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Abstract
This research aims to study the operation and comparative study of Christian and Chinese
schools’ operation during the reign of King Prajadhipok (King Rama VII). This qualitative research
was conducted in accordance with analyzing the preliminary and secondary documents.
The research found that during the reign of King Prajadhipok Christian schools and Chinese
schools are successful in providing education. Especially in the language and profession Christian
school can run well by reducing the role of missionaries in schools to open more opportunities
for students. Despite the high tuition fees parents are confident to send more children to study.
As well as building a reputation as a leading school and have a good relationship and is always
trusted by government agencies. The Chinese school is trying to operate according to government
policies. But the problem of not teaching Thai language and teaching political doctrines, especially
nationalism and communism, which flows from the Chinese side became a problem that has
been focused on the Siamese official. However, Christian schools and Chinese schools all have
the same status, which is the private school and must be in the same regulatory standards.
The government tries to balance the management in order not to look too lenient for Chinese
schools and too strict for Christian schools.
Keywords: christian school, Chinese school, King Prajadhipok
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ จี ดุ มุง่ หมายเพือ่ ศึกษาการด�ำเนินงานและวิเคราะห์เปรียบเทียบการด�ำเนินงานของโรงเรียน
คริสต์และโรงเรียนจีนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ด�ำเนินการตามระเบียบวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพด้วยการวิเคราะห์เอกสารชั้นต้นและเอกสารชั้นรอง ผลการวิจัย พบว่า ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนคริสต์และโรงเรียนจีนต่างประสบความส�ำเร็จในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะ
ในด้านภาษาและวิชาชีพ โรงเรียนคริสต์สามารถด�ำเนินกิจการไปได้ด้วยดี โดยลดบทบาทการเผยแผ่ศาสนา
ในโรงเรียนลงไป เพื่อเปิดโอกาสรับนักเรียนได้มากขึ้น แม้จะเก็บค่าเล่าเรียนสูง ผู้ปกครองก็มั่นใจส่งบุตรหลาน
มาเล่าเรียนเพิม่ ขึน้ ตลอดจนสัง่ สมชือ่ เสียงจนเป็นโรงเรียนชัน้ น�ำและมีความสัมพันธ์ทดี่ แี ละเป็นทีไ่ ว้วางใจจากรัฐ
เสมอมา ทางด้านโรงเรียนจีนก็พยายามด�ำเนินกิจการตามนโยบายของรัฐ แต่ปัญหาการไม่สอนภาษาไทยและ
การสอนลัทธิการเมืองอันเป็นกระแสจากทางฝั่งประเทศจีนทั้งชาตินิยมและคอมมิวนิสต์ ท�ำให้ถูกเพ่งเล็งจาก
ทางการเพราะเป็นภัยต่อความมั่นคง อย่างไรก็ดี โรงเรียนคริสต์และโรงเรียนจีนต่างมีสถานะเหมือนกัน คือ
เป็นโรงเรียนราษฎร์ และต้องอยู่ในมาตรฐานที่ก�ำกับดูแลเหมือนกัน รัฐบาลจึงพยายามสร้างสมดุลในการจัดการ
เพื่อไม่ให้ผ่อนปรนเกินไปส�ำหรับโรงเรียนจีนและเข้มงวดเกินไปส�ำหรับโรงเรียนคริสต์
ค�ำส�ำคัญ: โรงเรียนคริสต์ โรงเรียนจีน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
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บทน�ำ
เก้าปีแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 พุทธศักราช 2468-2477 (ปฏิทิน
เก่า) (ค.ศ. 1925-1935) พระราชกรณียกิจหนึ่งที่ส�ำคัญและส่งผลต่อพัฒนาการของประเทศอย่างยิ่ง คือ
“การศึกษา” ที่ทรงรับพระราชภาระสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ยังด�ำเนินการคั่งค้างอยู่
เมื่อพินิจพิเคราะห์เอกสารรวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การศึกษาไทยนั้น เห็นได้ว่า
การศึกษาในช่วงรัชกาลที่ 7 มีความส�ำคัญยิ่งในฐานะที่เป็นรอยต่อของความเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์
การศึกษาไทย (เปรมา สัตยาวุฒิพงศ์, 2559; วุฒิชัย มูลศิลป์, 2541) เนื่องจากเป็นการจัดการศึกษาที่เป็น
ผลจากการปฏิรูปการศึกษาให้ทันสมัยตามแบบตะวันตก ที่มุ่งหมายให้ราษฎรมีความรู้สูงขึ้นจะได้เป็นประโยชน์
ต่อผู้เรียนและเป็นรากฐานที่ส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ
ภายหลังการจัดตั้งกระทรวงธรรมการ ภารกิจส�ำคัญของกระทรวงที่ด�ำเนินการเป็นล�ำดับต้น ๆ คือ
การจัดระเบียบโรงเรียนในขณะนั้นออกเป็น 2 ประเภท คือ “โรงเรียนมูลศึกษา” หรือเรียกว่า “โรงเรียนหลวง”
ที่ด�ำเนินการโดยรัฐ และ “โรงเรียนเชลยศักดิ์” หรือ “โรงเรียนราษฎร์” ที่ด�ำเนินการโดยเอกชน ซึ่งมีทั้งชาวไทย
คณะมิชชันนารีชาวตะวันตก ชาวจีน และมุสลิม เป็นกลุ่มหลัก โดยโรงเรียนเชลยศักดิ์ส่วนใหญ่ด�ำเนินการโดย
คณะมิชชันนารีชาวตะวันตกหรือที่เรียกว่า “โรงเรียนคริสต์” อย่างไรก็ดี บางโรงเรียนด�ำเนินการโดยชาวจีน
หรือที่เรียกว่า “โรงเรียนจีน” และเป็นที่นิยมและเพิ่มจ�ำนวนมากขึ้นทั้งในกรุงและหัวเมือง (รวิพรรณ จารุทวี,
2552)
ล่วงเข้ารัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2453-2468/ ค.ศ. 1910-1925) “โรงเรียนเชลยศักดิ”์ ได้เปลีย่ นเป็น “โรงเรียน
บุคคล” ตามระเบียบการศึกษาประเทศสยาม พุทธศักราช 2454 ในระยะนี้ พบว่า การจัดการศึกษาของโรงเรียน
ราษฎร์บางส่วนได้แฝงประโยชน์และนัยทางการเมืองระหว่างประเทศไว้อย่างเข้มข้นขึ้นโดยมีการสอนลัทธิ
ชาตินิยมและลัทธิการเมืองในโรงเรียนรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากยังไม่มีมาตรการใดในการควบคุม รัชกาลที่ 6
จึงโปรดเกล้าฯ ให้ตรา “พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พระพุทธศักราช 2461” ขึ้น มีสาระส�ำคัญเพื่อควบคุม
โรงเรียนราษฎร์ให้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อยและด�ำเนินการสอนตามหลักสูตรดังที่โรงเรียนประเภทอื่น ๆ
ปฏิบัติกันอยู่ โดยให้อ�ำนาจเสนาบดีกระทรวงธรรมการสั่งปิดโรงเรียนที่ไม่มีมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน
เช่นเดียวกับโรงเรียนหลวง รวมถึงสั่งปิดโรงเรียนที่เป็นแหล่งเพาะอุดมการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ของรัฐบาลได้
พระราชบัญญัตดิ งั กล่าวมีนยั ยะมุง่ ควบคุมโรงเรียนจีน เนือ่ งจากโรงเรียนจีนในขณะนัน้ มีจ�ำนวนเพิม่ ขึน้
อย่างต่อเนื่องและถูกเพ่งเล็งว่าอาจเป็นแหล่งเผยแพร่แนวคิดประชาธิปไตยและระบบเศรษฐกิจแบบสังคม
นิยม ซึ่งเป็นแนวคิดตรงข้ามกับนโยบายของรัฐบาลในเวลานั้นที่ต้องการปลูกฝังลูกหลานจีนให้เป็นไพร่ฟ้า
ข้าแผ่นดินสยามและจงรักภักดีต่อประเทศสยาม รวมทั้งเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ใน
การบริหารประเทศ ในขณะทีโ่ รงเรียนคริสต์ไม่มบี ทบาททางการเมือง และยังคงมุง่ หลักการเผยแผ่ศาสนาคริสต์
ดังเดิม (พิชัย รัตนพล, 2512; รวิพรรณ จารุทวี, 2552)

170

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระวี จูฑศฤงค์

ต่อเนื่องมาถึงสมัยรัชกาลที่ 7 ถือได้ว่าเป็น “ยุคทองของโรงเรียนราษฎร์” ที่โรงเรียนราษฎร์มีบทบาท
ส�ำคัญในการจัดการศึกษาสายสามัญ ด้วยรัฐจ�ำเป็นต้องพึ่งเอกชนในการจัดการศึกษาให้แพร่หลายออกไป
ซึง่ พบว่า โรงเรียนคริสต์นนั้ ให้การศึกษาแบบสากลแก่เด็กและเยาวชน “ทุกเชือ้ ชาติ” ควบคูก่ บั การเผยแผ่ศาสนา
คริสต์ไปด้วย โรงเรียนคริสต์หยั่งรากลึกอยู่ในสังคมไทยมายาวนานจนล่วงถึงในสมัยรัชกาลที่ 7 เรียกได้ว่าเป็น
ยุค “ผู้หว่าน” การศึกษาของคณะมิชชันนารีตะวันตกที่ประกอบด้วย คริสตศาสนิกบริษัท คณะอเมริกันเพรส
ไบทีเรียน (Presbyterian) และมิสซังโรมันคาทอลิก ที่มีการขยายการศึกษาไปทั่วประเทศ ในขณะเดียวกันก็ได้
รับการยอมรับจากรัฐอย่างยิ่ง (วิวัฒน์ แพร่สิริ, 2543; สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย, 2545)
ในส่วนของโรงเรียนจีนนั้นได้มีการจัดตั้งโรงเรียนจีนโดยชาวจีนเป็นครั้งแรก คือ โรงเรียนฮั่วเอียะ
(แปลว่าโรงเรียนเพื่อผลประโยชน์ของชาวจีน) มาตั้งแต่ พ.ศ. 2451 (ค.ศ. 1908) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เผยแพร่ลัทธิไตรราษฎร์มีการด�ำเนินงานต่อเนื่องมาและกระจายแพร่หลายมากที่สุดในรัชกาลที่ 7 ที่ได้กล่าว
ไปแล้วว่าเป็น “ยุคทองของโรงเรียนราษฎร์” และยังเป็น “ยุคทองของโรงเรียนจีน” ก็ว่าได้ โรงเรียนจีน
ทั้งหมดมีจุดมุ่งหมายทางการศึกษาไปในทาง “ชาตินิยม” และมีโรงเรียนจีนส่วนหนึ่งมุ่งผลทางการเมืองเป็น
ส�ำคัญและเพิ่มจ�ำนวนมากขึ้นทุกที มีหลักฐานที่บ่งชัดว่า คนจีนได้ใช้โรงเรียนเป็นแหล่งปลูกฝังความนิยม
ในการปกครองตามระบอบสาธารณรัฐของจีนตามหลักการของ ดร.ซุนยัดเซ็น และเป็นแหล่งเผยแพร่ลัทธิ
คอมมิวนิสต์จีนให้กับนักเรียนจีนในสยาม รวมถึงการก่อการประท้วงของนักเรียนจีน สร้างปัญหาที่น่าวิตก
ส�ำหรับรัฐบาลที่ปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในขณะนั้นเป็นอย่างมาก (พิชัย รัตนพล, 2512)
รัชกาลที่ 7 มีพระราชด�ำริให้รัฐบาลก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาของคนจีนในประเทศไทย
ไว้ เ ป็ น พิ เ ศษและจะต้ อ งไม่ ป รากฏชั ด ว่ า รั ฐ บาลต่ อ ต้ า นคนจี น โดยตรงเพราะอาจจะกระทบกระเทื อ นต่ อ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันก่อให้เกิดการแบ่งแยกขึน้ ได้ และให้ใช้การศึกษาเป็นเครือ่ งมือด�ำเนินนโยบายของ
รัฐบาลให้ชาวจีนในสยามรักและแสดงความจงรักภักดีต่อชาติและพระเจ้าแผ่นดินสยามมากขึ้น โดยให้ตระหนัก
ว่าตนเองก็เป็นพลเมืองไทยเช่นกัน ทรงตระหนักว่าการตั้งข้อรังเกียจต่อชาวจีนไม่ก่อให้เกิดผลดีแต่ประการใด
และทรงกวดขันให้ด�ำเนินนโยบายนี้อย่างเคร่งครัดตลอดรัชสมัย
จากทีไ่ ด้กล่าวมานีส้ ะท้อนให้เห็นว่าบทบาทและความแตกต่างในการด�ำเนินงานของโรงเรียนคริสต์และ
โรงเรียนจีนในสมัยรัชกาลที่ 7 มีความส�ำคัญและเป็นจุดเปราะบางอย่างยิ่งในพัฒนาการของสังคมไทย และ
ปรากฏชัดว่ารัชกาลที่ 7 ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่อย่างรอบคอบ ท่ามกลางบริบททางสังคมในขณะนั้น ผู้วิจัยจึง
สนใจศึกษาเปรียบเทียบการด�ำเนินงานของโรงเรียนคริสต์และโรงเรียนจีนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นประเด็นส�ำคัญด้านพระปกเกล้าศึกษาอันก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความแตกต่าง
ในการด�ำเนินงานของโรงเรียนคริสต์และโรงเรียนจีนได้แจ่มชัดยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการด�ำเนินงานของโรงเรียนคริสต์และโรงเรียนจีนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว
2. เพือ่ วิเคราะห์เปรียบเทียบการด�ำเนินงานของโรงเรียนคริสต์และโรงเรียนจีนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของโรงเรียนคริสต์และโรงเรียนจีน รวมถึง
การจั ด การศึ ก ษาในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว เพื่ อ ท�ำให้ เ ห็ น ภาพรวมอั น น�ำไปสู ่
การเปรียบเทียบการด�ำเนินงานได้ แบ่งเป็น 3 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 การด�ำเนินงานของโรงเรียนคริสต์ ผูว้ จิ ยั
ศึกษางานวิจัยของสุนิตย์ แสงข�ำ (2527) เรื่อง บทบาทของมิชชันนารีนิกายโปรเตสแตนท์ในการจัดการศึกษา
ภาคเอกชนในประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2367-2475 ที่วิเคราะห์บทบาทของมิชชันนารีนิกายโปรเตสแตนท์ที่มีต่อ
การจัดการศึกษาเอกชนในสมัยรัตนโกสินทร์ และผลสะท้อนจากการทีม่ ชิ ชันนารีนกิ ายโปรเตสแตนท์จดั ตัง้ โรงเรียน
เอกชนในประเทศไทย และยังได้ศึกษางานวิจัยของพุฒิพงศ์ พุฒตาลศรี (2552) เรื่อง การเผยแผ่คริสต์ศาสนา
ในสมัยพระสังฆราชเรอเน มารี ยอแซฟ แปร์รอส พ.ศ. 2452-2490 ที่วิเคราะห์บทบาทของมิสซังโรมันคาทอลิก
ที่มีการขยายการศึกษาในช่วงรัชกาลที่ 7
ประเด็นที่ 2 การด�ำเนินงานของโรงเรียนจีน ผู้วิจัยศึกษางานวิจัยของณรงค์ พ่วงพิศ (2514) เรื่อง
นโยบายเกี่ยวกับการศึกษาของคนจีนในประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็น
การศึกษาเชิงวิเคราะห์นโยบายเกีย่ วกับการศึกษาของคนจีนในประเทศไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย 2 ประการ คือ การควบคุมโรงเรียนจีน และสร้างความผสมกลมกลืนนักเรียนจีน
และงานวิจัยของรวิพรรณ จารุทวี (2552) เรื่อง โรงเรียนจีนในมณฑลกรุงเทพฯ พ.ศ. 2461-2475 ที่ศึกษา
มูลเหตุของการก่อตั้ง สถานะ การด�ำเนินงานของโรงเรียนจีน รวมถึงอิทธิพลจากลัทธิชาตินิยมการเมืองจีนที่มี
ผลต่อการเรียนการสอนภายในโรงเรียน อันน�ำไปสู่ความกลัวและความหวาดระแวงของรัฐบาลสยาม จนต้อง
มีการวางนโยบายควบคุมโรงเรียนจีน โดยศึกษาเฉพาะมณฑลกรุงเทพฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) ซึ่งเป็น
ปีที่พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2461 มีผลบังคับใช้ จนถึง พ.ศ. 2475 (ค.ศ. 1932) ซึ่งเป็นปีที่เกิด
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ประเด็นที่ 3 การจัดการศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้วิจัยศึกษางานวิจัย
ของ วารุณี โอสถารมย์ (2524) เรื่อง การศึกษาในสังคมไทย พ.ศ. 2411-พ.ศ. 2475 ที่ศึกษาระบบการศึกษา
แบบสมัยใหม่ที่รัฐจัดการขึ้นในช่วง พ.ศ. 2411-2475 (ค.ศ. 1868-1932) ผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างสังคมไทย
และเป็นปัจจัยที่มีส่วนผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 (ค.ศ. 1932) และงานวิจัยของ
อาวุธ ธีระเอก (2560) เรื่อง ภาษาเจ้า ภาษานาย: การเมืองเบื้องหลังการศึกษาภาษาอังกฤษ สมัยรัชกาลที่ 5
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระวี จูฑศฤงค์

โดยศึกษาประวัติศาสตร์การศึกษาภาษาอังกฤษของรัฐที่มีมาตั้งแต่รัชกาลที่ 5 ช่องว่างระหว่างชนชั้น และ
ความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา
จากการทบทวนวรรณกรรมเห็นได้ว่า แม้มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ผู้วิจัยอยู่จ�ำนวนหนึ่งแล้ว
แต่ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเฉพาะแต่ละเรื่อง ยังไม่มีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบการด�ำเนินการของโรงเรียน
ทัง้ สองรูปแบบ จึงเห็นว่าเป็นช่องว่างทางองค์ความรูท้ งี่ านวิจยั เรือ่ งนีส้ ามารถเติมเต็มองค์ความรูใ้ ห้มคี วามชัดเจน
ยิ่งขึ้น

นิยามศัพท์
โรงเรียนคริสต์ หมายถึง โรงเรียนประเภทสามัญศึกษาของคณะมิชชันนารีในศาสนาคริสต์ทดี่ �ำเนินการ
โดยนิกายโรมันคาทอลิกและนิกายโปรเตสแตนท์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ จัดการศึกษาควบคูก่ บั การเผยแผ่ศาสนา
เป็นส�ำคัญ ทั้งนี้หมายรวมถึงโรงเรียนคริสต์สอนภาษาจีนด้วย
โรงเรียนจีน หมายถึง โรงเรียนประเภทสามัญศึกษาทีเ่ อกชนจัดตัง้ ขึน้ และมีการสอนภาษาจีนในโรงเรียน
โดยวิชาภาษาจีนไม่ได้เป็นวิชาเลือกส�ำหรับภาษาต่างประเทศ

ขอบเขตการวิจัย
ด้านเนื้อหา มุ่งศึกษาเนื้อหาการด�ำเนินงานของโรงเรียนคริสต์และโรงเรียนจีนที่เปิดด�ำเนินการอยู่ใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2468-2475/ค.ศ. 1925-1932) โดยมุ่งเน้นโรงเรียนที่อยู่
ในมณฑลกรุงเทพฯ เป็นหลัก วิเคราะห์เปรียบเทียบการด�ำเนินงาน รวมถึงบริบททางสังคมอื่น ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ โดยวิเคราะห์ให้เห็นถึงความสืบเนื่องและการเปลี่ยนแปลงมาจนถึงปัจจุบัน
ด้านระยะเวลา มุ่งศึกษาการด�ำเนินงานของโรงเรียนคริสต์และโรงเรียนจีนที่เปิดด�ำเนินการอยู่ใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2468-2475/ค.ศ. 1925-1932) โดยก�ำหนดรัชสมัยถึง
พ.ศ. 2475 คือ สิ้นสุดยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์เท่านั้น เนื่องจากภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
พ.ศ. 2475 นโยบายการจัดการศึกษาและรูปแบบการด�ำเนินงานได้เปลี่ยนแปลงไปตามหลัก 6 ประการของ
คณะราษฎร

วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. การศึ ก ษาการด� ำ เนิ น งานของโรงเรี ย นคริ ส ต์ แ ละโรงเรี ย นจี น ในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารศึกษาเอกสารทัง้ ปฐมภูมแิ ละทุตยิ ภูมิ โดยใช้แบบศึกษาเอกสารเป็นเครือ่ งมือ
วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา จ�ำแนกประเภทข้อมูล เปรียบเทียบข้อมูล และสร้างข้อสรุปแบบ
อุปนัย จากนั้นน�ำเสนอข้อมูลเชิงพรรณนาในรูปแบบความเรียง
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2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบการด�ำเนินงานของโรงเรียนคริสต์และโรงเรียนจีนในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้วิจัยน�ำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยขั้นตอนที่ 1 มาพิจารณาประเด็นในการวิเคราะห์
เปรียบเทียบการด�ำเนินงานของโรงเรียนคริสต์และโรงเรียนจีน โดยวิเคราะห์แต่ละประเด็นพร้อมทั้งเทียบเคียง
กับมโนทัศน์ บริบททางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน�ำเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา
วิเคราะห์ในรูปแบบของความเรียงและตาราง

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาการด�ำเนินงานของโรงเรียนคริสต์และโรงเรียนจีนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
		 1.1 การด�ำเนินงานของโรงเรียนคริสต์ การเผยแผ่คริสต์ศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั (พ.ศ. 2468-2477/ค.ศ. 1925-1935) ไม่ประสบความส�ำเร็จเท่าทีค่ วร มิชชันนารีจงึ วางบทบาท
เป็น “ครู” มากกว่า “พระ” มุ่งเน้นการจัดการศึกษาแบบสากลแก่เด็กและเยาวชน “ทุกเชื้อชาติ” ควบคู่กับ
การเผยแผ่ศาสนาคริสต์ไปด้วย ความช�ำนาญพิเศษด้านจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และการคัดกรอง
กลุ่มคนที่จะเข้ามาเป็นนักเรียนด้วยการเก็บค่าเล่าเรียนที่เก็บในอัตราสูง นักเรียนส่วนใหญ่จึงเป็นบุตรหลาน
ในกลุ่มเจ้านาย ขุนนาง หรือผู้มีฐานะ
		 ทางด้านการบริหารจัดการโรงเรียน พบว่า พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2461 ได้ก�ำหนด
คุณสมบัติของ “บุคคลจะพึงตั้งโรงเรียนได้” หรือ “ผู้จัดการโรงเรียน” และ “ครูใหญ่” ต้องได้รับประกาศนียบัตร
ประโยคครูมลู หรือส�ำเร็จชัน้ มัธยมปีที่ 6 จากโรงเรียนรัฐบาล หรือได้ประกาศนียบัตรอืน่ หรือมีคณ
ุ วุฒอิ นื่ ทีเ่ สนาบดี
กระทรวงธรรมการรับรองว่าเทียบเท่าและต้องมีความรู้ภาษาไทยพูดได้พอประมาณด้วย ดังนั้น โรงเรียนคริสต์
ที่ตั้งก่อนหน้าการออกกฎหมายฉบับนี้ก็ต้องด�ำเนินการให้เข้าระบบกฎเกณฑ์ใหม่ ผู้บริหารโรงเรียนคริสต์หลาย
แห่งจึงต้องพยายามฝึกฝนการใช้ภาษาไทยให้คล่องแคล่ว โดยพระสังฆราชแปร์รอส ประมุขมิสซังโรมันคาทอลิก
สยาม ได้ตอ่ รองกับทางการให้ผอ่ นปรนเกณฑ์ดงั กล่าว โดยท่านได้ขอเป็นผูอ้ อกใบรับรองความรูค้ วามสามารถว่า
ผู้นั้นเป็นครูใหญ่โรงเรียนราษฎร์ได้ จนกระทั่งต้นปี พ.ศ. 2463 (ค.ศ. 1920) ทางกระทรวงพิจารณาแล้วก็ผ่อน
ปรนให้ แต่สุดท้ายทางการก็ยกเลิกการผ่อนปรนดังกล่าวในปี 2477 (ค.ศ. 1934) จึงท�ำให้เกิดปัญหาขาดแคลน
ครูใหญ่ขึ้นทางโรงเรียนจึงต้องเร่งจัดหาครูใหญ่ที่เป็นฆราวาสทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย รวมถึงรับสมัคร
ศิษย์เก่าของโรงเรียนให้มาท�ำหน้าที่ครูใหญ่ด้วย
		 ในยุคนี้มีการขยายตัวของโรงเรียนคาทอลิกหญิง 3 แห่งที่เพิ่งเริ่มจัดตั้งระหว่างห้วงเวลาผลัด
แผ่นดินจากรัชกาลที่ 6 กับรัชกาลที่ 7 นั่นคือ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ (พ.ศ. 2467 ปฏิทินเก่า/
ค.ศ. 1925) โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย (พ.ศ. 2470 ปฏิทินเก่า/ค.ศ. 1928) และโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
เชียงใหม่ (พ.ศ. 2475/ค.ศ. 1932) สะท้อนให้เห็นความนิยมของบรรดาชาวสยามที่มีต่อโรงเรียนคริสต์มากขึ้น
และค่านิยมการให้สตรีได้เรียนหนังสือที่เพิ่มขึ้นด้วย จากการเก็บค่าเล่าเรียนที่อยู่ในอัตราที่สูง สามารถเก็บ
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ค่าเล่าเรียนเลี้ยงตัวเองได้ โรงเรียนคริสต์จึงได้ปรับตัวจนเจริญรุ่งเรือง และได้สร้างสถานะความเป็นผู้น�ำใน
แวดวงการศึกษามาจนถึงปัจจุบัน
		
1.2 การด�ำเนินงานของโรงเรียนจีน แม้ว่าโรงเรียนจีนจะมีการก่อตั้งขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ใน
รัชกาลที่ 5 แต่กระจายแพร่หลายมากที่สุดในรัชกาลที่ 7 โรงเรียนจีนทั้งหมดมีจุดมุ่งหมายทางการศึกษาไป
ในทาง “ชาตินิยม” แม้ว่าคนจีนที่มาขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนจีนได้ส�ำแดงจุดมุ่งหมายว่าต้องการจัดตั้งโรงเรียน
เพือ่ ให้บตุ รหลานได้เล่าเรียนวิชาต่าง ๆ ในภาษาจีน แต่กลับกลายเป็นว่าโรงเรียนจีนส่วนหนึง่ มุง่ ผลทางการเมือง
เป็นส�ำคัญและเพิ่มจ�ำนวนมากขึ้นทุกที จากสมัยรัชกาลที่ 6 พ.ศ. 2468 (ค.ศ. 1925) มีโรงเรียนจีนทั้งหมด 48
โรงเรียน พอถึงรัชกาลที่ 7 พ.ศ. 2471 (ค.ศ. 1928) เพิ่มเป็น 188 โรงเรียน และพ.ศ. 2476 (ค.ศ. 1933) เพิ่ม
จ�ำนวนถึง 271 โรงเรียน
		 สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศจีนในช่วงรัชกาลที่ 7 มีความวุ่นวายแตกแยกระหว่างพรรค
คอมมิวนิสต์และพรรคก๊กมินตั๋ง รวมถึงความแตกแยกภายในพรรคก๊กมินตั๋งเองระหว่างฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวา
ราว พ.ศ. 2470 (ค.ศ. 1927) สถานการณ์ภายนอกประเทศนี้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด�ำเนินงานของโรงเรียน
จีนภายในประเทศ โดยโรงเรียนจีนมีพฤติการณ์เผยแพร่ลทั ธิการเมืองให้แก่นกั เรียนในโรงเรียนจีนตลอดรัชสมัย
มีทั้งโรงเรียนที่สนับสนุนลัทธิไตรราษฎร์ของพรรคก๊กมินตั๋ง และโรงเรียนที่สนับสนุนลัทธิคอมมิวนิสต์ น�ำไปสู่
การถูกเพ่งเล็งจากทางการ เพราะเป็นภัยต่อความมั่นคง
		 พฤติการณ์เผยแพร่ลัทธิการเมืองให้แก่นักเรียนในโรงเรียนจีนทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ รัฐได้
พยายามใช้กฎหมายเข้ามาควบคุม โดยออกพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2470
ที่แทรกบทบัญญัติต่อจากมาตรา 25 (5) ของพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2461 โดยระบุไว้ว่า
		 ถ้าปรากฏว่ามีการสอนฤาเตรียมจะสอนลัทธิฤาแบบแผนทางการเมือง ฤาทางเศรษฐกิจ
ในโรงเรียนใด ด้วยเจตนาฤาค�ำณวนว่าจะให้เกิดความเกลียดชังฤาดูหมิน่ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ฤาต่อรัฐบาลฤาต่อราชการแผ่นดินก็ดี ฤาจะให้มีการเปลี่ยนในรัฐบาลฤาพระราชก�ำหนด
กฎหมายด้วยใช้ก�ำลังบังคับฤากระท�ำร้ายก็ดี ฤาจะให้คนทั้งหลายเกิดความไม่พอใจและ
กระด้างกระเดื่องถึงอาจเกิดเหตุร้ายในแผ่นดินของท่านได้ก็ดี ฤาจะกวนให้เกิดขึ้นซึ่ง
ความเกลียดชังระวางคนต่างชั้นกันก็ดี ฤาจะยุยงให้คนทั้งหลายกระท�ำการล่วงลเมิดต่อ
พระราชก� ำ หนดกฎหมายก็ ดี (พระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขพระราชบั ญ ญั ติ โ รงเรี ย นราษฎร์
พุทธศักราช 2470 (2470), น. 176-177)
		 หากโรงเรียนกระท�ำการดังกล่าว เสนาบดีกระทรวงธรรมการมีอ�ำนาจสัง่ ปิดโรงเรียนได้ทนั ที นอกจาก
ความพยายามใช้กฎหมายควบคุม รัฐบาลยังส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบวิชาต่าง ๆ ที่มีการสอนในโรงเรียน
รวมถึงตรวจสอบหนังสือเรียนที่ใช้ด้วย แต่ทว่า โรงเรียนจีนก็พยายามหาทางหลบเลี่ยงอยู่เสมอ
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		 เมือ่ พิจารณาจ�ำนวนโรงเรียนจีนทีข่ อตัง้ ขึน้ ในแต่ละปี พบว่า นับตัง้ แต่ชว่ งปี พ.ศ. 2466 (ค.ศ. 1923)
เป็นต้นมา จ�ำนวนโรงเรียนจีนที่ขอตั้งขึ้นเพิ่มจ�ำนวนขึ้นมากอย่างก้าวกระโดด แสดงให้เห็นว่า พระราชบัญญัติ
โรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2461 ที่รัฐบาลสยามต้องการจะ “ก�ำจัด” โรงเรียนจีนนั้น ไม่ประสบความส�ำเร็จแต่อย่างใด
		 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชด�ำริให้จัดการปัญหานี้ด้วยวิธี “ประนีประนอม” ทรง
ตระหนักว่าการตัง้ ข้อรังเกียจต่อชาวจีนไม่กอ่ ให้เกิดผลดีแต่ประการใด และทรงกวดขันให้ด�ำเนินนโยบายนีอ้ ย่าง
เคร่งครัดตลอดรัชสมัย มีพระราชด�ำริให้รฐั บาลเป็นผูค้ วบคุมหลักสูตรเองและจัดการพิมพ์หนังสือเรียนขึน้ เองด้วย
เพื่อไม่ให้โรงเรียนจีนอ้างว่าที่ใช้หนังสือที่น�ำเข้ามาจากประเทศจีน เพราะไม่สามารถจัดท�ำขึ้นเองได้ เมื่อปัญหา
ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชด�ำเนินทอดพระเนตรการด�ำเนินงานของ
โรงเรียนจีนขนาดใหญ่ของชาวจีน 4 กลุ่มภาษา ได้แก่ โรงเรียนยกหมิ่นของชาวจีนไหหล�ำ โรงเรียนจิ๊นเต้กของ
ชาวจีนแคะ โรงเรียนเหม่งตั๊กของชาวจีนกวางตุ้ง และโรงเรียนป้วยเองของชาวจีนแต้จิ๋ว และพระราชทาน
พระราชด�ำรัสความตอนหนึ่ง “...สนับสนุนให้โรงเรียนจีนสอนให้นักเรียนรักประเทศจีน เพราะว่าเป็นบ้านเกิด
เมืองนอนของตน แต่ทรงขอร้องให้สอนนักเรียนจีนให้รักสยามด้วย...” (ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ,
2470, น. 1)
		 ผลจากการเสด็จพระราชด�ำเนินในครัง้ นัน้ คาดว่าประสบความส�ำเร็จพอสมควร แต่อาจจะไม่เป็นทีน่ า่
พอใจนัก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผแู้ ทนกระทรวงธรรมการ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงยุตธิ รรม ร่วมกันพิจารณาแก้รา่ งพระราชบัญญัตโิ รงเรียนราษฎร์ โดยให้เสนาบดีกระทรวงธรรมการ
เป็นประธาน เพือ่ แก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่เรือ่ งนีย้ งั คงคัง่ ค้างอยูจ่ นกระทัง่ เกิดการปฏิวตั เิ ปลีย่ นแปลงการปกครอง
ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 (ค.ศ. 1932) ท�ำให้พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวไม่อาจเกิดขึ้นได้
		 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 (ค.ศ. 1932) รัฐบาลใหม่จึงเข้มงวดกวดขันกับ
โรงเรียนจีนมากขึ้น และถึงจุดสูงสุดในสมัยรัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่ใช้นโยบายชาตินิยมที่รุนแรง
ในการบริหารประเทศ โดยรัฐบาลมีความเห็นว่า แต่เดิมหน่วยราชการได้อะลุม้ อล่วยผ่อนปรนโรงเรียนจีนมามาก
เพือ่ ประโยชน์ในการจัดการศึกษา ปัญหาทัง้ หลายจึงไม่ถกู แก้ไข ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งผูจ้ ดั การโรงเรียนและครูจนี ทีไ่ ม่มี
ความรูภ้ าษาไทย การไม่สอนภาษาไทย การเลีย่ งกฎหมายโดยการเปิดเป็นโรงเรียนอนุบาลแต่รบั นักเรียนที่มีอายุ
เข้าเกณฑ์ระดับประถมศึกษา การสอนไม่ตรงตามหลักสูตรของกระทรวง และที่ส�ำคัญคือการสอนลัทธิการเมือง
ที่เป็นอันตราย ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 รัฐบาลก็จ�ำเป็นต้องกระชับอ�ำนาจให้มากขึ้นด้วย
การออกพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2479 เพื่อแก้ปัญหาที่ค้างคามานานให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น
ท�ำให้โรงเรียนจีนต้องถูกปิดไปจนหมดสิ้น
2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการด�ำเนินงานของโรงเรียนคริสต์และโรงเรียนจีนในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
		 2.1 มโนทัศน์เกี่ยวกับโรงเรียน โรงเรียนในความหมายของรัฐสยาม สมัยรัชกาลที่ 7 คือ สถานที่ที่
เสริมส่งแนวคิดชาตินิยม เคารพชาติ เชิดชูศาสนา และจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ อันเป็นประเด็นที่ถูก
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ขับเน้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ในช่วงรัชกาลที่ 6 โดยคาดหวังให้โรงเรียนราษฎร์จะท�ำหน้าที่สอดคล้องกับ
อุดมการณ์ของรัฐ และช่วยจัดการศึกษาในส่วนทีร่ ฐั ไม่อาจท�ำได้ เพราะล�ำพังก�ำลังของโรงเรียนรัฐก็มอี ย่างจ�ำกัด
เมือ่ เปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนรัฐกับโรงเรียนราษฎร์ จ�ำนวนโรงเรียนราษฎร์ขยายตัวเพิม่ ขึน้ เป็นเท่าตัวภายใน
ระยะเวลา 7 ปี ขณะทีโ่ รงเรียนรัฐปรับลดจ�ำนวนลงถึงหนึง่ ในห้า ตามเหตุปจั จัยการรัดเข็มขัดประหยัดงบประมาณ
ภาครัฐอันเป็นผลต่อเนื่องมาจากเงื่อนไขภาวะเศรษฐกิจและการคลังที่ย�่ำแย่ ดังนั้น โรงเรียนราษฎร์จึงเป็นกลไก
ส�ำคัญในการจัดการศึกษาของชาติ และถูกคาดหวังด้านการขยายโอกาสทางการศึกษา รวมไปถึงความช�ำนาญ
พิเศษ อย่างเช่น การสอนภาษาและการจัดการศึกษาวิชาชีพทีส่ อดคล้องกับบริบทพัฒนาชาติและการค้าระหว่าง
ประเทศ ซึ่งภาระนี้ก็ตกอยู่ที่โรงเรียนคริสต์และโรงเรียนจีนที่โดดเด่นในเรื่องการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน
		 ทางฝัง่ โรงเรียนคริสต์ ด้วยความยากล�ำบากในการเผยแผ่ศาสนามาหลายสิบปีกไ็ ม่บรรลุเป้าหมายใน
วงกว้าง จึงปรับตัวมาท�ำหน้าที่สร้างมาตรฐานทางวิชาการให้เป็นเลิศ โดยเฉพาะการสอนอังกฤษหรือภาษา
ฝรั่งเศส ซึ่งการที่นักเรียนได้สัมผัสรับรู้ศาสนาคริสต์ในโรงเรียนท�ำให้ลดความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์ต่อศาสนาคริสต์
ไปได้อีกทางหนึ่ง
		 ทางฟากโรงเรียนจีน เมือ่ เป็นสถานทีท่ ไี่ ม่สร้างส�ำนึกความเป็นคนสยาม แต่เป็นการยำ�้ เตือนอัตลักษณ์
คนจีนที่มาอาศัยและท�ำมาหากินอยู่ในสยาม ซึ่งจุดนี้ก็เป็นเหตุผลให้โรงเรียนจีนมีสถานะเป็นอันตรายต่อ
ความมัน่ คงของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึง่ รัฐต้องคอยแก้ปญ
ั หาและออกมาตรการใหม่ ๆ เพือ่ ควบคุมและ
ก�ำราบโรงเรียนที่เป็นปัญหา
		
2.2 การเรียนการสอน ภาพรวมการเรียนการสอนของโรงเรียนคริสต์และจีนคล้ายกันตรงที่เน้น
สอนวิชาการเป็นภาษาต่างประเทศ โรงเรียนจีนสอนภาษาจีน โรงเรียนคริสต์ก็สอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษา
ฝรั่งเศส แต่โรงเรียนคริสต์จะเรียนภาษาไทยวันละ 1 คาบ นอกจากนั้น โรงเรียนคริสต์และโรงเรียนจีนก็ยังมี
การสอนวิชาชีพต่าง ๆ เมื่อพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464 บังคับให้ทุกโรงเรียนต้องสอนตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการหรือหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบ โดยก�ำหนดให้สอนด้วยภาษาไทยทั้งหมด
ประเด็นนี้ท�ำให้โรงเรียนคริสต์ต้องเพิ่มจ�ำนวนครูชาวไทยมาช่วยงานมากขึ้น แต่โรงเรียนจีนที่พยายามคง
อัตลักษณ์ความเป็นจีนรับผลกระทบโดยตรง ท�ำให้มีส่วนหนึ่งเปลี่ยนรูปแบบโรงเรียนไปเป็นโรงเรียนอนุบาล
เพื่อเลี่ยงข้อกฎหมายนี้
		 ต่อมา พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2461 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2470 ก็ออกมาเพื่อ
ห้ามการสอนลัทธิทางการเมืองที่ส่งผลต่อความมั่นคง ซึ่งก็คือ แนวความคิดชาตินิยมจีนและคอมมิวนิสต์จีน
ประกาศหนังสือต้องห้าม แต่มาตรการนี้พุ่งเป้ามาที่โรงเรียนจีนหลายแห่งต้องปิดตัวจากการลงดาบของภาครัฐ
		 ดังที่กล่าวแล้วว่า กิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนจีนที่สุ่มเสี่ยงจะถูกตีความว่าเป็นปฏิปักษ์
ต่อการปกครองในยุคนั้น แน่นอนว่า รัฐบาลสยามยังเป็นรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์จะนิ่งนอนใจไม่ได้ เพราะ
การรณรงค์ความเป็นชาตินิยมแบบไทย และคาดหวังให้โรงเรียนเป็นที่ขัดเกลาทางสังคม ให้นักเรียนโตขึ้น
เป็นไปตามอุดมการณ์ของรัฐไทย ขัดแย้งอย่างสิ้นเชิงกับการเรียนการสอนของโรงเรียนจีน
ปีที่ 41 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564
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การศึกษาเปรียบเทียบการด�ำเนินงานของโรงเรียนคริสต์และโรงเรียนจีนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

		 2.3 ความสัมพันธ์กับรัฐ จุดอ่อนส�ำคัญที่ท�ำให้โรงเรียนจีนตกเป็นเป้าเพ่งเล็งของรัฐบาลสยาม
นัน่ คือ เนือ้ หาการสอนทีส่ อดแทรกค�ำสอนลัทธิการเมืองแบบชาตินยิ มหรือคอมมิวนิสต์แบบจีน รวมทัง้ การไม่สอน
ภาษาไทย มุง่ เน้นแต่สอนภาษาจีนเพียงอย่างเดียว ทางภาครัฐก็จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องวางนโยบายเพือ่ ควบคุมโรงเรียน
จีน ซึ่งจะส่งผลกระทบถึงโรงเรียนราษฎร์กลุ่มอื่น ๆ ด้วย โดยออกพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2461
พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464 และพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2470
เพื่อบังคับให้โรงเรียนจีนต้องมีคาบวิชาสอนภาษาไทย และยังเปิดหลักสูตรภาษาจีนในโรงเรียนไทย เพื่อเพิ่ม
คนไทยทีม่ คี วามรูภ้ าษาจีนให้มากขึน้ รวมถึงการปรับเปลีย่ นโรงเรียนจีนให้เป็นโรงเรียนประชาบาล เพือ่ ให้กระทรวง
ธรรมการเข้ามาควบคุมอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ในขณะที่โรงเรียนคริสต์ตรงกันข้ามกับโรงเรียนจีน แม้โรงเรียน
คริสต์จะอยูภ่ ายใต้กฎหมายเดียวกัน แต่ทางการก็ดผู อ่ นปรนและประนีประนอมมากกว่าหลายเท่าตัว ทัง้ นีเ้ พราะ
โรงเรียนคริสต์พยายามปฏิบัติตนเป็นโรงเรียนที่ดีงามตามกฎหมาย พยายามแสวงหาแนวทางปรับตัวให้เข้ากับ
แนวนโยบายการศึกษาของภาครัฐ รวมไปถึงขวนขวายที่จะสร้างมาตรฐานทางวิชาการให้ไม่ด้อยกว่าโรงเรียน
รัฐบาล ผู้บริหารโรงเรียนคริสต์ก็มีความสัมพันธ์อันดีกับกระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการ) มาโดยตลอด
มีการติดต่อสื่อสารหารือและชี้แจงข้อข้องใจระหว่างกันตลอดมา อีกทั้งศิษย์เก่ายังสามารถเติบโตในสายงาน
ราชการจนได้ครองต�ำแหน่งข้าราชการระดับสูงมากมายหลายคนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั
จึงไม่น่าแปลกใจที่โรงเรียนคริสต์จะได้รับความไว้วางใจจากรัฐระดับสูง

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาเปรียบเทียบที่ได้เสนอมาข้างต้นสอดคล้องกับการด�ำเนินงานของรัฐที่มีต่อโรงเรียน
ราษฎร์ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองและเริ่มต้นระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. 2475 โดยประกาศ
คณะราษฎร (ฉบับที่ 1) มีการแถลงเกี่ยวกับ “หลัก 6 ประการ” ของคณะราษฎรที่ “จะต้องให้การศึกษาอย่าง
เต็มที่แก่ราษฎร” (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2543, น. 42) ซึ่งสะท้อนได้อย่างชัดเจนว่า นโยบายการศึกษาเป็นเรื่องที่
ส�ำคัญมากของระบอบการปกครองแบบใหม่ อย่างไรก็ดี เพือ่ แก้ไขปัญหาโรงเรียนจีนทีส่ งั่ สมมา กระทรวงธรรมการ
ในระบอบใหม่ได้ออก “บันทึกความเกีย่ วกับโรงเรียนราษฎร์ที่สอนภาษาจีน” เพือ่ ชีแ้ จงการใช้มาตรการที่เข้มงวด
กับโรงเรียนจีน นับแต่วันขึ้นปีใหม่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2478 (ค.ศ. 1935) โดยมีหลักการว่าไม่อนุญาตให้
ชนชาติอนื่ ใดมีสทิ ธิพ์ เิ ศษในการจัดการเรียนการสอน และยังให้สทิ ธิเ์ สรีภาพในการเลือกศึกษาของผูเ้ รียนชาวไทย
และเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา และรัฐบาลกระชับอ�ำนาจให้มากขึน้ ด้วยการออกพระราชบัญญัติโรงเรียน
ราษฎร์ พ.ศ. 2479 เพื่อแก้ปัญหาที่ค้างคามานานให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น ระหว่างปี พ.ศ. 2481-2483 (ค.ศ.
1938-1940) มีโรงเรียนจีนทั้งหมด 293 โรง มีอันต้องล้มเลิกกิจการปิดตัวไป 51 โรง ที่เหลืออีก 242 โรง
กลับถูกกระทรวงศึกษาธิการทีอ่ าศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัตโิ รงเรียนราษฎร์พทุ ธศักราช 2479 สัง่ ปิดโรงเรียนจีน
ที่เหลือทั้งหมด ทางด้านโรงเรียนคริสต์ก็มีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ต้องมาชะงักงันครั้งใหญ่ในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2 เนื่องจากสยามหรือไทยได้เข้าร่วมกับฝ่ายอักษะเป็นแกนน�ำ ท�ำให้บุคลากรของโรงเรียน
คริสต์ต้องอพยพออกนอกประเทศ รัฐบาลประกาศปิดโรงเรียนราษฎร์ จนหลังสงคราม โรงเรียนคริสต์ก็ฟื้น
กลับมาท�ำการเรียนการสอนได้ดังเดิมและเฟื่องฟูอยู่จนถึงปัจจุบัน ในขณะที่โรงเรียนจีนก็ลดน้อยถอยจ�ำนวนลง
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