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54202212: สาขาวิชาภาษาไทย 
ค าส าคัญ:  เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี, วรรณคดีค าสอน 
  สุทธินันท ์ ศรีสมศักด์ิ: งานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี: การศึกษาในฐานะ
วรรณคดีค าสอน. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: รศ.จุไรรัตน์  ลักษณะศิริ และ ผศ.ดร.วีรวัฒน์  อินทรพร. 220 
หน้า. 
 

วทิยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเนื้อหาท่ีเป็นค าสอนในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จ     
สุเรนทราธิบดี รวมท้ังศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหากับประวัติของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีและบริบททาง
สังคม  และเพ่ือศึกษากลวิธีการน าเสนอเนื้อหาค าสอนในงานเขียนร้อยแก้วของท่าน 

ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีท าให้เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีสร้างสรรค์งานเขียนร้อยแก้วท่ีมี
เนื้อหาเป็นหลักค าสอนนี้เนื่องจากความต้องการท่ีจะพัฒนาคนให้มีศักยภาพเพียงพอต่อการพัฒนาประเทศให้
เจริญก้าวหน้า  โดยกลุ่มบุคคลที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีมุ่งสอน ได้แก่ พระมหากษัตริย์ ข้าราชการ นักเรียน 
และผู้ประกอบอาชีพเฉพาะทาง ประกอบด้วยแพทย์ และนักการทูต 

รูปแบบของงานเขียนรอ้ยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสเุรนทราธิบดมีี 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบจดหมาย 
รูปแบบต าราเรียน และรูปแบบบันทึกค าสั่งสอน ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาและกลุ่มบุคคลที่ท่านมุ่งท่ีจะสอน  

เนื้อหาหลักค าสอนท่ีปรากฏในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ได้แก่ หลักการ
ด าเนินชีวิต หลักในการปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนและการวางตัวในสังคม หลักในการปกครอง หลักในการรับราชการ และหลักใน
การประกอบอาชีพเฉพาะทางอ่ืน ๆ ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ และนักการทูต 

กลวิธีการน าเสนอเนื้อหาค าสอนของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี สามารถจ าแนกเป็น 3 กลวิธี 
ได้แก่ กลวิธีการแต่ง กลวิธีการใช้ภาษา และกลวิธีการสอน  โดยกลวิธีการแต่ง มีการตั้งชื่อเรื่องด้วยค าท่ีสั้นและง่าย การ
เปิดเรื่อง และการปิดเรื่องท่ีช่วยกระตุ้นความสนใจและเน้นย้ าค าสอนของท่าน รวมท้ังการเสนอเรื่องท่ีเป็นการแสดง
กระบวนการและความสัมพันธ์โดยการอธิบาย 

ส่วนกลวิธีการใช้ภาษา ประกอบด้วยการใช้ภาษาในระดับค า ซึ่งได้แก่ การใช้หมวดค าเก่ียวกับการสอน
เพื่อแสดงถึงสิ่งที่ควรกระท าและไม่ควรกระท า การใช้ค าซ้อนเพ่ือเน้นย้ าความหมาย และการใช้ค าภาษาต่างประเทศ  
นอกจากนี้ยังมีการใช้ภาษาระดับข้อความ ได้แก่ การใช้ส านวนในการอธิบายเนื้อหาค าสอน การใช้ประโยคขนาดสั้นและ
ยาวให้เหมาะสมกับเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมายท่ีท่านมุ่งสอน การใช้โวหารการเขียนประเภทเทศนาโวหารควบคู่กับอธิบาย
โวหาร บรรยายโวหาร และสาธกโวหาร และการใช้วัจนลีลาแบบหารือหรือก่ึงทางการในการถ่ายทอดเนื้อหาค าสอน  

กลวิธีการสอนเนื้อหาค าสอนของเจ้าพระยาพระเสดจ็สุเรนทราธิบดีมีท้ังหมด 7 กลวิธี ได้แก่ การสอนโดย
การใช้ความเปรียบ  การสอนโดยตรง การสอนโดยการอธิบายซึ่งจ าแนกเป็นเป็น 3 ประเภท คือ การอธิบายด้วยการ
ขยายความ การอธิบายด้วยการแสดงทรรศนะของผู้แต่ง และการอธิบายชี้แจงให้เห็นผลดีและผลเสีย  นอกจากนี้ยังมี
การสอนโดยการตั้งค าถามน า การสอนโดยผ่านพฤติกรรมของตัวละครส าคัญ การสอนโดยการใช้กลวิธีการอ้างถึง และ
การสอนโดยยกนิทานและอุทาหรณ์ประกอบ กลวิธีการสอนท่ีโดดเด่นท่ีสุด คือ การสอนโดยการใช้ความเปรียบ 

 
 

ภาควิชาภาษาไทย                                                          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลายมือชื่อนักศึกษา............................................                                                           ปีการศึกษา 2558 
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์   1. ............................................  2. .............................................. 
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54202212: MAJOR : THAI 
KEY WORD:  CHAOPHRAYA PHRASADEJ SURENTRATHIBODI, DIDACTIC LITERATURE 
 SUTTINAN  SRISOMSAK: PROSE WORKS OF CHAOPHRAYA PHRASADEJ SURENTRATHIBODI: A 
STUDY AS DIDACTIC LITERATURE. THESIS ADVISORS: ASSOC.PROF.JURAIRAT LAKSANASIRI AND 
ASST.PROF.WEERAWAT INTARAPORN,Ph.D.  220 pp. 
 

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. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์นี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีเนื่องด้วยข้าพเจ้าได้รับความเมตตาและการดูแลเอาใจ
ใส่จากรองศาสตราจารย์จุไรรัตน์  ลักษณะศิริ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์  อินทรพร อาจารย์
ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ท่ีคอยให้ค าแนะน าในการศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ อีกท้ังยังสละเวลาตรวจแก้ไข 
และช้ีแนะแนวทางอันมีประโยชน์ต่อการท าวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้   ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในความกรุณา
และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.อารียา หุตินทะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรมินท์  
จารุวร ท่ีสละเวลาอันมีค่ามาเป็นกรรมการผู้สอบวิทยานิพนธ์ พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะอันเป็น
ประโยชน์ต่อวิทยานิพนธ์นี้เป็นอย่างมาก 

ขอกราบขอบพระคุณครูอาจารย์ทุกท่านท่ีมอบความรู้ความรัก บ่มเพาะข้าพเจ้าให้เป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังในระดับปฐมวัยท่ีโรงเรียนสุรวิทยา ระดับประถมศึกษาท่ีโรงเรียนวัดอมรินทราราม 
ระดับมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนทวีธาภิเศก รวมท้ังคณาจารย์สาขาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตร
และการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีหล่อหลอมให้ข้าพเจ้ามีความแข็งแกร่งทาง
วิชาการ มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู อีกท้ังกล้าหาญท่ีจะต่อสู้กับอุปสรรคท้ังปวง  และคณาจารย์
ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีได้ถ่ายทอดความความรู้ และมอบความ
เมตตาแก่ข้าพเจ้าตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา 

ขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรวรรณ เทวารักษ์ อดีตอาจารย์สาขาวิชา
ภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้เป็นหลานตา
ของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีท่ีได้มอบเอกสารอันเป็นข้อมูลส าคัญของเจ้าพระยาพระเสด็จ  
สุเรนทราธิบดี เพื่อน ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ อันท าให้วิทยานิพนธ์นี้มีเนื้อหาสมบูรณ์มากขึ้น 

ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์ และคณะละครสมัครเล่น
ทับแก้วท่ีมอบโอกาสให้ข้าพเจ้าได้ร่วมแสดงละครเวทีเนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ท าให้ข้าพเจ้าซาบซึ้ง
และเข้าถึงความงามทางวรรณคดี อันสามารถน ามาปรับใช้ในการท าวิทยานิพนธ์นี้ 

ขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกคนท้ังเพื่อน ๆ โรงเรียนทวีธาภิเศก เพื่อน ๆ และรุ่นพี่รุ่นน้อง
วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเพื่อน ๆ หลักสูตรอักษรศาสตร-
มหาบัณฑิต รวมท้ังเพื่อนร่วมงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมทุกคนท่ีให้มิตรภาพและ
ก าลังใจในการศึกษาครั้งนี้เป็นอย่างดี 

ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ท่ีคอยอ านวยความสะดวกในการ
สืบค้นข้อมูล และบริการยืมคืนหนังสือด้วยไมตรีจิต 
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ขอขอบคุณอาจารย์วัลลี นวลหอม และอาจารย์ณัฐพล อยู่รุ่ งเรืองศักด์ิ ท่ีแนะน าข้อมูล
ทางประวัติศาสตร์อันช่วยเติมเต็มให้วิทยานิพนธ์เรื่องนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอขอบคุณนายทวิช ลักษณ์สง่าท่ีอยู่เคียงข้างกันเสมอมาไม่ว่าจะยามทุกข์ หรือยามสุข 
และช่วยเติมเต็มค าว่า “ครอบครัว” ให้แก่ข้าพเจ้า 

ท้ายสุดนี้ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณคุณย่าเฟื่องฟ้า ศรีสมศักด์ิ คุณพ่อพัฒน์ศิริ       
ศรีสมศักดิ์ และคุณแม่วนิดา พักตรสิริ ผู้มีพระคุณเป่ียมล้นเหนือยิ่งกว่าส่ิงใด ๆ  ขอบคุณส าหรับความ
รัก ความเมตตา ความเอาใจใส่ท่ีมีให้ข้าพเจ้าอย่างมิมีวันหมดส้ินเสมอมา  
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1 

 

บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 เป็นยุคสมัยท่ีบ้านเมือง
ได้รับผลกระทบจากการคุกคามของจักรวรรดินิยมตะวันตกอันสืบเนื่องมาต้ังแต่รัชสมัยพระบาท 
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 3 เป็นต้นมา แม้ว่าสยามในขณะนั้นจะไม่ได้รับผลกระทบ
โดยตรง แต่ก็เป็นภัยต่อสยามอย่างยิ่ง เพราะการท่ีชาติตะวันตกสามารถยึดครองประเทศท่ีต้ัง
ล้อมรอบไว้ได้ท้ังหมดท้ังการเข้ายึดครองเวียดนามกับกัมพูชาของฝรั่งเศส และการเข้ายึดครองพม่า
ของอังกฤษ ได้นั้นย่อมสะท้อนให้เห็นว่าภัยจากจักรวรรดินิยมตะวันตกเหล่านี้ก าลังจะเข้ามาคุกคาม
สยามในไม่ช้า ท าให้มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการปฏิรูปบ้านเมืองให้เจริญตามแบบตะวันตก 
เพื่อให้ชาวตะวันตกยอมรับประเทศสยามในฐานะประเทศท่ีเจริญแล้ว โดยการปฏิรูปดังกล่าวปรากฏ
อย่างเด่นชัดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท้ังในด้านการปกครอง สังคม 
กฎหมาย รวมท้ังการศึกษา จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นยุคของการปฏิรูปประเทศอย่างแท้จริง1  

ท้ังนี้ในช่วงรอยต่อแห่งยุคสมัยจักรวรรดินิยมตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมสยามนี้ 
รัฐบาลสยามได้พยายามปรับปรุงบ้านเมืองมาต้ังแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี 4 ท่ีทรงศึกษาภาษาอังกฤษและวิทยาการต่าง ๆ จากตะวันตก เพื่อให้ทรงมีความรู้เท่าทัน 
รวมท้ังทรงปรับปรุงขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ให้ทันสมัยตามแบบชาติตะวันตก เช่น การให้
ราษฎรเฝ้ารับเสด็จพระราชด าเนิน การให้ราษฎรรักษาบ้านเมืองให้สะอาด การมีธรรมเนียมให้
ข้าราชการสวมเส้ือเวลาเข้าเฝ้า2  รวมท้ังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าหัวอยู่ก็โปรด
ให้ยกเลิกธรรมเนียมการหมอบคลาน เพราะทรงเห็นว่าเป็นการกดขี่แก่กัน3  การปรับปรุงธรรมเนียม
ข้างต้นเป็นเพียงการปรับปรุงด้านกายภาพ การท่ีจะท าให้บ้านเมืองเจริญได้นั้นต้องอาศัยการพัฒนา
ทางด้านสติปัญญา และคุณธรรมของราษฎรให้เจริญตามไปด้วย ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีก่อให้เกิดแนวคิด 

                                                 
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), พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่ัวฯ พระปิยมหำรำช 

(กรุงเทพฯ: พิมพ์ค า, 2553), 137-139. 

 



2 

 
 

ท่ีจะปฏิรูปการศึกษาของสยาม เพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความสามารถ กอปรด้วยคุณธรรมเพื่อเป็นก าลัง
ส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 

การปฏิรูปการศึกษานั้นมีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากทรงเล็งเห็นว่าการให้ศึกษาแก่ราษฎรเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอย่างยิ่ง ถือเป็น
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลอันเป็นก าลังส าคัญของชาติให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอท่ีจะพัฒนา
บ้านเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังพระบรมราโชวาทตอนหนึ่งท่ีว่า 
 

  วิชาหนังสือเปนวิชาท่ีนับถือ และเปนที่สรรเสริญแต่โบราณ ว่าเปนวิชาอย่างประเสริฐ 
ซึ่งผู้ที่เปนใหญ่ย่ิง นับแต่พระมหากษัตริย์เปนต้นจนตลอดราษฎรพลเมืองสมควรแลจ าเปน
จะต้องรู้ เพราะเปนวิชาท่ีอาจท าให้การทั้งปวงส าเร็จไปได้ทุกสิ่งทุกอย่าง...เพราะฉะน้ัน ฉันจึงได้

มีความมุ่งหมายที่จะจัดการเล่าเรียนทั่วไป ทั้งบ้านทั้งเมือง ให้เปนการรุ่งเรืองเจริญข้ึนโดยเร็ว4 

 
ในการด าเนินตามพระราชปณิธานดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่

อาจท่ีจะทรงกระท าได้แต่เพียงพระองค์เดียว แต่จ าต้องอาศัยข้าราชบริพารท่ีทรงสามารถไว้วางพระ
ราชหฤทัยได้ท้ังในความรู้ และความสามารถมาช่วยแบ่งเบาพระราชภาระ ซึ่งบุคคลท่ีเป็นก าลังส าคัญ
ท่านหนึ่งในการปฏริูปการศึกษาในรัชสมัยของพระองค์ นั่นคือ เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี 

เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี มีนามเดิมว่า หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล เป็นโอรส
องค์ใหญ่ในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าขจรจรัสวงศ์ กรมหมื่นปราบปรปักษ์ และหม่อมเปี่ยม 
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเป็นผู้ท่ีมีสติปัญญาดี เมื่อเรียนท่ีโรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบก็
สามารถเรียนจบประโยค 1 และประโยค 2 ได้ภายใน 1 ปีเท่านั้นซึ่งนับว่าเร็วกว่านักเรียนในรุ่น
เดียวกัน ต่อมาท่านได้เข้ารับราชการในกรมศึกษาธิการในสมัยท่ีสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ด ารงราชานุภาพทรงด ารงต าแหน่งเป็นอธิบดี ท้ังนี้ด้วยความรู้ความสามารถของท่าน เมื่อมีพระบรม -
ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพไปด ารงต าแหน่ง
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยก็โปรดให้เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ซึ่งขณะนั้นมีบรรดาศักด์ิเป็น

                                                 
4 “พระบรมราโชวาท ณ โรงเรียนพระต าหนักเดิมสวนกุหลาบ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2427,” ใน

เอกสำรเรือ่งกำรจัดกำรศึกษำในรัชกำลพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หวั (พระนคร: โรงพิมพ์คุรุสภา, 
2511), 20. 
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หลวงไพศาลศิลปศาสตร์ตามไปเป็นเลขาประจ าพระองค์เพียงคนเดียว5 แสดงให้เห็นว่าท่านเป็นท่ีไว้
วางพระทัยของสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพเป็นอย่างมาก 

เนื่องด้วยอุปนิสัยของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีท่ีมีความซื่อสัตย์ มีความคิด   
ลุ่มลึกเฉลียวฉลาด กล้าพูดกล้าท าในส่ิงท่ีท่านเห็นว่าถูกท านองคลองธรรม6 ท าให้ท่านได้รับมอบหมาย
หน้าท่ีจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ตามเสด็จพระราชด าเนินสมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธไปทรงศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษในฐานะพระอภิบาล 7 ในขณะนั้น
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดียังมีบรรดาศักด์ิเป็นพระมนตรีพจนกิจ ท้ังนี้ส่ิงท่ีเป็นเครื่องยืนยัน
อย่างชัดเจนว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงไว้วางพระราชหฤทัยเจ้าพระยาพระ
เสด็จสุเรนทราธิบดีเป็นอย่างมาก คือ พระองค์ได้ทรงมอบหมายให้ท่านเป็นผู้จัดการศึกษา และดูแล
ความประพฤติของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และพระเจ้าลูกยาเธอท้ังหลาย ดังปรากฏในพระราชหัตถ-
เลขาท่ีพระราชทานแด่พระยาวิสุทธิสุริยศักด์ิว่า 
 

...ลูกชาย 2 คนน้ี (สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ 
เจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถ) ก็ไม่เคยมีความวิวาทบาดหมางกัน มีความรักใคร่กันมาก แต่เป็นคน
นิสัยไม่สู้เหมือนกันเสียทีเดียวนัก...ขอให้ช่วยคิดอ่านให้รักใคร่กันให้จงได้ ขอให้เจ้าว่ากล่าวอย่า
มีความเกรงใจว่าไม่ใช่หน้าท่ีของตัวเลย ถ้าเห็นแก่เราแล้วขอให้ว่ากล่าวแลทะนุบ ารุงตามผิดแล
ชอบ 

     (หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 107) 

 
ในการตามเสด็จพระราชด าเนินสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธไปศึกษาต่อ 

ณ ประเทศอังกฤษครั้งนี้ นอกจากเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ขณะนั้นด ารงต าแห่งเป็นพระยา
วิสุทธิสุริยศักด์ิ) จะมีฐานะเป็นพระอภิบาลแล้ว ยังมีหน้าท่ีไปศึกษาแบบแผนการจัดการศึกษาใน
ประเทศต่าง ๆ8 ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน ามาปรับใช้
กับการจัดการศึกษาของสยามท่ียังด าเนินการอย่างไม่เป็นระเบียบมากนักให้มีระบบมากขึ้น สาเหตุท่ี
ทรงเลือกเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีให้ท าหน้าท่ีนี้ เนื่องมาจากความพึงพอพระราชหฤทัยท่ี
                                                 

5 สุมน  อมรวิวัฒน์, สวัสด์ิ จงกล และไพฑูรย์ สินลารัตน์, “ปรีชาญาณด้านการศึกษาของเจ้าพระยา
พระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล),” ใน ปรีชำญำณ : บทวเิครำะห์ด้ำนกำรศึกษำ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541), 425-430. 

6 ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา, “บทความสดุดีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี,” สดุดี
บุคคลส ำคัญ 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. 
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ท่านได้จัดการศึกษาแด่พระเจ้าลูกยาเธอได้ดีสมพระราชประสงค์ ดังปรากฏในค ากราบบังคมทูลของ
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีว่า 
 

...ดัวยซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าพระพุทธเจ้าคิดอ่านด าริตริการที่จะแก้ไขบ ารุง
การศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนสยาม ณ ประเทศยุโรปน้ีให้เล่าเรียนได้ความรู้วิชาอันดีและให้
ส าเร็จได้โดยเร็ว มิให้ต้องเสียเวลาเล่าเรียนอยู่มาก ให้เปลืองพระราชทรัพย์เกินกว่าสมควรที่จะ
เป็นได้น้ัน พระเดชพระคุณเป็นล้นเกล้าฯ หาท่ีสุดมิได้... 
     (หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 238-239) 

 
 ในการนี้ท่านได้ส่งความเห็นท่ีจะจัดการศึกษาของนักเรียนสยามในประเทศอังกฤษมา

กราบบังคมทูลซึ่งท่านท าได้อย่างละเอียด ครอบคลุมทุกด้าน 9  ซึ่งต่อมากระทรวงธรรมการ 
(กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน) ได้น าไปพิจารณาและร่างเป็น “โครงแผนการศึกษาในกรุงสยาม” 
ออกมาเมื่อวันท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ.2441 ถือได้ว่าเป็นการวางระบบโครงสร้างทางการศึกษาของสยาม
ฉบับแรก10  

เมื่อกลับมาประเทศสยาม เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้จัดการศึกษาให้แก่
โรงเรียนมหาดเล็กหลวงในรัชกาลท่ี 5 (ต่อมาเปล่ียนเป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือน และจุฬาลงกรณ์    
มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน) และได้ด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมศึกษาธิการ ปลัดทูลฉลอง และเสนาบดี 
กระทรวงธรรมการตามล าดับ11  ซึ่งระหว่างท่ีท่านด ารงต าแหน่งดังกล่าว ท่านยังได้รับมอบหมาย
หน้าท่ีให้ท างานส าคัญอีกหลายหน้าท่ี ได้แก่ ทูตพิเศษออกไปรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวท่ีประเทศญี่ปุ่น องคมนตรี กรรมการหอพุทธสังคหะและกรรมสัมปาทิกหอพระสมุดวชิร-
ญาณ สมาชิกเสือป่ารุ่นแรก อุปนายกสภากรรมการกลางจัดลูกเสือ สภานายกจัดต้ังสามัคคยาจารย์ 
ฯลฯ12 ซึ่งต่อมาใน พ.ศ.2458 ท่านได้กราบบังคมทูลลาออกจากต าแหน่งเนื่องจากปัญหาทางด้าน
สุขภาพ 

ช่วงระยะเวลาท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีรับราชการอยู่นี้ ท่านได้ประพันธ์งาน
เขียนไว้หลายเรื่อง ได้แก่ หนังสือกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พลเมืองดี    

                                                 
9 วุฒิชัย มูลศิลป์, สมเด็จพระปิยมหำรำชกับกำรปฏิรูปกำรศึกษำ, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ:     

พิมพ์ค า, 2554), 79. 
10 สุมน อมรวิวัฒน์, สวัสด์ิ 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 
 

แบบเรียนจรรยาสมบัติของผู้ดี จรรยาแพทย์ อักขระวิธี พงศาวดารย่อ ค าเทียบ ร.ล. แบบเรียน
ราชการกรมมหาดเล็ก เป็นต้น13  ท้ังนี้งานเขียนของท่านส่วนใหญ่จะเป็นงานเขียนประเภทร้อยแก้ว
จะมีเนื้อหาท่ีเน้นไปในด้านให้ความรู้ ควบคู่กับการมุ่งอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเป็นส าคัญ เช่น 
เรื่องสมบัติของผู้ดี ซึ่งใช้เป็นแบบเรียนส าหรับนักเรียนในโรงเรียนฝึกหัดราชการ นับว่าเป็นงานเขียนท่ี
มีช่ือเสียงท่ีสุดเรื่องหนึ่งของท่านและอยู่ควบคู่กับวงการการศึกษาของไทยมาเป็นเวลาร่วม 100 ปี 
รวมท้ังมีการพิมพ์เกินกว่าหนึ่งล้านเล่ม14  โดยมีเนื้อหาท่ีมุ่งเน้นสอนให้คนประพฤติตนต้ังอยู่ในความดี
ท้ังกาย วาจา และใจไม่ว่าต่อหน้าและลับหลังผู้อื่น อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมท้ังสะท้อนให้
เห็นแนวคิดทางการศึกษาท่ีก้าวหน้าของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีอันเป็นผลมาจากการท่ี
ท่านท าหน้าท่ีเป็นพระอภิบาล และนักเรียนไทยในยุโรปอยู่หลายปี ท าให้น าแนวคิดการด ารงตนแบบ
ผู้ดีอังกฤษ หรือ English gentleman มาปรับใช้กับนักเรียนในประเทศสยาม15 

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องพลเมืองดี ท่ีแต่งขึ้นเพื่อเป็นหนังสือสอนอ่านส าหรับนักเรียนช้ัน
ประโยคมูลศึกษา มีเนื้อหาท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยในสมัยรัชกาลท่ี 5 โดยเริ่มต้ังแต่ระบบ
การเมืองปกครอง สิทธิและหน้าท่ีของพลเมืองท่ีมีต่อชาติ ประเทศเพื่อนบ้าน รวมท้ังประวัติศาสตร์
ของชาติ นอกจากนี้ยังให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี สถานท่ีส าคัญของชาติ
ระบบการศึกษา หลักเศรษฐศาสตร์ และการประกอบอาชีพ อีกท้ังได้ปลูกฝังค่านิยมของความเป็น
พลเมืองดีท่ีจะต้องประพฤติตนตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ซึ่งการสอดแทรกความรู้ดังกล่าวมา
นี้ท าให้เรื่องพลเมืองดีเป็นแบบเรียนท่ีมีประโยชน์มากกว่าหนังสือสอนอ่านท่ัวไป เพราะเมื่อเรียนจน
จบเรื่อง นอกจากนักเรียนจะสามารถอ่านหนังสือได้คล่องขึ้นแล้ว ยังจะช่วยเสริมสร้างความรู้ท่ีส าคัญ
ต่อการด าเนินชีวิตตามวิถีพลเมืองท่ีดีในสังคม ดังท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้แสดง
ความเห็นในค าน าของเรื่องไว้ว่าความรู้เหล่านี้ “...เป็นความรู้ส าหรับช่วยความคิดท่ีจะประกอบกิจการ
ต่าง ๆ อันเราต้องท า ต้องพบปะอยู่รอบตัวเราเองทุกวัน ๆ จัดว่าเป็นความรู้อันจ าเป็นท่ีทุก ๆ คนพึง
จะมีส าหรับตัว” (พลเมืองดี หน้าค าน า)  

เนื่องด้วยเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเคยด ารงต าแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาช้ันสูง
ของราชแพทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนส าหรับสอนวิชาแพทย์แห่งแรกของประเทศไทย ท่านจึงได้ให้ความ
เอาใจใส่กับโรงเรียนแห่งนี้เป็นอย่างมาก ท้ังจัดหาครูอาจารย์ ปรับปรุงหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
                                                 

13 เจ้าพระยาธรรมศักด์ิมนตรี, “ประวัติมหาอ ามาตย์เอก เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี,” 
วำรสำรจันทรเกษม ฉบับพิเศษ (มีนาคม-เมษายน 2510): 8-9. 

14 มารค ตามไท และสิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ, “สมบัติของผูดี้,” วำรสำรร่มพฤกษ์ 17, 2 (ตุลาคม
2541-มกราคม 2542), 94. 

15 โกวิทย์ วงศ์สุรวัฒน์,  “เอกสารล าดับที่ 10 ย้อนพินิจสังคมไทยในสมบัติผู้ดี.” ใน 100 เอกสำร
ส ำคัญ: สรรพสำระประวัติศำสตร์ ล ำดับที่ 1. 225-249. วินัย พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ (กรงุเทพฯ:โครงการวิจยั 
“100 เอกสารส าคัญเก่ียวกับประวัติศาสตร์ไทย, 2552), 233. 
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การท่ีท่านด าเนินการสอนศีลธรรมและจริยธรรมให้แก่นักเรียนแพทย์ด้วยตัวท่านเอง 16 ซึ่งค าสอน
ดังกล่าวได้ถูกรวบรวมตีพิมพ์โดยใช้ช่ือว่า “จรรยาแพทย์” มีเนื้อหามุ่งสอนจริยธรรมส าหรับผู้เป็น
แพทย์ รวมท้ังธรรมะส าหรับบุคคลท่ัวไปด้วย แม้กระท่ังในหนังสือกราบบังคมทูลรายงานของ
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาให้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และพระเจ้าลูกยาเธอ ณ ประเทศอังกฤษ ท่ีมีเนื้อหาเป็นการ
รายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ อันเน้นข้อเท็จจริงเป็นหลัก ก็ยังพบว่ามีการแทรกข้อคิดเห็น หรือความรู้สึก
ต่าง ๆ ของท่านเพื่อเป็นการแนะน าหรือไขข้อข้องพระราชหฤทัยแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงทัศนะหรือแนวคิดของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีอันเป็น
ประโยชน์แก่ผู้อ่านอย่างยิ่ง อีกท้ังยังสะท้อนถึงคุณลักษณะความเป็นครูของท่านได้อย่างเด่นชัด สม
เป็นบุคลากรส าคัญทางการศึกษาคนหนึ่งของประเทศไทย และท่านถือว่าเป็นกวีส าคัญคนหนึ่งท่ี
สร้างสรรค์วรรณคดีค าสอนในสมัยรัชกาลท่ี 517  

จากการท่ีผู้วิจัยได้ศึกษางานเขียนของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีซึ่งส่วนใหญ่มี
รูปแบบร้อยแก้วพบว่างานเขียนของท่านมีลักษณะท่ีสอดคล้องกับค าจ ากัดความของวรรณคดีค าสอน
ตามท่ีนักวิชาการหลายท่านกล่าวไว้ อาทิ ปัญญา บริสุทธิ์ กล่าวว่า 
 

 วรรณคดีค าสอน หมายถึง หนังสือที่แต่งข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์จะใช้สั่งสอนศีลธรรม
จรรยาและข้อปฏิบัติอันดีงาม เป็นคุณประโยชน์ต่อชีวิต วรรณคดีประเภทน้ีอาจจะมีรูปแบบเป็น
ค าประพันธ์ร้อยกรองชนิดใดชนิดหน่ึงก็ได้ หรือเป็นค าประพันธ์หลาย ๆ ชนิดอย่างรวมกันก็ได้
เช่น วรรณคดีประเภทฉันท์... อาจจะเป็นรูปเล่มโดยสมบูรณ์เพียงเรื่องเดียวโดยตลอด หรือจะ

เป็นข้อความแทรกอยู่เป็นตอน ๆ ในเรื่องใดเรื่องหน่ึงก็ได้18 

 
ศรีสุดา จริยากุล  ได้อธิบายความหมายของวรรณคดีค าสอนว่า “เป็นวรรณคดีท่ีมีเนื้อหา

เป็นเชิงส่ังสอนท้ังในทางโลกและทางธรรม”19   การสอนทางโลกนั้นเป็นการสอนวิชาการความรู้หรือ
วิชาชีพต่าง ๆ  ส่วนการสอนทางธรรมจะเป็นการสอนแนวคิดทางศาสนาเพื่อบรรลุเป้าหมายขั้นสูงสุด

                                                 
16 อวย เกตุสิงห์, “เจ้าพระยาพระเสด็จฯ กับโรงเรียนแพทย์,” วำรสำรจันทรเกษม ฉบับพิเศษ

(มีนาคม-เมษายน 2510): 54-59. 
17 สุภาพร คงศิรริัตน์, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมค าสอนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเรื่อง        

ศรีสวัสด์ิวัตร,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531), 67-68. 

18 ปัญญา บริสุทธ์ิ, วิเครำะห์วรรณคดีไทยโดยประเภท (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2534), 8. 
19 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สาขาวิชาศึกษาศาสตร,์ เอกสำรกำรสอนชุดวิชำ ภำษำไทย 4:

วรรณคดีไทย หน่วยที่ 8-15 (นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533), 5. 
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ตามความเช่ือทางศาสนา รวมท้ังสอนจริยธรรมส าหรับเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต  นอกจากนี้ยัง
จ าแนกเนื้อหาสาระของวรรณคดีค าสอนของไทยไว้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะแรกจะเป็นการสอน
พุทธศาสนาและจริยธรรมซึ่งเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และลักษณะท่ีสองเป็นการสอนการ
ด าเนินชีวิตในสังคม โดยเน้นหน้าท่ีของมนุษย์ท่ีพึงปฏิบัติต่อกัน20 

ท้ังนี้เมื่อศึกษาความหมายของวรรณคดีค าสอนตามทัศนะของชาวตะวันตกแล้วพบว่ามี
แนวคิดคล้ายกัน กล่าวคือวรรณคดีค าสอนนั้นแต่งขึ้นเพื่อใช้ส าหรับส่ังสอนศีลธรรมจรรยาหรือให้แง่
คิดในการด าเนินชีวิต รวมท้ังให้ความรู้วิชาการต่าง ๆ  เช่นการให้ค านิยามค าว่า “วรรณคดีค าสอน” 
หรือ Didactic Literature ของ M.H. Abrams ว่า  

 
วรรณคดีค าสอน ได้แก่ งานวรรณกรรมที่มุ่งอธิบายความรู้สาขาต่าง ๆ ที่เป็นด้าน

ทฤษฎี ศีลธรรม และด้านปฏิบัติ มิฉะน้ันก็เอาหัวข้อในเรื่องศีลธรรม ศาสนา หรือปรัชญา หรือ
ลัทธิมากล่าวในรูปแบบที่จะให้ความประทับใจและชักจูงใจ...วรรณกรรมค าสอนอาจน า
หลักเกณฑ์และวิธีการของวรรณกรรมจินตนาการมาใช้โดยใช้รูปแบบการเล่าเรื่องหรือรูปแบบ

ละครเพ่ือให้ความเพลิดเพลินทางสุนทรียภาพและเพ่ือเพ่ิมความสนใจ21   
 
จากค าจ ากัดความข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า “วรรณคดีค าสอน” นั้นเป็นวรรณคดีท่ีมี

เนื้อหามุ่งเน้นท่ีจะให้ความรู้ต่าง ๆ รวมทั้งการส่ังสอนศีลธรรม จริยธรรม และการประพฤติปฏิบัติตน
ให้ดีงาม  โดยไม่จ ากัดว่ามีเนื้อหาเป็นค าสอนตลอดท้ังเรื่อง หากแต่แทรกอยู่ในเรื่องได้ ซึ่งในการ
น าเสนอเนื้อหาค าสอนนั้นจะต้องมีศิลปะการถ่ายทอดท่ีท าให้ผู้อ่านเกิดความประทับใจและเห็นคล้อย
ตาม ลักษณะเช่นนี้ท าให้วรรณคดีค าสอนนั้นแตกต่างกับวรรณกรรมต ารา ตามท่ีหม่อมหลวงบุญเหลือ 
เทพยสุวรรณได้ให้ความหมายของต าราว่าเป็นหนังสือท่ีมุ่งให้ความรู้ เช่นเดียวกัน ไม่สนใจกับความ
เพลิดเพลินของผู้อ่าน รวมท้ังไม่ค านึงถึงศิลปะการประพันธ์ 22 ฉะนั้นวรรณคดีค าสอนจะต้องเป็น
วรรณคดีท่ีมุ่งเน้นส่ังสอนความรู้และจริยธรรมผ่านศิลปะการประพันธ์ท่ีช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและได้รับ
สุนทรียภาพประกอบด้วย 

ท้ังนี้เมื่อพิจารณางานเขียนของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีพบว่าส่วนใหญ่มี
เนื้อหาค าสอนท่ีให้ความรู้ อีกท้ังยังสอดแทรกจริยธรรมและแนวทางในการด าเนินชีวิตไว้ด้วย โดย

                                                 
20 เรื่องเดียวกัน, 5. 
21 เอ็ม. เอช. อับรามส์, อธิบำยศัพท์วรรณคดี, แปลจาก A glossary of literary terms, แปลโดย  

ทองสุก เกตุโรจน์ (กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2529), 78-80. 
22 วิทยาลัยครูสุรินทร์, ประสบกำรณ์จำกกำรเขียนต ำรำและเอกสำรวิชำกำร (สรุินทร:์ วิทยาลัยครู

สุรินทร์, 2525), 1-2, อ้างถึงใน บันลือ พฤกษะวัน และด ารง ศริิเจริญ, เทคนิคและประสบกำรณ์กำรเขียนต ำรำ
ทำงวิชำกำร, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2533), 8. 
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เนื้อหาค าสอนนั้นมีลักษณะเป็นค าสอนตลอดท้ังเรื่อง เช่น พลเมืองดี สมบัติของผู้ดี จรรยาแพทย์ ฯลฯ  
รวมท้ังมีบางเรื่องท่ีแม้ว่าจะเป็นงานเขียนท่ีมุ่งน าเสนอข่าวสารเป็นหลัก หากแต่ข่าวสารเหล่านี้ก็
สะท้อนแนวคิด สอดแทรกความความรู้และข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านด้วย ดังในหนังสือ
กราบบังคมทูลของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีท่ีท่านถวายความคิดเห็นแก่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าการปฏิบัติพระราชภารกิจต่าง ๆ ท าให้พระองค์ไม่สบายพระราชหฤทัย 
ฉะนั้นจึงควรหาความส าราญให้แก่พระองค์เองบ้าง  ดังตัวอย่าง 
 

...ผู้ที่ท าการด้วยความคิดใช้ความคิดมาก ต้องการความส าราญใจมากกว่าคนชนิดอื่น เพราะเหตุ
ต้องการที่ใช้ความคิดเปลืองความคิดมาก ย่อมมีความวิตกวิจารณ์หมกมุ่นรุมรึงอยู่ภายใน 
เพราะฉะน้ัน ต้องอาศัยหาความรื่นรมย์เบิกบานมาดับให้ลบล้างความหมกมุ่น ทั้งเป็นเครื่อง
บ ารุงความคิดให้เกิดต่อไปในพักหน่ึง ๆ ฉันใดก็ดี ต้นไม้มีแต่แสงแดดเผาผากแห้งอยู่อย่างเดียว 
มิได้มีเวลาที่น้ าค้างและฝนประพรมให้ชุ่มเชยเลย ถึงไม้น้ันจะสูบได้น้ าและฝนในแผ่นดินเป็น
อาหาร ก็จะคงอยู่ไม่ได้สักกี่วัน 
     (หนังสือกราบบังคมทลูฯ หน้า 77) 

  
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่าเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีใช้กลวิธีหรือศิลปะการ

ประพันธ์ต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการถ่ายทอดเนื้อหาค าสอน ท าให้ท่านสามารถถ่ายทอดเนื้อหาค าสอน
ไปยังบุคคลต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลตามท่ีท่านปรารถนา โดยจุดเด่นในการ
น าเสนอเนื้อหาค าสอนของท่าน คือ กลวิธีการใช้ความเปรียบส าหรับการสอนเนื้อหาท่ียากแก่การ
เข้าใจ เช่น หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีมักเลือกหยิบยกเอา
ส่ิงแวดล้อมท่ีพบเห็นได้ในชีวิตประจ าวันมาเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจน เช่น การอธิบายเรื่องกิเลส 
ในเรื่องจรรยาแพทย์ ท่ีมีการเปรียบเทียบกิเลสเหมือนกับฝุ่นละอองท่ีหากปล่อยให้จับหนาท่ีภาชนะก็
จะท าให้ภาชนะนั้นหมดความงดงามลงไป เปรียบดังจิตใจของมนุษย์ท่ีหากปล่อยให้กิเลสเข้าครอบง าก็
จะพบกับความเศร้าหมอง เป็นบ่อเกิดของการกระท ากรรมช่ัว ดังตัวอย่าง 
 

...กิเลสเหล่าน้ีเมื่อบุคคลปล่อยให้จับหนาอยู่ดวงจิตมาก ๆ ข้ึน ความเศร้าหมองลามกก็สะสม
มากที เปรียบเช่นละอองธุลีซึ่งปลิวมาสะสมอยู่บนเครื่องแต่งเครื่องต้ังในเหย้าเรือนทุก ๆ วัน ถ้า
เจ้าของไม่หมั่นเช็ดมั่นกวาดก็จะเกรอะกรองไว้จนหนาแน่น ความลามกน้ันก็จับกินภาชนะ
สิ่งของจนผิวเสียงาม เป็นต้นว่าเครื่องเหล็กก็จะเกิดสนิมข้ึน กิเลสต่าง ๆ อย่างละเล็กละน้อยถ้า
สะสมไว้ให้เกิดความลามกแก่จิตใจ ก็ย่อมเป็นบ่อเกิดแห่งบาปอกุศลประดุจเดียวกัน... 
     (จรรยาแพทย์ หน้า 72)   
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 อีกท้ังยังพบว่าท่านใช้กลวิธีหยิบยกเอาเหตุการณ์ท่ีได้ประสบมาเป็นอุทาหรณ์ ท าให้การ
น าเสนอของท่านมีความชัดเจนและสมเหตุสมผลเป็นอย่างยิ่ง ดังเช่นการท่ีท่านสอนเรื่องการบริหาร
ราชการแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหนังสือกราบบังคมทูลฯ ความว่า 

  
 ...ในยุโรปทุกวันน้ี เห็นว่าข้างกรุงเทพฯ อ่อนแอและแฉะช้าในการที่ควรจะรีบรัดน้ันเหลือ
ประมาณท้ังฝ่ายควรที่จะรีบจัดการใหม่ให้เดินไป และที่จะแก้ไขการเก่าที่เปล่าประโยชน์...ให้
หมดไป เมื่อเป็นเช่นน้ี ก็ไม่แลเห็นก าแพงอันใดจะป้องกันริปูอันร้ายแรงซึ่งอาจจะมีมาในวันใน
พรุ่งน้ันได้ ว่าอย่างง่าย ๆ เพียงน่ิงอยู่ ปล่อยให้เข้าร่วมธงเสียเนือง ๆ เสมอไปเท่าน้ัน เมืองก็อาจ
เป็นฝรั่งเศสไปได้โดยง่าย ๆ เงียบ ๆ โดยพริบตาเดียว มีตัวอย่างที่น่ากลัว เช่น หลวงวังกรมการ
เมืองฉะเชิงเทรา ที่เกิดความในเร็ว ๆ น้ี เป็นต้น ก็เห็นได้ว่า ลงคนใหม่  ๆ และมีต าแหน่งรับ
ราชการอยู่ด้วยก็ยัง “ตกใจไปต่างด้าว ย่างเท้าไปต่างแดน” ดังน้ี... 
     (หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 81) 

 
นอกจากนี้ในด้านกลวิธีการใช้ภาษา เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเน้นใช้ค าไทยท่ี

เข้าใจได้ง่าย ท าให้ผู้อ่านเข้าใจสารท่ีท่านต้องการส่ือได้เป็นอย่างดี เช่น ในเรื่องพลเมืองดี ท่ีมีการผูก
เรื่องให้นายเมืองมาอาศัยกับนายมั่นผู้เป็นลุง ในตอนเริ่มเรื่องผู้เขียนได้บรรยายเหตุการณ์ด้วยภาษาท่ี
เรียบง่าย ให้รายละเอียดท่ีชัดเจน มีการเรียงเหตุการณ์ตามล าดับเวลา ท าให้ผู้อ่านเข้าใจเหตุการณ์
หรือสารที่ผู้เขียนต้องการส่ือได้เป็นอย่างดี 
 

 มีบ้าน ๆ หน่ึงอยู่ต าบลสามเสนในกรุงเทพฯ เจ้าของบ้านชื่อนายมั่น ภรรยาชื่อคง นาย
มั่นคนน้ีเป็นคนได้เคยท าราชการเมืองมามาก และเคยเท่ียวเตร่มาแทบทุกทิศทุกทาง ทั้งในและ
นอกพระราชอาณาเขตร์ แกเป็นคนมีทรัพย์สมบัติเป็นปึกแผ่น มีท่ีดินและไร่นา มีโรงเลื่อย โรงสี
ก็หลายแห่ง... 
 ...วันหน่ึงเวลาเช้า นายมั่นไปตักบาตรอยู่ที่หน้าบ้านด้านข้างถนนใหญ่ ครั้นเสร็จแล้วก็
เดินเที่ยวดูให้บ่าวของแกรดน้ าพวนดินต้นไม้ และเอาข้าวที่เหลือตักบาตรไปโปรยให้ไก่ให้นก
และปลาต่าง ๆ ตามสระและร่องคูในบ้านของแกกิน... 
     (พลเมืองดี หน้า 3) 

 
 อย่างไรก็ตาม ในการกราบบังคมทูลรายงานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นั้น ภาษาท่ีใช้จ าเป็นต้องใช้ค าราชาศัพท์ในการโต้ตอบเพื่อความเหมาะสมกับพระอิสริยยศอิสริยศักด์ิ
ของผู้ท่ีท่านส่ือสารด้วย รวมท้ังบุคคลท่ีท่านกล่าวถึง ท้ังนี้การใช้ค าราชาศัพท์ในบางครั้งก็มีการใช้แบบ
ล าลองบ้าง กล่าวคือ ปรากฏการขนานพระนามเจ้านายท่ีเสด็จประทับท่ีต่างประเทศอย่างย่อ เช่น 
ขนานพระนามพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอาภากร ว่า “พระองค์อาภากร” หรือ “พระองค์อาภา” 
เป็นต้น 



10 
 

ดังท่ีกล่าวไว้ข้างต้นว่าเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีมักเน้นการใช้ค าไทย หากแต่ใน
งานเขียนบางเรื่องกลับปรากฏการใช้ค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะในหนังสือกราบบังคมทูลฯ ท่ี
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีต้องเดินทางไปท างานยังทวีปยุโรป และพบบางส่วนในเรื่องจรรยา
แพทย์ ท้ังนี้เนื่องจากต้องกล่าวถึงสถานท่ี และบุคคลในต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังศัพท์เฉพาะใน
วงการแพทย์ ซึ่งการใช้ค าทับศัพท์ท่ีใช้จะปรากฏในรูปการถ่ายทอดเป็นตัวอักษรไทย ดังตัวอย่าง 
 

  การส่วนเฉพาะพระองค์แห่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารน้ัน ใน
ระหว่างน้ีมิสเตอร์ทอมสัน ได้ผ่อนผันเวลาว่างเชิญเสด็จไปทอดพระเนตรที่ซึ่งเป็นที่ส าคัญ
ส าหรับการงานต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในที่ประทับด้วยพระเนตร คือ ที่ประชุมปาเลียเมนต์
ศาลช าระความ ศาลโปลิศ เป็นต้น 
     (หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 15) 

 

 จากตัวอย่างข้างต้นปรากฏการใช้ค าทับศัพท์ว่า มิสเตอร์ (ค าเรียกน าหน้าผู้ชาย) ปาเลีย-
เมนต์ (รัฐสภา) โปลิศ (ต ารวจ) อันเป็นวงศัพท์ใหม่ส าหรับคนไทยในสมัยนั้น เป็นการแสดงให้เห็นว่า 
แม้เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีจะนิยมการใช้ค าไทยสักเพียงใด หากแต่ค าภาษาต่างประเทศก็มี
ความส าคัญต่อการส่ือสารในช่วงสมัยท่ีประเทศสยามในขณะนั้นรับเอาวิทยาการต่าง ๆ จากชาติ
ตะวันตกมาใช้ปรับปรุงประเทศให้พัฒนาทัดเทียมนานาอารยประเทศ ท าให้ต้องรับเอาภาษาของชาติ
ตะวันตกอย่างเช่น ภาษาอังกฤษ เข้ามาใช้เป็นจ านวนมากจนท าให้ไม่สามารถบัญญัติศัพท์ได้ทัน ซึ่ ง
การใช้ทับศัพท์นี้นอกจากจะใช้ส่ือความหมายแล้ว ยังเป็นการสร้างความรู้สึกความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน เช่น ตอนท่ีท่านไปสอนศีลธรรมให้แก่นักเรียนแพทย์ ท่านก็ใช้ค าทับศัพท์ท่ีเป็นศัพท์ทาง
วิชาการแพทย์  ท าให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน และให้ความรู้สึกท่ีเป็นพวกพ้องเดียวกันอีกด้วย เช่น 
เบรน (สมอง) สเปเช่ียลิสต์ (แพทย์ผู้ช านาญพิเศษ) เป็นต้น ท้ังนี้ เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
ไม่ได้ใช้เพียงค าทับศัพท์ท่ีเป็นการถ่ายถอดออกมาเป็นอักษรไทยเท่านั้น ท่านยังใช้ค าทับศัพท์ในรูป
ของอักษรโรมันอีกด้วย ดังปรากฏในเรื่องสมบัติของผู้ดี ท่ีในแต่ละภาคจะมีการก ากับช่ือภาษาอังกฤษ
เอาไว้ด้วย เช่น ภาคหนึ่ง ผู้ดีย่อมมีความเรียบร้อย Good-mannered, ภาคสอง ผู้ดีย่อมไม่ท าอุจาด
ลามก Tidy, ภาคสาม ผู้ดีย่อมมีสัมมาคารวะ Polite เป็นต้น 

ท้ังนี้ ในการใช้ภาษา เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดียังใช้ส านวนไทย เพื่อเปรียบ 
เทียบให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้เขียน อีกท้ังเพื่อขมวดประเด็นท่ีท่านได้กล่าวเอาไว้ก่อนหน้านี้
ให้กระชับ หรือสรุปให้เข้าใจผ่านการใช้ส านวนอย่างง่าย ๆ ของท่านเอง ดังเช่นตัวอย่างต่อไปนี้ท่ีกล่าว
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ว่าเมื่อเราเป็นคนดีก็ไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับไม่คนพาล เพราะจะกลายเป็นการเอาพิมเสนไปแลกกับเกลือ 
ซึ่งหมายถึง โต้ตอบหรือทะเลาะกับคนพาลหรือคนท่ีมีฐานะต่ ากว่า เป็นการไม่สมควร23 
 

...เมื่อข้างพาลก่อเหตุวิวาทข้ึนแล้ว ฝ่ายข้างดีก็จะไปขอยืมอาการแห่งนิสัยพาลมาตอบโต้ เพ่ือจะ
เอาชนะให้เท่าทันถึงแต้มกัน ดังน้ีโบราณย่อมกล่าวว่า “เอาพิมเสนไปแลกเกลือ” จริงอยู่หรือไม่
เพราะเหตุว่าถ้าฝ่ายข้างดีแพ้ก็เสียแต้มเสียตัว เสียความดีที่ได้ประพฤติมาเปล่า ๆ แม้ชนะก็จะ
เอาชื่อเสียงเกียรติยศอันใดแก่ที่มีชื่อว่าชนะคนพาล 
     (จรรยาแพทย์ หน้า 95) 

 
จากการวิเคราะห์งานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเบื้องต้น      

ผู้วิจัยพบว่า แมง้านเขียนร้อยแก้วของท่านจะมีเนื้อหามุ่งน าเสนอความรู้ ให้แง่คิดทางจริยธรรมและ
แนวทางในการด าเนินชีวิต  แต่ท่านก็ใช้กลวิธีการสอนอันหลากหลายมาใช้ในการอธิบายขยายความ 
อีกท้ังยังเลือกสรรค าท่ีเหมาะสมสละสลวย ท าให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาและได้รับอรรถรสในการอ่าน
ได้มากขึ้น ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาวิเคราะห์งานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จ    
สุเรนทราธิบดีในฐานะวรรณคดีค าสอน เพื่อสะท้อนให้เห็นว่างานเขียนของท่านเปี่ยมไปด้วยคุณค่า
ทางปัญญา และภาษาท่ีงดงาม ควรค่าท่ีจะได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างให้ชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึ ง 
ภูมิปัญญาของบรรพชนท่ีมอบไว้ให้  รวมท้ังเป็นการเชิดชูเกียรติคุณของเจ้าพระยาพระเสด็จ           
สุเรนทราธิบดี เนื่องในโอกาสท่ีท่านได้รับการยกย่องจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นบุคคลส าคัญของโลกในด้านการศึกษา สังคมศาสตร์ 
และมนุษยศาสตร์ ใน พ.ศ.2560 อีกด้วย  

 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาเนื้อหาท่ีเป็นค าสอนในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จ             
สุเรนทราธิบดี รวมท้ังศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหา กับประวัติของเจ้าพระยาพระเสด็จ            
สุเรนทราธิบดีและบริบททางสังคม 

2. เพื่อศึกษากลวิธีการน าเสนอเนื้อหาค าสอนในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระ
เสด็จสุเรนทราธิบดี อันประกอบด้วยกลวิธีการแต่ง กลวิธีการใช้ภาษา และกลวิธีการสอน 

 
 

                                                 

 23 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ.2545, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ :
ราชบัณฑิตยสถาน, 2556), 1435. 
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สมมติฐำนกำรวิจัย 

1. งานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีมีลักษณะเด่นทางด้าน
เนื้อหาท่ีเป็นค าสอนซึ่งเหมาะกับสภาพสังคมในสมัยนั้น 

2. งานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีมีกลวิธีการน าเสนอท่ี
เหมาะสมกับเนื้อหาค าสอนและกลุ่มบุคคล ท าให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในส่ิงท่ีผู้แต่งต้องการส่ือ 
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 

ผู้วิจัยก าหนดศึกษาเฉพาะงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี 
จ านวน 7 เรื่อง เท่าท่ีค้นพบต้นฉบับพิมพ์ ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1 แสดงรายช่ืองานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีท่ีใช้ศึกษา 
ล ำดับ ชื่องำนเขียนร้อยแก้วของเจ้ำพระยำพระเสด็จสุเรนทรำธิบดี ปีที่ประพันธ ์

1 หนังสือกราบบังคมทูลของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี แต่ยัง
มีบรรดาศักดิ์เป็นพระมนตรีพจนกิจและพระยาวิสุทธสุริยศักด์ิ ร.ศ.
113-118 

2438-2443 

2 สมบัติของผู้ดี 2444 
3 จรรยาแพทย์ 2452 
4 พลเมืองดี 2455 
5 ค าส่ังสอนของพระยาวิสุทธสุริยศักด์ิ กรรมการกลางจัดการลูกเสือ 

ซึ่งได้กล่าวแก่ลูกเสือกองหนุนในการแจกเหรียญลูกเสือกองหนุน 
2456 

6 ช่วยเพื่อน 2456 
7 เตือนเพื่อน 2457 
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ข้อตกลงเบื้องต้น 

1. การสะกดค าต่าง ๆ ในการยกตัวอย่างเนื้อหาจากงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยา
พระเสด็จสุเรนทราธิบดีจะคงตามอักขรวิธีที่ปรากฏในต้นฉบับเดิม 

2. เนื่องจากผู้ประพันธ์ได้รับการเล่ือนบรรดาศักด์ิหลายครั้งในระหว่างท่ีประพันธ์งาน
เขียน ได้แก่ หลวงไพศาลศิลปศาสตร์ (พ.ศ.2431) พระมนตรีพจนกิจ (พ.ศ.2435) พระยาวิสุทธสุริย-
ศักด์ิ (พ.ศ.2436) และเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (พ.ศ.2456) ฉะนั้นในการอ้างอิงข้อมูล 
ผู้วิจัยจะระบุช่ือท่ีเป็นบรรดาศักดิ์สุดท้ายของผู้ประพันธ์ คือ เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี 

3. ค าย่อท่ีใช้ในการอ้างอิงข้อมูล  มีดังนี้ 
 หนังสือกราบบังคมทูลฯ  ใช้แทน  หนังสือกราบบังคมทูลของพระยาพระเสด็จ 
     สุเรนทราธิบดี แต่ยังมีบรรดาศักดิ์เป็นพระ 

      มนตรีพจนกิจและพระยาวิสุทธสุริยศักด์ิ ร.ศ. 
     113-118 
 ค าส่ังสอนลูกเสือฯ ใช้แทน ค าส่ังสอนของพระยาวิสุทธสุริยศักด์ิ กรรมการ

      กลาง จัดการลูกเสือซึ่งได้กล่าวแก่ลูกเสือ 
      กองหนุนในการแจกเหรียญลูกเสือกองหนุน  

ส่วนงานเขียนร้อยแก้วเรื่องอื่นจะอ้างอิงโดยการคงช่ือเรื่องตามเดิม 
4. ในการอ้างอิงข้อความท่ียกตัวอย่างมาจากงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระ

เสด็จสุเรนทราธิบดีนั้น ผู้วิจัยใช้การระบุช่ือเรื่อง และเลขหน้าในวงเล็บไว้ท้ายข้อความ เช่น (เตือน
เพื่อน หน้า 1)  

5. เนื่องจากในต้นฉบับหนังสือกราบบังคมทูลฯ ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ท่ีเรือ
ล าเลียงของล่มในอ่าวสิงคโปร์ ท าให้หนังสือนี้ช ารุด และมีบางส่วนท่ีเนื้อหาท่ีเลอะเลือนจนอ่านไม่ออก ฉะนั้น
ข้อความส่วนใดท่ีผู้วิจัยยกมาเป็นตัวอย่าง จะใช้สัญลักษณ์ […] แทนส่วนของข้อความท่ีเสียหายไป 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “งานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี: การศึกษาใน
ฐานะวรรณคดีค าสอน” นี้เป็นการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ มีล าดับการวิจัยดังนี้ 

1. ศึกษาประวัติและผลงานของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี รวมท้ังบริบททาง
สังคมในสมัยของผู้ประพันธ์ 

2. ศึกษาข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษางานเขียนร้อยแก้วของ
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี 

3. ก าหนดขอบเขตการวิจัย คัดเลือกข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัย 
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4. ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล แล้วเรียบเรียงเพื่อน าเสนอในแต่ละบท ในหัวข้อ
ต่อไปนี้ 

 4.1 ศึกษาวัตถุประสงค์ในการเขียน และเนื้อหา 
 4.2 ศึกษากลวิธีการใช้ภาษา และกลวิธีการน าเสนอ 
5. สรุปผลการวิจัยและน าเสนอในรูปเล่มการวิจัย 

 
เอกสำรและงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จ            
สุเรนทราธิบดี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

1. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาวรรณคดีค าสอน 
2. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี 
ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1.  เอกสำรและงำนวิจัยเก่ียวกับกำรศึกษำวรรณคดีค ำสอน มีดังนี้ 

วัฒนา มุลเมืองแสน24 ได้ศึกษานวนิยายอิงพุทธศาสนาของไทยในฐานะวรรณกรรมร่วม
สมัยของนักเขียนนวนิยาย 4 คน สุชีพ ปุญญานุภาพ ธรรมโฆษ ทวี วรคุณ และวศิน อินทสระ จาก
การศึกษาได้บทสรุปว่าหลักพุทธปรัชญามีอิทธิพลต่อนวนิยายพุทธศาสนา นักเขียนใช้พุทธปรัชญาเป็น
แนวทางในการด าเนินเรื่อง หลักธรรมท่ีเป็นพุทธปรัชญาเหล่านี้ ได้แก่ ความเป็นอนิจจังของชีวิต การ
แสวงหาวิธีการคลายความทุกข์ สัมมาทิฐิ กฎแห่งกรรม และความสันโดษ นอกจากนี้นักเขียนยังแทรก
การสอนจริยธรรม หรือหลักธรรมท่ีควรประพฤติและควรละ ได้แก่ ส่วนท่ีควรประพฤติ คือความ
กตัญญู ความเพียรเพื่อความส าเร็จ ความเมตตาและการให้อภัย ความเสียสละ และความเป็น
กัลยาณมิตร ส่วนท่ีควรระวังคือ ความรัก ส่วนท่ีควรละคือ อบายมุข 

นิยะดา เหล่าสุนทร และคณะ25 ได้ศึกษาภูมิปัญญาของคนไทยท่ีปรากฏในวรรณกรรม
ค าสอนของไทยต้ังแต่สมัยสุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายหมวดตาม
กลุ่มเป้าหมายท่ีผู้ประพันธ์ต้องการสอน ได้แก่ วรรณกรรมค าสอนส าหรับกษัตริย์ ราชเสวก (ขุนนาง) 
บุรุษ สตรี และเด็ก ซึ่งวรรณกรรมแต่ละเรื่องนั้นล้วนมีบทบาทในการวางมาตรฐานหรือแบบแผนของ
สังคมท่ีพึงปรารถนาเพื่อคนในสังคมรู้จักบทบาท หน้าท่ีของตน และสามารถประพฤติตนได้อย่าง
                                                 

24 วัฒนา มุลเมืองแสน, “นวนิยายพุทธศาสนาของไทย : วรรณกรรมค าสอนร่วมสมัย,” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539). 

25 นิยะดา เหล่าสุนทร และคณะ. ภูมิปัญญำของคนไทย: ศึกษำจำกวรรณกรรมค ำสอน. (กรุงเทพฯ: 
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2540). 
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เหมาะสม สร้างความมั่นคงให้แก่สังคม และประเทศชาติ แสดงให้เห็นภูมิปัญญาของคนไทยท่ีรู้จักใช้
วรรณกรรมให้เป็นมากกว่าเป็นแหล่งส าเริงอารมณ์ หากแต่ใช้เป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้สังคมเกิดความ
สงบสุขนอกเหนือไปจากกฎหมาย และธรรมเนียมจารีตต่าง ๆ 

ฆัณฏานาท สังขประดิษฐ์26 ได้ศึกษาคอลัมน์ตอบปัญหาชีวิตท่ีเขียนขึ้นช่วง พ.ศ.2500 -
2541 จ านวน 8 คอลัมน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคอลัมน์เหล่านี้ในฐานะวรรณกรรมค าสอนใน
ด้านองค์ประกอบ ศิลปะการใช้ภาษา กลวิธีการสอน และคุณค่า ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบของ
คอลัมน์มีลักษณะรูปแบบเป็นการถามตอบ และรูปแบบการเล่าเรื่อง ซึ่งคอลัมน์เหล่านี้มีเนื้อหา
เกี่ยวกับบทบาทของบุคคลต่างสถานภาพ ความรัก การปฏิบัติตนต่อบุคคลร่วมสังคม การศึกษาการ
ประกอบอาชีพ และการควบคุมภาวะอารมณ์ ในด้านศิลปะการใช้ภาษาพบว่ามีการใช้ถ้อยค าท่ีเป็น
ภาษาพูดท่ีเข้าใจง่าย ตรงไปตรงมา และใช้สรรพนามในลักษณะค าเรียกญาติและช่ือเล่นอันก่อให้เกิด
ความไว้เนื้อเช่ือใจ รวมท้ังใช้ส านวนไทยเพื่อให้เข้าใจในค าสอนมากขึ้น ส่วนกลวิธีการสอนนั้นจะใช้
ภาพพจน์เปรียบเทียบ การยกอุทาหรณ์ และการใช้ความรู้ต่าง ๆ ท้ังทางพุทธศาสนา จิตวิทยา 
ประวัติศาสตร์ช่วยเสริมให้ค าสอนมีเหตุผล น่าเช่ือถือ  

สายวรุณ น้อยนิมิตร27 ได้ศึกษาอรรถกถาชาดกในฐานะวรรณคดีค าสอนของไทย และ
ความสัมพันธ์กับวรรณคดีค าสอนเรื่องอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณค่าและความส าคัญของ
วรรณคดีเรื่องดังกล่าวในฐานะวรรณคดีค าสอน รวมท้ังศึกษาความสัมพันธ์กับวรรณคดีค าสอน  เรื่อง
อื่น ซึ่งจากการศึกษาพบว่าอรรถกถามีสาระค าสอนท่ีสามารถสอนคนท่ัวไปนอกเหนือจากบรรพชิตได้ 
ค าสอนท่ีเป็นหลักส าคัญ ได้แก่ หลักในการด าเนินชีวิต การปฏิบัติตนต่อผู้อื่น การครองเรือน การ
ปกครอง อรรถกถาชาดกนั้นมีลักษณะเด่นในการสร้างเรื่องเพื่อสอน โดยเฉพาะการแสดงหลักธรรมท่ี
เป็นเรื่องเปรียบเทียบหรือเป็นอุทาหรณ์ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเป็นนิทานสาธกในวรรณคดีค าสอนเรื่อง
อื่น นอกจากนี้อรรถกถาชาดกยังมีคุณค่าและความส าคัญต่อวรรณคดีไทยหลายด้าน ได้แก่ ด้านท่ีเป็น
วรรณคดีค าสอน ด้านท่ีเป็นต้นแบบของวรรณคดีชาดกท่ีแต่งในประเทศไทย รวมท้ังในด้านท่ีมีอิทธิพล
ต่อองค์ประกอบของวรรณคดี โดยเฉพาะเนื้อเรื่อง อนุภาคต่าง ๆ และตัวละคร 

                                                 
26 ฆัณฏานาท สังขประดิษฐ์, “คอลัมน์ตอบปัญหาชีวิต: การศึกษาในฐานะวรรณกรรมค าสอนร่วม

สมัย,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2542). 

27 สายวรุณ น้อยนิมิต, “อรรถกถาชาดก: การศึกษาในฐานะวรรณคดีค าสอนของไทยและความ 
สัมพันธ์กับวรรณคดีค าสอนเรื่องอื่น,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542). 
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สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา28 ได้ศึกษาพุทธธรรมท่ีปรากฏในกวีนิพนธ์สมัยใหม่ อันมีลักษณะ
แตกต่างกับวรรณคดีค าสอนโบราณ เนื่องจากค าสอนท่ีปรากฏในกวีนิพนธ์เหล่านี้จะแฝงอยู่ในบท
ประพันธ์ ไม่ได้ปรากฏอย่างเด่นชัด ซึ่งผู้วิจัยก็สามารถวิเคราะห์สารท่ีกวีต้องการส่ือออกมาได้เป็น
อย่างดี ท าให้เห็นถึงข้อแนะน า ข้อคิด หรือทัศนคติของกวีท่ีแฝงอยู่ และท าให้เห็นว่าหลักธรรมทาง
พุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ของกวีไทยสมัยใหม่ อีกท้ังยังมีลักษณะเป็นวรรณคดีค าสอนท่ี
มุ่งสอนให้พัฒนาตนเองเพื่อสร้างสรรค์ส่ิงดีงามให้กับสังคม ปลุกเร้าให้มนุษย์ด ารงชีวิตอยู่อย่างมีอุดม
คติ รวมท้ังสามารถเข้าใจธรรมชาติของชีวิตและจิตใจของตน เพื่อให้ใช้ชีวิตอย่างปราศจากทุกข์และไม่
เบียดเบียนซึ่งกันและกัน 

 
2.  เอกสำรและงำนวิจัยเก่ียวกับเจ้ำพระยำพระเสด็จสุเรนทรำธิบดี มีดังนี้ 

หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ29 ได้ศึกษางานวรรณกรรมของเจ้าพระยาพระเสด็จ  
สุเรนทราธิบดี ได้แก่ พลเมืองดี จรรยาแพทย์ และหนังสือกราบบังคมทูลของเจ้าพระยาพระเสด็จ      
สุเรนทราธิบดี ซึ่งได้ต้ังข้อสังเกตว่าเรื่องพลเมืองดีเป็นหนังสือท่ีให้ความรู้เป็นอย่างดีแม้ว่าเนื้อหา
บางส่วนอาจจะพ้นสมัยไปแล้ว แต่หากจะน ามาใช้เป็นหนังสือเรียนควรจะใช้ในระดับช้ันสูงเพื่อให้เห็น
ถึงส านวนภาษาท่ีใช้  ส่วนเรื่องจรรยาแพทย์นั้นเป็นหนังสือท่ีไม่ได้ให้ประโยชน์แก่แพทย์เท่านั้น แต่ยัง
พลเมืองท่ัวไปก็สามารถรับประโยชน์จากการอ่านหนังสือเรื่องนี้เช่นกัน  และหนังสือกราบบังคมทูลฯ 
เป็นหนังสือท่ีสะท้อนลักษณะนิสัยของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีว่าเป็นคนท่ีเข้มแข็ง ซื่อสัตย์
สุจริต รวมท้ังเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส าคัญ   

เจือ สตะเวทิน30 ได้ศึกษา “ท่วงท านองเขียนของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” ซึ่ง
ผู้เขียนได้ศึกษากลวิธีการใช้ถ้อยค าในงานร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเรื่อง  
พลเมืองดี และจรรยาแพทย์ ซึ่งพบว่าเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนิยมใช้ค าไทยแท้ มี
ความหมายท่ีดีและถูกต้อง นอกจากนี้ยังใช้กลวิธีการอธิบายแบบไทยซึ่งมี 3 วิธี ได้แก่ ขี่ม้าเลียบค่าย 
คือ การอธิบายความแบบอ้อมค้อมไปมา แล้วค่อยเข้าสู่ประเด็น  กระต่ายติดแร้ว คือ การให้ ค านิยาม
หรือค าจ ากัดความแล้วมีประโยคขยายให้เข้าใจมากขึ้น และนกแก้วป้อนลูก คือ การค่อย ๆ อธิบายให้
เข้าใจทีละน้อย 

                                                 
28 สุจิตรา จงสถิตวัฒนา. พุทธธรรมในกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่. (กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงาน

วิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544). 
29 หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ “ความคิดเห็นเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการฉลอง,” วำรสำร     

จันทรเกษม ฉบับพิเศษ (มีนาคม-เมษายน 2510): 14-18. 
30 เจือ สตะเวทิน, “ท่วงท านองเขียนของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี,” วำรสำรจันทรเกษม 

ฉบับพิเศษ (มีนาคม-เมษายน 2510): 54-59. 
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 วารี ถิระจิตร31 ได้ศึกษาแนวคิดทางการศึกษาของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการศึกษาของประเทศไทยในช่วง พ.ศ.2436 -2459 ซึ่งเป็นช่วงท่ี
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีมีส่วนเกี่ยวข้อง รวมท้ังศึกษาแนวคิดทางการศึกษาของท่านด้วย ซึ่ง
ผลการศึกษาพบว่า มูลเหตุส าคัญท่ีท าให้เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีสนใจในเรื่องการศึกษา คือ
เนื่องจากท่านมีหน้าท่ีจัดการศึกษาถวายพระเจ้าลูกยาเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว และได้รับมอบหมายให้สืบสวนการศึกษาของประเทศอังกฤษด้วย โดยแนวคิดทางการศึกษา
ท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จฯ ได้เสนอมานั้นมีหลายแนวคิด ได้แก่ การเตรียมความพร้อมก่อนส่งนักเรียนไป
ศึกษาต่างประเทศ การแบ่งระดับการศึกษาตามแนวการจัดการศึกษาของประเทศอังกฤษ การวาง
แนวคิดในการจัดการศึกษาในระดับสามัญศึกษาและวิสามัญศึกษา รวมท้ังการขยายการศึกษาออกไป
ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อันเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งแนวคิดต่าง ๆ เหล่านี้ล้วน
มีคุณประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของไทยในสมัยต่อมา 

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงสภาพสังคมสยามสมัยรัชกาลท่ี 5 และประวัติของเจ้าพระยาพระเสด็จ           
สุเรนทราธิบดีท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานเขียนร้อยแก้วของท่าน 

2. ท าให้ทราบแนวคิดและเนื้อหาค าสอนท่ีปรากฏในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยา 
พระเสด็จสุเรนทราธิบดี 

3. ท าให้ทราบถึงกลวิธีการน าเสนอเนื้อหาค าสอนในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยา
พระเสด็จสุเรนทราธิบดี 

4. ท าให้ เห็นถึง คุณค่าท่ีปรากฏในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จ            
สุเรนทราธิบดีในฐานะวรรณคดีค าสอน 

 
 
 

 
 
 
 
 
                                                 

31 วารี ถิระจิตร, รำยงำนผลกำรวิจัย แนวคิดทำงกำรศึกษำของเจ้ำพระยำพระเสด็จสุเรนทรำธิบดี
(กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525). 
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บทที่ 2 
ภูมิหลังและบริบททางสังคมที่มีผลต่อการสร้างงานเขียนร้อยแก้ว 

ของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี 
 

เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเป็นบุคคลส าคัญท่ีมีความรู้ความสามารถ และมี
ผลงานอันโดดเด่นท่ีสร้างคุณูปการแก่ประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการวางรากฐาน
การศึกษาสมัยใหม่ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้ท่านสร้างสรรค์งานเขียนท่ีมีเนื้อหามุ่ง
น าเสนอความรู้ พัฒนาความคิด เพิ่มพูนสติปัญญาแก่ผู้อ่าน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นปัญญาชนผู้ท่ีจะเป็น
ก าลังส าคัญในการพัฒนาบ้านเมืองต่อไป  ท้ังนี้ ในการศึกษางานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระ
เสด็จสุเรนทราธิบดีให้เข้าใจลึกซึ้ง จ าเป็นท่ีจะต้องศึกษาถึงเหตุปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการสร้างสรรค์
งานเขียนร้อยแก้วของท่าน ท้ังด้านสภาพสังคมนับต้ังแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6 ซึ่งอาจกล่าว
ได้ว่าเป็นช่วงหัวเล้ียวหัวต่อของสังคมสยาม รวมท้ังประวัติของท่านท้ังด้านการอบรมเล้ียงดู การศึกษา 
และการท างานในบทบาทหน้าท่ีต่าง ๆ  อันจะน าไปสู่การคล่ีคลายให้เห็นถึงบทบาทของงานเขียน 
ร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีท่ีมีต่อสังคมสยามในขณะนั้น 

 
สภาพสังคมสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ถึงรัชสมัย 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 เป็นยุคสมัยท่ีประเทศ
สยามถูกแทรกแซงจากลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตกเป็นอย่างมาก ท้ังนี้เนื่องมาจากแนวความคิดของ
ผู้น าของชาติต่าง ๆ ในทวีปยุโรปท่ีเห็นว่า หากจะครองโลกก็ต้องครองเอเชียให้ได้เสียก่อน1 โดยท่ีใน
ขณะนั้นประเทศท่ีมีความยิ่งใหญ่ของเอเชียคือประเทศจีน เพราะเป็นประเทศท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติ 
และทรัพยากรมนุษย์จ านวนมาก ท าให้ประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งเป็นฐานอ านาจส าคัญของทวีป
ยุโรปต่างพยายามเข้ามายึดครองประเทศจีน อันส่งผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย รวมท้ัง
ประเทศสยามด้วย  
 

                                                             
1 ไกรฤกษ์ นานา, “รัชกาลที่ 4 ทรงคิดอย่างไรกับการเสียดินแดน “ครั้งแรก”?,” ค้นหารัตนโกสินทร์ 

สิ่งที่เรารู้อาจไม่ใช่ทั้งหมด (กรุงเทพฯ: มติชน, 2552), 74. 
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อิทธิพลของลัทธิจักรวรรดินิยมท่ีเข้ามาในดินแดนทวีปเอเชีย และท าให้ประเทศสยามเริ่ม
ตระหนักถึงภัยอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นในไม่ช้า ก็คือ การท่ีประเทศอังกฤษสามารถยึดครองประเทศพม่า
ซึ่งเป็นประเทศท่ีมีความสัมพันธ์ทางด้านศึกสงครามกับสยามมาช้านาน ใน พ.ศ.2368  อีกท้ังการท่ี
ประเทศ จีนพ่ายแพ้ให้กับประเทศอังกฤษในสงครามฝ่ิน2 ใน พ.ศ.2399 ท าให้ประเทศสยามเกิดการ
ปรับกระบวนทัศน์ ค่านิยมและยอมรับความยิ่งใหญ่ของอังกฤษ  นอกจากนี้ประเทศฝรั่งเศสก็มีความ
พยายามอย่างยิ่งท่ีจะแสวงหาท่ีมั่นในอินโดจีน แม้ว่าประเทศสยามจะเป็นประเทศท่ีต้ังอยู่นอก
เส้นทางคมนาคมระหว่างตะวันตกและตะวันออก (out of track) แต่ก็มีภูมิประเทศและท าเลท่ีเหมาะ
ส าหรับเป็นเมืองท่า เป็นศูนย์กลางของการค้าขาย อีกท้ังความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรท าให้
เป็นปัจจัยท่ีดึงดูดชาวตะวันตกให้เข้ามาครอบครองเพื่อกอบโกยผลประโยชน์ ดัง ท่ีหนังสือ            
Le Royaume de Siam 1811 ของ M.A. De Gre’han หรือพระยาสยามธุรานุรักษ์ กงสุลสยาม
ประจ ากรุงปารีส ได้กล่าวถึงความมั่งค่ังของประเทศสยามไว้ว่า “ราชอาณาจักรแห่งนี้ คือ ดินแดนท่ี
ร่ ารวยท่ีสุดแห่งหนึ่งในบรรดารัฐต่าง ๆ ในทางตะวันออกไกล...”3  เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชย์ใน พ.ศ.2394 พระองค์จึงทรงตระหนักว่าสมควรแก่เวลาแล้วท่ีประเทศสยาม
จะต้องยอมเปิดสัมพันธภาพกับประเทศตะวันตกโดยท าสนธิสัญญาในลักษณะใหม่ และปรับปรุง
บ้านเมืองให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ4 ท้ังนี้เนื่องมาจากขณะผนวชได้ทรงศึกษาข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ จากหนังสือพิมพ์และต าราภาษาต่างประเทศท่ีชาวต่างชาติน าเข้ามาถวาย และทรง
แลกเปล่ียนข้อคิดเห็นรวมไปถึงความรู้กับชาวต่างชาติอยู่เสมอ ท าให้ทรงเข้าใจสถานการณ์ของโลก
และปัญหาท่ีประเทศสยามต้องเผชิญ5 

                                                             
2 สงครามฝิ่น เป็นสงครามระหว่างประเทศจีนในสมัยราชวงศ์ชิงซึง่เป็นราชวงศส์ุดท้ายของจีนกับ

อังกฤษในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19  สงครามฝิ่นเกิดข้ึน 2 ครั้ง ครั้งแรกเกิดข้ึนในปี พ.ศ.2377 และครั้งที่สอง
เกิดข้ึนในปี 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 คณะกรรมการช าระประวัติศาสตร์ไทย, ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม 2 รัชกาลที่ 4 – 
พ.ศ.2475 (กรุงเทพฯ: กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศลิปากร, 2525), 90. 

5 วงเดือน นาราสัจจ์ และชมพูนุท นาคีรักษ์, “ความรู้พ้ืนฐานประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์,” ใน
ประวัติศาสตร์ไทยจะเรียนจะสอนกันอย่างไร, ประเสริฐ ณ นคร, วินัย พงศ์ศรีเพียร และประสาท สอ้านวงศ์, 
บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา กรมศาสนา, 2543), 214-216. 
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ชาติตะวันตกในกรุงรัตนโกสินทร์ท่ีเข้ามาในช่วงแรกนั้นเป็นแบบการเจริญสัมพันธไมตรี
ทางด้านการค้า โดยปรากฏตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลท่ี 2 เป็นต้น
มาท่ีมีพระบรมราชานุญาตให้ต้ังสถานกงสุลโปรตุเกสขึ้น เนื่องมาจากรัฐบาลโปรตุเกสได้ช่วยเหลือ
สยามในด้านการจัดหาปืนคาบศิลาส่งมาขายให้ ซึ่งสถานกงสุลท่ีต้ังขึ้นนี้มีจุดประสงค์เพื่อการดูแล
การค้าของโปรตุเกสให้ด าเนินไปโดยสะดวก6  จนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 พระองค์ทรงเปล่ียนแปลงนโยบายต่างประเทศ โดยทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับ
ชาติตะวันตกมากขึ้นท าให้มีการต้ังสถานกงสุลของชาติตะวันตกในประเทศสยามเป็นจ านวนมากท้ัง
อังกฤษ ฝรั่งเศส อเมริกา ฯลฯ ซึ่งส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของสยาม ก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมอย่างเห็นได้ชัด สังเกตได้จากการท่ีรัฐบาลสยามได้รับค าร้องขอจากกงสุล
อังกฤษ อเมริกา และฝรั่งเศส ว่าให้ขุดคลองลัดต้ังแต่บางนามาตลอดคลองผดุงกรุงเกษม7 เพื่อสะดวก
ต่อการขนส่งสินค้า รวมท้ังให้สร้างถนนสายต่าง ๆ ภายในพระนคร และบริเวณโดยรอบ เพื่อให้สอด
รับกับกิจกรรมของชาวต่างชาติ ท้ังการขี่ม้าหรือนั่งรถม้าส าหรับสัญจร การเล่นกีฬาบริเวณนอก
พระบรมมหาราชวัง ท าให้กรุงเทพฯ มีคลองและถนนเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก วิถีชีวิตของคนสยามใน
พระนครได้เปล่ียนแปลงไปจากแต่เดิม จากท่ีนิยมสัญจรกันทางน้ า ก็หันมาใช้ถนนในการสัญจรมากขึ้น 
ไม่เว้นกระท่ังพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่ีทรงรถม้าด้วยพระองค์เอง บางครั้งก็ทรงหยุด
รถเพื่อรับฎีการ้องทุกข์ของราษฎร หรือมีพระราชปฏิสันถารอย่างไม่ทรงถือพระองค์8 ท าให้ราษฎรท่ี
เคยมีความเกรงกลัวในพระราชอ านาจเกิดความรู้สึกผูกพันและใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้น มีการแผ้ว
ถางบริเวณท่ีรกร้างต่าง ๆ ตามการขยายตัวของถนนและการสร้างอาคารต่าง ๆ ส าหรับท าการค้า มี
การต้ังตลาดริมถนนเป็นจ านวนมากซึ่งส่วนใหญ่จะต้ังอยู่ริมถนนเจริญกรุง เช่น ตลาดทะวาย ตลาด
บางรัก ตลาดบ้านหม้อ นอกจากนี้ความเจริญทางด้านวิทยาการต่าง ๆ ปรากฏอย่างเด่นชัดในรัชสมัย
นี้ ท้ังสะพานใหม่ อาคารท่ีมีสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ รวมท้ังเรือกลไฟ โรงสีไฟ โรงพิมพ์ อู่ต่อเรือ 
เครื่องอุปโภคบริโภคท่ีทันสมัยกว่าช่วงต้นรัตนโกสินทร์ 

ในขณะเดียวกัน ชาติตะวันตกท่ีเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศสยามอันสร้างความ
เจริญก้าวหน้าให้กับประเทศสยามก็ได้แฝงนัยทางการเมือง อันเนื่องมาจากอิทธิพลของลัทธิจักรวรรดิ
นิยมตะวันตกด้วย ซึ่งเป็นการท าใหเ้สถียรภาพของสังคมสยามส่ันคลอน ดังปรากฏอย่างเด่นชัดในการ
ท าสนธิสัญญาเบาว์ริง ใน พ.ศ.2398 เมื่อรัฐบาลอังกฤษแต่งต้ังเซอร์จอห์น เบาว์ริงเป็น อัครราชทูต 
เชิญพระราชสาส์นของพระนางเจ้าวิกตอเรียเพื่อท่ีจะมาเจรจาขอท าสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและ
                                                             

6 ชัย เรืองศิลป์, ประวัติศาสตร์ไทย สมัย พ.ศ.2352-2453 ด้านสังคม (กรุงเทพฯ: ศิลปา-    
บรรณาคาร, 2545), 190. 

7 เรื่องเดียวกัน, 193. 
8 เรื่องเดียวกัน, 198. 
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การค้า ซึ่งประเทศสยามต้องยินยอมท าสนธิสัญญาด้วยเพราะเกรงว่าอังกฤษจะใช้นโยบายเรือปืน
ดังเช่นท่ีปฏิบัติต่อจีนและพม่า9  ท้ังนี้ ข้อตกลงในสนธิสัญญาเบาว์ริงนั้นเป็นการบังคับให้สยามยกเลิก
ระบบผูกขาดของพระคลังสินค้า แล้วหันมาใช้วิธีการเก็บภาษีแทน อีกท้ังยังให้คนในบังคับอังกฤษใน
ประเทศสยามไม่ต้องขึ้นกับกฎหมายของสยาม หรือท่ีเรียกว่าสิทธิสภาพนอกอาณาเขต ซึ่งท าให้สยาม
เสียเปรียบในด้านการค้า รายได้ส าคัญของประเทศสูญเสียไปเป็นจ านวนมาก รวมท้ังอ านาจทางด้าน
การปกครองก็ถูกลดทอนลงอันเนื่องมาจากการสูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต แม้ว่าสนธิสัญญานี้จะ
ท าให้สยามเสียเปรียบเพียงใด แต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ยังทรงสนับสนุนให้
สนธิสัญญาฉบับนี้เกิดขึ้นเพื่อสร้างความประทับใจให้อังกฤษเห็น10 จนอาจกล่าวได้ว่าสยามยอม
เสียเปรียบเพื่อให้ประเทศชาติรอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคม และเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นว่า
สนธิสัญญานี้ก็มีข้อดีเช่นกัน กล่าวคือ ท าให้เศรษฐกิจของสยามขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะข้าว 
ดีบุก และไม้สัก เปรียบเสมือนเป็นประตูบานแรกท่ีท าให้ประเทศสยามเปิดออกไปสู่ประชาคมโลก 
ก้าวเข้าสู่ความเป็นอารยประเทศมากขึ้น นอกจากนี้อิทธิพลจากการท าสนธิสัญญาเบาว์ริง ยังเป็น
ตัวกระตุ้นให้สังคมปรับเปล่ียนจากแต่เดิมท่ีเป็นสังคมศักดินา อันเป็นสังคมท่ีมีการก าหนดสิทธิและ
หน้าท่ีของคนในสังคมอย่างแน่นอน กล่าวคือบุคคลใดจะมีสิทธิ์หรือหน้าท่ีในสังคมมากน้อยเพียงใดจะ
ขึ้นอยู่กับ ศักดินาของบุคคลนั้นเป็นเครื่องก าหนด11 ราษฎรส่วนใหญ่ของประเทศอยู่ในสถานภาพไพร่
และทาสซึ่งต้องอยู่ภายใต้อ านาจของชนช้ันปกครอง ไม่มีสิทธิเสรีภาพเท่าท่ีควร มาเป็นสังคมท่ีราษฎร
มีความเสมอภาคทางกฎหมายมากขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงบ้านเมืองนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงท า
แบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่ก่อให้เกิดการกระทบกระเทือนผลประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในทันที 12 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับขุนนางตระกูลบุนนาคซึ่งมีอ านาจมาก  ท้ังนี้พระองค์จึงทรงเลือกท่ีจะ
เปล่ียนแปลงวัฒนธรรมบางประการท่ีเกี่ยวข้องกับพระองค์ก่อน อาทิ การโปรดให้ขุนนางสวมเส้ือเวลา
เข้าเฝ้า ด้วยเพราะทรงเห็นว่า “ดูคนท่ีไม่ได้สวมเส้ือเหมือนเปลือยกาย ร่างกายจะเป็นเกล้ือนกลากก็ดี 
หรือเหงื่อออกก็ดี โสโครกนัก ประเทศอื่น ๆ ท่ีเป็นประเทศใหญ่ เขาก็สวมเส้ือหมดทุกภาษา ”13 
นอกจากนี้พระองค์ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกเลิกประเพณีห้ามราษฎรเข้าเฝ้าเวลาเสด็จพระ

                                                             
9 วงเดือน นาราสัจจ์ และชมพูนุท นาคีรักษ์, “ความรู้พ้ืนฐานประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์”, 216. 
10 ไกรฤกษ์ นานา, เบื้องหลังสนธิสัญญาเบาริงและประวติัศาสตร์พิสดารของ Sir John Bowring 

(กรุงเทพฯ: มติชน, 2555), 46. 
11 ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช, ลักษณะไทย เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2525), 9. 
12 วงเดือน นาราสัจจ์ และชมพูนุท นาคีรักษ์, “ความรู้พ้ืนฐานประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์”, 510. 
13 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 เล่ม 1 (พระนคร: 

องค์การค้าของคุรสุภา, 2504), 6. 
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ราชด าเนิน เพื่อให้ราษฎรเข้าถึงพระมหากษัตริย์ได้ง่ายข้ึน รวมท้ังการเสด็จประพาสเยี่ยมราษฎรตาม
หัวเมือง  ต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงห่วงใยอาณาประชาราษฎร์ท่ีอยู่ห่างไกล ซึ่งเป็นส่ิงท่ี
ไม่ปรากฏในรัชสมัยก่อนหน้านี้ 

นอกจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงผูกมิตรกับอังกฤษแล้ว พระองค์
ยังสนพระราชหฤทัยท่ีจะสานสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสด้วยเหตุผลท่ีสังฆราชปาเลอกัวให้ว่า 
จักรพรรดินโปเลียนท่ี 3 แห่งฝรั่งเศสมีความยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระนางเจ้าวิกตอเรียแห่งอังกฤษ14 ซึ่งการ
ด าเนินนโยบายผูกมิตรกับสองประเทศมหาอ านาจในขณะนั้นถือเป็นพระวิเทโศบายท่ีเปี่ยมด้วยพระ
อัจฉริยภาพเป็นอย่างมาก แต่ถึงแม้ว่าสยามจะพยายามโอนอ่อนผ่อนตามเพียงใด ประเทศมหาอ านาจ
ท้ัง 2 ประเทศก็พยายามเข้ามายึดครองดินแดนของประเทศสยาม เพื่อหวังประโยชน์ทางด้านการค้า 
และทรัพยากรธรรมชาติ จนท้ายท่ีสุดสยามก็จ าต้องเสียดินแดนเขมรส่วนนอกให้แก่ฝรั่งเศสในช่วง
ปลายรัชสมัย (พ.ศ.2410) ท้ังนี้เพื่อรักษาอธิปไตยส่วนใหญ่ของชาติเอาไว้ ซึ่งพระราชกรณียกิจต่าง ๆ 
เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล และทันยุคทันสมัยเป็นอย่างยิ่ง 

การส่งเสริมให้ชาวสยามรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้น นับเป็นส่ิงท่ีพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใส่พระราชหฤทัยเป็นอย่างมาก เพราะทรงเห็นว่าการศึกษาภาษาอังกฤษจะเป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีจะเข้าถึงวิทยาการต่าง ๆ ของชาติตะวันตก โดยพระองค์ทรงเป็นผู้น าในการเรียนรู้
ภาษานี้ต้ังแต่ยังทรงพระผนวช โดยหมั่นหาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษกับมิชชันนารีท่ีเข้ามาเผยแผ่
คริสต์ศาสนาในประเทศสยาม ท าให้พระองค์รอบรู้ในวิทยาการสมัยใหม่ของชาวตะวันตก นอกจาก
พระองค์จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษแล้ว ยังพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ภรรยาของหมอสอนศาสนาชาว
อเมริกันเข้ามาสอนวิชาภาษาอังกฤษแก่สตรีชาววัง15 ต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จ้างนาง
แอนนา เลียวโนเวนส์ สตรีชาวอังกฤษจากสิงคโปร์มาถวายการสอนพระราชโอรสและพระราชธิดาใน
พระบรมมหาราชวัง และให้จัดต้ังท่ีอยู่ของมิชชันนารีเพื่อให้สอนภาษาอังกฤษและวิทยาการใหม่ ๆ 
โดยเสรี16 แต่การศึกษาในขณะนั้นยังจ ากัดอยู่เพียงเหล่าเจ้านายและขุนนางเท่านั้น และด้วย
การศึกษาวิทยาการตะวันตกจนช่ าชองของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท้ังในด้าน
วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ท าให้พระองค์ทรงสามารถค านวณการเกิดสุ ริยุปราคาเต็มดวงล่วงหน้า    
ได้อย่างแม่นย าถึง 2 ปีก่อนการเกิดขึ้นจริงในวันท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 ท่ีต าบลหว้ากอ จังหวัด

                                                             
14 ไกรฤกษ์ นานา, “กุศโลบายของรัชกาลที่ 4 จากเอกสารต่างประเทศฉบับใหม่,” ค้นหา

รัตนโกสินทร์ สิ่งที่เรารู้อาจไม่ใช่ทั้งหมด (กรุงเทพฯ: มติชน, 2552), 103. 
15 ชัย เรืองศิลป์, ประวัติศาสตร์ไทย สมัย พ.ศ.2352-2453 ด้านสังคม (กรุงเทพฯ: ศิลปา-    

บรรณาคาร, 2545), 171. 
16 กนกวลี ชูชัยยะ และกฤษฎา บุณยสมิต, ประวัติศาสตร์ไทย สมัยรัตนโกสินทร์ เล่ม 2 รัชกาลที่ 4 

– พ.ศ.2475 (กรุงเทพฯ: เกรท เอ็ดดูเคชั่น, 2552), 83. 
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ประจวบคีรีขันธ์ ยังผลให้พระกิตติคุณของพระองค์เป็นท่ีเล่ืองลือและยกย่องในหมู่ชาวต่างชาติเป็น
อย่างมาก 

อิทธิพลของลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตกท่ีส่งผลกระทบต่อสังคมสยามเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง จากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5  ได้เพิ่มความรุนแรงมากขึ้น เมื่อประเทศเพื่อนบ้านท่ีต้ังรายล้อม
ประเทศสยามต่างตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตก เช่น เวียดนามตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสใน 
พ.ศ.2427 พม่าตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษใน พ.ศ.2429 อีกท้ังประเทศฝรั่งเศสยังมีความต้องการท่ี
จะยึดครองลาวและเขมรซึ่งเป็นเมืองประเทศราชของสยาม  ส่วนอังกฤษต้องการจะยึดครองมลายูท่ี
อยู่ตอนใต้ของประเทศสยามเป็นเมืองขึ้น17 ท าให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต้องทรง
เร่งปฏิรูปประเทศให้เจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศ อีกท้ังยังต้องทรงด าเนินวิเทโศบายด้าน
ต่างประเทศด้วยความรอบคอบ  

นอกจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะต้องทรงเผชิญกับปัญหาการ
คุกคามของลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตกแล้ว พระองค์ยังทรงพบปัญหาเกี่ยวกับเสถียรภาพของสถาบัน
พระมหากษัตริย์และความล้าสมัยของระบบการบริหารราชการ 18 ซึ่งถึงแม้ว่าพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงขึ้นครองราชย์ขณะท่ียังทรงไม่บรรลุนิติภาวะและต้องมีผู้ส าเร็จราชการ
แทนพระองค์ แต่พระองค์ก็ยังทรงขวนขวายศึกษาแผนงานปกครองบ้านเมืองต่าง ๆ ให้รู้เท่าทัน
ประเทศตะวันตก19  เมื่อพระองค์ผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งท่ี 2 ใน พ.ศ.2416 พระองค์จึง
ทรงมุ่งมั่นท่ีจะปฏิรูปประเทศในหลาย ๆ ส่วนท้ังการปกครอง สังคม การศึกษา เป็นต้น ท้ังนี้พระองค์
ได้น าความรู้จากการศึกษาแบบตะวันตกท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดให้ ประกอบ
กับการเสด็จประพาสประเทศต่าง ๆ ท้ังในทวีปเอเชีย เช่น สิงคโปร์ ชวา อินเดีย ฯลฯ ในทวีปยุโรป 
เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย ฯลฯ ท าให้พระองค์ได้ทอดพระเนตรกิจการและวิทยาการของประเทศ
ต่าง ๆ เหล่านั้นแล้วทรงน ามาปรับใช้กับประเทศสยาม นอกจากนี้พระองค์ยังทรงใช้เวลาว่างในการ
เสด็จประพาสต้นด้วยการปลอมพระองค์เป็นสามัญชนเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรในหัวเมืองอันห่างไกล   
ท าให้ทรงทราบถึงความเป็นอยู่ ความรู้สึกนึกคิดท่ีแท้จริงของราษฎร พระองค์ จึงทรงสามารถแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และน ามาซึ่งความเปล่ียนแปลงในหลาย ๆ ด้านในรัชสมัยของพระองค์  

การปฏิรูปบ้านเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงเริ่มจาก
ด้านการเมืองการปกครอง โดยในช่วงต้นของรัชสมัย พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดต้ังสภา
                                                             

17 เรื่องเดียวกัน, 175.  
18 วงเดือน นาราสัจจ์ และชมพูนุท นาคีรักษ์, “ความรู้พ้ืนฐานประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์,”, 217. 
19 เกริกฤทธี ไทคูนธนภพ, รัชกาลที่ 5 ปฏิรูปสังคมสยาม และจดหมายเหตุความทรงจ าของโลก 

(กรุงเทพฯ: สยามความรู้, 2555), 120. 
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ท่ีปรึกษาราชการแผ่นดิน (Council of State) และสภาท่ีปรึกษาในพระองค์ (Privy Council) เพื่อท า
หน้าท่ีในการออกกฎหมายและยกเลิกกฎหมาย รวมท้ังยกเลิกประเพณีโบราณต่าง  ๆ ท่ีเห็นว่าไม่
เหมาะสมกับสภาพสังคมในสมัยนั้น  จนกระท่ังเกิดความขัดแย้งระหว่างพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ ซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นกรมพระราชวังบวรสถาน
มงคลหรือวังหน้า อันมีสาเหตุมาจากความหวาดระแวงซึ่งกันและกันจนเกือบจะมีการปะทะกัน
ระหว่างกัน ท าให้การด าเนินงานของสภาท้ังสองมีอันต้องหยุดชะงักลง และส่งผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างการปกครองโดยการพยายามสร้างความมั่นคงในการสืบราชสันตติวงศ์ด้วยการ
ยกเลิกต าแหน่งวังหน้า แล้วสถาปนาต าแหน่งรัชทายาทคือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม -
มกุฎราชกุมาร ครั้น พ.ศ.2430 ได้มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการปกครองอีกครั้งโดยมีพระราชด าริ
ท่ีจะเปล่ียนแปลงอ านาจรัฐจากแบบโบราณซึ่งเป็นเป็นนครรัฐ มีศูนย์กลางอ านาจกระจายไปตามหัว
เมืองต่าง ๆ ให้เป็นอาณาจักรเดียวกัน20 มาเป็นสถานภาพแบบรัฐชาติสมัยใหม่ อันเป็นแนวคิดการ
จัดรูปแบบการปกครองแบบตะวันตกท่ีมีการก าหนดจ านวนประชากร และอาณาเขตท่ีแน่นอน มี
อ านาจอธิปไตยเป็นของตนเอง รวมท้ังราษฎรในรัฐนั้นมีความรู้สึกเป็นชาติเดียวกันซึ่งจะก่อให้เกิด
ความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมือง ท้ังนี้แนวคิดเรื่องรัฐชาตินั้นได้เริ่มก่อตัวมาต้ังแต่รัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงสถาปนาพระสยามเทวาธิราชขึ้นเป็นเทพยดาประจ า
กรุงสยาม อีกท้ังยังทรงก าหนดประวัติศาสตร์ร่วมกันของชาวสยามโดยถือเอากรุงสุโขทัยเป็นจุดเริ่มต้น
ประวัติศาสตร์ชาติสยามอีกด้วย21  ครั้นในสมัยรัชกาลท่ี 5 พระองค์ทรงด าเนินนโยบายแนวคิดรัฐชาติ
อย่างต่อเนื่องโดยทรงแบ่งการปกครองออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น  ในส่วนกลางได้มีพระบรมราชโองการประกาศต้ังกระทรวงท้ังส้ิน 12 กระทรวงซึ่งครอบคลุม
ในการบริหารประเทศ เพราะทรงเห็นว่าการปกครองแบบเดิมไม่เหมาะสมกับภัยคุกคามจากลัทธิ
จักรวรรดินิยมตะวันตก22  ส่วนในภูมิภาคนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้จัดการบริหารราชการในรูปแบบมณฑลเทศาภิบาลใน พ.ศ.2445 โดยการรวมหัวเมือง 
ต่าง ๆ เข้าเป็นมณฑล มีข้าหลวงเทศาภิบาลเป็นผู้ครองมณฑลขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทย  เพื่อ
แสดงให้ชาติตะวันตกเห็นว่าดินแดนต่าง ๆ ท่ีอยู่โดยรอบอาณาจักรสยามนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ

                                                             
20 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 พริ้นต้ิง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2536), 27-28. 
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ราชอาณาจักรสยาม23  ส่วนการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นให้แบ่งย่อยเป็นมณฑล เมือง อ าเภอ ต าบล 
หมู่บ้าน โดยราษฎรมีสิทธิ์เลือกผู้ปกครองตนเองในระดับหมู่บ้าน  ท้ังนี้การปฏิรูปการปกครองท่ีรวม
อ านาจเข้าสู่ส่วนกลางนี้ท าให้การปกครองเป็นเอกภาพ ประเทศชาติมีความเข้มแข็งขึ้น ท้ังด้าน
เศรษฐกิจและสังคมซึ่งสอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงของบ้านเมืองอันเป็นผลกระทบจากลัทธิ
จักรวรรดินิยมตะวันตก 

ในการปฏิรูปทางสังคมนั้นเป็นการปรับปรุงท่ีต่อเนื่องมาจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอันเกี่ยวกับธรรมเนียมท่ีแสดงถึงความไม่เจริญในสายตาของชาวต่างชาติ ได้แก่ 
การยกเลิกธรรมเนียมการหมอบคลานในขณะเข้าเฝ้า เพราะทรงเห็นว่าเป็นการกดขี่ท าความล าบาก
ให้แก่ผู้น้อย และดูไม่งามเมื่ออยู่ในท่ีประชุมเดียวกันกับชาวต่างชาติ24 รวมท้ังปรับเปล่ียนเครื่องแต่ง
กายของชนช้ันสูงให้มีความเป็นสากลมากขึ้น คือ ให้ผู้ชายแต่งกายด้วยชุดราชปะแตน สวมหมวก  
เส้ือนอกติดกระดุม 5 เม็ด สวมถุงเท้ารองเท้า และตัดผมรองทรงอย่างผู้ชายชาวตะวันตก ส่วนผู้หญิง
ตัดผมส้ัน นุ่ง โจงกระเบน  นอกจากนี้การปฏิรูปสังคมท่ีปรากฏเด่นชัดท่ีสุดในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ การประกาศเลิกทาส โดยทรงได้รับข่าวสารการเลิก
ทาสในสหรัฐอเมริกา และทรงเห็นความจ าเป็นท่ีจะต้องปลดเปล้ืองภาระอันหนักของทาส25 การเลิก
ทาสของพระองค์ใช้เวลานาน 31 ปีด้วยความประนีประนอม ท าให้ไม่เกิดเป็นปัญหาสงครามกลาง
เมืองเหมือนในสหรัฐอเมริกาจนทาสค่อย ๆ หมดไปจากสังคมสยาม อีกท้ังในการด าเนินการ
ปลดปล่อยทาสให้เป็นอิสระ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการศึกษาให้แก่ลูกทาสท่ีเป็นไทเพื่อ
จะได้มีวิชาความรู้ติดตัวไปใช้ประกอบอาชีพ แสดงให้เห็นพระปรีชาสามารถ และพระวิสัยทัศน์อัน
สุขุมรอบคอบ จากพระราชกรณียกิจส าคัญนี้ท าให้ W.A.R. Wood นักประวัติศาสตร์ได้กล่าวยกย่อง
พระองค์ว่า ไม่น่าสงสัยได้เลยว่าพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ การ
เลิกทาส...ด้วยเหตุผลนี้เพียงข้อเดียวก็เป็นการสมควรยิ่งท่ีพระองค์จะได้รับการถวายพระราชสมัญญา
นามว่า “มหาราช”26 

นอกจากการปฏิรูปทางด้านการปกครอง และสังคมแล้ว การปฏิรูปการศึกษาก็ถือว่ามี
ความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ท้ังนี้เพราะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นว่า

                                                             
23 โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, การเมืองการปกครองของไทย: หลายมิติ, 40. 
24 ส. พลายน้อย (นามแฝง), พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัวฯ พระปิยมหาราช 

(กรุงเทพฯ: พิมพ์ค า, 2553), 139-140.  
25 คณะกรรมการช าระประวัติศาสตร์ไทย, 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. 
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การพัฒนาบ้านเมืองให้ทันสมัยทัดเทียมชาติตะวันตกนั้นจ าเป็นต้องสร้างก าลังคนท่ีมีความรู้
ความสามารถมาช่วยบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งพระองค์ทรงพยายามอย่างยิ่งท่ีจะสร้างค่านิยมใน
การศึกษาระบบโรงเรียนแบบตะวันตกให้แก่ราษฎรมากขึ้น เห็นได้จากการต้ังโรงเรียนขึ้นส าหรับ
เจ้านายและราษฎรท้ังในและนอกพระบรมมหาราชวัง รวมท้ังโรงเรียนมหาดเล็กหรือส านักฝึกหัด
ข้าราชการพลเรือน และยังทรงต้ังกรมศึกษาธิการขึ้น เพื่อดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาในระบบ
โรงเรียน27  ท าให้การศึกษาของสยามขยายตัวและมีระบบระเบียบมากขึ้น อีกท้ังยังมีการส่งพระบรม-
วงศานุวงศ์และข้าราชการท่ีมีความรู้ความสามารถไปศึกษาต่อยังต่างประเทศเพื่อท่ีจะน าความรู้มา
พัฒนาประเทศ แต่ปรากฏว่าไม่ได้ผลท่ีดีเท่าท่ีควร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาวิสุทธสุริยศักด์ิ (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) และพระยาสุริยานุวัตร 
(เกิด บุนนาค) ช่วยกันศึกษาแบบแผนการศึกษาของประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส แล้วเรียบเรียงขึ้น
ทูลเกล้าฯ ถวาย ซึ่งภายหลังได้กลายเป็นโครงแผนการศึกษาในกรุงสยาม28 

การจัดระบบการศึกษาใหม้ีลักษณะรูปแบบเป็นตะวันตกนั้นเป็นเครื่องช่วยฝึกฝนราษฎร
ในด้านวิชาการและเทคนิควิทยา อีกท้ังยังปลูกฝังความคิดเห็นอันเป็นอุดมการณ์ของสังคมซึ่ง
สอดคล้องกับอุดมการณ์หลักของรัฐ29 กล่าวคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้
การศึกษาเป็นเครื่องมือของรัฐในการรวมชาติ โดยอาศัยวัดอันเป็นศูนย์กลางความเช่ือด้ังเดิมทาง
สังคมท่ีกระจายอยู่ตามหัวเมืองเป็นตัวช่วยในการถ่ายทอดความรู้อย่างท่ีเคยปฏิบัติมาในอดีตประสาน
กับความรู้และอุดมการณ์ท่ีส่วนกลางพึงให้ราษฎรได้รับ อาทิ ทักษะการอ่านเขียนตามแบบภาษาไทย
ภาคกลาง ประวัติศาสตร์สยาม รวมท้ังความรู้อันเป็นอุดมการณ์ทางสังคมอันเป็นท่ียอมรับของ
ส่วนกลาง นอกจากการจัดการศึกษาจะมุ่งเน้นให้ราษฎรน าความรู้ในวิชาการต่าง ๆ ไปใช้สร้างความ
เจริญต่อราชการและชีวิตความเป็นอยู่แล้ว พระองค์ยังทรงก าหนดเป้าหมายของการศึกษาว่าเป็น
เครื่องมือในการส่ังสอนจริยธรรม ธรรมประพฤติปฏิบัติ อันจะน าไปสู่ความเป็นพลเมืองท่ีดีของ
ประเทศชาติ อีกท้ังยังเกื้อกูลพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป30 

ด้วยรูปแบบการจัดศึกษารูปแบบใหม่นี้ส่งผลให้เกิดความเคล่ือนไหวทางสังคมในรัชสมัย
ของพระองค์เป็นอย่างมาก เพราะได้สร้างบุคลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์แบบตะวันตก และมี
ความเห็นว่าการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นรูปแบบท่ีล้าหลังอันเป็นอุปสรรคในการ
พัฒนาประเทศ เห็นได้จากการเคล่ือนไหวเพื่อเรียกร้องการปกครอง ในระบบรัฐสภาของกลุ่ม         
                                                             

27 วุฒิชัย มูลศิลป์, สมเด็จพระปิยมหาราชกับการปฏิรูปการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ:    
พิมพ์ค า, 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) รวมท้ังปัญญาชนท่ีเป็นนักเขียนเชิงสังคม เช่น เทียนวรรณ (ต.ว.ส. 
วัณณาโภ) และ ก.ศ.ร.กุหลาบท่ีมีงานเขียนเรียกร้องให้มีการเปล่ียนแปลงการปกครองโดยให้ราษฎรมี
ส่วนร่วมในการบริหารประเทศ อันจะน าไปสู่ความเจริญทัดเทียมกับอารยประเทศ31  

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6 เป็นยุคท่ีลัทธิ
จักรวรรดินิยมตะวันตกส่งผลกระทบต่อสังคมสยามน้อยลง แต่พระองค์ก็ยังไม่ไว้วางพระราชหฤทัยนัก 
เห็นได้จากการปรับปรุงกองทัพให้เป็นระบบและเข้มแข็งขึ้น คือการต้ังกระทรวงทหารเรือ โดยได้รับ
อิทธิพลมาจากประเทศอังกฤษเพื่อปกป้องอธิปไตยเหนือน่านน้ า ซึ่งพระองค์อาจจะทรงเห็นบทเรียน
จากกรณีพิพาทสยามกับฝรั่งเศสในปี ร.ศ.112 ท่ีฝรั่งเศสน าเรือรบมาปิดปากอ่าวไทยเพื่อข่มขู่เรียกร้อง
ในการยึดครองดินแดนฝ่ังซ้ายแม่น้ าโขง นอกจากนี้พระองค์ยังมีพระราชด าริท่ีจะฝึกฝนพลเรือนให้มี
ความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยโดยทรงจัดต้ังกิจการลูกเสือและเสือป่า ซึ่งกิจการนี้นับว่าเป็นการแสดง
ความเป็นประเทศอารยะในประชาคมโลก  ต่อมาในปี พ.ศ.2457 พระองค์ได้ส่งกองทัพสยามเข้าร่วม
สงครามโลกครั้งท่ี 1 โดยเข้ากับฝ่ายสัมพันธมิตร ซึ่งในท่ีสุดก็เป็นฝ่ายชนะ ท าให้ประเทศสยามใช้กรณี
นี้เป็นข้อเรียกร้องในการยกเลิกสนธิสัญญาท่ีไม่เป็นธรรมกับนานาประเทศ อีกท้ังยังท าให้ประเทศ
สยามเป็นท่ีรู้จักมากขึ้น และเป็นการยกระดับให้ประเทศสยามมีฐานะและสิทธิเทียบเท่าประเทศ
สัมพันธมิตรท้ังหลาย  

แม้ว่าอิทธิพลจากลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตกจะเบาบางลง หากแต่ยังมีปัญหาทางชน
กลุ่มน้อย นั่นคือ กลุ่มชาวจีนท่ีเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในประเทศสยามซึ่งมีเป็นจ านวนมาก 
และได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่คนไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากชาวจีนนั้นได้เข้ามามีบทบาทในภาค
ส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเศรษฐกิจ ชาวจีนมีธุรกิจค้าขายจนร่ ารวย ดังนั้นเมื่อชาวจีนผู้
เป็นเจ้าของธุรกิจได้รวมตัวกันหยุดกิจการเพื่อประท้วงเรื่องเงินผูกปี้32 ส่งผลให้คนไทยได้รับความ
เดือดร้อน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงใช้เหตุการณ์เหล่านี้มาเป็นเครื่องมือในการ
กระตุ้นความรู้สึกเป็นชาตินิยมของคนสยาม33 ดังสะท้อนผ่านงานพระราชนิพนธ์หลายเรื่อง อาทิ บท
ละครพูดเรื่องหัวใจนักรบ บทความต่าง ๆ ในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น เพื่อปลูกฝังให้ราษฎรเกิดความ
สามัคคี เกิดความรักและหวงแหนชาติบ้านเมือง ซึ่งเป็นหนทางไปสู่ความเจริญของประเทศ 

                                                             
31 มลิวัลย์ แตงแก้วฟ้า, “สองศตวรรษบนเส้นทางการเมืองไทย”, 88-90. 
32 เงินผูกปี้คือเงินที่รัฐบาลสยามเรียกเก็บจากคนจีนที่อาศัยในประเทศสยามแทนการเกณฑ์แรงงาน 

ชาวจีนคนใดมีปี้ครั่งผูกว้ที่ข้อมือแสดงว่าได้เสียเงินดังกล่าวแล้ว (ศรศักร ชูสวัสด์ิ, “ผูกปี:้ การจัดเก็บเงินค่าแรงแทน
การเกณฑ์แรงงานจากคนจีนในสมัยรัตนโกสินทร์,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิต
วิทยาลัย จฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๔), ๕๗.) 

33 จิระพันธ์ ชาติชินเชาว์, “การด าเนินนโยบายชาตินิยมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว,” (ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต วิชาเอกประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2538), ข. 
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ทางด้านโครงสร้างสังคมสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นได้
เปล่ียนแปลงอย่างมาก เพราะคนสยามได้รับการศึกษาแบบตะวันตกเพิ่มมากขึ้น เกิดการขยาย
การศึกษาออกไปยังภาคส่วนต่าง ๆ อีกท้ังพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ของสยามพระองค์แรกท่ี
ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ พระองค์ จึงมีบทบาทส าคัญในการน าประเทศสยามเข้าสู่สังคม
วัฒนธรรมสากลมากขึ้น ยังผลให้วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลในสังคมสยามอย่างเห็นได้ชัด ท้ัง
การใช้นามสกุล แนวคิดเรื่องภรรยาคนเดียว จัดต้ังกองเสือป่า แนวคิดประชาธิปไตย แปลวรรณคดี
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย34 และท่ีชัดเจนท่ีสุดในการพาประเทศสยามออกประกาศต่อสายตา
ชาวโลกคือการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งท่ี 1 โดยเป็นฝ่ายสัมพันธมิตร 

ในการปรับปรุงประเทศในรัชสมัยนี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงน า
แนวคิดตะวันตกท่ีทรงไปศึกษา ณ ประเทศอังกฤษมาปรับใช้ในการปกครองประเทศ แนวคิดท่ีส าคัญ 
คือ แนวคิดการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยทรงมีพระราชด าริเรื่องนี้มาต้ังแต่ก่อนส าเร็จการศึกษา
ในประเทศอังกฤษ ซึ่งเมื่อพระองค์เสด็จนิวัติกลับประเทศสยาม และขึ้นครองราชย์ใน พ.ศ.2453 ได้
น าแนวคิดดังกล่าวมาต่อยอดด้วยการสร้างเมืองจ าลอง “ดุสิตธานี” ในพระราชวังดุสิต เพื่อเป็น
สถานท่ีทดลองรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยให้เป็นท่ีรู้จักมากขึ้น ซึ่งถึงแม้ว่าพระราชด ารินี้
จะไม่ผลส าเร็จเท่าท่ีควร เพราะจ ากัดอยู่เฉพาะกับบุคคลช้ันสูง แต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นท่ีดีท่ีท าให้การ
ปกครองระบอบนี้เป็นท่ีรู้จักมากขึ้น  

การพัฒนาการศึกษาก็เป็นพระราชกรณียกิจอีกประการหนึ่งท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวสนพระราชหฤทัยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าด้านอื่น ๆ เพราะทรงเห็นว่าปัญหาต่าง ๆ ของ
ประเทศจะเบาบางลงได้เพราะราษฎรมีการศึกษา ดังพระราชด ารัสของพระองค์ว่า 

 
 การศึกษาย่อมเป็นการส าคัญย่ิงและเป็นต้นเหตุแห่งความเจริญของบ้านเมือง ...เรา

ต้ังใจที่จะท านุบ ารุงการศึกษาของบ้านเมืองเราอยู่เสมอ...ประเทศทั้งหลายย่อมเจริญได้ด้วย

การศึกษา ประเทศใดปราศจากการศึกษา ประเทศน้ันต้องเป็นป่าเถ่ือน...35 

 
พระราชกรณียกิจด้านการศึกษาท่ีส าคัญคือการประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา 

พ.ศ.2464 ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับอย่างเป็นทางการได้เริ่มต้นขึ้น ท าให้โครงสร้างทางสังคม
เปล่ียนแปลงไป เพราะทุกคนมีโอกาสได้เล่าเรียนอย่างเท่าเทียมกัน มีการขยายโอกาสทางการศึกษา

                                                             
34 คณะกรรมการช าระประวัติศาสตร์ไทย, ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม 2 รัชกาลที่ 4 – 

พ.ศ.2475, 525- 526. 
35 จมื่นอมรดรุณารักษ์ (แจ่ม สุนทรเวช), พระราชกรณียกิจส าคัญในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัว เล่ม 9 (พระนคร: โรงพิมพ์คุรสุภา, 2514), 131. 
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ไปท่ัวประเทศ รวมท้ังการขยายการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น มีการจัดต้ังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น
มหาวิทยาลัยแห่งแรกซึ่งพัฒนามาจากโรงเรียนส าหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการพลเรือนและโรงเรียน
มหาดเล็ก ท้ังนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดต้ังโดยมีจุดประสงค์ส าหรับผู้ต้องการศึกษาวิชาช้ันสูงทุก
คน ซึ่งกว้างกว่าจุดหมายของโรงเรียนข้าราชการพลเรือนท่ีเน้นผลิตบุคลากรส าหรับราชการใน
กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ  ท าให้เกิดการศึกษาด้านวิชาชีพมากขึ้นอันเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและ
ประเทศสยามอย่างยิ่งยวด 

จะเห็นได้ว่าในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น ประเทศสยามต้องประสบความเปล่ียนแปลงทางด้าน
สังคมเป็นอย่างมาก ซึ่งมาจากท้ังปัจจัยภายใน ได้แก่ ฐานอ านาจเก่าอย่างขุนนางในราชส านัก รวมไป
ถึงระเบียบราชการอันล้าสมัย และปัจจัยภายนอกอย่างลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตก เป็นต้น  ซึ่งต้อง
อาศัยบุคลากรหลายภาคส่วนมาช่วยกันแก้ไข และปฏิรูปบ้านเมืองให้ขับเคล่ือนไปได้ หนึ่งในบุคคลท่ี
เป็นก าลังส าคัญในการปฏิรูปบ้านเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการศึกษานั้น จ าเป็นต้องกล่าวถึง
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ผู้ซึ่งเป็นด่ังฟันเฟืองช้ินส าคัญในการขับเคล่ือนและวางรากฐาน
ระบบการศึกษาของสยามให้เจริญมาจนถึงปัจจุบัน รวมท้ังยังสร้างสรรค์งานเขียนอันทรงคุณค่าไว้ให้
คนไทยได้ศึกษาอีกเป็นจ านวนมาก ดังจะกล่าวในหัวข้อถัดไป  
 
ประวัติของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี 

เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี มีนามเดิมว่า หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล เป็นโอรส
องค์ใหญ่ในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าขจรจรัสวงศ์ กรมหมื่นปราบปรปักษ์ ผู้เป็นพระโอรสในสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบ าราบปรปักษ์ ต้นราชสกุล “มาลากุล” กับหม่อม
เป่ียม  ท่านเกิดเมื่อวันอังคาร ข้ึน 12 ค่ า เดือน 5 ปีเถาะ จ.ศ.1229 ซึ่งตรงกับวันท่ี 16 เมษายน พ.ศ.
2410 เมื่อถึงก าหนดท่ีจะตัดจุก ท่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวให้เข้าร่วมพระราชพิธีโกนจุก ณ พระท่ีนั่งราชกิจวินิจฉัย ในการนี้พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชด าเนินมาทรงตัดจุกหม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุลด้วยพระองค์
เอง ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการตัดจุกหม่อมราชวงศ์ในรัชสมัยของพระองค์36   

 
 

                                                             
36 ประพัฒน์ ตรีณรงค์, ชีวิตและงานของเจ้าพระยาพระเสด็จฯ (พระนคร: อุดมศึกษา, 2504), 19. 
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ในด้านการศึกษา หม่อมราชวงศ์เปียได้เข้าศึกษาท่ีส านักหม่อมเจ้าหญิงปุก โดยศึกษา
เกี่ยวกับการอ่านการเขียน จนเมื่อมีพื้นฐานดีแล้วจึงเข้าศึกษาต่อท่ีโรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ 
ท้ังนี้ก่อนท่ีเข้าศึกษาต่อท่ีโรงเรียนดังกล่าว พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นปราบปรปักษ์ พระบิดาของท่านมี
พระประสงค์จะให้ท่านฝึกการช่างศิลปกรรม เนื่องจากพระองค์ทรงบังคับบัญชากรมช่างสิบหมู่ แต่
หม่อมราชวงศ์เปียไม่ได้มีอุปนิสัยท่ีชอบทางด้านงานศิลป์ พระองค์จึงถวายท่านให้อยู่ในพระอุปการะ
ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพซึ่งขณะนั้นทรงบัญชาการโรงเรียนพระ
ต าหนักสวนกุหลาบ37 ขณะท่ีเรียนอยู่ ท่ีโรงเรียนแห่งนี้ท่านสามารถเรียนได้ดีเป็นท่ียกย่องดังท่ี
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีได้กล่าวไว้ว่า 

 
เจ้าพระยาพระเสด็จ...กอบด้วยมีอุปนิสสัยทั้งน้ าใจก็รักในวิชาหนังสือ พอเข้าโรงเรียน

ไม่ช้าก็ปรากฏความสามารถในการเล่าเรียน ผิดกับนักเรียนโดยมาก ครั้งน้ันวิธีไล่หนังสือไทย
จัดเปน 2 ประโยค นักเรียนสามัญเรียน 3 ปี จึงไล่ประโยค 1  แล้วเรียนต่อไปอีกปี 1 จึงเข้าไล่
ประโยค 2 หม่อมราชวงศ์เปียไปอยู่โรงเรียนปีเดียวไบ่ได้บริบูรณ์ทั้ง 2 ประโยค เปนการ
ประหลาดมาก ไม่เคยมีนักเรียนคนอื่นเหมือนมาก่อน38 

 
ด้วยความเฉลียวฉลาดและความสนใจในการเรียนของหม่อมราชวงศ์เปียส่งผลให้ท่าน

สามารถเรียนจบประโยค 1 และประโยค 2 ได้ภายในเวลา 1 ปี ซึ่งตามปกตินักเรียนท่ัวไปต้องใช้เวลา
ถึง 4 ปี ท่านจึงได้รับพระราชทานรางวัลพิเศษในการไล่หนังสือ 

เมื่อหม่อมราชวงศ์เปียส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบแล้วท่านได้
เข้ารับราชการท่ีกรมศึกษาธิการในต าแหน่งเสมียนเบ้ืองต้น ซึ่งขณะท่ีท่านรับราชการนี้ท่านยังสนใจใน
ด้านภาษาอังกฤษจึงพยายามฝึกฝนจนมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นเป็นล าดับ และต่อมาท่านได้รับ
การเล่ือนต าแหน่งเป็นเสมียนเอก เป็นนายเวร จนได้รับพระราชทานบรรดาศักด์ิเป็นหลวงไพศาล-
ศิลปศาสตร์ 

ใน พ.ศ.2431 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าขจรจรัสวงศ์ กรมหมื่นปราบปรปักษ์ได้ทรงสู่
ขอท่านผู้หญิงเสงี่ยม บุตรีหลวงอนุรักษ์ภูเบศ (สิงโต) และทรงจัดงานแต่งงานให้ หลวงไพศาลศิลป -
ศาสตร์ได้อาศัยอยู่ท่ีบ้านของท่านผู้หญิงเสงี่ยมท่ีถนนอัษฎางค์  จากนั้นได้ย้ายอยู่บ้านหลังใหม่ท่ีถนน

                                                             
37 วารี ถิระจิตร, รายงานผลการวิจัย แนวคิดทางการศึกษาของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี 

(กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525), 6. 
38 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ประวัติสังเขปแห่งการจัดการศึกษา

ปรัตยุบันแห่งประเทศสยาม ภาคที ่1 (พ.ศ.2414-2434) (พระนคร: โรงพิมพ์พระจันทร์, 2480), ฆ. 
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หลานหลวง และได้อยู่จนถึงแก่อสัญกรรม39 ครั้นแต่งงานได้เพียง 3 เดือน ท่านก็ต้องมีความ
จ าเป็นต้องไปราชการยังต่างประเทศในฐานะเลขานุการของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์
ท่ีออกไปส่งเสด็จพระเจ้าลูกยาเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 4 พระองค์ 40 และ
ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์แด่พระเจ้ากรุงเยอรมนี ออสเตรีย สวีเดน เดนมาร์ก และประธานาธิบดี
ของประเทศฝรั่งเศส แล้วตรวจราชการในยุโรป พม่า และอินเดียด้วย41  อีกท้ังเมื่อกลับจากราชการ
ต่างประเทศได้ไม่นานท่านก็ต้องไปราชการยังต่างประเทศอีกครั้งใน พ.ศ.2433 โดยครั้งนี้หลวงไพศาล
ศิลปศาสตร์ต้องตามเสด็จสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยา
ภาณุพันธุวงศ์วรเดชท่ีจะเสด็จไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศญี่ปุ่น รวมท้ังเยี่ยมเยียนหัวเมือง
ต่างประเทศตามระยะทางท่ีเสด็จกลับ ได้แก่ เมืองฮ่องกง มะเกา ไซ่ง่อน และสมีท่อ42 จากการท่ีหลวง
ไพศาลศิลปศาสตร์ต้องเดินทางตามเสด็จไปราชการยังต่างประเทศถึง 2 ครั้งเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถ และความเป็นที่ไว้วางพระทัยของท่านได้เป็นอย่างดี 

ใน พ.ศ.2435 หลวงไพศาลศิลปศาสตร์ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตาม
เสด็จสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพไปรับราชการในกระทรวงมหาดไทยใน
ต าแหน่งเลขานุการเสนาบดี และได้ตามเสด็จเสนาบดีไปตรวจราชการหัวเมืองปักษ์ใต้และฝ่ายเหนือ 
รวมท้ังฝ่ายตะวันตกและตะวันออกอยู่หลายครั้ง43 จนได้เล่ือนบรรดาศักด์ิเป็นพระมนตรีพจนกิจ และ
ใน พ.ศ.2436 ท่านก็ได้เล่ือนปลัดกรมกองทะเบียน  ครั้นในปีเดียวกันนั้นเอง สมเด็จพระศรี-         
พัชรินทราบรมราชินีนาถได้มีพระราชเสาวนีย์ถึงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยขอตัวพระมนตรีพจนกิจ
ให้ตามเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธท่ีเสด็จไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษใน
ฐานะพระอภิบาลและพระอาจารย์พิเศษส่วนพระองค์ และได้เล่ือนบรรดาศักด์ิเป็นพระยาวิสุทธสุริย-
ศักด์ิ นอกจากนี้ท่านยังได้รับต าแหน่งเป็นเลขานุการสถานทูตสยาม ณ กรุงลอนดอน แล้วเล่ือนขั้น
เป็นอุปทูต และอัครราชทูตพิเศษประจ าราชส านักอังกฤษ ฮอลแลนด์ เบลเยียม และส านักสหปาลีรัฐ

                                                             
39 เจ้าพระยาธรรมศักด์ิมนตรี, “ประวัติมหาอ ามาตย์เอก เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี,” 

วารสารจันทรเกษม ฉบับพิเศษ (มีนาคม-เมษายน 2510): 12. 
40 ประพัฒน์ ตรีณรงค์, ชีวิตและงานของเจ้าพระยาพระเสด็จฯ, 64. 
41 เจ้าพระยาธรรมศักด์ิมนตรี, “ประวัติมหาอ ามาตย์เอก เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี,”,  7. 
42 หม่อมเจ้าด ารัศด ารงค์ เทวกุล, พระประวัติสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าฯ กรม

พระยาภาณุพันธุวงศวรเดชฯ (พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2472), 102. 
43 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธ์ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารง  

ราชานุภาพ, ผู้รวบรวม, ต้ังเจ้าพระยาในกรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, 2542), 149. 
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อเมริกา44 (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ท้ังนี้การท่ีพระยาวิสุทธสุริยศักด์ิได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้
ปฏิบัติหน้าท่ีอันส าคัญนี้ สืบเนื่องมาจากคุณลักษณะท่ีปรากฏในประกาศต้ังเจ้าพระยาว่า 

 
  พระยาวิสุทธสุริยศักด์ิเป็นผู้มีสติปัญญาวิจารณญาณอย่างสุขุม มีความสามารถน้อย

ใหญ่ ได้กระท าความดีไว้ในราชการเป็นอันมาก ทั้งเป็นผู้มีอัธยาศัยเยือกเย็นมั่นคง ทั้งต้ังใจ
ปฏิบัติราชกิจต้องพระบรมราโชบาย ซึ่งเข้าใจถ่องแท้ เพราะเป็นผู้ที่ได้เคยทรงคุ้นและรับ
ราชการใกล้ชิดพระองค์อย่างสนิท มีความโอบอ้อมอารี เป็นที่นิยมแห่งชนโดยมาก ต้ังตนไว้ในที่

สมควรแก่เกียรติยศที่ทรงพระมหากรุณาชุบเลี้ยง45 
 
ภารกิจอีกประการหนึ่งท่ีพระยาวิสุทธสุริยศักด์ิต้องท าขณะท่ีปฏิบัติราชการท่ีประเทศ

อังกฤษก็คือการสืบสวนแบบการจัดการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรปร่วมกับพระยาสุริยา -  
นุวัตร (เกิด บุนนาค) อัครราชทูตสยามประจ าฝรั่งเศสเพื่อเรียบเรียงขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เหตุท่ีทรงให้พระยาวิสุทธสุริยศักด์ิท าหน้าท่ีนี้สืบเนื่องมาจากพระองค์ทรง
พอพระราชหฤทัยในการจัดการศึกษาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และพระเจ้าลูกเธอเป็นอย่างมาก
นั่นเอง ซึ่งผลการศึกษานี้ได้น ามาพิจารณาและร่างเป็นโครงแผนการศึกษาในกรุงสยาม เมื่อวันท่ี 19 
มิถุนายน พ.ศ.2441 

ใน พ.ศ.2442 พระยาวิสุทธสุริยศักด์ิได้เดินทางกลับมากรุงเทพฯ และได้รับพระมหา
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหาดเล็กหลวง เนื่องจากทรงมีพระราชด าริ
ว่า “พระยาวิสุทธสุริยศักด์ิมีความเหมาะสมด้วยเป็นผู้มีช่ือเสียงในการเรียนวิชาความรู้มาต้ังแต่ยังเป็น
นักเรียน และได้ไปเป็นครูของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชอยู่ประเทศอังกฤษหลายปี ...ได้เคยรับ
ราชการในกระทรวงธรรมการและกระทรวงมหาดไทย เข้าใจระเบียบราชการพลเรือนอยู่แล้ว...”46 แต่
ท่านก็ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งได้เพียง 3 ปีก็ ได้รับการแต่งต้ังให้มาด ารงต าแหน่งเป็นอธิบดีกรม
ศึกษาธิการแทนพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถท่ีทรง
ย้ายไปอยู่กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  อีกท้ังพระยาวิสุทธสุริยศักด์ิยังด ารงต าแหน่งปลัดทูลฉลอง
กระทรวงธรรมการท่ียังว่างอีก 1 ต าแหน่งด้วย 

ครั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เกิดการเปล่ียนแปลงระเบียบ
ราชการในกระทรวงธรรมการใหม่ท้ังหมด ท าให้พระยาวิสุทธสุริยศักด์ิได้เล่ือนขั้นเป็นรองเสนาบดี

                                                             
44 เจ้าพระยาธรรมศักด์ิมนตรี, “ประวัติมหาอ ามาตย์เอก เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี,”, 6. 
45 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธ์ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารง  

ราชานุภาพ, ผู้รวบรวม, ต้ังเจ้าพระยาในกรุงรัตนโกสินทร์, 152. 
46 วุฒิชัย มูลศิลป์, สมเด็จพระปิยมหาราชกับการปฏิรูปการศึกษา, 122. 
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กระทรวงธรรมการ ต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกรออกจาก
ต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงธรรมการ และยกขึ้นเป็นเสนาบดีท่ีปรึกษา 47 ในการนี้จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้พระยาวิสุทธสุริยศักด์ิเป็นผู้รั้งต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงธรรมการ และได้เป็นเสนาบดี
กระทรวงธรรมการใน พ.ศ.2445 

เมื่อ พ.ศ.2456 พระยาวิสุทธสุริยศักด์ิได้รับพระราชทานสุพรรณบัฏสถาปนาขึ้นเป็น
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ศรีวิสุทธสุริยศักด์ิ อรรคพุทธสาสนวโรประการ ศิลปะสารทพิศาล
ศึกษานุกิจ บัณฑิตการานุรักษ์ สามัคยาจารย์วิบุลย์ มาลากุลบริพัตร บรมขัตราชสวามิภักด์ิ เสมา
ธรรมจักรมรุธาธร ศุภกิจจานุศรอาชวาธยาไศรย พุทธาทิไตรรัตนธาดา อภัยพิริยปรากรมพาหุ48 

ตลอดระยะท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีด ารงต าแหน่งอันเกี่ยวข้องกับการศึกษา 
ท่านได้ทุ่มเทก าลังความรู้ สติปัญญาในการจัดการ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้การศึกษาของชาติ
สอดคล้องกับนโยบายแห่งรัฐท่ีต้องการบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถในการท างานตาม
กระทรวงต่าง ๆ รวมทั้งมีความประพฤติท่ีดี นับได้ว่าท่านเป็นก าลังส าคัญในการปฏิรูปการศึกษาท้ังใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวให้มีความทันสมัย มีระเบียบแบบแผน แนวคิดในการจัดการศึกษาของท่านนั้นมุ่งเน้นให้
ราษฎรทุกคนมีสิทธิได้เล่าเรียนในขั้นพื้นฐาน กล่าวคือ มีความรู้พื้นฐานพอท่ีจะน าไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ท่านยังเห็นถึงความส าคัญของการขัดเกลาจิตใจของ
คนเราให้ต้ังมั่นอยู่ในความดี โดยท่านเสนอว่าการศึกษาความรู้ในขั้นพื้นฐานนั้นควรจะเน้นเรื่องความ
เป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกับวิชาความรู้ด้วย ดังเช่นต าราเรียนท่ีท่านได้แต่งไว้เป็นจ านวนมาก ซึ่งล้วนแต่
ให้แง่คิด และความรู้เหมาะส าหรับการน าไปใช้ในสังคมท่ีก าลังความเปล่ียนแปลงไปสู่ความเจริญ อาทิ 
เรื่องพลเมืองดี สมบัติของผู้ดี จรรยาแพทย์ อักขระวิธี พงศาวดารย่อ ค าเทียบ ร, ล เป็นต้น งานเขียน
เหล่านี้ล้วนมีแนวคิดมาจากท่ีจะปรับปรุงการศึกษาของนักเรียน เพราะเห็นว่าต าราเรียนภาษาไทยเป็น
ส่ิงท่ีจ าเป็นมากต่อการจัดการเรียนรู้ในยุคสมัยท่ีต าราเรียนส่วนใหญ่เป็นภาษาต่างประเทศ 

ใน พ.ศ.2457 เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีป่วยเป็นโรคเส้นประสาทพิการ (Acute 
Neurastnia) อีกท้ังยังมีภาวะแทรกซ้อนไข้มาลาเรีย จึงได้กราบถวายบังคมลาไปพักฟื้นร่างกายท่ี    
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากนั้นก็ย้ายมาท่ีบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่ออาการ
ทุเลาแล้วจึงกลับมาท่ีกรุงเทพฯ อีกครั้ง ต่อมาใน พ.ศ.2458 ท่านได้กราบบังคมทูลลาออกจากราชการ
ด้วยปัญหาทางด้านสุขภาพ รับพระราชทานเบี้ยบ านาญ จนในช่วงปลายปีเดียวกันนั้นอาการของโรค
กลับก าเริบและทรุดหนักลง ครั้นถึงวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2459 ท่านได้ถึงแก่อสัญกรรมอย่างสงบ 
                                                             

47 ประพัฒน์ ตรีณรงค์, ชีวิตและงานของเจ้าพระยาพระเสด็จฯ, 394. 
48 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธ์ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารง-  

ราชานุภาพ, ผู้รวบรวม, ต้ังเจ้าพระยาในกรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, 2542), 152. 
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ในการนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโกศมณฑปและเครื่องประดับ
เกียรติยศอย่างราชตระกูล และทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์
แก่บุตรและภรรยาของท่านไว้ด้วย49 

จากประวัติของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีข้างต้น จะเห็นว่าความส าเร็จในชีวิต
ของท่านนั้นมิได้มีปัจจัยมาจากการที่เกิดในตระกูลท่ีดีเท่านั้น  หากแต่เกิดจากความวิริยะอุตสาหะ ไม่
ย่อท้อต่ออุปสรรค ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  อีกท้ังยังเกิดจากอุปนิสัยซื่อสัตย์สุจริตท าให้ท่านได้รับความไว้วางใจให้
ปฏิบัติหน้าท่ีและภารกิจต่าง ๆ ซึ่งล้วนแต่หล่อหลอมให้ท่านเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์
กว้างไกล รวมท้ังมีจิตใจเอื้อต่อการเป็นครูผู้รักในการให้ความรู้แก่ผู้อื่น 
 
งานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี 

เนื่องด้วยเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเป็นผู้ท่ีท างานในแวดวงการศึกษาท้ังเป็นผู้ไป
ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา ณ ทวีปยุโรป อีกท้ังเมื่อกลับมาประเทศสยามก็รับราชการท่ีกระทรวง
ธรรมการ เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนมหาดเล็ก เป็นสภานายกจัดต้ังสามัคยาจารย์สมาคม เป็นผู้
บัญชาการโรงเรียนแพทยาลัย ท าให้ท่านเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์ท่ีส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการศึกษา 
อันส่งผลงานเขียนของท่านท่ีมุ่งเน้นน าเสนอให้ความรู้ ข้อคิดแก่ผู้อ่านหรือผู้ศึกษาวิจัย นับได้ว่า
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีใช้งานเขียนของท่านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนซึ่งสอดคล้องกับ
สภาพสังคมสยามในขณะนั้นท่ีจ าต้องเร่งปฏิรูปให้มีความเจริญทัดเทียมประเทศต่าง ๆ เพื่อให้รอดพ้น
จากการถูกครอบง าจากอิทธิพลลัทธิจักรวรรดินิยมท่ีแทรกซึมเข้ามา 

งานเขียนของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีมีเป็นจ านวนมาก มีท้ังในรูปแบบ     
ร้อยกรอง และร้อยแก้ว งานเขียนร้อยกรองของท่าน ได้แก่ แบบกวีนิพนธ์ช าระตัดตอนมาลงพิมพ์ไว้
เป็นชุด ๆ  เพลงสามัคคีชุมนุม เป็นต้น ส่วนงานเขียนร้อยแก้ว ได้แก่ พลเมืองดี สมบัติของผู้ดี จรรยา
แพทย์ อักขระวิธี พงศาวดารย่อ ค าเทียบ ร.ล. ช่วยเพื่อน เตือนเพื่อน เป็นต้น50 ซึ่งงานเขียนเกือบ
ท้ังหมดประพันธ์ขึ้นในช่วงท่ีท่านปฏิบัติในกระทรวงธรรมการ ส่งผลให้งานเขียนหลาย ๆ เรื่องจะเป็น
การให้ความรู้ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เนื่องจากท่านเห็นว่าคนท่ีมีคุณภาพจะกอปร
ด้วยความรู้ทางวิชาการอย่างเดียวไม่ได้ แต่จะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมด้วย ดังท่ีท่านได้ก าหนดหลักใน
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นเรื่องจรรยามารยาทควบคู่กับวิชาความรู้ใน “กฎว่าด้วยการสอนวิชา” 
ว่า 

  

                                                             
49 เจ้าพระยาธรรมศักด์ิมนตรี, “ประวัติมหาอ ามาตย์เอก เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี,”, 13. 
50 เรื่องเดียวกัน, 8-9. 
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ความรู้อย่างเดียวแต่ไม่ประพฤติดี ความรู้จะไม่เป็นคุณแก่ตัวผู้รู้เท่าใดเลย บางทีถึงจะมีความรู้
มากเท่าใด แต่ความประพฤติของผู้น้ันไม่ชอบด้วยความนิยมและขนบธรรมเนียมประเพณีก็ไม่
อาจที่จะเอาตัวรอดได้ เพราะฉะน้ันหน้าท่ีของครูบาอาจารย์ย่อมต้องเป็นธุระเอาใจใส่ในการสั่ง
สอน ในส่วนความประพฤติด้วยมิให้ละเลยเสีย51 

 
นอกจากนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังเป็นช่วงหัวเล้ียวหัวต่อ

ของบ้านเมืองท่ีต้องการสร้างบุคลากรของชาติให้มีคุณภาพ มีความรู้ควบคู่กับคุณธรรม เพื่อเป็นตัว
ขับเคล่ือนส าคัญในการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญทัดเทียมชาติตะวันตกท้ังหลาย และป้องกันอธิปไตย
ของชาติเอาไว้ให้มั่นคง 

จากการศึกษาผลงานงานเขียนของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ผู้วิจัยพบว่างาน
เขียนส่วนใหญ่ของท่านมีรูปแบบเป็นงานเขียนร้อยแก้ว ท้ังนี้เนื่องมาจากในสมัยท่ีท่านประพันธ์นั้น
ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ซึ่งเป็นยุคท่ีงานเขียนร้อยแก้วเฟื่องฟูและ
เป็นท่ีนิยมของคนในสังคมสยามมาก ชนช้ันน าของสยามท่ีไปศึกษายังต่างประเทศได้พยายามน าเอา
วัฒนธรรมด้านหนังสือและรูปแบบการเขียนในต่างประเทศ อาทิ การเขียนบทความและบันเทิงคดี
ร้อยแก้วลงในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร52 ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างดี และท าให้เกิดงานเขียนใน
รูปแบบนี้เป็นจ านวนมาก ดังนั้นการท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเลือกสร้างสรรค์ผลงานให้
ออกมาเป็นงานเขียนร้อยแก้วนี้ก็นับได้ว่าท่านเป็นผู้ท่ีมีแนวคิดทันสมัยเป็นอย่างมาก  

เมื่อพิจารณาเนื้อหาของงานเขียนของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี จะพบว่ามี
ลักษณะเป็นวรรณคดีค าสอน (Didactic Literature) ซึ่งมีนักวิชาการทางด้านภาษาไทยหลายท่านได้
ให้ค านิยามของ “วรรณคดีค าสอน” เอาไว้ดังท่ีกล่าวไปแล้วในบทท่ี 1  ซึ่งสามารถสรุปลักษณะของ
วรรณคดีค าสอนได้ดังนี้ 

1. วรรณคดีค าสอนเป็นงานท่ีไม่จ ากัดรูปแบบของการประพันธ์ จะเป็นร้อยแก้ว หรือร้อย
กรองก็ได้ 

2. วรรณคดีค าสอนมีวัตถุประสงค์เพื่อส่ังสอน หรือให้แนวทางในการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
ตามท านองคลองธรรม รวมท้ังให้ความรู้ และทฤษฎีต่าง ๆ  

3. เนื้อหาของค าสอนในเรื่องจะปรากฏตลอดท้ังเรื่อง หรือปรากฏเพียงบางช่วงของเรื่อง
ก็ได้ 

                                                             
51 สุมน อมรวิวัฒน์, สวัสด์ิ จงกล และไพฑูรย์ สินลารัตน์, ปรีชาญาณ: บทวิเคราะห์ด้านการศึกษา 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541), 446.  
52 บาหยัน อิ่มส าราญ, “นวนิยายและเรื่องสั้นของไทย” (เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 411 231 

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 43. 
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คุณลักษณะท้ัง 3 ประการท่ีกล่าวมาข้างต้นล้วนสอดคล้องกับลักษณะงานเขียนร้อยแก้ว
ของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเป็นอย่างดี เพราะงานเขียนหลายเรื่องของท่านมีเนื้อหาเป็น  
ค าสอนตลอดท้ังเรื่อง เช่น พลเมืองดี สมบัติของผู้ดี จรรยาแพทย์ ฯลฯ รวมท้ังมีบางเรื่องท่ีแม้ว่าจะ
เป็นงานเขียนท่ีมุ่งน าเสนอข่าวสารเป็นหลัก หากแต่ข่าวสารเหล่านี้ก็ล้วนให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และมีการ
แทรกข้อคิดเห็นท่ีเป็นค าสอนด้วย ดังปรากฏในหนังสือกราบบังคมทูลของเจ้าพระยาพระเสด็จ        
สุเรนทราธิบดี เป็นต้น อย่างไรก็ตามส่ิงท่ีช่วยงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
เป็นวรรณคดีค าสอนท่ีสมบูรณ์ได้นั้นคือ ศิลปะในการประพันธ์ เพราะเป็นเครื่องมือท่ีช่วยจ าแนก
วรรณคดีให้แตกต่างไปจากต าราวิชาการ ดังท่ีหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ได้กล่าวว่า 

 
 วรรณคดีย่อมสัมพันธ์กับภาษาอย่างใกล้ชิด ภาษาท่ีใช้ในวรรณคดีย่อมไม่เหมือนภาษาเชิง

วิทยาศาสตร์ หรือที่ใช้ในหนังสือประวัติศาสตร์ หรือวิชาการอื่น ๆ เพราะภารกิจของวรรณคดี
แตกต่างไปจากวิชาที่ว่าน้ัน...ภาษาของวรรณคดีคือภาษาที่บรรจงเลือกสรรมาเพ่ือกระทบ
อารมณ์...สรุปแล้วคือ พันธกิจวรรณคดีที่มีต่อการใช้ภาษาเพ่ือบันเทิง หรือจรรโลง หรือยก หรือ
กดอารมณ์ ยังความรื่นเริงให้เกิดเพราะภาษายังความโศกเศร้าให้เกิด โดยอาศัยถ้อยค าท่ีใช้ และ

โดยกลศิลป์ต่าง ๆ 53  
 
ท้ังนี้ งานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้น แม้ว่ามักจะเรียบเรียง

ด้วยค าไทยเป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้สร้างศัพท์ให้วิจิตรด้วยภาษาบาลีสันสกฤต หากแต่ส่ือความหมายได้ตรง
และชัดเจน รวมท้ังสามารถแฝงนัยยะได้ในบางครั้ง เช่น การต้ังช่ือตัวละครในเรื่องพลเมืองดี ท่ีใช้ค า
ไทยง่าย ๆ เช่น นายเมือง นายเถื่อน เป็นต้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกลักษณะ หรือความเป็นไปของ
ตัวละครได้อย่างลึกซึ้ง รวมท้ังในการอธิบายเนื้อความต่าง ๆ ท่ีเข้าใจยาก ท่านก็ใช้กลวิธีการ
เปรียบเทียบให้เห็นภาพ อีกท้ังยังสามารถโน้มน้าวใจผู้อ่านเกิดความรู้สึกร่วมไปด้วย เช่น ในเรื่อง
จรรยาแพทย์ ในตอนท่ีท่านอธิบายถึงผลเสียของคนท่ีมีใจอาฆาตพยาบาทว่า “เหมือนกับน้ าท่ีร้อนจน
เดือดพล่านเป็นฟอง ย่อมไม่สงบสงัดท่ีจะให้เราเห็นเงาได้ ตัวอย่างเช่นกับนักเรียน ไปมีเหตุทะเลาะ
วิวาทกับใครมาแล้วมานั่งฟังเลกเชอร์ แต่ใจนั้นเดือดพล่านอยู่ ระงับสติอารมณ์ลงไปไม่ได้ ฟังเลกเชอร์
ก็ไม่เข้าใจ...” (จรรยาแพทย์ หน้า 80)  เพราะฉะนั้นเมื่อผู้อ่านอ่านงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยา
พระเสด็จสุเรนทราธิบดีแล้ว ส่ิงท่ีได้รับนอกเหนือจากเนื้อหาสาระข้อคิดท่ีดี สามารถน าไปปรับใช้กับ
ชีวิต ก็คือ ความสุนทรีย์ทางภาษานั่นเอง 

                                                             
53 บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, หม่อมหลวง, วิเคราะห์รสวรรณคดีไทย, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ

โครงการต าราสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2522), 5. 



38 
 

 
 

เมื่อพิจารณางานเขียนของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีให้ละเอียดแล้วจะเห็นว่า 
งานเขียนร้อยแก้วของท่านใช้รูปแบบท่ีหลากหลายท้ังในรูปแบบจดหมาย ต าราเรียน บันทึกค าส่ังสอน 
เป็นต้น  แม้ว่างานเขียนบางเรื่องท่านก็ไม่ได้ประสงค์ท่ีจะให้พิมพ์ออกเผยแพร่ เช่น หนังสือกราบ
บังคมทูลของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี แต่ยังมีบรรดาศักดิ์เป็นพระมนตรีพจนกิจและพระยา
วิสุทธสุริยศักด์ิ ร.ศ.113-118 แต่ท่านก็ยังใช้ภาษาอย่างประณีตเพื่อถ่ายทอดเนื้อหาค าสอนท่ีท่าน
ต้องการจะส่ือได้เป็นอย่างดี ท าให้งานเขียนร้อยแก้วของท่านเป็นงานท่ีมีคุณค่าท้ังทางด้าน
ประวัติศาสตร์ สังคม รวมไปถึงด้านจริยธรรม  ท้ังนี้จากการศึกษางานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยา
พระเสด็จสุเรนทราธิบดีท้ังหมด 7 เรื่อง ผู้วิจัยสามารถแบ่งรูปแบบงานเขียนร้อยแก้วออกเป็น 3 
รูปแบบ ได้แก่ 

1. รูปแบบจดหมาย 
2. รูปแบบต าราเรียน 
3. รูปแบบบันทึกค าส่ังสอน   
งานเขียนร้อยแก้วแต่ละรูปแบบมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   
1. รูปแบบจดหมาย  

งานเขียนร้อยแก้วในรูปแบบจดหมาย ได้แก่ หนังสือกราบบังคมทูลของเจ้าพระยาพระ
เสด็จสุเรนทราธิบดี แต่ยังมีบรรดาศักดิ์เป็นพระมนตรีพจนกิจและพระยาวิสุทธสุริยศักด์ิ ร.ศ.113-118 
เป็นหนังสือท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบ ดีน าความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในขณะท่ีท าหน้าท่ีพระอภิบาลสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ 
สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์อื่น ๆ ท่ีทรงศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ต้ังแต่ พ.ศ.
2437-2442 รวมท้ังเป็นอัครราชทูตพิเศษประจ าราชส านักเซนต์เจมส์ในกรุงลอนดอน หนังสือกราบ
บังคมทูลฯ นี้มีจ านวนท้ังส้ิน 67 ฉบับ ท้ังนี้ หนังสือกราบบังคมทูลบางส่วนได้สูญหายไป อีกท้ังบาง
ฉบับก็มีข้อความบางตอนขาดหายไปอันเนื่องมาจากกระดาษต้นฉบับนั้นเปื่อย ดังท่ีหม่อมหลวงปิ่น  
มาลากุล ได้เล่าไว้ในค าน าของหนังสือว่า 

 
 ต้นฉบับน้ันเจ้าพระยาพระเสด็จได้รวบรวมเย็บเล่มไว้ต้ังแต่ครั้งอยู่ลอนดอน หาได้มา

เพียง 2 เล่ม เข้าใจว่ายังจะมีอีก 2 หรือ 3 เล่ม เรื่องจึ่งขาดหายไปเป็นตอน ๆ เล่มที่หาพบน้ัน
กระดาษเปื่อยยุ่ย เพราะมีอายุต้ัง 60 ปีแล้ว ทั้งเมื่อขนกลับจากยุโรป เรือล าเลียงของล่มลงใน
อ่าวสิงคโปร์ หนังสือและเสื้อผ้าลงไปจมอยู่ก้นทะเลถึง 3 วัน จึ่งเอาข้ึนมาได้ เอกสารจึ่งขาดว่ิน
เลอะเลือนเสียหายหลายตอน 

     (หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า ค) 
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เนื้อหาในหนังสือกราบบังคมทูลฯ จะเป็นการรายงานถึงพระจริยาวัตรของสมเด็จพระ
เจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ รวมท้ังแนวทางการจัดการศึกษาถวายสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และ
พระเจ้าลูกยาเธอ ซึ่งเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถและวิสัยทัศน์
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของท่านได้เป็นอย่างดี เช่นการท่ีจัดการศึกษาให้สมเด็จพระเจ้า  ลูกยาเธอ
และพระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์ศึกษาพระวิทยาท้ังทางฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน เพราะเห็นว่า
ประเทศจะขับเคล่ือนไปได้นั้นต้องอาศัยก าลังจากท้ังสองฝ่าย ดังท่ีท่านกล่าวไว้ว่า “...การพลเรือน
ย่อมเป็นก าลังของทหาร เมื่อพิจารณาอีกทางหนึ่ง การพลเรือนย่อมเรียกว่าเป็นหน้าท่ีส าหรับบ ารุง
บ้านเมือง การทหารเป็นการฝ่ายท่ีจะป้องกันความย่ ายีของราชศัตรูภายนอก...” (หนังสือกราบบังคม
ทูลฯ หน้า 51) 

นอกจากนี้ ในเนื้อหาบางตอนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดียังทูลถวายค าแนะน า
เรื่องข้อราชการบ้านเมืองต่าง ๆ แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแบ่งเบา
พระราชภาระของพระองค์ เช่น การแนะน าเรื่องการท านุบ ารุงรักษาบ้านเมือง รวมท้ังในบางครั้งท่ี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงท้อพระราชหฤทัย เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีก็
จะถวายก าลังพระราชหฤทัยให้พระองค์คลายจากความทุกข์โทมนัส แสดงให้เห็นถึงความเป็นข้าราช-
บริพารที่จงรักภักดี และท างานด้วยใจท่ีสุจริตของท่าน 

 
2. รูปแบบต าราเรียน   

งานเขียนรูปแบบนี้ประพันธ์ขึ้นในช่วงท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีปฏิบัติหน้าท่ี
ในกระทรวงธรรมการ ซึ่งเป็นช่วงของการวางระบบการศึกษาของชาติให้เป็นมาตรฐาน โดยการ
ปรับปรุงแผนการศึกษาของชาติ เพิ่มเติมตัดทอนให้เหมาะสม ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยสอดรับกับ
ความต้องการของบ้านเมือง ปรับปรุงครู และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวกับการศึกษาให้มี คุณภาพ และขยาย
โอกาสทางการศึกษาไปยังหัวเมืองต่าง ๆ  ท่านได้มีส่วนในการแต่งต าราเรียนเพื่อใช้ในโรงเรียนต่าง ๆ 
เช่น โรงเรียนส าหรับฝึกหัดข้าราชการพลเรือน ได้แก่ เรื่องสมบัติของผู้ดี และจรรยาแพทย์ ซึ่งจัดเป็น
ต าราเรียนท่ีเน้นปลูกฝังคุณธรรม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
 2.1 สมบัติของผู้ดี เป็นหนังสือท่ีแต่งขึ้นเพื่อใช้เป็นแบบเรียนคติธรรมส าหรับ

โรงเรียนฝึกหัดราชการ แต่งขึ้นเมื่อเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้รับการแต่งต้ังเป็นเสนาบดี
กระทรวงธรรมการใน พ.ศ.2445 โดยผสมผสานแนวทางสัปปุริสธรรมของพระพุทธศาสนาเข้ากับ



40 
 

 
 

ลักษณะของ English Gentleman54   ในเนื้อเรื่องแบ่งคุณสมบัติของผู้ดีไว้ 10 ภาค ซึ่งแต่ละภาคจะ
แบ่งเป็นข้อย่อย ๆ รวมท้ังส้ิน 136 ข้อครอบคลุมท้ังกายจริยา วจีจริยา และมโนจริยา ได้แก่ 

 ภาคหนึ่ง ผู้ดีย่อมมีความเรียบร้อย (Good-mannered) กล่าวคือ ผู้ดีจะต้องมี
กิริยามารยาทท่ีดี และสุภาพเรียบร้อย ประกอบด้วยคุณลักษณะ 13 ประการดังนี้ ในส่วนกายกรรม
กล่าวว่าผู้ดีต้องไม่ข้ามศีรษะผู้อื่น ไม่ท ากริยาล่วงเกินถูกต้องผู้อื่นซึ่งไม่การหยอกล้อในฐานะเพื่อน รู้จัก
ท่ีต่ าท่ีสูง ไม่ส่งเสียงดังรบกวนขณะท่ีผู้อื่นก าลังท าธุระ ในขณะท่ีมีการประชุม และขณะท่ีผู้อื่นก าลังฟัง
อะไรอยู่ อีกท้ังยังไม่ท ากิริยาเสียงดังในบ้านผู้อื่น  ส่วนวจีกรรมกล่าวว่าผู้ดีต้องไม่พูดสอดแทรก ไม่
พูดจากระโชกกระชาก ไม่พูดด้วยเสียงดังเกินความพอดี ไม่พูดจาหักหาญดึงดันเอาแต่ใจตน และไม่
พูดจาหยาบคาย  และส่วนมโนกรรมกล่าวว่าผู้ดีต้องไม่เป็นคน ท่ีมีจิตใจฟุ้งซ่าน รวมท้ังไม่มีจิตใจท่ี
บันดาลโทสะจนเสียกิริยา 

 ภาคสอง ผู้ดีย่อมไม่ท าอุจาดลามก (Tidy) กล่าวคือ ผู้ดีต้องเป็นผู้ท่ีมีระเบียบแบบ
แผนในการด าเนินชีวิต ประกอบด้วยคุณลักษณะ 11 ประการดังนี้ ในส่วนกายกรรมกล่าวว่าผู้ดีต้องไม่
หาวหรือเรอ รวมท้ังไม่ล้วงปากหรือจมูก และไม่แต่งตัวหรือเปล่ียนเส้ือผ้าในท่ีสาธารณะ กิจกรรมใด
ควรท าในท่ีรโหฐานก็ไม่ควรในท่ีสาธารณะ ไม่ถ่มน้ าลายหรือเสลดด้วยเสียงในอันดังในท่ีสาธารณะ 
รวมท้ังไม่หยิบจับอาหารของผู้อื่นด้วยมือเปล่า และแต่งกายด้วยเส้ือผ้าท่ีสะอาด  ส่วนวจีกรรมกล่าวว่า
ผู้ดีต้องไม่กล่าวถึงส่ิงโสโครก และเรื่องลามกหรือส่ิงท่ีควรละอายในท่ีสาธารณะ  และส่วนมโนกรรม
กล่าวว่าผู้ดีต้องมีจิตใจรักความสะอาด และรักษาความเรียบร้อย 

ภาคสาม ผู้ดีย่อมมีสัมมาคารวะ (Polite) กล่าวคือ ผู้ดีจะต้องเป็นผู้ท่ีมีกิริยาสุภาพ มี
ความอ่อนน้อมถ่อมตัว ให้เกียรติผู้อื่น ประกอบด้วยคุณลักษณะ 15 ประการดังนี้ ส่วนกายกรรมกล่าว
ว่าผู้ดีต้องถอดหมวกเมื่ออยู่ในท่ีร่ม รวมท้ังในศาสนสถานหรือสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ ผู้น้อยต้องแสดงความ
เคารพผู้ใหญ่ก่อน สุภาพบุรุษต้องเคารพสุภาพสตรีก่อน แม้ว่ามีผู้ใดก็ตามมาเคารพเราก่อนก็ต้องแสดง
ความเคารพตอบ นอกจากนี้ผู้ดียังต้องนั่งให้สุภาพเมื่อนั่งอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่ ไม่ทัดหรือคาบบุหรี่ และไม่
สูบบุหรี่ให้ควันรมผู้อื่น อีกท้ังไม่ลบหลู่ผู้ท่ีมาเคารพเรา หรือท่ีเคารพของผู้อื่น  ส่วนวจีกรรมกล่าวว่า
ผู้ดีต้องกล่าวขอโทษเมื่อท ากิริยาล่วงเกิน หรือท าผิดพลาดกับผู้อื่น รวมท้ังกล่าวขอบคุณเมื่อมีผู้ให้
ความช่วยเหลือ และไม่พูดจาหยอกล้อหรือล้อเลียนผู้ใหญ่  และส่วนมโนกรรมกล่าวว่าผู้ดีต้องเคารพ
เช่ือฟังผู้ใหญ่ ได้แก่ บิดามารดา อาจารย์ บุคคลผู้มีพระคุณด้วยความจริงใจ รวมท้ังมีจิตใจเมตตา
กรุณากับผู้น้อย    

                                                             
54 โกวิท วงศ์สุรวัฒน์. “เอกสารล าดับที่ 10 ย้อนพินิจสังคมไทยในสมบัติผู้ดี.” ใน 100 เอกสาร

ส าคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ล าดับที่ 1. 225-249. วินัย พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: 
โครงการวิจัย “100 เอกสารส าคัญเก่ียวกับประวัติศาสตร์ไทย, 2552), 233. 
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ภาคส่ี ผู้ดีย่อมมีกิริยาเป็นท่ีรัก (Sociable) กล่าวคือ ผู้ดีต้องเป็นผู้ท่ีเข้ากับคนอื่นได้
ง่าย รู้ จักการเข้าสังคม หรือรู้ จักกาลเทศะ ประกอบด้วยคุณลักษณะ 13 ประการดังนี้ ในส่วน
กายกรรมนั้นผู้จะต้องไม่ท ากิริยาร่าเริงในขณะท่ีผู้อื่นมีความทุกข์ ในทางตรงกันข้ามผู้ดีก็ต้องไม่ท า
กิริยาแสดงออกถึงความทุกข์ในขณะท่ีผู้อื่นก าลังมีความสุข นอกจากนี้ต้องต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความ
ยิ้มแย้มแจ่มใส อย่าให้นั่งคอยนาน และไม่จ้องดูนาฬิกาขณะท่ีแขกมาเยี่ยมเยียน รวมท้ังเมื่อเราไปบ้าน
ผู้อื่นก็ต้องไม่นั่งนานเกินไป ไม่จ้องมองผู้อื่นจนผิดปกติ และไม่ใช้กิริยาบุ้ยใบ้หรือกระซิบกระซาบกับ
ผู้อื่นในเวลาท่ีอยู่ต่อหน้าคู่สนทนาอีกคนหนึ่ง  ส่วนวจีกรรมกล่าวว่าผู้ดีต้องไม่กล่าววาจาชมหรือต าหนิ
รูปลักษณ์ของผู้อื่นจนเกิดความกระดากอาย และไม่กล่าววาจาค่อนแคะสุภาพสตรีในท่ีสาธารณะ  
และส่วนมโนกรรมกล่าวว่าผู้ดีต้องกิริยาอัชฌาสัยอันดี 

ภาคห้า ผู้ดีย่อมเป็นผู้มีสง่า (Respectable) กล่าวคือ ผู้ดีต้องมีกิริยาท่าทางอันสง่า
งาม เป็นท่ีน่านับถือของผู้พบเห็น ประกอบด้วยคุณลักษณะ 8 ประการดังนี้  ในส่วนกายกรรมกล่าวว่า
ผู้ดีต้องมีกิริยาอันผ่ึงผายองอาจไม่ว่าจะอยู่ในท่ีสาธารณะ ท่ีรโหฐาน หรือสถานการณ์ใด ๆ ก็ตาม  ส่วน
วจีกรรมกล่าวว่าผู้ดีต้องพูดจาฉะฉานชัดถ้อยชัดค า และส่วนมโนกรรมกล่าวว่าผู้ดีต้องจิตใจท่ีรู้จักผิด
ชอบช่ัวดี มีความกล้าหาญ มีใจเป็นนักเลง คือมีน้ าใจนักกีฬา มีความอดทน มีปฏิภาณไหวพริบ  

ภาคหก ผู้ดีย่อมไม่เห็นแต่แก่ตัวถ่ายเดียว (Unselfish) กล่าวคือ ผู้ดีต้องค านึงถึง
ประโยชน์ของส่วนรวมของหมู่คณะเป็นส าคัญ ประกอบด้วยคุณลักษณะ 20 ประการดังนี้  ในส่วน
กายกรรมกล่าวว่าในการท างานเป็นหมู่คณะผู้ดีต้องไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ใหญ่หรือสุภาพสตรี ไม่ช่วงชิง
หาโอกาสเพื่อตนเอง เมื่อผู้หนึ่งสนทนากับอีกผู้หนึ่งก็ไม่ไปแย่งคู่สนทนาของเขามาเพื่อธุระของตนเอง
หรือบอกความลับซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาไม่พอใจในส่ิงของท่ีผู้อื่นหยิบยื่นให้ ไม่หยิบฉวยส่ิงท่ีเป็น
ของส่วนกลางมาไว้กับตนจนเกินพอดี รวมท้ังไม่อยู่นิ่งเมื่อผู้อื่นจ่ายเงินแทนให้ และมีผู้ใดให้ส่ิงของ
หรือเล้ียงดูเราก็ต้องตอบแทน  ส่วนวจีกรรมกล่าวว่าผู้ดีต้องไม่สอบถามราคา รวมท้ังไม่วิจารณ์เชิง
ต าหนิส่ิงของท่ีมีผู้อื่นน ามามอบให้ตน เมื่อผู้ใดกล่าววาจาสรรเสริญเราก็ต้องถ่อมตนเสมอ ไม่สนทนา
แต่เรื่องของตนเองจนผู้อื่นไม่มีโอกาสได้พูด และไม่กล่าวธุระของตนแทรกในระหว่างท่ี ผู้อื่นก าลัง
สนทนากันอยู่ และส่วนมโนกรรมกล่าวว่าผู้ดีต้องไม่ปรารถนาส่ิงของของเพื่อน ไม่เป็นผู้ท่ีพร่ าขอ
ส่ิงของจากผู้อื่น ไม่พึงใจการหยิบยืมส่ิงของซึ่งกันและกัน ไม่ปัดความรับผิดชอบของตนให้ผู้อื่น ไม่มีจิต
ริษยา ไม่หวังพึ่งพาแต่ผู้อื่น และไม่เป็นผู้ท่ีชอบโอ้อวดตนเอง     

ภาคเจ็ด ผู้ดีย่อมเป็นผู้ใจดี (Kind-hearted) กล่าวคือ ผู้ดีจะต้องมีจิตใจท่ีดี ใจบุญ
สุนทาน คิดแต่ส่ิงท่ีดี ประกอบด้วยคุณลักษณะ 8 ประการดังนี้  ในส่วนกายกรรมนั้นผู้ดีต้องไม่แสดง
อาการเยาะเย้ยเมื่อผู้อื่นท าผิดพลาด เมื่อพบส่ิงของใดตกหล่นหรือเสียหายต้องแจ้งให้เจ้าของทราบ 
และเมื่อเกิดเหตุร้ายเกิดกับผู้ใดก็ต้องรีบช่วยเหลือ  ส่วนวจีกรรมกล่าวว่าผู้ดีต้องไม่ใช้วาจาให้ร้ายผู้อื่น  
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และส่วนมโนกรรมกล่าวว่าผู้ดีต้องไม่ซ้ าเติมผู้ท่ีก าลังเสียที มีความเมตตากรุณาโอบอ้อมอารี รวมท้ังมี
จิตใจเอื้อเฟื่อเผ่ือแผ่ต่อผู้อื่น และไม่มีจิตใจอาฆาตจองเวร      

ภาคแปด ผู้ดีย่อมปฏิบัติงานดี (Orderly) กล่าวคือ ผู้ดีต้องเป็นผู้ท่ีมีระเบียบวินัยใน
การท างาน มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตน และไม่ปล่อยงานให้ค่ังค้าง ประกอบด้วยคุณลักษณะ 13 
ประการดังนี้ ในส่วนกายกรรมกล่าวว่าผู้ดีต้องย่อมมีระเบียบแบบแผนในการท างาน และไม่ท างานแต่
เฉพาะเมื่อมีคนพบเห็นเพื่อหวังค าสรรเสริญเท่านั้น  ส่วนวจีกรรมกล่าวว่าผู้ดีต้องมีค าพูดท่ีน่าเช่ือถือ 
และเป็นคนต้องรักษาค าพูด  และส่วนมโนกรรมกล่าวว่าผู้ดีต้องตรงต่อเวลา ไม่มีนิสัยเกียจคร้าน ไม่
เพลิดเพลินจนเสียการงาน ไม่กลัวต่อความยากล าบาก มีความคิดเป็ นระบบระเบียบ เช่ือฟัง
ผู้บังคับบัญชา มีความมุมานะในการท างาน เมื่อลงมือท าส่ิงใดก็ท าจนประสบความส าเร็จ และไม่ดึงดัน
ในส่ิงท่ีรู้ว่าผิด 

ภาคเก้า ผู้ดีย่อมไม่ประพฤติช่ัว (Good-character) กล่าวคือ ผู้ต้องเป็นผู้มีความ
ประพฤติดี ประกอบด้วยคุณลักษณะ 11 ประการดังนี้ ในส่วนกายกรรมกล่าวว่าผู้ดีจะต้องท าตนเป็น
คนพาลระรานผู้อื่น ไม่ข่มเหงผู้ท่ีอ่อนด้อยกว่า ไม่เสพสุราจนมึนเมา ไม่เล่นการพนันเพื่อปรารถนา
ทรัพย์ ไม่พึงใจในสตรีที่มีคู่ครองแล้ว และไม่ถือเอาของของผู้อื่นมาเป็นของตน  ส่วนวจีกรรมกล่าวว่า
ผู้ดี ต้องไม่กล่าววาจาส่อเสียดหรือยุยงให้ ผู้อื่นแตกคอกัน รวมท้ังไม่ เป็นคนท่ีชอบสอพลอ
ประจบประแจง  และส่วนมโนกรรมกล่าวว่า ผู้ดีต้องไม่ปองร้ายผู้อื่น ไม่คิดหาความสุขหรือ
ผลประโยชน์บนความทุกข์ยากของผู้อื่น และรู้จักยับยั้งช่ังใจตนเอง    

ภาคสิบ ผู้ดีย่อมสุจริตซื่อตรง (Honest) กล่าวคือ ผู้ดีต้องเป็นผู้ท่ีมีความซื่อสัตย์และ
ยุติธรรม ประกอบด้วยคุณลักษณะ 24 ประการดังนี้ ในส่วนกายกรรมนั้นกล่าวว่าผู้ดีต้องไม่
ละลาบละล้วงเข้าบ้านผู้อื่นก่อนได้รับอนุญาต ไม่สอดส่ายสายตาแสดงถึงความอยากรู้อยากเห็นใน
บ้านผู้อื่น ไม่เปิดดูจดหมายหรือสมุดบันทึกของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่เปิดดูหนังสือและนั่งโต๊ะ
เขียนหนังสือของผู้อื่น ไม่แทรกเข้ากลุ่มสนทนาท่ีเราไม่ได้รับการเช้ือเชิญ ไม่แอบฟังหรือแอบดู
ความลับของผู้อื่น ไม่แสดงอาการอยากรู้อยากเห็นเรื่องของผู้อื่น และต้องเคาะประตูทุกครั้งหากจะ
เข้าห้องของใคร  ส่วนวจีกรรมกล่าวว่าผู้ดีต้องไม่ถามถึงเรื่องส่วนตัวของผู้อื่น เช่น เงินเดือน ข้อความ
ในสมุด หรือเรื่องในครอบครัว รวมท้ังไม่น าเรื่องในครอบครัว รวมท้ังความลับ และเรื่องไม่ดีของผู้อื่น
มาเปิดเผย นอกจากนี้ผู้ดียังต้องไม่พูดจากลับกลอกเช่ือถือไม่ได้ ไม่สบถและไม่พูดปด  และส่วน
มโนกรรมกล่าวว่าผู้ดีต้องมีจิตใจต้ังมั่นอยู่ในความดี มีความกตัญญูรู้คุณ และเป็นคนเสมอต้นเสมอ
ปลายจนเป็นท่ีไว้วางใจของผู้อื่น 
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 2.2 พลเมืองดี แม้ว่างานเขียนของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีจะเน้นไปทาง
ให้ความรู้ และปลูกฝังคุณธรรมต่าง ๆ  แต่ท่านก็ไม่ได้สอนแบบตรงไปตรงมาเพียงอย่างเดียว บางครั้ง
ท่านก็ใช้วิธีการผูกเรื่องราว มีตัวละครซึ่งด าเนินไปโดยสอดแทรกเกร็ดความรู้ และพฤติกรรมอันพึง
ประสงค์ผ่านพฤติกรรมของตัวละคร ท าให้ผู้อ่านซึมซับส่ิงเหล่านี้ไปพร้อมกับความเพลิดเพลิน ซึ่ง
ลักษณะเช่นนี้ปรากฏในเรื่อง พลเมืองดี อันเป็นหนังสือสอนอ่านส าหรับนักเรียนช้ันประโยคมูล 
รวมท้ังเป็นหนังสือท่ีมีเนื้อหาปลูกฝังความเป็นพลเมืองดีให้แก่นักเรียนผ่านตัวละครเอก คือ นายเมือง 
ซึ่งแต่เดิมช่ือว่านายเถื่อน เป็นชาวสวรรคโลก ก าพร้าพ่อแม่ต้ังแต่ยังเด็ก จึงมาขออาศัยกับนายมั่นผู้
เป็นลุง โดยนายมั่นจะเป็นผู้บ่มเพาะขัดเกลา และพัฒนานายเมืองจนกลายเป็นพลเมืองดีท่ีสมบูรณ์
ผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ มากมายในเรื่อง 
  เนื้อหาของเรื่องพลเมืองดีแบ่ง เป็นบทต่าง ๆ ท้ัง ส้ิน 29 บท แต่ละบทจะมี
สถานการณ์ท่ีให้นายมั่นได้สอนหรือช้ีแนะนายเมือง โดยมีท้ังท่ีเป็นสาระความรู้ เช่น ความรู้เกี่ยวกับ
ประเทศสยามในสมัยรัชกาลท่ี 5 โดยเริ่มต้ังแต่ระบบการเมืองปกครอง สิทธิและหน้าท่ีของพลเมืองท่ีมี
ต่อชาติ ประเทศเพื่อนบ้าน รวมท้ังประวัติศาสตร์ของชาติ นอกจากนี้ยัง ให้ความรู้ เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี สถานท่ีส าคัญของชาติ ระบบการศึกษา หลักเศรษฐศาสตร์ 
และการประกอบอาชีพ อีกท้ังยังมีปลูกฝังค่านิยมของความเป็นพลเมืองดีท่ีจะต้องประพฤติตนตาม
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา ซึ่งความรู้เหล่านี้เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเห็นว่าจะช่วย
เสริมสร้างความรู้ท่ีส าคัญให้แก่นักเรียนหรือผู้อื่นเพื่อใช้ในการด าเนินชีวิตตามวิถีพลเมืองท่ีดีในสังคม 
ดังท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้แสดงความเห็นในค าน าของเรื่องไว้ว่าความรู้เหล่านี้ “...เป็น
ความรู้ส าหรับช่วยความคิดท่ีจะประกอบกิจการต่าง ๆ อันเราต้องท า ต้องพบปะอยู่รอบตัวเราเองทุก
วัน ๆ จัดว่าเป็นความรู้อันจ าเป็นท่ีทุก ๆ คนพึงจะมีส าหรับตัว...” (พลเมืองดี หน้า ค าน า) 
 

3. รูปแบบบันทึกค าสั่งสอน  

เนื่องจากเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเกี่ยวกับการศึกษา อีกท้ังยัง
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม ท่านจึงมักถ่ายทอดเผ่ือแผ่ความรู้ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อเป็น
เครื่องประดับสมองให้แก่ผู้อ่าน ผู้ฟัง ดังท่ีเจ้าพระยาธรรมศักด์ิมนตรีได้กล่าวไว้ว่า “...ในส่วนท่ี
เกี่ยวกับคนท้ังหลาย ท่านต้ังใจเผ่ือแผ่และหวังประโยชน์โดยวาจาคุณอยู่เป็นนิตย์...”55 ซึ่งบันทึกค าส่ัง
สอนบางเรื่องเป็นการบันทึกค าส่ังสอนของท่านท่ีกล่าวในวาระต่าง ๆ อาทิ  ค าส่ังสอนของพระยา      
วิสุทธสุริยศักด์ิ กรรมการกลางจัดการลูกเสือซึ่งได้กล่าวแก่ลูกเสือกองหนุนในการแจกเหรียญลูกเสือ
กองหนุน เป็นต้น และก็มีบันทึกค าส่ังสอนบางเรื่องท่ีท่านต้ังใจเขียนขึ้นเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจ และ

                                                             
55 เจ้าพระยาธรรมศักด์ิมนตรี, “ประวัติมหาอ ามาตย์เอก เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี,”, 9. 
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ช่วยช้ีแนวทางในการประพฤติตนให้ถูกต้อง อาทิ ช่วยเพื่อน และเตือนเพื่อน ซึ่งแต่ละเรื่องมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  
 3.1 จรรยาแพทย์ เป็นหนังสือรวมการบรรยายค าสอนเรื่องศีลธรรมจรรยาให้แก่

นักเรียนแพทย์ในขณะท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดียังเป็นพระยาวิสุทธสุริยศักด์ิ ผู้บังคับบัญชา
ช้ันสูงของราชแพทยาลัย ท้ังนี้เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้เสียสละเวลาและก าลังกายก าลัง
ความคิดเรียบเรียงหัวข้อการสอนขึ้นส าหรับแพทย์โดยเฉพาะ โดยยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
เป็นส าคัญ และไปสอนด้วยตนเอง56  ท่านได้บรรยายต้ังแต่วันเสาร์ท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ.2451 ถึงวัน
เสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2452 รวม 14 ครั้ง  
  เรื่องจรรยาแพทย์นั้นเน้นเนื้อหาท่ีต้องการบ่มเพาะศีลธรรมจรรยาให้แก่นักเรียน
แพทย์ให้เป็นผู้ท่ีประพฤติดีท้ังกาย วาจา และใจ เป็นผู้ท่ีประกอบวิชาชีพด้วยความสุจริตและด าเนิน
ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่  
   ตอนท่ี 1 เป็นบทน าท่ีว่าด้วยความส าคัญของการศึกษาธรรม และธรรมะท่ี
ทุกคนควรมี เช่น สัตตสัทธรรม ได้แก่ ศรัทธา (ความเช่ือถือ) หิริ (ความละอายต่อความช่ัว) โอตัปปะ 
(ความเกรงกลัวต่อความช่ัว) พาหุสัจจะ (ความรู้ท่ีได้ศึกษามามาก) วิริยะ (ความเพียร) สติ (ความยั้ง
คิด) และปัญญา (ความรู้แจ้ง)   
   ตอนท่ี 2 เป็นธรรมะเฉพาะส าหรับนักเรียนแพทย์ท่ีแพทย์ คือ อิทธิบาท 4 
(ธรรมะท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ) วุฒิธรรม 4 (ธรรมะท่ีท าให้ปัญญางอกงาม) นอกจากนี้ยังได้
กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้ท่ีเหมาะสมจะเป็นแพทย์ คือ กล้าหาญไม่สยดสยอง มีใจมั่นคง ไม่ประหม่า
ต่ืนเต้น และอดทนต่อความเหนื่อยยาก และได้กล่าวถึงคุณธรรมท่ีนักเรียนแพทย์พึงมี 4 ประการ 
ได้แก่ ธรรมะท่ีจะช่วยให้เป็นผู้มีวิชาดี คือ ความพินิจพิเคราะห์ ความถี่ถ้วน ความพยายาม และความ
หมั่น ธรรมะท่ีจะท าให้มีผู้นิยมนับถือ คือ ความประพฤติดี กิริยาสุภาพ วาจาอ่อนหวาน และใจสุจริต 
ธรรมะท่ีท าให้เป็นคนใจดี คือ เมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อ และเอาใจใส่ และธรรมะท่ีจะท าให้เป็นคนเท่ียง
ธรรม คือ ไม่ล าเอียงเพราะรัก เพราะโกรธ เพราะกลัว และเพราะหลงผิด   
   ตอนท่ี 3 ว่าด้วยเรื่องธรรมะท่ัวไปท่ีทุกคนรวมท้ังแพทย์ควรรู้ และควรน าไป
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิตให้ราบรื่น เช่น โลกธรรม 8 (เหตุแห่งความพอใจและไม่พอใจ) กุศลมูล 3 
อกุศลมูล 3 (รากเหง้าของความดีความช่ัว) อุปกิเลส 16 (เหตุชวนให้เศร้าหมอง) พรหมวิหาร 4 (ธรรม
แห่งผู้เป็นใหญ่) และทิศ 6 (การปฏิบัติแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในชีวิตและสังคม) เป็นต้น 

                                                             
56 อวย เกตุสิงห์, “เจ้าพระยาพระเสด็จฯ กับโรงเรียนแพทย์,” วารสารจันทรเกษม ฉบับพิเศษ 

(มีนาคม-เมษายน 2510): 50-51. 
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 3.2 ค าสั่งสอนของพระยาวิสุทธสุริยศักด์ิ กรรมการกลางจัดการลูกเสือซ่ึงได้
กล่าวแก่ลูกเสือกองหนุนในการแจกเหรียญลูกเสือกองหนุน เป็นค าส่ังสอนท่ีกล่าวไว้เมื่อวันท่ี 8 
กันยายน พ.ศ.2456 ท้ังนี้เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเป็นสมาชิกเสือป่ารุ่นแรก รวมท้ังได้เป็น
ผู้ตรวจการใหญ่และอุปนายกของสภากรรมการกลางใน พ.ศ.2457 แทนสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมพระยาด ารงราชานุภาพ57 

 เนื้อหาค าสอนจะเป็นการเตือนใจลูกเสือกองหนุนให้ยังคงระลึกตนอยู่เสมอว่าเป็น
ลูกเสือแม้ว่าจะไม่ได้ประจ ากองลูกเสือแล้วก็ตาม ฉะนั้นจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีของลูกเสือตามลักษณะ
ปกครองลูกเสือ เช่น ให้รู้ จักระลึกถึงพระเดชพระคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รักชาติ
บ้านเมือง และนับถือเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา ให้มีใจโอบอ้อมอารี รักเพื่อนมนุษย์ ไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้อื่นในทางท่ีผิด ให้มีความรู้ทางเสือป่า เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้คงความประพฤติท่ีดีงามเช่นนี้
ตลอดเวลา และกล่าวถึงความส าคัญของลูกเสือในฐานะเป็นเครื่องมือบ่มเพาะพลเมืองท่ีดีให้แก่ชาติ
บ้านเมือง 

 
 3.3 ช่วยเพื่อน เป็นหนังสือท่ีจัดท าขึ้นเนื่องในการพระราชเพลิงศพหม่อมเจ้าหญิง

ปุก ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอช้ัน 2 สมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบ าราบปรปักษ์ ณ       
วัดเทพศิรินทราวาส ซึ่งมีศักดิ์เป็นอาของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีท่ีทรงสอนอักขรสมัย (วิชา
หนังสือว่าด้วยการอ่านการเขียน)58 ให้ท่านก่อนท่ีจะศึกษาท่ีโรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ โดยการ
จัดพิมพ์เรื่องนี้ก็เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแก่หม่อมเจ้าหญิงปุก ดังท่ีกล่าวไว้ในค าน าของเรื่องว่า 

 
 ถือเอาค าแนะน าอันเป็นเครื่องแจกจ่ายแก่ผู้ที่มาช่วยเหลือในการท าศพน้ีว่าเป็นกุศล

อย่างหน่ึง แต่การแจกในงานศพน้ี เพียงเท่าน้ันยังหาพอแก่ใจไม่ เพราะเหตุว่าผู้มรณภาพมีคุณ
อันหนักแก่ข้าพเจ้าอยู่ ข้าพเจ้ายังมีความปรารถนาที่จะท าการกุศลสิ่งไร เพ่ืออุทิศให้แก่ผู้

มรณภาพให้เพียงพอแก่ใจย่ิงข้ึน ข้าพเจ้าจึงได้คิดดูว่าอะไรจะเป็นประโยชน์ดีที่จะพึงกระท า59 
 

                                                             
57 จมื่นอมรดรุณารักษ์ (แจ่ม สุนทรเวช), เสือป่าและลูกเสอืในประวัติศาสตร์รัชสมัยพระบาท 

สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ัว ตอน 1 (พระนคร: องค์การค้าของครุุสภา, 2511), 49. 
58 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์

พับลิเคชั่นส์, 2546), 1225. 
59 ประพัฒน์ ตรีณรงค์, ชีวิตและงานของเจ้าพระยาพระเสด็จฯ, 21. 
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 เนื้อหาของเรื่องช่วยเพื่อนจะกล่าวถึงข้อแนะน าในการรักษาสุขอนามัย ดูแลสุขภาพ
ร่างกายให้แข็งแรง แนะน าแพทย์ท่ีดีน่าเช่ือถือ ซึ่งการท่ีจะรักษาร่างกายให้ดีนั้นเจ้าพระยาพระเสด็จ 
สุเรนทราธิบดีได้กล่าวว่าให้ปฏิบัติในหนังสือพลเมืองดีท่ีมีการแนะน าการรักษาสุขภาพและการป้องกัน
โรคภัยไข้เจ็บไว้แล้ว รวมท้ังแนะน าให้พบแพทย์แผนปัจจุบัน เพราะจะสามารถวินิจฉัยและรักษาโรค
ได้ประสิทธิภาพดีกว่า 

 
 3.4 เตือนเพื่อน เป็นหนังสือค าสอนท่ีมุ่งเน้นส่ังสอนข้าราชการใหม่ท่ีก าลังจะเข้า

ท างานหรือเพิ่งเข้าท างานให้รู้จักประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับบทบาทหน้าท่ี ให้รู้จักรักษาเกียรติยศแห่ง
ความเป็นข้าราชการด้วยการรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สมบัติท่ีหามาได้ รู้จักประหยัดอดออม  อีกท้ังยังให้เห็น
ถึงความส าคัญของท่ีอยู่อาศัย ควรอดออมทรัพย์สินเพื่อท่ีจะซื้อหาบ้านเป็นของตนเอง และให้รู้จัก
เลือกคู่ครองท่ีเหมาะสมกับกาลเวลา และสถานภาพของตน กล่าวคือ ข้าราชการท่ีเพิ่งท างานใหม่ไม่
ควรรีบหาคู่ครอง ควรสร้างเนื้อสร้างตัวให้มั่นคง เมื่อจะเลือกคู่ครองก็เลือกคู่ครองท่ีมีความประพฤติดี 
และมีความสามารถในการบริหารจัดการธุระภายในครอบครัวได้ 

ความหลากหลายของรูปแบบในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
นั้นท้ังรูปแบบจดหมาย ต าราเรียน และบันทึกค าส่ังสอนนั้นขึ้นอยู่กับเนื้อหาค าสอนท่ีท่านต้องการ
น าเสนอ รวมทั้งกลุ่มบุคคลท่ีท่านมุ่งสอนด้วย ซึ่งการใช้รูปแบบงานเขียนท่ีแตกต่างกันนี้ เองท าให้งาน
เขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีมีความน่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อการ
ถ่ายทอดเนื้อหาค าสอนเป็นอย่างยิ่ง 

จากสภาพสังคมสยามนับต้ังแต่การแผ่อิทธิพลเข้ามาของลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตก ท า
ให้เกิดการแรงกระตุ้นให้มีการปรับปรุงพัฒนาบ้านเมืองในหลายด้านเพื่อให้เป็นท่ียอมรับจากนานา
อารยประเทศ รวมท้ังเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ  การพัฒนาคนให้มี
คุณภาพนับเป็นเป้าหมายหลักท่ีต้องกระท าให้ส าเร็จ ซึ่งเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบ ดีนั้นมี
บทบาทส าคัญต่อการพัฒนาคนให้มีการศึกษา โดยใช้งานเขียนของท่านเป็นส่ือในการถ่ายทอดความรู้ 
ความคิดต่าง ๆ นอกเหนือไปจากการมีส่วนร่วมในจัดระบบการศึกษาแบบสมัยใหม่ ท าให้งานเขียน
ร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเป็นงานเขียนท่ีมีคุณค่ายิ่งต่อการพัฒนาชาติ   
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บทที่ 3 
เนื้อหาค าสอนในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี 
 
เนื่องจากสภาพการณ์ทางสังคมสยามในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลท่ี 6 มีการ
เปล่ียนแปลงเป็นอย่างมากอันมอีิทธิพลมาจากลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตกอาทิอังกฤษ และฝรั่งเศสท่ี
เข้ามาคุกคามประเทศสยามอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความล้าหลังของบ้านเมืองอันมีการบริหาร
ราชการแผ่นดินท่ีไม่เหมาะสมกับยุคสมัย เพราะเป็นระบบบริหารราชการท่ีปรับใช้กันมาต้ังแต่รัชสมัย
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยา ท าให้การบริหารราชการแผ่นดิน ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร จนก่อให้เกิดแรงกดดันจาก
เหล่าขุนนางผู้มีอ านาจในการปกครองประเทศ ท าให้เกิดแนวคิดท่ีจะปฏิรูปบ้านเมืองให้ทันสมัย รวม
ไปถึงการพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพโดยใช้งานเขียนเป็นเครื่องมือหนึ่งท่ีช่วยพัฒนาศักยภาพของคน
ในชาติให้มีสติปัญญารู้คิด เป็นคนดีท่ีมีคุณภาพเพื่อเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ แนวคิด
ดังกล่าวนับเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีสร้างสรรค์งานเขียนร้อยแก้วท่ี
มุ่งสร้างงานวิชาการความรู้ใหค้วบคู่กับการบ่มเพาะจิตใจให้เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม  

 
กลุ่มบุคคลที่เจา้พระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีมุ่งสอน 

เมื่อพิจารณางานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีจะพบว่าเนื้อหา
ส่วนใหญ่เป็นค าสอนท่ีมุ่งสอนบุคคล 4 กลุ่ม คือ พระมหากษัตริย์ ข้าราชการ นักเรียน และผู้ประกอบ
วิชาชีพแพทย์และนักการทูต  อย่างไรก็ตามแม้ท่านจะมุ่งสอนบุคคลท้ัง 4 กลุ่มดังกล่าว แต่บุคคล
ท่ัวไปในสังคมสยามสมัยนั้นก็สามารถอ่านและน าค าสอนท่ีปรากฏในงานเขียนร้อยแก้วของท่าน      
ไปปรับใช้กับตัวเองได้เช่นกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
1. พระมหากษัตริย์  

พระมหากษัตริย์เป็นบุคคลส าคัญท่ีมีฐานันดรสูงสุดและเป็นสถาบันซึ่งเป็นศูนย์รวมของ
อ านาจการเมืองการปกครองทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสังคมสยามท่ีผูกพันกับสถาบันนี้สืบเนื่อง
มาเป็นเวลานับร้อยปี ดังท่ีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้กล่าวไว้ว่า “สังคมไทย (สยามในขณะ
นั้น) เป็นสังคมท่ีไม่เคยไร้กษัตริย์ ต้ังแต่โบราณกาลลงมาไม่ว่าคนไทยจะไปต้ังรกรากสร้างบ้าน เมือง
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ลงท่ีไหน บ้านเมืองก็จะต้องมีกษัตริย์ขึ้น...”1  คนไทยนั้นถือว่าพระมหากษัตริย์เป็นดังเจ้าชีวิตท่ีมี
สิทธิ์ขาดเหนือชีวิตของตนซึ่งเป็นอิทธิพลท่ีได้รับจากศาสนาพราหมณ์ผ่านอาณาจักรขอมต้ังแต่รัชสมัย
ของพระมหาธรรมราชาท่ี 1 (ลิไทย)  พระมหากษัตริย์จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทพเจ้า หรือท่ี
เรียกว่า “ลัทธิเทวราชา” ด้วยคติความเช่ือนี้ท าให้เกิดระเบียบวิธีการและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีท าให้คนมี
ความเห็นคล้อยตามลัทธิว่าพระมหากษัตริย์เป็นเทพเจ้าจริง ๆ เช่น มีกฎบังคับไว้ว่าพระมหากษัตริย์
นั้นต้องประทับในท่ีท่ีสูงกว่าผู้อื่น รวมท้ังมีการใช้ค าราชาศัพท์ส าหรับพระมหากษัตริย์และพระ
ราชวงศ์2 แต่เนื่องด้วยสังคมสยามเป็นสังคมพุทธศาสนา ท าให้การรับอิทธิพลของคติความเช่ือนี้ผ่อน
คลายลง กล่าวคือ ไม่เข้มงวดเท่าประเพณีของขอมนั่นเอง เห็นได้จากพระมหากษัตริย์ไทยจะยึดถือ
หลักทศพิธราชธรรม และจักรวรรดิวัตร 12 ซึ่งเป็นคติทางพุทธศาสนา โดยพระมหากษัตริย์จะไม่ใช่
เป็นเพียงเทพเจ้าท่ีเห็นแก่ความสุขของตนฝ่ายเดียว  แต่ต้องเห็นแก่ความสุขของราษฎรท าให้
พระมหากษัตริย์ไทยมีฐานะเป็นธรรมราชาด้วย แต่อย่างไรก็ตามภาพลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ท่ีอยู่
ในจิตส านึกของราษฎรก็ยังเป็นผู้ท่ีเปี่ยมไปด้วยพระราชอ านาจ และสมควรแก่ความเคารพความย า
เกรงอย่างท่ีสุด ฉะนั้นการกระท าใด ๆ ท่ีจะปฏิบัติต่อองค์พระมหากษัตริย์นั้นจะต้องผ่านกระบวนการ
คิดมาเป็นอย่างดี 

ในการบริหารราชแผ่นดิน พระมหากษัตริย์มิอาจจะกระท าได้เพียงพระองค์เดียว หากแต่
ต้องอาศัยเหล่าเสนาอ ามาตย์หรือข้าราชการมาเป็นก าลังเสริมในการบริหารประเทศ โดยหน้าท่ีท่ี
ส าคัญประการหนึ่งของข้าราชการคือการเป็นท่ีปรึกษาข้อราชการต่าง ๆ ดังท่ีปรากฏในราชนีติ  
(หลักการปกครอง) ว่า 

 
พระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใด ไม่มีนักปราชญ์เป็นที่ปรึกษา ไม่ทรงเชื่อค าปุโรหิต ข้าเฝ้าผู้

ภักดี และพระสหายร่วมพระทัย ทรงมีแต่ความรู้ หลีกเลี่ยงไปตามพอพระทัย พระเจ้าอยู่หัว
พระองค์น้ัน ก็เป็นดังคนตาบอดที่ไม่มีคนจูง ไม่นานเท่าไรก็จะถึงความพินาศเพราะศัตรู3 

  
ผู้ท่ีจะท าหน้าท่ีถวายค าปรึกษานี้จะต้องเป็นผู้ท่ีมีความคิดไตร่ตรองรอบคอบ มีใจท่ีสุจริต

เท่ียงธรรม อีกท้ังยังต้องมีเป็นผู้ท่ีมีความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์เป็นอย่างมาก โดยส่วนใหญ่
จะเป็นพระบรมวงศ์ หรือข้าราชการท่ีมีความใกล้ชิด  และไว้วางพระราชหฤทัย ซึ่งในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ท่ีพระองค์ไว้วางพระราชหฤทัยและเป็นท่ีปรึกษาในส่วน
ราชการแผ่นดิน รวมไปถึงเรื่องส่วนพระองค์ ได้แก่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชา-    

                                                             
1 ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช, สถาบันพระมหากษัตริย์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แสงรุ้งการพิมพ์, 2523), 6. 
2 เรื่องเดียวกัน, 11-42. 
3 พราหมณ์อนันตญาณ, ราชนีติ (กรุงเทพฯ: สื่อดี, 2545), 97. 
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นุภาพ พระอนุชาต่างพระมารดา ซึ่งเป็นพระบรมวงศ์พระองค์ส าคัญท่ีถวายงานรับใช้รัชกาลท่ี 5 มา
โดยตลอดจนพระองค์เคยตรัสเปรียบเปรยว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ
เปรียบกับแขนซ้ายขวาคู่กับ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ4 นอกจากนี้ยัง
มีข้าราชบริพารหรือขุนนางอีกหลายคนท่ีเป็นท่ีไว้วางพระราชหฤทัยให้ปฏิบัติราชการในหน้าท่ีส าคัญ
รวมท้ังทรงปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อราชการต่าง ๆ  เช่น เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) ท่ีรัชกาลท่ี 5 
ทรงมอบหมายให้ไปถวายพระอักษรไทยแก่พระเจ้าลูกยาเธอท่ีเสด็จไปศึกษาวิทยาการต่าง ๆ ในทวีป
ยุโรป และเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ท่ีได้รับมอบหมายให้ไปเป็นพระอภิบาลผู้คอยจัดการ
และดูแลการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ รวมถึงพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์
อื่น ๆ ท่ีไปศึกษา ณ ทวีปยุโรป  

การได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ประกอบกับการอุปนิสัยส่วนตัวของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีท่ีเป็นคนมีอัธยาศัยสุภาพมั่นคง 
ซื่อสัตย์ต่อหน้าท่ีการงาน อีกท้ังยังต้ังใจปฏิบัติราชกิจต้องตามพระบรมราชโองการ5 ท าให้ท่านกล้าท่ี
จะเสนอแนวคิดหรือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินและแนวทางการด าเนินพระชนม์
ชีพแก่รัชกาลท่ี 5 อย่างตรงไปตรงมา ดังปรากฏในหนังสือกราบบังคมทูลของเจ้าพระยาพระเสด็จ    
สุเรนทราธิบดี แต่ยังมีบรรดาศักดิ์เป็นพระมนตรีพจนกิจและพระยาวิสุทธสุริยศักด์ิ ร.ศ.113-118 ซึ่ง
เป็นเอกสารท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีใช้ส่ือสารกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวโดยตรงเพียงพระองค์เดียว ถึงแม้ว่าเนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นการรายงานเกี่ยวกับพระจริยา
วัตรด้านต่าง ๆ ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ ท่ีก าลังทรงศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ 
รวมท้ังความคืบหน้าเกี่ยวกับราชกิจต่าง ๆ ท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีทรงสนองตามพระ
บรมราชโองการ แต่ในบางครั้งท่านก็สอดแทรกข้อเสนอแนะและข้อคิดบางประการเพื่อแบ่งเบาพระ
ราชภาระ หรือให้ก าลังใจพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงความ
เปล่ียนแปลงทางด้านงานวรรณคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งวรรณคดีค าสอนท่ีมุ่ง เน้นการสอน
พระมหากษัตริย์ แม้ว่าเจตจ านงของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีจะไม่ได้มุ่งหวังให้งานเขียนช้ิน
นี้มีฐานะเป็นวรรณคดี หากแต่ด้วยลีลาการประพันธ์อันสละสลวยของท่านประกอบกับแง่คิดความรู้
ต่าง ๆ ท่ีสะท้อนออกมา ท าให้หนังสือกราบบังคมทูลฯ เล่มนี้มีลักษณะเป็นวรรณคดีค าสอนท่ีมุ่งให้
ข้อแนะน าแก่พระมหากษัตริย์ นอกจากนี้หนังสือกราบบังคมทูลฯ เล่มนี้ยังบ่งช้ีให้เห็นถึงความ
                                                             

4 ดวงดาว ยังสามารถ, “พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องบทบาทของ
พระมหากษัตริย์ในสังคมสยาม : ศึกษาจากพระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534), 145. 

5 เจ้าพระยาธรรมศักด์ิมนตรี, “ประวัติมหาอ ามาตย์เอกเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี,” วารสาร
จันทรเกษม ฉบับพิเศษ (มีนาคม-เมษายน 2510): 9-10. 
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เปล่ียนแปลงของสังคมสยามเกี่ยวกับสถานภาพพระมหากษัตริย์ท่ีแม้ว่าจะยังคงความเป็นสมมติเทพ
อยู่แต่ก็ได้ลดน้อยลงไปแล้ว ราษฎรจึงสามารถใกล้ชิดและเกิดความรู้สึกผูกพันกับพระองค์ได้มากขึ้น  

จากการศึกษาวรรณคดีค าสอนในประเทศไทยพบว่าวรรณคดีท่ีมีเนื้อหาเป็นการสอน
หน้าท่ีและราชธรรมส าหรับพระมหากษัตริย์นั้นมีจ านวนไม่มาก วรรณคดีค าสอนในลักษณะนี้ท่ีมี
ช่ือเสียง ได้แก่ ราโชวาทชาดก โลกนิติปกรณ์ โคลงทศรถสอนพระราม เสียวสวาสด์ิค ากลอน นิทาน
สิบสองเหล่ียม เป็นต้น6 แต่เมื่อพิจารณาเนื้อหาค าสอนเบ้ืองต้นแล้วจะพบว่าส่วนใหญ่เป็นการมุ่งสอน
พระมหากษัตริย์เกี่ยวกับหลักการปกครองบ้านเมืองและจริยธรรมส าหรับนักปกครองเป็นหลักโดย
ไม่ได้มุ่งเน้นเจาะจงไปท่ีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดพระองค์หนึ่ง เว้นแต่เรื่องราโชวาทชาดกท่ีสมเด็จ
พระพุทธโฆษาจารย์ วัดพุทไธสวรรย์แต่งถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ท่ีมีรูปแบบการแต่ง 
กล่าวถึงพระโพธิสัตว์ท่ีเสวยพระชาติเป็นพระวิทิตยกุมาร ต่อมาได้สละราชสมบัติให้แก่พระสุทัศน -
กุมารผู้เป็นพระอนุชาต่างพระมารดาเพื่อออกบรรพชา แล้วก็ได้ตรัสสอน คุณธรรม 38 ประการท่ี
พระราชาพึงมี7 เรื่องราโชวาทชาดกนี้มี ลักษณะการผูกเรื่องเป็นนิทานเพื่อเป็นคติสอนใจแก่
พระมหากษัตริย์ เฉกเช่นเดียวกับโคลงทศรถสอนพระราม ท่ีแต่งขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย8 
โดยผู้แต่งเลือกเอาเหตุการณ์จากเรื่องรามเกียรต์ิในตอนท่ีท้าวทศรถให้โอวาทแก่พระราชโอรส คือ
พระรามถึงหน้าท่ีของพระมหากษัตริย์ท่ีพึงปฏิบัติต่อเหล่าข้าราชการและราษฎร โดยสอนให้มีความ
เมตตา รักราษฎร ละจากความโลภ โกรธ หลง รวมท้ังให้ท านุบ ารุงบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรือง  
ราษฎรมีความสุขสวัสดี หรือในเรื่องนิทานสิบสองเหล่ียม9 ซึ่งเช่ือว่าเป็นนิทานท่ีมีมาต้ังแต่สมัยกรุงศรี

                                                             
6 สายวรุณ น้อยนิมิตร, “อรรถกถาชาดก: การศึกษาในฐานะวรรณคดีค าสอนของไทยและความ 

สัมพันธ์กับวรรณคดีค าสอนเรื่องอื่น,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542), 218. 

7 เรื่องเดียวกัน, 219. 
8 เดิมเชื่อว่าแต่งข้ึนในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แต่ต่อมาเล็กดา อิ่มใจได้ศึกษาเปรียบเทียบ

โคลง 5 เรื่อง ได้แก่ ราชานุวัตร โคลงประดิษฐ์พระร่วง โคลงพาลีสอนน้อง โคลงราชสวัสด์ิ และโคลงทศรถสอน
พระราม กับโคลงชะลอพระพุทธไสยาสน์ พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ พบว่าโคลงทั้ง 5 เรื่องมี
เน้ือหา วิธีการแต่ง ส านวนโวหาร และการใช้ค าท่ีคล้ายคลึงกับโคลงชะลอพระพุทธไสยาสน์ จึงสรุปได้ว่าโคลงทั้ง 5 
เรื่องน้ีเป็นพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (เล็กดา อิ่มใจ, “การศึกษาเปรียบเทียบโคลงพระราช
นิพนธ์ 6 เรื่องในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2528), 186.) 

9 เมื่อครั้งราชบัณฑิตสภาจะจัดพิมพ์นิทานเรื่องน้ี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชา-
นุภาพทรงเห็นว่าชื่อเรื่องนิทานสิบสองเหลี่ยมเป็นชื่อที่ไม่ชวนอ่าน จึงต้ังชื่อให้ว่า “ นิทานอิหร่านราชธรรม” เพราะ
เป็นนิทานที่เชื่อว่าเป็นของชาวเปอร์เซียหรืออิหร่านที่ว่าด้วยเรื่องราชธรรม หรือธรรมะส าหรับนักปกครอง. ดู กุสุมา 
รักษมณี, “นิทานราชธรรมเปอร์เซีย,” ศิลปวัฒนธรรม 25, 10 (สิงหาคม 2547): 112. 
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อยุธยา มีเนื้อเรื่องกล่าวถึงพระเจ้ามามูนทรงทราบว่าพระเจ้าหรมุก ทรงสร้างพระมณฑปท่ีมี 12 
เหล่ียมเพื่อบรรจุพระศพของพระเจ้าเนาวสว่านผู้เป็นพระราชบิดา ในพระมณฑปนั้นมีจารึกนิทานและ
คติธรรม พระเจ้ามามูนทรงต้องการศึกษาราชธรรมเหล่านี้จึงเสด็จไปยังพระมณฑปนั้นซึ่งต้ังอยู่ท่ีเมือง
มะดะวินแล้วอ่านคติธรรมและนิทานต่าง ๆ ท่ีจารึกไว้ท่ีพระมณฑป แล้วทรงยึดหลักธรรมค าสอนใน
จารึกเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองจนได้รับการยกย่องว่าเป็นกษัตริย์ผู้ทรงธรรม 10 ท้ังนี้
สาระส าคัญของนิทานเรื่องนี้เน้นเรื่องลักษณะของนักปกครองท่ีดี ดังความในพระราชปรารภของพระ
เจ้ามามูนว่า “...เปนบัญญัติแลนิทานท านองคลองธรรมไว้ในมณฑปนั้นท้ัง 12 เหล่ียมส าหรับพระมหา
กระษัตริย์แลเสนาบดีจะได้ปรนนิบัติตาม ให้อาณาประชาราษฎรอยู่เย็นเปนศุข...”11 

ท้ังนี้ผู้วิจัยมีข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับวรรณคดีค าสอนท่ีมุ่งสอนพระมหากษัตริย์ดังท่ี
กล่าวมาข้างต้นว่าวรรณคดีทุกเรื่องมีการสมมติตัวละครหรือสถานการณ์ขึ้นมาให้เป็นผู้สอนราชธรรม
ต่าง ๆ ดังเช่นท่ีท้าวทศรถในเรื่องรามเกียรต์ิ และจารึกในพระมณฑปของพระเจ้าเนาวสว่านในนิทาน
สิบสองเหล่ียมได้รับหน้าท่ีให้ถ่ายทอดค าสอนดังกล่าว อีกท้ังพระมหากษัตริย์ในเรื่องก็เป็นเพียงตัว
ละครท่ีถูกสมมติขึ้นมาหรือได้เค้ามาจากเรื่องจริงแล้วปรับเปล่ียนตามจินตนาการของกวีเช่นกัน 
ดังเช่น พระราม และพระเจ้าเนาวสว่าน เป็นต้น  นอกจากนี้ผู้วิจัยยังเห็นว่าตัวละครเหล่านี้ล้วนมี
สถานภาพท่ีสูงกว่าพระมหากษัตริย์ในเรื่องท้ังมีสถานภาพเป็นพระราชบิดา รวมท้ังสถานภาพท่ีเป็น
บูรพกษัตริย์ท าให้มีความชอบธรรมท่ีจะให้ค าสอนแก่พระมหากษัตริย์ในเรื่อง โดยค าสอนท่ีปรากฏนั้น
สามารถเป็นแนวทางท่ีพระมหากษัตริย์สามารถน าไปใช้ในการบริหารบ้านเมืองได้ในแต่ละเรื่อง 

ในหนังสือกราบบังคมทูลของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี แต่ยังมีบรรดาศักด์ิเป็น
พระมนตรีพจนกิจและพระยาวิสุทธสุริยศักด์ิ ร.ศ.113-118 นี้มีเนื้อความหลายตอนท่ีเจ้าพระยาพระ
เสด็จสุเรนทราธิบดีได้ถวายค าแนะน าเกี่ยวหลักการบริหารราชการต่าง ๆ โดยจะเห็นอย่างชัดเจนใน
ตอนท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีสยามต้องเสียดินแดนฝ่ังซ้ายแม่น้ าโขงในวิกฤตการณ์ ร.ศ.112 ท าให้
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสียพระราชหฤทัยเป็นอย่างมากจนไม่อาจกล้ันน้ าพระ
เนตรไว้ได้12 ดังปรากฏในค าบอกเล่าความทรงจ าของมหาเสวกเอกพระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ      
(นพ ไกรฤกษ์) ท่ีเล่าให้บุตรชายฟังว่า  

 

                                                             
10 เรื่องเดียวกัน, 110. 
11 สยาม ภัทรานุประวัติ, “นิทานสิบสองเหลี่ยม: วรรณกรรมภูมิปัญญาไทยในบริบทความสัมพันธ์

ไทย-อิหร่าน,” ใน 100 เอกสารส าคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ล าดับที่ 9 (นิทานสิบสองเหลี่ยมและไตร
เพท), วินัย พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554), 59. 

12 วุฒิชัย มูลศิลป์, วิกฤติการณ์ ร.ศ.112 ป้อมพระจุลจอมเกล้ากับการรักษาเอกราชของชาติ 
(กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก, 2548), 212. 
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พ่อเองคราวน้ัน ได้เห็นน้ าพระเนตรของพระองค์ไหล ในขณะที่ทรงเสียพระราชหฤทัย
อย่างสุดซึ้ง แต่ในที่สุดพระองค์ก็ทรงหักพระทัยได้ ทรงรับสั่งเป็นเชิงปรารภว่า การเสียดินแดน
แต่เพียงเล็กน้อยตามชายพระราชอาณาจักรซึ่งเราเองก็ท านุบ ารุงรักษาให้เจริญเต็มที่ไม่ได้น้ัน ก็
เปรียบเหมือนกับเสียปลายน้ิวของเราไป ยังไกลอยู่ รักษาหัวใจกับตัวไว้ให้ดีก็แล้วกัน...13 

 
ด้วยความทุกข์โทมนัสท่ีรุมเร้าพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว ประกอบความเหนื่อยล้าจากการทรงประกอบพระราชกรณียกิจอย่างหนัก ท าให้พระองค์
ถึงกับทรงพระประชวร และทรงทอดอาลัยในพระชนม์ชีพ จนถึงกับไม่ปรารถนาจะด ารงพระชนม์ชีพ
เสียแล้ว ดังปรากฏในพระราชหัตถเลขาท่ีพระองค์พระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
พระยาด ารงราชานุภาพ ความว่า 

  
    ๏ เจ็บนานหนักอกผู้ บริรักษ์ ปวงเอย 
 คิดใคร่ลาหาญหัก          ปลดเปลื้อง 
 ความเหน่ือยแห่งสูจัก      พลันสร่าง 
 ตูจักสู่ภพเบื้อง               หน้าน้ันพลันเขษม 
           ๏ เป็นฝีสามยอดแล้ว     ยังราย ส่านอ 
 ปวดเจ็บใครจักหมาย        เชื่อได้ 
 ใช่เป็นแต่ส่วนกาย           เศียรกลัด กลุ้มแฮ 
 ใครต่อเป็นจึ่งผู้               น่ันน้ันเห็นจริง 

๏ ตะปูดอกใหญ่ตรึ้ง       บาทา อยู่เฮย 
 จึงบอาจลีลา                  คล่องได้ 
 เชิญผู้ที่เมตตา                แก่สัตว์ ปวงแฮ 
 ชักตะปูน้ีให้                    ส่งข้าอญัขยม 
    . 
    . 
    . 

๏ เจ็บนานนึกหน่ายนิตย์ มะนะเรื่องบ ารุงกาย 
 ส่วนจิตต์บมีสบาย             ศิระกลุ้มอุราตรึง 

๏ แม้หายก็พลันยาก       จะล าบากฤทัยพึง 
 ตริแต่จะถูกรึง                  อุระรัดและอัตรา 

๏ กลัวเป็นทวิราช     บตริป้องอยุธยา 
 เสียเมืองจึงนินทา              บละเว้นฤว่างวาย 

                                                             
13 ขจร สุขพานิช, ข้อมูลประวัติศาสตร์: สมัยบางกอก (กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวัติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2524), 252. 
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๏ คิดใดจะเก่ียงแก้        ก็บพบซึ่งเงื่อนสาย 
 สบหน้ามนุษย์อาย             จึงจะอุดแลเลยสูญ14 
 
เมื่ อเ จ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีไ ด้ทราบข่าวพระอาการประชวรของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่านก็ได้รีบทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือกราบบังคมทูลเพื่อให้
ก าลังใจแด่พระองค์ผู้ทรงเป็นหลักแห่งแผ่นดิน เพื่อพระองค์จะได้ทรงคลายจากความทุกข์เทวษท่ี
รบกวนพระราชหฤทัย ดังความในหนังสือกราบบังคมทูลความว่า 

 
...พระโรคเล็กน้อยยังมีรบกวนเบียดเบียนความส าราญอยู่เสมอ ทั้งแว่ว  ๆ ดูเหมือนว่า ใต้ฝ่า
ละอองธุลีพระบาททรงทอดพระหฤทัยเสียว่าพระโรคคงไม่หายเป็นปรกติ ด้วยพระกายเสื่อม
โทรมชราลง ไม่มีพระราชหฤทัยที่จะทรงยินดีต่อโลกน้ี ในทางพระราชด าริเช่นน้ี ข้าพระพุทธเจ้า
ต้องขอพระราชทานถวายบังคมทูลโดยตรงว่า ไม่เป็นที่ชอบพึงใจเลย เห็นด้วยเกล้าฯ ว่า ตรงกับ
สุภาษิตว่า “ตีตนก่อนไข้...ต้นเหตุเมื่อจะทรงพระประชวรคราวใหญ่น้ัน จะได้เป็นด้วยพระชรา
หรือพระโรคภายในอันบังเกิดข้ึนตามเวลาตามคราวก็หาไม่ เห็นด้วยเกล้าฯ แท้ว่า ความทน
ทรมานพระกายจนชอกช้ าเหลือเกิน ประกอบกับการใช้พระราชด าริในส่วนที่จัดราชการส าคัญ
ต่าง ๆ และในการพระราชวิตกต่าง ๆ ด้วยราชกิจภายนอกทั้งภายในมากมาย ท าให้พระกาย
ชอกช้ าเกิดก่อพระโรคข้ึน ครั้นเมื่อหายพระประชวรคราวส าคัญน้ันแล้ว ก็ยังไม่วายพระราชธุระ
รุมรึงในพระหฤทัย หรือจะว่าเพ่ิมเติมอยู่เสมอก็ว่าได้ เหตุน้ีจึงท าให้พระโรคสิ้นสูญไปได้ดังที่แท้
จะเรียกได้ว่าพระโรคเกิดแต่ในพระราชหฤทัย มิใช่พระโรคอันเกิดด้วยพระชราและสมัยที่ควร
เป็น 
     (หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 74-75) 

 
ข้อความข้างต้นเป็นการสอนให้เห็นถึงความเป็นไปของร่างกายมนุษย์ท่ีสัมพันธ์กับจิตใจ 

อันเป็นปรัชญาชีวิตท่ีพุทธศาสนิกชนรับรู้ว่าจิตใจและร่างกายท างานสัมพันธ์กัน  การท่ีจิตใจมีความ
เศร้าหมองอาจส่งผลให้ร่างกายเกิดโรคภัยไข้เจ็บดังท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
ประสบอยู่  ค าสอนนี้สะท้อนให้เห็นถึงความใกล้ชิดระหว่างพระมหากษัตริย์กับขุนนาง โดยเฉพาะ   
ขุนนางเช่นเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีท่ีสามารถถวายความคิดเห็นแด่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้อย่างตรงไปตรงมา ท้ังนี้เป็นผลมาจากภาพลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ในยุค
สมัยนี้ท่ีได้เปล่ียนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด  กล่าวคือ พระองค์ทรงมีสถานภาพเป็นมนุษย์มากขึ้น มี
อาการ และความรู้สึกเฉกเช่นมนุษย์ปุถุชนท่ัวไป แต่อย่างไรก็ตามพระองค์ก็ยังเป็นมนุษย์ปุถุชนท่ีมี

                                                             
14 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, พระกวีนิพนธ์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์บ ารุง-   

นุกูลกิจ, 2519), 24-25. 
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อ านาจน่าเคารพย าเกรง เปี่ยมไปด้วยบารมีของความเป็นผู้น ารัฐสมัยใหม่ ดังอุดมการณ์ท่ี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างขึ้นให้สอดรับกับการปฏิรูปการบริหารราชการ
แผ่นดิน นอกจากจะมีการสอนหรือให้ข้อเสนอแนะตรง ๆ แล้ว บางครั้งค าสอนนี้ก็ได้สอดแทรกเข้ากับ
การรายงานพระจริยาวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และพระเจ้าลูกเธอพระองค์ต่าง ๆ เฉกเช่นท่ี
ท่านได้รายงานถึงการอภิบาลว่าได้ปลูกฝังให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธมีความ
ปรองดองกับพระบรมวงศ์ผู้เป็นอนุชาพระองค์อื่น ๆ เพราะเห็นว่าความปรองดองก่อให้เกิดความ
สามัคคีกลมเกลียวขึ้นในหมู่พระญาติวงศ์จะช่วยให้พระมหากษัตริย์หรือนักปกครองมีผู้ช่วยคอย
สอดส่องดูแลในราชกิจต่าง ๆ  เปรียบเสมือนแขนขาท่ีช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ร่างกาย อันเป็น
ผลดีต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ดังตัวอย่าง 

 
ในชั้นต้นเมื่อแรกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช กับพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้า

อาภากรเกียรติวงศ์ เสด็จออกไปถึง พวกข้าพระพุทธเจ้าได้ต้ังใจที่จะคอยระวังและคิดอ่านชักจูง
ความสามัคคี ให้บังเกิดเป็นไปในระหว่างทุก ๆ พระองค์ เพ่ือประสงค์แห่งความดีต่าง ๆ ที่จะมี
แก่พระบรมราชวงศ์ ด้วยความสมัครสโมสรฉันใด ก็ย่อมทราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและรู้กัน
อยู่ในพวกที่รักเจ้าอยู่แล้ว ว่าอย่างต้ืน ๆ ก็ “รักไว้ดีกว่าชัง” พยานแห่งความประสงค์เหล่าน้ี ได้
กระท าปรากฏอยู่หลายคราว...แต่ธรรมดาความรักใคร่ความคุ้นเคยในระหว่างคนทั้งหลาย ย่อม
ไม่เท่าไม่เสมอกันได้เป็นปรกติ บางคนก็ชอบกันน้อย บ้างก็สนิทสนมกันได้มากเป็นธรรมดา แต่
ความท่ีปรองดองกันเป็นปรกติ ไม่กระด้างกระเด่ืองห่างเหิน หรือแตกร้าวกันไม่ปรากฏให้เป็นที่
หมองหมางกันได้ว่าชอบข้างน้ันมากรักข้างน้ีน้อยแล้วก็...[...]...ไมตรีเป็นของส าคัญที่จะส าแดง
ให้เห็นได้ตลอดถึงการที่จะเป็นไปทุกสิ่งทุกอย่าง จนกระทั่งความดีและความร้ายที่จะบังเกิดมี  
ถ้าพิจารณาและระวังตรวจตราอยู่เสมอแล้ว ก็ย่อมจะล่วงรู้ได้ก่อนการณ์ที่จะบังเกิดเป็นไปใน
ภายหน้า แม้จะลอดหูลอดตาไปก็น้อย... 

    (หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 20-22) 
 

จากตัวอย่างท้ังหลายท่ีกล่าวมาแสดงให้เห็นถึงการท าหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถและ
กอปรด้วยความซื่อสัตย์ เห็นแก่ประโยชน์ของพระบรมวงศ์และประเทศชาติของเจ้าพระยาพระเสด็จ       
สุเรนทราธิบดี เพราะเมื่อได้รับมอบหมายให้ไปเป็นพระอภิบาลสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และพระเจ้า   
ลูกยาเธอถึงประเทศอังกฤษ มีภารกิจต้องปฏิบัติเป็นจ านวนมาก แต่ก็ยัง ค านึงถึงประโยชน์
ประเทศชาติ และองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่ไม่ว่างเว้นจึงได้กราบบังคมทูล
รายงานเสนอแนะข้อคิดอันเป็นประโยชน์ เป็นการแบ่งเบาพระราชภาระของพระองค์ได้เป็นอย่างดี  
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2. ข้าราชการ 

ข้าราชการเป็นบุคคลกลุ่มหนึ่งของสังคมท่ีท างานและคอยแบ่งเบาภาระให้แก่รัฐ หรือ
พระมหากษัตริย์ ดังท่ีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมชนั้นกล่าวว่า “...เมื่อประมุขแห่งรัฐไม่สามารถ
บริหารงานท้ังปวงด้วยตนเองได้ ก็จ าต้องแบ่งภารกิจตามหน้าท่ีต่าง ๆ มอบหมายให้แก่ผู้ช่วยท า ได้แก่
ข้าราชการในต าแหน่งต่าง ๆ ซึ่งพอจะเรียกได้ว่าเป็นแขนขาแห่งรัฐ...”15  ท้ังนี้ข้าราชการหมายถึงผู้ท่ี
ท างานให้แก่รัฐ โดยข้าราชการระดับสูงนั้ นจะเรียกว่า “ขุนนาง” คือได้รับพระราชทาน
ยศถาบรรดาศักดิ์  ราชทินนามและศักดินาต้ังแต่ 400 ข้ึนไป  ในช่วงก่อนท่ีจะมีการปฏิรูปบ้านเมืองใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นขุนนางจัดเป็นชนช้ันสูงในสังคมสยาม ด้วยสังคม
สยามเป็นสังคมศักดินาโดยแท้ท าให้ผู้ท่ีเข้ารับราชการมักจะเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ รวมท้ังสามัญชน
ท่ีมาจากครอบครัวช้ันสูงท่ีได้ประกอบคุณงามความดี เป็นท่ีไว้วางพระราชหฤทัย มีความสามารถจน
เป็นท่ีประจักษ์ และเมื่อขุนนางเหล่านี้มีบุตรก็มักจะน าเข้ามาถวายตัวเป็นมหาดเล็กรับใช้ใต้เบื้องพระ
ยุคลบาท ซึ่งการได้รับใช้ใต้เบ้ืองพระยุคลบาทนั้นก็มักท าให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการต่าง ๆ  
รวมท้ังได้ท างานสนองพระบรมราชโองการ ถ้าสามารถท าหน้าท่ีได้ถูกพระราชหฤทัยก็จะได้รับการ
แต่งต้ังให้มีต าแหน่งยศถาบรรดาศักด์ิ ต่าง ๆ  และอาจได้สืบทอดต าแหน่งจากบิดาของตนเลยก็
เป็นได้16  ด้วยระบบการเข้ารับราชการเช่นนี้ท าให้การที่ชนช้ันในสังคมอื่น ๆ อาทิ ไพร่ และทาสจะมา
รับราชการนั้นเป็นไปได้ยาก เว้นแต่ว่าจะเป็นท่ีต้องพระราชหฤทัยของพระมหากษัตริย์ หรือมี
ความสามารถจนเป็นท่ีปรากฏ จนอาจกล่าวได้ว่าการรับราชการนั้นถือเรื่องของชาติวุฒิเป็นอย่างมาก 
ดังท่ีมีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ท่ีจะเข้ารับราชการไว้ในกฎหมายตราสามดวงท่ีถูกตราขึ้นในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 ดังนี้ 

 
อน่ึงขนบท าเนียมผู้จะเปนพระหลวงขุนหมื่นผู้รักษาเมืองผู้รั้งกรมการย่อมมีความตาม

คุณานุรูปสมควร แลกอปรด้วยวุทธิสี่ประการ คือชาติวุทธิ ไวยะวุทธิ คุณวุทธิ ปัญาวุทธิ      
ชาติวุทธิน้ันกระกูลเปนอัคมหาเสนา ๆ  บดีสืบ ๆ กันมา ไวยวุทธิน้ันคืออายุศมควรต้ังแต่สามสิบ
เบดปีข้ึนไป คุณวุทธิน้ันคือมีความรู้ฝ่ายทหารพลเรือนช านิช านาน ปัญาวุทธิน้ันคือจ าเริญด้วย

                                                             
15 ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช, “ปาฐกถากลางแจ้ง การปกครองสมัยสุโขทัย แสดงที่วัดศรีชุม จังหวัด

สุโขทัย วันที่ 31 มีนาคม 2503,” ใน สามนคร (กรุงเทพฯ: สยามรัฐ, 2526), 11. 
16 กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, การแต่งต้ังขุนนางในสมัยรัชกาลที่ 5 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 

2521), 9. 
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ปัญาฉลาดในที่จะตอบแทนแก้ไขอัตถะปฤษนาประเทษกรุงอื่นแลคิดอ่านให้ชอบด้วยโลกียราช

กิจธรรมทังปวง17  
 
ในกฎหมายตราสามดวงนั้นได้ระบุว่าผู้ท่ีจะเข้ารับราชการนั้นจะต้องมีชาติวุฒิคือเกิดใน

ตระกูลท่ีดี เป็นอัครมหาเสนาบดีสืบต่อกันมา  รวมท้ังต้องมีวัยวุฒิคือมีอายุ 31 ปีขึ้นไป มีคุณวุฒิคือมี
ความรู้ความช านาญในด้านการทหารและพลเรือน และมีปัญญาวุฒิคือมีปัญญารอบรู้ มีความฉลาด
ไหวพริบดี นอกจากนี้ ยังมีการระบุว่าผู้ท่ีจะรับราชการต้องประกอบด้วยอธิบดี 4 ประการ ได้แก่ 
ฉันทาธิบดี วิริยาธิบดี จิตาธิบดี และวิมังสาธิบดี ดังปรากฏในพระราชก าหนดเก่า จ.ศ.117 ว่า 

 
อน่ึงผู้จะเปนพระหลวงขุนหมื่นย่อมประกอปด้วยอะธิบดีสี่ประการ คือฉันทาธิบดี  คือ     

วิริยาธิบดี คือจิตาธิบดี คือวิมังสาธิบดี ฉันทาธิบดีน้ันคือล้นเกล้าล้นกระหม่อมต้องพระราช-
ประสงค์สิ่งใด ผู้น้ันน าซึ่งสิ่งน้ันมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย วิริยาธิบดีน้ันคือกอปรด้วยความ
เพียรในราชการมิได้ขาด จิตาธิบดีน้ันคือมีน้ าใจกล้าแขงในการณะรงค์สงคราม วิมังสาธิบดีน้ัน
คือฉลาดในที่พิภากษาความแลอุบายในราชการต่าง ๆ ถ้าผู้ใดมิประกอปรด้วยวุทธิสี่ประการแล
อธิบดีสี่ประการแต่ประการใดประการหน่ึงไซ้ ถึงคุณานุรูปสมควรก็ดี อย่าให้สมุหกลาโหม     

สมุหะนายกจัตุสดมกราบทูลพระกรุณาต้ังแต่งผู้น้ันเปนพระหลวงขุนหมื่นเปนอันขาดทีเดียว18 
 
จากข้อความข้างต้นจะเห็นว่าผู้ท่ีรับราชการนั้นจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อสนองพระราช-

ประสงค์ของพระมหากษัตริย์อย่างสุดความสามารถ อีกท้ังยังต้องท าหน้าท่ีด้วยความเพียรไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรคต่าง ๆ ต้องมีใจท่ีกล้าหาญ ไม่เกรงกลัวต่อราชศัตรู และต้องมีความรอบรู้ สามารถตัดสินคดี
ความต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเท่ียงธรรม  ซึ่งคุณสมบัติท่ีระบุไว้ในท้ังกฎหมายตราสามดวงและพระ
ราชก าหนดเก่านั้นถือได้ว่าเป็นตัวหล่อหลอมรูปแบบการปฏิบัติหน้าท่ี และอุดมการณ์ของข้าราชการ
ไทยมาเป็นเวลาช้านาน 

การท่ีขุนนางหรือข้าราชการได้ท างานรับใช้ใต้เบ้ืองพระยุคลบาท ท าให้มีท้ังยศศักด์ิ และ
ต าแหน่งท่ีน ามาซึ่งอ านาจอย่างล้นพ้น เพราะได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้มีอ านาจในการ
ปกครองชนช้ันล่าง ได้แก่ ไพร่และทาสอีกทอดหนึ่ง ท าให้อาชีพนี้มีเกียรติสูงส่งกว่าอาชีพอื่น เช่น 
อาชีพพ่อค้าหรือกรรมกร19  แต่สถานภาพของขุนนางได้เปล่ียนแปลงไปเมื่อมีการปฏิรูปบ้านเมือง ซึ่งมี
                                                             

17 กฎหมายตรา 3 ดวง เล่ม 3 ฉบับพิมพ์มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง (กรุงเทพฯ: 
สถาบันปรีดี พนมยงค์, 2548), 140-141.  

18 เรื่องเดียวกัน, 141. 
19 ไพฑูรย์ เครือแก้ว, ลักษณะสังคมไทย, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เลี่ยงเซียงจงเจริญ, 

2513), 150. 
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การดึงอ านาจการปกครองเข้าสู่ส่วนกลาง อ านาจของขุนนางถูกลิดรอนลง โดยเฉพาะสิทธิการผูกขาด
โดยสายเลือด การส่ังสมอิทธิพลในท้องถิ่นมีน้อยลง ขุนนางต้องเป็นท่ีพึ่งของราษฎรมากขึ้น20 อย่างไร
ก็ตามอาชีพรับราชการก็ยังเป็นอาชีพที่มีเกียรติ อีกท้ังเมื่อได้มีการน าระบบโรงเรียนตามแบบตะวันตก
เข้ามาใช้ในประเทศสยามเพื่อผลิตบุคลากรเข้ารับราชการ อันเป็นการลดอ านาจของขุนนางท่ีมีอ านาจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งขุนนางตระกูลบุนนาค อาชีพรับราชการก็ได้รับความนิยมมากขึ้น ราษฎรธรรมดา
สามัญมีโอกาสได้รับราชการมากขึ้นและสามารถยกสถานะเป็นขุนนาง ได้โดยใช้การศึกษาเป็น
เครื่องมือในการช่วยยกสถานะ 

ดังท่ีกล่าวมาข้างต้นว่าข้าราชการนั้นต้องท างานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท รวมท้ังต้อง
ท าหน้าท่ีเพื่อราษฎร ฉะนั้นจึงได้เกิดวรรณคดีท่ีมีเนื้อหามุ่งสอนจริยธรรมของข้าราชการออกมาเป็น
จ านวนมากเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติตนของข้าราชการ อาทิ โคลงพาลีสอนน้อง โคลงราช-
สวัสด์ิ โคลงราชานุวัตร ต าราพิไชยเสนา เป็นต้น  แต่ละเรื่องล้วนกล่าวถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของขุนนางและข้าราชการ โดยถือความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์เป็นส าคัญ 
รวมท้ังต้องมีคุณสมบัติเป็นคนท่ีมีความฉลาด มีความรู้ความสามารถในการท าหน้าท่ีต่างพระเนตรพระ
กรรณได้ ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีเพื่อเป็นการรักษาพระเกียรติยศและผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม 

ในช่วงชีวิตบั้นปลายของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ท่านได้ด ารงต าแหน่งเป็น
เสนาบดีกระทรวงธรรมการ ตลอดระยะเวลาของการรับราชการเป็นระยะเวลาหลายสิบปีในหน้าท่ี
ต่าง ๆ ท้ังในและนอกประเทศนั้น ท่านได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถด้วยใจท่ีซื่อสัตย์และ
จงรักภักดี และท าให้ท่านมีประสบการณ์ท่ีค่อนข้างกว้างไกลและหลากหลายกว่าขุนนางหลาย ๆ คนท่ี
อยู่ร่วมสมัยเดียวกับท่าน อีกท้ังท่านเป็นผู้ท่ีมีความเป็นครูโดยแท้ จึงได้มอบความปรารถนาดีแก่เหล่า
ข้าราชการ ดังปรากฏในเรื่องเตือนเพื่อน ซึ่งมีเนื้อหามุ่งท่ีจะส่ังสอนข้าราชการใหม่ท่ีก าลังจะเข้า
ท างานให้รู้จักประพฤติตนให้เหมาะสม ท่านเลือกท่ีจะใช้ค าว่า “เพื่อน” เพื่อส่ือถึงข้าราชการท่ีท่าน
ปรารถนาท่ีจะสอน สะท้อนให้เห็นถึงความมีจิตวิทยาในการส่ือสารของเจ้าพระยาพระเสด็จ            
สุเรนทราธิบดีท่ีแสดงถึงความปรารถนาดีอย่างผู้เป็นมิตรพึงหยิบยื่นให้แก่กัน ฉะนั้นผู้ท่ีอ่านก็จะเกิด
ความรู้สึกไม่เหมือนถูกบังคับกะเกณฑ์ ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามท่ีท่านต้องการไว้ โดยในเรื่องนี้เน้นย้ า
ในเรื่องการสร้างหลักฐานในชีวิตให้มั่นคง กล่าวคือให้รู้จักประหยัดอดออม ควรมีบ้านของตนเอง และ
เลือกคู่ครองท่ีเหมาะสม เป็นท่ีเชิดหน้าชูตา เพื่อยกระดับชีวิตของข้าราชการดีขึ้น อันเป็นการรักษา
พระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์ทางหนึ่งด้วย ดังตัวอย่าง 
                                                             

20 ทรงวิทย์ แก้วศรี และปรีชา วิชัยดิษฐ์, “สถานภาพของข้าราชการ,” ใน 200 ปี มหาจักรีบรม
ราชวงศ์และวิวัฒนาการของระบบข้าราชการพลเรือน, ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: 
ส านักงาน ก.พ., 2526) 124. 
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...ข้าพเจ้าขอชี้แจงรวบรวมความประสงค์ในถ้อยค าที่ตักเตือนน้ีให้เข้าใจว่าผู้ที่ท าราชการโดย
ต้ังใจจะเป็นข้าราชการ ไม่ใช่ประสงค์เปนแต่คนรับจ้างเช่นน้ันแล้ว นอกจากความรู้วิชาสามารถ
และความเพียรพยายามความสุจริตจงรักภักดีซึ่งเปนเงาตามตัวอันทราบกันอยู่แล้ว...ขอให้ท่าน
ทั้งหลายพึงเข้าใจว่า ความด ารงตนคือต้ังตนให้เปนหลักฐานมั่นคงน้ันเปนข้อส าคัญย่ิงอยู่ส่วน
หน่ึงเหมือนกัน...เหตุฉน้ันจึงควรพิเคราะห์ใคร่ครวญคิดอ่านขุดรากวางหลักให้เปนปึกแผ่น   
แน่นหนาเสียก่อนตามมูลเหตุ 3 ประการดังกล่าวแล้ว ก็จะท าให้ร่างโครงและทรวดทรงแน่น
หนาถาวรสืบไป คือให้รู้อดออมถนอมทรัพย์ระวังทุนรอนให้งอกงามโดยรู้ประหยัดตัดความหมด
เปลืองให้น้อยเพียงเท่าที่จ าเปน...จัดหาเคหะสถานบ้านเรือนต้ังหลักถานให้เปนของตนอย่าให้  
เปนคนหลักลอย...มีคู่ครองให้เปนหลักถานอันควรแก่การปกครองรักษาทรัพย์สมบัติและคุณ
ความดีให้เปนศิริราศรีแก่บ้านเรือนและเปนที่เชิดหน้าชูตา... 
     (เตือนเพ่ือน หน้า 35) 

 
นอกจากเรื่องฐานะความเป็นอยู่ รวมท้ังการประพฤติตนให้เหมาะสมจะเป็นส่ิงท่ีส าคัญ

ของการรับราชการแล้ว เรื่องสุขอนามัยก็เป็นเรื่องส าคัญมากเช่นกัน เพราะการรักษาสุขภาพร่างกาย
ให้สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนั้นเป็นหนทางสู่การพัฒนาประเทศได้เช่นกัน เมื่อคนมี
สุขภาพที่ดีก็ยังมีแรงมีก าลังท่ีจะท างาน พร้อมต่อสู้กับอุปสรรคต่าง ๆ สามารถใช้ความรู้ความสามารถ
ได้อย่างเต็มท่ี ดังพุทธศาสนสุภาษิตท่ีว่า “อโรคยา ปรมาลาภา” หมายถึง ความไม่มีโรค เป็นลาภ
อย่างยิ่ง เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้กล่าวไว้ในเรื่องช่วยเพื่อน ท่ีมีเนื้อหาเป็นข้อคิดเตือนใจ
เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพร่างกาย ดังข้อความบางส่วนจากเรื่องท่ีท่านกล่าวถึงเหตุผลในการแต่งเรื่อง
นี้ว่า “ ...การท่ีข้าพเจ้าได้น าเรื่องนี้มากล่าว ก็เพื่อประโยชน์ในการแนะน าตักเตือนให้ความเห็นและ  
ช้ีช่องทาง เปนการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในการปฏิบัติรักษาตัวเยียวยาบ าบัดโรคภัย ให้ชีวิตยืนยาว... 
(ช่วยเพื่อน หน้า 72)  นอกจากนี้ท่านยังกล่าวให้เห็นถึงคุณของการแพทย์แบบตะวันตกท่ีมีความ
ทันสมัยและให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตมากกว่าการแพทย์แผนไทย โดยแนะน าให้รู้จักโรงเรียนแพทยา
ลัย รวมท้ังหลักสูตรแพทยศาสตร์เพื่อสร้างมั่นใจให้แก่ผู้ท่ีจะรักษาด้วยการแพทย์แบบตะวันตกว่า
ได้ผลท่ีดีกว่า รวมท้ังเป็นการโฆษณาชักชวนให้เห็นถึงความส าคัญของวิชาชีพแพทย์ด้วย 

 
3. นักเรียน  

นับต้ังแต่การเสด็จประพาสทวีปยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อ 
พ.ศ.2440 เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงครั้งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการศึกษา 
เพราะทรงเล็งเห็นส่ิงท่ีท าให้ชาติตะวันตกมีอ านาจและความเจริญรุ่งเรืองมากกว่าคนไทยมาจากวิชา
ความรู้ ดังนั้นในระหว่างท่ีเสด็จประพาสครั้งนี้พระองค์จึงได้เสด็จไปสถานศึกษาต่าง ๆ รวมท้ังหอสมุด 
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และพิพิธภัณฑ์อันเป็นแหล่งความรู้21 นอกจากนี้ยังรับส่ังให้อัครราชทูตสยามในทวีปยุโรปไปศึกษา
รูปแบบการจัดการศึกษา เพื่อน ามาใช้เป็นแบบอย่างส าหรับการจัดการศึกษาในประเทศสยามให้ดี
ยิ่งขึ้น ในการนี้เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี หรือพระยาวิสุทธสุริยศักด์ิในขณะนั้นด ารงต าแหน่ง
เป็นอัครราชทูตประจ ากรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษได้ถวายรายงานท่ีเป็นความเห็นในการจัด
การศึกษาของนักเรียนสยามในประเทศอังกฤษ ท่านได้แสดงความเห็นว่าการท่ีนักเรียนสยามท่ีส่งไป
เรียนท่ีประเทศอังกฤษแล้วไม่ค่อยประสบผลส าเร็จนั้นมีสาเหตุมาจากเรียนได้ไม่ดี ไม่รวดเร็ว อีกท้ังยัง
เรียนวิชาท่ีไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองมากนัก ความเห็นนี้ท าให้เกิดความคิดท่ีควรจะจัด
การศึกษาในประเทศให้ดีเสียก่อน 

นอกจากนี้  ผลจากความเห็น ท่ีพระยาวิ สุทธสุริยศักด์ิส่ง เข้ามาทูลเกล้าฯ ถวาย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังก่อให้เกิดการผลิตต าราเรียนขึ้นใช้เป็นจ านวนมากซึ่งมี
ท้ังการแปลจากต าราภาษาอังกฤษ และเรียบเรียงโดยคนไทยเอง ต าราเรียนหรือท่ีเรียกกันว่า  
“แบบเรียนหลวง” นี้ส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนภาษาไทย คณิตศาสตร์ พระพุทธศาสนา 
ประวัติศาสตร์สยาม ภูมิศาสตร์ประเทศสยาม เป็นต้น22  ด้วยภาระหน้าท่ีของเจ้าพระยาพระเสด็จ    
สุเรนทราธิบดีท่ีเกี่ยวข้องกับวงการการศึกษาท าให้ท่านมีส่วนร่วมในการจัดท าต าราเรียนด้วยเช่นกัน 
ซึ่งต าราเรียนของท่านนั้นมีท้ังส่วนท่ีให้ความรู้ต่าง ๆ อาทิเรื่องพลเมืองดี เป็นหนังสือสอนอ่านช้ัน
ประโยคมูลศึกษา แต่งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2455 ท้ังนี้ในการแต่งครั้งแรกนั้นไม่ได้แบ่งเป็นตอน ต่อมาได้แยก
พิมพ์เป็น 3 เล่ม ได้แก่ พลเมืองดีตอนต้น (บทท่ี 1-7) พลเมืองดีตอนกลาง (บทท่ี 8-16) และพลเมือง
ดีตอนปลาย (บทท่ี 17-29) เพื่อสะดวกต่อการศึกษายิ่งขึ้น โดยได้ปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมแก่กาล
สมัยข้ึน โดยเนื้อเรื่องนั้นมุ่งเน้นให้เยาวชนที่ได้อ่านนั้นมีความรู้ในด้านต่าง ๆ อันเป็นพื้นฐานส าหรับไป
ศึกษาในช้ันท่ีสูงขึ้นผ่านบทสนทนาของตัวละครส าคัญ 2 ตัว คือ นายเมือง และนายมั่น ท้ังเรื่อง
การเมืองการปกครอง ประวัติศาสตร์ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สิทธิและหน้าท่ีของพลเมือง ท่ีดี 
เรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้าน รวมท้ังศาสตร์จากประเทศตะวันตก เช่น วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
เป็นต้น ท้ังนี้เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้กล่าวสรุปส่งท้ายไว้ว่าหลังจากท่ีได้อ่านหนังสือเล่มนี้
จะได้เห็นถึงชีวิตของนายเมืองท่ีประสบความส าเร็จในชีวิตอันเนื่องมาจากความต้ังใจ ความเพียร
พยายาม ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และความรักดีของนายเมือง รวมท้ังการเลือกคบเพื่อนท่ีดี และมีครอบครัว
ท่ีคอยสนับสนุนในทางท่ีดี เพื่อให้นักเรียนได้น าไปเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต ดังความท่ี
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีกล่าวไว้ในตอนท้ายเรื่องว่า 

 
                                                             

21 วุฒิชัย มูลศิลป์, สมเด็จพระปิยมหาราชกับการปฏิรูปการศึกษา,  พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ:    
พิมพ์ค า, 2554), 209. 

22 เรื่องเดียวกัน, 344. 
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...คนที่มีสติปัญญารู้ผิดชอบชั่วดีทั้งรักดีและประพฤติความดีด้วยน้ัน ถึงแม้จะตกทุกข์ได้ยาก  
อับจนข้นแค้นสักปานใด ก็ย่อมจะได้ดีโดยไม่ต้องสงสัย เมื่อรู้จักความดีรักดีและท าดีอยู่แล้ว 
ทรัพย์สมบัติเงินทองก็ย่อมจะมาถึงได้เอง เช่นกับนายเมืองซึ่งได้รับความทุกข์ล าบากยากจน
เหลือแต่ตัวก็กลับได้ดีถึงเพียงน้ี คนเช่นน้ีควรที่เด็กทั้งหลายจะถือเอาเป็นแบบแผนพากเพียร
พยายามท าความดีให้เหมือนกับตัวอย่างเช่นน้ีบ้าง จะได้ลาภยศความสรรเสริญและความศุขดัง
กิตติศัพท์ของนายเมือง ตามเรื่องที่ได้อ่านมาน้ี 
     (พลเมืองดี หน้า 156)       

 
นอกจากนี้ ด้วยความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่ีทรงเกรงว่า

เด็กท่ีเรียนในโรงเรียนจะไม่ศรัทธาเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา รวมท้ังละเลยศีลธรรมจรรยา ทรงเห็น
ว่า “...คนท่ีไม่มีธรรมเปนเครื่องด าเนินตามคงจะหันไปหาทางทุจริตโดยมาก ถ้ารู้น้อยก็โกงไม่ใคร่
คล่อง ฤๅโกงไม่สนิท ถ้ารู้มากก็โกงคล่องขึ้นแลโกงพิสดารมากขึ้น การท่ีหัดให้รู้อ่านอักขรวิธีไม่เปน 
เครื่องฝึกหัดให้คนดีแลคนช่ัวเปนแต่ได้วิธีส าหรับจะเรียนความดีความช่ัวได้คล่องขึ้น...”23 ท าให้เกิด
การเรียนการสอนและต าราเรียนท่ีเกี่ยวกับหลักจริยธรรมหลายเล่ม ได้แก่ สมบัติของผู้ดี และจรรยา
แพทย์ของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี รวมท้ังต าราเรียนจริยธรรมในยุคต่อมาอย่างเรื่อง
ธรรมจริยา 6 เล่มของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เป็นต้น 

นอกจากต าราเรียนท่ีเป็นการสอนความรู้และจริยธรรมส าหรับนักเรียนช้ันประโยคมูล
ศึกษาหรือขั้นพื้นฐานแล้ว เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดียังได้แต่งต าราเรียนส าหรับนักเรียนท่ี
ศึกษาในช้ันสูงขึ้น ดังเช่นในเรื่องสมบัติของผู้ดีท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้แต่งขึ้นเพื่อเป็น
แบบเรียนคติธรรมโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการ โดยท่านแบ่งออกเป็น 10 ภาค แต่ละภาคจะกล่าวถึง
คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความเป็นผู้ดีเป็นข้อ ๆ ซึ่งครอบคลุมการกระท าท้ัง 3 ส่วนคือส่วนกายกรรม 
(การกระท าทางกาย) ส่วนวจีกรรม (การกระท าทางวาจา หรือค าพูด) และส่วนมโนกรรม (การกระท า
ทางใจ หรือทางความคิด) รวมท้ังส้ิน 136 ข้อ24 จนอาจกล่าวได้ว่าความเป็นผู้ดีนั้นจะต้องเป็นคนท่ีมี
ความประพฤติดีท้ังทางด้านกาย วาจา และใจ ดังท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมี       
พระบรมราชาธิบายว่า “ผู้ดีไม่ได้หมายถึงคนมีทรัพย์ ไม่ได้หมายถึงคนมีสกุล แต่หมายถึงคนท่ี
ประพฤติดีท้ังกาย วาจา และท่ีส าคัญคือใจ ขอทานเขาก็เป็นผู้ดีได้...” ในเนื้อหาค าสอนท้ัง 10 ภาคนี้ 
ได้แก่ การประพฤติตนด้วยกริยามารยาทท่ีสุภาพเรียบร้อย มีระเบียบแบบแผนในการด าเนินชีวิต มี

                                                             
23 พระราชด ารัส ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแถลงพระบรมราชาธิบาย

แก้ไขการปกครองแผ่นดิน และพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีไปมากับ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์ พับลิชชิ่ง, 2540), 22. 

24 ต่อมาได้มีการเรียบเรียงใหม่ มีการเพ่ิมเติมปรับแก้ข้อย่อยต่าง ๆ ท าให้มีจ านวนมากข้ึน 
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สัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ มีความสง่าผ่าเผย เห็นแก่ประโยชนส่์วนรวม ปฏิบัติหน้าท่ีต่าง ๆ อย่างไม่
บกพร่อง มีจิตใจท่ีดี และมีความยุติธรรม 

อย่างไรก็ตาม งานเขียนร้อยแก้วบางเรื่องก็ไม่ใช่แต่งขึ้นเพื่อเป็นแบบเรียนแต่เพียงเท่านั้น 
บางครั้งท่านก็น าบันทึกค าส่ังสอนมาจัดพิมพ์เพื่อประโยชน์ของบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ เช่นลูกเสือ ดัง
เรื่องค าส่ังสอนของพระยาวิสุทธสุริยศักด์ิ กรรมการกลางจัดการลูกเสือซึ่งได้กล่าวแก่ลูกเสือกองหนุน
ในการแจกเหรียญลูกเสือกองหนุน อันแสดงให้เห็นบทบาทหน้าท่ีอีกประการหนึ่งของเจ้าพระยาพระ
เสด็จสุเรนทราธิบดีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการเสือป่า ซึ่งสอดคล้องกับพระราชกรณียกิจส าหรับอันดับ
แรกของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพระองค์ขึ้นครองราชย์ โดยการก่อต้ังกิจการเสือ
ป่านี้เกิดจากการท่ีพระองค์ทรงเล็งเห็นถึงภัยของลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตกท่ีเข้ามามีอิทธิพลใน
ประเทศสยาม อีกท้ังพระองค์ยังได้ทรงก าหนดอุดมการณ์ประเทศขึ้น โดยก าหนดให้มี 3 สถาบันหลัก 
คือ “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” เป็นนโยบายของรัฐบาล เครื่องมือท่ีส าคัญยิ่งท่ีพระองค์ทรงใช้ใน
การปลูกฝังความส านึกของราษฎรต่อ 3 สถาบันนี้ก็คือ “กิจการเสือป่าและลูกเสือ” จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ต้ังกองพลสมัครขึ้นกองพลหนึ่ง ให้ช่ือว่า “กองเสือป่า” ดังท่ีพระองค์ได้ทรงแสดง
เจตนารมณ์ในการก่อตั้งกิจการเสือป่าไว้ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช ความว่า 

 
การใด ๆ ท่ีเราได้เริ่มจัดข้ึนแล้ว และซึ่งจะได้จัดข้ึนอีกต่อไปก็ล้วนท าไปด้วยความมุ่ง

หมายที่จะให้เปนประโยชน์ น าความเจริญมาสู่ชาติ อย่างน้อยก็เพียงไม่ให้ต้องอายเพ่ือนบ้าน 
เช่นการที่ต้ังกองเสือป่าข้ึนก็ด้วยความมุ่งหมายจะให้คนไทยทั่วกันรู้สึกว่า ความจงรักภักดีต่อผู้
ด ารงรัฐสีมาอาณาจักร์โดยต้องตามนิติธรรมประเพณีประการ 1  ความรักชาติบ้านเมืองและ  
นับถือพระศาสนาประการ 1  ความสามัคคีในคณะและไม่ท าลายซึ่งกันและกันประการ 1 ทั้ง 3 

ประการน้ีเปนมูลรากแห่งความมั่นคง จะท าให้ชาติเราด ารงเปนไทยได้สมนาม25 
 
ท้ังนี้ เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเสือป่ารุ่นแรก โดยมีเลข

ประจ าตัว 34 (จากผู้เข้าร่วมท้ังส้ิน 122 คน) และมียศเป็นนายกองตรี สังกัดเหล่าราบหลวงรักษา
พระองค์ ในกองเสือป่าหลวงรักษาพระองค์26 อีกท้ังได้รับพระราชทานธงประจ าตัวส าหรับเป็น
เครื่องหมายประจ าตัวชั้นนายเสือป่า เมื่อวันท่ี 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. 



62 
 

 
  

เป็นสีหงสบาท (สีแดงปนเหลือง หรือสีแสด) กลางธงเป็นรูปเทวดายืนเชิญพานมาลา 27 เห็นได้ว่า
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้นมีบทบาทในกิจการเสือป่ามาต้ังแต่เริ่มแรก และได้มีส่วนร่วม
เรื่อยมาจนได้รับการแต่งต้ังให้เป็นผู้ตรวจการใหญ่และอุปนายกของสภากรรมการกลางลูกเสือใน พ.ศ.
2457 แทนสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพท่ีทรงประชวรหนักและทรง
ลาออกจากต าแหน่งไป28 

 ในเนื้อหาค าสอนท่ีปรากฏในเรื่องค าส่ังสอนของพระยาวิสุทธสุริยศักด์ิ กรรมการกลาง
จัดการลูกเสือซึ่งได้กล่าวแก่ลูกเสือกองหนุนในการแจกเหรียญลูกเสือกองหนุนนั้นท่านมุ่งหวังท่ีจะให้
ค าสอนนี้เป็น “เครื่องอุดหนุนใจให้ชุ่มช้ืน บังเกิดความกล้าหาญและอดเหนียว...และเปนเครื่องบังคับ
ให้หักห้ามละเว้นในทางท่ีจะประพฤติช่ัว เปนการฝึกหัดให้เด็กรู้จักบังคับใจตนเอง” รวมท้ังให้ลูกเสือ
ทุกคน “ต้ังหน้ารักษาและประพฤติความดีต่อ ๆ ไปอีก” (ค าส่ังสอนลูกเสือฯ หน้าค าน า) ท้ังนี้
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเช่ือว่าการฝึกหัดลูกเสือนี้เป็นหนทางหนึ่งของการสร้างพลเมืองท่ีดี
ให้แก่สังคม จึงได้น าค าสอนนี้มาจัดพิมพ์เพื่อแจกจ่ายไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ด้วยมุ่งหมายท่ีจะตักเตือน
และฝึกหัดนักเรียนและลูกเสือให้รู้จักประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 

 
4. ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์และนักการทูต  

เมื่อราษฎรได้รับโอกาสให้ศึกษาเล่าเรียนตามแบบตะวันตกมากขึ้น ส่งผลให้ราษฎร
สามัญมีความรู้ความสามารถท่ีจะเข้าไปท างานในหน่วยงานหรือสาขาต่าง ๆ ได้  อย่างเช่นวิชาชีพ
แพทย์ท่ีมิได้จ ากัดอยู่เพียงเฉพาะขุนนางในราชส านักอีกต่อไป ท้ังนี้ตัวอย่างท่ีเห็นอย่างชัดเจนว่า
ราษฎรสามัญสามารถเป็นแพทย์ได้ก็คือการท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีสร้างตัวละครอย่าง
นายเมืองในเรื่องพลเมืองดีท่ีเป็นลูกก าพร้ามาจากชนบทแสนกันดาร แต่เมื่อนายเมืองได้รับการอบรม
ส่ังสอนให้มีวิชาความรู้ก็สามารถเข้าศึกษาเป็นนักเรียนแพทย์ และเลือกท่ีจะประกอบวิชาชีพแพทย์ 
เพราะเห็นว่า “ไม่เห็นว่าวิชาใดจะเป็นวิชาท่ีอาจช่วยตัวได้ดีและยึดถือเอาเป็นท่ีพึ่งได้ยืดยาวตลอดชีวิต
ยิ่งกว่าวิชาแพทย์...” (จรรยาแพทย์หน้า 149) และด้วยความพากเพียรพยายาม มีจิตใจท่ีดีมีเมตตา
ของนายเมืองท าให้เขาเป็นแพทย์ ท่ีดี และเป็นท่ียกย่องของคนในสังคม  เหตุท่ีท่านให้นายเมือง
ประกอบวิชาชีพแพทย์นั้นเนื่องมาจากการท่ีท่านได้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับวงการแพทย์ดังท่ีกล่าว
มาแล้วในบทท่ี 2 ท าให้ท่านเล็งเห็นความส าคัญของวิชาชีพนี้ และตระหนักว่าผู้เป็นแพทย์จะมีเพียง
วิชาความรู้อย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องมีคุณธรรมด้วย ปัจจัยนี้เองท่ีท าให้ท่านมีบทบาทส าคัญต่อการจัด

                                                             
27 จมื่นดรุณารักษ์ (แจ่ม สุนทรเวช), เสือป่าและลูกเสือในประวัติศาสตร์รัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตอน 1 (พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา, 2511), 147. 
28 เรื่องเดียวกัน, 49. 
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การศึกษาให้แก่โรงเรียนราชแพทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นผู้สอนศีลธรรมจรรยาให้แก่นักเรียน
แพทย์ในขณะท่ีท่านยังมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาวิสุทธสุริยศักด์ิ โดยเนื้อหาค าสอนของท่านนั้นมีสาระ
เกี่ยวกับความส าคัญของธรรมะและธรรมะเบื้องต้น ธรรมะเฉพาะส าหรับผู้ท่ีเป็นแพทย์ และธรรมะ
ท่ัวไป ซึ่งค าสอนเหล่านี้ท่านได้น ามาจากแนวคิดทางพระพุทธศาสนาเป็นส าคัญ  ต่อมาได้มีการ
รวบรวมค าสอนเหล่านี้มาตีพิมพ์เป็นหนังสือดังท่ีท่านได้กล่าวไว้ในค าน าของเรื่องนี้ว่า  

 
เล็กเชอร์เรื่องน้ี แต่เดิมข้าพเจ้าก็ไม่ได้คิดถึงการที่จะพิมพ์ แต่ในการที่รับหน้าที่ไป  

เล็กเชอร์ ต้องกะหัวข้อและค้นคว้าข้อความไปอธิบาย เมื่อท าไป ๆ จึงเกิดความรู้สึกว่า ตัวออก
แรงมาก คิดเสียดายว่าท่ีได้อธิบายด้วยปากครั้งหน่ึงแล้วก็ไม่ควรจะให้ศูนย์เสียในครั้งเดียว...จึง
ได้เรียบเรียงลงเป็นหนังสือครั้นมีผู้ได้อ่านหลายคนก็พากันร้องขอให้พิมพ์ข้ึน... 

    (จรรยาแพทย์ หน้า ค าน า) 
 
หนังสือเรื่องจรรยาแพทย์นี้ได้น ามาเรียบเรียงตีพิมพ์เป็นหนังสือครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2452 

และได้มีการน าไปใช้เป็นแบบเรียนในโรงเรียนแพทยาลัยอยู่ช่วงหนึ่ง และ ได้น าไปเป็นหนังสืออ่าน
ประกอบสอนจรรยาในโรงเรียนสามัญ29 การท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
ช้ันสูงของราชแพทยาลัยได้เอาใจใส่กับสถานศึกษาแห่งนี้ ท้ังจัดหาครูอาจารย์มาเพิ่ม จัดให้มีการสอบ
คัดเลือก รวมท้ังการไปบรรยายจริยธรรม และเรียบเรียงบันทึกค าสอนนี้เป็นต าราแบบเรียนส าหรับ
นักศึกษาแพทย์นั้นสะท้อนว่าท่านเป็นผู้ท่ีเห็นความส าคัญของวิชาชีพแพทย์เป็นอย่างมาก  ดังท่ีได้
กล่าวไว้ในเรื่องจรรยาแพทย์ว่า 

 
นักเรียนทั้งหลายจงรู้สึกเถิดว่าวิชาแพทย์ที่เรียนอยู่น้ีเป็นวิชาส าคัญอันมีราคาคุณมิใช่

น้อย เป็นสิ่งจ าเป็นของบ้านเมืองย่ิงกว่าวิชาอื่น ๆ ต้ังแต่โบราณสืบมาก็นับถือว่าผู้เป็นครูบา
อาจารย์ ผู้เป็นแพทย์ และขุนศาลตุลาการย่อมเป็นผู้ทรงความรู้วิชาสูงและเป็นที่เคารพนับถือ
แห่งคนทั้งปวง เป็นจ าพวกที่ให้ความดีความสุขและช่วยทุกชีวิตของคนทั้งหลาย เป็นวิชาที่เป็น
คุณประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปเป็นอันมาก เมื่อรู้เช่นน้ี นักเรียนทั้งหลายเหล่าน้ีควรจะรู้สึกอิ่ม
ใจว่าตนได้เลือกการศึกษาเล่าเรียนถูกที่ส าคัญ และทุนรอนที่ได้พยายามเล่าเรียนมาก็เป็นของมี
ราคามาก จงมีความทะยานใจที่จะให้ตนเป็นผู้รอบรู้ และช านาญในวิชาแพทย์น้ีให้เป็นผู้รู้จริง
ช านาญจริง และต้ังตัวได้ดีด้วยวิชาแพทย์น้ีจงได้ 

    (จรรยาแพทย์ หน้า 45) 
 

                                                             
29 อวย เกตุสิงห์, “เจ้าพระยาพระเสด็จฯ กับโรงเรียนแพทย์,” วารสารจันทรเกษม ฉบับพิเศษ 

(มีนาคม-เมษายน 2510): 50-51. 
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ด้วยคุณูปการท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีท่ีมีต่อวิชาชีพแพทย์ท าให้แพทยสภา 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลน าราชทินนามของ ท่านไปต้ังเป็นช่ือรางวัล คือ “รางวัลทุน
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” เพื่อมอบให้แก่อาจารย์แพทย์ผู้ต้ังใจสอน หมั่นค้นคว้า วิจัย หาวิธี
สอน เพื่อประโยชน์และการเรียนรู้ของนักศึกษา รวมท้ังกระท าตนเป็นตัวอย่างท่ีดี อันจะสร้างเสริม
เจตคติในวิชาชีพแก่ศิษย์ 

นอกจากวิชาชีพแพทย์แล้ว วิชาชีพนักการทูตก็มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ท้ังนี้
เนื่องจากเมื่อครั้งท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรทนราธิบดีเดินทางไปปฏิบัติงานท่ีประเทศอังกฤษเพื่อตาม
เสด็จพระราชด าเนินไปเป็นพระอภิบาลดูแลและจัดการการศึกษาถวายสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ     
เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธนั้นท่านได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวให้รับต าแหน่งเป็นเลขานุการสถานทูตสยามประจ ากรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งต่อมาก็
ได้รับการเล่ือนต าแหน่งเป็นอุปทูต และอัครราชทูตพิเศษประจ าราชส านักอังกฤษ ฮอลแลนด์       
เบลเยี่ยม และส านักสหปาลีรัฐอเมริกาในเวลาต่อมา ท้ังนี้สาเหตุท่ีท าให้พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแต่งต้ังเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีท าหน้าท่ีนักการทูต อันเป็น
ตัวแทนของรัฐบาลสยามในทวีปยุโรปนั้น พระองค์ได้ทรงเขียนไว้ในพระราชหัตถเลขาถึงเจ้าพระยา
พระเสด็จสุเรนทราธิบดีท่ีขณะนั้นยังมีบรรดาศักด์ิเป็นพระยาวิสุทธสุริยศักด์ิ ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 
ร.ศ.116 ความว่า  

 
 ส่วนการที่ต้ังพระยาวิสุทธเป็นทูตครั้งน้ี ก็ด้วยเหตุซึ่งเราวางใจอย่างเดียว...เจ้าต้องคิด
ว่า การที่ได้เป็นทูตครั้งน้ีเร็วกว่าอายุ แลไม่ได้เดินตามทาง ก็เป็นเพราะเราได้เชื่อในตัวเจ้า เจ้า
ต้องท าให้เป็นเกียรติสมแก่ที่ได้ยกย่อง และต้องคิดอ่านคบผู้คนให้กว้างขวาง ดีกว่าที่เป็นมาแล้ว
ให้จงได้ 
    (หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 162) 

 
ข้อความในพระราชหัตถเลขาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจท่ีพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีต่อเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีอย่างยิ่ง ท้ังนี้เมื่อท่านได้ท างานใน
ต าแหน่งนักการทูตท าให้ท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
หลักการประกอบวิชาชีพนักการทูตได้ โดยเนื้อหาค าสอนในเรื่องนี้ปรากฏผ่านถ้อยค าแสดงความ
คิดเห็นท่ีท่านเขียนในหนังสือกราบบังคมทูลท่ีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อสอนนักการทูตโดยตรง แต่ก็นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับ  
ผู้ท่ีปรารถนาจะเป็นนักการทูตท่ีดี  
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การท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีให้ความส าคัญต่อกลุ่มบุคคลท่ีประกอบอาชีพ
เฉพาะทางอย่างแพทย์และนักการทูตนั้นเป็นเพราะท่านมีส่วนส าคัญในการด าเนินงานท้ัง 2 วิชาชีพ
ดังท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น อีกท้ังยังเห็นว่าวิชาชีพดังกล่าวมีบทบาทส าคัญต่อการปฏิรูปประเทศใน
ขณะนั้น กล่าวคือ แพทย์เป็นผู้ท่ีคอยดูแลรักษาผู้เจ็บไข้ได้ป่วยให้หายและมีสุขภาพท่ีแข็งแรง เมื่อ
ราษฎรมีสุขภาพที่ดีก็ย่อมส่งผลให้ประเทศชาติมีก าลังส าหรับการขับเคล่ือนพัฒนาต่อไป  ส่วนนักการ
ทูตนั้นเป็นผู้ท่ี เช่ือมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ นักการทูตท่ีดีจะต้องสามารถรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ และช่วยรักษาสถานภาพอันดีระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้น ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงความสามารถของท่านในการน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากการท างานซึ่งครอบคลุมวิชาชีพท่ีมี
ความส าคัญต่อกิจการภายในและภายนอกประเทศมาถ่ายทอดเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น 

จากการศึกษากลุ่มบุคคลท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีมุ่งสอน ผู้วิจัยพบว่าการท่ี
ท่านสอนกลุ่มบุคคลท่ีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์ ข้าราชการ นักเรียน และผู้ประกอบ
อาชีพเฉพาะทาง อาทิ แพทย์ และนักการทูตนั้น เพราะท่านเห็นว่าทุกคนล้วนเป็นส่วนส าคัญท่ีจะ
ช่วยกันพัฒนาและท านุบ ารุงประเทศชาติ และรอดพ้นจากภัยคุกคามจากลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตก 
สะท้อนให้เห็นถึงการตระหนักในหน้าท่ีของตัวท่านเองอย่างลึกซึ้งในการช่วยแบ่งเบาภาครัฐในการ
สร้างเยาวชน สร้างพลเมืองดี อันน าไปสู่การสร้างสังคมให้เจริญก้าวหน้าและผาสุก 

 
หลักค าสอนในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี 

ค าสอนท่ีปรากฏในวรรณคดีค าสอนนั้นเป็นค าสอนท่ีมีเนื้อหาให้ความรู้หรือหลักการ  
ต่าง ๆ  รวมท้ังมีเนื้อหาส่ังสอนคุณธรรมจริยธรรมดังท่ีกล่าวมาแล้ว โดยจะมีท้ังเป็นการสอนท่ีกล่าวถึง
ส่ิงท่ีควรปฏิบัติและส่ิงท่ีเป็นข้อห้ามหรือไม่ควรปฏิบัติ และการสอน ท่ีเป็นการสอดแทรกข้อคิด 
แนวทางในการด าเนินชีวิตในเนื้อหาของเรื่อง  ซึ่งเป็นหน้าท่ีของนักอ่านวรรณคดีท่ีจะต้องวิเคราะห์
เนื้อหาสาระต่าง ๆ ท่ีผู้เขียนต้องการส่ือออกมาให้ได้   

เมื่อพิจารณาค าสอนท่ีปรากฏในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
ผู้วิจัยสามารถแบ่งหลักค าสอนได้ 5 หลักค าสอนด้วยกัน ได้แก่ 

 1. หลักในการด าเนินชีวิต  
 2. หลักในการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นและการวางตัวในสังคม  
 3. หลักในการปกครอง  
 4. หลักในการรับราชการ  
 5. หลักในการประกอบอาชีพเฉพาะทางอื่น ๆ  
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
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1. หลักในการด าเนินชีวิต  

หลักเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตท่ีปรากฏในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จ      
สุเรนทราธิบดีนั้นสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างค่านิยมท่ีดีให้แก่พลเมืองของชาติ โดยเริ่มจากตัวเองก่อน
ซึ่งเป็นส่ิงท่ีปฏิบัติได้ง่ายท่ีสุด เพื่อเป็นการสร้างพลเมืองอันพึงประสงค์ของสังคม อันเป็นกลไกหนึ่ง
ของการพัฒนาประเทศ หลักในการด าเนินชีวิตท่ีปรากฏในงานเขียนร้อยแก้วของท่าน ได้แก ่

 1.1 การศึกษาหาความรู้ 
 1.2 ความเพียรพยายามต้ังใจท างาน 
 1.3 การใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท 
 1.4 การรักษาสุขอนามัยและความสะอาด 
 1.5 การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 
 1.6 การใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
 1.7 การใช้จ่ายทรัพย์สินอย่างถูกต้อง 
 1.8 การเลือกคู่ครอง 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 1.1 การศึกษาหาความรู้ 

 ในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีสอนให้ เห็นถึง
ความส าคัญของการศึกษาเล่าเรียน และการมีความรู้ เพราะจะเป็นหนทางท่ีจะน าไปสู่ชีวิตท่ีดี 
สามารถประกอบอาชีพท่ีมั่นคงในอนาคต รวมท้ังเป็นแหล่งบ่มเพาะศีลธรรมจรรยา ท าให้เป็นคนท่ี
ประพฤติชอบ เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคมและประเทศชาติ ดังท่ีปรากฏในเรื่องพลเมืองดี ตอนนาย
เมืองเลือกทางเดิน ว่า 

 
 การศึกษาเล่าเรียนน้ันเป็นหน้าที่ของคนทุก ๆ คนที่จะต้องกระท า เป็นความจ าเป็น
เช่นเดียวกับการกินและการนอน เพราะเหตุว่าการที่เราจะหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ต้องท าการ
งาน ซึ่งเราจะท าการงานได้ดีก็ต้องอาศรัยความรู้ความฉลาด ที่จะได้ความรู้ความฉลาดก็ต้องอา
ศรัยการที่ได้ศึกษาเล่าเรียน ที่จะท าความรู้ที่ได้เล่าเรียนให้เป็นประโยชน์ ก็ ต้องอาศรัยความ
ประพฤติดีประพฤติชอบ ท่ีจะรู้จักความประพฤติดีประพฤติชอบ ก็เพราะได้อาศรัยอบรมมาในที่
ดี ก็การที่ได้อบรมในที่ดีมาน้ันคืออะไร ก็คือการศึกษาเล่าเรียนอีกน่ันแหละ... 
     (พลเมืองดี หน้า 138) 
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  จากตัวอย่างข้างต้นเป็นตอนท่ีนายมั่นสอนนายเมืองให้เห็นถึงส าคัญของการศึกษา
โดยถือว่าเป็นหน้าท่ีของราษฎรทุกคน ซึ่งจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตเฉกเช่นเดียวกับการรับประทาน
อาหาร และการนอน ลักษณะการเน้นย้ าเช่นนี้ได้ถูกน าไปใช้อีกหลายครั้ง เช่น ท่านเปรียบให้เห็นว่า
การศึกษานั้นส าคัญเหมือนกับการรับประทานข้าว ดังตัวอย่าง “...การศึกษาเล่าเรียนนั้น ย่อมเป็นการ
ท่ีต้องท าตลอดอายุเหมือนดังการกินเข้า...” (พลเมืองดี หน้า 141) รวมท้ังยังช้ีแนะให้เห็นว่าการมี
ความรู้เป็นเครื่องช่วยให้สามารถประกอบการงานได้ตรงตามความประสงค์ หรือใช้ชีวิตได้อย่างมี
ราบรื่น ต่อสู้กับอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังตัวอย่าง  “...การท่ีคนเราไปศึกษาวิชชาท่ีโรงเรียน
นั้นเปรียบเหมือนกับพกเงินไปซื้อเครื่องมือท่ีร้านก็จะได้ส่ิว ขวาน กบ เล่ือย มาตามประสงค์... ” 
(พลเมืองดี หน้า 154) 
  นอกจากนี้เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดียังได้เสนอแนะแนวทางในการเลือก
ศึกษาเล่าเรียนในระบบโรงเรียนแบบตะวันตก ซึ่งเป็นความรู้ใหม่เกี่ยวกับระบบการศึกษาในโรงเรียน
ส าหรับราษฎรในสมัยนั้น โดยแนะน าให้เรียนวิชาพื้นฐานในขั้นมูลศึกษาเสียก่อนท่ีจะไปเลือกศึกษา
ความรู้เฉพาะทางต่อไป ดังตัวอย่าง 

 
 คนเราชั้นต้นจึงจ าต้องเรียนวิชาสามัญศึกษาซึ่งเป็นพ้ืนน้ันเสียก่อน ให้ได้ความรู้สามัญ
โดยกว้างขวางส าหรับจะได้เป็นทุนไปเล่าเรียนวิชาฝ่ายวิสามัญศึกษาภายหลัง เปรียบเหมือน
ปราบที่ที่จะปลูกสร้างเย่าเรือน ถ้าหากไม่ท าพ้ืนให้เรียบร้อยแน่นหนาดีแล้ว เย่าเรือนที่จะ
ก่อสร้างก็จะไม่แน่นหนาถาวร...  
     (พลเมืองดี หน้า 139) 

 
  ส าหรับเรื่องความรู้นั้นเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดียังได้แสดงให้เห็นอีกว่า
การศึกษาหาความรู้จะต้องกระท าไปโดยตลอดชีวิต คนเราจ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพตนเองด้วย
การศึกษาอยู่เสมอ ดังตัวอย่าง 
 

...ถ้าผู้ใดหลงไปว่าความรู้ของตนเพียงพอและจบสิ้นแล้ว ไม่เอาใจใส่ที่จะศึกษาสังเกตคิดค้น
ตรวจตราต่อ ๆ ไป ความรู้ของผู้ น้ันก็จะหางอกงามต่อไปไม่ มีแต่หดเหี้ยนลงไปทุกวัน ๆ 
เหมือนกับต้นตาลที่ยอดด้วน ไม่ช้าไม่นานก็จะเหลือแต่ล าต้นปลายคอดกร่อนแกร็งแกร็วยืนอวด
นกอวดกาอยู่บนอากาศเท่าน้ัน...  

     (พลเมืองดี หน้า 142) 

 
  ท้ังนี้วิชาความรู้ท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเห็นว่าราษฎรควรรู้ปรากฏอยู่ใน

เรื่องพลเมืองดีท่ีท่านได้ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการต่าง ๆ ผ่านนายมั่นให้เป็นผู้สอนในนายเมืองให้มี
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ความรู้ ความรู้เหล่านี้ช่วยส่งเสริมให้นายเมืองเป็นคนท่ีมีศักยภาพหรือมีความพร้อมท่ีจะเป็นก าลัง
ส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ โดยความรู้ทางวิชาการดังกล่าว ได้แก่ หน้าท่ีของพลเมือง เช่น การ
เสียภาษี เป็นต้น ระบบบริหารราชการแผ่นดิน ภูมิศาสตร์ ประเทศเพื่อนบ้าน รัฐศาสตร์เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระว่างประเทศ ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติรวมท้ังบุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์ 
กฎหมายและการศาล สถานท่ีส าคัญ การทหาร วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ การรักษา
สุขอนามัย ดาราศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และการพาณิชย์ รวมท้ังศาสนวิทยาอันได้แก่ พระพุทธศาสนา 
ซึ่งหากราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ก็จะเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับท่ีสูงขึ้น หรือ
สามารถไปประกอบอาชีพได้ 

 จะเห็นว่าการศึกษาหาความรู้เป็นพื้นฐานส าคัญของการเป็นพลเมืองท่ีดีและมี
คุณภาพในทรรศนะของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี อันจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศให้เจริญ
รุดหน้า ท่านได้พยายามสอดแทรกให้ผู้อ่านเรื่องพลเมืองดีเห็นอยู่เสมอว่าการศึกษาจะช่วยหนุนน าให้
ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้าเพียงใด โดยใช้นายเมืองเป็นตัวแทนของผู้ท่ีหมั่นศึกษาเล่าเรียนจนส าเร็จ
และประสบกับความก้าวหน้าในชีวิต 

 
 1.2 ความเพียรพยายามต้ังใจท างาน  

 เมื่อศึกษาหาความรู้จนส าเร็จแล้วก็ควรใช้วิชาความรู้ความสามารถท่ีมีไปประกอบ
อาชีพที่สุจริต สร้างหลักฐานท่ีมั่นคงให้แก่ชีวิต โดยเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้นได้กล่าวถึง
ข้อเสียของการไม่ท ามาหากินว่าจะท าให้ตนเองและครอบครัวต้องได้รับความเดือดร้อน อาจก่อให้เกิด
อาชญากรรมขึ้นในสังคมต่อไป ท่านได้เปรียบการประกอบอาชีพหรือการท ามาหากินว่าเป็น “ชีวิต
ของบ้านเมือง...ถ้าหากบ้านเมืองท ามาหากินอะไรไม่ได้ ราษฎรขัดสนข้นจน ก็จะเอาอะไรเป็นก าลัง
รักษาบ้านเมือง...” (พลเมืองดี หน้า 110)  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการประกอบอาชีพนั้นเป็นหนึ่งในการ
พัฒนาคน และพัฒนาประเทศชาติด้วย  ท้ังนี้ท่านได้น าเสนอแนวคิดนี้ในงานเขียนร้อยแก้วของท่าน
เกือบทุกเรื่อง ท้ังในเรื่องจรรยาแพทย์ท่ีกล่าวว่า แพทย์ต้องมี “...ความเพียรเป็นข้อส าคัญอย่างยิ่ง
อย่างหนึ่ง ในกิจการใด ๆ ก็ดี แม้แต่เรารักเราใคร่เราต้ังใจใฝ่ฝันในกิจอันนั้น แต่ถ้าหากไม่มีความเพียร
พยายามท่ีจะกระท าให้ส าเร็จ การท่ียากก็จะส าเร็จไม่ได้ดังความประสงค์...” (จรรยาแพทย์ หน้า 12-
13) หรือในเรื่องสมบัติของผู้ดี ในภาคแปด ผู้ดีย่อมปฏิบัติการงานดี Orderly ซึ่งได้กล่าวไว้ว่าผู้ดีต้อง
ปฏิบัติตนดังนี้ 

 
 (1) รักษาความสัจในเวลา 
  (2) ไม่เปนผู้เกียจคร้าน  
 (3) ไม่เพลิดเพลินจนลืมเหตุที่จะเสีย 
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 (4) ไม่กลัวความยากล าบาก 
 (5) มีความเปนระเบียบเปนล าดับ 
 (6) อยู่ในบังคับบัญชาเมื่ออยู่ในหน้าท่ี 
 (7) มีมานะในการงาน 
 (8) ท าอะไรท าจริง 
 (9) ไม่ดึงดันในที่ผิด 
    (สมบัติของผู้ดี หน้า 20)  

 
 จากตัวอย่างจะเห็นว่านอกจากผู้ดีจะต้องมีความขยันหมั่นเพียรและมุ่งมั่นต้ังใจใน

การท างานเป็นอย่างมากแล้ว ยังต้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วย นอกจากนี้ในเรื่องพลเมืองดี 
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดียังให้นายมั่นกล่าวเน้นย้ ากับนายเมืองผู้เป็นหลานถึงการประกอบ
อาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียรอยู่ตลอด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความเพียรพยายามเป็นส่ิงท่ีทุกคนพึงมีเพื่อ
ความส าเร็จในชีวิต ดังตัวอย่าง 

 
...ความล าบากของคนเราท่ีจะประกอบกิจการงานและท ามาหาเลี้ยงชีพให้เป็นไปโดยชอบได้จรงิ 
และมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดชีวิตไปได้น้ัน ก็เหมือนดังการเดินเรือ ที่จะต้องพยายามระวั ง
รักษาให้แล่นไปในท้องทะเลจนตลอดรอดฝั่งปราศจากภัยอันตรายต่าง ๆ  ...การที่คนเราเกิด
มาแล้วไม่ใช้สติปัญญาและความเพียรพยายามท่ีจะต้ังตัวให้เป็นปึกแผ่นหลักถานเอาตัวรอดให้ได้ 
ไปแพ้ปัญญาลดความเพียรและปล่อยสติให้เสียไป ยอมให้ความเกียจคร้านหรือความชั่วต่าง ๆ 
อันเป็นสัตรูของความดีความเจริญมาย่ ายีครอบง าได้ ก็ประหน่ึงว่าไม่ใช่ลูกผู้ชาย เสียทีที่เกิดมา
เป็นชายชาติหน่ึงในโลกน้ี เจ้าควรจะรู้สึกว่า ตัวเจ้าก็เหมือนกับนายเรือคนหน่ึงที่จะต้องมีความ
อุตสาหะพาเรือของเจ้าไปถึงฝั่งอย่างที่อุประมาฉะน้ี 

    (พลเมืองดี หน้า 146) 
 
 ความเพียรพยายามเป็นหัวใจส าคัญในการท างานไม่ว่าในสาขาวิชาชีพใด ๆ ก็ตามซึ่ง

จะช่วยให้ผู้ประพฤติปฏิบัติประสบกับความส าเร็จ รวมท้ังถือเป็นคุณลักษณะส าคัญของการเป็น
พลเมืองท่ีดีอีกประการหนึ่ง ท้ังนี้ความเพียรพยายามต้ังใจในการท างานนั้นยังหมายรวมไปถึงการรู้จัก
บทบาทหน้าท่ีของตนเอง และกระท าตามบทบาทหน้าท่ีนั้นอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งหากทุกคนใน
สังคมยึดถือหลักข้อนี้ในการท างานตามหน้าท่ีของตนก็จะช่วยพัฒนาประเทศไปได้อีกมาก 
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  1.3 การใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท 

  ในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีสอนให้รู้จักใช้ชีวิตด้วย
ความไม่ประมาท เพราะจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติไม่ต้องประสบกับความผิดพลาด หรือเดือดร้อนในการ
ด าเนินชีวิต เหตุท่ีท่านสอนให้ราษฎรยึดมั่นในเรื่องความไม่ประมาทนี้เนื่องจากสังคมสยามในขณะนั้น
มีความเปราะบางและตกเป็นรองชาติตะวันตกอยู่มาก ฉะนั้นการจะท าส่ิงใดก็ตามต้องค านึงถึงผลท่ีจะ
ตามมาเสมอ เพราะความผิดพลาดเล็กน้อยอันเกิดจากความประมาทอาจเป็นชนวนท่ีท าให้สยาม
เพล่ียงพล้ าเสียทีชาติตะวันตกได้  ท้ังนี้ในเรื่องพลเมืองดี เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้กล่าวถึง
ความส าคัญของการใช้ชีวิตอย่างรอบคอบไม่ประมาทไว้ ดังตัวอย่าง 
 

...ต้ังแต่เกิดมาจะท าการงานสิ่งใดก็ต้องฟันฝ่าต่อความยากล าบากอยู่ทั้งสิ้น ถ้าไม่ระวังรักษาให้
ดีก็มีแต่จะพลาดพลั้ง ไม่ทางโน้นก็ทางน้ี ข้อส าคัญอยู่แก่การระวังรักษาให้รอบคอบ ถ้าไม่
ประมาทแล้วก็คงเอาตัวรอดได้ ขอเสียแต่ต้องระวังถือท้ายให้ดีให้มีสติอยู่เสมอ น่ันเป็นข้อ
ส าคัญกว่าสิ่งอื่น 
     (พลเมืองดี หน้า 144) 

  
นอกจากเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีจะสอนถึงการด ารงชีวิตด้วยความไม่

ประมาทแล้ว ยังกล่าวรวมถึงการท างานท่ีต้องมีการวางแผนให้รอบคอบรัดกุม หยั่งประมาณก าลังของ
ตนให้พอดีกับงาน เพื่อป้องกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้น รวมท้ังเป็นการลดภาระด้านแรงงาน และ
ค่าใช้จ่ายด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปปรับปรุงประเทศให้ทันสมัย ดังตัวอย่าง 

 
 การงานต้องมีเวลาเป็นเครื่องตวง ก าหนดให้สมควรจะท าเพียงวันละเท่าใด ถ้าท า 
น้อยกว่าเวลาท่ีสมควรไป เวลาก็เหลืออยู่ป่วยการเปล่า ถ้าท ามากกว่าที่สมควรไป ผู้ท าก็เหน็ด
เหน่ือยชอกช้ าแปลว่าขาดทุน คือเสียผู้ที่ท าการไปคนหน่ึง ๆ ทั้งการงานท าในคราวน้ีเหลือเกิน
กว่าสมควร ก็ไม่ได้ดีเท่ากับที่ท าพอสมควร เปรียบเหมือนกับเดินเรือบรรทุกสินค้า เรือควร
บรรทุกได้เพียงเท่าน้ัน ถ้าบรรทุกน้อยไปก็ขาดทุนเสียเที่ยวเรือ ถ้าบรรทุกมากเกินไปก็จะท าให้
เป็นอันตรายแก่เรือและเสียสินค้าเข้าของด้วย จึงควรบรรทุกแต่เพียงพอดี  
     (หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 88) 

 
 การใช้ชีวิตอย่างมีสติเป็นส่ิงท่ีทุกคนควรยึดถือเป็นหลักในการด าเนินชีวิต สมดัง 

พุทธศาสนสุภาษิตท่ีว่า อปฺปมาโท อมต  ปท  หมายความว่าความไม่ประมาท เป็นทางไม่ตาย  เพราะ
จะช่วยให้เราสามารถไม่ประสบกับความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึ้น รวมท้ังไม่ตกอยู่ในการท าความช่ัว
หรืออบายมุข  ท้ังนี้เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้เน้นย้ าเรื่องความไม่ประมาทในการท างาน
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ต่าง ๆ เป็นส าคัญ ท่ีจะต้องท าด้วยความระมัดระวังรอบคอบ รู้จักการวางแผน ค านึงถึงผลดีผลเสียท่ี
จะเกิดขึ้น เพราะหากท างานพลาดย่อมไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตนเองเท่านั้น แต่บางครั้งยังส่งผลไปถึง
สังคมรอบข้าง รวมท้ังประเทศชาติด้วย 

 
 1.4 การรักษาสุขอนามัยและความสะอาด 

 ในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้สอนให้ราษฎรรู้จัก
รักษาความสะอาด รวมท้ังสุขอนามัย ท้ังนี้เพราะการไม่รักษาความสะอาดจะน ามาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บ 
ชีวิตก็จะพบกับความทุกข์ ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพ ดังในเรื่อง
พลเมืองดี ตอนนายเมืองได้ยาอายุวัฒนะ ว่า 

 
ความสอาดเป็นของส าคัญ เน้ือตัวเราก็เหมือนกัน ใจก็เหมือนกัน เขาย่อมว่า สอาดกาย

เจริญวัย สอาดใจเจริญศุข เป็นความจริงแท้ทีเดียว...ความไม่สอาดย่อมท าให้เกิดโรคเป็นเครื่อง
ท าลายความส าราญ...แต่การที่จะไม่ให้มีโรคน้ันย่อมต้องระวังรักษา เขาย่อมว่า “กันดีกว่าแก้”  

    (พลเมืองดี หน้า 88-89)  
  

จากข้อความข้างต้นจะเห็นว่าเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้นมิได้มุ่งเน้นให้
รักษาความสะอาดของร่างกายเท่านั้น แ ต่ยังรักษาจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วย ซึ่ง ท่านได้กล่าวถึง
ประโยชน์ของการท่ีมีสุขภาพกายและใจท่ีดีว่าจะท าให้เกิดสติปัญญา ท าอะไรก็จะประสบความส าเร็จ 
ดังตัวอย่าง 

 
ถ้าร่างกายศุขสบายบริบูรณ์อยู่แล้ว ก็มีก าลังที่จะท ามาหากิน ถ้าใจสบายผ่องใสอยู่ ก็

ท าให้เกิดสติปัญญาคิดอ่านการงานต่าง ๆ ได้ส าเร็จดี ถ้ากายไม่มีศุขส าราญมักจะมีโรคภัยไข้เจ็บ
หงอดแหงด ก็ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะท าการงานอะไรได้ ทั้งจะเป็นเหตุให้ใจไม่สบายด้วย และเมื่อใจ
ไม่สบายแล้ว สติปัญญาและความเพียรก็เสื่อมถอย จะคิดอ่านการงานอะไรให้ส าเร็จดีก็ไม่ได้ ก็
เป็นเครื่องตัดก าลังการที่จะหาทรัพย์สมบัติเงินทองอยู่เอง 

    (พลเมืองดี หน้า 99) 
 

นอกจากนี้ในเรื่องสมบัติของผู้ดีก็ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้ดีประการหนึ่งคือต้อง
เป็นผู้ท่ีรักความสะอาดไว้ใน “ภาคสอง ผู้ดีย่อมไม่ท าอุจาดลามก ในหมวดกายกรรม” ว่า ผู้ดีจะต้อง
ดูแลเส้ือผ้าเครื่องแต่งตัวให้สะอาดแลเรียบร้อยเสมอ รวมท้ังในหมวดมโนกรรมระบุว่า ผู้ดีต้องเป็นผู้รัก
ความสะอาด และรักความเรียบร้อย (เตือนเพื่อน หน้า 16)  นั่นแสดงให้เห็นว่าการรักษาความสะอาด
ท้ังทางด้านกาย วาจา และใจ จัดเป็นเกณฑ์หนึ่งส าหรับก าหนดความเป็นผู้ดีตามท่ีสังคมต้องการ  
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อีกท้ังในเรื่องช่วยเพื่อนท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีแต่งขึ้นเพื่อแนะน าการ
รักษาสุขภาพส าหรับเหล่าข้าราชการนั้นยังได้กล่าวถึงการรักษาสุขภาพอนามัยให้ดีเช่นกัน โดยให้
ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพแก่ข้าราชการ แสดงให้เห็นว่าโรคภัยเป็นส่ิงเกิดขึ้นได้กับทุกคน สาเหตุ
หนึ่งมาจากความประมาทในการใช้ชีวิต ไม่รักษาสุขภาพให้ดี หรือเมื่อเป็นโรคต่าง ๆ แล้วก็ไม่ยอม
รักษาเพราะเสียดายเงิน ดังตัวอย่าง 

 
...ถ้าหากผู้ ใดรู้จักปฏิบั ติรักษาตัวด้วยความไม่ประมาทเพราะถือเอาโอวาทสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้ามาใคร่ครวญเลือกใช้ให้เปนประโยชน์แก่ตน รู้จักระวังรักษาตัวในอาหารการกินและ
อิริยาบถ โรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่ใคร่มาเบียดเบียน ถ้ามีมาบ้างด้วยความพลาดพลั้งหรือเปนไปตาม
ฤดูกาลก็เอาใจใส่รีบเยียวยาแก้ไขเสียให้ทันท่วงทีอย่าประมาท...โรคภัยไข้เจ็บย่อมเปนสิ่งที่ควร
ป้องกันไม่ให้เกิดมี และถ้าเกิดมีพึงควรเอาใจใส่แก้ไขเยียวยารักษาเสียทันทีทันใด... 
     (ช่วยเพ่ือน หน้า 58-60) 
 
และ  
 

บรรดาทุกข์โรคภัยทั้งปวงกันเกิดแก่บุคคลทั้งหลายน้ัน ก็ย่อมเกิดแต่ความประมาทไม่
น าพาท่ีจะรักษาตัวอย่างหน่ึง หรือที่มีโรคแล้วก็ไม่รู้ หรือไม่หาผู้รู้มาเยียวยาแก้ไขเพราะความ
ประมาทไม่เอื้อเฟ้ือแก่ตน หรือเพราะคิดผิดตระหน่ีกลัวเสียทรัพย์...เพราะไม่ได้ยินค าสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้าซึ่งทรงตักเตือนว่า ความไม่มีโรคเปนลาภอย่างย่ิง... 

    (ช่วยเพ่ือน หน้า 57) 

   
 เนื่องจากเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญในการจัด

หลักสูตรการศึกษาและอบรมศีลธรรมจรรยาให้แก่นักศึกษาแพทย์ของราชแพทยาลัย เป็นปัจจัยส าคัญ
ท่ีท าให้ท่านเล็งเห็นถึงความส าคัญของการรักษาสุขอนามัย เพราะหากราษฎรมีสุขภาพท่ีดีแล้วก็จะ
สามารถน าก าลังท่ีมีไปใช้เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติได้  งานเขียน
เรื่องช่วยเพื่อนถือเป็นงานเขียนเรื่องส าคัญท่ีสะท้อนให้เห็นว่าท่านเป็นผู้ท่ีให้ความส าคัญกับเรื่อง
สุขอนามัยเป็นอย่างมาก 

 
 1.5 การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข  

 ในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาเสด็จสุเรนทราธิบดีสอนให้เห็นถึงความส าคัญ
ของการชีวิตอย่างมีความสุข กล่าวคือ อย่าใช้ชีวิตอย่างเคร่งเครียดจริงจังจนเกินไป สมควรท่ีจะหาส่ิง
ส าราญมาสร้างความสุขให้แก่ตนเองบ้าง เพราะเมื่อสุขภาพจิตย่อมส่งผลดีต่อสุขภาพกายด้วย ซึ่งใน
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หนังสือกราบบังคมทูลท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้ถวายค าแนะน าในการด าเนินชีวิตอย่างมี
ความสุขแก่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว ความว่า 

  
...ความตายไม่ใช่สิ่งเสมอหน้า ถือว่าคนใดถึงอายุแค่น้ัน ๆ ต้องตาย อายุเท่าน้ัน ๆ เรียกว่าใกล้
กับความตาย จะเชื่อได้ก็หาไม่ ข้อน้ีเป็นของที่ธรรมดาคนทั้งหลายย่อมเห็นอยู่ทั่วกันว่าไม่ควร
ประมาทต่อความตาย แต่ก็จะตระเตรียมเกินไป ถึงแก่ไม่หาความสุขหรือบ ารุงความทุกข์ในขณะ
เมื่อความตายยังมาไม่ถึงน้ัน จะควรหรือ ผู้ใดที่จะปฏิบัติกายและใจให้สบาย จัดการแบ่งความ
เดือดร้อนร าคาญที่จะรบกวนความสุขให้ห่างเสีย สังขารร่างกายก็ไม่ค่อยจะชอกช้ า  ชีวิตก็
สามารถคงทนไปได้ยืดยาว... 
     (หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 75-76) 

 
 ด้วยความจงรักภักดีท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีมีต่อพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท าให้เมื่อท่านทราบว่ารัชกาลท่ี 5 ประสบความความทุกข์พระราชหฤทัยอย่าง
แสนสาหัส และไม่มีพระราชประสงค์ท่ีจะด ารงพระชนม์ชีพ ท่านก็รีบเขียนหนังสือกราบบังคมทูลท่ีมี
เนื้อความให้พระสติ และกล้าท่ีจะกล่าวสอนให้รัชกาลท่ี 5 ทรงใช้พระชนม์ชีพโดยท่ีไม่ปล่อยให้ความ
หมองเศร้า หรือปัญหาต่าง ๆ ท่ีคอยรุมเร้ามาเป็นตัวบั่นทอนก าลังพระราชหฤทัย เมื่อผู้อ่านได้อ่าน
และท าความเข้าใจถึงสารท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีมีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวก็จะได้เห็นถึงสัจธรรมท่ีว่าความตายเป็นส่ิงท่ีทุกคนต้องประสบ ไม่อาจหลีกเล่ียงได้ การไม่
ประมาทต่อความตายจึงเป็นส่ิงท่ีควรกระท า หากแต่มิใช่น าเรื่องความตายมากดดันหรือสร้าง
ความเครียดให้กับชีวิตของตน ท่านจึงเสนอว่ามนุษย์เราควรใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอันกอปรด้วยสติ 

     
 1.6 การใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 

 หลักธรรมเป็นส่ิงส าคัญต่อการด าเนินชีวิตในสังคม หลายสังคมจะเลือกใช้หลักธรรม
ทางศาสนามาเป็นกรอบแนวทางหรือกฎหมายของบ้านเมืองเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในสังคม
สยามอันเป็นสังคมท่ีราษฎรส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาก็ได้ใช้หลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิต ท้ังนี้เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้กล่าวถึง ความส าคัญของ
หลักธรรมต่อผู้คนและสังคม ดังตัวอย่าง 

 
เพราะเหตุว่าธรรมเป็นเครื่องรักษาความประพฤติให้เที่ยงตรงต่อประโยชน์ของคน... 

ทุก ๆ คนจึงจะต้องครองธรรม...ถ้าปราศจากธรรมเสียแล้วก็ย่อมจะด าเนินไปสู่ประโยชน์และ
ประสงค์ไม่ได้ 

    (จรรยาแพทย์ หน้า 4)  
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 จากตัวอย่างข้างต้น เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้ช้ีแนะให้เห็นว่าผู้ท่ีใช้ชีวิต
โดยมีหลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ทุกคนสามารถด าเนินชีวิตไปตามครรลองท่ีควรจะเป็น ซึ่งท่าน
ได้เปรียบผู้ท่ีมีธรรมและไม่มีธรรมในการด าเนินชีวิตไว้อย่างน่าสนใจ ดังตัวอย่าง 

 
...คนเราทุกคนย่อมจะต้องมีธรรมเป็นหลักเครื่องยึดถือมิมากก็น้อย...ผู้ปราศจากธรรมเปรียบ
เหมือนปุยนุ่นที่ปลิวอยู่บนอากาศ สุดแล้วแต่ลมจะพัดไปข้างไหน กระทบอะไรเข้าก็ติดอยู่ เมื่อ
หลุดจากน่ันแล้ว ลมพัดพาไปข้างไหนก็ปลิวต่อไปอีก ผู้มีธรรมเปรียบเหมือนนกที่มีปีกและหาง 
ปีกและหางอาจพาตัวไปที่โน่นที่น่ีได้ตามประสงค์...ผู้ปราศจากธรรมเปรียบเหมือนกาบปลีอัน
ลอยอยู่ในน้ า สุดแล้วแต่น้ าจะไหลข้ึนก็ลอยข้ึน น้ าจะไหลล่องก็ลอยล่อง ถ้าไปพะพานอะไรเข้าก็
ติดอยู่ หลุดจากน้ันก็ลอยไปใหม่ ผู้มีธรรมเปรียบเหมือนเรือ อาจข้ามฟากหรือข้ึนน้ าล่องน้ าได้
ตามประสงค์ ด้วยก าลังแจวพายหรือหางเสือที่ถือท้าย 

    (จรรยาแพทย์ หน้า 2-3) 

  
 เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้เปรียบเปรยผู้ท่ีไม่มีธรรมว่าเหมือนกับปุยนุ่น 

และกาบปลีซึ่งมีน้ าหนักเบา เมื่อกิเลสเข้าครอบง าก็ย่อมหลงประพฤติผิดได้ง่าย ตรงข้ามกับผู้ท่ีมีธรรม
นั้นท่านเปรียบกับนกท่ีมีปีกและหาง และเรือท่ีมีหางเสือ ซึ่งปีกหางและหางเสือนี้จะช่วยควบคุม
ทิศทางของนกและเรือให้เคล่ือนท่ีไปในทางท่ีประสงค์ ไม่หลงไปกับกิเลสอบายมุขอันน าพาชีวิตไปสู่
หนทางไม่ดี ท้ังนี้ธรรมเบื้องต้นท่ีท่านปรารถนาให้ทุกคนปฏิบัติคือการท าความดี ละเว้นความช่ัวอัน
เป็นแนวคิดส าคัญของพระพุทธศาสนา ธรรมเบื้องต้นท่านเห็นว่าควรปลูกฝังให้เกิดขึ้นต้ังแต่ยังเล็ก 
ดังเช่นท่ีท่านได้กล่าวส่ังสอนลูกเสือเป็นเยาวชนของชาติท่ีได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีในพิธีการ
แจกเหรียญลูกเสือกองหนุน เมื่อวันท่ี 8 กันยายน พ.ศ.2456 ผู้ว่า 

 
...เด๋ียวน้ีนักเรียนได้เป็นลูกเสือ และประพฤติตัวดีอยู่แล้ว ต่อไปข้างหน้าจะเปนอะไรก็ตาม ก็
ต้องท าความดีตลอดไป และเกลียดชังความชั่ว...ขอให้นึกว่าบรรดาความชั่ว ซึ่งเปนข้อห้าม
ทั้งหลาย ไม่ใช่ของดีเลย ใคร ๆ ก็ไม่ควรประพฤติทั้งสิ้น ไม่ว่าในที่ใด ๆ และสมัยใด...จงเตือนใจ
ตนเองว่าเราจะไม่ประพฤติชั่ว ต้องท าความดีอยู่เสมอ... 
     (ค าสั่งสอนลูกเสือฯ หน้า 6-8)  

 
 จากตัวอย่างข้างต้นท่ีกล่าวมาท้ังหมดแสดงให้เห็นว่าในทรรศนะของเจ้าพระยาพระ

เสด็จสุเรนทราธิบดีนั้น ความมีคุณธรรมในจิตใจเป็นส่ิงส าคัญส าหรับราษฎรไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าวิชา
ความรู้ เพราะหากผู้ใดมีวิชาความรู้แต่ขาดคุณธรรม ผู้นั้นก็อาจน าวิชาความรู้ไปใช้ในทางท่ีผิดและ
สร้างความเดือดร้อนเสียหายให้แก่บุคคลรอบข้าง สังคม และอาจลุกลามไปถึงประเทศชาติ ฉะนั้นท่าน
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จึงได้ให้ความส าคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก แมว้่าหลักธรรมท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีน ามา
เป็นหลักค าสอนในการด าเนินชีวิตนั้นจะเป็นหลักธรรมทางพุทธศาสนา แต่เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่า
หลักธรรมนั้นมีความเป็นสากลท่ีทุกคนในสังคมไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด ๆ ก็สามารถน าไปประพฤติ
ปฏิบัติได้ เพราะการมีธรรมในทรรศนะของท่านนั้นคือการปฏิบัติตนเป็นคนดี ไม่เบียดเบียนผู้อื่น 
รวมท้ังประพฤติตนให้เหมาะสมกับสภาพสังคม ท้ังนี้ท่านยังได้กล่าวอีกว่าทุกคนล้วนต้องมีธรรมในการ
ด าเนินชีวิตไม่เว้นแม้กระท่ังโจรก็ต้องมีธรรมในการประกอบกิจของตน ฉะนั้นการมีธรรมเป็นหลักใน
การด าเนินชีวิตจะช่วยน าประโยชน์มาสู่ตนเองและหมู่คณะ รวมท้ังเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงความ
เจริญทางจิตใจของคนในชาติด้วย  

 
 1.7 การใช้จ่ายทรัพย์สินอย่างถูกต้อง  

 ชีวิตเป็นส่ิงท่ีไม่มีความแน่นอน สามารถเปล่ียนแปลงได้เสมอ ทรัพย์สินท่ีเราหามาได้
นั้นก็เช่นกันก็สามารถหมดลงไปได้หากไม่รู้จักบริหารจัดการให้ดี อันน ามาซึ่งความล าบากในการ
ด าเนินชีวิต เจ้าพระยาพระเสด็จพระสุเรนทราธิบดีจึงได้สอนให้ เห็นถึงการรู้จักวิธีท าให้ทรัพย์สิน
เพิ่มพูน และการรักษาทรัพย์สินเหล่านี้ไม่ให้หมดเปลืองไป โดยสอนให้รู้จักท ามาหากินด้วยความเพียร
พยายามและสติปัญญาท่ีมีอยู่ และสอนให้รู้จักเก็บออมทรัพย์สินท่ีหามาได้ ดังตัวอย่าง 

 
...สิ่งทั้งปวงย่อมมีความเปลืองเป็นธรรมดาอย่างหน่ึง ย่อมมีความเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนเจ้าของ
เป็นธรรมดาอย่างหน่ึง เพราะฉะน้ันผู้ใดซึ่งรู้จักด ารงตน ใฝ่ใจที่จะพยายามรักษาทรัพย์สมบัติให้
คงอยู่โดยเจริญ และส่ าสมให้มากมูลมั่งคั่งข้ึนทุกทีแล้ว ก็ต้องใช้สติและปัญญาที่จะรู้จักอดออม
ถนอมทรัพย์พยุงความเปลืองให้น้อยโดยที่สุดที่จะน้อยได้ทางหน่ึง กับต้องรู้จักรักษาไม่ให้มี
ช่องทางตกเรี่ยเสียหายทางหน่ึง... 
     (ช่วยเพ่ือน หน้า 26) 
 

และ 
 

...ถ้าหากบุคคลผู้ใดมีความเพียรและสติปัญญาใช้แรงและทุนของตนที่มีอยู่ในทางที่ถูกดังกล่าว
แล้ว และรู้จักทางได้ทางเสียรู้จักสงวนทรัพย์ให้ต้องตามแบบอย่าง ก็เป็นทางที่จะเลี้ยงตัวและ 
ต้ังตัวให้เป็นหลักฐานได้ดีเสียกว่ามะกะโทซึ่งได้เบี้ยเดียวเป็นทุนต้ังตัวในเบื้องต้น... 
     (พลเมืองดี หน้า 123) 
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 นอกจากนี้ท่านได้มุ่งเน้นย้ าให้เห็นถึงความส าคัญของการขยันท ามาหากินเพิ่มพูน
ทรัพย์สินเพื่อสร้างหลักฐานท่ีมั่นคงให้กับชีวิตซึ่งท่านแสดงความคิดเห็นว่าส าคัญกว่าเกียรติยศช่ือเสียง 
ดังตัวอย่าง 

 
...ให้คิดอ่านหาทรัพย์สมบัติเงินทองให้เป็นปึกแผ่นไว้เสียก่อนเกียรติยศและความเลื่องชื่อลือชา 
และความศุข เพราะสิ่งเหล่าน้ันจะอยู่ได้ก็ด้วยมีทรัพย์สมบัติเป็นเครื่องเชิดชูรักษา เปรียบ
เหมือนดังเราจะก่อพระเจดีย์ ย่ิงประสงค์จะให้สูงข้ึนไปเท่าใด ก็ต้องก่อรากวางหลักถานให้แน่น
หนา ท าฐานให้โตใหญ่ให้สมแก่ส่วนสูง จึงจะเป็นของต้ังอยู่ถาวรมั่นคง... 
     (พลเมืองดี หน้า 127) 

 
 ท้ังนี้ ท่านได้ช้ีแนะให้เห็นถึงเหตุท่ีจะท าให้ทรัพย์สินท่ีมีนั้นหมดเปลืองไปโดยไม่

จ าเป็น กล่าวคือเกิดจากความเกียจคร้าน ความฟุ้งเฟ้อ และความคดโกง โดยได้เปรียบพฤติกรรมท้ัง 3 
ประเภทนี้ว่าเป็นศัตรูที่คอยล้างผลาญทรัพย์สิน นอกจากนี้ท่านยังกล่าวว่าการมีครอบครัวต้ังแต่อายุยัง
น้อยก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของความส้ินเปลืองทรัพย์สินโดยไม่จ าเป็น 

 
 1.8 การเลือกคู่ครอง  

 เมื่อผ่านช่วงวัยของการศึกษาเล่าเรียน และท างานจนมีหลักฐานท่ีมั่นคงแล้ว ก็ถึง
วาระท่ีจะต้องมีคู่ครองเพื่อสร้างครอบครัว ผลิตประชากรให้แก่สังคม  เจ้าพระยาพระเสด็จ            
สุเรนทราธิบดีนั้นกล่าวว่าการหาคู่ครองเป็นส่ิงส าคัญ โดยเฉพาะผู้ชายท่ีจะต้องหาหญิงคู่ครองท่ีดีและ
เหมาะสมกับตน มีความประพฤติท่ีดี มีความรู้ความสามารถท่ีจะคอยช่วยเหลือ เป็นท่ีปรึกษา และ
ประคับประคองครอบครัวไปได้ตลอดรอดฝ่ัง ดังตัวอย่าง 

 
...การที่จะหาหญิงมาเปนคู่ครองย่อมต้องเลือกทั้งความประพฤติ และความสามารถที่จะ
ปกครองทรัพย์สมบัติ...ทั้งยังต้องเลือกความรู้ความฉลาดในการงาน ทั้งกิริยามารยาตรความ
โอภาปราไส และอื่น ๆ อีกหลายอย่าง... 
     (ช่วยเพ่ือน หน้า 34) 

 
  นอกจากนี้ท่านยังได้ต าหนิผู้ท่ีไม่มีวิจารณญาณในการเลือกคู่ครองไว้ว่า “...ผู้ชายท่ี
ใฝ่ใจจะหาคู่แต่ด้วยกามารมณ์อย่างเดียว ไม่ใคร่ครวญไตร่ตรองถือเอาประโยชน์และหลักถานการต้ัง
ตัวเปนข้อส าคัญ ก็เท่ากับคบชู้ไม่ใช่หาคู่...” (เตือนเพื่อน หน้า 34) พร้อมท้ังอธิบายข้อเสียของการท่ี
เลือกคู่ครองท่ีไม่ดีว่าอาจท าให้เกิดความพินาศและความเส่ือมเสียแก่ตัวเราและหน้าท่ีการงาน ดัง
ตัวอย่าง 
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...ผู้ชายต้องฉิบหายและต้องท าการทุจริตและเสียคนป่นปี้ เพราะเมียไม่ดีพาให้เปนไป ทั้งในและ
นอกราชการก็มีไม่รู้กี่เรื่องกี่ราย เหตุน้ีย่อมเปนเหตุที่จะให้ข้าราชการเสียคนเสื่อมเสียยศศักด์ิ
และเกียรติยศที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานน้ันได้... 
     (ช่วยเพ่ือน หน้า 34) 

 
 แนวคิดเรื่องการเลือกคู่ครองท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีต้องการสอนนั้นจะ

เห็นว่าท่านมุ่งเน้นท่ีผู้ชายเป็นหลัก โดยเฉพาะผู้ชายท่ีประกอบอาชีพรับราชการ ซึ่งสอดคล้องกับสังคม
สยามในสมัยนั้นท่ีผู้ชายเป็นผู้ท่ีต้องไปท างานนอกบ้านเพื่อหารายได้มาเล้ียงครอบครัว ส่วนผู้หญิงจะมี
หน้าท่ีดูแลลูกและกิจการภายในบ้าน  การเลือกคู่ครองท่ีดีนั้นนอกจากจะช่วยท าให้ชีวิตมีความสุขแล้ว
ยังช่วยเสริมสร้างเกียรติยศให้แก่ผู้ชายอีกด้วย 

หลักในการด าเนินชีวิตท่ีสะท้อนออกมาในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จ    
สุเรนทราธิบดีนั้นได้แก่ การศึกษาหาความรู้ให้แก่ตนเอง เมื่อมีความรู้ก็น าไปใช้ประกอบอาชีพอย่าง
ขยันหมั่นเพียร รวมท้ังยังสอนเรื่องการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท การรักษาสุขอนามัย การใช้ชีวิต
อย่างมีความสุข การใช้จ่ายทรัพย์สินอย่างถูกวิธี และการเลือกคู่ครอง ซึ่งจะเห็นว่าหลักค าสอนทุก
หัวข้อนั้น ล้วนส่งผลให้ ผู้ท่ีประพฤติปฏิบัตินั้นประสบความส าเร็จในชีวิต อันส่งผลดีต่อการ
เจริญก้าวหน้าของประเทศชาติด้วย  ท้ังนี้หลักค าสอนเหล่านี้แสดงให้เห็นแนวคิดอันทันสมัยของท่านท่ี
เห็นว่าการเปล่ียนแปลงตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบันขณะนั้นท่ีอิทธิพลจักรวรรดินิยม
ตะวันตกเข้ามามีบทบาทอยู่เสมอเป็นเรื่องท่ีสามารถกระท าได้และสมควรท่ีจะกระท าอย่างยิ่ง โดย
ท่านได้พยายามเลือกใช้แนวความคิดแบบจารีตเดิมอย่างความเช่ือทางพระพุทธศาสนามาผสมผสาน
กับแนวคิดแบบตะวันตกท าให้เกิดเป็นเนื้อหาค าสอนท่ีราษฎรสามารถประพฤติปฏิบัติได้อย่างไม่รู้สึก
ล าบากใจ 

 
2. หลักในการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นและการวางตัวในสังคม  

สังคมจะสามารถด าเนินไปได้อย่างเป็นปกติสุขนั้น คนในสังคมจะต้องรู้หน้าท่ีและการ
วางตัวให้เหมาะสม ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและส่วนรวม ต้องรู้จักให้เกียรติและเคารพ
สิทธิของผู้อื่น นี่เป็นส่ิงท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีพยายามเน้นย้ าให้คนในสังคมได้ตระหนัก
เป็นอย่างยิ่ง เห็นได้จากการท่ีท่านได้แต่งเรื่องพลเมืองดี และสมบัติของผู้ดี เพราะท่านเล็งเห็ นว่า
ประเทศชาติจะพัฒนาไปได้ไม่ได้มาจากคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นพลเมืองท้ังหมดท่ีจะมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศให้เจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศได้ ดังแนวทางท่ีท่านเสนอไว้ ได้แก่ 
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 2.1 การตระหนักถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเองต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

 2.2 การประพฤติตนให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย 
 2.3 การมีสัมมาคารวะและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 2.1 การตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองต่อสถาบันชาติ ศาสนาและ 

พระมหากษัตริย์  

 ในเรื่องพลเมืองดี ซึ่งเป็นแบบเรียนส าหรับสอนอ่านนักเรียนช้ันมูลศึกษานั้น 
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้ผูกเรื่องราวและสร้างตัวละครขึ้นมาเพื่อแสดงตัวอย่างของการ
เป็นพลเมืองดีตามท่ีสังคมต้องการจะให้เป็น โดยจะสะท้อนแนวคิดท่ีเน้นย้ าเกี่ยวกับหน้าท่ีท่ีพึงมีต่อ
ประเทศชาติ ดังตัวอย่าง 

 
ความส าคัญของแผ่นดินที่เราเกิดมา 
ข้อที่ว่าแผ่นดินมีบุญคุณแก่เราน้ันคืออะไร แผ่นดินมีบุญคุณแก่เราเป็นข้อใหญ่อยู่ 4 

ประการ คือ 
(ก) แผ่นดินเป็นผู้ปกป้องชีวิตเรา  
(ข) แผ่นดินเป็นผู้ให้ความศุขส าราญแก่เรา 
(ค) แผ่นดินเป็นผู้ปกป้องทรัพย์สมบัติของเรา 
(ง) แผ่นดินเป็นผู้ท าให้คนทุก ๆ คนได้รับความยุติธรรมเสมอกัน 
     (พลเมืองดี หน้า 9) 

 
ตัวอย่างข้างต้นเป็นตอนท่ีนายมั่นสอนนายเมืองผู้เป็นหลานของตนให้เห็นถึงความส าคัญ

ของแผ่นดินบ้านเกิด ฉะนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องทดแทนบุญคุณของแผ่นดินด้วยวิธีการ
ดังนี้ 

 
...ด้วยเหตุที่ตัวเรา ซึ่งเป็นพลเมืองจะเป็นศุขอยู่ได้ และมีอ านาจโดยชอบในตัวของเราเอง 
เพราะอ านาจแผ่นดินช่วยป้องกันฉะน้ี ฝ่ายเราท้ังหลายจึงนับว่าเป็นหน้ีอยู่ และต้องมีหน้าที่ที่
จะทดแทนบุญคุณแก่แผ่นดิน หน้าที่ของเราที่จะทดแทนบุญคุณแผ่นดินน้ัน ก็มีข้อใหญ่อยู่ 4 
ประการคือ 
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 (ก) เรามีหน้าท่ีที่จะประพฤติความดีให้แก่บ้านเมือง 
 (ข) เรามีหน้าที่จะต้องช่วยก าลังของบ้านเมือง คือเสียภาษีอากร 
 (ค) เรามีหน้าท่ีที่จะช่วยรักษาบ้านเมืองให้มีความสงบราบคาบ 
 (ง) เรามีหน้าท่ีที่จะช่วยรักษาความยุติธรรม และปกครองบ้านเมือง 
     (พลเมืองดี หน้า 10-11) 

 
 นอกจากนี้พลเมืองท่ีดีจะต้องรักและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะ

พระองค์เป็นผู้มีพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรของท่าน รวมท้ังต้องรักและหวงแหนประเทศชาติ
ของตน ฉะนั้นจะต้องช่วยกันทะนุบ ารุงบ้านเมืองให้เจริญ และรักษาสถาบันหลักของชาติให้อยู่คู่สังคม
สยามต่อไป ดังตัวอย่าง 

 
ผมรู้สึกว่าบ้านเมืองจะดีจะชั่วก็เพราะพระเจ้าแผ่นดินเป็นส าคัญไม่ใช่หรือ พระเจ้า

แผ่นดินที่ดีย่อมมีคุณแก่ไพร่บ้านพลเมืองมาก กับอน่ึงคนที่เกิดมาเป็นราษฎร ก็ควรที่จะมีใจ
รักบ้านเมืองของตน และช่วยกันบ ารุงรักษาบ้านเมืองทุก ๆ คนจึงจะเป็นความดีไม่ใช่หรือ 

เกิดมาเป็นคนควรจะมีความรู้สึก 3 อย่างน้ีเป็นข้อใหญ่ คือ 
(1) เราควรจะรู้ สึกคุณพระมหากษัตริ ย์ ว่า  บ้านเมืองจะเจริญได้ก็ เพราะ

พระมหากษัตริย์ 
(2) เราควรจะรู้สึกว่าบ้านเมืองเป็นของเราอยู่ด้วยกันทุกคน เมื่อบ้านเมืองดีเราก็มี

ความศุขสบาย ถ้าบ้านเมืองเสียหายเราก็เดือดร้อน เราควรมีใจรักช่วยกันบ ารุงรักษาและคิด
ให้บ้านเมืองมีความศุขสบายอยู่เป็นนิตย์ 

(3) เราควรจะรู้สึกว่า ตัวเราเองที่เกิดมาควรต้องรักชื่อรักชาติ ท าความดีให้แก่
บ้านเมือง 

ดังน้ีจึงจะนับได้ว่าเป็นพลเมืองที่ดีคนหน่ึง ๆ ไม่ชั่วแต่เกิดมาแล้วก็ตายถมแผ่นดิน
ไปเปล่า ๆ หรือกลับท าความชั่วร้ายเป็นเสี้ยนหนามกินแรงทอนก าลังที่ให้ท่านต้องปราบปราม 
เป็นการเกิดมาส าหรับให้หนักแผ่นดินเท่าน้ัน 

    (พลเมืองดี หน้า 37-38) 

 
ในยุคสมัยท่ีมีการตระหนักถึงแนวคิดเรื่องรัฐชาติมากขึ้น ท าให้มีความจ าเป็นท่ี

จะต้องมีกระบวนการปลูกฝังราษฎรให้รู้สึกถึงความเป็นชาติร่วมกัน ดังท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จ          
สุเรนทราธิบดีได้เน้นย้ าให้เห็นถึงความส าคัญของชาติท่ีมีต่อราษฎรในเรื่องพลเมืองดี นอกจากนี้ยัง
ปลูกฝังให้ราษฎรมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ผู้มีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรของ
พระองค์ท้ังในเรื่องพลเมืองดี และเตือนเพื่อน 
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 2.2 การประพฤติตนให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย 

 ทุกบ้านเมืองทุกสังคมย่อมต้องมีการวางตัวบทกฎหมายเพื่อสร้างแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติตนของคนในสังคม อีกท้ังเป็นการจัดระเบียบสังคมให้ด าเนินไปได้อย่างเรียบร้อยเป็น
ปกติสุข ดังนั้นจึงเป็นหน้าท่ีของพลเมืองทุกคนท่ีต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากมีการ  
ฝ่าฝืนก็ต้องได้รับการลงโทษ ท้ังนี้เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้สอนให้เห็นถึงความส าคัญของ
กฎหมายในเรื่องพลเมืองดี ตอนนายเมืองอยู่ในเวียง และได้สอนคนในสังคมถึงการประพฤติตนไม่ให้
ขัดต่อหลักกฎหมายของบ้านเมือง ได้แก่ การไม่คิดร้ายหรือท าร้ายผู้อื่น ไม่ลักของท่ีไม่ใช่ของตน ไม่
สร้างวุ่นวายให้แก่บ้านเมือง ไม่กระท าการทุจริต และไม่ฝ่าฝืนขนบธรรมเนียม ดังตัวอย่าง 

 
...ถ้าเราจะระวังมิให้ตัวเราเองเป็นผู้ประพฤติผิดกฎหมาย ก็มีหลักที่เราจะพึงรักษาให้ปราศจาก
ความผิดอยู่บ้าง คือ เราไม่คิดและกระท าการข่มเหงประทุษฐร้ายต่อผู้ใดประการหน่ึง ไม่คิดคด
โกงลักขะโมยทรัพย์สมบัติของใครประการหน่ึง ไม่กระท าการจลาจลอลหม่านท าลายความศุข
ส าราญของบ้านเมืองประการหน่ึง เราไม่ท าการทุจริตพลิกแพลงให้ผิดจากความจริงและเสีย
ความยุติธรรมประการหน่ึง เราไม่ฝ่าฝืนข้อบังคับแบบธรรมเนียมและอ านาจการปกครอง
บ้านเมืองประการหน่ึง รวมใจความก็คือการสิ่งไร ๆ ถ้าเราชั่งใจได้ว่า เราท าโดยสุจริตไม่ผิดธรรม 
อันควรจะเห็นได้ในใจของเราเองแล้ว ก็จะเป็นโอกาศอันน้อยที่เราจะต้องเป็นถ้อยความล าบาก... 
     (พลเมืองดี หน้า 46) 

 
 เมื่อระบบกฎหมายและการศาลของประเทศสยามได้รับการพัฒนาปรับปรุงในรัช

สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้เช่ียวชาญทางด้านกฎหมายท้ังจากประเทศ
อังกฤษ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยมมาเป็นท่ีปรึกษา เพื่อให้สอดรับกับวิทยาการและอิทธิพลต่าง ๆ จาก
ตะวันตก ท าให้กฎหมายของสยามมีความทันสมัย เป็นระบบ และเป็นท่ียอมรับของชาติตะวันตกมาก
ขึ้น  ฉะนั้นการให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้แก่ราษฎรในเรื่องกฎหมายจึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอย่าง
ยิ่ง เพราะจะช่วยให้สังคมสามารถขับเคล่ือนไปได้อย่างรวดเร็ว อีกท้ังยังช่วยให้ราษฎรไม่ถูกเอารัดเอา
เปรียบได้อีกด้วย 

 
 2.3 การมีสัมมาคารวะและการให้เกียรติซ่ึงกันและกัน  

 สังคมสยามเป็นสังคมท่ีให้ความส าคัญกับเรื่องอาวุโส ผู้น้อยหรือผู้ท่ีเด็กกว่าต้อง
เคารพผู้ใหญ่หรือผู้ท่ีมีฐานันดรท่ีสูงกว่า ผู้ท่ีมีสัมมาคารวะจะได้รับความรักความเอ็นดูจากผู้ใหญ่ 
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้เน้นย้ าหลักปฏิบัติเหล่านี้ไว้ในเรื่องสมบัติของผู้ดี แสดงให้เห็นว่า
ผู้ท่ีจะเป็นผู้ดีได้นั้น คุณสมบัติประการหนึ่งท่ีควรมีคือการให้เกียรติซึ่งกันและกัน 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) อย่าน่ังไม่สุภาพ เฉภาะหน้าผู้มีบรรดาศักด์ิ 
 (7) อย่าทัดบุหรี่หรือคาบบุหรี่คาบกล้องหรือสูบให้ควันไปรมผู้อื่น 
 (8) อย่าติเตียนผู้เคารพ หรือที่เคารพของผู้อื่น 
วจีกรรม 
 (1) เมื่อเราจะขอท าล่วงเกินแก่ผู้ใด ต้องขอโทษเขาก่อน 
 (2) เมื่อเราท าพลาดพลั้งสิ่งใดแก่บุคคลผู้ใดควรออกวาจาขอโทษเสมอ 
 (3) เมื่อผู้ใดได้แสดงคุณต่อตนอย่างใด ควรออกวาจาขอบคุณเขาเสมอ 
 (4) อย่าพูดจาล้อเลียนหลอกลวงผู้ใหญ่ 
มโนกรรม 
 (1) นับถือเคารพผู้ใหญ่ 
 (2) มีความอ่อนหวานแก่ผู้น้อย 
 (3) เชื่อฟังถ้อยค าบิดามารดาและอาจารย์ 
     (สมบัติของผู้ดี หน้า 16-17)  
 
 จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าผู้ท่ีเป็นผู้ดีหรือพลเมืองท่ีดีจะต้องมีสัมมาคารวะเป็น

คุณลักษณะประการหนึ่ง อันได้แก่ การท่ีผู้น้อยต้องเคารพและเช่ือฟังผู้ใหญ่ โดยผู้น้อยต้องแสดงความ
เคารพกับผู้ใหญ่ก่อน และไม่แสดงอากัปกิริยาไม่สุภาพต่อหน้าผู้ใหญ่ รวมท้ังไม่ท ากิริยาหรือพูด
ล้อเลียนผู้ใหญ่  ท้ังนี้ผู้ใหญ่ก็ต้องมีใจเมตตาปรานีและสุภาพอ่อนหวานต่อผู้น้อยด้วย นอกจากนี้การ
อยู่ในสังคมก็ควรรู้จักการให้เกียรติซึ่งกันและกัน หากเรากระท าล่วงเกินผู้ใดก็ต้องกล่าวขอโทษ หรือ
ถ้าผู้ใดท่ีมีบุญคุณกับเราก็ต้องแสดงความขอบคุณเสมอ รวมท้ังสถานท่ีหรือบุคคลท่ีสมควรเคารพเราก็
ต้องให้เกียรติและเคารพด้วย  

 ท้ังนี้นอกจากประเด็นเรื่องความอาวุ โสแล้ว ยังพบว่าเจ้าพระยาพระเสด็จ            
สุเรนทราธิบดียังให้ความส าคัญถึงสิทธิของสตรีอันสืบเนื่องมาจากแนวคิดของสุภาพบุรุษยุควิคตอเรียน 
ท่ีท่านได้รับอิทธิพลจากการไปปฏิบัติหน้าท่ีท่ีประเทศอังกฤษ โดยผู้เป็นสุภาพบุรุษจะต้องมีความยินดี
ท่ีจะเสียสละสละความสุขส่วนตัว วางตนเป็นกลาง รู้ จักอดทนอดกล้ัน รวมท้ังมีความซื่อสัตย์ 
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จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ครอบครัว และพระมหากษัตริย์30  ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างท่ีให้ผู้ชายต้อง
เคารพผู้หญิงก่อน ซึ่งประเด็นการให้เกียรติสุภาพสตรีนี้ยังปรากฏในสมบัติของผู้ดีภาคส่ี ผู้ดีย่อมมี
กิริยาเปนท่ีรัก Socialable ว่า “...อย่าพูดเปรียบเปรยเคาะแคะผู้สัตรี กลางประชุม...” (สมบัติของผู้ดี 
หน้า 17) และในภาคหก ผู้ย่อมไม่เห็นแต่แก่ตัวถ่ายเดียว Unselfish ว่า “...อย่าพักหาความสบาย
ก่อนผู้ใหญ่หรือผู้หญิง...” (สมบัติของผู้ดี หน้า 18) 

การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมจ าเป็นท่ีจะต้องรู้ จักการวางตัวในสังคมให้เหมาะสม โดย
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้เสนอแนวทางท่ีจะท าให้ราษฎรในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติสุขไว้ได้แก่ การท่ีทุกคนตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองท่ีต่อสถาบันชาติ และ
พระมหากษัตริย์ การปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมือง การมีสัมมาคารวะและให้เกียรติผู้อื่น ซึ่ง
ท้ังหมดนี้นอกจากจะช่วยให้สังคมมีความปกติสุขแล้วยังช่วยส่งเสริมให้สังคมและประเทศชาติ
เจริญก้าวหน้าด้วย 

 
 3. หลักในการปกครอง 

ค าสอนท่ีปรากฏในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเกี่ยวกับหลัก
ในการปกครองนั้นอยู่ในหนังสือกราบบังคมทูลของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี แต่ยังมี
บรรดาศักดิ์เป็นพระมนตรีพจนกิจและพระยาวิสุทธสุริยศักด์ิ ร.ศ.113-118  ซึ่งเป็นเอกสารที่บันทึกค า
กราบบังคมทูลของท่านถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อันสะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับ
หลักการปกครองบ้านเมืองของผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นส่วนใหญ่ ท้ังนี้ผู้วิจัยสามารถแบ่งออกเป็น 2 
ประเด็น ได้แก่  

 3.1 คุณสมบัติของนักปกครอง  
 3.2 บทบาทหน้าท่ีของนักปกครอง  
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 นักปกครองต้องเป็นผู้ที่ มีความรอบรู้  เจ้าพระยาพระเสด็จ         
สุเรนทราธิบดีนั้นได้ช้ีให้เห็นถึงความจ าเป็นท่ีนักปกครองบ้านเมืองจะต้องมีความรอบรู้ในศิลป -
วิทยาการต่าง ๆ เพราะการมีความรู้จะท าให้สามารถเลือกใช้คนให้เหมาะสมกับงาน ดังตัวอย่าง 

...หน้าที่ของพระองค์ท่านจะเป็นผู้ใช้ต่อไป มิใช่จะเป็นผู้กระท าเองด้วยพระองค์ รู้ไว้ดีส าหรับรู้
ความยากง่ายใช้คนถูก รู้แรงก าลังของคนและการ ถึงความช านาญแห่งพระองค์เองจะไม่พอ ก็
หาเป็นสิ่งส าคัญไม่... 
     (หนังสือกราบบังคมทลูฯ หน้า 114) 

 
   ท้ังนี้ความรู้ความสามารถท่ีนักปกครองควรมีนั้นไม่ควรรู้เพียงด้านใดด้าน
หนึ่ง เพราะการบริหารราชการแผ่นดินนั้นจะต้องอาศัยความรู้หลายแขนงท้ังทางด้านทหารและ     
พลเรือน ฉะนั้นจึงเป็นส่ิงท่ีส าคัญมากท่ีนักปกครองต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ท่ีรอบด้าน สามารถ
น ามาใช้บริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังตัวอย่าง 
 

...พระราชกุมารพระองค์ใดที่จะได้รับรัชทายาทหรือเป็นผู้ช่วยรักษาพระราชอาณาเขต ควรที่
จะได้รับความแนะน าบ ารุงพระปรีชาให้ทรงรอบรู้ทั้งฝ่ายพลเรือนซึ่งเป็นการทะนุบ ารุง และ
ทหารซึ่งเป็นการป้องกันรักษามิให้ยิ่งหย่อนหรือลุ่มหลงล าเอียงไปในทางใดแต่ทางเดียว จึงจะ
เป็นที่เห็นได้ว่าในรัชกาลของพระราชกุมารพระองค์น้ัน คงจะมีทั้งความบรมสุขและศักดา -    
นุภาพในพระราชอาณาเขตของพระองค์ 
     (หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 216-217) 

 
   นอกจากนักปกครองจะต้องมีความรอบรู้เรื่องราวความเป็นไปของชาติ
บ้านเมืองแล้ว ยังต้องเป็นผู้ท่ีรอบรู้ หมั่นติดตามข่าวสารเรื่องราวความเป็นไปของโลก หรือประเทศ 
อื่น ๆ  เพื่อท่ีจะได้สามารถรับมือและจัดการกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ดัง
ตัวอย่าง 
 

...ผู้ที่อยู่ใกล้หรืออยู่แต่ในบ้านเมืองถึงจะมีสติปัญญาทางอื่นพร้อมบริบูรณ์ก็ดี แต่ย่อมขาดอยู่
อย่างหน่ึง คือขาดความอาจหาญทิษฐิมานะที่จะเห็นว่าควรรีบกระท าลงให้จงได้ ที่ขาดความสิ่ง
น้ีเพราะไม่สามารถเห็นก าลังแห่งความเจริญของประเทศอื่นด้วยจักษุ  เป็นแต่รู้ด้วยความสดับ
ตรับฟัง ทั้งไม่ได้ออกห่างเห็นรูปโฉมและก าลังวังชาของบ้านเมืองตนเปรียบเทียบกับก าลังใน
ประเทศยุโรปฉะน้ี เปรียบกับคนที่ข้ึนไปอยู่บนต้นไม้สูงแลลงมาเห็นเสือตัวหน่ึงก าลังย่องจ้องจะ
โจมจับเพ่ือนตนที่น่ังอยู่ในศาลากลางป่า ส่วนตัวของเพ่ือนผู้น่ังอยู่ในศาลาน้ัน เพียงแต่รู้อยู่ว่า
เสือมี เสืออาจเข้ามาท าอันตรายได้ ยังหาเคยเห็นตัวเสือและก าลังเสือไม่ ก็เพียงแต่ตวาดเสียงอยู่
ในใจ ผู้ที่อยู่บนต้นไม้น้ันแลเห็นรูปร่างเสืออย่างถนัด ตลอดทั้งเข้ียวและเล็บเสือ และท่าทาง
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ความเข้มข้นของเสือ เมื่อต้ังท่าขู่ค ารามด้วยอ านาจอาจหาญ และเห็นทั้งผู้ที่จะถูกเสือกิน รู้ก าลัง
วังชาว่าจะต่อสู้กับเสือได้เพียงไร ดังน้ีใจของผู้ที่แลเห็นน้ี จะร้อนเร่าเร่งให้ผู้ น่ังอยู่ในศาลารีบ
แก้ไขป้องกันเสืออย่างใด ผู้ที่อยู่ในประเทศยุโรปก็ฉันน้ัน... 
     (หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 80-81) 

   
  เมื่อทราบเหตุการณ์ความเป็นไปของสถานการณ์ต่าง ๆ ของโลกแล้วก็ต้อง

หายุทธวิธีในการรับมือ ดังเช่นท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้ช้ีให้เห็นถึงความส าคัญของ    
พลเรือน เนื่องจากเห็นว่าการท่ีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และพระเจ้าลูกยาเธอมุ่งแต่จะทรงศึกษา
ทางด้านการทหารนั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปบ้านเมืองเท่าท่ีควรโดยได้เปรียบเทียบกับการ
ปกครองของชาติตะวันตกท่ีให้ความส าคัญกับท้ังด้านพลเรือนและการทหาร ดังตัวอย่าง 

 
...ฝ่ายการเมืองข้างฝรั่ง การพลเรือนเขาได้ต้ังรากเหง้าเค้ามูลแน่นหนานมนานมาจนจ าเริญแล้ว 
และการน้ันก็จับตัวคนวางลงในหน้าที่ท างานได้ ฝ่ายการทหารก็บริบูรณ์เช่นเดียวกัน มีแต่การ
จัดการแก้ไขทะนุบ ารุงเพ่ิมเติมเล็กน้อย การพลเรือนเป็นรากเหง้าล าต้นและกิ่งก้าน การทหาร
เป็นดอกใบซึ่งจะให้เห็นความงดงามและสง่า  เจ้านายในเมืองเขามีน้อย จึงมีช่องและบังควรที่
จะเลือกเอาการทหารเป็นวิชาส าหรับมือ แต่ที่จริงบรรดาข้าศึกศัตรูทุกวันน้ีที่จะมุ่งหมายกระท า
ย่ ายีซึ่งกันและกัน ก็ไม่จ้องดูและคร้ามเกรงที่ตัวทหารเหมือนการทัพศึก ซึ่งต่อสู้ด้วยฝีมือกัน
อย่างแต่ก่อน การทุกวันน้ีย่อมคร้ามเกรงกันด้วยก าลังพลทหารที่มาก และก าลังเครื่องศาสตรา
วุธและเครื่องรบทั้งปวง ก็ก าลังพลทหารและเครื่องรบทั้งสองอย่างน้ีจะมีมาด้วยประการใด ย่อม
มีมาได้ด้วยความสุขของไพร่บ้านพลเมือง ความบริบูรณ์ของวิชาและการท ามาค้าขาย การที่มุ่ง
มองในฝ่ายทหารแท้ทุกวันน้ี ก็เป็นการเก่ียวด้วยวิชาใช้เครื่องศาสตราวุธและวิธีการกลศึกทั้งการ
ปกครองพลทหาร เป็นการเกี่ยวด้วยความรู้และความคิดและความกล้าหาญในสันดาน เว้นแต่
ทหารผู้น้อยซึ่งจะต้องการก าลังกายเป็นใหญ่ ก็ผู้ที่จะเป็นนายทหารดีจะเป็นได้ด้วยเหตุใด ผู้น้ันก็
จะต้องมีนิสัยพลเรือนติดตัวอยู่ด้วย คือต้องเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถรู้ก าลังตนและก าลังเขา รู้
การปกครองเอาใจไพร่พลให้รัก คาดประมาณการเสียการได้ รอบคอบทั้งการกะเสบียงอาหาร 
และเครื่องศาสตราวุธเหล่าน้ี เป็นต้น 
     (หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 216-217) 
 
และ 
 
...เจ้าฝรั่งจึงเป็นทหารได้โดยง่าย เพราะส่วนทุนและก าลังย่อมบริบูรณ์ หรือมีผู้เป็นเจ้าพนักงาน
จัดการอยู่อย่างหน่ึงแล้ว ฝ่ายประเทศเราเพ่ิงก าลังจะก่อร่างสร้างตัว ต้ังเค้ามูล เหมือนดังเป็น   
ผู้หุงข้าว ต้องกระท าด้วยตนเองทั้งหมด ถ้าจะดูแต่ข้าวให้สุกอย่างเดียว ไม่ใส่ไฟ ไฟก็จะดับ น้ าก็
ไม่เดือด ข้าวก็ดิบ เหตุเช่นน้ี ในประเทศของเราจึงจ าเป็นที่จะต้องกะคนส าคัญให้เข้าแทรกแซง
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ได้ทุกหน้าที่ ก็ทุกวันน้ีการในเมืองไทย ผู้ที่จะเป็นคนส าคัญในราชการในภายหน้า ก็ย่อมต้อง
อาศัยเป็นผู้ได้มีบุญทรัพย์ที่จะเป็นทุนเล่าเรียนวิชา ปลูกสติปัญญาความรู้ท่านเหล่าน้ันจะได้แก่
ผู้ใด ก็ย่อมได้แก่พระราชกุมาร ซึ่งจะได้รับวิชาการและความดีมาประกอบราชกิจในประเทศของ
พระองค์เป็นเบื้องต้นแห่งผู้อื่น ถ้าพระราชกุมารทั้งหลายจะลุ่มหลงทรงเล่าเรียนแต่การทหารเสีย
ทั้งหมดตามความเห็นและความนิยม เช่นได้กราบบังคมทูลมาในเบื้องต้นจดหมายฉบับน้ีแล้ว 
แรงของความคิดและวิชาท่ีจะจัดการบ้านเมืองก็จะไปมีก าลังย่ิงยวดอยู่ในหมู่ที่จะต้ังใจจะให้   
ข้าวสุกอย่างเดียว อีกสักประเด๋ียวจะแลเห็นว่าน้ าในหม้อไม่เดือด และไฟก็ดับ 
     (หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 218) 

 
  ความรอบรู้ ท่ีนักปกครองพึงมีตามทรรศนะของเจ้าพระยาพระเสด็จ         

สุเรนทราธิบดีนั้นเห็นว่านอกจากจะต้องมีความรู้ทางด้านศิลปวิทยาท่ีส าคัญส าหรับการปกครองแล้ว 
จะต้องมีความรอบรู้ทางด้านข้อมูลข่าวสารทั้งในบ้านเมืองและต่างประเทศเพื่อท่ีจะได้น าข้อมูลต่าง ๆ 
เหล่านั้นมาปรับใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
  3.1.2 นักปกครองต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล กล่าวคือ ต้องเป็นผู้ท่ีมี

ความคิดรอบคอบ มองการณ์ไกล สามารถคาดคะเนส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นตามความผันแปรของสังคม
บ้านเมืองได้ ดังเช่นท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้กราบบังคมทูลว่าในการจัดการศึกษา
ส าหรับพระราชโอรสนั้นจะไม่ควรทรงเน้นทางด้านการทหารเพียงอย่างเดียว เพราะวิชาทางด้าน    
พลเรือนก็มีความส าคัญต่อการบริหารราชการแผ่นดินเช่นเดียวกัน ดังตัวอย่าง 

 
...มาต้ังแต่รัตนโกสินทรศก 112 ล่วงมาแล้ว ประเทศสยามได้รับความเบียดเบียนจากราชศัตรู
ภายนอกล่วงล้ าเข้ามาขู่เข็ญด้วยอ านาจศัตราวุธ ใจของชาวสยามจึงบังเกิดความรู้สึกชอกช้ า...
มาในระหว่างเมื่อสมเด็จพระบรมโอรสราธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอ พระเจ้าลูกยาเธอหลายพระองค์ได้เสด็จออกมาทรงเล่าเรียน ณ ประเทศน้ีต่อมาโดยล าดับ 
สมัยน้ี ความเห็นที่จะจัดการศึกษาจึงรื้อข้ึนเป็นทหารเกือบจะหมด โดยมูลเหตุที่ได้รับความเจ็บ
แสบมาสด ๆ ประกอบกับทางประพฤติของฝรั่งซึ่งหยิบเอามาใช้เป็นถ้อยค าว่า “ขัตติยต้องเป็น
ทหารหมด” จนจะท าให้พระอารมณ์และความนิยมเลื่อมใสของพระราชกุมารทั้งหลาย ซึ่งยัง
ทรงพระเยาว์อยู่ในเวลาเล่าเรียนและก าลังอ่อนโอนไปง่ายน้ัน ฟ่ันเฟือนซู่ซ่าไปแต่ทางทหารฝ่าย
เดียว ความเห็นซึ่งเห็นเช่นน้ีเป็นความเห็นอันไม่รอบคอบ และไม่ใช่ความเห็นของพ่อบ้านหรือ
เป็นความเห็นของผู้ที่จะเป็นพ่อบ้านไม่ได้ จึงมุ่งมองไปแต่ทางเดียวไม่ทั่วถึง และย่ิงเอามาใช้เป็น
วิธีทางแนะน าพระราชกุมาร ผู้ซึ่งจะทรงเรียนวิธีการด ารงพระองค์อยู่ในที่เป็นพ่อบ้านจัด
ราชการทะนุบ ารุงบ้านเมืองน้ันก็หาสมควรไม่... 

    (หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 214-215) 
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  จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าพลเรือนนั้นมีบทบาทส าคัญต่อการท านุบ ารุง
บ้านเมืองไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าทหาร ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนทัศน์ของนักปกครองท่ีจะต้องไม่มอง
อะไรเพียงด้านเดียว ต้องคิดให้รอบด้าน ค านึงถึงผลดีและผลเสียของแต่ละเรื่อง แล้วตัดสินใจเลือกส่ิง
ท่ีดีท่ีสุดเพื่อน ามาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป 

 
  3.1.3 นักปกครองต้องอาศัยอ านาจและความกรุณาควบคู่กันไป หรือท่ี

คนไทยคุ้นเคยกับค าว่า “พระเดช” และ “พระคุณ”  นักปกครองท่ีดีจะอาศัยอ านาจหรือพระเดชใน
การปกครองบ้านเมือง ซึ่งพระเดชนี้จะมาพร้อมกับต าแหน่ง รวมท้ังยังเกิ ดขึ้นจากความรอบรู้ 
ความสามารถ และการวางตัวของนักปกครองเองด้วย  ในสังคมสยามสมัยท่ีปกครองด้วยระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์นั้นพระมหากษัตริย์ถือเป็นผู้ท่ีอ านาจสูงสุด จึงสามารถใช้อ านาจในการ
ปกครองได้อย่างเต็มท่ี หากแต่นักปกครองใช้แต่อ านาจแต่ขาดซึ่งความมีเมตตาต่อไพร่ฟ้าประชาชน 
บ้านเมืองก็ยากท่ีจะเป็นปกติสุข ฉะนั้นเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีจึงเล็งเห็นว่านักปกครองท่ีดี
จะต้องปกครองบ้านเมืองด้วยอ านาจท่ีมี ควบคู่ไปกับความเมตตากรุณาด้วย ดังตัวอย่าง 

 
...ถ้าเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์มากล้นกว่าพระวิริยะ พระปัญญา และพระกรุณาคุณ 
บ้านเมืองก็จะเขวไปบ้าง เดือดร้อน สมัยใดที่พระบรมกษัตริย์ทรงพระกรุณาคุณมากกว่า      
พระเดชานุภาพ สมัยน้ันการบ้านเมืองก็มักจะไม่สิทธิขาด ผู้...[…]...ก็พากันโลเลเหลวไหลลงไปสู่
ความชั่วด้วยหมิ่น...[…]...ต่อพระราชอาญา หรือก าเริบ ด้วยทรงพระกรุณาเกิน...[…]...พระเดช
กับพระคุณสองสิ่งน้ีจึงเป็นของควรมีอยู่และได้น้ าหนักเสมอกันในพระองค์ผู้จะเป็นผู้ปกครอง
ประเทศ 

     (หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 114) 
   
  จากตัวอย่างจะเห็นว่านักปกครองท่ีดีจะต้องมีวิจารณญาณในการใช้อ านาจ

ของตน โดยต้องค านึงถึงผู้ใต้บังคับบัญชาและราษฎรในพระราชอาณาจักร เพราะหากใช้อ านาจโดย
ขาดความยั้งคิด ขาดคุณธรรม ไม่เหมาะสมกับสภาพเหตุการณ์ย่อมส่งผลเสียหายต่อสังคมและ
ประเทศชาติ  

 คุณสมบัติของนักปกครองท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเห็นว่ามีความส าคัญ
ในการบริหารราชการแผ่นดิน ได้แก่ ความรอบรู้ ความมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล และการใช้อ านาจอย่าง
มีวิจารณญาณกอปรด้วยคุณธรรม ท้ังนี้คุณสมบัติท้ังหมดนี้ล้วนมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวอยู่แล้ว เห็นได้จากการประกอบพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ของพระองค์ หากแต่เจ้าพระยา
พระเสด็จสุเรนทราธิบดีต้องการถวายความคิดเห็นอันเหมาะสมแก่พระองค์ในยามท่ีทรงหมดก าลัง
พระทัย ซึ่งหากผู้อ่านน าค าสอนเหล่านี้ไปปฏิบัติจะจะช่วยเสริมสร้างความเป็นนักปกครองท่ีดีได้
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ดังเช่นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่ีทรงพัฒนาบ้านเมืองจนเจริญก้าวหน้าและเป็นท่ีรัก
ของพสกนิกรชาวไทย 

 
 3.2 บทบาทและหน้าที่ของนักปกครอง 

 นักปกครองจ าเป็นท่ีจะต้องค านึงถึงบทบาทและหน้าท่ีของตนอยู่เสมอ และปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ โดยเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้ให้แนวคิดใน
ประเด็นนี้ไว้ดังนี้ 

 
  3.2.1 การดูแลอาณาประชาราษฎร์ให้อยู่เย็นเป็นสุข การท าให้ราษฎรมี

ความเป็นอยู่ที่ดี มีความสบายกายและใจนับเป็นภารกิจส าคัญของนักปกครอง เพราะการท่ีราษฎรมี
ความสุขย่อมส่งผลดีต่อการบริหารประเทศ ท้ังนี้เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้เสนอแนะ
แนวทางในการบริหารประเทศโดยค านึงถึงความสุขของราษฎรแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวไว้ดังนี้ 

 
...การปกครองประเทศของบรมกษัตริย์ก็ไม่ผิดกันอันใดกับการปกครองสถานบ้านเมืองของคฤหบดี
ผู้หน่ึง ต่างแต่เขตบ้านเป็นเขตเมือง เล็กกับใหญ่เท่าน้ัน คฤหบดีย่อมมีทางผลประโยชน์ได้เสียมา
เลี้ยงดูผู้คนอันเป็นบริวารของตนฉันใด ราชาธิปไตยก็ย่อมต้องจัดทะนุบ ารุงการค้าขายและสรรพ
วิชาที่จะหาประโยชน์และทรัพย์สินเงินทองเข้าบ้านเมือง ฉันน้ันพ่อบ้านดี ก็ย่อมจัดให้มีความสั่ง
สอนให้บุตรหลานและบริวารผู้คนในบ้านของตนรู้วิชาและความประพฤติดี ใครเกะกะประพฤติเป็น
พาลก็ดัดสันดานปราบปรามให้เสื่อมร้ายด้วยอาชญา ใครวิวาทบาดหมางกันก็พิจารณาว่ากล่าว
ตัดสินโดยธรรม เพ่ือจะตัดความข่มเหงคะเนงร้ายซึ่งกันและกัน ราชการของพระมหากษัตริย์ก็ฉัน
น้ัน คือต้องให้ความรู้และความประพฤติดีแก่ประชาราษฎรในราชอาณาเขต และต้องจัดการ
ปราบปรามโจรผู้ร้าย วางบทกฎหมายบังคับบัญชาด้วยราชอาชญาและราชบ าเหน็จอันยุติธรรม... 
     (หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 215-216) 

 
   จากตัวอย่างจะเห็นว่าหน้าท่ีนักปกครองนั้นจะต้องค านึงประโยชน์ของ
ราษฎรเป็นส าคัญ โดยการบริหารราชการแผ่นดินจะมุ่งเน้นการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้แก่ราษฎร อาทิ 
การจัดการศึกษาให้แก่ราษฎรเพื่อจะได้น าความรู้ไปประกอบอาชีพเล้ียงดูตนเองและครอบครัว การ
ตราตัวบทกฎหมายให้มีความยุติธรรม เป็นต้น ซึ่งท้ังหมดนี้จะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรให้
ดีขึ้น 
   ท้ังนี้ การท่ีราษฎรในบ้านเมืองสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข จะส่งผล
ดีต่อการบริหารราชการแผ่นดิน เพราะในสมัยรัชกาลท่ี 5 ยังไม่มีการท าระบบทะเบียนราษฎร์ ฉะนั้น
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หากราษฎรไม่ได้รับความเป็นอยู่ที่ดี มีความเดือดเนื้อร้อนใจก็อาจยังผลให้ราษฎรมีใจออกห่าง ท าให้
ขาดเสถียรภาพในการปกครองบ้านเมือง ดังตัวอย่าง 
  

...ถ้าการบ้านเมืองไม่ราบคาบให้ไพร่บ้านพลเมืองนิยมยินดี ผู้ที่ได้รับความร้อนรนด้วยการกดข่ี 
หรือความคดโกง เบียดเบียนซึ่งกันและกัน หาความระงับดับเข็ญเมื่อแลเห็นตัวอย่างดังน้ี และ
พากันเอาใจออกหากเนือง ๆ เราไม่ขาดทุนชั่วแต่คนกลับไปเป็นข้าศึก ซ้ าขาดทุนส าคัญคือ งอก
ความเสียเป็นสาเหตุให้เสี้ยนศัตรูหยิบยกเอาเป็นค าพูดได้ว่า ผู้คนเดือดร้อนแตกฉานซ่านเซ็น 
เพราะเราไม่มีอ านาจและความยุติธรรมความปกครองอันเรียบร้อยที่จะระงับดับร้อนไพร่บ้าน
พลเมืองของตนได้ จึงจ าเป็นที่ผู้อื่นจะย่ืนมือเข้ามาจัด... 
     (หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 81-82) 
 

   จากตัวอย่างข้างต้นอาจกล่าวได้ว่าการดูแลอาณาประชาราษฎร์ให้มี
ความสุข ไม่เดือดเนื้อร้อนใจ นับเป็นภารกิจส าคัญอันดับแรกของนักปกครอง เพราะเมื่อราษฎรอยู่
อย่างร่มเย็นเป็นสุข ก็จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

 
  3.2.2 การพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า หน้าท่ีของนักปกครองท่ี

ส าคัญอีกประการหนึ่งคือการพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญรุดหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยท่ีมี
บ้านเมืองเส่ียงต่อการถูกแทรกแซงดังเช่นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่ีลัทธิ
จักรวรรดินิยมตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลต่อดินแดนบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างมาก  ซึ่ง
การพัฒนาปรับปรุงบ้านเมืองนอกจากจะส่งผลดีต่อการช่วยป้องกันอันตรายจากการคุกคามจากลัทธิ
จักรวรรดินิยมตะวันตก หรือจากศัตรูภายนอกประเทศแล้วยังส่งผลดีต่อราษฎรอีกด้วย ดังตัวอย่าง 

 
การที่จะระงับปราบปรามปัจจามิตรอันมีอ านาจรุนแรงในครั้งน้ีไม่ควรจะมุ่งหมายเลย

ที่จะเอาอ านาจปากเข้าต่อสู้เอาคราวหน่ึง ๆ  เช่นที่ท าอยู่ทุกวันน้ี มีเหตุการณ์อันใดข้ึนก็ปัดเป่า
โต้เถียงเพียงแต่ร่อนร่อน เมื่อเถียงชนะก็เสมอตัว เถียงเขาไม่ข้ึนก็ยอมเขา ขาดทุนเข้าไปทุกที 
การเช่นน้ีใช่ว่าจะรู้จัดเจนก็หาไม่ ฝ่ายข้าศึกเขาก็ต้ังคุ้ยเข่ียหาเหตุที่จะให้เป็นปากเสียงอยู่เสมอ 
เป็นอันหมดความเห็นว่าจะมีที่สิ้นสุดลงเพียงใดได้ และทั้งไม่ควรมุ่งหมายที่จะเอาก าลังศัตราวุธ
การสู้รบด้วยมือเป็นที่พ่ึงอย่างเดียวอีกเหมือนกัน เพราะจะเอาอะไรมาเยียวยาทันเวลาทันทีได้ 
สิ่งที่จะน ามาเป็นที่พ่ึงได้มีส าคัญอยู่แต่อ านาจความดีที่เราจะรีบจัดการให้เห็นปรากฏทั่วโลก ว่า
เรายังมีความดีความอุตสาหะรีบรัดจัดการบ้านเมืองของเราอยู่จริง ๆ ไว้เป็นที่ป้องกันปากเสียง
อันร้ายน้ี... 

    (หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 82-83) 
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  ท้ังนี้ เ จ้าพระยาพระเสด็จ สุเรนทราธิบดีไ ด้กราบบังคมทูลรายงาน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงแนวทางในการปกครองบ้านเมืองให้พัฒนาทัดเทียม
นานาอารยประเทศไว้ 6 ประการ ซึ่งต้องรีบด าเนินการอย่างเร่งด่วน เพราะใช้เวลาด าเนินการหลายปี 
ดังท่ีสรุปได้ดังนี้  

  ประการท่ี 1 การยกเลิกแก้ไขธรรมเนียมเก่าท่ีไม่มีประโยชน์หรือมีแต่โทษ
ไม่มีคุณ กล่าวคือควรยกเลิกปรับปรุงธรรมเนียมประเพณี หรือหลักการบริหารราชการบางอย่างท่ีไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์ อีกท้ังอาจเป็นเครื่องฉุดรั้งความเจริญของประเทศชาติอีกด้วย 
   ประการท่ี 2  การปลูกก าลังคน หมายถึงการสร้างพลเมืองของประเทศชาติ
ให้มีคุณภาพ โดยเริ่มจากการให้การศึกษา บ่มเพาะคุณธรรม ขัดเกลานิสัยให้เป็นคนท่ีดี และมีความรู้ 
   ประการท่ี 3 การปลูก...(ข้อความส่วนนี้ขาดหายไป-ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าเป็น
การปลูกอาชีพ)... เน้นการส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพท ากินท่ีสุจริตสามารถเล้ียงชีพได้อย่างไม่ล าบาก 
โดยเฉพาะอาชีพค้าขายอันจะน ามาซึ่งรายได้ของตนเองและแผ่นดินด้วย  
   ประการท่ี 4 การจัด ได้แก่  การจัดการบ้านเมืองให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สร้างสันติสุขให้แก่สังคมด้วยการพิจารณาคดีความอย่างเท่ียงธรรม การปราบปรามโจร
ผู้ร้าย การปลูกสร้างอาคารสถานท่ีท่ีเอื้อต่อการค้าขายและความสุขของราษฎร  
   ประการท่ี 5 การสร้างสม ได้แก่ การตระเตรียมทรัพย์สินและก าลังพลให้
พร้อมอยู่เสมอ  
   และประการท่ี 6 การอะลุ่มอล่วย ได้แก่ การจัดการกับปัญหาด้วยการ
พูดคุยกันอย่างสันติวิธี ซึ่งในท่ีนี้หมายถึงปัญหาท่ีฝรั่งเศสขยายอ านาจเข้ามาในแผ่นดินสยามช่วง
เหตุการณ์ ร.ศ.112 
   จากหลักการพัฒนาบ้านเมืองของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีท่ี
ทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นท่านได้ช้ีให้เห็นถึงความไม่ยึดติดกับ
ประเพณีเดิมบางประการอันจะเป็นเครื่องถ่วงความเจริญของชาติ จากนั้นก็เริ่มด้วยการพัฒนาคนอัน
เป็นก าลังส าคัญของชาติให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม เมื่อพัฒนาคนแล้วก็ส่งเสริมให้
ประกอบอาชีพท่ีสุจริตและตรงกับความต้องการของ ภาครัฐ ขณะเดียวกันก็พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค ระบบกฎหมายและการศาลให้สอดรับกับการขยายตัวทางสังคมและเศรษฐกิจ เมื่อ
ก าลังคนและเศรษฐกิจมีความวิวัฒน์พัฒนาก็สามารถตระเตรียมการต่าง ๆ เพื่อพร้อมส าหรับการ
พัฒนาสังคมให้เจริญรุดหน้าขึ้นไป ในส่วนของการต่างประเทศนั้นท่านเห็นว่ าประเทศสยามใน
ขณะนั้นยังเป็นรองชาติตะวันตกอยู่มากจึงเสนอแนวทางท่ีจะประนีประนอมและสันติวิธีในการ
แก้ปัญหาเพื่อลดความรุนแรง ซึ่งนับว่าแนวคิดนี้เป็นแนวคิดท่ีทันสมัยและเป็นระบบอย่างมาก 
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  3.2.3 การสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่ผู้ใต้บังคับบัญชา เจ้าพระยา
พระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการปกครองคน เพราะในการปกครองบ้านเมือง
นั้น ก าลังคนถือเป็นส่ิงส าคัญมาก เพราะเปรียบเสมือนกลไกท่ีจะขับเคล่ือนความเจริญก้าวหน้าของ
ประเทศ ท้ังนี้ถ้าแต่ละกลไกท างานไม่สมานลงรอยกันก็ย่อมท าให้เกิดความไม่ราบรื่น ในการพัฒนา
ประเทศ ท่านจึงได้ช้ีแนะให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเล็งเห็นถึงความส าคัญใน
การสร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนในหมู่พระบรมวงศานุวงศ์ เหล่าข้าราชการ โดยยกผลเสียอันเกิดจาก
การท่ีงานบริหารราชการแผ่นดินนั้นด าเนินไปโดยท่ีข้าราชการขาดความสามัคคี ดังตัวอย่าง 

 
ความเสื่อมเสียแก่ราชการและบ้านเมืองอันเกิดแต่ความไม่สามัคคีปรองดอง ซึ่งเห็นได้

ชัด ๆ อยู่ในทุกวันน้ี ก็จะได้ปรากฏแล้วซึ่งความยากล าบากในพระราชหฤทัย ที่จะทรงพระด าริ
แก้ไขโดยยากฉันใด เพราะฉะน้ัน จึงเห็นด้วยเกล้าฯ ว่าส่วนการภายหน้าควรเป็นสิ่งที่จะพึงปลูก
เพาะเสียแต่ยังอ่อน ก่อนความรู้และความแรงกล้าจะมาถึง ถ้าไม่กล่อมเกลาเหลาโอนเสียแต่เมื่อ
อ่อนแล้ว ความเหน่ือยยากท่ีจะตัดรอนในภายหน้า เห็นด้วยเกล้าฯ ว่าจะยิ่งยากกว่าครั้งน้ี... 

    (หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 148) 

 
  จากตัวอย่างข้างต้น เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้นได้กล่าวว่าความ

สามัคคีนั้นควรจะปลูกฝังท่ีพระบรมวงศานุวงศ์ โดยเฉพาะในหมู่พระราชโอรส ซึ่งควรกระท าต้ังแต่ยัง
ทรงพระเยาว์ ท้ังนี้ท่านยังได้เสนอว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะต้องเลือกข้าราชการท่ีไว้วาง 
พระราชหฤทัย กล่าวคือเป็นผู้ท่ีรู้พระทัยพระราชโอรส รวมท้ังมีจิตใจเป็นกลาง ปราศจากอคติได้มา
ปฏิบัติหน้าท่ีนี้ ดังตัวอย่าง 

 
...ความส าคัญอันย่ิงใหญ่ท่ีเก่ียวด้วยราชการหน้าท่ีน้ี ซึ่งจะให้ผลดีหรือชั่วในภายหน้าแก่พระบรม
วงศ์และบ้านเมืองมีแอบแฝงลึกลับอยู่ อันเป็นสิ่งที่ควรจะทรงพระราชด าริและจัดการโดยพระ
ปรีชาอันสุขุม และหาควรเป็นสิ่งละเลยลืมเสียได้ไม่ ได้แก่ การที่จะชักจูงความสามัคคีปรองดอง
ให้บังเกิด และยึดเหน่ียวดูดด่ืมในระหว่างสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ผู้เป็นที่มุ่งหมายแห่งชน 
ทั้งหลายว่าจะเป็นผู้ด ารงรักษาหน้าที่ทะนุบ ารุงพระราชประยูรในภายหน้า กับสมเด็จพระเจ้าลูก
ยาเธอและพระเจ้าลูกยาเธอทุกพระองค์ ให้กลมเกลียวกันโดยชั้นผู้ใหญ่และผู้น้อย สิ่งน้ีเป็นการ
ส าคัญที่คนห่าง ๆ จะท าไม่ได้ ต้องอาศัยผู้ที่คุ้นเคยรู้พระทัยและรู้ใจกันทั้ง 2 ฝ่าย และต้องเป็นผู้
กลางอย่างประเสริฐทั้งใจและกิริยา ไม่ให้เป็นที่กินแหนงสงสัยว่าเป็นผู้ประจบผู้มีบุญถ่ายเดียว 
หรือล าเอียงอาธรรม์อุ้มชูข้างน้ันเกียจกันข้างน้ี 

      (หนังสือกราบบังคมทลูฯ หน้า 147-148) 
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  นักปกครองไม่สามารถท างานบริหารต่าง ๆ ได้แต่เพียงผู้เดียว ฉะนั้น
ผู้ใต้บังคับบัญชาจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นผู้ท่ีช่วยแบ่งเบาภาระ และปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีส่วนต่าง ๆ  เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเห็นว่าความสามัคคีเป็นเรื่องส าคัญท่ีสุดส าหรับ
การท างานกับคนจ านวนมาก ซึ่งนักปกครองควรท่ีจะเอาใจใส่และกวดขันให้มีข้ึนในหมู่คณะ 

 บทบาทและหน้าท่ีของนักปกครองท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเห็นว่ามี
ความส าคัญอย่างยิ่ง ได้แก่ หน้าท่ีท่ีจะต้องดูแลความเป็นอยู่ของอาณาประชาราษฎร์ให้มีความร่มเย็น
เป็นสุข รวมท้ังมีหน้าท่ีท านุบ ารุงบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า และต้องสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นใน
หมู่ผู้ใต้บังคับบัญชาและคนในชาติ  หากนักปกครองตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีดังกล่าวจะช่วยให้
บ้านเมืองมีความเป็นปกติสุข 

หลักในการปกครองบ้านเมืองท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีกราบบังคมทูลถวาย
แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นจะเห็นว่าการเป็นนักปกครองท่ีดีจะต้องประกอบด้วย
คุณสมบัติท่ีดีอันเกิดจากการอบรมฝึกฝนท้ังวิชาความรู้ กระบวนการคิดต่าง ๆ  รวมท้ังวิจารณญาณใน
การใช้อ านาจ และการเข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีของตนอยู่เสมอว่าต้องบริหารจัดการบ้านเมืองโดยยึด
ผลประโยชน์ของราษฎรและประเทศชาติเป็นหลักส าคัญ แนวคิดนี้เป็นแนวคิดท่ีสามารถน าไปปรับ
ใช้ได้จริงและเกิดสัมฤทธิผล ดังท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปกครองและน าพา
ประเทศให้สามารถข้ามผ่านช่วงสมัยท่ีต้องประสบปัญหากับชาติตะวันตกและการเปล่ียนแปลงของ
บ้านเมืองได้     

   
4. หลักในการรับราชการ 

อาชีพรับราชการเป็นอาชีพท่ีส าคัญต่อการปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลท่ี 5 เป็นอย่าง
มาก เพราะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาปรับปรุงบ้านเมือง เนื่องจากเป็นบุคคลท่ีได้รับการศึกษาและ
ฝึกฝนจนมีความรู้สติปัญญาท่ีฉลาดปราดเปรื่อง เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้เห็นถึง
ความส าคัญของการรับราชการเป็นอย่างมาก เห็นได้จากการแต่งหนังสือเพื่อใช้เป็นต าราฝึกหัด
ข้าราชการอย่างเรื่องสมบัติของผู้ดี หรือสร้างสรรค์งานเขียนเพื่อให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการรับ
ราชการ เช่น เตือนเพื่อน และช่วยเพื่อน ค าสอนเกี่ยวกับการรับราชการ ได้แก่ 

 4.1 ข้าราชการต้องท างานอย่างเต็มท่ีเพื่อราชการแผ่นดิน 
 4.2 ข้าราชการต้องจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ 
 4.3 ข้าราชการต้องประพฤติตนให้เหมาะสม 
ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 



92 
 

 
  

  4.1 ข้าราชการต้องท างานอย่างเต็มที่เพื่อราชการแผ่นดิน  

  ข้าราชการจะค านึงถึงแต่ความสุขสบายส่วนตนไม่ได้  เพราะภาระงานของ
ประเทศชาติเป็นเรื่องส าคัญเหนือส่ิงอื่นได้ ฉะนั้นข้าราชการจะต้องสละความสุขสบายหรือเวลาส่วน
ตนเพื่อประกอบกิจทางราชการได้ทุกเมื่อ ดังตัวอย่าง 
 

...ถ้าผู้ใดที่ท าราชการโดยต้ังใจตนว่าจะเป็นข้าราชการ และปรารถนาความดีความชอบ ได้ยศ
ศักด์ิ อาศรัยพระบรมโพธิสมภาร เพ่ือจะต้ังวงษ์สกุลให้เป็นหลักถานมั่นคงต่อไปข้างหน้าเช่นน้ี
แล้ว ผู้น้ันจะต้ังใจและท าตนเป็นอิศระภาพเหมือนกับคนรับจ้างไม่ได้ เพราะเหตุว่าเมื่อผู้ใด
ปรารถนาจะอาศรัยพระบรมโพธิสมภารเช่นน้ันแล้ว, พระเจ้าแผ่นดินจะทรงพระกรุณาชุบเลี้ยง
พระราชทานยศถาบรรดาศักด์ิ ก็เฉภาะแต่ผู้ที่สามารถจะรักษายศถาบรรดาศักด์ิน้ันได้, มิฉะน้ัน
ก็ย่อมจะเป็นที่เสื่อมเสียพระเกียรติยศในนามของข้าราชการ... 
     (เตือนเพ่ือน หน้า 24) 

 

 จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าผู้ท่ีจะรับราชการนั้นจะประพฤติตนเหมือนกับผู้ท างาน
รับจ้างไม่ได้ เพราะผู้ท างานรับจ้างจะท างานเมื่อตนต้องการรายได้ เมื่อพอใจแล้วจะหยุดท าเมื่อใดก็ได้ 
ซึ่งแตกต่างกับข้าราชการท่ีจะต้องค านึงถึงกิจการบ้านเมืองและพระเจ้าอยู่หัวเป็นหลัก จะเป็นผู้รัก
ความอิสระโดยท าส่ิงใดตามใจตนเองเหมือนผู้คนท่ัวไปไม่ได้  ถือว่าเป็นการรักษาพระเกียรติของ
พระมหากษัตริย์ท่ีทรงพระกรุณาชุบเล้ียง 

  
 4.2  ข้าราชการต้องจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์  

 ข้าราชการถือเป็นผู้ท่ีพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาชุบเล้ียง ฉะนั้นจึงต้องท างาน 
รับใช้ใต้เบ้ืองพระยุคลบาทให้สมกับพระกรุณาท่ีได้รับ จึงถือเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งท่ีข้าราชการทุกคน
จะต้องมีความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ดังท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จ    
สุเรนทราธิบดีได้กล่าวเปรียบตนเองซึ่งเป็นข้าราชการว่าเหมือนกับอวัยวะของพระมหากษัตริย์ จึง
สมควรอย่างยิ่งท่ีจะต้องท าหน้าท่ีของตนอย่างเต็มความสามารถเพื่อเป็นการตอบแทนคุณของร่างกาย
หรือพระมหากษัตริย์ อีกท้ังยังเป็นการรักษาไว้ซึ่งพระเกียรติยศสมดังท่ีมีพระมหากรุณาธิคุณอีกด้วย 
ดังตัวอย่าง 

 
ข้าทูลละอองธุลีพระบาทย่อมเปรียบว่าเหมือนเป็นส่วนขององคาพยพแห่งพระบรม

กษัตริย์ ตามคุณงามความดีมากและน้อย แม้แต่ไม่เป็นประโยชน์เท่าถึงพระกรและพระบาทก็ดี 
ก็จะเสมอแต่เส้นพระโลมาอันประดับพระชงฆ์ได้บ้าง เพราะผู้เป็นข้าทูลละอองธุลีพระบาทควร
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ถือและถนอม...[…]...เป็นเกียรติยศอันประเสริฐด ารงไว้ซึ่งต าแหน่ง...[…]...ทรงพระมหากรุณา
โปรดเกล้าฯ ชุบเลี้ยงน้ันให้จงได้ 

    (หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 11) 

 
จากตัวอย่างข้างต้น เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้เปรียบตัวท่านเองเป็นส่วน

หนึ่งในพระวรกายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยแสดงความถ่อมตนว่าเป็นเพียง
พระโลมาอันประดับพระชงฆ์ (ขนบริเวณหน้าแข้ง)  ซึ่งต้องท าหน้าท่ีรับใช้เจ้าของพระวรกายอย่างเต็ม
ความสามารถให้สมกับท่ีพระองค์ทรงให้ความกรุณาชุบเล้ียง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความจงรักภักดีท่ี
ข้าราชการพึงมีต่อพระมหากษัตริย์ 

 
4.3 ข้าราชการต้องประพฤติตนให้เหมาะสม  

กล่าวคือ การเป็นข้าราชการท่ีดีนั้นนอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถแล้ว ยัง
ต้องประพฤติตนให้เหมาะสม ไม่สร้างความเส่ือมเสียให้ระคายเคืองพระยุคลบาท ได้แก่ การใช้จ่าย
อย่างประหยัด การสร้างฐานะให้มั่นคง และการสร้างครอบครัวท่ีดี ดังค าสอนท่ีว่า 

 
...ค าว่าสามารถที่จะรักษายศถาบรรดาศักด์ิในที่น้ี ไม่ได้หมายถึงสติปัญญาความรู้และความ
พากเพียรพยายาม เพราะส่วนน้ันเป็นเงาตามตัว...แต่ค าที่ว่าสามารถจะรักษายศถาบรรดาศักด์ิ
ในที่น้ีน้ันมีความหมายที่จะกล่าวถึงในส่วนความประพฤติส่วนตน ได้แก่การอบรมทรัพย์ สมบัติ
บ้านเรือน และมีบุตรภรรยาให้เป็นหลักถานส่วนหน่ึง... 
     (เตือนเพ่ือน หน้า 24) 

 
 ท้ังนี้เจ้าพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้ขยายความแต่ละประเด็นท่ีข้าราชการควรปฏิบัติ 

อาทิ เรื่องการใช้จ่ายอย่างประหยัด ท่านได้ยกตัวอย่างความส้ินเปลืองท่ีข้าราชการในสมัยนั้นมัก
กระท า เช่น การรับประทานอาหารหรือซื้อเส้ือผ้าท่ีราคาแพงเกินความจ าเป็น การเล่นการพนัน การ
เท่ียวผู้หญิง เป็นต้น  โดยท่านเสนอว่าควรน ารายได้ท่ีมีไปซื้อท่ีอยู่อาศัยซึ่งดีกว่าการเสียเงินเพื่อเช่า
บ้าน เพราะว่าเมื่อมีท่ีดินก็จะสามารถลงทุนปลูกพืชผักต่าง ๆ ไว้รับประทาน เป็นการประหยัด
ค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารไปได้ นอกจากนี้ท่านยังเห็นว่าผู้ท่ีเพิ่งเข้ารับราชการไม่ควรรีบมีคู่ครอง ควรส่ังสม
ทรัพย์สินให้พร้อมเสียก่อน อีกท้ังยังควรเลือกคู่ครองให้ท่ีดี มีความเป็นกุลสตรี เพราะนอกจากจะเป็น
เกียรติยศแก่ผู้เป็นสามีแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างให้ครอบครัวมีความเป็นปึกแผ่นและมีชีวิตความเป็นอยู่ 
ท่ีดีอีกด้วย 

 ความประพฤติอย่างเหมาะสมของข้าราชการท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าไม่ได้เน้น
เฉพาะเรื่องศีลธรรมจรรยาเท่านั้น หากแต่ยังรวมไปถึงการใช้ชีวิตท่ีมีการวางแผนอย่างรัดกุม ค านึงถึง
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อนาคต  ฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติตนตามข้อเสนอแนะของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีจึงมี
ความส าคัญยิ่ง เพราะจะช่วยให้ชีวิตข้าราชการดีขึ้น สมกับท่ีได้ช่ือว่าเป็นผู้ท างานรับใช้ใต้เบื้องพระ
ยุคลบาท ซึ่งสมควรท่ีจะต้องรักษาพระเกียรติยศของพระองค์ไว้อยู่เสมอ อีกท้ังยังเป็นท่ีพึ่งของราษฎร
ในยามเดือดร้อน รวมทั้งเป็นแบบอย่างท่ีดีท่ีราษฎรจะสามารถน าไปปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ดี
ขึ้นด้วย 

การรับราชการในต าแหน่งต่าง ๆ ล้วนมีส่วนในการช่วยบริหารราชการแผ่นดินท้ังส้ิน 
ฉะนั้นผู้ท่ีจะรับราชการจะต้องต้ังใจท างานด้วยความพากเพียรพยายาม มีความเสียสละความสุขส่วน
ตนเพื่อส่วนรวม และประเทศชาติ  รวมท้ังมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และมีความประพฤติ
ตนท่ีเหมาะสม ช่วยเสริมสร้างพระบารมีของพระมหากษัตริย์ อีกท้ังยังช่วยให้การพัฒนาประเทศท าได้
อย่างเต็มท่ี 

 

5. หลักในการประกอบอาชีพเฉพาะทางอื่น ๆ  

เนื่องด้วยเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ เป็นท่ีไว้วาง
พระราชหฤทัย รวมท้ังไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมือง ท าให้ท่านมีโอกาสได้ท างานหลากหลาย
แขนงนอกเหนือไปจากการท างานเกี่ยวกับการศึกษา ท้ังทางด้านการแพทย์ โดยการเป็นผู้บังคับบัญชา
ช้ันสูงของราชแพทยาลัย รวมท้ังสอนศีลธรรมจรรยาให้แก่นักเรียนแพทย์ด้วยตนเอง หรือทางด้านการ
ทูต ท่ีท่านได้ท าหน้าท่ีเป็นอุปทูตและอัครราชทูตประจ าราชส านักอังกฤษ ฮอลแลนด์ เบลเยี่ยม ด้วย
หน้าท่ีการงานเหล่านี้ล้วนส่งผลให้ท่านมีความรู้ความเข้าใจถึงแก่นแท้ของวิชาชีพเฉพาะทาง อย่าง
ลึกซึ้งจนสามารถช้ีแนะแนวทางอันเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพเหล่านี้ได้  โดยหลักในการ
ประกอบวิชาชีพเฉพาะทางท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีกล่าวถึง ได้แก่ วิชาชีพแพทย์ และ
วิชาชีพนักการทูต ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
  5.1 แพทย์  

  แพทย์เป็นวิชาชีพท่ีส าคัญวิชาชีพหนึ่งในสังคม เพราะเป็นผู้ดูแลรักษา
สุขภาพของราษฎรให้พ้นจากโรคภัยต่าง ๆ ท้ังนี้แต่เดิมก่อนท่ีไทยจะรับความรู้วิทยาการด้าน
การแพทย์จากตะวันตก คนไทยมีความรู้ทางด้านสมุนไพรส าหรับน ามาใช้เป็นยารักษาโรค มีการเขียน
ต ารายาขึ้นมา แต่ไม่มีการศึกษาทางด้านการแพทย์อย่างเป็นระบบ ผู้ใดปรารถนาจะเป็นแพทย์ก็ต้อง
ไปฝึกฝนกับผู้ท่ีมีความรู้เรื่องการรักษาโรค จนกระท่ังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวจึงได้มีประกาศเปิดโรงศิริราชพยาบาล (โรงพยาบาลศิริราชในปัจจุบัน) ใน พ.ศ.2431 ขึ้น
เพื่อรับรักษาโรคแก่ราษฎรทุกคน รวมท้ังการจัดต้ังกรมพยาบาล และโรงเรียนแพทย์เพื่อผลิตบุคลากร
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ทางด้านการแพทย์แผนปัจจุบัน นับเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการศึกษาวิทยาการแพทย์แบบตะวันตก 
ท้ังนี้เมื่อมีการก่อต้ังราชแพทยาลัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  เจ้าพระยาพระ
เสด็จสุเรนทราธิบดีได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและสนับสนุนกิจการของราชแพทยาลัยจนเจริญ
ขึ้น เคยได้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาช้ันสูงของราชแพทยาลัย  และส่ิงส าคัญอย่างยิ่งยวดท่ีท่าน
ได้มอบให้แก่วงการแพทย์ของไทยก็คือการท่ีท่านเป็นผู้สอนศีลธรรมจรรยา และแนวทางการเป็น
แพทย์ท่ีดีมีความรู้ควบคู่กับคุณธรรมให้แก่นักเรียนแพทย์ด้วยตัวท่านเอง ซึ่ง ค าสอนเหล่านั้นได้ถูก
รวบรวมตีพิมพ์เป็นต าราส าหรับนักเรียนในสมัยต่อมาโดยใช้ช่ือว่า “จรรยาแพทย์” ซึ่งสามารถแบ่ง
ออกประเด็นค าสอนได้ดังนี้ 

 
   5.1.1 นักเรียนแพทย์จ าต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ดี เพราะงานของ

แพทย์นั้นต้องผูกพันกับชีวิตความเป็นความตายของมนุษย์ ท าให้แพทย์จะต้องมีความรู้ความช านาญ
ในวิชาชีพของตนอย่างยิ่งยวด ซึ่งเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้แนะแนวทางการเป็นแพทย์ท่ีมี
ความรู้ด้วยหลักธรรม ดังนี้ 

 
...การที่จะเป็นแพทย์วิชาดีน้ันเป็นไปได้ด้วยอะไรย่อมต้องอาศัยคุณธรรม 4 ประการ 

คือ 
(1) ความพินิจพิเคราะห์ คือต้องอาศัยความตรวจตราพิจารณาด้วยปัญญา 
(2) ความถ่ีถ้วน คือต้องอาศัยความสังเกตจดจ าละเอียดลออแน่จริง อย่าให้พลั้งเผลอ

หลงลืม 
(3) ความพยายาม ต้องอาศัยความเพียรที่จะพยายามท าตามหน้าที่...ย่ิงท าที่ส าคัญที่

หนักชะงัดได้มากรายมากเรื่องเข้า ความรู้ความช านาญก็ย่ิงทวีข้ึน 
(4) ความหมั่น ต้องอาศัยความหมั่นไม่เกียจคร้าน คือหมั่นตรวจตราหมั่นเย่ียมเยียนไต่

ถาม ไม่เพิกเฉยละเลยหรือมักง่าย 
    (จรรยาแพทย์ หน้า 35-36) 

 
   จากตัวอย่างจะเห็นว่าแพทย์ท่ีดีจะต้องมีความรอบรู้ หมั่นศึกษาค้นคว้า 

และพิจารณาไตร่ตรองส่ิงต่าง ๆ ด้วยปัญญา  นอกจากนี้ ผู้ท่ีจะเป็นแพทย์จะต้องเลือกศึกษาให้ตรงกับ
ความถนัดของตน กล่าวคือ แพทย์จะมีความรู้ท่ีเฉพาะทางในโรคหรืออาการท่ีตนรักษาจึงจะสามารถ
รักษาอาการต่าง ๆ ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ดังตัวอย่าง  
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...คนทุกคนควรจะรู้สึกว่าจ าเป็นจะต้องคิดหาวิชาความรู้ให้เป็นหนทางส าหรับตนและเลือกหา
ให้ถูกแก่นิสัยความถนัดของตน ถูกแก่ก าลังกายก าลังปัญญาท่ีตนจะท าได้ และถูกแก่โอกาสสมัย
และประเทศซึ่งวิชาน้ัน ๆ จะให้ช่องและเป็นของต้องการอยู่โดยมาก... 

     (จรรยาแพทย์ หน้า 26)   

 
  ท้ังนี้ การท่ีแพทย์พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจะท าให้เกิดความรู้ความ

ช านาญในสาขาวิชาชีพของตน ซึ่งเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้แนะน าให้แพทย์ประพฤติตน
ตามวุฒิธรรม 4 ประการอันจะท าใหไ้ด้รับการยอมรับจากคนในสังคม ดังตัวอย่าง 

  
...นักเรียนจ าต้องเอาใจใส่ฝึกฝนตนเอง ประพฤติให้ต้องตามวุฒิธรรม 4 ประการ ดังท่านที่เป็น
แพทย์มีชื่อเสียงมาแต่ก่อนด้วยอาการดังน้ี คือ 

(1) เมื่อมีใจรักใคร่ในวิชาแพทย์ก็ให้เสาะแสวงหาวิชาน้ัน 
(2) เมื่อพบแล้วให้ศึกษาวิชาน้ันให้รู้โดยชัดเจนถูกต้อง 
(3) เมื่อเรียนแล้วก็อย่าเข้าใจว่าเป็นอันสิ้นสุด ให้พินิจพิเคราะห์คิดค้นตรวจตราสอด

ส่ายแสวงหาความรู้ที่แปลกให้ละเอียดให้ดีย่ิงข้ึน 
(4) เมื่อได้ความรู้น้ันแล้วอย่าให้ทอดทิ้งละเสีย หรือเปลี่ยนหนทางไปท ากิจอื่น จ ง

ยึดถือเอาความรู้วิชาอันน้ันเป็นหนทางที่จะท าประโยชน์ และพยายามประกอบกิจด้วยหนทาง
อันน้ันให้เป็นผลเจริญข้ึนเสมอ 

     (จรรยาแพทย์ หน้า 33) 

 
  วิชาชีพแพทย์ถือว่าเป็นวิชาเฉพาะท่ีต้องอาศัยความช านาญ ต้องมีความรู้ท่ี

ดีพอท่ีจะน าไปรักษาผู้ป่วยได้ ท้ังนี้เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเห็นว่าความรู้เป็นส่ิงส าคัญ
ส าหรับการประกอบวิชาชีพแพทย์ เห็นได้จากการท่ีให้แพทย์ยึดหลักวุฒิธรรม 4 ประการอันเป็น
หลักธรรมท่ีก่อให้เกิดความเจริญงอกงามในชีวิต ซึ่งพระพรหมคุณาภรณ์ได้อธิบายหลักธรรมนี้ไว้ว่า 

 
 วุฒิ หรือ วุฑฒิธรรม ๔ หมายถึง ธรรมเป็นเครื่องเจริญ คุณธรรมที่ก่อให้เกิดความ
เจริญงอกงาม ประกอบด้วย 
 ๑. สัปปุริสสังเสวะ คบหาสัตบุรุษ เสวนาท่านผู้รู้ผู้ทรงคุณความดี มีความประพฤติ
ชอบด้วยกาย วาจา ใจ 
 ๒. สัทธัมมัสสวนะ ฟังสัทธรรม ต้ังใจฟังค าสั่งสอนของท่าน เอาใจใส่เล่าเรียน 
 ๓. โยนิโสมนสิการ  ท าในใจโดยแยบคาย รู้จักคิดพิจารณาให้เห็นเหตุผลคุณโทษในสิ่ง
ที่ได้เล่าเรียนสดับฟังน้ัน จับสาระที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
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 ๔. ธัมมานุธัมมปฏิบัติ ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม น าสิ่งที่ได้เล่าเรียนและตริตรอง

เห็นแล้วไปใช้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลัก สอดคล้องกับความมุ่งหมายของหลักการน้ัน ๆ31  
 
จากหลักธรรมข้างต้น จะเห็นว่าวุฒิธรรม ๔ ประกอบด้วยการคบหาคนดีมีความรู้ ต้ังใจ

ศึกษาหาความรู้ รู้จักคิดพิจารณาหาเหตุผลในส่ิงท่ีได้เล่าเรียนไป และเมื่อพิจารณาแล้วก็น าไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ หลักธรรมนี้เหมาะสมกับผู้เรียนทางด้านการแพทย์ท่ีจะต้องเป็นผู้ท่ีมีใจรักในวิชาชีพนี้ 
รวมท้ังมีใจรักในการแสวงหาความรู้จนเกิดองค์ความรู้ท่ีถูกต้องชัดเจน และไม่หยุดนิ่งท่ีจะพัฒนา
ตนเอง ซึ่งหากผู้เป็นแพทย์ปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ก็จะส่งผลให้ประสบความส าเร็จในวิชาชีพนี้   

 
5.1.2 แพทย์จะต้องมีใจไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก กล่าวคือ แพทย์

จะต้องเป็นผู้ท่ีมีความเพียรพยายามในการศึกษาหาความรู้เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย ท้ังนี้เจ้าพระยา
พระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้แนะน าให้ผู้เป็นแพทย์ยึดมั่นในหลักอิทธิบาท 4 อันเป็นหลักธรรมซึ่งน ามา
ซึ่งความส าเร็จ ดังตัวอย่าง  

 
...แต่มีธรรมอันหน่ึงซึ่งเป็นธรรมส าหรับส่งเสริมอุดหนุนให้คนต่อสู้ต่อความท้อถอยได้เรียกว่า 
อิทธิบาท 4 ประการ...ได้แก่ว่า การที่เราเรียนวิชาแพทย์ เราต้องเรียนด้วยความพอใจรักใคร่ใน
วิชาแพทย์...มีความเพียรพยายามเล่าเรียนให้ส าเร็จอย่าเกียจคร้าน...เอาใจฝักฝ่ายในวิชาไม่วาง
ธุระเพิกเฉย...และไตร่ตรองพิจารณาในบทในข้อที่เล่าเรียนให้รู้โดยชัดเจนแจ่มแจ้ง...ถ้ามีอยู่
บริบูรณ์ในผู้ใดแล้วก็อาจจะชักน าบุคคลผู้น้ันให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์... 
     (จรรยาแพทย์ หน้า 27-28)  

 
  นอกจากนี้ผู้เป็นแพทย์จะต้องเป็นผู้ท่ีไม่หยุดนิ่งท่ีจะใฝ่หาความรู้มาพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง เพราะความรู้ทางด้านการแพทย์มีหลากหลายด้าน อีกท้ังโรคภัยไข้เจ็บมีการ
เพิ่มข้ึนหรือเปล่ียนแปลงไปอยู่เสมอ  ดังตัวอย่าง 

 
...ผู้ที่เรียนวิชาแพทย์ เมื่อเรียนรู้จบหลักสูตรของโรงเรียนแล้ว ก็จ าต้องเอาใจใส่ฝึกหัดท าการให้
ช านาญ...ต้องท าตนอย่าให้เป็นคนอวดรู้ หรือเชื่อความรู้ว่าถูกแล้วดีแล้วไม่มีพลาดผิด...ถ้าใครไม่
เอาใจใส่ตรวจตราคิดค้นอยู่เนือง ๆ แล้ว ความรู้ของตนที่มีอยู่ก็ไม่งอกตาม... 
     (จรรยาแพทย์ หน้า 31) 

 
                                                             

31 พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ บรษิัท สหธรรมิก, 2554), 138-139. 
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  หลักธรรมส าคัญท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้แนะน าให้แพทย์
ยึดถือปฏิบัติก็คือ อิทธิบาท 4 ประการ ได้แก่ ฉันทะ (ความพอใจ) วิริยะ (ความหมั่นเพียร) จิตตะ 
(ความเอาใจใส่) และวิมังสา (ความตรวจสอบพิจารณา) อันเป็นหลักธรรมท่ีช่วยให้แพทย์นั้นประสบ
ความส าเร็จในวิชาชีพเพราะเป็นการพัฒนาศักยภาพของแพทย์ให้เพิ่มสูงขึ้น  หลักธรรมดังกล่าวนี้เป็น
หลักธรรมเบ้ืองต้นท่ีพุทธศานิกชนสามารถน าไปปรับใช้ในการท างานอื่น ๆ ได้ด้วย 

 
 5.1.3 แพทย์จะต้องฝึกหัดใจของตนให้เข้มแข็ง กล่าวคือ แพทย์จะต้อง

เป็นผู้ท่ีมีจิตใจท่ีเข็มแข็ง เพราะแพทย์จะต้องประสบกับสภาวการณ์ท่ีไม่ปกติอยู่บ่อยครั้ง ฉะนั้นจึงต้อง
มีความสามารถในการควบคุมจิตใจไม่ให้วาบไหวไปกับสภาวการณ์เหล่านั้น ดังตัวอย่าง 

 
...ถ้าผู้ที่จะเป็นแพทย์ไม่ฝึกหัดอัธยาศัยใจตน ให้เป็นได้ทั้ง 3 ประการดังน้ี คือยังเป็นผู้ใจขลาด
หวาดเสียวสยดแสยงอยู่ ย่อมไม่สามารถจะดูหรือจะท าสิ่งอันใดแก่คนไข้และคนตายได้ ถ้ายังมี
ความประหม่าต่ืนเต้นอยู่ ก็ไม่สามารถต้ังสติอารมณ์ในการที่จะรักษาไข้...ถ้าเป็นคนอ่อนแอหรือ
ฉุนเฉียว...ก็ย่อมไม่สามารถที่จะท าการตามหน้าท่ีของแพทย์ 
     (จรรยาแพทย์ หน้า 28-29) 

 
  เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้เน้นย้ าอยู่เสมอว่าผู้เป็นแพทย์ต้องมีใจ

รัก และมีความมานะอดทนเป็นอย่างมาก เพราะวิชาชีพเป็นวิชาชีพท่ีมีความยากล าบาก ท้ังต้องพบ
กับสถานการณ์ท่ีไม่น่าอภิรมย์ เช่น การผ่าตัด การรักษาบาดแผล เป็นต้น รวมท้ังแพทย์ต้องมีสติ
ควบคุมอารมณ์พร้อมเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ อยู่เสมอ 

 
 
  5.1.4 แพทย์จะต้องประพฤติตนให้เป็นที่นับถือของคนทั่วไป  กล่าวคือ 

แพทย์จะต้องวางตัวให้เหมาะสมกับวิชาชีพเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่คนในสังคม อันเกิดจาก
ความประพฤติดีท้ังกาย วาจา และใจ เพราะหากแพทย์ไม่น่าเช่ือถือหรือได้รับความไว้วางใจจากคนใน
สังคมแล้วก็ยากท่ีจะประสบความส าเร็จในวิชาชีพของตน ดังตัวอย่าง 

 
ผู้เป็นแพทย์ ยังจะต้องระวังรักษาตนโดยเคร่งครัดในความประพฤติ ไม่ปล่อยให้ตนที่มี

ชื่อว่าเป็นคนเสเพลซุ่มซ่าม...ถึงแม้จะเป็นแพทย์วิชาดีก็ยากที่จะมีผู้นิยมนับถือพ่ึงพาใช้สอย การ
ที่จะต้ังต้นดังว่าน้ี คือต้องพร้อมด้วยคุณธรรม 4 ประการ คือ 

(1) ความประพฤติ คือ ต้องประพฤติดี ไม่ประพฤติอย่างต่ าช้าเลวทราม... 
(2) กิริยา คือต้องเป็นคนสุภาพ หมายความว่าต้องเป็นคนมีกิริยาเป็นผู้ดีเรียบร้อย... 
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(3) วาจา คือต้องมีวาจาเป็นที่รัก หมายความว่าไม่เป็นคนใช้วาจาหยาบอย่างไพร่เลว... 
(4) ใจ คือต้องเป็นคนสุจริต หมายความว่าอย่าเป็นคนมีใจบาปชั่วร้ายกระท าการ

ทุจริตต่าง ๆ ... 
    (จรรยาแพทย์ หน้า 37-38)  

 
  ในทุกสังคม วิชาชีพแพทย์มักเป็นท่ีให้ความเช่ือถือและได้รับความไว้วางใจ

จากคนในสังคม เพราะว่าเป็นผู้ท่ีได้รับการศึกษาอบรมมาเป็นอย่างดี  หากแพทย์คนใดมีความ
ประพฤติท่ีดี ใช้ชีวิตอยู่ในศีลธรรมท่ีดีงาม มีกิริยาวาจาท่ีสุภาพเรียบร้อยก็จะยิ่งได้รับการเคารพนับถือ
และความไว้วางใจมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้แพทย์ผู้นั้นก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน  

 
  5.1.5 แพทย์จะต้องเป็นผู้มีจิตใจที่ดี ความมีจิตใจท่ีดีนับเป็นพื้นฐานส าคัญ

ของผู้ประกอบวิชาชีพนี้นอกเหนือไปจากวิชาความรู้ โดยจิตใจท่ีดีในความเห็นของเจ้าพระเสด็จ        
สุเรนทราธิบดีนั้นคือจิตใจท่ีเปี่ยมไปด้วยความเมตตา กรุณา ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และความเอาใจใส่
ดูแล เพราะส่ิงเหล่านี้จะเป็นเครื่องช่วยคลายความทุกข์ร้อนของผู้ป่วยให้ทุเลาลง ดังตัวอย่าง  

 
...ครูจ าพวกหน่ึง แพทย์จ าพวกหน่ึง กัปตันเดินเรือจ าพวกหน่ึง คนในจ าพวกเหล่าน้ีมี

หน้าท่ีอันเก่ียวข้องต้องช่วยเหลือคนที่อ่อนก าลังกาย ก าลังปัญญา หรือต้องเป็นเพ่ือนยากกับคน
ที่อับจนกันดารได้ความทุกข์ร้อน เหตุฉะน้ันจึงจ าเป็นจะต้องเป็นคนใจดีประกอบด้วยคุณธรรม 
4 ประการ ส าหรับเป็นเครื่องประเล้าประโลมใจ ให้คนที่อยู่ในความทุกข์ยากได้บรรเทาชื่นบาน 
คือ 

(1) เมตตา ต้องเป็นคนที่หวังและพยายามจะให้เขาดีและได้ความสุข 
(2) กรุณา ต้องเป็นคนที่หวังและพยายามท่ีจะช่วยเหลือเขาให้บรรเทาทุกข์ 
(3) เอื้อเฟ้ือ ต้องเป็นคนที่มีแก่ใจด้วยตนเองด้วย ในการรักษาพยาบาลไข้เจ็บน้ัน ไม่ใช่

ท าอยู่ก็เพราะเฉพาะที่ต้องท าด้วยมีสิ่งบังคับให้ท า 
(4) เอาใจใส่ ต้องเป็นคนที่มีวิตกวิจารณ์ในธุระของตน มีห่วงใยในที่จะให้การงานของ

ตนส าเร็จอยู่เสมอ 

    (จรรยาแพทย์ หน้า 39-41) 
 
  นอกจากนี้ จิตใจท่ีดีของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ยังรวมไปถึงการมีใจท่ีเท่ียง

ธรรม ปราศจากอคติหรือความล าเอียงท้ัง 4 ประการ ซึ่งอาจส่งผลเสียแก่ผู้ท่ีเข้ารับการรักษาได้ ดัง
ตัวอย่าง 

   



100 
 

 
  

ผู้เป็นแพทย์หรือเป็นครูเป็นขุนศาลตุลาการ และเป็นผู้ปกครองคนมาก ๆ ย่อม
ต้องการความเที่ยงธรรมในตนย่ิงกว่าคนสามัญ เหตุที่จะชักพาไม่ให้คนต้ังอยู่ในความเที่ยงธรรม
น้ันมีอยู่ 4 ประการ เรียกว่าอคติ 4 คือ 

(1) ฉันทาคติ มีความรักเป็นเหตุให้ล าเอียง เป็นต้นว่ามีคนไข้หลายคนที่จะได้รับความ
ดูรักษาจากเราโดยสมควรด้วยกัน แต่เราไม่ได้รักษาพยาบาลด้วยความเที่ยงธรรม เพราะเหตุที่
เรามีความหวังหรือความเห็นแก่ลาภที่พึงพอใจในข้างหน่ึงก็ดูแลรักษาพยาบาลในฝ่ายน้ันมาก 
ทอดทิ้งฝ่ายอีกข้างหน่ึงเสียจนเสียการเสียประโยชน์... 

(2) โทสาคติ มีความโกรธเป็นเหตุให้ล าเอียง เป็นต้นว่า เรามีหน้าที่รักษาพยาบาล
คนไข้น้ัน ๆ อยู่ แต่คนไข้บางคนจู้จี้จุกจิกหรือท าอะไรให้เราโกรธเคือง เราก็ทอดทิ้งเสียง่าย ๆ 
จนเป็นเหตุเสียหายอันตรายแก่ผู้ที่เราทอดทิ้งน้ันเสีย 

(3) ภยาคติ มีความกลัวเป็นเหตุให้ล าเอียง เป็นต้นว่าในหมู่คนไข้ที่เรารักษาพยาบาล 
เรามีหน้าท่ีที่จะท าในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนไข้อยู่ทุกอย่างทุกคน แต่มีคนไข้บางคนที่เป็นผู้มี
ยศบรรดาศักด์ิอันเป็นที่นับนอบเกรงกลัว เราก็ไม่ได้ท าแก่ผู้น้ันเช่นผู้อื่น เพราะความกลัวเกรง
ปล่อยให้คนไข้ท าอะไรท าได้ตามใจ แม้แต่ในสิ่งที่เกิดโทษจนเป็นเหตุเสียหายอันตรายแก่ผู้น้ัน 

(4) โมหาคติ มีความหลงเป็นเหตุให้ล าเอียง เป็นต้นว่าในการรักษาพยาบาล ไข้ใดที่
เรารู้ไม่เท่าถึงโรค แต่ไม่ยอมจนความรู้รักษาไปโดยเดาโดยสะเพร่า...จนท าให้ไข้น้ันได้รับความ
ทุกข์อันตรายโดยใช่เหตุ เพราะความผิดความหลงของเราอยู่รักษาพยาบาล 

เหตุฉะน้ันผู้ที่เป็นแพทย์ควรมีสติที่จะรักษาใจให้อยู่ในความเที่ยงธรรมเสมอ 

    (จรรยาแพทย์ หน้า 42-43) 
  
  จุดประสงค์ของวิชาชีพแพทย์คือการช่วยเหลือผู้ท่ีประสบความทุกข์จาก

โรคภัยไข้เจ็บ ฉะนั้นผู้เป็นแพทย์จะต้องเป็นผู้ท่ีมีจิตใจดี เปี่ยมด้วยความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น พร้อม
เสียสละความสุขส่วนตนได้ทุกเมื่อ ปราศจากอคติ  โดยเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีสอนให้
ยึดถือหลักธรรมท่ีสอดคล้องกับพรหมวิหาร 4 ประการ อันประกอบด้วยเมตตา (ความปรารถนาให้
ผู้อื่นได้รับความสุข) กรุณา (ความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์) มุทิตา (ความยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดี) และ
อุเบกขา (การวางเฉย) ซึ่งจะช่วยให้แพทย์มีจิตใจท่ีดี รวมท้ังให้หลีกเล่ียงจากอคติท้ัง 4 ประการ ได้แก่ 
ฉันทาคติ (มีความรักเป็นเหตุให้ล าเอียง) โทสาคติ (มีความโกรธเป็นเหตุให้ล าเอียง) ภยาคติ (มีความ
กลัวเป็นเหตุให้ล าเอียง) และโมหาคติ (มีความหลงเป็นเหตุให้ล าเอียง) เพราะอคติต่าง ๆ เหล่านี้เป็น
เครื่องชักจูงให้จิตใจไม่มีความเท่ียงธรรม ซึ่งผู้เป็นแพทย์ต้องมีใจเท่ียงธรรม ไม่เลือกรักษาผู้ป่วยโดย
เด็ดขาด 

 เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีพยายามเน้นย้ าถึงคุณลักษณะของแพทย์ว่า
จะต้องเป็นผู้ท่ีมีใจรักการช่วยเหลือผู้อื่น รวมท้ังรักในการศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
และต้องเป็นผู้ท่ีมีจิตใจเข้มเข็ง เปี่ยมด้วยความกรุณา ปรารถนาดีท่ีจะเห็น ผู้อื่นมีความสุข ซึ่งหาก
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แพทย์มีคุณสมบัติดังนี้ก็จะท าให้แพทย์ได้รับความเช่ือถือจากคนในสังคม และประสบความส าเร็จใน
วิชาชีพของตน 

 
5.2 นักการทูต  

รัฐแต่ละรัฐย่อมไม่สามารถอยู่อย่างล าพังได้ จ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินความสัมพันธ์กับ
รัฐอื่น ๆ เพื่อความผลประโยชน์ของรัฐ ก่อให้เกิดนโยบายทางด้านการทูต ซึ่งได้มีนักวิชาการให้ค า
จ ากัดความของค าว่า “การทูต” เอาไว้หลายคน อาทิ อรุณ ภาณุพงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า “ ‘การทูต’ เป็นกระบวนการทางการเมืองของรัฐในการด าเนิน
ความสัมพันธ์เป็นทางการท้ังโดยตรงและโดยอ้อม ในการท่ีจะให้บรรลุซึ่งเป้าหมาย ผลประโยชน์และ
นโยบายในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ”32 ซึ่งสอดคล้องค านิยามกับสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ซึ่ง
ได้เพิ่มเติมอีกว่า “การทูตเป็นแนวทางท่ีใช้ในการด าเนินการเจรจาของนักการทูตเพื่อปรับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ”33 ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า “การทูต” เป็นการด าเนินนโยบาย
ทางด้านการต่างประเทศระหว่างรัฐต่อรัฐ โดยมีนักการทูตเป็นตัวแทนของรัฐในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพื่อผลประโยชน์ของรัฐ  ท้ังนี้จะเห็นว่านักการทูตเป็นบุคคลท่ีมีความส าคัญยิ่งต่อการด าเนิน
นโยบายทางด้านต่างประเทศ ซึ่งต้องเป็นผู้ท่ีมีความสามารถและได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างมาก 

เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเป็นบุคคลหนึ่งท่ีได้รับความไว้วางพระราชหฤทัย
จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ รับต าแหน่งเป็นราชทูตพิเศษประจ าราชส านัก
อังกฤษ ฮอลแลนด์ เบลเยี่ยม และสหรัฐอเมริกา ดังมีพระราชหัตถเลขาถึงท่าน ลงวันท่ี 11 
พฤศจิกายน ร.ศ.116 (พ.ศ.2441) ว่า “...ส่วนท่ีต้ังพระยาวิสุทธ (บรรดาศักด์ิในขณะนั้น) เป็นทูตครั้ง
นี้ ก็เป็นด้วยเหตุซึ่งเราวางใจอย่างเดียว...เจ้าต้องคิดว่า การท่ีได้เป็นทูตในครั้งนี้เร็วกว่าอายุ และไม่ได้
เดินตามทาง ก็เป็นเพราะเราได้เช่ือในตัวเจ้า” (หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 162) เมื่อท่านได้รับ
มอบหมายให้ท าหน้าท่ีทูตก็ปฏิบัติงานอย่างแข็งขัน ด้วยเห็นว่า “ถ้าทูตดีก็เป็นศรีเป็นสง่าแก่ชาติและ
ประเทศของตน”  (หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 149)  ท้ังนี้ท่านได้เสนอแนะแนวทางการเป็นนักการ
ทูตท่ีดีไว้ในหนังสือกราบบังคมทูลของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี แต่ยังมีบรรดาศักด์ิเป็นพระ
มนตรีพจนกิจและพระยาวิสุทธสุริยศักด์ิ ร.ศ.113-118 ดังนี้ 

 

                                                             
32 อรุณ ภาณุพงศ์, การทูตและการระหว่างประเทศ (กรุงเทพฯ: โครงการบรรยายพิเศษ ดิเรก     

ชัยนาม ปี 2529 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530), 116. 
33 สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, “การทูต,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

หน่วยที่ 9 (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2527), 444. 
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   5.2.1 นักการทูตต้องมีความรู้ดีและแม่นย า ทูตเปรียบเสมือนสัญลักษณ์
ของประเทศ34 มีหน้าท่ีหลักคือเป็นตัวแทนของประเทศผู้เช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของตน
กับประเทศท่ีตนไปเจริญสัมพันธไมตรีด้วย ฉะนั้นนักการทูตต้องมีความรู้ดีในด้านข้อมูลของประเทศ 
ซึ่งส่ิงท่ีส าคัญท่ีเป็นตัวกลางในการส่ือสารคือ “ภาษา”  ทูตจึงต้องมีความรู้ทางด้านภาษาท่ีใช้
ติดต่อส่ือสารกับคนชาตินั้นเป็นอย่างดี เพื่อความเข้าใจท่ีตรงกัน อีกท้ังยังต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ของประเทศนั้น ๆ ด้วยเพื่อท่ีจะท าให้เข้าใจระบบความคิดความเช่ือ อันจะน ามาซึ่ง
ประโยชน์ต่อการเจริญสัมพันธไมตรี ดังตัวอย่าง 
 

ตัวทูตและข้าราชการในสถานทูตควรจะเป็นคนที่รู้ภาษา ไม่ต้องใช้ล่าม...ตัวทูตควรต้ังใจเรียนรู้
ภาษา สืบสวนเล่าเรียนความเป็นมาและเป็นไปของประเทศที่ตนไปรับราชการอยู่ ทั้งด าริตริ
ตรองคิดคาดคะเนการที่จะเป็นไปในภายหน้าเพ่ือประโยชน์ เอาความรู้  น้ัน ๆ มาใช้บ ารุง
ราชการที่จะกระท าในหน้าท่ี 

     (หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 195-198) 
   

ตัวอย่างข้างต้น เป็นหนังสือกราบบังคมทูลท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทรา-
ธิบดีรายงานช้ีแจงเกี่ยวกับการด าเนินงานทางด้านการทูต เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านท าหน้าท่ีเป็นทูตสยาม ซึ่งตัวท่านเองตระหนักดีว่าภาษา
เป็นเรื่องส าคัญ และพิจารณาศักยภาพของตนเองว่ายังต้องพัฒนาอีกมาก ดังค ากราบบังคมทูลว่า 

  
...ตัวข้าพระพุทธเจ้าในบัดน้ี ยังอ่อนอยู่ทั้งฝ่ายภาษาและความกว้างขวางระหว่างมหาชน แต่มี
ความมุ่งหมายดังความเห็นซึ่งกราบบังคมทูลฉะน้ี และต้ังใจที่จะรีบศึกษาและประพฤติตนเป็น
ให้เป็นทูตอันบริบูรณ์แก่ต าแหน่งโดยมิได้เพิกเฉยละเมิน... 
     (หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 199) 

 
จากข้อความดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงอุปนิสัยของเจ้าพระยาพระเสด็จ    

สุเรนทราธิบดีท่ีท างานรับใช้ราชการอย่างเต็มท่ี เมื่อทราบข้อบกพร่องของตนก็รีบด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงให้มีความสามารถเพียงพอท่ีจะท างานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จตาม เป้าหมาย นับเป็น
แบบอย่างท่ีดีให้แก่นักการทูตท่ีควรน าไปปฏิบัติอย่างยิ่ง   

  

                                                             
34 เรื่องเดียวกัน, 463. 
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 5.2.2 นักการทูตต้องค านึงถึงประโยชน์ของชาติเป็นส าคัญ กล่าวคือ
นักการทูตจะต้องส านึกอยู่เสมอว่าหน้าท่ีของตนคือการรับใช้และปกป้องผลประโยชน์ของชาติ รวมท้ัง
รักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ35 ไม่ตกเป็นเครื่องมือของประเทศท่ีตนไปท าหน้าท่ีเป็นทูตอยู่ 
ดังตัวอย่าง 

 
...ทูตที่มารับราชการสนองพระเดชพระคุณอยู่ในต าแหน่ง ก็ไม่ควรจะเป็นผู้อยู่น่ิงนอนเปล่า ยอม
เป็นหุ่นยนต์ ใครเขาชักถือ ให้ถือปากกาขีดกระดาษก็ขีดไป ใครเขาชักหน้าให้พยักก็พยักไปตาม 
ความข้อน้ีไม่ควรที่จะเป็นของลืมเสีย ทูตควรที่ประพฤติตนให้เป็นทูตกลซึ่งมีจักรไกใยลานอยู่
พร้อมมูล อาศัยพระบรมราชานุภาพเป็นกุญแจที่จะไขให้จักรเดิน ตัว...[…]...ก็เดินไปได้ท่าทาง
ตามแผนที่กะไว้ให้กระท า ดังน้ีจึงจะถูกต้อง... 
     (หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 198) 
  

   จากตัวอย่างข้างต้น เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีแสดงความคิดเห็น
ว่าผู้ท่ีเป็นนักการทูตจะต้องค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติตนเป็นหลัก ไม่เป็นเหมือนดังหุ่นชักให้ชาติ
นั้น ๆ ครอบง าความคิดและเข้ามาแทรกแซงกระบวนการท างานได้ รวมท้ังจะต้องระลึกอยู่เสมอว่าตน
เป็นคนของชาติใด ฉะนั้นจะต้องอาศัยนโยบายของชาติตนในการด าเนินการทางด้านการทูตให้ส าเร็จ
ลุล่วงด้วยดี 
 
   5.2.3 นักการทูตต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กล่าวคือนักการทูตจะต้องสร้าง
สัมพันธ์อันดีกับคนในประเทศท่ีตนไปปฏิบัติงาน ท้ังนี้การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจะก่อให้เกิดความราบรื่น
ในการท างาน และความส าเร็จในการภารกิจต่าง ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย นับเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติอย่างยิ่ง ดังตัวอย่าง 
 

...ตัวทูตจะต้องมีความกว้างขวางเท่ียวผูกไมตรีคบค้าสมาคมกับคนในประเทศที่ตนรับราชการ
และเพ่ือนต่างประเทศด้วยกัน สืบสื่อความสามัคคีไว้ส าหรับเป็นทางหารือราชการ ทูตไม่ควร
แท้จริงที่มอบหมายชีวิตของตน กล่าวคือ หัวใจของราชการไว้ในเงื้อมมือของคนต่างประเทศ
ผู้ใดผู้หน่ึงให้เขาเห็นว่าจ าเป็นต้องอาศัยเขา ต้องอยู่ในอ านาจเหมือนกับฝากชีวิตเขาไว้ 

     (หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 198) 

 
     

                                                             
35 เรื่องเดียวกัน, 490. 
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   การท่ีจะท างานเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้มีความราบรื่นนั้น
จะต้องอาศัยการผูกไมตรีกับผู้คนให้มากเพื่อท่ีจะสามารถพึ่งพาช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกใน
การติดต่อประสานงานต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตามเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีก็เห็นว่าก็ไม่ควรจะ
พึ่งพาชาวต่างชาติมากเกินไป เพราะจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าชาติเราไม่มีศักยภาพเพียงพอจนต้อง
พึ่งพาก าลังของชาวต่างชาติอยู่เป็นนิจ  
  จากเนื้อหาค าสอนของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีท่ีมุ่งสอนแนวทางการ
ปฏิบัติตนในวิชาชีพเฉพาะทางอย่างแพทย์และนักการทูต รวมท้ังอาชีพอื่น ๆ นั้นจะเห็นว่ามี
คุณลักษณะร่วมกันอยู่ประการหนึ่งคือต้องมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพนั้น ๆ อย่างแม่นย าชัดเจน 
และต้องไม่หยุดท่ีจะพัฒนาตนเอง อันเป็นแง่คิดท่ีดีท่ีทุกอาชีพสามารถน าปรับใช้ได้  อีกท้ังยังแสดงให้
เห็นอาชีพแต่ละอาชีพล้วนมีบทบาทต่อการขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สังคมสยามในยุคสมัยท่ีมีปฏิรูปบ้านเมืองให้ทันสมัยและเป็นท่ียอมรับจากนานาอารยประเทศ และ
การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นก าลังส าคัญของประเทศเป็นส่ิงส าคัญท่ีควรได้รับความเอาใจ
ใส่เป็นอย่างยิ่ง  

เมื่อศึกษาหลักค าสอนท่ีปรากฏในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทรา-  
ธิบดีนั้น พบว่าแนวคิดค าสอนของท่านเกดิจากการผสมผสานกันระหว่างแนวคิดทางพระพุทธศาสนา 
มาปรับประยุกต์กับแนวคิดแบบชาติตะวันตก รวมท้ังประสบการณ์การท างานในหน้าท่ีต่าง ๆ ท้ังใน
และนอกประเทศ ซึ่งส่งผลให้ค าสอนของท่านมีความเหมาะสมสามารถท่ีจะสอนกลุ่มบุคคลท่ี
หลากหลายท้ังชนช้ันปกครองอย่างพระมหากษัตริย์ ข้าราชการ นักเรียน รวมท้ังผู้ประกอบอาชีพ
เฉพาะทางอันได้แก่ แพทย์ และนักการทูต ท าให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ได้รับประโยชน์จากค าสอนต่าง ๆ 
อย่างเต็มท่ี อีกท้ังบุคคลท่ัวไปก็สามารถน าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตของตนได้ด้วยซึ่งสอดรับกับการ
ปฏิรูปบ้านเมืองในขณะนั้นได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังพบว่าค าสอนของท่านมีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ของบ้านเมืองในขณะนั้นซึ่งก าลังต้องการก าลังคนท่ีมีความรู้ความสามารถไปพัฒนา
ประเทศ แต่อย่างไรก็ตามผู้อ่านในปัจจุบันก็สามารถเข้าใจและน าปรับใช้กับตนเองได้เช่นกัน  



105 

 

บทที่ 4 

กลวิธีการน าเสนอเนื้อหาค าสอนในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี 

 
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเป็นบุคคลส าคัญทางด้านการศึกษาผู้มีความรู้

ความสามารถหลากหลายด้าน อันเกิดจากอุปนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีความวิริยะอุตสาหะ แสวงหาความรู้
รอบตัวให้รู้เท่าทันโลกอยู่เสมอ  ผนวกกับประสบการณ์การท างานอันยาวนานในหน้าท่ีต่าง ๆ ท้ัง
เสมียน นักการทูต นักการศึกษา เป็นต้น และด้วยอัธยาศัยท่ีโอบอ้อมอารีเมตตาต่อผู้คนรอบข้างของ
ท่านจึงมักจะถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ท่ีท่านส่ังสมเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น ดังท่ีหม่อมหลวง
ปอง มาลากุล (บุตรของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี) ได้เล่าว่าบิดาของท่านมักอบรมความรู้
รอบตัวต่าง ๆ โดยการเล่า การเล่นปริศนา การพาไปยังสถานท่ีต่าง ๆ อาทิ กระทรวงธรรมการ  
สามัคยาจารย์ โรงพยาบาลศิริราช วัดวาอาราม รวมท้ังโรงละคร เป็นต้น  นอกจากจะให้ประสบการณ์
ความรู้ท่ีดีแล้ว ยังเป็นการฝึกการประพฤติตนในการเข้าสังคม การรักษามารยาทในท่ีประชุม การ
วางตัวให้เหมาะสม มีความสง่าผ่าเผย1 จึงอาจกล่าวได้ว่าเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้นมีจิต
วิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริง สมควรแก่การเป็นแบบอย่างของครูท่ีดีท่ีพร้อมเสียสละเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม จนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้ช่ือของท่านไปใช้ในการเล่น
ปริศนาพะหมี ว่าเป็น “ช่ือของคนท่ีชอบสอนคน”  ในงานฤดูหนาวท่ีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ราชวรวิหาร2 ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลให้งานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีมี
เนื้อหาท่ีให้ความรู้ และมีคติสอนใจอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ซึ่งค าสอนเหล่านี้ก็มีความ
ทันสมัย สามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ทุกยุคทุกสมัย ซึ่งถือเป็นลักษณะเด่นของ
งานเขียนของท่านทีเดียว 

ดังท่ีกล่าวมาข้างต้นว่าเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเป็นผู้ท่ีมีจิตวิญญาณของความ
เป็นครูอย่างเปี่ยมล้น ปัจจัยท่ีเกื้อหนุนค ากล่าวนี้ คือความพยายามของท่านท่ีจะถ่ายทอดเนื้อหา     
ค าสอนต่าง ๆ ท้ังหลักการด าเนินชีวิต หลักการปฏิบัติตนต่อผู้อื่น หลักการปกครอง หลักก ารรับ
ราชการ และหลักในประกอบอาชีพในสาขาต่าง ๆ ด้วยกลวิธีการน าเสนอท่ีมีหลากหลาย เพื่อให้
เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลท่ีท่านปรารถนาท่ีจะสอนหรือให้ค าแนะน า ได้แก่ พระมหากษัตริย์ ข้าราชการ 
นักเรียน และผู้ท่ีประกอบวิชาชีพแพทย์และนักการทูต ท าให้กลุ่มบุคคลดังกล่าว รวมท้ังประชาชนโดย 
                                                             

1 หม่อมหลวงปอง มาลากุล, “บูรพาจารย์ของเรา,” วารสารจันทรเกษม ฉบับพิเศษ (มีนาคม-
เมษายน 2510): 128. 

2 เรื่องเดียวกัน, 127. 
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ท่ัวไปท่ีได้อ่านงานเขียนของท่านเกิดการเรียนรู้และได้รับประโยชน์สูงสุด  ท้ังนี้จากการศึกษา       
งานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีพบว่านอกจากงานเขียนข้องท่านจะเปี่ยมไป
ด้วยเนื้อหาความรู้หรือศาสตร์ที่ดีแล้ว ท่านยังมีศิลปะในการถ่ายทอดความรู้เหล่านั้น คือต้องมีกลวิธีใน
การสอนท่ีมีประสิทธิภาพด้วย อันส่งผลให้ค าสอนในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จ            
สุเรนทราธิบดีหลายเรื่อง อาทิ สมบัติของผู้ดี พลเมืองดี จรรยาแพทย์ เป็นต้น ได้รับการบรรจุไว้ใน
หลักสูตรการศึกษาของไทยหลายยุคหลายสมัย ซึ่งแสดงให้เห็นว่างานเขียนร้อยแก้วของท่าน เป็นท่ี
ยอมรับในคุณค่าของเนื้อหาค าสอนท่ีทุกคนในสังคมพึงยึดถือและปฏิบัติ 

ในบทนี้ ผู้วิ จัยจะศึกษากลวิธีการน าเสนอเนื้อหาค าสอนในงานเขียนร้อยแก้วของ
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีซึ่งประกอบด้วยกลวิธีการแต่ง กลวิธีการใช้ภาษา และกลวิธี     
การสอนต่าง ๆ ให้เด่นชัดยิ่งขึ้นเพื่อช้ีให้เห็นว่ากลวิธีเหล่านี้มีส่วนส าคัญต่อการสร้างงานเขียนของท่าน
อย่างไรบ้าง ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

   
กลวิธีการแต่ง 

ตามท่ีกล่าวมาแล้วในบทท่ี 2 ว่างานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
แบ่งออกเป็นหลายรูปแบบท้ังจดหมาย ต าราเรียน และบันทึกค าส่ังสอน แต่ละรูปแบบนั้นล้วน
ตอบสนองแต่ละสถานการณ์ท่ีท่านต้องถ่ายทอดเนื้อหาค าสอนได้เป็นอย่างดี  เมื่อพิจารณาเนื้อหาใน
งานเขียนร้อยแก้วของท่านแล้วผู้วิจัยพบว่ามีลักษณะเนื้อหาท่ีเป็นงานเขียนสารคดี ซึ่งมุ่งเน้นให้ความรู้
และข้อเท็จจริงเป็นหลัก เช่น เรื่องหนังสือกราบบังคมทูลฯ ท่ีน าเสนอความรู้และช้ีแนะแนวทางใน
ด้านการบริหารราชการแผ่นดินส าหรับนักปกครอง  นอกจากนี้ในเรื่องพลเมืองดีได้น าเสนอความรู้ทาง
วิชาการท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการพัฒนาราษฎรให้มีความรู้เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศ หรือเรื่อง
เตือนเพื่อนท่ีมุ่งให้ค าแนะน าในเรื่องความประพฤติของผู้ประกอบอาชีพรับราชการ เป็นต้น   ท้ังนี้
หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ได้แสดงทัศนะว่างานเขียนสารคดีนั้นไม่ใช่งานเขียนท่ีเพ่งเล็งเชิง
ความรู้ เพ่งเล็งจะสอนโดยไม่ค านึงถึงอารมณ์ แต่งานเขียนนั้นจะต้องใช้ถ้อยค าภาษาท่ีท าให้เกิดรส
กระทบอารมณ์ผู้อ่านด้วย3  เช่นเดียวกับธีรภาพ โลหิตกุลท่ีกล่าวถึงลักษณะของงานเขียนประเภท 
สารคดีว่าการมุ่งเน้นน าเสนอเนื้อหาสาระหรือข้อเท็จจริงของงานเขียนสารคดีจะต้องมีศิลปะในการ
เขียน มีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี รวมท้ังต้องใช้ภาษาท่ีไพเราะกินใจด้วย เพื่อให้เกิดอรรถรสในการ
อ่าน4  ท าให้งานเขียนประเภทสารคดีมีความแตกต่างจากต าราเรียนท่ีมุ่งให้สาระความรู้เพียงอย่าง
เดียว ท้ังนี้ในงานเขียนของท่านบางเรื่องท่ีมีรูปแบบเป็นต าราเรียน ได้แก่ เรื่องสมบัติของผู้ดี และ 

                                                             
3 หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ. วิเคราะห์รสวรรณคดีไทย, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ

โครงการต าราสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2522), 17. 
4 ธีรภาพ โลหิตกุล, กว่าจะเป็นสารคดี (กรุงเทพฯ: มหรรณพ, 2539), 19. 
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พลเมืองดี  ผู้วิจัยพบว่าท่านได้ใช้กลวิธีการแต่งท่ีหลากหลายเพื่อถ่ายทอดค าสอนต่าง ๆ ให้แก่ผู้อ่าน
อย่างสร้างสรรค์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องพลเมืองดี ท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้ใช้กลวิธี
การแต่งอย่างบันเทิงคดีมาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหาค าสอนผ่านบทสนทนาและพฤติกรรมของตัวละคร
ต่าง ๆ รวมท้ังมีฉาก และการด าเนินเรื่องซึ่งช่วยให้ผู้อ่านได้เกิดความเพลิดเพลินเหมือนกับได้อ่าน 
เรื่องส้ันหรือนวนิยาย และซึมซับเนื้อหาสาระไปอย่างไม่รู้ตัว ไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกถูกบังคับให้รับ
สาระมากจนเกินไป  

ส าหรับกลวิธีการนั้นได้มีนักวิชาการทางด้านภาษาไทยให้ค านิยามไว้หลายท่าน อาทิ
กุหลาบ มัลลิกะมาสได้กล่าวไว้ว่ากลวิธีการแต่งเรื่องเป็นการแสดงฝีมือหรือความสามารถของผู้แต่งท่ีรู้
ว่าควรรวบรัดในตอนใด และควรขยายความในตอนใด เมื่อใดควรง าไว้เป็นความลับ เพื่อก่อให้เกิด
ความสนใจเพิ่มพูนขึ้น เมื่อใดควรเปิดเผย เปิดเรื่องให้น่าประทับใจอย่างไร  ปิดให้น่าสนใจอย่างไร5  
สอดคล้องกับเถกิง พันธุ์เถกิงอมร ท่ีกล่าวว่ากลวิธีการแต่งเรื่องเป็น “ศิลปะการล าดับตามโครงเรื่อง
นั้นหรือการประกอบเรื่องว่าเหตุการณ์ของเรื่องนั้นได้ด าเนินตามล าดับแค่ไหน คือมีการเริ่มต้น การ
เดินเรื่อง และการลงท้ายอย่างไร เหมาะสมหรือไม่เพียงใด”6  เช่นเดียวกับหม่อมหลวงเสริมแสง 
พันธุมสุต ท่ีได้ให้ความหมายของกลวิธีการแต่ง หรือ technique ไว้อีกว่า “เป็นวิธีการหรือช้ันเชิงใน
การแต่งหนังสือ นับต้ังแต่วิธีการเปิดเรื่อง การเสนอเรื่อง และการปิดเรื่อง ผู้เขียนจะต้องมีช้ันเชิงใน
การเขียนองค์ประกอบท้ัง 3 ส่วนนี้ให้น่าสนใจและสอดคล้องกลมกลืน”7   

จากการให้ความหมายของกลวิธีการแต่งเรื่องข้างต้นจะพบว่าการแต่งเรื่องท่ีดีมีช้ันเชิง
จะต้องประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนการเปิดเรื่อง ส่วนการด าเนินเรื่อง และส่วนการปิดเรื่อง แต่
ท้ังนี้ผู้วิจัยเห็นว่าอีกหนึ่งองค์ประกอบส าคัญของการแต่งเรื่องคือ การต้ังช่ือเรื่อง เพราะจะเป็นส่วนท่ี
ดึงดูดใจของผู้อ่านและท าให้ทราบว่าก าลังอ่านเรื่องเกี่ยวกับอะไร  ฉะนั้นในการศึกษากลวิธีการแต่ง
ผู้วิจัยจะแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ประเด็น ได้แก่  

 1. การตั้งช่ือเรื่อง  
 2. การเปิดเรื่อง  
 3. การเสนอเรื่อง  
 4. การปิดเรื่อง  
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

                                                             
5 กุหลาบ มัลลิกะมาส, วรรณกรรมไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2519), 183. 
6 เถกิง พันธ์ุเถกิงอมร, หลักการวิจารณ์วรรณคดี, พิมพ์ครั้งที่ 2 (นครศรีธรรมราช: โครงการต ารา

และเอกสารวิชาการ วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2528), 223. 
7 หม่อมหลวงเสริมแสง พันธุมสุต, “การเขียนสารคดี,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย 6 

(การเขียนส าหรับครู) หน่วยที ่12 (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2529), 747. 
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1. การต้ังชื่อเร่ือง  

การต้ังช่ือเรื่องเป็นส่วนท่ีส าคัญมากส่วนหนึ่งของการแต่งเรื่อง ดังท่ีเจือ สตะเวทิน ได้
กล่าวถึงความส าคัญของการตั้งช่ือเรื่องไว้ว่า “เราเขียนหนังสือดีเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าต้ังช่ือเรื่องไม่เป็น 
ผู้อ่านอาจเปิดผ่านไปเสีย ช่ือเรื่องจึงมีความส าคัญท่ีสุด เพราะเป็นการเผยโฉมครั้งแรก”8 แสดงให้เห็น
ว่าช่ือเรื่องเป็นปัจจัยอันดับแรกในการพิจารณาเลือกอ่านงานเขียนของผู้อ่าน ท้ังนี้ ได้มีผู้จ าแนกกลวิธี
ในการตั้งช่ือเรื่องไว้หลายท่าน ดังนี้ 

 

ธัญญา สังขพันธานนท์9 ได้กล่าวถึงหลักในการตั้งช่ืองานเขียนไว้ 5 วิธี ได้แก่ 
 1. ต้ังช่ือเป็นประโยคบอกเล่าตรงไปตรงมา 

 2. ต้ังช่ือแบบเล่นส านวนเล่นค า 

 3. ต้ังช่ือแบบเรื่องส้ันนวนิยาย 

 4. ต้ังช่ือโดยใช้กลุ่มค าหรือวลีท่ีบอกเนื้อหาน ามาเรียงต่อกัน 

 5. ต้ังช่ือโดยใช้ประโยคหลักน าหน้า ตามด้วยข้อความท่ีเป็นส่วนขยาย 

 

นอกจากนี้ มาลี บุญศิริพันธ์10 ได้เสนอแนะรูปแบบการตั้งช่ือไว้ทั้งส้ิน 5 รูปแบบ ได้แก่  
 1. ช่ือเรื่องแบบบอกเนื้อหา 

 2. ช่ือเรื่องแบบเล่นส านวน 

 3. ช่ือเรื่องแบบคุยกับผู้อ่าน 

 4. ช่ือเรื่องแบบค าถาม  

 5. ช่ือเรื่องแบบฉงนสนเท่ห์ 
   

จากการศึกษากลวิธีการต้ังช่ือเรื่องข้างต้นจะเห็นว่ามีวิธีการท่ีคล้ายคลึงกัน  ซึ่ง เมื่อ
พิจารณางานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีท้ัง 7 เรื่อง ผู้วิจัยพบว่ามีงานเขียน
ร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีท่ีไม่ได้ต้ังช่ือเรื่องด้วยตัวท่านเอง  เพราะงานเขียนท่ี
ท่านไม่ได้มุ่งหมายจะให้มีการตีพิมพ์ต้ังแต่แรก ได้แก่ หนังสือกราบบังคมทูลของเจ้าพระยาพระเสด็จ 
สุเรนทราธิบดี แต่ยังมีบรรดาศักดิ์เป็นพระมนตรีพจนกิจและพระยาวิสุทธสุริยศักด์ิ ร.ศ.113-118 และ
ค าส่ังสอนของพระยาวิสุทธสุริยศักด์ิ กรรมการกลางจัดการลูกเสือ ซึ่งได้กล่าวแก่ลูกเสือกองหนุนใน

                                                             
8 เจือ สตะเวทิน, ต ารับร้อยแก้ว (กรุงเทพฯ: สุทธิสารการพิมพ์, 2517), 124.  
9 ธัญญา สังขพันธานนท์, การเขียนสารคดีภาคปฏิบัติ, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: อินทนิล, 2553), 

68-71. 
10 มาลี บุญศิริพันธ์, การเขียนสารคดีส าหรับสื่อสิ่งพิมพ์, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: ประกายพรึก, 

2535), 48-50. 
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การแจกเหรียญลูกเสือกองหนุน ต่อมางานเขียนท้ัง 2 เรื่องได้ถูกน ามาตีพิมพ์ในภายหลังและต้ังช่ือ
เรื่องโดยคณะผู้จัดพิมพ์  ดังนั้นผู้วิจัยจะไม่น ามาศึกษาด้วย  ท้ังนี้ จากการประมวลรูปแบบการต้ังช่ือ
เรื่องงานเขียนของนักวิชาการภาษาไทยท่ีน าเสนอมาข้างต้นมาศึกษางานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยา
พระเสด็จสุเรนทราธิบดี ผู้วิจัยพบว่ามีการใช้กลวิธีการตั้งช่ือเรื่องท้ังส้ิน 3 วิธี คือ  
  1.1 การตั้งช่ือเรื่องแบบตรงไปตรงมา 

  1.2 การตั้งช่ือเรื่องแบบเล่นส านวน 

  1.3 การตั้งช่ือเรื่องแบบสร้างความคุ้นเคยกับผู้อ่าน 

  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
  1.1 การต้ังชื่อเร่ืองแบบตรงไปตรงมา 

  การตั้งช่ือเรื่องแบบตรงไปตรงมาเป็นกลวิธีการตั้งช่ือเรื่องท่ีแจ้งให้ผู้อ่านทราบเนื้อหา
และแนวคิดส าคัญของเรื่อง ท าให้ผู้อ่านทราบได้ในทันทีว่าเรื่องท่ีน าเสนอนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร 
และเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของเรื่องได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จ   
สุเรนทราธิบดีมีการตั้งช่ือเรื่องกลวิธีนี้อยู่ 2 เรื่อง คือ เรื่อง จรรยาแพทย์ และพลเมืองดี   โดยช่ือเรื่อง
จรรยาแพทย์นั้น เกิดจากการน าค าว่า “จรรยา” ซึ่งหมายถึง กิริยาท่ีควรประพฤติในหมู่คณะ มา
ประสมกับค าว่า “แพทย์” อันเป็นวิชาชีพที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีต้องการสอน ช่ือเรื่องนี้
จึงแสดงถึงเจตนาท่ีจะบอกแก่ผู้อ่านถึงข้อควรปฏิบัติหรือหลักศีลธรรมจรรยาของผู้ท่ีจะประกอบ
วิชาชีพแพทย์      

  นอกจากนี้ ในการตั้งช่ือเรื่องพลเมืองดี มีการใช้ค าว่า “พลเมือง” หมายถึงผู้คนท่ีอยู่
ในสังคม ซึ่งหากวิเคราะห์ช่ือเรื่องจะเห็นว่าค าว่า “พลเมือง” มีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า 
“ราษฎร” และ “ประชาชน” ท้ังนี้ได้มีจ าแนกความแตกต่างทางนัยยะของค าท้ัง 3 ค าเอาไว้อย่าง
น่าสนใจ อาทิ อเนก เหล่าธรรมทัศน์ กล่าวว่า 

  
...โดยทั่วไปเรามักใช้ค าว่า ประชาชน (people) ราษฎร (subject) และพลเมือง (citizen) แทบ
จะแทนกันได้ ความจริงแล้ว “ประชาชน” หมายถึง คนที่ไม่ใช่ผู้ปกครอง (non-ruler) ในสมัย
โบราณน้ันประชาชนเป็นไพร่หรือทาสเกือบทั้งหมด ส่วนในสมัยใหม่ประชาชนได้รับการ
ปลดปล่อยเป็นเสรีชน มีสถานะทางกฎหมาย สิทธิทางการเมืองที่เท่าเทียมกัน ส่วนราษฎรน้ัน 
คือ พลเมืองที่มีหน้าท่ีเสียภาษี ปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง และมีบทบาทและอ านาจทางการ
เมืองในการไปใช้สิทธิเลือกต้ัง รวมทั้งการแสดงออกทางการเมืองต่าง ๆ แต่ความเป็นราษฎร มี
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ความแตกต่างจากพลเมืองตรงที่ราษฎรเป็นฝ่ายต้ังรับจากการด าเนินการของรัฐ แต่พลเมือง 
เป็นผู้ที่รุก อยากมีส่วนร่วม เข้าไปช่วยท าและสามารถท าการต่าง ๆ แทนรัฐได้11 

 
จากแนวคิดข้างต้นจะเห็นว่าพลเมืองนั้นไม่ใช่แค่คนสามัญท่ัวไปเท่านั้น หากแต่เป็นผู้

ท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไปด้วยดังความหมายตามรูปศัพท์ของ “พลเมือง” ว่า ก าลังของ
ประเทศ  การท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเลือกใช้ค าว่า “พลเมือง” แทนค าว่า “ประชาชน” 
และ “ราษฎร” ช้ีให้เห็นว่าท่านให้ความส าคัญกับคนในชาติซึ่งล้วนมีส่วนช่วยพัฒนาประเทศให้
เจริญรุ่งเรือง  ท้ังนี้การตั้งช่ือด้วยกลวิธีนี้ท าให้ผู้อ่านเข้าใจว่าผู้แต่งจะน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเป็น
พลเมืองท่ีดี  ซึ่งผู้อ่านก็ต้องไปหาค าตอบจากการอ่านงานเขียนเรื่องนี้ว่าการเป็นพลเมืองท่ีดีเป็น
อย่างไร ต้องประพฤติตนอย่างไรบ้าง 

 
  1.2 การต้ังชื่อเร่ืองแบบเล่นส านวน  

  การตั้งช่ือเรื่องแบบเล่นส านวนถ้อยค าเป็นวิธีต้ังช่ือการท่ีผู้แต่งได้น าถ้อยค ามาใช้ให้
เกิดความหมายแฝง หรือความหมายท่ีต่างไปจากเดิม ก่อให้เกิดความน่าสนใจ ได้แก่ เรื่องสมบัติของ
ผู้ดี ซึ่งค าว่า “สมบัติ” หมายถึง ทรัพย์สิน เงินทอง ส่วนค าว่า “ผู้ดี” หมายถึง ผู้ท่ีเกิดในตระกูลท่ีดี  
แต่ในท่ีนี้ช่ือเรื่องสมบัติของผู้ดี มิได้หมายถึงทรัพย์สินเงินทองของผู้ท่ีเกิดในตระกูลท่ีดี  เพราะเมื่อ
พิจารณาความหมายท่ีแท้จริงท่ีผู้แต่งต้องการน าเสนอนั้น ค าว่า “สมบัติ” ผู้แต่งน ามาจากค าว่า 
“คุณสมบัติ” หรือคุณลักษณะประจ าตัวของแต่ละบุคคล ส่วนค าว่า “ผู้ดี” ผู้แต่งนั้นหมายถึงผู้ท่ีมี
ความประพฤติดีท้ังทางกาย วาจา และจิตใจ ฉะนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าผู้ดีนั้นไม่ใช่ผู้ท่ีร่ ารวยทรัพย์สิน
เงินทอง แต่ผู้ดีจะต้องเป็นผู้ท่ีร่ ารวยเพียบพร้อมไปด้วยกิริยามารยาทท่ีดีงาม รวมท้ังมีจิตใจท่ีกอปร
ด้วยคุณธรรม จึงจะได้ช่ือว่าเป็นผู้ดีท่ีแท้จริง   
  การต้ังช่ือด้วยวิธีการนี้แสดงให้เห็นทรรศนะของผู้แต่งว่าสมบัติของผู้ดีนั้นไม่ใช่
ทรัพย์สินเงินทองซึ่งเป็นเรื่องของวัตถุ หากแต่หมายถึงคุณสมบัติ หรือกระบวนทัศน์ภายในของแต่ละ
บุคคลท่ีมุ่งประพฤติแต่ส่ิงท่ีดีงาม เหมาะสมกับกาลเทศะและยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลงไปตามความเจริญ
ของบ้านเมือง  ฉะนั้นความหมายท่ีแท้จริงของช่ือเรื่องสมบัติของผู้ดีก็คือ คุณสมบัติของผู้ดี โดยในเนื้อ
เรื่องจะระบุให้ทราบว่าเป็นงานเขียนเรื่องนี้จะกล่าวถึงคุณสมบัติของความเป็นผู้ดีว่าเป็นอย่างไร 

 
 
 

                                                             
11 อเนก เหล่าธรรมทัศน์, การเมืองของพลเมือง. พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 

2545), 29. 
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  1.3 การต้ังชื่อเร่ืองแบบสร้างความคุ้นเคยกับผู้อ่าน  

  การต้ังช่ือเรื่องแบบสร้างความคุ้นเคยกับผู้อ่าน เป็นวิธีการต้ังช่ือเรื่องท่ีสร้าง
บรรยากาศความเป็นกันเองกับผู้อ่าน ก่อให้เกิดความรู้สึกร่วมหรือเป็นพวกพ้องเดียวกัน ซึ่ งปรากฏ
การใช้กลวิธีการต้ังช่ือรูปแบบในงานเขียนของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีอยู่ 2 เรื่อง ได้แก่ 
เรื่องเตือนเพื่อน และช่วยเพื่อน  ผู้แต่งเลือกใช้ค าว่า “เพื่อน” แทนผู้อ่านเพื่อสร้างความสนิทสนม 
และให้ความรู้สึกใกล้ชิด เหตุท่ีท่านเลือกใช้กลวิธีการต้ังช่ือลักษณะนี้เพราะเนื้อหาของงานเขียนท้ัง 2 
เรื่องเป็นค าสอนท้ังหมดกล่าวคือ เรื่องเตือนเพื่อน มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติตนของข้าราชการ  
ส่วนเรื่องช่วยเพื่อน มีเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัย ซึ่งอาจท าให้ผู้อ่านบางกลุ่มเกิดอคติใน
การเลือกอ่านงานเขียนนี้หากเลือกใช้การต้ังช่ือเรื่องแบบบอกเนื้อหาอย่างตรงไปตรงมา ท้ังนี้ เมื่อน า
ค ากริยาว่า “เตือน” และ “ช่วย” มาประกอบหน้าค าว่า “เพื่อน” ก็แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและ
ความปรารถนาดีท่ีผู้แต่งมีต่อผู้อ่าน อันเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ผู้อ่านสนใจท่ีจะอ่านงานเขียนนั้น ๆ 
รวมท้ังเปิดใจยอมรับค าสอนต่าง ๆ ท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีต้องการเสนอมากยิ่งขึ้น  
  นอกจากนี้ในงานเขียนเรื่องพลเมืองดี ซึ่งเป็นงานเขียนท่ีน าเสนอเนื้อหาค าสอนโดย
การใช้กลวิธีอย่างงานเขียนบันเทิงคดี มีตัวละคร ฉาก เหตุการณ์ในการด าเนินเรื่อง  ท้ังนี้เจ้าพระยา
พระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 29 ตอน แต่ละตอนมีการต้ังช่ือให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับประเด็นเนื้อหาค าสอนท่ีต้องการน าเสนอ โดยมีนายเมืองเป็นตัวละครหลักด าเนินเรื่อง ซึ่งช่ือตอน
บางตอนมีการแบ่งย่อยออกเป็น 2 ตอน ฉะนั้นจึงนับช่ือตอนในเรื่องพลเมืองดีได้ท้ังส้ิน 19 ช่ือ ดังนี้ 
   - นายเถ่ือนเป็นนายเมือง เป็นตอนท่ีเปิดตัวตัวละครหลักของเรื่องคือ นาย
เถ่ือน ซึ่งต่อมาได้เปล่ียนช่ือเป็นนายเมือง ท้ังนี้สาเหตุท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้ให้ช่ือเดิม
ของนายเมืองว่า “นายเถื่อน” ซึ่งเถ่ือนนั้น หมายถึง “ป่า” นั้นเพื่อบ่งบอกถึงลักษณะของตัวละครนี้ท่ี
ยังไม่ได้รับการอบรมบ่มนิสัย เปรียบกับคนป่าท่ียังจากการขัดเกลาตามวิถีของผู้คนท่ีเจริญแล้ว เพราะ
แต่เดิมนายเถื่อนนั้นอาศัยอยู่กับพรานป่าหลังจากท่ีบิดาถูกหมีท าร้ายจนเสียชีวิต จนเมื่อเกิดไฟไหม้จึง
ได้หนีมาหาลุงคือนายมั่นท่ีกรุงเทพฯ ต่อมานายมั่นได้อบรมส่ังสอนนายเถื่อนให้มีคว ามรู้  มี
กิริยามารยาทท่ีดี นายมั่นจึงเปล่ียนช่ือนายเถื่อนมาเป็นนายเมือง เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของนาย
เมืองท่ีได้รับการขัดเกลามาเป็นอย่างดีจากนายมั่น 

   - นายเมืองเป็นหนี้แผ่นดิน เป็นตอนท่ีกล่าวถึงหน้าท่ีของพลเมืองท่ีดี ใน
ท่ีนี้หมายถึงการเสียภาษีเพื่อน าเงินรายได้ไปใช้พัฒนาประเทศ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการตอบแทนพระคุณ
ของแผ่นดินบ้านเกิด ผู้แต่งใช้อุปลักษณ์ในการตั้งช่ือตอน โดยเปรียบว่าแผ่นดินเป็นบุคคลผู้ท่ีมีพระคุณ
อย่างยิ่งต่อเรา เพราะเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองชีวิต เป็นผู้ให้ความสุขส าราญ เป็นผู้ป้องกันทรัพย์สิน และ
เป็นผู้ท่ีให้ความยุติธรรมแก่ทุก ๆ คน ฉะนั้นเราจ าเป็นท่ีจะต้องตอบแทนผู้มีพระคุณเพื่อให้สมกับส่ิงท่ี
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เราได้รับมา กลวิธีการต้ังช่ือเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพและตระหนักถึงความส าคัญของแผ่นดิน
เกิดได้เป็นอย่างดี  
   - นายเมืองรู้จักบ้านตน ตอนนี้กล่าวถึงระบบการบริหารราชการแผ่นดินใน
สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งเปรียบกับการท าความรู้จักกับบ้านของตนเอง การต้ังช่ือตอนเช่นนี้เป็น
การใช้อุปลักษณ์เพื่อเปรียบประเทศชาติว่าเป็นบ้านท่ีทุกคนจะต้องรู้กิจการภายในบ้านของตนให้ดี 
เพื่อท่ีจะสามารถช่วยแบ่งเบา หรือท าการส่ิงต่าง ๆ อันเป้นประโยชน์ต่อบ้านหรือประเทศชาติของเรา  

   - นายเมืองรู้จักเพื่อน  เป็นตอนท่ีกล่าวถึงความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์ 
รัฐศาสตร์  รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ท าให้รู้ความเป็นไปของประเทศต่าง ๆ ซึ่งผู้แต่ง
เปรียบว่าเป็นเพื่อน ซึ่งการรู้จักเพื่อนและการสร้างมิตรไมตรีให้เกิดขึ้นนั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
การท างานต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงได้ 

   - นายเมืองระลึกชาติ ตอนนี้กล่าวถึงประวัติศาสตร์ของชาติสยาม โดยเน้น
ไปท่ีบุคคลส าคัญทางประวัติศาสตร์ รวมท้ังบูรพกษัตริย์ผู้ท านุบ ารุงชาติบ้านเมืองให้สงบร่มเย็นเป็น
ปึกแผ่น การท่ีผู้แต่งใช้ค าว่า “ระลึกชาติ” นั้นต้องการส่ือให้เห็นถึงการส านึกรักและภูมิใจในชาติ
บ้านเมืองของตน 

   - นายเมืองอยู่ในเวียง กล่าวถึงระบบกฎหมายและการศาล ซึ่งเป็นส่ิงท่ี
ราษฎรควรทราบไว้ เพื่อจะได้ไม่กระท าผิดกฎหมายบ้านเมือง อันจะก่อให้เกิดความเป็นปกติสุขขึ้นใน
สังคม ท้ังนี้การท่ีผู้แต่งใช้ค าว่า “เวียง” เพื่อส่ือความถึงสังคมเมืองเป็นกลวิธีในการหลากค าเพื่อไม่ให้
ซ้ ากับช่ือนายเมืองแสดงถึงความรู้ทางภาษาของผู้แต่งได้เป็นอย่างดี 

   - นายเมืองต่ืนตา ในตอนนี้กล่าวถึงสถานท่ีส าคัญต่าง ๆ ของชาติท่ีมีความ
งดงามทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม เช่น พระบรมมหาราชวัง พระปฐมเจดีย์ พระพุทธชินราช 
เป็นต้น  รวมท้ังสถานท่ีท่ีผู้แต่งเห็นว่าเสริมสร้างสง่าราศีให้แก่ชาติบ้านเมือง เช่น ศาล โรงเรียน 
หอสมุด และพิพิธภัณฑ์ เพราะเป็นสถานท่ีท่ีแสดงถึงความเจริญทางสติปัญญาและความคิดของคนใน
ชาติได้เป็นอย่างดี เหตุท่ีผู้แต่งใช้ค าว่า “ต่ืน” กับนายเมืองผู้ได้พบเห็นสถานท่ีเหล่านั้น เนื่องจาก
ปรารถนาให้ ผู้อ่านเกิดความรู้ สึกร่วมกันว่าชาติสยามนั้นเป็นชาติท่ีมีความเจริญท้ังทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและทางด้านความคิด   

   - นายเมืองต่ืนใจ กล่าวถึงหน้าท่ีของทหารและกองเสือป่าต่อการป้องกัน
ประเทศจากอริราชศัตรู ท้ังนี้กิจการเสือป่าเป็นกิจการท่ีเกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีส่วนส าคัญต่ออธิปไตยของชาติ  การท่ีผู้แต่งใช้ค าว่า “ต่ืน” กับนายเมืองนั้นเพื่อส่ือ
ให้ผู้อ่านเห็นถึงแสนยานุภาพของกองทัพสยามท่ีพร้อมเผชิญกับข้าศึกต่าง ๆ ท่ีมารุกราน 
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   - นายเมืองเที่ยวทั่วโลก กล่าวถึงความรู้ทางธรณีวิทยา และธรรมชาติ
วิทยา ท้ังทางด้านแร่ธาตุ การจ าแนกส่ิงมีชีวิต และไม่มีชีวิตซึ่งเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ 
อันเป็นส่ิงท่ีอยู่รอบตัวเราทุกคนไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของโลกก็ตาม  การท่ีผู้อ่านทราบความรู้ต่าง ๆ 
เหล่านี้เปรียบได้กับการได้ท่องเท่ียวไปท่ัวโลก 
   - นายเมืองส่องกระจก ในตอนนี้กล่าวถึงความรู้ทางพฤกษศาสตร์ รวมท้ัง
สัตวศาสตร์ และกายวิภาคศาสตร์  เปรียบได้กับนายเมืองส่องกระจกส ารวจร่างกายตัวเองอย่าง
ละเอียด 
   - นายเมืองได้ยาอายุวัฒนะ ในตอนนี้กล่าวถึงการดูแลสุขอนามัย ท้ังการ
รักษาความสะอาด การรับประทานอาหาร การดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง การท่ีผู้แต่งได้เปรียบ
เทียบการรักษาสุขภาพกับการได้ยาอายุวัฒนะ ซึ่งคนไทยเช่ือว่าเป็นยาท่ีท าให้มีชีวิตท่ียืนยาวนั้นเป็น
การดึงดูดความสนใจของผู้อ่านให้เห็นความส าคัญของเรื่องดังกล่าว 
   - นายเมืองอยู่บนดาว กล่าวถึงความรู้ทางด้านดาราศาสตร์สมัยใหม่ อัน
เป็นวิทยาการตะวันตกท่ีคนไทยในสมัยนั้นให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะในสมัยโบราณคนไทยมี
ความสนใจในด้านนี้อยู่แล้ว เนื่องมาจากเกี่ยวพันกับวิชาโหราศาสตร์ 12  ท้ังนี้ความรู้ทางด้านดารา
ศาสตร์สมัยใหม่นี้ผู้แต่งเห็นว่าก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเดินเรือซึ่งเป็นการคมนาคมท่ีส าคัญส าหรับ
การติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ  
   - นายเมืองพบขุมทรัพย์ เป็นตอนท่ีต่อเนื่องมาจากนายเมืองอยู่บนดาวท่ี
กล่าวถึงความส าคัญของความรู้ทางดาราศาสตร์ต่อการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ โดยผู้แต่งเห็นว่า
หลักเศรษฐศาสตร์และการพาณิชย์เป็นศาสตร์ที่ส าคัญในการด ารงชีวิตท่ามกลางสังคมแบบทุนนิยมท่ี
ก าลังจะเข้ามา ความรู้ในเรื่องนี้นับเป็นพื้นฐานส าคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต หากผู้ใดมี
ความรู้ในเรื่องนี้ก็เปรียบกับการได้พบขุมทรัพย์อันน ามาซึ่งความมั่งมีผาสุก  
   - นายเมืองคิดเลข กล่าวถึงการประกอบอาชีพ และการลงทุน โดยเน้นไปท่ี
อาชีพค้าขาย  รวมท้ังการรู้จักเก็บออมเพื่ออนาคตท่ีได้ไม่ขัดสน ซึ่งการคิดเลขท่ีนี้มิได้หมายถึงการคิด
ค านวณตัวเลขเท่านั้น หากแต่ยังหมายถึงการวางแผนการท างานโดยค านึงถึงความคุ้มค่าของก าลัง 
และทุนทรัพย์ท่ีลงทุนไป  
   - นายเมืองไหว้ครู กล่าวถึงความส าคัญของพระพุทธศาสนาและหลักธรรม
ค าสอนของพระพุทธเจ้า เพราะคนไทยเช่ือถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูผู้ส่ังสอนเวไนยสัตว์ให้รู้พ้น
จากวัฏสงสาร  ท้ังนี้ผู้แต่งเห็นว่าหากผู้อ่านยึดถือศรัทธาและประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระ
พุทธองค์จะน าพาชีวิตไปสู่ความสุข   

                                                             
12 วิไลเลขา ถาวรธนสาร, ชนชั้นน าไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 

2545), 29. 
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   - นายเมืองเลือกทางเดิน กล่าวถึงความส าคัญของการศึกษาเล่าเรียน โดย
ได้แนะแนวทางเกี่ยวกับการเล่าเรียนภายใต้การจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนสมัยใหม่ท่ีมีทางเลือก
หลากหลายตามความถนัดของตน ผู้แต่งได้เปรียบการเลือกสาขาวิชาท่ีจะศึกษาเล่าเรียนกับทางเดิน
แห่งชีวิต เพราะความรู้ในแต่ละแขนงย่อมน าพาผู้ศึกษาไปสู่หนทางท่ีแตกต่างกัน ฉะนั้นจ า เป็นต้อง
พิจารณาตนเองให้ดีมีความชอบและถนัดในเรื่องใด แล้วเลือกศึกษาเล่าเรียนในสาขาวิชาท่ีสอดคล้อง
กับความชอบและความถนัด 

   - นายเมืองลงเรือ กล่าวถึงหลักในการท างาน ซึ่งไม่ว่าจะท างานใดจะต้องมี
ความรู้ ความต้ังใจขยันพากเพียร ความมีสติรอบคอบ และยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นส าคัญ  ท้ังนี้ 
ผู้แต่งได้เปรียบชีวิตการท างานกับการเดินเรือ หากผู้ใดมีความมุมานะอดทนในการประคับประคองเรือ
ไปให้ตลอดรอดฝ่ัง ซึ่งก็คือการมุ่งมั่นท างาน ประกอบอาชีพท่ีสุจริต  ชีวิตก็จะประสบความ
เจริญรุ่งเรือง  
   - นายเมืองถึงฝั่ง ในตอนนี้กล่าวถึงชีวิตของนายเมืองหลังจากส าเร็จ
การศึกษาก็มาประกอบอาชีพเป็นทหารเพื่อรับใช้ประเทศชาติ ต่อมาได้บรรพชาเป็นภิกษุและได้ศึกษา
พระธรรมจนแตกฉาน สุดท้ายนายเมืองได้เลือกศึกษาต่อทางด้านแพทยศาสตร์ ด้วยความฉลาดและมี
คุณธรรมท าให้นายเมืองประสบความส าเร็จในชีวิต ซึ่งก็เปรียบกับเรือท่ีถึงฝ่ังแล้ว 

   - กิตติศัพท์นายเมือง กล่าวถึงคุณลักษณะของนายเมืองและปัจจัยท่ีส่งผล
ให้นายเมืองประสบความส าเร็จในชีวิต ได้รับยกย่องจากคนในสังคม นับว่าเป็นพลเมืองท่ีดีของ
ประเทศชาติ ซึ่งเป็นการเน้นย้ าให้ผู้อ่านเห็นว่าหากประพฤติปฏิบัติตนอย่างนายเมืองก็จะท าให้ชีวิต
ประสบความส าเร็จ เป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

  การตั้งช่ือตอนในเรื่องพลเมืองดี ช่วยให้ผู้อ่านทราบเรื่องราวในตอนนั้น ๆ ได้ก่อนท่ี
จะอ่านเรื่องราวท้ังหมดคล้ายกับการบอกจุดประสงค์ว่าผู้แต่งต้องการกล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับอะไร เช่น 
ตอนนายเถื่อนเป็นนายเมือง ท่ีต้องการส่ือถึงการเปล่ียนแปลงของตัวละครในเรื่องนี้ โดยผู้อ่านต้อง
อ่านเพื่อหาค าตอบต่อไปว่าเหตุใดนายเถื่อนจึงเปล่ียนช่ือเป็นนายเมือง ท้ังนี้ความโดดเด่นในการต้ังช่ือ
ตอนของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ได้แก่ การใช้อุปลักษณ์แทนการใช้ข้อความหรือค าสามัญ
ท่ีส่ือความอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้อ่านได้เป็นอย่างดี เช่น ตอนนายเมือง
รู้จักบ้านตน ช่ือตอนนี้ท่านใช้อุปลักษณ์ “บ้าน” แทนประเทศชาติท่ีนายเมืองอาศัยอยู่ ฉะนั้นการรู้จัก
บ้าน ก็หมายถึงการได้รู้เรื่องราวของประเทศซึ่งก็คือระบบบริหารราชการแผ่นดินนั่นเอง หรือบางช่ือก็
ใช้การเล่นถ้อยค าส านวนโดยการน าค าท่ีมีความหมายอย่างหนึ่งมาใช้ในอีกความหมายหนึ่ง เช่น ตอน
นายเมืองระลึกชาติ ซึ่งค าว่า “ระลึกชาติ” นั้นมีความหมายว่า ระลึกถึงความเป็นไปในชาติก่อน13 มา

                                                             
13 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: 

ราชบัณฑิตยสถาน, 2556), 982. 
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ใช้ในความหมายว่า การระลึกหรือส านึกบุญคุณของบุคคลส าคัญทางประวัติศาสตร์ท่ีท าให้ประเทศ
สยามอยู่เย็นเป็นสุขเรื่อยมา กลวิธีท่ีกล่าวมาท้ังหมดล้วนช่วยส่งเสริมให้งานเขียนร้อยแก้วของ
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น  
 

2. การเปิดเร่ือง 

การเปิดเรื่องเป็นส่วนท่ีส าคัญอีกส่วนหนึ่งของกลวิธีการแต่งเพราะเป็นส่วนท่ีผู้อ่านจะ
ทราบว่างานเขียนนั้น ๆ มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร ท้ังนี้เจือ สตะเวทิน ได้เรียกส่วนนี้ว่า ความน า (Lead) 
ซึ่งผู้เขียนได้เปรียบการขึ้นต้นว่าเหมือนเบ็ดตกปลา คือต้องตกผู้อ่านให้ติดต้ังแต่ต้นทีเดียว แล้วผู้อ่าน
จะติดตามตลอดเรื่อง14 ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 14 วิธีด้วยกัน ได้แก่ ความน าท่ีสรุปความส าคัญ ความ
น าท่ีกระทบใจ ความน าท่ีเป็นข่าว ความน าท่ีบอกเจตนา ความน าท่ีเป็นค าถาม ความน าด้วยการ
พรรณนาลักษณะ ความน าท่ีเป็นสุภาษิตหรือบทกวี ความน าด้วยเหตุการณ์เด่นของเรื่อง ความน าท่ี
เป็นเรื่องเล่า ความน าท่ีเป็นค าอ้าง ความน าท่ีตรงกันข้าม ความน าท่ีเอ่ยถึงพื้นฐานความหลัง ความน า
ท่ีแสดงสีสัน และความน าท่ีประหลาด15   

นอกจากนี้มาลี บุญศิริพันธ์ ได้กล่าวถึง “ความน า” ว่า “เป็นส่วนเริ่มต้นของข้อเขียน ท า
หน้าท่ีเสมือนหนึ่งจุดน าทาง หรือไตเต้ิลของเรื่องท่ีจะบอกให้ผู้อ่านหันมาสนใจต่อส่ิงท่ีเราจะน าเสนอ
ต่อไป”16

  ซึ่งสามารถสรุปกลวิธีการเขียนความน าสารคดีหรือการเปิดเรื่องได้ 10 กลวิธีด้วยกัน ได้แก่
ความน าประเภทสรุปประเด็น ความน าประเภทบรรยาย ความน าประเภทพรรณนา หรืออธิบาย ความ
น าประเภทค าพูด ความน าประเภทค าถาม ความน าแบบคุยกับผู้อ่านโดยตรง ความน าประเภทหยอกล้อ 
ความน าประเภทไม่มีรูปแบบ ความน าแบกระทบความรู้สึก และความน าประเภทค ากลอน สุภาษิต17

 

ท้ังนี้จากการประมวลกลวิธีการเปิดเรื่องข้างต้นมาศึกษางานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยา
พระเสด็จสุเรนทราธิบดี ผู้วิจัยพบว่าท่านใช้กลวิธีการเปิดเรื่องท้ังส้ิน 5 วิธี ได้แก่ 

 2.1 การเปิดเรื่องด้วยการบรรยาย 

 2.2 การเปิดเรื่องแบบสนทนากับผู้อ่าน 

 2.3 การเปิดเรื่องด้วยพุทธศาสนสุภาษิต 

 2.4 การเปิดเรื่องแบบระบุเจตนา 

 2.5 การเปิดเรื่องด้วยค าถาม 

ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

                                                             
14 เจือ สตะเวทิน, ต ารับร้อยแก้ว, 127. 
15 เรื่องเดียวกัน, 127-132. 
16 มาลี บุญศิริพันธ์, การเขียนสารคดีส าหรับสื่อสิ่งพิมพ์, 41. 
17 เรื่องเดียวกัน, 42-51. 
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  2.1 การเปิดเร่ืองด้วยการบรรยาย  

  การเปิดเรื่องด้วยวิธีการนี้เป็นเปิดเรื่องด้วยการเล่าเรื่องเหตุการณ์เริ่มต้น บรรยากาศ 
สถานการณ์ สถานท่ี หรือบุคคล โดยไม่ได้สอดแทรกความรู้สึกความคิดเห็นของผู้เขียนลงไป การเปิด
เรื่องด้วยการบรรยายนี้พบในงานเขียนร้อยแก้วท่ีมีการเขียนอย่างบันเทิงคดีดังท่ีกล่าวมาแล้วซึ่งได้แก่ 
เรื่องพลเมืองดี ท่ีเป็นการเล่าเรื่องราวชีวิตของนายเถื่อน ซึ่งต่อมาเปล่ียนช่ือเป็นนายเมือง ท่ีต้อง
ประสบกับเหตุการณ์ต่าง ๆ อันช่วยหล่อหลอมให้นายเมืองเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ ดังตัวอย่าง 

 
 มีบ้าน ๆ หน่ึงอยู่ต าบลสามเสนในกรุงเทพฯ  เจ้าของบ้านชื่อนายมั่น ภรรยาชื่อคง  
นายมั่นคนน้ีเป็นคนได้เคยท าราชการเมืองมามาก และเคยเท่ียวเตร่มาแทบทุกทิศทุกทาง ทั้งใน
และนอกพระราชอาณาเขตร์ แกเป็นคนมีทรัพย์เป็นปึกแผ่น มีที่ดินและไร่นามีโรงเลื่อยโรงสีก็
หลายแห่ง แต่ก่อนแกอยู่ในเมือง  ครั้นพอแกชราลงอายุล่วงถึง 60 ปี แกจึงลาออกจากราชการ
แล้วจึงมาอยู่บ้านน้ี 

     (พลเมืองดี หน้า 3) 

 
  จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการเปิดเรื่องพลเมืองดี โดยการบรรยายเพื่อเปิดตัวตัวละคร
ส าคัญของเรื่อง คือนายมั่น ซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงของนายเมืองและเป็นผู้ท่ีสอนนายเมืองให้มีความรู้ต่าง ๆ  
และมีความประพฤติท่ีดี  ในบทบรรยายได้แสดงให้เห็นถึงสภาพวิถีชีวิต ฐานะ อายุ และภูมิหลังของ
ตัวละครว่าเป็นผู้ท่ีมีฐานะร่ ารวย เคยรับราชการซึ่งเป็นปัจจัยท าให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้มาก และวิสัยทัศน์
อันกว้างไกล มีน้องชาย 1 คนซึ่งก็คือบิดาของนายเมือง มีอุปนิสัยชอบท าบุญ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ช่วยขับ
เน้นให้นายมั่นเป็นตัวละครที่เหมาะสมท่ีจะเป็นผู้ส่ังสอนอบรมนายเมืองให้เป็นพลเมืองดี 

 
  2.2 การเปิดเร่ืองแบบสนทนากับผู้อ่าน  

  การเปิดเรื่องแบบสนทนากับผู้อ่านมีลักษณะการเขียนเหมือนกับผู้แต่งพูดคุยสนทนา
กับผู้อ่านโดยตรง โดยผู้เขียนสรรพนามบุรุษท่ี 1 แทนตนเอง หรือไม่ก็ใช้ค าแทนตนเองว่า “ผู้เขียน” 
และใช้สรรพนามบุรุษท่ี 2 แทนตัวผู้อ่าน หรืออาจใช้ค าว่า “ผู้อ่าน” แทน ซึ่งเป็นการสร้าง
ความคุ้นเคยและเป็นกันเองกับผู้อ่าน ดังตัวอย่าง 

 
 พวกเราที่ท าราชการไม่ว่าผู้ใหญ่ ผู้น้อยควรต้องชั่งใจให้แน่นอนเสียก่อนว่า ตนจะต้ัง
ตัวเป็นคนประเภทไรใน 2 ประเภทน้ี คือ (1) เป็นคนรับจ้าง หรือ (2) เป็นข้าราชการ 

 ถ้าหากต้ังใจตนว่าเป็นคนรับจ้าง เช่นน้ันจะท าอะไรก็พึงท าตามความพอใจ ถ้าผู้จ้างเขา
ไม่ชอบใจเขาก็บอกเลิก แล้วตนจะไปหาการจ้างท าท่ีไหนก็ได้ เย่ือใยในระหว่างผู้จ้างกับผู้รับจ้างก็
ไม่ต้องมีอะไร ค าอธิบายแห่งชนิดคนที่ต้ังใจท าการอย่างประเภทต้นมีเพียงเท่าน้ี ไม่มีอะไรอีก 
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 แต่ถ้าผู้ใดที่ท าราชการโดยต้ังใจตนว่าจะเป็นข้าราชการ และปรารถนาความดี
ความชอบ ได้ยศศักด์ิ อาศรัยพระบรมโพธิสมภาร เพ่ือจะต้ังวงษ์สกุลให้เป็นหลักถานมั่นคง
ต่อไปข้างหน้าเช่นน้ันแล้ว ผู้น้ันจะต้ังใจและท าตนเป็นอิศระภาพเหมือนคนรับจ้างไม่ได้... 
     (เตือนเพ่ือน หน้า 24) 

    
  จากตัวอย่างข้างต้น เป็นการเปิดเรื่องเตือนเพื่อน เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
เลือกใช้สรรพนามบุรุษท่ี 1 แทนตนเองและผู้เขียนรวมไปว่า “พวกเรา” เพื่อแสดงถึงความเป็นพวก
พ้องหรือหมู่คณะเดียวกัน ซึ่งการสร้างความสัมพันธ์เช่นนี้ช่วยลดช่องว่างระหว่างบุคคลท าให้สามารถ
บอกกล่าวตักเตือนได้ง่าย อีกท้งยังแสดงถึงความปรารถนาดีในฐานะเพื่อนด้วย ผู้อ่านกลุ่มเป้าหมายซึ่ง
ล้วนเป็นผู้ใหญ่ก็จะรู้สึกว่าไม่ได้ถูกส่ังสอนโดยตรง แต่กลับรู้สึกว่ามีผู้ท่ีเป็นกัลยาณมิตรมาคอยเตือน
เพราะปรารถนาจะเห็นเพื่อนมีชีวิตท่ีดีขึ้น ซึ่งท าให้ผู้อ่านเปิดใจยอมรับเนื้อหาค าสอนต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น 
 
  2.3 การเปิดเร่ืองด้วยการใช้พุทธศาสนสุภาษิต  

  การเปิดเรื่องด้วยวิธีนี้เป็นการยกเอาพุทธศาสนสุภาษิตท่ีรู้จักกันดี มาใช้ในการขึ้นต้น
เรื่องก่อนท่ีจะเข้าสู่ประเด็นเนื้อหาหลักของเรื่อง ท้ังนี้ พุทธศาสนสุภาษิตท่ีน ามาใช้ควรมีนัยเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับเรื่องหรือประเด็นหลักของเรื่องท่ีเขียนด้วย18 กลวิธีนี้ปรากฏในเรื่องช่วยเพื่อน ซึ่งก็ล้วนแต่
เป็นข้าราชการเช่นเดียวกับเรื่องเตือนเพื่อน ดังตัวอย่าง 

 
“อโรค๎ยา ปรมาลาภา” 

ความไม่มีโรค เปนลาภอันประเสริฐ 

 
 เปนพระพุทธภาสิตของพระบรมสาสดาจารย์ของเราได้ตรัสตักเตือนไว้ด้วยพระมหา
กรุณาแก่หมู่มนุษย์ทั่วไป ก็ค าสั่งสอนใดของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันได้ประทานแล้วจะ
ไม่ถูกจริงบ่มิได้มี จะเปล่าจากประโยชน์บ่มิได้มี และค าสั่งสอนน้ันเมื่อผู้มีปัญญาได้ตรองตาม
แล้วย่อมเห็นจริงด้วยตนเองตามค าสั่งสอนของพระองค์ได้ ย่อมเปนประโยชน์ไม่ว่ากาลสมัยใด 
ย่อมอาจจะชี้ตัวอย่างให้เห็นจริงได้ ผู้ฟังอาจจะน้อมไปใช้ให้เปนคุณได้แก่ตัวทุกคน และผู้มี
ปัญญาย่อมน าไปประพฤติให้เหมาะแก่ตนได้ทุกอย่าง ก็เหตุไฉนเราจะไม่นอบน้อมเชื่อฟังและ
น าเอาค าสั่งสอนของพระองค์ข้อน้ีมาตริตรองเลือกใช้ให้เหมาะแก่ตัวเราเล่า 

     (ช่วยเพ่ือน หน้า 56) 
 

                                                             
18 สุทิติ ขัตติยะ, ศาสตร์การเขียน (กรุงเทพฯ: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพ่ือ

การศึกษา, 2552), 39. 



118 

 จากตัวอย่างข้างต้น เป็นการเปิดเรื่อง ช่วยเพื่อน ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการรักษา
สุขอนามัย เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีจึงเลือกใช้พุทธศาสนสุภาษิต “อโรค๎ยา ปรมา   ลาภา” 
ซึ่งมีความหมายว่า การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นท่ีท่านต้องการสอนเป็น
อย่างมาก การท่ีท่านเลือกใช้กลวิธีพุทธศาสนสุภาษิตมาเปิดเรื่องนี้นอกจากจะแสดงถึงความรอบรู้
ทางด้านศาสนาจนสามารถน ามาปรับใช้ในการสอนเรื่องต่าง ๆ ได้แล้ว ยังช่วยส่งเสริมความสนใจ
ให้แก่งานเขียนของท่านเป็นอย่างยิ่ง เพราะผู้อ่านส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนิกชน ฉะนั้นค าสอนของ
พระพุทธเจ้านั้นเป็นส่ิงท่ีน่าเช่ือถือ และควรแก่การปฏิบัติตาม  
 
  2.4 การเปิดเร่ืองแบบระบุเจตนา  

  การเปิดเรื่องแบบระบุเจตนาเป็นวิธีการเปิดเรื่องโดยท่ีผู้แต่งจะบอกเจตนาให้ทราบ
เลยว่าประพันธ์งานเขียนนี้เพื่อวัตถุประสงค์อะไร เช่น ในเรื่องค าส่ังสอนของพระยาวิสุทธสุริยศักด์ิ 
กรรมการกลางจัดการลูกเสือซึ่งได้กล่าวแก่ลูกเสือกองหนุนในการแจกเหรียญลูกเสือกองหนุน  ท่ี
มุ่งเน้นท่ีจะกล่าวกับเหล่าลูกเสือผู้อยู่ในวัยท่ีเป็นเยาวชนซึ่งได้รับการฝึกหัดมาเป็นอย่างดีโดยเฉพาะ 
ฉะนั้นถ้อยค าท่ีใช้เปิดเรื่องจึงสามารถมีเนื้อหาท่ีบอกจุดมุ่งหมาย ส่ือความอย่างตรงไปตรงมา ดัง
ตัวอย่าง 
  

 ลูกเสือทั้งหลาย ในการที่ได้นัดมาประชุมวันน้ี เพ่ือจะได้แจกเหรียญส าหรับลูกเสือ 
ตามระเบียบซึ่งมีอยู่ในข้อบังคับลักษณปกครองลูกเสือว่า ลูกเสือที่ได้ออกเปนกองหนุนแล้ว จะ
ได้รับพระราชทานเหรียญเปนเครื่องหมาย เพราะฉะน้ันลูกเสือทั้งหลายที่ได้เปนกองหนุนแล้ว 
เจ้าพนักงานจึงได้นัดมาประชุมเพ่ือแจกเหรียญตามข้อบังคับ ก่อนที่จะแจกเหรียญน้ีจะต้องขอ
พูดสักหน่อยหน่ึง เพ่ือเปนเครื่องส าหรับเตือนใจ 

     (ค าสั่งสอนลูกเสือฯ หน้า 1) 
 

 จากตัวอย่างข้างต้น เป็นการเปิดเรื่องของบันทึกค าส่ังสอนของพระยาวิสุทธสุริยศักด์ิ 
กรรมการกลางจัดการลูกเสือ ซึ่งได้กล่าวแก่ลูกเสือกองหนุนในการแจกเหรียญลูกเสือกองหนุน  โดย   
ผู้แต่งแสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนว่าต้องการจะให้แง่คิดเป็นคติเตือนใจแก่เหล่าลูกเสือท่ีออกจากการ
ประจ ากองลูกเสือมาเป็นลูกเสือกองหนุน เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ได้รับการฝึกหัดมาเป็นอย่างดี  มี
ลักษณะต้องตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่ีทรงบัญญัติไว้ใน
ลักษณะปกครองลูกเสือ ข้อ ท่ี 26 ได้แก่ ลูกเสือต้องจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ มีความโอบอ้อมอารีต่อผู้อื่น เคารพในกฎหมาย ละอายต่อการท าความช่ัว มีท่าทาง
สง่าผ่าเผย มีความรู้ในกิจการต่าง ๆ ของลูกเสือเป็นอย่างดี และมีระเบียบวินัย  ลักษณะดังกล่าวนี้ 
เป็นส่ิงเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีรารถนาจะให้ลูกเสือท่ีปลดจากการประจ ากองลูกเสือนั้น
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ยังคงความประพฤติท่ีดีเช่นนี้สืบไปเพื่อประโยชน์สุขของสังคม รวมท้ังเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู
กตเวทิตาต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่ีมีพระกรุณามหาธิคุณต่อกิจการลูกเสือของ
สยาม 

   
  2.5 การเปิดเร่ืองด้วยค าถาม  

  การเปิดเรื่องด้วยค าถามเป็นการเริ่มต้นเปิดเรื่องด้วยประโยคค าถามในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีต้องการจะกล่าวต่อไป ท้ังนี้ชะลอ รอดลาย ได้กล่าวไว้ว่าการต้ังค าถามนี้ผู้เขียน
ต้องต้ังค าถามให้น่าสนใจ ชวนให้ผู้อ่านติดตามหาค าตอบจากเนื้อเรื่องต่อไป และท่ีส าคัญ ค าถาม
จะต้องเข้ากับเนื้อเรื่องท่ีถามมาอย่างกลมกลืน ถ้าค าถามลอย ๆ จะไม่ก่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลใด ๆ เลย19 
กลวิธีการเปิดเรื่องเช่นนี้ปรากฏในเรื่องจรรยาแพทย์เป็นจ านวนมาก  เนื่องด้วยเนื้อหาค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาส่วนใหญ่ใช้ภาษาบาลี และแนวคิดท่ีเข้าใจยากส าหรับผู้ท่ีไม่ได้ศึกษาหลักธรรมทาง
พุทธศาสนาอย่างจริงจัง ท าให้ผู้อ่านบางส่วนเห็นว่าเรื่องหลักธรรมทางศาสนาเป็นเรื่องไกลตัว และ
โบราณคร่ าครึ เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีจึงเลือกใช้การต้ังค าถามเพื่อดึงดูดความสนใจของ
ผู้อ่าน ดังตัวอย่าง 

 
ธรรม คืออะไร ท าไมจึงต้องมี 
 นักเรียนทั้งหลาย ตัวท่านซึ่งมาเป็นนักเรียนแพทย์อยู่ในที่น้ี โดยมากย่อมเป็นนักเรียน
ซึ่งได้เรียนวิชาชั้นต้นมาแล้วจากโรงเรียนสามัญศึกษาชั้นประถมและมัธยมโดยล าดับ ในโรงเรียน
ประถมครูก็สอนวิชาชั้นต้นเริ่มแต่หนังสือและเลขเป็นต้น และมีการสอนจรรยาด้วย เป็นต้นว่า
สอนไม่ให้นักเรียนพูดปด สอนไม่ให้นักเรียนข่มเหงกันและกัน ครั้นมาถึงโรงเรียนมัธยมเขาก็
สอนวิชาเพ่ิมเติมข้ึน เช่น กับสอนหนังสือและเลขสูงข้ึนไป และเพ่ิมเติมความรู้อื่น ๆ เช่น กับ
ภูมิศาสตร์ หัดวาดเขียน เป็นต้น ทั้งจรรยาก็สอนด้วยอีก เป็นต้นว่าห้ามไม่ให้นักเรียนหยิบฉวย
สิ่งของของคนอื่นที่เจ้าของเขาไม่ให้ ชี้แจงว่าการกินเหล้ามันเป็นการไม่ดี การคบเพ่ือนที่ชั่วที่
เป็นพาล ย่อมพาให้ผู้คบเสียไปได้ต่าง ๆ ครั้นพ้นจากโรงเรียนมัธยมแล้ว มาเรียนวิชาสามัญ
ศึกษาในโรงเรียนแพทยาลัยน้ี ก็ได้มาเห็นหลักสูตรว่ามีการวิชาแพทย์ และนักเรียนต้องเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ต่าง ๆ อันเก่ียวด้วยวิชาแพทย์ ซ้ ายังมีการสอนจรรยาอยู่ในหลักสูตรของโรงเรียน
แพทย์น้ีด้วยอีก บางทีอาจท าให้นักเรียนประหลาดใจ ว่าท าไมการสอนจรรยาจึงแทรกอยู่ทุกหน
ทุกแห่ง...ถ้านักเรียนนึกประหลาดเช่นน้ันก็เป็นการควรอยู่ และจะเป็นโอกาสให้ข้าพเจ้าชี้แจงให้
นักเรียนทั้งหลายเข้าใจแจ่มแจ้งว่าเพราะเหตุใดจึงต้องเป็นเช่นน้ัน 

     (จรรยาแพทย์ หน้า 1-2) 

 

                                                             
19 ชะลอ รอดลาย, การเขียนสารคดี (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544), 40.  
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  จากตัวอย่างข้างต้น เป็นการเปิดเรื่องจรรยาแพทย์ ผู้แต่งใช้กลวิธีการต้ังค าถามกับ
เรื่องพื้นฐานอย่างเรื่อง “ธรรมะ” ท่ีพุทธศาสนิกชนคุ้นเคยดี แต่อาจจะไม่เข้าใจความหมายอย่างลึกซึ้ง 
จนเกิดการละเลยต่อเรื่องดังกล่าว  การต้ังค าถามเช่นนี้นับเป็นการกระตุ้นความสนใจให้ผู้อ่าน
ตระหนักถึงเรื่อง “ธรรม” มากขึ้น รวมท้ังจูงใจให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกท่ีต้องการจะค้นหาค าตอบใน
เนื้อเรื่องหรือประเด็นท่ีต้ังไว้  
  จะเห็นได้ว่า เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเลือกใช้กลวิธีการเปิดเรื่องท่ี
หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับรูปแบบ และเนื้อหาของเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายท่ี
ท่านต้องการสอนด้วย อาทิ งานเขียนร้อยแก้วท่ีมีรูปแบบนิยายอย่างเรื่องพลเมืองดี ท่านก็ใช้วิธีการ
บรรยายซึ่งท าให้เห็นภูมิหลังของตัวละครอันช่วยสนับสนุนพฤติกรรมต่าง ๆ ของตัวละครในเรื่อง หรือ
งานเขียนร้อยแก้วท่ีเป็นการสอนผู้ท่ีมีวุฒิภาวะสูงแล้ว อันได้แก่เหล่าข้าราชการ ท่านก็เลือกใช้การเปิด
เรื่องโดยยกพุทธศาสนสุภาษิต หรือการใช้การสนทนาแบบสนิทสนมคุ้นเคยกับผู้อ่านมาช่วยเปิดเรื่องท่ี
ท่านต้องการสอน ท าให้วัตถุประสงค์ของท่านสัมฤทธิ์ผลมากขึ้น  
 

3. การเสนอเร่ือง 

การเสนอเรื่องในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเป็นการ
ถ่ายทอดเนื้อหาหรือความคิดท่ีท่านต้องการจะน าเสนอให้ผู้อ่านได้เข้าใจ โดยใช้กลวิธีการน าเสนอ  
ต่าง ๆ ซึ่งในบางครั้งก็มีการแทรกอารมณ์ขันในเรื่องเพื่อเป็นการแต่งเติมให้งานเขียนร้อยแก้วของท่าน
ส่ือสารถึงผู้อ่านได้อย่างตรงประเด็น และน่าสนใจมากขึ้น ท้ังนี้ปรีชา ช้างขวัญยืนได้กล่าวว่าวิธีการ
เสนอความคิดในงานเขียนนั้นมี 4 วิธีด้วยกัน ได้แก่  

1. การแสดงความรู้สึกและสร้างความรู้สึกด้วยการพรรณนา  
2. การเล่าเรื่องราวโดยการบรรยาย  
3. การแสดงกระบวนการและความสัมพันธ์โดยการอธิบาย  
4. การสร้างความเช่ือถือและการยอมรับ20   
 

ท้ังนี้ เมื่อผู้วิจัยศึกษางานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี พบว่ามี
การใช้กลวิธีการเสนอเรื่องท้ังส้ิน 2 วิธี ได้แก่ 

 3.1 การเล่าเรื่องราวด้วยการบรรยาย 

 3.2 การแสดงกระบวนการและความสัมพันธ์ด้วยการอธิบาย 

 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

                                                             
20 ปรีชา ช้างขวัญยืน, “การเสนอความคิดในงานเขียน,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย 6 

(การเขียนส าหรับครู) หน่วยที ่8 (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2529), 424 
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  3.1 การเล่าเร่ืองราวด้วยการบรรยาย  

  การเล่าเรื่องด้วยการบรรยายเป็นการเล่าเรื่องท่ีมีเหตุการณ์ต่อเนื่องกัน โดยช้ีให้เห็น
ถึงสถานท่ีเกิดเหตุการณ์ สาเหตุท่ีก่อให้เกิดเหตุการณ์ สภาพแวดล้อม บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนผลท่ี
เกิดจากเหตุการณ์นั้น21

 โดยการเล่าเรื่องจะเลือกเล่าแต่เหตุการณ์ท่ีส าคัญต่อเรื่องหรือต่อประเด็น 
รวมท้ังเลือกใช้ค า และน้ าเสียงให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ในเรื่องจะช่วยให้ผู้อ่านสนใจติดตามเนื้อหา
มากขึ้น ท้ังนี้จากการศึกษางานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีพบว่าท่านเลือกใช้
กลวิธีการบรรยายกับเรื่องพลเมืองดี ซึ่งเป็นงานเขียนท่ีมีรูปแบบเป็นนิยาย ดังตัวอย่าง 

 
 วันหน่ึงเวลาเช้า นายเมืองต่ืนนอนแล้วไปเดินเล่นอยู่ในบ้าน พบนายมั่นก าลังโปรยเข้า
ให้นกไก่ปลากินตามเคยของแกในเวลาเช้า ๆ  นายเมืองก็เข้าไปน่ังดูเล่นและเลยคุยกันกับลุง 
เล่าให้ลุงฟังถึงเรื่องนกและสัตว์ป่าต่าง ๆ ท่ีเคยไล่เคยยิงมา แล้วนายเมืองจึงเอ่ยข้ึนว่า “ผมคิด ๆ 
ดูก็เห็นเป็นความประหลาดว่า บรรดาของโลกน้ีมันช่างมีหลายสิ่งหลายพรรณนัก เช่นกับสัตว์มี
นกปลาเป็นต้นนับอย่างไม่ถ้วน” ลุงจึงตอบว่า “เรื่องน้ีนักปราชญ์เขาได้คิดท าต าราไว้น่าดูน่าฟัง 
ต าราท่ีเขาคิดน้ี เดิมเขาก็คงจะนึกประหลาดอย่างเจ้า. แล้วทีหลังเขาคิดตรองรวบรวมบรรดาสิ่ง
ที่มีอยู่ในโลกจัดเป็นหมู่เป็นชั้นเข้าดู และคิดไปตรวจไปจนหาเหตุผลได้ เอาความรู้อันน้ันมาเป็น
ครูสอนให้ท าการงานต่าง ๆ ได้ประโยชน์ดีข้ึนเป็นอันมาก  

     (พลเมืองดี หน้า 64) 

 
  จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีบรรยายในการเล่าเรื่อง มีการเลือก
เหตุการณ์ให้เหมาะสมกับประเด็นความรู้ท่ีผู้แต่งปรารถนาจะเล่า กล่าวคือเล่าถึงเหตุการณ์ท่ีลุงมั่น
ก าลังให้อาหารสัตว์ เพื่อท่ีจะเช่ือมโยงให้นายเมืองได้เกิดข้อสงสัย และซักถามลุงมั่นถึงความรู้ เกี่ยวกับ
สัตว์ชนิดต่าง ๆ ในโลก 

 
  3.2 การแสดงกระบวนการและความสัมพันธ์ด้วยการอธิบาย  

  การแสดงกระบวนการและความสัมพันธ์ด้วยการอธิบายเป็นวิธีท่ีท าให้ความคิด 
เรื่องใดเรื่องหนึ่งกระจ่างชัดขึ้น โดยมีจุดประสงค์จะน าประเด็นท่ีสงสัยมาอธิบายให้เข้าใจแจ่มแจ้ง 
ชัดเจน ถูกต้อง ตรงตามท่ีผู้เขียนต้องการ22

 รวมท้ังมุ่งเสนอเหตุผลยิ่งกว่าจะให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์
สะเทือนใจหรือเกิดจินตนาการ เรียกอีกอย่างได้ว่า อรรถาธิบาย จากการศึกษางานเขียนร้อยแก้วของ
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีจะพบว่ามีการใช้การอธิบายในการน าเสนอเรื่องมากท่ีสุด ท้ังนี้
เนื่องมาจากงานเขียนท่ีมีเนื้อหาค าสอนหลายเรื่องเป็นหลักธรรมทางพุทธศาสนา ฉะนั้นจึงต้องใช้
                                                             

21 ชุมสาย สุวรรณชมภู, “ความรู้เรื่องโวหารและภาพพจน์,” ใน ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร, 60. 
22 เรื่องเดียวกัน, 61. 
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กลวิธีการอธิบายในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาค าสอนเหล่านั้นได้  โดยการแสดง
กระบวนการและความสัมพันธ์ด้วยการอธิบายในงานเขียนร้อยแก้วของท่านนั้นมีท้ังส้ิน 4 วิธี ได้แก่ 
   3.2.1 การอธิบายด้วยการขยายความให้รายละเอียด 

   3.2.2 การอธิบายด้วยการชี้แจงให้เห็นถึงความเหมือนและความต่างกัน 

   3.2.3 การอธิบายด้วยการชี้สาเหตุและผลลัพธ์ท่ีสัมพันธ์กัน 

   3.2.4 การอธิบายด้วยการใช้ค านิยาม 

   มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
   3.2.1 การอธิบายด้วยการขยายความให้รายละเอียด เป็นการเขียน
อธิบายท่ีมีรายละเอียดมาเสริมความคิดหลักหรือประเด็นท่ีส าคัญของเรื่องให้ชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้น ดัง
ตัวอย่าง 

 
ทิฏฐธัมมิกกัตถประโยชน์ 4 ประการ 

 ผู้ปกครองคฤหสถานบ้านเรือนควรปฏิบัติธรรมอีก 4 ประการอันเป็นธรรมที่จะให้
เจริญด้วยโภคสมบัติ เห็นประโยชน์ได้ในปัจจุบัน คือ 
  1. อุฏฐานสัมปทา คือให้เป็นผู้หมั่นลุกข้ึน นับแต่ความต่ืนแต่เช้า หมั่น
ประกอบกิจการงานของตน มีการศึกษาเล่าเรียน การหาเลี้ยงชีพ และการท าธุระหน้าที่ของตน
ในบ้านเรือน เป็นต้น ให้เป็นคนขยันขันแข็งไม่อยู่เฉย ปราศจากความเกียจคร้าน ไม่เอาแต่กิน
แล้วก็นอน จนร่างกายเมื่อยมึนและหัวใจก็หดหู่มัวเมาไปด้วยการกินและนอน ซึ่งท าให้การงานที่

จะพึงท าต้องทอดทิ้งรกร ้างแฉะช้าไว้ ส่ิงใดพอท่ีจะเกิดประโยชน์ก็ไม่เกิด 
  2. อารักขสัมปทา ได้แก่ความดูแลรักษาโดยรอบคอบ คือรักษาการงานของ
ตัวไม่ให้เสื่อมเสียไป รักษาเวลาไม่ให้ล่วงไปเปล่า รักษาทรัพย์สมบัติและคฤหสถานบ้านเรือน
ไม่ให้มีเหตุอันตราย รักษาผู้คนบริวารให้เป็นคนดี ไม่ให้ใจแตกท าแยบคายลับลี้ประพฤติความ
ชั่วร้าย เป็นต้น 
  3. กัลยาณมิตตา ความมีพวกพ้องเพ่ือนฝูงญาติมิตรเป็นคนดีโดยรอบ ไม่คบ
ค้าคนชั่วไว้เป็นมิตร 
  4. สมชีวิตา ความเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่ก าลังทรัพย์ที่หาได้ไม่ให้ฝืดเคือง 
แต่ก็ไม่จับจ่ายใช้สอยฟูมฟายสุรุ่ยสุร่ายไปในที่หาประโยชน์มิได้และที่ไม่จ าเป็นหรือฟุ้งซ่านไป
ในทางโอ่โถงจนเกินพ้ืนเพของตน  
     (จรรยาแพทย์ หน้า 112-114) 

 
   ตัวอย่างข้างต้นมาจากเรื่องจรรยาแพทย์ซึ่งเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทรา- 
ธิบดีได้อธิบายหลักธรรมในหัวข้อ ทิฏฐธัมมิกกัตถประโยชน์ ซึ่งเป็นหลักธรรมท่ีผู้ปกครองบ้านเมือง
ควรปฏิบัติเพราะจะน าความสมบูรณ์พูนผลมาให้แก่ตนเองและบ้านเมือง  แต่ละหัวข้อย่อย ได้แก่   
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อุฏฐานสัมปทา (ความขยันหมั่นเพียร) อารักขสัมปทา (ความรอบคอบในการท างาน) กัลยาณมิตตา 
(ความมีเพื่อนมาก) และสมชีวิตา (ความพอเพียง) ผู้แต่งได้ให้ความหมายอย่างส้ัน ๆ พร้อมท้ังอธิบาย
รายละเอียดขยายความ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจในหลักธรรมนั้นเพิ่มมากขึ้น 
 
   3.2.2 การอธิบายด้วยการชี้แจงให้เห็นถึงความเหมือนและความต่างกัน 
เป็นการอธิบายส่ิงท่ีผู้อ่านคุ้นเคยหรือรู้จักกันดีแล้วน ามาเทียบเคียงให้เห็นว่าส่ิงใหม่ท่ีก าลังจะอธิบาย
นั้นมีอะไรคล้ายหรือต่างกับส่ิงท่ีคุ้นเคยบ้าง ท าให้ผู้อ่านสามารถเช่ือมโยงความคิดและเข้าใจเรื่องได้
ง่ายข้ึน ดังตัวอย่าง 

 

...ราษฎรทั้งหลายได้รับความร่มเย็นอยู่เป็นศุข ก็เพราะมีกฎหมายและมีศาล เป็นต้นว่า หากมี
ผู้ใดมาฉ้อฉนหรือข่มเหงเรา ถ้าไม่มีกฎหมายปกครองและไม่มีศาลพิจารณา ก็จะต้องสู้รบต่อตี
กันด้วยก าลังกายและอาวุธ ผู้ใดมีก าลังมากก็จะชนะแก่ผู้มีก าลังน้อย โดยไม่ยุติธรรมอย่างหน่ึง 
บ้านเมืองจะเป็นจลาจลอลหม่านปราศจากความศุขส าราญ เพราะใครมีอ านาจจะท าอะไรก็ท า
ได้ตามใจชอบอย่างหน่ึง แต่เมื่อมีกฎหมายปกครองอยู่ดังน้ี ถ้าใครฉ้อฉนเรา ทุ่มเถียงกันไม่ตกลง 
เราก็ไปฟ้องต่อศาลแพ่งให้พิจารณา ศาลก็บังคับให้เขาคืนทรัพย์สิ่งของที่เขาฉ้อฉนเราไป หรือถ้า
หากมีผู้ประทุษฐร้ายต่อเรา พลตระเวนก็จะจับคนน้ันไปส่งศาลอาญาพิจารณา ศาลก็จะ
พิจารณาลงโทษแก่ผู้ที่ประทุษฐร้ายต่อเรา 

      (พลเมืองดี หน้า 43) 

 
   จากตัวอย่างข้างต้น ผู้แต่งเปรียบเทียบให้เห็นถึงสังคมท่ีมีกฎหมายและการ
ศาล กับสังคมท่ีไม่มีกฎหมายและการศาล ซึ่งให้ผลท่ีแตกต่างกันเป็นอย่างมาก กล่าวคือ ประเทศใดท่ี
มีกฎหมายและศาล ประเทศนั้นก็จะมีความสงบสุข ตรงกันข้ามกับประเทศท่ีไร้กฎหมายและการศาล 
ก็จะประสบกับความวุ่นวายเพราะประชาชนจะถูกเอารัดเอาเปรียบ 

 
...ถ้าจะท าก็สักแต่ว่าท าหรือท าตามอ านาจความชักจูงอย่างอื่น ไม่ได้ท าด้วยอ านาจศรัทธาแล้ว 
การที่ท าน้ันก็คงจะไม่ดูดด่ืมลึกซึ้งแน่นหนามั่นคงลงได้ ถ้าจะว่าด้วยการอื่นก็ท านองเดียวกัน 
เป็นต้นว่าพวกเราที่สมัครเข้ามาเป็นนักเรียนแพทย์ ถ้าใจไม่ได้เห็นดีเห็นชอบแท้จริงในวิชา
แพทย์ สักแต่ว่าผู้ปกครองบังคับให้มาเรียน หรือเพ่ือนฝูงชักจูงมา ก็มาลองดูดังน้ัน การที่จะ
ต้ังใจเล่าเรียนจริงก็จะหาเป็นไปได้ไม่ เวลาครูสอนก็น่ังฟัง ๆ ไป ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจ หรือเข้าใจ
แล้วก็ลืมทิ้งเสียไม่ได้จด ไม่ได้จ า และสงสัยสิ่งใดก็ไม่ไต่ถามให้เข้าใจแจ่มแจ้ง ใจก็ไม่ได้คิดใฝ่ฝัน
ตริตรองในข้อในเรื่องที่เขาสอน ก็เมื่อการเล่าเรียนของตนเรียนด้วยวิธีอย่างน้ีจะเรียนดีได้ที่ไหน 
น่ีก็เพราะไม่ได้เป็นไปด้วยอ านาจความศรัทธา ถ้าหากเข้ามาเล่าเรียนด้วยความศรัทธา หรือมา
เรียนอยู่แล้วเกิดศรัทธาข้ึน คือมีใจรักใคร่ในวิชาท่ีเล่าเรียนเชื่อถือว่าเป็นคุณประโยชน์อย่างน้ัน 
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อย่างน้ีได้จริง ความต้ังใจใฝ่ฝันที่จะเล่าเรียนจริง ๆ ก็จะเกิดข้ึน เมื่อมีความต้ังใจใฝ่ฝันที่เช่นน้ัน
แล้ว ก็เรียนด้วยความสนุก ความร่าเริง ไม่จ าใจเรียน ผลการเล่าเรียนก็ย่อมจะส าเร็จได้ดีเป็น
ธรรมดา... 
      (จรรยาแพทย์ หน้า 9) 

 
   จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นถึงผลของการเรียนโดยมี
ศรัทธาและไม่มีศรัทธา ซึ่งหากเราศึกษาเล่าเรียนอย่างมีศรัทธาหรือความเช่ือมั่นก็จะประสบ
ความส าเร็จและมีความสุขในชีวิต ส่วนผู้ท่ีศึกษาเล่าเรียนโดยไร้ศรัทธาในศาสตร์สาขาของตนก็ยากท่ี
จะประสบความส าเร็จ 

 
   3.2.3 การอธิบายด้วยการชี้สาเหตุและผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กัน  เป็นการ
อธิบายโดยให้เหตุผลโดยการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลลัพธ์  การอธิบายเช่นนี้ช่วยให้
ผู้อ่านเกิดความกระจ่าง สอดคล้องกับยุคสมัยท่ีวิทยาศาสตร์เริ่มเข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตและมโน
ทัศน์ของคนไทยมากขึ้น โดยการกระท าทุกอย่างควรมีเหตุผลมารองรับไม่ใช่เกิดจากบุญกรรมท่ีกระท า
มาในอดีตชาติ ดังตัวอย่าง 
 

...ข้าพระพุทธเจ้าพิเคราะห์เห็นว่า ต้นเหตุเมื่อจะทรงพระประชวรคราวใหญ่น้ัน จะได้เป็นด้วย
พระชราหรือพระโรคภายในอันบังเกิดข้ึนตามเวลาตามคราวก็หาไม่ เห็นด้วยเกล้าฯ แท้ว่า ความ
ทนทรมานพระกายจนชอกช้ าเหลือเกิน ประกอบกับการใช้พระราชด าริในส่วนที่จัดราชการ
ส าคัญต่าง ๆ และในการพระราชวิตกต่าง ๆ ด้วยราชกิจภายนอกทั้งภายในมากมาย ท าให้   
พระกายชอกช้ าเกิดก่อพระโรคข้ึน ครั้นเมื่อหายพระประชวรคราวส าคัญน้ันแล้ว ก็ยังไม่วาย  
พระราชธุระรุมรึงในพระหฤทัยหรือจะว่าเพ่ิมเติมอยู่เสมอก็ว่าได้ เหตุน้ีจึงท าให้พระโรคไม่สิ้นสูญ
ไปได้ ดังที่แท้จะเรียกได้ว่าพระโรคเกิดแต่ในพระราชหฤทัย มิใช่พระโรคอันเกิดด้วยพระชรา
และสมัยที่ควรเป็น  
     (หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 75) 

 
   จากตัวอย่างข้างต้น เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้ถวายค าแนะน า
แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับพระอาการประชวรของพระองค์ว่าเกิดจากการ
ตรากตร าพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ ผนวกกับความทุกข์พระราชหฤทัย
ด้วย ซึ่งดังท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นว่าสังคมไทยก าลังก้าวหน้าให้ทันนานาอารยประเทศ ซึ่งปัจจัยส าคัญท่ี
ช่วยขับเคล่ือนสังคมไทยในเจริญรุดหน้าไปได้ก็คือแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ ซึ่งผลต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นล้วน
ต้องมีเหตุผลมารองรับท้ังส้ิน 
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   3.2.4 การอธิบายด้วยการใช้ค านิยาม เป็นการให้ความหมายของค าหรือ
ศัพท์ส าคัญท่ีผู้เขียนต้องการเสนอให้ผู้อ่านทราบ ซึ่งค าศัพท์ดังกล่าวมักเป็นค าท่ีสร้างขึ้นใหม่ตามความ
เจริญท่ีเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยซึ่งต้องการประชาชนได้ทราบ หรือเป็นค าศัพท์ทางพระพุทธ-
ศาสนาซึ่งเป็นภาษาบาลีซึ่งคนท่ัวไปจดจ าและเข้าใจได้ยาก ดังตัวอย่าง 

 
 ค าว่า รัฐบาลน้ี มาจากมคธภาษา “รัฐ” แปลว่าแผ่นดิน “บาล” มาจากค า ปาละ 
แปลว่าปกครอง ว่ารักษา รวมเรียกว่ารัฐบาล ก็ลงความว่าการปกครองรักษาแผ่นดิน เอามาใช้
เป็นชื่อเรียกรวมการบัญชาการปกครองบ้านเมืองทั้งหมดเหมือนเป็นคน ๆ หน่ึง  
     (พลเมืองดี หน้า 12) 

     
   จากตัวอย่างในเรื่องพลเมืองดี ตอนนายเมืองรู้จักบ้านตน ซึ่งเป็นตอนท่ีนาย
มั่นให้ความรู้แก่นายเมืองเกี่ยวกับระบบการบริหารราชการแผ่นดินในยุคนั้น โดยเจ้าพระยาพระเสด็จ
สุเรนทราธิบดีได้ให้ค านิยามของค าว่า “รัฐบาล” ซึ่งเป็นค าท่ีเกิดขึ้นใหม่ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบอบการเมืองการปกครองของไทยในยุคนั้นให้มากขึ้น อันสอดคล้องกับยุคปฏิรูปการ
บริหารราชการแผ่นดิน หรือในตัวอย่างจากเรื่องจรรยาแพทย์ท่ีว่า 

 
 ปัญญาซึ่งจะเห็นดีชั่วบาปบุญคุณโทษน้ัน ย่อมมีที่เกิดเป็น 3 อย่าง 

 อย่างหน่ึงเรียกว่า สุตมยปัญญา คือปัญญาที่เกิดด้วยได้สดับตรับฟัง ความคิด
ความเห็นของผู้อื่นมาเป็นเครื่องคิดค้นเทียบเคียงให้แลเห็นเหตุผลดีชั่ว 

 อย่างหน่ึงเรียกว่า จินตามยปัญญา คือปัญญาที่เกิดด้วยความคิดใคร่ครวญตริตรอง
เห็นเหตุผลด้วยตนเอง 

 อย่างหน่ึงเรียกว่า ภาวนามยปัญญา คือปัญญาที่เกิดแต่ความฝึกฝนอบรมเข้าใจในทาง
หน่ึงแล้ว ความเข้าใจอันน้ัน ก็แล่นไปถึงทางอื่น ท่ีมีอาการอย่างเดียวกันให้เข้าใจปรุโปร่งได้โดย
ฉับไว 

      (จรรยาแพทย์ หน้า 59) 

    
   จากตัวอย่างข้างต้น ผู้แต่งได้นิยามความหมายของศัพท์ทางพระพุทธ-
ศาสนา ซึ่งเป็นภาษาบาลีท่ีเข้าใจได้ยาก ได้แก่ สุตมยปัญญา จินตามยปัญญา และภาวนมยปัญญา 
พร้อมท้ังยังขยายความให้เข้าใจแจ่มแจ้งด้วย 

   นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังพบว่าในการอธิบายเนื้อหาค าสอนของเจ้าพระยาพระ
เสด็จสุเรนทราธิบดีนั้น ท่านได้แทรกอารมณ์ขัน ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้งานเขียนร้อยแก้วเกิด
ความน่าสนใจและน่าติดตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับงานเขียนท่ีมีเนื้อหาในเชิงสอน การแทรกอารมณ์
ขันลงในงานเขียนร้อยแก้วของท่านช่วยลดทอนความจริงจังหรือความตึงเครียดของเนื้อหาลงไป ช่วย
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ให้ง่ายต่อการอ่านมากขึ้น ท้ังนี้ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์ กล่าวว่า อารมณ์ขัน (Humour) เป็นความรู้สึก
ทางอารมณ์ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง อาจจะเป็นบุคคล เหตุการณ์ หรือวรรณกรรม23  ซึ่งอารมณ์
ขันที่ปรากฏในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนี้จะแสดงออกในรูปแบบการ
ใช้ภาษาในเชิงเสียดสีเหน็บแนม อันเป็นการกล่าวโดยอ้อม ดังท่ีปรากฏในเรื่องจรรยาแพทย์ท่ีกล่าวถึง
ความส าคัญของความสามัคคี ซึ่งบุคคลทุกหมู่ทุกประเภทควรยึดหลักธรรมข้อนี้เพื่อความส าเร็จของ
หมู่คณะ ดังตัวอย่าง 
 

 สามัคคีย่อมท าให้มีความสุขและท าให้ส าเร็จประโยชน์ทั่วหน้ากัน ครั้นเมื่อสามัคคี
ธรรมไปมีในระหว่างโจร คุณธรรมอันน้ันก็ให้ผลแก่พวกโจรประดุจเดียวกัน คือท าความสุขให้แก่
พวกโจร ท าประโยชน์ให้ส าเร็จแก่พวกโจร...แต่สามัคคีที่มีในพวกโจร เราไม่ยินดีด้วย ไม่เอาใจ
ช่วย อ านวยพรว่าโจรจ าพวกน้ีดีน๊ะ ช่างมีความสามัคคีอุตส่าห์ช่วยกันปล้นสะดมได้เงินทองมาก
ทีเดียว ขอให้ต้ังมั่นมีความเจริญอยู่เถิด 

     (จรรยาแพทย์ หน้า 21) 

 
   จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นว่าเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีกล่าวว่า
ความสามัคคีเป็นส่ิงท่ีน าความส าเร็จมายังหมู่คณะ ซึ่งในกลุ่มโจร ถ้ามีความสามัคคีก็จะสามารถท า
การใด ๆ ได้ส าเร็จ  อย่างไรก็ตามท่านก็ไม่ได้ยินดีกับความส าเร็จของโจร และก็ไม่ได้ใช้ถ้อยค าต าหนิ
แต่อย่างใด หากแต่ใช้ถ้อยค าเชิงประชดประชันอวยพรโจร ซึ่งสามารถสร้างความขบขันให้แก่ผู้อ่านได้ 

 การเสนอเนื้อหาในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีท่ีมี
ลักษณะเป็นค าสอนนี้พบว่าใช้วิธีการอธิบาย ท้ังการขยายความให้รายละเอียด การช้ีแจงให้เห็นถึง
ความเหมือนและแตกต่าง การช้ีให้เห็นถึงสาเหตุและผลลัพธ์ท่ีสัมพันธ์กัน การนิยาม รวมไปถึงการใช้
การบรรยายเข้ามาช่วยเสริมในส่วนท่ีเป็นเนื้อเรื่องอย่างนิยาย ดังเช่นปรากฏในเรื่องพลเมืองดี สาเหตุ
ท่ีมีการใช้วิธีอธิบายเป็นส่วนใหญ่นั้นเนื่องมาจากเนื้อหาบางส่วนท่ียากต่อความเข้าใจของคนในสังคม 
อาทิ หลักธรรมทางพุทธศาสนา หรือแนวคิดการท างานแบบตะวันตก เป็นต้น  นอกจากนี้บางครั้ง
ท่านยังแทรกอารมณ์ขันลงไปเพื่อช่วยลดความตึงเครียดของเนื้อหาท่ีอาจจะหนักเกินไปส าหรับผู้อ่าน
ซึ่งช่วยให้งานเขียนร้อยแก้วของท่านมีความน่าสนใจมากขึ้น 

 
 
 
 

  
                                                             

23 ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์, “อารมณ์ขันในวรรณกรรมร้อยแก้วของไทย ระหว่าง พ.ศ.2453-2516,” 
(ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2521), 11. 
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4. การปิดเรื่อง 

การปิดเรื่องนั้นถือเป็นส่วนส าคัญอีกส่วนหนึ่งของงานเขียน เพราะการปิดเรื่องท่ีดีจะช่วย
ให้งานเขียนทรงคุณค่ามากขึ้น และสามารถท าให้ผู้เขียนสามารถเสนอสาระส าคัญท่ีอยู่ในงานเขียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจือ สตะเวทิน เรียกการปิดเรื่องว่า “ค าลงท้าย” ซึ่งมีความส าคัญ
เช่นเดียวกับการการเขียนความน าหรือการเปิดเรื่อง  ประกอบด้วยกลวิธีต่าง ๆ ท้ังส้ิน 7 วิธีด้วยกัน 
ได้แก่ วิธีใช้ประโยคประทับใจให้เห็นจุดท่ีต้องการ วิธีสรุปความทบทวนโดยใช้ค าใหม่ วิธีจบด้วยบท
กลอน วิธีจบด้วยการเรียกร้องขอความร่วมใจ วิธีจบแบบให้ความรู้อย่างแปลก วิธีจบด้วยจุดสุดยอด
แบบเรื่องส้ัน วิธีจบด้วยวิธีตัดกลับหรือหวนกลับ และวิธีจบด้วยการทิ้งท้ายไว้ให้คิดเอาเอง24

 

นอกจากนี้มาลี บุญศิริพันธ์ ได้กล่าวว่าการปิดเรื่อง “เป็นส่วนท้ายสุดของข้อเขียน
หลังจากเล่าเรื่องต่าง ๆ มาจนครบถ้วน ความจบจะต้องท าหน้าท่ีสร้างความประทับใจให้กับผู้อ่าน”25 
โดยแบ่งออกเป็น 4 กลวิธีด้วยกัน ได้แก่ การจบแบบสรุปความ การจบแบบคาดไม่ถึง การจบแบบ
คล่ีคลายประเด็น และจบแบบให้คิดต่อ 

ท้ังนี้จากกลวิธีข้างต้น ผู้วิจัยพบว่างานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทรา- 
ธิบดีนั้นมีการใช้กลวิธีการปิดเรื่องท่ีคล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่าท่านได้ใช้กลวิธีอื่น ๆ ด้วย
ซึ่งประมวลได้ท้ังส้ิน 5 กลวิธีด้วยกัน ได้แก่ 

 4.1 การปิดเรื่องด้วยพุทธศาสนสุภาษิต 

 4.2 การปิดเรื่องด้วยพระบรมราโชวาท 
 4.3 การปิดเรื่องด้วยการบอกจุดประสงค์ของการแต่ง 
 4.4 การปิดเรื่องด้วยการสรุปความ 
 4.5 การปิดเรื่องด้วยการแสดงทรรศนะของผู้แต่ง 
 แต่ละกลวิธีมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

  4.1 การปิดเร่ืองด้วยพุทธศาสนสุภาษิต  

  การปิดเรื่องด้วยพุทธศาสนสุภาษิตนี้เป็นกลวิธีท่ีน่าสนใจเฉกเช่นกับการเปิดเรื่อง  
โดยผู้แต่งจะต้องเลือกพุทธศาสนสุภาษิตท่ีมีนัยเกี่ยวข้องกับเรื่อง และช่วยขับเน้นให้เรื่องจบอย่างน่า
ประทับใจรวมท้ังสร้างความน่าเช่ือถือให้กับเนื้อหาค าสอนของท่านด้วย ดังตังอย่าง 

 

 

                                                             
24 เจือ สตะเวทิน, ต ารับร้อยแก้ว, 132-135. 
25 มาลี บุญศิริพันธ์, การเขียนสารคดีส าหรับสื่อสิ่งพิมพ์, 58. 
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เหตุฉะน้ันให้นักเรียนพึงเข้าใจว่าข้ึนชื่อว่าความชั่วหรือบาปอกุศลแล้ว หาควรที่จะ
ประพฤติไม่เลยเป็นอันขาด ไม่จ าจะต้องเลือกว่าในที่ลับหรือในที่แจ้ง สมัยใด เวลาใด จงเข้าใจ
ว่าเป็นกิจอันไม่ควรท าอยู่เป็นนิตย์ ดังพระพุทธภาษิตว่า อกต  ทุกฺกฏ  เสยฺโย แปลว่า ความชั่วไม่
ท าเสียเลยดีกว่าฉะน้ี  

    (จรรยาแพทย์ หน้า 23) 

 
  จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นว่าเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเลือกใช้พุทธศาสน-
สุภาษิตท่ีว่า อกต  ทุกฺกฏ  เสยฺโย หมายถึง การไม่ท าความช่ัวเสียเลยย่อมเป็นส่ิงท่ีดี มาปิดเรื่องจรรยา
แพทย์ซึ่งมีเนื้อหาท่ีสอดคล้องและครอบคลุมเนื้อหาท้ังหมดของเรื่องจรรยาแพทย์ท่ีมุ่งเสนอเนื้อหา
หลักธรรมท่ีแพทย์ท่ีดีพึงมี ฉะนั้นจุดมุ่งหมายหลักคือการไม่ท าความช่ัวเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด 
   

  4.2 การปิดเร่ืองด้วยพระบรมราโชวาท  

  พระบรมราโชวาทเป็นค าสอนของพระมหากษัตริย์ท่ีพระราชทานในสาระต่าง ๆ การ
คัดเลือกพระบรมราโชวาทมาใช้นั้นต้องเลือกองค์ท่ีมีเนื้อหาสอดคล้องกับบทสรุปของเรื่องด้วย ดัง
ตัวอย่างในเรื่องเตือนเพื่อนว่า 

 

 เมื่อพูดมาถึงเพียงน้ี ท าให้ข้าพเจ้าระลึกถึงค าสอนข้อหน่ึง คือพระบรมราโชวาทใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการที่ไปประชุมทั้งครู และนักเรียนที่
โรงเรียนมหาดเล็กหลวง เมื่อวันวิสาขะบูชาศกน้ี โปรดเกล้าฯ พระราชทานข้อธรรมในแพนก 
คีหิปฏิบัติ26 คือความประพฤติส่วนตัว เปนข้อจรรยาอันเกี่ยวด้วยบุคคลต่อบุคคลกินความไปถึง
การปกครองทรัพย์สมบัติ เคหะสถานบ้านเรือน มีพระบรมราชาธิบายอันกว้างขวาง พอที่จะให้
ผู้ฟังใส่ใจพินิจพิเคราะห์ฝึกหัดดัดแปลงความประพฤติของตนให้ได้ประโยชน์ย่ิงในทางด ารงตน 
อันผู้ที่ได้สดับตรับฟังจะพึงเห็นได้ว่า การที่ได้ทรงพระราชอุสาหะพระราชทานพระบรมราโชวาท
เช่นน้ี ก็โดยพระราชประสงค์ที่จะปลูกฝังจรรยาอันมีให้มีในหมู่ข้าทูลลอองธุลีพระบาททั่วไป 
ข้าพเจ้าเห็นว่าเปนที่น่าเสียดายซึ่งข้าราชการที่ไม่ได้ไปสู่ที่ประชุมจะไม่ได้รับประโยชน์แห่งพระ
บรมราโชวาทน้ี จึงได้ถือโอกาศน้ีขอพระราชทานตัดพระบรมราโชวาทน้ันมาพิมพ์ไว้ในสมุด
เตือนเพ่ือนน้ีด้วย เพ่ือให้ผู้ที่มีความประสงค์จะได้ยินได้ฟังได้โอกาศรู้เห็นและรับพระบรม
ราโชวาททั่วกัน และจะได้ใส่ใจในข้อจรรยาน้ัน ๆ ไว้เป็นทางปฏิบัติใจฏิบัติตน ให้ด ารงในทางที่
ชอบที่ควรเพ่ือเปนสวัสดิมงคลแก่ตนและวงษ์สกุลสืบไป 

                                                             
26 คีหิปฏิบัติ หมายถึง ธรรมะของผู้ครองเรือน ปรากฏในสงิคาลสูตร (ว่าด้วยสิงคาลกมาณพ) 

สุตตันตปิฎก เล่มที่ 11 ทีฆนิกาย ปาฏิกวัคค์ ประกอบด้วยกรรมกิเลส 4 ฐานะ 4 อบายมุข 6 มิตรแท้และมิตรเทียม 
4 ประเภท รวมถึงทิศทั้ง 6 ด้วย (สุชีพ ปุญญานุภาพ, พระไตรปิฎก ฉบับส าหรับประชาชน, พิมพ์ครั้งที่ 17 
(กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550), 362-363.) 
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   (พระบรมราโชวาทที่คัดมา) 
 เมื่อเราได้รับพระบรมโชวาทแล้วดังน้ี ควรที่เราจะระฦกถึงพระมหากรุณาธิคุณใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งร่มเกล้าเราทั้งหลาย ตามค านมัสการคุณานุคุณ และระฦกค า
สรรเสริญพระบารมีดังต่อไปน้ี 

        (ค านมัสการคุณานุคุณ และค าสรรเสริญพระบารมี)  
     (เตือนเพ่ือน หน้า 36-53) 

 
  เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้น าพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่ีพระราชทานไว้ ณ โรงเรียนมหาดเล็กหลวง เนื่องในวันวิสาขบูชา (12 
พฤษภาคม พ.ศ.2457) ในการปิดเรื่อง โดยเนื้อหากล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงช้ีให้เห็นความส าคัญของพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระธรรมค าสอน
ของพระพุทธเจ้าเรื่องทิศ 6 หรือบุคคล 6 จ าพวก ได้แก่ บิดามารดา ครูบาอาจารย์ บุตรภรรยา เพื่อน 
บ่าวไพร่บริวาร และนักบวช รวมท้ังส่ิงท่ีควรปฏิบัติกับบุคคลท้ัง 6 จ าพวก เพื่อสอนให้เห็นว่าคนเราไม่
ควรเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองฝ่ายเดียว แต่ควรท่ีจะค านึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นด้วย ท้ังนี้การท่ี
เลือกใช้พระบรมราโชวาทมาปิดเรื่องนี้มีข้อดีตรงท่ีช่วยกระตุ้นให้ผู้อ่านคล้อยตามในการน้อมน าค า
สอนไปปรับใช้เนื่องจากค าสอนของพระมหากษัตริย์ถือเป็นส่ิงท่ีมีความศักด์ิสิทธิ์ เป็นมงคลต่อชีวิต
หากเช่ือฟังแล้วน าไปปฏิบัติตาม 
 
  4.3 การปิดเรื่องด้วยการบอกจุดประสงค์ของการแต่ง 

   การปิดเรื่องด้วยวิธีการนี้เป็นการแจ้งให้ผู้อ่านทราบว่าผู้แต่งเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาด้วย
จุดประสงค์หรือเจตนารมณ์ใด ดังตัวอย่าง 

 

 การที่ข้าพเจ้าได้น าเรื่องน้ีมากล่าว ก็เพ่ือประโยชน์ในการแนะน าตักเตือนให้ความเห็น
และชี้ช่องทาง เปนการช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ในการปฏิบัติรักษาตัวเยียวยาบ าบัดโรคภัย ให้ชีวิต
ยืนยาว โดยเห็นว่าเปนการกุศลส่วนหน่ึง เน่ืองจากเรื่องไข้เรื่องตาย และปรารพภ์ธรรมค าสั่ง
สอนแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือความไม่มีโรค เปนลาภอย่างย่ิง เมื่อจะให้ปราศจากโรค ก็
จ าต้องป้องกันและเยียวยารักษา เมื่อเห็นช่องทางที่จะเยียวยารักษา จึงเห็นควรแนะน าชี้แจงให้
แพร่หลายไปดังน้ี 

     (ช่วยเพ่ือน หน้า 72) 

 
  จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้ระบุให้ผู้อ่าน
ทราบว่าเหตุผลท่ีแต่งเรื่องช่วยเพื่อนขึ้นมานี้ก็เพื่อปรารถนาท่ีจะเสนอแนะแนวทางในการรักษา
สุขภาพให้แก่ทุกคนท่ีอ่าน ซึ่งท่านถือว่าเป็นการสร้างบุญกุศลทางหนึ่งด้วย 
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  นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่าเจ้าพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้ใช้กลวิธีการขอให้ผู้อ่านเห็น
ตามท่ีท่านเรียกร้องหรือเห็นควรท่ีจะปฏิบัติตามเพื่อให้ส่ิงท่ีท่านต้องการสอนไปเกิดความสัมฤทธิ์ผล 
ดังตัวอย่าง 

 
 ข้อความที่ข้าพเจ้าแนะน าตักเตือนสั่งสอนลูกเสือในครั้งน้ี ก็นับว่าเปนค าสั่งสอนครั้งที่สุด
ที่ลูกเสือได้อยู่ประจ ากอง เพราะฉะน้ันขอให้ลูกเสือรับเอาค าชี้แจงและเหรียญน้ีไว้เปนที่ระฦกต่อ
ไปโดยมั่นคง ข้าพเจ้าขออวยพรให้ลูกเสือกองหนุนทั้งหลายน้ีจงเจริญศุขสวัสด์ิทั่วหน้า เทอญ  
 เวลาน้ีข้าพเจ้าขอชักชวนให้เราพร้อมหน้ากันบ่ายหน้าสู่พระราชวังถวายค านับแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

     (ค าสั่งสอนลูกเสือ หน้า 8) 
 
  จากตัวอย่างข้างต้น เป็นการปิดเรื่องค าส่ังสอนของพระยาวิสุทธสุริยศักด์ิ กรรมการ
กลางจัดการลูกเสือ ซึ่งได้กล่าวแก่ลูกเสือกองหนุนในการแจกเหรียญลูกเสือกองหนุน ซึ่งลูกเสือแต่ละ
นายย่อมได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดี ให้เป็นผู้ท่ีมีระเบียบวินัย การใช้วิธีการขอให้ร่วมมือด้วยนั้นย่อม
เป็นส่ิงท่ีสามารถท าได้ 

 
  4.4 การปิดเรื่องด้วยการสรุปความ 

   การปิดเรื่องด้วยการสรุปความเป็นการกล่าวถึงสาระส าคัญของเรื่องให้ผู้อ่านได้รู้และ
เข้าใจเนื้อเรื่องได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังตัวอย่าง 

 

 กฎ 3 ข้อน้ีท าถูกหรือผิดต่างกันมาก เช่นกับจะไปเรือทวนน้ าหรือตามน้ าก็กินเวลาผิด
กัน ต้ังโรงงานท าสินค้าในที่ห่างหรือใกล้ทางที่จะบรรทุกไปมา ก็กินแรงค่าขนของผิดกัน ใช้คนที่
ช านาญกับไม่ช านาญท าการงานได้ดีและเร็วก็ผิดกัน ผู้ที่จะท าการงานต่าง ๆ ไม่ว่าสิ่งไร จ า
จะต้องใช้ความรู้ความฉลาดท าให้ถูกต้องด้วยกฎ 3 ข้อน้ี  

      (พลเมืองดี หน้า 112) 
 
  จากตัวอย่างในเรื่องพลเมืองดีนี้ เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้กล่าวถึงกฎ 3 
ข้อท่ีจะช่วยให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การท างานให้ถูกเวลา ถูกสถานท่ี และถูก
สถานการณ์ โดยท่านกล่าวสรุปให้เห็นถึงประโยชน์ของการปฏิบัติตามกฎท้ัง 3 ข้ออีกครั้งหนึ่ง 
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  4.5 การปิดเรื่องด้วยการแสดงทรรศนะของผู้แต่ง 

   การปิดเรื่องด้วยการแสดงทรรศนะของผู้แต่งนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้แต่ง
ท่ีมีต่อเรื่องราวหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น ดังตัวอย่าง 

 
...กิเสสต่าง ๆ อันมีลักษณะที่จะให้โทษด้วยประการต่าง ๆ เหล่าน้ี ควรที่เราทั้งหลายจะ
พยายามช าระสะสางใจของตนอยู่เสนอ อย่าปล่อยให้จับหนาพอกพูนข้ึนในสันดานของตนได้ 
อุบายที่จะช าระสะสางน้ันก็คือ ให้หมั่นตรวจหมั่นตรอง เมื่อพบปะว่ากิเลสอันใดมีข้ึนในตนก็ข่ม
ใจหักห้ามเสีย คิดให้เห็นว่าความจริงมันเป็นโทษอย่างน้ัน ๆ  เมื่อเห็นแล้วก็อย่าปล่อยตามแต่มัน
จะเป็นไป หรือตามแต่อะไรจะพาไป กดห้ามไว้ให้อยู่  ถ้าหมั่นประพฤติได้ดังน้ีเสมอ ๆ แล้ว 
กิเลสน้ัน ๆ ก็จะไม่จับเกาะอยู่ได้ มีมาก็จะหมดไป ๆ ทุกที เมื่อมันไม่เกาะเป็นเชื้ออยู่แล้ว ก็
นับว่าดวงจิตเราเกลี้ยงเกลาบริสุทธ์ิ จะคิดอะไรจะท าอะไรก็จะเป็นไปด้วยปัญญาอันผ่องใส 
หนทางที่เราจะพยายามกระท าใจเราเช่นน้ี ท่านเรียกว่าเป็นวิธีขัดเกลากิเลส คือช าระสันดานให้
ผ่องใส นับว่าเป็นอุบายที่จะหาความดีและป้องกันความชั่วอีกหนทางหน่ึง 

      (จรรยาแพทย์ หน้า 77-78) 

 
  จากตัวอย่างข้างต้นนี้ เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้กล่าวปิดเรื่องอุปกิเลส 
16 ซึ่งหมายถึงส่ิงท่ีจะท าให้จิตใจเศร้าหมอง 16 ประการ ได้แก่ ความโลภ ความพยาบาท ความโกรธ 
ความผูกใจเจ็บ การลบหลู่บุญคุณ ความยกตนข่มท่าน ความริษยา ความตระหนี่ ความหลอกลว ง 
ความโอ้อวด ความหัวด้ือ ความทะเยอทะยาน ความถือตัว ความดูหมิ่นดูแคลน ความมัวเมา และ
ความประมาท โดยท่านได้เสนอแนะว่าควรจะก าจัดกิเลสเหล่านี้ให้หมดไปจากใจของเรา เพราะจะท า
ให้ก่อเกิดปัญญา เป็นการสร้างความดีและป้องกันการท าช่ัว 

การปิดเรื่องท่ีปรากฏในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนี้มี ท้ัง
การปิดเรื่องแบบสรุปเนื้อหาของเรื่อง การปิดเรื่องด้วยพุทธศาสนสุภาษิต พระบรมราโชวาท การปิด
เรื่องด้วยการแสดงทรรศนะของผู้แต่ง และการปิดเรื่องด้วยการบอกจุดประสงค์ในการแต่ง  ซึ่งกลวิธี
ท้ังหมดนี้ท่านได้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาของแต่ละเรื่อง โดยส่วนใหญ่จะเน้นเป็นการปิดเรื่อง
ด้วยการแสดงความคิดเห็นเพื่อต้องการเน้นให้เห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ของการปฏิบัติตนตาม
หลักค าสอนต่าง ๆ  

จากการศึกษากลวิธีการแต่งงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้น
แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าท่านเป็นผู้ท่ีมีฝีมือและช้ันเชิงในการประพันธ์เป็นอย่างมาก กลวิธีท่ีท่าน
หยิบยกมาใช้นั้นล้วนผ่านการกล่ันกรองมาเป็นอย่างดีแล้วว่าช่วยเสริมให้เนื้อหาค าสอนของท่านมี
ความโดดเด่นและน่าสนใจมากขึ้น 
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กลวิธีการใช้ภาษา 

การใช้ภาษานับเป็นปัจจัยส าคัญในงานเขียนทุกประเภท เพราะเป็นส่วนท่ีช่วยให้ผู้แต่ง
สามารถส่ือสารกับผู้อ่านได้ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ โดยธัญญา สังขพันธานนท์ ได้กล่าวไว้ว่าการ
ใช้ภาษาเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งท่ีช่วยให้ผุ้อ่านได้รับรสในการอ่านพอ ๆ กับได้สาระหรือเนื้อหา27 ท้ังนี้ใน
การศึกษางานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ผู้วิจัยได้แบ่งกลวิธีการใช้ภาษา
เป็น 2 ประเด็น คือ กลวิธีการใช้ภาษาในระดับค า และกลวิธีการใช้ภาษาในระดับประโยคและ
ข้อความ ดังนี้ 

 
1. การใช้ภาษาในระดับค า 

“ค า” เป็นหน่วยย่อยที่สุดในภาษาท่ีเจ้าของภาษารู้จักและใช้ในการพูดและเขียน ค าเป็น
หน่วยภาษาท่ีสามารถใช้ตามล าพังเพื่อส่ือสารได้   ท้ังนี้ศรีสุดา จริยากุล ได้กล่าวว่าในการเขียน การ
ใช้ค าให้ถูกต้องเหมาะสมนั้นเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นมาก การเลือกค าเพื่อน าค ามาใช้ได้อย่างดีจะต้องศึกษา
มาก28 ท้ังนี้เพราะหากเลือกใช้ค าได้ดีและเหมาะสมจะสามารถใช้ถ่ายทอดความรู้ ความคิด และ
ความรู้สึกต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
นั้น ผู้วิจัยได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่  

 1.1 การใช้หมวดค าท่ีเกี่ยวกับการสอน  
 1.2 การใช้ค าซ้อน  
 1.3 การใช้ค าภาษาต่างประเทศ  
 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 1.1 การใชห้มวดค าที่เกี่ยวกับการสอน 

 การเลือกใช้ค าเพื่อถ่ายทอดเนื้อหาค าสอนในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระ
เสด็จสุเรนทราธิบดีนั้น ผู้วิจัยพบว่าเมื่อใดท่ีท่านต้องการสอนเนื้อหานั้นอย่างตรงไปตรงมาท่านจะ
เลือกใช้ค าเพื่อส่ือถึงการสอนไว้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ค าท่ีแสดงถึงส่ิงท่ีควรท าหรือต้องท า และค าท่ี
แสดงถึงส่ิงท่ีไม่ควรท าหรือเป็นข้อห้าม ดังต่อไปนี้ 

 

                                                             
27 ธัญญา สังขพันธานนท์, การเขียนสารคดีภาคปฏิบัติ, 96-97. 
28 ศรีสุดา จริยากุล, “การใช้ถ้อยค า,” ในเอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย 6 (การเขียนส าหรับ

ครู) หน่วยที่ 5 (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2529), 9. 
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  1.1.1 ค าที่แสดงถึงสิ่งที่ควรกระท า เพื่อเป็น ส่ือให้ ผู้อ่านทราบว่า
พฤติกรรม นั้น ๆ สมควรท่ีจะประพฤติปฏิบัติ เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีจะใช้ค า กริยา-       
นุเคราะห์ว่า “จง” “ต้อง” “ควร” และ “ย่อม” น าหน้ากริยาหลักของข้อความนั้น ๆ เพื่อส่ือถึง
พฤติกรรมท่ีควรกระท า ดังนี้ 

 
   1.1.1.1 การใช้ค าว่า “จง” น าหน้าข้อความที่ต้องการให้กระท า 

ในลักษณะของการบังคับ หรือต้องกระท า จะละเว้นไม่ได้ เช่น 

 
เหตุฉะน้ันเหรียญที่จะพระราชทานแก่ลูกเสือกองหนุนในวันน้ี ขอจงถือว่าเปนเครื่อง

ระฦกอันให้ประโยชน์ส าคัญส าหรับจะได้เปนเครื่องเตือนใจ ถ้าจับเหรียญเข้าเมื่อไรแล้ว จงให้
ระฦกถึงคุณความดีที่ตนจะต้องประพฤติตามข้อความท้ังปวงเหล่าน้ีอยู่เสมอ 

     (ค าสั่งสอนลูกเสือฯ หน้า 5) 
 

 จงเตือนใจตนเองว่าเราจะไม่ประพฤติชั่ว ต้องท าดีอยู่เสมอ  
     (ค าสั่งสอนลูกเสือฯ หน้า 8) 

 
   จากตัวอย่างข้างต้น เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีต้องการท่ี

จะให้เหล่าลูกเสือกองหนุนท่ีผ่านการอบรมแล้วคงความประพฤติท่ีดีเหมือนดังขณะท่ียังเป็นลูกเสืออยู่ 
โดยใช้ค าว่า “จง” น าหน้าข้อความ “ถือว่าเป็นเครื่องระฦก” “ให้ระฦกถึงคุณความดี” “เตือนใจ
ตนเองว่าเราจะไม่ประพฤติช่ัว” เพื่อเป็นการเน้นย้ าว่าส่ิงเหล่านี้เป็นส่ิงส าคัญท่ีต้องยึดถือโดยตลอด 

 
   1.1.1.2 การใช้ค าว่า “ต้อง” น าหน้าข้อความที่ต้องการให้

กระท า ในลักษณะการบังคับเช่นเดียวกับค าว่า “จง” เช่น 

 

 เข้าชายคาบ้านต้องเปิดหมวก  
 ต้องเปิดหมวกในที่เคารพ  
 ผู้น้อยต้องเคารพผู้ใหญ่  
 ผู้ชายต้องเคารพผู้หญิงก่อน  
     (สมบัติของผู้ดี หน้า 16) 
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   จากตัวอย่างเรื่องสมบัติของผู้ดีนี้จะเห็นว่า เจ้าพระยาพระเสด็จ   
สุเรนทราธิบดีใช้ค าว่า “ต้อง” น าหน้าพฤติกรรมท่ีต้องกระท าเพื่อจะได้เป็นผู้ดี หรือผู้ท่ีมีกิริยามารยาท
ท่ีเรียบร้อยดีงาม ซึ่งหากไม่ท าตามข้อปฏิบัติเหล่านี้ก็จะถือว่าเป็นผู้ท่ีไม่ได้รับการอบรมส่ังสอน ซึ่งย่อม
ได้รับการดูถูกดูแคลนจากคนในสังคม 

 
   1.1.1.3 การใชค้ าว่า “ควร” น าหน้าข้อความที่พึงให้กระท า ซึ่ง

เจตนานั้นจะเข้มงวดน้อยกว่าการใช้ค าว่า “จง” และ “ต้อง” โดยใช้ในเรื่องท่ีผู้เขียนเห็นว่าเป็นส่ิงท่ี
สมควรท า หากไม่ท าก็จะอาจท าให้เสียผลประโยชน์ แต่ก็ไม่ถึงกับถูกต าหนิหรือดูถูกจากผู้อื่น เช่น 

 
 กฎหมายแพ่งเราควรจะรู้ไว้ส าหรับทีจ่ะท าการสิง่ใดอย่าให้พลาดท่าเสียทางให้คนอื่น
เขาฉ้อฉนเบียดเบียนได้ 
     (พลเมืองดี หน้า 44) 
 
เมื่อเรารู้เช่นน้ัน และแลเห็นอยู่ว่าเป็นการยากที่จะหลีกไม่ให้ประสบพบปะได้แล้ว ก็ ควรที่จะ
ประสบพบปะโดยแยบคายอันดี กล่าวคือ เบื้องต้นควรที่จะพยายามให้รู้จักกันดีเสียก่อน เปรียบ
ประดุจมีคนมาหาเรา ณ ที่มืด เมื่อเรายังไม่แลเห็นหน้า เราก็จะไม่รู้ว่าใครต่อใคร จะทักทาย
ปราศรัยก็คงจะหลงพูดไปผิด ๆ ถูก ๆ ควรที่จะหาไฟมาส่องให้รู้จักหน้ากันเสียก่อน ไม่ควรจะ
ยอมงมงายอยู่มืด ๆ จึงจะปฏิบัติต่อกันถูก ก็ดวงไฟที่เราจะหามาส่องน้ันคืออะไร คือความรู้ที่จะ
รู้สึกว่าธรรมทั้ง 8 ประการน้ี มีธรรมดาประดุจลมที่พัดอยู่บนพ้ืนโลก มีหน้าที่ที่จะพัดไปมาอยู่
เสมอ พัดไปถูกคนแล้วก็ไปถูกสัตว์ แล้วก็ไปถูกต้นไม้ต้นหญ้า ภูเขา แม่น้ า ไม่เลือกว่าอะไร 
สุดแต่ก าลังและหนทางของมันมีอย่างไรก็พัดไป เมื่อพัดพาอากาศเย็นมาถูกเรา เราก็รู้สึกว่าเย็น
ในอึดใจเดียวก็หายไป 

     (จรรยาแพทย์ หน้า 48) 
 
   จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นว่าเรื่องความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง

นั้นเป็นเรื่องเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเห็นว่าราษฎรสมควรจะมีความรู้ รวมท้ังการรู้เท่าทัน
โลกธรรมท้ัง 8 อันเป็นธรรมดาของโลกก็เป็นเรื่องท่ีสมควรกระท าด้วยเช่นกัน ท้ังนี้เรื่องดังกล่าว หากผู้
ได้รับค าสอนไม่ปฏิบัติตามก็จะยังผลให้ได้รับความเดือดร้อนหรือความทุกข์ได้ แต่ไม่รุนแรงถึงกับถูก
ต าหนิต่อว่าหรือการลงโทษจากสังคม 

 
   1.1.1.4 การใช้ค าว่า “ย่อม” น าหน้าข้อความที่พึงให้กระท า ซึ่ง

ส่ือว่าพฤติกรรมนั้น ๆ สมควรกระท า ท้ังนี้ค าว่า “ย่อม” เป็นกริยานุเคราะห์ท่ีแสดงว่าเป็นไปตาม
ธรรมดาหรือตามปกติ เช่น 
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  ผู้ดีย่อมมีความเรียบร้อย 

  ผู้ดีย่อมมีสัมมาคารวะ 

  ผู้ดีย่อมมีกิริยาเปนที่รัก 

  ผู้ดีย่อมเปนผู้มีสง่า 

  ผู้ดีย่อมเปนผู้ใจดี 

  ผู้ดีย่อมปฏิบัติการงานดี 

  ผู้ดีย่อมสุจริตซื่อตรง 

     (สมบัติของผู้ดี หน้า 15-21) 

 
   จากตัวอย่างข้างต้น การใช้ค าว่า “ย่อม” น าหน้าข้อความท่ีพึง

กระท านั้นจะให้ความรู้สึกว่าผู้ดีประพฤติปฏิบัติส่ิงเหล่านี้เป็นเรื่องปกติ เช่น ความประพฤติท่ีเรียบร้อย 
มีสัมมาคารวะ มีกิริยาอัชฌาสัยท่ีดี มีความสง่าผ่าเผย มีจิตใจท่ีดี ซื่อตรง และท างานในหน้าท่ีต่าง ๆ 
ได้ดี ซึ่งค าว่า “ย่อม” นี้เป็นค าท่ีให้ความหมายไม่รุนแรงเท่ากับค าว่า “จง” หรือ “ต้อง” ซึ่งมีลักษณะ
ของการบังคับหรือการให้ท าตามค าส่ัง  

  การใช้ค าเพื่อส่ือถึงพฤติกรรมท่ีควรกระท ามีหลากหลายค าท้ังค าว่า “จง” 
“ต้อง” “ควร” และ “ย่อม” นับว่าก่อให้เกิดสัมฤทธิผลในการสอน เพราะท าให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจ
ได้ในทันทีว่าควรประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรให้เหมาะควร  

 
  1.1.2 ค าที่แสดงถึงสิ่ งที่ไม่ควรกระท า ในการส่ือให้ ผู้อ่านทราบว่า

พฤติกรรมนั้น ๆ ไม่สมควรกระท า เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีจะเลือกใช้ค าประติเษธวิเศษณ์ 
หรือค าวิเศษณ์ท่ีแสดงการปฏิเสธ เช่น ค าว่า “ไม่” และ “อย่า” ประกอบกับกริยาท่ีไม่สมควรกระท า 
ดังนี้ 

 
   1.1.2.1 การใช้ค าว่า “อย่า”  เพื่อสื่อว่าต้องไม่ประพฤติ

พฤติกรรมนั้น ๆ  ซึ่งเป็นค าท่ีใช้มากท่ีสุดในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสมบัติของผู้ดี เช่น 

 
ภาคสิบ ผู้ดีย่อมสุจริตซื่อตรง Honest. 
กายกรรม 

 (1) อย่าละลาบละล้วงเข้าห้องเรือนแขกก่อนเจ้าของบ้านของเชิญ. 
 (2) อย่าแลลอดสอดส่ายโดยเพ่งเล็งในห้องเรือนแขกซึ่งตนไม่ได้น่ังอยู่. 
 (3) อย่าปรารถนาดูจดหมายของผู้อื่นที่เจ้าของไม่ประสงค์จะให้ดู. 
 (4) อย่าปรารถนาดูสมุดพกของผู้อื่น. 
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 (5) อย่าเท่ียวน่ังโต๊ะเขียนหนังสือของผู้อื่น. 
 (6) อย่าเท่ียวเปิดดูหนังสือตามโต๊ะเขียนหนังสือของผู้อื่น. 
 (7) อย่าแทรกเข้าหมู่ผู้อื่นซึ่งเขาไม่ได้เชื้อเชิญ. 
 (8) อย่าลอบฟังคนพูด. 
 (9) อย่าลอบแอบดูการลับ. 
     (สมบัติของผู้ดี หน้า 21) 
 อย่าให้นักเรียนเข้าใจไปว่า ความจ าเปนที่จะต้องประพฤติตนให้เปนคนดี จะมีอยู่    
เฉภาะแต่เมื่อเวลาเปนลูกเสือประจ ากองอยู่เท่าน้ัน  
     (ค าสั่งสอนลูกเสือฯ หน้า 4) 

 
   จากตัวอย่างข้าง ต้น ในเรื่องสมบั ติของ ผู้ ดีและค า ส่ังสอนท่ี

เจ้าพระยาพระเสด็จมอบให้แก่เหล่าลูกเสือกองหนุนจะเห็นมีการใช้กริยานุเคราะห์ “อย่า” น าหน้า
กิริยาหรือพฤติกรรมท่ีท่านเห็นว่าไม่สมควรปฏิบัติ ซึ่งได้แก่การล่วงเกินความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นใน
อิริยาบถต่าง ๆ ท้ังการเข้าบ้านผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบ้าน หรือการค้นดูส่ิงของของผู้อื่น 
ซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องท่ีเสียมารยาทท้ังส้ิน รวมให้กล่าวเตือนไม่ให้เข้าใจผิดไปว่าเมื่อปลดจากการเป็น
ลูกเสือแล้วสามารถละท้ิงความประพฤติอันดีท่ีเคยได้รับการฝึกมาได้ ตัวอย่างจากท้ัง 2 เรื่องจะเห็นว่า
ค าว่า “อย่า” มีลักษณะเป็นการห้ามปราม ซึ่งไม่ได้เด็ดขาดมากนัก 

   
   1.1.2.2 การใช้ค าว่า “ไม่” น าหน้าข้อความที่ไม่ควรกระท า ซึ่ง

ใช้ในเนื้อหาเดียวกับค าว่า “อย่า” โดยใช้น าหน้ากริยาท่ีเห็นว่าไม่ควรกระท า ซึ่งใช้ในลักษณะของการ
ตักเตือนเป็นส่วนใหญ่ เช่น 

 
ภาคแปด ผู้ดีย่อมปฏิบัติการงานดี Orderly 
มโนกรรม 
  . 
 (2) ไม่เปนผู้เกียจคร้าน. 
 (3) ไม่เพลิดเพลินจนลืมเหตุที่จะเสีย. 
 (4) ไม่กลัวความยากล าบาก. 
  . 
  . 
 (9) ไม่ดึงดันในที่ผิด. 
     (สมบัติของผู้ดี หน้า 20)  
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บรรดาความชั่ว ซึ่งเปนข้อห้ามทั้งหลาย ไม่ใช่ของดีเลย ใคร ๆ ไม่ควรประพฤติทั้งสิ้น  
     (ค าสั่งสอนลูกเสือฯ หน้า 7) 

    
   จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าพฤติกรรมท้ังการเป็นผู้เกียจคร้าน 

เพลิดเพลินจนละเลยหน้าท่ีของตน ความกลัวความยากล าบาก การดึงดันท่ีจะกระท าส่ิงท่ีผิด รวมท้ัง
การกระท าช่ัวต่าง ๆ เป็นเรื่องท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเห็นว่าไม่สมควรท่ีจะกระท าเพราะ
จะน าพาชีวิตให้ประสบความเดือดร้อนได้ นอกจากนี้ในบางครั้งท่านก็ใช้กริยานุเคราะห์ “ย่อม” 
น าหน้าค าว่า “ไม่” เพื่อแสดงลักษณะพฤติกรรมท่ีเห็นว่าคนท่ีผ่านการอบรมมาดีจะไม่ปฏับัติเป็น
ธรรมดาอยู่แล้ว เช่น 

 
ผู้ดีย่อมไม่ท าอุจาดลามก 
ผู้ดีย่อมไม่เห็นแต่แก่ตัวถ่ายเดียว 
ผู้ดีย่อมไม่ประพฤติชั่ว 
    (สมบัติของผู้ดี หน้า 15-20) 

 
  การใช้ค าเพื่อส่ือให้เห็นว่าพฤติกรรมนั้น ๆ ไม่ควรกระท า เจ้าพระยาพระ

เสด็จสุเรนทราธิบดีจะเลือกใช้ค าว่า “อย่า” และ “ไม่” ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าเป็นการห้ามปรามท่ีไม่ได้อยู่ใน
ลักษณะบังคับจนเกินไป ท าให้ผู้อ่านไม่ได้รู้สึกถูกบังคับขืนใจให้ปฏิบัติตามมากนัก  

 การใช้ค าในหมวดท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระ
เสด็จสุเรนทราธิบดีนั้นจะปรากฏในการสอนท่ีมุ่งเน้นความตรงไปตรงมา ท้ังเนื้อหาค าสอนท่ีควร
ปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติ ท าให้เนื้อความมีความส้ัน กระชับ ผู้อ่านเข้าใจได้ในทันที 

 
 1.2 การใช้ค าซ้อน 

 ลักษณะการใช้ภาษาอันโดดเด่นท่ีปรากฏในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระ
เสด็จสุเรนทราธิบดีอีกประการหนึ่งก็คือ การใช้ค าซ้อน ซึ่งเป็นวิธีการเพิ่มค าในภาษาไทยให้มากขึ้น 
ท้ังนี้ กาญจนา นาคสกุลได้ให้ความหมายของค าซ้อนไว้ ดังนี้ 

 

ค าซ้อน หมายถึงค าที่เกิดจากการน าค าต้ังแต่ 2 ค าข้ึนไปมาเรียงต่อกันโดยแต่ละค า
น้ัน มีความสัมพันธ์กันในด้านความหมาย อาจเป็นความหมายเหมือนกัน คล้ายกัน ท านอง
เดียวกัน หรือตรงกันข้ามกันก็ได้ จุดประสงค์ของการซ้อนค าเพ่ือให้ได้ความหมายที่ชัดเจน 

ค าท่ีน ามาซ้อนกันมีความหมายประเภทใดประเภทหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

1. ความหมายเหมือนกัน หมายถึงค าที่น ามาซ้อนกันน้ันหมายถึงสิ่งเดียวกันหรือเป็น
อย่างเดียวกัน เช่น เร็วไว ทรัพย์สิน ใหญ่โต สูญหาย ดูแล หยาบช้า นุ่มน่ิม เลือกสรร 
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2. ความหมายคล้ายกัน หมายถึงค าที่น ามาซ้อนกันน้ันมีความหมายใกล้เคียงกันหรือ
เป็นไปในท านองเดียวกัน พอที่จะจัดเข้าในกลุ่มเดียวกันได้ เช่น อ่อนนุ่ม ใจคอ เล็กน้อย ยักษ์
มาร ไร่นา ศีลธรรม แข้งขา ภาษีอากร หน้าตา เขตแดน ถ้วยโถโอชาม เย็บปักถักร้อย 

3. ความหมายตรงกันข้าม หมายถึงค าที่น ามาซ้อนกันน้ันมีความหมายเป็นคนละ
ลักษณะหรือคนละฝ่ายกัน เช่น ใกล้ไกล สูงต่ าด าขาว ผิดถูก ตัดเป็นตัดตาย ชั่วดี ทีหน้าทีหลัง 

เหตุผล ต้ืนลึกหนาบาง29 

 
ราตรี ธันวารชร ได้ให้ค านิยามของค าซ้อนว่า 

 

เป็นขบวนการสร้างค าใหม่ข้ึนใช้ในภาษาวิธีหน่ึง หมายถึงการน าค าหรือกลุ่มค าต้ังแต่ 
2 หน่วยข้ึนไปมาเรียงต่อกัน โดยแต่ละหน่วยน้ันมีความสัมพันธ์กันในด้านความหมาย และเมื่อ
รวมหน่วยตามความสัมพันธ์ด้านความหมายแล้วจะกลายเป็นค าหรือกลุ่มค าเดียวกันซึ่งจะท า

หน้าท่ีในภาษาอย่างเดียวกัน30  

 
 นอกจากนี้วินัย ภู่ระหงษ์ ได้กล่าวถึงความหมายของค าซ้อนไว้อีกว่า 
 

ค าซ้อน เป็นค าที่เกิดจากการน าหน่วยค าอิสระต้ังแต่ 2 หน่วยข้ึนไปมาประกอบเข้า
ด้วยกัน ท้ังน้ีหน่วยค าท่ีน ามาประกอบเข้าด้วยกันน้ัน จะมีความหมายเหมือนกัน หรือเป็นไปใน

ท านองเดียวกัน หรืออาจจะเป็นหน่วยค าท่ีมีความหมายต่างกัน ในลักษณะตรงกันข้าม31 
 

 ท้ังนี้อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ ได้ให้ค าจ ากัดความของ “หน่วยค า” ว่า “หน่วยค า คือ 
หน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีมีความหมายในภาษา หน่วยค าจะต้องมีความหมายคงท่ีไม่ว่าจะปรากฏท่ีใดใน
ประโยค” 32 และวิจินตน์ ภาณุพงศ์ ได้อธิบายความหมายของ “หน่วยค าอิสระ” และ “หน่วยค าไม่
อิสระ” ว่า “หน่วยค าอิสระ คือ หน่วยค าท่ีปรากฏได้ตามล าพัง และอาจปรากฏกับหน่วยค าอิสระ
                                                             

29 กาญจนา นาคสกุล, “ค าซ้อน-ค าซ้ า,” ใน หนังสืออุเทศภาษาไทย ชุดบรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 
2: ค า การสร้างค า และการยืมค า. 57-69. (กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาไทย ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2553), 57-58. 

30 ราตรี ธันวารชร, “การศึกษาการซ้อนค าในภาษาไทย,” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534), 25. 

31 วินัย ภู่ระหงษ์, “หน่วยค าและการประกอบค าในภาษาไทย,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา
ภาษาไทย 3: ภาษาศาสตร์ส าหรับครู หน่วยที่ 8, พิมพ์ครั้งที่ 9 (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544), 
81. 

32 อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์, ภาษาศาสตร์เบื้องต้น (กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2527), 117. 
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ด้วยกันหรือหน่วยค าไม่อิสระก็ได้” 33 และ “หน่วยค าไม่อิสระ คือ หน่วยค าท่ีไม่สามารถปรากฏได้ตาม
ล าพัง จะต้องประกอบเข้ากับหน่วยค าอื่นซึ่งอาจเป็นหน่วยค าไม่อิสระด้วยกันหรือเป็นหน่วยค าอิสระก็
ได้”34  

 ดังนั้นเมื่อประมวลความรู้เกี่ยวกับค าซ้อนแล้วผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ค าซ้อนเป็น
กลวิธีการสร้างค าท่ีเกิดจากการน าหน่วยค าอิสระ 2 หน่วยขึ้นไปซึ่งมีความหมายเหมือนกัน คล้ายกัน 
หรือตรงข้ามกัน มาประกอบกันเพื่อให้ได้ค าท่ีมีความหมายท่ีชัดเจนขึ้น 

 ท้ังนี้ ผู้วิ จัยพบว่าการใช้ค าซ้อนในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จ          
สุเรนทราธิบดีนั้นช่วยส่งเสริมให้งานเขียนของท่านมีความสละสลวยด้วยเสียงท่ีสัมผัสกันก่อให้เกิด
ความไพเราะ อีกท้ังยังท าให้ได้ความหมายท่ีหนักแน่นและมีพลังมากขึ้นด้วย ซึ่งค าซ้อนท่ีปรากฏใน
งานเขียนร้อยแก้วเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้นมี 2 ลักษณะได้แก่ 

   1.2.1 ค าซ้อนแบบมีเสียงสัมผัส 

  1.2.2 ค าซ้อนแบบไม่มีเสียงสัมผัส 

  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  

   1.2.1 ค าซ้อนแบบมีเสียงสัมผัส เป็นค าซ้อนท่ีมีเสียงสัมผัสกันไม่ว่าจะเป็น
เสียงพยัญชนะ หรือเสียงสระ ซึ่งนอกจากจะท าให้ค ามีความหมายท่ีชัดเจนขึ้นแล้ว ยังก่อให้เกิดจังหวะ
เสียงท่ีไพเราะรื่นหูข้ึนด้วย  ท้ังนี้เสียงสัมผัสต่าง ๆ ท่ีผู้แต่งเลือกใช้นั้นบางครั้งก็ก่อให้ความหมายดังท่ี 
นววรรณ พันธุเมธาเคยต้ังข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องเสียงส่ือความหมายว่า “ในภาษาไทยมีค าอยู่หลายค า
ท่ีมีลักษณะแปลก คือเสียงท่ีประกอบข้ึนเป็นค าสัมพันธ์กับความหมายของค าด้วย”35 การเลือกเสียงท่ี
สัมพันธ์กับความหมายนี้ช่วยเพิ่มความไพเราะด้านเสียงแล้วยังช่วยเสริมสร้างความหมายและจินตภาพ
ของผู้อ่านอีกด้วย 
   ท้ังนี้ค าซ้อนแบบมีเสียงสัมผัสท่ีปรากฏในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยา
พระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้นมีท้ังส้ิน 3 รูปแบบ ได้แก่ ค าซ้อนแบบมีเสียงสัมผัสพยัญชนะ ค าซ้อนแบบ
มีเสียงสัมผัสสระตรงกลางค า และค าซ้อนแบบค าท่ี 1 และค าท่ี 3 เป็นค าเดียวกัน ดังนี้ 
 

                                                             
33 วิจินตน์ ภาณุพงศ์, โครงสร้างภาษาไทย: ระบบไวยากรณ์ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง,  

2543), 8. 
34 เรื่องเดียวกัน, 8. 
35 นววรรณ พันธุเมธา, “เสียงสื่อความหมาย,” ใน การใช้ภาษา (กรุงเทพฯ: สมาคมสตรีอุดมศึกษา

แห่งประเทศไทย, 2518), 121. 
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    1.2.1.1 ค าซ้อนแบบมีสัมผัสพยัญชนะ กล่าวคือค าแต่ละค าท่ีมา
ซ้อนกันนั้นล้วนแต่มีความหมาย และมีเสียงพยัญชนะต้นเป็นเสียงเดียวกัน ท้ังนี้ค าซ้อนในรูปแบบนี้มัก
ปรากฏเป็นค าซ้อน 2 หน่วย นอกจากนี้ยังพบค าซ้อน 3 หน่วย และค าซ้อน 4 หน่วยอีกด้วย ดัง
ตัวอย่าง 
     1.2.1.1.1 ค าซ้อน 2 หน่วย โดยค าซ้อน 2 หน่วยท่ี
ปรากฏมักจะมี 2 พยางค์ เช่น 
 

...สิ่งใดที่เราท าได้ง่ายและเหมาะแก่บ้านเมืองเรา เราควรที่จะท าสิ่งน้ันให้รุ่ง/รวย... 
     (พลเมืองดี หน้า 114) 
 
...เมื่อเห็นสิ่งของ ๆ ใครตกหรือจะเสื่อม/เสีย ควรหยิบ/ย่ืนให้หรือบอกให้รู้ตัว 
     (สมบัติของผู้ดี หน้า 19) 
 
...สิ่งที่พึงใจ 4 น้ันเป็นเครื่องจูงใจโลกียชนให้ปรารถนาท่ีจะเข้าพัวพัน/หมกมุ่นอยู่เสมอ ฝ่ายสิ่งที่
ไม่พึงใจ 4 น้ันย่อมเป็นเครื่องพัวพันโลกียชนให้เบื่อหน่ายและปรารถนาท่ีจะผลักไสสลัดให้หลุด
พ้น ท่านจึงรวมเรียกว่าโลกธรรม 8 ประการ...  
     (จรรยาแพทย์ หน้า 47) 
 
...ให้เรารู้สึกตัวเราเองว่าก็เป็นแต่แร่ธาตุต่าง ๆ อันวน/เวียน ท่อง/เท่ียวอยู่ในโลก เมื่อไปไหนต่อ
ไหนแล้วมาพบปะกันเข้าก็ประชุมข้ึนเป็นชีวิตร่างกาย  
     (พลเมืองดี หน้า 77) 
 
 

     1.2.1.1.2 ค าซ้อน 3 หน่วย เช่น 
 

...ความมืดมน/มัว/เมาน้ันเป็นตัวโมหะ โมหะอาจน าไปสู่ที่ผิดทางผิดได้ด้วยประการต่าง ๆ และ
เป็นเครื่องช่วยความโลภและความฉุนโกรธให้ก าเริบทวีข้ึนได้...  
     (จรรยาแพทย์ หน้า 67) 
 

...ถ้าเป็นคนมีนิสัยใจคอเหลาะแหละ/เหลว/ไหลจับโน่นวางน่ีอยู่เสมอเช่นน้ันแล้ว ก็จะไม่ส าเร็จ
ผลสักอย่างใดอย่างหน่ึง... 
     (พลเมืองดี หน้า 145) 
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    1.2.1.1.3 ค าซ้อน 4 หน่วย เช่น 
 
... ถึงเวลาท าต้องท า ถึงเวลาไปไหนก็ต้องไป ฉะน้ี การงานทั้งหลายก็อาจเลื่อน/ลอย/โลเล/เหลว
ไปได้...  
     (หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 91) 

 
     ในการซ้อนค าแบบมีเสียงสัมผัสพยัญชนะนั้น ผู้วิจัยพบ 
ค าซ้อนแบบ 2 หน่วยเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมักมี 2 พยางค์ และเป็นค าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น “หยิบ/
ยื่น” “พัว/พัน” “หมก/มุ่น” “วน/เวียน” “ท่อง/เท่ียว” ฯลฯ  แต่มีบางค าท่ีใช้แตกต่างจากปัจจุบัน 
ได้แก่ ค าว่า “รุ่ง/รวย” เป็นศัพท์ท่ีไม่ปรากฏการใช้ในปัจจุบัน น่าจะหมายถึงความรุ่งเรือง  ส่วนค าว่า 
“เส่ือม/เสีย” นั้นใช้ในความหมายท่ีแตกต่างไปจากปัจจุบัน เพราะมักจะใช้กับพฤติกรรมของมนุษย์ 
ต่างจากในตัวอย่างท่ีใช้กับส่ิงของ   
     นอกจากนี้ยังพบค าซ้อนแบบ 3 หน่วย เช่น “มืดมน/มัว/
เมา” และ “เหลาะแหละ/เหลว/ไหล”  และค าซ้อนแบบ 4 หน่วย เช่น “เล่ือน/ลอย/โลเล/เหลว” 
ท้ังนี้เห็นว่ามีการใช้ค าท่ีมีเสียงพยัญชนะต้น /ล/ เพื่อส่ือความในความหมายเชิงไม่แน่นอน ไม่มั่นคง 
ไม่เป็นสาระ รวมท้ังค าท่ีมีเสียง /ม/ เพื่อส่ือความในความหมายในเชิงไม่สดใส ไม่สว่าง ซึ่งสะท้อนให้
เห็นถึงความต้ังใจของท่านท่ีต้องการใช้เสียงในการส่ือความหมายของค าสอดคล้องกับท่ีนววรรณ  
พันธุเมธากล่าวไว้ข้างต้น  การซ้อนค าเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเลือกสรรค าท่ีมีเสียง
พยัญชนะเดียวกันก่อให้เกิดความไพเราะทางเสียง อีกท้ังยังเป็นการเน้นย้ าความหมายอีกด้วย 
       
    1.2.1.2 ค าซ้อนแบบมีสัมผัสสระตรงกลางค า กล่าวคือ เป็น    
ค าซ้อนท่ีมักมีต้ังแต่ 4 พยางค์ขึ้นไป และแต่ละหน่วยจะมีสัมผัสสระเช่ือมเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งการซ้อนค า
แบบนี้ปรากฏในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีมากท่ีสุดท้ังนี้ โครงสร้างของ
ค าซ้อนเหล่านี้มีหลากหลายโครงสร้างท้ังค าซ้อนแบบ 2 หน่วย ค าซ้อนแบบ 3 หน่วย และค าซ้อน
แบบ 4 หน่วย ดังตัวอย่าง  

    
    1.2.1.2.1 ค าซ้อน 2 หน่วย เช่น 
 
...ไปกราบไหว้หองอิฐกองปูนต้นหมาก/รากไม้ขอหวยถ่ัวโปมาเล่นจนฉิบหายด้วยการพนัน วิธีน้ี
เป็นวิธีอันชั่วร้าย... 
     (พลเมืองดี หน้า 118) 
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...ท่านห้ามไม่ให้เราสูบฝิ่น/กินสุราและเครื่องเมาต่าง ๆ อันจะท าให้เสียสติ... 
     (พลเมืองดี หน้า 134) 

 
    1.2.1.2.2 ค าซ้อน 3 หน่วย เช่น 
 
...เมื่อเจ้าผ่านไปถึงที่น่ัน (พระบรมรูปทรงม้า) เมื่อใดต้องเคารพ/นบ/ไหว้เสมอ... 
     (พลเมืองดี หน้า 56) 
 
...การต้ังตัวโดยวิธีมีสัตรูที่จะมาคอยล้างผลาญอยู่ 3 อย่าง คือ ความเกียจคร้านอย่างหน่ึง ความ
ฟุ้ง/เฟ้อ/เย่อหย่ิงอย่างหน่ึง ความคดโกงอย่างหน่ึง... 
     (พลเมืองดี หน้า 127) 
 
...เพราะฉะน้ันผู้ใดซึ่งรู้จักด ารงตน ใฝ่ใจที่จะพยายามรักษาทรัพย์สมบัติให้คงอยู่โดยเจริญ และ
ส่ าสมให้มากมูลมั่งคั่งข้ึนทุกทีแล้ว ก็ต้องใช้สติและปัญญาที่จะรู้จักอด/ออม/ถนอมทรัพย์พยุง
ความเปลืองให้น้อยโดยที่สุดที่จะน้อยได้ทางหน่ึง...  
     (เตือนเพ่ือน หน้า 26) 

 
    1.2.1.2.3 ค าซ้อน 4 หน่วย เช่น 
 
 อกุศลมูล 3 และกุศลมูล 3 ธรรม 2 หมวดน้ีเป็นธรรมส าคัญอันเป็นราก/เง่า/เค้า/
เงื่อนของความชั่วและความดี...  
     (จรรยาแพทย์ หน้า 64) 
    
...ถ้าไม่มีความรู้ปราศจากสติปัญญาท่ีจะปฏิบัติให้เป็นไปโดยชอบในสองประการน้ีได้แล้ว อย่าได้
นึกเลยว่าสมบัติที่มีอยู่ จะคงอยู่ได้อย่างไร เมื่อมีแต่ทางเปลืองและทางตก/เรี่ย/เสีย/หายไม่มี
ที่สุดแล้ว ถึงจะหาได้เท่าใดก็ย่อมหมดเป็นธรรมดา...  
     (จรรยาแพทย์ หน้า 67) 
      
...คิดดูก็เป็นน่าสงสารเป็นอันมากในคนที่ ฟุ้ง/เฟ้อ/เห่อ/เหิมจนไม่มีสติเหน่ียวรั้ง ผลาญตนเอง
ด้วยความประพฤติเช่นน้ี... 
     (พลเมืองดี หน้า 127) 
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     ค าซ้อนท่ีมีสัมผัสกลางค านั้นเป็นค าซ้อนท่ีพบมากท่ีสุดใน
งานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี  ซึ่งช่วยเสริมให้ความหมายของค าชัดเจน
หนักแน่นยิ่งขึ้น รวมท้ังก่อให้เกิดจังหวะท่ีไพเราะอันเนื่องมาจากเสียงสัมผัสสระ ซึ่งเพิ่มอรรถรสในการ
อ่านมากขึ้น เช่น ต้นหมากรากไม้ เป็นค าซ้อน 2 หน่วยท่ีมี 4 พยางค์ ซึ่งหมายถึง ต้นไม้ โดยท่านได้
เติมค าว่า “หมาก” และ “ราก” เข้ามาท่ีกลางค าเพื่อให้เกิดเสียงสัมผัสคล้องจองกัน ซึ่งความหมายท่ี
ได้จากการซ้อนค าก็ยังคงเหมือนเดิม  หรือ เคารพนบไหว้ เป็นค าซ้อน 3 หน่วยที่มี 4 พยางค์ หมายถึง
การแสดงความนับถือ โดยท่านใช้ค าว่า “นบไหว้” มาซ้อนกับค าว่า “เคารพ” ซึ่งนอกจากท าให้เกิด
เสียงท่ีเป็นจังหวะไพเราะแล้ว ยังช่วยขยายความเจาะจงให้ทราบถึงวิธีการแสดงการนับถือซึ่งก็คือการ
ไหว้นั่นเอง    
 
     1.2.1.3 ค าซ้อนแบบค าที่ 1 และ 3 เป็นค าเดียวกัน 
กล่าวคือเป็นค าซ้อน 4 พยางค์ท่ีค าท่ี 1 และ 3 เป็นค าค าเดียวกัน ส่วนค าท่ี 2 และ 4 เป็นค าท่ีมี
ความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน ดังตัวอย่าง 
   

...ผู้ที่ปรารถนาอิศระภาพในตนเช่นน้ัน เมื่ออยู่ในประเภทเช่นน้ันจะแผลงฤทธ์ิ/แผลงเดชหกคะ
เมนตีลังกาไปอย่างใดก็ท าได้...  
     (เตือนเพ่ือน หน้า 25) 
 

...การที่ได้อบรมในทางที่ดีมาน้ันคือการศึกษาด้วยการได้ยินได้ฟังได้พบ/ได้เห็น ได้รับการชี้แจง
แนะแหนมามากโดยถ่ีถ้วนรอบคอบทั่วถึง... 
     (พลเมืองดี หน้า 138) 
 
...เมื่อเรายังมีหน้าท่ีที่จะพบปะสมาคมอยู่เป็นเนืองนิตย์แล้ว เราจะพึงสมาคมด้วยอาการอย่างไร 
จึงจะพองาม/พอควร คือไม่สมาคมด้วยความหลง ความเมา ความต่ืนเต้น หรือละเลยทอดทิ้งไม่
เอ้ือเฟ้ือไม่น าพาในฝ่ายดี... 
     (จรรยาแพทย์ หน้า 49) 

 
     การใช้ค าซ้อนในลักษณะนี้ กุหลาบ มัลลิกะมาส เรียกว่า
เป็นการซ้ าค าเพื่อดุลแห่งเสียง36 ก่อให้เกิดจังหวะของเสียงท่ีช่วยให้ผู้อ่านเกิดความเพลิดเพลินใน
ขณะท่ีอ่าน และเสริมให้ความหมายชัดเจนขึ้น  ท้ังนี้การใช้ค าซ้อนลักษณะดังกล่าวในงานเขียน     
ร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้นส่วนใหญ่จะเป็นค าซ้อนท่ีประกอบด้วย 2 หน่วยค า 
                                                             

36 กุหลาบ มัลลิกะมาส, วรรณคดีวิจารณ์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2517), 
131-132. 
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เช่น แผลงฤทธิ์แผลงเดช เป็นการซ้อนค าระหว่าง “แผลงฤทธิ์” กับ “แผลงเดช” ซึ่งจะซ้ าค าว่า 
“แผลง” ในค าท่ี 1 และ 3  ส่วนค าท่ี 2 และ 4 คือค าว่า “ฤทธิ์” กับ “เดช” นั้นเป็นค าท่ีมีความหมาย
คล้ายคลึงกัน แสดงให้เห็นว่าเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีต้องการเน้นย้ าความหมายเกี่ยวกับ
การอาละวาดด้วยความโกรธ อีกท้ังยังให้จังหวะของเสียงท่ีน่าฟังด้วย 
 
    1.2.2 ค าซ้อนที่เน้นความหมายแบบไม่มีเสียงสัมผัส กล่าวคือ
เป็นค าซ้อนท่ีน าค าท่ีมีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันมาซ้อนกัน โดยมากเป็นค าซ้อนท่ีมี 3 
พยางค์ขึ้นไป และค าต่าง ๆ เหล่านั้นไม่ได้สัมผัสกันแต่อย่างใดแต่อาจมีเสียงสัมผัสพยัญชนะ เช่น 
 

...ก็เมื่อเราประสงค์จะรู้ว่าอะไรเป็นการผิด/ชอบ/ชั่ว/ดี/บุญ/บาป/กุศล/อกุศล เราก็ควรจะคบ
หาสมาคมกับผู้ที่รู้ธรรมและประพฤติธรรม... 
     (จรรยาแพทย์ หน้า 61) 
 
...กิเลสเหล่าน้ันเมื่อบังเกิดข้ึนแล้วก็ชักน าให้ประพฤติการทุจริตชั่วร้ายบ้าง ท าให้ดวงจิตเศร้า/
หมอง/ขุ่น/มัวแล้วให้โทษต่าง ๆ คือปิดบังปัญญาเสียบ้าง... 
     (จรรยาแพทย์ หน้า 72) 
 
...ความร้อนใจที่จะหามาเล่นแก้ตัว ก็ท าให้ติดทางชั่วทุจริตต่าง ๆ มีฉ้อ/โกง/หยิบ/ฉวย/ล้วง/ลัก
เขาเป็นต้นเพ่ือจะเล่น... 
     (พลเมืองดี หน้า 119) 
 
...การที่ได้อบรมในทางที่ดีมาน้ันคือการศึกษาด้วยการได้ยินได้ฟังได้พบได้เห็น ได้รับการชี้แจง/
แนะแหนมามากโดยถ่ีถ้วนรอบคอบทั่วถึง... 
     (พลเมืองดี หน้า 138) 
 
...เพราะฉะน้ันผู้ใดเมื่อได้เปนลูกเสือและออกจากประจ ากองเปนกองหนุนแล้ว ก็อย่าให้ตัด/ทิ้ง/
เลิก/ถอนหน้าท่ีที่จะต้ังใจด ารงความดี...  
     (ค าสั่งสอนลูกเสือฯ หน้า 4) 
 

...เมื่อพลเมืองของเราเปนลูกเสือมากเข้า พลเมืองของเราก็จะเปนคนดีมากข้ึน การกระท าชั่ว
ร้ายเบียดเบียนไพร่บ้าน/พลเมืองก็จะน้อยลงไป...  
     (ค าสั่งสอนลูกเสือฯ หน้า 5) 
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...เบื้องต้นแม้ไม่มีอะไรเลยให้มีที่ดินเสียก่อน ปลูกแต่พะเพิงพออยู่ก็ยังดีกว่าต้องเสียค่าเช่าให้
ผู้อื่นเปนรายเดือนรายปี...เขาประพฤติทางน้ีใช่หรือไม่ แต่คนสมัยใหม่เรียกเขาว่าเปนคน       
ครึคระ/โบราณ...  
     (เตือนเพ่ือน หน้า 30) 
 

...หญิงและชายที่ได้สามีและภรรยา  เปนคู่ครองดี ก็เปนสง่าราศีเชิดหน้า/ชูตาพาสิ่งสวัสดิมงคล
มาให้...  
     (เตือนเพ่ือน หน้า 33) 

 
   ค าซ้อนท่ีเน้นความหมายแบบไม่มีสัมผัสกลางค านี้ปรากฏอยู่ในงานเขียน
ร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเป็นจ านวนมาก ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ในการเน้นย้ า
ความหมายให้ชัดเจนขึ้น เช่น “เศร้าหมองขุ่นมัว” เป็นค าซ้อนท่ีบ่งบอกถึงสภาวะจิตใจท่ีเป็นทุกข์ ซึ่ง
การใช้ค าว่า “เศร้า” “หมอง” “ขุ่น” และ “มัว” มาเน้นย้ าสภาพจิตใจท าให้เห็นถึงผลเสียของการมี
กิเลสได้เป็นอย่างดีดังตัวอย่างข้างต้น ท้ังนี้แม้ว่าค าซ้อนเหล่านี้จะไม่มีสัมผัสคล้องจองแต่อาจมีสัมผัส
พยัญชนะ เช่น ครึคระโบราณ ท้ังค าว่า “ครึคระ” และ “โบราณ” นั้นหมายถึง เก่า ไม่ทันสมัย ซึ่ง
นอกจากจะเป็นการเน้นย้ าความหมายให้หนักแน่นแล้วยังมีเสียงสัมผัสพยัญชนะด้วย  อันช่วยกระตุ้น
ความสนใจของผู้อ่านได้เป็นอย่างดี 

 การใช้ค าซ้อนท่ีปรากฏในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
เอื้อประโยชน์ทางด้านการส่งเสริมความหมายของค าและข้อความให้ชัดเจน รวมท้ังเป็นการเน้นย้ า
ความคิดของท่านให้กระจ่างและมีความหนักแน่นขึ้น  อีกท้ังท่านยังนิยมสร้างค าซ้อนท่ีมีเสียงสัมผัส
กันท้ังสัมผัสพยัญชนะและสัมผัสสระซึ่งก่อให้เกิดเสียงท่ีไพเราะเป็นจังหวะคล้องจองกัน ท าให้งาน
เขียนท่ีมีเนื้อหาเป็นค าสอนของท่านมีสีสันชวนอ่านมากขึ้น ช่วยดึงดูดความสนใจจากผู้อ่านได้เป็น
อย่างดี 
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 1.3 การใช้ค าภาษาต่างประเทศ 

 ด้วยสภาพสังคมไทยท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดอันเนื่องมาจากการติดต่อกับ
ชาวตะวันตกอย่างอังกฤษและอเมริกามากขึ้น ท าให้คนไทยจ าต้องศึกษาภาษาอังกฤษให้มากขึ้นเพื่อ
ประโยชน์ทางด้านการค้ากับชาวต่างชาติ การรับวิทยาการและความรู้ รวมท้ังทางด้านการเมืองท่ีใน
ขณะนั้นชาติตะวันตกก าลังแสวงหาอาณานิคมในประเทศบริเวณภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย
คนไทยเริ่มศึกษาอย่างจริงจังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 337  ด้วยเหตุ
ดังกล่าวท าให้มีการยืมค าภาษาอังกฤษเข้ามาใช้ในการส่ือสารกันอย่างแพร่หลาย  

  จากการศึกษางานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีพบว่ามีการ
ใช้ค าภาษาต่างประเทศเป็นจ านวนมากในหนังสือกราบบังคมทูลของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทรา-   
ธิบดี แต่ยังมีบรรดาศักดิ์เป็นพระมนตรีพจนกิจและพระยาวิสุทธสุริยศักด์ิ ร.ศ.113-118 โดยส่วนใหญ่
เป็นค าภาษาอังกฤษ ท้ังนี้เนื่องจากภารกิจของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิราชจะต้องติดต่อ
ด าเนินการกับชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวอังกฤษอยู่เสมอ อีกท้ังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าอยู่หัวได้มีการไหลบ่าของวัฒนธรรมและศิลปวิทยาการจากตะวันตกเข้าในสังคมไทย ท า
ให้ท่านต้องใช้ค าภาษาอังกฤษเพื่อส่ือความถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นของชาติตะวันตกซึ่งยังไม่ได้มีการ
บัญญัติศัพท์เป็นภาษาไทย รวมท้ังช่ือสถานท่ีและบุคคลต่าง ๆ ท่ีท่านได้ประสบมา โดยส่วนใหญ่จะ
ปรากฏในรูปแบบค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
37 เบญจภรณ์ อ้อนประเสริฐ, “ค ายืมภาษาอังกฤษในจดหมายเหตุไทยสมัยรัชกาลที่ 3-5,” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2533), 2. 
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ตารางท่ี 2 แสดงค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีพบในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จ 
  สุเรนทราธิบดี 

หมวดค า ค าทับศัพท์ ค าภาษาอังกฤษ ตัวอย่างข้อความ 
1. สถานที่ 
1.1 นาม  
     เฉพาะ 

ยุโรป Europe “...ด้วยต้ังแต่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราช-
ทานโอกาสให้ข้าพระพุทธเจ้าได้โดยเสด็จสมเด็จพระ
เจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ ในการซึ่งเสด็จ
ออกไปประทับศึกษาวิชา ณ ประเทศ ยุโรป...”  
(หนังสือกราบบังคมทูล หน้า 5) 

ลอนดอน London “บัดน้ี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช -
กุมาร ยังเสด็จประทับอยู่ ณ สถานทูตลอนดอนก่อน
...” (หนังสือกราบบังคมทูล หน้า 11) 

พระราชวัง
วินด์เซอร ์

Windsor Castle “...เชิญเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ไปเฝ้า
สมเด็จพระบรมราชินีกรุงอังกฤษ ณ พระราชวัง
วินด์เซอร์...” (หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 11) 

แอสคอต Ascot “...อน่ึง เมื่อวันที่ 2 เดือนน้ี มีโทรเลขจากวินด์เซอร์
ไปยังแอสคอต (หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 11) 

ปารีส Paris “...แล้วโปรดเกล้าฯ ให้ข้าพระพุทธเจ้าข้ามมาปารีส
แต่ในเดือนเมษายน...” (หนังสือกราบบังคมทูลฯ 
หน้า 14) 

บรัสเซลส์ Brussels “...รุ่ง ข้ึนวันที่  18 ม.ยัคคมินส์และภรรยาได้ทูล
ลาออกจากเมืองอังกฤษไปเมืองบรัสเซลส์...” หนังสือ
กราบบังคมทูลฯ หน้า 15) 

นิวกาสล์ Newcastle  “...พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์สวัสดิโศภณได้เชิญ
เสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และสมเด็จพระเจ้า
ลูกยาเธอ ทั้งพระเจ้าลูกยาเธออีกสองพระองค์ข้ึนไป
ที่เมืองนิวกาสล์...” (หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 
19) 

ราชส านัก 
เซนต์เยมส์ 

St James 
Palace 

“...มิสเตอร์ เวอนีเชิญเสด็จไปทอดพระเนตรการ
ประชุมทหาร ซึ่ ง . . . [. . . ]. . .ในสนามแห่งห น่ึงใกล้     
ราชส านักเซนต์เยมส์...” (หนังสือกราบบังคมทูลฯ 
หน้า 23) 

กริศตัลเปเลศ Crystal Palace “...แล้วเสด็จไปประพาสกริศตัลเปเลศด้วยกันทุก
พระองค์...” (หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 23) 
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ตารางท่ี 2 แสดงค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีพบในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จ 
  สุเรนทราธิบดี (ต่อ) 

หมวดค า ค าทับศัพท์ ค าภาษาอังกฤษ ตัวอย่างข้อความ 
1.2 นาม 
     ทั่วไป 

โฮเต็ล Hotel แปลว่า 
โรงแรม 

“...ม.ยัคคมิน์ และภรรยา ได้กลับไปกรุงลอนดอน พัก
อยู่ ณ โฮเต็ลใกล้สถานทูตน้ัน...” (หนังสือกราบบังคม
ทูลฯ หน้า 14) 

ท่ีประชุมปาเลีย
เมนต ์

Parliament 
แปลว่า รัฐสภา 

“...ในระหว่างน้ีได้ผ่อนผันเวลาว่าง เชิญเสด็จไป
ทอดพระเนตรที่ซึ่งส าคัญ ส าหรับการงานต่าง ๆ ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ในที่ประสบด้วยพระเนตร คือ ที่
ประชุมปาเลียเมนต์...” (หนังสือกราบบังคมทูลฯ 
หน้า 15) 

แบงก์ Bank แปลว่า 
ธนาคาร 

“...คุณลุงท าการในห้องเขียนหนังสือ และมีคนเอา
หนังสือมาให้คุณลุงวันละหลาย ๆ ฉบับ และใช้พ่ีแจ้ง
ให้เอาเงินไปส่งแบงก์...” (พลเมืองดี หน้า 109) 

ออฟฟิศ Office แปลว่า 
ส านักงาน 

“...นักเรียนที่ได้เล่าเรียนมาต้ังแต่ประถมจนถึงมัธยม
สอบไล่ได้ประโยคสองเสร็จแล้ว จะอาสาเข้าไปท าการ
เป็นเสมียนตามออฟฟิศ ใช่ว่าไปถึงจะเข้าท าการใน
หน้าที่เสมียนได้ดีก็หาไม่...” (จรรยาแพทย์ หน้า 30) 

2. บุคคล 
2.1 นาม 
     เฉพาะ 

ม.ยัคคมินส์ Mister Gustave 
Rolin-
Jaequemyns 

“...รุ่งข้ึนวันที่ 14 ม.ยัคคมินส์ทั้งภรรยา จึงได้ไปเฝ้า
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช...” (หนังสือกราบบังคม
ทูลฯ หน้า 14) 

สมเด็จพระนาง
เจ้าวิกตอเรีย 

Queen Victoria “...ด้วยเมื่อวันที่ 25 เดือนน้ี เป็นวันที่มีการประชุม
ทหารที่ลอนดอนในการเฉลิมพระชนมพรรษาของ
สมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรีย...” (หนังสือกราบบังคม
ทูลฯ หน้า 23) 

มิสเตอร์เวอนี Mr.Frederick  
William Verney 

“...มิสเตอร์เวอนีได้เชิญเสด็จไปทอดพระเนตรรูปภาพ
เขียน ณ ที่แห่งหน่ึง...” (หนังสือกราบบังคมทูลฯ 
หน้า 23) 

2.2 นาม 
     ทั่วไป 

เสเกรตารี Secretary 
แปลว่า 
เลขานุการ 

“...มิสเตอร์เวอนี เสเกรตารี ทูตสยาม มีประสงค์จะ
เชิญเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช-
กุมาร มาทอดพระเนตร...” (หนังสือกราบบังคมทูลฯ 
หน้า 23) 

ลิเกช่ัน Legation 
แปลว่า คณะทูต 

“...มิสเตอร์เวอนีจึงได้จัดการมิให้ต้องเสด็จมากล้ า
กรายลิเกชั่น...” (หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 23) 
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ตารางท่ี 2 แสดงค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีพบในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จ 
  สุเรนทราธิบดี (ต่อ) 

หมวดค า ค าทับศัพท์ ค าภาษาอังกฤษ ตัวอย่างข้อความ 
3. กริยา สปีช Speech แปลว่า 

กล่าวสุนทรพจน์ 

“...เมื่อได้มีโอกาสที่จะกล่าวค า “สปีช” แล้วพระเจ้า
น้องยาเธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโศภณ ย่อมมีพระราช-
ด ารัสอยู่เนือง ๆ ถึง “พ่ีน้อง 6 พระองค์”...” (หนังสือ
กราบบังคมทูลฯ หน้า 21) 

4. อวัยวะ เบรน Brain แปลว่า 
สมอง 

“...เมื่อผู้ใดผู้หน่ึงมีอวัยวะอย่างอื่นพร้อม ขาดแต่   
เบรน ซึ่งเป็นก้อนความคิดที่จะน าให้ประกอบกิจ  
ต่าง ๆ คนผู้น้ันจะประกอบกิจการงานอะไรมิได้...” 
(จรรยาแพทย์ หน้า 2-3) 

5. เคร่ืองใช้ ไบซิกล์ Bicycle แปลว่า 
จักรยาน 

“...สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร 
ในระหว่างน้ีก็ทรงเล่าเรียนและทรงพระส าราญอยู่
โดยปรกติ และก าลังหัดทรงรถไบซิกล์อยู่...” (หนังสือ
กราบบังคมทูลฯ หน้า 25) 

6. หน่วย   
   มาตราวัด 

ไมล์ Mile “...พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์สวัสดิโศภณได้เชิญ
เสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และสมเด็จพระเจ้า
ลูกยาเธอ ทั้งพระเจ้าลูกยาเธออีกสองพระองค์ข้ึนไป
ที่เมืองนิวกาสล์ โดยรถไฟทาง 272 ไมล์...” (หนังสือ
กราบบังคมทูลฯ หน้า 19) 

มิเตอร์ 
ฟิต 

Metre  
Foot 

“...ได้เสด็จไปทอดพระเนตรบ่อถ่านหินบ่อหน่ึงลึก 
541 มิเตอร์ ประมาณ 1700 ฟิต 47...” (หนังสือ
กราบบังคมทูลฯ หน้า 47) 

7. กีฬาและ    
   การละเล่น 

คริกเก็ต Cricket “...ในเวลาเมื่อเสด็จไปประทับ ณ ที่น้ันแล้ว สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารได้เสด็จไป
ทอดพระเนตรการเล่นคริกเก็ต...” (หนังสือกราบ
บังคมทูลฯ หน้า 154) 

8. ศัพท์ 
   เทคนิค 

ดิสเสกชัน Dissection 
แปลว่า การผ่า
พิสูจน์ 

“...ต้องท าการตรวจร่างศพ (ดิสเสกชัน) ให้เป็นที่น่า
พอใจของผู้ฝึกหัด ไม่น้อยกว่า 25 ครั้ง...” (ช่วยเพ่ือน 
หน้า 64) 

โปสต์มอตัม Post-mortem 
แปลว่า การ
ชันสูตรศพ 

“...ต้องได้เข้าประชุมการตรวจค้นโรคในศพ (โปสต์
มอตัม) ไม่น้อยกว่า 5 ราย...” (ช่วยเพ่ือน หน้า 64) 
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  จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษนั้นจะใช้ในกรณีท่ีมีการ
กล่าวถึงช่ือสถานท่ี และบุคคลท่ีเป็นนามเฉพาะ รวมท้ังสถาน ท่ีและต าแหน่งบุคคลท่ียังไม่มีใน
สังคมไทยในสมัยรัชกาลท่ี 5 เช่น โฮเต็ล (โรงแรม) ท่ีประชุมปาเลียเมนต์ (รัฐสภา) แบงก์ (ธนาคาร)  
เสเกรตารี (เลขานุการ) เป็นต้น  นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่ามีการใช้ค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกกิริยา 
เช่น สปีช (กล่าวสุนทรพจน์) รวมท้ังเรียกเครื่องมือเครื่องใช้ อวัยวะในร่างกาย หน่วยมาตราวัด กีฬา
การละเล่น และศัพท์เทคนิคทางด้านการแพทย์สมัยใหมด้่วย ซึ่งล้วนเป็นส่ิงใหม่ในสังคมไทยท้ังส้ิน 
  นอกจากนี้ ค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษบางค ามีการเขียนตัวอักษรโรมันก ากับไว้ด้วย 
ส่วนใหญ่จะเป็นช่ือบุคคล และสถานท่ีในทวีปยุโรป นอกจากนี้ยังมีการ ดังตัวอย่าง 
 
ตารางท่ี 3 แสดงค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมมีตัวอักษรโรมันก ากับในงานเขียนร้อยแก้วของ 
  เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี 

หมวดค า ค าทับศัพท์ ตัวอย่างข้อความ 
1. บุคคล บารอน วอน ไรชแมน (Baron Von 

Richman) 

“...วันน้ัน บารอน วอน ไรชแมน (Baron Von 
Richman) ผู้ เคยเฝ้าและทรงรู้จักแต่ครั้งน้ีมี
การประชุม ณ สถานทูตสยาม...” (หนังสือ
กราบบังคมทูลฯ หน้า 36)  

นายพลโทบริมอง (Lieutenant 
General Bristmont) 

“...นายพลโทบริมอง (Lieutenant General 
Bristmont) ผู้ออกจากราชการแล้วบัดน้ีมาเข้า
เฝ้าพระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าสวัสดิ -
โศภณ...” (หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 42) 

2. สถานที่ ศาลากลาง (Town Hall) “...แล้วเสด็จกลับมาแวะทอดพระเนตรศาลา
กลาง (Town Hall)...” (หนังสือกราบบังคม 
ทูลฯ หน้า 45) 

แฮโร สกูล (Harrow School) “...พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโศภณ
ทรงเห็นว่าควรแยกส่งปับลิกสกูล จึงตกลงขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาต เพ่ือจะเชิญ
เสด็จไปทรงเล่าเรียน ณ แฮโร สกูล (Harrow 
School)...”  (หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 126) 

3. นามทั่วไป แบบแผน (Formal) “...ส่วนเจ้าพนักงานทั้งหลายก็เอาใจใส่และเต็ม
ใจท าจริง ๆ โดยถือเอาเป็นหน้าที่ราชการของ
เขาอันหน่ึง ท าเป็นทางราชการและถือเป็น
แบบแผน (Formal...” (หนังสือกราบบังคม 
ทูลฯ หน้า 189) 
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  การใช้ค าภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษในการส่ือสารและถ่ายทอด
เนื้อหาค าสอนนี้ สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของชาติตะวันตกท่ีเข้ามาสังคมไทยได้อย่างเด่นชัด การ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษและค าศัพท์จึงเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่ง  นอกจากนี้ยังสะท้อนให้ว่าเจ้าพระยาพระ
เสด็จสุเรนทราธิบดีเป็นผู้ท่ีใฝ่รู้ใฝ่เรียนจนสามารถใช้ศัพท์เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี อีกท้ังยังสะท้อนให้เห็น
ช้ันเชิงในการเลือกใช้ค าได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหา บริบททางสังคม รวมท้ังบุคคลท่ีท่านส่ือสารด้วย 
ซึ่งได้แก่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเหล่าข้าราชการ รวมท้ังนักเรียนแพทย์ ซึ่ง
เป็นผู้ท่ีมีความรู้เพียงพอท่ีจะเข้าใจความหมายของค าต่าง ๆ ได้  

 

2. การใช้ภาษาในระดับข้อความ 

นอกจากการเลือกสรรค าจะมีผลต่องานเขียนแล้ว การเรียงร้อยถ้อยค าให้ออกมาเป็น
ข้อความเพื่อส่ือความคิดของผู้แต่งก็ย่อมมีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ท้ังนี้แต่ละประโยค แต่ละ
ข้อความย่อมมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับเนื้อหา วัยและการรับรู้ของผู้รับสาร รวมท้ังสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในการน าเสนอเนื้อหา ซึ่งในการศึกษาการใช้ภาษางานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จ         
สุเรนทราธิบดีในระดับข้อความนั้น ผู้วิจัยได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ การใช้ส านวน 
การใช้ประโยค การใช้โวหารการเขียน และวัจนลีลาในงานเขียน ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

 
  2.1 การใช้ส านวน  

  ส านวนเป็นค าหรือถ้อยค าท่ีแสดงให้เห็นถึงความเช่ียวชาญในการใช้ภาษาของ
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้ทางหนึ่ง เนื่องจากส านวนบางส านวนสามารถใช้อธิบายแนวคิด
หรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องใช้ถ้อยค าท่ีเย่ินเย้อ ท้ังนี้ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2554 ได้ให้ความหมายของ “ส านวน” ว่าหมายถึง ถ้อยค าหรือข้อความท่ีกล่าวสืบต่อกันมาช้านาน
แล้ว มีความหมายไม่ตรงตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่38   
  ส่วนวรรณา บัวเกิด ได้นิยามความหมายของส านวนว่า หมายถึง ถ้อยค าท่ีกล่าวเป็น
ช้ันเชิงให้คิด มีวิธีการเรียบเรียงเป็นพิเศษ และอาจมีความหมายไม่ตรงตามตัวอักษร 39  ท้ังนี้ส านวน
นั้นจะมีลักษณะเป็นค าเด่ียว เช่น ดาว หมู ปอด ฯลฯ ค าประสม เช่น ขาตะเกียบ หัวหมุน เข้าปิ้ง 
ฯลฯ  วลี เช่น ข้าวแดงแกงร้อน ลูกไก่ในก ามือ ฯลฯ หรือเป็นประโยค เช่น ก้างขวางคอ หนูตกถัง

                                                             
38 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554, 1227. 
39 วรรณา บัวเกิด, การใช้ส านวนในงานเขียน, ใน เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย 6 (การเขียน

ส าหรับครู) หน่วยที ่5 (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2529), 261. 
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ข้าวสาร ฯลฯ ก็ได้40  ซึ่งส านวนไทยท่ีพบในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
นั้นมี 2 ลักษณะ คือ 

   2.1.1 ส านวนท่ีมีใช้เฉพาะสมัย 

   2.1.2 ส านวนท่ียังคงใช้ในปัจจุบัน  
   ท้ังนี้ผู้วิจัยได้ใช้การเก็บค าในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 
เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่าส านวนใดเป็นส านวนท่ีมีใช้เฉพาะสมัย และส านวนใดท่ียังเป็นส านวนท่ี
ยังคงใช้ในปัจจุบัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

   2.1.1 ส านวนที่มีใช้เฉพาะสมัย กล่าวคือเป็นส านวนท่ีปรากฏในสมัยของ
ผู้เขียน แต่ปัจจุบันไม่มีการน ามาใช้แล้ว ตัวอย่างเช่นส านวน “ตกใจไปต่างด้าว ย่างเท้าไปต่างแดน” 
ซึ่งน่าจะมีความหมายถึง การเอาใจไปฝักใฝ่กับฝ่ายตรงข้าม ดังตัวอย่าง 

 

...หลวงวัง กรมการเมืองฉะเชิงเทรา ที่เกิดความในเร็ว ๆ น้ี เป็นต้น ก็เห็นได้ว่า ลงคนใหม่ ๆ 
และมีต าแหน่งรับราชการอยู่ด้วยก็ยัง “ตกใจไปต่างด้าว ย่างเท้าไปต่างแดน” ดังน้ีย่อมจะมี
ความร้อนรนอยู่อย่างใด ใจคนจึงไม่รักชาติภูมิของตน สมัครเอาศัตรูเป็นที่พ่ึง 

     (หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 81) 
 

   ส านวน “ตกใจไปต่างด้าว ย่างเท้าไปต่างแดน” นี้เป็นส านวนท่ีเจ้าพระยา
พระเสด็จสุเรนทราธิบดีใช้อธิบายถึงเหตุการณ์ท่ีคนในชาติหันไปสวามิภักด์ิกับชาติอื่นท่ีเป็นศัตรูกัน
อย่างเช่น หลวงวัง กรมการเมืองฉะเชิงเทราท่ีหนีไปพึ่งพาชาติตะวันตก ซึ่งจากการตรวจสอบจาก
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 พบว่าไม่มีการเก็บค านี้ไว้ ฉะนั้นผู้วิจัยจึงจัดให้ส านวน
นี้เป็นส านวนท่ีมีใช้เฉพาะในสมัยของผู้แต่ง หรืออาจเป็นส านวนท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
สร้างขึ้นมาเพื่อส่ือถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งนอกจากจะส่ือความให้ผู้อ่านเข้าใจได้เป็นอย่างดีแล้ว ยัง
ก่อให้เกิดความไพเราะจากเสียงสัมผัสสระคล้องจองกัน รวมท้ังโครงสร้างท่ีสมดุลกันระหว่างความท้ัง 
2 วรรค 

 
   2.1.2 ส านวนที่ยังคงใช้ในปัจจุบัน ส านวนท่ียังคงใช้ในปัจจุบันนั้น 
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ส านวนท่ียังคงมีใช้ในปัจจุบันแต่มีการเปล่ียนแปลงด้านเสียงและ
ค า และส านวนท่ียังคงมีใช้ในปัจจุบันโดยไม่ได้มีการเปล่ียนแปลง ดังนี้ 
 

                                                             
40 จิราภรณ์ ภัทรานุภัทร, “ถ้อยค าท่ีใช้เป็นส านวนในภาษาไทย,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 

แผนกวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521), 58-60. 
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    2.1.2.1 ส านวนที่ยังคงมีใช้ในปัจจุบันแต่มีการเปลี่ยนแปลงด้าน
เสียงและค า กล่าวคือ เป็นส านวนท่ีคนในปัจจุบันยังคงใช้ในการส่ือสารอยู่ แต่ได้มีการเปล่ียนแปลงผิด
จากสมัยท่ีพบในงานเขียนต่าง  ๆ ดังเช่นในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีท่ี
แต่งขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ปรากฏการใช้ส านวนซึ่งยังคงใช้มา
จนถึงปัจจุบัน เช่น 

 
ธรรมดาคนที่อยู่ด้วยกันมาก ๆ ย่อมต้องมีการผิดพ้องหมองปากเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาททุ่มเถียง
กันเป็นธรรมดา 
     (พลเมืองดี หน้า 39) 

 
    จากตัวอย่างข้างต้นปรากฏส านวนว่า “ผิดพ้องหมองปาก” เพื่อส่ือ
ถึงผลของการท่ีคนอยู่ร่วมกันเป็นจ านวนมาก ส านวนนี้หมายความว่า ขุ่นเคืองใจ  ปัจจุบันใช้ว่า “ผิด
พ้องหมองใจ”  
 
    2.1.2.2 ส านวนที่ใช้ในปัจจุบันโดยไม่มีเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ
เป็นส านวนท่ียังคงใช้สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยท่ีไม่ได้เปล่ียนแปลงด้านเสียงและค าแต่อย่างใด  
ได้แก่ 
 
     2.1.2.2.1 งอมืองอตีน มีความหมายว่า เกียจคร้าน 
หรือไม่สนใจขวนขวายท าการงาน ไม่คิดสู้41 ดังตัวอย่าง  
 

...ที่คนเรารู้สึกตัวว่าไม่มีทุนรอนที่จะท ามาหากิน แล้วก็ยกเอาข้อที่ว่าไม่มีทุนเป็นเหตุให้น่ิงงอมือ
งอตีนเสียไม่ท าอะไร อย่างน้ีจะโทษใครไม่ได้ เพราะรู้อยู่แล้วว่าทุนเป็นของต้องหา 
     (พลเมืองดี หน้า 120) 

 
     จากตัวอย่างข้างต้น ส านวน “งอมืองอตีน” ใช้อธิบายถึงผู้
ท่ีมีนิสัยเกียจคร้าน ไม่ขวนขวายท ามาหากินหรือสร้างเนื้อสร้างตัวให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง 

 
 
 

                                                             
41 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554, 287. 
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     2.1.2.2.2 เงาตามตัว มีความหมายว่า ผู้ท่ีไปไหนไป
ด้วยกันไม่คลาดกันเลย ส่ิงท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงไปตามกัน42 ดังตัวอย่าง 

 
...ค าว่าสามารถที่จะรักษายศถาบรรดาศักด์ิในที่น้ี ไม่ได้หมายถึงสติปัญญาความรู้ และความ
พากเพียรพยายามในราชการ เพราะส่วนน้ันเป็นเงาตามตัว ใครมีสติปัญญาความรู้และความ
เพียรพยายามมาก คนน้ันก็ได้ดีมากได้ท าการในต าแหน่งสูง เพราะความสามารถมาก ใครมี
ความสามารถน้อยก็คงได้ท าการเพียงในชั้นที่สมควรแก่ความสามารถของตน... 
     (เตือนเพ่ือน หน้า 24) 

 
     จากตัวข้างต้น ส านวน “เงาตามตัว” ใช้เปรียบเปรยให้
เห็นว่าผู้ท่ีจะเป็นข้าราชการนั้นจะต้องมีสติปัญญา ความรู้และความสามารถในการรักษาเกียรติยศใน
อาชีพของตนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว 
 
     2.1.2.2.3 ตีตนก่อนไข้ มีความหมายว่า กังวลทุกข์ร้อน
หรือหวาดกลัวในเรื่องท่ียังไม่เกิดขึ้น43 ดังตัวอย่าง 

 
...ดูเหมือนว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงทอดพระหฤทัยเสียว่าพระโรคคงไม่หายเป็นปรกติ 
ด้วยพระกายเสื่อมโทรมชราลง ไม่มีพระราชหฤทัยที่จะทรงยินดีต่อโลกน้ี ในทางพระราชด าริ
เช่นน้ี ข้าพระพุทธเจ้าต้องขอพระราชทานถวายบังคมทูลโดยตรงว่า ไม่เป็นที่ชอบพึงใจเลย เห็น
ด้วยเกล้าฯ ว่า ตรงกับสุภาษิตว่า “ตีตนก่อนไข้” 

     (หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 75) 

 
     จากตัวอย่างข้างต้น ส านวน “ตีตนก่อนไข้” นี้เจ้าพระยา
พระเสด็จสุเรนทราธิบดีใช้เพื่อให้แง่คิดแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่ีทรงหมดก าลัง
พระราช-หฤทัยท่ีจะปกครองบ้านเมืองในช่วงวิกฤตการณ์ ร.ศ.112 ว่าปัญหาท่ีเกิดขึ้นสามารถจัดการ
ได้ ไม่ควรท่ีจะปริวิตกไปเสียก่อน   
 
 
 

                                                             
42 เรื่องเดียวกัน, 292. 
43 เรื่องเดียวกัน, 503. 
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     2.1.2.2.4 เสือจนท่า ข้าจนทาง มีความหมายว่า 
จ าเป็นต้องยอมเพื่อเอาตัวรอด44 ดังตัวอย่าง 

 
...การน้ีจะต้องหักหาญกระท าโดยค าสุภาษิตว่า “เสือจนท่า ข้าจนทาง” ต้องหมายรอดเอาข้าง
หนักพักหน่ึงดังน้ีเป็นแท้ เมื่อเป็นเช่นน้ี ผลที่เลิกการไม่เป็นประโยชน์เหล่าน้ีจะไปเป็นทุนทรัพย์ 
เวลา ก าลัง คน และเปลื้องการขัดข้องที่เกี่ยวกันอยู่แก่การที่จะจัดใหม่น้ันได้  
     (หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 84) 

 
     จากตัวอย่างข้างต้น ส านวน “เสือจนท่า ข้าจนทาง” นั้น
ใช้อธิบายถึงสภาวการณ์ท่ีต้องปรับปรุงพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าโดยเริ่มจากการล้มเลิกธรรม
เนียมค่านิยมท่ีเก่าล้าสมัยและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ถึงแม้ว่าจะเป็นกระท าท่ีขัดต่อความ
เช่ือถือมาแต่โบราณกาลจนยากท่ีจะท าใจยอมรับได้ แต่ก็ต้องยอมเพื่อให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า
ต่อไป 

 
     2.1.2.2.5 เอาพิมเสนไปแลกเกลือ  หมายความว่า 
โต้ตอบหรือทะเลาะกับคนพาลหรือคนท่ีมีฐานะต่ ากว่า เป็นการไม่สมควร45 ดังตัวอย่าง 

 
...ผู้ที่ท าการประเภทก่อน (หมายถึง เป็นผู้วางแผนงาน - ผู้วิจัย) ไม่ควรจะเอาประเภทหลัง (การ
ลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ – ผู้วิจัย) ที่ท าด้วยมือไปเป็นกังวลคือเอาการที่ผู้อื่นพอจะท าได้ไป
ท าเสียเอง ซึ่งไม่ใช่ยามขัดและจ าเป็นเหมือนดังเอาของราคามากไปแลกราคาน้อย หรือเหมือน
ค าธรรมดาว่า “เอาพิมเสนไปแลกเกลือ” 

     (หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 96) 

 
     จากตัวอย่างข้างต้น ส านวน “เอาพิมเสนไปแลกเกลือ” 
นั้นเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีใช้เพื่อเปรียบกับผู้ท่ีท างานโดยไม่รู้จักประมาณก าลังของตน 
กล่าวคือผู้ท่ีมีหน้าท่ีวางแผนงานก็ท าหน้าท่ีของตนให้เต็มท่ีไม่ต้องไปคิดแทนผู้อื่น เพราะผู้ท่ีปฏิบัติตาม
แผนงานนั้นย่อมมีความช านาญพอท่ีจะท าตามแผนท่ีวางไว้ได้ การท่ีผู้วางแผนลงมือปฏิบัติงานเองท้ัง
ท่ีไม่มีความถนัดก็ย่อมเป็นการเสียแรงโดยใช่เหตุ งานท่ีได้ก็อาจไม่ประผลส าเร็จตามท่ีวางแผนไว้ 
 

                                                             
44 เรื่องเดียวกัน, 1266. 
45 เรื่องเดียวกัน, 1435. 
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     2.1.2.2.6 กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี มีความหมายว่า  
เมื่อถึงคราวบ้านเมืองนั้น ๆ ถึงคราวยากล าบาก ก็ยังเหลือคนดีมีความสามารถมาช่วยกอบกู้
สถานการณ์ช่วยเหลือให้ผ่านพ้นไปได้46 ดังตัวอย่าง 

 
...ข้าพระพุทธเจ้าเชื่อในค าว่า “กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี” น้ันโดยแท้ แต่ทุกวันน้ีจะมองหา...
(ข้อความส่วนน้ีขาดหายไป)...ใครก็ยากนัก จึงเห็นว่าการที่ไม่มีคนใช้เป็นท าอะไรไม่ได้...  
     (หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 84) 

 
     จากตัวอย่างข้างต้น ส านวน “กรุงศรีอยุธยาไม่ส้ินคนดี” 
นั้นเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้น ามาใช้เพื่อช่วยเสริมก าลังพระราชหฤทัยแด่พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าประเทศชาติยังคงมีคนท่ีมีศักยชาติเพียงพอท่ีจะช่วยท านุบ ารุงบ้านเมือง
ได้ เพียงแต่ต้องพัฒนาให้คนเหล่านี้มีความรู้ความสามารถเพื่อเป็นก าลังในการ ช่วยพระองค์บริหาร
จัดการปัญหาต่าง ๆ ท่ีเข้ามาเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ  

   การใช้ส านวนต่าง ๆ ท่ีในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จ        
สุเรนทราธิบดีสะท้อนให้เห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ มีช้ันเชิงในการใช้ภาษา เจ้าส าบัดส านวน โดย
ส านวนต่าง ๆ เหล่านี้มี ท้ังใช้เฉพาะช่วงเวลา อย่างส านวน “ตกใจไปต่างด้าว ย่างเท้าไปต่างแดน” 
รวมท้ังมีส านวนท่ีมีการใช้สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน เช่น “เอาพิมเสนไปแลกกับเกลือ” “ตีตนก่อนไข้” 
“กรุงศรีอยุธยาไม่ส้ินคนดี” เป็นต้น  ท้ังนี้การใช้ส านวนต่าง ๆ ประกอบในงานเขียนส่งผลดีต่อการ
น าเสนอเนื้อหาค าสอนของท่านเป็นอย่างมาก เพราะช่วยสรุปความคิดบางประการหรือสถานการณ์
บางสถานการณ์ โดยท่ีไม่ต้องอธิบายความให้ยืดยาว อีกท้ังยังเกิดความไพเราะของเสียงบางส านวนมี
เนื้อความคล้องกัน ท าให้ผู้อ่านได้อรรถรสในการอ่านไปด้วย 

 
  2.2 การใช้ประโยค 

  การใช้ประโยคมีความส าคัญต่อการสร้างงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จ
สุเรนทราธิบดีเป็นอย่างมาก ท้ังนี้เพราะช่วยส่ือความคิดต่าง ๆ ของท่านไปยังผู้อ่านให้เข้าใจได้มากขึ้น 
ท้ังนี้ราตรี ธันวารชร ได้ให้ความหมายของประโยคไว้ว่า 

 
 

 

                                                             
46 กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ, ส านวนไทย (กรุงเทพฯ: ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2543), 11.  
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  ประโยค คือ “หน่วยของภาษาท่ีประกอบด้วยค าหรือค าหลายค าเรียงต่อกัน 
กรณีทีเ่ป็นค าหลายค าเรียงต่อกัน ค าเหล่าน้ันต้องมีความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์กันอย่างใดอย่าง
หน่ึง ประโยคเป็นหน่วยทางภาษาที่สามารถสื่อความได้ว่าเกิดอะไรข้ึน หรืออะไรมีสภาพเป็น

อย่างไร47  

 
  นอกจากนี้ มนทรัตน์ พิทักษ์ก็ได้ให้ความหมายของประโยคไว้ว่าหมายถึง “กลุ่มค าท่ี
เรียงต่อกันอย่างเป็นระบบตามกฎเกณฑ์ท่ีเรียกว่าไวยากรณ์แต่ละภาษา”48 รวมท้ังธนรัชฏ์ ศิริสวัสด์ิยัง
กล่าวอีกว่า “ประโยค หมายถึงท่ีมีใจความสมบูรณ์ ประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดง ประโยค
จึงมีคุณค่าในการส่ือความหมาย ช่วยให้ทุกคนเข้าใจตรงกันได้อย่างดี”49

 

 ท้ังนี้กุหลาบ มัลลิกะมาส  ได้กล่าวถึงท่วงท านองการแต่งท่ีเกี่ยวกับการสร้าง
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 จึงจะมีเน้ือความสมบูรณ์เป็นที่เข้าใจ  มิฉะน้ันก็
เป็นแบบประโยคที่พูดให้ตีความหมายเสียก่อนไม่กล่าวอย่างตรงไปตรงมา  
 4. ประโยคแบบบาโรก (Baroque Sentence) มีโครงสร้างของประโยคที่ขาดดุล
หรือลักษณะคู่ขนาน อาจเพ่ิมพูนทวีข้ึน ๆ  คลี่คลายเน้ือความจากประโยคหน่ึงขยายไปสู่อีก
ประโยคหน่ึง หรือเป็นประโยคสั้น มีค าเดียว โดยไม่ค านึงถึงความผิดถูกในทางไวยากรณ์ แต่

ต้องให้ประทับใจ แปลกใจผู้อ่าน50 
 
  จากการศึกษาการใช้ประโยคในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จ           
สุเรนทราธิบดีนั้นพบว่าประโยคท่ีใช้มีขนาดส้ันยาวแตกต่างกันไปซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ท่ีรับสารและเรื่องท่ีต้อง

                                                             
47 วิจินตน์ ภาณุพงศ์ และคณะ, บรรทัดฐานภาษาไทย เลม่ 3: ชนิดของค า วลี ประโยค และ 

สัมพันธสาร (กรุงเทพฯ: สถาบันภาษาไทย ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2552), 91. 

48 มนทรัตน์ พิทักษ์, “ความรู้เรื่องประโยคและการใช้ประโยค,” ใน ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร, 43. 
49 ธนรัชฏ์ ศิริสวัสด์ิ, “การใช้ประโยค,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย 6 (การเขียนส าหรับ

ครู) หน่วยที่ 2 (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2529), 140. 
50 กุหลาบ มัลลิกะมาส, วรรณคดีวิจารณ์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2517), 

133-134. 
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เสนอ รวมท้ังการสร้างประโยคอย่างมีช้ันเชิงต่าง ๆ  ท้ังนี้ผู้วิจัยจะศึกษาเฉพาะการสร้างประโยคเพื่อ
แสดงเนื้อหาค าสอนของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีธิบดีเท่านั้น ซึ่งสามารถแบ่งรูปแบบการ
สร้างประโยคออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การใช้ประโยคขนาดส้ัน และการใช้ประโยคขนาดยาว ซึ่งแต่ละ
ลักษณะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   
  
   2.2.1 การใช้ประโยคขนาดสั้น  ฉลวย สุรสิทธิ์ ได้กล่าวถึงลักษณะของ
ประโยคขนาดส้ันเอาไว้ว่า 

 
 ประโยคสั้นมักแสดงส่วนละเอียดได้ประณีตกว่าประโยคยาว และยังสามารถแยกแยะ
หรือย่อยความคิดออกเป็นหน่วยเล็กได้ เหมาะส าหรับผู้อ่านจะจดจ า เข้าใจเร็ว อ่านได้เร็ว ไม่
เหน่ือย และการเขียนหนังสือแบบน้ีเป็นลักษณะธรรมชาติการเขียนและการอ่านอย่างที่สุด 
เพราะคนเราจะท าอะไรมักต้องการความรวดเร็ว ท าระยะสั้น ๆ ทันใจ51 

 
ท้ังนี้งานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีท่ีมีลักษณะ

การใช้ประโยคขนาดส้ันอย่างเด่นชัดมาก คือเรื่องสมบัติของผู้ดี ดังตัวอย่าง 

 
ภาคเก้า ผู้ดีย่อมไม่ประพฤติชั่ว Good-Character 
กายกรรม 

 (1) อย่าเปนพาลเท่ียวท าร้ายคน. 
 (2) อย่าข่มเหงผู้อ่อนกว่า เช่นเด็กหรือหญิง. 
 (3) ย่อมไม่เสพสุราจนเมา. 
 (4) ย่อมไม่เล่นการพนันเพ่ือจะปรารถนาทรัพย์. 
 (5) ย่อมไม่พอใจในหญิงที่มีเจ้าของหวงแหน. 
 (6) ย่อมไม่พอใจจะพึงถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้อนุญาตให้หรือยอมให้แลกเปลี่ยน. 
วจีกรรม 

 (1) อย่ากล่าววาจาส่อเสียดยุยง. 
 (2) อย่าเปนคนสอพลอประจบประแจง. 
มโนกรรม 

 (1) ไม่ปองร้ายผู้อื่น. 
 (2) อย่าคิดท าลายผู้อื่นเพ่ือประโยชน์ตน. 
 (3) มีความรั้งตนเอง. 
     (สมบัติของผู้ดี หน้า 20-21) 

 

                                                             
51 ฉลวย สุรสิทธ์ิ, ศิลปะการเขียน (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2522), 127. 
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จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าผู้แต่งแบ่งเนื้อหาค าสอนของเรื่องสมบัติของ
ผู้ดีออกเป็นภาคต่าง ๆ และแต่ละภาคแบ่งย่อยออกเป็นข้อ ๆ ซึ่งมีการเรียบเรียงด้วยประโยคขนาด
ส้ัน เช่น ประโยค “อย่าเปนพาลเท่ียวท าร้ายคน” ประโยคนี้เป็นประโยคความซ้อน โดยละประธาน
ของประโยคเอาไว้ ใช้เพียงประติเสธวิเศษณ์ว่า “อย่า” น าหน้ากริยาหลักของประโยคว่า “เปน”  การ
ท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีกล่าวว่าผู้ดีต้องอย่าเป็นคนพาล อาจจะยังไม่ชัดเจนนัก ท่านจึง
ระบุเจาะจงไปว่า อย่าเป็นคนพาลท่ีเท่ียวไปท าร้ายผู้อื่น ซึ่งจากประโยคตัวอย่างดังกล่าวแสดงให้เห็น
ว่าแม้จะเป็นประโยคความซ้อน แต่เป็นประโยคความซ้อนท่ีมีอนุประโยคส้ัน ๆ มาขยายเพียงประโยค
เดียว ซึ่งวิธีการนี้เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีใช้เพื่อสรุปให้ผู้อ่านทราบโดยทันทีว่าควรประพฤติ
ปฏิบัติอย่างไรบ้างเพื่อจะได้มีความเป็นผู้ดี  

 
   2.2.2 การใช้ประโยคขนาดยาว ธนรัชฏ์ ศิริสวัสด์ิ ได้ให้ความหมายและ
การใช้ประโยคขนาดยาวไว้ว่า 

 
การใช้ประโยคยาวน้ันมีคุณค่าในงานเขียน เพราะสามารถจะรวบรวมความคิด   

ส าคัญ ๆ ที่ต้องการเสนอได้ตามที่ต้องการ ได้สาระครบถ้วน อ่านได้ต่อเน่ืองโดยไม่สะดุดเป็น
ห้วง ๆ และผู้เขียนต้องพยายามสรรหาถ้อยค าและขัดเกลาเพ่ือใช้ในประโยคยาวให้สละสลวย 
ประณีต และต้องระมัดระวังการสื่อความที่ชัดเจน เพราะประโยคยาวต้องมีการใช้กลุ่มค าเป็น
จ านวนมาก หากเรียบเรียงไม่ชัดเจนอาจจะท าให้ผู้อ่านตีความได้ล าบากสับสน และอาจไม่เข้าใจ

สิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารก็ได้52
 

 
   เมื่อศึกษางานเขียนของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีพบว่ามีการใช้
ประโยคขนาดยาวเป็นส่วนใหญ่ ท้ังนี้เพื่ออรรถาธิบายเนื้อหาค าสอนท่ีบางเรื่องเป็นเรื่องท่ีเข้าใจยากให้
กระจ่างและชัดเจนยิ่งขึ้น ท้ังนี้ผู้วิจัยแบ่งการใช้ประโยคขนาดยาวออกเป็น 2 แบบ คือ  
    2.2.2.1 การใช้ประโยคขนาดยาวแบบขยายความ  
    2.2.2.2 การใช้ประโยคขนาดยาวแบบขนานความ  
    ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
 

                                                             
52 ธนรัชฏ์ ศิริสวัสด์ิ, “การใช้ประโยค,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย 6 (การเขียนส าหรับ

ครู) หน่วยที่ 2, 167-168. 



160 

 2.2.2.1 การใช้ประโยคขนาดยาวแบบขยายความ เป็นการ
ขยายเนื้อความเพื่อแสดงรายละเอียดของเนื้อหาท่ีผู้แต่งต้องการให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจท่ีกระจ่าง
ชัดเจน ดังตัวอย่าง 

 
...ต่อไปข้างหน้าเมื่อพลเมืองของเราเปนลูกเสือมากเข้า พลเมืองของเราก็จะเปนคนดีมากข้ึน 
การกระท าความชั่วร้ายเบียดเบียนไพร่บ้านพลเมืองก็จะน้อยลงไป เพราะเหตุว่าคนได้ฝึกหัด   
เปนลูกเสือมีความรู้ดีชั่ว และมีความมั่นคงในใจที่จะไม่ประพฤติชั่วอยู่แล้ว... 
     (ค าสั่งสอนลูกเสือฯ หน้า 5)  

 
   ประโยคข้างต้นกล่าวถึงประโยชน์ของการเป็นลูกเสือ โดยเริ่มต้น

ประโยคว่า “ต่อไปข้างหน้าเมื่อพลเมืองของเราเปนลูกเสือมากขึ้น” ท่านก็ใช้ประโยคขยายความเพื่อ
แสดงผลของประโยคข้างต้นว่า “พลเมืองของเราก็จะเปนคนดีมากขึ้น” นอกจากนี้ยังแสดงผลของการ
เป็นลูกเสือเพิ่มเติมอีกว่า “การกระท าความช่ัวร้ายเบียดเบียนไพร่บ้านพลเมืองก็จะน้อยลงไป” ท้ังนี้
ท่านได้ใช้ประโยคเพื่อบอกสาเหตุของการท่ีพลเมืองเป็นคนดีมากขึ้น และการกระท าช่ัวลดน้อยลงว่า
เป็นเพราะ “คนได้ฝึกหัดเปนลูกเสือ” ซึ่งท่านก็ใช้ขยายความต่อว่าการเป็นลูกเสือนั้นท าให้ “มีความรู้
ดีช่ัว” และ “มีความมั่นคงในใจท่ีจะไม่ประพฤติช่ัวอยู่แล้ว”  การสร้างประโยคเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านได้
เกิดความกระจ่างมากขึ้นว่าลูกเสือมีประโยชน์ในด้านการสร้างพลเมืองให้แก่ชาติ เพราะลูกเสือช่วย
ฝึกหัดให้คนรู้จักผิดชอบช่ัวดี และมีจิตใจท่ีมั่นคง   

 
   2.2.2.2 การใช้ประโยคขนาดยาวแบบขนานความ  การใช้

ประโยคขนานความถือเป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างประโยคให้ยาวขึ้น โดยเปล้ือง ณ นคร เรียกการสร้าง
ประโยคเช่นนี้ว่าเป็นการถ่วงความ โดยได้อธิบายขยายความเพิ่มว่า “เป็นการท าให้ข้อความมีน้ าหนัก
หรือมีรสดีขึ้น อาจท าได้โดยการถ่วงความให้ห้วงความคิดเกี่ยวโยงกัน เพราะเมื่อพูดถึงส่ิงอันหนึ่ง ใจ
ผู้ฟังย่อมอยากรู้ถึงส่ิงอีกอันหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวกับส่ิงอันต้น...ท าได้โดยใช้สันธานคู่”53  นอกจากนี้ยังพบว่า
ธนรัชฎ์ ศิริสวัสด์ิเรียกประโยคชนิดนี้ว่า “ประโยคสมดุล” โดยได้ให้ความหมายไว้ว่า 

 
 ประโยคสมดุล หมายถึงประโยคที่มีเน้ือความที่รับกันอย่าง ดี ท าให้ความที่กล่าวมี
น้ าหนักใกล้เคียงและเท่าเทียมกัน และในบางประโยคมีลักษณะของการล าดับเหตุและผลที่
สัมพันธ์กันด้วย เช่น 

  

                                                             
53 เปลื้อง  ณ นคร, ค าบรรยายวิชาการประพันธ์และหนังสือพิมพ์, พิมพ์ครั้งที่ 4 (พระนคร: ไทย

วัฒนาพานิช, 2414), 17.  
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 ที่ใดคนในสังคมมีความเมตตากรุณาต่อกัน ที่น่ันคนในสังคมย่อมมีชีวิตอย่างเป็นสุข 

 ผู้ใดตัดซึ่งกิเลสตัณหาทั้งปวงได้ ผู้น้ันย่อมมีจิตใจที่สงบ 

 เพราะเขาเป็นคนมุทะลุ เขาจึงต้องประสบความพ่ายแพ้ในการต่อสู้54
 

 
 ท้ังนี้รุ่งฤดี ดวงดาว ได้ศึกษาลีลาในงานเขียนของสมศรี สุกุมล

นันทน์ และกล่าวว่าประโยคขนานความมี 3 ลักษณะ ได้แก่  
 

1. ประโยคขนานความต้องมีค าวิเศษณ์ ซึ่งท าหน้าที่ เป็นบทเชื่อมข้อความ เช่น ...
อย่างไร...อย่างน้ัน, ...ฉันใด...ฉันน้ัน, ...เท่าใด...เท่าน้ัน เป็นต้น 

2. ประโยคขนานความต้องมีค าบางค าหรือกลุ่มค าซ้ ากัน เช่น ภาษาเป็นส่วนหน่ึงแห่ง
ชีวิต ส่วนหน่ึงแห่งธรรมชาติ ส่วนหน่ึงแห่งประวัติศาสตร์ 

3. ประโยคขนานความต้องมีกลุ่มค าซึ่งประกอบด้วยค าลักษณนามกับค าบอกก าหนด
เสียงตรี (น้ี น้ัน โน้น) โดยในแต่ละกลุ่มค าท่ีเป็นคู่กันในประโยคจะมีค าลักษณนามซ้ ากัน ส่วนค า
บอกก าหนดเสียงตรีจะไม่ซ้ ากัน เช่น พ่ีชอบเสื้อแบบน้ี น้องชอบเสื้อแบบน้ัน55  

 
 จากการศึกษางานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรน

ทราธิบดีพบว่ามีการใช้ประโยคขนานความอยู่ 2 ลักษณะ ได้แก่ ประโยคขนานความท่ีมีค าวิเศษณ์ท า
หน้าท่ีเป็นบทเช่ือมข้อความ และประโยคขนานความท่ีมีค าบางค าหรือกลุ่มค าบางกลุ่มซ้ ากัน ได้แก่ 

  2.2.2.2.1 ประโยคขนานความท่ีมีค าเช่ือม 
  2.2.2.2.2 ประโยคขนานความท่ีมีค าบางค าหรือกลุ่มค า

บางกลุ่มซ้ ากัน 
  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

     2.2.2.2.1 ประโยคขนานความที่มีค าเชื่อม ดังตัวอย่าง 
 

...ถ้าผู้ใดที่ท าราชการโดยต้ังใจตนว่าจะเป็นข้าราชการ และปรารถนาความดีความชอบ ได้ยศ
ศักด์ิ อาศรัยพระบรมโพธิสมภาร เพ่ือจะต้ังวงษ์สกุลให้เป็นหลักถานมั่นคงต่อไปข้างหน้าเช่นน้ัน
แล้ว ผู้ น้ันจะต้ังใจและท าตนเป็นอิศระภาพเหมือนคนรับจ้างไม่ได้ เพราะเหตุว่าเมื่อผู้ใด
ปรารถนาจะอาศรัยพระบรมโพธิสมภารเช่นน้ันแล้ว, พระเจ้าแผ่นดินจะทรงพระกรุณาชุบเลี้ยง

                                                             
54 ธนรัชฏ์ ศิริสวัสด์ิ, “การใช้ประโยค,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย 6 (การเขียนส าหรับ

ครู) หน่วยที่ 2, 179. 
55 รุ่งฤดี ดวงดาว, ลีลางานเขียนของสมศรี สุกุมลนันทน์,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 203-204. 
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พระราชทานยศถาบรรดาศักด์ิ ก็เฉภาะแต่ผู้ที่สามารถจะรักษายศถาบรรดาศักด์ิน้ันได้, มิฉะน้ัน
ก็ย่อมจะเป็นที่เสื่อมเสียพระเกียรติยศในนามของข้าราชการ... 
     (เตือนเพ่ือน หน้า 24) 

   
    จากประโยคข้างต้น เจ้าพระยาพระเสด็จอธิบายถึง

หลักการปฏิบัติตนของข้าราชการ โดยอธิบายรายละเอียดไว้ว่าเพราะเหตุใดข้าราชการจึงท าตัวเป็น
อิสระเช่นผู้ประกอบอาชีพรับจ้างไม่ได้ด้วยประโยคขนานความท่ีมีค าวิเศษณ์ “ผู้ใด” และ “ผู้นั้น” ท า
หน้าท่ีเป็นบทเช่ือมข้อความ โดยแบ่งเป็น 2 ประโยคคือ “ถ้าผู้ใดท่ีท าราชการโดยต้ังใจตนว่าจะเป็น
ข้าราชการ และปรารถนาความดีความชอบ ได้ยศศักดิ์ อาศรัยพระบรมโพธิสมภาร เพื่อจะต้ังวงษ์สกุล
ให้เป็นหลักถานมั่นคงต่อไปข้างหน้าเช่นนั้นแล้ว” กับ “ผู้นั้นจะต้ังใจและท าตนเป็นอิศระภาพเหมือน
คนรับจ้างไม่ได้”  นอกจากนี้ยังมีประโยคขนาดยาวมาขยายความเพื่อให้เหตุผลด้วย 

     ท้ังนี้ ท่านกล่าวขึ้นต้นด้วยประโยคว่า “ถ้า ผู้ใดท่ีท า
ราชการ” พร้อมท้ังประโยคขยายความเพื่อบอกความต้องการผู้ท่ีจะเป็นข้าราชการว่า “โดยต้ังใจตน
ว่าจะเป็นข้าราชการ” และ “ปรารถนาความดีความชอบ” “ได้ยศศักด์ิ” “อาศรัยพระบรมโพธิ-
สมภาร” ซึ่งการได้รับเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งมีชีวิตท่ีสุขสบายภายใต้พระบรมโพธิสมภารนั้นเป็นส่ิงท่ี
ข้าราชล้วนปรารถนา พร้อมท้ังท่านยังบอกวัตถุประสงค์ของความต้องการดังกล่าวว่า “เพื่อจะต้ังวงษ์
สกุลให้เป็นหลักถานมั่นคงต่อไปข้างหน้าเช่นนั้นแล้ว” ท่านก็ได้แสดงเงื่อนไขของการเป็นข้าราชการว่า 
“ผู้นั้นจะต้ังใจและท าตนเป็นอิศระภาพเหมือนคนรับจ้างไม่ได้” นอกจากนี้ท่านยังสร้างประโยคเพื่อ
แสดงเหตุผลว่า “เพราะเหตุว่าเมื่อผู้ใดปรารถนาจะอาศรัยพระบรมโพธิสมภารเช่นนั้นแล้ว” ซึ่งใน
ประโยคท่ีบอกเหตุผลนี้ท่านได้ขยายความเพิ่มเติมว่า “พระเจ้าแผ่นดินจะทรงพระกรุณาชุบเล้ียง
พระราชทานยศถาบรรดาศักด์ิ ก็เฉภาะแต่ผู้ท่ีสามารถจะรักษายศถาบรรดาศักด์ินั้นได้” สุดท้ายท่าน
ได้แสดงผลของการรักษาบรรดาศักดิ์ท่ีพระมหากษัตริย์พระราชทานไว้ไม่ได้ “ก็ย่อมจะเป็นท่ีเส่ือมเสีย
พระเกียรติยศในนามของข้าราชการ” ซึ่งการสร้างประโยคขยายความเช่นนี้ท าให้ผู้อ่านได้ทราบ
เหตุผลอย่างละเอียดท่ีข้าราชการไม่ควรกระท าตนเป็นอิสระ 
 
     2.2.2.2.2 ประโยคขนานความที่มีค าบางค าหรือกลุ่มค า
บางกลุ่มซ้ ากัน เพื่อเป็นการย้ าความท่ีผู้แต่งต้องการน าเสนอ ดังตัวอย่าง 
 

...การป้องกันไม่ให้เกิดโรคก็ดี การแก้ไขเยียวยาบ าบัดโรคให้บรรเทาก็ดี เปนการส าคัญแห่งชีวิต
มนุษย์ซึ่งทุก ๆ คนควรจะเอาใจใส่ปฏบิัติรักษาตนโดยอย่างดีที่สุด... 
     (ช่วยเพ่ือน หน้า 60) 
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...วิชาพิเศษที่เรียนกันต่าง ๆ คือบางคนก็เรียนช่างไม้ บางคนเป็นช่างเขียน บางคนเรียนเป็นช่าง
กลไก บางคนเรียนเป็นครู บางคนเรียนกฎหมาย บางคนเรียนเป็นทหาร บางคนเรียนเป็นแพทย์
เหล่าน้ีเป็นต้นย่อมเป็นวิชาพิเศษเฉพาะ 

     (จรรยาแพทย์ หน้า 24-25) 
 

     จากประโยคข้างต้นท้ัง 2 ประโยคเห็นว่ามีการซ้ าค าและ
กลุ่มค าเพื่อแจกแจงข้อมูลความคิดเพื่อน าไปสู่การขมวดปมความคิดหรือสาระส าคัญ อย่างเช่น
ประโยค “...การป้องกันไม่ให้เกิดโรคก็ด ีการแก้ไขเยียวยาบ าบัดโรคให้บรรเทาก็ดี เปนการส าคัญแห่ง
ชีวิตมนุษย์ซึ่งทุก ๆ คนควรจะเอาใจใส่ปฏิบัติรักษาตนโดยอย่างดีท่ีสุด...” ท่ีแจกแจงให้เห็นถึงการ
ป้องกันโรค และการรักษาโรคเป็นส่ิงส าคัญส าหรับชีวิตมนุษย์ เช่นเดียวกับประโยค “...วิชาพิเศษท่ี
เรียนกันต่าง ๆ คือบางคนก็เรียนช่างไม้ บางคนเป็นช่างเขียน บางคนเรียนเป็นช่างกลไก บางคนเรียน
เป็นครู บางคนเรียนกฎหมาย บางคนเรียนเป็นทหาร บางคนเรียนเป็นแพทย์เหล่านี้เป็นต้นย่อมเป็น
วิชาพิเศษเฉพาะ” ท่ีต้องการส่ือว่าการเรียนช่างไม้ ช่างเขียน ช่างกลไก ครู กฎหมาย ทหาร แพทย์ 
ล้วนเป็นความรู้เฉพาะทาง ท้ังนี้การซ้ าค าดังกล่าวข้างต้นเป็นการแสดงความหมายเป็นส่วน ๆ เพื่อ
เน้นย้ าความให้มีน้ าหนักเท่ากัน ซึ่งเหมาะกับการน าเสนอประเด็นท่ีมีประเด็นย่อยจ านวนมากและ
ต้องการให้น้ าหนักท่ีเท่าเทียมกัน 
    การใช้ประโยคขนานความในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระ
เสด็จสุเรนทราธิบดีเป็นกลวิธีการสร้างประโยคท่ีเพิ่มช่วยให้งานเขียนของท่านดูราบรื่นไม่สะดุด มีลีลา
จังหวะในการอ่านมากกว่าการใช้ประโยคธรรมดา อีกท้ังยังไม่เนื้อความมีล าดับเหตุผล ดูน่าเช่ือถือมาก
ขึ้น  

  นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่าในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จ     
สุเรนทราธิบดีมีการใช้ประโยคขนาดส้ันและประโยคขนาดยาวร่วมกันเพื่อถ่ายทอดเนื้อหาค าสอนของ
ท่าน ดังตัวอย่าง 

   

...การที่จะท าสิ่งใดให้ส าเร็จประโยชน์ดังการที่จะเรียนวิชาแพทย์น้ันโดยปรกติย่อมเป็นของท า
ยาก ถ้าการเบาก็ยากน้อย ถ้าการหนักก็ยากมาก ความยากล าบากย่อมเป็นเหตุชักจูงให้คนผู้
ประกอบกิจเกิดความท้อถอยทอดใจทอดกายไปเสีย การอันน้ันก็ไม่ส าเร็จ แต่มีธรรมอันหน่ึงซึ่ง
เป็นธรรมส าหรับส่งเสริมอุดหนุนให้คนต่อสู้ความท้อถอยได้เรียกว่า อิทธิบาท 4 ประการ คือ 

 ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งน้ัน 

 วิริยะ ความเพียรหมั่นประกอบสิ่งน้ัน 

 จิตตะ เอาใจฝักฝ่ายในสิ่งน้ันไม่วางธุระ 

 วิมังสา หมั่นตริตรองพิจารณาในสิ่งน้ัน 

     (จรรยาแพทย์ หน้า 27) 
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 การใช้ประโยคเพื่อถ่ายทอดเนื้อหาค าสอนของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้น 
ท่านได้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับกับวัยของผู้รับ และเนื้อหาค าสอน  หากผู้รับอยู่ในวัยเด็ก ก าลังศึกษา
อยู่ในช้ันมูลศึกษา หรือเนื้อหาค าสอนเป็นเรื่องท่ีง่าย ๆ ไม่ซับซ้อนท่านก็จะเลือกใช้ประโยคขนาดส้ัน 
ไม่ต้องอาศัยการอธิบายมาก  หากผู้รับอยู่ในวัยท่ีได้รับการศึกษาท่ีสู งกว่าระดับมูลศึกษา รวมท้ัง
เนื้อหาค าสอนเป็นเรื่องเข้าใจได้ยาก ท่านก็จะเลือกใช้ประโยคขนาดยาวเพื่ออธิบายขยายความให้
เข้าใจมากขึ้น 

 
2.3 การใช้โวหารในการเขียน 

  การเรียบเรียงเนื้อหาให้ออกมาเป็นงานเขียนสักเรื่องต้องอาศัยโวหารหรือช้ันเชิงใน
การใช้ภาษาให้สละสลวย เข้ากับเนื้อเรื่องหรือสารท่ีต้องการน าเสนอ  ท้ังนี้การใช้โวหารจะช่วยให้
ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราว เกิดจินตภาพและความรู้สึกท่ีผู้แต่งต้องการ 56

  ท้ังนี้โวหารแบ่งออกเป็น 5 
ประเภท ได้แก่ อธิบายโวหาร บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร เทศนาโวหาร และสาธกโวหาร  ซึ่ง
โวหารแต่ละประเภทย่อมตอบสนองต่อเนื้อหาต่างกันไป เช่น อธิบายโวหารใช้ในการขยายความหรือ
ช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ ให้เข้าใจ  บรรยายโวหารใช้ในการเล่าเรื่องท่ีมีเหตุการณ์ต่อเนื่อง  พรรณนาโวหารใช้
ในการเล่าเรื่องราวอย่างละเอียดท าให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพ  เทศนาโวหารใช้กล่าวส่ังสอนหรือใช้แสดง
หลักธรรมต่าง ๆ  ส่วนสาธกโวหารใช้ในการยกตัวอย่างเรื่องราวหรือเหตุการณ์ประกอบ เป็นต้น   
  แต่อย่างไรก็ตามในงานเขียนต่าง ๆ ไม่จ าเป็นต้องปรากฏการใช้โวหารใดโวหารหนึ่ง
เท่านั้น เช่นเดียวกันกับงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวข้อง
กับหลักธรรมค าสอน ฉะนั้นโวหารท่ีใช้เป็นหลักคือ เทศนาโวหาร โดยมีผู้ให้ค านิยามว่า  

 
 เทศนาโวหาร คือโวหารที่กล่าวชักจูงผู้อื่นให้มีความเห็นคล้อยตามให้เชื่อถือและให้
ปฏิบัติตาม การเขียนโวหารประเภทน้ีต้องอาศัยเหตุผล มีหลักฐานอ้างอิง ตลอดจนหยิบยก   
คติธรรม และสัจธรรมมาเป็นอุทาหรณ์ มักใช้อธิบายหลักธรรม โวหาร ค าแนะน าสั่งสอน และค า

ชี้แจงเหตุผลต่าง ๆ57
 

  
  ท้ังนี้ในการส่ังสอนเนื้อหาหลักธรรมจรรยาต่าง ๆ นั้น เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทรา-
ธิบดีมิได้ใช้เพียงเทศนาโวหารตลอดท้ังเรื่อง ท่านได้ใช้โวหารอื่น ๆ มาประกอบเข้ากับเทศนาโวหาร
เช่น ใช้เทศนาโวหารร่วมกับอธิบายโวหาร หรือสาธกโวหาร เป็นต้น เพื่อช่วยเสริมสร้างอรรถรส และ
ความกระจ่างให้แก่ผู้อ่านมากขึ้น ดังนี้ 

                                                             
56 ชุมสาย สุวรรณชมภู, “ความรู้เรื่องโวหารและภาพพจน์,” ใน ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร, 60. 
57 เรื่องเดียวกัน, 65. 
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   2.3.1 การใช้เทศนาโวหารควบคู่กับอธิบายโวหาร  ในการน าเสนอ
หลักธรรมค าสอนต่าง ๆ ให้ผู้อ่านเข้าใจนั้น บางครั้งผู้แต่งจะต้องใช้การอธิบายขยายความหรือช้ีแจง
รายละเอียดขั้นตอน ให้ค านิยามในบางประเด็นเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาค าสอนได้ง่ายขึ้น โดยชุมสาย 
สุวรรณชมพูได้ให้ความหมายของ “อธิบายโวหาร” ว่า คือ “โวหารท่ีท าให้ความคิดเรื่องหนึ่งกระจ่าง
ชัดเจนขึ้น โดยมีจุดประสงค์จะน าประเด็นท่ีสงสัยมาอธิบายให้เข้าใจแจ่มแจ้ง ชัดเจน ถูกต้อง ตรง
ตามท่ีผู้เขียนต้องการ”58

 

   ท้ังนี้การใช้เทศนาโวหารควบคู่กับอธิบายโวหารในงานเขียนร้อยแก้วของ
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้นมักปรากฏเมื่อท่านน าเสนอเนื้อหาค าสอนท่ีเข้าใจยาก ได้แก่ 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา แนวคิดต่าง ๆ ท่ีเป็นนามธรรม หรือเป็นประเด็นใหม่ในสังคมขณะนั้น 
เช่น เรื่องปฏิรูปเทสวาสะ ดังตัวอย่าง 
 

 ปฏิรูปเทสวาสะ ความอยู่ในประเทศอันสมควรหมายความต้ังแต่หาที่อยู่ให้มีความสุข
ปราศจากโรคภัย หาที่อยู่ให้เหมาะแก่ความสะดวกแห่งกิจธุระแห่งตน เป็นต้นว่า ตนเป็นคน
ค้าขาย ก็ควรจะอยู่ในที่ประชุมชนซึ่งเป็นท าเลการค้าขาย ถ้าเป็นแพทย์ ก็ควรจะอยู่ในที่ซึ่งคน
ทั้งหลายจะรู้จักและไปมาหาสู่ง่าย จะศึกษาเล่าเรียนก็ควรอยู่ในภูมิประเทศซึ่งมีการศึกษา
เหล่าน้ี เป็นต้น ที่อยู่ย่อมเป็นสิ่งส าคัญมาก  
      (จรรยาแพทย์ หน้า 111) 

 
   จากตัวอย่างข้างต้นเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีต้องการสอนเรื่อง 
“ปฏิรูปเทสวาสะ” ซึ่งเป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีเป็นภาษาบาลี ผู้อ่านส่วนใหญ่มักจะไม่
เข้าใจค าสอนดังกล่าว  เจ้าพระยาพระเสด็จจึงต้องใช้วิธีการอธิบาย หรือให้ค านิยามเพื่อไขความ
กระจ่างให้แก่ผู้อ่านค าว่า “ปฏิรูปเทสวาสะ” หมายถึง การอยู่ในสถานท่ีท่ีสมควร พร้อมท้ังท่านยัง
ยกตัวอย่างประกอบว่า สถานท่ีท่ีสมควรอยู่ เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขายสมควรอยู่ในท่ีท่ีผู้คนมา
ชุมนุมกันเป็นจ านวนมาก เพราะจะช่วยให้ธุรกิจค้าขายประสบความส าเร็จ หรือแพทย์ก็สมควรอยู่ใน
สถานท่ีท่ีผู้คนรู้จักและเดินทางไปหาได้โดยง่าย ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและเห็นประโยชน์ของหลักธรรม
ข้อนี้ได้ดีขึ้น 

 
 ความยุติธรรมน้ัน คือ ความเป็นไปตามชอบผิดโดยเสมอหน้ากันทุก ๆ คนในหมู่ไม่
เลือกหน้า ประดุจบรรทัดอันเที่ยงตรง น่ีแหละคือความยุติธรรม ถ้าหมู่ใดไม่มีความเสมอหน้า 
การสิ่งน้ันเรื่องน้ันก็ชื่อว่าไม่มีความยุติธรรม หรือการสิ่งใดเรื่องใด หลีกเลี่ยงไปจากความเสมอ
หน้า การสิ่งน้ันเรื่องน้ันก็ชื่อว่าผิดไปจากความยุติธรรมหรือไม่เป็นธรรม ข้อที่ว่าเราทุก ๆ คน

                                                             
58 เรื่องเดียวกัน, 61. 
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จะต้องบ ารุงความยุติธรรมน้ัน ก็เพราะว่า ถ้าเราต่างคนไม่ช่วยกันบ ารุงรักษา ก็ชื่อว่าท าความไม่
เสมอหน้าให้แก่พวกเราเองหรือแก่ตัวเราเอง เราก็จะได้รับผลแห่งความไม่ยุติธรรมน้ัน ๆ 

     (พลเมืองดี หน้า 39) 

 
   จากตัวอย่างข้างต้นกล่าวถึงความยุติธรรม ซึ่งเป็นค าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน
ท่ัวไป แต่เพื่อความเข้าใจท่ีตรงกัน เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีจึงเทศนาส่ังสอนให้เห็นถึงความ
ยุติธรรมซึ่งเกี่ยวพันกับระบบกฎหมายและการศาลของสยามท่ีได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้น โดย
ท่านได้ให้ค านิยามของค าว่า “ยุติธรรม” คือ ความเป็นไปอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ท่านได้น าความ
ยุติธรรมไปเปรียบกับกับบรรทัดเพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพ อีกท้ังยังกล่าวอธิบายถึงผลเสียของคนหรือ
สังคมท่ีไม่มีความยุติธรรม รวมท้ังช้ีให้เห็นความส าคัญของการรักษาความยุติธรรมด้วย 

 
   2.3.2 การใช้เทศนาโวหารควบคู่กับบรรยายโวหาร ในการน าเสนอเนื้อหา
ค าสอนนั้นบางครั้งเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีจะใช้บรรยายโวหารประกอบด้ วย  ชุมสาย 
สุวรรณชมพูได้ให้ความหมายของ “บรรยายโวหาร” ว่า “คือโวหารเล่าเรื่องซึ่งเป็นการกล่าวถึง
เหตุการณ์ท่ีต่อเนื่องกันโดยช้ีให้เห็นถึงสถานท่ีเกิดเหตุการณ์ สาเหตุท่ีก่อให้ เกิดเหตุการณ์ 
สภาพแวดล้อม บุคคลท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนผลท่ีเกิดจากเหตุการณ์นั้น”59 ท้ังนี้การใช้บรรยายโวหาร
ประกอบกับเทศนาโวหารในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี เช่น 
 

...มาต้ังแต่รัตนโกสินทรศก 112 ล่วงมาแล้ว ประเทศสยามได้รับความเบียดเบียนจากราชศัตรู
ภายนอกล่วงล้ าเข้ามาขู่เข็ญด้วยอ านาจศัตราวุธ ใจของชาวสยามจึงบังเกิดความรู้สึกชอกช้ า  
และสะดุ้งสะดุดถึงความท่ีละเลยมาแล้ว เป็นเหตุให้ทรามก าลังของบ้านเมืองที่จะต่อต้านความ
ย่ ายีบีฑา มาในระหว่างเมื่อสมเด็จพระบรมโอรสราธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระ
เจ้าลูกยาเธอ พระเจ้าลูกยาเธอหลายพระองค์ได้เสด็จออกมาทรงเล่าเรียน ณ ประเทศน้ีต่อมา
โดยล าดับ สมัยน้ี ความเห็นที่จะจัดการศึกษาจึงรื้อข้ึนเป็นทหารเกือบจะหมด โดยมูลเหตุที่ได้รับ
ความเจ็บแสบมาสด ๆ ประกอบกับทางประพฤติของฝรั่งซึ่งหยิบเอามาใช้เป็นถ้อยค าว่า “ขัตติย
ต้องเป็นทหารหมด” จนจะท าให้พระอารมณ์และความนิยมเลื่อมใสของพระราชกุมารทั้งหลาย 
ซึ่งยังทรงพระเยาว์อยู่ในเวลาเล่าเรียนและก าลังอ่อนโอนไปง่ายน้ัน ฟ่ันเฟือนซู่ซ่าไปแต่ทาง
ทหารฝ่ายเดียว ความเห็นซึ่งเห็นเช่นน้ีเป็นความเห็นอันไม่รอบคอบ และไม่ใช่ความเห็นของ
พ่อบ้านหรือเป็นความเห็นของผู้ที่จะเป็นพ่อบ้านไม่ได้ จึงมุ่งมองไปแต่ทางเดียวไม่ทั่วถึง และย่ิง
เอามาใช้เป็นวิธีทางแนะน าพระราชกุมาร ผู้ซึ่งจะทรงเรียนวิธีการด ารงพระองค์อยู่ในที่เป็น
พ่อบ้านจัดราชการทะนุบ ารุงบ้านเมืองน้ันก็หาสมควรไม่... 

      (หนังสือกราบบังคมทลูฯ หน้า 214-215) 

                                                             
59 เรื่องเดียวกัน, 60. 
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   จากตัวอย่างข้างต้น เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีใช้โวหารบรรยาย
เพื่อเล่าเรื่องเหตุการณ์ท่ีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และพระเจ้าลูกยาเธอต่างเห็นความส าคัญของการ
เป็นทหารกันเสียหมด ซึ่งเป็นเรื่องท่ีท่านเห็นว่าไม่สมควร  ท้ังนี้การใช้เทศนาโวหารควบคู่กับบรรยาย
โวหารนั้นปรากฏค่อนข้างน้อย เนื่องด้วยเนื้อหาค าสอนต่าง ๆ ต้องอาศัยการอธิบายเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเป็นส าคัญ 

 
   2.3.3 การใช้เทศนาโวหารควบคู่กับสาธกโวหาร ในการถ่ายทอดเนื้อหา
ค าสอนต่าง ๆ นั้น บางครั้งเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้ใช้สาธกโวหารมาประกอบในการ
ถ่ายทอดค าสอน โดยชุมสาย สุวรรณชมพูได้อธิบายความหมายของ “สาธกโวหาร” ว่า “คือโวหารท่ี
ยกตัวอย่างหรือยกเรื่องราวมาประกอบเนื้อเรื่องเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อเรื่องได้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างหรือ
เรื่องราวท่ียกมาอาจเกี่ยวกับบุคคล เหตุการณ์ หรือนิทานก็ได้”60

   ท้ังนี้การยกตัวอย่างอุทาหรณ์ใน
งานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้นเพื่อให้ผู้อ่านเห็นถึงผลของการกระท าบาง
ประการ รวมท้ังสร้างความเพลิดเพลินใจให้แก่ผู้อ่านด้วย ดังตัวอย่าง 

 
 ในนิทานเรื่องหน่ึง มีคน ๆ หน่ึงชื่อมะกะโท เป็นคนไปอาศรัยอยู่กับคนเลี้ยงช้างของ
พระเจ้าแผ่นดินองค์ 1  วันหน่ึงพระเจ้าแผ่นดินทอดพระเนตรจากที่สูง เห็นเบี้ยตกอยู่กับพ้ืน
แผ่นดินเบี้ยหน่ึง ซึ่งในเวลาน้ันใช้เป็นเงิน ถ้าจะว่าก็เหมือนกับสตางค์ในทุกวันน้ี และเห็นมะกะ
โทอยู่ที่น่ันจึงทรงชี้ให้แก่มะกะโทว่า เฮ้ย น่ันแน่ะเบี้ยตกอยู่น่ันเบี้ยหน่ึงแน่ะ เอาไปซี มะกะโทก็
เข้าไปถวายบังคมแล้วหยิบเบี้ยน้ันไป จึงไปนึกว่าเบี้ยน้ีเป็นของพระราชทาน เราจะท าอย่างไรดี
หนอจึงจะให้เป็นผลข้ึนได้ ครั้นนึกเห็นอุบายแล้วก็ตรงไปที่ร้านขายของ หาซื้อเมล็ดผักกาดเขา
ด้วยเบี้ย ๆ หน่ึง เจ้าของร้านหัวเราะแล้วว่า กะเบี้ย ๆ เดียวเจ้าจะมาซื้อเมล็ดผักกาด ข้าจะขาย
ให้เจ้าอย่างไรได้เล่า มะกะโทจึงว่า ถ้าขายให้แต่เพียงชั่วติดน้ิวมือเท่าน้ันก็เอาเถอะ เจ้าของยอม 
มะกะโทก็เอาน้ิวมือจุ่มน้ าแล้วก็แทงลงไปในกองเมล็ดผักกาดก็ได้เมล็ดผักกาดมาแต่ชั่วติดน้ิวมือ
น้ิวหน่ึง แล้วก็เอามาท าท่ีดินให้ดี เอาเมล็ดผักกาดน้ันเพาะได้ผลงอกงาม แล้วก็เก็บผักกาดน้ันไป
ถวายพระเจ้าแผ่นดิน กราบทูลตามมูลเหตุ พระเจ้าแผ่นดินก็ตรัสชมมะกะโทและทรงเห็นว่ามะ
กะโทเป็นคนมีความเพียรก็ทรงชุบเลี้ยง น่ีก็เพราะเบี้ย ๆ เดียวที่เป็นทุนประกอบกับแรงที่เพียร
ท าให้เกิดผลข้ึน ด้วยเหตุที่มะกะโทเป็นคนมีปัญญาและมีความพยายาม ท้ังมีความกตัญญูนับถือ
เชิดชูของที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแม้แต่เล็กน้อยเท่าน้ันก็อุส่าห์ปลูกผลให้เจริญข้ึน จึงได้
ความวัฒนาถาวรเป็นตัวอย่างดังน้ี น่ีคือการใช้แรงกายกับทุนแม้แต่นิดเดียวเท่าน้ันก็ท าให้
เกิดผลได้ 

     (พลเมืองดี หน้า 121-122) 
 

                                                             
60 เรื่องเดียวกัน, 65. 
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   จากตัวอย่างข้างต้น เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีสอนเรื่องการวาง
แผนการลงทุน และการประกอบอาชีพค้าขายโดยยกตัวอย่างนิทานเรื่องมะกะโท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
เรื่องราชาธิราชท่ีคนไทยรู้จักคุ้นเคยกันดี เนื้อเรื่องท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดียกมาเป็น
ตัวอย่างนั้นเป็นตอนต้นของเรื่องราชาธิราชท่ีกล่าวถึงชายช่ือ “มะกะโท” ท่ีได้อาศัยกับคนเล้ียงช้างใน
วัง จนวันหนึ่งมะกะโทได้รับพระราชทานเบี้ย 1 เบี้ยจากพระราชา มะกะโทน าเบี้ยท่ีได้รับ
พระราชทานไปซื้อเมล็ดพันธุ์ผักกาดมาปลูกจนได้ผลผลิตท่ีงอกงามจึงน ามาถวายพระราชา พระราชา
ก็ตรัสชมและชุบเล้ียงเป็นอย่างดี  เหตุท่ีท่านยกนิทานเรื่องนี้มาประกอบการสอนเกี่ยวกับการค้าการ
ลงทุนนั้นเพราะเห็นว่านิทานเรื่องนี้เป็นท่ีรู้จักของคนในสังคม อีกท้ังเนื้อหาของเรื่องยังแสดงให้เห็นถึง
การใช้ปัญญาวางแผนการลงทุนจนเกิดก าไรงอกงามโดยไม่ต้องส้ินเปลืองแรงงาน  
  การใช้โวหารการเขียนท่ีปรากฏในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จ        
สุเรนทราธิบดีนั้นส่วนใหญ่จะใช้เทศนาโวหารเพราะมีเนื้อหาเป็นหลักค าสอน โดยท่านได้ใช้โวหารการ
เขียนอื่น ๆ มาประกอบใช้ควบคู่กันไปท้ังอธิบายโวหาร บรรยายโวหาร และสาธกโวหารซึ่งช่วยให้
เนื้อหาค าสอนเหล่านั้นถ่ายทอดออกมาได้เป็นอย่างดี มีความชัดเจน และส่งเสริมให้ผู้อ่านได้รับสารท่ี
ท่านต้องการน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
  2.4 วัจนลีลาของงานเขียน 

  วัจนลีลามีสัมพันธ์กับการใช้ภาษาไม่ว่าจะเป็นงานเขียน หรือการส่ือสารโดยท่ัวไป 
ท้ังนี้อมรา ประเสริฐรัฐสินธุ์ ได้ให้ค านิยามของ “วัจนลีลา” ว่าหมายถึง “รูปแบบหรือลักษณะของวิธ
ภาษาท่ีแตกต่างกันตามสถานการณ์การใช้ภาษา”61 โดยสถานการณ์ท่ีแตกต่างเป็นสภาวะท่ีเกิดจาก
ปัจจัย 4 ประการ ได้แก่ กาลเทศะ เรื่องท่ีพูด ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง และ
ทัศนคติของผู้พูด62 ท้ังนี้วัจนลีลาแบ่งออกเป็น 5 ระดับตามทฤษฎีของมาร์ติน โจส (Martin Joos) ซึ่ง
เขียนในหนังสือเรื่อง The Five Clocks ดังนี้ 
 

 1. วัจนลีลาตายตัว (Frozen style) คือรูปแบบภาษาที่ใช้พูดกับหรือพูดถึงบุคคลที่
เป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงสุด เช่น พระมหากษัตริย์ และใช้ในกาลเทศะที่ศักด์ิสิทธ์ิเช่นในพิธี
ทางศาสนา หรือที่เป็นพิธีการมาก ๆ ในศาล ในที่ประชุมรัฐสภา เป็นต้น ลักษณะของภาษามี
ความเด่นตรงความอลังการ ความซับซ้อน และความเป็นภาษาเก่าแก่ที่ใช้มาเป็นเวลานานใน
สังคม 

                                                             
61 อมรา ประเสริฐรัฐสินธ์ุ, ภาษาในสังคมไทย: ความหลากหลาย การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา, 

พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), 73. 
62 เรื่องเดียวกัน, 74. 
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 2. วัจนลีลาเป็นทางการ (Formal style) คือรูปแบบของภาษาท่ีใช้ในโอกาสส าคัญ 
ใช้พูดกับบุคคลที่สูงกว่า และใช้พูดเรื่องส าคัญ ซึ่งผู้พูดมีความเอาจริงเอาจัง เช่น การเขียน
บทความวิชาการ การกล่าวสุนทรพจน์ การบันทึกรายงานการประชุม การเขียนจดหมาย
ราชการ ลักษณะของภาษาในวัจนลีลาน้ีไม่อลังการและตายตัวเท่าวัจนลีลาตายตัว แต่ก็ มี
รูปแบบที่ซับซ้อนและสมบูรณ์ตามกฎไวยากรณ์ของภาษาไทย 
 3. วัจนลีลาหารือ (Consultative style) คือรูปแบบของภาษาท่ีใช้ในการติดต่อ
ธุรกิจ การงาน การซื้อขาย ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งในการประชุมปรึกษาหารืออย่างไม่เป็น
ทางการ ผู้พูดมีความจริงจังน้อยกว่าในวัจนลีลาเป็นทางการ แต่ก็มากกว่าในวัจนลีลาเป็นกันเอง 
ลักษณะด้านภาษาของวัจนลีลาหารือมีโครงสร้างที่หลวมกว่าและไม่สมบูรณ์ตามกฎไวยากรณ์ มี
การละค า เช่น ละประธานของประโยค มีการใช้ภาษาต่างประเทศ และประโยคซับซ้อนน้อยกว่า 
 4. วัจนลีลาเป็นกันเอง (Casual style) เป็นรูปแบบของภาษาท่ีใช้พูดในโอกาสที่ไม่
เป็นทางการ ไม่มีพิธีรีตอง เช่น ท่ีงานเลี้ยง โรงอาหาร สนามเด็กเล่น ฯลฯ ใช้พูดกับบุคคลที่เท่า
เทียมกัน หรือที่คุ้นเคยกันพอสมควร ผู้พูดจะรู้สึกสบาย ๆ ไม่ตึงเครียด ลักษณะของภาษามี
ข้อสังเกตได้คือมีการออกเสียงไม่ชัดเจน มีการกร่อนค า หรือใช้ค าย่อ มีการใช้ค าสแลง และค า
ลงท้าย (เช่น นะ ซิ เถอะ) รูปประโยคไม่ซับซ้อน และมีการละประธานมากกว่าในวีจนลีลาหารือ 
 5. วัจนลีลาสนิทสนม (Intimate style) คือรูปแบบการใช้ภาษาที่ใช้พูดเฉพาะกับ
คนที่สนิทที่สุด เช่น บุคคลในครอบครัว ระหว่างพ่ีน้อง สามีภรรยา ใช้พูดเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องที่
รู้กันอยู่อย่างดีในคู่สนทนา ลักษณะของภาษาอาจแยกจากวัจนลีลาเป็นกันเองได้ยาก แต่อาจ
สังเกตได้จากการกร่อนค าและประโยคมีมากกว่า และมีการใช้ค าย่อ ค าเฉพาะกลุ่ม และค าสบถ
สาบานมาก63 

 
    

  ท้ังนี้จากการศึกษางานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีพบว่า
มีวัจนลีลา 2 วัจนลีลา ได้แก่  
   2.4.1 วัจนลีลาหารือ  
   2.4.2 วัจนลีลาเป็นกันเอง  
   ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
   2.4.1 วัจนลีลาหารือ เป็นวัจนลีลาท่ีไม่เป็นทางการหรือกึ่งทางการ ซึ่งมี
ลักษณะภาษาท่ีไม่มีตรงตามหลักไวยากรณ์มากนัก ดังตัวอย่าง 
 

 ในร่างกายเรามีสิ่งส าคัญอย่างหน่ึง คือมันสมองและเส้นประสาท มันสมองน้ันรวมอยู่
ภายในศีร์ษะเป็นเครื่องส าหรับคิดส าหรับนึกและบังคับอาการกิริยาในร่างกาย มีการยึดงอ

                                                             
63 เรื่องเดียวกัน, 76-78. 
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เคลื่อนไหวเดินเหินและพูดจาตลอด มีกะโหลกศีร์ษะป้องกันอยู่โดยแน่นหนาแขงแรง และ
ต่อเน่ืองแล่นตลอดลงไปตามช่องกระดูกสันหลัง มีเส้นประสาทส าหรับท าให้รู้สึกรส เสียง กลิ่น 
และสัมผัส แตกแยกออกมาจากมันสมองและไปตามกระดูกสันหลัง เป็นเส้นใหญ่และน้อยทอด
ไปทั่วสรรพางค์กาย ให้เราได้กระท าการยกอวัยวะและเกิดความรู้สึก ต่าง ๆ คือให้รู้สึกอาการ
เห็นที่ตา ให้รู้สึกอาการยินแก่หู ให้รู้สึกกลิ่นที่จมูก ให้รู้สึกรสที่ลิ่น และให้รู้สึกสัมผัสทั่วสรรพางค์
กาย 

     (พลเมืองดี หน้า 86-87) 
 

   จากตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนท่ีนายมั่นอธิบายความรู้เกี่ยวกับร่างกายของ
มนุษย์ให้นายเมืองผู้เป็นหลานฟัง แม้ว่านายมั่นและนายเมืองจะมีความสนิทสนมกัน แต่เมื่อใดท่ีนาย
มั่นจะสอนความรู้ต่าง ๆ ให้นายเมือง เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีจะเลือกใช้ภาษากึ่งความเป็น
ทางการในการถ่ายทอดเนื้อหาค าสอน โดยมีภาษาชนิดวัจนลีลาเป็นกันเองแทรกอยู่บ้าง เช่น การใช้
ค าว่า “เดินเหิน” ซึ่งภาษาระดับสนทนาแทรกอยู่ เป็นต้น ท้ังนี้ผู้วิจัยเห็นว่าเนื่องด้วยเรื่องพลเมืองดี
เป็นต าราเรียน ฉะนี้ภาษาท่ีใช้จะเป็นแบบเป็นกันเองมาอธิบายเนื้อหาท่ีเป็นความรู้วิชาการต่าง ๆ จะ
ท าให้ไม่น่าเช่ือถือ ดังนั้นผู้แต่งจึงเลือกใช้ภาษาระดับกึ่งทางการหรือวัจนลีลาหารือเพื่อน าเสนอเนื้อหา
ท่ีเป็นความรู้วิชาการ  
 

 บรรดาคนทั้งหลายซึ่งว่ิงเต้นประกอบกิจการงานทั้งปวงอยู่ทุกวันน้ี ไม่ว่าจะท าอะไร
และท าอย่างไรที่ไหนก็ตาม เมื่อจะรวบรวมใจความลง ก็ย่อมท าด้วยความปรารถนาสิ่งพอใจ 4 
ประการ และท าเพ่ือนจะเกียดกันสิ่งที่ไม่พึงใจอีก 4 ประการ สิ่งที่พึงใจ 4 น้ันเป็นเครื่องจูงใจ
โลกียชนให้ปรารถนาที่จะเข้าพัวพันหมกมุ่นอยู่เสมอ ฝ่ายสิ่งที่ไม่พึงใจ 4 น้ัน ย่อมเป็นเครื่อง
พัวพันโลกียชนให้เบื่อหน่ายและปรารถนาที่จะผลักไสสลัดให้หลุดพ้น ท่านจึงรวมเรียกว่าโลก
ธรรม 8 ประการ เพราะเป็นเครื่องผูกพันโลกไว้... 
      (จรรยาแพทย์ หน้า 47)  

 
  จากตัวอย่างเรื่องจรรยาแพทย์ ซึ่งเป็นการบันทึกการสอนจรรยาของ

เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีท่ีมีแก่นักศึกษาแพทย์ ฉะนั้นภาษาท่ีใช้ก็ไม่ได้เป็นทางการ
เช่นเดียวกัน อาทิ การใช้ค าว่า “บรรดาคน” “วิ่งเต้น” “เกียดกัน” ซึ่งเป็นภาษาระดับสนทนาแทรก
ปนอยู่ อีกท้ังท่านยังรักษาช่องว่างสถานภาพระหว่างครูและศิษย์ได้อย่างเหมาะสม ไม่เป็นกันเองมาก
จนเกินไป 

  ในงานเขียนบางเรื่องอย่างเช่นหนังสือกราบบังคมทูลของพระวิสุทธสุริย -
ศักดิ์ท่ีมีถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว แม้ว่าผู้ท่ีรับสารจะมีฐานันดรศักด์ิท่ีสูงกว่า สมควร
ท่ีจะใช้วัจนลีลาแบบตายตัวเพื่อแสดงถึงความเคารพเป็นอย่างสูง แต่ด้วยหนังสือกราบบังคมทูลฯ นี้
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เป็นติดต่อกันเป็นส่วนตัวระหว่างเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีกับรัชกาลท่ี 5  ท่ีเป็นการรายงาน
สถานการณ์และข่าวสารระหว่างท่ีไปปฏิบัติราชการ ณ ประเทศอังกฤษ ท าให้วัจนลีลาท่ีปรากฏ
เป็นไปในลักษณะหารือ ดังตัวอย่าง 

 
ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าฯ 
 ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส กราบถวายบังคมทูลพระกรุณา
ทราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท 
 ด้วยพระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ ได้จัดการส่งพระเจ้าลูกยาเธอ 
พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ ไปทรงศึกษาเล่าเรียนวิชาการทหารเรือในโรงเรียนซึ่งส าหรับ
สอนวิชาชั้นต้นในการน้ี แต่วันที่ 1 เดือนน้ีแล้ว โรงเรียนชื่อว่า The Leines อยู่ที่เมือง 
Greenwich มิสเตอร์และมิสสิสต์จอน (Little John) เป็นผู้ปกครองการโรงเรียนน้ัน  พระเจ้า
ลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ได้เริ่มทรงเล่าเรียนต่อมาจนถึงวันที่ 9 เป็นเวลาหยุด
ฮอลิเดย์ จึงรับเสด็จกลับมา ณ สถานทูตน้ี และจะได้เสด็จกลับไปในวันที่ 14 เดือนน้ี เพ่ือได้ทรง
เล่าเรียนต่อไป 
 อน่ึง ในวิกก่อนน้ี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระ
เจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร ซึ่งเสด็จประทับอยู่แอสคอต  มิสเตอร์เมยอล ผู้ถวาย
พระอักษรป่วย  มิสเตอร์ทอมสันจึงถวายแทน สอบในวิชาท่ีได้ทรงมาแล้ว พอไม่ให้เสียเวลาว่าง
อยู่  ครั้นเมื่อวันที่ 10 พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเสด็จมา ณ สถานทูตแล้ว จึงได้
เชิญเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ พระเจ้าลูกยาเธอมาจาก
แอสคอต เพ่ือบรรจบกันไปฉายพระรูปหมู่ด้วยกันอีกครั้งหน่ึง แล้วประทับแรมอยู่ ณ สถานทูต
สองคืน เพราะพรุ่งน้ีจะมีที่เสด็จไปทอดพระเนตรที่ส าแดงภาพเขียนแห่งหน่ึง เวลาบ่ายจึงจะได้
เชิญเสด็จกลับไปแอสคอต 
   ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ขอเดชะ 
      ข้าพระพุทธเจ้า 
               วิสุทธสุริยศักด์ิ 
       (หนังสือกราบบังคมทูล หน้า 68-69) 

 
   จากตัวอย่างในหนังสือกราบบังคมทูลฯ ข้างต้นจะเห็นว่าเจ้าพระยาพระ
เสด็จสุเรนทราธิบดีใช้ภาษาในช่วงต้นและท้ายของหนังสือกราบบังคมทูลตามหลักการเขียนหนังสือ
ราชการ และยังคงใช้ราชาศัพท์ในการส่ือสารกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  แต่เมื่อ
ท่านเข้าสู่เนื้อหาท่ีต้องการอธิบาย ช้ีแจงข้อมูลข่าวสาร หรือให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ท่านจะใช้ภาษาท่ี
เป็นแบบกึ่งทางการ หรือวัจนลีลาแบบหารือ สังเกตได้จากการเรียกช่ือพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้า
อาภากรเกียรติวงศ์อย่างย่อว่า พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอาภากร เป็นต้น  
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   2.4.2 วัจนลีลาเป็นกันเอง เป็นวัจนลีลาท่ีแสดงความสนิทสนม ใช้ภาษาไม่
เป็นทางการ รูปประโยคไม่ซับซ้อน ซึ่งปรากฏใช้อยู่เพียง 1 เรื่อง ได้แก่ พลเมืองดี ดังตัวอย่าง 
 

 การที่เจ้าพบอะไรที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นแล้วไม่น่ิงอยู่เอามาคิดตริตรอง เมื่อสงสัยก็ไต่
ถามผู้หลักผู้ใหญ่หรือครูบาอาจารย์ดังน้ีเป็นการดีนัก จงประพฤติอย่างน้ีต่อไปเสมอ ๆ เถิด เจ้าก็
จะได้ความรู้และท างานการได้ดีกว่าตาอิ่มมาก... 
     (พลเมืองดี หน้า 11) 

 

   จากตัวอย่างข้างต้นเป็นบทสนทนาของนายมั่นท่ีกล่าวสอนนายเมือง 
เนื่องจากตัวละครท้ังสองตัวมีความสัมพันธ์ในฐานะลุงและหลาน การสนทนากันจึงมีลักษณะของ
ความเป็นกันเอง สังเกตได้จากการใช้บุรุษสรรพนามท่ีนายมั่นเรียกแทนนายเมืองว่า “เจ้า” หรือการ
ใช้ภาษาระดับสนทนา เช่น “ครูบาอาจารย์” “เสมอ ๆ” “ตาอิ่ม” เป็นต้น  ท้ังนี้ในการน าเสนอเนื้อหา
ค าสอนในเรื่องพลเมืองดีนั้นเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีมักจะใช้กลวิธีน าเอาสาระความรู้ 
ถ้อยค าสอนต่าง ๆ มาถ่ายทอดผ่านการสนทนาของตัวละครอย่างนายมั่น โดยจะใช้วัจนลีลาแบบ
หารือ การท่ีท่านน าล้วมีวัจนลีลาแบบหารือนั้นเนื่องมาจากการน าเสนอเนื้อหาความรู้ควรท่ีจะมีความ
เป็นทางการบ้าง มิใช่เป็นกันเอง เพราะจะเป็นการลดความน่าเช่ือถือของค าสอนได้ 

  วัจนลีลาท่ีปรากฏในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้น
ส่วนใหญ่เป็นวัจนลีลาแบบหารือซึ่งแสดงให้เห็นว่าท่านต้องการสอนหรือช้ีแนะด้วยความไม่เป็น
ทางการจนเกินไป เพื่อให้ผู้อ่านได้รู้สึกผ่อนคลายบ้าง ซึ่งเป็นผลดีต่อการรับรู้ และตระหนักถึง
ความส าคัญของการเนื้อหาค าสอนท้ังหลายท่ีท่านต้องการสอน 

กลวิธีการใช้ภาษาในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
ประกอบด้วยกลวิธีการใช้ภาษาในระดับค า อันประกอบด้วย การใช้หมวดค าเฉพาะในการสอน การใช้
ค าซ้อน และการใช้ภาษาต่างประเทศ และกลวิธีการใช้ภาษาในระดับประโยคและข้อความอัน
ประกอบด้วยการใช้ส านวน การใช้ประโยค การใช้โวหารการเขียน และการใช้วัจนลีลาในงานเขียน ซึ่ง
กลวิธีทางภาษาต่าง ๆ เหล่านี้มีส่วนช่วยให้เนื้อหาค าสอนท่ีท่านปรารถนาจะสอนสามารถถ่ายทอด
ออกมาเป็นสมบูรณ์มากขึ้น 

 
3. กลวิธีการสอน 

เนื้อหาค าสอนท่ีปรากฏในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้น
เน้นในเรื่องการอบรมทางด้านจริยธรรมซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ดังท่ี       
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้กล่าวว่า “จริยธรรมของชนแต่ละชาติหรือคนแต่ละสังคมก็จะขึ้นอยู่
กับระบบศีลธรรมของศาสนาท่ีชนเหล่านั้นนับถือเป็นส่วนใหญ่ ท้ังนี้จริยธรรมของสังคมไทยก็ขึ้นอยู่กับ
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ระบบศีลธรรมของพระพุทธศาสนา ซึ่งคนไทยเรานับถือมาเป็นเวลาช้านาน... ”64  ความสัมพันธ์นี้
ส่งผลต่อการจัดระบบการศึกษาของไทยมาโดยตลอด เห็นได้จากหลักสูตรทางการศึกษาต่าง ๆ ของ
ไทยท่ีก าหนดเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับธรรมจริยาทางพระพุทธศาสนาเอาไว้ให้เรียน รวมท้ังมีกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เช่น การสวดมนต์ ไหว้พระ การท่องจ าหลักธรรมต่าง ๆ  ฯลฯ  แต่
อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนการสอนก็ยังเน้นในเนื้อหาท่ีเป็นวิชาการ มีการสอบวัด ผลในด้าน
จริยธรรม ท าให้เด็กขาดความตระหนักในข้อปฏิบัติท่ีแท้จริง65

 

ดังนั้น การสอนและปลูกฝังศีลธรรมจรรยาให้ผู้เรียนหรือพลเมืองเกิดความตระหนักรู้ได้
มากกว่าจะสอนให้รู้คิดเพียงประการเดียวนั้น ผู้สอนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระท่ีจะ
สอนเป็นอย่างดี  อีกท้ังยังต้องมีกลวิธีการสอนท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับแต่ละเรื่องท่ีจะสอน 
เพราะกลวิธีการสอนนั้นไม่มีวิธีการดีท่ีสุด แต่ละวิธีการสอนย่อมตอบสนองจุดมุ่งหมายเฉพาะเรื่อง 66  
ในการสอนหลักศีลธรรมจรรยา หรือเสนอแนะแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนซึ่งเป็นเรื่องท่ีอาจเข้าใจ
ได้ยากในสังคมปัจจุบันที่มนุษย์นิยมวัตถุมากขึ้นต้องเลือกใช้กลวิธีการสอนให้เหมาะสม ท้ังนี้พระราช-
วรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้ศึกษากลวิธีการสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าท่ีก่อให้เกิดสัมฤทธิผลในการ
เผยแพร่หลักธรรมค าสอนของพระองค์ โดยสามารถจ าแนกได้ 9 กลวิธีด้วยกัน ดังนี้ 

 1. การยกอุทาหรณ์ และการเล่านิทานประกอบ   
 2. การเปรียบเทียบด้วยข้ออุปมา 
 3. การใช้อุปกรณ์การสอน 
 4. การท าเป็นตัวอย่าง 
 5. การเล่นภาษา เล่นค า และการใช้ค าในความหมายใหม่ 
 6. อุบายเลือกคนในการเผยแพร่ศาสนา และการสอนเป็นรายบุคคล 
 7. การรู้จักจังหวะและโอกาสท่ีเหมาะสมในการสอน 
 8. ความยืดหยุ่นในการใช้วิธีการสอน 
 9. การลงโทษและให้รางวัล67 
 

                                                             
64 หม่อมราชวงศ์คึกฤทธ์ิ ปราโมช, “จริยธรรมในสังคมไทย,” ใน จริยธรรมกับการศึกษา, ธีระพร 

อุวรรโณ, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: โครงการต าราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2530), 127. 

65 โกวิท ประวาลพฤกษ์, “พัฒนาการของจริยศึกษา,” ใน จริยศึกษา (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช, 2550), 31-45. 

66 ไพฑูรย์ สินลารัตน์, หลักและวิธีการสอนระดับอุดมศึกษา, ค าน า. 
67 พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), เทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้า (กรุงเทพฯ: มูลนิธิพุทธธรรม, 

2531), 48-62. 
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 จากกลวิธี ดังกล่าวข้างต้น ส่ิง ท่ีเป็นประจักษ์พยานว่าพระพุทธเจ้าประสบ
ความส าเร็จในการเผยแพร่หลักธรรมค าสอนของพระองค์ ได้แก่ การท่ีพระองค์เป็นท่ียอมรับจากผู้คน
ในชมพูทวีปอันเป็นดินแดนท่ีเปี่ยมไปด้วยนักปราชญ์เจ้าลัทธิต่าง ๆ  อีกท้ังค าสอนของพระองค์ยัง
แพร่หลายไปยังประเทศต่าง ๆ และด ารงอยู่มาเป็นเวลาช้านาน 

   ท้ังนี้เมื่อศึกษางานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ผู้วิจัยพบว่า
ท่านได้น ากลวิธีการสอนเนื้อหาค าสอนท่ีหลากหลายของพระพุทธเจ้ามาปรับใช้ในงานเขียนร้อยแก้ว
ของท่าน โดยกลวิธีการสอนท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีน ามาใช้ถ่ายทอดเนื้อหาค าสอนมี
ท้ังส้ิน 7 กลวิธี ได้แก่  

 3.1 กลวิธีการสอนโดยการใช้ความเปรียบ   
 3.2 กลวิธีการสอนโดยตรง  
 3.3 กลวิธีการสอนโดยการอธิบาย 
 3.4 กลวิธีการสอนโดยการตั้งค าถาม  
 3.5 กลวิธีการสอนโดยผ่านพฤติกรรมของตัวละครส าคัญ  
 3.6 กลวิธีการสอนโดยการใช้กลวิธีการอ้างถึง  
 3.7 กลวิธีการสอนโดยยกนิทานและอุทาหรณ์ประกอบ 
 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

  3.1 กลวิธีการสอนโดยการใช้ความเปรียบ  

  การสอนด้วยกลวิธีนี้จะใช้ในการอธิบายเรื่องท่ีมีความลึกซึ้ง ยากต่อความเข้าใจ หรือ
เป็นนามธรรมมาเปรียบเทียบให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งส่วนมากจะเป็นเรื่องของหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา แบ่งออกเป็นการเปรียบเทียบว่าส่ิงหนึ่งเหมือนกับอีกส่ิงหนึ่ง และการเปรียบเทียบว่า
ส่ิงหนึ่งเป็นอีกส่ิงหนึ่ง ดังนี้ 
 
   3.1.1 การเปรียบเทียบโดยการอุปมา เป็นการเปรียบเทียบระหว่างของ
สองอย่าง ซึ่งอาจไม่ใช่ของชนิดเดียวกันหรือเรื่องเดียวกัน  ในการเปรียบเทียบมีค าท่ีแสดงว่าเหมือน
เป็นเครื่องเช่ือม เช่นค าว่า กล ดัง ประดุจ เหมือน เป็นต้น68 ท้ังนี้ในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยา
พระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้นปรากฏการเปรียบเทียบว่าส่ิงหนึ่งเหมือนกับอีกส่ิงหนึ่งหรืออุปมา 6 
ลักษณะ ดังนี้ 
 
                                                             

68 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2542), 
566. 



175 

    3.1.1.1  ส่วนท่ีต้องการเปรียบเป็นนามธรรม ส่วนท่ีน ามาเปรียบ
เป็นส่ิงท่ีอยู่ในธรรมชาติ 

    3.1.1.2  ส่วนท่ีต้องการเปรียบเป็นนามธรรม ส่วนท่ีน ามาเปรียบ
เป็นส่ิงของ หรือส่ิงประดิษฐ์ท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 

    3.1.1.3  ส่วนท่ีต้องการเปรียบเป็นนามธรรม ส่วนท่ีน ามาเปรียบ
เป็นบุคคล 

    3.1.1.4  ส่วนท่ีต้องการเปรียบเป็นนามธรรม ส่วนท่ีน ามาเปรียบ
เป็นพฤติกรรมของมนุษย์  
    3.1.1.5  ส่วนท่ีต้องการเปรียบเป็นลักษณะนิสัยของมนุษย์ ส่วนท่ี
น ามาเปรียบเป็นธรรมชาติ 

    3.1.1.6  ส่วนท่ีต้องการเปรียบเป็นลักษณะนิสัยของมนุษย์ ส่วนท่ี
น ามาเปรียบเป็นส่ิงประดิษฐ์ 

    มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
    3.1.1.1  ส่วนที่ ต้องการเปรียบเป็นนามธรรม ส่วนที่น ามา
เปรียบเป็นสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติ ดังตัวอย่างต่อไปนี้   
 
ตารางท่ี 4  แสดงความเปรียบโดยส่วนท่ีต้องการเปรียบเป็นนามธรรม ส่วนท่ีน ามาเปรียบเป็น
      ส่ิงท่ีอยู่ในธรรมชาติ 

ส่วนที่ต้องการเปรียบ 
(นามธรรม) 

ค าเชื่อมแสดง
การเปรียบเทียบ 

ส่วนที่น ามาเปรียบ 
(ธรรมชาติ) 

ข้อความ 

ธรรมท้ัง 8 ประการ 
(โลกธรรม 8) 

ประดุจ ลม (ท่ีพัดอยู่บนพื้น
โลก) 

ความรู้ที่จะรู้สึกว่าธรรมทั้ง 8 ประการน้ี มี
ธรรมดาประดุจลมที่ พัดอ ยู่บนพ้ืนโลก 
(จรรยาแพทย์ หน้า 48) 

ผลดีและผลเสีย 

 

กุศล และอกุศล 

เหมือนกับ, 
เหมือนดัง 

ผลไม้ 
 

ต้นและราก 
 

 

บรรดาผลดีและผลร้ายทั้งปวงที่เกิดข้ึนน้ัน ถ้า
ไม่มีเหตุก็ย่อมไม่มี เหมือนกับผลไม้ทั้งปวง 
เมื่อไม่มีต้นและรากที่เกิดข้ึนเป็นเหตุก่อนแล้ว 
ดอกและผลจะมาจากไหน กรรมที่เป็นกุศลและ
อกุศลที่ คนได้ท าดีหรื อชั่ วน้ัน ย่อมเป็น
เผ่าพันธ์ุของผลดีและผลร้าย เหมือนดังผลไม้ที่
มีรปูหรือมีรสต่างกันก็ย่อมต่างกันด้วยพืชพันธ์ุ 
พันธ์ุข้าวผลก็ต้องเป็นข้าว พันธ์ุหญ้าผลก็ต้อง
เป็นหญ้า สุดแล้วแต่พันธ์ุที่หว่านเพาะ หว่าน
สิ่งใดก็ได้ผลสิ่งน้ัน (จรรยาแพทย์ หน้า 56) 
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ตารางท่ี 4 แสดงความเปรียบโดยส่วนท่ีต้องการเปรียบเป็นนามธรรม ส่วนท่ีน ามาเปรียบเป็น
      ส่ิงท่ีอยู่ในธรรมชาติ (ต่อ) 

ส่วนที่ต้องการ
เปรียบ (นามธรรม) 

ค าเชื่อมแสดง
การเปรียบเทียบ 

ส่วนที่น ามา
เปรียบ 

(ธรรมชาติ) 
ข้อความ 

โทสะ เหมือนดัง ไฟ โทสะน้ีเป็นธาตุร้อนเหมือนดังไฟ ถ้ามีสิ่งอื่น
ที่เป็นธาตุเย็นมาระงับก็มีโอกาสที่จะดับ
หรือยุบยอบลงได้ (จรรยาแพทย์ หน้า 66)  

กิเลส เปรียบ ละอองธุลี (ท่ีจับกิน
ภาชนะส่ิงของ) 

กิเลสเหล่าน้ี (อุปกิ เลส 16) เมื่อบุคคล
ปล่อยให้จับหนาอยู่ในดวงจิตมาก ๆ ข้ึน 
ความเศร้าหมองลามกก็สะสมมากข้ึนทุกที
เปรียบละอองธุลีซึ่งปลิวมาสะสมอยู่บน
เครื่องแต่งเครื่องต้ังในเหย้าเรือนทุกวัน ๆ 
ถ้าเจ้าของบ้านไม่หมั่นเช็ดหมั่นกวาดก็จะ
เกรอะกรองไว้จนหนาแน่น ความลามกน้ัน
ก็จับกินภาชนะสิ่งของจนเสียผิวเสียงาม 
(จรรยาแพทย์ หน้า 72) 

กามฉันทะ เปรียบเหมือน น้ า (ท่ีระคนด้วยสี 
ต่าง ๆ)  

กามฉันทะ...ท าให้ดวงจิตผู้น้ันขุ่นมัวมืดมน
งมงาย ไม่ใสสว่างที่จะให้แลเห็นผิดชอบชั่ว 
ดีได้โดยชัดแจ้ง เป็นเหตุที่จะให้วินิจฉัยการ
งานผิด ๆ พลาด ๆ ท่านเปรียบเหมือนกับ
น้ าที่ระคนด้วยสีต่าง ๆ ย่อมไม่ผ่องใสที่จะ
ให้เราแลเห็นเงาได้ (จรรยาแพทย์ หน้า 80) 

ความพยาบาท เปรียบ
เหมือนกับ 

น้ า (ท่ีร้อนเดือด
พล่านเป็นฟอง) 

ความพยาบาท...ท่านเปรียบเหมือนกับน้ าท่ี
ร้อนเดือดพล่านเป็นฟอง ย่อมไม่สงบสงัดที่
จะให้เราแลเห็นเงาได้ (จรรยาแพทย์ หน้า 
80) 

ถีนมิทธ เปรียบ
เหมือนกับ 

น้ า (ท่ีมีสาหร่าย
และจอกแหนปก
คลุมอยู่) 

ถีนมิทธ...ท าให้ดวงจิตผู้น้ันมัวมึนเงื่องงงซึม
เซาไม่คลี่คลายเบิกบาน ท าให้อาการทั้ง 6 
ซึ่งเป็นเครื่องรู้แล่นช้า มีดูไม่เห็น ฟังไม่ได้
ยิน เป็นต้น สติปัญญาก็สั้นตัน คิดอะไรไม่
ใคร่ออก ตรองอะไรไม่แตกฉาน ท่านเปรียบ
เหมือนกับน้ าท่ีมีสาหร่ายและจอกแหนปก
คลุมอยู่ ย่อมกั้นกางไม่ให้เราอาจที่จะแล
เห็นเงาได้ (จรรยาแพทย์ หน้า 81) 
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ตารางท่ี 4 แสดงความเปรียบโดยส่วนท่ีต้องการเปรียบเป็นนามธรรม ส่วนท่ีน ามาเปรียบเป็น
      ส่ิงท่ีอยู่ในธรรมชาติ (ต่อ) 

ส่วนที่ต้องการ
เปรียบ (นามธรรม) 

ค าเชื่อมแสดง
การเปรียบเทียบ 

ส่วนที่น ามา
เปรียบ 

(ธรรมชาติ) 
ข้อความ 

อุทัจจกุกกุจจ เปรียบ
เหมือนกับ 

น้ า (ท่ีลมพัด ไหว
กระเพื่อมเป็น
ระลอกอยู่) 

อุทัจจกุกกุจจ...ท าให้ดวงจิตผู้น้ันฟุ่งซ่าน
เที่ยวระส่ าระสายกระเจิดกระเจิ ง ให้
ปั่นป่วนอึดอัด มักเบื่อหน่ายง่าย ๆ จับโน่น
วางน่ีสติอารมณ์ไม่ด าเนินไปโดยเรียบราบ
ในวิถีทางที่จะด าเนิน จะย้ังคิดการงานให้
เห็นดีชั่วผิดชอบ โดยรอบคอบถ่ีถ้วนก็ไม่ได้ 
ท่านเปรียบเหมือนกับน้ าที่ลมพัด ไหว
กระเพ่ือมเป็นระลอกอยู่ ย่อมไม่แน่วน่ิงให้
เราสามารถแลเห็นเงาได้ (จรรยาแพทย์ 
หน้า 81) 

วิจิกิจฉา เปรียบ
เหมือนกับ 

น้ า (ท่ีขุ่นเป็นตม
อยู่ในท่ีมืด) 

วิจิกิจฉา...ท าให้ดวงจิตผู้น้ันวนเวียนมีแต่
ฉงนสนเท่ห์ จะท าอะไรก็ไม่ตกลงปลงใจว่า
อย่างน้ันดีหรืออย่างน้ีดี หวนไปหวนมา 
ประเด๋ียวจะท า ประเด๋ียวจะไม่ท า ไม่
แน่นอนแตกหักลงไปได้ว่าจะท าอย่างน้ัน
หรือจะท าอย่างน้ี เป็นเครื่องกั้นกางที่จะ
ไม่ให้การงานส าเร็จเด็ดขาด ท่านเปรียบ
เหมือนกับน้ าที่ขุ่นเป็นตมอยู่ในที่มืด ย่อม
ไม่ใสสว่างที่จะให้เราแลเห็นเงาได้ (จรรยา
แพทย์ หน้า 82) 
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    3.1.1.2  ส่วนที่ ต้องการเปรียบเป็นนามธรรม ส่วนที่น ามา
เปรียบเป็นสิ่งของ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้   
 
ตารางท่ี 5   แสดงความเปรียบโดยส่วนท่ีต้องการเปรียบเป็นนามธรรม ส่วนท่ีน ามาเปรียบเป็น 

      ส่ิงของ หรือส่ิงประดิษฐ์ท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 

ส่วนที่ต้องการเปรียบ 
(นามธรรม) 

ค าเชื่อมแสดง
การ

เปรียบเทียบ 

ส่วนที่น ามา
เปรียบ

(สิ่งประดิษฐ์) 
ข้อความ 

ความยุติธรรม ประดุจ บรรทัดอัน
เท่ียงตรง 

ความยุติธรรมน้ัน คือความเป็นไปตามชอบ
ผิดโดยเสมอหน้ากันทุก ๆ คนในหมู่ไม่เลือก
หน้า ประดุจบรรทัดอันเที่ยงตรง (พลเมือง
ดี หน้า 39) 

ความรู้ ประดุจ เครื่องมือส าหรับใช้ วิช า เป็นความรู้ ที่ จ ะพา ให้ ผู้ รู้ มี ค วาม 
สามารถท าการงานต่าง ๆ ได้ตามความรู้ 
ประดุจเครื่องมือส าหรับใช้ (จรรยาแพทย์ 
หน้า 5) 

ธัมมัญญุตา เหมือน ลูกกุญแจ ธัมมัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักเหตุ หรือรู้จัก
ข้อเค้าน้ัน หมายความว่า ความฉลาดของ
คนซึ่ ง เห็นหรือรู้ อะไร  แต่นิดหน่อยก็มี
ปัญญาแลเห็นตลอดไปข้างหน้าว่า การ
ต่อไปจะเป็นเช่นน้ีเช่นน้ัน...เมื่อผู้ใดมีความ
ฉลาดจับได้แต่เหตุก็รู้ถึงผลก็เหมือนดังมีลูก
กุญแจอยู่ในมือ อันมีอ านาจอาจไขหยิบค้น
สรรพพัสดุในห้องหับได้ (จรรยาแพทย์ หน้า 
127-128) 
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    3.1.1.3  ส่วนที่ ต้องการเปรียบเป็นนามธรรม ส่วนที่น ามา
เปรียบเป็นบุคคล ดังตัวอย่างต่อไปนี้   
 
ตารางท่ี 6   แสดงความเปรียบโดยส่วนท่ีต้องการเปรียบเป็นนามธรรม ส่วนท่ีน ามาเปรียบเป็น
      บุคคล 
ส่วนที่ต้องการเปรียบ 

(นามธรรม) 
ค าเชื่อมแสดง

การเปรียบเทียบ 

ส่วนที่น ามาเปรียบ
(บุคคล) 

ข้อความ 

สัตตสัทธรรม เหมือน บิดา (ผู้ให้เกิด) และ
มารดา (ผู้ฟูมฟัก
รักษา) 

สัตตสัทธรรม คือ ธรรมอันดี 7 ข้อ ธรรม
ทั้ง 7 ข้อน้ี เป็นธรรมส าคัญซึ่งส าหรับชัก
น าหรือปลูกธรรมอื่นให้เกิด และเป็น
ธรรมส าหรับรักษาธรรมอื่นให้ตั้งอยู่ถาวร
มั่นคง ถ้าจะเปรียบตามหน้าที่ก็เหมือน
เป็นบิดา (ผู้ให้เกิด) และมารดา (ผู้ฟูมฟัก
รักษา) (จรรยาแพทย์ หน้า 8) 

จิต เปรียบเหมือน นายเรือ 

 

...จิตเป็นสิ่งส าคัญกว่าสิ่งอื่น หน้าที่ของ
จิตเป็นหน้าที่ส าหรับสั่งอวัยวะทั้งหลาย
ให้ท าการ เปรียบเหมือนในเรือก าปั่น 
หน้าท่ีสั่งการงานทั้งหลายย่อมอยู่กะนาย
เรือ ถ้านายเรือบั งคับผิด การงานก็
ย่อมจะผิด ถ้านายเรือบังคับการถูกต้อง 
การงานก็จะเป็นไปโดยเรียบร้อย (จรรยา
แพทย์ หน้า 78) 
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    3.1.1.4  ส่วนที่ ต้องการเปรียบเป็นนามธรรม ส่วนที่น ามา
เปรียบเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้   
 
ตารางท่ี 7   แสดงความเปรียบโดยส่วนท่ีต้องการเปรียบเป็นนามธรรม ส่วนท่ีน ามาเปรียบเป็น 

      พฤติกรรมของมนุษย ์

ส่วนที่ต้องการเปรียบ 
(นามธรรม) 

ค าเชื่อมแสดง
การเปรียบเทียบ 

ส่วนที่น ามาเปรียบ
(พฤติกรรมของ

มนุษย์) 
ข้อความ 

กุศล และอกุศล เหมือนกับ หว่านพืชลงในพื้น 
ดิน 

ท่านเปรียบว่ากุศลและอกุศลที่คนท าน้ัน
เหมือนกับหว่านพืชลงในพ้ืนดิน ถ้าเป็น
พืชพันธ์ุแห่งฟักแฟงแตงถ่ัวอย่างไร ผลก็
คงจะได้ประสพตามพันธ์ุที่หว่าน (จรรยา
แพทย์ หน้า 23) 

ความเกียจคร้าน 
ความฟุ้งเฟ้อ และ
ความคดโกง 

เหมือนกับ ปล่อยสัตรูเข้าบ้าน ความเกียจคร้านอย่างหน่ึง ความฟุ้งเฟ้อ
เย่อหย่ิงอย่างหน่ึง ความคดโกงอย่าง
หน่ึง ถ้าปล่อยให้มีเข้าเมื่อใด ก็
เหมือนกับปล่อยให้สัตรูเข้าบ้าน 
(พลเมืองดี หน้า 127) 

 
 

    3.1.1.5  ส่วนที่ต้องการเปรียบเป็นลักษณะนิสัยของมนุษย์ ส่วน
ที่น ามาเปรียบเป็นธรรมชาติ ดังตัวอย่างต่อไปนี้   
 

ตารางท่ี 8   แสดงความเปรียบโดยส่วนท่ีต้องการเปรียบเป็นลักษณะนิสัยของมนุษย์ ส่วนท่ี     
      น ามาเปรียบเป็นธรรมชาติ 
ส่วนที่ต้องการเปรียบ
(ลักษณะนิสัยของ

มนุษย์) 

ค าเชื่อมแสดง
การเปรียบเทียบ 

ส่วนที่น ามาเปรียบ 
(ธรรมชาติ) 

ข้อความ 

ผู้ปราศจากธรรม เปรียบเหมือน ปุยนุ่น (ท่ีปลิวอยู่ใน
อากาศ) 

“...ผู้ปราศจากธรรมเปรียบเหมือนปุยนุ่น
ที่ปลิวอยู่บนอากาศ สุดแล้วแต่ลมจะพัด
ไปข้างไหน กระทบอะไรเข้าก็ติดอยู่ เมื่อ
หลุดจากน่ันแล้ว ลมพัดพาไปทางข้าง
ไหนก็ปลิวต่อไปอีก...” (จรรยาแพทย์ 
หน้า 3) 
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ตารางท่ี  8    แสดงความเปรียบโดยส่วนท่ีต้องการเปรียบเป็นลักษณะนิสัยของมนุษย์ ส่วนท่ี     
      น ามาเปรียบเป็นธรรมชาติ (ต่อ) 
ส่วนที่ต้องการเปรียบ
(ลักษณะนิสัยของ

มนุษย์) 

ค าเชื่อมแสดง
การเปรียบเทียบ 

ส่วนที่น ามาเปรียบ 
(ธรรมชาติ) 

ข้อความ 

ผู้มีธรรม เปรียบเหมือน นก (ท่ีมีปีกและ
หาง) 

ผู้มีธรรมเปรียบเหมือนนกที่มีปีกและหาง 
ปีกและหางอาจพาตัวไปที่โน่นที่น่ีได้ตาม
ประสงค์ (จรรยาแพทย์ หน้า 3) 

ผู้ปราศจากธรรม เปรียบเหมือน กาบปลี (อันลอยอยู่
ในน้ า) 

ผู้ปราศจากธรรมเปรียบเหมือนกาบปลี
อันลอยอยู่ในน้ า สุดแล้วแต่น้ าจะไหลข้ึน
ก็ลอยข้ึน น้ าจะไหลล่องก็ลอยล่อง ถ้าไป
พะพานอะไรเข้าก็ติดอยู่ หลุดจากน้ันก็
ลอยไปใหม่  (จรรยาแพทย์ หน้า 3) 

 
    3.1.1.6  ส่วนที่ต้องการเปรียบเป็นลักษณะนิสัยของมนุษย์ ส่วน
ที่น ามาเปรียบเป็นสิ่งประดิษฐ์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้   
 

ตารางท่ี 9   แสดงความเปรียบโดยส่วนท่ีต้องการเปรียบเป็นลักษณะนิสัยของมนุษย์ ส่วนท่ี   
      น ามาเปรียบเป็นส่ิงประดิษฐ์ 

ส่วนที่ต้องการเปรียบ
(ลักษณะนิสัยของ

มนุษย์) 

ค าเชื่อมแสดง
การเปรียบเทียบ 

ส่วนที่น ามาเปรียบ 
(สิ่งประดิษฐ์) 

ข้อความ 

ผู้มีธรรม เปรียบเหมือน เรือ ผู้มีธรรมเปรียบเหมือนเรือ อาจข้ามฟาก
หรือข้ึนน้ าล่องน้ าได้ตามประสงค์ ด้วย
ก าลังแจวพายหรือหางเสือที่ ถือท้าย 
(จรรยาแพทย์ หน้า 3) 

 
 

   เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีจะใช้กลวิธีการสอนโดยการเปรียบเทียบ
แบบอุปมาเมื่อต้องการสอนเนื้อหาท่ีเข้าใจยาก อย่างเช่น หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีใช้ภาษา
บาลีในการถ่ายทอดค าสอน นับเป็นอุปสรรคต่อการรับสารอย่างยิ่ง นอกจากนี้หลักธรรมบางหัวข้อมี
ลักษณะเป็นนามธรรม ฉะนั้นการใช้อุปมาจึงส่วนให้ท่านสามารถอธิบายหลักธรรมค าสอนต่าง ๆ ได้ดี
ขึ้น เพราะท าให้ผู้อ่านสามารถนึกภาพตามได้ และก่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น 
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   นอกจากนี้ส่ิงท่ีท่านน ามาใช้เปรียบกับหลักธรรมค าสอนก็เป็นส่ิงท่ีอยู่ราย
รอบตัวผู้อ่านท่ีสามารถพบเห็นได้โดยท่ัวไป เช่น การเปรียบเทียบโทสะกับไฟ เปรียบเทียบความ
พยาบาทเหมือนกับน้ าท่ีร้อนเดือดพล่านเป็นฟอง เปรียบเทียบวิจิกิจฉาเหมือนกับน้ าท่ีขุ่นเป็นตมอยู่ใน
ความมืด เป็นต้น จากตัวอย่างดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีพยายามน า
ส่ิงแวดล้อม ธรรมชาติรอบตัวมาใช้เพื่อเปรียบเทียบหลักค าสอนต่าง ๆ ของท่าน ซึ่งเป็นลักษณะเด่นใน
การสอนของท่านท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาหลักธรรมค าสอนเป็นอย่างยิ่ง  
 
   3.1.2 การเปรียบเทียบโดยการใช้อุปลักษณ์ เป็นการกล่าวเปรียบระหว่าง
ส่ิงท่ีมีคุณสมบัติร่วมบางประการของของสองส่ิง หรือมากกว่านั้นโดยมีค าแสดงเปรียบเทียบนั้นว่า 
เป็น คือ เท่ากับ ฯลฯ69 ท้ังนี้ในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้นปรากฏ
การเปรียบโดยนัยหรืออุปลักษณ์ 2 ลักษณะ คือ 

    3.1.2.1  ส่วนที่ ต้องการเปรียบเป็นนามธรรม ส่วนที่น ามา
เปรียบเป็นสิ่งประดิษฐ์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้   
 

ตารางท่ี 10   แสดงความเปรียบโดยส่วนท่ีต้องการเปรียบเป็นนามธรรม ส่วนท่ีน ามาเปรียบเป็น 

      ส่ิงประดิษฐ์ 

ส่วนที่ต้องการเปรียบ
(นามธรรม) 

ค าเชื่อมแสดงการ
เปรียบเทียบ 

ส่วนที่น ามาเปรียบ 
(สิ่งประดิษฐ์) 

ข้อความ 

ความรู้ เป็น เครื่องมือส าหรับใช้ เพราะความรู้อันเป็นเครื่องมือส าหรับใช้ 
ถ้าไปใช้ที่ผิดก็อาจให้ผลร้ายเรี่ยวแรงกว่า
ไม่มีความรู้ ฉันใดก็ดี เปรียบประดุจคน
พาลเที่ยวท าร้ายเขา ถ้ามีมือเปล่าไปชก
ต่อยก็พอจะท าเนา ถ้าหากมีมีด ขวาน 
ปืน ดาบ ซึ่งเป็นเครื่องมือเป็นอาวุธไปท า
ร้ายเขา ผลอันร้ายน้ันก็จะเรี่ยวแรงย่ิง
กว่าท า ด้วยมือเปล่าอ ยู่ เป็นธรรมดา 
(จรรยาแพทย์ หน้า 6) 

 
 
 
 

                                                             
69 เรื่องเดียวกัน, 569. 
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    3.1.2.2  ส่วนที่ต้องการเปรียบเป็นลักษณะนิสัยของมนุษย์ ส่วน
ที่น ามาเปรียบเป็นลักษณะทางกายภาพของมนุษย์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้   
 

ตารางท่ี 11   แสดงความเปรียบโดยส่วนท่ีต้องการเปรียบเป็นลักษณะนิสัยของมนุษย์ ส่วนท่ี    
      น ามาเปรียบเป็นลักษณะทางกายภาพของมนุษย์ 
ส่วนที่ต้องการเปรียบ
(ลักษณะนิสัยของ

มนุษย์) 

ค าเชื่อมแสดงการ
เปรียบเทียบ 

ส่วนที่น ามาเปรียบ 
(ลักษณะทาง

กายภาพของมนุษย์) 
ข้อความ 

คนขาดธรรม คือ คนท่ีขาดสมอง คนเราทุกคนย่อมจะต้องมีธรรมเป็นหลัก
เครื่องยึดถือมิมากก็น้อย มิอย่างใดอย่าง
หน่ึง อันจะปราศจากเสียทีเดียวย่อมไม่ได้ 
ถ้าจะเปรียบกับอวัยวะของคน เมื่อผู้ใดผู้
หน่ึงมีอวัยวะอย่างอื่นพร้อม ขาดแต่เบรน
ซึ่งเป็นก้อนความคิดที่จะน าให้ประกอบ
กิจต่าง ๆ คนผู้น้ันจะประกอบกิจการงาน
อะไรมิได้ ตัวอย่างเช่นกับคนบ้าซึ่งเบรน
พิการ อาการความประพฤติของคนบ้า
น้ันก็ย่อมจะวิปริตไปจากความเที่ยงตรง
ต่อประโยชน์และประสงค์และวิปลาสไป
จากปรกติมนุษย์ทั้งหลาย (จรรยาแพทย์ 
หน้า 2-3) 

 
   การสอนโดยการใช้ความเปรียบแบบอุปลักษณ์นั้นมีความหมายท่ีลึกซึ้งกว่า
การใช้อุปมา ซึ่งเนื้อหาท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีใช้ความเปรียบแบบอุปลักษณ์คือ เรื่อง
ความรู้ และธรรม ซึ่งท่านเปรียบว่าเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ และสมองตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าความรู้
และธรรมเป็นเรื่องส าคัญเป็นอย่างมาก 
  การสอนโดยการเปรียบเทียบเป็นกลวิธีท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีใช้ในการ
สอนเนื้อค าสอนท่ีค่อนข้างยากต่อความเข้าใจ เช่น หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งในเรื่องจรรยา
แพทย์จะปรากฏการใช้กลวิธีลักษณะนี้เกือบตลอดท้ังเรื่อง เพราะกลวิธีนี้ช่วยให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพ 
เข้าใจได้อย่างลึกซึ่งมากกว่าการสอนอย่างตรงไปตรงมา เป็นกลวิธีท่ีท าให้งานเขียนร้อยแก้วของท่านมี
ความโดดเด่นในด้านการสอนจรรยาให้เข้าใจได้ง่าย 
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  3.2 กลวิธีการสอนโดยตรง  

  การสอนโดยตรงเป็นการสอนโดยบอกให้กระท าหรือห้ามมิให้กระท าโดยมักใช้ค าว่า 
“จง” เพื่อบอกให้กระท า และค าว่า “อย่า” หรือ “ไม่” เพื่อห้ามมิให้กระท า ซึ่งกลวิธีการสอนโดยตรง 
หรือแบบตรงไปตรงมานี้ผู้วิจัยพบว่าปรากฏในเรื่องสมบัติของผู้ดีอย่างเด่นชัดท่ีสุด โดยมุ่งเน้นการให้
ข้อมูลค าสอนเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ให้รายละเอียดหรือเหตุผลประกอบว่าเหตุใดจึงต้องประพฤติ
ปฏิบัติตน หรือห้ามมิให้ประพฤติปฏิบัติตนเช่นนี้ ข้อความค าสอนท่ีปรากฏจะมีการจัดแบ่งหมวดหมู่ไว้
อย่างเป็นระบบ แต่ละหมวดหมู่ก็มีแบ่งค าสอนออกเป็นข้อ ๆ ซึ่งขนาดส้ัน ไม่เยิ่นเย้อ เพื่อการส่ือความ
อย่างตรงไปตรงมา และชัดเจน ดังตัวอย่าง 
 

  ภาคหน่ึง ผู้ดีย่อมมีความเรียบร้อย Good-Mannered. 
  กายกรรม 
   (1) อย่ากรายศีร์ษะคน. 
   (2) อย่าล่วงเกินถูกต้องถึงตัวเขา ซึ่งไม่ใช่หยอกกันถานเพ่ือน. 
   (3) อย่าอาจเอ้ือมในที่ต่ าสูง. 
   (4) อย่าเอิกอึง เมื่อเวลาผู้อื่นท ากิจ. 
   (5) อย่าเสือกสีกระทบกระทั่งกายบุคคล. 
   (6) อย่าอื้ออึงในเวลาประชุมสดับตรับฟัง. 
   (7) อย่าแสดงกิริยาตึงตัง หรือพูดจาอึกกระทึกในบ้านแขก. 
  วจีกรรม 
   (1) อย่าสอดสวนวาจา. 
   (2) อย่าพูดกระโชกกระชากและพูดด้วยเสียงอันดังเหลือเกิน. 
   (3) อย่าใช้วาจาอันหักหาญดึงดัน. 
   (4) อย่าใช้ถ้อยค าหยาบคาย. 
  มโนกรรม 
   (1) ไมเ่ปนคนฟุ้งซ่านก าเริบหยิ่งโยโส 
   (2) ไมบ่ันดาลโทษะให้เสียกิริยา. 
     (สมบัติของผู้ดี 15) 

 
 จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีจะก าหนดประเด็น

หลักท่ีต้องการจะสอน หรือท่ีท่านใช้ค าว่า “ภาค” ในตัวอย่างนี้กล่าวถึงภาคท่ี 1 จากท้ังส้ิน 10 ภาค
แสดงเนื้อหาว่าผู้ดีย่อมมีความเรียบร้อย เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบว่าในภาคนี้จะแสดงลักษณะของความ
เป็นผู้ดีประการหนึ่งคือต้องมีความสุภาพเรียบร้อย ซึ่งในความประพฤติตนอย่างสุภาพเรียบร้อยนี้จะ
แสดงออกภายใต้กระท า 3 ทาง คือ ทางกาย (กายกรรม) ทางวาจา (วจีกรรม) และทางใจ (มโนกรรม) 
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โดยการแสดงออกแต่ละทางก็จะมีการแบ่งเป็นข้อย่อยอีกหลายข้อ การจัดข้อมูลค าสอนเช่นนี้ช่วยให้
ผู้อ่านหรือผู้เรียนเข้าใจส่ิงท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีสอนได้อย่างรวดเร็ว ท้ังนี้นับว่า
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนักเรียนฝึกหัดราชการ 

 นอกจากนี้ในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีบางเรื่อง 
แม้ว่าจะใช้กลวิธีการสอนแบบตรงไปตรงมา แต่ก็มีการระบุเหตุผลของการสอนหรือบอกให้ประพฤติ
ตนต่าง ๆ ดังในเรื่องค าส่ังสอนของพระยาวิสุทธสุริยศักด์ิ กรรมการกลางจัดการลูกเสือซึ่งได้กล่าวแก่
ลูกเสือกองหนุนในการแจกเหรียญลูกเสือกองหนุนท่ีท่านสอนในเรื่องความประพฤติตนอย่างถูกต้องดี
งาม ดังตัวอย่าง 
  

...เพราะเหรียญน้ีเปนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน ควรนับถือเปนเหมือน
เครื่องรางอันส าคัญอย่างหน่ึงดังน้ี นักเรียนก็จงถือตามข้อที่แนะน าไว้และให้เห็นว่า เปนของ
ส าคัญที่ต้องรักษา และขอกล่าวซ้ าอีกทีหน่ึงว่าเมื่อเห็นเหรียญหรือจับต้องเข้าแล้ว ให้นึกว่าเรา
ได้พระราชทานเพราะคุณความดีที่ได้ประพฤติมา และจงเตือนใจตนเองว่าเราจะไม่ประพฤติชั่ว 
ต้องท าความดีอยู่เสมอ และถ้ามีอะไรมาชักจูงใจเราให้ประพฤติความชั่วร้ายอันผิดลักษณแห่ง
ลูกเสือแล้ว ให้เอามือจับเหรียญที่รฦกน้ี แล้วต้ังใจบังคับใจตนเองให้เปนเครื่องห้ามไว้อย่าให้
ประพฤติความชั่วน้ันจงได้ 

     (ค าสั่งสอนลูกเสือฯ หน้า 8) 

  
  จากตัวอย่างข้างต้น เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้ให้เหตุผลท่ีลูกเสือทุกคน
ต้องไม่ประพฤติช่ัว ท าแต่ความดี ว่าลูกเสือทุกคนได้รับพระราชทานเหรียญจากพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ถือเป็นเกียรติยศอย่างสูงในชีวิต ฉะนั้นจึงต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับท่ีพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงมอบความไว้วางใจ นอกจากนี้ในเรื่องจรรยาแพทย์ ท่านก็ได้ใช้วิธีการให้เหตุผล
รองรับค าสอนของท่านเอาไว้ ดังตัวอย่าง 

 
..คนทุกคนควรจะรู้สึกว่าจ าเป็นจะต้องคิดหาวิชาความรู้ให้เป็นหนทางส าหรับตนและเลือกหาให้
ถูกแก่นิสัยความถนัดของตน ถูกแก่ก าลังกายก าลังปัญญาที่ตนจะท าได้ และถูกแก่โอกาสสมัย
และประเทศซึ่งวิชาน้ัน ๆ จะให้ช่องและเป็นของต้องการอยู่โดยมาก 

     (จรรยาแพทย์ หน้า 26) 

 
  จากตัวอย่าง เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้สอนนักเรียนแพทย์ทุกคนให้เลือก
ศึกษาวิชาความรู้ให้เหมาะสมกับความถนัด ก าลัง และยุคสมัยจึงจะเป็นการเพิ่มโอกาสความก้าวหน้า
ในหน้าท่ีการงานได้ 
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  3.3 กลวิธีการสอนโดยการอธิบาย  

  การสอนโดยการอธิบายนี้ใช้สอนในประเด็นหรือเรื่องท่ีเข้าใจได้ยาก จึงต้องการ
ช้ีแจงให้รายละเอียดมาเสริมความคิดหรือขยายความให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ท้ังนี้กลวิธีการสอนโดยการ
อธิบาย สามารถจ าแนกได้เป็น 3 วิธีย่อย ได้แก่ 
   3.3.1 การอธิบายโดยการขยายความและให้รายละเอียด 
   3.3.2 การอธิบายโดยการแสดงทรรศนะของผู้แต่ง 
   3.3.3 การอธิบายโดยการช้ีให้เห็นผลดีและผลเสีย  
   ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
   3.3.1 การอธิบายโดยการขยายความและให้รายละเอียด เป็นการสอน
โดยการช้ีแจงให้ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ จ านวนมากเพื่อช่วยสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้อ่านให้
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังตัวอย่าง 
 

  2. ธรรม เป็นสิ่งที่ทุก ๆ คนจะต้องมี 
  เพราะเหตุว่าธรรมเป็นเครื่องรักษาความประพฤติให้เที่ยงตรงต่อประโยชน์
และประสงค์ของคนดังกล่าวมาแล้วน้ี ทุก ๆ คนจึงจ าจะต้องครองธรรม คนทุกประเภททุกชนิด
จะประกอบกิจการงานใดก็ดี ย่อมต้องมีธรรมเป็นเครื่องยึดถือ...ในระหว่างโจรก็ยังต้องมีโจร
ธรรมเป็นหลักที่ยึดถือ กล่าวคือ บรรดาโจรเหล่าน้ันจะต้องครองสัตย์ เริ่มต้นต้ังแต่สบถสาบาน
เข้าเป็นพวกเดียวกัน รักษาความซื่อตรงไม่เอาใจออกหากคิดร้ายต่อกัน รักษาความเที่ยงธรรม 
คือหาทรัพย์ได้มาก็แบ่งปันกันโดยส่วน ย่อมต้องมีความสามัคคี คือพร้อมใจในเวลาท าการและ
จะสู้หรือจะหนี... 
     (จรรยาแพทย์ หน้า 4-5)  

   
   จากตัวอย่างข้างต้น เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีต้องการสอนเรื่อง 
ธรรม ค าว่า “ธรรม” เป็นค าท่ีทุกคนเคยได้ยิน แต่น้อยคนนักท่ีจะเข้าใจความหมายของค านี้อย่าง
ลึกซึ้งและเห็นถึงความส าคัญ  เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีต้ังประเด็นเปิดเรื่องก่อนว่า “ธรรม 
เป็นส่ิง ๆ ท่ีทุกคนต้องมี” จากนั้นจึงให้รายละเอียดเพิ่มเติมเหตุใดธรรมจึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับทุก ๆ 
คน โดยให้เหตุผลว่า ธรรมเป็นเครื่องรักษาความประพฤติให้เท่ียงตรง  รวมท้ังกล่าวถึงกลุ่มบุคคล
ใดบ้างท่ีต้องมีธรรม และการมีธรรมมีประโยชน์อย่างไรต่อกลุ่มบุคคลนั้น ๆ ซึ่งท่านได้กล่าวยกตัวอย่าง
โจรก็ต้องมีธรรม เพราะธรรมจะช่วยให้โจรประกอบกิจของตนได้อย่างส าเร็จลุล่วง แสดงให้เห็นว่า
ธรรมนั้นไม่ใช้ในบริบทของคนดีเท่านั้น แต่ธรรมนั้นย่อมตอบสนองหรืออ านวยประโยชน์ต่อบุคคล
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเป้าหมายในชีวิต   
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   3.3.2 การอธิบายโดยการแสดงทรรศนะของผู้แต่ง การสอนในลักษณะนี้
เป็นการท่ีผู้แต่งเสนอแนะหรือสอนโดยใช้ความคิดเห็น ท่ีมีต่อเรื่องหรือสถานการณ์ต่าง ๆ อัน
เนื่องมาจากประสบการณ์ของผู้สอนมาถ่ายทอดแก่ผู้อ่านเพื่อช้ีให้เห็นถึงส่ิงท่ีควรกระท าหรือไม่ควร
กระท า เพราะผู้แต่งอาจเคยได้รับหรือผลผลของการกระท านั้น ๆ มาแล้ว  ดังตัวอย่าง 
 

...เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ พระเจ้าลูก
ยาเธอ หลายพระองค์ได้เสด็จออกมาทรงเล่าเรียน ณ ประเทศน้ีต่อมาโดยล าดับ สมัยน้ี 
ความเห็นที่จะจัดการทรงศึกษาจึงรื้อข้ึนเป็นการทหารเกือบจะหมด โดยมูลเหตุที่ได้รับความเจ็บ
แสบมาสด ๆ ประกอบกับทางประพฤติของฝรั่งซึ่งหยิบเอามาใช้เป็นถ้อยค าว่า “ขัตติยต้องเป็น
ทหารหมด” จนจะท าให้พระอารมณ์และความนิยมเลื่อมใสของพระราชกุมารทั้งหลาย ซึ่งยัง
ทรงพระเยาว์อยู่ในเวลาเล่าเรียนและก าลังอ่อนโอนได้ง่ายน้ัน ฟ่ันเฟือนซู่ซ่าไปแต่ทางทหารฝ่าย
เดียว ความเห็นซึ่งเห็นเช่นน้ีเป็นความเห็นอันไม่รอบคอบ และไม่ใช่เป็นความเห็นของพ่อบ้าน
หรือเป็นความเห็นของผู้ที่จะเป็นพ่อบ้านไม่ได้ จึงมุ่งมองไปแต่ทางเดียวไม่ทั่วถึง และยิงจะเอา
มาใช้เป็นวิธีทางแนะน าพระราชกุมาร ผู้ซึ่งจะทรงเรียนวิธีการด ารงพระองค์อยู่ในที่เป็นพ่อบ้าน
จัดการทะนุบ ารุงบ้านเมืองน้ันก็หาสมควรไม่... 
     (หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 215)  

   
   ในบางโอกาสท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีกราบบังคมทูลรายงานถึง
ความเป็นไปของท่านท่ีได้จัดการการศึกษาและดูแลอภิบาลสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอและพระเจ้าลูกยา
เธอ ขณะไปปฏิบัติราชการท่ีประเทศอังกฤษนั้นท่านก็ได้แสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในขณะนั้น ซึ่งทรรศนะท่ีท่านแสดงออกมาท าให้ผู้อ่านได้รับแง่คิดตามไปด้วย ดังเช่นท่ีท่านแสดงความ
คิดเห็นว่าการเป็นทหารเพียงอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องท่ีดีท่ีชนช้ันปกครองจะพึงมุ่งศึกษา หากแต่ควรให้
ความส าคัญต่อวิชาการทางด้านพลเรือนบ้าง เพราะกิจการพลเรือนก็เป็นส่วนส าคัญในการทะนุบ ารุง
หรือปกป้องบ้านเมืองเช่นเดียวกันกับทหาร แต่ละกิจการท้ังทหารและพลเรือนจ าเป็นต้องอาศัยผู้ท่ีมี
ความรู้ความเช่ียวชาญมาด าเนินการท้ังส้ิน ฉะนั้นจึงต้องให้ความส าคัญกับกิจการท้ังสองฝ่าย 
 
   3.3.3 การอธิบายโดยการชี้ให้เห็นผลดีและผลเสีย เป็นกลวิธีการสอนท่ี
แสดงให้เห็นผลของการปฏิบัติ และไม่ปฏิบัติตามเนื้อหาค าสอนท่ีผู้แต่งได้น าเสนอมา ซึ่งเจ้าพระยา
พระเสด็จสุเรนทราธิบดีน ากลวิธีนี้มาสอนเรื่องสัทธา ซึ่งเป็นหนึ่งในสัตตสัทธรรม 7 ประการ อันได้แก่ 
สัทธา (ความเช่ือ) หิริ (ความละอายต่อการท าบาป) โอตัปปะ (ความเกรงกลัวต่อการท าบาป) พาหุ
สัจจะ (มีความรู้มาก) วิริยะ (ความพากเพียรพยายาม) สติ (ความรู้สึกตัว) และปัญญา (ความรู้แจ้ง) 
ดังตัวอย่าง  
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 ถ้าไม่ปฏิบัติตาม 

 ถ้าใจไม่ได้เห็นดีเห็นชอบแท้จริงในวิชาชีพแพทย์ สักแต่ว่าผู้ปกครองบังคับให้มาเรียน 
หรือเพ่ือนฝูงชักจูงมา ก็มาลองดูดังน้ัน การที่จะต้ังใจเล่าเรียนก็จะหาเป็นไปได้ไม่ เวลาครูสอนก็
น่ังฟัง ๆ ไป ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจ หรือเข้าใจก็ลืมทิ้งเสียไม่ได้จด ไม่ได้จ า และสงสัยสิ่งใดก็ไม่ไต่ถาม
ให้เข้าใจแจ่มแจ้ง ใจก็ไม่ได้คิดใฝ่ฝันตริตรองในข้อในเรื่องที่เขาสอน ก็เมื่อการเล่าเรียนของตน
เรียนด้วยวิธีอย่างน้ีจะเรียนดีได้ที่ไหน น่ีก็เพราะไม่ได้เป็นไปด้วยอ านาจความศรัทธา 

      (จรรยาแพทย์ หน้า 9) 
 

 ถ้าปฏิบัติตาม 

 ถ้าหากเข้ามาเล่าเรียนด้วยความศรัทธา หรือมาเรียนอยู่แล้วเกิดศรัทธาข้ึน คือมีใจรัก
ใคร่ในวิชาท่ีเล่าเรียนเชื่อถือว่าเป็นคุณประโยชน์อย่างน้ันอย่างน้ีได้จริง ความต้ังใจใฝ่ฝันที่จะเล่า
เรียนจริง ๆ ก็จะเกิดข้ึน เมื่อมีความต้ังใจใฝ่ฝันเช่นน้ันแล้ว ก็เรียนด้วยความสนุก ความร่าเริง ไม่
จ าใจเรียน ผลของการเล่าเรียนก็ย่อมจะส าเร็จได้ดีเป็นธรรมดา 

      (จรรยาแพทย์ หน้า 9)  

   
   จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าหากแพทย์ไม่ประพฤติตนตามหลักสัทธา หรือ
ความเช่ือถือยึดมั่นในวิชาชีพของตน อาจเป็นเพราะถูกบังคับให้เรียน หรือเพื่อนชักชวนให้มาเรียน ก็
ท าให้ไม่เกิดพลังท่ีจะขวนขวายศึกษาหาความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ท่ีผู้เป็นแพทย์สมควรรู้ อีกท้ังไม่ใส่ใจท่ี
จะพัฒนาตนเอง ย่อมส่งผลให้ไม่ประสบความส าเร็จในวิชาชีพแพทย์ ตรงกันข้ามกับผู้ท่ีมีสัทธา หรือมี
ความเช่ือถือยึดมั่นในวิชาชีพของตน ก็จะมีพลังขับเน้นให้ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ อีก
ท้ังยังมีความสุขในการศึกษาเล่าเรียน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้นั้นประสบความส าเร็จในวิชาชีพแพทย์ 
นอกจากนี้เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดียังได้แสดงผลของการท างาน โดยมีปัจจัยด้านเวลาและ
แรงงานเป็นตัวก าหนด เพื่อแสดงให้เห็นถึงวิธีการในการท างานให้ได้ผลท่ีคุ้มค่าท่ีสุด ดังตัวอย่าง 

  
 การหนัก จะได้แก้อย่างเดียวที่สมควรแต่ก าลังคนข้ึนให้พอแก่การ...ถ้าการฝีมือ ก็ต้อง
หาผู้มีศิลปะและความช านาญเพ่ิมเติม แต่การท าด้วยแรงน้ันเป็นต้องหาคนเพ่ิมง่ายกว่าอย่างอื่น 
ดังน้ี การก็จะส าเร็จได้ คนก็จะไม่ชอกช้ าอิดโรย ตัวอย่างเปรียบเทียบคุณและโทษในการเพ่ิม
เวลากับเพ่ิมก าลังคนผิดกันดังน้ี 

เพิ่มเวลา 

  ผู้ท าการ เวลาที่ก าหนดให้   การส าเร็จ  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    เขียนได้ 10 หน้ากระดาษ เขียนย่ิงเลวลง น้อยลงไป  
       4 หน้า มือล้าเหน็ด 
       เหน่ือย เมื่อยแขน 

เพิ่มคน 

คนคนเดียว   3 ชั่วโมง    เขียนได้ 4 หน้า  หนังสือที่เขียนก็ดีและได้ 

คน 2 คน    3 ชั่วโมง    เขียนได้ 8 หน้า  มากน้อยเท่ากันตามส่วน 

คน 4 คน    3 ชั่วโมง    เขียนได้ 16 หน้า เต็มที่  ผู้คนไม่อิดโรยชอกช้ า 
     (หนังสือกราบบังคมทลูฯ หน้า 89-90) 

 
   จากตัวอย่างข้างต้น เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้เปรียบเทียบคุณ
และโทษของการเพิ่มเวลาและเพิ่มจ านวนคนในงาน โดยใช้สถานการณ์การเขียนเป็นตัวอย่าง  การ
อธิบายของท่านน าเสนอในรูปแบบข้อมูลเป็นส่วน ๆ แสดงปัจจัยท่ีมีผลต่อการท างานท้ังจ านวนคน 
เวลาท่ีใช้ ความส าเร็จของงานท่ีได้รับ และการประเมินผลของงานท่ีได้รับ ซึ่งการน าเสนอรูปแบบนี้
ช่วยให้ผู้อ่านเห็นถึงผลของการท างานภายใต้เงื่อนไขตัวแปรต่าง ๆ และตัดสินใจว่าจะประพฤติตนเช่น
ไรให้เหมาะสม 

   ค าสอนหรือข้อแนะน าบางเรื่อง ผู้อ่านอาจไม่เห็นความส าคัญ ไม่จ าเป็นต้อง
ใส่ใจน ามาปฏิบัติ เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีจึงได้เลือกใช้กลวิธีการสอนโดยการช้ีแจงให้เห็น
ผลของการปฏิบัติและไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมหรือข้อควรปฏิบัติต่าง ๆ  เพื่อให้ผู้อ่านได้เกิดตระหนัก
ถึงความส าคัญ เป็นการโน้มน้าวให้ผู้อ่านปฏิบัติตามค าสอนนั้น ๆ 

  การท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเลือกใช้กลวิธีการสอนโดยการอธิบายซึ่ง
ประกอบด้วย 3 วิธีการย่อยดังท่ีกล่าวไว้ข้างต้นนั้นมีจุดประสงค์เพื่อช้ีแจงข้อเท็จจริงหรือเนื้อหาค า
สอนให้ผู้อ่านเข้าใจได้อย่างชัดเจน ท้ังนี้เรื่องท่ีท่านต้องการอธิบายนั้นมักเป็นเรื่องท่ีไม่ได้เข้าใจยาก
มากนัก เพียงให้รายละเอียด ขยายความ เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างก็ช่วยให้ผู้อ่านเกิดความ
เข้าใจท่ีกระจ่างและชัดเจนขึ้นได้    
 
  3.4 กลวิธีการสอนโดยการต้ังค าถาม  

  การสอนโดยการตั้งค าถามเป็นกลวิธีการสอนท่ีมีการต้ังค าถามเพื่อให้ผู้อ่านได้ฉุกคิด
หรือไตร่ตรองในประเด็นท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีต้องการสอน รวมท้ังเป็นการกระตุ้น
ความสนใจของผู้อ่านท าให้อยากท่ีจะค้นหาค าตอบจากค าถามท่ีท่านได้ต้ังเอาไว้  กลวิธีการสอนนี้
ปรากฏในเรื่องจรรยาแพทย์อันมีเนื้อหาค าสอนท่ีเกี่ยวข้องกับหลักการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อการเป็น
แพทย์ท่ีดี โดยส่ิงท่ีควรรู้ขั้นต้นก็คือ ธรรม ดังตัวอย่าง 

 



190 

ธรรม คืออะไร ท าไมจึงต้องมี 
 นักเรียนทั้งหลาย ตัวท่านซึ่งมาเป็นนักเรียนแพทย์อยู่ในที่น้ี โดยมากย่อมเป็นนักเรียน
ซึ่งได้เรียนวิชาชั้นต้นมาแล้วจากโรงเรียนสามัญศึกษาชั้นประถมและมัธยมโดยล าดับ ในโรงเรียน
ประถมครูก็สอนวิชาชั้นต้นเริ่มแต่หนังสือและเลขเป็นต้น และมีการสอนจรรยาด้วย เป็นต้นว่า
สอนไม่ให้นักเรียนพูดปด สอนไม่ให้นักเรียนข่มเหงกันและกัน ครั้นมาถึงโรงเรียนมัธยมเขาก็
สอนวิชาเพ่ิมเติมข้ึน เช่น กับสอนหนังสือและเลขสูงข้ึนไป และเพ่ิมเติมความรู้อื่น ๆ เช่น กับ
ภูมิศาสตร์ หัดวาดเขียน เป็นต้น ทั้งจรรยาก็สอนด้วยอีก เป็นต้นว่าห้ามไม่ให้นักเรียนหยิบฉวย
สิ่งของของคนอื่นที่เจ้าของเขาไม่ให้ ชี้แจงว่าการกินเหล้ามันเป็นการไม่ดี การคบเพ่ือนที่ชั่วที่
เป็นพาล ย่อมพาให้ผู้คบเสียไปได้ต่าง ๆ ครั้นพ้นจากโรงเรียนมัธยมแล้ว มาเรียนวิชาสามัญ
ศึกษาในโรงเรียนแพทยาลัยน้ี ก็ได้มาเห็นหลักสูตรว่ามีการวิชาแพทย์ และนักเรียนต้องเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ต่าง ๆ อันเก่ียวด้วยวิชาแพทย์ ซ้ ายังมีการสอนจรรยาอยู่ในหลักสูตรของโรงเรียน
แพทย์น้ีด้วยอีก บางทีอาจท าให้นักเรียนประหลาดใจ ว่าท าไมการสอนจรรยาจึงแทรกอยู่ทุกหน
ทุกแห่ง...ถ้านักเรียนนึกประหลาดเช่นน้ันก็เป็นการควรอยู่ และจะเป็นโอกาสให้ข้าพเจ้าชี้แจงให้
นักเรียนทั้งหลายเข้าใจแจ่มแจ้งว่าเพราะเหตุใดจึงต้องเป็นเช่นน้ัน 

      (จรรยาแพทย์ หน้า 1-2) 
 
  จากตัวอย่างข้างต้น เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีการตั้งค าถามน าเป็นการช่วย
ให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกสนใจใคร่รู้ท่ีจะหาค าตอบในเรื่องธรรม ซึ่งเป็นเรื่องท่ีพุทธศาสนิกชนรู้จักจนอาจ
ละเลยไม่ใส่ใจ โดยท่านต้ังค าถามว่า “ธรรม คืออะไร และท าไมจึงต้องมี” ซึ่งเมื่อท่านต้ังค าถามแล้วก็
จะไม่ตอบค าถามนั้นในทันทีทันใด หากแต่จะกล่าวอารัมภบท ยกเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้อ่านได้คิด
ตามและก็จะได้รับค าตอบ ท้ังนี้ท่านก็จะอธิบายความเพื่อให้ค าตอบแก่ผู้อ่านด้วย  การท่ีเจ้าพระยา
พระเสด็จสุเรนทราธิบดีน ากลวิธีการสอนนี้มาใช้ถือเป็นกลวิธีท่ีทันสมัย และช่วยให้ผู้อ่านเกิด
กระบวนการเรียนรู้ด้วย 

 
  3.5 กลวิธีการสอนผ่านพฤติกรรมของตัวละครส าคัญ 

  กลวิธีการสอนโดยการใช้ตัวละครนี้ เป็นผู้แต่งจะน าเสนอเนื้อหาค าสอนผ่าน
พฤติกรรมต่าง ๆ ของตัวละครส าคัญของเรื่อง  โดยจะปรากฏในงานเขียนรูปแบบอย่างบันเทิงคดีคือ
การผูกเรื่องราวนั่นเอง  ท้ังนี้ วินิตา ดิถียนต์ได้ให้ความหมายของตัวละครไว้ว่า “เป็นผู้ท่ีมีบทบาทใน
เนื้อเรื่อง จะเป็นคน สัตว์ พืช ส่ิงของก็ได้แต่มีความรู้สึกนึกคิดอย่างคน”70  โดยงานเขียนร้อยแก้วของ
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีท่ีมีรูปแบบการน าเสนออย่างบันเทิงคดีคือเรื่องพลเมืองดี   

                                                             
70 วินิตา ดิถียนต์, “องค์ประกอบของบันเทิงคดี,” ใน เอกสารประกอบการสอนวิชา 411 211 การ

เขียนบันเทิงคดี (นครปฐม: ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530), 16-17. 



191 

  ส าหรับตัวละครท่ีปรากฏในเรื่องพลเมืองดีนั้นมีอยู่ 5 ตัว ได้แก่ นายเถื่อนหรือนาย
เมือง นายมั่น นางคง ตาอิ่ม และพี่แจ้ง  ซึ่งนายเมือง  และนายมั่นถือว่าเป็นตัวละครหลักของเรื่อง
เพราะมีบทบาทในการด าเนินเรื่องราวเป็นอย่างมาก โดยตัวละครท่ีปรากฏในเรื่อง พลเมืองดีนี้มี
ลักษณะเป็นตัวละครน้อยลักษณะหรือตัวละครด้านเดียว กล่าวคือ เป็นตัวละครท่ีมีลักษณะนิสัยเด่น
เพียงด้านเดียว ไม่เน้นความเป็นปุถุชนซึ่งย่อมมีความดีและความช่ัวปะปนกันไป71

 ซึ่งตัวละครนายมั่น
และนายเมืองต่างก็มีนิสัยท่ีดี มีคุณธรรม โดยแต่ละตัวมีลักษณะนิสัยดังต่อไปนี้ 
 
   3.5.1 นายม่ัน อดีตข้าราชการ มีฐานะร่ ารวย มีศักดิ์เป็นลุงของนายเมือง มี
ลักษณะนิสัยดังนี้ 
 

     3.5.1.1 มีจิตใจดี ชอบท าบุญ ดังปรากฏในตอนเปิดเรื่องท่ีนาย
มั่นมาตักบาตรที่หน้าบ้านซึ่งเป็นกิจกรรมประจ าวัน ดังตัวอย่าง 

 

...นายมั่นไปตักบาตรอยู่ที่หน้าบ้านด้านข้างถนนใหญ่ ครั้นเสร็จแล้วก็เดินเที่ยวดูบ่าวของแกรด
น้ าพรวนดินต้นไม้ และเอาเข้าท่ีเหลือตักบาตรไปโปรยให้ไก่ให้นกและปลาต่าง ๆ ตามสระและ
ร่องคูในบ้านของแกกิน 

     (พลเมืองดี หน้า 3) 

  
    3.5.1.2 มีความเมตตา เมื่อนายมั่นทราบว่านายเถื่อนต้องเป็นเด็ก
ก าพร้า ขาดญาติมิตรที่คอยพึ่งพา นายมั่นก็รีบรับนายเถื่อนมาอยู่ด้วย พร้อมท้ังดูแลให้ความรักความ
เอาใจใส่เป็นอย่างดี ดังตัวอย่าง 

 
...เอาเถอะ ดีล่ะเจ้าก็เป็นก าพร้า พ่อแม่ก็ไม่มีแล้ว ญาติพ่ีน้องอื่น ๆ ก็ไม่มี จะไปอยู่ที่ไหน ต้อง
อยู่เสียกับลุงที่น่ี อน่ึงเจ้าก็เคยไปอยู่ป่าอยู่ดงต้ังแต่เล็ก ไม่รู้จักการงานอะไรในบ้านเมืองเลย ลุง
จะได้แนะน าสั่งสอนให้เข้าใจ ถ้าเจ้าอุส่าห์จ าก็จะได้ฉลาดข้ึน เจ้าได้เคยล าบากยากเย็นมามาก 
บางทีวาศนาของเจ้าดีเจ้าจะได้สืบตระกูลต่อไป 

     (พลเมืองดี หน้า 5) 

 
    3.5.1.3 ชอบให้ความรู้ ดังปรากฏในตอนต่าง ๆ ในเรื่อง เมื่อนาย
เมืองมีข้อสงสัยมาถามนายมั่น นายมั่นก็จะตอบหรือให้ความรู้ด้วยความเต็มใจ หรือตอนท่ีนายเมือง
เพิ่งมาอาศัยอยู่ด้วย นายมั่นก็สรรหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้นายเมืองมีความรู้ ดังตัวอย่าง 

                                                             
71 เรื่องเดียวกัน, 16. 
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...นายมั่นเอาใจใส่นึกถึงหลานชายคนน้ีอยู่เสมอ ว่าอายุมากแล้ว จะคิดอ่านให้เล่าเรียนอย่างไรจึง
จะได้เร็วถ้าช้าไปก็จะเสียเวลามากเข้าทุกที จะเอาไปส่งโรงเรียนตามธรรมดาหรืออายุถึง 15 
แล้ว หนังสือก็ไม่รู้สักตัวหน่ึง จ าเป็นจะต้องไปเข้าเรียนชั้นมูล ก็เมื่อไรจะไปถึงไหน อย่าเลยเห็น
จะต้องคิดหาทางลัด สอนเอาเองที่บ้านเร่งให้ได้ไปสมัคไล่ประถมเอาทีเดียว ...แกชอบพา
หลานชายแกไปเที่ยวให้ได้พบเห็นรู้จักโน่นน่ีต่าง ๆ เนือง ๆ  เวลาท่านลุงจะเข้ารั้วเข้าวังหรือไป
การงานอะไรตามวังเจ้าบ้านขุนนางที่ไหนก็เอานายเมืองไปด้วยมิใคร่ขาด นายเมืองก็มีโอกาศได้รู้
เห็นขนบธรรมเนียม และการงานในที่ประชุมชนต่าง ๆ เป็นอันมาก 

     (พลเมืองดี หน้า 6-7) 

   
   3.5.2 นายเมือง บิดาช่ือนายถึก ย้ายจากกรุงเทพฯ เพื่อไปค้าขายตามบิดา
ท่ีเมืองสวรรคโลก เมื่อบิดาเสียชีวิตลงก็เดินทางมาขอความช่วยเหลือจากนายมั่นผู้เป็นลุง โดยนาย
เมืองมีลักษณะนิสัยดังนี้ 
 
    3.5.2.1 มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ในเรื่องพลเมืองดี เจ้าพระยาพระ
เสด็จสุเรนทราธิบดีได้บรรยายไว้ว่า นายเมืองเป็นคนเฉลียวฉลาด ชอบซักถามเมื่อเกิดความสงสัยอยู่
เสมอ ท าให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้มาก ดังตัวอย่าง 

 
...นายเถ่ือนเป็นคนฉลาด มีนิสัยช่างจ า...เห็นอะไรรู้อะไรแล้วก็เอาไปคิดไตร่ตรองเมื่อไม่เข้าใจก็
ไต่ถามเสมอ ครั้นเข้าใจแล้วก็ใส่ใจจ าได้โดยแม่นย า 

     (พลเมืองดี หน้า 6) 
 

 นายเมืองก็พอใจถามไถ่อะไรต่าง ๆ นายมั่นก็ชี้แจงแนะน ากิจการเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ อยู่
เสมอ  
     (พลเมืองดี หน้า 7) 

 
    3.5.2.2 มีสัมมาคาระ นายเมืองเป็นผู้ท่ีมีสัมมาคารวะ เห็นได้จาก
บทบรรยายลักษณะนิสัยของนายเมืองไว้ ดังตัวอย่าง 

 
  (นายเมือง)มีนิสัยเป็นคนอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ไม่ด้ือกระด้าง ไม่ฟุ้งซ่านอวดดี 

      (พลเมืองดี หน้า 6) 
   

    3.5.2.3 มีความขยันหม่ันเพียร นายเมืองนั้นมีความขยันหมั่น 
เพียรในการศึกษาเล่าเรียน จนสามารถเข้าสอบไล่วิชาช้ันประถม และมัธยมได้ส าเร็จท้ังท่ีไม่ได้เรียนใน
โรงเรียน ต่อมาก็อาสาเป็นพลทหารตระเวน และเข้าฝึกหัดท่ีโรงเรียนนายหมวดจนได้เป็นนายยาม 
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นายหมวด และสารวัตรตามล าดับ นอกจากนี้นายเมืองยังเข้าเป็นนักเรียนศึกษาวิชาแพทย์ในวิทยาลัย
หลวงช้ันอุดมศึกษาแพนกนักเรียนเชลยศักดิ์ จนได้รับประกาศนียบัตรแพทย์ และได้เป็นแพทย์ท่ีเป็นท่ี
รักของผู้คน ท้ังนี้ในตอนท้ายเรื่อง เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้สรุปปัจจัยท่ีท าให้นายเมือง
ประสบความส าเร็จ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากความขยันหมั่นเพียรของนายเมืองนั่นเอง ดังตัวอย่าง 

 
 นายเมืองเป็นคนมีความเพียรพยายาม ไม่เกียจคร้านท้อถอย มีใจอันกล้าหาญบากบั่น
ฟันฝ่าความบากยากเหน่ือยไม่ล่าหนี และมีความคิดอันละเอียดสุขุม     รู้ผ่อนผันใช้เวลาของตน
ให้เต็มไปด้วยคุณประโยชน์ ไม่ให้เปลืองอายุเปลืองเวลาไปเปล่า ๆ  
     (พลเมืองดี หน้า 156) 

 
   จากพฤติกรรมดังกล่าวของตัวละครส าคัญของเรื่องคือนายเมือง ซึ่งเริ่มต้น
จากการเป็นเพียงชาวบ้านในชนบท ไม่มีความรู้ความสามารถ แต่ด้วยเป็นคนจิตใจดี รักดี จึง
ขวนขวายศึกษาเล่าเรียน ประกอบอาชีพท่ีสุจริต พร้อมท้ังยึดถือหลักปฏิบัติตนท่ีมีความรักชาติ และ
จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ซึ่งส่ิงเหล่านี้ส่งผลให้นายเมืองประสบความส าเร็จในชีวิต เมื่อผู้อ่านท่ี
เป็นเยาวชนได้อ่านและเอานายเมืองเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตก็ย่อมประสบความส าเร็จเฉก
เช่นเดียวกับนายเมือง นอกจากการเอาแบบอย่างนายเมืองจะให้ผู้ปฏิบัติเองกลายเป็นคนท่ีดีมีคุณภาพ
แล้ว ส่ิงนี้ย่อมส่งผลดีต่อสังคม และประเทศชาติด้วย  

 
  3.6 กลวิธีการสอนด้วยการกล่าวอ้างถึง  

  การสอนด้วยกลวิธีนี้ เป็นกลวิธีการสอนท่ีเป็นการกล่าวอ้างอิงถึงบุคคล สถานท่ี 
เหตุการณ์ในวรรณคดีเรื่องอื่น ๆ หรือการกล่าวอ้างข้อความตอนใดตอนหนึ่งจากวรรณคดีเรื่องนั้น ๆ 
ท้ังโดยตรงและดัดแปลงมา72  ท้ังนี้ในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีใช้น า
กลวิธีมาปรับใช้โดยการน าเอาสุภาษิตจากวรรณคดีโบราณ รวมท้ังการอ้างถึงบทพระราชนิพนธ์ท่ี
สอดคล้องกับเนื้อหาค าสอนของท่าน เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือให้แก่การสอนมากขึ้น ดังนี้ 
 

   3.6.1 การกล่าวอ้างถึงบทพระราชนิพนธ์  ท้ั ง นี้ เ จ้ าพ ระยาพระ เส ด็ จ       
สุเรนทราธิบดีมักน าบทพระราชนิพนธ์มาใช้เพื่อสนับสนุนเนื้อหาค าสอนของท่าน โดยเฉพาะบทพระ
ราชนิพนธ์ที่เป็นกวีนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังตัวอย่าง 
 
 

                                                             
72 ชุมสาย สุวรรณชมภู, “ความรู้เรื่องโวหารและภาพพจน์,” ใน ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร, 73. 
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 ส่วนธุระหน้าที่การงานของทหารน้ัน ข้อส าคัญก็คือ ต้องตระเตรียมผู้คนไว้ให้
พรักพร้อม ฝึกหัดการรบให้ช านาญ สะสมอาวุธและเครื่องใช้ในการรบให้บริบูรณ์ดังน้ีอยู่เสมอ 
เมื่อเวลามีข้าศึกสัตรูมาเมื่อใดก็จะได้สู้รบป้องกันเมืองได้ทันที ถ้าเพิกเฉยละเลยเสียไม่เอาธุระ
ตระเตรียมตัวไว้ให้พรักพร้อม ต่อมีทัพศึกมาจึงจะเอะอะกันข้ึนก็ที่ไหนจะทันท่วงทีได้ เพราะ
ความท่ีไม่พร้อมและไม่ช านาญจะต่อสู้เขาก็อาจจะแพ้เขา บ้านเมืองก็จะฉิบหาย ฝ่ายข้าศึกก็จะ
เอาเราเป็นข้ีค่า บังคับบัญชากดข่ีเอาตามชอบใจ พระเจ้าอยู่หัวของเราได้มีพระราชด ารัส ปลุก
ใจเสือป่าไว้ว่า “แม้หวังต้ังสงบ  จงเตรียมรบให้ไว้พร้อมสรรพ  สัตรูกล้ามาประจัญ  จะอาจสู้ริปู
สลาย”  ริปูแปลว่าสัตรู สลายแปลว่าพ่ายแพ้ยับเยิน น่ีแหละเป็นข้อส าคัญนัก เจ้าจงจ า ไว้อย่า
ลืมเลย 

     (พลเมืองดี หน้า 59) 

 
   จากตัวอย่างข้างต้น เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้ยกเอาบทพระ 
ราชนิพนธ์ท่ีว่า “แม้หวังต้ังสงบ  จงเตรียมรบให้ไว้พร้อมสรรพ  ศัตรูกล้ามาประจัญ  จะอาจสู้ริปู
สลาย” ซึ่งเป็นค าขวัญท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานเนื่องในโอกาสการ
จัดต้ังกองเสือป่าเมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ.2454 ค าขวัญนี้สะท้อนถึงแนวพระราชด าริของพระองค์
ในการตั้งกองเสือป่าเพื่อฝึกหัดราษฎรให้มีความรู้ความสามารถอย่างทหาร มีพละก าลังท่ีแข็งแรง และ
มีจิตใจท่ีกล้าหาญพร้อมสละชีพเพื่อชาติ ซึ่งเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ
การโน้มน้าวจิตใจให้ราษฎรเห็นความส าคัญของทหาร และการเตรียมก าลังพลให้พร้อมอยู่เสมอ 

 
   3.6.2 การกล่าวอ้างถึงสุภาษิตจากวรรณคดีโบราณ คนไทยใช้วรรณคดี
วรรณกรรมเป็นส่ือในการอบรมส่ังสอนมาช้านาน เห็นได้จากงานวรรณคดีประเภทสุภาษิตค าสอนท่ีถูก
ประพันธ์ขึ้นมาเป็นจ านวนมาก ท้ังสุภาษิตพระร่วง โคลงโลกนิติ กฤษณาสอนน้องค าฉันท์ โคลง
สุภาษิตต่าง ๆ เป็นต้น  ฉะนั้นเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีจึงสามารถเลือกน าสุภาษิตโบราณท่ี
คุ้นหูคนไทยมาใช้อ้างอิงในเนื้อหาค าสอนของท่าน ดังตัวอย่าง 

 
 ...ในที่สุดของตอนน้ีจะขอยกเอาโคลงสุภาษิตของท่านจินตกวีแต่ก่อนมากล่าวให้ฟังสัก
บทหน่ึง เพ่ือเป็นอุทาหรณ์ให้เห็นราคาคุณของวิชาแพทย์ว่ามีเพียงใด คือท่านกล่าวว่า 

   “เมืองใดไร้ราชทั้ง  ปราชญ์สดับ ก็ดี 

  อีกตระกูลมีทรัพย์   สิ่งให ้

  หน่ึงไร้นทีกับ   ขุนแพทย์ 

  ภัยมากเมืองน้ันไซร้   ท่านห้ามอย่าเนา” 

 สุภาษิตบทน้ีท่านยกเอาสิ่งส าคัญของประเทศบ้านเมืองมากล่าวไว้เพ่ือให้เห็นว่าสิ่ง
เหล่าน้ีเป็นสิ่งส าคัญ และเป็นสิ่งจ าเป็นของบ้านเมืองที่จะเว้นเสียไม่มีไม่ได้...  
     (จรรยาแพทย์ หน้า 44) 
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   จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการน าสุภาษิตค าสอนจากเรื่องโคลงโลกนิติ พระ
นิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระยาเดชาดิศรที่ได้ทรงรวบรวมช าระจากโคลงโลกนิติใน
สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยโคลงบทนี้กล่าวว่าหากเมืองใดไม่มีพระราชา นักปราชญ์ราชบัณฑิต ตระกูล
เศรษฐี แม่น้ า และแพทย์  เมืองนั้นย่อมมีภัยมากไม่ควรไปอยู่อาศัย เหตุท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จ         
สุเรนทราธิบดีกล่าวอ้างถึงโคลงบทนี้เพราะต้องการแสดงให้เห็นความส าคัญของแพทย์ต่อสังคมไม่ว่า
จะสมัยใดก็ตาม เพื่อสร้างความภูมิใจในวิชาชีพให้แก่นักเรียนแพทย์ท้ังหลายและส่งเสริมในแพทย์
พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความช านาญ และเป็นแพทย์ท่ีดีของประเทศชาติ นอกจากนี้ท่านยังได้กล่าว
อ้างถึงสุภาษิตโบราณจากเรื่องสุภาษิตพระร่วงอีกด้วย ดังตัวอย่าง 

   
 เพราะฉะน้ันคนทุกคนเกิดมาจึงควรต้องลงทุนใช้แรงใช้เวลาเล่าเรียนศิลปวิทยาใน
เวลาท่ียังมีอายุน้อย เพ่ือให้ได้ความรู้วิชาไว้เป็นทุนส าหรับท ามาหากินเมื่อมีอายุสมควรที่จะท า 
จึงมีค าตักเตือนแต่โบราณว่า “เมื่อน้อยให้เรียนวิชา ให้หาสินเมื่อใหญ่”  สิน แปลว่าทรัพย์สมบัติ
เงินทอง คนทั้งหลายจึงควรที่จะมีความเพียรพยายามฝึกหัดเล่าเรียนวิชา ให้มีความสามารถที่จะ
ท ามาหากินให้ดีในภายหน้าและการท ามาหากินที่จะท าได้ดีน้ัน ไม่ว่าประเภทใดแพนกใด ย่อม
ต้องอาศรัยความรู้วิชาท้ังสิ้น 
     (พลเมืองดี หน้า 116) 

 
   จากตัวอย่างข้างต้น เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีกล่าวอ้างถึงสุภาษิต
จากเรื่องสุภาษิตพระร่วง โดยสุภาษิตท่ีว่า “เมื่อน้อยให้เรียนวิชา ให้หาสินเมื่อใหญ่” ช้ีให้เห็นถึง
ความส าคัญของการศึกษาท่ีต้องเริ่มอบรมบ่มเพาะต้ังแต่ในวัยเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทางการ
ศึกษาของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี การท่ีท่านกล่าวอ้างถึงสุภาษิตดังกล่าวซึ่งเป็นสุภาษิตท่ี
คุ้นเคยกันดีในสังคมไว้ในเรื่องพลเมืองดีนั้นเป็นการช่วยเพิ่มความหนักแน่นให้กับเนื้อหาค าสอนของ
ท่านเป็นอย่างมาก เพราะแสดงให้เห็นว่าแนวคิดเรื่องการศึกษาต้ังแต่วัยเด็ก และให้น าความรู้ไป
ประกอบอาชีพในอนาคตเป็นส่ิงท่ีสังคมสยามตระหนักและให้ความส าคัญมาช้านาน ซึ่งผู้ประพฤติ
ปฏิบัติตามย่อมเป็นท่ีช่ืนชมของคนในสังคม 

  การสอนโดยการกล่าวอ้างถึงบทพระราชนิพนธ์ และสุภาษิตจากวรรณคดีโบราณ
อย่างโคลงโลกนิติ และสุภาษิตพระร่วงนั้น แสดงให้เห็นว่าเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเป็นผู้มี
ความรอบรู้ทางวรรณคดี และเหตุการณ์ต่าง ๆ รอบตัวจนสามารถประมวลข้อมูลและเลือกสรร
วรรณกรรมต่าง ๆ มาปรับใช้กับเนื้อหาค าสอนของท่านได้อย่างเหมาะสม   
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  3.7 กลวิธีการสอนโดยยกนิทานหรืออุทาหรณ์ประกอบ  

  การสอนโดยการยกนิทานหรืออุทาหรณ์ประกอบนี้เป็นการน าเอาเหตุการณ์ เรื่อง
เล่ามาใช้ประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนในเนื้อหาค าสอนต่าง ๆ อีกท้ังยังก่อให้เกิดความ
สนุกเพลิดเพลิน จดจ าได้ง่าย และช่วยสนับสนุนเนื้อหาค าสอนให้น่าเช่ือถือและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
โดยเหตุการณ์ท่ียกมาสามารถยกมาท้ังเรื่องหรือยกมาเพียงบางส่วนก็ได้ ดังตัวอย่าง 

 
 การสอนทั้งหลายจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนก็เพราะเหตุที่ผู้เรียนรับค าสอน ถ้าผู้เรียน
ไม่รับค าสอน การสอนน้ัน ๆ ก็จะหาประโยชน์แก่ผู้เรียนไม่... 
 ว่าถึงเรื่องเรียนเรื่องสอน ยังมีนิทานเรื่องหน่ึงน่าฟังจะเล่าให้ฟังคือ เมื่อครั้งพุทธกาล 
มีนายสารถีซึ่งเป็นผู้ช านาญในการฝึกหัดม้าผู้หน่ึงชื่อเกสี ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ เชตวนารามซึ่ง
เป็นที่ประทับใกล้กรุงสาวัตถี พระองค์ตรัสปราศรัยแล้วถามนายเกสีว่า เออ เขาว่าเจ้าเป็นผู้
ช านาญในการฝึกม้าไม่มีผู้ฝึกหัดคนใดจะย่ิงกว่า  จริงหรือ และเจ้ามีวิธีฝึกหัดอย่างไร  นายเกสี
จึงกราบทูลว่า วิธีที่เขาฝึกหัดน้ันเขาฝึกหัดด้วยอุบายอันละเอียดบ้าง ด้วยอุบายอันหยาบบ้าง ทั้ง
ละเอียดและหยาบบ้าง พระพุทธเจ้าจึงตรัสถามว่า ก็ถ้าม้าตัวใดไม่รับความฝึกหัดตลอดทั้ง 3 วิธี
น้ันแล้วเจ้าท าอย่างไรต่อไป นายเกสีจึงกราบทูลว่า เมื่อเขาได้ใช้อุบายทั้ง 3 ประการฝึกหัดแก่ม้า
ตัวใด ม้าตัวน้ันก็ไม่รับการฝึกหัดแล้ว เขาก็ฆ่าม้าตัวน้ันเสีย เพราะเหตุที่จะป้องกันความครหาติ
เตียนถึงตระกูลแห่งอาจารย์ของเขา  
 เมื่อกราบทูลเช่นน้ันแล้ว นายเกสีจึงทูลถามพระพุทธเจ้าบ้างว่า ฝ่ายพระองค์เล่า ข้า
พระองค์ก็ได้ยินว่าพระองค์เป็นสารถีผู้ฝึกหัดบุรุษที่ควรจะทรมาน ไม่มีผู้ฝึกหัดใดจะย่ิงกว่า ข้า
พระองค์จึงอยากจะทราบว่า พระองค์มีวิธีฝึกหัดอย่างไร พระพุทธเจ้าจึงด ารัสตอบว่า พระองค์ก็
ฝึกหัดบุรุษด้วยอุบาย 3 อย่างเช่นกัน คือด้วยอุบายอันละเอียดบ้าง อันหยาบบ้าง ทั้งละเอียด
และหยาบบ้าง นายเกสีจึงทูลถามต่อไปว่า ถ้าบุรุษผู้ใดไม่รับการฝึกหัดตลอดวิธีทั้ง 3 น้ันแล้ว 
พระองค์ทรงท าประการใด พระพุทธเจ้าจึงตรัสตอบว่า เมื่อบุรุษคนใดไม่รับความฝึกหัดด้วย
อุบายทั้ง 3 น้ันแล้ว เราตถาคตย่อมฆ่าบุรุษน้ันเสีย นายเกสีก็ประหลาดใจจึงกราบทูลถามว่า 
ปาณาติบาต ไม่เป็นการควรแก่พระผู้มีพระภาคไม่ใช่หรือ ก็เหตุไฉนพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า 
เราย่อมฆ่าบุรุษน้ันเสียฉะน้ีเล่า พระพุทธเจ้าจึงตรัสตอบว่าจริงอยู่ ปาณาติบาต ย่อมไม่ควรแก่
พระตถาคต ก็แต่บุรุษผู้ใดไม่รับการฝึกหัดด้วยอุบายอันละเอียด อันหยาบ และทั้งละเอียดและ
หยาบฉะน้ีแล้ว พระองค์ก็ย่อมไม่นับบุรุษผู้น้ันจะเป็นผู้อันพระองค์พึงว่ากล่าว พึงตามสั่งสอน
ต่อไป ดังน้ีชื่อว่าบุรุษผู้น้ันย่อมถูกฆ่าเสียแล้ว คือว่าพระองค์เลิกเสียไม่สอนต่อไป บุรุษผู้น้ันก็เป็น
สิ้นเขตที่จะนับว่าเป็นสาวก ผู้ฟังค าสั่งสอนในวินัยของพระองค์ต่อไป ถึงครูบาอาจารย์อื่น ๆ ก็
ต้องใช้วิธีน้ีทั้งน้ัน 

 น่ีว่าด้วยการฝึกหัดทรมานเฉพาะบุคคล น ามากล่าวเป็นเครื่องตักเตือนผู้ศึกษาให้
ทราบว่า การสอนน้ันที่จะให้เป็นประโยชน์ก็เพราะผู้ศึกษาต้องฟังค าสั่งสอนด้วยดี... 
     (จรรยาแพทย์ หน้า 135-137) 
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   จากตัวอย่างข้างต้น เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีต้องการสอนให้
นักเรียนแพทย์ท่ีเข้าเรียนศีลธรรมจรรยาของแพทย์ให้ต้ังใจเก็บเกี่ยวความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ เพราะหาก
ผู้สอนถ่ายทอดเนื้อหาค าสอนอย่างเต็มท่ี แต่ผู้ฟังหรือนักเรียนไม่ใส่ใจจะเรียนรู้รับฟัง ประโยชน์ท่ีควร
จะได้รับก็สูญเปล่า ท่านจึงได้ยกนิทานชาดกเรื่องพระพุทธเจ้ากับนายสารถีท่ีสนทนากันเรื่องการฝึกม้า
และการฝึกคน โดยนายสารถีช่ือเกสีได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าได้ตรัสถามถึงวิธีการฝึกม้า 
นายเกสีเล่าว่าตนมีวิธีฝึกม้า 3 วิธี หากม้าตัวใดได้รับการฝึกท้ัง 3 วิธีแล้วไม่ได้ผลก็จะฆ่าม้าตัวนั้นเสีย 
จากนั้นนายเกสีจึงทูลถามพระพุทธเจ้าถึงวิธีการฝึกคนบ้าง พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าใช้วิธีการฝึกคน 3 วิธี
เช่นเดียวกัน ซึ่งหากคนใดได้รับการฝึกท้ัง 3 วิธีแล้วยังไม่เป็นคนดีก็จะฆ่าเสียเช่นกัน แต่พระองค์ไม่ได้
ฆ่าให้ตาย การฆ่าในความหมายของพระองค์ คือ การตัดออกจากการเป็นสาวกของพระองค์เพราะมิ
อาจจะฝึกได้อีกต่อไปแล้ว  การเล่านิทานเรื่องนี้มีความสอดคล้องกับการสอนเนื้อหาของเจ้าพระยา
พระเสด็จสุเรนทราธิบดีเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านผู้ฟังเข้าใจและเกิดความตระหนักในเรื่องท่ีท่าน
ต้องการสอน อีกท้ังยังก่อให้เกิดความสนุกเพลิดเพลินด้วย   

 กลวิธีการสอนท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเลือกใช้ในงานเขียนร้อยแก้วของ
ท่านเพื่อโน้มน้าวผู้อ่านให้เห็นคุณค่าของเนื้อหาค าสอนและน าไปประพฤติประพฤติตาม โดยกลวิธีการ
สอนท่ีท่านใช้มีท้ังส้ิน 7 กลวิธี ได้แก่ กลวิธีการสอนโดยการเปรียบเทียบ กลวิธีการสอนโดยตรง กลวิธี
การสอนโดยการอธิบาย ซึ่งจ าแนกได้เป็น 3 กลวิธีย่อย คือการอธิบายโดยการขยายความและให้
รายละเอียด การอธิบายโดยใช้ทรรศนะของตัวท่านท่ีมีต่อเรื่องต่าง ๆ และการอธิบายโดยการช้ีให้เห็น
ถึงผลดีและผลเสียของประพฤติตามค าสอน  นอกจากนี้ยังมีกลวิธีการสอนโดยใช้ค าถามน า การสอน
โดยการกล่าวอ้างถึง กลวิธีการสอนโดยผ่านพฤติกรรมของตัวละครส าคัญ และกลวิธีการสอนโดยการ
ยกนิทานและอุทาหรณ์ประกอบ ซึ่งแต่ละกลวิธีท่ีเลือกใช้นั้นท่านได้พิจารณาให้สัมพันธ์กับเนื้อหาค า
สอน ความยากง่าย รวมท้ังผู้ท่ีได้รับค าสอนนั้น ๆ ด้วย ซึ่งก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีดีในการถ่ายทอด
เนื้อหาค าสอนของท่าน 

กล่าวโดยสรุปแล้ว การท่ีเนื้อหาค าสอนของเจ้าพระเสด็จสุเรนทราธิบดียังคงทรงคุณค่า  
มีประโยชน์ต่อผู้ท่ีอ่านแล้วน าไปปฏิบั ตินั้นเกิดจากปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ กลวิธีการแต่งเรื่อง       
กลวิธีการใช้ภาษา และกลวิธีการสอน ท่ีต่างช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้เนื้อหาค าสอนท่ีของท่านสามารถ
ถ่ายทอดออกมาได้อย่างตรงจุดประสงค์ และเกิดประโยชน์ต่อผู้อ่าน 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษางานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีในฐานะวรรณคดี   

ค าสอนนี้  ผู้วิจัยศึกษาจากงานเขียนร้อยแก้วท้ังหมด 7 เรื่อง ได้แก่ หนังสือกราบบังคมทูลของ
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี แต่ยังมีบรรดาศักด์ิเป็นพระมนตรีพจนกิจและพระยาวิสุทธสุริย -
ศักด์ิ ร.ศ.113-118 สมบัติของผู้ดี พลเมืองดี ค าส่ังสอนของพระยาวิสุทธสุริยศักด์ิ กรรมการกลาง
จัดการลูกเสือ ซึ่งได้กล่าวแก่ลูกเสือกองหนุนในการแจกเหรียญลูกเสือกองหนุน  จรรยาแพทย์      
ช่วยเพื่อน และเตือนเพื่อน  

ในการศึกษางานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีมีวัตถุประสงค์ 2 
ประการ  ประการแรกเพื่อศึกษาเนื้อหาท่ีเป็นค าสอนในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรน
ทราธิบดี รวมท้ังศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหา กับประวัติของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
และบริบททางสังคม  และประการท่ีสองเพื่อศึกษากลวิธีการน าเสนอเนื้อหาค าสอนในงานเขียนร้อย
แก้วของท่าน ซึ่งประกอบด้วยกลวิธีการแต่ง กลวิธีการใช้ภาษา และกลวิธีการสอน ผลการศึกษา
สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้  

 
สรุปผลและอภิปรายผล 

เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถอันเกิดจากอุปนิสัย
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบต่อหน้าท่ีการงานจนได้รับความไว้วางใจให้ท างานใน
หน้าท่ีต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าท่ีท่ีเกี่ยวกับการศึกษาท้ังการเป็นพระอภิบาลสมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธขณะท่ีเสด็จพระราชด าเนินไปทรงศึกษาศิลปวิทยาการ ณ ประเทศอังกฤษ 
รวมท้ังการจัดหลักสูตรการศึกษาตามแบบตะวันตกขึ้นในประเทศสยาม ประกอบกับในช่วงรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 เป็นช่วงท่ีสยามต้องเผชิญกับปัญหาการคุกคาม
ของลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตกยังผลให้ต้องมีการปฏิรูปบ้านเมืองให้พัฒนาและสอดรับกับ
สถานการณ์ของโลกในขณะนั้น ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนมีผลต่อการสร้างสรรค์งานเขียนของท่าน 

เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเล็งเห็นว่าการพัฒนาชาติบ้านเมืองต้องเริ่มต้นจากการ
พัฒนาคนให้มีคุณภาพ ซึ่งนอกเหนือจากการวางแผนจัดการศึกษา และจัดต้ังโรงเรียนส าหรับราษฎร
แล้ว งานเขียนยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรม
จริยธรรม มีความประพฤติท่ีดีสอดรับการพัฒนาประเทศ เพราะการขยายตัวทางการศึกษาและ
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ทางด้านการพิมพ์ท าให้งานเขียนต่าง ๆ สามารถเข้าถึงราษฎรได้อย่างท่ัวถึงมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ท่านจึง
ได้สร้างสรรค์งานเขียนท่ีมุ่งให้ความรู้ และส่ังสอนจริยธรรม รวมท้ังหลักการปฏิบัติตนขึ้นมาหลายเรื่อง  

เมื่อพิจารณางานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ผู้วิจัยพบว่ามี
ลักษณะเป็นวรรณคดีค าสอนเนื่องจากงานเขียนของท่านมีวัตถุประสงค์เพื่อส่ังสอน หรือให้ข้อแนะน า
ในการประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามท านองคลองธรรม  รวมท้ังยังมีกลวิธีการน าเสนอเรื่องราวท่ีมี
ลีลาทางวรรณศิลป์อันหลากหลาย ท าให้งานเขียนของท่านมิได้เป็นเพียงต าราเรียนท่ีมุ่งเน้นให้แต่
สาระเพียงอย่างเดียว  แม้ว่างานเขียนบางเรื่องอย่างเช่น หนังสือกราบบังคมทูลของเจ้าพระยาพระ
เสด็จสุเรนทราธิบดี แต่ยังมีบรรดาศักดิ์เป็นพระมนตรีพจนกิจและพระยาวิสุทธสุริยศักด์ิ ร.ศ.113-118 
ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อกราบบังคมทูลรายงานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึงการจัด
การศึกษาให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ รวมท้ังพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์อื่น ๆ ท่ี
เสด็จไปทรงศึกษาศิลปวิทยาการ ณ ทวีปยุโรป จะไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการ ส่ังสอนหรือให้
ข้อเสนอแนะโดยตรง หากแต่ในบางส่วนของเรื่องได้มีการสอดแทรกความคิดเห็น ข้อแนะน าต่าง ๆ 
อันเป็นการให้ก าลังใจและข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสมือนเป็นท่ี
ปรึกษาให้แก่พระองค์ ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินของนักปกครอง   

งานเขียนของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้นส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นงานเขียน
ประเภทร้อยแก้ว ท้ังนี้เป็นเพราะสมัยรัชกาลท่ี 5 มีการรับเอาอิทธิพลในการสร้างสรรค์งานเขียนอย่าง
ตะวันตก ส่งผลให้งานเขียนประเภทร้อยแก้วเริ่มเข้ามามีบทบาทในสังคมและได้รับความนิยมมากขึ้น  
ประกอบกับการขยายตัวทางการศึกษาสมัยใหม่ของคนไทย ท าให้การใช้งานเขียนประเภทร้อยแก้ว
ช่วยส่งเสริมการส่ือสารเพื่อถ่ายทอดหลักค าสอนของท่านไปสู่ผู้อ่านได้อย่างสัมฤทธิผล ซึ่งสะท้อนให้
เห็นว่าเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเป็นผู้ท่ีมีวิสัยทัศน์ท่ีก้าวไกลมาก   

รูปแบบงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ผู้วิจัยพบว่ามีอยู่ 3 
รูปแบบด้วยกัน ได้แก่ รูปแบบจดหมาย รูปแบบต าราเรียน และรูปแบบบันทึกค าส่ังสอน ซึ่งสะท้อนให้
เห็นถึงความหลากหลายทางการประพันธ์ และบทบาทของงานเขียนของท่านต่อหน่วยต่าง ๆ ในสังคม  

งานเขียนร้อยแก้วท่ีมีรูปแบบเป็นจดหมาย มี 1 เรื่อง  คือ หนังสือกราบบังคมทูลของ
เจ้าพระยา พระเสด็จสุเรนทราธิบดี แต่ยังมีบรรดาศักด์ิเป็นพระมนตรีพจนกิจและพระยาวิสุทธสุริย -
ศักด์ิ ร.ศ.113-118 ท้ังนี้หนังสือกราบบังคมทูลดังกล่าวเป็นการส่ือสารระหว่างสามัญชนกับ
พระมหากษัตริย์ ฉะนั้นผู้กราบบังคมทูลจะต้องใช้ให้ถูกหลักแบบแผนของการกราบบังคมทูล ท้ังนี้ผล
การศึกษาพบว่าเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้นสามารถใช้อย่างถูกต้อง 

ส่วนงานเขียนร้อยแก้วท่ีมีรูปแบบต าราเรียน มี 2 เรื่อง คือ สมบัติของผู้ดี และพลเมืองดี 
ซึ่งเป็นงานเขียนท่ีใช้เป็นแบบเรียนส าหรับนักเรียนฝึกหัดข้าราชการพลเรือน จุดประสงค์ของต ารา
เรียนท้ัง 2 เรื่องก็คือมุ่งเน้นพัฒนาคุณลักษณะและความประพฤติให้เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ
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ของตนเองในอนาคต ท้ังนี้แนวคิดต่าง ๆ ท่ีปรากฏนั้นเป็นการผสมผสานกับระหว่างแนวคิดทางพุทธ
ศาสนา กับแนวคิดแบบตะวันตก ได้แก่  แนวคิดการด ารงตนแบบผู้ดีอังกฤษ หรือ English 
gentleman ท่ีท่านได้รับมาครั้งท่ีเดินทางไปปฏิบัติหน้าท่ีท่ีประเทศอังกฤษ และประเทศอื่น ๆ ใน
ทวีปยุโรป นอกจากนี้เรื่องพลเมืองดียังเป็นต าราเรียนท่ีมีรูปแบบการน าเสนอแบบบันเทิงคดีท่ีมีตัว
ละคร ฉาก มีการด าเนินเรื่อง แต่อย่างไรก็ตามงานเขียนเรื่องนี้เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบ ดีก็
ไม่ได้มุ่งเน้นท่ีจะให้ความบันเทิงส าเริงใจเป็นหลัก หากแต่ท่านต้องการใช้พฤติกรรมของตัวละครเป็น
ส่ือในการถ่ายทอดหลักค าสอน และวิทยาการความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม
และประเทศชาติ       

งานเขียนร้อยแก้วท่ีมีรูปแบบบันทึกค าส่ังสอนมี 4 เรื่อง คือ เรื่องค าส่ังสอนของพระยา  
วิสุทธสุริยศักด์ิ กรรมการกลางจัดการลูกเสือซึ่งได้กล่าวแก่ลูกเสือกองหนุนในการแจกเหรียญลูกเสือ
กองหนุน จรรยาแพทย์ ช่วยเพื่อน และเตือนเพื่อน  เรื่องค าส่ังสอนฯ ดังกล่าวนี้เป็นการบันทึกค าส่ัง
สอนท่ีท่านได้กล่าวแก่ลูกเสือกองหนุน แล้วต่อมาได้มีการรวบรวมจัดตีพิมพ์ขึ้นเพราะเจ้าพระยาพระ
เสด็จสุเรนทราธิบดีเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและลูกเสือโดยท่ัวไป นอกจากนี้เรื่องจรรยาแพทย์ 
เป็นการรวบรวมค าสอนจรรยาท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีไปบรรยายให้แก่นักเรียนแพทย์  
ส่วนเรื่องช่วยเพื่อน และเตือนเพื่อนเป็นเรื่องท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีต้ังใจท่ีจะให้แง่คิด
ความรู้ รวมท้ังเสนอแนะข้อควรปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบอาชีพรับราชการ โดยเรื่องช่วยเพื่อนนั้นท่าน
มุ่งเน้นในด้านการรักษาสุขอนามัย และให้ความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนปัจจุบัน  ส่วนเรื่องเตือนเพื่อนนั้น
จะมุ่งเน้นสอนในเรื่องการวางตัวให้เหมาะสมกับอาชีพรับราชการ 

ส าหรับกลุ่มบุคคลท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีมุ่งสอนและแนะแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติตนนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ พระมหากษัตริย์ ข้าราชการ และ
นักเรียน  ส าหรับพระมหากษัตริย์ท่ีกล่าวถึงในท่ีนี้คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท้ังนี้
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีมิได้สอนในเชิงบังคับ หากแต่เป็นการถวายค าแนะน าอันเป็น
ประโยชน์ต่อปัญหาต่าง ๆ ของบ้านเมืองท่ีสร้างความทุกข์โทมนัสให้แก่พระองค์เป็นอย่างยิ่ง ท้ังเรื่อง
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดการกับพระราชธุระส่วนพระองค์ เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเป็นผู้ท่ีได้รับความไว้วางพระราชหฤทัย และมีความซื่อสัตย์
จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และชาติบ้านเมืองเป็นอย่างยิ่ง 

นอกจากนี้ ด้วยเหตุเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเป็นผู้ท่ีท างานรับราชการใกล้ชิด
เบ้ืองพระยุคลบาท ท่านได้เล็งเห็นว่าผู้ท่ีรับราชการต้องท างานโดยยึดเอาพระเจ้าอยู่หัวและบ้านเมือง
เป็นท่ีต้ัง ท่านจึงต้ังใจท่ีจะช่วยพัฒนาบุคลากรเหล่านี้ให้เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติอันเหมาะสม รู้จัก
บทบาทและหน้าท่ีของตนเอง รักษาเกียรติยศใหส้มกับท่ีพระมหากษัตริย์มีพระมหากรุณาธิคุณเล้ียงดู
ชุบเล้ียง รวมท้ังเป็นแบบอย่างและท่ีพึ่งของราษฎรได้   
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กลุ่มบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีให้ความส าคัญในการอบรม
ส่ังสอนให้มีความรู้ควบคู่กับคุณธรรมนั่นคือ ผู้ท่ีอยู่ในวัยเรียน ดังจะเห็นได้จากการท่ีท่านสร้างสรรค์
งานเขียนต่าง ๆ เพื่อบรรจุเป็นต าราเรียนส าหรับนักเรียนในโรงเรียน ท้ังเรื่องพลเมืองดี และสมบัติของ
ผู้ดีท่ีมุ่งเน้นปลูกฝังให้นักเรียนเหล่านี้มีความประพฤติท่ีดีและเหมาะสม  ท้ังนี้งานเขียนบางเรื่องก็ไม่ได้
แต่งขึ้นเพื่อใช้เป็นต าราเรียน เช่น เรื่องค าส่ังสอนลูกเสือฯ และจรรยาแพทย์ เนื่องจากท้ังสองเรื่องนี้
เป็นการบันทึกค ากล่าวของท่านท่ีได้ให้ไว้แก่คณะลูกเสือ และนักเรียนแพทย์ตามล าดับ แล้วเวลาต่อมา
เห็นว่าค าส่ังสอนเหล่านี้มีประโยชน์จึงได้มีการรวบรวมตีพิมพ์ขึ้นในภายหลัง แต่อย่างไรก็ตามก็นับว่า
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเป็นผู้ท่ีเล็งเห็นความส าคัญของเยาวชนของชาติอย่างยิ่ง 

จากการวิเคราะห์งานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้นผู้วิจัย
พบว่าสามารถจัดหมวดหมู่ของเนื้อหาหลักค าสอนได้เป็น 5 ประเด็นด้วยกัน ได้แก่ หลักในการด าเนิน
ชีวิต หลักในการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นและการวางตัวในสังคม หลักในการปกครอง หลักในการรับราชการ 
และหลักในการประกอบอาชีพเฉพาะทาง ซึ่งหลักค าสอนต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนช่วยให้ผู้ประพฤติปฏิบัติ
ตามได้รับประโยชน์ท้ังในการด าเนินชีวิต การท างาน ชีวิตครอบครัว รวมไปถึงการเป็นคนท่ีมีความ
เพียบพร้อมส าหรับการช่วยพัฒนาประเทศต่อไป 

หลักในการด าเนินชีวิตท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเห็นว่าควรปฏิบัติ คือ 
การศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของตน เมื่อมีความรู้แล้วก็น ามาใช้ในการประกอบ
อาชีพด้วยความความเพียรพยายามต้ังใจ รายได้อันได้มาจากการท างานก็รู้จักใช้จ่ายให้ถูกวิธีหรือท า
ให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น  รู้จักเลือกคู่ครองท่ีดี  นอกจากนี้ท่านยังเห็นว่าควรใช้ชีวิตให้มีความสุขแต่ต้องต้ังอยู่
ในความไม่ประมาทและกอปรด้วยศีลธรรมจรรยา รวมท้ังให้รักษาสุขอนามัยของตนเองให้แข็งแรงเพื่อ
จะได้มีก าลังในการท างานและพัฒนาประเทศชาติต่อไป  หลักค าสอนท่ีเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตท่ี
ปรากฏในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้นสะท้อนให้เห็นถึงการสร้าง
ค่านิยมท่ีดีให้แก่ราษฎร โดยเริ่มจากตัวเองก่อนซึ่งเป็นส่ิงท่ีปฏิบั ติได้ง่ายท่ีสุด เพื่อเป็นการสร้าง
พลเมืองอันพึงประสงค์ของสังคม อันเป็นกลไกหนึ่งของการพัฒนาประเทศ  

ส่วนหลักในการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นและการวางตัวในสังคมนั้นเจ้าพระยาพระเสด็จ         
สุเรนทราธิบดีเห็นว่าราษฎรทุกคนต้องตระหนักถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเองต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันท่ีส าคัญของชาติ  เพราะจะช่วยให้ประเทศชาติมีความ
เป็นปึกแผ่นมั่นคงและพัฒนาก้าวหน้า  นอกจากนี้การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขนั้นทุกคน
จะต้องตระหนักรู้และประพฤติตนภายใต้กฎหมายของบ้านเมือง รวมท้ังการมีสัมมาคารวะ และการให้
เกียรติซึ่งกันและกัน อันจะน าพาให้สังคมไทยมีแต่ความผาสุกและพัฒนาไปได้อย่างราบรื่น 

หลักในการปกครองนี้เป็นค าแนะน าของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีท่ีถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  จากค าแนะน าดังกล่าวสามารถจ าแนกได้เป็น 2 ประการ 
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คือคุณสมบัติของนักปกครอง และบทบาทหน้าท่ีของนักปกครอง  ส าหรับคุณสมบัติของนักปกครองท่ี
ส าคัญคือต้องมีความรอบรู้ สติปัญญา รวมท้ังมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล และต้องมีวิจารณญาณในการใช้
อ านาจอันกอปรความกรุณาในการปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  ส่วนบทบาทหน้าท่ีของนักปกครอง
นั้น ท่านเห็นว่าผู้ปกครองมีหน้าท่ีท่ีจะต้องดูแลราษฎรหรือผู้อยู่ใต้ปกครองให้มีความเป็นอยู่ท่ีดี มี
ความสุข รวมท้ังนักปกครองยังมีหน้าท่ีท่ีจะต้องพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า และสร้างความ
สามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะผู้เป็นดังแขนขาของนักปกครองท่ีจะใช้ส าหรับท างานเพื่อประเทศชาติ
ต่อไป 

ผู้ท่ีมีอาชีพรับราชการ เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้เสนอหลักในการรับราชการ 
ไว้หลายประการด้วยกัน อาทิ ผู้เป็นข้าราชการต้องท างานด้วยความเต็มท่ี และต้องเสียสละความสุข
ส่วนตนต่อหน้าท่ีการงาน รวมท้ังมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ต้องมีความประพฤติท่ี
เหมาะสมดีงาม เพราะข้าราชการเป็นดังสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์อีกทั้งเป็นท่ีพึ่งของราษฎรด้วย  

นอกจากนี้เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดียังได้ให้แง่คิดเกี่ยวกับหลักในการประกอบ
วิชาชีพเฉพาะทาง อันได้แก่ แพทย์ และนักการทูต ท้ังนี้เนื่องจากท่านเคยด ารงต าแหน่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาช้ันสูงของราชแพทยาลัย และอรรคราชทูตพิเศษขณะปฏิบัติหน้าท่ี ณ ทวีปยุโรป ท าให้
ท่านมีประสบการณ์มากจนสามารถถ่ายทอดเป็นเนื้อหาค าสอนท่ีมีประโยชน์ต่อสาขาวิชาชีพท้ังสองได้  
โดยส าหรับผู้เป็นแพทย์นั้นท่านเห็นว่าจะต้องเป็นผู้มีความรู้ดี มีความอดทน ไม่ย่อท้อต่อความ
ยากล าบาก มีใจท่ีเข้มแข็งและเป่ียมด้วยความเมตตากรุณา  ส่วนนักการทูตนั้นจะต้องมีความรู้ท่ีดีและ
แม่นย า รวมท้ังต้องมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีในการผูกสัมพันธไมตรีกับชาติต่าง ๆ  ซึ่งนักการทูตต้องท า
หน้าท่ีโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นส าคัญ   

ท้ังนี้หลักค าสอนดังกล่าวข้างต้นจะสัมฤทธิผลกับผู้อ่านนั้นจะต้องอาศัยกลวิธีในการ
น าเสนอเนื้อหาค าสอนท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับเนื้อหาเพื่อให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์สูงสุด โดย
กลวิธีต่าง ๆ ท่ีเป็นปัจจัยเอื้อให้งานเขียนของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้นประสบความส าเร็จ
ในการน าเสนอเนื้อหาค าสอน ได้แก่ กลวิธีการแต่ง กลวิธีการใช้ภาษา และกลวิธีการสอน    

กลวิธีการแต่งในงานเขียนของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีประกอบด้วยกลวิธีการ
ต้ังช่ือเรื่อง กลวิธีการเปิดเรื่อง กลวิธีการเสนอเรื่อง และกลวิธีการปิดเรื่อง   โดยกลวิธีการต้ังช่ือเรื่อง
นั้นมีอยู่ 2 เรื่องท่ีท่านไม่ได้ต้ังด้วยตนเองเนื่องจากถูกน ามาตีพิมพ์ภายหลังและต้ังช่ือเรื่องโดยคณะผู้
จัดพิมพ์ ได้แก่ เรื่องหนังสือกราบบังคมทูลของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี แต่ยังมีบรรดาศักด์ิ
เป็นพระมนตรีพจนกิจและพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ ร.ศ.113-118 และเรื่องค าส่ังสอนของพระยาวิสุทธ-
สุริยศักด์ิ กรรมการกลางจัดการลูกเสือ ซึ่งได้กล่าวแก่ลูกเสือกองหนุนในการแจกเหรียญลูกเสือ
กองหนุน  ส่วนอีก 5 เรื่องนั้นท่านเลือกใช้การต้ังช่ือเรื่องอยู่ 3 วิธี คือการต้ังช่ือแบบตรงไปตรงมา 
ได้แก่ เรื่องจรรยาแพทย์ และพลเมืองดี ซึ่งท าให้ผู้อ่านทราบจุดมุ่งหมายของเรื่องว่าเกี่ยวข้องกับเรื่อง
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อะไร  ส่วนการตั้งช่ือเรื่องแบบใช้ความเปรียบ ได้แก่ เรื่องสมบัติของผู้ดี การต้ังช่ือด้วยวิธีนี้ช่วยดึงดูด
ความสนใจของผู้อ่านได้เป็นอย่างดี  และการต้ังช่ือเรื่องแบบสร้างความคุ้นเคยกับผู้อ่าน เช่น เตือน
เพื่อน และช่วยเพื่อนนั้นเป็นสร้างความรู้สึกเป็นพวกพ้องเดียวกันและเป็นกันเองกับผู้อ่านมากขึ้น  
นอกจากนี้ในเรื่องพลเมืองดีซึ่งมีการแบ่งเรื่องราวตอนเป็น 29 ตอน ท่านก็ได้ต้ังช่ือตอนให้สอดคล้อง
กับเนื้อหาแต่ละตอนช่วยให้ผู้อ่านทราบเรื่องราวในตอนนั้น ๆ ก่อนท่ีจะอ่านเนื้อเรื่อง  ท้ังนี้เป็นท่ีน่า
สังเกตว่าเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้นเลือกใช้ค าท่ีส้ันและง่ายในการต้ังช่ือเรื่อง ซึ่งแสดงให้
เห็นท่านรู้จักเลือกสรรค ามาใช้ให้เหมาะสมกับเรื่อง อีกท้ังยังง่ายต่อการจดจ าของผู้อ่านอีกด้วย 

ในการเปิดเรื่องในงานเขียนของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้นท่านมีวิธีการอยู่ 5 
วิธี ได้แก่ การเปิดเรื่องด้วยการบรรยาย การเปิดเรื่องแบบสนทนากับผู้อ่าน การเปิดเรื่องแบบใช้พุทธ-
ศาสนสุภาษิต การเปิดเรื่องแบบระบุเจตนาของผู้แต่ง และการต้ังช่ือเรื่องแบบต้ังค าถาม โดยการเปิด
เรื่องด้วยการบรรยายนั้นจะพบในเรื่องพลเมืองดี เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครต่าง ๆ รวมท้ัง
สถานการณ์อันน าไปสู่การถ่ายทอดเนื้อหาค าสอนของตัวละครในเรื่อง ส่วนการเปิดเรื่องแบบสนทนา
กับผู้อ่านอย่างเรื่องเตือนเพื่อนเป็นการลดช่องว่างระหว่างผู้แต่งกับผู้อ่านท าให้สามารถกล่าวสอนหรือ
ให้ข้อแนะน าต่าง ๆ ได้ง่ายข้ึน  นอกจากนี้การใช้พุทธศาสนสุภาษิตและการต้ังค าถามในการเปิดเรื่อง
ยังเป็นการช่วยดึงดูดความสนใจของผู้อ่านได้มากขึ้น แต่งานเขียนบางเรื่อง เช่น ค าส่ังสอนลูกเสือฯ ท่ี
ต้องการความจริงจังในการอบรมส่ังสอนท่านก็จะเลือกใช้การเปิดเรื่องแบบระบุเจตนาเพื่อให้ทราบว่า
ท่านต้องการสอนเรื่องอะไร  

การเสนอเรื่องหรือเนื้อหาค าสอนในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทรา-
ธิบดีนั้นท่านเลือกใช้การแสดงกระบวนการและความสัมพันธ์ต่าง ๆ ด้วยการอธิบายเป็นส่วนใหญ่ท้ัง
การขยายความให้รายละเอียด การช้ีแจงให้เห็นความเหมือนและความแตกต่างกัน การช้ีให้เห็นถึง
สาเหตุและผลลัพธ์ท่ีสัมพันธ์กัน และการให้ค านิยาม  โดยท่านมักใช้การขยายความให้รายละเอียด
มากท่ีสุด เนื่องจากหลักค าสอนของท่านบางเรื่องเป็นส่ิงท่ีเข้าใจได้ยาก ดังนั้นการให้รายละเอียดขยาย
ความเรื่องต่าง ๆ ให้แจ่มแจ้งจึงเป็นวิธีการเหมาะสม นอกจากนี้ยังผู้วิจัยยังพบว่าท่านใช้วิธีการเล่า
เรื่องราวต่าง ๆ ด้วยการบรรยายซึ่งใช้ในเรื่องพลเมืองดีเพื่อเล่าเหตุการณ์ต่าง ๆ   อีกท้ังยังพบว่าท่าน
ได้แทรกอารมณ์ขันของท่านลงไปในงานเขียนบางตอนซึ่งช่วยสร้างความขบขันและผ่อนคลายให้ผู้อ่าน
ได้ 

การปิดเรื่องในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้นท่านใช้กลวิธี
หลากหลายเช่นเดียวกับการเปิดเรื่อง โดยท่านใช้การปิดเรื่องด้วยจุดประสงค์ในการแต่ง สรุปความ
เพื่อเป็นการเน้นย้ าถึงความส าคัญในหลักค าสอนของท่าน รวมท้ังการปิดเรื่องด้วยการแสดงทรรศนะ
ของผู้แต่ง และเชิญชวนขอความร่วมมือร่วมใจจากผู้อ่านเพื่อโน้มน้าวให้ผู้อ่านเห็นคล้อยตามท่ีผู้แต่ง
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ปรารถนา  นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่าท่านเลือกใช้พุทธศาสนสุภาษิต และพระบรมราโชวาทในการปิด
เรื่องเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือให้กับเนื้อหาค าสอนของท่านด้วย  

กลวิธีการใช้ภาษาท่ีปรากฏในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
นั้นผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ การใช้ภาษาในระดับค า และการใช้ภาษาในระดับข้อความ  โดย
การใช้ภาษาในระดับค านั้นประกอบด้วยการใช้หมวดค าท่ีเกี่ยวกับการสอน การใช้ค าซ้อน และการใช้
ค าภาษาต่างประเทศ  ส่วนการใช้ภาษาในระดับข้อความนั้นประกอบด้วยการใช้ส านวน การใช้
ประโยค การใช้โวหารการเขียน และการใช้วัจนลีลาในงานเขียน  

การใช้หมวดค าท่ีส่ือถึงการสอนของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้น พบอยู่ 2 
ลักษณะ คือ การใช้ค าเพื่อแสดงถึงส่ิงท่ีควรกระท า และการใช้ค าแสดงถึงส่ิงท่ีไม่ควรกระท า  ท้ังนี้การ
ใช้ค าท่ีแสดงถึงส่ิงท่ีควรกระท านั้นท่านจะเลือกใช้ค าว่า “จง” “ต้อง” “ควร” และ “ย่อม” น าหน้า
กริยาหลัก ส่วนการใช้ค าแสดงถึงส่ิงท่ีไม่ควรกระท าท่านเลือกใช้ค าว่า “ไม่” และ “อย่า” น าหน้า
กริยาหลัก ซึ่งลักษณะการใช้ค าเช่นนี้จะพบเมื่อท่านต้องการสอนเนื้อหาค าสอนโดยตรง ท าให้ผู้อ่าน
ทราบได้ในทันทีว่าควรประพฤติปฏิบัติตนอย่างไร 

การใช้ค าซ้อนท่ีปรากฏในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีมี 2 
ลักษณะ คือ ค าซ้อนแบบมีเสียงสัมผัส และค าซ้อนไม่มีเสียงสัมผัส ซึ่งการใช้ค าซ้อนนั้นนอกจากจะ
เป็นการช่วยขยายความ รวมท้ังเป็นการเน้นย้ าความหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้ว ยังช่วยให้ข้อความมี
เสียงท่ีไพเราะเป็นจังหวะ ช่วยเพิ่มอรรถรสในการอ่านได้เป็นอย่างดี 

การท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้ไปปฏิบัติหน้าท่ี ณ ทวีปยุโรปท าให้ปรากฏ
การใช้ค าภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษในงานเขียนร้อยแก้วของท่าน ซึ่ง
ปรากฏเป็นจ านวนมากในหนังสือกราบบังคมทูลฯ ท้ังนี้ท่านจะใช้ค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษในกรณีท่ี
กล่าวถึงช่ือบุคคล ต าแหน่ง สถานท่ีท่ีเป็นนามเฉพาะ นอกจากนี้ยังใช้เรียกส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นวิทยาการ
หรือวัฒนธรรมท่ีได้รับอิทธิพลจากชาติตะวันตกท้ังเครื่องมือเครื่องใช้ หน่วยมาตราวัด กีฬาการละเล่น 
รวมถึงศัพท์เทคนิคต่าง ๆ  โดยท่านเลือกท่ีจะใช้ค าเหล่านี้ในการส่ือสารกับพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือนักเรียนแพทย์ผู้ซึ่งมีความรู้ท่ีจะเข้าใจค าศัพท์ต่าง ๆ เหล่านั้นได้ แสดงให้
เห็นถึงการเลือกใช้ภาษาให้เหมาะกับผู้รับสารด้วย  

นอกจากการใช้ภาษาในระดับค าแล้ว ผู้วิจัยยังพบการใช้ภาษาในระดับข้อความซึ่งมีส่วน
ในการเสริมสร้างงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีให้มีความงดงามสละสลวย 
โดยการใช้ส านวนท่ีปรากฏในงานเขียนของท่านมี 2 ลักษณะ ได้แก่ ส านวนท่ีมีใช้เฉพาะสมัย และ
ส านวนท่ีมีใช้มาจนถึงปัจจุบันโดยใช้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 เป็นเกณฑ์ในการ
ตัดสินยุคสมัยของส านวนท่ีพบ ซึ่งส านวนท่ีมีใช้เฉพาะสมัยของท่านมี 1 ส านวน คือ “ตกใจไปต่างด้าว 
ย่างเท้าไปต่างแดน”  ส่วนส านวนท่ีมีใช้มาจนถึงปัจจุบันนั้นมีเป็นจ านวนมากซึ่งมีบางส านวนท่ีมีการ
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เปล่ียนแปลงทางด้านเสียงและค า ท้ังนี้การท่ีส านวนท่ีท่านเลือกใช้ส่วนใหญ่ยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบัน
แสดงให้เห็นว่าท่านเลือกใช้ส านวนท่ีคนท่ัวไปในสังคมรู้จักกันดี ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจถึงส่ิงท่ีท่านต้องการ
ส่ือได้อย่างชัดเจนมากขึ้น 

การเรียบเรียงค าต่าง ๆ เป็นประโยคนั้นเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเลือกใช้ให้
เหมาะสมกับผู้ท่ีท่านต้องการถ่ายทอดเนื้อหาค าสอน โดยท่านจะเลือกประโยคขนาดส้ันเพื่อส่ือความ
เนื้อหาค าสอนท่ีผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ทันที ไม่อาศัยการต้องอธิบายท่ียืดยาว เหมาะส าหรับเยาวชน
หรือผู้ท่ีเข้ารับการศึกษาข้ันต้น  ส่วนประโยคขนาดยาวท่านจะใช้เพื่ออรรถาธิบายเนื้อหาค าสอนท่ีเป็น
เรื่องยาก หรือต้องอาศัยเหตุผลมาสนับสนุนเพื่อโน้มน้าวให้เห็นคล้อยตาม ท้ังนี้ประโยคขนาดยาว
ผู้วิจัยพบว่ามี 2 ลักษณะคือ ประโยคขนาดยาวแบบขยายความ และประโยคขนาดยาวแบบขนาน
ความ  โดยประโยคขนาดยาวแบบขยายความนั้นท่านจะใช้ในกรณีท่ีต้องการอธิบายความรู้หรือช้ีแจง
ค าสอนให้กระจ่างมากขึ้นด้วยการขยายความออกไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะจบเนื้อความ ส่วนประโยค
ขนาดยาวแบบขนานความนั้นเป็นการใช้ประโยคท่ีมีจังหวะรับส่งของเนื้อความท่ีสัมพันธ์กันท าให้
ผู้อ่านเกิดความรื่นหูรื่นปากในการอ่าน 

เนื้อหาในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้นมุ่งเน้นในการส่ัง
สอนและช้ีแนะแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนท าให้โวหารในการเขียนจึงเป็นเทศนาโวหารเป็นส่วน
ใหญ่ ท้ังนี้เทศนาโวหารท่ีปรากฏนั้นท่านได้ใช้ควบคู่ไปกับโวหารประเภทอื่น ๆ ด้วย อาทิบรรยาย
โวหาร อธิบายโวหาร และสาธกโวหาร  ซึ่งการใช้เทศนาโวหารควบคู่กับอธิบายโวหารเป็นส่ิงท่ีท่าน
เลือกใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหาค าสอนของท่านมากท่ีสุด เพราะต้องท าให้ผู้อ่านเข้าใจกระจ่างในเรื่อง
หลักค าสอนต่าง ๆ  

เนื่องด้วยการถ่ายทอดเนื้อหาค าสอนของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้นใช้กับกลุ่ม
บุคคล และสถานการณ์ท่ีหลากหลาย ท าให้วัจนลีลาในงานเขียนร้อยแก้วของท่านนั้นแตกต่างกัน ท้ังนี้
จากทฤษฎีของมาร์ติน โจสท่ีได้แบ่งวัจนลีลาออกเป็น 5 ระดับนั้น คือ วัจนลีลาตายตัว วัจนลีลาเป็น
ทางการ วัจนลีลาหารือ วัจนลีลาเป็นกันเอง และวัจนลีลาสนิทสนม  ผู้วิจัยพบว่างานเขียนร้อยแก้ว
ของท่านปรากฏวัจนลีลาอยู่ 2 ระดับ คือวัจนลีลาหารือหรือกึ่งทางการ และวัจนลีลาเป็นกันเองหรือไม่
เป็นทางการ  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวัจนลีลาแบบหารือ ท้ังนี้เป็นเพราะเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทรา-   
ธิบดีต้องการท่ีจะให้การสอนของท่านเป็นไปในบรรยากาศท่ีไม่ตึงเครียดจนเกินไป และไม่เป็นทางการ
มากนัก แม้กระท่ังในหนังสือกราบบังคมทูลฯ ท่ีควรจะใช้วัจนลีลาตายตัวหรือพิธีการ แต่ท่านก็เลือกใช้
วัจนลีลาแบบหารือเพราะเป็นการส่ือสารที่เป็นส่วนตัว แต่อย่างไรก็ตามท่านก็ยังคงรักษาระเบียบของ
การเขียนหนังสือกราบบังคมทูล และใช้ค าราชาศัพท์ในการส่ือสารอยู่  ส่วนวัจนลีลาเป็นกันเองนั้นจะ
พบในเรื่องพลเมืองดีตอนท่ีตัวละครสนทนากันในเรื่องท่ัวไป แต่เมื่อใดท่ีตัวละครกล่าวค าสอนหรือ
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ความรู้ต่าง ๆ วัจนลีลาท่ีใช้จะเป็นวัจนลีลาหารือ ท้ังนี้เป็นเพราะการท่ีให้ตัวละครสนทนาแบบเป็น
กันเองจนเกินไปจะท าให้เนื้อหาค าสอนท่ีท่านต้องการถ่ายทอดลดความน่าเช่ือถือลงไป  

นอกจากกลวิธีการแต่ง และกลวิธีการใช้ภาษาแล้ว กลวิธีการสอนก็มีส่วนช่วยให้งาน
เขียนร้อยแก้วเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีสามารถถ่ายทอดเนื้อหาค าสอนต่าง ๆ ได้อย่าง
สมบูรณ์โดยท่านเลือกใช้กลวิธีการสอนท้ังหมด 7 กลวิธีด้วยกัน ได้แก่ การสอนโดยการใช้ความเปรียบ  
การสอนโดยตรง การสอนโดยการอธิบายด้วยการขยายความให้รายละเอียด การแสดงทรรศนะของผู้
แต่ง และการช้ีแจงให้เห็นผลดีและผลเสีย การสอนโดยการต้ังค าถามน า การสอนโดยผ่านพฤติกรรม
ของตัวละครส าคัญ การสอนโดยการใช้กลวิธีการอ้างถึง และการสอนโดยยกนิทานและอุทาหรณ์
ประกอบ 

กลวิธีการสอนท่ีมีความโดดเด่นท่ีสุดในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จ        
สุเรนทราธิบดีก็คือการสอนโดยการใช้ความเปรียบ ท้ังนี้เป็นเพราะเนื้อหาค าสอนของท่านส่วนหนึ่ง
เป็นหลักค าสอนทางพุทธศาสนา รวมท้ังแนวคิดต่าง ๆ ท่ีเป็นนามธรรม ท าให้ยากต่อความเข้าใจของ
คนโดยท่ัวไป ท่านจึงได้น าแนวคิดเหล่านั้นไปเปรียบกับส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่ในธรรมชาติ หรืออยู่รอบตัว
ผู้อ่านนั่นเอง ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านสามารถจินตนาการตามท่ีผู้แต่งต้องการได้ กลวิธีการสอนนี้ผู้วิจัยเห็นว่า
ช่วยให้งานเขียนร้อยแก้วของท่านประสบผลส าเร็จในการถ่ายทอดเนื้อหาค าสอนได้เป็นอย่างดี
สอดคล้องกับกลวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าท่ีพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) เคยได้ศึกษาไว้  
นอกจากนี้ท่านยังเลือกใช้วิธีการอธิบายขยายความให้รายละเอียดพร้อมยกตัวอย่าง ประกอบเพื่อให้
ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในเนื้อหาค าสอนมากยิ่งขึ้น 

ท้ังนี้เพื่อเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือให้กับเนื้อหาค าสอนของท่านมากขึ้น เจ้าพระยา
พระเสด็จสุเรนทราธิบดีก็เลือกใช้กลวิธีการอ้างถึงพุทธศาสนสุภาษิต รวมท้ังบทพระราชนิพนธ์ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมท้ังการ
ยกนิทานและอุทาหรณ์ต่าง ๆ มาช่วยสนับสนุนเนื้อหาค าสอนของท่านให้มีความหนักแน่นขึ้น 
นอกจากนี้ท่านยังได้เพิ่มความสนใจให้แก่เนื้อหาค าสอนของท่านด้ วยกลวิธีการต้ังค าถามน าเพื่อ
กระตุ้นความสนใจใคร่รู้ของผู้อ่านให้อยากท่ีจะค้นหาค าตอบต่อไปในงานเขียนของท่าน อีกท้ังยังใช้
กลวิธีท่ีสร้างตัวละครขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดความรู้แง่คิดต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านอีกด้วย นับว่า
เป็นการสร้างสีสันให้กับงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระเจ้าพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้เป็นอย่างดี 

จากการศึกษางานเขียนของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีในฐานะของวรรณคดี   
ค าสอนนั้นจะเห็นว่า ท่านใช้กลวิธีอันหลากหลายในการน าเสนอเนื้อหาค าสอนซึ่งยากต่อความเข้าใจ
ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น อีกท้ังท าให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังไม่เกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย หรือเห็นเป็นเรื่องท่ีไกลตัว 
และสามารถโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านน าข้อคิดท่ีได้รับไปปรับใช้กับชีวิตของตนเองได้ ซึ่งกลวิธีต่าง ๆ ท่ีท่าน
ใช้นี้ล้วนให้ประโยชน์กับกลุ่มบุคคลท่ีแตกต่างกันไป  นับว่างานเขียนร้อยแก้วของท่านมีคุณูปการอย่าง
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ยิ่งต่อวงการการศึกษาของสยามท่ีช่วยพัฒนาคนให้มีคุณภาพท้ังทางด้านความรู้ความสามารถ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ต้องตามความต้องการของสังคม สามารถเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศได้ รวมท้ังได้เห็นว่า เจ้าพระยาพระเสด็จ         
สุเรนทราธิบดีเป็นอัจฉริยบุคคลท่ีชนรุ่นหลังควรเอาเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต การท างาน และ
ความเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นส าคัญ 

ท้ังนี้ การศึกษางานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีในฐานะ
วรรณคดีค าสอนนั้นสะท้อนให้เห็นว่างานเขียนร้อยแก้วของท่านมีคุณค่าและบทบาทส าคัญในด้าน 
ต่าง ๆ ท้ังในระดับปัจเจกบุคคลไปจนถึงระดับมหภาค  ในระดับปัจเจกบุคคลนั้น งานเขียนร้อยแก้ว
ของท่านมีบทบาทเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เมื่อคนมีคุณภาพก็ย่อมส่งผลต่อความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศ เหตุนี้งานเขียนร้อยแก้วของท่านจึงมีบทบาทในระดับมหาภาคด้วยโดย
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศด้วย นอกจากนี้ ความพยายามท่ีจะพัฒนาประเทศด้วยการใช้งาน
เขียนร้อยแก้วเป็นส่ือในการถ่ายทอดความรู้ความคิดต่าง ๆ ไปสู่ราษฎร ก็นับได้ว่างานเขียนร้อยแก้ว
ของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีมีบทบาทส าคัญท่ีช่วยสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางความคิด
ของชนช้ันน าสยามได้เป็นอย่างดี 

บทบาทส าคัญของงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีในฐานะเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาระดับปัจเจกบุคคลนั้นเกิดขึ้นบนแนวคิดท่ีว่าคนเป็นทรัพยากรส าคัญของ
ประเทศ การท่ีบ้านเมืองจะร่มเย็นเป็นสุขได้นั้นจะต้องอบรมและขัดเกลาคนให้มีความรู้เพื่อใช้ในการ
ประกอบอาชีพที่สุจริตหาเล้ียงตน ไม่ต้องไปเบียดเบียนหรือปล้นชิงของผู้อื่น อีกท้ังยังต้องมีศีลธรรม
เพื่อท่ีจะรู้ส่ิงใดควรหรือไม่ควรท า อันน ามาสู่สันติสุขในสังคม งานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระ
เสด็จสุเรนทราธิบดีได้ให้ความส าคัญกับพัฒนาคนเป็นอย่างมาก เห็นได้จากการประพันธ์งานเขียนท่ีมุ่ง
ปลูกฝังทัศนคติของความเป็นคนท่ีดีมีคุณธรรม ส่ิงท่ีเน้นย้ าอยู่เสมอในงานเขียนของท่านคือการรู้จัก
บทบาทหน้าท่ีของตนเอง ให้มีความรับผิดชอบต่อส่ิงท่ีตนได้รับมอบหมายให้ดีท่ีสุด อาทิ หนังสือกราบ
บังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ท่ีท่านได้แนะน าวิธีการปกครอง น าเสนอ
แนวคิดในการด าเนินชีวิต รวมท้ังจุดประกายแสงสว่างทางปัญญาถวายแก่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในยามท่ีพระองค์ทรงต้องการพระก าลังใจจนพระองค์สามารถกลับมาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจได้ หรือจรรยาแพทย์ ท่ีท่านได้เน้นว่าผู้เป็นแพทย์จะเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ
เพียงอย่างเดียวไม่ได้ จะต้องมีคุณธรรมควบคู่กันไป กล่าวคือ การรู้ระลึกว่าตนก าลังท าอะไร แล้วท า
ให้สุดความสามารถ ซึ่งนี่เป็นตัวอย่างของความส าคัญของงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุ
เรนทราธิบดีท่ีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนอันเป็นฟันเฟืองช้ิน เล็ก ๆ ท่ีขับเคล่ือนสังคมให้มีคุณภาพ 
และอยู่อย่างมีความสุข 
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ส่วนบทบาทส าคัญของงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีในฐานะ
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศนั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ  โดย ใน     
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นยุคแห่งการปฏิรูปบ้านเมือง มีการต้ังกระทรวง
ต่าง ๆ ท้ังส้ิน 12 กระทรวงขึ้นมาบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้ครอบคลุมต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน 
ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถจ านวนมากมาปฏิบัติ
ราชการในหน่วยต่าง ๆ  แต่ปรากฏว่าในสมัยนั้นยังขาดผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ จึงทรงให้มีการสอบ
ชิงทุนเล่าเรียนหลวงเพื่อไปศึกษายังต่างประเทศ อีกท้ังยังให้ต้ังโรงเรียนเพื่อผลิตเข้ารับราชการ ในการ
นี้พระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นในจุดนี้จึงได้มีการแต่งแบบเรียนขึ้นหลาย
เล่มท่ีมุ่งให้ความรู้ ได้แก่ พลเมืองดี ซึ่งเป็นหนังสือสอนอ่านท่ีสอดแทรกสาระความรู้ต่าง ๆ อันจ าเป็น
ต่อการพัฒนาประเทศ เช่น วิทยาศาสตร์ การเมืองการปกครอง  สุขอนามัย เป็นต้น นอกจากนี้ท่าน
ยังตระหนักอีกว่าคนจะพัฒนาเพียงด้านพุทธพิสัยอย่างเดียวไม่ได้ จ าต้องพัฒนาพุทธพิสัยด้วย จึงได้
น าเสนอหลักธรรมทางพุทธศาสนาท่ีจ าเป็น และเป็นพื้นฐานในการด าเนินชีวิต ซึ่งหากผู้เรียนศึกษา
เรื่องนี้จนจบ นอกจากจะท าให้สามารถอ่านออกเขียนได้คล่องขึ้นแล้ว ยังเป็นผู้มีความรู้รอบ สามารถ
ต่อยอดในการศึกษาข้ันสูงได้ 

นอกจากนี้  ในช่วงท่ีประเทศชาติต้องเผชิญกับการคุกคามของลัทธิจักรวรรดินิยม
ตะวันตก การสร้างส านึกความเป็นชาติร่วมกันเป็นส่ิงส าคัญ กล่าวคือ แต่เดิมประเทศชาติปกครอ ง
แบบรัฐจารีต โดยมีการปกครองจากศูนย์กลางหลักไปสู่ส่วนกลางย่อยของประเทศ แต่ไม่มีการขีดแบ่ง
พรมแดนท่ีแน่นอน แต่ละส่วนของประเทศยังไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเสียทีเดียว การขึ้นตรงต่อ
ศูนย์กลางหลักเป็นไปตามหลักจารีต หรือตามสัญญาสงคราม ท าให้แต่ละภาคส่วนอยู่กันแบบกระจัด
กระจาย การปกครองเป็นไปได้ยาก และเป็นจุดอ่อนให้ชาวต่างชาติเข้ามาแทรกแซงได้ง่าย ดังนั้น
พระราชด าริเรื่องการสร้างส านึกความเป็นชาติ พระองค์ได้ทรงเสนอแนวคิดว่าการรู้จักตนเอง การรู้ว่า
ตนเองเป็นใคร มีความเป็นมาอย่างไร มีวัฒนธรรมอะไรบ้างเป็นส่ิงท่ีควรปลูกฝังแก่เยาวชน ดังนั้น การ
เรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทย ภูมิศาสตร์ไทย และศีลธรรมจึงเป็นวิชาท่ีควรบรรจุอยู่ในหลักสูตรการ
เรียน ซึ่งงานเขียนของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้ตอบสนองพระราชด าริข้อนี้เป็นอย่างดี 
เห็นได้จากเรื่องพลเมืองดี ท่ีน าเสนอความรู้ด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ผ่านการ
ผูกเรื่องราวท่ีน่าสนใจ ท าให้ผู้อ่านได้รับความรู้ควบคู่กับความเพลิดเพลินไปด้วย  

นอกจากนี้งานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดียังมีบทบาทในฐานะ
เป็นเครื่องมือท่ีแสดงถึงความเจริญทางความคิดของชนช้ันน าสยาม เนื่องจา กในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวเป็นต้นมาเป็นยุคแห่งปัญญาชน มีขุนนางและคนไทยท่ีมี
ความสามารถไปศึกษาต่อยังต่างประเทศเป็นจ านวนมาก อีกท้ังยังน าแนวคิดจากตะวันตกมาปรับใช้
กับสังคมไทยเพื่อพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าขึ้น แต่ส่ิงท่ีท าให้เจริญบ้านเมืองไม่ใช่เพียงเรื่องของ
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วัตถุท่ีทันสมัย เทคโนโลยีท่ีล้ าหน้าเท่านั้น หากรวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาคนให้ทันสมัยด้วยการ
ปฏิรูปการศึกษาให้ทันสมัย เป็นระบบ และสร้างโอกาสให้ราษฎรได้เล่าเรียนอย่างเท่าเทียม ฉะนั้นส่ิง
ท่ีตามมาคือการสร้างงานเขียนท่ีช่วยกระตุ้นสติปัญญา สร้างองค์ความรู้ให้แก่คนในชาติ จะเห็นได้ว่า
ในการผลิตแบบเรียนของสยามหลังจากปฏิรูปการศึกษาท่ีมีต้ังโรงเรียน ได้มีการระดมผู้มีความรู้
ความสามารถมาช่วยกันแต่งแบบเรียน โดยแบบเรียนในสมัยนี้ไม่ได้มีเพียงต าราฝึกอ่านฝึกเขียน เช่น 
จินดามณี ประถม ก กา มูลบทบรรพกิจเท่านั้น หากแต่ยังแต่งแบบเรียนสอนความรู้อันหลากหลาย 
รวมท้ังแบบเรียนสอนคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีก็
เป็นส่วนหนึ่งในแบบเรียนท่ีใช้ในโรงเรียน โดยงานเขียนของท่านเป็นการประยุกต์รวบรวมความรู้จาก
แหล่งต่าง ๆ ไว้อย่างเป็นระบบ เช่น เรื่องสมบัติของผู้ดี ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีกิริยามารยาทท่ีดี 
เหมาะสม และเป็นท่ียอมรับในสังคมอันก าลังจะเปล่ียนแปลงไปตามกระแสอิทธิพลตะวันตก ท่านได้
น าแนวคิดเรื่องการด ารงตนเป็นผู้ดีแบบอังกฤษ ซึ่งได้พบเห็นขณะท าหน้าท่ีเป็นพระอภิบาลสมเด็จ
พระเจ้าลูกยาเธอ มหาวชิราวุธมาผสมผสานกับหลักธรรมสัปปุริสธรรม ซึ่งเกิดจากความสนใจใน
พระพุทธศาสนาของท่าน ท าให้ข้อปฏิบัติในเรื่องนี้เป็นท่ียอมรับและถือปฏิบัติได้ในสังคมสยามได้ 
ฉะนั้นการสร้างสรรค์งานเขียนของท่านเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
เป็นผู้มีความคิดก้าวหน้าเพียงใด 
 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาประวัติและผลงานด้านงานเขียนของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้น
พบว่าท่านมิได้มีเพียงความสามารถในการประพันธ์งานเขียนประเภทร้อยแก้วเท่านั้น หากแต่ท่านยัง
สร้างสรรค์งานเขียนประเภทร้อยกรองได้อย่างไพเราะอีกด้วย ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรมีการน างานเขียน
ประเภทร้อยกรองของท่านมาศึกษาเพื่อให้ประจักษ์ถึงความสามารถทางการประพันธ์ของท่าน  
นอกจากนี้ในช่วงสมัยเดียวกันกับท่านมีบุคคลท่ีมีบทบาทส าคัญต่อการจัดการศึกษาของชาติ และได้
สร้างสรรค์งานเขียนท่ีมีเนื้อหาเป็นหลักค าสอนเช่นเดียวกันนั่นก็คือ เจ้าพระยาธรรมศักด์ิมนตรี   
(สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)  ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรศึกษาเปรียบเทียบงานเขียนของบุคคลส าคัญ
ท้ัง 2 ท่านเพื่อให้เห็นถึงบทบาทของงานเขียนท่ีมีต่อการพัฒนาสังคมและชาติบ้านเมืองต่อไป 
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