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ค ําวา “ปรัชญาประวัติศาสตร” แปลมาจากคํ าภาษาอังกฤษวา Philosophy of History โดย
ทั่วๆ ไปหมายถงึ ความคิดเห็นหรือปรัชญาของนักปราชญเกี่ยวกับประวัติศาสตร สวนใหญมุงหมาย
                                                                
∗ ผูเขียนไดรับมอบหมายภารกิจที่สํ าคัญประการหนึ่งคือ ใหเขียนบทความสั้นๆ เกี่ยวกับ พลโทหญิง สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารสภาอาจารย ซึ่งเปนวารสารที่เผยแพรภายใน
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ผูเขียนเลือกที่จะเขียนในเชิงพระราชปรัชญาประวัติศาสตร แมจะตระหนักวา
ปรัชญาประวัติศาสตรเปนเรื่องซับซอนและคอนขางจะยากตอการทํ าความเขาใจ แตดวยเหตุผลที่วา พลโทหญิง 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือทูลกระหมอมอาจารยของนักเรียนนายรอยในฐานะ   “นัก
ประวัติศาสตร – ครูประวัติศาสตร” ทรงมีผลงานและประสบการณทางวิชาการในระดับหนึ่ง ทั้งในดานงานวิจัย 
เอกสารการสอน และการเรียนการสอน ผูเขียนจึงคิดวานาจะวิเคราะหในเชิงพระราชปรัชญาประวัติศาสตร ซึ่งยัง
ไมมีผูใดเขียนในประเด็นนี้มากอน ทั้งนี้ก็หวังวา อาจเปนประโยชนอยูบางสํ าหรับผูสนใจโดยทั่วไป และอาจเปน
แนวทางสํ าหรับศึกษาวิจัยในขั้นตอไป บทความนี้เขียนขึ้นในระยะเวลาอันจํ ากัด เขียนแลวเสร็จเมื่อตนเดือน
กุมภาพันธ พ.ศ. 2537 แตก็ยังไมมีโอกาสตีพิมพในวารสารดังกลาว คณะกรรมการจัดพิมพหนังสือเฉลิมพระ
เกียรติ พลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 40 พรรษา 
จึงไดนํ าบทความนี้มาตีพิมพเปนครั้งแรก การตีพิมพครั้งนี้ผูเขียนไดปรับปรุงความคิดอีกครั้งเมื่อตนป 2538 และ
ขอขอบพระคุณพันเอกหญิง คุณนิออน สนิทวงศ ณ อยุธยา พันเอกหญิง ศรีสุนทร นาคะอภิ พันเอกหญิง ประไพ
พิศ วรวัฒนชัย และรองศาสตราจารยศุภรัตน เลิศพาณิชยกุล ที่ชวยใหบทความนี้สมบูรณขึ้น.
∗∗ พิมพครั้งแรก เพราะขอบฟากวาง, รวมบทความจากคูมือทัศนศึกษา กองวิชาประวัติศาสตร สวนการศึกษา โรง
เรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา. โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาจัดพิมพเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส
พลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ 40 พรรษา (2 เมษายน 2538), 
หนา 36-45.
∗∗∗ อาจารยกองวิชาประวัติศาสตร สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา.
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ที่จะอธิบายถึงลักษณะและความสํ าคัญของประวัติศาสตร ตลอดจนวิธีการวิเคราะห การตั้งขอ
สมมตุฐิาน การประเมินคาความสํ าคัญของกระบวนการทางประวัติศาสตร เพื่อใหความพยายามใน
การแสวงหาความหมาย และคุณคาของชีวิตมนุษยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อยางไรกต็าม ความคิดเห็นของนักปราชญแตละทานตางก็มีทรรศนะที่แตกตางกัน ทั้งใน
ดานหลักการสํ าคัญและรายละเอียด ทํ าใหปรัชญาประวัติศาสตรแตกออกเปน 2 แขนงใหญๆ ดวย
กัน คือ ปรัชญาประวัติศาสตรทฤษฎี (Speculative Philosophy of History) และปรัชญาประวัติ
ศาสตรวิเคราะห (Analytical Philosophy of History)1

ปรัชญาประวัติศาสตรทฤษฎี มุงศึกษาและสรางทฤษฎีประวัติศาสตร กลาวคือมุงศึกษา
ความหมายหรือความสํ าคัญของเหตุการณ หรือลักษณะทั่วๆ ไปของกระบวนการทางประวัติ
ศาสตร (historical process) จะเหน็ไดวา ปรัชญาประวัติศาสตรแขนงนี้มีความมุงหมายที่จะคนหา
แบบแผนหรือระบบของวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร ลักษณะของการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนคุณ
คา จดุมุงหมาย และความหมายของประวัติศาสตร สวนปรัชญาประวัติศาสตรวิเคราะห เปนปรัชญา
ที่มุงวิเคราะหการเขียนประวัติศาสตรในดานเหตุผล ทัศนคติและรากฐานความรูของนักประวัติ
ศาสตร คุณลักษณะเฉพาะ และความหมายในวิชาประวัติศาสตร

ฉะนั้นคํ าวา “ปรัชญาประวัติศาสตร” จงึอาจมีความหมายสองประการ คือ ประการที่หนึ่ง
หมายถึง “ความพยายามที่จะอธิบาย หรือตีความกระบวนการทางประวัติศาสตรทั้งหมด” หรือ
ประการที่สอง หมายถึง “ลักษณะพืน้ฐานของประวัติศาสตรในแงที่วาเปนวิชาหนึ่งของความรูของ
มนุษย” ดงันัน้ในความหมายแรกของปรัชญาประวัติศาสตร จะมีความหมายที่กวางขวางมาก กลาว
คือเปนปรัชญาที่ตองการเสาะแสวงหาสาเหตุหรือตนเหตุของกระบวนการทางประวัติศาสตรทั้ง
หมดวา เกิดขึ้นมาไดอยางไรและจะเดินไปถึงจุดไหน นักปรัชญาประวัติศาสตรตางตองการอธิบาย
กระบวนการทางประวัติศาสตร “ทั้งหมด” สวนความหมายที่สองนั้นเปนการกํ าจัดวงลงมาใหแคบ
เฉพาะการเรียนการศึกษาวิชาประวัติศาสตรมากกวา2

                                                                
1 โปรดดูรายละเอียด สืบแสง พรหมบุญ, “ปรัชญาประวัติศาสตร” ใน ปรัชญาประวัติศาสตร ชาญวิทย เกษตรศิริ 
และสุชาติ สวัสดิ์ศรี (บก.) (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2527), หนา 76 - 82.
2 ชาญวิทย เกษตรศิริ และสุชาติ สวัสดิ์ศรี (บก.), “คํ านํ า” ใน ปรัชญาประวัติศาสตร (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนา
พานิช, 2527) ไมปรากฏเลขหนา.
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พลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือทูลกระหมอมอาจารย
ของนกัเรยีนนายรอยในฐานะ “นักประวัติศาสตร” ทรงมีพระราชปรัชญาประวัติศาสตรเชนเดียวกับ
ปราชญเมธีคนอื่นๆ และอาจกลาวไดวา พระราชปรัชญาประวัติศาสตรของทูลกระหมอมอาจารยที่
ปรากฏในพระราชนิพนธก็ดี หรือที่ปรากฏในเอกสารประกอบการทรงสอนวิชาประวัติศาสตรก็ดี3

มลัีกษณะเดนที่นาจะจัดอยูในขายของ “ความหมายที่สอง” กลาวคือ
ทูลกระหมอมอาจารยทรงมีพระราชปรัชญาประวัติศาสตรที่จํ ากัดวงลงมาใหแคบ เฉพาะ

การเรียนการศึกษาวิชาประวัติศาสตรมากกวาประวัติศาสตรทั้งหมด หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา 
พระราชปรัชญาประวัติศาสตรของทูลกระหมอมอาจารยอยูในแขนงปรัชญาประวัติศาสตรวิเคราะห
คอื ทรงสนพระราชหฤทัยและมุงวิเคราะหการเขียนประวัติศาสตรในดานเหตุผล ทัศนคติและราก
ฐานความรูของนักประวัติศาสตร คุณลักษณะเฉพาะ และความหมายในวิชาประวัติศาสตร มากกวา
ทรงมุงศึกษาและสรางทฤษฎีประวัติศาสตร

นกัประวตัิศาสตรแขนงปรัชญาประวัติศาสตรวิเคราะหในอดีตถึงปจจุบัน คือตั้งแต คานท 
นิบูห รังเก จนถึง คอลลิงวูด พยายามอธิบายและแสวงหาความเขาใจและขอบเขตของปญหาทาง
ประวตัิศาสตร ในประเด็นสํ าคัญ 3 ประการดวยกัน

…ประการแรก การตีความและอธิบายความประวัติศาสตรควรจะกระทํ าใน
ลักษณะใด เปนที่ถกเถียงกันมากวา ควรจะสรางกฎเกณฑแบบวิทยาศาสตรหรือไม บาง
พวกไมเหน็ดวยเพราะมีความเห็นวา ประวัติศาสตรมีความเปนเอกลักษณของตนเอง และ
ไมเคยซ้ํ ารอยในลักษณะเดิม จึงไมอาจตั้งกฎเกณฑขึ้นได

ประการที่สอง เปนที่ถกเถียงกันมากวา แตละบุคคลโดยเฉพาะอยางยิ่ง “มหา
บรุุษ” มบีทบาทตอประวัติศาสตรเพียงใด การศึกษาประวัติศาสตรจากเหตุการณใหญๆ ที่
สํ าคัญ เชน สงคราม ชัยชนะความพายแพ รูปแบบการปกครอง ฯลฯ หรือจากบทบาทของ
มนุษยในสังคม

ประการที่สาม เปนที่ถกเถียงกันมากวา เจตจํ านงของประวัติศาสตรควรเปนเชนไร 
นอกจากจะมุงเสนอ “ความจริง” แลว ควรจะเนนในเรื่อง “คุณคา” หรือไม… 4

ทลูกระหมอมอาจารยในฐานะ “นักประวัติศาสตร” แขนงปรัชญาประวัติศาสตรวิเคราะห 
ทรงไดรับอิทธิพลทางความคิดจากปราชญเมธีคนสํ าคัญๆ ของปรัชญาประวัติศาสตรแขนงนี้อยูไม
มากก็นอย แตในขณะเดียวกันทูลกระหมอมอาจารยก็ทรงมีพระราชดํ าริและปรัชญาเปนของพระ

                                                                
3 พระราชนิพนธและเอกสารประกอบการทรงสอนวิชาประวัติศาสตรของทูลกระหมอมอาจารย ณ โรงเรียนนาย
รอยพระจุลจอมเกลามีเปนจํ านวนมาก โปรดดู ประวัติศาสตร: สายธารสูอนาคต โรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลาจัดพิมพ เนื่องในวโรกาสพลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระ
ราชดํ าเนินทรงเปดอาคารกองวิชาประวัติศาสตร สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา นครนายก, วัน
ที่ 26 ธันวาคม 2536 (กรุงเทพ: อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชซิ่ง จํ ากัด (มหาชน), 2536) หนา 23 – 36.
4 สืบแสง พรหมบุญ, “ปรัชญา…,” หนา 81.
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องคเอง ที่ทรงพัฒนาขึ้นมาจากการเรียนการศึกษา ประสบการณ และจินตนาการสรางสรรค อันทํ า
ใหพระราชปรัชญาประวัติศาสตรของทูลกระหมอมอาจารยมีลักษณะ “สากล” และลักษณะ 
“เฉพาะ” เปนของพระองคเอง

ในฐานะ “นักประวัติศาสตร” ทูลกระหมอมอาจารยทรงพยายามรวมอธิบายและแสวงหา
ความเขาใจขอบเขตของปญหาทางประวัติศาสตรในประเด็นสํ าคัญ 3 ประการ เชนเดียวกับนัก
ประวัติศาสตรทานอื่นๆ ในแขนงปรัชญาประวัติศาสตรวิเคราะห กลาวคือ

ในประการแรกนั้น ทูลกระหมอมอาจารยทรงมีแนวโนมวา การตีความและอธิบายความ
ประวัติศาสตรควรจะกระทํ าในลักษณะที่ไมอาจตั้งกฎเกณฑขึ้นไดตามแบบวิทยาศาสตร กลาวคือ
ทรงสนับสนุนกลุมนักประวัติศาสตรที่เห็นวา “ประวัติศาสตรมีความเปนเอกลักษณของตนเอง” 
เชน วินเดลบานด (Windelband) และ Dilthey ผูซ่ึงโตแยงวา ประวัติศาสตรแตกตางจากวิทยา
ศาสตร แมจะนํ าวิธีทางวิทยาศาสตรมาใชก็ตาม

วินเดลบานด ไดอธิบายใหเห็นความแตกตางระหวางประวัติศาสตรกับวิทยาศาสตรวา 
“ประวตัิศาสตรมุงเสนอขอเท็จจริงที่มีลักษณะเปนเอกลักษณ (unique) และมีความสํ าคัญที่สุด ใน
ขณะที่วิทยาศาสตรมุงเสนอขอเท็จจริงทั่วๆ ไป”5   สวน Dilthey เพิม่เติมวา “วิทยาศาสตรเปน
ศาสตรทีห่นักไปในทางวัตถุ ในขณะที่การศึกษาประวัติศาสตรมีความเกี่ยวพันกับจิตใจและความรู
สึกนึกคิดของมนุษย”6 ทูลกระหมอมอาจารยทรงมีพระราชดํ าริทํ านองเดียวกับวินเดลบานด และ 
Dilthey โดยทรงเนนวา “วิชาการมีท้ังท่ีเนนความเจริญทางวัตถุและไมเนนความเจริญทางวัตถุ”
และ “วิชาประวัติศาสตรเนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรม ประสบการณ การสรางสรรค
ของมนุษย และสภาพสังคมแวดลอมในแตละสมัย” 7

ในประเดน็การตีความและอธิบายความประวัติศาสตรนั้น ทูลกระหมอมอาจารยทรงมีพระ
ราชดํ าริคลายกับโครเซ (Croce) ปราชญผูมีช่ือเสียงอีกผูหนึ่งในแขนงปรัชญาประวัติศาสตร
วิเคราะห โครเซมีความเห็นวา ประวัติศาสตรคือ “การสรางประสบการณในอดีตขึ้นมาใหมตาม
ความคิดของนักประวัติศาสตรปจจุบัน อดีตโดยตัวของมันเองไมมีความหมายอะไร นักประวัติ
ศาสตรเปนผูเลือกสรรและประเมินคาของประสบการณในอดีตเหลานั้น”8 แนวพระราชดํ าริของทูล
กระหมอมอาจารยในประเด็นนี้ เห็นไดชัดเมื่อคร้ังทูลกระหมอมอาจารยทรงสอนวิชาประวัติศาสตร
ไทยในหัวขอ “เนือ้หาประวัติศาสตรไดมาอยางไร” ทรงชีใ้หเห็นกระบวนการทํ างานของนักประวัติ
ศาสตรวา เร่ิมจาก “การคนควาหลักฐานขอมูลอยางกวางขวางรอบดาน แลวนํ ามาวิเคราะหตีความ
ตามระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร จากนั้นคอยเขียนนํ าเสนอเปนเรื่องราว” ทรงเนนวา “การ
                                                                
5 เรื่องเดียวกัน, หนา 80.
6 เรื่องเดียวกัน.
7พลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, “วิชาประวัติศาสตรไทย: บทนํ า” เอกสาร
ประกอบการทรงสอนวิชาประวัติศาสตรไทย ภาคสอง ปการศึกษา 2535 กองวิชาประวัติศาสตร สวนการศึกษา 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา, 10 กันยายน 2535, หนา 2.
8 สืบแสง พรหมบุญ, “ปรัชญา…,” หนา 80.
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วิเคราะหตีความขึ้นอยูกับหลักฐานขอมูลท่ีคนหามาได ประกอบกับความเชื่อ ทัศนคติ และสถานะ
ของผูเขียน” และ “เหตกุารณทางประวัติศาสตรเร่ืองเดียวกันอาจตีความไดหลายอยาง” 9

สํ าหรับในประการที่ 2 นัน้ แมวาทูลกระหมอมอาจารยทรงใหความสํ าคัญกับ “ผูนํ า” ใน
ฐานะทีม่ีบทบาทตอประวัติศาสตร แตบทบาทของ “ผูนํ า” ในประวัติศาสตรก็มิไดมีอยางมากมาย
แบบ “ทฤษฎีมหาบุรุษ” หรือ “ประวัติศาสตรเปนเรื่องราวของมหาบุรุษ”10 แนวพระราชดํ าริของทูล
กระหมอมอาจารยในประเด็นนี้ก็คือ ทรงใหความสํ าคัญกับมนุษยในฐานะที่เปนปุถุชนคนธรรมดา
หรือประชาชนชาวบานทั่วๆ ไปดวย การศึกษาพระราชดํ าริทางประวัติศาสตรของทูลกระหมอม
อาจารยในประเด็นนี้ ผูเขียนอนุมานจากเนื้อหาสาระของวิชาประวัติศาสตร ที่ทูลกระหมอมอาจารย
ทรงสอน ณ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา กลาวคือ การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตรที่
ปรากฏนั้น ทูลกระหมอมอาจารยทรงใหความสํ าคัญกับบทบาทของมนุษยในสังคมมากกวาเหตุ
การณใหญๆ ที่สํ าคัญ เชน สงคราม ชัยชนะ ความพายแพ รูปแบบการปกครอง ฯลฯ ดังพระราช
นพินธของทูลกระหมอมอาจารย ความวา

… วิชาประวัติศาสตรที่สอนในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาถือวาเปนการ
ศึกษาความเปนมาของมนุษย หรือกลุมชนในทุกแงทุกมุมของชีวิต รวมทั้งปจจัยที่มีผล
กระทบตอชีวิต นับตั้งแตสภาพสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติที่มีอิทธิพลตอการอยูอาศัยและ
การประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอยางยิ่งอาชีพทางดานเกษตรกรรม ความเปลี่ยนแปลงกาว
หนาทางเทคโนโลยี ซ่ึงจะมีผลทํ าใหคนเราสามารถดัดแปลงธรรมชาติและมีทางเลือกใน
การด ํารงชีวิตมากขึ้น ความจํ าเปนที่จะอยูรวมกันเปนสังคมหรือหมูคณะ ซ่ึงจะตองมีหลัก
เกณฑทีย่ดึถอืเปนระเบียบแบบแผนเดียวกัน ไดแก ระบบการปกครอง หลักกฎหมาย มี
แนวทางการรักษาผลประโยชนที่เรียกวาระบบเศรษฐกิจ อันจะตางกันไปตามกาลเวลา และ 
สภาพแวดลอมความสัมพันธระหวางกลุมคน ไมวาจะเปนในแงของความรวมมือหรือ
ความขัดแยง ก็เปนสิ่งที่เราควรศึกษาดวย นอกจากนั้นยังมีเร่ืองของขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไมวาดานภาษา วรรณคดี ปรัชญา จิตรกรรม ประติมากรรม 
สถาปตยกรรม การดนตรี  ขับรอง และฟอนรํ า ลวนแตเชื่อมโยงเกี่ยวพันกัน  มีหลักเกณฑ 
มีเหตุผลในการเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น... 11

                                                                
9 พลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, “วิชาประวัติศาสตรไทย…,” หนา 3.
10ประเด็นนี้ทูลกระหมอมอาจารยมิไดทรงมีพระราชนิพนธโดยตรง แนวพระราชดํ าริของทูลกระหมอมอาจารยใน
ประเด็นนี้ ผูเขียนอนุมานจากเนื้อหาสาระของวิชาประวัติศาสตรที่ทูลกระหมอมอาจารยทรงสอน ณ โรงเรียนนาย
รอยพระจุลจอมเกลา โดยเฉพาะวิชาประศาสตรไทย.
11 พลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, “คํ านํ า” ใน อีสานใต จัดพิมพในวโรกาส พลตรี
หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงนํ าคณาจารยและนักเรียนนายรอย โรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลา ทัศนศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง, 25 – 27 พฤษภาคม 2533 (กรุงเทพฯ: จง
เจริญการพิมพ, 2533) ไมปรากฏเลขหนา.
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จะเหน็ไดวา แนวพินิจทางประวัติศาสตรของทูลกระหมอมอาจารยมีลักษณะ “กวาง” เชน
เดยีวกบันักประวัติศาสตรรุนใหมที่มีช่ือเสียงในปจจุบัน อาทิ George Trevelyan นกัประวัติศาสตร
ผูสามารถที่สุดคนหนึ่งในสมัยปจจุบันไดสรุปวา ประวัติศาสตรเปนเสมือน “ซีเมนตซ่ึงทํ าใหการ
ศึกษาทั้งหมดที่เกี่ยวของกับธรรมชาติและความสัมฤทธิ์ของมนุษยเชื่อมติดตอกันเปนอันหนึ่งอัน
เดียว” 12 หรือ เจมส ฮาเวย โรบินสัน นกัประวัติศาสตรอเมริกัน ซ่ึงมีอิทธิพลเหนือการสอนประวัติ
ศาสตรในสหรัฐอเมริกามากกวาคนอื่นทั้งหมด กลาววาประวัติศาสตรเปน “ทุกสิ่งซึ่งเรารูเกี่ยวกับ
ทกุสิง่ที่มนุษยไดทํ า ไดคิด ไดหวัง หรือไดรูสึก” 13

สวนในประการที่ 3 นัน้ ทูลกระหมอมอาจารยทรงมีพระราชดํ าริคลายทั้งโครเซและคอลลิง
วูด โครเซ มคีวามเห็นวา “อดีตที่จะเปนประวัติศาสตรจะตองเปนประโยชนตอยุคปจจุบันเทานั้น14

คอลลิงวูดมีความเห็นทํ านองเดียวกับโครเซและยังมีความเห็นวา “นักประวัติศาสตรควรมุงศึกษา
คนควาวิชาการและจุดมุงหมายของประวัติศาสตรอยางจริงจัง” 15 ตามทัศนะของโครเซและคอลลิง
วดูนัน้ การศกึษาประวัติศาสตรนอกจากจะมุงเสนอ “ความจริง” แลว ควรจะเนนในเรื่อง “คุณคา” 
อีกดวย

“คุณคา” ของประวัติศาสตรคืออะไร เปนคํ าถามทํ านองเดียวกันกับเรียนประวัติศาสตรไป
ทํ าไม หรือทํ าไมตองเรียนประวัติศาสตร คํ าตอบของคํ าถามนี้มีมากหลากหลาย อาทิ “ถาหาก
ประวตัศิาสตรนั้นคือเข็มทิศ คุณคาของประวัติศาสตรก็เปรียบไดกับดาวเหนือ ตราบใดที่เข็มทิศยังชี้
ไปยงัดาวเหนือ ตราบนั้นคุณคาของประวัติศาสตรก็เปรียบไดกับเข็มทิศที่ช้ีทางออกมิใหมนุษยชาติ
เดินหลงทางหรือแลนเรือเขาไปเกยหินโสโครก”16 หรือ “ประวัติศาสตรคือความทรงจํ าวาดวย
ประสบการณของมนุษย ซ่ึงถาหากถูกลืมหรือละเลยก็เทากับวา เราไดยุติแนวทางอันบงชี้วา เราคือ
มนุษย หากไมมีประวัติศาสตรเสียแลว เราจะไมรูเลยวา เราคือใคร เปนมาอยางไร เหมือนคน
เคราะหรายตกอยูในภาวะมึนงง  เสาะหาเอกลักษณของเราอยูทามกลางความมืด” 17

การมองคุณคาของประวัติศาสตรในแงนี้คือ การพิจารณาถึง “ประโยชน” ของประวัติ
ศาสตรนัน่เอง ประวัติศาสตรใหประโยชนแกมนุษยเสมอ โดยเฉพาะ “ประสบการณในอดีต” หรือ 
“บทเรียนแหงประวัติศาสตร” สังคมประเทศชาติก็สามารถหาประโยชนจากประวัติศาสตรไดโดย
นยัเดียวกับบุคคล กลาวคือ

                                                                
12 แฟรงค จี. วิลลิสตัน, “ขอบเขตและความมุงหมายของประวัติศาสตร” ใน ปรัชญาประวัติศาสตร ชาญวิทย 
เกษตรศิริ และสุชาติ สวัสดิ์ศรี (บก.), (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2527), หนา 103.
13 เรื่องเดียวกัน.
14 สืบแสง พรหมบุญ, “ปรัชญา…,” หนา 80.
15 เรื่องเดียวกัน, หนา 80 - 81.
16 ชาญวิทย เกษตรศิริ และสุชาติ สวัสดิ์ศรี (บก.), “บทกลาวนํ า: ประวัติศาสตรและปรัชญาประวัติศาสตร” ใน 
ปรัชญาประวัติศาสตร, หนา 2.
17 โรเบอรต วี. แดเนียลส (เขียน), ธิดา สาระยา (แปล), ศึกษาประวัติศาสตรอยางไร และทํ าไม (กรุงเทพมหานคร: 
ดวงกมล, 2520), หนา 1.
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สังคมควรรูวาตนไดผานประสบการณอะไรมาในอดีต เพื่อนบานของตนไดผาน
ประสบการณอะไรมาในอดีต มิตรและศัตรูของตนไดผานประสบการณอะไรมาในอดีต
และในฐานะสมาชิกของสังคมมนุษยชาติ มนุษยชาติไดผานประสบการณอะไรมาในอดีต 
ความรูทางประวัติศาสตรเหลานี้ไมให “บทเรียน” สํ าเร็จรูปวา ควรจะทํ าอะไรในทางการ
เมือง เศรษฐกิจ สังคม หรือวฒันธรรม แตประวัติศาสตรทํ าใหสังคมรูจักวา ตนคือใคร มี
ความสามารถเพียงใด มีทางเลือกอะไร และทางเลือกแตละอยาง “นา” จะใหผลอยางไร…18

ทลูกระหมอมอาจารยทรงมีพระราชดํ าริใหความสํ าคัญกับ “คุณคา” ของประวัติศาสตร ใน
ฐานะทีเ่ปน “บทเรียน” ของมนุษยและสังคมประเทศชาติเชนเดียวกับปราชญที่กลาวมา แนวพระ
ราชดํ าริของทูลกระหมอมอาจารยในประเด็นนี้ ปรากฏอยางชัดเจนในหัวขอ “เรียนหรือรูประวัติ
ศาสตรไปทํ าไม”  ซ่ึงทรงสอนในวิชาประวัติศาสตรไทย ตามลํ าดับดังนี้ คือ

…-บทเรยีนในประวัติศาสตรใหขอคิดอยูเสมอ เราสามารถนํ าขอคิดเหลานั้นไปประยุกตใช
ในการทํ างานและดํ ารงชีวิตได

- ตัวอยางหนึ่งท่ีแสดงถึงความตอเนื่องของประวัติศาสตรไทย: ระบบอุปถัมภ ระบบ
เครือญาติ

- ในสังคมจารีตของไทย ความสัมพันธแบบอุปถัมภครอบคลุมแผไปในสังคมทุกระดับ
ชั้น

- ในระบบนี้ มูลนายหรือผูใหญจะควบคุมดูแล รวมท้ังใหความคุมครองชวยเหลือแกไพร
หรือผูนอย ในขณะเดียวกันไพรหรือผูนอยก็จะมอบความจงรักภักดี แรงงาน ของ
กํ านัล หรือผลประโยชนอ่ืนๆ แกมูลนาย หรือผูใหญ

- ความสัมพันธนี้เนนการมีอํ านาจบารมีและการมีพระคุณตอกัน เขาทํ านอง “เจาพระ
เดชนายพระคุณ”

- ระบบอุปถัมภดูเหมือนวาจะสิ้นสุดไปพรอมกับการยกเลิกระบบไพร ระบบศักดินา ใน
ตอนปลายรัชกาลท่ี 5 แตในความเปนจริง ยังคงแฝงเรนอยูในสังคมไทยอยางเหนียว
แนน

- สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมมีการกอตั้งรัฐ
วิสาหกิจจํ านวนมาก

- ใชระบบอุปถัมภในการบริหารงาน มีการแจกจายตํ าแหนงกรรมการใหแกพวกพองและ
บริวาร รวมท้ังใหความคุมครองชวยเหลือแลกเปล่ียนผลประโยชนทางเศรษฐกิจกับ
พวกพอคาชาวจีนดวย

                                                                
18 นิธิ เอียวศรีวงศ, “ประวัติศาสตรและการวิจัยทางประวัติศาสตร” ใน ปรัชญาประวัติศาสตร ชาญวิทย เกษตรศิริ 
และสุชาติ สวัสดิ์ศรี (บก.), หนา 235.
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- นอกจากนั้น เราอาจพิจารณาดูความสัมพันธแบบอุปถัมภไดจากระบบหัวคะแนนใน
แบบปจจุบัน

- ผูสมคัรเปน ส.ส. มักมีความสัมพันธกับหัวคะแนน หัวคะแนนมีความสัมพันธกับชาว
บาน

- ความสมัพนัธดังกลาวแฝงไวท้ังการใชอํ านาจทางการเมือง การพึ่งพา การแลกเปล่ียน
ผลประโยชน และการตอบแทนบุญคุณ

- มีผูกลาววาระบบอุปถัมภในสังคมไทยเปนสาเหตุสํ าคัญขอหนึ่งท่ีทํ าใหการพัฒนา
ประเทศไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร เปนระบบที่มีขอเสียอยูมาก

- แตก็มีผูพิจารณาวาระบบนี้มีท้ังขอดีและขอเสีย
- หากใชโดยอิงกับกฎเกณฑทางจริยธรรม ก็เปนเรื่องการชวยเหลือเก้ือกูลกันแบบมีนํ้ าใจ 

มีสวนชวยจรรโลงสังคมใหเปนสุข
- แตถาใชโดยคํ านึงแตผลประโยชนสวนตนและพวกพอง โดยไมคิดถึงสวนรวม หรือ

กฎหมายบานเมือง ก็จะทํ าใหเกิดผลเสียอยางมาก
- ปจจุบันดูเหมือนวาขอเสียจะมีมากและเปนลักษณะเดนท่ีบดบังขอดีไปจนหมด
- ระบบเครือญาติ เปนลักษณะเดนท่ีสํ าคัญขอหนึ่งของสังคมไทยมาแตเดิม
- ในสมัยโบราณ ระบบเครือญาติมีสวนสํ าคัญยิ่งในการแผขยายอํ านาจ และอาณาเขต

ของอาณาจักร  การสรางกลุมอํ านาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ
- ปจจบุนั แมสังคมไทยจะพัฒนาซับซอนไปกวาเดิมมาก แตระบบเครือญาติยังคงอยูท้ัง

ในการเมืองและเศรษฐกิจไทย
- ตวัอยางที่ยกมาสะทอนใหเห็นวา การเรียนรูประวัติศาสตรทํ าใหเราเขาใจสังคมของเรา

ท้ังในดานสิง่ท่ีเปนมาแลว สิ่งท่ีเปนอยูในปจจุบัน และสิ่งท่ีจะดํ าเนินตอไปในอนาคตได
แจมชัดขึ้น

- เม่ือเขาใจอยางกระจาง ยอมนํ าไปประยุกตใชในงานตางๆ ได เชน การปกครอง การ
บรหิาร การพาณิชย การพัฒนาชุมชน การสื่อสาร ประชาสัมพันธ…” 19

พระราชปรัชญาประวัติศาสตรของทูลกระหมอมอาจารยทั้งสามประการที่กลาวมา จะเห็น
ไดวา โดยทั่วไปแลวมีลักษณะ “สากล” กลาวคือ เปนแนวพระราชดํ าริในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวกับ
ลักษณะพืน้ฐานของประวัติศาสตรในแงที่วา เปนวิชาหนึ่งของความรูของมนุษย ซ่ึงเปนวิชาการที่
พัฒนาขึ้นในสังคมตะวันตกและไดเผยแพรเขามามีอิทธิพลในสังคมไทยในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว อันมีผลใหปรัชญาประวัติศาสตรไทยตองเปลี่ยนแปลงไปตามกระแส
ปรัชญาประวัติศาสตรของตะวันตกดวย

                                                                
19 พลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, “วิชาประวัติศาสตรไทย…,” หนา 2 - 3.
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อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดแลวจะพบวา พระราชปรัชญาประวัติ
ศาสตรของทูลกระหมอมอาจารยมีลักษณะ “เฉพาะ” ที่เปนของพระองคเองดวย เปนตนวา “ความ
ภาคภมูใิจ – ความรักชาติ” และการนํ าเอาความรูทาง “ประวัติศาสตร – ประวัติศาสตรไทย” ไป
ประยกุตใชในการทํ างานและการดํ ารงชีวิต ฯลฯ อยางไรก็ดี พระราชปรัชญาประวัติศาสตรของทูล
กระหมอมอาจารยในลักษณะ “เฉพาะ” นั้น มักปรากฏผานในฐานะ “ครูประวัติศาสตร” มากกวาใน
ฐานะ “นกัประวัติศาสตร” กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ปรากฏในการเรียนการสอนมากกวาพระราชนิพนธ
ทางประวัติศาสตรหรือ “ประวัติศาสตรนิพนธ” (Historiography)

ในฐานะ “ครูประวัติศาสตร” ทูลกกระหมอมอาจารยทรงพยายามถายทอดพระราชปรัชญา
ประวตัศิาสตรของพระองคทั้งลักษณะ “สากล” และลักษณะ “เฉพาะ” ใหกับนักเรียน โดยทรงฝก
ฝนใหนกัเรียนนายรอยเปน “ผูศึกษาประวัติศาสตร” ที่ดีคือ รูจักสังเกต ไตถาม จดจํ า และนํ าสิ่งที่
ศกึษาจดจํ ามาไดนั้นมาวิเคราะหหาเหตุผลที่ถูกตองตอไป20 รวมทั้ง “สามารถประยุกตความรูเกี่ยว
กบั “ประวัติศาสตร” ที่ไดเรียนมาในการปฏิบัติงานตางๆ และในการดํ ารงชีวิตได” 21

เพือ่การนี้ทูลกระหมอมอาจารยทรงพัฒนาหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร ในโรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลาและทรงวางแนวทางการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตรมิใหเปนไปเพื่อฝกการจํ า 
พ.ศ. ทีน่าเบื่อหนาย อันจะทํ าใหดูเหมือนวา การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตรคือการบีบบังคับ 
หากแตการเรียนการสอนตองเปนไปเพื่อใหนักเรียน “รูจักคิด” และ “การไดรูจักตัวเอง” คือ ใหรูวา
เราเปนใคร มาจากที่ใด และกํ าลังจะไปทางไหน 22

การเรียนการสอนเพื่อฝกใหนักเรียนรูจักคิดนั้น แขนงวิชาประวัติศาสตรไมเปนสองรอง
ใคร ในแงของโอกาสที่ใหผูเรียนรูจักคิด ตั้งแตเนื้อหาซึ่งเรงเราททายไปจนถึงธรรมเนียมที่ยึดถือกัน
อยางแนนแฟนในหมูนักประวัติศาสตร คุณคาของวิธีการคิดแบบประวัติศาสตรอยูที่ใหรูจัก “การ
วินิจฉัย” ซ่ึงจะชวยสรางพื้นฐานของความเขาใจและชวยฝกหัดกลวิธีในการวิพากษวิจารณ แลว

                                                                
20 พลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, “คํ านํ า” ใน อีสานเหนือ จัดพิมพในวโรกาส พล
ตรีหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงนํ าคณาจารยและนักเรียนนายรอย โรง
เรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ทัศนศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน, 27 – 28 พฤษภาคม 2532 (กรุงเทพฯ:
จงเจริญการพิมพ, 2532) ไมปรากฏเลขหนา.
21 พลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, “วิชาประวัติศาสตรไทย: บทนํ า”, หนา 1, พระ
ราชดํ าริของทูลกระหมอมอาจารยในทํ านองนี้ปรากฏใน “จุดประสงคของการสอน” ในทุกวิชาที่ทูลกระหมอม
อาจารยทรงสอน ณ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา อาทิ วิชาพื้นฐานอารยธรรมไทย และวิชาประวัติศาสตร
โลก (ประวัติศาสตรรวมสมัย) เปนตน.
22แนวพระราชดํ าริของทูลกระหมอมอาจารยในประเด็นนี้สะทอนใหเห็นไดจากหลักสูตรและวิธีการเรียนการ
สอนที่ทูลกระหมอมอาจารยทรงวางไวใหกับกองวิชาประวัติศาสตร สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา ซึ่งมีวิชาที่นักเรียนนายรอยทุกนายจะตองเรียน 2 วิชา คือ วิชาพื้นฐานอารยธรรมไทย และวิชาประวัติ
ศาสตรโลก (หรือประวัติศาสตรรวมสมัยตามหลักสูตรใหม) และวิชาที่นักเรียนนายรอยเลือกเรียนอีกหลายวิชา 
อาทิ วิชาประวัติศาสตรไทย วิชาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต ฯลฯ วิชาเหลานี้ลวนเนนใหนักเรียนนาย
รอย รูจักคิดและไดรูจักตัวเอง.
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สรุปตามเหตุผลใหกับผูศึกษาหรือนักเรียนเปนอยางดี 23 ส่ิงที่ทูลกระหมอมอาจารยทรงสอนนัก
เรียนของพระองคจึงมิใชมุงแต “เนื้อหา” ประวัติศาสตรเพียงอยางเดียว หากยังรวมถึง “ธรรมเนียม” 
ทีย่ึดถืออยางแนนแฟนในหมูนักประวัติศาสตรดวย ซ่ึงก็คือ “วิธีการ” และ “ระเบียบวิธีวิจัย” ทาง
ประวัติศาสตร24

ทูลกระหมอมอาจารยทรงมีวิธีการงายๆ เพื่อใหนักเรียนเขาใจวิธีการและระเบียบวิธีวิจัย
ทางประวัติศาสตร โดยทรงเริ่มจากการทํ างานของนักประวัติศาสตรหรืองานเขียนทางประวัติ
ศาสตร ทรงเนนใหเห็นวา “งานเขียนทางประวัติศาสตรท่ีดีตองมีการใชขอมูลหลักฐานอยางรอบ
ดานและวิพากษอยางเปนระบบ” 25 จากนัน้ทลูกระหมอมอาจารยทรงใหนักเรียนไดฝกและเรียนรู
วิธีการทางประวัติศาสตรดวยตนเอง ไดแก การอานคนควาดวยตนเองและการฝกหัดวินิจฉัยเร่ือง
ตางๆ เชน พิจารณาใหคาขอมูลขาวสารที่รับรูในชีวิตประจํ าวันได 26

ทูลกระหมอมอาจารยทรงเนนยํ้ าใหนักเรียนเห็นความสํ าคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร
เสมอ เพราะวิธีการทางประวัติศาสตรใหวิธีคิดหรือหลักในการวินิจฉัย อันจะเปนประโยชนตอนัก
เรียนโดยตรง คือ สามารถนํ ามาประยุกตใชกับการงานดานตางๆ ในชีวิตประจํ าวันได ตัวอยางเชน 
การพจิารณาความนาเชื่อถือของขาวสารขอมูลที่ไดอาน ไดฟงหรือไดชม ทํ าใหไมกลายเปนคนที่ถูก
หลอก หรือถูกปลุกเราไดงายๆ หรือการใชวิธีการทางประวัติศาสตรในการแสวงหาความรูตางๆ 
เชน ประวตัิของหนวยงานที่เราสังกัด ความรูเกี่ยวกับชุมชนที่เราไปอยูหรือไปทํ างาน เปนตน 27

เมือ่นกัเรยีนไดผานขั้นฝกหัดและเรียนรู “วิธีการทางประวัติศาสตร” ในระดับหนึ่งแลว ขั้น
ตอไปคือการฝกหัดและเรียนรู “ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร” โดยสามารถเสนอรายงานที่มี
การคนควาดวยระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกตองและเสื่อความเขาใจชัดเจนได ในขั้นนี้ทูลกระหมอมอาจารย
ทรงฝกหัดนักเรียนของพระองคใหเร่ิมเขาสูการเปน “ผูศึกษาประวัติศาสตรที่ดี” อยางเต็มตัวดวย
การออกภาคสนามหรือทัศนศึกษา

                                                                
23 โรเบอรต วี. แดเนียลส,  ศึกษาประวัติศาสตร…, หนา 6 - 9.
24ทูลกระหมอมอาจารยทรงมีพระราชดํ าริใหมีการสอน “ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร” ในวิชาประวัติศาสตร 
เชน วิชาประวัติศาสตรไทย.
25พลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, “รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬา
โลก” เอกสารประกอบการทรงสอนวิชาประวัติศาสตรไทย ภาคสอง ปการศึกษา 2533 กองวิชาประวัติศาสตร 
สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา, หนา 1.
26 การฝกในประเด็นเหลานี้ ทูลกระหมอมอาจารยทรงกํ าหนดไวใน “จุดมุงหมายของการเรียนการสอน” “เคล็ดลับ
ในการศึกษา” ในวิชาประวัติศาสตรตางๆ ทุกวิชา และทรงฝกใหนักเรียนนายรอยไดปฏิบัติเทาที่โอกาสจะอํ านวย
ให เชน ทรงแบงนักเรียนนายรอยเปนกลุมๆ เพื่อรับผิดชอบนํ าขาวสารจากหนังสือพิมพประจํ าวันมาแลกเปลี่ยน
และแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน และในบางโอกาสทูลกระหมอมอาจารยมักทรงนํ าขาวสารประจํ าวันมา
บรรยายเปนตัวอยางในชั้นเรียน โดยทรงชี้ใหเห็นขอเท็จจริงของขาวสารหรือพิจารณาใหคาขอมูลขาวสารนั้นตาม
หลักและวิธีการทางประวัติศาสตร.
27 พลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, “วิชาประวัติศาสตรไทย: บทนํ า”, หนา 3.
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การทัศนศกึษานัน้ ทูลกระหมอมอาจารยทรงถือเปนสื่อการเรียนการสอนอยางหนึ่ง ซ่ึงจะ
ชวยฝกฝนความเปน “ผูศึกษาประวัติศาสตร” ที่ดีแกนักเรียน โดยเฉพาะฝกเปนคนชางสังเกต ชาง
สงสยั ไตถาม และวินิจฉัยหาเหตุผล รวมทั้งเกิดจินตนาการ และการวิเคราะหความสืบเนื่องที่ตอกัน
เปนลูกโซจากอดีตมาถึงปจจุบัน สงผลไปถึงอนาคตอันไกลตอๆ ไปดวย

การทัศนศึกษาในแตละครั้ง ทูลกระหมอมอาจารยทรงถือเปนกรณีตัวอยางที่จะนํ าใหนัก
เรียนไดฝกหัดเก็บขอมูล อันเปนประโยชนเขาไวใน “คลังขอมูล” ซ่ึงมีประสิทธิภาพในหัวสมอง
ของนกัเรียน พรอมที่จะนํ าออกมาวิเคราะหได ทั้งนี้ก็เพราะ “การทีไ่ดเดินทางไปสัมผัสชีวิตในพื้นท่ี
ท่ีมีกิจกรรมทางประวัติศาสตรตามความหมายกวาง… จะทํ าใหนักเรียนไดภาพที่แทจริง ท่ีจะ
วินจิฉัยหาเหตุผลดวยตนเองได ” 28

อยางไรก็ตาม ภายใตการฝกฝนความเปน “ผูศึกษาประวัติศาสตร” ที่ดีนั้น ทูลกระหมอม
อาจารยทรงคํ านึงถึงวิชาชีพการทหารของนักเรียนเสมอ ดังจะเห็นไดวาการทัศนศึกษาแตละครั้ง 
เนื้อหาจะครอบคลุมตั้งแตสภาพภูมิศาสตร ส่ิงแวดลอมและการอนุรักษธรรมชาติ ประวัติศาสตร 
โบราณคดี ศลิปวฒันธรรมของชุมชน ความเปนอยูของราษฎร การทํ ามาหากิน และการพัฒนาชีวิต
ความเปนอยู ไปจนถึงความกาวหนาดานวิชาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม และเรื่องที่จะขาดเสียไม
ไดคือ การเรียนรูทางยุทธศาสตรและยุทธวิธีทางการทหาร ทั้งในแงการปองกันและการพัฒนา
ประเทศ 29

เมือ่ผานขัน้นี้ไปแลว ความเปน “ผูศึกษาวิชาประวัติศาสตร” ที่ดีก็แฝงอยูในตัวนักเรียนไม
มากกน็อย และจะเปนประโยชนตอไปในอนาคตเมื่อนักเรียนเติบใหญขึ้นในสังคมที่ซับซอนและมี
ปญหาตางๆ ในรูปแบบใหมๆ เชน ปญหาประชากรมีจํ านวนมากในขณะที่ทรัพยากรมีจํ ากัด ปญหา
การกระจายรายไดไมเปนธรรม การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมมาเปนสังคมอุตสาหกรรม 
ปญหาการพัฒนาและการอนุรักษ ฯลฯ ในภาวะสังคมเชนนี้ ทูลกระหมอมอาจารยทรงเชื่อวาความ
เปน “ผูศึกษาประวัติศาสตร” ที่ดีนั้น จํ าเปนสํ าหรับนักการทหารในฐานะผูนํ าที่จะมีสวนสํ าคัญใน
การพฒันาชาติ มีภาระหนาที่และสัญญาตอสังคมตอประเทศชาติรวมกัน เพราะ “…การแกไขหรือ
การปรับตัวใหเขากับภาวะที่เกิดขึ้นจะตองอาศัยความรู ประสบการณ ขอมูล จะตองวิเคราะหดวย
ความเที่ยงตรง…”30

ควบคูไปกบัการเรียนการสอนเพื่อฝกใหนักเรียนรูจักคิด ก็คือ “การไดรูจักตัวเอง” ในฐานะ
ที่นักเรียนนายรอยเปนคนไทย และในฐานะที่ประเทศไทยเปนสวนหนึ่งของ “สังคมโลก” ทูล

                                                                
28 พลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, “ คํ านํ า ” ใน อีสานใต, ไมปรากฏเลขหนา.
29ทุกครั้งที่มีการทัศนศึกษา ทูลกระหมอมอาจารยทรงมีพระราชดํ าริใหมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอตางๆ ขางตน
เสมอ.
30 พลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, “คํ านํ า” ใน อูอารยธรรม จัดพิมพในวโรกาส 
พลตรีหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงนํ าคณาจารยและนักเรียนนายรอย โรง
เรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ทัศนศึกษาพื้นที่ภาคกลาง, 9 – 12 พฤศจิกายน 2534 (นครนายก: โรงพิมพโรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลา, 2534) ไมปรากฏเลขหนา.
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กระหมอมอาจารยทรงวางแนวทางใหนักเรียนทุกคนไดเรียนทั้งวิชาพื้นฐานอารยธรรมไทย ซ่ึงเปน
วชิาบงัคับของนักเรียนชั้นปที่ 2 และวิชาประวัติศาสตรโลก (หรือประวัติศาสตรรวมสมัยตามหลัก
สูตรใหม) ซ่ึงเปนวิชาบังคับของนักเรียนชั้นปที่ 5

วชิาพื้นฐานอารยธรรมไทยนั้น จะชวยใหนักเรียนเขาใจ หรือเห็น “ภาพรวมของอารยธรรม
ไทยทีไ่ดเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และพัฒนามาจนกระทั่งเปนอารยธรรมไทยในปจจุบัน” 31 กลาวอีก
นยัหนึง่คอืจะชวยใหนักเรียนได “รูวาเราเปนใคร มาจากที่ใด และกํ าลังจะไปทางไหน” ในขณะที่
วชิาประวตัศิาสตรโลกนั้น จะชวยเสริมใหภาวะที่เรา “กํ าลังจะไปทางไหน” ในโลกปจจุบัน ไดกาว
ทนัโลก กาวทันสถานการณ ดังพระราชดํ าริของทูลกระหมอมอาจารย ความวา

…การเรียนรูเก่ียวกับประเทศตางๆ ในสังคมโลก หรือท่ีมักเรียกกันวาประวัติศาสตรโลก จึง
มีความสํ าคัญและเปนประโยชนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งตอผูท่ีจะขึ้นมาเปนหัวหนา
ของหนวยระดับตางๆ ท้ังทางดานทหารและพลเรือน เพราะสามารถนํ าขอมูล ขาวสาร และ 
ความรูท่ีไดเรียนมานั้นมาประยุกตปรับการดํ าเนินงานตางๆ ใหสอดคลองกับความเปล่ียน
แปลงทีเ่กิดขึน้ กอใหเกิดผลดีตอหนวยงานโดยสวนรวม ซ่ึงยอมหมายถึงผลประโยชนของ
ประเทศชาต ิสวนในดานผูเรียนโดยทั่วๆ ไปนั้น ก็ชวยพัฒนาใหความคิดอานกวางขวาง มี
โลกทัศนท่ีกวางไกล และปรับตัวไดเขากับกระแสความเปลี่ยนแปลง… 32

จะเห็นโดยสรุปไดวา พระราชปรัชญาประวัติศาสตรของทูลกระหมอมอาจารยนั้น แกน
หลักอยูที่การ “ใช” ประโยชนจากประวัติศาสตรตอปจจุบันและอนาคต อันที่จริงแลว “ผูนํ า” ของ
ไทยเราตั้งแตอดีต ไมวาจะเปนสมัยสุโขทัยหรือสมัยอยุธยา เร่ือยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร ตางก็ 
“ใช” ประโยชนจากประวัติศาสตรมาตลอด แตการ “ใช” ประโยชนจากประวัติศาสตรของทูล
กระหมอมอาจารยนั้นแตกตางไปจาก “ผูนํ า” ของไทยที่ผานมา กลาวคือ มิไดทรง “ใช” เพื่อสราง
ความชอบธรรมในการปกครองหรือเพื่อสรางอุดมการณ ฯลฯ หากแตทรง “ใช” เพื่อพัฒนาสังคม
ประเทศชาติและทรัพยากรมนุษยในฐานะ “นักปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพกาวทันความเปลี่ยนแปลง” 
ดังพระราชปรัชญาที่ทรงวางใหกับกองวิชาประวัติศาสตร สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระ
จลุจอมเกลา “ในกองวิชาประวัติศาสตร หลักใหญคืออยากจะฝกใหนักเรียนเปนคนใฝรูใฝคิด และก็

                                                                
31 พลตรีหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, “สายธารแหงอารยธรรมไทย” เอกสารประกอบ
การทรงสอนวิชาพื้นฐานอารยธรรมไทย ภาคสอง ปการศึกษา 2533 กองวิชาประวัติศาสตร สวนการศึกษา โรง
เรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา, หนา 1.
32พลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, “วิชาประวัติศาสตรโลก: บทนํ า” เอกสาร
ประกอบการทรงสอนวิชาประวัติศาสตรโลก ภาคหนึ่ง ปการศึกษา 2536 กองวิชาประวัติศาสตร สวนการศึกษา 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา, 21 เมษายน 2536,หนา 2.
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ปฏิบัติงานใหดีที่สุด”33 และพระราชดํ าริเกี่ยวกับการสอนวิชาประวัติศาสตรแกนักเรียนนายรอย 
ความวา

…การเรียนประวัติศาสตรในโรงเรียนนายรอยมีจุดประสงคหลักในการใหนักเรียน
ฝกหัดวิธีการทางประวัติศาสตรในการคิดหาเหตุผล มีสํ านึกทางประวัติศาสตร ใหมีความรู
เก่ียวกับประวัติความเปนมาของบานเมือง ในฐานะที่เปนประชาชนคนไทยควรรูรากเหงา
เร่ืองราวของตนเอง ความรูนี้จะเปนพื้นฐานชวยเชื่อมโยงใหเขาใจสังคมไทยปจจุบันดีขึ้น 
ใหรูเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคมโลกในฐานะที่ประเทศไทยเปนสวนหนึ่งของประชา
คมโลก ท้ังหมดนี้มีสวนเอื้อใหการทํ างานดีขึ้น… 34

--------------------

การอางอิง:. ร.ท. สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ. “พระราชปรัชญาประวัติศาสตรของพลโทหญิง สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.” หนา 1-13. URL: http://www.crma.ac.th/hisdept/E-Texts.

                                                                
33 พลตรีหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, “พระราชทานสัมภาษณพิเศษ” 23 พ.ย. 2533, 
หนา 11. (เอกสารสํ าเนาของกองวิชาประวัติศาสตร สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา).
34 พลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสัมภาษณในฐานะทรงเปน “ครู
ประวัติศาสตร” ณ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา, 9 ธันวาคม 2537, หนา 14. (เอกสารสํ าเนาของกองวิชา
ประวัติศาสตร สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา).


