


พระยาอนุมานราชธน

ปราชญ์สามัญชนผู้นิรมิต 

“ความเป็นไทย”



	 พระยาอนุมานราชธน	รักษาการในตำาแหน่งนายกราชบัณฑิตยสถาน



พระยาอนุมานราชธน

ปราชญ์สามัญชนผู้นิรมิต 

“ความเป็นไทย”

ศาสตราจารย์สายชล สัตยานุรักษ์

ราคา ๒๓๐ บาท



บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) : ๑๒ ถนนเทศบาลนฤมาล
ประชานิเวศน ๑ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท ๐-๒๕๘๐-๐๐๒๑ ตอ ๑๓๓๕
โทรสาร ๐-๒๕๘๙-๕๘๑๘
แมพิมพสี-ขาวดำ : กองพิมพสี บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
๑๒ ถนนเทศบาลนฤมาล ประชานิเวศน ๑ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
๑๐๙๐๐ โทรศัพท ๐-๒๕๘๐-๐๐๒๑ ตอ ๒๔๐๐-๒๔๐๒
พิมพที่ : โรงพิมพมติชนปากเกร็ด ๒๗/๑ หมู ๕ ถนนสุขาประชา
สรรค ๒ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี ๑๑๑๒๐
โทรศัพท ๐-๒๕๘๔-๒๑๓๓, ๐-๒๕๘๒-๐๕๙๖
โทรสาร ๐-๒๕๘๒-๐๕๙๗
จัดจำหนายโดย : บริษัท งานดี จำกัด (ในเครือมติชน) ๑๒ ถนน
เทศบาลนฤมาล ประชานิเวศน ๑ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท ๐-๒๕๘๐-๐๐๒๑ ตอ ๓๓๕๐, ๓๓๕๑
โทรสาร ๐-๒๕๙๑-๙๐๑๒
Matichon Publishing House a division of Matichon Public Co., Ltd.
12 Tethsabannarueman Rd, Prachanivate 1, Chatuchak, Bangkok 10900
Thailand 

• ที่ปรึกษาสำนักพิมพ : สุพจน แจงเร็ว, จุฬาลักษณ ภูเกิด,
นงนุช สิงหเดชะ
• ผูจัดการสำนักพิมพ : กิตติวรรณ เทิงวิเศษ
• รองผูจัดการสำนักพิมพ : รุจิรัตน ทิมวัฒน
• บรรณาธิการบริหาร : สุลักษณ บุนปาน
• หัวหนากองบรรณาธิการ : อพิสิทธิ์ ธีระจารุวรรณ
• พิสูจนอักษร : โชติชวง ระวิน I พัทนนลิน อินทรหอม
• ศิลปกรรม : นุสรา สมบูรณรัตน
• ออกแบบปก : สุลักษณ บุนปาน
• ประชาสัมพันธ : ดั่งฤดี ศรีไพโรจน

หนังสือเลมนี้พิมพดวยหมึก
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เพื่อปกปองธรรมชาติ
และสุขภาพของผูอาน

พระยาอนุมานราชธน ปราชญสามัญชนผูนิรมิต “ความเปนไทย”
ศาสตราจารยสายชล สัตยานุรักษ  

พิมพครั้งแรก : มีนาคม ๒๕๕๖
ราคา ๒๓๐ บาท

ขอมูลทางบรรณานุกรม
ศาสตราจารยสายชล สัตยานุรักษ.
 พระยาอนุมานราชธน 
ปราชญสามัญชนผูนิรมิต “ความเปนไทย”. 
กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๕๖.
๒๗๖ หนา : ภาพประกอบ.
๑. อนุมานราชธน, พระยา- -ชีวประวัติ I. ชื่อเรื่อง
923.7
ISBN 978 - 974 - 02 - 1091 - 7

ภาพจากปก

พระยาอนุมานราชธน

ลายเส้นโดย สุลักษณ์ บุนปาน



	 พระยาอนุมานราชธน	เมื่อครั้งทำางานที่กรมศุลกากร



สารบัญ

พระยาอนุมานราชธน

ปราชญ์สามัญชนผู้นิรมิต “ความเป็นไทย”

คำานิยม    (๘)
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๑  บทนำา   ๓

๒ ภูมิหลังและพื้นฐานความคิด

	 ของพระยาอนุมานราชธน	 ๑๕

   บุคลิกภาพและความคิดทั่วไปของพระยาอนุมานราชธน ๓๖

๓ การตอบสนองนโยบายทางการเมืองและวัฒนธรรมของ

	 รัฐบาลจอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	ในทศวรรษ	๒๔๘๐	 ๕๗

   การนิยาม “ชาติไทย” และ “ความเป็นไทย” 

    ในทศวรรษ ๒๔๘๐ ๖๕

   เรื่องส�าคัญที่พระยาอนุมานราชธนเน้นในทศวรรษ ๒๔๘๐ ๗๐

    - อาณาบริเวณของ “คนเชื้อชาติไทย” ที่ควรรวมเป็น “แผ่นดินเดียว” ๗๐

    - ความเหมือนของค�าไทยและค�าจีนที่แสดงว่าคนจีนเคยเป็นคนไทย ๗๘

    - การเน้นความส�าคัญของ “ภาษาไทย” ๘๕

    - การผลิตซ�้า “คุณธรรม” ของคนใน “ชาติไทย” ๙๐

    - การสร้าง “ความรู้” เพื่อท�าให้ฝรั่งเศสและอังกฤษเป็นชาติศัตรู ๙๕



๔ การนิยาม	“ชาติไทย”	และ	“ความเป็นไทย”	

	 ในทศวรรษ	๒๔๙๐	 ๑๑๗

   การเคลื่อนไหวทางการเมืองวัฒนธรรมในสังคมไทย

    ในทศวรรษ ๒๔๙๐ ๑๑๙

   การสร้างความรู้ทางวัฒนธรรมในทศวรรษ ๒๔๙๐ ๑๒๙

    - ผลงานเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ในทศวรรษ ๒๔๙๐ ๑๓๓

    - การสร้าง “ความรู้” เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมชาวบ้าน ๑๓๕

    - การสร้างมโนทัศน์ “ชนบทไทยนี้ดี” และ “สังคมชาวนา” ๑๔๐

    - ความส�าคัญของภาษาถิ่น ๑๔๗ 

   การก�าหนดแนวทางใหม่ในการด�าเนินนโยบายวัฒนธรรม ๑๕๐

   การเสริมสร้าง “คุณธรรม” เพื่อชาติและผู้น�าแห่งชาติ ๑๕๗

๕ การเสนอความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทย

	 ในทศวรรษ	๒๕๐๐-๒๕๑๐	 ๑๗๕

   การนิยาม “ประชาชาติไทย” และ “วัฒนธรรมไทย” 

    ในทศวรรษ ๒๕๐๐ ๑๘๐

   การแบ่งชั้นทางวัฒนธรรม ๑๘๕

   การสร้างมโนทัศน์เกี่ยวกับศาสนาต่างๆ ๒๐๒

   การท�าให้วัฒนธรรมของชาวบ้านเป็นส่วนหนึ่งของ 

    “วัฒนธรรมไทย” ๒๐๗ 

   การวางรากฐานวิธีคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชนบท ๒๑๓

   การสร้างความรู้เพื่อให้คนไทยเห็นคุณค่าของ “อดีต” ๒๑๕

 
๖ บทสรุป	 	 ๒๓๕

 
บรรณานุกรม	 	 ๒๔๖



 ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นไหน ต่างก็ต้องศึกษางานของพระยาอนุมาน 

ราชธน-ผมพดูอย่างนีเ้พราะอะไร เพราะพระยาอนมุานฯ เป็นผูรั้กษามรดก 

ของอดีตไว้ในงานนิพนธ์จ�านวนมาก ในยุคของท่าน ท่านสร้างความรู้

ใหม่ๆ ที่ส�าคัญ และเป็นปราชญ์ที่อยู่ตรงจุดเชื่อมโยงของประวัติศาสตร์

ก่อนและหลังการปฏิวัติ พ.ศ. ๒๔๗๕ แม้จะสอนอยู่ที่จุฬาฯ ช่วง 

ทศวรรษสุดท้ายของชีวิต แต่ตลอดชีวิตของพระยาอนุมานฯ ท่านเป็น

ปัญญาชนสาธารณะ เป็นนักมานุษยวิทยาไร้ส�านักผู้สรรค์สร้างรูปแบบ

ของสังคมที่เรายังสังเกตเห็นได้ในวันนี้ 

 แม้จะเห็นได้ว่า พระยาอนุมานฯ มีชีวิตอันสมถะเรียบง่าย แต่

ท่านท�างานใกล้ชิดกับผู้ที่มีฐานะและยศถาบรรดาศักดิ์สูง ทั้งเจ้านายใน

สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ทั้งนายกรัฐมนตรีทหารและพลเรือน ท่าน

เชือ่มโยงระบบเดิมกับระบบใหม่ และท�าหน้าทีใ่นการจรรโลงพทิกัษ์รักษา

โครงสร้างสังคมแบบแบ่งคนออกเป็นล�าดับชั้น และโครงสร้างการเมือง

แบบรวมศูนย์อ�านาจ ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ผลงานของท่าน

มีบทบาทต่อนโยบายของรัฐบาล พอล่วงถึงทศวรรษ ๒๔๙๐ ไม่น่า

ประหลาดใจว่าพระยาอนุมานฯ จะตอบโต้กับฝ่ายซ้าย แต่ท่านเองก็ไม่

ได้มส่ีวนโดยตรงในการฟ้ืนฟอูดุมการณ์กษตัรย์ินยิม ต่างจากปัญญาชน 

กระแสหลกัส่วนใหญ่ ทีมุ่ง่ฟ้ืนฟอุูดมการณ์ราชาชาตนิยิมกนัอย่างกว้าง

ขวาง

คำานิยม
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(9)ศาสตราจารย์สายชล สัตยานุรักษ์

 แม้ว่าพระยาอนุมานฯ จะไม่ได้เน้นว่าพระมหากษัตริย์เป็นหัวใจ

ของ “ความเป็นไทย” แต่ท่านก็ได้ช่วยสถาปนาอุดมคติแบบพ่อขุน เช่น

เดยีวกบัพ่อขนุรามค�าแหงทีท่รงอปุถมัภ์ประชาชน อันเป็นรูปแบบส�าหรับ

ผู้ปกครองไทยต่อๆ มา พระยาอนุมานฯ ได้เน้นภาพ “พ่อของราษฎร”  

ซึ่งปกครองแบบ “พ่อปกครองลูก” ภาพนี้ท�าให้ผมนึกถึงเรื่องเชื้อชาติ

และตระกลูของพระยาอนมุานฯ ในฐานะลกูจนี ทีไ่ด้น�าเอามโนทศัน์ขงจ๊ือ

เกี่ยวกับการปกครองแบบ “พ่อ” มาใช้ในสมัยจอมพล ป. รูปแบบ “พ่อ

ปกครองลูก” นี้สอดคล้องกับอุดมคติขงจื๊อที่เน้นหน้าที่และสิทธิของพ่อ

ในการปกครองทั้งลูกและทั้งประชาชน

 โลกทรรศน์ของพระยาอนมุานฯ ถกูสร้างขึน้ในยคุทีจ่กัรวรรดนิยิม

ตะวันตกเข้ามาล่าเมืองขึ้นในทวีปเอเชีย เพื่อนบ้านรอบเมืองไทยที่เคย

เป็นราชอาณาจักรที่มีอิสรภาพมาหลายร้อยปี ต่างก็ตกเป็นอาณานิคม 

เราปฏิเสธไม่ได้ว่าสถานการณ์นี้ส่งผลกระทบกระเทือนต่อผู้ปกครอง 

รวมทั้งข้าราชการที่มีต�าแหน่งสูงอย่างไม่ต้องสงสัย ผลงานของพระยา

อนุมานฯ เป็นหนึ่งในหลายวิธีที่ชนชั้นปกครองในยุคนั้นตอบสนองกับ

สถานการณ์นี้ ทั้งในเชิงอุดมคติและยุทธศาสตร์ ท่านเป็นปัญญาชนคน

หนึ่งท่ีช่วยผู้น�าในการสร้างประเทศให้มีอารยธรรมสูง เพื่อให้เหล่าผู้น�า

มั่นใจได้ว่าชาติไทยคือมหาอ�านาจในแหลมทอง 

 ผลงานของพระยาอนมุานราชธนมอีทิธพิลในการปลกูฝังทัศนคติ

ของชาวเมืองต่อชนบท ท่านวาดภาพชนบทต้นแบบอันอยู่ในความรู้สึก

นึกคิดของคนไทยจนถึงวันนี้ ในโลกทรรศน์ของท่าน ผู้น�าในเมืองเป็นผู้

มบีคุลกิลกัษณะเป็นอจัฉรยิะ ส่วนหมูบ้่านชนบทยงัอยู่ห่างไกลจากความ

เจรญิ ความคิดนีท้�าให้คนในเมืองมองคนในชนบทแตกต่างและด้อยความ

เจรญิ ชนบทมธีรรมชาตบิรสิทุธิ ์สงบสขุ มขีนบธรรมเนยีมประเพณอีนัดี

งาม ทัง้หมดนีย่้อมท�าให้ “เมอืงไทยนีด้”ี แต่ในขณะเดยีวกนัชาวนาชาวไร่

เป็นคนที่โง่งมงาย เพราะฉะนั้นชนชั้นน�าผู้มีปัญญา ความสามารถ และ

ความรอบคอบเท่านัน้ ทีม่หีน้าทีพ่จิารณารกัษาและบ�ารงุประเทศ พระยา

อนุมานฯ ไม่นิยมระบอบประชาธิปไตยแบบเสียงข้างมาก แต่เน้นหน้าที่

ของชนชัน้น�ามากกว่าสทิธขิองชนชัน้ล่าง ทัง้นีด้้วยเหตวุ่าคนเรา “สงูต�า่



(10) พระยาอนุมานราชธน 

 ปราชญ์สามัญชนผู้นิรมิต “ความเป็นไทย”

ด�าขาวไม่เท่ากัน” 

 ศาสตราจารย์สายชล สัตยานุรักษ์ เป็นนักประวัติศาสตร์ดีเด่น 

ท่ีมีความรูก้ว้างขวาง โดยเฉพาะประวตัศิาสตร์สมยัจักรวีงศ์ และประวตัิ 

ศาสตร์ความคิดทั้งกระแสหลักและกระแสรอง ไม่เป็นที่สงสัยเลยว่า

อาจารย์สายชลรูจั้กงานนพินธ์ของพระยาอนมุานฯ เป็นอย่างด ีใช้ข้อมลู 

ที่เป็นจดหมายเหตุ รวมท้ังหนังสืออีกจ�านวนมาก อาจารย์ได้ขุดข้อ

เท็จจริงใหม่ๆ ขึ้นมาน�าเสนอ และวิเคราะห์งานของพระยาอนุมานฯ

ทุกทศวรรษ เพื่อจะแสดงให้เห็นว่า งานนิพนธ์เหล่าน้ีเป็นองค์ความรู้ 

(oeuvre) อันหนึ่งอันเดียวกัน ที่ส�าคัญคือ หนังสือเล่มน้ีได้ช่วยเปิดให้

เรามองทะลุเข้าไปเห็นวิธีคิดของผู้น�าไทย 

 พระยาอนุมานฯ มิได้มีอ�านาจการเมืองโดยตรง และอาจไม่

ต้องการให้คนทั้งหลายเห็นว่าท่านเกี่ยวข้องกับ “การเมือง” แต่ท่าน

มีอ�านาจทางปัญญา และเป็นปัญญาชนคนส�าคัญในจ�านวนหยิบมือ 

ที่สถาปนาปรัชญาการเมือง สถาปนาวัฒนธรรมไทย หนังสือเล่มนี้

วิเคราะห์วิจารณ์งานนิพนธ์ของท่าน แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของ

ความสมัพนัธ์ระหว่างความรูแ้ละอ�านาจการเมอืง อนัเป็นความสมัพนัธ์

ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะในยุคใดก็ตาม

 เมื่อผมมองสถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบัน ผมเห็นว่า ชื่อ

ของพระยาอนุมานราชธน เป็นชื่อของนักทฤษฎีสังคมคนหน่ึงที่เราจะ

ลืมไปไม่ได้เลยเป็นอันขาด

ศ. ดร. เครก เจ เรย์โนลด์ส์

แคนเบอร์รา

ตุลาคม ๒๕๕๕



(11)ศาสตราจารย์สายชล สัตยานุรักษ์

	 ลายมือของพระยาอนุมานราชธน	 ในการตรวจแก้ต้นฉบับ	 (ภาพจาก	 รวม

เรื่องของศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธน ฉบับพิมพ์ดีดและลายมือตรวจแก้. 

กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์	กรมศิลปากร)



 พระยาอนุมานราชธนเป็นนักปราชญ์ที่แตกต่างจากปัญญาชน

อื่นๆ ในสังคมไทย ในแง่ที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงจากทุกฝ่าย กล่าว

คือ ปัญญาชนส่วนใหญ่ได้รับความเคารพยกย่องจากฝ่ายอนุรักษนิยม 

แต่กลบัถกูมองในเชงิลบจากฝ่ายอืน่ๆ และปัญญาชนบางท่านได้รบัการ

เคารพยกย่องอย่างมากจากฝ่ายเสรนียิม แต่ได้รบัการประณามจากฝ่าย

อนุรักษนิยม ส่วนพระยาอนุมานราชธนกลับยืนยงอยู่ในวงวิชาการและ

สังคมไทยอย่างสง่างามตลอดมา

 ด้วยเหตุผลข้างต้นเพียงประการเดียว ก็ท�าให้พระยาอนุมาน 

ราชธนและผลงานของท่านน่าสนใจเป็นพิเศษ แต่แท้ที่จริงแล้วมีเหตุผล

อีกหลายข้อที่ท�าให้ผลงานของพระยาอนุมานราชธนมีความส�าคัญ เช่น 

ผลงานทางมานษุยวทิยาของท่านยงัคงได้รบัการยกย่องและการอ้างองิ

จากนกัวชิาการสบืมาจนถงึปัจจบุนั ผลงานของท่านแสดงให้เหน็ถงึการ

ผสมผสานระหว่างจารีตทางปัญญาของไทยกับจารีตทางปัญญาของ

ตะวนัตกอย่างชดัเจน และผลงานของท่านยงัคงมอีทิธพิลอย่างสงูต่อวธิี

คิดของคนไทยเกี่ยวกับ “สังคมและวัฒนธรรมไทย” เป็นต้น

 ความส�าคัญของพระยาอนมุานราชธนเหน็ได้จากการที ่“องค์การ

ศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้

ประกาศเกียรติคุณยกย่องศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธน (ยง 

เสฐยีรโกเศศ) เป็นบคุคลผู้มผีลงานดเีด่นทางวฒันธรรมระดับโลก ประจ�า

คำานำา

พระยาอนุมานราชธน

ปราชญ์สามัญชนผู้นิรมิต “ความเป็นไทย”



(13)ศาสตราจารย์สายชล สัตยานุรักษ์

ปีพุทธศักราช ๒๕๓๑ ...หน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชนร่วมกัน

จัดกิจกรรมร�าลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านสร้างสรรค์ผลงานอันเป็น

ประโยชน์ไว้แก่ส่วนรวม ตลอดจนเผยแพร่เกียรติคุณให้ปรากฏ”
๑

 พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ทรงกล่าวถึง

พระยาอนุมานราชธนไว้ว่า “ท่านเป็นบุคคลตัวอย่างของชาติไทยได้ดี 

สนองคณุประเทศชาตด้ิวยน�า้พกัน�า้แรง วริยิะอตุสาหะ ประกอบการงาน

รดุหน้าอยู่เสมอ ทัง้นีโ้ดยยดึมัน่ในคณุธรรมของไทย คงแก่เรยีนในภาษา

ไทย ประวัติศาสตร์ไทย และวัฒนธรรมไทย สมควรแล้วที่เราจะยกย่อง

สรรเสริญท่าน”
๒

 ส่วนศาสตราจารย์วิลเลียม เจ. เก็ดนีย์ (William J. Gedney) 

ชาวอเมริกันกล่าวว่า “วิชาความรู้ของท่าน ท�าให้อาจารย์รุ่นหลังและ

นิสิตนักศึกษาพากันสยบแทบเท้าของท่าน และยกย่องท่านว่า เป็น

ศาสตราจารย์ชั้นยอดเยี่ยมท่านหนึ่ง อันพึงได้รับความเคารพสักการะ 

...ท่านผู้นี้ก็มิได้มีโคตรตระกูลเป็นไทยแท้ แต่จะมีใครอีกเล่าที่อุทิศตน

ให้แก่ประเพณีไทย ประวัติศาสตร์ และภาษาไทย ย่ิงไปกว่าพระยา

อนมุานราชธน”
๓
 สลุกัษณ์ ศวิรกัษ์ ปัญญาชนส�าคญัของไทยในปัจจบุนั

เป็นผู้หนึง่ทีเ่คยกราบแทบเท้าพระยาอนมุานราชธนเพือ่ฝากตวัเป็นศษิย์

ของท่าน

 การท�าความเข้าใจผลงานของพระยาอนุมานราชธน รวมทั้ง

บริบททางสังคมที่มีผลต่อการสร้างผลงานต่างๆ และอิทธิพลที่ผลงาน

ของท่านมีต่อสังคมไทย จึงเป็นเรื่องที่มีความส�าคัญอย่างยิ่ง หนังสือ

เล่มนี้มุ่งท�าความเข้าใจชีวิตและผลงานของพระยาอนุมานราชธนในแง่

ของการสร้างความหมายของ “ชาติไทย” และ “ความเป็นไทย” โดย

พิจารณาอย่างสัมพันธ์กับบริบททางการเมืองและการเคลื่อนไหวทาง

อุดมการณ์ในสังคมไทยตั้งแต่การปฏิวัติสยาม พ.ศ. ๒๔๗๕ จนถึงต้น

ทศวรรษ ๒๕๑๐ การมองในแง่นี้ถือได้ว่าเป็นมุมมองใหม่ที่จะช่วยให้

เข้าใจผลงานแต่ละเร่ืองของพระยาอนุมานราชธนอย่างลึกซึ้งและรอบ

ด้านขึ้น เข้าใจอิทธิพลของผลงานทั้งหมดของพระยาอนุมานราชธน

ต่อสังคมไทยชัดเจนขึ้น รวมทั้งความคิดในเรื่อง “การพัฒนาชนบท” 



(14) พระยาอนุมานราชธน 

 ปราชญ์สามัญชนผู้นิรมิต “ความเป็นไทย”

ซ่ึงพระยาอนุมานราชธนเสนอต่อรัฐบาลอย่างเป็นระบบในยุคเริ่มต้น

สงครามเย็นในทศวรรษ ๒๔๙๐ ด้วย

 ผู้เขยีนขอกราบขอบพระคณุศาสตราจารย์ ดร. เครก เจ เรย์โนลส์ด์  

ซ่ึงไม่เพียงแต่จะให้ค�าวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์อย่างย่ิงเท่าน้ัน ยังกรุณา

เขียน “ค�านิยม” ให้หนังสือเล่มนี้ด้วย และขอกราบขอบพระคุณ

ศาสตราจารย์ ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์ กับศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรทิพย์ 

นาถสุภา ที่กรุณาให้ค�าวิจารณ์ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์อย่างมาก 

อย่างไรกต็าม ผู้เขยีนไม่สามารถแก้ไขปรบัปรงุในทกุประเดน็ท่ีปรมาจารย์

ท้ังสามท่านได้กรณุาเสนอแนะ ความผดิพลาดและความบกพร่องทัง้ปวง

ในหนงัสอืเล่มนีจึ้งเป็นความรับผดิชอบของผู้เขยีนแต่เพยีงผู้เดยีวโดยแท้

 ผู้เขยีนขอกราบขอบพระคณุคณุสจุติต์ วงษ์เทศ ทีใ่ห้ความเมตตา

กรณุาแก่ผู้เขียนเป็นอย่างยิง่ จนท�าให้ผลงานของผู้เขยีนได้รับการตพีมิพ์

เผยแพร่หลายเล่ม ซึ่งท�าให้ผู้เขียนมีก�าลังใจในการท�างานวิชาการ ขอ

ขอบพระคณุส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจัิยทีก่รณุาให้ทนุสนบัสนนุ

การวจิยัด้วยดตีลอดมา และขอขอบพระคณุส�านกัพมิพ์มตชิน โดยเฉพาะ

อย่างยิง่คณุอพสิทิธิ ์ธรีะจารวุรรณ ทีไ่ด้จดัพมิพ์หนังสือของผู้เขียนหลาย

เล่มอย่างประณีตและสวยงาม

ศาสตราจารย์สายชล สัตยานุรักษ์

ต้นฤดูร้อน ๒๕๕๔
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พระยาอนุมานราชธน

ปราชญ์สามัญชนผู้นิรมิต 

“ความเป็นไทย”
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