากฏเมื่อท่านนาเสนอเนื้อหาคาสอนที่เข้าใจยาก ได้แก่
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา แนวคิดต่าง ๆ ที่เป็นนามธรรม หรือเป็นประเด็นใหม่ในสังคมขณะนั้น
เช่น เรื่องปฏิรูปเทสวาสะ ดังตัวอย่าง
ปฏิรูปเทสวาสะ ความอยู่ในประเทศอันสมควรหมายความตั้งแต่หาที่อยู่ให้มีความสุข
ปราศจากโรคภัย หาที่อยู่ให้เหมาะแก่ค วามสะดวกแห่งกิจธุร ะแห่งตน เป็นต้นว่า ตนเป็นคน
ค้าขาย ก็ควรจะอยู่ในที่ประชุมชนซึ่งเป็นทาเลการค้าขาย ถ้าเป็นแพทย์ ก็ควรจะอยู่ในที่ซึ่งคน
ทั้ง หลายจะรู้จั กและไปมาหาสู่ง่าย จะศึกษาเล่าเรียนก็ค วรอยู่ในภูมิประเทศซึ่ง มีการศึกษา
เหล่านี้ เป็นต้น ที่อยู่ย่อมเป็นสิ่งสาคัญมาก
(จรรยาแพทย์ หน้า 111)

จากตัว อย่างข้างต้น เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีต้องการสอนเรื่อง
“ปฏิรูปเทสวาสะ” ซึ่งเป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เป็นภาษาบาลี ผู้อ่านส่วนใหญ่มักจะไม่
เข้าใจคาสอนดังกล่าว เจ้าพระยาพระเสด็จจึง ต้องใช้วิธีการอธิบาย หรือให้คานิยามเพื่อไขความ
กระจ่างให้แก่ผู้อ่านคาว่า “ปฏิรูปเทสวาสะ” หมายถึง การอยู่ในสถานที่ที่สมควร พร้อมทั้งท่านยัง
ยกตัวอย่างประกอบว่า สถานที่ที่สมควรอยู่ เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขายสมควรอยู่ในที่ที่ผู้คนมา
ชุมนุมกันเป็นจานวนมาก เพราะจะช่วยให้ธุรกิจค้าขายประสบความสาเร็จ หรือแพทย์ก็สมควรอยู่ใน
สถานที่ที่ผู้คนรู้จักและเดินทางไปหาได้โดยง่าย ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและเห็นประโยชน์ของหลักธรรม
ข้อนี้ได้ดีขึ้น
ความยุติธรรมนั้น คือ ความเป็นไปตามชอบผิดโดยเสมอหน้ากันทุก ๆ คนในหมู่ไม่
เลือกหน้า ประดุจบรรทัดอันเที่ยงตรง นี่แหละคือความยุติธรรม ถ้าหมู่ใดไม่มีความเสมอหน้า
การสิ่งนั้นเรื่องนั้นก็ชื่อว่าไม่มีความยุติธรรม หรือการสิ่งใดเรื่องใด หลีกเลี่ยงไปจากความเสมอ
หน้า การสิ่งนั้นเรื่องนั้นก็ชื่อว่าผิดไปจากความยุติธรรมหรือไม่เป็นธรรม ข้อที่ว่าเราทุก ๆ คน
58
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จะต้องบารุงความยุติธรรมนั้น ก็เพราะว่า ถ้าเราต่างคนไม่ช่วยกันบารุงรักษา ก็ชื่อว่าทาความไม่
เสมอหน้าให้แก่พวกเราเองหรือแก่ตัวเราเอง เราก็จะได้รับผลแห่งความไม่ยุติธรรมนั้น ๆ
(พลเมืองดี หน้า 39)

จากตัวอย่างข้างต้นกล่าวถึงความยุติธรรม ซึ่งเป็นคาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
ทั่วไป แต่เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีจึงเทศนาสั่งสอนให้เห็นถึง ความ
ยุติธรรมซึ่งเกี่ยวพันกับระบบกฎหมายและการศาลของสยามที่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้น โดย
ท่านได้ให้คานิยามของคาว่า “ยุติธรรม” คือ ความเป็นไปอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ท่านได้นาความ
ยุติธรรมไปเปรียบกับกับบรรทัดเพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพ อีกทั้งยัง กล่าวอธิบายถึง ผลเสียของคนหรือ
สังคมที่ไม่มีความยุติธรรม รวมทั้งชี้ให้เห็นความสาคัญของการรักษาความยุติธรรมด้วย
2.3.2 การใช้เทศนาโวหารควบคู่กับบรรยายโวหาร ในการนาเสนอเนื้อหา
คาสอนนั้นบางครั้งเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีจะใช้บรรยายโวหารประกอบด้ วย ชุมสาย
สุวรรณชมพูได้ใ ห้ความหมายของ “บรรยายโวหาร” ว่า “คือโวหารเล่า เรื่องซึ่ง เป็นการกล่ าวถึ ง
เหตุ ก ารณ์ ที่ ต่ อ เนื่ อ งกั น โดยชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง สถานที่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ สาเหตุ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์
สภาพแวดล้อม บุคคลที่เกี่ยวข้องตลอดจนผลที่เกิดจากเหตุการณ์นั้น ”59 ทั้งนี้การใช้บรรยายโวหาร
ประกอบกับเทศนาโวหารในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี เช่น
...มาตั้งแต่รัตนโกสินทรศก 112 ล่วงมาแล้ว ประเทศสยามได้รับความเบียดเบียนจากราชศัตรู
ภายนอกล่วงล้าเข้ามาขู่เข็ญด้วยอานาจศัตราวุธ ใจของชาวสยามจึงบังเกิดความรู้สึกชอกช้า
และสะดุ้งสะดุดถึงความที่ละเลยมาแล้ว เป็นเหตุให้ทรามกาลังของบ้านเมืองที่จะต่อต้านความ
ย่ายีบีฑา มาในระหว่างเมื่อสมเด็จพระบรมโอรสราธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระ
เจ้าลูกยาเธอ พระเจ้าลูกยาเธอหลายพระองค์ได้เสด็จออกมาทรงเล่าเรียน ณ ประเทศนี้ต่อมา
โดยลาดับ สมัยนี้ ความเห็นที่จะจัดการศึกษาจึงรื้อขึ้นเป็นทหารเกือบจะหมด โดยมูลเหตุที่ได้รับ
ความเจ็บแสบมาสด ๆ ประกอบกับทางประพฤติของฝรั่งซึ่งหยิบเอามาใช้เป็นถ้อยคาว่า “ขัตติย
ต้องเป็นทหารหมด” จนจะทาให้พระอารมณ์และความนิยมเลื่อมใสของพระราชกุมารทั้งหลาย
ซึ่ง ยัง ทรงพระเยาว์ อยู่ในเวลาเล่าเรียนและกาลัง อ่อนโอนไปง่ายนั้น ฟั่นเฟือนซู่ซ่าไปแต่ทาง
ทหารฝ่ายเดียว ความเห็นซึ่งเห็นเช่นนี้เป็นความเห็นอันไม่ร อบคอบ และไม่ใช่ค วามเห็นของ
พ่อบ้านหรือเป็นความเห็นของผู้ที่จะเป็นพ่อบ้านไม่ได้ จึงมุ่งมองไปแต่ทางเดียวไม่ทั่วถึง และยิ่ง
เอามาใช้เป็นวิธีทางแนะนาพระราชกุมาร ผู้ซึ่ง จะทรงเรียนวิธีการดารงพระองค์อยู่ในที่เป็น
พ่อบ้านจัดราชการทะนุบารุงบ้านเมืองนั้นก็หาสมควรไม่...
(หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 214-215)
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จากตัวอย่างข้างต้น เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีใช้โวหารบรรยาย
เพื่อเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และพระเจ้าลูกยาเธอต่างเห็นความสาคัญของการ
เป็นทหารกันเสียหมด ซึ่งเป็นเรื่องที่ท่านเห็นว่าไม่สมควร ทั้งนี้การใช้เทศนาโวหารควบคู่กับบรรยาย
โวหารนั้นปรากฏค่อนข้างน้อย เนื่องด้วยเนื้อหาคาสอนต่าง ๆ ต้องอาศัยการอธิ บายเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเป็นสาคัญ
2.3.3 การใช้เทศนาโวหารควบคู่กับสาธกโวหาร ในการถ่ายทอดเนื้อหา
คาสอนต่าง ๆ นั้น บางครั้ง เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้ใช้สาธกโวหารมาประกอบในการ
ถ่ายทอดคาสอน โดยชุมสาย สุวรรณชมพูได้อธิบายความหมายของ “สาธกโวหาร” ว่า “คือโวหารที่
ยกตัวอย่างหรือยกเรื่องราวมาประกอบเนื้อเรื่องเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อเรื่องได้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างหรือ
เรื่องราวที่ยกมาอาจเกี่ยวกับบุคคล เหตุการณ์ หรือนิทานก็ได้ ”60 ทั้งนี้การยกตัวอย่างอุทาหรณ์ใน
งานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้นเพื่อให้ผู้อ่านเห็นถึงผลของการกระทาบาง
ประการ รวมทั้งสร้างความเพลิดเพลินใจให้แก่ผู้อ่านด้วย ดังตัวอย่าง
ในนิทานเรื่องหนึ่ง มีคน ๆ หนึ่งชื่อมะกะโท เป็นคนไปอาศรัยอยู่กับคนเลี้ยงช้างของ
พระเจ้าแผ่นดินองค์ 1 วันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินทอดพระเนตรจากที่สูง เห็นเบี้ยตกอยู่กับพื้น
แผ่นดินเบี้ยหนึ่ง ซึ่งในเวลานั้นใช้เป็นเงิน ถ้าจะว่าก็เหมือนกับสตางค์ในทุกวันนี้ และเห็นมะกะ
โทอยู่ที่นั่นจึงทรงชี้ให้แก่มะกะโทว่า เฮ้ย นั่นแน่ะเบี้ยตกอยู่นั่นเบี้ยหนึ่งแน่ะ เอาไปซี มะกะโทก็
เข้าไปถวายบังคมแล้วหยิบเบี้ยนั้นไป จึงไปนึกว่าเบี้ยนี้เป็นของพระราชทาน เราจะทาอย่างไรดี
หนอจึงจะให้เป็นผลขึ้นได้ ครั้นนึกเห็นอุบายแล้วก็ตรงไปที่ร้านขายของ หาซื้อเมล็ดผักกาดเขา
ด้วยเบี้ย ๆ หนึ่ง เจ้าของร้านหัวเราะแล้วว่า กะเบี้ย ๆ เดียวเจ้าจะมาซื้อเมล็ดผักกาด ข้าจะขาย
ให้เจ้าอย่างไรได้เล่า มะกะโทจึงว่า ถ้าขายให้แต่เพียงชั่วติดนิ้วมือเท่านั้นก็เอาเถอะ เจ้าของยอม
มะกะโทก็เอานิ้วมือจุ่มน้าแล้วก็แทงลงไปในกองเมล็ดผักกาดก็ได้เมล็ดผักกาดมาแต่ชั่วติดนิ้วมือ
นิ้วหนึ่ง แล้วก็เอามาทาที่ดินให้ดี เอาเมล็ดผักกาดนั้นเพาะได้ผลงอกงาม แล้วก็เก็บผักกาดนั้นไป
ถวายพระเจ้าแผ่นดิน กราบทูลตามมูลเหตุ พระเจ้าแผ่นดินก็ตรัสชมมะกะโทและทรงเห็นว่ามะ
กะโทเป็นคนมีความเพียรก็ทรงชุบเลี้ยง นี่ก็เพราะเบี้ย ๆ เดียวที่เป็นทุนประกอบกับแรงที่เพียร
ทาให้เกิดผลขึ้น ด้วยเหตุที่มะกะโทเป็นคนมีปัญญาและมีความพยายาม ทั้งมีความกตัญญูนับถือ
เชิดชูของที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแม้แต่เล็กน้อยเท่านั้นก็อุส่าห์ปลูกผลให้เจริญขึ้น จึงได้
ความวัฒนาถาวรเป็นตัวอย่างดัง นี้ นี่คือการใช้แรงกายกับทุนแม้แต่นิดเดียวเท่านั้นก็ทาให้
เกิดผลได้
(พลเมืองดี หน้า 121-122)
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จากตัวอย่างข้างต้น เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี สอนเรื่องการวาง
แผนการลงทุน และการประกอบอาชีพค้าขายโดยยกตัวอย่างนิทานเรื่องมะกะโท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
เรื่องราชาธิราชที่คนไทยรู้จักคุ้นเคยกันดี เนื้อเรื่องที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดียกมาเป็น
ตัวอย่างนั้นเป็นตอนต้นของเรื่องราชาธิราชที่กล่าวถึงชายชื่อ “มะกะโท” ที่ได้อาศัยกับคนเลี้ยงช้างใน
วั ง จนวั น หนึ่ ง มะกะโทได้ รั บ พระราชทานเบี้ ย 1 เบี้ ย จากพระราชา มะกะโทน าเบี้ ย ที่ ไ ด้ รั บ
พระราชทานไปซื้อเมล็ดพันธุ์ผักกาดมาปลูกจนได้ผลผลิตที่งอกงามจึงนามาถวายพระราชา พระราชา
ก็ตรัสชมและชุบเลี้ยงเป็นอย่างดี เหตุที่ท่านยกนิทานเรื่องนี้มาประกอบการสอนเกี่ยวกับการค้าการ
ลงทุนนั้นเพราะเห็นว่านิทานเรื่องนี้เป็นที่รู้จักของคนในสังคม อีกทั้งเนื้อหาของเรื่องยังแสดงให้เห็นถึง
การใช้ปัญญาวางแผนการลงทุนจนเกิดกาไรงอกงามโดยไม่ต้องสิ้นเปลืองแรงงาน
การใช้ โ วหารการเขี ย นที่ ป รากฏในงานเขี ย นร้ อยแก้ ว ของเจ้ า พระยาพระเสด็ จ
สุเรนทราธิบดีนั้นส่วนใหญ่จะใช้เทศนาโวหารเพราะมีเนื้อหาเป็นหลักคาสอน โดยท่านได้ใช้โวหารการ
เขียนอื่น ๆ มาประกอบใช้ควบคู่กันไปทั้งอธิบายโวหาร บรรยายโวหาร และสาธกโวหารซึ่ง ช่วยให้
เนื้อหาคาสอนเหล่านั้นถ่ายทอดออกมาได้เป็นอย่างดี มีความชัดเจน และส่งเสริมให้ผู้อ่านได้รับสารที่
ท่านต้องการนาเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 วัจนลีลาของงานเขียน
วัจนลีลามีสัมพันธ์กับการใช้ภาษาไม่ว่าจะเป็นงานเขียน หรือการสื่อสารโดยทั่วไป
ทั้งนี้อมรา ประเสริฐรัฐสินธุ์ ได้ให้คานิยามของ “วัจนลีลา” ว่าหมายถึง “รูปแบบหรือลักษณะของวิธ
ภาษาที่แตกต่างกันตามสถานการณ์การใช้ภาษา”61 โดยสถานการณ์ที่แตกต่างเป็นสภาวะที่เกิดจาก
ปัจจัย 4 ประการ ได้แก่ กาลเทศะ เรื่อ งที่พูด ความสัมพันธ์ ทางสัง คมระหว่างผู้พู ดกับผู้ฟั ง และ
ทัศนคติของผู้พูด62 ทั้งนี้วัจนลีลาแบ่งออกเป็น 5 ระดับตามทฤษฎีของมาร์ติน โจส (Martin Joos) ซึ่ง
เขียนในหนังสือเรื่อง The Five Clocks ดังนี้
1. วัจนลีลาตายตัว (Frozen style) คือรูปแบบภาษาที่ใช้พูดกับหรือพูดถึง บุคคลที่
เป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงสุด เช่น พระมหากษัตริย์ และใช้ในกาลเทศะที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นในพิธี
ทางศาสนา หรือที่เป็นพิธีการมาก ๆ ในศาล ในที่ประชุมรัฐสภา เป็นต้น ลักษณะของภาษามี
ความเด่นตรงความอลังการ ความซับซ้อน และความเป็นภาษาเก่าแก่ที่ใช้มาเป็นเวลานานใน
สังคม
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อมรา ประเสริฐรัฐสินธุ์, ภาษาในสังคมไทย: ความหลากหลาย การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา,
พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), 73.
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2. วัจนลีลาเป็นทางการ (Formal style) คือรูปแบบของภาษาที่ใช้ในโอกาสสาคัญ
ใช้พูดกับบุค คลที่สูง กว่า และใช้พูดเรื่องส าคัญ ซึ่ง ผู้พูดมีค วามเอาจริง เอาจัง เช่น การเขียน
บทความวิช าการ การกล่าวสุนทรพจน์ การบันทึกรายงานการประชุม การเขี ยนจดหมาย
ราชการ ลั กษณะของภาษาในวัจ นลีล านี้ไม่อ ลัง การและตายตัวเท่า วัจ นลีล าตายตัว แต่ก็ มี
รูปแบบที่ซับซ้อนและสมบูรณ์ตามกฎไวยากรณ์ของภาษาไทย
3. วัจนลีลาหารือ (Consultative style) คือรูปแบบของภาษาที่ใช้ในการติดต่อ
ธุรกิจ การงาน การซื้อขาย ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งในการประชุมปรึกษาหารืออย่างไม่เป็ น
ทางการ ผู้พูดมีความจริงจังน้อยกว่าในวัจนลีลาเป็นทางการ แต่ก็มากกว่าในวัจนลีลาเป็นกันเอง
ลักษณะด้านภาษาของวัจนลีลาหารือมีโครงสร้างที่หลวมกว่าและไม่สมบูรณ์ตามกฎไวยากรณ์ มี
การละคา เช่น ละประธานของประโยค มีการใช้ภาษาต่างประเทศ และประโยคซับซ้อนน้อยกว่า
4. วัจนลีลาเป็นกันเอง (Casual style) เป็นรูปแบบของภาษาที่ใช้พูดในโอกาสที่ไม่
เป็นทางการ ไม่มีพิธีรีตอง เช่น ที่งานเลี้ยง โรงอาหาร สนามเด็กเล่น ฯลฯ ใช้พูดกับบุคคลที่เท่า
เทียมกัน หรือที่คุ้นเคยกันพอสมควร ผู้พูดจะรู้สึกสบาย ๆ ไม่ตึง เครียด ลักษณะของภาษามี
ข้อสังเกตได้คือมีการออกเสียงไม่ชัดเจน มีการกร่อนคา หรือใช้คาย่อ มีการใช้คาสแลง และคา
ลงท้าย (เช่น นะ ซิ เถอะ) รูปประโยคไม่ซับซ้อน และมีการละประธานมากกว่าในวีจนลีลาหารือ
5. วัจนลีลาสนิทสนม (Intimate style) คือรูปแบบการใช้ภาษาที่ใช้พูดเฉพาะกับ
คนที่สนิทที่สุด เช่น บุคคลในครอบครัว ระหว่างพี่น้อง สามีภรรยา ใช้พูดเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องที่
รู้กันอยู่อย่างดีในคู่สนทนา ลักษณะของภาษาอาจแยกจากวัจนลีลาเป็นกันเองได้ยาก แต่อาจ
สังเกตได้จากการกร่อนคาและประโยคมีมากกว่า และมีการใช้คาย่อ คาเฉพาะกลุ่ม และคาสบถ
สาบานมาก63

ทั้งนี้จากการศึกษางานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีพบว่า
มีวัจนลีลา 2 วัจนลีลา ได้แก่
2.4.1 วัจนลีลาหารือ
2.4.2 วัจนลีลาเป็นกันเอง
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.4.1 วัจนลีลาหารือ เป็นวัจนลีลาที่ไม่เป็นทางการหรือกึ่ง ทางการ ซึ่ง มี
ลักษณะภาษาที่ไม่มีตรงตามหลักไวยากรณ์มากนัก ดังตัวอย่าง
ในร่างกายเรามีสิ่งสาคัญอย่างหนึ่ง คือมันสมองและเส้นประสาท มันสมองนั้นรวมอยู่
ภายในศีร์ษะเป็นเครื่องส าหรับคิดส าหรับนึกและบัง คับอาการกิริยาในร่างกาย มีการยึดงอ
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เคลื่อนไหวเดินเหินและพูดจาตลอด มีกะโหลกศี ร์ษ ะป้องกันอยู่โ ดยแน่นหนาแขงแรง และ
ต่อเนื่องแล่นตลอดลงไปตามช่องกระดูกสันหลัง มีเส้นประสาทสาหรับทาให้รู้สึกรส เสียง กลิ่น
และสัมผัส แตกแยกออกมาจากมันสมองและไปตามกระดูกสันหลัง เป็นเส้นใหญ่และน้อยทอด
ไปทั่วสรรพางค์กาย ให้เราได้กระทาการยกอวัยวะและเกิดความรู้สึก ต่าง ๆ คือให้รู้สึกอาการ
เห็นที่ตา ให้รู้สึกอาการยินแก่หู ให้รู้สึกกลิ่นที่จมูก ให้รู้สึกรสที่ลิ่น และให้รู้สึกสัมผัสทั่วสรรพางค์
กาย
(พลเมืองดี หน้า 86-87)

จากตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่นายมั่นอธิบายความรู้เกี่ยวกับร่างกายของ
มนุษย์ให้นายเมืองผู้เป็นหลานฟัง แม้ว่านายมั่นและนายเมืองจะมีความสนิทสนมกัน แต่เมื่อใดที่นาย
มั่นจะสอนความรู้ต่าง ๆ ให้นายเมือง เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีจะเลือกใช้ภาษากึ่งความเป็น
ทางการในการถ่ายทอดเนื้อหาคาสอน โดยมีภาษาชนิดวัจนลีลาเป็นกันเองแทรกอยู่ บ้าง เช่น การใช้
คาว่า “เดินเหิน” ซึ่งภาษาระดับสนทนาแทรกอยู่ เป็นต้น ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าเนื่องด้วยเรื่องพลเมืองดี
เป็นตาราเรียน ฉะนี้ภาษาที่ใช้จะเป็นแบบเป็นกันเองมาอธิบายเนื้อหาที่เป็นความรู้วิชาการต่าง ๆ จะ
ทาให้ไม่น่าเชื่อถือ ดังนั้นผู้แต่งจึงเลือกใช้ภาษาระดับกึ่งทางการหรือวัจนลีลาหารือเพื่อนาเสนอเนื้อหา
ที่เป็นความรู้วิชาการ
บรรดาคนทั้งหลายซึ่งวิ่งเต้นประกอบกิจการงานทั้งปวงอยู่ทุกวันนี้ ไม่ว่าจะทาอะไร
และทาอย่างไรที่ไหนก็ตาม เมื่อจะรวบรวมใจความลง ก็ย่อมทาด้วยความปรารถนาสิ่งพอใจ 4
ประการ และทาเพื่อนจะเกียดกันสิ่งที่ไม่พึงใจอีก 4 ประการ สิ่งที่พึงใจ 4 นั้นเป็นเครื่องจูงใจ
โลกียชนให้ปรารถนาที่จะเข้าพัวพันหมกมุ่นอยู่เสมอ ฝ่ายสิ่ง ที่ไม่พึงใจ 4 นั้น ย่อมเป็นเครื่อง
พัวพันโลกียชนให้เบื่อหน่ายและปรารถนาที่จะผลักไสสลัดให้หลุดพ้น ท่านจึงรวมเรียกว่าโลก
ธรรม 8 ประการ เพราะเป็นเครื่องผูกพันโลกไว้...
(จรรยาแพทย์ หน้า 47)

จากตั ว อย่ า งเรื่ อ งจรรยาแพทย์ ซึ่ ง เป็ น การบั น ทึ ก การสอนจรรยาของ
เจ้ า พระยาพระเสด็ จ สุ เ รนทราธิ บ ดี ที่ มี แ ก่ นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ฉะนั้ น ภาษาที่ ใ ช้ ก็ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ทางการ
เช่นเดียวกัน อาทิ การใช้คาว่า “บรรดาคน” “วิ่งเต้น” “เกียดกัน” ซึ่งเป็นภาษาระดับสนทนาแทรก
ปนอยู่ อีกทั้งท่านยังรักษาช่องว่างสถานภาพระหว่างครูและศิษย์ได้อย่างเหมาะสม ไม่เป็นกันเองมาก
จนเกินไป
ในงานเขียนบางเรื่องอย่างเช่นหนัง สือกราบบัง คมทูลของพระวิสุทธสุริย ศักดิ์ที่มีถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว แม้ว่าผู้ที่รับสารจะมีฐานันดรศักดิ์ที่สูงกว่า สมควร
ที่จะใช้วัจนลีลาแบบตายตัวเพื่อแสดงถึงความเคารพเป็นอย่างสูง แต่ด้วยหนังสือกราบบังคมทูล ฯ นี้

171
เป็นติดต่อกันเป็นส่วนตัวระหว่างเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีกับรัชกาลที่ 5 ที่เป็นการรายงาน
สถานการณ์และข่าวสารระหว่างที่ไ ปปฏิบั ติราชการ ณ ประเทศอัง กฤษ ทาให้วัจ นลีลาที่ปรากฏ
เป็นไปในลักษณะหารือ ดังตัวอย่าง
ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าฯ
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส กราบถวายบังคมทูลพระกรุณา
ทราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
ด้วยพระเจ้ าน้ องยาเธอ พระองค์เ จ้าสวัส ดิโ สภณ ได้ จัด การส่ง พระเจ้ าลูก ยาเธอ
พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ ไปทรงศึกษาเล่าเรียนวิชาการทหารเรือในโรงเรียนซึ่งสาหรับ
สอนวิ ช าชั้ นต้น ในการนี้ แต่ วันที่ 1 เดือนนี้แล้ ว โรงเรียนชื่อว่า The Leines อยู่ที่ เมือ ง
Greenwich มิสเตอร์และมิสสิสต์จอน (Little John) เป็นผู้ปกครองการโรงเรียนนั้น พระเจ้า
ลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ได้เริ่มทรงเล่าเรียนต่อมาจนถึงวันที่ 9 เป็นเวลาหยุด
ฮอลิเดย์ จึงรับเสด็จกลับมา ณ สถานทูตนี้ และจะได้เสด็จกลับไปในวันที่ 14 เดือนนี้ เพื่อได้ทรง
เล่าเรียนต่อไป
อนึ่ง ในวิกก่อนนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระ
เจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร ซึ่งเสด็จประทับอยู่แอสคอต มิสเตอร์เมยอล ผู้ถวาย
พระอักษรป่วย มิสเตอร์ทอมสันจึงถวายแทน สอบในวิชาที่ได้ทรงมาแล้ว พอไม่ให้เสียเวลาว่าง
อยู่ ครั้นเมื่อวันที่ 10 พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเสด็จมา ณ สถานทูตแล้ว จึงได้
เชิญเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ พระเจ้าลูกยาเธอมาจาก
แอสคอต เพื่อบรรจบกันไปฉายพระรูปหมู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง แล้วประทับแรมอยู่ ณ สถานทูต
สองคืน เพราะพรุ่งนี้จะมีที่เสด็จไปทอดพระเนตรที่สาแดงภาพเขียนแห่งหนึ่ง เวลาบ่ายจึงจะได้
เชิญเสด็จกลับไปแอสคอต
ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
วิสุทธสุริยศักดิ์
(หนังสือกราบบังคมทูล หน้า 68-69)

จากตัวอย่างในหนัง สือกราบบังคมทูลฯ ข้างต้นจะเห็นว่าเจ้าพระยาพระ
เสด็จสุเรนทราธิบดีใช้ภาษาในช่วงต้นและท้ายของหนังสือกราบบังคมทูลตามหลักการเขียนหนังสือ
ราชการ และยังคงใช้ราชาศัพท์ในการสื่อสารกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่เมื่อ
ท่านเข้าสู่เนื้อหาที่ต้องการอธิบาย ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร หรือให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ท่านจะใช้ภาษาที่
เป็นแบบกึ่งทางการ หรือวัจนลีลาแบบหารือ สังเกตได้จากการเรียกชื่อพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้า
อาภากรเกียรติวงศ์อย่างย่อว่า พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอาภากร เป็นต้น
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2.4.2 วัจนลีลาเป็นกันเอง เป็นวัจนลีลาที่แสดงความสนิทสนม ใช้ภาษาไม่
เป็นทางการ รูปประโยคไม่ซับซ้อน ซึ่งปรากฏใช้อยู่เพียง 1 เรื่อง ได้แก่ พลเมืองดี ดังตัวอย่าง
การที่เจ้าพบอะไรที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นแล้วไม่นิ่งอยู่เอามาคิดตริตรอง เมื่อสงสัยก็ไต่
ถามผู้หลักผู้ใหญ่หรือครูบาอาจารย์ดังนี้เป็นการดีนัก จงประพฤติอย่างนี้ต่อไปเสมอ ๆ เถิด เจ้าก็
จะได้ความรู้และทางานการได้ดีกว่าตาอิ่มมาก...
(พลเมืองดี หน้า 11)

จากตั ว อย่ า งข้ า งต้ น เป็ น บทสนทนาของนายมั่ น ที่ ก ล่ า วสอนนายเมื อ ง
เนื่องจากตัวละครทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์ในฐานะลุง และหลาน การสนทนากันจึง มีลักษณะของ
ความเป็นกันเอง สังเกตได้จากการใช้บุรุษสรรพนามที่นายมั่นเรียกแทนนายเมืองว่า “เจ้า” หรือการ
ใช้ภาษาระดับสนทนา เช่น “ครูบาอาจารย์” “เสมอ ๆ” “ตาอิ่ม” เป็นต้น ทั้งนี้ในการนาเสนอเนื้อหา
คาสอนในเรื่องพลเมือ งดีนั้น เจ้า พระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีมั กจะใช้กลวิธีนาเอาสาระความรู้
ถ้อยคาสอนต่าง ๆ มาถ่ายทอดผ่านการสนทนาของตัวละครอย่างนายมั่น โดยจะใช้ วัจนลีลาแบบ
หารือ การที่ท่านนาล้วมีวัจนลีลาแบบหารือนั้นเนื่องมาจากการนาเสนอเนื้อหาความรู้ควรที่จะมีความ
เป็นทางการบ้าง มิใช่เป็นกันเอง เพราะจะเป็นการลดความน่าเชื่อถือของคาสอนได้
วัจนลีลาที่ปรากฏในงานเขียนร้อยแก้ วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้น
ส่วนใหญ่เ ป็นวั จนลี ลาแบบหารือซึ่ ง แสดงให้ เห็น ว่ าท่ านต้ องการสอนหรื อ ชี้แ นะด้ว ยความไม่เป็ น
ทางการจนเกิ น ไป เพื่ อ ให้ผู้ อ่ า นได้รู้ สึ ก ผ่ อ นคลายบ้ าง ซึ่ ง เป็น ผลดี ต่ อการรั บ รู้ และตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของการเนื้อหาคาสอนทั้งหลายที่ท่านต้องการสอน
กลวิ ธี ก ารใช้ ภ าษาในงานเขี ย นร้ อ ยแก้ ว ของเจ้ า พระยาพระเสด็ จ สุ เ รนทราธิ บ ดี
ประกอบด้วยกลวิธีการใช้ภาษาในระดับคา อันประกอบด้วย การใช้หมวดคาเฉพาะในการสอน การใช้
คาซ้ อน และการใช้ ภ าษาต่า งประเทศ และกลวิธี ก ารใช้ภ าษาในระดับ ประโยคและข้ อความอั น
ประกอบด้วยการใช้สานวน การใช้ประโยค การใช้โวหารการเขียน และการใช้วัจนลีลาในงานเขียน ซึ่ง
กลวิธีทางภาษาต่าง ๆ เหล่านี้มีส่วนช่วยให้เนื้อหาคาสอนที่ท่านปรารถนาจะสอนสามารถถ่ายทอด
ออกมาเป็นสมบูรณ์มากขึ้น
3. กลวิธีการสอน
เนื้อหาคาสอนที่ปรากฏในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้น
เน้ น ในเรื่ อ งการอบรมทางด้ า นจริ ย ธรรมซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ หลั ก ธรรมในพระพุ ท ธศาสนา ดั ง ที่
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้กล่าวว่า “จริยธรรมของชนแต่ละชาติหรือคนแต่ละสังคมก็จะขึ้นอยู่
กับระบบศีลธรรมของศาสนาที่ชนเหล่านั้นนับถือเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้จริยธรรมของสังคมไทยก็ขึ้นอยู่กับ
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ระบบศีลธรรมของพระพุทธศาสนา ซึ่ง คนไทยเรานับถือมาเป็นเวลาช้านาน...” 64 ความสัมพันธ์นี้
ส่งผลต่อการจัดระบบการศึกษาของไทยมาโดยตลอด เห็นได้จากหลักสูตรทางการศึกษาต่าง ๆ ของ
ไทยที่กาหนดเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับธรรมจริยาทางพระพุทธศาสนาเอาไว้ให้เรียน รวมทั้ง มีกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เช่น การสวดมนต์ ไหว้พระ การท่องจาหลักธรรมต่า ง ๆ ฯลฯ แต่
อย่า งไรก็ ตามการจั ดการเรีย นการสอนก็ยั ง เน้น ในเนื้ อหาที่เ ป็น วิช าการ มีก ารสอบวัด ผลในด้า น
จริยธรรม ทาให้เด็กขาดความตระหนักในข้อปฏิบัติที่แท้จริง65
ดังนั้น การสอนและปลูกฝังศีลธรรมจรรยาให้ผู้เรียนหรือพลเมืองเกิดความตระหนักรู้ได้
มากกว่าจะสอนให้รู้คิดเพี ยงประการเดียวนั้น ผู้สอนจะต้ องมีความรู้ความเข้าใจในเนื้ อหาสาระที่จะ
สอนเป็นอย่างดี อีกทั้งยังต้องมีกลวิธีการสอนที่ หลากหลายและเหมาะสมกับแต่ละเรื่องที่จะสอน
เพราะกลวิธีการสอนนั้นไม่มีวิธีการดีที่สุด แต่ละวิธีการสอนย่อมตอบสนองจุดมุ่งหมายเฉพาะเรื่อง 66
ในการสอนหลักศีลธรรมจรรยา หรือเสนอแนะแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนซึ่งเป็นเรื่องที่อาจเข้าใจ
ได้ยากในสังคมปัจจุบันที่มนุษย์นิยมวัตถุมากขึ้นต้องเลือกใช้กลวิธีการสอนให้เหมาะสม ทั้งนี้พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้ศึกษากลวิธีการสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ก่อให้เกิดสัมฤทธิผลในการ
เผยแพร่หลักธรรมคาสอนของพระองค์ โดยสามารถจาแนกได้ 9 กลวิธีด้วยกัน ดังนี้
1. การยกอุทาหรณ์ และการเล่านิทานประกอบ
2. การเปรียบเทียบด้วยข้ออุปมา
3. การใช้อุปกรณ์การสอน
4. การทาเป็นตัวอย่าง
5. การเล่นภาษา เล่นคา และการใช้คาในความหมายใหม่
6. อุบายเลือกคนในการเผยแพร่ศาสนา และการสอนเป็นรายบุคคล
7. การรู้จักจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมในการสอน
8. ความยืดหยุ่นในการใช้วิธีการสอน
9. การลงโทษและให้รางวัล67
64

หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช, “จริยธรรมในสังคมไทย,” ใน จริยธรรมกับการศึกษา, ธีระพร
อุวรรโณ, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: โครงการตาราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2530), 127.
65
โกวิท ประวาลพฤกษ์, “พัฒนาการของจริยศึกษา,” ใน จริยศึกษา (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช, 2550), 31-45.
66
ไพฑูรย์ สินลารัตน์, หลักและวิธีการสอนระดับอุดมศึกษา, คานา.
67
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), เทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้า (กรุงเทพฯ: มูลนิธิพุทธธรรม,
2531), 48-62.
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จากกลวิ ธี ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น สิ่ ง ที่ เ ป็ น ประจั ก ษ์ พ ยานว่ า พระพุ ท ธเจ้ า ประสบ
ความสาเร็จในการเผยแพร่หลักธรรมคาสอนของพระองค์ ได้แก่ การที่พระองค์เป็นที่ยอมรับจากผู้คน
ในชมพูทวีปอันเป็นดินแดนที่เปี่ยมไปด้วยนักปราชญ์เจ้าลัทธิต่าง ๆ อีกทั้ง คาสอนของพระองค์ยัง
แพร่หลายไปยังประเทศต่าง ๆ และดารงอยู่มาเป็นเวลาช้านาน
ทั้งนี้เมื่อศึกษางานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ผู้วิจัยพบว่า
ท่านได้นากลวิธีการสอนเนื้อหาคาสอนที่หลากหลายของพระพุทธเจ้ามาปรับใช้ในงานเขียนร้อยแก้ว
ของท่าน โดยกลวิธีการสอนที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนามาใช้ถ่ายทอดเนื้อหาคาสอนมี
ทั้งสิ้น 7 กลวิธี ได้แก่
3.1 กลวิธีการสอนโดยการใช้ความเปรียบ
3.2 กลวิธีการสอนโดยตรง
3.3 กลวิธีการสอนโดยการอธิบาย
3.4 กลวิธีการสอนโดยการตั้งคาถาม
3.5 กลวิธีการสอนโดยผ่านพฤติกรรมของตัวละครสาคัญ
3.6 กลวิธีการสอนโดยการใช้กลวิธีการอ้างถึง
3.7 กลวิธีการสอนโดยยกนิทานและอุทาหรณ์ประกอบ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.1 กลวิธีการสอนโดยการใช้ความเปรียบ
การสอนด้วยกลวิธีนี้จะใช้ในการอธิบายเรื่องที่มีความลึกซึ้ง ยากต่อความเข้าใจ หรือ
เป็นนามธรรมมาเปรีย บเที ยบให้เป็ นรูป ธรรมมากขึ้น ซึ่ง ส่วนมากจะเป็นเรื่องของหลัก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนา แบ่งออกเป็นการเปรียบเทียบว่าสิ่งหนึ่งเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่ง และการเปรียบเทียบว่า
สิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง ดังนี้
3.1.1 การเปรียบเทียบโดยการอุปมา เป็นการเปรียบเทียบระหว่างของ
สองอย่าง ซึ่งอาจไม่ใช่ของชนิดเดียวกันหรือเรื่องเดียวกัน ในการเปรียบเทียบมีคาที่แสดงว่าเหมือน
เป็นเครื่องเชื่อม เช่นคาว่า กล ดัง ประดุจ เหมือน เป็นต้น 68 ทั้งนี้ในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยา
พระเสด็ จสุ เรนทราธิ บดี นั้น ปรากฏการเปรีย บเทีย บว่ า สิ่ง หนึ่ ง เหมื อ นกั บอี กสิ่ ง หนึ่ ง หรือ อุป มา 6
ลักษณะ ดังนี้
68

566.

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2542),
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3.1.1.1 ส่วนที่ต้องการเปรียบเป็นนามธรรม ส่วนที่นามาเปรียบ
เป็นสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติ
3.1.1.2 ส่วนที่ต้องการเปรียบเป็นนามธรรม ส่วนที่นามาเปรียบ
เป็นสิ่งของ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น
3.1.1.3 ส่วนที่ต้องการเปรียบเป็นนามธรรม ส่วนที่นามาเปรียบ
เป็นบุคคล
3.1.1.4 ส่วนที่ต้องการเปรียบเป็นนามธรรม ส่วนที่นามาเปรียบ
เป็นพฤติกรรมของมนุษย์
3.1.1.5 ส่วนที่ต้องการเปรียบเป็นลักษณะนิสัยของมนุษย์ ส่วนที่
นามาเปรียบเป็นธรรมชาติ
3.1.1.6 ส่วนที่ต้องการเปรียบเป็นลักษณะนิสัยของมนุษย์ ส่วนที่
นามาเปรียบเป็นสิ่งประดิษฐ์
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.1.1 ส่ ว นที่ ต้ อ งการเปรี ย บเป็ น นามธรรม ส่ ว นที่ น ามา
เปรียบเป็นสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตารางที่ 4

แสดงความเปรียบโดยส่วนที่ต้องการเปรียบเป็นนามธรรม ส่วนที่นามาเปรียบเป็น
สิ่งที่อยู่ในธรรมชาติ
ส่วนที่ต้องการเปรียบ คาเชื่อมแสดง ส่วนที่นามาเปรียบ
ข้อความ
(นามธรรม)
การเปรียบเทียบ (ธรรมชาติ)
ธรรมทั้ง 8 ประการ ประดุจ
ลม (ที่พัดอยู่บนพื้น ความรู้ที่จะรู้สึกว่าธรรมทั้ง 8 ประการนี้ มี
ธรรมดาประดุ จ ลมที่ พั ด อยู่ บ นพื้ น โลก
(โลกธรรม 8)
โลก)
ผลดีและผลเสีย
กุศล และอกุศล

เหมือนกับ,
เหมือนดัง

ผลไม้
ต้นและราก

(จรรยาแพทย์ หน้า 48)
บรรดาผลดีและผลร้ายทั้งปวงที่เกิดขึ้นนั้น ถ้า
ไม่ มี เหตุ ก็ ย่ อมไม่ มี เหมื อนกับผลไม้ ทั้ งปวง
เมื่อไม่มีต้นและรากที่เกิดขึ้นเป็นเหตุก่อนแล้ว
ดอกและผลจะมาจากไหน กรรมที่เป็นกุศลและ
อกุ ศ ลที่ ค นได้ ท าดี หรื อ ชั่ ว นั้ น ย่ อ มเป็ น
เผ่าพันธุ์ของผลดีและผลร้าย เหมือนดังผลไม้ที่
มีรปู หรือมีรสต่างกันก็ย่อมต่างกันด้วยพืชพันธุ์
พันธุ์ข้าวผลก็ต้องเป็นข้าว พันธุ์หญ้าผลก็ต้อง
เป็นหญ้า สุดแล้วแต่พันธุ์ที่หว่านเพาะ หว่าน
สิ่งใดก็ได้ผลสิ่งนั้น (จรรยาแพทย์ หน้า 56)
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ตารางที่ 4

แสดงความเปรียบโดยส่วนที่ต้องการเปรียบเป็นนามธรรม ส่วนที่นามาเปรียบเป็น
สิ่งที่อยู่ในธรรมชาติ (ต่อ)
ส่วนที่นามา
ส่วนที่ต้องการ
คาเชื่อมแสดง
เปรียบ
ข้อความ
เปรียบ (นามธรรม) การเปรียบเทียบ
(ธรรมชาติ)
โทสะนี้เป็นธาตุร้อนเหมือนดังไฟ ถ้ามีสิ่งอื่น
โทสะ
เหมือนดัง
ไฟ
กิเลส

เปรียบ

กามฉันทะ

เปรียบเหมือน

ความพยาบาท

เปรียบ
เหมือนกับ

ถีนมิทธ

เปรียบ
เหมือนกับ

ที่เป็นธาตุเย็นมาระงับก็มีโอกาสที่จะดับ
หรือยุบยอบลงได้ (จรรยาแพทย์ หน้า 66)
ละอองธุลี (ที่จับกิน กิ เ ลสเหล่ า นี้ (อุ ป กิ เ ลส 16) เมื่ อ บุ ค คล
ปล่ อยให้ จับ หนาอยู่ ในดวงจิต มาก ๆ ขึ้ น
ภาชนะสิ่งของ)
ความเศร้าหมองลามกก็สะสมมากขึ้นทุกที
เปรี ย บละอองธุ ลี ซึ่ ง ปลิ ว มาสะสมอยู่ บ น
เครื่องแต่ง เครื่องตั้งในเหย้าเรือนทุกวัน ๆ
ถ้าเจ้าของบ้านไม่หมั่นเช็ดหมั่นกวาดก็จ ะ
เกรอะกรองไว้จนหนาแน่น ความลามกนั้น
ก็จั บ กิน ภาชนะสิ่ ง ของจนเสีย ผิ วเสี ยงาม
(จรรยาแพทย์ หน้า 72)
น้า (ที่ระคนด้วยสี กามฉันทะ...ทาให้ดวงจิตผู้นั้นขุ่นมัวมืดมน
งมงาย ไม่ใสสว่างที่จะให้แลเห็นผิดชอบชั่ว
ต่าง ๆ)
ดีได้โดยชัดแจ้ง เป็นเหตุที่จะให้วินิจฉัยการ
งานผิด ๆ พลาด ๆ ท่านเปรียบเหมือนกับ
น้าที่ระคนด้วยสีต่าง ๆ ย่อมไม่ผ่องใสที่จ ะ
ให้เราแลเห็นเงาได้ (จรรยาแพทย์ หน้า 80)
น้า (ที่ร้อนเดือด ความพยาบาท...ท่านเปรียบเหมือนกับน้าที่
พล่านเป็นฟอง) ร้อนเดือดพล่านเป็นฟอง ย่อมไม่สงบสงัดที่
จะให้เราแลเห็นเงาได้ (จรรยาแพทย์ หน้า
80)
น้า (ที่มีสาหร่าย ถีนมิทธ...ทาให้ดวงจิตผู้นั้นมัวมึนเงื่องงงซึม
และจอกแหนปก เซาไม่คลี่คลายเบิกบาน ทาให้อาการทั้ง 6
ซึ่งเป็นเครื่องรู้แล่นช้า มีดูไม่เห็น ฟังไม่ได้
คลุมอยู่)
ยิน เป็นต้น สติปัญญาก็สั้นตัน คิดอะไรไม่
ใคร่ออก ตรองอะไรไม่แตกฉาน ท่านเปรียบ
เหมือนกับน้าทีม่ ีสาหร่ายและจอกแหนปก
คลุมอยู่ ย่อมกั้นกางไม่ให้เราอาจที่จะแล
เห็นเงาได้ (จรรยาแพทย์ หน้า 81)
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ตารางที่ 4

แสดงความเปรียบโดยส่วนที่ต้องการเปรียบเป็นนามธรรม ส่วนที่นามาเปรียบเป็น
สิ่งที่อยู่ในธรรมชาติ (ต่อ)
ส่วนที่นามา
ส่วนที่ต้องการ
คาเชื่อมแสดง
เปรียบ
ข้อความ
เปรียบ (นามธรรม) การเปรียบเทียบ
(ธรรมชาติ)
อุทัจจกุกกุจจ
เปรียบ
น้า (ที่ลมพัด ไหว อุทัจจกุกกุจ จ...ทาให้ ดวงจิ ตผู้นั้น ฟุ่งซ่า น
เที่ ย วระส่ าระสายกระเจิ ด กระเจิ ง ให้
เหมือนกับ
กระเพื่อมเป็น
ปั่นป่วนอึดอัด มักเบื่อหน่ายง่าย ๆ จับโน่น
ระลอกอยู่)

วิจิกิจฉา

เปรียบ
เหมือนกับ

น้า (ที่ขุ่นเป็นตม
อยู่ในที่มืด)

วางนี่สติอารมณ์ไม่ดาเนินไปโดยเรียบราบ
ในวิถีทางที่จ ะดาเนิน จะยั้ง คิดการงานให้
เห็นดีชั่วผิดชอบ โดยรอบคอบถี่ถ้วนก็ไม่ได้
ท่ า นเปรี ย บเหมื อ นกั บ น้ าที่ ล มพั ด ไหว
กระเพื่อมเป็นระลอกอยู่ ย่อมไม่แน่วนิ่งให้
เราสามารถแลเห็ น เงาได้ (จรรยาแพทย์
หน้า 81)
วิจิกิจ ฉา...ทาให้ดวงจิตผู้นั้นวนเวียนมีแ ต่
ฉงนสนเท่ห์ จะทาอะไรก็ไม่ตกลงปลงใจว่า
อย่ า งนั้ น ดี ห รื อ อย่ า งนี้ ดี หวนไปหวนมา
ประเดี๋ ย วจะท า ประเดี๋ ย วจะไม่ ท า ไม่
แน่นอนแตกหักลงไปได้ว่าจะท าอย่างนั้ น
หรือจะทาอย่างนี้ เป็นเครื่ องกั้นกางที่จ ะ
ไม่ให้ การงานส าเร็จ เด็ดขาด ท่านเปรีย บ
เหมือนกับน้าที่ขุ่นเป็นตมอยู่ในที่มืด ย่อ ม
ไม่ใสสว่างที่จะให้เราแลเห็นเงาได้ (จรรยา
แพทย์ หน้า 82)
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3.1.1.2 ส่ ว นที่ ต้ อ งการเปรี ย บเป็ น นามธรรม ส่ ว นที่ น ามา
เปรียบเป็นสิ่งของ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตารางที่ 5

แสดงความเปรียบโดยส่วนที่ต้องการเปรียบเป็นนามธรรม ส่วนที่นามาเปรียบเป็น
สิ่งของ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น
คาเชื่อมแสดง
ส่วนที่นามา
ส่วนที่ต้องการเปรียบ
การ
เปรียบ
ข้อความ
(นามธรรม)
เปรียบเทียบ
(สิ่งประดิษฐ์)
ความยุติธรรมนั้น คือความเป็นไปตามชอบ
ความยุติธรรม
ประดุจ
บรรทัดอัน
ผิดโดยเสมอหน้ากันทุก ๆ คนในหมู่ไม่เลือก
เที่ยงตรง
ความรู้

ประดุจ

ธัมมัญญุตา

เหมือน

หน้า ประดุจบรรทัดอันเที่ยงตรง (พลเมือง
ดี หน้า 39)
เครื่องมือสาหรับใช้ วิ ช าเป็ น ความรู้ ที่ จ ะพาให้ ผู้ รู้ มี ค วาม
สามารถทาการงานต่าง ๆ ได้ตามความรู้
ประดุจเครื่องมือสาหรับใช้ (จรรยาแพทย์
หน้า 5)
ธัมมัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักเหตุ หรือรู้จัก
ลูกกุญแจ
ข้อเค้านั้น หมายความว่า ความฉลาดของ
คนซึ่ ง เห็ น หรื อ รู้ อ ะไร แต่ นิ ด หน่ อ ยก็ มี
ปั ญ ญาแลเห็ น ตลอดไปข้ า งหน้ า ว่ า การ
ต่อไปจะเป็นเช่นนี้เช่นนั้น...เมื่อผู้ใดมีความ
ฉลาดจับได้แต่เหตุก็รู้ถึงผลก็เหมือนดังมีลูก
กุญแจอยู่ในมือ อันมีอานาจอาจไขหยิบค้น
สรรพพัสดุในห้องหับได้ (จรรยาแพทย์ หน้า
127-128)
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3.1.1.3 ส่ ว นที่ ต้ อ งการเปรี ย บเป็ น นามธรรม ส่ ว นที่ น ามา
เปรียบเป็นบุคคล ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตารางที่ 6

แสดงความเปรียบโดยส่วนที่ต้องการเปรียบเป็นนามธรรม ส่วนที่นามาเปรียบเป็น
บุคคล
ส่วนที่ต้องการเปรียบ คาเชื่อมแสดง ส่วนที่นามาเปรียบ
ข้อความ
(นามธรรม)
การเปรียบเทียบ
(บุคคล)
สัตตสัทธรรม
เหมือน
บิดา (ผู้ให้เกิด) และ สัตตสัทธรรม คือ ธรรมอันดี 7 ข้อ ธรรม
มารดา (ผู้ฟูมฟัก ทั้ง 7 ข้อนี้ เป็นธรรมสาคัญซึ่งสาหรับชัก
น าหรื อ ปลู ก ธรรมอื่ น ให้ เ กิ ด และเป็ น
รักษา)

จิต

เปรียบเหมือน

นายเรือ

ธรรมสาหรับรักษาธรรมอื่นให้ตั้งอยู่ถาวร
มั่นคง ถ้าจะเปรียบตามหน้าที่ก็เหมือน
เป็นบิดา (ผู้ให้เกิด) และมารดา (ผู้ฟูมฟัก
รักษา) (จรรยาแพทย์ หน้า 8)
...จิตเป็นสิ่งสาคัญกว่าสิ่งอื่น หน้าที่ของ
จิตเป็นหน้าที่ส าหรับสั่งอวัยวะทั้ง หลาย
ให้ ท าการ เปรี ย บเหมื อ นในเรื อ ก าปั่ น
หน้าที่สั่งการงานทั้งหลายย่อมอยู่กะนาย
เรื อ ถ้ า นายเรื อ บั ง คั บ ผิ ด การงานก็
ย่อมจะผิด ถ้านายเรือบังคับการถูกต้อง
การงานก็จะเป็นไปโดยเรียบร้อย (จรรยา
แพทย์ หน้า 78)
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3.1.1.4 ส่ ว นที่ ต้ อ งการเปรี ย บเป็ น นามธรรม ส่ ว นที่ น ามา
เปรียบเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตารางที่ 7

แสดงความเปรียบโดยส่วนที่ต้องการเปรียบเป็นนามธรรม ส่วนที่นามาเปรียบเป็น
พฤติกรรมของมนุษย์
ส่วนที่นามาเปรียบ
ส่วนที่ต้องการเปรียบ คาเชื่อมแสดง
(พฤติกรรมของ
ข้อความ
(นามธรรม)
การเปรียบเทียบ
มนุษย์)
กุศล และอกุศล
เหมือนกับ
หว่านพืชลงในพื้น ท่านเปรียบว่ากุศลและอกุศลที่คนทานั้น
เหมือนกับหว่านพืช ลงในพื้นดิน ถ้าเป็น
ดิน

ความเกียจคร้าน
ความฟุ้งเฟ้อ และ
ความคดโกง

เหมือนกับ

ปล่อยสัตรูเข้าบ้าน

พืชพันธุ์แห่งฟักแฟงแตงถั่วอย่างไร ผลก็
คงจะได้ประสพตามพันธุ์ที่หว่าน (จรรยา
แพทย์ หน้า 23)
ความเกียจคร้านอย่างหนึ่ง ความฟุ้งเฟ้อ
เย่อหยิ่งอย่างหนึ่ง ความคดโกงอย่าง
หนึ่ง ถ้าปล่อยให้มีเข้าเมื่อใด ก็
เหมือนกับปล่อยให้สัตรูเข้าบ้าน
(พลเมืองดี หน้า 127)

3.1.1.5 ส่วนที่ต้องการเปรียบเป็นลักษณะนิสัยของมนุษย์ ส่วน
ที่นามาเปรียบเป็นธรรมชาติ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตารางที่ 8

แสดงความเปรียบโดยส่วนที่ต้องการเปรียบเป็นลักษณะนิสัยของมนุษย์ ส่วนที่
นามาเปรียบเป็นธรรมชาติ
ส่วนที่ต้องการเปรียบ
คาเชื่อมแสดง ส่วนที่นามาเปรียบ
(ลักษณะนิสัยของ
ข้อความ
การเปรียบเทียบ
(ธรรมชาติ)
มนุษย์)
ผู้ปราศจากธรรม
เปรียบเหมือน ปุยนุ่น (ที่ปลิวอยู่ใน “...ผู้ปราศจากธรรมเปรียบเหมือนปุยนุ่น
ที่ปลิวอยู่บนอากาศ สุดแล้วแต่ลมจะพัด
อากาศ)

ไปข้างไหน กระทบอะไรเข้าก็ติดอยู่ เมื่อ
หลุ ด จากนั่ นแล้ ว ลมพัด พาไปทางข้ า ง
ไหนก็ปลิวต่อไปอีก ...” (จรรยาแพทย์
หน้า 3)
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ตารางที่ 8

แสดงความเปรียบโดยส่วนที่ต้องการเปรียบเป็นลักษณะนิสัยของมนุษย์ ส่วนที่
นามาเปรียบเป็นธรรมชาติ (ต่อ)
ส่วนที่ต้องการเปรียบ
คาเชื่อมแสดง ส่วนที่นามาเปรียบ
(ลักษณะนิสัยของ
ข้อความ
การเปรียบเทียบ
(ธรรมชาติ)
มนุษย์)
ผู้มีธรรมเปรียบเหมือนนกที่มีปีกและหาง
ผู้มีธรรม
เปรียบเหมือน นก (ที่มีปีกและ
ปีกและหางอาจพาตัวไปที่โน่นที่นี่ได้ตาม
หาง)
ผู้ปราศจากธรรม

เปรียบเหมือน

ประสงค์ (จรรยาแพทย์ หน้า 3)
กาบปลี (อันลอยอยู่ ผู้ปราศจากธรรมเปรียบเหมือนกาบปลี
อันลอยอยู่ในน้า สุดแล้วแต่น้าจะไหลขึ้น
ในน้า)
ก็ลอยขึ้น น้าจะไหลล่องก็ลอยล่อง ถ้าไป
พะพานอะไรเข้าก็ติดอยู่ หลุดจากนั้นก็
ลอยไปใหม่ (จรรยาแพทย์ หน้า 3)

3.1.1.6 ส่วนที่ต้องการเปรียบเป็นลักษณะนิสัยของมนุษย์ ส่วน
ที่นามาเปรียบเป็นสิ่งประดิษฐ์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตารางที่ 9

แสดงความเปรียบโดยส่วนที่ต้องการเปรียบเป็นลักษณะนิสัยของมนุษย์ ส่วนที่
นามาเปรียบเป็นสิ่งประดิษฐ์
ส่วนที่ต้องการเปรียบ
คาเชื่อมแสดง ส่วนที่นามาเปรียบ
(ลักษณะนิสัยของ
ข้อความ
การเปรียบเทียบ (สิ่งประดิษฐ์)
มนุษย์)
ผู้มีธรรมเปรียบเหมือนเรือ อาจข้ามฟาก
ผู้มีธรรม
เปรียบเหมือน เรือ
หรือขึ้นน้าล่องน้าได้ตามประสงค์ ด้ว ย
ก าลั ง แจวพายหรื อ หางเสื อ ที่ ถื อ ท้ า ย
(จรรยาแพทย์ หน้า 3)

เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีจะใช้กลวิธีการสอนโดยการเปรียบเทียบ
แบบอุปมาเมื่อต้องการสอนเนื้อหาที่เข้าใจยาก อย่างเช่น หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ใช้ภาษา
บาลีในการถ่ายทอดคาสอน นับเป็นอุปสรรคต่อการรับสารอย่างยิ่ง นอกจากนี้หลักธรรมบางหัวข้อมี
ลักษณะเป็นนามธรรม ฉะนั้นการใช้อุปมาจึงส่วนให้ท่านสามารถอธิบายหลักธรรมคาสอนต่าง ๆ ได้ดี
ขึ้น เพราะทาให้ผู้อ่านสามารถนึกภาพตามได้ และก่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น
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นอกจากนี้สิ่งที่ท่านนามาใช้เปรียบกับหลักธรรมคาสอนก็เป็นสิ่งที่อยู่ราย
รอบตัวผู้อ่านที่สามารถพบเห็นได้โดยทั่วไป เช่น การเปรียบเทียบโทสะกับไฟ เปรียบเทียบความ
พยาบาทเหมือนกับน้าที่ร้อนเดือดพล่านเป็นฟอง เปรียบเทียบวิจิกิจฉาเหมือนกับน้าที่ ขุ่นเป็นตมอยู่ใน
ความมืด เป็นต้น จากตัวอย่างดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีพยายามนา
สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติรอบตัวมาใช้เพื่อเปรียบเทียบหลักคาสอนต่าง ๆ ของท่าน ซึ่งเป็นลักษณะเด่นใน
การสอนของท่านที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาหลักธรรมคาสอนเป็นอย่างยิ่ง
3.1.2 การเปรียบเทียบโดยการใช้อุปลักษณ์ เป็นการกล่าวเปรียบระหว่าง
สิ่ง ที่มีคุณสมบัติร่วมบางประการของของสองสิ่ง หรือมากกว่านั้นโดยมีคาแสดงเปรียบเทียบนั้นว่า
เป็น คือ เท่ากับ ฯลฯ69 ทั้งนี้ในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จ สุเรนทราธิบดีนั้นปรากฏ
การเปรียบโดยนัยหรืออุปลักษณ์ 2 ลักษณะ คือ
3.1.2.1 ส่ ว นที่ ต้ อ งการเปรี ย บเป็ น นามธรรม ส่ ว นที่ น ามา
เปรียบเป็นสิ่งประดิษฐ์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตารางที่ 10

แสดงความเปรียบโดยส่วนที่ต้องการเปรียบเป็นนามธรรม ส่วนที่นามาเปรียบเป็น
สิ่งประดิษฐ์
ส่วนที่ต้องการเปรียบ คาเชื่อมแสดงการ ส่วนที่นามาเปรียบ
ข้อความ
(นามธรรม)
เปรียบเทียบ
(สิ่งประดิษฐ์)
ความรู้
เป็น
เครื่องมือสาหรับใช้ เพราะความรู้อันเป็นเครื่องมือสาหรับใช้
ถ้าไปใช้ที่ผิดก็อาจให้ผลร้ายเรี่ยวแรงกว่า
ไม่มีความรู้ ฉันใดก็ดี เปรียบประดุจ คน
พาลเที่ยวทาร้ายเขา ถ้ามีมือเปล่าไปชก
ต่อ ยก็ พอจะทาเนา ถ้า หากมี มีด ขวาน
ปืน ดาบ ซึ่งเป็นเครื่องมือเป็นอาวุธไปทา
ร้า ยเขา ผลอัน ร้ ายนั้น ก็ จ ะเรี่ ย วแรงยิ่ ง
กว่ า ท าด้ ว ยมื อ เปล่ า อยู่ เ ป็ น ธรรมดา
(จรรยาแพทย์ หน้า 6)
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เรื่องเดียวกัน, 569.
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3.1.2.2 ส่วนที่ต้องการเปรียบเป็นลักษณะนิสัยของมนุษย์ ส่วน
ที่นามาเปรียบเป็นลักษณะทางกายภาพของมนุษย์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตารางที่ 11

แสดงความเปรียบโดยส่วนที่ต้องการเปรียบเป็นลักษณะนิสัยของมนุษย์ ส่วนที่
นามาเปรียบเป็นลักษณะทางกายภาพของมนุษย์
ส่วนที่ต้องการเปรียบ
ส่วนที่นามาเปรียบ
คาเชื่อมแสดงการ
(ลักษณะนิสัยของ
(ลักษณะทาง
ข้อความ
เปรียบเทียบ
มนุษย์)
กายภาพของมนุษย์)
คนเราทุกคนย่อมจะต้องมีธรรมเป็นหลัก
คนขาดธรรม
คือ
คนที่ขาดสมอง
เครื่องยึดถือมิมากก็น้อย มิอย่างใดอย่าง
หนึ่ง อันจะปราศจากเสียทีเดียวย่อมไม่ได้
ถ้าจะเปรียบกับอวัยวะของคน เมื่อผู้ใดผู้
หนึ่งมีอวัยวะอย่างอื่นพร้อม ขาดแต่เบรน
ซึ่งเป็นก้อนความคิดที่จ ะนาให้ประกอบ
กิจต่าง ๆ คนผู้นั้นจะประกอบกิจการงาน
อะไรมิได้ ตัวอย่างเช่นกับคนบ้าซึ่งเบรน
พิการ อาการความประพฤติของคนบ้ า
นั้นก็ย่อมจะวิปริตไปจากความเที่ยงตรง
ต่อประโยชน์และประสงค์และวิปลาสไป
จากปรกติมนุษย์ทั้งหลาย (จรรยาแพทย์
หน้า 2-3)

การสอนโดยการใช้ความเปรียบแบบอุปลักษณ์นั้นมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่า
การใช้อุปมา ซึ่งเนื้อหาที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีใช้ความเปรียบแบบอุปลักษณ์คือ เรื่อง
ความรู้ และธรรม ซึ่งท่านเปรียบว่าเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ และสมองตามลาดับ แสดงให้เห็นว่าความรู้
และธรรมเป็นเรื่องสาคัญเป็นอย่างมาก
การสอนโดยการเปรียบเทียบเป็นกลวิธีที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีใช้ในการ
สอนเนื้อคาสอนที่ค่อนข้างยากต่อความเข้า ใจ เช่น หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งในเรื่องจรรยา
แพทย์จะปรากฏการใช้กลวิธีลักษณะนี้เกือบตลอดทั้งเรื่อง เพราะกลวิธีนี้ช่วยให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพ
เข้าใจได้อย่างลึกซึ่งมากกว่าการสอนอย่างตรงไปตรงมา เป็นกลวิธีที่ทาให้งานเขียนร้อยแก้วของท่านมี
ความโดดเด่นในด้านการสอนจรรยาให้เข้าใจได้ง่าย
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3.2 กลวิธีการสอนโดยตรง
การสอนโดยตรงเป็นการสอนโดยบอกให้กระทาหรือห้ามมิให้กระทาโดยมักใช้คาว่า
“จง” เพื่อบอกให้กระทา และคาว่า “อย่า” หรือ “ไม่” เพื่อห้ามมิให้กระทา ซึ่งกลวิธีการสอนโดยตรง
หรือแบบตรงไปตรงมานี้ผู้วิจัยพบว่าปรากฏในเรื่องสมบัติของผู้ดีอย่างเด่นชัดที่สุด โดยมุ่งเน้นการให้
ข้อมูลคาสอนเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ให้รายละเอียดหรือเหตุผลประกอบว่าเหตุใดจึง ต้องประพฤติ
ปฏิบัติตน หรือห้ามมิให้ประพฤติปฏิบัติตนเช่นนี้ ข้อความคาสอนที่ปรากฏจะมีการจัดแบ่งหมวดหมู่ไว้
อย่างเป็นระบบ แต่ละหมวดหมู่ก็มีแบ่งคาสอนออกเป็นข้อ ๆ ซึ่งขนาดสั้น ไม่เยิ่นเย้อ เพื่อการสื่อความ
อย่างตรงไปตรงมา และชัดเจน ดังตัวอย่าง
ภาคหนึ่ง ผู้ดีย่อมมีความเรียบร้อย Good-Mannered.
กายกรรม
(1) อย่ากรายศีร์ษะคน.
(2) อย่าล่วงเกินถูกต้องถึงตัวเขา ซึ่งไม่ใช่หยอกกันถานเพื่อน.
(3) อย่าอาจเอื้อมในที่ต่าสูง.
(4) อย่าเอิกอึง เมื่อเวลาผู้อื่นทากิจ.
(5) อย่าเสือกสีกระทบกระทั่งกายบุคคล.
(6) อย่าอื้ออึงในเวลาประชุมสดับตรับฟัง.
(7) อย่าแสดงกิริยาตึงตัง หรือพูดจาอึกกระทึกในบ้านแขก.
วจีกรรม
(1) อย่าสอดสวนวาจา.
(2) อย่าพูดกระโชกกระชากและพูดด้วยเสียงอันดังเหลือเกิน.
(3) อย่าใช้วาจาอันหักหาญดึงดัน.
(4) อย่าใช้ถ้อยคาหยาบคาย.
มโนกรรม
(1) ไม่เปนคนฟุ้งซ่านกาเริบหยิ่งโยโส
(2) ไม่บันดาลโทษะให้เสียกิริยา.
(สมบัติของผู้ดี 15)

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีจะกาหนดประเด็น
หลักที่ต้องการจะสอน หรือที่ท่านใช้คาว่า “ภาค” ในตัวอย่างนี้กล่าวถึงภาคที่ 1 จากทั้งสิ้น 10 ภาค
แสดงเนื้อหาว่าผู้ดีย่อมมีความเรียบร้อย เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบว่าในภาคนี้จะแสดงลักษณะของความ
เป็นผู้ดีประการหนึ่งคือต้องมีความสุภาพเรียบร้อย ซึ่งในความประพฤติตนอย่างสุภาพเรียบร้ อยนี้จะ
แสดงออกภายใต้กระทา 3 ทาง คือ ทางกาย (กายกรรม) ทางวาจา (วจีกรรม) และทางใจ (มโนกรรม)
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โดยการแสดงออกแต่ละทางก็จะมีการแบ่งเป็นข้อย่อยอีกหลายข้อ การจัดข้อมูลคาสอนเช่นนี้ช่ วยให้
ผู้อ่ า นหรือ ผู้ เ รี ย นเข้ า ใจสิ่ ง ที่ เ จ้ าพระยาพระเสด็จ สุ เ รนทราธิ บ ดีส อนได้ อย่ า งรวดเร็ ว ทั้ง นี้ นั บ ว่ า
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนฝึกหัดราชการ
นอกจากนี้ ในงานเขี ยนร้อยแก้ วของเจ้า พระยาพระเสด็จสุเ รนทราธิบ ดีบางเรื่อ ง
แม้ว่าจะใช้กลวิธีการสอนแบบตรงไปตรงมา แต่ก็ มีการระบุเหตุผลของการสอนหรือบอกให้ประพฤติ
ตนต่าง ๆ ดังในเรื่องคาสั่งสอนของพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ กรรมการกลางจัดการลูกเสือซึ่งได้กล่าวแก่
ลูกเสือกองหนุนในการแจกเหรียญลูกเสือกองหนุนที่ท่านสอนในเรื่องความประพฤติตนอย่างถูกต้องดี
งาม ดังตัวอย่าง
...เพราะเหรียญนี้เปนของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน ควรนับถือเปนเหมือน
เครื่องรางอันสาคัญอย่างหนึ่ง ดัง นี้ นักเรียนก็จงถือตามข้อที่แนะนาไว้และให้เห็นว่า เปนของ
สาคัญที่ต้องรักษา และขอกล่าวซ้าอีกทีหนึ่งว่าเมื่อเห็นเหรียญหรือจับต้องเข้าแล้ว ให้นึกว่าเรา
ได้พระราชทานเพราะคุณความดีที่ได้ประพฤติมา และจงเตือนใจตนเองว่าเราจะไม่ประพฤติชั่ว
ต้องทาความดีอยู่เสมอ และถ้ามีอะไรมาชักจูงใจเราให้ประพฤติความชั่วร้ายอันผิดลักษณแห่ง
ลูกเสือแล้ว ให้เอามือจับเหรียญที่รฦกนี้ แล้วตั้งใจบังคับใจตนเองให้เปนเครื่องห้ามไว้อย่าให้
ประพฤติความชั่วนั้นจงได้
(คาสั่งสอนลูกเสือฯ หน้า 8)

จากตัวอย่างข้างต้น เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้ให้เหตุผลที่ลูกเสือทุกคน
ต้องไม่ประพฤติชั่ว ทาแต่ความดี ว่าลูกเสือทุกคนได้รับพระราชทานเหรียญจากพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ถือเป็นเกียรติยศอย่างสูงในชีวิต ฉะนั้นจึงต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงมอบความไว้วางใจ นอกจากนี้ในเรื่องจรรยาแพทย์ ท่านก็ได้ใช้วิธีการให้เหตุผล
รองรับคาสอนของท่านเอาไว้ ดังตัวอย่าง
..คนทุกคนควรจะรู้สึกว่าจาเป็นจะต้องคิดหาวิชาความรู้ให้เป็นหนทางสาหรับตนและเลือกหาให้
ถูกแก่นิสัยความถนัดของตน ถูกแก่กาลังกายกาลังปัญญาที่ตนจะทาได้ และถูกแก่โอกาสสมัย
และประเทศซึ่งวิชานั้น ๆ จะให้ช่องและเป็นของต้องการอยู่โดยมาก
(จรรยาแพทย์ หน้า 26)

จากตัวอย่าง เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้สอนนักเรียนแพทย์ทุกคนให้เลือก
ศึกษาวิชาความรู้ให้เหมาะสมกับความถนัด กาลัง และยุคสมัยจึงจะเป็นการเพิ่มโอกาสความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงานได้
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3.3 กลวิธีการสอนโดยการอธิบาย
การสอนโดยการอธิบายนี้ ใช้สอนในประเด็นหรือ เรื่องที่เข้าใจได้ยาก จึง ต้องการ
ชี้แจงให้รายละเอียดมาเสริมความคิดหรือขยายความให้ชัดเจนมากยิ่ง ขึ้น ทั้งนี้กลวิธีการสอนโดยการ
อธิบาย สามารถจาแนกได้เป็น 3 วิธีย่อย ได้แก่
3.3.1 การอธิบายโดยการขยายความและให้รายละเอียด
3.3.2 การอธิบายโดยการแสดงทรรศนะของผู้แต่ง
3.3.3 การอธิบายโดยการชี้ให้เห็นผลดีและผลเสีย
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.3.1 การอธิบายโดยการขยายความและให้รายละเอียด เป็นการสอน
โดยการชี้แจงให้ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ จานวนมากเพื่อช่วยสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้อ่านให้
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังตัวอย่าง
2. ธรรม เป็นสิ่งที่ทุก ๆ คนจะต้องมี
เพราะเหตุว่าธรรมเป็นเครื่องรักษาความประพฤติให้เที่ยงตรงต่อประโยชน์
และประสงค์ของคนดังกล่าวมาแล้วนี้ ทุก ๆ คนจึงจาจะต้องครองธรรม คนทุกประเภททุกชนิด
จะประกอบกิจการงานใดก็ดี ย่อมต้องมีธรรมเป็นเครื่องยึดถือ ...ในระหว่างโจรก็ยังต้องมีโจร
ธรรมเป็นหลักที่ยึดถือ กล่าวคือ บรรดาโจรเหล่านั้นจะต้องครองสัตย์ เริ่มต้นตั้งแต่สบถสาบาน
เข้าเป็นพวกเดียวกัน รักษาความซื่อตรงไม่เอาใจออกหากคิดร้ายต่อกัน รักษาความเที่ยงธรรม
คือหาทรัพย์ได้มาก็แบ่งปันกันโดยส่วน ย่อมต้องมีความสามัคคี คือพร้อมใจในเวลาทาการและ
จะสู้หรือจะหนี...
(จรรยาแพทย์ หน้า 4-5)

จากตัวอย่างข้างต้น เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีต้องการสอนเรื่ อง
ธรรม คาว่า “ธรรม” เป็นคาที่ทุกคนเคยได้ยิน แต่น้อยคนนักที่จะเข้าใจความหมายของคานี้อย่าง
ลึกซึ้งและเห็นถึงความสาคัญ เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีตั้งประเด็นเปิดเรื่องก่อนว่า “ธรรม
เป็นสิ่ง ๆ ที่ทุกคนต้องมี” จากนั้นจึงให้รายละเอียดเพิ่มเติมเหตุใดธรรมจึงเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับทุก ๆ
คน โดยให้เหตุผลว่า ธรรมเป็นเครื่องรักษาความประพฤติให้เที่ยงตรง รวมทั้ง กล่าวถึงกลุ่มบุคคล
ใดบ้างที่ต้องมีธรรม และการมีธรรมมีประโยชน์อย่างไรต่อกลุ่มบุคคลนั้น ๆ ซึ่งท่านได้กล่าวยกตัวอย่าง
โจรก็ต้องมีธรรม เพราะธรรมจะช่วยให้โจรประกอบกิจของตนได้อย่างสาเร็จลุล่วง แสดงให้เห็นว่า
ธรรมนั้น ไม่ใช้ในบริบทของคนดีเท่านั้น แต่ธรรมนั้นย่อมตอบสนองหรืออานวยประโยชน์ต่อบุคคล
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเป้าหมายในชีวิต
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3.3.2 การอธิบายโดยการแสดงทรรศนะของผู้แต่ง การสอนในลักษณะนี้
เป็ น การที่ ผู้ แ ต่ ง เสนอแนะหรื อ สอนโดยใช้ ค วามคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ เรื่ อ งหรื อ สถานการณ์ ต่ า ง ๆ อั น
เนื่องมาจากประสบการณ์ของผู้สอนมาถ่ายทอดแก่ผู้อ่านเพื่อชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่ควรกระทาหรือไม่ควร
กระทา เพราะผู้แต่งอาจเคยได้รับหรือผลผลของการกระทานั้น ๆ มาแล้ว ดังตัวอย่าง
...เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ พระเจ้าลูก
ยาเธอ หลายพระองค์ ไ ด้ เ สด็ จ ออกมาทรงเล่ า เรี ย น ณ ประเทศนี้ ต่อ มาโดยล าดั บ สมั ย นี้
ความเห็นที่จะจัดการทรงศึกษาจึงรื้อขึ้นเป็นการทหารเกือบจะหมด โดยมูลเหตุที่ได้รับความเจ็บ
แสบมาสด ๆ ประกอบกับทางประพฤติของฝรั่งซึ่งหยิบเอามาใช้เป็นถ้อยคาว่า “ขัตติยต้องเป็น
ทหารหมด” จนจะทาให้พระอารมณ์และความนิยมเลื่อมใสของพระราชกุมารทั้งหลาย ซึ่งยัง
ทรงพระเยาว์อยู่ในเวลาเล่าเรียนและกาลังอ่อนโอนได้ง่ายนั้น ฟั่นเฟือนซู่ซ่าไปแต่ทางทหารฝ่าย
เดียว ความเห็นซึ่งเห็นเช่นนี้เป็นความเห็นอันไม่รอบคอบ และไม่ใช่เป็นความเห็นของพ่อบ้าน
หรือเป็นความเห็นของผู้ที่จะเป็นพ่อบ้านไม่ได้ จึงมุ่งมองไปแต่ทางเดียวไม่ทั่วถึง และยิงจะเอา
มาใช้เป็นวิธีทางแนะนาพระราชกุมาร ผู้ซึ่งจะทรงเรียนวิธีการดารงพระองค์อยู่ในที่เป็นพ่อบ้า น
จัดการทะนุบารุงบ้านเมืองนั้นก็หาสมควรไม่...
(หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 215)

ในบางโอกาสที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีกราบบังคมทูลรายงานถึง
ความเป็นไปของท่านที่ได้จัดการการศึกษาและดูแลอภิบาลสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอและพระเจ้าลูกยา
เธอ ขณะไปปฏิบั ติราชการที่ประเทศอัง กฤษนั้นท่านก็ได้แสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ต่าง ๆ
ในขณะนั้น ซึ่งทรรศนะที่ท่านแสดงออกมาทาให้ผู้อ่านได้รับแง่คิดตามไปด้วย ดังเช่นที่ท่านแสดงความ
คิดเห็นว่าการเป็นทหารเพียงอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องที่ดีที่ชนชั้นปกครองจะพึงมุ่งศึกษา หากแต่ควรให้
ความสาคัญต่อวิชาการทางด้านพลเรือนบ้าง เพราะกิจการพลเรือนก็เป็นส่วนสาคัญในการทะนุบารุง
หรือปกป้องบ้านเมืองเช่นเดียวกันกับทหาร แต่ละกิจการทั้งทหารและพลเรือนจาเป็นต้องอาศัยผู้ที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญมาดาเนินการทั้งสิ้น ฉะนั้นจึงต้องให้ความสาคัญกับกิจการทั้งสองฝ่าย
3.3.3 การอธิบายโดยการชี้ใ ห้เห็นผลดีและผลเสีย เป็นกลวิธีการสอนที่
แสดงให้เห็นผลของการปฏิบัติ และไม่ปฏิบัติตามเนื้อหาคาสอนที่ผู้แต่ง ได้นาเสนอมา ซึ่งเจ้าพระยา
พระเสด็จสุเรนทราธิบดีนากลวิธีนี้มาสอนเรื่องสัทธา ซึ่งเป็นหนึ่งในสัตตสัทธรรม 7 ประการ อันได้แก่
สัทธา (ความเชื่อ) หิริ (ความละอายต่อการทาบาป) โอตัปปะ (ความเกรงกลัวต่อการทาบาป) พาหุ
สัจจะ (มีความรู้มาก) วิริยะ (ความพากเพียรพยายาม) สติ (ความรู้สึกตัว) และปัญญา (ความรู้แจ้ง )
ดังตัวอย่าง
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ถ้าไม่ปฏิบัติตาม
ถ้าใจไม่ได้เห็นดีเห็นชอบแท้จริงในวิชาชีพแพทย์ สักแต่ว่าผู้ปกครองบังคับให้มาเรียน
หรือเพื่อนฝูงชักจูงมา ก็มาลองดูดังนั้น การที่จะตั้งใจเล่าเรียนก็จะหาเป็นไปได้ไม่ เวลาครูสอนก็
นั่งฟัง ๆ ไป ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจ หรือเข้าใจก็ลืมทิ้งเสียไม่ได้จด ไม่ได้จา และสงสัยสิ่งใดก็ไม่ไต่ถาม
ให้เข้าใจแจ่มแจ้ง ใจก็ไม่ได้คิดใฝ่ฝันตริตรองในข้อในเรื่องที่เขาสอน ก็เมื่อการเล่าเรียนของตน
เรียนด้วยวิธีอย่างนี้จะเรียนดีได้ที่ไหน นี่ก็เพราะไม่ได้เป็นไปด้วยอานาจความศรัทธา
(จรรยาแพทย์ หน้า 9)

ถ้าปฏิบัติตาม
ถ้าหากเข้ามาเล่าเรียนด้วยความศรัทธา หรือมาเรียนอยู่แล้วเกิดศรัทธาขึ้น คือมีใจรัก
ใคร่ในวิชาที่เล่าเรียนเชื่อถือว่าเป็นคุณประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้ได้จริง ความตั้งใจใฝ่ฝันที่จะเล่า
เรียนจริง ๆ ก็จะเกิดขึ้น เมื่อมีความตั้งใจใฝ่ฝันเช่นนั้นแล้ว ก็เรียนด้วยความสนุก ความร่าเริง ไม่
จาใจเรียน ผลของการเล่าเรียนก็ย่อมจะสาเร็จได้ดีเป็นธรรมดา
(จรรยาแพทย์ หน้า 9)

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าหากแพทย์ไม่ประพฤติตนตามหลักสัทธา หรือ
ความเชื่อถือยึดมั่นในวิชาชีพของตน อาจเป็นเพราะถูกบังคับให้เรียน หรือเพื่อนชักชวนให้มาเรียน ก็
ทาให้ไม่เกิดพลังที่จะขวนขวายศึกษาหาความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้เป็นแพทย์สมควรรู้ อีกทั้งไม่ใส่ใจที่
จะพัฒนาตนเอง ย่อมส่งผลให้ไม่ประสบความสาเร็จในวิชาชีพแพทย์ ตรงกันข้ามกับผู้ที่ มีสัทธา หรือมี
ความเชื่อถือยึดมั่นในวิชาชีพของตน ก็จะมีพลังขับเน้นให้ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ อีก
ทั้ ง ยั ง มี ค วามสุ ข ในการศึ ก ษาเล่ า เรี ย น ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ ผู้ นั้ น ประสบความส าเร็ จ ในวิ ช าชี พ แพทย์
นอกจากนี้เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดียัง ได้แสดงผลของการทางาน โดยมีปั จจัยด้านเวลาและ
แรงงานเป็นตัวกาหนด เพื่อแสดงให้เห็นถึงวิธีการในการทางานให้ได้ผลที่คุ้มค่าที่สุด ดังตัวอย่าง
การหนัก จะได้แก้อย่างเดียวที่สมควรแต่กาลังคนขึ้นให้พอแก่การ...ถ้าการฝีมือ ก็ต้อง
หาผู้มีศิลปะและความชานาญเพิ่มเติม แต่การทาด้วยแรงนั้นเป็นต้องหาคนเพิ่มง่ายกว่าอย่างอื่น
ดังนี้ การก็จะสาเร็จได้ คนก็จะไม่ชอกช้าอิดโรย ตัวอย่างเปรียบเทียบคุณและโทษในการเพิ่ม
เวลากับเพิ่มกาลังคนผิดกันดังนี้
เพิ่มเวลา
ผู้ทาการ
เวลาที่กาหนดให้
การสาเร็จ
ผลที่ได้
คนคนเดียว
3 ชั่วโมง
เขียนได้ 4 หน้ากระดาษ เขียนได้ดี
คนคนเดียว
6 ชั่วโมง
เขียนได้ 6 หน้ากระดาษ เขียนได้เลวลง มือล้า
น้อยลงไป 2 หน้า
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คนคนเดียว

12 ชั่วโมง

คนคนเดียว
คน 2 คน
คน 4 คน

3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง

เขียนได้ 10 หน้ากระดาษ เขียนยิ่งเลวลง น้อยลงไป
4 หน้า มือล้าเหน็ด
เหนื่อย เมื่อยแขน
เพิ่มคน
เขียนได้ 4 หน้า
หนังสือที่เขียนก็ดีและได้
เขียนได้ 8 หน้า
มากน้อยเท่ากันตามส่วน
เขียนได้ 16 หน้า เต็มที่ ผู้คนไม่อิดโรยชอกช้า
(หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 89-90)

จากตัวอย่างข้างต้น เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้ เปรียบเทียบคุณ
และโทษของการเพิ่มเวลาและเพิ่มจานวนคนในงาน โดยใช้สถานการณ์การเขียนเป็นตัวอย่าง การ
อธิบายของท่านนาเสนอในรูปแบบข้อมูลเป็นส่วน ๆ แสดงปัจจัยที่มีผลต่อการทางานทั้งจานวนคน
เวลาที่ใช้ ความสาเร็จของงานที่ได้รับ และการประเมินผลของงานที่ได้รับ ซึ่งการนาเสนอรูปแบบนี้
ช่วยให้ผู้อ่านเห็นถึงผลของการทางานภายใต้เงื่อนไขตัวแปรต่าง ๆ และตัดสินใจว่าจะประพฤติตนเช่น
ไรให้เหมาะสม
คาสอนหรือข้อแนะนาบางเรื่อง ผู้อ่านอาจไม่เห็นความสาคัญ ไม่จาเป็นต้อง
ใส่ใจนามาปฏิบัติ เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีจึงได้เลือกใช้กลวิธีการสอนโดยการชี้แจงให้เห็น
ผลของการปฏิบัติและไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมหรือข้อควรปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้ผู้อ่านได้เกิดตระหนัก
ถึงความสาคัญ เป็นการโน้มน้าวให้ผู้อ่านปฏิบัติตามคาสอนนั้น ๆ
การที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเลือกใช้ก ลวิธีการสอนโดยการอธิบายซึ่ง
ประกอบด้วย 3 วิธีการย่อยดังที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้นมีจุดประสงค์เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเนื้อหาคา
สอนให้ผู้อ่านเข้าใจได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เรื่องที่ท่านต้องการอธิบายนั้นมักเป็นเรื่องที่ไม่ไ ด้เข้าใจยาก
มากนัก เพียงให้รายละเอียด ขยายความ เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างก็ช่วยให้ผู้อ่านเกิดความ
เข้าใจที่กระจ่างและชัดเจนขึ้นได้
3.4 กลวิธีการสอนโดยการตั้งคาถาม
การสอนโดยการตั้งคาถามเป็นกลวิธีการสอนที่มีการตั้งคาถามเพื่อให้ผู้อ่านได้ฉุกคิด
หรือไตร่ตรองในประเด็นที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีต้องการสอน รวมทั้งเป็นการกระตุ้น
ความสนใจของผู้อ่านทาให้อยากที่จะค้นหาคาตอบจากคาถามที่ท่านได้ตั้ง เอาไว้ กลวิธีการสอนนี้
ปรากฏในเรื่องจรรยาแพทย์อันมีเนื้อหาคาสอนที่เกี่ยวข้องกับหลักการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อการเป็น
แพทย์ที่ดี โดยสิ่งที่ควรรู้ขั้นต้นก็คือ ธรรม ดังตัวอย่าง
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ธรรม คืออะไร ทาไมจึงต้องมี
นักเรียนทั้งหลาย ตัวท่านซึ่งมาเป็นนักเรียนแพทย์อยู่ในที่นี้ โดยมากย่อมเป็นนักเรียน
ซึ่งได้เรียนวิชาชั้นต้นมาแล้วจากโรงเรียนสามัญศึกษาชั้นประถมและมัธยมโดยลาดับ ในโรงเรียน
ประถมครูก็สอนวิชาชั้นต้นเริ่มแต่หนังสือและเลขเป็นต้น และมีการสอนจรรยาด้วย เป็นต้นว่า
สอนไม่ให้นักเรียนพูดปด สอนไม่ให้นักเรียนข่มเหงกันและกัน ครั้นมาถึ งโรงเรียนมัธยมเขาก็
สอนวิชาเพิ่มเติมขึ้น เช่น กับสอนหนังสือและเลขสูงขึ้นไป และเพิ่มเติมความรู้อื่น ๆ เช่น กับ
ภูมิศาสตร์ หัดวาดเขียน เป็นต้น ทั้งจรรยาก็สอนด้วยอีก เป็นต้นว่าห้ามไม่ให้นักเรียนหยิบฉวย
สิ่งของของคนอื่นที่เจ้าของเขาไม่ให้ ชี้แจงว่ าการกินเหล้ามันเป็นการไม่ดี การคบเพื่อนที่ชั่วที่
เป็นพาล ย่อมพาให้ผู้ค บเสียไปได้ต่าง ๆ ครั้นพ้นจากโรงเรียนมัธยมแล้ว มาเรียนวิชาสามัญ
ศึกษาในโรงเรียนแพทยาลัยนี้ ก็ได้มาเห็นหลักสูตรว่ามีการวิชาแพทย์ และนักเรียนต้องเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ต่าง ๆ อันเกี่ยวด้วยวิชาแพทย์ ซ้ายังมีการสอนจรรยาอยู่ในหลักสูตรของโรงเรียน
แพทย์นี้ด้วยอีก บางทีอาจทาให้นักเรียนประหลาดใจ ว่าทาไมการสอนจรรยาจึงแทรกอยู่ทุกหน
ทุกแห่ง...ถ้านักเรียนนึกประหลาดเช่นนั้นก็เป็นการควรอยู่ และจะเป็นโอกาสให้ข้าพเจ้าชี้แจงให้
นักเรียนทั้งหลายเข้าใจแจ่มแจ้งว่าเพราะเหตุใดจึงต้องเป็นเช่นนั้น
(จรรยาแพทย์ หน้า 1-2)

จากตัวอย่างข้างต้น เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีการตั้งคาถามนาเป็นการช่วย
ให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกสนใจใคร่รู้ที่จะหาคาตอบในเรื่องธรรม ซึ่งเป็นเรื่องที่พุทธศาสนิกชนรู้จักจนอาจ
ละเลยไม่ใส่ใจ โดยท่านตั้งคาถามว่า “ธรรม คืออะไร และทาไมจึงต้องมี” ซึ่งเมื่อท่านตั้งคาถามแล้วก็
จะไม่ตอบคาถามนั้นในทันทีทันใด หากแต่จะกล่าวอารัมภบท ยกเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้อ่านได้คิด
ตามและก็จะได้รับคาตอบ ทั้งนี้ท่านก็จะอธิบายความเพื่อให้คาตอบแก่ผู้อ่านด้วย การที่เจ้าพระยา
พระเสด็ จ สุ เ รนทราธิ บ ดี น ากลวิ ธี ก ารสอนนี้ ม าใช้ ถื อ เป็ น กลวิ ธี ที่ ทั น สมั ย และช่ ว ยให้ ผู้ อ่ า นเกิ ด
กระบวนการเรียนรู้ด้วย
3.5 กลวิธีการสอนผ่านพฤติกรรมของตัวละครสาคัญ
กลวิ ธี ก ารสอนโดยการใช้ ตั ว ละครนี้ เ ป็ น ผู้ แ ต่ ง จะน าเสนอเนื้ อ หาค าสอนผ่ า น
พฤติกรรมต่าง ๆ ของตัวละครสาคัญของเรื่อง โดยจะปรากฏในงานเขียนรูปแบบอย่างบันเทิงคดี คือ
การผูกเรื่องราวนั่นเอง ทั้งนี้ วินิตา ดิถียนต์ได้ให้ความหมายของตัวละครไว้ว่า “เป็นผู้ที่มีบทบาทใน
เนื้อเรื่อง จะเป็นคน สัตว์ พืช สิ่งของก็ได้แต่มีความรู้สึกนึกคิดอย่างคน”70 โดยงานเขียนร้อยแก้วของ
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีที่มีรูปแบบการนาเสนออย่างบันเทิงคดีคือเรื่องพลเมืองดี
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สาหรับตัวละครที่ปรากฏในเรื่องพลเมืองดีนั้นมีอยู่ 5 ตัว ได้แก่ นายเถื่อนหรือนาย
เมือง นายมั่น นางคง ตาอิ่ม และพี่แจ้ง ซึ่งนายเมือง และนายมั่นถือว่ าเป็นตัวละครหลักของเรื่อง
เพราะมี บทบาทในการดาเนิน เรื่องราวเป็นอย่างมาก โดยตัวละครที่ปรากฏในเรื่ อง พลเมืองดี นี้ มี
ลักษณะเป็นตัวละครน้อยลักษณะหรือตัวละครด้านเดียว กล่าวคือ เป็นตัวละครที่มีลักษณะนิสัยเด่น
เพียงด้านเดียว ไม่เน้นความเป็นปุถุชนซึ่งย่อมมีความดีและความชั่วปะปนกันไป71 ซึ่งตัวละครนายมั่น
และนายเมืองต่างก็มีนิสัยที่ดี มีคุณธรรม โดยแต่ละตัวมีลักษณะนิสัยดังต่อไปนี้
3.5.1 นายมั่น อดีตข้าราชการ มีฐานะร่ารวย มีศักดิ์เป็นลุงของนายเมือง มี
ลักษณะนิสัยดังนี้
3.5.1.1 มีจิตใจดี ชอบทาบุญ ดังปรากฏในตอนเปิดเรื่องที่นาย
มั่นมาตักบาตรที่หน้าบ้านซึ่งเป็นกิจกรรมประจาวัน ดังตัวอย่าง
...นายมั่นไปตักบาตรอยู่ที่หน้าบ้านด้านข้างถนนใหญ่ ครั้นเสร็จแล้วก็เดินเที่ยวดูบ่าวของแกรด
น้าพรวนดินต้นไม้ และเอาเข้าที่เหลือตักบาตรไปโปรยให้ไก่ให้นกและปลาต่าง ๆ ตามสระและ
ร่องคูในบ้านของแกกิน
(พลเมืองดี หน้า 3)

3.5.1.2 มีความเมตตา เมื่อนายมั่นทราบว่านายเถื่อนต้องเป็นเด็ก
กาพร้า ขาดญาติมิตรที่คอยพึ่งพา นายมั่นก็รีบรับนายเถื่อนมาอยู่ด้วย พร้อมทั้งดูแลให้ความรักความ
เอาใจใส่เป็นอย่างดี ดังตัวอย่าง
...เอาเถอะ ดีล่ะเจ้าก็เป็นกาพร้า พ่อแม่ก็ไม่มีแล้ว ญาติพี่น้องอื่น ๆ ก็ไม่มี จะไปอยู่ที่ไหน ต้อง
อยู่เสียกับลุงที่นี่ อนึ่งเจ้าก็เคยไปอยู่ป่าอยู่ดงตั้งแต่เล็ก ไม่รู้จักการงานอะไรในบ้านเมืองเลย ลุง
จะได้แนะนาสั่งสอนให้เข้าใจ ถ้าเจ้าอุส่าห์จาก็จะได้ฉลาดขึ้น เจ้าได้เคยลาบากยากเย็นมามาก
บางทีวาศนาของเจ้าดีเจ้าจะได้สืบตระกูลต่อไป
(พลเมืองดี หน้า 5)

3.5.1.3 ชอบให้ความรู้ ดังปรากฏในตอนต่าง ๆ ในเรื่อง เมื่อนาย
เมืองมีข้อสงสัยมาถามนายมั่น นายมั่นก็จะตอบหรือให้ความรู้ด้วยความเต็มใจ หรือตอนที่นายเมือง
เพิ่งมาอาศัยอยู่ด้วย นายมั่นก็สรรหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้นายเมืองมีความรู้ ดังตัวอย่าง
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...นายมั่นเอาใจใส่นึกถึงหลานชายคนนี้อยู่เสมอ ว่าอายุมากแล้ว จะคิดอ่านให้เล่าเรียนอย่างไรจึง
จะได้เร็วถ้าช้าไปก็จะเสียเวลามากเข้าทุกที จะเอาไปส่ง โรงเรียนตามธรรมดาหรืออายุถึง 15
แล้ว หนังสือก็ไม่รู้สักตัวหนึ่ง จาเป็นจะต้องไปเข้าเรียนชั้นมูล ก็เมื่อไรจะไปถึงไหน อย่าเลยเห็น
จะต้อ งคิ ดหาทางลัด สอนเอาเองที่ บ้า นเร่ง ให้ไ ด้ไ ปสมัค ไล่ ประถมเอาที เดี ยว...แกชอบพา
หลานชายแกไปเที่ยวให้ได้พบเห็นรู้จักโน่นนี่ต่าง ๆ เนือง ๆ เวลาท่านลุงจะเข้ารั้วเข้าวังหรือไป
การงานอะไรตามวังเจ้าบ้านขุนนางที่ไหนก็เอานายเมืองไปด้วยมิใคร่ขาด นายเมืองก็มีโอกาศได้รู้
เห็นขนบธรรมเนียม และการงานในที่ประชุมชนต่าง ๆ เป็นอันมาก
(พลเมืองดี หน้า 6-7)

3.5.2 นายเมือง บิดาชื่อนายถึก ย้ายจากกรุงเทพฯ เพื่อไปค้าขายตามบิดา
ที่เมืองสวรรคโลก เมื่อบิดาเสียชีวิตลงก็เดินทางมาขอความช่วยเหลือจากนายมั่นผู้เป็นลุง โดยนาย
เมืองมีลักษณะนิสัยดังนี้
3.5.2.1 มีความใฝ่รู้ใ ฝ่เรียน ในเรื่องพลเมืองดี เจ้าพระยาพระ
เสด็จสุเรนทราธิบดีได้บรรยายไว้ว่า นายเมืองเป็นคนเฉลียวฉลาด ชอบซักถามเมื่อเกิดความสงสัยอยู่
เสมอ ทาให้เป็นผู้ที่มีความรู้มาก ดังตัวอย่าง
...นายเถื่อนเป็นคนฉลาด มีนิสัยช่างจา...เห็นอะไรรู้อะไรแล้วก็เอาไปคิดไตร่ตรองเมื่อไม่เข้าใจก็
ไต่ถามเสมอ ครั้นเข้าใจแล้วก็ใส่ใจจาได้โดยแม่นยา
(พลเมืองดี หน้า 6)
นายเมืองก็พอใจถามไถ่อะไรต่าง ๆ นายมั่นก็ชี้แจงแนะนากิจการเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ อยู่
เสมอ
(พลเมืองดี หน้า 7)

3.5.2.2 มีสัมมาคาระ นายเมืองเป็นผู้ที่มีสัมมาคารวะ เห็นได้จาก
บทบรรยายลักษณะนิสัยของนายเมืองไว้ ดังตัวอย่าง
(นายเมือง)มีนิสัยเป็นคนอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ไม่ดื้อกระด้าง ไม่ฟุ้งซ่านอวดดี
(พลเมืองดี หน้า 6)

3.5.2.3 มีความขยั นหมั่นเพียร นายเมื องนั้นมีความขยันหมั่ น
เพียรในการศึกษาเล่าเรียน จนสามารถเข้าสอบไล่วิชาชั้นประถม และมัธยมได้สาเร็จทั้งที่ไม่ได้เรียนใน
โรงเรียน ต่อมาก็อาสาเป็นพลทหารตระเวน และเข้าฝึกหัดที่โรงเรียนนายหมวดจนได้เป็นนายยาม
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นายหมวด และสารวัตรตามลาดับ นอกจากนี้นายเมืองยังเข้าเป็นนักเรียนศึกษาวิชาแพทย์ในวิทยาลัย
หลวงชั้นอุดมศึกษาแพนกนักเรียนเชลยศักดิ์ จนได้รับประกาศนียบัตรแพทย์ และได้เป็นแพทย์ที่เป็นที่
รักของผู้คน ทั้งนี้ในตอนท้ายเรื่อง เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้สรุปปัจจัยที่ทาให้นายเมือง
ประสบความสาเร็จ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากความขยันหมั่นเพียรของนายเมืองนั่นเอง ดังตัวอย่าง
นายเมืองเป็นคนมีความเพียรพยายาม ไม่เกียจคร้านท้อถอย มีใจอันกล้าหาญบากบั่น
ฟันฝ่าความบากยากเหนื่อยไม่ล่าหนี และมีความคิดอันละเอียดสุขุม รู้ผ่อนผันใช้เวลาของตน
ให้เต็มไปด้วยคุณประโยชน์ ไม่ให้เปลืองอายุเปลืองเวลาไปเปล่า ๆ
(พลเมืองดี หน้า 156)

จากพฤติกรรมดังกล่าวของตัวละครสาคัญของเรื่องคือนายเมือง ซึ่งเริ่มต้น
จากการเป็ น เพี ย งชาวบ้ า นในชนบท ไม่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ แต่ ด้ ว ยเป็ น คนจิ ต ใจดี รั ก ดี จึ ง
ขวนขวายศึกษาเล่าเรียน ประกอบอาชีพที่สุจริต พร้อมทั้งยึดถือหลักปฏิบัติตนที่มีความรักชาติ และ
จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้นายเมืองประสบความสาเร็จในชีวิต เมื่อผู้อ่านที่
เป็นเยาวชนได้อ่านและเอานายเมืองเป็นแบบอย่างในการดาเนินชีวิตก็ย่อมประสบความสาเร็จเฉก
เช่นเดียวกับนายเมือง นอกจากการเอาแบบอย่างนายเมืองจะให้ผู้ปฏิบัติเองกลายเป็นคนที่ดีมีคุณภาพ
แล้ว สิ่งนี้ย่อมส่งผลดีต่อสังคม และประเทศชาติด้วย
3.6 กลวิธีการสอนด้วยการกล่าวอ้างถึง
การสอนด้ว ยกลวิธี นี้ เป็ นกลวิธี การสอนที่ เ ป็น การกล่ าวอ้ างอิ ง ถึ ง บุค คล สถานที่
เหตุการณ์ในวรรณคดีเรื่องอื่น ๆ หรือการกล่าวอ้างข้อความตอนใดตอนหนึ่งจากวรรณคดีเรื่องนั้น ๆ
ทั้งโดยตรงและดัดแปลงมา72 ทั้งนี้ในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีใช้นา
กลวิธีมาปรับใช้โดยการนาเอาสุภาษิต จากวรรณคดีโบราณ รวมทั้ง การอ้างถึง บทพระราชนิพนธ์ที่
สอดคล้องกับเนื้อหาคาสอนของท่าน เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่การสอนมากขึ้น ดังนี้
3.6.1 การกล่าวอ้างถึงบทพระราชนิพนธ์ ทั้ ง นี้ เ จ้ า พ ร ะยาพ ระ เสด็ จ
สุเรนทราธิบดีมักนาบทพระราชนิพนธ์มาใช้เพื่อสนับสนุนเนื้อหาคาสอนของท่าน โดยเฉพาะบทพระ
ราชนิพนธ์ที่เป็นกวีนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังตัวอย่าง
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ส่ ว นธุ ร ะหน้ า ที่ ก ารงานของทหารนั้ น ข้ อ ส าคั ญ ก็ คื อ ต้ อ งตระเตรี ย มผู้ ค นไว้ ใ ห้
พรักพร้อม ฝึกหัดการรบให้ชานาญ สะสมอาวุธและเครื่องใช้ในการรบให้บริบูรณ์ดังนี้อยู่เสมอ
เมื่อเวลามีข้าศึกสัตรูมาเมื่อใดก็จะได้สู้รบป้องกันเมืองได้ทันที ถ้าเพิกเฉยละเลยเสียไม่เอาธุระ
ตระเตรียมตัวไว้ให้พรักพร้อม ต่อมีทัพศึกมาจึงจะเอะอะกันขึ้นก็ที่ไหนจะทันท่วงทีได้ เพราะ
ความที่ไม่พร้อมและไม่ชานาญจะต่อสู้เขาก็อาจจะแพ้เขา บ้านเมืองก็จะฉิบหาย ฝ่ายข้าศึกก็จ ะ
เอาเราเป็นขี้ค่า บังคับบัญชากดขี่เอาตามชอบใจ พระเจ้าอยู่หัวของเราได้มีพระราชดารัส ปลุก
ใจเสือป่าไว้ว่า “แม้หวังตั้งสงบ จงเตรียมรบให้ไว้พร้อมสรรพ สัตรูกล้ามาประจัญ จะอาจสู้ริปู
สลาย” ริปูแปลว่าสัตรู สลายแปลว่าพ่ายแพ้ยับเยิน นี่แหละเป็นข้อสาคัญนัก เจ้าจงจาไว้อย่า
ลืมเลย
(พลเมืองดี หน้า 59)

จากตัวอย่างข้างต้น เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีไ ด้ยกเอาบทพระ
ราชนิพนธ์ ที่ว่า “แม้หวังตั้งสงบ จงเตรียมรบให้ไ ว้พร้อมสรรพ ศั ตรูกล้ามาประจัญ จะอาจสู้ริปู
สลาย” ซึ่งเป็นคาขวัญที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานเนื่องในโอกาสการ
จัดตั้งกองเสือป่าเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2454 คาขวัญนี้สะท้อนถึงแนวพระราชดาริของพระองค์
ในการตั้งกองเสือป่าเพื่อฝึกหัดราษฎรให้มีความรู้ความสามารถอย่างทหาร มีพละกาลังที่แข็งแรง และ
มีจิตใจที่กล้าหาญพร้อมสละชีพเพื่อชาติ ซึ่งเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ
การโน้มน้าวจิตใจให้ราษฎรเห็นความสาคัญของทหาร และการเตรียมกาลังพลให้พร้อมอยู่เสมอ
3.6.2 การกล่าวอ้างถึงสุภาษิตจากวรรณคดีโบราณ คนไทยใช้ วรรณคดี
วรรณกรรมเป็นสื่อในการอบรมสั่งสอนมาช้านาน เห็นได้จากงานวรรณคดีประเภทสุภาษิตคาสอนที่ถูก
ประพันธ์ ขึ้นมาเป็นจานวนมาก ทั้ง สุภ าษิตพระร่วง โคลงโลกนิติ กฤษณาสอนน้อ งคาฉัน ท์ โคลง
สุภาษิตต่าง ๆ เป็นต้น ฉะนั้นเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีจึงสามารถเลือกนาสุภาษิตโบราณที่
คุ้นหูคนไทยมาใช้อ้างอิงในเนื้อหาคาสอนของท่าน ดังตัวอย่าง
...ในที่สุดของตอนนี้จะขอยกเอาโคลงสุภาษิตของท่านจินตกวีแต่ก่อนมากล่าวให้ฟังสัก
บทหนึ่ง เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้เห็นราคาคุณของวิชาแพทย์ว่ามีเพียงใด คือท่านกล่าวว่า
“เมืองใดไร้ราชทั้ง
ปราชญ์สดับ ก็ดี
อีกตระกูลมีทรัพย์
สิ่งให้
หนึ่งไร้นทีกับ
ขุนแพทย์
ภัยมากเมืองนั้นไซร้
ท่านห้ามอย่าเนา”
สุภาษิตบทนี้ท่านยกเอาสิ่งสาคัญของประเทศบ้านเมืองมากล่าวไว้เพื่อให้เห็นว่าสิ่ง
เหล่านี้เป็นสิ่งสาคัญ และเป็นสิ่งจาเป็นของบ้านเมืองที่จะเว้นเสียไม่มีไม่ได้...
(จรรยาแพทย์ หน้า 44)
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จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการนาสุภาษิตคาสอนจากเรื่องโคลงโลกนิติ พระ
นิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระยาเดชาดิศรที่ได้ทรงรวบรวมชาระจากโคลงโลกนิติใน
สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยโคลงบทนี้กล่าวว่าหากเมืองใดไม่มีพระราชา นักปราชญ์ราชบัณฑิต ตระกูล
เศรษฐี แม่น้ า และแพทย์ เมือ งนั้ น ย่อ มมี ภั ยมากไม่ ค วรไปอยู่อ าศั ย เหตุ ที่เ จ้ าพระยาพระเสด็ จ
สุเรนทราธิบดีกล่าวอ้างถึงโคลงบทนี้เพราะต้องการแสดงให้เห็นความสาคัญของแพทย์ต่อสังคมไม่ว่า
จะสมัยใดก็ตาม เพื่อสร้างความภูมิใจในวิชาชีพให้แ ก่นักเรียนแพทย์ทั้ง หลายและส่งเสริมในแพทย์
พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความชานาญ และเป็นแพทย์ที่ดีของประเทศชาติ นอกจากนี้ท่านยังได้กล่าว
อ้างถึงสุภาษิตโบราณจากเรื่องสุภาษิตพระร่วงอีกด้วย ดังตัวอย่าง
เพราะฉะนั้นคนทุกคนเกิดมาจึงควรต้องลงทุนใช้แรงใช้เวลาเล่าเรียนศิ ล ปวิทยาใน
เวลาที่ยังมีอายุน้อย เพื่อให้ได้ความรู้วิชาไว้เป็นทุนสาหรับทามาหากินเมื่อมีอายุสมควรที่จะทา
จึงมีคาตักเตือนแต่โบราณว่า “เมื่อน้อยให้เรียนวิชา ให้หาสินเมื่อใหญ่” สิน แปลว่าทรัพย์สมบัติ
เงินทอง คนทั้งหลายจึงควรที่จะมีความเพียรพยายามฝึกหัดเล่าเรียนวิชา ให้มีความสามารถที่จะ
ทามาหากินให้ดีในภายหน้าและการทามาหากินที่จะทาได้ดีนั้น ไม่ว่าประเภทใดแพนกใด ย่อม
ต้องอาศรัยความรู้วิชาทั้งสิ้น
(พลเมืองดี หน้า 116)

จากตัวอย่างข้างต้น เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีกล่าวอ้างถึงสุภาษิต
จากเรื่องสุภาษิตพระร่วง โดยสุภาษิตที่ว่า “เมื่อน้อยให้เรียนวิชา ให้หาสินเมื่อใหญ่ ” ชี้ให้เห็นถึง
ความสาคัญของการศึกษาที่ต้องเริ่มอบรมบ่มเพาะตั้งแต่ในวัยเด็ก ซึ่ง สอดคล้องกับแนวคิดทางการ
ศึกษาของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี การที่ท่านกล่าวอ้างถึงสุภาษิตดังกล่าวซึ่งเป็นสุภาษิตที่
คุ้นเคยกันดีในสังคมไว้ในเรื่องพลเมืองดีนั้นเป็นการช่วยเพิ่มความหนักแน่นให้กับเนื้อหาคาสอนของ
ท่านเป็นอย่างมาก เพราะแสดงให้เห็นว่าแนวคิดเรื่องการศึกษาตั้ง แต่วัยเด็ก และให้นาความรู้ไ ป
ประกอบอาชีพในอนาคตเป็นสิ่งที่สัง คมสยามตระหนักและให้ความสาคัญมาช้านาน ซึ่ง ผู้ประพฤติ
ปฏิบัติตามย่อมเป็นที่ชื่นชมของคนในสังคม
การสอนโดยการกล่าวอ้างถึงบทพระราชนิพนธ์ และสุภาษิตจากวรรณคดีโบราณ
อย่างโคลงโลกนิติ และสุภาษิตพระร่วงนั้น แสดงให้เห็นว่าเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเป็นผู้มี
ความรอบรู้ ทางวรรณคดี และเหตุ การณ์ต่ าง ๆ รอบตั ว จนสามารถประมวลข้อ มูล และเลื อกสรร
วรรณกรรมต่าง ๆ มาปรับใช้กับเนื้อหาคาสอนของท่านได้อย่างเหมาะสม
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3.7 กลวิธีการสอนโดยยกนิทานหรืออุทาหรณ์ประกอบ
การสอนโดยการยกนิทานหรืออุทาหรณ์ประกอบนี้เป็น การนาเอาเหตุการณ์ เรื่อง
เล่ามาใช้ประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนในเนื้อหาคาสอนต่าง ๆ อีกทั้งยังก่อให้เกิดความ
สนุกเพลิดเพลิน จดจาได้ง่าย และช่วยสนับสนุนเนื้อหาคาสอนให้น่าเชื่อถือและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
โดยเหตุการณ์ที่ยกมาสามารถยกมาทั้งเรื่องหรือยกมาเพียงบางส่วนก็ได้ ดังตัวอย่าง
การสอนทั้งหลายจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนก็เพราะเหตุที่ผู้เรียนรับคาสอน ถ้าผู้เรียน
ไม่รับคาสอน การสอนนั้น ๆ ก็จะหาประโยชน์แก่ผู้เรียนไม่...
ว่าถึงเรื่องเรียนเรื่องสอน ยังมีนิทานเรื่องหนึ่งน่าฟังจะเล่าให้ฟังคือ เมื่อครั้งพุทธกาล
มีนายสารถีซึ่งเป็นผู้ชานาญในการฝึกหัดม้าผู้หนึ่งชื่อเกสี ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ เชตวนารามซึ่ง
เป็นที่ประทับใกล้กรุง สาวัตถี พระองค์ตรัสปราศรัยแล้วถามนายเกสีว่า เออ เขาว่าเจ้าเป็นผู้
ชานาญในการฝึกม้าไม่มีผู้ฝึกหัดคนใดจะยิ่งกว่า จริงหรือ และเจ้ามีวิธีฝึกหัดอย่างไร นายเกสี
จึงกราบทูลว่า วิธีที่เขาฝึกหัดนั้นเขาฝึกหัดด้วยอุบายอันละเอียดบ้าง ด้วยอุบายอันหยาบบ้าง ทั้ง
ละเอียดและหยาบบ้าง พระพุทธเจ้าจึงตรัสถามว่า ก็ถ้าม้าตัวใดไม่รับความฝึกหัดตลอดทั้ง 3 วิธี
นั้นแล้วเจ้าทาอย่างไรต่อไป นายเกสีจึงกราบทูลว่า เมื่อเขาได้ใช้อุบายทั้ง 3 ประการฝึกหัดแก่ม้า
ตัวใด ม้าตัวนั้นก็ไม่รับการฝึกหัดแล้ว เขาก็ฆ่าม้าตัวนั้นเสีย เพราะเหตุที่จะป้องกันความครหาติ
เตียนถึงตระกูลแห่งอาจารย์ของเขา
เมื่อกราบทูลเช่นนั้นแล้ว นายเกสีจึง ทูลถามพระพุทธเจ้าบ้างว่า ฝ่ายพระองค์เล่า ข้า
พระองค์ก็ได้ยินว่าพระองค์เป็นสารถีผู้ฝึกหัดบุรุษที่ควรจะทรมาน ไม่มีผู้ฝึกหัดใดจะยิ่งกว่า ข้า
พระองค์จึงอยากจะทราบว่า พระองค์มีวิธีฝึกหัดอย่างไร พระพุทธเจ้าจึงดารัสตอบว่า พระองค์ก็
ฝึกหัดบุรุษด้วยอุบาย 3 อย่างเช่นกัน คือด้ว ยอุบายอันละเอียดบ้าง อันหยาบบ้าง ทั้งละเอียด
และหยาบบ้าง นายเกสีจึง ทูลถามต่อไปว่า ถ้าบุรุษผู้ใดไม่รับการฝึกหัดตลอดวิธีทั้ง 3 นั้นแล้ว
พระองค์ทรงทาประการใด พระพุทธเจ้าจึง ตรัส ตอบว่า เมื่อบุรุษคนใดไม่รับความฝึกหัดด้วย
อุบายทั้ง 3 นั้นแล้ว เราตถาคตย่อมฆ่าบุรุษนั้ นเสีย นายเกสีก็ประหลาดใจจึงกราบทูล ถามว่า
ปาณาติบาต ไม่เป็นการควรแก่พระผู้มีพระภาคไม่ใช่หรือ ก็เหตุไฉนพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า
เราย่อมฆ่าบุรุษนั้นเสียฉะนี้เล่า พระพุทธเจ้าจึงตรัสตอบว่าจริงอยู่ ปาณาติบาต ย่อมไม่ควรแก่
พระตถาคต ก็แต่บุรุษผู้ใดไม่รับการฝึกหัดด้วยอุบายอันละเอียด อันหยาบ และทั้งละเอียดและ
หยาบฉะนี้แล้ว พระองค์ก็ย่อมไม่นับบุรุษผู้นั้นจะเป็นผู้อันพระองค์พึงว่ากล่าว พึงตามสั่งสอน
ต่อไป ดังนี้ชื่อว่าบุรุษผู้นั้นย่อมถูกฆ่าเสียแล้ว คือว่าพระองค์เลิกเสียไม่สอนต่อไป บุรุษผู้นั้นก็เป็น
สิ้นเขตที่จะนับว่าเป็นสาวก ผู้ฟังคาสั่งสอนในวินัยของพระองค์ต่อไป ถึงครูบาอาจารย์อื่น ๆ ก็
ต้องใช้วิธีนี้ทั้งนั้น
นี่ว่าด้วยการฝึกหัดทรมานเฉพาะบุค คล นามากล่าวเป็นเครื่องตักเตือนผู้ศึกษาให้
ทราบว่า การสอนนั้นที่จะให้เป็นประโยชน์ก็เพราะผู้ศึกษาต้องฟังคาสั่งสอนด้วยดี...
(จรรยาแพทย์ หน้า 135-137)
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จากตัว อย่างข้ างต้น เจ้าพระยาพระเสด็จสุเ รนทราธิบดีต้ องการสอนให้
นักเรียนแพทย์ที่เข้าเรียนศีลธรรมจรรยาของแพทย์ให้ตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ เพราะหาก
ผู้สอนถ่ายทอดเนื้อหาคาสอนอย่างเต็มที่ แต่ผู้ฟังหรือนักเรียนไม่ใส่ใจจะเรียนรู้รับฟัง ประโยชน์ที่ควร
จะได้รับก็สูญเปล่า ท่านจึงได้ยกนิทานชาดกเรื่องพระพุทธเจ้ากับนายสารถีที่สนทนากันเรื่องการฝึกม้า
และการฝึกคน โดยนายสารถีชื่อเกสีได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าได้ตรัสถามถึงวิธีการฝึกม้า
นายเกสีเล่าว่าตนมีวิธีฝึกม้า 3 วิธี หากม้าตัวใดได้รับการฝึกทั้ง 3 วิธีแล้วไม่ได้ผลก็จะฆ่าม้าตัวนั้นเสีย
จากนั้นนายเกสีจึงทูลถามพระพุทธเจ้าถึงวิธีการฝึกคนบ้าง พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าใช้วิธีการฝึกคน 3 วิธี
เช่นเดียวกัน ซึ่งหากคนใดได้รับการฝึกทั้ง 3 วิธีแล้วยังไม่เป็นคนดีก็จะฆ่าเสียเช่นกัน แต่ พระองค์ไม่ได้
ฆ่าให้ตาย การฆ่าในความหมายของพระองค์ คือ การตัดออกจากการเป็นสาวกของพระองค์เพราะมิ
อาจจะฝึกได้อีกต่อไปแล้ว การเล่านิทานเรื่องนี้มีความสอดคล้องกับการสอนเนื้อหาของเจ้าพระยา
พระเสด็จสุเรนทราธิบดีเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านผู้ฟัง เข้าใจและเกิดความตระหนักในเรื่องที่ท่าน
ต้องการสอน อีกทั้งยังก่อให้เกิดความสนุกเพลิดเพลินด้วย
กลวิธีการสอนที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเลือกใช้ในงานเขียนร้อยแก้วของ
ท่านเพื่อโน้มน้าวผู้อ่านให้เห็นคุณค่าของเนื้อหาคาสอนและนาไปประพฤติประพฤติตาม โดยกลวิธีการ
สอนที่ท่านใช้มีทั้งสิ้น 7 กลวิธี ได้แก่ กลวิธีการสอนโดยการเปรียบเทียบ กลวิธีการสอนโดยตรง กลวิธี
การสอนโดยการอธิบาย ซึ่งจาแนกได้เป็น 3 กลวิธีย่อย คือการอธิบายโดยการขยายความและให้
รายละเอียด การอธิบายโดยใช้ทรรศนะของตัวท่านที่มีต่อเรื่องต่าง ๆ และการอธิบายโดยการชี้ให้เห็น
ถึงผลดีและผลเสียของประพฤติตามคาสอน นอกจากนี้ยังมีกลวิธี การสอนโดยใช้คาถามนา การสอน
โดยการกล่าวอ้างถึง กลวิธีการสอนโดยผ่านพฤติกรรมของตัวละครสาคัญ และกลวิธีการสอนโดยการ
ยกนิทานและอุทาหรณ์ประกอบ ซึ่งแต่ละกลวิธีที่เลือกใช้นั้นท่านได้พิจารณาให้สัมพันธ์กับเนื้อหาคา
สอน ความยากง่าย รวมทั้งผู้ที่ได้รับคาสอนนั้น ๆ ด้วย ซึ่ง ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีในการถ่ายทอด
เนื้อหาคาสอนของท่าน
กล่าวโดยสรุปแล้ว การที่เนื้อหาคาสอนของเจ้าพระเสด็จสุเรนทราธิบดียังคงทรงคุณค่า
มีป ระโยชน์ ต่อ ผู้ ที่อ่ า นแล้ วน าไปปฏิ บั ตินั้ น เกิ ด จากปัจ จั ย 3 ประการ ได้ แ ก่ กลวิ ธี การแต่ ง เรื่ อ ง
กลวิธีการใช้ภาษา และกลวิธีการสอน ที่ต่างช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้เนื้อหาคาสอนที่ของท่านสามารถ
ถ่ายทอดออกมาได้อย่างตรงจุดประสงค์ และเกิดประโยชน์ต่อผู้อ่าน

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษางานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีในฐานะวรรณคดี
คาสอนนี้ ผู้ วิจั ยศึ กษาจากงานเขีย นร้ อยแก้ วทั้ ง หมด 7 เรื่อ ง ได้ แก่ หนัง สือ กราบบัง คมทูล ของ
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี แต่ยังมีบรรดาศักดิ์เป็นพระมนตรีพจนกิจและพระยาวิสุทธสุริย ศักดิ์ ร.ศ.113-118 สมบัติของผู้ดี พลเมืองดี คาสั่ง สอนของพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ กรรมการกลาง
จัด การลู ก เสื อ ซึ่ ง ได้ ก ล่ า วแก่ ลูก เสื อ กองหนุ น ในการแจกเหรี ยญลู ก เสื อ กองหนุ น จรรยาแพทย์
ช่วยเพื่อน และเตือนเพื่อน
ในการศึกษางานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีมีวัตถุประสงค์ 2
ประการ ประการแรกเพื่อศึกษาเนื้อหาที่เป็นคาสอนในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรน
ทราธิบดี รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหา กับประวัติของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
และบริบททางสังคม และประการที่สองเพื่อศึกษากลวิธีการนาเสนอเนื้อหาคาสอนในงานเขียนร้อย
แก้วของท่าน ซึ่งประกอบด้วยกลวิธีการแต่ง กลวิธีการใช้ภาษา และกลวิธีการสอน ผลการศึกษา
สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
สรุปผลและอภิปรายผล
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถอันเกิดจากอุปนิสัย
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบต่อหน้าที่การงานจนได้รับความไว้วางใจให้ทางานใน
หน้าที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่ที่เกี่ยวกับการศึกษาทั้งการเป็นพระอภิบาลสมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธขณะที่ เสด็จพระราชดาเนิน ไปทรงศึกษาศิลปวิทยาการ ณ ประเทศอัง กฤษ
รวมทั้งการจัดหลักสูตรการศึ กษาตามแบบตะวันตกขึ้นในประเทศสยาม ประกอบกับในช่วงรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็นช่วงที่สยามต้องเผชิญกับปัญหาการคุกคาม
ของลั ท ธิ จั ก รวรรดิ นิ ย มตะวั น ตกยั ง ผลให้ ต้ อ งมี ก ารปฏิ รู ป บ้ า นเมื อ งให้ พั ฒ นาและสอดรั บ กั บ
สถานการณ์ของโลกในขณะนั้น ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนมีผลต่อการสร้างสรรค์งานเขียนของท่าน
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเล็งเห็นว่าการพัฒนาชาติบ้านเมืองต้องเริ่มต้นจากการ
พัฒนาคนให้มีคุณภาพ ซึ่งนอกเหนือจากการวางแผนจัดการศึกษา และจัดตั้งโรงเรียนสาหรับราษฎร
แล้ว งานเขียนยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรม
จริยธรรม มีความประพฤติที่ดีสอดรับการพัฒนาประเทศ เพราะการขยายตัวทางการศึ กษาและ
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ทางด้านการพิมพ์ทาให้งานเขียนต่าง ๆ สามารถเข้าถึงราษฎรได้อย่างทั่ วถึงมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ท่านจึง
ได้สร้างสรรค์งานเขียนที่มุ่งให้ความรู้ และสั่งสอนจริยธรรม รวมทั้งหลักการปฏิบัติตนขึ้นมาหลายเรื่อง
เมื่อพิจารณางานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ผู้วิจัยพบว่ามี
ลักษณะเป็นวรรณคดีคาสอนเนื่องจากงานเขียนของท่านมีวัตถุประสงค์เพื่อสั่งสอน หรือให้ข้อแนะนา
ในการประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามทานองคลองธรรม รวมทั้งยังมีกลวิธีการนาเสนอเรื่องราวที่มี
ลีลาทางวรรณศิลป์อันหลากหลาย ทาให้ง านเขียนของท่านมิไ ด้เป็นเพียงตาราเรียนที่มุ่งเน้นให้แต่
สาระเพียงอย่างเดียว แม้ว่างานเขียนบางเรื่องอย่างเช่น หนังสือกราบบังคมทูลของเจ้าพระยาพระ
เสด็จสุเรนทราธิบดี แต่ยังมีบรรดาศักดิ์เป็นพระมนตรีพจนกิจและพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ ร.ศ.113-118
ซึ่ง มีจุ ดมุ่ง หมายเพื่ อ กราบบังคมทูลรายงานพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้า เจ้า อยู่หัว ถึง การจั ด
การศึกษาให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ รวมทั้งพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์อื่น ๆ ที่
เสด็ จ ไปทรงศึ ก ษาศิ ล ปวิ ท ยาการ ณ ทวี ป ยุ โ รป จะไม่ ไ ด้ มี จุ ด มุ่ ง หมายในการสั่ ง สอนหรื อ ให้
ข้อเสนอแนะโดยตรง หากแต่ในบางส่วนของเรื่องได้มีการสอดแทรกความคิดเห็น ข้อแนะนาต่าง ๆ
อันเป็นการให้กาลังใจและข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสมือนเป็นที่
ปรึกษาให้แก่พระองค์ ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินของนักปกครอง
งานเขียนของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้นส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นงานเขียน
ประเภทร้อยแก้ว ทั้งนี้เป็นเพราะสมัยรัชกาลที่ 5 มีการรับเอาอิทธิพลในการสร้างสรรค์งานเขียนอย่าง
ตะวันตก ส่งผลให้งานเขียนประเภทร้อยแก้วเริ่มเข้ามามีบทบาทในสังคมและได้รับความนิยมมากขึ้น
ประกอบกับการขยายตัวทางการศึกษาสมัยใหม่ของคนไทย ทาให้การใช้ง านเขียนประเภทร้อยแก้ว
ช่วยส่งเสริมการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดหลักคาสอนของท่านไปสู่ผู้อ่านได้อย่างสัมฤทธิผล ซึ่งสะท้อนให้
เห็นว่าเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลมาก
รูปแบบงานเขียนร้อยแก้วของเจ้ าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ผู้วิจัยพบว่ามีอยู่ 3
รูปแบบด้วยกัน ได้แก่ รูปแบบจดหมาย รูปแบบตาราเรียน และรูปแบบบันทึกคาสั่งสอน ซึ่งสะท้อนให้
เห็นถึงความหลากหลายทางการประพันธ์ และบทบาทของงานเขียนของท่านต่อหน่วยต่าง ๆ ในสังคม
งานเขียนร้อยแก้วที่มีรูปแบบเป็นจดหมาย มี 1 เรื่อง คือ หนัง สือกราบบัง คมทูลของ
เจ้าพระยา พระเสด็จสุเรนทราธิบดี แต่ยังมีบรรดาศักดิ์เป็นพระมนตรีพจนกิจและพระยาวิสุทธสุริย ศั ก ดิ์ ร.ศ.113-118 ทั้ ง นี้ ห นั ง สื อ กราบบั ง คมทู ล ดั ง กล่ า วเป็ น การสื่ อ สารระหว่ า งสามั ญ ชน กั บ
พระมหากษัตริย์ ฉะนั้นผู้กราบบังคมทูลจะต้องใช้ให้ถูกหลักแบบแผนของการกราบบังคมทู ล ทั้งนี้ผล
การศึกษาพบว่าเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้นสามารถใช้อย่างถูกต้อง
ส่วนงานเขียนร้อยแก้วที่มีรูปแบบตาราเรียน มี 2 เรื่อง คือ สมบัติของผู้ดี และพลเมืองดี
ซึ่งเป็นงานเขียนที่ใช้เป็นแบบเรียนสาหรับนักเรียนฝึกหัดข้าราชการพลเรือน จุดประสงค์ของตารา
เรียนทั้ง 2 เรื่องก็คือมุ่งเน้นพัฒนาคุณลักษณะและความประพฤติให้เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ
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ของตนเองในอนาคต ทั้งนี้แนวคิดต่าง ๆ ที่ปรากฏนั้นเป็นการผสมผสานกับระหว่างแนวคิดทางพุทธ
ศาสนา กั บ แนวคิ ด แบบตะวั น ตก ได้ แ ก่ แนวคิ ด การด ารงตนแบบผู้ ดี อั ง กฤษ หรื อ English
gentleman ที่ท่านได้รับมาครั้งที่เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่ประเทศอัง กฤษ และประเทศอื่น ๆ ใน
ทวีปยุโรป นอกจากนี้เรื่องพลเมืองดี ยังเป็นตาราเรียนที่มีรูปแบบการนาเสนอแบบบันเทิงคดี ที่มีตัว
ละคร ฉาก มีการดาเนินเรื่อง แต่อย่างไรก็ตามงานเขียนเรื่องนี้เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบ ดีก็
ไม่ได้มุ่งเน้นที่จะให้ความบันเทิงสาเริงใจเป็นหลัก หากแต่ท่านต้องการใช้พฤติกรรมของตัวละครเป็น
สื่อในการถ่ายทอดหลักคาสอน และวิทยาการความรู้ที่จาเป็นสาหรับการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
และประเทศชาติ
งานเขียนร้อยแก้วที่มีรูปแบบบันทึกคาสั่งสอนมี 4 เรื่อง คือ เรื่องคาสั่งสอนของพระยา
วิสุทธสุริยศักดิ์ กรรมการกลางจัดการลูกเสือซึ่งได้กล่าวแก่ลูกเสือกองหนุนในการแจกเหรียญลูกเสือ
กองหนุน จรรยาแพทย์ ช่วยเพื่อน และเตือนเพื่อน เรื่องคาสั่งสอนฯ ดังกล่าวนี้เป็นการบันทึกคาสั่ง
สอนที่ท่านได้กล่าวแก่ลูกเสือกองหนุน แล้วต่ อมาได้มีการรวบรวมจัดตีพิมพ์ขึ้นเพราะเจ้าพระยาพระ
เสด็จสุเรนทราธิบดีเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและลูกเสือโดยทั่วไป นอกจากนี้เรื่องจรรยาแพทย์
เป็นการรวบรวมคาสอนจรรยาที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีไปบรรยายให้แก่นักเรียนแพทย์
ส่วนเรื่องช่วยเพื่อน และเตือนเพื่อนเป็นเรื่องที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีตั้งใจที่จะให้แง่คิด
ความรู้ รวมทั้งเสนอแนะข้อควรปฏิบัติสาหรับผู้ประกอบอาชีพรับราชการ โดยเรื่องช่วยเพื่อนนั้นท่าน
มุ่งเน้นในด้านการรักษาสุขอนามัย และให้ความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนปัจจุบัน ส่วนเรื่องเตือนเพื่อนนั้ น
จะมุ่งเน้นสอนในเรื่องการวางตัวให้เหมาะสมกับอาชีพรับราชการ
สาหรับกลุ่มบุคคลที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีมุ่งสอนและแนะแนวทางในการ
ประพฤติป ฏิบั ติต นนั้ นสามารถแบ่ ง ออกได้ เป็ น 3 กลุ่ม ได้แ ก่ พระมหากษัต ริย์ ข้ าราชการ และ
นักเรียน สาหรับพระมหากษัตริย์ที่กล่าวถึงในที่นี้คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้
เจ้าพระยาพระเสด็ จสุเ รนทราธิบ ดีมิไ ด้สอนในเชิง บั ง คับ หากแต่เ ป็นการถวายค าแนะนาอั นเป็ น
ประโยชน์ต่อปัญหาต่าง ๆ ของบ้านเมืองที่สร้างความทุกข์โทมนัสให้แก่พระองค์เป็นอย่างยิ่ง ทั้งเรื่อง
การบริห ารราชการแผ่น ดิ น การจัดการกับพระราชธุ ระส่ วนพระองค์ เป็ นต้น ซึ่ ง แสดงให้เห็ นว่ า
เจ้ า พระยาพระเสด็จ สุ เรนทราธิ บดี เ ป็น ผู้ ที่ไ ด้ รั บความไว้ว างพระราชหฤทั ย และมี ค วามซื่อ สั ต ย์
จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และชาติบ้านเมืองเป็นอย่างยิ่ง
นอกจากนี้ ด้วยเหตุเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเป็ นผู้ที่ทางานรับราชการใกล้ชิด
เบื้องพระยุคลบาท ท่านได้เล็งเห็นว่าผู้ที่รับราชการต้องทางานโดยยึดเอาพระเจ้าอยู่หัวและบ้านเมือง
เป็นที่ตั้ง ท่านจึง ตั้งใจที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรเหล่านี้ให้เป็นผู้ที่มีความประพฤติอันเหมาะสม รู้จัก
บทบาทและหน้าที่ของตนเอง รักษาเกียรติยศให้สมกับที่พระมหากษัตริย์มีพระมหากรุณาธิคุณเลี้ยงดู
ชุบเลี้ยง รวมทั้งเป็นแบบอย่างและที่พึ่งของราษฎรได้
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กลุ่มบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ให้ความสาคัญในการอบรม
สั่งสอนให้มีความรู้ควบคู่กับคุณธรรมนั่นคือ ผู้ที่อยู่ในวัยเรียน ดังจะเห็นได้จากการที่ท่านสร้างสรรค์
งานเขียนต่าง ๆ เพื่อบรรจุเป็นตาราเรียนสาหรับนักเรียนในโรงเรียน ทั้งเรื่องพลเมืองดี และสมบัติของ
ผู้ดีที่มุ่งเน้นปลูกฝังให้นักเรียนเหล่านี้มีความประพฤติที่ดีและเหมาะสม ทั้งนี้งานเขียนบางเรื่องก็ไม่ได้
แต่งขึ้นเพื่อใช้เป็นตาราเรียน เช่น เรื่องคาสั่งสอนลูกเสือฯ และจรรยาแพทย์ เนื่องจากทั้งสองเรื่องนี้
เป็นการบันทึกคากล่าวของท่านที่ได้ให้ไว้แก่คณะลูกเสือ และนักเรียนแพทย์ตามลาดับ แล้วเวลาต่อมา
เห็นว่าคาสั่งสอนเหล่านี้มีประโยชน์จึงได้มีการรวบรวมตีพิมพ์ขึ้นในภายหลัง แต่อย่างไรก็ตามก็ นับว่า
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเป็นผู้ที่เล็งเห็นความสาคัญของเยาวชนของชาติอย่างยิ่ง
จากการวิเคราะห์งานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้นผู้วิจั ย
พบว่าสามารถจัดหมวดหมู่ของเนื้อหาหลักคาสอนได้เป็น 5 ประเด็นด้วยกัน ได้แก่ หลักในการดาเนิน
ชีวิต หลักในการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นและการวางตัวในสังคม หลักในการปกครอง หลักในการรับราชการ
และหลักในการประกอบอาชีพเฉพาะทาง ซึ่งหลักคาสอนต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนช่วยให้ผู้ประพฤติปฏิบัติ
ตามได้รับประโยชน์ทั้งในการดาเนินชีวิต การทางาน ชีวิตครอบครัว รวมไปถึงการเป็นคนที่มีความ
เพียบพร้อมสาหรับการช่วยพัฒนาประเทศต่อไป
หลั ก ในการด าเนิ น ชี วิ ต ที่ เ จ้ า พระยาพระเสด็ จ สุ เ รนทราธิ บ ดี เ ห็ น ว่ า ควรปฏิ บั ติ คื อ
การศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของตน เมื่อมีความรู้แล้วก็นามาใช้ในการประกอบ
อาชีพด้วยความความเพียรพยายามตั้งใจ รายได้อันได้มาจากการทางานก็รู้จักใช้จ่ายให้ถูกวิธี หรือทา
ให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น รู้จักเลือกคู่ครองที่ดี นอกจากนี้ท่านยังเห็นว่าควรใช้ชีวิตให้มีความสุขแต่ต้องตั้งอยู่
ในความไม่ประมาทและกอปรด้วยศีลธรรมจรรยา รวมทั้งให้รักษาสุขอนามัยของตนเองให้แข็งแรงเพื่อ
จะได้มี กาลังในการทางานและพัฒนาประเทศชาติ ต่อไป หลักคาสอนที่เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตที่
ปรากฏในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้นสะท้อนให้เห็นถึง การสร้าง
ค่านิ ยมที่ดี ให้ แ ก่ร าษฎร โดยเริ่มจากตัว เองก่อ นซึ่ ง เป็นสิ่ ง ที่ ปฏิ บั ติไ ด้ง่ ายที่สุด เพื่อ เป็น การสร้า ง
พลเมืองอันพึงประสงค์ของสังคม อันเป็นกลไกหนึ่งของการพัฒนาประเทศ
ส่ ว นหลั ก ในการปฏิ บั ติ ต นต่ อ ผู้ อื่ น และการวางตั ว ในสั ง คมนั้ น เจ้ า พระยาพระเสด็ จ
สุเรนทราธิบดีเห็นว่าราษฎรทุกคนต้องตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองต่อสถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันที่สาคัญของชาติ เพราะจะช่วยให้ประเทศชาติมีความ
เป็นปึก แผ่นมั่น คงและพัฒนาก้าวหน้า นอกจากนี้การอยู่ร่วมกันในสัง คมอย่างสงบสุขนั้ นทุกคน
จะต้องตระหนักรู้และประพฤติตนภายใต้กฎหมายของบ้านเมือง รวมทั้งการมีสัมมาคารวะ และการให้
เกียรติซึ่งกันและกัน อันจะนาพาให้สังคมไทยมีแต่ความผาสุกและพัฒนาไปได้อย่างราบรื่น
หลักในการปกครองนี้เป็นคาแนะนาของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีที่ถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากคาแนะนาดังกล่าวสามารถจาแนกได้เป็น 2 ประการ
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คือคุณสมบัติของนักปกครอง และบทบาทหน้าที่ของนักปกครอง สาหรับคุณสมบัติของนักปกครองที่
สาคัญคือต้องมีความรอบรู้ สติปัญญา รวมทั้งมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล และต้องมีวิจารณญาณในการใช้
อานาจอันกอปรความกรุณาในการปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ส่วนบทบาทหน้าที่ของนักปกครอง
นั้น ท่านเห็นว่าผู้ปกครองมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลราษฎรหรือผู้อยู่ใต้ปกครองให้มี ความเป็นอยู่ที่ดี มี
ความสุข รวมทั้งนักปกครองยังมีหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า และสร้างความ
สามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะผู้เป็นดังแขนขาของนักปกครองที่จะใช้สาหรับทางานเพื่อประเทศชาติ
ต่อไป
ผู้ที่มีอาชีพรับราชการ เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้เสนอหลักในการรับราชการ
ไว้หลายประการด้วยกัน อาทิ ผู้เป็นข้าราชการต้องทางานด้วยความเต็มที่ และต้องเสียสละความสุข
ส่ว นตนต่ อ หน้ า ที่ ก ารงาน รวมทั้ ง มี ค วามจงรั กภั ก ดี ต่ อ พระมหากษั ต ริ ย์ ต้ อ งมี ค วามประพฤติ ที่
เหมาะสมดีงาม เพราะข้าราชการเป็นดังสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์อีกทั้งเป็นที่พึ่งของราษฎรด้วย
นอกจากนี้เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดียังได้ให้แง่คิดเกี่ยวกับ หลักในการประกอบ
วิ ช าชี พ เฉพาะทาง อั น ได้ แ ก่ แพทย์ และนั ก การทู ต ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากท่ า นเคยด ารงต าแหน่ ง เป็ น
ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของราชแพทยาลัย และอรรคราชทูตพิเศษขณะปฏิบัติหน้าที่ ณ ทวีปยุโรป ทาให้
ท่านมีประสบการณ์มากจนสามารถถ่ายทอดเป็นเนื้อหาคาสอนที่มีประโยชน์ต่อสาขาวิชาชีพทั้งสองได้
โดยส าหรั บ ผู้ เป็ น แพทย์ นั้ น ท่ านเห็ น ว่า จะต้ องเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ดี มี ความอดทน ไม่ย่ อ ท้ อ ต่อ ความ
ยากลาบาก มีใจที่เข้มแข็งและเปี่ยมด้วยความเมตตากรุณา ส่วนนักการทูตนั้นจะต้องมีความรู้ที่ดีและ
แม่นยา รวมทั้งต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการผูกสัมพันธไมตรีกับชาติต่าง ๆ ซึ่ง นักการทูตต้องทา
หน้าที่โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นสาคัญ
ทั้งนี้หลัก คาสอนดั งกล่าวข้างต้นจะสัมฤทธิผลกับผู้ อ่านนั้นจะต้องอาศัย กลวิ ธี ในการ
นาเสนอเนื้อหาคาสอนที่หลากหลายและเหมาะสมกับเนื้อหาเพื่อให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์สูงสุด โดย
กลวิธีต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยเอื้อให้งานเขียนของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้นประสบความสาเร็จ
ในการนาเสนอเนื้อหาคาสอน ได้แก่ กลวิธีการแต่ง กลวิธีการใช้ภาษา และกลวิธีการสอน
กลวิธีการแต่งในงานเขียนของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีประกอบด้วยกลวิธีการ
ตั้งชื่อเรื่อง กลวิธีการเปิดเรื่อง กลวิธีการเสนอเรื่อง และกลวิธีการปิดเรื่อง โดยกลวิธีการตั้งชื่อเรื่อง
นั้นมีอยู่ 2 เรื่องที่ท่านไม่ได้ตั้งด้วยตนเองเนื่องจากถูกนามาตีพิมพ์ภายหลังและตั้งชื่อเรื่องโดยคณะผู้
จัดพิมพ์ ได้แก่ เรื่องหนังสือกราบบังคมทูลของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี แต่ยังมีบรรดาศักดิ์
เป็นพระมนตรีพจนกิจและพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ ร.ศ.113-118 และเรื่องคาสั่งสอนของพระยาวิสุทธสุริย ศักดิ์ กรรมการกลางจั ดการลู กเสือ ซึ่ง ได้ก ล่าวแก่ ลูกเสือ กองหนุ นในการแจกเหรีย ญลูก เสื อ
กองหนุน ส่วนอีก 5 เรื่องนั้นท่านเลือกใช้การตั้ง ชื่อเรื่องอยู่ 3 วิธี คือการตั้งชื่อแบบตรงไปตรงมา
ได้แก่ เรื่องจรรยาแพทย์ และพลเมืองดี ซึ่งทาให้ผู้อ่านทราบจุดมุ่งหมายของเรื่องว่าเกี่ยวข้องกับเรื่อง
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อะไร ส่วนการตั้งชื่อเรื่องแบบใช้ความเปรียบ ได้แก่ เรื่องสมบัติของผู้ดี การตั้งชื่อด้วยวิธีนี้ช่วยดึงดูด
ความสนใจของผู้อ่านได้เป็นอย่างดี และการตั้งชื่อเรื่องแบบสร้างความคุ้นเคยกับผู้ อ่าน เช่น เตือน
เพื่อน และช่วยเพื่อนนั้นเป็นสร้างความรู้สึกเป็นพวกพ้องเดียวกันและเป็นกันเองกับผู้อ่านมากขึ้น
นอกจากนี้ในเรื่องพลเมืองดีซึ่งมีการแบ่งเรื่องราวตอนเป็น 29 ตอน ท่านก็ได้ตั้งชื่อตอนให้สอดคล้อง
กับเนื้อหาแต่ละตอนช่วยให้ผู้อ่านทราบเรื่องราวในตอนนั้น ๆ ก่อนที่จะอ่านเนื้อเรื่อง ทั้งนี้เป็นที่น่า
สังเกตว่าเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้นเลือกใช้คาที่สั้นและง่ายในการตั้งชื่อเรื่อง ซึ่งแสดงให้
เห็นท่านรู้จักเลือกสรรคามาใช้ให้เหมาะสมกับเรื่อง อีกทั้งยังง่ายต่อการจดจาของผู้อ่านอีกด้วย
ในการเปิดเรื่องในงานเขียนของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้นท่านมีวิธีการอยู่ 5
วิธี ได้แก่ การเปิดเรื่องด้วยการบรรยาย การเปิดเรื่องแบบสนทนากับผู้อ่าน การเปิดเรื่องแบบใช้พุทธศาสนสุภาษิต การเปิดเรื่องแบบระบุเจตนาของผู้แต่ง และการตั้งชื่อเรื่องแบบตั้งคาถาม โดยการเปิด
เรื่องด้วยการบรรยายนั้นจะพบในเรื่องพลเมืองดี เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครต่าง ๆ รวมทั้ง
สถานการณ์อันนาไปสู่การถ่ายทอดเนื้อหาคาสอนของตัวละครในเรื่อง ส่วนการเปิดเรื่องแบบสนทนา
กับผู้อ่านอย่างเรื่องเตือนเพื่อนเป็นการลดช่องว่างระหว่างผู้แต่งกับผู้อ่านทาให้สามารถกล่าวสอนหรือ
ให้ข้อแนะนาต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้การใช้พุทธศาสนสุภาษิตและการตั้งคาถามในการเปิดเรื่อง
ยังเป็นการช่วยดึงดูดความสนใจของผู้อ่านได้มากขึ้น แต่งานเขียนบางเรื่อง เช่น คาสั่งสอนลูกเสือฯ ที่
ต้องการความจริงจังในการอบรมสั่งสอนท่านก็จะเลือกใช้การเปิดเรื่องแบบระบุเจตนาเพื่อให้ทราบว่า
ท่านต้องการสอนเรื่องอะไร
การเสนอเรื่องหรือเนื้อหาคาสอนในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้นท่านเลือกใช้การแสดงกระบวนการและความสัมพันธ์ต่าง ๆ ด้ วยการอธิบายเป็นส่วนใหญ่ทั้ง
การขยายความให้รายละเอียด การชี้แจงให้เห็นความเหมือนและความแตกต่างกัน การชี้ให้เห็นถึง
สาเหตุและผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กัน และการให้คานิยาม โดยท่านมักใช้การขยายความให้รายละเอียด
มากที่สุด เนื่องจากหลักคาสอนของท่านบางเรื่องเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยาก ดังนั้นการให้รายละเอียดขยาย
ความเรื่องต่าง ๆ ให้แจ่มแจ้งจึงเป็นวิธีการเหมาะสม นอกจากนี้ยังผู้วิจัยยังพบว่าท่านใช้วิธีการเล่า
เรื่องราวต่าง ๆ ด้วยการบรรยายซึ่งใช้ในเรื่องพลเมืองดีเพื่อเล่าเหตุการณ์ต่าง ๆ อีกทั้งยังพบว่าท่าน
ได้แทรกอารมณ์ขันของท่านลงไปในงานเขียนบางตอนซึ่งช่วยสร้างความขบขันและผ่อนคลายให้ผู้อ่าน
ได้
การปิดเรื่องในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้นท่านใช้กลวิธี
หลากหลายเช่นเดียวกับการเปิดเรื่อง โดยท่านใช้การปิดเรื่องด้วยจุดประสงค์ในการแต่ง สรุปความ
เพื่อเป็นการเน้นย้าถึงความสาคัญในหลักคาสอนของท่าน รวมทั้งการปิดเรื่องด้วยการแสดงทรรศนะ
ของผู้แต่ง และเชิญชวนขอความร่วมมือร่วมใจจากผู้อ่านเพื่อโน้มน้าวให้ผู้อ่านเห็นคล้อยตามที่ผู้แต่ง
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ปรารถนา นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่าท่านเลือกใช้พุทธศาสนสุภาษิต และพระบรมราโชวาทในการปิด
เรื่องเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเนื้อหาคาสอนของท่านด้วย
กลวิธีการใช้ภาษาที่ปรากฏในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
นั้นผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ การใช้ภาษาในระดับคา และการใช้ภาษาในระดับข้อความ โดย
การใช้ภาษาในระดับคานั้นประกอบด้วยการใช้หมวดคาที่เกี่ยวกับการสอน การใช้คาซ้อน และการใช้
คาภาษาต่างประเทศ ส่วนการใช้ภ าษาในระดั บข้อ ความนั้ นประกอบด้ว ยการใช้สานวน การใช้
ประโยค การใช้โวหารการเขียน และการใช้วัจนลีลาในงานเขียน
การใช้ห มวดคาที่สื่อถึง การสอนของเจ้ าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิ บดี นั้น พบอยู่ 2
ลักษณะ คือ การใช้คาเพื่อแสดงถึงสิ่งที่ควรกระทา และการใช้คาแสดงถึงสิ่งที่ไม่ควรกระทา ทั้งนี้การ
ใช้คาที่แสดงถึงสิ่งที่ควรกระทานั้นท่านจะเลือกใช้คาว่า “จง” “ต้อง” “ควร” และ “ย่อม” นาหน้า
กริยาหลัก ส่วนการใช้คาแสดงถึงสิ่งที่ไม่ควรกระทาท่านเลือกใช้คาว่า “ไม่” และ “อย่า” นาหน้า
กริยาหลัก ซึ่งลักษณะการใช้คาเช่นนี้จะพบเมื่อท่านต้องการสอนเนื้อหาคาสอนโดยตรง ทาให้ผู้อ่าน
ทราบได้ในทันทีว่าควรประพฤติปฏิบัติตนอย่างไร
การใช้คาซ้อนที่ปรากฏในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้า พระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีมี 2
ลักษณะ คือ คาซ้อนแบบมีเสียงสัมผัส และคาซ้อนไม่มีเสียงสัมผัส ซึ่งการใช้คาซ้อนนั้นนอกจากจะ
เป็นการช่วยขยายความ รวมทั้งเป็นการเน้นย้าความหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น แล้ว ยัง ช่วยให้ข้อความมี
เสียงที่ไพเราะเป็นจังหวะ ช่วยเพิ่มอรรถรสในการอ่านได้เป็นอย่างดี
การที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีไ ด้ไ ปปฏิบัติหน้าที่ ณ ทวีปยุโรปทาให้ปรากฏ
การใช้คาภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะคาทับศัพท์ ภาษาอัง กฤษในงานเขียนร้อยแก้วของท่าน ซึ่ง
ปรากฏเป็นจานวนมากในหนังสือกราบบังคมทูลฯ ทั้งนี้ท่านจะใช้คาทับศัพท์ภาษาอังกฤษในกรณีที่
กล่าวถึงชื่อบุคคล ตาแหน่ง สถานที่ที่เป็นนามเฉพาะ นอกจากนี้ยังใช้เรียกสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นวิทยาการ
หรือวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากชาติตะวันตกทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ หน่วยมาตราวัด กีฬาการละเล่น
รวมถึ งศัพ ท์เทคนิค ต่าง ๆ โดยท่า นเลื อกที่ จะใช้คาเหล่ านี้ใ นการสื่อ สารกับพระบาทสมเด็ จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือนักเรียนแพทย์ผู้ซึ่งมีความรู้ที่จะเข้าใจคาศัพท์ต่าง ๆ เหล่านั้นได้ แสดงให้
เห็นถึงการเลือกใช้ภาษาให้เหมาะกับผู้รับสารด้วย
นอกจากการใช้ภาษาในระดับคาแล้ว ผู้วิจัยยังพบการใช้ภาษาในระดั บข้อความซึ่งมีส่วน
ในการเสริมสร้างงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีให้มีความงดงามสละสลวย
โดยการใช้สานวนที่ปรากฏในงานเขียนของท่านมี 2 ลักษณะ ได้แก่ สานวนที่มีใช้เฉพาะสมัย และ
สานวนที่มีใช้มาจนถึงปัจจุบันโดยใช้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 เป็นเกณฑ์ในการ
ตัดสินยุคสมัยของสานวนที่พบ ซึ่งสานวนที่มีใช้เฉพาะสมัยของท่านมี 1 สานวน คือ “ตกใจไปต่างด้าว
ย่างเท้าไปต่างแดน” ส่วนสานวนที่มีใช้มาจนถึงปัจจุบันนั้นมีเป็นจานวนมากซึ่งมีบางสานวนที่มีการ
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เปลี่ยนแปลงทางด้านเสียงและคา ทั้งนี้การที่สานวนที่ท่านเลือกใช้ส่วนใหญ่ยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบัน
แสดงให้เห็นว่าท่านเลือกใช้สานวนที่คนทั่วไปในสังคมรู้จักกันดี ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจถึงสิ่งที่ท่านต้องการ
สื่อได้อย่างชัดเจนมากขึ้น
การเรียบเรียงคาต่าง ๆ เป็น ประโยคนั้นเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเลือกใช้ให้
เหมาะสมกับผู้ที่ท่านต้องการถ่ายทอดเนื้อหาคาสอน โดยท่านจะเลือกประโยคขนาดสั้นเพื่อสื่อความ
เนื้อหาคาสอนที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ทันที ไม่อาศัยการต้องอธิบายที่ยืดยาว เหมาะสาหรับเยาวชน
หรือผู้ที่เข้ารับการศึกษาขั้นต้น ส่วนประโยคขนาดยาวท่านจะใช้เพื่ออรรถาธิบายเนื้อหาคาสอนที่ เป็น
เรื่องยาก หรือต้องอาศัยเหตุผลมาสนับสนุนเพื่อโน้มน้าวให้เห็นคล้อยตาม ทั้ง นี้ประโยคขนาดยาว
ผู้วิจัยพบว่ามี 2 ลักษณะคือ ประโยคขนาดยาวแบบขยายความ และประโยคขนาดยาวแบบขนาน
ความ โดยประโยคขนาดยาวแบบขยายความนั้นท่านจะใช้ในกรณีที่ต้องการอธิบายความรู้หรือชี้แจง
คาสอนให้กระจ่างมากขึ้นด้วยการขยายความออกไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะจบเนื้อความ ส่วนประโยค
ขนาดยาวแบบขนานความนั้นเป็นการใช้ประโยคที่มีจัง หวะรับส่ง ของเนื้อความที่สัมพันธ์กันทาให้
ผู้อ่านเกิดความรื่นหูรื่นปากในการอ่าน
เนื้อหาในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้นมุ่งเน้นในการสั่ง
สอนและชี้แนะแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนทาให้โวหารในการเขียนจึงเป็นเทศนาโวหารเป็นส่วน
ใหญ่ ทั้งนี้เทศนาโวหารที่ปรากฏนั้นท่านได้ใช้ควบคู่ไ ปกับโวหารประเภทอื่น ๆ ด้วย อาทิบรรยาย
โวหาร อธิบายโวหาร และสาธกโวหาร ซึ่งการใช้เทศนาโวหารควบคู่กับอธิบายโวหารเป็นสิ่งที่ท่าน
เลือกใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหาคาสอนของท่านมากที่สุด เพราะต้องทาให้ผู้อ่านเข้าใจกระจ่างในเรื่อง
หลักคาสอนต่าง ๆ
เนื่องด้วยการถ่ายทอดเนื้อหาคาสอนของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้นใช้กับกลุ่ม
บุคคล และสถานการณ์ที่หลากหลาย ทาให้วัจนลีลาในงานเขียนร้อยแก้วของท่านนั้นแตกต่างกัน ทั้งนี้
จากทฤษฎีของมาร์ติน โจสที่ได้แบ่งวัจนลีลาออกเป็น 5 ระดับนั้น คือ วัจนลีลาตายตัว วัจนลีลาเป็น
ทางการ วัจนลีลาหารือ วัจนลีลาเป็นกันเอง และวัจนลีลาสนิทสนม ผู้วิจัยพบว่างานเขียนร้อยแก้ว
ของท่านปรากฏวัจนลีลาอยู่ 2 ระดับ คือวัจนลีลาหารือหรือกึ่งทางการ และวัจนลีลาเป็นกันเองหรือไม่
เป็นทางการ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวัจนลีลาแบบหารือ ทั้งนี้เป็นเพราะเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีต้องการที่จะให้การสอนของท่านเป็นไปในบรรยากาศที่ไม่ตึงเครียดจนเกินไป และไม่เป็นทางการ
มากนัก แม้กระทั่งในหนังสือกราบบังคมทูลฯ ที่ควรจะใช้วัจนลีลาตายตัวหรือพิธีการ แต่ท่านก็เลือกใช้
วัจนลีลาแบบหารือเพราะเป็นการสื่อสารที่เป็นส่วนตัว แต่อย่างไรก็ตามท่านก็ยังคงรักษาระเบียบของ
การเขียนหนังสือกราบบังคมทูล และใช้คาราชาศัพท์ในการสื่อสารอยู่ ส่วนวัจนลีลาเป็นกันเองนั้นจะ
พบในเรื่องพลเมืองดีตอนที่ตัวละครสนทนากันในเรื่องทั่วไป แต่เมื่อใดที่ตัวละครกล่าวคาสอนหรือ
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ความรู้ต่าง ๆ วัจนลีลาที่ใช้จะเป็นวัจนลีลาหารือ ทั้งนี้เป็นเพราะการที่ให้ตัวละครสนทนาแบบเป็น
กันเองจนเกินไปจะทาให้เนื้อหาคาสอนที่ท่านต้องการถ่ายทอดลดความน่าเชื่อถือลงไป
นอกจากกลวิธีการแต่ง และกลวิธีการใช้ภาษาแล้ว กลวิธีการสอนก็มีส่วนช่วยให้ง าน
เขียนร้อ ยแก้ว เจ้าพระยาพระเสด็จสุเ รนทราธิบดี สามารถถ่ ายทอดเนื้อหาค าสอนต่ าง ๆ ได้อย่า ง
สมบูรณ์โดยท่านเลือกใช้กลวิธีการสอนทั้งหมด 7 กลวิธีด้วยกัน ได้แก่ การสอนโดยการใช้ความเปรียบ
การสอนโดยตรง การสอนโดยการอธิบายด้วยการขยายความให้รายละเอียด การแสดงทรรศนะของผู้
แต่ง และการชี้แจงให้เห็นผลดีและผลเสีย การสอนโดยการตั้งคาถามนา การสอนโดยผ่านพฤติกรรม
ของตัวละครสาคัญ การสอนโดยการใช้กลวิธีการอ้างถึง และการสอนโดยยกนิทานและอุทาหรณ์
ประกอบ
กลวิ ธี การสอนที่ มี ค วามโดดเด่ นที่ สุ ด ในงานเขี ย นร้ อยแก้ วของเจ้ า พระยาพระเสด็ จ
สุเรนทราธิบดีก็คือการสอนโดยการใช้ความเปรียบ ทั้งนี้เป็นเพราะเนื้อหาคาสอนของท่านส่วนหนึ่ง
เป็นหลักคาสอนทางพุทธศาสนา รวมทั้งแนวคิดต่าง ๆ ที่เป็นนามธรรม ทาให้ยากต่อความเข้าใจของ
คนโดยทั่วไป ท่านจึงได้นาแนวคิดเหล่านั้นไปเปรียบกับสิ่ง ต่าง ๆ ที่อยู่ในธรรมชาติ หรืออยู่รอบตัว
ผู้อ่านนั่นเอง ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านสามารถจินตนาการตามที่ผู้แต่งต้องการได้ กลวิธีการสอนนี้ผู้วิจัยเห็นว่า
ช่ว ยให้ง านเขีย นร้ อยแก้ ว ของท่ านประสบผลสาเร็จ ในการถ่ า ยทอดเนื้ อ หาคาสอนได้ เป็ นอย่า งดี
สอดคล้องกับกลวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) เคยได้ศึกษาไว้
นอกจากนี้ท่านยังเลือกใช้วิธีการอธิบายขยายความให้รายละเอียดพร้อมยกตัวอย่าง ประกอบเพื่อให้
ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในเนื้อหาคาสอนมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเนื้อหาคาสอนของท่านมากขึ้น เจ้าพระยา
พระเสด็จสุเรนทราธิบดีก็ เลือกใช้กลวิธีการอ้างถึงพุทธศาสนสุ ภาษิต รวมทั้งบทพระราชนิพนธ์ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งการ
ยกนิ ท านและอุ ท าหรณ์ ต่ า ง ๆ มาช่ ว ยสนั บ สนุ น เนื้ อ หาค าสอนของท่ า นให้ มี ค วามหนั ก แน่ น ขึ้ น
นอกจากนี้ท่านยั งได้เพิ่ มความสนใจให้แก่เนื้ อหาคาสอนของท่านด้ วยกลวิ ธีการตั้ ง คาถามนาเพื่ อ
กระตุ้นความสนใจใคร่รู้ของผู้อ่านให้อยากที่จะค้นหาคาตอบต่อไปในงานเขียนของท่าน อีกทั้งยังใช้
กลวิธีที่สร้างตัวละครขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดความรู้แง่คิดต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านอีกด้วย นับว่า
เป็นการสร้างสีสันให้กับงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระเจ้าพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้เป็นอย่างดี
จากการศึกษางานเขียนของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีในฐานะของวรรณคดี
คาสอนนั้นจะเห็นว่า ท่านใช้กลวิธีอันหลากหลายในการนาเสนอเนื้อหาคาสอนซึ่งยากต่อความเข้าใจ
ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น อีกทั้งทาให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังไม่เกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย หรือเห็นเป็นเรื่องที่ไกลตัว
และสามารถโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านนาข้อคิดที่ได้รับไปปรับใช้กับชีวิตของตนเองได้ ซึ่งกลวิธีต่าง ๆ ที่ท่าน
ใช้นี้ล้วนให้ประโยชน์กับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันไป นับว่างานเขียนร้อยแก้วของท่านมีคุณูปการอย่าง
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ยิ่ง ต่อวงการการศึ กษาของสยามที่ช่ว ยพัฒนาคนให้มีคุณภาพทั้ง ทางด้านความรู้ความสามารถ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ต้องตามความต้องการของสังคม สามารถเป็นกาลัง สาคัญ ในการพัฒนา
ประเทศให้ เจริ ญก้ าวหน้า ทั ดเที ยมนานาอารยประเทศได้ รวมทั้ง ได้เ ห็ นว่ า เจ้ าพระยาพระเสด็ จ
สุเรนทราธิบดีเป็นอัจฉริยบุคคลที่ชนรุ่นหลังควรเอาเป็นแบบอย่างในการดาเนินชีวิต การทางาน และ
ความเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นสาคัญ
ทั้ ง นี้ การศึ ก ษางานเขี ย นร้ อ ยแก้ ว ของเจ้ า พระยาพระเสด็ จ สุ เ รนทราธิ บ ดี ใ นฐานะ
วรรณคดีคาสอนนั้นสะท้อ นให้เห็นว่างานเขียนร้อยแก้วของท่านมีคุณค่าและบทบาทสาคัญในด้าน
ต่าง ๆ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลไปจนถึงระดับมหภาค ในระดับปัจเจกบุคคลนั้น งานเขียนร้อยแก้ว
ของท่านมีบทบาทเป็น เครื่องมือในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เมื่อคนมีคุณภาพก็ย่อมส่งผลต่อความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศ เหตุนี้งานเขียนร้อยแก้วของท่านจึงมีบทบาทในระดับมหาภาคด้วยโดย
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศด้วย นอกจากนี้ ความพยายามที่จะพัฒนาประเทศด้วยการใช้งาน
เขียนร้อยแก้วเป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้ความคิดต่าง ๆ ไปสู่ราษฎร ก็นับได้ว่างานเขียนร้อยแก้ว
ของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีมีบทบาทสาคัญที่ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางความคิด
ของชนชั้นนาสยามได้เป็นอย่างดี
บทบาทสาคัญของงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีในฐานะเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาระดับ ปัจเจกบุคคลนั้ น เกิดขึ้ นบนแนวคิดที่ว่ า คนเป็ นทรัพยากรสาคัญ ของ
ประเทศ การที่บ้านเมืองจะร่มเย็นเป็นสุขได้นั้นจะต้องอบรมและขัดเกลาคนให้มีความรู้เพื่อใช้ในการ
ประกอบอาชีพที่สุจริตหาเลี้ยงตน ไม่ต้องไปเบียดเบียนหรือปล้นชิงของผู้อื่น อีกทั้งยังต้องมีศีลธรรม
เพื่อที่จะรู้สิ่งใดควรหรือไม่ควรทา อันนามาสู่สั นติสุขในสังคม งานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระ
เสด็จสุเรนทราธิบดีได้ให้ความสาคัญกับพัฒนาคนเป็นอย่างมาก เห็นได้จากการประพันธ์งานเขียนที่มุ่ง
ปลูกฝังทัศนคติของความเป็นคนที่ดีมีคุณธรรม สิ่งที่เน้นย้าอยู่เสมอในงานเขียนของท่านคือการรู้จัก
บทบาทหน้าที่ของตนเอง ให้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด อาทิ หนังสือกราบ
บัง คมทูลพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว ฯ ที่ ท่านได้ แนะนาวิ ธีการปกครอง นาเสนอ
แนวคิ ดในการดาเนิ นชี วิต รวมทั้ งจุ ดประกายแสงสว่ างทางปั ญ ญาถวายแก่ พระบาทสมเด็ จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในยามที่พ ระองค์ทรงต้องการพระกาลังใจจนพระองค์สามารถกลับมาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจได้ หรือจรรยาแพทย์ ที่ท่านได้เน้นว่าผู้เป็นแพทย์จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
เพียงอย่างเดียวไม่ได้ จะต้องมีคุณธรรมควบคู่กันไป กล่าวคือ การรู้ระลึกว่าตนกาลังทาอะไร แล้วทา
ให้สุดความสามารถ ซึ่งนี่เป็นตัวอย่างของความสาคัญของงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุ
เรนทราธิบดีที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนอันเป็นฟันเฟืองชิ้น เล็ก ๆ ที่ขับเคลื่อนสังคมให้มีคุณภาพ
และอยู่อย่างมีความสุข
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ส่วนบทบาทสาคัญของงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ในฐานะ
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศนั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ โดย ใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นยุคแห่งการปฏิรูปบ้านเมือง มีการตั้งกระทรวง
ต่าง ๆ ทั้งสิ้น 12 กระทรวงขึ้นมาบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้ครอบคลุมต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน
ดัง นั้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจานวนมากมาปฏิบัติ
ราชการในหน่วยต่าง ๆ แต่ปรากฏว่าในสมัยนั้นยังขาดผู้ที่มีความรู้ความสามารถ จึงทรงให้มีการสอบ
ชิงทุนเล่าเรียนหลวงเพื่อไปศึกษายังต่างประเทศ อีกทั้งยังให้ตั้งโรงเรียนเพื่อผลิตเข้ารับราชการ ในการ
นี้พระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้เล็งเห็นถึงความจาเป็นในจุดนี้จึงได้มีการแต่งแบบเรียนขึ้นหลาย
เล่มที่มุ่งให้ความรู้ ได้แก่ พลเมืองดี ซึ่งเป็นหนังสือสอนอ่านที่สอดแทรกสาระความรู้ต่าง ๆ อันจาเป็น
ต่อการพัฒนาประเทศ เช่น วิทยาศาสตร์ การเมืองการปกครอง สุขอนามัย เป็นต้น นอกจากนี้ท่าน
ยังตระหนักอีกว่าคนจะพัฒนาเพียงด้านพุทธพิสัยอย่างเดียวไม่ได้ จาต้องพัฒนาพุทธพิสัยด้วย จึงได้
นาเสนอหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่จาเป็น และเป็นพื้นฐานในการดาเนินชีวิต ซึ่ง หากผู้เรียนศึกษา
เรื่องนี้จนจบ นอกจากจะทาให้สามารถอ่านออกเขียนได้คล่องขึ้นแล้ว ยังเป็นผู้มีความรู้รอบ สามารถ
ต่อยอดในการศึกษาขั้นสูงได้
นอกจากนี้ ในช่ ว งที่ ป ระเทศชาติ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ การคุ ก คามของลั ท ธิ จั ก รวรรดิ นิ ย ม
ตะวันตก การสร้างสานึกความเป็นชาติร่วมกันเป็นสิ่งสาคัญ กล่าวคือ แต่เดิมประเทศชาติปกครอ ง
แบบรัฐจารีต โดยมีการปกครองจากศูนย์กลางหลักไปสู่ส่วนกลางย่อยของประเทศ แต่ไม่มีการขีดแบ่ง
พรมแดนที่แน่นอน แต่ละส่วนของประเทศยัง ไม่เป็นอันหนึ่ง อันเดียวกันเสียทีเดียว การขึ้นตรงต่อ
ศูนย์กลางหลักเป็นไปตามหลักจารีต หรือตามสัญญาสงคราม ทาให้แต่ละภาคส่วนอยู่กันแบบกระจัด
กระจาย การปกครองเป็นไปได้ยาก และเป็นจุดอ่อนให้ชาวต่างชาติเข้ามาแทรกแซงได้ง่าย ดังนั้น
พระราชดาริเรื่องการสร้างสานึกความเป็นชาติ พระองค์ได้ทรงเสนอแนวคิดว่าการรู้จักตนเอง การรู้ว่า
ตนเองเป็นใคร มีความเป็นมาอย่างไร มีวัฒนธรรมอะไรบ้างเป็นสิ่งที่ควรปลูกฝังแก่เยาวชน ดังนั้น การ
เรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทย ภูมิศาสตร์ไทย และศีลธรรมจึงเป็นวิชาที่ควรบรรจุอยู่ในหลักสูตรการ
เรียน ซึ่งงานเขียนของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้ตอบสนองพระราชดาริข้อนี้เป็นอย่างดี
เห็นได้จากเรื่องพลเมืองดี ที่นาเสนอความรู้ด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ผ่านการ
ผูกเรื่องราวที่น่าสนใจ ทาให้ผู้อ่านได้รับความรู้ควบคู่กับความเพลิดเพลินไปด้วย
นอกจากนี้งานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดียังมีบทบาทในฐานะ
เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ แ สดงถึ ง ความเจริ ญ ทางความคิ ด ของชนชั้ น น าสยาม เนื่ อ งจา กในรั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าอยู่หั วเป็น ต้นมาเป็นยุค แห่ง ปั ญ ญาชน มีขุน นางและคนไทยที่ มี
ความสามารถไปศึกษาต่อยังต่างประเทศเป็นจานวนมาก อีกทั้งยังนาแนวคิดจากตะวันตกมาปรับใช้
กับสังคมไทยเพื่อพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าขึ้น แต่สิ่งที่ทาให้เจริญบ้านเมืองไม่ใช่เพียงเรื่องของ
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วัตถุที่ทันสมัย เทคโนโลยีที่ล้าหน้าเท่านั้น หากรวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาคนให้ทันสมัยด้วยการ
ปฏิรูปการศึกษาให้ทันสมัย เป็นระบบ และสร้างโอกาสให้ราษฎรได้เล่าเรียนอย่างเท่าเทียม ฉะนั้นสิ่ง
ที่ตามมาคือการสร้างงานเขียนที่ช่วยกระตุ้นสติปัญญา สร้างองค์ความรู้ให้แก่คนในชาติ จะเห็นได้ว่า
ในการผลิตแบบเรียนของสยามหลัง จากปฏิรูปการศึกษาที่มีตั้ง โรงเรี ยน ได้มีการระดมผู้มีความรู้
ความสามารถมาช่วยกันแต่งแบบเรียน โดยแบบเรียนในสมัยนี้ไม่ได้มีเพียงตาราฝึกอ่านฝึกเขียน เช่น
จินดามณี ประถม ก กา มูลบทบรรพกิจเท่านั้น หากแต่ยังแต่งแบบเรียนสอนความรู้อันหลากหลาย
รวมทั้งแบบเรียนสอนคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีก็
เป็นส่วนหนึ่งในแบบเรียนที่ใช้ในโรงเรียน โดยงานเขียนของท่านเป็นการประยุกต์รวบรวมความรู้จาก
แหล่ ง ต่ า ง ๆ ไว้ อ ย่ า งเป็ น ระบบ เช่ น เรื่ อ งสมบั ติ ข องผู้ ดี ที่ มุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ เ รี ย นมี กิ ริ ย ามารยาทที่ ดี
เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับในสังคมอันกาลังจะเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสอิทธิพลตะวันตก ท่านได้
นาแนวคิดเรื่องการดารงตนเป็นผู้ดีแบบอังกฤษ ซึ่งได้พบเห็นขณะทาหน้าที่เป็นพระอภิบาลสมเด็จ
พระเจ้าลูกยาเธอ มหาวชิราวุธมาผสมผสานกับหลักธรรมสัปปุริสธรรม ซึ่ง เกิดจากความสนใจใน
พระพุทธศาสนาของท่าน ทาให้ข้อปฏิบัติในเรื่องนี้เป็นที่ยอมรับและถือปฏิบัติได้ในสัง คมสยามได้
ฉะนั้นการสร้างสรรค์งานเขียนของท่านเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าเจ้าพระยาพระเสด็จสุ เรนทราธิบดี
เป็นผู้มีความคิดก้าวหน้าเพียงใด
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาประวัติและผลงานด้านงานเขียนของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้น
พบว่าท่านมิได้มีเพียงความสามารถในการประพันธ์งานเขียนประเภทร้อยแก้วเท่านั้น หากแต่ท่านยัง
สร้างสรรค์งานเขียนประเภทร้อยกรองได้อย่ างไพเราะอีกด้วย ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรมีการนางานเขียน
ประเภทร้ อยกรองของท่ านมาศึก ษาเพื่ อให้ป ระจัก ษ์ถึ ง ความสามารถทางการประพัน ธ์ข องท่า น
นอกจากนี้ในช่วงสมัยเดียวกันกับท่านมีบุคคลที่มีบทบาทสาคัญต่อการจัดการศึกษาของชาติ และได้
สร้า งสรรค์ งานเขียนที่มี เนื้ อหาเป็ นหลั กค าสอนเช่น เดี ยวกั นนั่ นก็ คือ เจ้ าพระยาธรรมศัก ดิ์ม นตรี
(สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรศึกษาเปรียบเทียบงานเขียนของบุคคลสาคัญ
ทั้ง 2 ท่านเพื่อให้เห็นถึงบทบาทของงานเขียนที่มีต่อการพัฒนาสังคมและชาติบ้านเมืองต่อไป
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