
 

9 บุณยเสนอ ตรีวิเศษ 

วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 

ปที่ 16 ฉบับที ่1 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 ISSN: 1513-4563 

      

 

วาทกรรมการศึกษาในงานประพันธของศิวกานท ปทุมสูต ิ

Education Discourse in the Writings of Siwakarn Patoommasoot 

0

*บุณยเสนอ ตรีวิเศษ, Bunsanoe Triwiset * 

 

วันรับบทความ 31 ตุลาคม 2563 / วันแกไขบทความ 23 พฤศจิกายน 2563 / วันตอบรับบทความ 3 ธันวาคม 2563 

 

บทคัดยอ 

บทความวิชาการน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือวิเคราะหวาทกรรมการศึกษาท่ีปรากฏในผลงานการประพันธ

ของศิวกานท ปทุมสูติ รวมท้ังผลงานประพันธในนามปากกา ธมกร และจันทร วรลักษณ ท่ีประพันธข้ึน

ภายหลังการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ถึงปจจุบัน ท้ังผลงานท่ีนําเสนอเปน

รูปเลมหนังสือ และผลงานท่ีนําเสนอผานสื่อสังคม (เฟซบุก) ผลการศึกษาพบวาทกรรมการศึกษาในงาน

ประพันธของศิวกานท ปทุมสูติ แบงออกเปน 4 ประเด็น ไดแก 1. การศึกษาเปนหน่ึงเดียวกับชีวิต 2. สํานึก

ขบถตอระบบการศึกษา 3. การศึกษากับการเดินทางสูอิสระ และ 4. ทางเลือกการศึกษาเพ่ือชีวิตท่ีมีศานติสุข 

 

คําสําคัญ วาทกรรมการศึกษา, ศิวกานท ปทุมสูติ, จันทร วรลักษณ, ธมกร 

 

Abstract 

The aim of this article was to analyze the discourse on education in the writings of 

Siwakarn Patoommasoot and his writings under the pen name of Thamakorn and Chan 

Woralak after the promulgation of the National Education Act A.D. 1999 to the present, which 

included the work presented in form of a book and the works presented through social 

media (Facebook). The results of the study showed that the discourse on education in the 

writings of Siwakarn Patoommasoot was divided into 4 concepts: 1) Education Identical with 

Life, 2) Rebellious Conscience against Educational System, 3) Education and Traveling 

towards Freedom, and 4) Alternative Education for a Peaceful Life. 
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1. บทนํา 

กวาสองทศวรรษมาแลวท่ีประเทศไทยไดประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

ทามกลางความคาดหวังของผูคนในวงการศึกษา และประชาชนท้ังประเทศท่ีมั่นหมายวา พระราชบัญญัติฉบับน้ี 

เปนการปฏิรูปการศึกษาครั้งสําคัญ จะนําไปสูการสรางความเขมแข็งแกเยาวชนและเพ่ือความเจริญรุงเรืองของ

ประเทศชาติโดยการตั้งนิยาม การศึกษา ไววา “กระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและ

สังคมโดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง

ความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม ปจจัยเก้ือหนุนให

บุคคลเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต” (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ, 2542: 2) 

ในชวงตน ๆ ของการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาดังกลาว มีการประโคมขาวจากคนระดับ

นําของประเทศท่ีมีบทบาทสูงในการกําหนดทิศทางการศึกษาไทย ไดรวบยอดเจตนารมณความคาดหวังตอ

พระราชบัญญัติดังกลาว ดวยคํา 3 คํา คือ เกง ดี มีสุข กลาวคือ หมายถึงวาเยาวชนท่ีผานการหลอหลอมจาก

พระราชบัญญัติฉบับน้ี จะเปนผูท่ีมีความรูความสามารถท่ีกาวหนาท่ีประกอบดวยความความดีงาม และ 

มีความสุข พรอมท่ีจะเปนพลเมือง เปนพละกําลังของบานเมืองในการพัฒนาประเทศใหเดินไปขางหนาได แตดู

เหมือนวา ภาพความเปนจริงท่ีมองเห็นจะไมเปนอยางท่ีคาดหวังเทาใดนัก เน่ืองจากกระทรวงศึกษาธิการและ

รัฐบาล มุงท่ีการปรับโครงสรางทางอํานาจเปนสวนใหญ เปนการปฏิรูปท่ีรวมศูนยอํานาจ ท้ังท่ีควรปฏิรูป

การศึกษาเพ่ือกระจายอํานาจไปใหโรงเรียน แตกลับไมทํา ท่ีควรจะเนนยํ้าเรื่องคุณธรรม จรยิธรรม และความ

ซื่อสัตยสุจริตกอน ก็ไมเอาใจใสจริงจัง จึงถือไดวาเปนความลมเหลวของกระทรวงศึกษาและรัฐบาล  

(รุง แกวแดง, 2560) 

ผลสะทอนดานความลมเหลวการศึกษาไทยน้ี ปรากฏเดนชัด จากการจัดอันดับตามรายงานของ 

World Economic Forum ใน พ.ศ. 2555-2556 ระบุวาประเทศไทยมีอันดับคุณภาพทางการศึกษาลําดับ

สุดทายในกลุมประเทศอาเซียน โดยมูลเหตุท่ีสําคัญก็มาจากปญหาท่ีสะสมมานานหลายประการอันเกิดมาจาก

ระบบการเรียนการสอน หลักสูตร ครูผูสอน โอกาสการเขาถึงการศึกษา รวมไปถึงคุณภาพของนักเรียนไทย 

(การศึกษาของไทย, 2557) ประเทศไทยเปนประเทศท่ีใชงบประมาณทางการศึกษาสูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ

ประเทศอ่ืนในภูมิภาคอาเซียน แตการบริหารจัดการยังไมดีมากนัก ความเหลื่อมลํ้าทางโอกาสการศึกษา

ระหวางผูมีฐานะกับผูไมมีฐานะยิ่งมากกวาเดิม นอกจากน้ี นักวิชาการทุกระดับความคิดในปจจุบัน ยังติดยึดกับ

ความคิดของนักการศึกษาในยุคเกา คือ ไมกลาสูปญหาแบบกลาคิดกลาทํา ท่ีสมควรบุกเบิกการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางจริงจัง ผูรูหรือนักวิชาการอิสระท่ีมีความคิดเห็นแบบตรงไปตรงมาไมมีโอกาสเขารวมใหขอคิด

หรือขอเสนอแนะแบบประชาพิจารณรวม รวมไปถึงปญหาอันเก่ียวเน่ืองกับหลักสูตรและการสอนในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรของไทยไมเอ้ือตอการพัฒนาศักยภาพท่ีตรงตามความสามารถของผูเรียน  

เมื่อรวมเขากับคานิยมของสังคม จึงทําใหการจัดหลักสูตรของไทยไมประสบความสําเร็จ 

จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา ความรูความสามารถหรือความเกง โดยภาพรวมยังไมพรอมกับการ

แขงขัน แมในระดับอาเซียนดวยกันเอง สวนในดานความดีมีคุณธรรมท่ีเปนเครื่องกํากับชีวิตใหอยูในครรลอง

คลองธรรมก็นับวาลมเหลวเชนกัน สุรพศ ทวีศักดิ์ (2555) เขียนบทความสะทอนความจริงวงการศึกษาของไทย 
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“ความช่ัวรายท่ีจําเปน” มีนิยามศัพทเฉพาะในบทความน้ีวา หมายถึง “สิ่งท่ีผิดหรือสิ่งท่ีไมถูกตองท่ีคนทํากัน

จนเปนเรื่องปกติ และผูกระทําเห็นวาเปนสิ่งท่ีจําเปนตองทํา” ความช่ัวรายท่ีจําเปนในท่ีน้ีคือ การท่ีคนในวง

การศึกษาไดละท้ิงคุณธรรม เชน ธุรกิจการศึกษาท่ีแขงขันกันเปดหลักสูตรตาง ๆ ในระดับปริญญาตรี โท เอก  

ท่ีเนนการเรียนงาย จบงาย ครูอาจารยบางสวนหากินกับการรับจางทําวิทยานิพนธ ผลงานวิชาการเพ่ือได

ตําแหนง ค.ศ. 3, ค.ศ. 4, ผศ., รศ. การว่ิงเตนจายเงินแกกรรมการตรวจผลงานทางวิชาการ การซื้อตําแหนง

ผูอํานวยการโรงเรียน ผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา การเมืองในสถานศึกษาท่ีมีการเลนพรรคเลนพวก 

ผูกขาดอํานาจ การทุจริตคอรรัปชัน ตั้งแตโกงตําราเรียน นมโรงเรียน งบประมาณกอสราง ฯลฯ จะเห็นไดวา 

องคประกอบสําคัญของการศึกษาก็ขาดคุณธรรม จึงไปไมถึงความดีอีกเชนกัน 

สวนหลักคิดท่ีวา “มีสุข” ท่ีหมายถึง ชีวิตการเรียนรูตามพระราชบัญญัติท่ีจะทําใหผูเรียนมีความสุข 

หรือใชชีวิตนอกการเรียนในระบบในการแสวงหาความรูอยางมีความสุข ก็พบวา เปนการศึกษาท่ีนําความทุกขสู

ผูเรียน ประเสรฐิ ผลิตผลการพิมพ ไดสะทอนในบทความ “การศึกษาท่ีไมเรียนรู” วา สถาบันกวดวิชาเติบโตข้ึน

มาก โดยมีระบบการศึกษาของประเทศเปนตัวเรง เน่ืองจากการกําหนดรูปแบบการแขงขันเขามหาวิทยาลัย 

ทําใหเด็กมองเพ่ือนเปนคูแขงตลอดเวลา เมื่อรูสึกวาการเรียนท่ีโรงเรียนตามปกติจะไมทันเพ่ือน อาจไมมีโอกาส

สอบเขามหาวิทยาลัยได นอกจากน้ี คนช้ันกลางข้ึนไปเทาน้ัน จึงจะมีกําลังเงินสงเสริมใหลูกหลานเขากวดวิชา 

สวนคนยากไร กลายเปนผูไรโอกาสและพลาดหวัง การศึกษาในแงน้ีจึงเปนเครื่องแบงชนช้ันท่ีรายแรง และเปน

ทุกขของแผนดิน (ประเสรฐิ ผลิตผลการพิมพ, 2553)  

นอกจากน้ี สมพงษ จิตระดับ (2561) ไดสะทอนปญหาการศึกษาของไทยจากปจจัยหลัก 4 ประการ 

ดังน้ี 1. นโยบายการศึกษาไมมีความตอเน่ือง มีการเปลี่ยนทุก ๆ 6 เดือน เน่ืองจากรัฐมนตรีกระทรวง 

ศึกษาธิการยึดความสนใจของตนและของพรรคการเมืองเปนหลัก 2. ระบบการศึกษาของไทยมีกฎระเบียบมาก

เกินไปทําใหบุคลากรในกระทรวงศึกษา รวมถึงครู เกิดการยดึติดในกรอบ ไมกลาคิดแตกตาง เน่ืองจากตองยึด

ในระเบียบกฎเกณฑ ในท่ีสุดครูจึงปลอยปละละเลยการเรียนการสอน 3. การศึกษาของไทยไมมีระบบการ

เรียนรูท่ีเนนดิจิทัลและการคนหาเรียนรูดวยตัวเอง เพ่ือใหเกิดการคิดแตกตางสรางสรรค แตไปเนนเน้ือหาสาระ

และการทองจํา เมื่อเด็กเรียนจบสอบผาน จะท้ิงสิ่งท่ีทองจําไป จึงเปนคนยึดติดแตกรอบ กลายเปนพลเมือง

เฉ่ือยชา นับวันเด็กไทยจะถูกทําลาย จากหลักสูตรท่ีออกแบบลาหลัง ใหครูสอนแบบบรรยาย เนนใหเด็กเรียน

มาก ๆ และ 4. ไทยไมมีปรัชญาการศึกษา มีแตการแขงขัน เห็นไดการติววิชาตาง ๆ เพ่ือการสอบแขงขันท่ี

เกิดข้ึนเปนจํานวนมาก ท้ังยังมีการประกันคุณภาพการศึกษา อันเปนสาเหตุใหครูตองออกจากหองเรียนมากถึง 

66 วัน จึงถือเปนความลาหลังอยางมาก 

ในประเด็นการประกันคุณภาพน้ี เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก และจุมพล หนิมพานิช (2559) ได

ศึกษาวิจัยเรื่อง วาทกรรมนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประกันคุณภาพการศึกษา มีจุดประสงคเพ่ือศึกษา 1. กระบวนการผลิตสรางวาทกรรมนโยบายประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2. การใชวาทกรรมโดยใชอํานาจและความรู ความเช่ียวชาญเฉพาะในฐานะ

เปนเครื่องมือในการบริหารนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา 3. อิทธิพลของวาทกรรมนโยบายประกัน

คุณภาพการศึกษาท่ีสงผลตอสถาบันอุดมศึกษา เปรการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณ  
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การสนทนากลุม  และการสังเกต ผลจากการศึกษาพบวา (1) นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาท่ีดําเนินการโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานะและการประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

ถูกสรางข้ึนดวยกระบวนการสรางปญหาเชิงวาทกรรม (2) การบริหารนโยบายดังกลาวพบวา อิทธิพลของวาท

กรรมนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาดําเนินการผานการใชอํานาจ ความรูและความ

เช่ียวชาญเฉพาะทางของผูท่ีอยูในแวดวงของการศึกษา ซึ่งผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาอํานาจ ความรูและความ

เช่ียวชาญเฉพาะทางดังกลาว มีอิทธิพลตอการสรางความชอบธรรมทําใหวาทกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษากลายเปนความจริงของสังคมท่ีไมอาจปฏิเสธได โดยผานเครื่องมือท่ีเปนกฎหมาย กฎเกณฑ และ

ระเบียบตาง ๆ (3) ในแงของคุณภาพการศึกษาพบวา นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาท่ีดําเนินการอยูไมได

สงผลทางบวกตอคุณภาพการศึกษาอยางแทจรงิ ในทางตรงกันขาม งานประกันคุณภาพการศึกษาดังกลาวได

เพ่ิมภาระงานใหแกอาจารยผูรับผิดชอบ และนักศึกษาก็ไมมีคุณภาพตามเจตนารมณของการประกันคุณภาพ

การศึกษาแตอยางใด  

ท้ังหมดท่ีกลาวมา เห็นไดวา ความมุงหมายของพระราชบัญญัติเขียนไวอยางหน่ึง แตสิ่งท่ีเปนจริง

กลับเปนอีกอยางหน่ึง แมกระน้ัน หนวยงานท่ีรับผิดชอบยังไมหยิบยกความลมเหลวดังกลาวไปพิจารณาอยาง

จริงจัง กลับยังคงเดินหนาเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีไมมีคุณภาพอยูเชนน้ัน การสะทอนทัศนะท่ี

เปนการโตแยงหรือวิพากษการศึกษาดังกลาว ในทางภาษาศาสตรเรียกวา วาทกรรม 

 

วาทกรรมกับการศึกษาไทย 

วาทกรรม 

วาทกรรมเปนการใชภาษาในฐานะกระบวนการสรางความหมายใหสรรพสิ่งโดยใชภาษาเปนเครื่องมือ 

จนกระท่ังครอบงํา กําหนด ปดก้ัน จัดระเบียบ และอีกดานหน่ึงก็ถูกใชเพ่ือขัดขืน ตอตาน หรือคัดคาน นิธิ 

เอียวศรีวงศ (2545: 6) และ นพพร ประชากุล (2552: 363-366) กลาววา ภาษาเปนเครื่องตอรองอํานาจใน

สังคม มีพลังอํานาจในการกําหนดโลกทัศนและชีวทัศนของมนุษยไดไมมากก็นอย การใชภาษาในฐานะท่ีเปน

การกระทําทางสังคม (วาทกรรม) หากผูใชภาษามีความสามารถในการใชถอยคําไดอยางเหมาะสมแนบเนียน  

ก็อาจสรางพลังอํานาจท่ีจะชักจูงคนใหเกิดทัศนคติไปไดตาง ๆ นานา 

เห็นไดวา ภาษาเปนมากกวาเครื่องมือในการสื่อสาร หากยังทําหนาท่ีจัดระเบียบ จัดลําดับความรูสึก

นึกคิด และความคาดหวัง ดังท่ี เอเดลเมน (Edelman, 1977: 63) กลาววา “ภาษาไมใชคําท่ีเราใชแทนท่ีวัตถุ

สิ่งของหรือการกระทําชนิดใดชนิดหน่ึง แตภาษาสรางสิ่งท่ีเราพูดถึงและกําหนดวิธีพูด วิธีคิดของเราไปพรอม ๆ 

กันดวย” ดังน้ัน พันธกิจแหงภาษา จึงไมเพียงทําหนาท่ีสื่อสารเทาน้ัน หากยังมีพลังอํานาจท่ีจะบันดาลใหเกิด

ความรูสึกนึกคิดแกผูสื่อสารได เสียงและความหมายของถอยคํามีอิทธิพลตอความรูสึกกระทบตอจิตใจของ

มนุษยจนอาจเปลี่ยนพฤติกรรมได ความหมายในภาษา นอกจากจะสื่อถึงสิ่งตาง ๆ แลวยังสื่อถึงความรูสึก 

ความคิด คานิยม วัฒนธรรม ประเพณีตาง ๆ ทําใหเห็นวาภาษามีอิทธิพล มีพลังอํานาจตอจิตใจของมนุษย 

สงผลใหพฤติกรรมของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงได ดังน้ัน กระบวนการใชภาษาจึงอาจเปนชองทางใหเกิดการ

ตอสู ขัดขืน ตอรอง รวมท้ังการระบายความตึงเครียดจากภาวะท่ีถูกบีบคั้นได 
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วาทกรรมเชิงวิพากษ 

การศึกษาพลังอํานาจของภาษาท่ีเรียกวา “วาทกรรม” น้ัน นักภาษาศาสตรคนสําคัญท่ีสรางทฤษฎี

วาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษ (Critical Discourse Analysis) คือ นอรแมน แฟรคลัฟ (Norman Fairclough) 

ไดพิจารณาวา ขอความหรือตัวบทลวนไดรับอิทธิพลทางสังคม และขณะเดียวกันตัวบทก็มีอิทธิพลตอสังคมดวย

เชนกัน กลาวคือ วาทกรรมถูกสรางโดยสังคมและมีอิทธิพลตอสังคมดวย วาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษใช

แนวทางทางภาษาศาสตร ผสมผสานกับแนวทางทางสังคมศาสตรควบคูกันเพ่ือแสดงใหเห็นความสัมพันธ

รวมกันระหวางภาษา อํานาจและอุดมการณท่ีมีอยูในสังคมวามีความเก่ียวพันและมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน  

การวิเคราะหวาทกรรมแนวทฤษฎีวิพากษ (CDA) ของแฟรคลัฟ ดําเนินการผาน 3 ชองทาง ดังน้ี

ชองทางแรก ไดแก ตัวบท (Text) หรือภาษาท่ีใชในงานเขียน วิเคราะหดานศัพท ไวยากรณ และการเช่ือม

ประโยค ชองทางท่ีสอง คือ ปฏิบัติการทางวาทกรรม (Discourse Practices) หรือ กระบวนการสรางตัวบท 

วิเคราะหกระบวนการนําเสนอตลอดจนการตีความตัวบท เพ่ือดูวิธีการสรางและการถายทอดวาทกรรมของ

ผูเขียน ชองทางสุดทาย คือ ปฏิบัติการทางสังคมวัฒนธรรม (Socio-Cultural Practices) วิเคราะหบริบททาง

สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ท่ีปรากฏแวดลอมตัวบท เพ่ือใหเขาใจความหมายและกระบวนการสราง 

วาทกรรม ปรากฏเปนกรอบแนวคิดการวิเคราะหวาทกรรมแบบ 3 มิติ ของแฟรคลัฟ (1995) ตามรูปภาพดังน้ี  

 

 

text production 

 

text consumption 

DISCOURSE PRACTICE 

TEXT 

SOCIOCULTURAL PRACTICE 

 

กรอบวิเคราะหสถานการณการส่ือสารตามแบบทฤษฎีวาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษ 

ที่มา: Fairclough (1995: 59) 

 

การศึกษาวาทกรรมและการศึกษาวาทศิลป  

เปนท่ีนาสังเกตวา การศึกษาวาทกรรมมุงท่ีการวิเคราะหขอเขียนประเด็นใดประเด็นหน่ึงทางสังคม 

เชน ประเด็นโสเภณี ประเด็นความเปนไทย ประเด็นสิ่งแวดลอม ของผูคนในสมัยหน่ึง ๆ ท่ีเก่ียวของกับเรื่องใด

เรื่องหน่ึง แลววิเคราะหหากรอบความคิดความเช่ือ ท่ีกํากับคําพูด ความคิด หรือขอเขียน อันเปนท่ียอมรับใน
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สมัยน้ัน ซึ่งนพพร ประชากุล (2552: 451-452) เปรียบเทียบวา “เปนเสมือนขอบฟาทางความคิดความเช่ือท่ี

ครอบคนในยุคหน่ึงไว ใหรูสึกวามันมีสัจธรรมบางอยางท่ียึดถือกันอยูในยุคน้ัน ๆ” สวนการศึกษาวาทศิลป มุงท่ี

การวิเคราะหศึกษากลวิธีสรางวาทะ คือคําพูดหรือขอเขียน ผูเขียนจะสรางวาทะท่ีมีเปาหมายเพ่ือจะโนมนาว

ผูรับสารใหคลอยตาม รวมถึงสรางรสชาติสีสันใหแกคําพูดหรือขอเขียน เพ่ือใหผูรับสารรูสึกสะดุดตาและ

ประทับใจ นพพร ประชากุล (2552: 446) ไดแสดงทัศนะวา วาทศิลปถือเปนวาทกรรมแบบหน่ึง ปรากฏชัดเจน

ในการโฆษณาสินคาและคําปราศรัยของนักการเมือง ซึ่งเต็มไปดวยการใชวาทศิลปท่ีจะโนมนาวใหผูคนหลงเช่ือ

และยอมรับ ผูรับสารท่ีเต็มไปดวยวาทศิลปเหลาน้ันตกอยูในฐานะผูถูกกระทําโดยไมรูตัววาตนกําลังถูกกระทํา 

กลาวคือ การพูดจาหรือการสื่อสารของมนุษยน้ันเปนการกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงตอผูอ่ืนเสมอ จึงถือไดวาเปน 

วาทกรรมโดยตรง คือ “การกระทําผานคําพูด” ฉะน้ัน ทัศนะของนพพร ประชากุล ก็คือ การศึกษาวาทกรรม

กับการศึกษาวาทศิลป ควรกระทําอยางเช่ือมโยงกัน 

 

วาทกรรมการศึกษาไทยกับงานประพันธรอยกรอง 

เมื่อพิจารณาการศึกษาวาทกรรมท่ีเช่ือมโยงกับการศึกษาวาทศิลป ในประเด็นของการศึกษา พบไดวา 

มีงานประพันธรอยกรองไมนอย ท่ีสะทอนมโนทัศน หรือชุดความคิด หรือความคิดสําคัญ เก่ียวกับประเด็น

การศึกษา เชน การใชภาษาวาทศิลปท่ีเขาขายวาทกรรมเก่ียวกับการศึกษาในงานของหมอมหลวงปน มาลากุล 

เปนโคลงสุภาพ ท่ีคนในวงการศึกษาจดจําไดและนําไปใชอยางแพรหลายในโอกาสตาง ๆ ดังน้ี 

กลวยไมมีดอกชา  ฉันใด 

การศึกษาเปนไป   เชนน้ัน 

แตดอกออกคราวไร   งามเดน 

งานสั่งสอนปลูกปน   เสร็จแลวแสนงาม 

(ปน มาลากุล, 2545: 20) 

หมอมหลวงปน มาลากุล เขียนบทประพันธ “กลวยไม” ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2491 นับเปนเวลา

กวา 72 ป มาแลว แตยังเปนบทประพันธท่ีผูคนรูจัก จดจําได และนําไปใชอยางแพรหลายมาก แมวาการจดจํา

และคัดลอกน้ันออกจะคลาดเคลื่อนไปจากตนฉบับอยูมาก นับวาเปนบทประพันธท่ีกระทบตอจิตใจคนจํานวน

มาก พลังของถอยคํามีอํานาจตอการรับรูและรูสึก กระท่ังมีกระบวนการการสงตอไมขาดสาย ท้ังน้ีเพราะผูอาน

ตระหนักในสัจจะวา การศึกษาเปนสิ่งสําคัญแทจริงตอชีวิตมนุษย เปนสิ่งมีคา ตองใชเวลาบมเพาะปลูกฝง 

ประคบประหงมยาวนานกวาจะปรากฏผล เมื่อผลิดอกออกผลแลวมีความงดงาม เหมือนกับการเลี้ยงกลวยไม 

กวาจะมีดอกตองใชเวลานาน เมื่อมีดอกก็สวยงามสมใจ 

พุทธทาสภิกขุ ไดแตงบทกลอนช่ือ “เปนมนุษยหรือเปนคน” กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเปนหนวยงานท่ี

จัดการศึกษา ไดจัดเขาไวในหนังสือเรียนภาษาไทย ปรากฏในหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพ้ืนฐานภาษา ช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 6 และคัดเลือกใหเปนบทอาขยานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ในแงวาทกรรม 

กระทรวงศึกษาธิการประสงคจะปลูกฝงใหเขาไปอยูในความจดจําของเด็กประถมศึกษาตอนปลาย เพ่ือใหเด็ก 

มีคุณธรรมหรือพัฒนาตนจากใหมีคุณภาพสูง และมีจิตใจท่ีสูงสงควรคาแกการเปนมนุษย ดังบทกลอนท่ีวา 
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“เปนมนุษยเปนไดเพราะใจสูง เหมือนหน่ึงยูงมีดีท่ีแววขน ถาใจตํ่าเปนไดแตเพียงคน ยอมเสียทีท่ีตนไดเกิดมา” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 14) เนาวรัตน พงษไพบูลย เขียนคําประพันธท่ีเก่ียวกับองคประกอบสําคัญของ

การศึกษา ช่ือ “ใครคือครู” ดังน้ี “ครูคือผูยกระดับวิญญาณมนุษย ใหสูงสุดกวาสัตวเดรัจฉาน ครูคือผูสั่งสม

อุดมการณ มีดวงมานเพ่ือมวลชนใชตนเอง” (เนาวรัตน พงษไพบูลย, 2557) บทประพันธน้ี มีพลังหรืออิทธิพล

ตอวงการศึกษาคอนขางมาก เพราะคนในวงการครูคุนเคยกับบทประพันธน้ี เพราะถูกนําไปอานหรืออางอิง

อยางแพรหลายในวงการศึกษา เพราะเน้ือหามุงตรงกระทบกับบทบาทของครูท่ีมีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนา

สังคมไทย เพราะตองเปนผูเตรียมเด็กและเยาวชนในวันน้ี ใหพัฒนาตนเองในวิถีทางท่ีถูกตองอยางตอเน่ือง 

เพ่ือใหเปนพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติในอนาคต ถือเปนคานิยมกระแสหลักของสังคมไทยท่ีตองการครูผูมี

คุณลักษณะแบบท่ีเนาวรัตนเขียนถึง 

นอกจากน้ี ยังมีกวีผูสรางสรรคผลงานรอยกรองจํานวนมาก ท่ีสะทอนชุดความคิดสําคัญเก่ียวกับ

การศึกษาอยางสมํ่าเสมอ และมิเพียงสะทอนความคิดเก่ียวกับการศึกษาในเชิงวาทกรรมวิพากษโตแยงเทาน้ัน 

หากยังเปนผูลงมือปฏิบัติจริง เปนผูซื่อสัตยตออุดมการณ และมีปณิธานท่ีจะสรางและอุทิศตนเพ่ือการศึกษา 

ทําใหการศึกษาดีกวาท่ีเปนอยู กวีผูมีอุดมการณน้ีคือ ศิวกานท ปทุมสูติ เกิดเมื่อ พ.ศ. 2496 ท่ีอําเภออูทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี หลังจากท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ (ป. 4) ไดใชชีวิตในวัยเด็กชวยพอแมทําไรทํานาอยูกับวิถี

วัฒนธรรมชนบท เคยเปนนักเชียรรําวงและเลนเพลงพ้ืนบาน ตอมาเปนชางตัดผม เดินทางจากสุพรรณบุรี 

ไปทํางานอยูกาญจนบุร ีภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร ขณะท่ีเปนชางตัดผมเริ่มสนใจหัดเขียนกาพยกลอนและ

แตงเพลง แตไดศกึษาและฝกฝนจริงจังราว พ.ศ. 2519 นอกจากน้ัน เคยทํางานเปนบุรุษไปรษณียอยูไปรษณีย

กลาง บางรัก และเปนเซลลแมนอยูอีกชวงเวลาหน่ึง ตอมามีโอกาสศึกษาวิชาครูท่ีวิทยาลัยครูสวนสุนันทา  

เมื่อเรียนจบไดบรรจุเปนครูครั้งแรกท่ีราชบุรี ตอจากน้ัน ยายมาเปนครูท่ีสุพรรณบุรีอีกสามโรงเรียน แลว

โอนยายไปเปนอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เมื่อ พ.ศ. 2547 ไดลาออกจากราชการขณะท่ีดํารง

ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 รวมชวงชีวิตท่ีรับราชการครู 27 ป (ทุงสักอาศรมและครูกานท, 2551) 

 

2. จุดมุงหมายของการศึกษา 

เพ่ือศึกษาวาทกรรมการศึกษาในงานประพันธของศิวกานท ปทุมสูติ 

 

3. ขอบเขตของการศึกษา 

ศึกษาจากงานประพันธบทกวีรวมเลมในนามปากกาศิวกานท ปทุมสูติ, ธมกร, จันทร วรลักษณ  

รวม 7 เลม ไดแก 1. ขาวเมารางไฟ (2544) 2. กวาจะขามขุนเขา (2549) 3. ไมตะปูและหัวใจ (2550)  
4. ตางตองการความหมายของพ้ืนท่ี (2555) 5. เมฆาจาริก (2556) 6. ทางจักรา (2559) 7. ดวยกาวของเรา

เอง (2562) และบทกวีท่ีศิวกานท ปทุมสูติ นําเสนอผานสื่อสังคม (เฟซบุก) “ศิวกานท ปทุมสูติ ทุงสักอาศรม” 

เฉพาะประเด็นท่ีนําเสนอเก่ียวกับการศึกษา ใชกรอบแนวคิดวาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษของแฟรคลัฟ 

(Fairclough, 1995) ในการวิเคราะห 
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4. วิธีการศึกษา 

ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับงานประพันธบทกวีและประวัติของศิวกานท ปทุมสูติ เก็บ

รวบรวมขอมูลหนังสืองานประพันธบทกวีของศิวกานท ปทุมสูติ และผลงานประพันธบทกวีในเฟซบุก 

 “ศิวกานท ปทุมสูติ ทุงสักอาศรม” อานสํารวจเน้ือหางานประพันธบทกวีของศิวกานท ปทุมสูติ ในขอบเขต

การศึกษาท้ังหมด อานวิเคราะหวาทกรรมการศึกษา โดยใชกรอบมิติท้ัง 3 ของแฟรคลฟั (Fairclough, 1995) 

จําแนกออกเปนประเด็นยอย นําวาทกรรมการศึกษาท่ีไดจากการวิเคราะหประเด็นยอยมาสังเคราะหเปนชุด

ความคิดสําคัญ นําเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห 

 

วาทกรรมการศึกษาในงานประพันธของศิวกานท ปทุมสูติ 

จากการศึกษาวาทกรรมการศึกษาในงานประพันธของศิวกานท ปทุมสูติ โดยใชกรอบแนวคิด 

วาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษ พบชุดความคิดทางการศึกษาของศิวกานท ปทุมสูติ 4 ประเด็น ไดแก การศึกษา

เปนหน่ึงเดียวกับชีวิต สํานึกขบถตอระบบการศึกษา การศึกษากับการเดินทางสูอิสระ และทางเลือกการศึกษา

เพ่ือชีวิตท่ีมีศานติสุข ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 

1. การศึกษาเปนหนึ่งเดียวกับชีวิต 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ประยุทธ ปยุตโต) กลาวถึงการศึกษากับชีวิตไววา “ทุก ๆ ขณะ การมี

ชีวิตก็คือการท่ีศึกษาอยูตลอดเวลา ชีวิตท่ีดีก็คือชีวิตแหงการศึกษา ชีวิตใดไมศึกษา ก็เปดปญหาติดขัด  

เจอสถานการณอะไรไมพยายามหาทางปฏิบัติใหถูกตอง ชีวิตจะเจริญงอกงามอยูดีไมได” (พนิตา อังจันทรเพ็ญ, 

2547: 165) 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี ขยายความกับความเห็นของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย 

วา การศึกษาท่ีเอาวิชาเปนตัวตั้ง ไมไดเอาชีวิตเปนตัวตั้ง เปนปญหาใหญท่ีสุดของการศึกษา (ประเวศ วะสี, 

2547: 4) 

หากมองงานประพันธของศิวกานท ปทุมสูติ ในฐานะวาทกรรมท่ีสะทอนทัศนะเก่ียวกับการศึกษาท่ี

สัมพันธกับชีวิต ในแงของการไมแยกวิถีชีวิตออกจากการศึกษา พบวา ในกวีนิพนธ ขาวเมารางไฟ มีคําโปรย

บนปกหนังสือวา “‘กวีนิพนธ : จากรากเหงา...สูดอกผล’ ไมมีแกนสารปรัชญาใดในพ้ืนท่ีสามัญท่ีพบเห็นไดดวย

สายตาหยาบ ๆ” บทกวีแทบทุกเรื่องในเลมน้ี สะทอนวิถีสามัญของชาวบานธรรมดาท่ีใชชีวิตโดยไมท้ิงรากเหงา 

กลาวคือ วิถีชีวิตแบบชาวบานสามัญคือชีวิตท่ีแท บทกวีท่ีสะทอนวาทกรรมการศึกษาท่ีเปนตัวแทนทัศนะ

การศึกษา คือ “หลุมกลของพอ” เปนการศึกษาท่ีไมเก่ียวกับโรงเรียน ไมพูดถึงกระบวนการเรียนรู ไมพูดถึง

ทฤษฎีการศึกษา ไมตองพูดถึงปรัชญาการศึกษา ไมพูดถึงการเนนเด็กเปนศูนยกลาง ไมพูดถึงการประกัน

คุณภาพการศึกษาท่ีเปนภาพลวงตา การศึกษาท่ีแทน้ันควรเริ่มตนท่ีครอบครัว ตัวละคร 2 ตัว คือพอผูฉลาด กับ

ลูกในวัยเยาว พอสอนใหลูกชายใหรูวิธีหาอาหารเพ่ือการดํารงชีวิต พรอมกับปลูกคุณธรรมการแบงปน 

เหตุการณเกิดในฤดูน้ําลดเมื่อใกลถึงฤดูกาลการเก็บเก่ียวขาวหนัก พอชวนลูกชายไปทําหลุมลอปลาตามวิถี ท่ีไม

ตองเขียนแผนการสอน ไมตองเขียนสาระสําคัญ ไมตองกําหนดเกณฑคะแนนในการประเมนิผล หากแตเปนการ
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เรียนรูท่ีสนองตอชีวิต เพราะเปนวิถีของชีวิตปกติ “ไปอายหนูไปนา ไปทําหลุมลอปลา หนองนาป พอจะสอน

เอ็งทํา หลุมเรียกปลาจากน้ํา แหละปน้ี” (ศิวกานท ปทุมสุติ, 2544: 11) 

การสอนใชสื่อท่ีมีอยูแลว ไดแก ไห เสียม ถัง สวน เลน ก็ไปตักเอาจากทองคลอง เมื่อไปถึงท่ีหมาย 

พอก็กําหนดตําแหนงท่ีจะขุดหลุมฝงไห และทําใหดู (สาธิต) แลวใหลูกชายลงมือทํา (สอนดวยการกระทํา) 

ระหวางท่ีลงมือทํา เมื่อเกิดขอสงสัย มีการถาม-การตอบ นับเปนการเรียนรู ทาทาย (ปลาพลัดหลงไปอยูในไห

ไดอยางไร) สวนผลการกระทํา เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว เมื่อปลาหลายชนิดหลงเขามาในไหเกือบเต็ม ทําใหลูกชาย

นึกช่ืนชมพอ ผูมอบความรูท่ีมีความหมายตอชีวิตให “ขานึกชมพอ มีวิชาขุดบอ วิเศษศรี เรียกปลามาเปนถัง 

เกงไมแพพระสังข เชียวนะน่ี เอาดินเลนทองคลอง มาลวงปลาทองหนอง หลงมากมี เปนหลุมกลของพอ เปน

วิชาหลอกลอ เลี้ยงชีพน้ี” (ศิวกานท ปทุมสุติ, 2544: 14) 

อยางไรก็ตาม บทกวีมิไดจบเพียงรูวิธีหาปลาเพ่ือดํารงชีวิตเทาน้ัน หากยังตองเรียนรูจักเรื่องการให 

เมื่อลูกชายตั้งคําถาม ถามพอวา เหตุใดไดปลามากมายจําเปนตองไปแจกจายเพ่ือนบาน ทําใหพอตองสอน

คุณธรรมการแบงปน “เอ็งตองระวังคิดไอหนูเอยชีวิต ประเวณี” (ศิวกานท ปทุมสุติ, 2544: 14) เปนโอกาสท่ี

พอตองรีบสอนเพ่ือปลูกฝงใหลูกรูจักรักคนอ่ืน รูจักใหคนอ่ืน เพ่ือสงความหมายวา เมื่อลูกโตข้ึน คําตอบของพอ

จะคอย ๆ ชัดเจนในความคิด เมื่อเราเปนผูให เราก็จะเปนผูรับในท่ีสุด “หลุมน้ี...ไมตองขุด แตกุงปลาเผยผุด 

ท้ังเดือนป” (ศิวกานท ปทุมสุต,ิ 2544: 15) สรุปรวมไดวา เมื่อเราใหเขามากเทาใด เราก็มีโอกาสเปนผูรับมาก

เทาน้ัน 

ใน ไมตะปูและหัวใจ ท่ีใชนามปากกา จันทร วรลักษณ พบบทกวีท่ีสะทอนวาทกรรมการศึกษาใน

ลักษณะน้ีหลายเรื่อง ดังตัวอยางเรื่อง “แบบยาย” กลาวถึงการเรียนรูท่ีตองเริ่มตนจากครอบครัว การเรียนรู 

ท่ีควรเปนหน่ึงเดียวกันกับการใชชีวิต ขณะท่ียายใชไมไผสานเสื่อ หลานก็เฝามองดู เรียนรูวิธีการจากยาย แลว

ลงมือทํา เปนการศึกษาท่ีไมตองมีโรงเรียน แตมีคุณคาตอชีวิต “ยายสานเสื่อลําแพนดวยไมไผ หลานชวยยาย

จักไมอยูไมหาง เสียงยายชมยายดาดอกหนาบาง หัดใหหลานสานบางเปนรางวัล” (จันทร วรลักษณ, 2550: 

44) 

ศิวกานท ใหคุณคากับการเรียนรูผานวิถีชีวิตมากกวาการเรียนในระบบ เพราะมองวา การเรียนใน

ระบบเปนการทําลายคุณคาความเปนชีวิตมากกวา ศิวกานท มิเคยใหคากับใบปริญญาท่ีปราศจากความรู 

ทัศนะทํานองน้ีเปนเรื่องท่ีศิวกานทเขียนถึงบอยครั้ง ปรากฏในผลงานหลายเลม หลายบทอยางมีนัยเช่ือมโยงกัน

กับเลม ขาวเมารางไฟ บทกวี “ผูสืบทอด” ท่ีไดสะทอนถึงชีวิตชาวนายากจนท่ีเมื่อจบ ป.4 แลวไมไดเรียนตอ 

พอแมมีเจตจํานงจะใหศึกษาเรียนรูจากโรงเรียนนาไร โดยพอแมจะทําหนาท่ีเปนครูผูสอนเอง “พอจะสอนให 

เรื่องไถหวานกลา แมก็เสริมใหลูกสู แมจะเปนครู ปลูกถ่ัวปลูกงา” (ศิวกานท ปทุมสูติ, 2544: 73) กลาวคือ 

คุณคาของชีวิตมิไดอยูในใบประกาศ หากอยูท่ีการเรียนรูท่ีจะพ่ึงพาตนเอง และเลี้ยงชีพดวยวิถีของพอแม  

“แมและพอ จะทอและถัก วาจะแดดจะทัก วาฝนจะทา สิ่งดีดี ท่ีมีใน โรงเรียนนาไร ใหเรียนรูคา วาลูกเอย  

จงรักหวง ยามขาวตกรวง เก็บเก่ียวปริญญา” (ศิวกานท ปทุมสูติ, 2544: 73) เพราะเห็นวา ปริญญาใน

ความหมายแท คือมีความรูและทักษะท่ีสามารถพ่ึงพาตัวเองได ไมใชปริญญาท่ีเปนกระดาษ ท่ีระบบการศึกษา

ปจจุบันสงเสริมใหคนเรียนสูง ๆ มีคุณวุฒิปริญญาสูง ๆ กระท่ังปริญญากลายเปนสินคาท่ีหาซื้อได เพียงแตมี
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เงินตราก็อาจครอบครองปริญญาได ในบทกวี “ราคาสินคา” ศิวกานท ไดตั้งคําถามใหฉุกคิดวา “เรียนปริญญา

ตรีตองขายโค เรียนปริญญาโทขายนาไร เรียนปริญญาเอกหน้ีบานตะไท น่ีการศึกษาเพ่ืออะไรกันหรือคุณ” 

(จันทร วรลักษณ, 2550: 48) 

ใน กวาจะขามขุนเขา ท่ีใชนามปากกา ธมกร ก็สะทอนวาทกรรมการศึกษาในลักษณะวิพากษอยาง

รุนแรงถึงระบบการศึกษาท่ีผิดทิศผิดทาง โดยใหคุณคากับปายเปลือกจอมปลอมท่ีบดบังคุณคาการศึกษาแทจริง

เสียสิ้น การศึกษาท่ีมุงเนนปริญญา จึงเปนเพียง “ไมกันหมา” เปนการศึกษาท่ีละท้ิงชีวิต เพ่ิมความโลภ เพ่ิม

ความทุกข นําไปสูความเสื่อมทรุดทางจิตวิญญาณและความโศกเศราทางปญญาในท่ีสุด ศิวกานท ไดสะทอน

วาทกรรมการศึกษาแบบวิพากษ ในบทกวี “ไมกันหมา” ไวดังน้ี “บานน้ีและเมืองน้ี ตีราคาปริญญาสูง ตะพาย

ตะโพงจูง จมูกโคกระบือคลอย คลํ่าคลาเขาสมทบ ฝุนตลบทุกรูปรอย ยื่นผูกจมูกพลอย รับตะพายดวยยินดี 

เพียงวาแมมิวาด คากระดาษตามวิถี ไดมันเปนบารม ีก็เหมือนไดไมกันหมา เดินเหินไปหนไหน เข้ียวนอยใหญ

ไมบีฑา ทางทิศอิสรา กวางกวากวางเดินสบาย” (ธมกร, 2549: 64) “ไมกันหมา” หมายถึง คน หรือสิ่งของ  

ท่ีนํามาไวปองกันตนเอง 

ระบบการศึกษาไทยนับวันยิ่งหางไกลไปจากชีวิต จากท่ีควรเปนการศึกษาท่ีตอบสนองตอคุณธรรม

ความรูตน ความรูจักพอ และแบงปน กลับกลายเปนการศึกษาท่ีทําใหหลงตน ไมรูจักพอ เพราะไปหนุนเสริม

การแกงแยงแขงขัน แยงชิงกันเองระหวางผูเรียน แยงชิงกันเองระหวางสถานศึกษา เขาลักษณะใครมือยาวสาว

ไดสาวเอา ใครมีโอกาสเอาเปรียบ ก็ขยายพ้ืนท่ีการศึกษา ไปจนกระท่ังเบียดบังพ้ืนท่ีของคนอ่ืน ในนามคําหรู 

“เสรีทางการศึกษา-การคา” 

ในท่ีสุดบานเมืองจึงเต็มไปดวยบัณฑิตท่ีไมรูจักชีวิต ไมเห็นคุณคาชีวิตผูอ่ืน ท้ังกลวงเปลาไรศักยภาพ 

ใบปริญญาท่ีทําใหจิตวิญญาณของผูคนออนแอ “ไมโหลกันหมาโหล ถึงไมโตเต็มดาวแดน ถวนจะทดแทน ซึ่ง

ความกลัวในตัวเอง บานน้ีและเมืองหนา ปริญญาจะใสเขง ขายคากันครื้นเครง ผอนรถเกงครูผูสอน ทางกวางก็

จะแคบ โลกของแบบอันแคลนคลอน ดุษฎีบัณฑิตนอน ขางถนนใครจะนึก รอยรูปหากชํารุด ภาพมนุษยลวน

กรอนสึก บรรทัดแหงบันทึก เมธีชนก็หมนหมอง ยากแทท่ีจักคง ดํารงเกียรติดวยลําพอง เมื่อเกียรติท่ีตระกอง 

มิใชแกนแหงใจกาย ยากนักท่ีจักยืน และแข็งขืนในแพพาย คลื่นลมท่ีพัดราย จากภายในแหงเราน้ี มิยากหรอก

คุณเอย เพียงน่ิงเฉยมิตอตี หมาดุก็พายดี ในเราไดใชปริญญา มิยากหรอกคุณเอย เมื่อคุนเคยกับเข้ียวหมา 

น้ําขาวคอยรินมา มัวแตเหลาไมเรียวไย” (ธมกร, 2549: 64-65) 

 

2. สํานึกขบถตอระบบการศึกษา 

วิญญาณขบถ คือวิญญาณใฝอิสระท่ีกลาหาญจะทาทายตอจารีตนิยมท้ังในรูปสถาบัน การเมือง 

ศาสนา และวัฒนธรรม แมจะตองเผชิญกับความเลวรายใด ๆ ก็จะไมยอมใหตนถูกบีบบังคับใหสูญสิ้นอิสรภาพ 

(กิติมา อมรทัต, 2539: นํา) งานประพันธจํานวนมากของศิวกานท มักสะทอนลักษณะขัดขืน ฝนตาน โตแยง 

และวิพากษอยางรุนแรง ดังตัวอยางตอไปน้ี 

บทกวีเรื่อง “โลกของหุน” ใน ตางตองการความหมายของพ้ืนท่ี ศิวกานทไดใชสัญลักษณ “หุน”  

ในความหมายถึงความไรจิตวิญญาณ มุงวิพากษการศึกษากระแสหลัก โดยแตงลอกับเพลงรองเลนของเด็ก
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อนุบาลท่ีวา “โรงเรียนของเรานาอยู คุณครูใจดีทุกคน เด็กเด็กก็ไมซุกซน พวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียน ชอบ

มาชอบมาโรงเรียน” บทกวีน้ีโตแยงกับเพลงรองเลนดังกลาวและภาพจริงท่ีควรพินิจพิจารณาวา “โรงเรียนของ

เราน้ีนาอยู ประตูของเราทําดวยเหล็ก คุณครูทุกคนจะคอยเช็ก เด็กเด็กทุกเชาหนาเสาธง ระเบียบวินัยเราหนัก

แนน คะแนนผมเผาเราสูงสง นักเรียนเช่ือฟงครูเปนมั่นคง สั่งใหตรงก็ตรงตามก็ตาม” (ศิวกานท ปทุมสูติ, 

2555: 96) 

บทกวีดังกลาว คือภาพกระบวนการของสถานศึกษาสวนใหญและครูในวันน้ี ท่ีมุงควบคุมระเบียบวินัย 

เขมงวดเฉพาะพฤติกรรมภายนอกจนหลงลืมและมองไมเห็นคุณคาภายใน ซึ่งศิวกานทเห็นวา ไมมีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีแทจริง เปนการศึกษาท่ีมุงสรางภาพมากกวาสรางผล ติดกับกรอบเกณฑท่ีบัญญัติ  

ลุมหลงไปกับมายาภาพ ช่ืนชมพอใจกับ “วัตถุรูป” ความโออาของตึกอาคาร แตยังไมคอยเขาถึง “ธรรมรูปทาง

ปญญา” ยากท่ีจะคาดหวังจริยธรรมจากจิตวิญญาณท่ีมืดบอด กลาวคือ เรามองเห็นเพียงภาพ การทําโรงเรียน

ใหดูดีเพียงในสิ่งท่ีมองเห็น เครงครัดกับกฎระเบียบ การแตงกายตามรูปแบบ มีตึกอาคารท่ีสวยงาม และวาง

ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนแบบผูมีอํานาจกับผูอยูใตอํานาจ “เสียงผูอํานวยการกังวานแจว เด็กใหม

หลายคนประหมาเหมือนลูกแมว ครูคุมแถวแววตานายําเกรง” (ศิวกานท ปทุมสูติ, 2555: 96) พฤติกรรม

ดังกลาวเปนเพียงการกําราบใหเด็กอยูในระเบียบวินัยเพียงช่ัวเวลา เพราะในภาพจริง ยังเห็นเด็กหนีเรียน  

แหกกฎขอบังคับ เหลวไหล ติดเกม ติดยา ไรมารยาท ฯลฯ ท่ีสําคัญท่ีสุด คือไมสามารถเขาถึงกระบวนวิถีท่ีจะ

หลอหลอมใหเกิดสํานึกตอความมีระเบียบวินัยจากจิตปญญาท่ีแทจริง 

บทกวี “คุนนะภาพ” เปนการลอเลียนกระบวนการประกันคุณภาพศึกษาประเทศไทยและวิพากษ

อยางถึงแกน กลาวคือ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 หมวดท่ี 6 มาตรา 47 กําหนดใหมีระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก และดําเนินการมากวา 20 ปแลว แตผลจาก

การประกันคุณภาพมากวาสองทศวรรษกลับพบวา คุณภาพการศึกษายํ่าแยยิ่งกวาเดิมมาก ท้ังน้ีเปนเพราะ

หลักการของการประกันคุณภาพมีขอดีหลายประการ แตในการปฏิบัติจริง ภาพรวมของท้ังหมดเปนเพียงการ

มุงทําเอกสารเพ่ือเปนหลักฐานในการประกันคุณภาพซึ่งไมเปนจริง “ปนตัวหลักแตงตัวเลขเมฆตัวหลอก” ... 

“ภาพพรอมเพรียงเสียงพรอมพรักตามหลักการ แฟมชํานิสื่อชํานาญเต็มช้ันวาง” (ศิวกานท ปทุมสูติ, 2561) 

การศึกษาท่ีมีการประกันคุณภาพน้ัน ผูประเมินและผูถูกประเมินตางรูดีวา ไมไดชวยใหคุณภาพของ

ประเทศไทยดีข้ึน แตก็พรอมใจท่ีจะหลอกตนเองซึ่งสมประโยชนท้ังสองฝาย “ภาพคนเกงคนสําคัญยืนยันภาพ 

หน่ึงรับทราบหน่ึงรับซองยิ้มผองใส ฉันพบเธอเธอพบเห็นวาเชนไร คุนนะภาพเปลือกของไพรไมของเมือง”  

(ศิวกานท ปทุมสูติ, 2561) 

ทางจักรา เปนกวีนิพนธเชิงปรัชญานิยาย ท่ีมีเรื่องราวตอเน่ืองกันตั้งแตตนจนจบเลม ศิวกานท  

ไดแทรกเน้ือหาเก่ียวกับการศึกษาไวเปนจํานวนมาก โดยตีแผเปดเผยวา ระบบการศึกษาคืออุปสรรคท่ีขวาก

ขวางมิใหสังคมไทยไปสูสังคมแหงการเรียนรู โรงเรียนมิอาจนําแสงสวางสูเยาวชน เพราะสาละวนอยูกับเรื่องท่ี

ไมใชสาระสําคัญ โรงเรียนมิเคยใหอิสระแกผูเรยีน จึงมัวเมาอยูกับการตีกรอบใหเยาวชนคิดและทําแบบเดยีวกัน 

ระบบการศึกษาไมมีคําตอบหรือมีพลังในการสงเสริมใหสังคมไทยกาวเดินไปใหไกลจากจุดท่ียืนอยู จึงเฝา
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วนเวียนผลิตซํ้า ดังท่ีปรากฏในบทกวีวา “นาไรไถหวานบรรดามี เหมือนแถบสีโทนเสียงสําเนียงเดียว คลองก็

คลองคูคันเหมือนกันหมด ไมหญาก็ปรากฏพืชเชิงเดี่ยว แบบบานแบบเรือนเหมือนโรเนียว พิมพเขียวสังคมน้ี

โดยใคร” (ศิวกานท ปุทมสูติ, 2559: 116) เปนการเสียดสีวิถีของระบบปกครองท่ีเนนการสั่งการจากเบ้ืองบนสู

เบ้ืองลาง และมิเคยฟงเสียงความคิดจากผูปฏิบัติ โรงเรียนจึงเปนเพียงผูสนองนโยบาย ท่ีฝายออกแบบจะ 

ยัดเยียดอะไรลงมาก็ได สวนใหญเปนนโยบายสรางภาพใหสวยหรู มิมุงการสรางผลใหตราตรูในความเปนจริง 

เมื่อโรงเรียนไมอยูในวิถีเพ่ือเรียนรูท่ีแทจริง เปาหมายท่ีตั้งไวแตตนก็คลอนแคลนผุกรอน ขาดพลัง ขาดความไว

เน้ือเช่ือใจจากชาวบานและจากสังคมท่ีมีความหลากหลายในพ้ืนถ่ินพ้ืนภาค โรงเรียนในชนบทจํานวนมาก

กลายเปนโรงเรียนขนาดจิ๋วท่ีจะถูกยุบ ดวยเหตุผลท่ีนารับฟง คือเด็กไมคอยไดเรียน ครูไมคอยไดสอน เพราะ

โรงเรียนมุงสนองนโยบายเจานายจากเบ้ืองบน ชาวบานท่ีพอมีกําลังเงิน จึงยายลูกหลานเขาไปเรียนในเมือง 

สังคมไทยในวิถีปกครองแบบอํานาจนิยมศูนยกลางผลิตไดเพียง “...โรงเรียนไมเรียนรู” (ศิวกานท ปทุมสูติ, 

2559: 116) ท่ีวุนวนอยูกับการสรางภาพ สรางกระแส อําพรางดวยการประกันคุณภาพการศึกษา “ลึกในราง

สรางภาพสรางกระแส” (ศิวกานท ปทุมสูต,ิ 2559: 117) จึงผลิตไดเพียงคนท่ีเช่ือและเช่ือง พรอมทําตามคําสั่ง 

ผลผลิตอันดักดานและฉาบฉวยสะทอนในรูปแบบตาง ๆ เชน การเดินทางไปทัศนศึกษา เปนไปในทางทองเท่ียว

เพ่ือปริมาณมิใชคุณภาพ “เงาชะง้ําทัวรชะโงกมักผกผาน แคท้ิงกานไมขีดติดไฟโหม จากกองเล็กกองนอยคอย

ลามโลม ตระโบมอดีตฆาอนาคต” (ศิวกานท ปทุมสูติ, 2559: 138) วิถีอันฉาบฉวยท่ีคุนชินอยูทุกเมื่อเช่ือวัน  

จึงมิอาจพบความหมายท่ีแทจริงได เมื่อมิเช่ือในตัวตน ก็หวังอาศัยอํานาจจากผูอ่ืน “มิรูจักตัวเองวังเวงใจ  

ขณะเรงรูใครในโลกกวาง มิภาคภูมิในกลุมชนตนเน้ือยาง ยกอางใครอ่ืนอยูอึงคะนึง” (ศิวกานท ปทุมสูต,ิ 2559: 

150) ภาพรวมของผลผลิตทางการศึกษาของสังคมไทยจึงอยูในสภาวะอับจนทางปญญา 

บทกวีเรื่อง “กบฏ” ใน ตางตองการความหมายของพ้ืนท่ี ศิวกานทไดแสดงจุดยืนอยางมั่นคงท่ีจะ

ปฏิเสธตอวิถีการศึกษาท่ีหลงผิด ตื้นเขิน เอาปริญญาเปนตัวตั้ง แตขาดความรู ความคิด ท่ีจะนําพาผูเรียนไปสู

ความตกตํ่าทางจิตวิญญาณ “ขาพเจาปฏิเสธการศึกษา ท่ีไขวควาปริญญาติดฝาผนัง ไมรูโลกลึกตื้นอยางจริงจัง 

เปนกบท้ังในกะลาและหมอแกง ปกครองงายสอนงายเสียนักหนา เช่ือครูเช่ือตําราไปทุกแหง เปนผูตาม 

ไมกระดิกไมพลิกแพลง เชนน้ี...ขาพเจาแยง-ไมยอมรับ” (ศิวกานท ปทุมสูติ, 2555: 75) 

 

3. การศึกษากับการเดินทางสูอิสระ 

บทกวีอันเปนดอกผลจากการฝกฝนจนตกผลึก เห็นเดนชัดในการนําเสนอสารเชิงปรัชญาท่ีลึกลํ้า สงบ

สงา งดงาม และมีคุณคาประดับปญญาในการอาน ไดแก บทกวี 4 เลมลาสุด ท่ีตีพิมพระหวาง พ.ศ. 2556 -

2563 เปนท่ีนาสังเกตวา เมื่อศิวกานทใชนามปากกา ธมกร การสื่อสารผานบทกวีมุงเนนการเดินทางเพ่ือสํารวจ

ตัวตน ท้ังภายนอกภายในเปนสวนใหญ เมื่อพิจารณาน้ําเสียงในทัศนะดังกลาวพบวา มีเน้ือหาเก่ียวโยงถึง

การศึกษาอยูสมํ่าเสมอ เปนตนวา ควรเปนการศึกษาท่ีผูเรียนมีโอกาสคนพบความหมายและความตองการของ

ตน เปดกวางใหผูเรียนไดตั้งคําถาม ผูเรียนมีอิสระท่ีจะคิด หรือเลือก หรือคนพบทางท่ีเหมาะสมของตน  

ศิวกานทเลือกใชคําท่ีมีนัยถึงการเดินทางอยางหลากหลาย เชน จาริก มรรคา ลายแทง เสนทาง ฝาเทา รอยเทา 

กาวเดิน สํารวจ กาวไกล สัญจร ฯลฯ การสื่อความหมายอิสระใชคําวา นก บิน โบกบิน แตกแถว ปลดปลอย 
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ฯลฯ อยางไรก็ตาม ศิวกานทเห็นวา การศึกษาท่ีจะเปนอิสระของใครสักคน ผูน้ันตองมีความมุงมั่นและจริงจัง

อยางมาก ท้ังน้ีเพราะการศึกษาไทยอยูในกับดักท่ียากจะหลุดออกไปได คําตาง ๆ ท่ีใชสื่อถึงกับดักน้ี เชน 

ครอบงํา ผูกตรึง โอบตอน โซตรวน ปุมปม ตีกรอบ ปดหู ปดตา ฯลฯ 

พ.ศ. 2556 หนังสือบทกวี เมฆาจาริก ของศิวกานท ปทุมสูติ ไดเขารอบรางวัลซีไรตถึงรอบสุดทาย 

แกนสาระสําคัญของเรื่อง คือ การเดินทาง (จาริก) ในความหมายท่ีเปดกวาง หมายถึง การแสวงหาทางบรรลุถึง

ความดี ความงาม ความจริง ท่ีสอนโดยมิสอนและบอกโดยมิบอก ท้ังความหมายตามภาพท่ีปรากฏและ

ความหมายเชิงซอนอันเช่ือมโยงกับปญญาภาวะ ซึ่งตองเรียนรูจากการสังเกต พิจารณา และสัมผัสอยางจริงแท 

เชน บทกวีในตอนท่ี 12 “ถามน้ําวาตนน้ํามาจากไหน น้ําตกกระเซ็นใสทอรุงสี ไหลผานธารนิทรามิพาที เรื่อย

เรื่อยรี่รี่ไปรินริน เด็กเด็กว่ิงแซงหนาสูผาน้ํา เด็กขามลมคะมํากํากอนหิน แดดรายไมรมรักหมดิน แววยินคําตอบ

อยูรอบตัว ลมตอบวาขามาจากสวรรค เมื่อตะวันแตงสรางโลกตางข้ัว ในรอนมีเย็นมามินากลัว ระริกรัวใบไมให

สัญญา ใบไมตอบวาขามาจากแม ผูปรุงแปรธาตุดินจากหินผา สืบวิญญาณจากเมฆฝนโพนนภา ดสูิลายใบขามี

จารึก แดดตอบวาตัวขามาจากไฟ แหงผูยอมเผาไหมกายผลึก มีเรื่องเลายาวนานถูกบันทึก ในลํ้าลึกปริศนา

อารยัน นกตอบวาขามาจากหนอน อาทรแหงเลือดเน้ือในรังน่ัน ภายใตปกกรุณาอเนกอนันต ขาคือของขวัญ

แหงมาตุคาม ขนนกตอบวาขาคือทิพย ผูยื่นหยิบปรัชญาการฝาขาม รวงหลนจากนกนิรนาม ปรภพสงบงาม

เพียงขามป เม็ดทรายตอบวาขาไมตอบ หากแตขอบคุณเทาท่ีบดขยี้ สันติในมรรคาแหงขาน้ี จะลบจากธุลีของ

รุงอรุณ” (ธมกร, 2556: 51-53) หรือดังบทกวีท่ีอาจเปนตัวแทนความหมายไดท้ังหมด ท่ีวา “วิหารแหงกวีวิถีคุรุ 

ผูบรรลุถึงรอยเทาเชาวันใหม ยอมวางสัมภาระละไว เพ่ือใครและใครจะใครครวญ” (ธมกร, 2556: 44) 

จากบทกวีดังกลาว หาก “วิหาร” คือ ความนึกคิดและความศรัทธา หรือการจินตนาการถึงสิ่งสูงสุด

ของครูคนหน่ึง ท่ีใชชีวิตกับการเดินทางไกลแสนไกลเพ่ือพบและเขาใจกับความเปนครูของตนท่ีแทจริง มาจาก

การเดินทางผานความผิด-ถูก และการขัดเกลาตนเองอยางสมํ่าเสมอ เขายอมประจักษ และเห็นถูกตองวา สิ่งท่ี

ควรทําคือ บ่ันสลายตัวตนจากการยึดติดครอบงําท้ังปวง เพ่ือพบความอิสระและความสงบในบ้ันปลาย 

พ.ศ. 2559 หนังสือบทกวี ทางจักรา ของ ศิวกานท ปทุมสูติ ไดเขารอบสุดทายของรางวัลซีไรต แกน

สาระสําคัญของหนังสือเลมน้ี คือ การข่ีจักรยานเดินทางสํารวจตัวตนท้ังภายนอกและภายใน เพ่ือปลดปลอย

ตัวตนสูจิตวิญญาณอิสระ บุณยเสนอ ตรีวิเศษ (Triwiset, 2017: 131-146) ไดวิเคราะหวา เปนบทกวีท่ีเสนอ

ทางออกไปสูอิสระ โดยยกบทกวีบางบทมาวิเคราะหถึงสิ่งท่ีเปนอุปสรรคและครอบงําสังคมไทยอยู ไดแก ความ

หลงตนวา ดีเลิศประเสริฐศรีกวาชนชาติอ่ืน ในบทกวีกลาวถึง “กบ” หลายครั้ง เปนสัญลักษณแทนความไมรู 

หรือรูนอยแตอวดวารูมาก “รูมากกลับรูนอยในรอยโคตร ลิงโลดกับหางอ่ึงยุคสมัย” (ศิวกานท ปทุมสูต,ิ 2559: 

20) ท้ังจงใจเลนลอกับสํานวนท่ีคุนเคย เปรียบผูคนกระแสหลกัท่ียังไมตืน่รู หรือรูสึกรูสากับสิ่งท่ีเปนสาระสําคัญ 

ศิวกานท ได ใชคํ านัยผกผัน (irony) เสียดสี วิถีคนไทยกระแสหลัก ท่ีมักหลงลําพองวาตนดี เลิศแลว  

มิตองปรับปรุงแกไขอันใด พอใจการอยูในโลกแคบ ขณะท่ี “งู” กลาหาญสลัดคราบเดิมท้ิง “ผมเห็นงูมันกลาตื่น 

สลัดคราบของมันขามผานคืน เหียนหืนสาบสางไมลังเล” (ศิวกานท ปทุมสูติ, 2559: 27) คลายเปนการกระทบ

มายัง “กบ” หลายตัวในสังคมไทย ท่ียังคงช่ืนชม “กะลา” วายิ่งใหญ อยางไรก็ตาม น้ําเสียงแหงศิวกานท  

ยังคาดหวังถึงบรรดา “กบ” ท้ังหลาย ท่ีจะรูตระหนักและเปลี่ยนแปลงตนเอง “กบตองเรียนรูเลือกเมื่อใชรู รูปู
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หรือรูงูผูคอยเหยื่อ ผูออนแอสามารถจะหยัดเยื้อ ก็ตอเมื่อรูอานการพบเจอ” (ศิวกานท ปทุมสูติ, 2559: 71) 

เพราะหากไมพยายามท่ีจะรูอานคิด เรียนรู สังเกต ก็มิอาจเห็นความผิดปกติในความคุนชินได “แตกินอยูรูเห็น

มักมิเห็น รอบกงกําลําเค็ญเห็นคนอ่ืน ดุจกรงท่ีมิขังแตยั่งยืน ยังรอใครไดตื่นเปนดวงตา” (ศิวกานท ปทุมสูติ, 

2559: 60) 

ศิวกานทไดเช่ือมโยงถึงนักคิดนักปราชญระดับโลก อยางชาลส ดารวิน (Charles Darwin) และเรอเน 

เดการต (René Descarte) โดยเจตนาแนวแนท่ีจะโนมนาวใหผูคนกระแสหลัก ตระหนักในความคิดมากกวา

ความเช่ือ และพัฒนาตนเองใหแข็งแรงทางปญญาเพ่ือเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพของสังคม การเลือกใชคํา รูสึก 

รูสา ตื่นรู เติบตื่น กลากลั่น หยัดยืน เพ่ือปลุกปลอบใหผูอานลุกข้ึนมาประกาศอิสรภาพจากกรงขังมายาคติท่ี

มองไมเห็น เปนตัวของตัวเอง ทระนงองอาจไมแอบอิงอํานาจผูอ่ืนเปนของตน 

พ.ศ. 2562 ศิวกานทพิมพบทกวี ดวยกาวของเราเอง โดยใชนามปากกา ธมกร หนังสือไดเขารอบ

สุดทายของรางวัลซีไรต ท้ังเรื่องมีแกนสาระสําคัญ คือ การเดินทาง เรียนรู ปลดปลอยพันธนาการท่ียึดเกาะ 

และสูจิตวิญญาณอิสระ 

บุณยเสนอ ตรวิีเศษ (2562: 143-161) ไดเขียนบทวิจารณในประเด็นของการศึกษาสูอิสระ ดังน้ี  บท

กวีเดนในเลมท่ีเสนอทัศนะเก่ียวกับการศึกษา เชน “สบายดีนะ” ช้ีชวนใหผูอานทักถามเพ่ือเปดประตูไมตรีกับ

ผูคนท่ีไดพบบนเสนทาง เพ่ือเปดทางใหไดเรียนรู โลกเปดโอกาสสําหรับการเรียนรูทุกขณะ บทกวี “อีกวันหน่ึง

ในหมูบาน” ไดอางถึงนักปราชญระดับโลกอยางโสกราติส (Socrates) เพลโต (Plato) อริสโตเติล (Aristotle) 

ผูประกาศตัวตนของตนเอง อริสโตเติลเปนศิษยของเพลโต แตก็กลาโตเถียงอาจารย “ผูกลาโตกลาตางอยาง

สรางสรรค มิเช่ือโลกของแบบจะแคบตัน เช่ือปฏิสัมพันธ…อาจฝนไว” (ธมกร, 2562: 147) 

ในบทกวียังกลาวถึงนักปราชญสมัยใหมอยาง มารก ซักเคอรเบิรก (Mark Zuckerberg) สตีฟ จ็อบส 

(Steve Jobs) ตนแบบของนักศึกษาเรียนรู ผูเคลื่อนโลกพลิกฟามาแลว “แทเราตางมาเดินเลนเธอเห็นไหม 

‘โสกราติส’ ใหสงสัยใหเสาะสรร ‘พุทธะ’ ใหตื่นรูเฝาดูมัน อีกรุงภพสัมพันธกับวันน้ี” (ธมกร, 2562: 149) 

นักปราชญโลกอยางโสกราติส บอกใหสงสัยและเสาะหา พระพุทธเจาบอกใหตื่นรู พระพุทธเจาคือตนแบบของ 

ผูตื่นแลว แตผูคนสวนใหญยังหลับใหล 

บทกวี “นอกบรรทัด 21” ใหภาพของนกตัวหน่ึงขยับปกบินข้ึนนําฝูง ทําใหมนุษยบางคนเชน “คุณ” 

วาบไหวกับสิ่งท่ีเห็น “ขณะครุนน่ิง…พลันท่ีนกตัวหน่ึงขยับบินนําหมู จังหวะพลิกปกของมันผกผานแสงตะวัน 

คุณสัมผัสถึงคมปกตวัดวาบเขามาในหัวใจ” (ธมกร, 2562: 189) ขณะท่ีนกตัวหน่ึงขยับปกบินนําฝูงแลว มนุษย

ผูประเสริฐมีสติปญญาเกินนกหลายเทา จะมิรูสึกรูสาไดอยางไร ถึงเวลาท่ีตองโบยบินจากความรักชังคลั่งศรัทธา 

สรรเสริญเยินยอเกินอัตราไปสูอิสราเชนนก ผูสมัครใจโบยบิน ยอมมีโอกาสขามพนจากฟาหน่ึงไปยังอีกฟากฟา

หน่ึง ไปจากกรอบความคิดเดิมท่ีโทรมทรุด สูความคิดใหมอันพรางพราว 

บทกวี “นอกบรรทัด 23” การตระหนักตอการเรียนรู นําไปสู เสนทาง ระหวาง ทาง กับ เทา คือ

องคประกอบ สําคัญของการกาวจากการเปลี่ยนผานสูการเปลี่ยนพบ “เรา” เดินใน “ทาง” และ “ทาง” เดินใน 

“เรา” “ทางมิไดมีมากอนเทา ขณะเทามินอยก็มิไดมีมากอนทาง กระน้ัน ก็มิใชสาระสําคัญของทางและเทา 

เทาและทางมิไดมีเพ่ือเพียงจุดหมายปลายทาง ทางและเทามิไดมีเพ่ือเพียงกาวเดิน บางขณะหยุดพักเทา
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ระหวางทาง บางขณะหยุดพักทางระหวางเทา บางขณะเกิดข้ึนในหวงคิด บางหวงคิดเกิดข้ึนในรอยเทาน้ีกระมัง 

ท่ีรวมเราไวในการเดินทาง ทางท่ีดําเนินอยูในเรา” (ธมกร, 2562: 195) 

ชีวิตท่ีฝกฝนไมหยุดหยอนท่ีจะพัฒนาตน ยอมไดรับบําเหน็จรางวัลคือ มีพลังจากภายในวิญญาณท่ี

เขมแข็ง ดวยฟนในกายท่ีมีเช้ือเพลิงอัดแนน ท่ีพรอมทุกเมื่อสําหรับไฟท่ีจุด เชนน้ันแลว การปลดปลอยตัวตนสู

จิตวิญญาณอิสระ ปลอดพนจากการครอบขังยอมนนําไปสูความสงบสุขในท่ีสุด อันเปนปลายทางปรารถนาของ

ทุกชีวิต 

 

4. ทางเลือกการศึกษาเพ่ือชีวิตท่ีมีศานติสุข 

บทกวี “ไมและใช” ใน ตางตองการความหมายของพ้ืนท่ี ศิวกานทไดสะทอนทัศนะความแตกแยก

ของสังคมไทยท่ีแบงออกเปน 2 ฝาย ตางฝายตางสรางวาทกรรมเพ่ือความชอบของฝายตน และพรอมผลักผูท่ี

คิดเห็นตางใหไปอยูอีกฟากฝาย ศวิกานทไดยืนหยัดและช้ีวา ทางออกเดียวท่ีจะหลุดพนไปจากความขัดแยงได 

คือ ผูคนในสังคมไทยตองใช “ปญญา” “ขาพเจาหาทําตามใครไม ถาเพียงตามกันไปไรแกนสาร แค

ขนบประเพณีมีมานาน จิตวิญญาณไมยกระดับไมเห็นดี ขาพเจาจะมิโทษโกรธใคร หากเขามิเขาใจในวิถี 

ขาพเจาจะเปนไปเชนน้ี อยางมีสันติผลิผกา ขาพเจาอาจยอมพรอมน่ิงถาสิ่งท่ีกระทําน้ันตํ่าคา ถาเสียเหง่ือแลว

ยังหลั่งน้ําตา ก็ไมรูจะกมหนาไปทําไม” (ศิวกานท ปทุมสูติ, 2555: 78-79) 

บทกวีน้ี แมดูเหมือนจะทาทายใหความขัดแยงกระพือโหม แตแทท่ีจริง กําลังปลุกผูคนใหตื่น และเดิน

ออกจากความขัดแยง เน่ืองจากความขัดแยงดังกลาว ยิ่งจะทําใหสังคมไทยเดินออกจากความสงบสขุและงดงาม

ในพ้ืนท่ีของตนไกลเกินไปแลว จึงเรียกรองใหทุกฝายตางมีพ้ืนท่ีใหแกกัน น่ันคือทางเดียวท่ีนําประเทศสูสันติ 

บางบทกวีในเลม เมฆาจาริก ศิวกานท ใชนามปากกา ธมกร นําเสนอปุมปมในใจมนุษย วาท่ีแทแลว 

แตละคนควรรับฟงเสียงหัวใจของตน คือ ซื่อสัตยตอจิตวิญญาณของตน ราวรอนรวดราวก็ดวยจิตของตน  

และดวยเหตุผลท่ีถูกตอง “แมบางปมท่ีผูกมัดมิอาจแก ตองตัดท้ิงจริงแทก็ไมสาย เชือกชีวิตยังฟนตอไดสบาย 

ดวยความหมายใจฟน... น่ันแหละทาง” (ธมกร, 2556: 26) แมแต “สันติ” ท่ีหมายถึง ความสงบ ก็อยูใกลหัวใจ

เรามาก ข้ึนอยูกับวาเราจะเลือกหรือไม “สันติเพียงดอกไมบนปลายจมูก ท่ีปลูกโดยลมหายใจเขา ผลิบานผาน

ลมหายใจเรา ท่ีหมั่นเฝาตามรูและดูแล” (ธมกร, 2556: 136) 

บางบทกวีใน ทางจักรา ศิวกานท ไดสะทอนอคติในสังคมไทย ซึ่งแทท่ีจริงคือปญหาท่ีเกิดจาก

กระบวนการศึกษา โดยสะทอนวา สิ่งท่ีพันธนาการสังคมไทยในปจจุบัน คืออคต ิความขัดแยงแบงฝาย ซึ่งไมมี

ทาทีจะประสานรอยปริราวใหดีไดดังเดิมเมื่อมิอาจจะไววางใจใครไดโดยงายอีก สังคมไทยมาถึงจุดท่ีแตกราว

จนถึงท่ีสุดแลว ความแตกแยกลุกลามถึงคนในครอบครัว จึงมิอาจแกไขปญหาดวยความคิดเดิม ๆ ศิวกานท

เสนอทางออกวา สังคมไทยจะออกจากปญหาท่ีพันธนาการไดเมื่อม ี“ศานติเสรี” กลาวคือ คนในสังคมไทย ควร

เคารพตนเอง ผูอ่ืน และสิ่งอ่ืน ดวยความสงบปราศจากอคติ หันหนาเขาหากัน ลืมอดีตใหหมด และตองเดิน

ออกจากความขัดแยงท่ีมุงรายทําลายกัน “...บางศานติเสรีมองมิเห็น เคารพตนและสรรพสิ่งสงบเย็น มิเปนทุกข

โทษประโยชนแท ทอถักจากยามจิตวิญญาณ ทอสานสังคมเย็บบาดแผล ปลุกตื่นตัวละครท่ีออนแอ กาวออก

นอกกระแสประทุษราย” (ศิวกานท ปทุมสูติ, 2559: 98) 



 
24 วาทกรรมการศึกษาในงานประพันธของศิวกานท ปทุมสูติ 

 
บทกวี “เรา” ใน ดวยกาวของเราเอง มีเน้ือหามุงใหเกิดการพลิกสงัคมไปสู “อารยะนวชน” ซึ่งตอง

กาวขามมายาคติและโซตรวนท่ีลามรอยไว พรอมอยูกับโลกบริโภคนิยม เผชิญความทุกขอยางกลาหาญและมี

สติ ไมกลัวท่ีจะเรียนรูสิ่งใหม ๆ “แนละ… เราผูอัจฉริยะมิฉอฉล ยุคของเราแบงปนสันติชน” (ธมกร, 2562: 

232) เพ่ือรวมกันสรางสังคมท่ีซื่อตรงตอจิตวิญญาณของตน แบงปนเพ่ือความผาสุก และเปนสังคมของผูตื่นรู 

พรอมเปลี่ยนแปลง แมตองไปจากรีตขนบท่ีผูกลามของบรรพวิถี กลา “เลือก” ทางท่ีจริงแทเพ่ือชีวิตและสังคม

ของตน “เราจะเปนสัจลักษณของทางเลือก มิเปนเชือกตะพายของพันธุเผา ไกลจากยุคปลุกใหรบทบรอยเทา 

ใครจะอยากเปนเรา เขาเลือกเอง” (ธมกร, 2562: 232) 

 

5. สรุปและอภิปรายผล 

ผลการศึกษาท่ีพบชุดความคิดทางการศึกษาของศิวกานท ปทุมสูติ 4 ประเด็น ไดแก การศึกษา 

เปนหน่ึงเดียวกับชีวิต สํานึกขบถตอระบบการศึกษา การศึกษากับการเดินทางสูอิสระ และทางเลือกการศึกษา

เพ่ือชีวิตท่ีมีศานติสุข ขออภิปรายโดยแบงเปนขอ ๆ ตอไปน้ี 

การศึกษาเปนหนึ่งเดียวกับชีวิต แมศิวกานท จะมีมุมมองทางการศึกษาตรงกันกับสมเด็จพระพุทธ

โฆษาจารย (ประยุทธ ปยุตโต) ท่ีมองวา “การมีชีวิตก็คือการท่ีศึกษาอยูตลอดเวลา” แตมุมมองดังกลาวเปน

เพียงขอเขียนในเชิงหลักการเทาน้ัน การศึกษาของศิวกานทท่ีสะทอนผานงานประพันธบทกวี เก่ียวเกาะมา

พรอมกับประสบการณชีวิตท่ีเขมขน เมื่อศึกษาสืบยอนถึงประสบการณของศิวกานทแตวัยเยาว ก็พบคําตอบวา 

ชีวิตกับการศึกษาของเขามิเคยแยกจากกัน กลาวคือ เมื่อจบการศึกษาภาคบังคับ (ประถมศึกษาปท่ี 4) ก็เขาสู

การศึกษาวิถีชีวิตจริงของครอบครัว คือ ทํานา ทําไร และเลี้ยงควาย เมื่อวางจากการทําไรทํานา ก็ประกอบ

อาชีพตัดผมพรอมกับรับจางปะยางรถจักรยาน ตอมา ไดยายท่ีประกอบอาชีพชางตัดผมเลี้ยงชีพไปยังท่ีตาง ๆ 

ท้ังในตางจังหวัดและกรุงเทพฯ ชีวิตท่ีเก่ียวของกับงานประพันธเริ่มข้ึนเมื่อมีความรูประถมศึกษาปท่ี 4 โดยเริ่ม

แตงเพลงลูกทุงเลนกับเพ่ือน ๆ เชียรรําวงในโอกาสตาง ๆ และเริ่มฝกแตงกาพยกลอนในชวงใชชีวิตเรรอนขณะ

เปนชางตัดผม จากท่ีไมมีความรูเรื่องฉันทลักษณ ก็ไดฝกฝนเรียนรูจนชํานาญ สิ่งสําคัญท่ีกําหนดอัตลักษณให 

ศิวกานทเปนผูไมท้ิงวิถีชนบท คือทํานองกลอนเพลงพ้ืนบานท่ีติดตัวมาแตเดิม ชีวิตท่ีเกาะเก่ียวกับวิถีชีวิตของ

บิดามารดา และวิถีชาวบานชนบทท่ีดํารงอยูดวยการพ่ึงพาตนเอง ทําใหวิถีชีวิตของศิวกานทมิตกอยูในวงลอม

ของระบบการศึกษากระแสหลกั ท่ีแยกผูคนออกจากชีวิตและวิถีชีวิตของหมูชน  

สํานึกขบถตอระบบการศึกษา แมพุทธทาสภิกขุจะไดเขียนบทกวี “เปนมนุษยหรือเปนคน” เพ่ือ

ตักเตือนผูคนใหเฝาระวังตอพฤติกรรมท่ีอาจตกตํ่าไดโดยงาย แม เนาวรัตน พงษไพบูลย จะไดเขียนคําประพันธ

แหงอุดมการณขององคประกอบสําคัญในการศึกษาคือ “ครู” ท่ีตองดํารงตนเพ่ือดวยความเสียสละมุงประโยชน

ตอผูอ่ืนเปนหลัก “มีดวงมานเพ่ือมวลชนใชตนเอง” (เนาวรัตน พงษไพบูลย, 2557) แตในความเปนจริง “ครู” 

ในกระแสหลักมิไดเปนเชนน้ัน และระบบการศึกษามิไดเอ้ือใหครูมีอุดมการณแบบน้ันดวย มิหนําซํ้ายังเปน

ตัวกระตุนใหครูหลงช่ืนชมกับเกียรติยศจอมปลอม โดยการเลื่อนยศเลื่อนตําแหนงอยางฉอฉลและเห็นแกตัว 

จริงหรือไมท่ีระบบการศึกษาเปนสิ่งท่ีทําลายการศึกษาเสียเอง เมื่อศึกษาประวัติของศิวกานท ก็พบวา 

เขามีสํานึกขบถมาแตวัยเยาวแลว กลาวคือ ในชวงชีวิตภายหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ประถมศึกษาปท่ี 4) 
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ระหวางท่ียึดอาชีพชางตัดผมเรรอนแสวงหาไปยังท่ีตาง ๆ เมื่อมีโอกาสก็เปลี่ยนอาชีพไปเปนเซลลแมนขาย

หนังสือ และพนักงานแนะนําสินคาของบริษัท อยางไรก็ตาม เมื่อระบบสังคมกําหนดใหใบประกาศทาง

การศึกษาเทาน้ัน สามารถจะประกอบอาชีพท่ีสังคมเช่ือและใหคุณคาได ศิวกานทประสงคจะมีชีวิตท่ีกาวหนา

ข้ึนเชนกัน แตมิไดสยบยอมกับเสนทางเกียรติยศตามสังคมกระแสหลัก หากเลือกท่ีจะเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษาโดย

เลือกเรียนนอกเวลา จนจบการศึกษา ม.ศ.3 เมื่อมีใบเบิกทาง ก็สมัครไปเปนพนักงานไปรษณีย พรอมกับเรียน

ภาคคํ่าจนจบ ป.กศ. สอบบรรจุเปนครู สอบไดวุฒิ พ.ม. และศึกษาตอปริญญาตรีจากวิทยาลัยครู กระท่ังได

โอนยายไปเปนอาจารยสถาบันราชภัฏ และตัดสินใจเด็ดเดี่ยวลาออกจากราชการในป 2547 เพ่ือประกาศ

อิสรภาพแกตนกอนเวลาเกษียณอายุราชการถึง 9 ป ซึ่งบทกวีช่ือ “ชีวิตใหม (สัมผัสอิสราภาพเหนือขุนเขา)”  

ไดบันทึกบรรทัดชีวิตน้ันไว (ธมกร, 2549: 120-121) “คอยปลดกระดุมคอเสื้อ รับลมไลเหง่ือมาโชยช่ืน  

แดดเท่ียงโรยตัวอยูท่ัวพ้ืน แมธรณียิ้มยื่นดอกไมบาน เดินออกจากบานหลังใหญ อันสรางสมไวอัครฐาน บอเงิน

บอทองดั่งทองธาร สองเสพสําราญฤดีรมย เดินออกจากความรุงโรจน สูวันสันโดษคืนเพาะบม วางเกียรติยศ

นิยมชม ปลดปมดินพอกหางสุกร เดินออกจากหฤหรรษสรรเสริญ เผชิญนินทาขมคอน เห็นเปนเชนน้ันมิ

สั่นคลอน สัมผัสประภัสสรสวางใจ เดินออกจากแวดบริวาร โอบเอ้ือเจือจานมิหว่ันไหว สูละแวกแปลกปนระคน

ไป ในหมูชนผูมิรูนาม กาวแรกรูสึกสบายเบา น่ีทําไมหนอเราเฝาแบกหาม เหลียวหลังไปดูบานหรูงาม เห็นภูเขา

และพงหนามนิทรา”  

การศึกษากับการเดินทางสูอิสระ ใชหรือไมวา ภายหลังการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีกําหนดระบบประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก การศึกษาของไทยกลับ

ทรุดโทรมไรคุณภาพลงมาเปนลําดับ เพราะคนไทยติดกับดักวัฒนธรรมสรางภาพมากกวาสรางผลท่ีฝงรากลึกมา

ยาวนาน ผลการวิจัยของเสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก และ จุมพล หนิมพานิช (2559) เรื่อง วาทกรรมนโยบาย

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณ การสนทนากลุม และการสังเกต พบวา (1) นโยบายประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ท่ีดําเนินการโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานะและการประกันคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.) ถูกสรางข้ึนดวยกระบวนการสรางปญหาเชิงวาทกรรม (2) การบริหารนโยบายดังกลาว 

ดําเนินการผานการใชอํานาจ ความรู และความเช่ียวชาญเฉพาะทางของผูอยูในแวดวงของการศึกษา ซึ่งมี

อิทธิพลตอการสรางความชอบธรรม ทําใหวาทกรรมการประกันคุณภาพการศึกษากลายเปนความจริงของสังคม

ท่ีไมอาจปฏิเสธได ผานเครื่องมือท่ีเปนกฎหมาย กฎเกณฑ และระเบียบตาง ๆ (3) ในแงของคุณภาพการศึกษา 

อิทธิพลของวาทกรรมนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทําใหนโยบายประกันคุณภาพ

การศึกษาท่ีดําเนินการอยูไมสงผลตอคุณภาพการศึกษาในทางบวกอยางแทจริง ในทางตรงกันขาม กลับเพ่ิม

ภาระงานใหแกอาจารยผูรับผิดชอบ อีกท้ังนักศึกษาก็ไมมีคุณภาพตามเจตนารมณของการประกันคุณภาพ

การศึกษาแตอยางใด  
ในความเปนนักประพันธ หากเอารางวัลเกียรติยศทางการประพันธเปนเครื่องวัด ตองถือวาศิวกานท

เปนกวีท่ีประสบความสําเร็จสูง ท้ังบทกวีเฉพาะเรื่องและกวีนิพนธรวมเลม ไดรับรางวัลวรรณกรรมมากมาย

หลายรางวัลจากหลากองคกร ท้ังรางวัลเกียรติยศจากการเปนครูอาจารยและผูทรงคุณคาทางสังคมอีกมากมาย 



 
26 วาทกรรมการศึกษาในงานประพันธของศิวกานท ปทุมสูติ 

 
แตศิวกานทเลือกท่ีจะเดินออกจากเกียรติยศน้ัน บางบทกวีใน ทางจักรา ศิวกานทไดสะทอนถึง “เกาะดอกไม” 

โดยมีนัยถึงสถานท่ีหน่ึงในบาน (บานของศิวกานท) เปนท่ีรวมถวยรางวัลเกียรติยศตาง ๆ ของเขา เปนนัย

สื่อสารวา การติดยึดกับเกียรติยศเหมือนกับการหลงอยูกับความงามของดอกไมท่ีจะพันธนาการชีวิตไมจบสิ้น 

“ติดเกาะวนเวียนอยูทําไม เกาะน้ีเกาะไหนก็ไมตาง เกาะเกียรติเกาะกูก็ฝาฟาง ยอนทางออกจากเกาะสิ

กวางไกล” (ศิวกานท ปทุมสูติ, 2559: 217) เห็นไดวา แมสังคมกระแสหลัก มุงนําเสนอภาพลักษณอันดีงาม

ของนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา ศิวกานทมุงเสนอวาทกรรมทวนกระแส (Counter Discourse) ท่ีมี

ความเห็นเปนอ่ืนเก่ียวกับนโยบายประกันคุณภาพ คือ เปนไปในทิศทางท่ีตรงกันขามกับกระแสหลัก เพราะเห็น

วา เปนกับดักท่ีมิอาจนําพาการศึกษาไปสูแสงสวางได  

ทางเลือกการศึกษาเพ่ือชีวิตท่ีมีศานติสุข หากถามวาในบรรดาผูสรางวาทกรรมการศึกษาท้ังหลาย 

วาทกรรมการศึกษาของศิวกานทแตกตางจากวาทกรรมของผูอ่ืนอยางไร ประเด็นน้ีปรากฏชัดเจนวา ศิวกานท

ไดสรางวาทกรรม และเปนผูปฏิบัติวาทกรรมน้ันใหเกิดผลจริง กลาวคือ เมื่อตัดสินใจเดินออกจากระบบ

การศึกษาท่ีตนปฏิเสธ น่ันคืออิสระท่ีปรารถนา แตศิวกานทไมเคยเดินออกจากการศึกษา และไมเคยเดินออก

จากการ “เปนคร”ู เพราะเขาเปนครูดวยชีวิต ชีวิตของเขาคือการศึกษา เมื่อเห็นวาการศึกษาในระบบ “ไมใช” 

เขาจึงสรางสิ่งท่ีคิดวา “ใช” โดยกอตั้งศูนยการเรียนรูทุงสักอาศรม ท่ีบานเกิด อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

จัดกิจกรรมเรียนรูเชิงจริยปญญา วัฒนธรรม ธรรมชาติ และการศึกษาเพ่ือชีวิตท่ีศานติสุข ริเริ่มโครงการ

โรงเรียนกวีทุงสักอาศรม ควบคูไปกับโครงการครูรากแกวการอาน ผูสมัครเขาเรียนไมตองเสียคาใชจาย 

โครงการรับนักเรียนเขาศึกษาเรียนรู จนถึงปจจุบันเปนรุนท่ี 14 (และเปดรับรุนท่ี 15 ในเดือนธันวาคม 2563) 

ความคิดอันตกผลึกจากการสรางวิถีโรงเรียนกวี 14 ป ศิวกานทไดพบแกนสาระสําคัญของการศึกษาทางเลือก 

คือ หลักการศึกษาเพ่ือชีวิต 4 ประการ ท่ีงายและตรงตอความเปนมนุษยท่ีสมบูรณอยางแทจริง หลักท่ี 1 

ผูเรียนมีศักยภาพในการใชภาษาเปนเครื่องมือเรียนรูอยางนอย 2 ภาษา หลักท่ี 2 ผูเรียนมีพลังชีวิต มีความสุข

ในการเรียนรู และรักการอาน หลักท่ี 3 ผูเรียนสามารถเลือกเรียนตามความถนัด เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตอยางมี 

จริยปญญาในการสรางสรรคและออกแบบงานอาชีพ หลักท่ี 4 ผูเรียนมีเปาหมายชีวิตและสามารถเลือกใชชีวิต

อยางมีศานติสุข (โครงการโรงเรียนชีวิต ศานติศรัทธา, 2563) 

เมื่อเพงมองท่ีช่ือหนังสือ จะพบนัยของการสื่อสารของศิวกานท ปทุมสูต ิอยางชัดเจน ขาวเมารางไฟ 

คือวิถีชีวิตชาวบานและเปนวิถีท่ีศิวกานทคลุกคลีศึกษาเรียนรูตลอดเวลา กวาจะขามขุนเขา หากขุนเขาคือ

อุปสรรคขวากขวาง ท่ีคนไทยไมเรียนรูท่ีจะฝาขาม การศึกษาไทยคงมืดมนอนธการไปตลอดกาล ตางตองการ

ความหมายของพ้ืนท่ี สังคมไทยกลายเปนสังคมท่ีขัดแยงแบงฝาย ใชหรือไมวา อคติ คือตนเหตุของการหมาง

เมินท่ีจะใหพ้ืนท่ีแกกัน สันติสุขจึงกลับคืนมาไดยาก เมฆาจาริก เมื่อพบวาวิถีท่ีดําเนินอยูถึงทางตัน ผูตองการ

ยกระดับทางจิตวิญญาณ ก็จําตองจาริกเพ่ือแสวงหา ใหบรรลุถึงความดี ความงาม และความจริง ทางจักรา 

การเดินทางโดยจักรยานเคลื่อนไปยังท่ีตาง ๆ สัมผัสผูคนหลากหลาย ในทางปรัชญาน้ัน มิเพียงแคการเดินทาง

ออกไปขางนอก หากเปนการเดินทางภายในเพ่ือใหเขาใจตนเองอยางถองแท แลวนําพาลอกงชีวิตพนพรากไป

จากรอย (จักราชีวิต) ดวยกาวของเราเอง เมื่อสังคมยังแตกแยกแบงขาง การศึกษากลายเปนกับดักใหอับจน

ทางปญญา ผูท่ีหวังจะขามพนจึงตองขบถตอวิถีท่ีมิใชและมิจริงท้ังหลาย แลวใชพละกําลังท่ีแข็งแกรงปลดปลอย
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ตัวตนออกจากพันธนาการท่ียึดเกาะ สูการเลือกทางชีวิตท่ีเปนอิสระและสันติสุข ไมตะปูและหัวใจ หาก “ไม” 

และ “ตะปู” คือวัสดุท่ีประกอบตัวอักษรข้ึนบนกระดาษ ดวย “หัวใจ” ท่ีรูสึกรูสา ซื่อสัตยตออารมณตนเอง 
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