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บทคัดยอ 
    อุดมศึกษา ถือวาเปนเสาหลักในการสรางพลเมืองที่มีความรูความสามารถใหกับรัฐชาติ  จากประวัติศาสตรของ

อุดมศึกษาที่ผานมา ชนชั้นสูงเทานั้นที่มีโอกาสเขาศึกษาหาความรู  แตในปจจุบันอุดมศึกษาไดสรางโอกาสใหกับบุคคล

ทั่วไป  แตภาพที่มองกลับดานคือ  บุคคลที่จบจากสถาบันอันทรงคุณคา “เทวาลัยแหงการเรียนรู”  ตางคิดวานั่นคือ “ศักดิ
นา”  แตหลงลืมวาการนําความรูที่ไดจากการบมเพาะและขัดเกลาจะเปนพลังปญญาในการพัฒนาทองถิ่น และรัฐชาติ

ตอไป  จึงทําใหเกิดขอคําถามกับอุดมศึกษาไทยวา  “จะสรางศักดินาฤๅปญญาปจเจก?” 
 

คําสําคัญ :  1) อุดมศึกษาไทย    2) ศักดินา   3) ปญญาปจเจก 
 

Abstract 
 Higher education is a pillar of nation for knowledgeable civic building. Throughout its long history, 

elites had a great opportunity to access epistemology and to learn in higher education institutions like a 

“Temple of Learning”.  In the present situation, higher education institutions are meeting the needs of their 

members by providing not only to the elites but also to the commencers. It’s a such individuals are promoted 

after their graduations, such “nobility or intellectuality” becomes a serious question in Thai changing society.   
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บทนํา 
 อุดมศึกษา  ถือไดวาเปนการศึกษาในระดับสูง  เม่ือการศึกษาถูกจัดแบงตามระดับ (level)  กลาวคือ  อนุบาล

ศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  และอุดมศึกษา  ซึ่งการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยทั่วไปนั้น  ผูคนตางเขาใจและ

สถาปนาความศักดิ์สิทธิ์วา  เปนการศึกษาที่ไดสรางหลักฐานทางผลผลิตแหงศาสตรและศิลปที่ตองออกไปรับใชและดูแล

บานเมืองใหมีความเปนปกติสุข  นั่นเปนอีกหนึ่งของความคาดหวังที่ประชาคมแหงรัฐชาติไดสรางศรัทธากับ  “ผูคน”  ที่จบ

จากสถาบันอุดมศึกษาวาจะเปน “ชนชั้นปญญาปจเจก”  ที่เพียบพรอมไปดวยความรูและความสามารถ  รวมทั้งเปน “ตัว

แบบ” (idol)  ในการพัฒนาประเทศชาติในทุกๆ มิติไดเปนอยางดี 

 

การกอรูปอุดมศึกษาไทย : เทวาลัยแหงการเรียนรู 
 การกอรูปของอุดมศึกษาไทยนั้นเกิดจากพระวิสัยทัศนและพระประสบการณจากการเสด็จตางประเทศของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5)  ทําใหพระองคไดจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาขึ้นหลายแหง  เชน  
___________________ 
1  รองศาสตราจารย ดร.  ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร   
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โรงเรียนแพทย  โรงเรียนขาราชการพลเรือน  เปนตน  ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 6) 
จึงโปรดเกลาฯใหสถาปนาโรงเรียนขาราชการพลเมืองขึ้นเปน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ซึ่งถือไดวาเปนสถาบันการศึกษา

ชั้นสูงของรัฐไทยในสมัยนั้น  ทั้งนี้จุดมุงหมายหลักของการอุดมศึกษาไทย  เพื่อเสกสรรคปนแตงคนเขารับ 
ราชการตามกระทรวง  และกรมตาง ๆ   อุดมศึกษาไทยในชวงแรก ๆ  ทําการเปดสอนในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น  

จนกระทั่งป พ.ศ.2507 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลปจจุบัน)  ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตรา

พระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยในสวนภูมิภาคขึ้น  และมหาวิทยาลัยเชียงใหมก็กลายเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นสูงแหง

ภูมิภาค  ซึ่งตอจากนั้นในปถัด ๆ ไป การอุดมศึกษาไทยได “กอรูป” และกระจายพรมแดนในการสรางขอความรูชั้นสูง  

รวมทั้งเปนอีกเสนทางหนึ่งในการบมเพาะและสรรสรางภูมิปญญาไทยโดยมีการผสมผสานกับภูมิปญญาตะวันตก  แตทั้งนี้

การอุดมศึกษาไทยตางมีจุดมุงหมายสูงสุด (Metaphysics)  เพื่อใหรัฐชาติมีความทันสมัย  มีวิทยาการกาวไกล   ตลอดจนมี

การอภิวัตนในทิศทางที่ถูกตองเพื่อสรางพลเมืองที่ดี  มีความรูความสามารถ ในระดับสูงเพื่อพัฒนาประเทศชาติตอไป 

  
ศักดินา : การจัดวางทางสังคม 
 มโนทัศนเกี่ยวกับศักดินาในความตราตรึงของสังคมไทยนั้นถือไดวา  ใครก็ตามที่มีศักดินายอมหมายถึง ชนชั้นสูง 

(high class)  ทั้งนี้เปนการถือแบงเชิงสังคมวิทยา  แตถาในสมัยกรุงศรีอยุธยา  โดยเฉพาะรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรม

ไตรโลกนาถนั้น  ทุกคนมีสิทธิครอบครองที่นาทั้งนั้น  รวมชนชั้นศักดินา “ไพร” ที่มีที่นาครอบครองจํานวน 5 ไร  ถือวาเปน
ประวัติศาสตรเชิงการปกครองและการถือครองที่ดินใหกับผูคนไดตามสิทธิอันชอบธรรม  และชัดเจนยิ่งนัก 

 ในปจจุบัน  มโนทัศนหรือสภาพการรับรูของความเขาใจในความจริงของคําวา ศักดินา คือ “เจายศเจาอยาง”  

เพราะ “ชีวิตทางสังคม” (social life) กับ “ความจริงทางสังคม” (sociality) นั้นยอมมีความผูกพันกับโครงสรางทางสังคม

อยางสิ้นเชิง  ภาพที่สิงสถิตของศักดินาคือ  การพรรณนาดานโครงสรางและการมีรูปแบบพฤติกรรม  รวมทั้งมีแบบแผนใน

การดําเนินชีวิตที่คอนขางแตกตางไปจากคนที่ไมมีศักดินา  ทําใหการจัดวางทางสังคมดูแตกตางมากยิ่งขึ้น   
ขออนุญาตยกตัวอยาง  เพียงแตแคเร่ืองเครื่องแตงกายกับการใหบริการของรัฐทั่ว ๆ ไป เฉกเชนโรงพยาบาลใน

สวนภูมิภาค  หมอและพยาบาลตางพยายาม  “กุลีกุจอ” (ใสใจ)  กับคนไขที่มีการแตงกายสวยงาม  และมีการแตงกายที่

ดี  โดยเฉพาะการโอบออม  และหอหุมดวยเครื่องประดับอันงดงามและมีคา  ยิ่งเมื่อบอกถึงอาชีพที่บงบอกวา  “เปนบุคคล
ที่ไดรับการศึกษา” (educated man)  ความเกรงใจของหมอและพยาบาลจะมีมากขึ้นโดยทันที  และฉับพลัน  ภาพฉาย

เหลานี้มีปรากฏใหกลาดเกลื่อน  และเกลื่อนกลาดกับสังคมชนบททั่วไป  และจะมีปรากฏอยูทั่วไปกับประเทศที่กําลังปรับ

ฐานคติของผูคนในรัฐชาติที่กําลังเปลี่ยนแปลง  หรือที่เรียกภาษาวิชาการวา  “ประเทศกําลังพัฒนา” 

แตในความเปนจริงแลว  การจัดวางทางสังคมไทยไดเร่ิมขยับและขยายใหมีความสัมพันธกับดานการศึกษามากขึ้น  

โดยฐานคติแหงแบบแผนในการดําเนินชีวิตรวมกันระหวาง  “ชนชั้นสูง”  กับ  “ชนชั้นกรรมาชีพ”  ยังมีจุดรวมแหงความ

เปนสิทธิมนุษยชน (human right) อันนํามาซึ่ง  “การลดความตาง  สรางความเหมือน”  ไดอยางแยบยลยิ่งนัก 

 
จินตภาพแหงอุดมศึกษาไทย : สรางชาติและสรางแผนดิน 
 จินตนาการใหมของความเปนอุดมศึกษาไทยนั้น  จําเปนตองสรางจินตภาพ  และสรางสุขใหผูคนอุดมศึกษามี

ความรูสึกวา  เปนสวนหนึ่งในการสรางชาติและสรางแผนดินรวมกัน  โดยที่ตองไมคานกับ  “วลีแหงความแปลกแยก” 

(Phrases of discrimination) วาตนเอง (สถาบันอุดมศึกษา)  “เกิดกอน”  “ตั้งกอน”  “แกกวา”  มาเปนวาทกรรมที่สราง 
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ขอไดเปรียบ  และเอาเปรียบ  ทั้งนี้วาทกรรมเหลานี้ลวนแตสอใหเห็นถึงความเปน “ขั้ว”  และการสรางความรุนแรงเชิง

โครงสรางไดอยางชัดเจน 
 ฉะนั้น เจตนารมณและความจริงสูงสุดของอุดมศึกษาไทยในการสรางชาติและสรางแผนดิน  ไมเพียงแตมีกรอบ

แนวคิดและวิธีปฏิบัติในความเปนสถาบันชั้นสูง  ซึ่งยังคงและดํารงไวซึ่งหนาที่อันพึงกระทํา  4 ประการ  ( วิจัย  บริการ

วชิาการ  การเรียนการสอน  และทํานุศิลปะวัฒนธรรม)  แตอุดมศึกษาไทยจําเปนจะตองสรางภาพลักษณใหกับรัฐชาติไทย

ในฐานะที่เปนแหลงสราง “สาร” เพื่อชี้นําสังคมได  และเปนเทวาลัยเพื่อส่ือสารระหวางชนชั้นไดอยางเหมาะสมกับ

สภาวการณที่กําลังเปนอยู 
 ภาพฉายทางสังคม  อุดมศึกษาไทยที่ผานมาและกําลังเปนอยูในปจจุบัน “ผูคน”  ที่จบจากเทวาลัยแหงการเรียนรู

ทั้งใหมและเกานี้  ตางมีความภาคภูมิใจในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองเคยศึกษาเลาเรียนมา  ภาวะการณเชนนี้จะมีมากขึ้น

เร่ือย ๆ  โดยเฉพาะบุตรหลานของชาวไรชาวนาที่ไดมีโอกาสเหมือนกับชนชั้นสูงในสมัยกอน  จนทําใหเกิดสภาวะลืม “บาน
เกิดเมืองนอน”  ฉะนั้น  ปณิธานและเสนทางของการดําเนินการศึกษาในระดับนี้  ตองสรางและบมเพาะในระดับจิตใตสํานึก

ใหเกิดความรักถิ่นฐาน  ภาคภูมิใจในอัตลักษณของตนเอง  ตลอดจนการสรางพลังศรัทธาในการพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู  

และรูเรียน  และท่ีสําคัญสรางจิตใจที่เขมแข็งและแนวแน  และมีความอหังการในความเปนไทย (Thainess)   
 
บทสรุป 

การสรางชาติเปนเรื่องที่ใหญยิ่งสําหรับทุกคนที่อาศัยแผนดินไทย  ซึ่งการรักษาชาติไทยไวนั้นเปนส่ิงที่สําคัญและมี

ความหมายยิ่งนัก  ความรูที่ไดจากสถาบันอุดมศึกษานั้นเปนเพียง  “มาตรวัด”  อีกตัวหนึ่งที่สังคมสรางขึ้นมา  แตอยางไรก็

ตาม  เมื่อผูคนที่จบจากสถาบันอุดมศึกษาถูกมองวามีความรูความสามารถมากกวาบุคคนอื่น  ผูเขียนขออยางหนึ่งคือ “มี

ความรูมากอยาเอาเปรียบคนอื่น” ใหใสใจและตระหนักในความเปนสหราชอาณาจักรไทย  และระลึกอยูเสมอวา “ไมมีที่ใด

ใหความรักไดเทาบานตน  ไมมีที่ใดยิ่งใหญไปกวาแผนดินที่อาศัย  ที่นี่แผนดินสยาม  แผนดินแหงรอยยิ้มและโอบออมอารี” 
เมื่อทําไดเชนนี้  ก็คงจะสอดคลองกับวาทกรรมที่วา “กอบกูสังคมดวยอุดมศึกษา...  พลังศรัทธาวาทกรรมไมอําพราง”  

อยางแนนอน 
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