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ไทยหรืออดีตอาณาจักรสยามประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีประวัติศาสตร์

มาอย่างยาวนานและปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ กดขี่โดยชนชั้นปกครองหรือ
ระบอบกษัตริย์มาอย่างช้านาน มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับประเทศรัสเซียหรือสหพันธรัฐ
รัสเซีย ประเทศในภูมิภาคยุโรปตะวันออกที่ม ีประวัติศาสตร์และปกครองภายใต้ระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์เฉกเช่นเดียวกับไทยมายาวนานกว่าหลายร้อยปี หากแต่ได้ปฏิวัติล้มล้าง
ระบอบกษัตริย์ไปส้ินเสีย  

กษัตริย์ของทั้งสองประเทศที่มีมิตรภาพและความสัมพันธ์ทางการทูตมากว่าร้อยปี ทั้งสอง
ประเทศมีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศทั้งในด้านสังคม วัฒนธรรม และการศึกษา ที่มี
ส่วนสำคัญอย่างมากในการวางรากฐานเพื่อทำให้ประเทศพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับในวงสังคมโลก 
และเพื่อตอบรับกับกระแสการเปล่ียนแปลงและเปล่ียนผ่านจากโลกตะวันตก ที่หล่ังไหลเข้ามาผ่าน
แนวคิดจักรวรรดินิยมและการล่าอาณานิคมในช่วงยุคดังกล่าว  

จากข้อมูลดังกล่าว เราจึงจำเป็นต้องย้อนกลับไปศึกษาและเปรียบเทียบถึงวิธีการปฏิรูป
สังคมวัฒนธรรมและการศึกษาระหว่างพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชแห่งจักรวรรดิรัสเซ ียกับ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งสยาม ว่าทั้งคู่ที่ได้รับสมญานามว่าเป็นกษัตริยนั์ก
เปล่ียนแปลง และนักพัฒนา มีแนวคิดในการปฏิรูปที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร และส่งผลต่อ
นัยยะในการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้าได้อย่างไร 

ประการแรก เราจะต้องอ้างอิงถึงลักษณะนิสัยและการเติบโตของกษัตริย์ทั้งสองพระองค์
เพื่อพิจารณาถึงแนวคิดและทัศนคติที่เติบโตมาจนนำไปสู่ความคิดการปฏิรูปเมื่อขึ้นครองราชย์ 

พระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราช เป็นบุคคลได้รับการขนานนามว่าเป็นนักพัฒนาแห่งรัสเซีย โดย
ปีเตอร์เป็นกษัตริย์ที่มีแนวความคิดแบบตะวันตกและเป็นผู้ริเริ่มความเจริญแบบตะวันตกเข้ามา
รัสเซีย ปีเตอร์เติบโตมาโดยเป็นเด็กที่ใฝ่รู้ มีความฉลาดหลักแหลม มีภาวะความเป็นผู้นำ ด้วย
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ความใฝ่รู้ที่มีมาตั้งแต่วัยเยาว์ของปีเตอร์ ประกอบกับการได้มีโอกาสได้ไปร่ำเรียนทั้งวิชาการทหาร
และการสร้างกองทัพเรือมาจากชาติตะวันตก  

 

 
แผนที่การเสด็จประพาสยุโรปและการขยายดินแดนในสมัยพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราช 

ที่มา: https://sites.google.com/a/torahacademy.org/ 
peter-the-great/home/westernization/map-of-his-travels-and-battles 

 
ซาร์ปีเตอร์จึงถือได้ว่าเป็นกษัตริย์องค์แรกของรัสเซียที่ได้นำวิทยาการและความรู้จาก

ตะวันตกเข้ามาพัฒนาประเทศมากมาย อาทิ การปรับปรุงระบบอักษร การเปลี่ยนแปลงการใช้
ระบบปฏิทิน การย้ายเมืองหลวงเพื่อภูมิรัฐศาสตร์ที่ดีขึ้นและเป็นผลดีต่อการสรรสร้างกองทัพเรือ 
การปฏิรูปสังคมวัฒนธรรมเพื่อทำให้รัสเซียไม่ถูกมองว่าเป็นประเทศที่ล้าหลัง อาทิ การบังคับให้ขุน
นางและประชาชนโกนหนวด การบังคับให้ขุนนางเลิกแต่งตัวลุ่มล่ามและหันไปแต่งตัวให้ทันสมัย
ตามแบบฉบับของตะวันตกนิยมมากขึ้น การผลักดันให้สตรีของรัสเซียมีการศึกษามากขึ้นกว่าแต่
เดิม ไปจนถึงการปฏิรูปศาสนาให้หันมารับใช้รัฐและประชาชนอย่างจริง จะเห็นว่าผลงานต่าง ๆ  
ของพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชมีอิทธิพลมาจากสภาพสังคมวัฒนธรรมที่เขาได้รับการปลูกฝังและ
เติบโตมา จึงทำให้เขาเป็นกษัตริย์ที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล และส่งผลทำให้การพัฒนาชนชาติรัสเซีย
ก้าวหน้าไปอย่างมากในรัชสมัยของพระองค์ 
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ภาพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปคร้ังที่ 2  

ที่มา: http://www.onenee.com/?p=13071 

 
ในส่วนของราชอาณาจักรสยาม อ้างอิงลักษณะนิสัยและการเติบโตของพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งราชวงศ์จักรีแห่งสยาม
ทรงได้รับการศึกษาเฉกเช่นเดียวกับที่เจ้านายในช้ันเจ้าฟ้าของไทยในสมัยนั้นได้รับ มิได้มีการศึกษา
ที่แตกต่างหรือได้รับการศึกษามาจากชาติตะวันตกมาตั้งแต่วัยเยาว์  

อุปนิสัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้ที่ใฝ่รู้และพยายามที่จะหา
วิทยาการมาเพื่อพัฒนาประเทศเน่ืองด้วยปัจจัยหลายอย่าง อาทิ พัฒนาเพื่อมิให้ตกเป็นอาณานิคม
ของชาติตะวันตก หรือพัฒนาเพื่อที่จะรวมศูนย์อำนาจการปกครองไว้ที่ตนเองแต่เพียงผู้เดียว โดย
สะท้อนผ่านจากผลงานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อาทิ การก่อสร้างรถไฟ 
การเลิกทาส หรือการปรับปรุงระบบราชการของไทยให้ทันสมัยมากขึ้น แม้ในช่วงเด็กของพระองค์
จะมิได้ออกไปศึกษาหาความรู้จากชาติตะวันตก แต่เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้ขึ้นครองราชย์แล้วก็ได้ไปเยือนตะวันตกหลายครั้งหลายครา และทุกครั้งที่ได้ไปเยือนประเทศ
ตะวันตก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็จะได้ของฝากกลับมาเป็นแนวคิดและ
ต้นแบบการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมตะวันตกอยู่เสมอ สะท้อนถึงลักษณะนิสัยที่ค่อนข้างจะเป็น
หัวก้าวหน้า แม้จะเป็นการก้าวหน้าเพื่อรักษาฐานอำนาจตนเองเอาไว้ให้ปลอดภัยจากทั้งขุนนาง
และชาติตะวันตกเองก็ตาม 

การพัฒนาสังคมวัฒนธรรมของทั้งสองยุคที่แตกต่างกันเกือบสองศตวรรษ โดยมีปัจจัยใน
การพัฒนาที่ต่างกันทั้งของกษัตริย์ทั้งสองคน และจุดประสงค์ในการปฏิรูปทั้งสองพระองค์ แม้จะมี
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รูปแบบและแนวทางการพัฒนาที่คล้ายกัน โดยมีแนวคิดริเริ่มการพัฒนาที่มีจุดร่วมเดียวกัน อาทิ 
การเริ่มต้นจากการปฏิรูปการแต่งกายในราชสำนัก การเริ่มบังคับให้ประชาชนแต่งตัวให้กลมกลืน
กับประเทศตะวันตก การริเริ่มปฏิรูปการศึกษาให้ประชาชนที่แม้จะเป็นชนชั้นสูงสามารถเข้าถึง
การศึกษาได้มากขึ้น การปฏิรูประบบราชการให้มีความทันสมัยทัดเทียมกับชาติตะวันตกมากยิ่งขึ้น  

การปฏิรูปเรื่องระบบสังคมที่ในยุคของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเด่นชัด
มากกว่าในเรื่องการนโยบายการเลิกทาส หรือถ้าเปรียบในยุโรปคือการปลดปล่อยทาสติดที่ดิน ที่
จะเห็นได้ชัดกว่าถึงความพยายามที่จะปฏิรูปรูปแบบสังคมจากระบบชนช้ันแบบศักดินาให้มีความ
อิสระมากยิ่งขึ้น และนับได้ว่าเป็นก้าวแรกของเสรีนิยมในสยามที่เกิดขึ้นในสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หากแม้นเป็นไปเพื่อรักษาอำนาจราชสำนักไว้ให้มั่นคงมากที่สุด คงจะ
เป็นเหตุผลที่ควรจะหยิบยกขึ้นมาวิจารณ์ได้สมเหตุสมผลมากที่สุด แม้จะมีจุดร่วมมากมายในการ
ปฏิรูปหากแต่ก็มีบางจุดที่จะเรียกได้ว่าแตกต่างกันโดยส้ินเชิงก็อาจจะไม่ใช่ แต่เรียกได้ว่าแตกต่าง  

ถ้าหากเราจะพูดกันถึงในเหตุผลที่ว่าทำไมถึงแตกต่าง เราจะต้องย้อนกลับไปดูจุดประสงค์
ของการปฏิรูป คือ การปฏิรูปของซาร์ปีเตอร์เป็นไปเพื่อสร้างรากฐานทางการเมืองของตนเองให้
เข้มแข็งและต้องการที่จะเป็นมหาอำนาจของยุโรป จึงทำให้การปฏิรูปหลายประการ อาทิ การ
ปฏิรูปกองทัพกองทัพ การสร้างกองทัพเรือ รัสเซียปฏิรูปมิได้เป็นไปเพื่อให้พอมี แต่ปฏิรูปเพื่อให้
เกิดความเป็นเลิศเสียมากกว่า โดยสามารถพิจารณาได้จากความพยายามที่จะปฏิรูปกองทัพโดย
การสร้างกองเรือที่เข้มแข็ง รวมไปถึงการย้ายเมืองหลวงเพื่อสถาปนากองทัพเรือให้มีความยิ่งใหญ่
ทัดเทียมกับอังกฤษและฝรั่งเศส มหาอำนาจของโลก ณ ขณะน้ัน  

 

 
ภาพการ์ตูนล้อเลียนเหตุการณ์ รศ.112 จากหนังสือพิมพ์อังกฤษ 
ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Franco-Siamese_War 
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แต่การปฏิรูปของสยามกลับแตกต่างออกไปในด้านของวัตถุประสงค์ พิจารณาหลังจาก
เหตุการณ์ รศ.112 สยามก็มีความพยายามที่จะผูกมิตรกับหลายประเทศในยุโรปทั้งยังมีความ
พยายามที่จะพัฒนาระบบราชการ มีการปรับปรุงการเกณฑ์ทหาร ภายใต้ปัจจัยที ่สยามรู ้ว่า
ประเทศของตนน้ันมิได้ร่ำรวยและมิได้ทัดเทียมกับหลายประเทศในยุโรป ความพยายามที่จะรักษา
เอกราชของตนจึงเป็นไปในลักษณะของการผูกมิตรกับหลายประเทศในยุโรปเพื่อสร้างพันธมิตรใน
ยามที่หากเกิดข้อขัดแย้งใดข้ึนก็จะสามารถใช้อิทธิพลของประเทศเหล่าน้ันในการยุติความขัดแย้ง 

โดยจากลักษณะนิสัยของกษัตริย์ทั้งสองและสถานการณ์บังคับให้เกิดการปฏิรูป จึงทำให้
แม้ลักษณะจะเหมือนกัน แต่แนวทางและวัตถุประสงค์และสถานการณ์บังคับของทั้งสองยุคสมัยที่
แตกต่างกันราวสองศตวรรษน้ันจึงจำเป็นที่จะต้องยกมาพิจารณา เน่ืองจากการที่เราจะปฏิรูปส่ิงใด
ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมที่เป็นอยู่ เราจำเป็นจะต้องรู้ถึงปัญหาและแก้ไขปัญหานั้นให้ถูกสุด หาก
เปรียบกับประวัติศาสตร์เราควรที่จะเรียนรู้ว่ามีปัจจัยและปัจจัยเร่งใดบ้าง ที่ประกอบรวมทำให้เกิด
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์  

หากพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกของทั้งสองประเทศ รวมไปถึงลักษณะนิสัย
ของกษัตริย์ทั้งสองพระองค์แล้ว เราจะเห็นถึงเหตุผล แนวคิด รวมไปถึงวิธีคิดในการดำเนินการ
ปฏิรูปในด้านสังคมวัฒนธรรมและการศึกษาอย่างชัดเจน ว่าแท้จริงแล้วจุดไหนที่สามารถเป็นจุด
ร่วมในการปฏิรูปและจุดไหนที่เป็นจุดต่างในการปฏิรูป  

ดังนั้น เราสามารถนำมาเปรียบเทียบให้ได้ข้อดีและข้อเสียของการดำเนินนโยบายปฏิรูป
ของกษัตริย์ทั ้งสองคนได้ โดยผู้เขียนจะขอแบ่งหัวข้อในการศึกษาและวิพากษ์เพื ่อให้ง่ายต่อ
การศึกษา เป็น 3 หลัก อันได้แก่ 

1. การปฏิรูปและผลการปฏิรูปในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้าน
สังคมวัฒนธรรมและการศึกษา 

2. การปฏิรูปและผลการปฏิรูปในสมัยของพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชด้านสังคม
วัฒนธรรมและการศึกษา 

3. จุดร่วมและจุดต่างในการดำเนินนโยบายปฏิรูปด้านสังคมวัฒนธรรมและการศึกษา 
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1. การปฏิรูปและผลการปฏิรูปในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัวด้าน
สังคมวัฒนธรรมและการศึกษา 

 

 
ภาพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ที่มา: https://sites.google.com/site/kingofthailand10/home/phrabath-smdec-phra-culcxmkela-cea-xyu-haw-rachkal-thi-5 

 
การปฏิรูปด้านสังคมวัฒนธรรมและการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว มีการปฏิรูปที่เป็นรูปธรรมและได้รับอิทธิพลโดยตรงจากชาติตะวันตก คือ การปฏิรูป
ขนบธรรมเนียมประเพณีทั้งในและนอกราชสำนัก รวมไปถึงการปฏิรูปค่านิยมทางสังคมทั้งในด้าน
การศึกษา การประกอบการศึกษา อาทิ การยกเลิกระบอบไพร่ทาส การยกเลิกการหมอบกราบ 
การจัดต้ังโรงเรียนมหาดเล็กและโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกในสยาม เพื่อแสดงให้ชาติตะวันตกเห็นว่า 
บัดนี้สยามได้มีความตระหนักถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนมากขึ้น ทั้งยังแสดงให้เห็นว่าสยามมีความใส่ใจ
ที่จะให้ประชาชนในประเทศมีการศึกษาแบบถ้วนหน้า  

การกระทำดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นว่าสยามมีความคิดที่จะพยายามทำให้ประชาชนมี
ความเท่าเทียมกันและมีอิสระในการดำรงชีวิตมากขึ้น จากแต่ก่อนที่จะต้องเป็นทาสรับใช้อยู่ในแต่
ละบ้านของข้าราชการช้ันสูง แต่ภายหลังการเลิกทาส ประชาชนสามารถออกไปหาลู่ทางทำมาหา
กินได้ด้วยตนเอง สะท้อนผ่านการปฏิรูปทางด้านสังคมและวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
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จากผลงานที่ผู้เขียนเลือกมาเป็นตัวอย่างในการศึกษา คือ การยกเลิกไพร่ทาส การยกเลิก
การหมอบกราบ การจัดตั้งโรงเรียนมหาดเล็กและจัดตั้งโรงเรียนรัฐบาล ผู้เขียนจะวิพากษ์และ
นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลงานการปฏิรูปผ่านข้อมูลสาธารณะที่ผู้เขียนได้ทำการรวบรวมมา  

 

 
ภาพหุ่นขี้ผ้ึงการเลิกทาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากอุทยานหุ่นขี้ผ้ึงสยาม จ.ราชบุรี 

ที่มา: https://hilight.kapook.com/view/151260 

 
(1) การยกเลิกไพร่ทาส  

โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทำการยกเลิกไพร่ทาสที่ทำงานอยู่
บ้านข้าราชการในพระนครเพื่อแสดงให้เห็นว่าสยาม จะลดการกดขี่ประชาชนและเพิ่ม
มนุษยธรรมให้มากขึ้นในสังคม โดยได้รับอิทธิพลมาจากการเรียกร้องสิทธิของทาสในยุโรป  

โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการจัดจั้งกรมทหารหน้า เพื่อนำ
พวกไพร่ทาสที่เจ้านายเสียชีวิตมาเป็นทหารสมัคร โดยมีการจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการที่
นับได้ว่าก้าวหน้ามากในสังคมสยาม เนื่องจากทาสในสมัยกษัตริย์พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่วนใหญ่จะกดขี่ ทำร้าย ทุบตี และไม่มีใครสนใจว่าทาสเหล่าน้ันจะมี
ชะตากรรมอย่างไร นอกจากนี้ การจัดต้ังกรมทหารหน้าและมีค่าตอบแทนจากราชการให้ก็
เพื ่อรองรับทาสที่หลุดพ้นจากเจ้านายเก่าและไม่รู้จะไปทำมาหากินอะไรภายในสยาม 
เนื่องจากถูกเลี้ยงดูให้อยู่ในความดูแลของเจ้านายมาเป็นเวลานาน ก็เพื่อรองรับให้ทาส
เหล่านั้นมีงานทำ และเพื่อไม่ให้ทาสเหล่านี้ออกมาก่อความไม่สงบหากไม่มีอาชีพรองรับ
หลักจากการปลดทาสแล้ว โดยกรมทหารหน้าภายหลังพัฒนามาเป็นพระราชบัญญัติการ
เกณฑ์ทหาร 
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(2) การปฏิรูปการแต่งกายของประชาชนและราชสำนัก  
เนื่องจากการแต่งกายของสยามในสมัยนั ้นมีความล้าหลังค่อนข้างมากต่างจาก

ประเทศตะวันตก ผู้หญิงส่วนมากไม่มีการใส่เสื้อให้เรียบร้อยและมิดชิดจึงทำให้นำมาสู่
ปัญหาด้านสุขอนามัยและสาธารณะสุข แต่ด้วยค่านิยมจากโลกตะวันตกรวมไปถึงแฟช่ัน
นิยมที่ค่อย ๆ หลั่งไหลเข้ามาผ่านการค้าและการเมืองกดดันให้สยามต้องมีการปฏิรูป
วัฒนธรรมด้านการแต่งกาย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเลยออกกฎให้
ประชาชนและราชสำนัก เปล่ียนจากการนุ่งเพียงโจงกระเบนเพียงอย่างเดียว ให้เปล่ียนไป
ใส่เส้ือเช้ิต สวมกางเกง ใส่รองเท้า และสวมถุงเท้าเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อ
ล้อไปกับวัฒนธรรมจากตะวันตก  

ในขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เล็งเห็นว่าควรปรับปรุง
ประเทศให้ทันสมัยและเพื่อส่งสัญญาณว่าสยามเองก็เป็นประเทศที่มีอารยธรรมมิได้
แตกต่างไปจากโลกตะวันตก อันรวมไปถึงวัฒนธรรมการมอบกราบ ที่จะปรากฏว่าเมื่อมี
ทูตจากประเทศตะวันตกมาสยามคราใด จะต้องกลับไปพร้อมความสงสัยลาใจเกี่ยวกับการ
มอบกราบของสยาม เพราะมองว่าเป็นการกระทำที่สะท้อนถึงสภาพสังคมที่มีการกดขี่
ประชาชนอย่างมาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเลยให้ยกเลิกการหมอบ
กราบและให้เปลี่ยนเป็นการนั่งหรือยืนแทน เพื่อแสดงให้ตะวันตกเห็นว่าสยามเองก็เป็น
ประเทศที่มีอารยธรรมเช่นเดียวกับตะวันตก 

 

 
ภาพนายพุ่ม นักเรียนทุนคิงสกอล่าชิปคนแรก 

ที่มา: http://sihawatchara.blogspot.com/2015/12/blog-post.html 
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(3) นโยบายการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ภายหลังจากการปฏิรูปมากมาย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่ห ัวได้

เล็งเห็นว่าการปฏิรูปหลายประการน้ันจะสำฤทธ์ิผลไม่ได้ หากประชาชนในประเทศยังขาด
ความรู้พื้นฐาน สังเกตได้จากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมักจะส่งลูกไป
เรียนที่ต่างประเทศเพื่อนำความรู้และวิทยาการจากประเทศตะวันตก กลับมาพัฒนาสยาม
ให้มีความเจริญรุ่งเรือง เขาจึงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กและโรงเรียนรัฐบาลขึ้นหลายแห่งใน
สยาม โดยเปิดสอนใน 8 สาขาวิชา ได้แก่ ครู การแพทย์ การปกครอง กฎหมาย การทูต 
การค้าขาย การเพาะปลูก และช่างกล เพื่อพัฒนาบุคลากรที่จะสามารถมาพัฒนาประเทศ
ได้ต่อไป ทั้งเขายังได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ส่งนักเรียนทุนรุ่นแรกของสยามที่
เรียกว่า ‘ทุนคิงสกอล่าชิป’ ให้แก่ทุนชนชั้นที่มีความรู้ความสามารถเพื่อนำความรู้ต่าง ๆ  
กลับมาพัฒนาประเทศ 

 
ความสำเร็จในการปฏิรูปด้านสังคมวัฒนธรรมและการศึกษา นับได้ว่ามีความสำเร็จเป็นที่

น่าพอใจ สังคมสยามในสมัยหลังเลิกทาสน้ัน มีการก่อการประกอบอาชีพที่หลากหลายมากขึ้น แม้
จะเป็นประชาชนจำนวนไม่มากที่มีความรู้ แต่การปฏิรูปการศึกษาก็เป็นรากฐานการศึกษาไทยให้มี
การพัฒนามาจวบจนปัจจุบัน  

การแต่งกายหรือขนบธรรมเนียมการประการที่มีการปรับปรุงในสังคมให้มีความทัดเทียม
กับประเทศตะวันตกมากยิ่งขึ้น มีประชาชนหลายกลุ่มได้รับการศึกษาจากประเทศตะวันตกและ
กลับมาพัฒนาสยามให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศตะวันตกมากยิ่งข้ึน สำคัญที่สุดคือการ
เป็นรากฐานให้กับปัญญาชนในยุคหลัง ๆ ในการพัฒนาประเทศ 
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2. การปฏิรูปและผลการปฏิรูปในสมัยของพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชด้านสังคมวัฒนธรรม
และการศึกษา 

 

 
ภาพของพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราช 

ที่มา: https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Peter_der-Grosse_1838.jpg 

 
การปฏิรูปด้านสังคมวัฒนธรรมและการศึกษาของพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชเป็นไปเพื่อ

การสร้างให้รัสเซียเป็นประเทศมหาอำนาจของยุโรปให้ทัดเทียมกับอังกฤษและฝรั่งเศส ฉะน้ันการ
ปฏิรูปของพระองค์จึงเน้นไปในทิศทางที่เปล่ียนส่ิงเดิมอยู่แล้วในรัสเซียให้ดียิ่งขึ้นไปอีก และปฏิรูป
ในสิ่งที่แย่และไม่สามารถทัดเทียมกับตะวันตกได้ให้เหนือกว่า อาทิ การปฏิรูประบบปฏิทิน การ
ปรับปรุงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของประชาชนและราชสำนัก การย้ายเมืองหลวง การปรับปรุง
กองทัพ รวมไปถึงการสร้างโรงเรียนทหาร โดยเราจะวิพากษ์และศึกษาทั้งสามประเด็นดังกล่าว 

(1) การปรับปรุงปฏิทิน 
การปรับปรุงปฏิทินที่อาจจะดูว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย หากแต่เป็นเรื่องสำคัญมากใน

สังคมการใช้ชีวิตของมนุษย์ เพราะเดิมทีแล้ว รัสเซียใช้ปฏิทินสลาวิคที่นับเวลาตั้งแต่การที่
พระเจ้าสร้างโลก ซึ่งหากมองผ่านสายตาของชาติยุโรปตะวันตกทั้งหลายแล้วก็ถือเป็นเรื่อง
น่าขันและล้าหลังมาก นอกจากนี้ ยังทำให้เวลาและการพัฒนาของรัสเซียน้ันแตกต่างจาก
ตะวันตกโดยส้ินเชิง  
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ในสมัยการพระเจ้าปีเตอร์มหาราชจึงมีการปรับเปล่ียนให้ใช้ปฏิทินแบบจูเลียนแทน 
ซึ่งถือเป็นการปฏิรูปที่สำคัญและส่งผลต่อวัฒนธรรมของรัสเซียอย่างมาก นอกจากน้ันแล้ว 
ยังมีการคิดค้นธงไตรรงค์ของรัสเซีย ซึ่งถือเป็นการปฏิรูปสังคมที่แม้จะไม่ใหญ่มาก แต่ก็
ส่งผลและเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างชาติและวัฒนธรรมของรัสเซียมาถึงปัจจุบัน ที่
ปัจจุบันยังมีการใช้ธงไตรรงค์สามสีเป็นสัญลักษณ์ในของประเทศรัสเซียอยู ่ เป็นภาพ
สะท้อนว่าการปฏิรูปบางส่ิงแม้เพียงเล็กน้อยแต่ก็สามารถเป็นรากฐานให้กับคนรุ่นหลังได้ 

 

 
ภาพวาดในสมัยการเก็บภาษีหนวดเคราของพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราช 

ที่มา: http://www.learnsocialstudies.org/wiki/index.php?title=File:Beardtax.jpg 

 
(2) การปรับปรุงขนบธรรมเนียมและการแต่งกาย 

การปรับปรุงขนบธรรมเนียมจวบจนไปถึงการแต่งกายทั้งในและนอกราชสำนัก 
ปรากฏว่าพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราช ให้ยกเลิกการไว้หนวดเครา ด้วยวิธีการเก็บภาษี
หนวดเครา พระองค์ทรงบังคับให้ขุนนางภายในราชสำนักตัดหนวดเคราทิ้งเสีย และ
ปรับปรุงการแต่งกายภายในราชสำนักให้ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากขึ้น ด้วยการยกเลิก
การแต่งตัวที่ดูรุ่มร่ามโดยให้เปล่ียนเป็นเส้ือคลุมที่มีขนาดไม่เกินเข่า โดยได้นำอิทธิพลการ
แต่งกายของราชสำนักอังกฤษเข้ามาปรับใช้ เหตุผลคือเพื่อให้เกิดความทันสมัยและสะดวก
ต่อการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการปฏิรูปสังคมวัฒนธรรมที่สำคัญเช่นเดียวกับการ
เปลี่ยนรูปแบบปฏิทินเนื่องจากเป็นการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตของประชาชนในรูปแบบ
มหาภาค คือทั้งเมืองมิใช่แค่เฉพาะภายในราชสำนักเพียงเท่าน้ัน 
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(3) การย้ายเมืองหลวง ปรับปรุงกองทัพ และการสร้างโรงเรียนทหาร  
การย้ายเมืองหลวง ปรับปรุงกองทัพ และการสร้างโรงเรียนทหาร หากศึกษามา

จนถึงประการน้ี เราอาจจะไม่เห็นว่า การย้ายเมืองหลวง ปรับปรุงกองทัพ จะเกี่ยวข้องกับ
การศึกษาของรัสเซีย แต่แท้ที่จริงแล้วเกี่ยวข้องอย่างมาก เน่ืองจากพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหา
ราชเป็นนักคิด นักพัฒนา ทั้งยังเป็นนักเรียนรู้ ซึ่งสังเกตได้จากลักษณะนิสัยของพระองค์  

ฉะนั้นหากมองอีกนัยนึงการที่พระองค์ทรงเป็นนักพัฒนาที่นำองค์ความรู้ที่ได้ร่ำ
เรียนมาจากโลกตะวันตกมาปรับใช้ แสดงให้เห็นว่าพระองค์เป็นบุคคลที่ให้ความสำคัญกับ
การศึกษา และแน่นอนว่าหากผู้นำมีความใส่ใจกับการศึกษา ประชาชนก็จะได้รับการ
ดำเนินนโยบายที่เน้นการศึกษาเพิ่มมากขึ้น  

 

 
ภาพการวางแผนสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่ ‘เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก’ ของพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราช 

ที่มา: https://www.theguardian.com/cities/2016/mar/23/story-of-cities-8-st-petersburg-city-built-on-bones-starting-to-crumble 
 

การย้ายเมืองหลวงจากมอสโกมาเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เพื ่อสร้างกองทัพเรือให้
ยิ่งใหญ่ทัดเทียมกับตะวันตกได้น้ัน ถือเป็นเปล่ียนแปลงที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย 
เน่ืองจากการปรับปรุงกองทัพครั้งยิ่งใหญ่ จะทำให้รัสเซียมีกองทัพที่เกรียงไกรและสามารถ
ขยายอาณาเขตและดินแดนของตนออกไปได้อย่างกว้างขวาง ทั้งการปรับปรุงกองทัพ ทำ
ให้ซาร์ปีเตอร์เห็นว่า รัสเซียควรจะมีโรงเรียนทหารที่บ่มเพาะทหารที่มีคุณภาพเพื่อเป็น
รากฐานที่สำคัญในการปฏิรูปและปรับปรุงกองทัพต่อไป 
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นอกจากนั้นแล้ว ซาร์ปีเตอร์ยังมีผลงานการปฏิรูปด้านการศึกษาที่สำคัญมาก คือ 
การปรับปรุงตัวอักษรภาษารัสเซียให้ใช้ง่ายและทันสมัยมากยิ่งข้ึน ทั้งยังให้นักปราชญ์จาก
ทั่วโลกมาแปลหนังสือเพื ่อให้พวกลูกหลานขุนนางชั้นสูงได้รับการศึกษา ผลงานเหล่าน้ี
อาจจะไม่ได้สะท้อนถึงความตระหนักที่จะให้ประชาชนทั่วไปมีการศึกษามากนัก แต่การ
ปรับปรุงอักษรและการแปลหนังสือเปรียบเสมือนถึงความตระหนักของซาร์ปีเตอร์ที่จะให้
ประชาชนทั ่วไปมีการศึกษามากขึ ้น แต่การปร ับปร ุงอ ักษรและการแปลหนังสือ
เปรียบเสมือนการขุดบ่อน้ำไว้เพื่อให้ประชาชนได้มาดื่ม มากิน มาใช้ได้ในอนาคต เน่ืองจาก
เปรียบเสมือนการวางรากฐานทางการศึกษาที่สำคัญของรัสเซียและส่งผลให้มีนักคิด หรือ
ปัญญาชนภายในรัสเซียเพิ่มมากขึ้น จนนำไปสู่การต้ังโรงเรียนสำหรับประชาชนในรัชสมัย
ของซาร์องค์ต่อ ๆ ไป 
 
การปฏิรูปในสมัยซาร์ปีเตอร์มหาราช รับได้ว่าเป็นการวางรากฐานที่สำคัญ ทั้งทางสังคม 

วัฒนธรรม การศึกษา ตลอดจนด้านการทหารในรัสเซีย แม้การปฏิรูปหลายประการจะไม่สำเร็จใน
ยุคของเขา แต่ก็เรียกได้ว่าเป็นการเริ่มต้นที ่ดีที ่ทำให้รัสเซียมีโครงการสร้างที ่เอื ้อต่อการเป็น
มหาอำนาจของยุโรป  

ทั้งน้ีการปฏิรูปหลายอย่างก็สำเร็จในยุคของซาร์ปีเตอร์ อาทิ การเปล่ียนแปลงการแต่งกาย 
การสร้างกองทัพเรือ การสร้างอาชีพทหารให้มีความมั่นคงและมีโรงเรียนทหาร เพื่อที่จะสร้าง
กองทัพรัสเซียให้มีความแข็งแกร่ง ส่งผลให้ในยุคต่อมาสามารถขยายดินแดนได้อย่างกว้างขวา ง
อย่างในยุคของซารีนาแคทเธอรีนมหาราช  

ดังน้ัน จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชเป็นคนที่มองการณ์ไกลในเรื่องของ
การปฏิรูปและเป็นผู้สร้างก้าวแรกที่สำคัญที่จะพารัสเซียให้เป็นมหาอำนาจของยุโรปอย่างแท้จริง 
อีกทั้งการปฏิรูปของซาร์ปีเตอร์ ยังสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชนกับราชสำนักมากยิ่งขึ้น จึง
กล่าวได้ว่าพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราช คือ ผู ้สร้างความมั่นคงให้กับราชวงศ์โรมานอฟ ทำให้
ราชวงศ์สามารถปกครองประเทศดินแดนแถบยุโรปตะวันออกอันกว้างใหญ่น้ีมากกว่าสามศตวรรษ 
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3. จุดร่วมและจุดต่างในการดำเนินนโยบายปฏิรูปด้านสังคมวัฒนธรรมและการศึกษา 
ในด้านการปฏิรูปประเทศให้มีความเป็นตะวันตกนั้น พระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชและ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ามหาราชทรงมีจุดร่วมในการปฏิรูปสังคม วัฒนธรรม และ
การศึกษาที่มีผลงานคล้ายคลึงกัน  

นั่นหมายความว่า ทั้งสองพระองค์ทรงมีวิสัยทัศน์ในการปฏิรูปที่ใกล้เคียงกัน แม้จะอยู่ใน
ยุคสมัยที่ห่างกันถึงสองศตวรรษ การปฏิรูปที่เริ่มต้นอาจจะไม่ได้สำคัญมาก อาทิ ขนบธรรมเนียม
และประเพณีเพื่อที ่จะพัฒนาสังคมวัฒนธรรมของประเทศตนเองให้มีความทัดเทียมกับหลาย
ประเทศที่เจริญแล้ว เช่น ประเทศในยุโรปตะวันตก เป็นจุดร่วมที่น่าสังเกตและน่าสนใจว่าปัจจัยใด
ที่เป็นปัจจัยเร่งและทำให้ทั้งสองมีวิสัยทัศน์ใกล้เคียงกัน โดยหากวิเคราะห์ ผู้เขียนมองว่าการปฏิรูป
ที่มีจุดเริ่มต้นในการรับวัฒนธรรมจากตะวันตกเข้ามาเหมือนกัน แต่มีจุดประสงค์ในการปฏิรูปที่
ต่างกันก็เป็นอีกหน่ึงจุดที่เป็นเหตุผลรองรับการกระทำดังกล่าวของทั้งสองพระองค์ 

 

 
ภาพพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราช (ซ้าย) และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว 

ที่มา: https://sco.wikipedia.org/wiki/Peter_the_Great 
ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว#/media/ไฟล์:King_Chulalongkorn.jpg 

 
จุดร่วมอีกหน่ึงประการ คือ การให้ความใส่ใจกับการศึกษา แม้ว่าทั้งสองจะได้รับการศึกษา

และประสบการณ์ในชีวิตวัยเด็กที่ต่างกัน แต่ส่ิงที่ทั้งคู่มีร่วมกันและมีอย่างมากเลยคือความเป็นนัก
คิดและนักพัฒนาที ่ส ่งผลให้ทั ้งสองดำเนินนโยบายปฏิร ูปและนำพาประเทศให ้ม ีความ
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เจริญก้าวหน้ามากขึ้น สังเกตได้จากการปฏิรูปด้านการศึกษาที่ทั ้งสองดำเนินนโยบายก่อตั้ง
โรงเรียนเหมือนกัน แม้จะคนละจุดประสงค์ แต่ผู้เขียนมองว่า การจัดต้ังโรงเรียนจะต้องมาจากผู้นำ
ที่มีวิสัยทัศน์ที่เห็นความสำคัญของการศึกษาอย่างแท้จริง เพราะโรงเรียนหมายถึงสถานที่ให้ความรู้
ไม่ว่าจะแขนงใดก็ตาม ฉะนั้นผู้ที่ต้องการสร้างโรงเรียนจึงจำเป็นจะต้องเป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ 

จุดต่างของทั้งสอง คือ จุดประสงค์ในการปฏิรูป เราจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนว่า สยามปฏิรูป
เพื ่อรักษาความมั่นคงภายในประเทศ และเพื่อเสาะหาพันธมิตรในการต่อสู ้และหลีกหนีจาก
ประเทศมหาอำนาจจักรวรรดินิยม แต่รัสเซียปฏิรูปเพื่อความเป็นเลิศในภูมิภาค และความเป็น 
Powerhouse ของยุโรป ดังนั้น จุดนี้จึงเป็นจุดต่างที่สำคัญ เพราะแม้จะมีผลงานด้านการปฏริูป
เช่นเดียวกัน แต่หากมองลึกลงไปในรายละเอียดแล้ว การปฏิรูปของซาร์ปีเตอร์จะเน้นการสร้าง
ประเทศที่มีความมั่นคงและวางรากฐานให้สามารถต่อยอดได้ แตกต่างจากสยามที่ปฏิรูปเพื่อให้พอ
มี พอให้เห็นว่าเราปฏิรูปแล้ว แต่โครงสร้างทางสังคมจะไม่ได้เปล่ียนแปลงไปมากเท่ารัสเซีย  

สังเกตได้จากการปฏิรูปการใช้ปฏิทินหรือการปฏิรูปตัวอักษรที่ชัดเจนว่าซาร์ปีเตอร์มหา
ราชต้องการปฏิรูปให้รัสเซียเป็นมหาอำนาจ เพราะเนื่องจากมีการลงทุนให้นักอักษรศาสตร์มา
ปรับปรุงอักษร เพื่อทำให้คนที่มาจากต่างประเทศและยุโรป สามารถใช้ภาษารัสเซียได้ง่ายขึ้นและ
ไม่ล้าหลัง แต่การปฏิรูปของสยามเป็นไปเพื่อให้ตะวันตกมองว่าสยามเป็นพวกเดียวกับเขาเพื่อใช้ใน
การหาผลประโยชน์ทางการต่างประเทศในการรักษาฐานอำนาจของระบอบกษัตริย์เอาไว้  

หรือแม้กระทั่งมุมมองที่ลึกลงไปในการเลิกไพร่ทาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวก็เป็นไปเพื่อการรักษาความมั่นคงของราชสำนักเอาไว้ ปฏิเสธไม่ได้ว่าพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอาจจะนึกถึงความเป็นอยู่ของประชาชน แต่ถ้าพิจารณาจากหลักฐาน
และรูปการณ์ในสมัยน้ันแล้ว การเลิกไพร่ทาสเป็นไปเพื่อการรักษาฐานอำนาจของราชสำนัก และ
เพื่อให้สอดคล้องกับการอภิวัฒน์ของยุโรป 

 
กษัตริย์ทั้งสองพระองค์ได้รับสมญานามว่า “มหาราช” เป็นสิ ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า

กษัตริย ์ทั ้งสองพระองค์เป็นนักพัฒนาโดยแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นภายใต้สถานการณ์หรือ
จุดประสงค์ใดก็ตาม แต่การปฏิรูปของกษัตริย์ทั้งสองพระองค์ก็ได้วางรากฐานการพัฒนาให้กับ
ประเทศ ให้ประเทศได้มีสังคม วัฒนธรรม และการศึกษาที่ดีและทัดเทียมประเทศ ในยุโรป
ตะวันตก ฉะนั้นจึงถือเป็นผลงานที่ดีและควรยกย่องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่า ครั้งหนึ่งทั้ง
สองประเทศเคยมีกษัตริย์ผู้เป็นนักพัฒนาและผู้สนับสนุนการศึกษาเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้า
และก้าวสู่การเป็นมหาอำนาจของภูมิภาคได้อย่างแท้จริง 


