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บทที่ 1 บทนา

1.1 ที่มาและความสาคัญ
…มารยาทไทย เป็นกิริยามารยาทที่คนไทยได้สร้างสรรค์ให้เหมาะกับลักษณะนิสัยของคนไทย
และสภาพแวดล้อมของประเทศไทย เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไปว่า มารยาทไทย เป็นเอกลักษณ์ที่
โดดเด่นอย่างหนึ่งของคนไทย โดยเฉพาะการไหว้ ซึ่งเกิดจากอุปนิสัยที่แท้จริงของคนไทยที่มี
ความนอบน้อม ความเคารพในอาวุโส รวมถึงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีพระคุณ…1
พินิฏฐ์ อินทรสมบัติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (พ.ศ. 2553)

“หนังสือมารยาทไทย” ของกระทรวงวัฒนธรรม ยกย่องมารยาทไทยอันประกอบไปด้วยแบบ
แผน การไหว้ ยื น เดิ น นั่ ง นอน และแสดงความเคารพกัน ตามอาวุ โ สและบุ ญ คุ ณ ฯลฯ ว่ า เป็ น
เอกลักษณ์ของคนไทยและชาติไทย เป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษที่สร้างสรรค์มารยาทให้เหมาะกับ
ลักษณะนิสัยของคนไทย ควรค่าแก่การสานให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมต่อไป 2 หนังสือมารยาทไทย
ได้รับการตีพิมพ์เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2531 ต่อมาปี พ.ศ. 2533 กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้ใช้
หนังสือมารยาทไทย เป็นหนังสือกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาได้3 นับจากนั้นเป็นต้นมาหนังสือเล่มดังกล่าวได้รับการจั ดพิมพ์อีกหลายครั้ง เฉพาะใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2553 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ตีพิมพ์เผยแพร่ถึง
174,000 เล่ม4
อย่างไรก็ดี ในเรื่องมารยาทไทย คา ผกา ให้คาอธิบายที่แตกต่างออกไป ในหนังสือ ‘ทั้งหมด
ขวา-หัน’ คา ผกา พินิจมารยาทไทยในฐานะทุนทางวัฒนธรรมชนิดหนึ่งของระบอบอานาจนิยมใน
สังคมไทยโดยอธิบายว่ามารยาทไทยเป็นมารยาทที่สอนให้คนรู้จักที่ต่าที่สูง กล่อมเกลาให้คนเชื่อว่าคน
1

สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ , มารยาทไทย, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุ มนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด, 2553), หน้า คานิยม.
2 เรือ
่ งเดียวกัน. หน้า คานิยม, คานา.
3 สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ , มารยาทไทย (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2539),
หน้า คานา, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ.
4 สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, มารยาทไทย.
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ไม่เท่ากัน เป็นแบบแผนปฏิบัติที่ใช้ในการปลูกฝังอุดมการณ์เผด็จการอานาจนิยมในตัวผู้คน สั่งสอน
และสั่งสมจนกลายเป็น “สามัญสานึก” อันเป็นปฏิปักษ์ต่อหลักการประชาธิปไตย5
ข้อเสนอของคา ผกา ชี้ให้เห็นว่าการปลูกฝังมารยาทไทยของรัฐมีนัยทางการเมือง ในมิตินี้การ
ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ หนั ง สื อ มารยาทไทยอย่า งต่ อ เนื่ อ งและเป็น จ านวนมากของรั ฐ จึง เป็ น ส่ว นหนึ่งใน
กระบวนการปลูกฝังและเผยแพร่ระบบคุณค่าที่สนับสนุนระบอบอานาจนิยมในสังคมไทย แม้จะให้ข้อ
วิพากษ์ที่แหลมคมแต่เนื่องจากงานของคา ผกา อธิบายการเติบโตของอุด มการณ์ในสังคมไทยอย่าง
หลากหลายจึงมิได้ให้รายละเอียดเจาะลึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ อย่างไรก็ดีข้อวิพากษ์เกี่ยวกับ
มารยาทของคา ผกา ชวนให้ผู้เขียนสนใจศึกษาต่อเรื่อง “มารยาทไทย” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติทาง
สังคมและการเมือง
1.2 ทบทวนวรรณกรรม
เมื่อสารวจงานเขียนเกี่ยวกับมารยาทไทย พบว่างานส่วนใหญ่ เป็นงานเกี่ยวกับการประเมิน
มารยาทหรือการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับมารยาท ในขณะที่งานเขียนเกี่ยวกับมารยาทใน
มิติสังคมการเมืองมีจานวนไม่มาก ดังนี้
1. งานเขียนเกี่ยวกับการประเมินมารยาทและการพัฒนาสื่อการเรียนมารยาท
งานเขียนเกี่ยวกับมารยาทส่วนใหญ่อยู่ในแวดวงศึกษาศาสตร์และจิตวิทยา เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินมารยาทของผู้คนหรือการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมารยาท งานเหล่านี้มี ลักษณะร่วมคือ
ใช้มารยาทไทยที่เกี่ยวกับการกากับอิริยาบถ กาย วาจา ใจ หรือมารยาทชาวพุทธเป็นมาตรฐานในการ
ประเมินผลหรือพัฒนาสื่อด้านมารยาท ตัวอย่างงานกลุ่มนี้เช่น วันวิสาข์ แก้วแล (2558) รุ่งฤทัย จตุร
ภุชพรพงศ์ (2555) พระอิทธิพงษ์ พาพวย (2554) ปิยวรรณ ขอจิตต์เมตต์ (2553) พรสวรรค์ ถนอม
พุทรา (2547) และ เยาวรัช บุญชัย (2529)6 แม้จะไม่ได้ใช้งานเหล่านี้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษา แต่
5

คา ผกา, ทั้งหมด ขวา-หัน! (กรุงเทพมหานคร: มติชน, 2559), หน้า 41-48.
6 วัน วิสาข์ แก้วแล, "ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดพฤติกรรมนิ ยมที่ มีต่อ การพัฒนามารยาทไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จังหวัดสงขลา" (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558); ปิยวรรณ
ขอจิตต์เมตต์, "ผลการจัดกิจกรรมกลุ่มประกอบสื่อมัลติมีเดียที่มีต่อความเข้าใจ และการแสดงออกด้านมารยาทไทย
ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2553); รุ่งฤทัย จตุรภุชพรพงศ์, "ปัจจัยที่ส่งเสริมการ
แสดงมารยาทไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม" (ศิลปศาสตรม
หาบัณ ฑิต สาขาวิช าจิ ตวิทยาชุ ม ชน, รุ่ง ฤทัย จตุรภุช พรพงศ์ , 2555); พรสวรรค์ ถนอมพุทรา, "ผลของการฝึ ก
พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมที่มีต่อมารยาทในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสวัสดี
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งานกลุ่มนี้แสดงให้เห็นว่า ในแวดวงการศึกษาและจิตวิทยาเลือกใช้มารยาทชุดใดในการปลูกฝังและ
ประเมินมารยาทของผู้ค น สะท้อนให้เห็นว่ามารยาทชุดใดเป็นมารยาท “กระแสหลัก” ที่ได้รับการ
ยอมรับ เลือกใช้และมีอิทธิพลในสังคม
2. งานเขียนเกี่ยวกับมารยาทในบริบททางสังคม
งานเขี ยนเกี่ยวกับมารยาทในบริบททางสั งคมมีจ านวนไม่ม าก มีเพียงงานของ เฉลิมศรี
พลายพงษา (2545) และงานของ Patrick Jory (2548, 2558, 2560) ดังนี้
งานของ เฉลิ ม ศรี พลายพงษา เรื่ อ ง “มารยาทไทย : วั ฒ นธรรมบนรากฐานของ
พระพุทธศาสนา”7 พยายามแสวงหาที่มาของมารยาทไทย โดยเปรียบเทียบมารยาทไทยชุดเอกลักษณ์
ของชาติกับพระไตรปิฎก โดยเสนอว่ารากฐานของมารยาทไทยทั้งด้านกาย วาจา ใจ มาจากพระวินัย
ปิฎกและพระสุตตันตปิฎก โดยเฉพาะพระวินัยปิฎกหมวดเสขิยวัตร ว่าด้วยเรื่องจรรยามารยาทภิกษุ
สงฆ์ แม้จะเป็นงานที่พยายามแสวงหาที่มาของมารยาท แต่เนื่องวิธีการศึกษาเป็นการ “เลือก” ใช้
ข้ อ มู ล สองชุ ด มาเปรี ย บเที ย บกั น จึ ง ไม่ ไ ด้ แ สดงให้ เ ห็ น รากฐานที่ ม าของมารยาทไทยอย่ างเป็ น
ประวัติศาสตร์และหลุดลอยไปจากบริบททางสังคม อย่างไรก็ดีงานชิ้นนี้มีประโยชน์มากในการแสดงให้
เห็นความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดของรูปแบบการกากับอิริยาบถของพระสงฆ์และรูปแบบการกากับ
อิริยาบถในมารยาทไทย ทั้งการยืน เดิน กราบ ไหว้ หมอบ คลาน ฯลฯ ซึ่งชี้ให้เห็นว่ามารยาทไทยมี
ความสัมพันธ์กับวิถีปฏิบัติในพระพุทธศาสนาอย่างสูง
งานกลุ่มที่สองเป็นของ Patrick Jory ซึ่งมี 2 ชิ้นคือ บทความเรื่อง "Thailand's Politics of
Politeness: Qualities of a Gentleman and the Making of 'Thai Manners'" ( 2558) แ ล ะ
บทความประกอบการสั ม มนาเรื่ อ ง “คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมไทย (Thai Morals and Manners) A
Historical Perspective” (2560) นอกจากนี้ยังมีบันทึกการสัมมนาของ Patrick Jory เรื่อง “มอง
มารยาทกับความเป็นชาติไทยผ่านสมบัติผู้ดี ” (2548) โดยกองบรรณาธิการวารสารฟ้าเดียวกันอีกชิ้น
วิทยา เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร" (สารนิพนธ์ศิลปศาสตรมาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษา, มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ, 2547); อนงค์ บัวทองเลิศ , "การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องหน้าที่และมารยาทชาวพุทธของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค Stad และ Tgt" (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550); เยาวรัช บุญชัย , "การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ
จรรยามารยาทไทยบางประการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มาจากครอบครัวที่มีวิถีชีวิตแตกต่างกัน"
(วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชามัธยมศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2529); พระอิทธิพงษ์ พาพวย,
"การพัฒนามารยาทของนักเรียนช่ วงชั้นที่ 2 โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ ตาบลโคกแย้ อาเภอหนองแค จังหวัด
สระบุรี" (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2554).
7 เฉลิมศรี พลายพงษา, "มารยาทไทย : วัฒนธรรมบนรากฐานของพระพุทธศาสนา" (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาไทยศึกษา, สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2545).
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หนึ่ ง ด้ ว ย 8 ทั้ ง นี้ ง านทั้ ง 3 ชิ้ น มี ข อบเขตการศึ ก ษาเดี ย วกั น คื อ ศึ ก ษามารยาทในช่ ว งรั ช กาลที่ 5-6
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือสมบัติของผู้ดี เปรียบเทียบกับหนังสือมารยาทหลังยุคสฤษดิ์เป็นต้นมา โดย
วิเคราะห์ผ่านมุมมองเรื่องการจัดการร่างกาย ความเป็นไทยและชาตินิยม
Jory เสนอว่า สาระสาคัญในหนังสือสมบัติของผู้ดีคือ การพยายามจัดการกับร่างกายของคน
ในสังคมเพื่อเตรียมคนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยขณะนั้น ที่ระบบราชการกาลัง
ขยายตัว เริ่มปรากฏชนชั้นกระฎุมพีและแนวคิดเรื่องเสรีนิยม สิทธิและความเสมอภาค Jory ตั้ง
ข้อสังเกตว่าในสมบัติของผู้ดีไม่มีการพูดถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยหรือแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมไทยเลย
แตกต่างจากหนังสือมารยาทในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ที่มีการเพิ่มความเป็นไทยลงไปในมารยาทไทยและ
ทาให้มารยาทกลายเป็นสัญญะของเอกลักษณ์ไทย มารยาทในยุคนี้รับมรดกมาจากราชสานัก เน้นเรื่อง
พิธีการเป็นหลัก และเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อยเป็นสาคัญ ขณะเดียวกันกลับมองว่า
แนวคิดตะวันตก ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพเป็นภัยคุกคาม9
นอกจากนี้ Jory ยังอธิบายให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการสร้างมารยาทกับการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองในสมัยรัฐบาลจอมสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ด้วยกล่าวคือ หนังสือสมบัติผู้ ดีเขียนขึ้นเพื่อสร้าง
ข้าราชการที่ดีให้กับราชสานัก แต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ทาให้อานาจของราชสานัก
ลดลง อันเป็นการลดบทบาทของหนังสือสมบัติของผู้ดีลงไปด้วย ทว่าหลังทศวรรษ 2490 เป็นต้นมา
การขยายตัวของพรรคคอมมิวนิสต์ ทาให้มีการรื้อฟื้นบทบาททางการเมืองของราชสานักขึ้นมาอีกครั้ง
และมีพลังมากขึ้นในช่วงที่จอมสฤษดิ์เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อราชสานักกลับมามีพลังอีกครั้ง ชนชั้นนา
ราชสานักจึงกลับมามีบทบาทในสังคมอีกครั้งด้วยเช่นกัน ในช่วงนี้จึงมีการนาหนังสือสมบัติของผู้ดีมา
เผยแพร่อีกครั้ง รวมถึงเริ่มมีการนามารยาทของราชสานักมาเผยแพร่และสร้างใหม่เป็นมารยาทไทย
ด้วย ที่สาคัญคือ Jory อธิบายให้เห็นถึงปฏิกิริยาต้านการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ของชนชั้น
8

Patrick Jory, "Thailand's Politics of Politeness: Qualities of a Gentleman and the Making of 'Thai
Manners'," South East Asia Research 23, 3 (2015); Patrick Jory, "คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมไทย (Thai Morals
and Manners) a Historical Perspective" (เอกสารการสั ม มนา 13th International Conference on Thai
Studies Chiang Mai, 15th-18th July 2017, Chiang Mai, 2017); กองบรรณาธิการ, "มองมารยาทกับความเป็น
ชาติไทยผ่านสมบัติผู้ดี ," ฟ้าเดียวกัน ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม (2548). งานชิ้นหลังนี้เป็นการสรุปการ
นาเสนอของ Patrick Jory ในงานสัมมนาหัวข้อ “มารยาทกับความเป็นชาติไทย” ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร โดย
กองบรรณาธิการสานักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน
อนึ่งผู้เขียนได้รับประโยชน์อย่างมากจากงานเรื่อง "Thailand's Politics of Politeness: Qualities of a
Gentleman and the Making of 'Thai Manners'" โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อหนังสือมารยาท และ
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างมารยาทในสังคมไทย
9 กองบรรณาธิการ. หน้า 32-33.
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นาราชสานักในสมัยดังกล่าว ผ่านความรู้สึกของคุณหญิงดุษฎี มาลากุล ที่กล่าวในหนังสือมรรยาทเล่ม
น้อยที่แต่งขึ้นในปี พ.ศ. 250310 ที่ว่า
…ข้าพเจ้ามีความรู้สึกอยู่บ่อย ๆ ว่า บ้านเมืองของเราในระยะเวลา 28 ปีหลังที่ล่วงมานี้ มีความ
เจริญทางวัตถุเป็นอันมาก แต่ทางจิตใจรู้สึกว่าน่าจะได้รับความทานุบารุงให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น
อีก การที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะกล่าวโดยทั่วไปแล้ว เรายังมีความเข้าใจในคาว่าเสรีภาพไม่ถ่อง
แท้นักประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งอาจเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมของเราเปลี่ยนแปลงไป เป็น
ต้นว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และมีสงครามโลก…บุคคลชั้นใหม่ที่เติบโตขึ้นในระหว่าง
28 ปีหลัง ก็ได้รับความกระทบกระเทือนจากความเหวี่ยงตัวของสังคมโดยทั่วไปจนแทบจะตั้งตัว
ไม่ติด…ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นและมีความหวังว่า ความเหวี่ยงตัวของสังคมโดยทั่วไป ซึ่งได้เหวี่ยง
ออกไปจนสุดตัวแล้วนั้น ถึงระยะเวลาที่จะเหวี่ยงกลับมาแล้ว…11

Jory เห็นว่าตัวเลข 28 ปีเป็นการกล่าวพาดพิงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ว่าเป็น
ต้นเหตุของความเสื่อมโทรมของมาตรฐานความประพฤติของเยาวชน ความพยายามในการสร้างและ
เผยแพร่มารยาทแบบใหม่ที่ผูกพันใกล้ชิดกับราชสานักจึงอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นหนึ่งในปฏิกิริยาต่อต้าน
มรดกของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 247512 โดยสรุป Jory เห็นว่าการปลูกฝังมารยาทเป็นความ
พยายามในการเอาแนวคิดชาตินิยมมาจัดการกับร่างกาย มารยาทชุดสมบัติผู้ดี ต้องการให้คนก้าวทัน
ความเปลี่ยนแปลงของโลก ในขณะที่มารยาทช่วงหลังกล่อมเกลาเยาวชนให้เป็นคนที่นอบน้อม ไม่เชื่อ
ในความเสมอภาค คล้ายกับติดอยู่ในสังคมศักดินา 13 แม้ Jory จะชี้ให้เห็นว่ามารยาทมีความสัมพันธ์
กับบริบททางสังคมการเมืองและมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ แต่เนื่องจาก
เป็นศึกษาผ่านการยกตัวอย่างหนังสือมารยาทบางชิ้นในบางช่วงเวลาจึงทาให้ไม่เห็นความต่อเนื่องของ
การเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์

10

Patrick Jory. pp. 369-371, 375. Jory แปล “หนังสือมรรยาทเล่มน้อย” เป็นภาษาอังกฤษว่า “Little Book
on Manners”
11 ดุ ษ ฎี มาลากุ ล , มรรยาทเล่ ม น้ อ ย (พระนคร: โรงเรี ย นเตรี ย มอุ ด มศึ ก ษา, 2503), หน้ า ค-ฉ. Patrick Jory
ยกตั ว อย่ า งข้ อ ความดั ง กล่ า วโดยแปลเป็ น ภาษาอั ง กฤษไว้ ใ นบทความ "Thailand's Politics of Politeness:
Qualities of a Gentleman and the Making of 'Thai Manners' pp. 369–370 ในส่วนนี้ผู้เขียนใช้ข้อความจาก
หนังสือมรรยาทเล่มน้อยเพื่อสื่อความตามต้นฉบับ โดยย่อความจากที่ Jory ยกตัวอย่างไว้ในบทความเล็ก น้อ ย
อย่างไรก็ดีจะมีการอธิบายเรื่องนี้อีกครั้งในบทที่ 5
12 Patrick Jory. pp. 370-371.
13 กองบรรณาธิการ. หน้า 33.
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อย่างไรก็ดี มีงานอีกชิ้นหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มความรู้ในช่วงเวลาที่ขาดหายไปในงานของ Jory
ได้14 คือ วิทยานิพนธ์เรื่อง “การสร้างร่างกายพลเมืองไทยในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม พ.ศ.2481
- 2487” ของก้องสกล กวินรวีกุล ซึ่งศึกษาวิธีการสร้างร่างกายพลเมืองในสมัยสร้างชาติของจอมพล
ป. พิบูลสงคราม แม้จะไม่ใช่งานที่ศึกษามารยาทโดยตรงแต่มีการอธิบายครอบคลุมไปถึงบทบาทของ
รัฐในการสร้างความเป็นอารยชนให้ประชากรในประเทศผ่านการปรับปรุงการแต่งกาย กิริยาและ
มารยาท พร้อมไปกับการปลูกฝังอุดมการณ์ชาตินิยม งานชิ้นนี้ชี้ให้เห็น ว่ารัฐมีบทบาทโดยตรงต่อการ
“สร้าง” แบบแผนกิริยามารยาทของผู้คนในประเทศ เพื่อสร้างพลเมืองในแบบที่รัฐต้องการ15
เมื่อสังเคราะห์งานของ Jory และก้องสกลเข้าด้วยกัน จะช่วยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของ
มารยาทไทยจากสมัยรัชกาลที่ 6 ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ถึงสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้
ต่อเนื่องยิ่งขึ้นพร้อมไปกับการย้าให้เห็นว่ามารยาทไทยมีความสัมพันธ์กับบริบททางสังคมมายาวนานมี
การเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง และเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามารยาทในสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดย
ที่ผ่านมาพบว่ามีการสร้างมารยาทขึ้นใหม่ อย่างน้อย 3 ชุดใน 3 ช่วงเวลา ที่น่าสนใจคือการสร้าง
มารยาทขึ้นใหม่แต่ละครั้งสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองด้วย นอกจากนี้ยังเห็นได้ว่ารัฐใช้
มารยาทที่สร้างขึ้นเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการจัดการกับร่างกายพลเมืองให้เป็นไปในแบบที่ตนเอง
ต้องการด้วย อย่างไรก็ดีเนื่องจากงานเขียนเกี่ยวกับมารยาทที่มีอยู่เป็นการศึกษามารยาทเพียงบางชุด
ในบางช่ ว งเวลาท าให้ ไ ม่ เ ห็ น ภาพต่ อ เนื่ อ งอย่ า งเป็ น ประวั ติ ศ าสตร์ และไม่ เ ห็ น บริ บ ทของการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อต่อยอดและเติมเต็มองค์ความรู้เหล่านี้ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงสนใจศึกษา
ประวัติศาสตร์ของกระบวนการสร้างมารยาทไทย เพื่อฉายภาพการสร้างมารยาทในสังคมไทยอย่าง
ต่อเนื่อง และเห็นบริบทของการเปลี่ยนแปลงมารยาทชุดต่าง ๆ
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การที่ Jory เลื อ กศึ ก ษาเฉพาะบางช่ ว งเวลาน่ า จะเกิ ด จากการวางขอบเขตการศึ ก ษาเพราะในการทบทวน
วรรณกรรมของ Jory ที่กล่าวถึงในการสัมมนา ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร มีการกล่าวถึงวิทยานิพนธ์เรื่อง “การ
สร้างร่างกายพลเมืองไทยในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม พ.ศ.2481-2487” ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่หายไปในงาน
ของ Jory เอาไว้ด้วย ทั้งนี้ผู้เขียนนาข้อมูลจากวิทยานิพนธ์ดังกล่าวมาใช้ในการทบทวนวรรณกรรมเพื่อแสดงให้เห็น
ความต่อเนื่องด้านเวลามากขึ้น
15 ก้ อ งสกล กวิ น รวี กุ ล , "การสร้ า งร่ า งกายพลเมื อ งไทยในสมั ย จอมพล ป. พิ บู ล สงคราม พ.ศ. 2481-2487"
(วิทยานิพนธ์สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต (มานุษยวิทยา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545). หน้า 143165.
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1.3 ขอบเขตการศึกษาและวิธีการศึกษา
1) ด้านนิยามและขอบเขตของ “มารยาท” เนื่องด้วยสิ่งที่เรียกว่า “มารยาท” ในสังคมไทย
มีความเป็นนามธรรมและมีขอบข่ายกว้างขวาง ปรากฏอยู่ในหลายมิติของสังคมทั้งที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสนา วรรณกรรม มารยาทสากลและมารยาทต่างประเทศ 16 และในบริบททางสังคมการเมือง ใน

16 มารยาทที่เกี่ยวข้องกับศาสนา

เช่น การกราบไหว้ ของพระมหารัชชมังคลาจารย์ (นิทฺเทสก วัดสัมพันธ์วงศ์) เป็น
การนาพระธรรมเทศนา เรื่องการไหว้พระของพระมหารัชชมังคลาจารย์ ที่แสดง ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง แห่ง
ประเทศไทย กัณฑ์อุโบสถภาคเช้า 11 สิงหาคม 2504 มาตีพิมพ์เป็นหนังสือ ที่น่าสนใจคือส่วนของคานาที่อธิบายว่า
การคารวะ เคารพ คานับ ไหว้กราบ ถวายบังคม ฯลฯ เป็นระเบียบปฏิบัติของสังคมที่เจริญ เป็นจรรยาของผู้ดี และ
เป็นมรรยาทของคนชั้นสูง รายละเอียดดู พระมหารัชชมังคลาจารย์, การกราบไหว้ (พระนคร: โรงพิมพ์จาลองศิลป,
2504), หน้า คานา-12.
นิสสัยแบบอย่าง โดยพระธรรมปิฎก “ธมฺมธโร พิมพ์” วัดพระศรีมหาธาตุ เป็นคาสอนเกี่ยวกับหลักความ
ประพฤติดี ที่น่าสนใจคือเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เน้นสอนให้ปฏิบัติตามหลัก “ผู้นา - ผู้ตาม” เน้น“บุคคลแบบอย่าง –
บุ ค คลผู้ เ อาอย่ า ง” ลั ก ษณะคล้ า ยกั น กั บ นโยบายเกี่ ย วกั บ ความประพฤติ ข องรั ฐ บาลจอมพล ป. พิ บู ล สงคราม
รายละเอียดดู พระธรรมปิฎก "ธมฺมธโร พิมพ์", นิสสัยแบบอย่าง (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย ,
2501), หน้า 1-29. ทั้งนี้ หากพิจารณาจากคานาและเนื้อ หาของหนังสือข้างต้นจะพบว่ามีความสัมพันธ์กับการ
เปลี่ยนแปลงของมารยาทในมิติการเมืองวัฒนธรรมในสมัยนั้น ๆ ด้วย เช่น หนังสือการกราบไหว้ จะเน้นมารยาทใน
การกากับอิริยาบถ และมีนัยของการแบ่งชนชั้น ในขณะที่หนังสือนิสสัยแบบอย่างจะเน้นการปฏิบัติตามผู้นาหรือ
บุคคลตัวอย่างและกล่าวถึงนิสัยแห่งชาติ ดูรายละเอียดประกอบได้ในบทที่ 4-5 ของวิทยานิพนธ์เล่มนี้
มารยาทในวรรณกรรม เช่น นิธิ เอียวศรีวงศ์ กล่าวถึงวรรณกรรมที่มีผลต่อการอบรมความประพฤติผู้หญิงไว้จานวน
หนึ่ง ได้แก่ กฤษณาสอนน้อง ของสมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ซึ่งเป็นวรรณกรรมดัดแปลงมาจาก กฤษณา
สอนน้องคาฉันท์ โดยฉบับเก่าสุดมีต้นฉบับซึ่งคัดลอกในรัชกาลพระเจ้าบรมโกศเหลือตกทอดมาถึงปัจจุบัน และ
หนังสือนางนพมาศ ซึ่งนิธิเสนอว่าน่าจะเขียนขึ้นระหว่าง พ.ศ. 2360 ถึงสิ้นรัชกาลที่ 3 โดยประมาณ โดยเนื้อหามี
ส่วนที่เป็นคาสอนเกี่ยวกับความประพฤติดีของหญิงฝ่ายในและหญิงทั่วไปด้วย รวมถึง สุภาษิตสอนหญิง ของสุนทรภู่
ที่แต่งตอนรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งเน้นสอนความประพฤติของหญิงสาว โดยนิธิเสนอว่าเนื้อหาประมาณร้อยละ 60
เป็นคาสอนเกี่ยวกับการให้หญิงรักนวลสงวนตัว ส่วนคาสอนเกี่ยวกับมารยาทมีอยู่ประมาณร้อยละ 40 รายละเอียดดู
นิธิ เอียวศรีวงศ์, ปากไก่และใบเรือ : รวมความเรียงว่าด้วยวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ต้นรัตนโกสินทร์ (นนทบุรี:
ฟ้าเดียวกัน, 2555), หน้า 248-249, 298.
ประชุมสุภาษิตสอนหญิง โดยกรมศิลปากร เป็นหนังสือรวบรวมวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักประพฤติ
ปฏิบัติของสตรีไว้ ได้แก่ แม่สอนลูก สุภาษิตสอนหญิง กฤษณาสอนน้องคาฉันท์ฉบับกรุงธนบุรี สุภาษิตสอนสาว คา
ฉันท์สอนหญิง คากลอนสอนหญิง กฤษณาสอนน้องคาฉันท์ฉบับสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส
สุภาษิตสอนสตรี โอวาสกระสัตรี นารีศรีสวัสดิ์ พิเภกสอนบุตร รายละเอียดดู กรมศิลปากร, ประชุมสุภาษิตสอนหญิง
(กรุงเทพมหานคร: เอดิสัน เพลส โพรดักส์, 2555), หน้า 3-247.
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เบื้องต้นการระบุขอบเขตและนิยามจึงมีความจาเป็นสร้างความเข้าใจร่วมกันว่าการศึกษาครั้งนี้ จะ
เลือกศึกษามารยาทของสังคมไทยเพียงบางส่วน บางลักษณะเท่านั้น มิได้เป็นตัวแทนของกระบวนการ
สร้างมารยาททั้งหมดของสังคมไทย
ในด้านขอบเขตของมารยาท สืบเนื่องจากการศึกษามารยาทในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ต้องการ
ศึกษากระบวนการสร้างและเปลี่ยนแปลงมารยาทที่สัมพันธ์กับบริบททางการเมือง ขอบเขตของ
มารยาทที่ศึกษาจึงเน้นไปที่ชุดของมารยาทที่เป็นผลผลิตหรือเผยแพร่โดยรัฐ โดยใช้ “ผลผลิต” หรือ
“นโยบายรัฐ” ที่เกี่ยวกับมารยาทเป็นเกณฑ์พิจารณา กล่าวคือจะพิจารณาว่าในยุคหนึ่ง ๆ รัฐเลือกใช้
มารยาทชุดใดเผยแพร่สู่พลเมืองอย่างเป็นทางการ มารยาทชุดนั้นจะถูกหยิบยกมาอธิบายเป็นมารยาท
ชุดหลักของสมัยนั้น ๆ

มารยาทสากลและมารยาทต่างประเทศ ในสังคมไทยมีการนามารยาทสากลเข้ามาเผยแพร่เป็นจานวนมาก เช่น
สาเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล และ รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม โดยนายภาษา มีเนื้อหาเกี่ยวกับมารยาทสากลอย่าง
ละเอียด เช่น ความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี มารยาทในการรับประทานอาหาร การเลี้ยงแบบ “ค๊อกเทล ปารตี้
บุ๊ฟเฟต์” และงานสมาคม เป็นต้น รายละเอียดดู นายภาษา, สาเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล และ รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบก
หาม (พระนคร: บุญสั่งการพิมพ์ 2505), หน้า 9-168.
มารยาทสากล โดยกรมวิ ช าการ เป็ น หนั ง สื อ แปลมาจากเรื่ อ ง Good Housekeeping Everyday
Etiquette ของ Elizabeth Martyn มีเนื้อหาเกี่ยวกับมารยาทในชีวิตประจาวัน การพบปะสังสรรค์ มารยาทใน
โอกาสพิเศษ ฯลฯ โดยหนัง สือเล่มนี้ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึ กษาธิการให้ใช้ ในโรงเรียนได้ รายละเอียดดู
Elizabeth Martyn, มารยาทสากล, แปลโดย ลดา อมรทัต (กรุงเทพมหานคร: กรมวิชาการ, 2545), หน้า 1-208.
หนังสือมารยาทที่สาคัญอีกชุดหนึ่งคือ เรื่องการสมาคม โดยนายพลตรี พระยาอานุภาพไตรภพ มี 2 ภาค
คือ ภาค 1 ว่าด้วยขนบธรรมเนียมและประเพณีปนที่ใช้กันอยู่ หรือที่ควรใช้ในเวลานี้ และความรู้บางประการในราช
สานัก ภาค 2 ว่าด้วยขนบธรรมเนียมและประเพณีของชาวอัสดงคต (มารยาทสากลที่รับเข้ามาจากอังกฤษและยุโรป)
ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2477 ที่น่าสนใจคือในคาปรารภของผู้แต่งที่เขียนขึ้นในปี พ.ศ. 2492 ระบุว่าหนังสือเล่มนี้
แต่งขึ้นหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่นาน เป็นช่วงเวลาที่อารยธรรมตะวันตกกาลังหลั่งไหลเข้ามาสู่ประเทศไทย
ลัทธิประเพณีเดิมของไทยก็ค่อย ๆ สูญสิ้นไป หนังสือเล่มนี้จึงใช้วิ ธีการเดินสายกลาง แบ่งการเขียนออกเป็น 3 เล่ม
เล่ม 1 ว่าด้วยขนบประเพณีปน ซึ่งหมายความว่า เราควรจะรับเอาอารยะธรรมตะวันตกและรักษาของเดิมไว้เพียงไร
เล่ม 2 ว่าด้วยขนบประเพณีของชาวอัสดงคต (ตะวันตก) และเล่ม 3 ว่าด้วยสิ่งที่ควรทราบจากพระราชสานัก (ไม่พบ
ต้นฉบับ แต่น่าจะเป็นหัวข้อเดียวกับ “ความรู้บางอย่างจากพระราชสานัก ” ที่เป็นภาคผนวกของการสมาคมเล่ม 1
ฉบั บ ปี พ.ศ. 2492) รายละเอี ย ดดู นายพลตรี พระยาอานุ ภ าพไตรภพ, เรื่ อ ง การสมาคม ภาค 2 ว่ า ด้ ว ย
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของชาวอัสดงคต (พระนคร: โรงพิมพ์ กรุงเทพบรรณาคาร, 2477), หน้า 1-261; นาย
พลตรี พระยาอานุภาพไตรภพ, เรื่อง การสมาคม เล่ม 1 ว่าด้วยขนบธรรมเนียมและประเพณีปนที่ใช้กันอยู่ หรือควร
ใช้เวลานี้ และความรู้บางประการในพระราชสานัก (พระนคร: โรงพิมพ์บารุงนุกูลกิจ, 2492), หน้า 1-335.
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ในด้านของนิยามความหมาย วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะสนใจศึกษา “มารยาทที่รัฐใช้อย่างเป็น
ทางการ (officially) เพื่อเป็นแบบแผนความประพฤติ (code of conduct) ที่รัฐเห็นว่าเหมาะสม
สาหรับเผยแพร่และปลูกฝังสู่ผู้คน” ทั้งนี้มารยาทที่ใช้จะครอบคลุมแบบแผนใดบ้าง จะอธิบายควบคู่
ไปกับการแบ่งสมัยในการศึกษาเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น
2) ด้านเวลา จะศึกษากระบวนการสร้างมารยาทตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา เนื่องจากเป็นช่วงที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการใช้ธรรมเนียมปฏิบัติ
แบบศักดินามาสู่การสร้างมารยาทแบบใหม่ อย่างไรก็ดี เนื่องจากแบบมารยาทที่ถูกสร้างใหม่ในช่วง
หลังบางชุด รับมรดกจากธรรมเนียมศักดินามามากทั้งในเชิงแบบแผนและวิธีคิด การศึกษาจึงเล่า
ย้อนกลับไปถึงช่วงอยุธยาตอนปลายและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นพอสังเขป เพื่ อให้ข้อมูลพื้นฐานใน
การทาความเข้าใจกระบวนการสร้างมารยาทไทยในสมัยต่อมา อนึ่ง การแบ่งสมัยในการศึกษานี้ทา
ภายใต้ข้อควรตระหนักที่ว่าการเปลี่ยนแปลงมารยาทในสังคมไทยมิได้เกิดขึ้นอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
ในสมัยหนึ่ง ๆ อาจมีมารยาทหลายชุด เคลื่อนไหวเหลื่อมซ้อนกันอยู่ แต่ จะมีมารยาทบางชุดที่ถูกขับ
เน้นและบางชุดถูกละเลยหรือต่อต้าน
ทั้งนี้ ในการศึกษาจะแบ่งการอธิบายออกเป็น 4 สมัย ตามการเปลี่ยนแปลงของแบบแผน
มารยาทซึ่งสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง โดยแบ่งการนาเสนอพร้อมไปกับการแบ่งบท
วิทยานิพนธ์ออกเป็น 4 บทคือ บทที่ 2 ธรรมเนียมศักดินา บทที่ 3 จรรยาพลเมือง บทที่ 4 รุ่งเรือง
“นิสสัยชาติ” และบทที่ 5 มารยาทคือเอกลักษณ์ไทย ดังนี้
บทที่ 2 ธรรมเนียมศักดินา นับตั้งแต่ช่วงรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. 1991 –
พ.ศ.2031) เนื่องจากเป็นยุคที่มีการออกพระไอยการตาแหน่งนาพลเรือนและพระไอยการตาแหน่งนา
ทหารหัวเมือง อันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับศักดินาที่เป็นทางการฉบับแรกของกรุงศรีอยุธยา จึงนับเป็น
จุดเริ่มต้นของระบบศักดินาแบบอยุธยา มาจนถึงสิ้นสุดรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2411) อย่างไรก็ดีสืบเนื่องจากข้อจากัดของหลักฐาน การ
อธิบายธรรมเนียมในยุคนี้จะเริ่มในสมัยอยุธยาตอนปลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยสมเด็จพระ
นารายณ์ (พ.ศ. 2199 - พ.ศ. 2231) สาหรับช่วงกรุงรัตนโกสินทร์จะอธิบายในช่วงรัชกาลที่ 4 เป็น
หลักเนื่องจากมีหลักฐานให้สืบค้นได้17
17

อนึ่ง การแบ่งยุคนี้ทาโดยตระหนักว่าในช่วงดังกล่าวมีการย้ายเมืองอย่างสาคัญหลายครั้ง กล่าวคือ ในปี พ.ศ.
2310 มี ก ารย้ า ยเมื อ งจากกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยามายั ง กรุ ง ธนบุ รี ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2325 ย้ า ยกรุ ง ธนบุ รี ม าสร้ า งกรุ ง
รัตนโกสินทร์ อย่างไรก็ดี การสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีกรุงศรีอยุธยาเป็นแม่แบบ การบริหารปกครองก็ฟื้นฟูรูปแบบ
ที่เคยใช้มาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และการจัดองค์กรทางสังคมก็ยังคงใช้ระบบศักดินา กรุงศรีอยุธยา
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ทั้ งนี้ ในสมั ยนี้ผู้ เขียนยังมิ ได้ระบุขอบเขตว่ าสิ่งใดคือมารยาท ทว่าจะศึกษาสิ่งที่เรี ย กว่ า
“ธรรมเนียม” เพียงบางอย่างที่ถูกนับเป็นมารยาทในสมัยหลัง เช่น ธรรมเนียมการเคารพ ธรรมเนียม
การใช้ภาษา ธรรมเนียมการสมาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมเนียมในการแสดงอิริย าบถในโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ของบุคคล
บทที่ 3 จรรยาพลเมือง นับตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่
5 (พ.ศ. 2411) ถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 (พ.ศ. 2475) ทั้งนี้เนื้อหาในบทนี้จะเริ่มอธิบาย
ตั้งแต่สมัยต้นรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมาเพื่อให้เห็นบริบทแวดล้อมทางสังคมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ธรรมเนียมและการสร้างสิ่งที่เรียกว่า “มารยาท” ขึ้นในสมัยปลายรัชกาลที่ 5
ส าหรับขอบเขตของมารยาทในสมั ยนี้ จะครอบคลุม เนื้ อหาที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ กิริยา จรรยา
มารยาท และแบบแผนความประพฤติของผู้ดี และคนศิ วิไลซ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปรากฏใน “วิชา
จรรยา” ที่ ส ร้ า งขึ้ น มาเพื่ อ อบรมความประพฤติ ดี ใ ห้ แ ก่ นั ก เรี ย นและข้ า ราชการ เนื่ อ งจากมี
ความสัมพันธ์กับการสร้างมารยาทในสมัยดังกล่าว
บทที่ 4 รุ่งเรือง “นิสสัยของชาติ” นับเฉพาะช่วงรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม สมัยที่ 1
(ธันวาคม พ.ศ. 2481 – กรกฎาคม พ.ศ. 2487) สมัยนี้มีการสร้างแบบแผนจรรยามารยาทขึ้นมาอย่าง
เป็นทางการ โดยมารยาทจะเกี่ยวพันอยู่กับประเพณีประจาชาติและ “นิสสัยของชาติ”18
ขอบเขตของมารยาทในสมัยนี้จะนับตั้งแต่รัฐนิยม ซึ่งรัฐบาลอธิบายว่าเป็นประเพณีที่ดีประจา
ชาติ มีลักษณะคล้ายจรรยามารยาทของอารยชน รวมถึงประกาศ คาชักชวน และกฎหมายเกี่ยวกับ
มารยาทที่สร้างขึ้นในสมัยดังกล่าว

และกรุงรัตนโกสินทร์จึงมีความสืบเนื่องกันในหลายลักษณะ ในการศึกษานี้ผู้เขียนจึงอธิบายไว้ในสมัยเดียวกันคือ
สมัยธรรมเนียมศักดินา รายละเอียดดู ลิขิต ธีรเวคิน , วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย (กรุงเทพมหานคร:
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546), หน้า 75-77.
18 ค าว่ า “นิ ส สั ย ของชาติ ” ปรากฏใน ค าชั ก ชวนของรั ฐ บาล เรื่ อ งฟื้ น ฟู วั ฒ นธรรมของชาติ ซึ่ ง อธิ บ ายว่ า จรรยา
มารยาทหรือนิสัยของชาติ เป็นเสมือนดัชนีชี้วัดความเจริญของชาติ ที่ต้องปลูกฝังให้เจริญตามความเจริญของ
บ้านเมือง ผู้เขียนเลือกใช้คานี้มาตั้งเป็นชื่อสมัย เนื่องจากคาว่า “นิสสัย” สะท้อนนัยทางการเมืองด้วย ดังจะเห็นได้
จากปาฐกถาเรื่องมนุสสปฏิวัติ ของหลวงวิจิตรวาทการที่ระบุว่า การปฏิวัติจะต้องปฏิวัติลักษณะ “นิสสัย” ของ
มนุษย์ จากสภาพอันไม่พึงปรารถนา ให้เข้าสู่สภาพอันพึงปรารถนาด้วย ภายใต้แนวคิดการปฏิวัติ “นิสสัย” นี้ต่อมา
จึงมีการสร้างสิ่งที่เรียกว่า “จรรยามารยาทหรือนิสสัยของชาติ” ขึ้นเพื่อดาเนินการตามแนวคิดดังกล่าว ดังจะอธิบาย
รายละเอียดในบทที่ 4 หรือดูรายละเอียดใน คาชักชวนของรัฐบาล เรื่องฟื้นฟูวัฒนธรรมของชาติไทย. (2483, 28
พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 57. หน้า 657-660; หลวงวิจิตรวาทการ, มนุสสปฏิวัติ ปาฐกถา ของ หลวง
วิจิตรวาทการ รัฐมนตรี อธิบดีกรมศิลปากร (พระนคร: โรงพิมพ์พระจันทร์, 2483), หน้า 1-27.
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บทที่ 5 มารยาทคือเอกลักษณ์ไทย นับตั้งแต่การรัฐประการโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
(กันยายน พ.ศ. 2500) ถึงปัจจุบัน แต่ในการอธิบายจะย้อนกลับไปเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2490 เพื่อให้เห็น
บริบทของการเปลี่ยนแปลง
ในยุคนี้มีการเผยแพร่และตีพิมพ์หนังสือมารยาทออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว ขอบเขตของ
มารยาทจึงเกี่ยวกับมารยาทที่ปรากฏในสื่อ กิจกรรมและหนังสือมารยาทที่รัฐเผยแพร่เป็นหลัก โดย
ความหมายและการให้คุณค่าของมารยาทในยุคนี้สามารถแบ่งออกได้เ ป็น 2 ช่วง ในช่วงแรกมารยาท
จะสัมพันธ์กับประเพณีวัฒนธรรมประจาชาติ และในช่วงหลังมารยาทถูกยกเป็นเอกลักษณ์ประจาชาติ
3) ด้านวิธีวิจัยและหลักฐาน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดย
การวิ จั ย เชิ ง เอกสาร (Documentary research) และน าเสนอโดยการพรรณนาเชิ ง วิ เ คราะห์
(Analytical description) หลักฐานที่ใช้จะเป็น เอกสารทั้งเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิที่มีเ นื้อหา
เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และมารยาท เช่น คู่มือมารยาทในยุคสมัยต่าง ๆ ตาราเรียน ประกาศของ
รัฐ พงศาวดาร ราชกิจจานุเบกษา สุนทรพจน์ของผู้นาประเทศ พระบรมราโชวาท พระราชหัตถเลขา
ตลอดจนงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง
1.4 แนวคิดทฤษฎี
การศึกษาครั้งนี้ประยุกต์ใช้แนวคิดการเมืองวัฒนธรรม (Cultural politics) เป็นแนวทางใน
ศึกษากล่าวคือ การศึกษาแนวมาร์กซิสม์ยุคหนึ่งตกอยู่ภายใต้กระแสความคิดแบบเศรษฐกิจเป็น
ตัวกาหนด (Economic determinism) และมุ่งศึกษาในมิติทางการเมือง (Politics) เป็นหลักรวมถึง
สนใจศึกษาเพียงกระบวนการผลิตจิตสานึกในพื้นที่ของการทางาน (work life) เท่านั้น ทว่าต่อมา
อันโตนิโย กรัมชี (Antonio Gramsci) ได้เสนอให้สนใจกับพื้นที่ของช่วงเวลาว่าง (Leisure life) ด้วย
เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ชนชั้นปกครองหรือนายทุนได้พยายามเข้ามายึดครองและสถาปนาอานาจเหนือ
แรงงาน เช่น ในพื้นที่ของความเชื่อ ชุมชนและวัฒนธรรม เป็นต้น
ในขณะเดี ย วกั น กรั ม ชี ไ ด้ รื้ อ ฟื้ น ความส าคั ญ ของการวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งส่ ว นบน
(Superstructure) ผนวกมิ ติ ก ารเมื อ งเข้ า กั บ มิ ติ วั ฒ นธรรม (culture) รวมถึ ง ให้ ค วามส าคั ญ กั บ
ชีวิตประจาวันของผู้คนมากขึ้น ข้อเสนอของกรัมชีจึงขยับนิยามของการเมืองกว้างขึ้นสู่การต่อสู้ ใน
การเมืองทางวัฒนธรรม (Cultural politics) หรือการเมืองแห่งชีวิตประจาวัน (Politics of every
life)19
19

กาญจนา แก้วเทพ, สายธารแห่งนักคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองและสื่อสารศึกษา (มหาสารคาม: อินทนิล ,
2560), หน้า 165, 176.
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ภายหลังแนวคิดการเมืองวัฒนธรรมได้รับการศึกษาเพิ่มเติมโดยนักวิชาการ เช่น Ernesto
Laclau และ Chantal Mouffe ส าหรับวงวิชาการไทย ประจักษ์ ก้องกีรติ เป็นผู้หนึ่งที่เขียนงาน
เกี่ยวกับการเมืองวัฒนธรรมออกมาหลายชิ้น โดยเลือกนาแนวคิดของ Ernesto Laclau และ Chantal
Mouffe มาใช้เป็นแนวทางในการศึกษา 20 ในหนังสือการเมืองวัฒนธรรมไทย ว่าด้วยความทรงจา /
วาทกรรม / อานาจ ประจักษ์อธิบายแนวคิดการเมืองวัฒนธรรมไว้ว่า การเมืองวัฒนธรรม สนใจ
วิเคราะห์การต่อสู้ทางการเมืองในฐานะที่เป็นพื้นที่ในการช่วงชิงการครองอานาจนา (Hegemony)
การศึกษาแนวนี้เชื่อว่าในการเมืองมีวัฒนธรรม และในวัฒนธรรมก็มีการเมืองซ่อนเร้นอยู่ จึงสนใจ
วิเคราะห์การเมืองของระบบวัฒนธรรม ซึ่งเป็นระบบความหมายที่มนุษย์ใช้ในการมองโลกและกากับ
พฤติกรรมของตนเอง ตั้งแต่เรื่องอาหารการกิน ศิลปะ การศึกษา ศาสนา ประวัติศาสตร์ ตลอดจน
ระบอบการเมื อ งการปกครอง การเมื อ งจึ ง สอดแทรกอยู่ ใ นทุ ก อณู ท างวั ฒ นธรรม ทั้ ง ในนิ ย าย
ภาพยนตร์ ดนตรี งานโฆษณา อาหาร สถาปัตยกรรม แบบเรียน ประติมากรรม ไปจนถึงงานพิธีกรรม
ต่าง ๆ
การเมืองวัฒนธรรมมีความลื่นไหลเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่งตายตัว เพราะองค์ประกอบต่าง ๆ
ในสังคม ทั้งความรู้ ประเพณี สถาบันต่าง ๆ รวมทั้งตัวสังคมเองไม่ได้มีความหมายที่แน่นอนตายตัว
แต่เปิดโอกาสให้กลุ่มฝ่ายต่าง ๆ เข้ามาต่อสู้ช่วงชิงนิยามให้ความหมายแปรเปลี่ยนมันไปตามวาทกรรม
เพื่อที่จะดารงไว้ซึ่งผลประโยชน์และอานาจของกลุ่มตน การต่อสู้แบบนี้ไม่มีใครชนะหรือแพ้ทั้ งหมด
เพราะการครองอานาจนาไม่เคยเป็นไปอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แต่มีพลวัตเคลื่อนไหวอยู่เสมอ
การศึกษาแนวนี้สนใจว่าในการสร้างวัฒนธรรมประจาชาตินั้น ใครเป็นคนกาหนด ใครเป็นคน
นิยาม และใครได้ประโยชน์จากการนิยาม เช่น การสร้างวัฒนธรรมไทยที่ผ่านมาใครมีอานาจในการ
นิยามความเป็น ไทย ใครเขียนประวัติ ศาสตร์ ใครแต่งแบบเรียน ใครมีอานาจชี้นาว่ า วัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีควรเป็นอย่างไร ใครเป็นผู้กาหนดว่าค่านิยมที่ดีของคนไทยควรประกอบด้วยอะไรบ้าง
และกล่อมเกลาให้คนไทยซึมซับค่านิยมดังกล่าวไปสู่ผลลัพธ์อย่างไร21
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ประจักษ์ ชี้แจงไว้ว่า มีการนาแนวคิดการเมืองวัฒนธรรมของ Ernesto Laclau และ Chantal Mouffe จาก
หนั ง สื อ Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics (London: Verso,
1985) มาใช้เป็นแนวคิดในการศึกษาการเมืองวัฒนธรรมในงานเขียนของเขา ดูรายละเอียดใน ประจักษ์ ก้องกีรติ,
และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนก่อน 14 ตุลาฯ (นนทบุรี: ฟ้า
เดียวกัน, 2556), หน้า 26.
21 ประจักษ์ ก้องกีรติ , การเมืองวัฒนธรรมไทย ว่าด้วยความทรงจา / วาทกรรม / อานาจ (นนทบุรี: ฟ้าเดียวกัน ,
2558), หน้า (13)-(15). ในทางเดียวกัน เกษียร เตชะพีระ อธิบายว่า การเมืองวัฒนธรรม หมายถึง การต่อสู้ทาง
การเมืองในปริมณฑลวัฒนธรรม โดยปัจเจกบุคคลและกลุ่มสังคม เพื่อนาเสนอ สื่อสาร ประชันขันแข่งและช่วงชิงยึด
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จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ าการสร้า งมารยาทหลาย ๆ ชุดมีความสัมพันธ์กั บ การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง ในเบื้องต้นเมื่อนาแนวคิดการเมืองวัฒนธรรมมาประกอบการวิเคราะห์แล้ว
พบว่าแนวคิดดังกล่าวช่วยนาทางให้การศึกษาครั้งนี้ชัดเจนขึ้นได้ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะประยุกต์ใช้
แนวคิดการเมืองวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตามคาอธิบายของประจักษ์ เป็นแนวทางในการศึกษา
1.5 วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษากระบวนการสร้างมารยาทของสังคมไทย
2. เพื่อศึกษาบทบาทของโครงสร้างการเมืองวัฒนธรรมที่มีผลต่อกระบวนการสร้างและ
เปลี่ยนแปลงมารยาทของสังคมไทย
1.6 คาถามวิจยั
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ประยุกต์ใช้แนวคิดการเมืองวัฒนธรรมในการตั้งคาถามวิจัย โดยมีคาถาม
วิจัยหลักคือ มารยาทของสังคมไทยถูกสร้างขึ้นอย่างไร เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และสะท้อนการเมือง
วัฒนธรรมในสังคมไทยอย่างไร
เพื่อตอบคาถามวิจัยหลัก ผู้เขียนได้ตั้งคาถามวิจัยย่อยเพิ่มเติม แบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ
ระดับกระบวนการ และระดับยุคสมัย ในระดับกระบวนการจะพิจารณาว่าตลอดกระบวนการสร้าง
และเปลี่ยนแปลงมารยาทในสังคมไทย มีการต่อสู้ทางการเมืองวัฒนธรรมเพื่อช่วงชิงอานาจนาในการ
สร้างและใช้มารยาทหรือไม่อย่างไร
ในระดับยุคสมัยจะสนใจศึกษาว่าในแต่ละยุคสมัย ใครเป็นคนสร้างแบบแผนมารยาท ใครเป็น
คนสร้างนิยามความหมายของมารยาท ผลลัพธ์ทั้งในด้านแบบแผนและความหมายมีลักษณะอย่างไร
และถูกนาไปใช้หรือเผยแพร่อย่างไร

ครองพื้นที่แห่งนิยามความหมายและคุณค่าต่าง ๆ รายละเอียดโปรดดู “คานาเสนอ” ใน ประจักษ์ ก้องกีรติ, และ
แล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนก่อน 14 ตุลาฯ. หน้า (20)-(21)
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บทที่ 2 ธรรมเนียมศักดินา

…คนไทย…มีความเคารพอย่างลึกซึ้งและนอบน้อมอย่างยิ่งต่อพระบรมวงศานุวงศ์ ขุนนาง และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลชั้นผู้บังคับบัญชาทั่วไป คนชราได้รับการยกย่องมาก ผู้เยาว์เอาใจใส่
ความเคารพและปรนนิบัติวัฏถากบิดามารดาเป็นอันดี…22
มงเซเญอร์ ปาลเลกัวซ์ (พ.ศ. 2397)

ในบทนี้เริ่มต้นด้วยการศึกษาสังคมศักดินา และตัวอย่างธรรมเนียมศักดินาในสมัยอยุธยาตอน
ปลายล่วงมาถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นก่อนเริ่มมีการปรับเปลี่ยนธรรมเนียมในรัชกาลสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องจากวัฒนธรรม ความคิด และแบบแผนธรรมเนียมในสมัยศักดินามี
ยังคงมีอิทธิพลต่อกระบวนการสร้างแบบแผนกิริยามารยาทในสมัยต่อมา การทาความเข้าใจลักษณะ
ธรรมเนียมศักดินา จึงเป็นพื้นฐานสาคัญต่อการความเข้าใจกระบวนการสร้างมารยาทของสังคมไทย
เนื้ อ หาในบทนี้ เ ริ่ ม จากการศึ ก ษาลั ก ษณะทั่ ว ไปของสั ง คมศั ก ดิ น า ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ก าหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นของผู้คนในสังคม ภายในความสัมพันธ์ดังกล่าวมีการกาหนดธรรมเนียม
ปฏิบัติระหว่างกันตามลาดับชั้น จึงจะยกตัวอย่างแบบแผนธรรมเนียมในสังคมศักดินา ไว้ด้วยเพื่อให้
ภาพวิถีปฏิบัติของผู้คนในสมัยดังกล่าว
2.1 ลักษณะทัว่ ไปของสังคมศักดินา
ระบบศักดินา เป็นระบบจัดประเภทผู้คนออกเป็นชั้น ๆ โดยมีตัวเลขกากับลดหลั่นลงมา เช่น
100,000 สาหรับพระมหากษัตริย์แล้วลดหลั่นกันไปตามลาดับถึง 5 สาหรับบุคคลชั้นล่างสุด ระบบ
เช่นนี้พบมาก่อนแล้วในชุมชนไทและจีนก่อนสมัยอยุธยา 23 ไม่แน่ชัดว่าระบบนี้เข้ามาในอยุธยาเมื่อใด
22

มงเซเญอร์ ปาลเลกัวซ์, เล่าเรื่องกรุงสยาม, แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร (นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2549), หน้า 182.
มงเซเญอร์ ปาลเลกัวซ์ (Jean – Baptiste Pallegoix) สังฆนายกคณะมิซซังโรมันคาทอลิกประจาประเทศสยาม
เดินทางถึงบางกอกเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2372 อาศัยอยู่ในยามถึง 24 ปี และเขียนหนังสือเล่มนี้เมื่อปี พ.ศ.
2397 ต้นฉบับชื่อ “Description du Royaume Thai ou Siam”
23 Vickery, M., “The constitution of Ayutthaya: the Three Seals Code” in A. Huxley ( ed.) , Thai law:
Buddhist law. Essays on the legal history of Thailand, Loas and Berma ( Bangkok: White Orchid,
1996), pp. 133-210.; Lemoine, Jacques, “Thai Lue historical relations with China and the shaping of
the Sipsong Panna political system,” in ( Proceedings of the 3rd International Conference on Thai
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แต่มีหลักฐานว่าในสมัยอยุธยาตอนต้นชนชั้นอาจมีน้อย ต่อมาเมื่อสังคมซับซ้อนขึ้น ระบบชนชั้นต่าง ๆ
ก็มากขึ้นและซับซ้อนขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งตามหลักฐานในพงศาวดารเกิดขึ้นในสมัยของพระ
บรมไตรโลกนาถ ในเรื่องนี้ ศรีศักร วัลลิโภดม อธิบายไว้ว่าสืบเนื่องจากในช่วงอยุธยาตอนต้น กรุงศรี
อยุธยายังมีได้รวมศูนย์อานาจการปกครอง แต่กระจายอานาจอยู่กับบรรดาเจ้านายหรือเจ้าเมืองสาคัญ
ๆ ที่พระมหากษัตริย์แต่งตั้งให้ไปปกครองเมืองต่าง ๆ มีเครือข่ายความสัมพันธ์ยึดโยงกันด้วยระบบ
เครือญาติ การจัดการปกครองรูปแบบดังกล่าวมีปัญหาภายในคือ เมื่ อสิ้นรัชกาลของพระมหากษัตริย์
เดิมแล้ว มักเกิดการแย่งชิงราชสมบัติระหว่างเจ้าเมืองต่าง ๆ กระทั่งถึงรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถ พระองค์จึงทรงแก้ไขปัญหานี้โดยการสร้าง “ระบบขุนนางศักดินา” ขึ้นมาเพื่อจัดระเบียบการ
ปกครองและบริหารบ้านเมืองใหม่
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงดึงอานาจการปกครองมาไว้ที่ราชธานีโดยมีพระมหากษัตริย์
เป็นศูนย์กลางแห่งอานาจ ทรงไว้ซึ่งพระราชอานาจในการพระราชทานหรือถอดถอนยศถาบรรดาศักดิ์
ของขุนนาง พระองค์ยกเลิกการส่งเจ้านายไปปกครองเมืองสาคัญ ออกกฎบังคับให้เจ้านายอยู่แต่ใน
พระนคร โดยตั้งให้มี “ตาแหน่ง” และ “ยศศักดิ์” ลดหลั่นกันลงมาเพื่อแสดงความแตกต่างในฐานะ
ของแต่ละบุคคล ส่วนการปกครองหัวเมืองนั้นใช้วิธีการตั้งขุนนางจากส่วนกลางไปปกครอง โดยมีการ
ตั้ง “ยศชั้น” “ราชทินนาม” “ตาแหน่ง” และ “ศักดินา” กากับให้มีความรับผิดชอบลดหลั่นกันลง
ไป24
ยศ คือ ชื่อที่ใช้ในการแสดงเกียรติซึ่งลดหลั่นกันเป็นชั้น ยศประเภทแรกเป็นของเจ้านาย เช่น
มหาอุปราช พระเจ้าลูกเธอ จนถึงหม่อมเจ้า ยศประเภทที่สองเป็นของขุนนาง เช่น เจ้าพระยา พระยา
พระ หลวง ขุน ฯลฯ
ราชทินนาม คือ ชื่อที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานให้ผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการ ตั้งตาม
ตาแหน่งราชการในกรมต่าง ๆ เช่น มหาเสนาบดี จักรีองครักษ์
ตาแหน่ง คือ ถ้อยคาบอกฐานะในหน่วยงานราชการหนึ่ง ๆ เช่น สมุหกลาโหม สมุหนายก25

Studies, ANU, Canberra, July 3-6, 1984), pp. 121-34. อ้างถึงใน Chris Baker and Pasuk Phongpaichit, A
History of Ayutthaya : Siam in the Early Modern World (Cambridge: Cambridge University Press,
2017), หน้า 73.
24 ศรีศักร วัลลิโภดม, กรุงศรีอยุธยาของเรา (กรุงเทพมหานคร: มติชน, 2553), หน้า 30-32.
25 ลิขิต ธีรเวคิน. หน้า 33; อคิน รพีพัฒน์ , พระมหากษัตริย์ -ขุนนาง: นาย-ไพร่ ในโครงสร้างสังคมไทยยุคต้นกรุ ง
รัตนโกสินทร์, แปลโดย สายพิณ ศุพุทธมงคล (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา
(โครงการจัดพิมพ์คบไฟ), 2560), หน้า 30.

25
ศักดินา คือ การกาหนดตาแหน่งตามจานวนที่ดิน เป็นเครื่องมือในการจัดแบ่งชนชั้นและ
สถานภาพของบุคคล ดังตาราง
ตารางที่ 1 ลาดับของยศ ประเภทตามกฎหมาย และศักดินา
ยศ
พระมหากษัตริย์
พระมหาอุปราช
เจ้าฟ้า (ทรงกรม)
สมเด็จเจ้าพระยา
เจ้าฟ้า (ไม่ทรงกรม)
เจ้าพระยา
พระองค์เจ้า
หลวง
หม่อมเจ้า
ขุน
หมื่น
พัน
ไพร่
ทาส

ประเภทตามกฎหมาย
เจ้า
เจ้า
ขุนนาง
เจ้า
ขุนนาง
เจ้า
ขุนนาง
เจ้า
ขุนนางหรือไพร่
ขุนนางหรือไพร่
ขุนนางหรือไพร่
ไพร่
ไพร่หรือทาส

ศักดินา
จานวนไม่มีกาหนด
100,000
50,000-40,000
30,000
20,000-15,000
10,000-3,000
7,000
3,000-800
1,500
1,000-200
800-200
400
25-10
5

ทีม่ า: พระไอยการตาแหน่งนาพลเรือนและพระไอยการตาแหน่งนาทหารหัวเมือง26

หากพิ จ ารณาจากตารางจะเห็ น ว่ า ในโครงสร้ า งสั ง คมศั ก ดิ น า เจ้ า นายมิ ไ ด้ เ ป็ น ชนชั้ น ที่
เหนือกว่าขุนนาง บรรดาเจ้านายทั้งหมด มีแต่มหาอุปราชและเจ้าฟ้าที่ประสูติแต่พระมเหสีหรือพระ
มารดาที่เป็นเจ้าและทรงกรมเท่านั้น ที่ถือศักดินาสูงกว่าสมเด็จเจ้าพระยา ในลาดับอื่น ๆ เจ้านายและ

26

“พระไอยการตาแหน่งนาพลเรือนและพระไอยการตาแหน่งนาทหารหัวเมือง,” ใน ประมวลกฎหมายรัชกาลที่ 1
เล่ม 1, หน้า 178-271. ผู้เขียนปรับย่อมาจาก ตารางที่ 4 ลาดับของยศ ประเภทตามกฎหมาย และศักดินา ของอคิน
รพีพฒ
ั น์ อ้างถึงใน อคิน รพีพัฒน์. หน้า 130.

26
ขุนนางจะมีลาดับยศคู่ขนานลดหลั่นกันไป27 นอกจากนี้ ศรีศักร ยังเสนอว่า ระบบศักดินามีการกาหนด
ลักษณะทางชนชั้นและสิทธิหน้าที่ต่าง ๆ ของคนในสังคมทั้งที่มีลักษณะเป็นแนวตั้งและแนวนอน
ลักษณะที่เป็นแนวตั้ง คือ การจัดลาดับชั้นลดหลั่นกันลงมาตั้งแต่พระมหากษัตริย์ เจ้านายใน
พระราชวงศ์ขุนนาง ข้าราชการ ไพร่ ทาส ทั้งหมดนี้สามารถแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่ม
ผู้ปกครอง ได้แก่ พระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ ขุนนาง และข้าราชการ กลุ่มที่สองคือ กลุ่มผู้ถูก
ปกครอง ได้แก่ไพร่และทาส
ลักษณะที่เป็นแนวนอน คือการกาหนดความแตกต่างตามหน้าที่ความรับผิดชอบของคนในแต่
ละชั้น เช่น การมีศักดินาเท่ากัน อาจมีตาแหน่งต่างกัน หรือการมียศเท่ากันก็อาจมีศักดินาไม่เท่ากัน
ได้28
แม้กฎหมายอยุธยาจะถือว่าพระมหากษัตริย์เป็นเจ้าของที่ดินทั้งหมดในราชอาณาจักร และ
พระองค์จะทรงแบ่งให้ทุกคนตามฐานะของบุคคล แต่ มีการวิเคราะห์กันว่า ศักดินาไม่ใช่กฎหมายใน
การแบ่งที่ดิน หากแต่เป็นกฎหมายที่ใช้กาหนดชนชั้นของบุคคลมากกว่า โดยฐานะทางสังคมที่แตกต่าง
กันนั้นเป็นสิ่งกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รูปแบบวิถีชีวิต การอยู่กิน การแต่งกาย การสร้าง
บ้านเรือน และรูปแบบการลงโทษตามกฎหมาย29 ระบบศักดินาตลอดจนพระราชกาหนดกฎหมายต่าง
ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสมั ย สมเด็ จ พระบรมไตรโลกนาถเป็ น การวางรากฐานการปกครองของสยาม ซึ่ ง
พระมหากษัตริย์องค์ต่อ ๆ มาทรงยึดถือปฏิบัติและแก้ไขเพิ่มเติมมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์30
จะเห็นได้ว่าระบบศักดินาเป็นสิ่งที่กาหนด “ความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้น ” ของผู้คน และ
ภายในความสัมพันธ์นี้ได้มีการกาหนดแบบแผนปฏิบัติระหว่างผู้คนในต่าง ๆ ไว้อย่างละเอียด 31 ใน
27

เรื่องเดียวกัน. หน้า 131-132.
28 ศรีศักร วัลลิโภดม. หน้า 33.
29 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ , อยุธยา : ประวัติศาสตร์และการเมือง (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์
และมนุษย์ศาสตร์, 2542), หน้า 6.
30 ศรีศักร วัลลิโภดม. หน้า 33-34.
31 สืบเนื่องจากอยุธยามีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายร้อยปี วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงไม่ได้ศึกษากระบวนการสร้างแบบ
แผนปฏิบัติและการกาหนดอิริยาบถที่ใช้กันในสมัยดังกล่าว แต่อธิบายแบบแผนที่ปรากฏอยู่แล้วทั้ง “วิธีการใช้” และ
“รูปแบบอิริยาบถ” จากหลักฐานในสมัยอยุธยาตอนปลายสื บเนื่องมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น อย่างไรก็ดี จาก
การสืบค้นเบื้องต้นพบข้อมูลที่น่าสนใจชุดหนึ่งคือ ยอร์ช เซเดย์ อธิบายว่าธรรมเนียมราชสานักอยุธยาน่าจะได้รับ
อิทธิพลมาจากอารยธรรมอินเดียผ่านอารยธรรมนครวัดของเขมรอีกทอดหนึ่ง เนื่องจากในการสถาปนากรุงศรีอยุธยา
ราชวงศ์สยามรับมรดกระบอบกษัตริย์นครวัดมาจานวนมาก
ยกตั ว อย่ า งเช่ น กษั ต ริ ย์ ข องกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยามี ส ถานะเป็ น เสมื อ นเทพบนพื้ น พิ ภ พหรื อ พระพุ ท ธองค์
เช่นเดียวกับกษัตริย์เขมร ผู้คนจะต้องเรียกขานกษัตริย์ว่า “พระพุทธเจ้าหลวง” การกราบบังคมทูลจะต้องใช้คาว่า
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ส่วนต่อไปจึงจะเป็นการอธิบาย “ความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นในสังคมศักดินา” และ “แบบแผนธรรม
เนียมในสังคมศักดินา” เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการทาความเข้าใจการเปลี่ยนผ่านธรรมเนียมในสมัย
ต่อมา
2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นในสังคมศักดินา
ความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นในสังคมศักดินามีหลายลักษณะ ในความสัมพันธ์แต่ละแบบจะมี
การกาหนดวิถีปฏิบัติระหว่างบุคคลที่แตกต่างกัน ในเบื้องต้น อคิน รพีพัฒน์ อธิบายไว้ว่าสังคมศักดินา
ช่ ว งรั ต นโกสิ น ทร์ ต อนต้ น สามารถแบ่ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งชนชั้ น ต่ า ง ๆ ได้ 4 รู ป แบบคื อ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งนายและไพร่ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อย และความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ที่เป็นทางการ
1) ความสัมพันธ์ระหว่างนายและไพร่
ในสังคมศักดินา “ไพร่” ทุกคนต้องสังกัด “นาย” มีการแบ่งไพร่ออกเป็นสองประเภทคือ
“ไพร่หลวง” สังกัดพระมหากษัตริย์โดยตรง และ “ไพร่สม” สังกัดเจ้านายหรือขุนนาง ไพร่ทั้งสอง
แบบถูกเกณฑ์แรงงานให้แก่เจ้านายของตนและถูกเกณฑ์ทหารเมื่อมีสงคราม 32 รัฐควบคุมไพร่ผ่าน
กฎหมายและสร้างเงื่อนไขในการดารงชีวิตของไพร่ กล่าวคือ มีการกาหนดบทลงโทษไว้อย่างชัดเจนว่า
ผู้ที่ไม่ลงทะเบียนไว้กับนายจะถูกลงโทษ33 และมีข้อกาหนดไว้ว่าในการจะขอความช่วยเหลือคุ้มครอง
“ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท” ธรรมเนียมอีกอย่างหนึ่งที่เหมือนกันคือ “เมื่อกษัตริย์เสด็จออก ถ้าพสกนิกรผู้ใดบังอาจ
เงยศีรษะขึ้นเพื่อชมพระโฉมของกษัตริย์แล้ว ก็อาจจะถูกยิงตาด้วยลูกกระสุนดินเผา ซึ่งทหารรักษาพระองค์ผู้ถือธนู
นาหน้ากษัตริย์ จะเป็นผู้ยิงกระสุนนั้น”
นอกจากนี้เซเดย์ยังอธิบายให้เห็นว่าในราชสานักเขมรมีการใช้ธรรมเนียมก้มศีรษะ คุกเข่า และคลานใน
การทาความเคารพมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 7 โดยยกตัวอย่างพิธีการเข้าเฝ้ากษัตริย์จากจดหมายเหตุจีน ความว่า
““ผู้ที่เข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์จะต้องก้มศีรษะลงโขกพื้น 3 ครั้ง ทีบ่ ันไดขั้นต่าของราชบัลลังก์ หากกษัตริย์รับสั่งให้หา
และรับสั่งให้ขึ้นไปบนบันไดแล้ว ผู้เข้าเฝ้าจะต้องคุกเข่าลงและยกมือประสานบนหัวไหล่ …เมื่อเสร็จการปรึกษาหารือ
กันแล้ว ผู้เข้ามาเฝ้าจะต้องคุกเข่าลงอีกครั้งหนึ่ง คลานกับพื้นแล้วจึงถอยออกไปได้ ” การอธิบายของเซเดย์ช่ วยให้
เห็นที่มาของธรรมเนียมสมัยอยุธยาได้อย่างคร่าว ๆ และชี้ให้เห็นว่าธรรมเนียมหลายประการที่ปรากฏในสมัยอยุธยา
มีพัฒนาการมายาวนาน และมีการใช้ในเมือง/รัฐ อื่น ๆ ในภูมิภาคด้วย ดูรายละเอียดใน ยอร์ช เซเดย์, ชนชาติต่างๆ
ในแหลมอินโดจีน, แปลโดย ปัญญา บริสุทธิ์ (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ,
2525), หน้า 80-81, 119-124.
32 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. หน้า 7.
33 “พระราชกาหนดเก่า 14 พ.ศ. 2070,” ใน ประมวลกฎหมายรัชกาลที่ 1 เล่ม 3, หน้า 159-169. อ้างถึงใน อคิน
รพีพฒ
ั น์. หน้า 28.
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จากรัฐจะต้องดาเนินการผ่านนายเท่านั้น ไพร่ไม่สามารถติดต่อกับรัฐได้เอง ภายใต้กฎหมายดังกล่าว
การเป็นคนไร้สังกัดจึงเป็นการขัดขืนกฎหมาย และอาจตกเป็นเหยื่อจากใครก็ได้เนื่องจากไม่ได้รับ
ความคุ้มครองจากรัฐ และเมื่อถูกรัฐจับได้ว่าไม่ลงทะเบียนก็จะถูกลงโทษและใช้แรงงาน34 เงื่อนไขนี้จึง
ทาให้ไพร่ต้องหาผู้อุปถัมภ์ ความสัมพันธ์ของนายกับไพร่จึงเป็นการ “อุปถัมภ์” กัน เป็นข้อตกลง
ระหว่างบุคคลสองฝ่าย โดยไพร่จะทางานและส่งของกานัลให้นายเพื่อแลกกับการช่วยเหลือคุ้มครอง
เป็นความสัมพันธ์แบบต่างตอบแทนซึ่งกันและกัน35
2) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
ความสัมพันธ์ลักษณะนี้หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาใน
กรมเดี ย วกั น ต่ า งฝ่ า ยต่ า งเป็ น ขุ น นางเหมื อ นกั น แต่ มี ห น้ า ที่ ต่ า งกั น ในความสั ม พั น ธ์ แ บบนี้
ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาตามกรอบประเพณีและกฎหมาย ในขณะที่ผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาต้องเคารพและเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาของตน
3) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อย
ความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ผู้น้อยวางอยู่บนฐานของ “ความเคารพนอบน้อม” ตามสถานภาพ
เป็นสาคัญ ในเบื้องต้นการแสดงความเคารพระหว่างกันขึ้นอยู่กับ “จานวนศักดินา” วัย” และ “ยศ”
ของแต่ละฝ่าย เกณฑ์เหล่านี้มีความสาคัญแตกต่างกันในแต่ละบริบท เช่น ในสังคมระดับหมู่บ้านความ
แตกต่างเรื่องวัยมีความสาคัญมาก ในขณะที่สังคมชั้นสูงขึ้นไปความแตกต่างเรื่องยศจะเป็นเรื่องสาคัญ
ความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ผู้น้อยมีอยู่ทั่วไปในสังคมสยาม ตั้งแต่ชนชั้นสูงถึงหมู่คนสามัญ และผู้คนใช้
ความสัมพันธ์นี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวต่อผู้อื่น
4) ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ที่เป็นทางการ
ในสังคมไทยมีการกระทาเชิ งสัญลักษณ์ที่สาคัญอย่างหนึ่งคือ การมอบ หรือการถวาย การ
กระทาลักษณะนี้เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์โดยตรง เช่น การเข้าไปเป็นผู้ใต้อุปถัมภ์ของ
34

เรื่องเดียวกัน. หน้า 28.
35 อย่ า งไรก็ ดี ไชยั น ต์ รั ช ชกู ล มี ค วามเห็ น ว่ า ทั ศ นะที่ เ ชื่ อ ว่ า “ผลประโยชน์ ต่ า งตอบแทน” เป็ น ตั ว ชี้ ข าดของ
พฤติกรรมมนุษย์และเป็นกลไกของระบบอุปถัมภ์นั้นมีความไม่สมเหตุสมผล เพราะในความเป็นจริงความสัมพันธ์ของ
นายกับไพร่ถูกกากับด้วยกฎหมาย การเข้าเป็นไพร่ในสังกัดของนายไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจที่เป็นอิสระของปัจเจก
บุคคลแต่เกิดจากเงื่อนไขบังคับของโครงสร้างการผลิตของสังคมขณะนั้ น ในทัศนะของไชยันต์ ความสัมพันธ์ของนาย
กับไพร่เกิดจากการที่ชนชั้นที่มีอานาจใช้สถาบันของรัฐเป็นเครื่องมือในการบังคับครอบงาแรงงานให้ทางานหรือส่ง
ส่วยให้นาย เป็นระบบการขูดรีดส่วนเกินจากแรงงานโดยการบังคับมากกว่าจะเป็นความสัมพันธ์ต่างตอบแทน แต่ใน
กระบวนการขูดรีดนี้ นายไม่จาเป็นต้องรีดนาทาเร้น อาจจะมีการโอมอ้อมอารีระหว่างกันก็ได้ ดูรายละเอียดใน ไช
ยันต์ รัชชกูล, อาณานิคมสมบูรณาญาสิทธิราชย์: การก่อรูปรัฐไทยสมัยใหม่จากศักดินานิยมสู่ทุนนิยมรอบนอก, แปล
โดย พงษ์เลิศ พงษ์วนานต์ (กรุงเทพมหานคร: อ่าน, 2560), หน้า 74-84.
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เจ้านายหรือพระมหากษัตริย์จะเรียกว่าการถวายตัว หรืออีกกรณีหนึ่งคือ เมื่อผู้น้อยไปขอความ
ช่ ว ยเหลื อ จากผู้ ใ หญ่ จะต้ อ งน าของก านั ล ไปมอบให้ ด้ ว ย การให้ จึ ง เป็ น การกระท าที่น าไปสู่การ
สถาปนาความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์36
โดยสรุปแล้ว อคินเห็นว่าความสัมพันธ์เหล่านี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีผู้อานาจเหนือกว่า
กับผู้มีอานาจน้อยกว่าในโครงสร้างสังคมสยาม สถานภาพทางสังคมของแต่ละฝ่ายเป็ นสิ่งกาหนดวิถี
ปฏิบัติระหว่างกันของผู้คน ตั้งแต่การทักทาย ภาษาที่ใช้ และพฤติกรรมทั่ว ๆ ไป ซึ่งแตกต่างกันไป
ตาม “ระดับ” ชั้นในความสัมพันธ์เหนือกว่าต่ากว่านี้ เช่น การไหว้จะมีข้อกาหนดไว้ว่า ผู้น้อยต้องไหว้
ผู้ใหญ่ก่อน โดยจะไหว้แบบไหนขึ้นอยู่กับการประเมินสถานะของผู้รับไหว้ จากนั้นผู้ไหว้จึงเลือกแบบ
แผนการไหว้ ว่าจะไหว้โดยพนมมือไว้ที่ระดับใด ควรก้มศีรษะหรือไม่ หรือการใช้บุรุษสรรพนาม ผู้พูด
สามารถเลือกคาพูดได้หลากหลาย เช่น กู ข้า ข้าพเจ้า กระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ฯลฯ ขึ้นอยู่กับ
ฐานะของผู้ที่พูดด้วย ทั้งนี้ธรรมเนียมที่ สาคัญที่สุดในสังคมไทยคือผู้น้อยต้องเคารพผู้ใหญ่ โดยการ
เคารพหมายถึงการเชื่อฟังและการแสดงกิริยามารยาทตามสมควรแก่ฐานะด้วย ดังนั้น ในสถานการณ์
ทางสังคมหนึ่ง ๆ คนไทยแต่ละคนจึงเสมือนมีบัญชีของสถานภาพสูงต่าอยู่ในใจ การปฏิบัติตัวต่อ
บุคคลอื่น ๆ ย่อมแตกต่างกันตามสถานภาพ37
ในสังคมศักดินา มีการแบ่งคนออกเป็น ลาดับชั้นอย่างละเอียด โดยใช้ “ชาติกาเนิด” “วัย”
และ “ยศถาบรรดาศักดิ์” เป็นเกณฑ์ในการแบ่งชั้นคน ที่สาคัญคือ สถานภาพทางสังคมของคนแต่ละ
ชั้นนี้เป็นสิ่งกาหนดวิถีปฏิบัติระหว่างกัน แบบแผนที่เรียกว่าปฏิบัติกันที่สมัยนั้นเรียกว่า “ธรรมเนียม”
จึงถูกสร้างและใช้ในโครงสร้างสังคมแบบแบ่งชั้นดังกล่าว ดังจะได้จากตัวอย่างธรรมเนียมศักดินาใน
สังคมศักดินาที่จะอธิบายต่อไป
2.3 แบบแผนธรรมเนียมในสังคมศักดินา
แบบแผนธรรมเนียมในสังคมศักดินามีหัวใจอยู่ที่การเคารพนอบน้อมตามฐานันดรศักดิ์และ
ความอาวุโส โดยพระมหากษัตริย์ผู้ซึ่งบนยอดบนสุดของโครงสร้างสังคมจะได้รับนอบน้อมมากที่สุด
ในการศึกษาครั้งนี้จะยกตัวอย่างธรรมเนียมในสองยุคสมัย ช่วงแรกคือ ช่วงรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์
เนื่ อ งจากสมั ย ดั ง กล่ า วอยุ ธ ยามี ก ารเจริ ญ สั ม พั น ธไมตรี กั บ ต่ า งประเทศมาก ท าให้ มี บั น ทึ ก ของ
ชาวต่างชาติเกี่ยวกับอยุธยาไว้จานวนหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบันทึกของชาวฝรั่งเศส 38 บันทึกเหล่านั้น
36

อคิน รพีพัฒน์. หน้า 97-110.
37 เรื่องเดียวกัน. หน้า 116-117.
38 ฝรั่งเศสส่งราชทูตเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับสยามสองชุด คณะราชทูตชุดแรกนาโดยราชทูตเชอวาลิเอร์ เดอ โช
มอง เดินทางมาพร้อมกับบาทหลวงเดอ ชัวร์ซี และบาทหลวงกีย์ ตาชารด์ ถึงสยามในปี พ.ศ. 2228 คณะราชทูตชุด
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มีการกล่าวถึงธรรมเนียมด้านความสุภาพของชาวสยามไว้ด้วย จึงเป็นหลักฐานที่ช่วยให้เห็นลักษณะ
ธรรมเนียมในสมัยดังกล่าวได้ อีกสมัยหนึ่งคือ ธรรมเนียมช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น เพื่อชี้ให้เห็นว่า
ธรรมเนียมศักดินาได้รับการสืบทอดไปใช้ในสังคมรัตนโกสินทร์ตอนต้นในลักษณะใดบ้าง ก่อนที่จะเริ่ม
เปลี่ยนแปลงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนี้
ธรรมเนียมความสุภาพช่วงรัชสมัยพระนารายณ์
บันทึกของราชทูต ลา ลูแบร์ ชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับพระนารายณ์ในปี
พ.ศ. 2230 แสดงให้เห็นธรรมเนียมปฏิบัติอันแสดงให้เห็นถึงความสุภาพของชาวสยาม ในหลาย
ลักษณะ เช่น การใช้ภาษา การสมาคม การเยี่ยมเยียน ดังนี้
ความสุภาพในการใช้ภาษาของสยาม จะแตกต่างกันตามสถานภาพทางสังคมของผู้พูดกับคู่
สนทนาและมีนัยของการแสดงความเคารพและยกย่อง เช่น การใช้สรรพนาม “ในภาษาสยามอาจ
แสดงออกมาได้เป็นหลายคาศัพท์ ศัพท์หนึ่งสาหรับมูลนายพูดกับบ่าวทาส อีกศัพท์หนึ่งสาหรับบ่าว
ทาสพูดกับเจ้าขุนมูลนาย อีกศัพท์หนึ่งสาหรับราษฎรสามัญพูดกับเจ้านายและศัพท์ที่สี่ใช้กับบุคลที่
เสมอกัน และอีกศัพท์หนึ่งจะพูดได้ก็แต่พระสงฆ์เท่านั้น ”39 สาหรับภาษาที่ใช้ในการทักทายนั้นเมื่อ
ขาวสยามไหว้จะพูดว่า “ข้าไหว้เจ้า” ในกรณีที่เจ้านายไหว้ผู้ด้อยศักดิ์กว่าจะใช้คาว่า “เราไหว้” หรือ
“ข้าไหว้” และเมื่อจะถามว่าสบายดีหรือไม่ จะพูดว่า “อยู่ด?ี กินดี?”40
สาหรับธรรมเนียมในการสมาคมนั้น เมื่อชาวสยามนั่งล้อมวงกันอยู่ “ชาวสยามจะไม่ลุกขึ้น
ยืนเป็นอันขาด แต่เขาจะไม่นั่งท่าขัดสมาธิ หากจะยอบกายหมอบลงเพื่อให้ความเคารพซึ่งกันและกัน
พวกทาสและพวกบ่าวที่อยู่เบื้องหน้าเจ้าขุนมูลนายของตน และราษฎรสามัญที่อยู่เบื้องหน้าเจ้านาย
จะจรดเข่าลงกับพื้นและนั่งทับส้น ศีรษะโน้มมาข้างหน้าเล็กน้อย และพนมมือยกขึ้นเสมอหน้าผาก
ชาวสยามที่เดินผ่านบุคคลที่เขาปรารถนาจะให้ความเคารพนบนอบไป เขาจะเดินก้มตัว พนมมือสูงต่า
ตามควร…”41
นอกจากนี้ชาวสยามยังเคร่งครัดต่อ การแสดงอิริยาบถระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อยอย่างยิ่ง “ถ้าที่
ไหนมีชาวสยามนั่งชุมนุมกันอยู่หลาย ๆ คน หากมีอีกผู้หนึ่งเข้ามาร่วมวงด้วย บ่อยครั้งอิริยาบถของผู้
ที่สองนาโดยราชทูตซิมอน เดอ ลาลูแบร์ เดินทางมากับนายพลแดส์ ฟารจส์ และบาทหลวงกีย์ ตาชารด์ ถึงสยามใน
ปี พ.ศ. 2230
39 ซิมอน เดอ ลาลูแบร์ , จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม, แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร (นนทบุรี: ศรี
ปัญญา, 2548), หน้า 172.
40 เรื่องเดียวกัน. หน้า 173.
41 เรื่องเดียวกัน. หน้า 175.
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ร่วมชุมนุมอยู่ก่อนนั้นจะเปลี่ยนไปทันที พวกเขาทราบดีว่าต่อหน้าบุคคลชั้นไร และขนาดไหนที่เขาจะ
พึงหมอบก้มหน้า เงยหน้า หรือนั่งวางท่าอย่างสง่าผ่าเผย และควรจะพนมมือหรือไม่เพียงไร กับการนั่ง
นั้นจะพึงเหยียดขาได้ข้างหนึ่ง หรือทั้งสองข้าง หรือว่าจะต้องซ่อนขาทั้งสองข้างด้วยการนั่งทับส้นเข้า
ไว้อย่างใดอย่างหนึ่ง”42
ในส่วนของการเยี่ยมเยียนกัน ธรรมเนียมปฏิบัติขึ้นอยู่กับสถานภาพทางสังคมระหว่างแขก
และเจ้าบ้าน “ถ้าบุคคลที่มีฐานะต่าว่าเป็นผู้มาหา บุคคลผู้นั้นจะเดินก้มตัวเข้าไปในห้อง แล้วยอบกาย
ลงเอาเข่าจรดพื้นทับส้น…ถ้าเป็นการเยี่ยมเยียนระหว่างบุคคลที่มีฐานะเท่าเทียมกัน หรือผู้ใหญ่ไปหา
ผู้น้อย เจ้าของบ้า นจะต้องออกมารับถึงหน้าประตูเรือน และเมื่อเสร็จการเยี่ยมเยียนแล้วก็จะตาม
ออกมาส่งถึงที่นั่น…เมื่อเสร็จการเยี่ยมเยียนแล้ว แขกจะออกปากร่าลาก่อน…เจ้าของบ้านก็จะแสดง
อาการยินยอมด้วยการกล่าวคาไว้อาลัยอย่างอ่อนน้อม”43 ในเรื่องการเยี่ยมเยียนนี้ นโกลาส์ แชรแวส
บันทึกไว้อีกว่า
พีธีรีตองของเขาในการเยี่ยมเยียนนั้น …ผิดแผกแตกต่างกันไปตามประเภทของบุคคลที่มาเยี่ยม
เยียน อาทิเช่นเมื่อชาวบ้านไปหาบุคคลที่มียศถาบรรดาศักดิ์หน่อยเมื่อไปถึงเขาจะลดตัวลง
หมอบลงกับเสื่อแล้วยกมือทั้งสองข้างขึ้นสูงเสมอหน้าผาก แล้วก้มลงเอาศีรษะแตะพื้นเบา ๆ เมื่อ
ขออนุญาตไหว้ ถ้าผู้เยี่ยมกับผู้รับเยี่ยมมีฐานะใกล้เคียงกันก็ไม่ต้องก้มต่าถึงเพียงนั้น เพียงแต่ยก
มือขึ้นเสมอจมูก แต่ถ้าทั้งสองฝ่ายมีฐานะเท่าเทียมกัน ผู้ที่มาเยี่ยมก็ไม่ต้องน้อมตัวลงไหว้ ยกมือ
ขวาขึ้นสูงเสมอขมับเท่านั้นก็พอแล้ว และผู้รับเยี่ยมก็ทาตอบโดยทานองเดียวกัน โดยร้องทักขึ้น
เมื่อผู้มาเยี่ยมก้าวเข้ามาว่า “มาแล้วเจ้า มาแล้ว”(Maleou Chaou, Maleou)…เมื่อนั่งลงกับเสื่อ
หรือพรมแล้ว เขาจะถามสุขทุกข์ซึ่งกันและกันว่าได้กินข้าวมาแล้วหรือ นอนหลับสบายดีหรือ
เปล่า ธรรมเนียมปฏิสันถารนั้นมีอยู่ว่า พอลงมือสนทนากัน เจ้าของบ้านก็จะต้องให้เอาหมากพลู
มาตั้งทีเดียว เจ้าของบ้านเป็นผู้ยื่นหมากพลูใส่ตลับ (Talap) ทองคาหรือเงินให้แก่ผู้มีฐานะสูง
กว่าตนด้วยตนเอง และคนรับใช้ทาหน้าที่ยื่นหมากพลูให้แก่บุคคลที่มีฐานะต่ากว่าเจ้าของบ้าน
มาก ๆ ในตลับธรรมดา แต่ก็สะอาดเอี่ยมเหมือนกัน การเลี้ ยงดูขั้นแรกนี้ตามปกติแล้วจะติดตาม
มาด้วยของว่าง ซึ่งเขาเทียบมาในตะลุ่มหรือโตก (Bandege)…พิธีต้อนรับเมื่อแขกมาถึง กระทา
ทานองเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง เมื่อแขกลากลับ ผู้มาเยี่ยมจะไม่ลุกจากที่ตนนั่งอยู่ จนกว่าจะได้บอก
ลาเจ้ า ของบ้ า นแล้ ว ว่ า “ขอลาไป” (Col-a-pai) และเจ้ า ของบ้ า นจะตอบว่ า “ไปเถิ ด เจ้ า ”

42
43

เรื่องเดียวกัน. หน้า 177-178.
เรื่องเดียวกัน. หน้า 176.
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(Paitern Chaou) แล้ว โดยที่เขามิได้ลุกขึ้นจากที่นั่ง เมื่อแขกมาถึง เขาก็ไม่ลุกขึ้นตามไปส่ง
เหมือนกันเมื่อแขกออกไป ธรรมเนียมนี้ถือกันเคร่งครัดมากเพราะต้องปฏิบัติกันอยู่เสมอ44

ธรรมเนียมที่สาคัญมากอย่างหนึ่งของชาวสยามคือเรื่องของศีรษะและเท้า ชาวสยามจะ
ระมัดระวังการกล้ากรายศีรษะทั้งของตนเองและผู้อื่นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของการนา
ศีรษะไปอยู่ใต้เท้าผู้อื่น ที่น่าสนใจคือ ในทัศนะของแชรแวส ความเชื่อเรื่องศีรษะและเท้านี้สัมพันธ์กับ
การกากับอิริยาบถระหว่างชนชั้นด้วย กล่าวคือ คนชนชั้นต่ากว่าต้องลดตัวและศีรษะลงต่ากว่าคนชน
ชั้นสูงกว่า แม้แต่สายตาก็ต้องมองลงต่า
…ต้องระวังไม่เดินข้ามสะพานในขณะที่มีเรือแล่นลอดอยู่ ถือกันว่าไม่สุภาพที่จะข้ามสะพานไปใน
ขณะเดียวกันนั้น ฝ่ายชาวเรือก็จัดอยู่เหมือนกัน ลางทีถือว่าเป็นการน่าอับอายอย่างยิ่งที่จะลงไป
อยู่ใต้ฝ่าเท้าคนอื่น เพราะเหตุเช่นนี้บ้านเรือนของเขาจึงมีแต่เพียงชั้นเดียวเท่านั้น และเขาคงจะ
ทนเห็นคนรับใช้อาศัยอยู่ในห้องชั้นบนเช่นในยุโรปไม่ได้แน่ เพราะเชื่อกันว่า ห้องที่อยู่สูงที่สุดใน
ตัวเรือนนั้นเป็นห้องที่มีเกียรติที่สุด ความถือตัวอย่างผิด ๆ ในเรื่อ งเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ และ
เรื่องชั้นสูงนี้ เขาจึงบังคับบ่าวไพร่ให้กระทาในสิ่งที่พวกเราไม่กระทากันเลย บ่าวเมื่อจะพูดกับ
นายจะต้องลดตัวลงต่าตรงหน้า นั่งลงเข้าทับส้นลดสายตาลงต่าและพนมมืออยู่จนกว่าจะได้รับ
คาสั่งเรียบร้อยแล้ว45

และสืบเนื่องจากการที่พระมหากษัตริย์ มีสถานะพิเศษในสังคม ธรรมเนียมปฏิบัติต่อองค์
พระมหากษัตริย์จึงมีลักษณะเฉพาะอันแสดงถึงการเคารพอย่างสูงสุด ดังเช่นที่ ลา ลูแบร์ บันทึกไว้
ว่า ธรรมเนียมการเคารพที่อ่ อนน้อมที่สุดของชาวสยามคือการเคารพพระมหากษัตริย์โดย “ชาว
สยามหมอบราบอยู่ด้วยเข่าและศอก พนมมือขึ้นสู งเสมอหน้าผาก…ขยับเผยอตัวขึ้นได้ด้วยกาลังเข่า
แล้วก้มจรดศอกลงกับพื้นอีก จะต้องถวายบังคมอย่างนี้สามครั้งติด ๆ กัน ”46 นอกจากนี้ยังมีข้อห้าม
ไม่ให้ใช้อิริยาบถยืนเฝ้าหรือยืนถวายคานับต่อหน้าพระพักตร์อย่างเด็ดขาด47
ในกรณีที่พระมหากษัตริย์เสด็จพระราชออกทางเรือ “คนสยามที่เรียงรายอยู่ตามตลิ่งทั้งสอง
ฝากซึ่งหมอบนิ่งอยู่กับพื้นดินนั้น ครั้นเห็นองค์พระเจ้าแผ่นดินเสด็จมาแต่ไกล ก็ขยับตัวขึ้นคุกเข่า พนม
44

นิโกลาส์ แชรแวส, ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม, แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร
(นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2550), หน้า 96-97.
45 เรื่องเดียวกัน. หน้า 97-98.
46 ซิมอน เดอ ลาลูแบร์. หน้า 180.
47 เรื่องเดียวกัน. หน้า 180.
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มือขึ้นเหนือศีรษะแล้วกราบถวายบังคมลงจนหน้าผากจรดพื้นดิน และจะไม่หยุดถวายบังคมเลย
จนกว่าจะเสด็จลับสายตาไป”48 สาหรับคนที่อยูใ่ นเรือหรือบนบ้านเรือนนั้น “เมื่อพระเจ้าแผ่นดินเสด็จ
ผ่านไปในแม่น้านั้น หน้าต่างประตูบ้านเรือนทั้งหลายปิดตายหมด แม้กระทั่งช่องกระจกสาหรับระบาย
อากาศในท้องเรือสินค้าก็ต้องปิดด้วย ทุกคนจะต้องลงมาจากบนเรือนให้หมด เพื่อมิให้ผู้ใดอยู่ในที่สูง
กว่าพระมหากษัตริย์ได้”49
จะเห็นได้ว่าในการเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์อยุธยานั้นห้ามไม่ให้ใช้อิริยาบถยืนเฝ้าหรือยืนถวาย
คานับต่อหน้าพระพักตร์อย่างเด็ดขาด ข้อห้ามนี้ใช้ครอบคลุมไปถึงการเข้าเฝ้าของราชทูตของรัฐต่าง ๆ
ด้วย ทว่าในสมัยพระนารายณ์มีกรณีเกี่ยวกับธรรมเนียมยืนเข้าเฝ้าต่อหน้าพระพั กตร์ที่มีอิทธิพลมาถึง
สมัยหลังเรื่องหนึ่งคือ กรณีการยอมให้ราชทูตของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศสยืนเฝ้าได้ อันเป็น
กรณีที่เซอร์ จอห์น เบาริง ใช้อ้างอิงในการเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 50 อย่างไรก็
ดี กรณีราชทู ตฝรั่งเศสนี้เกิดขึ้นในบริบทเฉพาะ ในที่นี้จึงจะอธิบายกรณีดังกล่ าวไว้ ด้วยเพื่ อ เป็ น
ประโยชน์ในการทาความเข้าใจบริบทการเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมในสมัยต่อมา
กรณีต้อนรับราชทูตฝรั่งเศสของพระนารายณ์
บันทึกของคณะราชทูตฝรั่งเศสแสดงให้เห็นว่าสมเด็จพระนารายณ์ทรงโปรดให้มีการต้อนรับ
คณะราชทูตฝรั่งเศสอย่างพิเศษเหนือไปกว่าการต้อนรับราชทูตชาติอื่น ๆ หลายประการ จดหมายเหตุ
รายวันการเดินทางไปสู่สยามประเทศ ของบาทหลวงเดอ ซัวซีย์ บันทึกไว้ว่า พระเจ้ากรุงสยามจัดพิธี
ต้อนรับคณะราชทูตฝรั่งเศสอย่างพิเศษโดยมิเคยพระราชทานเกียรติเช่นนี้แก่ราชทูตชาติใดมาก่อน
ดังบันทึกว่า
สมเด็จพระเจ้ากรุงสยามทรงให้มีการประชุมบรรดาขุนนางผู้ใหญ่ทั้งปวง และโปรดให้ ม.
ก็
องสตังซ์เชิญพระกระแสรับสั่งมาแจ้งต่อที่ประชุมว่าขออย่าให้พวกเขาทั้งนั้นประหลาดใจเลย ถ้า
พระองค์จะปฏิบัติการใด ๆ ที่เป็นพิเศษและพิสดารออกไปบ้างในการให้เกียรติแก่อัครราชทูต
ฝรั่งเศส ด้วยพระองค์ได้ทรงทราบมาเป็นอย่างดีแล้วว่า สมเด็จพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสนั้นทรงมีพระ
บรมราชานุภาพและบุญญาธิการเหนือกษัตราธิราชอื่น ๆ ...ขุนนางผู้ใหญ่ทั้งปวงน้อมรับพระบรม

48

บาทหลวงตาชารด์, จดหมายเหตุการเดินทางสู่ประเทศสยามครั้งที่ 1 และจดหมายเหตุการเดินทางครั้งที่ 2 ของ
บาทหลวงตาชารด์ แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร (นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2551), หน้า 73.
49 เรื่องเดียวกัน. หน้า 74-75.
50 เซอร์ จอห์น เบาริง , "บันทึกส่วนตัวการมาเยือนสยามของเซอร์ จอห์น เบาริง ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม ถึงวันที่ 25
เมษายน พ.ศ.2398," ใน บั น ทึ ก รายวั น ของเซอร์ จอห์ น เบาริ ง และสนธิ สั ญ ญาเบาริ ง (กรุ ง เทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556). หน้า 130-131.
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ราชโองการ…มีอยู่บางคนที่บ่นอุบอิบ และทากระบิดกระบวนที่จะออกไปต้อนรับท่านราชทูตอยู่
โดยอ้างเหตุผลว่าไม่เคยได้ทาการต้อนรับถึงขนาดนี้แก่เอกอัครราขทูตของพระเจ้าจักรพรรดิจีน
หรือของพระเจ้าโมกุล หรือของพระเจ้ากรุงเปอร์เซียเลย และตามที่เคยปฏิบัติกันมานั้น ก็ไม่
ปรากฏว่าเคยออกไปต้อนรับราชทูตห่างไกลจากพระนครถึงสามในสี่ลิเออเช่นนี้ และขุนนางที่
ออกไปต้อนรับก็เป็นแต่เพียงขุนนางชั้นรอง ๆ เท่านั้น แต่นี่กลับต้องไปรับกันถึงที่เรือจอดซึ่งอยู่
ห่างจาก ในกรุงตั้งสี่สิบลิเออ แล้วยังต้องสร้างเรือนพักรับรองโดยเฉพาะ และตกแต่งด้วยเครื่อง
เรือนอย่างหรูหราอีกด้วย ป้อมปืนก็ต้องยิงสลุต ต้องตั้งซุ้มรับตามหมู่บ้านรายทางเรือนพั กของ
ราชทูตก็ต้องทาด้วยสีแดง และต้องนั่งอยู่ยามตามไฟกัน รอบบริเวณและต้องรัวระฆังกันเป็น
วรรคเป็นเวรอีกเล่า ล้วนเป็นเกียรติที่สงวนไว้ปฏิบัติต่อองค์พระมหากษัตริย์พระองค์เดียวเท่านั้น
การเรียกประชุมขุนนางผู้ใหญ่ครั้งนี้ เป็นการพิสูจน์ความบริสุทธิ์พระทัยของสมเด็ จพระเจ้ากรุง
สยามว่า ด้วยเหตุผลกลใดพระองค์จึงพระทานเกียรติแก่ราชทูตของเราถึงเพียงนี้51

นอกจากจะได้รับการต้อนรับอย่างพิเศษแล้ว ยังมีบันทึกไว้ด้วยว่า เมื่อราชทูตฝรั่งเศสทราบ
ธรรมเนียมการทู ตแบบสยามแล้ วไม่ประสงค์จะใช้ธรรมเนียมดังกล่าว พระเจ้ากรุงสยามก็ทรงมี
พระราชานุญาติให้ใช้ธรรมเนียมตามอย่างที่ราชทูตฝรั่งเศสประสงค์ได้เป็นกรณีพิเศษ 52 บาทหลวง กีย์
ตาชารด์ บันทึกไว้ว่าธรรมเนียมการทูตของสยามนั้นจะแตกต่างกันในการต้อนรับราชทูตของแต่ละ
ชาติ หากแต่ราชทูตของทุก ๆ ชาติต่างต้องใช้ธรรมเนียม“หมอบ”, “กราบ (เบญจางคประดิษฐ์)” และ
“คลาน” อย่างสยามในการเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์ ตัวอย่างเช่น พิธีการทูตของราชทูตพระเจ้ากรุง
ญวน ตังเกี๋ย กอลกองด์ มลายู และลาว จะทากันในพระลานในพระราชวังโดย “ขุนนางชั้นผู้ใหญ่แห่ง
51

บาทหลวงเดอ ชัวซีย์, จดหมายเหตุรายวันการเดินทางไปสู่ประเทศสยาม ในปี ค.ศ.1685 และ 1686, แปลโดย
สันต์ ท. โกมลบุตร (นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2550), หน้า 216-217.
52 ในเรื่ อ งการเจรจาเกี่ ย วกั บ ธรรมเนี ย มทู ต นี้ บาทหลวงเดอ ชั ว ซี ย์ และบาทหลวงตาชารด์ บั น ทึ ก ไว้ ต่ า งกั น
บาทหลวงเดอ ชัวซีย์ บันทึกว่าราชทูตขอให้ขุนนางที่สยามส่งมาดูแล มาอธิบายธรรมเนียมทูตให้ทราบ หากแต่ขุน
นางเหล่านั้นไม่อยู่ในฐานะที่จะอธิบายได้ ราชทูตจึงขอให้นาความกราบทูลขอให้พระเจ้ากรุงสยามส่งบุคคลมาเจรจา
ซึ่งพระเจ้ากรุงสยามโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ก็องสตังช์แต็ง ฟอลคอน และขุนนางผู้ใหญ่สองนาย มาเจรจา หากตีความ
ตามบันทึกนี้คณะราชทูตน่าจะทราบธรรมเนียมทูตสยามจากฟอลคอน ในขณะเจรจากัน
ในขณะที่บาทหลวงตาชารด์ บันทึกไว้ว่า ราชทูตทราบธรรมเนียมทูตของสยามมาก่อน(แต่ไม่ได้บันทึกว่า
ทราบจากผู้ใด) แต่เห็นว่าไม่เหมาะสม จึงเชิญขุนนางสยามผู้ดูแลมาพบเพื่อขอให้กราบทูลพระเจ้ากรุงสยามแต่งตั้ง
ขุนนางมาเจรจาเรื่องการเข้าเฝ้า โดยพระเจ้ากรุงสยามโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ ง ก็องสตังช์แต็ง ฟอลคอน มาเจรจา ดู
เรื่องเดียวกัน. หน้า 217-218; บาทหลวงตาชารด์. หน้า 39-43. ทั้งนี้ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้เขียนเลือกใช้คาอธิบาย
ตามบันทึกของบาทหลวงตาชารด์ เนื่องจากบาทหลวงตาชารด์บันทึกรายละเอียดพิธีการทูตของสยามไว้อย่าง
ละเอียด และบันทึกไว้ว่าเมือราชทูตฝรั่งเศสทราบข้อความเช่นเดียวกันแล้วจึงขอเจรจาต่อรอง เป็นไปได้ว่าบาทหลวง
ตาชาร์ดและราชทูตฝรั่งเศสน่าจะได้รับข้อมูลเหล่านี้ก่อน พิจารณาแล้วไม่เหมาะสมจึงขอเจรจาต่อรอง
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ราชอาณาจักร หมอบเฝ้าอยู่ในศาลาสองหลังซึ่งอยู่ทางด้านข้ าง ส่วนขุนนางชั้นผู้น้อยหมอบเฝ้าอยู่ใน
พระลาน”53 เมื่อราชทูตได้รับอนุญาตให้เข้าเฝ้าถวายบังคม ก็จะมาหมอบรอพระมหากษัตริย์อยู่ ณ
ลานแห่งนั้น กระทั่งพระองค์เสด็จออกสีหบัญชร จึงเข้าถวายบังคมตามธรรมเนียม ตามบันทึกดังนี้
เมื่ อ ได้ เ วลาเสด็ จ ออกแล้ ว พระเจ้ า แผ่ น ดิ น จะปรากฏพระองค์ ขึ้ น ที่ พ ระราชบั ล ลั ง ก์ ห รื อ ที่
สีหบัญชร ซึ่งอยู่สูงจากพื้นพระลานชั้นแรก…ครั้นเปิดทวารพระลาน ก็พบราชทูตหมอบอยู่พร้อม
ด้วยล่ามคนชาติเดียวกัน กับขุนนางชั้นสามัญนายหนึ่งซึ่งทาหน้าที่เป็นพนักงานพิธีการทูต ใน
โอกาสนี้ บุคคลทั้งหมดนี้เข้าไปถวายบังคมด้ วยเบญจางคประดิษฐ์ (Zombaye) กล่าวคือ น้อม
ตัวลงต่าแล้วค่อย ๆ คลานด้วยเข่ากับมืออย่างช้า ๆ ไปจนถึงกลางพระลานพระโรงคัล ครั้นแล้วก็
ยืดกายขึ้นในท่าคุกเข่า พนมมือทั้งสองข้างชูขึ้นเหนือศีรษะ แล้วน้อมกายลงหน้าผากจรดพื้น ทา
อยู่ดังนี้สามครั้ง ครั้นแล้วก็ออกคลานต่อไปเช่นเมื่อแรกจนกระทั่งถึงบันไดอันอยู่ระหว่างศาลา
สองหลังที่ขุนนางผู้ใหญ่หมอบเฝ้าอยู่นั้น54

ในขณะที่พิธีการทูตสาหรับราชทูตของพระเจ้ากรุงเปอร์เซีย พระเจ้ากรุงโมกุล พระจักรพรรดิ
แห่งจีน และพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น นั้นจะแตกต่างจากราชทูตกลุ่มแรก โดย “ขุนนางผู้ใหญ่ที่มี
บรรดาศักดิ์ชั้นหนึ่งกับชั้นสอง หมอบเฝ้าอยู่เบื้องหน้าพระที่นั่งบัลลังก์อาสน์เป็นแถวลดหลั่นกันลงไป
ตามลาดับยศ และขุนนางอื่น ๆ นั้นหมอบอยู่ในศาลาสองหลังที่อยู่ด้านล่าง” เมื่อราชทูตได้รับเชิญให้
เข้าเฝ้าแล้ว จะลาดับพิธีการดังนี้
เมื่อเข้าไปในพระบรมหาราชวังแล้ว ราชทูตจะต้องนั่งลงกับพื้นและยกมือขึ้นจบเหนือศีรษะ อัน
เป็นการแสดงความเคารพอย่า งลึกซึ้ง ต่อองค์ พระมหากษัตริย์ ครั้นแล้วก็ลุกขึ้นเดินไปตาม
ช่องทางระหว่างศาลาสองหลังซึ่งบรรดาขุนนางบรรดาศักดิ์ชั้นสาม ชั้นสี่และชั้นห้าหมอบนิ่งอยู่
โดยสงบนั้น ต่อเมื่อไปถึงเชิงบันไดที่จะก้าวขึ้นไปสู่ท้องพระโรง เข้าจะต้องทรุดตัวลงคลานด้วย
เข่ากับมือเข้าไปในโรงพระคัล แล้วหมอบอยู่เบื้องพระพักตร์พระเจ้าแผ่นดินซึ่งประทับพระ
บัลลังก์รัตนราชาอาสน์สูงจากพื้นสิบหรือสิบสองฟุต บนพระแท่นยกพื้นค่อนข้างกว้างที่พวกขุน
นางผู้ใหญ่หมอบอยู่นั้น ราชทูตไปหยุดที่เชิงแท่นยกพื้นนี้ ซึ่งอยู่ห่างจากพระราชบัลลังก์กว่า
สามสิบฟุต…55
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บาทหลวงตาชารด์. หน้า 39.
54 เรื่องเดียวกัน. หน้า 39-40.
55 เรื่องเดียวกัน. หน้า 41-42.

36
อย่างไรก็ตามเมื่อ เชอร์วาลิเอร์ เดอ โชมอง ราชทูตฝรั่งเศสทราบวิธีการต้อนรับทูตเช่นนั้น
แล้ว เห็นว่าเป็นธรรมเนียมที่ไม่เหมาะสม จึงแจ้งต่อข้าราชการผู้ใหญ่ของสยามเพื่อขอพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้งขุนนางมาเจรจาเรื่องธรรมเนียมการเข้าเฝ้า ต่อมาพระเจ้ากรุงสยามโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ก็องสตังช์แต็ง ฟอลคอน มาทาความตกลงธรรมเนียมเข้าเฝ้าให้เห็นพ้องกันทั้งสองฝ่าย ราชทูต
ฝรั่งเศสประสงค์ให้ขุนนางผู้ติดตามเข้าเฝ้าด้วยหากแต่ต้องมิ อยู่ในลักษณะหมอบคลาน เนื่องจากเห็น
ว่าการหมอบคลานเป็นอิริยาบถที่ต่าต้อย 56 โดยราชทูต “ยืนยันอย่างเด็ดเดี่ยวและกล่าวแถมท้ายว่า
ท่านจะไม่สามารถที่จะเข้าเฝ้า ถ้ามิได้รับอนุมัติตามเงื่อนไขประการนี้ ”57 เพื่อให้ประนีประนอมกันได้
จึงตกลงกันว่าขุนนางฝรั่งเศสจะเข้าไปนั่ งในท้องพระโรงก่อนพระเจ้าแผ่นดินจะเสด็จออก เพื่อไม่ให้
พระองค์ท อดพระเนตรเห็นขุนนางเหล่า นั้นยืนต่ อหน้า พระพัก ตร์และลุกขึ้นยืนถวายคานั บ ขณะ
พระองค์เสด็จออกด้วย หลังจาก ก็องสตังช์แต็ง ฟอลคอน นาความไปกราบทูลพระกรุณา ปรากฏว่า
พระเจ้ากรุงสยามโปรดอนุญาตตามที่ราชทูตฝรั่งเศสทูลขอทุกประการ58
ลา ลูแบร์ บันทึกไว้ว่า ในการเข้าเฝ้าของราชทูตฝรั่งเศสครั้งแรกนั้น พระเจ้ากรุงสยามทรง
ขอให้ราชทูต เชอวาลิเอร์ เดอ โชมอง กราบทูลให้พระเจ้ากรุงฝรั่งเศสทรงทราบว่าหากมีธรรมเนียมใด
ของราชสานักสยามที่ไม่มีในราชสานักฝรั่งเศส พระองค์ยินดีจะเปลี่ยนแปลง ภายหลังพบว่าพระองค์
ทรงให้ขุนนางปฏิบัติธรรมเนียมอย่างตะวันตกเป็นกรณีพิเศษประการหนึ่งคือ ให้มีการยืนเฝ้าแบบชาว
ฝรั่งเศส ดังจะเห็นได้จากบันทึกเกี่ยวกับการเข้าเฝ้าของ มร. แดส์ ฟารจส์ คือ “เมื่อ มร. แดส์ ฟารจส์
เข้าเฝ้าคานับพระองค์ อันมิเคยมีตัวอย่างในกรุง สยามมาแต่ก่อน กล่าวคือพระองค์มีพระราชดารัสสั่ง
ให้ขุนนางทั้งปวง ในราชสานักของพระองค์ลุกขึ้นยืนเฝ้าต่อหน้าพระที่นั่ง ดังที่ มร. แดส์ ฟารจส์ และ
คณะนายทหารฝรั่งเศสที่ติดตามมาได้ยืนเฝ้าอยู่นั้น”59
นอกจากนี้ ใ นการเข้ า เฝ้ า ของราชทู ต ฝรั่ง เศสครั้ ง ที่ส องนี้ พระองค์ ยั ง โปรดพระราชทาน
อนุญาตให้ราชทูตลา ลูแบร์ ยืนหรือนั่งเข้าเฝ้าก็ได้ตามความพอใจ อีกทั้งยังอนุญาตให้ขุนนางชาว
ฝรั่งเศสเข้าไปในท้องพระโรงในขณะที่พระองค์เสด็จออกขุนนางแล้ว ลา ลูแบร์ อธิบายว่า พระเจ้ากรุง
สยามเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมเหล่านี้ เนื่องจากพระองค์ได้ทรงทราบมาว่า เมื่อคราวที่คณะทูตานุทูต
สยามไปเจริญสัมพันธไมตรียังฝรั่งเศส ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในพระราชวังแวร์ซายส์ในขณะที่พระเจ้า
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เรื่องเดียวกัน. หน้า 42-43.
57 เรื่องเดียวกัน. หน้า 44.
58 เรื่องเดียวกัน. หน้า 44.
59 ซิมอน เดอ ลาลูแบร์. หน้า 181.

37
กรุงฝรั่งเศสประทับบนโธรนราชอาสน์แล้ว อีกทั้งยังอนุญาตให้คณะทูตานุทูตยืนเฝ้าและยืนกราบทูล
พระเจ้ากรุงฝรั่งเศสด้วย60
ไม่เพียงแต่ฝ่ายสยามเท่านั้นที่ปรับเปลี่ยนธรรมเนียมบางประการเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ต่อฝรั่งเศส ทางฝ่ายฝรั่งเศสก็มีการปรับเปลี่ยนธรรมเนียมบางประการเพื่อสร้างความประทับใจต่อ
สยามเช่นกัน ธรรมเนียมดังกล่าวว่าด้วยการทูนสิ่งของไว้เหนือศีรษะ ในสยามนั้น “ศีรษะ” ถือเป็นสิ่ง
สูง การแตะต้องหรือเอื้อมมือข้ามศีรษะถือเป็นการดูแคลนกันอย่างยิ่ง ในทางตรงกันข้าม การยกมือ
ขึ้นเสมอหน้าผากหรือศีรษะนั้นถือเป็นการแสดงความเคารพ 61 ชาวสยามจึงทาความเคารพกันโดย
“พนมมือทั้งสองข้าง หรืออย่างน้อยที่สุดมือขวาแต่เพียงข้างเดียว ยกขึ้นเสมอหน้าผาก ประหนึ่งจะ
ประดิษฐานผู้ที่ตนแสดงความเคารพไว้บนศีรษะฉะนั้น”62 ยิ่งไปกว่านั้น การทูนสิ่งของที่ต้องการมอบ
ให้หรือได้รับจากผู้อื่นไว้บนศีรษะยังถือเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงสุด 63 ดังที่พระเจ้ากรุงสยาม
ปฏิบัติธรรมเนียมนี้ในการรับพระราชสาส์นของพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสในพิธีทูตครั้งแรกโดย “ทรงก้ม
พระองค์ออกมานอกสีหบัญชรเพื่อรับพระราชสาส์นตรงกึ่งกลางทางที่บรรจบกัน แล้วทรงนาพระราช
สาส์นนั้นจบเหนือเศียรเกล้า อันเป็นการถวายเกียรติให้เป็นพิเศษและเป็นการแสดงพระไมตรีจิตถวาย
แด่พระมหากษัตราธิราชเจ้าผู้ส่งพระราชสาส์นนั้นมายังพระองค์ท่าน”64 ลา ลูแบร์ ทราบเหตุการณ์นี้
ในการถวายพระราชสาส์นครั้งหลังจึงยกพระราชสาส์นขึ้นทูนเหนือศีรษะก่อนถวายแด่พระเจ้ากรุง
สยาม ลา ลูแบร์ บันทึกไว้ว่าพระองค์ทรงพอพระราชหฤทัยอย่างมาก “ถึงกับทรงอุทานและทรงมีพระ
ราชดารัสถามข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าได้ไปศึกษามรรยาทแห่งประเทศของพระองค์ท่านเช่นนี้ มาจากแห่ง
ใด”65 เนื่องจากพระองค์ทรงทราบจากคณะอัครราชทูตสยามว่าไม่มีธรรมเนียมเช่นนี้ในราชสานัก
ฝรั่งเศส66
จากบันทึกเหล่านี้จะเห็นได้ว่า ในพิธีการทูตในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์ มีกาหนดธรรม
เนียมการเข้าเฝ้าโดยการกาหนดอิริยาบถหมอบ คลาน ยืน นั่ง และเบญจางคประดิษฐ์ อย่ างมีแบบ
แผน ที่น่าสนใจคือ ในขณะที่มีการกากับธรรมเนียมเข้าเฝ้านี้อย่างเคร่งครัด เหตุใดสมเด็จพระนารายณ์
ฯ จึงอนุญาตให้ราชทูตฝรั่งเศสเข้าเฝ้าได้โดยมิต้องหมอบคลานได้เป็นกรณีพิเศษ
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เรื่องเดียวกัน. หน้า 181-182.
61 เรื่องเดียวกัน. หน้า 180,182-183.
62 เรื่องเดียวกัน. หน้า 182-183.
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ในเรื่องนี้ นิธิ เอียวศรีวงศ์ อธิบายไว้ ว่าการเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสอย่างต่อเนื่อง
กระทาเพื่อตอบสนองต่อความมั่นคงในราชบัลลังก์ของพระนารายณ์ ในหนังสือ เรื่องการเมืองไทย
สมัยพระนารายณ์ นิธิ อธิบายว่าพระนารายณ์เสด็จขึ้นครองราชย์ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมือง
พระองค์เป็นปฏิปักษ์กับขุนนางฝ่ายปกครองและพระราชวงศ์ที่มีสิทธิในการขึ้นในราชสมบัติพระองค์
อื่น ๆ หลังจากขึ้นครองราชย์เพียง 2 เดือนก็เกิดกบฏขึ้นโดยการสนับสนุนของขุนนางฝ่ายปกครอง
จานวนมาก อย่างไรก็ตามพระองค์ได้รับการสนับสนุนจากขุนนางต่างชาติและประชาคมชาวต่างชาติ
ในสยามอย่างมาก พระองค์จึงดาเนินพระราโชบายเสริมอานาจของขุนนางต่างชาติไปพร้อม ๆ กับ
ลิดรอนอานาจของขุนนางฝ่ายปกครอง พระราโชบายดังกล่าวทาให้มีผู้เสียประโยชน์เพิ่มมากขึ้นเรื่อย
ๆ การต่ อ ต้ า นก็ เริ่ ม รุน แรงขึ้ น การประทุ ษร้ า ยและการก่อ กบฏ เกิ ด ขึ้ น หลายครั้ง ในรัช สมั ยของ
พระองค์
ขุนนางและประชาคมต่างชาติมีความสาคัญมากต่ออานาจของพระนารายณ์ พระองค์ทรงมี
พระราโชบายในการจัดการคนต่างชาติอย่างเข้มงวด ในกรุงศรีอยุธยาขณะนั้นมีชาวต่างชาติอาศัยอยู่
หลายชาติ ที่สาคัญคือ พวกโปรตุเกส มอญ เขมร ลาว และพวกอินโดนีเชียนหลายกลุ่มเช่น กลุ่ม
มักกะสัน มลายู ปัตตานี รวมถึงพวกมัวร์ ซึ่งเป็นคาเรียกกลุ่มมุสลิมอย่างรวม ๆ แต่ในบรรดาชาวมัวร์
นี้มีกลุ่มย่อยเป็นมุสลิมอินเดีย อิหร่าน และอื่น ๆ ด้วย ในการเลือกพันธมิตรที่ใกล้ชิดนั้นจะต้องเลือก
ประชาคมที่มีกาลังพอสมควร ไม่น้อยจนไร้พลังแต่ไม่แข็งแกร่งเกินไป ในบรรดาประชาคมต่างชาติที่
สาคัญนั้น พวกโปรตุเกสเข้มแข็งเกินไป มอญ เขมร และลาว ถูกกลืนเข้าไปในระบบไพร่ของสยามแล้ว
พวกอินโดนีเชียนวางใจได้ยาก เนื่องจากกวาดต้อนมาจากการปราบกบฏ ในทางเลือกที่มีไม่มากนัก
พวก “มัวร์” อิหร่านเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
พระนารายณ์สนับสนุนให้มัวร์เข้ารับราชการและกินตาแหน่งข้าราชการปกครองเพิ่มขึ้น
พร้อมไปกับการผสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยพระองค์ให้สิทธิชาวอิหร่านควบคุมการค้าและการ
เดินเรือในอ่าวเบงกอล พระองค์ทรงเอาใจชาวมัวร์อิหร่านโดยการสร้างสุเหร่าพระราชทาน ซึ่งชาวมัวร์
กลุ่มอื่นไม่เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณลักษณะนี้ นอกจากนี้พระองค์ยั งมอบตาแหน่งพระคลังให้กับ
ชาวอิหร่านด้วย ตาแหน่งพระคลังนี้มีความสาคัญมากเนื่องจากเป็นตาแหน่งของผู้ที่ดูแลประชาคม
ชาวต่างชาติจานวนมาก ยิ่งไปกว่านั้นชาวมัวร์ยังมีบทบาทในการถวายความปลอดภัยต่อพระนารายณ์
ด้ ว ย โดยพระคลั ง ชาวมั ว ร์เ ป็น ตั ว การในการจ้า งทหารรับ จ้า งชาวอิ ห ร่ า นเข้า มาเป็ นทหารรักษา
พระองค์ ในขณะนั้นมัวร์อิหร่านจึงมีบทบาทสูงมากในการเสริมพระราชอานาจของพระนารายณ์
ชาวอิหร่านเป็นแกนกลางในการหนุนพระราชอานาจของพระนารายณ์จนกระทั่งต้นทศวรรษ
2220 ก็เริ่มสลายลงเนื่องจากความแตกร้าวภายในพระชาคมอิหร่านเอง ภายหลังลุกลามมาเป็นความ
แตกร้าวระหว่างพระนารายณ์และชาวมัวร์ ปรากฏการณ์นี้ส่งผลให้สถานะทางการเมืองของพระ
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นารายณ์ตกอยู่ในอันตราย พระองค์จาเป็นต้องหากลุ่มสนับสนุนใหม่ ทั้งนี้การหาผู้นาประชาคม
ต่างชาติให้เหมาะกับการใช้ประโยชน์ทางการเมืองไม่ง่ายนัก พวกโปรตุเกตมีความสัมพันธ์กับขุนนาง
ฝ่ายปกครอง พวกอินโดนีเชียนไว้ใจไม่ได้ ฮอลันดาอานาจต่อรองมาก “ฝรั่งเศส” ที่เข้ามาในช่วงเวลา
ประจวบเหมาะจึงได้รับความสนใจอย่างยิ่ง
คณะบาทหลวงฝรั่งเศสชุดแรกมาถึงกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2205 แต่ยังไม่มีบทบาททาง
การเมือง ต่อมาเมื่อพระราชสาสน์จากพระเจ้าหลุยส์ ฉบับแรกมาถึงพระนารายณ์ในปี พ.ศ. 2216
พระองค์ทรงสนองต่อพระราชสาสน์อย่างกระตือรือร้น ในขณะที่พระองค์มีพระราชประสงค์จะหา
ประชาคมต่างชาติที่วางพระทัยได้มาแทนอิหร่าน ฝรั่งเศสได้รับความสนพระทัยเป็นพิเศษ ดังจะเห็น
ได้ว่าพระองค์สนับสนุนกิจการของฝรั่งเศสในสยามเป็นพิเ ศษ ทรงพระราชทานที่ดิน วัสดุและแรงงาน
ในการสร้างโบสถ์ของบาทหลวงฝรั่งเศส ทั้งที่บาทหลวงโปรตุเกสซึ่งเข้ามาในกรุงศรีอยุธยาก่อนเป็น
เวลานานไม่เคยได้รับ การสร้างโบสถ์อย่างเป็นพิเศษนี้เทียบเคียงได้กับการสร้างสุเหร่าให้ชาวอิหร่าน
ก่อนหน้านี้
ความแตกร้าวกับชาวมัวร์ทาให้พระนารายณ์ไม่วางพระทัยทหารรับจ้างอิหร่าน ความคิดที่จะ
นาทหารฝรั่งเศสเข้ามาค้าจุนพระราชอานาจจึงเกิดขึ้น ในปี พ.ศ. 2230 เมื่อกองทหารฝรั่งเศสเข้ามา
ในสยาม พระองค์ให้การต้อนรับโดยการพระราชทานอาหารทันทีที่ทหารเข้าประจาป้อมที่บางกอก
พระนารายณ์ต้องการให้ทหารฝรั่งเศสอยู่ที่บางกอก เนื่องจากในทางการเมือง ตลอดทางจากบางกอก
ถึงอยุธยามีผู้คนหนาแน่น ฝ่ายต่อต้านใช้ประโยชน์ในการทารัฐประหารได้ การให้ทหารฝรั่งเศสคุม
บางกอกทางใต้ไว้พร้อมกับพระนารายณ์คุมลพบุรีทางเหนือการทารัฐประหารในอยุธยาจะทาได้ยาก
ขึ้น67
โดยสรุป ในความเห็นของนิธิ การที่พระนารายณ์อนุญาตให้คณะราชทูตฝรั่งเศสมิต้องหมอบ
เฝ้า และให้ความใกล้ชิดอย่างเป็นพิเศษ เป็นเพราะพระองค์ประสงค์จะให้ฝรั่งเศสเข้ามาค้าจุนพระราช
บัลลังก์ ไม่ใช่การปรับตัวเพื่อรับวัฒนธรรมตะวันตก เพราะหลังจากนั้นยังคงมีการใช้ธรรมเนียมเข้าเฝ้า
แบบเดิมกับราชทูตอื่น ๆ มิให้ยืนเข้าเฝ้าเฉกเช่นราชทูตฝรั่งเศส กระทั่งมีการอนุญาตให้ราชทูตไม่ต้อง
หมอบเฝ้าอีกครั้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ธรรมเนียมความสุภาพช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
บาทหลวงฌั ง -บั ป ติ ส ต์ ปาลเลกั ว ซ์ (Jean-Baptiste Pallegoix) สั ง ฆนายกคณะมิ ซ ซั ง
โรมันคาทอลิกประจาประเทศสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บันทึกเรื่องราว
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เกี่ยวกับสยามไว้จานวนหนึ่งครอบคลุมเรื่องความสุภาพของชาวสยามไว้ ด้วย สาหรับบาทหลวงปาล
เลกัวซ์เขาเห็นว่า “ในหมู่ประชาชนกึ่งอารยะอย่า งคนไทย ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะได้ประสบความสุภาพ
และอารยวิสัยถึงเท่านี้…”68 ทั้งนี้บันทึกของบาทหลวงปาลเลกัวซ์ แสดงให้เห็นว่าในสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น ชาวสยามยังคงใช้ความสัมพันธ์แบบศักดินาและอาวุโสเป็นข้อกาหนดในการปฏิบัติตนต่อกัน
เช่นในการแสดงความเคารพนอบน้อม
คนไทยเป็นคนมีความนอบน้อมมาก และแสดงความเคารพนับถือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพิเศษ
โดยไม่กล่าวถึงความเคารพบูชาต่อองค์พระมหากษัตริย์ที่พวกเขายกย่องเป็นสมมติเทพ เขามี
ความเคารพอย่างลึกซึ้งและนอบน้อมอย่างยิ่งต่อพระบรมวงศานุวงศ์ ขุนนาง และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบุคคลชั้นผู้บังคับบัญชาทั่วไป คนชราได้รับการยกย่องมาก ผู้เยาว์เอาใจใส่ความเคารพ
และปรนนิบัติวั ฏ ถากบิ ดามารดาเป็น อั นดี ละการด่า ทอบริ ภาษจะไม่ มีที่ อะไรเจ็ บแสบเท่ า
เท้าความถึงผู้ให้กาเนิดตน69

ในส่วนของการแสดงอิริยาบถและการใช้ถ้อยคาก็แตกต่างกันระหว่างคนแต่ละชั้น ธรรม
เนียมสาหรับบุคคลที่มีฐานะเสมอกัน ในการเรียกขานกัน “…เขามักจะเรียกขานกันว่า พี่ชาย พี่สาว
(หรือน้องชาย น้องสาว) ถ้าพูดกับผู้ใหญ่จึงเรียกว่า พ่อ แม่ ลุง ป้า (หรืออาว์ น้า) ตา ยาย (หรือ ปู่ ย่า)
จะเป็นการไม่สุภาพมากทีเดียว ถ้าจะเรียกชื่อใครลอย ๆ”70 สาหรับการแสดงอิริยาบถ “เมื่อบุคคลมี
ฐานะเสมอกันพอกันเข้าแล้ว จะต้องไหว้กันด้วยวิธีพนมมือยกขึ้นสูงเสมอริมปาก”71 ในขณะที่ ธรรม
เนียมของบุคคลที่มีฐานะไม่เสมอกัน จะมีรายละเอียดการใช้ทั้งถ้อยคาและอิริยาบถแตกต่างกันตาม
ชั้นอย่างละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมเนียมปฏิบัติต่อเจ้านายและพระมหากษัตริย์
“ความเคารพต่อเจ้าหน้าที่นั้นมีมาก เมื่อไปพบผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือ พอมาถึงประตูและเห็นตัว
ก็จะต้องก้มตัวไปข้างหน้าและพนมมือขึ้นท่วมหัว แล้วจึงจะก้าวไปหาโดยยอบตัวอยู่เรื่อย และ
เมื่อจะพูดด้วยก็ต้องนั่งพับเพียบ ถ้าเป็นขุนนางผู้ใหญ่หรือเจ้านายที่ตนไปหา พอพบตัวแล้วก็
จะต้องลงกราบสามลา แล้วคลานเข้าไปหาด้วยเข่าและศอก ต้องนั่งหมอบอยู่เรื่อย พนมมือ และ
ก้มศีรษะจะเงยขึ้นก็นาน ๆ ที พร้อมกับยกมือขึ้นไหว้เพื่อตอบว่า : ขอรับ (khorub) ท่าน กระผม
รับบัญชา…ถ้าพูดกับขุนนางผู้น้อยใช้คาว่า พระคุณ พ่อเจ้าพระคุณ (pere bienfaiteur) ถ้าพูด
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มงเซเญอร์ ปาลเลกัวซ์. หน้า 158.
69 เรื่องเดียวกัน. หน้า 142.
70 เรื่องเดียวกัน. หน้า 158.
71 เรื่องเดียวกัน. หน้า 159.
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กั บ ขุ น นางผู้ ใ หญ่ ใช้ ว่ า พระเดชพระคุ ณ ใต้ เ ท้ า (seigneur sour le pieds de qui je suis)
อาญาท่านกับเจ้านายใช้ ข้าพระพุทธเจ้า ละอองพระบาท ทูลกระหม่อม ใต้ฝ่าพระบาท ถ้าพูด
กับพระเจ้าแผ่นดินใช้ดังนี้ : ขอเดชะพระพุทธเจ้าข้า พระมหากรุณาธิคุณ ข้าพระพุทธเจ้า (ผู้อยู่)
ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าใส่กระหม่อม พระพุทธเจ้าข้า เมื่อ
กล่าวถึงองค์พระมหากษัตริย์ เขาเรียกว่า : พระพุทธเจ้าหลวง เจ้าชีวิต เจ้าแผ่นดิน องค์พระ
ประมุข พระมหากษัตริย์ พระเจ้าอยู่หัว ฯลฯ72

ที่ ส าคั ญ คื อ ธรรมเนี ย มในการเสด็ จ ออกที่ ป ระชุ ม หรื อ เสด็ จ พระราชด าเ นิ น ของ
พระมหากษัตริย์ยังมีการควบคุมอย่างเคร่งครัด “…ไม่มีใครบังอาจมองพระองค์ตรงพระพักตร์ หมู่ข้า
เฝ้าเมื่อเข้าที่ประชุมออกขุนนางต้องหมอบอยู่บนเข่าและศอก เมื่อพระเจ้าอยู่ หัวเสด็จพระราชดาเนิน
ไปสู่แห่งใด ทุกคนจะต้องหมอบราบลงกับพื้น และบุคคลที่ไม่กระทาดังนั้นจะต้องเสียลูกตาไปด้วย
ฝีมือของนายขมังกระสุนที่โดยเสด็จ …”73 ไม่เฉพาะแต่การรับเสด็จเท่านั้น “…แม้กระทั่งเมื่อผู้ใดผ่าน
ไปทางหน้าพระบรมมหาราชวัง…ชาวเรือที่พายเรือพระที่นั่งซึ่งจอดอยู่ตรงพระบรมหาราชวัง ก็จะต้อง
ถอดเครื่องสวมหรือครอบศีรษะออกและคุกเข่าลงหรือหมอบ จนกว่าเรือของตนจะผ่านพ้นไปแล้ว ถ้า
ฝืนกฎนี้ จะถูกโบยหลังหรือปรับไหมอย่างรุนแรง พวกหัวหน้าส่วนราชการที่กั้นร่มประทุนก็ต้องหุบร่ม
หรือไม่ก็ให้เบนทางร่มไปเสียให้ตรงกันข้ามกับพระบรมมหาราชวัง พลกระสุนจะประทับกระสุนเตรียม
พร้อมอยู่เสมอเมื่อพระเจ้าแผ่นดินเสด็จลงท่าตาหนักแพ เพื่อสังเกตการณ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยตาม
กฎ”74
ในขณะที่บาทหลวงปาลเลกัวซ์เห็นว่าธรรมเนียมของชาวสยามแสดงออกถึงความสุภาพและมี
อารยวิสัย อ็องรี มูโอต์ นักเดินทางชาวฝรั่งเศส ซึ่งเดินทางเข้ามายังสยามในสมัยรัชกาลที่ 4 กลับเห็น
ว่าธรรมเนียมสยามว่าด้วยการหมอบกราบ เป็นการเหยียดหยามผู้คนอย่างยิ่ง
ข้าพเจ้าเคยใช้ชีวิตอยู่ในรัสเซียยาวนานกว่าสิบปี ได้พบเห็นผลเสียอย่างเลวร้ายอันเกิดจากการ
ใช้อานาจบาตรใหญ่และระบบทาส เชื่อไหมว่าที่เมืองสยามนี่ ข้าพเจ้าก็ได้พบเรื่องที่น่าเศร้าน่า
เวทนาไม่แพ้กัน ณ ดินแดนแห่งนี้ ผู้ด้อยกว่าจะต้องยอบกายเนื้อตัวสั่นเทาต่อหน้าผู้เหนือกว่า
คอยรับฟังคาสั่งในท่าคุกเข่าหรือไม่ก็หมอบกราบ แสดงทีท่าว่ายอมสยบให้ เมืองทั้งเมือง สังคม
ทั้งสังคมในทุกระดับชั้น ล้วนตกอยู่ในสภาวะหมอบราบอย่างถาวรทั่วทุกหัวระแหง ทาสหมอบ
กราบนาย นายเล็กนายใหญ่หมอบกราบนายบ้าน ผู้นาทางทหาร พระสงฆ์ และไพร่ฟ้าทุก ๆ คน
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ต่างหมอบกราบองค์พระมหากษัตริย์ ไม่ว่าจะมียศมีศักดิ์สูงส่งเพียงไร เมื่อชาวสยามอยู่ต่อเบื้อง
พระพักตร์พระเจ้าเหนือหัว จะต้องคลานเข่าหมอบกราบตราบเท่าที่องค์กษัตริย์ยังประทับอยู่ใน
สายตา การแสดงความเคาระเช่นนี้ไม่ใช่เฉพาะต่อพระองค์เท่านั้นแต่หมายรวมถึงพระราชวังที่
ประทับด้วย ยามใดที่พวกเขาผ่านไปทางประตูพระราชวัง ก็ต้องแสดงความเคารพให้เห็น พวก
ข้าราชบริพารแถวหน้าต้องหุบกรดบังแดดของตน ไม่ก็หันหน้ายอบตัวไปยังทิศนั้น ข้างชาวเรือ
บนเรือนับพัน ๆ ลาที่แจวขึ้นล่องอยู่ในลาน้า ก็จะต้องนั่งคุกเข่า ถอดหมวกออก จนกว่าจะผ่าน
เลยพระราชวัง ตลอดแนวกาแพงวัง มีพลธนูพร้อมอาวุธกระสุนดินเหนียวยิงได้รัศมีไกลเฝ้า
รักษาการณ์อยู่ตามช่องเชิงเทินคอบควบคุมให้เป็นไปตามกฎ และลงโทษผู้ฝ่าฝืน เห็นจะต้อง
กล่าวเพิ่มเติมปิดท้ายว่า ประชากรที่อยู่ในสถานะหมอบราบกับพื้นเช่นนี้ นับจานวนได้อย่างน้อย
ถึงหนึ่งในสาม หรือบางทีอาจถึงกึ่งหนึ่งของประเทศ ถ้ าไม่นับชุมชนชาวจีน ประชากรที่ตกเป็น
ทาสทั้งทางกายและทางทรัพย์สินเหล่านี้น่ะหรือที่เรียกตัวเองว่าไท อันหมายถึงเสรีชน75

มูโอต์ อึดอัดใจอย่างมากที่ต้องอยู่ในสังคมที่ผู้คนหมอบกราบ เมื่ออกจากบางกอกถึงกับ
“รู้สึกมีชีวิตจริง ๆ ต่างจากเมื่ออยู่ในเมืองที่รู้สึกหายใจไม่ออก เวลาเห็นฝูงชนรวมตัวกันหมอบกราบลง
พร้อมเพรียงกัน ให้รู้สึกเหมือนถูกหยามเหยียดความเป็นคน และขุ่นข้องใจในฐานะที่ตนเป็นคนรู้
คิด”76 บันทึกของมูโอต์สะท้อนให้เห็นความรู้สึกนึกคิดของชาวยุโรปต่อธรรมเนียมสยามได้เป็นอย่างดี
ขณะเดียวกันชนชั้นนาสยามก็รับรู้ถึงทัศนะดังกล่าว และพยายามปรับตัวเพื่อมิให้เกิดข้อพิพาทขึ้น
จะเห็นได้ว่าธรรมเนียมศักดินาเป็นแบบแผนที่เน้นเรื่องความเคารพนอบน้อมระหว่างบุคคล
แต่ละชั้นเป็นหลัก การแสดงความเคารพนอบน้อมนี้ทาได้ผ่านการแสดงอิริยาบถ เช่น การกราบ ไหว้
หมอบ คลาน และการใช้ภาษาตามความเหมาะสมต่อแต่ละบุคคลและกาลเทศะ อย่างไรก็ดีธรรม
เนียมดังกล่าวไม่ได้รับการยอมรับจากชาวตะวันตก เนื่องจากเห็นว่าเป็นการกดขี่และหยามเกียรติ
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2.4 สรุปสมัยธรรมเนียมศักดินา
แม้จะไม่สามารถสืบค้นถึงที่มาของการสร้างธรรมเนียมศักดินาได้ แต่ในเบื้องต้นการใช้ธรรม
เนียมศักดินาน่าจะวิวัฒนาการซับซ้อนขึ้นตามความซับซ้อนของโครงสร้างสังคม สั่งสม เผยแพร่และ
ผลิตซ้าผ่านกิจกรรมในชีวิตประจาวันของผู้คนและในพิธีการต่างๆ
สืบเนื่องจากระบบศักดินาใช้หลัก “ชาติวุฒิ” “วัยวุฒิ” และ “บรรดาศักดิ์” แบ่งคนออกเป็น
ชั้น ๆ ทั้งกาหนดแบบแผนความสัมพันธ์และธรรมเนียมปฏิบัติระหว่างบุคคลตามลาดับชั้นเหล่านั้น
แบบแผนธรรมเนียมศักดินาจึงมีหัวใจอยู่ที่การใช้ธรรมเนียมให้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานภาพของผู้คน
โดยการแสดงความเคารพนอบน้อมระหว่างกันผ่านการแสดงอิริยาบถและการใช้ภาษาที่แตกต่างกัน
โดยพระมหากษัตริย์ที่อยู่สูงสุดของสังคมจะได้รับการเคารพนอบน้อมมากที่สุดและมีแบบแผนปฏิบัติ
เฉพาะพระองค์
อย่างไรก็ดี แม้ในทางทฤษฎีพระมหากษัตริย์จะมีพระราชอานาจนาสูงสุดในระบบศักดินา แต่
ในทางปฏิบัติเจ้านายและขุนนางต่างต้องพึ่งพาอาศัยและต่อรองอานาจซึ่งกันและกัน อยู่เสมอ โดย
กลุ่มขุนนางอาจสะสมอานาจขึ้นมาท้าทายพระมหากษัตริย์ได้ ดังที่ปรากฏในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
เมื่อกลุ่มขุนนางตระกูลบุนนาคก้าวขึ้นมามีอานาจนาในราชสานัก กระทั่งสามารถเป็นผู้สาเร็จราชการ
แทนพระมหากษัตริย์ได้ ในสมัยดังกล่าวการขยายอานาจของขุนนางกลายเป็นชนวนสาคัญอย่างหนึ่ง
ให้พระมหากษัตริย์ดาเนินการปฏิรูปการปกครองเพื่อดึงอานาจกลับคืนมาสู่พระมหากษัตริย์อีกครั้ง
ขณะเดียวกันในช่วงดังกล่าว ลัทธิอาณานิคมตะวันตกกาลังรุกคืบเข้ามาในสยาม ธรรมเนียม
ปฏิบัติแบบสยามไม่ได้รับการยอมรับจากตะวันตก ชนชั้นนาสยามจึงปรับเปลี่ย นธรรมเนียมหลาย
ประการเพื่อป้อ งกั นการพิ พ าทในเรื่อ งดัง กล่า ว ที่สาคัญ คือ ในพิธีบรมราชาภิ เษก ครั้งที่ 2 ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2416 พระองค์ทรงมีปฐมบรมราชโองการ
“ประกาศเปลี่ ย นธรรมเนี ย มใหม่ ” ให้ ผู้ น้ อ ย เลิ ก หมอบคลาน กราบไหว้ ต่ อ เจ้ า นาย และผู้ มี
บรรดาศั ก ดิ์ ด้ ว ยเหตุ ผ ลว่ า เป็ น การแสดงการกดขี่ ผู้ ค น การยกเลิ ก ธรรมเนี ย มดั ง กล่ า ว เป็ น ทั้ ง
ตอบสนองต่อการเมืองระหว่างประเทศและการลดทอนอานาจทางวัฒนธรรมของกลุ่มขุนนาง ดังจะ
อธิบายในบทต่อไป

44
บทที่ 3 จรรยาพลเมือง

…จงดูอย่างท่านที่มีอัธยาศัยและกิริยามรรยาทดี ซึ่งเราได้เคยรู้เคยเห็นอยู่เสมอ ๆ อย่างสูงสุดล้น
พ้นก็คือ พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง พระปิยมหาราชของเรา…77
ธรรมจริยาเล่ม 6 (พ.ศ.2448)

ในบทนี้ผู้เขียนมุ่งอธิบายการเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมปฏิบัติ เริ่มจากการยกเลิกธรรมเนียม
ศั ก ดิ น าบางประการ ไปจนถึ ง กระบวนการสร้ า ง “กิ ริ ย ามารยาท” แบบใหม่ เ พื่ อ ปลู ก ฝั ง แบบ
แผนปฏิ บั ติ ที่ เ หมาะสมกั บ การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมพร้ อ มไปกั บ การปลู ก ฝั ง อุ ด มการณ์
พระมหากษัตริย์เป็นผู้นาสูงสุดของชาติ
เนื้อหาในบทนี้จะเริ่มจากการอธิบายการเปลี่ยนธรรมเนียมสมัยรัชกาลที่ 4 และการเปลี่ยน
ธรรมเนียมสมัยรัชกาลที่ 5 ทั้งการเปลี่ยนธรรมเนียมดั้งเดิมของสยามเองและการเลือกเฟ้นธรรม
เนียมตะวันตกมาใช้ จากนั้นจะอธิบายให้เห็นกระบวนการสร้างมารยาทแบบใหม่ ซึ่งปรากฏให้เห็นใน
การสอนจรรยาผ่านหนังสือเรียน เช่น หนังสือธรรมจริยา และ หนังสือสมบัติของผู้ดี
3.1 การเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมสมัยรัชกาลที่ 4
ในสมั ยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเริ่มมีการเปลี่ยนธรรมเนียมอย่าง
เลือกสรรหลายประการเพื่อประนีประนอมกับชาติตะวันตก อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนธรรมเนียมในช่วงนี้
เป็นไปอย่างจากัด ทว่าเป็นพื้นฐานสาคัญต่อการเปลี่ยนธรรมเนียมอย่างกว้างขวางในรัชกาลต่อไป
ในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นก่อนที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จขึ้นครอง
ราชย์นั้น ลัทธิจักรวรรดินิยมกาลังรุ่งโรจน์อย่างยิ่งและเข้ามีอิทธิพลในดินแดนรอบข้างสยามโดยรอบ
แล้ว ขณะนั้นอังกฤษมีอิทธิพลเหนือชายแดนตะวันตกของสยามจากพม่าตลอดไปยังแหลมมลายู
ขณะเดียวกันที่ชายแดนฝั่งตะวันออกตั้งแต่เวียดนาม ลาว จนถึงกัมพูชากาลังเผชิญหน้ากับฝรั่งเศส 78
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เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี และ พระยาวิจิตรธรรมปริวัตร, หนังสืออ่านธรรมจริยาเล่ม 6 (พระนคร: โรงพิมพ์คุรุ
สภา, 2496), หน้า 43.
78 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ กัณฐิกา ศรีอุดม, "โลกของพระเจ้ากรุงสยาม กับการวิเทโศบายไทย," ใน พระเจ้ากรุง
สยาม กับ เซฮร์จอห์น เบาว์ริง , ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และกัณฐิกา ศรีอุดม, บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ
โครงการตาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2548). หน้า 27-29.
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ในขณะที่จีนซึ่งสยามถือว่าเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ก็พ่ายแพ้ต่ออังกฤษ สมเด็จฯ กรมพระยาดารงรา
ชานุภาพบันทึกไว้ว่า การที่จีนแพ้อังกฤษนี้เป็นสาเหตุให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะ
ยังทรงผนวชเป็นพระวชิรญาณภิกษุตระหนักถึงอานาจของชาติตะวันตกและการเผชิญหน้าระหว่าง
สยามกับตะวันตกในกาลข้างหน้า พระองค์จึงทรงเริ่มเรียนภาษาอังกฤษจากมิชชันนารีอเมริกัน เมื่อ
ทราบภาษาอังกฤษแล้วทรงศึกษาหาความรู้จากตาราภาษาอังกฤษในหลากหลายวิชาทั้งวิชาคณนาวิ ธี
โหราศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การเมือง นอกจากนี้ยังทรงอ่านหนังสือพิมพ์ที่ชาวตะวันตกตีพิมพ์ในเมือง
จีน สิงคโปร์ ปีนัง และทรงติดต่อสนทนากับชาวตะวันตกอยู่เสมอ ทาให้พระองค์ทราบเหตุการณ์และ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเมืองต่าง ๆ79
ในการขยายอาณานิคม ข้ออ้างหนึ่งที่ชาวยุโรปใช้ในการครอบครองดินแดนอื่นคือ ความ
เหนือกว่าทาง “อารยธรรม” โดยพื้นฐานแล้วชาวยุโรปเชื่อว่าตนมีอารยธรรมที่สูงส่งและเหนือกว่าชาว
เอเชียและอัฟริกัน ทาให้มี “ภารกิจในการเผยแพร่อารยธรรม”(mission civilisatrice) มาสู่คน
พื้นเมือง80 ดังเช่นที่ อ็องรี มูโอต์ บันทึกไว้ว่า “…ชาวสยามเป็นกลุ่มชนที่อดึ อัดคับข้องทั้งทางกายและ
ทางใจที่สุดกลุม่ หนึ่งบนโลกกลม ๆ ใบนี้ …ชาวสยามนั้นสังเกตง่ายแต่แรกเห็น จากกิริยาท่าทางเฉื่อย
แฉะเกียจคร้าน และหน้าตาดูเซื่อง ๆ เซ่อ ๆ จมูกออกจะแบนแทบทุกคน โหนกแก้มสูง ดวงตาแลดูทื่อ
ๆ หามีแววฉลาดไม่ …”81 อย่างไรก็ตาม “คุณสมบัติชั้นเลิศอย่างหนึ่งของชาวสยามคือความรัก
ครอบครัว…เป็นคนดีมีน้าใจ และถ้าวันหนึ่งข้างหน้า พวกเขาเกิดหูตาสว่าง ปัญญาเกิด และรู้จักความ
ศิวิไลซ์จากการได้คบค้ากับพวกเรา ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพวกเขาย่อมค้นพบความสามารถอื่น ๆ ในตัวเอง
ที่ยังหลับใหลอยู่ได้โดยแท้”82
ที่น่าสนใจคือ ในขณะที่ชาวตะวันตกคิดว่าตนมีอารยธรรมเหนือชาวตะวันออก ในทางตรงกัน
ข้าม ชาวตะวันออกบางส่วนก็คิดว่าตนเองมีอารยธรรมเหนือกว่าชาวตะวันตกเช่น กรณีของจีนเมื่อ
ชาติตะวันตกพยายามทาสนธิสัญญาจากจีนแต่ชาวจีนปฏิเสธและดูหมิ่ นว่าเป็นคนป่าเถื่อน และไม่
เคารพจีนเพราะไม่ยอมใช้ธรรมเนียมการหมอบกราบแบบจีน การไม่ประนีประนอมนาไปสู่สงคราม
เมื่อจีนแพ้จีนจึงถูกดูหมิ่น พม่าก็มีปัญหาเช่นเดียวกันเมื่อราชสานักพม่าต้องการให้ชาวอังกฤษถอด
รองเท้าออกเวลาเข้าเฝ้ากษัตริย์ตามธรรมเนียมพม่า แต่ทูตอังกฤษยืนกรานไม่ยอมถอดรองเท้า กระทัง่
รัฐบาลอินเดียภายใต้การปกครองของอังกฤษออกคาสั่งห้ามชาวอังกฤษที่อาศัยอยู่ในมันดาเลย์ถอด
79

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดารงราชานุภาพ, ความทรงจา (กรุงเทพมหานคร: มติชน, 2546), หน้า
65-69.
80 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ กัณฐิกา ศรีอุดม. หน้า 29; กรรณิการ์ จรรย์แสง อ้างถึงใน อ็องรี มูโอต์. หน้า 33.
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รองเท้าออกอีกในอนาคต หมายความว่าชาวอังกฤษเหล่านี้ไม่มีโอกาสเข้าเฝ้ากษัตริย์พม่าอีกต่อไป ผล
ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษกับพม่าต้องกระทบกระเทือน83 ในทางตรงกันข้ามชนชั้นนาสยาม
เรียนรู้จากประวัติการณ์ที่เกิดขึ้นในรัฐอื่น ๆ ว่าความแตกต่างเกี่ยวกับธรรมเนียมอาจก่อให้เกิดหรือถูก
ใช้เป็นข้ออ้างในความขัดแย้งระหว่างชาติได้ และเริ่มตระหนักถึงความอ่อนแอและความล้าหลังของ
สยามจึงดาเนินการเปลี่ยนแปลงธรรมเนีย มบางประการเพื่อให้การติดต่อกับต่างชาติเป็นไปอย่าง
ราบรื่น84 ดังเห็นได้จาก เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นเสวยราชย์พระองค์ ทรงเริ่ม
เปลี่ยนธรรมเนียมบางประการทันที
เริ่มต้นเปลี่ยนธรรมเนียมในสมัยรัชกาลที่ 4
เมื่ อ พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ขึ้ น เสวยราชย์ ตั้ ง แต่ ก่ อ นท าพิ ธี ร าชาภิ เ ษก
พระองค์ทรงประกาศเปลี่ยนธรรมเนียมให้ข้าราชการสวมเสื้อเข้าเฝ้า ทันที เนื่องจากเห็นว่าธรรม
เนียมไม่สวมเสื้อเข้าเฝ้าแต่โบราณนั้นเป็นธรรมเนียมอย่างชาวป่า เวลานั้นสยามเป็นประเทศใหญ่แล้ว
ควรถือธรรมเนียมอย่างประเทศใหญ่อื่น ๆ ดังที่เจ้าพระยาทิพากรวงศ์บันทึกไว้ว่า
เวลาวันหนึ่ง ข้าราชการเข้าเฝ้าที่พลับพลาโรงแสงพร้อมกัน ครั้งนั้นยังไม่มีธรรมเนียมที่จะสวม
เสื้อเข้าเฝ้า จึงดารัสว่า ดูคนที่ไม่ได้สวมเสื้อเหมือนเปลือยกาย ร่างกายจะเป็นเกลื้อนกลากก็ดี
หรือเหงื่อออกมาก็ดี โสโครกนัก ประเทศอื่น ๆ ที่เป็นประเทศใหญ่เขาก็สวมเสื้อหมดทุกภาษา
เว้นเสียแต่ละว้าลาวชาวป่าที่ไม่ได้บริโภคผ้าผ่อน เป็นมนุษย์อย่างต่า ก็ประเทศสยามนี้ก็เป็น
ประเทศใหญ่ รู้ขนบธรรมเนียมมากอยู่แล้ว ไม่ควรจะถือเอาอย่างโบราณที่เป็นชาวป่ามาแต่ก่อน
ขอท่านทั้งหลายจงสวมเสื้อเข้ามาในที่เข้าเฝ้าจงทุกคน ตั้งแต่นั้นมาเจ้าและขุนนางก็สวมเสื้อ
อย่างน้อยเข้าเฝ้าทุกคน ครั้นนานมาเห็นว่าเสื้ออย่างน้อยนั้นจะคาดผ้ากราบก็มิได้ จึงยักย้ายทา
เป็นเสื้อกระบอกเหมือนเสื้อบ้าบ๋าบุตรจีนที่เมืองปัตเวีย ก็เป็นธรรมเนียมติดมาจนทุกวันนี…้ 85

วิธีคิดเชิงเปรียบเทียบระหว่างชาวป่าชาวเมือง นี้ถูกใช้เป็นเหตุผลในการเปลี่ยนธรรมเนียมอื่น
ๆ อีก เช่น การทาเงินตราใช้แทนเบี้ยและหอย “…ทรงพระดาริว่าราษฎรใช้หอยเบี้ยจ่ายของกินกันมา
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แต่โบราณช้านานแล้ว…ด้วยแต่ก่อนเป็นคนป่า…ก็ครั้งนี้บ้านเมืองสมบูรณ์ขึ้นแล้วควรจะยักย้ายเปลี่ยน
ธรรมเสียบ้าง…”86 ภายใต้วิธีคิดแนวนี้พระองค์จึงดาเนินพระราโชบายหลายอย่าง ภายใต้ความมุ่ง
หมายที่จะเปลี่ยนสยามจากเมืองชาวป่าเป็นประเทศใหญ่ทัดเทียมกับประเทศใหญ่อื่น ๆ
อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนธรรมเนียมต่าง ๆ ในสมัยนั้นเป็นเรื่องยากเนื่องจากผู้คนยึดถือกันว่า
จะต้อง “รักษาประเพณีที่มีมาแต่ก่อนมิให้เสื่อมทราม บ้านเมืองจึงอยู่เย็นเป็นสุข ”87 การเปลี่ยนธรรม
เนียมสวมเสื้อช่วงแรกข้าราชการก็กระทากันเฉพาะตอนเข้าเฝ้า เวลาอื่นยังคงไม่สวมเสื้ อเช่นเดิม จน
หมดรุ่นคนสมัยก่อนไป คนสมัยหลังมาจึงใส่เสื้อกันมากขึ้น การเปลี่ยนธรรมเนียมเก่าจึงค่อย ๆ สาเร็จ
ไปเป็นอย่าง ๆ และใช้เวลามาก88
ระหว่างประเทศอย่างยิ่งและทรงระมัดระวังเกี่ยวกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น ใน
การต้อนรับคณะทูตของเซอร์ จอห์น เบาริง สาหรับการต้อนรับส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าฯ เบาริงบันทึกไว้ว่า ขณะเดินเข้าพระบรมมหาราชวัง เมื่อเดินผ่านประตูต่าง ๆ แต่ละประตู
จะมีทหารยืน “วันทยาวุธ” ตามแบบยุโรป อย่างไรก็ดีภายในพระบรมมหาราชวังนั้น “…สภาพอันน่า
สังเวชของแต่ละปัจเจกชนเป็นเรื่องเหลื อเชื่อ ในขณะที่อยู่ต่อหน้าขุนนางชนชั้นสูง ผู้ใต้บังคับบัญชา
ทั้งหมดจะอยู่ท่าหมอบก้มกราบด้วยเคารพ ตัวขุนนางเองเมื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินก็ต้องแสดงการ
คานับด้วยวิธีการหมอบคลานด้วยเช่นกัน …”89 แต่ในการต้อนรับคณะทูตของเบาริงพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าฯ โปรดฯ ให้คณะทูตเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิด
…การต้อนรับของพระองค์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง และข้าพเจ้านั่งตรงข้ามพระองค์
มีเพียงโต๊ะตัวหนึ่งคั่นกลางระหว่างเราเท่านั้น …พระองค์ทรงยื่นซิการ์ให้ข้าพเจ้าด้วยพระหัตถ์
ของพระองค์เอง…การสนทนาฉันมิตรได้เริ่มขึ้นและกินเวลาระยะหนึ่ ง หลังจากนั้นจึงมีรับสั่งให้
มร.ปาร์กส์และ มร.เบาริงเข้าเฝ้า เขาทั้งสองนั่งบนเก้าอี้ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับพระเจ้าแผ่นดิน…90

ไม่เฉพาะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ เท่านั้น เจ้านายพระองค์อื่น ๆ ก็ให้ความสาคัญกับ
ธรรมเนียมการต้อนรับชาวต่างประเทศอย่างมาก เมื่อคณะทูตของเบาริงไปเฝ้าพระเจ้าน้องยาเธอ กรม
หลวงวงศาธิราชสนิท พระองค์ทรง “…ขอโทษที่ขาดความคุ้นเคยกับมารยาทของชาวตะวันตกและ
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เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ (พระนคร: โรงพิมพ์พระจันทร์, 2477), หน้า 239.
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดารงราชานุภาพ. หน้า 80.
88 เรื่องเดียวกัน. หน้า 80.
89 เซอร์ จอห์น เบาริง. หน้า 85.
90 เรื่องเดียวกัน. หน้า 86-89.
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หวังว่าพวกเราจะให้อภัยสิ่งที่ดูเหมือนว่าจะขาดความเอาใจใส่หรือความเคารพ…”91 หรือในการเข้า
เฝ้าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ ที่เปรียบเทียบกั บพิธีการทูตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ
แล้ว “…ดูจะเป็นอารยธรรมในระดับสูงกว่าและรู้เรื่องธรรมเนียมยุโรปดีกว่า …พวกขุนนางซึ่งเดิน
นาหน้าพวกเราทรุดตัวลงและคลานเข้าไปยังท้องพระโรงในขณะที่พวกเราเดินตัวตรงเข้าไปยังกลาง
ห้อง พวกเราทุกคนแต่งกายเต็มยศและติดอาวุธดาบ…พวกเขาจัดอาหารกลางวัน วางตามแบบยุโรป
อย่างไม่มีที่ต…ิ ”92
ที่น่าสนใจคือ ในพิธีการทูตอย่างเป็นทางการ เมื่อราชสานักสยามไม่ประสงค์ให้คณะทูตห้อย
ดาบเข้าเฝ้าเนื่องจากขัดต่อธรรมเนียมดั้งเดิมของสยาม เบาริงอ้างถึงการเข้าเฝ้าของราชทูตของพระ
เจ้าหลุยส์ที่ 14 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ติดอาวุธเข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์ได้ ดังบันทึกว่า “…พระเจ้า
แผ่นดินทรงมีพระราชหัตถเลขาถึงข้าพเจ้าเป็นการส่วนพระองค์ว่า การที่คนแปลกหน้าติดอาวุธเข้ามา
หน้าพระที่นั่งเป็นสิ่งที่ขัดต่อธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติกันมา…ข้าพเจ้าอ้างถึงการเข้าเฝ้าของราชทูตของ
พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ติดอาวุธ …”93 พร้อมทั้งชี้แจงให้พระองค์ทราบว่าตามธรรม
เนียมของอังกฤษ “นายทหารของราชนาวีในสมเด็จพระราชินีจะไม่ยินยอมให้ปลดอาวุธของพวกเขา
ดาบของพวกเขาเป็นสิ่งล้าค่ายิ่ง และถือเป็นเกียรติที่ได้ห้อยดาบนั้น …หากพวกเขาถูกปลดอาวุธก็จะ
เป็นเรื่องที่เสื่อมเสียเกียรติยศอย่างยิ่ง …หากพระเจ้าแผ่นดินทรงยืนกรานเช่นนั้น พวกเขาก็จะไม่
สามารถแต่งเครื่องแบบเต็มยศได้ ซึ่งเท่ากับเป็นการไม่ถวายพระเกียรติแก่พระเจ้าแผ่นดินสยาม…”94
สุดท้ายราชสานักสยามก็ยินยอมให้คณะทูตห้อยดาบเข้าเฝ้าได้
นอกจากนี้ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ ส่งพระราชสาส์นไปยังพระเจ้านโปเลียน
ที่3 แห่งฝรั่งเศสและประธานาธิบดีอเมริกาในปี พ.ศ.2399 พระองค์ได้ทรงอธิบายถึงความแตกต่าง
ระหว่างธรรมเนียมสยามและประเทศอื่น ๆ และความพยายามในการปรับเปลี่ยนธรรมเนียม ตลอดจน
แสดงความปรารถนาให้ผู้ครองเมืองอื่ น ๆ ไม่ถือโทษ หากมีกรณีขัดแย้งกันเรื่องธรรมเนียมที่แตกต่าง
กันด้วย
เยี่ ย งอย่ า งธรรมเนี ย มต่ า ง ๆ ในการบ้ า นเมื อ งซึ่ ง เป็ น พื้ น ตาพื้ น ใจคนเป็ น อั น มาก ในพระ
ราชอาณาจักรนี้และพระราชอาณาจักรอื่นใกล้เคียงก็ยังเป็นการชาวบ้านเป็นชาวป่า ถึงเป็น
ผู้ใหญ่ในแผ่นดินจะมีสติปัญญาเห็นการที่ชอบที่ดีแล้ว จะคิดอ่านฝืนฝ่าดัดแปลงให้คนทั้งปวงหัน
เข้าตามอย่างธรรมเนียมใหม่ ๆ ซึงเป็นการดีเคยใช้แต่ในบ้านเมืองใกล้ ๆ นั้นให้เรียบร้อยในวัน
91

เรื่องเดียวกัน. หน้า 113-114.
92 เรื่องเดียวกัน. หน้า 138-140.
93 เรื่องเดียวกัน. หน้า 130.
94 เรื่องเดียวกัน. หน้า 130-131.
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หนึ่งสองวันจนปีหนึ่งสองปีก็จะได้ด้วยยากนักเพราะชาวบ้านชาวเมืองทั้งปวงก็เป็นคนปะปน
หลายเพศหลายภาษา ถือศาสนาและปลูกจารีตต่าง ๆ กัน…ฝ่ายชาวประเทศไกลที่มีอย่างธรรม
เนียมดี ๆ เมื่อมาพบคบหากับชาวสยาม ที่มีปรกติธรรมดาเป็นดังว่ามาแล้วนั้นเกลือกจะมีความ
เข้าใจเห็นชอบไม่ต้องกันต่าง ๆ ไปบ้าง…ฝ่ายผู้ครอบครองแผ่นดินสยามที่มีกาลังพอประมาณจะ
ระงับความได้ในบัดนี้และภายหน้านั้น …ก็ด้วยพระเจ้าแผ่นดินประเทศใหญ่ ๆ …ทรงคิดและ
ไตร่ถามถึงด้วยพระเมตตากรุณาเนื่อง ๆ …95

และ
…อนึ่งชาวสยามประเทศนี้ย่อมเป็นคนดีกึ่งร้ายกึ่งตลอดมาหลายชั่วอายุ โง่เขลามากมายด้วยกัน
ไม่ รู้ จั ก ธรรมเนี ย มที่ ดี เมื่ อ มาสมคบค้ า ขายกั บ ชาวอเมริ ก าและชาวประเทศอื่ น ที่ มี
ขนบธรรมเนียมบ้านเมืองผิดกันเกลือกบางจาพวกจะเข้าใจผิดแล้ว จะพูดผิด ๆ ทาผิด ๆ ไปบ้าง
ก็ถ้าการอันนั้นไม่เป็นการอันใหญ่โตสาคัญนัก กรุงสยามปรารถนาขอให้ผู้ครองเมืองท่านจงอด
โทษเสียบ้างโดยสมควร…96

ธรรมเนียมอีกส่วนหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ ทรงให้ความสาคั ญคือธรรมเนียม
การท าความเคารพพระองค์ท รงทราบรายละเอี ยดธรรมเนียมของแต่ล ะชาติแ ต่ละศาสนาอย่ า ง
ละเอียดและทรงยอมรับความแตกต่างของธรรมเนียมความเคารพระหว่างแต่ละชาติและแต่ละ
ศาสนา ดังพระราชหัตถเลขาที่ว่า
อันการอ่อนน้อมคานับในโลกย์นี้ มีกิริยาทาต่าง ๆ กันในประเทศต่าง ๆ อย่างนั้น ๆ ไม่ต้องกันไม่
เหมือนกัน จนถึงขัดขวางกัน ดังหนึ่งข้างจีนถือว่าเมื่อจะทาคานับไหว้พระไหว้เจ้า และจะเข้าไป
หานายต้องสอดสวมเครื่องแต่งตัวหมวกเสื้อรองเท้าเข้าให้ครบจึงจะไหว้พระไหว้เจ้าไหว้นายได้
ถ้าไม่มีเครื่องแต่งตัวเต็มไม่สวมหมวกสอดรองเท้าก็ว่าไม่เ คารพ ฝ่ายข้างชาวยุโรปแลอเมริกาถือ
ว่าถ้าสวมหมวกอยู่เป็นไม่คานับ เมื่อจะคานับต้องถอดหมวกออกถือออกโบก แต่เครื่องแต่งตัว
คือเสื้อชั้นนอกที่ไม่ได้สวมอยู่โดยปรกติ และรองเท้าแลเครื่องอื่น ๆ ตามยศ จนถึงกระบี่ซึ่งเป็น
เครื่องติดอยู่กับเครื่องคาดเอวต้องแต่งเข้าพร้อมจึ งเป็นอันเคารพฯ ฝ่ายลัทธิในการเคารพของ
พวกชาวบ้านเมืองถือพระพุทธสาสนาแลถือข้างพราหมณ์ มักถือว่าไม่สวมหมวกไม่โพกผ้าเปน
เคารพ รองเท้าแลอาวุธห้ามเป็นอันขาดไม่ให้สอดสวม ไม่ให้คาดแต่ไกลทีเดียวจึงเปนเคารพ ฝ่าย
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พระราชสาส์นกากับพระสุพรรณบัฏ ซึ่งมองซิเออมองติงงีราชทูตฝรั่งเศสเชิญไปถวายพระเจ้านโปเลียนที่ 3 เมื่อปี
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ผ้าห่มนั้นต้องให้มีจึงเปนเคารพ ถึงกระนั้นในที่เคารพก็บัง คับให้ลดเปิดบ่าข้างขวาออก และใน
ชาวสยามผู้ชาย เมื่อเคารพผู้มี บันดาศักดิ์ต้องเอาผ้าห่มลงเกี่ยวพุงไว้ การเปนต่าง ๆ ขัดกันไม่
ต้องกันดังนี้แล อนึ่งในกิริยาอิริยาบถก็ถือไม่ต้องกัน ในเมืองอื่น ๆ โดยมากถือว่าผู้ซึ่งยืนเปนอัน
คานับผู้ซึ่งนั่ง ถ้าผู้มีบันดาศักดิ์นั่งอยู่ผู้มีบันดาศักดิ์น้อยต้องยืนอยู่ ต่อผู้บันดาศักดิ์ใหญ่บังคับยอม
ให้นั่งลงจึงนั่งลงได้ ถ้าผู้มีบันดาศักดิ์ใหญ่ยืนขึ้นแล้ว ผู้มีบันดาศักดิ์น้อยนั่งอยู่ไม่ได้เลยต้องยืนขึ้น
ไม่ต้องบังคับว่าให้ยืนเลย ถึงในพระวินัยบัญญัติในพระพุทธสาสนาก็มีบังคับว่าเมื่อผู้จะสาแพง
ธรรมจะยืนสาแดงธรรมให้คนที่นั่งอยู่มิได้ป่วยไข้ไม่ได้ต้องให้คนยืนขึ้นฟังธรรม แต่ในเมืองไทย
เมืองเขมรเมืองลาวเหล่านี้ถือกิริยาคนสูงศักดิ์ไว้ให้สูง คนต่าบันดาศักดิ์ต้องไว้กิริยาต่าแก่ผู้มีบัน
ดาศักดิ์สูง ถ้าผู้มีบันดาศักดิ์ยืนก็ต้องนั่ง ถ้านั่งก็ต้องหมอบคลานการอย่างนี้ได้ยินว่าในลังกาเก่า
แลเมืองทมิลก็ถือ เมื่อพระเจ้าแผ่นดินเสด็จออกไปที่ใด ๆ นอกเมืองนอกวังราษฎร ที่พบเสด็จ
ต้องพั้งพาบก้มศีศะราบกับแผ่นดินเงยหน้าขึ้นไม่ได้ เป็นแต่พนมมือยกขึ้นไว้บนศีศะกว่าเจ้า
แผ่นดินจะเสด็จล่วงไป ถ้าจะว่าถึงกิริยาต่าง ๆ ในการคานับ ที่มีชื่อเรียกต่าง ๆ คือ กราบพั้งพาบ
ทั้งตัวดังว่านั้นเรียกว่ากราบสุงสุมารนิบาต แปลว่าล้มลงเปนจระเข้และเบญจางคประดิษฐ์กราบ
วางองค์ห้าลงถึงดินทั้งมือสองเท้าสองศีศะหนึ่ง แลกราบสามลาแลกุยอย่างญวนแลจีนคุกเข่า
คานับอย่างชาวยุโรปแลอื่น ๆ แล้วก็มากมายหลายอย่าง97

ความตระหนักเกี่ยวกับความแตกต่างทางธรรมเนียมการทาความเคารพระหว่างชาติต่าง ๆ
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ สะท้อนผ่านพระราโชบายเปลี่ยนธรรมเนียมการเข้าเฝ้าขณะเสด็จ
พระราชดาเนิน ซึ่งครอบคลุมไปถึงการเปิดโอกาสให้ผู้คนต่างชาติใช้ธรรมเนียมประจาชาติตนในการ
ทาความเคารพต่อพระองค์ได้ ดังปรากฏใน “ประกาศยกเลิกการยิงกระสุนแลอนุญาตให้ราษฎรเฝ้า
ได้ในทางเสด็จพระราชดาเนิน”
ตามธรรมเนียมราชประเพณีโบราณนั้น ถ้าพระเจ้าแผ่นดินจะเสด็จพระราชดาเนินทั้งทาง
สถลมารคและชลมารคจะห้ามมิให้ราษฎรจองมองพระเจ้าแผ่นดิน หากใครฝ่าฝืนจะถูกยิงด้วยธนู
กระทั่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อพระองค์เสด็จพระราชดาเนินกลับจาก
งานพระกฐิน มีผู้หญิงร้องทุกข์ว่าพนักงานในเรือยิงนัยน์ตาแตก พระองค์จึงมีพระราชบัญญัติห้ามมิให้
ยิงราษฎรอีก ให้เงือดเงื้อพอให้กลัว เมื่อถึงรัชสมัย บาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ พระองค์เห็นว่าการปิด
กั้นมิให้ราษฎรเข้าเฝ้ามิเป็นประโยชน์อันเลย พระองค์จึงโปรดให้มีประกาศให้ราษฎรสามารถออกมา
เข้าเฝ้ารับเสด็จถวายบังคมให้ทอดพระเนตรเห็นได้ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติแสดงความ
เคารพตามธรรมเนียมตนอีกด้วย98
97

พระราชนิพนธ์ ว่าด้วยลักษณการเคารพพระรัตนไตร ใน เรื่องเดียวกัน. หน้า 155-156.
98 ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2547), หน้า
134-136.
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อนึ่งถ้าราษฎรเป็นจีน และเมื่อเพลาเสด็จพระราชดาเนินไปถึงหน้าบ้าน หน้าเรือน หน้าโรงร้าน
หน้าแพ ถ้าแลจะเคารพหมอบกราบอย่างไทยตามเคยมาแต่ก่อนก็ตามใจ หรือจะลุกขึ้นยืนกุ๋ย
เคารพตามอย่างจีนเคารพต่อพระเจ้าแผ่นดินจีนก็ตาม อนึ่ง แขกแลฝรั่งถ้ารู้ธรรมเนียมไทยจะนั่ง
ลงเคารพหมอบกราบอย่างไทยก็ตาม หรือจะยืนเปิดหมวกก้ม ศีรษะยกมือเคารพอย่างแขกอย่าง
ฝรั่งก็ตาม อย่าให้ข้าราชการในกระบวนเสด็จพระราชดาเนินแลกรมเมือง นายอาเภอ นั่งกองจุก
ช่องล้อมวง แลราษฎรชาวบ้านที่ออกมานั่งคอยเฝ้ารับเสด็จห้ามปรามว่ากล่าวขืนใจคนนอก
ประเทศซึ่งพอใจจะเคารพรับเสด็จ ตามจารีตของตัว ๆ นั้น ให้นั่งหมอบลงเคารพกราบอย่างไทย
เลย จงไต่ถามเสียให้รู้กิริยาคนนอกประเทศ แล้วจงยอมให้คนนอกประเทศได้เคารพตามใจจารีต
ที่เคยนับถือนั้นเถิด99

การที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปิดกว้างต่อธรรมเนียมต่างชาติ น้ี ตีความ
เหตุผลได้สองด้าน ในด้านแรก เมื่อพิจารณาประกอบกับบริบทของรัฐรอบข้าง พอจะอนุมานได้ว่าเป็น
พระราโชบายเพื่อป้องกันความขัดแย้งเกี่ยวกับความแตกต่างด้านธรรมเนียมดังที่เคยเกิดในรัฐอื่น ๆ
หรืออีกด้านหนึ่งคือ พระองค์เปลี่ยนธรรมเนียมเพื่อสร้างความศิวิไลซ์ให้แก่สังคมสยาม อย่างไรก็ดี
การเปลี่ยนธรรมเนียมในรัชสมัยของพระองค์เกิดขึ้นไม่มากนัก ในด้านของธรรมเนียมความเคารพ
หมอสมิธ (Dr. Malcolm Smith) บันทึกไว้ว่า แม้พระองค์จะมีความคิดก้าวหน้า แต่พระองค์ยังคง
รักษาสืบทอดจารีตประเพณีโบราณเอาไว้อย่างเคร่งครัด ทรงรักษาโครงสร้างสังคมที่ยอมรับนับถือผู้มี
อานาจ ผู้ที่ต่ากว่าต้องอ่อนน้อมต่อผู้ที่อยู่เหนือกว่า ผู้มีฐานันดรศักดิ์ต่ากว่าต้องหมอบคลานกับพื้น
เวลาที่อยู่ต่อหน้าผู้ที่มีฐานันดรศักดิ์สูงกว่า ฐานันดรศักดิ์เป็นสิ่งกาหนดทุกย่างก้าวของชีวิตผู้คน แม้แต่
ในหมู่พระบรมวงศานุวงศ์ด้วยกันก็ยังใช้ฐานันดรศักดิ์และพระชนมายุ ของพระราชโอรสและพระธิดา
เป็นสิ่งกาหนดตาแหน่งที่ประทับเวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัว100
สาเหตุสาคัญอีกประการหนึ่งที่ทาให้การเปลี่ยนธรรมเนียมมีไม่มากนั้นสืบเนื่องจากการที่
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ มิได้มีอานาจเด็ดขาดในการเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมประเพณีเดิม ดัง
เห็นได้จากพระราชหัตถเลขาของพระองค์ถึงนางแอนนา เลียวโนเวนส์ (Anna H. Leonowens) ใน
เรื่องการเลิกทาสว่าพระองค์ไม่ลังเลที่จะเลิกทาสแต่ไม่สามารถทาได้

99

เรื่องเดียวกัน. หน้า 136.
100 สมิ ธ มั ล คอล์ ม , ราชส านั ก สยามในทรรศนะของหมอสมิ ธ , แปลโดย ศุ ก ลรั ต น์ ธาราศั ก ดิ์ (กรุ ง เทพมหานคร:
บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จากัด, 2537), หน้า 29.
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ข้าเคยได้กล่าวแก่แหม่มแล้วในระหว่างพูดคุยการบ้านการเมืองครั้งก่อนที่ห้องโถงหน้าของเราใน
พระบรมมหาราชวังว่า ข้าไม่ลังเลสงสัยที่จะเลิกทาสในพระราชอาณาจักรสยามอย่างที่แหม่ม
แสดงความปรารถนาเพื่อเป็นเกียรติยศแก่รัชกาลของเรา แต่ข้าขอกล่าว ณ ที่นี้แลเป็นการไปร
เวตมากว่า ราษฎรสามัญไม่สู้ชอบใจตัวข้าแลเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ศิษย์ที่รักของแหม่ม ชอบพอแต่
ข้า งครอบครัวท่า นผู้อื่ นว่า น่า รั กน่า ชมกว่ า ตัวข้า จะประพฤติ การใดขั ดแย้ง ฤาเป็นโทษต่ อ
ความสุขสบายของอาณาประชาราษฎรก็หามิได้ แลราษฎรจะคิดว่าข้ากระทาด้วยพลการเป็นแน่
แลละเมิดขนบธรรมเนียมประเพณี เก่า แก่ของสยาม เมื่อเป็นฉะนี้ข้า จ าต้องตริตรองการให้
รอบคอบทั่วถึง ไม่รีบด่วนฤาเร่งรัดกระทาตามคาชักจูงแนะนาแข็ งขันของผู้มีใจกุศลผู้หนึ่งใดเลย
จึ่งจะเป็นทางที่ชอบที่ควรจงเข้าใจดังว่ามานี้เทอญ101

จะเห็นได้ว่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น พระองค์ทรงเปลี่ยนแปลง
ธรรมเนียมเดิมหลายประการ และเป็นเสมือนการปูทางให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจานวนมากในรัชกาล
ต่อมา
3.2 การเปลี่ยนธรรมเนียมสมัยรัชกาลที่ 5
ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการเปลี่ยนธรรมเนียมปฏิบัติของผู้คนอย่างกว้างขวาง พระเจ้าอยู่หัวทรง
มีประกาศยกเลิกธรรมเนียมกราบ ไหว้ หมอบ คลาน ถวายบังคม และเลือกรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้า
มาใช้ แ ทนที่ ต่ อ มามี ก ารสร้ า งแบบแผนความประพฤติ จรรยา กิ ริ ย า มารยาท ขึ้ น มาใช้ ใ นหมู่
ข้ า ราชการและนั ก เรี ย น นั บ เป็ น ช่ ว งแรกที่ มี ก ารสร้ า งมารยาทขึ้ น ใหม่ ทั้ ง ในเชิ ง แบบแผนและ
ความหมาย
101

พระราชหัตถเลขาในรัชกาลที่ 4 ถึงนางแอนนา เลียวโนเวนส์ , แปลโดย ภัคภรจันท์ เกษมศรี (นนทบุรี: ห้าง
หุ้นส่วนจากัด องศาสบายดี , 2560), หน้า 27. แปลจากต้นฉบับคือ “… As I shall have stated to you already
in previous political conversation, held in our anti-chamber in Grand royal palace, I shall doubtless
without hesitation, abolish slavery in our kingdom of Siam in accordance with your expressed desire
for the distinguishing of my reign, but as I here state, and even very privily to you, that our common
people are not pleased on me and your beloved pupil Prince Chowfa Chulalongkorn but have
more pleasure on another amiable family: although I have not been doing anything contrary to, or
unfavourable to the good of my people: and they doubtless would regard such the action on my
part as arbitrary and violation of most common law and ancient custom of Siamese people. So
you shall now understand that shall be good course for me to go circumspectly i.e. looking all
around and not be induced to hurried and rash steps by strong advise of philanthropic individual
however well dispositioned.” ใน เรื่องเดียวกัน. หน้า 26.
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ช่ ว งปลายรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ขณะพระองค์ เ สด็ จ ลงไป
ทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่หว้ากอ เซอร์แฮรีแอ เจ้าเมืองสิงคโปร์และภรรยาขึ้นมาเฝ้าและทูลเชิญ
เสด็จสิงคโปร์ พระองค์ตรัสว่าจะเสด็จไปเยี่ยม เมื่อปรึกษากับเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ท่านก็เห็นชอบด้วย
แต่หลังจากเสด็จกลับจากหว้ากอพระองค์ก็ประชวรเสด็จสวรรคตก่อน เมื่อถึงสมัยรัชกาลสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะเจ้าพระศรีสุริยวงศ์เป็นผู้สาเร็จราชการ เมื่อกงสุลต่างประเทศถามเจ้าพระ
ศรีสุริยวงศ์ว่าจะให้พระเจ้าแผ่นดินศึกษาวิธีการปกครองบ้านเมืองอย่างไร ท่านตอบว่าจะให้เสด็จไป
ทอดพระเนตรการวิธีปกครองที่เมืองสิงคโปร์และเมืองปัตตาเวีย102
ในการเสด็จครั้งนี้มีข้อเสนอที่น่าสนใจอยู่ประการหนึ่งคือ กรรณิการ์ สาตรปรุง เสนอว่าการ
เสด็จสิ งคโปร์ ไม่ ได้มี วัตถุประสงค์เพียงเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองหรือวิทยาการจากอาณานิ ค ม
ตะวันตกเท่านั้น แต่มีนัยสาคัญคือ การที่ชนชั้นนาพยายามจะสร้าง แสดงและพิสูจน์การมีอยู่ของรัฐ
สยามในฐานะรัฐเอกราช เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเอเชียที่ศิวิไลซ์และมีศักยภาพในการปรับตัวไปสู่ความ
เจริ ญ ตามระเบี ย บโลกที่ มี ช าวตะวั น ตกเป็ น ผู้ น า ในการเดิ น ทางครั้ ง นี้ ช นชั้ น น าสยามได้ ว าง
พระมหากษัตริย์ไว้ในระดับที่เท่าเทียมกับ Queen Victoria ของอังกฤษและ King William III ของ
เนเธอร์แลนด์ ในการเสด็จครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ และผู้ตามเสด็จจึงมีพันธกิจในการ
เป็นตัวแทนในการแสดงความศิวิไลซ์ให้ประเทศเจ้าภาพเห็น การประกาศตนเป็นรัฐเอกราชของสยาม
มีความสาคัญมาก เพราะทาให้สยามมีพลังบนเวทีการเมืองมากขึ้น103
ชนชั้นนาสยามเข้าใจดีถึงความสาคัญและความแตกต่างของธรรมเนียมระหว่างชาติ ในการ
เสด็จจึงมีการแก้ไขธรรมเนียมหลายอย่าง นอกไปจากการเตรียมเรือพระที่นั่งและข้าราชบริพารแล้ว
ยังมีการปรับเปลี่ยนธรรมเนียมการแต่งกายและพิธีการต่าง ๆ อีกหลายประการเช่น เรื่องระเบียบการ
แต่งตัว “…สมัยนั้นเครื่องแต่งตัวที่ใช้ในราชสานักยังไม่ใช้ถุงเท้ารองเท้า และยังใส่เสื้อแพรหรือเสื้อ
กระบอกผ้าขาวเข้าเฝ้า จึงต้องติดเครื่องแต่งตัวสาหรับบรรดาผู้ที่จะตามเสด็จเข้าสมาคมและพิธีการ
ต่าง ๆ ให้ใส่ถุงเท้ารองเท้าและแต่งเครื่องแบบทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน…”104 นอกจากนี้ยังมีการ
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สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดารงราชานุภาพ. หน้า 160.
103 กรรณิการ์ สาตรปรุง , "การเสด็จประพาส(สิงคโปร์)เบตาเวียและสมารัง ในปี 1871 และการพิสูจน์ "ตัวตน" ของ
สยามในฐานะของรัฐเอกราช," ใน รัชกาลที่ 5: สยามกับอุษาคเนย์และชมพูทวีป, ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และอรอนงค์
ทิพย์พิมล, บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , 2547). หน้า 173174. สัจฉิทานันท สหาย ให้ความเห็นว่า การเสด็จครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเดินทางเพียงศึกษาเรียนรู้แล้ว ยังเป็น
การตอบโต้แรงกดดันของชาติตะวันตกที่มีต่อประเทศสยาม พร้อมไปกับการทาความรู้จักอานาจของตะวันตกอย่าง
ใกล้ชิดด้วย ดู สัจฉิทานันท สหาย, ยุวกษัตริย์ รัชกาลที่ 5 เสด็จอินเดีย, แปลโดย กัณฐิกา ศรีอุดม (กรุงเทพมหานคร:
มติชน, 2559),
104 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดารงราชานุภาพ. หน้า 161.
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เปลี่ยนทรงผมที่มีมาแต่โบราณด้วยเนื่องจากการไว้ผมอย่างของไทยเมื่อไปต่างประเทศชาวต่างชาติจะ
เห็นว่าประหลาด จึงโปรดฯ ให้ผู้ตามเสด็จไว้ผมยาวเตรียมไว้ ภายหลังเมื่อเสด็จกลับพระนครแล้วทรง
เห็นว่าการตัดผมทรงมหาดไทยชวนให้ชาวต่างชาติดูหมิ่น จึงดารัสสั่งให้เลิกตัดผมทรงมหาดไทยใน
พระราชสานักตั้งแต่ปี พ.ศ.2414 เมื่อราษฎรเห็นชนชั้นสูงเปลี่ยนทรงผมก็ค่อย ๆ เปลี่ยนตามกันไป ที่
สาคัญคือ มีการเปลี่ยนธรรมเนียมให้ผู้ตามเสด็จยืนเข้าเฝ้าและถวายคานับในคราวนี้ด้วย105
หลังจากเสด็จกลับจากสิงคโปร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ริเริ่มเปลี่ยนธรรมเนียม
หลายประการ เช่น พระองค์ทรงไว้พระเกศายาว เป็นแบบอย่างให้ข้าราชการเลิกไว้ผมมหาดไทย ทาง
ฝั่งผู้หญิงเจ้าคุณพระประยูรวงศ์ทูลรับอาสาไว้ผมยาวเป็นแบบอย่างให้ผู้หญิงเลิกตัดผมปีก นอกจากนี้
พระองค์ยังทรงปรารภว่ายังมีประเพณีอื่นที่ขายหน้าฝรั่ง เช่น ประเพณีที่คุกคลานหมอบเฝ้ากับพื้น ให้
ฝรั่งแขกเมืองยืนค้าเจ้านายและข้าราชการผู้ใหญ่ในที่เฝ้า จึงทรงพระดาริแก้ไข ด้วยการกาหนด
ประเพณีเข้าเฝ้าเป็นสองอย่างคือ “เฝ้าอย่างเดิม” กับ “เฝ้าอย่างใหม่” เวลาใดขุนนางออกท้องพระ
โรง หรือเข้าเฝ้าที่อื่นอันมิได้กาหนดให้เฝ้าอย่างใหม่ ให้ใช้ธรรมเนียมหมอบคลานเฝ้ากับพื้น แต่ถ้าแห่ง
ใดโปรดให้เฝ้าอย่างใหม่ เช่น การรับแขกเมือง ให้ยืนเฝ้าและถวายคานับอย่างฝรั่ง 106 ดังบันทึกของ
สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพที่ว่า
…โปรดฯ ให้กั้นฉากในพระที่นั่งไพศาลทักษิณเป็น 3 ห้อง ห้องทางตะวันตกตั้งโต๊ะเก้า อี้เป็น
ห้องรับแขก ห้องตอนกลางคงเป็นทางเสด็จออกท้องพระโรงหน้า ห้องทางตะวันออกจัดเป็นห้อง
เสวย ตั้งโต๊ะเก้าอี้เลี้ยงแขกได้ราว 20 คน เวลาเช้าเสด็จออกท้องพระโรง เจ้านายขุนนางยัง
หมอบเฝ้าและคงแต่งตัวเหมือนอย่างเดิม แต่ตอนกลางวันเมื่อเสด็จขึ้นจากท้องพระโรง หรือตอน
บ่ายและตอนค่าก่อนเสวยเย็น เสด็จประทับ ที่ห้องรับแขกในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ให้ผู้ที่เฝ้า
แต่งตัวสวมถุงเท้ารองเท้า ใส่เสื้อเปิดคอแบบฝรั่ง นุ่งผ้าม่วงสีกรมท่า ยืนเฝ้าตามอย่างฝรั่ง ถึง
เวลาเสวยเย็นโปรดฯ ให้เจ้านายและข้าราชการผู้ใหญ่ในราชสานักนั่งโต๊ะเสวยด้วย ต้องแต่งตัว
ใส่เสื้อแย็กเก็ตขาวเปิดคอ เวลาบ่าย ๆ ถ้าเสด็จทรงเที่ยวประพาส ก็แต่งตัวใส่ถุงเท้ารองเท้าเสื้อ
เปิดคอและยืนเฝ้าเหมือนกัน…107

และ
…การรับแขกเมืองเข้าเฝ้าก็เปลี่ยนเป็นเฝ้าอย่างใหม่ ยืนและถวายคานับเหมือนกันทั้งไทยและ
ฝรั่ง การรับฝรั่งอย่างนั้น ก็เลยใช้เป็นแบบต่อไปถึงวังเจ้านาย และจวนเสนาบดี…นอกจากเลิกตัด
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เรื่องเดียวกัน. หน้า 162-163.
106 สมเด็จพระเจ้า บรมวงศ์เธอกรมพระยาดารงราชานุ ภาพ, พระสนมเอก (กรุงเทพมหานคร: ชมรมดารงวิ ท ยา,
2525), หน้า 41-44.
107 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดารงราชานุภาพ, ความทรงจา. หน้า 166.
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ผมปีก ข้างฝ่ายในยังหาแก้แบบเครื่องแต่งตัว และประเพณีเข้าเฝ้าเป็นอย่างใหม่ไม่ นางในยังนุ่ง
จีบห่มแพรสไบเฉียง หมอบเฝ้าอยู่อย่างเดิม108

หลังจากเสด็จสิงคโปร์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จ
ยุโรป แต่เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ไม่เห็ นด้วย รอมชอมให้เสด็จอินเดียแทน 109 เช่นเดียวกับเมื่อเสด็จ
สิงคโปร์ การเสด็จอินเดียครั้งนี้มีนัยของการแสดงตัวตนที่ศิวิไลซ์ตามมาตรฐานยุโรปโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งตามแบบอังกฤษ ข่าวในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นระบุว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
วางพระองค์เป็นสุภาพบุรุษชาวอังกฤษ “ยุวกษัตริย์มิใช่ชายหนุ่มที่มีลักษณะไม่น่าดู และในความรู้สึก
ของชาวอังกฤษเราเป็นความรู้สึกที่เรียกได้ว่า ประพฤติตนได้เหมาะสมดีมาก มิได้ทรงแสดงพระองค์
เก้อเปิ่น หรือดูประหนึ่งว่าไม่มีความเฉลียวฉลาด แต่เป็นสุภาพบุรุษชาวอังกฤษที่มีมารยาทดี”110
หนังสือพิมพ์เดอะเฟรนด์ ออฟ อินเดีย ระบุว่าระหว่างประทับอยู่ที่กรุงย่างกุ้ง “พวกสยาม
ไม่ได้พยายามใด ๆ ที่จะแสดงออกถึงความเป็นเอเชีย หรือการแห่แหนอย่างเอิกเกริก ในทางตรงข้าม
การแต่งกายและมารยาทการปฏิบัติตัวของบรรดาพระราชวงศ์ตลอดการเสด็จประพาสเป็นการปฏิบัติ
ตามแบบประเพณีของชาวอังกฤษที่ไปไกลจนถึงการสัมผัสมือ …”111 ในการสมาคมกับข้าหลวงใหญ่
และชาวอังกฤษในพม่านั้น “พระเจ้าแผ่นดินและผู้ตามเสด็จได้แสดงตนให้เป็นที่ประจักษ์อย่างถูกต้อง
ทุกกระเบียดนิ้วจนเป็นที่ชื่นชมในสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขาและประพฤติตนเป็นสุภาพบุรุษได้อย่าง
จริ ง ที่ ง านเลี้ ย งอาหารเย็ น พระเจ้ า แผ่ นดิ น เสนาบดี 2 คนและราชเลขาธิ การในพระองค์ที่พูด
ภาษาอังกฤษ ได้รับการยอมรับจากบรรดาสุภาพสตรีและวางตนอดกลั้นต่ออคติของชนทุกชั้นได้ โดย
การชื่นชมต่อธรรมเนียมปฏิบัติแบบสมัยใหม่และวัฒนธรรมของเจ้าบ้านชาวอังกฤษ”112
การเสด็จประพาสสิงคโปร์และอินเดียแสดงให้เห็นความเคลื่อนไหวในการเปลี่ยนธรรมเนียม
ต่าง ๆ ทั้งในคราวเสด็จประพาสนอกประเทศและกิจกรรมภายในประเทศหลายอย่างทั้งเรื่องทรงผม
การแต่งกาย แบบแผนกิริยามารยาทและการเข้าเฝ้า โดยใช้อารยธรรมอังกฤษผสานเข้ากับธรรมเนียม
สยามอย่างเลือกสรร ในระยะแรกเปลี่ ยนเฉพาะบางกิจกรรม กระทั่งมีการ “ประกาศเปลี่ยนธรรม
เนียมใหม่” ในพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2 เพื่อให้ใช้ธรรมเนียมใหม่กันโดยทั่วไป
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สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดารงราชานุภาพ, พระสนมเอก. หน้า 45.
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดารงราชานุภาพ, ความทรงจา. หน้า 169-170.
110 เดอะ แรงกูน ไทม์ ใน เดอะ สยาม รีโปสิติรี, เมษายน ค.ศ. 1872 อ้างถึงใน สัจฉิทานันท สหาย. หน้า 168.
111 เดอะ เฟรนด์ ออฟ อินเดีย, 25 มกราคม ค.ศ. 1872, หน้า 95-96. อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน. หน้า 168.
112 เดอะ เฟรนด์ ออฟ อินเดีย, 25 มกราคม ค.ศ. 1872, หน้า 95-96. อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน. หน้า 168-169.
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“ประกาศเปลี่ยนธรรมเนียมใหม่”
ในพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ.
2416 พระองค์ทรงมีปฐมบรมราชโองการ “ประกาศเปลี่ยนธรรมเนียมใหม่ ” ให้ผู้น้อย เลิกหมอบ
คลาน กราบไหว้ ต่อเจ้านาย และผู้มีบรรดาศักดิ์ เนื่องจากเป็นธรรมเนียมที่เป็นจุดเริ่มต้นของการกดขี่
ทั้งปวง ดังคาประกาศที่ว่า
…แลธรรมเนียมที่หมอบคลานกราบไหว้ในประเทศสยามนี้ เหนว่าเปนการกดขี่แก่กันแขงแรงนัก
ผู้น้อยที่ต้องหมอบคลานนั้น ได้ความเหน็จเหนื่อยลาบาก…ไม่ทรงเหนว่ามีประโยชน์แก่บ้านเมือง
แต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลย…ธรรมเนียมอันนี้แลเหนได้ว่าเป็นต้นแห่งการที่เปนการกดขี่แก่กันทั้งปวง
เพราะฉะนั้นจึ่งจะต้องละพระราชประเพณีเดิมที่ถือว่าหมอบคลานเปนการเคารพอย่างยิ่งใน
ประเทศสยามนี้ เ สี ย ด้ ว ยทรงพระมหากรุ ณ า ที่ จ ะให้ ท่ า นทั้ ง หลายมี ค วามศุ ข ไม่ ต้ อ งทน
ยากลาบากหมอบคลาน เหมือนอย่างแต่ก่อน แลธรรมเนียมที่หมอบคลานนั้นให้เปลี่ยนอิริยาบถ
เปนยืนเปนเดิน ธรรมเนียมที่ถวายบังคมแลกราบไหว้นั้น ให้เปลี่ยนอิริยาบถเปนก้มสีสะ ธรรม
เนียมที่ยืนที่เดินแลก้มสีสะนี้ ไช้ได้เหมือนกับธรรมเนียมที่หมอบคลานถวายบังคมแลกราบไหว้ …
การที่เปลี่ยนธรรมเนียมใหม่ เลิกหมอบคลาน ให้ยืนให้เดินนั้น เพราะจะได้เหนเปนแน่ว่า จะไม่มี
การกดขี่แก่กัน ในการที่ไม่เปนยุติธรรมอีกต่อไป เมืองใดประเทศใดผู้ที่เปนใหญ่ มิได้ทาการกดขี่
แก่ผู้น้อย เมืองนั้นประเทศนั้นก็คงมีความเจริญเปนแน่…113

เนื่องจากมีการเปลี่ยนธรรมเนียมการเข้าเฝ้าอย่างใหม่มาก่อนแล้ว ในการประกาศเปลี่ยน
ธรรมเนียมใหม่อย่างเป็นทางการครั้งนี้ ข้าราชการจึงสามารถปฏิบัติได้ทันทีโดยพร้อมเพรียงกัน ดังที่
สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคราวนั้นไว้ว่า
…เวลาเสด็จออกมหาสมาคมในพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัย เจ้านายและข้าราชการทั้งปวงล้วนแต่ง
เต็มยศใหญ่…หมอบเฝ้าอยู่เต็มทั้งท้องพระโรง พระเจ้าอยู่หัวเสด็จ ประทับบนแท่น เมื่อเสนาบดี
ทูลถวายราชสมบัติตามประเพณีแล้ว โปรดฯ ให้อาลักษณ์ อ่านประกาศ ว่าประเพณีหมอบคลาน
เข้าเฝ้าเช่นใช้มาแต่โบราณ ไม่สมควรกับสมัยของบ้านเมืองเสียแล้ว ให้เลิกประเพณีหมอบคลาน
เสีย พออาลักษณ์ อ่านประกาศจบ เหล่าข้าเฝ้านับแต่กรมพระราชวังบวรฯ เป็นต้ น บรรดาที่
หมอบอยู่เต็มทั้งท้องพระโรง ก็ลุกขึ้นถวายคานับพร้อมกัน …เมื่อเสด็จขึ้นข้างในไปประทับที่พระ
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ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 1 วันจันทร เดือน 8 แรม ค่า 1 ปีจอฉศก 1236 (พ.ศ. 2417) อ้างถึงใน ปวิน ชัชวาล
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ที่นั่งภัทรบิฐ…เจ้านายและข้าราชการผู้หญิงเฝ้าก็มีอ่านประกาศและลุกขึ้นยืนเฝ้า …ก็เป็นอันเพิก
ถอนระเบียบเข้าเฝ้าอย่างเก่า…114

นอกจากนี้สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพยังอธิบายด้วยว่า สาเหตุที่ต้องมีการทาพระ
บรมราชาภิเษกครั้งที่ 2 เนื่องจากพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสละราชสมบัติเมื่อทรงออกผนวช แต่อีกนัยหนึ่ง
เป็นการแสดงว่า พระเจ้าอยู่หัวจะทรงว่าราชการบ้านเมืองต่อเอง เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์มิได้เป็นผู้ว่า
ราชการแผ่นดินอย่างแต่ก่อน ในขณะที่การอ่านประกาศเปลี่ยนธรรมเนียมใหม่นั้น เป็นพระราช
ประสงค์ที่จะทรงแสดงให้ประเทศทั้งปวงเห็นว่าเมืองไทยตั้งใจจะก้าวหน้าไปใช้วัฒนธรรมที่ตะวันตก
นิยม115
การเมืองใน “ประกาศเปลี่ยนธรรมเนียมใหม่”
ในการประกาศเปลี่ยนธรรมเนียมใหม่มีการแจ้งเหตุผลประการแรกว่าเป็นการกระทาเพื่อ
“ความเจริญ” อย่างที่ “มหาประเทศ” อื่น ๆ ได้เปลี่ยนมาแล้ว
ด้วยทรงพระราชดาริห์เหนว่า ในมหาประเทศต่าง ๆ ซึ่งเปนมหานครอันใหญ่ ในทิศตะวันออก
ตะวันตก…ประเทศจีน ประเทศญวน ประเทศญี่ปุ่น …อินเดีย และประเทศที่ใช้การกดขี่ให้ผู้น้อย
หมอบคลานกราบไหว้ต่ อเจ้ า นายและผู้มีบันดาศั กดิ ที่เหมือนธรรมเนียมในสยามนั้น บัดนี้
ประเทศเหล่านี้ก็ได้ยกเลิกเปลี่ยนธรรมเนียมนั้นหมดทุกประเทศด้วยกันแล้ว …ประเทศใด เมือง
ใด ที่ได้ยกเลิกธรรมเนียม ที่เป็นการกดขี่ซึ่งกันและกัน ประเทศนั้น เมืองนั้น ก็เหนว่ามีแต่ความ
เจริญมาทุก ๆ เมืองโดยมาก…116

ในเบื้องแรกการเปลี่ยนธรรมเนียมจึงเป็นการเปลี่ยนตัวเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศใหญ่อื่น ๆ เมื่อพิจารณาร่วมกับข้อเสนอของกรรณิการ์ สาตรปรุง ที่อธิบายให้เห็นว่า การ
เปลี่ยนธรรมเนียมอย่างยุโรป มีความสาคัญในการแสดงให้ชาติตะวันตกเห็นว่าสยามมีศักยภาพในการ
ปรับตัวไปสู่ความเจริญตามระเบียบโลกของตะวันตก การประกาศเปลี่ยนธรรมเนียมจึงเป็นการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอกประเทศหรืออีกนัยหนึ่งคือการเมืองระหว่างประเทศ
อย่างไรก็ดี กุลลดา เกษบุญชู เห็นว่า การประกาศธรรมเนียมใหม่ ไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนธรรม
เนียมความเคารพเพื่อความเจริญตามมาตรฐานต่างประเทศเท่านั้น หากแต่เป็นการประกาศสัญญาณ
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สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดารงราชานุภาพ, พระสนมเอก. หน้า 48.
115 เรื่องเดียวกัน. หน้า 47-48.
116 ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 1 วันจันทร เดือน 8 แรม ค่า 1 ปีจอฉศก 1236 (พ.ศ. 2417) อ้างถึงใน ปวิน ชัชวาล
พงษ์พันธ์. หน้า 7.
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ของกระบวนการสร้างรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ แม้คาประกาศจะกล่าวถึงธรรมเนียมการเคารพ แต่
สาหรับผู้เข้าร่วมพิธีในวันนั้นน่าจะตระหนักว่าพระองค์มีจุดหมายที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการคุม
กาลังคน ด้วยการเลิกทาสและเลิกไพร่ เนื่องจากประกาศครอบคลุมไปถึงทาสในบ้านเรือนด้วย117
กุลลดา เริ่มต้นอธิบายกระบวนเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยชี้ว่า พลังเศรษฐกิจโลกมีความสาคัญ
มากที่สุดในการผลักดันการสร้างรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในสยาม การที่สยามเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์
ทางอ้อมกับระบบเศรษฐกิจโลกมีผลกระทบต่อวิวัฒนาการรัฐและสถาบันกษัตริย์ ซึ่งปูทางไปสู่การ
สร้างรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ กล่าวคือ ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเศรษฐกิจการค้าขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว รัฐจึงสามารถปล่อยให้เอกชนเข้าไปทาการค้า โดยเข้าไปเก็บภาษีอ ากรแทนการทาการค้าเอง
โดยตรง นอกจากนี้การขยายตัวทางเศรษฐกิจยังกระทบกับระบบการเกณฑ์แรงงานคือ มีไพร่จานวน
มากเข้าไปทางานในระบบเศรษฐกิจแบบตลาดและจ่ายเงินให้รัฐแทนการเกณฑ์แรงงาน พลังเศรษฐกิจ
นี้เป็นพลังผลักดันให้รัฐสยามยุติบทบาทในทางเศรษฐกิจมาใช้นโยบายเปิดเสรีทางการค้าและหา
รายได้จากภาษีอากรแทน อย่างไรก็ตามในโครงสร้างดังกล่าว เนื่องจากพระมหากษัตริย์ต้องพึ่งพาขุน
นางในการดูแลทรัพยากรและรายได้จากภาษีอากร พระราชอานาจของกษัตริย์ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์
ของพระองค์กับขุนนางผู้ใหญ่เหล่านั้น
การทาสนธิสัญญาเบาริงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นการนาสยาม
ไปผูกติดกับระบบเศรษฐกิจโลกอย่างเป็นทางการ ทาให้ระบบเศรษฐกิจแบบเงินตราในสยามขยาย
ตัวอย่างรวดเร็ว รายได้จากภาษีอากรจึงเพิ่มขึ้น หากแต่อานาจในการควบคุมภาษีอากรเหล่านี้ยังตก
อยู่กับขุนนาง การมีอานาจควบคุมภาษีอากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่สาคัญที่สุดของรัฐในขณะนั้นทาให้ขุน
นางผู้ใหญ่มีอานาจสูงสุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขุนนางตระกูลบุนนาค
หลังจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
ขุนนางตระกูลบุนนาคได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สาเร็ จราชการ เป็นช่วงที่อานาจรัฐตกอยู่ในมือขุนนางโดย
สิ้นเชิง การสูญเสียอานาจภายในประเทศจึงเป็นแรงผลักดันส่วนหนึ่งให้สมเด็จพระจุลจอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัวทรงมุ่งมั่นที่จะสร้างรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในรัชสมัยของพระองค์
สืบเนื่องจากพลังเศรษฐกิจโลกผลักดันให้สยามมีความจาเป็ นต้องปรับปรุงโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจและสังคมเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของตลาดโลกให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ปลดปล่ อ ยทาสและไพร่ ใ ห้ เ ป็ น ผู้ ผ ลิ ต อิ ส ระ เพื่ อ ให้ ส ามารถท าการผลิ ต แก่ ต ลาดโลกได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ การขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ จึ ง เป็ น ทั้ ง เงื่ อ นไขและข้ อ อ้ า งให้ พ ระบาทสมเด็ จ พระ
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กุลลดา เกษบญชู, "สนธิสัญญาบาวริ่งกับการปฏิวัติของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ" (เอกสารการสัมมนา
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ความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลง, โรงแรมเจดับบลิวแมริออท 2540). หน้า 13.

59
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองได้ ในพิธีบรมราชภิเษกครั้งที่ 2
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงประกาศ “เปลี่ยนธรรมเนียมใหม่” เพื่อส่งสัญญาณการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ 118 โดยเริ่มจากการเปลี่ยนธรรมเนียมความเคารพอัน
“เปนต้นแห่งการที่เปนการกดขี่แก่กันทั้งปวง” ก่อนที่จะค่อย ๆ เปลี่ยนธรรมเนียมอื่น ๆ ให้ควรแก่
กาลต่อไป ดังประกาศที่ว่า
…ในประเทศสยามนี้ ธรรมเนียมบ้านเมือง ที่เปนการกดขี่แก่กัน อันไม่ต้องด้วยยุติธรรมนั้น ก็ยัง
มี อ ยู่ อี ก หลายอย่ า ง หลายประการ จะต้ อ งคิ ด ลดหย่ อ นผ่ อ นเปลี่ ย นเสี ย บ้ า ง แต่ ก ารจะจั ด
ผลัดเปลี่ยนธรรมเนียมจะให้แล้วไปในครั้งคราวเดียวนั้นไม่ได้ จะต้องค่อยคิดเปลี่ยนแปลงไป
ตามเวลาที่ ค วรแก่ ก าล ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงไปได้ บ้ า นเมื อ งจึ่ ง จะได้ มี ค วามเจริ ญ สมบู ร ณ์
ยิ่งขึ้นไป…119

อย่างไรก็ดี แม้จะมีการประกาศยกเลิ กธรรมเนียมหมอบคลานกราบไหว้แล้ว แต่ในทางปฏิบัติยังคงมี
การใช้ธรรมเนียมดังกล่าวในบางกรณี ดังเห็นได้จากแบบแผนกิริยาในพระราชสานักของกรมมหาดเล็ก
ซึ่งแบ่งแบบแผนปฏิบัติออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ การยืน เดินและถวายคานับ และกลุ่มที่สองคือ
การหมอบ คลาน และถวายบังคม ซึ่งจะปฏิบัติอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับพระอิริยาบถของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว120 กล่าวคือ
ยืน เดิน และถวายคานับ ย่อมใช้อยู่เสมอเปนธรรมดาคือ ในเวลาเมื่อพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดาเนิน ประทับยืน ประทับพระโธรน หรือประทับพระแท่น…
หมอบ คลาน และถวาบบังคม ย่อมใช้แต่ในเวลาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ
ประทับกับพื้นในที่ใดที่หนึ่ง…121

ที่น่าสนใจคือ แบบแผนกิริยานี้มีการกล่าวถึง “กระบี่” เช่นที่ว่า “…เวลาเดินเข้าเฝ้าให้เดิน
โดยปรกติ คือ มือซ้ายคอยระวังกันกระบี่มิให้ขัดขา…เมื่อจะถวายคานับต้องให้ทรงตัวตรง มือซ้ายถือ
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เรื่องเดียวกัน. หน้า 4-13.
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 1 วันจันทร เดือน 8 แรม ค่า 1 ปีจอฉศก 1236 (พ.ศ. 2417) อ้างถึงใน ปวิน ชัชวาล
พงษ์พันธ์. หน้า 7.
120 แบบเรียนราชการกรมมหาดเล็ก, (พระนคร: โรงพิมพ์บารุงนุกูลกิจ, 2445), หน้า 19.
121 เรื่องเดียวกัน. หน้า 19.
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หมวกและระวังกระบี่…”122 แสดงให้เห็นว่ามีการอนุญาตให้มหาดเล็กพกกระบี่เข้าเฝ้าได้ นับเป็นการ
เปลี่ยนธรรมเนียมใหม่อีกอย่างหนึ่งจากราชประเพณีเดิมที่ห้ามพกกระบี่เข้าเฝ้า
หลังจากประกาศเปลี่ยนธรรมเนียมเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงแล้ว พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ได้ดาเนินพระราโชบายหลายอย่างเพื่อสร้างรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่ง
กระบวนการนี้ยังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแบบแผนกิริยามารยาทของราษฎรด้วย
การสร้างรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์
การสร้างรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์เกิดขึ้นเมื่อพระมหากษัตริย์สามารถเข้ายึดกุมอานาจของ
ขุนนางและรวมศูนย์อานาจจากพื้นที่รอบนอกได้ผ่านการใช้เครื่องมือสาคัญคือ ระบบราชการสมัยใหม่
กระบวนการเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2416 พระมหากษัตริย์ตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ขึ้นเป็นหน่วยงานราชการ
แบบตะวันตกแห่งแรกของสยามเพื่อจัดเก็บเงินภาษีจากเจ้าภาษีนายอากรจานวนมากให้มาอยู่ในกรม
เดียวกัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2417 มี การตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน (Council of State) หรือ
“เคาน์ซิล ” ขึ้นเพื่อทาหน้าที่ออกกฎหมายจัดระบบการควบคุมทรัพยากรในแผ่นดินใหม่ ทั้ง การ
ควบคุมกาลังคนและการจัดเก็บรายได้ เพื่อดึงทรัพยากรเข้ามาไว้กับพระมหากษัตริย123
์
ในปีเดียวกันมีการตั้ง “ปรีวีเคาน์ซิล” หรือที่ปรึกษาในพระองค์ ทาหน้าที่ต่างพระเนตรพระ
กรรณในเรื่องต่าง ๆ ข้าราชการทุกคนมีสิทธิเข้าเป็นสมาชิกได้ผ่านการทาพิธีสาบานว่าจะให้คาปรึกษา
ด้วยความสุจริต เป็นกลไกเพื่อให้ทราบว่าใครจะประกาศตัวเป็นพันธมิตรกับพระมหากษัตริย์บ้าง การ
ทางานของเคาน์ซิลลิดรอนผลประโยชน์ของขุนนางจานวนมาก หลังจากที่เคาน์ซิลทางานไปได้ไม่นาน
ก็เกิดความไม่พอใจในกลุ่มขุนนางเก่าที่ไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลง และขุนนางที่เสียผลประโยชน์
รวมถึงเกิดความหวาดระแวงของวังหน้าจากกระแสข่าวเรื่องการการสืบราชสมบัติ กระทั่งปะทุออกมา
เป็นวิกฤติการณ์ทางการเมืองที่เรียกว่าวิกฤตวังหน้า อย่างไรก็ดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ
สามารถจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ โดยมีเซอร์แอนดรู คลาร์ก ผู้ว่าราชการของอังกฤษที่สิงคโปร์
มาเป็นผู้ไกล่เกลี่ย124
เมื่อสามารถควบคุมทรัพยากรการเงินได้แล้ว สถาบันพระมหากษัตริย์จึงสามารถขยายฐาน
สนับสนุนทางการเมืองของตนเองได้ โดยการสร้างกองทัพของตนเอง และการส่งเจ้าฟ้าไปเรียนยัง
ยุโรปเพื่อกลับมารับราชการในตาแหน่งสาคัญ ในปี พ.ศ. 2429 รายได้ทั้งหมดโดยเฉพาะที่มาจากภาษี
ถูกส่งเข้าหอรัษฎากรพิพัฒน์ ในขณะเดียวกันกองทัพก็ขยายตัวประกอบด้วยทหาร 15,000 นายและ
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เรื่องเดียวกัน. หน้า 20.
123 กุลลดา เกษบญชู. หน้า 15-16; ไชยันต์ รัชชกูล. หน้า 109-110.
124 กุลลดา เกษบญชู. หน้า 23-25.
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นาวิกโยธิน 3,000 นาย สถานการณ์ดังกล่าวทาให้ขุนนางเสื่อมถอยลงโดยมิอาจรื้อฟื้น ในขณะที่
อานาจของสถาบันกษัตริย์รุ่งเรืองอย่างไม่เคยมีมาก่อน
เมือ่ ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในกรุงเทพฯ เริ่มมั่นคงแล้ว ต่อมาจึงขยายอานาจออกไปใน
เชิงภูมิศาสตร์ เพื่อผนวกดินแดนและรวมศูนย์การปกครอง ด้วยการจัดตั้งระบบมณฑลและระบบ
เทศาภิบาล ในทางบริหารมีการจัดองค์กรของรัฐที่มีโครงสร้างหน่วยงานเป็นลาดับชั้น และที่สาคัญคือ
มีข้าราชการทาหน้าที่เป็นเสาหลักในการทางานให้รัฐ125
การขยายอานาจการปกครองส่งผลต่อวิธีการทางานในระบบราชการอย่างมาก กล่าวคือ
ระบบราชการแบบเก่าใช้วิธีการออกท้องพระโรง ในการทางานจะใช้การพูดเป็นเครื่องมือสื่อสาร โดย
มีอาลักษณ์อ่านรายงานถวายและพระมหากษัตริย์จะทรงออกคาสั่ง ขุนนางจึงไม่ จาเป็นต้องอ่านออก
เขี ย นได้ ในขณะที่ ร ะบบราชการสมั ย ใหม่ ต้ อ งด าเนิ น งานผ่ า นเอกสาร เพื่ อ ถ่ า ยทอดค าสั่ ง จาก
ส่ ว นกลางไปยั ง ส่ ว นราชการต่ า ง ๆ และเพื่ อ บั น ทึ ก หลั ก ฐานในเก็ บ เกี่ ย วทรั พ ยากร การท างาน
จาเป็นต้องมีข้าราชการที่อ่านออกเขียนได้ จึงมีการสร้างระบบการศึกษาแผนใหม่ขึ้นมาเพื่อตอบสนอง
ความจาเป็นนี้ การศึกษาในระยะแรกจึง เป็นการศึกษาเพื่อสร้างข้าราชการ 126 ต่อมาเมื่อรัฐขยาย
ดินแดนครอบคลุมผู้คนจากหลากหลายภูมิหลัง จึงมีความจาเป็นต้องหล่อหลอมให้ประชาชนอยู่ใน
กรอบวินัยเดียวกันและกลายเป็นพลเมืองดีของชาติ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ทรง
มอบหมายให้สมเด็จฯ กรมพระยาวชิรญาณฯ จัดระเบียบคณะสงฆ์ที่มีวิถีปฏิบัติที่แตกต่างกันให้เ ป็น
มาตรฐานเดียวกัน ขณะเดียวกันก็พยายามสร้างมาตรฐานการศึกษาในโรงเรียนแผนใหม่ โดยเป้าหมาย
อย่างหนึ่งของหลักสูตรมาตรฐานคือสอนเด็กให้มีความประพฤติถูกต้อง127 ดังปรากฏออกมาในรูปของ
วิชาเรียนใหม่ในปี พ.ศ. 2445 คือ “วิชาจรรยา” ซึ่งบรรจุการสอนกิริยามารยาทเอาไว้ด้วย
3.3 วิชาจรรยา
การสอนวิชาจรรยาเกิดขึ้นจากความตระหนักในความสาคัญของการสอนความประพฤติของ
ผู้คน เนื่องจากรัฐต้องการสร้างคนที่มีทั้งความรู้ดีและความประพฤติดีเพื่อเป็นกาลังสาคัญในการสร้าง
รัฐราชาธิปไตยที่เข้มแข็ง ที่สาคัญคือในการเรียนการสอนวิชานี้มีการสร้างหนังสือประกอบการเรียน
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ไชยันต์ รัชชกูล. หน้า 109-133.
126 กุ ล ลดา เกษบุ ญ ชู , "ระบบการศึ ก ษาและระบบราชการสมั ย ใหม่ ," ใน โครงการวิ จั ย ยุ โ รปกั บ รั ช สมั ย
พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้า เจ้ า อยู่ หั ว : โอกาส ความขั ด แย้ ง และการเปลี่ ย นแปลง (กรุ ง เทพมหานคร:
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2540). หน้า 1-3.
127 คริส เบเคอร์ และ ผาสุก พงษ์ไพจิตร, ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย (กรุงเทพมหานคร: มติชน, 2557), หน้า 113115.
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ขึ้นมาหลายเล่ม และเริ่มมีการบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับกิริยามารยาทลงไปในหนังสือเรียน รวมถึงมีการ
เขียนแบบเรียนจรรยาของข้าราชการออกมาโดยเฉพาะ ตลอดจนมีการเขียนหนังสือสมบัติของผู้ดีซึ่ง
ได้รับยกย่องว่าเป็นตารามารยาทเล่มแรกออกมาด้วย
หลักสูตรการเรียนการสอนก่อนหน้าที่จะวิชาจรรยานั้นมีการสอนหลักความประพฤติอยู่แล้วในวิชา
ธรรมจารี โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเนื้อหาหลัก 128 ต่อมาได้มีการสร้าง “วิชาจรรยา”
ขึ้นเพื่อสอนความประพฤติให้เด็ก โดยผู้ที่มีบทบาทสาคัญคือ พระยาธรรมศักดิ์มนตรี และพระยาวิ
สุทธสุ ริยศักดิ์ ทั้ งคู่เคยมี ประสบการณ์ด้านการศึกษาจากประเทศอังกฤษ และทางานร่วมกันใน
กระทรวงธรรมการ ทั้งนี้การศึกษาชีวประวัติของทั้งสองท่านจะช่วยให้เข้าใจที่มาของการจัดการเรียน
การสอนวิชาจรรยาและตาราเรียนวิชาดังกล่าวได้มากขึ้น
พระยาธรรมศักดิ์มนตรี129 (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์
ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงธรรมการให้ไปศึกษาต่อยังประเทศอังกฤษในปี พ.ศ.2439 และได้รับ
ประกาศนียบัตรวิชาครูของอังกฤษ จากโรงเรียนฝึกหัดครูเบอโรโรค ลอนดอนในปี พ.ศ.2441 ในทาง
ศาสนา อุปสมบทเป็นนาคหลวงที่วัดพระศรีศาสดาราม ในปี พ.ศ.2451 มีสมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นอุปัชฌาย์
หลังจากกลับมาจากอังกฤษแล้วพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เริ่มหน้าที่ราชการด้านการศึกษา
จนถึงปี พ.ศ.2475 ในช่วงเวลาดังกล่าวได้แต่งตาราเรียนไว้เป็นจานวนมาก รวมถึงได้แต่งหนังสือ
สาหรับสอนความประพฤติที่สาคัญคือ ธรรมจริยาเล่ม 4 และ 5 และร่วมแต่งธรรมจริยาเล่ม 1 และ 2
กับขุนอนุกิจวิธูร (สันทัด เทพหัสดิน ณ อยุธยา) ตลอดจนร่วมแต่งธรรมจริยาเล่ม 6 กับพระยาวิจิตร
ธรรมปริวัตร130
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วิชาธรรมจารียังไม่มีการเขียนหนังสือประกอบการเรียนการสอน มีเพียงการกาหนดเนื้อหาที่เรียน คือ สิงคาโล
วาทสูตร ปาสะกะปฏิบัติตามแบบเทศ กุศลกามบท ธรรมวัตริ และพระพุทธคุณแปล ดูรายละเอียดใน รังสิมา โฆสิ
ตังกูร, "แนวความคิดเรื่องหน้าที่พลเมืองในแบบเรียนประถมศึกษา (พ.ศ.2435-2533)" (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,
2539). หน้า 15-24.
129 ลาดับบรรดาศักดิ์ของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี คือ พ.ศ.2442 เป็นหลวงไพศาลศิลปศาสตร์ พ.ศ.2446 เป็น
พระไพศาลศิลปศาสตร์ พ.ศ.2452 เป็นพระยาไพศาลศิลปศาสตร์ พ.ศ.2456 เป็นพระยาธรรมศักดิ์มนตรี และ
พ.ศ.2460 เป็น เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
130 ชลธิรา สัตยาวัฒนา, ครูเทพ (กรุงเทพมหานคร: โครงการตาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2526), หน้า 1-5,
17.
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สาหรับ พระยาวิสุทธสุริยศักดิ131
์ (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล) นั้นสาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนพระ
ตาหนักสวนกุหลาบ จากนั้นพระบิดามอบถวายกรมพระดารงราชานุภาพ ให้ทรงนาเข้ารับราชการใน
กรมศึ ก ษาธิ ก าร ต่ อ มาเมื่ อ กรมพระด ารงราชานุ ภ าพได้ รั บ พระกรุณ าโปรดเกล้า ให้ เ ป็ นเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย จึงตามเสด็จไปเป็นเลขานุการกรมพระยาดารงที่กระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้รับ
โปรดเกล้าฯ ให้ตามเสด็จเป็นพระอภิบาลและผู้จัดการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหา
วชิราวุธฯ และเจ้านายอีกหลายพระองค์ยังยุโรป และได้รับตาแหน่งเป็นเลขานุการสถานทูตสยาม ณ
กรุงลอนดอน แล้วเลื่อนขึ้นเป็นอุปทูตและเอกอัครราชทูตพิเศษประจาราชสานักอังกฤษ ฮอลแลนด์
เบลเยียม และสหรัฐอเมริกา132
ประสบการณ์ ก ารท างานในยุ โ รปน่ า จะมี ส่ ว นส าคั ญ ที่ ท าให้ พ ระยาวิ สุ ท ธสุ ริ ย ศั ก ดิ์ ใ ห้
ความสาคัญกับการสอนความประพฤติให้แก่นักเรียนและข้าราชการ เนื่องจากพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์
เคยถูกตาหนิเรื่องมารยาทในขณะที่ทางานอยู่ที่อังกฤษ ในขณะเดียวกันการมีโอกาสไปเยี่ยมเยือน
ประเทศในยุโ รปหลายประเทศท าให้สามารถเปรี ยบเทีย บการพั ฒนาของกรุ ง เทพฯ กั บ ยุ โ รปได้
นอกจากนี้การรับหน้าที่ออกแบบแผนการศึกษาให้กับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธและ
เจ้านายพระองค์อื่น ๆ ทาให้พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์เข้าใจแบบแผนการศึกษาของยุโรปและนามา
ออกแบบเป็นแบบแผนการศึกษาของสยามได้
ในเรื่องการถูกตาหนิความประพฤตินั้น ขณะที่พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ ทางานเป็นนักการทูตใน
กรุ ง ลอนดอน มิ ส เตอร์ เอฟ ดั บ ลยู เวอร์ นี ที่ ป รึ ก ษาสถานทู ต ณ กรุ ง ลอนดอน กราบทู ล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ว่า พระยาวิสทุธสุริยศักดิ์ มีกิริยาไม่เหมาะสม พระองค์จึงได้มีคา
ตักเตือนแก่พระยาวิสทุธสุริยศักดิ์ว่า “…ขอเตือนว่า ตามที่ได้ทราบจากผู้อื่นด้วย มิสเตอร์เวอร์นีด้วย
เขาว่าเจ้าเป็นคนไม่ใคร่กว้างขวาง และมีกิริยาฤาวาจาที่เขาเห็นว่าหยาบคาย ไม่เป็นอย่างคนดิโปร
แมตโดยแท้…เราเชื่อว่าเจ้ามีปัญญาพอ ที่จะตริตรองดูค วามประพฤติของตัว แลอุตสาห์ประพฤติให้
เป็นที่พอใจของคนทั้งปวงให้ได้…”133
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ลาดับบรรดาศักดิ์ของพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ คือ หลวงไพศาลศิลปศาสตร์ พ.ศ.2435 เป็นพระมนตรีพจนกิจ
พ.ศ.2436 เป็นพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ ต่อมาได้รับตาแหน่ง เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
132 เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี , "ประวัติมหาอามาตย์เอก เจ้าพระยาเสด็จสุเรทราธิบดี ," ใน ราลึกถึงเจ้าพระยาพระ
เสด็ จ สุ เ รนทราธิ บ ดี (หม่ อ มราชวงศ์ เ ปี ย มาลากุ ล ) , รวิ ช ตาแก้ ว , บรรณาธิ ก าร (กรุ ง เทพมหานคร:
กระทรวงศึกษาธิการ, 2560). หน้า 12- 17.
133 พระบาทสมเด็ จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระราชหัตถเลขาและหนังสือกราบบังคมทูลของเจ้าพระยาพระ
เสด็จสุเรนทราธิบดี แต่ยังมีบรรดาศักดิ์เป็นพระมนตรีพจนกิจ และพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ ร.ศ. 113-118 (พระนคร:
ศิวพร, 2504), หน้า 162.
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พระยาวิสทุธสุริยศักดิ์ ทูลตอบข้อความของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ว่าเป็นความ
จริงและรู้ตัวอยู่แล้วว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงความประพฤติในทันที “…กิริยาที่รู้สึกตนว่าทาให้คนเห็นว่า
หยาบคายนั้น คื อมักจะใช้คาสั้นในการพูดให้ตรงในธุรการงาน ซึ่งฝรั่งเรียกว่า Short answer เขา
นับว่าเป็นกิริยาอันหยาบคาย ตรงกันข้ามกับ Polite หรือ Courteous ซึ่งเป็นกิริยาฝรั่งนับว่าเป็น
กิริยาของผู้ดี…”134 ประสบการณ์ทางานช่วงนี้น่าจะมีผลให้พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์บรรจุเนื้อเกี่ ยวกับ
มารยาทในที่ทางานลงในหนังสือสมบัติของผู้ดีที่แต่งขึ้นภายหลัง
นอกจากนี้การทางานในยุโรป ทาให้ พระยาวิสทุธสุริยศักดิ์ เปรียบเทียบการพัฒนาบ้านเมือง
ในกรุงเทพฯ กับชาติยุโรป ผนวกกับบาดแผลจากการพิพาทระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในวิกฤตการณ์ ร.
ศ.112135 ที่มีอยู่แต่เดิม ทาให้พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์มีความรู้สึกว่าการป้องกันพระราชอาณาจักรให้พ้น
จากความเบียดเบียนของราชศัตรูเป็นงานที่สาคัญที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกาลังอานาจของชาติยุโรปกับ
กรุงเทพฯ แล้วเห็นว่ากรุงเทพฯ ยังอ่อนแอ ต้องเร่งแก้ไขสิ่งเก่าที่ไร้ประโยชน์ให้หมดไป และวางแผน
การบริหารจัดการบ้านเมืองใหม่ให้เดินหน้าไปได้ เพราะถ้านิ่งเฉย “…เมืองก็อาจเป็นฝรั่งเศสไปได้
โดยง่าย ๆ เงียบ ๆ โดยพริบตาเดียว…”136 พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ต่อว่าข้ออ้างที่ต่างชาติอาจจะหยิบยก
เอามาใช้ ใ นการรุ ก รานพระราชอาณาจั ก รคื อ เรื่ อ งการบริ ห ารบ้ า นเมื อ งที่ ไ ม่ เ รี ย บร้ อ ย “…ผู้ ค น
เดือดร้อนแตกฉานซ่านเซ็น เพราะเราไม่มีอานาจและความยุติธรรมความปกครองอันเรียบร้อยที่จะ
ระงับดับร้อนไพร่บ้านพลเมืองของตนไว้ได้ จึงจาเป็นที่ผู้อื่นจะยื่นมือเข้ามาจัด เรื่องในยุโรปทุกวันนี้มี
อยู่มีอยู่ว่า แผ่ นดินสยามเป็นเจริญ ไม่ได้ นอกจากผู้อื่นเข้ามาจั ด…”137 การสร้างความเจริญ ของ
ประเทศจึงเป็นทางออกของสถานการณ์นี้ดังคาอธิบายที่ว่า
134

เรื่องเดียวกัน. หน้า 178.
135 วิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) เป็นเหตุการณ์พิพาทระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดน
แถบแม่น้าโขง ทาให้ฝรั่งเศสส่งเรือปืนเข้าปิดปากแม่น้าเจ้าพระยาและจ่อปืนไปยังพระบรมมหาราชวังอยู่หลายวัน
ในเรื่องนี้ ธงชัย วินิจจะกูล อธิบายอย่างน่าสนใจว่า ความพ่ายแพ้จากวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 เป็นบาดแผลที่เจ็บปวด
อย่างร้ายแรงของชนชั้นปกครองสยาม พวกเขารู้สึกว่าสยามแทบจะไม่สามารถอยู่รอดได้ ความพ่ายแพ้ทาให้ความ
เชื่อมั่นในฝีมือทางการทูต การทหารและสิทธิตามธรรมชาติของตนที่มีอยู่เหนือดินแดนที่เป็นข้อพิพาทถดถอยลง
วิกฤตการณ์นี้ทาให้ชนชั้นนาสยามตระหนักว่ าเอกราชของสยามกาลังเผชิญกับภัยคุกคามคืบใกล้เข้ามาทุกขณะ
น่าจะนาไปสู่การที่ชนชั้นนาสยามคิดทบทวนเกี่ยวกับโลกรอบตัวอย่างจริงจังและถี่ถ้วน รวมถึงเงื่อนไขที่นามาสู่
สถานการณ์ดังกล่าวด้วย ดูรายละเอียดใน ธงชัย วินิจจะกูล, กาเนิดสยามจากแผนที่: ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติ
, แปลโดย พวงทอง ภวัครพันธุ์ ,ไอดา อรุณวงศ์ และ พงษ์เลิศ พงษ์วนานต์ (กรุงเทพมหานคร: คบไฟ, 2556), หน้า
187-206, 227-231; ธงชัย วินิจจะกูล, โฉมหน้าราชาชาตินิยม (นนทบุรี: ฟ้าเดียวกัน, 2559), หน้า 30-32, 39-41.
136 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. หน้า 81.
137 เรื่องเดียวกัน. หน้า 82.
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…การที่จะระงับปราบปรามปัจจามิตรอันมีอานาจรุนแรงในครั้งนี้ไม่ควรจะมุ่งหมายเลยที่จะเอา
อานาจปากเข้าสู้เอาคราวหนึ่ง ๆ เช่นที่ทาอยู่ทุกวันนี้ …เมื่อเถียงชนะก็เสมอตัว เถียงเขาไม่ขึ้นก็
ยอมเขา…และไม่ควรมุ่งหมายที่จะเอากาลังศาสตราวุธการสู้รบด้วยมือเป็นที่พึ่งอย่างเดียวอีก
เหมือนกัน …สิ่ง ที่จ ะนามาเป็นที่พึ่ง ได้ มีสาคั ญอยู่แต่ อานาจความดีที่ เราจะรีบจั ด การให้ เ ห็ น
ปรากฏทั่วโลก ว่าเรายังมีความดีความอุตสาหะรีบรัดจัดการบ้านเมืองของเราอยู่จริง ๆ ไว้เป็นที่
ปกป้องปากเสียงอันร้ายนี้…138

ด้วยเหตุนี้พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์จึงให้ความสาคัญอย่างมากในการปรับปรุงพระราชอาณาจักร
ให้ เ จริ ญ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เรื่ อ งการท างาน ตั้ ง แต่ ก ารสร้ า งคน การวางแผนการท างานที่ มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการบารุงการงานและการค้าขาย เนื่องจากเป็นพื้นฐานในการสร้างความเจริญ
ให้แก่ประเทศ139
ความเจริญ ก้าวหน้าในอุ ดมคติของพระยาวิสุทธสุริ ยศัก ดิ์สะท้ อนได้จ ากการวางแผนจั ด
การศึกษาให้กับเจ้านายที่เสด็จออกไปศึกษายังยุโรป ว่าควรจะรู้วิชาใดบ้างเพื่อนามาพัฒนาประเทศ
ที่ว่า
…การปกครองประเทศของบรมกษัตริย์ก็ไม่ผิดกันอันใดกับการปกครองสถานบ้านเมืองของ
คฤหบดีผู้หนึ่ง…คฤหบดีย่อมมีทางผลประโยชน์ได้เสียมาเลี้ยงดูผู้คนอันเป็นบริวารของตนฉันใด
ราชาธิปไตยก็ย่อมต้องจัดทะนุบารุงการค้าขายและสรรพวิชาที่จะหาประโยชน์และทรัพย์สินเงิน
ทองเข้าบ้านเมือง ฉันนั้น พ่อบ้านดี ก็ย่อมจัดให้มีความสั่งสอนให้บุตรหลานและบริวารผู้คนใน
บ้านของตนรู้วิชาและความประพฤติดี …ราชการของพระมหากษัตริย์ก็ฉันนั้น คือต้องให้ความรู้
และความประพฤติดีแก่ประชาราษฎรในพระราชอาณาเขต…140

นอกจากจะจัดการศึกษากับกับเจ้านายในต่างประเทศแล้ว พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ยังห่วงใย
การพัฒนาการศึกษาในประเทศอย่างยิ่ง เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ เสด็จประพาสยุโรป
พบว่าคนไทยที่ส่งไปเรียนได้ไม่ค่อยดี จึงได้มีการปรึกษากันว่าควรจะจัดการศึกษาในสยามอย่างไรดี
ต่อมาพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ได้ถวายหนังสือออกความเห็นในเรื่องการจัดการเล่าเรียนตั้งแต่กรุงเทพฯ
ไปถึงยุโรป และแนบแบบแผนการเล่าเรียนของยุโรปมาด้วย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ

138

เรื่องเดียวกัน. หน้า 82-83.
139 เรื่องเดียวกัน. หน้า 83-91.
140 เรื่องเดียวกัน. หน้า 214-215.
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เห็นชอบและเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการเทียบเคียงแบบแผนการศึกษาในประเทศ หลังจากได้รับ
หนังสือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ทรงส่งสาเนาถวาย กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส ให้ทรงทราบ
ที่น่าสนใจคือ ในการถวายสาเนาครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าได้เสนอให้กรมหมื่นวชิร
ญาณวโรรส ช่วยคิดเรื่องการสอนหลักธรรมความประพฤติให้กับเด็กมากขึ้น ด้วยพระองค์ทรงห่วงใย
ว่าต่อไปเมื่อผู้คนได้รับการศึกษาเล่าเรียนแล้ว หากไม่มีธรรมในใจก็อาจจะนาความรู้ที่มีไปใช้ในทาง
ทุ จ ริ ต ได้ จึ ง ควรมี ห นั ง สื อ อ่ า นส าหรั บ โรงเรี ย นเพื่ อ สอนความประพฤติ ให้ แก่ นั กเรี ย น 141 ดั ง พระ
ราชหัตถเลขาที่ว่า
…ต่อไปภายน่าถ้าเปนคนที่ได้เล่าเรียน คงจะประพฤติตัวดีกว่าคนที่ไม่ได้เล่าเรียนนั้นหาถูกไม่ คน
ที่ไม่มีธรรมเปนเครื่องดาเนินตาม คงจะหันไปหาทางทุจริตโดยมาก ถ้ารู้น้อยก็โกงไม่ใครคล่อง
ฤาโกงไม่สนิท ถ้ารู้มากก็โกงคล่องขึ้นแลโกงพิสดารมากขึ้น การที่หัดให้รู้อ่านอักขรวิธี ไม่เปนเครื่
องฝึกหัดให้คนดีแลคนชั่ว เปนแต่ได้วิธีที่สาหรับจะเรียนความดีความชั่วได้คล่องขึ้น จึงเห็นว่าถ้า
มีหนังสืออ่านสาหรับโรงเรียน…เปนอย่างใหม่ ๆ ที่คนจะเข้าใจง่าย ๆ และเปนความประพฤติ
ของคฤหัสถ์ชั้นต่า ๆ ขึ้นได้จะเปนคุณประโยชน์มาก…142

จะเห็นได้ว่าในช่วงนี้เริ่มมีการให้ความสาคัญกับการสอนความประพฤติควบคู่กับความรู้มาก
ขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ.2542 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์กลับมารับราชการใน
สยาม เป็นผู้อานวยการโรงเรียนมหาดเล็กในรัชกาลที่ 5 จัดการศึกษาตามรูปโครงที่เคยทูลเกล้าฯ
ถวาย กระทั่งปี พ.ศ.2445 ได้รับตาแหน่งอธิบดีกรมศึกษาธิการและเป็นปลัดทูลฉลองกระทรวงธรรม
การควบกันทั้งสองตาแหน่ง นอกจากนี้ยังเป็น ผู้จัดการโรงเรียนราชกุมาร กรรมการจัดการโรงเรียน
ข้าราชการพลเรือน ตรวจการโรงเรียนมหาดเล็กหลวงด้วย ในการจัดการศึกษา พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์
ให้ความสาคัญกับการฝึกสอนจรรยามาก และได้แต่งหนังสือเรียนจรรยาไว้หลายเล่ม เช่น แบบเรียน
จรรยาสมบัติของผู้ดี จรรยาแพทย์ และแบบเรียนราชการกรมมหาดเล็ก เป็นต้น143
ในการสอนความประพฤติในวิชาจรรยา มีการบรรจุเนื้อหาเรื่องกิริยามารยาทไว้ด้วย ดัง
ปรากฏในหนังสือธรรมจริยา ของพระยาธรรมศักดิ์มนตรี และหนังสือสมบัติของผู้ดี ของพระยาวิ
สุทธสุริยศักดิ์ ดังนี้
141

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมี
ไปมากับสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2472),
หน้า 71-72.
142 เรื่องเดียวกัน. หน้า 72.
143 เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี. หน้า 12-29.
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หนังสือธรรมจริยา
“ธรรมจริยา” ได้รับการอธิบายว่าเป็นหลักคาสอนสาหรับการพัฒนาเป็น “คนศิวิไลซ์” ซึ่งมี
ความสาคัญในบริบทสังคมขณะนั้น ดังที่เห็นมาแล้วว่า “ความศิวิไลซ์” เป็นทั้งเหตุผลและเป้าหมายใน
การเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมเดิมหลายประการ ตั้งแต่การเปลี่ยนธรรมเนียมการสวมเสื้อ ธรรมเนียม
การเคารพ ตลอดจนการเลิกการหมอบกราบ อย่างไรก็ดี ความศิวิไลซ์ไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะเรื่องธรรม
เนียมการแต่งกาย การเคารพและกิริยามารยาทเท่านั้น หากแต่ครอบคลุมทั้งการ “มีสถานที่เล่าเรียน
มาก มีรถไฟ มีถนน มีการค้าขายบริบูรณ์ สถานที่บ้านเรือนและการกินอยู่ก็สะอาด เป้นความสุขความ
เจริญทั่วกัน…”144 ความศิวิไลซ์จึงมีความหมายกว้างขวางและยืดหยุ่นครอบคลุมทั้งแบบแผนความ
ประพฤติระหว่างบุคคล โครงสร้างพื้นฐาน การค้า การกินอยู่ และอื่น ๆ อีกมาก
คาว่า “ศิวิไลซ์” ถูกอธิบายไว้ในหนังสือเรียนสาหรับเด็ก ว่าหมายถึง “เจริญดีแล้ว” โดยการ
สร้างความศิวิไลซ์จะต้องเริ่มจากการสร้าง “คนศิวิไลซ์” ก่อนโดยใช้ความสุภาพ ความรู้และความตั้ง
ในทาประโยชน์ให้ประเทศ เป็นมาตรวัด เมื่อคนศิวิไลซ์แล้วก็จะสร้างบ้านเมืองที่ศิวิไลซ์ต่อไปได้
…คาว่าศิวิลัยส์…คล้ายกับภาษาไทยเราว่า ‘เจริญดีแล้ว’…คนชาติศิวิลัยส์นั้น คือคนประพฤติเป็น
ผู้ดี มีความสุภาพราบเรียบ เพราะได้เล่าเรียนมีความรู้ผิดและชอบและมีความตั้งใจที่จะทา
ประโยชน์ให้บ้านเมืองของตนเจริญขึ้นอยู่เสมอ แต่คนชาติที่ไม่ศิวิลัยส์นั้น เป็นคนไม่มีความรู้
คล้ายสัตว์ มีแต่ร่างกายเป็นคน แต่จิตใจยังเหมือนสัตว์อยู่ ตรงกับที่เราเรียกว่า ‘คนป่า’…145

และดังที่เคยกล่าวไว้แล้วว่าจุดประสงค์อย่างหนึ่งในการสร้างความศิวิไลซ์ของชนชั้นนาสยาม
คือการต่อรองกับนานาชาติ จึงมีการปลูกฝังความคิดดังกล่าวลงในหนังสือเรียนของเด็กด้วย กล่าวคือ
เมื่อ “ …คนไทยเราศิวิลัยส์มากขึ้น เมืองไทยก็เจริญศิวิลัยส์ขึ้ นด้วย…ไม่ช้าเราก็จะอวดชาติอื่น ๆ ได้ว่า
เราศิวิไลซ์มากแล้ว…146
ทั้งนี้การจะเป็นคนศิวิไลซ์ได้นั้นนอกจากจะมีความสุภาพ ความรู้ และการทาประโยชน์ให้
บ้านเมืองแล้ว ยังต้องประพฤติตนตาม “ธรรมจริยา” อย่างเหมาะสมตามคาสอนต่าง ๆ ด้วย โดยหลัก
คาสอนที่จาเป็นได้เรียบเรียงไว้แล้วใน “หนังสือธรรมจริยา”
…มนุษย์ชาติใดที่เรียกว่าศิวิไลซ์แล้วนั้น คือเป็นผู้มีความรับผิดชอบ ประพฤติตนถูกต้องตาม
ธรรมจริยา ไม่มีโทโสร้ายใจกระด้าง ลอบตีรันกันตามอาเภอใจ ไม่ทรมานร่างกายคน หรือสัตว์ที่
144

ขุนธราภาคพาที, สอนอ่านภูมิศาสตร์เล่ม 2 (พระนคร: โรงพิมพ์อักษรนิติ์, ร.ศ.126), หน้า 159.
145 เรื่องเดียวกัน. หน้า 157-159.
146 เรื่องเดียวกัน. หน้า 159-161.
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มีชีวิตให้ได้ความทุกขเวทนาโดยไม่มีความกรุณา ไม่คดโกงฬ่อลวงใครให้ได้ความเดือดร้อน และ
อะไร ๆ อื่นอีกเป็นอันมาก ที่นักเรียนจะได้เรียนในหนังสือธรรมจริยานั้น147

ดังคาอธิบายข้างต้น “หนังสือธรรมจริยา” จึงสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแบบแผนในการสร้าง “คน
ศิวิไลซ์” ดังที่พระไพศาลศิลปสาตร์ผู้เขียนหนังสือธรรมจริยาเขียนคานาแจ้งวัตถุประสงค์ในการแต่ง
หนังสือธรรมจริยาไว้ว่า เขียนขึ้นเพื่อเป็นแบบสอนอ่านในการฝึกนิสัย อิริยาบถ และจิตใจ เนื่องจาก
เห็นว่าการให้การศึกษาแก่นักเรียนนั้นจะให้เฉพาะ “ศิลปวิทยา” คือวิชาความรู้นั้นไม่พอเพราะถ้ ามี
ความรู้แต่นิสัยไม่ดีก็อาจจะนามาซึ่งความเดือดร้อนได้และอาจเหลวไหลไม่ทาประโยชน์ให้บ้านเมือง
จึงจาเป็นต้องสอน “ธรรมจริยา” เพื่อฝึกนิสัยสันดานให้ดีควบคู่ไปด้วย จะได้มีทั้งความรู้และนิสัยดี
เพื่อทาประโยชน์ให้บ้านเมือง “เจริญ” ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
…ข้าพเจ้าจึงรีบพยายามเรียบเรียงหนังสือธรรมจริยานี้ขึ้นเพื่อได้เป็นแบบสอนอ่านสาหรับครู
อาจารย์นักเรียน และกุลบุตรทั่วไปชายหญิง ให้ดาเนินไปทางที่ชอบ…การที่ดัดนิสัย, อิริยาบถ,
และจิตรใจ ให้ดีนี้…มีค่าประเสริฐกว่าฝึกหัดปัญญาให้มีความรู้มาก…คนที่เป็นผู้เรียนมีความรู้ไล่
ได้ดี แต่เหลวไหลเชือนแชไปเสีย หาได้ทาการให้เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองและชาติของตน…ก็
เป็นเพราะขาดความเพียร, หรือขาดความซื่อตรง หรือขาดความประพฤติดีประพฤติชอบอะไร
อย่างหนึ่ง แม้ผู้เรียนได้ฝึกธรรมจริยาให้สันดานของตนเป็นสันดานดี แล้วศึกษาให้มีความรู้
ศิลปวิทยาถ้วนทั่วกันทุกคนแล้ว ไม่ต้องสงสัยเลยว่ากรุงสยามซึ่งเป็นชาติภูมิที่รักแห่งชาวเรา จะ
เจริญยิ่งยวดขึ้นกว่าที่เจริญอยู่เดี๋ยวนี้…148

หากพิจารณาจากคานาจะดูเหมือนว่าหนังสือธรรมจริยาถูกแต่งขึ้นมาเพื่อตอบสนองพระ
ราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ในเรื่องความประพฤติของนักเรียน ทว่าหาก
พิจารณาเนื้อหาของหนังสือ พบว่าไม่ได้สอนเฉพาะหลักความประพฤติเท่านั้น แต่ยังมีการให้ความรู้
เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจและมีเนื้อหาที่เน้นปลูกฝังอุดมการณ์ชาติและพระมหากษัตริย์ด้วย อย่างไรก็ดี
การศึกษาในครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่แบบแผนกริยามารยาทที่ปรากฏในหนังสือธรรมจริยาเป็นหลัก
กิริยามารยาทในหนังสือธรรมจริยา
ในหนังสือธรรมจริยา คาสอนเรื่องความสุภาพจะถูกบรรจุไว้ในบท ‘กิริยาเรียบร้อย’ ‘กิริยาดี’
และ ‘ความนับถือ’ สรุปได้ดังนี้
147
148

เรื่องเดียวกัน. หน้า 158.
พระไพศาลศิลปศาสตร์, ธรรมจริยาเล่ม 5 (พระนคร: โรงพิมพ์อักษรนิติ์, ร.ศ.124), คานา.

69
ธรรมจริยาเล่มที่ 1 ว่าด้วย การไม่ใช้เท้าชี้สิ่งของ ไม่เดินกิน ไม่เดินเฉียดผู้อื่น ไม่ยืนค้าศีรษะ
ผู้อื่น ไม่เหยียดเท้าไปทางผู้ใหญ่ ไม่ให้นั่งสูงกว่าผู้ใหญ่ ไม่นั่งขวางหน้าผู้ใหญ่ ไม่ชี้หน้าผู้อื่น ห้ามเดินผ่า
กลางผู้อื่น149
ธรรมจริยาเล่ม 2 คือ ไม่ยืนพูดกับผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่ ไม่ดูจดหมายของคนอื่น ไม่พูดกรรโชก ไม่กิน
มูมมาม ไม่ทาเสียงดังในที่ที่ต้องการความเงียบ และเมื่อเข้าหาผู้ใหญ่ต้องทากิริยาให้เรียบร้อย150
ธรรมจริยาเล่ม 4 ประกอบด้วย การนับถือผู้อื่น เข้าบ้านใครต้องถอดหมวก ถ้านุ่งโสร่งให้จับ
โจงกระเบนขึ้นแทน ถ้าสวมรองเท้าให้ถอดไว้หน้าบ้าน ถ้าเข้าไปในที่ชุมนุมต้องถอดหมวก ค่อย ๆ เดิน
และนั่งให้เรียบร้อย เมื่อเดินออกมาก่อนเวลาให้ค่อย ๆ เดิน อย่ากีดขวางผู้อื่น151
ที่สาคัญคือเนื้อหาในธรรมจริยาเน้นเรื่องการเชื่อฟังคาสั่งสอนของผู้ใหญ่มาก เริ่มต้นจากบิดา
มารดา “ถ้าบิดามารดามีกิจอันเปนหน้าที่ต้องกระทาให้แก่บุ ตร คือเลี้ยงละสั่งสอนบุตรให้ดีแล้ว …กิจ
แรกที่เด็กจาเป็นต้องกระทาก็คือ เชื่อฟังคาสั่งสอนของผู้ใหญ่…เพราะผู้ใหญ่เป็นผู้ทราบอยู่แล้วว่าอะไร
จะดีสาหรับเด็ก และจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น …”152 นอกจากนี้ยังต้องนับถือผู้ใหญ่ทุก ๆ คนด้วย
เพราะ “…ธรรมดาเด็กเป็นผู้น้อย ย่อ มต้องนับถือผู้ใหญ่ให้มาก ๆ …เมื่อเด็กไม่นับถือต่อผู้ใหญ่ …เขา
ควรโกรธมากอยู่เอง เพราะเขาเป็นผู้สูงอายุกว่า มีความรู้มากกว่า และได้เห็นโลกมามากกว่าด้วย...
เด็กอายุน้อยได้เห็นน้อย จะให้เสมอเหมือนผู้ใหญ่ไม่ได้เปนอันขาด…”153
จะเห็นได้ว่านอกจากความสัมพันธ์แบบ “ผู้ใหญ่” และ “เด็ก” ตามวัยแล้ว ในการแสดงออก
ทางกิริยามารยายังต้องคานึงความสัมพันธ์ระหว่าง “ผู้ใหญ่” และ ”ผู้น้อย” ด้วยโดยการแสดงความ
เคารพนอบน้อมระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อยได้รับการนิยามว่าเป็นมรรยาทที่พึงปฏิบัติ กล่าวคือ “…ที่จริง
ความเคารพอ่อนน้อมนี้ เป็นอาการที่เราแสดงมรรยาทอันสุภาพเรียบร้อยของเราต่อผู้อื่น …”154 โดย
ทั้งผู้ใ หญ่และผู้น้อยต่างต้องทาความเคารพซึ่งกันและกัน แต่มีวัตถุประสงค์ต่างกัน “…เพราะว่า
ธรรมดาผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่นั้น เคารพเพราะหวังได้รับความกรุณาอันเนื่องด้วยความรักใคร่กลัวเกรง
นับถือท่าน…ส่วนผู้ใหญ่แสดงการเคารพต่อผู้น้อยนั้นโดยที่แท้ก็เพื่อหวังจะแสดงมรรยาทอันสูง คือมิได้
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70
เปิดอากัปอันหยาบคายดูหมิ่นประมาทชนชั้นผู้ต่าศักดิ์…ทั้งจะวางแบบแผนตัวอย่างสุภาพให้เป็นธรรม
เนียมอันดีแก่ชนภายหลังด้วย”155
ในความสัมพันธ์ทั้งหลายนี้ สามารถแบ่งประเภท “ผู้ใหญ่” ที่ควรเคารพได้เป็น 3 ประเภท
ตามหลัก ชาติวุฒิ วัยวุฒิ และคุณวุฒิ ดังนี้
…ท่านผู้เป็นใหญ่โดยชาติ คือ พระมหากษัตริย์ ราชตระกูลเป็นต้น แม้จะทรงดารงอยู่ในวัยใด ๆ
ที่สุดยังทรงพระเยาว์ตั้งแต่แรกประสูติมา ก็ควรเป็นที่เคารพยาเกรงของชนทั้งหลายผู้เป็นสามัญ
มนุษย์ทุกเหล่า
ท่านผู้เป็นใหญ่โดยวัย คือเป็นผู้มีอายุมากกว่าเรา เราก็ควรเคารพนับถือ แต่ถ้าผู้เฒ่าประพฤติตัว
ไม่สมควรแก่ที่เป็นผู้เฒ่า คือประพฤติเป็นพาลไม่มีคุณธรรมความดีในสันดานบ้าง…เราจะไม่
เคารพก็ได้
ส่วนท่านผู้เป็นใหญ่โดยคุณคือ เป็นผู้ทรงคุณธรรมมากในสันดานหรือท่านได้เป็นครูบาอาจารย์
แนะนาสั่งสอนวิชาความรู้แก่เรา หรือเป็นใหญ่เป็นประธานของเราโดยยศตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ก็
ดี ถึงแม้ท่านจะเด็กกว่าเราเราก็ควรเคารพนับถือท่าน
แต่ถ้าท่านผู้เจริญพร้อมด้วยคุณสมบัติทั้ง 3 อย่าง คือ ชาติ วัย คุณ แล้วย่อมเป็นที่เคารพนับถือ
โดยวิเศษของสรรพชนนิกรทั้งหลายโดยไม่ต้องมีปัญหา156

“ชาติวุฒิ” ได้รับความสาคัญสูงสุดในการแสดงความเคารพหรือมารยาทต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง “พระมหากษั ต ริ ย์ ” จะด ารงสถานะสู ง สุ ด ทั้ ง ในด้ า นของผู้ ค วรแก่ ก ารเคารพและผู้ เ ป็ น
แบบอย่างในทางมารยาท ดังที่พระยาไพศาลศิลปศาสตร์อธิบายไว้ในหนังสือธรรมจริยาเล่ม 6 ความ
ว่า
…จงดูอย่างท่านที่มีอัธยาศัยและกิริยามรรยาทดี ซึ่งเราได้เคยรู้เคยเห็นอยู่เสมอ ๆ อย่างสูงสุด
ล้นพ้นก็คือ พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง พระปิยมหาราชของเรา ที่ใคร ๆ ได้เคยเฝ้าใต้
ฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยหรือคนมีคนจนใด ๆ ย่อมรู้สึกมีใจเต็มตื้นไปด้วยปิติ
และต่างคนก็พากันแซ่ซ้องสรรเสริญพระบรมเดชานุภาพ และพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งได้มีแก่ไพร่
ฟ้าข้าแผ่นดินทั่วหน้ากัน พระองค์ทรงประพฤติต่อผู้ใหญ่ผู้น้อย คนมีคนจนเหล่านั้นด้วย พระราช
มรรยาท ต้อนรับ เชื้อเชิญ อันงามละม่อมละไม แทบจะหาผู้ใดเสมอเหมือนบมิได้ และทรงแสดง
พระราชอัธยาศัยอันเยือกเย็นเจือไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณ เป็นความร่มเย็นอยู่เหนือเกล้าฯ
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เรื่องเดียวกัน. หน้า 151.
เรื่องเดียวกัน. หน้า 142-145.

71
ของชาวเรามิได้ขาด ทั้งมีพระราชปฏิสันถารโดยพระหฤทัยยินดีอย่างเดียวกันหมด มิได้ทรงถือ
พระองค์…157

หนังสือธรรมจริยาสอนปลูกฝังกิริยามารยาทให้กับเด็กทั้งมารยาทที่จาเป็นในชีวิตประจาวัน
และมารยาทในการเคารพคนตามลาดับชั้นในโครงสร้างสังคมในขณะนั้น ซึ่งให้ความสาคัญกับชาติ
กาเนิดมากที่สุด และพระมหากษัตริย์เป็นผู้มีมารยาทงามพร้อมที่สุด ที่สาคัญคือ นอกจากการสอน
กิริยามารยาทแล้ว ในหนังสือธรรมจริยายังมีการกล่าวถึง “ผู้ดี” ในความหมายของ “ผู้ประพฤติดี”
ด้วย
ผู้ดี
แต่เดิม “ผู้ดี” หมายถึง ผู้มีชาติตระกูลดี คือกลุ่มชนชั้นปกครอง เจ้านาย และขุนนาง ต่อมา
เมื่อระบบเศรษฐกิจขยายตัว คนสามัญสามารถสะสมทุนกลายเป็นผู้มีฐานะดีได้จึงเกิดชนชั้น “ผู้ดี
ใหม่” ซึ่งหมายถึง ผู้มีฐานะดี ขึ้นมา กระทั่งในทศวรรษ 2440 ได้ปรากฏผู้ดีในความหมายของ ผู้
ประพฤติดี ขึ้นในหนังสือเรียนสาหรับเด็ก เช่น ระเบียบการโรงเรียนมหาดเล็ก และธรรมจริยา
หนังสือธรรมจริยาอธิบายว่า ผู้ดี คือผู้ที่ทาความดี ทั้งทางกาย วาจา และใจ และมีความรู้
ด้านศิลปะวิทยาการต่าง ๆ ความเป็นผู้ดีเป็นคุณสมบัติของคนทั่วไป ใครที่ประพฤติดีย่อมได้รับการยก
ย่องว่าเป็นผู้ดีได้โดยมิได้จากัดคุณสมบัติของความเป็นผู้ดีไว้กับใครเป็นการเฉพาะ
คาที่โบราณเรียกว่าผู้ดีนี้ เมื่อพิจารณาไปก็เห็นว่าอาศัยความดีเป็นประมาณ คือ กายสุจริต วจี
สุจริต มโนสุจริต และประกอบไปด้วยศิลปะศาสตร์วิชาการต่าง ๆ เป็นต้น เพราะฉะนั้นจึงเห็นว่า
ความประสงค์ของโบราณเพื่อจะให้คานี้เป็นที่รองรับสรรพความดีกลางประขุมชนไม่เฉพาะผู้ใด
สุดแต่ประพฤติตั้งอยู่ในความดีแล้ว ก็จาต้องมีผู้กล่าวคานี้ ยกย่องสรรเสริญเป็นธรรมดา158

นอกจากจะใช้ความประพฤติดีเป็นมาตรวัดความเป็นผู้ดีแล้วธรรมจริยายังพยายามลบล้าง
ค่านิยมเดิมที่ใช้ ชาติตระกูล ฐานะ บรรดาศักดิ์ เป็นมาตรวัดความเป็นผู้ดี โดยอธิบายว่า “ทรัพย์
สมบัติและยศถาบรรดาศักดิ์ย่อมไม่เกี่ยวกับความเป็นผู้ดีเลย เพราะฉะนั้นจะเป็นคนจนหรือคนมี
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เรื่องเดียวกัน. หน้า 43-44. เน้นคาโดยผู้เขียน
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คนสูงหรือคนต่าประการใด ๆ ก็ดี ถ้าเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมของผู้ดีแล้ว ก็เป็นผู้ดีได้ทั้งนั้น และถ้าผู้ใดมี
คุณความดีแล้ว แม้ถึงจะเป็นผู้ดีที่มีตระกูลต่า ก็อาจจะกลับเป็นผู้ดีมีตระกูลสูงขึ้นได้”159
ทั้งนี้ในหนังสือธรรมจริยายกตัวอย่างข้อควรประพฤติ หลักธรรมหรือคุณธรรม ของผู้ดีจากคา
สอนของบุคคลและหลักธรรมต่าง ๆ หลายชุด พอจะสรุปได้ดังนี้
1. ผู้ดีต้องรู้จักประมาณตนว่าตนเองเป็นอย่างไร
2. ผู้ดีย่อมนับถือและบูชาความเป็นมนุษย์ อันเป็นที่มาของความสุภาพ อ่อนน้อม
ต้อนรับเชื้อเชิญ ขันติเมตตา กรุณา และใจบุญ
3. ผู้มีกิริยาวาจาเหมาะสมกับตาแหน่งไม่มีผู้ใดติเตียน
4. ผู้ดีจะทาอะไรย่อมถือธรรมเป็นใหญ่ ไม่ทาด้วยความโลภ ความโกรธ ความหลง
ทาแต่สิ่งที่เป็นสุขประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
5. ผู้ดีย่อมรักษาชื่อเสียงและเกียรติยศ ไม่ล่อลวงแอบแฝง ตั้งอยู่ในความตรงทั้ งกาย
วาจา ใจ
6. ผู้ดีไม่รับสินบน
7. ผู้ดีย่อมกระทาใจเป็นปกติ เมื่อเฟื่องฟูก็ไม่ดีใจจนเกินกว่าเหตุ เมื่อไม่สาเร็จก็ไม่
ย่นย่อฝ่อใจ
8. ผู้ดีย่อมไม่หวาดเสียวต่ออันตรายและไม่เป็นผู้แสวงหาอันตราย
9. ผู้ดีไม่เป็นผู้พูดมาก ตริตรองก่อนพูด และพูดด้วยความจริงใจ
10. ผู้ดีเป็นผู้อดทนอดกลั้นต่อความเจ็บปวดและความขุ่นข้องหมองใจ
11. ผู้ดีไม่ฝืนขอความช่วยเหลือใคร ไม่ยืนดีในการให้ผู้อื่นสรรเสริญตน แต่ก็ไม่พอใจ
ให้ผู้อื่นครหานินทา
12. ผู้ดีไม่ข่มเหงคนที่ต่ากว่า หรืออ่อนกว่า เช่น นายกับบ่าว เจ้ากับข้า ผู้จ้างกับ
ลูกจ้าง อาจารย์กับศิษย์ คนมีกาลังมากกับคนมีกาลังน้อย คนมีอาวุธกับคนไม่มีอาวุธ
คนดีกับคนพิการ ชายกับหญิง ผู้ใหญ่กับเด็ก
13. ผู้ดีใช้สติสัมปชัญญะ ความอดกลั้น และความกรุณาในเวลาที่มีอริต่อกัน
14. ผู้ดีมีหิริโอตตัปปะ คือความละอายและกลัวในการประพฤติชั่ว160
นอกจากหนังสือธรรมจริยาแล้ว ในปี พ.ศ.2445 ผู้ดีในความหมายใหม่ยังได้รับการอธิบายไว้
ใน “คาเตือนสติพระยาวิสุทธิสุริยศักดิ์ ให้แก่นักเรียนที่ไปเล่าเรียน ณ กรุงเก่า ” ในหนังสือ“ระเบียบ
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เรื่องเดียวกัน. หน้า 124. เน้นคาโดยผู้เขียน
เรื่องเดียวกัน. หน้า 124-134.
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โรงเรียนมหาดเล็ก” ด้วย โดยพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ระบุว่าเขียนคาเตือนเหล่านั้นเพื่อใช้สาหรับเป็น
แบบแผนความประพฤติสาหรับนักเรียนด้วยเหตุผลที่ว่า “…บุคคลผู้ใดถึงแม้ว่าจะมีความรู้วิชาเปน
อย่างวิเศษเพียงใด แต่ไม่มีความรู้จักที่จะประพฤติดีแล้ว บุคคลผู้นั้นก็จะไม่สามารถที่จะใช้วิชาความรู้
ซึ่งได้เล่าเรียนไว้แล้วให้เปนประโยชน์เต็มที่ได้…”161
เช่นเดียวกับธรรมจริยาคาเตือนฉบับนี้มุ่งสอนให้นักเรียนมีความเป็น “ผู้ดี” ที่หมายถึงผู้มี
ความประพฤติดี มากกว่าจะพิจารณาจากชาติตระกูล
…“ผู้ดี” คนทั่วไปมักเข้าใจว่า เปนคนที่เกิดในเฉพาะชาติตระกูลอันใด หรือเปนคนที่มั่งมีบริบูรณ์
ด้วยทรัพย์และยศอย่างใด คาว่า ผู้ดีที่ควรจะเข้าใจให้ถูกนั้น คือ ผู้ประพฤติดี คนที่เกิดใน
ตระกูลที่เข้าใจว่าเปนตระกูลผู้ดี แต่ถ้าไม่ประพฤติดี ความดีจะมีแก่ผู้นั้นอย่างไรได้ และเมื่อบุตร
หลานในตระกูลผู้ดีไม่ประพฤติความดีแล้ว ตระกูลนั้นก็จะเสื่อมทรามลงไป…คนใดถึงจะเกิดใน
ตระกูลใด ถ้าประพฤติดีทาความดีก็จะมีผู้เชื่อถือและนับหน้าถือตายกย่องว่าเปนผู้ดี เพราะเหตุที่
ประพฤติดี แท้จริงต้องเปนเช่นนี้162

ในการสอนเกี่ยวกับความประพฤติของผู้ดีในที่นี้พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์เน้นไปที่เรื่องของแบบ
แผนความประพฤติสาหรับการทางาน หลักคาสอนต่าง ๆ มีทั้งส่วนที่เป็นหลักธรรมทางศาสนาและ
ความเห็นของพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์เอง สาหรับหลักธรรมทางศาสนาพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์เสนอให้ใช้
“สัปปุริสธรัมม์ 7 ประการ” ในการฝึกหัดความคิดและอัธยาศัยของตนเองให้มีไหวพริบที่จะรอบรู้การ
งานให้ทั่วถึง โดยบุคคลจะทาการใดควรมีไหวพริบรอบรู้ 7 ประการคือ163
(1) ธัมมัญญู คือรู้จักการผิดและชอบ
(2) อัตถัญญู คือรู้จักข้อความของการงานให้ถ่องแท้
(3) อัตตุญญู คือรู้จักกาลังตน
(4) มัตตัญญู คือรู้จักประมาณการ
(5) กาลัญญู คือรู้จักเวลาที่ควร
(6) ปริสัญญู คือรู้จักชนิดจาพวกของชนทั่วไป
(7) ปุคลัญญู คือ รู้จักลักษณอาการและอัธยาไศรยของบุคคลอื่น164
161

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รเบียบการโรงเรียนมหาดเล็ก รัตนโกสินทร์ ศก 122 (ม.ป.ท.: ม.ป.พ., 2544), หน้า
24-25.
162 เรื่องเดียวกัน. หน้า 24-25. เน้นคาโดยผู้เขียน
163 เรื่องเดียวกัน. หน้า 28-29.
164 เรื่องเดียวกัน. หน้า 29.
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พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์เห็นว่าธรรมเหล่านี้เป็นลักษณะของผู้ดี “ผู้ใดรู้ธรรม 7 ประการนี้แล้ว ผู้
นั้นควรเรียกว่าผู้มีธรรม คือองค์ของผู้ดี ”165 นอกจากนี้พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ยังเต็มหลักธรรมเข้าไป
อีกข้อหนึ่งคือ “เทสัญญู ความรู้จักประเทศอันควร”166 รวมเป็น 8 ประการ นอกจากนี้ยังควรเรียนรู้
สุภาษิตของใจอีก 4 ประการ ซึ่งบุคคลที่เป็นผู้ดีต้องละเว้นไว้ไม่ให้มีในสันดาน คือ “ความฤษยาซึ่งกัน
และกัน ความเคียดแค้นพยาบาทต่อกัน ความมัวเมาเพลิดเพลินไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความโลภเจตนาจน
เกินกว่าที่ควรจะได้หรือปราดถนาที่ผิดธรรม”167
ในคาเตือนฉบับนี้พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ได้กล่าวไว้ด้วยว่ามีความประสงค์จะทา “ตารา”
เกี่ยวกับแบบแผนความประพฤติตนขึ้นเพื่อใช้สอนแก่นักเรียนทั่วไป แต่ ยังไม่ได้แต่งขึ้น จึงเขียนคา
เตือนนี้ขึ้นมาก่อน“…มีเรื่องสาคัญอีกเรื่องหนึ่งซึ่งได้คิดไว้ว่าจะชักนามาสอนแก่นักเรียนทั่วไป แต่ใน
สมั ย ที่ แ ล้ ว มานี้ ก็ ยั ง หาได้ ท าแบบแผนขึ้ น ให้ ทัน ที่จ ะสอนท่า นเหล่า นี้ ไ ม่ คื อ ความประพฤติ ต น…
เพราะฉะนั้นจึงได้นามาชี้แจงแก่ท่านเหล่านี้…ก่อนที่จะได้มีตาหรับตาราสาหรับสอนนักเรียนทั่วไปนั้น
ได้”168 โดย “ถ้อยคาที่ฉันได้นามากล่าวนี่ เปนแต่กล่าวโดยย่อพอได้ให้ท่านคราวหนึ่ง ยังหามีเวลา
พอที่จะเรียบเรียงให้พิสดารไม่…”169
หนังสือสมบัติของผู้ดี
เดือนสิงหาคมปีเดียวกันปรากฏว่าพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ได้แต่ง “แบบเรียนคดีธรรม” ขึ้นแล้ว
ถวายพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นวชิรญาณวโรรสเพื่อทรงตรวจ โดยได้รับคาแนะนาว่า
“ได้อ่านดูเลา ๆ แบบเรียนคดีธรรม เห็นหัวข้อพอฟัง แต่ยังไม่ได้พิจารณาละเอียด ในบางข้อที่
ความมัว และยังจะขาดอะไร หรือจะสงเคราะห์ข้อที่ขาดเข้าในอะไรได้ แต่คาว่าคดีธรรม น่าจะ
เข้าใจความสูงกว่านี้ เพียงเท่านี้ตกอยู่ในคาว่า สมบัติของผู้ดี หรือธรรมของผู้ดี เอาคาว่า ธรรม
ผสมกับ ผู้ดี ไม่สูง เช่น ญาติธรรม มิตรธรรม”170

165

เรื่องเดียวกัน. หน้า 29.
166 เรื่องเดียวกัน. หน้า 30.
167 เรื่องเดียวกัน. หน้า 30.
168 เรื่องเดียวกัน. หน้า 23.
169 เรื่องเดียวกัน. หน้า 30.
170 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ประมวลพระนิพนธ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาว
ชิรญาณวโรรส ลายพระหัตถ์เกี่ยวกับการศึกษา (พระนคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2514), หน้า 447.
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ต่อมาในเดือนพฤศจิกายนพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์จึงได้ส่งหนังสือ “สมบัติของผู้ดี” ที่แก้ไขใหม่
ให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นวชิรญาณวโรรส171 ภายหลังมีการตีพิมพ์จานวนมาก จนถึงปี พ.ศ.2455
มีการตีพิมพ์ถึง 13 ครั้ง172 เนื้อหาในหนังสือสมบัติของผู้ดีแบ่งเป็น 10 ภาค คือ
ภาคหนึ่ง
ภาคสอง
ภาคสาม
ภาคสี่
ภาคห้า
ภาคหก
ภาคเจ็ด
ภาคแปด
ภาคเก้า
ภาคสิบ

ผู้ดี ย่อมรักษาความเรียบร้อย
ผู้ดี ย่อมไม่ทาอุจาดลามก
ผู้ดี ย่อมมีสัมมาคารวะ
ผู้ดี ย่อมมีกิริยาเป็นที่รัก
ผู้ดี ย่อมเป็นผู้มีสง่า
ผู้ดี ย่อมปฏิบัติการงานดี
ผู้ดี ย่อมเป็นผู้ใจดี
ผู้ดี ย่อมไม่เห็นแก่ตัวถ่ายเดียว
ผู้ดี ย่อมรักษาความสุจริตซื่อตรง
ผู้ดี ย่อมไม่ประพฤติชั่ว173

โดยแต่ละภาคจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 หมวดคือ กายจริยา วจีจริยา และมโนจริยา ตาม
หลั ก ศาสนาพุ ท ธ ส าหรั บ เนื้ อ หานั้ น มี ผู้ เ สนอไว้ ว่ า น่ า จะเป็ น ส่ ว นผสมระหว่ า งหลั ก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนาและมารยาทแบบวิคตอเรียนของอังกฤษ เนื่องจากมีการบรรจุแบบแผนของตะวันตก
ที่แตกต่างจากธรรมเนียมสยามเอาไว้ด้วย เช่น มารยาทในการให้เกียรติผู้หญิง174
ภาคสาม กายจริยา (๔) ย่อมแหวกที่หรือให้ที่นั่งอันสมควรแก่ผู้ใหญ่ หรือผู้หญิง
กายจริยา (๙) ผู้ชายย่อมเคารพผู้หญิงก่อน
ภาคแปด กายจริยา (๑) ย่อมไม่พักหาความสบายก่อนผู้ใหญ่หรือผู้หญิง175

171

พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ ใน เรื่องเดียวกัน. หน้า 505.
172 เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี , "แบบเรียนจรรยา "สมบัติของผู้ดี" ," ใน ราลึกถึง เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรน
ทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล), รวิช ตาแก้ว, บรรณาธิการ (นนทบุรี: ต้นฉบับ, 2455). หน้า คานา.
173 เรื่องเดียวกัน. หน้า 1-16.
174 Patrick Jory. p. 364; รังสิมา โฆสิตังกูร. หน้า 42.
175 เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี. หน้า 4, 10.
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แม้ผู้ดีในความหมายใหม่จะมีการลดความสาคัญของชาติวุฒิและยศถาบรรดาศักดิ์ลงแล้วก็
ตาม แต่เนื้อหาในสมบัติของผู้ดียังมีการปลูกฝังเรื่องความสัมพันธ์แบบที่ต่าที่สูง และผู้ใหญ่ผู้น้อย ใน
เรื่องบรรดาศักดิ์และความความอาวุโสอยู่ด้วย เช่น
ภาคหนึ่ง กายจริยา (๒) ไม่อาจเอื้อมในที่ต่าสูง
ภาคสาม กายจริยา (๑) ย่อมนั่งด้วยกิริยาอันสุภาพเฉพาะหน้าผู้มีบรรดาศักดิ์
(๒) ย่อมไม่ขึ้นหน้าผ่านผู้ใหญ่
(๓) ย่อมไม่หันหลังให้ผู้ใหญ่
(๘) ผู้น้อยย่อมเคารพผู้ใหญ่ก่อน
วจีจริยา (๑) ย่อมไม่พูดจาล้อเลียนหลอกลวงผู้ใหญ่
มโนจริยา (๒) ย่อมนับถือนอบน้อมต่อผู้ใหญ่176

เมื่ อ พิ จ ารณาเนื้ อ หาโดยรวมพบว่ า หนั ง สื อ สมบั ติ ข องผู้ ดี มุ่ ง สอนกิ ริ ย ามารยาทใน
ชีวิตประจาวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมารยาทในการทางาน และยังคงปลูกฝังมารยาทในการเคารพคน
ตามลาดับชั้นในโครงสร้างสังคม ที่น่าสนใจคือ หนังสือสมบัติของผู้ดีไม่มีเนื้อหาที่ปลูกฝังอุดมการณ์
เกี่ ย วกั บ พระมหากษั ต ริ ย์ แ ม้ แ ต่ น้ อ ย แตกต่ า งจากธรรมจริ ย าที่ มี ก ารแฝงอุ ด มการณ์ เ กี่ ย วกั บ
พระมหากษัตริย์เข้าไว้การสอนมารยาท
อนึ่ง การศึกษาในสยามช่วงดังกล่าวมีความแตกต่างกันระหว่างเพศ กล่าวคือ การศึกษาใน
โรงเรี ย นแผนใหม่ ใ นช่ ว งแรกเน้ น ให้ การศึ ก ษาแก่ นั กเรี ย นชาย ในขณะที่ ผู้ ป กครองยั ง ไม่ นิ ย มส่ง
ลูกผู้หญิงไปเรียนในโรงเรียน ภายหลังเมื่อมีเพิ่มบทบาทของสตรีในสังคมและมีการสนับสนุนให้ตั้ง
โรงเรียนสตรีมากขึ้น พ่อแม่ผู้ปกครองจึงค่อย ๆ เปลี่ยนค่านิยมส่งบุตรหลานผู้หญิงเข้าเรียนในโรงเรียน
มากขึ้น ที่น่าสนใจคือ เมื่อพิจารณาหลักสูตรการเรียนการสอนของสตรีจะพบว่ามีการให้ความสาคัญ
กับการฝึกฝนมารยาทมาก ที่สาคัญคือ การสอนมารยาทของผู้หญิงช่วยเผยให้เห็นการปฏิสังสรรค์ของ
การรับมารยาทตะวันตกและการรักษามารยาทไทยในช่วงรับวัฒนธรรมตะวันตกได้ดีในส่วนต่อไป
ผู้เขียนจึงขออธิบายผู้หญิงกับมารยาทในสังคมไทยพอสังเขปเพื่อให้เห็นภาพการปฏิสังสรรค์ดังกล่าว
ผู้หญิงกับมารยาท
การเปิ ด รั บ วั ฒ นธรรมตะวั น ตกมากขึ้ นส่ ง ผลต่ อ การเปลี่ย นแปลงแบบธรรมเนีย ม กิ ริ ย า
มารยาท ของผู้หญิงในสังคมสยามด้วย ทั้งในกลุ่มหญิงชาววัง ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นต้นแบบมารยาทงามของ
สังคมสยามสมัยนั้น และหญิงนอกวังที่มีโอกาสเรียนรู้มารยาทจากโรงเรียนสตรี
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เรื่องเดียวกัน. หน้า 1, 4-5.

77
หญิงชาววัง
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ คนทั่วไปยังไม่นิยมส่งบุตรหลานหญิงไปเรียนใน
โรงเรียนมากนัก มักจะฝึกหัดกันเองที่บ้าน ส่วนใหญ่เรียนวิชาการเรือน เพราะยังไม่เห็นความจาเป็น
ของการเรียนรู้วิชาอื่น ๆ ในขณะที่ข้าราชการ เจ้านาย พ่อค้า คหบดี นิยมส่งบุตรหลานหญิงเข้าไป
เรียนในพระบรมมหาราชวัง177 เนื่องจากถือกันว่าพระบรมมหาราชวังเป็นแหล่งศึกษาอบรมที่ดีที่สุด
จนมี ภ าษิ ต เพื่ อ กล่ า วสรรเสริ ญ หญิ ง สาวที่ มี กิ ริ ย ามารยาทงามว่ า “เหมื อ นผู้ ห ญิ ง ชาววั ง ” ทั้ ง นี้
ขนบธรรมเนียมในพระราชวังรัตนโกสินทร์มิได้คิดขึ้นใหม่ แต่รับเอาขนบธรรมเนียมของกรุงศรีอยุธยา
มาเป็นแบบแผน
เมื่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์มีเจ้านายฝ่ายหญิงที่เคยเป็นผู้ใหญ่ในราชสานักอยุธยาอยู่หลายคน ที่
สาคัญคือ เจ้าฟ้าพินทวดี ซึ่งเป็นผู้ออกแบบขนบธรรมเนียมฝ่ายในพระบรมมหาราชวังที่ใช้เป็นตารา
สืบมา แต่ภายหลังมีการแก้ไขธรรมเนียมราชสานักให้เข้ากับธรรมเนียมบ้านเมือง จนประเพณีฝ่ายใน
เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเมื่อสมัยรัชกาลที่ 6
“ผู้หญิงชาววัง” แบ่งออกได้เป็น 3 ชั้นคือ ชั้นสูง ชั้นกลางและชั้นต่า มีฐานะ โอกาสและ
การศึกษาอบรมที่แตกต่างกัน ผู้หญิงชาววังชั้นสูง คือ เจ้านายที่เป็นพระราชธิดา ลงต่อมาถึงชั้นผู้ดีมี
ตระกูล ราชนิกุล ธิดาข้าราชการ หม่อมราชวงศ์ ตลอดจนชาววังด้วยการถวายตัว การฝึกสอนชั้นสูง
เบื้องต้นจะสอนให้รู้จักสัมมาคารวะก่อน แล้วจึงเรียนหนังสือและการเรือนตามที่เด็กพอทาได้ รู้แล้วจึง
เรียนให้สูงขึ้นต่อไป เช่น การสอนกิริยามารยาทและสัมมาคารวะ เมื่อเด็กรู้ขั้นต้นแล้วแล้ว ชั้นสูงต่อไป
คือการถือหีบหมากตามหลังผู้สอนไปยังที่สมาคม เพื่อจะได้เห็นกิริยามารยาท และลักษณะการสมาคม
ของผู้หลักผู้ใหญ่ในกิจการต่าง ๆ
หญิงชาววังชั้นกลางนั้นมักเป็นลูกคหบดี มาจากการที่จากผู้ปกครองปรารถนาจะให้ได้รับ
การศึกษาอบรมอย่างชาววังจึงถวายตัวเป็น “ข้าหลวง” อยู่กับเจ้านายพระองค์หญิง หรือผู้หลักผู้ใหญ่
ตามตาหนักต่าง ๆ รับใช้สอยและศึกษา เมื่อถึงวัยออกเรือนก็ลากลับออกไปมีเหย้าเรือนตามฐานะของ
สกุลหรือจะอยู่ต่อในวังก็ได้ ทั้งนี้พนักงานบางกลุ่ม เช่น พนักงานสาหรับเชิญเครื่องเสวย ทนายเรือน
และจ่าโขลน ก็นับอยู่ในชั้นนี้ด้วย ส่วนผู้หญิงชาววังชั้นต่า เรียกว่า “โขลน” มีหน้าที่สาหรับรักษา
ประตูวังและรับใช้งานต่าง ๆ178
พระตาหนักเจ้านายและข้าราชการฝ่ายในต่าง ๆ จะมีหลักสูตรอบรมนักเรียนหญิงคล้ายคลึง
กั น ส่ ว นมากจะกวดขั น หนั ก ไปทางมารยาทเพราะถื อ กั น ว่ า เป็ น คุ ณ สมบั ติ สู ง สุ ด ของสตรี การ
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ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงพัว อนุรักษ์ราชมณเฑียร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เรือนแก้วการ
พิมพ์, 2529), หน้า 91.
178 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดารงราชานุภาพ, พระสนมเอก. หน้า 89-103.
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เคลื่อนไหวทุกอิริยาบถ จะอยู่ในสายตาของผู้ดูแล ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน มารยาทที่ฝึกกันใน
วังจะประกอบไปด้วยการประพฤติตนให้เหมาะสมกับกาลเทศะ การรู้จักวิธีมัธยัสถ์ ไม่ฟุ้งเฟ้ออวดดีกับ
คนทั่วไปหรือผู้บังคับบัญชาของตน รู้จักใช้คาราชาศัพท์ การพูดที่เหมาะสม ไม่นินทานายหรือหมู่คณะ
มีความสงบเสงี่ยม อดทน อดกลั้น ทั้งทางร่างกายและจิตใจ และยอมสละความสุขส่วนตัวถวายแด่
เจ้านายได้ทุกเมื่อ
ในส่วนของอิริยาบถนั้น การนั่ง ต้องไม่บังหน้าคนหรือกีดขวางทางจราจร การยืนต้องยืนอย่าง
เป็นระเบียบ การเดินต้องมีความภาคภูมิและมีสง่าราศี การนอนต้องไม่นอนดิ้น กรน ละเมอ หรือกัด
ฟัน การเข้าห้องน้า ต้องสงบเสงี่ยมและรู้จักรักษาความสะอาด กิริยามารยาทเหล่านี้เป็นเครื่องแสดง
ความเป็น “ชาววัง” เพราะผิดกันกับผู้ที่อบรมมาจากที่อื่น179
สาหรับหญิงชาววังชั้นสูง นอกจากจะเรียนมารยาทอย่างไทยแล้ว อาจจะมีประสงค์หรือได้รับ
มอบหมายให้เรียนมารยาทตะวันตกด้วย ดังเช่น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นครองราย์
ได้ 4 เดือน ได้ว่าจ้างมิชชันนารี คือ แหม่มบรัดเล (Mrs. Bradley) แหม่มแมททูน (Mrs. Matoon)
และแหม่มโจนส์ (Mrs. Jones) ให้เข้ามาสอนภาษาอังกฤษ ภูมิศาสตร์ ดาราศาสตร์ และมารยาทของ
เจ้านายอังกฤษ แก่พระราชธิดาและสตรีฝ่ายในสัปดาห์ละ 6 วัน โดยเปลี่ยนเวรกันเข้าไปสอนคนละ 2
วัน การสอนดาเนินไปได้เพียง 3 ปี ในตอนแรกมีผู้เรียนจานวนมากแต่ความนิยมค่อย ๆ ลดลง ต่อมามี
หนังสือพิมพ์สิงคโปร์ นาเรื่องในวังไปตีพิมพ์ เป็นเหตุให้พระเจ้าอยู่หัวไม่พอพระทัย พระองค์เข้าใจว่า
มิชชันนารีทั้งสามคนเป็นผู้นาเรื่องในวังออกไป จึงทรงสั่งให้ยุติการสอน180
ในสมัยรัชกาลที่ 5 สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ เคยมีโทรเลขไปยัง
พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ขณะทางานอยู่ที่ยุโรป ให้เลือกหา Governess สองคนส่งไปยังกรุงเทพฯ เพื่อ
ถวายพระอักษรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอและพระเจ้าลูกเธอฝ่ายในบางพระองค์ แต่ได้กาชับให้หาคนที่
เป็ น Lady แท้ ๆ ซึ่ ง พระยาวิ สุ ท ธสุ ริ ย ศั ก ดิ์ ค าดเดาว่ า น่ า จะมี พ ระราชประสงค์ เ พื่ อ น าไปฝึ ก หั ด
กิริยามารยาทสาหรับรับแขกชาวยุโรปควบคู่กันไปด้วย อย่างไรก็ดีพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ไม่เห็นด้วยที่
จะส่ง Lady เข้าไปยังกรุงเทพฯ อาจเพราะประสบการณ์ที่ได้รับจากรัชกาลก่อน จึ งเกรงว่าถ้ารับเข้า
มาแล้วจะมีปัญหาเรื่องนิสัยคุ้ยเขี่ย อยากรู้อยากเห็น ปากอยู่ไม่สุข จะเอาความในไปขยายภายนอก
แก่งแย่งแข่งดี และจะเกิดปากเสียงกับทางฝ่ายไทยในการสอนกิริยามารยาท คือ ข้างไทยจะรั้งไว้ข้าง
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ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงพัว อนุรักษ์ราชมณเฑียร. หน้า 85, 91, 94.
180 พิษณุ อรรฆภิญญ์, ความภูมิใจ กุลสตรีวังหลัง-วัฒนาวิทยาลัย (กรุงเทพมหานคร: เบล็สซิงการพิมพ์, 2547), หน้า
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ไทยข้างฝรั่งจะติว่าทางานได้ไม่เต็มที่ จึงเห็นควรจะส่งเพียง Teacher เข้าไปถวายพระอักษรเท่านั้น181
นอกจากในพระบรมหาราชวังแล้ว ผู้หญิงยังสามารถเรียนรู้กิริยามารยาทได้ในโรงเรียนสตรีที่ขยาย
จานวนขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งโรงเรียนแบบตะวันตกและโรงเรียนแบบไทย
โรงเรียนสตรี
โรงเรียนสตรีแห่งแรกของไทยตั้งโดยคณะมิชชันนารี มีการสอนทั้งวิชาการอ่านเขียน ภาษา
ความรู้รอบตัว การช่าง การเรือน และธรรมเนียมการสมาคมแบบตะวันตก นักเรียนที่จบจากโรงเรียน
ของมิชชันนารีมักจะมีกิริยามารยาทแบบตะวันตก 182 ซึ่งไม่เป็นการเรียบร้อยในสายตาของเจ้านาย
ฝ่ายไทย ดังที่ หม่อมเจ้ามารยาตรกัญญา ดิศกุล เล่าว่า “…นักเรียนที่ออกมาจากโรงเรียนวัฒนา
วิทยาลัย ถึงจะโก้ก็กะปุบกะปับ ๆ นั่งไม่เป็น คลานไม่เรียบร้อย…”183
สาหรับโรงเรียนสตรีของไทยนั้น มีจัดตั้งโรงเรียนสตรีสุนันทาลัยขึ้นในปี พ.ศ.2435 สอนทั้ง
วิชาการอ่านเขียน ความรู้ทั่วไป การเรือน และความประพฤติ ในด้านการอบรมความประพฤติมีการ
สอนทั้งกิริยามารยาทแบบไทย และธรรมเนียมสมาคมแบบตะวันตก แต่เปิดสอนได้ราว 10 ปีก็ต้องยุบ
โรงเรียนไป ต่อมาในปี พ.ศ.2447 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถทรงจัดตั้งโรงเรียนสตรีขึ้น
ใหม่อีกแห่งหนึ่งคือโรงเรียนราชินี ซึ่งมีการสอนแตกต่างจากโรงเรียนอื่น กล่าวคือในระยะแรกมีการ
ว่าจ้างสตรีญี่ปุ่นมาสอนแทนสตรีตะวันตก เหตุผลคือเพื่อถ่วงดุลวัฒนธรรมตะวันตก และนอกจาก
ญี่ ปุ่นจะมี การศึกษาก้าวหน้าแล้ว ญี่ ปุ่นและไทยเป็นชาวตะวันออกเหมือนกัน มีขนบธรรมเนียม
ประเพณีมารยาทและอัธยาศัยคล้ายคลึงกัน จึงไม่ต้องกังวลใจเรื่องความประพฤติกิริยามารยาทของ
นักเรียนเหมือนนักเรียนที่จบจากโรงเรียนมิชชันนารี โดยในช่วงแรกโรงเรียนจัดหลักสูตรการสอนเอง
ต่อมาใช้หลักสูตรของกรมศึกษาธิการ184
จะเห็นได้ว่าในยุคนี้มีการสร้างมารยาทขึ้นใหม่ทั้งในเชิงแบบแผนและความหมาย ที่มาของ
การสร้างมารยาทมาจากประสบการณ์และความตระหนักของปัญญาชนคือ พระยาธรรมศักดิ์มนตรี
และพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ ที่ต้องการสร้างพลเมืองที่มีความประพฤติดีเป็นกาลังให้กับรัฐราชาธิปไตย
ในการปลูกฝังความประพฤตินี้มีการให้ความสาคัญกับเรื่องกิริยามารยาทด้ วย จึงค่อย ๆ มีการพัฒนา
181

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระราชหัตถเลขาและหนังสือกราบบังคมทูลของเจ้าพระยาพระ
เสด็จสุเรนทราธิบดี แต่ยังมีบรรดาศักดิ์เป็นพระมนตรีพจนกิจ และพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ ร.ศ. 113-118. หน้า 269273.
182 ยุ พ าภรณ์ แจ้ ง เจนกิ จ , "การศึ ก ษาของสตรี ไ ทย: ศึ ก ษากรณี เ ฉพาะของโรงเรี ย นราชิ นี (พ.ศ.2447-2503)"
(วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530). หน้า 34-35.
183 ยี่อิด, “จากความทรงจาของหม่อมเจ้ามารยาตรกัญญา ดิสกุล ,” ดิฉัน 11 (กันยายน 2530) หน้า 73 อ้างถึงใน
เรื่องเดียวกัน. หน้า 76.
184 เรื่องเดียวกัน. หน้า 23-27, 37, 53-54, 64.
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แบบแผนเกี่ยวกับมารยาทที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมขึ้นมาใช้ ข้อสังเกตประการหนึ่ง
คือ แบบแผนมารยาทในช่วงนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประวันเป็นหลักไม่ได้นามารยาทในราช
สานักมาเผยแพร่ แม้ในหนังสือธรรมจริยาจะมีการแฝงอุดมการณ์พระมหากษัตริย์เป็นผู้นาสูงสุด และ
ยังให้ความสาคัญกับการแบ่งคนเป็นชั้นแต่ในหนังสือสมบัติของผู้ดีไม่มีการกล่าวถึงมารยาทเกี่ยวกับ
พระมหากษัตริย์ราชสานักเลย
3.4 สรุปสมัยจรรยาพลเมือง
แรงกดดันจากทั้งการเมืองระหว่างประเทศและการเมืองภายในประเทศมีส่วนสาคัญให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงด้านธรรมเนียมปฏิบัติในสยาม ในเบื้องแรก การเปลี่ยนธรรมเนียมเป็นไปเพื่อป้องกัน
การเกิดข้อพิพาทกับตะวันตก ต่อมามีการเปลี่ยนธรรมเนียมเพื่อสนองต่อการเมืองภายในของสยาม
เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการสร้างรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยยกพระมหากษัตริย์ให้สูงเด่น
นอกจากนี้ใ นการสร้างรัฐ สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ยังจาเป็นจะต้องกล่อมเกลาพลเมืองที่
แตกต่างหลากหลายให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน วิธีการสาคัญอย่างหนึ่งที่รัฐใช้คือ การสร้างระบบ
การศึกษาแผนใหม่ที่มุ่งสอนทั้งด้านความรู้และความประพฤติควบคู่กัน ปรากฏว่าในการสอนความ
ประพฤติเริ่มมีการสอนกิริยามารยาทเป็นส่วนประกอบด้วย โดยผู้ที่มีบทบาทในการสร้างและนิยาม
ความหมายให้กับมารยาทชุดใหม่ในสมัยนี้คือ พระยาธรรมศักดิ์มนตรี และพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ ทั้ง
สองคนมีความปรารถนาจะสร้างสยามให้ศิวิไลซ์ เพื่อต่อรองกับการคุกคามของตะวันตก โดยเห็นว่า
สังคมจะศิวิไลซ์ได้ต้องสร้างคนที่ ศิวิไลซ์ขึ้นมาก่อน จึงสร้างแบบแผนความประพฤติที่ครอบคลุม
กิริยามารยาทดีขึ้นเพื่อเป็นวิถีปฏิบัติให้ผู้คนเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นคนศิวิไลซ์
ผลลัพธ์ของการสร้างมารยาทในสมัยนี้ปรากฏเป็น หนังสือที่เกี่ยวกับมารยาทหลายเล่ม ที่
สาคัญคือ หนังสือธรรมจริยา และหนังสือสมบัติของผู้ดี สาหรับมารยาทชุดใหม่นี้ในเชิงเนื้อหาเป็นการ
ผสมผสานหลักปฏิบัติเดิมของสยามที่เน้นศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา เข้ากับวัฒนธรรมตะวันตก
บางส่วนเพื่อให้พลเมืองสยามติดต่อกับชาวต่าง ๆ ชาติได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังให้ความสาคัญกับมารยาท
ในที่ทางานและคติในการทางานอย่างมากเนื่องจากผู้แต่งหนังสือเชื่อว่าเศรษฐกิจที่ดีเป็นพื้นฐานของ
รัฐที่เข้มแข็ง ทั้งนี้หนังสือมารยาทบางเล่ม เช่น ธรรมจริยา มีการแฝงอุดมการณ์พระมหากษัตริย์เป็ น
ผู้นาสูงสุดของชาติ และปลูกฝังหลักการแบ่งชั้นคนตาม“ชาติวุฒิ” “วัยวุฒิ” และ “คุณวุฒิ” ด้วย
ในขณะที่สมบัติผู้ดีแม้จะไม่มีการกล่าวถึงพระมหากษัตริย์เลย แต่เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ในการ
สร้างพลเมืองของพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์คือ การปลูกกาลังคนเพื่อเป็นกาลังของรัฐราชาธิปไตย หนังสือ
สมบัติของผู้ดีจึงอาจมีเป้าหมายเพื่อสร้างคนประพฤติดี ตั้งใจทางานให้กับระบบราชาธิปไตย การ
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“แฝง” วิธีคิดและเป้าหมายในการส่งเสริมพระราชอานาจกษัตริย์ลงไปในการสอนมารยาทจึงทาให้
มารยาทสมัยนี้มีนัยของการเป็นเครื่องมือสร้างรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ด้วย
ในด้านความหมาย มีการสร้างความหมายให้กับคาว่า “ผู้ดี” ใหม่โดยใช้ความประพฤติเป็น
เกณฑ์วัด หมายความว่า คนจะเป็นผู้ดีได้จะต้องมีความประพฤติดีและมีมารยาทดีด้วย มารยาทใน
สมัยนี้จึงกลายเป็นดัชนีชี้วัดความเป็นผู้ดีและความเป็นคนศิวิไลซ์ในสังคมสยาม
อย่างไรก็ดี ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มีความขัดแย้งภายในระบอบและได้บ่มเพาะพลัง
การเปลี่ ย นแปลงขึ้ น มา กระทั่ ง ปะทุ อ อกมาเป็ น การปฏิ วั ติ เ ปลี่ ย นแปลงการปกครอง 2475
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้หลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองได้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านมารยาทอย่างสาคัญในสมัย รัฐบาลจอมพล ป.
พิบูลสงคราม ดังจะอธิบายในบทต่อไป

82
บทที่ 4 รุ่งเรือง “นิสสัยของชาติ”

…ความเจริญของคน ต้องปลูกฝังขึ้นให้ทันกับความเจริญของบ้านเมือง แม้ว่าพี่น้องทั้งหลายจะ
ขวนขวายผดุงความเจริญในการก่อสร้างถนนหนทาง อาคาร หรือทาความงดงามมโหฬารให้แก่
บ้านเมืองสักเพียงไร ถ้าจรรยามรรยาทหรือนิสสัยของชาติยังเจริญตามขึ้นมาไม่ทัน ความเจริญ
งดงามของบ้านเมืองนั้นก็หาประโยชน์มิได้…185
หลวงพิบูลสงคราม (พ.ศ. 2483)

การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475186 มิได้เกิดขึ้นอย่างรวบรื่น ทว่ามีการต่อต้านหลายครั้ง
กระทั่งหลวงพิบูลสงครามขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี หลวงพิบูลสงครามมีจุดประสงค์จะดาเนินการปฏิวัติ
ให้สมบูรณ์ โดยการดาเนินนโยบายทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
ในการดาเนินนโยบายด้านวัฒนธรรม รัฐบาลหลวงพิบูลสงครามใช้วิธีการออกประกาศ “รัฐ
นิยม” และคาชักชวน วิงวอน ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตาม ต่อมาจึงประกาศใช้กฎหมายในการ
ปลูกฝังวัฒนธรรม ที่สาคัญคือรัฐบาลหลวงพิบูลสงครามให้ความสาคัญกับการบ่มเพาะเรื่องมารยาท
อย่างยิ่ง รัฐบาลจึงมีทั้งประกาศและกฎหมายเกี่ยวกับมารยาทออกมาจานวนมาก
เนื้อหาในบทนี้เริ่มจากการศึกษานโยบายสร้างชาติทางวัฒนธรรมของหลวงพิบูลสงคราม
เพื่อให้ทราบวิธีคิดและเป้าหมายในการดาเนินนโยบายของรัฐบาล แล้วจึงจะยกตัวอย่าง รัฐนิยมกับ
มารยาท และ กฎหมายเกี่ยวกับมารยาท เพื่อแสดงให้เห็นกระบวนการสร้างมารยาทในสมัยจอมพล
ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ. 2481 – พ.ศ. 2487)

185 "ราชกิจจานุเบกษา." หน้า 657.
186

เนื่องจากการใช้คาเรียกเหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลงการปกครอง วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ยังมีข้อถกเถียง
กันอยู่ ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงจะเรียกเหตุการณ์นี้ ว่า “การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475” อย่างไรก็ดี มีผู้เรียก
เหตุการณ์ดังกล่าวด้วยคาอื่นหลายคา เช่น “การปฏิวัติ” “การปฏิวัติ 2475” “การปฏิวัติสยาม 2475” ในเนื้อหาจะ
ปรากฏคาเหล่านี้อยู่ด้วย โดยจะหมายถึงเหตุการณ์เดียวกัน
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4.1 นโยบายสร้างชาติทางวัฒนธรรมของหลวงพิบูลสงคราม
สืบเนื่องการปฏิวัติมิได้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ หลังขึ้นรับตาแหน่งนายกรัฐมนตรี หลวงพิบูล
สงครามจึงดาเนินนโยบายสร้างชาติอย่างเข้ มข้น เป้าหมายหนึ่งของนโยบายสร้างขาติคือ การปลูกฝัง
อุดมการณ์ประชาธิปไตยสู่ประชาชน ซึ่งกระทาผ่านนโยบายทางวัฒนธรรม
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 คณะราษฎรแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพลเรือน
นาโดยนายปรีดี พนมยงค์ และกลุ่มทหารนาโดยหลวงพิบูลสงคราม การต่อสู้กันระหว่างกลุ่มอานาจ
เก่าและกลุ่มอานาจใหม่หลังการปฏิวัติทาให้กลุ่มทหารค่อย ๆ ก้าวขึ้นมาเป็นใหญ่ในคณะราษฎรด้วย
เหตุผลในการรักษาความสงบเรียบร้อย กระทั่งเดือนธันวาคม พ.ศ. 2481 หลวงพิบูลสงครามก็ขึ้นรับ
ตาแหน่งนายกรัฐมนตรี
สืบเนื่องจากการปฏิวัติไม่ได้เป็ นไปอย่างราบรื่น แต่มีการต่อต้านหลายครั้ง เมื่อหลวงพิบูล
สงครามขึ้ น เป็ น นายกรั ฐ มนตรี จึ ง ด าเนิ น การขจั ด ศั ต รู ท างการเมื อ งและลดทอนอ านาจ
พระมหากษัตริย์ พร้อมไปกับการดาเนินนโยบายสร้างชาติทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม
การศึกษาในครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่ การสร้างชาติทางวัฒนธรรม เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการศึกษา
มารยาทโดยตรง
การขจัดศัตรูทางการเมืองและลดทอนอานาจพระมหากษัตริย์
เพียง 1 เดือนหลังเป็นรัฐบาล รัฐบาลหลวงพิบูลสงครามได้จับกุมศัตรูทางการเมือง 51 คน
จากคดีกบฏพระยาทรงสุรเดช ผู้ที่ถูกจับกุมมีทั้งเชื้อพระวงศ์ชั้นสู งและผู้แทนราษฎร มีการประหาร
ชีวิตผู้ต้องคดีถึง 18 คนและจาคุกตลอดชีวิตอีก 25 คน ขณะเดียวกันรัฐบาลดาเนินการลิดรอนอานาจ
ของพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่อง มียกเลิกประเพณีตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้องกับความศักดิ์สิทธิ์และ
บทบาทของสถาบันพระมกหากษัตริย์ เช่น ยกเลิกพิธีพยุหยาตราทางสถลมารคและชลมารค พระราช
พิ ธี จ รดพระนั ง คั ล แรกนาขวั ญ มี ก ารห้ า มติ ด พระบรมรู ป ของรั ช การที่ 7 รั ฐ บาลฟ้ อ งร้ อ ง
พระมหากษั ต ริ ย์ ใ นกรณี โ อนทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นพระมหากษั ต ริ ย์ ไ ปเป็ น ทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นพระองค์ ไ ว้ ใ น
ต่างประเทศ ศาลได้สั่งยึดทรัพย์หรืออายัดทรัพย์ของอดีตพระมหากษัตริย์ ที่มีอยู่ในประเทศ และ
รัฐบาลสั่งให้งดจ่ายเงินรายปีแก่เจ้านายจานวน 22 พระองค์187 ในขณะที่กาลังขจัดศัตรูทางการเมือง
อยู่นั้น รัฐบาลได้พยายามสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใหม่ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับรัฐ โดยหนึ่งใน
นโยบายสาคัญคือ การสร้างชาติทางวัฒนธรรม

187

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ประวัติการเมืองไทย : 2475-2500 (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์, 2544), หน้า 190-193.
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การสร้างชาติทางวัฒนธรรม
การเลือกวันคล้ายวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน เป็น“วันชาติ”188 สะท้อนคติใน
การสร้างชาติทางวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี โดยประจักษ์ ก้องกีรติ เห็นว่า การสถาปนาวันปฏิวัติ 2475
เป็นวันชาติ เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามสถาปนาอุดมการณ์ของรัฐแบบใหม่ เนื่องจากเป็นความ
พยายามสร้าง “ชาติ” ที่อานาจอธิปไตยเป็นของปวงชน ไม่ใช่ชาติในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่
แต่ เ ดิ ม ทุ ก อย่ า งเป็ น สมบั ติ ข องพระมหากษั ต ริ ย์ ความรั ก ชาติ ห มายถึ ง ความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ
พระมหากษัตริย์ และอานาจอธิปไตยเป็นของพระองค์ไม่ใช่ปวงชน 24 มิถุนายน จึงมีความสาคัญ
อย่างยิ่งทางการเมื องวัฒนธรรมเพราะพยายามเสนอและปลูกฝังความหมายของชาติแบบใหม่ที่
ศูนย์กลางไม่ได้อยู่ที่พระมหากษัตริย189
์
ในการสร้างชาติทางวัฒนธรรม นโยบายที่สาคัญอย่างหนึ่งคือประกาศ “รัฐนิยม” อันเป็นข้อ
ปฏิบัติที่รัฐเห็นว่าเหมาะสมสาหรับประชาชน ในภาพรวมรัฐนิยมเป็นการชักชวนให้ประชาชนละทิ้ง
ประเพณีดั้งเดิม แล้วหันมาใช้วัฒนธรรมใหม่ของรัฐ ทั้งนี้รัฐนิยมซึ่งมี 12 ฉบับมีเนื้อหาหลากหลาย ใน
การศึกษาต่อไปจะสนใจเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับมารยาทเป็นหลัก
4.2 รัฐนิยมกับมารยาท
รั ฐ บาลออกประกาศ "รั ฐ นิ ย ม" เป็ น แนวทางให้ ป ระชาชนปฏิ บั ติ ร่ ว มกั น โดยหลวงพิ บู ล
สงครามอธิบายว่าเป็นเสมือนประเพณีประจาชาติ คล้ายคลึงกับจรรยามารยาทของอารยชน ดังสุนทร
พจน์ในวันฉลองวันชาติ 24 มิถุนายน พ.ศ.2482 ที่ว่า
…“รัฐนิยม” คือ การปฏิบัติให้เป็นประเพณีนิยมที่ดีประจาชาติ เพื่อให้บุตรหลานอนุชนคนไทย
เรายึดถือเป็นหลักปฏิบัติ รัฐนิยมนั้นมีลักษณะละม้ายคล้ายคลึงกับจรรยามารยาทของอารย
ชนจะประพฤตินั่นเอง …190

188

คณะรัฐมนตรี รัฐบาล พ.อ. พหลพลพยุหเสนา ประกาศว่าวันที่ 24 มิถุนายน เป็นวันชาติ ในวันที่ 18 กรกฎาคม
พ.ศ. 2481 ต่อมามีการฉลองวันชาติครั้งแรกในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482
189 ประจักษ์ ก้องกีรติ, การเมืองวัฒนธรรมไทย ว่าด้วยความทรงจา / วาทกรรม / อานาจ. หน้า 6.
190 นายพลตรี หลวงพิบูลสงคราม, "สุนทรพจน์นายกรัฐมนตรีกล่าวในอภิลักขิตสมัยแห่งงานเฉลิมฉลองวันชาติและ
สนธิสัญญา 24 มิถุนายน 2482," ใน ประมวลรัฐนิยม และ คาปราศรัยของนายกรัฐมนตรี ในรอบปี พุทธศักราช
2482 กับ สาราณียธมมกถา, คณะข้าราชการกรมมหาดไทย, บรรณาธิการ (พระนคร: โรงพิมพ์เจริญลาภ, 2483).
หน้า 27.
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ในด้านของเหตุการณ์ที่กระตุ้นให้หลวงพิบูลสงครามเสนอแนวคิดของรัฐนิยมขึ้นมา เกิดจาก
การที่มีผู้ชายบางคนใช้ก้อนอิฐและขยะมูลฝอยขว้างใส่ขบวนนางงามในงานบุฟผาชาติ ในวันที่ 3
มิถุนายน พ.ศ.2482191 รัฐบาลจึงออกรัฐนิยมขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนเป็นผู้ลงโทษผู้ที่ประพฤติ ไม่
เหมาะสมโดยการใช้ “อานาจมหาชน”
…ในรัฐนิยมยังมีพฤติกรรมเพิ่มพิเศษขึ้นอีกอย่างหนึ่งคือ “อานาจมหาชน” อานาจมหาชนนั้น
แปลรูปมาจากมติมหาชน…หมายความว่าการทาสิ่งใดให้ดาเนินตามความเห็นของคนส่วนมาก
ของชาติ ความเห็นดีเห็นชอบของประชาชนส่วนใหญ่นั้น ก่อให้เกิดอานาจมหาชนขึ้น อานาจ
มหาชนชั้น สามารถทาการปรับปรุงหรือปราบปรามกลุ่มชนส่วนน้อยที่ยังว่านอนสอนยาก…การ
ปราบปรามคนจาพวกนี้ บางทีก็ไม่อยู่ในข่ายของกฎหมายจะเอื้อมไปถึง เพราะยังไม่มีหลักอันใด
มาเป็นกรณีให้ต้องสร้างกฎหมายขึ้นสาหรับเรื่องนั้น…192

จะเห็นได้ว่าในการประกาศใช้รัฐนิยมให้ความสาคัญกับ “มติมหาชน” 193 อย่างยิ่ง ในเรื่องนี้
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ อธิบายไว้ว่า รัฐนิยมให้ความสาคัญกับมหาชนเนื่องจากการสร้างรัฐนิยมมี
รากฐานมาจากแนวคิดประชาธิปไตย โดยเป็นผลผลิตจากการหล่อหลอมแนวความคิด ย่อยหลายชุด

191

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, ความคิด ความรู้ และอานาจการเมืองในการปฏิวัติสยาม 2475 (นนทบุรี: ฟ้าเดียวกัน,
2560), หน้า 282.
192 นายพลตรี หลวงพิบูลสงคราม. หน้า 27.
193 ค าว่ า “มติ ม หาชน” ที่ ต่ อ มาพบเห็ น อยู่ เ สมอในค าปราศรั ย สุ น ทรพจน์ แ ละข้ อ เขี ย นของหลวงพิ บู ล สงคราม
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ อธิบายไว้ว่าน่าจะเป็นสิ่งเดียวกับหลักการเกี่ยวกับนิสัยใจคอพลเมืองของพระยาพหลพล
พยุหเสนา กล่า วคื อ พระยาพหลพลพยุหเสนาเห็นว่า ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไม่มีหลักประกันว่าการ
สืบราชสมบัติจะได้พระมหากษัตริย์ผู้มีความสามารถเสมอไป ความไม่แน่นอนดังกล่าวเป็นสภาพความเป็นจริงที่มีอยู่
ในคาสอนทางพระพุทธศาสนา เป็นสภาพของธรรมชาติหรือที่เรียกว่า “ธรรมบัญญัติ” ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ก็หลีกไม่พ้นธรรมบัญญัติ เปลี่ยนแปลงและสิ้นสุดได้ตามกาลสมัยและนิสัยใจคอของพลเมืองแห่งชาติ ระบ อบ
รัฐธรรมนูญก็เป็นไปตามธรรมบัญญัติเช่นกัน ทั้งนี้ในระหว่างดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี พระยาพหลพลพยุหเสนา
พยายามประคับประคองระบอบรัฐธรรมนูญโดยการดาเนินการทางการเมืองด้วยความเป็นธรรมและความเป็นไทย
และระบอบรัฐธรรมนูญเดินทางสายกลาง คือ การเมืองต้องพิจารณานิสัยใจคอของพลเมืองทั่ว ๆ ไปเป็นสาคัญ
นครินทร์ เห็นว่าความหมายของคาว่า “มติมหาชน” น่าจะเป็นสิ่งเดียวกับหลักธรรมบัญญัติ ระบอบรัฐธรรมนูญจะ
เปลี่ยนแปลงต่อไปได้ก็ขึ้นอยู่กับนิสัยใจคอของพลเมือง ซึ่งหลวงพิบูลสงครามเรียกใหม่ว่า “มติมหาชน” อันเป็นคาที่
หม่อมเจ้าวรรณไวทยากร วรวรรณ บัญญัติขึ้นใหม่และเริ่มใช้แพร่หลายในหมู่คนชั้นกลางในเขตเมืองหลวงในช่วง
รัฐบาลหลวงพิบูลสงคราม ดูรายละเอียดใน นครินทร์ เมฆไตรรัตน์. หน้า 268-269, 272, 280-281.
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ชุดความคิดแรกรับอิทธิพลมาจากหลักการของพระยาพหลพลพยุหเสนาคือหลัก “ธรรมบัญญัติ” ที่
ยึดถือว่าการเมืองต้องเดินทางตามนิสัยใจคอพลเมือง มีทั้งความเป็นธรรมและความเป็นไทย
ชุดความคิดที่สองว่าด้วยเรื่องของ “การปฏิวัติที่สมบูรณ์” สืบเนื่องจากการเผชิญหน้ากับกลุ่ม
ราชวงศ์และข้าราชการอาวุโสที่ส่วนใหญ่ยังยึดติดอยู่กับหลักชาติกาเนิดและความจงรักภักดี ทาให้
กลุ่ ม ของหลวงพิ บู ล สงครามตระหนั ก ได้ ว่ า ยั ง มี อั น ตรายต่ อ กลุ่ ม ของตนและระบอบใหม่ อ ยู่
ตลอดเวลา194 ผนวกกับแนวคิดของหลวงวิจิตรวาทการที่ว่าการปฏิวัติใด ๆ ควรทาให้สมบูรณ์ เพราะ
หากทาครึ่ง ๆ กลาง ๆ อาจจะเกิดอันตรายขึ้นทั้งต่อตัวผู้นา บ้านเมืองและประชาชน ทาให้ระบอบเก่า
อ่อนแอและอาจพ่ายแพ้ต่อผู้เลื่อมใสระบอบเก่า195 เพราะฉะนั้นกลุ่มหลวงพิบูลสงครามจึงมีจิตใจและ
ความคิดในการสืบทอดภารกิจการปฏิวัติให้สมบูรณ์196 278
ที่น่าสนใจคือในการปฏิวัติให้สมบูรณ์นั้น ไม่ได้เป็นเรื่องของการปกครองเท่านั้นแต่ครอบคลุม
ไปถึงการปฏิวัติลักษณะนิสัยของมนุษย์ด้วย สะท้อนได้จากปาฐกถาเรื่อง “มนุสสปฏิวัติ” ของหลวง
วิจิตรวาทการ ที่กล่าวไว้ในปี พ.ศ. 2483 ซึ่งเป็นช่วงปีแรก ๆ ของรัฐบาลหลวงพิบูลสงคราม โดยใน
ลาดับแรกหลวงวิจิตรวาทการอธิบายว่า “มนุสสปฏิวัติ” มีสามทางกล่าวคือ
…มนุสสปฏิวัติ หรือ Human Revolution นั้นมีอยู่สามทาง ทางที่หนึ่ง เกี่ยวกับตัวมนุสส์คือ
ความแปรผันในรูปธรรม หรือความคิดที่เปลี่ยนแปลงมาตามลาดั บ ทางที่สองเกี่ยวกับฐานะของ
มนุสส์ในสังคมคือการเปลี่ยนสภาพมนุสส์จากความเป็นทาส ความสูงต่า และการแบ่งชั้นวรรณะ
ให้กลายเป็นเสรีภาพและสมภาพ…อีกทางหนึ่งซึ่งเป็นทางที่สาม คือลักษณะนิสสัยใจคอมนุสส์
จากสภาพอันไม่พึงปรารถนา ให้เข้าสู่สภาพอันพึงปรารถนา…197

แต่ในการปาฐกถาดังกล่าวหลวงวิจิตรวาทการจะมุ่งอธิบายทางที่สามคือลักษณะนิสัยใจคอ
มนุษย์เท่านั้น เนื่องจากในทัศนะของหลวงวิจิตรวาทการ การปฏิวัติไม่เฉพาะแต่การเปลี่ยนแปลง
ระบอบการปกครอง ระบอบเศรษฐกิจ การคลัง และการศึกษาเท่านั้นแต่ต้องทาตลอดถึงการเปลี่ยน
ลักษณะนิสัยใจคอของมนุษย์ด้วย ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงเริ่มงานมนุสสปฏิวัติอย่างตั้งใจผ่านวิธีการต่าง ๆ
194

เรื่องเดียวกัน. หน้า 272-277.
195 วิจิตรวาทการ, มนุสสปฏิวัติ. ปาฐกถาแสดงที่สโมสรกระทรวงกลาโหม วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2482 และ
แสดงซ้าทางวิทยุกระจายเสียงในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2482 (เชียงใหม่: โรงพิมพ์เจริญเมือง, 2483) อ้างถึงใน
เรื่องเดียวกัน. หน้า 277.
196 เรื่องเดียวกัน. หน้า 278.
197 หลวงวิจิตรวาทการ. หน้า 1-2. เรื่องนี้ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ อธิบายไว้แล้วใน นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ (2560)
หน้า 277. ผู้เขียนสืบค้นต้นฉบับเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลบางส่วนเท่านั้น
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เช่น รัฐนิยม คาปราศรัยของนายกรัฐมนตรี คาชักชวนของนายกรัฐมนตรี และกฎหมายในบางเรื่อง
โดยนิสัยที่หลวงวิจิตรวาทการให้ความสาคัญที่สุดในปาฐกถาดังกล่าวคือ ความขยันขันแข็งในการ
ทางาน ความนิยมในงานอาชีพ และการบ่มเพาะนิสัยพึ่งตนเอง198
ชุดความคิดที่สามเกี่ยวกับการมุ่งทางานเพื่อประโยชน์ของราษฎรส่วนรวมหรือการทาตาม
“มติมหาชน” และชุดความคิดสุดท้ายคือ “การบารุงอาชีพ ” ในเรื่องนี้หลวงพิบูลสงครามเห็นว่า
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบที่มุ่งแต่จะสร้างข้าราชการและปลูกฝังค่านิยมให้ราษฎรมี
นิสัยอยากเป็นข้าราชการ ซึ่งไม่เหมาะสมกับยุคสมัย ควรเน้นการบารุงอาชีพและการป้องกันประเทศ
มากกว่าเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ199 ดังคากล่าวที่ว่า
ประเทศไทยควรหมดสมัยที่จะใฝ่ใจแต่เพียงการเพาะข้าราชการอย่างเดียวเหมือนดั่งแต่ก่อน
ควรย่างเข้าในสมัยที่จะปรับปรุงบารุงอาชีพ และการป้องกันประเทศชาติเป็นสาระสาคัญ …
ข้าพเจ้าใคร่จะได้เห็นแนวการศึกษาหรือแนวความคิดความพอใจของอนุชนคนรุ่นต่อไปให้นิยม
ในทางพาณิขยกรรม อุตสาหกรรม และกสิกรรมเป็นสาคัญ ถ้าท่านได้ทางานเหล่านี้เป็นล่าเป็น
สัน ก็นับว่าท่านเป็นผู้ช่วยชาติอย่างสาคัญ ท่านควรจะภูมิใจในงานของท่านยิ่งกว่าจะไปนิยม
ชมชอบในกิจการของราชการโดยเฉพาะ200

การสังเคราะห์ชุดความคิดเหล่านี้เข้าด้วยกัน ในบริบททางการเมืองที่ยังต้องต่อรองตอบโต้กับ
กลุ่มอานาจเก่า เป็นรากฐานให้หลวงพิบูลสงครามประกาศแนวคิด “ธรรมนิยม” ขึ้นมาในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2482 ก่อนจะเปลี่ยนเป็น “รัฐนิยม” และใช้วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482 วันคล้ายวัน
ปฏิวัติ พ.ศ. 2475 เป็นวันประกาศใช้รัฐนิยมฉบับแรก พร้อมกับทาพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย201 ที่สาคัญคือรัฐบาลประกาศอย่างชัดเจนว่า รัฐนิยมสร้างขึ้นจากแนวคิดประชาธิปไตย
รัฐนิยมเป็นเครื่องเชิดชูระบอบประชาธิปไตย เพราะรัฐนิยมยึดถือมติอันแท้จริงของปวงชน
ระบอบประชาธิปไตยซึ่งรับมติตรงมาจากปวงชนนั้นเป็นระบอบประชาธิปไตยที่ถ่องแท้
รัฐนิยมไม่ได้เกิดจากความคิดที่จะรอนสิทธิเสรีภาพของประขาชน แต่ตรงกันข้าม รัฐนิยมเกิด
จากความคิดที่เคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชน…เกิดจากความคิดที่ให้อานาจแก่มหาชน

198

เรื่องเดียวกัน. หน้า 5, 10, 26.
199 นครินทร์ เมฆไตรรัตน์. หน้า 280-282.
200 กรมโฆษณาการ 2483 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน. หน้า 282.
201 เรื่องเดียวกัน. หน้า 282-284.
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โดยถือว่ามติมหาชนเป็นศาลสูงสุด และความคิดอันนี้เป็นหลักอันถูกต้องถ่องแท้ของระบอบ
ประชาธิปไตย202

นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2482 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2485 รัฐบาลได้ประกาศรัฐนิยม
ออกมาทั้งหมด 12 ฉบับคือ
ฉบับที่ 1 เรื่องการใช้ชื่อประเทศ ประชาชน และสัญชาติ
ฉบับที่ 2 เรื่องการป้องกันภัยที่จะบังเกิดแก่ชาติ
ฉบับที่ 3 เรื่องการเรียกชื่อชาวไทย
ฉบับที่ 4 เรื่องการเคารพธงชาติ เพลงชาติ และเพลงสรรเสริญ
ฉบับที่ 5 เรื่องให้ชาวสยามพยายามใช้เครื่องอุปโภคบริโภคที่มีกาเนิดหรือทาขึ้นใน
ประเทศไทย
ฉบับที่ 6 เรื่องทานองและเนื้อร้องเพลงชาติ
ฉบับที่ 7 เรื่องชักชวนให้ชาวไทยร่วมกันสร้างชาติ
ฉบับที่ 8 เรื่องเพลงสรรเสริญพระบารมี
ฉบับที่ 9 เรื่องภาษาและหนังสือไทยเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองดี
ฉบับที่ 10 เรื่องการแต่งกายของประชาชนชาวไทย
ฉบับที่ 11 เรื่องกิจประจาวันของคนไทย
ฉบับที่ 12 เรื่องการช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก คนชรา หรือคนทุพพลภาพ203
เนื้ อ หาของรั ฐ นิย มทั้ ง 12 ฉบั บ มี เ นื้ อ หาหลากหลาย แต่ เ นื้ อ หาส่ ว นใหญ่ ไ ม่ใช่ ม ารยาทที่
เกี่ยวกับความสุภาพโดยตรง การที่รัฐบาลประกาศว่ารัฐนิยมมีลักษณะคล้ายจรรยามารยาท น่าจะ
หมายถึงวิธีการใช้มากกว่าเนื้อหาสาระคื อ เป็นการปลูกฝังให้ประชาชนปฏิบัติตามรัฐนิยมเป็นปกติ
ธรรมดาในชีวิตประจาวัน เสมือนเป็นหลักจรรยามารยาททั่ว ๆ ไป อย่างไรก็ดี แม้จะไม่ได้กล่าวถึง
เรื่องมารยาทในรัฐนิยมโดยตรง แต่รัฐบาลได้มีประกาศเกี่ยวกับมารยาทออกมาในลักษณะของคา
ชั ก ชวนต่ า ง ๆ กล่ า วคื อ นอกจากรั ฐ นิ ย ม 12 ฉบั บ แล้ ว นั บ แต่ ปี พ.ศ.2482 เป็ น ต้ น มารั ฐ บาลได้
ประกาศคาร้อง คาชักชวนและคาวิงวอน เพื่อขอให้ประชาชนปฏิบัติตามอยู่เสมอ204
202

ปาฐกถาเรื่อง “รัฐนิยม” อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน. หน้า 291. ในต้นฉบับที่ผู้เขียนอ้างถึง นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
เน้นคาไว้ในอีกลักษณะหนึ่ง ในที่นี้ผู้เขียนเน้นคาอีกลักษณะหนึ่งที่แตกต่างกันตามความหมายที่ผู้เขียนต้องการ
สื่อสาร
203 เรื่องเดียวกัน. หน้า 284.
204 เรื่องเดียวกัน. หน้า 288.
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คาชักชวนของรัฐบาลฉบับแรกคือ คาชักชวนของรัฐบาล เรื่องฟื้นฟูวัฒนธรรมของชาติ ซึ่ง
รัฐบาลอธิบายไว้ว่าเรื่องใดสาคัญจะเร่งรีบทาก่อน ในฉบับแรกนี้ รัฐบาลขอชักชวนให้ชาวไทยสนใจใน
เรื่องการรักษาจรรยาและกิริยามารยาท แสดงให้เห็นว่า ณ ขณะนั้นรัฐบาลให้ความสาคัญกับเรื่อง
มารยาทอย่างมาก โดยได้อธิบายความสาคัญของมารยาทไว้ว่าเป็นสิ่งแสดงความเจริญของชาติเพราะ
“…ความเจริญของคน ต้องปลูกฝังขึ้นให้ทันกับความเจริญของบ้ านเมือง แม้ว่าพี่น้องทั้งหลายจะ
ขวนขวายผดุงความเจริญในการก่อสร้างถนนหนทาง อาคาร หรือทาความงดงามมโหฬารให้แก่
บ้านเมืองสักเพียงไร ถ้าจรรยามรรยาทหรือนิสสัยของชาติยังเจริญตามขึ้นมาไม่ทัน ความเจริญงดงาม
ของบ้านเมืองนั้นก็หาประโยชน์มิได้…”205
รัฐบาลเห็นว่าการที่คนมีจรรยามารยาทไม่เรียบร้อยเกิดจาก “ความเห็นแก่ตัว” ซึ่งอาจทาให้
เกิดความเสียหายชาติได้หรืออย่างน้อยก็แสดงให้เห็นความล้าหลังทางวัฒนธรรม ยกตัวอย่างเช่น
1. ไม่ช่วยเหลือหรือให้เกียรติยศแก่สตรีเพศ หรือคนป่วย คนชะรา ตามสมควร
2. สูบบุหรี่ในที่ซึ่งรู้แล้วว่าอาจจะเกิดความราคาญแก่ผู้อื่น
3. แย่งกันซื้อบัตรเข้าดูมหรศพ โดยไม่เรียงลาดับก่อนหลัง
4. เขียนชื่อตนลงในสถานที่สาคัญของชาติ เช่น โบราณสถาน เพื่อหวังเพียงให้ชื่อของตนรากฏใน
ที่นั้นโดยไม่คานึงถึงความเสียหายอันจะพึงมีแก่สิ่งสาคัญของชาติ
5. ทาลายสิ่งซึ่งเป็นสาธารณะประโยชน์ เช่น ลอบลักถอดหลอดไฟฟ้าที่ใช้จุดให้แสงสว่างแก่
ประชาชน
6. เห็นแก่ความสนุกในการทาลายสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม เช่นทาอันตรายแก่ป้ายบอก
ชื่อถนน
7. เห็นแก่ความสนุกส่วนตัวโดยไม่คานึงความเดือดร้อนของผู้อื่น เช่น ลอบเจาะยางรถยนตร์
8. เห็นความเดือดร้อนของผู้อื่นเป็นความเพลิดเพลินเบิกบานของตัว เช่นเวลาเกิดอัคคีภัยมักไป
ยืนดู หรือเอารถยนต์ไปจอดดูเล่นอย่างสนุกสบาย จนเป็นที่กีดขวางแก่เจ้าหน้าที่ที่จะทาการ
ดับเพลิง206

ทั้ ง นี้ รั ฐ บาลได้ ข อความร่ ว มมื อจากทางราชการทุ กกระทรวง ให้ เ ป็ น ผู้ น าในเรื่อ งนี้ ส่ ว น
ราชการใดมีโรงเรียน ให้ทาการสั่งสอนเรื่องจรรยามารยาทให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นด้วย207

205

"ราชกิจจานุเบกษา." หน้า 657-660.
206 เรื่องเดียวกัน. หน้า 659.
207 เรื่องเดียวกัน. หน้า 660.

90
อนึ่ง การดาเนินโยบายวัฒนธรรมของรัฐบาลจอมพล สามารถแบ่งออกได้เป็นเป็นสองช่วงที่มี
ความเข้มงวดในการกากับดูแลต่างกัน ในช่วงแรก คือ ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2481 จนถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2484 เนื่องจากสงครามระหว่างประเทศยังไม่ลุกลามเข้ามาในประเทศไทย รัฐบาลจึง
ดาเนินการเผยแพร่รัฐนิยมในรูปแบบของคาชักชวน วิงวอน และขอร้อง และดาเนินการเฉพาะในหมู่
คนเมืองหลวงและข้าราชการเป็นสาคัญ
ในช่วงที่สอง คือ ช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2485 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2487 สงครามได้
ลุกลามเข้ามาถึงในประเทศ การดาเนินการด้านรัฐนิยมและการสร้างชาติจึงเข้มข้นมากขึ้น โดยรัฐบาล
ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2485 และจัดตั้งสภาวัฒนธรรมแห่งชาติขึ้นมา
เพื่อดาเนินนโยบายทางวัฒนธรรม ขณะเดียวกันก็ เชิดชูลัทธิทหารและลัทธิผู้นาขึ้น 208 ในช่วงนี้การ
เผยแพร่มารยาทจึงอยู่ในรูปของกฎหมาย
4.3 กฎหมายกับมารยาท
ลักษณะสาคัญประการหนึ่งในเรื่องระเบียบจรรยามารยาทในยุคจอมพล ป. พิบูลสงครามช่วง
หลังปี พ.ศ.2484 คือ มีการกาหนดแบบมารยาทที่ควรและไม่ควรกระทาอย่างชัดเจน มีการกาหนด
โทษตามกฎหมายและมีมาตรการกากับดูแลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้จะเห็นได้จาก “พระราชบัญญัติ
วัธนธัมแห่งชาติ พุทธสักราช 2485” ซึ่งกาหนดแบบแผนมารยาทที่ควรปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน ใน
มาตราที่ 6 ดังนี้
มาตรา 6. วัธนธัม ซึ่งบุคคลจักต้องปฏิบัติตาม นอกจากจะได้กาหนดไว้ โดยพระราชบัญญัติแล้ว
ไห้กาหนดโดยพระราชกริสดีกาได้ในกรณีดังต่อไปนี้
1) ความเปนระเบียบเรียบร้อยในการแต่งกาย จรรยามารยาท ในที่สาธารณะสถาน หรือที่
ปรากตแก่สาธารนะชน
2) ความเปนระเบียบเรียบร้อยไนการปติบัจิตนและการปติบัตต่อบ้านเรือน
3) ความเปนระเบียบเรียบร้อยไนการประพรึติตน อันเปนทางนามาซึ่งเกียรติของชาวไทยและ
พระพุทธศาสนา
4) ความมีสมัถภาพและมารยาทเกี่ยวกับวิธีการดาเนินอาชีพ
5) ความจเรินงอกงามแห่งจิตใจและสีลธัมของประชาชน
6) ความจเรินก้าวหน้าไนทางวรรนกัม และสิลปกัม
7) ความนิยมไทย209
208

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์. หน้า 289-290.
209 "พระราชบั ญ ญั ติ วั ธ นธั ม แห่ ง ชาติ พุ ท ธสั ก ราช 2485 ", ประมวนวั ธ นธรรมแห่ ง ช าติ (ม.ป.ท.:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ม.ป.ป.). หน้า 3-4.
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ทั้งนี้รัฐบาลได้อาศัยอานาจตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ
พุทธศักราช 2485 ออก “พระราชกริสดีกา กาหนดวัธนธัมแห่งชาติ พุทธสักราช 2485” มาพร้อมกัน
ครอบคลุมเรื่องมารยาทด้วย คือ
มาตรา 3 บุคคลทุกคนจักต้องรักสาจรรยามารยาทอันดีงาม ไนที่สาธารนะสถาน หรือที่ปรากต
แก่สาธารนะชน โดย
1) ไม่ก่อให้เกิดเสียงอื้อฉาวโดยใช่เหตุ หรือใช้วาจาเสียดสี หรือลามกหยาบคาย หรือแสดงกิริยา
วาจาเปนเชิงเสียดสีเย้ยหยันผู้ที่ปติบัติตนไนทางเชิดชูหรือส่งเสริมวัธนธัมของชาติ
2) ไม่ใช้กาลังเบียดเบียนยื้อแย่งไนที่ชุมนุมชน เช่น ไนการโดยสารยานพาหนะ การเข้าซื้อบัตร
ผ่านประตู หรือเข้าประตูสถานที่สาหรับมหรสพ เปนต้น
3) ไม่ก่อความราคานด้วยการห้อมล้อมหรือกีดขวางผู้อื่นโดยไม่มีเหตุสมควน
4) ไม่ก่อให้เกิดความปติกูล หรือขีดเขียนไนที่อันไม่ควนทา
5) ไม่อาบน้าตามถนนหลวง อันเปนที่ชุมนุมชน
6) ไม่นั่ง นอน หรือยืนบนราวสะพาน
7) ไม่นั่ง หรือนอนบนทางเท้า
มาตรา 8. คนไทยจั ก ต้ อ งมี ส มั ถ ภาพและมารยาทเกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารด าเนิ น งาน อาชี พ โดย
ขะมักเขม้นเอาใจใส่ สแดงกิริยาวาจาอันสุภาพในการติดต่อกับลูกค้า ผู้ ว่าจ้าง และผู้โดยสาน
ยวดยานพาหนะ210

ที่น่าสนใจคือ ในยุคนี้ มีการกาหนดโทษของผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบจรรยามารยาท
ที่รัฐบัญญัติไว้อย่างเป็นทางการ ใน “พระราชบัญญัติวัธนธัมแห่งชาติ พุทธสักราช 2485” ด้วย ดังนี้
มาตรา 15. ผู้ใดฝ่าฝืนคาสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งสั่งโดยอาศัยอานาจตามพระรากริสดีกาซึ่งออก
ตามไนมาตรา 6 มีความผิดต้องระวางโทสปรับไม่เกินสิบสองบาท211

หลังจากนั้นเพียงปีเดียว รัฐบาลได้ประกาศเพิ่มโทษขึ้นมาก จากการปรับไม่เกินสิบสองบาท
มาสู่การปรับถึงหนึ่งร้อยบาท และเพิ่มโทษจาคุกด้วยตาม “พระราชบัญญัติวัธนธัมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)
พุทธสักราช 2486” ดังนี้
210

"พระราชกริ ส ดี ก า ก าหนดวั ธ นธั ม แห่ ง ชาติ พุ ท ธสั ก ราช 2485," ประมวนวั ธ นธั ม แห่ ง ชาติ (ม.ป.ท.:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ม.ป.ป.). หน้า 14-15,18.
211 "พระราชบัญญัติวัธนธัมแห่งชาติ พุทธสักราช 2485 ". หน้า 6-7.
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มาตรา 6. ให้ยกเลิกความไนมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติวัธนธัมแห่งชาติ พุทธสักราช 2485
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
‘มาตรา 15. ผู้ใดฝ่าฝืนพระราชกริสดีกาซึ่งออกตามความไนมาตรา 6 มีความผิดต้องระวางโทสป
รับไม่เกินหนึ่งร้อยบาท หรือจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือทั้งจาทั้งปรับ212

ต่อมาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2486 รัฐ บาลมีประกาศเรื่อง “การแต่งกายและมารยาท
เกี่ยวกับวิธีการดาเนินงานอาชีพ” ออกมาเนื่องจากรัฐบาลเห็นว่า การแต่งกายและมารยาทเกี่ยวกับวิธี
ดาเนินงานอาชีพของผู้ประกอบอาชีพบางจาพวกยังไม่เรียบร้อย จึงกาหนดแบบแผนที่ควรประพฤติไว้
ดังนี้
1. แต่งกายเปนระเบียบเรียบร้อย และสะอาดหมดจดตลอดเวลาที่ประจาทางาน
2. รักสาความสะอาดของร่างกาย เช่น ผม ฟัน มือ เล็บ เปนต้น
3. ต้องปติบัติตนมิให้เปนที่รังเกียดแก่ผู้มาติดต่อ เช่น ไม่สูบบุหรี่ ไม่เสพของมึนเมา ไม่จาม ไม่
ขากเสมหะ ไม่เปนโรคไอ ฯลฯ ต่อหน้าผู้มาติดต่อหรือลูกค้า
4. ลุกขึ้นยืนสแดงความเคารพต้อนรับผู้มาติดต่อด้วยมารยาทอันสุภาพเสมอ
5. ต้องคอยติดต่อเพื่อซาบ และปติบัติตามความประสงค์ของผู้มาติดต่อโดยดีและรวดเร็วที่สุดที่
จะสามารถทาได้
6. ปติบัติต่อผู้มาติดต่อด้วยความซื่อสัจ
7. จัดการห่อหรือบันจุสินค้ามอบให้ผู้ซื้ อ หรือเปนธุระนาส่ง สินค้านั้น ไห้แก่ผู้ซื้อถึงรถหรือ
พาหนะที่ผู้โดยสานมา หรือจนถึงบ้านของผู้ซื้อ สุดแต่จะทาได้
8. สแดงความขอบคุนผู้มาติดต่อด้วยมารยาทอันสุภาพและหน้าตายิ้มแย้มเสมอ แม้ผู้นั้นจะได้
สนองข้อเสนอของตนหรือไม่ก็ตาม
ทั้งนี้สภาวัธนธัมแห่งชาติหวังเปนหย่างมากว่า ผู้ประกอบงานอาชีพดังกล่าว จะร่วมมือประพรึดิ
และปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมและเชิดชูวัธนธัมของชาติ213

212

"พระราชบั ญ ญั ติ วั ธ นธั ม แห่ ง ชาติ พุ ท ธสั ก ราช 2486 (ฉบั บ ที่ 2)," ประมวนวั ธ นธั ม แห่ ง ชาติ (ม.ป.ท.:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ม.ป.ป.). หน้า 11.
213 "ประกาสสภาวัธนธั มแห่งชาติ เรื่อง การแต่งกายและมารยาทเกี่ยวกั บวิ ธีดาเนิ นงานอาชี พ ," ประมวนวั ธ นธั ม
แห่งชาติ (ม.ป.ท.: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ม.ป.ป.). หน้า 36-38.
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ที่น่าสนใจคือในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2485 – พ.ศ. 2487 รัฐบาลมีประกาศเกี่ยวกับวิถีปฏิบัติ
ทั้งต่อข้าราชการและประชาชนทั่วไปในทานองของการลดลาดับชั้นทางสังคมและสร้างความเสมอภาค
ระหว่างบุคคลมากขึ้น สะท้อนได้จาก “ประกาศเรื่องการยกเลิกบรรดาศักดิ์” และ “ประกาสสภาวัธน
ธัมแห่งชาติ ว่าด้วยระเบียบการเคาระของคนไทย” กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2585 รัฐบาลออกประกาศ
ยกเลิกบรรดาศักดิ์ อันมีราชทินนามเป็น เจ้าพระยา พระยา พระ หลวง ขุน เนื่องจากเห็นว่าฐานันดร
ศักดิ์ไม่ก่อให้เกิดเอกสิทธิ์อย่างใด บุคคลย่อมเสมอกันในทางกฎหมาย ผู้มีบรรดาศักดิ์หรือไม่มีก็ย่อม
เสมอกันตามกฎหมาย หากแต่การที่ยังมีผู้ดารงอยู่ในบรรดาศักดิ์นั้นอาจจะทาให้เข้าใจผิดได้ว่า ผู้มี
บรรดาศักดิ์จะมี สิ ท ธิพิ เศษดีก ว่ าผู้ อื่ น จึงสมควรจะยกเลิกบรรดาศัก ดิ์เสี ย ทั้งนี้ผู้มีบรรดาศั ก ดิ์ ที่
ประสงค์จะใช้ราชทินนามเป็นชื่อหรือชื่อสกุล สามารถใช้ราชทินนามนั้นได้ 214 จากประกาศดังกล่าว
ปรากฏว่ามีผู้ออกจากบรรดาศักดิ์กันมาก เช่น “หลวงประดิษฐ์มนูธรรม” เปลี่ยนมาใช้ชื่อว่า “ปรีดี
พนมยงค์” “หลวงพิบูลสงคราม” เปลี่ยนมาใช้ชื่อว่า “แปลก พิบูลสงคราม” และ “หลวงวิจิตรวาท
การ” เปลี่ยนมาใช้ชื่อว่า “วิจิตร วิจิตรวาทการ” เป็นต้น215
ต่อมาในปี พ.ศ. 2587 สภาวัฒนธรรมแห่งชาติมีประกาศว่าด้วยระเบียบการเคารพของคน
ไทย ซึ่งมีความน่าสนใจคือแบบแผนการเคารพในประกาศทั้งหมดตั้งอยู่บนอิริยาบถ “ยืน” และใช้การ
“คานับ” หรือ “ย่อเข่า” เป็นอิริยาบถประกอบ โดยไม่มีการกล่าวถึงอิริยาบถกราบ ไหว้ หมอบ คลาน
ซึ่งยังมีการใช้อยู่ในบางลักษณะในสมัยก่อนหน้านี้ ดังนี้
แบบการเคารพของชาย
ก. เวลาปรกติ
(1) ก้มสีสะ ให้ใช้เป็นการแสดงไมตรี รู้จักทักทายหรือสแดงความยินดีระหว่างผู้ใหญ่
กับผู้น้อยหรือบุคคลเสมอกัน ไนกรณีแรกให้ผู้น้อยเป็นผู้ทาก่อน ส่วนไนกรณีหลังให้ฝ่ายเห็นก่อน
เป็นผู้ทาก่อน
(2) ถอดหมวก ให้ใช้ในโอกาสเดียวกับข้อ (1) เมื่อฝ่ายไดสวมหมวกหยู่ หากไม่สามารถ
ถอดหมวกได้ ไห้ใช้ก้มสีสะทั้งหมวก
(3) ยืนตรง ให้ใช้ไนโอกาสไนที่ประชุม เมื่อผู้เปนประธานเข้ามา
ข. ในงานพิธีต่าง ๆ ไห้ไช้ยืนก้มสีสะ

214

ประกาศเรื่องการยกเลิกบรรดาศักดิ์. (2485, 19 พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 59 ตอนที่ 33. หน้า
1089-1091.
215 แถมสุข นุ่มนนท์, เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง (กรุงเทพมหานคร: สายธาร, 2544), หน้า 92.
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แบบการเคารพของหญิง
ก. เวลาปรกติ
(1) ก้มสีสะ ไห้ใช้เปนการสแดงไมตรี รู้จักทักทายหรือสแดงความยินดีระหว่างบุคคล
เสมอกัน โดยที่ฝ่ายเห็นก่อนเปนผู้ทาก่อน และใช้ในสถานที่ราชการที่ผู้น้อยพบผู้ใหย่เปนประจา
ทุกวัน
(2) ยืนตรง ให้ไช้ไนที่ประชุม เมื่อผู้เปนประธานเข้ามา
(3) การเคารพแบบย่อเข่า ไช้โดยทั่วไปสาหรับถวายคานับพระมหากสัตร และพระ
ราชินี
ข. ในงานพิธี
(1) ในพระราชพิธี ไห้ทาความเคารพแบบย่อเข่าต่อผู้เปนประธานไนงานพระราชพิธี
นั้น ๆ
(2) ไนรั ฐ พิ ธี ไห้ ท าความเคารพแบบย่ อ เข่ า ฉเพาะไนรั ถ พิ ธี ซึ่ ง พระมหากสั ต รเปน
ประธาน และถ้าพระมหากสัตรเปนประธาน และถ้าพระมกากษัตรซงพระกรุนาโปรดเกล้า ฯ ไห้
ผู้ไดเปนประธานแทน ก็ไห้ไช้การเคารพแบบย่อเข่าต่อผู้นั้นโดยอนุโลม
ไนงานรัถพิธีที่ผู้อื่นเปนประธานไห้สแดงความเคารพต่อผู้เป็นประธานด้วยการก้ม
สีสะ216

ทั้งนี้ “ระเบียบการเคารพที่วางไว้นี้ ไม่ลบล้างวิธีการเคารพของผู้แต่งเครื่องแบบที่กาหนดโดย
กดหมายอันเป็นระเบียบการเคารพหยู่เปนฉเพาะแล้ว หรือการเคารพเกี่ยวกับสาสนา หรือระหว่าง
บุคคลพายในครอบครัว ”217 อย่างไรก็ดี แม้ประกาศนี้จะตัดทอนอิริยาบถกราบ ไหว้ หมอบ คลาน
ออกไปจากแบบแผนความเคารพของคนไทย ทว่ายังมีการรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ผู้น้อย ที่
ผู้น้อยควรหรือต้องทาความเคารพผู้ใหญ่ก่อนเสมอ
จะเห็นได้ว่า แบบแผนมารยาทในสมั ยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ส่วนใหญ่ เป็นเรื่องของ
มารยาทในชีวิตประจาวันและมารยาทในการทางาน ในด้านของการทาความเคารพระหว่างบุคคลมี
การประกาศให้ใช้การยืนคานับและย่อเข่าแทนอิริยาบถเดิม อย่างไรก็ดีแม้แบบแผนมารยาทจะให้
ความสาคัญกับความเสมอภาคมากขึ้น แต่ก็ยังคงรักษาความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ผู้น้อยเอาไว้
การเผยแพร่

216

ประกาสสภาวัธนธัมแห่งชาติว่าด้วยระเบียบการเคารพของคนไทย. (2587, 9 พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา.
เล่ม 61 ตอนที่ 29. หน้า 495-497.
217 เรื่องเดียวกัน. หน้า 495.
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การเผยแพร่มารยาทในสมัยจอมพล ป. เป็นไปอย่างเข้มข้น มีทั้งการใช้กฎหมาย การโฆษณา
การใช้หนังสือเรียน สื่อข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนผ่านหน่วยงานทางวัฒนธรรมโดยตรง ลักษณะเด่นแรก
ของการดาเนินนโยบายรัฐนิยมคือ การใช้สื่อโฆษณาเท่าที่ มีอยู่ทุกทางปลุกเร้าราษฎร218 เช่น ออกใบ
ปิดประกาศรณรงค์แจงข่าว การออกรายการวิทยุ ใช้รายการสนทนานายมั่น ชูชาติ และนายคง รัก
ไทย ชักชวนให้ประชาชนปฏิบัติตามรัฐนิยม มีการตีพิมพ์เอกสารโดยกรมโฆษณาการ เช่น หนังสือ
ประมวลวัธนธัม ประมวลคาปราศรัยของจอมพลแปลก พิบูลสงคราม219
มีการตีพิมพ์รัฐนิยมลงในหนังสือเรียนหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมและปลูกฝังหน้าที่ในการ
ปฏิบัติตามรัฐ นิยมให้แ ก่เด็กนักเรียนดังเนื้อหาที่ว่า “…การที่รัฐ ประกาศรัฐนิยมออกมา ก็เพื่อให้
พลเมืองได้มีประเพณีที่ดี และส่งเสริมวัฒนธรรมของชาติให้สูงยิ่งขึ้น จึงเป็นหน้าที่ของพลเมืองทุกคนที่
ต้องปฏิบัติตามรัฐนิยมทุกฉะบับ …เมื่อปฏิบัติได้แล้วก็ควรแนะนาชี้แจงให้ผู้อื่นเข้าใจ และปฏิบัติตาม
ต่อ ๆ ไปด้วย”220
ในขณะที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกคาขวัญส่งเสริมการรักษามารยาทอันดีงานเพิ่มเติมทาง
หนังสือพิมพ์และวิทยุกระจายเสียงด้วย เช่น คาขวัญเรื่องอย่านั่งบนทางเท้าว่า “ทุกเรือนทุกบ้าน ควร
จ้างควรวาน จัดทาเก้าอี้ แม้ไม่งามนัก พอพักยังดี ไม้ไผ่ก็มี มากมายก่ายกอง”221 และ “ตามราว
สะพานขอให้งดการ นั่งนอนเสียที อุจาดนัยน์ตา ดูน่าบัดสี เหมือนคนไม่มี หลักฐานบ้านเรือน”222
ที่สาคัญคือมีการตั้งองค์กรเพื่อดาเนินนโยบายสร้างชาติทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะคือ “สภา
วัฒนธรรมแห่งชาติ” ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2485 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2485 โดย
ให้มีหน้าที่ปรับปรุงและส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งชาติ ตลอดจนสั่งสอน อบรมและปลูกฝังความรักชาติ
แก่ประชาชน แบ่งออกเป็น 5 หน่วย คือ 1. สานักงานวัฒนธรรมทางจิตใจ 2. สานักงานวัฒนธรรมทาง
ระเบียบประเพณี 3. สานักงานวัฒนธรรมทางศิลปกรรม 4. สานักงานวัฒนธรรมทางวรรณกรรม และ
5. สานักงานวัฒนธรรมฝ่ายหญิง ทั้งนี้สานักงานวัฒนธรรมทางระเบียบประเพณี มีหน้าที่ส่งเสริมและ
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นครินทร์ เมฆไตรรัตน์. หน้า 284.
219 สุวิมล พลจันทร, "กรมโฆษณาการกับการโฆษณาอุดมการณ์ทางการเมือง" (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531). หน้า 119-121.
220 กระทรวงธรรมการ, แบบเรียนหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม เรื่อง หน้าที่พลเมือง สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(พระนคร: โรงพิมพ์พระจันทร์, 2484), หน้า 85.
221 สุภาพบุรุษ 25 เมษายน 2487 อ้างถึงใน แถมสุข นุ่มนนท์, ประวัติศาสตร์ไทย (ม.ป.ท.2520), หน้า 166.
222 สุภาพบุรุษ 26 เมษายน 2487 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน. หน้า 166.
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รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมทรงระเบียบประเพณีของชาติครอบคุลมเรื่องความประพฤติและจรรยามารยาท
ด้วย223
แม้ จะมี ความพยายามอย่างสูงการเผยแพร่ วัฒนธรรมใหม่ แต่ หลังจากจอมพล ป. พิบูล
สงครามพ้นจากตาแหน่งนายรัฐมนตรีในวันที่ 24 กรกฎาคม 2487 รัฐบาลใหม่ก็ดาเนินการยกเลิก
นโยบายสร้างชาติจนหมดสิ้น224
4.4 สรุปสมัยรุ่งเรือง “นิสสัยของชาติ”
รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามให้ความสาคัญกับมารยาทของผู้คนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก
เชื่อว่าบ้านเมืองจะเจริญขึ้นได้ผู้คนต้องเจริญควบคู่กันไปด้วย และมารยาทเป็นดัชนีที่สาคัญอย่างหนึ่ง
ในการชี้วัดความเจริญชองผู้คน รัฐ จึงสร้างมารยาทขึ้นใหม่ในกรอบของรัฐ นิยม คาชักชวน และ
กฎหมาย เช่น ประกาศเรื่อง “การแต่งกายและมารยาทเกี่ยวกับวิธีการดาเนินงานอาชีพ” และ “พระ
ราชกริสดีกา กาหนดวัธนธัมแห่งชาติ พุทธสักราช 2485” ประกาศเรื่อง “การแต่งกายและมารยาท
เกี่ยวกับวิธีการดาเนินงานอาชีพ” โดยบุคคลที่มีบทบาทสาคัญในการสร้างมารยาทในยุคนี้เท่าที่เห็นได้
คือ จอมพล ป. พิบูลสงคราม และหลวงวิจิตรวาทการ
สื บ เนื่ อ งจากการให้ ค วามสาคั ญ กั บ ความเสมอภาค มติ ม หาชนและการรั กษาประโยชน์
สาธารณะ ผนวกกับความมุ่งมั่นในการบารุงการงานอาชีพของรัฐบาล เนื้อหาสาระของมารยาทที่สร้าง
ขึ้นในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม จึงมีลักษณะของความเสมอภาค เน้นผลประโยชน์สาธารณะ และ
เน้นมารยาทในการดาเนินงานอาชีพ ที่สาคัญคือ รัฐบาลพยายามนาหลักความเสมอภาคมาแทนที่
หลักการแบ่งคนออกเป็นชั้น โดยการยกเลิกวัฒนธรรมเฉพาะของกลุ่มชนชั้นนาเดิม เช่น การลดการใช้
คาราชาศัพท์และการยกเลิกยศถาบรรดาศักดิ์
ในด้านของการสร้างความหมาย นอกจากมารยาทจะได้รับการยกย่องเป็นดัชนีชี้วัดความ
เจริญของชาติแล้ว มารยาทยังถูกสร้างความหมายใหม่คือ เป็นวิถีปฏิบัติในการใช้มติมหาชนในการ
กากับดูแลสาธารณะร่วมกัน
ทั้งนี้ รัฐบาลพยายามอย่างยิ่งในเผยแพร่วัฒนธรรมใหม่ โดยการสื่อทุกชนิด มีการเผยแพร่
ผ่านนักเรียน ข้าราชการ กระทั่งการตั้งองค์กรทางวัฒนธรรมและการออกกฎหมายบังคับ
ที่ ส าคั ญ คื อ การด าเนิ น นโยบายสร้ า งชาติ ท างวั ฒ นธรรมของจอมพล ป . เผยให้ เ ห็ น
กระบวนการช่วงชิงอานาจทางวัฒนธรรมจากกลุ่มชนชั้นนาเดิม โดยการสร้างวัฒนธรรมชุดใหม่ขึ้นมา
223

กรมศิลปากร, บันทึกผลงานของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ระหว่าง พ.ศ. 2491-2499 (พระนคร: ศิวพร,
2500), หน้า 197-199.
224 แถมสุข นุ่มนนท์, เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง. หน้า 104-105.

97
แทนที่ วัฒนธรรมเดิม พร้อมไปกับการปลูกฝังอุดมการณ์ใหม่ที่เป็นปฏิปักษ์กับอุดมการณ์เดิม ใน
กระบวนการนี้ “มารยาท” ชุดใหม่ถูกใช้ในการเผยแพร่อุดมการณ์รัฐผ่านการกากับวิถีปฏิบัติใน
ชีวิตประจาวันของผู้คนด้วย
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บทที่ 5 มารยาทคือเอกลักษณ์ไทย

…ประเพณีไทยยังนิยมถือความลดหลั่นกันในทางชาติวุฒิ วัยวุฒิ และคุณวุฒิ ซึ่งแสดงว่าเป็นชาติ
ที่มีความอ่อนน้อมเป็นคุณสมบัติ การแสดงกิริยามารยาทก็ดี การพูดจากันก็ดี ย่อมมีลดหลั่นสูง
ต่าแตกต่างกันตามวุฒิของแต่ละบุคคล…225
ปีย์ มาลากุล (พ.ศ. 2515)

แม้จอมพล ป. พิบูลสงคราม จะสามารถกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกครั้งในช่วง พ.ศ.
2491 – พ.ศ. 2500 แต่ก็ไม่ได้มีอานาจเด็ดขาดดังเดิม ในขณะเดียวกันกลุ่มชนชั้นนาเดิมกลับค่อย ๆ
สถาปนาอานาจนาให้พระมหากษัตริย์กลับขึ้นมาเป็นผู้นาทางวัฒนธรรมอีกครั้ง กระทั่งจอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชน์ทารัฐประหารในปี พ.ศ. 2500 และมีนโยบายฟื้นฟูพระราชอานาจของพระมหากษัตริ ย์
ประเพณีวัฒนธรรมของราชสานักจึงได้รับการรื้อฟื้นขึ้นมาปฏิบัติอีกครั้ง ที่สาคัญคือมีการนามารยาท
ราชสานักมาสร้างใหม่เป็น “มารยาทไทย” ก่อนจะได้รับการยกย่องให้เป็นเอกลักษณ์ของชาติ และ
เผยแพร่ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน
เนื้อหาในบทนี้จะเริ่มจากการอธิบายการฟื้นพระราชอานาจของพระมหากษัตริย์ อันเป็น
พื้นฐานให้มีการนามารยาทในราชสานักมาสร้างเป็น มารยาทไทยในฐานะมรดกทางวัฒนธรรม
ประเพณี ซึ่งได้รับยกย่องเป็นมารยาทไทยในฐานะเอกลักษณ์ของชาติ
5.1 การฟื้นพระราชอานาจกษัตริย์
การฟื้นพระราชอานาจของกษัตริย์เริ่มการสร้างพระมหากษัตริย์ให้เป็นสัญลักษณ์แห่งชาติ
โดยการสนับสนุนพระราชกรณียกิจทั้งการเสด็จประพาส การรับแขกบ้านแขกเมือง ตลอดจนการรื้อ
ฟื้นงานพระราชพิธีต่างๆ การที่พระมหากษัตริย์ทวีบทบาทในพื้นที่สาธารณะและเปิดโอกาสให้ผู้คน
เข้าเฝ้ามากขึ้น กระตุ้นไหม้มีการนามารยาทราชสานักมาเผยแพร่เพื่อให้ผู้ที่เข้าเฝ้าสามารถปฏิบัติตน
ได้ถูกต้อง ในขณะเดียวกันกลุ่มปัญญาชนกษัตริย์นิยมก็ใช้โอกาสนี้ในการรื้อฟื้นประเพณีราชสานักโดย
ใช้มารยาทเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง
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ปีย์ มาลากุล, "ประเพณีไทย," ใน ระเบียบสานักพระราชวัง ที่เกี่ยวกับข้าราชการและประชาชน พิมพ์เป็นอนุสรณ์
ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงอิงบุญ กมลนาคิน (พระนคร: สหมิตรการพิมพ์, 2515). หน้า 41.
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แม้จะมีการปฏิวัติเพื่อสถาปนาระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 ทว่าการ
สถาปนาระบอบใหม่ในช่วง พ.ศ.2475- พ.ศ. 2500 มีความไม่มั่นคงสูงเนื่องจากต้องเผชิญกับความผัน
ผวนของเศรษฐกิจการเมืองโลกและการต่อต้านจากฝ่ายกษัตริย์นิยมในทุกวิถีทาง แม้ฝ่ายต่อต้ านจะ
ล้มเหลวในช่วงแรก แต่การรัฐประหาร พ.ศ. 2490 ทาให้ฝ่ายกษัตริย์นิยมเข้ามามีบทบาททางการเมือง
อีกครั้ง226 ในช่วงนี้มีการรื้อฟื้นบทบาทในการเป็นผู้นาด้านวัฒนธรรมประเพณีของพระมหากษัตริย์
อย่างต่อเนื่อง โดยสหรัฐอเมริกาเข้ามามีบทบาทสูงมากในการสร้างพระมหากษัตริย์ให้เป็นสัญลักษณ์
แห่งชาติเพื่อสกัดกั้นการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์
บทบาทของอเมริกากับการสร้างสถาบันกษัตริย์ให้เป็นสัญลักษณ์แห่งชาติ
หลังสงครามโลกครั้งครั้งที่ 2 สงบลงในปี พ.ศ. 2488 สหรัฐอเมริกาได้ก้าวขึ้นมามีบทบาท
สาคัญในการเมืองระหว่างประเทศ ในปีเดียวกันนั้นสถานทูตสหรัฐฯ ในไทยก็เปิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากนั้นสหรัฐฯ เริ่มช่วยเหลือไทยเพื่อหวังผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการเมืองในระยะยาว ใน
ขณะเดียวกันนั้นคอมมิวนิสต์ก็เริ่มขยายตัว สหรัฐฯ ซึ่งมีความกังวลต่อการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ได้
เริ่มปฏิบัติการต่อต้านคอมมิวนิสต์โดยการทาสงครามจิตวิทยา โฆษณาชวนเชื่อผ่านสื่อต่าง ๆ ใน
ประเทศไทยนั้นเริ่มมีการเคลื่อนไหวอย่างเงียบ ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 และจริงจังขึ้นในปี พ.ศ. 2493
- พ.ศ. 2494 กระทั่ งถึงปี พ.ศ. 2496 เมื่อสงครามเกาหลียุติโดยไม่มีฝ่ายใดชนะในขณะเดียวกัน
กองทัพเวียดมินห์ก็เข้าประชิดชายแดนไทยและอาจจะมีชัยเหนือฝรั่งเศสในขณะนั้น สหรัฐฯ จึงเริ่มต้น
แผนปฏิบัติการลับและสงครามจิตวิทยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างจริงจัง227 สาหรับประเทศไทย
มีการอนุมัติแผนยุทธศาสตร์สงครามจิตวิทยาในประเทศไทย (U.S. Psychological Strategy based
on Thailand) ซึ่งมีชื่อเรียกว่า PSB D-23228
ในการนาแผนสงครามจิตวิทยามาใช้นั้น คณะทางานได้วางแผนไว้อย่างกว้าง ๆ ว่า ให้ใช้ผู้นา
ที่ มี ฐ านะเป็ น ศูน ย์ก ลางของความเชื่ อ ทางสัง คมหรื อ ศาสนาในประเทศเป้ า หมายมาสร้ า งให้เป็น
226

ณัฐพล ใจจริง, ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ: ความเคลื่อนไหวของกระบวนการปฏิปักษ์ปฏิวัติสยาม (พ.ศ.24752500) (นนทบุรี: ฟ้าเดียวกัน, 2556), หน้า 41-42,62.
227 เรื่องเดียวกัน. หน้า 296, 304-308, 313-314, 321.
228 Memorandum of Discussion at the 161st Meeting of the national Security Council, Washington,
9 September 1953, in Foreign Relations of the United States, 1952-1954, vol. 12, pp. 684-86 : The
Dwight D. Eisenhower Library, White House Office, Office of the Special Assistant for National
Security Affairs: Record, 1952-1961 NSC. Series, Briefing Notes Subseries box 16 file: Southeast Asia
(1953-1961), “U.S. Psychological Strategy based on Thailand,” 8 September 1953. อ้ า งถึ ง ใน เรื่ อ ง
เดียวกัน. หน้า 314.
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“สัญลักษณ์” เผยแพร่ผ่านวัตถุทางอุดมการณ์ เช่น สิ่งพิมพ์ หนังสือ และภาพยนตร์ 229 วิลเลี่ยม เจ.
โดโนแวน (William J. Donovan) ผู้ดาเนินนโยบายดังกล่าวในประเทศไทยเสนอต่อประธานาธิบดี
สหรัฐฯ ให้ใช้ประเด็นการคุกคามกษัตริย์เป็นหัวใจในการทาสงครามจิตวิทยาต่อต้านคอมมิวนิสต์ใน
ไทย230 และให้ใช้สื่อต่าง ๆ ทาให้คนไทยเห็นภาพว่าคอมมิวนิสต์คุกคามสถาบันกษัตริย์ จารีตประเพณี
และเอกราชของไทย231
การสนับสนุนให้พระมหากษัตริย์เป็น “สัญลักษณ์” แห่งชาตินั้นเป็นเงื่อนไขสาคัญที่ทาให้
กลุ่มกษัตริย์นิยมกลับมามีโอกาสทางการเมืองอีกครั้ง 232 โดยมีแผนสร้างกระแสความนิยมในตัว
พระมหากษั ต ริ ย์ ด้ ว ยการเสนอโครงการให้ พ ระองค์ เ สด็ จ เยี่ ย มประชาชนในชนบทตั้ ง แต่ ปี พ.ศ.
2497233 หลังจากเริ่มเสด็จเยี่ยมประชาชนในเขตชนบทตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2498 พระมหากษัตริย์ก็เริ่ม
กลายเป็น “สัญลักษณ์” ของความเป็นชาติ และเป็นแกนกลางของจารีตประเพณีไทย 234 ในขณะ
พระมหากษั ต ริ ย์ ก าลั ง ทวี บ ทบาทด้ า นวั ฒ นธรรมอยู่ นั้ น จอมพล ป.พิ บู ล สงคราม ขณะเป็ น
นายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2 (พ.ศ. 2491- พ.ศ. 2500) ก็พยายามฟื้นอานาจทางวัฒนธรรมของตนเองเพื่อ
สร้างความชอบธรรมในการเป็นผู้นาด้วย
การช่วงชิงอานาจทางวัฒนธรรมของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม
ในทศวรรษ 2490 ในสถานการณ์ที่กลุ่มกษัตริย์นิยม ทหาร และตารวจ กาลังช่วงชิงอานาจ
ทางการเมืองกันอยู่นั้น จอมพล ป. ก็พยายามสร้างความชอบธรรมให้กับตาแหน่งผู้นาของตนเองด้วย
การช่วงชิงอานาจทางวัฒนธรรม จอมพล ป. ยกฐานะของสภาวัฒนธรรมขึ้นเป็นกระทรวงวัฒนธรรม
229

Kenneth A. Osgood, “A Total Cold War: U.S. Propaganda in the ‘Free World,’ 1953-1960” (Ph.D.
Dissertation, University of California, Santa Barbara, 2001), pp. 289-307 ; พอล เอ็ ม , เอ. ไลน์ บ าร์ เ กอร์ ,
สงครามจิตวิทยา, แปลโดย ประเวศ ศรีพิพัฒน์ (พระนคร: โรงพิมพ์เจริญธรรม, 2507) หน้า 301-15. อ้างถึงใน เรื่อง
เดียวกัน. หน้า 315.
230 The Under Security of State (Smith) to the Ambassador in Thailand (Donovan), 25 January 1954,
in Foreign Relations of the united States, 1952-1954, vol. 12, pp.704-5. อ้ า งถึ ง ใน เรื่ อ งเดี ย วกั น . หน้ า
315.
231 The Charge in Thailand ( Parsons) to the Department of State, 8 December 1953, in Foreign
Relations of the united States, 1952-1954, vol. 12, pp. 699-700. อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน. หน้า 315.
232 เรื่องเดียวกัน. หน้า 329.
233 NARA, RG 59 Central Decimal File 1950-1954 Box 4187, Memorandum of Conversation: Kukrit
Pramote, George M. Widney, 29 April 1954 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน. หน้า 330.
234 เรื่องเดียวกัน. หน้า 332.
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ในปี พ.ศ. 2495 และขึ้นเป็นรัฐมนตรีคนแรก มีการดาเนินนโยบายทางวัฒนธรรมโดยการส่งเจ้าหน้าที่
ไปตามโรงเรียนต่าง ๆ จัดรายการวิทยุ แจกเอกสาร และจัดหน่วยวัฒนธรรมเคลื่อนที่ มีการปลูกฝัง
หน้าที่พลเมืองดีโดยการให้ยึดถือปฏิบัติตามหลักการของการเคารพผู้อาวุโส
นอกจากนี้ยังมีการฟื้นฟูดนตรีไทยและศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ จอมพล ป. พยายามสร้าง
ภาพลั ก ษณ์ ข องตนเองให้ เ ป็ น เสมื อ น “บิ ด า” ของประชาชนผ่ า นละคร ที่ ส าคั ญ คื อ จอมพล ป.
พยายามสถาปนาความเป็นผู้นาทางวัฒนธรรมผ่านการแสดงตนเป็นผู้นาในการอุปถัมภ์พุทธศาสนา
โดยการปฏิสังขรณ์อนุสาวรีย์ วัดวาอาราม และสถานที่ ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาต่าง ๆ ทักษ์ เฉลิมเตียรณ
เห็ น ว่ า จอมพล ป. ดู เ หมื อ นจะแข่ ง ขั น กั บ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ด้ ว ยการสร้ า งที่ ม าแห่ ง
ความชอบธรรมอย่างอื่นขึ้นมาแทน เช่น ลัทธิพ่อขุนรามคาแหง การอุปถัมภ์ศิลปะและศาสนา235
แม้จะมีความพยายามช่วงชิงอานาจทางการเมืองหลายทาง แต่ท่ามกลางความขัดแย้งทาง
การเมืองจอมพล ป. พิบูลสงคราม ก็ตกอยู่ในสถานะลาบาก กระทั่งจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ทาการ
รัฐประหารในปี พ.ศ. 2500 บทบาททางการเมืองของจอมพล ป. ก็สิ้นสุดลง ในขณะที่กลุ่มกษัตริย์
นิยมกลับมามีบทบาททางการเมืองอีกครั้ง236
รัฐบาลจอมพลสฤษดิก์ ับการฟื้นฟูอานาจพระมหากษัตริย์
การขึ้นสู่อานาจของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชน์ ไม่ใช่การเปลี่ยนหัวหน้ารัฐบาลเท่านั้น ทว่าเป็น
การทาลายสถาบันการเมืองที่เป็นมรดกตกทอดจาก 24 มิถุนายน ที่อานาจอธิปไตยเป็นของปวงชน
เพื่อเปลี่ยนไปเป็นระบอบการเมืองที่อานาจสูงสุดอยู่ที่ผู้นากองทัพด้วย 237 จอมพลสฤษดิ์ปกครอง
บ้านเมืองด้วยอานาจเผด็จการรวมศูนย์เบ็ดเสร็จเด็ดขาด ปฏิเสธการดารงอยู่ของสถาบันการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยทั้งหลาย ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ ยุบเลิกรัฐสภาและพรรคการเมืองทั้งหมด
และเรียกการปกครองของตนว่า “ประชาธิปไตยแบบไทย” หรือที่ทักษ์ เฉลิมเตียรณ เรียกว่าระบบ
“พ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ”238
235

ทักษ์ เฉลิมเตียรณ, การเมืองระบบพ่ อขุ นอุ ปถั ม ภ์แบบเผด็จ การ (กรุง เทพมหานคร: มูลนิธิโครงการต ารา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2559), หน้า 116-119.
236 ณัฐพล ใจจริง. หน้า 51-53.
237 Kasian Tejapira. “The Emergence of NGO Movement in Thailand and The Sarit Regime,” in The
NGO WAY : Perspectives and Experiences from Thailand, ed. Shinichi Shigetomi, Kasian Tejapira and
Apichart Thongyou. ( Chiba: Institute of Developing Economics, Japan External Trade Oganization,
2004), pp 22-23. อ้างถึงใน ประจักษ์ ก้องกีรติ, การเมืองวัฒนธรรมไทย ว่าด้วยความทรงจา / วาทกรรม / อานาจ.
หน้า 10.
238 เรื่องเดียวกัน. หน้า 80.
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นอกจากนี้การสถาปนาอานาจของจอมพลสฤษดิ์ ยังมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการฟื้นฟู
อานาจพระมหากษัตริย์อย่างมาก ในเรื่องนี้ ทักษ์ เฉลิมเตียรณ อธิบายไว้ว่าเนื่องจากคณะรัฐประหาร
ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชน์ ขาดความชอบธรรมในการทารัฐประหาร จึงต้องพึ่งพระบรมโพธิสมภาร
เพื่อสร้างแรงสนับสนุนและความชอบธรรมทางการเมือง รัฐบาลสฤษดิ์จึงพยายามอย่างจริงจังในการ
สนั บ สนุ น ให้ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ได้ แ สดงพระองค์ ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ เพราะเมื่ อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบารมีมากขึ้น รัฐบาลก็จะได้รับความนิยมมากขึ้นด้วย239
รั ฐ บาลเปลี่ ย นวั น ชาติ จ ากวั น ที่ 24 มิ ถุ น ายน มาเป็ น วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดให้มีสวนสนามของหน่วยทหารรักษาพระองค์ในพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา มีการรื้อฟื้นและส่งเสริมพระราชประเพณีต่าง ๆ เช่น พระราชพิธีฉัตรมงคล พระราช
พิธีพืชมงคลและจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีทอดผ้าพระกฐินทางสถลมารคและชลมารค
พระราชพิธีเสด็จพระดาเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค และพระราชพิธีพระ
ราชกุศลนักขัตฤกษ์ต่าง ๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ วิสาขบูชา เข้าพรรษา ฯลฯ240
นอกจากนี้ตั้งแต่ พ.ศ. 2501 รัฐบาลยังสนับสนุนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จออก
ต้อนรับคณะทูตานุทูตและให้เอกชนเข้าเฝ้ามากขึ้น รวมถึงให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก
ราชการต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 - พ.ศ. 2506 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ได้เสด็จราชการยังต่างประเทศถึง 23 ประเทศ ต่อมาเริ่มมีบทบาทร่วมกับนักศึกษาและเสด็จเยี่ยม
เยียนราษฎรในประเทศบ่อยครั้งขึ้น241
การฟื้นคือพระราชอานาจของพระมหากษัตริย์เป็นพื้นฐานให้มีการนามารยาทในราชสานัก
มาสร้างเป็นมารยาทไทย โดยมีพัฒนาการสองระยะ ระยะแรกคือ การนามารยาทในราชสานักมาสร้าง
เป็นมารยาทไทยในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมประเพณี และระยะที่สอง คือการสร้างมารยาทไทยใน
ฐานะเอกลักษณ์ของชาติ ดังนี้
5.2 มารยาทไทยในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมประเพณี
ฟื้นอานาจกษัตริย์ทาให้กลุ่มชนชั้นนากษัตริย์นิยมกลับมามีบทบาททางการเมืองวัฒนธรรม
อีกครั้ง ภายใต้คติที่ว่าพระมหากษัตริย์เป็นผู้นาในทางวัฒนธรรมประเพณี กลุ่มชนชั้นนาเดิมจึงร่วมกัน
รื้อฟื้นประเพณีของราชสานักและสร้างประเพณีอย่างใหม่ขึ้นมาจานวนมาก รวมไปถึงการสร้าง
239

ทักษ์ เฉลิมเตียรณ. หน้า 354-355.
240 กองทัพบก, ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ (กรุงเทพมหานคร: ธนะการ
พิมพ์, 2507), หน้า 215-217.
241 ทักษ์ เฉลิมเตียรณ. หน้า 355-373.
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มารยาทชุดใหม่ โดยนามารยาทราชสานักมาเป็นแบบแผน และสร้างความหมายใหม่ให้เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมประเพณีไทย
ในระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิราชย์ มีการรวมศูนย์อานาจอยู่ที่กษั ตริ ย์ แวดล้อมด้วยกลุ่ ม
ราชวงศ์และขุนนางชั้นผู้ใหญ่ โดยการยึดถือชาติกาเนิดและความจงรักภักดีเป็นเครื่องค้าจุนระบบ
การเมือง และเป็นวิธีที่ใช้ในการตรวจสอบและเลื่อนฐานะของบุคคล ในระบบนี้ ชนชั้นสูงได้เรียนรู้
สะสมความคิ ด ทางการเมื อ งเป็ น แบบเฉพาะตนขึ้ น มา เป็ น ชุ ด ความคิ ด ที่ เ ห็ น ว่ า สั ง คมไทยมี
ประวัติศาสตร์และอารยธรรมที่ยาวนาน การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในประเทศนี้เกิดขึ้นเพราะพระเจ้า
แผ่นดินเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง การคิดการทาการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะอยู่ในขอบเขตของการ
ถวายคากราบบังคมทูล การปฏิวัติของคณะราษฎรจึงเป็นการกระทาที่ผิดกติกาของคนชั้นสูงกับผู้สืบ
ทอดความคิดของชนชั้นสูงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ กระทั่งบางท่านเห็นว่าเป็น “ยุคมืด”
ของไทย242
เมื่อชนชั้นนาสมบูรณาญาสิทธิราชย์กลับมามีอานาจอีกครั้ ง จึงร่วมกันรื้อฟื้นบทบาทของ
พระมหากษัตริย์ในฐานะผู้นาขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นาทางวัฒนธรรมประเพณี ในกระบวนการนี้
ได้มีการสร้างมารยาทไทยชุดใหม่ขึ้นมาด้วย เริ่มจากการนา หนังสือสมบัติของผู้ดี มาเผยแพร่อีกครั้ง
ในปี พ.ศ. 2492 โดยกระทรวงศึกษาธิการกาหนดให้หนังสือสมบัติของผู้ดีเป็นหนังสือสอนจริยธรรมใน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และมอบหมายให้หม่อมหลวงป้อง มาลากุล จัดทา
คาอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนอ่านเข้าใจง่ายขึ้น 243 ในช่วงทศวรรษ 2500 หนังสือสมบัติของผู้ดี
กลายเป็นต้นแบบของหนังสือมารยาทอีก 2 เล่มคือ อารยจริยา ของหม่อมหลวงปอง มาลากุล
ตีพิมพ์ปี พ.ศ. 2502 และมรรยาทเล่มน้อย โดย คุณหญิงดุษฎี มาลากุล ตีพิมพ์ปี พ.ศ. 2503
ที่สาคัญคือ ในทศวรรษเดียวกันมีการสร้างหนังสือเกี่ยวกับมารยาทออกมาจานวนมาก โดย
การใช้มารยาทราชสานักเป็นต้นแบบ เช่น กิริยามารยาทและการใช้ถ้อยคาในราชสานัก โดย หม่อม
ทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์ ระเบียบสานักพระราชวังที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการและประชาชน และ ประเพณี
ไทย โดยปีย์ มาลากุล รวมถึงมีการจัด สัมมนามารยาท อิริยาบถอันเป็นมารยาทไทย เพื่อเผยแพร่
มารยาทแบบไทย โดยการนาของคุณหญิงดุษฎี มาลากุล ด้วย ตามรายละเอียดดังนี้

242

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์. หน้า 264-271.
243 เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี , หนังสือสมบัติของผู้ดี (กรุงเทพมหานคร: กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ,
2541), หน้า คานา(2).
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อารยจริยา
หม่อมหลวงปอง มาลากุล แต่งหนังสือ “อารยจริยา” ขึ้นโดยใช้เค้าโครงเรื่องจากหนังสือ
“สมบัติของผู้ดี” มีการแบ่งเนื้อหาของหนังสือแบ่งเป็น 10 ภาค และมีหัวข้อหลักเหมือนกับสมบัติของ
ผู้ดี แต่เปลี่ยนคาว่า “ผู้ดี” เป็นคาว่า “อารยชน”แทน 244 โดยก่อนหน้าที่จะตีพิมพ์เป็นหนังสือได้
เผยแพร่ผ่านวิทยุกระจายเสียงมาก่อน ครั้งละ 1 ภาครวม 10 ครั้ง245
เนื้อหาในอารยจริยา มีส่วนที่เพิ่มเติมจากสมบัติของผู้ดีที่น่าสนใจ 3 ส่วนคือ เพิ่มข้อควร
ปฏิบัติกับผู้หญิงมากขึ้น มีการเน้นเรื่องฐานะของบุคคล และเพิ่มเรื่องการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ดังนี้
ในส่วนของข้อปฏิบัติเกี่ยวกับผู้หญิง ในหนังสือสมบัติของผู้ดีมีการกล่าวถึงอยู่แล้วในบาง
ลักษณะ เช่น การให้ที่นั่งอันสมควรแก่ผู้หญิง และผู้ชายย่อมเคารพผู้หญิงก่อน การเปลี่ยนแปลงใน
อารยจริยา เป็นการเพิ่มข้อปฏิบัติให้มากขึ้น เช่น
สมบัติของผู้ดี : ย่อมนั่งด้วยกิริยาสุภาพเฉพาะหน้าผู้มีบรรดาศักดิ์
อารยจริยา : พึงใช้กิริยาอันสุภาพ เช่น นั่งเรียบร้อยต่อหน้าผู้ใหญ่และผู้หญิง ไม่หัน
หลังให้และไม่ขึ้นหน้าผู้ใหญ่
สมบัติของผู้ดี : ย่อมไม่ทัดหรือคาบบุหรี่ คาบกล้อง และสูบควันไปรมผู้อื่น
อารยจริยา : ไม่คาบบุหรี่ คาบกล้อง และสูบควันไปรมผู้อื่น หากจะสูบบุหรี่ใกล้
ผู้หญิงควรขออนุญาตก่อน
สมบัติของผู้ดี : ย่อมไม่พูดจาล้อเลียนหลอกลวงผู้ใหญ่
อารยจริยา : ไม่พูดจาล้อเลียนหรือล่วงเกินผู้ใหญ่และผู้หญิง246

ในเรื่องฐานะของบุคคล ในหนังสือสมบัติของผู้ดีมีข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่อาจเอื้อมในที่ต่าที่
สูง และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อย แต่ในอารยจริยาเน้นเรื่องฐานะมากขึ้น เช่น
244

ภาคหนึ่ง อารยชน ย่อมรักษาความเรียบร้อยทุกขณะ ภาคสอง อารยชน ย่อมไม่ทาอุจาดลามกในทุกสถาน ภาค
สาม อารยชนย่อมมีสัมมาคารวะในที่อันควร ภาคสี่ อารยชน ย่อมมีกิริยาเป็นที่รักเสมอ ภาคห้า อารยชนย่อมเป็นผู้
มีสง่าในที่ประชุม ภาคหก อารยชน ย่อมปฏิบัติการงานดีและรักษาระเบียบอย่างเคร่งครัด ภาคเจ็ด อารยชน ย่อม
เป็นผู้มีใจดีเสมอ ภาคแปด อารยชน ย่อมไม่เห็นแก่ตัวฝ่ายเดียว ภาคเก้า อารยชน ย่อมรักษาความสุจริตซื่อตรงและ
ยุติธรรม ภาคสิบ อารยชน ย่อมไม่ประพฤติชั่วในที่ทุกสถาน
245 ปอง มาลากุล , "อารยจริยา," ใน อารยจริยา ในงานฌาปนกิจศพ นางสาวประชุมสริ โปษะกฤษณะ (พระนคร:
โรงพิมพ์ภักดีประดิษฐ์, 2502). หน้า คานา.
246 เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี, "แบบเรียนจรรยา "สมบัติของผู้ดี"." หน้า 197-198; ปอง มาลากุล. หน้า 6-7.
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สมบัติของผู้ดี : ย่อมมีกิริยาอันผึ่งผายองอาจ
อารยจริยา : เมื่อเข้าสู่ที่ประชุมต้องมีกิริยาผึ่งผายองอาจ สมควรแก่ฐานะของตน247

นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเพิ่มเติมที่ไม่ไม่มีในหนังสือสมบัติของผู้ดีด้วยคือ อารยชนต้องรู้จัก
ประมาณตนในการคบหาสมาคมกับบุคคลอื่นตามสมควรแก่ฐานะ และในที่ประชุมควรรู้จักพูดให้
สมควรแก่ฐานะของตน248
ส่วนสุดท้ายคือ เรื่องการช่วยเหลือผู้อื่น ในหนังสือสมบัติของผู้ดีจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การโอบ
อ้อมอารีแก่ผู้อื่น และช่วยคนเคราะห์ร้าย ในขณะที่อารยจริยา เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการสงเคราะห์ผู้
ยากไร้ขึ้นมาหลายข้อ คือ
เห็นเพศที่อ่อนแอกว่า เช่น เด็ก ผู้หญิง และผู้ชราตกอยู่ในที่ที่ควรรับความช่วยเหลือ ก็
รีบให้ความช่วยเหลือเท่าที่จะทาได้
ใครขาดเหลือสิ่งใด ควรช่วยเหลือเจือจานตามสมควร เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่หวงแหนแม้ใน
วิทยาการ
พึงสงเคราะห์หรือให้ทานบุคคลผู้ไร้ความสามารถ เช่น คนชราหรือทุพพลภาพ เป็นนิจ
พึงปฏิบัติกิจอันเป็นกุศลสาธารณะตามความสามารถ
พึงเสียสละแก่ส่วนรวม ทั้งกาลังกาย กาลังทรัพย์ และกาลังปัญญา เท่าที่จะทาได้249

มารยาทเล่มน้อย
ในปี พ.ศ. 2503 คุณหญิงดุษฎี มาลากุล ได้แต่งหนังสือเรื่อง “มารยาทเล่มน้อย” ขึ้น ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2504 ได้จัดประกวดมารยาทไทยขึ้นและเป็นบุคคลแรก ๆ ที่นามารยาทในราชสานักมาใช้
เป็นมารยาทไทยในสมัยดังกล่าว คุณหญิงดุษฎี มาลากุล จึงเป็นผู้มีบทบาทสูงในการรื้อสร้างมารยาท
ไทย ดังนั้น ก่อนที่จะอธิบายไปถึงบทบาทด้านมารยาท การศึกษาชีวประวัติของคุณหญิงดุษฎี จะช่วย
ให้เข้าใจฐานคิดในการสร้างมารยาทไทยในช่วงนี้มากขึ้น
คุณหญิงดุษฎี มาลากุล หรือภายหลังคือท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา มาลากุล ณ อยุธยา ชื่อเดิมคือ
ดุษฎีมาลา ไกรฤกษ์ เป็นบุตรีของเจ้าพระยาจักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ์ และท่านผู้หญิงกลีบ มหิธร สาเร็จ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนราชินี และได้ศึกษาขนบประเพณีไทยกับคุณท้าวนารีวรคณา
247

เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี, "แบบเรียนจรรยา "สมบัติของผู้ดี"." หน้า 201; ปอง มาลากุล. หน้า 11.
248 ปอง มาลากุล. หน้า 10-12.
249 เรื่องเดียวกัน. หน้า 15.
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รักษ์ (แจ่ม ไกรฤกษ์) ผู้เป็นป้า ซึ่งถวายตัวเป็นเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และอยู่ในราชสานักสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ
ในสมัยรัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ให้คุณหญิงดุษฎี เป็นนางพระกานัลในสมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณี พระบรมราชินี เพื่อตามเสด็จฯ
ไปในงานพิธีต่าง ๆ ทั้ งในและต่างประเทศ ต่อมาได้สมรสกับหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล บุตรของ
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ต่อมาเมื่อหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มีบทบาทสาคัญในวงการศึกษา
คุณหญิงดุษฎี ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในวงการดังกล่าวด้วยเช่นกัน โดยได้มีโอกาสเดินทางพร้อมกับ
สามีเพื่อไปประชุมองค์การสหประชาชาติ และศึกษาดูงานการศึกษาแผนใหม่ ณ ประเทศอังกฤษและ
สหรัฐอเมริกา และติดตามสามีไปต่างประเทศอีกหลายครั้ง
ประสบการณ์ความรูท้ ี่ได้รับทาให้คุณหญิงดุษฎี มีทัศนคติในการทางานด้านการศึกษาและสืบ
ทอดวัฒนธรรมไทย ที่สาคัญคือบทประพันธ์เกี่ยวกับมารยาท วัฒนธรรม ประเพณี เช่น มารยาทไทย
มารยาทอันเป็นวัฒนธรรมทางประเพณีไทย และมรรยาทเล่มน้อย ตลอดจนริเริ่มจัดประกวดมารยาท
ของนักเรียน นักศึกษา ต่อมาได้รับแต่งตั้งจากรัฐบาลให้เป็นผู้แทนสภาวัฒนธรรมแห่งชาติไปประชุม
ยูเนสโก และได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการฝ่ายวัฒนธรรมของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย
การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ250
คุณหญิงดุษฎี มาลากุล เป็นหนึ่งในชนชั้นนาสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ที่เห็นว่าการปฏิวัติ 2475
เป็นที่มาของยุคมืด และเป็นสาเหตุของความเสื่อมโทรมด้านประเพณีวัฒนธรรมไทย ดังสะท้อนให้เห็น
ในคานาของหนังสือมารยาทเล่มน้อยที่ว่า251
…ข้าพเจ้ามีความรู้สึกอยู่บ่อย ๆ ว่า บ้านเมืองของเราในระยะเวลา 28 ปีหลังที่ล่วงมานี้ มีความ
เจริญทางวัตถุเป็นอันมาก แต่ทางจิตใจรู้สึกว่าน่าจะได้รับความทานุบารุงให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น
อีก การที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะกล่าวโดยทั่วไปแล้ว เรายังมีความเข้าใจในคาว่าเสรีภาพไม่ถ่อง
แท้นักประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งอาจเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมของเราเปลี่ยนแปลงไป เป็น
ต้นว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และมีสงครามโลกเกิดขึ้น ภายหลังสงคราม ไทยมีการ
ติดต่อกับชาวตะวันตก และเลียนแบบตะวันตกมากขึ้น บุคคลชั้นเก่าที่รู้ขนบธรรมเนียมก็สูญ
หายไปมาก บุคคลชั้นใหม่ที่เติบโตขึ้นในระหว่าง 28 ปีหลัง ก็ได้รับความกระทบกระเทือนจาก
ความเหวี่ยงตัวของสังคมโดยทั่วไปจนแทบจะตั้งตัวไม่ติด

250

สานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, สตรีสาคัญในประวัติศาสตร์ไทย (กรุงเทพมหานคร: กรม
ศิลปากร, 2547), หน้า 324-329.
251 Patrick Jory. pp. 369-370.
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ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าฯ เมื่อได้มีโอกาสสดับกระแส
พระราชดารัวเกี่ยวกับการอบรมเด็กเป็นในความว่า การที่จะอบรมเด็กนั้นควรอบรมให้รู้จักอยู่ใน
ระเบียบเสียตั้งแต่เล็ก ๆ อยู่และค่อย ๆ ปล่อยทีละน้อย ๆ เมื่อเติบโตขึ้น เพราะถ้าปล่อยปละ
ละเลยให้เด็กทาตามชอบใจเสียตั้งแต่ยังเล็ก ๆ อยู่และจะเริ่มอบรมให้รู้ระเบียบต่อเมื่อโตแล้ว
ย่อมไม่สาเร็จ ผลก็คือ เราจะมีพลเมืองที่ไม่รู้หน้าที่และไม่มีระเบียบวินัย…
ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นและมีความหวังว่า ความเหวี่ยงตัวของสังคมโดยทั่วไป ซึ่งได้
เหวี่ยงออกไปจนสุดตัวแล้วนั้น ถึงระยะเวลาที่จะเหวี่ยงกลับมาแล้ว…252

Patrick Jory ตั้งข้อสังเกตว่าผู้เขียนมรรยาทเล่มน้อยมีการกล่าวถึงเวลา “28 ปี” ที่ล่วงเลย
ไป คือหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 เป็นต้นมา ในทานองที่ว่าปัญหาด้านระเบียบ
สังคม และความประพฤติของเยาวชนเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลประชาธิปไตยไม่เข้าใจเสรีภาพอย่าง
ถ่องแท้ อันเป็นความรู้สึกทั่วไปของชนชั้นนาเก่าสมัยนั้น253
อนึ่ง แม้ผู้เขียนมรรยาทเล่มน้อยจะใช้หนังสือสมบัติของผู้ดีเป็นพื้นฐานในการแต่ งหนังสือ
ดังกล่าว แต่เมื่อพิจารณาเนื้อหาแล้ว พบว่ามีการเพิ่มเติมเนื้อหาจานวนหนึ่งที่ไม่ปรากฏในหนังสือ
สมบัติของผู้ดี ที่น่าสนใจคือเรื่องแนวคิดมารยาทกับชาติไทย ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับอิริยาบถหมอบคลาน
กราบไหว้ และธรรมเนียมการเข้าเฝ้า ดังนี้
มีการนามารยาทมาผูกโยงกับ “ชาติไทย” โดยมารยาทของไทยได้รับการนิยามและให้คุณค่า
เป็นมรดกของบรรพบุรุษ เป็นเกียรติของชาติ เป็นนิรันดร และเป็นสากล
3. ชาติ ไ ทยได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น ชาติ ที่ มี ม รรยาทงามที่ สุ ด ในโลก เพราะบรรพบุ รุ ษ ของไทยได้ ว าง
แบบอย่างมรรยาทไว้อย่างเหมาะสม
4. แบบอย่างมรรยาทของชาติไทยเป็นหลักการที่ไม่มีวันล้าสมัย จึงใช้ได้ทุกโอกาส ทุกสมัย และ
ทุกสถานที่
5. มรรยาทที่ถือว่างามสาหรับสังคมที่ดีของไทย ย่อมนาไปใช้ในสังคมที่ดีของชาติอื่นได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
122. ผู้มีมารยาทย่อมคานึงเกียรติของชาติอยู่เป็นนิตย์ การแต่งกายสะอาดเรียบร้อยอยู่ เสมอ
ย่อมเป็นเกียรติแก่ชาติไทย254

252

ดุษฎี มาลากุล. หน้า ค-ฉ.
253 Patrick Jory. หน้า 370.
254 ดุษฎี มาลากุล. หน้า 1-2, 30.
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นอกจากนี้ยังเริ่มมีการนาอิริยาบถ “หมอบ คลาน กราบ ไหว้” มาใช้เป็นมารยาทของไทยอีก
ครั้งในฐานะประเพณีไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติระหว่างผู้น้อยกับผู้ใหญ่
46. ผู้มีมารยาทย่อมแสดงความขอบคุณต่อผู้แสดงความเมตตากรุณาตน ถ้าเป็นผู้เสมอกันก็
กล่าวขอบใจหรือขอบคุณ ถ้าผู้นั้นเป็นใหญ่กว่า ควรยกมือไหว้และกล่าวว่าขอบพระคุณ แต่ถ้าผู้
นั้นเป็นผู้ทรงอาวุโสสูงควรสานึกในบุญคุณ โดยการหมอบกราบลงเท่านั้น
74. การหมอบคลานเป็นประเพณีของไทย ผู้มีมรรยาทจึงควรทราบว่าจะปฏิบัติอย่างไรและควร
เลือกใช้ให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่
76. วิธีแสดงความเคารพผู้มีอาวุโสเมื่อนั่งกับพื้นควรหมอบกราบเมื่อยืนหรือนั่งเก้าอี้ควรพนมมือ
เคารพ โดยน้อมตัวลงต่าและก้มศีรษะลงจรดมือ
77.ผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่ก่อน ผู้อ่อนอาวุโสย่อมเคารพผู้แก่อาวุโสกว่าด้วยการพนมมือและน้อม
ศีรษะลงจรดมือ ผู้แก่อาวุโสย่อมตอบการเคารพด้วยวิธีพนมมือ
111. ในการนั่งกับพื้น เมื่อมีโอกาสสนทนากับผู้ทรงอาวุโส ซึ่งนั่งกับพื้นเช่นเดียวกัน ควรใช้
วิธีการหมอบพนมมือ หรือประสานมือ เมื่อเสร็จการสนทนาควรกราบลงและเมื่อเปลี่ยนจาก
หมอบเป็นคลาน ควรคลานโดยลงศอกทั้งสองถอยหลังออกมาก่อน255

ที่ ส าคัญ คือมี การนาธรรมเนียมราชส านั กมาเป็นส่ ว นหนึ่ ง ของมารยาทของชาติไทยด้ ว ย
หนังสือมรรยาทเล่มน้อยจึงน่าจะเป็นหนังสือมารยาทเล่มแรกที่นามารยาทราชสานักมาเผยแพร่ใน
ฐานะมารยาทของชาติไทย เช่น
83. เมื่อเสด็จพระราชดาเนินผ่านมาในรถพระที่นั่ง ควรถวายความเคารพ โดยยืนตรงแล้วถวาย
คานับ ถ้าเสด็จพระราชดาเนินมาโดยพระบาทจะยืนตรงแล้วถวายคานับหรือจะนั่งพับเพียบแล้ว
หมอบกราบลงกับพื้นก็ได้ หลักสาคัญที่ควรทราบคือ ถ้าจะยืนต้องถวายคานับ ถ้าไม่ถวายคานับ
ต้องหมอบกราบ…
86. การเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในที่รโหฐานที่มิได้นั่งเก้าอี้ เมื่อแลเห็นพระองค์ต้องหมอบ
กราบลงครั้งหนึ่ง แล้วคลานโดยมือทั้งสองจรดพื้น เมื่อใกล้ที่ประทับแล้วหมอบกราบถวายบังคม
ครั้งหนึ่ง และหมอบฟังพระราชโองการหรือพระราชเสาวนีย์ เมื่อรับพระราชโองการหรือพระ
ราชเสาวนีย์แล้วกราบถวายบังคมและคลานถอยหลังออกมาจนห่างที่ประทับพอสมควร แล้วจึง
กราบถวายบังคมอีกครั้งหนึ่ง แล้วคลานกลับหลังต่อไปได้

255

เรื่องเดียวกัน. หน้า 9, 15-16, 28.
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87. การเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในงานที่นั่งเก้าอี้หรือยืนเฝ้าพบแลเห็นพระองค์ต้องถวาย
คานับครั้งหนึ่งและยืนตรงอยู่ ผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพ ระบาทจะนั่งลงได้ต่อเมื่อเสด็จขึ้นประทับบน
พระราชอาสน์แล้ว ก่อนจะนั่งทุกครั้งต้องถวายคานับ และก่อนจะลุกขึ้นย้ายที่ทุกครั้งต้องถวาย
คานับ เมื่อทรงลุกจากที่ประทับทุกครั้งผู้ที่นั่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ต้องลุกขึ้นยืนเป็นการ
ถวายความเคารพ และต้องบ่ายหน้าไปทางที่ประทับทุกขณะ256

นอกจากการเขียนหนังสือแล้ว คุณหญิงดุษฎี มาลากุล ยังเป็นผู้นาในการจัดประกวดมารยาท
และเป็นผู้จัดงานสัมมนาเพื่อเขียนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมารยาทเพื่อใช้ในการประกวดด้วย ดังนี้
การจัดประกวดมารยาท
ปี พ.ศ. 2504 สมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทยที่มี คุณหญิงดุษฎี มาลากุล เป็นนายก
สมาคม ได้จัดการประกวดมารยาทขึ้น แต่เนื่องจากก่อนหน้านี้ยังมิได้มีผู้จัดทาตาราด้านมารยาทไว้ จึง
ใช้ วิ ธี ก ารเชิ ญ ผู้ ใ หญ่ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ประกอบด้ ว ยเจ้ า นายบางพระองค์ แ ละผู้ อ าวุ โ สที่ เ คยเห็ น
ขนบประเพณีเกี่ยวกับมารยาทตั้งแต่สมัยราชาธิปไตยมาเป็นกรรมการตัดสินการประกวด ก่อนการ
ประกวดผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการได้ปรึกษาหารือกันในเรื่องอิริยาบถต่าง ๆ เมื่อเห็นพ้องกันแล้ว
คุ ณ หญิ ง ดุ ษฎี มาลากุ ล ก็ ไ ด้ เ ขี ย นหลั กเกณฑ์ม ารยาทอัน เป็น วั ฒนธรรมประเพณีไ ทยขึ้ นส าหรับ
ประกวด ภายหลังจึงรวบรวมและจัดพิมพ์ขึ้นเป็นเล่ม257
การจัดประกวดมารยาทมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้นักเรียนนักศึกษาทาหน้าที่เป็นสื่อกลางใน
การรักษาขนบประเพณีและวัฒนธรรมทางมารยาทของไทยเอาไว้ ดังคาปราศรัยของคุณหญิงดุษฎี
มาลากุล ในการเริ่มการประกวดมารยาท ในปี พ.ศ. 2504 ที่ว่า
…ขนบธรรมเนียมอันเป็นวัฒนธรรมทางมารยาทของไทยเรานั้น เป็นสิ่งงดงามอย่างยิ่งและมี
ลักษณะแห่งความเป็นชาติของไทยเราเองโดยเฉพาะ วัฒนธรรมทางมารยาทที่ปรากฏออกใน
ท่วงท่าของบุคคลชาติหนึ่ง ๆ ย่อมทาให้บุคคลนั้น ๆ แตกต่างกันด้วยบุคลิกภาพและท่าทาง…
เนื่องจากชาวโลกได้มีการติดต่อซึ่งกันและกันใกล้ชิดมากขึ้น …ก็ย่อมจะถ่ายทอดวัฒนธรรม
ความคิดและศิลปวิทยาให้กันและกัน …ประเทศไทยและชนชาวไทยเป็นประเทศและเผ่าชนที่
เก่าแก่ ได้สร้างสมวัฒนธรรมประจาชาติไว้มากมาย และที่จาเป็นต้องนามากล่าวในที่นี้ก็คือ การ
รับวัฒนธรรมทางมารยาทของชาติอื่นมาเป็นของตนนั้น เป็นวิธีของชาติที่ด้อยวัฒนธรรมและ
เป็ น การรู้ เ ท่ า ไม่ ถึ ง การณ์ โ ดยแท้ ...สมาคมสตรี อ าสาสมั ค รแห่ ง ประเทศไทยตระหนั ก ดี ว่ า
256

เรื่องเดียวกัน. หน้า 18-20.
257 สมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทย, เรื่องการสัมมนามารยาทและประกวดมารยาท และมารยาทอันเป็น
วัฒนธรรมทางประเพณีของไทย (พระนคร: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2507), หน้า คานา.
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วิวัฒนาการในสัง คมแห่ง โลกเป็นสาเหตุใ หญ่ ที่ทาให้การสงวนและรัก ษาขนบประเพณี แ ละ
วัฒนธรรมของไทยเราเป็นไปอย่างลาบากกว่าในสมัยก่อน จึงได้จัดการประกวดมารยาทสาหรับ
นักเรียน นิสิต และนั กศึกษาขึ้น ด้วยมีความมุ่งหมายที่จะมอบภาระในการสงวนและรัก ษา
ขนบประเพณีและวัฒนธรรมทางมารยาทของไทยเรา ให้อนุชนชาวไทยได้ทราบและเห็นความ
งดงามของวัฒนธรรมแขนงนี้ เพื่อจะได้ช่วยรักษาให้ดารงอยู่ต่อไป…258

จะเห็นได้ว่าคุณหญิงดุษฎี มีการกล่าวโทษว่าการรับวัฒนธรรมทางมารยาทของชาติอื่นมาเป็น
ของตนเป็นการรู้เท่าไม่ถึงการณ์และด้อยวัฒนธรรม ในขณะเดียวกันก็ยกย่องมารยาทของไทยว่าเป็น
มรดกทางประเพณีวัฒนธรรมของชาติไทยที่ควรอนุรักษ์ไว้ น่าสนใจคือมารยาทตามประเพณีไทยนั้น
หมายถึงการเคารพคนตามลาดับชั้นทางสังคม ยศศักดิ์ และอายุ
…การแสดงกิริยาคารวะอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ที่มีศักดิ์ มีอาวุโสหรือตาแหน่งสูงกว่าตนและการ
แสดงกิริยาสุภาพเรียบร้อยต่อผู้ที่เสมอหรือต่ากว่าตนโดยถูกต้องตามประเพณีและวัฒนธรรม
ของเรา และให้เหมาะสมแก่กาลเทศะนั้น ไม่เพียงแต่จะนาความเจริญตาเจริญใจมาให้แก่ผู้ที่ได้
พบเห็นเท่านั้น แต่ยังแสดงว่าผู้มีกิริยามารยาทดีเช่นนั้น เป็นผู้ที่ได้ฝึกหัดอบรม และได้เคยอยู่ใน
สมาคมของผู้ที่มีการศึกษามาแล้ว การใช้กิริยามารยาทที่ไม่เหมาะไม่ควรนั้น ไม่นาความเสื่อม
เสียอย่างใดมาให้แก่ผู้ที่เราพบปะ แม้จะเป็นผู้ใหญ่หรือผู้น้อยก็ตาม แต่ความเสื่อมเสียจะตกมา
อยู่ ที่ ตั ว เราเอง เพราะจะได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น ผู้ ไ ม่ มี ม ารยาท ไม่ รู้ จั ก ขนบธรรมเนี ย มประเพณี แ ละ
วัฒนธรรมของชาติ และเป็นผู้ที่หย่อนการศึกษา…259

สาหรับแบบแผนมารยาทที่ใช้ในการจัดการประกวดนั้นเขียนโดยคุณหญิงดุษฎี มาลากุล มี
เนื้อหาเกี่ยวกับ การยืนและการเดิน การนั่ง การคลาน การแสดงความเคารพ การเข้าพบผู้ใหญ่ การ
ส่งของและรับของ และการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท260
ต่อมาปี พ.ศ. 2506 สมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทยได้มีการจัดสัมมนามารยาทขึ้น
เพื่อให้ครูและผู้มีหน้าที่อบรมเด็กได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมารยาทมากขึ้น261 ในการ
สัมมนามีการประมวลข้อสงสัยและคาถามในการใช้มารยาทในโอกาสต่าง ๆ ด้วย โดยมีวิทยากรคือ
ม.ร.ว.เทวาธิราช ป. มาลากุล คุณหญิงดุษฎี มาลากุ ล และคุณหญิงแฉล้ม เดชประติยุทธ์ ทั้งนี้ ข้อ
สงสัยเกี่ยวกับมารยาทนั้นมุ่งเน้นไปที่มารยาทในการทาความเคารพ การนั่ง การยืน การเดิน การพูด
258
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260 เรื่องเดียวกัน. หน้า 51-55.
261 เรื่องเดียวกัน. หน้า คานา.

111
กับพระ การลาบวช การเข้าเฝ้า และข้อปฏิบัติและวิธีการพูดระหว่างผู้น้อยกับผู้ใหญ่ ข้อสังเกต
ประการหนึ่งคือ ในการอภิปรายมีการพูดถึงการเคารพธงชาติด้วย 262 เช่น “การเคารพธงชาติ เมื่อ
เพลงจบให้ยืนตรงเฉย ๆ …บนเวทีที่มีที่บูชาพระพุทธรูป ธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์ เมื่อขึ้นไป
ควรจะยืนตรงเป็นการแสดงความเคารพชาติ กราบพระพุทธรูป และถวายคานับพระบรมฉายาลักษณ์
ส่วนการจัดนั้นควรวางธงชาติอยู่ด้านขวาของที่บูชาและพระบรมฉายาลักษณ์อยู่ด้านซ้าย”263 แต่
ปรากฏว่าการเขียนแบบแผนเพื่อใช้ในการประกวดไม่ได้บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการเคารพชาติเอาไว้
สาหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการประกวดมารยาทจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติอิริยาบถต่าง ๆ คือ การ
ยืน เดิน นั่งและหมอบคลานแบบต่าง ๆ การแสดงความเคารพ และมารยาทในการเข้าพบผู้ใหญ่และ
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ให้ถูกต้อง โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกผู้เข้าประกวดจากโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ จนได้ผู้มีมารยาทงามที่สุด 8 คน คือ
1. นิสิตหญิง
3. นักเรียนเตรียมอุดมหญิง
5. นักเรียนมัธยมหญิง
7. นักเรียนประถมหญิง

2. นิสิตชาย
4. นักเรียนเตรียมอุดมชาย
6. นักเรียนมัธยมชาย
8. นักเรียนประถมชาย

ในส่วนของคณะกรรมการตัดสิน การประกวดมารยาทใน ปี พ.ศ. 2504 กรรมการส่วนใหญ่
มาจากกลุ่มชนชั้นนาเก่า เช่น หม่อมเจ้าหญิงมารยาตรกัญญา ดิศกุล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช หม่อม
เจ้าหญิงอัปภัศราภา เทวกุล หม่อมเจ้าอาชวดิศ ดิศกุล หม่อมแผ้ว สนิทวงศ์เสนีย์ และคุณหญิงแฉล้ม
เดชประติยุทธ์ ทั้งนี้ สมเด็จพระภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา ฯ ได้ทรงสนับสนุนการประกวดครั้ง
นี้โดยเสด็จไปทอดพระเนตรพร้อมด้วยพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี264
กิริยามารยาทและการใช้ถ้อยคาในราชสานัก
ปี พ.ศ. 2507 หม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์ ตีพิมพ์หนังสือกิริยามารยาทและการใช้ถ้อยคาในราช
ส านั ก ขึ้ น เนื่ อ งจากในช่ ว งเวลาดั ง กล่ า วมี ผู้ ไ ด้ รั บ พระราชทานพระมหากรุ ณ าให้ เ ข้ า
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสต่าง ๆ อยู่เสมอ จึงมีผู้สนใจเรื่องการแสดงกิริยามารยาทและการ
ใช้ถ้อยคาเกี่ยวกับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากขึ้น
262
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263 เรื่องเดียวกัน. หน้า 26.
264 เรื่องเดียวกัน. หน้า 45-48.
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หม่อมทวีวงศ์อธิบายว่า การเขียนหนังสือดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้จากความคิดสองประการ
ประการแรกคือเห็นว่าแบบแผนของราชสานักเป็นต้นแบบของระเบียบประเพณีไทยเนื่องจากเป็นที่
นิยมเอาอย่างกันมานานแล้วทั้งเรื่องมารยาทและการแต่งกาย
ประการที่สอง สืบเนื่องจากการไปบรรยายเรื่องการพระราชพิธี และระเบียบการเฝ้าฯ ในการ
สัมมนากระทรวงการต่างประเทศ ภายหลังการบรรยายมีผู้มาปรารภให้เรียบเรียงคาบรรยายเป็น
ต้ น ฉบั บ ขึ้ น จะได้ เ ป็ น ประโยชน์ ส าหรั บ การใช้ ศึ ก ษาและใช้ เ ป็ น คู่ มื อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อั น เกี่ ย วกั บ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทั้งนี้ การรวบรวมเรียบเรียงได้รับความช่วยเหลือจากปีย์ มาลากุล เมื่ อรวบรวมเสร็จแล้ว ได้
นาต้นร่างถวายพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร และหม่อมเจ้าหญิงสิบพันภารเสนอ โสณ
กุล ทรงตรวจแก้อีกชั้นหนึ่ง265
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ เ ขี ย นเพื่ อ ให้ ข้ า ราชการและข้ า ที่ ร าชส านั ก ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ พระองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ และ
พระบรมวงศานุวงศ์ รู้จักมารยาทไทย เช่น การยืน เดิน หมอบ คลาน กราบ ไหว้ และสามารถทาให้
ถูกต้องตามประเพณีได้266
ระเบียบการแสดงอิริยาบถต่าง ๆ อันเป็นมารยาทไทย
สืบเนื่องจากการจัดประกวดมารยาทของสมาคมสตรีอาสาสมัคร ปีย์ มาลากุล ได้ฝึกนักเรียน
วังไกลกังวลและโรงเรียนการช่างสตรีโชติเวช เพื่อเข้าประกวด ทั้งมีโรงเรียนและมหาวิทยาลัยอีก
หลายแห่งมาขอคาแนะนา ประกอบกับการเห็นว่ามารยาทต่าง ๆ ที่สมาคมสตรีอาสาสมัครกาหนด
เป็ น หั ว ข้ อ การประกวด บางอย่ า งไม่ ไ ด้ ใ ช้ แ ล้ ว และบางอิ ริ ย าบถที่ ใ ช้ อ ยู่ เ สมอก็ แ ตกต่ า งออกไป
หม่อมหลวงปีย์ มาลากุล จึงแต่งหนังสือ ระเบียบการแสดงอิริยาบถต่าง ๆ อันเป็นมารยาทไทย ขึ้น
เพื่อความถูกต้อง โดยยึดแบบมารยาทในราชสานักนับแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมาเป็นแบบฉบับ
ผ่านการสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละประเภท มีบุพการี พระศาสนโศภณ หม่อมเจ้าหญิงอัปภัสรา เท
วกุล หม่อมเจ้าหญิงมารยาตรกัญญา ดิศกุล หม่อมหลวงป้อง มาลากุล พลตรีหม่อมทวีวงศ์ ถวัลยศักดิ์
พระยาบาเรอภักดิ์ ท้าวโสภานอเวศน์ จมื่นทิพยมณเฑียร และคุณเฒ่าแก่สมบุญ เหมเฉลา267
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นอกจากการนาแบบแผนราชสานักมาสร้างเป็นแบบแผนมารยาทไทยแล้ว หม่อมหลวงปีย์ ยัง
มีบทบาทสาคัญในการรื้อคติการธรรมเนียมการเคารพตามหลักชาติวุฒิ วัยวุฒิ และคุณวุฒิ ดังปรากฏ
ในคากล่าวนาในส่วนของระเบียบการใช้ถ้อยคา ในหนังสือ ระเบียบสานักพระราชวังที่เกี่ยวข้องกับ
ข้าราชการและประชาชน ที่ว่า
ปัจจุบันนี้ ปรากฏว่ามีผู้สนใจในเรื่องกิริยามารยาทและการใช้ถ้อยคาเป็นอย่างมาก ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าวัฒนธรรมอันเป็นสมบัติอันดีงามประจาชาติไทยกาลังเจริญขึ้น มิได้เสื่อมลง ทั้ง ๆ ที่
ศิลปวัฒนธรรมของชาติต่าง ๆ ได้แพร่หลายอยู่ในประเทศไทยขณะนี้ …แทบทุกคนประสงค์ที่จะ
ทาตามกิริยามารยาทแบบไทย พูดจาแบบไทย แต่โดยที่ประเพณีไทยยังนิยมถือความลดหลั่น
กันในทางชาติวุฒิ วัยวุฒิ และคุณวุฒิ ซึ่งแสดงว่าเป็นชาติที่มีความอ่อนน้อมเป็นคุณสมบัติ
การแสดงกิริยามารยาทก็ดี การพูด จากันก็ดี ย่อมมีลดหลั่นสูงต่าแตกต่างกันตามวุฒิของแต่
ละบุคคล…เมื่อมีผู้สนใจในคาอธิบายเรื่องกิริยามารยาทก็ดี การใช้ถ้อยถ้อยคาก็ดี ในอีกไม่ช้า
ประชาชนไทยทุกคนย่อมเป็นผู้แสดงกิริยามารยาท และใช้ถ้อยคาถูกต้องตามระเบียบแบบแผน
ประเพณีไทยทุกประการ268

สาหรับการใช้ถ้อยคาตาม “วุฒิ” นั้น ปีย์อธิบายไว้ว่า “การใช้ถ้อยคาในภาษาไทยแตกต่าง
กว่าภาษาอื่น คือไม่ใช้คาเดียวกันต่อบุคคลที่ต่างวุฒิกัน ขอย้าอีกครั้งว่า “วุฒิ” ในที่นี้หมายถึงชาติวุฒิ
วัยวุฒิ และคุณวุฒิ…ถ้าจะแยกลักษณะคาพูดในภาษาไทยออกแล้ว จะได้ส่วนที่แตกต่างกันตามฐานะ
ของบุคคลที่พูดด้วย ดังนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินี พระบรมวงศานุ
วงศ์ พระภิกษุ ข้าราชการ บุคคลสามัญทั่วไป”269
งานเขียนเกี่ยวกับมารยาทอีกชิ้นหนึ่งของหม่อมหลวงปีย์ มาลากุล คือเรื่อง ประเพณีไทย
งานชิ้นนี้มีความน่าสนใจคือ มีการเชื่อมประเพณีไทยเข้ากับ พระมหากษัตริย์และพุทธศาสนา ดังคา
กล่าวนาที่ว่า
ไทยเป็นชาติที่มีขนบประเพณีเป็นอย่างดีมาตั้งแต่โบราณกาล จนถึงปัจจุบันนี้เห็นจะเป็นเพราะ
เป็นขาติที่มีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุข และเป็นชาติที่ถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจา
ชาติ จึงเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมประจามาตั้งแต่เล็ก…270
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ปีย์ มาลากุล, "ระเบียบสานักพระราชวัง ที่เกี่ยวกับข้าราชการและประชาชน." หน้า 40. เน้นคาโดยผู้เขียน
269 เรื่องเดียวกัน. หน้า 41.
270 ปีย์ มาลากุล, "ประเพณีไทย." หน้า 57.
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นอกจากนี้ยังให้คาอธิบายว่าการแบ่งคนออกเป็นชั้นตามหลักอาวุโสเป็นเรื่องธรรมชาติมิใช่
วัฒนธรรมเจ้าขุนมูลนาย แต่เป็นเรื่องธรรมชาติ ในขณะที่การถือหลักเสมอกันเป็นเรื่องขัดธรรมชาติ
“ในเรื่องกิริยามารยาทก็ดี คาพูดก็ดี ย่อมแตกต่างกันตามอาวุโสระหว่างบุคคลทั้งสอง…ไทยไม่ใช่
ชาติถือศักดินา หรือนิยมในลัทธิเจ้าขุนมูลนาย แต่ หลักธรรมดา และหลักธรรมชาติ ย่อมมีการ
แตกต่ า งกั น ในคุ ณ สมบั ติ รู ป ร่ า ง การที่ จ ะถื อ หลั ก เสมอกั น ไปหมดนั้ น ย่ อ มขั ด กั บ หลั ก
ธรรมชาติ การปฏิบัติแตกต่างกันในกิริยามารยาทและคาพูดไม่ใช่เป็นไปตามระบอบศั กดินา
หากเป็นไปตามกฎธรรมชาติ กฎธรรมดา”271

การสร้างมารยาทไทยในช่วงนี้เป็นการนาเอามารยาทในราชสานักมาสร้างและให้ความหมาย
ใหม่เป็นมารยาทไทยในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมประเพณี ผลลัพธ์ของมารยาทในยุคนี้จึงเป็นการนา
ธรรมเนียมการกากับอิริยาบถ กราบ ไหว้ หมอบ คลาน และการเคารพตามหลักชาติวุฒิ วัยวุฒิ
คุณวุฒิ มาใช้อีกครั้ง โดยมุ่งปลูกฝังมารยาทให้กับนักเรียนและข้าราชการเป็นหลัก มีการเผยแพร่แบบ
แผนดังกล่าวผ่านการจัดประกวดมารยาท การจัดพิมพ์เป็ นหนังสือ และผ่านงานพระราชพิธีของราช
สานัก เป็นต้น อย่างไรก็ดี ในส่วนของการจัดพิมพ์เป็นหนังสือ พบว่าส่วนใหญ่พิมพ์ในหนังสือเฉพาะ
ของโรงเรียนและหนังสืองานศพในจานวนไม่มากนัก การเผยแพร่ผ่านการตีพิมพ์มีมากขึ้นในทศวรรษ
2530 พร้อมไปกับการสร้างความหมายและคุณค่ามารยาทไทยขึ้นใหม่เป็น มารยาทไทยในฐานะ
เอกลักษณ์ของชาติ
5.3 มารยาทไทยในฐานะเอกลักษณ์ของชาติ
ความรุนแรงในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ทาให้กองอานวยการรักษาความมั่นคง
ภายใน (กอ.รมน.) เริ่มแสวงหาแนวทางสร้างความสมานฉันท์ระหว่างประชาชนในประเทศ กอ.รมน.
ปรึกษากับนักวิชาการได้ข้อสรุปว่า คาขวัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไม่สามารถใช้เป็นอุดมการณ์
ชาติได้อีกต่อไปเมืองไทยต้องการ “เอกลักษณ์แห่งชาติ ” และ “อุดมการณ์แห่งชาติ ” อย่างใหม่ซึ่ง
น่าจะเป็น “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข”
ต้นทศวรรษ 2520 รัฐบาลก่อตั้งสานักงานวัฒนธรรมแห่งชาติและสานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของ
ชาติขึ้นเพื่อส่งเสริมโครงการจูงใจมวลชนไปในแนวทางที่ชนชั้นนาต้องการ272
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เรื่องเดียวกัน. หน้า 58. เน้นคาโดยผู้เขียน
คริส เบเคอร์ และ ผาสุก พงษ์ไพจิตร. หน้า 350-351.
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นโยบายดังกล่าวสะท้อนได้จากแถลงการณ์นโยบายของรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
เมื่อ พ.ศ. 2523 ในด้านการเมืองและการบริหารที่ว่า “รัฐบาลมีเจตนารมณ์ในการเทิดทูนและรักษาไว้
ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้โดยยึดมั่นในการประสานผลประโยชน์ของคนในชาติและในเอกลักษณ์
ที่ดีงามของไทย…”273 ในคาแถลงของรัฐบาลครั้งต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2526 ด้านการศึกษารัฐบาล “จะ
เร่งฝึกและอบรมในด้านระเบียบวินัย คุณธรรม ความรู้จักรับผิดชอบต่อสังคมและตนเอง ความรักใน
ศิลปวัฒนธรรมและความสานึกในความเป็นไทยร่วมกัน เพื่อธารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ เอกราช อธิปไตย
ของชาติ และระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข นอกจากนั้น จะส่งเสริมให้
สถาบันศาสนาได้เข้ามามีบทบาทในการอบรมสั่งสอนด้านคุณธรรมมากขึ้น”274
ในปี พ.ศ. 2526 คณะอนุกรรมการอุดมการณ์ของชาติร่วมกับสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่ง
ประเทศไทย จัดงานสัมมนาเรื่อง “เอกลักษณ์ของชาติกับการพัฒนาชาติไทย” ขึ้น งานดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเรื่องเอกลักษณ์ของชาติ กาหนดเค้าโครงของนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติในการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและบทบาทของหน่วยงานต่าง ๆ ในการดาเนิน
นโยบายต่าง ๆ โดยมีสมเด็จพระนางเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เสด็จมาเป็นองค์ประธานใน
พิธีเปิดการสัมมนาและมีพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ กล่าวคากราบทูลอัญเชิญองค์ประธานในพิธีเปิด
การสัมมนา275
ในงานดังกล่าวมีการกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “เอกลักษณ์ของชาติ ” โดย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์
ปราโมช ซึ่งเคยเป็นหนึ่งในกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทที่จัดโดยสมาคมสตรีอาสาสมัครแห่ง
ประเทศไทยมาก่อน ในทางเดียวกันในปาฐกถานี้ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ได้นับเอามารยาทของคนไทยเป็น
เอกลักษณ์ไทยอย่างหนึ่งด้วย อย่างไรก็ดี เอกลักษณ์ไทยของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ นั้นมีหลายประการซึ่งล้วน
มีความสาคัญต่อการทาความเข้าใจกระบวนการสร้างเอกลักษณ์ไทยในขณะนั้น ในที่นี้ จะขอสรุป
ปาฐกถาดังกล่าวออกมาเป็นข้อ ๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมของเอกลักษณ์ไทยในทัศนะของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์
ดังนี้
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นิพัทธ์ สระฉันทพงษ์ , รวมคาแถลงนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่คณะแรกจนถึงคณะปัจจุบัน (กรุงเทพมหานคร:
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เอกลักษณ์ไทยประการแรกคือ ความกตัญญู “…นับถือบิดามารดาสาคัญที่สุด …ยึดถือบิดา
มารดาญาติผู้ใหญ่ คนแก่ในเมืองไทยไม่ว้าเหว่…คนที่เป็นมารดาบิดาคน เป็นปู่เป็นย่า เป็นตา เป็นยาย
ยังมีความสาคัญในชีวิต …จะพูดจาอะไรลูกหลานเชื่อฟัง ยังมีสิทธิที่จะตัดสินใจโชคชะตาของวงศ์
ตระกูลของครอบครัวได้…”276
ประการที่สองคือ ความจงรักภักดีและความเคารพในองค์พระมหากษัตริย์ เทียบได้กับบิดา
มารดาหรือยิ่งกว่า “…องค์พระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์ได้ฝังแน่นอยู่ในจิตใจของคนไทย
จนเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ ของชาติอีกอย่างหนึ่งทีเดียว อย่าไปนึกว่าเอกลักษณ์คือความจงรักภักดี
องค์พระมหากษัตริย์นั้นแหละเป็นเอกลักษณ์…”277
ประการที่สามคือ คนไทยเป็นชาติที่หยิ่งในชาติภูมิของตน “…คนไทยเป็นชาติที่ประเสริฐกว่า
คนอื่น …ต่างชาติต่างภาษามาอยู่เมืองไทย…เราเรียกเหมือนกับสิ่งของหรือสัตว์เดรัจฉานเรียกมัน
ทั้งนั้น …ความรู้สึกเอกลักษณ์ของไทยที่เห็นตัวเองนั้นได้เกิดมาดีแล้ว ถูกแล้ว มีประวัติศาสตร์ มี
สถาบันต่าง ๆ ที่เป็น เครื่องที่ทาให้ได้ภูมิใจ ได้รู้สึกว่าเป็นคนมีความสาคัญ ยิ่งใหญ่ในโลก นี่ก็เป็น
เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของคนไทย”278
ประการที่สี่คือ ความเคารพนับถือในครูบาอาจารย์ ซึ่งหมายถึงการเคารพซึ่งกันและกัน
ระหว่างศิษย์กับอาจารย์ “…หากว่าครูคนใดรักษาตัวเป็น มีความเคารพในศิษย์ ในสติปัญญาของเขา
ในสภาพความเป็นศิษย์ เป็นคนไทยของเขา…ศิษย์ในเมืองไทยจะไม่มีวันเสื่อมความเคารพในครูบา
อาจารย์”279
ในเบื้องแรก ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ สรุปว่า “…เพราะฉะนั้น เอกลักษณ์ไทยอยู่ที่ความยึดถือ เชื่อถือ
อยู่ที่ความเคารพ หนึ่งในองค์พระมหากษัตริย์ สองในบิดามารดา ญาติผู้ใหญ่ และสามในครูบา
อาจารย์ ทั้งสามนี้เป็นสถาบันอันศักดิ์สิทธิ์สาหรับคนไทย อยู่ในใจคนไทยทั้งปวง…”280
นอกจากเอกลั ก ษณ์ อั น เป็ น สถาบั น ข้ า งต้ น แล้ ว ยั ง มี เ อกลั ก ษณ์ อั น เป็ น ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี ที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลมาจากพระพุ ท ธศาสนาอี ก 2 ประการ คื อ ประการแรก อิ ท ธิ พ ลจาก
พระพุทธศาสนาคือความเมตตากรุณาต่อสรรพสิ่งทั้งปวง “…เอกลักษณ์ไทยอันหนึ่งคือไม่ยึดถือสิ่งใด
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จนเกินไปนัก มีแต่ความเมตตา ความกรุณาที่แผ่กว้างไปทั่วสาหรับชีวิตทั้งปวง…ชนชาติอื่นใดที่เขา
มาถึงเมืองไทย เขาสรรเสริญทั้งนั้นว่าคนไทยเป็นผู้ที่มีความเมตตากรุณาเหล่านี้…”281
ประการที่สองคือ ขนบธรรมเนียมประเพณีและมารยาทของคนไทย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ อธิบายว่า
มารยาทของคนไทยมีที่มาจากศาสนาพุทธ คือหลักเสขิยวัตร อันเป็นกฎเกณฑ์ที่พระสงฆ์พึงปฏิบัติ แต่
ไทยมุสลิมและไทยคริสต์ก็ถือมารยาทนี้
มารยาทไทยในการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดี ในการที่คนไทยเจอกันเคารพกราบไหว้กันอย่างไรก็ดี
ตลอดจนมารยาทในการรับประทานอาหาร…มาจากศาสนาพุทธทั้งสิ้น ขณะนี้ไทยมุสลิมก็ถือ
มารยาทนี้…ไทยคริสต์ก็ถือเช่นนี้…หากจะถามว่ามาจากไหน…กระผมจะเรียนได้ว่าจากเสขิยวัตร
กฎเกณฑ์ที่พระสงฆ์ท่านต้องปฏิบัติ…เพราะเราส่งกุลบุตรเข้าไปบวชเรี ยนในพระพุทธศาสนาแต่
ดั้งเดิม ออกมาแล้วก็จามา มาสอนคนในครอบครัว สอนลูกเมีย เราก็เกิดมารยาทในสังคม การ
เคารพกราบไหว้กันตามอาวุโส ตามความเคารพนั้น ก็เป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาที่ว่าผู้มี
อาวุโสน้อยจะต้องเคารพผู้มีอาวุโสมาก ความเป็นอยู่ในบ้านก็เสขิยวัตร…ต้องปัดกวาดรักษาให้
เสนาสนะให้สะอาดสะอ้าน…นี่ก็เป็นเอกลักษณ์ที่มาจากพระพุทธศาสนา

เอกลักษณ์อย่างสุดท้ายของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ คือ เอกลักษณ์แห่งการฟุ่มเฟือย เป็นเอกลักษณ์ที่
เกิดจากสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ ทาให้เมื่อจะทาอะไรต้องทาเป็นการใหญ่ อย่างไรก็ตามความ
ฟุ่มเฟือยนี้จะควบคุมได้เองจากระบบเศรษฐกิจ ราคาสินค้า ความขาดแคลนสินค้าต่าง ๆ จะบังคับให้
ลดความฟุ่มเฟือยลง ที่น่าสนใจคือ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ไม่ได้กล่าวโทษวัฒนธรรมต่าง ๆ แต่เห็นว่าการเข้า
มาของวัฒนธรรมต่างชาติเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และมั่นใจว่าคนไทยสามารถเลือกรับเอา
เฉพาะสิ่งที่เหมาะสมกับเอกลักษณ์ไทยมาใช้ได้282
เรื่องของวัฒนธรรมชาติอื่นกระผมไม่ค่อยห่วง เพราะคนผู้ใหญ่บ่นกันเสมอว่าเด็กรุ่นสมัยนี้รับเอา
วัฒนธรรมตะวันตก ต่างชาติ…แต่เอาตัวมานั่งใกล้ ๆ มันก็ยังเป็นลูกไทยอยู่นั่นละครับ …มันเป็น
เรื่องของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เป็นการไหลผ่านของวัฒนธรรม…แต่สิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจก็คือ
วัฒนธรรมต่างชาตินั้น ถึงคนไทยจะยอมรับ เราก็ยอมรับเฉพาะสิ่งที่เราเห็ นว่าเหมาะสมถูกต้อง
กับเอกลักษณ์ไทย…283
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เรื่องเดียวกัน. หน้า 38.
282 เรื่องเดียวกัน. หน้า 40.
283 เรื่องเดียวกัน. หน้า 40.

118
ผลการสัมมนา คณะสัมมนาสรุปความหมายของเอกลักษณ์ชาติไว้ว่าหมายถึง “ลักษณะเด่น
เฉพาะ และร่วมกันของชาติซึ่งประกอบด้วยประชากร ดินแดน ความเป็นเอกราชและอธิปไตย รัฐบาล
และการปกครอง ศาสนา พระมหากษัตริย์ วัฒนธรรมและเกียรติภูมิ ” โดยที่ประชุมได้เน้นว่าสถาบัน
ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเอกลักษณ์ที่สาคัญที่สุดต่อความมั่นคงและการพัฒนาชาติไทย
ด้วยเหตุนี้เป้าหมายในการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติจึงเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สถาบัน
สูงสุดของชาติ อันได้แก่ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข284
การที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ เสนอให้นับเอามารยาทเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ส่งผลในเชิงปฏิบัติคือ
นับแต่ปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา หน่วยงานของรัฐนาโดยกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรม
ตีพิมพ์หนังสือมารยาทไทยออกมาจานวนมาก โดยยกย่องว่า มารยาทไทยเป็น “เอกลักษณ์ประจา
ชาติ”
หนังสือมารยาทไทย
หนั ง สื อ มารยาทไทย ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ค รั้ ง แรกในปี พ.ศ. 2531 โดยส านั ก งาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 285 ต่อมาได้รับการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง
ในช่วงแรกตีพิมพ์โดยกระทรวงศึกษาธิการ ภายหลังตั้งแต่ฉบับปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมาตีพิมพ์โดยกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2553 กระทรวงวัฒนธรรม
ตีพิมพ์หนังสือมารยาทไทยแล้วทั้งสิ้น 4 ครั้ง รวมประมาณ 174,000 เล่ม286
เมื่ อ พิ จ ารณาเนื้ อ หาแล้ ว พบว่ า แบบแผนมารยาทไทยยั ง คงเป็ น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ การก ากั บ
อิริยาบถยืน เดิน หมอบ คลาน กราบ ไหว้ ในงานพิธีการ แต่มีการแจงแจงแบบแผนมารยาทเฉพาะ
กลุ่มแบ่งเป็น 5 กลุ่มใหญ่ ๆ คือแบบแผนสาหรับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผู้ใหญ่ และในพิธีหรือ
โอกาสอื่น ๆ ดังตัวอย่างการจัดประเภทการยืนและการเดิน คือ
การยืน จัดเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้
1. การยืนเคารพธงชาติ เพลงชาติ และธงชัยเฉลิมพลในที่สาธารณะ
2. การยืนถวายความเคารพสมเด็จพระสังฆราช
3. การยืนถวายความเคารพพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
284

เรื่องเดียวกัน. หน้า 82.
285 สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, มารยาทไทย. หน้า คานา.
286 สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, มารยาทไทย.
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4. การยืนในพิธีต่าง ๆ
5. การยืนในโอกาสอื่น ๆ
และ
การเดิน จัดเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้
1. การเดินในกรณีที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การเดินในพิธีทางศาสนา
3. การเดินในพิธีต่าง ๆ
4. การเดินผ่านผู้ใหญ่
5. การเดินนาหรือเดินตามผู้ใหญ่
6. การเดินเชิญผ้าบังสุกุล
7. การเดินโดยทั่วไป287
ที่สาคัญคือการตีพิมพ์หนังสือมารยาทไทยในช่วงหลังทศวรรษ 2530 นี้ ผู้ตีพิมพ์ได้ ให้คุณค่า
มารยาทไทยเป็น “เอกลักษณ์ประจาชาติ” ดังปรากฏในคานาของหนังสือมารยาทไทย ที่ว่า
“…หวัง ว่า หนัง สือมารยาทไทยเล่มนี้จ ะเป็นประโยชน์ ใช้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติและใช้
ฝึกสอนอบรมลูกหลาน นักเรียน นักศึกษา เพื่อจะได้ช่วยกันสืบทอดมารยาทไทยให้คงอยู่เป็น
เอกลักษณ์ของชาติสืบไป…”288

และ
“มารยาทไทย นับเป็นเอกลักษณ์สาคัญอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นชาติไทยได้เป็น
อย่างดี”289

287

เรื่องเดียวกัน. หน้า 40-51.
288 สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ , มารยาทไทย (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, 2532), คา
นา. เน้นคาโดยผู้เขียน
289 สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, มารยาทไทย.คานา. เน้นคาโดยผู้เขียน
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การสร้างมารยาทในยุคนี้เป็นการนาเอาแบบแผนมารยาทไทยในฐานะมรดกของชาติมาเรียบ
เรียงและให้ความหมายเป็นเอกลักษณ์แห่งชาติที่แฝงอุดมการณ์ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ไว้
โดยหน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าภาพหลักในการเผยแพร่มารยาทไทยเหล่านี้สู่คนทั่วไป ผ่านการตีพิมพ์
เป็นหนังสืออย่างต่อเนื่องและจานวนมาก อย่างไรก็ดีรัฐมิได้เผยแพร่เฉพาะมารยาทไทยแบบพิธีการ
เท่านั้น ภายหลังสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้มี การตีพิมพ์หนังสือมารยาทสังคม ว่า
ด้วยมารยาทในชีวิตประจาวันออกมาด้วย
หนังสือมารยาทในสังคม
หนังสือมารยาทในสังคมเรียบเรียงขึ้นต่อเนื่องจากเรื่องมารยาทไทย โดยการรับวัฒนธรรม
แบบใหม่ เ ข้ า มาผสมผสานเข้ า กั บ วั ฒ นธรรมไทยเดิ ม 290 เช่ น จารี ต ประเพณี แ ละหลั ก ธรรมบาง
ประการ291 เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ มารยาทในครอบครัว มารยาทในการเข้า
สังคม มารยาทในสังคมทั่วไป และมารยาทในการโดยสารยานพาหนะและการให้บริการ 292 เนื้อหา
ส่วนใหญ่เป็นหลักมารยาทที่ควรใช้ในชีวิตประจาทั้งในชีวิตส่วนตัว ครอบครัวและในพื้นที่สาธารณะ
เช่น
มารยาทของภรรยาและสามี “ไม่พูดหรือแสดงอาการยกตนข่มท่านหรือเหยียดหยามด้วยการ
อ้างวุฒิ ฐานะ ยศ ตาแหน่งหรือศักดิ์ตระกูล”
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สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ , มารยาทในสังคม (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,
2533), หน้า คานา.
291 เรื่องเดียวกัน. หน้า ความนา.
292 เนื้ อ หาใน มารยาทในครอบครั ว ประกอบด้ ว ย 1. มารยาทของภรรยาและสามี 2. มารยาทที่ ม ารดาบิ ด าพึ ง
ปฏิบัติในครอบครัวเพื่อเป็นตัวอย่างแก่บุตรธิดา 3. มารยาทที่บัตรพึงปฏิบัติต่อบิดามารดา 4. มารยาทที่พึงปฏิบัติต่อ
ญาติและมิตร 5. มารยาทที่พึงปฏิบัติต่อเพื่อนบ้าน 6. มารยาทที่พึงปฏิบัติต่อผู้ช่วยทางานบ้าน 7. คุณสมบัติและ
มารยาทของผู้ช่วยทางานบ้าน มารยาทในการเข้าสังคม ประกอบด้วย 1. มารยาทในการไปเยี่ยมผู้อื่น 2. มารยาท
ในการเป็นเจ้าของบ้าน 3. มารยาทเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร มารยาทในสังคมทั่วไป 1. มารยาทในศาสน
สถานหรือปูชนียสถาน 2. มารยาทในการเข้าเขตพระราชฐาน 3. มารยาทในโบราณสถานและพิพิธภัณฑสถาน 4.
มารยาทในสถานที่ราชการ 5. มารยาทในสถานศึกษา 6. มารยาทในห้องสมุด 7. มารยาทในสวนสาธารณะ 8.
มารยาทในห้างสรรพสินค้า 9. มารยาทในการชมมหรสพ 10. มรรยาทในการสนทนา 11. มารยาทในการสัมภาษณ์
และให้สัมภาษณ์ 12. มารยาทในการใช้โทรศัพท์ 13. มารยาทในการเยี่ยมคนไข้ 14. มารยาทในการจราจร 15.
มารยาทในการดู กี ฬ า 16. มารยาทในการท่ อ งเที่ ย ว มารยาทในการโดยสารยานพาหนะและการให้ บ ริ ก าร
ประกอบด้วย 1. รถประจาทาง 2. รถไฟ 3. เรือ 4. เครื่องบิน และ ภาคผนวก ประกอบด้วย 1. ทิศ 6 2. สัปปุริส
ธรรม 7 3. ธรรมของฆราวาส 4. ระเบียบ-มารยาท เข้าพระราชฐาน 5. ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย การจราจร
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มารยาทที่มารดาบิดาพึงปฏิบัติในครอบครัวเพื่อเป็นตัวอย่างแก่บุตรธิดา “สอนให้ลูกรู้จักใช้
วาจาด้วยมารยาทอันดีงาม ในกรณีต่อไปนี้ เข่น กล่าวคาขอบคุณเมื่ อผู้อื่นช่วยเหลือ หรือให้สิ่ง
หนึ่งสิ่งใด กล่าวคาขอโทษ หรือขออภัยเมื่อล่วงเกินผู้อื่นโดยไม่เจตนา…”
มารยาทในสถานศึกษา “ช่วยกันรักษาสาธารณสมบัติ เช่น ปูชนียสถาน ถนน คู คลอง สะพาน
สนามกีฬา สวนสาธารณะ โทรศัพท์สาธารณะ ฯลฯ”
มารยาทในการชมมหรสพ “ควรรักษามารยาทอันพึงปฏิบัติในที่สาธารณะตลอดเวลาที่อยู่ใน
โรงมหรสพ เช่น กล่าวขออภัยเมื่อเดินแทรกผ่านผู้อื่นที่นั่งอยู…่ ”
มารยาทในการโดยสารยานพาหนะและการให้บริการ “ขึ้นลงตามลาดับอย่างมีระเบียบ ไม่
เบียดเสียยื้อแย่งกัน ก่อนขึ้นควรคอยให้คนลงหมดเสียก่อน”
มารยาทของนักท่องเที่ยว “ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ควรรักษาความสามัคคีและเห็นแก่
ประโยชน์ ส่ ว นรวม รู้ จั ก เกรงใจผู้ อื่ น รวมทั้ ง ไม่ แ สดงความคึ ก คะนอง ส่ ง เสี ย งเอ็ ด อึ ง เกิ น
ควร…”293

อย่างไรก็ตาม ในหนังสือมารยาทสังคมยังพบการแบ่งชั้นคนออกเป็นลาดับชั้นในลักษณะที่
แตกต่างจากในหนังสือมารยาทไทยคือ การแบ่งชั้นคนในครอบครัวออกเป็น 3 ลาดับคือ
ลาดับบน
คือ บุพการี มารดา บิดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด
ลาดับกลาง
คือ สามี ภรรยา
ลาดับล่าง
คือ ผู้สืบสันดาน ลูก หลาน เหลน
ที่น่าสนใจคือ แม้จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับมารยาทในสังคม แต่เนื้อหาได้บรรจุการปลูกฝัง
อุดมการณ์บางประการไว้ เช่น มารยาทที่มารดาบิดาพึงปฏิบัติในครอบครัวเพื่อเป็นตัวอย่างแก่บุตร
ธิดา ข้อแรกคือ “สั่งสอนอบรมให้เป็นพลเมืองดีและเป็นศาสนิกชนที่ดี มีความจงรักภักดีต่อชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักศักดิ์ศรีและเกียรติยศของคนไทย ไม่ล่วงละเมิดกฎหมายและศีลธรรม”294
5 มารยาทในการเข้าเขตพระราชฐาน ควรปฏิบัติตามข้อกาหนดของสานักพระราชวังและมารยาทใน
การเข้าเขตพระราชฐาน เนื่องจาก “สถานที่ดังกล่าวพระมหากษัตริย์ไทยได้ทรงสร้างสมไว้เป็นศรีสง่ า
ของชาติ เป็นที่ภาคภูมิใจของชาวไทยทั้งมวล แม้แต่ชาวต่างประเทศก็แสดงความชื่นชมในเอกลักษณ์
ของศิล ปวัฒนธรรมไทย สมควรที่ เราชาวไทยจะต้อ งช่ วยกั นธ ารงรั กษาไว้เ ป็น เกี ยรติ เป็นศรีแ ก่
ประเทศชาติต่อไป”295
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สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, มารยาทในสังคม. หน้า 4, 6, 37, 42, 60, 63.
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การสร้างมารยาทในระยะนี้เป็นการนาเอาแบบแผนมารยาทไทยมาสร้างความหมายใหม่ เป็น
เอกลักษณ์แห่งชาติ ซึ่งมีอิทธิพลต่อสังคมสูงมากเนื่องจากได้รับการเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง ยาวนาน
และกว้างขวาง
การเผยแพร่
การเผยแพร่มารยาทไทยในระยะแรกทาผ่านการจัดประกวดมารยาทไทย และการตีพิมพ์
หนังสือทั้งหนังสือส่วนราชการและหนังสืองานศพ แต่ในระยะนี้ยังไม่ มีหนังสือมาตรฐาน กระทั่งปี
พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา หลั งกระทรวงศึก ษาธิก ารตี พิมพ์ หนั งสือ มารยาทไทยออกมา หนังสือเล่ ม
ดังกล่าวก็กลายเป็นมาตรฐานของหนังสือมารยาทไทยและได้รับตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง และสืบเนื่องจาก
มารยาทไทยยุคนี้เป็นมารยาทในเชิงพิธีการ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและพระมหากษัตริย์ การเผยแพร่จึง
เกิ ด ขึ้ น คู่ ข นานไปกั บ การเติ บ โตของกิ จ กรรมของราชส านั ก และการจั ด งานพิ ธี ก รรมต่ า ง ๆ ด้ ว ย
ยกตัวอย่างเช่นการเสด็จประพาสของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
ในการเสด็จประพาสช่วงแรกนั้น พบว่ายังไม่มีบรรทัดฐานในการรับเสด็จให้เป็นระเบีย บ
เรียบร้อย ตัวอย่างมีนักเรียนหญิงรุ่นโต พยายามขอพระราชทานลายพระหัตถ์ จากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว หรือในคราวที่ทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าหญิง เจ้าฟ้าชาย เสด็จด้วย เมื่อรถพระที่นั่งหยุด
นักเรียนหญิงมักจะพากันยื่นมือเข้าไปในรถลูบคลาพระหัตถ์ ส่วนของข้าราชการการหัวเมืองก็มีข้อ
วิตกกังวลในการปฏิบัติถวายการรับเสด็จพระราชดาเนินหัวเมือง กระทั่งในปี พ.ศ. 2507 นายพ่วง
สุวรรณรัฐ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่เกี่ยวกับการถวายการรับเสด็จจึง
บรรยายวิธีรับเสด็จหัวเมืองเพื่อเป็นแนวทางสาหรับข้าราชการหัวเมืองไว้ในการสัมมนาพัฒนานัก
บริหารในระดับผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งต่อมามีการตีพิมพ์คาบรรยายนี้หลายครั้งโดยหลายหน่วยงาน
เนื้อหาในการบรรยายมี 12 เรื่องคือ การรับเสด็จ ณ สถานที่ตามชนิดของพระราชพาหนะ
การถวายความอารักขา การทูลเกล้าถวายพระแสงราชศัสตรา การกราบบังคมทูล การจัดสถานที่
สาหรับเยี่ยมเยียนราษฎร การทูลเกล้าถวายสิ่งของ การตั้งโต๊ะหมู่บูชาและซุ้มรับเสด็จ ที่ประทับ
ชั่วคราว พระกระยาหาร การแต่งกายสตรี การถ่ายภาพ และเบ็ดเตล็ด296
วิธีถวายพระพรของราษฎรนั้น “…ถ้ายืนเฝ้าฯ อยู่ก็ถวายคานับ ถ้านั่งเฝ้าฯ อยู่ก็พากันหมอบ
กราบตามสมควร เวลาทรงล่าลาหรือเสด็จฯ ผ่านหรือทรงโบกพระหัตถ์ ก็ให้ถวายพระพรด้วยคา ไชโย
ไชโย ไชโย โดยตลอดเรื่อยไปเช่นนี้…”297
296

พ่ ว ง สุ ว รรณรั ฐ , "รั บ เสด็ จ หั ว เมื อ ง," ใน ที่ ร ะลึ ก พ่ ว ง สุ ว รรณรั ฐ , พิ ย ดา สุ ว รรณรั ฐ , บรรณาธิ ก าร
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ โอ. เอส. พรินติ้งเฮ้าส์, 2545). หน้า 145-146, 163-164.
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…ประเพณีการหมอบคลาน อันประเพณีการหมอบคลานนั้นผมเข้าใจเอาเองว่า พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวคงไม่อยากให้มีการปฏิบัติกัน แต่นิสัยยึดถือประเพณีของคนไทยนั้นลึกซึ้งมาก ยาก
ที่จะหายไปได้เร็ว จึงยังคงมีปฏิบัติกันอยู่ …ฉะนั้น พึงศึกษาและใช้ให้ถูกต้อง…การใช้วิธีหมอบ
คลานในบริเวณสถานีรถไฟ ไม่ชอบแน่ แต่ถ้าเสด็จฯ ประทับชั่วคราวบนพระตาหนักรับรองหรือ
บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอันเป็นการภายในส่วนพระองค์ พระองค์ประทับนั่ งอยู่เช่นนี้เป็น
การชอบอย่างยิ่ง การรับพระราชทานบาเหน็จส่วนพระองค์…ควรทาอย่างยิ่ง298

นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของปริมาณและความถี่ของงานพระราชพิธีต่างๆ ยังเป็นพื้นที่ในการ
เผยแพร่และผลิตซ้ามารยาทไทยได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้คนเข้าร่วมและ
แทรกซึมเข้าไปในชีวิตประจาวันของผู้คนได้ ราชสานักมีการจัดพิธีกรรมบ่อยครั้งทั้งพิธีกรรมประจาปี
และการเฉลิมฉลองเป็นวาระพิเศษทุกสองสามปี เช่น พ.ศ. 2519 กาหนดให้วันที่ 12 สิงหาเป็นวันแม่
แห่งชาติ พ.ศ. 2523 กาหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมเป็นวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2530 พระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาครบ 60 พรรษา พ.ศ. 2531 พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พ.ศ. 2539 พระราชพิธีกาญจนา
ภิเษก พ.ศ. 2540 พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา พ.ศ. 2542 พระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ พ.ศ. 2549 พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เป็น
ต้น299
การเผยแพร่ม ารยาทไทยในยุคนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน และมีเป้าหมายในการ
ปลูกฝังมารยาทชุดดังกล่าวให้กับทุกคน ดังปรากฏในคานาหนังสือมารยาทไทยที่ว่าหนังสือมารยาท
ไทย “…เหมาะสาหรับเยาวชนไทย…รวมทั้งเพื่อใช้เผยแพร่แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน
และประชาชนทั้งในและต่างประเทศ…จะเป็นประโยชน์ต่อคนไทยทุกคนในการร่วมสืบสานมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ต่อไป”300
5.4 สรุปสมัยมารยาทคือเอกลักษณ์ไทย
กระบวนการสร้างมารยาทไทยในช่วงนี้แสดงให้เห็นการใช้ “มารยาท” ในการช่วงชิงอานาจ
นาทางวัฒนธรรมอย่างชัดเจน สะท้อนจากการที่ชนชั้นนากษัตริย์นิยมผู้สร้างมารยาทชุดนี้มีการกล่าว
พาดพิงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ว่าเป็นยุคเสื่อมถอยของวัฒนธรรมประเพณี และถึงเวลา
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ที่จะสังคมที่เหวี่ยงออกไปจะถูกเหวี่ยงกลับมาแล้ว มีนัยว่าถึงเวลาที่วัฒนธรรมประเพณีก่อนปฏิวัติ
2475 จะได้รับการรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง
การสร้างมารยาทในระยะแรกจึงเป็นการสร้าง “มารยาทไทยในฐานะมรดกทางวัฒนธรรม
ประเพณี” โดยการรื้อมารยาทราชสานักมาสังเคราะห์ใหม่และใช้อีกครั้ง บุคคลที่เข้ามามีบทบาทใน
การสร้ า งมารยาทชุ ด นี้ มี จ านวนมาก เช่ น คุ ณ หญิ ง ดุ ษ ฎี มาลากุ ล หม่ อ มหลวงปี ย์ มาลากุ ล
หม่อมหลวงป้อง มาลากุล หม่อมหลวงปอง มาลากุล หม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์ ม.ร.ว.เทวาธิราช ป.
มาลากุล คุณหญิงแฉล้ม เดชประติยุทธ์ มาลากุล พระศาสนโศภณ หม่อมเจ้าหญิงอัปภัสรา เทวกุล
หม่อมเจ้าหญิงมารยาตรกัญญา ดิศกุล พระยาบาเรอภักดิ์ ท้าวโสภานอเวศน์ จมื่นทิพยมณเฑียร และ
คุณเฒ่าแก่สมบุญ เหมเฉลา
สืบเนื่องจากเป็นการนามารยาทราชสานักมาเป็นต้นแบบ เนื้อหาของมารยาทไทยในยุคนี้จึง
เป็นเรื่องของการทาความเคารพตามลาดับชั้นสังคมเป็นหลัก โดยมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการกากับ
อิริยาบถ กราบ ไหว้ หมอบ คลาน ผนวกกับการนาหลักการแบ่งชั้นคนตาม “ชาติวุฒิ” “วัยวุฒิ” และ
“คุณวุฒ”ิ มาใช้อีกครั้งเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการแบ่งชนชั้นคน พร้อมกับกล่าวโทษหลักเสมอ
ภาคว่าเป็นสิ่งผิดธรรมชาติ
มารยาทที่สร้างขึ้นได้รับการรวมเรียบเรียงขึ้นมาเป็นหนังสือหลายเล่ม เช่น กิริยามารยาท
และการใช้ถ้อยคาในราชสานัก ระเบียบสานักพระราชวังที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการและประชาชน
ระเบียบการแสดงอิริยาบถต่าง ๆ อันเป็นมารยาทไทย และประเพณีไทย เป็นต้น
ในด้านของการสร้างความหมาย ผู้ที่มีบทบาทมากที่สุดคือ คุณหญิงดุษฎี มาลากุล และปีย์
มาลากุล โดยร่วมกันสร้างความหมายให้กับมารยาทที่สร้างขึ้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมประเพณี เป็น
เกียรติของชาติ เป็นนิรันดร และเป็นสากล ความหมายของมารยาทชุดนี้ได้หยุดนิ่งเนื่องจากต่อมาได้มี
การสร้างความหมายใหม่ให้เป็นมารยาทไทยในฐานะเอกลักษณ์ของชาติ โดย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
เป็ น ผู้ มี บ ทบาทส าคั ญ ในการสร้ า งความหมายใหม่ นี้ มารยาทในชุ ด หลั ง นี้ มี ก ารจั ด หมวดใหม่ ใ ห้
สอดคล้ อ งกั บ เอกลั ก ษณ์ ช าติ ม ากขึ้ น โดยการแบ่ ง เนื้ อ หาเป็ น แบบแผนการเคารพชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และการเคารพผู้ใหญ่ เน้นการกากับอิริยาบถกราบ ไหว้ หมอบ คลาน ถวายบังคม
ในงานพิธีการ
สาหรับการเผยแพร่นั้นมีทั้งการประกวดมารยาทไทย การใช้สื่อ เช่น หนังสือ ข่าวสารและสื่อ
วีดิทัศน์ รวมถึงการเปิดพื้นที่ให้เกิดการปฏิบัติจริงทั้งในชีวิตประจาวัน เช่น การรับเสด็จเจ้านาย การ
จัดงานพระราชพิธีต่าง ๆ และงานที่มีพิธีกรรมต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้มารยาทชุดนี้จึ งมีอิทธิพลสู ง ต่ อ
สังคมไทยทั้งในด้านของแบบแผนที่คุ้นเคยและความหมายที่เข้าใจ
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การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสร้างมารยาทของสังคมไทย และเพื่อ
ศึกษาบทบาทของโครงสร้างการเมืองวัฒนธรรมที่มีผลต่อกระบวนการสร้างและเปลี่ยนแปลงมารยาท
ของสังคมไทย โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการเมืองวัฒนธรรม (Cultural politics) เป็นแนวทางในศึกษา
มีคาถามวิจัยหลักคือ มารยาทของสังคมไทยถูกสร้างขึ้นอย่างไร เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และสะท้อน
การเมืองวัฒนธรรมในสังคมไทยอย่างไร
สืบเนื่องจากการศึกษามารยาทในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ต้องการศึกษากระบวนการสร้างและ
เปลี่ยนแปลงมารยาทที่สัมพันธ์กับบริบททางการเมือง ขอบเขตของมารยาทที่ศึกษาจึงสนใจไปที่ชุด
ของมารยาทที่ เ ป็ น ผลผลิ ต หรือ เผยแพร่ โ ดยรั ฐ โดยใช้ “ผลผลิ ต ” หรื อ “นโยบายรั ฐ ” ที่ เ กี่ ย วกั บ
มารยาทเป็นเกณฑ์พิจารณา และจะศึกษาเฉพาะ “มารยาทที่รัฐใช้อย่างเป็นทางการ (officially) เพื่อ
เป็นแบบแผนความประพฤติ (code of conduct) ที่รัฐเห็นว่าเหมาะสมสาหรับเผยแพร่และปลูกฝังสู่
ผู้คน” เท่านั้นมิได้ครอบคลุมมารยาททั้งหมดของสังคม
การศึกษาในครั้งนี้จะแบ่งการอธิบายเป็น 4 สมัยคือ ธรรมเนียมศักดินา จรรยาพลเมือง
รุ่งเรือง “นิสสัยชาติ” และมารยาทคือเอกลักษณ์ไทย ดังที่ได้อธิบายไปแล้วในเนื้อหา อย่างไรก็ดี ใน
การสรุปผลการศึกษา ผู้เขียนจะใช้วิธีการการเล่าพัฒนาการของกระบวนการสร้างมารยาทต่อเนื่องกัน
ไปเพื่อให้เห็นพลวัติของการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ ในสังคมศักดินามีการใช้หลัก “ชาติวุฒิ” “วัยวุฒิ”
และ “บรรดาศักดิ์ ” แบ่งคนออกเป็นชั้น ๆ และกาหนดแบบแผนความสัมพันธ์รวมถึง ธรรมเนียม
ปฏิบัติระหว่างบุคคลตามลาดับชั้นเหล่านั้น แบบแผนธรรมเนียมศักดินาจึงมีหัวใจอยู่ที่การใช้ธรรม
เนียมให้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานภาพของผู้คน โดยเน้นไปที่การกากับอิริยาบถและการใช้ภาษา
อย่างไรก็ ดีอิริยาบถที่ใช้ในสังคมศักดินา เช่น การหมอบคลาน ไม่ได้รับการยอมรับจากตะวันตก
ต่อมาเมื่อลัทธิอาณานิคมรุ่งเรื่อง ชาติตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลต่อสยามมากขึ้น ชนชั้นสยามจึงปรับตัว
เพื่อป้องกันข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้น
ในช่วงรัตนโกสินทร์ต้อนก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ ลัทธิ
อาณานิคมได้ขยายตัวเข้ามารอบสยามแล้ว หนึ่งในข้ออ้างที่ลัทธิอาณานิคมใช้ในการยึดครองดินแดน
อื่นคือ ความเหนือกว่าทางอารยธรรมหรือความศิวิไลซ์ หลังเสด็จขึ้นครองราชย์พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงปรับตัวเพื่อสร้างความศิวิไลซ์โดยการปรับปรุงธรรมเนียมหลายประการ เช่น
การต้อนรับคณะแบบตะวันตก การยอมรับความแตกต่างหลากหลายของธรรมเนียมต่างชาติและยอม
ให้ชาวต่างชาติใช้ธรรมเนียมของชาติตนในการถวายความเคารพพระมหากษัตริย์ได้ อย่างไรก็ดีการ
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ปรับเปลี่ยนธรรมเนียมในรัชกาลนี้เกิดขึ้นไม่มากนัก ทว่าเป็นการปูพื้นฐานให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ขนานใหญ่ในรัชกาลต่อไป
หลังพิธีบรมราชาภิเษกครั้ งที่ 1 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาส
สิงคโปร์และอินเดีย การประพาสดังกล่าวมิได้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อเรียนรู้วิธีการบริหารปกครอง
เท่านั้น แต่เป็นการแสดงตัวตนของสยาม และแสดงศักยภาพในการปรับตัวไปสู่ความเจริญตาม
ระเบียบโลกที่มีตะวันตกเป็นผู้ นาสู่ชาวต่างชาติ ผ่านการปรับเปลี่ยนทรงผม เครื่องแต่งกาย ธรรม
เนียมการเข้าเฝ้า ตลอดจนการแสดงมารยาทแบบตะวันตกด้วย นอกจากนี้หลังกลับจากการเสด็จ
ประพาสแล้ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ได้ทรงเปลี่ยนธรรมเนียมในพระราชสานักตามแบบ
ตะวันตกหลายประการ กระทั่งในงานพิธีบ รมราชาภิเษกครั้งที่ 2 พระองค์ทรงมีพระปฐมบรมราช
โองการ “ประกาศเปลี่ยนธรรมเนียมใหม่ ” ให้ผู้น้อยเลิกหมอบคลาน กราบไหว้ ต่อเจ้านาย และผู้มี
บรรดาศักดิ์ เนื่องจากเป็นการกระทาที่กดขี่ อย่างไรก็ดีการประกาศเปลี่ยนธรรมเนียมใหม่ดังกล่าว
ไม่ใช่เพียงเรื่องการปรับแบบแผนธรรมเนียมเท่านั้น ทว่ามีนัยถึงการประกาศสัญญาณของการสร้างรัฐ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ด้วย ทั้งนี้ในกระบวนการสร้างรัฐ มีจาเป็นต้องใช้ข้าราชการที่อ่านออกเขียนได้
จานวนมาก จึงจาเป็นต้องสร้างระบบการศึกษาแบบใหม่ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความจาเป็นดังกล่าว
โดยในช่วงแรกเน้นสอนให้อ่ านออกเขียนได้เป็นหลัก ภายหลังได้มีการสร้างวิชาใหม่ขึ้นมาคือวิชา
จรรยา เพื่อสอนความประพฤติให้กับนักเรียนด้วย
ทั้ ง นี้ ก่ อ นที่ จ ะกล่ า วถึ ง วิ ช าจรรยา มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งท าความเข้ า ใจที่ม าของวิ ช านี้ ก่ อน
กล่าวคือ ในช่วงต้นทศวรรษ 2430 ลัทธิอาณานิคมยังคงรุกคืบเข้าประชิดสยาม ความตึงเครียดของ
สยามกับลัทธิอาณานิคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝรั่งเศสจึงเข้มข้นขึ้น กระทั่งในปี พ.ศ. 2436 ฝรั่งเศสส่ง
เรือรบมาปิดปากแม่น้าเจ้าพระยาและจ่อปืนมายังพระบรมมหาราชวังอยู่หลายวัน เหตุการณ์ดังกล่าว
สร้างความเจ็บปวดให้กับชนชั้นนาสยามอย่างมาก และทาให้ชนชั้นนาสยามทบทวนเกี่ยวกับโลกรอบ
ตัวอย่างถี่ถ้วน ผู้ที่มีบทบาทในเรื่องนี้และเกี่ยวข้องกับการสร้างวิชาจรรยาคือ พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์
และพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เนื่องจากมีโอกาสได้เดินทางไปยังยุโรปทาให้เกิดการเปรียบเทียบความ
เจริญระหว่างสยามกับยุโรป เห็นได้จากในจดหมายที่พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ทูลถวายพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าฯ มีข้อความที่น่าสนใจสรุปได้ว่าพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์มีโอกาสได้เห็นความเจริญของ
ยุ โ รปและได้ รั บ รู้ ข่ า วสารว่ า ยุ โ รปยั ง มองสยามไม่ เ จริ ญ อาจจะเป็ น ข้ อ อ้ า งของการรุ ก รานพระ
ราชอาณาจักรได้ สยามจึงต้องเร่งพัฒนาให้เจริญมิเช่นนั้นก็อาจจะอาจจะตกเป็นของฝรั่งเศสไปได้
อย่ า งง่ า ย ๆ ด้ ว ยเหตุ นี้ พ ระยาวิ สุ ท ธสุ ริ ย ศั ก ดิ์ จึ ง ให้ ค วามส าคั ญ อย่ า งมากในการปรั บ ปรุ ง พระ
ราชอาณาจักรให้เจริญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการทางาน ตั้งแต่การสร้างคน รวมถึงการบารุงการงาน
และการค้าขาย เนื่องจากเป็นพื้นฐานในการสร้างความเจริญให้แก่ประเทศ
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ในขณะเดียวกันพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ยังให้ความสาคัญกับความประพฤติด้วย โดยเห็นว่าใน
การศึกษานั้นจะต้องสอนทั้งความรู้และความประพฤติดีไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้ทางานอย่างสุจริตและ
เข้ากับคนต่างชาติได้ ภายหลังพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์และพระยาธรรมศักดิ์มนตรีกลับมาทางานใน
กระทรวงธรรมการ จึงมีการสร้าง “วิชาจรรยา” ขึ้นเพื่อสอนจรรยาหรือความประพฤติดีให้กับนักเรียน
และข้าราชการ ทั้งนี้ในการสอนความประพฤตินี้ได้มีการบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับมารยาทเอาไว้ ในเนื้อหา
ด้วย โดยมีหนังสือสาคัญคือ ธรรมจริยาและสมบัติ ของผู้ดี สาหรับเนื้อหาในหนังสือธรรมจริยานั้นได้มี
การแฝงอุดมการณ์ชาติกาเนิดและความจงรักภักดีไว้ด้วย โดยยังคงปลูกฝังให้เด็กเคารพคนตาม “ชาติ
วุฒิ” “คุณวุฒิ” และ “วัยวุฒิ” ในขณะที่สมบัติผู้ดีแม้จะไม่มีการกล่าวถึงพระมหากษัตริย์ แต่เมื่อ
พิจารณาวัตถุประสงค์ในการสร้ างพลเมืองของพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์คือ การปลูกกาลังคนเพื่อเป็น
กาลังของรัฐราชาธิปไตย หนังสือสมบัติของผู้ดีจึงอาจเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของกระบวนการดังกล่าว
เมื่อพิจารณาในมิติของการสร้างพลเมืองจะเห็นได้ว่าในช่วงนี้รัฐต้องการสร้างพลเมืองที่มี
ความประพฤติเรียบร้อย ตั้งใจทางาน ยอมรับในระบบชนชั้นและมีความจงรักภักดี ทั้งนี้มารยาทที่
สร้างขึ้นในช่วงนี้ถูกลดบทบาทลงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ก่อนจะกลับมามีบทบาท
อีกครั้งในช่วงต้นทศวรรษ 2490
การเปลี่ ย นแปลงเกี่ ย วกั บ มารยาทเกิ ด ขึ้ น อย่ า งมากอี ก ครั้ ง ในรั ฐ บาลจอมพล ป. พิ บู ล
สงคราม กล่าวคือหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 รัฐบาลได้ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบ
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญแทนที่ระบอบเดิม อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงมิได้
เกิ ด ขึ้ น อย่ า งเด็ ด ขาด ทว่ า มี ก ารต่ อ ต้ า นหลายครั้ ง กระทั่ ง จอมพล ป . พิ บู ล สงครามขึ้ น เป็ น
นายกรัฐ มนตรี จอมพล ป. มี ความประสงค์จะทาการปฏิ วั ติให้สมบูร ณ์ ซึ่ งครอบคุลมการปฏิ วั ติ
“นิสสัย” ของมนุษย์ด้วย รัฐบาลจอมพล ป. จึงดาเนินการปฏิวัติลักษณะนิสัยของมนุษย์ผ่านการสร้าง
นโยบายทางวัฒนธรรมหลายประการ ที่สาคัญคือรัฐนิยม ซึ่งรัฐประกาศให้ใช้เป็นประเพณีประจาชาติ
เสมือนเป็นจรรยามารยาทของผู้คน โดยประกาศใช้ในงานฉลองวันชาติ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482 ซึ่ง
เป็นคล้ายวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ทั้งนี้รัฐบาลประกาศอย่างชัดเจนว่ารัฐนิยมสร้างขึ้นมา
จากแนวคิดประชาธิปไตย ให้ความสาคัญ กับมติมหาชน และหลักความเสมอภาค ต่อมารั ฐ บาล
ประกาศคาชักชวนและกฎหมายเกี่ยวกับมารยาทอีกหลายฉบับ โดยเนื้อหาแล้วให้ความสาคัญกับ
กิจการสาธารณะและการสร้างความเสมอภาคในสังคม
ในขณะเดียวกันรัฐบาลพยายามลดทอนอานาจของระบบชนชั้น เช่น การยกเลิกบรรดาศักดิ์
และประกาศแบบแผนการทาความเคารพที่มีความเท่าเทียมกันมากขึ้ น โดยสรุปแล้วรัฐบาลจอมพล
ป. พิบูลสงคราม ใช้มารยาทเป็นพื้นที่ในการนาหลักความเสมอภาคมาใช้แทนหลักการชาติกาเนิดและ
ความจงรักภักดี แบบแผนมารยาทสะท้อนว่ารัฐบาลในยุคนี้ต้องการสร้างพลเมืองที่มีสานึกในกิจการ
สาธารณะและความเสมอภาค อย่างไรก็ดี แบบแผนมารยาทสมัยนี้ใช้ไ ด้ไม่นานคือ ใช้เฉพาะในช่วง
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รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ครั้งแรกระหว่างปี พ.ศ. 2481 – 2487 หลังรัฐบาลจอมพล ป. หมด
อานาจ รัฐบาลใหม่ได้ทาการยกเลิกนโยบายต่าง ๆ จนหมด
อย่างไรก็ตาม จอมพล ป. พิบูลสงคราม สามารถกลับเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกครั้ง
ในช่วงปี พ.ศ. 2491 – พ.ศ. 2500 แต่มิได้มีอานาจเหมือนสมัยแรก ในช่วงนี้จอมพล ป. ยังคงพยายาม
สร้างอานาจทางวัฒนธรรมโดยการสถาปนาตนเองเป็นผู้นาทางวัฒนธรรม ในขณะเดียวกันก็จากัด
บทบาทของพระมหากษั ต ริ ย์ อย่ า งไรก็ ดี เนื่ อ งด้ ว ยขณะนั้ น มี ก ารขยายตั ว ของคอมมิ ว นิ ส ต์
สหรัฐอเมริกาต้องการสกัดกั้นคอมมิวนิสต์ จึงเข้ามาสนับสนุนให้พระมหากษัตริย์เป็นสัญลักษณ์ของ
ชาติเพื่อรวมศูนย์จิตใจผู้คน ประกอบกับกลุ่มชนชั้นนากษัตริย์นิยมก็ค่อย ๆ เข้ามามีบทบาททาง
การเมืองมากขึ้น นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2490 เป็นต้นมาอานาจพระมหากษัตริย์จึงค่อย ๆ ฟื้นคืน ในขณะที่
อานาจของจอมพล ป. ค่อย ๆ เสื่อมลง กระทั่งถึงปี พ.ศ. 2500 เมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ทาการ
รัฐ ประหาร จอมพล ป. หมดอานาจโดยสิ้นเชิง ในขณะเดียวกันรัฐ บาลดาเนินการฟื้นคืนอานาจ
พระมหากษัตริย์อย่างเต็มที่ รัฐบาลเปลี่ยนวันชาติจากวันคล้ายวันเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นวัน
พระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ สะท้อนการเปลี่ยนขั้วอานาจทางการเมืองและวัฒนธรรมที่สาคัญ
ในช่วงเดียวกันนี้เอง กลุ่มชนชั้นนากษัตริย์นิยมได้รื้อฟื้นประเพณีวัฒนธรรมเดิมขึ้นมาจานวนมาก
รวมถึงการสร้างมารยาทด้วย
การสร้างมารยาทไทยชุดใหม่เริ่มในช่วงต้นทศวรรษ 2500 เช่น คุณหญิงดุษฎี มาลากุล ได้
เขียนหนังสือมรรยาทเล่มน้อยขึ้น ในคานามีข้อความที่มีนัยกล่าวโทษว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
2475 ทาให้ประเพณีวัฒนธรรมเสื่อมโทรม จึงควรรื้อฟื้นประเพณีเดิมกลับมาอีกครั้ง นอกจากคุณหญิง
ดุษฎี แล้ว ปีย์ มาลากุล ยังเป็นอีกผู้หนึ่งที่มีบทบาทสูงในการสร้างมารยาทชุดใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การสร้างความหมายและระบบคุณค่าของมารยาท โดยปีย์ อธิบายว่าโดยธรรมชาติแล้วคนเราเกิดมา
แตกต่างกัน การแบ่งคนออกเป็นชั้นลดหลั่นกันตาม “ชาติวุฒิ” “คุณวุฒิ” และ “วัยวุฒิ” เป็นหลัก
ธรรมชาติ ในขณะที่หลักความเสมอภาคเป็นเรื่องขัดธรรมชาติ
ในด้านแบบแผน การสร้างมารยาทในสมัยนี้นาเอามารยาทราชสานักมาเป็นต้นแบบ เป็น
มารยาทที่เน้นพิธีการรวมถึงมีการนาอิริยาบถกราบ ไหว้ หมอบ คลาน มาขับเน้นอีกครั้งโดยสร้างใหม่
เป็นมารยาทไทยอันเป็นรากฐานของหนังสือมารยาทไทยในสมัยต่อมา การสร้างมารยาทในสมัยนี้
สะท้อนให้เห็นว่าราชสานักได้เข้ามามีอานาจนาในทางวัฒนธรรมประเพณีอีกครั้ง
ความเคลื่อนไหวในกระบวนการสร้างมารยาทเกิดขึ้นอีกครั้งในปี พ.ศ. 2526 สืบเนื่องจาก
ความรุนแรงทางการเมืองในช่วงก่อนหน้านั้น ทาให้รัฐต้องการแสวงหาแนวทางสร้างความสมานฉันท์
ระหว่างผู้คนกลุ่มต่าง ๆ จากการทางานของรัฐได้ข้อสรุปว่าควรจะสร้างอุดมการณ์และเอกลักษณ์ของ
ชาติขึ้นมาใหม่ โดยในปี พ.ศ. 2526 รัฐจัดงานสัมมนาเรื่อง “เอกลักษณ์ของชาติกับการพัฒนาชาติ
ไทย” ในงานดังกล่าว ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เสนอให้นับมารยาทไทยเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของชาติ
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ด้วย ปรากฏว่าภายหลังกระทรวงศึกษาธิการได้ตีพิมพ์หนังสือมารยาทไทยขึ้นมาจานวนมากและยก
ย่องว่ามารยาทไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
การสร้างมารยาทในสมัยนี้มีการนาหลักชนชั้นตาม “ชาติวุฒิ” “คุณวุฒิ” และ “วัยวุฒิ” มา
เผยแพร่อีกครั้ง ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธหลักความเสมอภาค สะท้อนรูปแบบของพลเมืองที่รัฐต้องการ
คือ เป็นคนที่เคารพชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และให้ความสาคัญกับระบบอาวุโส มารยาทสมัยนี้มี
อายุยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษและสืบเนื่องมาถึงปัจจุบันเนื่องจากมีการเผยแพร่ ผลิตซ้าอย่างต่อเนื่อง
ทั้งในระบบการศึกษา สื่อสารมวลชน รวมถึงพิธีกรรมของรัฐและราชสานัก
พัฒนาการของการสร้างมารยาทในสังคมไทยชี้ให้เห็นว่ามารยาทถูกสร้างขึ้นใหม่หลายครั้ง มี
ความสั ม พันธ์กับการเปลี่ ยนแปลงทางการเมื อ งทั้ง ภายในและภายนอกประเทศ นอกจากนี้ ยั ง มี
ความสัมพันธ์กับการปลูกฝังอุดมการณ์และระบบคุณค่าของรัฐต่อประชาชน
เมื่อพิจารณาการสร้างมารยาทของสังคมไทยในมิติอานาจจะพบว่า มารยาทเป็นทั้งผลผลิต
ของอานาจและเป็นเครื่องมือในกระบวนการสร้างอานาจของชนชั้นนา กล่าวคือ ก่อนที่ชนชั้นนาต่าง
ๆ จะสร้างมารยาทชุดใหม่ได้ จะต้องมีการช่วงชิงอานาจนาทางการเมืองหรือวัฒนธรรมมาให้ได้ก่อน
จากนั้นจึงสร้างแบบแผนมารยาทในลักษณะที่ต้องการซึ่งมักอุดมการณ์และระบบคุณค่าบางประการ
แล้วนาไปเผยแพร่ปลูกฝังให้กับพลเมือง ในกระบวนการหลังนี้ มารยาทจึงมีฐานะเป็นเครื่องมือทาง
การเมืองในการสร้าง เพิ่ม หรือธารงอานาจนาทางวัฒนธรรมของชนชั้นนาที่ครองอานาจนาในการ
สร้างและใช้มารยาทในขณะนั้น
กล่าวโดยสรุป จะเห็นได้ว่ามารยาทในสังคมไทยถูกสร้างใหม่ขึ้นหลายครั้งและเปลี่ยนแปลง
คู่ขนานไปกับการช่วงชิงอานาจทางการเมืองและวัฒนธรรมของกลุ่มชนชั้นนาต่าง ๆ กระบวนการ
สร้างมารยาทในสังคมไทยจึงเป็นกระบวนการเดียวกันกับกระบวนการช่วงชิงอานาจทางวัฒนธรรม
ของชนชั้นนา ที่สุดแล้ววิทยานิพนธ์ฉบับนี้ต้องการเสนอว่า ในสังคมไทยสิ่งที่เรียกว่า “มารยาท” เป็น
พื้นที่ในการช่วงชิงอานาจทางวัฒนธรรมธรรมของชนชั้นนา และเป็นเครื่องมือที่ผู้ชนะใช้ในการปลูกฝัง
วิถีปฏิบัติและอุดมการณ์รัฐสู่ประชาชนเพื่อสร้างพลเมืองในแบบที่ชนชั้นนาทางวัฒนธรรมในยุคนั้น ๆ
ต้องการ
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