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คําวา ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ( Doctor of Philosophy: Ph.D.) มาจากการสมาสคํา
ปรัชญา+ดุษฎี+บัณฑิต แตละคํามีความหมายดังนี้
ปรัชญา (Philosophy) มาจากรากศัพทภาษากรีก Philos(Love)+Sophia(Wisdom)
แปลวา ความรักความรอบรู (Love of wisdom) พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530
(2533, หนา 324) ไดใหความหมายวา วิชาวาดวยหลักแหงความรู และความจริง ปรัชญามี
ความรูทกุ อยางเปนอาณาเขต วิทยาการทุกสาขาในปจจุบันนี้เปนความรูในปรัชญามากอน ตอ
ภายหลังไดมีการพัฒนาศาสตรแตละสาขา และมีการแยกตนเองเปนสาขาวิชาเฉพาะ ปรัชญาจึง
เปรียบเสมือนมารดาของศาสตร รวมความแลวปรัชญาเปนเรื่องของความรู ทัง้ การแสวงหาความรู
และความรูที่คน พบแลวลวนอยูในขอบขายของปรัชญาทั้งสิน้ ชาวกรีกโบราณเรียกนักปรัชญา
(Philosopher) หรือนักปราชญวา “ผูรอบรู” (Sophoi) พิธากอรัสเห็นวาคํานี้สงู สงเกินไป จึงคิดผสม
คําขึ้นวา Philosophoi แปลวา ผูรกั ความรอบรู ดวยครั้งหนึง่ พิธากอรัสไดสนทนากับพระเจา
ลีออน ผูครองแควนฟลีอุส พระองคทรงเห็นวาพิธากอรัสเปนผูฉลาดปราดเปรื่องมาก จึงตรัสถาม
วา พิธากอรัสฉาดรอบรูในวิชาการสาขาใด พิธากอรัสตอบวาตัวทานเองยังไมใชคนฉลาดรอบรู
และตัวทานเปนเพียงคนที่รักในความรอบรูเทานั้น คําวา Philosophoi ในภาษากรีกไดกลายมา
เปนคําวา Philosopher ในภาษาอังกฤษ (พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2542 หนา 3-5, 47)
สอดคลองกับคํากลาวของโสคราตีส ซึ่งเปนนักปรัชญาสมัยหลังวา นักปรัชญาคือผูแสวงหา
ความรูที่สมบูรณ โสคราตีสเคยถูกเทพอพอลโลพยากรณที่วหิ ารเมืองเดลฟ วาเปนผูที่ฉลาดที่สุด
ซึ่งหมายถึง เมือ่ ทานไมรูสิ่งใดก็รูตัววาไมรูเรื่องนั้น และพยายามหาความรูในเรื่องนัน้ ในที่สุดทาน
ไดขอสรุปวา “หนึง่ เดียวที่ขาพเจารู คือรูวา ขาพเจาไมรูอะไร” (พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต),
2542. หนา 117-118, 121) ดังนัน้ นักปรัชญาจึงเปนผูแสวงหาความรูค วามจริง ซึง่ ความรูน ั้นหา
ขอบเขตสิ้นสุดมิได และเปนผูมีความใฝรเู ปนอารมณ
* เรียบเรียงไวเนื่องในโอกาสที่ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัย และประเมินผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 8 คน เขารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.
2547 เปนสมัยแรกของสาขาวิชา
** กศ.ด.(วิจัย และประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารยประจําคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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ดุษฎี มาจากคําในภาษาบาลีวา ตุฏฐิ ในภาษาสันสกฤตใชคําวา ตุษฏิ เปนคําไวพจน
ของคําวา อตฺตมนตา ในภาษาบาลี แปลวา ความยินดี (ตุฏฐ, ตุษฺฏ = อิ่ม, ชื่นชม, ยินดี)(นาคะ
ประทีป, 2515 หนา 10, 132 )ในภาษาไทยใชคําวา ดุษฎี แปลวา ความยินดี ความชื่นชม
(พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530, 2533. หนา 198)
บัณฑิต มาจากคําในภาษาบาลีวา ปณฺฑติ เปนคําไวพจนของคําวา กวิ แปลวา ผูม ี
ปญญา(นาคะประทีป, 2515 หนา 171, 72) ในภาษาไทยใชคําวา บัณฑิต แปลวา ผูท รงความรู
ผูมีปญญา นักปราชญ ผูสาํ เร็จการศึกษาขั้นปริญญา ผูมีความสามารถพิเศษโดยกําเนิด
(พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530, 2533. หนา 298)
Doctor ตรงกับความหมายในภาษาไทยวา ดุษฎีบัณฑิต หมายถึงผูไดรับปริญญาเอก
(พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530, 2533. หนา 198) มาจากภาษาละตินตรงกับคําวา
docere หมายถึง to teach หรือ teacher ในยุคกลางหมายถึงผูไดรับเกียรติคุณในการเรียน
(The encyclopedia americana, 1999. Vol.9 p.228 )และนิยมใชคาํ วา Doctor (Dr, ดร.) เปนคํา
นําหนาชื่อ ซึง่ แสดงใหเห็นถึงการมีคุณสมบัติตางๆ ทางวิชาชีพ หรือทางวิชาการ ของบุคคลซึ่งผาน
การวัด หรือทดสอบคุณสมบัติทางวิชาชีพ หรือทางวิชาการมาแลว
รวมความแลวอาจใหความหมายของปรัชญาดุษฎีบัณฑิตไดวา “บัณฑิต หรือผูม ี
ปญญาซึ่งมีความชืน่ ชมยินดีในการแสวงหาความรู” หรือ “ผูไดรับปริญญาเอกทางดาน
ปรัชญา”
การจําแนกปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (Doctoral degree) เปนระดับปริญญาสูงสุดซึ่งวิทยาลัย หรือ
มหาวิทยาลัยไดมอบใหผูผานหลักสูตรตามที่กาํ หนด แบงออกเปน 2 ประเภทคือ (The world
book encyclopedia, 2001. Vol.5 pp. 91-92; Kazdin, 2000. Vol.3 p. 66)
1. Professional degree เปนปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่ผูไดรับตองผานหลักสูตรการศึกษา
ที่มุงเนนการฝกฝนประสบการณทางวิชาชีพชั้นสูง (Advance professional training)ในสาขาวิชา
ของตน โดยการนําผลวิจัยหรือความรูตางๆ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของไปประยุกตใชในวิชาชีพ เชน
Doctor of Education (Ed.D.) Doctor of Medicine (M.D.) Doctor of Dental Sergery (D.D.S.)
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Doctor of Jurisprudence (J.D.) เปนตน ผูไดรับปริญญาเหลานี้ไมจําเปนตองผานการศึกษา
ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทมากอนก็ได

2. Research degree เปนปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่ผูไดรับตองรอบรูในสาขาวิชาของตน
ตลอดจนรูเชี่ยวชาญในการวิจัยเพื่อสรางองคความรูในสาขาวิชาที่ตนเองศึกษา หลักสูตร
การศึกษามุงเนนการวิจยั เพือ่ คนควาหาความรู องคความรูตางๆ เหลานี้จะเปนฐานสําคัญสําหรับ
ผูประกอบวิชาชีพ หรือผูที่ไดรับ Professional degree จะนําไปประยุกตใช การศึกษาในระดับนี้
ตองการบุคคลผูผานการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท มากอน เชน Doctor of
Philosophy (Ph.D.)เปนตน
ความเปนมาของปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตไดมีการมอบใหเปนครั้งแรกในป ค.ศ.1852 โดย
มหาวิทยาลัยบัคเนล (Bucknell University) ประเทศเยอรมัน แตเปนการใหปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ (Deighton, 1971.Vol.3 p.118) สวนในประเทศสหรัฐอเมริกานับตั้งแตประมาณป
ค.ศ. 1814 มีผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร(A.B.) จํานวนมากจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาเริ่มเดินทางสูประเทศเยอรมัน เพื่อศึกษาตอ และไดรับความนิยมเดินทางไปศึกษากัน
มาก จนการไปศึกษาเพื่อขอรับ Ph.D. จากเยอรมันไดกลายเปนธรรมเนียมอยางหนึง่ ในขณะนั้น
และมหาวิทยาลัยในเยอรมันทุกคณะวิชาที่เปดสอนไดมอบ Ph.D. แกนักศึกษา ยกเวนคณะศาสน
ศาสตร(Theology)(The encyclopedia americana, 1999. Vol.8 pp.638-639 ) ในป ค.ศ. 1875
พบวาศาสตราจารยหลายคนในวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา ไดรับ Ph.D. จาก
เยอรมัน โดยมี A.B.จากสหรัฐอเมริกา
ในป ค.ศ. 1861 มหาวิทยาลัยเยล(Yale University) ของสหรัฐอเมริกาไดมอบ Ph.D. เปน
ครั้งแรก แกนกั ศึกษาชาย 3 คน และในป ค.ศ. 1877 มหาวิทยาลัยบอสตัน(Boston University) ได
มอบ Ph.D. ใหนกั ศึกษาหญิงเปนคนแรก(Deighton, 1971.Vol.3 p.118 ; The encyclopedia
americana, 1999. Vol.8 p.638 ) ผูผานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตจะไดรับการรับรองวาเปนผู
ทรงความรูในการวิจยั (Scholarly achievement in research) ตามทีส่ มาคมบัณฑิตศึกษาไดกลาว
ไววา “ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ไดออกแบบเพื่อเตรียมใหผูเรียนเปนนักวิชาการที่ทรงความรู
เชี่ยวชาญในการคนควาแสวงหาความรู การบูรณาการ และการประยุกตความรูเพื่อการสื่อสาร
และเผยแพรความรูน ั้น” (Kazdin, 2000. Vol.3 p. 66 citing Concil of Graduate School, 1990)
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อยางไรก็ตาม Barzun ไดกลาวไวในเอกสารชื่อ Graduate Study at Columbia วา “ ชื่อ Ph.D.
นั้นมี(สื่อ)ความหมายไมชัดเจนในตัวมัน ดวยเหตุที่ไมรูวา ผูไดรับมีความเชี่ยวชาญในสาขาใด หรือ
เปนใคร เปนวิศวกร เปนนักฟสิกส หรือเปนครู กันแน” (Deighton, 1971.Vol.3 p.118 citing
Barzun, 1958. p.2) ผูเขียนสันนิษฐานตัง้ เปนขอสังเกตวา ตอมาภายหลังเมื่อสถาบันการศึกษา
ไดมอบปรัชญาดุษฎีบัณฑิตใหแกนกั ศึกษามักจะใสชื่อสาขาวิชาในวงเล็บตอทายไวดวย เชน
Ph.D.(Measurment and Evaluation) เปนตน ดวยเหตุที่ปรัชญาเปนมารดาของศาสตรดังที่ได
กลาวมาแลวในตอนตน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคนแรกของไทย: นายชู บาเรียน D.Ph.
นายชู บาเรียน หรือ นายชู เปรียญ ( “เปรียญ” เปนคํานิยมนํามาตอทายชื่อผูทรงความรู
ของไทย เชน พระมหาประยูร เปรียญธรรม 9 ประโยค ใชอักษรยอวา ป.ธ.9 เชน พระเมธีธรรมา
ภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ป.ธ. 9, พ.ม., พธ.บ.เกียรตินยิ มอันดับ 1, M.A., M.Phil.,Dip. In French,
Ph.D.(Philosophy) เปนตน และ อักษรยอ “D.Ph.“ ปจจุบันไมนยิ มใช )
อเนก นาวิกมูล (2547, หนา 52) ไดคนควาเรื่องราวเกีย่ วกับนายชู พบวา ในหนังสือชื่อ
จดหมายเหตุเสด็จประพาสยุโรป ร.ศ. 116 ที่แตงโดยพระยาศรีสหเทพ (เส็ง วิรยศิริ) ผูตามเสด็จ
และทําหนาทีจ่ ดบันทึกการเดินทาง เขียนไวตอนหนึง่ วา วันที่ 10 มิถนุ ายน ร.ศ. 116 พ.ศ. 2440
ขณะ ร. 5 ประทับอยูท ี่เมืองฟลอเรนส ประเทศอิตาลี เวลาบาย เมื่อเสวยพระกระยาหารกลางวัน
แลว พระยาศรีสุริยราชวราวัตรก็ได... “ นํานายชูเปรียญ ซึ่งมาสงเสด็จพระเจานองยาเธอ กรม
หมื่นสรรพสาตรศุภกิจ เฝาทูลละอองธุลพี ระบาท นายชูคนนี้เปนนักเรียนที่เลาเรียนในเยอรมัน
สอบไลไดดีแลว และไดประกาศนียบัตรเปน ดอกเตอรออฟฟลอซโซฟ เปนคนไทยคนแรกที่ไดเลา
เรียนถึงไดรับประกาศนียบัตรชั้นนี้ มีพระราชดํารัสดวยตามสมควรแลวเสด็จขึ้น”
ขาวในหนังสือพิมพสยามไมตรี รายสัปดาห ฉบับวันอังคารที่ 14 ธันวาคม ร.ศ.116 พ.ศ.
2440 หนา 980 (อเนก นาวิกมูล,2547. หนา 52 อางอิงมาจาก ไมโครฟลมในหอสมุดแหงชาติ
ล.40) เขียนไววา “เราไดทราบขาววา นายชู เปรียญ ซึง่ เปนนักเรียน ไดไปเลาเรียนศึกษาวิชา
สอบไลไดเปนนายศิลปชัน้ สกลวิทยาลัย ในกรุงเยอรมนีนนั้ กลับมาถึงกรุงเทพฯ แลว จะไดมี
ตําแหนงรับราชการในกรมศึกษาธิการ รับพระราชทานเงินเดือนๆ ละ 2 ชั่งในชัน้ แรกๆ...”
ในเอกสารหอจดหมายเหตุแหงชาติ รหัส ม ร.5/37 นิทรรศการตางๆ แฟม รหัส บ11/14
(อเนก นาวิกมูล, 2547. หนา 52) มีขอความที่แสดงใหรูวานายชู ไดเคยแตงหนังสือ และเคย
ทํางานในกรมพิพิธภัณฑ เมือ่ เจาพระยาภาสกรวงศ(พร บุนนาค) เสนาบดีกระทรวงธรรมการ มี
จดหมายพิมพดีดลงวันที่ 14 มกราคม ร.ศ.117 ทูลกรมหมืน่ สมมตอมรพันธ วาเจาหมื่นศรีสรรักษ
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(เพง บุนนาค)เจากรมพิพิธภัณฑขอลาออกจากตําแหนงเพราะทําผิด ถูกขังเรงเงินหลวงอยู ทานได
ใหนายชู มาเปน ‘ กุเรเตอร ‘ ในพิพิธภัณฑ และไดแนะนําตัวนายชูใหทราบวา เดิมทําการในกรม
ศึกษาธิการ เปนพนักงานตรวจแตงตําราเรียน ขณะนั้นพิพิธภัณฑเปดใหประชาชนมาดูอาทิตยละ
2 หน.. “ผูที่มาดูนอย นอกจากงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาฉัตรมงคลซึ่งผูทมี่ าดูนับหมืน่
แตชอบดูสวนแนชุรัล ฮีสตอรี ยิ่งกวาสิง่ อืน่ ”
“นายชูบาเรียน ตามที่สงั เกตความรูเปนดอกเตอรฟโลโซฟในการปราช แลเขาใจอยู
ในทางแนชุรัล ฮิสตอรีดวย ตัวก็เต็มใจทีจ่ ะทําการนี้ยิ่งกวาการทําการอยูในกรมศึกษาธิการ เพราะ
สังเกตดูในกรมศึกษาธิการจัดอยูขางอังกฤษ ไมสถู ูกกับขางเยอรมัน เมื่อตรวจตําราเรียนอยู แล
ไดไปเลกเชอรที่โรงเรียนฝกหัดอาจารยสอนเด็กนัน้ ก็วา นักเรียนไมสูจะเขาใจนัก ไมเหมือนอยาง
นายสนัน่ ...”
สรุปวา นายชูจบการศึกษาระดับปริญญาเอก Ph.D. จากประเทศเยรมัน เมื่อกลับ
เมืองไทยไดรับราชการอยูท กี่ รมศึกษาธิการ มีหนาที่ตรวจ และแตงตําราเรียน แตอยูคนละสํานัก
กับนักเรียนที่จบจากอังกฤษ การสอนไมเกงเทานายสนั่น(ภายหลังไดเปนเจาพระยาธรรมศักดิ์
มนตรี) มีความสนใจดานประวัติศาสตร ตอมาไดยายไปรับราชการทีก่ รมพิพธิ ภัณฑมีหนาที่เปน
ผูดูแล พิพิธภัณฑ
ภายหลังเจาพระยาภาสกรวงศ ไดสงสําเนาเล็กเชอร เรื่อง “เล็กเชอร ตํานานพงษาวดาร
โลก ตอน1 “ ซึ่ง นายชู บาเรียน เปนผูแสดง ถวายในหลวง ร.5 และทรงมีพระราชกระแส ซึ่งแจง
เปนหนังสือโดยกรมพระสมมตอมรพันธ ลงวันที่ 21 มกราคม ร.ศ. 117 วา “ ดี แตยากแกผูไมมี
ความรู”
สรุป
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต( Doctor of Philosophy :Ph.D.) เปนชื่อที่ใชแสดงระดับคุณวุฒิ ที่
สถาบันการศึกษาไดมอบใหกับผูศึกษาสําเร็จการศึกษา หรือผูที่มีผลงานทางวิชาการตามเกณฑที่
สถาบันการศึกษากําหนด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคนแรกของไทยชื่อ นายชู สําเร็จการศึกษาจาก
ประเทศเยอรมัน ปริญญาดุษฎีบัณฑิตนีผ้ ูไดรับตองรอบรูในสาขาวิชาของตนตลอดจนรูเชี่ยวชาญ
ในการวิจัยเพือ่ สรางองคความรูในสาขาวิชาที่ตนเองศึกษา หลักสูตรการศึกษามุง เนนการวิจัยเพื่อ
คนควาหาความรู การบูรณาการ การประยุกตความรูเพือ่ การสื่อสาร และเผยแพรความรูน ั้น ผูผาน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตจะไดรับการรับรองวาเปนผูทรงความรูในการวิจัย อันเปนเครื่องมือใน
การสรางองคความรูของศาสตร ซึ่งเปนคติ หรือหนทางการดําเนินชีวติ ของบุคคลที่ถูกเรียกวา “นัก
ปรัชญา”
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