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มหาวิทยาลัยกับปริญญาบัตร

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

ระบบการประสาทปริญญาของมหาวิทยาลัยมีรากฐานจากระบบการออก
หนังสือรับรองหรือ ‘วุฒิบัตร’ ของสมาคมวิชาชีพ หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกวา Guilds (ภาษา 
อังกฤษโบราณสะกดวา Gilds หรือ Gelds) เมื่อมหาวิทยาลัยกอเกิดขึ้นในยุคกลางของยุโรปนั้น 
ระบบสมาคมวิชาชีพลงรากปกหลักอยางมั่นคงแลว สมาคมวิชาชีพมีความเขมงวดในการ 
รับสมาชิกหรือในการ ‘ผลิต’ ชางฝมือมากเพียงใด มหาวิทยาลัยก็มีความเขมงวดในการผลิต 
‘บัณฑิต’ มากเพียงนั้น แตความเขมงวดดังกลาวนี้เจือจางลงตามกาลเวลา เมื่อปริญญาบัตร 
กลายเปนสินคา  และมหาวิทยาลัยกลายเปน ‘โรงพิมพปริญญาบัตร’

นักประวัติศาสตรมีวิวาทะเกี่ยวกับการกอเกิดของสมาคมวิชาชีพ แมจนบัดนี้
วิวาทะเรื่องก็ยังหาขอยุติมิได กระนั้นก็ตาม ขอที่ยอมรับกันโดยทั่วไปก็คือ สมาคมวิชาชีพผุดขึ้น 
ในประเทศอังกฤษจํ านวนมากตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 9 และขยายตัวอยางรวดเร็วเมื่อยุโรปกาว 
เขาสูยุคกลาง (The Medieval Age, 1000 - 1500)

พัฒนาการในเวลาตอมาทํ าใหนักประวัติศาสตรสามารถจํ าแนกสมาคมวิชาชีพ
ออกเปน 3 ประเภท อันไดแก สมาคมวิชาชีพดานการศาสนา (Religious Guilds) สมาคมพอคา 
(Merchant Guilds) และสมาคมชางฝมือ (Craft Gulids) สมาคมวิชาชีพเหลานี้เปนกลุม 
ผลประโยชนที่เกิดจากความตองการปกปองผลกระโยชนของตนเอง ผนึกกํ าลังเพื่อเสริมสราง
อํ านาจตอรอง และกํ าหนดมาตรฐานทางอาชีพ ดังนั้น ผูที่สมัครเขาเปนสมาชิกสมาคมวิชาชีพ 
จึงตองมีคุณสมบัติบางประการ

ในกรณีของสมาคมชางฝมือ ผูที่ตองการเปนชางฝมือจะตองไตเตาจากชาง
ฝกหัด (apprentices) ผูที่ตองการเปนชางฝกหัดตองเลือกชางฝมือคนใดคนหนึ่งเปนครู และ 
อาศัยอยูกินกับชางฝมือคนนั้นเปนเวลา 2-7 ป เรียนรูและพัฒนาทักษะในการงาน ตลอดจนรับ 
การอบรมบมนิสัยในดานจริยธรรมในการงาน (work ethics) ตอเมื่อสามารถผานการทดสอบ 
ที่เขมงวดไดแลว จึงไดเลื่อนฐานะเปนชางฝมือมือสองที่เรียกวา Journeymen โดยมีสิทธิรับจาง
ทํ างานหารายได ชางฝมือมือสองจะถีบตัวขึ้นเปนชางฝมือมือหนึ่งที่เรียกวา Masters ได จักตอง
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เก็บออมเงินไดและในบางกรณีจะตองผลิตผลงานที่เปน Masterpiece จึงจะเขยิบข้ึนเปน  
Masters ได หนทางการไตเตาจาก Apprentices สู Journeymen และ Masters ในที่สุดนั้นตอง
อาศัยขันติธรรมอยางมาก  และในกรณีสวนใหญตองเสียเงินเสียทองในรูปคาธรรมเนียมหานอยไม

ในกรณีของสมาคมวิชาชีพดานการศาสนา ผูที่จะเปนนักการศาสนาจักตอง
ไตเตาขึ้นเปน Masters ดวยเหตุที่ศาสนจักรมีบทบาทอยางสูงในการจัดการศึกษา บรรดานักบวช 
ที่จะทํ าหนาที่ครูผูอบรมส่ังสอนกุลบุตรกุลธิดาไดนั้นจักตองเปน Masters

ชางฝมือที่ผานการฝกอบรมจนไดเปน Journeyman หรือ Master ยอมไดรับ
หนังสือรับรอง ซึ่งชวยเกื้อกูลการหางานทํ า ยิ่งเมื่อเปน Master แลว ก็มีสิทธิที่จะเปนสมาชิกของ 
Craft Guild สมาชิกภาพดังกลาวนี้เปนเครื่องบงบอกระดับฝมือและความสามารถ

มหาวิทยาลัยในยุโรปกอเกิดขึ้นในยุคกลางควบคูกับกระแสแหงการพัฒนาการ
อยางนอย 2 กระแส กระแสแรกไดแก อํ านาจและอิทธิพลของศาสนจักรที่มีเหนืออาณาจักร และ
กระแสที่สอง ไดแก การเติบใหญของสมาคมวิชาชีพ ทั้งในปริมณฑลทางเศรษฐกิจ การเมืองและ
สังคม มหาวิทยาลัยในยุโรปกอเกิดขึ้นในวงศไพบูลยของศาสนจักร กลาวคือ นอกจากจะไดรับ 
การปกปองและอุมชูจากศาสนจักรแลว ยังอาศัยความชอบธรรมจากศาสนจักรในการผลิตบริการ 
การศึกษาดวย ในระยะแรกเริ่ม บัณฑิตซึ่งเปนผลผลิตของมหาวิทยาลัยตองไดรับการรับรองจาก 
ศาสนจักร

แตการเติบโตของระบบสมาคมวิชาชีพ (Guilds System) มีผลกระทบตอ
มหาวิทยาลัยดวย มหาวิทยาลัยบางแหงหรือบางคณะวิชาในบางมหาวิทยาลัยมีการจัดองคการ 
ดุจเดียวกับสมาคมวิชาชีพ และมีการผลิตบัณฑิตหรือชางฝมือดวยกระบวนการที่คลายคลึงกับ
สมาคมวิชาชีพ

มหาวิทยาลัยที่สํ าคัญในยุโรปยุคกลางมีอยู 3 แหงคือ มหาวิทยาลัยโบโลญญา
(University of Bologna) มหาวิทยาลัยปารีส (University of Paris) และมหาวิทยาลัย 
ออกซฟอรด (Universtiy of Oxford) วิชาความรูที่สอนกันในมหาวิทยาลัยเหลานี้จํ าแนกออกเปน  
2 กลุม กลุมแรกถือเปนวิทยาการขั้นตํ่ า หรือ Lower Faculties ประกอบดวยวิชาไวยากรณ 
(Grammar) หรืออีกนัยหนึ่งภาษา และวิชาศิลปะ (Arts) กลุมที่สองถือเปนวิทยาการขั้นสูงหรือ 
Higher Faculties ประกอบดวยเทววิทยา กฎหมายมหาชน และแพทยศาสตร สํ าหรับวิทยาการ 
ข้ันตํ่ าจักตองศึกษาเพื่อเปน Master เปนอยางนอย สวนวิทยาการขั้นสูงจักตองศึกษาเกินเลย 
ระดับ Master และนี่เองเปนที่มาของปริญญาโทและปริญญาเอก สวนการประสาทปริญญาตรี 
กอเกิดขึ้นภายหลัง
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มหาวิทยาลัยในยุคตนมุงผลิตบัณฑิตเพื่อทํ าหนาที่สอนหนังสือ นักศึกษาเมื่อ
ใชเวลาศึกษาเลาเรียนตามกํ าหนดแลวตองสอบปากเปลา ควบคูกับการทดสอบทางดานจิตใจ 
และจริยธรรม เมื่อมหาวิทยาลัยเห็นควรใหสํ าเร็จการศึกษาก็จะดํ าเนินการขออนุญาตจาก 
ศาสนจักรเพื่อเปนครูสอนหนังสือ เมื่อผานขั้นตอนเหลานี้แลว นักศึกษาผู นั้นก็จะไดรับ 
ปริญญาบัตรเพื่อเปน Master และปริญญาที่ไดรับเรียกชื่อวา Master’s Degree แปลวา  
ปริญญาของ Master ในเวลานั้น Master’s Degree มิไดแปลวาปริญญาโท เพราะปริญญาตรี 
และปริญญาเอกยังไมกอเกิด แนวความคิดวาดวยการผลิต Master เพื่อเปนครูสอนหนังสือเปน
แนวความคิดเดียวกับการผลิต Master เพื่อเปนชางฝมือของสมาคมวิชาชีพ Master ที่เปนครู 
ถือเปน ‘นาย’ ของวิชา สวน Master ที่เปนชางฝมือถือเปน ‘นาย’ ของฝมือ

บัณฑิตที่ไดรับ Master’s Degree สามารถสมัครเปนสมาชิกของ Guild of 
Masters ได สมาชิกภาพดังกลาวนี้ทํ าใหมีสิทธิที่จะสอนหนังสือทุกแหงหน ดวยความเปนมา 
ดังกลาวนี้ ครูผูชายจึงถูกเรียกวา Master เพราะถือเปน ‘นาย’ ของวิชาที่มีความรูอันเต็มเปยมที่จะ
ถายทอดแกกุลบุตรกุลธิดาได

เมื่อนักสอนศาสนาชาวยุโรปเขามาตั้งโรงเรียนในเมืองไทย บรรดาครูโรงเรียน 
คริสเตียน โดยเฉพาะอยางยิ่งอัสสัมชัญและเซ็นตกาเบรียล ถูกเรียกวา Master ดวย จารีตการ 
เรียกครู ‘โรงเรียนฝรั่ง’ วา Master ยังคงสืบทอดมาจนถึงปจจุบันนี้ เพียงแตไมตองถูก ‘เคี่ยว’  
ดวยกระบวนการอันเขมงวดดังที่ปรากฏในยุคกลางของยุโรป ในขณะที่จารีตการเรียกครูวา  
Master กํ าลังจางหายไปในยุโรป คํ าวา Master ในระบบโรงเรียนของไทยยังฟงดูขลัง เพราะ 
หมายถึงครูผูทรงคุณวุฒิและมีวุฒิภาวะอันสูงสง แมแตโรงเรียนเอกชนบางแหงที่มิไดสัมพันธกับ 
คริสตจักร  ก็พยายามเลียนแบบ ‘โรงเรียนฝรั่ง’  ดวยการใหนักเรียนเรียกครูวา Master

ในยุคกลางของยุโรป การศึกษาเลาเรียนสาขาวิชาที่ถือเปน Lower Faculties  
เพื่อเปน Master นับเปนการเพียงพอ แตสํ าหรับ Higher Faculties จักตองศึกษามากไปกวา 
ระดับนี้ เพื่อเปน Doctor ขอเท็จจริงปรากฏวา สาขาวิชาเทววิทยาในบางมหาวิทยาลัยตองศึกษา
ตออีก 16 ป การแยกแยะระหวาง Doctor กับ Master เพิ่งปรากฏชัดเจนในคริสตศตวรรษที่ 15

มหาวิทยาลัยปารีสนับเปนมหาวิทยาลัยแรกที่ประสาทปริญญาดุษฎีบัณฑิต และ
สาขาวิชาแรกที่ประสาทปริญญาขั้นสูงนี้ก็คือ เทววิทยา (ค.ศ. 1150) สวน Doctor of Grammar 
และ Doctor of Philosophy เพิ่งมีการประสาทปริญญาในกลางคริสตศตวรรษที่ 13

ดังนั้น จะเห็นไดวา ในประวัติศาสตรการประสาทปริญญา Master’s Degree 
เปนปริญญาบัตรแรกที่มหาวิทยาลัยประสาทกอนปริญญาใดๆ Bachelor’s Degree เพิ่งกอเกิด 
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ในภายหลัง  ในระยะเริ่มแรก ผูที่ศึกษาเลาเรียนเพื่อเปน Master ภายหลังจากที่เลาเรียนมาแลว  
3-4 ปในวิชาพื้นฐาน 3 สาขาหรือไตรวิทยา (trivium) อันไดแก ไวยากรณ วาทศาสตร และ 
ตรรกวิทยา อาจไดรับอนุญาตใหสอนหนังสือชั้นตนแกนักเรียนควบคูกับการศึกษาเพื่อเปน  
Master คํ าวา Bachelor มาจากภาษาละตินวา baccalaureate แปลวา ผูเร่ิมตนศึกษา หรือ 
ผูเตรียมตัวบวช (novice)

จารีตการประสาทปริญญาตรีในยุโรปคอยๆ มลายหายไปในเวลาตอมา ยกเวน 
ในฝรั่งเศส แตจารีตนี้ฝงรากลึกในอังกฤษ เร่ิมตนที่มหาวิทยาลัยออกฟอรด และตอมา 
ในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ นักศึกษา Oxbridge เมื่อสํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแลว 5 ป  
จะไดรับปริญญาโทโดยอัตโนมัติ สวนมหาวิทยาลัยในสกอตแลนดไมมีจารีตการประสาทปริญญา
ตรีต้ังแตแรกกอต้ัง ปริญญาแรกเปน M.A. หากศึกษาตอหลังจากนี้จะได B.Phil. (Bachelor of 
Philosophy) หรือ B. Litt. (Bachelor of Letters)

ดังนี้ จะเห็นไดวา ในประวัติศาสตรมหาวิทยาลัยยุโรป การประสาทปริญญา 
มิไดเรียงลํ าดับจากปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก และแทที่จริงแลว จารีตการประสาทปริญญาตรี
ไดมลายหายไปจากประเทศสวนใหญในยุโรป เพียงแตฝงรากในประเทศอังกฤษ และแผขยาย 
ไปสูเครือจักรภพ รวมทั้งสหรัฐอเมริกาในเวลาตอมา มหาวิทยาลัยอเมริกันในระยะแรกเริ่มมิไดจัด
การศึกษาระดับสูง ชาวอเมริกันนิยมศึกษาระดับปริญญาเอกในยุโรป โดยเฉพาะอยางยิ่งเยอรมนี 
การณปรากฏวา ในป ค.ศ. 1875 ศาสตราจารยมหาวิทยาลัยอเมริกันจํ านวนมากจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอเมริกัน และระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเยอรมัน 
มหาวิทยาลัยอเมริกันเริ่มประสาทปริญญาเอกในป ค.ศ. 1861 แตบัณฑิตศึกษาในสหรัฐอเมริกา 
ยังไมเฟองฟู จวบจนมีการสถาปนา Johns Hopkins University ในป ค.ศ. 1876 เพื่อแขง 
กับมหาวิทยาลัยเยอรมัน

จารีตการประสาทปริญญา เรียงลํ าดับจากปริญญาตรีไปสูปริญญาโทและเอก 
กลายเปนรูปแบบที่ลงตัวในคริสตศตวรรษที่ 20 สวนสํ าคัญเกิดจากอิทธิพลของระบบการศึกษา
แบบอเมริกัน แมมหาวิทยาลัยยุโรปจํ านวนมากมิไดมีจารีตเชนนี้ แตกระแสอเมริกานุวัตร 
(Americanization) ที่ครอบงํ าระบบการศึกษาในประเทศตางๆในโลก ทํ าใหจารีตดังกลาวนี้ 
แผขยายออกไปอยางกวางขวางยิ่ง ดวยจารีตเชนนี้เอง Master’s Degree จึงกลายเปน ‘ปริญญา
โท’ ทั้งที่เมื่อแรกกอเกิด Master’s Degree เปนปริญญาที่ประสาทแกผูที่เปน ‘นาย’ ของวิชา 
ที่มีคุณสมบัติเพียบพรอมที่จะอบรมสั่งสอนกุลบุตรกุลธิดา
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