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ผู้ปกครองและผู้นำที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมต่อไป 
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ณศูนย์ประชุมสหประชาชาติ





1.หลักการและเหตุผล

ในปจัจบุนัม ี29 ประเทศในโลกทีม่รีะบอบการปกครองทีม่พีระมหากษตัรยิ ์

ทรงเป็นประมุขของประเทศ สำหรับประเทศไทยปัจจุบันนั้นการดำรงอยู่ของ

สถาบันกษัตริย์ในบริบทของสังคมตั้งแต่อดีตมาจนปัจจุบันตั้งอยู่บนเงื่อนไขของ

ความมีคุณธรรม และหลักธรรมาภิบาล ซึ่งตรงกับคติ “ธรรมราชา” หรือ  

พระมหากษัตริย์ผู้ทำให้ประชาชนสุขใจโดยธรรม ซึ่งเป็นแนวความคิดธรรมา-  

ภิบาลพุทธ อันมีที่มายาวนานกว่า 2,000 ปี โดยพระเจ้าอโศกมหาราช   

ซึ่งปกครองชมพูทวีปในระหว่าง พ.ศ. 270 ถึง พ.ศ. 312 เป็นจักรพรรดิ์ที่เป็น

ธรรมราชาพุทธพระองค์แรกที่ เป็นต้นแบบในการนำคำว่าธรรมราชามา  

ขยายความในเชิงการเมืองการปกครอง โดยกำหนดให้การปกครองต้องอาศัย 

“ธรรมะ” หรือความดีใน 3 ระดับ คือ ประการแรก พระมหากษัตริย์และ  

ผู้ปกครองต้องประพฤติธรรม อาทิ ทศพิธราชธรรม เป็นต้น ประการที่สอง 

พระมหากษัตริย์ต้องชักนำให้ราษฎรประพฤติธรรม และประการที่สาม   

การเอาชนะประเทศต่างๆ ต้องชนะด้วย “ธรรม” หรือ “ธรรมวิชัย” ไม่ใช่ชนะ

ด้วยอาวุธ หรือ “ยุทธวิชัย” ซึ่งเมื่อประเทศไทยได้รับคติพุทธเข้ามาศรัทธา  

และปฏิบัติ จึงได้รับคติธรรมราชาดังกล่าวมาด้วย และเป็นหลักธรรมาภิบาลของ

พระมหากษัตริย์ในการปกครองประเทศไทยมาตั้งแต่สุโขทัยจนถึงปัจจุบัน 

คติธรรมราชาของพระพุทธศาสนานี้ อาจเทียบเคียงได้กับคติราชาปราชญ์  

ในอุดมคติของตะวันตก ซึ่งเพลโตได้อธิบายว่าเป็น “ผู้ปกครองซึ่งใช้ความรู้  

ในการปกครองด้วยความเป็นธรรม” ราชาปราชญ์จึงเป็นการปกครองโดยผู้ที่มี

ความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม ถ้าเทียบในปัจจุบันคือ ผู้ปกครองที่ได้ใช้

องค์ความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาในสังคม อย่างลึกซึ้ง 

เชี่ยวชาญ และเฉพาะด้าน ด้วยทักษะและศิลปะวิทยาอย่างแท้จริง ซึ่งผู้ปกครอง

ที่ใช้ความรู้ความสามารถที่แท้จริงนั้นจะดำเนินการปกครองโดยอยู่บนพื้นฐาน

ของสันติสุขของมวลชน ไม่ปล่อยให้เกิดการทุจริตได้ และเปี่ยมไปด้วยความ

ยุติธรรม มีความรอบรู้ และด้วยความกระจ่างแจ้ง อย่างไรก็ตามคติธรรมราชา

และคุณธรรมในการปกครองของพระมหากษัตริย์ในตะวันตกย่อมมีความ  

แตกต่างกับพระมหากษัตริย์ในประเทศตะวันออกไปตามสภาพบริบทของสังคม 

แต่ที่เป็นจุดร่วมกันคือ “การปกครองเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกร” 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ในระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์พระองค์สุดท้าย และพระมหากษัตริย์ ในระบอบ

ประชาธิปไตยพระองค์แรก ได้ทรงยึดมั่นในการปฏิบัติในแนวทางธรรมราชา

ตลอดรัชสมัย เช่น การทรงเลือกที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญ และไม่ต่อสู้กับ

คณะราษฎร เพื่อมุ่งรักษาประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด

การสร้างสันติวิธีและธรรมาภิบาล ทรงริเริ่มส่งเสริมประชาธิปไตยโดยการวาง
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รากฐานการยกร่างกฎหมายเทศบาล และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการร่างรัฐธรรมนูญไว้

เตรียมรับการเปลี่ยนแปลงการปกครองถึงสองฉบับ ทรงวางรากฐานระบบบริหารงานบุคคลด้วย

ระบบคุณธรรม สำหรับการปกครองและบริหารราชการแผ่นดินที่ทันสมัยด้วยการสร้างสำนักงาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เพื่อไม่ให้มีการใช้อำนาจไปในทางที่ผิด   

นอกจากนี้ ยังทรงริเริ่มและสนับสนุนการศึกษาภาคประชาชน โดยการมีพระราชหัตถเลขา

ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการเพื่อให้มีการเตรียมพร้อมด้านการศึกษาให้แก่ประชาชน  

และทรงสนับสนุนการสร้างประชาธิปไตยโดยการให้ประชาชนได้รู้จักทำการปกครองตนเอง  

ในระดับท้องถิ่น คือเทศบาลก่อน แล้วจึงจะให้ทำการเลือกตั้งผู้แทนสู่รัฐสภาในระดับชาติ   

ทรงสนับสนุนความเสมอภาคของชาย-หญิง รวมถึงการวางรากฐานสถาบันครอบครัว ได้แก่   

พระราชบัญญัติลักษณะผัวเมีย พ.ศ. 2473 โดยทรงแสดงแบบอย่างปลูกฝังให้คนไทยมีสามี-

ภรรยาเดียว เป็นอาทิ และทรงเอาพระราชหฤทัยใส่และดูแลอภิบาลประชาชนในประเทศให้มี

ความเป็นอยู่ที่ดีผ่านกฎหมายอีกหลายฉบับ เช่น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราช-

บัญญัติที่เป็นรากฐานของระเบียบปฏิบัติในปัจจุบันนี้ อาทิ พระราชบัญญัติควบคุมการค้าขาย  

อันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือความผาสุกแห่งสาธารณชน พ.ศ. 2471 เพื่อคุ้มครอง

สวสัดกิารของปวงชนชาวไทย โดยมขีอบเขตครอบคลมุการคา้ขายทีเ่ปน็ทัง้ดา้นสาธารณปูโภค  และ 

การเงิน เช่น การประปา การไฟฟ้า การรถไฟ การเดินอากาศ การชลประทาน การประกันภัย  

จนกล่าวได้ว่า พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้สะท้อนความเป็น

ธรรมราชาที่ยิ่งใหญ่ ผู้ทรงทำให้ประชาชนสุขใจโดยธรรม อันเป็นจุดเริ่มต้นให้กับพระมหากษัตริย์

ในระบอบประชาธิปไตยองค์ต่อมา 

ในวโรกาสที่จะครบรอบ 120 ปี พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 สถาบันพระปกเกล้าจึงจะจัดประชุมวิชาการสถาบันครั้งที่ 15   

(KPI Congress XV) ขึ้น ในหัวข้อ “ธรรมราชา” เพื่อเฉลิมฉลองปีอันสำคัญนี้ อันจักเป็นการ

เทิดพระเกียรติในฐานะที่ทรงเป็น “ธรรมราชา” ที่เปลี่ยนผ่านจาก “ธรรมราชาสมบูรณาญา-

สิทธิราชย์” มาสู่ “ระบอบพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญ” (Constitutional Monarchy)   

โดยสันติวิธีปราศจากการสูญเสียเลือดเนื้อ ผ่านการศึกษาการเปรียบเทียบและวิเคราะห์แนวคิด

ธรรมราชาในบริบทของตะวันออก และแนวคิดอื่นที่เทียบเคียงในบริบทของตะวันตก และเป็น  

การแลกเปลี่ยนแนวทางการนำแนวคิดธรรมราชามาประยุกต์เป็นหลักปฏิบัติสำหรับนักปกครอง   

รวมถึงการศึกษาพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในการวางรากฐานในเรื่องต่างๆ ตลอดจนวิเคราะห์ว่าสิ่งที่ได้ทรงริเริ่มไว้เพื่อความผาสุกร่มเย็นของ

ประชาชนนั้น ได้รับการสานต่อมาเพียงใดตราบจนปัจจุบัน  

2.วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นเวทีสาธารณะในการวิเคราะห์ เสนอแนะ ผลงานวิชาการในประเด็นเกี่ยวกับ

หลักธรรมราชา คุณธรรมสำหรับผู้นำ ผู้ปกครองและหลักธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน

ของสังคม 
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 2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ มุมมองเชิงเปรียบเทียบในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ของนักวิชาการและผู้สนใจจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

 3. เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และร่วมกันกำหนดและส่งเสริมคุณธรรมสำหรับผู้ปกครองและ

ผู้นำที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม   

3.กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลักของการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 15 ประกอบด้วย   

3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 

 3.1การแสดงปาฐกถา

  จัดให้มีการแสดงปาฐกถา มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้   

ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านธรรมราชา คุณธรรมสำหรับผู้นำ ผู้ปกครอง และ  

หลักธรรมาภิบาล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ มุมมอง และทัศนคติ 

ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานนี้ ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ จัดให้มีการแสดงปาฐกถาพิเศษ 

ใน 2 ลักษณะ ได้แก่ 

 1) การแสดงปาฐกถานำ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์ ในประเด็น 

ธรรมราชา คุณธรรมสำหรับผู้นำ ผู้ปกครอง และหลักธรรมาภิบาล    

 2) การแสดงปาฐกถาปิด โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์ ในประเด็น 

ธรรมราชา คุณธรรมสำหรับผู้นำ ผู้ปกครอง และหลักธรรมาภิบาล    

 3.2การสัมมนาทางวิชาการ

  การสัมมนาทางวิชาการมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

ระดมความคิดเห็นในประเด็นธรรมราชา คุณธรรมสำหรับผู้นำ ผู้ปกครอง และหลักธรรมาภิบาล  

ระหว่างผู้บริหารภาครัฐ และภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนของรัฐบาล องค์กร

อิสระ ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชน สื่อมวลชน  

องค์กรภาคประชาชน และประชาชนทั่วไป  

  3.2.1 การอภิปรายร่วม (Panel Discussion) เป็นการเสนอมุมมองและ  

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็นธรรมราชา คุณธรรมสำหรับผู้นำ ผู้ปกครอง และ  

หลักธรรมาภิบาล ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

  3.2.2 การประชุมกลุ่มย่อย (Group Discussion) เป็นการเสนอบทความ

เอกสารทางวิชาการ หรือผลการวิจัย และการนำเสนอผลสรุปการประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งประกอบ

ด้วยหัวข้อย่อย จำนวน 5 กลุ่ม 



14 การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่15

 3.3การจัดนิทรรศการ

  การจัดนิทรรศการมีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับ

ธรรมราชา คณุธรรมสำหรบัผูน้ำ ผูป้กครอง และหลกัธรรมาภบิาล โดยนำขอ้มลูมาจากงานวชิาการ 

และงานวิจัยที่สถาบันพระปกเกล้าได้ทำการศึกษา ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายนักศึกษาสถาบัน

พระเกล้า และจากภาคส่วนต่างๆ  

4.การประชุมกลุ่มย่อย

แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มย่อย ประกอบด้วย 

กลุ่มย่อยที่ 1 แนวคิดธรรมราชากับราชาปราชญ์   

กลุ่มย่อยที่ 2 การเปลี่ยนผ่านสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยสันติวิธี  

กลุ่มย่อยที่ 3 การสร้างรากฐานประชาธิปไตย  

กลุ่มย่อยที่ 4 ธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย  

กลุ่มย่อยที่ 5 การวางรากฐาน ในการพัฒนาสถาบันทางเศรษฐกิจและสังคม   

5. จำนวนและกลุ่มเป้าหมาย

จำนวน 500 คน ประกอบด้วย 

 1.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 2.  ผู้บริหาร และสมาชิกพรรคการเมือง 

 3.  นักการเมืองระดับชาติ และระดับท้องถิ่น 

 4.  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรในหน่วยงานของรัฐ องค์กรอิสระ หน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 5.  เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรในองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

 6.  นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง 

 7.  องค์กรพัฒนาชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มเครือข่าย  

ภาคประชาชนและภาคประชาสังคม 

 8.  ตัวแทนจากองค์กรภาคเอกชน 

 9.  สื่อมวลชนแขนงต่างๆ 

 10.  นักเรียน นิสิต นักศึกษา 

 11.  ประชาชนผู้สนใจทั่วไป 
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6. วันเวลาสถานที่จัดงาน

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556  เวลา 13.00 - 18.30 นาฬิกา 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556  เวลา 08.00 - 17.00 นาฬิกา 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.00 - 12.30  นาฬิกา 

ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร 

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร นักวิชาการ ข้าราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชน  

ที่สนใจได้แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น ในประเด็นเกี่ยวกับหลักธรรมราชา คุณธรรม

สำหรับผู้นำ ผู้ปกครองและหลักธรรมาภิบาล  

 2. ได้รับข้อเสนอแนะและแนวทางสำหรับผู้นำ ผู้ปกครองในการบริหารบ้านเมืองโดย  

ยึดหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาล สำหรับสังคมไทย 





สาระสำคัญและประเด็นหลักในการประชุมกลุ่มย่อย

KPICongress15

ธรรมราชา
(Dharmarãjã)

 

การประชุมกลุ่มย่อยแบ่งออกเป็น 5 ห้อง ดังนี้ 

ห้องย่อยที่ 1 แนวคิดธรรมราชากับราชาปราชญ์ (Philosopher King)  

แนวคิดเรื่อง “ธรรมราชา” เป็นเรื่องที่มีการศึกษาค้นคว้าทั้งในสังคม

อินเดียและจีน ในสังคมอินเดียสามารถสืบค้นไปได้ถึงสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช 

และมีความน่าสนใจที่จะนำไปเปรียบเทียบกับแนวคิดเรื่อง ราชาปราชญ์   

ทางตะวันตกของเพลโต ว่าแนวความคิดทั้งสองมีความเหมือนหรือความแตกต่าง

กันอย่างไร ธรรมราชามีความหมายตามคำแปลว่า “พระมหากษัตริย์ผู้ทรง

ทำให้ประชาชนสุขใจโดยธรรม” เมื่อพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทยและ

ประเทศอื่นๆ ในดินแดนสุวรรณภูมิ ทศพิธราชธรรมได้กลายเป็นหลักปฏิบัติ

อย่างขาดเสียมิได้ของผู้ปกครองไทยตั้งแต่ยุคสุโขทัยเป็นต้นมา เพื่อป้องกันการ

ใช้อำนาจที่เกินขอบเขตหรือไม่เป็นธรรมของผู้ปกครอง ในทำนองเดียวกันกับที่

ยึดถือกันในแถบยุโรปมาช้านานว่า ผู้ปกครองย่อมอยู่ภายใต้กฎแห่งธรรมชาติ 

จะกระทำการใดโดยปราศจากเครื่องกำกับ เหนี่ยวรั้งหรือยับยั้งชั่งใจมิได้ แม้แต่

ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตกที่เชื่อกันว่าอำนาจสูงสุดอยู่ที่

ประชาชนก็ยังยอมรับความสำคัญของการมีผู้นำหรือผู้ปกครองที่มีคุณสมบัติที่ดี

หรือน่าสรรเสริญ ในการทำให้ความแตกต่างหลากหลายในผลประโยชน์และ

ความต้องการของปัจเจกบุคคลและกลุ่มต่างๆ สามารถลงรอยกันได้ และทำให้

การปกครองมีความก้าวหน้า  

ประเด็นการอภิปรายในห้องย่อย 

 1.  แนวคิดธรรมราชาในการเมืองการปกครองของโลกตะวันออก 

 2.  ความสำคัญของการใช้คุณธรรมความดีเป็นเครื่องกำกับการใช้อำนาจ

ของผู้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยตะวันตก 

 3.  ความเหมือนและความต่างของแนวคิดทั้งสอง และการนำมาประยุกต์

ใช้ในสังคมไทย   
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ห้องย่อยที่ 2 การเปลี่ยนผ่านสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยสันติวิธี  

ในด้านการเมืองการปกครอง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงตระหนักว่า  

การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปสู่ระบอบประชาธิปไตย จะเป็น

สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงได้ทรงเตรียมการนำประเทศเข้าสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

ด้วยการสร้างกรรมการองคมนตรี ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาราชการแผ่นดิน และได้เตรียม  

ร่างรัฐธรรมนูญไว้ 2 ฉบับ เพื่อจะพระราชทานในวาระฉลองพระนคร 150 ปี แต่ก็ต้องชะลอไว้

ด้วยพระบรมวงศ์ผู้ใหญ่บางพระองค์เห็นว่ายังไม่เหมาะแก่เวลา และในที่สุดคณะราษฎรทำการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองเสียก่อน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อคราวที่ถูกคณะ

ราษฎรปฏิวัติยึดอำนาจในวันที่ 24 มิถุนายน 2475 พระองค์ทรงเห็นแก่ประชาราษฎรไม่อยากให้

เสียเลือดเนื้อจึงทรงยินยอมเป็นพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญ และได้ทรงบริหารจัดการ

วิกฤตการณ์ทางการเมืองให้กลุ่มพลังต่างๆในสังคมสามารถก้าวข้ามความขัดแย้งรุนแรงไปสู่

ทางออกที่ทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ โดยไม่เกิดความสูญเสียและสงครามกลางเมืองครั้งใหญ่

จากการประหัตประหารกันเองของคนในชาติที่มีอุดมการณ์ความคิดความเชื่อทางการเมือง หรือ

แม้กระทั่งผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน ประสบการณ์และวิธีคิดของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ 

ตลอดจนของบุคคลที่เกี่ยวข้องในสมัยนั้นในการบริหารจัดการความขัดแย้งทางการเมืองของ  

บ้านเมืองที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน จึงเป็นสิ่งที่คนรุ่นหลังควรเรียนรู้และวิเคราะห์เปรียบเทียบ  

กับเหตุการณ์ทางการเมืองในสมัยต่อมา เพื่อหลีกเลี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมไทย ในการ

ป้องกันมิให้เกิดความรุนแรงทางการเมืองขึ้นอีก  

ประเด็นการอภิปรายในห้องย่อย 

 1. ปัจจัยแห่งความสำเร็จและข้อท้าทายจากการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ทางการเมือง

ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและ/หรือผู้เกี่ยวข้องในช่วงเปลี่ยนแปลง  

การปกครอง 

 2. การศึกษาเปรียบเทียบกรณีการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองของไทยจากช่วง

เปลี่ยนแปลงการปกครองปี 2475 ถึงปัจจุบัน 

 3. บทเรียนจากการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงเปลี่ยนผ่าน 

ห้องย่อยที่ 3 การสร้างรากฐานประชาธิปไตย  

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชกรณียกิจหลายประการ   

โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาแนวคิดค่านิยมและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ   

อันเป็นรากฐานสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เช่น ทรงวางรากฐานด้าน  

การศึกษา ผ่านการดำเนินการของกระทรวงธรรมการ ทรงให้ความสำคัญกับการปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรมและค่านิยมอันดีแก่เยาวชน รวมไปถึงทรงส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสปกครอง

ตนเองในรูปแบบเทศบาล (Municipality) โดยโปรดเกล้าฯให้ยกร่างพระราชบัญญัติเทศบาลขึ้น 
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เพื่อให้เป็นแบบอย่างของการปกครองในระดับชาติต่อไป พระราชกรณียกิจเหล่านี้ นอกจากจะ

สอดคล้องกับแนวคิด “ธรรมราชา” แล้ว ยังนับเป็นการวางรากฐานที่สำคัญให้กับการปกครอง  

ในระบอบประชาธิปไตยที่มีธรรมะเป็นพื้นฐานหรือธรรมาธิปไตยอีกด้วย 

ประเด็นการอภิปรายในห้องย่อย 

 1. แนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว   

ด้านการส่งเสริมการศึกษา การเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมประชาธิปไตย และการ  

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบของเทศบาล   

 2. แนวทางการส่งเสริมการศึกษา การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

ในการปกครองตนเองในการปกครองท้องถิ่น และการสร้างค่านิยมวัฒนธรรม

ประชาธิปไตย  

ห้องย่อยที่ 4 ธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย  

การบริหารงานบุคคลในระบบราชการพลเรือนไทยปัจจุบัน มีวิวัฒนาการมาจากการบริหาร

ราชการในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้

ทรงมองการณ์ไกลและพระราชทานแก่ประชาชนโดยมิต้องเรียกร้อง ด้วยทรงเล็งเห็นว่าในช่วง

เวลาก่อนหน้านั้น การบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน ยังขาดระเบียบบรรทัดฐานให้ยึดถือ

ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ไม่ว่าจะเรื่องการรับบุคคลเข้ารับราชการ การรับเงินเดือน วินัย   

การลงโทษ หรือการออกจากราชการ แต่ละกระทรวงต่างปฏิบัติตามระเบียบหรือประเพณีของ

ส่วนราชการของตน ขาดกฎเกณฑ์กลางซึ่งควรกำหนดให้มีขึ้น ประกอบกับบุคคลทั่วไปก็ได้รับการ

ศึกษามากขึ้น จึงควรเปิดโอกาสให้เข้ารับราชการโดยเลือกสรรอย่างเป็นกลางและยุติธรรม   

ให้ถือว่าเป็นสิทธิของประชาชนทุกคนตามหลักความเสมอภาคในโอกาส อีกทั้งยึดเป็นอาชีพได้ 

โดยไม่ต้องแสวงหาผลประโยชน์ในทางอื่น พระองค์ได้ทรงวางรากฐานระบบข้าราชการพลเรือนไว้ 

โดยโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2471 โดยมี  

หลักการสำคัญ 4 ประการคือ 1) ให้ข้าราชการพลเรือนทั้งหมดอยู่ภายใต้ระบบเดียวกัน   

2)ให้ เลือกสรรผู้มีความรู้ ความสามารถเข้ ารับราชการโดยเสมอภาคและยุติ ธรรม   

3) ให้ข้าราชการพลเรือนรับราชการเป็นอาชีพ 4)ให้ข้าราชการพลเรือนมีวินัย  

ประเด็นการอภิปรายในห้องย่อย 

 1. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กับแนวคิดในการวางรากฐานข้าราชการ      

พลเรือนและผู้ริเริ่มในการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  

 2. แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมการบริหารงานบุคคล  

ในระบบราชการไทย เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่สากล        
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ห้องย่อยที่ 5 การวางรากฐาน ในการพัฒนาสถาบันทางเศรษฐกิจและสังคม   

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชกรณียกิจหลายประการ อันถือเป็น  

พระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งมิเพียงส่งผลดีแก่พสกนิกรแต่ในช่วงรัชสมัยของพระองค์เท่านั้น แต่มีผล

ต่อประชาชนชาวไทยในปัจจุบัน โดยทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความเข้มแข็งให้กับ

สถาบันพื้นฐานของสังคม โดยทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติที่คุ้มครอง ส่งเสริมสิทธิ

สตรีและสถาบันครอบครัว อาทิ พระราชบัญญัติว่าด้วยการค้าหญิงและเด็กหญิง พ.ศ.2471   

พระราชบัญญัติปรามการทำให้แพร่หลายและการค้าวัตถุอันลามก พ.ศ. 2471 เพื่อคุ้มครอง  

สิทธิสตรีและเด็ก พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะผัวเมีย พ.ศ. 2471 อันเป็นการ

ริเริ่มให้มีการจดทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนรับรองบุตร ตามความสมัครใจ ทั้งยังทรง

ปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างโดยทรงมีแต่พระบรมราชินีเพียงพระองค์เดียว นอกจากนี้ ยังทรง

วางรากฐานของแนวทางการดำเนินงานของรัฐที่ต้องเข้าไปคุ้มครองการดำเนินการของหน่วยต่างๆ

ในสังคมเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค  

เป็นครั้งแรก โดยได้มีการการตราพระราชบัญญัติ หางน้ำนม พ.ศ. 2470 ขึ้น เพื่อควบคุมการ  

นำเข้าและบริโภคหางน้ำนมที่นิยมนำมาเลี้ยงทารกในขณะนั้น กำหนดกิจการสำคัญที่ยังมีผลอยู่ใน

ปัจจุบันเช่น กิจการสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471 รวมถึงพระราชบัญญัติ

ควบคุมการค้าขายอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือความผาสุกแห่งสาธารณชน พ.ศ. 

2471 เพื่อขยายบทบาทของรัฐในการคุ้มครองสวัสดิการของประชาชนจากการดำเนินกิจการที่เป็น

บริการสาธารณะหรือกิจที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น การประปา การไฟฟ้า  

การรถไฟ การเดินอากาศ การชลประทาน การประกันภัย ส่งเสริมรักษาศิลปวัฒนธรรมของ

ประเทศ โดยทรงตราพระราชบัญญัติตั้งพิพิธภัณฑ์สถานสำหรับพระนคร พ.ศ. 2469 และ  

พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งโบราณและศิลปวัตถุออกนอกประเทศ พ.ศ.2469 สิ่งเหล่านี้  

ล้วนเป็นพื้นฐานที่สำคัญเพื่อให้ประชาชนสามารถพัฒนาตนเองได้ และนำไปสู่สังคมที่มีคุณภาพ

มากขึ้น  

ประเด็นการอภิปรายในห้องย่อย 

 1. แนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในการ

วางรากฐานการพัฒนาสถาบันทางเศรษฐกิจและสังคม   

 2. บทบาทของรัฐในการสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม  

การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว การคุ้มครอง  

ผู้บริโภค และการคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชนและการจัดบริการสาธารณะ 

 



กำหนดการจัดงาน


การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า
ครั้งที่15ประจำปี2556

วันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ 
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กำหนดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า

ครั้งที่15ประจำปี2556

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2556 

13.00 - 15.00 น. ลงทะเบียน 

15.30 - 16.30 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จฯ แทนพระองค์    

มาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 

15 ประจำปี 2556 

16.30 - 16.40 น. ชมวีดีทัศน์เรื่อง “ธรรมราชา” 

16.40 - 18.30 น. การอภิปรายร่วมระหว่างผู้แทนจากต่างประเทศ เรื่อง  

  “ธรรมราชา : ตะวันออกพบตะวันตก” 

  (Dharmarãjã : East meets West) 

   Professor Damien Keown, University of London  

   Ven. Prof. Mahinda Deegalle, Bath Spa University 

   Dr.Sonam Kinga, Chairperson National Council of Bhutan    

   ดร.เตช บุนนาค  ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายบริหาร  

   ผู้ดำเนินการอภิปราย  

   ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์  

               ประธานกรรมการจัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 15  
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วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 

08.00 - 09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 - 10.00 น.  การแสดงปาฐกถา เรื่อง ธรรมราชา  

    พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศาสตราจารย์,  

    ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์,  

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย   

10.00 - 10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

10.30 - 12.00 น.  การแสดงทัศนะ เรื่อง  

   “ธรรมราชากับคุณธรรมของผู้ปกครองในระบอบประชาธิปไตย”  

    รศ. ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล  

    สถาบันพระปกเกล้า 

    ศ.ปรีชา ช้างขวัญยืน                         

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

    รศ. ดร.พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส   

    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  

    ศ. ดร.วิษณุ เครืองาม                        

    ประธานกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 2 

12.00 - 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 17.00 น.   ลงทะเบียน (แยกลงทะเบียนในแต่ละกลุ่ม) 

   การประชุมกลุ่มย่อย  

   กลุ่มย่อยที่ 1 แนวคิดธรรมราชากับราชาปราชญ์   

    วิทยากร:   

    รศ. ดร.ไชยันต์ ไชยพร     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

         ผศ. ดร.บรรจบ บรรณรุจิ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

         รศ. ดร.นิยม รัฐอมฤต สถาบันพระปกเกล้า 

    ผู้ดำเนินการอภิปราย:   

    ดร.สติธร ธนานิธิโชติ   สถาบันพระปกเกล้า  

    ผู้สรุป:  

    ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร      สถาบันพระปกเกล้า  

   กลุ่มย่อยที่ 2 การเปลี่ยนผ่านสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดย  

 สันติวิธี  

    วิทยากร:   

    ศ. ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

         รศ. ดร.โคทม อารียา     มหาวิทยาลัยมหิดล  

         พันเอก ดร.สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
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    ผู้ดำเนินการอภิปราย:   

    ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร 

    ผู้สรุป:   

    พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ  สถาบันพระปกเกล้า  

    กลุ่มย่อยที่ 3 การสร้างรากฐานประชาธิปไตย   

    วิทยากร:   

    รศ. ดร.ปธาน  สุวรรณมงคล   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

         ม.ล. วัลย์วิภา บุรุษรัตนพันธ์ุ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

         รศ. ดร.โกวิทย์ พวงงาม    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

    ผู้ดำเนินการอภิปราย :   

    รศ.ฐปนรรต พรหมอินทร์         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

    ผู้สรุป     

    ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์   สถาบันพระปกเกล้า 

    กลุ่มย่อยที่ 4 ธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย  

    วิทยากร:  

    สีมา สีมานันท์                  กรรมการข้าราชการพลเรือน  

         นนทิกร กาญจนะจิตรา    เลขาธิการสำนักงาน 

          คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  

         รศ. ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

    ผู้ดำเนินการอภิปราย :  

    รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร   สภาพัฒนาการเมือง 

    ผู้สรุป:   

    ผศ. ดร.อรทัย ก๊กผล   สถาบันพระปกเกล้า  

    กลุ่มย่อยที่ 5 การวางรากฐาน ในการพัฒนาสถาบันทางเศรษฐกิจและ  

  สังคม  

    วิทยากร :  

    วิสา เบ็ญจะมโน      กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

         สาวิตรี สุวรรณสถิตย์    ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม  

          ศ. ดร.พรทิพย์ ดีสมโชค    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

    ผู้ดำเนินการอภิปราย :  

    รศ. ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

     ผู้สรุป:  

    ดร.ถวิลวดี บุรีกุล     สถาบันพระปกเกล้า  
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วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 25556 

08.00 - 08.30 น.  ลงทะเบียน 

08.30 - 10.30 น.  นำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม 

   กลุ่มย่อยที่ 1 แนวคิดธรรมราชากับราชาปราชญ์  

   โดย ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร    

              นักวิชาการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า 

   กลุ่มย่อยที่ 2 การเปลี่ยนผ่านสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

   โดยสันติวิธ ี

   โดย  พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ                     

             ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า 

   กลุ่มย่อยที่ 3 การสร้างรากฐานประชาธิปไตย 

    โดย ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์  

             ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า 

   กลุ่มย่อยที่ 4 ธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย  

   โดย ผศ. ดร.อรทัย ก๊กผล  

             ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 

    กลุม่ยอ่ยที ่5 การวางรากฐาน ในการพฒันาสถาบนัทางเศรษฐกจิและสงัคม 

    โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล   

        ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า 

   ผู้ดำเนินการอภิปราย:   

     รองศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย  

     รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  

10.30 - 10.45 น.  ชมวีดีทัศน์รางวัลพระปกเกล้าและพิธีมอบรางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กร  

 ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 

10.45 - 11.45 น.   แสดงปาฐกถาปิดและกล่าวปิดการประชุม  

   โดย ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ  

     เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  

11.45 - 12.00 น.   ชมวีดีทัศน์การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 

 

 

 

 

 



กำหนดการพิธีเปิด


การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า
ครั้งที่15ประจำปี2556

วันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ 
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กำหนดการ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
ทรงพระกรุณาปรดเกล้าฯ ให้ 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา 
ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๕๖ 

เรื่อง “ธรรมราชา” (Dharmarãjã)  

ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร 

วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

j w i 

เวลา ๑๕.๒๐ น.  พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งจาก  

วังศุโขทัย ไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก 

กรุงเทพมหานคร 

เวลา ๑๕.๓๐ น.  เสด็จฯ ถึงศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ฯ 
  (รถยนต์พระที่นั่งเทียบทางซ้าย) 

  (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 

  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา  
  (ในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า)  

  ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ  
  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

  กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า, คณะกรรมการการจัดงานประชุมวิชาการ

สถาบันพระปกเกล้า คณะผู้บริหารและผู้แทนองค์การสหประชาชาติ เฝ้าฯ 

รับเสด็จ 

  เสด็จฯ ขึ้นสู่ห้องประชุมสหประชาชาติ (ESCAP HALL) 
        (ชั้น๒/โดยบันไดเลื่อน) 

  เสด็จฯ เข้าสู่ที่ประทับ ภายในห้องประชุมสหประชาชาติ (ESCAP HALL) 

  (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 

  ประทับพระเก้าอี้ 

  ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

  ทูลถวายสูจิบัตรและหนังสือ แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์   

พระวรชายาฯ 
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  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา กราบบังคมทูลรายงานสรุป

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 

๑๕ ประจำปี ๒๕๕๖, ขอพระราชทานพระราชดำรัส  

  พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ ทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการการ

ประชุมวิชาการฯ 

  พระราชทานพระราชดำรัส เปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 

๑๕ ประจำปี ๒๕๕๖ 

  (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 

  เสด็จฯ ออกนอกห้องประชุมฯ ชั้น ๒ ไปยังบริเวณจัดนิทรรศการฯ 
  (ชั้น ๑/โดยบันไดเลื่อน) 

  เสด็จฯ ถึงบริเวณจัดนิทรรศการฯ 

  ทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการ เรื่อง “ธรรมราชา” (Dharmarãjã) 

   (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์) 

  ทอดพระเนตรนิทรรศการ เรื่อง “ธรรมราชา” (Dharmarãjã) 

  ทรงลงพระนามาภิไธยและทรงลงพระนาม ในสมุดที่ระลึกของสถาบัน  

พระปกเกล้า และสมุดที่ระลึกของศูนย์การประชุมสหประชาชาติ 

  เสด็จฯ ออกจากบริเวณจัดนิทรรศการฯ ชั้น ๑ ไปยังรถยนต์พระที่นั่ง 

  (ชั้น G/โดยบันไดเลื่อน) 

  ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ กลับวังศุโขทัย 

  (รถยนต์พระที่นั่งเทียบทางซ้าย) 

  (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 

  เสด็จฯ ถึงวังศุโขทัย 

 

การแต่งกาย - ราชองครักษ์ เครื่องแบบชุดปกติขาว 

 - ข้าราชการในพระองค์ เครื่องแบบชุดปกติขาว 

 - ข้าราชการในพื้นที่ เครื่องแบบชุดปกติขาว 

 - ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่สถาบันพระปกเกล้า ชุดสูทสถาบันฯ 

 

 

 

 

 



กำหนดการกิจกรรมงานนิทรรศการ

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า
ครั้งที่15ประจำปี2556

วันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ 
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กำหนดการนิทรรศการ“ธรรมราชา

ในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 15 ประจำปี 2556 

ระหว่างวันที่ วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2556 

ณ อาคารศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2556  

15.30 น.  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จแทนพระองค์มาทรง

เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 15 และ

พิธีเปิดงานนิทรรศการ 

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 (ช่วงที่ 1) 

08.30–09.00 น.  ลงทะเบียนร่วมเข้าร่วมชมนิทรรศการ 

09.00–10.30 น.  ชมนิทรรศการ เรื่อง “ธรรมราชา” ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

  - สถาบันพระปกเกล้า 

  - แนวคิด “ธรรมราชา” ของตะวันตก และตะวันออก 

  - ธรรมราชาของพระมหากษัตริย์ไทย 

  - พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว :  

   การวางรากฐานเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

  - การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับ “ผู้นำ” 

10.30–11.15 น.  การแสดงทศันะจากผูแ้ทนโรงเรยีน (ชาย-หญงิ โรงเรยีนละ 2 คน) ในหวัขอ้  

  “ผู้นำ : ที่ฉันอยากเห็น อยากเป็น อยากมี” คนละ 5 นาที 

11.15–11.45 น.  ร่วมวาดภาพ “ประชาธิปไตยในมือเรา” (บนผืนผ้า)  

  และนำเสนอแนวคิดภาพวาด 

11.45–12.00 น.  มอบรางวัลสำหรับการแสดงทัศนะ เรื่อง  

  “ผู้นำ : ที่ฉันอยากเห็นอยากเป็น อยากมี” 
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วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 (ช่วงที่ 2) 

12.30–13.00 น.  ลงทะเบียนร่วมเข้าร่วมชมนิทรรศการ 

13.00–14.30 น.  ชมนิทรรศการ เรื่อง “ธรรมราชา” ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

  - สถาบันพระปกเกล้า 

  - แนวคิด “ธรรมราชา” ของตะวันตก และตะวันออก 

  - ธรรมราชาของพระมหากษัตริย์ไทย 

  - พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว :  

   การวางรากฐานเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

  - การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับ “ผู้นำ” 

14.30–15.15 น.  การแสดงทศันะจากผูแ้ทนโรงเรยีน (ชาย-หญงิ โรงเรยีนละ 2 คน) ในหวัขอ้  

  “ผู้นำ : ที่ฉันอยากเห็น อยากเป็น อยากมี” คนละ 5 นาที 

15.15–15.45 น.  ร่วมวาดภาพ “ประชาธิปไตยในมือเรา” (บนผืนผ้า)  

  และนำเสนอแนวคิดภาพวาด 

15.45–16.00 น.  มอบรางวัลสำหรับการแสดงทัศนะ เรื่อง  

  “ผู้นำ : ที่ฉันอยากเห็น อยากเป็น อยากมี” 

 

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน  2556  

08.30–09.00 น.  ลงทะเบียนร่วมเข้าร่วมชมนิทรรศการ 

09.00–10.30 น.  ชมนิทรรศการ เรื่อง “ธรรมราชา” ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

  - สถาบันพระปกเกล้า 

  - แนวคิด “ธรรมราชา” ของตะวันตก และตะวันออก 

  - ธรรมราชาของพระมหากษัตริย์ไทย 

  - พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว :  

   การวางรากฐานเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

  - การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับ “ผู้นำ” 

10.30–11.15 น.  การแสดงทศันะจากผูแ้ทนโรงเรยีน (ชาย-หญงิ โรงเรยีนละ 2 คน) ในหวัขอ้  

  “ผู้นำ : ที่ฉันอยากเห็น อยากเป็น อยากมี” คนละ 5 นาที 

11.15–11.45 น.  ร่วมวาดภาพ “ประชาธิปไตยในมือเรา” (บนผืนผ้า)  

  และนำเสนอแนวคิดภาพวาด 

11.45–12.00 น.  มอบรางวัลสำหรับการแสดงทัศนะ เรื่อง  

  “ผู้นำ : ที่ฉันอยากเห็นอยากเป็น อยากมี” 

 



เอกสารประกอบการอภิปรายร่วม
ระหว่างผู้แทนจากต่างประเทศ
การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า

ครั้งที่15ประจำปี2556
วันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ 





BarackObama:
AmericanDhammaraja?
Damien Keown* 

 * Emeritus Professor of Buddhist Ethics History Department University of 
London, Goldsmiths 
 1 Seldeslachts, Erik. “Greece, The Final Frontier? The Westward Spread of 
Buddhism.” In The Spread of Buddhism, by Heirman, Ann and Stephan Peter 
Bumbacher, 131–166. Handbook of Oriental Studies. Leiden, Boston: Brill, 2007:131f. 

The stated purpose of this congress is ‘to analyze and compare 
the concept of Dhammaraja in the Eastern context with comparable 
Western ideas.’ This is an interesting topic in the context of today’s 
globalized world, but it presents a preliminary question we must 
address before we can pursue the matter further. This is that while 
there have been many Dhammarajas in the East there has never been 
a Dhammaraja in the West. How, then, can we talk about ‘comparable 
Western ideas’?  

BuddhismandTheWest

The term ‘Dhammaraja’ literally means a ‘Dhamma king,’ or a king 
who rules according to Dhamma or Buddhist teachings, and history 
tells us that while Buddhism spread widely in Asia, it was almost 
totally unknown in the West until modern times. In the ancient world, 
Buddhism’s Westward expansion proceeded no further than Iran, with 
perhaps a l imited presence in cosmopol itan trading cit ies l ike 
Alexandria in Egypt or Antioch in Syria. While there was also trade 
between south India and Rome during the early centuries of the 
Common Era, the ascendancy of Christianity provided a barrier to 
Buddhist proselytization. After the fall of Rome came barbarian 
invasions and the rise of Islam which effectively put an end to the 
Westward spread of Buddhism from the seventh century onwards.1 
Only from the end of the fifteenth century did the kings of Europe 
come into diplomatic contact with their Asian counterparts, allowing 
the possibility of meaningful comparison. The European sovereigns, 
however, were Christian, not Buddhist, and in any event their time was 
coming to an end: within a few centuries the Age of Revolution would 
replace the monarchies with new political institutions in which the will 
of the people, as opposed to heredity, determined the exercise of 
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political power. Of course, many constitutional monarchies remain in both East and 
West, but political power has almost everywhere been devolved to democratically 
elected officials who exercise devolved authority in the name of the people and who 
can be voted out of office at periodic elections. According to one well-known Western 
intellectual, Francis Fukuyama, the rise of liberal democracy marks the final stage in 
the evolution of political institutions, or as he famously described it, ‘the end of 
history.’2 If his thesis is correct, it follows that the age of Dhammarajas is also at an 
end, both in the East and West. Perhaps this is no bad thing, for as the experience 
of the twentieth-century has shown, there can be little as dangerous as unlimited 
political power when it falls into the wrong hands. From Dhammaraja to dictator is but 
a small step, and countless millions have perished at the hands of despots East and 
West like Hitler, Stalin, Mao and Pol Pot, as they sought to impose their personal 
ideological visions on society at large. Closer to home, the Pali canon has a term – 
rajabhaya – to denote the dangers and perils that kings can represent, and the 
prophetic phuttha-thamnai writings of northern Thailand vividly describe the chaos and 
destruction that results from the leadership of failed kings.3 

ApproachestotheQuestion

So, to return to my question, if there have been no Western Dhammarajas in 
the past, and we can expect none in the future, on what basis can we make a 
comparison? Of course, following the example of the Buddha one can always maintain 
a noble silence in response to questions that seem wrongly put. Alternatively, and 
more fruitfully for present purposes, we could interpret the title as inviting us to 
explore the degree to which we can find a convergence of ideas around the notion of 
righteous kingship -- or to use a more modern expression ‘good government’ -- in Asia 
and the West. Framed in this way, there are various possible strategies we could 
adopt to explore the question. One would be to engage in comparative history by 
examining the similarities between Buddhist kings of the past and their Christian 
counterparts in the West whose reigns are closely associated with the promotion or 
defence of religion. Constantine (r.306-337) and Charlemagne (r.768-774) might be 
two such examples. Pursuing this line of enquiry, however, we may find ourselves 
bogged down in the historical detail of claim and counterclaim. For example, in their 
adoption of Christianity were these kings motivated by religious commitment or did 
they simply use religion as a convenient unifying ideology for their empires? In some 
cases shallower personal motives may be suspected. In the early part of his reign, 
King Henry VIII of England may have been thought worthy of the t i t le of 
‘Dhammaraja.’ He was awarded the title ‘Defender of the Faith’ by Pope Leo X in 
1521, but the title was subsequently revoked and the king was excommunicated when 
in order to legitimize his divorce from his first wife he switched sides and began to 

 2 Fukuyama, Francis. The End of History and the Last Man. New Ed edition. Penguin, 1993. 
 3 Nguyen, Betty. “Bad Buddhist Kings: An Examination of the Ideal Social Order.” Rian Thai. 
International Journal of Thai Studies 4 (2011): 27–45. 
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promote one form of Christianity and persecute another. He also declared himself 
Supreme Head of the Church of England, thus becoming a kind of self-proclaimed 
Dhammaraja. Many subsequent British monarchs have adopted the title fidei defensor, 
including the present Queen Elizabeth II, although its meaning today is largely 
symbolic. I suspect the record of many Western kings and queens on religion would 
include a mixture of the good, the bad and the indifferent, and to arrive at a clear 
judgement of their merits would be a complex matter. No doubt the same holds true 
of many Asian Buddhist Dhammarajas.  

Another form of enquiry, more abstract in character, would be to construct a 
definition of the ideal ruler or political system as a type, and see what similarities can 
be found at the level of the principles on which these concepts rest. This might take 
the form of considering to what extent the notion of Dhammic Socialism or some 
other Buddhist-inspired political model is relevant or applicable to societies that have 
adopted the Western form of liberal democracy. Since a good deal has been written 
on the subject of Dhammic Socialism, I will not pursue that particular topic here. 
Instead, I wish to combine some aspects of both the approaches just mentioned – 
the historical and conceptual – by way of an experiment to test whether the ancient 
notion of the Dhammaraja has any relevance in today’s very different societies. To do 
this I will begin in the East with the notion of the Dhammaraja and flesh this out 
with the historical example of perhaps the most famous historical Dhammaraja of all, 
namely Ashoka. I will then fast forward in time from the third century BC to the 
present day and consider to what extent the values and ideals of the Dhammaraja are 
applicable to the contemporary West. Here, I will personalize my comparison using the 
example of a modern Western head of state as potential candidate for the title of 
Dhammaraja, taking as my example the 44th President of the United States of 
America, Barack Obama.  

You may wonder what the point of such a comparison might be. My motivation 
is to take the concept of the Dhammaraja out of the history books and apply it to 
the world we live in today. While historical studies of past Dhammarajas such as 
Ashoka are certainly interesting, for most people these kings inhabit a world remote 
from our own and have little bearing on our daily lives. The actions of the President 
of the world’s largest economy and only superpower, however, can have an impact on 
us all. As the recent banking crisis has shown the global economy is intimately linked 
to that of the USA. Apart from economics, the USA claims to be the leader of the 
free world, and I think it is instructive to see to what extent the values it claims to 
promote coincide with those of the Buddhist Dhammaraja. 

You may also wonder why I choose Barack Obama as my example. One 
obvious reason is that he is the West’s best-known politician. Also, having been 
elected to a second term he has a track record and we know quite a lot about him 
and his policies. I did consider the current German Chancellor Angela Merkel who 
recently won a third term in office, but conservatives might object that according to 
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ancient texts like the Bahudhatuka-sutta4 a woman cannot be a Cakkavatti, and 
assuming this limitation also applies to a Dhammaraja5 it seemed less controversial for 
our present purposes to select a man for our comparison. 

A second reason is that President Obama seems particularly at home in Buddhist 
countries. On his visit to Southeast Asia in November 2012 he received a welcome 
befitting a Dhammaraja in all of the countries he visited. Seeing him in the context of 
famous Buddhist sites, such as Wat Pho in Bangkok and the Shwe Dagon pagoda in 
Yangon, made him appear a bit like a modern Ashoka on one of his periodic Dharma-
yatras or tours of religious sites. In Bangkok, he even welcomed the offer of Buddhist 
prayers to help prevent America from falling off the ‘fiscal cliff’ on his return to the 
USA.  

A comparison of the kind I am proposing presents certain methodological 
challenges, and to address them would require more time and space than I have at 
my disposal. Instead I will simply suggest some possible bridgeheads which will 
indicate ways we can move between past and present and East and West without 
being caught in too many methodological traps. I would also add that my intention 
here is not to propose definitive or conclusive arguments but to pose hopefully 
thought-provoking questions about the meaning and relevance of the notion of the 
Dhammaraja in today’s world.  

AshokaasDhammaraja

In attempting to open up the question in the way proposed, I am adopting a 
less literal understanding of the traditional meaning of the term Dhamma as denoting 
not exclusively Buddhist teachings but as pointing to a set of core moral values that 
transcend the dogma of any one religion. Some justification for this would seem to be 
that this is how Ashoka used the term in his edicts, which record the proclamations 
he made to the subjects of his own multifaith empire. He tells us in his 5th Rock 
Edict that his officers of Dhamma ‘are busy in all sects, establishing Dhamma ... 
among the Greeks, the Kambojas, the Gandharans ... and other peoples on the 
Western frontier.’ He goes on to add ‘They work among soldiers, chiefs, Brahmans, 
householders, the poor, the aged and those devoted to Dhamma’. He also describes 
Dhamma as ‘timeless’ (RE 9). From this we see that Ashoka, perhaps the most 
famous Dhammaraja in the history of Buddhism, clearly believed that Dhamma was 

 4 MN iii.65. Cf. AN.i.15; AN.i.28. 
 5 For present purposes I am treating the concept of the Cakkavatti as largely synonymous with 
that of the Dhammaraja since as far as I am aware that the ancient do not make a very clear 
distinction between the two. Whatever difference there is seems to be one of scope rather than moral 
principles. Thus, the Dhammaraja seems to be conceived of as a local or national ruler, whereas the 
Cakkavatti is more like an emperor. To give a modern example, we could say that Queen Victoria (had 
she not been female) might have been considered a Dhammaraja in respect of Great Britain, but a 
Cakkavatti with regard to her colonial domains and in her capacity as ‘Empress of India’. 
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eternal, of universal scope, and could be taught and promoted successfully to 
Buddhists and non-Buddhists both inside and outside the boundaries of his empire. 
While apparently personally committed to Buddhism he did not regard it as having a 
monopoly on the truth. Indeed, he warns against privileging one’s own faith over that 
of others. In his 12th Rock Edict he writes ‘Whoever praises his own religion, due to 
excessive devotion, and condemns others with the thought “Let me glorify my own 
religion,” only harms his own religion. Therefore contact (between religions) is good.’ 
For their part, those Westerners living on the borders of Ashoka’s empire were clearly 
receptive enough to his ideas to arrange for paraphrases of the edicts to be made in 
Greek.6 

But in what did Ashoka’s Dhamma consist? He himself answers this question in 
his 2nd Pillar Edict. ‘Dhamma,’ he tells us, (involves) little evil, much good, kindness, 
generosity, truthfulness and purity.’ He expands on this in Rock Edict 11, adding that 
Dhamma consists in ‘proper behavior towards servants and employees, respect for 
mother and father, generosity to friends, companions, relations, Brahmans and 
ascetics, and not killing living beings.’ The edicts contain many references to social 
policies such as on the welfare of prisoners, the treatment of animals, assistance to 
the poor, and care for the sick and elderly. Ashoka speaks of his ‘Dhamma 
regulations’ and ‘Dhamma proclamations’, and one has the sense that his edicts are 
an attempt to articulate a universal code setting out the basic standards for a civilized 
society.  He even employed civil servants known as Dhamma-mahamatras to proclaim 
and enforce his principles of good government throughout the empire.  

Ashokanvaluesinthemodernage

Coming forward in time, I see a connection here with our present location in the 
UN conference centre in Bangkok, for a similar exercise was undertaken by the 
United Nations when it formulated the Universal Declaration on Human Rights in 
1948. This, and the many conventions that have since followed it, while more 
extensive and precisely formulated, express the same values of tolerance and respect 
for human dignity that we find in Ashoka’s edicts. There we see specific concern for 
freedom of religion, peaceful coexistence among faiths, healthcare and social welfare, 
prison reform, and social justice, and I believe we find similar values enshrined in the 
UN Declaration. If I am correct in seeing a continuity between the concerns of 
Ashoka’s Dhamma and the UN Declaration on Human Rights, it seems we have a way 
of making a link between the policies of an ancient and revered Dhammaraja and the 
principles that should underlie the governance of contemporary Western societies and, 
indeed, of all member states of the United Nations.  

 6 David Sick. “When Socrates Met the Buddha: Greek and Indian Dialectic in Hellenistic Bactria 
and India.” Journal of the Royal Asiatic Society 17, no. 3 (2007): 253–278. 
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Some may see this link between past and present as tenuous, and as involving 
too much of a conceptual leap, pointing out, for instance, that the UN Declaration 
uses the vocabulary of rights while Ashoka’s edicts are framed for the most part in 
terms of duties. I have discussed this and similar objections elsewhere, and believe 
that satisfactory responses can be found.7 Rather than pursue the matter here, 
however, I will simply note that many contemporary Buddhist leaders, such as the 
Dalai Lama and Aung San Suu Kyi, do not hesitate to make use of the Western 
vocabulary of human rights in support of their views on political or social issues, 
which suggests there is no fundamental inconsistency between the modern Western 
notion of human rights and traditional Buddhist teachings. 

Assuming we can make a connection at the level of political values, a further 
problem presents itself, namely the disparity between the power of kings such as 
Ashoka, who ruled virtually as hereditary dictators,8 and the much more limited 
authority of democratically elected politicians who today exercise power only through 
a popular mandate. Today few absolute monarchies remain, and the leaders of most 
of today’s nations, whether presidents or prime ministers, have much less freedom 
than the kings of old. They require a parliamentary majority to enact legislation, and 
are subject to the checks and balances exerted by the structure of modern political 
constitutions. Typically in elected democracies, authority is divided among three 
branches of government: the executive, the judiciary, and the legislature. Even the 
most powerful president has limited room for manoeuvre and limited time to execute 
his policies. Ashoka ruled for almost forty years, whereas the maximum term of office 
for the president of the USA is eight years, should he be lucky enough to be re-
elected. 

BarackObamaasDhammaraja

Having made reference to the office of the American President, then, let us 
proceed to consider how far the present incumbent fulfils the role of Dhammaraja. An 
initial objection may be made here, namely that since Barack Obama is not a 
Buddhist, and therefore not a follower of the Dhamma, by definition he cannot be a 
Dhammaraja. However, for reasons given earlier, I think this takes too narrow a view 
of the meaning of ‘Dhamma’, and we are seeking to identify fundamental moral values 

 7 For example in Keown, D. “Are There ‘Human Rights’ in Buddhism?” Journal of Buddhist 
Ethics 2 (1995): 3–27. See also Keown, D., C. Prebish, and W. Husted. Buddhism and Human 
Rights. London: Curzon Press, 1997. 
 8 Buddhadasa speaks approvingly of Ashoka as a Buddhist dictator when he writes ‘King Asoka 
was a Buddhist who preserved the ideals of a Buddhist despotic socialism,’ and calls nostalgically for a 
return to the era of the 13th century Thai king Ramkhamhaeng (quoted in Tavivat Puntarigvivat 
‘Buddhadasa Bhikkhu and Dhammic Socialism’, The Chulalonkorn Journal of Buddhist Studies 2,2, 
2003:204. Trans Bruce Evans, internet document available at http://www.stc.arts.chula.ac.th/CJBS/
Buddhadasa%20Bhikkhu.pdf consulted 13th August 2013). As Louis Gabaude has pointed out, however, 
the combination of dictatorship, Dhamma and socialism is highly problematic (Puntarigvivat 2003:205). 
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regardless of whether they come dressed in Buddhist robes. Again, in the traditional 
context, a Dhammaraja would be anointed by the Sangha, but I think this is more of 
a symbolic recognition of approval and lawful and entitlement as opposed to a 
transformative sacralisation of status as would be the case with the Hindu ‘devaraja’. 
In any event, I am not claiming that Barack Obama is a Dhammaraja in the full 
historical sense, since I have already suggested that the age of Dhammarajas is over, 
but simply considering to what degree he fulfils the qualifications for the job based 
on the criteria provided in Buddhist texts. 

And what are these criteria? The basic framework of Buddhist ethics for rulers 
is set out in the “Ten Duties of the King” (dasa-raja-dhamma). As summarised by 
Walpola Rahula9 these are: 

  1.  Dana -- liberality, generosity, charity. The ruler should not have craving and 
attachment for wealth and property, but should give it away for the welfare 
of the people. 

  2.  Sila -- a high and moral character. He should never destroy life, cheat, steal 
and exploit others, commit adultery, utter falsehood, or take intoxicating 
drinks. 

  3. Pariccaga -- sacrificing everything for the good of the people.  He must be 
prepared to give up all personal comfort, name and fame, and even his life, 
in the interest of the people. 

  4. Ajjava -- honesty and integrity. He must be free from fear and favour in the 
discharge of his duties, must be sincere in his intentions, and must not 
deceive the public. 

  5.  Maddava -- kindness and gentleness.  He must possess a genial temperament. 

  6.  Tapa -- austerity of habits. He must lead a simple life, and should not 
indulge in a life of luxury.  He must have self-control. 

  7. Akkodha -- freedom from envy, ill-will, enmity. He should bear no grudge 
against anybody. 

  8. Avihimsa -- non-violence, which means not only that he should harm nobody, 
but that he should try to promote peace by avoiding and preventing war, 
and everything which involves violence and destruction of life. 

  9. Khanti -- patience, forbearance, tolerance, understanding. He must be able to 
bear hardships, difficulties and insults without losing his temper. 

 9 P.62 
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  10. Avirodha -- non-opposition, non-obstruction, that is to say that he should not 
oppose the will of the people, should not obstruct any measures that are 
conducive to the welfare of the people. In other words he should rule in 
harmony with his people. 

This list of attributes essentially describes the character or personal qualities 
appropriate to a person who holds high office. Perhaps we could sum it up by saying 
that a leader should be a person of integrity, of moderate habits, statesmanlike in 
conduct, and motivated by a desire for public service. While emphasizing desirable 
psychological attributes, the list gives few clues as to the specific policies that should 
compose a Dhammaraja’s political manifesto. I can discern only two: public welfare, 
through the distribution of wealth; and the promotion of peace, through the path of 
non-violence. In modern political language I think these priorities would be referred to 
as issues of Welfare and Security. The first of these, welfare, has two aspects, like 
the two sides of a coin: the first is the avoidance of poverty, and the second is the 
creation of wealth, or economic prosperity. Like the Buddha, Ashoka recommended 
zeal, thrift and moderate spending, all of which contribute to an economic surplus, 
and without such a surplus it is hard to see where the resources for welfare would 
come from. Today we would refer to the avoidance of poverty, or concern for those 
of insufficient means, as welfare policy, and talk about the creation of wealth in terms 
of economic policy. Accordingly I will henceforth speak in terms of the three principal 
concerns of the modern Dhammaraja, or the Dhammraja’s manifesto, as Welfare, 
Economy and Security, noting that the requirement to be of good character is an 
essential prerequisite for the post. 

The requirement to be of good character is one that I think President Obama 
fulfils. At least, his presidency has not been rocked by scandals or rumours like those 
of some of his predecessors such as Richard Nixon and Bill Clinton. Some have 
accused him of a lack of decisiveness in the field of foreign policy when dealing with 
crises like those involving Syria, Egypt and Iran. One may also think he does not 
score highly on the requirements of pariccaga, or the sacrifice of personal comfort, 
and tapas, or austerity in lifestyle. He normally takes his annual holiday in Martha’s 
Vineyard in a $21 million mansion, and his transport – Airforce One, the modern 
equivalent of the Dhammaraja’s chariot – costs $180,000 per hour to maintain. On the 
other hand he seems to score highly on sila, or moral character, and maddava, or 
kindness, at least so far as can be judged from his interactions with the public. 
During the last election campaign he said that an ‘empathy deficit’ was just as 
important as the financial deficit facing the country. 

Welfare

Perhaps President Obama’s strongest claim to the title of Dhammaraja lies in his 
policy on welfare. Under Obama, the US government spends around $600 billion per 
year on welfare. While his Republican opponents have sought to rein in welfare 
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spending, Obama as a Democrat seems ideologically committed to maintaining or 
increasing it. He is particularly well known for introducing the eponymous programme 
of healthcare reforms known as ‘Obamacare’, officially the Patient Protection and 
Affordable Care Act that became law in 2010. The ambitious and controversial reforms 
he promoted promise to reform the health insurance industry and provide affordable 
healthcare insurance to all Americans, including the 44 million previously unable to get 
cover.  

Ashoka was also concerned to provide healthcare, although on a more limited 
scale. In his fifth Rock Edict he writes that he has ‘everywhere ... made provision for 
two types of medical treatment: medical treatment for humans and medical treatment 
for animals. Wherever medical herbs suitable for humans or animals are not available, 
I have had them imported and grown. Wherever medical roots or fruits are not 
available I have had them imported and grown.’ Ashoka was also very concerned for 
the welfare of prisoners and refers to this point several times, noting that by the 26th 
year of his reign he had declared an amnesty for prisoners twenty-five times (Pillar 
Edict 5). Ashoka also refers to other improvements to better the lives of his subjects: 
‘Along roads I have had banyan trees planted so that they can give shade to animals 
and men, and I have had mango groves planted. At intervals of eight krosas, I have 
had wells dug, rest-houses built, and in various places, I have had watering-places 
made for the use of animals and men.’ 

Economy

Turning to the economy, we learn from the Cakkavattisihanada Sutta that wise 
financial management is another key responsibility of the righteous king: if he makes 
the wrong decisions on spending, his kingdom quickly declines, or as we might say 
today, slips into recession. In that sutta we see that one of the successors of King 
Dalhanemi, departing from the practice of his predecessors, made the mistake of not 
giving money to the poor as a result of which his kingdom began to decline and theft 
arose. In an attempt to rectify this error the king then gave away property to thieves, 
sparking off a further cycle of crime. The message here seems to be that appropriate 
provision for welfare must be a priority, but that misdirected spending on welfare can 
create problems as well. Western democracies spend between 20%-40% of GDP on 
welfare, including education,10 which forms a significant part of their expenditure and 
is difficult to sustain especially in an economic recession. To apportion responsibility 
for getting into recession is a task that would occupy economists for weeks on end, 
without any guarantee of unanimity at the end. I will not, therefore, enter into that 
quagmire, and instead limit myself to noting that the national debt of the USA 
currently stands at around $16 trillion. One of the jewels of a cakkavatti is said to be 
‘a full treasury’, which I take to mean, or include, freedom from excessive debt, and 
it is clear that the USA is far from being in this position. A good part of the 

 10 Wikipedia, ‘Welfare State’. 
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responsibility for this must lie with past and present administrations and their leaders, 
which includes President Obama. Apart from excessive government borrowing, greed 
on the part of the banks and reckless borrowing by consumers must also have fuelled 
the financial collapse. This extravagance and lack of responsibility is mentioned in 
Buddhist texts like the Sigalovada Sutta, which talks of six ways of squandering 
wealth. It also offers an antidote in the form of moderation, the company of good 
friends, and the avoidance of gambling, which today would include speculation by 
banks on derivatives and other financial instruments. Ashoka also writes in his third 
rock edict ‘moderation in spending and moderation in saving is good.’ I do not think 
the ancient texts offer a fully-formulated economic model that can be transplanted to 
today’s infinitely more complex world. However, they can provide a moral lesson 
about where a ruler’s (or President’s or Prime Minister’s) priorities should lie, as well 
as encouraging the rest of us to avoid the kind of financial mismanagement that leads 
to debt and bankruptcy. Modern leaders have certainly not displayed the wisdom of 
the Dhammaraja in the management of their economies, and despite the tentative 
signs of recovery I think we must judge President Obama and others to have failed 
on this point. 

Security

We turn now to the third and final criterion, security. Here, many writers have 
seen a conflict between the duty of a Dhammaraja to practice non-harming, and his 
responsibility to protect his kingdom. The eighth of the ten duties of a king - avihimsa 
– or non-violence, means not only that he should harm nobody, but that he should try 
to promote peace by avoiding and preventing war, and everything which involves 
violence and destruction of life. But what should the kind do when his kingdom is 
attacked, as in the case of ‘9/11’, and despite his best efforts, war is inevitable? On 
this point the canonical texts are unanimous in teaching that violence is never 
justified, even in self-defence, and that it is better to let oneself be killed than kill 
another. At the same time, there seems to be an anomaly insofar as the Dhammaraja 
retains his fourfold army, and, as cakkavatti, is accompanied by it as he visits his 
neighbours in the four directions who unanimously welcome him as sovereign. This 
sounds utopian to some ears, and one wonders why a peaceful embassy needs to be 
accompanied by an army. In fact history tells us that this noble but idealistic example 
has rarely been followed, and there are numerous examples both past and present of 
Buddhist kings and nations using force for both offensive and defensive purposes. 
Ashoka used force to conquer the eastern region of Kalinga, and even after 
expressing remorse showed no signs of disbanding his army. In Rock Edict 13 he 
warns the forest people that he retains the power to punish them if necessary. In the 
same place he advises his descendants against making new conquests, but adds that 
if they are to be done, it should be with forbearance and light punishment. 

The President of the USA is also the Commander in Chief of a fourfold army 
consisting of the army, navy, airforce and Department of Homeland Security. As is 
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well known, the USA spends almost as much on defence as the rest of the world put 
together, and defence spending was rapidly heading for the one trillion dollar mark 
before recent budget cutbacks.  Spending on arms on this scale might lead one to 
think that pacifism was not one of the country’s core values, and many people were 
surprised when Barack Obama was awarded the Nobel Peace Prize in October 2009, 
particularly as it came soon after he announced a surge in American troop numbers in 
Afghanistan.  

Here we can draw a contrast with another possible candidate for Dhammaraja 
and fellow winner of the Nobel Peace Prize, namely his holiness the Dalai Lama. If 
we compare the acceptance speeches of the two men, we notice a striking 
difference. The Dalai Lama spoke of Gandhi, altruism, love, compassion and non-
violence, making reference to the teachings of the Buddha and the great sages of 
India and Tibet. President Obama, however, struck a more sombre tone, speaking of 
the reality of evil and the failure of pacifism to counter Hitler and Al-Qaeda. He 
offered a justification for war, saying that it was an unavoidable necessity in certain 
circumstances. He was, of course, the same president who authorised and proudly 
announced the death of Osama bin Laden at the hands of US special forces in May 
2013, and who continues to prosecute the war on terror through drone attacks on 
terrorist groups.11  

So which of these two Nobel Peace Prize winners is expressing the authentic 
views of a Dhammaraja? In a sense, they both are. The Dalai Lama is accurately 
describing classical Buddhist teachings, as a glance at the Dhammapada will confirm. 
There, we read in verse 129: ‘All tremble at violence, all fear death. Comparing 
oneself with others one should neither kill nor cause to kill.’ And in verse 405: ‘He 
who has renounced violence towards all living beings, weak or strong, who neither 
kills nor causes others to kill—him do I call a holy man.’ On the other hand, President 
Obama is stating a position similar to that found in some Mahayana texts and 
manifest in the conduct of historical Dhammarajas who have become national heroes, 
like king Dutthagamini in Sri Lanka. Buddhism has not been immune from the effects 
of the explosive cocktail of religion and nationalism, as many recent studies have 
revealed, and while in an ideal world the Dhammaraja would rule without coercion or 
violence, in the real world an army is almost always necessary. The Dalai Lama has 
been criticized by some, mainly younger, members of the Tibetan community for not 
adopting a more robust policy towards the Chinese. So, perhaps what is needed is a 
‘middle way’ or fusion of theory and practice, including an admission that a Buddhist 
‘just war’ doctrine is needed, one which prioritises peace but recognises, as did 
Ashoka and many subsequent Dhammarajas, that no wrong is done in resorting to the 
use of limited force as a last resort when clearly defined conditions are fulfilled. If 
this qualification is accepted, then President Obama can be said to score positively on 
the final criterion of security. 

 11 The President announced in May 2013 that the war on terror was over, which is puzzling in the 
light of continuing drone attacks and the closure of many US embassies in August 2013 following 
intelligence reports of imminent threats from Al Qaeda. 
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Conclusion

In conclusion, in adopting this approach to the topic of ‘Dhammaraja East and 
West’ I am well aware that a number of tenuous comparisons and questionable 
assumptions have been made. I hope the listener or reader will be indulgent on this 
count and rather than focus on these drawbacks consider instead whether the 
comparison with Barack Obama has helped illuminate or bring into sharper focus an 
ancient concept and its relevance in the modern world. If it has, our experiment can 
be judged a success. My own view is that it is difficult to draw meaningful 
conclusions from our experiment because of the discrepancy between the complexity 
of modern government and the simpler constitutional model on which the notion of 
the Dhammaraja rests. Supporters of Dhammic Socialism, on the other hand, 
sometimes seem nostalgic for a return to simpler times, such as the days of king 
Ramkhamhaeng, but for better or worse those days are now gone, and the political 
theory underlying the ideal of the ancient Dhammaraja is simply not sophisticated 
enough to address the complex multi-dimensional policy issues that arise in the 
modern nation-state.12 However, it is still not too late to recover something of the 
values which inspired the great Buddhist Dhammarajas of the past and to encourage 
our present political leaders to embody the same values in modern political life.  

Either way, I hope we have learned something from the comparison. If Barack 
Obama falls short of what we expect from a Dhammaraja, we have at least clarified 
what it is we expect from a modern political leader, and in so doing tightened up the 
criteria by which our democratically elected representatives can be judged. On the 
other hand, if it is deemed that Obama meets the requirements for a Western 
Dhammaraja, then we have identified a modern politician who embodies the Buddhist 
ideal and can serve as an exemplar at home and abroad. My guess is that the great 
majority of America’s five million Buddhists, who seem to favour the centre-left 
policies of the Democratic party, are already steadfast Obama-supporters. Whether this 
is because they are Democrats first and Buddhists second, or vice versa, is a 
question it would be interesting to explore on another occasion.    

 12 It may be that Buddhism did not wish to develop a more sophisticated political theory precisely 
in order to avoid a potential source of conflict between church and state. In this it followed the 
example of the Buddha who was careful to cultivate good relations with the kings of his time 
regardless of his personal views on their morality. 



VisionsoftheDharmarãja:
Conceptualizationsof‘JustRuler’
inTheravãdaBuddhistSocieties
inSouthandSoutheastAsia
Mahinda Deegalle* 

IIntroduction

The Mahãva sa, the sixth century (CE) Sri Lankan Buddhist Pãli  
chronicle, which intended to write both the history of Sri Lankan 
Buddhism and the way Sri Lankan rulers supported Buddhism and 
Buddhist act iv i t ies encapsulated in a cumulat ive idea of the   
Buddhasãsana (Buddhism as an institutionalized religion) that early on   
and subsequently became the uncontested state religion of the nation 
like in many other Asian countries such as Japan, from a critical 
perspective, compared kingship to “sweet food mixed with poison” 
and maintained by “reflecting that sovereignty, being the source of 
manifold works of merit, is at the same time the source of many an 
injustice, a man of pious heart will never enjoy it (Mahãnãma Thera   
1950: 266, ch. 36: 133). This critical attitude of the chronicler shaped 
by a very strong notion of justice and injustice il lustrated both 
weaknesses and advantages of kingship as well as its practical 
necessity for Buddhists as a guarantor of protection for Buddhism’s 
survival as an institutionalized religion. This unusual and rather negative 
compar i son wi th an impor tan t c r i t i ca l and ba lanced ins igh t 
demonstrates ambivalent attitudes towards kingship and politics in 
Buddhist societies that most practising Buddhists held in the past. 

Buddhists had noted, nevertheless, the absolute necessity of 
kingship, as the most important requirement for the protection and 
prosperity of Buddhism, throughout Sri Lankan history and made 
constant innovations in its rel igious ideology of the state and 
relationships with the state to make kingship more relevant and 
effective for the growth of the religion in the nation. 

 * Teaching and Learning Certificate of Advanced Professional Studies of Higher 
Education, Bath Spa University, 2005 
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As t h e a c c o u n t i n t h e Agg a ñ ñ a S u t t a i l l u s t r a t e d , B udd h i sm h a d   
asserted a unique position towards kingship by maintaining that relationship was a 
contract between the ruler and the people (D.III.93; Rhys Davids 1991: 88). This 
contractual agreement was the cornerstone of righteous kingship that Buddhist 
traditions advocated throughout history in all Buddhist nations in Asia. Though there 
are many areas that one could focus on in examining kingship in Buddhism, this paper 
intends to examine the doctrinal nature, historical role, social function and religious   
importance of the notion of the dharmarãja as a model for good governance in   
Buddhist societies in South and Southeast Asia. 

The Sanskrit term dharmarãja (Pãli dhammarãja) has often been translated into   
the English language as the ‘righteous ruler.’ Highlighting its social role as a model of 
‘good governance’ associated with and closely linked with Buddhist kingship in Asia, it 
is possible to translate this term and use it in this analysis of kingship as ‘Just Ruler.’   
This paper uses the latter translation of the term dharmarãja with an emphasis on the   
aspect of ‘justice’ that is central to academic discussions of good governance today 
with regard to the shape, form, function and authority of political leadership in   
Theravãda Buddhist societies in South and Southeast Asia. 

IIThePrinciplesofGoodGovernanceinthePãliCanon

The principles of good governance in the Pãli canon can be examined with a   
focus on two central themes: (a) The Vajjian principles of governance and (b) The 
ten principles of the king. 

 (a) The Vajjian Principles of Good Governance 

In the Buddha’s time in ancient India, broadly speaking, there is evidence for 
the existence of two models of government: one was monarchical having a king as 
the head of the state and the other was republican which used more democratic 
principles in the governance (Deegalle 1997: 89–107). Large territories such as 
Kosala, Magadha and Vatsa had monarchs as rulers; some of those rulers such as   
Pasenadi, the king of Kosala and Bimbisãra (later Ajãtasattu), the king of Magadha,   
frequently appear in the Buddhist discourses in the Pãli canon. Both Pasenadi and   
Bimbisãra had become lay disciples of the Buddha and their two kingdoms cover   
today the area of Uttar Pradesh and Bihar in contemporary India. Vajjians of Vesãli   
and Mallas of Kusinãrã among others were republican federations.  

  On the basis of observations and comments made by the Buddha in the   
Mahãparinibbãna Sutta of the Dĩgha Nikãya (D.II.72-167; Rhys Davids 1989: 78-  
191), the Sattaka Nipãta of the A guttara Nikãya (vol. 4, pp. 16ff) and elsewhere, it   
is possible to argue that the Buddha appreciated virtuous conduct expressed in 
running affairs fairly and justly in the republican state of the Vajjis. 



เอ
ก
สารป

ระก
อ
บ
ก
ารอ

ภิ
ป
รายร่วม

ระห
ว่างผู้แ

ท
น
จาก

ต่
างป

ระเท
ศ


51การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่15

According to the Mahãparinibbãna Sutta, when the Buddha was staying at the   
Sãrandada Shrine in Vesãlĩ, the Buddha himself had preached the Vajjians the seven 
conditions of welfare (sattãparihãniye dhamme) (D.II.75; Rhys Davids 1989: 80).   
The Buddha assured Vassakãra, Prime Minister of Ajãtasattu, King of Magadha, who   
intended to invade the Vajjian republic, as long as the Vajjians were steadfast in their 
conduct and righteous administration it was impossible.  

So long as these [seven] conditions [of welfare] shall continue to exist among 
the Vajjians, so long as the Vajiians shall be well instructed in those [seven] 
conditions, so long may we expect them not to decline, but to prosper (D.II.75; Rhys 
Davids 1989: 80). 

This forthright declaration of the Buddha to Vassakãra shows his conviction that   
those seven principles were undoubtedly united and made stronger the Vajjian 
republican governance ensuring its growth and prosperity. As long as the Vajjians 
adhered to those seven principles, they were unconquerable militarily as King 
Aj?tasattu aspired (D.II.72; Rhys Davids 1989: 76). 

In the Mahãparinibbãna Sutta, the Buddha addressed Ananda and taught him   
the seven conditions of the welfare of the Vajjian confederation that he had preached 
earlier to the Vajjians. 

‘So long, Ananda,’ rejoined the Blessed One, (1) ‘as the Vajjians foregather 
thus often, and frequent the public meetings of their clan; so long may they be 
expected not to decline, but to prosper.’… ‘So long, Ananda, (2) as the Vajjians 
meet together in concord, and rise in concord, and carry out their undertakings 
in concord—so long (3) as they enact nothing not already established, abrogate 
nothing that has been already enacted, and act in accordance with the ancient 
institutions of the Vajjians, as established in former days—so long as (4) as 
they honour and esteem and revere and support the Vajjian elders, and hold it a 
point of duty to hearken to their words—so long (5) as no woman or girls 
belonging to their clans are detained among them by force or abduction—so 
long (6) as they honour and esteem and revere and support the Vajjian shrines 
in town or country, and allow not the proper offerings and rites, as formerly 
given and performed, to fall into desuetude—so long (7) as the rightful 
protection, defence, and support shall be fully provided for the Arahants among 
them, so that Arahants from a distance may enter the realm, and the Arahants 
therein may live at ease—so long may the Vajjians be expected not to decline, 
but to prosper (D.II.73-74; Rhys Davids 1989: 79-80). 

In light of state mechanisms of the welfare states in the modern world,   
it becomes very clear some of the principles included in the seven conditions (e.g., 
respect and protection for women, children, religious persons, etc.) are key features 
of advanced civilization and democratic principles of good administration that can 
generate an efficient and healthy system of governance. 
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After meeting Vassakãra and knowing King Ajãtasattu’s intention of conquering   
the Vajjians, the Buddha began to think of the future welfare of the monastic 
community. The Buddha asked Ananda to gather the community of monastics in the 
neighbourhood of Vulture’s Peak and taught them the seven conditions of welfare of 
a community (D.II.76; Rhys Davids 1989: 82). The welfare conditions that the 
Buddha taught to his community of monastics have only slight resemblance to the 
welfare conditions taught to the Vajjians. 

In total, the Mahãparinibbãna Sutta mentions six sets of welfare conditions for   
the sangha (D.II.76-81; Rhys Davids 1989: 82-85). Five out of these six have seven 
welfare conditions. The sixth set has only six welfare conditions (D.II.80-81; Rhys 
Davids 1989: 84-85). Out of the six sets of welfare conditions, only the first set 
resembles to the Vajjian welfare conditions. Even then the resemblance is limited to 
the first four conditions. The last five sets have nothing to do with the Vajjian welfare 
conditions (Deegalle 1997: 103–105). 

It is hard to state clearly whether the Buddha favoured the republican form of 
governance as was visible among the Vajjians as opposed to the monarchical system 
of the day in India. One thing is clear, however, that the Buddha witnessed both just 
and unjust governance of several rulers in his time. The Buddha admired the principles 
of good governance adopted by the rulers of the Vajji federation because they 
maintained a policy of friendship and harmony with their neighbours by avoiding any 
direct conflict and antagonism with them. 

 (b) Dasa Rajadhamma: The Ten Principles of the King  

In elaborating and highlighting the importance of virtuous royal conduct of the 
ruler, one of the popular and late-origin-text of the Buddhist literature, the Jãtaka,   
proposes that the ruler must adhere to the ten principles of the king (dasa   
rãjadhamma). The ten principles of the king are foundational moral and functional   
principles that public organisations, companies, offices, countries can and should 
uphold in meeting public interests. Because of their practical use and relevance for   
good governance and statecraft, the list of the dasa rãjadhamma occupies a   
preeminent place among the Buddha’s teachings relevant to polity. These principles 
cover important features relevant even for the modern welfare state.  

The ten moral principles of the righteous king are enumerated in the Jãtaka of   
the Khuddakanikãya.1 

The first of the list is dãna. (i) dãna can be rendered here as liberality,   
generosity and charity. In general, in all Buddhist societies in South and Southeast   
Asia, dãna is the primary and central virtue in the Buddhist lifestyle in daily practice.   
In particular, dãna can be interpreted here as an important aspect of principles of   
good governance in Buddhist societies in the sense that one’s readiness to give away 

 1 Dãna sĩla pariccãga ajjava maddava tapa akkoda avihimsañca khantiñca avirodhana (Jãtaka V3.78) 
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one’s time and resources for the wellbeing of the public as an important dimension of 
good governance. This may involve, broadly speaking, giving away of one’s knowledge 
as well as material resources to support others and meet public interests and 
demands. Here also emerges the idea of sharing resources in which the state has an 
obligation and duty to provide basic needs to the people and facilitate and implement 
effective ways of sharing resources for everyone’s fair use. 

(ii) sĩla is morality, both mental and physical discipline that characterizes the   
necessity of high moral character of the ruler for good governance. The Buddhist 
tradition has a strong conviction that the virtuous conduct of the ruler is an essential 
moral foundation that leads to the progress of the entire nation. All other forms of 
development within the government depend to a greater extent on the moral integrity   
of the rulers. In the Theravãda path of training, sĩla is the foundation and the first   
part of the threefold training (S.I.13) as highlighted in an ethical, philosophical and   
doctrinal perspective by the Theravãda Buddhist commentator Buddhaghosa in his   
magnum opus, Visuddhimagga (The Path of Purification).2 The observation of moral 
principles is seen as the crucial foundation for one’s spiritual development. At the 
initial level, the observance of the five precepts is taken as the foundation for moral 
progress and virtuous conduct in Buddhist society. By conducting morally, the ruler 
projects a moral example to others to restraining themselves by abstaining from doing 
anything that causes harm and disturbance to others. 

(ii i) pariccãga highlights altruistic aspects in kingship by conveying the   
importance of ideas such as philanthropy. This can be narrowly interpreted as the 
cultivation of the practice of gift-giving for those who render proper service to the 
state. It may have both a personal and public dimension to it. By being generous, 
one avoids selfishness on personal level. By making proper policy decisions on the 
distribution of wealth of the nation, the state can implement this virtue on public 
level. Because of this, it has been seen as an extremely valuable altruistic virtue for 
leadership. The ruler should be ready to sacrifice everything in one’s possession for 
the welfare of the people by overcoming one’s propensity for personal comfort, name 
and fame. This aspect may extend even to the level of sacrificing one’s life in war or 
disaster in the process of working for the wider interest and benefit of the people. 

(iv) ajjava is honesty and integrity. Being honest and sincere towards others are 
important social values in the public realm. This enables one to perform one’s duties 
with loyalty and sincerity towards others. The ruler must be free from fear and favour 
in the discharge of one’s royal duties. As the leader of the nation, the ruler must be 
sincere in his intentions and must not deceive the public. 

(v) maddava (gentleness). This is a personal quality that enhances one’s 
leadership and public role by being gentle in temperament. It also has the character 
of avoiding arrogance and preventing defaming others. 

 2 “When a wise man, established well in Virtue, develops Consciousness and Understanding, then 
a bhikkhu ardent and sagacious, he succeeds in disentangling this tangle” (Buddhaghosa nd: 1).  
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(vi) tapa is self-control in one’s affairs by cultivating habits of austerity that 
leads to a simple life, which avoids a life of luxury. This brings back the individual 
personality into picture by highlighting the aspect of one’s discipline with regard to 
personal and public matters. It highlights that one should avoid one’s extreme 
persuasions and mindful of the need of diligence in one’s acts and duties. It is 
important to be content in one’s simple life. 

(vii) akkodha is the development of non-anger. The ruler should be free from 
envy, ill will, enmity and grudge towards anyone. The reason for this is that when 
one is directed by negative emotional conditions such as these, the policies 
implemented can be ruthless and harmful to those groups who live within that state. 
It highlights the importance of being free from hatred. 

(viii) avihi sã is the cultivation of non-violent lifestyle that extends beyond   
personal level to the public realm in which the ruler takes an active role in both 
avoiding harm towards everyone and promotes peace by taking measures to prevent 
wars and destruction of life of the humans, animals and environment. Exercising non-
violence is an important virtue for a righteous ruler. If one becomes vengeful, it can 
damage the ruler’s governance. It is also a commitment to peace. 

(ix) khanti is forbearance. The ruler must be able to bear hardships, difficulties 
and insults without losing one’s temper. The practice of patience is valued in all but, 
in particular, in authority figures. The ability to understand others’ perspectives and 
tolerate them with equanimity is important. 

(x) avirodha is non-opposition to the will of the people and non-obstruction to 
any measures that are conducive to the welfare of the people. This highlights that the 
ruler should govern in harmony with the people.  

These ten principles of the king are only one example of the Buddhist approach 
in dealing with issues of the state and the duties and responsibilities of the ruler.  

 (c) The Buddha’s Instructions for Kings in the P?li Canon 

In his forty-five years of travels throughout the Greater Magadha, the Buddha 
had been in constant conversation with kings. King Pasenadi of Kosala, who became 
a follower of the Buddha (S.I.70), had a deep loyalty towards the Buddha. His 
mission was not to ridicule them because of their weaknesses in governing but to 
transform their negative personalities in healthy directions for the benefit of wider 
society. In such encounters, for those who came looking for his insight into things, he 
admonished them to “rule righteously.” His advice to King Pasenadi of Kosala was to 
“become a friend, an intimate, an associate of that which is righteous” (S.I.89).  

To what extent, can rulers in real life rule their countries justly, the Buddha 
brought to their attention. He pointed out inherent problems in resorting to   
punishment as a part of governing mechanism. In the Sa yutta Nikãya (I.116),   
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the Buddha questioned: “Is it possible to govern a country righteously without killing, 
without causing others to kill, without conquering, without causing others to conquer, 
without sorrow, without causing others sorrow.” Using the idea of the wheel-turning 
monarch, the Buddha pointed out the possibility of ruling righteously. 

The Buddha maintained that prosperity, growth and peace of a given country 
depend largely on the way righteous principles are adopted and implemented in affairs 
of the state in resolving problems. The Buddha pointed out a causal l ink of 
relationships in the process of the decline of virtuous conduct in state affairs 
beginning from the top down by emphasizing the importance of righteous conduct of   
the ruler as the foremost. In the A guttara Nikãya, the Buddha stated in full detail   
how this causal link works leading to the collapse of morals:  

At such times, Monks, as kings are unrighteous, the ministers are also 
unrighteous. When ministers are unrighteous, the warriors, Brahmins and 
householders also are unrighteous. Thus townsfolk and villagers are unrighteous. 
This being so, constellations and stars do likewise; days and nights, months and 
fortnights, seasons and years are out of joint; the winds blow wrong, out of 
season. Thus the devas are annoyed. This being so, the sky-deva bestows not 
sufficient rain. Rains not falling at proper times, the crops ripen in wrong 
season. When crops ripen in wrong season, men who live on such crops are 
short-lived, ill-favoured, weak and sickly (A.II.74-75). 

This passage highlights the importance of the righteous ruler, who embodies just 
principles of governance and conduct, for the maintenance of law and order as well 
as economic activity. The ruler’s proper or improper conduct extends beyond his court 
to the public realm and natural phenomenon. Economic as well as moral degeneration 
in wider society are thus closely linked with personal conduct of rulers and their 
associates. Even for the proper order of natural phenomenon such as proper seasons 
for raining, etc. the moral make up of those who govern has an impact. This passage 
attempts to show that even seasons get altered as a result of the decline of morals 
of individuals who run the government. In some ways, this is a strong critique of the 
(immoral) conduct of rulers of the Buddha’s time but it also shows the necessity of 
personal diligence and caring attitudes of rulers in public service that can immensely 
benefit wider society and the country by guaranteeing well-being, peace and security.   

IIITheSignificanceoftheWheel-turningMonarchin
UnderstandingtheGoodGovernanceoftheDhammarãja
(JustRuler)

In Buddhist societies, discussions on the importance of the role of the   
Dhammarãja (wheel-turning monarch) concentrate on literary accounts found in the   
Buddhist texts of the P?li canon. Though there are several texts in the Pãli canon,   
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which mention the wheel-turning monarch (rãjã cakkavatti), Cakkavattisãhanãda Sutta   
is the most preeminent account of the wheel-turning monarch circulating in the 
memory of the Buddhist public in South and Southeast Asia. It is debatable whether   
a cakkavatti ruler ever existed in this planet as outlined in the Cakkavattisãhanãda   
Sutta. It is, nevertheless, a concern whether the conceptualization of the cakkavatti 
as an ideal ruler was meant merely as a role model for Buddhist rulers to follow by 
living by the precepts and values prescribed in the Buddhist tradition. 

The Buddha conceptualized the wheel-turning monarch as a ‘great man’   
(mahãpurisa). As an idea, the wheel-turning monarch represents accomplishments as a   
ruler and one’s culmination in worldly life. The full-fledged development of the wheel-
turning monarch in the Indian traditions can be seen in the discourses of the Buddha 
(Rhys Davids 1991: 53-76). Observing the development of kingship in ancient India, 
the Buddha was able to conceptualize and predict an idea of a wheel-turning 
monarch. A ruler of such magnitude could not have been conceptualized prior to the 
sixth century BCE. This conceptualization is a natural result of the observations of the 
gradual development of kingship in India: 

The concept of the Wheel-rolling monarch as documented in the Pãli canon was   
the natural result of the thinking of an observer of the Buddha’s calibre of gradual 
development of the kingship in India till the sixth century B.C. The Buddha infused his 
ethical and political values to this ruler to make him the ideal king according to his 
teaching (Abeynayake 1995: 53). 

The Buddha appears endeavoured to remodel kingship on a new footing devoid 
of corruption and cruelty. Ideas that the Buddha rejected in reconceptualization of 
kingship include luxurious life-style, acquisitive power, arbitrary punishments and 
disregard for the people of the monarchs of his day. 

In some ways, the wheel-turning monarch is supposed to address issues related 
to poverty, inequality and social problems. The Buddhist theory of kingship as   
illustrated in the Pãli suttas such as Aggañña, Cakkavattisãhanãda and Kutadanta   
maintains that the king as the ‘great elect’ (mahãsammata) derives legitimacy from   
people’s consent. This means a king retains his right to rule only so far as his   
subjects approve his governance. A marginal voice as found in the Jãtakas suggests   
people’s right to overthrow a king who is cruel, unjust or incompetent (Jãtaka I.326;   
III.513-14; VI.156). 

Many Buddhist texts, both from Theravãda and Mahãyãna traditions, provide   
elaborate accounts. In such descriptions, the wheel-turning monarch is identified as   
the just (dhammiko) and righteous ruler (Dhammarãja, D.II.16; D.III.59, 142; Rhys   
Davids 1989: 13; Rhys Davids 1991: 60, 137; M.II.134, A.I.109). These accounts 
themselves suggest ways of distinguishing a wheel-turning monarch’s governance from 
that of other rulers. In the case of the wheel-turning monarch, the key feature is that 
his governance is based on righteousness. That means, two important virtues: fairness 
and justice are taken into account in the governance.  
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The Pãli canonical discourses contain a very important stock passage that   
records the essential characteristics of the wheel-turning monarch. The wheel-turning   
monarch is: (i) a righteous king of the dhamma (dhammiko dhammarãjã) who rules in   
accordance with righteousness, (ii) a lord of the four corners (caturanto), (iii) a   
conqueror (vijitãvĩ) and protector of his people, (iv) an owner of the seven treasures   
(the wheel, the elephant, the horse, the gem, the woman, the house-father and the 
counsellor), (v) one who possesses “a thousand sons” who are “heroes, vigorous of 
frame, crushers of the hosts of the enemy,” (vi) one who has conquered “this earth 
to its ocean bounds,” (vii) and one who has established himself as the sovereign 
nei ther “by the scourge [adandena ] , not by the sword [asatthena ] but by 
righteousness [dhammena]” (D.II.16; D.III.59, 142; Rhys Davids 1989: 13; Rhys 
Davids 1991: 60, 137). 

Two important features are stated about the cakkavatti. The first feature is that 
the cakkavatti gets and retains his power without any use of violence whatsoever. 
This feature disqualifies most of Buddhist kings, including Emperor A oka, who   
failed to live up to the ideal of cakkavatti because he had to resort to war to 
establish his power and authority as an emperor. Emperor A oka gave up violence   
only after establishing himself as the emperor and converting to the Buddhist tradition. 
This feature of renouncing violence in establishing power prevents a lot of rulers who 
projected an image of cakkavatti to be included and considered as a wheel-turning 
monarch. 

The second feature is that the cakkavatti cannot become an enlightened person 
while functioning as the ruler. This feature, thus, conveys the idea that it is not 
possible to discuss the role of king as an enlightened monarch. The historical Buddha 
himself had to choose one out of the two paths available to him: becoming a 
cakkavatti or a fully awakened Buddha. It is not possible to conceive the existence of 
the two ideals in one person. 

In the Buddha’s words, “Dhamma is the ruler over a Cakakavatti.” As a religious 
concept, the dhamma plays a central function in the governance of the wheel-turning 
monarch. The Buddha further elaborated how the wheel-turning monarch rule in 
accordance with the dhamma by giving priority to issues of justice and fairness. 

Herein, Monks, a cakkavatti, a just and righteous ruler, rests on dhamma   

(dhamma yeva nissãya), honours dhamma (dhamma sakkaronto), respects   
dhamma (dhamma garukaronto), esteems dhamma (dhamma apacãyamãno),   
with dhamma as his banner (dhammaddhajo), with dhamma as his standard   
(dhammaketu), with dhamma as his overlord (dhammãdhipateyyo), he keeps   
constant watch and ward justly among his subjects (dhammika rakkhãvaranagutta   

saãvidahati). He rules according to dhamma (dhammeneva cakka pavattati)   
(A.I.109-110, III.149). 
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From this A guttara Nikãya passage, it is clear the principle of dhamma becomes  
the central governing principle in his/her kingdom. His royal policies and their 
implementation are based on dhamma (justice). Guarding and protection of his 
subjects are done by the use of just means. 

The wheel-turning monarch is capable of bringing peace and political stability 
because he implements just policies based on the dhamma. He provides proper 
leadership. He unites neighbouring rulers under a common set of principles. This is not 
a conquest by the use of arms and forces. It is the use of subtle and soft diplomacy 
for winning those around him. 

The wheel-turning monarch does solidify his victory over territory. He does this 
not by resorting to punishment (adandena) as a means of governance and the use of 
the force of weapons (asatthena) but instead applying moral instruction (dhammena). 
As a just ruler, he abandons his desires of territorial conquest and expansion through 
the might of military. He allows neighbouring rulers to have freedom to look after their 
affairs in their states. The wheel-turning ruler is successful because of his use of 
spiritual conquest rather than temporal conquest.  

The governing principles of the wheel-turning monarch are shaped by the 
adherence to certain wholesome principles admired in the Buddhist tradition such as   
the use of the ‘four impartialities’ known in Pãli as satara agati (four extremes). The   
Sigãlovãda Sutta recommends abandoning the four extremes (D.III.182; Rhys Davids   
1991: 174). The four impartialities are (a) abandoning partiality caused by favouritism 
(as it is in today’s political and social affairs), traditionally identified in Buddhism as 
motivated by desire (chanda), (b) restraining oneself not to take any decision led by 
hostility, traditionally known as led by hate (dosa), (c) disciplining oneself not to 
implement anything due to fear (bhaya) and (d) avoid making any policy decisions as 
a result of lack of proper understanding, traditionally termed as led by delusion 
(moha). 

As discussed in the Buddhist literature, these four impartialities enable the ruler 
(and equally for anybody who is holding any office or leadership role) to be impartial 
in his/her judgments. They empower him/her to carry out work grounded in a notion 
of fairness and justice. Being guided by these four impartial qualities the wheel-turning 
monarch may not deviate from the path of righteousness. There is a strong conviction 
in the Buddhist traditions that if one becomes partial in one’s activities due to desire, 
hate, fear or delusion, it may ruin one’s prosperity. Buddhist texts speak of this 
personal decline in one’s prosperity using metaphors. Decline resulting from partialities 
is compared to the darker half of the moon (amãvaka) as opposed to the full moon.3 

 3 chandã dosã bhayã mohã yo dhamma ativattati 

  nihĩyati tassa yaso kãlapakkheva candimã 

  chandã dosã bhayã mohã yo dhamma nãtivattati 

  apurati tassa yaso sukkhapakkheva candimã 

  (D.III.182; Rhys Davids 1991: 174-175). 
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The wheel-turning monarch does not resort to violence. Buddhist texts, however, 
give lengthy descriptions of his fourfold army. It might surprise anyone if the wheel-
turning monarch does not resort to violence, why he has to maintain the fourfold 
army (D.II.178; Rhys Davids 1989: 209; D.III.62; Rhys Davids 1991: 63; M.III.172). 
The reason may be by definition the wheel-turning monarch requires the fourfold army 
as his retinue denoting his accomplishments as a wheel-turner monarch. Maintaining 
an army with multiple regiments thus can be seen as of paramount significance for 
the wheel-turner monarch. In practical terms of governance, the interdependence 
between temporal wheel and the spiritual wheel may have been taken into account 
here. In many occasions, the Buddha stressed superiority of the ‘right’ over ‘might.’ 
At the same time, the Buddha may have recognized that the ‘might’ be required in 
order to maintain the ‘right.’ For any kind of healthy governance, proper measures and 
devices are required to maintain law and order. 

IVInitiativestoCreateDharmarãjya(JustState)in
BuddhistSocieties

The notion of dharmarãjya undergoes chronological, historical and doctrinal   
developments over many centuries long after the Buddha’s passing away. At the 
Buddha’s time, though there may have been notions of justice and righteous kingship,   
the idea of the existence of a dharmarã jya (Just State) may not have been   
conceptualized. The reason also might have been that Buddhism had not been 
developed extensively to deal with matters related to politics and the state. By and 
large, Buddhist communities were operating outside and beyond the secular concerns 
of the state and affairs of this worldly life. As a renunciant movement, most members 
of the Buddhist community, neither monastic nor lay, perhaps were interested in 
political matters and issues of governance. 

As historical evidence suggests Buddhists in South Asia, East Asia as well as   
Southeast Asia have been interested in the notion of dharmarãja for several centuries.   
In several Buddhist lands including China, there are stories of kings who attempted to 
get closer to the ideal of Buddhist kingship as narrated in Buddhist texts. 

 (a) Early Developments of the Dharmaraja Concept: Emperor Asoka’s   
Projection as a Dharmar?ja in Ancient India 

Buddhist concepts of good governance and just ruler as envisaged by modern 
Buddhist thinkers have their incipient and humble origins in the reign of Emperor   
A oka (c. 300-232 BCE; r. 268-232 BCE), the third ruler of the Mauryan dynasty and   
the first builder of an empire in ancient India. In his inscriptions, Emperor A oka   
introduced himself as “King Priyadar ĩ, Beloved of the Gods.” Both inscriptions of   
Emperor A oka and records of the Sri Lankan Pãli chronicles support that Emperor   
A oka adopted the dharmarãja concept as the foundational principle of politics and   
good government. 
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The just rule and historical legacy of Emperor A oka have resulted him being   
identified by many as an eminent royal lay Buddhist follower. In the Buddhist   
traditions of South and Southeast Asia, Emperor A oka is considered as a righteous   
Buddhist king. After his exposure to Buddhism, Emperor A oka was able to change   
his way of life as well as the way he ruled his vast empire. Committing himself to   
non-violence, he created a vast kingdom in which righteousness was a key feature of 
statecraft. 

Most attribute this transformation in Emperor A oka’s life—from violence to   
non-violence—to the influence of Buddhist teachings. During his lifetime, Emperor   
A oka left many inscriptions throughout his kingdom in communicating to the public   
his vision of the state, its policies and principles of righteous government. Emperor   
A oka’s inscriptions provide hard evidence to support instances of royal renunciation   
of violence well establishment of law and order to secure social well-being of the 
subjects. 

Ironically, even Emperor A oka, established his authority and secured political   
power first directly involving in fierce military conquest. His abandonment of warfare 
and renunciation of violence occurred much later only after well consolidating the 
temporal authority.  

According to Emperor A oka’s own testimony, in the eighth year of his reign   
(260 BCE), he waged war against Kãli ga causing immense human casualties.   
His inscriptions record staggering numbers of those who lost their lives. According to 
them 150,000 were made captives, 100,000 were slain and “many times that number 
died” (Nikam and McKeon 1978: 27). 

The carnage in Kãli ga, however, was an important turning point in Emperor   
A oka’s life causing him to be deeply distressed and discover creative ways of good   
governance:  

The Beloved of the Gods, conqueror of the Kãli gas, is moved to remorse   
now. For he has felt profound sorrow and regret because the conquest of a 
people previously unconquered involves slaughter, death, and deportation (Nikam 
and McKeon 1978: 27). 

His inscriptions explain this transformation as a result of Emperor A oka’s search   
for dharma.  

“Immediately after the Kãli gas had been conquered, King Priyadar ĩ   
became intensely devoted to the study of Dharma, to the love of Dharma, and 
to the inclusion of Dharma (Nikam and McKeon 1978: 27). 

In The Edicts of A oka, it is stated: 
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King Priyadar ĩ considers moral conquest [that is conquest by Dharma,   
Dharma-vijaya] the most important conquest. He has achieved this moral 
conquest repeatedly both here and among the peoples living beyond the borders 
of his kingdom, even as far away as six hundred yojanas [about three thousand   
miles], where the Yõna [Greek] king Antiyoka rules, and even beyond Antiyoka in   
the realms of the four kings … as far as Ceylon (Nikam and McKeon 1978: 
29). 

His inscriptions record that not only he spent time in learning the dhamma 
but also encouraged his subjects to do so: 

Here in the King’s dominion … everywhere people heed his instructions in 
Dharma. 

Even in countries, which King Priyadar ĩ’s envoys have not reached,   
people have heard about Dharma and about his Majesty’s ordinances and 
instructions in Dharma, and they themselves conform to Dharma and will 
continue to do so. 

Wherever conquest is achieved by Dharma, it produces satisfaction. 
Satisfaction is firmly established by conquest by Dharma [since it generates no 
opposition of conquered and conqueror]. Even satisfaction, however, is of little   
importance. King Priyadar ĩ attaches value ultimately only to consequences of   
action in the other world. 

This edict on Dharma has been inscribed so that my sons and great-
grandsons who may come after me should not think new conquests worth 
achieving. If they do conquer, let them take pleasure in moderation and mild 
punishments. Let them consider moral conquest the only true conquest. 

This is good, here and hereafter. Let their pleasure be pleasure in morality 
[Dharmarati]. For this alone is good, here and hereafter (Nikam and McKeon 
1959: 29-30). 

Emperor A oka’s practice of dharma had direct implications on the governance.   
The notion of wellbeing and protection was extended towards animals and other 
persons. 

For many hundreds of years in the past, slaughter of animals, cruelty to 
living creatures, discourtesies to relatives, and disrespect for priests and ascetics 
have been increasing. 

But now, because of King Priyadar ĩ’s practice of Dharma, the sound of   
war drums has become the call to Dharma [rather than to war], summoning the 
people to exhibitions of the chariots of the gods, elephants, fireworks, and other 
divine displays. 
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King Priyadar ĩ’s inculcation of Dharma has increased, beyond anything   
observed in many hundreds of years, abstention from killing animals and from 
cruelty to living beings, kindliness to human and family relations, respect for 
priests and ascetics, and obedience to mother and father and elders. 

The practice of Dharma has been promoted in this other ways. King   
Priyadar ĩ will continue to promote the practice of Dharma. His sons and   
grandsons, and great-grandsons to the end of time will ever promote the 
practice of Dharma; standing firm themselves in Dharma, they will instruct the 
people in Dharma and moral conduct. 

For instruction in Dharma is the best of actions. 

The practice of Dharma is impossible for the immoral man. To increase this 
practice, even to forestall its diminution, is laudable (Nikam and McKeon 1978: 
31-32). 

Emperor A oka’s dharma involved patronizing religious groups. Patronizing   
Buddhism as well as other Indian religions, he went even on pilgrimage to the 
Buddha’s birthplace. The huge pillar erected in Lumbini is a testimony to Emperor   
A oka’s fascination with the Buddha’s birthplace. 

As his inscr ipt ions and Sr i Lankan chronic les support Emperor A oka   
implemented radical changes to his lifestyle and governance after encountering   
Buddhist teachings. Emperor A oka can be considered as the first Indian king to use   
the notion of dharmarãja in his public declarations such as inscriptions. Radical   
changes that Emperor A oka introduced to his governance encourage us to explore in   
more detail his significance as the first articulator of the dharmarãja concept in   
ancient India. The Edicts of A oka stated: “For King Priyadar ? desires security,   
self-control, impartiality, and cheerfulness for all living creatures” (Nikam and McKeon 
1959: 29). 

Sri Lankan Pã l i chronicles are more explicit on Emperor A oka’s religious   
orientations, in particular, his interest in promoting Buddhism than his inscriptions.   
The chronicles suggest that by becoming a Buddhist, Emperor A oka changed his   
own lifestyle. In addition, he brought about positive changes in his governance to 
ensure lasting peace and harmony in his kingdom. 

Sri Lankan Pãli chroniclers—authors of the Mahãva sa and Dĩpava sa—were   
familiar with the reign of Emperor A oka. They gave many details to support the idea   
that he was a great Buddhist king. Chronicles support that the Emperor A oka was   
instrumental in sponsoring the third council for canonization of the Buddha’s words   
(Mahãnãma Thera 1950: 49-50, ch. 5: 275-279).  

According the Pãli chronicles, after the third council, Emperor A oka sponsored   
Buddhist missions to eight locations including Sri Lanka by paving the way for 
Buddhism to become a world religion. They also suggest that he had some personal 
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interest with Sri Lanka thus he sent his two children—Mahinda and Sa ghamittã—as   
Buddhist messengers to spread Buddhism in Sri Lanka. His early initiatives gave a 
strong foundation by paving the way for Sri Lanka to become the home of Therav?da 
Buddhism in the following centuries. In historical terms, Theravãda is the only extant 
early Buddhist school today that had been formed in doctrinal and institutional terms 
at the time of the third council with the leadership of Moggalĩputtatissa by organiz
ing the Buddha’s words as tipi aka, in particular, with the completion of the seven 
books of the Abhidhamma. 

Inscriptions of Emperor A oka testify that he entertained and cultivated attitudes   
of a very broad vision. He was exceedingly affectionate towards his subjects once he 
realized the damage and implications of his military conquest of others. 

In the Kali ga Edict II, Emperor A oka stated:  

All men [humans] are my children. Just as I seek the welfare and 
happiness of my own children in this world and the next, I seek the same 
things for all men [humans]. 

Unconquered peoples along the borders of my dominions may wonder what 
my disposition is toward them. My only wish with respect to them is that they 
should not fear me, but trust me; that they should expect only happiness from 
me, not misery; that they should understand further that I will forgive them for 
offenses which can be forgiven; that they should be induced by my example to 
practice Dharma; and that they should attain happiness in this world and the 
next (Nikam and McKeon 1978: 53). 

Emperor A oka left an image of a truly compassionate and just ruler, who   
adopted a policy of governance in accordance with the ten principles of the king. The   
way Emperor A oka exhibited the ten principles of the king (dasa rãjadharma) in his   
royal affairs can be seen in his inscriptions. 

Emperor A oka stated that he had an “unshakable resolution and commitment”   
to communicate his “will” and “debt” to people through the inscriptions: 

You must perform your duties in this way and establish their confidence in 
the King, assuring them that he is like a father to them, that he loves them as 
he loves himself, and that they are like his own children (Nikam and McKeon 
1978: 54). 

By stating his will, Emperor A oka implemented his vision by appointing   
“officials to carry out this program in all the provinces” (Nikam and McKeon 1978: 
54). 

You are able to inspire the border peoples with confidence in me and to 
advance their welfare and happiness in this world and the next. By doing so, 
you will also attain heaven and help me discharge my debts to the people. 
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This edict has been inscribed here so that my officials will work at all 
times to inspire the peoples of neighboring countries with confidence in me and 
to induce them to practice Dharma (Nikam and McKeon 1978: 54). 

Emperor A oka reached a higher state of understanding to the extent of   
forgiving “for wrongs that can be forgiven” done even to the emperor himself. This is 
an evidence of a magnanimous vision of a ruler who wanted to build a larger empire. 

This brief treatment on Emperor A?oka has demonstrated that in the Indian   
history Emperor A oka stands out as a paradigmatic righteous king who attempted to   
develop principles and practices for the governance of a dharmarãja.   

 (b) Historical Persons as Dharmarajas: The Challenges in the Statecraft 
for the Righteous King Sirisangabo  

The Sri Lankan King Sirisangabo (Sirisa ghabodhi, c. 247-249 CE) is a case in   
point in discussing Buddhist attempts to become dharmarãja by adopting an ideal of   
governance inspired by Buddhist values in real political world. The story of King 
Sirisangabo presents vividly the Buddhist notion of the righteous king in real 
statecraft. It also shows challenges that a righteous ruler has to face in real political 
world. 

Legends, a variety of narratives, and temple paintings present King Sirisangabo 
as a righteous king. On the basis of the post-canonical Pãli chronicle, the Mahãva sa’s   

account, it can be argued that King Sirisangabo might have projected an image of 
righteous king who abandoned violence totally only after becoming the ruler by   
succeeding his brother Sa ghatissa. According to the Mahãva sa, the three brothers   
participate in the assassination of the previous King Vijaya for whom they worked 
loyally: 

(At that time) three Lambaka as lived in friendship at Mahiya gana:   
Sa ghatissa and Sa ghabodhi, the third being Go hakãbhaya. When they were   
coming (to Anur?dhapura) to do service to the king, a blind man who had the 
gift of prophecy…cried out at the sound of their footsteps: ‘The ground bears 
here three rulers of the earth!’ … When they were come into the capital the 
three, being the close and trusted (counsellors) of the king, remained in the 
royal service about the king. 

When they together had slain king Vijaya, in his royal palace the two 
(others) consecrated Sa ghatissa, the commander of the troops, as king. The 
crowned did Sa ghatissa reign four years in stately Anurãdhapura.…When he had   
eaten the jambu-fruits he died forthwith even there. And Abhaya consecrated as 
king Sa ghabodhi who was charged with the (command of) the army. 
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The king, who was known by the name of Sirisa ghabodhi, reigned two   
years in Anurãdhapura, keeping the five precepts (Mahãnãma Thera 1950:   
260-261, ch. 36: 58-73). 

In the history of Buddhism and kingship in Sri Lanka, the life of King Sirisangabo 
epitomizes the functioning notion of ahi sã (non-violence) in real political world. In   
ancient Ceylon, ahi sã was valued and some ethically inspired rulers such as King   
Sirisangabo attempted to follow the Buddhist principles of non-harming and went out 
of their way to practice Buddhist precepts on non-violence to the letter. 

Existing narratives both in Sinhala and Pãli languages show that King Sirisangabo   
sacrificed his life for a good cause that he believed in. When his subjects were 
suffering from seasonal and environmental impact, the king himself took the initiative 
to remedy it. The Mahãva sa mentions his generosity towards the monastic   
community:  

In the Mahãvihãra he set up a beautiful salãkã-house. When the king   
heard that the people of the island were come to want by reason of a drought 
he himself, his heart shaken with pity, lay down on the ground in the courtyard   
of the Great Thupa, forming the resolve: ‘Unless I be raised up by the water   
that the god shall rain down I will nevermore rise up from hence, even though   
I die here.’ As the ruler of the earth lay there thus the god poured down rain 
forthwith on the whole island of Lank?, reviving the wide earth. And even then 
he did not yet rise up because he was not swimming in the water. Then his 
counsellors closed up the pipes by which the water flowed away. And as he 
now swam in the water the pious king rose up. By his compassion did he in   
this way avert the fear of a famine in the island (Mahãnãma Thera 1950: 261-  
262, ch. 36: 74-79). 

In his life King Sirisangabo imitated and followed the ideal lifestyle of a person 
who aspires to become a Buddha, bodhisattva, driven by virtues such as compassion   
as can be seen in the Mahãyãna Buddhist narrative of the mahãsatttva (great being)   
who gave away his life to feed the hungry cubs (Conze 1959: 24-26). 

A yakka known as Ratakkhi, who had come hither, made red the eyes of 
the people here and there. If the people did but see one another and did but 
speak of the redness of the eyes they died forthwith, and the yakkha devoured 
them without fear. 

When the king heard of their distress he lay down with sorrowful heart 
alone in the chamber of fasting, keeping the eight uposatha vows (and said): 
‘Till I have seen the yakkha I will not rise up.’ By the (magic) power of his 
piety the yakkha came to him. To the king’s (question): ‘Who art thou?’ he 
answered: ‘It is I, (the yakkha).’ ‘Why dost thou devour my subjects? Swallow 
them not!’ ‘Give up to me then only the people of one region,’ said the other. 
And being answered: ‘That is impossible,’ he came gradually (demanding ever 
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less and less) to one (man) only. The (king) spoke: ‘No other can I give up to 
thee; take thou me and devour me.’ With the words: ‘That is impossible,’ the 
other prayed him (at last) to give him an offering in every village. ‘It is well,’ 
said the king, and over the whole island he decreed that offerings be brought to 
the entrance of the villages, and these he gave up to him. Thus by the great 
man, compassionate to all beings, by the torch of the island was the fear 
pestilence brought to an end (Mahãnãma Thera 1950: 262-263, ch. 36:   
82-90). 

The narrative of King Sirisangabo shows that he was not willing to commit any 
violence to anyone by clinging into the throne when rebels revolted: 

At the news: ‘Rebels are risen here and there,’ the king had the rebels 
brought before him, but he released them again secretly; then did he send 
secretly for bodies of dead men, and causing terror to the people by the   
burning of these he did away with the fear from rebels (Mahãnãma Thera 1950:   
262, ch. 36: 80-81). 

The kind of royal ‘innocence’ visible in this narrative would be quite contrary to 
Machiavelian theories of kingship and statecraft and today’s understanding of good 
governance. Though the efficacy of his righteous actions and state policies inspired by 
certain religious ideals may be questioned today due to fact of sheer complexity of 
real politics of governance, as a religiously inspired narrative his lifestyle still has 
significant influence and persuasion for the devotional public. 

The Mahãva sa described King Sirisangabo as “rich in compassion” (36:94) who   
exiled willingly himself into the forest rather than bringing any “harm to others”   
(36:92) including his usurper Go hakãbhaya. It recorded further that as a compassion
ate act King Sirisangabo gave his head to the man who fed him so that he receives   
gold from his aggressor, Go hakãbhaya (Mahãnãma Thera 1950: 263; chapter 26:   
93-97). 

The life and the reign of King Sirisangabo illustrates well that as the king he 
tried to adopt Buddhist principles such as non-violence to statecraft but failed when 
the aggressor was ruthless. This episode can be taken as an extreme case of passive 
response from a righteous ruler. But it demonstrates rather than self-defence, in the 
case of ancient Sri Lanka, a righteous and truthful moral life had taken precedence,   
thus providing a model for a dharmarãja. 

 (c) The Dharmarajas in Southeast Asia 

(i) King Kyanzittha (1084-1113 CE) as Dharmarãja 

 Several kings of Sri Lanka as well as in Southeast Asia, who attempted to 
project in public a persona of the righteous king, seem to have adopted the righteous 
principles of kingship as recommended by the Buddhist tradition. 
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 From Southeast Asia, there is an assertion of the concept of dharmarãja in   
the episode of King Kyanzittha (1084-1113 CE). King Kyanzittha was the third ruler of 
the Pagan dynasty (1044-1287). King Kyanzittha unified Burma (Tambiah 1976: 81). 
In his inscriptions, King Kyanzittha identified himself as the “Blessed Just Ruler, Sun   
of the Three Worlds” ( rĩ trĩbhuvanãdhitya dharmarãj). It is noteworthy that King   
Kyanzittha used the epithet dharmarãj to identify himself. He also conceived his   
lordship as expanding over the three worlds of human, divine and brahma. 

 In an inscription in 1098, King Kyanzittha presented himself again as 
intending and perfecting himself as a bodhisattva in order to become a fully 
awakened Buddha to save all living beings:  

 [T]he king of kings, the lord supreme (paramisvar), the mighty universal 
monarch (balacakkrawar), who makes his vehicle the White Elephant, the 
omniscient Bodhisatta, who verily shall be a Buddha and save from misery all 
living creatures. 

 In the case of King Kyanzittha, thus there is an increasing desire from his 
part to combine his temporal lordship as the king with spiritual superiority achieved by 
becoming a perfectly awakened Buddha. 

(ii) King Rama VII as Dharmarãja  

 Thailand, known as Siam in the past, had adopted Buddhism in the Sukhothai   
period (1238-1438). Since the adoption of Buddhism, the dharmarãja concept had   
drawn attention of the public and served as the principle of royal governance. 

 King Rama VII, known by several other names such as Phra Bat Somdet, 
Phra Poramintharamaha Prajadhipok and Phra Pok Klao Chao Yu Hua, was the last 
absolute monarch in Thailand (1925–35). He was born on 8 November 1893 and died 
on 30 May 1941. Under the House of Chakri, he was the seventh monarch of Siam. 
The 120th anniversary of King Prajadhipok’s birthday falls on 8 November 2013.  

 Rama VII became the f i r s t monarch of S iam to pres ide over the 
establishment of a constitutional monarchy following the Thai revolution of 1932. 
Rather than fighting with the People’s Party that was the major power behind the 
revolution, he chose to grant a constitution. He cared for the interest of the majority 
of his subjects. Throughout his reign, King Rama VII attempted to adhere to the rules   
of governance of a dharmarãja. As a result, King Prajadhipok became the model for   
kingship in a democratic regime. 

(iii) A Dharmarãja in Contemporary Thailand 

 The notion of dharmarãja (Just Ruler) is still an influential historical and   
religious concept in Theravãda Buddhist societies in South and Southeast Asia. This   
notion of dharmarãja has become quite popular, in particular, in the context of royalty   
in contemporary Thailand where King Bhumipol Adulyadej (Rama IX, b. 1927),   
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the constitutional monarch of Thailand, who is considered today by most Thai   
Buddhists at large as a Dhammarãja of this modern age. 

 Over several decades, King Adulyadej has legitimated his symbolic leadership   
as the head of the state of Thailand, in the most preeminent Theravãda Buddhist   
nation in Southeast Asia. His moral authority as an exemplary and preeminent 
Buddhist king has inspired many. Through the use of Buddhist concepts and 
implementation of Buddhism inspired ideals of social well-being and good governance 
and with such concrete social-welfare plans such as the ‘sufficiency economy’ 
(Deegalle 2008: 104-110), he is still in public eye. He defined ‘sufficiency economy’ 
as a “philosophy that stresses the middle path as the overriding principle of 
appropriate conduct.” He further elaborated ‘sufficiency’ as “moderation and due 
consideration to all modes of conduct” (Deegalle 2008: 106). In his last phase of the 
reign, he still continues to project an image of a just and righteous ruler as envisaged 
in the Buddhist literature. His persona makes him particularly revered in Thailand. 

 (v) A Twenty-first Century Sri Lankan Buddhist Articulation of an   
Aspiration for a Dharmarajya 

In electing candidates for the Sri Lankan parliament at the general election held   
in April 2004, the Jãtika Hela Urumaya (‘National Sinhala Heritage Party,’ JHU)   
at that time exclusively consisted of Buddhist monks only fielded over 200 candidates   
by declaring a desire to establish a Dharmarãjya (Just Rule) in Sri Lanka (Deegalle   
2006). As explained in detail below with an examination of the JHU political 
manifesto, this radical and activist Buddhist move can be viewed perhaps as a 
modern instance to emulate Emperor A oka’s model of good governance in   
contemporary Sri Lanka. The JHU introduced fashionable religious terms with 
overwhelming Buddhist connotations as its political rhetoric to attract voters. One   
visible and important term was the pratipatti pUjãva, which can be translated as ‘an   
offering of principles.’ This was the term used to identify the JHU political manifesto. 

The Sinhala term pUjãva is strictly speaking liturgical in its connotations and   
exclusively used in religious contexts rather than in the political platform. The JHU,   
however, employed it self-consciously in the highly charged expression pratipattipUjãva   
in order to introduce its political manifesto in religious terms connoting its ambition of 
establishing a dharmarãjya in Sri Lanka. 

Among the Sri Lankan political parties, the election manifesto of the Jãtika Hela   
Urumaya was rather unique. The JHU introduced it to the Sri Lankan public by 
invoking religious sentiment. As election results demonstrated its religious content was 
appealing to urban voters. Unlike other political parties, the JHU offered its political 
manifesto, designed as twelve principles (pratipatti pUjãva) to the Tooth Relic of the   
Gotama Buddha in Kandy. 
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On 2nd March 2004, the JHU monks and lay supporters marched to the Tooth 
Relic Temple, Kandy from Kelaniya Temple (the site of the Buddha’s third visit to   
Sri Lanka, according to the Mahãva sa I.71-84) in the midst of thousands of Buddhi
st monks and lay people who shared the noble mission of restoring Buddhasãsana   
(Buddhism in the form of institutionalized religion) and promoting Buddhism in Sri 
Lanka. The selection of both—this particular date (2 March) and the place (Kandy)—
are quite significant in historic and symbolic terms. The 2nd March symbolized an 
important historic event that took place in 1815: the day that Sri Lanka lost her 
independence to the British under the Kandyan Convention. Another important patriotic 
event related to it also happened on the same day in Kandy; that episode of a martyr 
is still in the ears of the Sri Lankan nationalists and Buddhist pious: on that day in 
Kandy, when the British raised the union jack before signing the memorandum, the 
monk Kud?pola protested against it and he was shot dead there. Unveiling of the 
JHU’s political manifesto at the site of the Tooth Relic Temple in Kandy on a 
symbolic day at a large gathering thus invokes both religious and national sentiments. 

The JHU launched its political manifesto in the hope of restoring the weakening 
status of Buddhism in Sri Lanka. In an interview with the Sunday Observer (28 
March 2004),4 Venerable Ellawala Medhananda, former leader of the JHU, stated the   
aspiration for a dharmarãjya: 

Present day politics is rude, uncivilised and brusque. It is shameful and 
degrading…. People who look for gentlemanly politics look to us, with the trust 
that we could bring about a change. Our mission is to do that.… We have no 
petty political agenda. We have no party politics. We have a noble aim. Our aim 
and aspiration is to make this country a place for all to live in brotherhood, in 
peace and harmony. We strive to serve the country, the nation and the Buddha 
Sasana.… Looking at the way we are treated here being the majority of this 
country we have come to a point that we have to act ive ly engage in 
politics.…Our effort is to build a ‘Dharma Rajya’ and we are committed to do 
that. 

The monks of the JHU had a clear agenda and ambition of purifying the political   
process from corruption and abuses. The JHU manifesto included 12 points as   
principles for constructing a righteous and just state (dharma rãjyayak udesã vU   

pratipatti pUjãva). These were conceived as foundational principles of dharmarãjya.   

Each item in the manifesto included more than one principle and the Sinhala version5 

was more comprehensive than the English rendering appeared in the media. 

 4 http://www.sundayobserver.lk/2004/03/28/fea07.html 
 5 For the full Sinhala version of the manifesto see http://www.jayasanka.org/dharma_rajjya.jpg and 
http://www.jathikahelaurumaya.org/Index1.html. For an abridged and incomplete English version see 
http://www.srilankanelections.com/manifestos/HJU-EngManifesto.html 
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 (1) The first principle stressed that Sri Lanka should be ruled according to   
Buddhist principles as it was in the past and the protection of the Buddhasãsana   
should be the foremost duty of any government, as already been guaranteed by the 
republican constitutions of 1972 and 1978 (Deegalle 2013). The state was identified 
and qualified with a specific ethnic connotation in the manifesto as a ‘Sinhala state,’ 
which was undoubtedly conceived as problematic by critics just because of its ethnic 
specification that demonstrates narrowness of its political vision. While recognizing the 
protection of Buddhism, it also stated that the state should safeguard the rights of 
non-Buddhist religions to practice their own faiths. Showing the urgency of addressing 
religious concerns of the majority (Deegalle 2009: 92-105) and achieving political 
ambitions of the JHU, the very first principle of the manifesto mentioned the issue of 
unethical conversions (Deegalle 2012: 90-98). It asserted, “all unethical conversions 
are illegal.” This was an early indication that the JHU would take legislative measures 
to curb ‘unethical conversions’ once its members were elected to the parliament. 

   (ii) The second article stressed that Sri Lanka is a Buddhist unitary state that 
cannot be divided. The emphasis on a ‘unitary state’ was a clear indication 
of refusal to divide the country by LTTE init iated attempts.  In the 
manifesto, national safety was considered an essential condition. It 
maintained that at times when there are threats to national security, without 
political interference, the Police and the Three Armed Forces should be given 
powers to act according to the constitution to safeguard country and 
national interests. 

   (iii) Emphasizing the JHU’s stand as National Sinhala Heritage Party, the 
manifesto stated that the national heritage of the country belongs to the 
ethnic group which made the country into a habitable civil ization. It 
maintained that the hereditary rights of the Sinhalese should be granted 
while protecting the rights of other communities that inhabit the island. 

   (iv) The fourth item of the manifesto made a strong recommendation for good 
governance drawing a historical example from India. According to it, the   
rulers of Sri Lanka should adopt the dharmarãja concept of Emperor A oka,   
which was influenced by Buddhist Philosophy, and should work for the 
welfare of all ethnic groups. Their exemplary attitude in good governance   
should reflect Dharmã oka’s attitude and vision towards his subjects quoted   
earlier in The Edicts of A?oka that Emperor A oka cultivated the idea that   
“all citizens are my [his] children” (save munisã mama pajã, Kali ga Edict II   

(Nikam and McKeon 1978: 53). 

   (v) It recommended that the government should control and monitor all activities 
and monetary transactions of the non-government organizations (NGOs) that 
were in operation in Sri Lanka. This was an early indication of religious 
concerns that the JHU raised with alleged accusations to evangelical 
Christians that the majority of NGOs (Non-government Organizations) that 
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were registered in Sri Lanka under the corporation law and were undertaking 
evangelical activities of converting materially poor Buddhists and Hindus to 
Christianity in the guise of providing technical education (Deegalle 2012: 90-
98). 

   (vi) Following the grãma rãjya (village governance) concept that Sri Lanka   
inherited from the past, it recommended introducing a decentralized 
administration. This was the Buddhist option that the JHU planed to adopt 
instead of devolution proposals that successive Sri Lankan governments 
attempted to implement in resolving the ethnic conflict that had aggravated 
with increasing terrorist activities of the LTTE. The devolution of power as a 
solution to continuing ethnic problem in Sri Lanka, the JHU saw from a 
negative perspective. Its members maintained that the notion of devolution 
of power is an imported concept imposed upon them with vested interests 
to break Sri Lanka.6 Their negative attitude to devolution of power is based 
on two factors: their fear that it will lead to the creation of a separate state 
for Tamils and it will lead to the creation of fanatical religious beliefs and 
conflicts within Sri Lanka. Instead of the devolution of power, the JHU 
preferred a ‘decentralisation’ within a unitary Buddhist state. They believe 
that effective ‘decentralisation’ to village level communities will solve many 
of the issues related to defense, administration, education, health, trade, 
agriculture, water, and transport. Their conception of ‘decentralization,’ they   
identify as ‘grãma rãjya sa kalpaya’ (concept of village governance). 

   (vii) Interestingly ecological concerns appear side by side with human welfare 
issues in the manifesto. It maintained that development should centre on the 
natural habitat, animals and humanity. It proposed the development should 
be based on the principle “by developing the individual human being, country 
should be developed.” This approach has a spiritual dimension in which the 
development of the individual is the key for national development. This 
development with a focus on the individual is very much Buddhist in nature.    
A leading Buddhist patriarch, the late Madihe Paññãsĩha Thera (1913-2003)   
as well as his outspoken pupil, Ven. Gangodavila Soma (1948-2003), 
advocated an individual centred approach to the nation’s development. This 
also involved the creation of a just, national economy based upon Buddhist 
economic philosophy by empowering local farmers and entrepreneurs. 

   (viii) The manifesto was extremely concerned with the system of education 
provided in public schools. It urged the introduction of an education system 
that fits into the Sri Lankan cultural context and that meets the needs of 
the modern world. The proposed education should bear certain fundamentals 
of Buddhist social philosophy. It encouraged a society in which the lay-
monastic, male-female, employer-employee, child-parent, teacher-student, ruler-

 6 http://members.tripod.com/amarasara/jhu/jhu-21qa.htm 
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ruled are mutually bound by a sense of duty and responsibility as suggested   
by the model for a healthy society in the Sigãlovãda Sutta (D.III.189-193;  
Rhys Davids 1991: 180-184). It also believed that for a righteous and just 
society it is important that the five precepts are observed and they should 
be the foundation of a good society that education aspires to build.  

   (ix) In the past, Sri Lanka was held as the land of dhamma (dhammadãpa),   
which was instrumental in spreading Buddhism around the world, specific 
cases were China and Southeast Asia. Because of this historical contribution, 
the manifesto recommended establishing international relationships with sister 
Buddhist countries. It also recommended establishing friendships with other 
countries but in such cases where close relationships with neighboring 
nations are establ ished, Sr i Lanka always should be considered an 
independent state. 

   (x) In the tenth principle the manifesto moved to specifics on protecting 
Buddhism. It recommended holding a Buddhist council to reinforce Sinhala 
bhikkhu (monastic) lineage and adopting the recommendations of 1957 and 
2002 Buddhist Commission Reports7 appropriately for the wellbeing of 
Buddhism. In the latter part of the twentieth century, there had been several 
reports such as the Buddhist Committee of Inquiry 1956 and The National 
Joint Committee 2001 that investigates the status of Buddhism in the 
colonial period and made recommendations for improvement. 

 (xi) The manifesto paid attention to the rights of women. It asserted “female 
mora l r i gh ts , ” wh ich were conce ived as g radua l l y des t royed by 
commercialization. It recommended safeguarding them. It had specific 
attention on ideas of “nobility and dignity of motherhood” that were seen as 
needed to be restored. 

 (xii)  On the last principle of the manifesto, differing from traditional political 
parties, the JHU asserted the necessity of adopting an “independent, free 
and ethical principles” to guide mass media. 

These twelve points demonstrate guiding principles of the JHU as a Buddhist 
political party in Sri Lanka for establishing a just state. In engaging in politics and in 
presenting this twelve-point manifesto, the key visible political motive of the monks of   
the Jãtika Hela Urumaya was their desire in creating a ‘Buddhist voice’ within the Sri   
Lankan Parliament so that Buddhist and Sinhala interests can be secured and 
guaranteed within the legislature. They perceived that power-hungry-Sinhala-lay-
politicians had betrayed the Sinhala and Buddhist rights of the majority population of 
the country. 

 7 There are several reports with regard to the status of Buddhism (Buddhist Committee of Inquiry 
1956) and Sinhala people (The National Joint Committee 2001). 
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Conclusion

The idea whether any ruler of any of the Buddhist nations in Asia in the past 
fully embraced all aspects of the entire concept of the righteous ruler as proposed by 
the ideal of cakkavatti is debatable on the grounds of empirical evidence that 
furnishes the fact that most of the eminent Buddhist ‘just’ rulers including the   
Emperor A oka had to fight many wars (e.g., war in Kãli ga) in the first place in   
order to establish their rule of authority. This delicate connection between the 
establishment of political power and military conquest on the one hand and the notion 
of the ‘just’ ruler and Buddhism on the other are quite fascinating to explore as done   
here. Excluding cases of ‘just’ rulership in the Mahãyãna countries such as Japan and   
China, this paper had a limited focus on the examination of the concept of dharmarãja   

with a concentration on Theravãda Buddhism in South and Southeast Asia. With a   
greater depth on South Asia, this paper has examined two historical cases—Emperor 
A oka and King Sirisangabo—both had some involvement with violence prior to the   
establishment of power and a strong historical record of non-violence after establishing 
the rule of governance, of course, the former was exceedingly successful as an 
eminent ‘just’ ruler whereas the latter (King Sirisangabo) became a notable failure in 
political terms because of the very fact of king’s Buddhist convictions on the 
abandonment of the use of violence and punishment when required for wrong doers 
as a means of statecraft. This again highlights the perennial tension between the use 
of violent means in the statecraft and the Buddhist position of the necessity of non-
violence for the governance of the just ruler. In the history of Buddhism in Asian 
countries for most rulers the notion of just ruler became an attractive political and 
religious ideology as a guiding principle of good governance. With the use of Buddhist 
ideas such as the king is an embodiment of an enlightenment seeking person, who is 
on the path of perfection as a bodhisattva, some prominent pious kings projected 
themselves in public realm as righteous rulers. With an examination of concrete ideas   
recorded in the Pãli canon, Pãli chronicles and inscriptions, this paper has shed some   
light on the very idea of just ruler. It has demonstrated how imaginations of just ruler   
might have influenced self-perception of Buddhist kings as dharmarãja in South and   
Southeast Asia. Though not intended to be comprehensive by any means, it has taken 
into account at least one case in relation to the JHU how contemporary Buddhists in 
Sri Lanka even in the absence of royalty for nearly two decades still attempt today to 
present and evoke their desire to establish righteous rulership in Sri Lanka with a   
fully-fledged political and religious ideology of dharmarãjya (just rule). 
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เอกสารประกอบการแสดงทัศนะ
เรื่อง“ธรรมราชากับคุณธรรมของผู้ปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย”

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า
ครั้งที่15ประจำปี2556

วันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ 





คุณธรรมประจำพระราชหฤทัย
สุโขทัยธรรมราชา*
ม.ร.ว.พฤทธิสาณ  ชุมพล1 



บทคัดย่อ

ศึกษาพระคุณธรรมประจำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัวในฐานะบุคคลๆ หนึ่ง ซึ่งชะตาชีวิตผันแปรให้ต้องทรงรับพระราชภาระ

พระมหากษัตริย์อยู่ 9 ปีใน 48 ปีแห่งพระชนมชีพ โดยเน้นเป็นเบื้องแรกถึงการ

ศึกษาอบรมที่ทรงได้รับทั้งในประเทศและในยุโรป ตลอดจนระหว่างที่ทรงผนวช

ว่ายังผลเป็นพระคุณธรรมดังกล่าวที่ทรงยึดถือต่อเนื่องมา และมีให้เห็นใน  

พระราชจริยวัตร พระราชนิพนธ์และพระราชดำรัสทั้งก่อนและระหว่างที่ทรง

ครองราชย์ วิธีการศึกษาเช่นนี้ก็เพื่อที่ชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นอุปนิสัยใจคอของ   

“ผู้แสดงบท” มีนัยสำคัญต่อละครที่แสดงพระคุณธรรมที่เน้นให้เห็น คือ สันติ

วิธีในพระราชจริยวัตร, พระวิริยะอุตสาหะ ในการทรงศึกษาหาความรู้, พระราช

หฤทัยที่กว้างรับฟังความคิดเห็นและพระราชทัศนะที่สงสัยว่าทั้งประชาธิปไตย

และสมบูรณาญาสิทธิราชย์นั้นดีจริงหรือเสมอหรือไม่ กับการที่ได้ทรงวาง

โครงการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบกษัตริย์ในระบบรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยที่มีหลัก

นิติธรรมเป็นฐาน   

บทความปิดท้ายด้วยการนำพระคุณธรรมและพระราชจริยวัตรมาพิจารณา

ในกรอบของทศพธิราชธรรม ซึง่เปน็องคป์ระกอบหลกัของการเปน็ “ธรรมราชา” 

ให้ผู้มีภูมิรู้กว่าผู้เขียนได้พิจารณาต่อ และเพื่อกระตุ้นการคิดคำนึงเกี่ยวกับ

ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้นำ 

 * บทแสดงทัศนะในการประชุมประจำปีครั้งที่ 15 ของสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง   

“ธรรมราชา” วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร 

 1 รองศาสตราจารย์ (เกษียณอายุ), กรรมการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า  

เจ้าอยู่หัว 
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อารัมภบท

“สุโขทัยธรรมราชา” เป็นพระนามทรงกรมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-

ประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่วาระที่ได้ทรงโสกันต์เมื่อพระชันษา 12 ปี ย่างเข้าสู่  

วัยรุ่นหลั งจากนั้นถึ ง 20 ปี จึ งได้ เสด็จขึ้นครองราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์ ในระบอบ 

“สมบูรณาญาสิทธิราชย์” 7 ปี และในระบอบ “ประชาธิปไตย” 2 ปี ซึ่งในช่วงเวลา 9 ปี ที่ทรง

เป็นพระมหากษัตริย์อยู่นั้น มีผู้รู้ทั้งชาวตะวันออก คือ กวีปราชญ์รพินทรนาถ ฐากูร และ  

ชาวตะวันตก คือ นายเรย์มอนด์ บี. สตีเวนส์ ที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน ใช้พระอิสสริยยศสมเด็จ

เจ้าฟ้าและ/หรือพระนามทรงกรมนี้ในการทูลเกล้าฯ ถวายเอกสารซึ่งมีลักษณะเป็นการส่วน

พระองค์หรือกึ่งทางการ [พฤทธิสาณ 2537:99 ; Stevens, 2474] อีกทั้งเมื่อได้ทรงสละ  

ราชสมบัติแล้ว พระองค์ก็ได้ทรงกลับมาใช้พระนามทรงกรมนี้อีกในภาษาอังกฤษ [ราชเลขาธิการ 

2531:93] รวมความว่าพระนามทรงกรมนี้ไม่ผูกพระองค์ติดอยู่กับการเป็นพระมหากษัตริย์ 

ผมจึงเห็นเหมาะที่จะใช้พระนามทรงกรมนี้ประกอบชื่อบทแสดงทัศนะของผมในเวทีแสดง

ทัศนะเรื่อง “ธรรมราชากับคุณธรรมของผู้ปกครองในระบอบประชาธิปไตย” ในการประชุม

ประจำปีในวาระครบ 10 รอบนักษัตรแห่งพระบรมราชสมภพ เพื่อที่จะสื่อว่าผมกำลังจะนำเสนอ

ทัศนะของผมเกี่ยวกับพระคุณธรรมของพระองค์ในฐานะบุคคลๆ หนึ่ง ซึ่งเกิดมาในสยามเมื่อ   

120 ปี มาแล้ว ซึ่งชะตาชีวิตได้ผกผันให้ต้องรับภารกิจหน้าที่เป็นพระมหากษัตริย์ในระบอบการ

ปกครองที่ถือคติ “ธรรมราชา” เป็นคติหนึ่งที่สำคัญมานาน อย่างน้อยตั้งแต่สมัยที่กรุงสุโขทัย  

เป็นราชธานี 

แต่ทั้งนี้มิใช่ว่าสิ่งที่ผมจะนำเสนอจะไม่เกี่ยวข้องกับความเป็นพระมหากษัตริย์ของพระองค์ 

ด้วยเหตุผลที่ว่า ไม่ว่าในกรณีใดผู้ใดก็ตาม ผู้แสดง “ย่อมต้องบริหารความสัมพันธ์ระหว่างตน

กับบท” ที่ตนแสดงหรือ “หัวโขน” ซึ่งตนสวมอยู่ ในฐานะมนุษย์เขาย่อมมีอุปนิสัยใจคอตลอดจน

หลักการความเชื่อที่ยึดถือในตนเองอยู่แล้ว และย่อมต้องนำสิ่งเหล่านั้นมาใช้ในกรณีการ “ตีบท  

ให้แตก” เท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้ในสถานการณ์การแสดงซึ่งเขาเองคุมไม่ได้ทั้งหมด เพราะขึ้นอยู่กับ  

ผู้แสดงคนอื่นบนเวทีและผู้ชมรอบเวทีด้วย ผู้วิเคราะห์ที่มีใจเป็นธรรมย่อมตั้งนำสิ่งเหล่านี้เข้ามา

ประกอบในการวิเคราะห์เพื่อชี้ว่าเขาแสดงบทได้เหมาะสมหรือไม่ เพียงใด ซึ่งในที่นี้เกณฑ์วัด  

คุณธรรมของผู้ปกครองก็คือคติ “ธรรมราชา” 

ผมไม่อาจทำหน้าที่ดำเนินการวัดและประเมินตามเกณฑ์นั้นได้ ด้วยขาดความรู้ความชำนาญ

ในคตินั้น แต่โดยที่ในทางส่วนตัว ผมศึกษาพระ (ราช) กรณียกิจในองค์สุโขทัยธรรมราชามาพอ

สมควรโดยได้ มุ่งไปที่พระคติประจำพระ(ราช)จริยวัตร จึงจะนำเสนอการ “ยำรวม” หรือจะเรียก

ให้เก๋ก็คงได้ว่า “บทสังเคราะห์” ความรู้ความเข้าใจเหล่านี้ออกมาเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ

ประชุมครั้งนี้สัก 4 ชุดด้วยกัน และนำมา “จับใส่ในกล่อง” “ทศพิธราชธรรม” ทั้ง 10 ข้อ ให้

พอเป็นเค้าไว้ให้ผู้ทรงภูมิรู้ดีกว่าผมได้กลั่นกรองต่อไป 
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แต่ก่อนนี้จะทำเช่นนั้น ผมคิดคำนึงขึ้นมาได้ว่า การได้รับการศึกษาอบรมให้มีความรู้และ

ฝึกฝนจิตใจอย่างเป็นระบบระเบียบเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับผู้ที่จะเป็นผู้ปกครองทั้งตามคติ

ธรรมราชา และคติราชาปราชญ์ของเพลโต (Plato’s Philosopher King) ดังนั้นจึงขอเริ่มด้วยการ

พิจารณาถึงการทรงศึกษาฝึกฝนขององค์สุโขทัยธรรมราชา เพราะไม่เคยเห็นว่า มีผู้ใดได้วิเคราะห์

พระราชประวัติส่วนนี้ไว้อย่างเป็นกระบวนการเดียวกันมาก่อน 

ศึกษิตสิกขา:ที่มาแห่งพระคุณธรรม

ดังที่ทราบกัน องค์สุโขทัยธรรมราชาทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพระองค์สุดท้าย

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระองค์สุดท้องในสมเด็จพระศรีพัชรินทรา   

บรมราชินีนาถ (พระพันปีหลวง) โดยทรงมีพระเชษฐาพระชนนีเดียวกันถึง 6 พระองค์ เมื่อ

ประสูติและทรงพระเยาว์จึงไม่มีผู้ใดคาดคิดว่าวันหนึ่งพระองค์จะต้องทรงเป็นพระมหากษัตริย์ 

การศึกษาอบรมของพระองค์ก็คงจะไม่ได้เป็นไปอย่างเข้มข้นเพื่อการนั้น หากแต่เป็นไปตาม

ประเพณีของขัตติยราชกุมาร รายละเอียดเป็นเช่นใดนับว่าหาข้อมูลได้ยาก แต่ก็พอมีว่าทูล

กระหม่อมพ่อและสมเด็จแม่ของพระองค์ทรงถนอมเลี้ยงพระองค์ไว้ใกล้ชิดพระองค์ แต่ได้ทรงมอบ

ใหเ้จา้จอมเยือ้นในรชักาลที ่5 หมอ่มเจา้หญงิมนศัสวาสดิ ์(ในรชักาลที ่7 ทรงเปน็พระองคเ์จา้หญงิ) 

และหม่อมเจ้าหญิงโพยมมาลย์เป็นพระอภิบาล [ผ่องพันธ์ 2520:12] สมเด็จเจ้าฟ้าฯทรงเล่นกับ

พระเชษฐาพระชันษาใกล้กันทั้งพระมารดาเดียวกันและต่างกัน และกับหม่อมเจ้าชายหญิงและ

ธิดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ซึ่งสมเด็จแม่ทรงพระราชอุปการะเลี้ยงดูไว้หลายพระองค์หลายคน 

หม่อมศรีพรหมา กฤดากร ณ อยุธยา พระสหายผู้หนึ่งเขียนเล่าไว้ว่า เมื่อหม่อมอายุ 9 ปี              

และพระองค์พระชันษา 4-5 ปี พระเชษฐาทรงกำหนดให้พระองค์ทรงเล่นเป็นพระราชา คัดเลือก

และดูแลพระมเหสีและเจ้าจอมไปในการเสด็จประพาสทางเรือ องค์ประชาธิปกทรงเลียนแบบ

อากัปกิริยาและวิธีการที่ทรงสังเกตเห็นในชีวิตจริงได้เป็นอย่างดี [ศรีพรหมา 2550:78-80] การที่

ได้ทรงเรียนรู้มาด้วยวิธีการสังเกตด้วยพระองค์เองเช่นนี้กระมัง ซึ่งเป็นเหตุให้เมื่อทรงครองราชย์

แล้ว ทรงมีพระราชดำรัสแก่ลูกเสือให้ฝึกสังเกตหาเหตุผลของสิ่งและคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์   

ไมเ่ชือ่อะไรอยา่งงมงาย ทัง้นี ้มคิวรเขา้ใจวา่พระองคท์รงชืน่ชอบทีจ่ะทรงแสดงบทเปน็พระเจา้อยูห่วั 

เพราะผู้ ใหญ่เล่าสืบต่อกันมาด้วยว่า การเล่นลักษณะนี้มีมากกว่าหนึ่งครั้ง และบ่อยครั้ง  

พระราชโอรสรุ่นเยาว์ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราฯจะไม่ทรงยอมแสดงบทเป็นพระเจ้าอยู่หัวและ

รับสั่งกันว่า “ยกให้พี่แดงก็แล้วกัน” ซึ่งหมายถึงถวายบทนั้นแก่สมเด็จฯเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช 

พระราชโอรสในสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี (พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า) ทรงถ่อม

พระองค์ว่าทรงเป็นน้อง การทรงมีความเคารพในผู้ที่มีวัยวุฒิกว่าพระองค์ดูจะได้เป็นพระอุปนิสัย

แต่นั้นมา แต่จากที่ได้เล่ามาก็มิใช่ว่ามิได้ทรงมีภูมิรู้หรือความสามารถในพระองค์เอง 

ครั้นเจริญพระชันษาขึ้น สมเด็จพระศรีพัชรินทรา ฯได้โปรดเกล้าฯให้ศึกษาในโรงเรียน  

ราชกุมารโดยมีพระราชหัตถเลขาพระราชทานเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปีย 

มาลากลุ) ใหจ้ดัหาครถูวายพระอกัษรโดยทรงกำชบัไมใ่หต้ามพระทยั แตใ่หก้วดขนัดว้ยเหตดุว้ยผล 
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[สัมภาษณ์ศิริน 2556] และถวายการอบรมให้ทรงรู้กาลเทศะและมีความเคารพในผู้อื่น   

มีพระอาจสุนทรการแต่ครั้งยังมิได้มีบรรดาศักดิ์เป็นต้นเป็นพระอาจารย์ ทรงศึกษาภาษาไทย 

วรรณคดีและความรู้สมัยใหม่ตลอดจนภาษาอังกฤษ และในขณะเดียวกันทรงเป็นนักเรียนนายร้อย

พิเศษในโรงเรียนนายร้อยชั้นปฐมด้วย [ศิลปากร 2524:1] เท่ากับว่าทรงเรียนรู้ทั้งวิชาและความมี

ระเบียบวินัยและความอดทน 

ครั้นเมื่อพระชันษา 12 ปี ได้ทรงเข้าพระราชพิธีโสกันต์และเฉลิมพระยศเป็นกรมขุนสุโขทัย

ธรรมราชาตามประเพณีของสมเด็จเจ้าฟ้า และ 4 เดือนต่อมา ได้เสด็จออกไปทรงศึกษาในทวีป

ยุโรป โดยที่มิได้ทรงผนวชเป็นสามเณร ศึกษาภาษามคธและพระพุทธธรรมอย่างเป็นทางการตาม

โบราณราชประเพณี เช่นในกรณีพระราชโอรสในรัชกาลที่ 4 หรือพระราชโอรสรุ่นใหญ่ในรัชกาล

ที่ 5 แต่เมื่อจะเสด็จออกไป ได้ทรง “ปฏิญาณพระองค์เป็นอุบาสกถือพระรัตนทั้งสามเป็น

สรณะ” ณ พระอุโบสถวัดศรีรัตนศาสดาราม ต่อพระพักตร์กรมหมื่นวชิรญานวโรรส   

“พระอุปัชญาย์ อย่างทรงพระผนวช” [ศิลปากร 2524:8] แสดงว่าทรงเข้าพระหฤทัยดีในหลัก

พระพุทธศาสนาระดับหนึ่งแล้ว ก่อนที่จะเสด็จไปทรงศึกษาต่อในประเทศตะวันตก ทั้งนี้ปรากฏ  

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2471 ว่าได้โปรดเกล้าฯให้จัดพิมพ์พระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้าพระองค์

นั้นเรื่อง “พุทธมามกะ” เป็นหนังสือพระราชทานแก่เด็กเล่มแรก มีพระราชปรารภอธิบายไว้ใน

พระราชนิพนธ์คำนำว่า “เมื่ออาจารย์เห็นว่าเด็กมีความเข้าใจดีในหลักพระพุทธศาสนาแล้ว  

ก็ควรทำพิธีรับเป็นพุทธมามกะ คล้ายวิธีพวกฆริสตังทำพิธี “confirmation” ถ้าทำดังนี้ได้จะดี

อย่างยิ่ง จะปลูกฝังความเลื่อมใสในพระพุทธสาสนายิ่งขึ้น และจะทำให้เด็กมีหลักมีสรณะ  

อันจะนำชีวิตไปในทางที่ชอบ” (ตัวสะกดตามต้นฉบับ)[จุฬาฯ :2537] ทั้งพระองค์เองก็ได้ทรง

ยึดถือหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นคติประจำพระราชหฤทัยโดยสม่ำเสมอ ดังจะได้นำเสนอให้

เห็นต่อไป 

มีเบาะแสพอจะเชื่อได้ว่า ก่อนที่จะเสด็จไปยุโรปนั้น องค์สุโขทัยธรรมราชาได้ทรงทราบ

ความแห่งพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งพระราชทานพระเจ้า

ลูกเธอ 4 พระองค์ รุ่นแรกที่เสด็จไปทรงศึกษาต่อที่ยุโรป เมื่อ พ.ศ. 2428 ความสำคัญ 7 ข้อ 

ความโดยสรุปว่า หนึ่ง ไม่ให้อวดอ้างว่าเป็นเจ้านายแต่ให้ทำตัว “เสมอลูกผู้มีตระกูล” สอง ให้

สำนึกเสมอว่าเงินที่พระราชทานให้ใช้สอยนั้น หากใช้อย่างประหยัดและมีเหลือก็ทรงยกให้เป็น

สิทธิขาด หากแต่ว่าให้สำนึกว่า แม้จะเป็นเงินพระคลังข้างที่ แท้ที่จริงก็มาจากราษฎร “จึงต้องใช้

ให้เป็นการมีคุณต่อแผ่นดิน” เท่านั้น สาม เมื่อกลับมา แม้เป็นเจ้าก็ไม่จำเป็นที่พระเจ้าแผ่นดิน

จะต้องทรงใช้ในราชการ ฉะนั้นไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม จะ “ต้องอาศัยสติปัญญาความรู้และความ

เพยีรของตวั” จงึตอ้งเลา่เรยีนดว้ยความเพยีรอยา่งยิง่ “เพือ่มโีอกาสทำคณุแกบ่า้นเมอืงหรอืโลก” 

สี่ ไม่ให้ประพฤติตัว “เกะกะ” หากทำผิดเมื่อใดจะถูกลงโทษทันที จึงต้องละเว้นทางที่ชั่วซึ่งทราบ

เองหรือมีผู้ตักเตือน ห้า ให้เขม็ดแขม่ใช้แต่เพียงพอที่อนุญาตให้ใช้ อย่า “ใจโตมือโตสุรุ่ยสุร่าย” 

หก ให้ศึกษาภาษาต่างประเทศจนคล่องแคล่ว จนแต่งหนังสือได้ 2 ภาษาเป็นอย่างน้อย   

โดยภาษาไทยต้องรู้ด้วย เพราะต่อไปจะต้องใช้เป็นนิจ ภาษาต่างประเทศเป็นหนทางไว้หาความรู้

และต้องเรียนเลขด้วย เจ็ด ให้ประพฤติให้เรียบร้อยตามแบบอย่างซึ่งโรงเรียนตั้งไว้ “อย่าเกะกะ 
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วุ่นวาย เชื่อตัวเชื่อฤทธิ์ไปต่างๆ จงอุสาหะพากเพียรเรียนวิชชาให้รู้มา ได้ช่วยกำลังพ่อ เป็นที่

ชื่นชมยินดีสมกับที่มีความรักนั้นเถิด” (ตัวสะกดตามต้นฉบับ)[จุลจอมเกล้าฯ :2475] 

พระราชประวัติระหว่างที่ทรงศึกษาอยู่ในต่างประเทศที่จะนำเสนอต่อไปนี้ เป็นเครื่องแสดง

ให้เห็นว่าองค์สุโขทัยธรรมราชา ทรงปฏิบัติตามนัยแห่งพระบรมราโชวาทนี้ด้วยดีในทุกประเด็น

หลัก 

อาจารย์ชั้นผู้ใหญ่ในยุคปัจจุบันของวิทยาลัยอีตัน (Eton College) โรงเรียนราษฎร์ประเภท

อยู่ประจำชั้นเอกของอังกฤษ ซึ่งองค์สุโขทัยธรรมราชาเคยทรงเป็นนักเรียนอยู่ 2 ปี ได้เขียน

บทความซึ่งสกัดสาระจากเอกสารจดหมายเหตุของโรงเรียนเกี่ยวกับพระองค์ว่า “ทรงเป็นผู้ฉลาด

ที่สุดในกลุ่ม” และความตรงต่อเวลา ทั้งละเอียดถี่ถ้วนและมุ่งมั่นที่จะทรงทำให้สุดความสามารถ

ในทุกสิ่ง ไม่น่าแปลกใจที่ทรงทำได้ดีที่สุดในวิชาภาษาฝรั่งเศส แต่ก็ทรงแสดง “ความสามารถ” 

ในวิชาวิทยาศาสตร์ด้วย อีกทั้งยังทรงได้คะแนนสูงในการสอบภาษากรีกโบราณ การผสมผสานกัน

ระหว่างท่วงท่าที่เป็นระเบียบแบบแผนกับความพร้อมที่จะทรงทำความเข้าพระทัยกับแนวคิดใหม่ๆ 

ได้ช่วยให้ทรงดำรงพระองค์ได้อย่างมั่นคงที่อีตัน และได้กลายเป็นบทเรียนที่ไม่ทรงลืมเลยในช่วง

หลังแห่งพระชนม์ชีพ และว่า การที่ทรงเป็นผู้ที่สนิทใจด้วยง่ายก็สำคัญ บรรดาครูอาจารย์  

ของพระองค์พอใจตั้งแต่แรกกับ “เด็กน้อยที่น่ารักและน่าคบ” พระองค์นี้ และนิยมชมชอบก็  

พระอัธยาศัยแจ่มใส และการที่ทรงยืดหยุ่นปรับพระองค์เองได้ แม้ว่าพระวรกายจะย่อมก็ตาม 

โดยที่เราสัมผัสได้ว่าทรงชนะศึกต่างๆ ของพระองค์ได้ก็โดยการเอาชนะใจคน ด้วยพระเสน่ห์

และการดำรงพระองค์อยู่ในทำนองคลองธรรมโดยแท้ (Gailey 2009 พฤทธิสาณ แปล 

2553:15, เน้นข้อความโดย พฤทธิสาณ) 

สำหรับเมื่อประทับทรงศึกษาต่อในวิชาทหารที่ราชวิทยาลัยทหาร เมืองวุลลิชนั้น ผู้เขียนไม่มี

ข้อมูลมากไปกว่ารายงานที่ว่าทรงสอบได้ดี ทรงเอาพระทัยใส่ในการศึกษาเล่าเรียนตลอดเวลา 

(ศิลปากร, กรม 2523 : 31) แต่แน่ชัดว่า นอกจากที่พระองค์ทรงสามารถทรงกีฬา ซึ่งต้องใช้

ความสมบุกสมบันและความอดทนที่วิทยาลัยอีตันแล้ว ยังทรงได้รับการอบรมจากราชวิทยาลัย

ทหารนั้น ให้ทรงมีความเป็นทหารหาญที่กล้าเสี่ยงภัยเพื่อคุณค่าที่เหนือกว่าตน ทั้งนี้จากข้อมูลเมื่อ

ทรงเป็นนายร้อยตรีกิตติมศักดิ์แห่งกองทัพอังกฤษ ประจำการในกองทหารปืนใหญ่ม้าที่เมืองออ

ลเดอร์ช็อตนั้น สงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้อุบัติขึ้น พระองค์ต้องพระประสงค์ที่จะเสด็จร่วมรบกับ

พระสหายทหารชาวอังกฤษมากถึงกับรับสั่งขอต่อสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 5 หากแต่พระราชา

อังกฤษพระองค์นั้นไม่อาจทรงพระราชทานพระราชานุญาตได้ เพราะทรงเป็นผู้มีสัญชาติสยาม 

ประเทศที่ยังเป็นกลางในสงคราม (ศิลปากร,กรม 2523 : 3) “คุณค่าที่เหนือกว่าตน” ในที่นี้ 

หากนำเหตุผลที่สยามได้ให้ไว้เกี่ยวกับการที่ต่อมาได้ร่วมกับฝ่ายอังกฤษในการสงครามเดียวกันนั้น 

ที่ว่า คือ การที่ประเทศใหญ่ได้เข้ารังแกประเทศเล็ก ย่อมตีความได้ว่าหมายถึง ธรรมแห่งการ  

ไม่เบียดเบียนกัน อันเป็นธรรมที่ปรากฏมีในคำสอนของทุกศาสนาและวัฒนธรรม (กัลป์ปลัดดา 

ดุตตา 2555 : 5) ดังนั้นการที่องค์สุโขทัยธรรมราชาได้ทรงอาศัยโอกาสที่จะทรงทำคุณแก่  

บ้านเมืองและโลก จึงเป็นการทรงทำตามพระบรมราโชวาท ที่ทูลกระหม่อมพ่อของพระองค์  

ได้พระราชทานไว้แก่พระราชโอรส 



เอ
ก
สา
รป

ระ
ก
อ
บ
ก
าร
อ
ภิ
ป
รา
ย

�4 การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่15

พ.ศ.2460 ได้ทรงพระผนวชเป็นเวลาหนึ่งพรรษา ในระหว่างนั้นได้ทรงศึกษาพระพุทธธรรม

ลึกซึ้งพอที่จะทรงพระนิพนธ์เรียงความแก้กระทู้ธรรม ทรงได้รับรางวัล 3 เรื่อง คือ เรื่อง “คนผู้

ได้รับการฝึกหัดแล้วเป็นผู้ประเสริฐในมวลมนุษย์” เรื่อง “โลกอันเมตตาค้ำจุนไว้” และ 

“ความรู้จักพอดียังประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมื่อ” ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าทรงสามารถทรงพระอักษร 

(เขียน) ภาษาไทยได้อย่างกระชับได้ใจความแจ่มแจ้ง  

นอกจากนั้นยังควรตั้งข้อสังเกตไว้เป็นสำคัญว่า เรื่องแรก เน้นถึงความสำคัญของการฝึกหัด

ทั้งกาย วาจา และใจ โดยการฝึกหัดใจนั้น “สำคัญที่สุด” และผู้ประเสริฐนั้นหมายถึงบุคคลที่ดี

กว่าผู้อื่น มิใช่เพราะมีทรัพย์สินมากหรือยศสูง ซึ่ง “หาใช่ความดีของตนเองไม่” เรื่องที่สองมีข้อ

สรุปว่า “หากว่าเมตตาไม่มีในสันดานของมนุษย์บ้างแล้ว...ชนที่หลายจะนึกถึงความสุขของตน

ผู้เดียว แล้วเบียดเบียนผู้อื่น ฝ่ายผู้เป็นใหญ่ก็จะใช้อำนาจของตนบีบบังคับผู้น้อย ... โลกก็จะ

ถึงความจลาจลโดยเหตุนี้เอง” เมตตาจึงค้ำจุนโลกไว้ด้วยประการฉะนี้ ส่วนเรื่องที่สามว่าด้วย

มัชฌิมาปฏิปทา หรือ “การปฏิบัติเปนสายกลาง” นั้น ข้อความสำคัญที่ทรงไว้ง่ายๆ ก็คือ “รู้จัก

หยั่งเหตุผล รู้จักผ่อนผัน อย่าถือเคร่งเกินจำเปน แต่ก็ไม่ควรจะให้หย่อนเกินไป” (ทั้งหมด   

ตัวสะกดตามต้นฉบับ) (บวรนิเวศวิหาร 2528 : 54,57 และ62) พระนิพนธ์เหล่านี้ แสดงให้

เห็นว่าทรงตระหนักดีในคุณธรรมทั้งสามประการ และหากศึกษาพระจริยาวัตรและพระราชดำรัส

ในช่วงที่ทรงครองราชย์ จะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงปฏิบัติตามโดยสม่ำเสมอ และในฐานะผู้ปกครอง

ได้ทรงแนะนำให้บรรดาพลเมืองได้ปฏิบัติเช่นนั้นด้วยซึ่งน่าจะนับได้ว่า ได้ทรงทำหน้าที่ทั้งในเชิง 

“ธรรมราชา” และ “ราชาปราชญ์” 

ขอนำเสนอตัวอย่างพระราชจริยวัตรดังกล่าวแล้วเพียงโดยสังเขปดังนี้ เกี่ยวกับคุณธรรม

ประการที่หนึ่ง เรียง “คนผู้ได้รับการฝึกหัดแล้ว..” ขอให้พิจารณาบทพระราชนิพนธ์ท่อนที่ว่า   

(ดู สนธิ 2545) 

“Absolute Monarchy, like democracy, may become harmful at any time, 

because both principles rely on the perfection of human nature, a very frail 

thing to depend on. A sound democracy depends on the soundness of the 

people, and a benevolent absolute monarchy depends on the qualities of the 

King.” 

ซึ่งทรงไว้ในพระราชบันทึก “Democracy in Siam” เมื่อ พ.ศ.2470 ทรงตอบหนังสือ  

ขอพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับรายละเอียดของอำนาจหน้าที่ของสภากรรมการองคมนตรี   

ซึ่งกำลังจะจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ชนชั้นนำได้ฝึกหัดวิธีการประชุมแบบรัฐสภา ทำหน้าที่พิจารณาประเด็น

นโยบายและกฎหมาย อันเป็นกลไกส่วนหนึ่งของ “แผน” ของพระองค์ในการปฏิรูประบอบการ

ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์สู่แบบพระมหากษัตริย์ในระบอบรัฐธรรมนูญ 

(Constitutional Monarchy) ซึ่งเป็นรูปแบบหรือแบรนด์ (brand) หนึ่งของประชาธิปไตย 

หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์  ปราโมช ได้แปลไว้ในคอลัมน์ “ข้าวไกลนา” ของท่านในสยามรัฐ

รายวัน ปีที่ 27 ฉบับที่ 9146 วันที่ 22 ตุลาคม 2519 ดังนี้ 
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“ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นั้นก็เหมือนกับประชาธิปไตยในข้อที่ว่า อาจเป็นภัย

อันตรายขึ้นเมื่อใดก็ได้ เพราะหลักการของทั้งสองระบอบนี้ขึ้นอยู่กับความประเสริฐสุดของ

ธรรมชาติของมนุษย์ อันเป็นสิ่งที่อ่อนแอเหลือเกินที่จะพึ่งพาอาศัยได้ ระบอบประชาธิปไตย

ที่มั่นคงนั้นก็ขึ้นอยู่กับจิตใจอันมั่นคง (ในการใช้เหตุใช้ผล) ของประชาชน และระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์นั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ เฉพาะพระองค์ของพระเจ้าแผ่นดิน” 

(ปัญญา สติและคุณธรรม) 

ข้อความในวงเล็บ ผมขอเพิ่มเป็นการขยายความเพื่อความกระจ่าง 

ประเด็นของพระองค์ก็คือ ทั้งสองระบอบหลงเชื่อว่า มนุษย์ไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือ  

พระเจ้าแผ่นดิน ใช้เหตุผลเสมอในการตัดสินใจ จึงนับเป็นข้ออ่อนของทั้งสองระบอบ 

ดังนั้นในฐานะนักคิด พระองค์จึงทรงมีความสงสัยเกี่ยวกับทั้งสองระบอบว่า “ดี” จริง  

หรือไม่? แต่ในฐานะที่ทรงเป็นผู้มีหน้าที่ใน “การจัดการปกครอง” (Governance) และ  

ทรงทราบ (รู้และเข้าใจ) ด้วยพระปัญญาว่า ประชาธิปไตยกำลังเป็นที่ใฝ่หาของผู้คน ยากที่สยาม

จะหลีกเลี่ยงกระแสธารแห่งประวัติศาสตร์นั้นได้ จึงได้ทรงใช้พระสติจัดวางกลไกต่างๆ อย่างเป็น

ระบบ เพื่อปรับเปลี่ยนระบอบการปกครองของสยามไปในทางนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงความระส่ำระสาย

ขัดแย้งจนมีการเลือดเนื้อในแผ่นดิน แสดงถึงพระคุณธรรม โดยทรงเลือกที่จะสร้างระบบกษัตริย์

ในระบอบรัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy) ซึ่งในโลกสมัยใหม่เป็นประชาธิปไตยประเภท

หนึ่ง หรือ แบรนด์ (brand) หนึ่ง เพราะ Constitutional Monarchy เป็นหนทางที่จะหลีกเลี่ยง

ความขัดแย้งระหว่างการมีกษัตริย์กับการมีประชาธิปไตย (โปรดดูเพิ่มเติมใน พฤทธิสาณ 2555 

และ Bogdanor ,Vernon 1995) การที่ทรงเลือกที่จะรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้นี้ ผู้มีใจเป็น

ธรรมไม่น่าจะเห็นแปลกในเมื่อทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ 

ข้อพึงสังเกตก็คือว่า ในพระราชบันทึกฉบับเดียวกันนั้นได้ทรงไว้ด้วยว่าเหตุการณ์ใน

ประวัติศาสตร์ของอังกฤษสมัยหนึ่งเป็นเครื่องเตือนสติว่า กลไกรัฐสภานั้นก็ใช่ว่าจะทัดทานกษัตริย์

ได้เสมอไป โดยเฉพาะเมื่อทรงลุแก่อำนาจอย่างอุกอาจ ดังนั้น เราจึงสรุปได้ว่า พระองค์ทรงเห็น

ว่าการปกครองนี้จะต้องอาศัยทั้งกลไกถ่วงดุลอำนาจและคุณธรรมของบุคคลที่ถืออำนาจอธิปไตย 

ไม่ว่าจะเป็นบุคคลจำนวนเท่าใด ประกอบกัน จึงจะดีมี “ธรรมาภิบาล” จริง กล่าวอีกนัยหนึ่ง 

“คน” กับ “ระบบ” ต้องไปด้วยกัน ความข้อนี้มิใช่หรือที่เป็นหัวใจของการประชุมครั้งนี้ ? 

ส่วนที่เกี่ยวกับ “ความเมตตา” ผมขอยกมาสัก 2 ตัวอย่าง ตัวอย่างแรก คือ การที่

พระองค์ได้เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงพยาบาลโรคเรื้อน เกาะกลาง เชียงใหม่ 

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2469 และมีพระราชปฏิสันถารถึงทุกข์สุขกับผู้ป่วย ณ ที่นั้นอย่างใกล้ชิด 

นับเป็นการที่พระองค์ทรงสื่อถึงสังคมทั่วไป ซึ่งขณะนั้นรังเกียจเขาเหล่านั้นว่า เขาสมควรได้รับ

ความเมตตาต่างหาก (ประมวล..2528 : 69 และ สัมภาษณ์ ฉัตรบงกช 2556) ตัวอย่างที่สอง

เกี่ยวกับการที่ชายชาวจีนผู้หนึ่ง ซึ่งเคยต้องโทษเล่นการพนันและได้ถูกเนรเทศออกไปแล้วได้หลบ

เข้าเมืองมาอีกครั้ง ทูลเกล้าฯถวายฎีกา อ้างว่าระหว่าง 7 ปีหลังนี้ ตนมีความประพฤติดีเรียบร้อย

และมีภรรยาคนไทยและบุตรด้วยกัน 3 คน อีกทั้งชราภาพแล้ว พระองค์ได้มีพระราชกระแสให้
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สอบว่าทำงานอะไร มีบุตรภรรยาจริงหรือไม่ มีผู้รับรองความประพฤติหรือไม่ เมื่อทรงได้รับ  

คำตอบว่า ทำการค้าขายข้าวเปลือก มีภรรยาคนไทยและมีบุตรด้วยกันจริง จึงได้พระราชทาน

อภัยโทษ แสดงว่าทรงมีพระเมตตาแก่ผู้ประกอบสัมมาอาชีวะและต่อภรรยาและบุตรของเขา แต่

ในอีกรายหนึ่งที่ได้กระทำความผิดร้ายแรง แม้มีภรรยาเป็นไทยและบุตรหลายคน และทรง “รู้สึก

สงสาร” ภรรยาและบุตร “อยู่บ้าง” ก็ได้โปรดเกล้าฯ ให้ยกฎีกา. (สุวดี 2537 : 25-26) 

สุดท้ายในเรื่อง “ความรู้จักพอดี” นั้น มีข้อถกเถียงกันมาตั้งแต่รัชกาลที่ 6 ทั้งในหมู่  

ผู้กำหนดนโยบายและพระราชกำหนดกฎหมายแล้วว่าควรมีระบบหลายเมียตามประเพณีเดิมหรือ

มีระบบเมียเดียวตามประเพณีตะวันตก ในรัชกาลที่ 7 การถกเถียงกันในหน้าสื่อมวลชนมีมากขึ้น 

จึงได้มีพระราชดำริให้พิจารณาในเรื่องนี้อีก โดยสภากรรมการองคมนตรีมีส่วนร่วมในการ

พิจารณา และให้เปลี่ยนชื่อจาก “ร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว” เป็น “ร่างพระราช

บัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะผัวเมีย” และ ต่อมาได้มีข้อถกเถียงในเสนาบดีสภาอีก 

จึงโปรดเกล้าฯ ให้ลงมติ ปรากฏว่า 6 คน ใน 14 คน สนับสนุนระบบเมียเดียว อีก 8 คน

สนับสนุนระบบหลายเมีย หลังจากการลงมติ ซึ่งทรงยอมรับ เสียงส่วนใหญ่นั้น ได้ทรงแสดง  

พระราชทัศนะว่า ในทางปฏิบัตินั้นระบบเมียเดียวไม่เป็นผลแม้ในประเทศตะวันตก ดังนั้นไม่มี

เหตุผลที่จะละอายหากสยามจะมีระบบภรรยาหลายคนต่อไป ไม่ทรงเห็นด้วยในข้อที่ว่าให้รับลูกแต่

ไม่เอาแม่ เพราะจะไม่เป็นธรรมต่อสตรี ทรงสรุปว่า “ควรให้มีเมียได้หลายคน ซึ่งตรงกับ  

ความจริงและจะเป็นเช่นนั้นไปอีกนาน” ในที่สุดได้ประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ และกำหนดให้มี

ผลบังคับใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2473 แต่ครั้นถึงเวลานั้น ได้โปรดเกล้าฯให้รอการประกาศใช้

ไปจนถึงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2475 เพราะภาวะเศรษฐกิจผืดเคือง การจดทะเบียนตามพระราช

บัญญัติจะเป็นการทำให้เกิดรายจ่ายใหม่ขึ้น เห็นได้จากกรณีนี้ว่า ทรงมี “ความรู้จักพอดี”   

ในหลายๆ ด้าน โดยพระองค์เองทรงเป็นแบบอย่าง ในพระราชจริยวัตรของความนิยมในระบบ  

เมียเดียว (สุวดี 2537 : 26 -28) 

รวมความได้ว่า ในพระสถานภาพ “ลูกคนเล็กและน้องคนเล็ก” องค์สุโขทัยธรรมราชา 

ทรงได้รับความเอ็นดูทั้งจากทูลกระหม่อมพ่อและสมเด็จแม่และพระเชษฐภคินีของพระองค์ 

บังเกิดเป็นความเกรงพระ (ราช) หฤทัย และการถือเป็นแบบอย่างอยู่ไม่น้อย แต่ในขณะเดียวกัน

พระสถานภาพนั้นได้เปิดพื้นที่โอกาสให้ได้ทรงเป็นพระองค์เองได้ตามสมควร จึงทรงสามารถ

ศึกษาหาความรู้ตามความสนพระหฤทัยได้โดยไม่ต้องทรงรู้สึกว่าจะต้องทรงรับกรณียกิจหน้าที่ใด

เป็นการเฉพาะ และปรากฏว่าทรงพระองค์ได้ดีตามธรรมเนียมของประเทศอังกฤษและได้ทรงได้

รับการหล่อหลอมและทรงหล่อหลอมพระองค์เองเป็นคนที่สมบูรณ์ก่อนอื่นใด ประกอบด้วยความรู้

ทักษะหลายด้านซึ่งทรงพระปัญญาสามารถเข้าพระหฤทัยในแก่นสาระที่ได้ทรงนำมาใช้ทรงปฏิบัติ

ตามสถานการณ์ ครั้นเมื่อได้ทรงพระสิกขาบท ศึกษาพระพุทธธรรมตลอดจนทรงปฎิบัติตาม  

พระธรรมวินัย ก็ได้ทรงเจริญพระสติปัญญา ศีลปฏิบัติ หยั่งซึ้งซึ่งธรรมชาติของมนุษย์ เป็น

พระคุณธรรมประจำพระหฤทัย ดังที่ได้อัญเชิญมาแสดงให้เห็นไว้เป็นสังเขปแล้วนี้ 
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พระคุณธรรม

บัดนี้ขอนำเสนออย่างสังเคราะห์ถึงพระคุณธรรมให้กว้างออกไปกว่าที่ได้กล่าวมาแล้ว เป็น   

5 ชุดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาระของการประชุมครั้งนี้ โดยทดลองพิจารณาพระคุณธรรมเหล่านี้

ในกรอบของคติธรรมราชา เท่าที่ผมจะมีปัญญาทำได้  

  1. สันติวิธีในพระราชจริยวัตร 

 พระองค์เสด็จผ่านพิภพและทรงเข้าสู่วัยรุ่นในสถานการณ์หน้าสิ่วหน้าขวาน ที่สยาม

เสี่ยงต่อการตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตก ซึ่งในสถานการณ์นั้น สมเด็จพระปิยมหาราชได้ทรง

หลีกเลี่ยงการสงครามด้วยการทรงยอมสละส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่ และเอกราชของชาติไว้ 

ดังนั้น ทั้งเอกราชของชาติและสันติวิธี อีกทั้งความพร้อมที่จะเสียสละ จึงน่าจะเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้  

พระราชหฤทัยขององค์ประชาธิปกมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ดังมีข้อสังเกตจากพระราชประวัติในช่วง

ที่ทรงศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยอีตันว่า ไม่โปรดการใช้กำลัง หากแต่ทรงเอาชนะใจผู้คนได้ด้วยพระเสน่ห์

และพระคุณธรรมประจำพระหฤทัย แต่กระนั้น ก็ใช่ว่าเมื่อแรกทรงเป็นนายทหารที่อังกฤษจะทรง

ปฏิเสธการสงครามโดยสิ้นเชิง หากแต่ได้ทรงแสดงความพร้อมที่จะเสด็จสู่สนามรบเยี่ยงทหาร

หาญในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ทั้งๆ ที่ไม่จำเป็นที่จะต้องทรงอาสาเช่นนั้น ทั้งนี้เพราะทรงเห็นถึง

อธรรมของการที่ประเทศใหญ่ ได้เข้ารังแกประเทศเล็ก ครั้นเมื่อทรงเป็นพระมหากษัตริย์ก็ได้ทรง

เลือกสันติวิธีทั้งในการทรงวางรูปการปรับเปลี่ยนระบอบการปกครองเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความ  

ขัดแย้งรุนแรง ซึ่งอาจนำไปสู่การเสียเลือดเนื้อของคนไทยด้วยกัน ในกรณีที่คณะราษฎรได้ยึด

อำนาจเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยพลัน และในช่วงหลังจากนั้น ก็ได้ทรงพระขัตติยะมานะ

อดกลั้นพระราชหฤทัยเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งรุนแรง ทั้งยังได้ทรงแนะนำให้เจรจาความกัน

โดยสันติ แต่เมื่อไม่เป็นผล จึงทรงเลือกที่จะทรงปลีกพระองค์ออกจากราชบัลลังก์ ซึ่งประการหนึ่ง

เป็นการป้องกันมิให้มีการเสียเลือดเนื้อ แต่แล้วพระชะตาชีวิตได้กำหนดให้ต้องทรงเผชิญกับความ

ยากลำบากของภาวะสงครามโลกครั้งที่สองในต่างแดนจนเสด็จสวรรคต 

  2. พระวิริยะอุตสาหะในการทรงศึกษาหาความรู้ 

 แม้พระองค์จะมิได้ทรงมีพระอัจฉริยภาพเป็นที่ประจักษ์ในด้านใดด้านหนึ่งเป็น  

การเฉพาะ ก็ได้ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์และตลอดพระชนมชีพ ในการ  

ทรงศึกษาเรียนรู้สาระที่หลากหลายตั้งแต่อักษรศาสตร์ถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งจากการ

ทรงพระอักษรและการทรงสนทนาวิสาสะกับผู้รู้และผู้มีประสบการณ์ รวมทั้งทรงเรียนรู้ด้วย

พระองค์เองจากการปฏิบัติจริง โดยทรงมุ่งหาเหตุของสิ่งและปรากฏการณ์ ด้วยเหตุนี้ จึงทรง

สามารถมีพระราชทัศนะในเรื่องราวต่างๆ ที่ต้องทรงมีพระบรมราโชบาย แต่ก็ทรงยอมรับอย่าง

ตรงไปตรงมาว่าทรงมีข้อจำกัดในความรู้บางด้าน เช่น การทหารเรือและเศรษฐกิจ การศึกษา  

จึงเป็นเรื่องที่สนพระราชหฤทัยเป็นพิเศษ ด้วยทรงเห็นว่าสำคัญต่อการสร้างความเป็นคนที่มี

เหตุผล ความคิดอ่านไม่ถูกชักจูงได้โดยง่าย ตลอดจนมีศีลธรรมจรรยา 
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  3. พระราชหฤทัยกว้าง รับฟังความคิดเห็น 

 พระอุปนิสัยที่เด่นอย่างหนึ่ง คือ พระราชหฤทัยที่กว้าง พร้อมที่จะทรงสดับและตริตรอง

ความคิดเห็นของผู้อื่น ถึงขนาดที่พระเชษฐาผู้อาวุโสกว่าพระองค์ถึงหนึ่งรอบนักษัตรรับสั่งว่าทรง 

“เป็น liberal อย่างเอก” การทรงรับฟังความคิดเห็นและพระราชหฤทัยที่กว้างนี้ ไม่ได้

หมายความว่า ไม่ทรงมีความคิดเห็นเป็นของพระองค์เอง แต่ในพระราชสถานะพระมหากษัตริย์  

ผู้เป็นประธานในการประชุม ได้ตั้งพระราชหฤทัยถือเสียงส่วนใหญ่เป็นเกณฑ์ เสมือนว่าจะทรงวาง

พระองค์เป็นแบบอย่างของวิถีประชาธิปไตย หากแต่ว่าพระราชนิยมประการนี้ ได้ยังให้ผู้คนที่  

คาดหวังให้ทรงใช้อำนาจสมบูรณาญาสิทธิ์เกิดความผิดหวังในพระองค์ กระนั้น ก็ได้ทรงมีความ  

อดกลั้นต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อมวลชนต่าง ๆ ไม่ได้ทรงกระทำการรุนแรงด้วยการปิดปาก 

เมื่อใดก็ตามที่พระองค์ทรงแสดงพระราชทัศนะของพระองค์อย่างชัดแจ้ง ก็ได้ทรงย้ำไว้ด้วยว่า

ความคิดเห็นของพระองค์ต้องมีการพิสูจน์ความถูกต้องต่อไปเช่นเดียวกับความคิดเห็นของผู้อื่น 

  4. พระราชทัศนะต่อประชาธิปไตย 

 พระองค์ทรงมีความสงสัยตามแบบฉบับที่ดีของปัญญาชนว่า ประชาธิปไตยนั้นเป็นของดี

จริงหรือไม่ และเหมาะสมสำหรับที่จะใช้ในสยามหรือไม่ แต่กระนั้น ในฐานะผู้ศึกษาติดตาม

กระแสธารแห่งประวัติศาสตร์ ได้ทรงวินิจฉัยว่าสมบูรณาญาสิทธิราชย์หรืออัตตาธิปไตยนั้นนับว่า

จะล้าสมัย และประชาธิปไตยกำลังเป็นที่ใฝ่หาของผู้คน ดังนั้น จึงได้ทรงเห็นเป็นพระราชพันธกิจ

ที่จะต้องทรงอำนวยให้ระบบกษัตริย์ในระบอบรัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy) ซึ่งเป็น

รูปแบบหรือแบรนด์ (brand) หนึ่งของประชาธิปไตย ได้วิวัฒน์ขึ้นในสยาม เพื่อที่จะได้เป็นหนทาง

หลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างการมีสถาบันพระมหากษัตริย์กับการมีระบอบประชาธิปไตย และ

ในการนั้นรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งอยู่คู่กับ และยังคุณประโยชน์แก่สยามมาแต่

โบราณกาล การทรงเห็นเป็นพระราชพันธกิจเช่นนี้ สอดคล้องกับแนวทางการบำรุงรักษาสิ่งที่ดีแต่

อดีตควบคู่ไปกับการนำสิ่งใหม่มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะแก่สยาม ซึ่งทรงใช้เป็นพระบรมราโชบาย

ทุกด้าน และไม่แปลกในเมื่อทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ 

 แม้ว่าพระองค์จะได้ทรงปฏิบัติหน้าที่พระมหากษัตริย์ในระบอบรัฐธรรมนูญด้วยการ  

ทรงใช้พระราชสิทธิของพระมหากษัตริย์ในระบอบนั้นในการพระราชทานคำปรึกษา คำแนะนำ 

และคำเตือนสติแก่ผู้ที่มีอำนาจในการปกครองจริง ๆ แต่ความเข้าใจที่ไม่ตรงกันเกี่ยวกับว่าระบบ

กษัตริย์ในระบอบรัฐธรรมนูญนั้นควรเป็นเช่นใด เป็นเหตุสำคัญให้มีความขัดแย้งตกลงกันไม่ได้

ระหว่างพระองค์กับผู้มีอำนาจในการปกครอง นอกจากนั้น เมื่อทรงเห็นว่าการปกครองมิได้เป็นไป

โดยหลักนิติธรรม กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนผู้ยังขาดโอกาสในอันที่จะมีสิทธิเสียงใน

นโยบายของประเทศโดยแท้จริง พระองค์ผู้ได้ทรงสัญญาไว้แต่เมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติที่จะทรง

ปกป้องคุ้มครองประชาชนตามหน้าที่ของธรรมราชา จึงทรงละอายพระทัยที่ไม่ทรงสามารถรักษา

สัญญานั้นไว้ได้ เนื่องด้วยได้ทรงสละพระราชอำนาจแล้วตั้งแต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

เมื่อ พ.ศ. 2475 อีกทั้งการทรงใช้พระราชสิทธิก็ไม่ได้รับการยอมรับ เหตุดังนั้น จึงได้ทรงสละ  

ราชสมบัติ โดยได้ทรงย้ำถึงหลักการของระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคงว่าต้องเป็นการปกครอง  
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โดยหลักนิติธรรม เคารพในสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีสิทธิเสียง

ในนโยบายของประเทศ เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ทำความเข้าใจกันให้ถ่องแท้ต่อไป 

  5. ธรรมในพระราชจริยวัตร 

 โดยที่ “ทศพิธราชธรรม” ธรรม 10 ประการ ซึ่งมักจะเข้าใจกันว่าเป็นธรรมสำหรับ

พระมหากษัตริย์เท่านั้น ผู้รู้อธิบายว่าเป็นคุณธรรมที่ผู้นำองค์กรไม่ว่าเล็กหรือใหญ่พึงมีเพื่อที่ผู้คน

ในองค์กรนั้นๆ เกิดความยินดีและพึงพอใจ [พระมหาหรรษา ธมมฺหาโส  2556 : 14 และ 32 - 

33 และ พระธรรมปิฎก  2545 : 240 - 241.] ดังนั้น จึงสามารถใช้เป็นร่องในการพิจารณาถึง

ธรรมในพระราชจริยวัตรขององค์สุโขทัยธรรมราชาได้ โดยมิจำเป็นต้องผูกติดอยู่กับการที่ทรงเป็น

พระมหากษัตริย์อยู่ 9 ปีใน 48 ปี ของพระชนม์ชีพ ดังต่อไปนี้ 

 (1) ทาน (รู้จักให้) พระองค์ทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เมื่อเสด็จไปทรงศึกษา

ขั้นเสนาธิการที่ประเทศฝรั่งเศส เพื่อที่จะได้ไม่เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ  

แผ่นดินหากการศึกษานั้นไม่ส่งผลให้ทรงปฏิบัติราชการทหารได้อย่างมีประสิทธิผล

ยิ่งขึ้น พระองค์พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนการศึกษาสำหรับ  

ผู้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ซื้อหนังสือความรู้ด้านการเกษตรพระราชทานไปตามที่  

ต่างๆ และบำรุงการแพทย์ เป็นการช่วยเหลือประชาราษฎรให้มีความสามารถที่จะ

เลี้ยงตนเองได้และมีสุขภาพดีขึ้น อีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดประกวด

และจัดพิมพ์หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กเป็นธรรมทาน เป็นต้น 

 (2) ศีล (รู้จักควบคุมพฤติกรรมของตนเอง) ความรู้จักพอดีหรือทางสายกลางเป็น

ลักษณะเด่นของพระราชจริยวัตร ไม่ทรงประพฤติหนักไปในทางโลก ทรงมีพระ  

คู่ขวัญเพียงพระองค์เดียว ไม่ทรงใช้จ่ายฟุ่มเฟือย หากแต่ให้พอสมพระเกียรติ  

ทุกเมื่อ ทรงใช้พระเดชและพระคุณประกอบกัน โดยพระเดชนั้นทรงใช้ในทางที่เป็น

พระคุณ เป็นต้น 

 (3) ปริจาคะ (รู้จักเสียสละ) ทรงเสียสละเงินปีที่รัฐบาลจัดถวายลดลงในสัดส่วนที่มาก 

เป็นการนำทางนโยบายการจัดงบประมาณแผ่นดินให้ได้ดุล ทรงบริจาคที่ดินและ

พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และทรงชักชวนให้ราษฎรได้บริจาคสมทบกับทาง

ราชการเป็นค่าก่อสร้างเฉพาะตัวสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ ซึ่งจะยังประโยชน์แก่

ส่วนรวม ทรงยินยอมสละพระราชอำนาจการปกครองแผ่นดินเพื่อความสงบ

เรียบร้อยของบ้านเมือง หลีกเลี่ยงการที่ประชาราษฎรจะรบกันเอง 

          (4) อาชชวะ (รู้จักซื่อตรง) ทรงมีความสัตย์ซื่อต่อสมเด็จพระมเหสี ซึ่งทรงมีแต่

พระองค์เดียว ทรงมีความซื่อตรงในการทรงอธิบายปัญหาและแนวทางการ  

แก้ปัญหาของบ้านเมือง อีกทั้ง ทรงยอมรับความย่อหย่อนบกพร่องของพระองค์เอง

อย่างตรงไปตรงมา ไม่ทรงหลอกลวงประชาชน ทรงแนะนำอย่างไรก็ทรงปฏิบัติ  

เช่นนั้น คือ ทรงมีความสัตย์ซื่อต่อพระองค์เอง ไม่ทรงหักเหจากหลักการที่ทรง

ยึดถือ  
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          (5) มัทฑวะ (รู้จักอ่อนโยน) ความสำรวม มีเสน่ห์ และคุณธรรมประจำพระทัยได้โน้ม

นำให้พระอาจารย์ชาวต่างประเทศเอ็นดูและใส่ใจในพระบุคลิกลักษณะ ความไม่ถือ

พระองค์โน้มนำให้เด็กๆ ในพระราชอุปการะรักและภักดีต่อพระองค์ และสำนึกใน

พระมหากรุณาธิคุณโดยมิขาดความเกรงพระทัย ทรงแผ่พระเมตตาแก่เด็กๆ บุตร

ข้าราชการบริพารด้วยการจัดการศึกษาสำหรับเขา ตลอดจนต่อนักเรียนและลูกเสือ

ทั่วไป ซึ่งได้พระราชทานข้อคิดให้รู้จักคิด มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักผูกจิตผูกใจ  

ผู้น้อย 

          (6) ตปะ (รู้จักยับยั้งชั่งใจ) ทรงมีความเพียรสูงในการทรงศึกษาเล่าเรียน ไม่แต่เมื่อ

ทรงพระเยาว์ หากทรงขวนขวายหาความรู้อยู่ตลอดพระชนม์ชีพ ซึ่งรวมถึงเกี่ยวกับ

พระพุทธธรรม จึงทรงมีความมุ่งมั่นในการทรงทำหน้าที่พระมหากษัตริย์สู่เป้าหมาย

ที่ทรงตั้งไว้ ทั้งๆ ที่ได้ทรงประสบกับอุปสรรคขวากหนามนานาประการ ทรงใช้

ความเชื่อในผลแห่งกรรมเป็นเครื่องเตือนสติว่า “ถ้าคนเราเชื่อในกรรมจริงๆ แล้ว 

จะได้ความสุขใจไม่น้อย โดยที่ไม่ทำให้รู้สึกท้อถอยอะไร เพราะไม่ควรมานั่งซัด

ใครๆ หรืออะไรต่างๆ จนไม่เป็นเรื่อง” 

          (7) อักโกธะ (รู้จักระงับความโกรธ) แม้ว่าจะไม่ทรงพอพระราชหฤทัยกับเหตุการณ์

บ้านเมืองอยู่ เนืองๆ แต่ก็ทรงระงับพระอารมณ์ไว้ได้เสมอ โดยทรงระลึกถึง  

พระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตอบโทรเลขที่รัฐบาลมีใป

แสดงความโทมนัส เมื่อทรงสละราชสมบัติว่า แม้ว่าจะได้มีความเห็นไม่ตรงกัน  

“ข้าพเจ้ามิได้มีความรู้สึกโกรธขึ้งและแค้นเคืองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเลย” 

          (8) อวิหิงสา (รู้จักการไม่เบียดเบียน) พระราชทานพระราชดำรัสบ่อยครั้ง ชักจูงให้

ประชาราษฎรหมู่เหล่าต่างๆ ละจากการเบียดเบียนกัน ไม่ทรงหลงระเริงในอำนาจ

ราชศักดิ์ กลับทรงเลือกที่จะสร้างกลไกจำกัดพระราชอำนาจของพระองค์เอง ทรง

ถือเสียงส่วนใหญ่เป็นเกณฑ์ในการกำหนดนโยบาย ทั้งๆ ที่หลายครั้งไม่เป็นไปตาม

พระราชประสงค์ เมื่อต้องทรงประหยัดตัดทอนงบประมาณแผ่นดินหรือเก็บภาษี

เพิ่ม ก็ได้ทรงทำด้วยความระมัดระวังมิให้เดือดร้อนแก่ผู้ที่ยากไร้ และด้วยความ

หนักพระราชหฤทัยอย่างยิ่ง  

          (9) ขันติ (รู้จักอดทน) ทรงมีความอดทนในการทรงฝึกทหาร ทั้งๆ ที่พระวรกายย่อม 

และพระพลานามัยไม่สมบูรณ์ ทรงงานหนักด้วยความละเอียดถี่ถ้วน เข้าถึง

ประเด็นสาระแห่งเรื่องราวที่ต้องทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย ทั้งๆ ที่ทรงมีปัญหา

พระเนตร ทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชภารกิจพระมหากษัตริย์สู่เป้าหมายที่ได้ทรง

ตั้งไว้แต่แรกจนถึงที่สุดจริงๆ ทั้งๆ ที่ต้องทรงประสบกับความท้าทายยากลำบาก  

โดยต่อเนื่อง ทรงบากบั่นหาทางแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี และในวาระสุดท้าย จึงทรง

สละราชสมบัติ เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเลือดเนื้อ 
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 (10) อวิโรธนะ (รู้จักหนักแน่นในธรรม) ทรงวางพระองค์หนักแน่นในธรรม ไม่ทรง

หวั่นไหวจนเกินควรต่อถ้อยคำที่ดีร้าย ทรงพยายามผดุงความเที่ยงธรรมเหนือความ

ยุติธรรมตามกฎหมายโดยเมื่อมีคนจีนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ถวายฎีกาขอไม่รับ

โทษเนรเทศ ได้ทรงวินิจฉัยว่าเขาเป็นผู้ที่ประกอบสัมมาอาชีวะและรับผิดชอบต่อ

ภรรยาคนไทยและบุตรที่เกิดในสยาม จึงเป็นกำลังสำคัญของชาติและควรให้ได้อยู่

ต่อไป ต่อมา ทรงร้องขอให้รัฐบาลอนุญาตให้ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอ

พระราชทานอภัยโทษได้โดยตรง ด้วยทรงถือคติว่า “ถ้าคนเราไม่มีความยุติธรรม

อันใดอันหนึ่งที่สูงกว่าความยุติธรรมของคนต่อคนกันเองแล้ว คนที่ประพฤติดี

เห็นจะน้อยเต็มที และจะเป็นที่น่าเหี่ยวแห้งใจอย่างยิ่ง” นับเป็นการที่พระองค์ทรง

ถือผลแห่งกรรมเป็นใหญ่กว่าความยุติธรรมในโลกมนุษย์ปุถุชน อีกทั้งในวาระที่จะ

ทรงสละราชสมบัติ ได้ทรงเน้นย้ำถึงหลักนิติธรรมในการปกครอง ที่ต้องไม่มีความ

ลำเอียงหรือการทำตามอำเภอใจของผู้ปกครอง ว่าเป็นหลักอันขาดเสียมิได้ในการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

เห็นได้ว่า ธรรมในพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น อิงอยู่กับ

ทศพิธราชธรรมไม่น้อยมาโดยตลอด นับว่าพระองค์ได้ทรงพยายาม “ทำให้ผู้อื่นยินดีปรีดาและ

พึงพอใจโดยธรรม” แต่จะได้สร้าง “ประโยชน์เกื้อกูลและสุขแห่งมหาชน” ตามความใน  

พระปฐมบรมราชโองการเมื่อทรงบรมราชาภิเษกเพียงใดนั้น ย่อมแล้วแต่ว่า “มหาชน” ส่วนใด

คณะใดยุคสมัยใดเป็นผู้ประเมิน และโดยได้มองอย่างรอบด้านแล้วหรือไม่ ประโยชน์อันพึงมีจาก

การศึกษาพระราชประวัติและพระราชจริยวัตรจึงน่าจะอยู่ที่ การนำมาพิจารณาตริตรองว่า หากใน

ปัจจุบันนี้ เรามีผู้นำเช่นนี้ จะดีในแง่ใด เพียงใด มากกว่าอย่างอื่น 
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ศาสตราจารย์กิตติคุณ ปรีชา  ช้างขวัญยืน* 

  

 

คำว่า ธรรมราชา ที่กล่าวถึงในความคิดทางการเมืองตะวันออก เป็นคำที่มี

ปรากฏในพระไตรปิฎกดังนี้ 

“ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผู้ทรงธรรม เป็นธรรมราชา 

ทรงอาศัยธรรมนั่นเองสักการะ เคารพ นอบน้อมธรรม มีธรรมเป็นธงชัย 

มีธรรมเป็นตราชู เป็นธรรมาธิปไตย จัดการรักษาคุ้มครองป้องกัน  

อันชอบธรรม แก่ภิกษุ...ภิกษุณี...อุบาสก...อุบาสิกาทั้งหลาย โดยนัยว่า

กายกรรม...วจีกรรม...มโนกรรม...อาชีวะ...คามนิคม อย่างนี้ควรเสพ 

อย่างนี้ไม่ควรเสพ” (องฺ.ปญฺจก. 22/133/168)  

ในด้านทฤษฎีการเมืองตะวันออกมักนำไปเปรียบเทียบกับเทวราชา   

ในกรณีของไทยมักโยงกับศาสนาคือ เทวราชาสืบมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดู   

ที่เป็นศาสนาสำคัญในอาณาจักรขอมโบราณ และขอมเป็นแบบอย่างของการ

ปกครองแบบเทวราชา แต่เทวราชานี้ก็ไม่เหมือนกับเทวราชาในลัทธิเทวสิทธิ์ของ

ตะวันตก ที่ถือว่าสิทธิในการปกครองของพระราชามาจากการที่พระเจ้า  

มอบอำนาจให้พระราชาเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว ในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั้น  

พระราชามีส่วนแห่งเทพหลายองค์รวมกันอยู่ในพระองค์  

“พระองค์คือพระอัคนีและพระพาย พระองค์คือพระอาทิตย์และ

พระจันทร์ คือราชาแห่งความยุติธรรม พระองค์คือท้าวกุเวร คือพระวรุณ 

คือความเกรียงไกรแห่งอินทรเทพ 

แม้ทรงพระเยาว์ พระราชามิใช่ผู้ที่ ใครจักดูหมิ่นว่าเป็นปุถุชน   

เหตุเพราะพระองค์คือเทวอำนาจที่อยู่ในมนุษยรูป” (Burnell, VII, 7-8)  

“พระราชาพึงยังความเจริญรุ่งเรืองและมีความประพฤติแห่ง อินทร 

อรรกะ วายุ ยม วรุณ จันทร อัคนิ และปฤถิวี 

องค์อินทรเทพประทานฝนแก่มนุษยตลอด 4 เดือนแห่งฤดูฝน 

ฉันใด พระราชาพึงปฏิบัติกฎแห่งอินทรโดยแผ่พระการุณยภาพแก่

ประชาชนในแว่นแคว้นของพระองค์อย่างทั่วถึง 

 * ผู้อำนวยการศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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องค์อรรกเทพหรือสุริยเทพทรงแผ่พระรัศมีเพื่อหน่วงเอาน้ำไว้ตลอด 8 เดือน   

พระราชาพึงเก็บภาษีจากแว่นแคว้นของพระองค์ นี้คือกฎแห่งอรรกเทพ 

พระวายุทรงพัดไปสู่สัตว์ทั้งปวง พระราชาพึงส่งจารบุรุษไปทั่วทุกตำบล นี่คือกฎแห่ง

วายุเทพ 

ยมเทพทรงควบคุมทั้งมิตรและศัตรูเมื่อบุคคลนั้นถึงแก่กรรม ประชาชนพึงอยู่ใน

ความควบคุมของพระราชา นี่คือกฎแห่งยมเทพ 

พระวรุณทรงพันธนาการบุคคลอย่างแน่นหนาฉันใด พระราชาพึงพันธนาการคนชั่ว

ฉันนั้น นี่คือกฎแห่งวรุณเทพ 

มนุษย์พากันเบิกบานยินดีเมื่อเห็นจันทรเทพในคืนเพ็ญฉันใด พลเมืองพึงมีความ

ชื่นชมในพระราชาฉันนั้น นี่ชื่อว่าเป็นไปตามกฎแห่งจันทรเทพ 

พระราชาพึงกระตือรือร้นและทรงความรุ่งเรืองในการกำจัดคนผิดและทำลายศัตรูโดย

รอบ นี่คือกฎแห่งอัคนีเทพ 

ปฤถิวีเทพทรงรองรับสรรพสัตว์ดุจเดียวกัน พระราชาพึงรองรับสัตว์ทั้งปวง ฉันนั้น   

นี่ชื่อว่าทำตามกฎแห่งปฤถิวีเทพ” (Burnell, IX, 303-311)  

พระราชาจึงทรงมีฐานะเป็นเทวดามาปกครองมนุษย์เป็นราชาที่เป็นเทวดาหรือเทวราช   

มีฐานะสูงและแยกกับประชาชนพลเมืองอย่างเด็ดขาด เมื่อไทยรับลัทธินี้มาใช้ในสมัยอยุธยา 

ความคิดยังได้พัฒนาต่อไปโดยเชื่อมโยงกับการอวตารของพระนารายณ์ แม้สมเด็จพระนารายณ์

มหาราชก็มีผู้เห็นว่ามี 4 กร นอกจากนั้นชื่อตำแหน่งของพระราชาก็มีคำที่เกี่ยวข้องกับการอวตาร

เช่น พระรามาธิบดีซึ่งหมายถึงอวตารของพระนารายณ์มาเป็นพระราม พระเจ้าแผ่นดินไทยสมัย

อยุ ธยา ก็ทรงมีฐานะเป็น เช่นนั้ น การปกครองแบบนี้ นั กประวัติศาสตร์มัก ใช้คำว่ า

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งก็ต่างกับสมบูรณาญาสิทธิราชย์เดิมของตะวันตกและต่างกับ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ในสมัยภูมิธรรมของตะวันตก แม้ว่าจะทรงมีพระราชอำนาจเด็ดขาด   

เช่นเดียวกันก็ตาม 

ลัทธิเทวราชในสมัยอยุธยาแม้ว่าจะรับพราหมณ์ฮินดูมาจากขอม แต่ก็เห็นได้ว่าผสานเข้ากับ

แนวคิดในพระพุทธศาสนาอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากพระพุทธศาสนากลายเป็นศาสนาหลักแม้ว่า

ศาสนาพราหมณ์ฮินดูจะมีความสำคัญในราชสำนักด้วยก็ตาม หน้าที่อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนา

เป็นหน้าที่สำคัญของพระราชาและทรงมุ่งเข้าถึงพระนิพพานในอนาคตกาล ฐานะของพระราชา

เปรียบด้วยพระพุทธเจ้า แม้ตำแหน่งของพระราโอรสองค์ใหญ่ก็เป็นสมเด็จหน่อพระพระพุทธเจ้า

บ้าง สมเด็จหน่อพุทธางกูรบ้าง อิทธิพลของพระพุทธศาสนาทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในแนวคิด

เทวราชาของอยุธยา 2 ประการคือ พระราชาทรงมีฐานะเป็นเทพแบบพุทธคือเป็นเทพด้วย  

บุญบารมีที่ทรงสร้างมาแต่อดีต กับพระราชาต้องเป็นผู้ทรงธรรม ปกครองโดยธรรม ปฏิบัติโดยมี

ธรรมของพระพุทธศาสนากำกับ หากไม่ทรงตั้งอยู่ในธรรมก็ถือว่าสิ้นบารมีผู้มีบุญอื่นก็ล้มราชา

บัลลังก์ลงก็ได้ แนวคิดนี้ได้พัฒนาต่อมาเป็นแนวคิด สมมติเทพ กล่าวคือ พระราชาไม่ใช่เทพ   

แต่มีฐานะสูงเสมอกับเทพเพราะทรงคุณงามความดีตั้งมั่นอยู่ในธรรมของบุคคล ทรงธรรมของ  

ผู้ปกครอง มีทศพิธราชธรรมเป็นต้น นักประวัติศาสตร์มักสรุปรวมๆ และนำเรื่องเทวราชา  
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สมัยอยุธยาไปเทียบกับธรรมราชา สมัยสุโขทัยว่าต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่ในสภาพแวดล้อมที่เป็น

เมืองพุทธและทรงศึกษาพระพุทธศาสนา แนวคิดธรรมราชาย่อมมีอิทธิพลอย่างสูง ธรรมเป็น  

ข้อจำกัดอำนาจของพระราชาอย่างสำคัญที่สุด แม้แนวคิดเรื่องธรรมราชาอาจไม่บริบูรณ์เท่า  

สมัยสุโขทัย แต่ก็มีลักษณะดังกล่าวให้เห็นได้ไม่น้อย 

คำว่าธรรมราชาในพระไตรปิฎกหมายถึงพระพุทธเจ้า ธรรมราชาที่หมายถึงพระพุทธเจ้านั้น

หมายความว่า เป็นผู้มีธรรมทั้งปวงเป็นธรรมชาติ ดังพุทธพจน์ว่า “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา” 

ธรรมราชาในความหมายนี้มีความสำคัญแต่ไม่ค่อยจะมีผู้นำมาใช้พิจารณาทางการเมือง ด้วยเหตุที่

เห็นกันว่าเป็นเรื่องศีลธรรมหรือศาสนา ธรรมราชาอีกอย่างหนึ่งคือธรรมราชาอย่างที่พระเจ้าอโศก

มหาราชทรงเป็น ซึ่งเป็นการพัฒนาความคิดมาจากเรื่องพระเจ้าจักรพรรดิ หรือจักรพรรดิราช 

ผนวกเข้ากับการประยุกต์หลักธรรมราชาต่างๆ ที่เกี่ยวกับความเป็นพระราชาที่ดี 

เมื่อพระพุทธเจ้าประสูตินั้น บรรดาพราหมณ์และฤๅษีทั้งหลายต่างทำนายว่าหากเสด็จ  

ออกผนวชจะตรัสรู้เป็นศาสนาของโลก หากไม่เสด็จออกผนวชจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ดังนั้นจึงมี

ความต่างกันระหว่างธรรมราชาที่เป็นพระพุทธเจ้า กับธรรมราชาที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 

พระพุทธเจ้านั้นทรงธรรมโดยบริบูรณ์ ไม่มีผู้ใดยิ่งกว่า จึงเป็นธรรมราชาทั้งทางโลกและทางธรรม 

แต่พระเจ้าจักรพรรดิแม้ทรงธรรมและเผยแผ่ธรรมก็ยังเป็นธรรมราชาเพียงทางโลก ถึงกระนั้น  

ถ้าเทียบกับพระราชาทั้งหลาย พระเจ้าจักรพรรดิก็มีธรรมสูงสุด มีจักกวัตติวัตร เป็นต้น ดังที่

ปรากฏในพระไตรปิฎกดังนี้ 

“ร. พระพุทธเจ้าข้า ก็จักกวัตติวัตรอันประเสริฐนั้น เป็นไฉนฯ 

ราช. ดูกรพ่อ ถ้าเช่นนี้ พ่อจงอาศัยธรรมเท่านั้น สักการะธรรมทำความเคารพธรรม 

นับถือธรรม บูชาธรรม ยำเกรงธรรม มีธรรมเป็นธงชัย มีธรรมเป็นยอด มีธรรมเป็นใหญ่ 

จงจัดการรักษาป้องกัน 

และคุ้มครองอันเป็นธรรมในชนภายใน ในหมู่พล ในพวกกษัตริย์ผู้เป็นอนุยนต์ ใน

พวกสมณพราหมณ์และคฤหบดีในชาวนิคมและชาวชนบททั้งหลาย ในพวกสมณพราหมณ์ 

ในเหล่าเนื้อและนก ดูกรพ่อ การอธรรมอย่าให้มีได้ในแว่นแคว้นของพ่อเลย ดูกรพ่อ อนึ่ง

บุคคลเหล่าใดในแว่นแคว้นพ่อ ไม่มีทรัพย์ พ่อพึงให้ทรัพย์แก่บุคคลเหล่านั้นด้วย ดูกรพ่อ 

อนึ่ง สมณพรามณ์เหล่าใด ในแว่นแคว้นของพ่องดเว้นจากความเมาและความประมาท   

ตั้งมั่นอยู่ในขันติและโสรัจจะฝึกตนแต่ผู้เดียว สงบตนแต่ผู้เดียว ให้ตนดับกิเลสอยู่แต่  

ผู้เดียว พึงเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่านั้น โดยกาลอันสมควร แล้วไต่ถามสอบถามว่า

ท่านขอรับ กุศลคืออะไร ท่านขอรับอกุศลคืออะไร กรรมมีโทษคืออะไร กรรมไม่มีโทษคือ

อะไร กรรมอะไรควรเสพ กรรมอะไรไม่ควรเสพ กรรมอะไรอันข้าพเจ้ากระทำอยู่ พึงมีเพื่อ

ไม่เป็นประโยชน์ เพื่อทุกข์สิ้นกาลนาน หรือว่ากรรมอะไรที่ข้าพเจ้ากระทำอยู่พึงมีเพื่อ

ประโยชน์เพื่อความสุขสิ้นกาลนาน พ่อได้ฟังคำของสมณพราหมณ์เหล่านั้นแล้วสิ่งใด  

เป็นอกุศล พึงละเว้นสิ่งนั้นเสีย สิ่งใดเป็นกุศลพึงถือมั่นสิ่งนั้นประพฤติ ดูกรพ่อ นี้แล คือ

จักกวัตติวัตรอันประเสริฐนั้นฯ 
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ท้าวเธอรับสนองพระดำรัสพระราชฤาษีแล้ว ทรงประพฤติ  

จักกวัตติวัตรอันประเสริฐอยู่ จักรแก้วอันเป็นทิพย์ซึ่งมีกำพันหนึ่ง มีกง มีดุม บริบูรณ์ด้วย

อาการทุกอย่าง ปรากฏมีแก่ท้าวเธอผู้สระพระเศียร ทรงรักษาอุโบสถอยู่ ณ ปราสาท  

อันประเสริฐชั้นบน ในวันอุโบสถ 15 ค่ำ ท้าวเธอทอดพระเนตรเห็นแล้วมีพระดำริว่า ก็เรา

ได้สดับมาว่า จักรแก้วอันเป็นทิพย์ มีกำพันหนึ่ง มีกง มีดุม บริบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่าง 

ปรากฏมีแก่พระราชาผู้เป็นกษัตริย์พระองค์ใด ผู้ได้มูรธาภิเษก สระพระเศียร ทรงรักษา

อุโบสถอยู่ ณ ปราสาทอันประเสริฐชั้นบนในวันอุโบสถ 15 ค่ำ พระราชาพระองค์นั้น เป็น

พระเจ้าจักรพรรดิ เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหรือหนอฯ” (สุต. 11/35)  

เหตุดังกล่าว พระเจ้าจักรพรรดิจึงอาจเรียกได้ว่าเป็น ธรรมราชา 

พระเจ้าจักรพรรดินั้นแม้ทรงธรรมและเผยแผ่ธรรม แต่อาศัยอำนาจของจักรแก้ว ต่างกับ

พระพุทธเจ้าที่มิได้ใช้อำนาจใดนอกจากธรรม แต่โดยเหตุที่ทรงธรรม สอนธรรม และแผ่ธรรมไป

ในแว่นแคว้นต่างๆ ก็นับเป็นธรรมราชา พระเจ้าอโศกมหาราชก็ทรงมีอำนาจเช่นนั้น ทรงสอน

ธรรมและแผ่ธรรมไปในแว่นแคว้นต่างๆ ด้วย การส่งสมณทูตไป นับได้ว่าเป็นพระธรรมราชา  

ที่เป็นแบบอย่าง และมีตัวตนในโลก พระราชาทั้งหลายที่ปรารถนาเป็นพระธรรมราชา จึงเอาเป็น

แบบอย่างปฏิบัติ และระบอบธรรมราชาก็อาศัยแบบอย่างและคุณลักษณะของพระเจ้าอโศก

มหาราชใช้ดำเนินรอยตาม พ่อขุนรามคำแหง พญาลิไท และพระราชาอื่นๆ อีกมาก 

อธิปไตย3

อธิปไตย 3 เป็นหลักการทั่วไปของพระพุทธศาสนาที่มิได้เกี่ยวข้องกับคำว่า อธิปไตย   

ในทางการเมืองการปกครอง ประกอบด้วย อัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย และธรรมาธิปไตย แต่ก็มี

ผู้ตีความไปในทำนองที่เป็นระดับของการปกครองจากไม่ดีไปหาดี คือ อัตตาธิปไตยเป็นระบอบที่

เอาตัวเองเป็นใหญ่ ได้แก่เผด็จการ สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ลัทธิอำนาจเบ็ดเสร็จ โลกาธิปไตยเป็น

ระบอบที่เอาเสียงส่วนมากเป็นหลัก คือประชาธิปไตย ซึ่งดีกว่าอัตตาธิปไตย และระบอบที่ดีที่สุด

คือ ธรรมาธิปไตย 

การกำหนดว่าอะไรดีกว่ากันเช่นนี้ไม่ปรากฏในอธิปไตยสูตร ซึ่งมีข้อความดังนี้  

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย อธิปไตย 3 อย่างนี้ 3 อย่างเป็นไฉนคือ อัตตาธิปไตย 1 โลกา-

ธิปไตย 1 ธรรมาธิปไตย 1 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อัตตาธิปไตยเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยู่ในป่าก็ดี อยู่โคนไม้ก็ดี อยู่ในเรือนว่างก็ดี ย่อมสำเหนียกดังนี้ว่า   

ก็เราออกบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งจีวร ไม่ใช่เหตุแห่งบิณฑบาต ไม่ใช่เพราะ

เหตุแห่งเสนาสนะ เราออกบวชเป็นบรรพชิต ไม่ใช่เพราะเหตุแห่งความมีและความไม่มี  

เช่นนั้น ก็แต่ว่า เราเป็นผู้อันชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส 

ครอบงำแล้ว ชื่อว่าเป็นผู้มีทุกข์ครอบงำแล้ว มีทุกข์ท่วมทับแล้ว ไฉนความทำที่สุดแห่งกอง

ทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏ ก็การที่เราจะพึงแสวงหากามที่ละได้แล้วออกบวชเป็นบรรพชิต
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นั้น เป็นความเลวทรามอย่างยิ่ง ข้อนั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราเลย เธอย่อมสำเหนียกว่า 

ก็ความเพียรที่ปรารภแล้ว จักไม่ย่อหย่อนสติที่เข้าไปตั้งมั่นแล้วจะไม่หลงลืม กายที่สงบ

ระงับแล้วจักไม่ระส่ำระสาย จิตที่เป็นสมาธิแล้วจักมีอารมณ์แน่วแน่ ดังนี้ เธอทำตนเองแล

ให้เป็นใหญ่ แล้วละอกุศล เจริญกุศล ละกรรมที่มีโทษ เจริญกรรมที่ไม่มีโทษ บริหารตนให้

บริสุทธิ์ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าอัตตาธิปไตย ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็โลกาธิปไตยเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้   

อยู่ในป่าก็ดี อยู่โค่นไม้ก็ดี อยู่ในเรือนว่างก็ดี ย่อมสำเหนียกว่าก็เราออกบวชเป็นบรรพชิต 

ไม่ใช่เพราะเหตุแห่งจีวร ไม่ใช่เพราะเหตุแห่งบิณฑบาต ไม่ใช่เพราะเหตุแห่งเสนาสนะ   

เราออกบวชเป็นบรรพชิต ไม่ใช่เพราะเหตุแห่งความมีและความไม่มีเช่นนั้น ก็แต่ว่า   

เราเป็นผู้อันชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส ครอบงำแล้ว ชื่อว่า

เป็นผู้มีทุกข์ครอบงำแล้ว มีทุกข์ท่วมทับแล้ว ไฉนความทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้  

พึงปรากฏ ก็การที่เราออกบวชเป็นบรรพชิตเช่นนี้ พึงตรึกกามวิตกก็ดี พึงตรึกพยาบาท

วิตกก็ดี พึงตรึกวิหิงสาวิตกก็ดี ก็โลกสันนิวาสนี้ใหญ่โต ในโลกสันนิวาสอันใหญ่โต ย่อมจะ

มีสมณพราหมณ์ที่มีฤทธิ์ มีทิพยจักษุ รู้จิตของคนอื่นได้ สมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อม  

มองเห็นได้แม้แต่ไกล แม้ใกล้ๆ เราก็มองท่านไม่เห็น และท่านย่อมรู้ชัดซึ่งจิตด้วยจิต   

สมณพราหมณ์แม้เหล่านั้น ก็พึงรู้เราดังนี้ว่า ดูกรท่านผู้เจริญทั้งหลาย ดูกุลบุตรนี้ซี เขา

เป็นผู้มีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตแล้ว แต่เกลื่อนกล่นไปด้วยธรรมที่เป็นบาปอกุศลอยู่ 

ถึงเทวดาที่มีฤทธิ์ มีทิพยจักษุ รู้จิตของคนอื่นได้ก็มีอยู่ เทวดาเหล่านั้นย่อมมองเห็นได้  

แต่ไกล แม้ใกล้ๆ เราก็มองท่านไม่เห็น และท่านย่อมรู้ชัดซึ่งจิตด้วยจิต เทวดาเหล่านั้นก็พึง

รู้เราดังนี้ว่า ดูกรท่านผู้เจริญทั้งหลาย ดูกุลบุตรนี้ซี เขาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชเป็น

บรรพชติแลว้ แตเ่กลือ่นกลน่ไปดว้ยธรรมทีบ่าปอกศุลอยู ่เธอยอ่มสำเหนยีกวา่ ควรสำเหนยีก 

ที่เราปรารภแล้วจักไม่ย่อหย่อน สติที่เข้าไปตั้งมั่นแล้วจักไม่หลงลืม กายที่สงบระงับแล้ว  

จักไม่ระส่ำระสาย จิตที่เป็นสมาธิแล้วจักมีอารมณ์แน่วแน่ ดังนี้ เธอทำโลกให้เป็นใหญ่   

แล้วละอกุศล เจริญกุศล ละกรรมที่มีโทษ เจริญกรรมที่ไม่มีโทษ บริหารตนให้บริสุทธิ์ ดูกร

ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าโลกาธิปไตย 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมาธิปไตยเป็นไฉน ดุกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

อยู่ในป่าก็ดี อยู่โคนไม้ก็ดี อยู่ในเรือนว่างก็ดี ย่อมสำเหนียกว่า ก็เราออกบวชเป็นบรรพชิต 

ไม่ใช่เพราะเหตุแห่งจีวร ไม่ใช่เพราะเหตุแห่งบิณฑบาต ไม่ใช่เพราะเหตุแห่งเสนาสนะเรา

ออกบวชเป็นบรรพชิต ไม่ใช่เพราะเหตุแห่งความมีและความไม่มีเช่นนั้น ก็แต่ว่าเราเป็น  

ผู้อันชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส ครอบงำแล้ว ชื่อว่าเป็นผู้มี

ทุกข์ท่วมทับแล้ว ไฉนความทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏ พระธรรมอันพระผู้มี

พระภาคตรัสดีแล้ว อันบุคคลพึงเห็นเอง ไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรียกให้มาดู ควรน้อม

เข้ามาในตน อันวิญญูชนจะพึงเฉพาะตน ก็เพื่อน สพรหมจารีผู้ที่รู้อยู่ เห็นอยู่ มีอยู่แล   

ก็และการที่เราได้ออกบวชเป็นบรรพชิต ในธรรมวินัยอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว จะพึง

เป็นผุ้เกียจคร้านมัวเมาประมาทอย่างนี้ ข้อนั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราเลย ดังนี้ เธอย่อม
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สำเหนียกว่า ก็ความเพียรที่เราปรารภแล้วจักไม่ย่อหย่อน สติเข้าไปตั้งมั่นแล้วจักไม่หลงลืม 

กายที่สงบระงับแล้วจักไม่ระส่ำระส่าย จิตที่เป็นสมาธิแล้วจักมีอารมณ์แน่วแน่ ดังนี้ เธอทำ

ธรรมนั้นแหละให้เป็นใหญ่ แล้วละอกุศล เจริญกุศล ละกรรมที่มีโทษ เจริญกรรมที่ไม่มี

โทษ บริหารตนให้บริสุทธิ์ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าธรรมาธิปไตย ดูกรภิกษุทั้งหลาย 

อธิปไตย 3 อย่างนี้แล ฯ” (อังฺ 12/479/165) 

ในพระสูตรดังกล่าวอัตตาธิปไตยหมายถึง การที่บุคคลอาศัยความคิดหรือเหตุผลของตัวเอง

เป็นใหญ่ ซึ่งอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้ หากจะนำไปเทียบกับระบอบการปกครองที่คนคนเดียวมีอำนาจ

เด็ดขาดก็อาจมีทั้งดีและไม่ดีแล้วแต่กรณีขึ้นกับการกระทำของบุคคลนั้นๆว่าเป็นคุณหรือโทษ การ

ที่จะให้อัตตาธิปไตยเป็นคุณนั้น พระพุทธองค์ทรงทรงสอนว่าต้องมีสติกำกับ หากพิจารณาในเชิง

การปกครอง ผู้ปกครองที่มีอำนาจเด็ดขาดต้องมีสติ ซึ่งจะทำให้มีศีล เพราะศีลทำให้คนไม่ตกไป

ในความชั่ว หากไม่มีศีลกำกับก็อาจทำชั่วได้ง่าย เพราะไม่มีอะไรมาถ่วงดุลอำนาจไว้ กลายเป็น

ระบอบอำนาจคือธรรม เมื่อมีสติตั้งมั่นก็เกิดสมาธิ คือความมีจิตแน่วแน่ที่จะละชั่ว ทำดี 

โลกาธิปไตยคือการที่เอาเสียงคนหมู่มากตัดสิน หากเทียบกับการปกครองอาจเทียบได้กับ

ประชาธิปไตย อภิชนาธิปไตย  คณาธิปไตย ซึ่งเป็นการตัดสินโดยคนหลายคน กรณีนี้ก็เช่นกัน

มิได้ดีหรือร้ายในตัว อาจดีก็ได้ ร้ายก็ได้ แล้วแต่จะทำให้เกิดคุณหรือโทษ กรณีนี้ในพระสูตร  

ดังกล่าวข้างต้น พระพุทธเจ้าทรงสอนให้กำกับด้วยปัญญา พิจารณาว่าจักต้องควบคุมให้อยู่ในศีล

ในธรรม เพราะการกระทำของเรามีผู้อื่นคือ โลก รู้เห็น 

กรณีทั้งสองมิได้หมายความว่ากรณีแรกไม่ต้องใช้ปัญญา และกรณีที่สองไม่ต้องมีสติมีศีล 

แต่หมายความว่าหากเป็นคนคนเดียวมีอำนาจตัดสินเด็ดขาด แม้คนนั้นไม่มีปัญญา หากมีสต ิ  

ก็ทำให้รักษาศีลไม่นำไปสู่ความเลวร้าย กรณีที่สอง คนจำนวนมากนั้นหากจะมีศีลบ้างไม่มีศีลบ้าง 

แต่มีผู้มีปัญญารู้เห็นความดีความชั่วของเราได้ จึงต้องตั้งมั่นมีสติละชั่วทำดี จึงกล่าวได้ว่า 

พระพุทธเจ้ามิได้ตัดสินว่าอธิปไตยแบบใดดีกว่ากัน เพราะดีได้พอๆกับการมีการกำกับอย่างถูกต้อง 

ทั้งสองอธิปไตยจึงเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาในฐานะเป็นหลักการหรือแนวคิด 

กรณีที่สาม ธรรมาธิปไตยนั้นไม่ต้องมีอะไรกำกับ เนื่องจากธรรมในที่นี้หมายถึงธรรม

ทั้งหมดที่พระพุทธองค์ทรงสอน ซึ่งประกอบด้วยหลักธรรม และคำอธิบายที่ชัดเจน เป็นธรรม  

ที่ระบุได้ ทำให้เว้นชั่ว ทำดี ทั้งกาย วาจา ใจ จึงดีในตัว ถ้าทุกคนมีธรรมตัวกล่าวก็ไม่มีปัญหา

เรื่อง คิด พูดและทำไม่ดี 

อธิปไตย 3 นี้นอกจากจะนำมาพิจารณาในเชิงการเมืองการปกครองได้แล้วก็อาจนำไป

พิจารณาด้านอื่นๆ ในเชิงหลักการได้ เพราะเป็นหลักทั่วไป ไม่เจาะจงด้านใดด้านหนึ่ง และหากนำ

มาพิจารณาเรื่องธรรมราชา พระพุทธเจ้าทรงเป็นธรรมราชา เพราะทรงเป็นเจ้าแห่งธรรมาธิปไตย 

โดยตรัสรู้ธรรมและเผยแผ่ธรรม ทรงพร้อมด้วยศีลและปัญญาครบถ้วน ผู้ปกครองที่เป็น

อัตตาธิปไตยหรือโลกาธิปไตย ก็เป็นธรรมราชาได้ เช่นพระเจ้าจักรพรรดิ และพระเจ้าอโศก

มหาราช ผู้ปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีทั้งที่ดีจนนับเป็นธรรมราชาได้ หรือเลวร้ายและเป็น

ทรราชย์ที่ใช้อำนาจเผด็จการโดยคนส่วนใหญ่ก็ได้อยู่ที่มีธรรม และดำเนินการด้วยปัญญาหรือไม่ 
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ปัญญาในที่นี้คือปัญญาทางพระพุทธศาสนา ไม่ใช่ปัญญาอย่างทางโลกที่อาจใช้สนองความโลภ 

โกรธ หลงของบุคคล เสียงส่วนใหญ่ในที่นี้ต้องเป็นเสียงของคนดี คือคนที่ตั้งมั่นในการละชั่วทำดี 

ไม่ใช่ทุกเสียงเท่ากันหมดอย่างประชาธิปไตยปัจจุบัน 

ความสัมพันธ์ระหว่างอธิปไตย
กับธรรมทางการเมืองการปกครอง

วงการวิชาการพระพุทธศาสนาทราบว่า พระพุทธเจ้าทรงสอนธรรมตามประโยชน์ที่จะเกิด

แก่ผู้รับ เช่น ความจริตของผู้รับ ในด้านการเมืองการปกครองก็เช่นกัน ทรงสอนธรรมของ  

ผู้ปกครองที่มีอำนาจสิทธิขาดอย่างหนึ่ง แก่ผู้ปกครองที่ประกอบด้วยกลุ่มบุคคลอีกอย่างหนึ่ง เช่น 

สอนทศพิธราชธรรมให้เป็นธรรมสำคัญของผู้ปกครองที่มีอำนาจเด็ดขาด และสอนอปริหานิยธรรม

เป็นธรรมของกลุ่มผู้ปกครองรัฐที่รวมกันเป็นสมาพันธรัฐ แต่นักวิชาการก็มักไม่ได้ตั้งคำถามต่อว่า

เหตุใดจึงสอนธรรมนั้นๆ สำหรับกรณีนั้นๆ 

หากเราพิจารณาเรื่องนี้จากอธิปไตย 3 จะเห็นได้ว่าสอดคล้องกันดังนี้  

  ทศพิธราชธรรม 

ทศพิธราชธรรมมีปรากฏในพระไตรปิฎกดังนี้  

ดูกรพระยาหงส์ เราพิจารณาเห็นชัดซึ่งอายุอันเป็นอนาคตยังยืนยาวอยู่ เราตั้งอยู่แล้ว

ในธรรม 10 ประการ จึงไม่สะดุ้งกลัวปรโลก เราเห็นกุศลธรรมที่ดำรงอยู่ในตนเหล่านี้ คือ 

ทาน ศีล การบริจาค ความซื่อตรง ความอ่อนโยน ความเพียร ความไม่โกรธ ความไม่

เบียดเบียน ความอดทน และความไม่พิโรธ แต่นั้นปิติและโสมนัสไม่ใช่น้อยย่อมเกิดแก่เรา 

ก็สุมุขหงส์นี้ไม่ทันคิดถึงคุณสมบัติของเรา ไม่ทราบความประทุษร้ายแห่งจิต จึงเปล่งวาจา

อันหยาบคาย ย่อมกล่าวถึงโทษที่ไม่มีอยู่ในเรา คำของสุมุขหงส์นี้ย่อมไม่เป็นเหมือนคำของ

คนมีปัญญา (สุต 28/240) 

ทศพิธราชธรรมซึ่งประกอบด้วยทาน ศีล ปริจจาคะ อาชชวะ มัททวะ ตปะ อักโกธะ   

อวิหิงสา ขันติ อวิโรธนะ นั้น ข้อแรกที่ว่าด้วยทาน กับข้อปริจจาคะ คือการให้ เป็นข้อเน้น  

พุทธปรัชญา เป็นปรัชญาแห่งการให้ผู้อื่น ทุกคนต้องมุ่งเป็นผู้ให้ ต่างกับปรัชญาสายวัตถุนิยม  

ที่สังคมไทยนิยมในปัจจุบันที่เป็นปรัชญาแห่งการเอาเป็นของตน พระราชาต้องเป็นผู้ให้จึงต้องมี

ธรรมดังกล่าว 

ข้ออื่นๆ ซึ่งมีศีลเป็นข้อต้นกับธรรมอื่นที่มีลักษณะเป็นการควบคุมตนเช่นเดียวกับศีลคือ  

อาชชวะ มัททวะ อักโกธะ อวิหิงสา และขันติ เป็นการเน้นเรื่องศีล คือการละชั่ว ซึ่งเป็นเครื่อง

ควบคุมอัตตาธิปไตย ส่วนอีก 2 ข้อคือ ตปะ กับอวิโรธนะนั้น เป็นเรื่องการเป็นผู้มีธรรม ตั้งอยู่ใน

ธรรมอย่างยิ่ง เป็นส่วนที่ว่าด้วยการพิจารณาด้วยปัญญา ซึ่งทำให้เกิดความคิดที่รอบคอบและ  

ถูกต้อง ไม่เสียธรรมไปเพราะอคติ 
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จึงเห็นได้ว่าธรรมที่เกี่ยวข้องกับพระราชาคือทศพิธราชธรรมนี้เน้นการกำกับอัตตาธิปไตย

มากที่สุดคือ ศีล ซึ่งเป็นการควบคุมตนเองให้ละชั่ว 

  อปริหานิยธรรม  

ผู้เขียนได้พยายามค้นหาคำตอบเกี่ยวกับอปริหานิยธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวถึงว่าเป็น

คุณสมบัติของบรรดากษัตริย์วัชชี ว่าเหตุใดจึงขึ้นต้นด้วยข้อ หมั่นประชุมกันเป็นเนืองนิจ   

พรอ้มเพยีงกนัประชมุ พรอ้มเพรยีงกนัเลกิประชมุ บดันีเ้มือ่ใดอา่นเรือ่งโลกาธปิไตยในอธปิไตยสตูร 

ซึ่งเน้นเรื่องสติและสมาธิแล้วยังต้องมีปัญญาที่จะเน้นดี ชั่ว ถูก ผิดกล่าวได้ว่าต้องกำกับด้วย

ปัญญา ก็เข้าใจได้ว่าในการคิดให้ถูกต้องรอบคอบ และมีโอกาสขจัดอคติส่วนบุคคลได้มากที่สุด   

ในทางโลกอาศัยการประชุมซึ่งมีความเห็นต่างๆ ความเห็นสนับสนุน คัดค้านและการโต้แย้ง   

การประชุมจึงเป็นการตัดสินด้วยปัญญาในทางโลก พวกวัชชีปกครองแบบอภิชนาธิปไตย  

มีพระราชาหลายองค์ร่วมกันปกครอง การประชุมจึงเป็นเรื่องสำคัญ ระบอบประชาธิปไตยก็เป็น

เช่นเดียวกัน ปัญญาที่จะใช้ในการขับเคลื่อนระบอบอาศัยการประชุมซึ่งมีการฟังความเห็น และ

พิจารณาโดยรอบคอบทั้งด้วยสติและปัญญา ซึ่งมิใช่เป็นแบบพวกมากลากไปเช่นกรณีประเทศไทย

ในปัจจุบันที่เป็นประชาธิปไตยแบบอำนาจนิติบัญญัติกับอำนาจบริหารแต่งงานกัน มิใช่เป็นการถ่วง

ดุลอำนาจตามอุดมการณ์ประชาธิปไตยที่แท้ จึงทำให้เป็นเผด็จการของเสียงข้างมากได้ง่าย 

อธิปไตยข้อที่ 3 คือ ธรรมมาธิปไตยเป็นอุดมคติและเป็นมาตรฐานการคิด การประพฤติ

ปฏิบัติในชีวิตและสังคมใช้ตรวจสอบการปฏิบัติได้ว่าดีหรือชั่ว ไม่ต้องคิดสร้างมาตรฐานอะไรขึ้น

ใหม่นอกจากนี้ ถ้าปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าได้ทั้งคนและสังคมก็เป็นสุข ถ้าการปฏิบัติ  

ออกห่างจากธรรมธรรมเพียงไรความยุ่งยาก ความชั่วและความหายนะก็เพิ่มขึ้นเพียงนั้น แม้ใน

เรื่องอัตตาธิปไตยกับโลกาธิปไตยทั้งผู้ปกครองหรือผู้ใต้ปกครองก็ต้องปฏิบัติตามธรรม 

ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับธรรมของพระราชา

การปกครองย่อมมีสายการบังคับบัญชาลดหลั่นกันไปเป็นชั้นๆ หน่วยงานที่ปกครองก็อาจมี

หลายหน่วย หากเข้าใจว่าผู้ที่จะต้องมีธรรมคือ ผู้ปกครองระดับสูงสุดเท่านั้น การปกครองด้วย

ธรรมก็จะขาดตอน ไม่มีผลไปถึงระดับล่างๆ ลงไป เท่ากับธรรมไม่ได้ปกครอง การที่จะให้ธรรม  

ที่ใช้ปกครองมีผลสืบลงไปทุกระดับ ธรรมก็ต้องมีในทุกระดับด้วย มิฉะนั้นเมื่อระบอบการปกครอง

เปลีย่นไปหรอืชือ่ตำแหนง่ของผูป้กครองเปลีย่นไปกจ็ะไมอ่าจใชธ้รรมในการปกครองได ้เชน่บางประเทศ 

ผู้ปกครองอาจเรียกว่าประธานาธิบดี แต่บทบาทการปกครองเป็นประมุขและนายกรัฐมนตรีอาจมี

บทบาทในการปกครองอย่างแท้จริง ราชาในระบอบการปกครองสมัยใหม่ดูที่ความเป็น  

ผู้ปกครองที่มีอำนาจในการปกครองอย่างแท้จริงว่ามีธรรมหรือไม่ และธรรมในการปกครองก็ต้อง

มีอยู่นั้นทุกระดับของการปกครองด้วย 
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  ผู้ปกครอง 

ในสมัยพุทธกาล พระราชาคือผู้ปกครองแผ่นดินหรือรัฐ ซึ่งมีการปกครองสองแบบ คือ  

รัฐใหญ่เป็นแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เช่น แคว้นโกศล มีพระเจ้าปเสนทิเป็นพระราชา แคว้น

มคธมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระราชา กับรัฐเล็กๆ ซึ่งมีพระราชาเป็นของคนและรวมกันเป็น

สมาพันธรัฐ ปกครองร่วมกันมีลักษณะเป็นอภิชนาธิปไตยแบบหนึ่งหากพิจารณาโดยหลักอธิปไตย 

3 แบบแรกเป็นแบบอัตตาธิปไตยและแบบหลังอาจสังเคราะห์เป็นแบบโลกาธิปไตย แต่เมื่อมองใน

แง่รัฐ พระราชาก็ล้วนเป็นใหญ่ในรัฐของคน หรือเป็นอัตตาธิปไตยในรัฐของตน รัฐแบบสหพันธรัฐ

จึงต้องใช้ทั้งอัตตาธิปไตยและโลกาธิปไตยคือมีผู้อื่นส่วนใหญ่คอบควบคุมอยู่ด้วยเป็นสองระดับ 

ธรรมในการปกครองเช่นทศพิธราชธรรมและอปริหานิยธรรม รวมทั้งธรรมที่กำกับการปกครอง

แบบอัตตาธิปไตยและโลกาธิปไตยนั้นมิใช่ใช้แก่พระราชาเท่านั้น ข้าราชการที่ปกครองในระดับ

ถัดๆไปก็ต้องยึดหลักธรรมดังกล่าวด้วย ธรรมดังกล่าวจึงมิใช่ธรรมของผู้ปกครองเท่านั้น แต่เป็น

ธรรมในการปกครองและการปกครองนั้นเป็นแบบที่เรียกว่า การปกครองโดยธรรม 

  ธรรมาภิบาล 

ในปัจจุบันเรามีการพูดถึงหลักธรรมาภิบาล ราวกับเป็นธรรมในการปกครองและการบริหาร

จัดการต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพที่สุด แต่หากพิจารณาแล้วหลักดังกล่าวเป็นหลักที่ไม่เชื่อถือ  

ในบุคคล ซึ่งต่างกับศีลธรรมที่มุ่งสร้างบุคคลให้เป็นที่น่าเชื่อถือ ธรรมาภิบาลก็เช่นเดียวกัน 

กฎหมายหรือจารีตประเพณีที่ควบคุมได้ดีเมื่อคนมีความเชื่อถือศรัทธา แต่ไม่สามารถสร้างความ

เชื่อถือศรัทธาได้ กรณีคนที่ไม่เชื่อถือศรัทธาก็สามารถอ้างสิ่งเหล่านั้นหรือแสดงว่าปกครองหรือ

บริหารตามหลักเช่นนั้นๆได้ ดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบันที่ฉ้อราษฎร์บังหลวงโดยสามารถปกปิดหรือ

สร้างหลักการกฎระเบียบที่เอื้อต่อการทำเช่นนั้นได้ 

คนไทยในอดีตนับถือพระพุทธศาสนา ได้รับการอบรมตั้งแต่เด็กให้รู้บาปบุญคุณโทษ ต่างกับ

ปัจจุบันที่ขาดความศรัทธาในธรรมและเห็นการทำชั่วเป็นเรื่องปกติมีความเห็นไปในทางที่ว่า แม้

ขายชาติก็ไม่เป็นไรขอให้ได้ผลประโยชน์ การสร้างคุณธรรมในคนมีน้อย จนต้องพึ่งแต่เครื่องมือ

ภายนอกเช่น ธรรมาภิบาลหรือกฎหมาย ซึ่งถ้าหากคนเป็นคนดี ธรรมาภิบาลหรือกฎหมายก็แทบ

ไม่จำเป็น เพราะธรรมาภิบาลก็ตาม กฎหมายก็ตาม จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อคนเป็นคนดีโดย

นิสัยสันดานมิใช่เพราะถูกบังคับควบคุม แต่ถ้าคนเลวธรรมาภิบาลทุกข้อก็เป็นสิ่งเลี่ยงได้ ละเมิด

ได้ และใช้เป็นเครื่องมือฟอกสิ่งสกปรกที่กระทำเพื่อให้ตัวดูบริสุทธิ์ได้ หากไม่มีธรรมกำกับ ไม่ว่า

ธรรมาภิบาลหรือคนก็เป็นสิ่งที่ซื้อได้เสมอ สังคมไทยปัจจุบันเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องการทำและ

ยอมรับความชั่วเช่นนี้ 
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ธรรมราชาของประชาธิปไตยไทยในปัจจุบัน

ระบอบประชาธิปไตยที่ไทยเลือกใช้ในปัจจุบันเป็นระบอบที่อำนาจนิติบัญญัติกับอำนาจ

บริหารแต่งงานกัน คือเป็นระบอบที่เสียงข้างมากในสภาเป็นฝ่ายรัฐบาล การถ่วงดุลอำนาจมีน้อย 

และไม่ได้เป็นอิสระแก่กันอย่างแท้จริง รัฐบาลมีโอกาสเสนอให้ฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นพวกเดียวกัน

ออกกฎหมายที่เป็นประโยชน์แก่ตนได้ง่าย เกิดเผด็จการของคนส่วนใหญ่ได้ง่าย ในระบอบนี้  

ผู้ปกครองแท้จริงคือผู้มีอำนาจในพรรคซึ่งอาจไม่ใช่นายกรัฐมนตรีก็ได้ ในเชิงรูปแบบผู้ปกครองคือ

นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ในเชิงความเป็นจริงอาจมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นที่กำกับ  

อยู่เบื้องหลัง พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจอธิปไตยโดยผ่านฝ่ายนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ 

แต่ก็มิใช่ผู้ทรงมีอำนาจหน้าที่ในเชิงปฏิบัติ เป็นอำนาจหน้าที่ของแต่ละฝ่ายนั้นๆ มากกว่า ธรรมะ

ในการปกครองปัจจุบันจึงเป็นธรรมะที่ผู้ทำหน้าที่ต่างๆ เหล่านั้นพึงปฏิบัติมากกว่าที่จะเป็นธรรม

ของพระเจ้าแผ่นดินเพราะเป็นผู้ใช้อำนาจและปฏิบัติโดยตรง ความสำเร็จหรือล้มเหลวของรัฐมิได้

มาจากการปกครองของพระราชา แต่มาจากรัฐบาลซึ่งทำหน้าที่เป็นพระราชาสมัยใหม่ที่รับผิดชอบ

ชั่วคราวและและแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวได้ แม้มีกฎหมาย แต่ก็มีกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมและ  

ไม่เป็นไปตามตามธรรมได้ 

พระราชาซึ่งทรงอยู่ในระบอบประชาธิปไตยไทยปัจจุบันมิได้มีพระราชกรณียกิจในการ

บริหารบ้านเมือง แม้ทรงมีธรรมในการปกครองก็มักจะทรงใช้ในภารกิจที่รัฐบาลบกพร่องอยู่ และ

การดูแลประชาชนของพระองค์ในเรื่องเหล่านั้นมิใช่หน้าที่โดยตรงอย่างสมัยโบราณ ในรัชกาล

ปัจจุบันทรงมีโครงการต่างๆ นับพันโครงการทั้งๆ ที่ควรเป็นหน้าที่รัฐบาล แต่รัฐบาลก็มีบกพร่อง

เรื่องที่ต้องแก้ไข ซึ่งไม่อาจทรงแก้ไขได้ต้องปล่อยให้เป็นรัฐบาลเป็นผู้ดำเนินการและแก้ไขซึ่งมักจะ

ยืดเยื้อเรื้อรัง โดยเฉพาะเรื่องที่บุคคลในรัฐบาลไม่ได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น ปัญหาคอรัปชั่น

เป็นปัญหาที่มีอยู่มากจนเป็นเรื่องธรรมดา ทศพิธราชธรรม อปริหานิยธรรม และธรรมข้ออื่นๆ 

ทางการปกครอง ไม่ได้รับการปฏิบัติ เพราะคนไม่มีธรรมในตัวจะมีธรรมในการปกครองไม่ได้เลย 

ครั้นจะหาคนมีธรรมในหมู่ผู้ปกครองปัจจุบันก็หาได้ยาก มิฉะนั้นคอรัปชั่น การซื้อเสียงขายเสียง 

ความขัดแย้งทางการเมือง ยาเสพติด การทำลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การอุปถัมภ์พวกพ้อง

คงไม่อาจแพร่หลายเช่นที่เป็นอยู่ได้ ปัญหาเหล่านี้แม้เป็นปัญหาใหญ่พระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงธรรม  

ก็ทำได้เพียงมีพระราชดำรัสตักเตือนชี้แนะในโอกาสต่างๆเท่านั้น ไม่อาจทรงดำเนินการให้ยิ่งไป

กว่านี้ได้ แม้กระนั้นเราก็เห็นความต่างระหว่างการปกครองโดยธรรมของพระธรรมราชากับ  

การปกครองที่ขาดธรรมของผู้มีหน้าที่ปกครองในปัจจุบันได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่ที่มาของโครงการ

ต่างๆ วิธีดำเนินการความคุ้มค่าในการลงทุน จนถึงประโยชน์ของผู้รับ 

ผู้ปกครองที่ไม่รู้จักธรรม ไม่มีทั้งธรรมในตนและธรรมในการปกครอง ไม่รู้จักธรรม   

การปกครองก็เหลือแต่อำนาจ จึงยึดหลักอำนาจคือธรรมโดยไม่ละอาย ไม่รู้จักหลักธรรมคือ

อำนาจทีเ่ปน็การปกครองโดยธรรม ธรรมกไ็มม่ ีธรรมราชากไ็มม่ ีเหลอืแตอ่ำนาจกบักเิลส กอ็าศยั 

อำนาจสนองกิเลส ไม่รู้จักประเทศ ไม่รู้จักชาติ เหลือเพียงอำนาจกับประโยชน์ส่วนตัว เห็นกงจักร

เป็นดอกบัว ภัยและความชั่วกำเนิดขึ้นทั่วแผ่นดิน ไม่มีแผ่นดินธรรมไม่มีแผ่นดินทอง ไม่มีแผ่นดิน

ของธรรมราชา ไม่มีอาณาประชาราษฎร์ที่ตั้งอยู่ในธรรม อกุศลธรรมจักเข้าครองทั้งแผ่นดิน 

 



ธรรมราชา
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.* 

 

ความนำ

นักปกครองที่ได้รับการยกย่องว่า “เป็นผู้ปกครองที่ดี” ตามนัยของ

พระพุทธศาสนานั้น มิได้มีนัยที่แสดงถึงนักปกครองที่เก่งกล้าสามารถโดยการใช้

อาวุธประหัตประหารเพื่อเอาชนะกลุ่มคนและแว่นแคว้นต่างๆ ในอันที่จะได้มาซึ่ง

อำนาจในการปกครอง แต่นักปกครองที่ดีนั้นหมายถึงบุคคลที่ทรงธรรม และ

ทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจโดยธรรม โดยไม่ต้องใช้อาชญา หรือศาสตรา

เข้าไปแย่งชิงเพื่อครอบครอง หรือให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครอง ผู้ปกครองใน

ลักษณะนี้ พระพุทธศาสนาเรียกชื่อว่า “ธรรมราชา”  

กลุ่มคนจำนวนมากรับรู้ถึงคุณค่าและความสำคัญของคำว่า “ธรรมราชา” 

จากมหาบุรุษที่ยิ่งใหญ่นาม “พระเจ้าอโศกมหาราช” ที่เริ่มต้นครอบครอง และ

ยึดครองแผ่นดินของประเทศต่างๆ ด้วย “ยุทธวิชัย” แต่ภายหลังได้ตระหนักรู้ถึง

ภัยที่เกิดจากการแย่งชิง และเข่นฆ่าเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการครอบครอง 

และปกครอง จึงเปลี่ยนกระบวนทัศน์มาสู่การเอาชนะด้วยธรรม หรือ   

“ธรรมวิชัย” จนพระองค์ได้รับย่องว่า “ธรรมราชา” เพราะนำหลักธรรมต่างๆ มา

ประยุกต์ใช้ในการปกครองบ้านเมือง  

จากแบบอยา่งดงักลา่ว ไดก้อ่ใหเ้กดิแรงบนัดาลใจอยา่งยิง่ใหญแ่กพ่ระยาลไิท 

พระมหากษัตริย์ไทยในยุคสุโขทัยในการปกครองบ้านเมือง หลักฐานชิ้นสำคัญที่

บ่งบอกถึงแง่มุมดังกล่าว คือ “หนังสือไตรภูมิพระร่วง” ที่พระองค์ได้อ้างอิงถึง

หลักการ และแนวทางในการบริหารจัดบ้านเมืองของพระเจ้าอโศกมหาราช 

ต่อมาราษฎรจึงถวายพระนามว่า “พระมหาธรรมราชา”   

คำว่า “ธรรมราชา” จึงมีความสำคัญต่อการตั้งพระนามของพระมหา

กษัตริย์ในยุคต่างๆ หลายพระองค์ เช่น พระเจ้ากือนาธรรมิกราช พระเจ้า

ธรรมิกราช  สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม และ

สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา จากคุณค่าและความสำคัญของ “ธรรมราชา”   

ดังกล่าวข้างต้นนั้น บทความนี้ จึงให้ความสำคัญ และพยายามจะตอบคำถามว่า 

ธรรมราชาคืออะไร? และการที่จะเป็น “ธรรมราชา” ซึ่งหมายถึงการทำให้ผู้อื่น 

หรอืประชาชนเกดิความพงึพอใจโดยธรรมนัน้ คำวา่ “ธรรม” ในบรบิทนี ้หมายถงึ 

ธรรมข้อใดบ้าง  

 * ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท สาขาสันติศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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เนื่องจากบทความนี้ต้องการที่จะศึกษา “ธรรมราชา” ในกรอบของพระพุทธศาสนาตามที่

ปรากฏในคัมภีร์ ผู้เขียนจะมุ่งเน้นศึกษา และตอบคำถามเหล่านี้ โดยใช้คัมภีร์พระไตรปิฎก และ

อรรถกถาเป็นกรอบในการศึกษา  ซึ่งการเข้าใจความหมายตามคัมภีร์จะนำไปสู่การศึกษา 

วิเคราะห์ ตีความ และประยุกต์ใช้กับงานทางวิชาการ และการปฏิบัติที่เหมาะสมกับสังคมไทยใน

บริบทต่างๆ ต่อไป 

ธรรมราชา:อะไรและอย่างไร

เมื่อกล่าวถึงคำว่า “ธรรมราชา” ได้ปรากฏหลักฐานที่กล่าวถึงประเด็นนี้ในจักกวัตติสูตร 

และธรรมราชาสูตร และในมหาปทานสูตรซึ่งทั้ง 3 สูตรนี้ได้กล่าวเอาไว้ว่า  

“พระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่า “ทัฬหเนมิ ผู้ทรงธรรม ทรงเป็นพระราชาโดยธรรม 

ทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขต ทรงได้รับชัยชนะ มีราชอาณาจักร

มั่นคง สมบูรณ์ด้วยแก้ว 7 ประการ ได้แก้ (1) จักรแก้ว (2) ช้างแก้ว (3) ม้าแก้ว   

(4) มณีแก้ว (5) นางแก้ว (6) คหบดีแก้ว (7) ปริณายกแก้ว  มีพระราชโอรสมากกว่า 

1,000 องค์ ซึ่งล้วนแล้วแต่กล้าหาญ มีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์ สามารถย่ำยีศัตรูได้ 

พระองค์ทรงชนะโดยธรรม ไม่ต้องใช้อาชญา ไม่ต้องใช้ศัสตรา ครอบครองแผ่นดินมีสาคร

เป็นขอบเขต” 

ในขณะที่หลักฐานทางคัมภีร์อีกแห่งปรากฏคำว่า “ธรรมราชา” ในธัมมราชาสูตร   

ดังประโยคที่ว่า 

“พระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรม เป็นธรรมราชาในโลกนี้ ทรงอาศัยธรรมเท่านั้น 

สักการะธรรม เคารพธรรม นอบน้อมธรรม เชิดชูธรรม ยกย่องธรรม มีธรรมเป็นใหญ่ 

ทรงจัดการรักษา ป้องกัน และคุ้มครองชนภายในโดยธรรม...”
1   

นอกจากนี้ ในมหาปทานสูตรได้กล่าวถึง “ธรรมราชา” ว่า 

“ถ้าครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรม เป็นพระราชาโดยธรรม   

เป็นใหญ่ในแผ่นดิน มีมหาสมุทรทั้ง 4 เป็นขอบเขต ทรงชนะแล้ว มีราชอาณาจักรมั่นคง... 

มีพระราชโอรสมากกว่า 1,000 องค์ ซึ่งล้วนแล้วแต่กล้าหาญ มีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์ 

สามารถย่ำยีศัตรูได้ พระองค์ทรงชนะโดยธรรม ไม่ต้องใช้อาชญา ไม่ต้องใช้ศัสตรา   

ครอบครองแผ่นดินมีสาครเป็นขอบเขต”
2 

สิ่งที่น่าสนใจคือ ทั้งหลักฐานอย่างน้อย 3 แห่งนี้ สามารถอธิบายได้ถึงคำว่า “ธรรมราชา” 

ที่แสดงถึงคุณลักษณะสำคัญประการหนึ่งของบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็น “พระเจ้าจักรพรรดิ” ที่จะต้อง

ได้รับการเรียกขานว่า “ทรงธรรม” และ “พระราชาโดยธรรม”3 

 1 อัง.ปัญจก. (ไทย) 22/133/214. 
 2 ที.ม. (บาลี) 10/33/14. 
 3 อัง.ปัญจก. (ไทย) 22/133/214. องฺ.ปญฺจก. (บาลี) 22/133/140. 
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คำว่า “ทรงธรรม” (ธรรมิกะ) ในบางบริบทหมายถึงการเป็นผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่

บุคคล ดังคำที่พระอรรถกถาจารย์อธิบายว่า “ผู้ชื่อว่า ทรงธรรม (ธรรมิกะ) เพราะกระทำความดี

อันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่น4 ในขณะที่คำว่า “ธรรมราชา” นั้น ประกอบด้วยคำ 2 คำ คือ 

“ธรรมะ กับ ราชา”  คำว่า “ราชา” ถอดเป็นรูปวิเคราะห์ตามบาลีว่า “จตูหิ สงฺคหวตฺถูหิ   

ชนํ รญฺเชตีติ ราชา” แปลว่า “บุคคลใดยังประชาชนให้ยินดีด้วยสังคหวัตถุ 4 ประการ เหตุนั้น 

บุคคลนั้น ชื่อว่า ราชา” ซึ่งสอดรับกับหลักฐานบางแห่งที่อธิบายตามนัยที่คล้ายคลึงกันว่า “ราชา” 

หมายถึง “ผู้ที่ทำให้ชาวโลกพอใจหรือยินดีด้วยสังคหวัตถุ 4 ประการ” ดังรูปวิเคราะห์ว่า   

“สงฺคหวตฺถูหิ จ โลกํ รญฺชนฺโต ราชา” แปลว่า “บุคคลผู้ที่ทำให้ชาวโลกพอใจด้วยสังคหวัตถุ   

4 อย่าง ชื่อว่า ราชา”5 

ในบริบทเดียวกันนี้ เมื่อกล่าวถึงคำว่า “ธรรมราชา” คัมภีร์ได้แสดงรูปวิเคราะห์ว่า   

“ธมฺเมว ทสวิเธน จกฺกวตฺเตน ราชา ชาโตติ ธมฺมราชา” แปลว่า “บุคคลใด เป็นผู้ยังบุคคลอื่นให้

ยินดีโดยธรรม คือ จักรวัตติวัตร 10 ประการ6 เหตุนั้น บุคคลนั้น ชื่อว่า ธรรมราชา7 

ถงึกระนัน้ คำวา่ “ธรรมราชา” มไิดม้นียัทีส่ะทอ้นแงม่มุของพระราชา หรอืพระเจา้จกัรพรรด ิ

แต่เพียงประการเดียวเท่านั้น หากแต่สะท้อนนัยเกี่ยวกับพระนามของพระพุทธเจ้าด้วยเช่นกัน   

ดังหลักฐานในคัมภีร์ที่ว่า  

“พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผู้ทรงธรรม เป็นธรรมราชาในโลกนี้   

ทรงอาศัยธรรมเท่านั้น สักการะธรรม เคารพธรรม นอบน้อมธรรม เชิดชูธรรม ยกย่อง

ธรรม มีธรรมเป็นใหญ่ ทรงจัดการรักษา ป้องกัน และคุ้มครองภิกษุ... ภิกษุณี... อุบาสก... 

อุบาสิกาทั้งหลายโดยธรรมว่า กายกรรม... วจีกรรม... มโนกรรม... อาชีพ... บ้านและ

นิคม... เช่นนี้ควรอยู่อาศัย เช่นนี้ไม่ควรอยู่อาศัย”
8   

 4 ที.สี.อ.(มหามกุฏ) 1/-/368-370, ที.ม.อ.(มจร) 1/258/224-225. 

  5 ที.สี.อ.(มหามกุฏ) 1/-/368-370, ที.ม.อ.(มจร) 1/258/224-225. 
 6 จักรวรรดิวัตร หมายถึง วัตรที่พึงปฏิบัติ 10 ประการ คือ (1) สงเคราะห์แก่ชนภายใน นับตั้งแต่ในหมู่มเหสี 

โอรส ธิดา จนถึงปฏิบัติราชการในพระองค์ทั้งหมด (คือ คนในปกครองส่วนตัว ตั้งแต่บุตรธิดาเป็นต้นไป และกองทัพ 

คือ เหล่าเสนาข้าทหาร และข้าราชการฝ่ายทหาร (2) สังเคราะห์แก่กษัตริย์ทั้งหลายผู้อยู่ในพระบรมเดชานุภาพ   

เจ้าเมืองขึ้น ปัจจุบันสงเคราะห์ชนชั้นปกครองและนักบริหารชั้นผู้ ใหญ่ทั้งหลาย ข้าราชการฝ่ายปกครอง   

(3) สงเคราะห์แก่ผู้ตามเสด็จ คือ ราชบริพารทั้ งหลาย ปัจจุบันควรสงเคราะห์ฝ่ายพลเรือนเข้าทั้ งหมด   

(4) สงเคราะห์แก่เจ้าพิธี เจ้าตำรา พ่อค้า เจ้าไร่เจ้านา คือ ครูบาอาจารย์ นักวิชาการ หมอ พ่อค้า ผู้ประกอบอาชีพ

ต่างๆ และเกษตรกร ด้วยช่วยจัดหาทุนและอุปกรณ์เป็นต้น (5) สงเคราะห์แก่ชาวนิคมชนบท คือ ราษฎรทั้งปวง 

ทุกท้องถิ่นตลอดถึงชายแดนทั่วไปไม่ทอดทิ้ง(6) สงเคราะห์แก่พระองค์ และบรรพชิตผู้ทรงศีลทรงคุณธรรม   

(7) สงเคราะห์แก่เนื้อ และนก คือสัตว์ที่ควรสงวนทั้งหลาย (8) สงเคราะห์ห้ามปรามบุคคลในแคว้นมิให้กระทำผิด

คิดคด ทุจริต คอรัปชั่น จนเกิดความเดือดร้อนแก่บ้านเมือง (9) สงเคราะห์แก่คนชนผู้ยากไร้ มิให้คนขัดสนยากไร้

ในแว่นแคว้น (10) ปรึกษาสอบถามกับสมณพราหมณ์ หรือนักวิชาการผู้ทรงคุณธรรม ผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ   

ไม่ลุ่มหลงมัวเมา เพื่อให้รู้ชัดการดีชั่ว ควรประกอบหรือไม่ประกอบ เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขหรือไม่ แล้วประพฤติ

ปฏิบัติให้เป็นไปโดยถูกต้อง (พระอรรถกถาจารย์อธิบายไว้บางแห่งมี 12 ประการ) 

 7 องฺ.ทุก.อ. (มจร) 2/14/87. 

 8 อัง.ปัญจก. (ไทย) 22/133/215. 



เอ
ก
สา
รป

ระ
ก
อ
บ
ก
าร
อ
ภิ
ป
รา
ย

10� การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่15

คำว่า “ธรรมราชา” ในบริบทนี้จึงหมายถึงพระนามของพระพุทธเจ้าด้วยเช่นกัน ดังรูป

วิเคราะห์ตามบาลีว่า “นวหิ โลกุตฺตรธมฺเมหิ มหาชนํ รญฺเชตีติ ธมฺมราชา” แปลว่า “พระตถาคต

ชื่อว่า ธรรมราชา เพราะยังมหาชนให้ยินดีด้วยโลกุตรธรรม 99 นั่นแล”10 สิ่งที่น่าสนใจคือคำว่า 

“ธรรมราชา” ในประเด็นนี้เป็นการสะท้อนภาวะของการกระทำความดีอันเป็นประโยชน์เกื้อกูล  

แก่ตน11 

ในอภิธานวรรณนาได้อธิบายถึงประเด็นนี้เดียวกันนี้เอาไว้น่าสนใจเช่นกันว่า “ผู้ทรงเป็น  

พระธรรมราชา เพราะทรงยินดีซึ่งธรรม ทรงเป็นพระราชาของโลกพร้อมทั้งเทวโลกโดยธรรม  

ทรงยังปวงชนให้ยินดีด้วยธรรม ทรงเป็นพระราชาผู้รักษาความเป็นธรรม ผู้ เที่ยงธรรม   

จึงพระนามว่า ธรรมราชา ดังตัวอย่างว่า “” ซึ่งแปลว่า “พระพุทธเจ้า ผู้ไม่มีใครประเสริฐว่า   

ตรัสว่า เสละ เราเป็นพระธรรมราชา”12 

จากความหมายดังที่ได้กล่าวมาแล้วในเบื้องต้น คำว่า “ธรรมราชา” มีนัยที่สะท้อนถึง  

ความหมายที่สำคัญอย่างน้อยใน 2 ประเด็น กล่าวคือ  

 (1) หมายถึง พระราชา หรือผู้ปกครองที่ทรงธรรม ชนะโดยธรรม ไม่ต้องใช้อาชญา ไม่ต้อง

ใช้ศัสตรา13 และทำให้ชาวโลก มหาชน หรือประชาชนพึงพอใจ หรือยินดีโดยธรรม   

ซึ่งความยินดีนั้นอาจจะมาจากการที่พระราชาหรือผู้ปกครองสงเคราะห์ด้วยสังคหวัตถุ 

4 ประการ และสงเคราะห์ตามหลักจักรวรรดิวัตร 10 ประการ ซึ่งความหมายใน

ลักษณะนี้เป็นการทำหน้าที่เพื่อบำเพ็ญประโยชน์สุขให้แก่บุคคลอื่นๆ  

 (2) หมายถึงพระนามของพระพุทธเจ้า ตัวแปรสำคัญที่ทำให้พระองค์พยายามจะอธิบายว่า

พระองค์ทรงเป็น “ธรรมราชา” เพราะพระองค์ได้ทรงทำให้มหาชนเกิดความยินดี และ

พอใจโดยโลกุตรธรรม 9 ประการ ซึ่งเป็นคุณธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา ซึ่งสภาวะ

เช่นนี้ แม้บุคคลที่ได้ชื่อว่าพระเจ้าจักรพรรดิย่อมมีสถานะที่เป็นรอง เพราะพระเจ้า

จักรพรรดิถือว่าเป็นสมบัติภายนอก แต่ความเป็นพระพุทธเจ้านั้นถือได้ว่าเป็นสมบัติ

ภายในที่ประเสริฐกว่า   

จากความหมายทั้ง 2 ประการนี้ ความเป็นธรรมราชาของพระราชา หรือพระเจ้าจักรพรรดิ

สามารถเลือนหายไปได้ตามตัวแปร แต่ความเป็นธรรมราชาของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีตัวแปรใดที่จะ

เข้ามากำหนด กำกับ และควบคุมให้เลือนหายไปได้ ดังจะเห็นได้จากการเลือนหายไปของตัวแปร

ภายนอกที่พระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่า “ทัฬหเนมิ” ประสบ จนทำให้พระองค์ตัดสินใจสละ  

ราชบัลลังก์ และบำเพ็ญตนเป็นฤๅษีเพื่อแสวงหาความจริงสูงสุดในบั้นปลายของชีวิต 

 9 โลกุตรธรรม 9 ประการ ได้แก่ มรรค 4 ผล 4 และนิพพาน 1 (องฺ.ติก.อ. 2/14/88).  

 10 องฺ.ทุก.อ. (มจร) 2/14/88. 
 11 ที.สี.อ.(มหามกุฏ) 1/-/368-370, ที.ม.อ.(มจร) 1/258/224-225. 

 12 “ราชาหมสฺมิ  เสลาติ ธมฺมราชา อนุตฺตโร” ใน ม.ม.13/609/554. 
 13 “อทณฺเฑน อสตฺเถน ธมฺเมน อภิวิชิย อชฺฌาวสิ” (ที.ปา. (บาลี) 11/81/49-50). ที.ปา. (ไทย) 11/81/60). 
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ธรรมราชา:
หลักการปกครองเพื่อสร้างความยินดีพอใจแก่ประชาชน

ดังที่ได้กล่าวในเบื้องต้นว่า “ธรรมราชา” มีนัยที่สะท้อน (1) สถานะของบุคคลที่ดำรงตน 

หรือได้รับการสมมติจากมหาชนให้ดำรงตำแหน่ง แล้วใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือในการปกครอง

ประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุขในแว่นแคว้นของตน (2) ผู้ปกครองที่บริหารจัดการรัฐจนทำให้มหาชน

เกิดความยินดีพึงพอใจในการทำหน้าที่ดังกล่าว จึงเรียนขานผู้ปกครองเหล่านั้นว่า “ราชา” ใน

ฐานะผู้ที่ทำให้บุคคลอื่นพึงพอใจโดยธรรม 

คำถามมีว่า คำว่า “โดยธรรม” ในคำว่า “ยังคนอื่นให้พึงพอใจโดยธรรมธรรม” นั้น หมายถึง 

“ธรรมะข้อใด” ธรรมะดังกล่าวมีลักษณะที่สำคัญต่อการปฏิบัติตนของพระราชาหรือผู้ปกครอง

อย่างไร? จึงทำให้มหาชนเกิดความยินดีพึงพอใจจนเรียกขานผู้ปกครองเหล่านั้นว่า “ราชาผู้ทรง

ธรรม” และ “ธรรมราชา” จากการศึกษาจากคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา และฎีกาต่างๆ พบ  

คำตอบที่น่าสนใจว่า คำว่า “ธรรมะ” ในคำว่า “ราชา” หรือ “ธรรมราชา” นั้น สะท้อนหลักธรรม

ทางพระพุทธศาสนาใน 5 กลุ่มใหญ่ๆ ที่พระราชา และผู้ปกครอง หรือผู้ปกครองทั่วไป จะต้องยึด

เป็นข้อปฏิบัติในการปกครองเป็นสำคัญ (1) กุศลกรรมบถ และ ศีล 5 (2) จักรวรรดิวัตร 12 

(3) สังคหวัตถุ 4  (4) ราชสังคหวัตถุ 4 และ (5) หลักทศพิธราชธรรม หมวดธรรมทั้ง 5 กลุ่ม

นี้แบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ ชุดที่เป็นข้อปฏิบัติของพระเจ้าจักรพรรดิตามที่ปรากฏในจักกวัตติสูตร 

และชุดที่ เป็นข้อปฏิบัติของพระราชาตามที่ปรากฏในมหาหังสชาดก และอรรถกถา ดังมี  

รายละเอียดที่ปรากฏตามบริบทต่างๆ ดังต่อไปนี้      

 ก. หลักธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติของพระเจ้าจักรพรรดิตามนัยจักกวัตติสูตร 

(1) กุศลธรรมบท 10  

 ในจักกวัตติสูตรได้กล่าวถึงคำตรัสสอนของทัฬหเนมิฤๅษีที่มีต่อพระราชโอรสในประเด็น

ที่เกี่ยวข้องกับจักรวรรดิวัตรว่า “ลูกเอ๋ย ถ้าเช่นนั้น ลูกจงอาศัยธรรมเท่านั้น...” คัมภีร์ชั้น  

อรรถกถาจารย์ได้อธิบายคำว่า “ธรรม” ในบริบทนี้ว่า “หมายถึง กุศลกรรมบถ 10 ประการ”14    

ซึ่งประกอบด้วย (1) ความดีทางกายกรรม 3 คือ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม 

(2) ความดีทางวจีกรรม คือ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ (3) ความดีทางใจ 

คือ ไม่โลภอยากได้ของเขา ไม่พยาบาทปองร้าย เห็นชอบตามทำนองครองธรรม   

 คำถามมีว่า “เพราะเหตุใด? พระอรรถกถาจารย์จึงได้จัดวางกุศลกรรมบทเอาไว้เป็น

ประเด็นแรกในจักกวัตติสูตร” ผู้เขียนมองว่า หลักธรรมข้อนี้น่าจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่

การพัฒนาพฤติกรรมของพระราชา หรือพระเจ้าจักรพรรดิ เพื่อให้เอื้อต่อการวางท่าทีที่ถูกต้อง

และเหมาะสมแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในแคว้น อีกทั้งเป็นแบบอย่างต่อการประพฤติตนของ

ประชาชนอีกด้วย ซึ่งในไตรภูมิโลกวินิจฉัยได้อธิบายในประเด็นนี้เอาไว้อย่างน่าสนใจว่า  

 14 “ธมฺมนฺติ ทสกุศลกมฺมปถธมฺมํ” ที.ปา.อ.84/34. กุศลกรรมบถ แปลว่า ทางแห่งกรรมดี หรือทางที่นำไปสู่

ความสุขความเจริญ 
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 “เหตุควรตามนัยพระอรรถกถาจารย์ ผู้รู้พุทธาธิบาย แลบรมกษัตริย์ทั้งหลายผู้รู้

ปฏิบัติในจักรวรรดิวัตร 12 ประการ นี้เดิมทีให้ประพฤติในกุศลกรรมบถ 10 ประการ   

ให้บริบูรณ์ในพระบวรราชสันดานก่อน... บรมกษัตริย์ผู้บำเพ็ญจักรวรรดิวัตรนั้น พึงปฏิบัติ

ทศกุศลกรรมบถนี้ให้บริบูรณ์ พึงคำรพยำเกรงในทศกุศลกรรมบถ ตั้งพระทัยให้สมัคร  

รักใคร่สรรเสริญสาธุการซึ่งทศกุศลกรรมบถ บูชาซึ่งทศกุศลกรรมบถ ด้วยดอกไม้แลของ

หอมเป็นต้น พึงต่ำเตี้ยซึ่งตนกระทำอัญชลีนบนอบนมัสการซึ่งกุศลกรรมบทนั้นทุกเพลาเช้า

เพลาค่ำ ทุกอิริยาบถนั่ง นอน ยืน เที่ยว อย่าลืมอย่าหลง พึงยกธงคือกุศลกรรมบถไว้ใน

เบื้องหน้า พึงเงื้อหอกแก้ววชิราวุธ คือทศกุศลกรรมบทที่บริบูรณ์นั้นขึ้นไว้ในที่เฉพาะ  

พระพักตร์ อย่าละวาง พึงตั้งทศกุศลกรรมบถไว้ในที่เป็นอิสริยาธิบดี แล้วลำดับนั้น  

จึงปฏิบัติในจักรวรรดิวัตร 12 ประการสืบต่อไป”
15 

 จากข้อความข้างต้นจะเห็นว่า การที่น้อมนำหลักจักรวรรดิวัตรมาปฏิบัตินั้น จำเป็นอย่าง

ยิ่งที่จะต้องปรับท่าทีทางกาย วาจา และใจให้สะอาดบริสุทธิ์ โดยการนำหลักกุศลกรรมบทมาเป็น

ฐานในการปฏิบัติเบื้องต้นก่อน สิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือ พื้นฐานของกุศลกรรมบถคือศีล 5 ซึ่ง

เป็นจริยธรรมเบื้องต้นในพระพุทธศาสนา ซึ่งความเชื่อมโยงในลักษณะดังกล่าวนี้ ในจักกวัตติสูตร 

“กษัตราธิราช” จึงได้ให้โอวาทแก่เหล่าพระราชาจากแคว้นต่างๆ ที่มาเฝ้าว่า “พวกท่านไม่พึง  

ฆ่าสัตว์ ไม่พึงถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ ไม่พึงประพฤติผิดในกาม ไม่พึงพูดคำเท็จ ไม่พึง  

ดื่มน้ำเมา”
16 โอวาทดังกล่าวนั้น หมายถึง “ศีล 5” ที่เป็นหลักปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกัน

ของประชาชนทั่วไป  

 จะเห็นว่า ศีล 5 และกุศลกรรมบถทั้งสองชุดนั้น เป็นหลักจริยธรรมขั้นพื้นฐาน และ  

ขั้นกลางในการพัฒนาพฤติกรรมทางกาย วาจา และใจให้มีภูมิคุ้มกันที่เหมาะสม ซึ่งจะเอื้อต่อการ

พัฒนา และดำรงตนอยู่บนครรลองของจักรวรรดิธรรมในลำดับต่อไป  

(2) จักรวรรดิวัตร 12      

 จักกวัตติสูตร17 หรือพระสูตรว่าด้วยพระเจ้าจักรพรรดิ ได้ปรากฏข้อความแสดงถึงวัตร

ปฏิบัติของพระเจ้าจักรพรรดิ  ในการรักษาความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิให้ดำรงคงอยู่ตลอดไป   

วัตรปฏิบัติของพระเจ้าจักรพรรดิ ดังที่ทัฬหเนมิฤๅษีได้กล่าวถึง “จักรวรรดิวัตร” ว่า 

“ลูกเอ๋ย ถ้าเช่นนั้น ลูกจงอาศัยธรรมเท่านั้น สักการะธรรม ทำความเคารพธรรม 

นับถือธรรมบูชาธรรม ยำเกรงธรรม มีธรรมเป็นธงชัย มีธรรมเป็นยอด มีธรรมเป็นใหญ่  

จงจัดการรักษาป้องกันและคุ้มครองอันเป็นธรรมในชนภายใน (พระมเหสี พระราชโอรส 

และพระราชธิดา) ในกำลังพล ในพวกกษัตริย์ผู้ตามเสด็จ ในพวกพราหมณ์และคฤหบดี   

ในชาวนิคม และชาวชนบททั้งหลาย ในพวกสมณพราหมณ์ ในเหล่าเนื้อและนก ลูกเอ๋ย 

 15 พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟา้จฬุาโลก, ไตรภมูโิลกวนิจิฉยกถา (กรงุเทพฯ: กรมศลิปากร, 2520), น.2-3. 
 16 ที.ปา. (ไทย) 11/85/63. 

 17 ที.ปา.  (ไทย) 11 / 102 / 73.   
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การกระทำสิ่งที่ผิดแบบแผน อย่าให้มีได้ในแว่นแคว้นของลูกเลย อนึ่ง บุคคลเหล่าใดใน  

แว่นแคว้นของลูก ไม่มีทรัพย์ ลูกพึงให้ทรัพย์แก่บุคคลเหล่านั้นด้วย อนึ่ง สมณพราหมณ์

เหล่าใดในแว่นแคว้นของลูกงดเว้นจาก ความเมาและความประมาท ตั้งมั่นอยู่ในขันติและ

โสรัจจะ ฝึกตนแต่ผู้เดียว สงบตนแต่ผู้เดียว ให้ตนดับกิเลสอยู่แต่ผู้เดียว พึงเข้าไปหา  

สมณพราหมณ์เหล่านั้น โดยกาลอันควรแล้วไต่ถามสอบถามว่า ท่านขอรับ กุศลคืออะไร 

ท่านขอรับ อกุศลคืออะไร กรรมมีโทษคืออะไร กรรมไม่มีโทษคืออะไร กรรมอะไรควรเสพ 

กรรมอะไรไม่ควรเสพ กรรมอะไรอันข้าพเจ้ากระทำอยู่ พึงมีเพื่อไม่เป็นประโยชน์ เพื่อทุกข์ 

สิ้นกาลนานหรือว่ากรรมอะไรที่ข้าพเจ้ากระทำอยู่ พึงมีเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขสิ้นกาล

นาน ลูกได้ฟังคำของสมณพราหมณ์เหล่านั้นแล้ว สิ่งใด เป็นอกุศล พึงละเว้นสิ่งนั้นเสีย   

สิ่งใดเป็นกุศลพึงถือมั่นสิ่งนั้นประพฤติ ลูกเอ๋ย นี้แล คือจักรวัตติวัตรอันประเสริฐนั้น” 
18       

 ในขณะที่คัมภีร์ชั้นอรรถกถาได้ย้ำในประเด็นนี้ว่า ผู้ที่จะได้ชื่อว่า “ธรรมราชา” จะต้อง

ประกอบด้วยคุณธรรมที่เป็นจักรวรรดิวัตร 10 ประการ ดังคัมภีร์ได้แสดงรูปวิเคราะห์ว่า “ธมฺเมว       

ทสวิเธน จกฺกวตฺเตน ราชา ชาโตติ ธมฺมราชา” แปลว่า “บุคคลใด เป็นผู้ยังบุคคลอื่นให้ยินดีโดย

ธรรม คือ จักรวรรดิวัตร 10 ประการ เหตุนั้น บุคคลนั้น ชื่อว่า ธรรมราชา19 

 จากนัยดังกล่าวข้างต้นอธิบายได้ว่า การปฏิบัติของนักปกครองที่ยิ่งใหญ่ ที่ช่วยดำเนิน

ในทางการเมืองอันเป็นวัตถุประสงค์ของหลักจักรวรรดิวัตรนั้น เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขอย่าง

แท้จริงของสังคมโดยส่วนรวม โดยมุ่งสอนให้ผู้ปกครอง ใช้อำนาจเพื่อสร้างสรรค์ความสงบสุข 

และระบบเศรษฐกิจที่ดีของราษฎรและจุดมุ่งหมายสำคัญ คือการอธิบายถึงวิธีการที่จะใช้อำนาจ

ทางการเมือง เพื่อราษฎรโดยเข้าไปปรึกษา สมณะพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ นักปราชญ์   

นักวิชาการผู้ทรงคุณธรรมเพื่อให้รู้ชัดในรัฐประกาศนโยบาย อันดีชั่วนโยบายที่ควรประกอบหรือ

ไม่ควรประกอบ เพื่อที่จะปกครองหรือบริหารบ้านเมือง ให้มีความเจริญก้าวหน้า ซึ่งจักรวรรดิวัตร

ข้างต้นนั้นพระอรรถกถาจารย์ได้แบ่งออกเป็น 12 ข้อ คือ 

 (1) พระราชาหรือผู้ปกครอง ต้องให้ความคุ้มครองรักษาอันเป็นธรรมแก่อันโตชนหรือ

ชนภายในเช่น พระมเหสี พระโอรส พระธิดา ตลอดถึงบุคคลที่ใกล้ชิด หรือ  

ผู้ปรนนิบัติรับใช้ผู้ปฏิบัติราชการในพระองค์ทั้งหมดโดยการอบรมสั่งสอนให้อยู่ใน

ความสงบเรียบร้อยดีงาม อีกทั้งต้องให้ความคุ้มครองรักษาแก่กำลังพล เช่น  

ทหาร ข้าราชการ ตำรวจ โดยเป็นธรรม สงเคราะห์เหล่าทหารให้มีขวัญกำลังใจใน

การปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งจัดหายุทโธปกรณ์ไว้ให้พร้อม (อนฺโตชนสฺมึ พลกายสฺมึ) 

 (2) พระราชาหรือผู้ปกครอง ต้องเอาใจใส่เจ้าหัวเมืองต่างๆ คือ ต้องให้ความคุ้มครอง

เอาใจใส่ดูแลเจ้าเมืองที่เป็นเมืองขึ้น ให้สามารถดำเนินการปกครองไปได้อย่าง  

ราบรื่น ตลอดถึงชนชั้นผู้ปกครองชั้นผู้ใหญ่ทั้งหลาย ให้สามารถดำเนินการปกครอง

 18 ที.ปา. (ไทย) 11/84/62. 

 19 องฺ.ทุก.อ. (มจร) 2/14/87. หลักฐานบางแห่งอรรถาจารย์ขยายความให้จักรวรรดิวัตรมี 12 ประการ 
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ด้วยตนเองได้ เมื่อเกิดมีปัญหาขึ้นมาก็สามารถให้ความช่วยเหลือ ตลอดถึงเป็น  

ที่ปรึกษาได้อย่างทันท่วงที (ขตฺติเยสุ) 

      (3)  พระราชาหรือผู้ปกครอง ต้องให้ความคุ้มครองแก่อนุยนต์หรือข้าราชบริพารผู้ตาม

เสด็จ ว่าเขามีปัญหาอะไรบ้างในทางปฏิบัติพร้อมทั้งหาความช่วยเหลือ ด้วยการ

ลงพื้นที่ติดตามผลงานอย่างใกล้ชิด (พราหฺมณคหปติเกสุ)  

      (4) พระราชาหรือผู้ปกครอง ต้องให้ความอนุเคราะห์นักปราชญ์และคฤหบดี คือส่ง

เสริมนักวิชาการและผู้ประกอบอาชีพวิชาการพ่อค้า เกษตรกร ด้วยวิธีการจัดหา

ทุนทรัพย์และอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพให้ เป็นต้น (เนคมชานปเทสุ)  

      (5) พระราชาหรือผู้ปกครอง ต้องเอาใจใส่ชาวชนบท คือให้ความคุ้มครองแก่ราษฎร  

ทั้งปวง ทั้งในเมือง ในท้องถิ่นห่างไกล ตลอดถึงชายแดน ก็ไม่ทอดทิ้งให้อยู่ตาม

ยถากรรมต้องให้ความเป็นธรรมเสมอเหมือนกัน (สมณพราหฺมเณสุ) 

      (6) พระราชาหรือผู้ปกครอง ต้องให้ความอุปถัมภ์ คุ้มครองแก่พระสงฆ์ บรรพชิต  

นักบวช สมณะ ชีพราหมณ์ ด้วยการทำนุบำรุงพระศาสนา โดยเฉพาะพระสงฆ์  

ซึ่งเป็นผู้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ให้ความความอุปถัมภ์ คุ้มครองตามสมควรแก่

สมณะวิสัยพอควร (มิคปกฺขีสุ) 

      (7) พระราชาหรือผู้ปกครอง ต้องให้ความคุ้มครองแก่ นก และเนื้อ สัตว์ที่ควรสงวน  

ทั้งหลาย เพื่อมิให้สูญพันธ์ ป้องกันการทำร้ายจากพวกที่ไม่หวังดี (อธมฺมการปฏิกฺ

เขโป) 

      (8) พระราชาหรือผู้ปกครอง ป้องกันมิให้เกิดการอันอธรรมทุกชนิดเกิดขึ้นในพระราช

อาณาจักรปราบปราม ผู้มีอิทธิพลต่างๆ มิให้มีการกระทำทุจริต ผิดกฎหมาย  

บ้านเมืองอันจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนอยู่ในรัฐโดยเด็ดขาด เช่น 

พวกมิจฉาชีพ พวกฆาตกร ที่มีขึ้นในราชอาณาจักรหรือเขตการปกครองของตน   

สิ่งที่เป็นเหตุนำมาซึ่งความชั่วร้าย ไม่ดี ทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน   

ต้องป้องกันมิให้บังเกิดขึ้นในแว่นแคว้น ในประเทศของตน ผู้ปกครองต้องกำจัด

อย่างเด็ดขาด (ธนานํ ธนานุปฺปทานํ) 

      (9) พระราชาหรือผู้ปกครองต้องแบ่งปันทรัพย์เฉลี่ยให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ มิให้มี  

ผู้ขัดสนขาดแคลนอยู่ในแว่นแคว้นโดยไม่ได้รับการเหลียวแลช่วยเหลือตามสมควร 

หรือการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนสม่ำเสมอกันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้   

ไม่ปล่อยให้ความเจริญกระจุกอยู่เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศเท่านั้น โดยที่  

ผู้ปกครองต้องหาอาชีพที่อิสระ สุจริต ให้แก่พวกเขา ให้พวกเขาสามารถช่วยเหลือ

ตนเองได้ ด้วยการให้คำปรึกษาอยู่เบื้องหลัง (สมณพราหฺมเณ อุปสงฺกมิตฺวา 

ปญฺหปุจฺฉนํ) 
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      (10)  พระราชาหรือผู้ปกครองต้องขยันเข้าหาสมณพราหมณ์ ให้มีความสนใจศาสนาและ

ศีลธรรมหมั่นปรึกษาไต่ถามสมณพราหมณ์ ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ นักวิชาการผู้ที่

มีความรู้ดีความสามารถดี ต้องแสวงหาปัญญา ความรู้และคุณธรรมอยู่เสมอมีที่

ปรึกษาที่ดี บริสุทธิ์ มีคุณธรรม เพื่อให้รู้ชัด รู้แจ้ง และรู้อย่างถูกต้อง ในการ

วินิจฉัยข้อปัญหาต่างๆ ในสิ่งที่ควรกระทำและในสิ่งที่ควรเว้น 

      (11) ควรเว้นจากความกำหนัดในกามโดยอาการไม่เป็นธรรม (อธมฺมราคสฺส ปหานํ) 

      (12) ควรเวน้จากความโลภทีม่ากเกนิไป ไมเ่ลอืกวา่อะไรควรไมค่วร (วสิมโลภสสฺ ปหาน)ํ       

เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว สามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเด็นใหญ่ คือ (1) ธรรมาธิปไตย ถือ

ธรรมเป็นใหญ่  ยึดความถูกต้องเป็นธรรมเป็นหลักในการปกครอง (2) ธรรมิการักขา จัดการ

รักษาป้องกันและคุ้มครองอันชอบธรรมแก่คนทุกหมู่เหล่า  (3) อธรรมการนิเสธนา จัดการ

ป้องกันและแก้ไขการกระทำความผิดต่างๆในบ้านเมือง  (4) ธนานุประทาน เฉลี่ยทรัพย์ให้แก่  

คนยากไร้ มิให้ราษฎรขัดสน  (5) ปริปุจฉา ปรึกษาสอบถามปัญหาต่างๆ กับสมณพราหมณ์  

ผู้ปฏิบัติชอบ รวมถึงนักปราชญ์ ผู้รู้ เพื่อให้รู้ชัดแจ้งการควรประกอบ และประเด็นใดเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์สุขของราษฎร 

จากหลักธรรมเหล่านี้ ที่ประกอบขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึง บทบาท หน้าที่ และคุณธรรมของ

พระราชา หรือนักปกครองที่มีระดับสูง ตามคำสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นสามารถให้กล่าว  

ได้ว่า ผู้ปกครองเป็นนักปกครองที่เข้าใจถึงปัญหาของผู้ใต้ปกครองหรือบุคคลทั่วไปและมีวิธีการ  

แก้ปัญหาเหล่านั้น ด้วยความถูกต้อง และตั้งอยู่ในธรรม ทำให้ประชาชนส่วนมากมีความเป็นอยู่  

ที่ดีขึ้น เศรษฐกิจ สังคมในประเทศที่ตนปกครองนั้นพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว ทุกคนมีความสุข 

ประเทศชาติมั่นคง เพราะเกิดจากการที่ผู้ปกครองตั้งอยู่ในจักรวรรดิวัตร 

 ข. หลักธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติของพระราชาหรือผู้ปกครองตามนัยอัคคัญญสูตร 
และมหาหังสชาดก      

(1) สังคหวัตถุ 4  

 ความเป็นธรรมราชา หากจะตีความว่า “บุคคล หรือผู้ปกครองที่ทำให้มหาชนเกิดความ

พงึพอใจ หรอืยนิดโีดยธรรม” แลว้ สามารถอธบิายเทยีบเคยีงไดก้บัหลกัการทีป่รากฏในอคัคญัญสตูร 

ที่พยายามจะนำเสนอว่า “บุคคลใดยังผู้อื่นให้พึงพอใจโดยธรรม บุคคลนั้น เรียกว่า ราชา” แม้ใน

บริบทนี้จะปรากฏเพียงคำว่า “ราชา” คำเดียว แต่ถึงกระนั้นก็สะท้อนความเป็น “ธรรมราชา”   

ได้อย่างชัดแจ้ง   

 คำถามมีว่า “คำว่า โดยธรรม” นั้น สะท้อนหลักธรรมในประเด็นใด? ในคัมภีร์  

อรรถกถาแหล่งอื่นๆ ได้พยายามตอบคำถามนี้ทั้งในแง่ของพยัญชนะ และอรรถะ ในแง่ของ

พยัญชนะได้ปรากฏชัดว่า “คำว่า ธรรม นั้นสะท้อนหลักการสังคหวัตถุธรรมเอาไว้ในหลายบริบท  

เพราะการแบ่งทรัพยากร หรือข้าวสามารถนั้นจะต้องประกอบด้วยหลักทาน ปิยวาจา อัตถจริยา 

และสมานัตตตา  
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 คัมภีร์ชั้นอรรถกถาได้กำหนดตัวแปรสำคัญของการเป็น “ราชา” เอาไว้ว่าจะต้องเป็นผู้ที่

ทำให้ประชาชนเกิดความยินดีพอใจด้วยสังคหวัตถุ 4 ประการ ดังบาลีว่า “จตูหิ สงฺคหวตฺถูหิ ชนํ 

รญฺเชตีติ ราชา” แปลว่า “บุคคลใดยังประชาชนให้ยินดีด้วยสังคหวัตถุ 4 ประการ เหตุนั้น บุคคล

นั้น ชื่อว่า ราชา” ซึ่งสอดรรับกับหลักฐานบางแห่งที่อธิบายตามนัยที่คล้ายคลึงกันว่า “ราชา” 

หมายถึง “ผู้ที่ทำให้ชาวโลกพอใจหรือยินดีด้วยสังคหวัตถุ 4 ประการ” ดังรูปวิเคราะห์ว่า “สงฺคห

วตฺถูหิ จ โลกํ รญฺชนฺโต ราชา” แปลว่า “บุคคลผู้ที่ทำให้ชาวโลกพอใจด้วยสังคหวัตถุ 4 อย่าง   

ชื่อว่า ราชา”20 

 “สังคหวัตถุธรรม” หมายถึง “คุณเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจของผู้อื่นไว้ได้” หรือ “หลักใน

การครองใจคนโดยการยดึใจใหค้นอืน่รกั” ซึง่ประกอบไปดว้ย (1) การให ้การเสยีสละ การแบง่ปนั 

เพื่อประโยชน์แก่คนอื่น ช่วยปลูกฝังให้เป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัว แบ่งปันซึ่งกันและกัน (ทาน)   

(2) การพูดจาด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวาน จริงใจ ไม่พูดหยาบคายก้าวร้าว พูดในสิ่งที่เป็น

ประโยชน์ เหมาะสมกับกาลเทศะ (ปิยวาจา)21 (3) การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการ

ขวนขวายช่วยเหลือกิจการต่างๆ แก่เพื่อนมนุษย์ (อัตถจริยา) (4) การประพฤติตนเสมอต้นเสมอ

ปลาย โดยการปฏิบัติที่สม่ำเสมอแก่กลุ่มคนต่างๆ อีกทั้งพร้อมที่จะร่วมสุขร่วมทุกข์ ตลอดจน  

วางตนให้เหมาะสมกับฐานะ ภาวะ บุคคล เหตุการณ์ และสิ่งแวดล้อมต่างๆ (สมานัตตตา)      

(2) ราชสังคหวัตถุ 4 

 ราชสังคหวัตถุ เป็นหลักธรรมของผู้ครองแผ่นดิน หลักธรรมข้อนี้ถือได้ว่าเป็นหลักธรรม

ในการวางนโยบายในการปกครองและบริหารงานของรัฐที่มุ่งเพื่อเกื้อกูลต่อการเสริมสร้างคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณประโยชน์มากขึ้น ราชสังคหวัตถุนี้ พระพุทธเจ้า  

ตรัสเมื่อครั้งประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวันใกล้พระนครสาวัตถี ปรากฏในพระไตรปิฎกที่ว่า  

“พระราชาผู้ทรงธรรมเช่นกับฤๅษี ทรงชนะใจหมู่สัตว์ทั่วแผ่นดินด้วยราชธรรมทรงบูชายัญ คือคือ 

สัสสเมธะ22 ปุริสเมธะ23 สัมมาปาสะ24 วาชเปยยะ25 เสด็จเที่ยวไป... ผู้มีเมตตาในสัตว์ทุก  
 20 ที.สี.อ.(มหามกุฏ) 1/-/368-370, ที.ม.อ.(มจร) 1/258/224-225. 
 21 ดูเพิ่มเติมใน ที.ปา.(ไทย) 11/270/214. 
 22 สัสสเมธะ หมายถึง ความฉลาดในการสงเคราะห์พสกนิการด้วยการบำรุงพืชพันธุ์ธัญญาหาร ส่งเสริม

การเกษตร พระราชาหรือผู้ปกครอง มีการบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจให้มีภาวะเศรษฐกิจดีมี

ผลผลิตพืชพันธุ์สมบูรณ์ในการส่งเสริมอาชีพและการผลิตของประชาชนให้มีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ 
 23 ปุริสเมธะ หมายถึง ความฉลาดในการบำรุงข้าราชการ พระราชาหรือผู้ปกครอง มีความเป็นผู้ฉลาดในการรับ

คนเข้ามารับราชการเพื่อมาทำหน้าที่ในการบริหารของรัฐรู้จักคัดเลือกคนและจัดสรรตำแหน่งให้เหมาะสมกับ  

ความรู้ความสามารถ ปูนบำเหน็จความชอบในบางโอกาส รู้จักส่งเสริมคนดี เปิดโอกาสให้คนดีเข้ามารับราชการ   

ความสามารถ  
 24 สัมมาปาสะ หมายถึง ความมีอัธยาศัยดุจบ่วงคล้องใจประชาชนด้วยการส่งเสริมอาชีพ พระราชาหรือ  

ผู้ปกครอง มีความฉลาดในการแก้ปัญหาสังคม รู้จักผูกสมานรวมใจของประชาชนรู้จักการสงเคราะห์โดยดำเนินการ

บริหารให้เป็นไปตามความประสงค์ของราษฎรมีการส่งเสริมอาชีพด้วยวิธีการต่างๆ แก่ประชาชน   
 25 วาชเปยยะ หมายถึง มีวาจาอันดูดดื่มใจ พระราชาหรือผู้ปกครอง มีวาจาไพเราะอ่อนหวานชวนฟัง ประกอบ

ด้วยเหตุผลมีประโยชน์ เป็นทางแห่งสามัคคี รู้จักใช้คำพูดให้เหมาะสมกับคนฟังตามวัย ภาวะรู้จักโน้มน้าวให้ทำ  

ความดี ยกย่องการทำความดี 
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หมู่เหล่า จะไม่ฆ่าเอง ไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่า ไม่ชนะเอง26 ไม่ใช้ให้ผู้อื่นชนะ27 ย่อมไม่มีเวร28กับใครๆ”29 

 เมื่อพระราชาหรือผู้ปกครอง ประกอบด้วยธรรม 4 ข้อนี้ ถือได้ว่า เป็นความฉลาดของ

ผู้ปกครองที่เข้าใจการบริหารประชาชนในประเทศ ต้องสร้างความเชื่อมั่นด้วยการเอาใจใส่ต่อ  

ผู้ใต้ปกครอง ด้วยการช่วยเหลือ อนุเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยาก แสดงตัวเป็นผู้ปกครองที่องอาจ  

เมื่อเรื่องใดเกิดขึ้นในสังคมของตัวเอง ต้องแก้ปัญหาเหล่านั้นด้วยการตัดสินปัญหาเหล่านั้น  

อย่างเป็นธรรม ไม่เอนเอียงข้างใดข้างหนึ่ง ใช้จิตวิทยาผูกประสานรอยร้าวต่างๆ ให้เข้าใจกันได้

ด้วยการใช้คำพูดที่ไม่กระทบกระทั่งทั้ง 2 ฝ่าย จึงจัดได้ว่าเป็นนักปกครองที่ฉลาด เข้าใจปัญหา  

รู้วิธีแก้ปัญหา นักปกครองลักษณะนี้ถือได้ว่าเป็นที่เคารพ ศรัทธาของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือของ

บุคคลทั่วไป       

(3) หลักทศพิธราชธรรม  

 ทศพิธราชธรรม 30 แปลว่า ธรรมของพระราชาหรือธรรมสำหรับผู้นักปกครอง   

10 ประการ ที่พระมหากษัตริย์และผู้ปกครองจะต้องเสริมสร้างให้มีขึ้นเป็นคุณสมบัติประจำตัว 

เพื่อยึดเหนี่ยวน้ำใจสมาชิกในกลุ่ม ให้ดำเนินไปบรรลุถึงเป้าหมาย หลักทศพิธราชธรรมนี้ ปรากฏ

ในมหาหังสชาดก ที่พระยาหงส์ตรัสสนทนาธรรมกับพระเจ้ากาสี ความว่า 

พระยาหงส์ : พระองค์ไม่มีโรคาพาธแลหรือ ทรงสำราญดีอยู่หรือ ทรงปกครอง  

รัฐมณฑลอันสมบูรณ์นี้โดยธรรมหรือ? 

พระเจ้ากาสี : ดูกรพระยาหงส์ เราไม่มีโรคาพาธ อนึ่งเรามีความสำราญดี และเรา  

ก็ปกครองรัฐมณฑลอันสมบูรณ์นี้โดยธรรม 

พระยาหงส์ : โทษอะไรๆ ไม่มีในหมู่อำมาตย์ของพระองค์แลหรือ และอำมาตย์  

เหล่านั้น ไม่อาลัยชีวิตในประโยชน์ของพระองค์แลหรือ? 

พระเจ้ากาสี : โทษอะไรๆ ไม่มีในหมู่อำมาตย์ของเรา และอำมาตย์เหล่านั้นไม่อาลัย

ชีวิตในประโยชน์ของเรา 

พระยาหงส์ :พระมเหสีซึ่งมีพระชาติเสมอกัน ทรงเชื่อฟังมีพระเสาวนีย์อันน่ารัก   

ทรงประกอบด้วยพระโอรส พระรูปพระโฉมและพระยศ เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยของ

พระองค์แล ฯลฯ 

พระเจา้กาส ี: ดกูรพระยาหงส ์เราพจิารณาเหน็ชดัซึง่อายอุนัเปน็อนาคตยงัยนืยาวอยู ่

เราตั้งอยู่แล้วในธรรม 10 ประการ จึงไม่สะดุ้งกลัวปรโลก เราเห็นกุศลธรรมที่ดำรงอยู่ใน

 26 หมายถึง ไม่ทำความเสื่อมเสียต่อผู้อื่นด้วยตนเอง (องฺ.อฏฺฐก.อ. 3/1/214) 
 27 หมายถึง ไม่ใช่ให้ผู้อื่นทำความเสื่อมต่อผู้อื่น (องฺ.อฏฐก.อ. 3/1/214) 
 28 หมายถึง ไม่มีอกุศลเวร และบุคคลเวร (องฺ.อฏฺฐก.อ. 3/1/214) 
 29 องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) 23/1/194–195. 
 30 ขุ.ชา. (ไทย) 28/176/112. ดูรายละเอียดใน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ 

ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,2543), หน้า 285-287.     
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ตนเหลา่นี ้คอื ทาน ศลี การบรจิาค ความซือ่ตรง ความออ่นโยน ความเพยีร ความไมโ่กรธ 

ความไม่เบียดเบียน ความอดทนและความไม่พิโรธ แต่นั้นปีติและโสมนัสไม่ใช่น้อยย่อมเกิด

แก่เรา”
31   

จากนัยข้างต้น ประโยคที่ว่า “เราพิจารณาเห็นชัดซึ่งอายุอันเป็นอนาคตยังยืนยาวอยู่ เราตั้ง

อยู่แล้วในธรรม 10 ประการ จึงไม่สะดุ้งกลัว” สะท้อนว่า การดำรงบทบาทอยู่ในสถานะการ

บริหารจัดการรัฐของผู้ปกครองได้ในระยะเวลายาวหรือสั้นนั้น สัมพันธ์กับการที่ผู้ปกครอง  

ได้ปฏิบัติตัวดำรงตนอยู่บนฐานของแนวปฏิบัติที่ว่าด้วยกับทศพิธราชธรรมหรือไม่? อย่างไร?    

ทศพิธราชธรรมจึงเป็น “อำนาจที่อ่อนละมุน” (Soft Power) ที่จะยึดครองจิตใจของประชาชน

หรือพลเมืองให้เกิดความยินดีต่อภาวการณ์นำของผู้ปกครอง โดยที่ผู้ปกครองที่เป็นผู้ปกครอง

อย่างแท้จริงไม่ต้องใช้ “อำนาจที่แข็งกระด้าง” (Hard Power) เข้ามาจัดการกับประชาชน   

ซึ่งแนวทางนี้สอดรับกับหลักการที่ปรากฏในจักกวัตติสูตรว่า “...เป็นธรรมราชา ชนะโดยธรรม   

ไม่ต้องใช้อาชญา ไม่ต้องใช้ศัสตรา...”32  

ตัวชี้วัดความเป็นราชาโดยธรรม

เมื่อกล่าวถึงคำว่า “ธรรมราชา” ซึ่งหมายถึง “พระราชา หรือผู้ปกครองที่ทำให้ประชาชนพึง

พอใจโดยธรรม” นั้น คำว่า “โดยธรรม” ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาได้อธิบายเอาไว้โดยละเอียดดังที่

ได้นำเสนอไว้ในประเด็น “ธรรมราชา: หลักการปกครองเพื่อสร้างความยินดีพอใจแก่ประชาชน” 

แล้ว แต่เมื่อจัดกลุ่ม 

1. ตัวชี้วัดในเชิงกายภาพ (Physical Indicator) คัมภีร์ทั้งพระไตรปิฎกและอรรถกถา  

ที่อธิบายถึงความเป็นธรรมราชานั้น ชี้ชัดไปในทิศทางเดียวกันว่า “จุดเริ่มต้นของผู้ปกครองที่ดี

และสมบูรณ์คือต้องรู้จักการให้ (ทาน)” ไม่ว่าจะเป็น “ทาน” ในสังคหวัตถุ “ทาน” ในทศพิธราช

ธรรม และการสงเคราะห์หมู่ชนต่างๆ และสัตว์ เช่น ที่เป็นบริวาร ข้าราชบริพาร สมณพราหมณ์   

ชาวชนบท และหมู่นกทั้งหลายในจักรวรรดิวัตรก็นับเป็น “ทาน” เช่นเดียวกัน ซึ่งการโดยภาพรวม

จึงเป็นการสละทรัพย์สิ่งของบำรุงเลี้ยงดู ช่วยเหลือเกื้อกูล และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่บุคคล

อื่นๆ (อัตถจริยา) 

 คำถามมีว่า “เพราะเหตุใด? พระพุทธศาสนาจึงย้ำเตือนให้ผู้ปกครองจำเป็นต้องเริ่มต้น

ด้วยการให้เกี่ยวกับ “วัตถุ” ก่อนสิ่งอื่นๆ เหตุผลสำคัญก็เพราะพระพุทธศาสนามองว่า “ผู้ให้ย่อม

เป็นที่รักของคนหมู่มาก คนหมู่มากย่อมคบหานรชนนั้น เขาย่อมได้รับเกียรติ เจริญด้วยยศ เป็น

ผู้ไม่เก้อเขิน แกล้วกล้าเข้าสู่บริษัท”
33 จะเห็นว่า “การให้เป็นการสร้างความเชื่อมั่น” (Trust) ซึ่ง

ความเชื่อมั่นจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดี (Relationship) ระหว่างปกครองและประชาชนในรัฐนั้น  

 31 ขุ.ชา. (ไทย) 28/240/62. 
 32 “อทณฺเฑน อสตฺเถน ธมฺเมน อภิวิชิย อชฺฌาวสิ” (ที.ปา. (บาลี) 11/81/49-50). ที.ปา. (ไทย) 11/81/60). 
 33 “ททํ ปิโย โหติ ภชนฺติ นํ พหู” องฺ.ปญฺจก. (บาลี) 22/34/43. 
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 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ปกครองจำเป็นต้องบริหารจัดการรัฐด้วยประเด็น “ปากท้อง” 

เป็นเบื้องแรก ดังแนวทางการพัฒนาของประเทศจีนซึ่งพยายามย้ำเน้นว่า “อาหารมาก่อน พูดคุย

กันคราวหลัง” (Food First Speech Later) สอดรับกับหลักการทางพระพุทธศาสนาที่เน้นใน

ประเด็นเดียวกันว่า “ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง สังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่ง”34 จะเห็นว่า ความหิวโหย

หรือความยากจนเป็นตัวแปรสำคัญที่รัฐจะต้องบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาเรื่องความอยู่รอดทาง

กายภาพ มิฉะนั้น ประเด็นนี้จะนำไปสู่ปัญหาทางสังคม เช่น การปล้นจี้ หรือขโมยเพื่อความ  

อยู่รอดในเชิงกายภาพ 

 ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในพระพุทธศาสนา คือ พระเจ้ามหาวิชิตราช ซึ่งมุ่งเน้นการแบ่งปัน

และจุนเจือบุคคลที่มีความต้องการปัจจัยภายนอก พระองค์ค้นพบความจริงประการหนึ่งว่า สิ่งที่

เป็นศัตรู และท้าทายต่อความเป็นผู้ปกครองของพระองค์คือ “ความยากจน” ของมวลอาณา

ประชาราษฎร์ ไม่ใช่หมู่โจร หรือกองทัพของรัฐอื่นๆ อาศัยเหตุผลดังกล่าว พระองค์จึงขอความ

ร่วมมือมหาเศรษฐี และคฤหบดีที่มีโอกาส และกำลังทางการเงินมากกว่าเข้าไปช่วยสนับสนุน 

และช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น เมื่อประชาชนอยู่ดีกินดี ย่อมส่งผลต่อความ

สงบเรียบร้อยของบ้านเมืองของพระองค์เอง   

2. ตัวชี้วัดในเชิงพฤติภาพ (Behavior Indicator) สิ่งที่ชี้ชัดเกี่ยวกับตัวชี้วัดเชิง

พฤติกรรมของผู้นำในจักกวัตติสูตรคือ “ศีล 5 และกุศลกรรมบถ 10 ถือได้ว่าเป็นพื้นฐานในการ

พัฒนาการกาย วาจา และใจของผู้ปกครอง” เพื่อให้มีผู้ปกครองมีภูมิคุ้มกันที่ดีในการกำกับและ

ควบคุมพฤติกรรมของตัวเองมิให้ส่งกระทบต่อประชาชน และรัฐ เช่น การไม่ทุจริตคอรัปชั่น  

แย่งชิงทรัพยากรของรัฐมาเป็นของตัวเองในทางมิชอบ การสำรวมระมัดระวังการพูดอันจะนำไปสู่

ความร้าวฉาน และก่อให้แตกแยกระหว่างประชาชนในรัฐ ในขณะเดียวกัน ผู้ปกครองถือได้ว่าเป็น

แบบอย่าง (Role Model) ในการนำต่อกลุ่มคนต่างๆ ในชุมชน และสังคม อีกทั้งจะนำมาซึ่งการ

เคารพนับถือ และเชื่อมั่นจากผู้อื่นเพิ่มมากยิ่งขึ้น  

 ศีลของผู้ปกครองนั้น เป็นการสะท้อนแง่มุมส่วนตัวของผู้ปกครองเอง (Personality) 

และสะท้อนแง่มุมของผู้ปกครองที่จะต้องฉายภาพความเป็นตัวตนต่อทั้งการควบคุมพฤติกรรม   

ทั้งการแสดงออก และการพูดต่อสาธารณะ ในขณะเดียวกัน หากมองในอีกมุมหนึ่ง ศีลเป็น  

หลักปฏิบัติที่สามารถยืนยันคุณค่าของตัวผู้ปกครองเองว่า มีคุณลักษณะที่ทำให้สังคมเกิดความไว้

วางใจได้ 

 ด้วยเหตุนี้ ศีล 5 จึงเป็นข้อปฏิบัติที่เป็น “พื้นฐาน” ในการยืนยันคุณสมบัติของการเป็น

ผู้ปกครอง ทั้งในแง่ของการเคารพ และให้เกียรติในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การไม่ทุจริตคอรัปชั่น 

การไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน จนเป็นที่มาของการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

การยึดมั่นในคุณค่าครอบครัวในฐานะเป็นรากฐานของการพัฒนาชุมชนและสังคม การสื่อสาร

ระหว่างกันและกันบนฐานของความจริง และการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขซึ่งจะทำให้  

ผู้ปกครองขาดสติจนไม่สามารถบริหารจัดการในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม 

 34 “ชิฉจฺฉา ปรมา โรคา สงฺขารา ปรมา ทุกฺขา” (ขุ.ธ. (บาลี) 25/203/52. 
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3. ตัวชี้วัดในเชิงจิตภาพ (Mental Indicator) ในจักกวัตติสูตรได้กล่าวลักษณะที่สำคัญ

ประการหนึ่งของผู้ปกครองที่เน้น “การรักษา ป้องกัน และคุ้มครอง” ซึ่งพระอรรถกถาจารย์  

ได้ขยายความหมายของ “การรักษา” เอาไว้ว่า “คุณธรรมมีขันติเป็นต้น ชื่อว่าการรักษา35 ซึ่ง  

สอดรับพุทธพจน์ว่า “บุคคลเมื่อรักษาคนอื่น ชื่อว่า รักษาตน ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลรักษาคนอื่น 

ด้วยวิธีอย่างไร จึงชื่อว่า รักษาตน บุคคลรักษาคนอื่นด้วยขันติ ด้วยอวิหิงสา ด้วยเมตตาจิต และ

ด้วยความเป็นผู้เอ็นดู จึงชื่อว่า รักษาตน”36 แง่มุมดังกล่าวสอดรับกับแนวทางของการพัฒนา

อารมณ์ (Emotion) ของผู้ปกครองตามหลักทศพิธราชธรรม เพื่อให้มีจิตใจให้รู้จักเสียสละ 

ซื่อตรง อ่อนโยน ยับยั้งชั่งใจ ไม่โกรธ ไม่เบียดเบียน อดทน และหนักแน่นยึดมั่นในยุติธรรม   

ดังนั้น คุณธรรมที่เป็นเครื่องมือในพัฒนาจิตภาพของผู้นำจึงประกอบไปด้วยหลักการที่สำคัญดังต่อ

ไปนี้ 

 (1) ความเสียสละ (ปริจาคะ) หมายถึง การที่จะเป็นผู้ปกครอง หรือผู้ปกครองที่

สมบูรณ์นั้น ผู้ปกครองจำเป็นต้องเสียสละความสุขสำราญ หรือผลประโยชน์ และ

ความต้องการส่วนตน หรือกลุ่มของตน โดยผู้ปกครองที่แท้จริงนั้นสามารถเสียสละ

ได้แม้กระทั่งชีวิตตามหลักของพระพุทธศาสนาที่ว่า “จงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ 

จงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต และจงสละชีวิตเพื่อรักษาธรรม” ซึ่งการดำรงตนให้

เหมาะแก่ความเป็น “ธรรมราชา” นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสียสละความสุข 

และผลประโยชน์ส่วนตน เพื่ออุทิศตัวอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของมหาชน ดังปฐม

บรมราชโองการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงตรัสว่า “เราจะครองแผ่นดิน

โดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ถึงกระนั้น ผู้ปกครองจำนวน

หนึ่งได้ละเลยแนวทางดังกล่าว  

 (2) ความซื่อตรง (อาชชวะ) หมายถึง ซื่อตรงทรงสัตย์ ไร้มารยา ปฏิบัติภารกิจโดย

สุจริต มีความจริงใจ ไม่หลอกลวงประชาชน คำว่า “ซื่อตรง” ในบริบทนี้หมายถึง 

“ความซื่อตรงต่อธรรม” ไม่ได้หมายถึงการซื่อตรงต่อคน ซึ่งลักษณะการซื่อตรงนั้น

เหมือนกับกระสวยของการทอผ้าด้วยหูก เมื่อใดก็ตามที่คนทอผ้าดันกระสวยเข้าไป

ในหูกแล้ว ตัวกระสวยวิ่งตรงออกไปอีกด้านของหูกโดยไม่ติดขัดกับด้านใดด้านหนึ่ง

ของตัวผ้า ลักษณะเช่นนี้ เราเรียกว่า “ซื่อตรง”  

  ในสถานการณ์ปัจจุบันกลุ่มคนจำนวนมากจะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อความซื่อตรงว่า 

“ขาดความยืดหยุ่น หัวโบราณ ทำให้ไม่มีเพื่อนพ้อง และผลของความซื่อตรงอาจจะ

ทำให้ไม่มีความเจริญก้าวหน้าในการทำงาน และวิชาชีพ” ซึ่งความซื่อตรงใน

ลักษณะดังกล่าวมักจะสะท้อนความซื่อตรงเทียม เพราะความซื่อตรงเทียมมักจะขึ้น

ตรงกับเงื่อนไขและปัจจัยต่างๆ ที่เข้ามาสัมพันธ์ แต่ความซื่อตรงแท้นั้น จะไม่ขึ้น

กับตัวแปรหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะในความเป็นจริงแล้ว ความ

ซื่อตรงแท้จะขึ้นอยู่กับธรรม ซึ่งเป็นคุณธรรมที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ประพฤติ

ปฏิบัติ 
 35 องฺ.ทุก.อ. (ไทย) 2/14/87. 
 36 สํ.ม. (ไทย) 19/385/147.  
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  จะเห็นว่า ความซื่อตรงต่อธรรมนั้นจะดำรงอยู่บนฐานของความละอายชั่วกลัวบาป

ตามหลักของหิริโอตตัปปะ จึงทำให้ผู้ปกครองรู้สึกทนต่อสภาพความอับอายที่เกิด

ขึ้นแก่ตัวเองและครอบครัวไม่ได้ นอกจากนี้ ความซื่อตรง (Honesty) จะเป็นฐาน

สำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างความไว้วางใจ (Trust) แก่บุคคลทั่วไปที่เข้ามาเกี่ยวข้อง

และสัมพันธ์กับผู้ปกครอง หรือผู้ปกครอง และเมื่อเกิดความไว้วางใจมากยิ่งขึ้น  

จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ (Relationship) ที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ระหว่างผู้ปกครอง

กับกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม จากเหตุผลเช่นนี้ ผู้ปกครองจึงจำเป็นจะต้องซื่อตรงต่อ

ผู้ใต้ปกครองทุกคน โดยมิอาจแบ่งแยก หรือเลือกปฏิบัติที่จะซื่อตรงกับบางคน 

และไม่ซื่อตรงกับบางคน มิฉะนั้นแล้ว ผู้ปกครองย่อมไม่สามารถที่จะทำให้  

ผู้ใต้ปกครองซื่อตรงต่อตัวผู้ปกครองได้ทุกคนเช่นเดียวกัน 

 (3) ความอ่อนโยน (มัททวะ) หมายถึง การที่ผู้ปกครองจะต้องมีอัธยาศัย ไมตรีที่ไม่

เย่อหยิ่ง หยาบคาย กระด้าง ถือตัวถือตน มีความงามสง่าในท่วงทีกิริยาสุภาพ   

นุ่มนวล ละมุนละไม ในการดำรงตัวดำรงตนเป็นผู้ปกครองนั้น คุณลักษณะของ

ความอ่อนโยนเป็นประเด็นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปรับท่าทีของผู้ปกครอง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่าทีดังกล่าวเริ่มต้นจากใจของบุคคลที่เป็นผู้ปกครองที่พร้อมจะ

อ่อนน้อมถ่อมตน และเริ่มต้นที่จะอ่อนโยนเข้าไปหากลุ่มคนต่างๆ เพื่อสร้างการ

ยอมรับ และชักจูงกลุ่มคนต่างๆ ไปสู่เป้าหมายร่วมกัน เพราะการจะนำคนไปสู่  

เป้าหมายเดียวกันนั้น ย่อมเป็นไปไม่ได้เลยที่จะใช้ความแข็งกระด้างเป็นเครื่องมือ

ในการเชื่อมสมาน 

  การที่ผู้ปกครอง หรือผู้ปกครองท่านใดก็ตามน้อมตัวน้อมตนเข้าไปหากลุ่มบุคคลที่

พยายามจะเรียกขานว่าตัวเองเป็นศัตรู โดยการมองอย่างให้ความใส่ใจว่า กลุ่มคนที่

ปรากฏกายอยู่รอบข้างนั้นเป็นมิตรไม่ใช่ศัตรู ย่อมจะทำให้เกิดพื้นที่ในการสร้าง

ความสัมพันธ์ในเชิงบวกได้ และที่สำคัญก็คือ คนกลุ่มแรกที่จะพอใจจากท่าทีอ่อน

โยนของผู้ปกครองคือ ศัตรูนั่นเอง และเมื่อถึงจุดหนึ่ง คนหรือกลุ่มคนที่ได้รับการ

เรียกขานว่าเป็นศัตรูจะกลายเป็นคนที่กลับมาสนับสนุนผู้ปกครอง หรือผู้ปกครอง

ว่า “ราชา” ได้อย่างสนิทใจ และพร้อมที่จะอุทิศตัวอุทิศตนกระทำสิ่งต่างๆ เพื่อ

ตอบแทนคุณค่าความดี และความไว้เนื้อเชื่อใจที่ผู้ปกครองมีให้  

  กล่าวโดยสรุป กลุ่มคนทั่ วไปอาจจะคิดเกลียดชังผู้ปกครอง หรือมองว่า   

“ผู้ปกครอง” เป็นศัตรูของเขาได้ แต่ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่จะก้าวขึ้นไปสู่การเป็น

ผู้ปกครอง หรือผู้ปกครองนั้นไม่มีสิทธิ์แม้กระทั่งคิด หรือแสดงออกว่า กลุ่มคน

ทั่วไปนั้นเป็นศัตรูของเขา หรือแสดงออกซึ่งความโกรธ เกลียด เคียดแค้นชิงชัง

กลุ่มคนอื่นๆ เพราะมิฉะนั้น ภาพลักษณ์ดังกล่าว จะมีผลต่อความชอบธรรมใน

การนำของตัวผู้ปกครองทั้งในปัจจุบันและอนาคต ฉะนั้น หน้าที่หลักของผู้ปกครอง

คือการน้อมกายและน้อมใจเข้าไปเชื่อมสัมพันธไมตรีต่อคนกลุ่มต่างๆ เพื่อให้เกิด

ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในชุมชนและสังคม 

ไม่ว่ากลุ่มคนต่างๆ จะมีฐานะยากดีมีจนมากน้อยเพียงใด หรือมียศถาบรรดาศักดิ์

สูงต่ำมากน้อยกว่ากัน 
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 (4) รู้จักยับยั้งชั่งใจ (ตปะ) หมายถึง ผู้ปกครองจำเป็นต้องฝึกฝนพัฒนาจิตใจให้

สามารถทนต่อกิเลส หรือสิ่งยั่วยุที่เข้ามากระทบจิตใจ ข่มใจมิให้ความอยากได้ 

(ตัณหา) อยากใหญ่ (มานะ) และจิตใจที่คับแคบ (ทิฐิ) เข้ามาครอบครอง และ

ย่ำยีจิตใจ อีกทั้งมีจิตใจที่มั่นคงสามารถระงับยับยั้งข่มใจได้ ไม่ยอมให้หลงใหล

หมกมุ่นในความสุขสำราญและความปรนเปรอ มีความเป็นวิถีชีวิตที่เสมอต้นเสมอ

ปลาย และมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินกิจกรรมที่ทรงคุณค่าแก่บุคคลอื่นๆ ในชุมชน

และสังคม 

  ข้อสังเกตประการหนึ่งต่อการดำรงตนของการเป็นผู้ปกครองในสถานการณ์ปัจจุบัน 

และผู้ปกครองมักจะตกอยู่ภายในอิทธิพล และก่อให้เกิดความหายนะทั้งในชีวิตและ

การทำงาน คือ “อำนาจ” ซึ่งพระพุทธเจ้าเคยย้ำเตือนผู้ปกครองมาโดยตลอดว่า   

“ผู้ปกครองได้ยศแล้วไม่ควรเมา” ถึงกระนั้น ผู้ปกครองจำนวนมากมักจะติดหล่ม

ของอำนาจในด้านใดด้านหนึ่ง ไม่ว่าอำนาจที่เกิดจากหน้าที่การงาน และการเงิน  

  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มักจะประสบความหายนะ เพราะความหลงใหลและเพลิดเพลิน

กับอำนาจที่ตัวเองได้รับมา จนนำไปสู่การใช้อำนาจโดยขาดความยั้งคิดว่าสอดรับ

กับกฎหมาย จริยธรรม และกติกาของสังคมหรือไม่ และหลายสถานการณ์ที่  

ผู้ปกครองพยายามจะบิดพลิ้วให้ตัวเองมีอำนาจ และหน้าที่ ทั้งที่ในความเป็นจริง

แล้ว อำนาจและหน้าที่ที่ผู้ปกครองพยายามจะบิดพลิ้วนั้น อาจจะไม่สอดรับกับ

ความเป็นจริงตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น หากผู้ปกครองไม่ระมัดระวังการใช้

อำนาจ หรือใช้อำนาจหน้าที่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว ย่อมก่อให้เกิดความ

เสี่ยงที่จะพลัดหลงเข้าไปสู่วังวนของความขัดแย้งและความรุนแรง ด้วยเหตุนี้ หาก  

ผู้ปกครองไม่พยายามที่จะยับยั้งชั่งใจ เตือนใจ และระมัดระวังใจของตัวเองแล้ว 

ย่อมเป็นเรื่องยากที่ผู้ปกครองจะพาตัวเองออกไปจากหุบเหวของความทุกข์ใน

บั้นปลาย ดังจะเห็นได้จากการที่ผู้ปกครองจำนวนมากประสบชะตากรรมหลังจากที่

ตัวเองหมดอำนาจที่จะให้คุณหรือโทษแก่บุคคลอื่น 

 (5) การไม่ความโกรธ (อักโกธะ) หมายถึง ผู้ปกครอง หรือผู้ปกครองไม่ควรแสดง

อาการเกรี้ยวกราด และตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของความโกรธ เพราะผลเสียที่ตามมา

จะก่อให้เกิดการวินิจฉัยความ หรือตัดสินใจดำเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกิดความผิด

พลาดจนสูญเสียความเป็นธรรม ด้วยเหตุนี้ พระพุทธเจ้าจึงตรัสเตือนว่า “ฆ่าความ

โกรธเสียได้ ย่อมอยู่เป็นสุข”37 เหตุผลสำคัญที่พระองค์ต้องตรัสเช่นนี้ก็ด้วยเหตุที่

ว่า เมื่อใดก็ตามที่ผู้ปกครองไม่สามารถฆ่าความโกรธเกลียดได้ ความโกรธจะกลาย

เป็นอาวุธสำคัญที่จะเข้ามาทิ่มแทงผู้ปกครอง เพราะเมื่อใดก็ตามที่ผู้ปกครองเกิด

ความโกรธ เกลียด หรือชิงชัง จะทำให้ “ความรัก” ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็ม

กำลัง เพื่อที่จะเปิดพื้นที่ของหัวใจให้ผู้ปกครองมอง หรือประเมินค่ากลุ่มคนอื่นๆ ใน

ฐานะเป็นเพื่อนร่วมโลกที่ต้องเกิด แก่ เจ็บ และตายเฉกเช่นเดียวกัน 

 37 “โกธํ  ฆตฺวา  สุขํ  เสติ” (ส.ส. (ไทย) 15/57/64). 
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  การย้ำเตือนให้ผู้ปกครองระงับความโกรธย่อมหมายถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง

เริ่มต้นที่จะรักคนอื่นมากยิ่งขึ้น เพราะในความเป็นจริงแล้ว การรักคนอื่นมีค่าทั้งไป

ทั้งกลับ เมื่อใดก็ตามที่ผู้ปกครองรักคนอื่น ห่วงใยและใส่ใจผู้อื่น ผู้อื่นจะหันกลับมา

ใส่ใจ และรักผู้ปกครองหรือผู้ปกครองเหล่านั้นเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ ธรรมชาติ

จึงย้ำสอนให้ผู้ปกครองจำเป็นต้องระงับความโกรธ และเปิดโอกาสให้หัวใจตัวเองได้

เรียนรู้ที่จะรักคนอื่นมากยิ่งขึ้น  

 (6) การไม่เบียดเบียน (อวิหิงสา) หมายถึง การไม่บีบคั้นกดขี่ เช่น เก็บภาษีขูดรีด 

หรือเกณฑ์แรงงานเกินขนาด ไม่หลงระเริงอำนาจขาดความกรุณา หาเหตุ

เบียดเบียนลงโทษอาชญาแก่ประชาราษฎร์ผู้ใดผู้หนึ่ง เพราะอาศัยความอาฆาต

เกลียดชัง คำว่า “การเบียดเบียน” ในบริบทนี้ อาจจะมีนัยที่ เกิดขึ้นจากตัว  

ผู้ปกครองเข้าไปเบียดเบียนโดยตรง และเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่ใกล้ชิดผู้ปกครอง

ได้ใช้อำนาจหน้าที่เข้าไปเบียดเบียนกลุ่มคนอื่นโดยมิชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง   

“การดำเนินนโยบายสาธารณะ” ของผู้ปกครอง หรือผู้ปกครองที่ขาดความ

รอบคอบ และขาดการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตอย่างครบวงจร จึงเปิดโอกาสให้

เกิดการเบียดเบียน และเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันตามมา 

  ด้วยเหตุนี้ พระพุทธเจ้าจึงย้ำเตือนว่า “บุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นอริยะ จึงไม่ควร

เบียดเบียนคนอื่น หรือสัตว์อื่น” เพราะการเบียดเบียนจะเป็นการเปิดโอกาสให้เกิด

การเอารัดเอาเปรียบ รังแกข่มเหงซึ่งกันและกันอย่างไร้ขีดจำกัด ด้วยเหตุนี้   

การเป็นผู้ปกครองจึงต้องหยุดยั้งการเบียดเบียนเพื่อนร่วมโลก และทรัพยากร 

ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และเปิดพื้นที่ให้กลุ่มคนต่างๆ ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน  

และกันมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้ชุมชน และสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

 (7)  ความอดทน (ขันติ) หมายถึง การอดทนต่องานที่ตรากตรำ ถึงจะลำบากกาย  

น่าเหนื่อยหน่ายเพียงไรก็ไม่ท้อถอย ถึงจะได้รับการยั่วยุและเย้ยหยันด้วยคำเสียดสี

ถากถางอย่างใด ก็ไม่หมดกำลังใจ ไม่ยอมทิ้งกรณียกิจที่บำเพ็ญโดยชอบธรรม   

การอดทนเป็นคุณสมบัติอันล้ำค่าอีกประการหนึ่งของผู้ปกครอง ในพระพุทธศาสนา 

ถือว่า “ความอดทนเป็นธรรมที่ทำให้ผู้ปกครองเกิดความงาม” สิ่งสำคัญของ  

ผู้ปกครอง หรือผู้ปกครองคือ “ความนิ่ง” เราจะหาความนิ่งได้จากที่แห่งใดหากเรา

ไม่สามารถหาได้จากความอดทน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอดทนเพื่อที่จะรอจังหวะ

เพื่อวิเคราะห์เหตุ ผล ตน ประมาณ กาล ชุมชน และบุคคลต่างๆ ที่เข้ามา

แวดล้อม จะเห็นว่าในขณะที่ผู้ปกครองกำลังเผชิญหน้ากับแรงเสียดทานอย่าง  

ต่อเนื่องและรุนแรงนั้น คุณสมบัติสำคัญที่จะก่อให้เกิดชัยชนะ หรือพ่ายแพ้คือ 

“ความอดทน”  

  กล่าวโดยสรุปแล้ว จุดสำคัญเกี่ยวกับความอดทนของผู้ปกครองนั้น หมายถึง การ

อดทนต่อวิกฤติการณ์ต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาพิสูจน์ใจของผู้ปกครอง ความอดทนทำให้

ผู้ปกครองเกิดความงดงาม และนิ่งสงบมากยิ่งขึ้น เพราะจิตใจที่นิ่งสงบจะเป็น

ตัวแปรสำคัญให้ผู้ปกครองได้ใช้เวลาในการคิด นึก ตรึกตรองหาทางเลือกต่างๆ 
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ก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อที่จะก้าวข้ามปัญหา อุปสรรค 

และนำองค์กร ชุมชนและสังคมไปสู่เส้นทางที่อุดมไปด้วยความหวัง และมีทางออก

มากยิ่งขึ้น 

 (8) ความหนักแน่น (อวิโรธนะ) หมายถึง การวางใจให้หนักแน่นในธรรม คงที่ ไม่มี

ความเอนเอียงหวั่นไหว เพราะถ้อยคำที่ดีร้าย ลาภสักการะ หรืออิฏฐารมณ์?  

อนิฏฐารมณ์ใดๆ สถิตมั่นในธรรม ทั้งส่วนยุติธรรมคือความเที่ยงธรรมก็ดี 

นิติธรรมคือระเบียบแบบแผนหลักการปกครอง ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี

อันดีงามก็ดี ไม่ประพฤติให้เคลื่อนคลาดวิบัติไป หลักการของการเป็นผู้ปกครองใน

ข้อนี้ถือได้ว่าเป็นหลักการขั้นสูงสุดสำหรับบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้ง หรือสมมติ

ขึ้นสู่ตำแหน่งของผู้ปกครอง และผู้ปกครองจำเป็นจะต้องยึดหลักการนี้เอาไว้ให้

มั่นคง 

 คำถามมีว่า “เพราะเหตุใด? ผู้ปกครองจะต้องยึดหลักการนี้ให้มั่นคง” คำตอบคือ กลุ่ม

คนจำนวนมากที่เกิดความขัดแย้ง และต้องการทางเลือก หรือทางออกที่เหมาะสมนั้น จำเป็นจะ

ต้องหากลุ่มคนที่ชี้ขาดหรือตัดสินใจเลือกแนวทางอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือแม้กระทั่งเกิดความ  

ไม่เข้าใจขึ้นมาในองค์กร กลุ่มคนที่อยู่ภายในการบริหารงานขององค์กรจะคำนึงถึงผู้ปกครองใน

องค์กรเป็นกลุ่มแรก เพื่อให้ดำเนินการชี้ทางออก รวมไปถึงแนวปฏิบัติของคนในองค์กร 

 ด้วยเหตุนี้ ผู้ปกครองจึงมีความจำเป็นที่จะต้องหนักแน่น เพื่อดำรงตนอยู่ในครรลอง

แห่งความเที่ยงธรรม เพราะความเที่ยงธรรมของผู้ปกครองนั้น หมายถึง การไม่คลาดเคลื่อนไป

จากธรรมด้วยแรงผลักของอคติ (Bias) ไม่ว่าจะเป็นการลำเอียงเพราะรัก การลำเอียงเพราะโกรธ

เกลียดเคียดแค้น การลำเอียงเพราะลุ่มหลง และการลำเอียงเพราะความกลัวกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  

 องค์ธรรมข้อนี้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการใช้อำนาจด้วยความหนักแน่น

ซึ่งแฝงเอาไว้ด้วยความเที่ยงธรรม และพร้อมที่จะหยิบยื่นความยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่กลุ่มคนต่างๆ 

ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในองค์กร ชุมชน และสังคม โดยไม่มีการแบ่งแยก ให้เกิดความแปลกแยก และ

แตกแยกกันในที่สุด ความหนักแน่นจะเป็นปราการในการป้องกันความไว้วางใจเพื่อมิให้ผู้คนใน

สังคมเกิดความหวาดระแวงสงสัยในพฤติกรรมของผู้ปกครองต่อการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผล หรือ

ข้ออ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง และหากผู้ปกครองสามารถดำรงตนอยู่บนฐานของหลักการข้อนี้แล้ว 

เชื่อมั่นว่า จะทำให้ความสัมพันธ์ของสังคมที่อาศัยร่วมกันได้รับการพัฒนาให้เป็นไปในเชิงบวก 

และทำให้สังคมมีภูมิคุ้มกันมากยิ่งขึ้น 

 นับว่าเป็นหลักปฏิบัติสำหรับการกำกับ ควบคุม และพัฒนาอารมณ์ของผู้ปกครองให้มี

ความฉลาดทางอารมณ์มากยิ่งขึ้น เหตุผลสำคัญเพราะผู้ปกครอง หรือผู้ที่จะทำให้ผู้อื่นเกิดความ

พอใจตามที่เรียกขานว่า “ราชา” นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะมี “จิตใจที่สงบนิ่ง” ในขณะที่เผชิญหน้า

กับอารมณ์ต่างๆ ที่เข้ามากระทบจิตใจของตัวเอง ความนิ่งจึงมีผลต่อการตัดสินใจอย่างใด  

อย่างหนึ่งของบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นราชา 
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4. ตัวชี้วัดด้านปัญญาภาพ (Intellectual Indicator) ในเมตตสูตร อังคุตตรนิกาย 

อัฏฐกนิบาต ได้กล่าวถึงคุณลักษณะสำคัญของพระราชาว่า การที่จะเอาชนะหมู่สัตว์ทั่วแผ่นดิน

ด้วยราชธรรมนั้น  ผู้ปกครองจะต้องมีความเฉลียวฉลาดในการบริหารจัดการรัฐในประเด็นดังต่อ

ไปนี้ 

 (1) สัสสเมธะ หมายถึง ความฉลาดในการสงเคราะห์พสกนิการด้วยการบำรุงพืชพันธุ์

ธัญญาหาร ส่งเสริมการเกษตร พระราชาหรือผู้ปกครอง มีการบำรุงบ้านเมืองให้

เจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจให้มีภาวะเศรษฐกิจดีมีผลผลิตพืชพันธุ์สมบูรณ์ใน

การส่งเสริมอาชีพและการผลิตของประชาชนให้มีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ 

 (2) ปุริสเมธะ หมายถึง ความฉลาดในการบำรุงข้าราชการ พระราชาหรือผู้ปกครอง   

มีความเป็นผู้ฉลาดในการรับคนเข้ามารับราชการเพื่อมาทำหน้าที่ในการบริหารของ

รัฐรู้จักคัดเลือกคนและจัดสรรตำแหน่งให้เหมาะสมกับความรู้ความ สามารถ   

ปูนบำเหน็จความชอบในบางโอกาส รู้จักส่งเสริมคนดี เปิดโอกาสให้คนดีเข้ามารับ

ราชการตามความสามารถ 

 (3) สัมมาปาสะ หมายถึง ฉลาดในการผูกสมานใจประชาชนด้วยการส่งเสริมอาชีพ 

พระราชาหรือผู้ปกครองควรมีความฉลาดในการแก้ปัญหาสังคม รู้จักผูกสมาน

รวมใจของประชาชนรู้จักการสงเคราะห์โดยดำเนินการบริหารให้เป็นไปตามความ

ประสงค์ของราษฎรมีการส่งเสริมอาชีพด้วยวิธีการต่างๆ แก่ประชาชน   

 (4) วาชเปยยะ หมายถึง มีวาจาอันดูดดื่มใจ พระราชาหรือผู้ปกครองควรมีวาจา

ไพเราะอ่อนหวานชวนฟัง ประกอบด้วยเหตุผลมีประโยชน์ เป็นทางแห่งการสร้าง

ความสามัคคีปรองดองของประชาชนในรัฐ รู้จักใช้คำพูดให้เหมาะสมกับคนฟังตาม

วัย และรู้จักโน้มน้าวให้ทำความดียกย่องการทำความดี 

ความเฉลียวฉลาดทั้ง 4 ประการนั้น ถือได้ว่าตัวแปรที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ผู้ปกครอง

จำเป็นต้องใช้เป็นหลักการในการบริหารจัดการรัฐให้สอดรับกับบริบทและความเป็นไปของรัฐ   

อีกทั้งสอดรับกับกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในรัฐ  ถึงกระนั้น เมื่อวิเคราะห์โดยละเอียดจากทั้ง   

4 องค์ประกอบดังกล่าว 3 ข้อแรกเป็นการเน้นให้ผู้ปกครองมีความฉลาดในการส่งเสริมความเป็น

อยู่ทางด้านร่างกายให้แก่ประชาชน จะเห็นว่า การจัดลำดับความสำคัญในประเด็น “เศรษฐกิจ” 

จึงเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองต้องให้ความใส่ใจตามแนวทางนี้ ในขณะเดียวกัน ข้อที่ 4 จึงเป็น

กระบวนการในการสื่อสารทางการเมือง (Political Communication) ที่เน้นให้ผู้ส่งสาร (Sender) 

ได้กำหนดแนวทางการให้การช่วยเหลือ การชี้แจ้ง การอธิบายด้วยท่าทีที่เป็นมิตร และอธิบายสาร 

(Message) ผ่านช่องทางต่างๆ (Channels) ได้อย่างมีเหตุมีผล เพื่อให้ผู้รับสาร (Receiver)   

ได้รับรู้ เข้าใจ และปฏิบัติร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทส่งท้าย

บทความเรื่อง “ธรรมราชา” นี้ ได้ตั้งคำถามในเบื้องต้นว่า “ธรรมราชาคืออะไร? และ  

พระราชา หรือผู้ปกครองในกรอบของพระพุทธศาสนาได้ใช้หลักการชุดใด? เป็นเครื่องมือในการ

ดำรงปกครองประชาชน จึงจะทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจตามกรอบของคำว่า “ราชา” ที่มุ่ง

การบริหารจัดการให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจบนฐานของนำคุณธรรมมาประยุกต์ใช้ตามแนว

พุทธธรรมาภิบาล (Buddhist Good Government)  และเมื่อศึกษาอย่างรอบด้านจากคัมภีร์  

พระไตรปฎิก (Primary Source) และคมัภรีช์ัน้อรรถกถา (Secondary Source) ทีใ่ชเ้ปน็เครือ่งมอื 

ในการศึกษา และเป็นหลักปฏิบัติของพระพุทธศาสนาสายเถรวาททำให้พบคำตอบที่น่าสนใจ  

ในหลายประเด็น   

คำว่า “ธรรมราชา” มีนัยที่สะท้อนแง่มุมในเชิงพยัญชนะ และอรรถใน 3 ประเด็นหลักคือ 

(1) เป็นการเรียกชื่อพระราชา หรือพระเจ้าจักรพรรดิที่ทรงธรรม รักษาธรรม ตั้งมั่นอยู่ในธรรม 

เช่น ศีล 5 อกุศลกรรมบถ และจักรวรรดิวัตร (2) เป็นการเรียกขานผู้ปกครองที่ทำให้บุคคลอื่น 

หรือประชาชนเกิดความยินดีพอใจโดยธรรม กล่าวคือ ผู้ปกครองที่ใช้ธรรมไปเป็นเครื่องมือในการ

บริหาร เช่น หลักสังคหวัตถุธรรม ราชสังคหวัตถุธรรม และทศพิธราชธรรม และ (3) เป็น  

คำเรียกพระพุทธเจ้าในฐานะที่พระพุทธองค์ทรงอาศัยธรรม สักการะธรรม เคารพธรรม นอบน้อม

ธรรม เชิดชูธรรม ยกย่องธรรม มีธรรมเป็นใหญ่ ทรงจัดการรักษา ป้องกัน และคุ้มครองภิกษุ 

ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาทั้งหลายโดยธรรม 

การถือกำเนิดของคำว่า “ธรรมราชา” ในพระพุทธศาสนาจึงเน้นที่ไปที่ “ตัวธรรม” มากกว่า 

“ตัวคน”  เน้น “หน้าที่” ที่ผู้ปกปกครองควรกระทำมากกว่าเน้น “เทวโองการ” กล่าวคือ เน้นไปที่

ธรรมะที่พระราชาหรือผู้ปกครองได้ใช้เป็นหลักปฏิบัติ และนำหลักธรรมไปเป็นเครื่องมือในการ

บริหารจัดการจนทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จะเห็นว่า แม้ว่าผู้ปกครองจะทำให้ประชาชน

เกิดความพึงพอใจ แต่หากความพึงพอใจไม่ได้อยู่บนฐานของธรรม พระราชา หรือผู้ปกครอง  

เหล่านั้น ย่อมไม่สามารถที่เรียกขานว่า “ธรรมราชา” ในกรอบของพระพุทธศาสนาได้อย่างประสม

กลมกลืนได้ 

จากตัวแปรดังกล่าว พระพุทธศาสนาจึงได้ตีกรอบในประเด็น “ธรรมราชา” เอาไว้ว่า การที่

จะพระราชาหรือผู้ปกครองจะเป็นธรรมราชาได้นั้น จำเป็นต้องประกอบไปด้วยตัวชี้วัดใน 4 

ประเด็นใหญ่ คือ (1) ตัวชี้วัดในเชิงกายภาพที่เน้นการให้ (ทาน) เป็นพื้นฐานในการปกครองรัฐ

โดยการดำเนนินโยบายสนบัสนนุและสง่เสรมิการประกอบสมัมาชพีใหแ้กก่ลุม่คนตา่งๆ (2) ตวัชีว้ดั 

ในเชิงพฤติภาพ การปรับกาย วาจา และใจให้บริสุทธิ์บริบูรณ์จึงเป็นตัวแปรที่สำคัญต่อการรองรับ

การเป็น “ธรรมราชา” เพราะการเป็นธรรมราชาจะเน้น “การชนะโดยธรรม ไม่ต้องใช้อาชญา   

ไม่ต้องใช้ศัสตรา” (3) ตัวชี้วัดในเชิงจิตภาพ ที่เน้นการเสียสละ การซื่อตรง การอ่อนโยน การ

ยับยั้งชั่งใจ การไม่โกรธ การไม่เบียดเบียน การอดทน และการความหนักแน่นโดยไม่คลาดจาก

ธรรม (4) ตัวชี้วัดในเชิงปัญญาภาพ ที่เน้นการใช้ศักยภาพและความฉลาดในการบริหารจัดการ
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ทั้งด้านภาคราชการ ด้านธุรกิจ ด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความฉลาดในการรู้จักใช้

วาจาเพื่อโน้มน้าวให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในรัฐ 

ประเด็นที่น่าสนใจคือ การเป็น “ธรรมราชา” ในพระพุทธศาสนานั้น เริ่มต้นจากการพัฒนา

ปัจจัยภายนอกเพื่อให้เกิดความพร้อมในเชิงเศรษฐกิจ เพื่อให้พลเมืองในรัฐมีความมั่นคงทางด้าน

เศรษฐกิจ ดังจะเห็นได้จากกรณีวิธีการปราบโจรของพระเจ้ามหาวชิตราชที่เข้าใจความจริงว่า   

“การปราบโจรที่แท้จริงไม่ใช่กลุ่มคนที่ไปลักขโมยหรือปล้น หากแต่หมายถึงความยากจน เมื่อ

ปราบความยากจนได้โจรก็จะหายไปจากแผ่นดิน” หลังจากนั้น จึงเข้าไปสู่การพัฒนา ศีล และ

ภาวนาในระดับที่สูงต่อไป38 

การเป็น “พระราชา” หรือ “พระเจ้าจักรพรรดิ” บนฐานของคำว่า “ธรรมราชา” ใน

พระพุทธศาสนา “ไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงของนักปกครอง” หากแต่เป็นเครื่องมือในการพัฒนา 

“สมบัติ หรือทรัพย์ภายนอกไปสู่สมบัติหรือทรัพย์ภายในที่ยั้ งยืนกว่า” เพราะประเด็นที่

พระพุทธเจ้าต้องการจะอธิบายคือ “ความสูงส่ง และความวิเศษของสถานะที่พระราชาหรือพระเจ้า

จักรพรรดิได้ประสบนั้น ไม่สามารถเทียบเคียงได้กับสถานะของความเป็นธรรมราชาที่พระองค์มี

และเป็นอยู่” เพราะสมบัติของของพระราชาและพระเจ้าจักรพรรดิ เช่น จักรแก้ว ม้าแก้ และ  

นางแก้วนั้นตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์ ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามปัจจัยและตัวแปรต่างๆ 

ทรัพย์สมบัติภายนอกที่ได้รับมาจากความเพียรพยายามในลักษณะต่างๆ นั้นจึงไม่ยั่งยืน แต่ความ

เป็นเจ้าแห่งธรรมที่พระองค์ได้รับนั้นอยู่เหนือตัวแปรและเงื่อนไขต่างๆ  

สิ่งที่สามารถสนับสนุนการอธิบายนี้ในประเด็นนี้ได้ดีคือ “พระเจ้าจักรพรรดิทัฬหเนมิ”   

ทรงตัดสินพระทัยเสด็จออกบวชจากเรือนเป็นฤาษีภายหลังที่จักรแก้วอันเป็นทิพย์ของพระองค์  

ถอยเคลื่อนจากที่ตั้ง จึงรับสั่งเรียกพระกุมารองค์ใหญ่มาแล้วตรัสว่า” 

“ลูกเอ๋ย ทราบว่าจักรแก้วอันเป็นทิพย์ของพ่อถอยเคลื่อนจากที่ตั้งแล้ว ก็พ่อได้ยินมา

ว่า “จักรแก้วอันเป็นทิพย์ของพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์ใดถอยเคลื่อนจากที่ตั้ง ณ บัดนี้ 

พระเจ้าจักรพรรดิพระองค์นั้น จะทรงพระชนม์อยู่ได้ไม่นาน” กามทั้งหลายอันเป็นของ

มนุษย์พ่อก็ได้บริโภคแล้ว บัดนี้เป็นเวลาที่พ่อจะแสวงหากามอันเป็นทิพย์ มาเถิด ลูกเอ๋ย 

ลูกจงปกครองแผ่นดิน อันมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตนี้ ส่วนพ่อจะโกนผมและหนวด นุ่งห่ม

ผ้ากาสาวพัสตร์ออกจากเรือนเป็นบรรพชิต”
39  

ภายหลังที่พระองค์ได้ทรงออกผนวชเป็นบรรพชิตเป็นฤๅษีได้ 7 วัน จักรแก้วที่ได้เคลื่อนตัว

ในเบื้องตันได้อันตรธานหายไป จะเห็นว่า “ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ” ที่มีจักรแก้ว ช้างแก้ว ม้า

แก้ว มณีแก้ว นางแก้ว คหบดีแก้ว และปริณายกแก้วแวดล้อม สมบัติเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นทรัพย์

ภายนอกที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และหายไปตามตัวแปรและเงื่อนไขต่างๆ พระเจ้าจักรพรรดิทัฬหเนมิ  

ทรงประจักษ์ความจริงดังกล่าว จึงตัดสินพระทัยแสวงหาทรัพย์ภายในโดยการออกผนวช   

 38 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, “เศรษฐศาสตร์การเมืองเชิงพุทธ”, ใน วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ (ฉบับที่ 1 

มกราคม-มิถุนายน 2556) (กรุงเทพฯ: เมืองไทยรายวัน, 2556), น. 38-54. 
 39 ที.ปา, (ไทย) 11/82-83/61. 
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เพื่อพัฒนา “ธรรมราชา” ที่พระองค์ได้ร้บจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการใช้ธรรมเป็นเครื่องมือ  

ในการปกครองประชาชน ไปสู่การเป็น “ธรรมราชา” ในความหมายที่แท้จริง โดยการยังมหาชน

ให้ยินดีด้วยปัจจัยหรือความสุขข้างนอกไปสู่การยังมหาชนให้ยินดีด้วยโลกุตรธรรม ซึ่งเป็นสุข

ภายใน และยั้งยืน อีกทั้งไม่ขึ้นเงื่อนไข และไม่มีตัวแปรใดๆ เข้ามาปรุงแต่งใจให้หลงใหล และ

เพลิดเพลิน ดังพุทธพจน์ที่ย้ำเตือนไม่ให้กลุ่มคนต่างๆ ติดอยู่กับทรัพย์ภายนอกว่า “สูเจ้าทั้งหลาย 

จงมาดูโลกนี้อันตระการดุจราชรถ คนเขลาข้องอยู่ แต่ผู้มีปัญญาหาข้องอยู่ไม่”
40 

 

 40 เอถ ปสฺสถิมํ โลกํ   จิตฺตํ ราชรถูปมํ 

      ยตฺถ พาลา วิสีทนฺติ  นตฺถิ สงฺโค วิชานตํ. (ขุ.ธ. (บาลี) 25/171/47. 



เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อยที่1
แนวคิดธรรมราชากับราชาปราชญ์

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า
ครั้งที่15ประจำปี2556

วันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ 





มหาราช,ราชาปราชญ์,ธรรมราชา,
และราชาผู้ทรงภูมิธรรม:
แนวคิดและการประยุกต์ใช้1
ไชยันต์ ไชยพร2 

      

 

บทคัดย่อ

บทความนี้สำรวจในระดับเบื้องต้นและพอเป็นสังเขปเท่านั้นถึงที่มาของ  

แนวความคิดเกี่ยวกับผู้ปกครองตั้งแต่โบราณก่อนคริสตกาลจนถึงสมัยใหม่ใน

ช่วงยุคแสงสว่างทางปัญญา (the Enlightenment) ทั้งตะวันตกและตะวันออก 

อันได้แก่ แนวคิดเรื่องความเป็นมหาราช ธรรมราชา ราชาปราชญ์ (Sage-King) 

ของขงจื่อและราชาปราชญ์ (Philosopher-King) เพลโต และ “กษัตริย์ผู้ทรง

ภูมิธรรม” (the Enlightened Absolutism/King/Despot/Despotism) โดย

เนน้ศกึษา อธบิาย วเิคราะหแ์ละวพิากษแ์นวความคดิเรือ่ง “กษตัรยิผ์ูท้รงภมูธิรรม” 

ด้วยเหตุผลที่ว่า แนวความคิดดังกล่าวนี้กำเนิดขึ้นในบริบทสมัยใหม่และสามารถ

นำมาใช้ได้ผลสอดคล้องกับยุคสมัยทั้งในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติในการ

ประเมินตัวผู้ปกครองหรือพระมหากษัตริย์มากกว่าแนวคิดโบราณ อีกทั้งได้ชี้ให้

เห็นถึงข้อจำกัดในการประยุกต์ใช้แนวความคิดดังกล่าว พร้อมกับได้มีข้อเสนอใน

การให้ความสำคัญกับคุณสมบัติทางความรู้และคุณธรรมของประชาชนและ

นักการเมืองในระบอบการปกครองสมัยใหม่ และชี้ให้เห็นถึงความไม่จำเป็นต้อง

คาดหวังให้ประชาชนและนักการเมืองต้องมีคุณสมบัติอันประเสริฐดังกล่าว หาก

หลักการและแบบแผนของระบอบการปกครองนั้นไม่เปิดให้มีผู้ใดสามารถครอง

อำนาจสมบูรณ์สูงสุดได้ ซึ่งหลักการและแบบแผนของระบอบการปกครอง  

ดงักลา่วนีก้ค็อื หลกัการแหง่รปูแบบการปกครองแบบผสม (mixed constitution) 

นั่นเอง  

 1 เอกสารประกอบการอภิปรายกลุ่มย่อยที่ 1 : “แนวคิดธรรมราชากับราชาปราชญ์” การ

ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 15 ประจำป ี2556 เรื่อง “ธรรมราชา” ระหว่างวันที่ 

8-10 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร 
 2  รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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แนวความคิดว่าด้วย“ผู้ปกครอง”

Iมหาราชหรือ“theGreat”

การยกย่องสรรเสริญ “ผู้ปกครอง” ที่เก่าแก่ที่สุดคือ การยกให้ผู้ปกครองมีสถานะของความ

เป็น “ผู้ยิ่งใหญ่” หรือ “The Great” ในภาษาอังกฤษ ซึ่งถ้าสืบค้นไป จะพบว่า ในทุกชาติเผ่าพันธุ์

จะมีการยกย่องในลักษณะของการเป็น “ผู้ยิ่งใหญ่” ซึ่งปรากฎในภาษาของแต่ละท้องถิ่น อย่างเช่น

คำว่า e Bozorg และ e azam ในภาษาเปอร์เชียนและอูรดู หรือคำว่า Maha ในอักขรเทวนาครี 

(devanagiri) ที่ใช้เป็นตัวหนังสือเขียนในภาษาฮินดี และการใช้คำดังกล่าวนี้ที่เราคุ้นเคยก็คือ   

ในกรณีที่ชาวอินเดียยกย่องสามัญชนของเขาอย่างโมหันทาส กะรัมจัน คานธีว่า “มหาตมคานธี” 

(Mahatma Gandhi)3   

การยกย่องผู้ปกครองให้เป็นผู้ยิ่งใหญ่เริ่มต้นขึ้นครั้งแรกในเปอร์เซีย “The Great” โดยน่าจะ

เริ่มจากการเป็นสำนวนภาษาพูดที่หมายถึง “กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่” ที่เริ่มต้นใช้เรียกกษัตริย์ไซรัส  

ที่สอง (Cyrus II of Persia: 599-530) ผู้เป็นจอมทัพในการรบชนะพิชิตดินแดนต่างๆ4 ต่อมา

ชาวมาซิโดเนียก็รับเอาการยกย่องดังกล่าวนี้ของเปอร์เซียมาใช้กับผู้ปกครองของเขา นั่นคือ   

การยกย่องพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่สาม (336-323 ก่อนคริสตกาล) เมื่อเขาสามารถพิชิต

จักรวรรดิเปอร์เซียได้5 ซึ่งผู้เขียนตีความว่า เมื่อคำเรียกสถานะดังกล่าวเกิดขึ้นที่ผู้ปกครอง  

แห่งเปอร์เซียที่สามารถขยายดินแดนออกไปได้กว้างใหญ่ไพศาล ดังนั้น ยามที่มีผู้ปกครองของ  

ดินแดนอื่นสามารถพิชิตเปอร์เซียได้ ก็สามารถและมีความชอบธรรมที่จะเอาสถานะคำเรียก  

ดังกล่าวนี้มาเป็นของตน อันเป็นที่มาของ “อเล็กซานเดอร์ผู้ยิ่งใหญ่” หรือที่เรียกว่า “มหาราช” 

นั่นเอง และต่อมา บรรดาผู้สืบทอดอำนาจจากอเล็กซานเดอร์ในเปอร์เซีย ก็เรียกสถานะของพวก

ตนว่าเป็น “กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่” แต่เป็นการเรียกภายในสังคมของตนเอง หรือรวมทั้งในกรณีของ 

“พระเจ้าอโศกมหาราช” (304-232 ก่อนคริสตกาล) ของอินเดีย     

ต่อมา “the Great” ถูกใช้โดยสามัญชนที่ไม่ได้มีสถานะของการเป็นกษัตริย์แต่อย่างใด โดย

เริ่มต้นจากผู้ปกครองและผู้บัญชาการทหารในสาธารณรัฐโรมัน และเมื่อการยกย่องในลักษณะนี้

แพร่หลายมากขึ้น ก็มีการนำมาใช้ยกย่องสามัญชนที่ไม่ได้มีบทบาทในทางการเมือง แต่เป็น  

นักปราชญ์อย่าง “อัลเบิร์ตผู้ยิ่งใหญ่” จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของการใช้คำว่า “the 

Great” นี้ พบว่า ไม่มีเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัวอย่างไรในการยกย่องให้เป็น “ผู้ยิ่งใหญ่” หรือ 

“มหาราช” อีกทั้งพบว่า ในบางกรณี มีการยกย่องกษัตริย์เฉพาะในช่วงเวลาที่ยังทรงพระชนม์ชีพ

อยู่ แต่เมื่อเสด็จสวรรคตไปแล้ว ก็ไม่ค่อยจะนิยมเรียกขานยกย่องเช่นนั้นอีกต่อไปเช่นในกรณีของ

พระเจ้าหลุยส์ที่สิบสี่ ในขณะที่พระเจ้าเฟรดริคที่สองแห่งปรัสเซียยังทรงได้รับการยกย่องเช่นนั้น

ตลอดมา6           

 3  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_people_known_as_the_Great 

 4  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_people_known_as_the_Grea 

 5  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_people_known_as_the_Great   

 6  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_people_known_as_the_Great 
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ถ้าไม่นับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันของเรา จะพบว่า การยกย่อง  

พระมหากษัตริย์ว่าเป็น “มหาราช” ในแต่ละประเทศได้สิ้นสุดลงในราวต้นศตวรรษที่ยี่สิบ โดย

พระมหากษัตริย์สามพระองค์สุดท้ายในโลกที่ได้รับการยกย่องจากประเทศตนเองว่าเป็น 

“มหาราช” คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ค.ศ. 1853-1910) พระจักรพรรดิเมจิ

แห่งญี่ปุ่น (ค.ศ. 1852-1912) และพระเจ้ามูบารัคแห่งคูเวต (ค.ศ. 1840-1915)7 หลังจากนั้น ใน

ประเทศใดก็ตาม ไม่มีการยกย่องพระมหากษัตริย์ว่าเป็น “มหาราช” อีกต่อไป อาจจะด้วยสาเหตุ

สำคัญประการเดียว นั่นก็คือ กระแสการยกย่องดังกล่าวเกิดขึ้นได้ยากหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้

อีกภายใต้กระแสคลื่นแห่งประชาธิปไตยนิยม ด้วยกระแสคลื่นนิยมประชาธิปไตย ส่งผลให้การ

เคารพยกย่องสถาบันหรือองค์พระมหากษัตริย์ลดน้อยถอยลงไปมาก ไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์

ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ซึ่งระบอบดังกล่าวนี้นับวันก็จะเหลือน้อยลงทุกที หรือไม่ว่าจะเป็น

พระมหากษัตริย์ในระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญก็ตาม     

แม้ว่ากระแสประชาธิปไตยนิยมของโลกส่งผลให้การยกย่ององค์พระมหากษัตริย์ในฐานะ  

ที่เป็น “เอกบุคคล” ลดน้อยถดถอยลง แต่ก็มิได้ทำให้กระแสนิยมผู้นำทางการเมืองที่เป็น   

“เอกบุคคล” ของมหาชนลดน้อยถดถอยลงไม่ แต่มหาชนสามารถที่จะนิยมยกย่อง “เอกบุคคล” 

ที่เป็นผู้นำทางการเมืองในปัจจุบันได้มากเท่าหรือมากกว่าที่เคยนิยมยกย่อง “เอกบุคคล” ที่เป็น

พระมหากษัตริย์ในอดีตเสียด้วยซ้ำ เพราะในบริบททางการเมืองปัจจุบัน บุคคลธรรมดาสามัญ  

ก็สามารถเป็น “ผู้ยิ่งใหญ่” (the Great) ได้ไม่ต่างพระมหากษัตริย์ เพียงแต่เขาอาจจะได้รับการ

ยกย่องว่าเป็น “มหาราษฎร์” แทน “มหาราช”        

ความนิยมยกย่องหรือไม่นิยมยกย่องผู้มีอำนาจทางการเมืองในปัจจุบันจึงมิได้ขึ้นอยู่กับ

เงื่อนไขของการที่ผู้มีอำนาจทางการเมืองมิได้เป็น “เอกบุคคล” เท่ากับว่า “เอกบุคคล” ผู้มีอำนาจ

ทางการเมืองนั้นตอบสนองความต้องการอันไม่มีขอบเขตและขีดจำกัดของประชาชน และยัง

สามารถอ้างอิงแหล่งที่มาของอำนาจทางการเมืองของตนจากประชาชนโดยผ่านการเลือกตั้งหรือ

เป็นที่ยอมรับยกย่องจากประชาชนได้ก็ด้วยเงื่อนไขที่ต้องผ่านการเลือกตั้งโดยประชาชน   

แต่สำหรับผู้ปกครองในระบอบกษัตริย์หรือสมบูรณาญาสิทธิ ราชย์แล้ว การยอมรับยกย่อง   

“เอกบุคคล” อย่างยิ่งใหญ่โดยประชาชนผ่านการเลือกตั้งที่มีวาระจำกัดเช่นนั้นถือเป็นเรื่องแปลก

อัศจรรย์และหากดำเนินไปได้ดีก็เป็นที่น่าสรรเสริญ ดังที่ปรากฎความในพระราชสาส์นในพระบาท

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตอบรับสาส์นจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาว่า “แลซึ่งในแผ่นดิน

ยุไนติศเตศอเมริกามีขนบธรรมเนียมตั้งไว้ แลสืบมาแต่ครั้งปริไสเดนด์ยอมวัดชิงตัน ให้ราษฎรทั้ง

แผ่นดินพร้อมใจกันเลือกสรรบุคคลที่ควรจัดไว้เป็นชั้น แล้วตั้งให้เป็นปริไสเดนด์ใหญ่แลปริไสเดนด์

รอง ครอบครองแผ่นดินผู้ชี้ขาดว่าราชการบ้านเมืองเป็นวารเป็นคราวมีกำหนดเพียง 4 ปีแล 8 ปี 

แลให้ธรรมเนียมนี้ยั่งยืนอยู่ได้ ไม่มีการขัดขวางแก่งแย่งกัน ด้วยผู้นั้นๆจะช่วงชิงอิสริยยศกัน  

เป็นใหญ่ในแผ่นดิน ดังเมืองอื่นๆ ซึ่งเป็นอยู่เนืองๆ นั้นได้ ก็เห็นว่าเป็นการอัศจรรย์ยิ่งนัก   

เป็นขนบธรรมเนียมที่ควรจะสรรเสริญอยู่แล้ว”8  

 7  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_people_known_as_the_Great 

 8 “พระราชสาส์นในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตอบรับสาส์นจากประธานาธิบดี จ.ศ. 1222 (พ.ศ. 

2403) พระราชสาส์นในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานไปยังประเทศต่างๆ (พระนคร: 

โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม: 2501), หน้า 150. 



เอ
ก
สา
รป

ระ
ก
อ
บ
ก
าร
ป
ระ
ชุม
ก
ลุ่ม

ย่อ
ย

132 การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่15

ถ้าจะพิจารณาจากรายชื่อของพระมหากษัตริย์ที่ได้รับการนิยมยกย่องว่าเป็น “มหาราช” 

(the Great) ที่ปรากฎในสื่อสาธารณะภาษาอังกฤษที่ชนทุกชาติสามารถเข้าถึงผ่านโลก  

อินเตอร์เนต9 จะพบว่า ประเทศที่มีหรือยกย่องพระมหากษัตริย์ของตนเป็น “มหาราช” มากที่สุด

ในโลกคือ ประเทศไทย โดยประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ที่ตนยกย่องเป็น “มหาราช” ถึงเจ็ด/

แปดพระองค์10 มากกว่า “มหาราช” ของจีนหรือเปอร์เซียซึ่งเป็นสองในอาณาจักรที่เคยยิ่งใหญ่

และเก่าแก่ที่สุดของโลกด้วย   

จากการค้นคว้าข้อมูลพบว่า “การเริ่มการถวายพระราชสมัญญา ‘มหาราช’ ต่อท้ายพระนาม

พระมหากษัตริย์นั้นสันนิษฐานว่าเริ่มมีขึ้นในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ประมาณรัชกาลที่ 4 หรือ 

5 เนื่องจาก เป็นสมัยที่เริ่มมีการศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ของชาติและบรรพบุรุษมากขึ้น ทำให้

ประจักษ์ถึงวีรกรรมและพระราชอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ในสมัยนั้นๆ จึงได้มีการยกย่อง

พระมหากษัตริย์บางพระองค์ที่ทรงมีพระเกียรติคุณเด่นกว่า พระองค์อื่นขึ้นเป็น มหาราช ในเรื่อง

ของการริเริ่มถวายพระราชสมัญญามหาราชต่อท้ายพระนามพระมหากษัตริย์ในยุคสมัยต่างๆ นั้น

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงอธิบายไว้ในลายพระหัตถ์ที่ทรงมีถึง

พระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ดังนี้ ‘… ที่เพิ่มคำ “มหาราช” เข้าต่อท้าย

พระนามพระเจ้าแผ่นดินนั้น ในหนังสือไทยมีหนังสือพระราชพงศาวดาร เรียก ‘สมเด็จ  

พระนารายณ์มหาราช’ ก่อนที่ใช้คำ ‘มหาราช’  หมายอย่าง The Great ของฝรั่ง คนอื่นเขาก็ใช้มา

ก่อนหม่อมฉัน เป็นแต่ตามเขาหาได้เป็นผู้ริใช้ไม่ สังเกตดูพระเจ้าแผ่นดินฝรั่งที่มีคำธีเกรตอยู่หลัง

พระนาม คำนั้นย่อมเพิ่มเข้าต่อเมื่อพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้นล่วงลับไปแล้วบางที่ ก็ช้านาน และ

เพิ่มเข้าต่อเมื่อมีพระเจ้าแผ่นดินพระนามพ้องกัน โดยปกติมักเรียกพระองค์ก่อนว่า ‘ที่ 1’ พระองค์

หลังว่า ‘ที่ 2’ และเปลี่ยนตัวเลขต่อไปตามลำดับ ถ้าพระองค์ใดเป็นอัจฉริยบุรุษจึงใช้คำธีเกรต

แทนที่เลข จะยกตัวอย่างดังเช่น เอมเปอเรอวิลเฮมเยอรมัน เมื่อพระเจ้าวิลเฮม (ไกเซอ)   

เสวยราชย์ก็เรียกพระองค์แรกว่า ที่ 1 พระองค์หลังว่าที่ 2 มาหลายป ีจนเยอรมันต่อเรือใหญ่  

ลำหนึ่ง อย่างวิเศษสำหรับพาคนข้ามมหาสมุทรแอตแลนติค พระเจ้าไกเซอ ประทานนามเรือนั้น

ว่า เอมเปอเรอวิลเฮม ธีเกรต แต่นั้นมาจึงเรียกเอมเปอเรอ พระองค์นั้นว่า ธีเกรต คือ มหาราช 

ทีไ่ทยเราเอามาใชไ้มต่รงตามแบบฝรัง่ เพราะไมไ่ดเ้รยีกพระนามซำ้กนั เรยีกเพราะเปน็อจัฉรยิบรุษุ 

อย่างเดียว…’”11  

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลที่ไทยจะลอกเลียนตามแบบฝรั่งในการเรียกพระมหา-

กษตัรยิข์องตนวา่ “มหาราช” หรอืไมก่ต็าม แตก่ป็ฏเิสธไมไ่ดอ้ยูด่วีา่ ประเทศเรามพีระมหากษตัรยิ ์

ที่เป็น “อัจฉริยบุรุษ” หรือ “มหาราช” มากที่สุดในโลก ยิ่งกว่านั้น ประเทศเราก็ยังประเทศล่าสุด

ท่ามกลางกระแสประชาธิปไตยนิยมในโลกที่มีองค์พระมหากษัตริย์ที่เป็น “มหาราช” โดยเราได้มี

 9 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_people_known_as_the_Great 
 10 พ่อขุนรามคำแหงมหาราช, สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, สมเด็จพระเจ้าตากสิน

มหาราช, พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, สมเด็จพระปิยะมหาราช, สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า, 

สมเด็จพระภัทรมหาราช (รัชกาลที่ 9) http://www.nabia10.com/sara/8maharat.html แต่บางแหล่งข้อมูลไม่นับ

สมเด็จพระมหาธีราชเจ้า ดู https://sites.google.com/site/mharachkhxngchatithiy/home 
 11 https://sites.google.com/site/mharachkhxngchatithiy/home 
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การถวายพระราชสมัญญาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราว่า “สมเด็จพระภัทรมหาราช”  

และต่อมาในปี พ.ศ. 2539 มีการถวายใหม่ว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช” และ “พระภูมิพลมหาราช”12   

IIจากราชาปราชญ์ของขงจื่อธรรมราชาของพระเจ้าอโศกและราชา
ปราชญ์ของเพลโตสู่กษัตริย์ผู้ทรงภูมิธรรม(theEnl ightened
Absolutism)

นอกจากการยกย่องด้วย “มหาราช” แล้ว ในจารีตความคิดทางการเมืองตะวันตก ก็ยังมี

แนวคิดเรื่อง “ผู้ปกครองที่เป็นปราชญ์” หรือ “philosopher-ruler/king” ผู้ปกครองหรือผู้มีอำนาจ

จะต้องมีปัญญาความรู้และคุณธรรม ที่เกิดขึ้นในปรัชญาการเมืองของเพลโตตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ  

ขณะเดียวกัน จารีตความคิดทางการเมืองตะวันออกของจีน ก็มีแนวคิดที่คล้ายๆ กันนี้ที่ปรากฎใน

ข้อเขียนของขงจื่อที่เป็นที่รู้จักกันในวงการวิชาการตะวันตกว่า “sage-king” ที่เมื่อแปลเป็นไทยแล้ว

ก็ได้ความไม่ต่างจาก “philosopher-king”13 ของอินเดียก็แนวคิดเรื่อง “ธรรมราชา” ที่ได้รับ

อิทธิพลจากคติธรรมในพุทธศาสนา ทั้งสามแนวคิดดังกล่าวนี้ นั่นคือ “sage-king” “ธรรมราชา” 

และ “philosopher-king” ต่างอุบัติขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันแต่หลัง “มหาราช”14 

แต่แนวคิดในการยกย่องกษัตริย์ที่อาจจะไม่ได้มีบริบทกำเนิดที่เก่าแก่ขนาด “มหาราช” 

“ธรรมราชา” “philosopher-king” หรือ “sage-king” ก็คือ “Enlightened Absolutism” หรือ  

อีกคำหนึ่งก็ยิ่งจะใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นอีก นั่นคือ “Enlightened Despotism” เพราะ 

“enl ightenment” เกิดขึ้นกับสามัญชนก่อน แล้วค่อยส่งอิทธิพลไปสู่กษัตริย์ ในขณะที่ 

“philosopher-king” ดูจะเป็นมนุษย์ที่มีธรรมชาติพิเศษและก็มีน้อยคนที่จะมีปัญญาคุณธรรม  

เช่นนั้น เพราะปัญญาคุณธรรมความดีที่แท้จริงของเพลโตคืออะไรนั้น ก็ยังเป็นที่ถกเถียงและดูจะ

ลึกลับน่าพิศวง (mystic) แต่ “enlightenment” เกิดขึ้นในบริบทโลกสมัยใหม่ และมีเกณฑ์ที่ค่อน

ข้างชัดเจน  

ตามตำรา A History of Scandinavia: Norway, Sweden, Denmark, Finland, 

Iceland (London: George Allen & Unwin: 1979) ของ T.K. Derry ได้กล่าวไว้ว่า พระมารดา

 12 http://th.wikipedia.org/wiki/พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 13 Fung Yu-lan, A History of Chinese Philosophy: Volume I The Period of the Philosophers 

(from the beginnings to circa 100 B.C.) translated by Derk Bodde, (Princeton: Princeton University 

Press: 1983, rpt.), p. 2. ยลูาน (Yu-lan) กลา่ววา่ สำนกัปรชัญาจนีเกอืบทัง้หมด รวมทัง้ขงจือ่ไดส้อนถงึวถิทีีเ่รยีกวา่ 

“ภายในเป็นปราชญ ์ภายนอกเป็นกษัตริย์” (Inner Sage and Outer King) “ภายในเป็นปราชญ์” คือบุคคล  

ที่บ่มเพาะคุณธรรมให้เกิดขึ้นภายในตัวเอง และ “ภายนอกเป็นกษัตริย์” คือ บุคคลที่สามารถกระทำการอันยิ่งใหญ่  

ในโลกให้สำเร็จได้ หลักการดังกล่าวนี้ถือเป็นอุดมคติสูงสุดของมนุษย์ ที่สามารถมีทั้งคุณธรรมของความเป็นปราชญ์

และสามารถประสบความสำเร็จในทางฐานะของความเป็นผู้ปกครอง และได้เป็น “Sage-King” ซึ่งตรงกับ 

“Philosopher-King” ในปรัชญาการเมืองของเพลโตนั่นเอง  
 14 ขงจื่ออยู่ในช่วง 551-479 ก่อนคริสตกาล “ธรรมราชา” เกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศก นั่นคือ 304-232 

ก่อนคริสตกาล และเพลโตมีชีวิตอยู่ในช่วง 427-347 ก่อนคริสตกาล  
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ของพระเจ้ากุสตาฟที่สามได้เลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนพระราชโอรสของพระองค์ภายใต้จิตวิญญาณ

สมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างตามกระแสแห่งภูมิธรรม (the spirit of the Enlightenment)15 และ  

ในช่วงแรกเริ่มแห่งการศึกษา พระนางได้แต่งตั้งเทสสิน (C.G. Tessin: 1695-1770) และดาลิน 

(Olof von Dalin: 1708-1763) ให้เป็นพระอาจารย์    

เทสสินเป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียง และได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่ฉลาดที่สุด  

ในยุคนั้น เขาเป็นชาวสวีเดนที่มีความรู้เกี่ยวกับฝรั่งเศสเป็นอย่างดี จนกระทั่งมีคำกล่าวว่าเขาคือ

ตัวแทนของวัฒนธรรมฝรั่งเศสแห่งสวีเดน ขณะเดียวกันเขาก็มีความสามารถในศิลปะการพูด  

อย่างหาตัวจับยาก เทสสินได้รับแต่งตั้งให้เป็นเอกอัครราชทูตแห่งสวีเดนประจำกรุงเวียนนา และ  

หลังจากที่เขากลับมารับราชการที่สวีเดนและได้เป็นสมาชิกรัฐสภา (Riksdag) เขาได้ต่อต้านอย่าง

รุนแรงต่อนโยบายของพวกอภิชนที่ครองอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินจนได้รับการขนาน

นามว่าเป็นคู่แข่งคนสำคัญของอภิชนฝ่าย “the Hats” และในปี ค.ศ. 1738 เทสสินได้รับเลือก

เป็นประธานรัฐสภา และในปีเดียวกันนั้นเองที่การบริหารราชการแผ่นดินภายใต้เคานท์ อารวิด 

ฮอร์น (Count Arvid Horn: 1664-1742) ได้สิ้นสุดลง  

ส่วนดาลินเป็นข้าราชสำนักที่มีความจงรักภักดียิ่ง เขามาจากตระกูลชนชั้นสูง และมีความ

สามารถด้านกวีและประวัติศาสตร์ และโดยเฉพาะในแวดวงอักษรศาสตร์ ดาลินได้รับการขนานว่า

เป็นผู้ที่มีอิทธิพลสำคัญต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาสมัยใหม่แก่สังคมสวีเดน (Swedish 

Enlightenment) ในช่วงทศวรรษ 1730 ขณะที่เขามีอายุได้เพียง 22 ปี ดาลินได้เขียนบทละครที่

ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในสังคมสวีเดน โดยเขาได้รับอิทธิพลจากแนวละครของฝรั่งเศส  

ในปี ค.ศ. 1733 ดาลินได้เริ่มออกนิตยสารรายสัปดาห์ที่ชื่อ Svenska Argus และเขียนบทความ

โดยใช้นามปากกาจนกระทั่งป ีค.ศ. 1736 ในเวลาต่อมาไม่นานนัก นิตยสารรายสัปดาห์ได้กล่าวนี้

ได้กลายเป็นสื่ อที่ สำคัญที่ สุดสำหรับการสร้ างสรรค์กระแสภูมิปัญญาของคนสวี เดน   

นักประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาถือว่า นิตยสารของดาลินนี้ได้ส่งผลให้มีการยกระดับวัฒนธรรมความ

คิดของสังคมสวีเดนอย่างยิ่งยวด ต่อมาในช่วงระหว่าง ค.ศ. 1737-1739 เขาได้รับแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่งบรรณารักษ์แห่งหอสมุดหลวง และต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักประวัติศาสตร์

นิพนธ์แห่งชาติระหว่าง ค.ศ. 1755-1756 ดาลินเป็นที่ไว้วางใจของพระนางลุยซา อุลริจกะแห่ง

ปรัสเซีย พระมารดาของกษัตริย์กุสตาฟที่สาม ดาลินถูกจับในปี ค.ศ. 1756 ในข้อหาสบคบคิดใน

การก่อกบฏร่วมกับพระนางลุยซา โดยพระนางทรงวางแผนร่วมกับอภิชนรุ่นใหม่จำนวนหนึ่ง  

ที่สนับสนุนอำนาจอันสมบูรณ์เด็ดขาดของสถาบันพระมหากษัตริย์ (pro-absolutist factions)  

แต่คณะผู้ก่อการปฏิวัติได้ถูกบดขยี้ลงอย่างเหี้ยมโหดและง่ายดาย ดาลินถูกตัดสินให้ติดคุกตลอด

ชีวิต แต่ต่อมาได้รับการอภัยโทษโดยมีเงื่อนไขว่า เขาจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับพระราชสำนักอีกต่อไป   

จากอิทธิพลที่พระเจ้ากุสตาฟที่สามได้รับจากพระอาจารย์ทั้งสองของพระองค์ รวมทั้งความ

สนิทความสนมกับนักคิดฝรั่งเศสอย่างวอลแตร์ (Voltaire: 1694-1778) และนักคิดกลุ่ม “the 

Encyclopedists” โดยเฉพาะพวก “philosophes” ที่มีแนวคิดสมัยใหม่และเชื่อในเหตุผลที่เป็น

 15 คำว่า “Enlightenment” มีผู้แปลเป็นภาษาไทยต่างๆ กัน เช่น ภูมิธรรม แสงสว่างทางปัญญา รุ่งโรจน์ทาง

ปัญญา เรืองปัญญา เป็นต้น  
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วิทยาศาสตร์เชื่อในความก้าวหน้าของมนุษย์และปฏิเสธความเชื่องมงายทางศาสนา ทำให้ในที่สุด

แล้ว พระเจ้ากุสตาฟที่สามได้รับการยกย่องว่าเป็น “Enlightened Despot”   

พระเจ้ากุสตาฟที่สามจึงเป็นกษัตริย์ที่มีหัวสมัยใหม่ก้าวหน้ากว่ากษัตริย์สวีเดนที่ผ่านมา   

ดั งนั้ น การที่ พ ระองค์ ตั ดสิ น ใ จยึ ดอำนาจ เปลี่ ยนแปลงการปกครองกลั บสู่ ร ะบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์จึงเป็นกรณีที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ด้วยคำถามก็คือ การตัดสินใจกลับสู่ระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ของพระองค์ไม่ขัดกับกระแสภูมิปัญญาสมัยใหม่หรือ (Enlightenment)   

ที่พระองค์ยึดถือดอกหรือการกระทำดังกล่าวของพระองค์นับว่าเป็นการเสี่ยงอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ

ในปี ค.ศ. 1772 อันเป็นช่วงเวลาที่บริบทของยุโรปกำลังอยู่ในช่วงแห่งการปฏิวัติเปลี่ยนแปลง?  

ในการตอบคำถามดงักลา่วนี ้คงตอ้งพจิารณาแนวคดิทีเ่รยีกวา่ “enlightened despot” รวมถงึ 

enlightened absolutism, benevolent or enlightened despotism ด้วยมีนักประวัติศาสตร์

จำนวนไม่น้อยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ Derry16 ในยุคต่อมาที่ขนานนามพระเจ้ากุสตาฟที่สามว่าเป็นหนึ่ง

ในกษัตริย์ที่เป็น “enlightened despot” ที่กล่าวว่าการขนานนามดังกล่าวนี้เกิดขึ้นในยุคต่อมา   

ก็เพราะว่า คำว่า “enlightened despot” นี้แม้จะยังมีข้อถกเถียงกันอยู่ว่าใครคือผู้บัญญัติคำนี้ขึ้น 

กระนั้น มีหลักฐานบ่งชี้ว่าคำๆนี้ถูกบัญญัติขึ้นในปี ค.ศ. 1847 โดยนักเศรษฐศาสตร์และ

ประวัติศาสตร์ชาวเยอรมันที่ชื่อ วิลเฮล์ม รอสเชอร์ (Wilhelm Georg Friedrich Roscher: 1817-

1894)  

      

การปกครองตามหลักภูมิธรรม(theEnlightenment)

และความหมายของแนวคิดดังกล่าวนี้ก็หมายถึง ผู้ปกครองที่เป็นกษัตริย์ในระบอบสม

บูรณาญา สิทธิราชย์หรือผู้ปกครองที่มีอำนาจสมบูรณ์เด็ดขาดที่ได้รับอิทธิพลจากกระแส  

ภูมิปัญญาสมัยใหม่ (Enlightenment) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยอมรับหลักการความคิดที่มีเหตุ  

มีผล และประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าวในการบริหารกิจการบ้านเมือง หลักการความคิดที่มีเหตุผล

ที่ว่านี้ย่อมนำมาหลักการสำคัญดังนี้คือ    

หนึ่ง มุ่งให้สังคมมีขันติธรรมทางศาสนา (religious toleration) ไม่งมงายคลั่งไคล้  

จนทำร้ายผู้อื่นที่มีความคิดเห็นแตกต่าง          

สอง การเชื่อในความคิดที่มีเหตุมีผลย่อมเปิดโอกาสให้ทุกคนมีเสรีภาพในการแสดง  

ความคิดและมีเสรีภาพในการเผยแพร่ความคิดเห็นของตนเพื่อรับฟังการวิพากษ์วิจารณ์ (freedom 

of speech and freedom of press)       

สาม ยอมรับกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินส่วนบุคคล และ  

 16 T.K. Derry, A History of Scandinavia: Norway, Sweden, Denmark, Finland, Iceland, (London: 

George Allen & Unwin: 1979). 
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สี่ มุ่งพัฒนาการศิลปะวิทยาการและการศึกษา 

โดยทั่วไป กล่าวได้ว่า ผู้ปกครองหรือผู้ที่เชื่อในแนวคิดดังกล่าวนี้ แม้ว่าจะยังยืนยันในอำนาจ

การปกครองที่สมบูรณ์เด็ดขาด แต่พวกเขาไม่เชื่อว่าอำนาจการปกครองนี้เป็นอาณัติจากพระผู้เป็น

เจ้าตามทฤษฎีเทวสิทธิ์ (divine right) ตามความคิดทางการเมืองที่เกิดขึ้นในยุโรปตั้งแต่ยุคกลาง

อีกต่อไป แต่พวกเขามักจะยอมรับในหลักการสัญญาประชาคม (social contract) นั่นคือ อำนาจ

สมบูรณ์เด็ดขาดขององค์อธิปัตย์หรือพระมหากษัตริย์เป็นอำนาจที่มาจากอำนาจของประชาชน 

และกษัตริย์หรือผู้ปกครองมีหน้าที่ต้องปกครองด้วยปัญญาอย่างมีเหตุมีผล อย่างไรก็ตาม เกณฑ์

ที่จะบอกว่ากษัตริย์พระองค์ใดเป็น “enlightened despot” โดยยึดกับแนวคิด “สัญญาประชาคม” 

จะมิได้ใช้ได้เสมอไป เพราะในกรณีของสมเด็จพระจักรพรรดินีแคเธอรีนที่ 2 แห่งรัสเซีย   

(ครองราชย์ 1762-1796) ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “enlightened despot” พระองค์หนึ่ง  

เพราะพระนางทรงรับแนวคิดแห่ง “ยุคเรืองปัญญา” (Enlightenment) ต่างๆ มากมาย และ  

ทรงรับแนวคิดของพวก “philosophes” ของฝรั่งเศส----โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มงเตสกิเออ 

(Montesquieu) นักทฤษฎีการเมืองฝรั่งเศสเจ้าของทฤษฎีการแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตย----

อีกทั้งทรงริเริ่มปฏิรูประบบกฎหมายของรัสเซียให้ทันสมัยและเที่ยงธรรม  แต่พระนางกลับทรง

ปฏิเสธหลักการปกครองแนว “สัญญาประชาคม” โดยสิ้นเชิง ! 

อย่างไรก็ตาม กล่าวได้ว่า นัยของการเป็นผู้ปกครองในความหมายดังกล่าวนี้ก็คือ แม้ว่า

กษัตริย์จะเป็นผู้ปกครองที่มีอำนาจสมบูรณ์เด็ดขาด แต่ก็ทรงใช้พระราชอำนาจนั้นไปในทางที่จะ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของไพร่ฟ้าราษฎร และแน่นอนว่าการกระทำดังกล่าวย่อมทรงผลให้สถาบัน

พระมหากษัตริย์มีความชอบธรรมและเข้มแข็งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นัยสำคัญของการเป็น 

“enlightened despot” อยู่ตรงที่องค์อธิปัตย์ผู้มีอำนาจสมบูรณ์เด็ดขาดนี้ตระหนักว่าอะไรคือ  

ผลประโยชน์ที่แท้จริงของราษฎรมากกว่าที่ตัวราษฎรจะรู้เสียอีก !  

ด้วยนัยดังกล่าวนี้เอง ผู้ปกครองจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องให้ราษฎรมีส่วนร่วมทาง  

การเมือง ซึ่งปราชญ์ชาวฝรั่งเศสผู้มีชื่อเสียงอย่างวอลแตร์---ผู้ที่พระเจ้ากุสตาฟที่สามมีความ  

สนิทสนมชิดเชื้อและชื่นชมยกย่อง---จึงยืนยันว่า หนทางเดียวที่จะพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่าง

ได้ผลแท้จริง ก็คือ สังคมควรยอมอยู่ภายใต้อำนาจนำของกษัตริย์ผู้ทรงภูมิปัญญานี้ วอลแตร์เชื่อ

มั่นว่า ระบอบการปกครองภายใต้ผู้นำแบบนี้คือระบอบการปกครองที่ดีที่สุด 

จะว่าไปแล้ว “enlightened despot” ก็ดูจะไม่ต่างจากแนวคิด “ราชาปราชญ์” ของ  

นักปรัชญาการเมืองกรีกโบราณผู้ยิ่งใหญ่อย่างเพลโตที่ในบทสนทนา “the Republic” ของเขา

ปรากฎข้อความในเล่มห้า 473d: “นอกเสียจากผู้ทรงคุณธรรมปัญญาจะได้เป็นผู้ปกครอง หรือ  

ผู้ปกครองมุ่งแสวงหาคุณธรรมปัญญาอย่างจริงจังและมีคุณภาพเพียงพอ และเมื่อมีการเชื่อมต่อ

ระหว่างคุณสมบัติทั้งสองนี้แล้ว นั่นคือ อำนาจทางการเมือง กับคุณธรรมปัญญา และจะต้องกัน

เหล่าผู้คนหลากหลาย ณ ขณะนี้ที่มุ่งแสวงหาคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งนี้แยกกันออกไป มันจะ

ไม่มีทางที่ความยุ่งยากทั้งหลายทั้งปวงจะยุติลงได้” ซึ่งที่จริงแล้ว ต้องเรียกว่า “ผู้ปกครองที่เป็น

ปราชญ์” หรือ “philosopher ruler” เพราะข้อเขียนของเพลโตไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นบุรุษเท่านั้น 

แต่รวมถึงสตรีด้วย 
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อย่างไรก็ตาม บรรดานักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ต่างก็ยังถกเถียงเกี่ยวกับแนวคิด  

ผู้ปกครองผู้ทรงภูมินี้ นั่นคือ  

ฝ่ายหนึ่งเน้นไปที่ความเป็นผู้ทรงภูมิปัญญาของตัวกษัตริย์เท่านั้น 

แต่อีกฝ่ายหนึ่งเน้นไปที่การที่กษัตริย์พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสังคม    

อย่างในกรณีของพระเจ้าเฟดริกที่สอง หรือพระเจ้าเฟดริกมหาราชแห่งปรัสเซีย (1712-

1786) ในตอนที่ทรงพระเยาว์ พระองค์ได้รับการอบรมสั่งสอนตามภูมิปัญญาความรู้สมัยใหม่ของ

ฝรั่งเศส (the French Enlightenment) และพระองค์ทรงดำเนินชีวิตส่วนตัวของพระองค์ตาม

แนวทางดังกล่าว แต่มิได้ทรงมีพระประสงค์ที่จะใช้ความรู้ดังกล่าวในการปฏิรูปเปลี่ยนแปลง

ประเทศแต่อย่างใด แตกต่างไปจากผู้นำประเทศโปรตุเกสอย่าง เซบาสเตียน โฮเซ เดอ คาร์วาล

โล เอ เมโล (Sebastião José de Carvalho e Melo: 1699-1782) ที่พยายามใช้ภูมิปัญญา  

สมัยใหม่ในการปฏิรูปประเทศ เพิ่มความเข้มแข็งให้กลับอำนาจเด็ดขาดของเขา จัดการกับ  

ฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง และไม่เปิดให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ใดๆ ทั้งสิ้น ด้วยความเชื่อมั่นใน

ความถูกต้องของแนวทางการปฏิรูปสังคมของตน  

ซึ่งในแง่นี้ หลายคนอาจนึกเทียบเคียงกับผู้นำสิงคโปร์อย่างลีกวนยู หรือผู้นำพรรค

คอมมิวนิสต์จีน หรือแม้กระทั่งผู้นำอย่างทักษิณ ชินวัตร เพราะคนไทยจำนวนไม่น้อยเชื่อว่า 

สังคมไทยควรยินดีและยินยอมให้มีผู้นำที่เป็นเผด็จการหรือรวบอำนาจเบ็ดเสร็จ ไม่ต้องฟังเสียง

ใคร กล้าที่จะจัดการกับฝ่ายตรงกันข้ามทางการเมือง ขอเพียงผู้นำคนนั้นสามารถนำพาให้ประเทศ

ชาติเจริญก้าวหน้าเป็นใช้ได้ คงไม่ผิดนักที่จะกล่าวว่า คนไทยจำนวนไม่น้อยก็มีเชื้อทางความคิดนี้

ในแบบวอลแตร์ นอกจาก “enlightened despot” จะหมายถึงผู้ปกครองที่เป็นผู้ที่มีภูมิปัญญา  

เองแล้ว ยังหมายถึงการที่ผู้ปกครองยอมรับผู้มีภูมิปัญญาเข้ามาเป็นที่ปรึกษาด้วย อย่างกรณีของ

วอลแตร์ที่กล่าวถึงไปข้างต้น รัฐบาลฝรั่งเศสมิได้ยอมรับวอลแตร์ แถมยังคุมขังและปฏิบัติต่อเขา

อย่างเลวร้าย แต่พระเจ้าเฟดริกมหาราชแห่งประเทศรัสเซียกลับทรงต้องการให้วอลแตร์มาเป็นที่

ปรึกษาของพระองค ์ด้วยพระองค์มีปณิธานว่า “ภารกิจหลักของข้าพเจ้าคือการต่อสู้กับความเขลา

และอคติ...ต้องการเปิดความคิดของผู้คน ปลูกฝังศีลธรรมที่ถูกต้อง และทำให้ประชาชนมีความสุข

ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ ด้วยหนทางเท่าที่ข้าพเจ้าจะพึงมี” หรืออย่างในกรณี

ของพระเจ้าชาร์ลส์ที่สามแห่งสเปน (1716-1788) ก็ถือว่าเป็นกษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งที่ได้รับการ

ยกย่องว่าเป็น “enlightened despot” ด้วยพระองค์ทรงพยายามที่จะกอบกู้อาณาจักรของ

พระองค์จากความตกต่ำเสื่อมถอยผ่านการปฏิรูปครั้งใหญ่ อันได้แก่ ลดทอนอำนาจของฝ่าย

ศาสนจักร พัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยในสถาบันการศึกษา ส่งเสริมการค้า

พาณิชย์ ปรับปรุงการเกษตรให้ทันสมัย และพยายามทำทุกวิถีทางที่จะหลีกเลี่ยงการเข้าสู่สงคราม  

สเปนมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ ตลอดรัชสมัยของพระองค์ แต่เมื่อสิ้นพระองค์แล้ว สเปน  

ก็กลับสู่สภาพย่ำแย่เหมือนเดิมอีก   

นอกเหนือไปจากพระเจ้ากุสตาฟที ่3 แห่งสวีเดนแล้ว พระมหากษัตริย์และสมเด็จพระราชิน ี

ของยโุรปทีไ่ดร้บัการยกยอ่งวา่เปน็ “enlightened despot” ไดแ้ก ่สมเดจ็พระจกัรพรรดนิแีคเธอรนีที ่
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2 มหาราชแห่งรัสเซีย (1729-1796) สมเด็จพระจักรพรรดิโจเซฟที่ 2 แห่งออสเตรีย   

(1741-1790) พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 มหาราชแห่งฝรั่งเศส (1638-1715) และก็น่าจะรวมถึง   

“พระปิยมหาราช” ของเราด้วย สำหรับในกรณีของพระเจ้ากุสตาฟที่สามแห่งสวีเดน ปัจจัยสำคัญ

ที่ทำให้พระองค์ได้รับการยกย่องว่าเป็น “กษัตริย์ผู้ทรงปัญญา” ก็คงหนีไม่พ้นการอบรมสั่งสอน

และการศึกษาที่พระองค์ได้รับนั่นเอง ในแง่นี้คงต้องยกความดีให้พระราชมารดาของพระองค์ที่ทรง

มีพระเนตรกว้างไกล จัดให้พระราชโอรสได้รับการศึกษาจากปราชย์สองท่านที่เป็นคนสวีเดนเอง 

อย่างที่กล่าวไปแล้ว นั่นคือ เทสสิน (C.G. Tessin: 1695-1770) และดาลิน (Olof von Dalin: 

1708-1763) ส่งผลให้พระเจ้ากุสตาฟที่สามเป็นกษัตริย์ที่ทรงปัญญารอบรู้ โดยเฉพาะการเจริญ

ปัญญาในแนวทางสมัยใหม่ของกระแสภูมิปัญญา (Enlightenment) และจากที่ทั้งสองได้รับ

อิทธิพลจากปราชญ์แห่งยุคภูมิปัญญาฝรั่งเศส (the French Enlightenment)   

ดังนั้น ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่ผู้ปกครองมีอำนาจสมบูรณ์เด็ดขาดในการบริหาร

ราชการแผ่นดินในเงื่อนไขที่ไม่มีการแบ่งแยกการใช้อำนาจทางการเมืองอย่างชัดเจน ปัญญา  

ความรู้และจริยธรรมของผู้ปกครองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง เพราะหากผู้ปกครองทรง “โง่และ  

ไร้จริยธรรม” แล้ว การใช้อำนาจก็จะเป็นการใช้อำนาจอย่างโง่ๆ และไร้จริยธรรม ส่งผลกระทบต่อ

ประชาชนและสังคมโดยรวมเป็นอย่างยิ่ง และจากเงื่อนไขความจำเป็นที่ผู้ที่จะขึ้นมาเป็นกษัตริย์

ควรจะต้องมีปัญญาความรู้และมีจริยธรรมนี่เอง ที่ทำให้การวางรากฐานการศึกษาสำหรับผู้ที่ขึ้น

ครองราชย์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด อย่างในกรณีของอังกฤษที่ในปี ค.ศ. 1642 ฝ่ายรัฐสภา

ยื่นเงื่อนไข 19 ข้อต่อพระเจ้าชาร์ลส์ที่หนึ่งผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ของอังกฤษครองราชย์อยู่ใน

ขณะนั้น ข้อเรียกร้องข้อที่สี่ใน 19 ข้อ มีความว่า ข้อสี่ “รัฐสภาเป็นผู้ให้ความเห็นชอบผู้ที่จะมารับ

ผิดชอบการศึกษาของพระราชโอรสและพระราชธิดาขององค์พระมหากษัตริย์”17  

ถ้าคนไทยคนใดในปัจจุบันที่ยังมีความรู้สึกเคารพยำเกรงสถาบันพระมหากษัตริย์ในแบบ  

ไพร่ศักดินาได้ฟังข้อเรียกร้องของฝ่ายรัฐสภาอังกฤษที่เรียกร้องต่อพระมหากษัตริย์ในระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์เมื่อ 370 ปีที่แล้ว ย่อมต้องรู้สึกว่าข้อเรียกร้องดังกล่าวนี้ไม่บังควรอย่างยิ่ง  

และน่าจะเข้าข่ายหมิ่นประมาทหรือก้าวล่วงความเป็นส่วนพระองค์หรือก้างล่วงเรื่องในครอบครัว

ขององค์พระมหากษัตริย์ เพราะการวางเงื่อนไขว่า พระมหากษัตริย์จะให้ใครมาสอนหนังสือ  

พระราชโอรสและพระราชธิดาต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาก่อนนั้น น่าจะเท่ากับเป็นการ

ดูแคลนสติปัญญาขององค์พระมหากษัตริย์หรือพระราชินีผู้เป็น “พ่อแม่” ของลูกตัวเอง โดยไม่ไว้

วางใจว่าจะมีวิจารณญาณในการหาคนมาสอนหนังสือลูกๆ ของท่านได้ดีเท่ากับรัฐสภา ขนาดพ่อ

แม่ที่เป็นสามัญชนก็ย่อมจะไม่พอใจหากการเลือกโรงเรียนหรือครูให้ลูกของตนนั้นต้องผ่านความ

เห็นชอบของคนอื่น แม้ว่าจะเป็นถึงรัฐสภาก็ตาม  

 17 “That he or they unto whom the government and education of the king’s children shall be 

committed shall be approved of by both houses of Parliament…, in such manner as is before 

expressed in the choice of councilors…” Sources and Debates with in English History 1485-1714, 

edited by Newton Key and Robert Bucholz,  (Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell: 2009), 6.19-

20 The Nineteen Propositions (June 1, 1642), p. 164. 
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แต่ถ้าพิจารณาบริบทของพระมหากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์แล้ว ข้อเรียกร้อง

ดังกล่าวของฝ่ายรัฐสภาอังกฤษย่อมมีเหตุผลและมีความจำเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนอย่างยิ่ง แม้ว่า

เหตุผลของฝ่ายรัฐสภาอังกฤษในปี ค.ศ. 1642 ในการสร้างเงื่อนไขเรียกร้องในการวางรากฐาน

การศึกษาของพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ที่พระองค์ใดพระองค์หนึ่งจะขึ้น

มาครองราชย์ในอนาคตจะมีประเด็นเรื่องศาสนาเป็นสำคัญก็ตาม แต่สติปัญญาความรู้ด้านอื่นๆ

ของผู้ที่จะขึ้นมาเป็นกษัตริย์ก็มีความ สำคัญยิ่งยวดไม่แพ้กัน        

เพราะอย่างที่กล่าวไปแล้วว่า หากพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงอำนาจสมบูรณ์เด็ดขาดทั้งในด้าน

บริหาร นิติบัญญัติและตุลาการเกิดโง่และไร้จริยธรรม ไพร่ฟ้าประชาชนก็จะพากันเดือดร้อน 

สังคมจะตกต่ำเสื่อมทราม ไม่ว่าจะเป็นการใช้อำนาจบริหารบ้านเมืองหรือใช้ชีวิตส่วนพระองค์อย่าง

โง่ๆและไร้จริยธรรม หรือไม่ใส่ใจในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่สนใจจะพัฒนาบ้านเมืองให้

เจริญก้าวหน้า ไม่ใส่ใจทุกข์สุขของราษฎร  

แต่หากผู้ที่จะขึ้นมาเป็นกษัตริย์ ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม มีปัญญาความรู้ มีจริยธรรม 

เอาธรรมเป็นเข็มทิศในการปกครองบ้านเมือง การมีอำนาจสมบูรณ์เด็ดขาดของพระองค์ก็จะกลาย

เป็นเรื่องที่วิเศษอย่างยิ่ง ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า ปราชญ์อย่างวอลแตร์เชื่อว่า การพัฒนา

เปลี่ยนแปลงบ้านเมืองที่ทรงประสิทธิภาพประสิทธิผลมากที่สุดก็คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก

เบื้องบน นั่นคือ จากการริเริ่มและใช้พระราชอำนาจอันสมบูรณ์เด็ดขาดขององค์พระมหากษัตริย์

ในระบอบสมบูรณาญา สิทธิราชย์ ไม่ใช่มาจากรากหญ้าประชาชน ซึ่งนอกจากว่าอาจจะไม่มีสติ

ปัญญาความรู้แล้ว หรือมีก็ไม่สามารถมีเท่าพระเจ้าแผ่นดินที่ผ่านการศึกษาอบรมบ่มเพาะอย่างดี

จากปราชญ์ผู้ทรงภูมิต่างๆ ยังมีจำนวนมากมายและอาจมีความคิดความเห็นที่แตกต่างยากที่จะหา

ฉันทานุมัติเป็นแนวทางเดียวกันได้  

อยา่งทีก่ลา่วไปแลว้วา่ แนวคดิความเชือ่ใน “พระมหากษตัรยิผ์ูท้รงภมูปิญัญา” นีจ้ะวา่ไปแลว้ 

ก็ดูจะไม่ต่างจากแนวคิด “ราชาปราชญ์” หรือ “philosopher king” ของนักปรัชญาการเมือง  

กรีกโบราณผู้ยิ่งใหญ่อย่างเพลโต เพราะเลียวนาร์ด ไครเกอร์ (Leonard Krieger: 1918-1990)----

ศาสตราจารย์ทางประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่ชาวอเมริกันแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก ผู้ได้รับการ

ยกย่องว่าเป็น “นักประวัติศาสตร์ความคิดที่โดดเด่นที่สุดของอเมริกันในยุคสงครามเย็น” ก็ได้

กล่าวเช่นเดียวกันนี้ในตำราชื่อ “ราชาและปราชญ์, 1689-1789” (Kings and Philosophers,  

1689-1789 [New York: W.W. Norton & Com.:1970) ไครเกอร์กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา  

สองพันห้าร้อยกว่าปีมานี้นั่นคือ ไครเกอร์เริ่มนับตั้งแต่เพลโตได้เสนอตัวแบบ “ราชาปราชญ์” เป็น

ครั้งแรกในหนังสือ the Republic และที่จริงแล้ว ในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน เราก็พบแนวคิดใกล้เคียง

กันนี้ในงานของปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกอีกท่านหนึ่งด้วย นั่นคือ ขงจื่อ ดังที่รู้จักกันในแนวคิด 

“sage-king” ผู้คนมักคาดหวังให้มีผู้นำที่มีอำนาจเหนือเต็มเหนือใครๆ อีกทั้งยังมีความรู้และมีคุณ

ธรรมพร้อมสรรพ และใช้อำนาจอันสมบูรณ์เด็ดขาดนั้นพัฒนาสังคมและชีวิตผู้คนให้อยู่ดีมีสุข18  

และความคิดความคาดหวังดังกล่าวนี้ก็มาปรากฏขึ้นชัดเจนอีกครั้งในปี ค.ศ. 1847 ในคำที่  

 18 Leonard Krieger, Kings and Philosophers, 1689-1789, (New York: W.W. Norton & Company: 

1970), p. 241. 
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แตกต่างออกไปนั่นคือ “enlightened despot”  ที่เชื่อว่าบัญญัติขี้นโดยวิลเฮล์ม รอสเชอร์ โดยใช้

ขนานนามพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระราชินีบางพระองค์ของประเทศในยุโรป การขนานนามนี้

เป็นการขนานนามย้อนหลังกลับไปในอดีต  

IIIข้อสังเกตเกี่ยวกับที่มาของแนวคิด“กษัตริย์ผู้ทรงภูมิธรรม”

ไครเกอร์เป็นหนึ่งในนักวิชาการสมัยใหม่ที่วิ เคราะห์และชี้ ให้ เห็นปัญหาในแนวคิด 

“enlightened despot” โดยตั้งข้อสงสัยว่ามันมีผู้ปกครองแบบนี้จริงๆ หรือไม่ ไครเกอร์พบว่า   

คนที่เชื่อในแนวคิดดังกล่าวนี้ มักจะอธิบายว่าคำว่า “enlightened despot” ใช้เฉพาะกับยุคสมัย

สมบูรณาญาสิทธิราชย์เท่านั้น และต้องเป็นบางช่วงบางสมัยของสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่มีความ

โดดเด่นชัดเจน นั่นคือ ในยุคที่ผู้ปกครองหรือพระมหากษัตริย์ทรงตอบสนองต่อเงื่อนไขทางสังคม

ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งสนองตอบต่อปรัชญาสมัยใหม่แห่งยุคภูมิปัญญา การสนองตอบของ

พระองค์ประจักษ์ชัดเจนจากการที่พระองค์ได้ทรงทำให้การปกครองของพระองค์มีประสิทธิภาพ

อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาสิทธิเสรีภาพและความอยู่ดีกินดีของ

ราษฎรทั้งปวงภายใต้พระราชอำนาจอันสมบูรณ์เด็ดขาดของพระองค์ 

แต่ผู้ที่ไม่เชื่อในแนวคิดดังกล่าวนี้โต้แย้งว่า การสร้างแนวคิด “enlightened despot” เป็น

เพียงความพยายามที่จะเคลือบฉาบแต่งเติมเสริมภาพของการปกครองแบบเผด็จการให้ดูดีขึ้น

เท่านั้น และจริงๆ แล้ว ความพยายามที่จะตีความผู้ปกครองแบบนี้ให้ดูดีถือเป็นการบิดเบือนทาง

ประวัติศาสตร์อย่างร้ายแรง (historical distortion) หาได้เป็นอะไรอื่นนอกจากการเล่นลิ้นโวหาร

ของฝ่ายเจ้าหรือฝ่ายนิยมเจ้าที่ใช้คำว่า “enlighten” ที่เป็นคำที่ได้รับความนิยมและมีความหมาย

ในด้านบวกในช่วงยุคภูมิปัญญา (Enlightenment) มาตกแต่งการใช้อำนาจของผู้ปกครอง

เผด็จการให้มีนัยในแง่ดีในช่วงเวลาที่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์กำลังสั่นคลอนจากการท้าทาย

ของแนวคิดสมัยใหม่  ส่งผลให้นโยบายหรือพระบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์ดูดีมีเหตุผล-

ยังประโยชน์ต่ออาณาประชาราษฎร แต่จริงๆ แล้วไม่ได้มีอะไรที่เป็นจริงเช่นนั้นหรือเป็นสาธารณะ

ประโยชน์ที่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไรนัก 

มีประเด็นที่ทำให้เราอดตั้งข้อสังเกตไม่ได้ นั่นคือ หากแนวคิด “enlightened despot”---

หรือบางทีก็เรียกว่า enlightened despotism/absolutism----เป็นเพียง “ศิลปะโวหาร” (rhetoric) 

ที่ถูกคิดค้นหรือสร้างขึ้นมาเพื่อรับใช้หรือสร้างความชอบธรรมให้กับผู้ปกครองในระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ (absolute monarchy) หรือเป็นเครื่องมือในการต่ออายุให้ระบอบ  

ดังกล่าว ทำไมถึงไม่กลับไปใช้แนวคิด “philosopher king” หรือ “ราชาปราชญ์” ของเพลโตที่เป็น

แนวคิดต้นแบบ (prototype) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ “philosopher king” เป็นแนวคิดตัวพ่อ

ของ “enlightened despot” ดงัทีผู่เ้ขยีนเองกไ็ดก้ลา่วไปแลว้ โดยมงีานวจิยัของนกัวชิาการตะวนัตก 

อย่างเลียวนาร์ด ไครเกอร์สนับสนุน  แต่ทำไม วิลเฮล์ม รอสเชอร์----ในฐานะที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้าง

หรือบัญญัติคำว่า “enlightened despot” ขึ้นมา-----ถึงต้องมาใช้คำว่า “despot” แทนคำว่า 

“king”     
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หากไม่ใช้คำว่า “philosopher” แต่ต้องการใช้คำว่า “enlightened” เพราะเป็นคำที่อยู่ใน

กระแสความนิยมของผู้คนทั่วไปในยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักคิดปัญญาชน ในศตวรรษที่สิบแปด

มากกว่าคำว่า “philosopher” แต่กระนั้น ทำไมไม่ยืนหยัดใช้คำว่า “king” ต่อไป ทำไมไปใช้คำว่า 

“despot” แทน เพราะ “despot” มีความหมายในด้านลบอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับคำว่า “king”   

หรือแม้กระทั้งในปัจจุบัน เราจะพบความหมายของ “despot” ในแง่ลบในพจนานุกรมแทบทุกเล่ม 

เช่น ใน Longman Dictionary of Contemporary English, 2009 5th edition อธิบายว่า despot 

คือ คนบางคน โดยเฉพาะผู้ปกครอง ที่ใช้อำนาจอย่างโหดร้ายและไม่เป็นธรรม มีความหมาย  

ในทำนองเดียวกันกับ tyrant หรือ “ทรราช” (“someone, especially a ruler, who uses power 

in a cruel and unfair way; tyrant”) หรือจาก Oxford dictionary ฉบับออนไลน์ อธิบาย 

despot ไว้ว่า ผู้ปกครองหรือบุคคลที่มีอำนาจสมบูรณ์เด็ดขาด โดยเฉพาะผู้ซึ่งใช้อำนาจอย่างโหด

ร้ายและกดขี่ (“a ruler or other person who holds absolute power, typically one who 

exercises it in a cruel or oppressive way.” ส่วนคำว่า king ใน Longman Dictionary of 

Contemporary English, New Edition, for advanced learners, 2009 5th edition อธิบายว่า  

คนทีป่กครองประเทศเพราะเขามาจากพระบรมวงศานวุงศ ์(“a man who rules a country because 

he is from a royal family.”) และใน Oxford dictionary ฉบับออนไลน์เดียวกันข้างต้นให้ความ

หมายว่า ผู้ปกครองผู้เป็นชายของรัฐอิสระ โดยเฉพาะผู้ซึ่งขึ้นสู่ตำแหน่งนี้ตามสิทธิโดยกำเนิด 

(“the male ruler of an independent state, especially one who inherits the position by 

right of birth.”) โดยเปรียบเทียบ “despot” และ “king” จะเห็นได้ว่า หากจะมุ่งสร้างภาพให้

พระมหากษตัรยิใ์นระบอบกษตัรยิแ์ลว้ นา่จะใชค้ำวา่ “king” มากกวา่ “despot” เพราะการใชค้ำวา่ 

“enlightened despot” มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะนำไปสู่ความหมายที่ว่า “ผู้ปกครอง ที่ใช้อำนาจ

อย่างโหดร้ายและไม่เป็นธรรม” (despot) “ผู้ทรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาความรู้และคุณธรรม” 

(enlightened) หรือพูดง่ายๆ ก็คือ “ทรราชผู้ทรงภูมิปัญญาคุณธรรม” ซึ่งเป็นการนำคำสองคำ  

ที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงมารวมไว้ด้วยกัน! อย่างที่ในภาษาอังกฤษเรียกคำชนิดนี้ว่า “oxymoron” 

หรือ “ปฏิพจน์” ในภาษาไทยที่ผู้รู้ให้ความหมายไว้ว่าหมายถึง “ภาพพจน์หรือการเน้นความหมาย

ที่เกิดจากรวมคำหรือวลีสองคำหรือสองวลีที่มีความหมายขัดแย้งกัน”    

แต่ถ้ายึดความหมายตาม Oxford dictionary เฉพาะในช่วงแรกนั่นคือ “ผู้ปกครองหรือ

บุคคลที่มีอำนาจสมบูรณ์เด็ดขาด” โดยตัดข้อความท่อนหลังออกไป นั่นคือ “โดยเฉพาะผู้ซึ่งใช้

อำนาจอย่างโหดร้ายและกดขี่”  ก็อาจจะทำให้นัยในแง่ลบของ “enlightened despot” ลดน้อยลง

ไปได้ แต่กระนั้น ถ้าหากจะยังมีใครปฏิเสธแนวคิด “enlightened despot” ในแง่ที่ไม่ลบนักนี้   

ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก และในการทำความเข้าใจถึงเหตุผลในการปฏิเสธนี้ เราอาจจะต้องพิจารณา  

ภายใต้หลักของ “ความยุติธรรมในช่วงเปลี่ยนผ่าน” (transitional justice) นั่นคือ หากใช้

บรรทัดฐานและชุดเหตุผลของแนวคิดประชาธิปไตยไปตัดสินการใช้อำนาจทางการเมืองในระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย ์เราจะพบว่า การใช้อำนาจทางการเมืองของกษัตริย์นั้นย่อมผิดและ  

อยุติธรรมเสมอ ไม่ว่าจะการใช้อำนาจนั้นจะส่งผลดีอย่างไรก็ตาม ที่ผิดและอยุติธรรมเสมอเพราะ

เป็นการที่คนๆ เดียวใช้อำนาจตามลำพังโดยไม่ได้ต้องฟังเสียงใคร โดยเฉพาะเสียงประชาชน  

และการใช้อำนาจทางการเมืองของกษัตริย์เป็นการใช้ในลักษณะผูกขาด ไม่ได้มีการแบ่งแยกการ
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ใช้อำนาจทางการเมืองออกเป็น 3 ฝ่าย นั่นคือ บริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ ไม่มีการ  

ตรวจสอบถ่วงดุลใดๆ ทั้งสิ้น บรรทัดฐานและชุดเหตุผลของแนวคิดประชาธิปไตยยืนยันว่า อำนาจ

สูงสุดหรืออำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน นั่นคือ ประชาชนคือต้นสายธารแห่งอำนาจ แม้ว่า

อาจจะไม่ได้ใช้อำนาจนั้นด้วยตัวเองได้ แต่มีคนใช้อำนาจแทน แต่คนที่ใช้แทนนั้นก็ต้องไม่ลืมว่า

อำนาจที่ตนใช้นั้น “เป็นของและมาจากประชาชนเสมอ”      

อย่างไรก็ตาม หากสืบค้นที่มาของคำ เราจะพบว่า คำว่า despot จากภาษาฝรั่งเศส 

despote ผ่านคำว่า despota ในภาษาละตินในยุคกลาง และสืบมาจากภาษากรีกโบราณอีก  

ทีหนึ่ง19 โดยในบริบทกรีกโบราณ คำว่า despotes มีความหมายว่า “นาย หรือผู้ปกครองที่มี

อำนาจสมบูรณ์เด็ดขาด (master, absolute ruler)” ความเป็น “นาย” หรือ “ผู้ปกครอง” นี้ ใช้ได้

ไม่ว่าจะเป็นในบริบทไหนก็ตาม นั่นคือ นับตั้งแต่ “นาย” ของครัวเรือน นายทาส ไปจนถึงผู้เป็น

นาย “นครรัฐ” ผู้อยู่เหนือประชาชนและทรราชย์ (ทรราชย์ทั้งในความหมายบวกและลบในบริบท

กรีกโบราณ)20 ซึ่งนัยความหมายดังกล่าวนี้จะเป็น “ลบ” หรือ “บวก” ก็ขึ้นอยู่กับบริบททาง  

การเมือง21 หากเป็นบริบทที่เป็น “ประชาธิปไตย” “ผู้ปกครองที่มีอำนาจสมบูรณ์เด็ดขาด” ก็ย่อม

มีความหมายในแง่ลบ แต่ถ้าเป็นบริบทที่เป็น “ราชาธิปไตย” ก็ถือเป็นปรกติที่ผู้ปกครองจะมี 

“อำนาจสมบูรณ์เด็ดขาด” หรือถ้าพิจารณาในบริบทของครัวเรือน การมีผู้ปกครองหรือหัวหน้า  

ครัวเรือนที่มี “อำนาจสมบูรณ์เด็ดขาด” ก็ไม่ใช่เรื่องผิดปรกติแต่อย่างใด ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็น  

เพศหญิงหรือชายก็ตาม หรือในบริบทสังคมสมัยใหม่ ถ้าเรานึกถึง “ผู้นำองค์กร” อาจจะพบว่า 

ผู้นำองค์กรบางองค์กรก็เข้าข่ายการเป็น despotes    

จากข้างต้นนี้ เราจะพบว่า คำว่า despotes ที่มีต้นทางในบริบทกรีกโบราณนั้น มิได้มี  

ความหมายในแง่ลบเสียทั้งหมดทีเดียว22 แต่นัยความหมายของคำว่า despot ที่ใช้ในคำ 

“enlightened despot” นั้น เป็นการใช้ภายใต้บริบทของสังคมยุโรปในศตวรรษที่สิบแปด และมี

อิทธิพลจนถึงปัจจุบันก็ว่าได้ นัยความหมายของ despotism ในศตวรรษที่สิบแปด ปรากฏให้เห็น

อย่างมากในงานของนักคิดทางการเมืองชาวฝรั่งเศสอย่างเตสกิเออ (Montesquieu: 1689-1755) 

ที่นิยาม despotism ว่าคือ การปกครองแบบอำนาจสมบูรณ์เด็ดขาดภายใต้ผู้ปกครองเพียง  

คนเดียว ที่ทำทุกอย่างตามเจตจำนงและอำเภอใจของเขา ไม่อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและกติกา

 19 despot 1560s, “absolute ruler,” from M.L. despota, from Gk. despotes “master of a household, 

lord, absolute ruler.” Faintly pejorative in Gk., progressively more so as used in various languages for 

Roman emperors, Christian rulers of Ottoman provinces, and Louis XVI during the French Revolution.  

http://dictionary.reference.com/browse/despot ดั้งเดิมเลยนั้น (หลังจากที่พวกเติร์กสามารถพิชิตกรุงคอนสแตนติ

โนเปิล) คำดังกล่าวสื่อถึง ผู้ปกครองชาวคริสต์ระดับล่างภายใต้จักรวรรดิตุรกี แต่ความหมายปัจจุบันสืบมาจาก

ศตวรรษที่สิบแปด 
 20 ดู Plato, Republic, 344c, Statesman, 258e, 259b-c, Aristotle, Politics, 1252a5-10, 1279b, 

1292a, 1306a. 
 21 ดู R. Koebner, “Despot and Despotism: Vicissitudes of a Political Term” Journal of the Warburg 

and Courtauld Institutes Vol. 14, No. 3/4 (1951), pp. 275-302.  

 22 ดูเชิงอรรถ 19  



เอ
ก
สารป

ระก
อ
บ
ก
ารป

ระชุม
ก
ลุ่ม

ย่อ
ย

143การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่15

ใดๆ มงเตสกิเออแยกการปกครอง despotism ออกจากการปกครองแบบอำนาจสมบูรณาญาสิทธิ์  

หรือระบอบกษัตริย์ ซึ่งเป็นระบอบการปกครองที่อำนาจอยู่ในมือของคนๆ เดียวเช่นกัน แต่ใช้

อำนาจการปกครองภายใต้กรอบกฎหมายที่กำหนดไว้แน่นอน23  

นักคิดฝรั่งเศสในศตวรรษที่สิบแปดอีกท่านหนึ่งคือ กิโซต์ (Guizot: 1787-1874) ได้อธิบาย 

despotism ไว้ว่า ระบอบนี้ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากระบอบอำนาจสมบูรณ์เด็ดขาด (absolute 

power) ที่ผู้ปกครองมีอำนาจสมบูรณ์เด็ดขาด และการใช้อำนาจนั้นนอกจากจะใช้ไปเพื่อบรรลุ  

เป้าหมายตามที่ตนต้องการแล้ว ยังใช้อำนาจไปโดยไม่ได้มุ่งหวังที่จะบรรลุเป้าหมายอะไรด้วย แต่มี

ความพอใจหรือสะใจกับการใช้อำนาจในตัวของมันเองด้วย นั่นคือ แทนที่ผู้ปกครองจะเพียงใช้

อำนาจอันสมบูรณ์เด็ดขาดนั้นเป็นเพียงหนทางบรรลุเป้าหมาย แต่การใช้อำนาจกลับกลายเป็น  

เป้าหมายในตัวของมันเสียเอง ในทัศนะของกีโซต์ ผู้ปกครองเช่นนี้ถือเป็นผู้ปกครองที่เต็มไปด้วย

อัตตาอย่างรุนแรงสุดขีด ที่มุ่งแสวงหาอำนาจเพียงเพื่อสนองตัณหาของเขาเอง ดังนั้น หมุดหมาย

ที่โดดเด่นของ despotism คือ ความเห็นที่มีแต่ตัวตนของตัวเอง ตามมุมมองนี้ กีโซต์อธิบายว่า 

ตัวอย่างของผู้ปกครองที่เต็มไปด้วยอัตตา (an egoistical despot) ที่ทำทุกอย่างเพื่อตัวเขา   

ครองราชย์เพื่อตัวเขาเท่านั้น และไม่ถามหาอะไรเพื่ออำนาจนอกจากเพื่อเต็มตัวความมุ่งมั่น

ต้องการเจตจำนงของเขา ได้แก่ พระเจ้าฟิลลิปที่สี่ของฝรั่งเศส (Philip the Fair) และกิโซต์ก็ไม่

ลงัเลทีจ่ะจดัใหก้ษตัรยิอ์กีสองพระองคเ์ขา้ขา่ยผูป้กครองบา้อำนาจแบบนี ้นัน่คอื พระเจา้ชารเ์ลอมาญ 

แห่งฝรั่งเศสยุคโบราณ (Charlemagne: 747-814) และพระเจ้าปีเตอร์มหาราชแห่งรัสเซีย  

(Peter I: 1682-1725) ผู้ทรงให้ฉายา “มหาราช” กับตัวพระองค์เอง    

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า คำว่า “despot” หรือ “despotism” ในศตวรรษที่สิบแปดจึงยากที่จะไป

ด้วยกันได้กับ “enlightenment” และข้อสงสัยต่อประเด็นปัญหาดังกล่าวนี้ก็พบได้ในหนังสือ 

Lectures on Foreign History: 1494-1789 (สำนักพิมพ์ Basil Blackwell, Oxford: 1964) 

ของทอมสัน (J.M. Thomspson) ที่แปลเป็นภาษาไทยโดย นันทา โชติกะพุกกะณะ และนิออน 

สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สมาคมสังคมศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย, กรุงเทพฯ 2512) หัวเรื่องในบทที่ 20 ของหนังสือดังกล่าว ในฉบับภาษาอังกฤษ 

ทอมสันผู้เขียนใช้คำว่า “Enlightened Despotism” แต่ในฉบับภาษาไทย ผู้แปลกลับแปลว่า 

“ราชาธิปไตยแบบทรงภูมิธรรม”24 ซึ่งการแปลคำว่า “Despotism” จากต้นฉบับภาษาอังกฤษของ 

J.M. Thompson มาเป็น “ราชาธิปไตย” แสดงให้เห็นถึงเจตนาที่ต้องการหลีกเลี่ยงการใช้ความ

หมายตรงตัวของ “Despotism” แต่ต้องการจะใช้นัยของ “King” อันสืบเนื่องจากปัญหาที่ผู้เขียน

ได้กล่าวไปข้างต้นนั่นเอง               

 23 http://econlib.org/library/YPDBooks/Lalor/llCy368.html  
 24 ประวัติศาสตร์ยุโรป ค.ศ. 1494 - ค.ศ. 1789 นันทา โชติกะพุกกะณะ, นิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา แปล

จาก “Lectures on Foreign History 1494 - 1789” by J.M. Thompson โครงการตำราสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 2512, หน้า 211. 
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นักวิชาการไทยทั้งสองท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอย่างยิ่งในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ของไทย  

และยากที่ทั้งสองท่านจะไม่เข้าใจความหมายของ “despotism” ซึ่งมีความหมายในแง่ลบ ดังนั้น   

ก็น่าคิดน่าสงสัยถึงเหตุผลที่ท่านทั้งสองเลือกที่จะใช้คำว่า “ราชาธิปไตย” จาก “Kingship” แทน 

“Despotism” แต่กระนั้น ถึงแม้ว่า ท่านทั้งสองจะตัดสินใจแปลหัวเรื่องจาก “Enlightened 

Despotism” ว่า “ราชาธิปไตยแบบทรงภูมิธรรม” แต่ในเนื้อหาของย่อหน้าแรกของบทดังกล่าว  

เมื่อมีคำว่า “despotic” ท่านทั้งสองก็ไม่สามารถยืนหยัดใช้คำว่า “แบบราชาธิปไตย” แทนคำว่า 

“despotism” ได้ตลอดการแปลของท่านตามคำแปลหัวเรื่องได้อีกต่อไป เพราะในข้อความต่อๆ ไป 

ท่านได้แปลว่า “despotic” ว่า “การปกครองที่เป็นแบบอำนาจเด็ดขาด”  และท่านก็ได้แปลความ

ของ “Enlightened Despotism” ที่เขียนโดยทอมสันในย่อหน้าแรกไว้ดังนี้ “ครึ่งหลังของคริสต์

ศตวรรษที่ 18 เรียกกันว่าเป็นสมัยของราชาธิปไตยแบบทรงภูมิธรรม (Enlightened Despotism) 

ประมุขของประเทศระดับที่หนึ่ง 3 องค์ และระดับที่สอง 3 องค์ ผู้ซึ่งสมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับ

ฉายาระดับที่หนึ่งได้แก่ พระเจ้าเฟรเดอริกมหาราช พระนางแคธรินมหาราช จักรพรรดิโจเซฟที่ 2  

ระดับต่อมาได้แก่ ดอนคาร์ลอส (พระเจ้าชาลส์ที่ 4 แห่งเนเปิลส์ และภายหลังเป็นพระเจ้าชาลส์

ที่ 2 ของสเปน) พระเจ้าลิโอโปลด์แห่งทัสคานี (ภายหลังเป็นจักรพรรดิลีโอโปลด์ที่ 2) และ  

พระเจ้ากุสตาวุสที่ 3 ประมุขทั้งหมดที่กล่าวมานี้ได้รับอิทธิพลบางอย่างมาจากความคิดของพวก 

‘นักปรัชญา’ ได้พยายามนำมาดัดแปลงให้ใช้เป็นสถาบันทางการเมือง ผลก็คือความคิดที่เป็นแบบ

ทรงภูมิธรรม (enlightened) และการปกครองที่เป็นแบบอำนาจเด็ดขาด (despotic) การผสม

ผสานระหว่าง 2 สิ่งนี้เป็นลักษณะของคริสต์ศตวรรษที่ 18 ถึงแม้บรรยากาศแบบนี้จะมาช้าไป 

และไม่สามารถระงับการปฏิวัติในฝรั่งเศสได้ แต่ก็ไม่ช้าเกินไปที่จะจำกัดผลของการปฏิวัติให้อยู่แต่

เฉพาะในฝรั่งเศส และต่ออายุของสถาบันพระมหากษัตริย์ในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกไว้ได้

อีกถึง 125 ปี”25 จากข้อความข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า ถึงแม้ว่า ท่านผู้แปลทั้งสองจะตั้งใจแปลหัวเรื่อง 

(Enlightened Despotism) ว่า “ราชาธิปไตยแบบทรงภูมิธรรม” แต่ท่านไม่สามารถจะแปล  

เช่นนั้นได้ตลอด เพราะคำอธิบายของทอมสัน (Thompson) ในตอนขยายความคำว่า “despotic” 

ว่า “การปกครองที่เป็นแบบอำนาจเด็ดขาด” กำกับให้ท่านผู้แปลไม่สามารถแปลเป็นอื่นได้   

นอกจากนี้ ข้อความข้างต้นยังสะท้อนให้เห็นถึงการตีความหรือการทำความเข้าใจ “Enlightened 

Despotism” ของผู้เขียนด้วยว่า แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นหรือถูกสร้างขึ้นเพื่อหวังที่จะทัดทาน

กระแสปฏิวัติล้มล้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศส แต่ก็ “ไม่สามารถระงับ  

การปฏิวัติในฝรั่งเศสได้” แต่ขณะเดียวกัน ผลสัมฤทธิ์ของการเกิดแนวคิดนี้ แม้จะช้าสำหรับ  

การทัดทานการปฏิวัติฝรั่งเศส “แต่ก็ไม่ช้าเกินไปที่จะจำกัดผลของการปฏิวัติให้อยู่แต่เฉพาะใน

ฝรั่งเศส” และที่สำคัญยิ่งในสายตาของทอมสันคือ แนวคิดดังกล่าวนี้ สามารถช่วย “ต่ออายุของ

สถาบันพระมหากษัตริย์ในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกได้อีกถึง 125 ปี”26   

แนวคิด “Enlightened Despot” นี้จะช่วยระงับหรือลดทอนกระแสปฏิวัติล้มล้างเจ้า  

ไดอ้ยา่งไร อยา่งทีก่ลา่วไปแลว้วา่ เนือ้หาของแนวคดิดงักลา่วนีม้สีาระสำคญัคอื ตอ้งการชีใ้หเ้หน็วา่ 

ไม่ใช่เจ้าหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์หรือทุกแห่งหนจะต้องกดขี่ชั่วร้ายต่อประชาชน

 25 ประวัติศาสตร์ยุโรป ค.ศ. 1494 - ค.ศ. 1789, เพิ่งอ้าง. 
 26 ประวัติศาสตร์ยุโรป ค.ศ. 1494 - ค.ศ. 1789, เพิ่งอ้าง, หน้า 211. 
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หรือตักตวงเอาจากอาณาประชาราษฎร์เสมอไป แต่ก็มีพระมหากษัตริย์บางพระองค์ที่แม้นว่าจะ

เป็นผู้ปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์หรือผู้ปกครองที่มีอำนาจสมบูรณ์เด็ดขาด   

แต่พระองค์ก็ได้รับอิทธิพลจากกระแสภูมิปัญญาสมัยใหม่ (Enlightenment) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การยอมรับหลักการความคิดที่มีเหตุมีผล และประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าวในการบริหารกิจการ

บ้านเมือง และอย่างที่กล่าวไปแล้วว่า หลักการดังกล่าวนี้มีสาระสำคัญสี่ประการ นั่นคือ  

 หนึ่ง  มุ่งให้สังคมมีขันติธรรมทางศาสนา (religious toleration) ไม่งมงายคลั่งไคล้จน

ทำร้ายผู้อื่นที่มีความคิดเห็นแตกต่าง  

 สอง  เชื่อในความคิดที่มีเหตุมีผล เปิดโอกาสให้ทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความคิด

และเผยแพร่ความคิดเห็นของตนเพื่อรับฟังการวิพากษ์ วิจารณ์ (freedom of 

speech and freedom of press)      

 สาม  ยอมรับกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินส่วนบุคคล และ  

 สี่  มุ่งพัฒนาการศิลปะวิทยาการและการศึกษา       

อย่างไรก็ตาม ประเด็นข้อสงสัยประการแรกที่เกิดขึ้นตามมาจากข้อเขียนเรื่อง Lectures on 

Foreign History: 1494-1789 ของทอมสันคือ หากเป็นอย่างที่ทอมสัน เข้าใจ นั่นคือ แนวคิด  

ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเพื่อต้านทานหรือระงับการปฏิวัติในฝรั่งเศส ก็หมายความว่า แนวคิดดังกล่าวนี้ 

จะต้องเกิดขึ้นอย่างน้อยๆก็ต้องในช่วงระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศส นั่นคือ ในช่วงที่กำลังจะเกิดการ

ปฏิวัติหรือกำลังเกิดปฏิวัติอยู่ แต่อย่างที่กล่าวไปแล้วว่า จากหลักฐานทางวิชาการของ  

นักประวัติศาสตร์อีกชุดหนึ่งบ่งบอกว่า แนวคิดหรือคำว่า “enlightened despot” นี้ถูกบัญญัติขึ้น

ในปี ค.ศ. 1847 โดยนักเศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อ วิลเฮล์ม รอสเชอร์ 

(Wilhelm Georg Friedrich Roscher: 1817-1894)27       

ถ้าความจริงเป็นไปตามที่ทอมสันกล่าว แนวคิดหรือคำดังกล่าวนี้น่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วง

การปฏิวัติฝรั่งเศส นั่นคือ ตั้งแต่ ค.ศ. 1789-1799 ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่  

นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าเป็นช่วงระยะเวลาของการเริ่มต้นและสิ้นสุดของ  

การปฏิวัติฝรั่งเศสที่โค่นล้มระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์และต่อมาได้เกิดภาวะที่ยังไม่ลงตัว  

และเกิดสงครามต่างๆ และการประหัต ประหารกัน อันเป็นที่รู้จักกันในนามของ “ยุคแห่งความ

น่าสะพึงกลัว” (the Reign of Terror) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ “เป็นช่วงเวลาแห่งการปฏิวัติ” 

หรือ “กระแสการปฏิวัติยังไม่สิ้นสุด” นั่นเอง เพราะเมื่อถึง ค.ศ. 1799 ถือว่ากระแสดังกล่าว  

ภายใต้การนำของคณะปฏิวัติที่รู้จักกันในนามของกลุ่มจาโคแบง (Jacobin) ก็ได้สิ้นสุดลง โดย

การขึ้นสู่อำนาจของนายทหารที่ชื่อ นโบเลียน โบนาปาร์ต (Napoleon Bonaparte: 1769-1821)  

ก็คงไม่ต่างจากที่การปฏิวัติของอังกฤษ (1642-1649) ที่ต้องลงเอยด้วยการขึ้นสู่อำนาจของ  

นายพันทหารที่ชื่อโอลิเวอร์ ครอมเวลในปี ค.ศ. 1653 หรือการปฏิวัติสยาม 2475 ที่ในที่สุดต้อง

ลงเอยด้วยการขึ้นสู่อำนาจของนายพันเอกหลวงพิบูลสงคราม ในปี พ.ศ. 2481 และ พ.ศ. 2491 

 27 wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Georg_Friedrich_Roscher 
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แต่ก็อาจเป็นไปได้ว่า  ทอมสันจะกำหนดช่วงเวลาของการเกิดและสิ้นสุดการปฏิวัติฝรั่งเศส

แตกต่างไปจากทั่วไปที่นับระหว่าง ค.ศ. 1789-1799 โดยทอมสันอาจจะนับตั้งแต่ ค.ศ. 1789 เลย

ไปถึงการปฏิวัติในฝรั่งเศสที่ตามมาอีกสองครั้ง นั่นคือ การปฏิวัติในปี ค.ศ. 1830 และปี ค.ศ. 

1848 ซึ่งหลังจากนั้น หมุดหมายของความเป็น “ฝรั่งเศสยุคใหม่” (modern France) ของระบอบ

การเมืองการปกครองจึงจะได้เริ่มก่อตัวอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม28   

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะมีผู้ปกครองหรือองค์พระมหากษัตริย์ยุโรปที่เป็น “enlightened 

despot” จริงๆ หรือไม ่อย่างไรก็ตาม แต่ที่ปฏิ เสธไม่ได้คือ แนวความคิดความเชื่อใน 

“enlightened despot” นี้มีอยู่จริง และน่าจะมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์การเมืองยุโรปในช่วง

เวลาดังกล่าว โดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที่สิบแปด มิฉะนั้นแล้ว  ทอมสันคงไม่อุทิศบทที่ 20 

เขียนเรื่อง “Enlightened Despotism” ทอมสันเป็นอาจารย์ทางด้านประวัติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย

ออกซฟอร์ด และหนังสือ Lectures on Foreign History: 1494-1789 นี้เกิดจากการเรียบเรียง

คำบรรยายที่เขาใช้สอนนักศึกษาปีที่หนึ่งของวิทยาลัยม็อดเลน (Magdalen College) ของ  

มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ในระหว่างปี ค.ศ. 1921-1924 ซึ่งตัวเขาเองก็สังกัดที่วิทยาลัยนี้ด้วย    

เขาเป็นนักวิชาการสาขาประวัติศาสตร์ และได้รับการยอมรับนับถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความ

เชี่ยวชาญเฉพาะทาง นั่นคือ ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ (Modern History) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง

การปฏิวัติฝรั่งเศส29  

ประวัติศาสตร์นิพนธ์ในความคิดของทอมสันเป็นแนวที่ให้ความสำคัญกับบุคคล เพราะ  

ในสมัยที่ Thompson กำลังสอนหนังสืออยู่นั้น ได้เกิดแนวโน้มที่ถือว่าประวัติศาสตร์เป็นสาขาหนึ่ง

ของสังคมศาสตร์ ที่เน้นหนักไปในเรื่องการเสาะแสวงหาข้อมูลต่างๆ เพื่อวาดสภาพทางสังคม 

เศรษฐกิจ และการเมืองของแต่ละยุคแต่ละสมัย แต่สำหรับทอมสัน แม้ว่าเขาจะไม่ได้ละเลยถึง

ความสำคัญของสภาพสังคมเศรษฐกิจการเมือง แต่เขามีความนิยมที่จะเขียนในเชิงที่ ให้  

ความสำคัญกับตัวคนมากกว่า เพราะเขา “เป็นนักประวัติศาสตร์ในสกุลแนวความคิดที่ถือว่า  

วิชาประวัติศาสตร์เป็นแขนงหนึ่งของมนุษยศาสตร์ เพราะเป็นวิชาที่ว่าด้วยพฤติกรรมของมนุษย์  

ซึ่งมิอาจจะศึกษาได้จากการเก็บข้อมูลหรือการศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์ตามแนวของวิชา

สังคมศาสตร์แต่อย่างเดียวเท่านั้น”30 ดังนั้น แนวการศึกษาประวัติศาสตร์ของทอมสัน “จึงให้

ความสำคัญกับบทบาทของบุคคลบางคนมากกว่าที่มักจะปรากฎในหนังสือทางประวัติศาสตร์  

ที่เขียนในปัจจุบัน”31            

ฉะนั้น มันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับนักประวัติศาสตร์อย่างทอมสันผู้ซึ่งให้ความสำคัญกับ

ตัวคนในฐานะที่มีบทบาทสำคัญต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่จะกำหนดหัวข้อในบทต่างๆ ของ

เขาภายใต้ตัวบุคคล และในบทต่างๆ ทั้งหมด 22 บท ก็มีถึง 9 บทที่เขียนถึงตัวบุคคล เช่น 

พระเจ้าเฮนรี่แห่งนาวาร์ (บทที่ 9) ริเชอลิเออ (บทที ่11) ปฐมวัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 (บทที่ 

 28 http://en.wikipedia.org/wiki/French_Revolution 
 29 ประวัติศาสตร์ยุโรป ค.ศ. 1494-ค.ศ. 1789, อ้างแล้ว,  “คำนำของผู้แปล”. 
 30 ประวัติศาสตร์ยุโรป ค.ศ. 1494-ค.ศ. 1789, เพิ่งอ้าง. 

 31 ประวัติศาสตร์ยุโรป ค.ศ. 1494-ค.ศ. 1789, เพิ่งอ้าง. 
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12) พระเจ้าหลุยส์ที่ 14-นโยบายภายในประเทศ (บทที่ 13) พระเจ้าหลุยส์ที่ 14-ศาสนาและ

นโยบายต่างประเทศ พระเจ้าหลุยส์ที่ 15 (บทที่ 16) พระเจ้าเฟรเดอริกมหาราชและสงคราม   

7 ปี (บทที่ 19) พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 (บทที่ 21) และ “ราชาธิปไตยแบบทรงภูมิธรรม” (บทที่ 

20)32 ซึ่งแน่นอนว่า นักประวัติศาสตร์ในแนวนี้ย่อมไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะกล่าวถึง “ราชา

ธิปไตยแบบทรงภูมิธรรม” ได้ เพราะพระเจ้าแผ่นดินยุโรปที่ได้ชื่อว่าเป็น “enlightened despot” 

ย่อมมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงอยู่และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองอย่างยิ่ง  

ปรัชญาของประวัติศาสตร์นิพนธ์สกุลนี้เป็นที่รู้จักกันในนามของ “Great Man Theory” ซึ่ง

เป็นแนวคิดที่เป็นที่นิยมในศตวรรษที่สิบเก้า โดยมีพื้นฐานความเชื่อว่า แม้ว่าคนคือผู้สร้าง

ประวัติศาสตร ์แต่ก็ไม่ใช่คนทุกคนที่จะมีอิทธิพลต่อประวัติศาสตร์ คนบางคนอาจสร้างผลกระทบ

ต่อสังคมเศรษฐกิจการเมืองได้มากกว่าบางคนหรืออีกหลายๆ คน และกล่าวได้ว่า คนแบบนั้น  

คือคนที่มีความพิเศษเหนือคนทั่วไป ซึ่งคนแบบนี้มักจะถูกขนานนามว่าเป็น “ผู้ยิ่งใหญ่” หรือ 

“มหาบุรุษ” และมหาบุรุษคือผู้สร้างประวัติศาสตร์ ดังนั้น การศึกษาทำความเข้าใจต่อเหตุการณ์

ต่างๆ ในประวัติศาสตร์จะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องแม่นยำก็คือ การศึกษาความคิดและการกระทำ

ของ “มหาบุรุษ” ที่ส่งผลกระทบอย่างสำคัญต่อสังคม แนวการศึกษา “Great Man Theory” นี้ได้

รับความนิยมแพร่หลายในช่วงทศวรรษ 1840 จากงานเขียนของนักประวัติศาสตร์ชาวสก๊อต 

ทอมัส คาร์ไลล์ (Thomas Carlyle: 1795-1881) เขาได้กล่าวไว้ว่า “ประวัติศาสตร์โลกเป็นเพียง

ชีวประวัติของผู้ยิ่งใหญ่” ด้วยเขาเชื่อว่า บรรดามหาบุรษหรือวีรบุรษเหล่านี้คือคนที่กำหนดความ

เป็นไปของประวัติศาสตร์ผ่านบุคลิกภาพความสามารถของพวกเขา  ในหนังสือชื่อ On Heroes, 

Hero-Worship and the Heroic in History (1841) ชี้ให้เห็นว่า คาร์ไลล์เห็นว่า ประวัติศาสตร์

ดำเนินไปตามการตัดสินใจของบุคคลสำคัญ โดยเขายกตัวอย่างบุคคลดังกล่าว เช่น ศาสดา

โมฮัมหมัด เชคสเปียร์ ลูเธอร์ รุสโซ และนโปเลียน33 และแน่นอนว่า ผู้ที่มีความคิดความเชื่อ

อย่างคาร์ไลล์ย่อมมีแนวโน้มที่จะเชื่อในแนวคิดและการมีอยู่จริงของพระเจ้าแผ่นดินหรือผู้นำ  

ผู้ปกครองที่เป็น  “Enlightened Despot” และนอกจากงานของคาร์ไลล์แล้ว ยังมีงานอีกสองเล่ม

ของนักวิชาการชาวอเมริกันชื่อ เฟรเดอริก อาดัมส ์วู๊ดส์ (Frederick Adams Woods: 1873-

1939) ชื่อ “Mental and Moral Heredity in Royalty: A Statistical Study in History and 

Psychology” (1906)34 และ “The Influence of Monarchs: Steps in a New Science of 

History (1913)35 ที่เขียนประวัติศาสตร์โดยให้ความสำคัญกับตัวผู้นำหรือตัวบุคคลสำคัญบาง

คนเช่นกัน ในหนังสือเล่มแรก วู๊ดส์พยายามศึกษาสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเป็นระบบโดย

อาศัยการเก็บข้อมูลในเชิงสถิติถึงความเป็นไปได้ของการสืบทอดคุณสมบัติสำคัญทางสาย

โลหิต ส่วนเล่มหลัง วู๊ดส์ได้ศึกษาผู้ปกครองจำนวน 386 คนในยุโรปตะวันตกตั้งแต่ศตวรรษที่

 32  ประวัติศาสตร์ยุโรป ค.ศ. 1494-ค.ศ. 1789, เพิ่งอ้าง, สารบัญ. 
 33  http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Man_theory 

 34  Frederick Adams Woods, M.D., Mental and Moral Heredity in Royalty, (New York: Henry Holt: 

1906).  
 35  Frederick Adams Woods, M.D., The Influence of Monarchs: Steps in a New Science of 

History, (New York: McMillan: 1913).  
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สิบสองจนถึงการปฎิวัติฝรั่งเศสในช่วงปลายศตวรรษที่สิบแปด โดยชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลสำคัญ

จากตัวบุคคลสำคัญต่างๆ ที่มีต่อเรื่องราวที่ เป็นประวัติศาสตร์ ซึ่ งทำให้การอธิบาย

ประวัติศาสตร์ของนักประวัติศาสตร์สำนึกนี้มักจะกล่าวถึงตัวผู้นำหรือพระมหากษัตริย์-ขุนศึก-

มหาอำมาตย์ในฐานะที่เป็นผู้ที่กอบกู้สร้างอาณาจักรให้ยิ่งใหญ่หรือทำให้เสื่อมสลายพังทลายลง

ไปเพียงด้วยน้ำมือหรือบุคลิกภาพ-การตัดสินใจของคนบางคนเท่านั้น    

อย่างในประวัติศาสตร์นิพนธ์ในแนวนี้ของไทย เราก็มักจะพบกับการให้ความสำคัญต่อ 

พ่อขุนรามคำแหง พระบรมไตรโลกนาถ พระมหาจักรพรรดิ์ พระศรีสุริโยทัย พระนเรศวร   

พระนารายณ์ พระเพทราชา พระเจ้าเอกทัศน์ พระเจ้ากรุงธนบุรีฯ ในฐานะที่เป็นบุคคลสำคัญที่มี

อิทธิพลต่อความเจริญรุ่งเรืองหรือความเสื่อม-เสียเอกราชในประวัติศาสตร์ของไทย แน่นอนว่า 

ประวัติศาสตร์นิพนธ์แนว “Great Man Theory” นี้ก็มีจุดอ่อนไม่น้อย นั่นคือ ให้ความสำคัญต่อ

ตัวบุคคลจนเกินไป โดยละเลยที่จะพิจารณาถึงเงื่อนไขทางบริบท ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการทาง

เศรษฐกิจ วิถีการผลิต เทคโนโลยี การเมืองระหว่างประเทศ ฯลฯ ที่หากปัจจัยเหล่านี้ไม่พัฒนา

จนถึงจุดสุกงอม ก็ยากที่จะมหาบุรุษคนใดจะเปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์ได้จริงๆ ในแง่นี้ คนจึง

ไม่ได้เป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ แต่ประวัติศาสตร์ต่างหากที่สร้าง “มหาบุรุษและวีรุบุรษ” หรือถ้า

ลงไปในประวัติศาสตร์นิพนธ์บางสาย ก็จะให้ความสำคัญต่อคนสำคัญที่ไม่ใช่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

คนเดียว แต่เป็นเหล่าผู้คนที่ผลักกงล้อประวัติศาสตร์ให้เคลื่อนไปข้างหน้าบดขยี้ทุกอย่างที่ไม่ยอม

เปลี่ยนแปลงก้าวหน้าไปตามกาลเวลา นั่นคือ ปวงประชามหาชน-ชนชั้นผู้ถูกกดขี่ในทุกยุคทุกสมัย

นั่นเอง        

สำหรับตัวผู้เขียนเชื่อว่า เราไม่สามารถปฏิเสธประวัติศาสตร์นิพนธ์ทั้งสองสำนักนี้ได้  

การอธิบายโดยให้ความสำคัญทั้งเงื่อนไขทางบริบทและเงื่อนไขของตัวบุคคลน่าจะช่วยให้เรา

เข้าใจภาพรวมของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ได้สมบูรณ์ขึ้นกว่าเพียงอธิบายสุดโต่งไปในทางใด

ทางหนึ่ง  และก็น่าจะช่วยให้เราได้พิสูจน์ทำความเข้าใจ “enlightened despotism” ได้อย่าง

สมเหตุสมผลด้วย        

IVเงื่อนไขของการเกิด“กษัตริย์ผู้ทรงภูมิธรรม”ในประวัติศาสตร์ยุโรป

พระมหากษัตริย์ยุโรปพระองค์แรกที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น “enlightened despot” และได้

กลายเป็นต้นแบบให้กับพระมหากษัตริย์ต่อๆ มาในยุโรปคือ พระเจ้าเฟดริคมหาราชแห่งปรัสเซีย 

(1712-1786) พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้ชื่อว่ามีการศึกษาที่ดีและมีความรู้ความเข้าใจและ

ซึมซับศิลปะ วัฒนธรรม พระองค์สนับสนุนศิลปะวิทยาการและการศึกษา ทรงถือว่า สิ่งแรกที่

พระมหากษัตริย์จะต้องเป็น ก็คือ เป็นผู้รับใช้ชาติก่อนคนอื่นๆ และพระองค์เชื่อว่า สำนึกของ

ความเป็นผู้ปกครองคือ ความสำนึกในการปกครองอย่างทรงธรรม โดยต้องบังคับใช้กฎหมาย

อย่างเป็นธรรมและพระองค์เองก็จะต้องเคารพกฎหมายด้วย นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงให้หลัก

ประกันต่อเสรีภาพในการพูดและเสรีภาพในสิ่งพิมพ์ แม้ว่าจะเป็นเสรีภาพที่จำกัดก็ตาม และทรง

ให้หลักประกันต่อขันติธรรมทางศาสนาอย่างเต็มรูปแบบ แต่อย่างไรก็ตาม กรณีของพระเจ้า  

เฟดริกแห่งปรัสเซียถือเป็นกรณีเดียวที่ไม่ได้ช่วยให้เราเข้าใจบริบทการเกิด “enlightened despot” 

ได้มากนัก ! ในการทำความเข้าใจภาพรวมของ “enlightened despot”  เลียวนาร์ด ไครเกอร์ 
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(Leonard Krieger) ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประเด็น “enlightened despot” และพบว่า   

ในบรรดาพระมหากษัตริย์หรือสมเด็จพระจักรพรรดินียุโรปที่ได้ชื่อว่าเป็น “enlightened despot” 

มีลักษณะร่วมกันบางอย่าง ซึ่งประมวลออกมาได้สามประการ   

ประการแรก ตามข้อเท็จจริงในทางบริบทของประวัติศาสตร์ พบว่า บรรดาผู้ปกครองที่ได้

รับการยกย่องว่าเป็น “enlightened despot” จะทรงมีบรรพบุรุษที่มีพระราโชบายที่คล้ายคลึงกับ

หลักการข้างต้น แต่ด้วยบุคลิกภาพทางการเมืองและการใช้กุศโลบาย (political personality and 

rhetoric) ของบรรพกษัตริย์เหล่านั้นได้กลายเป็นอุปสรรคทำให้ไม่สามารถจัดพระองค์อยู่ในกลุ่ม

ของผู้ปกครองที่เป็น “enlightened despot” ได้บรรพกษัตริย์ดังกล่าวนี้ได้แก่ พระเจ้าปีเตอร์

มหาราชแห่งรัสเซีย (Peter the Great: 1672-1725) พระเจ้าเฟดริค วิลเลียมที่หนึ่งแห่งปรัสเซีย  

(Frederick William I: 1688-1740) พระนางมาเรีย เทเรซาในราชวงศ์แฮบสเบิร์กแห่งออสเตรีย   

(Maria Theresa: 1717-1780) แม้ว่าพระเจ้าแผ่นดินเหล่านี้ต่างทรงมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าและ

สามารถทำให้เกิดการปฏิรูปในระดับรากฐานที่ดำเนินไปในทิศทางของการเกิดรัฐสวัสดิการแบบ

รวมศูนย์ และมีการลดทอนอภิสิทธิ์ต่างๆของบรรดาอภิชนชนชั้นสูง และมีการออกกฎหมาย  

ที่เท่าเทียมกันสำหรับพลเมืองของรัฐ ซึ่งเป็นการแผ้วทางไว้ให้ผู้ที่ขึ้นครองราชย์ต่อจากพระองค์ได้

สานต่อและทำให้สัมฤทธิผลชัดเจนได้ง่ายขึ้น    

แต่อย่างในกรณีของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชและพระเจ้าเฟดริค วิลเลียม แม้ว่าพระราโชบาย 

อันสร้างสรรค์ของทั้งสองพระองค์นำไปสู่การวางรากฐานสำคัญให้รัฐรัสเซียและปรัสเซียสมัยใหม่  

แต่ความเหี้ยมโหดในแบบทรราชของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชและแนวทางปิตาธิปไตยที่ถูกมองว่าไม่

จริงใจของพระเจ้าเฟดริค วิลเลียมดูจะไม่เอื้อต่อนัยความหมายของการเป็น “enlightened ruler” 

อย่างที่เข้าใจกัน หรืออย่างในกรณีของสมเด็จพระจักรพรรดินีมาเรีย เทเรซาแห่งออสเตรีย ผู้ซึ่ง

เป็นที่ยอมรับว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่มีสติปัญญา อบอุ่นและเป็นที่รักของไพร่ฟ้าราษฎร อีกทั้ง

พระองค์ยังเป็นผู้นำการปฏิรูปจักรวรรดิออสเตรียให้ทันสมัย แต่กระนั้น ก็ไม่มีใครสักคนเดียวที่จะ

ขนานนามพระองค์ว่าเป็น “enlightened despot” เหตุผลสำคัญอยู่ที่วิธีการหรือกุศโลบายทาง  

การเมืองที่พระองค์ใช้ ทำให้พระองค์ถูกมองว่าเป็นผู้ปกครองที่เล่นการเมืองแบบฉลาดเจ้าเล่ห์ 

และเอาความตอ้งการของตวัเองเปน็ทีต่ัง้ ดงันัน้ การทีพ่ระนางไมไ่ดถ้กูจดัใหเ้ปน็หนึง่ในพระเจา้แผน่ดนิ  

ที่ “ทรงภูมิธรรม” (enlightened) ก็เป็นเพราะบุคลิกภาพทางการเมืองของพระองค์ ทั้งๆ ที่  

พระราโชบายและพระราชกรณียกิจของพระองค์นั้นก็เข้าข่ายอยู่ ที่สำคัญคือ พระนางใช้กุศโลบาย

การสร้างภาพความเป็น “แม่ทั้งแผ่นดิน” (universal mother) หรือ “แม่ของไพร่ฟ้าราษฎร” ซึ่ง

วิธีการเช่นนี้สะท้อนถึงทัศนคติแบบโบราณบรรพกาล ไม่ใช่ทัศนคติสมัยใหม่และมีเหตุผลตาม

แนวทางภูมิปัญญาที่เริ่มเกิดขึ้นในยุโรปในศตวรรษที่สิบเจ็ด-สิบแปด ซี่งก็คือ “Enlightenment” 

นั่นเอง             

การสร้างภาพความเป็น “แม่ทั่วหล้าหรือแม่ของแผ่นดิน” ของสมเด็จพระจักรพรรดินี  

มาเรีย เทเรซาผู้ซึ่งมีพระชนม์ชีพอยู่ช่วงศตวรรษที่สิบแปด (1717-1780) ทำให้นึกถึงการ  

เปรียบเทียบพระมหากษัตริย์กับความเป็น “พ่อของแผ่นดิน” ของพระมหากษัตริย์อังกฤษใน

ศตวรรษที่สิบเจ็ด เพราะการเปรียบเทียบกษัตริย์กับพ่อเป็นเรื่องปรกติที่พบได้ในวรรณกรรม  
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ยุคต้นๆ ราชวงศ์สจ๊วต บรรดาผู้ที่นิยมสถาบันกษัตริย์ สมัยนั้นอย่างวิลเลียม ทุกเคอร์ (William 

Tooker: 1557-1621) เดวิด โอเวน (David Owen) ได้ออกมาประกาศว่า พระมหากษัตริย์

อังกฤษ (พระเจ้าเจมส์ที่หนึ่ง: 1566-1625) คือพ่อของแผ่นดินของพระองค์ (The King was the 

father of his country.) อีกทั้งยังมีการกล่าวสนับสนุนว่า การปกครองของกษัตริย์ต่อราษฎรของ

พระองค์ในฐานะพ่อปกครองลูกนั้นเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับหลักธรรมชาติ มีการคัมภีร์ไบเบิลก็ถูก

นำมาตีความสนับสนุนระบอบปิตาธิปไตย โดยเฉพาะบทบัญญัติข้อที่ห้าที่ว่า “จงเคารพนับถือพ่อ

และแม่ของเจ้า” ถูกตีความว่า ให้เคารพนับถือพ่อแท้ๆ และเคารพนับถือองค์พระมหากษัตริย์  

ในฐานะพ่อของแผ่นดินด้วย ซึ่งในกรณีที่พระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้หญิงอย่างสมเด็จพระจักรพรรดินี

มาเรีย เทเรซา ก็คงเปรียบได้ดั่งแม่ของแผ่นดิน36 จากแนวคิดดังกล่าวที่ว่า อำนาจกษัตริย์และ

อำนาจบิดาเป็นอำนาจชนิดเดียวกัน ดังนั้น ผู้เป็นพ่อก็ต้องมีอำนาจในการลงโทษบุตรของตนให้

ถึงแก่ชีวิตได้ และด้วยเหตุนี้ พระเจ้าเจมส์ที่หนึ่ง ได้ตรัสต่อรัฐสภาในปี ค.ศ. 1610 ว่า “ในฐานะ

บิดาของครอบครัว ภายใต้กฎธรรมชาติ (the Law of Nature patriam potestatem) อำนาจ

ดั้งเดิมเก่าแก่ของบิดาจึงเป็นอำนาจแห่งความเป็นและความตาย (potestatem vitae et necis) 

เหนือบุตรของเขา โดยเราหมายถึงพ่อและครอบครัวแรกเริ่มเหล่านั้นที่เป็นจุดเริ่มต้นที่มาของ

อำนาจกษัตริย์”37 และแน่นอนว่า ในกรณีของ “แม่” ที่ทำหน้าที่แทน “พ่อ” ก็ย่อมมีอำนาจแห่ง

ความเป็นและความตายเหนือบุตรของเธอเช่นกัน   

และคำประกาศของไพร่ฟ้าที่ว่า “…..ศีรษะนี้มอบให้พระเจ้าแผ่นดิน” ก็ดูจะสอดคล้องกับ

แนวคิดทางการปกครองของอังกฤษในศตวรรษที่สิบเจ็ดและกุศโลบายการปกครองของสมเด็จ  

พระจักรพรรดินีมาเรีย เทเรซาแห่งออสเตรียในศตวรรษที่สิบแปด แต่ปัญหาอยู่ที่ คำประกาศของ

ไพร่ฟ้าดังกล่าวเกิดขึ้นในสังคมไทยในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด  

แนวคิดที่เปรียบพระเจ้าแผ่นดินดุจ “พ่อหรือแม่ของแผ่นดิน” จะเหมาะสมได้หรือไม่ขึ้นอยู่

กบัเงือ่นไขบรบิททางประวตัศิาสตร ์แตจ่ากมมุมองทีม่เีหตผุลและมปีญัญาในแบบ “enlightenment” 

ของยุโรปแล้ว มันเป็นสิ่งที่โบราณล้าสมัย ไม่สอดคล้องต่อพัฒนาการทางสังคม-เศรษฐกิจและ

การเมืองสมัยใหม่แต่อย่างใด   

เงื่อนไขประการที่สองที่เป็นลักษณะร่วมของพระเจ้าแผ่นดินยุโรปที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น 

“enlightened despot” คือ ประเด็นเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ของสภาพภูมิศาสตร์และ

ภูมิรัฐศาสตร์ของรัฐของพระองค์ นั่นคือ รัฐในบริเวณยุโรปตอนกลางและตะวันออก และรัฐที่อยู่

ในช่วงเริ่มเสื่อมสลายจากความยิ่งใหญ่ในอดีตที่ผ่านมา เช่น สวีเดนและสเปน เงื่อนไขทาง

ภูมิศาสตร์และภูมิรัฐศาสตร์ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญที่เป็นบริบทของการเกิด “enlightened despot”   

ไครเกอร์กล่าวว่า สำหรับอังกฤษ (Great Britain) และฝรั่งเศสในสมัยของพระเจ้าจอร์จที่สอง 

(George II: 1683-1760) และพระเจ้าหลุยส์ที่สิบห้า (Louis XV: 1710-1774) เงื่อนไขดังกล่าว

มิได้เป็นประเด็นปัญหาที่ทำให้พระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ต้องมีความใส่ในพระราชหฤทัยใน

การที่จะต้องทำอะไรเพื่อเป็น “enlightened despot”38 อีกทั้ง ในกรณีของพระเจ้าจอร์จที่สามนั้น 
 36  J.P. Sommerville, Politics and Ideology in England 1603-1640, (London: Longman: 1986), p. 26. 
 37  J.P. Sommerville, Politics and Ideology in England 1603-1640, ibid. 
 38  Leonard Krieger, opcit., p. 245. 
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ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์อังกฤษพระองค์สุดท้ายที่เกิดนอกประเทศ หลังจากที่พระองค์เสด็จ

สวรรคตได้สองร้อยปี ประวัติศาสตร์ได้บันทึกถึงพระองค์ในลักษณะที่เหยียดหยาม โดยกล่าวถึง

พระองค์ไว้ว่า พระองค์ทรงหมกหมุ่นอยู่แต่บรรดานางสนมต่างๆ ของพระองค์ อีกทั้งยังทรง

ตะกละและหยาบคาย อีกทั้งยังทรงขี้หงุดหงิดและอารมณ์ร้อนอีกด้วย39 

ส่วนพระเจ้าหลุยส์ที่สิบห้าแห่งฝรั่งเศสนั้น อาจจะด้วยความสำเร็จอันใหญ่ยิ่งในการบริหาร

ราชการแผ่นดินของพระเจ้าหลุยส์ที่สิบสี่ผู้ทรงเป็นพระมหาปัยกาธิบดี (ทวด) และครองราชย์ก่อน

พระองค์ ทำให้พระเจ้าหลุยส์ที่สิบห้ากลับมิได้ทรงใส่ในพระราชหฤทัยอย่างจริงจังในการบริหาร

ราชการแผ่นดิน อีกทั้งพระองค์ยังทรงหมกหมุ่นอยู่กับเหล่านางสนมของพระองค์ และปล่อยให้

นางเหล่านั้นเข้าแทรกแซงการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะการแต่งตั้งและถอดถอนบรรดา

เสนาบดีต่างๆ แม้ในยามที่พระองค์ต้องทรงงานด้วยพระองค์เอง พระองค์ต้องทรงต้องพึ่งพระราช-

บันทึกคำสอนที่พระเจ้าหลุยส์ที่สิบห้าได้ทรงทิ้งไว้ให้เป็นเสมือนหนึ่งคู่มือ (manual) โดยต้องทรง

อ่านพระราชบันทึกดังกล่าวกลับไปกลับอยู่หลายครั้ง เพื่อทำความเข้าใจว่าในที่สุดแล้วพระองค์

ต้องทรงตัดสินพระทัยอย่างไร เช่น ข้อความตอนหนึ่งในหนังสือคู่มือกล่าวว่า “ต้องฟังเสียง

ประชาชน ปรึกษาสภาอภิรัฐมนตรี แต่ต้องตัดสินใจด้วยตัวเอง” พระเจ้าหลุยส์ที่สิบห้าไม่ทรง

ประสบความสำเร็จในการบริหารราชการแผ่นดิน  อีกทั้งในช่วงปลายรัชสมัยของพระองค์   

ก็มีสัญญาณเด่นชัดถึงการที่ทรงไม่เป็นที่นิยมของราษฎร รวมทั้งมีความพยายามในการลอบปลง

พระชนม์อีกด้วย  

ไครเกอร์ได้กล่าวถึงพระมหากษัตริย์อังกฤษและฝรั่งเศสที่ทรงครองราชย์ต่อจาก  

สองพระองค์ข้างต้นข้างต้นว่า ไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าจอร์จที่สาม (George III: 1738-1820) หรือ

พระเจ้าหลุยส์ที่สิบหก (Louis XVI:1754-1793) ทั้งสองพระองค์ก็ไม่ทรงพระปรีชาสามารถ  

ปราดเปรื่องเพียงพอที่จะทำอะไรที่จะเข้าข่าย “enlightened despot” ได้เลย นอกจากพระเจ้า

จอร์จที่สามจะทรงพระประชวรแล้ว พระองค์ยังประสบความล้มเหลวจากการสูญเสียอาณานิคมใน

อเมริกาด้วย และพระองค์ก็ทรงถูกจดจำในฐานะที่เป็น “พระเจ้าแผ่นดินที่วิปลาส” (The Mad 

King)40           

ส่วนพระเจ้าหลุยสี่สิบหกก็เป็นกษัตริย์ที่ทรงโปรดการเสพย์แลบริโภคมาก ทอมสัน (J.M. 

Thompson: Lectures on Foreign History: 1494-1789) ได้กล่าวถึงพระองค์ไว้ว่า “ข้อบกพร่อง

ของพระองค์อาจเป็นข้อดีถ้าพระองค์เป็นสามัญชน และข้อดีของพระองค์กลับกลายเป็นข้อ

บกพร่องของบุคคลที่ทรงสถานะพระมหากษัตริย์ พระองค์ไม่สามารถรับบทบาทที่ต้องการความ

สง่าน่าเกรงขาม เช่นในพระราชพิธีในราชสำนัก ชาวอังกฤษผู้หนึ่งที่เคยเข้าเฝ้าที่พระราชวัง

แวร์ซายส์ในปี ค.ศ. 1774 กล่าวว่า ‘พระเจ้าอยู่หัวให้ความสนพระทัยกับคนที่เข้าเฝ้าน้อยกว่าที่คน

เราให้กับแมวหรือสุนัขเสียอีก เพราะพระองค์ไม่ได้แม้แต่ทอดพระเนตรมาทางคนเหล่านั้น’ 

‘พระองค์มีสายพระเนตรสั้นจนกระทั่งจำคนที่อยู่ห่างมาสัก 2 ก้าวก็ไม่ได้ พระองค์มีพระวรกาย

อ้วน สูงปานกลาง พระอังศายก ทรงมีรูปร่างที่เลวที่สุด พระองค์มีท่าทางแบบชาวนา และไม่มี

 39  http://en.wikipedia.org/wiki/George_III_of_the_United_Kingdom 
 40  http://en.wikipedia.org/wiki/George_III_of_the_United_Kingdom 
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อะไรสง่าหรือเป็นเจ้าเลย....พระองค์ทรงรู้สึกว่าพระแสงดาบที่ต้องทรงอยู่เป็นของเกะกะ และ  

ไม่ทรงทราบว่าจะทำอย่างไรกับพระมาลา....พระองค์มีทีท่าการเคลื่อนไหวที่ไม่น่าดูและพระวรกาย

มักเอียงไปมา การเคลื่อนไหวกระตุกและขาดความสง่างาม และการที่พระเนตรสั้นทำให้ต้อง  

หรี่พระเนตรอยู่เสมอเวลาทอดพระเนตร หรือมิฉะนั้นก็ดูเบิ่งเฉย”41     

จากข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวกับพระเจ้าแผ่นดินของฝรั่งเศสทั้งสองพระองค์ที่ครองราชย์ต่อจาก

พระเจ้าหลุยส์ที่สิบสี่ ทำให้นักประวัติศาสตร์จำนวนไม่น้อยวิเคราะห์ว่า สาเหตุสำคัญประการหนึ่ง

ของการเกิดการปฏิวัติโค่นล้มระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1789 เป็นผล  

มาจากความล้มเหลวของพระเจ้าแผ่นดินสองพระองค์นี้  

จากที่กล่าวมาข้างต้น ไครเกอร์ต้องการชี้ให้เห็นว่า เงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ของสภาพทาง

ภูมิศาสตร์และภูมิรัฐศาสตร์เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิด “enlightened despot” โดยเฉพาะใน

รัฐที่มีปัญหาความล้าหลังและไม่พัฒนาเมื่อเทียบกับรัฐอื่นๆ มากกว่าจะเกิดในรัฐที่มีความก้าวหน้า

และอยู่ในช่วงที่กำลังเดินหน้าพัฒนาอย่างอังกฤษหรือฝรั่งเศสในช่วงเวลาดังกล่าว การที่พระมหา

กษัตริย์อังกฤษและฝรั่งเศส “สามารถ” เป็นเช่นนี้ได้ ก็อาจจะเป็นเพราะบริบทของประเทศมิได้อยู่

ในเงื่อนไขที่เรียกร้องต้องการพระเจ้าแผ่นดินที่เป็น “อัศวินม้าขาว” แต่ในรัฐที่มีปัญหา ย่อมมี

ความคาดหวังว่า ผู้ที่จะขึ้นมาเป็นผู้ปกครองจะต้องสามารถรับมือกับความท้าทายในการแข่งขันใน

เวทีการเมืองระหว่างประเทศ อีกทั้งจะต้องสามารถรับมือกับการแก้ปัญหาเรื่องมาตรฐานความ

เป็นธรรมในสังคมด้วย ผู้ที่ขึ้นมาปกครองจะต้องมีพลังความสามารถเกินมาตรฐานและทรัพยาการ

ต่างๆที่มีอยู่ในสังคมของเขาขณะนั้น ผู้ซึ่งจะกำหนดเป้าหมายและนโยบายต่างๆ ของเขาภายใต้

การสื่อสารชุดความคิดที่ก้าวข้ามเงื่อนไขและแนวคิดเดิมๆที่ดำรงอยู่ และบริบทดังกล่าวนี้เองที่เป็น

เงื่อนไขสำคัญในการให้กำเนิด “enlightened despot”42 

ลักษณะประการที่สามคือ ตัวสติปัญญาความรู้ที่เรียกว่า “ภูมิธรรม” (enlightenment) 

ของตัวผู้ปกครองที่เข้าข่ายการเป็น “enlightened despot” นั่นเอง คำถามที่เกิดขึ้นก็คือ   

“ภมูปิญัญาในแบบภมูธิรรม” มนัเปน็อยา่งไร? แนน่อนวา่ ถา้พดูถงึภมูปิญัญาความรู ้ยอ่มมสีองนยั 

นัยแรกก็คือ ภูมิปัญญาความรู้ทั่วๆไป (intelligence) ทั่วๆ ไปหรือความรู้ที่ทำให้เราเรียกคนๆ นั้น

ว่าเป็นคนฉลาด นั่นคือ ผู้ปกครองคนใดจะเป็น “enlightened despot” ได้ย่อมจะต้องไม่โง่อย่าง

แน่นอน และนอกจากไม่โง่แล้ว ก็ย่อมต้องฉลาด และต้องฉลาดกว่าปรกติด้วย ไม่ว่าจะเทียบกับ

พระมหากษัตริย์องค์ก่อนๆ หรือพระมหากษัตริย์ของรัฐอื่นๆ ส่วนนัยที่สองของภูมิปัญญาความรู้ก็

คือ มันเป็นภูมิปัญญาความรู้ที่มีลักษณะเฉพาะ อันเป็นภูมิปัญญาความรู้ที่สัมพันธ์กับความรู้ในยุค

สมัย เช่นปัญญาความรู้ในยุคแห่ง “ภูมิธรรม” (the Enlightenment) ที่เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่

สิบแปดในยุโรป นั่นคือ นอกจากผู้ปกครองที่ว่านี้จะต้องเป็นคนฉลาดแล้ว จะต้องมีความรู้หรือ

สนใจใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นความรู้ในแบบ “Enlightenment” 

ตามแนวคิดของบรรดานักคิดนักปราชญ์ในขบวนการดังกล่าวนี้ (the Enlightenment)43 ทีนี้

 41  ประวัติศาสตร์ยุโรป ค.ศ. 1494 - ค.ศ. 1789, เพิ่งอ้าง, หน้า 226. 
 42  Leonard Krieger, opcit., pp. 245-246. 
 43  Leonard Krieger, opcit., pp. 245-246. 
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คำถามที่ตามมาก็คือ แล้วภูมิปัญญาแบบที่ว่านี้เป็นอย่างไร?  

เราอาจกล่าวได้ว่า การเป็นกษัตริย์หรือผู้ปกครองที่ “ทรงภูมิธรรม” คือ กษัตริย์ที่มีรากฐาน

ในการใช้วิจารณญาณทางการเมืองตามองค์ความรู้สมัยใหม่ที่มีเหตุผล (secular knowledge)  

ไม่ใช่อิงอยู่กับฐานคิดในแบบศาสนาหรือคติโบราณอย่างที่ปรากฎในช่วงยุคกลางของยุโรป    

อย่างไรก็ตาม มันมีประเด็นที่ต้องให้ขบคิดต่อ นั่นคือ องค์ความรู้ที่ว่านี้ถูกใช้ไปเพื่อเป้าหมาย

ทางการเมืองเท่านั้น หรือรวมถึงเป้าหมายทางศีลธรรมจริยธรรม (the moral ends) ด้วย?   

เพราะถ้าสืบค้นย้อนกลับไปที่แนวคิดเรื่อง “ราชาปราชญ์” หรือ “ผู้ปกครองที่ทรงปัญญาความรู้” 

(philosopher-ruler) ของเพลโตที่เกิดขึ้นในสมัยกรีกโบราณ อันถือได้ว่าเป็นแนวคิดต้นแบบของ

แนวคิด “enlightened despot” ในศตวรรษที่สิบแปด เราจะพบว่า ลักษณะสำคัญของผู้ปกครอง

ที่เป็นราชาปราชญ์ก็คือ จะต้องทรงไว้ซึ่งหลักการหรือเป้าหมายทางจริยธรรม และถ้าคิดตาม

กรอบแนวคิด “philosopher-ruler” มันก็จะนำเราไปสู่ความเข้าใจที่ว่า ผู้ปกครองที่ทรงภูมิธรรมใน

ศตวรรษที่สิบแปดไม่เพียงจะต้องปรับใช้ความรู้ทั่วๆ ไปเท่านั้น แต่จะต้องมีหลักการทางศีลธรรม

จริยธรรมด้วย แต่ปัญหาที่ตามมาเกี่ยวกับประเด็นเรื่องหลักการทางจริยธรรมนี้ก็คือ ถ้าพูดถึง

หลักศีลธรรมจริยธรรมของผู้ปกครอง เราก็อาจนึกถึงการที่ผู้ปกครองหรือกษัตริย์จะต้องทรงไว้ซึ่ง

เมตตาธรรม (benevolent) หรือถ้าเทียบกับบริบททางการปกครองของไทยเราก็คือ หลัก  

ทศพิธราชธรรมนั่นเอง อันประกอบไปด้วย การให้ การอยู่ในศีลในธรรม การเสียสละความสุข

ส่วนตนเพื่อความสุขส่วนรวม ซื่อสัตย์ อ่อนโยน มีความอุตสาหะ ไม่แสดงความโกรธให้ปรากฎ  

ไม่เบียดเบียน มีความอดทน และมีความหนักแน่นไม่เอนเอียงหวั่นไหวง่าย และถ้าเราพิจารณาใน

กรณี ผู้ปกครองที่เป็น “enlightened despot” ของยุโรปโดยเฉพาะคำว่า “despot” การมี

จริยธรรมของ “despot” จึงหมายถึง “ผู้ปกครองเผด็จการที่มีเมตตาธรรม” (benevolent 

despot)!44            

ขณะเดียวกัน ถ้าพิจารณานัยของจริยธรรมทางการเมืองตามแนวคิดแบบภูมิธรรมที่เกิดขึ้น

ในศตวรรษที่สิบแปด เราจะพบว่า จริยธรรมทางการเมืองในแบบภูมิธรรมหาใช่ความมีเมตตา

ธรรมหรือมีทศพิธราชธรรมเท่ากับความยึดถือเชื่อมั่นและให้ความสำคัญต่อคุณค่าของเสรีภาพ  

และมีความเชื่อมั่นในหลักการแห่งมนุษยธรรม (humanitarianism) อันหมายถึงความเมตตา

กรุณาเห็นอกเห็นใจต่อมนุษย์ทุกคนอย่างสากลไม่เลือกปฏิบัติ (เช่น การเลิกทาส slavery 

abolition การเลกิกระบวนการพจิารณาความดว้ยการทรมาน หรอืยกเลกิการเฆีย่นตผีูถ้วายฎกีา)45 

ซึ่งเป็นหลักจริยธรรมที่เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด “ภูมิธรรม” ในศตวรรษที่สิบแปด ความเชื่อในคุณค่า

ความสำคัญของเสรีภาพของปัจเจกบุคคล (individual freedom) อันเป็นคุณค่าสูงสุดใน

วัฒนธรรมทั่วไปของขบวนการภูมิธรรม (the Enlightenment) อันนำไปสู่นัยที่ว่า “enlightened 

despot”  จะต้องเป็น “liberal despot” นั่นคือ “ผู้ปกครองเผด็จการที่ยึดมั่นในหลักการแห่ง

เสรีภาพ” ซึ่งมันเป็นอะไรที่ขัดแย้งกันเอง และดูสับสนในตัวมันเอง ดังนั้น จากที่กล่าวถึงหลักการ

จริยธรรมทางการเมืองแบบภูมิธรรม ทำให้แนวคิดเรื่อง “enlightened despotism” จึงอาจจะ  

 44  Leonard Krieger, opcit., pp. 245-246. 
 45 Leonard Krieger, opcit., pp. 245-246. 
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ไม่สามารถมีจริงหรือเป็นจริงได้ หรือถ้ามีก็ค่อนข้างสับสนอยู่ เพราะมันมีความขัดแย้งระหว่าง

คุณค่าทางจริยธรรมในแบบ “ภูมิธรรม” กับ “การปกครองแบบเผด็จการ”   

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือ บรรดาผู้ปกครองหรือกษัตริย์ในยุโรปที่ถูกจัดว่าเป็น 

“enlightened despot” ต่างก็ยืนยันในหลักการความเมตตาต่อมวลมนุษย์ (universal 

benevolence) และสิทธิส่วนบุคคล แต่ไม่ใช่ในฐานะที่เป็นหลักการทางการเมือง (political 

principles) เพราะหากยนืยนัในฐานะหลกัการทางการเมอืง มนักจ็ะนำไปสูก่ารเปลีย่นแปลงรปูแบบ 

การปกครอง เพราะถ้ายึดหลักการที่ว่านี้จริงๆ ผู้ปกครองก็จะไม่ดำรงอยู่ในฐานะ “despot”   

อีกต่อไป เพราะอย่างที่กล่าวไปแล้ว “Enlightened despotism” ในนัยความหมายที่ผู้ปกครองมี

ความเมตตาเต็มที่และเปิดให้ประชาชนมีเสรีส่วนตัวเต็มที่ และมันเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันเองในตัวเอง 

เพราะการเมืองการปกครองแบบอำนาจเบ็ดเสร็จโดยผู้ปกครองเป็นผู้ผูกขาดและรู้ดีแต่ผู้เดียว 

(หรืออีกนัยหนึ่งคือ “คุณพ่อรู้ดี”) ว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นประโยชน์ของประชาชน (utilitarian and 

authoritarian politics) ย่อมขัดต่อหลักการที่เคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ที่คนแต่ละคนเป็น  

ผู้กำหนดว่าอะไรคือสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาเอง หรืออีกนัยหนึ่ง ประชาชนแต่ละคน

สามารถเลือกที่จะกำหนดตัวเขาเองได้ (self-determination) ดังนั้น ในแง่จริยธรรมคุณธรรม   

ผู้ปกครองที่เป็น “enlightened despot” จึงไม่ใช่ผู้ปกครองที่เป็น “ศาสนิกชนที่เคร่งครัด” หรือ  

ถ้าคิดตามบริบทของไทย ผู้ปกครองที่ “ทรงภูมิธรรม” จึงไม่ใช่ผู้ปกครองที ่“ทรงทศพิธราชธรรม”  

แต่จะต้องยึดมั่นในจริยธรรมคุณธรรมตามแนวของ “the Enlightenment” นั่นคือ จะต้องยึดถือ

เชื่อมั่นและให้ความสำคัญต่อคุณค่าของเสรีภาพ มีความเชื่อมั่นในหลักการแห่งมนุษยธรรม 

(humanitarianism) อันหมายถึงความเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจต่อมนุษย์ทุกคนอย่างสากลอย่าง

เท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ เชื่อในคุณค่าความสำคัญของเสรีภาพของปัจเจกบุคคล (individual 

freedom) อันเป็นคุณค่าสูงสุดในวัฒนธรรมความคิดในแบบของขบวนการภูมิธรรม (the 

Enlightenment) อีกทั้งในแง่ของภูมิปัญญาความรู้ ถ้าพูดง่ายๆ ก็คือ จะต้องคิดอย่างมีเหตุมีผล 

ไม่เชื่อในเรื่องงมงาย หรืแม้กระทั่งจะต้องไม่ศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าหรือลัทธิทางศาสนาของตน  

จนไม่ยอมรับการตีความศาสนาหรือพระผู้เป็นเจ้าที่แตกต่างจากที่ตนเชื่อ    

เราจะเห็นได้ว่า คำว่า “enlightened despot” มีความขัดแย้งในตัวเอง เพราะคุณค่าและภูมิ

ปัญญาความรู้ในแนว “ภูมิธรรม” (the Enlightenment) จริงๆจะไม่สามารถไปกันได้กับแนวคิด

ทางการเมืองที่เรียกว่า “เทวสิทธิ์” (divine right) ที่อ้างว่า พระราชอำนาจของกษัตริย์มาจาก

อำนาจของพระผู้เป็นเจ้า หรือแนวคิด “ปิตาธิปไตย” (Patriarchy) ของเซอร์โรเบิร์ต ฟิลเมอร์ 

(Robert Filmer: 1588-1653)46 ที่กล่าวว่า กษัตริย์มีอำนาจอันชอบธรรมในการปกครองเพราะ

ดำรงอยู่ในสถานะของความเป็น “พ่อของแผ่นดิน” (The King was the father of his country.) 

โดยอ้างว่า การปกครองของกษัตริย์ต่อราษฎรของพระองค์ในฐานะพ่อปกครองลูกนั้นเป็นสิ่งที่

สอดคล้องกับหลักธรรมชาติ โดย “ธรรมชาติ” ที่ปรากฏในคัมภีร์ไบเบิลที่ถูกตีความว่า พระผู้เป็น

เจ้าได้ให้อำนาจแก่มนุษย์ในการปกครองเหนือมนุษย์คนอื่นได้ในกรณีเดียวเท่านั้น นั่นคือ กรณี

 46 Robert Filmer, Patriarcha and Othe Writings, edited by J.P. Sommerville, (Cambridge: 

Cambridge University Press: 1991).  
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ของอาดัมที่ปกครองเหนือคนในครอบครัวของเขา อำนาจของความเป็นพ่อเท่านั้นที่ชอบธรรม

สำหรับมนุษย์ในการปกครองเหนือมนุษย์ด้วยกัน ดังนั้น หากกษัตริย์ใช้พระราชอำนาจของตนใน

วิถีแบบ “พ่อปกครองลูก” ก็ถือว่าชอบธรรม  อีกทั้งยังมีการนำคัมภีร์ไบเบิลตีความสนับสนุน

ระบอบปิตาธิปไตย โดยเฉพาะบทบัญญัติข้อที่ห้าที่ว่า “จงเคารพนับถือพ่อและแม่ของเจ้า” ถูก

ตีความว่า ให้เคารพนับถือพ่อแท้ๆ และเคารพนับถือองค์พระมหากษัตริย์ในฐานะพ่อของแผ่นดิน 

แต่แนวคิดทางการเมืองการปกครองในแบบ “ภูมิธรรม” ไม่สามารถยอมรับวิธีคิดแบบนั้นได้

อีกต่อไป อย่างที่จอห์น ล็อก นักคิดชาวอังกฤษในศตวรรษที่สิบเจ็ด ผู้ เป็นบิดาแห่งเสรี

ประชาธิปไตยได้ออกมาเขียนตอบโต้แนวคิด “ปิตาธิปไตย” ของฟิลเมอร์ แต่ก็ไม่ใช่ว่าแนวคิด

ทางการเมืองการปกครองในแบบ “ภูมิธรรม” จะต้องปฏิเสธระบอบการปกครองที่มีพระมหา-

กษัตริย์เสมอไป แต่สิ่งที่แนวคิดทางการเมืองแบบ “ภูมิธรรม” ปฏิเสธคือ การอธิบายที่มาของ  

พระราชอำนาจพระมหากษัตริย์โดยอ้างอิงกับอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าหรือคัมภีร์ไบเบิล (หรือ  

ถ้าในกรณีของจีนก็อาจจะเป็นเรื่อง “อาณัติสวรรค์” หรือ “บุญญาภินิหาร” “บารมี” หรือ 

“อวตาร” ในแบบของไทยหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) หรืออย่างในกรณีของโทมัส ฮอบส์  

(Thomas Hobbes: 1588-1679) และแม้ว่า เมื่อเทียบกับล็อกแล้ว ล็อกจะมีแนวคิดที่ชัดเจน  

ในความเป็น “ภูมิธรรม” มากกว่าฮอบส์) ก็ถือได้ว่าเป็นนักคิดที่อยู่ในแนว “ภูมิธรรม” แนวคิด

ทางการเมืองของฮอบส์ยังสนับสนุนระบอบการปกครองที่ผู้ปกครองมีอำนาจสมบูรณ์เด็ดขาดอยู่ 

(absolute power) นั่นคือ สนับสนุนระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ แต่ฮอบส์ไม่ได้อธิบายที่มา

ของพระราชอำนาจของกษตัรยิโ์ดยอา้งองิกบัพระผูเ้ปน็เจา้หรอืสิง่ศกัดิส์ทิธิ-์เหนอืธรรมชาตอิกีตอ่ไป  

แต่เขาเป็นนักคิดทางการเมืองคนแรกๆที่อธิบายที่มาของพระราชอำนาจว่ามาจากประชาชน   

ด้วยเขาเชื่อว่า ธรรมชาติได้สร้างมนุษย์ให้เท่าเทียมกันตั้งแต่แรก และไม่มีมนุษย์คนใดจะมีอำนาจ

เหนือมนุษย์คนอื่นได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางศาสนาหรือสิ่งเหนือธรรมชาติ หรือแม้แต่การอ้าง

การมีอยู่ของคนที่แข็งแรงกว่าคนอื่นหรือแข็งแรงที่สุด ในทำนองที่เป็น “จ่าฝูง” ในแบบสัตว์  

เพราะฮอบส์ไม่เชื่อว่าจะมีมนุษย์คนใดที่จะแข็งแรงกว่าคนอื่นไปได้ตลอด อีกทั้งเขาเชื่อว่า ใน

สภาวะธรรมชาติ คนที่อ่อนแอกว่าก็สามารถฆ่าคนที่แข็งแรงกว่าได้ ไม่ว่าจะด้วยการลอบกัดหรือ

หมาหมู่ ที่เป็นเช่นนั้น ก็เพราะฮอบส์เชื่อว่า คนที่อ่อนแอที่สุดไม่ได้เป็นคนกิเลสตัณหาหรือความ

ต้องการอ่อนไปด้วย             

แนวคิดทางการเมืองสมัยใหม่หรือในแบบ “ภูมิธรรม” ยอมรับหรือยอมให้มีพระมหากษัตริย์

ต่อไปได้ แต่ดำรงอยู่ต่อไปไม่ใช่ในฐานะของ “พ่อของแผ่นดิน” หรือ “ผู้ช่วยของพระผู้เป็นเจ้า” 

หรือ “โอรสสวรรค์” หรือ “บุญญาบารมี” หรือเป็น “พระผู้มีพระภาค” แต่ดำรงอยู่ได้ในฐานะที่ได้

รับการยินยอมจากประชาชน เพราะอำนาจพื้นฐานทั้งหลายทั้งปวงเริ่มต้นที่มนุษย์แต่ละคนในการ

ดูแลชีวิตของตนเองตั้งแต่แรกเริ่มมีมนุษย์ขึ้นมาบนโลก กล่าวอีกครั้งหนึ่งว่า ด้วยเหตุนี้  

“enlightened” จึงไปด้วยกันกับ “despot” ไม่ได้ เพราะการเมืองการปกครองแบบอำนาจ  

เบ็ดเสร็จโดยผู้ปกครองเป็นผู้ผูกขาดและรู้ดีแต่ผู้เดียว (หรืออีกนัยหนึ่งคือ “คุณพ่อรู้ดี”) ว่าอะไร

คือสิ่งที่เป็นประโยชน์ของประชาชน (utilitarian and authoritarian politics) ย่อมขัดต่อหลักการ

ที่เคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ที่คนแต่ละคนเป็นผู้กำหนดว่าอะไรคือสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์  

ต่อตัวเขาเอง หรืออีกนัยหนึ่ง ประชาชนแต่ละคนสามารถเลือกที่จะกำหนดชีวิตของเขาเองได้ 
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(self-determination) ดังนั้น ไครเกอร์ (Leonard Krieger) จึงเห็นว่า ในการศึกษาทำความเข้าใจ

ต่อแนวคิด “enlightened despotism” สิ่งที่เราควรจะมองหาใน “enlightened despotism” จึง

ไม่ใช่ การนำจริยธรรมแห่ง “ภูมิธรรม” ไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงในทางการเมือง หรือแม้กระทั่ง

หลักการแห่งเสรีนิยมที่เป็นผลที่ตามมาจากจริยธรรมแบบ “ภูมิธรรม” แต่สิ่งที่เราต้องมองหาคือ  

รูปแบบที่เหล่ากษัตริย์ที่ได้ชื่อว่า “ทรงภูมิธรรม” ได้ประยุกต์ใช้มันในฐานะที่เป็นทฤษฎีแห่งความรู้

หรือญาณวิทยาต่อสภาพความเป็นจริงต่างๆในการเมืองสมัยใหม่ที่ไม่อ้างอิงพระผู้เป็นเจ้าหรือ  

สิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปหรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การเมืองที่เป็นเรื่องมนุษย์จริง (human politics) และ

ในฐานะทฤษฎีแห่งคุณค่าหรือจริยธรรมคุณธรรมในบริบทของการเมืองใหม่ดังกล่าว    

และถ้าจะให้ตอบโจทย์ว่า ตกลงแล้วมันมีสิ่งที่เรียกว่า “enlightened despotism” ไหม?  

ไครเกอร์ยืนยันว่า “ไม่มี” แต่เขากลับอธิบายและยืนยันว่า ปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นจริงใน

ประวัติศาสตร์ยุโรปก็คือ “enlightened absolutism”?!   

ไครเกอร์ ชี้ให้เห็นว่า คำว่า “enlightened” นี้มีสองนัยที่ซ้อนกันอยู่ นั่นคือ  

นัยแรกที่เป็นนัยความหมายธรรมดา อันหมายถึงผู้ซึ่งมีสติปัญญาเหนือกว่าคนทั่วไปในการ

เข้าถึงความรู้ความจริง ซึ่งในทุกยุคทุกสมัยและในทุกๆประเทศก็จะมีคนบางคนที่ได้รับการยกย่อง

ว่า “รู้แจ้งเห็นจริง”  อย่างเช่น การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีที่แล้ว ฝรั่งใน

ปัจจุบันก็เรียกว่า “enlightened” หรืออย่างในกรณีของเซอร์โทมัส มอร์ (Sir Thomas More: 

1478-1535) รัฐบุรุษและนักคิดทางการเมืองผู้แต่งนิยายการเมืองแนวอุดมคติเรื่อง “ยูโทเปีย”   

(ตีพิมพ ์ค.ศ. 1516) ก็ขนานนามโดยนักวิชาการสมัยใหม่อย่างศาสตราจารย์นีล วู้ด   

นักประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมืองแนวมาร์กซิสต์ชาวอเมริกัน (Neal Wood: 1922-2003) 

ในหนังสือของเขาที่ชื่อ “Foundations of Political Economy: Some Early Tudor Views on 

State and Society” (Berkeley: University of California Press: 1994) ว่าเป็นนักคิดแนว 

“อนุรักษ์นิยมอย่างรู้แจ้งเห็นจริง” (“Enlightened Conservatism”) นั่นคือ การเป็นอนุรักษ์นิยม

ของเซอร์โทมัส มอร์มิได้มุ่งตอบสนององค์พระมหากษัตริย์ในฐานะตัวบุคคลเท่ากับจารีตประเพณี

ความถูกต้องของระบอบการปกครองดั้งเดิมภายใต้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของอังกฤษ หรือ

อย่างในกรณีของเจมส์ เมดิสัน (James Madison: 1751-1836) ผู้ซึ่งเป็นทั้งรัฐบุรุษ นักทฤษฎี

การเมืองและหนึ่งในผู้ร่างรัฐธรรมนูญอเมริกันที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในบิดาผู้สร้างชาติ

อเมริกัน (the American Founding Fathers) และเป็นประธานาธิบดีคนที่สี่ของสหรัฐอเมริกา  

เขาได้เขียนถึงผู้ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนได้อย่างแท้จริงว่าเป็น “enlightened 

statesmen” หรือ “รัฐบุรุษผู้รู้แจ้ง” (ด ูthe Federalist Papers, Number 10) อันหมายถึง

นักการเมืองที่ป็นตัวแทนประชาชนที่สามารถปรับผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันของประชาชน  

กลุ่มต่างๆ ให้เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ผลประโยชน์สาธารณะ (the public good) การใช้คำว่า 

“enlightened” กำกับความคิดของบุคคลในสามกรณีข้างต้นนี้ ไม่ว่าจะเป็นในกรณีของพระพุทธ

เจ้าเมื่องสองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้ว หรือกรณีของเซอร์โทมัส มอร์ในศตวรรษที่หก และของเจมส์ 

เมดิสันในศตวรรษที่สิบแปด ถือว่าเป็นการใช้ในความหมายปรกตินั่นคือ ความรู้แจ้งเห็นจริงตาม

นัยของความรู้ในบริบทนั้นๆ ของช่วงประวัติศาสตร ์หรือถ้าใครเชื่อว่า “ธรรมที่พระพุทธเจ้า  
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ค้นพบ....ความคิดทางการเมืองของเซอร์โทมัส มอร์....คำอธิบายตัวแทนประชาชนของเจมส์   

เมดิสัน” เป็นสัจจธรรมความจริง อาการ “enlightened” หรือความรู้ของบุคคลทั้งสามก็มิได้ถูก

จำกัดแต่เฉพาะในบริบทของตัวเอง แต่มีความเป็นสากล  ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองและความเชื่อ 

ส่วนนัยที่สองของ “enlightened” ก็คือ องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นและพัฒนาต่อเนื่องจากช่วง

ศตวรรษที่สิบเจ็ดถึงสิบแปด  ซึ่งถือว่าเป็นองค์ความรู้สมัยใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะตัว และมี

อิทธิพลแผ่ขยายไปทั่วยุโรปและรวมถึงทวีปอื่นๆในเวลาต่อมา  อันเป็นความรู้ที่อิงอยู่กับเหตุผล-

สลัดตัวหลุดจากความคิดแบบศาสนายุคกลาง และขบวนการทางความคิดดังกล่าวนี้ถูกเรียกว่า 

“the Enlightenment” (หรือที่แปลเป็นไทยว่า “ยุคแห่งการรู้แจ้ง” บ้าง หรือ “ยุคแห่งภูมิธรรม” 

บ้าง และใช้ “E” ตัวใหญ่เสมอ) ซึ่งชุดความคิดดังกล่าวนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แต่เฉพาะองค์ความรู้  

ทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่รวมถึงความรู้และจริยธรรมทางการเมืองด้วย  ซึ่งในกรณีของเจมส์   

เมดิสันอาจจะเข้าข่ายนี้ก็ได้ !  แต่ของพระพุทธเจ้าและเซอร์โทมัส มอร์คงไม่ใช่แน่ ดังนั้น 

“enlightened” ในกรณีนี้มีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับ “the Enlightenment”   

Vสรุป

ดังนั้น ถ้ากล่าวถึงในกรณีของ “ผู้ปกครอง” หรือ “กษัตริย์”  ที่เป็น “enlightened ruler” 

ก็ย่อมมีสองความหมาย ผู้ปกครองในยุคโบราณที่ทรงมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดและทรงไว้ซึ่ง

จริยธรรมคุณธรรม เราก็สามารถเรียกเขาผู้นั้นว่าเป็น “enlightened ruler” ได้ แต่ผู้ปกครองที่ 

“enlightened” อาจจะไม่ได้เป็นผู้ปกครองที่ “enlightened” ในแบบ “the Enlightenment” ก็ได้  

เพราะอย่างที่ได้กล่าวไปในตอนก่อนๆว่า ผู้ปกครองตามแบบ “the Enlightenment” จะต้องยึดถือ

เชื่อมั่นและให้ความสำคัญต่อคุณค่าของเสรีภาพ มีความเชื่อมั่นในหลักการแห่งมนุษยธรรม 

(humanitarianism) อันหมายถึงความเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจต่อมนุษย์ทุกคนอย่างสากลอย่าง

เท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ เชื่อในคุณค่าความสำคัญของเสรีภาพของปัจเจกบุคคล (individual 

freedom) อันเป็นคุณค่าสูงสุดในวัฒนธรรมความคิดในแบบของขบวนการภูมิธรรม (the 

Enlightenment) อีกทั้งในแง่ของภูมิปัญญาความรู้ ถ้าพูดง่ายๆ ก็คือ จะต้องคิดอย่างมีเหตุมีผล 

ไม่เชื่อในเรื่องงมงาย หรือแม้กระทั่งจะต้องไม่ศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าหรือลัทธิทางศาสนาของตน

จนไม่ยอมรับการตีความศาสนาหรือพระผู้เป็นเจ้าที่แตกต่างจากที่ตนเชื่อ 

ขณะเดียวกัน คำว่า”despot” ในฐานะของผู้ปกครองก็มีความหมายในแง่ลบเสียจน  

ไม่สามารถอยู่คู่กับคำว่า “enlightened” ตามแบบ “the Enlightenment” ได้ ตามที่ได้กล่าว

อธิบายไปแล้ว ด้วยเหตุนี้เองที่ ไครเกอร์จึงยืนยันว่าไม่เคยมีผู้ปกครองที่เป็น “enlightened 

despot” ในประวัติศาสตร์ยุโรปในช่วงศตวรรษที่สิบแปด เพราะคำสองคำนี้มันขัดแย้งกันเกินกว่า

ที่จะประนีประนอมอยู่ด้วยกันได้ แต่เขาก็ยืนยันว่า ถ้าจะมีผู้ปกครองที่ “enlightened” ตามแบบ 

“the Enlightenment”  ก็คงมีแต่ผู้ปกครองที่อยู่ภายใต้ฉายา “Enlightened Absolutism” นั่นคือ 

พระมหากษัตริย์ที่อยู่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิ์ (Absolute Monarchy) แต่พระองค์ก็ “มิได้  

ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทำทุกอย่างตามเจตจำนงและอำเภอใจของเขา ไม่อยู่ภายใต้กรอบ

กฎหมายและกติกาใดๆ” และ “มิได้ทรงใช้อำนาจไปโดยมุ่งหวังเพื่อความพอใจหรือสะใจกับการใช้
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อำนาจในตัวของมันเองด้วย” แม้ว่าตามรูปแบบการปกครองที่ดำรงอยู่ พระองค์จะสามารถใช้

อำนาจได้อย่างไม่จำกัดได้ก็ตาม    

แต่พระองค์ทรงประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในแบบ “the Enlightenment” ในฐานะที่เป็นกรอบ

ทฤษฎีแห่งความรู้หรือญาณวิทยาและทฤษฎีแห่งคุณค่าหรือจริยธรรมคุณธรรมในการทำความ

เข้าใจและปรับใช้กับสภาพความเป็นจริงต่างๆ ในการเมืองสมัยใหม่    

แต่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงภูมิธรรมบางพระองค์ก็ยังมีข้อจำกัดในเงื่อนของเวลาอยู่ด้วย

พระองค์ยังไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบการปกครองไปเป็นอื่นได้ นอกจากระบอบสมบูรณาญา-  

สิทธิราชย ์ที่อาจจะมีความเข้มข้นในการใช้สมบูรณาญาสิทธิ์น้อยลงไปเท่านั้นภายใต้กรอบแนว

พระราชดำริในแบบ “ภูมิธรรม” (the Enlightenment)  

อย่างไรก็ตาม หากเมื่อคราวที่มีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดขึ้น   

“พระมหากษัตริย์ผู้ทรงภูมิธรรม” พระองค์ก็ทรงพร้อมที่ในการรับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงนั้นได้

อย่างเข้าใจและราบรื่นกว่าพระมหากษัตริย์ที่ปราศจากซึ่งภูมิธรรม เพราะพระราชดำริที่   

“ทรงภูมิธรรม” (the Enlightenment) ย่อมสอดคล้องต้องกันกับแนวการปกครองที่จะอยู่ภายใต้

หลักการแห่งมนุษยธรรม สิทธิเสรีภาพอันเสมอกันของปัจเจกบุคคลอยู่แล้ว  

แต่แน่นอนอีกเช่นกันว่า หากการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นมิได้นำไปสู่หลักการดังกล่าว 

ก็ย่อมยากที่ “พระมหากษัตริย์ผู้ทรงภูมิธรรม” จะยอมจำนนนิ่งเฉยในสถานะขององค์พระมหา

กษัตริย์ต่อไปได้ เพราะตามแนวพระราชดำริสำคัญของพระเจ้าเฟดริคมหาราชแห่งปรัสเซีย   

พระมหากษัตริย์ยุโรปพระองค์แรกที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น “enlightened despot” และได้กลาย

เป็นต้นแบบให้กับพระมหากษัตริย์ต่อๆมาในยุโรป ทรงถือว่า สิ่งแรกที่พระมหากษัตริย์จะต้องเป็น 

ก็คือ เป็นผู้รับใช้ชาติก่อนคนอื่นๆ  

สุดท้าย ผู้เขียนขอใคร่ชวนให้พิจารณาต่อไปข้างหน้า โดยขอกล่าวซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่า   

จากบริบทปัจจุบันที่อำนาจอยู่ในมือมหาชน หรือ อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน กระแสนิยมผู้นำ

ทางการเมืองที่เป็น “เอกบุคคล” ของมหาชนลดน้อยถดถอยลงไม่ มหาชนสามารถที่จะนิยม

ยกย่อง “เอกบุคคล” ที่เป็นผู้นำทางการเมืองในปัจจุบันได้มากเท่าหรือมากกว่าที่เคยนิยมยกย่อง 

“เอกบุคคล” ที่เป็นพระมหากษัตริย์ในอดีตเสียด้วยซ้ำ ดังนั้น ความนิยมยกย่องหรือไม่นิยม

ยกย่องผู้มีอำนาจทางการเมืองในปัจจุบันจึงมิได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการที่ผู้มีอำนาจทางการเมือง

มิได้เป็น “เอกบุคคล” เท่ากับว่า “เอกบุคคล” ผู้มีอำนาจทางการเมืองนั้นตอบสนองความต้องการ

อันไม่มีขอบเขตและขีดจำกัดของประชาชน และยังสามารถอ้างอิงแหล่งที่มาของอำนาจทาง  

การเมืองของตนจากประชาชนโดยผ่านการเลือกตั้งหรือเป็นที่ยอมรับยกย่องจากประชาชนได้ก็

ด้วยเงื่อนไขที่ต้องผ่านการเลือกตั้งโดยประชาชน   

ปัจจุบัน ประชาชนในฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตย หรืออธิปไตยปวงประชามหาชนได้กลาย

เป็น “Absolutism” อย่างหนึ่ง ดังนั้น ประเด็นที่เราควรใส่ใจถวิลหาก็คือ “Enlightened citizens/

people” พร้อมกันไปกับ “Enlightened Politicians” เพื่อนำไปสู่ความอัศจรรย์ตามความใน  
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พระราชสาส์นในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตอบรับสาส์นจากประธานาธิบดี

สหรัฐอเมริกาว่า   

      “แลซึ่งในแผ่นดินยุไนติศเตศอเมริกามีขนบธรรมเนียมตั้งไว้  

แลสืบมาแต่ครั้งปริไสเดนด์ยอมวัดชิงตัน ให้ราษฎรทั้งแผ่นดิน 

พร้อมใจกันเลือกสรรบุคคลที่ควรจัดไว้เป็นชั้น แล้วตั้งให้เป็นปริไสเดนด์  

ใหญ่แลปริไสเดนด์รอง ครอบครองแผ่นดินผู้ชี้ขาดว่าราชการ 

บ้านเมืองเป็นวารเป็นคราวมีกำหนดเพียง 4 ปีแล 8ปี แลให้ 

ธรรม เนียมนี้ยั่งยืนอยู่ได้ ไม่มีการขัดขวางแก่งแย่งกัน ด้วยผู้นั้นๆ  

จะช่วงชิงอิสริยยศกันเป็นใหญ่ในแผ่นดิน ดังเมืองอื่นๆซึ่งเป็นอยู่เนืองๆ นั้นได้  

ก็เห็นว่าเป็นการอัศจรรย์ยิ่งนัก เป็นขนบธรรมเนียมที่ควร   

จะสรรเสริญอยู่แล้ว”  

แต่ประสบการณ์ของ “กษัตริย์ผู้ทรงภูมิธรรม” ในที่ต่างๆในโลกได้ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไป

ไม่ได้ที่จะมี “กษัตริย์ผู้ทรงภูมิธรรม” ที่สืบสานต่อเนื่องไปได้ทุกรัชสมัยฉันใด ความคาดหวังที่จะ

ให้มี “นักการเมืองหรือมหาชนผู้ทรงภูมิธรรม” อยู่ในทุกช่วงเวลาก็เป็นไปไม่ได้ฉันนั้น  

ดังนั้น ในที่สุดแล้ว ระบอบการปกครองที่ดีอาจจะหมายถึง ระบอบที่ไม่จำเป็นต้องมี “ใคร 

ไม่ว่าจะเป็น เอกบุคคล, คณะบุคคล, หรือ มหาชน” ที่ “ทรงภูมิธรรม” แต่ระบอบการปกครองที่

ดีที่ไม่จำเป็นต้องคาดหวังให้มีใครทรงภูมิธรรม คือระบอบการปกครองที่ไม่มีใครที่จะสามารถครอง

อำนาจสูงสุด (absolute power) ได้  ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้น เราก็ไม่จำเป็นต้องถวิลหาให้ “ใคร   

ไม่ว่าจะเป็น เอกบุคคล, คณะบุคคล, หรือ มหาชน” ต้อง “ทรงภูมิธรรม” อีกต่อไป และระบอบ

การปกครองที่ว่านี้ก็คือ ระบอบการปกครองแบบผสม (mixed constitution) ซึ่งไม่อยู่ในเงื่อนไข

และวิสัยที่ผู้เขียนจะขยายความได้ในที่นี้  
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รากฐานของประชาธปิไตยทีค่นไทยนา่จะพงึประสงค์ 
บรรจบ  บรรณรุจิ* 
                                                                           

 


Abstract

The Pali word “Dhammarajã”, found in the Buddhist scriptures, is   

identical to the Sanskrit word “Dhammarajã”, which is the origin of the   

Thai word “Phra Tharmaracha”. The word was used to refer to a great 

king (cakravartin), a common king by dharma, and also the Buddha. An 

important characteristic of the Dhammaraj? is to make his people have 

moral happiness. In Thai history, “tharmaracha” was used in the names 

of at least two kings -  King Lithai of the Sukhothai period and King 

Prajadhipok of the Ratanakosin period.  Also, it was used as the real 

royal name, “Phra Tharmaracha”, of one king of the Ayudhaya period.  

This paper presents the two meanings of “tharmaracha”, namely “king by 

virtue” and “king of virtue”, which are proper for Thai kings who have 

used their rule to create moral happiness among their subjects.   

The writer finds that “tharmaracha” in the Thai tradition has for 81 years 

been used to refer to democracy with division of powers among an 

executive, a legislature, and a judiciary, but the concept of “tharmaracha” 

previously invoked by “Phra Tharmaracha” has not been applied along 

with the powers. Therefore Thai democracy remains far from bringing 

moral happiness to the masses.                  

 * ภาคีสมาชิกราชบัณฑิต สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง 
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ความนำ

คำว่า “พระธรรมราชา” พบบ่อยครั้งในเอกสารวิชาการของไทย เช่นเดียวกับที่พบคำว่า 

“ธรรมราชา” ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา  

คำว่า ธรรมราชา และ พระธรรมราชา เป็นคำใช้เรียกที่ไพเราะและบ่งบอกถึงสถานภาพ  

อันสำคัญและศักดิ์สิทธิ์ของผู้ที่ถูกเรียก ในเอกสาวิชาการของไทย มักพบการใช้คำว่า   

พระธรรมราชา ในฐานะเป็นพระนามหรือส่วนขยายพระนามของพระมหากษัตริย์ไทยหลาย

พระองค์ นับตั้งแต่กรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยาลงมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งสถาปนาโดยพระมหา

กษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีอันเป็นราชวงศ์ปัจจุบันของไทย เช่นเดียวกับในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 

(ฝ่ายบาลี) ที่มักพบการใช้คำว่า ธรรมราชา ในฐานะเป็นส่วนขยายพระนามของพระเจ้าจักรพรรดิ์ 

พระราชาสามัญ และแม้แต่พระพุทธเจ้า   

สิ่งที่คิดและยอมรับกันแต่แรกก็คือ แน่นอนว่า พระธรรมราชาของไทยจะต้องได้รับอิทธิพล

มาจากคำว่า ธรรมราชา ที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา แต่ยังไม่มีคำตอบแน่ชัดว่ามีความ

หมายสอดคล้องกันแค่ไหน? และเพียงใด?    

ผู้เขียนสนใจที่จะศึกษาเพื่อทำความหมายนี้ให้ชัดเจน โดยมีสมมติฐานอยู่ในใจว่ามีความ

หมายสอดคล้องกัน  ส่วนจะมากหรือน้อยเพียงใดนั้นน่าจะตัดสินได้ไม่ยาก หากสามารถเข้าใจ

ความหมายของธรรมราชาอันเป็นที่มาของพระธรรมราชา และน่าจะเป็นที่มาของระบบ

ประชาธิปไตยที่คนไทยปรารถนา       

ธรรมราชาในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

คัมภีร์พระพุทธศาสนาในที่นี้ หมายถึง พระไตรปิฎกและอรรถกถา (คัมภีร์อธิบายขยาย

ความพระไตรปิฎก) ผู้เขียนได้รวบรวมศึกษาและขอนำเสนอไปตามลำดับ  

  ก. ในพระไตรปิฎก    

 พระไตรปิฎก คือ คัมภีร์ที่บันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลัก มี 3 คือ พระวินัย

ปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก รวบรวมเสร็จครบเป็นพระไตรปิฎกในรัชกาลของ

พระเจ้าอโศกมหาราช แห่งชมพูทวีป (ซึ่งในครั้งนั้นมีเนื้อที่ครอบคลุมทั้งปากีสถาน บังคลาเทศ 

ดินแดนตอนใต้ของเนปาลและบางส่วนของอาฟฆานิสตาน) พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์รัชกาลที่ 3 

แห่งราชวงศ์โมริยะหรือเมารยะ ทรงอุปถัมภ์การสังคายนาพระไตรปิฎกหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จ

ดับขันธปรินิพพานได้ 236 ปี เรื่องน่ารู้ ในพระไตรปิฎกนอกจากส่วนที่ เป็นคำสอนของ  

พระพุทธเจ้าแล้วก็ยังมีความรู้อื่นๆ ที่ร่วมยุคกับพระพุทธเจ้าอีกมาก ไม่เว้นแม้กระทั่งด้านสังคม

การเมืองการปกครอง คำว่า ธรรมราชา เองก็พบได้ในพระไตรปิฎก ซึ่งผู้เขียนพบว่า มีใช้ขยาย

ความหมายในหลายฐานะ ดังจะกล่าวต่อไปนี้    
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 1. ในฐานะเป็นคำขยายความของพระเจ้าจักรพรรดิ์ 

  มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกหลายแห่ง เช่น ในจักกวัตติสูตรและในลักขณสูตรซึ่ง

กล่าวถึงลักษณะของความเป็นพระจักรพรรดิ์ไว้เหมือนกันว่า “...จกฺกวตฺติ  ธมฺมิโก  ธมฺมราชา  

จาตุรนฺโต วิชิตาวี ชนปทตฺถาวริยปฺปตฺโต สตฺตรตนสมนฺนาคโต - ทรงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์  

ประกอบด้วยธรรม เป็นธรรมราชา ครองทวีปทั้ง 4 มีมหาสมุทรเป็นที่สุด ทรงชนะอย่างเด็ดขาด  

ทำให้ชนบท (ชุมชน) มีความมั่นคง พรั่ งพร้อมด้วยรัตนะ (สิ่ งที่ทำให้ เกิดความยินดี)   

7 ประการ”
 1     

  ในขอ้ความทีย่กมานีม้คีำขยายความทีบ่อกลกัษณะความเปน็พระเจา้จกัรพรรดิไ์ว ้คอื 

 1.  แสดงความมธีรรม พบไดใ้นคำวา่ ธมมฺโิก (ประกอบดว้ยธรรม) และ ธมมฺราชา 

(ธรรมราชา- พระราชาโดยธรรมหรือพระราราชแห่งธรรม)   

 2.  แสดงความมีอำนาจปกครอง พบได้ในคำ จาตุรนฺโต (ครองทวีปทั้ง 4   

มีมหาสมุทรเป็นที่สุด) และวิชิตาวี (ทรงชนะอย่างเด็ดขาด)   

 3.  แ ส ด ง ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ก า ร ป ก ค ร อ ง โ ด ย ธ ร ร ม พ บ ไ ด้ ใ น ค ำ   

ชนปทตฺถาวริยปฺปตฺโต (ทำให้ชนบท (ชุมชน) มีความมั่นคง)   

 4. แสดงความพร้อมด้านมนุษยสมบัติที่ประกอบด้วยพระอิสริยยศ เกียรติยศและ

บริวารยศ พบได้ในคำว่า สตฺตรตนสมนฺนาคโต (พรั่งพร้อมด้วยรัตนะ คือสิ่งที่

ทำให้เกิดความยินดี 7 ประการ)   

  ในจักกวัตติสูตรมีรายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์มากกว่าแหล่งอื่น 

ผู้เขียนจึงขอใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาเพราะจะทำให้เห็นภาพของคำที่ใช้ขยายความทั้งหมดที่กล่าว

มานั้นได้ชัดเจน   

  ในจักกวัตติสูตรนั้น มีกล่าวถึงเรื่องของพระเจ้าจักรพรรดิ์พระนามว่า “ทัฬหเนมิ”   

ซึ่งนอกจากมีลักษณะร่วมของความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์ดังกล่าวมาแล้วก็ยังมีลักษณะร่วมอื่นๆ   

ที่พบว่าพระเจ้าจักรพรรดิ์ทุกพระองค์ต้องมีคือ 

    1.  การมีพระราชโอรส พระองค์ทรงมีพระราชโอรสมากกว่า 1,000 พระองค์  

แต่ละพระองค์ล้วนกล้าหาญ มีพระวรกายองอาจ สามารถย่ำยีกองทัพของ

ปรปักษ์ได้ และในที่สุดพระราชโอรสพระองค์โตก็ได้มารับใช้พระเจ้าจักรพรรดิ์

ในฐานะปริณายกแก้ว   

 2. การได้แผ่นดิน พระองค์ทรงครอบแผ่นดินนี้โดยทรงเอาชนะได้อย่างเด็ดขาด

โดยธรรมไม่ต้องใช้ท่อนไม้ทุบตีไม่ต้องใช้ศัสตรา   

 1 ที.ปาฏิ. 11/ 80, 198 / 49, 123. 
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 3.  จักรแก้วอันตรธาน ต่อมา จักรแก้วคู่พระบารมีของพระองค์อันเป็นของทิพย์  

มีกำ 1000 ซี่ มีกง 1000 อัน พร้อมทั้งดุม รูปลักษณ์สวยงามครบถ้วน   

ซึ่งเกิดมาด้วยอุณหภูมิมีบุญกรรมปรุงแต่ง เคลื่อนจากฐานที่ตั้ง พระองค์  

ทรงทราบแล้วว่าการเคลื่อนจากฐานที่ตั้งของจักรแก้วเป็นสิ่งบอกเหตุให้รู้ว่า

พระองค์จะทรงมีพระชนมายุอยู่ไม่นาน พระองค์จึงเตรียมพร้อมด้วยการมอบ

ราชสมบัติให้แก่พระราชโอรสพระองค์โต จากนั้นจึงให้ช่างกัลบกปลงพระเกศา

และพระมัสสุ ทรงครองผ้ากาสาวพัสตร์ (ผ้าย้อมน้ำฝาดจนสีฝาด) ออกบวช

เป็นฤๅษี ซึ่งเรียกตามคัมภีร์บาลีว่า “ราชิสิ” และตามคัมภีร์สันสกฤตว่า   

“ราชฤษิ” ไทยนิยมเรียกว่า “ราชฤๅษี” ซึ่งหมายถึง ฤๅษีผู้เคยเป็นพระราชา

มาก่อน ครั้นทรงออกบวชได้ 7 วัน  จักรแก้วคู่บารมีของพระองค์ก็อันตรธาน

หายไป   

 4. การปรากฏใหม่ของจักรแก้วสำหรับพระราชาพระองค์ใหม่ที่ไม้ได้เป็นพระเจ้า

จักรพรรดิ์มาแต่เกิด การปรากฏของจักรแก้วถือป็นนิมิตรหมายสำคัญแสดง

ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์เช่นเดียวกับการอันตรธานของจักรแก้วก็ถือเป็น

นิมิตรหมายสำคัญของการสิ้นสุดความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์ ดังนั้น เมื่อเกิด

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพระราชาพระองค์ใหม่ก็จะทรงเสียพระทัยและ

แสวงหาคำแนะนำ พระราชโอรสพระองค์โตของพระเจ้าจักรพรรดิ์ทัฬหเนมิ  

ก็เช่นกันทรงเสียพระทัยต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงเสด็จเข้าไปเฝ้า  

พระราชฤๅษีแล้วกราบทูลเรื่องราวทั้งหมดให้ทรงทราบ พระราชฤๅษีตรัส

ปลอบไม่ให้เสียพระทัยว่าจักรแก้วนั้นเป็นสมบัติคู่บารมีของพระราชบิดา และ

ตรัสแนะนำให้ทรงประพฤติตามจักรพรรดิวัตรอันเป็นอริยะ(ทำให้ห่างไกลจาก

กิเลส) พร้อมทั้งทรงรักษาอุโบสถทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เพื่อว่าผลบุญนั้นจักช่วย

บันดาลให้จักรแก้วปรากฏ 

  พระราชาพระองค์ใหม่ทรงประพฤติตามจักรพรรดิวัตรอันเป็นอริยะอย่าง

เคร่งครัดคือ 

  4.1 เบื้องต้นทรงเคารพธรรม ถือธรรมเป็นใหญ่ (ธรรมาธิปเตยฺย) ทรงดำรง

อยู่ในธรรม 

  4.2 จากนั้นทรงวางนโยบายในการบริหารแว่นแคว้นเน้นไปที่การจัดการรักษา

ป้องกันและคุ้มครองโดยชอบธรรมให้แก่ประชาชนกลุ่มต่างๆไปตามลำดับ   

เริ่มจากคนใกล้ชิดเป็นอันดับแรก จากนั้นทรงดูแลกองกำลัง(ทหาร)ให้เข้มแข็ง

และมีความพร้อมที่จะรักษาความสงบและความมั่นคงของแคว้น ทรงดูแล

กษัตริย์ผู้เป็นบริวารที่เคยมาสวามิภักดิ์แต่ครั้งพระราชบิดาอย่างมีเกียรต ิ 

ทรงดูแลคนวรรณะพราหมณ์และและวรรณะคหบดีให้ทำหน้าที่ในฐานะ

ประชาชนของแคว้นตามศักยภาพเพื่อความเจริญและมั่งคั่งของแคว้น ทรงดูแล

ชาวนิคมให้ทำอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการหารายได้เข้าแคว้น ทรงดูแล  

ชาวเมือง ทรงดูและสมณะและพราหมณ์ให้สามารถดำเนินชีวิตตามหลัก
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ศาสนา ทั้งยงทรงดูแลชีวิตสัตว์ดิรัจฉานที่ถูกล่า (มิค – เนื้อ) และนกให้อยู่

อย่างปลอดภัย   

      4.3 ให้ทรัพย์แก่ประชาชนที่ไม่มีทรัพย์ในแคว้นของพระองค์   

      4.4 เข้าไปหาสมณะและพราหมณ์ผู้เว้นขาดจากภาวะที่ทำให้ขาดสติ ผู้มั่นคง

อยู่ในขันติและโสรัจจะผู้ฝึกตนจนสงบเย็นแล้วถามปัญหาธรรมว่า อะไรคือ

กุศล อะไรคืออกุศล อะไรมีโทษ อะไรไม่มีโทษ อะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้  

อะไรเมื่อทำลงไปจะทำให้เกิดทุกข์ตลอดกาลนาน อะไรเมื่อทำลงไปจะทำให้

เกิดสุขตลอดกาลนาน ครั้นฟังสมณะและพราหมณ์อธิบายแล้วก็แนะนำ  

ชาวแคว้นให้เว้นสิ่งที่เป็นอกุศลแล้วถือปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นกุศล    

  ท้าวเธอทรงประพฤติตามจักรพรรดิวัตรพร้อมทรงรักษาอุโบสถทุกวันขึ้น   

15 ค่ำอยู่บนปราสาทชั้นบนอย่างสม่ำเสมอ จนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อผลบุญพร้อม

ให้ผลก็บันดาลจักรแก้วให้ปรากฏ พระองค์ทรงทราบมาก่อนว่า การที่จักรแก้ว

ปรากฏเป็นของคู่พระบารมีแสดงว่าพระองค์ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์แล้ว   

จึงเสด็จไปเอาพระหัตถ์ซ้ายจับพระภิงคาร(น้ำเต้า)แล้วเอาพระหัตถ์ขวาพรม

จักรแก้วพร้อมตรัสกับจักรแก้วประหนึ่งว่าจักรแก้วนั้นมีชีวิตว่า “จักรแก้ว  

ผู้เจริญจงหมุนไปเถิด จักรแก้วผู้เจริญจงชนะอย่างเด็ดขาดเถิด”    

   5. ความเป็นไปของจักรแก้ว ครั้นแล้ว จักรแก้วก็หมุนไปทางทิศตะวันออก   

พระเจ้าจักรพรรดิ์ก็เสด็จตามจักรแก้วไปพร้อมด้วยกองทัพ 4 เหล่า คือ เหล่า

ช้าง เหล่าม้า เหล่ารถ และเหล่าราบ (พลเดินเท้า) และทรงตั้งค่ายพักในดิน

แดนที่จักรแล้วหมุนไปหยุดอยู่ แล้วก็เกิดเหตุการณ์สำคัญคือบรรดาพระราชา

แห่งดินแดนในทิศตะวันออกนั้นก็พากันเข้าไปเฝ้าพระเจ้าจักรพรรดิ์เป็นการ

ต้อนรับพร้อมทั้งยกราชสมบัติให้พระองค์ปกครองและขอพระราชทาน

พระบรมราโชวาท พระเจ้าจักรพรรดิ์ก็พระราชทานพระบรมราโชวาทความว่า 

“ท่านทั้งหลายต้องไม่ฆ่าสัตว์ ต้องไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขามิได้ให้ ต้องไม่

ประพฤติผิดในกามทั้งหลาย ต้องไม่พูดเท็จ ต้องไม้ดื่มน้ำเมา และจงบริโภค 

(กินอยู่) ตามที่เคยบริโภค (กินอยู่) มาเถิด”    

  จากนั้น จักรแก้วก็หมุนไปลงทะเลด้านทิศตะวันออก แล้วผุดขึ้นทางทิศใต้   

ลงทะเลด้านทิศใต้ไปผุดขึ้นทางทิศตะวันตก ลงทะเลด้านทิศตะวันตกไปผุดขึ้น

ทางทิสเหนือ ในแต่ละทิศที่จักรแก้วหมุนไปนั้น พระเจ้าจักรพรรดิ์ก็เสด็จตาม

ไปพร้อมกับกองทัพ 4 เหล่า บรรดาพระราชาในแต่ละทิศต่างเข้าเฝ้าพระเจ้า

จักรพรรดิ์สวามิภักดิ์แล้วขอพระราชทานพระบรมราโชวาทซึ่งก็พระราชทานให้

มั่นคงในมนุษยธรรม 5 ประการ 

  ครั้นแล้ว จักรแก้วนั้นก็นำพาพระองค์แผ่แสนยานุภาพไปได้แผ่นดินโดยไม่ต้อง

ใช้กำลังจนจรดทะเลแล้วกลับมายังราชธานีได้หยุดประดิษฐานอยู่ที่หน้ามุข

ศาลาว่าความใกล้ประตูพระตำหนักชั้นในของพระเจ้าจักรพรรดิ์เพิ่มความ  

สง่างามแก่พระตำหนักชั้นใน 
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  ราชวงศ์ของพระเจ้าเนมิสืบสายตำแหน่งพระเจ้าจักรพรรดิ์จากพระราชบิดา  

สู่พระราชโอรสพระองค์โตตามลำดับรัชกาลมาถึง 7 รัชกาล แต่ละรัชกาล  

สิ้นสุดลงด้วยการเสด็จออกบวชเมื่อจักรแก้วเคลื่อนจากฐานที่ตั้ง   

 6.  จักรแก้วอันตรธาน-พระราชจริยาวัตรของพระราชาเปลี่ยนไป ตกถึงรัชกาล  

ต่อมาซึ่งเป็นรัชกาลที่ 8 พระราชามิได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์ ความนี้ชัดเจน

เมื่อตอนที่จักรแก้วอันตรธานหายไปก็ไม่ปรากฏมาอีก ซึ่งหากพระราชา

พระองค์ใดจักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์ จักรแก้วก็จักมาปรากฏเป็นของ  

คู่พระบารมีของพระราชาพระองค์นั้นอีก แต่สำหรับพระราชารัชกาลนี้หาได้

เป็นเช่นนั้นไม ่พระราชาเองก็มิได้เสียพระทัย ไม้ได้แสดงความเสียพระทัย

ออกมาให้ใครเห็น ประการหนึ่งคล้ายจะทรงทราบว่าพระบุญญาธิการไม่พอ  

ที่จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์ได้ และอีกประการหนึ่งก็คล้ายจะทรงทราบว่า  

ไม่มีพระศักยภาพด้านพระคุณธรรมส่วนพระองค์พอที่จะประพฤติตาม  

พระจักรพรรดิวัตรให้สมบูรณ์ได้ จึงมิได้เสด็จเข้าเฝ้าพระราชฤๅษีแล้วตรัสถาม

เกี่ยวกับจักรพรรดิวัตรอันเป็นอริยะเหมือนพระเจ้าจักรพรรดิ์พระองค์ก่อนๆ  

ทรงปกครองบ้านเมืองตามพระราชหฤทัยไม่ได้ปรึกษาใครๆ จึงทำให้ความ

เจริญของแคว้นชะงักลง แม้ต่อมาหมู่อำมาตย์ จะพากันเข้าไปกราบทูลอธิบาย

ถึงพระราชจริยวัตรของพระเจ้าจักรพรรดิ์พระองค์ก่อนๆ พระองค์ก็มิได้  

สนพระทัย  พระองค์ได้แต่จัดการรักษาป้องกันและคุ้มครองแบบชอบธรรมให้  

แต่ก็มิได้พระราชทานทรัพย์ช่วยเหลือคนยากจน ทำให้ความยากจนขยายตัว

จนกระทั่งเกิดลักขโมยขึ้น เมื่อเจ้าหน้าที่จับขโมยมาเฝ้าเพื่อพิจารณาโทษ  

พระราชาก็ทรงแก้ปัญหาด้วยการพระราชทานทรัพย์ให้แล้วตรัสอบรมให้รู้จัก

เอาทรัพย์ที่พระราชทานไปเลี้ยงดูตัวเองบิดามารดาบุตรภรรยา ไปใช้ลงทุน

สร้างงานให้เกิดรายได้ และไปใช้ทำบุญให้ทานแก่สมณะและพราหมณ์เพื่อจะ

ได้ไปเกิดในสวรรค์   

  วิธีนี้กลับก่อให้เกิดผลร้ายขึ้นในแคว้น เพราะเมื่อเห็นว่าคนที่โขมยของของ  

ผู้อื่นมักได้รับการพระราชทานทรัพย์เป็นการช่วยเหลือจากพระราชา คนอื่นๆ

ต่างเลียนแบบทำให้ขโมยมีจำนวนเพิ่มขึ้น ต่อมาพระราชาทรงคิดได้ว่า วิธีการ

แก้ปัญหาของพระองค์ผิดพลาดจึงตัดสินพระทัยใช้การลงโทษอย่างรุนแรงคือ

การประหารชีวิตขโมยด้วยการตัดศีรษะประจาน   

  มีกล่าวถึงวิธีการประหารไว้อย่างน่าสนใจคือ เจ้าหน้าที่จับขโมยเอาเชือก

เหนียวมัดมือไพล่หลังอย่างแน่นหนาแล้วโกนศีรษะ จากนั้นจึงเคาะบัณเฑาะว์

เสียงกร้าวแห่ประจานไปตามถนนตามตรอกซอกซอยแล้วไปออกทางประตู

ด้านใต้ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของเมือง  แล้วจบลงด้วยการตัดศีรษะขโมยในที่นั้น… 

  วิธีนี้กลับเกิดผลร้ายขึ้นอีก เพราะพวกขโมยเข้าใจว่าที่พวกตนถูกจับได้ก็เพราะ

เจ้าของทรัพย์จำพวกตัวเองได้จึงทำให้ได้พยานหลักฐานสำคัญใช้ประกอบการ
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พิจารณาคดี ดังนั้นจึงตัดสินใจปกป้องความผิดของตัวเองด้วยการฆ่าเจ้าทรัพย์

ทิ้งเพื่อทำลายพยานหลักฐานที่สำคัญ  

  นับแต่นั้นมา พวกขโมยก็สะสมอาวุธและฆ่าเจ้าทรัพย์ทุกครั้ง ทำให้การฆ่า

ขยายตัวเริ่มจากหมู่บ้านไปยังนิคม(ย่านอุตสาหกรรม)และเมืองต่างๆ รวมทั้ง

ยังมีการปล้นฆ่าขยายตัวลงไปมีแม้กระทั่งตามทางสัญจรของผู้คน 

 7.  ผลกระทบที่รุนแรง การฆ่าส่งผลให้เกิดผลเลวร้ายต่างๆ ตามมาอีก โดย

เฉพาะความบกพร่องด้านศีลธรรมขยายตัวมากขึ้นๆ ตามลำดับ เช่น การถือ

เอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ (ขโมย) การฆ่าเพื่อทำลายหลักฐาน การกล่าวเท็จ

เพื่อให้ผ้นผิด การพูดจาเสียดสีคนอื่นให้เจ็บใจ (การกล่าวใส่ร้าย) การ

ประพฤติผิดในกาม การผูดคำหยาบ การพูดไร้หลักฐาน ความอยากได้แบบ

ผิดทำนองคลองธรรมอันนำไปสู่การปล้นฆ่า ความอาฆาตพยาบาท ความ  

หลงผิด ความชื่นชอบ(ยกย่อง)อธรรม ความอยากได้แบบผิดธรรม และความ

ผดิตา่งๆ ความบกพรอ่งนีม้ผีลใหผู้ค้นอายสุัน้ลงตามลำดบัจากมอีาย ุ10,000 ป ี

เหลือมีอายุเพียง 150 ป ี 

  ในยุคนี้ (ซึ่งน่าจะอยู่ในช่วงเกือบ 3,000 ปีมานี้เอง ก่อนพุทธกาลเล็กน้อย

จนถึงปัจจุบัน) มีผู้คนไม่สนใจเลี้ยงดูบิดามารดา ไม่สนใจเข้าหาสมณะ

พราหมณ์ ไม่เคารพนับถือผู้ใหญ่เพิ่มมากขึ้น (ซึ่งน่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้

พระพุทธเจ้าต้องอุบัติมาเพื่อช่วยเหลือโลกด้วยการแสดงธรรมและโปรดผู้ที่

สามารถโปรดได้) แต่ในที่สุดเมื่อกาลเวลาผ่านไป ผู้ที่มีศักยภาพสามารถ

บรรลุมรรคผลได้มีน้อยลง ผู้ประพฤติตามธรรมมีน้อยลง แต่ผู้ประพฤติ

อธรรมกลับเฟื่องฟู จนกล่าวได้ว่า ‘ธรรมถดถอย อธรรมรุ่งเรือง’ จึงทำให้เกิด

ผลเลวร้ายด้านชีวภาพ คือ เกิดโรคต่างๆ ธรรมชาติลดความสมบูรณ์ลงจน

เป็นไปได้ว่าในอนาคตผู้คนจะมีอายุสั้นลงๆ ตามลำดับจนกระทั่งเหลือเพียงแค่ 

10 ปี (ซึ่งอยู่ ในช่วงหลังจากนี้ไปอาจจะเป็นอีก 100 ป ีหรือ 1,000 ปี  

ข้างหน้า) และในช่วงอายุเหลือ 10 ปีนี้เองผู้คนที่เห็นแก่ตัวก็ถืออาวุธเข้า  

ห้ำหั่นกันเหมือนผักปลา จนกระทั่งผู้คนที่ยังมีศีลธรรมอยู่ทนไม่ไหวถึงขั้นต้อง

หลบหนีเข้าป่าเพื่อเอาชีวิตรอดและออกมาหลังจากเหตุการณ์สงบแล้ว 

 8.  การสร้างสังคมใหม่ ผู้คนที่ออกมาเห็นว่าความหายนะต่างๆเกิดมาจากการ

ประพฤติผิดธรรม จึงพยายามฟื้นฟูศีลธรรมขึ้นมาใหม่ เริ่มจากหยุดฆ่า   

หยุดถือเขาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ หยุดประพฤติผิดในกาม หยุดพูดเท็จ   

พูดเสียดสี (ใส่ร้าย) พูดคำหยาบ พูดไร้หลักฐาน (สร้างหลักฐานเท็จ) หยุด

อยากได้แบบผิดทำนองคลองธรรม หยุดอาฆาตเคียดแค้น หยุดหลงผิด หัน

มาสนใจการเลี้ยงดูบิดามารดาเข้าหาสมณะพราหมณ์และอ่อนน้อมผู้ใหญ่   

แล้วพัฒนาการก็เกิดตามลำดับ ผู้คนจะกลับมามีอายุยืนขึ้นอีกตามลำดับ  

จนกระทั่งถึงอายุขัย 80,000 ปี ซึ่งเป็นยุคพระศีรอริยเมตเตยยะ (หรือ   
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ศรีอารยไมเตรยะ หรือ ศรียอารยเมตไตรย)2 ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์  

ต่อไป   

 2. ในฐานะเป็นคำขยายของพระราชาที่ไม่ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์ 

  พบได้ในมฆเทวสูตร ดังข้อความว่า ...อานนฺท อิมิสฺสาเยว มิถิลายํ ราชา อโหสิ  

มฆเทโว นาม ธมฺมิโก ธมฺมราชา ธมฺเม ฐิโต มหาราชา... – (พระพุทธเจ้าตรัสว่า) อานนท์   

ในเมืองมิถิลานี้ เอง ได้เคยมีพระราชาพระนามว่า มฆเทวะ ทรงประกอบด้วยธรรม เป็น  

ธรรมราชา ดำรงธรรม เป็นมหาราช3   

  พระราชาพระองค์นี้มิได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์ แต่ก็เป็นธรรมราชาเหมือนพระเจ้า

จักรพรรดิ์และเสด็จออกบวชในบั้นปลายพระชนมชีพเหมือนพระเจ้าจักรพรรดิ์ด้วยเช่นกัน   

กล่าวคือ พระองค์ปกครองพราหมณ์และคหบดีชาวนิคมและชาวแว่นแคว้นโดยธรรม ทรงเข้า  

จำอุโบสถวัน 14 ค่ำ วัน 15 ค่ำ และวัน 8 ค่ำ ต่อมาเมื่อทราบว่าพระเกศาบนพระเศียรหงอกก็

สละราชสมบัติให้พระราชโอรสพระองค์โตแล้วตรัสอบรมให้รักษาธรรมเนียมที่ดีงามของราชวงศ์

แล้วเสด็จออกบวช ครั้นบวชแล้วก็ทรงเจริญพรหมวิหารธรรมจนได้บรรลุฌานแล้วแผ่เมตตา (แผ่

ความรักไม่จำกัด)ไปยังสรรพสัตว์ผู้มีความสุข แผ่กรุณา (แผ่ความสงสารไม่จำกัด) ไปยังสรรพ

สัตว์ผู้ประสบทุกข์ แผ่มุทิตา (แผ่ความยินดีด้วยไม่จำกัด)ไปยังสรรพสัตว์ที่มีความสุขยิ่งขึ้นหรือ

สรรพสัตว์ที่พ้นจากทุกข์แล้ว และแผ่อุเบกขา (แผ่ความมีใจเป็นกลางไม่จำกัด) ไปยังสรรพสัตว์

ดำรงเมตตากรุณาและมุทิตาให้สมดุลย์ ไม่เมตตากรุณาและมุทิตาจนเสียความเป็นกลางโดยเข้า

พระทัยว่าสัตว์ทั้งหลายล้วนมีกรรมเป็นสมบัติติดตัว ในยุคของพระเจ้ามฆะผู้คนมีอายุยืนคือ

ยาวนานถึง 84,000 ปีและมีพระราชาสืบสายมายาวนานถึง 84,000 พระองค์    

  ผู้เขียนพบว่าสูตรนี้แสดงลักษณะความเป็นพระธรรมราชาไว้จนกระทั่งสามารถถือ

ได้ว่าน่าจะเป็น “ลักษณะร่วม” ของพระราชาผู้ทรงธรรม คือ  

 1.  ทรงดูแลจัดการคุ้มครองด้วยการรักษาและการป้องกันที่ชอบธรรมแก่

ประชาชนในแคว้นทุกระดับชั้น แม้จะไม่พบข้อความใดที่ระบุถึงการจัดการ

คุ้มครองเช่นนั้นไว้ แต่ก็สันนิษฐานว่าทรงทำอย่างนั้นจากข้อความว่า “ทรง

ประพฤติธรรม”   

 2.  ทรงรักษาอุโบสถซึ่งก็หมายความว่าทรงรักษาศีล 8 ทุกวัน 15 ค่ำ 14 ค่ำ 

และ 8 ค่ำ   

 3. ทรงออกบวชหลังจากทรงเห็นพระเกศาบนพระเศียรหงอก  

 2 ภาษาบาลีเป็น อริยเมตฺเตยฺย (อริโย เมตฺเตยฺโย – พบใน มิลินทฺปญฺโห) ภาษาสันสกฤตเป็น ศฺรีอารยไมเตรฺย 

ภาษาไทย เขียนหลายรูป เช่น พระศรีอารยเมตไตรย, พระศรีอารยเมตตรัย, หรือบางทีพูดสั้นๆ ว่า พระศรีอารย์.    
 3 ม.ม. 13 / 308 / 288.    
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1�9การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่15

  ลักษณะร่วมนี้สะท้อนถึงวิถีชีวิตของพระราชาในสังคมอินเดียโบราณ ผู้เขียนเห็นว่า

น่าจะสะท้อนถึงวิถีชีวิตของพระราชาหรือนักปกครองที่ทรงธรรมในแคว้นอื่นๆ ด้วย โดยเฉพาะ  

ในข้อ 1. ผูกพันกับผู้อื่นซึ่งก็คือประชาชนผู้ถูกปกครอง แน่นอนว่าจริยาวัตรหรือพฤติกรรมของ  

ผู้ปกครองย่อมมีผลกระทบถึงสุขทุกข์ของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่วนในข้อ 2. แม้จะเป็น

จริยาวัตรส่วนพระองค์ แต่ในทางปฏิบัติก็สนับสนุนข้อ 1. เพราะศีลอุโบสถก็พัฒนามาจากศีล 5   

ต่างแต่ว่าในศีลอุโบสถข้อที่ 3 พัฒนาจากการงดจากการประพฤติผิดในกามมาเป็นงดจากมีเพศ

สัมพันธ์อย่างเด็ดขาด ส่วนข้อ 6 งดการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล (ตั้งแต่หลังเที่ยงวัน) ข้อ 7 

งดการดูการฟ้อนรำขับร้องที่เป็นข้าศึกแก่การประพฤติพรหมจรรย์งดการทัดทรงพวงดอกไม้งด

การลูบไล้ของหอมเพื่อความสวยงาม และข้อ 8 งดการนอนบนที่นอนสูงและที่นอนใหญ่อันแสดง

ความโอ่อ่าเกื้อกูลต่อการเกิดกามราคะอันเป็นทางให้เสียพรหมจรรย์ได้ มีการบัญญัติให้ถือปฏิบัติ

ก็เพื่อสนับสนุนชีวิตพรหมจรรย์ การที่นักปกครองต้องถือศีลพรหมจรรย์นอกจากเพื่อต้องการ

สวรรค์นิพพานในภายภาคหน้าแล้ว หากมองในชีวิตปัจจุบันก็เพื่อฝึกหัดควบคุมตนในการบริโภค

กามที่แวดล้อมและหาได้ง่ายคือรูปเสียงกลิ่นรสและสิ่งสัมผัสทางกายที่น่าปรารถนา โดยเฉพาะ

การงดอาหารในเวลาวิกาลอาจจะสนับสนุนให้เกิดเมตตาและกรุณาต่อผู้ทุกข์ยากได้ เป็นทางนำไป

สู่การบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน สำหรับข้อ 3 การออกบวชในบั้นปลายพระชนมชีพดูจะ

เป็นวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติที่ถือกันมานานของสังคมอินเดียโบราณ ผู้วิจัยเห็นว่า

อาจจะเป็นต้นเค้าให้บัญญัติอาศรม (ขั้นตอนการดำเนินชีวิต) 1 ในอาศรม 4 คือ สันยาสี4   

ซึ่งแปลว่า ผู้สละกาม หรือ ผู้สละโลก โดยการออกจากเรือนไปสู่ความไม่มีเรือน5 ซึ่งก็หมายถึง 

การออกบวช นั่นเอง 

 3. ในฐานะเป็นคำขยายพระคุณของพระพุทธเจ้า  

  พบได้ในธัมมราชสูตร จากข้อความว่า “...ภิกฺขุ ตถาคโต อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ  

ธมฺมิโก ธมฺมราชา ธมฺมญฺเญว นิสฺสาย ธมฺมํ สกฺกโรนฺโต ธมฺมํ ครุกโรนฺโต ธมฺมํ อปจายมาโน 

ธมฺมทฺธโช ธมฺมเกตุ ธมฺมาธิปเตยฺโย ธมฺมิก ํรกฺขาวรณคุตฺตึ สํวิทหติ ภิกฺขูสุ...ภิกฺขุนีสุ...อุปาสเกสุ 

...อุปาสิกาสุ “เอวรูปํ กายกมฺมํ เสวิตพฺพํ, เอวรูป ํกายกมฺมํ น เสวิตพฺพํ, เอวรูปํ วจีกมฺมํ เสวิ

ตพฺพํ, เอวรูปํ วจีกมฺมํ น เสวิตพฺพํ, เอวรูปํ มโนกมฺมํ เสวิตพฺพํ, เอวรูปํ มโนกมฺมํ น เสวิตพฺพํ, 

เอวรูโป อาชีโว เสวิตพฺโพ, เอวรูโป อาชีโว น เสวิตพฺโพ, เอวรูโป คามนิคโม เสวิตพฺโพ, เอวรูโป  

คามนิคโม น เสวิตพฺโพ ” - (พระพุทธเจ้าตรัสว่า) “ภิกษุ! พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  

ทรงประกอบด้วยธรรม ทรงเป็นธรรมราชา ทรงอาศัยธรรม สักการะธรรม เคารพธรรม  

นอบน้อมธรรม ถือธรรมเป็นธงชัย ถือธรรมเป็นที่พึ่ง ถือธรรมเป็นใหญ่ ทรงทำการคุ้มครองด้วย

การรักษาและการป้องกันให้แก่ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา โดยทรงแนะนำว่า “พฤติกรรม

ทางกายอย่างนี้ทำได้ อย่างนี้ทำไม่ได้, การพูดอย่างนี้พูดได้ อย่างนี้พูดไม่ได้, ความคิดอย่างนี้  

คิดได้ ความคิดอย่างนี้คิดไม่ได้, การดำเนินชีวิตอย่างนี้ทำได้ อย่างนี้ทำไม่ได้”   

 4 มาจากคำบาลีว่า สนฺนฺยาสี ตรงกับคำสันสกฤตว่า สนฺนฺยาสินฺ.   
 5  แปลมาจากภาษาบาลีว่า อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชิโต. 
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1�0 การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่15

  เนื้อหาที่ยกมานี้เพียงเพื่อชี้ให้เห็นว่า ธรรมราชา นอกจากเป็นคำขยายความ  

เกี่ยวกับคุณสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิ์และพระราชาสามัญแล้ว ก็ยังใช้เป็นคำขยายพระคุณของ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย (ซึ่งผู้เขียนจะได้วิเคราะห์ความหมายให้ละเอียดต่อไป) ส่วนเนื้อหา

หลักของสูตรนี้เป็นการเปรียบเทียบธรรมราชา 2 พระองค์ คือ ธรรมราชาที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์  

กับธรรมราชาที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้ง 2 พระองค์แม้จะต่างกันโดยภารกิจที่รับผิดชอบ    

พระเจ้าจักรพรรดิ์ทรงมีภารกิจบริหารจัดการประชาชน 4 วรรณะ (4 ชนชั้น) และบ้านเมืองให้

สงบสุข เป็นภารกิจทางโลกโดยทรงบริหารจัดการทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจและการเมืองพร้อมทั้ง

อบรมให้ถือปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรม 5 ประการ ส่วนพระพุทธเจ้าทรงมีภารกิจบริหารจัดการ

พุทธบริษัท 4 กลุ่ม (ซึ่งมาจากคนในวรรณะ 4 นั่นเอง) ให้อยู่อย่างเป็นสุขเป็นภารกิจทางศาสนา

โดยทรงบริหารจัดการทั้งด้านความเป็นอยู่การดำเนินชีวิตพร้อมทั้งอบรมให้ถือปฏิบัติตามหลักของ

มรรคมีองค์ 8 หรือไตรสิกขา แต่สรุปแล้ว ทั้ง 2 พระองค์ทรงถือธรรมเป็นใหญ่ด้วยกัน   

  เศรษฐีอนาถบิณฑิกะผู้เป็นพุทธสาวกคฤหัสถ์คนสำคัญก็เคยเรียกพระพุทธเจ้า

พระองคป์จัจบุนัวา่ ธรรมราชา ดว้ยเชน่กนัดงัปรากฏในเชตวนสตูรซึง่มขีอ้ความเปน็คำรอ้ยกรองวา่   

   อิทํ  หิตํ  เชตวนํ     อิสิสงฺฆอาเสวิตํ 

   อาวุตฺถํ  ธมฺมราเชน    ปีติสญฺชนนํ  มม.  

  (เทพบุตรอนาถบิณฑิกะกราบทูลว่า)  

  เชตวันแห่งนี้ช่างเป็นประโยชน์มีหมู่ฤๅษีอาศัยอยู่ประจำ   

  องค์พระธรรมราชาก็ประทับอยู่ด้วยนาน เป็นที่ที่ทำให้ข้าพระองค์เกิดปีติเสมอมา6            

  สิ่งที่น่าคิดก็คือ ทำไมหรือเทพบุตรอนาถบิณฑิกะจึงมีการเรียกพระพุทธเจ้าว่า   

พระธรรมราชา? เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ท่านถึงแก่กรรมแล้วไปเกิดเป็นเทพบุตรแล้วกลับ

มาเฝ้าพระพุทธเจ้าและกล่าวสดุดีสวนเชตวันซึ่งตัวท่านเองจัดสร้างถวายเป็นวัดสำหรับ

พระพุทธเจ้าประทับอยู่กับพระสาวกและใช้เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทาง  

ภาคเหนือของชมพูทวีป หมู่ฤๅษีที่ปรากฏในคำกล่าวสดุดีก็คือ หมู่พระสาวกของพระพุทธเจ้า   

พระธรรมราชาก็คือพระพุทธเจ้า และข้อสำคัญวัดเชตวันเกิดประโยชน์มากมาย อาทิ พระพุทธเจ้า

ประทับอยู่นานกว่าวัดแห่งอื่นๆ แสดงพระสูตรมากกว่า 1,000 สูตร คนอินเดียครั้งพุทธกาล

จำนวนมากมาจากทุกวรรณะและเกือบทุกสาขาอาชีพได้มาฟังธรรมและบรรลุมรรคผลตามกำลัง

สติปัญญา พระอรหันต์รูปแรกที่เป็นผลิตผลของวัดเชตวันนี้ก็คือพระนันทะพระอนุชาของ

พระพุทธเจ้าเอง และผู้หญิงอย่างปฏาจาราผู้สูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รักหมดครอบครัวจนตัวเองต้อง

เป็นบ้าก็มาได้สติหายบ้าและบรรลุธรรมพ้นจากทุกข์ก็ที่วัดนี้ ที่กล่าวมาน่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่

ทำให้เทพบุตรอนาถบิณฑิกะยกย่องพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระธรรมราชา   

  ยังมีคำขยายที่แสดงคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าที่น่าสนใจอีก คือ ธรรมสามี ซึ่งมา

จากคำบาลีว่า ธมฺมสฺสามิ     

 6  สํ.สคาถ. 15 / 48 / 37.   
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1�1การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่15

  1. พบในโกสัมพิกขันธกะ ซึ่งมีข้อความว่า “...อาคเมตุ ภนฺเต ภควา ธมฺมสฺสามี 

ตถาคโต อปฺโปสฺสุกํ วิหรตุ – ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาค   

ผู้เป็นธรรมสามีเป็นตถาคต จงทรงรอก่อนเถิด จงทรงอยู่อย่างหยุดขวนขวาย

เถิด”7    

  พระสาวกรูปที่กล่าวข้อความนี้เป็นพระชาวโกสัมพีที่เห็นพระพุทธเจ้าทรง

เหน็ดเหนื่อยกับการพยายามให้พระชาวโกสัมพีที่แตกแยกกันลดทิฐิมานะแล้ว

รู้สึกสงสารจึงเข้าไปกราบทูลขอให้พระพุทธเจ้าหยุดเถิด เนื่องจากพระโกสัมพี

ดื้อรันเกินไป                              

 2. พบในตติยอธัมมสูตร ซึ่งมีข้อความว่า “อทฺธา อาวุโส อานนฺท ภควา ชานํ  

ชานาต,ิ ปสสฺ ํปสสฺต,ิ จกขฺภุโูต ญาณภโูต ธมมฺภโูต พรฺหมฺภโูต วตตฺา ปวตตฺา  

อตฺถสฺส นินฺเนตา อมตสฺส ทาตา ธมฺมสามี ตถาคโต...- (ภิกษุทั้งหลายกล่าว

กับพระอานนท์ว่า) พระอานนท์ผู้มีอายุ พระผู้มีพระภาค ทรงรู้แบบรู้จริง  

ทรงเห็นแบบเห็นจริง อย่างแน่แท้ จึงเป็นดวงตา เป็นญาณ เป็นธรรม เป็น

พรหม เป็นผู้กล่าว เป็นผู้กล่าวอย่างละเอียด เป็นผู้นำความหมายออกมา   

ให้อมตะ เป็นธรรมสามี เป็นตถาคต”8   

  พระอานนท์กล่าวข้อความนี้ต่อหน้าพระภิกษุหลายรูปเพื่อยกย่องพระพุทธเจ้า

ว่าทรงรู้แจ้งเห็นจริง ทั้งนี้เนื่องมาจากพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแบบย่อโปรด

พระสาวกแล้วเสด็จเข้าที่ประทับโดยไม่ทรงจำแนกแจกแจงอะไรให้ละเอียด  

พระสาวกเหล่านั้นจึงเข้าไปพระอานนท์ พระอานนท์ก็ล่าวยกย่องพระพุทธเจ้า

เพื่อให้พระสาวกเหล่านั้นเกิดความมั่นใจว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งเห็นจริง     

  ข. ในคัมภีร์ชั้นอรรถกถา    

 คัมภีร์ชั้นอรรถกถาคือคัมภีร์อธิบายความพระไตรปิฎกในส่วนที่พระอรรถกถาจารย์ 

(พระนักวิชาการพระไตรปิฎก) ผู้แต่งเห็นว่าสมควรอธิบายขยายความ ซึ่งไม่ใช่ทั้งหมด แต่เป็น

เนื้อหาบางส่วนที่ควรขยายความ ในการขยายความนั้น บางครั้งก็ขยายความแบบคำต่อคำ แต่  

บางครั้งก็ขยายความแบบแต่งอธิบายความรู้อย่างยาวเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจตามที่ท่าน

ประสงค์ ฉะนั้นจึงไม่พบว่ามีการใช้ ธรรมราชา ขยายความอย่างที่มีในพระไตรปิฎก ยกเว้น  

แห่งเดียว คือ ในอรรถกถาพระวินัยปิฎกตอนเวรัญชกัณฑ์มีกล่าวถึงพระพุทธเจ้าทรงมีท่าทีต่อ

เวรัญชพราหมณ์ซึ่งกำลังต่อว่าพระองค์ ไว้ตอนหนึ่งว่า “….อรสรูปตาทีหิ อฏฺฐหิ อกฺโกสวตฺถูหิ  

อกฺโกสนฺตมฺปิ พฺราหฺมณํ ภควา ธมฺมิสฺสโร ธมฺมราชา ธมฺมสฺสามี ตถาคโต อนุกมฺปาย สีตเลเนว  

จกฺขุนา โอโลเกนฺโต... - พระผู้มีพระภาค ผู้เป็นธรรมิสร ธรรมราชา ธรรมสามี พระตถาคต  

ทอดพระเนตดูพราหมณ์ที่กำลังต่อว่า(พระองค์)ด้วยเรื่องต่อว่า 8 เรื่อง เช่นด่าว่าพระองค์ไม่มีรส

เป็นต้น ด้วยพระเนตรที่สงบเย็นด้วยพระกรุณา...”9   

 7  วินย. 5 / 456 / 237.   
 8  องฺ.ทสก. 24 / 115 / 184. 
 9 วินย.อ. 1 / 11 / 131.   
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 ในข้อความนี้ มี พระผู้มีพระภาค (ภควา) เป็นคำหลัก ส่วนคำขยายนอกจาก   

ธรรมราชา แล้วก็ยังมี ธรรมิสร ธรรมสามี และตถาคต เป็นคำขยายร่วม ในการสร้างคำขยาย  

มีข้อน่าศึกษา คือ ธรรมราชา กับ ธรรมสามี เท่าทีพบไม่เคยใช้คู่กันเลยในพระไตรปิฎก พบแต่ 

ธรรมสามี ใช้คู่กับ ตถาคโต จึงถือเป็นการสร้างคำขยายแบบแตกต่างจากพระไตรปิฎกด้วยการนำ

คำสำคัญที่เป็นคำขยายพระคุณของพระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกมาวางไว้ด้วยกัน และยังเพิ่ม 

ธรรมิสร มาเป็นคำขยายอีกด้วย  

 

ราชาโดยธรรมหรือราชาแห่งธรรม?

ได้เสนอที่มาของ ธรรมราชา ไว้แล้ว แต่ก็ยังไม่ได้ทำความกระจ่างกับคำแปลว่าน่าจะเป็น 

ราชาโดยธรรม หรือ ราชาแห่งธรรม ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเมื่อทำความกระจ่าง

กับความหมายของคำนี้ได้แล้ว ก็จะช่วยให้ทำความเข้าใจถึงคำ ธรรมสามี และ ธรรมิสรได้ง่ายขึ้น 

ลำพังการแปลคำ ธรรมราชา ว่า ราชาโดยธรรม หรือ ราชาแห่งธรรม เป็นที่เข้าใจได้ในทาง

ไวยากรณ์ภาษาและในทางปฏิบัติที่ดูได้จากบริบทในสูตรแต่ละสูตรหรือในที่มาแต่ละแห่ง แต่  

ผู้เขียนเห็นว่าน่าเสียดาย หากเราทิ้งการทำความเข้าใจให้กว้างขวางเกี่ยวกับคำว่า ธรรม กับ ราชา   

ธรรม เป็นคำไทยที่ยืมมาจากคำว่า ธรฺม ในภาษาสันสกฤต ซึ่งตรงกับคำว่า ธมฺม ในภาษา

บาลี ทั้ง 2 คำแม้จะมีรากศัพท์ที่ต่างรูปกัน คือ ธรฺม มาจาก ธฤ ส่วน ธมฺม มาจาก ธรฺ ลงปัจจัย 

ม หรือ รมฺม อย่างเดียวกัน แต่ก็มีความหมายเหมือนกันว่า ทรงไว้ ดำรงไว้ คงอยู่ หรือ   

มีอยู่ ดังนั้น ในเบื้องต้นจึงมีความหมายว่า สิ่งที่มีอยู่ หรือ สิ่งที่ดำรงอยู่ ซึ่งรากศัพท์นี้น่าจะเป็น

ที่มาของคำว่า truth (ความจริง, สิ่งที่มีอยู่จริง) ในภาษาอังกฤษด้วย หากเรายอมรับว่า ภาษา

บาลีสันสกฤตกับภาษายุโรป เช่น ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศษ และภาษาอังกฤษ เป็นตระกูล  

อินโดยุโรเปียนด้วยกัน 

ความหมายตามรากศัพท์ที่ว่า ทรงไว้ ดูจะเป็นความหมายที่ทรงเสน่ห์ เพราะทำให้  

นักอักษรศาสตร์ผู้ชำนาญการแต่งคัมภีร์บาลีนำไปศึกษาและอธิบายความหมายกันโดยต่อเนื่อง  

เช่น ในคัมภีร์โมคคัลลายนวุตติ รูปสิทธิ และสัททนีติ มีการอธิบายความหมายไว้คล้ายๆ กันว่า  

ทรงไว้ซึ่งสัตว์ทั้งหลายไม่ให้ตกไปในอบายและในทุกข์ในวัฏฏะ
10 ธรรม ในความหมายนี้จึงหมายถึง 

โลกุตตรธรรม อันได้แก่มรรคผลนิพพาน ซึ่งแสดงว่า ผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลตั้งแต่ขั้นแรกไปย่อม

ปลอดภัยไม่ตกอบายภูมิแน่นอน อบายภูมิ คือ ภูมิหรือภพที่ไร้ความเจริญต้องพบกับความทุกข์

ต่างๆ ตามสมควรแก่กรรม ได้แก่ นรก กำเนิดดิรัจฉาน เปรต อสุรกาย  

ยังมีความหมายของ ธรรม อีกถึง 14 ความหมาย ได้แก่ 1) ภาวะที่แท้จริง (สภาว)   

2) สิ่งที่ต้องเรียนรู้ (ปริยตฺติ) 3) ความรอบรู้ (ปญฺญา) 4) ความถูกต้อง/ความเหมาะสม   

(ญาย / ยตุตฺ)ิ 5) ความจรงิ/สิง่ทีม่อียูจ่รงิ (สจจฺ) 6) ปกต/ิธรรมดา (ปกต ิ/ ธมมฺตา) 7) ความด ี

 10  ดูเพิ่มเติมที่ บรรจบ  บรรณรุจ,ิ ปัญญาธัมมจักกัปปวัตตนสูตร : ชื่อเรียกและพัฒนาการ, หน้า 11 - 12.   



เอ
ก
สารป

ระก
อ
บ
ก
ารป

ระชุม
ก
ลุ่ม

ย่อ
ย

1�3การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่15

(คุณ) 8) เหตุให้เกิด (เหตุ) 9) สิ่งที่เกิดโดยเป็นปัจจัยของกันและกันคือ อวิชชาเป็นปัจจัยให้

เกดิ สงัขาร เปน็ปจัจยัใหเ้กดิ วญิญาณ ฯลฯ (ปจจฺยปุปนนฺธมมฺ) 10) สิง่ทีถ่กูจติหรอืวญิญาณรบัรู ้

(อารมฺมณ) 11) สิ่งของ (ภณฺฑ) 12) สมาธิ 13) นิพพาน และ 14) หน้าที่ 11  

บรรดาความหมายที่ยกมาเสนอนี้ คงมีความหมายที่เราไม่คุ้นเคยอยู่ด้วยหลายความหมาย  

แต่เพื่อให้เข้าใจง่าย ผู้เขียนจึงขอถือโอกาสจัดกลุ่มความหมายใหม่คือ 1. ความหมายเชิง

พฤติกรรม ได้แก่ หน้าที่ ความดี ความถูกต้อง/เหมาะสม 2. ความหมายเชิงสัจจธรรม ได้แก่  

ภาวะที่แท้จริง ความจริง/สิ่งที่มีอยู่จริง สมาธิ นิพพาน 3. ความหมายเชิงวัตถุ ได้แก่ สิ่งที่ต้อง

เรียนรู้ สิ่งของ 4. ความหมายเชิงเป็นเหตุ ได้แก่ เหตุให้เกิด สิ่งที่เกิดโดยเป็นปัจจัยของกัน  

และกัน     

ในการเขียนบทความนี้ ความหมายเชิงพฤติกรรมดูจะเป็นความหมายหลักในการอธิบาย

ความของธรรมราชา ได้ชัดเจน ผู้เขียนจึงขอใช้ความหมายกลุ่มนี้อธิบาย 

ส่วน ราชา เป็นคำไทยที่ยืมมาจากคำ ราชา (คำเดิมคือ ราช) ในภาษาบาลี และคำ ราชา 

(คำเดิมคือ ราชนฺ) ในภาษาสันสกฤต ซึ่งมาจากรากศัพท์ว่า รชฺ แปลว่า รัก ย้อม ติด12 ใน

วรรณคดีบาลี-สันสกฤตใช้เรียกชนชั้นวรรณะกษัตริย์ที่ได้รับมุรธาภิเษกให้เป็นผู้นำในการปกครอง

แคว้น (รฏฺฐ-ราษฺฏฺร) หรือกลุ่มชน (กุล) ในอัคคัญญสูตร (สูตรที่กล่าวถึงสิ่งแรกของโลก) พบว่า  

ราชา ใช้คู่กับ มหาสมมต (มหาสมฺมต) และขัตติยะ (ขตฺติย)13 ซึ่งแต่ละคำมีความหมายเชิง

พฤติกรรมที่น่าสนใจ                 

อย่างที่กล่าวไว้ในอัคคัญญสูตรสรุปความได้ว่า ในช่วงแรกๆ ที่มีสังคมมนุษย์ มนุษย์ต่างถือ

กรรมสิทธิ์ในที่ดินและทรัพย์พยากรธรรมชาติเช่นพืชผัก ต่อมาเกิดแย่งชิงทะเลาะวิวาทและฆ่ากัน

ทำให้กต้องการผู้ตัดสิน ซึ่งกำหนดคุณสมบัติไว้ คือ ฉลาด มีบุคลิกดี สามารถตำหนิผู้ที่ควร

ตำหนิได้ สามารถเนรเทศผู้ที่ควรถูกเนรเทศ และพวกเขาจักแบ่งข้าวสาลีให้เป็นค่าตอบแทน   

พวกเขาคัดเลือกกันเอง ในที่สุดก็ได้บุรุษรูปงามคนหนึ่งแล้วพร้อมใจกันแต่งตั้งเป็นผู้นำเรียกว่า  

“มหาสมมต” แปลว่า “ผู้ที่มหาชน(คนจำนวนมาก)ยอมรับ” ท่านมหาสมมตได้ทำหน้าที่ตัดสินคดี

ความตามที่มหาชนมอบให้อย่างยุติธรรม มหาชนต่างพอใจจึงแบ่งข้าวสาลีเป็นค่าตอบแทนการ

ตัดสินคดีความและเรียกท่านผู้นั้นว่า “ขัตติยะ”14 แปลว่า “ผู้เป็นใหญ่แห่งไร่นา”15 ท่านมหาสมมต

ซึ่งบัดนี้ได้นามเพิ่มอีกว่าขัตติยะได้ทำหน้าที่อย่างดีทำให้มหาชนชื่นชมยินดีจึงทำให้ได้นามเพิ่มอีก

ว่า “ราชา” แปลว่า “ผู้ทำให้มหาชนยินดี” บุรุษรูปงามคนนี้พระไตรปิฎกไม่ได้กล่าวว่าเป็นใคร  

 11  เรื่องเดียวกัน, หน้า 12 - 13. 
 12 รากศีพท์นี้ยังแผลงรูปไปเห็น ราค ซึ่งแปลว่า ความรัก การย้อม ใช้หมายถึง กิเลส 
 13 ที.มหา. 10 / 131 / 80.   
 14  ตรงกับคำสันสกฤตว่า กฺษตฺริย ไทยเป็น กษัตริย์.   
 15  น่าจะเป็นมนุษย์คนแรกในโลกที่ทำราชการ หลวงพ่อพุทธทาสเคยอธิบายว่า งานราชการคืองานที่ทำให้คนทั้ง

หลายพอใจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเคยมีพระกระแสรับสั่งกับผู้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท

ถึงการทรงงานของพระองค์ว่า ฉันทำราชการ (บทสัมภาษณ์ ดร. สุเมธ  ตันติเวชกุล)     
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แต่คัมภีร์ชั้นอรรถกถาอธิบายว่า ท่านคือพระโพธิสัตว์ ซึ่งเวียนว่ายตายเกิดบำเพ็ญบารมีจนกระทั่ง

ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน 

ต่อมาขัตติยะได้ถูกใช้เป็นชื่อวรรณะ เรียกว่า ขัตติยวัณณะ (ขตฺติยวณฺณ) หรือ วรรณะ

กษัตริย์ (กฺษตฺริยวรฺณ) เพื่อรองรับคนอารยันผิวขาวที่สนใจงานป้องกันเผ่าชน (กุละ หรือ tribe) 

ในตอนแรกๆ แต่ยังหมายถึงกลุ่มคนหรือชนชั้น (class) ในเวลาต่อมา ดังนั้นในวรรณคดีบาลี  

เช่นในพระไตรปิฎกจะพบว่า หากใช้ขัตติยะกับราชาไว้คู่กัน เป็น ขตฺติโย ราชา มีความหมายว่า  

ราชามาจากวรรณะกษัตริย์หรือคนวรรณะกษัตริย์ที่ได้เป็นราชา ซึ่งเป็นด้วยมุรธาภิเษกหรือปราบ

ดาภิเษกก็ได้ 

การที่ผู้เขียนกล่าวถึงความหมายของ ธรรม กับ ราชา มายืดยาวก็เพื่อตอบคำถามที่ตั้งไว้

ข้างต้นว่า ธรรมราชา ควรจะแปลว่า ราชาโดยธรรม หรือ ราชาแห่งธรรม   

ความหมายที่ว่า ราชาโดยธรรม หาเหตุผลสนับสนุนได้ไม่ยาก เพราะมีอธิบายไว้ใน  

อรรถกถา16 และสรุปได้ว่า ธรรมเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คนได้เป็นราชา เหตุผลสนับสนุนดูได้จาก

เรื่องในอัคคัญญสูตรที่บุรุษบุคลิกดีได้รับแต่งตั้งเป็นผู้นำซึ่งในที่สุดก็ได้รับการขนานนามมาตาม

ลำดับว่า มหาสมมต ขัตติยะ และราชา นามทั้ง 3 นี้มีความหมายสอดคล้องกัน แต่คำว่า   

มหาสมมต (ผู้ที่มหาชนยอมรับ) กับ ราชา (ผู้ทำให้คนอื่นพอใจ) ดูจะเป็นคำที่บอกถึงการเป็นที่

ยอมรับและเป็นที่รักของคนจำนวนมากได้ การเป็นที่ยอมรับอาจมาจากบุคลิกในเบื้องต้นแต่แล้วใน

ที่สุดธรรมหรือจริยธรรมก็จะเป็นตัวชี้ขาดว่าสมควรจะได้รับการยอมรับต่อไปหรือไม่ ยิ่งการเป็น

ที่รักย่อมต้องมาจากธรรมแน่นอน และธรรมนั้นก็คือความฉลาดและความซื่อตรงทำหน้าที่ตัดสิน

คดีความอย่างยุติธรรม   

ยิ่งย้อนกลับไปดูพระจริยาวัตรของพระราชาที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์พระราชาสามัญใน  

จักกวัตติสูตรและเมฆเทวสูตรก็ยิ่งทำให้เห็นว่า ธรรมมีความสำคัญต่อการทำให้เป็นธรรมราชา

มากยิ่งขึ้น ธรรมนั้นคือ การทำประโยชน์ส่วนพระองค์ด้วยการรักษาศีล และการอุทิศพระองค์  

ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นและสังคมอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดการคุ้มครองแบบชอบธรรมให้   

การอนุเคราะห์ความเป็นอยู่ด้วยการพระราชทานทรัพย์แก่คนยากจน และการอบรมประชาชนให้

ปฏิบัติตามมนุษยธรรมโดยให้เคารพสิทธิในชีวิตของกันและกัน สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิในคู่ครอง  

หลีกเลี่ยงการกล่าวเท็จรวมทั้งหลีกเลี่ยงการกล่าวเสียดสียุยงให้เกิดความแตกแยก การกล่าวคำ

หยาบคายด่าทอ การกล่าวแบบไร้หลักฐาน อีกทั้งให้หลีกเลี่ยงการดื่มของมึนเมาซึ่งเป็นฐานสำคัญ

ให้ขาดสติเกิดความประมาท   

ความสำคัญของธรรมที่กล่าวมานี้สอดคล้องกับความหมายของธรรมเชิงพฤติกรรมที่ผู้เขียน

สรุปไว้ว่า ได้แก่ หน้าที่ ความดี ความถูกต้องความเหมาะสม โดยนัยนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงเป็น

ธรรมราชาด้วย พระพุทธเจ้าเองก็เคยตรัสอธิบายเปรียบเทียบการทำหน้าที่ของพระธรรมราชาที่

 16  ธมฺเมน ราชา ชาโตติ ธมฺมราชา - ที่ชื่อว่า ธรรมราชา เพราะมีความหมายว่า เป็นราชาโดยธรรม (ม.อ. 2 / 

308 / 224). 
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เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์กับพระธรรมราชาที่เป็นพระพุทธเจ้าไว้ในธรรมราชสูตรไว้อย่างน่าสนใจ  

การทำหน้าที่ดังกล่าวก็คือการคุ้มครองคือการรักษาและการป้องกันผู้ที่พระธรรมราชาทั้งสองฝ่าย

รับผิดชอบ17      

ส่วนความหมายที่ว่า ราชาแห่งธรรม แม้จะยังไม่แน่ใจว่าเคยมีการอธิบายเชิงไวยากรณ์

ภาษาบาลี-สันสกฤตไว้หรือไม่ แต่ผู้เขียนเห็นว่า เป็นความหมายที่น่าสนใจ  เพราะสะท้อนถึง

ความเป็น ธรรมิสร และ ธรรมสามี ที่จะกล่าวถึงต่อไป     

การเป็นราชาแห่งธรรม หากนำไปเชื่อมกับความหมายว่า การเป็นราชาโดยธรรม ก็หมาย

ถึงว่าทรงเป็นราชา ได้แก่ ทรงเป็นใหญ่และเป็นเจ้าของแห่งความดีความถูกต้องหรือความยุติธรรม

ได้ด้วยเช่นกัน พระราชาทรงเคารพธรรมทรงปฏิบัติตามธรรมจนกระทั่งธรรมทำให้พระองค์เป็น

พระราชา และเมื่อธรรมสถิตอยู่ในพระทัยของพระองค์จนกระทั่งพระทัยของพระองค์มีธรรม  

พระองค์จึงเป็นใหญ่และเป็นเจ้าของแห่งธรรมเพราะธรรมเป็นคุณสมบัติประดับพระทัยของ

พระองค์ที่พระองค์สามารถน้อมนำมาใช้ในการปกครองให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยังให้

แก่ประชาชนเพื่อพวกเขาจะได้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมเพื่อประโยชน์สุขในการอยู่ร่วมกัน   

ตามเรื่องที่ยกมาข้างต้นนั้นจะเห็นว่า ความเป็นพระธรรมราชาในความหมายที่ว่าเป็นพระราชา

แห่งธรรมปรากฏชัดอยู่แล้วด้วยในเนื้อหา       

สำหรับพระพุทธเจ้าทรงได้รับการยกย่องอยู่แล้วว่าเป็นธรรมิสร (ธมฺมิสฺสโร) – ผู้เป็นใหญ่

แห่งธรรม และธรรมสาม ี(ธมฺมสามี) – ผู้เป็นเจ้าของแห่งธรรม คู่กับความเป็นพระธรรมราชา  

ดังนั้นในฐานะทรงเป็นพระราชาโดยธรรมเหมือนอย่างพระธรรมราชาที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์และ

ไม่ใช่จักรพรรดิ์อยู่แล้ว จึงทรงเป็นใหญ่และเป็นเจ้าของแห่งธรรมไปด้วยโดยปริยยาย  

เมื่อกล่าวถึงความเป็นพระราชาแห่งธรรม ผู้เขียนยังคิดไปถึงความหมายของธรรมอีก  

ข้อหนึ่งคือ คำสอน คำสั่ง กฏระเบียบ ซึ่งทางอาณาจักรอาจเรียกว่า ราชอาณาหรือกฏหมาย 

เพราะออกโดยพระราชา ส่วนทางพุทธจักรเรียกว่า พุทธอาณาหรือพระวินัย เพราะออกโดย

พระพุทธเจ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมให้สมาชิกได้อยู่ร่วมกันได้ในสังคม การออกราชอาณา

และพุทธอาณาได้ของพระธรรมราชาฝ่ายอาณาจักรกับพระธรรมราชาฝ่ายพุทธจักรสนับสนุนถึง

ความเป็นใหญ่และเป็นเจ้าของแห่งธรรมของพระองค์โดยแท้ ในคัมภีร์ชั้นอรรถกถามีกล่าวถึงว่า 

คราวหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงมีพระพุทธอาณาห้ามพระสาวกแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ (การแสดงฤทธิ์)  

พระเจ้าพิมพิสารสาวกคฤหัสถ์คนสำคัญเห็นว่าอาจเป็นทางให้เกิดอุปสัคในการเผยแพร่พระพุทธ

ศาสนาได้ เพราะเมื่อพระพุทธเจ้าห้ามพระสาวกก็เท่ากับห้ามพระพุทธเจ้าเองด้วย จะทำให้

พระพุทธศาสนาเสียเปรียบ จึงเสด็จไปเฝ้าและทูลถามถึงเหตุผลที่ทรงบัญญัติ พระพุทธเจ้า  

ตรัสตอบว่า ทรงบัญญัติห้ามพระสาวกเท่านั้นไม่ได้ห้ามพระองค์เอง จากนั้นจึงตรัสอธิบายให้

พระเจ้าพิมพิสารเข้าพระทัยโดยย้อนถามถึงเหตุผลในเรื่องที่พระเจ้าพิมพิสารออกคำสั่งห้ามคน  

เข้าเก็บมะม่วงในพระราชอุทยานส่วนพระองค์แต่ทำไมพระองค์เองสามารถเข้าเก็บเสวยได้ เมื่อ

พระเจ้าพิมพิสารกราบทูลว่าเพราะพระราชอุทยานนั้นเป็นสมบัติของพระองค์พระองค์ทรงมีอำนาจ

 17  องฺ.ปญฺจก. 22 / 133 / 140.  
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เหนือสมบัติของพระองค์ พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าพระองค์เองก็มีอำนาจเหนือพุทธอาณาที่พระองค์

ออกมาให้พระสาวกปฏิบัติ ดังนั้นจึงไม่ได้ผูกมัดพระองค์ ซึ่งก็หมายความว่าพระองค์สามารถ

แสดงฤทธิ์ได้18 เรื่องที่ยกมาสรุปเล่าชี้ให้เห็นถึงความเป็นใหญ่และเป็นเจ้าของแห่งธรรมของ  

พระธรรมราชาทั้งสองฝ้ายได้อย่างชัดเจน และสนับสนับพระพุทธดำรัสที่ตรัสเปรียบเทียบไว้ใน

ธรรมราชสูตรตามที่ได้ยกมากล่าวแล้ว 

 

ธรรมราชากับพระมหากษัตริย์ไทย

คำว่า ธรรมราชา มีใช้ในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์ คือ 

พระยาลิไทยธรรมราชา พระราชนัดดาของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชในสมัยสุโขทัย พระมหา

ธรรมราชา พระราชบิดาของพระนเรศวรมหาราชในสมัยอยุธยา และเป็นสร้อยขยาย  

พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ คือ... 

สุโขทัยธรรมราชา... และยังนำคำว่า ธรรมิก (บาลี-ธมฺมิก, ไทย ธัมมิก) มาประกอบเป็น   

ปรมินทรธรรมิกมหาราชาธิราช    

เหตุผลในการถวายปรมาภิไธยอย่างนี้น่าสนใจศึกษาต่อไป แต่ในบทความนี้จะกล่าวถึงแต่

เฉพาะธรรมราชาในพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้น ผู้เขียน  

ได้เสนอความหมายของธรรมราชาไว้แล้วและจะนำมาอธิบายเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและ  

พระราชจริยาวัตรเพื่อศึกษาความเป็นธรรมราชาของพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์นี้ดังนี้   

พระราชาโดยธรรม : พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2469 ทั้งที่ไม่ทรงเต็มพระทัย มีกล่าวไว้ว่า พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวประชวรและเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 ก่อน

เสด็จสวรรคต พระองค์ทรงมีพระราชหัตถเลขานิติกรรมเกี่ยวกับการสืบราชสมบัติไว้ความ  

ตอนหนึ่งว่า “…หากมีพระราชโอรสก็ให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาทรงเป็นประธาน

คณะผู้สำเร็จราชการต่างพระองค์จนกว่าพระมหากษัตริย์จะทรงบรรลุนิติภาวะ แต่ถ้าไม่มี  

พระราชโอรสก็ใคร่ให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรงหลวงสุโขทัยธรรมราชาทรงรับรัชทายาทสืบสันติวงศ์ตาม

ราชประเพณี...”
19 เมื่อพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวีในรัชกาลที่ 6 มีพระประสูติการ  

พระราชธิดา (ทรงได้รับพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา   

สิริโสภาวัณณวดี ในรัชกาลปัจจุบัน) แม้ว่าสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาจะไม่ทรงเต็ม

พระทัยรับรับราชสมบัติด้วยทรงเห็นว่าพระองค์ยังไม่แก่(ไม่ชำนาญ)ราชการเพียงพอเนื่องจาก  

ทรงเป็นพระอนุชาพระองค์เล็กสุดและเจ้านายที่มีอาวุโสพอจะรับราชสมบัติก็ยังน่าจะมี แต่ที่

ประชุมก็ลงความเห็นเป็นเอกฉันท์ให้ทูลเชิญพระองค์เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบต่อพระบรม

เชษฐาธิราช20 จากพระราชประวัติที่ยกมานี้จะเห็นว่า พระองค์ทรงได้รับการพระราชทานพระราช

 18  ธ.อ. 6 / 32. ยมกปาฏิหาริยวตฺถุ. 
 19  ส. พลายน้อย, หน้า 43. 

 20  พระยาประกาศอักษรกิจ (เสงี่ยม ราชนันท์), หน้า ช. 
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อิสริยยศด้านการบริหารการปกครองจากพระบรมเชษฐาธิราชมาตามลำดับตั้งแต่เป็นสมเด็จ

พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาจนกระทั่งถึงเป็นพระราชาหรือพระมหา

กษัตริย์ก็เพราะธรรมโดยแท้ ธรรมที่ทำให้พระองค์ได้เป็นก็คือพระวิริยะอุตสาหะพระสติปัญญาที่

สามารถรับราชการสำคัญสนองพระเดชพระคุณต่างพระเนตรพระกรรณพระบรมเชษฐาธิราชได้

เป็นอย่างดี   

พระราชาแห่งธรรม : โดยที่ทรงได้รับการมอบธรรมคือพระราชอำนาจในการเสด็จ  

เถลิงถวัลยราชสมบัติ จึงเท่ากับว่า พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นเจ้าของแห่ง  

พระราชอำนาจและทรงเป็นใหญ่ในการใช้พระราชอำนาจ และยังทรงเป็นเจ้าของและเป็นใหญ่  

ในราชสมบัติอันประกอบด้วยประเทศชาติประชาชนและสรรพสิ่งในประเทศชาติด้วย จึงต่อมา  

เมื่อพ้นจากการเป็นพระมหากษัตริย์ก็ด้วยการที่ทรงสละทั้งพระราชอำนาจและราชสมบัติซึ่งเป็น

ของพระองค์เองตามลำดับ 

การสละพระราชอำนาจ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละพระราชอำนาจก่อน

เป็นอันดับแรกด้วยการทรงลงพระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญเพื่อประกาศใช้เป็นกฏหมายสูงสุด  

ในการปกครองประเทศเมื่อ พ.ศ. 2475 มีกล่าวว่า พระองค์ทรงโทมนัสพระทัย ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า

เป็นธรรมดาที่ย่อมเกิดขึ้นได้แก่ปุถุชนทั่วไปที่ต้องมาพลัดพรากจากสิ่งที่รักและประสบกับสิ่งไม่เป็น

ที่รัก แต่ในกรณีของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวน่าจะมีเหตุให้โทมนัสพระทัยมากกว่า

นั้น เพราะมีข้อมูลประจักษ์ชัดว่า พระองค์ทรงลงพระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช 

2475 แล้วและพร้อมจะพระราชทานให้ประกาศใช้ แต่ถูกเจ้านายผู้เป็นพระบรมวงศ์ผู้ใหญ่ท้วงไว้

จึงยังไม่ทันพระราชทานซึ่งก่อให้เกิดการปฏิวัติขึ้นโดยคณะราษฎร์ การที่ทรงถูกปฏิวัตินี้เองที่น่าจะ

เป็นเหตุให้โทมนัสพระทัย เพราะทำให้ถูกมองได้ว่าทรงหวงพระราชอำนาจ แต่ความจริงทรงพร้อม

ที่จะพระราชทานอยู่แล้ว การที่ทรงลงพระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญนั้นคือการพร้อมสละพระราช

อำนาจที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้กระจายไปเป็นอำนาจทั้ง 3 คือ อำนาจการบริหารโดยผ่านทาง

คณะรัฐบาลซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำสูงสุดในการใช้พระราชอำนาจ อำนาจนิติบัญญัติโดยผ่าน

ทางรัฐสภาซึ่งมีประธานรัฐสภาเป็นผู้นำสูงสุดในการใช้พระราชอำนาจ และอำนาจตุลาการโดย

ผ่านทางศาลสถิตยุติธรรมซี่งมีประธานศาลเป็นผู้นำสูงสุดในการใช้พระราชอำนาจ พระองค์จึงเป็น

พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่การใช้พระราชอำนาจถูกกำหนดไว้ให้อยู่ในกรอบของ

รัฐธรรมนูญ หรือที่มักเรียกกันแบบสามัญว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ 

การสละราชสมบัต ิเป็นการสละครั้งที่ 2 เกิดขึ้นหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า  

เจ้าอยู่หัวเสด็จไปรักษาพระองค์ที่ประเทศอังกฤษ พระองค์ทรงบริหารประเทศในส่วนที่

รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ให้เป็นพระราชอำนาจผ่านผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ โดยทรงแต่งตั้ง

สมเด็จพระเจ้าปรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์21  

ในระหว่างนี้พระองค์ยังทรงติดต่อราชการกับรัฐบาลผ่านทางผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งยังคง

ปรากฏข้อขัดแย้งต่างๆ ที่ไม่สามารถหาข้อยุติกันได้ พระองค์จึงมีพระราชดำริที่จะสละราชสมบัติ  

 21  ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกาตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค ์พุทธศักราช 2476. เล่ม 50, ตอน   

0 ก, 11 มกราคม พ.ศ. 2476, หน้า 838. 
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รัฐบาลจึงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งโดยมีเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) 

ประธานสภาผู้แทนราษฎรขณะนั้นเป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมกับหลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ 

(ถวัลย์  ธำรงนาวาสวัสดิ์) และนายดิเรก  ชัยนาม เดินทางไปเข้าเฝ้าฯ และไกล่เกลี่ยเพื่อ  

กราบบังคมทูลให้เสด็จกลับประเทศไทย แต่การเจรจาไม่สำเร็จ22 พระองค์ทรงตัดสินพระทัยสละ

ราชสมบัติเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 และทรงมอบอำนาจให้แก่พสกนิกรของพระองค์  

ดังปรากฏในพระราชหัตถเลขาตอนหนึ่งว่า “ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของ

ข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้

แก่ผู้ใด คณะใด โดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของ

ราษฎร”   

 

บทสรุป

ธรรมราชา ที่พบในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเรียกพระราชาที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์และไม่ได้

เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์แต่ทรงธรรม และแปลได้ว่า พระราชาโดยธรรมหรือพระราชาแห่งธรรม  

นอกจากใช้เป็นพระพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ไทย 3 พระองค์ดังกล่าวมาแล้ว ผู้เขียน

ยังเห็นว่าสามารถใช้กับพระมหากษัตริย์ไทยได้ทุกพระองค์ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อ

ประโยชน์สุขของพสกนิกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน   

ในสถานการณ์ปัจจุบัน มีคำกล่าวว่า พระราชอำนาจของพระธรรมราชาที่มีการกระจายไปใช้

ไปเป็น 3 อำนาจในระบบการปกครองประชาธิปไตย คือ อำนาจบริหาร อำนาจตุลาการ และ

อำนาจนิติบัญญัติ ยังไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวไทยอย่างแท้จริง คำกล่าวนี้อาจ  

ผิดบ้างถูกบ้าง ไม่ใช่เรื่องที่จะตำหนิกันให้เกิดความร้าวฉานในสังคมไทยอีกต่อไป หากแต่เป็นเรื่อง

ที่คนไทยต้องมาศึกษาและหาทางออกร่วมกันให้ว่า จะทำอย่างไร การใช้พระราชอำนาจที่  

พระราชทานมานั้นจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาชนชาวไทยตามพระราชประสงค์   

พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ไม่ใช่เป็นแต่เอกสารสำคัญ  

ในประวัติศาสตร์เท่านั้น หากแต่ยังเป็นเอกสารสะท้อนความในพระราชหฤทัยของพระธรรมราชา

ไทยพระองค์หนึ่งที่ระบุชัดเจนว่า พระองค์ทรงเต็มพระทัยที่จะสละพระราชอำนาจอันเป็นของ

พระองค์แก่แก่ราษฎรทุกคน แต่ไม่ทรงยินยอมให้ผู้ใดหรือคณะใดใช้พระราชอำนาจของพระองค์

โดยไม่ฟังเสียงประชาชน   

ผูเ้ขยีนไมแ่นใ่จวา่ผูท้ีม่โีอกาสไดใ้ชพ้ระราชอำนาจจะมสีกักีค่นทีเ่ขา้ใจความในพระราชหฤทยันี ้

ได้อย่างลึกซึ้ง ทั้งๆ ที่ความในพระราชหฤทัยนี้ คือ หัวใจของการเป็นประชาธิปไตยแบบไทยซึ่งมี

รากฐานมาจากธรรมราชาโดยแท้.  

 22  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, หน้า 214. 
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นราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวง. เจ้านายเล็กๆ ยุวกษัตริย์. 

พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : ซิลค์เวอร์ม บุคส์, 2549.   

ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกาตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พุทธศักราช 2476. เล่ม 

50, ตอน 0 ก, 11 มกราคม พ.ศ. 2476, 

ค. งานวิจัย 

บรรจบ  บรรณรุจิ, ผศ.ดร. ปัญญาในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร : ชื่อเรียกและพัฒนาการ.  

รายงานการวิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ. 2548. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

                 

                                      

 



ธรรมราชาในปรัชญาจีน
รศ. ดร.นิยม รัฐอมฤต* 

 

บทคัดย่อ

ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงและการทำสงครามผนวกดินแดนของจีนเมื่อ 

2000 กว่าปีที่แล้ว ผู้ปกครองรัฐมักบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและใช้อำนาจ

ความรุนแรงกระทำต่อประชาชน ขงจื่อและเมิ่งจื่อเป็นนักคิดที่มีชีวิตอยู่ในยุคแห่ง

ความไมส่งบนัน้ พยายามโนม้นา้วใหผู้ป้กครองรฐัตา่งๆ ใชห้ลกัคณุธรรมปกครอง 

บ้านเมืองแทนที่การใช้กำลังและอำนาจเผด็จการกระทำต่อประชาชน 

หลักคุณธรรมที่ขงจื่อนำเสนอสำหรับผู้คนในสังคมโดยทั่วไป โดยเฉพาะ  

ผู้ปกครองบ้านและเมืองจะต้องมีคือคุณธรรม โดยเฉพาะคุณธรรมหลักๆ   

5 ประการ ไดแ้ก ่1. มนษุยธรรม 2. ความยตุธิรรม 3. จารตีธรรม 4. ปญัญาธรรม 

และ 5. ศรัทธาธรรม ขงจื่อเห็นสาเหตุของสงครามมาจากมนุษย์ขาดความรัก  

ต่อกัน เห็นแก่ได้ เห็นแก่ประโยชน์ มากกว่าความถูกต้องชอบธรรม ทางแก้ไข

คือจะต้องฟื้นฟูจารีตประเพณีอันดีงามที่เคยมีมาในยุคราชวงศ์โจวตะวันตก 

แต่ละคนทำหน้าที่ของตน ราชาทำหน้าที่ของราชา เสนาบดีทำหน้าที่ของ

เสนาบดี บิดาทำหน้าที่ของบิดา บุตรทำหน้าที่ของบุตร สังคมก็จะกลับเข้าสู่

ความสงบเรียบร้อย  

เมิ่งจื่อเห็นด้วยกับการใช้หลักคุณธรรมปกครองบ้านเมือง และได้พัฒนา

หลักการปกครองโดยมนุษยธรรม โดยพยายามตอบคำถามหลายคำถาม ได้แก่ 

1. ธรรมชาติของมนุษย์ดีหรือร้าย 2. อะไรคือเป้าหมายของการปกครอง   

3. อะไรคือองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของระบบการปกครอง 4. ความสัมพันธ์

ระหว่างผู้ปกครองกับประชาชนควรอยู่ในลักษณะใด 5. ในกรณีผู้ปกครองไม่รับ

ผิดชอบต่อหน้าที่ ประชาชนมีอำนาจหรือสิทธิทำอะไรได้บ้าง  

คำตอบของเมิ่งจื่อคือ ธรรมชาติของมนุษย์ดี ไม่ดีเกิดจากสิ่งแวดล้อมบีบ

บังคับ เป้าหมายของการปกครองคือเพื่อประชาชน ผู้ปกครองมีหน้าที่ดูแลและ

รักษาผลประโยชน์ของประชาชน ในการปกครององค์ประกอบที่สำคัญที่สุดคือ 

ประชาชน โดยเฉพาะความไว้วางใจของประชาชนต่อผู้ปกครอง ในแง่ของความ

สัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับประชาชน ผู้ปกครองมีหน้าที่คุ้มครองประชาชน 

ดุจพ่อแม่มีหน้าที่ดูแลลูก ในกรณีผู้ปกครองไม่ทำหน้าที่ ทอดทิ้งประชาชน 

ประชาชนมีอำนาจโค่นล้มผู้ปกครองได้ เพราะเป้าหมายของการปกครองคือ

ประชาชนนั่นเอง   

 * ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า 
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บทนำ

ปรัชญาจีนมีความเก่าแก่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าปรัชญากรีกโบราณ เมื่อประมาณ 2500 ปี  

มาแล้วในยุคชุนชิวจั่นกั๋ว            หรือยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงและสงครามผนวกดินแดน1 

แผ่นดินจีนตกอยู่ในสภาพกลียุค บ้านเมืองลุกเป็นไฟ ประชาชนเดือดร้อนทั่วหน้า ถูกกะเกณฑ์ไป

เป็นทหาร ทำการสู้รบฆ่าฟันกัน ถูกกะเกณฑ์ทรัพย์สินเพื่ออุดหนุนการทำสงคราม อีกทั้งการทำ

มาหากินยากลำบาก เพราะภัยสงครามลามไปทั่วหล้า2 ทำให้นักปราชญ์ราชบัณฑิตซึ่งเป็น  

ภูมิปัญญาของสังคมไม่อาจอยู่นิ่งเฉย นำเสนอแนวคิดทางออกต่างๆ หลากหลาย นับได้เป็น

จำนวนหลายสิบสำนัก แต่ละสำนักได้เสนอแนะแนวคิดในการแก้ไขปัญหาแตกต่างกันไป ทั้งนี้ 

เนื่องจากแต่ละสำนักแต่ละนักคิดมีความเข้าใจและความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์แตกต่าง

กันไป และดังนั้น จึงมีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาสังคมแตกต่างกันไปตามความเข้าใจและหรือ

ความเชื่อของตน 

สำนักคิดที่ยึดถือคุณธรรมเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสังคมที่  

โดดเด่นที่สุดในยุคนั้นได้แก่ สำนักหยู      ซึ่งมีขงจื่อ (     551 - 479 ก่อน ค.ศ.) เป็น

หัวหน้าสำนัก มีเมิ่งจื่อ (    372 - 289 ก่อน ค.ศ.) และสวินจื่อ (    312 - 230 ก่อน ค.ศ.) 

เป็นปรามาจารย์ที่โด่งดังของสำนัก 

ขงจื่อ..การปกครองโดยหลักคุณธรรม

ในยุคสงครามผนวกดินแดน ผู้ปกครองก๊กต่างๆ โดยทั่วไปจะใช้กฎหมายที่เข้มงวดและมีบท

ลงโทษที่รุนแรงเป็นเครื่องมือในการบังคับให้ประชาชนเชื่อฟังและปฏิบัติตาม ขงจื่อเป็นคนหนึ่งที่

คัดค้านวิธีการบังคับกดขี่ข้างต้นและสนับสนุนการปกครองโดยคุณธรรม ดังคำกล่าวของขงจื่อที่ว่า  

การบงการประชาชนด้วยคำสั่ง และการควบคุมประชาชนด้วยการลงโทษ ประชาชน

คนธรรมดาจะพยายามหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษโดยไม่รู้สึกละอายในการหลีกเลี่ยงเช่นนั้น 

การบ่งการประชาชนด้วยคุณธรรม การควบคุมประชาชนด้วยจารีตประเพณี ประชาชนคน

ธรรมดาจะมีความรู้สึกละอายหากมีการหลีกเลี่ยงเช่นนั้นเกิดขึ้น และจะทำตามในสิ่งที่  

ผู้ปกครองต้องการให้ทำ  

 1 จากยุคต้นราชวงศ์โจวมีรัฐในสังกัดไม่น้อยกว่า 800 รัฐ แต่พอล่วงมาถึงศตวรรษที่ 5 ก่อน ค.ศ. จำนวนรัฐ

ลดจำนวนลงเหลือเพียง 7 รัฐ โดยมีรัฐกันชนระหว่างรัฐใหญ่หลงเหลืออยู่บ้างจำนวนเล็กน้อย ครั้งถึงปี 221 ก่อน 

ค.ศ. รัฐที่เหลือทั้งหลายถูกยึดครองโดยรัฐฉิน  
 2 ยุคชุนชิวหรือยุคฤดูใบไม้ผลิใบไม้ล่วง (722 - 481 ก่อน ค.ศ.) และเป็นยุคที่ขงจื่อมีชีวิตอยู่ ช่วงเวลาดังกล่าว

เกิดเหตุการณ์การสู้รบและสงครามเล็กใหญ่ระหว่างหัวเมืองต่างๆกระจายทั่วไป เกิดสงครามรุกราน 61 ครั้ง 

สงครามโจมตีหัวเมืองอื่น 212 ครั้ง สงครามสู้รบประจัญบาน 23 ครั้ง การยกทัพไปล้อมเมือง 44 ครั้ง และการส่ง

กองทัพไปยึดครองหัวเมืองอื่น 27 ครั้ง 



เอ
ก
สารป

ระก
อ
บ
ก
ารป

ระชุม
ก
ลุ่ม

ย่อ
ย

1�3การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่15

ในทัศนะของขงจื่อ การใช้คำสั่งและการลงโทษเป็นการบังคับจิตใจประชาชนให้ทำตาม 

ประชาชนจะพยายามหลีกเลี่ยง ในขณะที่การใช้หลักคุณธรรมและธรรมเนียมปฏิบัติเป็นลักษณะ

ของการเชิญชวนและการให้การศึกษา ซึ่งจะทำให้ประชาชนพยายามทำตามข้อเรียกร้องของ  

หลักคุณธรรม การบ่งการประชาชนด้วยคุณธรรมเป็นการบอกล่วงหน้าถึงเหตุผลความจำเป็นที่

เรียกร้องให้กระทำ และด้วยเหตุผลข้างต้นประชาชนโน้มที่จะเต็มใจทำตาม 

เงื่อนไขประการแรกของการปกครองโดยหลักคุณธรรมคือตัวผู้ปกครองเองจะต้องมี  

คุณธรรม คนที่มีคุณธรรมจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์แม้ว่าจะไม่มีการสั่งการก็ตาม ส่วนคนไม่มี  

คุณธรรม แม้จะมีคำสั่งออกมาก็อาจไม่กระทำตามก็เป็นได้ ขงจื่อกล่าวต่อ จี่คังจื่อ ผู้ปกครองของ

รัฐหลู่ว่า 

มีความจำเป็นอะไรในการปกครองประเทศที่จะต้องฆ่าประชาชน ประชาชนจะเป็น

คนดีเมื่อผู้ปกครองปรารถนาจะทำดี คุณธรรมของสุภาพชนเป็นเสมือนลม และคุณธรรม

ของประชาชนคนเล็กคนน้อยเป็นเสมือนต้นหญ้า ลมพัดไปในทิศทางใด ต้นหญ้าก็จะ  

โอนอ่อนไปในทิศทางนั้น  

ดังนั้น ในทัศนะของขงจื่อ ถ้าผู้ปกครองเป็นคนตรงและมีความคิดและพฤติกรรมที่ถูกต้อง 

ประชาชนจะปฏิบัติตามหลักธรรมที่ผู้ปกครองต้องการ และไม่จำเป็นจะต้องออกคำสั่ง ยิ่งกว่านี้ 

ประชาชนจะพยายามคิดและกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ความถูกต้องในที่นี้หมายถึงการปกครองที่มี  

ศีลธรรม  

เงื่อนไขประการถัดมาที่จะทำให้การปกครองโดยคุณธรรมเป็นไปได้ คือจะต้องบรรจุแต่งตั้ง

คนที่มีคุณธรรมและมีความรู้ความสามารถ ดังกรณีที่เจ้าแห่งแคว้นอ้ายถามขงจื่อว่า จะต้องดำเนิน

การอย่างไรจึงจะทำให้ประชาชนมีความเชื่อถือในตัวของเจ้าแคว้น ขงจื่อตอบว่า เลือกคนที่ดี   

มีความรู้ความสามารถ แต่งตั้งให้มีอำนาจหน้าที่อยู่เหนือคนที่ไม่ดี เมื่อนั้นประชาชนจะมีความ  

เชื่อมั่นในตัวเจ้าแคว้น แต่ถ้าเลือกคนที่ไม่ดีให้มีอำนาจหน้าที่อยู่เหนือคนดี เมื่อนั้นประชาชนจะไม่

เชื่อถือ 

ต่อประเด็นว่าเราจะค้นพบคนดีคนมีความรู้ความสามารถได้อย่างไร ขงจื่อตอบว่าโดย  

ส่วนใหญ่แล้วสามารถค้นพบได้โดยการตรวจสอบจากความคิดเห็นของประชาชน บุคคลที่มีคน

จำนวนมากไม่ชอบ ควรต้องมีการสอบสวนตรวจสอบ เช่นเดียวกันกับบุคคลที่มีคนชอบเป็น

จำนวนมากก็ต้องสอบสวนตรวจสอบเช่นกัน ขงจื่อลงความเห็นว่า คนดีในอุดมคติคือคนที่คนดี

ชอบ แต่คนไม่ดีไม่ชอบ หลักเกณฑ์ข้างต้นคงจะเป็นบรรทัดฐานในการป้องกันการแต่งตั้งคนที่ไม่ดี

จริงเข้าสู่ตำแหน่งในรัฐบาลได้พอสมควร 

คนที่มีคุณธรรม เมื่อมีคนที่มีความรู้ความสามารถช่วยงาน ก็จะไม่ต้องตากตำทำงานหนัก

หามรุ่งหามค่ำ ขอเพียงนั่งเป็นหลักชัยของบ้านเมือง งานก็จะดำเนินไปได้ด้วยดี เข้าทำนองแนวคิด

ของปรัชญาเต๋าที่ว่า “ทำโดยไม่ต้องทำ ปกครองโดยไม่ต้องปกครอง” ทั้งนี้ แนวคิดดังกล่าวเป็นไป

ได้ด้วยเหตุผลที่ว่าด้วยอิทธิพลแห่งคุณธรรมความดีของผู้นำและการอบรมสั่งสอนที่ดำเนินการ  



เอ
ก
สา
รป

ระ
ก
อ
บ
ก
าร
ป
ระ
ชุม
ก
ลุ่ม

ย่อ
ย

1�4 การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่15

โดยรัฐบาล ประชาชนจะรู้ว่าอะไรถูกต้องตามหลักคุณธรรม ควรทำ อะไรผิดหลักคุณธรรม   

ควรหลีกเลี่ยง  

ขงจื่อ..การปกครองโดยหลักมนุษยธรรมหรือเมตตาธรรม

การปกครองโดยหลักคุณธรรม เน้นระดับของศีลธรรมและมาตรการที่ใช้ในการปกครอง

ประเทศเป็นการทั่วไป แต่การปกครองโดยหลักมนุษยธรรมหรือเมตตาธรรมเน้นการปฏิบัติของ  

ผู้ปกครองต่อประชาชน ในความเป็นจริง อาจกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องเดียวกัน แต่คนละแง่มุม เสมือน

เหรียญเดียวกันแต่มี 2 ด้าน ผู้ปกครองที่มีมนุษยธรรมย่อมดำเนินการปกครองโดยยึดหลัก

เมตตา ส่วนผู้ปกครองที่ไม่มีเมตตาย่อมเลี่ยงไม่พ้นที่จะปกครองประเทศด้วยวิธีเผด็จการหรือด้วย

วิธีแบบทรราช ขงจื่อเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบระบบทรราช โดยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับขงจื่อดังนี้ 

วันหนึ่งในขณะที่เดินทางผ่านภูเขไท้ซาน ขงจื่อเห็นผู้หญิงคนหนึ่งร้องไห้อย่างโศกเศร้าอยู่

หน้าหลุมฝังศพ ขงจื่อยืนอิงข้างรถฟังเสียงร้อง สักครู่จึงบอกแก่จื่อลู่ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่ร่วมเดินทาง

ไปด้วย ให้เดินไปถามผู้หญงิคนนัน้ว่า ทำไมจึงรอ้งไห้โศกเศรา้มากเชน่นั้น ทา่นประสบโชคร้ายแรง 

อะไรหรือ ผู้หญิงคนนั้นตอบ “ใช่” และเล่าให้ฟังว่า แรกสุด บิดาของสามีและต่อมาสามีของ  

ตวัเองถกูเสอืทำรา้ยถงึแกค่วามตาย และมาตอนนีล้กูของเธอถกูเสอืทำรา้ยจนตายอกี ขงจือ่ถามวา่ 

“ทำไมท่านไม่ย้ายไปอยู่ที่อื่น” คำตอบที่ได้จากผู้หญิงคนนั้นคือ “ที่นี่ไม่มีการปกครองแบบทรราช” 

ตรงจุดนี้ ขงจื่อกล่าวต่อลูกศิษย์ของตนว่า “จงจำไว้ทรราชร้ายยิ่งกว่าเสือ” 

ขงจื่อต่อต้านการปกครองในระบอบทรราช แต่ในยุคของขงจื่อ ประชาชนโดยทั่วไปในเกือบ

ทุกแว่นแคว้นต่างตกอยู่ในระบอบทรราช ดังนั้น ขงจื่อจึงใช้ความพยายามอย่างที่สุดในการชักชวน

ผู้ปกครองเมืองต่างๆ ให้ประยุกต์ใช้ระบบการปกครองโดยหลักเมตตาธรรม  

ในการสนทนากับลูกศิษย์ ขงจื่อได้กล่าวถึงการปกครองโดยหลักเมตตาธรรมว่าหมายถึง  

การปกครองที่เอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขของประชาชน โดยมีตัวอย่างคือ  

เมื่อครั้งที่ขงจื่ออยู่ในก๊กเว่ย และมีหยานโยว่เป็นคนขับรถ ขงจื่อกล่าวว่า “ประชากร  

ที่นี่หนาแน่นมาก” หยานโยว่ถามว่า “เมื่อประชากรหนาแน่น ควรทำประการใด” ขงจื่อ

ตอบวา่ “ทำใหพ้วกเขารวย” “พวกเขารวยแลว้ ทำอะไรตอ่ไปอกี” “ใหก้ารศกึษาแกพ่วกเขา”   

เรื่องเล่าข้างต้นได้วางหลักการสำคัญของขงจื่อว่า ประชาชนจะต้องได้รับการดูแลให้อยู่ดี  

กินดีเป็นอันดับแรก และขั้นถัดมาคือให้การศึกษา หลักการข้างต้นแสดงว่าจะเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง  

ที่ให้การศึกษาแก่ประชาชนก่อนการทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดี หรือทำให้ประชาชนมั่งคั่งโดยไม่

ให้การศึกษา การปฏิบัติในลักษณะใดลักษณะหนึ่งจะไม่บังเกิดผลดี ในภาษาที่ใช้ในปัจจุบันคือ 

การทำให้ประชาชนมั่งคั่ง หมายถึงการพัฒนาในด้านอารยธรรมทางวัตถุ ส่วนการให้การศึกษาแก่

ประชาชน หมายถึงการพัฒนาในด้านอารยธรรมทางจิตใจ  
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คือสิ่งที่นักปราชญ์เหล่านี้เห็นร่วมกันคือผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้ที่มีการศึกษาอบรม มีความ

รอบรู้ในสาขาวิชาต่างๆ เช่น การใช้ภาษาในการสื่อสารในการเขียนโคลงกลอน ความรู้เกี่ยวกับ

การปกครองบ้านเมือง ความรู้เกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติและกฎเกณฑ์ทางสังคมต่างๆ ความรู้

เกี่ยวกับดนตรี ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ความรู้เกี่ยวกับ

ประวัติศาสตร์ รวมไปถึงความรู้ในการใช้อาวุธและการขับรถม้า แต่นอกเหนือจากความรู้ต่างๆ   

ทีว่า่จะตอ้งเปน็ผูม้คีณุธรรม ซึง่เปน็พืน้ฐานของความเปน็คน คนทีไ่มม่คีณุธรรมไมอ่าจนบัวา่เปน็คน 

คือไม่แตกต่างไปจากสัตว์เดียรฉานนั่นเอง 

การศึกษา ในทัศนะของขงจื่อ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของ

บุคคล ทำให้สามารถเลี้ยงดูครอบครัว ปกครองประเทศ และสร้างสรรค์สันติภาพให้แก่โลก   

การศึกษาไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องประดับฐานะของบุคคลเพียงอย่างเดียว การศึกษาจึงต้องเน้นใน

เรื่องแก้ไขทัศนคติ พฤติกรรม และการใช้ประโยชน์จากวิชาความรู้                          

ขงจื่อ..ธรรมราชาในแนวคิดของขงจื่อ

แนวคิดของขงจื่อกล่าวได้ว่าตั้งอยู่บนหลักการของหลักมนุษยธรรมหรือเมตตาธรรม หรือ

ความรักที่มีต่อเพื่อนมนุษย์เป็นฐานคิด นอกจากนี้ ขงจื่อยังเห็นว่าประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ผู้นำ ยังจะต้องมีคุณสมบัติในเรื่องต่อไปนี้ ความยุติธรรมถูกต้อง การยึดมั่นในจารีตประเพณี 

ความจงรักภักดี การเอาใจเขามาใส่ใจเรา การทำตัวให้เป็นที่เชื่อถือ การให้ความเคารพต่อผู้อื่น 

การนอมน้อมต่อผู้อื่น การรู้จักใช้ปัญญา ความกล้าหาญ การกตัญญูต่อพ่อแม่ ความรักพี่รักน้อง 

ความมุ่งมั่น ความอดทน การดำรงชีวิตแบบเรียบง่าย การสำรวมไม่พูดเพ้อเจ้อ ความขยัน   

ความมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความเห็นอกเห็นใจคนอื่น ความประหยัดอดออม ความสุภาพสุขุม   

การใฝ่เรียนรู้ ความพร้อมในการแก้ไขสิ่งที่ผิด การถ่อมตน การมีความละอายต่อบาป เป็นต้น 

จากหลักคุณธรรมต่างๆ ข้างต้นที่ถือว่าเป็นหลักกการสำคัญพื้นฐาน 5 ประการของขงจื่อ ได้แก่ 

1.  มนุษยธรรมหรือเมตตาธรรม 

2.  ความยุติธรรมหรือความถูกต้องเป็นธรรม 

3.  จารีตธรรมหรือกฎเกณฑ์การปฏิบัติต่อกันในสังคม  

4.  ปัญญาธรรมหรือการใช้สติปัญญา 

5.  ศรัทธาธรรมหรือการเป็นคนที่น่าเชื่อถือไว้วางใจ 

มนุษยธรรมหรือเมตตาธรรม? 

ขงจื่อกล่าวว่า “การมีเมตตาธรรมคือความเป็นคน” คำกล่าวข้างต้นมีความหมายว่าการมี

เมตตาธรรมเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญยิ่งของความเป็นคน หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่ง การมี

เมตตาธรรมเปน็ธรรมชาตขิองคน และดว้ยคณุสมบตัทิีว่า่นีท้ีท่ำใหค้นเปน็คน ถา้บคุคลทีป่ราศจาก 

คุณสมบัติดังกล่าวก็ไม่อาจถือว่าเป็นคน อันเป็นคุณสมบัติที่แยกระหว่างคนกับเดรฉานสัตว์  
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เนื่องจากคนมีเมตตาเป็นคุณสมบัติตามธรรมชาติ เมตตาธรรมจึงถือเป็นหลักการประการ

แรกที่ต้องหยิบยกขึ้นมาพิจารณา หลักเมตตาธรรมจึงถือได้ว่ามีความสำคัญเหนือหลักการหรือ

เงื่อนไขอื่นๆ รวมถึงตำแหน่ง ทรัพย์สิน และแม้แต่ชีวิต ขงจื่อกล่าวว่า 

ทรัพย์สินและตำแหน่งสูงส่งเป็นที่ปรารถนาของทุกๆ คน แต่ฉันไม่ต้องการถ้ามิใช่ได้

มาด้วยวิถีทางที่ถูกต้อง ความยากจนและตำแหน่งต่ำต้อยเป็นที่รังเกียจของคนทั้งหลาย แต่

ฉันจะไม่ผละออกจากสถานะดังกล่าวถ้าไม่สามารถขจัดสิ่งเหล่านั้นด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 

สุภาพชนจะเป็นที่นับถือได้อย่างไร ถ้าปลีกตัวจากมนุษยธรรม สุภาพบุรุษไม่เคยทำตัวห่าง

จากมนุษยธรรม ไม่แม้แต่ในช่วงเวลาสั้นๆของการทานอาหาร ไม่แม้แต่อยู่ในเวลารีบเร่ง  

หรือแม้แต่ในช่วงเวลาออกจากบ้านเดินทางจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง 

โดยสรุป คุณสมบัติในเรื่องมนุษยธรรมเป็นเรื่องสำคัญที่มนุษย์จะต้องมีอยู่ประจำตัว และ

ขาดหายไม่ได้ มนุษยธรรมในที่นี้หมายถึงอะไร ขงจื่อให้อรรถาธิบายเพิ่มเติมจากกรณีถามตอบ

ระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์ดังนี้  

ฟานฉือถามขงจื่อผู้เป็นอาจารย์เกี่ยวกับความหมายของมนุษยธรรมว่าคืออะไร ขงจื่อ

ตอบว่า “ความรักที่มีต่อคนอื่น” คนที่มีมนุษยธรรมช่วยคนอื่นให้ยืนขึ้นเมื่อคนนั้นต้องการ

จะยืนขึ้นด้วยตนเอง และช่วยคนอื่นให้เข้าใจเรื่องที่เขาต้องการรู้ด้วยตนเอง  

จงกงถามเกี่ยวกับเรื่องมนุษยธรรมเช่นกัน ขงจื่อตอบว่า “เมื่อเธออยู่นอกบ้าน ให้

ปฏิบัติตัวราวกับว่าไปพบแขกคนสำคัญ เมื่อเธอใช้แรงงานของสามัญชน ให้ปฏิบัติตัว

เสมือนทำพิธีบวงสรวงอันศักดิ์สิทธิ์ อย่าทำกับคนอื่นในสิ่งที่ตัวเองไม่ปรารถนา ต้องไม่มี

อคติต่อรัฐและต่อครอบครัวของขุนนางที่ตนเองทำงานด้วย 

“ความรักที่มีต่อคนอื่น” หรือ”รักคนอื่น” คนอื่นในที่นี้ไม่ได้ระบุว่าเป็นใคร ชนชั้นใด ในที่นี้

หมายถึงคนทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นอภิสิทธิ์ชนหรือคนธรรมดา รวยหรือจน ชราหรือหนุ่ม ใกล้หรือ

ไกล การรักคนอื่นย่อมหมายความว่าทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อคนโดยทั่วไป โลกจะงดงามถ้าทุก

คนล้วนมีความรักให้กับคนอื่น แต่ในโลกที่เป็นอยู่มีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่รักคนอื่น และทำอะไร

บางอย่างที่เป็นอันตรายต่อคนอื่น ซึ่งแน่นอนที่สุดวิธีการที่จะจัดการกับคนดังกล่าวคือการบังคับใช้

กำหมาย  แต่ขงจื่อเห็นว่าวิธีการที่ยั่งยืนกว่าและมีผลดีกว่าคือการปลูกฝั่งมาตรฐานทางศีลธรรม

ให้กับประชาชน   

ขงจือ่รกัคนอืน่ในสภาพสงัคมทีม่กีารแบง่แยกชนชัน้อยา่งชดัเจน ขงจือ่ยดึมัน่ในหลกัการทีจ่ะ 

“ให้ความรู้แก่ทุกคนโดยไม่เลือกชนชั้น” รับบุคคลจากทุกระดับของสังคมเข้าเป็นลูกศิษย์ และให้

ความรู้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ตัวอย่างของลูกศิษย์ที่ขงจื่อยกย่องมากที่สุดคือเหยนหุย ซึ่งมี

ฐานะยากจน  

การช่วยคนอื่นให้ยืนขึ้นเมื่อเขาต้องการยืนขึ้นด้วยตนเอง ช่วยให้คนอื่นเข้าใจเมื่อเขา

ต้องการเข้าใจด้วยตนเอง หมายความถึงการมีจิตใจเอื้อเฟื้อต่อคนอื่น คนที่มีจิตใจรักบุญรักกุศล
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คงไม่สบายใจถ้าตัวเองเท่านั้นที่ประสบความสำเร็จหรือเข้าใจเรื่องราวด้วยดี แต่บุคคลอื่นไม่

ประสบความสำเร็จหรือไม่เข้าใจแต่อย่างใด 

ในประเด็นที่สามที่ว่าอย่าทำกับคนอื่นในสิ่งที่ตนเองไม่ปรารถนา ประเด็นนี้เป็นการแสดง

ความรักคนอื่นในเชิงละเว้น หรือไม่กระทำต่อบุคคลอื่น กล่าวคือในกรณีที่ไม่สามารถช่วยเหลือคน

อื่นให้ประสบความสำเร็จหรือเกิดความเข้าใจ อย่างน้อยก็จะต้องไม่ทำการอะไรที่เป็นการทำร้าย

คนอื่นให้เสียหายมากกว่าที่เป็นอยู่ 

การมีมนุษยธรรมที่กล่าวถึงนี้ทั้งในเชิงกระทำและงดเว้นการกระทำ อาจสรุปเป็นแนวคิดได้ 

2 ประการคือ 1. ความจงรักภักดี และ 2 การเอาใจเขามาใส่ใจเรา  

ในประเด็นที่เกี่ยวกับแนวคิดเอาใจเขามาใส่ใจเรา ขงจื่ออธิบายเพิ่มเติมในกรณีการตอบ

คำถามของลูกศิษย์ดังนี้ จื่อกงถามอาจารย์ว่า “มีคำใดบ้างที่เราสามารถใช้ปกิบัติได้ตลอดชีวิต   

ขงจื่อตอบว่า คำที่ว่านั้นอาจได้แก่การเอาใจเขามาใส่ใจเรา อย่าทำต่อคนอื่นในสิ่งที่ตนเอง  

ไม่ปรารถนา”  

ดังนั้น ความจงรักภักดีและการเอาใจเขามาใส่ใจเราจึงถือได้ว่าเป็นหลักการที่สำคัญยิ่งของ

หลักจริยธรรมของแนวคิดขงจื่อ และบุคคลที่มีมนุษยธรรมจะต้องรักษาหลักการดังกล่าวยิ่งกว่า

ชีวิต  

ความยุติธรรมหรือความถูกต้องเป็นธรรม? 

ความยุติธรรมเป็นคุณสมบัติที่สำคัญอีกประการหนึ่ง เป็นเกณฑ์ที่ใช้วัดการกระทำหรือ

ความประพฤติ บุคคลจะต้องกระทำหรือประพฤติในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมเสมอ ถ้าไม่เช่นนั้น เรา

อาจกระทำการที่ทำความเสียหายให้กับสังคมหรือรัฐได้  

จื่อลู่ถามอาจารย์ว่า “สุภาพชนพิจารณาว่าความกล้าหาญเป็นคุณธรรมชั้นสูงใช่หรือ

ไม่” ขงจื่อตอบว่า “สุภาพชนให้ความสำคัญกับความถูกต้องเหนือความกล้าหาญ สุภาพชน

ที่มีความกล้าหาญ แต่ไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด จะกลายเป็นคนสร้างปัญหาความเดือดร้อน 

สามัญชนที่มีความกล้าหาญ แต่ไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดก็อาจกลายเป็นโจรร้าย”  

สิ่งที่ตรงกันข้ามกับความถูกต้องคือผลประโยชน์หรือกำไร ขงจื่อเตือนสติลูกศิษย์ให้ระวังใน

เรื่องดังกล่าวว่าอาจทำให้หลงผิดได้ โดยกล่าวว่า 

“สุภาพชนรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้อง คนธรรมดารู้แต่ว่าจะทำอย่างไรให้ได้กำไร” คำกล่าว  

ข้างต้นแสดงว่าขงจื่อให้ความสำคัญแก่ความถูกต้องเหนือการได้ผลประโยชน์ ขงจื่อให้คุณค่าแก่

ความถูกต้อง แต่ไม่ให้ความสำคัญหรือคุณค่าแก่การได้กำไรหรือผลประโยชน์ แต่ก็ไม่ต่อต้านคน

ธรรมดาที่จะแสวงหากำไรหรือผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังให้ข้อคิดแก่ลูกศิษย์ในการปกครอง  

บ้านเมือง โดยกล่าวว่าจะเป็นการดี “จะเป็นการดีที่จะทำให้ประชาชนคนธรรมดาได้รับประโยชน์

ในที่ที่เขาควรได้” ในประเด็นนี้ นักปรัชญาสำนักหยูจำนวนมากมักจะไม่เน้นย้ำ เพราะเห็นว่า  

ผลประโยชน์ทำให้คนเฉไฉออกนอกกรอบของคุณธรรม ในขณะที่ขงจื่อไม่คิดเช่นนั้น 
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จารีตธรรมหรือกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อกันในสังคม? 

จารีตธรรมหมายถึงการปฏิบัติตามพิธีกรรม พิธีกรรมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงรูปแบบการปฏิบัติ

ที่ดีอย่างที่เข้าใจกันในทุกวันนี้ แต่หมายถึงพิธีกรรม สถาบัน ประเพณี มาตรฐานความประพฤติ 

และกฎเกณฑ์ความประพฤติต่างๆ สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการชี้นำและยับยั้งความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลในวงการชั้นสูง จารีตหมายถึงกติกา เช่น เกี่ยวกับว่า  

เจ้าเมืองควรปฏิบัติอย่างไรต่อเสนาบดี ลูกจะต้องปฏิบัติอย่างไรต่อพ่อ จารีตเป็นเสมอนกฎหมาย

ที่ไม่ได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร จารีตหรือพิธีกรรมในที่นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างหลักประกัน

เกี่ยวกับความเป็นระเบียบและเสถียรภาพของสังคม  

ขงจื่อคาดหวังและให้ความสำคัญกับจารีตหรือพิธีกรรมเป็นอย่างมาก ปัญหาหรือความทุกข์

ยากของสังคมในยุคนั้น เช่น หัวเมืองไม่ฟังคำสั่งของส่วนกลาง ลูกน้องไม่เชื่อฟังเจ้านาย สงคราม

ยืดเยื้อ และการแย่งชิงอำนาจที่เกิดขึ้นเสมอๆ ขงจื่อมองว่าเกิดจากการล่มสลายของจารีตธรรม 

ในทัศนะของขงจื่อ หนทางเดียวที่จะยั้บยั้งเหตุการณ์ต่างๆอันไม่พึงปรารถนาข้างต้นคือต้องฟื้นฟู

จารีตหรือกฎเกณฑ์ที่เคยปฏิบัติกันมาแต่เก่าก่อน ดังกรณีการถามตอบดังต่อไปนี้ 

เจ้าเมืองฉี๋ถามขงจื่อเกี่ยวกับการปกครอง ขงจื่อตอบว่า “กษัตริย์ต้องปฏิบัติตัวอย่าง

กษัตริย์ เสนาบดีปฏิบัติตัวอย่างเสนาบดี พ่อปฏิบัติตัวอย่างพ่อ ลูกปฏิบัติตัวอย่างลูก”    

จากคำตอบของขงจื่อข้างต้นหมายความว่า ถ้าทุกคนทำตามบทบาทหรือหน้าที่ของตน   

การปกครองประเทศก็จะเข้าที่เข้าทางได้ นอกจากนี้ ในโอกาสอื่นๆ ขงจื่อยังกล่าวถึงอยู่เสมอ  

เกี่ยวกับความสำคัญของจารีต ดังนี้ 

ถ้าพฤติกรรมของบุคคลไม่ถูกกำกับชี้นำด้วยจารีตธรรม ความพยายามที่ลงแรงไป  

ก็อาจสูญเปล่า การกระทำอย่างระมัดระวังอาจถูกมองว่าเป็นความขี่ขลาด ความกล้าหาญ

อาจกลายเป็นเรื่องอันตราย และการพูดแบบตรงไปตรงมาอาจกลายเป็นความขมขื่น 

ดังนั้นคุณธรรมที่ดีในเรื่องความเคารพนบนอบ ความระมัดระวัง ความกล้าหาญและ

ความเป็นคนตรงไปตรงมา อาจกลายเป็นจุดอ่อนและเป็นความผิดพลาดถ้ามิได้ถูกกำกับ

หรือชี้นำโดยจารีตหรือกฎเกณฑ์การปฏิบัติ จารีตหรือกฎกติกาเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับ

การปกครองที่ดีในทัศนะของขงจื่อ และเกี่ยวข้องกับมนุษยธรรมด้วย ดังคำกล่าวของขงจื่อ

ในการตอบคำถามของเหยนยวนที่ว่า “มนุษยธรรมหมายถึงการยั้บยั้งตนเองและการปฏิบัติ

ตามจารีตหรือกฎกติกา...”เหยนยวนขอให้อาจารย์อธิบายให้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ขงจื่อ

ตอบว่า อย่างมองในสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับจารีต อย่างฟังถ้าสิ่งนั้นไม่สอดคล้องกับจารีต 

อย่างพูดถ้าสิ่งนั้นไม่สอดคล้องกับจารีต อย่างกระทำถ้าสิ่งนั้นไม่สอดคล้องกับจารีต” 

ทำไมจึงถือว่าการยับยั้งตนเองเป็นการสอดคล้องกับจารีตและมีค่าเท่ากับมนุษยธรรม 

คำตอบอาจเป็นได้ว่าการยับยั้งตนเองเท่ากับการเอาชนะความเห็นแก่ตัว และให้ความ

สำคัญแก่ผลประโยชน์ของคนอื่นอยู่เหนือผลประโยชน์ของตนเอง การปฏิบัติให้สอดคล้อง
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กับจารีตเท่ากับทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม กล่าวอีกนัยหนึ่งคนที่มนุษยธรรมคือคนที่

สามารถยับยั้งตนเองและโดยกระทำการให้สอดคล้องกับจารีตหรือกฎกติกาของสังคม  

ปัญญาธรรมหรือการใช้สติปัญญาในการครองตน? 

ปัญญาถือว่าเป็นคุณธรรมเพราะว่าหมายถึงความเข้าใจแนวทางหรือมรรค (กฎเกณฑ์) 

ความเข้าใจแนวทางเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นของการทำตามแนวทางหรือกฎเกณฑ์ ในทัศนะของขงจื่อ

ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและความรู้ที่เกี่ยวกับการทำนาหรือการประดิษฐ์มีความสำคัญไม่เท่ากับ

การรู้แนวทางของความเป็นคน และความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการปกครองประเทศ ดังคำกล่าว

ของขงจื่อที่ว่า สุภาพชนเดินตามแนวทาง(จารีตกฎเกณฑ์) ไม่ใช่อาหาร... สุภาพชนห่วงกังวล  

ในเรื่องแนวทาง (จารีตกฎเกณฑ์) ไม่ใช่เรื่องความยากจน ดังกรณีตัวอย่างที่ 

ฟานฉื๋อถามอาจารย์ของตนเกี่ยวกับการปลูกข้าวและปลูกผัก ขงจื่อตอบว่าท่านไม่รู้เรื่องนี้  

ดีเท่าผู้เฒ่าที่เป็นชาวไร่ชาวนา และกล่าวต่อไปว่า  

เมื่อคนชั้นบนรักจารีตประเพณี ประชาชนคนธรรมดาจะไม่กล้าไม่เคารพ เมื่อคนชั้น

บนรักความถูกต้อง ประชาชนคนธรรมดาจะไม่กล้าไม่เชื่อฟัง เมื่อคนชั้นบนรักทำตัวให้น่า

เชื่อถือ ประชาชนคนธรรมดาจะไม่กล้าไม่ซื่อสัตย์ ถ้าสภาพการณ์เป็นอย่างที่ว่า ประชาชน

คนธรรมดาจาก 4 ทิศจะเดินเข้าหาพร้อมกับแบกลูกหลานมาด้วย เช่นนี้มีความจำเป็นต้อง

เรียนรู้การปลูกข้าวหรือ  

ข้อความข้างต้นบ่งบอกว่าขงจื่อคาดหวังให้ลูกศิษย์เข้าใจความหมายของจารีต ความถูกต้อง 

ความน่าเชื่อถือ และคุณธรรมอื่นๆ แทนที่จะเรียนเรื่องวิชาชีพ เช่น การปลูกข้าว  

ส่วนประเด็นว่าปัญญาเกี่ยวข้องกับมนุษยธรรมอย่างไร ในประเด็นนี้ จื่อเซี่ย ได้ให้คำอธิบาย

ไว้ดังนี้ “มนุษยธรรมเกิดขึ้นจากการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ความบากบั่นมุ่งมั่นในจุดมุ่งหมาย 

ศึกษาหาความรู้จากสิ่งที่คุ้นเคย และตรวจสอบสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว” ตามนัยของจื่อเซี่ย การเรียนรู้

อย่างกว้างขวางเพื่อเป้าหมายในการฝึกฝนตนเองและความเข้าใจในชีวิตย่อมทำให้ตัวเองเกิด  

สติปัญญา และสติปัญญาที่ว่านี้ย่อมทำให้สามารถยกระดับบุคลิกทางศีลธรรม ถ้าหากปราศจาก

ความรู้ข้างต้น ตัวเราเองคงไม่ต่างอะไรจากคนตาบอด จะไม่สามารถแยกแยะระหว่างความถูกกับ

ความผิด ทั้งนี้ ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการปกครองบ้านเมือง ประเทศที่ปกครองโดยคนฉลาดและมีใจที่

เป็นกุศลจะสามารถปกครองบ้านเมืองได้ดี ประชาชนในประเทศก็จะสามารถอยู่อาศัยด้วยความ

สงบสันติสุข และดังนั้น การเพาะปลูกและหัตถกรรมก็จะเจริญรุ่งเรือง ขงจื่อวิจารณ์ฟานฉื๋อผู้เป็น

ลูกศิษย์ก็เนื่องจากว่าเขาไม่สามารถแยกแยะความจำเป็นก่อนหลังในส่วนที่เกี่ยวกับการเรียนรู้   

ขงจื่อนั้นยกย่องคนฉลาดและคนที่มีคุณธรรม โดยกล่าวว่า  

คนฉลาดชอบน้ำ คนใจดีชอบภูเขา คนฉลาดขยันขันแข็ง คนใจดีชอบความสงบ   

คนฉลาดมีความสุข คนใจดีมีชีวิตยืนยาว คนฉลาดปลอดจากความสงสัย คนใจดีปลอดจาก

ความกังวล คนกล้าปลอดจากความกลัว 
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ความเชื่อถือศรัทธา? 

คุณธรรมข้อที่ 5 คือความเชื่อถือศรัทธาคือความไว้วางใจ ความศรัทธา ความจริงใจ   

ถ้าปราศจากสิ่งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคล และความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับ

ผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะเป็นไปไม่ได้ ในส่วนที่เกี่ยวกับคุณธรรมข้อนี้ ขงจื่อกล่าวว่า 

ฉันไม่รู้ว่าคนที่สูญเสียความไว้วางใจจากบุคคลอื่นจะใช้ชีวิตอย่างไร รถลากคันใหญ่  

จะเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างไร ถ้าไม่มีหมุดร้อยเข้ากับแอก หรือรถลากคันเล็ก ถ้าไม่มี

หมุดที่ร้อยเข้าแผ่นเหล็กรอบคอสัตว์ที่ฉุดลาก  

อุปกรณ์ทั้งสองเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้รถลากเคลื่อนที่ไปได้ เสมือนศรัทธาความไว้

วางใจที่ทำให้บุคคล 2 ฝ่ายมีความสัมพันธ์เชื่อมต่อกันได้ และบังคับบัญชากันได้ ในหลายโอกาส 

ขงจื่อกล่าวว่า คนหนุ่มควรต้องมีความระมัดระวังและทำตัวให้เป็นที่น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะ  

ผู้ปกครองจะต้องจริงจังและทำตัวให้เป็นที่น่าเชื่อถือ ในทำนองเดียวกัน สุภาพชนต้องมีความ  

น่าเชื่อถือเมื่อเอ่ยวาจากับเพื่อน สิ่งหนึ่งที่ลูกศิษย์ของขงจือ เจิงเซิน ตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอเป็น

รายวันว่าตัวเองมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ในการติดจ่อสัมพันธ์กับเพื่อน คำกล่าวข้างต้นบ่งบอกว่า

ทั้งขงจื่อและเจิงเซินให้ความสำคัญกับคุณธรรมข้อนี้อย่างมาก 

ในคำวิจารณ์ที่มีต่อฟานฉื๋อข้างต้น ขงจื่อกล่าวว่าผู้ปกครองจำต้องยึดมั่นในจารีต ความถูก

ต้อง และความน่าเชื่อในสายตาของประชาชน และถ้าเป็นดั่งข้างต้นประชาชนจะจงรักภักดีและ

เชื่อฟังผู้ปกครอง และในคราวหนึ่งที่ขงจื่อพูดกับท่านเน้นย้ำเรื่องความเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ ดังนี้ 

จื่อกงถามเกี่ยวกับการปกครอง ขงจื่อกล่าวว่า “ถ้ามีอาหารเพียงพอและอาวุธเพียงพอ 

ประชาชนคนธรรมดาจะมีความเชื่อถือในตัวเธอ และแล้วจื่อกงถามต่อ “ถ้าจำเป็นต้องยอมสละ

อย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 สิ่ง ควรยอมสละสิ่งใดก่อน” ขงจื่อตอบว่า “อาวุธ” “และถ้าจำเป็นจะต้อง

ยอมสละ 1 ใน 2 สิ่งที่เหลือ ควรสละสิ่งใด” “สละอาหาร เนื่องจากตั้งแต่สมัยโบราณกาล ความ

ตายได้คราชีวิตประชาชนเป็นประจำ แต่ถ้าประชาชนคนธรรมดาไม่เชื่อถือใครเลย จะอยู่รอด  

ไม่ได้” การตอบเช่นนี้ หมายความว่าขงจื่อให้ความสำคัญกับความไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อ  

ผู้ปกครองเป็นอันดับหนึ่ง มีความสำคัญเหนืออาวุธและอาหาร หากรัฐบาลที่ประชาชนไว้วางใจจะ

สามารถฟันฝ่าความยากลำบากระยะสั้นไปได้ ถ้าประชาชนมีความเชื่อถือศรัทธาในผู้นำรัฐบาล 

เมิ่งจื่อ..การเมืองเรื่องมนุษยธรรม? 

เมิ่งจือ เป็นศิษย์ของจื่อซือ เป็นผู้สืบทอดและพัฒนาแนวคิดของขงจื่อ เป็นผู้เลื่อมใสศรัทธา

ในขงจื่อและยึดขงจื่อเป็นแบบอย่างของการใช้ชีวิต ในบรรดาหลักคุณธรรมของขงจื่อที่เน้นทั้ง

มนุษยธรรมและจารีตประเพณี เมิ่งจื่อให้น้ำหนักกับหลักมนุษยธรรมเป็นอย่างยิ่ง และยึดหลัก

มนุษยธรรมเป็นแกนกลางในการพัฒนาแนวคิดทางการเมืองเป็นวิถีทางของราชาผู้ครองเมือง  

แนวคิดทางการเมืองที่ยึดมนุษยธรรมของเมิ่งจื่อมีขอบเขตเนื้อหาค่อนข้างกว้างขวาง 

ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา และแนวทางการสร้างเอกภาพให้กับประเทศ 

สาระด้านต่างๆ ข้างต้นถูกร้อยเรียงเข้าด้วยกันด้วยแนวคิดประชาชนคือฐานรากของระบบ 
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ในการพัฒนาแนวคิดทางการเมืองของเมิ่งจื่อเพื่อแก้ไขปัญหาความระส่ำระสายในบ้านเมือง

อันเนื่องมาจากสงครามแย่งชิงดินแดนและความเป็นใหญ่ครุกรุ่นไปทั่วล้าและรุนแรง เมิ่งจื่อ  

มีประเด็นคำถามหลายข้อ ตั้งแต่ประเด็นที่ว่า 1. มนุษย์โดยธรรมชาติดีหรือร้าย 2.เป้าหมายของ

การปกครองคืออะไร 3. อะไรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในทางการเมือง 4.ความสัมพันธ์

ระหว่างผู้ปกครองกับประชาชนควรเป็นแบบใด กรณีเกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ปกครองกับ

ประชาชนจะมีทางออกอย่างไร ต่อประเด็นต่างๆข้างต้นเมิ่งจื่อมีคำตอบดังนี้ 

 1.  มนุษย์โดยธรรมชาติดีหรือร้าย ในทัศนะของเมิ่งจื่อมองว่าธรรมชาติของมนุษย์นั้นดี 

โดยทั่วไปมนุษย์จะมีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ยกตัวอย่างเรื่องเด็กน้อย  

ไร้เดียงสา คลานไปที่บ่อน้ำ และมีทีท่าว่าจะตกลงไปในบ่อน้ำ ผู้ใหญ่ที่พบเห็น โดย

สามัญสำนึก โดยมิได้หวังผลตอบแทนอะไร ย่อมต้องรีบเข้าไปขัดขวางไม่ให้เด็กน้อย

คลานตกลงไปในบ่อ หรือกรณีเจ้าเมืองฉีเห็นชาวบ้านจูงวัวจะเอาไปฆ่าบูชาเทพเจ้า   

ก็เกิดความสงสารวัวตัวนั้นขึ้นมาฉับพลัน ไม่อยากเห็นวัวถูกฆ่า สิ่งนี้ก็เป็นอีกตัวอย่าง

หนึ่งที่แสดงว่าโดยธรรมชาตินั้นมนุษย์นั้นเป็นคนดี ชอบดูสิ่งของที่สวยงาม ชอบฟัง

เพลงที่ไพเราะ ชอบรสชาติอาหารที่อร่อยดังนั้น จึงไม่มีเหตุผลที่มนุษย์โดยทั่วไปจะไม่

ชอบทำในสิ่งที่ดี ส่วนความไม่ดีที่มนุษย์ทำกันนั้น เมิ่งจื่อเชื่อว่าเกิดจากความจำเป็นหรือ

สภาพแวดล้อมบังคับ ประดุจดังธรรมชาติของน้ำย่อมไหลลงสู่ที่ต่ำ น้ำไม่สามารถไหล

ลงสู่ที่ต่ำก็เพราะมีอะไรมาขัดขวาง ทำให้เอ่อล้น เป็นต้น  

 2. เป้าหมายของการปกครองคืออะไร จากความเชื่อที่ว่ามนุษย์โดยธรรมชาติเป็นคนดีนี้ 

ทำให้เมิ่งจื่อคิดต่อไปว่าแล้วผู้ปกครองที่ดีจะต้องมีเป้าหมายในการปกครองที่ดีเพื่ออะไร

หรือเพื่อใคร ในประเด็นนี้เมิ่งจื่อมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่า การปกครองที่ดีนั้นจะต้อง

เป็นไปเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนเป็นสำคัญ รัฐจะต้องดูแลให้ประชาชนมีงานทำ 

มีหนทางประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเอง จัดบริการให้เด็กมีที่เรียนหนังสือ คนชราจะต้องมี

ที่อยู่อาศัย มีอาหารกิน ในยามเจ็บป่วยจะต้องมีหมอรักษาพยาบาล   

  เมิ่งจื่อรังเกียจระบบการปกครองที่ใช้อำนาจบังคับประชาชน เป็นระบบที่ไม่ให้คุณค่าแก่

ประชาชน และมีความเห็นว่าระบบการปกครองที่ดีคือระบบการปกครองที่ยึดหลัก

มนุษยธรรมเป็นแนวทางการปกครอง เป็นระบบการปกครองที่ทำเพื่อประชาชน 

ข้าราชการและผู้ปกครองที่ดีจะต้องไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน แต่จะต้องยึดหลัก

มนุษยธรรมความถูกต้องเป็นเป้าหมายของการปกครอง 

 3. ในทางการเมืององค์ประกอบใดสำคัญที่สุด ในการปกครองบ้านเมืองย่อมต้องมีปัจจัย

ต่างๆ เกี่ยวข้องหลายส่วน มีทั้งประชาชน ประเทศ และผู้ปกครอง สำหรับเมิ่งจื่อแล้ว 

ท่านเห็นว่าประชาชนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด ดังคำกล่าวของเมิ่งจื่อที่ว่า 

“ประชาชนสำคัญที่สุด ประเทศชาติรองลงมา ผู้ปกครองสำคัญน้อยที่สุด” ดังนั้น ถ้าจะ

ตอ้งเลอืกระหวา่งสิง่ตา่งๆ ขา้งตน้ กจ็ะตอ้งเลอืกประชาชนไวก้อ่น โดยยอมสละสิง่อืน่ๆได ้

แต่สละประชาชนไม่ได้ เพราะประชาชนคือหัวใจของการปกครองหรือเป้าหมายของการ

ปกครอง  
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 4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับประชาชน เมิ่งจื่อถือว่าระบบการปกครองที่ใช้

สมองมุ่งที่จะรับใช้ประชาชน แต่ระบบการปกครองที่ใช้กำลังเป็นการทำร้ายประชาชน 

ในอีกด้านหนึ่ง เมิ่งจื่อมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับประชาชนเป็นแบบพ่อ

แม่กับลูก ผู้ปกครองจะต้องเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขประชาชน ประชาชนจะต้องปฏิบัติต่อ  

ผู้ปกครองเสมือนพ่อแม่ เมิ่งจื่อถือว่าถ้าผู้ปกครองใช้มนุษยธรรมเป็นหลักของการ

ปกครอง ผู้ปกครองจะได้รับการสนับสนุนจากประชาชน แต่ถ้าผู้ปกครองไม่เอาใจใส่

ดูแลประชาชน ไม่สนใจความเป็นความตายของประชาชน ปกครองแบบทรราช ก็จะ  

สูญเสียความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน ผู้ปกครองกลายเป็นโจรปล้นสดมภ์ประชาชน 

กรณีเช่นนี้ประชาชนย่อมมีสิทธิ์โค่นล้มผู้ปกครอง เมิ่งจื่อเห็นว่าในกรณีนี้ ผู้ปกครอง  

มีความผิด ข้าราชการและประชาชนสามารถตักเตือนผู้ปกครองได้ ในเมื่อตักเตือน

หลายครั้งแล้วไม่ฟัง ย่อมมีสิทธิ์โค่นล้มผู้ปกครองได้ 

โดยสรุป เมิ่งจื่อมองว่ามนุษยธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ประชาชนมั่งคั่งประเทศจึงจะเข้มแข็ง 

การพัฒนาเศรษฐกิจ ฟื้นฟูการศึกษา เพิ่มความเข้มแข็งให้กับงานการศึกษาอบรม ทั้งหมดนี้  

จะทำให้เกิดการยกระดับของอารยธรรมทางวัตถุและจิตใจ 

บทสรุปและเปรียบเทียบ

กล่าวโดยสรุป ทั้งขงจื่อและเมิ่งจื่อต่างก็เสนอให้ผู้ปกครองบ้านเมืองให้ความสำคัญในเรื่อง

การใช้คุณธรรมและสติปัญญาปกครองบ้านเมือง เป้าหมายของการปกครองอยู่ที่การสร้างสันติสุข

ให้เกิดแก่บ้านเมือง ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีการศึกษา ส่วนวิธีการขงจื่อเสนอให้ผู้นำแว้นแควน

ต่างๆ ทำการฟื้นฟูจารีตประเพณี ซึ่งในที่นี้หมายถึงจารีตประเพณี กติกาต่างๆ รูปแบบความ

สัมพันธ์ทางสังคมที่เคยใช้ได้ดีในยุคราชวงศ์โจวตะวันตก (1100 - 770 ก่อน ค.ศ.) ซึ่งใช้คติ

ครอบครัวปกครองบ้านเมืองและครอบครัว โดยมีครอบครัวเป็นหน่วยพื้นฐานของสังคมและระบบ

การปกครอง การปกครองบ้านเมืองก็เป็นเสมือนปกครองครอบครัวใหญ่ ครอบครัวจะสงบ

เรียบร้อยก็เพราะความสัมพันธ์ราบรื่น แต่ละคนทำหน้าที่ของตน ทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทาง 

ไม่เกิดปัญหา จารีตประเพณีในที่นี้หมายถึงรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในชั้นเดียวกันหรือ

บุคคลต่างชนชั้นกันนั่นเอง ซึ่งแต่ละชนชั้นแต่ละคนจะต้องมีหน้าที่มีความรับผิดชอบต่อกันและกัน 

ทั้งนี้ โดยตั้งอยู่บนหลักมนุษยธรรม ซึ่งเป็นคุณสมบัติภายในของแต่ละบุคคล และทั้งหมดนี้จะ

ต้องเริ่มที่แต่ละบุคคลรู้จักยับยั้งตนเอง ไม่กระทำการในสิ่งสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่ชอบธรรม โดยสรุป

แต่ละคนจะต้องรู้จักยับยั้งตนเองให้อยู่ในกรอบของจารีตหรือกติกาของสังคมและจะต้องฟื้นฟู

จารีตหรือกฎกติกาของสังคม 

ส่วนเมิ่งจื่อ อาจกล่าวได้ว่าเป็นผู้สืบทอดแนวคิดของขงจื่อ และนำแนวคิดในเรื่อง

มนุษยธรรมไปพัฒนาเป็นแนวคิดในการปกครองที่ให้คุณค่าแก่ประชาชนเป็นเป้าหมายของ  

การปกครอง เมิ่งจื่อเสนอให้ผู้ปกครองที่ดีต้องรับผิดชอบดูแลประชาชนให้อยู่ดีมีสุข มีการศึกษา 

ไม่กดขี่ขูดรีดประชาชนด้วยการเกณฑ์แรงงานหรือเก็บภาษีมากเกินความจำเป็น ผู้ปกครองมีไว้
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เพื่อรับใช้ประชาชน และประชาชนเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดของระบบการปกครอง อะไรๆก็

ยอมสละได้ในยามจำเป็น แต่จะสละประชาชนไม่ได้   

ข้อแตกต่างระหว่างแนวคิดของขงจื่อกับเมิ่งจื่อคือ ขงจื่อให้ความสำคัญกับสถาบันและความ

สัมพันธ์ภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน การทำหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละสถาบัน 

เป็นแบบทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่  ส่วนเมิ่งจื่อมีแนวคิดออกไปในทางทฤษฎีประชาธิปไตย   

เชื่อในความดีงามของประชาชน ของคนส่วนใหญ่ ประชาชนคือเป้าหมายของการปกครอง   

ในกรณีผู้ปกครองไม่รับผิดชอบต่อประชาชน ประชาชนมีสิทธิ์โค่นล้มผู้ปกครองได้ อันเป็น  

ความคิดที่ล้ำยุคมากสำหรับสังคมเมื่อ 2000 กว่าปีที่แล้ว 
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ธรรมราชาในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยของไทย
และราชาปราชญ์ของเพลโต
:ความเหมือนและความแตกต่าง
นายกฤษฎา แก้วเกลี้ยง* 

                       

บทคัดย่อ

แนวคิดเรื่องธรรมราชา และราชาปราชญ์ เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นในบริบท

ของสังคมที่แตกต่างกัน นั่นคือ สังคมตะวันตก และสังคมตะวันออก โดย

แนวคิดทั้งสองมุ่งอธิบายเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่นักปกครองพึงมีอยู่ 

สำหรับในส่วนของแนวความคิดเรื่องธรรมราชานั้น เป็นแนวความคิดที่มีการผสม

ผสานเอาวัฒนธรรมแบบพราหมณ์และแบบพุทธเข้าด้วยกัน มีหลักธรรมสำคัญ  

ที่กำหนดให้นักปกครองปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความเป็นธรรมราชาคือ จักรวรรดิวัตร 

และทศพิธราชธรรม ส่วนแนวคิดเรื่องราชาปราชญ์ เป็นแนวคิดที่ถูกคิดขึ้นโดย

นักปรัชญาที่ชื่อว่าเพลโต เขามองว่า นักปกครองที่ดีต้องมีคุณลักษณะของการ

เป็นนักปรัชญา เพื่อที่จะสามารถสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับรัฐได้ ทั้งนี้ 

เมื่อนำแนวคิดทั้งสองมาเปรียบเทียบกันก็ทำให้เห็นถึงความเหมือนกันและ  

ความแตกต่างกันที่มีอยู่ สำหรับความเหมือนกันได้แก่ การทำเพื่อประโยชน์สุข

ส่วนรวม การที่นักปกครองและประชาชนต้องอยู่เคียงข้างกัน การที่นักปกครอง

ดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพ นักปกครองมีความรู้ความสามารถ และ  

นักปกครองมีคุณงามความดี ส่วนความแตกต่างกันก็ได้แก่ ต้นกำเนิดของ

แนวคิด ลักษณะการอธิบายตัวนักปกครอง ข้อกำหนดสำหรับการปฏิบัติของ  

นักปกครอง และการอ้างอิงตัวบุคคล อย่างไรก็ตาม ในที่นี้ก็ได้มีการประยุกต์ใช้

แนวคิดทั้งสองเพื่อวิ เคราะห์ลักษณะของพระมหากษัตริย์ไทยในระบอบ  

การปกครองแบบประชาธิปไตยด้วย ซึ่งพบว่า พระมหากษัตริย์ไทยในระบอบ

การปกครองแบบประชาธิปไตยทรงมีทั้งคุณลักษณะของธรรมราชาและราชา

ปราชญ์ แม้พระองค์จะทรงดำรงอยู่ใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ แต่พระองค์ก็ทรง

สามารถปรับการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ได้ ประกอบกับกฎหมายรัฐธรรมนูญก็มีการคำนึงถึงบริบทดั้งเดิมของสังคมไทย

ที่มีพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์กลาง จึงมีการเปิดช่องให้พระมหากษัตริย์  

 * นักศึกษาปริญญาโท สาขาการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
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ทรงสามารถบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่ออาณาประชาราษฎร์ตามราชประเพณีได้ แม้ว่าพระราช

กรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยในระบอบการปกครองแบประชาธิปไตยจะมีความแตกต่างจาก

พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยในระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  

ไปบ้างก็ตาม 

คำสำคัญ : ธรรมราชา, ราชาปราชญ์, ความเหมือนกัน, ความแตกต่างกัน, การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 
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คำวา่ ธรรมราชา และราชาปราชญน์ัน้ หากมองโดยผวิเผนิแลว้ หลายคนอาจคดิวา่ คำดงักลา่ว 

มีความหมายที่เหมือนกัน ทั้งนี้เป็นเพราะคำทั้งสองประกอบไปด้วยคำว่า “ราชา” เช่นเดียวกัน 

และเราก็มักจะใช้ยินคำว่า “ธรรม” และคำว่า “ปราชญ์” ในบริบทของกล่าวถึงพระมหากษัตริย์  

ในลักษณะของการเทิดพระเกียรติอยู่เสมอ แต่ทว่าความจริงแล้ว คำทั้งสองมิได้มีความหมาย  

ที่เหมือนกันเสียทีเดียว เพราะคำทั้งสองเกิดขึ้นในบริบทของสังคมที่แตกต่างกัน กล่าวคือ คำว่า 

“ธรรมราชา” นั้นเป็นแนวคิด(Concept)ที่เกิดขึ้นในสังคมตะวันออกอย่างอินเดียเป็นสำคัญ โดยมี

คติความเชื่อทางศาสนาเข้ามาเป็นเครื่องรองรับ ส่วนคำว่า ราชาปราชญ์ หรือในภาษาอังกฤษ

เรียกว่า Philosopher King นั้น เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นในสังคมตะวันตก ถูกคิดขึ้นโดยนักปรัชญาที่

ชื่อ เพลโต (Plato)  

จากที่กล่าวว่า คำว่า ธรรมราชา และราชาปราชญ์ มีความแตกต่างกันนั้น มิได้หมายความ

ว่า คำทั้งสองจะมีความหมายต่างกันอย่างสุดขั้ว แต่ด้วยบริบทของสังคมที่มีรายละเอียดแตกต่าง

กัน ย่อมส่งผลให้แนวคิดทั้งสองมีความแตกต่างกันในเรื่องของคำอธิบายที่ถูกคิดค้นขึ้นโดยนักคิด

แต่ละท่าน อย่างไรก็ตาม หากสังเกตให้ลึกซึ้งแล้วก็จะพบว่า ทั้งธรรมราชา และราชาปราชญ์   

ก็ล้วนมีความหมายไปในทางบวกทั้งสิ้น นั่นคือ ผู้ปกครองที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนคุณ

ธรรมที่จะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ดินแดนที่ตนเองปกครอง ซึ่งความจริงแล้ว จุดประสงค์ของผู้ที่

คิดค้นคำทั้งสองขึ้นมา ก็คงจะเป็นเช่นเดียวกัน นั่นคือ มุ่งหวังที่จะสร้าง “ตัวแบบ” ของผู้ปกครอง

ที่ดีให้กับดินแดนของตน โดยสำหรับในสังคมไทยนั้น คำว่า “ธรรมราชา” คงจะเป็นคำที่คนไทย

คุ้นหูกันเป็นอย่างดี ด้วยเหตุที่แนวคิดเรื่อง ธรรมราชานี้ มีความสอดคล้องมากับวัฒนธรรม

อินเดีย ทั้งแบบพราหมณ์และแบบพุทธที่แพร่เข้ามาสู่สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่เมื่อหลาย

ร้อยปีที่แล้ว ส่วนแนวคิดเรื่อง ราชาปราชญ์ (Philosopher King) นั้น เชื่อแน่ว่า คนไทยคงจะมี

ความรู้สึกคุ้นหูน้อยกว่าแนวคิดเรื่องธรรมราชา ซึ่งลักษณะดังกล่าวก็มิใช่ เรื่องแปลกแต่อย่างใด 

เนื่องจากแนวคิดเรื่อง ราชาปราชญ์เกิดขึ้นในสังคมตะวันตก โดยนักคิดชื่อเพลโต (Plato) เป็น  

ผู้คิดขึ้น สำหรับคนไทยแล้ว ด้วยเหตุที่สังคมไทยในอดีต ยังมิได้มีการรับเอาวัฒนธรรมจากชาติ

ตะวันตกเข้ามามากเท่ากับวัฒนธรรมจากอินเดียที่มีศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธเป็น  

แกนกลาง จึงส่งผลให้แนวคิดเกี่ยวกับราชาปราชญ์ในสังคมไทยยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก ทั้งนี้ 

แม้ว่าเพลโตจะถูกยกย่องให้เป็นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ของโลก แต่ความคิดของเขาก็ยังไม่ได้ถูกทำให้

กลายเป็นเรื่องที่ถูกเน้นในสังคมตะวันออกมากนัก เมื่อเทียบกับแนวคิดเรื่อง ธรรมราชา ซึ่งจาก

ลักษณะดังกล่าว เราจะเห็นถึงความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมที่สังคมตะวันออกมีอยู่ และความ  

เข้มแข็งทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะในเรื่องของผู้ปกครองนี้ ก็ได้ทำให้ผู้ปกครองของสังคมตะวัน

ออกมีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่น รวมถึงผู้ปกครองของสังคมไทยด้วย สำหรับในที่นี้จะได้อธิบายให้

เห็นคุณลักษณะของธรรมราชาก่อน และอธิบายคุณลักษณะของราชาปราชญ์ตามหลัง เพื่อชี้  

ให้เห็นภูมิหลังของคำทั้งสอง จากนั้นจึงทำการเปรียบเทียบให้เห็นถึงความเหมือนและความต่าง  

ของคำทั้งสองโดยยึดพระราชสถานะของพระมหากษัตริย์ไทยในระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยเป็นหน่วยวิเคราะห์ 
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ธรรมราชาและสมมุติเทพ:
การผสมผสานที่ลงตัวของพราหมณ์และพุทธ

คำว่า ธรรมราชา แปลตามความหมายทั่วไปได้ว่าคือ พระราชาผู้ทรงธรรม อย่างไรก็ตาม 

ความคิดเรื่องธรรมในศาสนาพุทธกับศาสนาพราหมณ์ก็แตกต่างกัน แต่ชาวไทยก็ได้รับวัฒนธรรม

ทางศาสนาทั้งจากฝ่ายพุทธและฝ่ายพราหมณ์ โดยเฉพาะเรื่องการปกครองนั้นแยกพุทธแยก

พราหมณ์แทบจะไม่ได้ เพราะอ้างถึงหลักการเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ (ปรีชา ช้างขวัญยืน, 2542, 

น.1) ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะทั้งศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์นั้นมีจุดกำเนิดอยู่ในดินแดนเดียวกัน 

นั่นคือ ประเทศอินเดีย ทำให้คำสอนของศาสนาทั้งสองมีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งในส่วนของฝ่าย

ศาสนาพราหมณ์นั้น คำสอนสำคัญที่ทำให้พระมหากษัตริย์มีความเป็นธรรมราชา นั่นก็คือ        

จักรวรรดิวัตร ส่วนฝ่ายศาสนาพุทธ คำสอนสำคัญสำหรับพระมหากษัตริย์ผู้เป็นธรรมราชาก็คือ 

ทศพิธราชธรรม อีกทั้งในศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธยังมีการกล่าวถึงเรื่องราวของธรรม

ราชาไว้ในคัมภีร์ที่เกี่ยวกับศาสนาอยู่หลายตอน สำหรับในกรณีของศาสนาพราหมณ์นั้น ก็มีการ

กล่าวไว้ในคัมภีร์ภควคีตา ในตอนที่พระกฤษณะสอนท้าวอรชุนเกี่ยวกับการทำสงคราม รวมถึง

คัมภีร์มานวธรรมศาสตร์ อรรถศาสตร์ และราชนิติ ก็ได้มีการกล่าวถึงอุบายในการปกครองโดย

ธรรมไว้ด้วย ส่วนศาสนาพุทธก็ได้มีการกล่าวถึงธรรมราชาไว้หลายตอน ส่วนมากเรื่องราวดังกล่าว

มักจะอยู่ในชาดกที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระชาติต่างๆของพระพุทธเจ้า เช่น ในมหาปทานสูตร 

พระพุทธเจ้าทรงเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าในอดีตว่าเป็นผู้ประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ 32 ประการ 

ลักษณะดังกล่าวนี้ ถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรม ถ้าออกบวชก็จะได้เป็น

พระพุทธเจ้า (ปรีชา ช้างขวัญยืน, 2542, น.11) 

เมื่อสังเกตถึงพระราชสถานะของพระมหากษัตริย์ในคติความเชื่อแบบศาสนาพราหมณ์และ

ศาสนาพุทธแล้ว ก็จะกล่าวได้ว่า มีความเหลื่อมล้ำกันอยู่ นั่นคือ ศาสนาพราหมณ์จะถือว่า   

พระมหากษัตริย์ เป็นพระผู้ เป็นเจ้าอวตารลงมาเกิด เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับอาณา

ประชาราษฎร์ ดังนั้น พระมหากษัตริย์จึงทรงอยู่ในฐานะสมมุติเทพ ส่วนในศาสนาพุทธถือว่า  

พระมหากษัตริย์เป็นผู้มีบุญบารมีมาเกิด ดังจะเห็นได้จากคติเรื่องพระเจ้าจักรพรรดิที่ในคติของ

ศาสนาพุทธถือเป็นหนึ่งในถูปารหบุคคล นั้นคือ บุคคลที่ควรสร้างสถูปไว้บูชา ซึ่งจากคติดังกล่าว 

ชี้ให้เห็นว่า พระเจ้าจักรพรรดิตามคติของศาสนาพุทธเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่อง   

ในฐานะของการบำเพ็ญคุณงามความดี มิใช่ในฐานะของสมมุติเทพอย่างในศาสนาพราหมณ์ 

เพราะพระเจ้าจักรพรรดิเป็นพระมหากษัตริย์ที่สร้างพระบารมีขึ้นจากการใช้ธรรมะในการปกครอง 

มิใช่พระบารมีที่เกิดมาจากอำนาจของพระผู้เป็นเจ้า ดังนั้น จึงเรียกได้ว่า พระมหากษัตริย์ตามคติ

แบบพุทธนั้นทรงมี “ธรรมะศาสตรา” เป็นอาวุธ คือ การใช้ธรรมะเป็นเครื่องกำกับการใช้อำนาจ

ในการปกครอง ดั่งบิดาปกครองบุตร และอเนกชนนิกรสโมสรสมมุติ คือ เป็นพระเจ้าแผ่นดิน  

ที่ประชาชนทั้งปวงยอมรับ (ประมวล รุจนเสรี, 2548, น.18-19) และเมื่อย้อนมาดูถึงพระราช

สถานะของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยพระศรีอยุธยาลงมาจนถึงปัจจุบัน ก็จะเห็นได้ว่า   

พระมหากษัตริย์ของไทยทรงดำรงอยู่ทั้งในคติความเชื่อแบบศาสนาพราหมณ์และคติความเชื่อแบบ

ศาสนาพุทธ นั่นคือ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นทั้งสมมุติเทพที่อวตารมาจากพระผู้เป็นเจ้า และเป็น
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พระมหาจักรพรรดิที่มีธรรมะศาสตราในการปกครอง สำหรับตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงพระราช

สถานะที่ผสมผสานระหว่างคติใน 2 ศาสนาก็เช่น พระนามของพระมหากษัตริย์ไทยแต่ละ

พระองค์ในราชวงศ์ต่างๆ ที่มักมีคำที่แสดงให้เห็นถึงคติแบบพราหมณ์และคติแบบพุทธ เช่น 

สมเด็จพระมหาธรรมราชา สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ สมเด็จพระรามาธิบดี สมเด็จพระนารายณ์

มหาราช สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ฯลฯ จากพระนามของพระมหา

กษัตริย์ไทยที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า พระนามของพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ที่กล่าวมา 

พระนามของบางพระองค์ก็แสดงคติแบบพราหมณ์ พระนามของบางพระองค์ก็แสดงคติแบบพุทธ 

นั่นแสดงว่า สังคมไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามีการผสมผสานคติความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา

พราหมณ์และศาสนาพุทธอย่างชัดเจน หรือในกรณีของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ก็มีการจัดทั้ง

พิธีของฝ่ายศาสนาพราหมณ์และฝ่ายศาสนาพุทธ โดยในฝ่ายศาสนาพราหมณ์นั้น พราหมณ์  

จะเป็นผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์ อันหมายถึง เครื่องหมายแสดงความเป็น  

พระมหากษัตริย์ และประกอบพิธีแบบพราหมณ์ ส่วนฝ่ายศาสนาพุทธ มีการเจริญพระพุทธมนต์

ของพระสงฆ์  

จากที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่า คติของศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธได้ผสมผสานอยู่ใน

สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยอย่างแนบแน่น เราจึงสมควรมอง “ธรรมราชา” ตามแบบของไทย

ในฐานะผลผลิตของทั้งสองศาสนา เพราะแม้ศาสนาพราหมณ์จะถือว่า พระมหากษัตริย์คือ  

พระผู้เป็นเจ้าอวตารลงมาเกิด แต่ศาสนาพราหมณ์ก็มิได้ปฏิเสธการมีอยู่ของหลักธรรมที่ว่าด้วย  

ข้อปฏิบัติของพระมหากษัตริย์ ลักษณะเช่นนี้ ทำให้กล่าวได้ว่า ศาสนาพราหมณ์ก็มีการเน้น   

“การเอาชนะใจ” ผูใ้ตป้กครองเพือ่สรา้งบารมเีหมอืนศาสนาพทุธเชน่กนั มไิดถ้อืวา่พระมหากษตัรยิ ์

คือผู้ที่มีอำนาจเด็ดขาดแบบที่อิงกับอำนาจเหนือธรรมชาติเพียงอย่างเดียว โดยมีนักวิชาการ

สันนิษฐานว่า คติธรรมราชาหรือธรรมิกราชในสังคมไทยนี้เกิดขึ้นเมื่อไทยได้รับวัฒนธรรมมอญ

แห่งคัมภีร์พระธรรมศาสตร์เข้ามาเจือปน ซึ่งธรรมิกราชในที่นี้หมายถึง พระราชาผู้เคร่งครัดใน

ธรรมดุจดังพระมหาสมมุติราชแห่งคัมภีร์พระธรรมศาสตร์นั้น (ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา, 

2539, น.77) อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการที่คัมภีร์พระธรรมศาสตร์จะได้บอกกล่าวถึงหลัก

การใช้อำนาจของพระมหากษัตริย์ไว้แล้ว ในสมัยกรุงศรีอยุธยา พระมหากษัตริย์ของไทยยังได้มี

การออกกฎมณเฑียรบาล เพื่อป้องกันมิให้พระองค์ทรงใช้พระราชอำนาจในทางที่ผิดไว้เป็น  

พระราชศาสตร์ ดังความว่า 

“...พระเจ้าอยู่หัวดำรัสด้วยกิจการคดีถ้อยความประการใดๆ ต้องกฎหมายประเพณี

เป็นการยุติธรรมแล้วให้กระทำตาม ถ้ามิชอบจงอาจเพ็ดทูลทัดทานครั้งหนึ่ง สองครั้ง   

สามครั้ง ถ้ามิฟังให้รอไว้อย่าเพิ่งสั่งไป ให้ทูลที่รโหฐาน ถ้ามิฟังจึงให้กระทำตาม ถ้าผู้ใดมิได้

กระทำตามพระอัยการดั่งนี้ ท่านว่าผู้นั้นละเมิดพระราชอาญา” และ “อนึ่ง ทรงพระโกรธ

แก่ผู้ใดและตรัสเรียกพระแสง อย่าให้เจ้าพนักงานยื่น ถ้ายื่นโทษถึงตาย” (ประมวล  

รุจนเสรี, 2548, น.19-20)  

จากกฎมณเฑียรบาลข้างต้น แสดงให้เห็นถึงการที่พระมหากษัตริย์ของไทยในสมัย  

กรุงศรีอยุธยามีการสร้างกลไกขึ้นมาปกป้องการกระทำของพระองค์เองด้วย แม้พระองค์จะทรง
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ดำรงอยู่ในพระราชสถานะอันเป็นที่เคารพสักการะ แต่พระองค์ก็มิได้ถือพระองค์ว่าเป็นผู้ที่มีความ

สมบูรณ์พร้อมทางการกระทำเสียทั้งหมด ซึ่งกฎมณเฑียรบาลดังกล่าวเป็นสิ่งที่ยืนยันได้อย่างดีว่า 

พระราชสถานะของพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นสิ่งที่สามารถอธิบายได้ใน  

หลักเหตุผล มิใช่พระราชสถานะที่อิงอยู่กับพระราชประเพณีเพียงอย่างเดียว แม้ว่าในสมัย  

กรุงศรีอยุธยาจะมีการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ที่พระมหากษัตริย์มีพระราช

อำนาจสูงสุดก็ตาม เนื่องจากพระมหากษัตริย์ของไทยในสมัยนั้น ทรงให้ความสำคัญกับกฎเกณฑ์

ที่ใช้สำหรับสร้างความสงบเรียบร้อยให้กับสังคม ควบคู่ไปกับการที่พระมหากษัตริย์จะพยายาม

ปฏิบัติพระองค์ตามหลักธรรมทางศาสนาของทั้งฝ่ายพุทธและฝ่ายพราหมณ์ เพื่อเข้าถึงความเป็น 

“ธรรมราชา” ที่สมบูรณ์ หากคราวใดที่พระองค์ทรงถูกโมหะจริต เข้าครอบงำ ข้าราชบริพาร  

ก็สามารถที่จะกระทำการเพื่อยับยั้งไม่ให้พระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ไม่สมควรได้ นับเป็นการเปิด

โอกาสให้ประชาชนที่มีอำนาจน้อยกว่าพระองค์ เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความเป็นธรรมราชา

ให้กับพระองค์ด้วย ซึ่งการนำกฎมณเฑียรบาลดังกล่าวมาวิเคราะห์ อาจช่วยเผยให้เห็นถึงความ

เป็นธรรมราชาของพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยามากขึ้น เพราะเท่าที่ผ่านมา ตำราหลาย

เล่มมักมีการเขียนถึงพระราชสถานะของพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาในลักษณะของการ

เป็นเทวราชาอย่างชัดเจน แต่ความจริงแล้ว ความเป็นเทวราชาของพระมหากษัตริย์ในสมัย  

กรุงศรีอยุธยาก็ยังดำเนินควบคู่ไปกับกฎเกณฑ์ที่ช่วยให้พระมหากษัตริย์มีความเป็นธรรมราชาด้วย 

และเมื่อมาถึงในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 แม้

กฎเกณฑ์ต่างๆในสมัยกรุงศรีอยุธยาจะถูกเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม แต่จะเห็นได้ว่าพระมหากษัตริย์

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก่อนเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ก็ยังคงยึดถือ

คติการปฏิบัติพระองค์ตามแบบกรุงศรีอยุธยาอยู่ นั่นคือ ทรงเป็นทั้งเทวราชา และธรรมราชาไป

พร้อมๆกัน ดังจะเห็นได้จากการที่ยังมีการตั้งพระแท่นราชบัลลังค์และพระเมรุมาศในลักษณะของ

เขาพระสุเมรุอยู่ แต่พระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในทางพระพุทธ

ศาสนาอย่างมาก ตลอดจนการช่วยเหลือประชาชน เช่น การที่พระมหากษัตริย์ทรงเปิดโอกาสให้

ราษฎรถวายฎีการ้องทุกข์แด่พระองค์ได้ หรือการเสด็จประพาสต้นเพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นต้น 

ราชาปราชญ์และความมีเหตุผลในการปกครองรัฐ

ในส่วนแนวความคิดเกี่ยวกับราชาปราชญ์ (Philosopher King) ของเพลโต นั้น เพลโต  

ได้เขียนไว้ในงานเขียนของเขาที่ชื่อ อุตมรัฐ (The Republic) ซึ่งงานเขียนดังกล่าวได้มีการกล่าว

ถึงรูปแบบการปกครองของรัฐที่เพลโตต้องการจะให้เป็น ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นกับ

ประชาชนอย่างแท้จริง สำหรับเพลโตแล้ว รัฐประกอบไปด้วยบุคคล 3 ส่วนด้วยกัน นั่นคือ   

นักปกครอง พิทักษ์ชน (Guardian) และราษฎร โดยในส่วนของพิทักษ์ชนละราษฎรนั้นเป็นบุคคล

กลุ่มที่มีอำนาจน้อยกว่านักปกครอง ซึ่งพิทักษ์ชนในความหมายของเพลโต พอเทียบได้กับนักรบ 

แต่หน้าที่ของพิทักษ์ชนมีมากกว่าการรบป้องกันรัฐ หน้าที่อื่นๆของพิทักษ์ชนได้แก่ การกวดขัน

ราษฎรให้เคารพเชื่อฟังกฎหมายที่มาจากนักปกครอง และช่วยนักปกครองบริหารกิจการของรัฐ 

เทียบได้กับทหาร ตำรวจ และข้าราชการพลเรือน ส่วนราษฎรก็คือ ประชาชนธรรมดาผู้ถูก
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ปกครอง ซึ่งประกอบอาชีพต่างๆ เพื่อผลิตสินค้าและบริการให้แก่รัฐ สำหรับในส่วนของผู้ปกครอง

นั้น เพลโตเน้นว่าจะต้องมีลักษณะเป็นนักปรัชญา นักปกครองมีหน้าที่ออกกฎหมายและกำหนด

นโยบายของรัฐ (พระธรรมโกศาจารย์, 2552, น.208) ในแง่นี้ เมื่อพิจารณาตามหลักความคิด

โดยทั่วไปแล้ว ก็นับได้ว่า เพลโตเป็นบุคคลอีกผู้หนึ่งที่มีความคิดเฉียบแหลม เพราะเขาได้เน้นการ

เลือกสรรคุณลักษณะของนักปกครอง ที่ถือเป็นผู้ส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางของรัฐ หาก  

นักปกครองไม่ดี ก็ย่อมที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในรัฐได้ ดังงาน

เขียนของเพลโตตอนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการที่เขาให้ความสำคัญกับการใช้ปรัชญาปกครองรัฐว่า 

“ลักษณะที่รัฐซึ่งมีปรัชญาเป็นเครื่องปกครองจะพ้นความหายนะได้ เพราะเรื่องสำคัญยิ่งทั้งปวง

เป็นเรื่องที่ต้องเสี่ยงจริง ดังที่มีคำพังเพยกล่าวไว้ว่า สิ่งที่ดีย่อมยาก..” (ปรีชา ช้างขวัญยืน, 2523, 

น.252) 

หลังจากเราทราบแล้ว เพลโตได้ให้ความสำคัญกับการใช้ปรัชญาในการปกครองรัฐมาก   

ถึงขนาดที่เขากำหนดคุณสมบัติของนักปกครองว่าจะต้องเป็นนักปรัชญา ขั้นต่อมาเราคงจำเป็น

ต้องตีความคำว่า “ปรัชญา” ที่เพลโตกล่าวถึงว่าหมายถึงอะไรกันแน่ เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นภาพ

คุณลักษณะที่แท้จริงของนักปกครองตามอุดมคติของเพลโต สำหรับคำว่าปรัชญาในความหมาย

ของเพลโตนั้น น่าจะหมายถึงความมีเหตุผล  เนื่องจากตามความคิดของเพลโต รัฐมีรากฐานมา

จากเหตุผล กฎหมายของรัฐจึงต้องเป็นสิ่งที่มีเหตุผล และกฎหมายที่มีเหตุผลก็จะต้องสร้างขึ้น

โดยคนที่มีเหตุผลเท่านั้น นั่นก็คือ นักปรัชญา (ดับบลิว. ที. สเตซ, 2514, น.127) โดยนอกจาก

เพลโตจะได้เน้นให้ผู้ปกครองมีความเป็นนักปรัชญา ในการการดำเนินชีวิตของประชาชนทั่วไป 

เพลโตยังได้ให้ความสำคัญกับการสร้างบุคคลที่มีเหตุผลมาก จนถึงขนาดที่เขาได้มีการออกแบบ

วงจรชีวิตของคนที่ควรจะเป็น ซึ่งมีการครุ่นคิดเกี่ยวกับปรัชญาเป็นหลักสำคัญของวงจรชีวิต   

ดังข้อเขียนของเขาตอนหนึ่งที่ว่า  

“...เมื่อยังหนุ่มๆ อยู่ก็ต้องศึกษาอบรมตามที่เหมาะแก่คนหนุ่ม เมื่อโตแล้วก็ต้อง

รักษาร่างกายให้แข็งแรง เหล่านี้ก็เพื่อเป็นรากฐานสำหรับการใช้สติปัญญาต่อไป เมื่ออายุ

มากขึ้น วิญญาณแก่กล้าเต็มทีแล้วก็ต้องใช้มันให้หนักยิ่งขึ้น และเมื่อกำลังวังชาถดถอยลง 

ได้ใช้ชีวิตในทางการเมืองและการทหารมาแล้ว ก็ควรได้รับการเลี้ยงดู ไม่ต้องทำงานอื่น

นอกจากคิดปรัชญาอย่างเดียวจึงจะมีความสุข และเมื่อวาระสุดท้ายมาถึง ก็จะได้รับการ

สวมมงกุฎให้ชีวิตที่ได้ดำเนินมาแล้ว คือมีจุดหมายปลายทางอันเหมาะสมในปรโลก” (ปรีชา 

ช้างขวัญยืน, 2523, น.252) 

จากข้อเขียนของเพลโตข้างต้น ถือเป็นสิ่งที่เน้นย้ำให้เห็นถึงการที่เพลโตให้ความสำคัญกับ

ปรัชญา หรือเหตุผลมาก ไม่ว่าจะเป็นในระดับนักปกครองหรือประชาชนทั่วไป โดยในส่วนของ  

นักปกครองนั้น เพลโตได้เน้นว่า สิ่งที่นักปกครองต้องมีคือ ปัญญา ซึ่งหากนำคำว่า ปรัชญา และ

คำว่า ปัญญา ที่เพลโตได้กล่าวไว้มามองร่วมกัน ก็จะกล่าวได้ว่า คุณสมบัติของความเป็น  

นักปกครองที่เพลโตต้องการนั้นเป็นสิ่งที่มีความลึกซึ้งไม่น้อยไปกว่าแนวความคิดแบบธรรมราชา

ของโลกตะวันออก เนื่องจากปรัชญา (เหตุผล) และปัญญานั้น ล้วนแล้วแต่เป็นคุณสมบัติที่

มนุษยชาติทั้งหลายต่างต้องการแสวงหาอยู่แล้ว และอาจเป็นเพราะเหตุนี้ เพลโตจึงได้มีการ
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ออกแบบวงจรชีวิตอย่างที่ควรจะเป็นของบุคคลขึ้นมา ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น เพื่อที่จะสร้าง  

นักปรัชญาที่มีความรู้ความสามารถขึ้นมาเป็นนักปกครอง อย่างไรก็ตาม เพลโตก็มิได้มอง  

นักปกครองผู้มีคุณลักษณะของนักปรัชญาว่าเป็นผู้ที่สามารถเนรมิตให้รัฐมีความสมบูรณ์พูนสุขได้

เสียทั้งหมด เพราะความจริงแล้ว การที่รัฐจะเกิดความสมบูรณ์พูนสุขได้ จำเป็นต้องประกอบไป

ด้วยความร่วมมือของอีก 2 ส่วนด้วย นั่นคือ กลุ่มพิทักษ์ชนและกลุ่มราษฎร ซึ่งเพลโตเชื่อว่า 

หากชนชั้นทั้งสามระดับปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างประสานกลมกลืนกัน ไม่มีการขัดแย้งหรือ

ก้าวก่ายหน้าที่กัน นั่นคือ กษัตริย์นักปรัชญาปกครองประชาชนด้วยความรักและความอดทน 

พิทักษ์ชนไม่ปฏิวัติแย่งชิงอำนาจจากนักปกครอง และราษฎรก็ทำตัวเป็นพลเมืองดีที่เคารพ

กฎหมาย สิ่งที่เรียกว่า ความยุติธรรมก็จะเกิดขึ้นในรัฐ(พระธรรมโกศาจารย์, 2552, น.208-

209) เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงกล่าวได้ว่า เพลโตได้มองเห็นองค์รวมของการปกครองรัฐที่ทุกส่วนจะต้อง

มีการทำงานที่สอดประสานกัน มิได้เน้นที่หน่วยใดหน่วยหนึ่ง เพียงแต่การที่เพลโตเน้นให้  

นักปกครองมีความเป็นนักปรัชญานั้น อาจเกิดจากการที่เขาต้องการให้นักปรัชญาเป็นผู้วาง  

พื้นฐานของสิ่งที่ดีงามให้กับรัฐก่อน เช่น การออกกฎหมาย และการกำหนดนโยบายของรัฐ 

เพราะประเด็นทั้งสองเป็นเรื่องของโครงสร้างรัฐที่จำเป็นต้องมีการออกแบบให้ดี ด้วยเหตุที่

โครงสร้างรัฐเป็นสิ่งที่กระทบกับประชาชนภายในรัฐโดยตรง ตัวอย่างก็คือ หากกฎหมายมีความ

เที่ยงธรรม ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ก็ย่อมทำให้รัฐเกิดความสงบสุข หรือการที่นโยบายของ

รัฐถูกออกแบบมาอย่างชาญฉลาด ก็ย่อมอำนวยประโยชน์สุขให้กับประชาชนได้อย่างเต็มที่   

กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ นักปกครองเปรียบเสมือนผู้ที่กำหนดทิศทางของรัฐด้วยการใช้อำนาจในการ

บริหาร แต่ในกระบวนการในการบริหารนั้น ดูเหมือนเพลโตจะยังเชื่อในการมีส่วนร่วมของทุก  

ภาคส่วนที่อยู่ในรัฐ สังเกตจากสิ่งที่เรียกว่า ความยุติธรรม ตามความคิดของเพลโตที่เกิดขึ้นจาก

การทีช่นชัน้ทัง้สามภายในรฐัทำงานอยา่งประสานสอดคลอ้งกนันัน่เอง และเมือ่เกดิความยตุธิรรมแลว้ 

ประโยชน์ส่วนรวมก็จะบังเกิดขึ้น 

ทั้งนี้ การที่ความยุติธรรมจะเกิดขึ้น บุคคลแต่ละคนก็ย่อมจะต้องมี “ความรู้” เสียก่อน 

เนื่องจากความรู้เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้บุคคลสามารถสามารถใช้สิ่งที่ตนเองมีอยู่ให้เกิดประโยชน์

ได้ หากเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เรามีอยู่คืออะไรบ้าง และหากไม่มีความรู้ว่าความยุติธรรมคืออะไร เราก็จะ

ทำตัวให้เป็นคนยุติธรรมไม่ได้ (พินิจ รัตนกุล, 2518, น.37) เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงกล่าวได้ว่า สิ่งที่

เพลโตเน้นมากนั้นก็คือ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรู้แจ้งในสิ่งต่างๆ เพื่อให้สามารถทำสิ่ง

ต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความรู้แจ้งนี้ก็อาจเทียบได้กับปัญญาที่เพลโตกำหนดให้มีอยู่ในตัว

ของนักปกครอง แต่ปัญญาในความหมายของเพลโต ดูเหมือนจะไม่ใช่ปัญญาที่เกิดขึ้นมาอย่าง

ลอยๆ แต่เกิดจากการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล จนทำให้เกิดปัญญาขึ้น และคนมีปัญญาก็จะเป็น

คนที่มีเหตุผล เพราะทั้งสองสิ่งเป็นของคู่กัน โดยการที่บุคคลเป็นผู้มีปัญญาและมีเหตุผลนั้น   

ก็รวมเรียกได้ว่าเป็นนักปรัชญาอย่างแท้จริง ดังนั้น นักปกครองตามความคิดของเพลโต จึงต้อง

เป็นนักปรัชญาที่มีเหตุผลในการคิดวิเคราะห์ เพื่อที่จะสามารถสร้างสรรค์ความดีงามตลอดจน  

คุณประโยชน์ประการต่างๆ ให้กับรัฐได้ โดยมีกลุ่มพิทักษ์ชนและกลุ่มราษฎรคอยให้ความร่วมมือ

ในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างสรรค์ความเป็นรัฐที่กอปรไปด้วยความยุติธรรมให้เกิดขึ้น ความเป็น  

ผู้สูงส่งของนักปรัชญานั้นอยู่ที่การมีความรู้เกี่ยวกับชีวิตในเชิงปรัชญา (Knowledge of the 
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philosophic life) นักปรัชญาจึงควรได้รับการถือให้เป็นแบบอย่างสำหรับรัฐบุรุษ นักปกครอง 

และนักนิติบัญญัติในการสร้างรัฐในอุดมคติหรืออุตมรัฐนั่นเอง (ชุมพร สังขปรีชา, 2529, น.25)   

ความแตกต่างและความเหมือนของ2แนวคิดที่ว่าด้วย
คุณลักษณะนักปกครอง

หลังจากที่ได้ชี้ให้เห็นถึงรายละเอียดของแนวคิดเกี่ยวกับธรรมราชาและราชาปราชญ์ไปใน

เบื้องต้นแล้วนั้น จะเห็นได้ว่าแนวคิดทั้งสองก็ต่างมีรายละเอียดที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน และด้วย

สาเหตุที่แนวคิดทั้งสองเกิดขึ้นในคนละบริบทของสังคม จึงปฏิเสธไม่ได้ที่จะมีความแตกต่างกัน 

อย่างไรก็ตาม ในบางแง่มุม แนวคิดทั้งสองก็ยังมีส่วนที่เหมือนกันอยู่ด้วย ดังนั้น ในที่นี้จึงทำการ

แจกแจงให้เห็นทั้งความแตกต่างและความเหมือนที่มีอยู่ในแนวคิดทั้งสอง สำหรับความแตกต่างมี

อยู่ด้วยกัน 5 ประการ คือ 

ประการแรก แนวคิดธรรมราชาเป็นแนวคิดที่มีต้นกำเนิดมาจากศาสนา ส่วนแนวคิด  

ราชาปราชญ์มีต้นกำเนิดมาจากนักคิดทางโลก กล่าวคือ แนวคิดธรรมราชานั้นมีต้นกำเนิดมาจาก

ศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ที่ต่างก็มีการบรรยายเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมราชาไว้ในคัมภีร์ทาง

ศาสนา ตลอดจนคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง ส่วนแนวคิดราชาปราชญ์เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากนักปรัชญา

ทางโลกที่ต้องการจะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับรัฐของตนเอง แม้ว่าแนวคิดธรรมราชก็เป็น

แนวคิดที่มีจุดมุ่งหมายเช่นเดียวกับแนวคิดราชาปราชญ์ แต่จะเห็นได้ว่า แนวคิดธรรมราชานั้น  

จะอิงอยู่กับเรื่องทางศาสนาค่อนข้างมาก เช่น สิ่งที่พระกฤษณะตรัสไว้ ซึ่งปรากฏในคัมภีร์ภควคี

ตา หรือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตที่พระองค์ระลึกได้ ส่วนแนวคิดราชา

ปราชญ์ของเพลโตนั้น จะเห็นได้ว่า เป็นเรื่องความคิดของบุคคลล้วนๆ มิได้นำเรื่องศาสนาเข้ามา

อ้างอิงด้วยอย่างชัดเจนเหมือนแนวคิดธรรมราชา การให้เหตุผลต่างๆ เกี่ยวกับคุณสมบัติของ  

นักปกครองก็จะเป็นไปในลักษณะของการใช้หลักเหตุผลและตรรกะในการอธิบาย มิได้มีการยก

เรื่องราวทางศาสนามาอ้างอิง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ 

ประการที่สอง แนวคิดธรรมราชามีการอธิบายโดยยกเรื่องราวที่เป็นอำนาจเหนือธรรมชาติ

เข้ามาด้วย ส่วนแนวคิดราชาปราชญ์เป็นการอธิบายด้วยเหตุผลของการกระทำในปัจจุบันล้วนๆ 

ซึ่งกรณีดังกล่าว จะเห็นได้จากการที่บางครั้ง บุคคลผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นธรรมราชานั้น  

มักถูกนำไปยึดโยงกับสิ่งที่ไม่สามารถใช้เหตุผลทางโลกอธิบายได้ เช่น การที่มีผู้ทำนายว่าต่อไป

บุคคลนั้นบุคคลนี้จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ โดยพระเจ้าจักรพรรดินั้นก็คือธรรมราชาในคติทาง

ศาสนาพุทธนั่นเอง และพระเจ้าจักรพรรดินี้เองก็จะเป็นผู้ที่มีของวิเศษประจำตัว 7 ประการ ได้แก่ 

ช้างแก้ว ม้าแก้ว นางแก้ว จักรแก้ว มณีแก้ว ขุนคลังแก้ว และขุนพลแก้ว สำหรับของวิเศษเหล่านี้

ล้วนเป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นด้วยอำนาจบารมีของพระเจ้าจักรพรรดิทั้งสิ้น เมื่อหันมามองตามความเป็น

จริงของทางโลก จะเห็นได้ว่าคุณสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิที่กล่าวมา ล้วนเป็นสิ่งที่ยังไม่มีใคร

พบเห็นได้เลย การอธิบายจึงเป็นไปในลักษณะของความเชื่อมากกว่าจะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้จริง   

ในขณะที่ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นราชาปราชญ์นั้น บุคคลทั่วไปจะสังเกตได้ง่ายกว่า เพราะเป็นแค่การ
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แสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับสิ่งที่เพลโตกล่าวไว้ ไม่ต้องนำเรื่องเหนือธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง 

กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เราใช้เพียงตาเนื้อในการมองก็สามารถสังเกตเห็นราชาปราชญ์ได้นั่นเอง 

ประการที่สาม แนวคิดธรรมราชามีรายละเอียดของสิ่งที่พระมหากษัตริย์พึงปฏิบัติเพื่อเข้า

ถึงความเป็นธรรมราชาที่ชัดเจน ส่วนแนวคิดราชาปราชญ์เป็นแต่เพียงข้อกำหนดกว้างๆ ที่กล่าว

เกี่ยวกับการเป็นนักปกครองที่ดีเท่านั้น ดังจะเห็นได้จากการที่ทั้งศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์

มีการกำหนดหลักธรรมสำหรับให้พระมหากษัตริย์ทรงปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความเป็นธรรมราชา   

นั่นคือ ทศพิธราชธรรมและจักรวรรดิวัตร โดยหลักธรรมทั้งสองมีรายละเอียดอย่างชัดเจนว่า  

พระมหากษัตริย์จะต้องทรงปฏิบัติอย่างไรบ้าง อีกทั้งยังมีการบรรยายถึงคุณลักษณะอื่นๆ ของ               

ธรรมราชาไว้ในคัมภีร์ทางศาสนาด้วย ส่วนแนวคิดราชาปราชญ์ของเพลโตนั้น เป็นแต่เพียงแต่  

การกล่าวถึงคุณลักษณะกว้างของราชาปราชญ์ว่าจะต้องเป็นอย่างไร เช่น ราชาปราชญ์จะต้องเป็น

นักปรัชญา มีเหตุผล มีความยุติธรรม แต่ไม่ได้บอกว่า การที่ราชาปราชญ์จะมีคุณสมบัติเหล่านี้ได้ 

ราชาปราชญ์จะต้องปฏิบัติอย่างไร เมื่อวิเคราะห์ดูแล้ว ทำให้กล่าวได้ว่า แนวคิดธรรมราชานั้นเป็น

แนวคิดที่มุ่งสร้างบุคคลให้ไปถึงการเป็นนักปกครองที่ดี ในขณะที่แนวคิดราชาปราชญ์กระทำ

เหมือนกับว่า กำลังต้องการเฟ้นหานักปกครองที่ดีมาปกครองรัฐอยู่ โดยมิได้ชี้ให้เห็นกระบวนการ

สร้างความเป็นนักปกครองที่ดีสักเท่าใด 

ประการที่สี่ แนวคิดธรรมราชาเน้นสถานภาพของบุคคลที่ได้รับมาตั้งแต่กำเนิด (Ascribed 

Status) ส่วนแนวคิดราชาปราชญ์กล่าวถึงบุคคลทั่วๆไป มิได้จำเพาะเจาะจงไปที่คนในชนชั้น

กษัตริย์ ดังจะเห็นได้จากการที่เมื่อคัมภีร์ทางศาสนามีการกล่าวถึงพระมหากษัตริย์ที่ เป็น  

ธรรมราชาแล้ว ก็มักจะมีการเล่าถึงภูมิหลังของธรรมราชาพระองค์นั้นด้วย ซึ่งจากการศึกษาพบว่า 

พระมหากษัตริย์ที่คัมภีร์ทางศาสนาให้คุณค่าว่าเป็นธรรมราชานั้น ล้วนมีชาติกำเนิดในตระกูล

กษัตริย์ทั้งสิ้น เช่น ในชาดกตอนต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ที่เป็นธรรม

ราชาในอดีต ธรรมราชาเหล่านั้นก็ล้วนเป็นบุคคลที่ เกิดมาใต้เศวตฉัตร ในขณะที่แนวคิด  

ราชาปราชญ์ของเพลโตนั้น มิได้มีการกล่าวถึงราชาปราชญ์ในลักษณะที่จำเพาะเจาะจงว่าจะต้อง

เป็นผู้ที่เกิดมาในชนชั้นกษัตริย์เท่านั้น แต่เพลโตมุ่งเน้นค้นหาบุคคลที่มีความเป็นนักปรัชญาขึ้นมา

เป็นนักปกครองรัฐ ทำให้ดูเหมือนว่า เพลโตจะมีการเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปขึ้นมาเป็น  

นักปกครองด้วย ดังจะเห็นได้จากการที่เขามีการออกแบบการใช้ชีวิตของบุคคลในช่วงวัยต่างๆ 

เพื่อให้บุคคลเข้าถึงความเป็นนักปรัชญาที่แท้จริง ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น 

ประการที่ห้า แนวคิดธรรมราชามีการกล่าวอ้างอิงถึงตัวบุคคลที่เชื่อว่ามีอยู่จริงในคัมภีร์ทาง

ศาสนา ในขณะที่แนวคิดราชาปราชญ์กล่าวถึงนักปกครองที่ดีในลักษณะทั่วๆ ไป มิได้อ้างอิงถึง  

ตัวบุคคล สำหรับในกรณีของแนวคิดธรรมราชานั้น ตัวอย่างหนึ่งของการยกบุคคลขึ้นมาอ้างอิง 

เพื่อแสดงให้เห็นว่า บุคคลนั้นเป็นธรรมราชามีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในคัมภีร์ทางศาสนาก็คือ 

หนังสือไตรภูมิพระร่วง ที่พระยาลิไททรงแสดงถึงพระญามหาจักรพรรดิราชอันหมายถึงพระเจ้า

อโศกมหาราช ความตอนหนึ่งว่า “อันว่าพระญาจักรพรรดิราชนี้ ยังมีจำพวก 1 เล่าไส้ ยังมี  

พระญาองค์หนึ่งทรงพระนามชื่อ พระญาศรีธรรมาโสกราช ธ เสวยราชสมบัติในเมืองอันหนึ่ง 

สมญาชื่อว่า ปาตลีบุตรมหานคร เมื่อพระญานั้นเสวยราช พระพุทธเจ้าแห่งเราเสร็จเข้าสู่นิพพาน
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แล้วได้ 219 พรรษา” (ปรีชา ช้างขวัญยืน, 2542, น.131) ส่วนแนวคิดราชาปราชญ์นั้น จะเห็น

ได้ว่า เพลโตมิได้ยกตัวอย่างให้เห็นความเป็นราชาปราชญ์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้เห็นเป็นพิเศษ 

การอธิบายเป็นแต่เพียงการชี้ให้เห็นถึงภาพของนักปกครองที่ควรจะเป็นเท่านั้น ในแง่นี้ จึงส่งผล

ให้บุคคลผู้เป็นราชาปราชญ์ยังคงมีความเป็นนามธรรมค่อนข้างมาก 

หลังจากที่ได้กล่าวถึงความแตกต่างระหว่างแนวคิดธรรมราชาและแนวคิดราชาปราชญ์ไป

แล้ว ต่อมาจึงจะได้กล่าวถึงความเหมือนกันของแนวคิดทั้งสอง เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้น 

อันจะนำไปสู่การต่อยอดในการศึกษารายละเอียดของแนวคิดทั้งสองต่อไป โดยแม้ว่า แนวคิด

ธรรมราชาและแนวคิดราชาปราชญ์จะเกิดขึ้นคนละบริบทของสังคม แต่แนวคิดทั้งสองก็ยังมีส่วนที่

เหมือนกันอยู่ด้วย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะแนวคิดทั้งสองเป็นแนวคิดที่มุ่งค้นหาผู้ปกครองที่ดีให้กับ

สังคม อันเป็นความปรารถนาของมนุษย์ในทุกสังคม ซึ่งความเหมือนกันของแนวคิดทั้งสองมีดังนี้ 

แผนภาพ แสดงลักษณะความเหมือนกันของแนวคิดธรรมราชาและราชาปราชญ ์

10 

 

นักปกครอง-ประชาชนอยูเคียงคูกัน 
 

นักปกครองดํารงอยูในฐานะเปนที่เคารพ 
 
 
 
 
 
 
 

ความรูความสามารถของนักปกครอง 
 

คุณงามความดีของนักปกครอง 
คค  วสห 

 
แผนภาพ แสดงลักษณะความเหมือนกันของแนวคิดธรรมราชาและราชาปราชญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
             จากแผนภาพ จะสังเกตเห็นวงกลมท่ีอยูตรงกลาง เขียนขอความวา “ประโยชนสุขสวนรวม”  ซ่ึงขอความ
ดังกลาวนับเปนความเหมือนกันของผูท่ีเปนธรรมราชาและราชาปราชญท่ีมีความชัดเจนมากท่ีสุด เนื่องจากแนวคิด
ท้ังสองเปนแนวคิดท่ีนักคิดแตละทานตางคิดขึ้นมาเพ่ือหวังท่ีจะสรางตัวแบบของผูปกครองท่ีดีใหเกิดขึน้ ท้ังนี้ก็เพ่ือ
สรางประโยชนสุขใหกับสวนรวม ดังนั้น ท้ังธรรมราชาและราชาปราชญจึงตองมีจุดมุงหมายท่ีจะสรางประโยชน
สุขใหกับสวนรวมดวย มิใชการทําเพ่ือตนเอง ดังจะเห็นไดจากหลักธรรมขอตางๆท่ีมีอยูในทศพิธราชธรรมและ
จักรวรรดิวัตรแตละขอท่ีมุงเนนใหผูปกครองกระทําตนใหเปนคุณประโยชนตออาณาประชาราษฎร  ไมขมเหง
ประชาชนใหเกิดความเดือดรอน สวนหลักคิดของเพลโตนั้นก็จะเนนท่ีความยุติธรรมของผูปกครองเชนเดียวกัน ซ่ึง
หากสังเกตใจความท่ีธรรมราชาและราชาปราชญมีเหมือนกันขอดังกลาวแลว ก็จะทําใหเราสามารถสังเกตเห็นความ
เหมือนกันอีก 4 ประการไดงายขึ้น เพราะการท่ีท้ังธรรมราชาและราชาปราชญจะเปนผูท่ีบําเพ็ญประโยชนเพ่ือ
สวนรวมใหสําเร็จลุลวงไดอยางสมบูรณแบบนั้น ยอมตองอาศัยคุณสมบัติท่ีมีเหมือนกันท้ังส่ีประการนี้ในการชวย
ใหพระองคสามารถบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวได โดยคณุสมบัติท้ังส่ีประการไดแก 
              ประการแรก นักปกครองและประชาชนเปนส่ิงท่ีอยูเคียงคูกัน ดังจะเห็นไดจากแนวคิดเกี่ยวกับราชา
ปราชญของเพลโต ท่ีไดกลาวไววา ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นไดก็ดวยการท่ีชนช้ันท้ัง 3 สวน นั่นคือ นักปกครอง 

 
ธรรมราชา 

 

ประโยชนสุข
สวนรวม 

 
ราชาปราชญ 

 

จากแผนภาพ จะสังเกตเห็นวงกลมที่อยู่ตรงกลาง เขียนข้อความว่า “ประโยชน์สุขส่วนรวม”  

ซึ่งข้อความดังกล่าวนับเป็นความเหมือนกันของผู้ที่เป็นธรรมราชาและราชาปราชญ์ที่มีความชัดเจน

มากที่สุด เนื่องจากแนวคิดทั้งสองเป็นแนวคิดที่นักคิดแต่ละท่านต่างคิดขึ้นมาเพื่อหวังที่จะสร้างตัว

แบบของผู้ปกครองที่ดีให้เกิดขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับส่วนรวม ดังนั้น ทั้งธรรมราชา

และราชาปราชญ์จึงต้องมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างประโยชน์สุขให้กับส่วนรวมด้วย มิใช่การทำเพื่อ



เอ
ก
สา
รป

ระ
ก
อ
บ
ก
าร
ป
ระ
ชุม
ก
ลุ่ม

ย่อ
ย

20� การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่15

ตนเอง ดังจะเห็นได้จากหลักธรรมข้อต่างๆ ที่มีอยู่ในทศพิธราชธรรมและจักรวรรดิวัตรแต่ละข้อที่

มุ่งเน้นให้ผู้ปกครองกระทำตนให้เป็นคุณประโยชน์ต่ออาณาประชาราษฎร์ ไม่ข่มเหงประชาชนให้

เกิดความเดือดร้อน ส่วนหลักคิดของเพลโตนั้นก็จะเน้นที่ความยุติธรรมของผู้ปกครองเช่นเดียวกัน 

ซึ่งหากสังเกตใจความที่ธรรมราชาและราชาปราชญ์มีเหมือนกันข้อดังกล่าวแล้ว ก็จะทำให้เรา

สามารถสังเกตเห็นความเหมือนกันอีก 4 ประการได้ง่ายขึ้น เพราะการที่ทั้งธรรมราชาและ  

ราชาปราชญ์จะเป็นผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์แบบนั้น   

ย่อมต้องอาศัยคุณสมบัติที่มีเหมือนกันทั้งสี่ประการนี้ในการช่วยให้พระองค์สามารถบรรลุ  

เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ โดยคุณสมบัติทั้งสี่ประการได้แก่ 

ประการแรก นักปกครองและประชาชนเป็นสิ่งที่อยู่เคียงคู่กัน ดังจะเห็นได้จากแนวคิด  

เกี่ยวกับราชาปราชญ์ของเพลโต ที่ได้กล่าวไว้ว่า ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการที่ชนชั้นทั้ง 

3 ส่วน นั่นคือ นักปกครอง พิทักษ์ชน และราษฎรมีการทำงานอย่างประสานสอดคล้องกัน   

ไม่ก้าวก่ายหน้าที่ซึ่งกันและกัน นั่นแสดงให้เห็นว่า เพลโตมิได้เน้นนักปกครองเพียงอย่างเดียว  

ในการปกครองรัฐ แต่ยังเน้นให้ทั้งนักปกครองและผู้ที่อยู่ในรัฐได้ร่วมมือกันเพื่อสร้างประโยชน์สุข

ส่วนรวมให้บังเกิดขึ้น เช่นเดียวกับผู้ที่เป็นธรรมราชาที่จำเป็นต้องดำรงอยู่คู่กับประชาชนด้วย   

มิเช่นนั้น สถานภาพของความเป็นธรรมราชา ดังเช่นอัคคัญญสูตรในพระไตรปิฎกที่ถือว่า  

พระมหากษัตริย์จะเสวยราชสมบัติได้ก็โดยสโมสรสมมุติของประชาชน นั่นคือ ได้รับความยินยอม

พร้อมใจจากประชาชนหรือตัวแทนของประชาชน (ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา, 2539, น.77) 

จากข้อกำหนดที่กล่าวมานี้ แสดงให้เห็นว่า ความชอบธรรมในการปกครองของธรรมราชาและ

ราชาปราชญ์ล้วนเป็นสิ่งที่ต้องอิงอาศัยกับประชาชนด้วย มิใช่เน้นแต่เรื่องของอำนาจเหนือ

ธรรมชาติเท่านั้น 

ประการที่สอง นักปกครองดำรงอยู่ในฐานะเป็นที่เคารพ ด้วยเหตุที่นักปกครองของทั้ง

แนวคิดธรรมราชาและแนวคิดราชาปราชญ์เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และทำกรณียกิจต่างๆ

เพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม ด้วยเหตุนี้ นักปกครองจึงอยู่ในฐานะเป็นที่เคารพของประชาชน   

ซึ่งความเคารพที่นักปกครองได้มาเป็นความเคารพที่เกิดจากความเต็มใจของประชาชน มิใช่เกิด

จากการบังคับขู่เข็ญ ดังจะเห็นได้จากแนวคิดแบบธรรมราชาที่เน้นว่า จอมจักรพรรดิราชผู้เป็น

ธรรมราชานั้นเป็นผู้ที่สามารถปราบแว่นแคว้นต่างๆ ได้ด้วยธรรมะ มิได้ปราบด้วยอาวุธ ทำให้  

แว่นแคว้นต่างยอมเข้ามาสวามิภักดิ์แต่จอมจักรพรรดิราช แม้เรื่องราวของจอมจักรพรรดิราชจะมี

การอธิบายถึงอำนาจเหนือธรรมชาติต่างๆด้วยก็ตาม แต่เรื่องการเป็นที่ยอมรับในหมู่ชนก็ถือ

เป็นใจความสำคัญของแนวคิดดังกล่าวด้วย ส่วนแนวคิดแบบราชาปราชญ์ของเพลโต ก็จะเห็นได้

จาก การที่เพลโตให้ความสำคัญกับการมีความรู้และความยุติธรรมของนักปรัชญา แล้วจึงสรุปว่า

นักปรัชญาควรเป็นผู้ปกครองรัฐ (ชุมพร สังขปรีชา, 2529, น.27) โดยการอธิบายในลักษณะ  

ดังกล่าว ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เพลโตได้ให้คุณค่ากับผู้ปกครองในฐานะผู้มีความสามารถ ดังนั้น 

ผู้อยู่ใต้ปกครองจึงควรให้ความร่วมมือกับนักปกครองด้วย เพื่อสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้น   

ตามที่เพลโตได้เน้นถึงความสมดุลของการทำงานของชนชั้นทั้งสามในรัฐ 
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ประการที่สาม ความรู้ความสามารถของนักปกครอง โดยทั้งแนวคิดธรรมราชาและแนวคิด

ราชาปราชญ์ต่างก็ได้มีการอธิบายให้เห็นถึงความรู้ความสามารถของนักปกครองไว้อย่างชัดเจน 

สำหรับในแนวคิดธรรมราชานั้น จะเห็นได้จากการที่แนวคิดดังกล่าวได้กล่าวถึงแสนยานุภาพของ

จอมจักรพรรดิราชผู้เป็นธรรมราชาว่ามีมากมายเหลือคณานับ สามารถขยายพระราชอาณาจักร

ออกไปได้กว้างขวาง และสามารถใช้ธรรมะในการปกครองให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขได้ เช่น   

ในกรณีของพระเจ้าอโศกมหาราชที่เมื่อทรงได้แคว้นกลิงค์มาครอบครองแล้ว ก็ทรงตั้งพระทัยจะ

ทรงเอาชนะโดยธรรม คือไม่ใช้แสนยานุภาพ แต่ใช้บารมีที่ทรงมีกองทัพอันเข้มแข็ง ทำให้รัฐอื่นๆ

ไม่ต่อต้านธรรมทูตที่พระองค์ ส่งไปเผยแผ่ธรรมะ (ปรีชา ช้างขวัญยืน, 2552, น.134) ส่วน

แนวคิดราชาปราชญ์ จะเห็นได้จากการที่เพลโตได้มีการเน้นให้นักปกครองเป็นผู้ที่มีความเป็น  

นักปรัชญาที่มีความรู้และมีปัญญาในการทำปกครอง จึงสามารถที่จะดำเนินการปกครองเพื่อให้

เกิดความยุติธรรมแก่รัฐได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงถือว่าความรู้ความสามารถเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง

สำหรับนักปกครองในการทำให้บ้านเมืองเกิดความเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้ 

ประการที่สี่ คุณงามความดีของนักปกครอง นับเป็นคุณสมบัติของนักปกครองที่ถูกให้ความ

สำคัญจากทั้งสองแนวคิดไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าคุณสมบัติข้ออื่นเลย สำหรับแนวคิดธรรมชานั้น   

เมื่อวิเคราะห์จากคำศัพท์ก็จะเห็นได้ว่า คำว่าธรรมราชา ก็สื่อให้เห็นถึงการมีคุณงามความดีหรือ

คุณธรรมของนักปกครองอยู่แล้ว ซึ่งแนวคิดธรรมราชาให้ความสำคัญกับการมีคุณธรรมของ  

นักปกครองมาก ถึงขั้นเขียนเป็นข้อความไว้ในหนังสือราชนีติ อันเป็นหนังสือที่กล่าวถึงหลักปฏิบัติ

ของนักปกครอง โดยเขียนไว้ตอนหนึ่งว่า “ถ้าพระราชาชั่วปกครองบ้านเมือง ไม่มีพระราชาเลย  

จะดีกว่า ถ้ามีพระราชาชั่วปกครองบ้านเมือง ประชาชนจะมีความสุขความเจริญได้อย่างไร” 

(ปรีชา ช้างขวัญยืน, 2552, น.42)  ส่วนแนวคิดราชาปราชญ์ เพลโตก็ได้เน้นให้ผู้ปกครองต้อง

ประพฤติตนเป็นนักปรัชญาเมธีอยู่เสมอ เขาต้องใช้เวลาทั้งหมดศึกษาปรัชญา ส่วนชนชั้นนักรบ  

ก็จะมีการบังคับใช้กฤษฎีกาของนักปรัชญาผู้ปกครอง (ดับบลิว.ที.สเตซ, 2514, น.128) เมื่อเป็น

เช่นนี้ นักปกครองจึงจำเป็นจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม เพื่อสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในรัฐผ่าน

ทางออกกฎเกณฑ์ต่างๆให้พิทักษ์ชน(อันรวมถึงนักรบ)นำไปบังคับใช้ อันจะก่อให้เกิดสภาวะแห่ง

การอยู่ดีมีสุขต่อไป 

แนวคิดธรรมราชาและราชาปราชญ์ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของสังคมไทย

จากที่ได้กล่าวถึงความเหมือนและความแตกต่างของแนวคิดธรรมราชา และแนวคิด  

ราชาปราชญ์ไปในข้างต้นแล้วนั้น คงจะสร้างสามารถสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทั้งสอง  

ให้เกิดขึ้นได้ไม่มากก็น้อย อย่างไรก็ตาม ในนี้จะได้นำแนวคิดทั้งสองมาประยุกต์ใช้ในการมอง

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในสังคมไทย เพื่อให้เกิด

องค์ความรู้ที่มีลักษณะเฉพาะในสังคมไทยขึ้น ทั้งนี้เมื่อนำแนวคิดทั้งสองมามองพระมหากษัตริย์

ผู้ทรงเป็นนักปกครองในสังคมไทยแล้ว ก็จะกล่าวได้ว่า พระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยของสังคมไทย ทรงมีส่วนที่เป็นทั้งธรรมราชาและราชาปราชญ์ แม้บริบทที่
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พระองค์ดำรงอยู่จะแตกต่างจากแนวคิดธรรมราชาและราชาปราชญ์ก็ตาม กล่าวคือ พระมหา

กษัตริย์ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย จะทรงดำรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ  

อันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ แต่บริบทดังกล่าว ก็มิได้เป็นอุปสรรคขัดขวางใน

การปฏิบัติพระองค์เป็นธรรมราชาและราชาปราชญ์เลย เพราะพระมหากษัตริย์ภายใต้ระบอบการ

ปกครองแบบประชาธิปไตยของไทยสามารถที่จะปรับพระองค์ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ

กฎหมายได้ ประกอบกับตัวกฎหมายเองก็มีการคำนึงถึงบริบทของสังคมไทยดั้งเดิมที่มีพระมหา

กษัตริย์ปกครองด้วย จึงส่งผลให้พระมหากษัตริย์ไทยยังทรงสามารถปฏิบัติพระองค์เพื่อประโยชน์

สุขของประชาชนได้โดยการใช้ความรู้ความสามารถและคุณธรรมในการปกครอง ตามแนวคิด

ธรรมราชาและราชาปราชญ์ เพียงแต่รูปแบบของสิ่งที่พระมหากษัตริย์ไทยในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยทรงกระทำจะมีความแตกต่างจากพระมหากษัตริย์ไทยในการปกครองระบอบ  

สมบูรณาญาสิทธิราชก็ตาม ดังที่จะได้กล่าวต่อไป 

เมื่อสำรวจลักษณะของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีมาตั้งแต่อดีต จะสังเกตได้ว่า รูปแบบของ

ความเชื่อเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทยนั้น ได้มี “พัฒนาการ” มาอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะปรับให้เข้ากับแนวความคิดและอุดมการณ์ต่างๆ ที่ไหลผ่านเข้ามาจากชาติตะวันตก

นั่นเอง โดยเฉพาะในสังคมสมัยรัตนโกสินทร์ ที่ดูเหมือนความเชื่อเกี่ยวกับสถาบันพระมหา

กษัตริย์จะมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก และหนึ่งใน

อุดมการณ์สำคัญที่เข้ามาในสังคมไทย จนเป็นสาเหตุให้สถาบันพระมหากษัตริย์จำเป็นที่จะต้องมี

การปรับเปลี่ยนคติความเชื่อที่มีมาแต่เดิมก็คือ อุดมการณ์แห่งความเป็นประชาธิปไตย   

ซึ่งอุดมการณ์ชุดนี้ เป็นอุดมการณ์ที่มีการแพร่เข้ามาจากประเทศตะวันตก ผ่านทางการติดต่อ

สื่อสารกันระหว่างประเทศไทยและต่างประเทศ ทั้งทางด้านการทูต การค้า และการศึกษา โดย

อุดมการณ์ชุดดังกล่าวได้ค่อยๆแผ่อิทธิพลเข้าครอบงำความคิดของชนชั้นปกครองในประเทศไทย 

ประกอบกับมีการเดินทางไปศึกษายังต่างประเทศของบุคคลที่อยู่ในชนชั้นปกครองด้วย จึงทำให้

อดุมการณช์ดุนีย้ิง่ม ี“พลงั” ในการทีจ่ะกำหนดความคดิและการกระทำของชนชัน้ปกครองของไทย 

มากยิ่งขึ้น จนในที่สุดจึงได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช

มาเป็นระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ตามลักษณะของ

อุดมการณ์ที่ได้แพร่เข้ามา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่พลิกโฉมหน้าของ

สังคมไทยค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ถึงแม้ว่าในระยะ

แรกที่อุดมการณ์แห่งความเป็นประชาธิปไตยได้แพร่เข้ามา สถาบันพระมหากษัตริย์ก็ได้มีการ  

ปรับเปลี่ยนลักษณะของตนเองให้มีความสอดคล้องกับสภาพสังคมไปวาระหนึ่งแล้วก็ตาม โดยหลัง

จากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดขึ้น พระราชสถานะของพระมหากษัตริย์ที่แต่เดิมทรงเป็น

รัฏฐาธิปัตย์ (Sovereign) ก็หมดไป และได้เปลี่ยนพระราชสถานะมาเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้

รัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy) แทน (ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2520, น.23) หรือถ้าจะ

กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ รัฐธรรมนูญนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ให้

อยู่ในขอบเขตมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ด้วยเหตุนี้จึงเป็นผลให้พระมหากษัตริย์ 2 รัชกาลต่อมา คือ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  

ทรงมีพระราชอำนาจในการปกครองที่จำกัดมากกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์อื่นๆ ในอดีต   
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(สุรพล ไตรเวทย์, 2549, น.171) ส่วนพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญนั้น ก็เรียกว่าเป็น  

พระราชกรณียกิจภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยตามไปด้วย แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การที่

จะกล่าวว่า พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้น  

มีจำกัด ก็คงจะไม่ถูกต้องเสียทีเดียวหากมองในแง่ของนิติราชประเพณีที่ได้มีการปฏิบัติสืบต่อกัน

มา เนื่องจากนิติราชประเพณีได้มีการให้อำนาจแก่พระมหากษัตริย์ในการที่จะทรงกระทำสิ่งหนึ่ง

สิ่งใดก็ได้ ตามที่ทรงเห็นสมควรว่าจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชน โดยมีหลักธรรมที่  

พระมหากษัตริย์ทรงยึดถือเป็นสิ่งที่รับรองความชอบธรรมให้กับพระราชอำนาจที่ได้ทรงใช้ ถือเป็น 

“พระราชอำนาจโดยธรรม” ที่มีมาแต่เดิม ซึ่งมิได้มีการกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ดังที่มีนักวิชาการ

ได้กล่าวไว้ อย่างน่าสนใจว่า 

“...พระราชอำนาจดั้งเดิมนี้เป็นพระราชอำนาจที่พระมหากษัตริย์ทรงมีอยู่แต่เดิม เมื่อ

มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว อาจทำให้มีการมองว่าพระราช

อำนาจของพระมหากษัตริย์ของไทยนั้น คงมีอยู่เท่าที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่แท้ที่จริง

แล้ว พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ไทยนี้ แต่เดิมมีอยู่อย่างล้นพ้นก็ยังคงมีอยู่   

เพียงแต่ว่าจะสามารถนำมาใช้ได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับว่าการใช้พระราชอำนาจดังกล่าว 

สอดคล้องกับหลักการของการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์  

เป็นประมุขหรือไม่เพียงใด รวมทั้งขึ้นอยู่กับพระบรมเดชานุภาพส่วนพระองค์ของ  

พระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ (Royal Charisma)” (เจษฎา พรไชยา, 2546, น.คำนิยม) 

จากคำกล่าวข้างต้น ทำให้เราไม่สามารถที่จะตัดประเด็นของพระราชอำนาจตามนิติราช

ประเพณีออกไปได้ ในที่นี้จึงมุ่งทำการวิเคราะห์เพื่อให้เห็นถึงพระราชสถานะและพระราชอำนาจ

ของพระมหากษัตริย์ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยทั้งที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญและตาม

นิติราชประเพณี อันจะช่วยให้เห็นภาพความเป็นธรรมราชาและราชาปราชญ์ของพระมหากษัตริย์

ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น อีกทั้งการที่ยกพระราชสถานะและพระราช

อำนาจทั้ง 2 ทางขึ้นมาวิเคราะห์ร่วมกัน ยังถือว่ามีความเหมาะสมอีกประการหนึ่งคือ ทำให้  

เราเห็น “ภาพที่เกิดขึ้นจริง” มิใช่ภาพมายาที่ถูกสร้างขึ้นจาก “ความอยากให้เป็น” เพราะเรา  

ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า แนวความคิดเรื่องประชาธิปไตย เมื่อได้กระจายและแพร่หลายออกไปใน

สังคมต่างๆ ก็ย่อมมีการผสมผสานกับโครงสร้างอำนาจ สถาบันทางการเมือง ตลอดจนวัฒนธรรม

ความเชื่อที่ดำรงอยู่ในสังคมต่างๆ เพื่อให้ “แก่น” ของแนวคิดแบบประชาธิปไตย สามารถที่จะ

เจริญเติบโตอยู่ในสังคมนั้นๆ ต่อไปได้ (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2549, น.3) ซึ่งในกรณีของ

สังคมไทย จะเห็นได้จากการปรับเปลี่ยนพระราชพิธีต่างๆ ที่พระมหากษัตริย์ทรงกระทำให้

สอดคล้องกับแนวคิดแบบประชาธิปไตยมากขึ้น เช่น ในส่วนของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   

มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถวายน้ำอภิเษก จากเดิมราชบัณฑิตเป็นผู้ถวาย มาเป็นสมาชิกรัฐสภาเป็น  

ผู้ถวาย ภายหลังทรงรับน้ำอภิเษกแล้ว ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ถวายพระพรเป็นภาษามคธ และ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ถวายพระพรเป็นภาษาไทย (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2549, น.46)  

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ แสดงให้เห็นให้ถึงกระบวนการ (process) ที่แนวความคิดชุดเก่าและ

แนวความคิดชุดใหม่กำลังพยายามปรับตัวให้ผสานสอดคล้องกัน เพื่อลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น 



เอ
ก
สา
รป

ระ
ก
อ
บ
ก
าร
ป
ระ
ชุม
ก
ลุ่ม

ย่อ
ย

210 การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่15

ดังนั้น เราจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะศึกษารูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานนี้ มากกว่าที่จะ

เลือกศึกษาแบบศึกษาแบบใดแบบหนึ่ง เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงลักษณะของพระราชสถานะและ

และพระราชอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

สถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญ 

พระราชสถานะ - สำหรับพระราชสถานะตามรัฐธรรมนูญนี้ กล่าวได้ว่า รัฐธรรมนูญ  

ทุกฉบับนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ.2475 เป็นต้นมา ได้มีการบัญญัติ  

เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้อย่างชัดเจน และบทบัญญัติในส่วนของสถาบันพระมหากษัตริย์

ที่เป็นลายลักษณ์อักษรนี้ ก็ได้ถูกคัดลอกเรื่อยมาทุกยุคทุกสมัย โดยที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใน

เนื้อหาสาระสำคัญแต่อย่างใด หรือหากมีการแก้ไขบ้างเล็กน้อย ก็มักจะโน้มไปในทางที่จะถวาย

พระเกียรติยศ หรือเพิ่มพูนพระราชอำนาจให้มากขึ้นกว่าเก่าเสียด้วยซ้ำ (ธงทอง จันทรางศุ, 

2529, น. 82 - 83) และสำหรับพระราชสถานะของพระมหากษัตริย์ที่ถูกบัญญัติไว้ใน

รัฐธรรมนูญนี้มี 6 ประการด้วยกันคือ 

ประการแรก พระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์พระประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 2   

ที่บัญญัติว่า “ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักร...” และมาตรา 2 บัญญัติว่า “...มีการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข” ซึ่งพระราชสถานะนี้มิได้เกิดจาก

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเท่านั้น แต่เกิดจากขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยแต่เดิมด้วย ที่

มีพระมหากษัตริย์เป็นผู้นำทั้งในยามสงบและยามศึก (สุรพล ไตรเวทย์, 2549, น.333) 

นอกจากนี้ยังเป็นไปตามหลักแห่งการสืบราชสันตติวงศ์ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราช

สันตติวงศ์ พ.ศ. 2467 ซึ่งพระมหากษัตริย์จะทรงอยู่ในฐานะประมุขของรัฐอย่างถาวรด้วย 

(เจษฎา พรไชยา, 2546, น.168) ดังนั้น จึงถือได้ว่า พระราชสถานะนี้ เป็นพระราชสถานะตาม

รัฐธรรมนูญ ที่มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลแล้ว 

ประการที่สอง พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิด

มิได้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได้ โดยบทบัญญัตินี้ มีขึ้นเพื่อที่จะ

สำแดงพระราชสถานะ อันสูงสุดของพระมหากษัตริย์ตามความเชื่อที่มีมาแต่เดิม สอดคล้องกับ

หลักที่ว่า The king can do no wrong ซึ่งหมายถึงการที่พระมหากษัตริย์จะไม่ทรงกระทำการ

อันใดทางการเมืองด้วยพระองค์เอง แต่จะต้องมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการเสมอ ดังนั้น   

พระมหากษัตริย์จึงมิต้องมีความรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในทางการเมือง ด้วยเหตุนี้ จึงไม่อาจมี  

ผู้ใดทำการฟ้องร้องพระองค์ได้ (ประมวล รุจนเสรี, 2548, น.60) ส่วนวลีที่ว่า ไม่สามารถละเมิด

นั้น สามารถตีความออกได้เป็น 2 นัยคือ ไม่มีผู้ใดสามารถละเมิดพระองค์ได้ในทางกายภาพ เช่น 

ประทุษร้ายต่อพระองค์ หรือแสดงอาการดูหมิ่น และนัยที่สองคือ ไม่มีใครสามารถฟ้องร้อง

พระองค์ได้ ตามที่กล่าวไปแล้ว 

ประการที่สาม พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก โดย

สำหรับพระราชสถานะนี้ เป็นการที่พระมหากษัตริย์จะทรงปฏิบัติพระองค์ตามโบราณ  
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ราชประเพณีทั้ง 2 แบบ คือ แบบที่หนึ่ง พระมหากษัตริย์จะทรงประกาศตนว่าเป็นผู้นับถือ

พระพุทธศาสนา ตามจารีตประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา ดังจะเห็นได้จากการที่พระมหา

กษัตริย์แทบทุกพระองค์ของราชอาณาจักรไทย ล้วนเคยทรงพระผนวชในพระพุทธศาสนามาแล้ว

ทั้งสิ้น (วุฒิชัย วชิรเมธี, 2549, น.2) ส่วนการปฏิบัติพระองค์ในแบบที่สอง คือ พระมหากษัตริย์

ในอดีต เริ่มตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมา จะเป็นผู้ทรงอุปถัมภ์ค้ำจุนศาสนาทุกศาสนาที่อยู่

ในราชอาณาจักร (สุรพล ไตรเวทย์, 2549, น.336) ซึ่งประชาชนทุกคนที่นับถือศาสนาใด ก็ย่อม

ที่จะมีความปลาบปลื้มยินดีที่พระมหากษัตริย์ทรงอุปถัมภ์ศาสนาของตน นอกจากนี้ยังถือเป็นการ

รับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการนับถือศาสนา ตามที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอีกด้วย 

ประการที่สี่ พระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย ทั้งนี้คำว่าพระมหากษัตริย์   

มีความหมายว่า นักรบผู้ยิ่งใหญ่ (สุรพล ไตรเวทย์, 2549, น.337) ซึ่งมีที่มาจากคตินิยมของ

อินเดียโบราณ และถือเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับพระมหากษัตริย์ที่จะพึงมี โดยเฉพาะในอดีต 

ที่พระมหากษัตริย์จะทรงเป็นผู้นำทัพออกต่อสู้กับข้าศึกอยู่เสมอ ดังนั้น พระมหากษัตริย์จึงต้อง

ประกอบไปด้วยพระปรีชาสามารถ เพื่อที่จะรักษาอธิปไตยของประเทศไว้ให้ได้ ส่วนในปัจจุบัน   

แม้พระมหากษัตริย์จะมิได้ทรงออกรบด้วยพระองค์เองอีกต่อไปแล้ว แต่พระราชสถานะนี้ ก็ถือ

เป็นการถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณี อันเป็นเรื่องของพิธีการ เนื่องจากในปัจจุบัน 

พระมหากษัตริย์มิได้ทรงใช้พระราชอำนาจในการบังคับบัญชาทหารด้วยพระองค์เองแต่อย่างใด 

(เจษฎา พรไชยา, 2546, น.173) 

ประการที่ห้า พระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่มาแห่งเกียรติยศ ตามความในมาตรา 11 ของ

รัฐธรรมนูญ ฉบับพุทธศักราช 2550 ที่ระบุไว้ว่า “พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่จะ

สถาปนาฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์” ซึ่งฐานันดรศักดิ์ในที่นี้ ครอบคลุม

ตั้งแต่ฐานันดรศักดิ์ของพระบรมวงศานุวงศ์ ฐานันดรศักดิ์ของพระสงฆ์(สมณศักดิ์) และฐานันดร

ศักดิ์ของขุนนาง (ในปัจจุบัน มักเรียกกันว่าตำแหน่งของข้าราชการระดับสูงในหน่วยงานต่างๆ ซึ่ง

รฐัธรรมนญูไดก้ำหนดพระราชอำนาจในการทรงแตง่ตัง้ไว)้ สว่นพระราชอำนาจในการพระราชทาน 

หรือเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น ก็ทรงกระทำได้ทุกตระกูล แต่ทั้งนี้ การที่พระมหากษัตริย์

จะทรงสถาปนาหรือถอดถอนฐานันดรศักดิ์  ตลอดจนการที่จะพระราชทานหรือเรียกคืนเครื่อง

ราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว จะต้องมีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีรับสนองพระบรมราชโองการด้วย 

(พูนศักดิ์ วรรณพงษ์, 2538, น.43) 

ประการที่หก พระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่มาแห่งความยุติธรรม ซึ่งถึงแม้ว่าในบทบัญญัติส่วน

ที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญจะไม่ได้มีการบัญญัติพระราชสถานะนี้ไว้โดยตรงก็ตาม 

แต่เมื่อพิจารณาในบทบัญญัติส่วนอื่นของรัฐธรรมนูญแล้ว ก็จะพบว่า เจตนารมณ์ที่แท้จริงของ

รัฐธรรมนูญก็ต้องการที่จะถวายพระราชสถานะนี้เช่นเดียวกัน ดังเช่นในรัฐธรรมนูญ ฉบับ  

พุทธศักราช 2550 มาตรา 197 ที่กำหนดไว้ว่า “การพิพากษาอรรถคดีเป็นอำนาจของศาลซึ่งต้อง

ดำเนินการ...ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์” และในมาตรา 191 ก็ได้กำหนดว่า “พระมหา

กษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการพระราชทานอภัยโทษ” ซึ่งพระราชสถานะในส่วนนี้ 

เป็นการแสดงให้เห็นถึงคติเกี่ยวกับความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนที่มีมาแต่
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โบราณกาล ดังเช่น ในสมัยสุโขทัย ที่มีการแขวนกระดิ่งร้องทุกข์ไว้สำหรับราษฎร โดยในที่นี้   

พระมหากษัตริย์จึงเปรียบเสมือน “พ่อ” ที่คอยประสิทธิประสาทความยุติธรรมให้แก่ “ลูก” แต่

สำหรับในกรณีของการขอพระราชทานอภัยโทษนั้น มิได้หมายความว่าพระมหากษัตริย์จะทรง

เข้าไปก้าวล่วงในความผิดถูกชอบธรรมของคำพิพากษาของศาลแต่อย่างใด เพียงแต่เป็นการที่

ราษฎรเข้ามาขอพระมหากรุณาโดยแท้เท่านั้น (ธงทอง จันทรางศุ, 2529, น.153) 

พระราชอำนาจ - ในที่นี้ สามารถแบ่งพระราชอำนาจออกได้เป็น 3 ประเภทคือ พระราช

อำนาจที่ทรงริเริ่มและเป็นไปตามพระราชอัธยาศัย, พระราชอำนาจที่ทรงริเริ่มแต่อาจไม่เป็นไป

ตามพระราชอัธยาศัย, พระราชอำนาจที่มิได้ทรงริเริ่มซึ่งเกี่ยวข้องกับฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร 

และฝ่ายตุลาการ ซึ่งพระราชอำนาจทั้ง 3 ประเภทนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นพระราชอำนาจที่อยู่ในกรอบ

ของบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น เพียงแต่แยกออกมาเพื่อให้เห็นได้ชัดเจนขึ้นเท่านั้น โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้                                                 

พระราชอำนาจที่ทรงริเริ่มและเป็นไปตามพระราชอัธยาศัย หมายถึง พระราชอำนาจที่  

พระมหากษัตริย์สามารถที่จะใช้ได้โดยอิสระ ปราศจากการชี้นำของผู้อื่น และสิ่งที่ทรงรับสั่ง  

ออกไปนั้น ก็จะถูกนำไปบังคับใช้ได้ตรงตามพระราชประสงค์ทุกประการ โดยเราสามารถเรียก

พระราชอำนาจประเภทนี้ได้อีกอย่างหนึ่งว่า “พระราชอำนาจโดยแท้” ซึ่งพระราชอำนาจประเภทนี้

ได้แก่ พระราชอำนาจในการทรงเลือก แต่งตั้งหรือถอดถอนองคมนตรี, พระราชอำนาจแต่งตั้ง

หรือถอดถอนข้าราชการในพระองค์และสมุหราชองครักษ์, พระราชอำนาจในการแต่งตั้งผู้สำเร็จ

ราชการแผ่นดิน, พระราชอำนาจริเริ่มในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการการสืบ  

ราชสันตติวงศ์ พ.ศ.2467  และพระราชอำนาจในการแต่งตั้งองค์รัชทายาทตามกฎมณเฑียรบาล

ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ.2467 

พระราชอำนาจที่ทรงริเริ่มแต่อาจไม่เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย หมายถึง พระราชอำนาจที่

พระมหากษตัรยิท์รงใชเ้มือ่เหน็วา่ สิง่ทีม่ผีูเ้สนอใหท้รงลงพระปรมาภไิธยเพือ่บงัคบัใชใ้นประเทศนัน้ 

เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร จึงทรงสามารถปฏิเสธการลงพระปรมาภิไธยได้   

แต่ทั้งนี้ เมื่อพระมหากษัตริย์มิได้ทรงลงพระปรมาภิไธย ฝ่ายผู้เสนอเองก็สามารถที่จะนำสิ่งนั้น  

ไปบังคับใช้ได้หากเป็นไปตามกฎเกณฑ์แห่งรัฐธรรมนูญ ซึ่งพระราชอำนาจประเภทนี้ได้แก่   

พระราชอำนาจในการทรงยับยั้งร่างกฎหมาย ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่กำหนดว่า กรณีที่

พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยในร่างรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญและพระราชทานคืนมายังสภา หรือเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน แล้วมิได้พระราชทาน  

คืนมา รัฐสภาจะต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  

นั้นใหม่ ถ้ารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ให้นายกรัฐมนตรี

นำร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม

ถวายอีกครั้ง หากพระมหากษัตริย์มิได้ทรงลงพระปรมาภิไธยภายในสามสิบวัน ให้นายกรัฐมนตรี

นำพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบร่างรัฐธรรมนูญนั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

สามารถใช้บังคับเป็นกฎหมายได้เสมือนหนึ่งว่าพระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว  

(ปิยบุตร แสงกนกกุล, 2550, น.19) 
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อนึ่ง แม้ว่าตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญจะได้บัญญัติไว้ว่าให้ปฏิบัติตามข้อความข้างต้น แต่

ตามธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญ (Constitutional conventions) ของไทยแล้ว ในกรณีที่

พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบในร่างกฎหมายใด หรือไม่พระราชทานร่างกฎหมายใดคืนมา

ภายใน 90 วัน รัฐสภาจะไม่นำร่างกฎหมายนั้นกลับมาพิจารณาเพื่อยืนยันใหม่ แต่จะให้ร่าง

กฎหมายนั้นตกไป แม้ว่ารัฐธรรมนูญจะเปิดช่องให้นำกลับมาพิจารณาใหม่ได้ก็ตาม แต่ทั้งนี้ก็ขึ้น

อยู่กับพระบรมเดชานุภาพของพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ด้วย (ปิยบุตร แสงกนกกุล, 2550, 

น.20) แต่โดยปกติแล้ว พระมหากษัตริย์จะทรงรับร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา

เสมอ (เจษฎา พรไชยา, 2546, น.131) 

พระราชอำนาจที่มิได้ทรงริเริ่มซึ่งเกี่ยวข้องกับฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ 

ซึ่งทั้ง 3 ฝ่ายนี้ เป็นองค์กรที่ใช้อำนาจอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ โดยพระมหากษัตริย์จะทรงใช้

อำนาจอธิปไตยตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่าจะทรงใช้อย่างไร ผ่านใคร   

ในสถานการณ์ใด และในเวลาใด ในที่นี้จึงมิได้หมายความว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเจ้าของ

อำนาจอธิปไตย เพียงแต่ทรงมี “พระราชอำนาจ” ในการใช้อำนาจอธิปไตยผ่านทางองค์กรทั้ง   

3 ฝ่ายตามที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้เท่านั้น (พูนศักดิ์ วรรณพงษ์, 2538, น.77) ดังบทบัญญัติ

แหง่รฐัธรรมนญู มาตรา 3 ทีไ่ดก้ลา่วไวว้า่ “อำนาจอธปิไตยเปน็ของปวงชนชาวไทย พระมหากษตัรยิ ์

ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นผ่านทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญนี้” โดยการใช้อำนาจในส่วนนี้ของพระมหากษัตริย์ จะต้องมีผู้ถวายคำแนะนำและมี

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการเสมอ (ปิยบุตร แสงกนกกุล, 2550, น.18-21) จึงกล่าวได้ว่าเป็น

พระราชอำนาจที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงริเริ่มใช้ด้วยพระองค์เองซึ่งพระราชอำนาจที่ทรงใช้ผ่าน

ทางองค์กรแต่ละฝ่ายมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ฝ่ายนิติบัญญัติ ทรงใช้พระราชอำนาจผ่านทางรัฐสภา โดยพระราชอำนาจเหล่านั้นได้แก่ 

พระราชอำนาจทรงเรียกประชุมและปิดประชุมรัฐสภา, พระราชอำนาจในการยุบสภาผู้แทน

ราษฎร, พระราชอำนาจในการลงพระปรมาภิไธยกฎหมายให้มีผลบังคับใช้, พระราชอำนาจในการ

แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลตามคำแนะนำของรัฐสภา 

ฝ่ายบริหาร ทรงใช้พระราชอำนาจผ่านทางคณะรัฐมนตรี โดยพระราชอำนาจเหล่านั้นได้แก่ 

พระราชอำนาจในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี, พระราชอำนาจในการแต่งหรือถอดถอนรัฐมนตรี, 

พระราชอำนาจในการตราพระราชกำหนดและพระราชกฤษฎีกา, พระราชอำนาจในการประกาศ

สงคราม, พระราชอำนาจในการทำหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่นกับ

นานาประเทศ, พระราชอำนาจในการถอดถอนฐานันดรศักดิ์ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์, 

พระราชอำนาจในการแต่งตั้งข้าราชการทหารและพลเรือนระดับสูง 

ฝ่ายตุลาการ ทรงใช้พระราชอำนาจผ่านทางศาล โดยพระราชอำนาจเหล่านี้ได้แก่ พระราช

อำนาจทรงแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, พระราชอำนาจในการพิพากษาคดี (กระทำใน  

พระปรมาภิไธย), พระราชอำนาจทรงแต่งตั้งหรือให้ผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมพ้นจากตำแหน่ง, 

พระราชอำนาจทรงแต่งตั้งหรือให้ประธานศาลปกครองสูงสุดและตุลาการศาลปกครองสูงสุด  

พ้นจากตำแหน่ง, พระราชอำนาจในการพระราชทานอภัยโทษ 
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สถาบันพระมหากษัตริย์ตามนิติราชประเพณี 

พระราชสถานะ - สำหรับพระราชสถานะในทางนิติราชประเพณีนั้น กล่าวได้ว่า มีรูปแบบ

อยู่ค่อนข้างมาก ซึ่งแตกต่างกันไปตามยุคสมัยหากพิจารณาในแง่ของระบอบการปกครอง   

“ทางโลก” กล่าวคือ เมื่ออ่านประวัติศาสตร์ความเป็นมาของดินแดนที่ถูกเรียกว่าเป็น  

ราชอาณาจักรไทยในปัจจุบัน ก็จะพบว่า ในแต่ละยุคสมัยนั้น พระมหากษัตริย์จะมีรูปแบบของ

พระราชสถานะที่แตกต่างกันตามระบอบการปกครองที่เปลี่ยนแปลงไป โดยหลักฐานของพระราช

สถานะที่เราสามารถพบเห็นได้เก่าแก่ที่สุดก็คือ สมัยสุโขทัย ที่มีการปกครองแบบพ่อปกครองลูก 

ตามที่ปรากฏรายละเอียดในหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งพระราชสถานะนี้ 

พระมหากษัตริย์จะค่อนข้างมีความใกล้ชิดกับประชาชน ราวกับว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง “พ่อ” 

กับ “ลูก” เช่น ในกรณีของการถวายฎีการ้องทุกข์ ที่ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเข้าไปสั่นกระดิ่ง

หน้าพระราชวังได้โดยตรง เพื่อให้พระมหากษัตริย์ออกมาตัดสินคดี จนมาถึงในสมัยกรุงศรีอยุธยา 

พระราชสถานะของพระมหากษัตริย์ก็ได้เปลี่ยนเป็นแบบเทวราชา คือ พระมหากษัตริย์จะทรงมี

พระราชอำนาจเด็ดขาดในการปกครอง พระบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์ที่ได้ตรัสออกไป

นั้นถือเป็นอันเด็ดขาด ประดุจวาจาสิทธิ์ของเทพเจ้า ซึ่งจากพระราชสถานะเช่นนี้ ทำให้เราอนุมาน

ได้ว่า ความใกล้ชิดระหว่างพระมหากษัตริย์และประชาชนคงจะมีอยู่น้อยเป็นแน่ ดังนั้นความ

สัมพันธ์ระหว่างประชาชนและพระมหากษัตริย์จึงเป็นแบบ “เทวดา” กับ “มนุษย์” จวบจนถึงสมัย

รัตนโกสินทร์ กล่าวได้ว่า พระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ก็ได้มีการนำความเชื่อในแต่ละยุคสมัย  

มาผสมผสานกัน จนเกิดเป็นพระราชสถานะเฉพาะพระองค์ของพระมหากษัตริย์ในสมัย

รัตนโกสินทร์ โดยพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์จะมีการปรับพระราชสถานะของพระองค์เองให้

เข้ากับเหตุการณ์บ้านเมืองอยู่เสมอ มิได้ทรงยึดถือคติความเชื่อแบบใดแบบหนึ่งเพียงอย่างเดียว 

เช่น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงตั้งพระราชสถานะของพระองค์เองว่าเป็น 

อเนกชนนิกรสโมสรสมมติ อันหมายถึง พระมหากษัตริย์ที่ประชาชนพร้อมใจกันตั้งขึ้น ซึ่งแสดง

ให้เห็นว่าทรงมีการนำคติทางพระพุทธศาสนามาใช้ (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2549, น.36-37) 

มิได้ทรงยึดคติของศาสนาพราหมณ์เพียงอย่างเดียว หรือการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวได้ทรงมีการปฏิรูปพระราชประเพณีบางอย่างที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์   

ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงมีพระราชหฤทัยเปิดกว้างที่จะปรับปรุงพระราชสถานะของ

พระองค์เองตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  เพื่อประโยชน์สุขของชาติบ้านเมือง   

จากที่กล่าวมาแล้วนี้ ถ้าสังเกตให้ดีก็จะพบว่า พระราชสถานะของพระมหากษัตริย์แต่ละ  

รัชสมัย ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยนั้น ล้วนเป็น  

พระราชสถานะที่ให้พระราชอำนาจแก่พระมหากษัตริย์อย่างสูงสุดทั้งสิ้น เพราะแต่เดิมเป็นที่

ยอมรับกันว่า อำนาจอธิปไตยเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้เป็นไปตามทฤษฎีว่า

ด้วยอาชญาสิทธิ์ หรืออำนาจแห่ง “ทัณฑะ” ซึ่งหมายถึงอำนาจสูงสุดในการลงโทษ อันเป็นอำนาจ

ตามธรรมชาติของพระมหากษัตริย์ ตามคำอธิบายของศาสนาพราหมณ์ ส่วนในทางพุทธศาสนา

นั้น พระมหากษัตริย์ทรงอาชญาสิทธิในฐานะที่เป็น “มหาสมมติ” ซึ่งหมายถึง ผู้ที่ได้รับเลือกด้วย

ความยินยอมจากพสกนิกรให้ทำหน้าที่ผู้ปกครอง จึงมีหน้าที่อันเป็นฐานแห่งพระราชอำนาจ  

ที่จะพิจารณาคุณและโทษอย่างเป็นธรรม (กิตติศักดิ์ ปรกติ , 2549, น.3) ซึ่งถึงแม้ว่า   
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พระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ที่ทรงดำรงอยู่ก่อนเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครอง จะมิได้

ถูกกฎเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรมมาจำกัดพระราชสถานะและพระราชอำนาจของพระองค์ให้ลดต่ำลง

ก็ตาม แต่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ก็ยังทรงมีการจำกัดพระราชอำนาจของพระองค์เอง   

ด้วยการประพฤติพระองค์อยู่ในกรอบของคำสั่งสอนทางศาสนาทั้งพุทธและพราหมณ์ เช่น   

หลักของทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตร ราชสังคหวัตถุ 4 ราชศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งการปฏิบัติเช่นนี้

ของพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ ถือเป็นการสถาปนาพระราชสถานะตามนิติราชประเพณีใน 

“ทางธรรม” ขึ้นอีกชุดหนึ่ง ทำให้พระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ทรงเป็นที่เคารพยิ่งของประชาชน

เสมอมา เพราะแต่ละพระองค์ทรงเข้าถึงความดีงามในทางศาสนา (หรือจิตวิญญาณ) ควบคู่ไปกับ

การปกครอง“ทางโลก” สำหรับพระราชจริยวัตรเช่นนี้ ถือเป็นการปฏิบัติพระองค์สมดัง  

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับพระราชสถานะของ  

พระมหากษัตริย์  ความตอนหนึ่งว่า 

“การเป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่ใช่สำหรับมั่งมี ไม่ใช่สำหรับข่มเหงคนเล่นตามชอบใจ 

มิใช่เกลียดไว้แล้วจะได้แก้เผ็ด มิใช่เป็นผู้สำหรับจะกินนอนสบาย...เป็นเจ้าแผ่นดินสำหรับ

แต่เป็นคนจน และเป็นคนที่อดกลั้นต่อสุขต่อทุกข์ อดกลั้นต่อความรักและความชัง อันจะ

เกิดฉิวขึ้นมาในใจ หรือมีผู้ยุยง เป็นผู้ปราศจากความเกียจคร้าน...และเป็นผู้ป้องกันความ

ทุกข์ของราษฎรซึ่งอยู่ในอำนาจปกครอง...” (ประมวล รุจนเสรี, 2548, น.16) 

จากพระบรมราโชวาทที่ได้อัญเชิญมานี้ เป็นการแสดงให้เห็นได้เป็นอย่างดีว่า หากพิจารณา

ในทาง “ธรรมประเพณี” ของพระมหากษัตริย์ พระราชสถานะของพระมหากษัตริย์ตามนิติ-  

ราชประเพณีนั้นก็มิใช่สิ่งอื่นใดเลย นอกเสียจากการเป็นผู้ปกครองราชอาณาจักรให้มีความสงบสุข  

โดยใช้หลักธรรมที่พระมหากษัตริย์พึงปฏิบัติมาเป็น “เครื่องมือ”ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่

อาณาประชาราษฎร์ เป็นการใช้ “พระคุณ” อยู่เหนือ “พระเดช” จนสามารถครองใจพสกนิกร  

ที่อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารได้อย่างทั่วหน้า แม้ว่าพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์จะทรงมี  

พระราชสถานะตามระบอบการปกครอง“ทางโลก”ที่แตกต่างกันก็ตาม หรือถ้าจะกล่าวโดยสรุป  

ก็คือ พระมหากษัตริย์ของไทยทุกยุคสมัย ไม่ว่าจะทรงอยู่ในระบอบการปกครองแบบใดก็ตาม 

ล้วนแต่เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงอยู่ในพระราชสถานะตามนิติราชประเพณีอย่างเดียวกันก็คือ 

ทรงเป็น “ธรรมิกราชา” ที่ทรงมี “ธรรมาวุธ” ในการปกครองนั่นเอง 

พระราชอำนาจ - สำหรับพระราชอำนาจตามนิติราชประเพณีนี้ กล่าวได้ว่า พระมหา

กษัตริย์ทรงมีอยู่เป็นล้นพ้น เพียงแต่ทรงจำกัดพระราชอำนาจของพระองค์เองด้วยการปฏิบัติ

พระองค์อยู่ในกรอบของหลักธรรมที่ดีงามทางศาสนาเท่านั้น ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ดังนั้น 

ในที่นี้ จึงมิสามารถที่จะยกเอาพระราชอำนาจตามนิติราชประเพณีมากล่าวให้ครบถ้วนได้ แต่

อย่างไรก็ตาม ในที่นี้ก็ได้มีการสรุปพระราชอำนาจสำคัญตามนิติราชประเพณีที่พระมหากษัตริย์

ทรงใช้ให้เป็นไป“โดยธรรม”เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกร มากล่าวไว้ 3 ประการด้วยกัน คือ 

ประการแรก พระราชอำนาจในการแก้ไขสภาวะวิกฤติ ซึ่งพระราชอำนาจประการนี้   

เป็นพระราชอำนาจที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้เพื่อแก้ไขวิกฤติการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นให้ผ่านพ้นไป
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ด้วยดี และตามโบราณราชประเพณีแล้ว ก็ถือว่าเป็นพระราชภารกิจที่พระมหากษัตริย์พึงปฏิบัติ  

ในฐานะผู้ปกครองประเทศ โดยตัวอย่างการใช้พระราชอำนาจส่วนนี้ที่เห็นได้ค่อนข้างเด่นชัดก็คือ 

พระราชอำนาจในการทรงยับยั้งวิกฤตการณ์บ้านเมืองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล

ปัจจุบัน ที่ทรงมีการใช้มาโดยตลอด เช่น ในกรณีของเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ที่พระองค์

ทรงใช้พระราชอำนาจตามนิติราชประเพณีมาแก้ไขเหตุการณ์ความวุ่นวายในบ้านเมืองให้สงบลง 

และทรงสถาปนาความเป็นประชาธิปไตยให้เกิดขึ้น จนถึงกับมีผู้เรียกรัฐธรรมนูญที่เขียนขึ้น  

หลังจากเกิดเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ว่าเป็นรัฐธรรมนูญแบบ Royal-People เลยทีเดียว 

(นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2549, น.139) หรือในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พระองค์ก็ได้ทรงเข้ามา

เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายผู้ชุมนุมประท้วง

ให้สงบลงได้ ถือเป็นอำนาจแห่ง “พระบารมี” อันเกิดจากการสั่งสมคุณงามความดีของพระองค์  

ที่ทำให้ทุกภาคส่วนยอมทำตามพระราชดำรัส ซึ่งจากลักษณะการใช้พระราชอำนาจตามนิติราช

ประเพณีของพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยเช่นนี้ ก็มิได้หมายความว่าพระมหากษัตริย์

จะมิได้ให้ความเคารพกับกฎเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในระบอบประชาธิปไตย แต่เป็นเพียงการกระทำ

หน้าที่โดยสุจริตใจของพระมหากษัตริย์เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติเท่านั้น   

ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันที่ ม.ร.ว. ทองน้อย ทองใหญ่  

ได้เล่าไว้ว่า “ทรงมีรับสั่งว่า จำไว้ว่าสถาบันจะลงไปเล่นการเมืองอย่างเต็มตัวได้ก็ต่อเมื่อเกิด

สุญญากาศทางการเมืองจริงๆ อย่าง 14 ตุลา แต่เมื่อได้ก้าวลงไปจัดการทางช่องว่างดังกล่าวหมด

ไปแล้ว สถาบันพระมหากษัตริย์จะต้องรีบก้าวกลับไปอยู่เหนือการเมืองอย่างเดิมโดยเร็วที่สุด” 

(สุรพล ไตรเวทย์, 2549, น.366) 

ประการที่สอง พระราชอำนาจในการปลดเปลื้องทุกข์ให้แก่ราษฎร โดยพระราชอำนาจ  

ในส่วนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นพระราชอำนาจที่สำคัญอย่างยิ่งของพระมหากษัตริย์ที่ขึ้นมาปกครอง

ประเทศ ไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยใดก็ตาม เพราะเมื่อบุคคลขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ปกครองแล้ว ก็ย่อมที่จะ

ต้องมีการบริหารจัดการให้เกิดความผาสุกในชีวิตตามสมควรแก่ฐานะแก่ผู้อยู่ใต้ปกครอง ซึ่งก็

กล่าวได้ว่า พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ก็ล้วนแต่เป็นผู้ที่บำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านนี้ทั้งสิ้น 

จนปรากฏผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั่วไป โดยในส่วนของพระมหากษัตริย์ภายใต้ระบอบ

การปกครองแบบประชาธิปไตย พระราชอำนาจตามนิติราชประเพณีแบบโบราณข้อนี้ ก็มิได้เสื่อม

ลงแต่อย่างใด เพราะเมื่อกล่าวถึงการช่วยเหลือแล้ว ย่อมไม่มีกฎหมายข้อใดบัญญัติห้ามไว้เป็นแน่ 

โดยสำหรับพระราชอำนาจในการปลดเปลื้องทุกข์แก่ราษฎรนั้น พระมหากษัตริย์อาจสามารถ

กระทำได้ทั้งโดยตรง เช่น การพิจารณาฎีการ้องทุกข์หรือฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือของ

ราษฎร  ที่พระมหากษัตริย์จะทรงเป็นผู้กระทำด้วยพระองค์เอง หรือโดยอ้อม ซึ่งการกระทำเช่นนี้ 

พระมหากษัตริย์จะทรงรับสั่งผ่านทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ไปดำเนินการตามพระราช

ประสงค์เพื่อปลดเปลื้องความทุกข์ให้แก่ราษฎร เช่น หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการพระราชดำริ

ต่างๆ แต่ไม่ว่า พระมหากษัตริย์จะทรงใช้พระราชอำนาจส่วนนี้ในลักษณะใดก็ตาม ก็เป็นการ

แสดงให้เห็นถึงน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎร ซึ่งทรงเห็น

ประโยชน์ของราษฎรเป็นใหญ่ ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน

ความตอนหนึ่งว่า “...เคยมีผู้กล่าวไว้ว่า ราชอาณาจักรนั้นเปรียบเสมือนปิรามิด มีพระมหากษัตริย์
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อยู่บนยอด และมีประชาชนอยู่ข้างล่าง แต่สำหรับประเทศไทยแล้ว ดูเหมือนทุกอย่างจะตรงกัน

ข้าม นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกปวดต้นคอและบริเวณไหล่อยู่เสมอ...” (ประมวล รุจนเสรี, 

2548, น.53) และพระราชดำรัสที่ทรงตรัสขณะเสด็จเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารความตอนหนึ่ง

ว่า “ราษฎรเขาเสี่ยงภัยมากกว่าเราหลายเท่า เพราะเขาต้องอยู่ที่นั่น เขายังอยู่กันได้ แล้วเราจะ

ขลาด แม้แต่จะไปเยี่ยมเยียนทุกข์สุขเขาเชียวหรือ” (ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2520, น.40) 

ประการที่สาม พระราชอำนาจในการพระราชทานคำแนะนำและตักเตือน ซึ่งพระราชอำนาจ 

ในส่วนนี้ นับว่าเป็นพระราชอำนาจที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าส่วนอื่น เพราะพระมหากษัตริย์  

ทุกพระองค์ ย่อมมี “สิทธิอันชอบธรรม” ที่จะพระราชทานคำแนะนำและคำตักเตือนที่ออกมาจาก

พระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นไปด้วยพระ เมตตาต่อพสกนิกรของพระองค์ตามนิติราชประเพณี ซึ่งใน

กรณีนี้ ย่อมรวมถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอยู่ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วย เพราะ

ถึงแม้ว่าตามหลักเกณฑ์ทางการปกครองแล้ว พระมหากษัตริย์จะต้องทรงวางพระองค์เป็นกลาง 

ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด แต่ในทางปฏิบัติก็เป็นที่ยอมรับกันว่า พระมหากษัตริย์ทรงมีพระปรีชาสามารถที่

จะทรงวินิจฉัยเรื่องราวที่เกิดขึ้น และพระราชทานคำแนะนำได้ ไม่ว่าเรื่องนั้นจะส่งผลกระทบกับ  

ผู้ใดก็ตาม ย่อมไม่เป็นที่คลางแคลงใจแก่ประชาชน เพราะพระองค์ทรง “ติเพื่อก่อ” มิใช่ “ติเพื่อ

ทำลาย” แต่ทั้งนี้ก็ย่อมขึ้นอยู่กับพระบรมเดชานุภาพของพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ด้วย โดย

พระราชอำนาจในการพระราชทานคำแนะนำและตักเตือนนี้ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดับคือ 

ระดับประชาชนและระดับรัฐบาล ซึ่งในระดับประชาชนนั้น พระมหากษัตริย์มักจะมีการ

พระราชทานพระบรมราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตในเรื่องต่างๆแก่ประชาชนและ  

คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าอยู่เสมอ เช่น เรื่องรู้รักสามัคคี เศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรกรรม ฯลฯ 

ส่วนในด้านของรัฐบาลนั้น พระองค์ก็ได้ทรงพระราชทานคำแนะนำในโอกาสต่างๆ ไว้เป็นจำนวน

มาก เช่น หลักการแก้ไขปัญหาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา) การแก้

ปัญหาน้ำท่วม การแก้ปัญหาภัยแล้ง ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีข้อสังเกตที่แสดงถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้

ชิดระหว่างรัฐบาลและพระมหากษัตริย์อยู่อีกประการหนึ่งคือ แม้ว่านายกรัฐมนตรีของไทยจะมิได้

มีธรรมเนียมที่กำหนดให้เข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์เป็นประจำทุกสัปดาห์อย่างนายกรัฐมนตรีของ

ประเทศอังกฤษ แต่นายกรัฐมนตรีของไทยก็มักจะมีการเข้าเฝ้าถวายรายงานต่อพระมหากษัตริย์

อยู่เสมอทั้งในวโรกาสที่เป็นทางการไม่เป็นทางการ (ธงทอง จันทรางศุ, 2529, น.96-97)  

จากที่กล่าวมาแล้วนี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์

กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งพระมหากษัตริย์จะทรงไว้ซึ่งพระราชสถานะและ  

พระราชอำนาจทั้งที่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และที่เป็นไปตามนิติราชประเพณี   

โดยพระราชสถานะและพระราชอำนาจทั้งสองทางนี้ ก็มิได้ปรากฏว่ามีความขัดแย้งกันแต่ประการ

ใดเลย ทั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากพระปรีชาสามารถขององค์พระมหากษัตริย์เองที่ทรงสามารถปรับการ

กระทำของพระองค์ให้สอดคล้องไปกับหลักการแห่งประชาธิปไตยได้ โดยที่พระบรมเดชานุภาพ

และพระบารมีก็ยังคงมีอยู่ตามเดิม และถ้าสังเกตให้ดีก็จะพบว่า พระมหากษัตริย์ในระบอบ

ประชาธิปไตยนั้น มิได้ทรงติดอยู่กับพระราชสถานะตามกฎหมายและราชประเพณีเพียงอย่าง

เดียว แต่ยังทรงมีบทบาทในกิจการสาธารณะในด้านต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ
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และประชาชนเป็นอันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ที่ถึง

กับมีผู้กล่าวว่าพระราชอำนาจของพระองค์นั้นเป็น “พระราชอำนาจนำ” ที่สามารถกำหนดทิศทาง

ของสังคมได้  

ด้วยเหตุนี้ จึงกล่าวได้ว่า พระมหากษัตริย์ทรงสร้างพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีด้วย

พระองค์เอง มิได้มีรัฐบาลชุดใดถวายให้แก่พระองค์ หรือถ้าจะกล่าวโดยย่นย่อก็คือ “ทรงเป็น  

ที่รักยิ่งโดยธรรม” อันเป็นคุณสมบัติของธรรมราชาและราชาปราชญ์นั่นเอง จากสภาพการณ์เช่น

นี้ หากจะกล่าวว่า พระมหากษัตริย์ของไทยภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย   

ทรงพระราชสถานะเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนดังบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชตอนหนึ่งว่า อันพระนครทั้งหลาย ก็เหมือนกายสังขาร กษัตริย์

คือจิตวิญญาณ เป็นประธานแก่ร่างอินทรีย์ (พูนศักดิ์ วรรณพงษ์, 2538, น.1) ก็คงจะไม่ผิดนัก 
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การเรียนรู้คุณธรรมผู้นำสิบประการ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี(มจธ.)ผ่านการรับฟังการบรรยาย
พระราชประวัติของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รศ. ดร.จุรีพร กาญจนการุณ*      
 

 

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ

ศึกษาการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมผู้นำสิบประการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่ได้รับฟังการบรรยายพระราชประวัติของ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวิชาศึกษาทั่วไป เป็นการศึกษาด้วยวิธี

วิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ เครื่องมือสำคัญในการวิจัย คือ การสังเกต 

การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และแบบสอบถาม โดยมีกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้

ข้อมูลสำคัญคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 

จำนวน 85 คน และอาจารย์ผู้บรรยาย วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลโดยการ

วิเคราะห์สถิติพื้นฐาน การวิเคราะห์เนื้อหา และวิเคราะห์เชิงสรุปแบบอุปนัย  

ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษา มจธ. มีความเชื่อตระหนักเห็นความสำคัญของ

คุณธรรมผู้นำสิบประการในระดับสูงทั้งหมด เรียงลำดับจากค่ามากที่สุด ถึงน้อย

ที่สุด ดังต่อไปนี้ คือ ความเพียร (x = 4.69) ความไม่โกรธ (x = 4.59)  

ความอดทน (x = 4.45) ความหนักแน่นเที่ยงธรรม (x = 4.38) ศีล (x = 

4.15) ความอ่อนโยน (x = 4.13) ความไม่เบียดเบียน (x = 4.12) ความ

ซื่อตรง (x = 4.03) บริจาค (x = 4.01) และ ทาน (x = 4.01) และ   

นักศึกษาสามารถเรียนรู้คุณธรรมผู้นำสิบประการจากการรับฟังการบรรยาย  

พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยการประชุมระดม

สมองกลุ่มย่อยๆ เพื่อวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม    

คำสำคัญ การเรียนรู้ และคุณธรรมผู้นำสิบประการ 

 * รองศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   
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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การปฏริปูการศกึษาตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพทุธศกัราช 2542 ใหค้วามหมาย 

ของการศึกษาว่า “เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการ

ถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานวัฒนธรรม การสร้างสรรจรรโลงความก้าวหน้า

ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้ และปัจจัย

เกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” ซึ่งสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาทั่วไป 

(general education) ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เริ่มมาจากความคิดว่า การพัฒนาคนหรือ

ทรัพยากรมนุษย์จะต้องมีความสมบูรณ์และสมดุลตามองค์ประกอบธรรมชาติของมนุษย์ คือ

ร่างกาย และจิตใจ (อารมณ์ ความคิด สติปัญญา และจิตวิญญาณ) ทั้งนี้ในการจัดรูปแบบการ

เรียนรู้ในระบบการศึกษาปัจจุบันที่ช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้น มีอย่าง

หลากหลายซึ่งต่างได้ให้ความสำคัญกับแหล่งเรียนรู้ทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกสถานศึกษา จึงจะ

สามารถพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต อาชีพ วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมและทรัพยากร

ของชุมชน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นสถาบันอุดมศึกษาไทยที่อยู่ใน

กำกับดูแลของรัฐบาล ซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา โดยมี

คณะศิลปศาสตร์ สำนักศึกษาทั่วไป ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป 

โดยเฉพาะในกลุ่มสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และภาษา อันเป็นโปรแกรมการเรียนการสอนที่จัด

บริการให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีในแต่ละคณะภาควิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งวิชา

มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต เป็นวิชาหลักที่สำคัญในหมวดศึกษาทั่วไป ในกลุ่ม

สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ ที่นอกจากจะมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นเอกลักษณ์พิเศษ  

ที่จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ผ่านการดำเนินการจัดทำโครงงานทางสังคม  

ในลักษณะเป็นกลุ่มห้องเรียนย่อยแล้วยังมีการจัดบรรยายในห้องเรียนหลัก ซึ่งหนึ่งในหัวข้อ

บรรยายนั้นคือหัวข้อเรื่องพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นการ

บรรยายพร้อมให้นักศึกษาเขียนสรุปบันทึกการเรียนรู้ อนึ่งในภารกิจหลักของ มจธ. ที่สำคัญยิ่ง 

คือ การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตามวิสัยทัศน์ 

คือ  มุ่งธำรงปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่ เก่งและดี การที่มหาวิทยาลัยจะสามารถบรรลุ

เป้าประสงค์ภารกิจดังกล่าวนั้น  วิชามนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต ซึ่งเป็นหนึ่งใน

วิชาหลักของวิชาศึกษาทั่วไป จึงเป็นวิชาที่ได้รับการคาดหวังว่าจะสามารถตอบสนองต่อภารกิจ  

ดังกล่าว และช่วยสนับสนุนให้ระบบการศึกษาปัจจุบันบรรลุเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาตาม

แนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542    

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องการเรียนรู้คุณธรรมผู้นำสิบประการ และการ

คิดวิเคราะห์เพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ผ่าน

การรับฟังการบรรยายพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวิชามนุษย์กับ

หลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาการเรียนรู้คุณธรรมผู้นำสิบประการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ผ่านการรับฟังการบรรยายพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในชั้นเรียน วิชามนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต 

กรอบแนวคิดทฤษฎีในการศึกษาวิจัย

การเรียนรู้ของมนุษย์อาจเกิดขึ้นจากส่วนหนึ่งของการศึกษา การพัฒนาส่วนบุคคล การ

เรียนการสอน หรือการฝึกฝน (http://th.wikipedia.org/wiki/) ตามพจนานุกรม การเรียนรู้ 

หมายถึง การศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ (http://th.w3dictionary.org/) และ Ambrose 

(2010) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ในชั้นเรียนไว้ ซึ่งหนึ่งในความหมายที่สำคัญดังกล่าวนั้น

คือ การเรียนรู้ คือการเปลี่ยนแปลงของ ความรู้ ความเชื่อ และพฤติกรรม หรือทัศนคติ นั่นเอง     

คณุธรรม (Virtue) คอื แนวความคดิทีด่เีปน็ตวับงัคบัใหป้ระพฤตดิ ีไดแ้ก ่1.) สภาพคณุงามความด ี

ทางความประพฤติและจิตใจ 2.) คุณธรรม คือจริยธรรมที่แยกเป็นรายละเอียดแต่ละประเภท 

หากประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ก็จะเป็นสภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจของ

ผู้นั้น ทศพิธราชธรรม (Virtues of the King) หมายถึง จริยวัตร 10 ประการที่พระเจ้าแผ่นดิน 

ทรงประพฤติเป็นหลักธรรมประจำพระองค์ หรือเป็นคุณธรรมประจำตนของผู้ปกครองบ้านเมือง 

ให้มีความเป็นไปโดยธรรมและยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่ประชาชน (จรวยพร ธรณินทร์, 2556: 

http://www.charuaypontorranin.com/) จนเกิดความชื่นชมยินดี ซึ่งความจริงแล้วไม่ได้จำเพาะ

เจาะจงสำหรับพระเจ้าแผ่นดินหรือผู้ปกครองแผ่นดินเท่านั้น บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้บริหารในทุก

องค์กรก็พึงใช้หลักธรรมเหล่านี้ (http://th.wikipedia.org/wiki) โดยทั้งนี้พจนานุกรมพุทธศาสตร์ 

ฉบับประมวลธรรมของพระเทพเวที (ประยุททธ์ ปยุตโต) ได้ให้คำอธิบายเกี่ยวกับทศพิธราชธรรม

หรือคุณธรรม10ประการ (ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา,2556: http://guru.sanook.com/ 

encyclopedia/; http://www baanjomyut.com /library/ten_dharma.html) ดังนี้      

ธรรมะข้อ 1. ทาน หมายถึง  พระราชทานพัสดุสิ่งของ หรือปัจจัยที่จำเป็นในการดำรงชีวิต 

แก่ผู้สมควรได้รับ ได้แก่ พระภิกษุสงฆ์ และราษฎรผู้ยากไร้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึง  

การพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ แก่พระราชวงศานุวงค์ และข้าทูลละอองธุลีพระบาท   

ตามสมควรแก่ฐานะ.  

ธรรมะข้อ 2. ศีล หมายถึงการทรงศีล หรือการที่ทรงตั้งสังวรรักษาพระอาการ กาย วาจา 

ให้สะอาดปราศจากโทษอันควรครหา การที่ทรงมีพระราชศรัทธาในบวรพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง 

ได้เสด็จออกทรงผนวช เพื่อทรงศึกษาและปฎิบัติพระธรรมวินัย อุทิศพระราชกุศลพระราชทานแก่

ปวงชนชาวไทย. 

ธรรมะข้อ 3. ปริจาคะ หมายถึงการที่ทรงการเสียสละความสุขส่วนพระองค์ เพื่อความสุข

ส่วนรวม รวมถึงการพระราชบริจาคไทยธรรม หรือสิ่งของที่พระราชทานให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่
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พระราชวงศานุวงค์ และทูลข้าละอองธุลีพระบาท ตามฐานะที่ราชการฉลองพระเดชพระคุณ   

รวมทั้งพระราชทานแก่ประชาชนผู้ยากไร้ได้อาศัยเลี้ยงชีวิต. 

ธรรมะข้อ 4. อาชวะ หมายถึงทรงมีพระราชอัฌชาสัย อันประกอบด้วยความซื่อตรง ดำรง

ในสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อพระราชสัมพันธมิตรและพระราชวงศ์ ข้าทูลละอองธุลีพระบาททั้งปวง   

ไม่ทรงคิดลวง ประทุษร้ายโดยอุบายผิดยุติธรรม. 

ธรรมะข้อ 5. มัททวะ หมายถึง การที่พระองค์ทรงมีพระราชอัฌชาสัยอ่อนโยน ไม่ดื้อดึง

ถือพระองค์แม้มีผู้ตักเตือนในบางอย่าง ด้วยความมีเหตุผลก็จะทรงพิจารณาโดยถี่ถ้วน ถ้าถูกต้อง

ดีชอบก็ทรงอนุโมทนา และปฎิบัติตาม ทรงสัมมาคารวะอ่อนน้อมแก่ท่านผู้เจริญโดยวัยและ  

โดยคุณ ไม่ทรงดูหมิ่น. 

ธรรมะขอ้ 6. ตบะ หมายถงึ ความเพยีร ทรงสมาทานกศุลวตัร ดว้ยการเอาพระราชหฤทยัใส ่

ในการปกครองพระราชอาณาเขต และประชาชนให้มีความสุขปราศจากภยันตราย ตลอดถึงการที่

ทรงมีพระอุตสาหะอันแรงกล้าในกุศลสมาทาน ระวังบาปที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น  

ธรรมะข้อ 7. อักโกธะ หมายถึง ความไม่โกรธ ทรงมีพระกริยาที่ไม่โกรธโดยวิสัย มิใช่เหตุ

ที่ควรโกรธ แม้มีเหตุที่ให้ทรงพระพิโรธ แต่ทรงข่มเสียให้อันตรธานสงบระงับไป ด้วยทรงมี  

พระเมตตาอยู่เสมอ ไม่ทรงปรารถนาจะก่อภัย ก่อเวรแก่ผู้ใด.  

ธรรมะข้อ 8. อวิหิงสา หมายถึง ความไม่เบียดเบียน ด้วยทรงมีพระราชอัฌชาสัยกอปร

ด้วยพระราชกรุณา ไม่ทรงปรารถนาจะก่อทุกข์แก่ผู้ใด ไม่ทรงเบียดเบียนพระราชวงศ์ ข้าทูล

ละอองธุลีพระบาท และอาณาประชาราษฎร์ ให้ลำบากด้วยเหตุอันไม่ควรกระทำ. 

ธรรมะข้อ 9. ขันติ หมายถึง ความอดทน ทรงมีพระราชหฤทัยดำรงมั่นในขันติ มีความ

อดทนต่อสิ่งที่ควรอดทน เช่น อดทนต่อทุกข์ อดทนต่อเวทนาอันเกิดขึ้นในพระกาย และทรงมี

พระขันติเมตตากรุณาธิคุณ งดโทษผู้มีความประมาท กระทำผิดล่วงพระอาญา และควรจะลง

ราชทัณฑ์ แต่ก็ทรงระงับด้วยความอดทนไว้ได้. 

ธรรมะข้อ 10. อวิโรธนะ หมายถึง ความเที่ยงธรรม ทรงรักษาความยุติธรรมไม่ให้แปรผัน

จากสิ่งที่ตรง และดำรงพระอาการไม่ยินดี ยินร้าย ต่ออำนาจคติทั้งปวง หรืออีกนัยหนึ่ง คือความ

ไม่ประพฤติผิดในขัตติยราชประเพณี ทรงดำรงอยู่ในพระราชจริยาวัตรของพระมหากษัตริย์อย่าง

แท้จริง. 

ดังนั้นการเรียนรู้คุณธรรมสิบประการในชั้นเรียนในที่นี้ จึงหมายถึงการที่นักเรียนนักศึกษา  

มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถสรุปคิดวิเคราะห์ถึงคุณธรรมผู้นำสิบประการ อันได้แก่ ทาน ศีล 

บริจาค ความซื่อตรง ความอ่อนโยน ความเพียร ความไม่โกรธ ความไม่เบียดเบียน ความอดทน 

และความหนักแน่นเที่ยงธรรม จากการเรียนรู้การปฏิบัติในชั้นเรียน นอกจากนี้นักศึกษายังต้องมี

ความเชื่อ และตระหนักเห็นความสำคัญ ของคุณธรรมผู้นำสิบประการข้างต้นด้วย  
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ทั้งนี้การจัดการศึกษาทั่วไปในวิชามนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต ในวิชา

ศึกษาทั่วไป ซึ่งหนึ่งในการจัดกระบวนการเรียนรู้นั้น มีการใช้รูปแบบการบรรยายพระราชประวัติ

ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์สูงสุดของ มจธ. ในห้องเรียนรวม 

เพื่อให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชานี้ทุกคนได้รับฟัง โดยผลลัพธ์ส่วนที่สำคัญน่าจะทำให้นักศึกษา

เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักคุณธรรมผู้นำสิบประการด้วย จึงจะทำให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษา

แล้วเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพมีภาวะผู้นำ (เก่ง และดี) คือเป็นผู้ที่มีความสามารถและมีคุณธรรม

จริยธรรมของผู้นำ ซึ่งสามารถเขียนตามแนวคิดเชิงระบบ(Bertalanffy, 1968) ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

       

  

       

      

คำถามในการวิจัย    

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) สามารถเรียนรู้คุณธรรมผู้นำ

สิบประการ ผ่านการรับฟังการบรรยายพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

หรือไม่อย่างไร  

คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย 

คุณธรรมผู้นำสิบประการ หมายถึง หลักธรรมประจำตัวของผู้ซึ่งมีภาวะผู้นำสูง พึงมี   

10 ประการ ดังต่อไปนี้คือ                                                                                                                                                     

 1. ทาน   คือ  การให้ การเสียสละ การให้น้ำใจ                                                                                                     

 2. ศีล  คือ  ความประพฤตทิีด่งีาม ทัง้ กาย วาจา ใจ ใหป้ราศจากโทษ     

 3. การบริจาค คือ การเสียสละความสุขส่วนตน เพื่อความสุขส่วนรวม                                                                  

 4. ความซื่อตรง คือ  ความซื่อตรงในฐานะที่เป็นผู้นำ ดำรงอยู่ในสัตย์สุจริต                                                      

 5. ความอ่อนโยน คือ  การมีอัธยาศัยอ่อนโยน เคารพในเหตุผลที่ควร มีสัมมา  

  คารวะต่อผู้อาวุโส                       

 6. ความเพียร คือ ความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน โดยปราศจากความ  

  เกียจคร้าน                                          

 7. ความไม่โกรธ คือ ความไม่แสดงความโกรธ ไม่มุ่งร้ายผู้อื่น แม้จะลงโทษ  

  ผู้ทำผิดก็ทำตามเหตุผล               

 8. ความไม่เบียดเบียน คือ การไม่ก่อทุกข์หรือเบียดเบียนผู้อื่น                                                                         

 9. ความอดทน คือ การรักษาอาการ กาย วาจา ใจให้เรียบร้อย การอดทน

ต่อสิ่งทั้งปวง                                   

 10. ความหนักแน่น เที่ยงธรรม คือ ความหนักแน่น ถือความถูกต้อง เที่ยงธรรมเป็นหลัก     

Input 

นักเรียน 

ฯลฯ 

Process 

การบรรยายพระราชประวัติของ 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

Output 

การเรียนรู้เกี่ยวกับ 

คุณธรรมผู้นำสิบประการ 
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การเรียนรู้คุณธรรมผู้นำสิบประการของนักศึกษา มจธ. หมายถึง การที่นักศึกษา มจธ.   

มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถสรุปคิดวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมคุณธรรมผู้นำสิบประการ หลังจาก

การรับฟังการบรรยายพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในชั้นเรียนของ

วิชามนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตแล้ว นักศึกษายังต้องมีความเชื่อความตระหนักรู้

เห็นถึงความสำคัญของคุณธรรมผู้นำสิบประการข้างต้นด้วย   

ขอบเขตของการวิจัย 

เป็นศึกษาในภาพรวมตามการรับรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มจธ. ที่กำลังศึกษาวิชา

มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต ในปีการศึกษา 1/2555       

ระเบียบวิธีวิจัย

ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยโดยการศึกษาเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ (Qualitative and 

Quantitative Study) โดยมีการเลือกกรณีศึกษา เลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

Sampling)จากนักศึกษา มจธ. ที่ลงทะเบียนศึกษาในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป วิชามนุษย์กับ  

หลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต ในปีการศึกษา 1/2555 จำนวน1,271 คน ซึ่งแบ่งเป็น30 

กลุ่มย่อย ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษากลุ่มย่อย 2 กลุ่ม จำนวนทั้งหมด 85 คน โดยเป็นกลุ่มที่

ผู้วิจัยสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการทำงานของกลุ่มย่อยในฐานะของอาจารย์ที่ปรึกษา

ประจำกลุ่ม ซึ่งเป็นการใช้วิธีการศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วม และได้เข้าร่วมฟังการบรรยายฯ   

ในห้องเรียนรวมด้วย ทั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการสังเกตทั้งแบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม การ

สัมภาษณ์เชิงลึกผู้นำ และผู้ที่มีบทบาทสำคัญๆ ของกลุ่ม การสนทนากลุ่มแบบเป็นทางการ และ

ไม่เป็นทางการ (formal and informal focus group discussion) ร่วมทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนิน

รายการ (moderator) ประชุมกลุ่มระดมสมองวิเคราะห์สังเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับพระราช-

กรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับทศพิธราชธรรม และเก็บข้อมูลเชิง

ปริมาณโดยใช้แบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อความตระหนักรู้เห็นถึงความ

สำคัญของคุณธรรมผู้นำสิบประการที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามกรอบความคิดในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดย

ทั้งนี้ได้นำแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 30 คนก่อนเพื่อหาค่าความเชื่อมั่น 

(Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (∞-Coefficient) ได้ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น  

.87    

นอกจากนั้น ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key-

Informant) คือ อาจารย์ผู้บรรยายหัวข้อเรื่องพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า-

เจ้าอยู่หัว โดยมีประเด็นสำคัญในการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับจุดประสงค์ ความคาดหวัง และความ

ตั้งใจของผู้บรรยายในหัวข้อนี้  

โดยทั้งนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาเพื่อการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล ด้วยวิธีการ

วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) การสรุปเชิงอุปนัย (induction) และการวิเคราะห์สถิติ  
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พื้นฐาน แล้วนำเสนอผลการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนาวิเคราะห์ โดยกำหนดช่วงของคะแนนค่าเฉลี่ย 

(x) ของความคิดเห็น เพื่อใช้แปลความหมายข้อมูลไว้ 4 ระดับคือ สูง (4.01 ≤ x ≤ 5.00),   

ค่อนข้างสูง (3.01 ≤ x ≤ 4.00), ปานกลาง (2.01 ≤ x ≤ 3.00) และ ต่ำ (1.00 ≤ x ≤ 2.00) 

ผลการศึกษาวิจัย

การศึกษาเรื่อง การเรียนรู้คุณธรรมผู้นำสิบประการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ผ่านการรับฟังการบรรยายพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นำเสนอดังต่อไปนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัย 

ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียน มจธ. ซึ่งกำลังศึกษา  

วิชามนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต ซึ่งเป็นวิชาในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน

ทั้งหมด 85 คน เป็นเพศชาย 49 คน (58%) เพศหญิง 36 คน (42%) มีอายุ 16 ปี 18 ปี 

72 คน (85%) มากกว่า 18 ปี 13 คน (15%) มีกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 จำนวน 70 คน 

(82%) ชั้นปีที่ 2 จำนวน 15 คน (18%) เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 47 คน   

(55.3%) คณะวิทยาศาสตร์ 18 คน (21.2%) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ 12 คน (14.1%)  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 คน (9.4%)   

2. ผลการวิเคราะห์สังเคราะห์เกี่ยวกับทศพิธราชธรรม หรือคุณธรรมผู้นำ สิบประการ 

จากการรับฟังการบรรยายพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใน  

ชั้นเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)    

ทศพิธราชธรรม หรือ 

คุณธรรมผู้นำสิบประการ 
พระราชกรณียกิจและเหตุการณ์ที่สอดคล้อง 

ธรรมะข้อ 1. ทาน 

พระราชทานพั สดุ สิ่ ง ขอ งแก่  

ผู้สมควรได้รับ ได้แก่ พระภิกษุ

สงฆ์ และราษฎรผู้ยากไร้ เป็นต้น 

พระองค์ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดและปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนา   

ทรงบริจาคพระราชทรัพย์สร้างพระไตรปิฎกฉบับล่องขาดและปิดทองขึ้น  

และทรงพระราชทานเงิน ที่ดินและวัตถุในการก่อสร้างสุเหร่าในศาสนา

อิสลาม และโบสถ์ในศาสนาคริสต์ ฯลฯ 

ธรรมะข้อ 2. ศีล  

พระราชศรัทธาในบวรพุทธศาสนา 

ทรงผนวช เพื่อทรงศึกษาและ

ปฎิบัติพระธรรมวินัย 

พระองค์ทรงอยู่ในสมณเพศนานถึง 27 พรรษา และขณะที่ทรงผนวชนั้น 

พระราชกรณียกิจมากมายที่แสดงว่าทรงมีพระราชศรัทธาในบวรพุทธ

ศาสนาเป็นอย่างยิ่ง อาทิ การริเริ่มวางระเบียบแบบแผนตั้งลัทธิ “นิกาย

ธรรมยุติ”ให้ถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกตามพระวินัย เพื่อปฏิรูปพระพุทธศาสนา

ด้านวัตรปฏิบัติของสงฆ์ ส่งสมณทูตไปลังกาเพื่อรวบรวมหลักฐานทาง

พระพุทธศาสนามาซ่อมพระไตรปิฏกที่ขาดไปให้ครบบริบูรณ์ และยังทรง

เป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงนำพระพุทธศาสนาเข้ามา

เกี่ยวข้องในพระราชพิธีต่างๆ ซึ่งแต่เดิมใช้พิธีของพราหมณ์ ฯลฯ 
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ทศพิธราชธรรม หรือ 

คุณธรรมผู้นำสิบประการ 
พระราชกรณียกิจและเหตุการณ์ที่สอดคล้อง 

ธรรมะข้อ 3. ปริจาคะ          

การเสียสละความสุขส่วนพระองค์ 

เพื่อความสุขส่วนรวม รวมถึง  

พระราชบริจาคไทยธรรม หรือ

สิ่ ง ของที่ พระราชทานให้ เป็น

ประโยชน์ทั้งแก่ประชาชน  

ในขณะที่พระองค์ทรงดำรงอยู่ ในภาวะของพระภิกษุถึง 27 พรรษา  

พระองค์ได้เสด็จธุดงค์โดยพระบาทเป็นทางไกลไปในถิ่นต่างๆ ของประเทศ  

ทำให้ทรงเข้าถึงประชาชน เข้าพระทัยในประชาชน ทรงทราบความต้องการ

ของประชาชนได้อย่างดี ยากที่ผู้ปกครองประเทศโดยทั่วไปจะสามารถทำได้  

พระองค์ทรงใกล้ชิดกับประชาชน ทรงสนทนากับประชาชน ซึ่งจากที่

พระองค์ทรงได้เห็นและทราบความจริงเหล่านี้ ทำให้พระองค์ทรงตระหนัก

ดีว่าเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์แล้วจะทรงทำอย่างไร 

ธรรมะข้อ 4. อาชวะ           

การมีพระราชอัฌชาสัย ประกอบ

ด้วยความซื่อตรง ดำรงในสัตย์

สุ จ ริ ต ซื่ อ ต ร ง ต่ อ พ ร ะ ร า ช

สั มพั น ธมิ ต ร ไม่ ท ร งคิ ด ล ว ง 

ประทุษร้ายโดยอุบายผิดยุติธรรม. 

 การที่พระองค์ทรงตั้งพระราชหฤทัยจะรักษาความสัมพันธ์กับนานา

ประเทศเป็นเมืองหน้า ทรงรับเป็นไมตรีทำหนังสือสัญญากับชาติฝรั่ง ซึ่งทำ

ในนามของพระเจ้าแผ่นดิน และประธานาธิบดี ผู้ปกครองประเทศนั้นๆ 

เป็นความเสมอภาค ดำรงในสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อพระราชสัมพันธมิตร 

ทรงใช้นโยบายการทูตเป็นเครื่องต่อรองความสำเร็จ และเมื่อไม่อาจใช้

นโยบายการทูตเป็นเครื่องต่อรองกับชาติมหาอำนาจ พระองค์จำพระทัย

เสียผลประโยชน์ตามที่ชาติมหาอำนาจเรียกร้อง เพื่อรักษาส่วนรวมไว้ เช่น

การสูญเสียดินแดนเขมรส่วนนอกให้แก่ฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 2406 และ 

พ.ศ. 2410 

ธรรมะข้อ 5. มัททวะ      

การมีพระราชอัฌชาสัยอ่อนโยน 

ไม่ดื้อดึงถือพระองค์แม้มีผู้ตัก

เตือนในบางอย่าง ด้วยความมี

เหตุผลก็จะทรงพิจารณาโดย

ถี่ ถ้ วน ถ้ าถูกต้องดีชอบก็ทรง

อนุโมทนา และปฎิบัติตาม  

พระองค์ทรงตระหนักว่า ถึงเวลาแล้วที่ประเทศสยาม จะต้องยอมรับ

อิ ท ธิ พลวัฒนธรรมตะวั นตก และปรั บปรุ ง ป ระ เทศ ให้ ทั นสมั ย          

เนื่องจากลัทธิจักรวรรดินิยม ได้แผ่ขยายมาถึงประเทศใกล้เคียงในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ และในทวีปเอเชียในขณะนั้น และพระองค์ยังทรง  

เริ่มสร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างพระมหากษัตริย์กับ อาณา  

ประชาราษฏร ให้เข้ากับกาลสมัย อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในยุคนั้น  

พระองค์ทรงวางรากฐานให้สถาบันพระมหากษัตริย์ในแง่ความสุภาพ 

อ่อนน้อม ถ่อมตน ความสำนึกในหน้าที่ของพระมหากษัตริย์ที่พึงมีต่อผู้ใต้

การปกครอง 

ธรรมะข้อ 6. ตบะ  

ความเพียร การ เอาพระราช

หฤทัยใส่ ในการปกครองพระราช

อาณาเขต และประชาชน ให้มี

ความสุขปราศจากภยันตราย 

เพื่อที่จะเร่งปรับปรุงประเทศให้ทันสมัย รองรับอิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตก 

พระองค์ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจในหลายๆ ด้านไปพร้อมๆ กัน ด้วย

พระบรมราโชบายที่มีทรรศนะไกล และด้วยความสุขุมคัมภีรภาพ อาทิเช่น 

การปรับปรุงกิจการทหารของประเทศให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยอย่าง

รีบด่วนพร้อมกันหลายๆ ด้าน ทั้งการจัดกำลัง การจัดหาอาวุธ การฝึก 

และยุทธวิธี ปรับปรุงกองทัพบกให้เป็นหน่วยทหารแบบตะวันตก มีการ

ฝึกสอนทหาร ตามแบบอย่างทหารอังกฤษ “ทหารเกณฑ์หัดอย่างฝรั่ง” มี

การแบ่งแยกเป็น กองพัน กองร้อย หมวดหมู่ มีผู้บังคับบัญชา ชั้นนายพัน 

นายร้อย นายสิบ ลดหลั่นกันลงมา ด้านการต่างประเทศ ได้เปิดประเทศ

ทำการค้าและติดต่อกับต่างประเทศ ยอมรับความคิดเห็นใหม่ๆ เพื่อ  

เปิดโลกทรรศน์ ศึกษาวิทยาการทูตและและการปกครองบ้านเมืองแบบ

ตะวันตก พยายามใช้นโยบายการทูตเป็นเครื่องต่อรองกับชาติมหาอำนาจ  

ในด้านการคมนาคมและการสื่อสาร ทรงวางรากฐานคมนาคมสมัยใหม่ 
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ทศพิธราชธรรม หรือ 

คุณธรรมผู้นำสิบประการ 
พระราชกรณียกิจและเหตุการณ์ที่สอดคล้อง 

 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างถนนแบบฝรั่ง ขุดคลองขนส่งทางน้ำ สร้างสะพาน  

ข้ามคลองเชื่อมถนน เพื่อให้การคมนาคม ขนส่งได้สะดวกต่อการสัญจร

ของราษฏร การขนส่งลำเลียงสินค้า และยังเป็นศรีสง่าแก่บ้านเมือง ในด้าน

การแพทย์ พระองค์ทรงยอมรับความเจริญทางด้านการแพทย์มาใช้ใน  

ราชสำนัก โปรดให้ใช้ทั้งการรักษาพยาบาลแบบไทยและแบบตะวันตก   

ในด้านศิลปวัฒนธรรม  ทรงริเริ่มจัดให้มีพิพิธภัณฑ์สถานขึ้นในประเทศ

ไทย ฯลฯ    

ธรรมะข้อ 7. อักโกธะ  

ความไม่โกรธ ทรงมีพระกริยาที่

ไม่โกรธโดยวิสัย มิใช่เหตุที่ควร

โกรธ แม้มีเหตุที่ให้ทรงพระพิโรธ 

แต่ทรงข่มเสียให้อันตรธานสงบ

ระงับไป ด้วยทรงมีพระเมตตาอยู่

เสมอ  

การที่พระองค์ทรงต้องอดกลั้นและขมขื่นพระราชหฤทัย และมิได้ทรงมี

ความไว้วางพระราชหฤทัยในความเป็นมิตรของประเทศมหาอำนาจ  

ตะวันตก หลังจากที่ทรงเห็นว่า ฝรั่งเศสพยายามใช้อิทธิพลช่วงชิงเขมรไป

จากไทย โดยอ้างว่าฝรั่งเศสเป็นผู้สืบสิทธิญวนเหนือเขมร และเขมรเคย

เป็นประเทศราชของญวน แต่เมื่อทรงพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียที่จะเกิดขึ้น 

โดยเฉพาะเรื่องของการรักษาความเป็นเอกราชของชาติเป็นสำคัญ  

พระองค์ยังทรงพยายามใช้วิถีการทางทูตในการแก้ปัญหาต่อไป ทรงใช้

นโยบายไม่ผูกมัดกับมหาอำนาจชาติเดียว แต่ทรงใช้การถ่วงดุลกับประเทศ

มหาอำนาจหนึ่ง โดยมีสัมพันธภาพกับประเทศมหาอำนาจอื่นด้วย   

(ผูกมิตรกับมหาอำนาจหนึ่งไว้คานอำนาจมหาอำนาจอื่น) 

ธรรมะข้อ 8. อวิหิงสา    

ค ว า ม ไ ม่ เ บี ย ด เ บี ย น ก า ร มี  

พระราชอัฌชาสั ยกอปรด้ วย  

พระราชกรุณา ไม่ทรงปรารถนา

จะก่อทุกข์แก่ผู้ใด ให้ลำบากด้วย

เหตุอันไม่ควรกระทำ. 

การนำความคิดการอ่านและวิธีการแบบตะวันตกเข้ามาใช้ในเมืองไทย  

ขณะนั้นเกิดอุปสรรค คือ ข้าราชการชั้นสูงส่วนมาก และข้าราชการ

ประเภทอนุรักษ์นิยม ยังนิยมการปกครองแบบเก่า โดยเห็นว่าประชาชนอยู่ 

ดีกินดีอยู่แล้ว มีบุคคลน้อยมากที่เข้าใจในเหตุผลของพระองค์ ที่ทรงต้อง

เปลี่ยนแปลงแก้ไขการปกครองแบบเก่าไปเป็นแบบตะวันตก ซึ่งถ้ามีผู้ไม่

เห็นชอบในพระบรมราโชบายที่จะเปลี่ยนแปลง ย่อมจะเป็นอุปสรรคในการ

แก้ไขปรับปรุงประเทศ และก็จะเกิดความขัดแย้ง ก่อให้เกิดความทุกข์แก่

ผู้คนรอบข้างขึ้น ด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงทรงดำเนินพระบรมราโชบายในการ

ปกครองประเทศ เป็นสายกลาง มีลักษณะผสมผสานระหว่างตะวันตกและ

ตะวันออก แม้ในส่วนของพระมหากษัตริย์ ก็เป็นพระมหากษัตริย์ลักษณะ

ที่เป็นทั้งแบบตะวันตก เป็นสิ่งประดับให้ดูมีอารยธรรมยิ่งขึ้น และแบบ

ตะวันออก คือ การวางพระองค์ดังบิดาของประชาชน 

ธรรมะข้อ 9. ขันติ        

ความอดทน มีพระราชหฤทัย

ดำรงมั่นในขันติ มีความอดทนต่อ

สิ่ ง ที่ ค ว ร อ ด ท น แ ล ะ ท ร ง มี  

พระขันติเมตตากรุณาธิคุณ.  

การทีพ่ระองคท์รงยอมเสยีขตัตยิ-มานะ พระเกยีรตยิศไมแ่สดงแสนยานภุาพ 

ปกป้องพระราชอาณาเขต ด้วยสงครามตามแบบพระมหากษัตริย์ในสมัย

ก่อน เพื่อแลกกับเอกราชที่มีค่าเหนือสิ่งอื่นใด ทั้งที่เป็นสิ่งที่พระองค์ทรง

ต้องอดกลั้นและขมขื่นพระราชหฤทัยมิใช่น้อย 
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ทศพิธราชธรรม หรือ 

คุณธรรมผู้นำสิบประการ 
พระราชกรณียกิจและเหตุการณ์ที่สอดคล้อง 

ธรรมะข้อ 10. อวิโรธนะ 

ความเที่ยงธรรม ทรงรักษาความ

ยุติธรรมไม่ให้แปรผันจากสิ่งที่ตรง 

และดำรงพระอาการไม่ยินดี  

ยินร้าย ต่ออำนาจคติทั้งปวง หรือ

อีกนัยหนึ่ง คือความไม่ประพฤติ

ผิดในขัตติยราชประเพณี ทรง

ดำรงอยู่ในพระราชจริยาวัตรของ

พระมหากษัตริย์อย่างแท้จริง. 

ในช่วงที่พระองค์ทรงอยู่ในสมณเพศนั้น พระราชกรณียกิจที่แสดงว่า  

ทรงเห็นความสำคัญของความเที่ยงธรรม และการรักษาความยุติธรรม  

ไม่ให้แปรผันจากสิ่งที่ตรง ได้แก่การตั้งลัทธิสมณวงศ์ใหม่เรียกว่า “ธรรม

ยุตินิกาย หรือ นิกายธรรมยุติ” ให้ถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกตามพระวินัย 

เป็นการตั้งขึ้นมาเพื่อปฏิรูปพระพุทธศาสนาฟื้นฟูด้านวัตรปฏิบัติของสงฆ์    

นอกจากนั้นภายหลังเมื่อพระองค์ เสด็จขึ้นครองราชย์แล้ว ยังทรง

พระราชทานเสรีภาพในการนับถือศาสนา หรือลัทธินิกายตามความสมัคร

ใจ ซึ่งไม่ผิดต่อกฎหมายบ้านเมือง เป็นต้น 

3. ผลการเรียนรู้ เกี่ยวกับคุณธรรมผู้นำสิบประการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)    

คุณธรรมผู้นำ สิบประการ ค่าเฉลี่ย  (X) SD ระดับการเรียนรู้ 

1. ทาน 4.01 0.83 สูง 

2. ศีล  4.15 0.42 สูง 

3. การบริจาค   4.01 0.78 สูง 

4. ความซื่อตรง   4.03 0.89 สูง 

5. ความอ่อนโยน  4.13 0.43 สูง 

6. ความเพียร 4.69 0.23 สูง 

7. ความไม่โกรธ   4.59 0.21 สูง 

8. ความไม่เบียดเบียน   4.12 0.56 สูง 

9. ความอดทน   4.45 0.67 สูง 

10. ความหนักแน่น เที่ยงธรรม 4.38 0.54 สูง 

นอกจากนั้น จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้บรรยายในหัวข้อนี้ ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการ

วิจัย ได้ให้ข้อมูลว่า โจทย์ที่เป็นเป้าหมายในการบรรยายหัวข้อนี้โดยตรง คือ เรื่องความกตัญญู   

อย่างไรก็ตามผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า หากพิจารณาวิเคราะห์ตามพระราช-

ประวัติแล้วพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน ครอบคลุมกับหลักทศพิธราชธรรม แต่ธรรมข้อที่  

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญเห็นว่าเด่นมาก คือเรื่อง อักโกธะ (ความไม่โกรธ) โดยให้เหตุผลสำคัญที่ว่า

พระองค์ท่านทรงธรรมในข้อนี้สูง เนื่องจากได้ทรงผนวชอยู่ในสมณเพศเพศนาน ทำให้มีโอกาส  

ในการศึกษาและปฏิบัติพระธรรมวินัยนาน อันส่งผลต่อธรรมข้ออื่นๆ ในทศพิธราชธรรมด้วย   

โดยเฉพาะเรื่องธรรมะข้อ 10. อวิโรธนะ. ความหนักแน่น เที่ยงธรรม 
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สรุปผลการวิจัย

ผลการศึกษาวิจัยเรื่องการเรียนรู้คุณธรรมผู้นำสิบประการของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ผ่านการรับฟังการบรรยายพระราชประวัติของพระบาท

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งนี้  ปรากฏว่า นักศึกษาเรียนรู้โดยสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์

ถึงพฤติกรรมคุณธรรมผู้นำสิบประการ หลังจากการรับฟังการบรรยายพระราชประวัติพระบาท

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยการประชุมระดมสมองกลุ่มย่อยๆ เพื่อวิเคราะห์สังเคราะห์

ข้อมูลเพิ่มเติมภายหลังการรับฟังการบรรยายดังกล่าว ส่วนผลการสำรวจปรากฏว่า นักศึกษา 

มจธ. มีความเชื่อตระหนักรู้เห็นความสำคัญของคุณธรรมผู้นำสิบประการในระดับสูงทั้งหมด เรียง

ลำดับจากค่ามากที่สุด ถึงน้อยที่สุด ดังต่อไปนี้ คือ ความเพียร (x = 4.69) ความไม่โกรธ   

(x = 4.59) ความอดทน (x = 4.45) ความหนักแน่นเที่ยงธรรม (x = 4.38) ศีล (x =  

4.15) ความอ่อนโยน (x = 4.13) ความไม่เบียดเบียน (x = 4.12) ความซื่อตรง (x = 4.03)  

บริจาค (x = 4.01) และ ทาน (x = 4.01)       

อภิปรายผล

การศกึษาวจิยัครัง้นี ้เปน็การศกึษาวจิยัแบบมสีว่นรว่ม ทีเ่นน้พจิารณาผลลพัธ ์อนัเกีย่วเนือ่ง 

กับการเรียนรู้คุณธรรมผู้นำสิบประการของนักศึกษา มจธ. โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์

สังเคราะห์พฤติกรรมคุณธรรมผู้นำสิบประการของนักศึกษา เมื่อได้รับฟังคำบรรยายพระราช

ประวัติเสร็จสิ้นแล้ว อย่างไรก็ตามในการเรียนรู้ตามแนวคิดเชิงระบบนั้น (Littlejohn, 2001 ; 

Donald and Others 1999). ควรเริ่มต้นพิจารณาตั้งแต่ สิ่งป้อนเข้าสู่ระบบ (input) อันได้แก่ 

ตัวนักศึกษา มจธ. ผู้บรรยาย เนื้อหาการบรรยาย งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ซึ่งต้องมี

ความพร้อมอย่างเพียงพอ ในส่วนของกระบวนการ (process) ควรพิจารณาทั้ง ลักษณะ รูปแบบ 

และขั้นตอนดำเนินการบรรยายด้วย ซึ่งในที่นี้ผู้วิจัยได้เพิ่มเติมขั้นตอนการประชุมระดมสมองกลุ่ม

ย่อยๆ เพื่อวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากรับฟังการบรรยายเสร็จสิ้น เป็นผลให้  

นักศึกษาได้มีโอกาสร่วมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นและสะท้อนผลการเรียนรู้ร่วมกัน   

จนกระทั่งสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ถึงพฤติกรรมคุณธรรมผู้นำสิบประการได้ครบถ้วน โดยทั้งนี้

ผู้วิจัยค้นพบข้อสังเกตุที่สำคัญว่า ก่อนการระดมสมอง หากให้นักศึกษาแต่ละคนลองสรุปวิเคราะห์

พฤติกรรมคุณธรรมผู้นำสิบประการ นักศึกษาส่วนใหญ่จะไม่สามารถระบุได้ในทันทีภายหลังการ

รับฟังการบรรยายเสร็จสิ้น ทั้งนี้ส่วนหนึ่งอาจเป็นด้วยเนื้อหาการบรรยายไม่ได้มุ่งเจาะจงเฉพาะ

พระราชกรณียกิจที่สื่อเกี่ยวกับเรื่องทศพิธราชธรรมโดยตรง เพราะผู้บรรยายซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูล

สำคัญในการวิจัยให้ข้อมูลไว้ว่าโจทย์ที่เป็นปัญหาการของการบรรยาย คือ เรื่องความกตัญญู   

ซึ่งหากพิจารณาในแง่ดังกล่าวนี้ ก็อาจเป็นไปได้ที่นักศึกษาจะมิได้เรียนรู้วิเคราะห์พฤติกรรม

เกี่ยวข้องกับคุณธรรมผู้นำสิบประการได้ทันที 

ดังนั้นขั้นตอนการประชุมระดมสมองกลุ่มย่อยๆ เพื่อวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล จึงน่าจะเป็น

สิ่งสำคัญมากสำหรับการเรียนรู้คุณธรรมผู้นำสิบประการในที่นี้ เพราะนักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้
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เชิงปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ที่ว่า มนุษย์เป็น  

สัตว์สังคมและเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับผู้อื่น และการเรียนรู้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ

บุคคลได้รับเสรีภาพ ในการเข้าไปร่วมทำกิจกรรมที่มีความหมายต่อตนเอง ซึ่งนักเรียนนักศึกษา

ควรจะต้องได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมให้ใช้กระบวนการสร้างประสบการณ์ จากการได้ลงมือ

ปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งคำถามจากข้อมูลหรือประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับ 

เพื่อนำไปสู่การใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ ตามแนวคิดนี้ ผู้เรียนจึงเป็นทั้ง  

นักแก้ปัญหา (problem solver) และนักคิด (thinker) โดยครูมีบทบาทในการจัดหรือเตรียม

ประสบการณ์ที่มีความหมายแก่นักเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ (learn by 

doing) (เฉลิมลาภ ทองอาจ, 2556: http://www.gotoknow.org/posts/419138) 

นอกจากนี้ผลการวิจัยยังได้ข้อค้นพบที่น่าสนใจ คือ นักศึกษาที่เรียนรู้วิเคราะห์พฤติกรรม

คุณธรรมผู้นำสิบประการนั้น มีความเชื่อตระหนักรู้เห็นความสำคัญเกี่ยวกับคุณธรรมผู้สิบประการ

อยู่ในระดับสูงทั้งหมด แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่านักศึกษามีความเชื่อตระหนักรู้เห็น

ความสำคัญเกี่ยวกับคุณธรรมด้านความเพียร และความไม่โกรธ มีค่ามากกว่าด้านอื่นๆ ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการประชุมระดมสมอง วิเคราะห์สังเคราะห์พฤติกรรมคุณธรรมผู้นำสิบประการ 

หลังการรับฟังการบรรยายพระราชประวัติ ซึ่งพบว่านักศึกษาสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์จำแนก

ข้อมูลคุณธรรมด้าน ตบะ (ความเพียร) และอักโกธะ (ความไม่โกรธ)ได้ค่อนข้างมากกว่า  

คุณธรรมด้านอื่นๆ ทั้งนี้จึงอาจสื่อความหมายว่าการเรียนรู้นั้นเป็นประสบการณ์ที่สามารถถ่ายทอด

ไปสู่ จิตสำนึกความรู้สึก จึงเป็นการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปถึงด้านทัศนคติ (Ambrose, 2010) 

นั่นเอง อย่างไรก็ตามผลการเรียนรู้นี้ยังสอดคล้องกับ ความคิดเห็นของผู้บรรยาย ซึ่งเป็นผู้ให้

ข้อมูลสำคัญในงานวิจัยที่ว่า ธรรมข้อที่เด่นมาก คือเรื่องของอักโกธะ (ความไม่โกรธ) อันเป็นผลที่

เกี่ยวเนื่องจากที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้ผนวช และอยู่ในสมณเพศยาวนาน

ก่อนขึ้นครองราชย์สมบัติ อันเป็นการให้ข้อสนับสนุนว่า หลักศาสนาพุทธนั้นมีความเกี่ยวพันธ์กับ

หลักทศพิพิธราชธรรมอย่างเหนียวแน่น (สำนักราชเลขาธิการ, 2516) ดังนั้นจึงเป็นโชคดีของปวง

ชนชาวไทย ทั้งนี้เพราะเป็นเวลาหลายร้อยปีมาแล้วที่สถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของ

สังคมไทยนั้น พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำและองค์อุปถัมภกพระพุทธศาสนาด้วย (http://

www.mettadham.ca/buddhism.htm) 

ข้อเสนอแนะและประโยชน์ของงานวิจัย

 1. ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งคุณภาพผู้เรียน ผลการ

ศึกษาสามารถนำมาปรับปรุงการเรียนการสอนในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  

คุณธรรมผู้นำสิบประการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

(มจธ.) ในวิชามนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต ซึ่งเป็นวิชาหลักที่สำคัญ  

ในกลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไป ให้มีความกระชับ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น   
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 2. ผลการศึกษาวิจัยเป็นการศึกษาและเน้นวิเคราะห์การเรียนรู้คุณธรรมผู้นำสิบประการ

ของนักศึกษา มจธ. ทำให้ได้ข้อสังเกตุที่น่าสนใจว่า การพัฒนาการเรียนการสอน  

ที่มุ่งคุณภาพผู้เรียนนี้ จะประสบผลสำเร็จได้ สิ่งสำคัญประการหนึ่งคือ นอกจาก  

การสนับสนุนส่วนที่เป็น สิ่งนำเข้า (input) ในระบบการศึกษาด้วย อันได้แก่ การให้

ความสนับสนุนด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอแล้ว กระบวนการจัดการ

เรียนรู้ (process) ที่มีลักษณะรูปแบบการบรรยายแบบรวมในห้องเรียนขนาดใหญ่นั้น  

ต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้เสริมในห้องเรียนย่อย เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ที่จะก่อให้เกิดการ

เรียนรู้ให้บังเกิดผลเป็นจริงได้ 

 3.  ควรเพิ่มเติมรูปแบบการเรียนรู้ในห้องเรียนย่อย ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียน

เป็นศูนย์กลาง (Learner Center) การเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง  

(Learning by Doing) และการใช้วิธีการแก้ปัญหา (Problem Solving) โดยให้อาจารย์

ที่ปรึกษากลุ่มย่อย มีบทบาทสำคัญในการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่สำคัญให้เกิดขึ้น  

เพื่อช่วยการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งคุณภาพให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะความเป็น

ผู้นำที่ทั้งเก่ง และดี  
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คุณธรรมของผู้ปกครอง
เกี่ยวกับภาวะแห่งพันธะหน้าที่ต่อ
ผู้ใต้ปกครองและจริยศาสตร์ครอบครัว:
เปรียบเทียบแนวคิดโลกตะวันออกในมหาภารตยุทธกับ
คัมภีร์หลุนอวี่

นิธิตา สิริพงศ์ทักษิณ1 

 

บทคัดย่อ

การศึกษาปรัชญาเป็นการศึกษาปัญหาพื้นฐานซึ่งมีส่วนเกี่ยวโยงสัมพันธ์

กับความคิดอื่นๆ ภายในระบบมโนทัศน์หนึ่งๆ เป็นกระบวนการความคิดที่มีการ

กำหนดคุณค่าภายในตัวความคิดที่มีการจัดระบบคิดเกี่ยวกับหลักการอยู่ร่วมกัน

ของมนุษย์เพื่อสร้างเป็นกรอบการดำเนินชีวิตให้สังคมเกิดความเรียบร้อยเป็น

ปกติสุข ในที่นี้เป็นการศึกษาคุณธรรมของผู้ปกครองเกี่ยวกับภาวะแห่งพันธะ

หน้าที่ต่อผู้ใต้ปกครองและจริยศาสตร์ครอบครัว โดยเปรียบเทียบปรัชญา  

ตะวันออกระหว่างมหากาพย์มหาภารตยุทธอันเป็นมหากาพย์เรื่องยิ่งใหญ่ของ

อินเดียกับคัมภีร์หลุนอวี่ซึ่งเป็นบทประพันธ์ที่รวบรวมคำสอนของขงจื่อผู้เป็น  

นักปราชญ์ของจีน ในการศึกษาปรัชญาฮินดูผ่านมหากาพย์มหาภารตยุทธจะแฝง

ไว้ด้วยนัยความคิดทั้งในเชิงจริยศาสตร์และอภิปรัชญาที่สะท้อนถึงวัฒนธรรม

อินเดีย ส่วนปรัชญาขงจื่อในคัมภีร์หลุนอวี่จะมีลักษณะเป็นจริยศาสตร์มากกว่า

อภิปรัชญาหรือญาณวิทยา แต่ก็เป็นกระบวนการคิดที่เกิดขึ้นภายในเครือข่าย

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ความคล้ายคลึงกันของทั้งสองตัวบทในการมอง

สังคมแบบโครงสร้างหน้าที่ จากปรัชญาขงจื่อที่พยายามชี้ให้เห็นว่าปัญหาสังคมที่

เกิดความวุ่นวายขึ้นเป็นเพราะบทบาทไม่เป็นไปตามนามหรือฐานะ ส่วนปรัชญา

ฮินดูในมหาภารตยุทธจะมองว่าความวุ่นวายในสังคมจะเกิดขึ้นหากกษัตริย์ไม่ทำ

หน้าที่ของกษัตริย์ ทำให้ไม่สามารถปกป้องระเบียบสังคมไว้ได้หรือไม่สามารถ

ทำให้ผู้ใต้ปกครองปฏิบัติตามหน้าที่ในวรรณะของตนเอง ทั้งสองปรัชญาจึงมอง

ว่าความวุ่นวายต่างๆจะหายไปเมื่อบุคคลปฏิบัติหน้าที่ตามวรรณะของตน 

(ปรัชญาฮินดู) หรือเมื่อมีความชอบธรรมในฐานะแห่งนามนั้น (ปรัชญาขงจื่อ) 

แต่ทั้งสองปรัชญาจะมองแตกต่างกันในการเสนอทางออกสำหรับปัญหาความขัด

แย้งในบทบาทหน้าที่ กล่าวคือ ปรัชญาขงจื่อจะมองว่าครอบครัวเป็นสายสัมพันธ์

อันใกล้ชิดที่ต้องรักษาไว้เป็นอันดับแรก (หน่วยย่อยต้องทำให้ดีก่อนหน่วยใหญ่) 

 1 รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
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ส่วนในมหาภารตยุทธจะมองว่าครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยย่อยจะดำรงอยู่ได้จำเป็นต้องมีรัฐที่เป็น  

ปึกแผ่นและมั่นคงเสียก่อน นั่นคือให้ความสำคัญกับหน้าที่ของผู้ปกครองเป็นหลัก (หน่วยใหญ่

ต้องทำให้ดีก่อนหน่วยย่อย)  

การศึกษาคุณธรรมของผู้ปกครองเกี่ยวกับภาวะแห่งพันธะหน้าที่ต่อผู้ใต้ปกครองและ

จริยศาสตร์ครอบครัว โดยเปรียบเทียบปรัชญาตะวันออกระหว่างมหากาพย์มหาภารตยุทธอันเป็น

มหากาพย์เรื่องยิ่งใหญ่ของอินเดียกับคัมภีร์หลุนอวี่ซึ่งเป็นบทประพันธ์ที่รวบรวมคำสอนของขงจื่อ  

ผู้เป็นนักปราชญ์ของจีน ในการศึกษาปรัชญาฮินดูผ่านมหากาพย์มหาภารตยุทธจะแฝงไว้ด้วยนัย

ความคิดทั้งในเชิงจริยศาสตร์และอภิปรัชญาที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมอินเดีย ขบวนการทางความคิด

และศาสนาฮินดู รวมทั้งพัฒนาการอันเป็นหลักจริยศาสตร์และสังคม อย่างไรก็ตามพึงตระหนัก

ด้วยว่ามหากาพย์นี้นอกจากจะเป็นวรรณคดีที่ยิ่งใหญ่แล้ว ยังมีปรัชญาความคิดที่เป็นคัมภีร์ทาง

ลัทธิศาสนาด้วย อันได้แก่ ภควัทคีตาซึ่งแยกออกต่างหากจากมหากาพย์นี้ ทั้งนี้ธรรมของปรัชญา

ฮินดูที่แฝงอยู่ในมหาภารตยุทธจะแยกความแตกต่างลงไปว่าหน้าที่ทางสังคมต้องประกอบด้วย

กรรมตามวรรณะ ทุกอย่างต้องมีธรรมหรือกฎเกณฑ์กำหนดให้ผู้นั้นเป็นไป มนุษย์จึงต้องประกอบ

กรรมให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับธรรม ซึ่งอยู่บนฐานการจัดระเบียบสังคมของมนุษย์   

ส่วนปรัชญาขงจื่อในคัมภีร์หลุนอวี่จะมีลักษณะเป็นจริยศาสตร์มากกว่าอภิปรัชญาหรือญาณวิทยา 

แต่ก็เป็นกระบวนการคิดที่เกิดขึ้นภายในเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ดังนั้นทั้งสองตัวบท

จึงมีความคิดเกี่ยวกับมนุษย์ว่าควรจะดำรงอยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างไรเพื่อให้เกิดความ

สงบสขุในโลกทางสงัคมการเมอืงของมนษุย ์ซึง่เปน็จดุเชือ่มโยงในขอ้คดิแหง่ระบบปรชัญา กลา่วคอื 

ปรัชญาขงจื่อมีลักษณะเป็น “มนุษยนิยม” เน้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และการปฏิบัติตนให้

ถูกต้องตามนามแห่งฐานะของตนเอง ส่วนปรัชญาฮินดูจะเน้นหน้าที่ที่ติดตัวมาโดยกำเนิดของ

แต่ละคนและพยายามทำตามหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ที่สุด  

บทความนี้เริ่มจากข้อสังเกตดังกล่าวและเป็นความพยายามที่จะแสวงหาความหมายเกี่ยวกับ 

คุณธรรมของผู้ปกครองเกี่ยวกับภาวะแห่งพันธะหน้าที่ต่อผู้ใต้ปกครองและจริยศาสตร์ครอบครัวที่

แฝงอยู่ในปรัชญาขงจื่อกับปรัชญาฮินดูในมหากาพย์มหาภารตยุทธนั้นจะมีความคล้ายคลึงและ

แตกต่างกันอย่างไร โดยบทความนี้จะอภิปรายในสามส่วนหลักๆ ได้แก่ ส่วนแรกเป็นการอภิปราย

เกี่ยวกับพันธะหน้าที่ต่อรัฐและหน้าที่ต่อครอบครัวในปรัชญาตะวันออกที่แฝงอยู่ในคัมภีร์หลุนอวี่

กับมหากาพย์มหาภารตยุทธ ส่วนที่สองเป็นบทวิเคราะห์เปรียบเทียบมโนทัศน์เชิงจริยศาสตร์ของ

ความสัมพันธ์ในครอบครัวในความคิดทางการเมืองระหว่างปรัชญาขงจื่อในคัมภีร์หลุนอวี่กับ

ปรัชญาฮินดูในมหากาพย์มหาภารตยุทธ โดยจะวิเคราะห์เปรียบเทียบในสามประเด็นที่สำคัญ 

ได้แก่ เปรียบเทียบประเด็นจริยศาสตร์ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เชื่อมโยงกับความสัมพันธ์เชิง

อำนาจทางการเมือง เปรียบเทียบประเด็นการให้สัจจะวาจาในครอบครัวที่สัมพันธ์กับกฎเกณฑ์ทาง

สังคม และเปรียบเทียบประเด็นการรู้เห็นเป็นใจในการกระทำผิดกับการอำพรางความผิดของ

คนในครอบครัว ส่วนที่สามเป็นบทสรุปที่ได้จากการเปรียบเทียบปรัชญาตะวันออกของทั้งสองตัว

บทในภาพรวม              
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พันธะหน้าที่ต่อรัฐและหน้าที่ต่อครอบครัว:
ปรัชญาขงจื่อในคัมภีร์หลุนอวี่และปรัชญาฮินดูในมหากาพย์มหาภารตยุทธ

ในการพิจารณาตัวบทในคัมภีร์หลุนอวี่และมหากาพย์มหาภารตยุทธ ก่อนอื่นเราจำเป็นต้อง

พิจารณาถึงบริบทของตัวบทด้วยส่วนหนึ่ง อันเป็นสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องกับตัวบทเพื่อให้เข้าใจ        

ตัวบทได้มากขึ้น โดยทั้งสองปรัชญาต่างเกิดขึ้นในบริบทที่มีความวุ่นวายของระเบียบทางสังคม 

กล่าวคือ มหาภารตยุทธเป็นมหากาพย์ที่พรรณนาถึงความเป็นอยู่ของชาวอารยันในช่วงกำลังสร้าง

ความเป็นปึกแผ่นให้กับอาณาจักรของตนเองโดยมีการทำสงครามระหว่างชาวอารยันด้วยกันเอง 

ส่วนปรัชญาขงจื่อเกิดขึ้นภายใต้บริบทแห่งยุคเสื่อมของระบบศักดินาในสมัยราชวงศ์โจวซึ่งรัฐเล็ก

รัฐน้อยต่างพยายามแย่งชิงอำนาจกันอยู่ ดังนั้นความยุ่งยากทางสังคมจึงถือเป็นข้อเท็จจริงที่เป็น

ปัญหาของบริบทสังคมสมัยนั้น ภายใต้สภาพปัญหาดังกล่าว การแสวงหาคำตอบจึงเกิดขึ้นเพื่อ

พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมที่วุ่นวายให้เป็นไปในทิศทางที่เชื่อกันว่าจะเป็นแนวทางที่ดีขึ้นใน

การนำไปสู่ความเป็นระเบียบของสังคม       

ปรัชญาขงจื่อในคัมภีร์หลุนอวี่

จากการศึกษาปรัชญาขงจื่อ แนวคิดครอบครัวในบางตัวบทจะเน้นความสัมพันธ์ที่มีความ  

ใกล้ชิดกับบิดามารดามากที่สุดในบรรดาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ และให้ความสำคัญมากกว่า

บรรพชนที่อยู่อันไกลโพ้น ดังขงจื่อกล่าวว่า “ยามบิดายังอยู่ จงเฝ้าดูที่ปณิธาน ยามบิดาวายปราณ               

จงเฝา้ดทูีป่ฏปิทา หาก 3 ปมีไิดห้นัเหไปจากมรรคาแหง่บดิากถ็อืวา่กตญัญแูลว้แล” (คมัภรีห์ลนุอวี,่ 

2549:120) ดังนั้นหากบิดามารดายังมีชีวิตอยู่ก็จะต้องให้ความใกล้ชิด หรือแม้นบิดามารดาเสีย

ชีวิตแล้วก็ตามจะต้องให้ความเคารพบูชาเสมือนประหนึ่งท่านอยู่ตรงหน้า (คัมภีร์หลุนอวี่ , 

2549:141) และนอกเหนือจากการไหว้ผีบรรพบุรุษแล้วการนับถือผีอื่นที่มิควรไหว้ ขงจื่อจะถือว่า

เป็นการประจบเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่าง (คัมภีร์หลุนอวี่, 2549:123) ในแนวคิดครอบครัว

จะมีหลักความกตัญญูอันเป็นหลักการสำคัญของปรัชญาขงจื่อซึ่งสามารถแสดงออกได้หลาย  

รูปแบบ แม้ในยามที่บุพการีสิ้นชีวิตแล้ว ก็ยังสามารถแสดงความกตัญญูได้โดยการไว้ทุกข์และ

แสดงความเศร้าโศกที่ออกมาจากจิตใจที่แท้จริง ดังตัวบทที่ว่า “การไว้ทุกข์แห่งวิญญูชน หากได้

ทานโภชนาอันโอชะก็จะมิรู้สึกอร่อย ได้ฟังดนตรีอันเสนาะก็จะมิรู้สึกสำราญ พำนักในนิวาส  

อันโอฬารก็มิรู้สึกสบายตัว” (คัมภีร์หลุนอวี่, 2549:330) และ “ปกติคนเราจะไม่แสดงความรู้สึก

ที่แท้จริงออกมา หากจะมีก็คงเป็นเพลาที่สูญเสียบุพการีแล” (คัมภีร์หลุนอวี่, 2549:345) 

นอกจากนี้ขงจื่อยังได้โยงหลักความกตัญญูที่มีในครอบครัวมาสู่การบริหารบ้านเมืองในโครงสร้างที่

ใหญ่กว่าด้วย ดังตัวบทที่ว่า          

มีคนถามขงจื่อว่า “ไฉนท่านไม่ทำงานบริหารบ้านเมือง?” ขงจื่อตอบว่า “ในคัมภีร์

ซั่งซูกล่าวว่าผู้ที่รู้กตัญญู ก็จักอารีต่อภาดา ดังนั้นหากสามารถทำได้ดีในระดับครอบครัว 

เช่นนี้ก็ถือเป็นการบริหารบ้านเมืองแล้ว ฉะนั้น ข้าไยต้องรับราชการแล้วจึงจะถือว่า

เป็นการบริหารบ้านเมืองด้วยเล่า?”  (คัมภีร์หลุนอวี่, 2549:132) 
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จากตัวบทนี้ตีความได้ว่าหากผู้คนหรือประชาชนทั่วไปมีความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว  

ในลักษณะของการสำนึกถึงความกตัญญูต่อบุพการ ีเมื่อมีความกตัญญูแล้วก็จะรู้จักมีน้ำใจและ  

ปรองดองในหมู่ญาติพี่น้อง เพราะความขัดแย้งกันระหว่างพี่น้องมีแต่จะทำให้บุพการีเสียใจ ดังนั้น

เมื่อมีความปรองดองรักใคร่กลมเกลียวกันในครอบครัวก็ถือว่าเป็นการบริหารบ้านเมืองให้ปกติสุข

ไปในตัวแล้ว ซึ่งเท่ากับว่าเป็นความพยายามที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเข้ามาสู่

สังคมการเมืองที่ใหญ่กว่า โดยสรุปแล้วในแนวคิดครอบครัวของขงจื่อจะมีสมมติฐานว่าครอบครัว

เป็นหลักความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่ถือว่าสำคัญที่สุดในหน่วยย่อยของมนุษย์ โดยเน้นที่ความ

ใกล้ชิดต่อบิดาและมารดา ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของคนทั่วไป หรือครอบครัวของผู้ปกครอง 

โดยเฉพาะครอบครัวของตัวผู้ปกครองที่ต้องยึดถือหลักความกตัญญูเป็นสำคัญเพราะถือเป็นแบบ

อย่างที่ดีให้กับประชาชน เท่ากับเป็นการมองครอบครัวในภาพย่อยที่เชื่อมโยงมาสู่การมองภาพใน

โครงสร้างใหญ่       

ปรัชญาฮินดูในมหากาพย์มหาภารตยุทธ

จากการศึกษาปรัชญาฮินดูในตัวบทของมหากาพย์มหาภารตยุทธพบว่าจะเน้นแนวคิด

ครอบครัวที่มีเรื่องของสถานภาพทางการเมืองในการกำหนดบทบาทของบุคคลในบางสถานการณ์ 

โดยอิงกับความคิดในทางอภิปรัชญาที่ว่า หากส่วนใดไม่ได้ทำหน้าที่ตามโครงสร้าง ก็ไม่อาจถือได้

ว่าเข้าถึงเอกภาพแห่งการรวมกับปรมาตมันที่ถือเป็นพื้นฐานแห่งสรรพสิ่งทั้งปวง พระพรหมเป็น

ความจริงสูงสุดที่รองรับระบบวรรณะ แต่ใช่ว่าอุดมคติแห่งมนุษย์จะอยู่เหนือชีวิตมนุษย์อันห่างไกล

เหนือโลก ดังเห็นได้จากในตัวบทมีการพิจารณาปัญหาภายในมนุษย์และปัญหาความขัดแย้ง

ระหว่างมนุษย์เองที่เกี่ยวโยงกับสังคมและระเบียบแห่งสังคม กล่าวคือ การทำสงครามรบพุ่ง

ระหว่างพี่น้องฝ่ายเการพและฝ่ายปาณฑพที่ล้วนอยู่ในวรรณะกษัตริย ์ตามคัมภีร์พระเวทพวก

กษัตริย์จะมีหน้าที่ปกครองซึ่งรวมไปถึงการออกรบเพื่อป้องกันอาณาจักร เป็นการทำตามหน้าที่

โดยมีจิตที่ภักดีศรัทธาต่อพระกฤษณะโดยปราศจากความยึดมั่นถือมั่นเพื่อบรรลุซึ่งเป้าหมาย  

ในการรักษาไว้ซึ่งระเบียบวรรณะทางสังคมและเป้าหมายสูงสุดของการกระทำที่ได้ไปรวมกับ  

พระพรหม2 การตายจึงเป็นเพียงการเปลี่ยนร่างไปสู่ร่างใหม่แต่ไม่ได้ถูกทำลายโดยสิ้นเชิง                 

ตามปรัชญาฮินดูจึงมองว่าการตายเป็นเรื่องธรรมดา แต่การตายที่ประเสริฐคือการตายในหน้าที่

ของตนเท่านั้น เพราะธรรมคือการทำตามหน้าที่ของตน การละทิ้งหน้าที่ถือว่าเป็นบาป ในแง่นี้จึง

เป็นปรัชญาในลักษณะอภิปรัชญาที่แยกไม่ออกจากปรัชญาสังคมที่เป็นการปฏิบัติตามบทบาทของ

หน้าที่ในวรรณะและจริยศาสตร์ที่พิจารณาว่าการกระทำใดถูกหรือผิด เท่ากับเป็นการกระทำ  

ที่มนุษย์ต้องทำตามหน้าที่ซึ่งผูกพันกับฐานะในสังคม และหากไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนแล้ว 

ย่อมจะนำมาสู่ความวุ่นวายในสังคมได้  

 2 หลักประโยชน์ 4 หรือความมุ่งหมายในชีวิตมนุษย์มีอยู่ 4 ประการตามลำดับ ได้แก่  

  1) อรรถะ อันได้แก่ ประโยชน์หรือทรัพย์สินเงินทอง 

  2) กามะ อันได้แก่ ความใคร่ ความปรารถนาหรือความต้องการ 

  3) ธรรมะ อันได้แก่ คุณความดีหรือความถูกต้อง 

  4) โมกษะ อันได้แก่ การเข้าถึงความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหรือนิพพาน จัดว่าเป็นประโยชน์

สูงสุดของชีวิต 
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อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่ามหาภารตยุทธเลือกที่จะเน้นบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง  

ในวรรณะกษัตริย์ โดยมิได้เน้นไปที่ประชาชนส่วนใหญ่ในวรรณะอื่น ซึ่งทำให้มองว่าบทบาท

กษัตริย์นั้นมีความสำคัญต่อวรรณะอื่นๆ อย่างไร ดังที่สะท้อนในมานวธรรมศาสตร์ที่ว่า “กษัตริย์ 

(Ksatriya) ถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องระเบียบสังคมและทำให้บุคคลในวรรณะปฏิบัติตามหน้าที่ของ

ตน” (The Law Code of Manu, 2004:264) หากมองในทางกลับกัน การที่กษัตริย์จะทำให้

บุคคลภายใต้ปกครองปฏิบัติตามหน้าที่ของตนได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามหน้าที่ของกษัตริย์

เองด้วย ในแง่หนึ่งอาจมองได้ว่าหากกษัตริย์ไม่ปกป้องประชาชนและอาณาจักรของพระองค์แล้ว 

ประชาชนก็จะไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ของตนได้โดยสมบูรณ์ จากตัวบทมหาภารตยุทธ 

หน้าที่ที่สำคัญในที่นี้ คือ หน้าที่ออกรบของอรชุนที่มหากาพย์เสนอให้เป็นตัวชูโรงในการนำเสนอ

ว่าการออกรบเป็นพันธะหน้าที่หนึ่งของกษัตริย์ซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ทำให้บุคคลวรรณะอื่นดำรงอยู่

และปฏิบัติตามพันธะหน้าที่ของตนได้ แม้ว่าการทำหน้าที่นั้นจะต้องฆ่าญาติพี่น้องหรือคน  

ในครอบครัวของตนเองก็ตาม ดังนั้นการทำหน้าที่ภายใต้สถานการณ์เฉพาะที่มีเงื่อนไขจาก

สถานภาพทางการเมืองโดยนัยหนึ่งจึงเป็นเครื่องบ่งบอกจริยธรรมของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับ

ครอบครัวด้วย แม้ว่าจริยธรรมของมนุษย์นี้จะมิได้ถูกกำหนดขึ้นโดยมนุษย์เองแต่มีพระพรหมเป็น

ผู้กำหนดซึ่งเป็นวิถีทางนำไปสู่ภาวะความเป็นหนึ่งเดียวกับพระพรหม แต่ทว่าก็เป็นจริยธรรมที่ใช้

ในการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน 

เมื่อเปรียบเทียบกับปรัชญาขงจื่อแล้ว จะเห็นได้ว่ามีความคล้ายคลึงกับปรัชญาฮินดูตรงที่

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ คือ ตัวกำหนดสถานภาพให้แต่ละคนได้ยึดถือและปฏิบัติ ในปรัชญา

ฮินดูมีความคิดที่ว่าทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดก็ตามพึงปฏิบัติตนให้สมกับฐานะนั้น เพราะหาก

เกิดความสับสนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทแล้ว ย่อมทำให้เกิดความแปรปรวนและส่งผล

กระทบต่อสังคมโดยรวมในที่สุด คล้ายกับปรัชญาขงจื่อในส่วนที่ว่า หากส่วนใดไม่ได้ทำหน้าที่ตาม

นามนั้น ก็ไม่อาจถือได้ว่ามีความชอบธรรมต่อนาม (ในภาษาจีนเรียกว่า เจิ้งหมิง) การที่บุคคล  

ไม่ดำรงตนอยู่ตามสถานภาพของหน้าที่นั้น จะทำให้เกิดความวุ่นวายในสังคมใหญ่ กล่าวคือ   

หากฐานะไร้ความเที่ยงตรงต่อนาม คำพูดหรือภาษาก็วิปริต ไม่มีความหมายอะไร สิ่งที่ตกลงกัน

แล้วไม่ทำตามนั้น เมื่อเจรจาไม่ได้ผล ภารกิจหน้าที่ก็ไร้ความสำเร็จ เมื่อภารกิจไร้ความสำเร็จ 

จริยธรรมและคีตะก็ไม่อาจรุ่งเรืองได้ ราชธรรมการลงทัณฑ์ต่างๆก็ไม่อาจแก้ไขความวุ่นวายได้ 

เพราะประชาชนไม่รู้ว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะถูกต้อง (คัมภีร์หลุนอวี่,2549:264) เหตุที่ขงจื่อ

ให้ความสำคัญกับการทำหน้าที่ของตนไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในครอบครัวหรือหน้าที่ต่อรัฐ ดังตัวบทที่

ขงจื่อกราบทูลฉีจิ่งกงว่า “กษัตริย์ให้เป็นดั่งกษัตริย์ ขุนนางให้เป็นดั่งขุนนาง บิดาให้เป็นดั่งบิดา 

บุตรให้เป็นดั่งบุตร” (คัมภีร์หลุนอวี่, 2549:256) เพราะหากสร้างให้เกิดความชอบธรรมต่อ  

นามแล้ว ทุกอย่างที่ดีงามจะตามมาหมด การแก้ไขความวุ่นวายจึงต้องแก้ที่เหตุขั้นต้นก่อน โดย

เฉพาะบทบาทของผู้ปกครองต้องประพฤติตนอย่างถูกต้องและเป็นแบบอย่างที่ดีเพราะมีฐานะ  

ในอำนาจหน้าที่ที่จะส่งผลให้ผู้ใต้ปกครองเกิดการทำตามได้อย่างกว้างขวางเปรียบกับวิญญูชน

เป็นต้นลม ประชาชนเป็นต้นหญ้า เมื่อต้นลมพัดไปถูกทิศทางก็จะพัดพาหญ้าตามไปด้วย เพราะ

มนุษย์สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองเมื่อมีแบบอย่างได้  
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อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง บุคคลหนึ่งอาจมีหลายบทบาทและหน้าที่ที่ขัดแย้งในเวลา

เดียวกัน จากการศึกษาตัวบททั้งสองปรัชญาก็มีการคำนึงถึงปัญหาข้อนี้เช่นกัน โดยมีประเด็นการ

มองเรื่องความขัดแย้งระหว่างบทบาทหน้าที่ในสถานการณ์เฉพาะที่บุคคลต้องเลือกว่าจะปฏิบัติ

ตามหน้าที่ใดของตนมากกว่ากัน ซึ่งจะมีความแตกต่างกันระหว่างสองปรัชญาในมุมมองการจัด

ความสำคัญของตำแหน่งทางสถานภาพที่คาบเกี่ยวกันระหว่างบทบาทของความสัมพันธ์ใน

ครอบครัวและบทบาทของความสัมพันธ์เชิงอำนาจทางการเมืองระหว่างผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครอง 

โดยปรัชญาฮินดูในมหาภารตยุทธจะมีความคิดที่ว่า ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในฐานะกษัตริย์ พราหมณ์ 

แพศย์และศูทรพึงปฏิบัติตนให้สมกับฐานะในระบบวรรณะเป็นสำคัญ ซึ่งการแบ่งประเภทของคน

เช่นนี้จะเกี่ยวเนื่องกับสถานภาพทางการเมือง เฉกเช่นผู้ที่อยู่ในวรรณะกษัตริย์ซึ่งเป็นผู้ปกครอง

มีหน้าที่ต้องดูแลรักษาอาณาจักรให้เป็นปึกแผ่นและคุ้มครองให้ผู้ใต้ปกครองในวรรณะอื่นๆ ปฏิบัติ

ตามพันธะหน้าที่ของตนเองในสังคม ดังนั้นการให้ความสำคัญกับหน้าที่ของคนในโครงสร้างใหญ่จึง

เป็นตัวกำหนดความสัมพันธ์ของคนในสังคมด้วย แต่ก็ใช่ว่าจะไม่ให้ความสำคัญกับหน่วยย่อยใน

สังคมอย่างครอบครัว เพียงแต่จะมองว่าครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยย่อยจะคงอยู่ได้นั้นจำเป็นต้องมีรัฐ

ที่เป็นปึกแผ่นและมั่นคงเสียก่อน จึงให้ความสำคัญกับบทบาทหน้าที่ต่อรัฐเป็นสำคัญ ซึ่งจะมีความ

แตกต่างจากปรัชญาขงจื่อในแง่ที่ว่า หากบุคคลจำเป็นต้องเลือกในสถานการณ์ที่ขัดแย้งกันระหว่าง

บทบาทหน้าที่ต่อรัฐกับบทบาทหน้าที่ต่อบิดามารดาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว ความชอบธรรม  

ในฐานะแห่งบุตรจะถูกให้ความสำคัญเหนือสถานภาพทางการเมืองอื่นใดทั้งสิ้น เพราะปรัชญา  

ขงจื่อจะให้ความสำคัญในหน้าที่ต่อครอบครัวเป็นอันดับแรกบนฐานความกตัญญู และมองว่า  

แม้ครอบครัวจะถือเป็นหน่วยย่อยของสังคม แต่หากทุกครอบครัวทำให้โครงสร้างหน้าที่ของ

ครอบครัวมีความสมบูรณ์ ก็จะส่งผลให้สังคมหรือรัฐโดยรวมมีความสงบสุข เพราะครอบครัวถือ

เป็นรากฐานของสังคมการเมือง ปรัชญาขงจื่อจึงเป็นปรัชญาที่มีความเลื่อมใสศรัทธาสูงสุดบนฐาน

ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว (Filial Piety)     

บทวิเคราะห์เปรียบเทียบมโนทัศน์เชิงจริยศาสตร์ของความ
สัมพันธ์ในครอบครัว:มหาภารตยุทธกับคัมภีร์หลุนอวี่

บทวิเคราะห์เปรียบเทียบมโนทัศน์เชิงจริยศาสตร์ของความสัมพันธ์ในครอบครัวในความคิด

ทางการเมืองระหว่างปรัชญาฮินดูในมหากาพย์มหาภารตยุทธกับปรัชญาขงจื่อในคัมภีร์หลุนอวี่ 

โดยเปรียบเทียบในสามประเด็นที่สำคัญที่ได้จากการศึกษาตัวบท ได้แก่ เปรียบเทียบประเด็น

จริยศาสตร์ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เชื่อมโยงกับความสัมพันธ์เชิงอำนาจทางการเมือง   

เปรยีบเทยีบประเดน็การใหส้จัจะวาจาในครอบครวัทีส่มัพนัธก์บักฏเกณฑท์างสงัคม และเปรยีบเทยีบ 

ประเด็นการรู้เห็นเป็นใจในการกระทำผิดกับการอำพรางความผิดของคนในครอบครัว 
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ประเด็นแรก: เปรียบเทียบประเด็นทางจริยศาสตร์ความสัมพันธ์ในครอบครัว 

ที่เชื่อมโยงกับความสัมพันธ์เชิงอำนาจทางการเมือง 

ในประเด็นเรื่องความกตัญญูอันเป็นจริยธรรมหลักของความสัมพันธ์ในครอบครัว นอกเหนือ

จากที่กล่าวไว้ในปรัชญาขงจื่อแล้ว ในมหาภารตยุทธก็มีการกล่าวถึงหลักธรรมนี้ไว้เช่นเดียวกัน   

แต่มีลักษณะที่น่าสนใจในกรณีของกรรณะที่เป็นพี่น้องกับฝ่ายปาณฑพเนื่องจากเป็นลูกคนหัวปี

ของนางกุนตีที่เกิดจากสูรยเทพเจ้าแต่นางไม่ได้เลี้ยงเองตั้งแต่แรกเกิด แต่ถูกเลี้ยงดูโดยฝ่ายเการพ 

เมื่อทั้งสองฝ่ายนี้เกิดความขัดแย้งกัน ทำให้ต้องเลือกข้าง จึงเกิดคำถามขึ้นว่าระหว่างผู้มีพระคุณที่

ชบุเลีย้งมากบัผูท้ีใ่หก้ำเนดิโดยผกูพนัทางสายเลอืด อยา่งไหนควรจะแสดงความกตญัญมูากกวา่กนั 

ซึ่งกรรณะก็ไม่เกิดความสับสนภายในใจ โดยยึดหลักที่ว่าผู้ที่มีพระคุณคือผู้ที่ชุบเลี้ยงตนมามีความ

สำคัญมากกว่าความสัมพันธ์ทางสายเลือด ดังตัวบทที่ว่า       

“...ตั้งแต่เกิดมา ข้าก็เห็นแต่นายสารถีอธิรถและนางราธาภรรยาเป็นผู้เลี้ยงดูข้ามา 

ครั้นเติบใหญ่ ข้าได้ดิบได้ดีก็เพราะราชวงศ์เการพ โดยเฉพาะทูลกระหม่อมธฤตราษฎร์กับ

องค์ทุรโยธน์นั้นมีพระคุณต่อข้ามาก จะให้ข้าลืมข้าวแดงแกงร้อนที่ฝ่ายเการพได้ชุบเลี้ยงข้า

มาแล้วหันไปคบกับฝ่ายตรงข้ามนั้น ข้าทำไม่ได้! . . .” (กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย, 

2550:139) 

จากตัวบทจึงสะท้อนหลักความกตัญญูในทัศนะของกรรณะได้ว่าการอบรมเลี้ยงดูและการ

กล่อมเกลาทางสังคมในสายสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นภายหลัง มีความสำคัญมากกว่าสายสัมพันธ์  

โดยกำเนิด จึงเลือกจะกตัญญูต่อผู้ที่เลี้ยงดูมากกว่าผู้ที่ให้กำเนิด แม้ว่านางกุนตีผู้เป็นมารดาแท้ๆ 

จะขอรอ้งใหก้รรณะไปอยูก่บัฝา่ยปาณฑพเพือ่พีน่อ้งจะไดไ้มฆ่า่ฟนักนัเอง แตก่รรณะกห็าไดเ้ชือ่ฟงัไม ่

ปรัชญาในมหาภารตยุทธจึงสะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหน้าที่ให้สมบูรณ์ใน

การบรรลุเป้าหมายสูงสุดของการมีชีวิตมากกว่าความสัมพันธ์ทางสายเลือดโดยการทำหน้าที่ของ

วรรณะกษัตริย์ที่ต้องรบกับพี่น้องและปู่ลุง แม้ว่าก่อนการรบจะแสดงซึ่งความเคารพและสำนึก  

ในบุญคุณอันถือเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีอย่างหนึ่งก็ตาม หรือแม้แต่ในความสัมพันธ์  

อนัใกลช้ดิระหวา่งบตุรกบับดิาทีบ่ตุรกต็อ้งจบัอาวธุสูร้บกบัผูเ้ปน็บดิา อยา่งกรณขีองอรชนุทีก่ลา่วกบั 

พภฺรูวาหนะโอรสที่เกิดกับนางจิตรางคทาแห่งนครมณีปุระดังข้อความที่อรชุนกล่าวว่า      

“เจ้าถือกำเนิดมาในตระกูลกษัตริย์ มีหน้าที่ที่จะต้องสู้รบเพื่อปกป้องแผ่นดินอันเป็น

ที่รักและหวงแหนของเจ้า เหตุไฉนเจ้าจะยอมมอบบ้านเมืองให้แก่ศัตรูเสียง่ายๆ เช่นนี้   

แม้เราจะเป็นพ่อของเจ้า แต่เราก็เป็นศัตรูมีอาวุธอยู่ในมือ...จงหยิบอาวุธขึ้นมารบ แม้แต่กับ

พ่อของเจ้าเถิด หากว่าเขามาในฐานะศัตรู” (กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย, 2550:228) 

ตีความได้ว่าปรัชญาฮินดูมองว่าแม้เป็นบิดา ก็ไม่มีข้อยกเว้นในเงื่อนไขเฉพาะบาง

สถานการณ์ที่บิดาเข้ามาในฐานะศัตรูที่มีอาวุธในมือ แม้บุตรจะต้องฆ่าบิดาก็ไม่ถือว่าผิด   

โดยสถานการณ์นี้จะมีเงื่อนไขในสถานภาพทางการเมืองที่ไม่ว่าบิดาหรือบุตรล้วนอยู่ในฐานะของ  

ผู้ปกครองในวรรณะกษัตริย์ที่มีหน้าที่ต้องปกป้องอาณาจักรและผู้ใต้ปกครองของตน ซึ่งแตกต่าง

จากปรัชญาขงจื่อที่แม้ว่าบุตรจะอยู่ในฐานะผู้ปกครองหรือไม่ก็ตาม ก็ไม่ควรจะเข้าทำร้ายบิดา   
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ดังกรณีที่ “ขงจื่อจะสรรเสริญ ‘ป๋ออี๋กับซูฉี’ ว่าเป็นเมธาชนในสมัยโบราณเพราะทั้งสองพระองค์

ต่างสละบัลลังก์ให้กันและกัน ซึ่งแตกต่างจากเจ้าแคว้นเว่ยชูกงเจ๋อผู้เป็นบุตรกับข่วยคุ่ยผู้เป็นบิดา

ที่แย่งชิงราชบัลลังก์กันไปมา” (คัมภีร์หลุนอวี่, 2549:192) เพราะความผิดที่บุตรฆ่าบิดาถือเป็น

ความผิดขั้นรุนแรง หากจวนตัวก็ต้องหลีกเลี่ยงไปไม่ให้บิดามาทำร้ายตนให้ถึงแก่ชีวิตได้ มิฉะนั้น

จะถือว่าอกตัญญูที่ทำให้บิดาต้องทำร้ายบุตร ดังที่เจิงจื่อถูกบิดาทุบด้วยไม้พลองจนสลบแล้วผู้คน

ต่างสรรเสริญว่าเป็นลูกกตัญญูแต่ขงจื่อกลับไม่มองเช่นนั้น โดยตำหนิเจิงจื่อว่า “การปรนนิบัติ

บุพการีของพระเจ้าซุ่นเมื่อครั้งอดีต...หากไม้เล็กก็จงรับ หากไม้ใหญ่ก็จงหนี แต่เจิงจื่อกลับนิ่งเฉย

ยอมให้บิดาหวดด้วยไม้พลองใหญ่ หากเกิดเป็นอันตรายถึงชีวิตแล้ว ก็เท่ากับว่าได้สร้างตราบาป

ให้แก่บิดาตลอดชีวิต ซึ่งนับเป็นความอกตัญญูยิ่ง” (คัมภีร์หลุนอวี่, 2549:73) จึงมองได้ว่า  

บุตรควรแสดงความกตัญญูโดยการไม่สู้ตอบบิดาหรือหลีกเลี่ยงไปให้พ้นจากการถูกบิดาทำร้าย   

ซึ่งแตกต่างจากมหาภารตยุทธในกรณีอรชุนที่ต้องการให้บุตรสู้รบกับตน ซึ่งสะท้อนได้ว่าหน้าที่

ของกษัตริย์นั้นสำคัญกว่าหน้าที่ของบิดาที่มีต่อบุตรหรือหน้าที่ของบุตรที่มีต่อบิดาอย่างเห็นได้ชัด 

ในปรัชญาฮินดู แม้นบุตรจะฆ่าบิดาก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดเพราะถือว่าได้ทำหน้าที่ของผู้ที่

เกิดมาในวรรณะกษัตริย์เนื่องจากฐานคิดที่ว่าชีวิตมนุษย์จะเวียนว่ายตายเกิดเป็นวัฏจักร   

จิตวิญญาณอาศัยอยู่ในร่างชั่วคราวเท่านั้น แม้ร่างกายจะถูกฆ่าตายแต่ก็ไม่ได้ไปทำลายจิตวิญญาณ

ภายใน หน้าที่ของแต่ละคนต่างหากที่ต้องกระทำให้สมบูรณ์เสียก่อนเพื่อเป็นหนทางไปสู่โมกษะ 

เพราะต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตนดังที่ปู่ภีษมะก็ขอให้เหล่าพี่น้องปาณฑพปฏิบัติหน้าที่สมกับ  

ที่เกิดมาในตระกูลกษัตริย์ ภีษมะเองก็จำต้องกระทำตามพันธะหน้าที่เช่นเดียวกัน เป็นธรรมที่ต้อง

ทำให้สมบูรณ์ โดยนัยแห่งการปฏิบัติตัวดังกล่าว ความสัมพันธ์ในครอบครัวจึงอิงกับสถานภาพ

ทางการเมืองด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ที่ติดตัวบุคคลมาตั้งแต่กำเนิดที่โยงกับความสัมพันธ์เชิงอำนาจ

ทางการเมือง ที่เราเกิดมารู้เลยว่าต้องทำอะไร เป็นอะไร รวมทั้งคนอื่นในสังคมก็ยอมรับใน

บทบาทที่เราเป็น เช่นเกิดมาเป็นวรรณะกษัตริย์ ก็ทำหน้าที่ของกษัตริย์ ไม่จำเป็นต้องสร้างความ

ชอบธรรมแก่ฐานะมากนัก แต่ก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนบทบาทที่มีมาแต่กำเนิดได้เช่นกันเนื่องจาก

บทบาทอื่นจะไม่มีความชอบธรรมสำหรับเรา กล่าวโดยสรุปคือ การมีจริยธรรมของบุคคลใน

ครอบครัวจะเกี่ยวเนื่องกับความเข้าใจในสถานภาพทางการเมืองในฐานะภาวะแห่งพันธะหน้าที่ 

(Obligation) ภายใต้บริบทแห่งสังคมและสถานการณ์เฉพาะที่เกิดขึ้น  

แต่ปรัชญาขงจื่อจะพยายามมุ่งชี้ให้เห็นว่าความใกล้ชิดกับบุพการีและการเคารพเชื่อฟัง                   

ผู้อาวุโสที่สะท้อนถึงจริยธรรมของบุคคลในความสัมพันธ์ภายในครอบครัวจะช่วยแก้ปัญหาความ

วุ่นวายในสังคมได้  ดังตัวบทที่ขงจื่อมองว่า “...สำหรับผู้ที่มิแข็งข้อต่อผู้ใหญ่ แล้วชอบก่อความ  

วุ่นวายนั้น มิเคยปรากฏมาก่อนแล...” (คัมภีร์หลุนอวี่, 2549:116) แสดงถึงว่าขงจื่อให้ความ

สำคัญกับการแก้ปัญหาสังคมที่ต้นเหตุมากกว่าโดยต้องเริ่มจากจริยธรรมในครอบครัว เพราะเมื่อ

ทุกครอบครัวสร้างจริยธรรมให้เกิดขึ้นแล้วก็จะระมัดระวังมิให้คนในครอบครัวกระทำผิดต่อ  

กฎเกณฑ์จารีตของสังคม เมื่อปฏิบัติตนเหมาะสมตามจารีต ความผิดใดๆ ก็ยากจะเกิดขึ้น แต่ถ้า

ความผิดเกิดขึ้นแล้ว บุตรก็ต้องปกปิดความผิดให้กับบิดา ดังที่ขงจื่อกล่าวว่า “คนตรงในหมู่บ้าน

ข้า...คือพ่อจะปกปิดให้ลูก ลูกจะปกปิดให้พ่อ และความเที่ยงตรงก็อยู่ที่ตรงนี้นี่เองแล” (คัมภีร์  

หลุนอวี่, 2549:270) หากจะโต้แย้งว่าในกรณีนี้จะถือว่าบุตรไม่ทำหน้าที่ของผู้ใต้ปกครองหรือไม่ 
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ก็อาจมองได้ว่าการที่บุตรเป็นพยานกล่าวโทษความผิดของบิดานั้นไม่ใช่หนทางแก้ไขปัญหา   

ความดีต่อบิดาต่างหากเป็นคุณธรรมความดีงามที่ชัดเจนมากในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ 

เพราะการฟ้องบิดาหรือเป็นพยานว่าบิดาทำผิดนั้นไม่อาจสรุปได้ว่าดีงามเท่ากับการปกปิดความผิด

ของบิดา ในเมื่อเรายังไม่แน่ใจว่าการกระทำนั้นมันดีงามหรือไม่ แล้วสิ่งที่ดีงามสูงสุดคืออะไร   

แล้วเหตุใดจึงจะไม่ยึดถือสิ่งที่ผู้คนทั่วไปมองว่าเป็นสิ่งดีงามอีก ดังนั้นโดยสามัญสำนึกทาง

มโนธรรมจึงต้องมุ่งกระทำในสิ่งที่เป็นคุณธรรมที่ชัดเจนเสียก่อน จึงตีความปรัชญาขงจื่อได้ว่า

ความเป็นครอบครัวมีความชัดเจนจนต้องยึดถือไว้เป็นอย่างแรกสุดที่จะให้ความสำคัญเพราะอยู่กับ

เรามาโดยกำเนิด บุคคลจึงต้องทำหน้าที่ในฐานะครอบครัวที่เป็นหน่วยเล็กในสังคมให้ได้ดีก่อน   

จึงจะทำหน้าที่ในหน่วยใหญ่ได้ดี หลักการใหญ่ของขงจื่อ คือ ความกตัญญูถือเป็นแก่นสำคัญสูงสุด 

หลักอื่นจะขัดกับหลักคุณธรรมครอบครัวไม่ได้  

ประเด็นที่สอง: เปรียบเทียบประเด็นการให้สัจจะวาจาในครอบครัวที่สัมพันธ์กับ  

กฏเกณฑ์ ทางสังคม 

ในที่นี้เป็นการตอบคำถามในประเด็นสำคัญอย่างการให้สัจจะวาจาในครอบครัวจะเกี่ยวโยง

หรือสัมพันธ์กันกับกฎเกณฑ์ทางสังคมซึ่งเป็นโครงสร้างใหญ่ได้อย่างไร ทั้งสองปรัชญาโดยรวมจะ

มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของมนุษย์ ซึ่งสัจจะวาจาเป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญ

ต่อการอยู่ร่วมกัน โดยสัจจะในที่นี้จะหมายความถึงการพูดคำไหน ต้องทำตามนั้น จะแสดงถึงการ

พูดอะไรออกไปต้องรักษาข้อตกลงนั้น เพราะการทำตามข้อตกลงระหว่างกันจะทำให้เกิดการอยู่

ร่วมกันได้ การแก้ไขในการไม่ทำตามข้อตกลงคือการมีรัฐ รัฐจึงมีไว้เพื่อรักษาข้อตกลงร่วมกัน 

หากมีการละเมิดก็มีสถาบันไว้ลงโทษผู้ละเมิดข้อตกลง ในปรัชญาฮินดูจะมีกษัตริย์เป็นผู้มีอำนาจ

ในการลงโทษผู้ที่ละเมิดข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันเพื่อควบคุมให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของสังคม และตัวกษัตริย์เองก็ต้องยึดถือความมีสัจจะเช่นกัน ดังตัวบทที่ว่า “สัจจะหรือความจริง

เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดในราชธรรม พระราชาจะต้องมีสัจจะและจะต้องเคารพสัจจะเสมอ พระ

ราชาจะต้องไม่กระทำการใดๆ โดยปราศจากสัจจะ สัจจะจะนำความรุ่งเรืองมาสู่พระราชาเสมอ” 

(กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย, 2550:212) ซึ่งทั้งสองปรัชญามีความเหมือนกันที่ไม่ได้มีข้อบังคับ  

อันเกิดจากสถาบันเพียงอย่างเดียว ในปรัชญาฮินดูจะมีเรื่องความสำนึกในการทำบาปหรือการ

กระทำผิดภายในตนเอง ส่วนปรัชญาขงจื่อจะมีเรื่องวิธีการอบรมสั่งสอน มุ่งเน้นการสร้างแรง

กดดันจากสังคม ทำตัวแบบนี้สังคมไม่ยอมรับ เน้นการทำให้คนเกิดความละอายต่อการกระทำผิด

ด้วยจะได้ไม่ต้องลงโทษรุนแรงด้วยรัฐหรือกฎหมายเพียงอย่างเดียว แต่จะแตกต่างกันที่ในปรัชญา

ขงจื่อ การสร้างความละอายต่อการกระทำผิดต้องมาจากรากฐานความสัมพันธ์ในครอบครัว  

ที่บ่มเพาะจริยธรรมของบุคคล ส่วนปรัชญาฮินดูนั้นเป็นความเชื่อที่อิงกับหลักการทางศาสนาใน

ระบบการล้างบาป (Penance) ที่ทำหน้าที่สอดประสานกับระบบกฎหมายดังปรากฏใน  

มานวธรรมศาสตร์ แม้ว่าผู้กระทำผิดจะถูกลงโทษตามกฎหมาย แต่บาปก็ไม่ถูกกำจัดให้หมดสิ้น

ไปได้ ชาติหน้ายังต้องได้รับผลจากบาปนั้นอยู่ จึงต้องมีการล้างบาปด้วยตนเอง (สำนึกบาป)   

เพื่อให้บาปไม่ติดตัวไปชาติหน้า จากจุดนี้จึงสะท้อนได้ว่ากฎหมายไม่ได้มีหน้าที่อย่างอื่นนอกเหนือ

จากการลงโทษที่ทำให้คนกลัวเท่านั้น 
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การให้สัจจะวาจาจึงเป็นประเด็นสำคัญในมหาภารตยุทธ นอกเหนือจากมนุษย์ที่เป็น                  

เทพอวตารอย่างพระกฤษณะที่สาปแช่งอัศวัตถามาหรือฤๅษีวสิษฐ์ที่สาปแช่งเทวดากลุ่มวสุคณะได้               

ก็จะเป็นสตรีที่สามารถสาปแช่งผู้อื่นได้ ซึ่งแสดงว่าสตรีก็มีความสำคัญในการกล่าววาจาสิทธิ์เช่น

กันหากเป็นผู้มีคุณธรรม กล่าวอย่างใดต้องเป็นอย่างนั้นเนื่องจากอานิสงส์ที่บำเพ็ญไว้ เช่น การที่                 

นางคานธารียอมเสียสละเพื่อสวามีที่ยอมไม่มีเนตร โดยใช้ผ้าปิดตาตลอดเวลานับตั้งแต่ได้อภิเษก

สมรสกับกษัตริย์ธฤตราษฎร์ ผู้มีพระเนตรเสียแต่กำเนิด ทำให้มีตบะมากจนสามารถสาปแช่ง  

พระกฤษณะได ้หรืออย่างนางเทฺราปทีที่สามารถสาปแช่งพวกเการพได้ไม่ว่าจะเป็นทุรโยธน์ที่ต้อง

ตายด้วยอาวุธของศัตรูที่โคนขา ทุหศาสันต้องตายด้วยมือของภีมเสนที่ฉีกอกและดื่มเลือด กรรณะ

ต้องตายด้วยมือของอรชุนผู้แม่นธนูและศกุนิต้องตายด้วยมือของสหเทพ เป็นต้น 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบในที่นี้จะมุ่งเน้นไปที่สัจจะวาจาในครอบครัวเป็นสำคัญ ที่สะท้อน  

ในมหาภารตยุทธว่าคำพูดของผู้มีอาวุโสและมีคุณธรรมจะมีความสำคัญในแง่ของการต้องเคารพ

เชื่อฟังและปฏิบัติตามซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาขงจื่อ แต่หากคำพูดของผู้มีอาวุโสและมีคุณธรรม  

มีความสำคัญมากกว่ากฎเกณฑ์ทางสังคม หรือสามารถนำไปสู่การกลายเป็นกฎเกณฑ์ใหม่  

ที่ยอมรับร่วมกันแล้ว เป็นที่น่าพิจารณาว่าขงจื่อจะมองการกระทำเช่นนี้ว่าอย่างไร โดยก่อนจะ  

ตอบคำถามนี้จะขอวิเคราะห์ตัวบทมหาภารตยุทธในประเด็นดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น 

เป็นที่น่าสังเกตว่าในมหาภารตยุทธไม่เฉพาะแต่ผู้นำทางการเมืองหรือผู้ปกครองเท่านั้นที่สามารถ

จะกำหนดกฎเกณฑ์ทางสังคมได้ ในที่นี้เป็นการชี้ให้เห็นว่ากฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นภายในครอบครัว

สามารถเกี่ยวโยงไปสู่กฎเกณฑ์ทางสังคมได้เช่นกันที่ทำให้เกิดการยอมรับในแบบแผนปฏิบัติใหม่  

ที่แตกต่างไปจากจารีตในอดีต ดังที่นางกุนตีบอกลูกๆว่าต้องแบ่งสิ่งของเท่าๆกันระหว่างพี่น้อง   

จนทำให้พี่น้องห้าคนต้องมีภรรยาคนเดียวกันซึ่งไม่ใช่ประเพณีที่เคยมีมาก่อน ด้วยประการฉะนี้  

นางเทฺราปทีจึงต้องตกเป็นชายาของพี่น้องปาณฑพทั้งห้าในคราวเดียวกันดังตัวบทที่ว่า          

“เพราะคำพูดของมารดานั้นถือเป็นประกาศิต ซึ่งพี่น้องปาณฑพไม่เคยละเลยหรือ  

ไม่ปฏิบัติตาม แต่การที่จะให้หญิงคนเดียวเป็นสมบัติร่วมแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ในระหว่าง

ชาย 5 คนพร้อมกันนั้น ก็ไม่ใช่เป็นประเพณีหรือเป็นสิ่งที่กระทำกันโดยทั่วไป” (กรุณา-

เรืองอุไร กุศลาสัย, 2550:64)          

เมื่อมาถึงจุดนี้จึงเกิดคำถามต่อไปว่า แล้วเหตุใดนางเทฺราปทีจึงต้องทำตามยอมเป็นภรรยา

ของผู้ชายทั้งห้าคนในเมื่ออรชุนเป็นคู่ครองของนางที่ชนะการประลองกำลังในพิธีสยุมพรเพียง  

คนเดียว จึงอาจตีความได้ว่าในเมื่อนางเทฺราปทีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวปาณฑพแล้ว   

ก็ย่อมต้องเชื่อฟังคำสั่งของผู้เป็นที่เคารพสูงสุดอย่างนางกุนตีด้วย จะเป็นไปโดยความสมัครใจหรือ

ไม่ก็ตามที่ทำให้นางเทฺราปทียอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในครอบครัวซึ่งเป็นการแหวก

ประเพณีที่ไม่เคยมีมาก่อน หรืออาจมองได้อีกอย่างว่าการกระทำใดก็ตามที่ถือเป็นหน้าที่ย่อม

ปราศจากความยึดมั่นถือมั่น เพราะการทำหน้าที่ของภรรยานั้นก็ถือเป็นการปฏิบัติธรรมเช่นกัน 

อย่างไรก็ตาม ในสังคมภายนอกก็มีการโต้แย้งกันมากระหว่างข้าราชบริพารและนักปราชญ์  

ราชบัณฑิตเพราะไม่เคยมีประเพณีที่จะให้หญิงคนเดียวแต่งงานกับชายถึงห้าคนในเวลาเดียวกัน 

จนต้องอาศัยคำพูดของผู้อาวุโสและผู้ทรงคุณธรรมอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือของคนใน
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สังคม คือ ฤๅษีวฺยาส ที่มีอำนาจบารมีส่วนบุคคลมาช่วยยืนยันถึงความชอบธรรมในการกระทำที่

ไม่เป็นไปตามจารีตว่า “สิ่งที่ปฏิบัติเป็นผลมาจากที่พระศิวะทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าเธอจะ

ต้องแต่งงานกับชาย 5 คนพร้อมกัน เพราะเมื่อชาติก่อนนางเทฺราปทีบำเพ็ญภาวนาขอประทาน

สามีผู้เพียบพร้อมต่อพระศิวะ เมื่อพระศิวะเทพปรากฏกายด้วยอารามดีใจจึงได้ทูลขอถึง 5 ครั้ง

ทำให้พระศิวะประทานพรให้ว่าจะได้สามีที่ดี 5 คนเป็นคู่ครองพร้อมกัน” (กรุณา-เรืองอุไร 

กุศลาสัย, 2550:66) เท่ากับเป็นการให้คำอธิบายบนฐานความเชื่อที่มีอยู่เดิมของสังคมต่อการ

กระทำดังกล่าวเพื่อให้คนในสังคมยอมรับ 

จากจุดนี้จึงเป็นการชี้ให้เห็นว่าความรู้ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ทำให้คนทั่วไปยอมรับในการ

กระทำที่แปลกแยกไปจากกฎเกณฑ์ทางสังคม เป็นเครื่องตอบสนองการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

ของมนุษย์โดยไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกัน ดังที่ฤๅษีวฺยาสต้องมาชี้แจงให้ฟังเพื่อให้ทุกคน

ยอมรับการกระทำดังกล่าว ไม่ให้มัวมาเสียเวลาโต้เถียงการปฏิบัติที่ต้องเลือกระหว่างความถูกกับ

ผิดกันอยู่ ในเมื่อเราไม่สามารถมีคำตอบที่ชัดเจนได้ จึงจำเป็นต้องตัดสินทั้งๆ ที่ไม่รู้แน่ชัด3   

หากผู้ใดสามารถอธิบายความคิดหรือนำเสนอความรู้นั้นให้สอดคล้องกับความเชื่อของคนในสังคม

ได้มากก็สามารถหว่านล้อมโน้มน้าวความคิดของตนเองให้คนอื่นเชื่อถือและยอมรับได้ โดยเฉพาะ

หากผู้นั้นเป็นที่ยอมรับนับถือในสังคมอยู่ด้วยแล้ว คำพูดหรือการอธิบายของผู้นั้นก็ย่อมจะเป็นที่น่า

เชื่อถือและปฏิบัติตามได้ง่ายแม้ว่าจะเป็นการเปลี่ยนกฎเกณฑ์ที่เคยมีอยู่ก่อนก็ตาม ดังที่กล่าวถึง

พระศิวะเทพอันเป็น ความเชื่อในเทพเจ้าที่คนในสังคมบูชานับถือจนสร้างความชอบธรรมในการ

อภิเษกสมรสระหว่างนางเทฺราปทีกับพี่น้องปาณฑพทั้งห้า ทำให้ไม่มีใครสงสัยเคลือบแคลงในการ

กระทำเช่นนี้อีกต่อไป คำพูดจึงถูกเชื่อมโยงกับความมีคุณธรรมของผู้พูดที่สามารถนำมาสู่  

กฎเกณฑใ์นการดำรงชวีติอยูร่ว่มกนั ในทีน่ี ้คอื คำพดูของนางกนุตแีละฤๅษวียฺาสทีไ่ดส้รา้งกฎเกณฑ ์

ทางสังคมขึ้นใหม่จากสัจจะในความสัมพันธ์ของครอบครัว ซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่เชื่อมโยงให้เห็นว่าสัจจะ

ในครอบครัวสามารถโยงไปถึงความเป็นไปในสังคมโดยเฉพาะกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันได้ 

ในการตอบคำถามข้างต้นที่ว่า ขงจื่อจะมองว่าคำพูดของผู้มีอาวุโสและมีคุณธรรมมีความ

สำคัญมากกว่ากฎเกณฑ์ทางสังคมหรือสามารถนำไปสู่การกลายเป็นกฎเกณฑ์ใหม่ที่ยอมรับร่วม

กันได้หรือไม่ อย่างไร หากเปรียบเทียบกับปรัชญาขงจื่อ อาจมองได้ว่า แม้นางกุนตีจะเป็นผู้มี

อาวุโสและมีคุณธรรม แต่คำพูดของนางที่กล่าวออกมาในสถานการณ์ขณะนั้นก็ไม่ได้กล่าวใน

บริบทที่พิจารณาอย่างรอบคอบถี่ถ้วน เพราะเชื่อได้แน่ว่า หากนางกุนตีเห็นว่าสิ่งที่พี่น้องปาณฑพ

ทั้งห้าได้มานั้นคือนางเทฺราปที นางกุนตีจะไม่พูดเช่นนั้นเป็นอันขาดเพราะจากตัวบทที่กล่าวว่า 

“นางกุนตีเองก็ไม่ทราบจะแก้ไขประการใดดี เพราะได้ลั่นวาจาออกไปเสียแล้ว” (กรุณา-เรืองอุไร 

กุศลาสัย, 2550:64)และที่สำคัญเจตนาของนางกุนตีเองที่แฝงในคำพูดก็หมายความอย่างชัดเจน

ถึงการแบ่งปันสิ่งของที่เป็นวัตถุไม่ใช่ตัวบุคคล หากวาจานั้นมีความศักดิ์สิทธิบนความมีสัจจะถึง

 3 ความรู้แบบ Praxis เป็นการตัดสินที่เลือกระหว่างความถูกต้องกับความผิด ความดีกับความเลว ความสวยกับ

ความน่าเกลียด เป็นความสำคัญของการมีชีวิต ในความหมายแบบ Praxis เราไม่มีทางมีคำตอบที่ชัดเจนได้เพราะเรา

ไม่สามารถรู้ได้ทั้งหมด เป็นความรู้ที่ไม่ชัดเจนต้องอาศัยการตัดสิน สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถมีคำตอบชัดเจนตายตัวได้ขึ้น

อยู่กับสถานการณ์และบริบทแต่เป็นความรู้ที่ต้องวินิจฉัยลงไป (deliberate) แม้จะต้องตัดสินทั้งๆ ที่ไม่มีความรู้  

ที่แน่ชัดหรือจริงแท้  
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เพียงนั้น และบุตรต้องทำตามทุกอย่างโดยไม่สามารถทัดทานได้แล้ว ก็เป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่ง

จากผลของคำพูด เนื่องจากขงจื่อจะมองว่าบิดามารดาอาจกระทำผิดได้เช่นกัน ซึ่งบุตรก็สามารถ

ทัดทานคำกล่าวของมารดาด้วยความนบนอบ โดยเฉพาะการกระทำที่ถือว่าขัดต่อขนบธรรมเนียม

จารีต ซึ่งไม่ถือว่าอกตัญญูแต่อย่างใด   

ประเด็นที่สาม: เปรียบเทียบประเด็นการรู้เห็นเป็นใจในการกระทำผิดกับการอำพราง

ความผิดของคนในครอบครัว 

ในบางตัวบทของมหาภารตยุทธ จะเห็นได้ว่าท้าวธฤตราษฎร์ได้แสดงการกระทำในลักษณะ

ที่แสดงถึงการรู้เห็นเป็นใจในการกระทำผิดของทุรโยธน์ซึ่งเป็นบุตรของตนเอง ดังเห็นได้จาก          

“เมื่อครั้งที่ฝ่ายเการพได้ร่วมเห็นชอบให้ทุหศาสันกระทำการข่มเหงหญิงผู้หมดทาง

ต่อสู้อย่างนางเทฺราปที โดยมหามติวิทูรเหลือที่จะอดทนได้ต่อไปจึงรุดไปกระซิบท้าวธฤตรา

ษฎร์ว่า‘การกระทำขององค์ทุรโยธน์และพรรคพวกครั้งนี้ ผิดทำนองคลองธรรมและ

ประเพณีอันดีงามเป็นอย่างยิ่ง ขอพระองค์ทรงยับยั้งการกระทำของโอรสเสียเดี๋ยวนี้โดยเด็ด

ขาด มิฉะนั้นแล้ว แผ่นดินหัสตินาปุระจะลุกเป็นไฟโดยแน่แท้’ แต่ท้าวธฤตราษฎร์ทรงฟัง

แล้วไม่ตรัสอะไรต่อการกระทำที่ผิดทำนองคลองธรรมดังกล่าว” (กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย, 

2550:88) 

หรือในอีกตัวบทหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงการรู้เห็นเป็นใจและยังร่วมมือกับบุตรในการกระทำผิดเมื่อ

ครัง้ทีพ่ีน่อ้งฝา่ยปาณฑพแพพ้นนัจากการเลน่สกากบัศกนุคิรัง้แรก แลว้ทา้วธฤตราษฏรส์ำนกึและคนื 

ทุกสิ่งทุกอย่างที่เดิมพันให้แก่ฝ่ายปาณฑพ แต่ยังไม่ทันที่ฝ่ายปาณฑพจะออกจากเมืองหัสตินาปุระ 

ท้าวธฤตราษฏร์ก็ทรงเปลี่ยนพระทัยมาเข้าข้างบุตรเช่นเดิมอีก ดังเห็นได้จาก            

“ท้าวธฤตราษฎร์มีบัญชาให้นายสารถีประติการีบไปตามพี่น้องปาณฑพให้กลับมาเล่น

สกากันอีกครั้งทั้งที่ทราบดีว่าฝ่ายเการพซึ่งเป็นลูกของพระองค์ที่เป็นฝ่ายท้าพนันสกา  

มีเจตนาไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่แรก...โดยทุรโยธน์อ้างต่อท้าวธฤตราษฎร์ ผู้เป็นบิดาว่าเพื่อความ

อยู่รอดปลอดภัยของนครหัสตินาปุระและราชตระกูลเการพ...แผนการนี้จะสำเร็จได้ ก็ต้อง

เชิญยุธิษฐิระกับน้องๆให้กลับมาเล่นสกากับศกุนิใหม่โดยมีเงื่อนไขการเล่นคือใครแพ้ต้องไป

อยู่ป่า โดยท้าวธฤตราษฎร์เห็นด้วยกับคำพูดของลูก…แม้ว่านางคานธารีจะได้คัดค้านเพื่อให้

พี่น้องสองตระกูลได้สิ้นความเป็นศัตรูกันก็ตาม...” (กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย, 2550:91) 

จากตัวบทแรก ย่อมแสดงให้เห็นว่าการกระทำของบิดานั้นเท่ากับรู้เห็นเป็นใจในการกระทำ

ของบุตรที่ผิดต่อแบบแผนประเพณีที่ดีงามมาแต่อดีตโดยรังแกหญิงผู้หมดทางสู้ ถือเป็นการ

สนับสนุนให้บุตรกระทำสิ่งที่ขัดต่อจารีตในอดีต ทำให้เกิดข้อสงสัยขึ้นว่าหากถือเอาความสัมพันธ์

ภายในครอบครัวเป็นหลักใหญ่โดยรู้เห็นเป็นใจกับการกระทำผิดของบุตรที่เห็นอย่างชัดเจนว่า  

ขัดต่อหลักการอยู่ร่วมกันของสังคมโดยไม่เข้าห้ามปรามแล้ว สังคมจะอยู่ได้อย่างไร ซึ่งในที่นี้

เป็นการตั้งประเด็นคำถามที่เป็นสถานการณ์เฉพาะที่บิดามีโอกาสหรือความสามารถที่จะเข้า  

ห้ามปรามระหว่างที่บุตรกระทำผิดได้แต่ไม่ทำ ดังที่มหามติวิทูรพยายามเสนอให้ผู้เป็นบิดา  
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หยุดการกระทำของบุตรที่ขัดต่อจารีต มิฉะนั้นรัฐหรือสังคมโดยรวมจะเกิดความเดือดร้อน ซึ่งจะ

แตกต่างจากกรณีในปรัชญาขงจื่อที่การปกปิดความผิดให้กับคนในครอบครัวนั้น เป็นความผิดที่ได้

กระทำลงไปแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาในภายหลังที่ขงจื่อมองว่าควรทำ ไม่ได้รู้เห็นเป็นใจกับการ

กระทำผิดมาตั้งแต่ต้น ส่วนตัวบทที่สองที่ยกมาจากมหาภารตยุทธ จะมองได้ว่าเป็นการกระทำ

ของบิดาที่รู้เห็นเป็นใจจน เข้าข่ายสมคบคิดวางแผนกับบุตรในการกระทำความผิด กล่าวคือ รู้อยู่

ว่าสิ่งที่บุตรกระทำนั้นเป็นความผิดก็ไม่เข้าห้ามปราม ซ้ำยังให้การสนับสนุนและเห็นดีด้วยกับการ

กระทำดังกล่าวจนออกหน้าเองที่จะรับสั่งให้ไปตามฝ่ายปาณฑพเพื่อให้กลับมาเล่นพนันสกาอีกครั้ง

โดยรู้ว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นอย่างไร เท่ากับส่งเสริมให้พี่น้องสองตระกูลเป็นศัตรูกันโดย  

ปราศจากภราดรธรรม หากมองจากปรัชญาขงจื่อ อาจมองได้ว่าเป็นเพราะผู้ปกครองขาด

จริยธรรมภายในครอบครัวอันมีรากฐานจากกตัญญุตาธรรมและภราดรธรรมจึงส่งผลที่กระเทือน

ต่อสังคมส่วนรวมในอาณาจักรของตนเอง รวมทั้งอาณาจักรพันธมิตรน้อยใหญ่ จนนำไปสู่สงคราม

อันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ ผู้ปกครองในที่นี้จึงเปรียบได้ดังต้นลมที่พัดพาเอาต้นหญ้าไปในทิศทาง

ที่มีไฟป่าจนพากันลุกลามเผาผลาญวอดวายไปตามๆ กัน 

การรู้เห็นเป็นใจกับการกระทำผิดจึงแตกต่างจากการอำพรางความผิด ที่การอำพรางความ

ผิดนั้นเกิดจากการกระทำความผิดของตัวบิดาหรือบุตรเอง โดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ให้การ

สนับสนุนในระหว่างกระทำความผิดนั้นหรือแม้แต่สมคบคิดวางแผนที่จะกระทำความผิดนั้น ต่อ

เมื่อความผิดนั้นๆได้เกิดขึ้นแล้ว บิดาจะปกปิดอำพรางความผิดของบุตร หรือบุตรจะปกปิด

อำพรางความผิดของบิดา ซึ่งประเด็นการอำพรางความผิดนี้จะอยู่ในปรัชญาของขงจื่อ แต่ในตัวบท

จะไม่ได้กล่าวถึงเพียงแค่ประเด็นที่บุตรอำพรางความผิดให้บิดาเท่านั้น ในบางตัวบทจะมีประเด็นที่

แม้แต่ตัวขงจื่อเองก็ยังอำพรางความผิดให้กับเจ้าแคว้นทั้งๆที่ไม่ใช่คนในครอบครัวซึ่งเชื่อมโยงกับ

ความสัมพันธ์เชิงอำนาจในรัฐ ดังตัวบทที่ว่า           

ตุลาธิบดีแห่งแคว้นเฉินถามขงจื่อว่า “หลู่เจากงทรงรู้จริยธรรมหรือไม่?” ขงจื่อตอบว่า 

“รู้” หลังจากขงจื่อไปแล้ว ก็คำนับเชิญอูหม่าฉีเข้ามาใกล้แล้วพูดว่า “ข้าได้ยินมาว่าวิญญูชน

จะไม่ช่วยอำพรางความผิดของผู้อื่น หรือว่าวิญญูชนจะช่วยอำพรางความผิดกระนั้นฤา?   

เจ้าแคว้นหลู่เจากงทรงอภิเษกสมรสกับสตรีแห่งแคว้นอู๋ซึ่งมีสกุลเดียวกัน และจากนั้นยัง

พระราชทานนามให้ว่า อู๋หมิงจื่ออีก หากกล่าวว่าเจ้าแคว้นหลู่เจากงทรงรู้จริยธรรม แล้วใคร

ล่ะที่ไม่รู้จริยธรรม?” อูหม่าฉีนำความกลับมาถ่ายทอดให้ขงจื่อฟัง ขงจื่อกล่าวว่า “ข้าข่งชิว

โชคดียิ่งนัก ครั้นมีผิด ผู้คนจักต้องรู้” (คัมภีร์หลุนอวี่, 2549:199) 

จากตัวบท เป็นที่น่าสังเกตว่า เพราะเหตุใดขงจื่อจึงกระทำการเช่นนี้ที่ยอมอำพรางความผิด

ให้ผู้อื่น ขงจื่อยอมที่จะให้ตนเองเสียความน่าเชื่อถือในเรื่องสัจจะมากกว่าที่จะยอมให้เจ้าแคว้น  

เสียชื่อเสียงทั้งที่ไม่ใช่คนในครอบครัว ทั้งๆ ที่ขงจื่อเองก็ตระหนักเสมอว่าต้องให้ความสำคัญกับ 

“วาจาสัตย์” ที่ไม่ใช่เพียงแต่จะทำให้คำพูดของผู้พูดมีน้ำหนักและเป็นที่น่าเชื่อถือเท่านั้น ยังทำให้

การพูดนั้นเกิดผลสัมฤทธิ์ในการเจรจา เพราะตำหนิบนวาจาจะมิอาจแก้ไขได้ คำพูดนั้นจึงทำให้

เกิดสิ่งที่ดีและไม่ดี ดังที่ขงจื่อยอมเสียชื่อเสียงเพราะอำพรางความผิดให้เจ้าแคว้น เพราะถึง

อย่างไรก็มีคนที่รู้ความจริงและจับผิดได้อยู่ดังที่ตุลาธิบดีทราบความ แต่หากพิจารณาลงไปให้ลึกซึ้ง
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แล้ว ใช่ว่าขงจื่อจะเห็นชอบด้วยกับการกระทำของเจ้าแคว้นหลู ่ดังที่ “เจ้าแคว้นหลู่เจากงเคยถูก  

ขงจื่อถวายฎีกาทัดทานมาแล้วหลายครั้ง” (คัมภีร์หลุนอวี่, 2549:198) เพียงแต่ขงจื่ออาจไม่

ต้องการให้ผู้คนโดยทั่วไปรับรู้ความผิดของเจ้าแคว้นจากปากของตนโดยตรงเพราะคำพูดของขงจื่อ

ย่อมมีน้ำหนักที่น่าเชื่อถือแก่คนทั่วไปได้มากและแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว ขงจื่อจึงยอมที่จะ  

เสียชื่อเสียงต่อตุลาการแคว้นอื่นหรือคนที่รับรู้ความผิดของเจ้าแคว้นนี้เพียงไม่กี่คนมากกว่าจะยอม

ให้พระเกียรติของเจ้าแคว้นเสียไปในลักษณะที่กว้างขวางอันเกิดจากคำพูดของขงจื่อเอง  

อีกเหตุผลหนึ่งของความจำเป็นที่ต้องอำพรางความผิดให้เจ้าแคว้นในกรณีนี้ ขงจื่ออาจมอง

ว่า พลังจริยธรรมของผู้ปกครองนั้นจะมีฐานะเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของผู้ใต้ปกครองซึ่ง

เป็นหน่วยย่อยต่างๆ ในสังคมได้มาก ดังนั้นความสัมพันธ์ภายในครอบครัวของผู้ปกครองเองจึง

ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติตาม เพราะขงจื่อมองว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เป็น  

ผู้ตามแต่ ไม่ทุกคนที่จะปฏิบัติตามได้อย่างมีปัญญาที่จะพิจารณาว่าสิ่งใดถูกต้อง สิ่งใดควรกระทำ 

ดังนั้นผู้ปกครองจะต้องปฏิบัติตัวให้เป็นผู้มีจริยธรรมเพื่อจะเป็นต้นลมที่ดีพัดพายอดหญ้าไปถูก

ทิศทาง หากมองในทางกลับกัน สังคมได้ผู้ปกครองที่เลว ไร้ซึ่งจริยธรรม ผลที่ตามมาจากการที่

ประชาชนปฏิบัติตามย่อมจะส่งผลที่เลวร้ายเนื่องด้วยประชาชนไม่อาจพิจารณาได้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใด

เลวได้ เพราะประชาชนมีความสามารถที่จะเรียนรู้ได้แตกต่างกัน 

อย่างไรก็ตาม ในบางตัวบทของปรัชญาขงจื่อ จะสะท้อนว่าหน้าที่ต่อรัฐในฐานะขุนนางรับใช้

ผู้ปกครองยังสำคัญน้อยกว่าจริยธรรมในครอบครัว ดังตัวบทที่ขงจื่อว่า “‘...อันว่ามหาเสวกนั้น   

จะรับใช้เจ้านครด้วยคุณธรรม หากมิอาจทำได้ก็จะขอลาออกจากตำแหน่ง แต่สำหรับจื่อลู่กับ  

หยั่นฉิวนี้ ก็เป็นได้เพียงขุนนางที่ทำหน้าที่ได้ดีเท่านั้น’ จี้จื่อหยานถามอีกว่า ‘ถ้าอย่างนั้นจะถือว่ามี

ความเชื่อฟังไม่ขัดฝืนได้หรือไม่?’ ขงจื่อกล่าวว่า ‘หากให้ไปสังหารบิดาหรือเจ้านครแล้ว พวกเขา

ไม่ปฏิบัติตามหรอก’” (คัมภีร์หลุนอวี่, 2549:246) ตีความได้ว่า การเป็นขุนนางไม่ใช่สักแต่ว่าทำ

ตามเจ้านครทุกอย่างโดยไม่พิจารณาถึงคุณธรรม ถึงจะรับใช้เจ้านครอย่างสุดความสามารถก็ต้อง

กอปรด้วยคุณธรรม โดยเฉพาะหลักคุณธรรมในครอบครัวที่ต้องถือเป็นแก่นใหญ่ หากเจ้านคร  

ใช้ให้ไปสังหารบิดาของตนเองก็ไม่อาจจะทำตามได้ แม้จะถือว่าเป็นการขัดคำสั่งของเจ้านคร  

ในหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาก็ตาม หรือแม้แต่การสังหารตัวเจ้านครเองก็ไม่อาจทำได้เพราะถือว่า

เป็นผู้มีบุญคุณที่ต้องกตัญญูกตเวที จะเห็นได้ว่าประเด็นนี้ไม่ใช่เรื่องหน้าที่เพียงอย่างเดียว แต่จะมี

หลักความกตัญญูเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย และถ้าให้เลือกแล้วความกตัญญูต่อบิดาก็สำคัญมากกว่า

ความกตัญญูต่อเจ้านคร 

โดยสรุป จากมหาภารตยุทธ จะสะท้อนถึงการกระทำของบิดาที่รู้เห็นเป็นใจสมคบคิด

วางแผนกับบุตรในการกระทำความผิด กล่าวคือ รู้อยู่ว่าสิ่งที่บุตรกระทำนั้นเป็นความผิดก็ไม่เข้า

ห้ามปราม และยังเห็นดีด้วยกับการกระทำดังกล่าวโดยรู้ว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจะสร้างความ  

เดือดร้อนต่อผู้อื่น เท่ากับส่งเสริมให้พี่น้องสองเป็นศัตรูกันโดยปราศจากภราดรธรรมนำไปสู่ความ

วุ่นวายในสังคมอันมีสาเหตุมาจากการไม่มีจริยธรรมของผู้ปกครอง ซึ่งประเด็นการรู้เห็นเป็นใจใน

การกระทำผิดนี้จะแตกต่างจากประเด็นการอำพรางความผิดในปรัชญาขงจื่อ ที่การอำพรางความ

ผิดนั้นเกิดจากการกระทำความผิดของตัวบิดาหรือบุตรเอง โดยที่อีกฝ่ายไม่ได้ให้การสนับสนุน  
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ในการกระทำความผิดนั้น ต่อเมื่อความผิดนั้นๆได้เกิดขึ้นแล้ว บิดาจึงจะปกปิดอำพรางความผิด

ของบุตร หรือบุตรจะปกปิดอำพรางความผิดของบิดา ซึ่งถือว่าเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุในทางที่

เชื่อว่าถูกต้องเหมาะสม แต่ถ้าจะให้ดีก็ต้องแก้ไขที่ต้นเหตุโดยสร้างจริยธรรมในครอบครัว  

ที่เข้มแข็งอันมีหลักความกตัญญูและภราดรธรรมเป็นพื้นฐานเพื่อจะได้ตักเตือน และตรวจสอบ

การกระทำระหว่างกันของคนในครอบครัวในอันที่จะยับยั้งการกระทำที่ผิดแบบแผนจารีตหรือ

กฎหมาย  

บทสรุป

ข้อแตกต่างในการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ของทั้งสองปรัชญา ในมหาภารตยุทธ

จะมุ่งเน้นการแบ่งวรรณะตามหน้าที่และยึดถือว่าเป็นธรรมที่ต้องทำให้สมบูรณ์ แต่ปรัชญาขงจื่อจะ

เน้นความกตัญญูในความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่เป็นพื้นฐานซึ่งก่อให้เกิดความเป็นระเบียบของ

สังคม ดังนั้นการกำหนดว่าความกตัญญูเป็นหลักปฏิบัติของบุตรต่อบิดามารดาจึงเท่ากับเป็นการ

กำหนดทิศทางแห่งระเบียบสังคมขั้นพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม แม้จะมีข้อแตกต่างระหว่างระบบ

วัฒนธรรมของ ทั้งสองตัวบทแต่ก็ไม่ควรนำมาเป็นข้อจำกัดต่อการเปรียบเทียบในการพิจารณา  

จุดร่วมบางประการ ในระบบความคิดของทั้งสองปรัชญา การทำความเข้าใจในตัวบท (text)   

จึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อใช้ทำความเข้าใจแนวคิด ข้อสรุปที่ได้จากการศึกษาเปรียบเทียบคุณธรรมของ  

ผู้ปกครองเกี่ยวกับภาวะแห่งพันธะหน้าที่ต่อผู้ใต้ปกครองและจริยศาสตร์ครอบครัวดังสรุปในตาราง

ต่อไปนี้ 

ตารางเปรียบเทียบคุณธรรมของผู้ปกครองเกี่ยวกับภาวะแห่งพันธะหน้าที่ต่อผู้ใต้ปกครองและ

จริยศาสตร์ครอบครัวในความคิดทางการเมืองของปรัชญาขงจื่อ (คัมภีร์หลุนอวี่) และปรัชญา

ฮินดู (มหาภารตยุทธ) 

 ปรัชญาขงจื่อในคัมภีร์หลุนอวี่ ปรัชญาฮินดูในมหาภารตยุทธ 

แนวคิดหลัก - มุ่งเน้นบทบาทความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด                 

กับบิดามารดามากที่สุดในบรรดาความ

สั มพั น ธ์ ข อ งมนุ ษ ย์ บนหลั ก ค ว าม

กตัญญุตาธรรมและภราดรธรรม 

- บทบาทของความสัมพันธ์ภายใน

ครอบครั ว ขอ งบุ คคลจะขึ้ น อยู่ กั บ

สถานภาพทางการเมืองที่เข้ามากำหนด

บทบาทด้วยในบางสถานการณ์ 

เปรียบเทียบภาวะแห่งพันธะหน้าที่ต่อผู้ใต้ปกครองและจริยศาสตร์ครอบครัวในความคิดทางการเมือง 

1 . ประเด็นจริยศาสตร์

ความสัมพันธ์ในครอบครัว

ที่ เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ ค ว า ม

สัมพันธ์เชิงอำนาจทางการ

เมือง 

- บิดาฆ่าบุตร บุตรฆ่าบิดาถือเป็นความ

ผิดขั้นร้ายแรง ไม่ว่าบิดาจะเข้ามาใน

ฐานะที่อิงกับสถานภาพทางการเมือง

หรือไม่ก็ตาม หากบุตรมิหลีกเลี่ยงยอม

ใหบ้ดิาทำรา้ยจนถงึชวีติ จะถอืวา่อกตญัญ ู 

- บิดาฆ่าบุตร บุตรฆ่าบิดาไม่ถือว่าเป็น

ความผิดหากทำไปตามหน้าที่ที่อิงกับ

สถานภาพทางการเมือง 
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 ปรัชญาขงจื่อในคัมภีร์หลุนอวี่ ปรัชญาฮินดูในมหาภารตยุทธ 

2. ประเด็นการให้สัจจะ

วาจาในครอบครัวสัมพันธ์

กับกฎเกณฑ์ทางสังคม 

การให้ความเคารพเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำพูดของผู้อาวุโสและมีคุณธรรม 

(เหมือนกัน) 

- การปฏิบัติตามจารีตเป็นหลักสำคัญใน

การประพฤติตนอย่างเหมาะสม คำพูด

หรือการกระทำของบิดามารดาอาจมีผิด

ที่บุตรย่อมทัดทานได้ด้วยความนบนอบ 

หากท่านไม่ฟังก็ยังต้องเคารพโดยมิโกรธ 

- สัจจะวาจาของมารดาที่ลูกต้องปฏิบัติ

ตามแม้จะขัดต่อจารีต แต่ได้นำไปสู่การ

กลายเป็นกฎเกณฑ์ใหม่ที่ยอมรับร่วมกัน

ของคนในสังคม โดยอาศัยความรู้ที่

อธิบายจากผู้ที่น่าเชื่อถือในสังคม 

3 . ป ร ะ เ ด็ น ก า ร รู้ เ ห็ น

เป็นใจในการกระทำผิดกับ

การอำพรางความผิด 

- การอำพรางความผิ ดของคนใน

ครอบครัว เป็นการปกปิดความผิดที่ได้

เกิดขึ้นแล้ว โดยที่บิดาไม่ได้รู้เห็นในการ

กระทำผิดของบุตร หรือบุตรไม่ได้รู้เห็น

ในการกระทำผิดของบิดา 

- สะท้อนการรู้เห็นเป็นใจในการกระทำ

ความผิดของคนในครอบครัวที่บิดาเห็น

ชอบด้วยกับการกระทำผิดของบุตรและ

ร่วมกระทำผิดทั้ งๆที่รู้ ว่าการกระทำ  

ดังกล่าวจะเป็นเหตุให้พี่น้องเป็นศัตรูกัน 

 

โดยสรุป จากการศึกษาตัวบทของทั้งสองปรัชญา จะมีความคล้ายคลึงกันของทั้งสองตัวบท

ในการมองสังคมแบบโครงสร้างหน้าที่ จากปรัชญาขงจื่อที่พยายามชี้ให้เห็นว่าปัญหาสังคมที่เกิด

ความวุ่นวายขึ้นเป็นเพราะบทบาทไม่เป็นไปตามนามหรือฐานะนั้น กล่าวคือ เพราะพ่อแม่ไม่ทำ

หน้าที่ของพ่อแม่ บุตรไม่ทำหน้าที่ของบุตร ครอบครัวจึงเดือดร้อน กษัตริย์ไม่ทำหน้าที่ของกษัตริย์ 

ขุนนางไม่ทำหน้าที่ของขุนนาง รัฐจึงเดือดร้อน ส่วนปรัชญาฮินดูในมหาภารตยุทธจะมองว่าความ

วุ่นวายในสังคมจะเกิดขึ้นหากกษัตริย์ไม่ทำหน้าที่ของกษัตริย์ ทำให้ไม่สามารถปกป้องระเบียบ

สังคมไว้ได้หรือไม่สามารถทำให้ผู้ใต้ปกครองปฏิบัติตามหน้าที่ในวรรณะของตนเอง ทั้งสองปรัชญา

จึงมองว่าความวุ่นวายต่างๆจะหายไปเมื่อบุคคลปฏิบัติหน้าที่ตามวรรณะของตน (ปรัชญาฮินดู) 

หรือเมื่อมีความชอบธรรมในฐานะแห่งนามนั้น (ปรัชญาขงจื่อ) แต่ทั้งสองปรัชญาจะมองแตกต่าง

กันในการเสนอทางออกสำหรับปัญหาความขัดแย้งในบทบาทหน้าที่ของบุคคลระหว่างหน้าที่ต่อ

ครอบครัวและหน้าที่ต่อรัฐ กล่าวคือ ปรัชญาขงจื่อจะมองว่าครอบครัวเป็นสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดที่

ต้องรักษาไว้เป็นอันดับแรก (หน่วยย่อยต้องทำให้ดีก่อนหน่วยใหญ่) ส่วนในมหาภารตยุทธจะมอง

ว่าครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยย่อยจะดำรงอยู่ได้จำเป็นต้องมีรัฐที่เป็นปึกแผ่นและมั่นคงเสียก่อน 

(หน่วยใหญ่ต้องทำให้ดีก่อนหน่วยย่อย)  
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การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า
ครั้งที่15ประจำปี2556

วันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ 





 * สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
 1 อเล็กซ์ วูลฟ์ เขียน โคทม อารียา และแก้วฤทธรา วิริยะวัฒนา แปล, 2555; ระบอบ

การปกครอง: ประชาธิปไตย; กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์ปาเจรา, หน้าปก 

การเปลี่ยนผ่านสู่ความกลมกลืน
ระหว่างประชาธิปไตยกับราชาธิปไตย
โคทม อารียา* 

   

คำกล่าวนำ

ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาแปดสิบเอ็ดปี แต่ก็

ลุ่มๆ ดอนๆ มาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากการรัฐประหาร 16 ครั้ง และการมี

รัฐธรรมนูญ 18 ฉบับ อับราฮัม ลิงคอล์น อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเคย

กล่าวว่า “ประชาธิปไตยคือรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน”1 

ธรรมนญูการปกครองแผน่ดนิสยามชัว่คราว พ.ศ. 2475 บญัญตัวิา่ “อำนาจสงูสดุ 

ของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลาย” และ “ให้มีบุคคล และคณะบุคคล   

ดังจะกล่าวต่อไปนี้ เป็นผู้ใช้อำนาจแทนราษฎรตามที่จะได้กล่าวต่อไปในธรรมนูญ

คือ 1. กษัตริย์ 2. สภาผู้แทนราษฎร 3. คณะกรรมการราษฎร 4. ศาล ครั้นถึง

เดือนธันวาคมในปีเดียวกัน มีการตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามขึ้น 

ซึ่งบัญญัติว่า “อำนาจอธิปไตยย่อมมาจากปวงชนชาวสยาม พระมหากษัตริย์  

เป็นประมุข ทรงใช้อำนาจนั้นโดยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้” สังเกตได้ว่า

บทบัญญัติใหม่นี้มีนัยการแสวงความสมดุลระหว่างราชาธิปไตยกับประชาธิปไตย

แบบตวัแทน โดยปวงชนเลอืกตัง้ตวัแทนไปใชอ้ำนาจนติบิญัญตัแิละ “พระมหากษตัรยิ ์

ทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติโดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร” และ 

“ทรงใช้อำนาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี” ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 รัฐธรรมนูญ

กลบัมาบญัญตัวิา่ “อธปิไตยเปน็ของปวงชนชาวไทย” ซึง่มนียัวา่เปน็ประชาธปิไตย 

ของประชาชนผ่านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ไม่แต่เฉพาะในการลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งเท่านั้น อย่างไรก็ดี ดูเหมือนว่ายังมีความไม่ชัดเจนอยู่ในเรื่องความ

สมดุลระหว่างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมกับราชาธิปไตย 

“การมีส่วนร่วม” เกิดขึ้นไม่แต่เฉพาะตามครรลองปกติ หากรวมไปถึง  

การเรียกร้องรัฐธรรมนูญและการต่อต้านรัฐประหาร จนเกิดเหตุการณ์นองเลือด   

ในปี พ.ศ. 2516, 2519, 2535 และ 2553 นอกจากนั้น ได้มีการมีส่วนร่วม

แบบถึงรากโคน (radical) โดยมีการชุมนุมยืดเยื้อติดต่อกันหลายเดือน ในปี 

พ.ศ. 2548-9 และ 2551 ซึ่งจัดโดยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 

(พันธมิตรฯ) และในปี พ.ศ. 2552-3 ซึ่งจัดโดยแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้าน
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เผดจ็การแหง่ชาต ิ(นปช.) จะเหน็ไดว้า่ทัง้ฝา่ยพนัธมติรฯ และ นปช. แมจ้ะขดัแยง้กนัทางการเมอืง 

แต่ต่างก็เรียกร้อง “ประชาธิปไตย” หากมีความเข้าใจและข้อเรียกร้องในเรื่องประชาธิปไตยและ

ราชาธิปไตยที่ต่างกัน2  

ความขัดแย้งกันทางการเมืองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นความขัดแย้งที่ยืดเยื้อ (protracted) 

ทำให้เกิดความรุนแรงเป็นครั้งคราว (พ.ศ. 2549 2551-3) และยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายได้  

โดยง่าย บทความนี้ไม่สามารถศึกษาความขัดแย้งที่ซับซ้อนนี้ได้อย่างรอบด้าน หากประสงค์ที่จะ

ศึกษาเฉพาะความขัดแย้งทางความคิดและความเชื่อในเรื่องสถาบันพระมหากษตริย์หรือ  

ราชาธิปไตย (monarchy) กับประชาธิปไตยไทย เพราะคิดว่าประเด็นนี้ยังต้องการพื้นที่การ  

ถกแถลง (deliberation) สาธารณะเพิ่มขึ้น เพื่อที่จะทำความเข้าใจและก้าวพ้นขีดแบ่งทาง

วัฒนธรรมการเมือง ซึ่งเป็นเสมือนสิ่งที่อบอวลอยู่ในบรรยากาศ หนักอึ้งด้วยภยาคติ แต่ก็อยู่ในใจ

และในการซุบซิบกันของหลายๆ คน 

วัฒนธรรมเลขสองของการบูชา

การต่อสู้ทางความคิดความเชื่อย่อมมีผู้เรียกร้องสนับสนุน (advocators) ทั้งสองฝ่าย   

โจฮาน กัลตุง3 ปรมาจารย์ด้านสันติศึกษาอธิบายว่า ความยากลำบากในการแปลงเปลี่ยนความขัด

แย้งทางสังคมที่ยืดเยื้อนั้น ส่วนหนึ่งมาจากวัฒนธรรมส่วนลึก โดยยกตัวอย่างวัฒนธรรมดังกล่าว

ในชื่อย่อว่า DMA อักษร D ย่อมาจาก Dualism ซึ่งมักนิยมแปลว่าทวิลักษณ์ แต่ในที่นี้ขอใช้คำว่า

วัฒนธรรมเลขสอง คือแนวโน้มที่จะเห็นในทุกสิ่งทุกอย่างว่า มีภาคี/ประเด็น/ทางเลือก ฯลฯ เพียง

สองภาคีเท่านั้น อักษร M ย่อมาจาก Manicheism คือแนวโน้มที่จะเห็นว่าภาคีหนึ่งเป็นฝ่ายเทพ

อีกภาคีหนึ่งเป็นฝ่ายมาร หรือเห็นว่า ประเด็น/ทางเลือกของเราถูก ของเขาผิด เป็นต้น ส่วน

อักษร A ย่อมาจาก Armageddon ซึ่งเป็นความเชื่อว่า เมื่อเป็นเช่นนี้ (เห็นแต่เลขสองและถือว่า

เราถูก) ก็ต้องสู้กันให้แตกหักรู้แพ้รู้ชนะกันไปเลย จะไปคุยกับโจรหรือประนีประนอมกับฝ่ายมาร

ย่อมไม่ได้  

กลุ่มผู้เรียกร้องฝ่ายหนึ่งนำเสนอความคิดความเชื่อเรื่องธรรมราชา ไปจนถึงการเรียกร้องให้

ถวายคืนพระราชอำนาจ ให้พระมหากษัตริย์ทรงมีบทบาททางการเมืองคล้ ายสมัย

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ทั้งนี้โดยอาศัยการสื่อสารที่เข้าลักษณะการบูชาบุคลิกภาพ (personality 

cult) กลุ่มผู้ เรียกร้องอีกฝ่ายหนึ่งนำเสนอความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยสมบูรณ์   

ให้พระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญซึ่งมีบทบัญญัติคล้ายกับธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม

ชั่วคราว พ.ศ. 2475 “เพื่อบ้านเมืองจะได้เจริญขึ้น” ทั้งนี้โดยอาศัยการสื่อสารที่เข้าลักษณะ  

การบูชาประชาชน 

 2  McCargo D. and Tanruangporn P., 2013; Thailand Grievances Analysis: A Report for the 

United Nations Resident Coordinator Office; Bangkok, pp. 30-32 
 3  Galtung, Johan, 2004; Transcend and Transform; London, Pluto Press, pp. 154-5 
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หากไม่มีการก้าวพ้น (transcendence) วัฒนธรรมเลขสอง (D: dualism) ของการบูชา 

(M: การแบ่งเทพ/มาร) ดังกล่าว ก็เกรงว่าวัฒนธรรมนี้นำไปสู่การต่อสู้จนแตกหัก (A) ได้   

จึงน่าที่จะพิจารณาหาพื้นที่ที่ความคิดความเชื่อทั้งสองชุดมีร่วมกันหรือเหลื่อมกัน (overlapping) 

อันอาจเป็นวิสัยทัศน์ในการพัฒนาสังคมการเมืองร่วมกันต่อไป การเสนอพื้นที่ร่วมดังกล่าวไม่ใช่

เป็นเรื่องง่าย แต่ก็อยากทดลองเสนอตัวอย่างของคำกล่าวที่อาจมีความเห็นพ้องกัน เช่น   

“การปกครองโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” ฝ่ายหนึ่งอาจเรียกร้องธรรมมิกราชา หรือ

ประมุขของรัฐผู้ทรงธรรม อีกฝ่ายหนึ่งอาจเรียกร้องประชาธิปไตยที่ตอบสนองความจำเป็นพื้นฐาน

ของประชาชน เราจึงควรพยายามวางกรอบ (frame) และตั้งชื่อ (name) ความคิดความเชื่อที่อาจ

มีร่วมกัน ในที่นี้ ขอทดลองเสนอกรอบและชื่อว่า “ธรรมิกประชาราช” 

ภยาคติ 

นอกจากจะมีวัฒนธรรมเลขสองที่เป็นอุปสรรคต่อการก้าวพ้นดังกล่าวแล้ว ความกลัวหรือ

ภยาคติเป็นอุปสรรคอีกประการหนึ่ง สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง4 เสนอว่า “ในพลสูตรอังคุตตรนิกาย 

นวกนิบาต พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงแรงผลักดันทางจิตวิทยาจากความกลัวต่อภัย 5 ระดับที่มี

อิทธิพลกำหนดพฤติกรรมของมนุษย์ ... โดยเมื่อความกลัวต่อภัยระดับที่หยาบกว่าได้รับการ

คลี่คลายให้ลดน้อยลงแล้ว แรงบีบคั้นจาก ความกลัวต่อภัยที่ละเอียดกว่าในลำดับขั้นถัดไป ก็จะ

แสดงอิทธิพลครอบงำพฤติกรรมของมนุษย์แทนที่ ... อันทำให้ทฤษฎีความกลัว 5 ระดับ มี

ลกัษณะสอดคลอ้งสมัพนัธก์บัทฤษฎคีวามตอ้งการตามลำดบัขัน้ 5 ขัน้ของ อบัราฮมั เอช มาสโลว”์ 

ได้แก่  

 1.  อาชีวตภัย (ความกลัวต่อภัยอันเนื่องด้วยการดำรงชีวิต) ได้ผลักดันให้มนุษย์เกิดความ

ต้องการทางกายภาพ เช่น ปัจจัย 4 

 2.  อสิโลกภัย (ความกลัวต่อภัยอันเนื่องด้วยการถูกโลกตำหนิ) ทำให้มนุษย์แสวงหาความ

ยอมรับทางสังคม 

 3.  ปริสสารัชภัย (ความกลัวต่อภัยอันคือความสะทกสะท้านในบริษัท) ทำให้มนุษย์

แสวงหาความมั่นใจและความภาคภูมิใจในตัวเอง 

 4.  มรณภัย (ความกลัวต่อภัยคือความตาย) ทำให้มนุษย์หาวิถีทางเพื่อดำรงตัวตนต่อไป

หลังความตาย เช่น โดยการสืบเผ่าพันธุ์ หรือหาทายาทเป็นตัวแทน 

 5.  ทุคติภัย (ความกลัวต่อภัยอันเนื่องด้วยที่ไปที่ไม่ดี หรือไม่ใช่สุคติ) ทำให้มนุษย์แสวง

ความจริงเกี่ยวกับตัวเอง (self-realization) เพื่อให้สามารถเดินสู่อนาคต (ทั้งโลกนี้และ

โลกหน้า?) ได้อย่างเหมาะสม 

 4  สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง, 2522; ทางออกวิกฤติความขัดแย้งแตกแยกในระบบสังคมการเมืองไทย; บริษัท 

ดินน้ำฟ้า จำกัด, กรุงเทพฯ น. 9-15  
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การนำเสนอเรื่องภยาคติที่กำกับชีวิตมนุษย์ข้างต้น ก็เพื่อชี้ให้เห็นว่ามนุษย์เรามีความกลัว

และความต้องการที่คล้ายคลึงกัน ถ้าสังคมการเมืองสามารถลดความกลัวและตอบสนองความ

ต้องการหรือความจำเป็นพื้นฐานได้ สังคมถึงแม้จะขัดแย้งกันแต่ก็น่าจะอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข 

อย่างไรก็ดี ความกลัวมักถูกอ้างว่าเป็นเรื่องของปัจเจก มีการอ้างด้วยซ้ำไปว่าประชาธิปไตยเสรีคือ

ยาขนานเอกในการผลักดันความกลัวให้เป็นเรื่องส่วนตัว (privatization of fear) เช่น การ

กระจายอำนาจ การจัดการตนเองผ่านองค์กรท้องถิ่น การที่รัฐคุ้มครองเสรีภาพทางศาสนา สภาพ

การเลื่อนชั้นทางสังคม (social mobility) และการปกครองโดยผู้แทนประชาชน ฯลฯ จะช่วยให้

ความกลัวระดับสาธารณะลดลง อย่างไรก็ดี จอห์น คีน5 อ้างเหตุผลแย้งว่า แม้ประชาธิปไตยเป็น

กระบวนการแบ่งปันและถ่ายโอนอำนาจโดยสันติวิธีและลดความตึงเครียดโดยแสวงความเห็นพ้อง

ระหว่างผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองก็จริง แต่ในระบอบประชาธิปไตย อำนาจก็ยังไม่เป็นของ

พลเมืองทุกคน หากเป็นของเสียงข้างมากหรือของกระแสหลัก ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเสรี  

ก็ยังทำสงครามพอๆ กับประเทศที่มีการปกครองในระบอบอื่น6 และแม้ว่าประเทศมหาอำนาจ 

อาจมีความสูญเสียจากสงครามน้อยลง แต่พวกเขายังทำสงครามกับประเทศอื่นโดยส่งความตาย

ทางไกลและขายอาวุธให้ประเทศอื่นนำไปก่อความรุนแรงอยู่เหมือนเดิม ส่วนการก่อการร้าย  

โดยฝ่ายต่อต้านรัฐและโดยฝ่ายรัฐที่เป็นประชาธิปไตยเอง ก็ยังคงเป็นปฏิกิริยาซึ่งกันและกันและ  

หล่อเลี้ยงความสะพรึงกลัว (terror) อยู่เหมือนเดิม ส่วนประชาสังคมที่เชื่อกันว่าจะช่วยเปิดพื้นที่

การมีส่วนร่วมและลดความตึงเครียดได้นั้น อาจเป็นผู้สร้างความตึงเครียดเสียเอง โดยฝ่ายรัฐบาล

มองว่าประชาสังคมคอยบีบคั้นและทำตัวเป็นปฏิปักษ์ ส่วนฝ่ายชุมชนที่ภาคประชาสังคมมุ่งจะ

เข้าไปช่วยนั้น บ้างก็ปฏิเสธบทบาทความเป็นตัวกลางของภาคประชาสังคม บ้างก็กล่าวโทษฝ่าย

อื่นว่าเป็นตัวการทำให้สูญเสียความเป็นชุมชนของอดีตที่จินตนาการว่ามีเสถียรภาพ7 อีกประการ

หนึ่ง เสรีภาพของสื่อมวลชนที่หวังว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญของการป้องปรามการลุแก่อำนาจโดยการ

รายงานข่าวแบบสืบค้นและเจาะลึกนั้น กลับไม่สามารถทำหน้าที่ได้ดีนัก ซ้ำร้ายในสถานการณ์  

ที่วิกฤติ อาจเป็นปัจจัยกระพือความกลัว ความเกลียดและความรุนแรงเสียเอง  

กล่าวโดยสรุปคือ ความกลัวนอกจากจะเป็นแรงขับเคลื่อนในส่วนลึกของมนุษย์แล้ว   

ยังเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ซึ่งไม่แน่นอน (contingent) ความกลัวจึงเป็นประเด็นสาธารณะและ

เป็นปัญหาการเมือง ที่ควรแก่การขบคิด ไตร่ตรอง และค้นหาวิธีการทางการเมืองในอันที่จะก้าว

พ้นความกลัวให้ได้ไม่มากก็น้อย  

 5  Keane J. in Violence and Politics: Globalization’s Paradox edited by K. Worcester, S.A. 

Bermanzhon, and M.Ungar, 2002; Fear and Democracy; New York and London, Routledge, p. 228 

 6  Small, Melvin and Singer, 1976; The War-Proneness of Democratic Regime, 1816-1965; 

Jerusalem Journal of International Relationship อ้างถึงใน Mindell A.1995; Sitting in Fire; Oragon, Lao 

Tse Press, p. 227 

 7  Keane J. อ้างถึงแล้ว น. 236-8 
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ราชาธิปไตยกับความกลัว

กล่าวโดยเฉพาะในประเด็นราชาธิปไตยและประชาธิปไตยที่กำลังวิเคราะห์อยู่ในขณะนี้ 

ความกลัวน่าจะมาจากฝ่ายราชาธิปไตยมากกว่า ถ้าพิจารณาข้อมูลในปัจจุบัน ประเทศในระบอบ

ราชาธิปไตยเกือบทั้งหมดก็เป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญและไม่มีแนวโน้มว่าจะกลับสู่ระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ในบรรดาประเทศประมาณ 200 ประเทศที่ เป็นสมาชิกองค์การ

สหประชาชาติ มีประมาณ 40 ประเทศที่มีกษัตริย์เป็นประมุข ในจำนวนนี้ 15 ประเทศอยู่ใน

เครือจักรภพซึ่งยอมรับในเชิงสัญลักษณ์ว่ากษัตริย์ของอังกฤษทรงเป็นประมุขของประเทศของตน 

ในทางประวัติศาสตร์ ตลอดช่วงหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา มีประเทศประมาณ 20 ประเทศที่เปลี่ยน

จากราชาธิปไตยเป็นสาธารณรัฐ ขณะที่มีเพียง 3 ประเทศที่ก่อตั้งระบอบราชาธิปไตย (ซาอุดิ   

อาราเบีย) หรือฟื้นฟูระบอบราชาธิปไตย (สเปนและกัมพูชา)8 ขึ้นมา 

จึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่ฝ่ายราชาธิปไตยในประเทศไทย จะมีความกลัวภัย ทั้งมรณภัย   

(การสูญสลาย) และทุคติภัย (การเดินสู่ทางที่ผิด) ในอนาคต ฝ่ายประชาธิปไตยสมบูรณ์อาจ

ถือว่าตนอยู่ ในกระแสการเปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตร์ก็ เป็นได้ หากเป็นเช่นนี้ ฝ่าย

ประชาธิปไตยกลับจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ที่จะไม่สร้างวาทกรรมหรือมีการกระทำที่ไป

ตอกย้ำความกลัวของฝ่ายราชาธิปไตย ส่วนฝ่ายราชาธิปไตยก็พึงระวังว่าจะเข้าลักษณะ ‘การทำให้

การทำนายของตนเป็นจริงเสียเอง’ (self-fulfilling prophecy) หมายถึงการทำนายว่ามีศัตรู 

แล้วไปเบียดเบียนเขาจนเขาต้องตอบโต้ จนเกิดความเชื่อมั่นเหมาะว่าการตอบโต้พิสูจน์คำทำนาย

ว่าเขาเป็นศัตรูจริง 

อันที่จริง ส่วนมาก ‘ศัตรู’ อาจได้แก่ตัวเราเอง ดังตัวอย่างความระแวงดังกล่าว อีกด้านหนึ่ง

คือความแข็งตัวทางความคิด รับฟังและเชื่อแต่ฝ่ายตน ไม่รับฟังฝ่ายอื่น ซึ่งหมายถึงผู้เห็นต่าง  

รวมทั้งกัลยาณมิตรผู้ไม่ประจบประแจง สุลักษณ์9 เขียนเล่าถึงสมัยสิ้นราชวงศ์โรมานอฟแห่ง  

รัสเซียว่า “ทราบแต่ว่าเมื่อเสวยราชย์เป็นรัชกาลที่ 6 แลพอทรงทราบว่าสมาชิกในราชวงศ์

โรมานอฟถูกประหารชีวิตไปเสียมาก ถึงกับตกพระราชหฤทัย ตรัสถามพระราชอนุชาถึงเหตุผล

ต้นปลาย ทูลกระหม่อมเล็กกราบทูลว่า ที่สุดแห่งราชวงศ์โรมานอฟนั้นเกิดมาแต่ความผิดของ

พระเจ้าซาร์เอง เพราะมัวทรงรับฟังแต่จากปากคำพวกหัวเก่าที่เป็นฝ่ายจารีตนิยม ที่จริงคนพวกนี้

เป็นฝ่ายพระราชาอยู่แล้ว ไม่จำเป็นที่ต้องทรงฟังคำสรรเสริญเยินยอของพวกนี้เลย เพราะความ

อยู่ดีกินดีของพวกนี้ขึ้นอยู่กับสถาบันกษัตริย์ เสียดายที่พระเจ้าซาร์ไม่ทรงฟังพวกหัวก้าวหน้า   

พวกนี้ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพระบารมีพระเจ้าแผ่นดิน หากเขาต้องการความไพบูลย์ของประเทศ

ชาติและประชาชน ถ้าพระราชาฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ของคนพวกนี้ แล้วปรับสถานะของสถาบัน

กษัตริย์ให้สอดคล้องกับคำวิจารณ์ของพวกหัวก้าวหน้า พวกนี้ก็จะหันมาเข้าข้างพระราชา จักได้

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยไม่แตกแยกเป็นเสี่ยงๆ เมื่อเป็นเช่นนั้น พระราชวงศ์ก็ยังดำรงอยู่ได้ 

 8  นาธาเนยีล ฮารร์สิ เขยีน โคทม อารยีา แปล, 2555; ระบอบการปกครอง: ราชาธปิไตย; กรุงเทพฯ ปาเจรา, 

น. 24-30  
 9 ส.ศวิรกัษ ์แปลและเรยีบเรยีง, 2536; ความเขา้ใจในเรือ่งราชาธปิไตย; กรงุเทพฯ, บรษิทัสอ่งสยาม. น. 62-3 
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อย่างปรับสภาพให้เหมาะสมไปกับกาลสมัยไปเรื่อยๆ”          

เมื่อไม่กี่ปีมานี้เอง ราชาธิปไตยได้สูญสลายในประเทศเนปาล เข้าใจว่าเป็นเพราะความกลัว

ภัยคุกคามจากพวกเมาอิสต์ ราชาธิบดีเลยมาถือครองอำนาจทางการเมืองด้วยพระองค์เอง   

มาบัญชาการรบร่วมกับฝ่ายทหารผู้จงรักภักดี ไม่วางพระทัยฝ่ายพลเรือน นักการเมือง หรือ  

ภาคประชาสังคม ดังนั้น เมื่อฝ่ายเมาอิสต์กับฝ่ายการเมืองและภาคประชาสังคมตกลงกันได้ และ

รวมตัวกันเป็นแนวร่วมต่อต้านพระองค์ แม้กองทัพเองก็ไม่อาจช่วยพระองค์รักษาราชบัลลังก์ไว้ได้ 

ในเรื่องการเข้ามาพัวพันทางการเมืองของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยหลังการเปลี่ยนแปลง

การปกครองปี พ.ศ. 2475 นั้น คงต้องยกประโยชน์ในข้อสงสัยซึ่งอาจเกิดขึ้นในบางครั้ง เช่นใน

กรณีกบฏบวรเดช กรณีปราบปรามนักศึกษาเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519 ทั้งนี้เพราะโดยรวมแล้ว 

สถาบันฯพยายามที่จะอยู่ห่างจากการเข้าไปพัวพันกับการเมือง อย่างไรก็ดี ในวิกฤติความขัดแย้ง

ปัจจุบันนับแต่ พ.ศ. 2548 มีการกล่าวว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองพยายามนำสถาบันฯมาสนับ

สนุนฝ่ายตน จนเกิดเป็นการรับรู้ (perception) ของคนจำนวนมากในสังคม ดังจะเห็นได้จากสรุป

รายงานผลการดำเนินงาน “พูดจาหาทางออกประเทศไทย 108 เวที” ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการ

ประสานและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและ

ค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.) ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 28 

กรกฎาคม 2556 โดยสรปุรายงานดงักลา่วไดแ้จงผลจากผูต้อบแบบสอบถามจำนวน 58,183 คนวา่ 

ร้อยละ 57.1 เห็นว่า “การกล่าวอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อประโยชน์ทางการเมือง” เป็นหนึ่ง

ใน 10 ปัญหาหลักของสังคมไทย   

ราชาธิปไตย:การรักษาด้วยรากฐานแห่งภูมิปัญญา

ดูเหมือนว่าภัยต่อราชาธิปไตยอาจมิได้มาแต่ความกลัวอย่างเดียว แต่อาจมาแต่ความภูมิใจ

ในความดีงามของฝ่ายตนในอดีต จึงอยากขอเสนอว่า จะเป็นประโยชน์หรือไม่หากจะได้มีการ

ศึกษาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ โดยไม่เน้นแต่เฉพาะความดีงามหากศึกษาความไม่ดีงามเป็น

บทเรียนด้วย นอกจากนี้ยังควรศึกษาราชวงศ์อื่นๆ ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยแห่ง  

โลกาภิวัตน์ ศึกษาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการดำรงไว้ซึ่งราชาธิปไตยอย่างมีเหตุผล รวมทั้ง

การสร้างความกลมกลืน (harmony) ระหว่างราชาธิปไตยและประชาธิปไตยด้วย 

ในเรื่องการปรับตัวนั้น ขออ้างสุลักษณ์อีกครั้งในเรื่องการปรับตัวของราชวงศ์อังกฤษ10 ดังนี้ 

“ทางอังกฤษ ถึงแม้พระเจ้ายอร์ชที่ 5 จะทรงรักษาสถานะของพระราชาธิบดีไว้ ก็ทรงยอมผ่อน

ปรนจนอังกฤษเป็นประชาธิปไตยไปยิ่งขึ้นเรื่อยๆ กล่าวคือพระมหากษัตริย์เพียงรักษาสถาบันของ

พระองค์ ผ่านสถาบันครอบครัวของพระองค์นั้นแลเป็นสำคัญ นอกเหนือจากนั้น นักการเมืองว่า

กันไปเอง โดยไม่ทรงขัดกับบุคคลพวกนั้นในเชิงรัฐประศาสโนบายเอาเลย ... หากทรงขัดขืน

นักการเมืองไว้แต่ในทางจริยธรรมและราชประเพณีเท่านั้น”  

 10 ส.ศิวรักษ์; เพิ่งอ้าง น.31 
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ในการเปรียบเทียบความเห็นระหว่างฝ่ายสาธารณรัฐกับฝ่ายราชาธิปไตยนั้น นาธาเนียล 

ฮาร์ริส11 ได้เสนอความเห็นของฝ่ายสาธารณรัฐดังนี้  

“ผู้นิยมสาธารณรัฐเกือบทั้งหมดไม่ได้ต่อต้านราชาธิปไตยเพียงเพราะความประพฤติ

ของกษัตริย์รายพระองค์ พวกเขาเชื่อว่าราชาธิปไตย รวมทั้งราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ

ล้วนไม่ถูกต้องในหลักการ ด้วยมีพื้นฐานบนแนวคิดที่ว่า ‘เลือดเจ้า’ (royal blood) คือ  

สิ่งพิเศษ เป็นที่แน่ชัดว่ากษัตริย์เป็นบุคคลพิเศษ (เพียงเพราะได้รับการขัดเกลาด้วยชีวิต  

ที่มีอภิสิทธิ์แและความมั่งคั่งเท่านั้น) เกือบทุกคนในปัจจุบันเห็นพ้องว่าตำแหน่งหน้าที่ของ

บุคคลในโลกนี้ ควรใช้บรรทัดฐานที่การทำงาน ความสามารถ และผลงาน แต่บรรดา

กษัตริย์และสมาชิกในราชวงศ์ ล้วนได้รับตำแหน่งหน้าที่มาด้วยเหตุบังเอิญแห่งการสมภพ 

... จึงมีการให้เหตุผลว่า ระบอบราชาธิปไตยสนับสนุนสังคมทัศน์และโลกทัศน์ที่ผิดทางและ

ล้าสมัย” 

ส่วนฝ่ายราชาธิปไตยให้เหตุผลถึง “ความสำคัญของประเพณีที่ยึดเหนี่ยวสังคมไว้ด้วยกัน ... 

การที่คนธรรมดาแสดงความรู้สึกจงรักภักดีอย่างแรงกล้าต่อบุคคลในราชวงศ์นั้น เป็นการ

แสดงออกที่เป็นธรรมชาติและทรงคุณค่า ... ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้น ความรู้สึกทางจิตใจย่อม

มีศูนย์รวมที่ตัวผู้นำ”  

มารค12 ได้วิเคราะห์การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ไว้อย่างแยบยล เขาเริ่มด้วยการวิเคราะห์เหตุผลรองรับระบอบประชาธิปไตยโดยทั่วไป เพื่อตอบ

คำถามว่า การมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทำให้คุณค่าใดขาดหายไปหรือไม่ เขาพบคำตอบ

ว่าไม่น่าจะมีคุณค่าใดขาดหายไปเว้นแต่ว่าพลเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองระบอบนี้ไม่มี  

ความอิสระทางศีลธรรมเพียงพอ แต่การปกครองระบอบนี้สามารถแก้จุดอ่อนนี้ได้ “โดยที่  

พระมหากษัตริย์ทรงให้โอกาสพลเมืองไตร่ตรองตัดสินเรื่องต่างๆ เชิงบรรทัดฐานซึ่งเกี่ยวกับวิธีอยู่

ร่วมกันในสังคมโดยไม่ครอบงำในเรื่องเฉพาะแต่ละเรื่อง แต่ให้แต่ละคนคิดในกรอบใหญ่ของ

ศาสนาหรือระบบจริยธรรมของตนเอง” ในอีกด้านหนึ่ง การมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอาจ

แก้จุดอ่อนประการหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยโดยทั่วไปได้ “โดยที่องค์พระมหากษัตริย์เป็นจุด

ส่งต่อความห่วงใยที่ทั่วถึง ศักยภาพนี้จะกลายเป็นจริงในระบอบการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข ที่องค์พระมหากษัตริย์มีคุณลักษณะสองอย่างคือ เป็นที่รักของประชาชนทั้งปวง 

และแสดงความรักและห่วงใยต่อทุกส่วนของพลเมืองจนเป็นที่ประจักษ์ ในระบอบการปกครองฯ   

ที่ศักยภาพนี้เป็นจริง คุณค่านี้จะเป็นพลังที่รักษาระบอบการปกครองนี้ไว้ที่มากกว่าและยั่งยืนกว่า

ประเพณีนิยมและการเน้นเพียงพิธีกรรมต่างๆ” สิ่งที่เป็นเสมือนคำเตือนจากมารคคือ หากองค์

พระมหากษัตริย์ขาดข้อหนึ่งข้อใดในคุณลักษณะทั้งสอง ความได้เปรียบของระบอบการปกครองฯ

นี้ก็จะหายไปด้วย อย่างไรก็ดี มารคก็มีคำเตือนสำหรับผู้นิยมสาธารณรัฐด้วย “สถาบันกษัตริย์

 11 นาธาเนียล ฮาร์ริส; อ้างแล้ว น. 31-3  

 12 มารค ตามไท, 2543; การปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุ; วถิสีงัคมไท: 

สรรนิพนธ์ทางวิชาการเนื่องในวาระหนึ่งศตวรรษ. ปรีดี พนมยงค์ จรัญ โฆษณานันท์ บรรณาธิการ; กรุงเทพฯ, 

สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก, น. 92-107 
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อาจถูกยกเลิกได้ แต่จะมาตั้งขึ้นจากการไม่มีอยู่เป็นสิ่งที่ทำยากและใช้เวลาหลายร้อยปี ... ถ้า

ประเทศใดตัดสินใจเปลี่ยนจากระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไปสู่

ประชาธิปไตยแบบอื่น ต้องคิดให้ดีเพราะจะเปลี่ยนกลับยาก” 

เรื่องนี้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของโจฮัน กาลตุง13 เมื่อเขากล่าวถึงข้อตกลงที่ยุติความขัด

แย้งรุนแรงว่า “เราพึงเรียกร้องให้ข้อตกลงที่ดีมีทางย้อนกลับได้ คือที่ทำไปแล้วทำใหม่ได้ จงทำแต่

เฉพาะสิ่งที่คุณทำใหม่ได้” 

ความไม่กลมกลืนระหว่างราชาธิปไตยกับประชาธิปไตย

ราชาธิปไตยในนครรัฐสยามได้เปลี่ยนอุดมการณ์จากปิตุราชาในสมัยสุโขทัย มาเป็น  

เทวราชาในสมัยอยุธยา และเป็นธรรมราชาตามหลักพุทธธรรมในสมัยต้นรัตนโกสินทร์14 ครั้นเมื่อ

ปฏิรูปการปกครอง โดยสร้างรัฐ-ประชาชาติที่องค์ประมุขแผ่พระราชอำนาจไปได้ทั่วราชอาณาจักร 

ก็มีการเปลี่ยนสู่ธรรมราชาตามหลักนิติธรรมมากขึ้นตามลำดับ จนเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

จึงยึดมีนิติธรรมเป็นหลัก โดยราชาธิบดีอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ พระราชอำนาจแต่เดิมมิได้ตราเป็น

พระราชบัญญัติเสมอไป หากเป็นอำนาจจริงในทางปฏิบัติ ธโสธร15 จำแนกฐานอำนาจที่สำคัญของ

ระบอบราชาธิปไตยเดิมว่ามาจาก 1) ราชวงศ์และเครือญาติ 2) ขุนนาง ข้าราชการ 3) จารีต

ประเพณี 4) การยอมรัฐจากต่างประเทศ 5) การครอบครองทรัพย์สินเกือบทุกอย่างในแผ่นดิน 

6) การพึ่งพาและอุปถัมภ์ศาสนา 7) บุคลิกภาพจากพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตร 

พระราชอำนาจเหล่านี้ก่อให้เกิดและผสมผสานกับความคิดทางการเมืองของชาวสยามหรือ

ชาวไทยซึ่งวิทยา16 ได้เสนอว่าชาวสยามหรือชาวไทยมีความคิดทางการเมืองดังนี้  

 1) ถือพุทธศาสนาเป็นรากฐานอันสำคัญของความคิดทางการเมือง 

 2) เชื่อในเรื่องอำนาจ “แต่ไม่ยอมรับหลักการประชาธิปไตยมาตั้งแต่เบื้องต้นคือเรื่อง  

การแบ่งแยกอำนาจ ... และยังมีมาตรการต่างๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม องค์กร

โดยเฉพาะกองทัพ ตลอดจนองค์กรจัดตั้งต่าง  เพื่อการเสริมอำนาจ” อย่างไรก็ดี 

“อำนาจในสังคมไทยนั้นมีสิ่งยับยั้ง (constraint) อยู่ ซึ่งพอกล่าวได้ว่ามี 2 ประเภท

ใหญ่ๆ คือ (1) ในแง่ของศีลธรรม (moral) กับ (2) ในแง่ของความระมัดระวัง 

(prudential)” ดังนั้น คนไทยจึงพอยอมรับเผด็จการแบบอ่อนๆ ได้ 

 13 Galtung Johan; อ้างถึงแล้ว น. 181  
 14 ชรินทร์ สันประเสริฐ, 2552: รัฐไทยในอดีตจากปิตุราชา-เทวราชา สู่การสร้างรัฐพุทธธรรม; รวมบทความ

วิชาการรัฐศาสตร์เนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปี มสธ. ครบรอบ 29 ปีรัฐศาสตร์, นนทบุรี, มสธ., น. 145-168    

 15 ธโสธร ตู้ทองคำ, 2552; ระบอบราชาธิปไตยและรัฐจารีตในการเมืองการปกครองไทย; รวมบทความ  

วิชาการรัฐศาสตร์เนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปี มสธ. ครบรอบ 29 ปีรัฐศาสตร์, นนทบุรี, มสธ., น. 169-180    

 16 วิทยา สุจริตธนารักษ์, 2530; ลักษณะเด่นของความคิดทางการเมืองของไทย: ข้อสังเกตเบื้องต้น; 

รัฐศาสตร์สารฉบับพิเศษครบรอบ 12 ปี: ปรัชญาและความคิด ธเนศ วงศ์ยานนาวา บรรณาธิการ; กรุงเทพฯ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, น. 215-227 
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 3)  ในขณะที่ยอมรับอำนาจ ก็มีความคิดย้อนแย้ง (paradoxical) คือมีกระแสต่อต้าน

อำนาจรัฐคู่ขนานกันไปด้วย 

 4) เน้นความสมดุลและยอมรับสภาพที่เป็นอยู่ ทำให้การเปลี่ยนแปลงในแนวลึกเกิดขึ้น  

ได้ยาก    

 5) ให้ความสำคัญในแง่ของความเป็นไปได้หรือนัยของการปฏิบัติได้ มากกว่าเน้นในแง่ของ

นามธรรม 

จากการนำเสนอข้างต้น อาจพิจารณาได้ว่า พระราชอำนาจเดิมซึ่งสืบต่อมาทั้งในทาง  

รูปธรรมและนามธรรมอาจจะยังไม่กลมกลืนกับอำนาจใหม่ที่เป็น “ของราษฎรทั้งหลาย” จาก  

ข้อเขียนของธโสธร น่าจะมีการวิเคราะห์ว่าฐานแห่งราชอำนาจที่สืบต่อมาอย่างเป็นรูปธรรม เช่น 

เครือข่ายราชาธิปไตย (monarchical network)17 เครือข่ายราชการ โดยเฉพาะราชการทหารที่

อาจอ้างอาณัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 77 และศาลที่ดำเนินการในพระปรมาภิไธยพระมหา

กษัตริย์ตามมาตรา 197 มากกว่าอ้างอาณัติจากประชาชน และการถือครองทรัพย์สินที่มีเสียง

วิจารณ์ว่าควรยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นต้น ส่วนประเด็นฐานแห่งราชอำนาจที่สืบต่อมาอย่างเป็น

นามธรรมนั้น พึงพิจารณาว่ามีความกลมกลืนหรือไม่ในบางแง่ เช่น การประชันการบูชาประชาชน

กับการบูชาบุคลิกภาพดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ส่วนในเรื่องการเสนอพระราชกรณียกิจผ่าน

สื่อมวลชนนั้น ควรนำเสนอเฉพาะเรื่องราวที่ดีที่สุดและตัดทอนเรื่องราวที่ไม่น่ายินดีออก หรือควร

เสนอความพลั้งพลาด เช่น เรื่องชู้สาว การทะเลาะวิวาท และการหย่าร้างของราชนิกุลต่อ

ประชาชนด้วย ซึ่งอาจมีผลเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของความเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบของ

ราชนิกุล หรือจะทำให้ผู้คนมองเห็นว่า ราชนิกุลก็มีปัญหาเหมือนบุคคลอื่นๆ และไม่จำเป็นที่เรื่อง

ราวเหล่านี้จะทำให้ราชนิกุลลดความน่านิยมลง18  

มขีอ้พงึพจิารณาตอ่จาก ‘ขอ้สงัเกตเบือ้งตน้’ ของวทิยา เชน่ คนไทยควรยอมรบัการแบง่แยก 

อำนาจเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ และรักษาความเที่ยงธรรม (องค์กรตามรัฐธรรมนูญ) 

มากน้อยเพียงใด และควรยอมรับสิ่งยับยั้งทางศีลธรรมและความระมัดระวังมากน้อยเพียงใด 

(โดยจะกล่าวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในลำดับต่อไป) และคนไทย

จะตระหนักถึงความคิดย้อนแย้งของตนมากน้อยเพียงใด ถ้าชอบความสมดุลจริง ก็ควรพิจารณา

ถึงความสมดุลระหว่างการยึดตัวบุคคลและการแก้ปัญหาที่คน กับการยึดหลักการและการแก้

ปัญหาที่ระบบและโครงสร้างด้วย 

ในเรื่องพระราชอำนาจนั้น ฝ่ายราชาธิปไตยจะยอมรับการจำกัดพระราชอำนาจอยู่ในเรื่อง 

“ทรงแนะนำ ทรงให้กำลังใจ และทรงแจ้งเตือน” ดังที่ วอลเตอร์ เบจฮอท อ้างว่าเป็นทั้งหมดแห่ง

ภารกิจของราชาธิบดีสมัยใหม่19 หรือควรจะมีบทบาทและภารกิจอื่นใดที่สอดคล้องกับบริบทสังคม

 17 McCargo D. and Tanruangporn P.; อ้างถึงแล้ว น. 28-9 
 18 นาธาเนียล ฮาร์ริส; อ้างแล้ว น. 34 

 19 Bagehot, Walter, 1867; The English Constitution; http://socserv.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/

bagehot/constitution.pdf; อ้างถีงโดยนาธาเนียล ฮาร์ริส, อ้างแล้ว, น. 25 
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การเมืองและประชาธิปไตยของประเทศไทย  

ในเรื่องความเสมอภาคและศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกันของมนุษย์ซึ่งเป็นอุดมการณ์สำคัญของฝ่าย

ประชาธิปไตยนั้น คงทำให้กลมกลืนกับแนวคิดแบบเทวราชาได้ยาก แต่จะเห็นพ้องกันได้หรือไม่ว่า 

พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขของรัฐนั้น ทรงไว้ซึ่งสถานะพิเศษ แต่ก็ทรงเป็นผู้เกิด แก่ เจ็บ 

ตาย เช่นเดียวกับผู้อื่น และมีความเท่าเทียมตามหลักนิติธรรม (ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ)    

ข้ออ่อนของประชาธิปไตยและทางออกด้วยการถกแถลง

เป็นเรื่องธรรมดาที่คติราชาธิปไตยยังคงตกทอดมา และเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ที่เคยอยู่  

ข้างฝ่ายผู้ครอบครองอำนาจและทรัพย์สินมาแต่เดิม ที่จะสละฐานคติของตนทั้งๆ ที่รู้ว่าควรจะปรับ

เพื่อให้สอดคล้องกับเหตุปัจจัยใหม่ เช่น โลกาภิวัตน์ กระแสประชาธิปไตยที่มาพร้อมกับ  

การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ และการเข้าถึงสื่อที่ดีขึ้น อย่างไรก็ดี ขณะที่ฐานคติเดิมอ้อยอิ่งที่จะ

จากไป ฐานคติประชาธิปไตยที่มาใหม่ก็ยังไม่ค่อยพร้อมอยู่ดี กล่าวโดยรวมคือ ประชาธิปไตยไทย

ยังอยู่ในช่วงการแสวงหาคุณค่าที่จะช่วยเอาชนะความกลัว 5 ประเภทที่กล่าวไว้ตอนต้น และ

แสวงหาระบบที่จะยังการอยู่ดีกินดีแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผลกว่าการปกครองระบอบอื่น 

นอกจากนี้ ระบอบประชาธิปไตยยังเผชิญปัญหาใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ซึ่งอเล็กซ์ วูลฟ์20   

ได้ระบุประเด็นปัญหาและสิ่งท้าทายไว้ 5 ประการคือ 1) ความเฉื่อยชาของสาธารณชนและการ

ประท้วงของชนส่วนน้อย 2) การครอบงำโดยเสียงส่วนใหญ่ 3) การที่รัฐ-ประชาชาติกำลังสูญเสีย

อธิปไตยส่วนหนึ่งให้แก่องค์การ/ระบบอภิชาติ (supranational) ในระดับภูมิภาค (เช่น อาเซียน) 

ในระดับระหว่างประเทศ (เช่น องค์การสหประชาชาติ ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่าง

ประเทศ) ในระดับข้ามชาติ (เช่น ระบบแรงงานข้ามชาติ บรรษัทข้ามชาติ) 4) ลัทธิก่อการร้าย 

5) ลัทธิเคร่งศาสนาที่ไม่ค่อยมีพื้นที่สำหรับการสานเสวนาหรือการถกแถลงกับผู้ที่มีความเชื่อต่าง 

แม้ประเด็นทั้ง 5 ประการนี้จะท้าทายและนำความอ่อนแอมาสู่ประชาธิปไตยไทยทั้งสิ้น แต่ขอให้

ความสำคัญแก่ประเด็นที่ 1) และ 2) ซึ่งกำลังเป็นความแตกแยกในฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันเอง

อยู่ในขณะนี้ 

ฝ่ายพันธมิตรฯและแนวร่วมกำลังต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย โดยใช้หลายรูปแบบรวมทั้งการ

ประท้วงที่ยืดเยื้อ โดยมีอุดมการณ์ ‘ชุมชน-ชาตินิยมที่มีกษัตริย์เป็นผู้นำ’21 โดยมีเป้าหมายที่จะ

ต่อสู้กับทุนนิยมโลกาภิวัตน์ที่สามานย์และฉ้อฉล และกับการครอบงำโดยเสียงส่วนใหญ่ที่ถูกชักจูง

โดยฝ่ายทุนดังกล่าว ในขณะที่ฝ่าย นปช.และแนวร่วมกำลังต่อสู้กับความไม่ชอบธรรมของอำนาจที่

ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง และการมีสองมาตรฐาน มีการตั้งชื่อให้กลุ่มก้อนของฝ่าย นปช. ต่างๆ 

 20 อ้างแล้ว น.28-33 
 21 ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, 2555; รายงานการวิจัยเรื่อง โครงสร้างอำนาจไม่เท่าเทียมกันในสังคมไทย;   

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติ (คอป.), สำนักงานกิจการยุติธรรม, 

น.2 
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กันไป เช่น ‘ไพร่เลือกตั้ง’22 ‘urbanized villagers’23 ‘กระฎุมพีหรือแรงงานเสรี’24 ‘ชนชั้นกลางใน

ชนบท’25 จากชื่อที่เรียกต่างๆ กันนี้ พอจะชี้ความเห็นของฝ่ายวิชาการได้บ้างว่า ในแง่ของชนชั้น

แล้ว ฝ่ายพันธมิตรฯ จะค่อนไปทางชนชั้นสูงและชนชั้นกลางเก่าในเมือง ส่วนฝ่าย นปช. ค่อนไป

ทางชนชั้นกลางใหม่ที่ขึ้นมาท้าทายฝ่ายแรก ทั้งในเรื่องการแบ่งปันทรัพยากรและศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ ซึ่งหมายรวมถึงความต้องการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรม  วาทกรรมไพร่-

อำมาตย์ มีความหมายเกินกว่าการเปิดโอกาสให้ถูกเย้ยหยันว่าไพร่ก็อยากเป็นอำมาตย์อยู่แล้ว 

หากเป็นการมองว่าอำมาตย์มีดีอะไร จึงดูแคลนผู้อื่นว่า ‘เขลา-ขี้เกียจ-ขี้โกง’ เสกสรรค์26   

เสนอแนะว่า “ผู้รักประชาธิปไตยยังต้องขยายแนวร่วมทางการเมืองออกไปให้ครอบคลุมอีกหลาย

ชนชั้นและชั้นชน” ภายในบรรยากาศเสรีนิยมที่ไม่ “ด่วนแขวนป้ายใส่หมวกให้ผู้อื่นอย่างไม่เป็น

ธรรม” 

จากความขัดแย้งที่เกิดขึ้น มีความจำเป็นที่ฝ่ายประชาธิปไตยจะต้องพัฒนา deliberative 

democracy ซึ่งหลายคนแปลว่า ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ27 ซึ่งหมายถึงประชาธิปไตย  

แบบมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพ สามารถก้าวพ้นการเอาชนะคะคาน สู่การตัดสินใจที่เป็นการเอา  

ชนะใจตนเองจากความกลวั อกีทัง้เปน็การตดัสนิใจดว้ยขอ้มลูและความรูอ้ยา่งมเีหตผุล อยา่งไรกด็ ี

ในที่นี้ขอแปลคำ deliberative ว่า ‘ถกแถลง’ เพราะกะทัดรัดกว่าและน่าจะตรงความหมายพอ

สมควร เพราะตามพจนานุกรมแล้ว คำว่า ‘ถก’ หมายความว่ายกเอาขึ้นมาพิจารณากันด้วย

เหตุผล ส่วนคำว่า ‘แถลง’ หมายความว่า บอก เล่า หรือแจ้งให้ทราบเป็นทางการกระบวนการ  

ถกแถลงที่มีประสิทธิภาพแบบหนึ่งจะใช้ ‘สมุดประเด็น’ (issue book) เป็นเครื่องมือที่สำคัญ28 

อย่างไรก็ดี ในกรณีของความขัดแย้งที่หยั่งลึก การแจงเหตุผลอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ   

ควรมีการพิจารณาใจตนเองและพยายามสื่อสารจากใจถึงใจด้วย ซึ่งขอเรียกการสื่อสารเช่นนี้

ว่าการสานเสวนา (dialogue)29 อีกประการหนึ่ง หลังการสานเสวนาที่ได้เปิดพื้นที่การพูดคุยเพื่อ

 22 ทวี สุรฤทธิกุล. 2555; สถานภาพไพร่ในสถานการณ์การเมืองไทย; รวมบทความวิชาการรัฐศาสตร์   

เนื่องในโอกาสครบรอบ 34 ปี มสธ. ครบรอบ 30 ปี รัฐศาสตร์, นนทบุรี, มสธ., น. 143-156 

 23 McCargo D. and Tanruangporn P.; อ้างถึงแล้ว น. 24-27 
 24 ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ; อ้างถึงแล้ว น. 11 
 25 เสกสรรค์ ประเสริฐกุล; ปาฐก 40 ปี 14 ตุลา; มติชนรายวัน 14 ตุลาคม 2556, น. 16 
 26 เพิ่งอ้าง 
 27 ดู ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2549; ฐานความคิดของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ; วารสารสถาบัน  

พระปกเกลา้ ปทีี ่4 ฉบบัที ่3. ปรชีา อยุตระกลู, นลนิ ีกงัศริกิลุ, สำเภาว ์งามเชย, 2555; เขายายเทีย่ง: การลดทอน 

ความขัดแย้งด้วยกระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารืออย่างมีวิจารณญาณ (deliberative democracy); 

กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สภาพัฒนาการเมือง 
 28 ดู ปรีชา อุยตระกูล และคณะ เพิ่งอ้าง และ เนาวรัตน์ พลายน้อย และคณะ, 2551; เครื่องมือทางสังคม

เพื่อการเรียนรู้ในบริบทเปลี่ยนผ่าน: ชุดความรู้ขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะ (issue book); นครปฐม, คณะ

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 29 ปาริชาด สุวรรณบุบผา, 2552; สานเสวนา ... สานใจสู่ใจ; นครปฐม, ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ลดความกลัวและเพิ่มความไว้วางใจและการถกแถลงแจงเหตุผลซึ่งควรเป็นกิจกรรมสาธารณะแล้ว 

กระบวนการก็ควรนำไปสู่การตัดสินใจแบบแสวงความเห็นพ้องด้วย จึงขอเรียกกระบวนการเช่นนี้

วา่ 3D ประกอบดว้ย (1) การสานเสวนา (dialogue) (2) การถกแถลงแจงเหตผุล (deliberation) 

หมายถึง การนำประเด็นจากการสานเสวนามาศึกษาและกำหนดประเด็นทางเลือก แล้วร่วมกันใช้

วิจารณญาณพิจารณาข้อดีข้อเสียของทางเลือกนั้นๆ และ (3) การตัดสินใจของผู้มีอำนาจหน้าที่

ผ่านการฟังเสียงสะท้อนและความเห็นพ้องของประชาชน (decision making based on near 

consensus)  

จะเห็นได้ว่า ฝ่ายประชาธิปไตยจะต้องผนึกกำลังในระดับที่กว้าง แก้ไขจุดอ่อนดังที่ยกเป็น

ตัวอย่างบางประการไว้ข้างต้น และจะต้องพัฒนากระบวนการการมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพ เมื่อ

กระทำเช่นนี้แล้ว จึงจะมีความพร้อมที่จะผ่อนปรนและกลมกลืนกับฝ่ายราชาธิปไตยได้อย่าง

เหมาะสม มิใช่อย่างขอไปทีหรือด้วยภยาคติ ซึ่งอาจจะทำให้ระบอบประชาธิปไตยหวนกลับสู่ความ

รุนแรง หรือขาดเสถียรภาพและความยั่งยืน 

สู่ความกลมกลืนโดยมีปรัชญาร่วมกัน

การดำรงการปกครองที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีสถาบันพระมหากษัตริย์  

ที่ปรับตัวได้ตามเหตุปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น มีข้อดีและเหตุผลดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว ส่วนการ

พัฒนาประชาธิปไตยแบบถกแถลงก็ควรดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผลเช่นกัน แต่เพื่อที่จะตอบ

โจทย์ของความกลมกลืนระหว่างราชาธิปไตยและประชาธิปไตย ซึ่งหวังว่าต่างก็มีความเข้มแข็งให้

ได้นั้น จะขอทดลองเสนอแนวทางหนึ่งคือ การมีปรัชญาร่วมกัน ดังที่ได้กล่าวไว้เล็กน้อยใน  

คำกล่าวนำถึงการเมืองที่มีคุณธรรม โดยใช้คำว่า ‘ธรรมิกประชาราช’ ซึ่งหมายความว่า ทั้งประชา

และราชาต่างถือธรรม หรือความเป็นธรรมชาติและความเที่ยงตรงเดียวกัน คือ ธรรมวิทยาของ

พลเมือง = ธรรมวิทยาของราชา ธรรมวิทยาดังกล่าวหมายถึงปรัชญาและปทัสถานทางความคิด

และความเชื่อว่าอะไรสำคัญนั่นเอง 

อันที่จริงเรามีปรัชญาเช่นนี้อยู่แล้ว ถึงกับบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 78 (1) นั่นคือ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งโดยสาระสำคัญคือ การมีเหตุผล ความพอประมาณ และการมี

ภูมิคุ้มกันหรือลดความเสี่ยง โดยมีเงื่อนไขคือการใช้ความรู้ทางวิชาการและการมีคุณธรรม   

หากฝ่ายราชาธิปไตยและประชาธิปไตยต่างนำสาระสำคัญดังกล่าวไปประพฤติปฏิบัติในฝ่ายตน 

และคอยเตือนอีกฝ่ายให้ปฏิบัติด้วยความเป็นกัลยาณมิตรต่อกันแล้ว ปรัชญาร่วมกันเช่นนี้ก็น่าจะ

เชื่อมประสานความกลมกลืนของทั้งสองฝ่ายได้ 

อันที่จริงการเป็นกัลยาณมิตรต่อกันเป็นเรื่องสำคัญ อุดมการณ์หลักของประชาธิปไตยซึ่ง

เป็นคำขวัญของการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1789 คือ เสรีภาพ เสมอภาค และภราดร/ภคินีภาพ 

การเป็นกัลยาณมิตรก็คล้ายๆ กับการปฏิบัติต่อกันฉันพี่น้อง ซึ่งเรื่องนี้เป็นจุดเด่นที่การปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีเหนือกว่าระบอบประชาธิปไตยอื่นๆ 

ตามที่ได้นำเสนอข้อวิเคราะห์ของมารคมาก่อนแล้ว แต่เท่าที่ผ่านมา เราสาละวนและให้ความ
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สำคัญในเรื่องเสรีภาพ และความเสมอภาค มากกว่าเรื่องภราดร/ภคินีภาพ จึงขอเสนอให้เรา  

หันมาใคร่ครวญและให้ความสำคัญแก่อุดมการณ์ข้อนี้ให้มากขึ้น อันที่จริง ในปฐมยุคแห่ง

ประชาธิปไตยไทย คณะราษฎรได้กำหนดหลักการนำทางไว้ 6 ประการ ที่รู้จักกันในนามของหลัก 

6 ประการ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

1) รักษาความเป็นเอกราชทั้งหลาย 

2) ให้การประทุษร้ายต่อกันลดลงให้มาก 

3) บำรุงความสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจ 

4) ให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกัน 

5) ให้ราษฎรได้มีเสรีภาพ เมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลัก 4 ประการข้างต้น 

6) ให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร 

จะเห็นได้ว่าหลักเสมอภาคมาในลำดับ 4 ส่วนหลักเสรีภาพในลำดับ 5 ก็มีเงื่อนไข จึงน่าจะ

ตีความได้ว่า คณะราษฎรให้ความสำคัญแก่หลักความเอื้ออาทรหรือภราดร/ภคินีภาพในลำดับก่อน 

ผมฝันไปว่า เราจะมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสะท้อนอัจฉริยภาพของในหลวง  

องค์ปัจจุบันร่วมกัน และเราจะยอมรับหลัก 6 ประการซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นของคณะราษฎร  

ผู้บุกเบิกประชาธิปไตยด้วย ผมฝันไปว่าเราจะสามารถพัฒนาประชาธิปไตยและราชาธิปไตย  

ให้กลมกลืนกันได้ ซึ่งจะนำไปสู่สังคมไทยที่น่าอยู่ อันเป็นความปรารถนาของพวกเราทุกคน  





วิธีการ“ปุริสลักขณพยากรณศาสตร์”
กับ“การอธิบาย”
การเมืองยุคหลังการเปลี่ยนผ่านสู่การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยโดยสันติวิธี
พันเอก ดร. สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ* 
 

 

บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งทำความเข้าใจปัญหาความขัดแย้งและการต่อสู้ทางการเมือง

ไทยสมัยใหม่ โดยเฉพาะในช่วง 20 ปีแรกของระบอบรัฐธรรมนูญ (2475-

2495) เพื่อเป็นตัวอย่างของคำตอบว่า ทำไมแนวทางสันติวิธีจึงมักล้มเหลว   

ทั้งๆที่มีผู้นำแบบประนีประนอมหรือมีวิถีการต่อสู้การเจรจาบนเวทีรัฐสภา   

โดยนำเสนอการอธิบายผ่านการเมืองของกลุ่มมากกว่าตัวบุคคล และใช้วิธีการ 

“ปุริสลักขณพยากรณศาสตร์” (Prosopography) เป็นหลักในการวิเคราะห์

ตัวแปรภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมของ “นักการเมือง” จำนวน 600-1,200 

ท่านซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ด้วยกัน เพื่อค้นหารากของปัญหาความขัดแย้ง

และหรือปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังการเกิดความรุนแรงทางการเมืองในระดับโครงสร้าง

และเชิงวัฒนธรรม และการค้นพบนี้ย่อมช่วยทำให้มองเห็นได้ว่า ปัจจัยเหล่านี้

กลายเป็นเงื่อนไขอย่างไรที่เอื้ออำนวยให้กับพวกหัวรุนแรงและการใช้กำลัง   

ซึ่งพวกนี้มิใช่มีเพียงทหาร แต่รวมถึงฝ่ายพลเรือนอีกไม่น้อย สามารถก้าวขึ้นมา

แสดงบทบาทและอิทธิพลในการจัดการปัญหาความขัดแย้งอย่างทรงพลัง นับหลัง

จากปี 2475 เป็นต้นมา ดังนั้นถ้าสังคมไทยปัจจุบันต้องการมีบทเรียนจาก

ประวัติศาสตร์สมัยรัชกาลที่ 7 และสมัยหลังต่อมา เพื่อหลีกเลี่ยงและสร้าง

ภูมิคุ้มกันให้กับสังคม ในการป้องกันมิให้เกิดความรุนแรงทางการเมืองขึ้นอีก 

จำเป็นต้องทำความเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาองค์ความรู้จากการเมืองของกลุ่ม เพื่อ

ค้นหาและหนทางแก้ปัญหาความขัดแย้งเหนือตัวบุคคลหรือผู้นำ คือปัญหาระดับ

โครงสร้างและเชิงวัฒนธรรมที่ยังคงดำรงอยู่กับเราทุกคนทุกภาคส่วน 

 * กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา รร จปร 
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แนวคิดหลัก

จุดเด่นของวิธีการ “ปุริสลักขณพยากรณศาสตร์” คือการให้ความสำคัญกับกลุ่มการเมือง

และการเมืองของแต่ละกลุ่ม มากกว่าเพียงตัวบุคคลหรือเฉพาะผู้นำทางการเมืองเท่านั้น โดยผ่าน

การวิเคราะห์ปัจจัยภูมิหลังทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกส่วนใหญ่ เพื่อเป็นตัวกำหนดใน

การอธิบายพฤติกรรมทางการเมืองของแต่ละกลุ่ม ซึ่งแน่นอนว่ามีทั้งปีกนิยมความรุนแรงและ  

สันติวิธี ดังนั้นวิธีการนี้นอกจากจะช่วยทำให้ทราบว่าแต่ละกลุ่มนั้นมีธรรมชาติทางการเมืองแบบ

ไหน มีพื้นฐานทางความคิดและผลประโยชน์ขัดแย้งกันอย่างไรแล้ว ยังจะช่วยทำให้เห็นแนวโน้ม

การต่อสู้ทางการเมืองของแต่ละกลุ่มมีลักษณะเช่นใด และที่สำคัญคือ จะช่วยตอบคำถามได้ว่า 

ทำไมกลุ่มที่มีแนวโน้มนิยมการต่อสู้ทางรัฐสภาหรือการเจรจา กลับเลือกใช้หนทางการใช้กำลัง

แทน ทั้งนี้เพราะการค้นพบคำตอบส่วนหลังนี้ย่อมเผยให้เห็นปัญหาการเมืองในระดับโครงสร้าง

และเชิงวัฒนธรรมที่คอยกำกับอยู่เบื้องหลังให้การเกิดความรุนแรง และหากมีเงื่อนไขที่เอื้ออำนวย

ให้กับปีกหัวรุนแรงของแต่ละกลุ่มขึ้นมามีบทบาทและอิทธิพลในการจัดการปัญหาความขัดแย้งแล้ว 

โอกาสที่การต่อสู้ในแนวทางสันติวิธีย่อมมีไม่มากนัก ดังที่เคยเกิดในสมัยรัชกาลที่ 7 มาแล้ว และ

มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตต่อไป หากเรายังคงไม่รู้จักใช้บทเรียนให้เป็น

ประโยชน์  

1.บทนำ

วิธีการ “ปุริสลักขณพยากรณศาสตร์” นี้เป็นวิธีการเก่าแก่ที่ใช้ในโลกตะวันตกมานานแล้ว 

แต่อาจไม่เป็นที่รู้จักของนักวิชาการไทยมากนัก คำนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล-

อดุลยเดชฯ ทรงแปลมาจากภาษาอังกฤษ คือคำว่า “Prosopography” (พระบาทสมเด็จพระเจ้า-

อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 2536: 452) ซึ่งคำนี้อาจเทียบเคียงได้กับอีกคำหนึ่งในภาษาอังกฤษคือ 

“Collective Biography” แต่น่าจะเป็นคำที่คนไทยและนักวิชาการไทยยังไม่คุ้นเคยเช่นกัน เพราะ

เท่าที่ทราบยังไม่เคยมีนักวิชาการท่านใดนำวิธีการนี้มาใช้ในโลกไทยศึกษา ยกเว้นงานวิจัยระดับ

ปริญญาเอกของผู้เขียน (Sorasak Ngamcachonkulkid 2005) จึงถือโอกาสนี้แนะนำและนำมา

ประยุกต์ใช้กับการอธิบายปัญหาความขัดแย้งและการต่อสู้ทางการเมืองไทยสมัยใหม่ โดยเฉพาะ

ช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยสันติวิธี จากปี 2475 ถึงปัจจุบัน 

เหตุผลที่แนะนำวิธีการ “ปุริสลักขณพยากรณศาสตร์” นี้ มิใช่เพราะยังไม่มีใครใช้มาก่อน 

แต่เพราะวิธีการนี้จะเปิดเผยให้เห็นการเมืองเชิงกลุ่ม ซึ่งช่วยสะท้อนให้เห็นปัญหาการเมืองระดับ

โครงสร้างและวัฒนธรรมทางการเมืองที่อยู่ฉากหลังของการเกิดความรุนแรงได้อย่างเป็นระบบ 

โดยขั้นแรกจะช่วยตอบประเด็นทางการเมืองไทยสมัยใหม่หรือสมัยประชาธิปไตยในเชิงกลุ่มได้   

ซึ่งเท่ากับเป็นการปิดจุดอ่อนของการศึกษาที่ผ่านมาที่ เน้นแต่ตัวบุคคลหรือผู้นำ และอาจ

หมายความต่อไปได้ว่า ความรู้หรือคำตอบนี้จะเป็นกุญแจสำคัญหนึ่งไขให้เห็นหนทางป้องกันมิให้

เกิดความรุนแรงทางการเมืองขึ้นอีก เนื่องจากวิธีการนี้จะช่วยทำให้เห็นพื้นฐานความขัดแย้งและ

การต่อสู้ทางการเมืองของแต่ละกลุ่ม และจะโยงไปถึงปัญหาทางการเมืองระดับใหญ่ที่ครอบคลุม
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การตัดสินใจของแต่ละกลุ่มอีกชั้นด้วย โดยเฉพาะเงื่อนไขระดับโครงสร้างและเชิงวัฒนธรรมที่ไม่

เอื้ออำนวยให้แต่ละกลุ่มหันหน้ามาสู่การเจรจาและประนีประนอมกัน ทั้งๆที่หลังปี 2475 ไทยเรา

มีเวทีสภาผู้แทนราษฎรหรือรัฐสภาสำหรับการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยแนวทางสันติวิธี กล่าว

อีกทางหนึ่งคือ วิธีการนี้จะช่วยเราตอบคำถามได้ว่า ทำไมแต่ละกลุ่มซึ่งมีแนวโน้มยอมรับวิถี  

การต่อสู้ตามระบบรัฐสภา แต่มักหันกลับไปใช้กำลังเป็นทางออก ดังที่เคยเกิดในสมัยรัชกาลที่ 7   

มาแล้ว และยังคงอยู่กับเราไปอีกนานในสมัย “สงครามระหว่างสี” หากเราไม่เรียนรู้จาก

ประวัติศาสตร์ เพราะคุณค่าของบทเรียนจากอดีตย่อมเป็นเสมือนเข็มทิศให้กับพวกเราทั้งหลายใน

การก้าวไปข้างหน้าบนเส้นทางสันติวิธีได้เป็นอย่างดี 

บทความนี้เขียนขึ้นด้วยเพราะข้อตระหนักดังกล่าว โดยมีจุดมุ่งหมาย 2 ประการด้วยกันคือ 

มีวัตถุประสงค์ในระดับเฉพาะและทั่วไปในการอธิบายปัญหาความขัดแย้งและการต่อสู้ทาง  

การเมืองหลัง พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน โดยในระดับทั่วไปเพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อข้อ

จำกัดของการต่อสู้แนวทางสันติวิธีของกลุ่มผู้นำในประวัติศาสตร์สมัยประชาธิปไตย และเป็นการ

บุกเบิกเปิดพื้นที่ประวัติศาสตร์การเมืองไทยตามแบบ วิธีการ “ปุริสลักขณพยากรณศาสตร์” คือ

จากการเน้นเฉพาะตัวบุคคลหรือผู้นำไปสู่กลุ่ม เพื่อเข้าใจปัญหาระดับโครงสร้างและวัฒนธรรม

ทางการเมืองที่ดำรงอยู่ในสังคมไทย ส่วนในระดับเฉพาะเพื่อประกอบการประชุมวิชาการสถาบัน

พระปกเกล้า ครั้งที่ 15 “ธรรมราชา” (Dharmarãjã) โดยเฉพาะสำหรับการสัมมนาของห้องย่อย  

ที่ 2 เรื่อง “การเปลี่ยนผ่านสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยสันติวิธี” ซึ่งทางสถาบัน

พระปกเกล้าได้กำหนดสาระสำคัญและประเด็นหลักในการประชุมกลุ่มของห้องย่อยที่ 2 โดยเน้น

ในเรื่องบทเรียนจากการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงเปลี่ยนผ่าน “เพื่อหลีกเลี่ยงและ

สร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมไทย ในการป้องกันมิให้เกิดความรุนแรงทางการเมืองขึ้นอีก…” 

ในการนำเสนอบทความนี้ ผู้เขียนได้ยึดตามแนวสาระสำคัญของการประชุมกลุ่มของ  

ห้องย่อยที่ 2 เป็นหลัก เพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจและมีคุณค่าต่อสังคมไทยในปัจจุบันและ

อนาคต และจะอาศัยความรู้ในระดับเฉพาะคือ สมัยรัชกาลที่ 7 โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จ  

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและ/หรือผู้เกี่ยวข้องในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นกรณีศึกษาหรือเป็น

ตัวแบบหนึ่งของ “ปุริสลักขณพยากรณศาสตร์” แล้วโยงมาสู่การอธิบายในระดับทั่วไปคือ   

การสร้างความเข้าใจในข้อจำกัดของการต่อสู้แนวทางสันติวิธีของกลุ่มผู้นำจากอดีตสู่ปัจจุบันและ

อนาคต เพื่อเป็นการนำร่องสำหรับเป็นประเด็นการอภิปรายในการประชุมกลุ่มย่อยของห้องที่ 2 

ได้แก่  “1.ปัจจัยแห่งความสำเร็จและข้อท้าทายจากการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ทางการเมือง

ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและ/หรือผู้เกี่ยวข้องในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

2.การศึกษาเปรียบเทียบกรณีการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองของไทยจากช่วงเปลี่ยนแปลง

การปกครองปี 2475 ถึงปัจจุบัน และ 3.บทเรียนจากการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองในช่วง

เปลี่ยนผ่าน”  

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สังคมไทยมีบทเรียนแบบมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันมิให้เกิดความ

รุนแรงทางการเมืองขึ้นอีกนั้น ควรใช้วัคซีนชนิดดีที่ผลิตขึ้นจากรากปัญหาความขัดแย้งของกลุ่ม

ต่างๆ คือมีลักษณะเป็นความรู้เชิงวิชาการและสามารถนำไปสู่ภาคปฎิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โดยการเรียนรู้และสร้างบทเรียนนี้ควรเริ่มจากสาเหตุของการเกิดความรุนแรงจากต้นเหตุ ซึ่ง

ต้นตอของปัญหานี้แน่นอนว่ามิใช่เป็นเรื่องเล็กๆของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ หรือเกิดจาก

ผู้นำเพียงไม่กี่ท่านเท่านั้น แต่เป็นเรื่องใหญ่ที่เกี่ยวโยงกับกลุ่มต่างๆที่ขัดแย้งภายใต้สภาพแวดล้อม

หนึ่งๆ ที่มีปัญหาระดับโครงสร้างหรือกติกาและเชิงวัฒนธรรมทางการเมืองรองรับอยู่ ดังนั้น  

จึงต้องมองเหตุการณ์ในภาพกว้าง ไกล แต่ลงมิติลึก จากตัวบุคคลหรือผู้นำไปสู่ระดับกลุ่ม และ

พินิจสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่ดำรงอยู่ในขณะนั้นว่า มีปัญหาอะไรที่ซ่อนอยู่หลังฉากของความ

รุนแรง หรือมีเงื่อนไขอะไรในระดับโครงสร้างและเชิงวัฒนธรรมที่เอื้ออำนวยให้กับพวกหัวรุนแรง

สามารถก้าวขึ้นมามีบทบาทและอิทธิพลนำไปสู่การใช้กำลังในรูปแบบต่างๆ ได้  

ถ้าการค้นหาปัญหาความขัดแย้งในระดับโครงสร้างและเชิงวัฒนธรรมนี้ ผู้ศึกษากระทำผ่าน

ตัวบุคคลหรือผู้นำ อาจมองไม่เห็นหรือมองข้ามไปอย่างน่าเสียดาย แต่หากอธิบายผ่านกลุ่มจะ

พบเห็นได้ง่าย ทั้งนี้เพราะถ้าเข้าใจการเมืองเชิงกลุ่มแล้ว ปฎิเสธไม่ได้ว่ากลุ่มการเมืองทุกกลุ่มล้วน

มีพวกหัวรุนแรงหรือความต้องการที่จะใช้กำลังมีอยู่แล้วในทุกกลุ่มทุกสมัย และพวกนี้สามารถ  

ก้าวขึ้นมาแสดงบทบาทและอิทธิพลอย่างมีพลังได้ทุกเมื่อ หากมีสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่

อำนวยให้ทั้งปัญหาในระดับโครงสร้างและเชิงวัฒนธรรม ดังนั้นการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนา  

องค์ความรู้จากประวัติศาสตร์เพื่อเป็นบทเรียนแบบมีภูมิคุ้มกันนี้ จึงต้องทำความเข้าใจถึงรากของ

ปัญหา โดยเฉพาะปัญหาระดับโครงสร้างและเชิงวัฒนธรรมที่รองรับอยู่ และหรือคอยกำกับ  

แนวโน้มการต่อสู้ของกลุ่มต่างๆทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมอย่างทรงพลัง และการจะเข้าใจเข้าถึง

หรือมองเห็นปัญหานี้อย่างเป็นรูปธรรม จำเป็นต้องอาศัยเรื่องราวของกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

ความขัดแย้งนั้นเป็นสำคัญ และการได้มาซึ่งบทเรียนนี้ก็ต้องมีการออกแบบและอาศัยวิธีการวิจัย  

ที่เหมาะสม เช่นเดียวกับการค้นหายารักษาโรคต่างๆในวงการแพทย์สมัยใหม่   

อันที่จริงแล้ว การออกแบบหรือสร้างแบบ “บทเรียน” เพื่อเข้าใจปัญหาระดับโครงสร้างและ

เชิงวัฒนธรรมนี้ มิใช่เป็นเรื่องยากแต่ประการใด เพราะมีอยู่แล้วในอดีตและยังคงอยู่กับเราในสมัย

ปัจจุบัน แต่มักถูกบดบังไปจากกระแสการอธิบายผ่านผู้นำหรือบุคคลอื่นๆ จึงต้องอาศัยวิธีการใหม่ 

คือ “ปุริสลักขณพยากรณศาสตร์” ช่วยขยายมุมมองและเพื่อการสร้างความรู้ชุดใหม่เป็นฐานคิด 

คือการสร้างประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยประชาธิปไตยผ่านกลุ่มมากกว่าตัวบุคคลหรือผู้นำ 

คือมิใช่แบบผ่านเฉพาะผู้นำเพียงไม่กี่ท่านดังที่มักอธิบายกันตลอดมา แต่เป็นการอธิบายผ่าน  

กลุ่มการเมืองในมิติต่างๆ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ฯลฯ เพื่อช่วยทำให้

เข้าใจภาพใหญ่ของความขัดแย้งและการต่อสู้ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง ซึ่งแม้ผู้นำ  

ในแต่ละกลุ่มจะมีลักษณะประนีประนอม แต่ภายในกลุ่มต่างๆนั้นยังมีพวกหัวรุนแรง และปฎิเสธ  

ไม่ได้ว่าบ่อยครั้งพวกนี้กลับมีบทบาทและอิทธิพลเหนือผู้นำหรือฝ่ายอื่นๆ ในกลุ่ม เหตุการณ์จริงที่

เกิดขึ้นจึงมักจบลงด้วยการใช้กำลังหรือความรุนแรง แทนที่จะเป็นการประนีประนอมหรือแนวทาง

สันติวิธี และสาเหตุเบื้องหลังที่ทำให้เหตุการณ์ดำเนินไปเช่นนี้ ย่อมแสดงว่า ภายใต้ความขัดแย้ง

และการต่อสู้ทางการเมืองนี้ น่าจะมีเงื่อนไขหรือปัญหาระดับโครงสร้างดำรงอยู่ให้กับการใช้กำลัง

เป็นทางออก และหรือมีปัญหาเชิงวัฒนธรรมที่เอื้อหนุนให้กับพวกหัวรุนแรงกลายเป็นพระเอก 
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มาถึงตรงนี้คือจุดสำคัญของประเด็นที่ว่า ถ้าเราจะได้บทเรียนแบบมีภูมิคุ้มกันแล้ว เราคง

ต้องทำความเข้าใจถึงปัญหาระดับโครงสร้างและเชิงวัฒนธรรมนั้นคืออะไร เพื่อหาทางปิดกั้น  

มิให้พวกหัวรุนแรงขึ้นมามีบทบาทนั่นเอง หรือทำอย่างไรจึงจะเปิดพื้นที่ทางการเมืองให้กับ  

ปีกประนีประนอมของแต่ละกลุ่มได้แสดงบทบาทในความขัดแย้งอย่างทรงพลัง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ 

ต้องเข้าใจว่าพวกหัวรุนแรงขึ้นมามีบทบาทได้อย่างไร หรือต้องทำความเข้าใจว่า มีเงื่อนไขอะไรที่

ทำให้แต่ละกลุ่มเห็นว่าแนวทางสันติวิธีไม่สามารถใช้ต่อสู้ได้ ซึ่งจะเกี่ยวโยงไปปัญหาในระดับ

โครงสร้างหรือกติกาทางการเมือง โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญในขณะนั้น ซึ่งอาจมิใช่พินิจเพียงเนื้อหา

มีความเป็นประชาธิปไตยมากหรือน้อย แต่ประเด็นสำคัญคือ เป็นที่ยอมรับกันเพียงใด และ  

ท้ายสุดคงต้องทำความเข้าใจว่า การไม่ยอมรับหรือไม่ยอมกันบ้างของแต่ละกลุ่ม แล้วมักจบลง

ด้วยการใช้กำลังในแต่ละครั้งนั้น สะท้อนถึงจุดอ่อนในเชิงวัฒนธรรมทางการเมืองของคนไทยโดย

รวมอย่างไร ที่ไม่เอื้ออำนวยให้กับประชาธิปไตยหรือการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี  

ฉะนั้นการแสวงหาบทเรียนแบบมีภูมิคุ้มกันในที่นี้ จึงต้องเริ่มจากสมาชิกรายบุคคลและกลุ่ม

ย่อย แนวโน้มการต่อสู้และวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่ม ฯลฯ จากนั้นทำความเข้าใจต่อไปว่า   

มีเหตุผลอะไรที่ทำให้แต่ละกลุ่มไม่ยอมรับกติกาทางการเมืองหรือรัฐธรรมนูญ และเห็นว่าต้องใช้

กำลังในการต่อสู้ และเมื่อมองภาพรวมของทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องแล้ว มีจุดอ่อนเรื่องอะไรที่เป็นปัจจัย

ร่วม คือมิใช่มาจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นการเฉพาะ แต่ทุกฝ่ายล้วนมีส่วนส่งเสริมในการก่อให้เกิด

การใช้กำลังหรือความรุนแรง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การไม่รู้จักยอมกันบ้างในหมู่นักการเมือง   

โดยเฉพาะในเรื่องใหญ่ๆ คือ การไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยสูง เช่น ฉบับ 

2489 หรือ 2492 นั้น สะท้อนปัญหาด้านใด มีความหมายบอกอะไรให้ทราบว่า สังคมไทยยัง

ขาดวัฒนธรรมสำคัญอะไรที่ไม่ส่งเสริมแนวทางสันติวิธีและการปกครองระบอบประชาธิปไตย   

คำตอบนี้อาจพอมีอยู่บ้างแล้ว แต่ทุกท่านจะได้พบเห็นอย่างชัดเจนเมื่ออ่านในส่วนต่อไป 

เพื่อให้ท่านผู้อ่านมีเข็มทิศสำหรับการติดตามเนื้อหาของบทความอย่างต่อเนื่อง การนำเสนอ

จึงขอเริ่มจาก หัวข้อที่ 2 “การสำรวจเชิงประวัติศาสตร์นิพนธ์: เห็นแต่ผู้นำ แต่ไม่เห็นกลุ่ม

การเมือง” เป็นการทบทวนวรรณกรรมหรือการสำรวจเชิงประวัติศาสตร์นิพนธ ์เพื่อแสดงให้เห็นว่า 

จุดอ่อนของการศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองไทยและหรือการเมืองไทยที่ผ่านมาอยู่ตรงไหน และ

จะมีข้อเสนออะไรใหม่ เพื่อเป็นฐานคิดต่อไปของการอธิบายปัญหาความขัดแย้งและการต่อสู้

ทางการเมืองหลัง พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน จากนั้นจะตามมาด้วยวิธีการศึกษาการเมืองไทย

สมัยใหม่หรือสมัยประชาธิปไตย คือ “ปุริสลักขณพยากรณศาสตร์” ในหัวข้อที่ 3 วิธีการ   

“ปุริสลักขณพยากรณศาสตร์” กับการเมืองไทยสมัยใหม่ เพื่อทำให้การอธิบายการเมืองไทยหลุด

ออกจากวาทกรรมแคบๆ แบบเดิมเฉพาะตัวบุคคลหรือผู้นำไม่กี่ท่านไปสู่ระดับกลุ่มก้อนและเครือ

ข่าย และการอธิบายการเมืองแบบกลุ่มนี้จะเป็นคำตอบให้กับเราได้ทราบต่อๆ ไปว่า อะไรคือที่มา

ของปัญหาความขัดแย้งทั้งในระดับโครงสร้างและเชิงวัฒนธรรม ที่ก่อให้เกิดการใช้กำลังหรือความ

รุนแรงหลังปี 2475 นับจากในสมัยรัชกาลที่ 7 เป็นต้นมา ดังจะแสดงไว้ในหัวที่ 4 คือ “กลุ่มกับ

การอธิบายปัญหาความขัดแย้งและการต่อสู้ทางการเมืองไทยหลัง 2475” และในตอนท้ายของ

บทความนี้ขอจบลงด้วยการเปิดประเด็นรวมๆ สำหรับการอภิปรายในการประชุมกลุ่มย่อยของ  
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ห้องที่ 2 ที่สถาบันพระปกเกล้าได้กำหนดสาระสำคัญ 3 ประการดังกล่าวมาแล้ว ในหัวข้อที่ 5 

คือ บทสรุปและส่งท้าย 

2.การสำรวจเชิงประวัติศาสตร์นิพนธ์:เห็นแต่ผู้นำแต่ไม่เห็น
กลุ่มการเมือง

งานวิจัยหรือการศึกษาให้คำอธิบายเกี่ยวกับสมัย 2475 และการเมืองหลังสมัย 2475   

โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 7 จากการสำรวจงานเขียนหลักๆ อย่างหยาบๆ จำนวนมากกว่า   

160 ชิ้น (รวมงานในลักษณะต่างๆ คือ ตำราเรียน หนังสือ/งานวิจัย วิทยานิพนธ์ระดับปริญญา

โทและเอก และบทความวิชาการและสารคดีจากภาษาไทยและอังกฤษ) พบข้อเด่นประการหนึ่ง

คือ ในจำนวนนี้แม้จะมีข้อเสนอปลีกย่อมแตกต่างกันอย่างหลากหลาย แต่มีแนวการอธิบายเพียง 

2 แนวใหญ่ๆ คือสำนักนิยมคณะราษฎรและสำนักสนับสนุนรัชกาลที่ 7 ซึ่งแน่นอนว่าการอธิบาย

ของ 2 สำนักคิดนี้มีลักษณะตรงกันข้ามในเรื่องหลักๆ ทั้งในเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

พ.ศ. 2475 แนวคิดประชาธิปไตย การจัดวางกติกาทางการเมืองหรือรัฐธรรมนูญ ความขัดแย้ง

และการประนปีระนอมหลงั 2475 ฯลฯ ตวัอยา่งของการอธบิาย 2 แบบนี ้ดงัเชน่ งานของสำนกัคดิ 

ศ. ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และสำนักคิด ศ. ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช 

อย่างไรก็ตาม ในการอธิบายของทั้ง 2 สำนักคิดนี้ต่างมีจุดอ่อนในเรื่องหลักๆ เหมือนกัน 

คืองานส่วนใหญ่มักการเสนอภาพความขัดแย้งและการต่อสู้ทางการเมืองจากตัวบุคคลมากกว่า

กลุ่ม (ยกเว้นส่วนน้อย เช่นงานของ ศ. ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ 2535 และงานใหม่ๆ เช่น   

งานของ ดร.ณัฐพล ใจจริง 2556) ดังจะเห็นได้ว่า ในบริบทของความขัดแย้งและการต่อสู้

ทางการเมืองในช่วงสมัยรัชกาลที่ 7 เรามักจะพบเห็นแต่เฉพาะบทบาทและอิทธิพลของผู้นำเพียง

ไม่กี่ท่าน คือ รัชกาลที่ 7 และผู้นำฝ่ายคณะราษฎร เช่น พระยาพหลพลพยุหเสนา นายปรีดี 

พนมยงค์ และจอมพลป. พิบูลสงคราม เป็นผู้ตัดสินใจหรือควบคุมทิศทางของการเมืองในแนวที่

ตอ้งการได ้ไมว่า่จะเปน็เรือ่งการใชค้วามรนุแรงและหรอืสนัตวิธิ ีกลา่วอกีทางหนึง่คอื การจะเลอืกใช ้

กำลังหรือแนวทางประนีประนอมในกรณีเกิดความขัดแย้งต่างๆ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้นำ

เป็นสำคัญ และอาจหมายความต่อไปได้ว่า ความล้มเหลวของแนวทางสันติวิธีตามวิถีการต่อสู้ใน

ระบอบประชาธิปไตยที่เริ่มก่อตัวขึ้น ถือเป็นความล้มเหลวในการจัดการกับปัญหาความขัดแย้ง

ทางการเมืองของผู้นำ คือ รัชกาลที่ 7 และผู้นำฝ่ายคณะราษฎรโดยตรง ซึ่งน่าจะไม่เป็นธรรมกับ

ท่านผู้นำทั้งหลาย 

อันที่จริงแล้ว บทความนี้มิได้ปฏิเสธความสำคัญของท่านผู้นำเหล่านี้ และมิได้ปฎิเสธความ

เป็นผู้นำกับพลวัตรของการเมืองไทย แต่คำอธิบายในลักษณะเช่นนี้ยังไม่พอต่อการสร้างความ

เข้าใจในปัญหาความขัดแย้งและการต่อสู้ทางการเมืองที่มักจบลงด้วยการใช้กำลัง เนื่องจากเป็น

เพียงการอธิบายภาพระดับบนผิวน้ำเท่านั้น มิใช่ส่วนลึกหรือรากของปัญหาการเมือง โดยเฉพาะ

ประเด็นสำคัญคือ ทำไมเมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง จึงมักจบลงด้วยความรุนแรง 

ทั้งๆ ที่ผู้นำแต่ละฝ่ายต่างพยายามประนีประนอม การค้นหาคำตอบของประเด็นนี้แน่นอนว่า 
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เกี่ยวโยงไปถึงสิ่งที่อยู่หลังฉากหรือที่จมอยู่ใต้น้ำมากกว่า คือมิใช่เพียงเรื่องหรือปัญหาตัวบุคคล

หรือผู้นำ แต่เป็นปัญหาระดับโครงสร้างและเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มการเมือง  

ดังนั้นการอธิบายที่กระทำผ่านผู้นำ จึงไม่สามารถฉายภาพให้เห็นองค์รวมและพลังที่อยู่  

เบื้องหลัง โดยเฉพาะเงื่อนไขหรือปัจจัยพื้นฐานที่ก่อให้เกิดความรุนแรง เพราะขาดฐานระดับกลุ่ม

ที่ทำหน้าที่สำคัญให้กับผู้นำ นอกจากนี้การอธิบายที่ผ่านมาทำเหมือนราวกับว่า กลุ่มการเมือง

แต่ละกลุ่มมีความเป็นเอกภาพสูง และผู้นำสามารถควบคุมกลุ่มของตนและการเมืองได้ค่อนข้าง

เบ็ดเสร็จ ฉะนั้นความขัดแย้งและการต่อสู้จึงเป็นเรื่องของผู้นำเพียงไม่กี่ท่านเท่านั้น แต่ข้อเท็จจริง

แล้วกลุ่มการเมืองไทยมิได้เป็นเอกภาพมากนัก ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเจ้านาย คณะราษฎรหรือกลุ่ม

อื่นๆ ก็ตาม อีกทั้งบทบาทและอิทธิพลของผู้นำก็มิใช่เป็นอิสระจากกลุ่ม หรือนำกลุ่มคณะของตน

ในทิศทางที่ต้องการได้เสมอไป หมายความว่า การเสนอแนวคิดข้อดี การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ   

ก็ดี ฯลฯ ล้วนมีข้อจำกัด เพราะการเคลื่อนไหวของผู้นำต้องผ่านความเห็นชอบของกลุ่ม และใน

หลายกรณีกลุ่มก็มีบทบาทและอิทธิพลปิดกั้นข้อเสนอของผู้นำฝ่ายตนได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นกรณี

รัชกาลที่ 7 ก่อน 2475 และหรือผู้นำของคณะราษฎร เช่น พระยาพหลพลพยุหเสนา หลัง 

2475 ก็ตาม 

กล่าวอีกทางหนึ่งคือ ภาพเบื้องหน้าที่เราเห็นการแสดงออกของผู้นำในวาระต่างๆ ทั้งก่อน

และหลัง 2475 นั้น ปฏิเสธไม่ได้ว่า ก่อนที่เราจะได้เห็นภาพนั้นต้องผ่านกระบวนการต่อสู้ภายใน

กลุ่มพอควร และมิใช่ทุกครั้งที่ผู้นำจะสามารถผลักดันความคิดของตนเหนือกลุ่ม หรือเป็น  

ผู้กำหนดทิศทางของกลุ่มตามที่ตนต้องการได้ ดังตัวอย่างที่มักมีการกล่าวถึงเสมอคือ กรณีที่

รัชกาลที่ 7 ทรงมีพระราชดำริจะพระราชทานรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่ต้นรัชกาล แต่ก็ไม่ได้รับเห็น

ชอบจากทั้งคณะเจ้านายและกลุ่มขุนนางเก่าที่มีบทบาทและอิทธิพลในขณะนั้น จนกระทั่งเกิดการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475 และหลัง 2475 บทบาทและอิทธิพลของรัชกาลที่ 7   

ในฐานะผู้นำของคณะเจ้านาย ยังคงมีลักษณะจำกัดไม่แตกต่างไปจากเดิมมากนัก  

นอกจากกรณีรัชกาลที่ 7 แล้ว ผู้นำของคณะราษฎรก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกัน เพราะ  

ในหลายกรณีหลัง 2475 ยังปรากฎว่ากลุ่มอยู่เหนือการตัดสินใจของผู้นำ และในอีกหลายกรณี  

กลับกลายเป็นว่าผู้นำมักทำตามความต้องการของกลุ่ม เช่น การทำรัฐประหารหลายครั้งพบว่า  

ผู้นำมาที่หลังสุด เช่น ในปี 2476 นำโดยพระยาพหลพลพยุหเสนา แต่พลังหรือความต้องการทำ

รัฐประหารมาก่อนแล้วจากทหารระดับกลาง-ล่างของกลุ่มนำโดยหลวงพิบูลสงคราม (จอมพล ป. 

พิบูลสงคราม) ดังนั้นการเคลื่อนไหวของผู้นำจึงมิได้เป็นอิสระหรือเป็นตัวกำหนดเสมอไป บ่อยครั้ง

ผู้นำก็ต้องทำตามความต้องการของกลุ่ม โดยมีฐานของกลุ่มตนเป็นพลังขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลัง 

และพลังที่เบื้องหลังนี้มีความสำคัญในการทำความเข้าใจความสำเร็จหรือความล้มเหลวของผู้นำ  

ที่ปรากฏออกในเบื้องหน้า และในเบื้องหน้าของการใช้กำลังต่อกันในทางการเมือง อาจมิใช่การ

ตัดสินใจของผู้นำอย่างอิสระ แต่มาจากการผลักดันจากปีกนิยมความรุนแรงของแต่ละกลุ่ม และ

การที่ปีกนี้กลายเป็นพระเอกได้ ก็เพราะมีสภาพแวดล้อมทางการเมืองเกื้อหนุนให้กับการใช้กำลัง

นั่นเอง 
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พินิจในแง่นี้จะเห็นว่า สภาพแวดล้อมทางการเมืองคือปัจจัยสำคัญในการกำหนดแนวโน้ม

การต่อสู้ของแต่ละกลุ่ม ดังนั้นถ้าจะเข้าใจถึงเหตุผลและหรือปัจจัยเบื้องหลังว่า ทำไมผู้นำจึง  

ตัดสินใจใช้กำลังหรือแนวทางประนีประนอม หรือทั้งๆที่ผู้นำมีแนวโน้มนิยมสายกลางหรือการ

เจรจา แต่กลับล้มเหลวในการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งในแนวทางสันติวิธี เราควรต้อง

ทำความเข้าใจกลุ่มที่อยู่ข้างหลังและกลุ่มข้างๆที่เกี่ยวข้องมากกว่า เนื่องจากการแสดงออกใน  

เบื้องหน้าของผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นรัชกาลที่ 7 และหรือพระยาพหลพลพยุหเสนา ล้วนแสดงออก  

ภายใต้ข้อจำกัดของกลุ่มตนและกลุ่มอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพราะพลังกำกับที่อยู่เบื้องหลังของผู้นำแต่ละ

ฝ่าย คือ กลุ่มต่างๆ และภายในแต่ละกลุ่มทั้งกลุ่มเจ้านาย คณะราษฎร รวมทั้งกลุ่มขุนนางเก่า

ต่างมิได้เป็นเอกภาพ ปฎิเสธไม่ได้ว่าภายในของแต่ละกลุ่มแต่ละคณะนั้นมีทั้งฝ่ายขวา หัวก้าวหน้า

และพวกเป็นกลางๆ และที่สำคัญคือในแต่ละกลุ่มมีทั้งพวกหัวรุนแรง ปีกประนีประนอม และพวก

ไม่เลือกหรือเลือกอย่างไหนก็ได้ แต่พวกหลังสุดนี้กลับพร้อมจะเป็นฐานให้กับพวกหัวรุนแรง  

ได้เสมอ 

อย่างไรก็ตาม แม้ภายในแต่ละกลุ่มจะมีปีกนิยมความรุนแรง และหรือมีฐานสนับสนุน  

การใช้กำลังอยู่ไม่น้อย กล่าวอีกทางหนึ่งคือ ความต้องการจะใช้กำลังมีอยู่แล้วในทุกกลุ่มการเมือง

ไทย แต่มิใช่ทุกครั้งที่ปีกหรือความต้องการนี้จะมีบทบาทและอิทธิพลเสมอไป ดังนั้นเมื่อเกิดความ

ขัดแย้งและหรือถึงเวลาต่อสู้ทางการเมือง จึงควรต้องพินิจปัญหาความขัดแย้งนั้นว่าเกี่ยวข้องกับ

เรื่องอะไร เป็นความขัดแย้งระดับใด เช่น เชิงนโยบายหรือโครงสร้าง และที่สำคัญคือ ความ  

ขัดแย้งนั้นเป็นผลหรือมีรากมาจากปัญหาพื้นฐานทางวัฒนธรรมหรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้ยังต้อง

พิจารณาคู่กรณีหรือกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดว่า ฝ่ายไหนขึ้นมามีบทบาทและอิทธิพลนำ

ในกลุ่มใหญ่ เพราะจะมีแนวโน้มออกไปทางนั้น เช่น ถ้าแต่ละกลุ่มมีฝ่ายที่นิยมความรุนแรงขึ้นมา

ผลักดัน โอกาสที่จะเกิดการปะทะทางกำลังย่อมมีมาก แม้ความขัดแย้งนั้นอาจเป็นเรื่องที่สามารถ

ตกลงด้วยสันติวิธี และหรือผู้นำทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะเปิดการเจรจาก็ตาม ดังเช่นการรบสู้ในกรณี

กบฎบวรเดชในปี 2476 จะเห็นได้ว่าพวกหัวรุนแรงมีบทบาทนำทั้งฝ่ายเจ้าและคณะราษฎรอย่าง

ชัดเจน 

ดังนั้น การจะเข้าใจผู้นำในฐานะที่มีบทบาทและอิทธิพลในการจัดการกับปัญหาความขัดแย้ง

และการต่อสู้ทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นรัชกาลที่ 7 หรือผู้นำอื่นๆก็ตาม จึงต้องทำความเข้าใจกลุ่ม

การเมืองทั้งกลุ่มย่อมและสมาชิกส่วนใหญ่ของกลุ่มให้ได้ เพราะจะเป็นปัจจัยสำคัญในการทำความ

เข้าใจความขัดแย้งและการต่อสู้ในแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะจบลงด้วยการเจรจาหรือการใช้กำลังก็ตาม 

แต่ความสำคัญของกลุ่มมักขาดหายไปจากการเน้นแต่ผู้นำ และการขาดหายไปของกลุ่มใน

ลักษณะเช่นนี้ ย่อมส่งผลให้เรามองไม่เห็นและหรือไม่สนใจปัญหาความขัดแย้งระดับโครงสร้าง

และเชิงวัฒนธรรม ซึ่งปัญหาความขัดแย้งในสองส่วนหลังนี้นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมทั้งโดย

ทางตรงและทางอ้อม ที่ก่อให้เกิดการใช้กำลังความรุนแรงหลังปี 2475 ไม่เฉพาะแต่สมัยรัชกาลที่ 

7 หากยังต่อเนื่องมาในสมัยหลัง เช่น สมัยขบวนการเสรีไทยและสมัยหลังรัฐประหาร 2490 และ

ยังคงดำรงอยู่กับเราในปัจจุบันสมัย “สงครามระหว่างสี”  
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เพื่อเป็นการปิดจุดอ่อนของงานวิจัยที่ผ่านมา ข้อเสนอใหม่ในที่นี้จึงขอเน้นว่า การอธิบาย

ประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยประชาธิปไตยควรต้องเริ่มกระทำผ่านกลุ่ม และกลุ่มในที่นี้มิใช่

กลุ่มลอยๆ ที่มองเห็นแต่ผู้นำ แต่หมายถึงกลุ่มก้อนและเครือข่ายประกอบด้วยสมาชิกที่มีภูมิหลัง

ทางเศรษฐกิจ-สังคมคล้ายกัน คือเป็นกลุ่มการเมืองที่มีฐานด้านเศรษฐกิจ-สังคมกำหนดทั้งเชิง

ปริมาณและคุณภาพ หรือมีรูปธรรมด้านข้อเท็จจริงทางเศรษฐกิจ-สังคม และฐานแนวคิดด้าน  

นามธรรมเชิงวัฒนธรรม ความเชื่อและหรืออุดมการณ์ ฯลฯ รองรับและกำกับบทบาทและอิทธิพล

การเคลื่อนไหวทางการเมืองของแต่ละกลุ่ม ซึ่งทำให้แต่ละกลุ่มมีลักษณะเด่นที่แตกต่างไปจาก  

กลุ่มอื่นๆ ในบริบทการเมืองสมัยประชาธิปไตย  

การสร้างกลุ่มการเมืองในลักษณะเช่นนี้ มิใช่เพียงเพื่อทำตามแบบการศึกษาของโลก  

ตะวันตก แต่เป็นเรื่องจำเป็นเพื่อทำความรู้จักลักษณะธรรมชาติของกลุ่มต่างๆ ที่ปรากฏตัวขึ้นหลัง 

2475 โดยเฉพาะองค์ประกอบของแต่ละกลุ่มซึ่งล้วนมีกลุ่มย่อยต่างๆ เช่น ภายในคณะเจ้านาย  

มีความแตกต่างทางอายุถึง 3 รุ่น ซึ่งแต่ละรุ่นมีแนวโน้มต่างกัน รุ่นอาวุโสอาจนิยมโต้กลับ  

ทางกำลัง แต่รุ่นเยาว์วัยกลับตรงข้าม กลุ่มขุนนางเก่าก็มีความต่างกันทางภูมิหลังถึง 3 แบบ คือ 

พวกจารีตประเพณี พวกมาจากชาวจีนจัดเป็นกลุ่มข้าราชการทันสมัย และที่มาจากเชื้อสาย  

พระราชวงค์ระดับล่างจัดเป็นพวกนิยมเจ้า ซึ่งกลุ่มหลังนี้มีแนวโน้มชอบใช้กำลังมากกว่า 2 แบบ

แรก และกลุ่มผู้แทนราษฎรมีกลุ่มย่อยแบ่งตามภูมิหลังได้ถึง 3 แบบเช่นกัน คือ เจ้าเมืองเก่า 

พ่อค้าชาวจีนและชาวนา แต่ส.ส. ทั้ง 3 แบบนี้นิยมใช้กำลังน้อยกว่าเจ้านายและขุนนางเก่า 

ยกเว้นพวกสอบตกหรือพวกที่มีสายสัมพันธ์กับทหาร ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นตัวแปรกำหนด

ธรรมชาติและแนวโน้มทางการเมืองของแต่ละกลุ่ม รวมถึงปัญหาความขัดแย้งและแนวทางการ

ต่อสู้ของแต่ละกลุ่ม ซึ่งทุกกลุ่มมีปีกหัวรุนแรงและล้วนเคยใช้กำลังกันมาแล้ว และเพราะเหตุว่า  

ทุกกลุ่มเคยใช้ความรุนแรงมาแล้ว ย่อมจะเปิดเผยให้เห็นถึงเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังว่า ทำไมพวกเขา

จึงใช้ความรุนแรง และเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังนี้จะสะท้อนให้เราเห็นถึงปัญหาการเมืองในระดับ

โครงสร้างและเชิงวัฒนธรรมได้ไม่มากก็น้อย ดังนั้นถ้าสังคมไทยต้องการมีบทเรียนเพื่อหลีกเลี่ยง

และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมไทย ในการป้องกันมิให้เกิดความรุนแรงทางการเมืองขึ้นอีก เราทุก

คนต้องช่วยกันค้นหาและแก้ไขปัญหาระดับโครงสร้างและเชิงวัฒนธรรมนี้ให้ได้ก่อน  

แต่ก่อนที่จะก้าวไปถึงขั้นนั้น ต้องออกแบบหรือสร้างเครื่องมือเพื่อศึกษาและค้นหาการเมือง

เชิงกลุ่ม และวิธีการหนึ่งที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างดี ในการสร้างตัวตนของแต่ละกลุ่ม

การเมืองไทยให้ปรากฏเป็นเชิงประจักษ์ทั้งในด้านข้อเท็จจริงและคุณภาพด้านความคิดความเชื่อ

หรือวัฒนธรรมตามที่ได้กล่าวมานี้ คือการอาศัย “ปุริสลักขณพยากรณศาสตร์” เป็นกรอบแนวคิด

ในการจัดกลุ่ม เพื่อทำให้เห็นกลุ่มที่แตกต่างกันทางเศรษฐกิจ-สังคม และทำให้แต่ละกลุ่มมีความ

หมายในฐานะพลังที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังของเหตุการณ์ทางการเมืองไทยสมัยใหม่ 
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3.วิธีการ“ปุริสลักขณพยากรณศาสตร์”กับการเมืองไทย
สมัยใหม่

วิธีการ “ปุริสลักขณพยากรณศาสตร์” นี้กล่าวได้ว่าเป็นเครื่องมือวิจัยทางสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ ในการศึกษาและอธิบายพฤติกรรมทางการเมืองของกลุ่มผู้นำ และ

ได้รับความนิยมนำมาประยุกต์ใช้วิจัยอย่างแพร่หลายในโลกวิชาการตะวันตกตั้งแต่ปลายทศวรรษ 

2460 เป็นต้นมา ดังปรากฏให้เห็นได้จากงานเขียนเด่นๆ ของการศึกษาด้วยวิธีการนี้ ทั้งแบบ 

classical และ modern prosopography ที่ยังคงได้รับการยอมรับในสมัยปัจจุบัน เช่น งานศึกษา

แบบ The classical prosopographical study ของ Sir Lewis Namier และงานแบบ the 

modern prosopographical method ของ Timothy Tackett 

งานเขียนของ Sir Lewis Namier อย่างน้อย 2 เล่ม คือ The Structure of Politics at 

the Accession of George III (1929) และ England in the Age of the American 

Revolution. vol. I (1930) ยังคงความเป็นเลิศในทางวิชาการในฐานะต้นแบบของ The classical 

prosopographical study หรือเป็นที่รู้จักกันในนามของ “สำนัก Namier” (the Namier School) 

ซึ่งให้ความสำคัญเฉพาะด้านภูมิหลังทางสังคมและเศรษฐกิจ ในการอธิบายพฤติกรรมทางการ

เมืองของกลุ่มผู้นำ ส่วนงานเขียนของ Timothy Tackett เรื่อง Becoming a Revolutionary : 

the Deputies of the French National Assembly and the Emergence of a Revolutionary 

Culture (1789-1790) (1996) เป็นงานวิจัยที่เด่นในสำนัก the modern prosopographical 

method สำนักนี้นอกจากเน้นภูมิหลังทางสังคมและเศรษฐกิจแล้ว ยังให้ความสำคัญกับข้อมูลเชิง

คุณค่าทางวัฒนธรรม ความคิด ประสบการณ์และอุดมการณ์ทางการเมืองของกลุ่มผู้นำที่ศึกษา  

อีกด้วย  

เมื่อรวมทั้ง 2 สำนักนี้เข้าด้วยกัน ลักษณะเด่นของวิธีการนี้จะเน้นปัจจัยด้านภูมิหลังทาง

สังคมและเศรษฐกิจ และสายสัมพันธ์ทางสังคม (Connections) ในทุกมิติ รวมทั้งความคิด 

ประสบการณ์และวัฒนธรรมของบุคคลและกลุ่ม เป็นตัวแปรสำคัญในการทำความเข้าใจโลกจริง

และโลกจินตนาการของกลุ่มชน โดยเฉพาะชนชั้นนำหรือกลุ่มผู้นำได้อย่างรอบด้าน แม้ว่าวิธีการนี้

จะเป็นวิธีการเก่าแก่ เน้นการเก็บข้อมูลและการตีความข้อมูลแบบตรงไปตรงมา และไม่ได้เสนอ

แนวคิดแปลกใหม่เป็นที่เร้าใจนักเมื่อเทียบกับสำนักคิดแบบพวกหลังสมัยใหม่ (Postmodern)   

แต่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือของการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพยิ่ง 

โดยเฉพาะในการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจโลกของกลุ่มชนชั้นนำหรือกลุ่มผู้นำ (Elite) และการให้

คำอธิบายเกี่ยวกับโลกพฤติกรรมทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรมของกลุ่มผู้นำ   

ซึ่งวิธีการนี้น่าจะนำมาอธิบายครอบคุลมกลุ่มการเมืองไทยได้ดีเช่นกัน 

กล่าวอีกทางหนึ่งคือ วิธีการและปรัชญาการศึกษาของ “ปุริสลักขณพยากรณศาสตร์”   

มีหลักการสำคัญที่ยึดถือกันมาว่า ภูมิหลังทางสังคมและเศรษฐกิจเป็นปัจจัยรากฐานในการ

กำหนดโลกทางความรู้สึกนึกคิด จินตนาการ พฤติกรรมและความสัมพันธ์ทางการเมืองและสังคม

ของชนชั้นนำและหรือกลุ่มผู้นำแต่ละกลุ่มในทางสังคม ฉะนั้นด้วยวิธีการ Prosopography   
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ทั้งแบบ classical และ modern ที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพนั้น   

ผู้เขียนจึงเห็นว่า น่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะช่วยทำให้การศึกษาและการอธิบายการเมืองไทย

สมัยประชาธิปไตยในเชิงกลุ่มเป็นไปอย่างเป็นระบบและรอบด้าน ที่ลงลึกไปถึงรากของกลุ่ม

การเมืองแต่ละกลุ่ม และสามารถให้คำตอบทางการเมืองในระดับพื้นฐานเกี่ยวกับปัญหาความ  

ขัดแย้งและแนวโน้มการต่อสู้ทางการเมืองของแต่ละกลุ่ม รวมทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงปัญหา

การเมืองระดับโครงสร้างและเชิงวัฒนธรรม ที่เกื้อหนุนให้กับการเกิดความรุนแรงได้อีกด้วย  

ผู้เขียนเคยใช้วิธีการนี้ศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองไทยในช่วง 20-25 ปีแรกของระบอบ

ประชาธิปไตย ครอบคลุมสมัยรัชกาลที่ 7 ขบวนการเสรีไทยและหลังรัฐประหาร 2490 โดยทำ

ตามแนวศึกษาของวิธีการนี้ คือการพินิจพิเคราะห์กลุ่มการเมืองต่างๆ ในฐานะกลุ่มก้อนแบบ  

เครือข่ายความสัมพันธ์ที่มีภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในด้านความเหมือนและหรือแตก

ต่างกันอย่างรอบด้าน อันเป็นวิธีการที่แตกต่างไปจากการวิเคราะห์แบบเดิมๆ ที่มักแสดงให้เห็น

เพียงบุคคลมากกว่ากลุ่มก้อนแบบเครือข่ายนั้น ตัวอย่างเช่น เดิมเวลากล่าวถึงฝ่ายนายปรีดี   

พนมยงค์ เรามีแต่นายปรีดี พนมยงค์ หรือเมื่อพูดถึงฝ่ายพลังอนุรักษ์นิยม ก็ไม่พ้นนายควง   

อภัยวงค์และพี่น้องแห่งตระกูล ปราโมช และหากกล่าวถึงกลุ่มทหาร มักมีแต่ชื่อจอมพลคนนี้  

คนนั้น 2-3 ท่านก็หมดแล้ว แต่ตามวิธีการนี้การกล่าวถึงกลุ่มการเมืองต่างๆ มีมากกว่าเพียงผู้นำ 

เพราะพินิจในเชิงกลุ่มก้อนและเครือข่ายของความสัมพันธ์ทางสังคมจากมิติต่างๆ ฉะนั้นแทนที่จะ

มองการเมืองไทยผ่านเพียงผู้นำจำนวนไม่ถึง 10 ท่านที่มักปรากฏในคำอธิบายเดิมๆ วิธีการ   

“ปุริสลักขณพยากรณศาสตร์” กลับให้ความสนใจ “นักการเมือง” จำนวน 1,200 ท่านที่ปรากฏตัว

ขึ้นบนเวทีการเมืองในช่วงดังกล่าวนี้  

ในขั้นแรกของวิธีการ“ปุริสลักขณพยากรณศาสตร์” คือ การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน  

ทั้งภูมิหลังด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของผู้นำไทยจำนวน 1,200 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาท

และอิทธิพลในช่วง 20 ปีของระบอบรัฐธรรมนูญ (2475-2495) และมากกว่าครึ่งในจำนวนนี้  

ยังคงแสดงบทบาทและมีอิทธิพลอย่างต่อเนื่องในช่วง 20 ปีให้หลังไปจนถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่   

14 ตุลาคม 2516 โดยในขั้นแรกนี้การจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวให้เป็นระบบได้ใช้คอมพิวเตอร์

โปรแกรม Excel/Access ทำการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะเป็นฐานข้อมูล (Database) ตามตัวแปร

ต่างๆ ที่กำหนดไว้ เช่น อายุ ครอบครัว การศึกษา อาชีพ ประสบการณ์ทางการเมือง ความ

สัมพันธ์ทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองกับบุคคลภายในกลุ่มตนและกลุ่มอื่นๆ ผ่านการแต่งงาน 

สมาคมนักเรียนเก่า สมาคมอาชีพต่างๆ บริษัท ธุรกิจ-การค้าและกลุ่ม/พรรคการเมือง ฯลฯ   

อย่างละเอียดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

ในขั้นต่อมาเป็นกระบวนการวิเคราะห์ผู้นำจำนวน 1,200 คนนั้นในลักษณะจัดให้เป็นกลุ่ม

ทางการเมือง คือจะเป็นการศึกษาที่มุ่งจัดแบ่งผู้นำที่มีภูมิหลังคล้ายกันออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ จากนั้น

จึงทำการเปรียบเทียบปัจจัยภูมิหลังด้านต่างๆ ของแต่ละกลุ่มอย่างเป็นระบบตามที่ได้จัดทำไว้ใน

ฐานข้อมูลนั้น ในขั้นที่สองนี้การวิเคราะห์และเปรียบเทียบนั้นจะเน้นเฉพาะผู้แสดงบทบาทหลัก 

(Major actors) ในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีเพียงประมาณ 600 จากจำนวน 1,200 คน เพื่อตอบคำถาม

หลักว่า ในบรรดาปัจจัยภูมิหลังที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายนั้น ปัจจัยใดบ้างมีความหมาย
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ทางการเมือง (political meanings) ที่กำกับอยู่เบื้องหลังในความขัดแย้งและการต่อสู้ภายในกลุ่ม

ผู้นำไทยนับตั้งแต่ระบอบประชาธิปไตยก่อตัวขึ้นและยังคงเป็นมรดกตกทอดมาในยุคปัจจุบัน 

ผลการวิเคราะห์จากตัวแปรต่างๆ ข้างต้น สามารถจัดแบ่งผู้นำไทยจำนวน 600 คนนี้  

ออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ด้วยกัน ประกอบด้วยกลุ่มเจ้านาย (100) กลุ่มขุนนางชั้นผู้ใหญ่ (128) 

คณะราษฎร (114) และที่เหลือ ได้แก่ แกนนำของกลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (122) ผู้นำ

กลุ่มนักธุรกิจ-การค้าชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีน และผู้นำทหาร-ข้าราชการพลเรือนที่สำคัญๆ 

เช่น คณะรัฐประหาร 2490 เป็นต้น ซึ่งแต่ละกลุ่มนี้มีความแตกต่างกันอย่างมาก ทั้งในด้าน

สถานภาพทางสังคม (status) ฐานะทางเศรษฐกิจ (wealth) และสำนักความคิด (schools of 

thought) ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบประชาธิปไตยและทิศทางการพัฒนาประเทศ 

และที่สำคัญคือวิธีการนี้จะช่วยแสดงให้เห็นอย่างเป็นระบบได้ว่า ความแตกต่างกันอย่างมากนั้น 

เป็นผลสะท้อนโดยตรงมาจากภูมิหลังทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ความคิดและประสบการณ์

ที่ไม่เหมือนกันของแต่ละกลุ่ม และกลายเป็นตัวกำหนดทางการเมืองที่สำคัญในการรวมตัว/  

เกาะกลุ่ม (Factions) ในความขัดแย้งและการต่อสู้ทางการเมืองภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญที่ก่อตัว

ขึ้นหลัง 2475 เป็นต้นมา (ผู้สนใจในรายละเอียดของผู้นำจำนวน 600-1200 คน หรือกลุ่ม

การเมือง 4 กลุ่มนี้ หาอ่านได้จากงานของผู้เขียนทั้งในฉบับภาษาอังกฤษและไทย 2005, 2010, 

2555) 

4.กลุ่มกับการอธิบายปัญหาความขัดแย้งและการต่อสู้
ทางการเมืองไทยหลัง2475

อันที่จริงแล้ว กลุ่มการเมืองไทยสมัยใหม่ก่อตัวขึ้นในช่วงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 แห่ง  

กรุงรัตนโกสินทร์เป็นต้นมา แต่ในระยะแรกสมาชิกส่วนมากยังคงมาจากกลุ่มผู้นำเดิมหรือ  

ผู้นำแบบจารีตประเพณี ได้แก่ เชื้อพระวงศ์และตระกูลขุนนางเก่า อย่างไรก็ตามภายหลังการ

ปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 ไม่นานนัก เริ่มมีสมาชิกมาจากครอบครัวสามัญชนมากขึ้น 

โดยผ่านระบบการศึกษาและข้าราชการแบบใหม่ ต่อมาในช่วงสมัยรัชกาลที่ 6 สมาชิกกลุ่มหลังนี้

มีการขยายตัวขึ้นอย่างชัดเจนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และเริ่มมีความขัดแย้งกับสมาชิกที่มา

จากกลุ่มเจ้านายและขุนนางเก่าในหลายมิติด้วยกัน ที่สำคัญคือเกิดการปะทะทางความคิดทาง  

การเมืองว่าด้วยการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งท้ายที่สุดได้นำไปสู่เหตุการณ์เมื่อวันที่   

24 มิถุนายน 2475 ด้วยสันติวิธี เพราะทั้งรัชกาลที่ 7 และคณะราษฎรต่างมีจุดร่วมสำคัญ

ประการหนึ่ง คือการมีรัฐธรรมนูญ แต่หลังจากนั้นกลับเต็มไปด้วยความรุนแรง เนื่องจากแต่ละ

กลุ่มมีความคิด ความอ่าน ความต้องการ รวมทั้งจินตนาการเกี่ยวกับระบอบการปกครองใหม่หรือ

ประชาธิปไตยไม่เหมือนกันเลย และที่สำคัญคือ แต่ละกลุ่มยังไม่ยอมกันอีกด้วย ทั้งในเรื่องการ

จัดสรรอำนาจและประโยชน์ 

ดังนั้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ความขัดแย้งและการปะทะทาง

ความคิดในกลุ่มผู้นำสมัยใหม่จึงยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องและเกิดการแบ่งกลุ่มอย่างชัดเจน โดยมี

กลุ่มการเมืองทั้งฝ่ายอำนาจเก่าและใหม่เข้ามาแสดงบทบาทและกลายเป็นตัวแปรสำคัญ  
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ในการเมือง ซึ่งกลุ่มการเมืองนี้อาจมีอย่างน้อย 4 กลุ่มใหญ่ด้วยกันภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญ  

ที่ก่อตั้งขึ้น กลุ่มแรกนำโดยเจ้านายหรือเชื้อพระวงศ์ อาจเรียกเป็นคณะเจ้านาย (the royal 

family) กลุ่มที่สองมีขุนนางชั้นผู้ใหญ่ระดับเจ้าพระยาและพระยาเป็นแกนนำ จัดเป็นกลุ่มขุนนาง

เก่า (the aristocracy) กลุ่มที่สามคือคณะราษฎร (the People’s Party) ประกอบด้วย

ข้าราชการระดับกลาง-ล่างและอาชีพอิสระ และกลุ่มสุดท้ายคือ กลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(ประเภทหนึ่ง) หรืออาจจัดเป็นกลุ่มผู้นำท้องถิ่น (the local elite) ประกอบด้วยผู้คนหลากหลาย

ทางภูมิหลังจากหัวเมืองหรือชายขอบ ตั้งแต่ตระกูลเจ้าเมืองเก่า ข้าราชการระดับกลาง-ล่าง พ่อค้า

ชาวจีนและลูกหลานชาวนา  

กลุ่มการเมืองทั้ง 4 กลุ่มนี้มีทั้งส่วนที่เคยมีบทบาทและอิทธิพลในระบอบเก่าและผู้ที่มากับ

ระบอบใหม่ทั้งส่วนกลางและชายขอบ และถือเป็นผู้เล่นหลักในการเมืองสมัยรัชกาลที่ 7 และยัง

เป็นผู้ที่มีบทบาทและอิทธิพลในการเมืองไทยต่อเนื่องตลอดช่วง 20 ปีแรกของก่อตัวระบอบการ

ปกครองใหม่หลังปี 2475 และแน่นอนว่า พวกเขาย่อมเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องราว

ของความสำเร็จและความล้มเหลวของแนวทางสันติวิธีและการปกครองระบอบประชาธิปไตย   

ทั้งในฐานะผู้สร้างเงื่อนไขและหรือในฐานะผู้พยายามปรับเปลี่ยนเงื่อนไขนั้นให้เป็นไปตามหลักการ

และความต้องการของแต่ละฝ่าย โดยอาจมีทั้งการต่อสู้ตามวิถีทางรัฐสภา และการต่อต้านด้วย

การใช้กำลังความรุนแรง พร้อมด้วยเหตุผลที่จะกล่าวฝ่ายตรงข้ามว่าไม่เป็นประชาธิปไตย แต่  

สิ่งสำคัญยิ่งกว่านั้นคือ สะท้อนให้เห็นชัดว่าทุกกลุ่มยังไม่รู้จักยอมกันบ้าง ทั้งในเรื่องการจัดสรร

อำนาจและผลประโยชน์ จึงเกิดการไม่ยอมรับซึ่งกันและกันเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นกรณีคู่ระหว่าง

ทหารกับพลเรือน และฝ่ายพลเรือนด้วยกัน ดังนั้นประเด็นพื้นฐานทางหลักการและเหตุผลที่ถูก

หยิบยกขึ้นในการต่อสู้ของเรื่องนี้คงหลีกเลี่ยงไม่พ้น ใครเป็นฝ่ายประชาธิปไตยหรือใช้แนวทาง

สันติวิธีคือพระเอก และใครเป็นฝ่ายตรงกันข้ามย่อมกลายเป็นผู้ร้ายนั่นเอง  

แต่ควรตระหนักและเข้าใจร่วมกันไว้ว่าในทางการเมืองแล้ว เส้นขีดแบ่งระหว่างผู้ร้ายกับ

พระเอกนั้นบางมากๆ เพราะเส้นแบ่งระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จการและสันติวิธีกับความ

รุนแรงก็เป็นเช่นนั้นจริง โดยเฉพาะในบริบทของสังคมการเมืองไทย ฉะนั้นจึงไม่ควรมุ่งการมอง

พินิจแต่พระเอกกับผู้ร้าย หรือเพียงรูปแบบและเนื้อหาทางประชาธิปไตยกับเผด็จการ และสันติวิธี

กับการใช้กำลังเท่านั้น เพราะเป็นเพียงมายาภาพของความขัดแย้งและการต่อสู้ทางการเมือง  

ที่ปรากฏขึ้นบนระดับผิวน้ำ แต่ควรต้องทำความเข้าใจบริบทและข้อเท็จจริงที่อยู่เบื้องหลังของฉาก

มากกว่า หรือสิ่งที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นในระดับใต้น้ำว่า กลุ่มการเมืองทั้ง 4 นั้นมีปัญหาความ

ขัดแย้งหลักๆ เรื่องอะไร ทำไมพวกเขาจึงไม่สามารถตกลงหรือประนีประนอมกันได้ และการ

ตกลงกันไม่ได้นี้มีความสำคัญอะไรกับพวกเขาในสมัยนั้นซึ่งมักจบลงด้วยการใช้กำลัง และยัง  

ส่งสารมีความหมายสำหรับเราในสมัยปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร 

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ความล้มเหลวของระบอบประชาธิปไตยหรือการแก้ไขปัญหาความ  

ขัดแย้งด้วยแนวทางสันติวิธีก็ดี มีสาเหตุพื้นฐานหรือปัญหาหลักอยู่ตรงไหน คืออยู่ที่ตัวระบบ

การเมืองที่นำเข้าหรืออยู่ที่คนไทยเราเอง ถ้าอยู่ที่ตัวระบอบประชาธิปไตย อาจเถียงกันไม่รู้จบ 

เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่ามีตัวแบบประชาธิปไตยให้เลือกให้อ้างกันได้มากกว่า 300 แบบ แต่ถ้า
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อยู่ที่คนไทยเราเอง เนื่องจากยังขาดวัฒนธรรมการประนีประนอมหรือการไม่ยอมกันบ้าง อาจมี

ทางแก้ คือยังพอมีความหวังอยู่ เพียงถ้าเราจักการยอมกันบ้าง โดยหันมาทำความเข้าใจซึ่งกัน

และกัน และสร้างการเรียนรู้ทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ แบบ “รู้เขารู้เรา” 

การ “รู้เขารู้เรา” คือส่วนหนึ่งของการค้นหาคำตอบในส่วนลึกที่อยู่ใต้น้ำ ซึ่งมิใช่การ

ออกแบบสร้างรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยที่สุด เพราะรัฐธรรมนูญที่ขึ้นชื่อว่ามีความเป็น

ประชาธิปไตยมากที่สุด เช่น ฉบับ 2489 ฉบับ 2492 หรือฉบับหลังๆ ล้วนแสดงให้เห็นชัดว่า 

มิใช่คำตอบสุดท้าย เพราะผู้ที่มีอำนาจหรือผู้มีบทบาทและอิทธิพลในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆ

นั้น มักออกแบบให้ฝ่ายตนได้เปรียบกว่ากลุ่มอื่นๆ เสมอมา จึงไม่แตกต่างไปจากกำเนิดฉบับ 

2475 ดังนั้น แทนที่รัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยสูงจะเป็นกติกาทางการเมืองที่เป็นที่

ยอมรับของทุกฝ่าย กลับกลายเป็นปัญหาระดับโครงสร้างที่ก่อให้เกิดความรุนแรงทางการเมือง

ตามมาเสมอ เพราะฝ่ายอื่นไม่เอาด้วย เช่น เจ้านายไม่เอาฉบับ 2475 พรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่เอา

ฉบับ 2489 และในทางกลับกันฝ่ายพวกปรีดี-เสรีไทยไม่รับฉบับ 2492 ของพรรคประชาธิปัตย์

เช่นกัน 

ดังนั้น การค้นหาคำตอบในส่วนลึกที่อยู่ใต้น้ำหรือหลังฉาก จึงมิใช่อยู่ที่ใครเป็นผู้นำหรือการ

รัฐประหาร เพราะเป็นเรื่องปลายเหตุ หากอยู่ที่เรื่องการจัดสรรอำนาจและประโยชน์ของแต่ละ

กลุ่ม โดยการทำความเข้าใจรากฐานของแต่ละคนแต่ละกลุ่มที่เข้ามาเกี่ยวข้องในปัญหาความ  

ขัดแย้งนั้นๆ คือด้านภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม พื้นฐานทางวัฒนธรรม แนวคิดและ  

องค์ประกอบของแต่ละกลุ่ม ซึ่งแน่นอนว่าย่อมมีทั้งส่วนที่คล้ายกันและแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง 

และในความคล้ายกับความแตกต่างกันนี้ย่อมเป็นที่มาและที่ไปของปัญหาความขัดแย้งทาง  

การเมือง ที่สะท้อนผ่านเรื่องราวความล้มเหลวของประชาธิปไตยและสันติวิธีนับจากสมัยรัชกาลที่ 

7 เป็นต้นมา และยังคงเป็นมรดกตกทอดมาถึงสมัยปัจจุบันอย่างไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับ

เนื้อหาของความขัดแย้งและรูปแบบวิธีการต่อสู้ทางการเมืองที่มักจบลงด้วยการใช้กำลัง แม้ผู้เล่น

กลุ่มต่างๆ จะแปรเปลี่ยนไปอย่างมากแล้วก็ตาม และสังคมไทยยังคงต้องเผชิญกับปัญหานี้ต่อไป

อีกนาน ถ้าไม่ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการพินิจปัญหาการเมืองแบบใหม่ ทำนองคล้ายกับการ

มองโลกกลมมิใช่แบบ 

ปฏิเสธไม่ได้ว่า กระบวนทัศน์ในการอธิบายที่ผ่านมามักตก “หลุมพลาง” หรือติดอยู่กับ 

“กับดัก” แห่งการเกิดความรุนแรงอย่างรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม โดยเน้นความล้มเหลวของ

ประชาธิปไตยและสันติวิธีจากแง่บุคคล ซึ่งเป็นปลายเหตุเช่นเดียวกับการเน้นรัฐประหาร เพราะ

พื้นฐานของการอธิบายมุ่งเพียงรูปแบบและเนื้อหาประชาธิปไตยมากกว่ามุ่งพินิจว่าเป็นที่ยอมรับ

ของฝ่ายอื่นหรือไม่ จึงมักเน้นแต่เรื่องการแย่งชิงอำนาจและผลประโยชน์ คือจมอยู่กับเรื่อง

ประชาธิปไตยหรือเผด็จการเป็นหลัก และคำอธิบายก็คงหลีกหนีไม่พ้นตัวบุคคลหรือผู้นำว่า   

ใครเป็นประชาธิปไตยกว่ากัน หรือใครเป็นเผด็จการมากกว่ากัน และที่สำคัญคือ มักแบ่งเพียงฝ่าย

ทหารกับพลเรือนในการแย่งชิงอำนาจและผลประโยชน์ หรือการให้ความสำคัญอยู่ที่การปฏิวัติ

รัฐประหารของทหาร ดังเช่นแนวคิดเรื่อง “วงจรอุบาทว์” แต่เอาเข้าจริงแล้วปัญหาความขัดแย้ง

และการต่อสู้ทางการเมืองไทยหลัง 2475 มีพื้นฐานมาจากหลากหลายมิติทับซ้อนกันอยู่ กล่าวคือ  
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ตามข้อเท็จจริงแล้ว มิใช่มีเพียงคู่กรณีระหว่างเจ้านายกับคณะราษฎร มิใช่เพียงทหารกับ

พลเรือน มิใช่เฉพาะกลุ่มผู้นำในกรุงเทพฯ และมิใช่การแย่งชิงอำนาจและผลประโยชน์ในหมู่คน

แคบๆ เท่านั้น แต่จริงๆ แล้วยังมีคู่สำคัญอีกคู่หนึ่งซึ่งยังไม่ได้รับการศึกษาอย่างจริงจัง คือ  

คู่ระหว่างกลุ่มผู้นำทหารหรือผู้นำส่วนกลางในกรุงเทพฯ กับกลุ่มผู้นำท้องถิ่นโดยเฉพาะ ส.ส.   

ทางภาคอีสาน (กลุ่มผู้นำอีสาน) ซึ่งเป็นคู่ที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่าคู่ของกลุ่มอื่นๆ ที่กล่าวมาแล้ว 

และถ้าหากทำความเข้าใจ เข้าถึงเนื้อในของคู่ขัดแย้งนี้อย่างถึงแก่นแล้ว เราจะพัฒนาความรู้นั้นมา

สู่ความเข้าใจ เข้าถึงความขัดแย้งทางการเมืองในระยะหลัง โดยเฉพาะการเมืองในลักษณะที่พูด

กันสั้นๆ ง่ายๆ ว่า “คนชนบทตั้งรัฐบาล แต่คนเมืองล้มรัฐบาล” และการเมืองในยุค “สงคราม

ระหว่างสี” ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 

ที่สำคัญคือ ความขัดแย้งที่ปรากฏระหว่างกลุ่มต่างๆ นั้น ยังสะท้อนในวงกว้างให้เห็นในด้าน

อุดมการณ์และเชิงนโยบายอีกด้วย นั่นก็คือการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยและทิศทางการพัฒนา

ประเทศ โดยในประเด็นแรกนั้น ข้อขัดแย้งหลักอยู่ในเรื่องตารางเวลา คือเมื่อใดจึงเหมาะสมที่จะ

เปิดให้การเมืองเป็นระบอบประชาธิปไตยอย่างเต็มรูปหรือการแข่งขันในระบบพรรคการเมือง และ

ต่อมาก็เป็นความแตกต่างระหว่างแนวคิดประชาธิปไตยแบบอนุรักษ์นิยมกับแบบก้าวหน้า ส่วนใน

ประเด็นหลังเป็นการต่อสู้ของ 2 สำนักความคิดในการพัฒนาประเทศ คือระหว่างแนวการพัฒนา

กองทัพให้ทันสมัยและการบำรุงเฉพาะในเขตเมืองหลวงกับแนวการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

โดยเฉพาะในเขตชนบทท้องถิ่น หรือกล่าวอีกทางหนึ่งคือ ระหว่างแนวนโยบายแบบ “จารีต-

อนุรักษ์นิยม” ที่มีมาแต่เดิมตั้งแต่ก่อน 2475 กับแบบก้าวหน้าหรือ “ประชานิยม” ที่ให้ความ

สำคัญกับภาคเกษตรกรรมหรือให้คุณค่าแก่ประชาชนชาวชนบท โดยเฉพาะคนชายขอบทั้งหลาย 

แนวทางใดควรจะเป็นนโยบายหลักของทิศทางการพัฒนาประเทศ  

ความขัดแย้งกันในด้านอุดมการณ์และนโยบายข้างต้น กล่าวได้ว่าเป็นผลสะท้อนโดยตรงมา

จากการที่กลุ่มผู้นำไทยทั้ง 4 กลุ่มนั้น มีความแตกต่างกันในระดับพื้นฐานทั้งภูมิหลังทางสังคม 

ฐานะทางเศรษฐกิจ ประสบการณ์และสำนักความคิดทางการเมือง ทั้งนี้จะเห็นได้สมาชิกใน   

4 กลุ่มนั้นเติบโตมาจากสถานภาพทางสังคมที่ไม่เหมือนกันอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้สมาชิกใน

แต่ละกลุ่มยังมีความแตกต่างในด้านอื่นๆ เช่น อายุ การศึกษา อาชีพ ประสบการณ์ วิธีคิดและ

อุดมการณ์ ฯลฯ ซึ่งล้วนเป็นตัวกำหนดสำคัญที่ทำให้แต่ละกลุ่มมีแนวนโยบายสำหรับประเทศ  

ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งในด้านการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยและทิศทางการพัฒนาประเทศ 

และเป็นการยากที่จะประสานเป็นหนึ่งภายหลัง 2475 เนื่องจากแต่ละกลุ่มมีความคิด ความอ่าน 

ความต้องการ รวมทั้งจินตนาการเกี่ยวกับระบอบการปกครองใหม่หรือประชาธิปไตยแตกต่างกัน

อย่างมาก ราวกับว่าต่างมาจากคนละโลก ไม่ว่าจะเป็นคู่กลุ่มอำนาจเก่ากับใหม่ ทหารกับพลเรือน 

ภายในกลุ่มพลเรือนด้วยกันเองระหว่างฝ่ายก้าวหน้ากับอนุรักษ์นิยม และท้ายสุดซึ่งมักไม่ได้รับ

การกล่าวถึงอย่างเท่าที่ควรคือ ระหว่างผู้นำท้องถิ่น คนชายขอบกับผู้นำส่วนกลางทั้งหลาย   

จึงกลายเป็นหนึ่งในปัญหาความขัดแย้งภายในกลุ่มผู้นำที่ก่อตัวขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 7 และเป็น

มรดกตกทอดเรื้อรังมาถึงปัจจุบัน  
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กล่าวอีกทางหนึ่งคือ ความขัดแย้งใน 2 เรื่องนี้ คือการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยและ

ทิศทางการพัฒนาประเทศ และไม่สามารถตกลงหรือประนีประนอมกันได้ ถือเป็นต้นตอของ

ปัญหาการเมืองไทยสมัยประชาธิปไตยและเป็นรากของการเกิดความรุนแรงทางการเมืองหลัง 

2475 เป็นต้นมา โดยที่ผู้นำไม่ว่าจะเป็นรัชกาลที่ 7 และผู้นำท่านอื่นๆ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน   

ต่างก็ไม่สามารถแก้ไขได้และหรือแก้ไม่ตก เนื่องจากผู้นำก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหานี้ เพราะปัญหา

นี้เป็นปัญหาระดับโครงสร้างและเชิงวัฒนธรรมที่เกี่ยวโยงกับผู้คนจำนวนมากหรือทุกกลุ่มการเมือง 

ที่ยังไม่สามารถหาข้อยุติตกลงร่วมกันและหรือยังไม่รู้จักการยอมกันบ้าง ดังจะเห็นได้ว่าเรายังไม่มี

รัฐธรรมนูญฉบับใดเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ในขณะเดียวกันการพัฒนาประเทศแบบเดิมยิ่งก่อให้

เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ทำให้ความคิด ความต้องการของแต่ละกลุ่มที่แต่เดิมแตกต่าง

กันอยู่มากแล้ว ยิ่งขยายกว้างขึ้นอีก  

แต่สิ่งสำคัญคือ เหนือปัญหาระดับโครงสร้างแล้ว ยังมีปัญหาเชิงวัฒนธรรมทับซ้อนอีกด้วย 

เพราะทุกกลุ่มหรือแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องในความขัดแย้งนั้นมักไม่ยอมต่อกันบ้าง ทั้งในเรื่องการ

กำหนดกติกาในรัฐธรรมนูญและการจัดตั้งรัฐบาลหรือการจัดสรรอำนาจระหว่างกลุ่มต่างๆ ไม่ว่า

จะเป็นกรณีระหว่างเจ้านายกับคณะราษฎร ฝ่ายปรีดี-เสรีไทยกับพรรคประชาธิปัตย์ ทหารกับ

พลเรือน และเหลืองกับแดง ดังที่เริ่มเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 7 และยังคงเกิดซ้ำๆ ในสมัยหลัง

อย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันที่ปรากฏใน “สงครามระหว่างสี” เนื่องจากในขณะที่ฝ่ายชนะแล้ว ยังคง

เอาแต่การกำหนดความได้เปรียบและยืนยันแต่เสียงข้างมาก ขณะที่ฝ่ายแพ้ก็ไม่มีความอดทนพอ 

หรือยอมรับความพ่ายแพ้ แต่มักหันออกไปเล่นนอกกติกาแทน จุดจบของเรื่องจึงมักก้าวไม่พ้น  

การใช้กำลังต่อกัน และส่งผลให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยยังไปไม่ถึงไหน ดังนั้น  

การพยายามจะแก้ปัญหาความขัดแย้งในเรื่องนี้ เพื่อยุติบ่อเกิดแห่งความรุนแรง จึงต้องตัดรากของ

ปัญหาให้ได้ ซึ่งมิใช่เพียงปัญหาระดับโครงสร้างเท่านั้น แต่ยังรวมถึงปัญหาเชิงวัฒนธรรมด้วย   

ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยใครคนใดคนหนึ่ง จึงเป็นข้อท้าทายในการบริหารจัดการ

วิกฤตการณ์ทางการเมืองของพวกเรา ไม่เฉพาะแต่ผู้นำสมัยรัชกาลที่ 7 เป็นต้นมา แต่รวมถึงคน

ไทยทุกคนทุกภาคส่วนจะร่วมมือกันอย่างไร และหรือจะยอมกันบ้างได้หรือไม่ ทั้งในเรื่องการ

จัดสรรอำนาจและประโยชน์ 

5บทสรุปและส่งท้าย

ถ้าเราต้องการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาความรู้เกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งและการต่อสู้

ทางการเมืองไทยสมัยประชาธิปไตยให้หลุดออก “กับดัก” หรือก้าวข้าม “หลุมพลาง” แห่งการใช้

กำลังความรุนแรงต่อกันแล้ว เราจำเป็นต้องละทิ้งกระบวนทัศน์เดิม เนื่องจากแนวการพินิจปัญหา

ต่างๆ ดังกล่าวอยู่ในมิติที่แคบและมีพลังในการอธิบายจำกัดเพียงระดับพื้นผิวน้ำเท่านั้น จึงต้อง

แสวงหาวิธีคิดใหม่เพื่อทำความเข้าใจปัญหาความขัดแย้งในมิติที่กว้างและลงลึกกว่าเดิม หรือที่  

ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง คล้ายทำนองกับการเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากการมองโลกแบนมาสู่

โลกกลม คือจากตัวบุคคลหรือเฉพาะผู้นำไปสู่วาทกรรมแบบใหม่ คือการอธิบายผ่านกลุ่มตาม  

วิธีการ “ปุริสลักขณพยากรณศาสตร์” เพื่อค้นหาและทำความเข้าใจปัญหาความขัดแย้งทาง  

การเมืองระดับโครงสร้างและเชิงวัฒนธรรมที่อยู่หลังฉากของการใช้กำลังต่อกัน 



เอ
ก
สารป

ระก
อ
บ
ก
ารป

ระชุม
ก
ลุ่ม

ย่อ
ย

2�5การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่15

ด้วยวิธีการ “ปุริสลักขณพยากรณศาสตร์” นี้ย่อมช่วยให้มองเห็นธรรมชาติของกลุ่ม

การเมืองที่ขัดแย้งกันอย่างโปร่งใสทะลุถึงด้านภายในของแต่ละกลุ่ม คือเป็นตัวช่วยขยายพื้นที่

การเมืองของกลุ่มและกลุ่มการเมือง ทำนองคล้ายเห็นป่าทั้งป่าแล้ว ยังเห็นต้นไม้แต่ละชนิดแต่ละ

พันธุ์และแต่ละต้นด้วย คือนอกจากบุคคลหรือผู้นำแล้ว ยังแลเห็นแต่ละปีกในกลุ่มต่างๆ เช่น   

ปีกประนีประนอมของแต่ละกลุ่มในช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยด้วย

สันติวิธี และการเห็นแต่ละปีกในกลุ่มต่างๆนี้ย่อมมีประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการและการปฎิบัติการ

ทางสังคม โดยเฉพาะการออกแบบหรือหาหนทางบริหารปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี เพราะ

เท่ากับช่วยให้เราเรียนรู้และ “รู้เขารู้เรา” ในแต่ละกลุ่ม และเพื่อให้สังคมเรียนรู้และรู้จักกลุ่ม

การเมืองและการเมืองของแต่ละกลุ่มและระหว่างกลุ่ม ก่อนนำมาเป็นบทเรียน  

มาถึงตรงนี้คือจุดสำคัญของคำถามว่า แล้วเราจะอาศัยความรู้ความเข้าใจจากสมัยรัชกาลที่ 

7 และสมัยต่อมาให้เป็นประโยชน์ต่อไปได้อย่างไร เพื่อให้การต่อสู้ในแนวทางสันติวิธีกลายเป็น

กระแสหลักของสังคมการเมืองไทย คำตอบอาจชัดเจนอยู่แล้วสำหรับหลายท่าน แต่เราทุกคน  

ทุกภาคส่วนหรือสังคมโดยรวมต้องช่วยกันคือ ทำอย่างไรจึงจะเปิดพื้นที่ทางการเมืองให้กับ  

ปีกประนีประนอมของแต่ละกลุ่มได้แสดงบทบาทและอิทธิพลในการบริหารปัญหาความขัดแย้ง

อย่างทรงพลังในปัจจุบันและอนาคตต่อไป พร้อมๆ กันนั้นก็ต้องช่วยกันหาทางลดปัญหาระดับ

โครงสร้างและเชิงวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเริ่มต้นจากตัวเราออกไปก่อน คือการปลดปล่อย  

การมี “สี” ในตัวเราทุกคนให้ลดน้อยลงในระดับที่ไม่เป็นปัญหาใหญ่ต่อไป 
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บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการวิจัยเรื่อง “การปฏิรูป

ประชาธิปไตยไทยภายใต้กรอบร่ างรั ฐธรรมนูญฉบับธรรมาธิปไตย”   

มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหานวัตกรรมรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ไทย โดยศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน 

(Representative Democracy) ซึ่งปัจจุบันแบ่งเป็น 4 ระบบหลักคือ ระบบ

รัฐสภา (Parliamentary System) แบบอังกฤษ ระบบประธานาธิบดี 

(Presidential System) แบบสหรัฐอเมริกา ระบบกึ่งประธานาธิบดี (Semi-

Presidential System) แบบฝรั่งเศส และระบบรัฐสภาประยุกต์ (Applied 

Parliamentary System) แบบเยอรมนี ประเทศไทยได้ใช้ระบบรัฐสภามาเป็น

เวลานานตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 แต่ก็ยังไม่ประสบ

ความสำเร็จเท่าที่ควร ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรค้นคว้าวิจัยหานวัตกรรมรูปแบบ

การปกครองระบอบประชาธปิไตยใหมใ่นระบบทีห่า้ ซึง่มลีกัษณะเฉพาะเหมาะสม 

กับบริบทของสังคมไทย เพื่อวางรากฐานการปฏิรูปประชาธิปไตยไทยสู่การ

พัฒนาเปลี่ยนแปลงที่มุ่งสร้างสังคมธรรมาธิปไตย คือ ระบบกึ่งรัฐสภา (Semi-

Par l i amenta ry System) หรื อ ระบบรัฐสภาแบบธรรมาธิปไตย 

(Dharmacratic Parliamentary System) ซึ่งเป็นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและองค์อธิปัตย์ธรรมราชา 

โดยยึดหลักแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตยเป็น 4 ฝ่ายที่มีการตรวจสอบถ่วงดุล

กัน (Check and Balance) คือ อำนาจรัฏฐาภิบาล อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจ

บริหาร และอำนาจตุลาการ โดยมีการเลือกตั้งหัวหน้าองค์อำนาจ 4 ฝ่ายที่มา

จากประชาชนโดยตรงและโดยอ้อมคือ ประธานสภาอภิรัฐมนตรี (President 

of the Supreme Council of State) ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

(President of the National Assembly) นายกรัฐมนตรี (Prime 

Minister) และประธานศาลยุติธรรมสูงสุด (President of the Supreme 

Court of Justice) ซึ่งพระมหากษัตริย์ในพระราชฐานะประมุขแห่งรัฐเป็นผู้ใช้

 * คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
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อำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยผ่านทางหัวหน้าองค์อำนาจทั้ง 4 ฝ่ายแทนปวงชนชาวไทย   

ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยระบบที่ห้าที่น่าจะเหมาะสม

กับบริบทของสังคมไทยเพื่อวางรากฐานของการพัฒนาสังคมธรรมาธิปไตยในประเทศไทยได้   

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งกลไกสภาอภิรัฐมนตรีโดยการฟื้นฟูมรดกการปกครองของพระบาท

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่สำคัญมากในการใช้อำนาจรัฏฐาภิบาล

เป็นองค์อำนาจฝ่ายที่สี่เพื่อตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจอธิปไตยของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร 

และฝ่ายตุลาการดั้งเดิม เพื่อให้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยนิติรัฐตามหลักนิติธรรมได้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง          

คำสำคัญ: พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, นวัตกรรม, สภาอภิรัฐมนตรี, มรดกการ

ปกครอง 
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บทนำ

“...การปกครองที่จะดีนั้น ยิ่งเป็นแบบรัฐสภาหรือแบบปาลิเมนต์ด้วยแล้ว ถ้าจะดี

ได้ ก็ต้องอาศัยความดีของประชาชน ต้องอาศัยน้ำใจและนิสัยของประชาชนเป็นใหญ่   

ถ้าประเทศใดมีประชาชนมีน้ำใจดี รู้จักวิธีการที่จะปกครองตนเองโดยแบบมีรัฐสภาจริงๆ 

แล้ว การปกครองนั้นก็จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศเป็นอันมาก...” 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ในวันงานประจำปีของวชิราวุธวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2475  

อภิรัฐมนตรีสภา (Supreme Council of State) เป็นสภาที่ปรึกษานโยบายและ

นิติบัญญัติของการแผ่นดินทั้งปวง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราช-

ประสงค์จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นสภาการแผ่นดินสูงสุดที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของรัฐประชุมเพื่อ

ตัดสินใจร่วมกันในการบริหาราชการแผ่นดินของรัฐ อภิรัฐมนตรีสภาจึงได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 

28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 นับเป็นมรดกการปกครองธรรมราชาของพระบาทสมเด็จ  

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งได้จุดประกายให้ผู้เขียนทำการวิจัยฟื้นฟู

มรดกการปกครองนี้ เพื่อสร้างนวัตกรรมสภาอภิรัฐมนตร ีให้เป็นกลไกปฏิรูปประชาธิปไตยไทย

ภายใต้กรอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับธรรมาธิปไตย คือ เป็นสภาการแผ่นดินสูงสุด ที่ใช้อำนาจ 

รัฏฐาภิบาล ซึ่งเป็นอำนาจอธิปไตยฝ่ายที่สี่เพื่อตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจอธิปไตยสามฝ่าย

เดิมคือ อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการ ตามหลักการแบ่งแยกอำนาจดั้งเดิม  

1.มรดกการปกครองธรรมราชาจากอภิรัฐมนตรีสภาในสมัย
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

 1.1 การจัดตั้งอภิรัฐมนตรีสภาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ภายหลังจากที่เสด็จขึ้นครองราชย์ได้เพียง 2 วัน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ 7 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งอภิรัฐมนตรีสภาขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 28 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 โดยมีกระแสพระราชดำรัสสถาปนาอภิรัฐมนตรีสภา ดังต่อไปนี้  

“ขอขอบพระทัยและขอบใจท่านทั้งหลายผู้เปนองคมนตรีที่ได้กระทำสัตยสัญญารับจะ

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงจงรักภักดีต่อตัวเรา 

ตั้งแต่เราได้รับราชสมบัติสืบสันตติวงศ์แห่งสมเด็จพระบุรพมหาราชเจ้า ซึ่งได้ทรง

ปกครองป้องกันและทำนุบำรุงสยามประเทศอันเปนที่รักของเราทั้งหลายให้มีความเจริญ

รุ่งเรืองสืบมาช้านาน เราก็รู้สึกความรับผิดชอบในส่วนเรา ซึ่งจะต้องพยายามปกครองสยาม

ประเทศกับทั้งประชาชนทั้งหลายให้ร่มเย็นเปนสันติสุข และให้บ้านเมืองมีความเจริญ

รุ่งเรืองโดยเต็มความสามารถของเราที่จะพึงกระทำได้ทุกอย่างทุกประการต่อไปจนสุดกำลัง 
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อาศัยความปรารภที่กล่าวมา เราคิดเห็นว่าตามราชประเพณีซึ่งมีอยู่ในบัดนี ้พระเจ้าแผ่นดิน 

มีมนตรีสำหรับเปนที่ทรงปรึกษาหารือสองคณะด้วยกัน คือ องคมนตรี ซึ่งทรงตั้งไว้เปน

จำนวนมาก สำหรับทรงปรึกษากิจการพิเศษ อันเกิดขึ้นฉะเพาะสิ่งฉะเพาะอย่างคณะ 1 กับ

เสนาบดีสภาผู้บังคับบัญชาราชการกระทรวงต่างๆ มีจำนวน หย่อนญี่สิบ สำหรับทรง

ปรึกษาหารือราชการ อันกำหนดไว้เปนหน้าที่ในกระทรวงนั้นๆ คณะ 1 แต่ยังมีราชการ  

อกีอยา่งหนึง่ ซึง่เปนการสำคญัอยา่งยิง่ กลา่วคอื ทีจ่ะคดิใหก้จิการตลอดจนรฎัฐาภปิาลโนบาย 

ของรัฐบาลเปนอุปการอันหนึ่งอันเดียวกันทุกกระทรวงทบวงการ แต่ก่อนมาตกอยู่แต่ตาม 

พระบรมราชวินิจฉัยแม้มีพระราชประสงค์จะทรงปรึกษาหารือผู้อื่นก็ได้อาศัยแต่เสนาบดี

สภา เราเห็นว่ายังไม่เหมาะ เพราะเหตุที่เสนาบดีสภาสมาชิกตั้งตามตำแหน่งกระทรวง  

มีจำนวนมากนั้นอย่าง 1 และล้วนเปนเจ้าหน้าที่ฉะเพาะกิจการกระทรวงใด กระทรวงหนึ่ง

นั้นอีกอย่าง 1 เราจึงคิดจะตั้งมนตรีขึ้นใหม่อีกคณะหนึ่ง เรียกว่า “อภิรัฐมนตรีสภา” ให้มี

จำนวนสมาชิกแต่น้อย สำหรับพระเจ้าแผ่นดินทรงปรึกษาราชการทั้งปวงเปนนิจ เพื่อจะได้

เปนกำลังแก่การที่ทรงพระราชวินิจฉัยราชการทั้งปวง ในการตั้งสภาอภิรัฐมนตรีนี้ ผู้ซึ่ง  

สมควรจะเปนสมาชิกจำต้องเปนผู้ซึ่งมีความคุ้นเคยและชำนิชำนาญราชการมากมาแต่ก่อน 

และประกอบด้วยเกียรติคุณทั้งความปรีชาสามารถ สมควรเปนที่ทรงไว้พระราชหฤทัยของ

พระเจ้าแผ่นดิน ตลอดจนมหาชนทั้งหลาย เราจึงได้เลือกสรร 

       สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช พระองค์ 1 

       สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต พระองค์ 1 

       สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระนริศรานุวัดติวงศ์ พระองค์ 1 

       กรมพระดำรงราชานุภาพ พระองค์ 1 

       กรมพระจันทบุรีนฤนาถ พระองค์ 1 

ด้วยทั้ง 5 พระองค์นี้ได้ทรงรับราชการในตำแหน่งสำคัญมาแต่รัฐกาลที่ 5 เคยเปนที่

ทรงไว้วางพระราชหฤทัย ทั้งได้คุ้นเคยทราบกระแสพระราชดำริห์ และพระบรมราโชบาย

ของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงมาแต่ก่อน ล้วนทรงปรีชาสามารถและมีเกียรติคุณจะหาผู้อื่น

เสมอเหมือนได้โดยยาก เราตั้งให้เจ้านายผู้ใหญ่ทั้ง 5 พระองค์เปนอภิรัฐมนตรีแต่นี้ไป 

ด้วยไว้วางใจในความซื่อตรงจงรักภักดี ซึ่งทรงมีต่อบ้านเมืองและตัวเราด้วยกันทุกพระองค์ 

การที่เราคิดจัดดังกล่าวมานี้หวังว่าจะเปนคุณเปนประโยชน์สืบต่อไป...” (ราชกิจจา

นุเบกษา เล่ม 42, วันที่ 28 พฤศจิกายน 2468: 2618; อ้างถึงในชงคชาญ สุวรรณมณี) 

อภิรัฐมนตรีสภาถือได้ว่าเป็นสถาบันการเมืองแรกที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ได้ทรงสถาปนาขึ้นทันทีที่ทรงขึ้นครองราชย์เพื่อสืบต่อ “สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน” (Council 

of State) พร้อมกับได้ทรงจัดตั้ง “สภากรรมการองคมนตรี” สืบต่อ “สภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์” 

(Privy Council) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาขึ้นในระบบสภา  

การแผ่นดิน เมื่อปี พ.ศ. 2417 (ชาญชัย รัตนวิบูลย์, 2548: 7-37; ทีมงานนักหนังสือพิมพ์

อาวุโส, 2550: 7-18) ดังนั้น หากจะพอเทียบเคียงสภาทั้งสองดังกล่าวรวมกันเทียบเท่าได้กับสภา

ขุนนาง (House of Lords) หรือวุฒิสภา (Senate) เพื่อจำกัดพระราชอำนาจอันล้นพ้นของ  

พระมหากษัตริย์ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์อันเป็นพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จ  
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พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในการวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาในกาลต่อ

มา ภายหลังวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะ

ราษฎรจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute Monarchy) มาเป็นระบอบราชาธิปไตยภาย

ใต้รัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy) หรือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข 

 1.2 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของอภิรัฐมนตรีสภา 

1) องค์ประกอบของอภิรัฐมนตรีสภา  

 อภิรัฐมนตรีสภาประกอบด้วยสมาชิก 5 พระองค์ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเสนาบดี  

ในรัชกาลที่ 5 และ 6 ได้แก่ 1) สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ 

กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช 2) สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์   

กรมพระนครสวรรค์วรพินิต 3) สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระยานริศรา-

นุวัดติวงศ์ 4) สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 

5) พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ ภายหลัง  

ที่สมเด็จเจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดชทิวงคตแล้ว ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเพิ่มเติมอีก 1 พระองค์เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2473 คือ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ   

กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ และต่อมาในวันที่ 21 ตุลาคม 2474 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   

แต่งตั้งเพิ่มเติมอีก 2 พระองค์ คือ พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน และ

พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นเทววงศ์วโรทัย (ชาญชัย รัตนวิบูลย์, 2548: 161) จึงเห็นได้ว่า   

อภิรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น 8 พระองค์ล้วนเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงแห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งเคยทรงดำรง

ตำแหนง่เสนาบดแีละมปีระสบการณส์งูมากทกุพระองค ์รวมทัง้เปน็ทีไ่วว้างพระราชหฤทยัและเปน็ผู ้

ที่ได้รับความเชื่อถือจากประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งช่วยให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงประสบความสำเร็จในการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศในระยะแรก ดังปรากฏใน  

พระราชหัตถเลขาที่ทรงมีไปถึงพระยากัลยาณไมตรี มีความตอนหนึ่งว่า… 

“...ทันทีที่ข้าพเจ้าเสวยราชย์ก็คิดว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างที่สุดที่จะทำอะไรบางอย่างเพื่อ

เรียกความเชื่อถือจากประชาชนกลับคืนมาอีก ดังนั้น จึงได้มีการตั้งอภิรัฐมนตรีสภาขึ้น ซึ่ง

ได้ผลทันทีและข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนในวันเดียว เหตุที่การกระทำเช่นนี้

ได้ผลทันทีทันใดก็เพราะ มันเป็นความหวังสำหรับสิ่งซึ่งพึงปรารถนาหลายประการ 

ประการแรกพระราชวงศ์เริ่มรวมกันและทำงานกันอย่างกลมเกลียว ประการที่สอง พระเจ้า

อยู่หัวมีความเต็มใจที่จะขอคำปรึกษาจากพระราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ซึ่งมีประสบการณ์มาแล้วใน

ราชการ และเป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือจากประชาชน ไม่มีขุนนางคนใดเลยที่เป็นที่เกลียด

ชังของประชาชนรวมอยู่ในสภานี้ ประการที่สาม พระราชอำนาจของกษัตริย์ที่จะทำอะไร

ตามใจพระองค์เองก็จะลดน้อยลงไป เมื่อมีสภานี้ (พึงระลึกว่าในสภาพความเห็นในประเทศ

ขณะนั้น คิดกันว่าพระมหากษัตริย์มีทางที่จะทำอะไรที่เป็นภัยมากกว่าที่จะทำดี)..”   

(ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2519: 84; อ้างถึงในชงคชาญ สุวรรณมณี, 2554: 1) 
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 อย่างไรก็ดี แม้ว่าการจัดตั้งตั้งอภิรัฐมนตรีสภาได้ช่วยลดความกดดันในหมู่ข้าราชการ

และประชาชนที่เคยมีต่อสภาพการใช้พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ได้ในระยะแรกก็จริง แต่

เมื่อนานวันไปข้าราชการและประชาชนต่างเกิดความรู้สึกว่าอภิรัฐมนตีสภาเริ่มมีอำนาจมากเกินไป

เหมือนกับว่าพระมหากษัตริย์ทรงตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของคณะอภิรัฐมนตรีสภา ซึ่งสำหรับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วพระองค์มิได้ทรงถือว่าคณะอภิรัฐมนตรีมีอิทธิพลเหนือกว่า

พระองค์แต่อย่างใด เพียงเป็นผู้ที่คอยให้คำปรึกษาราชการแผ่นดินเท่านั้น (ชงคชาญ สุวรรณมณี, 

2554: 1) 

2) อำนาจหน้าที่ของอภิรัฐมนตรีสภา  

 อภิรัฐมนตรีสภาเป็นสภาการแผ่นดินสูงสุดที่มีบทบาทและอำนาจหน้าที่ในการเป็นที่

ปรึกษาราชการแผ่นดินทั้งปวงทั้งในด้านนโยบายและการนิติบัญญัติเพื่อประกอบพระราชวินิจฉัย

ตัดสินพระทัยสั่งการของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในการบริหารราชการแผ่นดิน  

ทั้งปวง อย่างไรก็ดี อภิรัฐมนตรีสภาไม่มีอำนาจหน้าที่บังคับบัญชาราชการแต่อย่างใด เว้นแต่จะ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พิเศษเฉพาะตัวบุคคลหรือเป็นการชั่วคราว การถวายคำปรึกษาโดย

ส่วนใหญ่ได้ทำในรูปของการประชุม ซึ่งต้องมีอภิรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 3 พระองค์   

จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม อภิรัฐมนตรีสภาสามารถกราบบังคมทูลถวายความเห็นเป็นการ  

ส่วนพระองค์ได้ทุกเมื่อ ทั้งในเรื่องที่พระราชทานมาให้ถวายคำปรึกษา หรืออื่นๆ ที่อภิรัฐมนตรี

เห็นสมควร นอกจากนี้ อภิรัฐมนตรียังมีสิทธิเข้าร่วมประชุมในเสนาบดีสภา และมีสิทธิลงคะแนน

ได้ด้วย ในขณะที่เสนาบดีไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในอภิรัฐมนตรีสภา เว้นแต่จะได้รับเชิญเป็นกรณี

พิเศษ เช่น เข้าไปชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องต่างๆ ตลอดจนแสดงความคิดเห็นแต่ไม่มีสิทธิออกเสียง 

(ชาญชัย รัตนวิบูลย์, 2548: 162-163) 

 การถวายความเห็นของอภิรัฐมนตรีสภาในเรื่องที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

พระราชทานลงมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล เพื่อประกอบการวินิจฉัย

ตัดสินพระทัยสั่งการ สามารถดำเนินการได้ 3 ลักษณะตามความสำคัญของเรื่อง (ชาญชัย   

รัตนวิบูลย์, 2548: 81-82) ดังนี้ 

 2.1) การพระราชวินิจฉัยตัดสินพระทัยสั่งการ โดยทางฟังความคิดเห็นจากอภิรัฐมนตรี

สภาและ/หรือเสนาบดีสภา เรื่องราวที่เข้าข่ายการพระราชทานวินิจฉัยตัดสิน

พระทัยสั่งการลักษณะนี้ นับว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากที่สุด เช่น ปัญหาและ

นโยบายเกี่ยวกับการคลัง การเปลี่ยนแปลงตัวเสนาบดีกระทรวงต่างๆ เป็นต้น 

ตามกระบวนการในแผนภูมิที่ 1 
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แผนภูมิที่ 1 กระบวนการพระราชวินิฉัยตัดสินพระทัยสั่งการของพระมหากษัตริย ์

ผ่านอภิรัฐมนตรีสภา 

ดร. สุรพล ศรีวิทยา©18 สิงหาคม 2556 5 

2) อํานาจหนาที่ของอภิรัฐมนตรีสภา  
 อภิรัฐมนตรีสภาเปนสภาการแผนดินสูงสุดท่ีมีบทบาทและอํานาจหนาท่ีในการเปนท่ีปรึกษา
ราชการแผนดินท้ังปวงท้ังในดานนโยบายและการนิติบัญญัติเพ่ือประกอบพระราชวินิจฉัยตัดสินพระทัย
ส่ังการของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวในการบริหารราชการแผนดินท้ังปวง อยางไรก็ดี  
อภิรัฐมนตรีสภาไมมีอํานาจหนาท่ีบังคับบัญชาราชการแตอยางใด เวนแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
พิเศษเฉพาะตัวบุคคลหรือเปนการช่ัวคราว การถวายคําปรึกษาโดยสวนใหญไดทําในรูปของการประชุม 
ซ่ึงตองมีอภิรัฐมนตรีเขารวมประชุมอยางนอย 3 พระองค จึงจะถือวาครบองคประชุม อภิรัฐมนตรีสภา
สามารถกราบบังคมทูลถวายความเห็นเปนการสวนพระองคไดทุกเม่ือ ท้ังในเรื่องท่ีพระราชทานมาให
ถวายคําปรึกษา หรืออ่ืนๆ ท่ีอภิรัฐมนตรีเห็นสมควร นอกจากนี้ อภิรัฐมนตรียังมีสิทธิเขารวมประชุมใน
เสนาบดีสภา และมีสิทธิลงคะแนนไดดวย ในขณะท่ีเสนาบดีไมมีสิทธิเขารวมประชุมในอภิรัฐมนตรีสภา 
เวนแตจะไดรับเชิญเปนกรณีพิเศษ เชน เขาไปช้ีแจงขอเท็จจริงในเรื่องตางๆ ตลอดจนแสดงความคิดเห็น
แตไมมีสิทธิออกเสียง (ชาญชัย รัตนวิบูลย, 2548: 162-163) 
 การถวายความเห็นของอภิรัฐมนตรีสภาในเรื่องท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯพระราชทานลงมา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานนโยบายตางๆ ของรัฐบาล เพ่ือประกอบการวินิจฉัยตัดสินพระทัยส่ังการ 
สามารถดําเนินการได 3 ลักษณะตามความสําคัญของเรื่อง (ชาญชัย รัตนวิบูลย, 2548: 81-82) ดังนี้ 
 2.1) การพระราชวินิจฉัยตัดสินพระทัยส่ังการ โดยทางฟงความคิดเห็นจากอภิรัฐมนตรีสภาและ/
หรือเสนาบดีสภา เรื่องราวท่ีเขาขายการพระราชทานวินิจฉัยตัดสินพระทัยส่ังการลักษณะนี้ นับวาเปน
เรื่องท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด เชน ปญหาและนโยบายเกี่ยวกับการคลัง การเปล่ียนแปลงตัวเสนาบดี
กระทรวงตางๆ เปนตน ตามกระบวนการในแผนภูมิที่ 1 
 

แผนภูมิที่ 1 กระบวนการพระราชวินิฉัยตัดสินพระทัยส่ังการของพระมหากษัตริยผานอภิรัฐมนตรีสภา 
 

 
 
              (3)      
                                                          (2)                                  
                                                                                                             (4)       
 
                                                                                                             (5)                 
                                                          (1)    
                                                                                                                       (6) 
 

ที่มา : ชาญชัย รัตนวิบูลย, ปริญญานิพนธ เรื่อง “บทบาทของอภิรัฐมนตรีสภาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 
           พระปกเกลาเจาอยูหัว”, 2548: 81. 

พระมหากษัตริย 
อภิรัฐมนตรีสภา 

และ/หรือเสนาบดีสภา 
 

กรมราชเลขาธิการ 

กระทรวงเจาของเร่ือง กระทรวงเจาของเร่ือง 

ที่มา : ชาญชัย รัตนวิบูลย์, ปริญญานิพนธ์ เรื่อง “บทบาทของอภิรัฐมนตรีสภาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ  

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”, 2548: 81. 

  จากแผนภูมิข้างต้นสามารถวิเคราะห์อธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

  (1)  เรื่องราวที่ส่งจากกระทรวงต่างๆ มายังกรมราชเลขาธิการ 

  (2)  ให้ราชเลขาธิการนำความตามข้อ (1) ขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จ  

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงวินิจฉัยสั่งการ 

  (3)  พระบรมราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

  (4)  ให้ราชเลขาธิการปฏิบัติตามพระบรมราชวินิจฉัย นั่นคือการนำเรื่องตาม  

ข้อ (1) เสนออภิรัฐมนตรีสภาและ/หรือเสนาบดีสภา ส่วนการที่จะพิจารณาว่า

เรื่องใดควรเสนอสภาใดและเมื่อใดนั้น พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงเป็นผู้ตัดสิน แต่ถึงเสนอเสนาบดีสภา อภิรัฐมนตรีสภาทุกพระองค์จะต้อง

เข้าร่วมประชุมด้วย ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นจริงๆ เช่น ประชวร 

  (5)  มติของสภาตาม (4) 

  (6)  ราชเลขาธิการแจ้งมติของสภาตาม (4) ให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อจะได้

ปฏิบัติการให้เป็นไปตามมติ (ชาญชัย รัตนวิบูลย์, 2448: 81-82) 

 2.2)  การพระราชวินิจฉัยตัดสินพระทัยสั่งการ โดยทรงฟังความเห็นจากอภิรัฐมนตรี

และ/หรือเสนาบดีบางพระองค์ โดยทั่วไปเป็นเรื่องที่มีความสำคัญน้อยกว่าเรื่องใน

ข้อ 2.1 ข้างต้น เช่น นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับท่าทีของนายกสมาคมต่อสู้บอล

เชวิค (Bolshevik) และการพิมพ์รายงานงบประมาณประจำปีของที่ปรึกษาราชการ

กระทรวงพระคลังมหาสมบัติเป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น  

 2.3)  การพระราชวินิจฉัยตัดสินพระทัยสั่งการ โดยไม่ต้องฟังความคิดเห็นจากฝ่ายใด 

เรื่องที่เข้าข่ายนี้โดยทั่วไปเป็นเรื่องที่มีความสำคัญน้อยที่สุด เช่น การกราบบังคม
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ทูลลาพักเพื่อรักษาพระองค์ของพระราชวงศ์ชั้นสูงบางพระองค์ ซึ่งมีพระเจ้า  

พี่ยาเธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ เป็นต้น  

3)  บทบาทสำคัญของอภิรัฐมนตรีสภา 

 อภิรัฐมนตรีสภามีบทบาทสำคัญ 3 ลักษณะรวมกันคือ ประการแรก ในฐานะที่เป็น

สภาที่ปรึกษาสูงสุดขององค์พระมหากษัตริย์ และปฏิบัติงานเป็นเอกเทศ ประการที่สอง ปฏิบัติ

งานร่วมกับองค์กรหรือคณะบุคคลอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์คณะทั้งสภาหรือรายพระองค์ ประการที่

สาม ปฏิบัติงานเป็นการเฉพาะแต่ละพระองค์ในฐานะที่เป็นสมาชิกของอภิรัฐมนตรีสภาและ  

ในฐานะอื่น เช่น เสนาบดีในกระทรวงต่างๆ จากผลปฏิบัติงาน อภิรัฐมนตรีสภาได้มีบทบาท

สำคัญในฐานะสภาการแผ่นดินสูงสุดทั้งด้านนโยบายและนิติบัญญัติเกี่ยวกับการคลังและการ

ปกครอง (ชาญชัย รัตนวิบูลย์, 2448: 83-168) สรุปได้ ดังต่อไปนี้ 

 3.1)  ในด้านการคลัง ประกอบด้วย บทบาทสำคัญมากในด้านการงบประมาณ และการ

ภาษีอากร เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์การเงินการคลังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก (The 

Great Recession) ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ. 1930 ส่วนบทบาทใน

ด้านหนี้สาธารณะนับว่ามีน้อยมาก กล่าวคือ เพียงแต่มีการเสนอแนะให้กู้เงิน

ภายในประเทศ จำนวน 4,000,000 บาท ตามแนวพระดำริของกรมพระกำแพง-

เพ็ชรอัครโยธิน เพื่อใช้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2475  

 3.2)  ในด้านการปกครอง ประกอบด้วย บทบาทในการพิจารณาจัดตั้งสภากรรมการ  

องคมนตรี ซึ่งเป็นพระบรมราโชบายวางรากฐานการปกครองระบอบรัฐสภาของ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (สนธิ เตชานันท์, 2545: 207-280) 

บทบาทในการพิจารณาหารูปแบบการปกครองท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ  

แผนพัฒนาการเมืองจากเบื้องล่างขึ้นสู่เบื้องบนของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า  

เจ้าอยู่หัว (สนธิ เตชานันท์, 2545: 1-159) โดยพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

เทศบาล ตลอดจนบทบาทในการพิจารณาพระราชทานรัฐธรรมนูญ ตามแนว  

พระราชดำริแผนพัฒนาการเมืองจากเบื้องบนลงมาสู่เบื้องล่างของพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (สนธิ เตชานันท์, 2545: 161-205) 

2.นวัตกรรมสภาอภิรัฐมนตรีเป็นกลไกปฏิรูปประชาธิปไตย
เพื่อสร้างสังคมธรรมาธิปไตย

สังคมธรรมาธิปไตยเป็นสังคมประชาธิปไตยที่ยึดหลักธรรมแห่งกฎหมายที่ความถูกต้อง  

เป็นใหญ่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยนิติรัฐ (Legal State) ตามหลักนิติธรรม   

(The Rule of Law) และการปกครองระบอบประชาธปิไตยแบบกึง่รฐัสภา (Semi-Parliamentary 

System) หรือ ระบบรัฐสภาแบบธรรมาธิปไตย (Dharmacratic Parliamentary System)   
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ซึ่งยึดถือหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ (The Supremacy of Constitution)   

อันเป็นสัญญาประชาคมที่มีการแยกการใช้อำนาจอธิปไตยเป็น 4 ฝ่ายคือ อำนาจรัฏฐาภิบาล 

อำนาจนิติบัญญัติ อำนาบริหาร และอำนาจตุลาการ องค์อำนาจทั้ง 4 ฝ่ายแยกการใช้อำนาจเป็น

อิสระและตรวจสอบถ่วงดุลกัน สภาอภิรัฐมนตรี (The Supreme Council of State) เป็น  

องค์อำนาจที่สี่เป็นสภาการแผ่นดินสูงสุดที่ใช้อำนาจรัฏฐาภิบาล ตามหลักความเป็นสูงสุดของ

รัฐสภา (The Supremacy of Parliament) ในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญและพิทักษ์ระบอบ

ประชาธิปไตยร่วมกับศาลรัฐธรรมนูญ อำนาจตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของ 3 องค์อำนาจเดิม 

(รัฐสภา รัฐบาล และศาล) โดยการเลือกตั้งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเพื่อตรวจสอบการใช้

อำนาจรัฐและอำนาจการสอบคัดสรร (National Examination) เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าสู่ตำแหน่ง  

ทุกตำแหน่งเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตซื้อขายตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยควบรวม

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.) เป็นคณะกรรมการราชการแผ่นดินแห่งชาติ (National Public Functionaries 

Commission: NPFC) ที่เป็นองค์กรอิสระในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาอภิรัฐมนตรี      

 2.1 การปฏิรูประบอบประชาธิป ไตยไทยในกรอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
ธรรมาธิปไตย 

2.1.2 โครงสร้างสถาบันที่เป็นระบบกลไกปฏิรูประบอบประชาธิปไตยไทย 

  การปฏิรูประบอบประชาธิปไตยไทยเป็นการปฏิรูปโครงสร้างสถาบันการเมือง  

การปกครองระบอบประชาธิปไตยใหม่ในระบบกึ่งรัฐสภา (Semi-Parliamentary System) ซึ่ง

หัวหน้าองค์อำนาจที่ใช้อำนาจอธิปไตยทั้ง 4 ฝ่ายต้องมาจากการเลือกตั้งของปวงชนชาวไทย   

ซึ่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐทรงใช้อำนาจอธิปไตยในการแต่งตั้งหัวหน้าองค์อำนาจ

ทั้ง 4 ฝ่ายให้ดำรงตำแหน่งทั้ง 4 ตำแหน่งคือ ประธานสภาอภิรัฐมนตรีใช้อำนาจรัฏฐาภิบาล 

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิใช้อำนาจนิติบัญญัติ นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจบริหาร และ

ประธานศาลยุติธรรมสูงสุดใช้อำนาจตุลาการ เพื่อร่วมมือกันปฏิรูปประชาธิปไตยไทยให้นำไปสู่

การสร้างสังคมธรรมาธิปไตยตามกรอบนวัตกรรมของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับธรรมาธิปไตย) โดยมีระบบกลไกโครงสร้างใหม่ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 

 1) อำนาจอธิปไตย (Sovereignty) เป็นของปวงชนชาวไทยนั้น มีบ่อเกิดมาจาก

รัฏฐาธิปัตย์ (Sovereign) ประกอบด้วย 3 องค์อธิปัตย์ที่เป็นรากฐานของสถาบัน

แห่งชาติ 3 สถาบัน คือ ประชาชาติหรือชาติ (Nat ion) เป็นบ่อเกิดของ

ประชาธิปไตย (Democracy) ที่ยึดหลักประชาภิบาล (People Governance) 

ศาสนา (Religion) ทุกศาสนาเป็นบ่อเกิดของธรรมาธิปไตย (Dharmacracy) ซึ่ง

ถือ เป็นหลักธรรมาภิบาล (Mora l Governance) และพระมหากษัตริย์ 

(Monarchy) เป็นบ่อเกิดของราชาธิปไตยที่พระมหากษัตริย์ทรงยึดถือหลัก  

ราชาภิบาล (Royal Governance) โดยทรงปฏิบัติตามหลักทศพิธราชธรรม ซึ่ง  

ปวงชนชาวไทยเย็นศิระเพราะพระบริบาลที่ทรงปกเกล้ามิได้ปกครอง (The King 
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reigns, not rules) ในการใช้อำนาจนั้นตามปฐมพระบรมราชโองการ “เราจะ  

ปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ซึ่งถือ

เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามหลักธรรมาธิปไตย  

 2) พระมหากษัตริย์ (The King) ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐ (Head of State) ซึ่ง

ทรงดำรงอยู่ในพระราชฐานะแห่งองค์อธิปัตย์อันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิด

มิได้ ปวงชนชาวไทยรวมกันเป็นประชารัฐที่เป็นองค์อธิปัตย์โดยมีการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น อำนาจอธิปไตยซึ่งแต่เดิมเป็นของพระมหากษัตริย์   

จึงเป็นของปวงชนชาวไทยร่วมกับพระมหากษัตริย์ตาม “หลักราชประชาสมาศัย” 

(ราชา+ประชา+สม+อาศัย) คือ “พระราชากับประชาชนย่อมพึ่งพาอาศัยกัน” 

(แนวคิดของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช, อ้างถึงในปราโมทย์ นาครทรรพ, 2553; 

ลิขิต ธีรเวคิน, 2551; คำนูณ สิทธิสมาน, 2548) พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็น

ประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางสภาอภิรัฐมนตรี รัฐสภา รัฐบาล และศาลตาม

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ (ฉบับธรรมาธิปไตย) นี้ โดยผ่านทางผู้แทนของปวงชน

ชาวไทยที่มาจากการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข แต่โดยบัญญัติของรัฐธรรมนูญนี้ ทั้งนี้ โดยมีสภาองคมนตรี (Privy 

Council) เป็นสภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงเลือกและ  

ทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอิสระที่ไม่เป็นสมาชิกหรือมีตำแหน่งในองค์กรที่ใช้  

อำนาจรัฏฐาภิบาล อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร อำนาจตุลาการ รวมทั้ง

องค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอื่นของรัฐ 

 3) สถาบนัการเมอืง เปน็องคก์รรฐัซึง่เปน็ผูใ้ชอ้ำนาจอธปิไตยทีเ่ปน็อำนาจของประชารฐั 

แทนประมุขแห่งรัฐ (พระมหากษัตริย์) และปวงชนชาวไทย โดยแยกการใช้อำนาจ

รัฐออกเป็น 4 ฝ่ายตามหลักการแบ่งแยกอำนาจ (Separation of Powers) และ

หลักการตรวจสอบถ่วงดุล (Check and Balance) คือ อำนาจรัฏฐาภิบาล อำนาจ

นิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการ โดยพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจ 

รัฏฐาภิบาลทางสภาอภิรัฐมนตรี (The Supreme Council of State) อำนาจ

นิติบัญญัติทางรัฐสภา (Parliament) อำนาจบริหารทางรัฐบาล (Government) 

อำนาจตุลาการทางศาล (Courts) การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรของรัฐทั้งสี่องค์

อำนาจ รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามหลัก

นิติธรรม ดังกลไกการปกครองระบอบประชาธิปไตยไทยแบบธรรมาธิปไตยใน

แผนภูมิที่ 2 
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แผนภูมิที่ 2 กลไกการปกครองระบอบประชาธิปไตยไทยในกรอบร่างรัฐธรรมนูญ 

ฉบับธรรมาธิปไตย 

ดร. สุรพล ศรีวิทยา©18 สิงหาคม 2556 9 

แผนภูมิที่ 2 กลไกการปกครองระบอบประชาธิปไตยไทยในกรอบรางรัฐธรรมนูญฉบับธรรมาธิปไตย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที่มา : สุรพล ศรีวิทยา, รายงานการวิจัย เรื่อง “การปฏิรูปประชาธิปไตยไทยภายใตกรอบรางรัฐธรรมนูญ 
          ฉบับธรรมาธิปไตย”: 2556: 54.   

ศาสนา (Religion) 

ธรรมาธิปไตย (ธรรมาภิบาล) 
 

ราชาธิปไตย (ราชาภิบาล) 
 

อํานาจอธิปไตย (Sovereignty) 
สถาบันแหงชาติ (National Institution) 

 

ชาติ (Nation)  พระมหากษัตรยิ (Monarchy)

รัฏฐาธิปตย 

ราชประชาสมาศัย 
  

อํานาจบริหาร 
(รัฐบาล) 

อํานาจรัฏฐาภิบาล 
(สภาอภิรัฐมนตรี) 

ประมุขแหงรัฐ (องคอธิปตย) 

อํานาจนิติบัญญัติ 
(รัฐสภา) 

อํานาจตุลาการ  
(ศาล) 

ประธานศาลยุติธรรมสูงสุด 
ศาลรัฐธรรมนูญ  ศาลยุติธรรม 
ศาลปกครอง        ศาลทหาร 

นายกรัฐมนตร ี
คณะรัฐมนตร ี(สวนกลาง 
สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน) 

พระมหากษัตริย 
(ประมุขแหงรัฐ) 

 

สภาองคมนตร ี
(Privy Council) 

 

ประชารัฐ (องคอธิปตย) 

รัฐธรรมนูญ 

ประชาธิปไตย (ประชาภิบาล) 

ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
วุฒิสภา 

สภาผูแทนราษฎร 
 

ที่มา : สุรพล ศรีวิทยา, รายงานการวิจัย เรื่อง “การปฏิรูปประชาธิปไตยไทยภายใต้กรอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับ

ธรรมาธิปไตย”: 2556: 54.   
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  จากแผนภูมิที่ 2 ข้างต้น สถาบันการเมืองถือกำเนิดจากสถาบันแห่งชาติ (National 

Institution) คือ ชาต ิ(Nation) ศาสนา (Religion) และพระมหากษัตริย ์

(Monarchy) ซึ่งเป็นที่มาของอำนาจอธิปไตย (Sovereignty) โดยประเทศไทยเป็น

ประชารัฐที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

และอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย (ประชาธิปไตย-Democracy) ร่วมกับ

พระมหากษัตริย์ (ราชาธิปไตย-Royal Sovereignty) ตามหลักราชประชาสมาศัย 

โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งประธานสภาอภิรัฐมนตรีและประธาน  

ศาลยุติธรรมสูงสุด (โดยอ้อม) ส่วนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สมาชิก  

วุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) และนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้ารัฐบาล

นั้นมาจากการเลือกตั้ง (โดยตรง) รวมทั้งให้มีการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่น

โดยระบบเทศบาลตามหลักประชาภิบาล (People Governance) ทั้งนี้ โดยต้อง

เป็นไปตามหลักธรรมาธิปไตย (Dharmacracy) 

  พระมหากษัตริย์ทรงเป็นธรรมราชาที่ปกเกล้าปวงชนชาวไทยในระบอบ

ประชาธิปไตยตามหลักราชาภิบาล (Royal Governance หรือ The King reigns, 

not rules) และหลักทศพิธราชธรรม โดยทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นอัคร

ศาสนูปถัมภกทุกศาสนา ซึ่งพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นถือเป็นบ่อเกิดของ

ธรรมาธิปไตย (Dharmacracy) และหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เพื่อ

ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยนิติรัฐ ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของ

สภาอภิรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร) รัฐบาล 

(นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี) และศาลทุกศาล รวมทั้ งองค์กรตาม

รัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม (The Rule of 

Law) 

 3.1)  สภาอภิรัฐมนตรี (The Supreme Council of State) เป็นสภาการ  

แผ่นดินสูงสุดแห่งรัฐ โดยถือเป็นสถาบันการเมืองสูงสุดที่ใช้อำนาจรัฎฐาภิบาล 

(Sovereign Governance) ในการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจนิติบัญญัติ 

อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการ เพื่อพิทักษ์รัฐธรรมนูญและระบอบ

ประชาธิปไตยภายใต้การปกครองโดยนิติรัฐตามหลักนิติธรรม ซึ่งพระมหา-

กษัตริย์ทรงแต่งตั้งสมาชิกสภาอภิรัฐมนตรีจำนวนทั้งสิ้น 45 คนที่มาจากการ

เลือกตั้งทางอ้อม ซึ่งเป็นผู้แทนโดยตำแหน่งจากผู้แทนอำนาจนิติบัญญัติ 

อำนาจบริหาร อำนาจตุลาการ และอำนาจรัฏฐาภิบาลจากองค์กรตาม

รัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงและ/หรือโดยอ้อมจากประชาชน  

รวมทั้งสิ้น 23 คน และผู้แทนโดยตำแหน่งจากการบริหารราชการแผ่นดิน

สว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ รวมทัง้สิน้ 22 คน ประกอบดว้ย ผูต้รวจราชการ 

แผ่นดินภูมิภาค (Regional Administration Inspectors) จำนวน 7 คน และ

ผู้ว่าราชการมณฑลเทศาภิบาล (Governors of Provincial Municipality)   

อีกจำนวน 15 คนที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  
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  ประธานสภาอภิรัฐมนตรี (The President of the Supreme Council of 

State) เป็นหัวหน้าอำนาจรัฏฐาภิบาล (Head of Sovereign Governance) 

ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกอภิรัฐมนตรีจำนวนเท่าที่มีอยู่ด้วยคะแนนเสียงข้าง

มากเด็ดขาด (Absolute Majority) พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งประธานและ

รองประธานสภาอภิรัฐมนตรีรวม 3 คน โดยมีประธานสภาองคมนตรีเป็น

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่งประธานสภาอภิรัฐมนตรีต้องลาออกจากตำแหน่งเดิมของตนก่อนเข้า

ดำรงตำแหน่งประธานสภาอภิรัฐมนตรี (ดูระบบกลไกของสภาอภิรัฐมนตรี  

ในข้อ 2.2) 

 3.2)  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (The National Assembly) เป็นองค์กรนิติบัญญัติ

สูงสุดที่มีประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (President of the National 

Assembly) เป็นหัวหน้าอำนาจนิติบัญญัติ (Head of Legislative Power) 

โดยใช้ระบบรัฐสภาคู่ (Bi-cameralism) ประกอบด้วย 2 สภา ซึ่งสมาชิกมา

จากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน (Direct Election) คือ วุฒิสภา (The 

Senate) และสภาผู้แทนราษฎร (The House of Representatives) เป็น

องค์กรผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติในการตรากฎหมายและการตรวจสอบถ่วงดุลการ

ใช้อำนาจบริหารของรัฐบาล (นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี) ตามหลักการ

แบ่งแยกอำนาจ โดยสมาชิกสภาทั้งสองจะไปดำรงตำแหน่งในฝ่ายบริหารมิได้ 

ทั้งนี้ สมาชิกสภาใดสภาหนึ่ง (วุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎร) หรือสมาชิกทั้ง

สองสภา จำนวนอย่างน้อย 1 ใน 10 ของสมาชิกที่มีอยู่มีสิทธิเข้าชื่อยื่น

ถอดถอน (Impeachment) หรือยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี

หรือรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลได้ 

        (1)  วุฒิสภา เป็นผู้แทนของประเทศชาติ ติดต่อกันได้เพียง 2 วาระๆ ละ 5 ปี 

จำนวน 250 คน (หากจะสมัครเป็นผู้แทนเกิน 2 วาระจะต้องเว้นวรรคไป

ก่อน 5 ปี) ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงในระบบประชาชนหนึ่ง

คนมีสิทธิเลือกผู้แทนได้เพียงหนึ่งคน (One Man One Vote) 2 รอบคือ 

ในรอบที่ 1 ให้ประชาชนที่เป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพและสหพันธ์แรงงาน

ต่างๆ เลือกผู้แทนรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภารวมจำนวน 750 คน  

ส่งให้ประชาชนทั่วประเทศออกเสียงเลือกตั้งโดยตรงในรอบที่ 2 ให้เหลือ

จำนวน 250 คนโดยใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งและให้ผู้ได้รับคะแนน

ลำดับที่ 1-250 เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา และลำดับที่ 

250-350 ให้ขึ้นบัญชีสำรองไว้เป็นสมาชิกวุฒิสภาในกรณีที่สมาชิกภาพ

ของคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลง เช่น ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ กระทำการ

อันต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ เป็นต้น เพื่อจะได้ไม่ต้องจัดการเลือกตั้งซ่อม 

ทั้งนี้ ห้ามมิให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาสังกัดพรรคการเมืองและ

มีความเกี่ยวพันกับพรรคการเมืองโดยเด็ดขาด 
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        (2) สภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้แทนของประชาชน ติดต่อกันได้เพียง 2 วาระๆ 

ละ 5 ปี จำนวน 450 คน (หากจะสมัครเป็นผู้แทนเกิน 2 วาระจะต้อง

เว้นวรรคไปก่อน 5 ปี) ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงจากผู้สมัคร

รับเลือกตั้งที่สังกัดหรือไม่สังกัดพรรคการเมืองก็ได้ และให้ใช้จังหวัดเป็น

เขตเลือกตั้ง จำนวนผู้แทนราษฎรของแต่ละจังหวัดขึ้นอยู่กับจำนวน

ประชากรของจังหวัดนั้นๆ ผู้สมัครที่จะชนะการเลือกตั้งจะต้องได้คะแนน

เสียงข้างมากเด็ดขาด (Absolute Majority) กล่าวคือ เกินกึ่งหนึ่งของ

ประชาชนที่มาลงคะแนนสียงเลือกตั้ง ผู้สมัครในลำดับที่ไม่รับคะแนนสียง

ข้างมากเด็ดขาดให้มาลงแข่งขันเลือกตั้งในรอบที่สองจนครบจำนวนผู้แทน

ราษฎรของจังหวัดนั้น (หมายเหตุ: โดยยกเลิกระบบ Party Lists) 

  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (President of the National Assembly) 

เป็นหัวหน้าอำนาจนิติบัญญัติ (Head of Legislative Power) ที่ได้รับเลือกตั้ง

มาจากประธานวุฒิสภา (President of the Senate) หรือประธานสภาผู้แทน

ราษฎร (President of the House of Representatives) ในที่ประชุมร่วมกัน

ของสองสภาด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้เข้าร่วมประชุม หากผู้ได้รับ  

เลือกตั้งเป็นประธานสภาใดที่สังกัดพรรคการเมืองต้องลาออกจากการเป็น

สมาชิกพรรคการเมืองเพื่อความเป็นกลางและความเป็นอิสระในการปฏิบัติ

หน้าที่ประธานสภา พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งประธานและรองประธานของ

สภาทั้งสาม โดยมีประธานสภาองคมนตรี (President of the Privy 

Council) เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง 

        3.3)  รัฐบาล (The Government) ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี (The Prime 

Minister) เปน็หวัหนา้อำนาจบรหิาร (Head of Executive Power) ทีเ่ลอืกตัง้ 

โดยตรงมาจากประชาชน (Direct Election) ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง 

โดยมีประธานสภาองคมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายก-

รัฐมนตรี เป็นผู้ เลือกสรรรัฐมนตรีจากบุคคลที่มิ ได้ เป็นสมาชิกสังกัด

พรรคการเมือง หรือเป็นสมาชิกสภาอภิรัฐมนตรี วุฒิสภา และสภาผู้แทน

ราษฎร รวมกันเป็นคณะรัฐมนตรีจำนวนไม่เกิน 35 คน ซึ่งอาจถูกสมาชิก

รัฐสภาทั้งสองที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนเข้าชื่อยื่นถอดถอน 

(Impeachment) หรือยื่นญัตติอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี

และ/หรือรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล เพื่อตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจบริหาร

ของรัฐบาลได้ แต่ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีพ่ายแพ้การลงมติไม่ไว้วางใจ  

โดยรัฐสภา นายกรัฐมนตรีก็ย่อมมีอำนาจตัดสินใจยุบสภาหรือลาออกเพื่อให้มี

การเลือกตั้งใหม่ก็ได้ 

 (1)  นายกรัฐมนตรี เป็นคนกลางคือผู้สมัครรับเลือกตั้งอิสระโดยไม่สังกัด

พรรคการเมือง ซึ่งได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน (Direct 

Election) และจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีติดต่อกันได้เพียง 
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2 วาระๆ ละ 5 ปี (หากจะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนากยกรัฐมนตรีเกิน   

2 วาระจะต้องเว้นวรรคไปก่อน 5 ปี) การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง

ให้ ใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้ ง ผู้สมัครที่ จะชนะการเลือกตั้ ง เป็น  

นายกรัฐมนตรีจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด (Absolute 

Majority) จากผู้มาลงคะแนนเสียงทั้งหมดคือ เกินกึ่งหนึ่งของประชาชน

ที่มาลงคะแนนสียงเลือกตั้ง ในกรณีที่ไม่มีผู้สมัครคนใดได้รับคะแนนสียง

ข้างมากเด็ดขาดในการเลือกตั้งรอบแรก ก็ให้ผู้สมัครรับคะแนนเสียง  

เลือกตั้งมากที่สุดสองอันดับแรกมาลงแข่งขันเลือกตั้งในรอบที่สองจนได้รับ

คะแนนสียงข้างมากเด็ดขาด  

        (2)  คณะรัฐมนตรี พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการ  

เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน โดยมีประธานองคมนตรี (President of 

the Privy Council) เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งและ

รัฐมนตรีอื่นอีกจำนวนไม่เกิน 35 คน ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เลือกสรร

จากบุคคลที่มิได้เป็นสมาชิกพรรคการเมือง หรือสมาชิกรัฐสภา หรือ

สมาชิกองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ และมีความรู้ความสามารถซึ่งมี

คุณสมบัติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ โดยนายกรัฐมนตรีเลือกสรร

รัฐมนตรี 4 คนเป็นรองนายกรัฐมนตรี 4 ฝ่ายคือ (1) ฝ่ายการเมืองและ

กิจการรัฐสภา (2) ฝ่ายเศรษฐกิจ (3) ฝ่ายสังคมวัฒนธรรม (4) ฝ่าย

ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม โดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรม

ราชโองการแต่งตั้งรัฐมนตรีทั้ง 34 คนประกอบกันเป็นคณะรัฐมนตรี ซึ่งมี

อำนาจบริหารราชการแผ่นดินตามหลักนิติธรรมและมีความรับผิดชอบร่วม

กัน (Collective Responsibility) ทางด้านนโยบายการบริหารราชการ

แผ่นดินตามกรอบแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามที่บัญญัติ ไว้ ใน

รัฐธรรมนูญต่อพระมหากษัตริย์และสภาอภิรัฐมนตรี รวมทั้ งสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ 

        3.4)  ศาล (The Courts) ประกอบด้วย (1) ศาลยุติธรรมสูงสุด (The Supreme 

Court of Justice) เป็นองค์กรตุลาการสูงสุดและศาลพิเศษในคดีอาญา  

แผ่นดินร้ายแรงที่มาจากการเลือกตั้งและการเลือกสรรภายในระบบศาลไทย 

(2) ศาลรัฐธรรมนูญ (The Constitutional Court) (3) ศาลยุติธรรม (The 

Courts of Justice) (4) ศาลปกครอง (The Administrative Courts) และ 

(5) ศาลทหาร (The Military Courts) ดังนี้ 

        (1)  ศาลยุติธรรมสูงสุด (The Supreme Court of Justice) เป็นศาลพิเศษ

สูงสุด ประกอบด้วย ประธานศาลยุติธรรมสูงสุด (President of the 

Supreme Court of Justice) เป็นหัวหน้าอำนาจตุลาการ (Head of 

Judic ia l Power)ที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ งจากประธานศาล
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รัฐธรรมนูญหรือประธานศาลฎีกา หรือประธานศาลปกครอง หรือประธาน

ศาลทหาร ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากสภาอภิรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

เด็ดขาด (Absolute Majority) ของสมาชิกอภิรัฐมนตรี โดยมีประธาน

องคมนตรี (President of the Privy Council) เป็นผู้รับสนองพระบรม

ราชโองการแตง่ตัง้ประธานศาลยตุธิรรมสงูสดุ รวมกบัองคค์ณะผูพ้พิากษา/ 

ตุลาการอีก 12 คน ซึ่ ง ได้ รับ เลือกตั้ งจากที่ประชุมใหญ่ของศาล

รัฐธรรมนูญ 3 คน ที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกา 3 คน ที่ประชุมใหญ่ของ

ศาลปกครอง 3 คน และที่ประชุมใหญ่ของศาลทหาร 3 คน โดยมี

ประธานศาลยุติธรรมสูงสุดเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโอการแต่งตั้งเป็น

องค์คณะของศาลยุติธรรมสูงสุด 

  ศาลยุติธรรมสูงสุด (The Supreme Court of Justice) มีอำนาจหน้าที่

พิจารณาพิพากษาคดีอาญาแผ่นดินร้ายแรงและไม่มีอายุความ ซึ่งเป็นการ

กระทำความผิดร้ายแรงของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของ

รัฐระดับสูง ได้แก่ การกระทำอันเป็นการทรยศต่อชาติและความมั่นคง

แห่งชาติ คดีการทุจริตประพฤติมิชอบในการเลือกตั้งและการซื้อสิทธิ  

ขายเสียงเลือกตั้ง คดีการทุจริตประพฤติมิชอบและการซื้อขายตำแหน่ง  

เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งคดีทุจริตคอร์รัปชั่นอื่นและการกระทำที่ก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อรัฐอย่างร้ายแรง ซึ่งได้รับอุทธรณ์จากศาลรัฐธรรมนูญ 

ศาลฎีกา ศาลปกครอง หรือศาลทหาร รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  

ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในการปกครองโดยนิติรัฐตาม

หลักนิติธรรม ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร/การเลือกตั้ง/การ  

แต่งตั้ง อำนาจหน้าที่และวิธีพิจารณาความของศาลยุติธรรมสูงสุด รวมทั้ง

คณะกรรมการศาลยุติธรรมสูงสุดและสำนักงานศาลยุติธรรมสูงสุดเป็น

หน่วยงานธุรการของศาลที่ เป็นอิสระให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

        (2)  ศาลรัฐธรรมนูญ (The Constitutional Court) ประกอบด้วย ประธาน

ศาลรัฐธรรมนูญ (President of the Constitutional Court) คนหนึ่งกับ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีก 8 คนที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจาก  

ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสภาอภิรัฐมนตรี โดยมี

ประธานสภาองคมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโอการแต่งตั้ง ทั้งนี้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร/การแต่งตั้ง อำนาจหน้าที่และวิธีพิจารณา

ความ รวมทั้งคณะกรรมการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และสำนักงานศาล

รัฐธรรมนูญเป็นหน่วยงานธุรการที่เป็นอิสระให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

        (3)  ศาลยุติธรรม (The Courts o f Just ice) ประกอบด้วยศาลแพ่ง   

ศาลอาญา และศาลชำนัญพิเศษด้านต่างๆ ซึ่งแต่ละศาลมีสามชั้นคือ   
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ศาลชั้นต้น (District Court) ศาลอุทธรณ์ (Appellate Court) และศาล

ฎีกา (High Court) โดยมีประธานศาลฎีกา (The President of the 

High Court) มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกา ซึ่ง  

พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งโดยมีประธานสภาองคมนตรีเป็นผู้รับสนอง

พระบรมราชโองการ ศาลยุติธรรมมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง 

เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในเขตอำนาจของ  

ศาลอื่น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดสรร/การเลือกสรร/การแต่งตั้ง 

อำนาจหน้าที่และวิธีพิจารณาความ รวมทั้งคณะกรรมการตุลาการ  

ศาลยุติธรรม และสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นหน่วยงานธุรการที่เป็นอิสระ

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

        (4) ศาลปกครอง (The Administrative Courts) ประกอบด้วย ศาลปกครอง

สูงสุดและศาลปกครองชั้นต้นในจำนวนที่เพียงพอกับปริมาณคดีปกครอง 

ซึ่งอาจจะมีศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ด้วยก็ได้ ศาลปกครองสูงสุดมีประธาน

ศาลปกครองสูงสุด (President of the Administrative Court) คนหนึ่ง

และตุลาการศาลปกครองสูงสุดอื่นอีก 8 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรง  

แต่งตั้งจากบุคคลที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของศาลปกครอง โดยมี

ประธานสภาองคมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโอการแต่งตั้ง ทั้งนี้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดสรร/การเลือกสรร/การแต่งตั้ง อำนาจหน้าที่

และวิธีพิจารณาความ รวมทั้งคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง และ

สำนักงานศาลปกครองซึ่งเป็นหน่วยงานธุรการของศาลที่เป็นอิสระให้เป็น

ไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

        (5)  ศาลทหาร (Military Courts) มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา   

ซึ่งผู้กระทำผิดเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจของศาลทหารหรือดดีอื่น ทั้งนี้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดสรร/การเลือกสรร/การแต่งตั้ง อำนาจหน้าที่

และวิธีพิจารณาความ รวมทั้งคณะกรรมการตุลาการศาลทหาร และ

สำนักงานศาลทหารซึ่งหน่วยงานธุรการของศาลทหารที่เป็นอิสระให้เป็นไป

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 2.2 ระบบกลไกของสภาอภิรัฐมนตรีในกรอบร่างรัฐธรรมนูญธรรมาธิปไตย 

2.2.1 การสถาปนาจัดตั้งและโครงสร้างของสภาอภิรัฐมนตรี 

  การจัดตั้งสภาอภิรัฐมนตรี(The Supreme Council of State) ถือเป็นนวัตกรรม  

ในการสถาปนาองค์อำนาจอธิปไตยฝ่ายที่สี่ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่เป็นสภาการแผ่นดินสูงสุดแห่งรัฐ   

ในการใช้อำนาจรัฏฐาภิบาล (Sovereign Governance) เพื่อตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจ

นิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการ ซึ่งเป็น 3 องค์อำนาจอธิปไตยสามฝ่ายตาม  

หลักการแบ่งแยกอำนาจดั้งเดิม  
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  ในพระราชอำนาจประมุขแห่งรัฐ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งสมาชิกสภา  

อภิรัฐมนตรีจำนวนทั้งสิ้น 45 คน เป็นผู้แทนของประเทศชาติและประชาชนที่มาจากการเลือกตั้ง

ทางอ้อม (Indirect Election) จากประชาชน คือ เป็นผู้แทนโดยตำแหน่งจากหัวหน้าองค์กร

นิติบัญญัติ องค์กรบริหาร องค์กรตุลาการ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้ง

โดยตรงและ/หรือโดยอ้อมจากประชาชน ดังต่อไปนี้ 

      1) สมาชิกสภาอภิรัฐมนตรีโดยตำแหน่ง ซึ่งเป็นผู้แทนอำนาจนิติบัญญัติ 5 คน คือ 

ประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานวุฒิสภาและ/หรือ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้นำฝ่ายเสียงข้างน้อยในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ,   

ผู้แทนอำนาจบริหาร 5 คน คือ นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี 4 ฝ่าย,   

ผู้แทนอำนาจตุลาการ 5 คน คือ ประธานศาลยุติธรรมสูงสุด ประธานศาล

รัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครอง และประธานศาลทหาร   

รวมทั้งผู้แทนอำนาจรัฏฐาภิบาลจากองค์กรตามรัฐธรรมนูญอีก 8 คน คือ 

ประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประธานสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประธานคณะผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธาน

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธาน

คณะกรรมการราชการแผ่นดินแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น 23 คน 

      2) สมาชิกสภาอภิรัฐมนตรีโดยตำแหน่งที่เป็นผู้แทนการบริหารราชการแผ่นดินส่วน

ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 22 คนคือ ผู้ตรวจราชการแผ่นดินภูมิภาค 

(Regional Administration Inspectors) 7 คน ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง

จากประชาชนจากเขตพื้นที่ภูมิภาคเป็นเขตเลือกตั้ง ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง

โดยมีประธานสภาองคมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการให้ประจำอยู่ใน   

7 ภูมิภาค: กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง 

และภาคใต้ และผู้ว่าราชการมณฑลเทศาภิบาล (Governors of Provincial 

Municipality) เป็นตัวแทนจากกลุ่มจังหวัดที่มีภูมิประวัติการเมืองและสถานะทาง

เศรษฐกิจ-สังคมวัฒนธรรมร่วมกันที่แบ่งเป็น 15 มณฑลเทศาภิบาล ซึ่งผู้ว่า

ราชการมณฑลเทศาภิบาลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนที่ใช้เขตพื้นที่

มณฑลเทศาภิบาลเป็นเขตเลือกตั้งรวม 15 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งโดย

มีประธานสภาองคมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  

      3)  ประธานสภาอภิรัฐมนตรี (The President of the Supreme Council of State) 

ซึ่งเป็นหัวหน้าอำนาจรัฏฐาภิบาล (Head of Sovereign Governance Power)   

จะต้องได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกอภิรัฐมนตรีจำนวนเท่าที่มีอยู่ด้วยคะแนนเสียง  

ข้างมากเด็ดขาด (Absolute Majority) ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งประธานสภา

อภิรัฐมนตรี โดยมีประธานองคมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ทั้งนี้   
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ผู้ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาอภิรัฐมนตรีจะต้องลา

ออกจากตำแหน่งเดิมของตนก่อนเข้าดำรงตำแหน่งประธานสภาอภิรัฐมนตรี ทั้งนี้ 

ประธานและสมาชิกสภาอภิรัฐมนตรีมีวาระดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้เพียง   

2 วาระๆ ละ 5 ปี หากจะเป็นสมาชิกสภาอภิรัฐมนตรีเกินกว่า 2 วาระจะต้อง  

เว้นวรรคไปก่อน 5 ปี โดยอาจจะถูกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและองค์กรตาม

รัฐธรรมนูญที่มีอำนาจตรวจสอบหรือประชาชน 10,000 คนเข้าชื่อยื่นถอดถอน 

(Impeachment) ต่อศาลยุติธรรมสูงสุดได้               

2.2.2 บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสภาอภิรัฐมนตรี 

  สภาอภิรัฐมนตรีเป็นสภาการแผ่นดินสูงสุดผู้ใช้อำนาจรัฏฐาภิบาล (Sovereign 

Gove r nance ) ซึ่ ง เ ป็ นองค์ อ ำนาจอธิ ป ไตยฝ่ ายที่ สี่ มี บทบาทสำคัญ ในการพิ ทั กษ์

รัฐธรรมนูญ(Guardian of the Constitution) และระบอบประชาธิปไตยร่วมกับศาลรัฐธรรมนูญ 

และตรวจสอบการใช้อำนาจนิติบัญญัติ (Legislative Power) อำนาจบริหาร (Executive Power) 

อำนาจตุลาการ (Judicial Power) ซึ่งเป็น 3 องค์อำนาจอธิปไตยดั้งเดิม โดยการเลือกตั้งองค์กร

อิสระตามรัฐธรรมนูญเพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ และมีอำนาจการสอบคัดสรรแห่งชาติ 

(National Examination) เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าสู่ตำแหน่งเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตซื้อ

ขายตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้น สภาอภิรัฐมนตรีจึงมีอำนาจหน้าที่สำคัญ 6 ประการคือ  

      1)  อำนาจการเลือกตั้ง (Election Authority)  

      2)  อำนาจการเลือกสรร (Selection Authority)  

      3)  อำนาจการสอบคัดสรร (Examination Authority) และ  

      4)  อำนาจการตรวจสอบ (Supervision Authority) รวมทั้งอำนาจพิเศษอีก 2 

ประการ  

  ทั้งนี้ สรุปสาระสำคัญได้จากแผนภูมิที่ 3 ได้ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 3 โครงสร้างอำนาจหน้าที่ของสภาอภิรัฐมนตร ี

ดร. สุรพล ศรีวิทยา©18 สิงหาคม 2556 16 

แผนภูมิที่ 3 โครงสรางอํานาจหนาท่ีของสภาอภิรัฐมนตร ี
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : สุรพล ศรีวิทยา, รายงานการวิจัย เรื่อง “การปฏิรูปประชาธิปไตยไทยภายใตกรอบรางรัฐธรรมนูญ 
          ฉบับธรรมาธิปไตย”: 2556: 59.   

อํานาจบริหาร 
นายกรัฐมนตร ี

  

อํานาจรัฏฐาภิบาล (Sovereign Governance) 
สภาอภิรัฐมนตรี (Supreme Council of State) 

ประธานสภาอภิรัฐมนตร ี 

  อํานาจรัฏฐาธิปตย (Sovereign Powers) 
 

อํานาจนิติบัญญัติ  
ประธานสภานิติบัญญัติ 

  

นายกรัฐมนตร ี
คณะรัฐมนตร ี(สวนกลาง 
สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน) 

พระมหากษัตริย 
(ประมุขแหงรัฐ) 

 

สภาองคมนตร ี
(Privy Council) 

 

อํานาจอธิปไตย (Sovereignty) 
สถาบันแหงชาต:ิ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
วุฒิสภา 

สภาผูแทนราษฎร 
 

อํานาจการเลือกต้ัง 
(Election Authority) 

 

อํานาจการเลือกสรร 
(Selection Authority) 

 

อํานาจการสอบคัดสรร 
 (Examination Authority) 
 

อํานาจการตรวจสอบ 
 (Supervision Authority) 
 

อํานาจตุลาการ 
ประธานศาลยุติธรรมสูงสุด 

  

อํานาจการไกลเกล่ีย 
 (Mediation Authority) 
 

อํานาจการถวงดุล 
 (Balancing Authority) 
 

ประธานศาลยุติธรรมสูงสุด 
ศาลรัฐธรรมนูญ  ศาลยุติธรรม 
ศาลปกครอง        ศาลทหาร 

ที่มา : สุรพล ศรีวิทยา, รายงานการวิจัย เรื่อง “การปฏิรูปประชาธิปไตยไทยภายใต้กรอบร่างรัฐธรรมนูญ  

ฉบับธรรมาธิปไตย”: 2556: 59.   



เอ
ก
สารป

ระก
อ
บ
ก
ารป

ระชุม
ก
ลุ่ม

ย่อ
ย

311การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่15

 1)  อำนาจการเลือกตั้ง (Election Authority)  

  สภาอภิรั ฐมนตรี ใช้อำนาจการเลือกตั้ งทางคณะกรรมการการเลือกตั้ ง   

(The Election Commission) ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอื่น

รวม 5 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากผู้ที่มีความเป็นกลางทางการเมือง

และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ที่ได้รับการเลือกตั้งโดยเสียงข้างมาก  

เด็ดขาด (Absolute Majority) ในที่ประชุมใหญ่สภาอภิรัฐมนตรีจากผู้สมัครที่ได้

รับการสรรหา โดยคณะกรรมการเลือกสรร (Selection Committee) ซึ่งแต่งตั้ง

โดยที่ประชุมใหญ่ของสภาอภิรัฐมนตรี พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งประธาน

กรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีประธานสภาอภิรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนอง

พระบรมราชโองการแต่งตั้งให้มีวาระดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้เพียง 2 วาระๆ ละ 

5 ปี ทั้งนี้ หากจะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งเกิน 2 วาระ จะต้อง

เว้นวรรคไปก่อนเป็นเวลา 5 ปี  

  คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งทั่วไป (General 

Election) การเลอืกตัง้นายกรฐัมนตร ี(Prime Minister’s Election) และการเลอืกตัง้ 

ท้องถิ่น (Local Election) รวมทั้งการออกเสียงประชามติ (Referendum) ซึ่งเป็น

ระบบการเลือกตั้งทางตรง (Direct Election) ให้เป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม   

ในกรณีที่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบในการเลือกตั้งและ/หรือการ

ออกเลียงประชามติดังกล่าว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจหน้าที่เป็น

อัยการพิเศษในคดีเลือกตั้งสืบสวนสอบสวนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ-อัยการเพื่อทำ

สำนวนคดียื่นฟ้องต่อศาลอาญาแผนกคดีเลือกตั้ง โดยให้อุทธรณ์ได้ที่ศาลยุติธรรม

สูงสุดแผนกคดีเลือกตั้ง ทั้งนี้ การเลือกสรร/การเลือกตั้ง/การแต่งตั้ง และ

คุณสมบัติของกรรมการการเลือกตั้ง อำนาจหน้าที่และระบบการบริหารงานของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 2)  อำนาจการเลือกสรร (Selection Authority)  

  สภาอภิรัฐมนตรีใช้อำนาจการเลือกสรร (Selection) ถือเป็นระบบการเลือกตั้งทาง

อ้อม (Indirect Election) จากประชาชน เพื่อเลือกสรรประธานกรรมการและ

กรรมการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นองค์การอิสระที่ใช้อำนาจรัฏฐาภิบาลแทน

สภาอภิรัฐมนตรีในการตรวจสอบการใช้อำนาจนิติบัญญัติของรัฐสภา อำนาจ

บริหารของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาล อำนาจตุลาการของศาล และอำนาจ 

รัฏฐาภิบาลของสภาอภิรัฐมนตรี รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของ

รัฐให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม  

  พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งผู้ที่มีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์

สุจริตเป็นที่ประจักษ์เป็นประธานกรรมการและกรรมการขององค์กรตาม

รัฐธรรมนูญ 8 องค์กร ซึ่งแต่ละองค์กรได้รับการเลือกตั้งโดยเสียงข้างมากเด็ดขาด 

(Absolute Majority) ในที่ประชุมใหญ่ของสภาอภิรัฐมนตรีจากผู้สมัครที่ได้รับการ
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สรรหาโดยคณะกรรมการเลือกสรร (Selection Committee) ซึ่งแต่งตั้งโดยที่

ประชุมใหญ่ของสภาอภิรัฐมนตรี ประธานสภาอภิรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรม

ราชโองการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญให้

ดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้เพียง 2 วาระๆ ละ 5 ปี ทั้งนี้ หากจะสมัครรับการ

เลือกสรรเกิน 2 วาระ จะต้องเว้นวรรคไปก่อนเป็นเวลา 5 ปี ทั้งนี้ การเลือกสรร/

การเลือกตั้ง/การแต่งตั้ง และคุณสมบัติของกรรมการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ   

รวมทั้งอำนาจหน้าที่และระบบการบริหารงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญให้เป็นไป

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

  องค์กรตามรัฐธรรมนูญดังกล่าวมี 8 องค์กรคือ 1) สภาความมั่นคงแห่งชาติ   

(The National Security Commission) 2) สภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(The National Economic and Social Council) 3) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติ (The National Human Rights Commission) 4) คณะกรรมการการ

เลื อกตั้ ง (The E lec t i on Commiss i on) 5) คณะผู้ ตรวจการแผ่นดิน  

(The Ombudsman) 6) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(The National Anti-Corruption Commission) 7)คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

(The State Audit Commission) และ 8) คณะกรรมการราชการแผ่นดิน  

แห่งชาติ (The National Public Functionaries Commission)  

 3)  อำนาจการสอบคัดสรร (Examination Authority) 

  สภาอภิรัฐมนตรีใช้อำนาจการสอบคัดสรรทางคณะกรรมการราชการแผ่นดิน  

แห่งชาติ (The National Public Functionaries Commission) ประกอบด้วย 

ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นรวม 9 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรง  

แต่งตั้งจากผู้ที่มีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่

ประจักษ์ที่ได้รับการเลือกตั้งโดยเสียงข้างมากเด็ดขาด (Absolute Majority) ของที่

ประชุมใหญ่ของสภาอภิรัฐมนตรี จากผู้สมัครที่ได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการ

เลือกสรร (Selection Committee) ซึ่งแต่งตั้ งโดยที่ประชุมใหญ่ของสภา  

อภิรัฐมนตรี พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการราชการ

แผ่นดินแห่งชาติ โดยมีประธานสภาอภิรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

แต่งตั้งที่มีวาระดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้เพียง 2 วาระๆ ละ 5 ปี ทั้งนี้ หากจะ

สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการราชการแผ่นดินแห่งชาติเกิน 2 วาระ ก็จะต้อง  

เว้นวรรคไปก่อนเป็นเวลา 5 ปี ทั้งนี้ การเลือกสรร/การเลือกตั้ง/การแต่งตั้ง และ

คุณสมบัติของคณะกรรมการราชการแผ่นดินแห่งชาติ อำนาจหน้าที่และระบบการ

บริหารงานของคณะกรรมการราชการแผ่นดินแห่งชาติให้เป็นไปตามพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
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      4)  อำนาจการตรวจสอบ (Supervision Authority)  

 4.1)  สภาอภิรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เป็นอัยการพิเศษ ซึ่งเป็นการใช้อำนาจไต่สวน 

(Power of Investigations) ในคดีอาญาแผ่นดินร้ายแรงและคดีถอดถอน

ออกจากตำแหน่ง (Impeachment) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายก

รัฐมนตรีและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่น ผู้พิพากษา/ตุลาการทุกศาล 

รวมทั้ ง เจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงทุกตำแหน่งที่ถูกยื่นฟ้องโดยองค์กรตาม

รัฐธรรมนูญที่มีอำนาจตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ หรือโดยประชาชนรวมกัน

เข้าชื่อ 10,000 ชื่อ (Initiative) ยื่นคำร้องโดยตรงต่อสภาอภิรัฐมนตรี ซึ่งทำ

หน้าที่สืบสวนสอบสวนเพื่อจัดทำสำนวนคดียื่นฟ้องต่อศาลฏีกาแผนกคดีอาญา

แผ่นดินร้ายแรงและคดีถอดถอนออกจากตำแหน่ง (Impeachment) โดยให้มี

การอุทธรณ์ได้ที่ศาลยุติธรรมสูงสุดในคดีดังกล่าว 

 4.2)  สภาอภิรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เป็นอัยการพิเศษ ซึ่งเป็นการใช้อำนาจการ

ไต่สวน (Power of Investigations) ในคดีการใช้สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญและ

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งประชาชนและ/

หรือองค์กรของรัฐมีสิทธิเสนอเรื่องให้สภาอภิรัฐมนตรี (ซึ่งทำหน้าที่เป็น

อัยการพิเศษ) ตรวจสอบข้อเท็จจริงและ/หรือยื่นคำร้องได้โดยตรงต่อศาล

รัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิดังกล่าว โดยให้มีการอุทธรณ์ได้ที่ศาลยุติธรรมสูงสุดใน

คดีดังกล่าว 

 นอกจากนี้ สภาอภิรัฐมนตรียังมีอำนาจพิเศษ (Special Powers) อีก 2 ประการดังนี้ 

 1) อำนาจการถ่วงดุล (Balancing Authority)  

  ในภาวะปกติของแผ่นดิน สภาอภิรัฐมนตรีจะทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุล (Check 

and Balance) โดยมีอำนาจการถ่วงดุล (Balancing Authority) ได้ใน 2 แนวทาง

ดังนี้ 

 1.1  โดยการแบ่งแยกอำนาจแนวตั้ง (Vertical Separation of Powers) สภา  

อภิรัฐมนตรีเป็นองค์กรตัวกลางกันกระทบ (Buffer) ซึ่งทำหน้าที่ถ่วงดุลมิให้

เกิดความขัดแย้งด้านการใช้อำนาจจากเบื้องล่างขึ้นไปสู่เบื้องบนในความ

สัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์ (ประมุขแห่งรัฐ) กับนายกรัฐมนตรี 

(หัวหน้ารัฐบาล) ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ขณะเดียวกัน 

สภาอภิรัฐมนตรีก็ยังทำหน้าที่ถ่วงดุลมิให้เกิดความขัดแย้งด้านการใช้อำนาจ

จากเบื้องบนลงไปสู่เบื้องล่างในความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีซึ่งมาจาก

การเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในการปกครองระดับราชการกลางกับ  

ผู้ตรวจราชการแผ่นดินภูมิภาค (Regional Administration Inspectors) และ

ผู้ว่าราชการมณฑลเทศาภิบาล (Governors of Provincial Municipality)   

ซึ่งได้รับเลือกตั้งมาจากประชาชนโดยตรงในการปกครองตนเอง (Self-

government) ระดับราชการส่วนท้องถิ่นด้วย 
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 1.2  โดยการแบ่งแยกอำนาจแนวนอน (Horizontal Separation of Powers) สภา

อภิรัฐมนตรีเป็นองค์กรตัวกลางกันกระทบ (Buffer) ซึ่งทำหน้าที่ถ่วงดุลมิให้

เกิดความขัดแย้งด้านการใช้อำนาจในความสัมพันธ์ระหว่างสภานิติบัญญัติ  

แห่งชาติที่ประกอบด้วยสมาชิกทั้ งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรกับ  

นายกรัฐมนตรีซึ่งต่างก็มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนเช่นกัน โดย

สภาอภิรัฐมนตรีเป็นทั้งองค์กรตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจรัฐของ  

องค์อำนาจ 3 ฝ่ายคือ อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการ

ให้เกิดความเสมอภาคในการแบ่งแยกอำนาจแนวนอนได้ 

 2)  อำนาจการไกล่เกลี่ย (Mediation Authority)  

  ในภาวะวิกฤติของแผ่นดินที่เกิดมาจากวิกฤติการณ์ทางการเมือง (Political Crisis) 

และ/หรือ วิกฤติการณ์รัฐธรรมนูญ (Constitutional Crisis) สภาอภิรัฐมนตรีซึ่งมี

อำนาจการเมือง (Political Powers) และอำนาจปกครองแผ่นดิน (Governance 

Powers) สามด้านคือ อำนาจกึ่งนิติบัญญัติ (Quasi-legislative Powers) อำนาจ

กึ่งบริหาร (Quasi-executive Powers) และอำนาจกึ่งตุลาการ (Quasi-judicial 

Powers) อาจใช้อำนาจการไกล่เกลี่ย (Mediation Authority) ในการแก้ไขปัญหา

วิกฤตการณ์ทางการเมืองที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่างองค์กรนิติบัญญัติ องค์กร

บริหาร และองค์กรตุลาการ หรือระหว่างองค์กรรัฐบาลส่วนกลางกับองค์กรการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งตรวจสอบการใช้อำนาจตุลาการภิวัตน์ (Judicial 

Activism) หรือ อำนาจตรวจสอบทบทวนทางตุลาการ (Judicial Review) ร่วมกับ

ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อทำหน้าที่เป็นองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญ (Guardian of the 

Constitution) และพิทักษ์ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข ในการผนึกกำลังเพื่อแก้ไขป้องกันและขจัดปัญหาเผด็จการรัฐประหาร   

(Coup d’état Dictators) ที่เป็นทรราชเสียงข้างน้อย (Tyranny of Minority)   

นอกรัฐสภาและปัญหาเผด็จการเสียงข้างมาก (Majoritarian Dictators) ที่เป็น

ทรราชเสียงข้างมาก (Tyranny of Majority) ในรัฐสภา ซึ่งเป็นวงจรอุบาทว์ของ

การเมืองไทยมาเป็นเวลายาวนานกว่า 80 ปีมาแล้วให้สำเร็จได้  

3.บทสรุปและข้อเสนอแนะ

จากผลการศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่า การสถาปนาสภาอภิรัฐมนตรีถือ

เป็นนวัตกรรมกลไกการปฏิรูปประชาธิปไตยไทย เพื่อให้เกิดการอภิวัฒน์ระบอบประชาธิปไตย

สมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนม

ยงค์ ผู้นำคณะราษฎร  ที่มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองให้เป็น

ประชาธิปไตย โดยมีข้อเสนอแนะว่า ควรจะใช้กลไกสภาอภิรัฐมนตรีเป็นจักรกลสำคัญในการ

พิทักษ์รักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อสร้าง

สังคมธรรมาธิปไตยให้เกิดขึ้นในระบบการเมืองไทย 
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ผูริเร่ิมในการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

2. แนวทางการพัฒนาและการเสริมสรางธรรมาภิบาลและ 
จริยธรรมการบริหารงานบุคคลในระบบราชการไทย เพ่ือพรอม  
รับการเปลี่ยนแปลงสูสากล
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งานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกลา 
คร้ังที ่15 ประจําป 2556

“ธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย”

สีมา สีมานันท “ธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย” 9 พฤศจิกายน 2556

ประเด็นอภิปรายกลุมยอยท่ี 4

ธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย
1. รัชกาลที่ 7 กับแนวคิดในการวางรากฐานขาราชการพลเรือนและ

ผูริเร่ิมในการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

2. แนวทางการพัฒนาและการเสริมสรางธรรมาภิบาลและ 
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“ธรรมราชา”
ธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย

สีมา สีมานันท์* 

 * กรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
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สีมา สีมานันท “ธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย” 9 พฤศจิกายน 2556

คําปรารภของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2471

...โดยที่มีพระราชประสงคจะทรงวางระเบียบขาราชการ          
พลเรือนใหเปนไปในทางเลือกสรรผูมีความรูความสามารถ              
เข า รั บ รา ชก า รเ ป นอ าชี พ  ไ ม มีกั งว ล ดว ย กา รแ ส วง ห า
ผลประโยชนในทางอื่น  สวนฝายขางราชการก็ให ได รับ
ประโยชนยิ่งขึ้น เนื่องจากความสะพร่ังพรอมดวยขาราชการ  
ซ่ึงมีความรูความสามารถและรอบรูในวิถีและอุบายของราชการ 
กับทั้งหนาที่และวินัยอันตนพึงรักษาเปนนิตยกาล...

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว....

3

สีมา สีมานันท “ธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย” 9 พฤศจิกายน 2556

รัชกาลที่ 7 ทรงวางรากฐานระบบขาราชการพลเรือนไว 4 ประการ

ใหขาราชการพลเรือนทั้งหมดอยูภายใตระเบียบเดียวกัน1

2

3

4

ใหเลือกสรรผูมีความรูความสามารถเขารับราชการ
โดยเสมอภาคและยุติธรรม

ใหขาราชการพลเรือนรับราชการโดยยึดเปนอาชีพ

ใหขาราชการพลเรือนมีวินัย

4
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สีมา สีมานันท “ธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย” 9 พฤศจิกายน 2556

รัชกาลที่ 7 ทรงวางรากฐานระบบขาราชการพลเรือน

จากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระองคทาน 
ไดทําใหระบบราชการไทยมีความม่ันคง และมีการ
พัฒนามาตามลําดับ อาจกลาวไดวาระบบราชการเปน
สถาบันท่ีอยูคูกับบานเมืองมาโดยตลอด เปนฟนเฟอง
ท่ีไมเคยหยุดน่ิง และทํางานหนักในทุกสถานการณ  
ทําใหประเทศไดยืนหยัดอยูอยางสงางามในเวทีโลก

5

สีมา สีมานันท “ธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย” 9 พฤศจิกายน 2556

บทบาทหนาท่ีขององคการกลางบริหารงานบุคคล

เปนที่ปรึกษาของรัฐบาลในดานการบริหารงานบุคคลเปนที่ปรึกษาของรัฐบาลในดานการบริหารงานบุคคล11

วางกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ และแนวทางในการบริหารงานบุคคล วางกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ และแนวทางในการบริหารงานบุคคล 22

ดูแล บังคับการใหสวนราชการดําเนินการตามกฎ ระเบียบ ดูแล บังคับการใหสวนราชการดําเนินการตามกฎ ระเบียบ 33

เปนผูพิทักษระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล เปนผูพิทักษระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล 44

พัฒนาระบบ พัฒนาขาราชการพัฒนาระบบ พัฒนาขาราชการ55

6
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สีมา สีมานันท “ธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย” 9 พฤศจิกายน 2556

ธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย

ความคาดหวังที่
สังคม
มีตอ

ขาราชการ

เปนผูเสียสละ ทํางานเพ่ือแผนดิน

เปนผูตระหนักในบทบาทและอํานาจหนาท่ี

เปนตนแบบ (Role Model) ใหแกสังคม

เปนผูธํารงไวซ่ึงเกียรติยศ (Prestige)

7

มโนสุจริต
(Integrity)

มีความรูความสามารถ 
(Competency)

มีพลังมุงมั่นและความผูกพัน 
(Energy&Engagement)

คุณลักษณะของขาราชการ

สีมา สีมานันท “ธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย” 9 พฤศจิกายน 2556 8
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หลักราชการ 10 ประการของรัชกาลที ่6

สีมา สีมานันท “ธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย” 9 พฤศจิกายน 2556 9

Principles 
of 

Public 
Life

 ไมเห็นแกประโยชนสวนตน    
(Selflessness)
 มุงผลสัมฤทธ์ิ (Objectivity)
 มโนสุจริต (Integrity)
 รับผิดชอบ (Accountability)
 โปรงใส (Openness) 
 ซ่ือสัตย (Honesty) 
 เปนผูนํา/เปนตนแบบ (Leadership)

หลัก 7 ประการของขาราชการอังกฤษ

77

Lord Nolan’s Report 
1995

สีมา สีมานันท “ธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย” 9 พฤศจิกายน 2556 10
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The Seven Principles of Public Life

11

The Seven Principles of Public Life

12
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Public Service Core Values (OECD)

 Impartiality - ความเปนกลาง
 Legality - หลักนิติธรรม 
 Integrity - มโนสุจริต
 Transparency  - โปรงใส 
 Efficiency - ประสิทธิภาพ 
 Equality - เสมอภาค
 Responsibility  - รับผิดชอบ 
 Justice - เปนธรรม

สีมา สีมานันท “ธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย” 9 พฤศจิกายน 2556 13

1. กลายืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง
2. ซ่ือสัตยและรับผิดชอบ
3. โปรงใส ตรวจสอบได
4. ไมเลือกปฏิบัติ
5. มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

คานิยมสรางสรรค/จรรยาขาราชการ

มาตรา 76 ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาจรรยาขาราชการตามที่สวนราชการกําหนดไว
โดยมุงประสงคใหเปนขาราชการที่ด ีมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเปนขาราชการ 

โดยเฉพาะในเร่ืองดังตอไปนี้

สีมา สีมานันท “ธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย” 9 พฤศจิกายน 2556 14
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32� การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่15

ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 16 กันยายน 2552

แบงเปน 3 สวน

 กรอบมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน
 ประมวลจริยธรรมสําหรับขาราชการพลเรือน 10 ขอ
 กลไกและระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม

• องคกรคุมครองจริยธรรม (ก.พ. – คณะกรรมการจริยธรรม –
กลุมงานคุมครองจริยธรรม)

• การบังคับใช (เช่ือมโยงกับวินัยขาราชการ – ประเมิน
พฤติกรรมทางจริยธรรม – ยกยองคนด ีฯลฯ)

สีมา สีมานันท “ธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย” 9 พฤศจิกายน 2556 15

มาตรฐานจริยธรรม 9 ประการของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน

การยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม

ยึดถือประโยชนของประเทศชาติ

ยืนหยัดทําในส่ิงที่ถูกตอง

ใหบริการประชาชนดวยความรวดเร็ว

ใหขอมูลประชาชนครบถวนถูกตอง

มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน

ยึดม่ันระบอบประชาธิปไตยอันมี

ยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร

การมีจิตสํานึกที่ด ีซ่ือสัตย
สุจริต และรับผิดชอบ

เหนือกวาประโยชนสวนตน

เปนธรรมและถูกกฎหมาย

ไมเลือกปฏิบัติ

โปรงใสและตรวจสอบได

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

สีมา สีมานันท “ธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย” 9 พฤศจิกายน 2556 16



เอ
ก
สารป

ระก
อ
บ
ก
ารป

ระชุม
ก
ลุ่ม

ย่อ
ย

32�การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่15

ประเด็นจริยธรรมที่ควรเนนในสถานการณปจจุบัน

1. จิตสาธารณะ
2. ผลประโยชนทับซอน
3. ความรับผิดชอบ
4. คุณธรรมในการบริหารงานบุคคล

สีมา สีมานันท “ธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย” 9 พฤศจิกายน 2556 17

“การทับซอนของ
ประโยชนสวนตัว 

และ
ประโยชนสวนรวม”

“การทับซอนของ
ประโยชนสวนตัว 

และ
ประโยชนสวนรวม”

“สถานการณซ่ึงบุคคลมี           
ผลประโยชนสวนตัวมาก

เพียงพอที่จะมี 
“อิทธิพล” ตอการ

ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง                    
และสงผลกระทบ                 

ตอประโยชนสวนรวม”

มีผลประโยชน
สวนตัว

มีตําแหนง
ทางราชการ หรือ

สาธารณะ
Conflict 

Of Interest

“การขัดกันแหงผลประโยชน”
“สถานการณซ่ึงบุคคลใชอํานาจหนาที่

ในทางที่เปนประโยชนตอตัวเอง”

ความขัดแยงกันของผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสวนรวม (Conflict of Interest)

แทรกแซงการใช         
ดุลยพินิจ

อยางเปนกลาง

สีมา สีมานันท “ธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย” 9 พฤศจิกายน 2556 18
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32� การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่15

รับของขวัญ/เงิน
สนับสนุน/
เงินบริจาคจากลูกคาของ
หนวยงาน

การรับผลประโยชนตาง ๆ      
(Accepting Benefits)

มีสวนไดเสียในสัญญา  
ท่ีทํากับหนวยงาน
ตนสังกัด

การทําธุรกิจกับตัวเอง 
(Self – Dealing) หรือเปนคูสัญญา 
(Contracts)

สีมา สีมานันท “ธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย” 9 พฤศจิกายน 2556

รูปแบบความขัดแยงระหวางประโยชนสวนตน
และประโยชนสวนรวม (Conflict of Interest)
รูปแบบความขัดแยงระหวางประโยชนสวนตน
และประโยชนสวนรวม (Conflict of Interest)

19

การทํางานหลังออกจากตําแหนง
หนาที่สาธารณะ หรือหลัง
เกษียณ  (Post – Employment)

ลาออกจากหนวยงานเพื่อ
ไปทํางานในหนวยงานที่
ดําเนินธุรกิจประเภท
เดียวกัน

ต้ังบริษัทดําเนินธุรกิจที ่      
แขงขันหรือรับงานจาก 
หนวยงานตนสังกัด 

การทํางานพิเศษ 
(Outside Employment or 
Moonlighting)

รูปแบบความขัดแยงระหวางประโยชนสวนตน
และประโยชนสวนรวม (Conflict of Interest)
รูปแบบความขัดแยงระหวางประโยชนสวนตน
และประโยชนสวนรวม (Conflict of Interest)

สีมา สีมานันท “ธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย” 9 พฤศจิกายน 2556 20



เอ
ก
สารป

ระก
อ
บ
ก
ารป

ระชุม
ก
ลุ่ม

ย่อ
ย

329การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่15

รูปแบบความขัดแยงระหวางประโยชนสวนตน
และประโยชนสวนรวม (Conflict of Interest)
รูปแบบความขัดแยงระหวางประโยชนสวนตน
และประโยชนสวนรวม (Conflict of Interest)

การรูขอมูลภายใน 
(Inside Information)

การใชสมบัติของหนวยงานเพื่อ
ประโยชนสวนตัว 
(Using Employer’s Property for 
Private Usage)

นําทรัพยสินของ           
หนวยงานไปใช              
ในงานสวนตัว

ใชประโยชนจาก
ขอมูลภายใน เพื่อ
ประโยชนของตนเอง

สีมา สีมานันท “ธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย” 9 พฤศจิกายน 2556 21

รูปแบบความขัดแยงระหวางประโยชนสวนตน
และประโยชนสวนรวม (Conflict of Interest)
รูปแบบความขัดแยงระหวางประโยชนสวนตน
และประโยชนสวนรวม (Conflict of Interest)

 การนําโครงการสาธารณะ
 ลงในเขตเลือกต้ัง เพื่อประโยชน 
 ทางการเมือง

รมต. อนุมัติโครงการ
ไปลงในพื้นที่ตนเอง  
หรือใชงบสาธารณะ
เพื่อหาเสียง

สีมา สีมานันท “ธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย” 9 พฤศจิกายน 2556 22
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330 การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่15

ประมวลจริยธรรม/จรรยาบรรณ  เปนกรอบกําหนด

1. มาตรฐานความประพฤติของเจาหนาท่ี

2. ความสัมพันธกับบุคคลตางๆ 

3. แนวปฏิบัติในการทําหนาท่ี

4. ความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน (CSER)

5. การดูแลกํากับใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (Compliance)

สีมา สีมานันท “ธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย” 9 พฤศจิกายน 2556 23

ยึดถือปฏิบัติเปนวิถีชีวิต
Commitment as way of life

เขาถึงเจตนารมณความมุงหมายท่ีแทจริง
Internalization

มีความรูความเขาใจ 
Knowledge

ประมวลจริยธรรม/ จรรยาบรรณบรรลุผลเมื่อ......

สีมา สีมานันท “ธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย” 9 พฤศจิกายน 2556 24
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331การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่15

ประเด็นท่ีควรพิจารณาเก่ียวกับการสงเสริมจริยธรรม

1. ผูคนมักเห็นเปนเรื่องสําคัญแตไมเรงดวน

2. บันได 3 ข้ัน  คือ รู – เขาใจ - ปฏิบัติ

3. ตองมีเจาภาพ ทําแบบครบวงจร/พัฒนา/สรางเครือขาย/การสื่อสาร

4. คุณธรรมตองเชื่อมกับระบบการบริหาร มี Awards & Sanction

5. การฝกอบรมเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม ไมใชคําตอบ

สีมา สีมานันท “ธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย” 9 พฤศจิกายน 2556 25

6. เร่ืองคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวของกับทุกสถาบันในสังคม ครอบครัว/

สถาบันการศึกษา/ศาสนา/ชุมชน/หนวยงาน/สถาบันวิชาชีพ

7. ควรมุงสราง Community of Practice คือ ชุมชนปฏิบัติ

8. กุญแจความสําเร็จอยูที ่ภาวะผูนํา/นโยบาย/งบประมาณ                                       

และความเปนรูปธรรมของธรรมาภิบาล

ประเด็นท่ีควรพิจารณาเก่ียวกับการสงเสริมจริยธรรม

สีมา สีมานันท “ธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย” 9 พฤศจิกายน 2556 26





แนวโน้มและข้อจำกัดของการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย
รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์* 
 

 

ความนำ

ความพยายามในการที่จะปฏิรูปการเมืองโดยอาศัยรัฐธรรมนูญแห่ง  

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เป็นเครื่องมือหรือแนวปฏิบัติที่สำคัญ และ

ปัญหาวิกฤติทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2540 ถือเป็นเงื่อนไข

สำคัญที่ทำให้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ได้รับการหยิบยกขึ้นมา

กล่าวถึงและพยายามนำมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยกันอย่างกว้างขวาง 

(สถาบันพระปกเกล้า 2549 : 9) ทั้งนี้ก็เพราะว่า ในมิติทางด้านการเมือง   

หลักธรรมาภิบาล ถือเป็นหลักการที่มีส่วนในการเกื้อหนุนการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย กล่าวคือ หากได้มีการนำมาปรับใช้อย่างจริงจังแล้ว ย่อมจะช่วย

ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ ลดการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานภาครัฐ (สถาบันพระปกเกล้า 2549 : 

10-11) หรือในมิติด้านเศรษฐกิจ มีการมองกันว่าวิกฤติเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของ

ไทยที่เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2540 นั้น ส่วนหนึ่งแล้วเป็นผลสืบเนื่องจากความ

เลวร้ายทางการปกครอง (bad governance) รวมถึงการบริหารจัดการที่  

ผิดพลาด (mismanagement) (จรัส สุวรรณเวลา 2546 : 21) ดังนั้น หากคิด

จะป้องกันมิให้เกิดวิกฤตการณ์เช่นนี้อีก ย่อมจำเป็นต้องสร้างกลไกหรือ

กระบวนการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance ) ทั้งในภาครัฐและเอกชน 

นอกจากนั้นแล้วหลักธรรมาภิบาลยังได้รับการผลักดันให้มีการนำมาปรับ

ใช้กับประเทศไทยผ่านทางองค์การระหว่างประเทศต่างๆที่ให้ความช่วยเหลือใน

ด้านการเงินและอื่นๆแก่ประเทศไทยในช่วงหลังปี พ.ศ. 2540 อย่างต่อเนื่อง 

(สถาบันพระปกเกล้า 2549 : 10-11) ส่งผลให้แนวคิดธรรมาภิบาลมิได้ปรากฏ

ให้เห็นแต่เพียงในรัฐธรรมนูญเท่านั้น แต่แนวคิดดังกล่าวยังได้แทรกซึมลงไปใน

ระดับกระบวนการในการทำงานของกลไกระบบราชการด้วย ดังจะเห็นได้จาก

การปฏิรูปโครงสร้างและแนวทางในการบริหารงานของระบบราชการไทยในช่วง

หลังปี พ.ศ. 2540 กรอบแนวคิดธรรมาภิบาลได้กลายเป็นกรอบแนวคิดสำคัญ

หนึ่งที่ถือเป็นแนวทางในการปฏิรูประบบราชการของไทย (ดูเพิ่มเติมจากสรุป

ปาฐกถาของ เฉลิม ศรีผดุง 2546 : 8-9)  

 * คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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บทความนี้ จึงมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการพิจารณาถึงการนำเอาหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์

ใช้ในการปรับปรุงโครงสร้าง ตลอดจนค่านิยมของระบบราชการไทยที่เกิดขึ้นในช่วงหลังปี พ.ศ. 

2540 เป็นต้นมาซึ่งแม้จะเห็นได้ว่าหลักธรรมาภิบาลจะได้เข้ามามีอิทธิพลอย่างกว้างขวางในระบบ

ราชการของไทยก็ตาม แต่ก็ต้องยอมรับด้วยว่าความพยายามในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลใน

ระบบราชการไทยยังมิได้เกิดมรรคผลอย่างรวดเร็วและสมบูรณ์แบบ บทความนี้เป็นความพยายาม

ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มและข้อจำกัดเกี่ยวกับการเสริมสร้างแนวคิดธรรมาภิบาลในระบบราชการของ

ไทยในแง่มุมต่างๆ โดยมีเป้าหมายสุดท้ายอยู่ที่การนำเสนอแนวทางที่สำคัญบางประการที่อาจมี

ส่วนช่วยในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับระบบราชการของไทยให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและ  

ยั่งยืนต่อไป 

บทความนี้จะแบ่งโครงสร้างการนำเสนออกเป็น 3 ส่วน กล่าวคือ ในส่วนแรกจะเป็น  

การทำความเข้าใจกับหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักธรรมาภิบาลที่ได้รับการเผยแพร่

และที่มีการนำมาปรับใช้ในบริบทของไทย จากนั้นในส่วนที่สอง จะเป็นความพยายามชี้ให้เห็นถึง

แนวโน้มและข้อจำกัดบางประการของการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย และในส่วน

ที่สาม เป็นบทสรุปที่พยายามมุ่งชี้ให้เห็นถึงภาพของปัญหารวมทั้งข้อเสนอแนะบางประการที่อาจ

ถือเป็นแนวทางสำหรับการลดข้อจำกัดของธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย 

 

หลักธรรมาภิบาลกับระบบราชการไทย

หลักธรรมาภิบาลซึ่งมาจากคำในภาษาอังกฤษว่า Good Governance นั้น เป็นหลักการที่

เริ่มได้รับการพูดถึงในช่วงปลายทศวรรษ 1990 โดยธนาคารโลก ทั้งนี้ธนาคารโลกได้ตะหนักถึง

ความสำคัญของหลักธรรมาภิบาลที่มีต่อการพัฒนาและฟื้นฟูทางด้านเศรษฐกิจ (World Bank 

1989) และหลังจากนั้น หลักธรรมาภิบาลก็ได้รับการขยายผลและนำไปกล่าวถึงกันอย่าง  

กว้างขวางโดยบรรดาองค์การระหว่างประเทศหลายองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การที่เกี่ยวข้องกับ

เศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศด้านการพัฒนาโดยหลักแล้ว

องค์การระหว่างประเทศเหล่านั้นต่างมองว่าหลักธรรมาภิบาลจะเป็นหลักการหรือแนวทางสำคัญที่

จะช่วยให้ประเทศต่างๆ มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองที่มั่นคงและยั่งยืน 

โดยพื้นฐานแล้วหลักธรรมาภิบาลเป็นหลักการที่ให้ความสำคัญกับ 3 ภาคส่วนในสังคม   

อันได้แก่ ภาครัฐ (public sector) ภาคธุรกิจเอกชน (private sector) และภาคประชาสังคม 

(civil society) โดยเป็นการเน้นถึงการทำงานของภาคส่วนทั้ง 3 ในสังคมที่ต้องมีการเชื่อม

ประสานกันอย่างได้สมดุล (อรพินท์ สพโชคชัย อ้างใน บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 2542 : 29-30) 

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในแง่ของการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาลแล้วนั้น   

ต้องยอมรับว่าการสร้างสังคมธรรมาภิบาลนับเป็นสิ่งที่เป็นพลวัต ไม่ได้เป็นกระบวนการที่หยุดนิ่ง 

จากบทความชิ้นหนึ่งของ Merilee S. Grindle ได้แสดงให้เห็นว่าเงื่อนไขหรือสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้เกิด

สังคมธรรมาภิบาลนั้น มักมีจำนวนเงื่อนไขที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ Grindle ได้ทำการศึกษา
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โดยการรวบรวมเงื่อนไขของการสร้างธรรมาภิบาลที่ปรากฏอยู่ใน The World Development 

Report ของธนาคารโลก ซึ่งเขาพบว่าในรายงานปี พ.ศ. 2540 ระบุว่าเงื่อนไขหรือสิ่งที่ต้องทำใน

การสร้างธรรมาภิบาลในประเทศกำลังพัฒนามีอยู่เพียง 45 รายการเท่านั้น แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 

2545 จำนวนของเงื่อนไขดังกล่าวได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นเป็นจำนวนถึง 116 รายการ ซึ่งสำหรับตัว

เขาเองแล้วจึงเห็นว่าหากประเทศใดก็ตามหากต้องการธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศ ประเทศ

นั้นจำเป็นต้องเร่งดำเนินการ เพราะหากมัวรั้งรอแล้ว นั่นย่อมเท่ากับว่าประเทศนั้นๆ จะมีเงื่อนไข

หรือสิ่งที่จำเป็นต้องทำสำหรับการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศที่เพิ่มมากขึ้น (Grindle 

2004 : 527-528) 

แม้ว่าในทางปฏิบัติการสร้างสังคมธรรมาภิบาลจะมีเงื่อนไขที่ต้องดำเนินการเป็นจำนวนมาก

ก็ตาม แต่โดยหลักการแล้วองค์ประกอบหลัก (key elements) ของธรรมาภิบาลจะไม่หนีไปจาก

องค์ประกอบที่ อรพินท์ สพโชคชัยได้สรุปเอาไว้ นั่นคือ การมีส่วนร่วมของประชาชน (public 

participation) ที่มุ่งเน้นถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ

ที่เกิดขึ้นภายในรัฐ ไม่ว่าจะผ่านช่องทางใดก็ตาม ความสุจริตและโปร่งใส (honesty and 

transparency) ซึ่งหมายถึงการมีระบบและกติกาต่างๆ ที่เปิดเผย ประชาชนเข้าถึงและได้รับ

ข้อมูลอย่างเสรี พันธะความรับผิดชอบต่อสังคม (accountability) ที่เน้นไปที่การรับผิดรับชอบต่อ

สาธารณะ ซึ่งความโปร่งใสจะมีส่วนอย่างสำคัญต่อการสร้างความรับผิดรับชอบ กลไกการเมือง  

ที่ชอบธรรม (political legitimacy) เป็นไปตามกฎเกณฑ์กติกาและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน

ภายในสังคม กฎเกณฑ์ที่ยุติธรรมและชัดเจน (fair legal framework and predictability)   

โดยกฎเกณฑ์เหล่านั้นมีการบังคับใช้กับทุกภาคส่วนในสังคมอย่างเท่าเทียมไม่มีการยกเว้น   

อันทำให้ทุกฝ่ายสามารถคาดเดาถึงผลลัพธ์ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีการบังคับใช้กฎเกณฑ์และ

กติกาต่างๆ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (efficiency and effectiveness) ที่ เน้นถึง

กระบวนการหรือกลไกต่างๆที่ทำหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะซึ่งมีความคุ้มค่าและก่อให้เกิด

ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ (อรพินท์ สพโชคชัย 2540)  

ในระยะหลังๆ บางหน่วยงานอาจมีการเพิ่มเติมองค์ประกอบหลักของหลักธรรมาภิบาล

เข้าไปบ้าง แต่ก็มิได้ส่งผลทำให้จุดเน้นของหลักธรรมาภิบาลเปลี่ยนแปลงไปมากนัก เช่น 

UNESCAP อาจให้ความสำคัญกับการมีฉันทามติร่วมกันภายในสังคม (consensus oriented)   

ซึ่งจะเกิดขึ้นได้เมื่อภาคส่วนต่างๆ ภายในสังคมยอมรับถึงความต้องการหรือผลประโยชน์ของ

แต่ละภาคส่วนที่แตกต่าง แต่สุดท้ายแล้วทุกภาคส่วนนั้นสามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ว่าทางเลือก

หรือการตัดสินใจแบบใดที่จะเป็นการตัดสินใจที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมได้มากที่สุด รวมถึงการ

ให้ความสำคัญกับความเสมอภาคและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ งของสังคม (equity and 

inclusiveness) ซึ่งหมายความว่าทุกภาคส่วนต่างรู้สึกว่าตนเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งในสังคมอย่าง  

เท่าเทียม ไม่ถูกแบ่งแยกและกีดกันจากกระบวนการตัดสินใจในประเด็นต่างๆ ของสังคม 

(UNESCAP, What is Good Governance?, http: / /www.unescap.org/pdd/prs/

ProjectActivities/Ongoing/gg/governance.asp, เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556)   

จากการพิจารณาองค์ประกอบที่สำคัญของหลักธรรมาภิบาลดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น อาจพอทำให้

สรุปได้ว่า การสร้างสังคมธรรมาภิบาลนั้น มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงทั้งในเชิง
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โครงสร้าง และกระบวนการของทั้ง 3 ภาคส่วน นั่นคือ ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาค

ประชาสังคม 

สำหรับในกรณีของประเทศไทย บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ได้วิเคราะห์เอาไว้ว่าสภาพทาง

เศรษฐกิจและสังคมของไทยที่ผ่านมาในอดีตมีลักษณะสำคัญที่ไม่สอดคล้องต่อสภาพการเป็น

สังคมธรรมาภิบาล กล่าวคือ ในประการแรก ประเทศไทยมีโครงสร้างทางสังคมที่อ่อนแอดังจะ

เห็นได้จากการที่ระบบหรือกลไกราชการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดการเศรษฐกิจและสังคม 

รวมศูนย์อำนาจในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆไว้ที่กลไกของราชการส่วนกลางที่กรุงเทพมหานคร 

รวมทั้งสภาพของระบบการเมืองที่ขาดความต่อเนื่องและไร้เสถียรภาพ ในประการที่สอง 

กระบวนการบริหารจัดการเศรษฐกิจและสังคมของไทยเป็นกระบวนการที่ปิดโดยไม่เปิดโอกาสให้

ภาคส่วนต่างๆได้เข้าไปมีส่วนร่วม ซึ่งลักษณะเช่นนี้ มีส่วนอย่างสำคัญที่ทำให้เกิดความขัดแย้งใน

เรื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่รุนแรง และในประการที่สาม หากพิจารณาในด้านกลไกทาง

กฎหมาย ก็จะเห็นได้ว่ากฎหมายเองก็มีปัญหาเพราะให้อำนาจและดุลพินิจแก่ระบบราชการมาก 

ปราศจากการควบคุมตรวจสอบที่สมบูรณ์ จึงเป็นที่มาของการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

(บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 2542 : 59-67) 

เพราะฉะนั้น จากการที่เศรษฐกิจและสังคมของไทยที่มีลักษณะอธรรมาภิบาลดังที่ได้กล่าว

มานี้เองจึงทำให้เกิดแนวคิดและข้อเรียกร้องว่าเราจำเป็นต้องมีการปฏิรูปทางการเมือง รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 จึงได้มีสถานะเป็นเครื่องมือสำคัญที่หลายฝ่ายคาดหวังว่าจะ

นำไปสู่การปฏิรูปทางด้านการเมืองภายใต้กรอบแนวคิดธรรมาภิบาล โดยที่รัฐธรรมนูญได้มุ่งเน้น

ไปที่สาระสำคัญ 3 ประการ อันได้แก่ (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 2542 : 74-77) 

การมุ่งปฏิรูปให้สภาวะ “การเมืองที่เป็นของนักการเมือง” กลายเป็น “การเมืองของ

พลเมือง” ดังที่เราจะเห็นได้จากการที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ให้ความสำคัญกับประเด็นสิทธิ 

เสรีภาพของประชาชน รวมถึงช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองนอกเหนือไป

จากการเลือกตั้ง 

การทำให้ภาครัฐทั้งที่เป็นฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ ซึ่งถูกมองว่ามีปัญหาในเรื่อง

ของความสุจริตและโปร่งใส เป็นภาครัฐที่มีความโปร่งใส สุจริต และมีความชอบธรรมในการใช้

อำนาจ ดังจะเห็นได้จากการที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ให้ความสำคัญกับกลไกหรือองค์กรอิสระต่างๆ

ที่ทำหน้าที่ในการกำกับและตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐ และ 

การปรับปรุงให้ระบบการเมืองและระบบราชการที่ไร้เสถียรภาพและประสิทธิภาพ ให้กลาย

เป็นระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีเสถียรภาพ และประสิทธิภาพโดยต้องมีระบบการ  

ตรวจสอบที่เข้มงวดทั้งในทางกฎหมายและช่องทางอื่นๆ 

ดังนั้น จึงพอที่จะกล่าวได้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 นับได้ว่าเป็นจุด

เริ่มต้นของความพยายามที่ชัดเจนและเป็นระบบในการที่จะสร้างสภาพสังคมธรรมาภิบาลให้เกิด

ขึ้นในประเทศไทย เราสามารถมองได้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540   
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เป็นความพยายามที่สำคัญในการปรับเปลี่ยนแนวคิดและค่านิยมของการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย จาก “ประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative Democracy)” ไปสู่ 

“ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy)” ที่มีหัวใจสำคัญอยู่ที่ตัวประชาชน

โดยการให้หลักประกันในเรื่องสิทธิ เสรีภาพของประชาชนที่กว้างขวาง รวมถึงการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในกระบวนการทางการเมือง โดยมิได้จำกัดอยู่เพียงแค่การมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเท่านั้น แต่ยังรวมถึงช่องทางอื่นๆด้วย เช่น การร่วมให้ความเห็นในการ

ดำเนินโครงการสำคัญๆของรัฐ การริเริ่มเสนอกฎหมายที่ประชาชนอาจเห็นว่ามีความสำคัญ   

การถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นต้น 

นอกจากการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและค่านิยมเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้ว 

ความพยายามเสริมสร้างธรรมาภิบาลที่เป็นผลสืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2540 ยังรวมถึงการสถาปนาองค์กรของรัฐที่มีสถานะเป็น “องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ” 

อีกหลายองค์กร ซึ่งรัฐธรรมนูญมีจุดมุ่งหมายให้กระบวนการใช้อำนาจรัฐมีความชอบธรรมมากขึ้น 

สามารถถูกตรวจสอบ และช่วยให้เกิดความโปร่งใส อันได้แก่ กลไกศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา    

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 นอกจากจะออกแบบระบบการตรวจสอบ

และกำกับการใช้อำนาจรัฐแล้วที่เข้มข้นมากขึ้นแล้ว ยังมีส่วนสำคัญในการเสริมความเข้มแข็งและ

ความมีเสถียรภาพให้แก่ฝ่ายการเมืองซึ่งหมายถึงรัฐบาลที่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการประเทศ

อีกด้วย ดังจะเห็นได้จากโดยเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้พยายามแยกโครงสร้างของ  

ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติออกจากกันอย่างชัดเจน ดังที่ได้บัญญัติเอาไว้ในมาตรา 204 ว่า  

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในเวลาเดียวกัน

มิได้ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 : มาตรา 204) ความพยายามในการสร้าง

เสถียรภาพให้กับรัฐบาลยังสามารถพิจารณาได้จากการที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้บัญญัติให้กระบวนการ

ในการตรวจสอบรัฐบาลโดยฝ่ายนิติบัญญัติอาจทำได้ไม่ง่ายนัก กล่าวคือ หากสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรมีความประสงค์ที่จะเปิดอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีแล้ว จะต้องมีเสียง

ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าสองในห้าของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด  

ในการขอยื่นญัตติ รวมทั้งต้องมีการเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี  

คนต่อไปมาพร้อมกับญัตติด้วย (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 : มาตรา 185) 

และในกรณีของการเสนอญัตติอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ก็ยังจำเป็น

ต้องอาศัยเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากถึงหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมด 

(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 : มาตรา 186) ซึ่งในกรณีทั้งสองนี้ ต้องถือว่า

ในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากว่ารัฐบาลมีเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

ในรัฐสภาอยู่มากด้วยแล้ว กระบวนการอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลย่อมสามารถกระทำ

ได้ยาก ซึ่งเท่ากับเป็นการช่วยให้รัฐบาลมีเสถียรภาพทางการเมืองมากขึ้น 
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ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ คงพอช่วยทำให้เห็นได้ว่าหลักธรรมาภิบาลได้เข้ามามีบทบาทอย่างสำคัญ

ในประเทศไทยในช่วงที่มีกระแสเรียกร้องให้มีการปฏิรูปทางการเมืองในช่วงหลังปี พ.ศ. 2535   

ต่อเนื่องถึงช่วงปี พ.ศ. 2540 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพิจารณาถึงสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 แล้ว ก็จะยิ่งเห็นได้อย่างชัดเจนว่าบทบัญญัติหลายส่วนใน

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ เป็นความพยายามในการบ่มเพาะหลักการพื้นฐานของธรรมาภิบาลให้กับ

การเมืองไทย 

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาในส่วนของกลไกระบบราชการของไทยแล้ว เราจะเห็นได้ว่า

แนวคิดของรัฐบาลในอันที่จะปฏิรูประบบราชการได้เริ่มแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมมาตั้งแต่ในช่วง

รอยต่อระหว่างรัฐบาลของ พล.อ. เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ต่อเนื่องถึงในช่วงรัฐบาลของ   

พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ กล่าวคือ ในช่วงรัฐบาลของ พล.อ. เปรม ได้มีการปรับปรุง ”คณะ  

ที่ปรึกษาระเบียบบริหารของนายกรัฐมนตรี” ที่มีมาตั้งแต่ในสมัยรัฐบาลของ พล.อ. เกรียงศักดิ์ 

และจัดตั้งเป็น “คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการและระเบียบริหารราชการแผ่นดิน” อย่างไร

ก็ตาม หากพิจารณาถึงแนวคิดหรือเป้าหมายที่สำคัญของการปฏิรูประบบราชการในช่วงระยะเวลา

ดังกล่าว ก็จะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ที่สำคัญนั้นอยู่ที่การจำกัดขนาด หรือป้องกันการขยายตัวของ

ส่วนราชการเป็นสำคัญ (วสันต์ เหลืองประภัสร์ 2556 : 193-194) 

แนวความคิดในการปรับปรุงหรือปฏิรูประบบราชการเพื่อเป้าหมายในการเสริมสร้างธรรมา-

ภิบาลให้แก่ตัวระบบราชการดูเหมือนว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นในช่วงรัฐบาลของนายอานันท์   

ปันยารชุน (ปี พ.ศ. 2534 - 2535) ดังจะเห็นได้จากการที่รัฐบาลของนายอานันท์ได้มีการริเริ่ม

นโยบายเรื่องการจ้างเหมาบริการในหน่วยงานของรัฐบางหน่วย รวมถึงมีการดำเนินมาตรการ  

ส่งเสริม “ความโปร่งใส” ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หลังจากนั้น ความพยายามของ

การปฏิรูประบบราชการภายใต้กรอบแนวคิดธรรมาภิบาลได้ปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมอีกครั้งหนึ่ง

ในสมัยรัฐบาลของนายบรรหาร ศิลปอาชา ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงปี   

พ.ศ. 2538-2539 ทั้งนี้ก็เพราะว่าในช่วงสมัยรัฐบาลของนายบรรหาร ได้มีการประกาศใช้  

พระราชบัญญัติที่สำคัญ 2 ฉบับที่มีสาระสำคัญเกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย   

นั่นก็คือ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และ พระราชบัญญัติความ

รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (วสันต์ เหลืองประภัสร์ 2556 : 194-195) ซึ่ง

กฎหมายทั้ง 2 ฉบับมีส่วนอย่างสำคัญในการวางกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

ภาครัฐ กับทั้งสร้างความรู้สึกรับผิดรับชอบให้เกิดขึ้นในหมู่เจ้าหน้าที่รัฐให้มากยิ่งขึ้น  

ในช่วงรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย (ปี พ.ศ. 2540-2543) นับเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่หลัก

ธรรมาภิบาลได้เข้ามามีส่วนอย่างสำคัญต่อการปรับปรุงแนวคิด ค่านิยม และกระบวนการดำเนิน

งานของระบบราชการไทย ส่วนหนึ่งย่อมเป็นผลสืบเนื่องมาจากวิกฤติทางด้านเศรษฐกิจของ

ประเทศในช่วงปี พ.ศ. 2540 ที่ส่งผลทำให้บรรดาองค์กรทางด้านเศรษฐกิจและการเงินระหว่าง

ประเทศที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ประเทศไทยต่างเรียกร้องให้ประเทศไทยต้องมุ่ง

ปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐภายใต้กรอบแนวคิดธรรมาภิบาล (Bidhya Bowornwathana 2000 

: 394) ดังนั้น ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเราจึงสังเกตเห็นได้ถึงทิศทางความพยายามในการปฏิรูป
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ระบบราชการที่เป็นระบบ ผ่านการจัดทำ “แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ” และการประกาศใช้

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2542 และ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับรองมาตรฐานด้านการจัดการและผลสัมฤทธิ์ของงาน

ภาครัฐ พ.ศ. 2543 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 รัฐบาลของพ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ได้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และดำเนินการตรากฎหมายที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้าง

ธรรมาภิบาลในระบบราชการไทยขึ้นฉบับหนึ่ง นั่นคือ พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ  

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ ได้ให้นิยาม

ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเอาไว้ว่าจะต้องเป็นการบริหารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลัก   

7 ประการ อันได้แก่ เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ   

มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความ

จำเป็น มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอำนวย

ความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่าง

สม่ำเสมอ (พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 

2546 : มาตรา 6) ซึ่งพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ยังได้มีผลบังคับใช้อย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน    

แนวโน้มและข้อจำกัดบางประการในการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย

การทบทวนถึงสาระสำคัญของหลักธรรมาภิบาลและการรับเอาแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้ใน

ระบบราชการไทยได้ทำให้เราเห็นว่าตัวหลักธรรมาภิบาลเองก็มีสาระสำคัญหรือองค์ประกอบที่

หลากหลาย ซึ่งการจะนำเอาหลักการดังกล่าวมาปรับใช้ให้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นั้น ย่อมมี

ความจำเป็นต้องมีการดำเนินการทั้งในเชิงโครงสร้างของระบบราชการเอง และในเชิงของ

กระบวนการในการบริหารงาน ซึ่งจากการพิจารณาถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ทำให้เราเห็นได้

ว่าความพยายามในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในระบบราชการไทยได้เริ่มต้นชัดเจนขึ้น

ตั้งแต่หลังปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 

2540 ที่สามารถมองได้ช่วยสร้างกลไกใหม่ขึ้นหลายกลไกเพื่อทำหน้าที่ในการช่วยเสริมสร้าง

ธรรมาภิบาลให้แก่ระบบราชการไทย  

อย่างไรก็ตาม เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันระบบราชการไทยเองก็ยังคงต้องเผชิญกับ

ปัญหาที่เกี่ยวโยงกับประเด็นธรรมาภิบาลอยู่ ซึ่งหากเราพยายามที่จะวิเคราะห์ให้เห็นถึงเงื่อนไข

หรือปัจจัยที่ส่งผลให้ธรรมาภิบาลในระบบราชการไทยยังคงต้องประสบกับปัญหา เราพอที่จะสรุป

ให้เห็นถึงแนวโน้มและข้อจำกัดในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระบบราชการไทยได้ดังนี้คือ 
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  ระบบราชการไทยกับธรรมาภิบาลแบบมุ่งเน้นไปที่ผลผลิตและมิติด้าน
ประสิทธิภาพ 

การพิจารณาถึงแนวโน้มหรือข้อจำกัดของการประยุกต์เอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้กับระบบ

ราชการไทยนั้น เราควรเริ่มต้นพิจารณาจากหลักคิดหรือแนวทางการนำเอาหลักธรรมาภิบาล  

ไปปรับใช้กับระบบราชการไทยก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งจากหลักธรรมาภิบาลที่เราได้อภิปราย  

ในส่วนที่แล้วทำให้เราเห็นได้ชัดเจนว่าองค์ประกอบและสาระสำคัญของหลักธรรมาภิบาลนั้น   

มีกว้างขวางและหลากหลายองค์ประกอบทั้งในมิติเชิงประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ความโปร่งใส

ตรวจสอบได้ การยึดมั่นในระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงบทบาทของภาคประชาชนในการ

เข้าไปมีส่วนร่วม นอกจากนั้น การนำเอาหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ หากได้มีการดำเนินการ

อย่างจริงจังแล้ว ก็ย่อมจะส่งผลกระทบในมิติต่างๆ อย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม หากเราลอง

ย้อนมามองถึงความพยายามในการปรับตัวของระบบราชการไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับตั้ง

แต่ปี พ.ศ. 2540 เราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าการปรับตัวของระบบราชการไทย ที่แม้จะอ้างอิงว่า

เป็นการปรับปรุงหรือปฏิรูปภายใต้กรอบธรรมาภิบาลก็ตาม แต่ทว่าในที่สุดแล้วเราก็จะเห็นได้ว่า  

ในเชิงหลักคิดของการดำเนินการกลับไปอยู่ที่การให้ความสำคัญกับผลผลิตมากว่าเนื้อหาและ  

ผลกระทบของกระบวนการ กับทั้งยังเน้นไปที่มิติด้านประสิทธิภาพของตัวระบบราชการมากกว่า

ประเดน็องคป์ระกอบอืน่ๆ ทีธ่รรมาภบิาลกลา่วถงึ (Bidhya Bowornwathana 2000 : 399-402) 

ต่อประเด็นดังกล่าวข้างต้น พิทยา บวรวัฒนา ได้ให้ความเห็นในเชิงวิพากษ์วิจารณ์เอาไว้

อย่างน่าสนใจว่า หากเราลองมองถึงกระบวนการในการปฏิรูประบบราชการไทยที่เกิดขึ้น เราจะ

เห็นถึงกระบวนการของการปฏิรูประบบราชการที่รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างมุ่งมั่นให้

ความสำคัญกับผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูปราชการมากกว่าที่จะมองถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบ

ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ในการปฏิรูประบบราชการ รัฐบาลมักให้ความสำคัญกับการจัดทำแผน

แม่บทของการปฏิรูประบบราชการ มติคณะรัฐมนตรี คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งระเบียบ

และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การผลักดันกฎหมายต่างๆให้ผ่านรัฐสภา การจัดตั้งหน่วยงาน

เฉพาะขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบการปฏิรูประบบราชการ การจัดประชุมและสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

ฯลฯ โดยที่รัฐบาลกลับให้ความสนใจถึงประเด็นเกี่ยวกับผลลัพธ์หรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา

จากการปฏิรูประบบราชการน้อยมาก ซึ่งผลลัพธ์เหล่านั้นล้วนเกี่ยวข้องกับคำถามที่สำคัญ เช่น 

ใครจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์หรือต้องได้รับผลกระทบจากการปฏิรูประบบราชการที่ได้มีการดำเนิน

การ การปฏิรูประบบราชการจะก่อให้เกิดปัญหาอะไรใหม่ๆหรือผลลัพธ์ที่ไม่ได้คาดหวังติดตามมา

หรือไม่ เป็นต้น (Bidhya Bowornwathana 2000 : 399)  

นอกจากนั้น หากพิจารณาในเชิงหลักคิดของการดำเนินการเพื่อการปฏิรูประบบราชการแล้ว 

ยังจะเห็นด้วยว่าหลักคิดประกอบแนวทางการปฏิรูประบบราชการของไทยที่ผ่านมานั้น มักอ้างอิง 

“หลักการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM)” ที่มุ่งให้ความสำคัญกับประเด็นทางด้านประสิทธิภาพ

ของระบบราชการ รวมถงึเครือ่งมอืทางการบรหิารจดัการตา่งๆ คอ่นขา้งมาก ทัง้ๆ ทีโ่ดยขอ้เทจ็จรงิ 

แล้วการปฏิรูประบบราชการยังควรต้องให้ความสำคัญกับองค์ประกอบที่สำคัญอื่นๆ ของหลัก

ธรรมาภิบาลด้วย ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบ ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูล 
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ความเสมอภาคและเป็นธรรมภายในระบบราชการ เป็นต้น (Bidhya Bowornwathana 2000 : 

401)  

ส่วนหนึ่งพิทยาได้อธิบายว่าเหตุผลสำคัญที่ทำให้หลักคิดของการดำเนินการปฏิรูประบบ

ราชการของไทยภายใต้กรอบธรรมาภิบาลมักจะมีลักษณะดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นเพราะ 

“ความง่าย” โดยพิทยาได้อธิบายว่า ไม่ว่าจะเป็นการมุ่งเน้นไปที่ผลผลิตมากกว่าผลลัพธ์และ  

ผลกระทบ หรือการเน้นประเด็นประสิทธิภาพก็ตาม สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถมองเห็นได้ง่าย

กว่า การนำไปปฏิบัติง่ายกว่า วัดหรือประเมินผลของการดำเนินการได้เป็นรูปธรรมก็ง่ายกว่า   

ซึ่งแน่นอนว่าการอธิบายหรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือปฏิรูประบบราชการสู่วง

สาธารณะก็จะทำได้ง่ายกว่าด้วย (Bidhya Bowornwathana 2000 : 399-401) 

  การเปลี่ยนแปลงของดุลความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองและข้าราชการ
ประจำ 

นับเป็นห้วงเวลากว่า 4 ทศวรรษภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475   

ที่การเมืองไทยได้รับการให้คำนิยามจากนักวิชาการตะวันตกว่ามีลักษณะเป็นการเมืองแบบ   

“อำมาตยาธิปไตย (Bureaucratic Polity)” ซึ่งหมายความว่าระบบการเมืองของไทยเป็นระบบที่มี

ลักษณะค่อนข้างปิด โดยแทบไม่เปิดโอกาสให้พลังจากภายนอกระบบราชการได้เข้าไปมีบทบาทใน

ทางการเมืองและการกำหนดนโยบายที่สำคัญของประเทศ (Riggs 1966) ซึ่งแน่นอนว่าภายใต้

บริบททางการเมืองเช่นว่านี้ เราคงจะคาดหวังที่จะเห็นถึงความโปร่งใส ความรับผิดชอบ หรือ

ความสามารถในการสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนจากกลไกระบบราชการ อันเป็น

สาระสำคัญของหลักธรรมาภิบาลไม่ได้มากนัก 

อย่างไรก็ตาม บรรยากาศทางการเมืองแบบอำมาตยาธิปไตยเริ่มผ่อนคลายลงตั้งแต่ในช่วง

รัฐบาล พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ ดังที่งานศึกษาของ เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ได้แสดงให้เห็นว่า

ในช่วงรัฐบาล พล.อ. เปรม รัฐได้เปิดโอกาสให้กลุ่มผลประโยชน์ อันได้แก่ สมาคมทางด้านธุรกิจ

การค้าจำนวนหนึ่งได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับรัฐในการกำหนดนโยบายบางเรื่องทางด้านเศรษฐกิจ 

ทำให้มองได้ว่าการเมืองไทยในช่วงเวลานั้นมีลักษณะใกล้เคียงกับตัวแบบ “ภาครัฐ-สังคมแบบเสรี 

(Liberal Corporatism)” เสียมากกว่าที่จะมีลักษณะเป็นอำมาตยาธิปไตยดังเช่นในช่วงระยะเวลา

ก่อนหน้านั้น (Anek Laothamatas 1992) จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์การชุมนุมประท้วงทางการ

เมืองในช่วงเดือนพฤษภาคม 2535 ซึ่งภายหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว การเมืองไทยจึงได้ก้าวเข้า

สู่ยุคของการปฏิรูปทางการเมือง เพื่อให้การเมืองพัฒนาไปในทิศทางของการเป็นประชาธิปไตย

แบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) ที่เน้นบทบาทของประชาชน และการเสริมร้างธรรม

ภิบาลในทางการเมืองและการบริหาร ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในส่วนก่อนหน้านี้ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ถือได้ว่าเป็นผลผลิตของกระบวนการ  

เรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองในช่วงหลังปี พ.ศ. 2535 พร้อมๆ กับสามารถถูกมองได้ว่าเป็น

เสมือนเครื่องมือและแนวทางที่จะนำไปสู่การเมืองที่มีความเป็นประชาธิปไตย ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

ก่อนหน้านี้ว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีเป้าหมายที่สำคัญอยู่ประการ
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หนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพให้กับฝ่ายการเมืองที่เป็นรัฐบาล เพราะ

ฉะนั้น เราจึงสามารถสังเกตเห็นได้ว่านับตั้งแต่การบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ฝ่ายการเมืองที่เป็นรัฐบาลได้ทวีบทบาทที่สำคัญมากยิ่งขึ้นทั้งในทาง  

การเมืองและการบริหาร ซึ่งปรากฏการณ์ข้างต้นได้ทำให้ดุลความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองที่

เป็นรัฐบาลกับข้าราชการประจำเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด            

ความเปลี่ยนแปลงในแง่ดุลของอำนาจระหว่างฝ่ายการเมืองที่เป็นรัฐบาลกับข้าราชการ

ประจำอาจเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในช่วงรัฐบาลของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ทั้งนี้สืบเนื่องจาก

การที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่มีส่วนในการเสริมความเข้มแข็งให้กับ

รัฐบาลประกอบเข้ากับการที่พรรคไทยรักไทยของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ได้รับชัยชนะอย่าง

ถล่มทลายในการเลือกตั้งเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2544 และสามารถเป็นแกนนำในการจัดตั้ง  

รัฐบาลที่ครองเสียงข้างมากเด็ดขาดในรัฐสภาได้ ทำให้รัฐบาลของ พ.ต.ท. ทักษิณ สามารถ  

เริ่มต้นกดดันให้ข้าราชการกลุ่มที่มีความคิดเห็นแตกต่าง หรือไม่สนองนโยบายของรัฐบาลลาออก

จากตำแหน่ง หรืออาจโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งที่มีความสำคัญน้อยลง นอกจากนั้น รัฐบาลของ 

พ.ต.ท. ทักษิณ ยังได้เริ่มต้นนำเอาแนวทางการบริหารงานแบบ “CEO” ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหาร

งานแบบภาคธุรกิจมาใช้กับการบริหารงานภาครัฐซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะไม่สามารถยอมรับกับ

ความชักช้าของการบริหารงานตามระบบราชการแบบเดิมๆ และในที่สุด พ.ต.ท. ทักษิณ   

ก็สามารถผลักดันให้เกิดกระบวนการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่ได้สำเร็จ ซึ่งการปฏิรูประบบ

ราชการในครั้งนี้เองที่สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นความพยายามในการปรับเปลี่ยนดุลทางอำนาจ

ระหว่างฝ่ายการเมืองที่เป็นรัฐบาลและระบบราชการครั้งสำคัญ (Painter 2004 : 378)   

อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนดุลทางอำนาจระหว่างฝ่ายการเมืองที่เป็นรัฐบาลและระบบ

ราชการในครั้งนี้ จะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลย หากว่าการปรับเปลี่ยนดุลความสัมพันธ์ทางอำนาจนี้

มีส่วนช่วยทำให้กลไกระบบราชการนั้นมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสนองตอบต่อความต้องการ

ของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น แต่ทว่า การปฏิรูประบบราชการในครั้งนี้กลับดูเหมือนว่าจะมิได้ช่วย

ทำให้กลไกระบบราชการมีระดับความเป็นธรรมาภิบาลที่เพิ่มมากขึ้น ดังที่ Martin Painter   

ได้วิพากษ์การปฏิรูประบบราชการในช่วงรัฐบาลของ พ.ต.ท. ทักษิณ เอาไว้อย่างน่าสนใจว่าถ้าเรา

มองการปฏิรูปกลไกระบบราชการในปี พ.ศ. 2545 ในมิติด้านการปรับปรุงโครงสร้างของระบบ 

แม้ว่ารัฐบาลจะอ้างว่าการปฏิรูประบบราชการในครั้งนี้ จะมีเป้าหมายเพื่อลดขนาดของระบบ

ราชการให้เล็กลงก็ตาม แต่เรากลับพบว่าผลลัพธ์ของความพยายามลดขนาดนั้น กลับกลาย

เป็นการเพิ่มขึ้นของจำนวนส่วนราชการ จากเดิมก่อนการปฏิรูประบบราชการที่เรามีส่วนราชการ 

14 กระทรวง กับอีก 126 กรม แต่ภายหลังการปฏิรูปเรากลับมีกระทรวงเพิ่มขึ้นเป็น   

20 กระทรวง และกรมเพิ่มขึ้นเป็น 143 กรม (Painter 2006 : 39) ซึ่งปรากฏการณ์เช่นนี้ 

ย่อมเป็นการสวนทางกับหลักประสิทธิภาพ  

ยิ่งไปกว่านั้น หากพิจารณาในมิติด้านความสามารถในการสนองตอบต่อความต้องการของ

ประชาชนของตวัระบบราชการเองแลว้ กเ็กดิคำถามสำคญัทีว่า่แลว้การปฏริปูระบบราชการในครัง้นี ้

มีส่วนในการทำให้ระบบราชการสามารถสนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน  
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ได้มากขึ้นหรือไม่ ซึ่ง Painter ได้อธิบายว่าการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 

2545 นับเป็นจังหวะและโอกาสที่ดียิ่งของฝ่ายการเมืองในการจัดวางตัวข้าราชการระดับสูงหลาย

ตำแหน่งภายในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งแน่นอนว่าข้าราชการที่มีแนวทางหรือรูปแบบการทำงาน

ที่ไม่สอดคล้องต้องกันกับฝ่ายการเมือง ก็ย่อมมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกโยกย้ายออกจากตำแหน่ง

สำคัญที่ครองอยู่ โดยฝ่ายการเมืองก็จะพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการประจำคนอื่นที่ฝ่ายการเมือง  

เห็นว่ามีความ “เหมาะสม” และสามารถทำงานเข้ากับฝ่ายการเมืองได้เป็นอย่างดีเข้ามาดำรง

ตำแหน่งนั้นๆ แทน (Painter 2006 : 39-40) เพราะฉะนั้น หากเรามองจากปรากฏการณ์  

ข้างต้น เราจึงอาจกล่าวได้ว่าการที่ดุลทางอำนาจระหว่างฝ่ายการเมืองกับข้าราชการประจำเปลี่ยน

ไปนั้น ไม่ได้ส่งผลทำให้กลไกระบบราชการสามารถสนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของ

ประชาชนได้ดีขึ้น แต่ทว่าเป็นการช่วยให้กลไกราชการสนองตอบต่อนโยบายและความต้องการ

ของฝ่ายการเมืองได้ดียิ่งขึ้นเสียมากกว่า เพราะหากข้าราชการประจำผู้ใดไม่สนองตอบต่อนโยบาย

หรือความต้องการของฝ่ายการเมืองแล้ว นั่นย่อมหายถึงความเปลี่ยนแปลงของบทบาทและอำนาจ

ของข้าราชการประจำผู้นั้น 

ความเปลี่ยนแปลงดุลของอำนาจระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำที่เปลี่ยนแปลง

ไปในช่วงหลังการปฏิรูปการเมืองในช่วงปี พ.ศ. 2540 ไม่ได้จำกัดให้เห็นแต่เพียงแค่ในระดับชาติ

เท่านั้น หากเราเปลี่ยนหน่วยของการวิเคราะห์จากระดับชาติลงไปสู่ระดับท้องถิ่น เราก็จะเห็นได้

ซึ่งความเปลี่ยนแปลงของดุลทางอำนาจระหว่างฝ่ายการเมือง และข้าราชการประจำของท้องถิ่น

ด้วยเช่นกัน กล่าวคือ ในช่วงที่การเมืองไทยมีบรรยากาศแบบอำมาตยาธิปไตยนั้น กลไกการ

ปกครองท้องถิ่นย่อมตกอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับของข้าราชการประจำซึ่งในช่วงเวลา  

ดังกล่าวอาจยังไม่มีการขีดเส้นแบ่งระหว่างข้าราชการของส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

ที่ชัดเจนมากนัก เราจะเห็นถึงบทบาทของข้าราชการประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกระทรวง

มหาดไทยในการกำกับและควบคุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชัดเจนและเข้มข้น โดยที่  

นักการเมืองท้องถิ่นจะเข้ามามีบทบาทน้อยมาก (ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ 2555 : 30-34) 

จนกระทั่งกระบวนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เริ่มต้นขึ้นอย่าง

จริงจังในช่วงหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 นี้เอง ที่ได้ส่งผล

ให้ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบต้องมาจากการเลือกตั้ง ยังผลให้ฝ่าย

การเมืองของท้องถิ่นได้ทวีบทบาทและอำนาจหน้าที่มากขึ้นโดยลำดับ ประกอบกับระบบการ

บริหารงานบุคคลของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเอง ที่ออกแบบให้ผู้บริหารขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งมีอำนาจในการบริหารงานบุคคลภายในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอย่างเกือบเบ็ดเสร็จ ได้ส่งผลทำให้ดุลความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองและฝ่าย

ข้าราชการประจำเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยจะเห็นได้ว่านับตั้งแต่ช่วงหลังปี พ.ศ. 2540 

จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ฝ่ายข้าราชการประจำของท้องถิ่นต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจของผู้บริหารงาน  

ซึ่งเป็นฝ่ายการเมืองอย่างเกือบจะสมบูรณ์ ซึ่งแน่นอนว่าข้าราชการประจำของท้องถิ่นเหล่านี้   

ย่อมต้องทำงานเพื่อสนองตอบต่อนโยบายของผู้บริหารซึ่งเป็นฝ่ายการเมืองก่อนเป็นอันดับแรก   

หาใช่ภาคประชาชนในท้องถิ่นแต่ประการใด  
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การที่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องรับผิดชอบและสนองตอบต่อฝ่ายการเมืองของ

ท้องถิ่นเป็นอันดับแรก อาจไม่ใช่ความเสียหายอะไรร้ายแรง หากว่าผู้บริหารซึ่งเป็นฝ่ายการเมือง

ของท้องถิ่นแห่งนั้นๆยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล เพราะที่สุดแล้วฝ่ายการเมือง

ของท้องถิ่นก็จะต้องรับผิดชอบต่อประชาชนในท้องถิ่นอยู่ดี ดังนั้น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ทำงาน

สนองฝ่ายการเมือง ก็เท่ากับว่าต้องทำงานโดยรับผิดชอบและสนองตอบต่อความต้องการของ

ประชาชนในท้องถิ่นโดยอ้อม แต่ในทางกลับกัน หากผู้บริหารที่เป็นฝ่ายการเมืองของท้องถิ่น  

ไม่สนใจหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยหรือธรรมาภิบาลของท้องถิ่น และบริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเล็งเห็นแต่เพียงประโยชน์เฉพาะตน เฉพาะกลุ่มด้วยแล้ว ฝ่ายข้าราชการ

ประจำก็จะกลายเป็นมือไม้ที่คอยอำนาวยความสะดวกให้กับฝ่ายการเมืองของท้องถิ่นในการ

แสวงหาผลประโยชน์เข้าตัวเอง และพวกพ้องเท่านั้น ซึ่งปรากฏการณ์อย่างหลังนี้เอง ที่ถือเป็น

เรื่องอันตรายต่อระบบราชการและการเมืองโดยรวม 

ความเหมาะสมและศักยภาพของกลไกในการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล

ดังที่ได้กล่าวมาตั้งแต่ต้นแล้วว่ากระแสของการปฏิรูปการเมืองในช่วงหลังปี พ.ศ. 2535 

รวมถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของความ

พยายามเสริมสร้างธรรมาภิบาลทางด้านการเมืองและการบริหารให้เกิดขึ้นในประเทศไทย เราจะ

เห็นได้ว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้เกิดความพยายามในการสร้างกลไกหรือสถาปนาองค์กร

ใหม่ๆขึ้นหลายองค์กรเพื่อให้กลไกและองค์กรเหล่านั้นช่วยสร้างหลักประกันหรือเป็นตัวเร่งให้เกิด

ธรรมาภิบาลทางด้านการเมืองและการบริหาร 

หากพิจารณาถึงกลไกและองค์กรต่างๆที่กล่าวถึง เราจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวได้มี

ความพยายามในการผ่านกฎหมายที่สำคัญอย่างน้อย 3 ฉบับ ที่มีจุดมุ่งหมายในการช่วยทำให้

กลไกของรัฐรวมถึงระบบราชการมีลักษณะเปิดเผย โปร่งใส และรับผิดชอบมากขึ้น กฎหมาย  

ที่สำคัญทั้ง 3 ฉบับนั้น ก็คือ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราช-

บัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 นอกจากกฎหมายสำคัญทั้ง 3 ฉบับแล้ว บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่ง  

ราชอาณาจักรไทยยังได้มีส่วนในการสถาปนาองค์กรอิสระอีกจำนวนหนึ่งขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการ

กำกับและตรวจสอบการใช้อำนาจของกลไกรัฐ ไม่ว่าจะเป็น ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง

ตำแหน่งทางการเมือง ศาลปกครอง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่ง

รัฐสภา (วสันต์ เหลืองประภัสร์ 2556 : 205-210) ซึ่งองค์กรอิสระเหล่านี้ ก็จะมีกฎหมาย

เฉพาะรวมถึงระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆของตนเองในการทำหน้าที่ นอกจากนั้น รัฐธรรมนูญฉบับ

เดียวกันนี้ยังช่วยสร้างกลไกอื่นๆเพื่อช่วยในการสร้างหลักประกันด้านธรรมาภิบาลอีก เช่น กลไก

การถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง การให้ประชาชนสามารถริเริ่มเสนอกฎหมาย เป็นต้น 
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หากมองโดยภาพรวม อาจกล่าวได้ว่าการจัดตั้งกลไกและองค์กรขึ้นมาเพื่อช่วยกันสร้าง  

หลักประกันด้านธรรมาภิบาลดังที่กล่าวมานี้ ถือเป็นเรื่องที่ดีและควรต้องดำเนินการอย่างจริงจัง

ก็ตาม แต่หากลองพิจารณาให้ลึกลงไปในรายละเอียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความเหมาะสม 

และศักยภาพของกลไกและองค์การเหล่านี้แล้ว ก็จะเห็นได้ว่ากลไกและองค์กรด้านการเสริมสร้าง

ธรรมาภิบาลยังคงเผชิญกับปัญหาและจุดอ่อนอยู่มากพอสมควร อย่างเช่น ในประการแรก   

หากเราเปรียบเทียบระหว่างกลไกการกำกับและควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายการเมือง   

กับข้าราชการประจำแล้ว เราจะเห็นได้ว่าข้าราชการประจำนั้น จะถูกควบคุมและกำกับโดยกลไกที่

มีความครอบคลุมและมีรายละเอียดที่ซับซ้อนมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับฝ่ายการเมือง นั่นก็คือ 

มาตรการทางด้านวินัยของข้าราชการ ภายใต้มาตรการดังกล่าวถือกันว่า “วินัยของข้าราชการ” 

เป็นสิ่งที่มีขึ้นเพื่อควบคุมให้ข้าราชการทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ แบบแผน และ

ความประพฤติที่ทางราชการได้กำหนดไว้ ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นทั้งข้อห้าม และข้อควรปฏิบัติ 

(สถาบันดำรงราขานุภาพ 2554 : 9-10) วินัยข้าราชการเป็นการบัญญัติขึ้นตามพระราชบัญญัติ

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งมีการกำหนดโทษทางวินัยไว้เป็น 5 สถาน อันได้แก่ 

ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออก และไล่ออก (สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 2554 : 7) ในขณะที่การกำกับและควบคุมฝ่ายการเมือง อาจเป็น

มาตรการทางการเมืองและกฎหมายที่มีการกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง เช่น การถอดถอน หรือการให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินและ

หนี้สิน ซึ่งมาตาการเหล่านี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้นักการเมืองกระทำความผิด 

หรือทุจริตต่อหน้าที่มากกว่าที่จะเป็นการกำหนดถึงข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติแบบเดียวกันกับวินัย

ของข้าราชการ นอกจากนั้น การดำเนินการตามกระบวนการเหล่านี้ ยังมีทั้งโอกาสและช่องว่างให้

นักการเมืองสามารถต่อสู้หรือแม้แต่หลบหนีความผิดได้ ดังกรณีที่เห็นประจักษ์ชัดในสังคมอยู่

หลายกรณี  

เพราะฉะนั้น ในประเด็นนี้จึงพอที่จะกล่าวได้ว่ามาตรการที่สำคัญของภาครัฐในการกำกับ

และควบคุมกระบวนการการทำงานของฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำนั้น เรายังคงขาด

มาตรการที่เข้มข้นและรัดกุมเพียงพอสำหรับการกำกับและควบคุมฝ่ายการเมือง ทั้งๆ ที่ฝ่าย

การเมืองในปัจจุบันมีดุลอำนาจที่เหนือกว่าฝ่ายข้าราชการประจำดังที่ได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ 

รวมทั้งแนวโน้มของการทุจริต ที่มีแนวโน้มแสดงให้เห็นว่านักการเมืองระดับสูงกำลังเป็นต้นเหตุ

สำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาการทุจริต (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ, รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำปี 

2553, http://www.nacc.go.th/download/article/article_20130320170322.pdf, เข้าถึงข้อมูล

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556)  

นอกจากประเด็นด้านความเหมาะสมของกลไกที่ทำหน้าที่ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลดังที่

ได้ยกตัวอย่างมาข้างต้นแล้ว หากมองในเชิงศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กรต่างๆ ที่ทำ

หน้าที่ ก็อาจทำให้เราเห็นถึงข้อจำกัดในเรื่องศักยภาพของหน่วยงานเหล่านี้เมื่อเปรียบเทียบกับ  

ข้อร้องรียนที่เกิดขึ้น ด้วยเช่นกัน เช่น ในกรณีของคณะกรรมการป้องกันและปรามการทุจริต  

แห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีรายงานข่าวรายงานสถิติของเรื่องร้องเรียนที่ค้างอยู่เป็นจำนวนมาก   
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ดังที่ประธาน ป.ป.ช. ได้ออกมารายงานว่า ในรอบ 6 เดือน (ระหว่าง1 ตุลาคม 2555 - 18 

มีนาคม 2556) มีเรื่องคงเหลือ 8,373 เรื่อง แบ่งเป็น เรื่องที่อยู่ระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริง 

6,862 เรื่อง และ เรื่องที่อยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริง 1,511 เรื่อง เช่นเดียวกันกับในกรณี

ของการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน ที่มีจำนวนบัญชีที่ค้างการตรวจสอบอยู่ถึง 49,259 บัญชี 

(สำนักข่าวอิศรา, ป.ป.ช.แถลงผลงาน คดีค้างอื้อ 8 พันคดี-บัญชีทรัพย์สินค้าง 5 หมื่นบัญชี, 

WWW.ISRANEWS.ORG/ISRANEWS-SCOOP/ITEM/20043-NACC-SP-1531974912.HTML , 

เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556) ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่ค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบกับ

บุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ช. เอง 

การมีส่วนร่วมของประชาชนกับธรรมาภิบาล
ในระบบราชการไทย

หัวใจสำคัญประการหนึ่งของการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ก็คือ การมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของภาคประชาชน ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้พยายามกำหนด  

ช่องทางให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในหลายช่องทางด้วยกัน อย่างไรก็ตาม ช่องทางที่

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้บัญญัติเอาไว้และถือว่าเป็นการสร้าง

ปรากฏการณ์ทางการเมืองใหม่ที่อาจถือได้ว่าเป็นความพยายามที่จะปฏิรูปการเมือง ก็คือ สิทธิใน

การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย สิทธิในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติของท้องถิ่น สิทธิในการเข้าชื่อร้องขอ

ให้มีการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สิทธิในการเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนผู้บริหาร  

ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น สิทธิการออกเสียงประชามติ และสิทธิการมีส่วนร่วมใน

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (บุญเสริม นาคสาร, การมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของประชาชน: ผลในทางปฏิบัติ เมื่อครบรอบหกปีของการปฏิรูปการเมือง, http://www.pub-

law.net/publaw/view.aspx?id=697, เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 6 ตุลาคม 2556) 

นอกจากบทบัญญัติที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแล้ว ในความเป็นจริงทางการบริหาร ยังมี

กฎหมายและระเบียบอีกหลายฉบับที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ

บริหารจัดการในประเด็นนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมในลักษณะของการให้หรือเปิดเผย

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ การวางแผนหรือตัดสินใจร่วมกันระหว่างภาครัฐและประชาชน   

ดังจะเห็นได้จากการออกพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ หรือการกำหนดแนวทาง

และขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด หรือแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่กำหนดเอาไว้ว่ากระบวนการ

ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนต้องได้เข้ามามีส่วนร่วมและแสดงออกซึ่งความต้องการ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ในข้อเท็จจริงทางปฏิบัติเรากลับจะพบได้ว่ากระบวนการการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในทางการเมืองที่บัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างหลากหลายนั้น อาจไม่ใช่สิ่งที่

สามารถดำเนินการได้ง่ายนัก อย่างเช่น ในกรณีของการให้ประชาชนสามารถเข้าชื่อเพื่อเสนอให้มี

การออกกฎหมายนั้น เอาเข้าจริงแล้วในช่วงระยะเวลา 6 ปี หลังจากการผ่านพระราชบัญญัติ  

ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2542 กลับยังไม่มีร่างกฎหมายฉบับใดเลยที่ภาคประชาชน
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ริเริ่มและผลักดันให้กลายเป็นกฎหมายได้สำเร็จ (บุญเสริม นาคสาร, การมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของประชาชน: ผลในทางปฏิบัติ เมื่อครบรอบหกปีของการปฏิรูปการเมือง, http://www.pub-

law.net/publaw/view.aspx?id=697, เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 6 ตุลาคม 2556) หรือแม้แต่ในกรณีของ

การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดที่โดยระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดให้ในการจัดทำ  

แผน ทางจังหวัดจะต้องมีการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำ

แผนก็ตาม แต่โดยข้อเท็จจริงแล้ว ก็จะพบว่าเอาเข้าจริงแล้วการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนั้น   

ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่บุคลากรของทางจังหวัดเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เข้ามามีบทบาทนำในการ  

จัดทำแผน 

ปรากฏการณ์เช่นว่านี้มิได้ปรากฏให้เห็นได้แต่เพียงในระดับชาติเท่านั้น ปรากฏการณ์การมี

ส่วนร่วมของประชาชนในระดับท้องถิ่นก็ยังคงมีปัญหาเช่นกัน ดังเช่น ในงานศึกษาวิจัยของ

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ทำการศึกษาและประเมินความ

ก้าวหน้าของการกระจายอำนาจในประเทศไทยนั้น ได้บ่งชี้ให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน  

ในการบริหารงานระดับท้องถิ่นยังเป็นปัญหาและจุดอ่อนที่สำคัญข้อหนึ่ง กล่าวคือ การมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการบริหารงานของท้องถิ่นที่เป็นอยู่ มักมีลักษณะของการมีส่วนร่วมที่เน้นไปที่  

รูปแบบแต่ไม่ได้สนใจประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหาหรือคุณภาพของการมีส่วนร่วมมากนัก โดยในการ

ทำประชาคมประกอบการจัดทำแผนแผนการพัฒนาท้องถิ่นมักเน้นไปที่การทำประชาคมให้ครบ

กระบวนการตามระเบียบที่กำหนดเอาไว้เท่านั้น โดยอาจเป็นการระดมประชาชนให้เข้ามามี  

ส่วนร่วมในกระบวนการ หรือบางครั้งการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนตัวประชาชนเองอาจขาด

ความรู้ความเข้าใจในประเด็นที่พวกเขาเข้ามามีส่วนร่วม อย่างเช่น การที่ประชาชนเข้ามามีส่วน

ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง ประชาชนอาจขาดความรู้ความเข้าใจว่า  

วิธีการในการจัดซื้อจัดจ้างต้องมีการดำเนินการอย่างไร (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2552 : 114)  

ซึ่งประเด็นการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นที่จำกัดนี้ ยังรวมไปถึงกรณีของการเสนอ  

ข้อบัญญัติของท้องถิ่น และการถอดถอนผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นด้วย กล่าวคือ ในกรณี

ของการเสนอข้อบัญญัติของท้องถิ่นนนั้น นับตั้งแต่มีการผ่านกฎหมายดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2542 จวบจนถึงปี พ.ศ. 2555 ยังไม่มีกรณีใดที่ประชาชนสามารถเสนอข้อบัญญัติของท้องถิ่นได้

สำเร็จ ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะว่ากระบวนการที่กฎหมายกำหนดไว้ไม่สามารถดำเนินการได้ง่าย

นัก ทั้งในแง่ของผู้เข้าชื่อ การการจัดทำร่างข้อบัญญัติประกอบกระบวนการพิจารณาของสภา  

ท้องถิ่น ส่วนในกรณีของการถอดถอนผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้น เราจะเห็นได้ว่าการร้อง

ของให้มีการถอดถอนและการถอดถอนผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เกิดขึ้นไม่บ่อย

นัก โดยมีการร้องขอทั้งหมด 10 กรณี (นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 - 2555) โดยเป็นการดำเนิน

การถอดถอนสำเร็จเพียง 3 กรณีเท่านั้น อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วงหลังการร้องขอให้มี

การถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นเกิดบ่อยครั้งขึ้นกว่าในระยะแรกๆ (ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ 2555 : 

205-209)      
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บทสรุป:แนวโน้มและข้อจำกัดของการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย

การทบทวนถึงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระบบราชการไทยที่มีจุดเริ่มต้นชัดเจนในช่วง

หลังปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมาหลังจากเกิดกระแสเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองนั้น ได้ทำให้เรา

เห็นว่า ณ วันนี้ ระบบราชการไทยได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาลอยู่มากพอ

สมควร โดยได้มีการพัฒนาระบบ กลไก รวมถึงองค์กรต่างๆหลายองค์กรเพื่อช่วยทำหน้าที่ในการ

เสริมสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในระบบราชการไทย อย่างไรก็ตาม หากเราพิจารณาถึงความ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าว เราย่อเห็นถึงแนวโน้มและข้อจำกัดของประเด็นดังกล่าวอยู่หลายประการ

ด้วยเช่นกัน กล่าวคือ  

ในระดับแนวคิดของการสร้างธรรมาภิบาลให้กับระบบราชการ เราจะเห็นได้ถึงความ

พยายามของรัฐบาลในการปฏิรูปกลไกระบบราชการภายใต้กรอบแนวทางของธรรมาภิบาล แต่

ทว่าในการดำเนินการนั้น รัฐบาลกลับมุ่งให้ความสำคัญแต่เรื่องของการจัดทำแผน การออกมติ

คณะรัฐมนตรี ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆมารองรับ รวมถึงการประชุมสัมมนาเรื่องการปฏิรูป

ระบบราชการ มากกว่าที่จะวิเคราะห์ถึงผลได้ ผลเสีย รวมถึงผลกระทบของการปฏิรูประบบ

ราชการที่อาจจะเกิดขึ้นกับภาคส่วนต่างๆ นอกจากนั้น ในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบราชการ 

รัฐบาลก็มุ่งเน้นมิติด้านประสิทธิภาพของระบบราชการเป็นอันดับต้น โดยกล่าวถึงประเด็นเรื่อง

ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ การสนองตอบต่อประชาชน ของภาคราชการเป็นลำดับรอง 

ในมิติด้านดุลความสัมพันธ์ทางอำนาจระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ การศึกษา

ทำให้เราเห็นว่าการปฏิรูปการเมืองในช่วงหลังปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ได้ทำให้ฝ่ายการเมือง

ที่มาจากการเลือกตั้งมีอำนาจและความเข้มแข็งมากขึ้น จนสามารถควบคุมฝ่ายข้าราชการประจำ

ได้อย่างเบ็ดเสร็จ ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายที่ปรากฏการณ์ดังกล่าวกลับทำให้ข้าราชการประจำโดย  

ส่วนใหญ่ทำหน้าที่ของตนโดยมุ่งสนองตอบต่อนโยบาย และความต้องการของฝ่ายการเมืองเป็น

สำคัญ โดยอาจไม่ให้ความสนใจกับภาคประชาชนมากนัก เพราะหากไม่เป็นเช่นนั้น ข้าราชการ

ประจำอาจถูกลงโทษหรือโยกย้าย 

ในมิติด้านความเหมาะสมและศักยภาพของโครงสร้างและกลไก เราก็จะเห็นได้ว่าผลของ

การปฏิรูปการเมืองนำมาซึ่งการสร้างกลไกและการจัดตั้งองค์กรใหม่ๆขึ้นจำนวนมาก แต่ทว่าหาก

เราพิจารณาถึงการทำงานของโครงสร้างและกลไกเหล่านั้นในทางปฏิบัติแล้ว เรายังอาจเห็นว่า

กลไกหลายอย่างอาจยังไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือเต็มศักยภาพ เช่น กลไกใน

การถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง การให้มีการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ที่มี

ลักษณะเป็นการป้องปรามการทุจริตเท่านั้น ไม่สามารถที่จะควบคุมฝ่ายการเมืองได้อย่างมีปะสิทธิ

ภาพ รวมถึงองค์กรอิสระบางองค์กรที่มีข้อจำกัดในการทำหน้าที่ด้วยเช่นเดียวกัน 

ในมิติด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ก็พบกับปัญหาเช่นกันว่าประชาชนยังคงมีบทบาท  

ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองและการบริหารที่จำกัดทั้งในระดับชาติและ  
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ท้องถิ่น ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะกลไกทางด้านกฎหมายและระเบียบที่ต่างมีความยุ่งยากซับซ้อน

และไม่เอื้อต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และอีกส่วนหนึ่ง อาจเป็นที่ตัวภาค

ประชาชนเองที่ยังคงให้ความสนใจกับการมีส่วนร่วมไม่มากนัก 

จากแนวโน้มและสภาพข้อจำกัดข้างต้น การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย  

อาจจำเป็นต้องมีการดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้ เพื่อเป็นการลัดปัญหาและข้อจำกัดที่กล่าวมา 

ข้อแรก การปรับปรุงระบบราชการไปสู่สภาวะธรรมาภิบาลจำเป็นต้องมีการศึกษาและ

วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นข้อจำกัดของระบบราชการไทยที่ครอบคลุมและลึกซึ้ง รวมทั้งต้องให้

ความสำคัญกับมิติอื่นๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของธรรมาภิบาล เช่น ความโปร่งใส เป็นธรรม   

การสนองตอบต่อภาคส่วนต่างๆ ในสังคม 

ข้อที่สอง ต้องเร่งสร้างประเด็นเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นที่ตระหนักจากทั้งฝ่าย

การเมืองและข้าราชการประจำ ทั้งนี้เพราะแม้ว่าดุลความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองและ

ข้าราชการประจำจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตาม ตราบเท่าที่ฝ่ายการเมือง และข้าราชการประจำมี  

คุณธรรมจริยธรรมที่สูงส่งแล้ว การลุแก่อำนาจ หรือการใช้อำนาจเพื่อประโยชน์เฉพาะตัว   

เฉพาะกลุ่ม ก็จะไม่เกิดขึ้น และข้าราชการประจำที่มีคุณธรรมจริยธรรม ก็จะไม่ตกเป็นเครื่องมือ

ให้กับฝ่ายการเมือง 

ข้อที่สาม การปรับปรุงกลไกและองค์กรตามความจำเป็น กระบวนการปฏิรูปมักเป็น

กระบวนการที่ต้องอาศัยระยะเวลา ดังนั้น หากพบว่ากลไกหรือองค์กรในการเสริมสร้างธรรมา-  

ภิบาลใดยังขาดความเหมาะสม การทบทวนการทำหน้าที่ของกลไก หรือบทบาทขององค์การ  

เหล่านั้น เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้น ก็อาจเป็นสิ่งที่จำเป็นควรต้องดำเนินการ 

ข้อที่สี่ ต้องสร้างสำนึกพลเมืองให้แก่ภาคประชาชน ในข้อนี้คือทุกภาคส่วนต้องช่วยกันสร้าง

วัฒนธรรมและค่านิยมใหม่ให้แก่ภาคประชาชน โดยมุ่งให้ภาคประชาชนมีการตระหนักรู้ถึงสิทธิ 

หน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีต่อส่วนรวม รวมทั้งมีความตื่นตัวที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง

ผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งแน่นอนว่าการดำเนินการในข้อนี้ จำเป็นต้องใช้ระยเวลา ความอดทน และ

การดำเนินการที่มีความต่อเนื่อง 
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เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อยที่5
การวางรากฐานในการพัฒนาสถาบันทางเศรษฐกิจและสังคม



เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อยที่5
การวางรากฐานในการพัฒนาสถาบันทางเศรษฐกิจและสังคม

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า
ครั้งที่15ประจำปี2556

วันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ 





การวางรากฐานในการพัฒนาสถาบัน
ทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติ
นางวิสา เบ็ญจะมโน* 
 

 

การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม จำเป็นต้องพัฒนาควบคู่กันไปเสมอ 

เสมือนดังเกลียวเชือกที่ร้อยพันเข้าไว้ด้วยกัน เกลียวเชือกที่ร้อยพันกัน ย่อม

ทำให้เชือกเส้นนั้นมีพลัง เช่นเดียวกันกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ต้องดำเนินการ

ควบคู่กับการพัฒนาสังคม จะพัฒนาอย่างแยกส่วนกันไม่ได้ ประการสำคัญ  

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมย่อมต้องคำนึงถึง “คนเป็นศูนย์กลาง” ดังที่  

พระมหากษัตริย์ไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน ทรงได้เป็นต้นแบบในการพัฒนา

เศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาสังคมเสมอมา จากการศึกษาค้นคว้าของผู้เขียน 

พ บ ว่ า ใ น อ ดี ต ที่ ผ่ า น ม า แ ม้ ร ะ บ อ บ ก า ร ป ก ค ร อ ง จ ะ เ ป็ น ร ะ บ อ บ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งเป็นระบอบที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้พระราชอำนาจ 

แต่พระมหากษัตริย์ไทยได้ทรงเลือกใช้พระราชอำนาจบนหลักการ “ธรรมราชา” 

โดยทรงคำนึงถึง “ประชาชน” ก่อนเสมอ ดังข้อมูลที่ผู้เขียนจะนำเสนอ ดังต่อ

ไปนี้ 

1.“ธรรมราชา:เสยีงของประชาชนคอืเสยีงสวรรค”์

แนวทางการพัฒนาสถาบันทางเศรษฐกิจและสังคมที่พระมหากษัตริย์ไทย

ทรงวางรากฐานและใชห้ลกัการ “ธรรมราชา” จะทรงคำนงึถงึ “ประชาชน” เสมอ 

ในที่นี้ผู้เขียนขอยกตัวอย่างพอสังเขป อาทิ 

๏ สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อประมาณปี พ.ศ.1835 จาก  

ศิลาจารึก แสดงให้เห็นเบื้องต้นถึงความเป็นธรรมราชาในการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม เช่น 

“เจ้าเมืองบ่เอาจกอบในไพร่ ลูท่างเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขาย ใคร

จักใคร่ค้าช้าง ค้า ใครจักใคร่ค้าม้า ค้า ใครจักค้าเงือนค้าทอง ค้า” 

“ในปากปตมูกีดงึอนัณึง่แขวนไวห้ัน้ ไพรฝ่า้หนา้ปก กลางบา้นกลางเมอืง 

มีถ้อยมีความ เจ็บท้องข้องใจ มันจักกล่าวถึงเจ้าถึงขุนบ่ไร้ ไปลั่นกดึง   

อันท่านแขวนไว้ พ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองได้ยิน เรียกเมื่อถาม สวน

ความแก่มันด้วยซื่อ ไพร่ในเมืองสุโขทัยนี้จึ่งชม” 

 * กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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 นอกจากนั้น ยังโปรดให้มีการศึกษาภาษาบาลี ภาษาไทยและวิชาสามัญขั้นต้น จัดโดย

วัดสำหรับบุตรหลานขุนนางและราษฎรทั่วไป รวมถึงสำนักราชบัณฑิต สำหรับเจ้านายและ  

บุตรหลานข้าราชการ 

๏ สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช การพัฒนาคนด้านการศึกษาได้ดำเนินอย่างต่อเนื่อง 

จนมีแบบเรียนภาษาไทยชื่อจินดามณี แต่งโดยพระโหราธิบดี มีการเรียนในราชสำนัก และสำนัก

ราชบัณฑิต และโรงเรียนของมิชชันนารี จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เริ่มมีความจำเป็นในการ

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และวิทยาการอื่นๆ เนื่องจากเริ่มมีชาวต่างชาติเข้ามาติดต่อค้าขายและ

ทำหนังสือสัญญา รวมถึงการเผยแพร่ศาสนาของมิชชันนารีมากขึ้น  

๏ สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีชาวโปรตุเกสเข้ามาติดต่อ ตามด้วย  

ชาติอื่นๆ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส ฮอลันดา ฯลฯ ทรงส่งเสริมการศึกษาทั้งวิชาสามัญ โหราศาสตร์ 

ดาราศาสตร์ จริยศาสตร์ โปรดให้สร้างโรงทานในพระบรมมหาราชวัง นอกจากจัดอาหารเลี้ยง

แล้ว ยังเป็นที่ให้การศึกษาด้วย 

๏ สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการจารึกความรู้สามัญและวิชาชีพลงใน

แผ่นศิลาประดับระเบียงวัดพระเชตุพน เป็นแหล่งความรู้เปิดแห่งแรกแก่คนทั่วไป มีหนังสือไทย

ประถม ก กา และ ประถม มาลา ทรงยอมรับวิทยาการตะวันตก ทั้งการแพทย์ การพิมพ์   

รวมถึงการตั้งโรงพิมพ์แห่งแรก ทั้งยังทรงมีความเชี่ยวชาญในการค้าขายกับต่างประเทศมาก   

โดยเฉพาะกับประเทศจีน นับเป็นยุคทองของการค้าขาย เศรษฐกิจของประเทศมั่งคั่ง เงินทอง  

เต็มท้องพระคลัง และทรงเก็บพระราชทรัพย์บางส่วนไว้ในถุงแดง ซุกซ่อนไว้ตามบัลลังก์ ซึ่งใน

ภายหลัง ทรัพย์ในถุงแดงนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงนำมาจ่ายเป็น

ค่าปรับ กรณีพิพาทระหว่างประเทศ รศ.112 (พ.ศ.2436) และมีส่วนช่วยให้ประเทศรอดพ้น

วิกฤติกรณีทางการเมืองระหว่างประเทศที่เกิดขึ้น 

๏ สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษ

วิทยาการสมัยใหม่ ทั้งคณิตศาสตร์ และการคำนวณขั้นสูง มีการตั้งโรงเรียนสอนหนังสือแก่คน

ทั่วไป ให้มีความรู้สามัญ มีการส่งข้าราชการไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ และตั้ง “โรงพิมพ์

อักษรพิมพการ” ใช้พิมพ์ “ราชกิจจานุเบกษา”  

อีกทั้งในรัชกาลนี้ ก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเรียกร้องสิทธิของสตรีเกิดขึ้น คือ อำแดง

เหมือนที่ชอบพอกับชายคนหนึ่ง แต่บิดา มารดา จะจัดการให้แต่งงานกับชายอีกคนหนึ่งโดย

อำแดงเหมือนไม่สมัครใจ บิดา มารดา จึงทุบตี บีบบังคับให้แต่งงานกับชายคนนี้ แต่อำแดง

เหมือนหลบหนีไปได้ พอกลับถึงบ้านก็ถูกทุบตี และขู่จะฆ่าจนต้องหนีไปอยู่กับชายคนรัก ต่อมา

อำแดงเหมือน คนรัก และบิดา มารดาของคนรัก ถูกหมายเรียกตัวไปยังศาลากลางเมืองนนท์ 

โดยชายคนที่ บิดา มารดาพอใจ ได้ฟ้องกล่าวหา ชายคนรัก บิดา มารดาและญาติผู้ใหญ่ของชาย

คนรัก มีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นจนอำแดงเหมือนถูกควบคุมตัว ถูกขัง จนต้องหลบหนีไปถวาย

ฎีกา ร.4 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2408 ร.4 มีพระบรมราชวินิจฉัยว่า  
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“หญิงนั้นอายุก็มากถึง 20 ปี เศษแล้ว ควรจะเลือกหาสามีตามใจชอบของตนเองได้ 

แต่ให้ชายคนรักจ่ายค่าเบี้ยละเมิดและค่าฤชาธรรมเนียมแก่ บิดา มารดาอำแดงเหมือน” 

อีกกรณีคือ อำแดงจั่นได้ทูลเกล้าถวายฎีกา ร.4 โดยได้โทษสามีว่าลักเอาชื่อของตนไปขาย

ให้เป็นทาสของผู้อื่น โดยที่ตนมิได้รู้เห็นด้วย ร.4 จึงทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยว่า “สามีลักเอาชื่อ

ภรรยาไปขาย ภรรยาไม่ได้รู้เห็นด้วยจะเรียกว่าเป็นเรือนเบี้ยไม่ควร” 

๏ สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีทั้งการเสด็จประพาสต่างประเทศและ

การประพาสต้น (เพื่อทราบคำราษฎรกราบบังคมทูลปรารภกิจทุกข์ ทรงตรวจจัดการปกครอง 

บางคราวก็เสด็จไปเพื่อสำราญพระราชอิริยาบถ) มีพระราชดำริที่จะใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือให้  

ผู้ที่ เป็นทาสพ้นจากการเป็นทาส (ข้อมูลที่ผู้ เขียนศึกษาพบว่าในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ  

พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น มีการประมาณกันว่าไทยมีทาสเป็นจำนวนกว่าหนึ่งในสามของพลเมือง

ของประเทศ เพราะเหตุว่าพ่อแม่เป็นทาสแล้ว ลูกที่เกิดจากพ่อแม่ที่เป็นทาสก็ตกเป็นทาสอีกต่อๆ 

กันเรื่อยไป ทาสนั้นจะต้องหาเงินมาไถ่ตัวเอง มิฉะนั้นแล้วก็จะต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิต เพราะ

ตามกฎหมายถือว่ายังมีค่าตัวอยู่)  การเลิกทาสและการเลิกไพร่นี้เป็นพระราชกรณียกิจอันสำคัญ

ยิ่งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าทรงเป็นธรรมราชา ที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิพลเมืองก่อนที่เรื่อง

สิทธิในเรื่องนี้จะเกิดขึ้นในสังคมโลก พระองค์ท่านได้ทรงมีแนวคิดที่ให้ความสำคัญและคำนึงถึง

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคล การไม่เลือกปฏิบัติ  

โดยไม่เป็นธรรมต่อประชาชนเป็นสำคัญ  

แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการศึกษาของไทยที่แสดงว่า ทรงคำนึงถึงความเสมอภาคและ  

เท่าเทียมของประชาชนคือ พระราชดำรัสว่า “วิชาหนังสือเป็นวิชาที่น่านับถือและเป็นที่น่า

สรรเสริญมาแต่โบราณว่า เป็นวิชาอย่างประเสริฐซึ่งผู้ยิ่งใหญ่นับแต่ พระมหากษัตริย์เป็นต้นมา 

ตลอดจนราษฎรพลเมืองสมควรและจำเป็นจะต้องรู้เพราะเป็นวิชาที่อาจทำให้การทั้งปวงสำเร็จ  

ในทุกสิ่งทุกอย่าง” ทั้งทรงเน้น “ความรู้” ต้องคู่กับ “ความดี” หรือ “คุณธรรม” ด้วย และพระ

ราชดำรัสที่สำคัญอีก ว่า “บัดนี้ เจ้านายราชตระกูลตั้งแต่ลูกฉันเปนต้นไปตลอดจนถึงราษฎรที่ต่ำ

สุด จะได้มีโอกาสเล่าเรียนเสมอกัน ไม่ว่าเจ้า ว่าขุนนาง ว่าไพร่ เพราะฉะนั้นจึงบอกไว้ว่าการเล่า

เรียนในบ้านเมืองเรานี้จะเปนข้อสำคัญหนึ่งซึ่งฉันจะอุตสาห์จัดให้เจริญขึ้นจนได้” ทั้งยังได้

พระราชทานกำเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

รัชกาลนี้ยังได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของไทย จากการส่งออกของป่า และ

น้ำตาล เพิ่มการส่งออกข้าวและการจัดระบบชลประทาน มีการปฏิรูประบบการเงินการคลัง   

การจัดทำน้ำประปา การไฟฟ้า และโรงพยาบาล ฯลฯ  

๏ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ พระผู้ทรงสถาปนาจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ทรงวางแนวทางการพัฒนาประเทศโดยทรงให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน

อย่างมาก ประจักษ์พยานที่สำคัญก็คือทรงยอมรับการวิจารณ์จากนักเขียนและนักหนังสือพิมพ์  
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ที่เขียนบทความกล่าวโจมตีรัฐบาล จนดูเหมือนว่าประเทศของเรามีการปกครองแบบประชาธิปไตย

อย่างเต็มที่แล้ว พระองค์ได้วางแผนให้ข้าราชการของพระองค์รู้จักการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยโดยจัดสร้างนครจำลองขึ้น นครจำลองนี้ได้พระราชทานนามว่า “ดุสิตธานี”   

เพื่อฝึกฝนให้ข้าราชบริพารของพระองค์ได้รู้จักและเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยใน  

วันข้างหน้า 

๏ สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นธรรมราชา ซึ่งมีพระราชกรณียกิจ

หลายประการอันถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งต่อพสกนิกรในช่วงรัชสมัยของพระองค์ และมีผล

สืบต่อมาจนถึงประชาชนชาวไทยในปัจจุบัน เห็นได้ว่าแม้จะเป็นพระมหากษัตริย์ในช่วงการ

ปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ แต่ก็ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม โดยการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคมหลาย

ประการ ทรงโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติที่คุ้มครอง ส่งเสริมสิทธิสตรี สถาบันครอบครัว 

และด้านเศรษฐกิจอื่นๆ อาทิ 

 > พ.ร.บ.ว่าด้วยการค้าหญิงและเด็กหญิง พ.ศ. 2471 เพื่อปราบปรามการค้าหญิง

และเด็กหญิง ซึ่งมีผู้นำเข้ามาหรือพาออกไปจากประเทศสยาม มีสาระสำคัญหลักๆ ดังนี้ 

ผู้ใดนำหรือให้ผู้อื่นนำหญิงหรือเด็กหญิงเข้ามาประเทศสยาม เพื่อการรับจ้างให้เขาทำ

เมถุนกรรมก็ดี พาหรือให้ผู้อื่นพาหญิงหรือเด็กหญิงออกไปจากประเทศสยามเพื่อการ

รับจ้างให้เขาทำเมถุนกรรมก็ดี รับหรือจำหน่ายหญิง หรือเด็กหญิงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

โดยที่ตนรู้อยู่ว่ามีผู้นำเขามาในประเทศสยามเพื่อการดังว่ามานั้นก็ดี ท่านว่ามีความผิดต้อง

ระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินพันบาท หรือทั้งจำและปรับทั้งสองสถาน 

ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจที่จะตรวจตราหญิงและเด็กหญิงทั้งปวงซึ่งเข้ามาสู่หรือจะออก

ไปจากประเทศสยาม  

  ต่อมาในภายหลังได้มีการปรับปรุงเป็น พ.ร.บ.มาตรการในการป้องกันและปราบ

ปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ.2540 ซึ่งมีความครอบคลุมมากขึ้นทั้งยังเอาผิดแม้ว่าจะอยู่ในขั้น

ตระเตรียมเพื่อกระทำความผิด ก็ต้องระวางโทษด้วย รวมถึงมีการระบุให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจ

ตราสอดส่องดูแลตามท่าอากาศยาน ท่าเรือ สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง สถานบริการ โรงงาน และ

สาธารณสถานต่างๆ เพื่อมิให้เกิดการกระทำความผิดตามกฎหมายและในสมัยปัจจุบันยังได้มี 

พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 ขึ้นมาอีกฉบับหนึ่งด้วย 

  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสายพระเนตรอันยาวไกลว่าเรื่องการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการค้า

หญิงและเด็ก และการเอารัดเอาเปรียบทางเพศจะเป็นปัญหาที่ละเมิดศักดิ์ศรีของมนุษย์มากที่สุด

ประการหนึ่งในสังคมไทย ซึ่งในปัจจุบันปัญหานี้ก็ยังเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่าง

มาก โดยทรงห่วงใยปกป้องและคุ้มครองเด็กหญิงและสตรี ซึ่งสอดคล้องกับหลักการเกี่ยวกับสิทธิ

มนุษยชนของเด็กและสตรีในปัจจุบัน โดยที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

เมื่อ พ.ศ.2535 และอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ พ.ศ.2528 

ซึ่งประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีต้องนำมาดำเนินการ ตัวอย่างอนุสัญญาฯ ทั้งสองฉบับ มีดังนี้ 
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  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

  ข้อ 33  รัฐภาคีจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง รวมทั้งมาตรการทาง

นิติบัญญัติ บริหาร สังคม และทางการศึกษาที่จะคุ้มครองเด็กจากการใช้โดย  

ผิดกฎหมายซึ่งยาเสพติด และที่จะป้องกันการใช้เด็กเพื่อการผลิต และค้าโดย  

ผิดกฎหมาย 

  ข้อ 34 คุ้มครองเด็กจากการแสวงประโยชน์ทางเพศ การกระทำทางเพศที่มิชอบ

ทุกรูปแบบ 

      ก)  การชักจูงหรือบีบบังคับเด็กให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศใดๆ ที่ไม่ชอบด้วย

กฎหมาย 

     ข)  การแสวงหาประโยชน์จากเด็กในการค้าประเวณี การกระทำอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ

เพศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

     ค)  การแสวงประโยชน์จากเด็กในการแสดงลามกอนาจาร และที่เกี่ยวกับสิ่งลามก

อนาจาร 

  ข้อ 35 รัฐภาคีจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการลักพา การขาย 

หรือการลักลอบค้าเด็กไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใด หรือในรูปแบบใด 

  ข้อ 36 รัฐภาคีจะคุ้มครองเด็กจากการถูกแสวงประโยชน์ในทุกรูปแบบอื่นทั้งหมด

ที่เป็นผลร้ายต่อสวัสดิภาพของเด็กไม่ว่าในด้านใด 

  อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 

       ข้อ 6 ใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่าง รวมทั้งการออกกฎหมายเพื่อปราบปราม

การค้าสตรี การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีของสตรีทุกรูปแบบ 

 >  พ.ร.บ.ปรามการทำให้แพร่หลายและการค้าวัตถุอันลามก พ.ศ.2471 ทรงมี  

พระราชดำริว่า กฎหมายปรามการทำให้แพร่หลายและการค้าวัตถุอันลามกซึ่งใช้อยู่เดิมสมควรจะ

มีบทบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นอีก โดยเพิ่มสาระสำคัญว่า 

ผู้ใด เพื่อประโยชน์หรือในทางค้าขาย จ่ายแจก หรือแสดงออกแก่สาธารณชน         

บังอาจทำ ทำให้มีขึ้น มีไว้ในครอบครอง นำหรือสั่งเข้ามาจากต่างประเทศ ส่งออกไปนอก

ประเทศ พาไป ทำให้แพร่หลาย ให้ยืม หรือยังผู้อื่นให้นำหรือสั่งเขามาจากต่างประเทศ   

ส่งออกไปนอกประเทศ หรือพาไป ซึ่งหนังสืออันบุคคลแต่งขึ้น ภาพเขียน ภาพพิมพ์   

ภาพระบายสี สิ่งที่พิมพ์ขึ้น รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ที่ลามก 

หรือวัตถุอันลามกอย่างอื่นก็ดี หรือประกอบกิจธุระ หรือมีส่วนในธุระเกี่ยวแก่วัตถุ หรือ  

สิ่งอันลามกดังกล่าวแล้ว จะในทางสาธารณะ หรือในส่วนเอกชนก็ดี ท่านว่ามีความผิด  

ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 240 แห่งกฎหมายลักษณะอาญา 
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  ผู้ใด เพื่อจะช่วยในการทำให้แพร่หลาย หรือช่วยในการค้า วัตถุอันลามกดังระบุ

ไว้ใน มาตรา ก่อน บังอาจประกาศโฆษณาหรือทำให้ทราบ ทั่วกันไปว่ามีบุคคลทำให้  

แพร่หลาย หรือทำการค้าขายซึ่งวัตถุเช่นว่านี้ก็ดี หรือ ประกาศโฆษณาหรือทำให้ทราบกัน

ไป โดยตรงหรือโดยทางอ้อมก็ดี ว่าบุคคลอาจ หาวัตถุอันลามกดังกล่าวนั้นได้โดยวิธีใด 

ฉะนี้ท่านว่ามันมีความผิดต้องระวาง โทษดังที่บัญญัติไว้ใน มาตรา ก่อน   

  พ.ร.บ.ดังกล่าวนี้ เป็นกรณีตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงทรงมีพระราชวินิจฉัยที่เป็น

ความก้าวหน้าในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะของเด็กและสตรี โดยใช้

มาตรการทางด้านกฎหมาย เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี และนับ

เป็นปัญหาสังคมด้วย  

  ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแล้ว ยังได้

เข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง การขายเด็ก การค้าประเวณีเด็ก

และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก ซึ่งรัฐภาคีทั้งหลายจะต้องห้ามมิให้มีการกระทำดังกล่าว โดยเฉพาะ

สื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก ซึ่งหมายถึงการนำเสนอใด โดยวิธีใดก็ตามที่เด็กเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องใน

กิจกรรมทางเพศอย่างชัดแจ้ง ทั้งที่เป็นจริงหรือจำลองขึ้นหรือการนำเสนออวัยวะส่วนใดในทางเพศ

ของเด็ก เพื่อความมุ่งประสงค์หลักในทางเพศ 

 >  พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะผัวเมีย พ.ศ.2473  ซึ่งนับเป็นเหตุการณ์

ทางประวัติศาสตร์ในการส่งเสริมความเสมอภาคด้านกฎหมายครอบครัว เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของ

สถานะภรรยาสมัยปัจจุบัน เนื่องจากได้บัญญัติให้มีการจดทะเบียนสมรส หย่า รับรองบุตร ฯลฯ  

โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นแบบอย่างของการมีพระมเหสีเพียงพระองค์

เดียว ไม่ทรงมีพระสนมและเจ้าจอมเลย  

  พ.ร.บ.ดังกล่าวเป็นจุดพลิกผันโครงสร้างของครอบครัวไทยสมัยโบราณ ที่ผู้ชาย

นิยมมีภรรยาหลายคน อันเป็นวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกมานาน การกำหนดกฎหมายขึ้นบังคับ  

นับเป็นมาตรการสำคัญที่ทรงใช้ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมอย่างเป็นองค์รวม ประการ

สำคัญคือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของพระองค์ในการปรับเปลี่ยนค่านิยมในสังคมแบบดั้งเดิม

มาเป็นสังคมผัวเดียวเมียเดียว ซึ่งมิใช่เรื่องง่าย พระองค์ทรงใช้วิธีการละมุนละม่อม โดยกฎหมาย

ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2475 

  ต่อมามีการนำเอกสารสาระสำคัญของ พ.ร.บ.นี้ มารวมไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ บรรพที่ 5 ว่าด้วยเรื่องครอบครัว ประกาศเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2478 ส่งผลให้มี

การยอมรับหลักการมีภรรยาชอบด้วยกฎหมายเพียงคนเดียวในปัจจุบัน 

  กรณีนี้ถือได้ว่าทรงมีความกล้าหาญ มีคุณธรรมและจริยธรรม และให้การยอมรับ

สถานภาพสตรีอย่างสูงยิ่ง ทรงเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ปรับรื้อโครงสร้างระบบความคิดของ

คนในสังคมเกี่ยวกับเรื่องสิทธิสตรี ท่ามกลางทัศนคติความเชื่อและแบบแผนความประพฤติทาง

สังคม ที่ฝังรากลึกมายาวนาน จนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ และเกิดการยอมรับว่าชายไทยสามารถ  
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มีภรรยาได้หลายคน และทรงเห็นคุณค่า และศักดิ์ศรีของสตรีไทยและยกย่องพร้อมกับให้ความ

เสมอภาคระหว่างหญิงชายในโอกาสเดียวกัน 

 >  พ.ร.บ.หางน้ำนม พ.ศ.2470  เกิดจากการที่แพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีความ

สามารถได้ลงความเห็นว่า หางน้ำนมเมื่อนำไปเลี้ยงทารกจะไม่มีคุณค่าทางโภชนาการและก่อให้

เกิดโรคร้ายแรงต่อทารก ซึ่งในขณะนั้นได้นิยมใช้หางน้ำนมมาเลี้ยงทารกอย่างแพร่หลาย ในสาระ

ของพ.ร.บ.ดังกล่าวจึงห้ามขาย ประกาศขาย ยอมให้ขาย ส่งไปหรือมีไว้เพื่อขาย แลกเปลี่ยน ผู้ทำ

หรือสั่งเข้ามาหรือขายน้ำนม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินพันบาท 

  สอดคล้องกับยุคปัจจุบันที่มีการส่งเสริมให้เลี้ยงลูกด้วยนมมารดา เพราะมีการ

กล่าวกันว่าประโยชน์จากน้ำนมมารดามีสารอาหารต่างๆ มากกว่า 200 ชนิด และน้ำนมมารดามี

ผลต่อการเติบโตของสมองเด็กในช่วง 2 ขวบแรก ทั้งยังก่อให้เกิดสายใยแห่งความผูกพันระหว่าง

แม่กับลูก รวมทั้งยังลดอาการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆ ได้ 3-5 เท่าตัว เช่น โรคท้องเสีย ทางเดิน

หายใจ ภูมิแพ้ ปอดอักเสบ ภาครัฐได้เห็นความสำคัญ และเปิดโอกาสให้มารดา และบิดา      

ลาเลี้ยงบุตรได้ 

  ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรม ในการควบคุมการ

ตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก ดังเช่น พระราชบัญญัติหางน้ำนม พ.ศ. 2470 มีเพียงหลักเกณฑ์

ว่าด้วยการตลาดอาหารทดแทนนมแม่ ในขณะที่สมัยพระองค์ท่านได้ควบคุมเรื่องการใช้หางน้ำนม

สำหรับทารก จนมีการตราเป็น พ.ร.บ.หางน้ำนมนั้น แสดงให้เห็นถึงสายพระเนตรอันยาวไกลที่

ทรงห่วงใยสิทธิในการอยู่รอดและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย คำนึงถึงประโยชน์แก่เด็กเป็นสำคัญ 

ซึ่งแนวพระบรมราชวินิจฉัยดังกล่าวนี้สอดคล้องกับหลักการสำคัญส่วนหนึ่งของอนุสัญญาว่าด้วย

สิทธิเด็ก ที่ประเทศต่างๆ ต่างยอมรับในเวลาต่อมา นับเป็นการวางรากฐานที่สำคัญที่เน้นพัฒนา

คุณภาพของคนตั้งแต่แรกเกิด 

 >  พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2471 ทรงพระราชดำริว่าหมู่ชนนั้นๆ ควรได้รับอุดหนุนให้ตั้ง

สหกรณ์ขึ้นอีก เพื่อยังให้เกิดการประหยัดทรัพย์ การช่วยซึ่งกันและกัน และการช่วยตนเองเป็น

หนทางอีกทางหนึ่งซึ่งเผยแผ่ความจำเริญทรัพย์และจำเริญธรรมในบ้านเมืองให้ยิ่งขึ้น การอาศัย 

พ.ร.บ.สมาคมเพิ่มเติม พ.ศ.2459 ซึ่งได้โปรดเกล้าฯให้ตราขึ้นใช้ชั่วคราว ระหว่างทดลอง 

ข้อความยังไม่พอแก่การที่จะขยายสหกรณ์ให้แผ่กว้างออกไป ให้มีการจดทะเบียน สมาคม มีข้อ

บังคับสหกรณ์ มีกรรมการดำเนินการซึ่งได้เลือกตั้งตามข้อบังคับ มีสมาชิกรวมทั้งผู้เข้าชื่อขอจด

ทะเบียน และผู้ที่ได้รับเลือกตามข้อบังคับ 

  สหกรณ์คือสมาคมซึ่งตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุระรวมกัน เป็นประโยชน์สามัญแก่สมาชิก

ทั้งปวงในทางทรัพย์ ทั้งรูปแบบห้ามมิให้เฉลี่ยกำไร และเฉลี่ยกำไรให้สมาชิกตามส่วนราคาแห่ง

การกู้ยืมและค้าขาย ตั้งขึ้นเพื่อยังความสะดวกให้เกิดแก่กิจการของสมาคม 

  จะเห็นได้ชัดเจนทรงมีพระปรีชาญาณที่ทรงให้มีการตรา พ.ร.บ. สหกรณ์ฯ ขึ้น 

เพราะหลักการการดำเนินการสหกรณ์แสดงกระบวนการประชาธิปไตย และโดยเฉพาะเป็นหลัก

สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยด้วย  
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 >  พ.ร.บ.ว่าด้วยการสั่งโบราณและศิลปวัตถุออกนอกประเทศ พ.ศ.2469 ประเทศ

ที่เจริญรุ่งเรือง ย่อมถือว่าโบราณและศิลปวัตถุ อันเนื่องในเรื่องพงศาวดาร ฤๅเนื่องในศิลปะ

ศาสตร์ของประเทศเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งรัฐบาลควรเอาเป็นธุระรักษาไว้เพื่อประโยชน์แห่งความรู้ และ

การศึกษาของประชาชนในประเทศนั้นๆ  จึงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สถาน ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ 

ในปีเดียวกัน รวบรวมรักษาโบราณและศิลปวัตถุไว้สำหรับบ้านเมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อย   

ทรงตั้งราชบัณฑิตสภาเป็นพนักงานตรวจตรา รักษาโบราณและศิลปวัตถุ เพราะความปรากฏว่า

ตั้งแต่ก่อนมาจนทุกวันนี้มีผู้ชอบหาโบราณและศิลปวัตถุในพระราชอาณาเขตแล้วพาออกนอก

ประเทศไปเนืองๆ ทรงพระราชดำริว่า ถ้าปล่อยให้เป็นไปเช่นนั้น โบราณและศิลปวัตถุซึ่งเป็น  

สิ่งสำคัญสมควรจะรักษาไว้ สำหรับบ้านเมืองก็จะสูญเสีย 

  การมีกฎหมายเพื่อคุ้มครองโบราณและศิลปวัตถุ ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและ

สมบัติของชาตินี้ เป็นการคุ้มครองสิทธิทางวัฒนธรรมของคนในชาติ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็น

ชาติที่รุ่งเรือง และทำให้สังคมมีความมั่นคง นับเป็นการพัฒนาสังคมที่สำคัญยิ่ง 

 >  พ.ร.บ.ควบคุมกิจการค้าขาย อันกระทบถึงความปลอดภัย หรือผาสุกแห่ง

สาธารณชน พ.ศ.2471 โดยที่ทรงพระราชดำริว่า พาณิชย์และอุตสาหกรรมของประเทศได้

วิวัฒนาการถึงซึ่งความจำเป็นที่จะต้องกำหนดการควบคุมกิจการค้าขายทั้งหลาย อันกระทบถึง

ความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน เพื่อความคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของพสกนิกร   

ให้เป็นที่เรียบร้อยสืบไป 

  ห้ามมิให้บุคคลผู้ใดประกอบกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภคในสยาม เว้นแต่จะ

ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต หรือสัมปทานแล้วหรือ เมื่อพระบรมราชานุญาตหรือ

สัมปทานที่ได้ไว้นั้น ถูกถอนเสียหรือสิ้นอายุลงแล้วกิจการที่ถือว่าเป็นกิจการค้าขายอันเป็น

สาธารณูปโภคตามความหมายแห่ง พ.ร.บ.นี้ คือการรถไฟ รถราง ขุดคลอง เดินอากาศ ประปา 

ชลประทาน โรงไฟฟ้า และบรรดากิจการอื่นอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งประชาชน 

ซึ่งจะได้ออก พ.ร.ก. ระบุไว้ตามยุค 

  ห้ามมิให้บุคคลผู้ใดประกอบกิจการประกันภัย ธนาคาร ออมสิน เครดิตฟองซีเอ 

หรือกิจการอื่นอันมีสภาพคล้ายคลึงกันในกรุงสยาม เว้นแต่ จะได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง

กฎหมายเฉพาะการนั้น  

  พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นธรรมราชาดังที่กล่าวถึงข้างต้นได้แสดงพระองค์ว่าทรง 

คำนึงถึง “ประชาชนเป็นสำคัญ” ซึ่งสอดรับกับปรัชญาพื้นฐานของความเท่าเทียมตามหลักสิทธิ

มนุษยชนอันเริ่มต้นจากข้อถกเถียงที่มุ่งคัดค้านการปฏิบัติต่อมนุษย์ด้วยกันอย่างไม่เท่าเทียมกัน

อย่างไร้เหตุผล เช่น 

      -  ความไม่เท่าเทียมกันในเรื่องสีผิว เชื้อชาติ เพศ หรือการได้รับการปฏิบัติอย่าง

ไม่เท่าเทียมกันทางกฎหมาย การกีดกันไม่ให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม

กันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายหรือคนที่ร่ำรวย มีสิทธิพิเศษเหนือคนยากจน   

ในขบวนการพิพากษาความผิดทางกฎหมาย 
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  อริสโตเติล กล่าวไว้ว่า “ไม่ควรที่จะมีความแตกต่างกันในการปฏิบัติกันระหว่าง

มนุษย์ที่มีความเท่าเทียมกันในทุกด้าน ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับสิ่งที่จะปฏิบัติต่อพวกเขา   

ถึงแม้ว่าในด้านอื่น (ที่ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งที่จะปฏิบัติต่อพวกเขา) พวกเขาจะไม่เท่าเทียม

กันก็ตาม ในอีกแง่หนึ่งในเรื่องใดก็ตามที่พวกเขาไม่เท่าเทียมกันในด้านที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งที่

จะปฏิบัติต่อพวกเขา พวกเขาควรที่จะได้รับการปฏิบัติ (ที่แตกต่าง) ตามส่วนของความไม่เท่า

เทียมกันซึ่งสัมพันธ์กันของพวกเขา” 

๏ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ก็ได้ดำเนินรอยตามธรรมราชาในอดีต 

โดยพระปฐมบรมราชโองการที่ทรงเปล่งวาจาไว้จะเห็นคำสำคัญ คือ “ครองแผ่นดินโดยธรรม” 

เพื่อประโยชน์สุขแห่ง “มหาชนชาวสยาม” ในฐานะองค์พระประมุขของประเทศที่มีการปกครอง

ระบอบประชาธปิไตย ดว้ยสทิธแิละหนา้ทีข่องพระองคม์เีพยีง 3 ประการใหญ่ๆ  คอื 1) การสัง่สอน 

2) การใหค้ำปรกึษาแกค่นทัว่ไป 3) เมือ่ทรงเหน็อนัตรายตา่งๆ จะทรงเตอืนแต ่พระราชกรณยีกจิ 

พระราชดำรัส พระบรมราโชวาทที่พระราชทานในวโรกาสต่างๆ และโครงการตามพระราชดำริ 

เป็นศาสตร์แห่งการพัฒนาที่ส่งผลต่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน และนำมาซึ่งความสมดุล 

มั่นคง และยั่งยืน ธ ผู้ไม่เคยละทิ้งประชาชน ดังพระราชดำรัสเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2489 ว่า 

“ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้” พระองค์จึงทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจ

ของคนไทยทั้งชาติตราบเท่าทุกวันนี้ 

 ผู้เขียนได้เคยไปศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริบางแห่ง แล้วพบว่ามีการให้ประชาชน

ช่วยกันรักษาและคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ มีการใช้ธรรมชาติจัดการธรรมชาติ ล้วนเป็นรูปธรรม

ที่จับต้องได้ ประจักษ์ได้จริงว่าเป็นรูปแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่คำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม อันเป็นมรดกของชาติอย่างหนึ่งที่ต้องส่งต่อคนรุ่นต่อไป 

2.การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการเปลี่ยนแปลง
และผลกระทบ

๏ ปี พ.ศ.2504 ประเทศไทยเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อเศรษฐกิจ ความร่ำรวยและ

ความทันสมัย และหลายรัฐบาลที่ผ่านมาได้เลือกดำเนินนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม

อุตสาหกรรมที่เน้นการส่งออก การส่งเสริมการลงทุนของต่างชาติและทุนขนาดใหญ่ เน้นการ

เจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ทำให้

เศรษฐกิจภาคบริการ ภาคการส่งออก และอุตสาหกรรมในเมืองเติบโต จนต่อมามีสถานการณ์

การขยายตัวขององค์กรทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมืองระดับโลก การขยายตัวด้านเศรษฐกิจ เช่น

องค์กรการค้าโลก (WTO) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

ที่ผู้ผลิตคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ (Innovations) มากมาย สถานการณ์ในประเทศก็มีการจ้างงาน

เพิ่มขึ้นในอัตราสูงกว่าเศรษฐกิจภาคเกษตรกรและชนบท 

๏ ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคน

จำนวนมากที่ต้องเคลื่อนย้ายไปหางานทำในภาคบริการและอุตสาหกรรมในเมือง มีผลต่อการ
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เคลื่อนย้ายแรงงาน (Mobility of labour) ทั้งแรงงานที่มีฝีมือและทักษะ และแรงงานที่มีความรู้ 

ก่อให้เกิดปัญหาเมืองใหญ่ (Mega City) มีความเหลื่อมล้ำทั้งความรู้และรายได้ เกิดผลกระทบต่อ

โครงสร้างประชากร ครอบครัว และการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 

 ประเทศไทยก็เช่นกันที่อยู่ในบริบทของกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งมีผู้กล่าวว่า  

 “โลกาภิวัตน์” คือ ความพยายามและกระบวนการผสมผสานเศรษฐกิจของประเทศ

ต่างๆ เข้ากับตลาดระดับโลก กระบวนการเศรษฐกิจมาถึงยุคสมัยโลกไร้พรมแดน หรือทำให้โลก

เป็นหนึ่งเดียว การเปิดเสรีทางการค้าและการเงิน 

๏ ประเทศที่มั่งคั่งใช้อำนาจความเหนือกว่าทางเศรษฐกิจระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ 

เกิดการใช้ประโยชน์ และทำลายล้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งผลกระทบให้

เกิดมลภาวะจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจในหลายด้าน 

๏ บรรษัทข้ามชาติโดยการอาศัยอิทธิพล ควบคุมพรรคการเมือง ธนาคารกลาง กระทรวง

การคลังในประเทศแม่ ผลักดันข้อตกลง และสร้างเงื่อนไขในการแสวงหากำไรในการทำธุรกิจการ

ค้าและการเงิน จากข้อมูลที่ผู้เขียนเคยพบ เคยทราบ ปรากฏว่า บรรษัทขนาดใหญ่ 300 แห่ง 

ครอบครอง 25% ของทรัพย์สินการผลิตทั่วโลก 

 คนรวยสดุของโลก 100 อนัดบัแรก มาจากบรรษทัธรุกจิ 47 แหง่ แตล่ะบรษิทัมทีรพัยส์นิ 

มากกว่า 130 ประเทศรวมกัน 

๏ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ฉบับที่ 7 และ 8 รัฐบาลไทยกู้เงิน

จากธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์ โดยมีคนเป็น

ศูนย์กลางของการพัฒนา การให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน เศรษฐกิจขนาดเล็กและ

ขนาดใหญ่ สิ่งแวดล้อม ในช่วงนี้ รัฐบาลทหารเสื่อมความนิยม เริ่มมีทหารนักธุรกิจ และนักธุรกิจ

การเมืองรุ่นใหม่ มีการลงทุนจำนวนมากมาจากต่างชาติ การพัฒนาเศรษฐกิจเฟื่องฟู อัตราการ

ว่างงานต่ำ ราคาที่ดินอสังหาริมทรัพย์สูงขึ้น  นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายสิ่งแวดล้อมฉบับที่ 1 ขึ้น

บังคับใช้ 

๏ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 9-10 ประเทศไทยเข้าร่วมองค์กรการค้าโลก   

ข้อตกลงเขตเสรี รัฐบาลส่งเสริมนโยบายเพื่อคนจน มีนโยบายประชานิยม ส่งเสริมการแปรรูป

รัฐวิสาหกิจและมีการต่อต้านจากภาคประชาชน 

 หนี้สาธารณะเพิ่มจาก 25,000 บาทต่อคน เป็น 48,000 บาทต่อคน นโยบายช่วย

คนจนแม้จะถูกนำมาปฏิบัติแต่ผลไม่ปรากฏชัดเจน มีการปะทะระหว่างการเมืองกับภาคประชาชน 

๏ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 11 ซึ่งกำลังใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นการพัฒนา

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่กับเศรษฐกิจฐานความรู้ เปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจยุคเก่าสู่เศรษฐกิจ

ยุคใหม่ 
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๏ ประมาณ 50 ปี ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรของประเทศไทยมากพอ

สมควรโดยมีประชากรเพิ่ม 2.5 เท่า จาก 27 ล้านเป็น 63 ล้านเศษรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น   

7.5 เท่า คนจนปี 2529 มี 24 ล้าน ปี 2550 มี 5.9 ล้าน 

 หากเปรียบเทียบความจน ความรวย พบว่า 

 ปี 2519 คนที่มีระดับรายได้ 20%ล่างสุด  ได้ส่วนแบ่ง 6.1% ของรายได้ทั้งหมด   

ในทางกลับกันคนที่มีระดับรายได้ 20%บนสุด มีส่วนแบ่งรายได้ 49.3% ของรายได้ทั้งหมดคิด

เป็นสัดส่วน 8.08 เท่าระหว่างคนรวยสุดและจนสุด 

 ปี 2554 คนที่มีระดับรายได้ 20%ล่างสุด ได้ส่วนแบ่ง 4.6% ของรายได้ทั้งหมด   

ในทางกลับกันคนที่มีระดับรายได้ 20%บนสุด มีส่วนแบ่งรายได้ 54.3% ของรายได้ทั้งหมดคิด

เป็นสัดส่วน 11.80 เท่าระหว่างคนรวยสุดและจนสุด มากกว่าสัดส่วนของปี 2519 ราว 37% 

 นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้เปิดเผยเมื่อไม่นานมานี้ว่า  หนี้ภาคครัวเรือน

เพิ่มสูงขึ้น 

 แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาที่ผ่านมาทำให้เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจน และ  

ดูเหมือนมีแนวโน้มว่าหนี้ภาคครัวเรือนจะสูงขึ้นด้วย อาจกล่าวได้ว่าเป็นการพัฒนาที่ไม่สมดุลและ

เกิดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยมากขึ้น  

ผลกระทบ 

๏ วิเคราะห์เชิงโครงสร้างถึงผลกระทบที่ เกิดขึ้น จะพบว่าเกิดความไม่สมดุลใน   

4 ประการ ได้แก่  

 1) เกิดความไม่สมดุลในการพัฒนาระหว่างเมืองและชนบทและมีแนวโน้มที่ความไม่

สมดุลนี้จะมีมากขึ้น   

 2) ความไม่สมดุลของการพัฒนากับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 3) ความไม่สมดุลในการกระจายรายได้ 

 4) เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และแบบแผนการประพฤติ

ปฏิบัติของคนในสังคมไปในทางที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

๏ วิเคราะห์จากผลกระทบที่ปรากฏในระบบสังคมไทย และสิทธิมนุษยชน 

 สถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันสังคมแรกเริ่มที่เล็กที่สุดและมีความสำคัญที่สุด เป็น

สถาบันพื้นฐานที่หล่อหลอมความเป็นมนุษย์ ถ่ายทอดค่านิยม ปลูกฝังความเชื่อ สร้างเสริม

ทัศนคติ กำหนดบุคลิกภาพ วิธีประพฤติปฏิบัติตน รวมทั้งการสร้างบรรทัดฐานทางสังคมให้แก่

สมาชิกรุ่นใหม่ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาสังคมและประเทศได้มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยมีการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัว รูปแบบของครอบครัว เช่น เปลี่ยนจากครอบครัวขยาย  

อันประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก และเครือญาติ เป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น การปฏิสัมพันธ์ของ
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คนในครอบครัวมีทั้งด้านลบและด้านบวก และเกิดปัญหาวิกฤติ เช่น ปัญหาการอพยพโยกย้ายถิ่น 

ความยากจน และรายได้น้อย การสมรสน้อยลง และการหย่าร้างเพิ่มขึ้น เด็กและผู้สูงอายุถูก

ทอดทิ้ง เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เกิดความรุนแรงในครอบครัว 

 สถาบันสุขภาพ แม้ว่าจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในหลายด้าน แต่บุคลากรด้านการแพทย์   

ก็ยังไม่ได้สัดส่วนกับประชากรที่เพิ่มขึ้น การได้รับบริการด้านสาธารณสุขยังมีความเหลื่อมล้ำ 

ประชาชนมีปัญหาสุขภาพจิตและความเครียดเพิ่มสูงขึ้น ปัญหาด้านสุขภาวะและความปลอดภัย

ด้านอาหาร ปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านอนามัยเจริญพันธ์ เช่น HIV การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและ

การยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัยสูงขึ้น ทั้งยังเกิดบริการแพทย์เชิงพาณิชย์มากขึ้น ความสัมพันธ์

ของแพทย์และผู้ป่วยเปลี่ยนแปลงไป ผู้ป่วยมีการร้องเรียนเรื่องมาตรฐานการรักษา และความรับ

ผิดชอบของแพทย์เพิ่มขึ้น จากที่ไม่เคยเกิดขึ้นในสังคมไทย 

 สถาบันการศึกษา แม้จะมี พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมีการปฏิรูปการ

ศึกษา แต่ก็ยังปรากฏว่ามีเด็กเข้าไม่ถึงโอกาสหรือต้องออกจากโรงเรียนกลางคันเป็นจำนวน  

ไม่น้อย คุณภาพการศึกษาของเด็กไทยที่ปรากฏตามข่าวล่าสุด ซึ่งประเมินโดยสถาบันการทดสอบ

ทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) จาก World Economic Forum – The Global Information 

Technology 2013 หรือจากการประเมินผลการอ่านหนังสือของเด็ก ป.3 และ ป.6 เมื่อไม่นานนี้ 

ปรากฏว่าเกือบ 200,000 คน มีทักษะการอ่านในขั้นต้องปรับปรุง อันดับคุณภาพการศึกษาที่ดี

ที่สุดในกลุ่มอาเซียนไทยก็อยู่ลำดับที่ไม่น่าพึงพอใจ 

 สถาบันเศรษฐกิจ ซึ่งมุ่งเน้นการ “กินดี อยู่ดี” ของประชาชน ไม่สามารถตอบสนอง

เป้าหมายได้ เพราะค่าครองชีพสูง เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวย คนจน และหนี้ภาค  

ครัวเรือนสูงขึ้น รายได้ของประชากรส่วนหนึ่งต่ำกว่าเส้นความยากจน เกิดปัญหาที่อยู่อาศัย ที่ดิน

ที่ทำกิน ปัญหาแรงงาน ทั้งยังมีรูปแบบของการแสวงหาประโยชน์จากการดำเนินธุรกิจ ที่มุ่ง

แสวงหากำไร และเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค การโฆษณาชวนเชื่อ สร้างค่านิยม จนคนในสังคม

ส่วนหนึ่งกลายเป็นกลุ่มวัตถุนิยม ทั้งจากบรรษัทข้ามชาติ และผู้ประกอบธุรกิจภายในประเทศ 

รวมถึงการประกอบธุรกิจที่ผลิตสินค้าไม่ปลอดภัยหรือสินค้าซึ่งเป็นอันตราย และส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพของประชาชน 

 สถาบันการเมืองและการปกครอง ที่มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อจัดระเบียบ

สังคมให้เกิดสันติสุข เป็นกลุ่มที่ต้องสร้างบรรทัดฐานเกี่ยวกับการใช้อำนาจ และกำหนดสิทธิ

เสรีภาพในการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคม ผ่านการออกกฎหมาย การดำเนินนโยบายด้านต่างๆ 

ตลอดจนการให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนตามรัฐธรรมนูญฯ กฎหมาย กติกา หรือพันธกรณีด้าน

ต่างๆ ที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี แต่ในปัจจุบันปรากฏว่า การดำเนินการในหลายกรณีดังที่กล่าว

แล้ว กำลังถูกทวงถามถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม การมีธรรมาภิบาล ความสุจริตโปร่งใส

สามารถตรวจสอบได้ การให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนในการแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วม 

การสร้างความปรองดองและแก้ไขปัญหาความแตกแยกขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในสังคมไทย 

รวมถึงการจัดการภัยธรรมชาติ ซึ่งล้วนเป็นเรื่องท้าทาย และต้องพิสูจน์ความสามารถของผู้ใช้
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อำนาจในทางการเมือง การบริหารการปกครองเป็นอย่างมาก สิ่งที่น่าห่วงใยที่เกิดขึ้นกับเยาวชน 

คือเกิดค่านิยมใหม่ของเยาวชนที่ยอมรับได้ถึงการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยที่ขอให้ตนเองได้ประโยชน์

ด้วย 

 สถาบันความเชื่อและศาสนา ทุกสังคมจะมีศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและใช้เป็นแนว

ปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ความเชื่อ ความศรัทธา ตามหลักคำสอนที่ไม่บิดเบือน จะช่วยสร้าง

ความเป็นปึกแผ่น เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในสังคม การตีความหลักคำสอนของบางศาสนา 

เพื่อวัตถุประสงค์ในการก่อให้เกิดความขัดแย้ง ความรุนแรง ส่งผลต่อแนวคิดเรื่องสันติภาพใน

สังคมไทย และในบางกรณีมีการบิดเบือนคำสอนของศาสนาเพื่อก่อเหตุความไม่สงบและรุนแรง 

 นอกจากนี้เรื่องทัศนคติ ค่านิยม และแบบแผนความประพฤติของคนในสังคมบางกลุ่ม

ได้ก่อให้เกิดความรุนแรง การละเมิดทางเพศขึ้นในสังคมไทยด้วย 

3.แนวคิดและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนฐานคิด
สิทธิมนุษยชนและบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ที่สอดรับตามแนวธรรมราชา

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบยั่งยืน  

๏ ศาสตราจารย์ ดร.อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ให้  

คำอธิบายถึงความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้อย่างน่าสนใจใน 3 ประการ ประกอบด้วย 

 1)  การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการรักษาสภาพแวดล้อม 

 2)  การบรรลุถึงความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบัน โดยปราศจากผลกระทบต่อความ

ต้องการของคนในอนาคตและ 

 3)  การเจริญเติบโตในอนาคตและคุณภาพชีวิตขึ้นอยู่กับคุณภาพของสิ่งแวดล้อม 

แหล่งทรัพยากรธรรมชาติของประเทศและคุณภาพของอากาศ น้ำ ที่ดิน เป็นมรดก

อย่างหนึ่งสำหรับคนรุ่นต่อไป 

 นอกจากนี้ ยังมีนักสิ่งแวดล้อมต่างชาติได้นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาใน

อนาคตซึ่งแสดงส่วนสำคัญก็คือ ผู้วางแผนการพัฒนาได้รวมการทำบัญชีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเข้าไว้

ด้วยดังนี้ 

NNP= GNP–DM-DN 

รายได้ประชากรที่ยั่งยืน= ผลผลิตมวลรวมประชาชาติ – ค่าเสื่อมราคาที่ใช้ในการผลิต– 

ค่าเสื่อมราคาของทุนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 



เอ
ก
สา
รป

ระ
ก
อ
บ
ก
าร
ป
ระ
ชุม
ก
ลุ่ม

ย่อ
ย

3�� การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่15

๏ ผู้จัดทำบทความพิจารณาเห็นว่า หากนำแนวคิดและหลักการสิทธิมนุษยชนมาใช้ในการ

พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยจะทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นไปตาม

แนวธรรมราชาที่พระมหากษัตริย์ไทยได้ทรงใช้ในการปกครองประเทศและสอดรับกับพันธกรณี

และหลักการสิทธิมนุษยชนในระดับสากลที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี 

๏ คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความ

ยากจนขั้นรุนแรง โดยกำหนด The Guiding Principles on Extreme Poverty ซึ่งสอดคล้องกับ

หลักการว่าด้วยธุรกิจกับการเคารพสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (UN) ซึ่งเน้น  

ผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ พร้อมกับเน้นย้ำหลักการว่าด้วยการคุ้มครอง (Protect)   

การเคารพ (Respect) และการเยียวยา (Remedy) ผู้ที่ได้รับผลกระทบซึ่งรวมถึงกลุ่มบุคคล  

ด้อยโอกาสด้วย  

๏ นาง NaviPillay ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ได้กล่าวถ้อยแถลงใน  

พิธีเปิดการประชุมประจำปีของการประชุมคณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศ ว่าด้วย

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (The International 

Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of 

Human Rights –ICC) ครัง้ที ่26 เมือ่วนัที ่7 พฤษภาคม 2556 ทีน่ครเจนวีา ใจความตอนหนึง่วา่ 

“สถาบันสิทธิมนุษยชนจะต้องเป็นกลไกหลักที่สำคัญในการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

ในระดับชาติ โดยทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างระบบสากลกับการปฏิบัติหน้าที่ภายในประเทศ 

โดยการแสดงบทบาทที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรม เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน”  

๏ ในการประชุมครั้งเดียวกัน ผู้แทนสำนักงาน UNDP New York ได้นำเสนอแนวคิด  

เกี่ยวกับ Post-2015 Development Agenda ซึ่งเป็นผลจากการประชุม Global Thematic 

Consultation on Governance and the Post-2015 Framework ซึ่งจัดโดย Pan-African 

Parliament  

  -  การพัฒนาจะต้องเน้นไปที่การมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People-centered)   

อยู่บนพื้นฐานแนวคิดสิทธิมนุษยชน สามารถตอบสนองได้อย่างพอเพียงต่อ

สถานการณ์ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการเปลี่ยนแปลงทางด้าน

นิเวศวิทยาของประเทศและภูมิภาคทั้งยังให้ความสำคัญว่า 

  -  การมีธรรมาภิบาล และความเป็นประชาธิปไตย เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ และ

เป็นศูนย์กลาง ที่จะประกันได้ว่าประชาชนในโลกจะมีชีวิตที่ดีขึ้น ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนและชุมชน สนับสนุนการมีส่วนร่วม ขจัดปัญหาประเด็น

อำนาจที่ไม่สมดุล 

  -  ความยากจนและความไมเ่ทา่เทยีมกนั จะตอ้งไดร้บัการแกไ้ขผา่นแนวทางบรูณาการ 

ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ ความยุติธรรมทางสังคมสิ่งแวดล้อม 
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  -  การมีกลไกต่างๆ ที่เอื้ออำนวยต่อการตรวจสอบ การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส การ

เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม การมีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม การ

คุ้มครองความปลอดภัยของบุคคล ตลอดจนการสร้างอำนาจ และสนับสนุนให้

ประชาชนเข้าร่วมในการมีปฏิสัมพันธ์กับสถาบันการปกครองเพื่อเรียกร้องสิทธิของ

ตนเอง 

  -  ต้องกำหนดให้มีการตรวจสอบ และวัดระดับของการมีธรรมาภิบาลและพันธกรณี

ทางด้านสิทธิมนุษยชน โดยเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับโลก ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น 

    -  ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสถาบันทางสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของแต่ละประเทศ จะ

ต้องร่วมกันนำเสนอข้อคิดเห็นและข้อปรึกษาหารือ เพื่อกำหนดรูปแบบของ post-

2015 Agenda เป็นการมีส่วนร่วมที่ยั่งยืน 

๏ ในรายงานของ High-Level Panel of Eminent Persons ภายใต้ชื่อ “A New Global 

Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economics Through Sustainable 

Development” ได้กำหนดวาระการพัฒนาใหม่ (New Development Agenda) จำนวน   

12 เป้าหมาย ประกอบด้วย 1) ยุติความยากจน (Ending Poverty) 2) เสริมสร้างอำนาจ 

(Empowerment) ให้แก่สตรีและเด็กหญิงบรรลุความเสมอภาคทางเพศ (Achieving Gender 

Equality) 3) ให้การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education)และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 

Learning) 4) ส่งเสริมชีวิตที่มีคุณภาพ (Healthy Living) 5) ประกันความมั่นคงทางอาหาร 

(Food Security) และโภชนาการที่ดี (Good Nutrition) 6) เข้าถึงแหล่งน้ำและสุขอนามัย 

(Access to Water and Sanitation) 7) ประกันการมีพลังงานที่ยั่งยืน (Securing Sustainable 

Energy) 8) สร้างงาน การครองชีพที่ยั่งยืนและการเจริญเติบโตอย่างเท่าเทียมกัน (Creating 

Jobs, Sustainable Livelihood and Equitable Growth) 9) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างยั่งยืน (Managing Natural Resource Assets Sustainably) 10) ประกันการมีธรรมา-  

ภิบาลและสถาบันที่มีประสิทธิภาพ (Ensure Good Governance and Effective Institutions) 

11) ประกันการมีสังคมที่มีเสถียรภาพและสงบสุข (Stable and Peaceful Society) 12) สร้าง  

สิ่งแวดล้อมในระดับโลกที่เอื้ออำนวยและกระตุ้นนโยบายการคลังในระยะยาว (Creating a Global 

Environment and Catalyzing Long-term Finance) 

สำหรับการบรรลุเป้าหมายทั้ง 12 ข้อ ต้องดำเนินงาน 5 ประการ   

1. Leave No One Behind  

 -  ทุกกลุ่มไม่ว่าจะมีความแตกต่างทางด้านบุคคล ชาติพันธุ์ เพศ อายุ ที่ตั้ง ศาสนา 

ความเชื่อ สถานะทางสังคม รายได้และสภาพร่างกายจะได้รับโอกาส 

 -  เข้าถึงเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

 -  จะต้องไม่ถูกปฏิเสธหลักการว่าด้วยความเป็นสากลของสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง  

จะต้องได้รับการคุ้มครองทางสังคม 
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2. Put Sustainable Development at the Core 

 -  เรียกร้องให้ทุกประเทศบูรณาการมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ใน

นโยบายด้านการพัฒนา เพื่อยุติสัญญาณเตือนภัยจากสภาพความเปลี่ยนแปลง  

ภูมิอากาศที่เกิดจากการบริโภคที่ไม่ยั่งยืน โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว 

3. Transform Economics for Jobs and Inclusive Growth 

 -  เปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจเพื่อการสร้างงานและการเจริญเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 

 -  เน้นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่จะนำไปสู่การยุติความยากจนขั้นรุนแรง และ 

 -  การปรับปรุงสภาพการดำรงชีวิตให้ดีขึ้น 

 -  มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการบริโภค 

   -  การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ การเสริมสร้างศักยภาพของภาคธุรกิจเพื่อผลักดันให้

เกิดความเจริญเติบโตและสร้างความหลากหลายให้กับระบบเศรษฐกิจที่เปิดโอกาส

ในการจ้างงานให้กับทุกกลุ่มบุคคล 

4. Building Peace and being effective : Open and Accountable Public 

Institutions  

 -  เน้นความเป็นอิสระจากความหวาดกลัว ความขัดแย้ง และความรุนแรง (พื้นฐาน

ของสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรืองให้แก่สังคม) 

 -  สิ่งที่ประชาชนคาดหวังที่จะเห็นจากรัฐบาลของตน คือ มีความรับผิดชอบ โปร่งใส 

และตรวจสอบได้ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน 

 -  หลักการนี้เรียกร้องให้ยอมรับว่า สันติภาพและธรรมาภิบาล เป็นประเด็นหลักของ

การดำรงชีวิตอย่างสงบสุข ที่จะนำมาซึ่ง “ความมั่นคงในชีวิต” 

 -  การเข้าถึงความยุติธรรม เสรีภาพ จากการถูกทำร้ายและเลือกปฏิบัติ 

 - ตลอดจน การมีสิทธิ มีเสียงของทุกภาคส่วนในกระบวนการตัดสินใจ 

5. Forge a New Global Partnership 

 -  เพื่อผลักดันให้เกิดความเป็นหุ้นส่วนในระดับโลกรูปแบบใหม่ ที่จะถ่ายทอดลงสู่

นโยบาย ทั้งภายในและระหว่างประเทศ โดยเน้นหลักการว่าด้วยความเป็นสากล 

ความเท่าเทียม ความยั่งยืน ความเป็นเอกภาพ สิทธิมนุษยชน สิทธิในการพัฒนา

และความรับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการเคารพ และการแบ่งปัน  

ผลประโยชน์ซึ่งกันและกันและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน 

การกำหนดวาระการพัฒนาทั้ง 12 เป้าหมายและการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  

ทั้ง 12 ประการดังกล่าวนี้ล้วนเป็นการดำเนินการเพื่อให้คนได้เข้าถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอย่าง

เสมอภาคและเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยหัวใจของหลักการเช่นนี้ก็เป็นไปตามแนว

ธรรมราชาของพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงใช้กับประชาชนของพระองค์นั่นเอง  

๏ ในคำกล่าวของนายกรัฐมนตรี ต่อที่ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 

ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 9 ก.ย.2556 (2013) ให้ความสำคัญในเรื่องต่างๆ ซึ่งรัฐบาลจะระดม  
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สรรพกำลังอย่างมากที่จะป้องกันและแก้ไข อาทิ สตรีและเด็กยังคงตกเป็นเหยื่อของความ  

ไม่เท่าเทียมความด้อยโอกาสและการปฏิบัติที่ทารุณโหดร้าย การค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่สร้าง  

ความเจ็บปวดเสียหายทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก มีผู้พิการอีกจำนวนมากยังไม่สามารถใช้

ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ ยังมีผู้คนอีกหลายกลุ่มที่ยังไม่ได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียม

ด้วยถูกจำกัด ภัยคุกคามทางเพศ ความรุนแรงภายในครอบครัว การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น แรงงาน

ต่างด้าวและการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว เป็นต้น ซึ่งหากป้องกันแก้ไขได้จะส่งผลให้ประเทศ  

มีการพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจ  

4.บทสรุป

สำหรับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรที่ได้นำหลักการสิทธิมนุษยชน

สากลกับแนวธรรมราชาของพระมหากษัตริย์มาดำเนินการ โดยคำนึงถึงเสียงของชาวบ้าน   

เสียงของประชาชน คำร้องของประชาชน คือ คำบอกเล่าเรื่องราวและขอการคุ้มครองและส่งเสริม

ในฐานะที่ประชาชนเป็นผู้ทรงสิทธิ์ นอกจากนี้ หน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

ในการประเมินสถานการณ์และรายผลการปฏิบัติงานต่อรัฐสภาตามอำนาจหน้าที่จะเป็นตัวบ่งชี้

สถานการณ์ เพื่อบอกทิศทางการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตาม

แนวคิดสิทธิมนุษยชน  

เรื่องสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตยและการพัฒนาไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ควรต้อง

นำมาบูรณาการให้เป็นเนื้อเดียวกัน และสุดท้ายทั้งสามประการดังกล่าวนี้ก็เป็นหลักการภายใต้

แนวคิดหลักโดยหัวใจสำคัญการพัฒนาที่แท้จริง คือ “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” เพราะเป็น

แนวทางที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ให้ปฏิบัติต่อกันฉันท์พี่น้องกันอย่างเคารพสิทธิซึ่งกันและ

กัน ส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มที่ไร้อำนาจและขาดโอกาสได้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานเพื่อการดำรงชีวิต

อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุทั้งปวง รวมถึงการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้เป็นมรดกของ “ประชาชนรุ่นต่อไป” 
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บรรณานุกรม

เว็บไซด์จังหวัดสุโขทัย www.info.ru.ac.th /province/Sukhotai/msrj.htm ศิลาจารึกพ่อขุน

รามคำแหง ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เขียนแบบปัจจุบัน 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์ “พระมหากษัตริย์กับการศึกษาระดับสูงของ

ประเทศ” หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 (สิงหาคม 2556) 

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เว็บไซด์ราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th 

พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม กฎหมายลักษณะผัวเมีย พ.ศ. 2473 

พ.ร.บ.จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 

พ.ร.บ.ควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน พ.ศ. 2471 

พ.ร.บ.จัดตั้งพิพิธภัณฑสถาน สำหรับพระนคร พ.ศ. 2469 

พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2471 

พ.ร.บ.หางน้ำนม พ.ศ. 2470 

พ.ร.บ.ปรามการทำให้แพร่หลายและการค้าวัตถุอันลามก พ.ศ. 2471 

พ.ร.บ.ว่าด้วยการค้าหญิงและเด็กหญิง พ.ศ. 2471 

พ.ร.บ.มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ. 2540 

เว็บไซด์ http://kingprajadhipokstudy.blogspot.com/2010/06/2473.html “กฎหมายลักษณะผัว

เมีย พ.ศ. 2473 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในสมัยรัชกาลที่ 7 : จุดเริ่มต้นของสถานะภรรยา

สมัยปัจจุบัน” 

ศาสตราจารย์ ดร.อมรา พงศาพิชญ์ “ความมั่นคงของมนุษย์ กับทิศทางการพัฒนาประเทศสู่

ความยั่งยืน” หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 (กันยายน 

2556) ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (http://th.wikipedia.org/wiki ) “การเลิกทาสและไพร่ในประเทศไทย” 

ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “ความเหลื่อมล้ำของการกระจายความมั่นคงใน

ประเทศไทย การวิจัยเชิงประจักษ์และนโยบายการคลังเพื่อความเป็นธรรมในสังคม” 

มีนาคม 2552 ศูนย์วิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ 

นายอาคม เติ มพิ ทยา ไพสิ ฐ และคณะ “แผนพัฒนา เศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ                    

ฉบับที่ 1-11” สิงหาคม 2552 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 

เว็บไซด์สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ http://dnfe5.nfe.go.th “โครงสร้างทาง

สังคม” 



การวางรากฐานในการพัฒนา
สถาบันทางเศรษฐกิจและสังคม
สาวิตรี สุวรรณสถิตย์* 

 

 

1.เกริ่นนำ

 1.1 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว...บุคคลสำคัญของโลก
ในโครงการของยูเนสโก 

ในเดือนพฤศจิกายน 2556 นี้ องค์การยูเนสโกได้มีมติรับรองรายชื่อ

บุคคลสำคัญและเหตุการณ์สำคัญของโลกที่ยูเนสโกร่วมเฉลิมฉลองด้วยและ  

เชิญชวนให้ประชาคมร่วมเฉลิมฉลองด้วย ซึ่งมีพระนามพระบาทสมเด็จ  

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ปรากฏอยู่ในรายการบุคคลสำคัญและเหตุการณ์สำคัญ  

ในปีนี้ด้วย โครงการนี้ของยูเนสโกดำเนินการมากว่า 40 ปีแล้ว วัตถุประสงค์ก็

เพื่อให้ประเทศต่างๆ ในโลกได้ร่วมกันรำลึกถึงสิ่งที่ดีงามและบุคคลในประเทศ

ต่างๆ ที่มีผลงานในระดับนานาชาติที่ดีงามในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ

วัฒนธรรม รวมทั้งด้านสังคมศาสตร์ สื่อสารสารสนเทศและด้านสันติภาพด้วย 

ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในด้านความสำคัญและการฉลองที่คณะ

กรรมการบริหารของยูเนสโกกำหนดไว้  

โครงการของยูเนสโกนี้เป็นโครงการเล็กๆ ที่ใช้งบประมาณไม่มากนัก  

ในส่วนของยูเนสโก แต่ก็มีประเทศสมาชิกเสนอรายชื่อบุคคลสำคัญและ

เหตุการณ์สำคัญจากประเทศของตนมาเข้าร่วมโครงการนี้มากมายทุกปี 

โครงการดังกล่าวมีผลกระทบกว้างขวางในด้านการส่งเสริมความสำคัญของงาน

ในด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านวัฒนธรรมตลอดจนด้านสังคมศาสตร์ 

การสื่อสารสารสนเทศและการสร้างสันติภาพ ซึ่งเป็นงานหลักของยูเนสโก  

ซึ่งไม่มีองค์การอื่นๆ ส่งเสริมได้มากเท่า และยังเป็นการช่วยให้สังคมและ

ประชาชนในประเทศต่างๆ ในโลกไม่เป็น “โรคความจำเสื่อม” กล่าวคือ ลืม  

ผลงานสำคัญของบุคคลในอดีตที่ผ่านไปนานเป็น 100 ปี ไปเสียอย่างง่ายดาย 

หรือขาดการสืบทอด ขาดการนำมาศึกษาวิเคราะห์เพื่อเป็นบทเรียนสำหรับ

ปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้การเฉลิมฉลองบุคคลและเหตุการณ์สำคัญ   

ยังเป็นโอกาสที่เยาวชน นักศึกษาทั่วโลก ได้เรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลและเหตุการณ์

 * ........................ 
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ของประเทศภาคีสมาชิก 191 ประเทศ พร้อมกับร่วมรำลึกและเฉลิมฉลองความดีงามและคุณ

ประโยชน์ในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ ด้านประชาธิปไตย สิทธิ

มนุษยชน และสันติภาพ ด้านการสื่อสารและสารสนเทศ ซึ่งดำเนินการอยูในโลกนี้  

 1.2 ยูเนสโกคืออะไร 

ยูเนสโกเป็นองค์การระหว่างประเทศในเครือสหประชาชาติ ก่อตั้งขึ้นจากการเสนอแนะของ

ที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาของประเทศพันธมิตร (The Conference of Allied Ministers of 

Education เรียกย่อว่า CAME) หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ระหว่าง 1 - 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 

1945 ที่สหราชอาณาจักรอังกฤษ โดยมีผู้นำของประเทศที่กำลังพัฒนาที่กำลังแสวงหาแนวทาง

สร้างระบบการศึกษาในประเทศของตนเข้าร่วมประชุมด้วย รวม 44 ประเทศ โดยที่ประชุมตกลง

กันที่จะก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศด้านการศึกษา (Education and Cultural Organization) 

เพื่อเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นทางสติปัญญาและศีลธรรม (Intellectual and Moral Solidarity 

of Mankind) ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งสันติภาพและป้องกันไม่ให้เกิดสงครามโลกขึ้น  

อีกครั้งหนึ่ง อาจกล่าวได้ว่ายูเนสโกก่อสร้างขึ้นจากเถ้าธุลีของสงครามและและความทรงจำ  

เกี่ยวกับหายนะของสงคราม ก่อตั้งขึ้นมาด้วยอุดมการณ์ที่จะให้โลกมีสันติภาพถาวร ผ่านการร่วม

มือในด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านวัฒนธรรม ด้านสังคมศาสตร์และการสื่อสาร ดังที่

ระบุไว้ในอารัมภบทของ ธรรมนูญของยูเนสโกที่ระบุไว้ว่า ... เนื่องจากสงครามเริ่มจากความคิด

จิตใจของมนุษย์ การปกป้องสันติภาพก็จะต้องเริ่มต้นในความคิดจิตใจของมนุษย์เช่นกัน...   

ดังข้อความที่คัดมาจากตัวบทของธรรมนูญยูเนสโกปี ค.ศ. 1945 ดังนี้ 

... “That since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men 

that the defenses of peace must be constructed;  

That ignorance of each other’s ways and lives has been a common cause, 

throughout the history of mankind, of that suspicion and mistrust between the 

peoples of the world through which their differences have all too often broken 

into war;  

That the great and terrible war which has now ended was a war made 

possible by the denial of the democratic principles of the dignity, equality and 

mutual respect of men, and by the propagation, in their place, through 

ignorance and prejudice, of the doctrine of the inequality of men and races;  

That the wide diffusion of culture, and the education of humanity for 

justice and liberty and peace are indispensable to the dignity of man and 

constitute a sacred duty which all the nations must fulfill in a spirit of mutual 

assistance and concern;  
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That a peace based exclusive ly upon the poli t ica l and economic 

arrangements of governments would not be a peace which could secure the 

unanimous, lasting and sincere support of the peoples of the world, and that 

the peace must therefore be founded, if it is not to fail, upon the intellectual 

and moral solidarity of mankind.”… 

งานของยูเนสโกจึงเป็นการวางรากฐานทางสังคมผ่านความร่วมมือด้านการศึกษา 

วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสื่อสาร เพื่อสร้างสันติภาพถาวรในความคิดจิตใจของมวลมนุษย์

ทั่วโลก และบุคคลสำคัญที่ยูเนสโกร่วมฉลองทุก 2 ปีนั้นก็จะต้องมีผลงานในด้านดังกล่าวด้วย 

2.บริบททางประวัติศาสตร์

การเชื่อมโยงบริบทสยามในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ากับบริบทโลกของโลก 

ประเทศสยามหรือประเทศไทยไม่ได้อยู่โดดเดี่ยว แต่มีความสัมพันธ์กับโลกกว้างมานานแล้ว 

โดยเฉพาะในยุคที่ตะวันตกแผ่ลัทธิล่าอาณานิคมเข้ามาก็มีผลกระทบและถูกคุกคามโดยตรง  

ในการที่ประเทศไทยได้เสนอให้ยูเนสโกรับและร่วมเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัวในฐานะบุคคลสำคัญของโลกในวาระครบรอบ 10 รอบปีนักษัตรแห่งการพระราชสมภพ 

(8 พฤศจิกายน 2013) และในวาระครบ 100 ปีแห่งการเสด็จนิวัติจากการไปทรงศึกษายาวนาน

ในต่างประเทศกลับมาทรงรับใช้แผ่นดินไทย (20 เมษายน 2014) นั้น ก็เท่ากับเราได้นำบุคคล

สำคัญและเหตุการณ์สำคัญจากประวัติศาสตร์ของไทยเราเข้าไปอยู่ในบริบทของโลกด้วย ซึ่งบัดนี้ 

ยูเนสโกได้ประกาศรับและร่วมเฉลิมฉลองพระองค์ในฐานะบุคคลสำคัญของโลกด้วยแล้วนั้น จึงจะ

ขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของเหตุการณ์ในประเทศสยามในยุคนั้นและความเชื่อมโยง

กับและเหตุการณ์สำคัญในเอเชียและในโลกในยุคสมัยเดียวกันด้วย 

 2.1 ในยุคสมัยที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชสมภพ 

เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญในประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์โลก (ขอนับเป็น  

คริสตศักราช เพื่อให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบ) ซึ่งปีพระราชสมภพตรงกับปี ค.ศ. 1893 ช่วงนั้น

อยู่ในช่วง 10 ปีสุดท้าย หรือทศวรรษที่ 1890 อันเป็นช่วงก่อนจะเปลี่ยนผ่านจากศตวรรษที่ 19 

ไปสู่ศตวรรษใหม่คือศตวรรษที่ 20 ซึ่งนักประวัติศาสตร์และนักคิดในฝรั่งเศสเรียกช่วงเวลานั้นว่า

ช่วง “Fin de siècle” แปลว่า จบศตวรรษ ซึ่งมักจะนับ 10 ปีก่อนสิ้นศตวรรษเก่าและ 10 แรก  

ของศตวรรษใหม่ด้วย 

ในช่วง ทศวรรษ 1890 นั้น เกิดกระแสความคิดและอารมณ์ ทางการเมือง สังคม และ

ศิลปวัฒนธรรมที่แปรเปลี่ยนและขยายแผ่กว้างโดยทั่วไป โดยเฉพาะในหมู่นักเขียน ศิลปิน และ

นักปรัชญา เช่น ในฝรั่งเศส นำโดย Charles Baudelaire ในประเทศอื่นๆ ในยุโรป ก็มี เช่น 

Arthur Schopenhauer (นักปรัชญาเยอรมัน) และ Oscar Wilde (นักเขียนและนักปรัชญา
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อังกฤษ) เป็นต้น ความรู้สึกที่แผ่ขยายไปทั่วคือ มีความเบื่อหน่าย สับสนขัดแย้ง และเกิดทัศนคติ

มองโลกในแง่ร้าย (Pessimism) ว่าอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองมาตลอดนั้นนำไปสู่ความตกต่ำ

ถดถอยผุพังของสังคม (Decadence) ซึ่งต่างกันอย่างสิ้นเชิงจากยุค 10 ปีก่อนหน้านั้นที่มีความ  

รู้สึกว่าเป็นช่วงที่มีวัฒนธรรมใหม่สวยงามรุ่งเรือง (The Belle Èpoque) มีความสุขสดชื่นเบ่งบาน  

ในด้านศิลปะ การออกแบแฟชั่นในยุโรปโดยเฉพาะปารีส มีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีในยุโรปและในโลก มีการประดิษฐ์คิดค้นที่สำคัญ เช่น รถยนต์ โทรศัพท์ การก่อสร้าง

หอไอเฟล (The Eiffel Tower) ในปี 1889 ด้วยเทคโนโลยีใหม่ทางวิศวกรรมเพื่อจัดงาน World 

Fair ที่ปารีส นวัตกรรมต่างๆ เหล่านี้นำไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมรอบที่สอง  

ในทางการเมือง การปกครองในฝรั่งเศส ก็ยังมีความวุ่นวายต่อเนื่องมาเรื่อยตั้งแต่เกิดปฏิวัติ

ฝรั่งเศสครั้งแรกในปี 1789 ซึ่งส่งผลเป็นระลอกคลื่นไปอย่างกว้างขวาง และตามมาด้วยการปฏิวัติ

ครั้งที่ 2 ในปี 1830 ครั้งที่ 3 ในปี 1848 ต่อจากนั้นก็ยังมีสงคราม Franco-Prussian War ในปี 

1871 ซึ่งกองทัพของพระเจ้านโปเลียนที่ 3 พ่ายแพ้แก่เยอรมันอย่างยับเยิน กองทัพเยอรมันบุก

เข้าปารีส ได้มีการเลือกตั้งปารีสคอมมูน หรือเรียกว่าปฏิวัติของคอมมิวนิสต์ หรือปฏิวัติครั้งที่ 4 

ขึ้นในปารีสโดยกลุ่มกรรมกรเคลื่อนไหวทางสังคมหลายด้าน เช่น การเริ่มแนวร่วมกลุ่มสตรี 

แนวทางการให้เมืองต่างๆปกครองตนเอง เกิดการแยกอำนาจระหว่างโบสถ์แคทอลิคกับรัฐ เกิด

กระแสวัฒนธรรมของกลลุ่มชนชั้นล่างขึ้นอย่างกว้างขวาง. นอกจากนี้ในยุโรปก็เริ่มสะสมและเสริม

กำลังทางอาวุธ มีการแข่งกันเข้าไปแสวงหาหาความมั่งคั่งโดยการแย่งชิงดินแดนและทรัพยากร  

ในแอฟริกา (the scramble for Africa 1880-1900) เป็นต้นซึ่งเกิดต่อเนื่องหลังจากสงคราม 

Franco-Prussian War ในปี 1870-1871 ซึ่งกองทัพของนโปเลียนที่ 3 ของฝรั่งเศสพ่ายแพ้ยับเยิน 

นำไปสู่การก่อตัวของกลุ่มคอมมูนฝ่ายซ้าย มีกระแสเรื่องสิทธิของสตรี กระแสเรื่องให้เมืองต่างๆ

ปกครองตนเอง รวมทั้งเริ่มมีวัฒนธรรมของพวกชนชั้นกลาง (bourgeois) เกิดขึ้น อันจะนำไปสู่

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองระลอกใหญ่ในช่วงเวลาต่อมา 

 2.2. ปีพระราชสมภพ 1893 กับเหตุการณ์วิกฤติไทย-ฝรั่งเศส  

ปีที่พระปกเกล้าทรงพระราชสมภพ (8 พ.ย. 1893) เป็นปีที่สาหัสมากสำหรับบริบทใน

ประเทศไทย ก็คือ เป็นปีที่มีวิกฤติไทย-ฝรั่งเศส ซึ่งได้ก่อตัวมาตั้งแต่ 1891 เมื่อ ม. ปาวี กงสุล

ใหญ่ของการเชื่อมโยงบริบทไทยกับบริบทโลกที่หลวงพระบางถูกส่งมาประจำทีกรุงเทพและโต้แย้ง

ว่ารัฐลาวเคยขึ้นต่อเวียดนาม ดังนั้นเมื่อฝรั่งเศสเข้าคุ้มครองเวียดนามได้ ลาวก็ต้องอยู่ในความ

คุ้มครองของฝรั่งเศสด้วย ความขัดแย้งทวีขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายน 1893 ต่อมาฝรั่งเศสส่งเรือรบ

เข้ามาปิดปากน้ำไทยเกิดการยิงกันขึ้นเสียหาย ฝรั่งเศสบีบบังคับจนทำให้ไทยต้องลงนามในสัญญา

Franco-Siamese Treaty, on October 3, 1893 และฝรั่งเศสยังยึดจันทบุรีกับตราดไว้ด้วย 

เหตุการณ์ช่วงนี้ทำให้เกิดความตึงเครียดทั้งทางอารมณ์ การเมืองและเศรษฐกิจขึ้นแก่พระเจ้า  

อยู่หัวรัชกาลที่ 5 ซึ่ งเป็นสมเด็จพระราชบิดาของพระปกเกล้าและรัฐบาลของพระองค์   

ตลอดจนถึงเจ้านายฝ่ายในโดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีพระราชมารดาของ

พระองค์ด้วยอย่างแน่นอน 
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 ซึ่งทรงโทมนัสและประชวรพระวรกาย มิได้ทรง

ย่อท้อต่ออุปสรรค ได้เสด็จประพาสยุโรปในปี ค.ศ 1897 ทั้งนี้เมื่อหลายปีก่อนนี้ มกุฎราชกุมาร

รัสเซียซึ่งต่อมาคือคือพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่สอง ได้เสด็จฯเยือนสยาม ครั้งนั้นพระบาทสมเด็จ  

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับรองพระราชอาคันตุกะ ณ พระราชวังบางปะอิน นับเป็นงานใหญ่

ทำให้ความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์สนิทสนมยิ่งขึ้น มิตรภาพ  

ดังกล่าวนำไปสู่ประโยชน์อันยิ่งใหญ่สำหรับสยามในคราวที่รัชกาลที่ 5 เสด็จไปยุโรป โดยได้เสด็จ

ไปแวะที่รัสเซียก่อน ทรงได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ มีข่าวไปทั่วยุโรป อีกทั้งพระเจ้าซาร์ได้ทรง

ช่วยติดต่อกับออสเตรียและเยอรมันให้ด้วย การเสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งแรก ในปี ค.ศ. 1897 

นี้ ได้เสด็จเยือนประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส เดนมาร์ก สวีเดน เบลเยี่ยม อิตาลี ออสเตรเลีย ฮังการี 

สเปน เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน และอียิปต์ ซึ่งอยู่ในแอฟริกาและได้มีการขุดคลอง

สุเอซแล้วด้วย โดยได้ทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศมหาอำนาจ และได้ร่วมปรึกษาหารือเพื่อ

แก้ไขปัญหาบ้านเมือง ซึ่งในขณะนั้นยังมีปัญหาที่ค้างคากันอยู่กับฝรั่งเศส เพราะฝรั่งเศสก็ยังไม่

ยอมถอนกำลังออกจากจันทบุรีและตราด การที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงได้รับการต้อนรับ

อย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติของพระมหากษัตริย์ไทยนั้น ช่วยคลี่คลายปัญหาได้มาก และยังได้

ทรงดูงานความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงในโลกอย่างกว้างขวางอีก โดยในช่วงที่ทรงเสด็จ

ประพาสยุโรปครั้งนั้นได้ ทรงโปรดให้สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีฯ  เป็นผู้สำเร็จราชการ

แทนพระองค์ ขณะนั้นสมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปก หรือ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุได้เพียง 

4 ชันษาเท่านั้น เมื่อทรงเจริญวัยเข้าเรียนได้ทรงเข้ารับการศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ตามประเพณีขัตติยราชกุมารที่ดำเนินมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 4 และที่ 5 และยังทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้เป็นนักเรียนนายร้อยพิเศษด้วย 

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ามีพระชันษาได้ 12 ปี ทรงโสกันต์แล้ว รับพระราชทาน

โปรดเกล้าฯ ให้เป็นกรมขุนสุโขทัย แล้วจึงเสด็จไปศึกษาต่างประเทศ 

 2.3. ยุโรปในช่วงที่เสด็จไปศึกษาต่างประเทศ 

การเดินทางไปศึกษาต่างประเทศนั้น เสด็จไปที่ฝรั่งเศสก่อน ฝรั่งเศสในยุคนั้นต้องถือว่าเป็น

คู่อริกับไทย แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็เสด็จไปปารีสและทรงแก้ไขปัญหา

ด้วยพระองค์เองมาแล้ว และยังส่งพระราชโอรสองค์สุดท้องไปประทับอยู่ชั่วคราว ก่อนจะเสด็จต่อ

ไปอังกฤษในปี 1905 อีก สมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมขุนสุโขทัยธรรมราชาเองที่ก็  

สนพระทัยในภาษาฝรั่งเศสและประเทศฝรั่งเศสไม่น้อยเลย ในช่วงนั้นปารีสกำลังรุ่งเรืองเพราะ  

เพิ่งจัด World Fair และโอลิมปิคฤดูร้อนในปี 1900 และหอไอเฟลก็ยังเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทาง

วิศวกรรมของโลกอยู่ในระยะนั้น 

ส่วนอังกฤษนั้น หลังจากที่มีการปฏิวัติในอเมริกา ทำให้อังกฤษสูญเสียสิบสามอาณานิคมใน

อเมริกาเหนือหลังการประกาศอิสรภาพของอเมริกาใน ค.ศ. 1783 เป็นการสูญสิ้นอำนาจใน

อาณานิคมที่เก่าแก่ที่สุดและมีประชากรหนาแน่นที่สุดไปบางส่วน แต่อังกฤษก็หันไปสนใจทวีป

แอฟริกา ทวีปเอเชีย และแปซิฟิกแทน ต่อมาเมื่อหลังฝรั่งเศสพ่ายแพ้ในสมัยนโปเลียนใน ค.ศ. 

1815 อังกฤษได้ก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจที่แทบจะไร้ผู้ต่อกรเป็นเวลาหนึ่งศตวรรษ และได้ขยาย  



เอ
ก
สา
รป

ระ
ก
อ
บ
ก
าร
ป
ระ
ชุม
ก
ลุ่ม

ย่อ
ย

3�� การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่15

ดินแดนในจักรวรรดิออกไปทั่วโลก อย่างไรก็ดีการเติบโตของเยอรมนีและสหรัฐอเมริกาก็กระทบ

ต่อความเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจของอังกฤษด้วย  

เหตุการณ์ความเคลื่อนไหวในโลกดังกล่าวอยู่ในความสนใจของรัฐบาลไทยมาตลอด เพราะมี

ผลกระทบต่อเอเชียไม่น้อย นอกจากนี้ พระบรมวงศานุวงศ์และนักเรียนไทยจำนวนหนึ่งก็กระจาย

ตัวกันศึกษาในหลายประเทศในยุโรปด้วย 

เมื่อสมเด็จฯ กรมขุนสุโขทัยฯ ทรงเตรียมความพร้อมอยู่ที่อังกฤษจนมีพระชนม์ได้ 14 ปี

ก็ได้เข้าเรียนที่ Eton College อีตันเป็นโรงเรียนมัธยมอิสระหรือโรงเรียนเอกชน ที่เรียกว่า Public 

school พระเจ้าเฮนรีที่ 6 ทรงตั้งขึ้น เป็นโรงเรียนประจำรับนักเรียนชายอายุตั้งแต่ 13 ปีจนถึง 

18 ปีอยู่ใกล้ๆ วินเซอร์ และปัจจุบันก็ยังเปิดในระบบนี้อยู่ เป็นโรงเรียนที่ผู้นำทางการปกครองของ

อังกฤษได้เข้าศึกษา เมื่อจบชั้นมัธยมจากอีตันแล้ว ทรงเข้าศึกษาที่ The Royal Military 

Academy เมือง Woolwich ทรงสำเร็จในวิชาการทหารปืนใหญ่ม้าและทรงได้รับแต่งตั้งเป็น   

นายร้อยตรีกิตติมศักดิ์ แห่งกองทัพบกอังกฤษ  

 2.4 ยุโรปกับสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง 

เหตุการณ์สำคัญที่สุดในโลกในช่วงนั้น คือการประกาศสงครามที่ขยายไปทั่วโลกและยืดเยื้อ

ถึง 4 ปีทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและเศรษฐกิจทั่วโลก จนเรียกว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง 

เป็นสงครามที่เกิดจากมหาอำนาจในยุโรปพยามจะรักษาดุลยภาพของอำนาจโดยการสร้าง  

เครือข่ายพันธมิตรทางการเมืองและการทหารที่ซับซ้อนมาก ในขณะนั้น อำนาจทางอุตสาหกรรม

และเศรษฐกิจของเยอรมนีเติบโตขึ้นอย่างมากหลังการรวมชาติและการสถาปนาจักรวรรดิขึ้น และ

ได้จัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างกองทัพเรือจักรวรรดิเยอรมัน แข่งขันกับกองทัพเรือ

อังกฤษเพื่อชิงความเป็นเจ้านาวิกโลก 

สงครามมีชนวนมาจากการลอบปลงพระชนม์รัชทายาทแห่งออสเตรีย-ฮังการี อาร์ค-  

ดยุ๊คฟรานซ์ เฟอร์ดินานด์แห่งออสเตรีย (Archdu ke Franj Ferdinand) ที่เมืองซาราเยโว   

ในบอสเนีย นำไปสู่การประกาศสงครามของออสเตรีย-ฮังการีเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ค.ศ. 1914 

ตามมาด้วยการระดมพลเข้ารุกรานของจักรวรรดิรัสเซียและจักรวรรดิเยอรมัน ฝรั่งเศสและสหราช

อาณาจักรได้ประกาศสงครามต่อเยอรมันในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1914  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงศึกษาประวัติศาสตร์และการทหารมาจาก

อังกฤษ ทรงประกาศความเป็นกลางทันที และทรงมีพระราชบัญชาให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมขุน

สุโขทัยลาออกจากกองทัพอังกฤษและให้ศึกษาประวัติศาสตร์และยุทธศาสตร์สงครามกับครูพิเศษ  

 2.5. พระปกเกล้าเสด็จนิวัติกรุงเทพและเริ่มรับราชการสนองพระเดชพระคุณ
แผ่นดินและดำเนินพระองค์ตามราชประเพณี 

เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 1 เริ่มสู้รบกันยืดเยื้อในเขตแดนอังกฤษเข้มข้นขึ้น พระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ 6 ก็ทรงสั่งให้สมเด็จพระปกเกล้าเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย ซึ่งความจริง  
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ก็ทรงแสดงความสนพระทัยที่จะประทับอยู่ต่อเพราะทรงเรียนทางการทหารมาโดยตรง ทรงได้เคย

เป็นทหารในกองทัพอังกฤษอยู่ก่อนสงคราม มีพระสหายร่วมรุ่นที่ออกทำการรบอยู่ในขณะนั้น แต่

ก็ทรงเชื่อฟังพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ได้เสด็จไปทูลลาพระเจ้ายอร์ชและเสด็จนิวัติพระนครเพื่อรับ

ใช้สนองพระเดชพระคุณแผ่นดินจนเต็มความสามารถแม้ในขณะนั้นจะไม่ทรงมีโอกาสที่จะขึ้นครอง

ราชย์อยู่เลยก็ตาม 

การเสด็จนิวัติพระนครหลังจบการศึกษาครั้งนั้นของพระองค์ นับเป็นการแสดงความยืนยัน

ในความจงรักภักดีที่ทรงมีต่อแผ่นดินสยาม และทรงยอมรับที่จะอุทิศพระองค์ให้กับแผ่นดินไม่ว่า

ชะตาชีวิตจะเป็นอย่างไร เนื่องจากได้ทรงได้มีพระราชสมภพมาเป็นพระราชโอรสองค์สุดท้ายของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 จึงมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ไม่ทรงหลีก

เลี่ยง นับเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญยิ่งในพระชนม์ชีพของสมเด็จพระปกเกล้าและเป็นเหตุการณ์ที่

สำคัญต่อประเทศไทยในระยะต่อมา 

พระองค์ได้เสด็จกลับมา และทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งนายทหารคนสนิทพิเศษของ

จอมพล สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถซึ่งเป็นพระเชษฐาใน

พระองค์ ต่อมาพระองค์ได้เลื่อนเป็นผู้บังคับกองร้อยทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์และเป็นร้อยเอก 

ได้เสด็จเข้ารับราชการประจำกรมบัญชาการกองพันน้อยที่ 2 ในตำแหน่งนายทหารเสนาธิการและ

เลื่อนเป็นนายพันตรี แล้วเป็นพันโทบังคับการโรงเรียนนายร้อยชั้นประถมตามลำดับ 

เมื่อมีพระชนม์ครบ 2 รอบนักษัตรไทยแล้ว ก็ทรงลาราชการเพื่อเสด็จออกผนวชตาม  

พระราชประเพณี ณ อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อปี พ.ศ. 2460 (ค.ศ. 1917) โดยมี

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นพระอุปัชฌาย์ ระหว่างที่ผนวชนั้น 

สมเด็จพระอุปัชฌาย์ได้ทรงสังเกตพระราชนิสัยรักสงบสันโดษ จึงทรงปรารภว่า พระองค์นั้นเป็น

พระอนุชาพระองค์เล็กสุด คงไม่ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นแน่ จึงทรงชวนให้พระองค์อยู่ใน

สมณเพศตลอดไป เพือ่จะไดช้ว่ยปกครองสงัฆมณฑลใหเ้จรญิกา้วหนา้สบืไป แตส่มเดจ็พระปกเกลา้ 

ได้ทูลตอบว่าได้ทรงกำหนดหมายที่จะอภิเษกสมรสกับหม่อมเจ้ารำไพพรรณี สวัสดิวัตน์เสียก่อน

หน้านี้แล้ว 

เมื่อทรงสึกออกมา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงตรัสขอหม่อมเจ้า  

รำไพพรรณี สวัสดิวัตน์จากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวันวิศิษฎ์พระราชบิดาทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกอบพระราชพิธีอภิเษกสมรสพระราชทานที่ ตำหนัก ณ วังศุโขทัย 

ซึ่งสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรม-ราชินีนาถพระพันปีหลวงโปรดให้สร้างพระราชทานเป็นเรือนหอ 

และมีการเลี้ยงพระราชทานที่พระที่นั่ง วโรภาษพิมาน พระราชวังบางปะอิน เมื่อวันที่ 26 

สิงหาคม พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) ซึ่งนับเป็นการอภิเษกสมรสครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังจาก

การตรากฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการเสกสมรสแห่งเจ้านายในพระราชวงศ์ และยังเป็นการแต่งงาน

ที่มีการถามความสมัครใจของคู่บ่าวสาวด้วย 
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2.6. การประกาศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งของสยาม ในสมัยรัชกาลที่ 6 

แม้ในแรกเริ่มที่มีสงครามโลกเกิดขึ้นในยุโรปนั้น พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 จะทรงประกาศ

ประเทศเป็นกลาง แต่ก็ทรงเตรียมความพร้อมทางทหารโดยทรงซื้อเรือรบใหม่ มีการรณรงค์

หาเงินบริจาคมาช่วยกันซื้อเรือรบดังกล่าวและทรงแสดงความคิดเห็นทางหนังสือพิมพ์เป็นบทความ

ใช้พระนามแฝงเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมสำหรับการสงครามและการสนับสนุนฝ่ายพันธมิตร

เพราะทรงเห็นว่าฝ่ายมหาอำนาจกลาง คือเยอรมนี และออสเตรีย -ฮังการีเป็นฝ่ายก่อสงคราม

รุกรานก่อนในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจะยุติลงนั้น พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ทรงไตร่ตรอง

ติดตามความคืบหน้าตลอดเวลา และทรงวางแผนอยู่นานก่อนตัดสินพระทัยประกาศสงครามกับ

ฝายมหาอำนาจกลางโดยเข้าข้างฝ่ายพันธมิตร เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2460 (ค.ศ. 1917) 

ในขณะนั้นในประเทศสยามมีบริษัทห้างร้านของเยอรมัน เรือสินค้าเยอรมัน และวิศวกรชาว

เยอรมันทำงานในโครงการต่างๆ อยู่ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีคนไทย

ที่สำเร็จการศึกษามาจากเยอรมัน และที่ทำงานสนับสนุนการค้าเยอรมันและอยู่ในคณะการสร้าง

ทางรถไฟที่จ้างเยอรมันเป็นวิศวกรโครงการอีกมากมาย การประกาศสงครามกับเยอรมันจึงต้อง  

เตรียมแผนอย่างดีที่สุดและเป็นความลับอย่างดีที่สุด ในเหตุการณ์นี้แม้ไม่มีรายละเอียดว่าสมเด็จ

เจ้าฟ้าประชาธิปกได้ทรงมีบทบาทสำคัญอย่างไร แต่แน่นอนว่าน่าจะคงทรงร่วมติดตามการ

วางแผนงานอยู่ด้วยในระดับที่พอสมควร 

ในการนี้ มีการประกาศเรียกพลทหารอาสา สำหรับกองบินและกองยานยนต์ทหารบก   

เพื่อส่งไปช่วยสงครามในยุโรป การส่งทหารไปรบครั้งนี้เมื่อเสร็จสงครามแล้วและสัมพันธมิตรเป็น

ฝ่ายชนะ ทหารไทยก็ได้ร่วมสวนสนามฉลองชัยชนะที่ปารีสในฐานะประเทศชนะสงครามด้วย 

และประเทศไทยยังได้ส่งผู้แทนเข้าประชุมสันติภาพ ณ พระราชวังแวร์ซายและได้มีโอกาสขอ

เจรจาแก้ไขสัญญาต่างๆ ที่ไทยทำกับประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศสและชาติอื่นๆ อย่างไม่เป็นธรรม   

ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 แต่การเจรจาดังกล่าวยืดเยื้อยาวนานเป็นสิบปีต่อมา ประสบความยาก

ลำบากอย่างมากเพราะประเทศคู่สัญญาพยายามยึดมั่นในผลประโยชน์ของตน อาศัยที่ไทยได้ว่า

จ้าง ดร. ฟรานซิส บี แซร์ (Dr. Francis B. Sayre) ชาวอเมริกาซึ่ งเคยเป็นที่ปรึกษา  

ต่างประเทศ จนได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยากัลยาณไมตรี กับที่ปรึกษาอเมริกันอีก

คนหนึ่งร่วมกับคณะทูตไทยในยุโรปซึ่งได้ติดตามเจรจาอย่างยาวนานในที่สุด ประเทศต่างๆ   

13 ประเทศรวมทั้ง อังกฤษ และ ฝรั่งเศส ตกลงยอมแก้ไขสัญญา โดยมี เงื่อนไขบางประการ 

 2.7. ปารีสหลังสงครามสงบ 

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสุโขทัยธรรมาธิราช ทรงมีพระสุขภาพไม่สมบูรณ์หลายด้านมาแต่

ทรงพระเยาว์ แม้จะทรงพยายามเล่นกีฬาชนิดต่างๆ เป็นประจำ ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง

นั้นทรงพระประชวรเรื้อรัง แพทย์หลวงได้แนะนำนายแพทย์ที่ฝรั่งเศสที่ควรจะทรงรักษาพระองค์

ด้วย และแนะนำสถานที่ที่มีอากาศเย็น พระองค์จึงเสด็จพร้อมพระราชชายาไปรักษาพระองค์ที่

ปารีสในปี พ.ศ. 2463 (ค.ศ. 1920) ครั้นทรงหายจากอาการประชวรแล้ว ทรงขอพระบรมราชา

นุญาตเข้าศึกษาวิชาการในโรงเรียนนายทหารฝ่ายเสนาธิการฝรั่งเศส ณ กรุงปารีส และโปรดให้

พระชายาทรงศึกษาภาษาฝรั่งเศสและวิชาอื่นๆ ด้วย 
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ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 นั้น กรุงปารีสกลับรุ่งเรืองขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากไม่ได้ถูก

เยอรมันเข้ายึดครอง หรือทำลาย อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่ทหารพันธมิตรจัดสวนสนามฉลองชัยชนะ

ที่ชองป์เซลีเซและจัดประชุมลงนามในสัญญาสันติภาพที่พระราชวังแวร์ซายล์และที่พระราชวัง

สำคัญอื่นๆ อีก จึงมีผู้นำทางการเมืองการทหารจากทั่วโลกมาชุมนุมกันที่ปารีสนี่เป็นระยะเวลา

นาน ในด้านศิลปวัฒนธรรมปารีสก็เบ่งบานขึ้นทันที มีศิลปิน นักเขียน นักดนตรีจากประเทศ

ต่างๆในยุโรปและอเมริกา มาอาศัยอยู่และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เมืองเล็กๆในฝรั่งเศสขยายตัว 

และมีการสร้างถนนและรถใต้ดินในด้านสถาบันทหารของฝรั่งเศสก็มีความเข้มแข็งมีชื่อเสียงขึ้นมา

เนื่องจากเป็นฝ่ายชนะสงคราม มีการเปิดหลักสูตรนายทหารระดับสูงมีนายทหารนานาชาติมาเข้า

ศึกษาด้วย 

หลังทรงจบการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นสูงที่ฝรั่งเศสแล้ว ก็เสด็จกลับประเทศไทย ในปี 

พ.ศ. 2464 (ค.ศ. 1921) ทรงเข้ารับราชการอีกครั้ง โดยต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า-

เจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทรงดำรงตำแหน่งปลัดกรมเสนาธิการทหารบก และเลื่อน

พระยศขึ้นเป็นนายพันเอกผู้บัญชาการกองพลทหารบกที่ 2 และเป็นผู้บังคับการพิเศษกรมทหาร

ปืนใหญ่ที่ 2 ในคราวเดียวกัน ในช่วงนั้นพระเชษฐาร่วมพระมารดาซึ่งอยู่ในสายสืบสันตติวงศ์

โดยตรงต่างทรงประชวรและสิ้นพระชนม์ไปโดยลำดับ ทำให้สมเด็จพระปกเกล้าต้องทรงรับ

ราชการสนองพระเดชพระคุณพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ทดแทนมากขึ้น พระองค์ทรงได้รับมอบ

หมายให้ปฏิบัติราชการแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบางโอกาส ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ

ของพระองค์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระบรมราชโองการให้เลื่อนกรมขึ้น

เป็น สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2468 (ค.ศ. 1923)ก่อนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จสวรรคตเพียง  

ไม่กี่วัน 

 2.8. เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในจีน 

ในเอเชียโดยเฉพาะจีนก็มีความผันผวนมากมายมาตลอด เพราะจีนได้พยายามจะปลด

ปล่อยตัวเองจากอิทธิพลและการครอบครองของยุโรปและญี่ปุ่น จนเกิดกบฏนักมวย (Boxer 

Rebellion) ขึ้นต้นศตวรรษที่20 จากนั้นมาก็ยังมีการปฏิวัติปี ค.ศ. 1911 โค่นล้มราชวงศ์แมนจู 

และขับไล่ชาวตะวันตก ได้เกิดมีกลุ่มรักชาติก๊กมินตั๋ง (Kuomintang) นำโดย ซุน ยัต เซ็น (Sun 

Yat-sen, 1866 - 1925) และกลุ่มคนหนุ่มหัวก้าวหน้าที่ศึกษาดูงานมาจากตะวันตก ซึ่งต้องการ

การปกครองแบบประชาธปิไตย แตก่ม็กีลุม่หวัเกา่ทีค่ดัคา้นไมเ่หน็ดว้ย ในทีส่ดุพรรคของซนุ ยตั เซน็ 

ก็พ่ายแพ้ในปี 1914 จึงไม่สามารถตั้งรัฐบาลใต้ระบอบรัฐธรรมนูญได้สำเร็จ ในปี 1915 ญี่ปุ่นได้

รุกรานจีนและยื่นข้อเรียกร้อง 21 ข้อให้รัฐบาลจีน ทำให้จีนต้องเลือกประกาศสงครามกับฝ่าย

อำนาจกลางของเยอรมันเพื่ออย่างน้อยก็จะได้มีอังกฤษและฝรั่งเศสคุ้มครองจากการรุกรานของ

ญี่ปุ่น หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ญี่ปุ่นจึงต้องลงนามในสัญญาให้จีนมีเอกราช ทำให้ญี่ปุ่นไม่พอใจ

ในอิทธิพลของฝ่ายพันธมิตรอยู่ แต่จีนนั้นก็ยังมีปัญหาระหว่างก๊กมินตั๋ง ซึ่งหลังจากซุนยัดเซ็นตาย

ลงก็ตกอยู่ใต้การนำของเจียง ไค เช็ค (1887 - 1975) และต้องต่อสู้กับพวกคอมมิวนิสต์และ  

ญี่ปุ่นต่อเนื่องอีก ในช่วงต้นทศวรรษ 1920 ขบวนการคอมมิวนิสต์จีนแนวโซเวียตก่อตัวขึ้นเป็น  
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ปีกซ้ายในพรรคก้กมินตั๋งเองแต่ไม่เข้มแข็งและไม่ได้รับการสนับสนุนจากสตาลินหัวหน้าพรรค

คอมมิวนิสต์ในโซเวียต แต่พวกชาวนาจำนวนมากในจีนเริ่มเชื่อถือในคำปราศรัยของผู้นำขบวนการ

คอมมิวนิสต์จีนมากขึ้นแล้ว  

เหตุการณ์ในจีนส่งผลกระทบทั้งทางทางการโยกย้ายถิ่นของชาวจีนที่เข้ามาพึ่งพระบรม

สมภารในไทยเพิ่มมากขึ้น และจิตวิทยาสังคมกรเมืองของไทยอย่างมากด้วย 

3.พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่7ด้านการวางรากฐาน
พัฒนาสถาบันทางเศรษฐกิจและสังคม

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าทรงครองราชย์ในระยะสั้นมาก คือ 9 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2468 

– 2484 (1926 - 1935) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่วิกฤตเศรษฐกิจและการเมืองถาโถมเข้ามาจนรัฐบาล

ของพระองค์ต้องทุ่มเทไปในการแก้ไขปัญหาวิกฤตเหล่านั้น นอกจากนี้ พระสุขภาพของพระองค์  

ก็ไม่ดีต้องเสด็จไปผ่าตัดพระเนตรที่ต่างประเทศด้วย ดังนั้น ถ้ามองอย่างผิวเผินก็จะคิดว่า ไม่น่า

จะทรงมีเวลาสร้างสรรค์ผลงานพระราชกรณีกิจที่จะเป็นการวางรากฐานในด้านสังคมและ

เศรษฐกิจได้  

แต่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น ทรงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศในทุกๆ 

ด้านเวลา 9 ปีที่ทรงครองราชย์นั้น (การนับ ค.ศ. กับ พ.ศ. อาจลักลั่นกันเพราะไทยในสมัยนั้น

ยังใช้วันขึ้นปีใหม่ในเดือนเมษายน) เป็นช่วงเวลาที่สงครามโลกครั้ งที่หนึ่ งเพิ่ งจะยุติลง   

(ปี ค.ศ.1918) และเหตุการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจทั่วโลกแปรปรวนไปหมด นอกจากนี้ยังเกิด

เหตุการณ์วิกฤตต่างๆ ที่กำลังที่ก่อตัวและทวีความรุนแรงจนนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่สอง   

(ปี ค.ศ. 1939) จึงนับเป็นช่วงเวลาที่ละเอียดอ่อน ไหวแปรง่าย นำไปสู่การผกผันทั้งทางการเมือง

และสังคมเศรษฐกิจทั่วโลก เช่นการล่มสลายของจักรวรรดิใหญ่ๆ ในยุโรป กระแสประชาธิปไตย

แผ่กระจาย ประเทศต่างๆ มีการปรับเปลี่ยนทางโครงสร้างการเมืองและสังคมเศรษฐกิจอย่าง

รวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อกันและกันอย่างกว้างขวางทั่วโลก 

และประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบนั้นด้วย 

แม้จะทรงขึ้นครองราชย์โดยที่ไม่ได้ทรงคาดคิดมาก่อนล่วงหน้า และแม้จะขึ้นครองราชย์ใน

ช่วงที่เหตุการณ์รอบข้างที่รุมล้อมถาโถมเข้ามาจนแทบจะตั้งพระองค์ไม่ติด โดยเฉพาะวิกฤติ

เศรษฐกิจที่โหมรุมเร้าบีบคั้นหนัก เป็นตัวกระตุ้นเร่งวิกฤตทางการเมืองซึ่งได้ตั้งเค้ามานานตั้งแต่

รัชกาลก่อนแล้วให้ระเบิดขึ้น แต่พระราชกรณียกิจของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ตามที่มีบันทึกไว้

อย่างค่อนข้างละเอียดในจดหมายเหตุรัชกาลที่ 7 นั้น แสดงให้เห็นว่า ได้ทรงพยายามปูพื้นฐาน

การพัฒนาสังคมไทยที่สำคัญยิ่งไว้สองลักษณะ คือ 

 ก)  การปรับเปลี่ยนพื้นฐานในด้านความคิด หรือความเคยชินกับธรรมเนียมปฏิบัติเดิมๆ ที่

สืบต่อกันมาหลายด้านที่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนใหม่ในกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก  
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 ข)  การปูพื้นฐานทางกฎหมายในด้านต่างๆ ของสังคมไทย เพื่อปรับเปลี่ยนสังคมไทยไปสู่

ความเป็นสากลและความเป็นสังคมประชาธิปไตย 

การปูพื้นฐานทางความคิดและธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆนั้น เราจะศึกษาได้จากลายพระราช

หัตถเลขาที่ทรงซักถาม ทรงอภิปราย และทรงถกเถียงในประเด็นสำคัญที่เป็นปัญหาของประเทศ 

และพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานแก่กลุ่มบุคคลต่างๆ ในหลากหลายโอกาสพื้นฐานทางด้าน  

การพัฒนาสังคมนี้ อาจจะจับต้องมองเห็นได้ไม่ชัดเจนนัก (เรียกว่า intangible) เพราะต้องศึกษา

เปรียบเทียบกับบริบทและเหตุการณ์ในช่วงนั้นๆ แต่ก็สามารถนำมาศึกษาวิเคราะห์ได้ดังนี้  

 3.1 ทรง ”สร้างวัฒนธรรมการทำงาน ในการปกครองบ้านเมืองใหม่”  

เพื่อเตรียมพร้อมที่จะรับสังคมไทยแบบประชาธิปไตย ที่ทรงแน่ใจว่าจะต้องเกิดขึ้นในอนาคต 

ผลงานในแง่นี้ ไม่ค่อยมีคนเล็งเห็นว่าสำคัญมากนัก เพราะช่วงรัชกาลของพระองค์สั้น และหลัง

จากการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองใหม่แล้ว ก็ไม่ค่อยมีคนสนใจผลงานในรัชสมัยของพระองค์ 

อย่างไรก็ดี ได้ทรงแสดงความริเริ่มและมุ่งมั่นปฏิบัติตาม “วัฒนธรรมใหม่” นี้เองอย่างเป็นระบบ

และจริงจัง ทรงปฏิบัติต่อเนื่องตลอด 9 ปีในรัชสมัยของพระองค์ นับเป็นพื้นฐานที่แปลกใหม่ใน

การบริหารราชการแผ่นดินเพื่อเตรียมวางรากฐานการพัฒนาทางสังคมเศรษฐกิจ ดังนี้ 

 3.1.1  ทรงสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (The culture of 

lifelong learning) ซึ่งทรงเห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับทุกคน ทุกระดับ ทรงเริ่มต้น

จากพระองค์เอง ดังจะเห็นได้จากทรงเขียนบันทึกที่มีความยาว มีเหตุมีผล ไปยัง  

อภิรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีของพระองค์หลายครั้ง และได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่จะ

ต้อง “Educate ourselves and our people” เพื่อเตรียมพร้อมที่จะรับกับการ

เปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ก็คงเนื่องมาจากได้ทรงมองเห็นตัวอย่างการล่มสลาย

ของจักรวรรดิใหญ่ต่างๆ ในยุโรปและการเปลี่ยนแปลงในจีน และมองเห็นแนวโน้มของ

กระแสประชาธิปไตย และกระแสมวลชนที่ได้แผ่ขยายไปทั่วโลก 

  ทรงเห็นว่า ยิ่งพระองค์ทรงเป็นเป็นผู้ที่อยู่ในระดับผู้นำหรือผู้บริหารรัฐบาลแล้ว การ

ศึกษา ยิ่งจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดวิถีชีวิตประชาชน และปัญหาเรื่อง

ต่างๆที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น  

ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว คือต้องทรงเรียนรู้ใหม่ๆ ต้องปรึกษาหารือรับฟังความคิดเห็นจาก  

ผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องรอบด้าน ต้องให้สังคมทดลองแสวงหารูปแบบที่เหมาะสม

ที่สุด เช่น เรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่น และจำเป็นต้องให้ข้าราชการของพระองค์ออก

ไปค้นคว้าแสวงหาข้อมูลเปรียบเทียบจากประเทศต่างๆ ด้วย เพื่อนำมาวิเคราะห์ เสนอ

ให้ความรู้หรือการศึกษาในด้านนั้นๆ แก่บุคคลที่อยู่ในระดับตัดสินใจ เพื่อจะได้ตัดสินใจ

บนพื้นฐานของข้อมูลความรู้ เป็น “Informed decision” สำหรับกลุ่มข้าราชการที่ถูก

กระทบเช่นนายทหารที่ถูกตัดงบประมาณ ก็ทรงพยายามชี้แจงเหตุผลทำความเข้าใจ

อย่างเปิดเผย ทรงกล้าที่ยอมรับว่าไม่ทรงสันทัดและต้องฟังความเห็นผู้เชี่ยวชาญ  
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ซึ่งหลายฝ่ายก็มองว่าทรงอ่อนแอไม่ใช้อำนาจเด็ดขาด สำหรับประชาชนผู้จะมีส่วนได้

ส่วนเสียโดยตรงจากนโยบายของประเทศนั้น ทรงเน้นว่าจะต้องจัดการศึกษาพื้นฐาน

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลง และเมื่อเกิดมีการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยขึ้นจริง ประชาชนจะได้มีความรู้เท่าทันสามารถออกไปใช้สิทธิออกเสียงได้

อย่างมีข้อมูล ไม่ตกเป็นเหยื่อของความเข้าใจผิดหรือความใฝ่ฝันที่โฆษณาเกินความเป็น

จริงได้  

  ในเรื่องการศึกษาหาความรู้ตลอดชีวิตนั้น ทรงทำพระองค์เองเป็นตัวอย่าง โดยทรงอ่าน

หนังสือต่างๆ ทุกชนิดจำนวนมาก รับฟังวิทยุเป็นประจำ และเสด็จทอดพระเนตรภาพ

ยนตร์ใหม่ๆ ทั้งที่โรงและในวังของพระองค์เอง เสด็จไปฟังการบรรยายของนักปราชญ์

ไทยและนักปราชญ์ต่างประเทศที่สยามสมาคม และเสด็จออกไปเยี่ยมเยียนพบปะ

ข้าราชการและประชาชนในหัวเมืองภาคเหนือและภาคใต้ ทั้งเตรียมการที่จะเสด็จภาค

อีสานด้วย นอกจากนี้ยังได้เสด็จเยี่ยมเยียนประเทศที่ปัจจุบันนี้กำลังจะเป็น “ประชาคม

อาเซียน” ซึ่งในขณะนั้นอยู่ในความปกครองของตะวันตก เมื่อเสด็จไปผ่าตัดพระเนตร

ครั้งแรกที่สหรัฐอเมริกา และครั้งที่สองที่อังกฤษ ก็ได้ทรงถือโอกาสเชื่อมโยง

สัมพันธไมตรี พบปะบุคคลสำคัญ และศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ในระหว่างที่

เดินทางก็ทรงติดตามการบิหารประเทศทางวิทยุโทรเลขประจำ และทรงเขียนบันทึก  

ซักถามความเห็นและโต้แย้งด้วยเหตุผลกับที่ปรึกษาของพระองค์ในเรื่องต่างๆ เป็น

ระยะๆ  

 3.1.2.  ทรงสร้างระบบและวัฒนธรรมของการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของรัฐบาล 

(Collective participative decision making) โดยพระมหากษัตริย์ยังคงเป็นผู้ทรง

ตัดสินใจและรับผิดชอบต่อผลของการตัดสินใจนั้น แต่ให้มีองค์คณะบุคคลมาแสดง

ความคิดเห็น ถกเถียง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยกัน แทนที่จะให้ทุกๆ เรื่องถูก  

นำเสนอขึ้นไปเป็นแท่งปีรามิด ไปยังผู้มีอำนาจสูงสุด คือ พระมหากษัตริย์เป็นผู้ทรง

ตัดสินใจแต่พระองค์เดียว ซึ่งทรงเห็นว่ามีข้อจำกัดอยู่มากตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิ

ราชในยุคที่สถานการณ์ประเทศมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ในการประชุมสภาที่ปรึกษา

ด้านต่างๆ ในประเทศก็โปรดให้ฝ่ายต่างๆ แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภาที่ปรึกษา

อย่างเอาใจใส่ก่อนที่จะทรงตัดสินใจในนโยบายสำคัญๆ เป็นต้น ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุด

ของการสร้างระบบการตัดสินใจร่วมกัน คือโปรดให้ตั้งองค์กรที่ทรงเรียกว่า “สภา” ขึ้น 

5 คณะคือ 

 ก)  สภาที่ปรึกษาราชการสูงสุด เรียกว่า “อภิรัฐมนตรีสภา” ซึ่งทรงตั้งขึ้นเพียง 3 วัน

หลังขึ้นครองราชย์ และทรงอธิบายในที่ประชุมภายหลังว่า ตั้งขึ้นเพื่อป้องกันมิให้   

“A bad King” ใช้อำนาจในทางที่มิชอบ สภานี้ประกอบด้วยพระบรมวงศานุวงศ์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ที่ได้เคยปฏิบัติบริหารราชการในกระทรวงต่างๆ มาแล้ว

อย่างมีผลดี และเป็นผู้ที่ทรงเชื่อว่าไม่แสวงหาประโยชน์ ได้แก่ สมเด็จฯ เจ้ากรม

พระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต สมเด็จฯ 
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เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ สมเด็จฯ กรมพระยาดำราราชานุภาพ สมเด็จฯ 

กรมพระจันทบุรีนฤนาถ สภาที่ปรึกษาชุดดังกล่าวนั้นมีหน้าที่พิจารณาข้อเสนอแนะ

ของกระทรวงต่างๆ และควบคุมแก้ไขปัญหาที่คณะรัฐมนตรีเสนอมา พระองค์เอง

ทรงเป็นเสมือนนายกรัฐมนตรีจะต้องพิจารณา แต่ในหลายๆ กรณีก็มีความ  

ขัดแย้งกันระหว่างกระทรวง จึงทรงกำหนดให้สภาอภิรัฐมนตรีประชุมอภิปราย

พิจารณาเรื่องต่างๆนั้น ต่อพระพักตร์พระองค์เป็นส่วนใหญ่ ก่อนที่จะทรงตัดสินใจ

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ  

 ข) สภาองคมนตรี ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และที่ 6 ในสมัยรัชกาลที่ 7 ทรงตั้ง

ขึ้นเพื่อเป็นเครื่อง “เหนี่ยวรั้งการใช้พระราชอำนาจในทางที่ผิด” ช่วยทำหน้าที่

บริหารประเทศ คล้ายกับรัฐสภาในปัจจุบัน สมาชิกประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ   

มีความสามารถเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย ทำหน้าที่เสนอความคิดเห็นในเรื่อง  

ราชการแผ่นดิน วินิจฉัยเรื่องต่างๆ ที่ทรงปรึกษา 

 ค) เสนาบดีสภา หรือสภาคณะรัฐมนตรีซึ่งเคยมีมาตั้งแต่รัชกาลที่ 5 แต่ไม่มีบทบาท

มากนัก ในสมัยรัชกาลที่ 7 ทรงกำหนดให้สภานี้ร่วมกำหนดนโยบายระหว่าง

กระทรวงก่อนที่จะนำไปปฏิบัติ  ประกอบด้วยเสนาบดีประจำกระทรวง  

 ง) สภาป้องกันพระราชอาณาจักร ทำหน้าที่ในการติดต่อประสานงานกับกระทรวง

ต่างๆ คือ กระทรวงกลาโหม ทหารเรือ ต่างประเทศ มหาดไทย และพาณิชย์ เพื่อ

ป้องกันประเทศ 

 จ) สภาการคลัง มีหน้าตรวจตรางบประมาณแผ่นดินโดยเฉพาะในช่วงที่มีวิกฤติ

เศรษฐกิจการคลังทั่วโลก และเพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์การเงินของประเทศ 

 3.1.3.  ทรงเปิดให้มีเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนข่าวสารและแสดงความคิดเห็นเสรี (Free flow 

of information and ideas) ที่กว้างขวางมากขึ้น ในช่วงเวลาที่ทรงครองราชย์นั้น 

แรกๆ ทรงสนับสนุนหนังสือพิมพ์บางฉบับที่ช่วยเผยแพร่นโยบายของรัฐบาลดังที่ได้เคย

ปฏิบัติมาในรัชกาลก่อนๆ แต่ต่อมาได้ทรงให้ยกเลิกการสนับสนุนดังกล่าวเสียเพราะ

เห็นว่าไม่สามารถจะสนับสนุนหนังสือพิมพ์ได้ทั่วถึงทุกฉบับ จึงดูจะเป็นการเลือกปฏิบัติ

ที่ไม่เป็นธรรม ในขณะเดียวกันก็ทรงไม่จำกัดหรือกีดกันไม่ให้มีหนังสือพิมพ์ทั้งรายวัน

และรายสัปดาห์เกิดเพิ่มขึ้นใหม่มากมาย แม้ว่าอาจจะมีผลต่อมติมหาชนในสมัยนั้นอยู่

ไม่น้อย แต่ก็ทรงอนุญาตเพื่อให้มีการแสดงความคิดเห็นจากมุมมองที่หลากหลายของ

สังคม 

  หนังสือพิมพ์ในประเทศไทยนั้นได้มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และเพิ่มปริมาณมากขึ้น

จนเป็นธุรกิจการหนังสือพิมพ์อย่างแพร่หลายในสมัยรัชกาลที่ 6 หนังสือที่มีจำนวนมาก

นั้น ในความเป็นจริงก็ช่วยส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้แก่คนไทยได้

อย่างมากด้วย เพราะในยุคนั้นการศึกษาประชาบาลเริ่มต้นแล้ว และหาก ผู้คนเรียน  
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พออ่านออกเขียนได้ แล้วเลิกอ่านหลังจบจากโรงเรียน ไม่ช้าก็จะลืมการอ่านหนังสือ 

ฉะนั้นหนังสือพิมพ์จึงนับว่ามีประโยชน์มากในแง่นี้ด้วย 

  ในสมัยรัชกาลที่ 7 โดยเฉพาะก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475 หรือ ค.ศ. 

1932 นั้น มีจำนวนหนังสือพิมพ์เกิดเพิ่มมากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ คือ มีหนังสือพิมพ์เกิด

ใหม่ถึง 136 ฉบับที่ออกไม่เป็นประจำทุกวัน ส่วนหนังสือพิมพ์รายวันมีมากถึง   

56 ฉบับ ในจำนวนนั้นเอกชนหรือบุคคลเป็นเจ้าของมีถึง 38 ฉบับ ส่วนใหญ่ตีพิมพ์ใน

กรุงเทพฯ แต่ก็มีทั้งหนังสือพิมพ์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีนและยังมีความ

พยายามที่จะออกหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นด้วย เช่น หนังสือพิมพ์ศรีเชียงใหม่ ออกทุก   

10 วันในปี 1927 ปีเดียว เป็นต้น หนังสือเหล่านี้ มีจำนวนหนึ่งที่ออกมามีอายุสั้นๆ   

มีอยู่เพียงประมาณ 20 ฉบับเท่านั้นที่เปิดต่อในระยะยาวถึง 5 ปี และมี 4 ฉบับ

เท่านั้นที่อยู่รอดต่อมายาวนานถึง 27 ปี คือ หลังรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

และหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองไปแล้ว. ซึ่งรัฐบาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ามิได้

เข้าไปควบคุมหนังสือพิมพ์เหล่านี้โดยตรงเลย เพียงแต่ถ้าหากมีการตีพิมพ์ข้อความที่

จาบจ้วงบุคคลเป็นส่วนตัว ก็โปรดให้กระทรวงมหาดไทยตักเตือน 

  กงสุลอเมริกันในไทยในช่วงนั้นบันทึกเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ไทยที่เกิดใหม่จำนวนมากว่า 

“เป็นหนังสือพิมพ์ที่มีอิทธิพลน้อย มีความรับผิดชอบน้อย คนอ่านไม่มาก อาจเรียกได้

ว่า “หนังสือพิมพ์ดอกเห็ด” นอกจากนี้ นักประวัติศาสตร์ต่างชาติที่ศึกษาเหตุการณ์ใน

รัชกาลที่ 7 เช่น David Wyatt และ Benjamin Batson มีความเห็นว่า รัชกาลที่ 7 

ทรงให้เสรีภาพแก่หนังสือพิมพ์มากกว่าในยุคสมัยต่อมา ซึ่งเป็นช่วงที่เปลี่ยนแปลงเป็น

ประชาธิปไตยแล้วเสียอีก 

  ในบรรดาหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ 3 ฉบับ ที่ออกมาในช่วงนั้น คือ Bangkok Times 

ซึ่งดูจะมีอิทธิพลมาในยุคนั้น Bangkok Daily Mail และ Siam Observer ส่วน

หนังสือพิมพ์ภาษาไทยที่มีคนอ่านมากและมีอิทธิพลสูงได้แก่ ศรีกรุง 

  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่นั้นทรงเป็นนักอ่าน มีผู้บันทึกไว้ว่าทรง “อ่านหนังสือ

ตั้งแต่ทรงลืมพระเนตรตื่นบรรทม จนถึงเข้าบรรทมเลย” แม้พระเนตรจะมีปัญหามา

ตลอดก็ตาม และในบางช่วงทรงมองเห็นได้เลือนลางมาก การที่ทรงอนุญาตให้มี

หนังสือพิมพ์จำนวนมากมาย ในภาษาต่างๆ แม้บางครั้งการแสดงความคิดเห็นจะจาบ

จ้วงไม่สร้างสรรค์ แต่ก็ทรงอนุญาตให้เป็นเวทีแสดงความคิดเห็นของบุคคลในที่

สาธารณะ โดยไม่มีการปิดกั้น หรือสั่งปิดหนังสือพิมพ์ หรือเซ็นเซอร์ในยุคสมัยของ

พระองค์ บ่งชี้ให้เห็นว่า ทรงเปิดให้บุคคลกลุ่มต่างๆ ในสังคมไทย ทั้งชาวไทยและ  

ชาวต่างชาติ มีเวทีแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายในสังคม ซึ่งทรงเห็นว่าเป็นผลดี

ต่อการศึกษาตามอัธยาศัย กระตุ้นให้มีการขบคิดอภิปรายประเด็นปัญหาต่างๆ ของ

บ้านเมือง และสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ ซึ่งผลดีต่อพระองค์เอง คือ สามารถติดตาม

ความคิดเห็นที่แสดงออกหลากหลายของคนกลุ่มต่างๆ ได้ด้วย 
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 3.2. การสร้างพื้นฐานในด้านวินัยทางงบประมาณและการคลังให้แก่แผ่นดิน 

 3.2.1  ในช่วงที่เสด็จขึ้นครองราชย์นั้น เกิดการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนทางเศรษฐกิจ

ของไทยอย่างมาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะกระแสของโลกด้วย ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่หลัง

สงครามโลกครั้งที่หนึ่งสิ้นสุดลงและไทยต้องทำการเจรจาลงนามในสนธิสัญญาหลาย

ฉบบัแลว้ นอกจากนีจ้กัรวรรดมิหาอำนาจ 4 จกัรวรรด ิคอื เยอรมน ีรสัเซยี ออตโตมนั 

และออสเตรียฮังการี ล่มสลายลงเพราะเหตุแห่งสงคราม ทำให้เศรษฐกิจที่เคยรุ่งเรือง

กระทบไปด้วย ประเทศเก่าๆ บางประเทศหายไปจากแผนที่โลก มีประเทศใหม่ๆ   

เกิดขึ้นและมีการขีดเส้นพรมแดนประเทศใหม่ขึ้น มีอุดมการณ์และความคิดใหม่เกิดขึ้น

ในหลายประเทศด้วย ประเทศเยอรมันผู้แพ้สงครามต้องลดกำลังทหารและอาวุธลง

อย่างบีบรัด ต้องสูญเสียชีวิตผู้คนและทรัพยากรไปมาก สูญเสียดินแดนให้แก่ประเทศ

อื่นหลายประเทศ ผู้คนอดอยาก รัฐต้องจ่ายค่าปฏิมากรสงคราม ต้องนำทองคำสำรอง

ออกมาใช้จ่าย ในยุโรปเกิดไข้หวัดใหญ่ระบาดอีก ฝ่ายรัสเซียก็เกิดสงครามกลางเมือง 

และการปฏิวัติ ผู้คนล้มตายหลายล้านคนและประเทศพังย่อยยับ 

  เศรษฐกิจโลกที่หดตัวอย่างรุนแรงเป็นปัญหาใหญ่มากหลังสงคราม เพราะการทำ

สงครามยาวนานถึง 4 ปีนั้นมีราคาแพงมาก หลายประเทศต่างก็นำทรัพยากรทาง

เศรษฐกิจไปใช้จนหมดหน้าตัก อังกฤษเองเคยทำการค้าขายทั่วโลก ก็ต้องชะงักลงไป 

เพราะกองเรือที่จะใช้ขนส่งสินค้าถูกเยอรมันทำลายไปเกือบหมด เยอรมนีนั้นเกิดค่าเงิน

ตกต่ำลงทรุดฮวบในปี 1923 ส่วนสหรัฐอเมริกาก็เกิดปัญหาคนว่างงานมาตั้งแต่ 1921 

ถึง 1923 ชาวนาอเมริกันก็ขายผลผลิตส่งออกไม่ได้ราคาอีกด้วย 

 3.2.2. การแก้ไขวิกฤติเศรษฐกิจไทยรอบแรก เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้น

ครองราชย์สืบต่อจากรัชกาลที่ 6 ก็ทรงเผชิญกับปัญหาปัญหาเศรษฐกิจในรอบแรก

ทันที ซึ่งเศรษฐกิจไทยและการใช้จ่ายเกินดุลนั้น เกิดมาตั้งแต่สมัย ร.6 เพราะเหตุที่

ไทยต้องใช้จ่ายงบประมาณมากในการเข้าร่วมสงครามครั้งที่ 1 อีกทั้งในการเจรจาแก้ไข

สัญญากับประเทศต่างๆ ในการสร้างแนวทางชาตินิยมและการจัดกิจกรรมที่ทำให้ไทย

เข้าไปอยู่ในสายตาโลก การเป็นภาคีองค์ระหว่างประเทศ และการใช้จ่ายของกระทรวง

ต่างๆ รวมทั้งรายจ่ายของสำนักพระราชวังที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2460 

- 2463 ยังมีปัญหาภัยธรรมชาติทำให้การผลิตข้าวตกต่ำอีกด้วย 

  ในการแก้ไขวิกฤติเศรษฐกิจช่วงแรก คือ ปี ค.ศ. 1921-1930 นั้น พระปกเกล้าเจ้าอยู่

หัวหัวทรงดำเนินการรวดเร็วมาก ทรงตั้งสภาเศรษฐกิจขึ้นเพื่อดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้

ทันที โดยทรงนั่งเป็นประธาน โปรดให้จ้างที่ปรึกษาการคลัง เป็นชาวอังกฤษชื่อ 

Edward Cook ซึ่งเพิ่งเกษียณมาจากรับราชการในรัฐบาลอังกฤษที่อินเดีย ท่านผู้นี้มี

ฉายาวา่ “The Axe” เปน็มอืหัน่งบประมาณและปรบัลดขนาดกำลงัคน (Retrenchment) 

ของรัฐบาลอังกฤษในอินเดียมาแล้ว และเขาได้เสนอตัดลดงบประมาณของสยามและ

เสนอปรับลดกำลังคนในกระทรวงต่างๆ ทันที่ รวมทั้งตัดค่าใช้จ่ายที่เขาเรียกว่าไม่ 
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Productive พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นด้วยกับแนวทางนี้และทรงทำ

พระองค์เป็นตัวอย่างโดย ให้ปรับลดค่าใช้จ่ายส่วนพระมหากษัตริย์ลง 40% ทำให้

กระทรวงต่างๆ และสภาอภิรัฐมนตรีที่มีพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ที่อาวุโสกว่า

พระองค์ต้องยินยอมให้ปรับลดงบของกระทรวงต่างๆ ให้ยุบรวมกระทรวงและหน่วยงาน

ในกระทรวง ปรับลดงบประมาณ และลดขนาดกำลังคนลง ตลอดจนมาตรการอื่นๆ 

ตามข้อเสนอของผู้เชี่ยวชาญด้วย ซึ่งทำให้ระบบการจัดสรรงบประมาณมีวินัยพื้นฐานที่

เข้มแข็งขึ้น แต่ก็มีผลทางลบตามมา คือ ทำให้บรรดาคนไทยๆ หนุ่มที่เพิ่งจบการศึกษา

มาหมดหวังจะเข้ารับราชการในปีนั้น และต้องไม่มีงานทำจำนวนมาก  

  แนวทางดังกล่าว ได้ช่วยสร้างพื้นฐานการพัฒนาที่สำคัญ เพราะทำให้รัฐบาลมีนิสัย

รักษาวินัยในการทำงบประมาณและใช้งบประมาณ ซึ่งจะทำให้ระบบการเงินการคลัง

ของสยามมีวินัยและมีความมั่นคงมากขึ้น ไม่โลเลเกรงใจกันตามแนวการบริหาร  

งบประมาณแบบที่ผ่านมาไป การวางแผนงบประมาณของแต่ละกระทรวงก็จะมีสัดส่วน

ที่สมเหตุสมผลมากขึ้น และมีการตัดรายจ่ายที่ไม่สร้างประโยชน์ (Unproductive 

expenditure) ทำให้มีรายได้มากกว่ารายจ่าย และมีเงินเป็นเงินตราสำรองของแผ่นดิน

เพิ่มมากขึ้นด้วย สามารถนำไปใช้ในโครงการพัฒนาพื้นฐานสาธารณะอื่นๆ ที่เกิด

ประโยชน์ระยะยาวได้ เช่น การศึกษา สุขภาพอนามัยพื้นฐานของประชาชน และ

โครงการพื้นฐานอื่นๆที่จำเป็น หลังจากที่เซอร์เอ็ดเวิร์ด คุ้กทำงานเสร็จ แก้ไขปัญหาได้

และหมดวาระแล้ว ก็กลับไป 

 3.2.2  การแก้ไขวิกฤติเศรษฐกิจรอบสอง วิกฤติรอบสองเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและคาดไม่ถึง 

เป็นผลกระทบจากการหดตัวรุนแรงมากขึ้นอีกทางเศรษฐกิจของทุกประเทศใหญ่ๆ   

ในโลก (The great depression) ตั้งแต่ 1929 และต่อเนื่องยาวนานไปจนถึง 1940 

เพราะการที่เศรษฐกิจของประเทศใหญ่ๆ ในยุโรปหดตัวมาก่อนและค่อยๆ ส่งผลกระทบ

ไปทั่วโลกจนถึงสหรัฐอเมริกานั้นมีผลให้ตลาดหุ้นของอเมริกาทรุดจนถึงแตกพัง ผู้คน

ขายหุ้น ถอนเงินจากธนาคาร กระทบธุรกิจและอุตสาหกรรมจำนวนมาก คนถูกเลิกจ้าง

งานเป็นล้านๆ คน ตกงานกันทุกเมือง ชาวนาน้อยๆ ก็ถูกกระทบด้วย ประธานาธิบดี 

Hoover ตกเป็นเป้าและไม่ได้รับเลือกตั้งในปี 1932 ทำให้ประธานาธิบดี Franklin D. 

Roosevelt ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดี และต่อมาได้ผลักดัน New Deal ออกมา  

แก้ปัญหา แม้จะแก้ไม่ได้ทั้งหมด เพราะธนาคารต่างๆ ยังมีปัญหาต่อไป และการหดตัว

ของเศรษฐกิจในอเมริกาก็ยังยืดเยื้อไปตลอดทศวรรษ 1930 แต่การมี New Deal ออก

มาก็ทำให้ผู้คนรู้สึกดีขึ้น (Feeling good)  

  ในประเทศอังกฤษเองซึ่งยังไม่ฟื้นตัวจากหายนะสงคราม ก็เกิดเศรษฐกิจทรุดฮวบ (The 

Great Slump) ในช่วงทศวรรษ 1930 ซึ่งก็มีผลมาจากเศรษฐกิจโลกนั่นเอง การค้าขาย

ลดลงถึงครึ่งหนึ่ง อุตสาหกรรมหนักลดลงหนึ่งในสาม ในปี 1932 มีคนว่างงาน   

3.5 ล้านคน ที่ เหลือบางส่วนก็มีงานทำครึ่ ง เวลา ภาคเหมืองแร่ ในภาคเหนือ   

ในสกอตแลนด์ ไอร์แลนด์เหนือและเวลส์ถูกกระทบมากที่สุด คนว่างงาน 70 % 
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เหตุการณ์ทั้งหมดทำให้เกิดความไม่มั่นคงทางการเงินต้องขายทรัพย์สินในต่างประเทศ 

ในเดือนเมษายน 1925 วินสตัน เชอร์ชิลนายกรัฐมนตรีของอังกฤษทำตามคำแนะนำ

ของธนาคารแห่งอังกฤษ คือ ปรับค่าเงินปอนด์เสตอรลิงกับระบบ มาตรฐานทองคํา 

(Gold Standard) ซึ่งเท่ากับอัตราแลกเปลี่ยนก่อนสงคราม ทำให้การส่งออกสินค้าของ

อังกฤษมีราคาสูงขึ้น 

  สำหรับประเทศไทยในช่วงปี 1930-1932 นั้น มีทั้งวิกฤติการค้าและวิกฤติการเงิน 

กระทรวงการคลังได้จ้างที่ปรึกษาใหม่เป็นคนอังกฤษที่ศึกษามาจากฝรั่งเศส ชื่อนาย 

Hall Patch เขาใช้เวลาศึกษาระบบงบประมาณของไทยอยู่นานก่อนจะเสนอนโยบาย

และมาตรการทางเศรษฐกิจซึ่งที่ประชุมอภิรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีไม่เห็นด้วย 

เพราะเป็นการตัดงบประมาณครั้งใหญ่อีก ต้องมีการลดอัตราเงินเดือนลงอีก และยังมี

มาตรการทางภาษี ที่มีปัญหาถกเถียงกันมากก็คือเรื่องที่เงินตราของสยามไปเกาะติดกับ

มาตรฐานทองคำ (Gold standard) ทั้งๆ ที่อังกฤษเคยทำก่อนแต่ต่อมาได้ยกเลิกไป

แล้ว และเรื่องการเสนอลดค่าเงินบาทสยาม เป็นต้น การโต้แย้งในสภาอภิรัฐมนตรีต่อ

พระพักตร์ ยาวนานและรุนแรงทำให้ข่าวแพร่ออกไปถึงหนังสือพิมพ์แลข้าราชการรวม

ทั้งพ่อค้าประชาชน ทั้งๆ ที่ได้ทรงริเริ่มกำชับให้มีระบบเอกสารตอกตรา “ลับ” และ 

“ลับมาก” 

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ได้ทรงนั่งฟังการโต้แย้งของทุกฝ่าย และแม้

เมื่อเสด็จไปผ่าตัดพระเนตรที่สหรัฐอเมริกาก็ทรงติดตามจากโทรเลขอย่างใกล้ชิด เมื่อ  

ผู้รักษาพระนครแทนพระองค์ตัดสินใจตามมติที่ประชุมสภาการคลังและมีโทรเลขให้ทรง

เห็นชอบ ทรงเห็นชอบทันที แต่ก็ยังทรงถูกมองว่าไม่ทรงใช้อำนาจเด็ดขาดตัดสิน

พระทัย ในบางเรื่องฝ่ายที่ต้องรับผลกระทบก็ไม่พอใจและมีปฏิกิริยาโต้ตอบรุนแรง เช่น 

กรณีที่สภาการคลังมีมติปรับลดงบประมาณที่กระทรวงกลาโหมเสนอขอเพิ่มเงินเดือน

นายทหารจำนวนหนึ่ง เมื่อไม่ได้รับการสนับสนุน จนถึงกับขัดแย้งกับกระทรวงการคลัง

ในที่ประชุม และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ามีโทรเลขมาทรงเห็นด้วยตามที่กระทรวง

การคลังเสนอ พระองค์เจ้าบวรเดช รัฐมนตรีกลาโหมซึ่งไม่ได้ชี้แจงเหตุผลกราบทูลทาง

โทรเลขในขณะนั้นก็ทรงลาออก เป็นต้น 

นอกจากนี้ เมื่อได้ทรงตัดสินพระทัยในแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจรอบสองด้วยวิธีต่างๆ 

ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนแล้ว ก็ยังทรงประสงค์จะอธิบายให้พระบรมวงศานุวงศ์ทั้งหมดที่เข้าถวาย

พระพรในวันฉัตรมงคลในปีนั้นให้รับทราบปัญหาและแนวทางแก้ปัญหานั้นอย่างละเอียดและ  

เปิดเผย นอกจากนี้ในการประชุมนายทหารทุกเหล่าทัพในปีเดียวกันก็ได้ทรงมีพระราชดำรัส  

ในทำนองเดียวกันเพื่อให้นายทหารได้รับทราบปัญหาด้วย เนื่องจากมีการปรับลดงบประมาณของ

กระทรวงกลาโหมลงมากที่สุด โดยทรงยอมรับว่าไม่ทรงสันทัดในด้านเศรษฐกิจ จึงต้องทรงรับฟัง

เหตุผลของผู้เชี่ยวชาญที่ต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุผลของตนเองและถกเถียงกันยาวนาน ทำให้การ  

แก้ปัญหาล่าช้า แต่พระองค์ก็ทรงตัดสินตามที่ทรงเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในระยะยาว 

ซึ่งพระบรมราชดำรัสที่ปราศรัยในที่ประชุมในระดับดังกล่าวก็ยังมีการนำไปลงตีพิมพ์ใน
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หนังสือพิมพ์อีกด้วย อย่างไรก็ดี ความพยายามของพระองค์ที่จะทรงสร้างความเข้าใจและร่วมมือ

กันอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา เพื่อนำไปสู่การเป็นสังคมที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนั้น  

แม้อาจจะไม่ได้รับการตอบสนองที่ดีนักในยุคนั้นเพราะมีการตีความในหมู่นายทหารบางกลุ่มว่า

พระเจ้าอยู่ทรงอ่อนแอ แต่ก็เป็นแนวทางประชาธิปไตย และทำให้ทรงแก้ไขวิกฤติเศรษฐกิจได้บน

พื้นฐานของของข้อมูลความรู้ แต่แล้วความพยายามของพระองค์จะไม่เป็นผลดีดังเหตุการณ์ 

เพราะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าหลายปี  

 3.3 การวางรากฐานการพัฒนาในด้านการศึกษา 

เป็นที่น่าสังเกตว่า นักศึกษาประวัติศาสตร์ด้านการศึกษาไทย ส่วนใหญ่จะเน้นหนักให้ความ

สำคัญกับนโยบายการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 4 และที่ 5 เป็นหลัก ซึ่งก็มีเหตุผลที่ดี เพราะเป็น

ช่วงสำคัญมากและมีการปฏิรูปการศึกษาที่สำคัญที่สุด แต่น่าเสียดายที่มักไม่มีการศึกษาการ

พัฒนาการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 6 และ 7 อย่างลึกซึ้งนัก แม้จะพูดถึงการศึกษาประชาบาลใน

สมัยรัชกาลที่ 6 ตาม พรบ.การศึกษา พ.ศ. 2464 ก็ตาม แต่ก็ขาดรายละเอียดการวิเคราะห์

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน นอกจากนี้ ก็ยังมักจะมองข้าม 9 ปีในสมัยสมบูรณาญาสิทธิ

ราชในรัชกาลที่ 7 ไปเลย มาหยิบเรื่องการศึกษาสมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองไปแล้ว  

ผู้เขียนบทความนี้เองเมื่อเป็นคณะกรรมการจัดทำหนังสือประวัติกระทรวงศึกษาเป็นภาษา

อังกฤษเมื่อยี่สิบ สามสิบปีมาแล้ว ก็ทำความพลาดผิดข้างต้นนั้นด้วย ทั้งนี้ เพราะค้นหาเอกสาร

เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาในช่วง 9 ปีในรัชกาลที่ 7 ไม่ได้ง่ายๆ และคิดเอาว่ารัชสมัยของ

พระองค์สั้นเพียง 9 ปี และเต็มไปด้วยเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจกับวิกฤติการเมือง ไม่น่าจะมีช่อง

ทางที่จะได้ทรงดำเนินพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาและวัฒนธรรมได้มากนัก แต่เมื่อมามี

โอกาสศึกษาจดหมายเหตุสมัยพระองค์ซึ่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้รวบรวมไว้อย่างละเอียด   

จึงพบว่ารัชกาลที่ 7 ทรงสนพระทัยและตั้งพระทัยทำงานที่เป็นรากฐานของการศึกษาอย่างจริงจัง

ที่สุด บุคคลที่ทรงไว้วางพระทัยเลือกให้เป็นเสนาบดีกระทรวงศึกษา (เรียกว่ากระทรวงธรรมการ

ในยุคนั้น) คือ หม่อมเจ้าธานีนิวัต โสณกุล ซึ่งได้รับเลื่อนเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต 

(เป็น พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสณบัณฑิต กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา 

ประสูติแต่ หม่อมเอม กุณฑลจินดา ธิดาหลวงวรศักดาพิศาล ทรงเข้าศึกษาที่โรงเรียนราชกุมาร

ในพระบรมมหาราชวัง จากนั้นเสด็จไปทรงศึกษาจนจบจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดที่ประเทศ

อังกฤษ แล้วเสด็จกลับมารับราชการใน ราชเลขานุการในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ) 

เป็นผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษาแบบไทยและแบบสมัยใหม่เนื่องจากได้เสด็จไปศึกษาที่

ประเทศอังกฤษตั้งแต่เยาว์วัยจนจบปริญญาตรี นอกจากนี้ รัชกาลที่ 7 ทรงสนับสนุนให้เสนาบดี

ของพระองค์เรียนรู้ความเป็นอยู่ของชาวบ้าน เสด็จออกไปสัมผัสชีวิตของชาวบ้านโดยตรง ไม่ใช่  

รอรับรายงานจากหน่วยงานเสนอมาถ่ายเดียว 

จริงอยู่ ในรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 นั้นได้มีการตราพระราชบัญญัติการศึกษา

สำหรับประชาชน พ.ศ. 2464 หรือ ค.ศ. 1921 ออกมาเป็นธงชัยที่สำคัญ แต่การดำเนินการนั้น

ได้รับงบประมาณเพียง 3% ของงบประมาณทั้งหมดของประเทศ เพราะงบประมาณส่วนใหญ่
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จัดสรรให้กระทรวงกลาโหมสูงสุด รองลงมาคืองบของสำนักพระราชวัง ซึ่งงบการศึกษา 3 % นั้น

จนนักประวัติศาสตร์อย่าง David K. Wyatt เห็นว่าไม่เกิดเป็นผลที่ควร คือ จัดการศึกษาได้เป็น

ส่วนน้อยเท่านั้นไม่ทั่วถึงพื้นที่ต่างๆอย่างกว้างขวาง 

ในสมัยรัชกาลที่ 7 ทรงมองเห็นความจำเป็นที่จะต้องปูพื้นฐานการศึกษาพื้นฐานของ

ประชาชนเพื่อเข้าใจและเตรียมความพร้อมไปสู่ประชาธิปไตย เพื่อจะได้ออกเสียงเลือกตั้งบน  

พื้นฐานความรู้ความเข้าใจจริงๆ ซึ่งถ้าเราอ่านบันทึกที่พระองค์เขียนถึง Dr. Francis B. Sayre 

หรือพระยากัลยาณไมตรี เรื่องปัญหาของประเทศสยามตั้งแต่ปีแรกๆ ที่เสด็จขึ้นครองราชย์ และ

บันทึกบางฉบับถึงคณะอภิรัฐมนตรี จะเห็นว่า ทรงมองเห็นแล้วว่า ระบอบประชาธิปไตยจะต้องมา

ถึงในไม่ช้าอย่างแน่นอน ดังที่ทรงมีบันทึกถึงที่ปรึกษาชาวต่างประเทศว่า “วันเวลาของระบอบ  

สมบูรณาญาสิทธิราชนับวันจะเหลือน้อยลง” จึงทรงเร่งให้คณะทำงานด้านกฎหมายของพระองค์ 

ออกพระราชบัญญัติที่จะขยายพื้นฐานทางการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของประชาชน 

ดังนี้ 

 ก)  ทรงตราพระราชบัญญัติแก้ไข พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2473 (ค.ศ. 1930) 

ขยายการศึกษาให้ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มอีก ถึง 76.70% เพิ่มจากเดิมคือ 45.75%   

ที่เคยจัดการศึกษาได้ใน พื้นที่ 2,311 อำเภอ ได้ทรงขยายเพิ่มเป็น 3,811 อำเภอใน  

รชัสมยัของพระองค ์จนกระทัง่ตอ่มาเกดิมวีกิฤตเิศรษฐกจิจงึตอ้งลดงบประมาณลงมาบา้ง 

 ข)  ทรงยกเลิกเงินศึกษาพลี ซึ่งเป็นภาษีการศึกษาที่เก็บในท้องถิ่นสำหรับชายในวัย 18-60 

ปีที่มีลูกหลานในวัยเรียนซึ่งมีอยู่ในมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 

2464 (ค.ศ. 1921) เพื่อนำมาใช้จ่ายเป็นค่าจ้างครูในโรงเรียนประชาบาล เพราะทรง

เห็นว่าไม่เป็นธรรมและเป็นยุคข้าวยากหมากแพงอยู่แล้ว และให้ทรงตั้งงบประมาณขึ้น

ชดเชยให้ 

 ค)  ทรงตราพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2473 หรือ ค.ศ. 

1930 ซึ่งในสมัยนั้นมีโรงเรียนเอกชนอยู่ 3 ประเภทคือ โรงเรียนของพวกมิชชันนารี 

โรงเรียนไทยในวัด และโรงเรียนจีน ซึ่งเดิมอนุญาตให้ดำเนินการได้โดยใช้หลักสูตรและ

ตำราเรียนตามความสะดวก แต่พระราชบัญญัติการศึกษา ที่ทรงแก้ไขใหม่ทำให้ต้องใช้

หลักสูตรที่มีมาตรฐานเหมือนโรงเรียนของรัฐบาล และยังได้เสด็จไปเยี่ยมเยียน  

ตรวจตราให้กำลังโรงเรียนเอกชนเหล่านั้นในชนบทอีกด้วย 

 ง)  ทรงให้กระทรวงศึกษาธิการปรับปรุงโครงการฝึกอบรมครูทั้งประเภทก่อนประจำการ 

และขณะประจำการ โดยแยกเป็นการอบรมครูประถมและมัธยม สายศิลปะและสาย

วิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ เพราะปรากฏว่าครูที่ทำงานในโรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้จบจาก

โรงเรียนฝึกหัดครู 

 จ)  ทรงให้ปรับปรุงการบริหารในกระทรวงศึกษาและธรรมการ ให้ยุบรวมหน่วยงานบาง

หน่วยตามนโยบายปรับลดงบประมาณ และเพิ่มกรมวิชาการและตำราเรียน และฝ่าย
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ฝึกอบรมครูและยังโปรดให้วางระเบียบและหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนทุนเล่าเรียน

หลวงเสียใหม่ให้เหมาะสมขึ้น 

 ฉ)  ทรงตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2471 ซึ่งรวมข้าราชการครู  

ที่สอนอยู่ตามโรงเรียนรัฐบาล ให้ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

 ฉ)  ทรงให้ปรับปรุงการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหลักสูตรปริญญา โดยมีที่

ปรึกษาด้านนี้ คือ พระองค์เจ้าธานีนวัติ รัฐมนตรีกระทรวงธรรมการ สมเด็จกรมหลวง

สงขลานครินทร์ พระบรมราชชนกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 8 และที่ 9 

และพระบรมวงศ์ชั้นผู้ใหญ่อีก 3 พระองค์ โดยเฉพาะในการเปิดสอนระดับปริญญาตรี

สาขาแพทย์ วิศวกรและวิทยาศาสตร์ เปิดรับทั้งนักเรียนชายและหญิง มีนิสิตหญิง  

เข้าศึกษาด้วยจำนวนมาก และมีนิสิตหญิงจบแพทยศาสตร์เป็นรุ่นแรกด้วย ในการนี้

ทรงสานต่อจากสมัยรัชกาลที่ 6 ที่โปรดให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนสงขลา

นครินทร์ (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก) ทรงเป็น

หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการติดต่อขอความร่วมมือจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์เพื่อ

ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2465 (ค.ศ. 

1922)  

  ในรัชกาลที่ 7 นี้ ทรงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ และทรงมีพระราชดำริ

ที่จะให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรอิสระอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะอภิรัฐมนตรี

โดยตรงด้วย ทรงพระราชทานทุนส่วนพระองค์สนับสนุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 

และได้เสด็จไปพระราชทานปริญญาผู้จบการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อ  

วันที่ 25 ตุลาคมในปี พ.ศ. 2473 (ค.ศ.1930) นับเป็นการพระราชทานปริญญาครั้ง

แรกแห่งกรุงสยาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานรางวัลเหรียญทองและ

เหรียญเงินสำหรับผู้ได้คะแนนยอดเยี่ยมตลอดหลักสูตร 4 ปี เหรียญทองแดงสำหรับ  

ผู้ได้คะแนนเป็นที่ 1 ในแผนกอายุรศาสตร์ แผนกศัลยศาสตร์ แผนกสูติศาสตร์ แผนก

พยาธิวิทยา แผนกสรีรวิทยา และแผนกกายวิภาควิทยา ทั้งในปี พ.ศ. 2471 และ ปี 

2472 เนื่องจากมีผู้สำเร็จการศึกษาใน พ.ศ. 2471 จำนวนเพียง 18 คน และใน พ.ศ. 

2472 จำนวน 16 คน รวมทั้งสิ้นเป็นเวชชบัณฑิต (แพทยศาสตร์บัณฑิตในปัจจุบัน) 

34 คน 

 ช)  เสด็จไปเยี่ยมโรงเรียนต่างๆ ในโอกาสเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรในต่างจังหวัด ในการ

เสด็จเยี่ยมเยียนจังหวัดต่างๆ ทั้งในภาคเหนือและภาคใต้นั้น ทรงมีพระราชดำรัสไว้ว่า 

“เพื่อจะได้รู้เห็นด้วยตนเองซึ่งกิจการแลภูมิสถานบ้านเมืองกับทั้งความสุขความทุกข์

ของไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินแลเชื่อใจว่าคงเป็นความยินดีของพศกนิกรที่จะได้พบเห็นคุ้นเคย

กับตัวเราด้วย” ..แต่ในขณะเดียวกันก็ทรงสนพระทัยที่จะเสด็จเยี่ยมโรงเรียน หรือคอย

สังเกตโรงเรียนที่ตั้งอยู่ตามตำบลบนเส้นทางเสด็จผ่าน เพราะ ...”สิ่งที่ต้องตาเรามาก

ที่สุดก็คือได้เห็นเด็กลูกเสือแลนักเรียนทั้งหญิงชายมีจำนวนมากแลมีโรงเรียน
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ประชาบาลอันสร้างไว้เป็นระยะตามตำบลดูมั่นคง เห็นว่าชาวเมืองนี้ได้เอาใจใส่บำรุง

การศึกษาของลูกหลานเพื่อจะให้เป็นพลเมืองดีสืบไปภายหน้า ทั้งพระสงฆ์ก็ได้ปลงใจ

ช่วยด้วยทั่วไป เราอนุโมทนาด้วยยินดีอย่างยิ่ง” (จากพระราชดำรัสที่เมืองตรัง) และแม้

เมื่อเสด็จประพาสต่างประเทศก็โปรดเสด็จไปเยี่ยมชมโรงเรียนประเภทต่างๆ เช่น

โรงเรียนศิลปะโรงเรียนฝรั่งเศสในอินโดจีนเป็นต้น 

  ในรัชกาลของพระองค์นั้น ได้ทรงเตรียมจะเสด็จภาคอีสานด้วยแต่ เกิดมีการ

เปลี่ยนแปลงก่อน  

  ในการเสด็จจังหวัดต่างๆ นั้น จะเสด็จเยี่ยมโรงเรียนทุกจังหวัด แต่เท่าที่มีอยู่ในหมาย

กำหนดการและมีภาพถ่ายเป็นหลักฐาน มีอยู่หลายโรงเรียน เช่น เสด็จเยี่ยมโรงเรียน

ดาราวิทยาลัยและโรงเรียนปรินซ์รอยัล ซึ่งเป็นโรงเรียนของคณะมิชชันนารีที่จังหวัด

เชียงใหม่ ส่วนที่ภูเก็ตได้เสด็จโรงเรียนประจำมณฑลชาย โรงเรียนสตรีตัณฑาวนิช

วิทยาคมประจำมณฑลภูเก็ต โรงเรียนจีน”ส่องเต้กภูเก็ต” โรงเรียนจีน “ภูเก็ตฮัวปุ๋น” 

และที่จังหวัดตรัง เสด็จโรงเรียนสตรีของคณะมิชชันนารีอเมริกันด้วย เป็นต้น 

 ซ)  ทรงจัด Home school ขึ้นในพระราชวังสุโขทัย เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทรงจัดการเป็นการ

ภายในส่วนพระองค์เอง ตั้งแต่ยังทรงเพิ่งกลับจากต่างประเทศและยังมิได้อภิเษกสมรส 

และดำเนินการต่อเนื่องมาจนเมื่อทรงสมรสแล้วแต่ไม่ทรงมีพระราชโอรสธิดา   

ซึ่ง มรว.พฤทธิสาณ ชุมพล ผู้ซึ่งบิดาของท่านเป็นหนึ่งในเด็กที่ทรงอุปถัมภ์ ได้เขียน

บันทึกเอาไว้ว่า โปรดรับบุตรหลานของพระญาติทั้งเด็กชายหญิงจำนวนหนึ่งเข้าไปเลี้ยง

ดูและจัดการเรียนการสอนให้ในวังสุโขทัย มีทั้งการเรียนวิชาต่างๆ ตามระบบโรงเรียน 

โดยเด็กชายก็จะออกไปเรียนตามโรงเรียนในระบบการศึกษาที่มีอยู่ในกรุงเทพฯ ส่วน

เด็กหญิงก็จะจ้างครูมาสอนวิชาต่างๆ ในวัง หลังเลิกเรียน ก็จัดกิจกรรมการศึกษาตาม

อัธยาศัย เช่น การเล่นกีฬาด้วยกัน ได้แก่ เทนนิส สควอช และว่ายน้ำ เพื่อให้เด็กๆ   

มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และรู้จักกติกาในการเล่น มีน้ำใจเป็นนักกีฬา โดยบางครั้ง  

ก็ทรงเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ว่ายน้ำด้วยกับเด็กๆ ในตอนเย็น จะทรงเล่านิทานต่างให้

เด็กๆ ฟังก่อนนอน เช่น เรื่องทาร์ซานกับการผจญภัยในป่า เพื่อส่งเสริมการรัก

ธรรมชาติ ในเวลาว่างวันหยุด เด็กๆ ก็จะเล่น เกมส์กระดานต่างๆ ส่วนพระเจ้าอยู่หัว

จะทรงอ่านหนังสือ หรือออกไปถ่ายรูปกัน แล้วช่วยกันล้างฟิล์มและอัดเป็นรูป เด็กๆ 

สามารถซักถามเรื่องต่างๆ ได้ บางที่เด็กๆ คุยกันก็จะทรงสอดแทรกเข้ามาอธิบายบาง

เรื่อง ทรงเน้นให้เด็กๆ ได้ลงมือทำกิจกรรมด้วยตนเอง ให้ถามคำถามและรู้จักลักษณะ

กติกาการเล่นหรือทำงานเป็นหมู่คณะ เพื่อเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย   

เวลาเสด็จไปต่างหวัดหรือเสด็จโดยเรือหลวงไปต่างประเทศก็จะมีเด็กๆ ติดตามไปใน

คณะด้วย  

  โรงเรียนในวังนี้ เป็นแนวคิดการอบรมบ่มนิสัยและการศึกษาของไทยโบราณผสมกับ

วิสัยทัศน์ด้านการศึกษาในรูปแบบใหม่ของพระองค์ 
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  ในปัจจุบัน แนวคิดเรื่อง Home school ก็เป็นแนวคิดที่สำคัญ และดำเนินการอยู่ใน

หลายประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระบบการศึกษาของหลายประเทศด้วย 

 ฌ)  ทรงส่งเสริมการศึกษาสตรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ทรงเห็นตัวอย่าง

ของศักยภาพและความสามารถของสตรีไทยในหมู่พระบรมวงศานุวงศ์มาตั้งแต่ทรง  

พระเยาว์ โดยเฉพาะสมเด็จพระราชมารดา และเมื่อเสด็จไปประทับที่ยุโรป ก็เป็นยุค

สมัยที่สิทธิสตรีได้รับการยอมรับสนับสนุนมากขึ้นในหลายประเทศในยุคนั้น 

  ในประเทศไทยนั้น สตรีไทยแต่เดิมได้เล่าเรียนความรู้ในด้านหนังสือเฉพาะสตรีชั้นสูงใน

วังเป็นส่วนใหญ่เท่านั้น จนในรัชกาลที่ 4 จึงได้มีการยอมรับที่จะให้เด็กหญิงสามัญชน

สามารถเล่าเรียนทางหนังสือตามสำนักเรียนในวัดต่างๆได้ ต่อมาใน พ.ศ. 2417  

  โรงเรียนสตรีแห่งแรกในประเทศสยามเกิดขึ้นโดยคณะมิชชันนารีชาวอเมริกันได้ก่อตั้ง 

“โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง” (โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย) หลังจากนั้น ก็ได้เกิดโรงเรียน

สำหรับเด็กผู้หญิงขึ้นอีกหลายแห่ง เช่นใน ปี พ.ศ. 2423 พระบาทสมเด็จพระจุลจอม-

เกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง “โรงเรียนสุนันทา” ขึ้น ที่ปากคลอง

ตลาด เพื่อเป็นอนุสาวรีย์แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทา กุมารีรัตน์ แต่ตั้งอยู่ไม่นานก็มี

อันต้องเลิกล้มไป จนถึงปี พ.ศ. 2440 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ   

โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง “โรงเรียนเสาวภาผ่องศรี” ขึ้น จากพระนามเดิมของพระองค์ 

ตรงบริเวณที่เป็นวังของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ข้างโรงเรียนราชินี 

ปากคลองตลาดในเวลานี้ ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ เป็นโรงเรียนไป-กลับ ต่อมาในปี 2444 

“โรงเรียนบำรุงสตรีวิชา” โรงเรียนสตรีของรัฐบาลแห่งแรกก็ได้เปิดที่บ้านเดิมของ   

ขุนหลวงพระยาไกรสีห์ (เปล่ง เวภาระ) ที่ตำบลบ้านหม้อ (โรงเรียนเสาวภาผ่องศรี  

ในปัจจุบัน) ในปี พ.ศ. 2448 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถได้โปรดฯ ให้ตั้ง

โรงเรียนสตรีขึ้นอีกแห่งหนึ่งที่บริเวณตึกมุมถนนอัษฎางค์กับถนนจักรเพชร ตำบล  

ปากคลองตลาด แล้วพระราชทานนามว่า “โรงเรียนราชินี” แต่ในเวลาต่อมา ได้ย้ายไป

อยู่ที่ข้างวังหน้า ข้างวังพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์ ตรงข้ามกับ  

โรงพยาบาลทหารบก ที่ถนนพระอาทิตย์ จนถึงปี พ.ศ. 2449 จึงย้ายมาอยู่ที่ตึก  

สุนันทาลัยปากคลองตลาด หรือในสถานที่ตั้งปัจจุบันนี้เอง 

  ในรัชกาลที่ 7 ทรงเห็นว่าสตรีไทยยังขาดการศึกษาระดับสูงกว่ามัธยมอยู่มาก ทำให้  

เด็กหญิงที่มีสติปัญญาดีเมื่อเรียนจบมัธยมไม่ได้พัฒนาศักยภาพต่อเนื่อง หลังจากที่ได้

ทรงเปิดสาขาวิชาในระดับปริญญาขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วและเปิดรับ  

นักศึกษาไม่จำกัดเพศ ก็ปรากฏมีสตรีสมัครเข้าเรียนจำนวนมาก โดยเฉพาะวิชาแพทย์

มีผู้หญิงสมัครเข้าเรียน 7 คนในปี ค.ศ. 1927 โดยสามารถจบการศึกษาตามระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนดไว้ จำนวน 3 คน และจบในปีต่อมาอีก 2 คน 

  นอกจากนี้รัชกาลที่ 7 ทรงส่งเสริมการศึกษาสตรีจากบุคคลใกล้พระองค์ก่อน เมื่อทรง

สมรสนั้น สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ ทรงมีพระชนมายุเพียง 14 และได้รับการ
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ศึกษาทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและการฝีมือ ตลอดจนขนบธรรมเนียมและ  

พุทธศาสนา เพราะทรงเติบโตได้รับการอบรมมาในวังของสมเด็จพระศรีพัชรินทร์  

พระพันปีหลวงเป็นพื้นฐานที่ดีมากอยู่แล้ว เมื่อเสด็จไปรักษาพระองค์ครั้งแรกที่ฝรั่งเศส

จึงโปรดให้สมเด็จพระราชินีตามเสด็จด้วย เมื่อรักษาพระองค์หายแล้ว ได้ทรงมีพระราช

หัตถ์เลขาขอพระบรม-ราชานุญาต ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 เพื่อ

พระองค์จะได้ทรงศึกษาต่อหลักสูตรนายทหารระดับสูงของฝรั่งเศสและเพื่อให้พระราชินี

ได้ศึกษาในฝรั่งเศสเพิ่มเติมด้วย โดยทรงขอรับที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายจากพระราชทรัพย์  

ส่วนพระองค์เองเพื่อไม่เป็นภาระงบประมาณแผ่นดิน 

  อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษ คือ การที่ได้ทรงตั้ง “กลุ่มมหาวิทยาลัย” สำหรับ  

เจ้านายผู้หญิงที่เป็นพระราชธิดา 5 พระองค์ในจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ   

เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เจ้านายสตรีเหล่านี้ได้รับการ

ศึกษาในวังตามแบบเจ้านายผู้หญิงในยุคนั้น โดยมีครูพิเศษมาสอนภาษาไทย ภาษา

อังกฤษและภาษาฝรั่งเศสที่วังบางขุนพรหม โดยไม่เคยได้เสด็จออกไปศึกษาตามสถาบัน

ภายนอก รัชกาลที่7 ทรงมองเห็นศักยภาพทางสติปัญญาที่มีอยู่เต็มที่ของเจ้านายสตรี

กลุ่มนี้ซึ่งทรงเรียกอย่างเอ็นดูว่า “กลุ่มยูนิเวอรซิตี้” จึงได้ทรงตั้ง “วันยูนิเวอร์ซิตี้” ขึ้น 

ทรงเชิญให้เจ้านายสตรีเหล่านั้นมาที่วังสุโขทัยทุกวันพฤหัส เพื่อร่วมโต๊ะเสวย  

พระกระยาหารกับพระองค์และสมเด็จพระราชินี และร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนกับ  

พระบรมวงศานุวงศ์ พระราชอาคันตุกะที่ทรงพระราชทานเลี้ยงที่วังในวันนั้นด้วย   

หลังจากนั้นก็จะทรงฉายภาพยนตร์ประทานหรือจัดให้มีการบรรเลงดนตรี สำหรับวัน

อื่นๆ ก็โปรดอนุญาตให้เจ้านายกลุ่มนี้เสด็จมาทรงกีฬา เช่น เทนนิสและว่าน้ำที่วังของ

พระองค์ด้วย 

  ต่อมาเมื่อพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเยือนประเทศสิงค์โปร์และอินโดนีเซียในปี พ.ศ. 

2472 ซึ่งสมเด็จพระราชินีได้โดยเสด็จด้วย พระองค์ได้ทรงเขียนจดหมายรายวัน  

เล่าเหตุการณ์และสถานที่ต่างๆ ที่ได้ทรงพบเห็น เป็นการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ

ประเทศเพื่อนบ้าน ทรงจ่าหน้าถึง “ยูนิเวอรซิตี้” และทรงหวังว่าเมื่อเสด็จกลับจะได้ทรง

ขอให้เจ้านายเหล่านั้นรวบรวมตรวจคำสะกดต่างๆ เพื่อทรงจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มแจกแก่

พระบรมวงศานุวงศ์ในวันครบรอบพระราชสมภพ แต่เกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการ

ปกครองขึ้นเสียก่อน จอมพลสมเด็จกรมพระนครสวรรค์วรพินิจถูกจับเป็นตัวประกันขัง 

และต่อมาก็ต้องเสด็จออกนอกประเทศไปประดับที่บันดุงจนสิ้นพระชนม์ชีพในปี พ.ศ. 

2487 โครงการนี้พิมพ์หนังสือเล่มนี้จึงหยุดไปและถูกลืมไป ส่วนพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญและทรงยอมรับเป็นกษัตริย์ใต้

รัฐธรรมนูญ ต่อมาได้เสด็จไปรักษาพระองค์ที่ยุโรปและประทับต่อที่อังกฤษจน

สิ้นพระชนม์ที่อังกฤษ  

  จนกระทั่ง 20 ปีหลังจากนั้น สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ ได้อัญเชิญพระบรมอัฐิ

กลับพระนครเมื่อปี พ.ศ. 2492 ทางราชการได้จัดพิธีต้อนรับเสด็จด้วย พระราชธิดาทั้ง   
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5 พระองค์ในกรมพระนครสวรรค์ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ 7 ได้ช่วยกันค้นหาต้นลายพระราชหัตถเลขาซึ่งกระจัดกระจายหายไปเพราะ

เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในวังต่างๆ เมื่อได้ต้นฉบับก็นำมามาตรวจตราและจัดพิมพ์ 

จำนวน 3,500 เล่ม โดยได้ทรงเล่าเรื่อง “วันยูนิเวอร์ซิตี้” นี้ไว้ในคำนำของหนังสือที่ทรง

ลงพระนามพร้อมกันทั้ง 5 พระองค์ เพื่อแจกเป็นที่ระลึกในวันที่อัญเชิญพระบรมอัฐิ

เสด็จนิวัติพระนครเป็นครั้งสุดท้าย  

 3.3. การสร้างพื้นฐานสังคมในด้านวัฒนธรรม 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดงานด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นส่วนพระองค์ ทรงมี

พื้นพระราชนิสัยโปรดการเล่นดนตรีมาตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนในอังกฤษ ดังที่พระอาจารย์ที่อีตัน  

มีบันทึกรายงานไว้ เมื่อกลับมาจากอังกฤษก็ได้ทรงศึกษาการบรรเลงซออู้และซอด้วง โปรดให้

สมเด็จพระนางรำไพพรรณีและข้าราชบริพารในวังสุโขทัยร่วมวงเล่นด้วย สมเด็จกรมพระนคร

สวรรค์วรพินิตแห่งวังบางขุนพรหมนั้นได้ชื่อว่าเป็นวังที่มีคณะนักดนตรีไทยฝีมือเยี่ยมมากที่สุด   

ซึ่งทรงสนิทสนมคุ้นเคยด้วยเนื่องจากเป็นพระเชษฐาองค์ใหญ่ต่างพระราชมารดาและเป็น  

อภิรัฐมนตรีที่โปรดให้รักษาพระนครแทนเมื่อเสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศ เมื่อมีการยุบกอง

สังคีตสังกัดสำนักพระราชวังเมื่อครั้งเศรษฐกิจตกต่ำก็ได้ทรงรับนักดนตรีจากที่นั่นมาทำงานดนตรี

ที่วังสุโขทัย โปรดให้ นำเพลงชุดโหมโรงต่างๆ โดยเฉพาะโหมโรงปี่พาทย์โบราณ มาจัดทำ  

โน้ตสากลไว้ ทรงพระราชนิพนธ์เพลงไทยเดิมไว้สองสามเพลงโดยดัดแปลงจากทำนองเดิม เช่น 

ราตรีประดับดาว และเขมรลออองค์ เป็นต้น  

แต่ผลงานในนับว่าเป็นการเสริมสร้างพื้นฐานสังคมในด้านวัฒนธรรมที่สำคัญในสมัยรัชกาล

ที่ 7 นั้น ได้แก่ การตราพระราชบัญญัติต่างๆ ที่มีความก้าวหน้า ทันสมัย ที่ทำให้การดำเนินการ

ด้านวัฒนธรรมของไทยในหลายด้าน มีความเป็นสากลมากขึ้นหรือสอดคล้องกับมาตรฐาน

กฎหมายด้านวัฒนธรรมของโลก ทั้งนี้เนื่องจากหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้ว ประเทศไทยได้เข้า

เป็นภาคีขององค์การระหว่างประเทศและภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศในด้านวัฒนธรรมหลาย

ด้าน จึงต้องมีการแก้ไขกฎหมาย หรือตรากฎหมายใหม่ให้สอดคล้องกัน ซึ่งพระบาทสมเด็จ  

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เร่งรัดให้ฝ่ายกฎหมายของพระองค์ดำเนินการให้เรียบร้อย กฎหมายที่

ออกมาในรัชกาลที่7 ที่สำคัญด้านวัฒนธรรม มีดังนี้ 

 3.3.1  พระราชบัญญัติว่าด้วยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2469 (ค.ศ. 1926) กิจการ

ด้านพิพิธภัณฑ์ของไทยได้เริ่มมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 และมีการพัฒนาต่อเนื่องมาใน

สมัยรัชกาลที่ 5 และที่ 6 ต่อมาในรัชกาลที่ 7 ได้จัดตั้งขึ้นเป็น “พิพิธภัณฑสถาน

สำหรับพระนคร” โดยได้ออกพระราชบัญญัติจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนคร 

พ.ศ. 2469 (ค.ศ. 1926) ประกาศเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2469 ทั้งนี้ทรงมี  

พระราชประสงค์จะทรงบำรุงพิพิธภัณฑสถานให้สมเกียรติประเทศไทย จึงโปรดเกล้าฯ 

ให้รวมการพิพิธภัณฑสถานเข้ากับหอพระสมุดสำหรับพระนคร ขึ้นเป็น “ราชบัณ-  

ฑิตยสภา” และพระราชทานที่พระราชมนเทียรสถาน ตลอดทั้งบริเวณพระราชวังบวรฯ 
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(วังหน้า) ให้จัดเป็นพิพิธภัณฑสถานและหอพระสมุดสำหรับพระนคร สำหรับ  

“ราชบัณฑิตยสภา” นั้นได้ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2469 ตามประกาศ

ตั้งราชบัณฑิตยสภา ซึ่งมีหน้าที่เป็น 3 แผนกคือ 1) แผนกวรรณคดี เป็นพนักงาน

จัดการหอพระสมุดสำหรับพระนครและสอบสวนพิจารณาวิชาอักษรศาสตร์ 2) แผนก

โบราณคดี เป็นพนักงานจัดการพิพิธภัณฑสถาน ตรวจรักษาโบราณวัตถุสถาน และ   

3) แผนกศิลปากร เป็นพนักงานจัดการบำรุงรักษาวิชาช่าง 

  กิจการพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนคร ได้ดำเนินการเรื่อยมาจนถึงสมัยเปลี่ยนแปลง

การปกครอง เมื่อ พ.ศ. 2475 จึงได้มีการปรับเปลี่ยนสังกัดของพิพิธภัณฑสถาน

สำหรับพระนคร โดยในปี พ.ศ. 2476 รัฐบาลได้จัดตั้งกรมศิลปากรขึ้น โดยให้สังกัด

อยู่กระทรวงธรรมการ ส่วนพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครนั้น ได้ถูกจัดให้เป็น  

หน่วยงานในสังกัดภายใต้ชื่อของต้นสังกัดว่า “กองพิพิธภัณฑ์และโบราณคดี” ต่อมาจึง

ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กองพิพิธภัณฑ์และโบราณวัตถุ” และได้เปลี่ยนอีกครั้งเป็น   

“กองโบราณคดี” โดยมีหน้าที่ดำเนินงานพิพิธภัณฑสถานและดูแลโบราณสถานทั่ว  

พระราชอาณาจักร [26] 

 3.3.2.  พระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรม และศิลปกรรมใน พ.ศ.2474 ในรัชกาลที่ 7   

มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พ .ศ. 2474” 

ด้วยเหตุที่ประเทศไทยได้เข้าร่วม เป็นภาคีในอนุสัญญาเพื่อการคุ้มครองวรรณกรรม

และศิลปกรรมระหว่างประเทศ ซึ่งจัดทำขึ้น ณ กรุงเบอร์น จึงต้องทำการปรับปรุง

กฎหมายให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความผูกพันที่มีอยู่ตามอนุสัญญาเบอร์น ค .ศ. 

1886 ฉบับแก้ไข ณ กรุงเบอร์ลิน (Berlin Act 1908) ซึ่งเป็น อนุสัญญาว่าด้วยการ

คุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ของต่างประเทศ การประกาศใช้พระราชบัญญัติ ฉบับนี้มีผล

ยกเลิกพระราชบัญญัติกรรมสิทธิ์ผู้แต่งหนังสือ ร.ศ. 120 และพระราชบัญญัติแก้ไข 

พระราชบัญญัติกรรมสิทธิ์ผู้แต่งหนังสือ พ.ศ. 2457 ซึ่งมีมาแต่สมัยรัชกาลที่ 5 โดย 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ได้ทรงร่วมกับ สมเด็จพระเจ้า

ลูกยาเธอ พระเจ้าลูกยาเธอ และพระเจ้าลูกเธอ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่

หัว สร้าง “หอพระ สมุดวชิรญาณ” และทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตตาม 

“กรรมสัมปาทิกสภา” คณะกรรมการ บริหารหอพระสมุดกราบบังคมทูลความที่ได้

ประชุมตกลงกันว่า “เมื่อตั้งหอพระสมุดได้ 8 ปี ควร เอาข้อความจากหนังสือวชิรญาณ

วิเศษไปตีพิมพ์เย็บเป็นเล่ม หรือคัดเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปตีพิมพ์ ต้องให้กรรมสัมปาทิก

สภาอนุญาต” ในปี พ.ศ. 2435 จึงได้ออก “ประกาศหอพระสมุดวชิรญาณ ร.ศ. 111 

(พ.ศ. 2435)” ลงวันที่ 20 กันยายน 2435 มีความสำคัญว่า “ตั้งแต่นี้ต่อไป ห้ามมิให้

ผู้ใดเอาเรื่องความต่างๆ ที่ได้ลงพิมพ์ในหนังสือวชิรญาณวิเศษแล้วแต่ปีก่อนๆ และปีนี้

ทั้งปีต่อไปไปพิมพ์เป็นหนังสือเล่มหรือหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใด นอกจากที่ขออนุญาต

ต่อกรรมสัมปาทิกสภาได้แล้วนั้นเป็นอันขาด”  
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  ต่อมาในปีพุทธศักราช 2444 มีการออกพระราชบัญญัติให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์แก่

ประชาชน เป็นการทั่วไป เพราะประกาศหอพระสมุดวชิรญาณนั้นไม่อาจใช้กับหนังสือ

อื่นๆได้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติกรรมสิทธิ์ผู้แต่งหนังสือ ร.ศ. 120” (พ.ศ. 2444) 

เพื่อคุ้มครองและป้องกัน ผลประโยชน์ของผู้แต่งหนังสือโดยยึดถือตามกฎหมายของ

ประเทศอังกฤษในสมัยแรกๆ เป็นแบบ โดยให้ความสำคัญเกี่ยวกับผู้มีกรรมสิทธิ์ใน

หนังสือเหมือนทรัพย์สินอย่างหนึ่งให้มีอำนาจที่จะพิมพ์ คัด แปล จำหน่ายหรือขาย

หนังสือ ที่ตนมีกรรมสิทธิ์นั้นได้แต่ผู้เดียว สาหรับผู้ที่จะได้กรรมสิทธิ์ใน หนังสือจะต้อง

นำมาให้เจ้าพนักงานจดลงทะเบียนภายใน 12 เดือน นับแต่ได้พิมพ์จำหน่าย ส่วน  

รายละเอียดและวิธีการจดทะเบียนไม่ได้กำหนดไว้ ซึ่งเนื้อหาของพระราชบัญญัติฉบับนี้

แม้ให้การคุ้มครองลิขสิทธิ์ในลักษณะทั่วไป แต่ก็จำกัดอยู่เฉพาะในงานหนังสือเท่านั้น 

มิได้ให้ลิขสิทธิ์แก่ งานวรรณกรรมหรือศิลปกรรมอื่นๆ ด้วย ทั้งยังจำกัดให้ลิขสิทธิ์

เฉพาะหนังสือที่พิมพ์ขึ้นในราชอาณาจักรเท่านั้นหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์จะเป็นความ

ผิดทางแพ่งเท่านั้นไม่มีความผิดทาง อาญา 

  ต่อมาในปีพุทธศักราช 2457 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2457 ได้มีการประกาศใช้   

“พระราชบัญญัติ แก้ไขพระราชบัญญัติกรรมสิทธิ์ผู้แต่งหนังสือ พ.ศ. 2457” เพื่อแก้ไข

และขยายความคุ้มครองไปถึง บรรดาครู ผู้แสดงปาฐกถา ผู้แต่งเรื่องราวต่างๆ 

  พระราชบัญญัติออกมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) 

มีหลักการสำคัญอยู่ 4 ประการคือ 

 (1)  การเพิ่มประเภทสิ่งที่ได้รับความคุ้มครอง โดยขยายขอบเขตให้ครอบคลุมงาน

วรรณกรรม และศิลปกรรมซึ่งหมายรวมถึงการทำขึ้นทุกชนิดในแผนกวรรณคดี

แผนกวิทยาศาสตร์ และแผนกศิลปะ มิได้จำกัดอยู่เพียงหนังสือเท่านั้น 

 (2)  การคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ของต่างประเทศ 

 (3)  การยกเลิกแบบพิธีการได้รับความคุ้มครองเป็นการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของ 

พระราช บัญญัติแก้ไขกรรมสิทธิ์ผู้แต่งหนังสือ พ.ศ. 2457 ที่ให้ความคุ้มครองโดย

ไม่ต้องไปจดทะเบียนหรือ แสดงข้อความสงวนลิขสิทธิ์ไว้แต่อย่างใดการกำหนดโทษ

ทางอาญา โดยบัญญัติว่าการกระทำอันเป็นความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์เป็น ความ

ผิดทางอาญาด้วย และปรากฏต่อมาว่าเป็นสภาพบังคับที่ทำให้พระราชบัญญัติฉบับ

นี้มีผลจึงอาจกล่าวได้ว่า กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายลิขสิทธิ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด

ฉบับแรกของ ประเทศไทย เพราะได้ขยายความคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม

เกือบทุกประเภท รวมทั้ง วรรณกรรมและศิลปกรรมที่มีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายของ

ต่างประเทศอีกด้วย นอกจากนั้นยังมีการกำหนดโทษทางอาญาแก่ผู้กระทำละเมิด

ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยจงใจไว้เป็นครั้งแรก 

 (4) พระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พ.ศ. 2474 ใช้บังคับมาเป็น

เวลา 47 ปี จึง ได้มีการเสนอให้แก้ไขปรับปรุง จนเมื่อปี พ .ศ. 2521 ได้มีการ

ประกาศใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ ชื่อว่า “พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521” และ

ยกเลิกพระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พ.ศ. 2474 โดยสิ้นเชิง  
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 3.3.4. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2474 ซึ่งมิได้บัญญัติถึงว่าห้ามการรับ

จดทะเบียนเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

ไว้เลย ดังนั้นจึงต้องถือเอามาตรา 5 ที่บัญญัติว่า ในเครื่องหมายการค้าหรือส่วนแห่ง

เครือ่งหมายการคา้นัน้ ทา่นหา้มมใิหใ้ชเ้ครือ่งหมายอยา่งใดๆ อนัขดัตอ่รฐัประศาสโนบาย 

หรือศีลธรรม มาใช้ในการปฏิเสธการรับจดทะเบียน ซึ่งแม้จะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงก็ตาม 

ซึ่งในเรื่องนี้ได้มีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาและคำวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมาย   

การค้าไว้หลายเรื่องด้วยกัน 

 3.3.5. โดยโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะผัวเมีย 

พ.ศ.2473 และ ทรงริเริ่มให้มีการจดทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนรับรองบุตร 

อันเป็นการปลูกฝังค่านิยมใหม่ทีละน้อยตามความสมัครใจ นอกจากนี้ยังทรงปฏิบัติตน

เป็นแบบอย่างโดยมีพระบรมราชินีเพียงพระองค์เดียว และไม่มีสนมนางในใดๆ ทั้งสิ้น 

 3.3.6.  โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะผัวเมีย พ.ศ.2473 

ใช้เวลานานถึงสองปีกว่าจะมีผลบังคับเพราะทรงตระหนักว่าจะมีผลกระทบกระเทือน

ประเพณีไทยที่มีมาแต่เดิม จึงทรงใช้วิธีให้เวลาในการสร้างความเข้าใจก่อน พระราช

บัญญัติฉบับนี้ระบุให้มีการจดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหย่า และจดทะเบียนรับรอง

บุตร เพื่อทดแทนธรรมเนียมดั้งเดิมเป็นครั้งแรกในสังคมไทย นอกจากนี้ พระองค์เอง  

ก็ทรงเป็นแบบอย่างในการสร้างค่านิยมให้ชายไทยมีภรรยาเพียงคนเดียว โดยมี 

พระบรมราชินีเพียงพระองค์เดียว และไม่มีสนมนางในใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบของสังคมไทยแต่โบราณ ทรงอภิเษกสมรสโดยมีการจดทะเบียนสมรสด้วย อันเป็นการ

ปลูกฝังค่านิยมใหม่ทีละน้อย ทั้งนี้ทรงส่งเสริมตามความสมัครใจของชายหญิง  

4.การวางพื้นฐานในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับ
ชนกลุ่มต่างๆในประเทศและการสร้างความสัมพันธ์ไมตรี
อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านและกับประเทศต่างๆในโลก

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการเสริมสร้างความ

เข้าใจอันดีกับชนกลุ่มต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และทรงสร้างสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ

ให้เจริญงอกงามมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นนโยบายที่ได้ดำเนินมาตั้งแต่สมัยรัชการที่ 5 แล้ว แต่ในสมัย

รัชกาลที่ 7 นั้น โลกได้เปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วมากขึ้น ทรงเล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องสร้างความ

เข้าใจซึ่งกันและกันบนพื้นฐานของการยอมรับซึ่งกันและกันมากขึ้น ดังจะเห็นจากการเสด็จทรง

พบปะเยี่ยมเยียนชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆ ในคราวเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดในภาคเหนือและ  

ภาคใต้ เช่น ทรงโปรดให้ ชาวลั้ว ในภาคเหนือเข้าเฝ้าพระราชทานพระราชดำรัสให้อยู่ร่วมกับ

ชนกลุ่มอื่นด้วยดี ทรงเยี่ยมชุมชนและโรงเรียนของชาวจีนและของมิชชันนารีและทรงให้กำลังใจ

เป็นต้น นอกจากนี้ ในโอกาสวันฉัตรมงคล ก็จะมีพระราชดำรัสต่อทูตานุทูตและผู้แทนการค้า  

ต่างประเทศที่มาเฝ้าถวายพระพรในวโรกาสวันฉัตรมงคล โดยทรงเน้นว่าเมื่อประเทศสยามได้
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แก้ไขสนธิสัญญาไมตรีกับประเทศต่างบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันแล้วก็จะนำไปสู่ความ

สัมพันธ์ที่ยั่งยืนในอนาคต ทรงรับรองพระราชอาคันตุกะ เช่น สมเด็จพระยุพราชจากเดนมารก 

ระพินทร์นาถ ฐากูร มหาราชาแห่งรัฐคะปุตะละ และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ เช่น   

คณะกรรมการนานาชาติ เรื่องฝิ่นที่มาเยือนสยามด้วยพระราชอัธยาศัยไมตรีที่ดี 

 4.1 การเสด็จพระราชดำเนินประเทศเพื่อนบ้าน (กลุ่มประเทศอาเซียนใน
ปัจจุบัน) 

 4.1.1  การเสด็จพระราชดำเนินสิงคโปร์ ชวา และบาหลี ในกรกฎาคม 1929 ได้เสด็จ

พระราชดำเนินประเทศสิงคโปร์ ชวาและบาหลีซึ่งขณะนั้นอยู่ในปกครองของอังกฤษ

และดัชท์ตามลำดับ ในการนี้ได้ทรงเชื่อมความสัมพันธ์ทั้งกับตัวแทนรัฐบาลอังกฤษและ

ดัชท์ ซึ่งไทยได้แก้ไขสนธิสัญญาไมตรีด้วยแล้ว และทั้งกับหัวหน้าชุมชนเจ้าของประเทศ

เดิมในท้องถิ่นที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมด้วยทรงสนพระทัยดูงานทั้งในด้านการ

จัดการปกครองแบบสมัยใหม่ของตะวันตก และดูงานสถาบันพัฒนาพื้นฐานทางสังคม

แบบตะวันตก เช่นโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยทางการแพทย์ กิจการกองทัพเรือ

โครงการเกษตรและประมง และทั้งการเสด็จทรงสำรวจภูมิประเทศ และเยี่ยมชม

โบราณสถานสำคัญทางวัฒนธรรมในชวาและบาหลี ซึ่งปัจจุบันได้รับย่องย่องเป็นมรดก

โลกของยูเนสโกแล้ว 

  ในการเสด็จพระราชดำเนินดังกล่าว ได้ทรงสร้างผลงานที่เป็นมรดกความทรงจำที่สำคัญ 

คือ ได้ทรงถ่ายภาพนิ่งขาวดำ และภาพยนตร์ ไว้ตลอดเส้นทางทั้งที่ทรงถ่ายเองและเป็น

ฝีมือของคณะผู้ติดตาม ภาพเหล่านี้มีความสำคัญเนื่องจากสะท้อนวิถีชีวิต และสภาพ

ภูมิประเทศและโบราณสถานเมื่อปี ค.ศ. 1929 ซึ่งบัดนี้ก็ได้เปลี่ยนแปลงไปมาก 

 4.1.2. การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศอินโดจีนของฝรั่งเศส ในเดือน พฤษภาคม - 

มิถุนายน 1930 ประเทศอินโดจีนในความคุ้มครองของฝรั่งเศสนั้น นับเป็นหนามยอก

ของสยามมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 แต่หลังจากที่ไทยได้เข้าร่วมสงครามกับอังกฤษและ

ฝรั่งเศสและได้เจรจาแก้ไขสัญญาไมตรีที่ทำไว้อย่างไม่เป็นธรรมได้แล้ว ทรงเห็นว่า   

ควรจะเสด็จเยือนอินโดจีนเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับตัวแทนอาณานิคมฝรั่งเศสในอิน

โดจีนในยุคใหม่ และเพื่อเยี่ยมเยียนหัวเมืองต่างๆและพบปะผู้คนของเวียดนาม และ

กัมพูชาด้วย อย่างไรก็ตามในยุคนั้น ก็มีกลุ่มรักชาติญวนดำเนินการใต้ดินและก่อการ  

วินาศกรรมอยู่เนืองๆ การเสด็จพระราชดำเนินจึงมีอุปสรรคอยู่บ้างแต่พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็มิได้ทรงวิตกกังวลมากนัก 

  ในการนี้ทรงเยี่ยมสถานที่สำคัญในนครไซ่ง่อน เช่น สถาบันปาสเตอร์ วิทยาลัยศิลปะ 

พิพิธภัณฑ์ วัดญวน สวนพฤกษ์ศาสตร์ สวนสัตว์ โรงพยาบาล ตลาด โรงเรียนจีน- 

ฝรั่งเศส และยังทรงจัดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ไทย- เวียดนามอีกด้วย แล้ว

เสด็จต่อไปยังนครเว้ เมืองนาตรัง และเมืองดาลัตบนภูเขา โดยได้เสด็จไปพระราชวัง

พระจักรพรรดิที่นครเว้ แต่พระจักรพรรดิเบาได๋ได้ถูกส่งไปเลี้ยงดูอบรมที่ฝรั่งเศสแล้ว 
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โปรดให้พระราชินีรำไพพรรณีเสด็จเข้าไปเยี่ยม พระราชมาดาของพระจักรพรรดิใน  

พระตำหนักฝ่ายใน และเสด็จทรงเยี่ยมหลุมฝังศพจักรพรรดิองค์ก่อนๆ ซึ่งก่อสร้างใหญ่

โตสวยงาม นครเว้ในยุคที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยือนนั้น ยังมีพระบรมวงศานุวงศ์

เวียดนามอยู่และยังมีสวยงามความสมบูรณ์อยู่มาก แต่ต่อมาหลังจากนั้น เว้ได้เป็นสมร

ภูมิรบกับฝรั่งเศสและกับอเมริกาจนถูกทำลายลงเกือบหมด ปัจจุบันได้อนุรักษ์ฟื้นฟูจน

ได้รับยกย่องเป็นมรดกโลก ที่นครเว้และเมืองใกล้เคียงได้ เสด็จวิทยาลัยและพิพิธภัณฑ์

มรดกของชนชาติจาม สถาบันทางสมุทรศาสตร์ วัดจามโบราณที่โปนาการ์ น้ำตก 

เยี่ยมชนเผ่ามอยที่ดาลัตและสวนผลไม้และฟาร์มของฝรั่ง ตลอดจนโรงงานทำน้ำปลา

ญวนด้วย 

  ต่อจากเวียดนามได้เสด็จพระราชดำเนินเขมรต่อเนื่องไปยังเขมร โดยได้โปรดให้พระเจ้า

มณีวงศ์แห่งเขมรเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์ที่ไซ่ง่อนก่อน การเสด็จเขมรนั้น ทรง

เยี่ยมชมโบราณสถานสำคัญ คือ นครวัต นครธม ซึ่งปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์และ  

ได้ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกแล้ว จากนั้นเสด็จต่อไป กำปงจาม กำปงธม พนมเปญและ  

พระตะบอง ระหว่างเสด็จได้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ทำให้นางสนองพระโอษฐ์ในคณะ  

ซึ่งเป็นภรรยาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถึงแก่เสียชีวิต จึงโปรดให้งดการเลี้ยงรับรองและ  

เสด็จกลับพระนครผ่านทางอรัญประเทศ 

  การเสด็จทรงเยือนประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในปกครองของรัฐบาลอาณานิคมตะวันตก  

ในขณะนั้น นับว่ามีความสำคัญในการวางพื้นฐานด้านสัมพันธไมตรีกับเพื่อนบ้านในยุค

สมัยใหม่ การที่ทรงบันทึกภาพและภาพยนตร์เหตุการณ์และสถานที่สำคัญๆ ไว้ไว้อย่าง

สมบูรณ์ตลอดการเสด็จพระราชดำเนินทรงเจริญสัมพันธไมตรีนั้น ก็มีคุณค่ามาก

สำหรับมรดกความทรงจำของอาเซียนด้วย 

 4.2. การสร้างเจริญสัมพันธไมตรีกับสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 

ในปีระหว่างเดือนเมษายนถึงตุลาคม 1931 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ

เป็นการส่วนพระองค์ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อทรงรับการผ่าตัดต้อกระจกพระเนตรข้างซ้าย 

ซึ่งในขณะนั้นแพทย์ในประเทศไทยยังไม่สามารถผ่าตัดได้ โดยทรงประทับพักฟื้นอยู่ที่บ้านที่ทรง

เช่าที่มลรัฐแมรี่แลนด์ ทรงถือโอกาสดูงานความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ และทรงรับเชิญไปใน

ราชการที่ทางสหรัฐจัดขึ้น เช่น เสด็จไปพบประธานาธิบดีเฮอร์เบิร์ต ฮูเวอร์ เสด็จไปนครนิวยอร์ค

ซิตี้ฮอลล์และทรงรับกุญแจทองของเมือง เสด็จไปทรงรับปริญญาเอกกิตติมศักดิ์สาขากฎหมายจาก

มหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน ทรงประทานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนอเมริกันเกี่ยวสตรีไทยในยุคใหม่

และการที่วางแผนจะพระราชทานรัฐธรรมนูญด้วย 

ในการเสด็จเยือนอมริกานี้ ได้ทรงจ้างนาย เรย์มอนด์ บี. สตีเวนที่ปรึกษาทั่วไปของรัฐบาล

ให้ดูแลเรื่องการประสานกับสื่อมวลชนอเมริกาเพื่อจะได้สื่อสารภาพพจน์ของประเทศและ

ประชาชนชาวไทยให้ประชาชนชาวอเมริกันรู้จักด้วย เพราะโดยทั่วไปคนอเมริกันยังไม่รู้จัก

ประเทศไทย แม้ว่า ไทยกับสหรัฐฯ จะมีความสัมพันธ์กันมาตั้งต้นศตวรรษที่ 19 เริ่มจากทางด้าน
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การค้าก่อน และในปี 1833 จึงมีการจัดทำสนธิสัญญาด้านการค้าระหว่างไทย-สหรัฐฯในช่วงสมัย

รัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็นช่วงที่ไทยเริ่มเปิดประเทศมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็น

ทางการ สหรัฐฯ จึงได้มาจัดตั้งสถานทูตในไทยครั้งแรกในปีนั้น สหรัฐฯ ถือว่าเป็นมหาอำนาจใหม่

ที่เข้ามามีบทบาทในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งไทยก็ต้องการจะให้เข้ามาคานอำนาจอังกฤษกับฝรั่งเศส   

จึงได้มีการจัดทำสนธิสัญญายกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตในปี 1920 กับสหรัฐฯ เป็นชาติแรก 

ที่เรียกว่า “Treaty of Friendship, Commerce and Navigation” ซึ่งได้กลายเป็นแม่แบบที่ไทยได้

ใช้ในการเจรจากับประเทศยุโรปอื่นๆ ในการยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขต และสนธิสัญญา

ต่างๆ ที่ไม่มีความเท่าเทียมกัน 

ในโอกาสที่เสด็จฯ อเมริกานั้น พระองค์ได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ทรงเยือนประเทศ

แคนาดาซึ่งมีชายแดนตอนใต้ติดกับสหรัฐอเมริกา แต่ก็ทรงได้รับการรับรองในฐานะแขกของ

รัฐบาลที่กรุงอ้อตตาวาด้วย ทรงใช้เวลาเยี่ยมชมสถานที่ทางธรรมชาติและสังสรรค์และเล่นกีฬากับ

ประชาชน 

ขณะที่เดินทางโดยเรือเดินสมุทรกลับประเทศไทยนั้น ได้ทรงแวะที่นครเซี่ยงไฮ้เพื่อเดินทาง

ต่อไปยังประเทศญี่ปุ่น ทรงร่วมพิธีฉลองวันวิสาขะบูชาที่สวนฮิบายาในโตเกียวและเสด็จไป

นมัสการพระพุทธรูปสำริด (Bronse) ขนาดใหญ่ที่เรียกว่าไดบุตสุด้วย ทรงแสดงให้ชาวญี่ปุ่นเห็น

ว่าคนไทยก็เป็นชาวพุทธเหมือนกันโดยไม่ทรงถือความแตกต่างระหว่างนิกายของพุทธศาสนาใน

ไทยและในญี่ปุ่น หลังจากนั้นเสด็จไปเฝ้าพระจักรพรรดิฮิโรฮิโตที่พระราชวัง ทรงรับเครื่องราชย์

สูงสุดของญี่ปุ่นในโอกาสนี้ด้วย 

 4.3. การเจริญความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ ในยุโรป 

หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 (1932) พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 

ได้ทรงเจรจาตอบคณะผู้ก่อการด้วยเหตุด้วยผล ทรงยอมรับที่จะเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้

รัฐธรรมนูญคงเป็นสิ่งที่ทรงเตรียมการไว้แต่ยังไม่สำเร็จ ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทาน

รฐัธรรมนญูไปแลว้ แตย่งัทรงมคีวามเหน็สว่นพระองคห์ลายประการทีไ่มส่อดคลอ้งกบัคณะราษฎร 

ในช่วงนั้น ทรงต้องเสด็จไปทำการรักษาพระเนตรอีกครั้งหลังการผ่าตัด ครั้งนี้ทรงเลือก

เสด็จไปรักษาที่อังกฤษเพื่อถือโอกาสฟื้นฟูและเจริญสัมพันธไมตรีกับ 9 ประเทศในยุโรปและเพื่อ

สังเกตการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลัง The great depression ตลอดจนการพัฒนาทางการเมืองและ

ประชาธิปไตยด้วย เพราะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เสด็จเยือนประเทศต่างๆ ในฐานะพระมหากษัตริย์

ภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญที่เพิ่งสถาปนาขึ้นใหม่ในประเทศไทย ประเทศที่เสด็จเยือนในครั้งนี้ คือ 

อิตาลี รวมทั้งวาติกัน ฝรั่งเศส เดนมารค เยอรมนี เบลเยี่ยม เชคโกสโลวาเกีย ฮังการี และ  

สวสิเซอรแลนด ์ไดท้รงเฝา้พระมหากษตัรยิ ์ประมขุของประเทศ หวัหนา้รฐับาล ตลอดจนนกัการเมอืง 

หลายฝ่าย รวมทั้งนักเขียนและปัญญาชน และทรงเสด็จชมการแสดงทางวัฒนธรรมหลายรายการ 

ทรงมั่งมั่นในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้การแก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาของ

ประเทศเหล่านั้นด้วยความสนพระทัย  
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5.การวางพื้นฐานในด้านการสื่อสารคมนาคมเพื่อการพัฒนา

 5.1. การสื่อสารคมนาคม  

 5.1.1  วิทยุ การสื่อสารคมนาคมเป็นพื้นฐานที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาสังคมและ

ประเทศชาติ ดังนั้นนอกจากรัชกาลที่ 7 จะทรงสนับสนุนเสรีภาพของสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น 

หนังสือพิมพ์และนิตนสารในสมัยของพระองค์ดังที่ได้กล่าวไว้ในข้อ 2.1.3. แล้ว ในรัช

สมัยของรัชกาลที่ 7 ยังทรงริเริ่มให้มีการสื่อสารด้านวิทยุขึ้นในประเทศไทย โดยโปรด

ให้ตั้งสถานีวิทยุขึ้นในกรุงเทพฯ และทรงให้สั่งเครื่องมือถ่ายทอดและกระจายเสียงจาก

ต่างประเทศเข้ามาติดตั้ง และทดลองทำการกระจายเสียงก่อนในปี 2927 - 1929 หลัง

จากนั้นจึงได้มีพิธีเปิดสถานีวิทยุขึ้นที่วังพญาไทขึ้นอย่างเป็นทางการ ในเดือนกุมภาพันธ์

ปี 1930  

 5.1.2  ภาพยนตร์ ในยุคนั้น ภาพยนตร์เป็นสื่อสารมวลชนใหม่ที่แพร่หลายทั่วโลก นอกจาก  

จะเป็นมหรสพรูปแบบหนึ่งที่ให้ความบันเทิงในลักษณะใหม่แก่มหาชนแล้ว ก็ยังให้การ

ศึกษาตามอัธยาศัย กล่าวคือให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ใหม่ๆ การแต่งกาย แฟชั่น   

ส่งเสริมจินตนาการและการสร้างสรรค์ใหม่ๆในโลก นอกจากนี้ภาพยนตร์ยังนำเสนอ

สถานการณ์หรือประสบการณ์ชีวิตที่มีหลากหลายทางอารมณ์และซับซ้อนได้มากกว่า

มหรสพแบบดั้งเดิม ภาพยนตร์จากต่างประเทศจึงได้รับความนิยมในประเทศไทยอย่าง

รวดเร็ว การฉายภาพยนตร์เสียงช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ด้วย 

  พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ทรงสนพระทัยในการชมภาพยนตร์อย่างมาก ทรงฉายหนังใน

วังสุโขทัยเป็นประจำและทรงเป็นนักถ่ายทำภาพยนตร์สมัครเล่นด้วย ได้ทรงถ่าย  

ภาพยนต์ในการเสด็จประพาสสถานที่ต่างๆไว้เป็นจำนวนมากซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่

หอจดหมายเหตุและหอภายนต์ของไทย นับเป็นมรดกภาพเคลื่อนไหวที่มีคุณค่ายิ่ง   

ทรงสร้างภาพยนตร์เรื่องสั้นๆ เอง  

  ความที่ทรงเห็นคุณประโยชน์ของภาพยนตร์ และทรงเป็นนักชมภาพยนตร์ชั้นแนวหน้า 

ได้เสด็จไปทรงชมภาพยนตร์ตั้งแต่ประทับอยู่ต่างประเทศ และเสด็จทอดพระเนตร  

ตามโรงหนังในประเทศไทยและในประเทศต่างๆ ที่เสด็จเยือนด้วยนั้น ทรงเห็นว่า  

โรงภาพยนตร์ในกรุงเทพและธนบุรี ที่มีประมาณ 20 โรง กระจายอยู่ทั่วเขตพระนคร

และธนบุรีนั้น ยังไม่ได้มีโรงภาพยนตร์ที่ได้มาตรฐานที่เหมาะสม ส่วนใหญ่มักเป็น  

โรงภาพยนตร์ขนาดเล็ก มีลักษณะคล้ายอาคารโรงไม้ หลังคามุงสังกะสี 

  ในปี พ.ศ. 2475 ปี ซึ่งทรงพระราชดำริให้จัดการเฉลิมฉลองพระนครในโอกาสมีอายุ

ครบ 150 ปี ได้มีการประชุมหารือกันในคณะรัฐบาลเพื่อจัดสร้างถาวรวัตถุขนาดใหญ่

ซึ่งสามารถอำนวยสาธารณประโยชน์เป็นที่ระลึกแห่งการเฉลิมฉลองนั้น พระบาท

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปรารถนาจะจัดสร้างโรงภาพยนตร์ที่เป็นสง่าราศีแก่
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พระนคร เป็นที่ที่ประชาชนทั่วไปมาพักผ่อนชมภาพยนตร์ได้จำนวนมากขึ้นและสำราญ

ใจมากขึ้น จึงโปรดเกล้า ให้จัดสร้างโรงมหรสพขนาดใหญ่จุผู้ชมได้มาก 2,000 คน 

และนับเป็นโรงมหรสพโรงแรกในเอเชียที่มีเครื่องปรับอากาศ ระบบไอน้ำ (Chilled 

Water System) สร้างขึ้นบริเวณหัวถนนเจริญกรุงตัดกับถนนตรีเพชร ออกแบบ

ก่อสร้างโดยคนไทยทั้งหมด คือ มีหม่อมเจ้าสมัยเฉลิม กฤดากร เป็นสถาปนิก

ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง นายนารถ โพธิปราสาท เป็นวิศวกร เป็น

สถาปัตยกรรมร่วมสมัยแบบเรียบง่าย ผสมผสานระหว่างตะวันตกกับไทย มีระบบไฟ

แสงสทีีแ่ปลกตาอยา่งไมเ่คยมมีากอ่น มรีะบบเสยีงทีส่มบรูณแ์บบ มรีะบบปดิ – เปดิมา่น 

อัตโนมัติ ในการนี้ทรงใช้ทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินประมาณ 9 ล้านบาทเป็นค่า

ก่อสร้าง ตบแต่งและติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมด และได้พระราชทานนามว่า “ศาลา  

เฉลิมกรุง” เปิดฉายปฐมฤกษ์ครั้งแรกเมื่อ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2476 ภาพยนตร์

เรื่องแรกที่จัดฉาย คือ “ เรื่องมหาภัยใต้สมุทร” ศาลาเฉลิมกรุง โรงมหรสพหลวงที่ยัง

เปิดดำเนินการมาจนปัจจุบันนี้ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 66 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

  ต่อมาในยุคที่ภาพยนตร์ไทยเฟื่องฟู ศาลาเฉลิมกรุงได้กลายเป็นศูนย์กลางของวงการ

บันเทิงอย่างแท้จริง เป็นศูนย์รวมของแหล่งอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย เป็นศูนย์รวม

ของผู้คนในวงการภาพยนตร์ไทย ตั้งแต่ผู้สร้าง ผู้กำกับ ดารา ตัวประกอบ ทีมงาน   

นักพากย์ นักร้อง ช่างเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ และเป็น สถาบันในการผลิต บุคลากรทาง

ด้านการภาพยนตร์และละครของไทย ตลอดไปจนถึง บริษัทฉายหนังต่างๆ ที่มีกิจการ

อยู่ในละแวก ด้านหลังศาลาเฉลิมกรุง 

  การที่ทรงสร้างศาลาเฉลิมกรุงพระราชทานประชาชนในโอกาสฉลองกรุงรัตนโกสินทร์

นั้นจึงนับได้ว่าเป็นการส่งเสริมพื้นฐานในการพัฒนาสังคมที่มีผลกระทบในวงกว้างมาก 

 5.2 การสร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้าเชื่อมชุมชนสองฝั่ง 

การสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสำหรับให้ผู้คนและรถราสัญจรไปมาสะดวกแทนการใช้

เรือนั้น นับเป็นนวัตกรรมทางการสื่อสารคมนาคมที่สำคัญที่เกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล  

ที่ 7 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ได้ทรงนำวิทยาการจากตะวันตกด้านการสื่อสาร

คมนาคมมาประยุกต์ให้กลมกลืนกับวิถีดั้งเดิมหลายด้าน เช่นการสร้างทางรถไฟเป็นต้น ต่อมา  

ทรงโปรดให้ปรับปรุงพระนครเพื่อให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ มีการขุดคลอง 

สร้างสะพานและตัดถนนเพิ่มขึ้นหลายสาย แต่สะพานที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นก็เป็นสะพานข้ามคลอง

ขนาดไม่ใหญ่มากนัก ส่วนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานั้นทรงพระราชดำริให้กระทรวงโยธาธิการ

เป็นผู้วางแผนและออกแบบสร้างที่ท่าพระจันทร์ แต่ต้องทรงระงับไปเพราะปัญหางบประมาณ  

ในยุคนั้น 
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ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้สร้างสะพานข้ามแม่น้ำ

เจ้าพระยาแห่งแรก เป็นสะพานเหล็กใช้สำหรับให้ขบวนรถไฟเดินผ่านข้าม พระราชทานชื่อว่า

สะพานพระราม 6  

ในปี พ.ศ. 2475 พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริให้สร้างถาวรวัตถุเพื่อเฉลิมฉลอง 

150 ปีสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ โปรดให้สร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเชื่อมจังหวัด

พระนครกับธนบุรีเข้าด้วยกันสำหรับให้ผู้คนสองฝั่งแม่น้ำที่แบ่งแยกกันอยู่เพราะขาดการคมนาคม

สามารถไปมาหาสู่กันได้โดยสะดวก และโปรดให้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นพระราชอนุสรณ์ที่สะพานนี้อีกด้วย  

แต่เนื่องจากในช่วงนั้นมีปัญหางบประมาณอยู่ และคำนวณค่าใช้ในโครงนี้เป็นจำนวน 

4,000,000 บาท พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้แบ่งงบประมาณเป็นสามส่วน   

ส่วนแรกทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ส่วนที่สองทรงให้ใช้งบของรัฐบาล ส่วนที่สามนั้น

โปรดให้บอกบุญเรี่ยไรพระบรม-วงศานุวงศ์และประชาชน เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ พระบาท

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสะพานเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 

2475 และพระราชทานนามสะพานแห่งนี้ว่า “พระพุทธยอดฟ้า” สะพานเหล็กแห่งนี้นี้แต่มีความ

โดดเด่น คือ ตอนกลางของสะพานสามารถยกเปิด-ปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้า เพื่อให้เรือใหญ่ผ่านได้

สะดวก นับเป็นสะพานแห่งแรกในประเทศไทยที่มีรูปแบบเช่นนี้  

ในปัจจุบัน สะพานพระพุทธยอดฟ้ายังใช้ประโยชน์อยู่ แม้จะได้มีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ

เจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอีกหลายแห่ง สะพานพุทธก็ยังเป็นสะพานที่สำคัญ สวยงามและเป็นอนุสรณ์

สถานประดิษฐานปฐมบรมราชานุสรณ์ที่สง่าสมศักดิ์ศรีพระนคร มีลานสาธารณะให้คนมาใช้  

พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นลานกีฬาของเด็กนักเรียนในย่านนั้นด้วย ทั้งฟุตบอลและสเกตบอร์ด  

6.การเสริมสร้างพื้นฐานในด้านขันติธรรมและแนวทางสันติ

การวางรากฐานในการพัฒนาสังคมที่มีความสำคัญมากด้านสุดท้ายที่จะนำมากล่าวไว้ใน

บทความนี้ คือการวางรกฐานทางด้านขันติธรรมและสันติธรรม ซึ่งน่าเสียดายที่รากฐานด้านนี้ไม่มี

เวลานานพอที่จะรากลงมั่นคงได้มากนัก แต่ผลงานหรือความพยายามของรัชกาลที่ 7 ในด้านนี้  

ก็ยังเป็นบทเรียนให้แก่สังคมในปัจจุบันได้ 

 6.1 การสร้างขันติธรรมท่ามกลางความหลากหลายทางความคิดและกระแสแห่ง
ความรุนแรง 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงมีพระชนม์ชีพ นั้น เป็นยุคสมัยแห่ง

สงครามและการเปลี่ยนแปลงโดยการปฏิวัติ ทั่วโลกต่างมีความกดดันและสร้างรูปแบบของความ

รุนแรงขึ้น ทำให้รูปแบบความรุนแรงนั้นขยายออกไปอย่างกว้างขวางในยุโรปเป็นยุคของแข่งขันกัน

ล่าอาณานิคม การสะสมอาวุธ ในที่สุดก็นำมาทำสงครามกัน จนขยายเป็นสงครามโลก และ  
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หลังสงครามสงบลง ก็เกิดปัญหาเศรษฐกิจ จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยวิธีการใช้ความ

รุนแรง 

พระองค์เองก็ได้รับการวางแนวทางการศึกษาในวิชาการทหาร ทรงสนพระทัยติดตามการทำ

สงครามและการใช้กำลังเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในหลายๆ ประเทศ แต่ก็ทรง

มองเห็นอยู่ตลอดว่าผลของสงครามและการใช้ความรุนแรงนั้นทำให้ผู้คนเสียชีวิตจำนวนมาก เกิด

เศรษฐกิจตกต่ำและเกิดความระส่ำระสายยาวนานไปทั่ว จึงทรงพยายามที่จะวางแผนการแก้

ปัญหาต่างๆ ก่อนที่ปัญหาจะก่อตัวขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีหลายคนได้วิเคราะห์ไว้ว่า โดย  

พื้นฐานพระราชนิสัย ทรงรักความสงบ ไม่โปรดการใช้ชีวิตที่ฟุ่มเฟือยหรูหรา และทรงยอม  

เสียสละเพื่อลดความขัดแย้งในหลายๆ เรื่อง 

เหตุการณ์ในจีนในปี ค.ศ.1911-12 ทำให้พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ทรงวิตกกังวลอยู่ไม่น้อย 

เนื่องจากจีนเป็นประเทศใหญ่อยู่ใกล้สยามและมีอิทธิพลในด้านประชากรต่อสยามมากที่สุดใน

ขณะนั้น ประชาชนชาวจีนได้พากันอพยพหนีความรุนแรงของภัยสงคราม ภัยธรรมชาติและความ

ยากจนเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในจังหวัดต่างๆในประเทศไทยเป็นระลอกๆ หลายระลอกใน

อดีต  

การปฏิวัติปี ค.ศ. 1911 นำโดยกลุ่ม ดร.ซุนยัตเซ็น หัวหน้ากลุ่มก๊กมินตั่งหรือกลุ่ม

ประชาธิปไตยชาตินิยม จนสามารถโคนล้มราชวงศ์ชิงที่มีอำนาจมากปกครองจีนมายาวนานได้

สำเร็จ แต่หลังปี 1911-12 แล้ว ก็เกิดความยุ่งยากติดตามมาในประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง เกิด

แตกแยกกันเองในกลุ่มรักชาติประชาธิปไตยปีกซ้ายและปีกขวา ทำให้เหมาเจอตุงก่อตั้งพรรค

คอมมิ วนิสต์ จีนขึ้ น ในปี 1920 และแยกตั วออกมามาในปี 1927 หลั งจากนั้ นก็ เกิด

สงครามกลางเมืองยาวนานจนถึงปี ค.ศ. 1937  

เหตุการณ์ในจีนนั้นทำให้มีคนอพยพเข้ามาจำนวนมาก การอพยพในช่วงนั้นของคนจีนที่เข้า

มาในจังหวัดต่างๆ ของไทยนั้นมีตัวเลขแสดงจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างผิดปกติ เฉพาะในช่วง

ทศวรรษ 1920 นั้นมีคนจีนอพยพเข้ามาในสยามจำนวนมากขึ้นเป็นประวัติการณ์ ซึ่งอาจมี  

บางพวกบางกลุ่มยังผูกพันกับกลุ่มการเมืองในประเทศจีนอยู่ ในพระราชดำรัสต่อชุมชนชาวจีน  

ในหลายจังหวัดจึงมีข้อความชมเชยคนจีนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในสยามมาก่อนนานๆ และได้ทำ  

คุณประโยชน์หลายด้าน ทรงขอให้รักษาความดีที่บรรพบุรุษชาวจีนที่อพยพเข้ามาแต่ก่อนได้

กระทำไว้ นอกจากนี้ก็ยังทรงห่วงใยคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจีนด้วย 

นอกจากนี ้ในชว่งเดยีวกนันัน้ กม็คีนตา่งชาตติา่งศาสนาเขา้มาทำการคา้และทำงานหลากหลาย 

อาชีพในประเทศไทยมากขึ้น เกิดมีหนังสือพิมพ์ภาษาต่างๆ สถานที่ทางศาสนาต่างๆ โรงเรียน

สอนภาษาต่างๆ มากขึ้น พระบาทสมเด็จปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้ดำเนินตามพระราโชบายเรื่อง

เสรีภาพในการนับถือศาสนาที่เป็นประเพณีมาแต่โบราณ ขณะเดียวกัน ทรงเน้นย้ำในเรื่องการอยู่

ร่วมกันโดยขันติและสันติ ดังจะเห็นได้จากในพระราชดำรัสหลายครั้ง ครั้งสุดท้ายที่พระราชทาน

ต่อชุมนุมลูกเสือที่จังหวัดนครปฐมเมื่อเดือนมิถุนายน 1932 (อาจจะนับว่าเป็นพระราชดำรัส

สาธารณะครั้งสุดท้ายก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง) ก็ได้ทรงเน้นย้ำให้ลูกเสือยึดมั่นในการรัก
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ชาติและศาสนา แต่ให้มีจิตใจยอมรับความดีงามของชนชาติอื่นศาสนาอื่น และเข้าใจในคุณค่าทาง

ศีลธรรมที่เป็นหลักคำสอนในทุกศาสนาด้วย 

สังคมไทยนั้นเป็นสังคมพุทธเป็นส่วนใหญ่ และผู้คนก็มีแนวทางขันติและสันติอยู่เดิม 

อย่างไรก็ตามในกระแสความนิยมการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคน และในท่ามกลางผู้คนที่

ทะลักเข้ามาอย่างผิดธรรมดา ย่อมจะทำให้เกิดความตึงเครียด กระทบกระทั่งอยู่บ้าง ซึ่งพระองค์

ก็พยายามหามาตรการหลายด้าน เช่น มาตรการทางกฎหมายคนเข้าเมือง และการแก้ไขพระราช

บัญญัติโรงเรียนเอกชน รวมทั้งการเสด็จไปเยี่ยมชุมชนต่างๆ ก็เป็นมาตรการป้องกันปัญหาอย่าง

สันติที่ได้ผลดี 

 6.2 การเตรียมการเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างสันติ 

ในส่วนพระองค์เอง พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ทรงมองเห็นการณ์ไกลว่าการเปลี่ยนในด้าน

การปกครองของสยามจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ทรงแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์ไว้หลาย

ครั้งต่อที่ปรึกษาทั้งไทยและต่างประเทศว่า ทรงแน่พระทัยว่าการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิ

ราชนั้นจะอยู่ต่อไปไม่ได้นานในสยาม จึงทรงพยายามเตรียมความพร้อมในคณะรัฐบาลและใน

สังคม ด้วยความขันติและด้วยความสงบ  

ในสมัยนั้น คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่มีความคุ้นเคยกับการพูดจาแลกเปลี่ยนความคิดกันอย่าง

เสรี หรือการแสดงความเห็นเห็นที่แตกต่างกันอย่างตรงไปตรงมาระหว่างบุคคลและกลุ่มบุคคลที

คิดเห็นขัดแย้งกัน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงส่งเสริมแนวทางขันติธรรมและสันติ 

ในการให้หลายๆ ฝ่ายร่วมแสดงความคิดเห็นในการบริหารประเทศในที่ประชุมกรรมการสภาที่

ทรงแต่งตั้งขึ้นมาโดยตลอด จนบางครั้ง ทรงถูกมองไปว่า ทรงตัดสินใจล่าช้า ทรงอ่อนแอ ตกอยู่

ใต้การครอบงำของพระบรมวงศานุวงศ์หัวอนุรักษ์ ไม่กล้าใช้อำนาจพระเจ้าแผ่นดินอย่างเด็ดขาด 

ในความคิดและความเชื่อพื้นฐานของพระองค์ ทรงเห็นว่า การใช้อำนาจเด็ดขาดของกษัตริย์

โดยไม่ปรึกษาไตร่ตรองให้รอบด้าน หรือการที่กษัตริย์จะทรงตัดสินพระทัยโดยลำพังนั้นเป็น

อันตรายต่อสังคม ยกเว้นว่าจะเป็นกษัตริย์ที่ประเสริฐและถึงพร้อมในทุกด้าน ในเรื่องที่สำคัญๆ 

แม้เป็นเรื่องของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเสนอมาแต่ไม่เป็นธรรมต่อส่วนรวม หรือมีผลกระทบต่อ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้งานของกระทรวงอื่น ก็ทรงอดทนที่จะให้มีการถกเถียงกันด้วยข้อมูลและ

เหตุผล เพราะหากฝ่ายต่างๆขาดความเข้าใจ ไม่พร้อมที่จะรับนโยบายและไม่เห็นด้วย จะเป็นการ

สร้างความร้าวฉานและเกิดภัยอันตรายต่อประเทศชาติในระยะยาว  

 6.2.1  พระราชบันทึกเรื่องปัญหาบางประการของสยามและการเตรียมร่างรัฐธรรมนูญ   

ตั้งแต่ปีแรกที่ทรงขึ้นครองราชย์ ได้ทรงวิเคราะห์ปัญหาสำคัญของประเทศด้วยพระองค์

เองไว้เป็นประเด็นๆ อย่างชัดเจน ในเอกสารลงวันที่ 23 กรกฎาคม ค.ศ. 1926 ที่ทรง

เรยีกวา่ “A Memorandum on Some of the Problems of Thailand with Questionnaire 

for Your Consideration” ทรงส่งเอกสารนี้ให้ Dr.Francis B. Sayre หรือ พระยา

กัลยาณไมตรีซึ่งเป็นอาจารย์วิชากฎหมายจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด สหรัฐอเมริกาและ
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ได้เคยรับราชการช่วยเหลือประเทศไทยในการเจรจาแก้ไขกฎหมายที่ทำไว้กับต่าง

ประเทศอย่างไม่เป็นธรรมหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 สงบลง และทรงเชิญให้แวะมาเพื่อ

ทรงปรึกษาหารือในเรื่องนี้ และขอให้ตอบคำถามที่เร่งด่วนของสยามด้วย ซึ่งพระยา

กัลยาณไมตรีก็ทำบันทึกกราบบังคมทูลตอบในวันที่ 27 กรกฎาคม โดยได้ตอบคำถาม

ทุกข้อ 

  ประเด็นปัญหาสำคัญเร่งด่วนประเด็นหนึ่งคือเรื่องการดำริที่จะปรับเปลี่ยนการปกครอง

เป็นแบบ Limited monarchy โดยให้มีสภาผู้แทนราษฎรเป็นตัวแทนประชนเกิดขึ้นใน

ประเทศสยาม ในบันทึกที่ทรงมีถึงพระยากัลยาณไมตรี โอกาสนั้น ทรงสั่งให้เตรียมการ

ให้มีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใช้ในประเทศ โดยมอบให้พระยากัลยาณไมตรียกร่างคร่าวๆ 

ขึ้นถวาย  

  พระยากัลยาณไมตรีแสดงความไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร  

ในเวลานั้น เพราะจะปฏิบัติได้ผลดีได้ยาก ด้วยผู้ที่จะมาลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภา  

ผู้แทนนั้นจะต้องมีความรู้ความเข้าในระบบเลือกตั้ง (เรียกว่าต้องเป็น An Intelligent 

electorate) ส่วนร่างรัฐธรรมนูญที่พระยากัลยาณไมตรีได้ร่างเสนอขึ้นมาในปี 1920 ใน

ลักษณะที่ให้มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก คือ เพิ่มให้มีนายกรัฐมนตรีขึ้นมาเป็นหัวหน้า

รัฐบาล แต่อำนาจสูงสุดก็ยังอยู่ที่พระมหากษัตริย์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า  

เจ้าอยู่หัวโปรดให้ส่งบันทึกของพระองค์และคำตอบของพระยากัลยาณไมตรีพร้อมกับ

ร่างรัฐธรรมนูญนั้นส่งไปให้สภาอภิรัฐมนตรีพิจารณา โดยสมเด็จกรมพระยาดำรง  

ราชานุภาพทรงมีบันทึกอย่างยืดยาวถวายตอบกลับมา โดยทรงเห็นว่าไม่ใช่เรื่องรีบร้อน

ที่จะต้องคิดปรับเปลี่ยนระบบในขณะนั้น เพราะประเทศมีงานสำคัญอื่นๆ อีกมาก ทรง

ยกคำกล่าวว่า “Rome was not built in a day” นอกจากนี้ได้ทรงแสดงความไม่เห็น

ด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญที่พระยากัลยาณไมตรีเสนอมาในเรื่องให้มีนายกรัฐมนตรี เมื่อ

พระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงแต่งตั้งเป็นอภิรัฐมนตรีไม่เห็นด้วย พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 

ก็ทรงใช้ขันติธรรมและเก็บเรื่องรอไปก่อน 

 6.2.2. การอภิปรายเรื่องประชาธิปไตยในสภาองคมนตรี ต่อมาในเดือนสิงหาคม 1927 

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 โปรดให้สภาองคมนตรีอภิปรายกันในประเด็นเรื่อง   

คุณประโยชน์และโทษของการปกครองระบอบประชาธิปไตย และบทบาทของสภา  

องคมนตรีว่าควรจะเป็นสภาที่ปรึกษาหรือควรทำหน้าที่ตรากฎหมายด้วย นอกจากนี้  

ก็ยังทรงนำประเด็นปัญหาต่างๆ ที่ได้ทรงบันทึกถามพระยากัลยาณไมตรีมาขอให้สภา

องคมนตรีออกความเห็นด้วย ในการอภิปรายในประเด็นดังกล่าว แม้แต่พระองค์เจ้า

ธานีนิวัติ ก็ยังไม่ทรงเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยจะมีความเหมาะสมสำหรับสยามในยุค

นั้น เพราะคนไทยส่วนใหญ่ใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจมากกว่าเหตุผลและไม่เคยชิน

กับการปกครองจากข้างล่างขึ้นมาข้างบน ซึ่งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ก็ทรงบันทึกตอบ

ไปด้วยขันติธรรมว่า หากวันหนึ่งสยามจะต้องถูกบีบให้เปลี่ยนแปลงเป็นระบอบ

ประชาธิปไตย พระบรมวงศานุวงศ์จึงต้องศึกษาหาความรู้และเตรียมตัวให้พร้อม และ
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ต้องให้ความรู้แก่ประชาชนด้วยเพื่อจะได้ไม่ถูกชี้นำให้หลงเชื่อในสิ่งที่ไม่เกิดเป็นจริงขึ้น

มาได้ 

 6.2.3  การริเริ่มการปกครองแบบเทศบาลที่ให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง ในปี 

1926 พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ทรงพระราชดำริให้มีการทดลองระบบการปกครอง  

ในท้องถิ่นแบบเทศบาล ซึ่งความจริงก็เป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอม

เกล้าเจ้าอยู่หัวมาตั้งแต่ช่วงปลายรัชกาลคือ ในปี ค.ศ. 1908 โดยทรงมีวัตถุประสงค์จะ

ให้คนไทยเกิดความสำนึกในผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อช่วยกันพัฒนาเขตสุขาภิบาลของ

ตน แต่สุขาภิบาลที่จัดตั้งในสมัยนั้นเป็นงานด้านสาธารณสุขเป็นส่วนใหญ่ยังไม่ได้ขยาย

ไปถึงการปกครองในด้านอื่นตามพระราชดำริอย่างแท้จริง 

  ในรัชกาลที่ 7 นั้น ได้ทรงมอบให้เสนาบดีมหาดไทย เร่งรัดจัดให้มีการปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นขึ้นในจังหวัดใกล้ๆ กรุงเทพ เซอร เอด็ดเวิรด คุ้ก ที่ปรึกษาชาวอังกฤษด้าน

การคลังแต่มีประสบการณ์เรื่องการปกครองแคว้นในอินเดีย ได้รับเชิญให้เสนอความ

เห็นด้วย เอ็ดเวิรด คุ้ก แนะนำให้เลือกท้องถิ่นขึ้นมาเพื่อทดลองให้ประชาชนได้มี  

ส่วนร่วมในการจัดการปกครองในท้องถิ่นโดยเสนอแนะว่าอาจเลือกชุมชนที่มีชาว  

ต่างชาติอาศัยอยู่ทำการทดลอง พระเจ้าอยู่หัวจึงให้นำข้อเสนอดังกล่าวเข้าพิจารณาในที่

ประชุมอภิรัฐมนตรีในเดือนพฤศจิกายน 1927  

  มติของที่ประชุมสภาอภิรัฐมนตรี ก็คือมอบให้ที่ปรึกษาชาวต่างประเทศด้านที่ดินคือ 

นาย Craig และเจ้าหน้าที่ชาวไทยไปศึกษาหาข้อมูลและศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ

เทศบาลในต่างประเทศหลายๆ ประเทศ และให้เสนอรูปแบบที่เหมาะสมจะดำเนินการ

ได้ในสยามมาอีกครั้ง ทั้งนี้มอบให้กระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมมือกัน เพื่อเตรียม

ความพร้อมในการปกครองแบบประชาธิปไตยในระดับชาติในอนาคต แต่กว่านายเครก

และคณะจะเดินทางไปศึกษาเปรียบเทียบและสรุปรายงานเสนอขึ้นมาก็กินเวลา 1 ปี

ครึ่ง และกว่ารัฐมนตรีมหาดไทยจะพิจารณารายงานที่นายเครกและคณะเสนอมาพร้อม

กับทำบันทึกเสนอก็ใช้เวลาอีก1 ปี บันทึกของเสนาบดีนั้นกราบทูลเสนอความเห็นว่า

ควรจะตราพระราชบัญญัติการปกครองในเขตเทศบาลเสียก่อนจึงค่อยดำเนินการ 

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ทรงเห็นด้วยทันทีเพราะทรงรอคอยเรื่องนี้ด้วยความอดทนยิ่ง

มานานแล้ว ถึงกับบันทึกท้ายเรื่องไปด้วยว่า ทรงหวังจะเห็นเรื่องนี้สำเร็จก่อนเสด็จ

สวรรคต 

  ในปี ค.ศ. 1931 ร่างพระราชบัญญัตินี้นำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยระบุ

ชัดเจนว่าจะเป็นการมอบอำนาจให้ท้องถิ่นปกครองตนเอง ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 

เสนอให้นำเรื่องนี้หารือที่ประชุมสภาองคมนตรีอีกครั้งหนึ่ง 

  อย่างไรก็ตามเมื่อพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 เสด็จไปรับการผ่าตัดต้อในพระเนตรที่

สหรัฐอเมริกา ก็ได้ประทานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนในอเมริกาที่นิวยอร์กว่าทรงกำลัง

เตรียมออกพระราชบัญญัติเทศบาลขึ้นใหม่ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีการปกครองตนเอง
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เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตยแก่ประชาชนก่อนจะมีการปกครองใน

ระบอบรัฐสภา ซึ่งในช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ไม่ปรากฏว่าได้ประกาศใช้

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแต่อย่างใด จนใน พ.ศ. 2476 จึงได้มีการออกราชบัญญัติ

จัดระเบียบเทศบาลเป็นผลสำเร็จ แต่เป็นสมัยที่เปลี่ยนแปลงการปกครองไปแล้ว 

 6.2.4.  การร่างรัฐธรรมนูญหลังเสด็จกลับจากสหรัฐอเมริกา พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ทรงมี

พระราชประสงค์จะพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับที่ทรงโปรดให้นักกฎหมายของ

พระองค์ร่างขึ้น เป็นการฉลอง 150 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ในวันที่ 6 เมษายน 1932 

โดยได้ทรงมอบหมายให้สมเด็จกรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการฯ ดำเนินการจัดร่าง

รัฐธรรมนูญให้ทันเดือนเมษายน 1932 แต่ปรากฏว่ามีพระบรมวงศานุวงศ์ไม่เห็นด้วย 

พระเจ้าอยู่หัวจึงมิได้ดำเนินการต่อแต่อย่างใด 

  อย่างไรก็ดี ในระหว่างการเสด็จประทับที่สหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1931นั้น ได้

พระราชทานสมัภาษณต์อ่สือ่มวลชนอเมรกินัวา่ ทรงมแีผนทีจ่ะพระราชทานรฐัธรรมนญู 

แต่มิได้ทรงระบุวันที่ชัดเจน และเมื่อเสด็จนิวัติพระนครแล้วก็โปรดให้ พระยาศรีวิศาล

วาจา ซึ่งจบกฎหมายมาจากอังกฤษ กับนายเรมอนด์ บี. สตีเวนส์ ที่ปรึกษากฎหมาย  

ชาวอมริกัน เข้าเฝ้า นักกฎหมายทั้งสองท่านได้ร่างเค้าโครงการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองขึ้นทูลเกล้าถวาย พร้อมกับมีบันทึกความเห็นแยกกันคนละฉบับ โดยสรุปทั้ง

สองท่านเห็นว่าควรค่อยดำเนินการอย่างช้าๆ ค่อยเป็นค่อยไป 

  พระเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้ส่งเอกสารชุดนี้ทั้งหมด ประทับตรา “ลับ” ส่งให้คณะ  

อภิรัฐมนตรีในวันที่ 12 มีนาคมเพื่อขอเชิญประชุม แต่ก็อภิรัฐมนตรีหลายพระองค์  

ก็แสดงความไม่เห็นด้วยมาล่วงหน้า พระเจ้าอยู่หัวไม่มีพระราชประสงค์จะใช้อำนาจ

สมบูรณ์ของพระองค์ ทรงพยายามจะหาวิธีที่จะนำเสนอที่ประชุมสภาองคมนตรีเพื่อให้

ความเห็นชอบในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเป็นขั้นแรกก่อน แต่ในที่สุดก็เกิดการยึด

อำนาจรัฐประหารขึ้นในเวลาเช้าตรู่ของวันที่ 24 มิถุนายน 2475 (1932) ในวันที่

พระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงพักผ่อนและทรงงานที่หัวหิน 

 6.2.6 การเจรจาด้วยขันติธรรมและสันติธรรมกับคณะผู้ก่อการ ดังที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า 

การยึดอำนาจและเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นไปโดยปราศจากการเสียเลือดเนื้อ แต่

คณะผู้ก่อการก็ได้จับกุมพระบรมวงศานุวงศ์ที่สูงวัยไว้เป็นตัวประกัน และได้อ่าน

ประกาศแถลงการณ์เหตุผลของการก่อการให้ประชาชนฟังด้วยถ้อยคำที่รุนแรง   

หลังจากนั้นก็ส่งนายทหารพร้อมเรือรบไปอัญเชิญเสด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จกลับพระนคร 

  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ทรงทราบเหตุการณ์จากพระญาติที่หลบหนีมาได้ 

และมีนายทหารจำนวนหนึ่งไปเฝ้าที่หัวหินด้วย แต่ได้ทรงปรึกษากับพระราชินีแล้ว 

ตกลงพระทัยที่จะไม่หนีและไม่ต่อสู้ แต่จะทรงเจรจาต่อรองด้วยสันติ 

  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าทรงแสดงพระราชขันติธรรม โดยทรงมีจดหมายตอบมายัง

คณะผู้ก่อนการในวันที่ 25 มิถุนายนว่า ทรงยอมรับที่จะเป็น”หุ่นเชิด”เพื่อสันติสุขและ
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ความมั่นคงของแผ่นดิน เนื่องจากพระองค์เองก็ได้ทรงมีพระราชดำริในเรื่องการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองอยู่ก่อนแล้วเช่นกัน และทรงแจ้งด้วยว่าพระองค์เองก็ไม่ได้มี

ความทะเยอทะยานอันใดมากกว่าทรงอยากเห็นความเจริญก้าวหน้าของประเทศ 

อย่างไรก็ตาม ทรงปฏิเสธที่จะเสด็จกลับพร้อมเรือรบที่คณะผู้ก่อการส่งมาแต่จะเสด็จ

กลับโดยรถไฟพระที่นั่งของพระองค์ การแสดงออกด้วยขันติธรรมดังกล่าวทำให้คณะ  

ผู้ก่อการขอเข้าเฝ้าและขอพระราชทานอภัยโทษที่ได้กระทำการจาบจ้วงและแถลงการณ์

ให้ร้ายต่อราชวงศ์ด้วย ทรงขอให้ปล่อยพระบรมวงศานุวงศ์จากที่คุมขังและให้เจ้านาย  

ที่ทรงมีอิทธิพลทางทหารและพลเรือนเสด็จไปอยู่ต่างประเทศ 

หลังจากที่ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวแล้ว พระบาทสมเด็จ  

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ยังทรงดำเนินการเจรจาโต้ตอบด้วยหลักขันติธรรมกับคณะผู้ก่อการและ

รัฐบาลในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับพระราชอำนาจและศักดิ์ศรีของพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ

ที่ร่างขึ้นในรัฐธรรมนูญฉบับถาวรโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญของสภาผู้แทนราษฎรที่คณะ  

ผู้ก่อการแต่งตั้งขึ้น โดยการเจรจาโต้ตอบกันไปมานั้นใช้เวลาเกือบ 6 เดือน จนในที่สุดก็มี  

รัฐธรรมที่ทั้งสองฝ่ายเห็นต้องกันได้ จึงได้มีการจัดพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญขึ้น   

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 1932  

อย่างไรก็ตาม ตลอดปี ค.ศ. 1933 ก็ยังมีความแตกอย่างกันในทางความคิดหลายประเด็น

ระหว่างบุคคลในคณะผู้ก่อการและคณะรัฐบาลที่ตั้งขึ้นใหม่ โดยเฉพาะในเรื่องนโยบายเศรษฐกิจ 

ไม่นานก็นำไปสู่การยึดอำนาจรัฐประหารเป็นครั้งที่สองและปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีใหม่ ความ

สับสนในแนวนโยบายการปกครองแบบใหม่ยังมีอยู่ต่อไป จนกระทั่งเกิดกบฏพระองค์เจ้าบวรเดช

ขึ้นในเดือนตุลาคม 1933โดยเริ่มมาจากจังหวัดนครราชสีมา และไม่ประสบผลสำเร็จ ซึ่ง  

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ทรงเข้าไปเกี่ยวข้องสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ได้เสด็จลงเรือไปประทับที่

สงขลาอยูส่องเดอืน และทรงประกาศภายหลงัวา่ไมท่รงสนบัสนนุการกอ่การรนุแรงจนเสยีเลอืดเนือ้ 

และหลังจากนั้น พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ยังทรงอดทน ทรงเขียนบันทึกแสดงความคิดเห็น 

และยืนยันในประเด็นที่ทรงเห็นว่ามีความสำคัญมากในระบอบการปกครองใหม่ ที่พึงมีความสมดุล

ระหว่างความรับผิดชอบกับอำนาจหน้าที่ อย่างไรก็ดี ฝ่ายรัฐบาลก็ไม่ตอบรับข้อเสนอแนะและ

ความคิดเห็นของพระองค์ ซึ่งรายละเอียดในเรื่องนี้มีนักวิชาการหลายท่านทั้งไทยและต่างประเทศ

ศึกษาและวิเคราะห์ไว้แล้ว แต่ประเด็นที่ควรเน้นไว้ในที่นี้ก็คือ ทรงยืนหยัดในแนวทางสันติและ

ขันติโดยตลอด 

ในเดือนมกราคม 1934 ได้มีพระราชดำรัสอำลาประชาชนและเสด็จพระราชดำเนินทางเรือ

ออกจากพระนครเพื่อรักษาพระเนตรหลังการผ่าตัด ในการนี้ได้เสด็จเจริญพระราชไมตรีกับ

ประเทศต่างๆ ในยุโรปในฐานะกษัตริย์ภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญพระองค์แรกของสยาม อีกทั้ง

เพื่อทอดพระเนตรความก้าวหน้าอีกทั้งพบปะผู้นำทางการเมืองในประเทศที่ได้การปฏิรูป

เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตยเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้ว ในขณะเดียวกัน

ทรงยังติดตามความก้าวหน้าทางการเมืองในประเทศไทยผ่านเอกสารรายงานต่างๆ เช่น รายงาน

การประชุมสภาผู้แทน และทรงมีพระราชบันทึกแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ทรงเห็นว่าสำคัญ
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อยู่ หลังการรักษาพระเนตรแล้วการเจรจาตอบโต้มีประเด็นที่ชัดเจนมากขึ้น แต่ฝ่ายรัฐบาลตอบ

มาอย่างสุภาพแสดงความไม่เห็นด้วย 

ในที่สุดในวันที่ 2 มีนาคม 1934 พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ก็ได้มีลายพระราชหัตถเลขา 

ความยาว 6 หน้ากระดาษอธิบายเหตุผลที่ทรงยอมรับเป็นพระเจ้าแผ่นดินหลังการยึดอำนาจ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง และชี้แจงประเด็นต่างๆ ที่ทรงเห็นว่าสำคัญ และเมื่อไม่สามารถจะทรง

ดำเนินการใดๆ ตามที่ทรงเห็นว่าถูกต้องได้แล้ว จึงทรงประกาศสละราชบัลลังก์ ทรงเป็นพระมหา-

กษัตริย์องค์แรกในราชวงศ์จักรีที่สละราชย์ทรงใช้พระชนม์ชีพอย่างสงบและเรียบง่ายที่อังกฤษกับ

พระนางเจ้ารำไพพรรณี และพระญาติสนิท จนสิ้นพระชนม์ด้วยพระหทัยวายในวันที่ 30 

พฤษภาคม พ.ศ. 2485 (ค.ศ. 1942) 

แม้แนวทางเจรจาด้วยสันติและขันติ ด้วยเหตุด้วยผลที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ได้ทรงยึดเป็นหลัก และเป็นวิธีที่ทรงใช้เจรจาระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน คือ   

ขัดแย้งกันนั้น จะเป็นนามธรรมมาก และบางครั้งก็ถูกมองว่าเป็นความอ่อนแอไม่กล้าตัดสินใจ 

หรือเป็นบทบาทที่ไม่เหมาะสม แต่ถ้าศึกษาเอกสารจดหมายเหตุในรัชกาลของพระองค์พร้อมกับ

ศึกษาบริบทแวดล้อมทั้งหมดดังที่มีนักวิชาการจำนวนมากได้ศึกษาไว้แล้ว ก็จะมองเห็นผลงานด้าน

นี้ของพระองค์ได้ชัดเจนมากขึ้นและจะเห็นได้ว่าได้ทรงปูพื้นฐานการพัฒนาสังคมประชาธิปไตย  

ที่สำคัญไว้ ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ว่า คนในปัจจุบันและอนาคต จะนำพื้นฐานที่ทรงสร้างไว้มาใช้ประโยชน์

อย่างไรในปัจจุบัน 
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เสรีภาพของนักหนังสือพิมพ์ไทย
ใน“ธรรมราชา”
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  ดีสมโชค* 

 

 

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในองค์พระบาทสมเด็จ  

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระเมตตาต่ออาณาประชาราษฎร์แห่งแผ่นดิน

ของพระองค์จนสามารถฟันฝ่าและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขไมตรีสืบต่อมา ทั้งๆ   

ที่เกิดความขัดแย้งทางความคิดระบอบการปกครอง ดังสะท้อนได้จากข้อค้นพบ

ในอีกมิติหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใช้พระคุณแห่งธรรม

ราชา “พ่อคุ้มครองลูก” เพื่อเปิดโอกาสเสรีภาพให้ประชาชนได้ปกครองตนเอง 

โดยเฉพาะสื่อหนังสือพิมพ์ได้เป็นตัวแทนแห่งพลังขับเคลื่อนความคิดเห็นของ

สามัญชนเกี่ยวกับการวิจัยเรื่อง “แนวความคิดและวิธีการสื่อสารการเมืองใน  

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่าง พ.ศ. 2468 ถึง พ.ศ. 

2477” (พรทิพย์  ดีสมโชค, 2553) ดังอรรถาธิบายดังต่อไปนี้ 

“ธรรมราชา” ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับ 

“เสรีภาพของประชาชนฐานรากของหนังสือพิมพ์และภาพยนตร์” 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำรงพระองค์เป็น “ธรรมราชา” 

นับเป็นรากแก้วของแนวพระราชทัศนะ” เสรีภาพของประชาชนฐานรากของ

หนงัสอืพมิพแ์ละภาพยนตร”์ มขีอ้อภปิราย 2 ประเดน็หลกั ไดแ้ก ่(1) ธรรมราชา 

“พ่อคุ้มครองลูก” และ (2) การใช้พระคุณของ “ธรรมราชา” เพื่อสร้าง 

“เสรีภาพของประชาชน ฐานรากของหนังสือพิมพ์และภาพยนตร์” ดังนี้ 

ธรรมราชา “พ่อคุ้มครองลูก” พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ใน 2 ระบอบการปกครอง กล่าวคือ ในระหว่าง 

พ.ศ.2468 ถึง พ.ศ.2475 ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 

มิถุนายน 2475 พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ในระบอบการปกครอง

สมบูรณาญาสิทธิราชย์กับในระหว่าง พ.ศ.2475 หลังการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ถึง พ.ศ.2477 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์

ที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ไม่ว่าพระองค์จะทรงอยู่ในระบอบการปกครองใด   

ทรงมีพระราชทัศนะและถือหลัก “ธรรมราชา” เสมอมา สะท้อนจากพระราช

 * สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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หัตถเลขาช่วยจำของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง Problems of Siam 

พระราชทานพระยากัลยาณไมตรี ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2469 และการสัมภาษณ์ พฤทธิสาณ 

ชุมพล (2552) มีความสอดคล้องเชิงความคิดว่า “...แนวพระราชทัศนะหลักของพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวคือ ‘ธรรมราชา’ กษัตริย์ที่ปกป้องคุ้มครองประชาชนเฉกเช่นพ่อคุ้มครอง

ลูก และใช้ธรรมในการปกครองโดยแนะนำให้ประชาชนประพฤติอยู่ในธรรมและจึงมีความสุขจาก

การนั้น...” แต่ในห้วงเวลาดังกล่าว ปัญหาที่พระองค์ทรงเผชิญคือ การคงไว้ซึ่ง (สถาบัน) ธรรม

ราชาในกระแส (โลก) ที่เร่งการเคลื่อนสู่ประชาธิปไตย 

“การปกครองตนเองของประชาชน” เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมี   

พระราชทัศนะหลักคือ “ธรรมราชา” และทรงเล็งเห็นปัญหาที่ทรงเผชิญอยู่ดังกล่าวข้างต้น   

ทรงกำหนดเป็นยุทธศาสตร์สำคัญไว้ว่า ในฐานะ “พ่อ” จึงทรงเห็นว่าต้องแนะนำ (advise) ลูกให้

รู้จักวิธีปกครองตนเอง ประชาชนจึงเป็น “กลุ่มเป้าหมาย” (target group) ของพระราชกุศโลบาย 

ทั้งนี้โดยให้ประชาชนเป็น “ฐานราก หรือรากแก้ว” (foundation) ของประชาธิปไตยในอนาคต 

แต่ก็ทรงตระหนักว่า มนุษย์นั้นไม่บริสุทธิ์ผุดผ่อง (perfection) ดังนั้น ทั้งสมบูรณาญาสิทธิราชย์

และประชาธิปไตยที่ตั้งอยู่บนฐานความเป็นมนุษย์จึงอยู่ในฐานะที่อ่อนแอไม่แน่นอน (frail) อย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งคู่ 

“ทรงรู้ซึ้งในหลัก ‘อนิจจัง’ แห่งชีวิตของมนุษย์” เมื่อพิจารณาพระราชทัศนะหลักคือ 

“ธรรมราชา” และการกำหนดพระราชกุศโลบาย “พ่อคุ้มครองลูก” ในพระบาทสมเด็จ  

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า พระองค์ทรงมีความเข้าใจถึงหลักปรัชญา  

ความเปลี่ยนแปลงแห่งชีวิตของมนุษย์อย่างลึกซึ้งในพระพุทธศาสนาด้วยทรงเป็น “ธรรมราชา” 

และทรงสามารถวิเคราะห์ได้อย่างกระจ่างชัดได้ว่ามนุษย์นั้นไม่บริสุทธิ์ผุดผ่อง ไม่สมบูรณ์อย่างที่

เชื่อกัน ดังนั้น ทั้งสมบูรณาญาสิทธิราชย์และประชาธิปไตยที่ตั้งอยู่บนฐานความเป็นมนุษย์จึงอยู่

ในฐานะที่อ่อนแอ ไม่แน่นอนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งคู่  แต่มนุษย์จึงจำต้องมีการรวมกลุ่มเพื่อ

สร้าง เพื่อทำ มนุษย์ต้องมีความรู้และข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วนจึงจะสามารถให้เหตุผล  

ได้อย่างถูกต้อง 

“ทรงทำแต่สิ่งที่ดีเท่าที่จะกระทำได้” ถึงแม้ว่า พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ทรงต้องเผชิญอยู่ ในภาวะลำบาก “...การกำเนิดขึ้นของหนังสือพิมพ์ Free Press ทำให้

สถานการณ์ในขณะนั้นขยายตัวเลวร้ายมากขึ้น ฐานะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสิ่งหนึ่ง

ที่ตกอยู่ในสภาวะลำบาก การเคลื่อนไหวทางความคิดในประเทศแสดงให้เห็นถึงสัญญาณอย่าง

ชัดเจนว่า เวลาของระบอบราชาธิปไตยเหลือน้อยลงเต็มที่...พระเจ้าแผ่นดินควรยินยอมที่จะทำแต่

สิ่งที่ดีเท่าที่จะกระทำได้...” ทรงอรรถาธิบายไว้ในพระราชหัตถเลขาเรื่อง Problems of Siam   

ได้บ่งชี้พระราชทัศนะของพระองค์ได้ว่า สิ่งที่จะช่วยให้กิจการหนังสือพิมพ์เป็นสมบัติอันมีค่าของ

ประชาชนเพื่อประชาชนได้นั้น ก็คือ อุดมคติอันสูงส่ง ความห่วงใยอย่างจริงใจในอันที่จะปฏิบัติใน

สิ่งที่ถูกต้อง การมีความรอบรู้อย่างกระจ่างชัดในปัญหาต่างๆ ที่ต้องเผชิญ และความรู้สึกอย่าง

จริงใจในความรับผิดชอบทางธรรมจรรยาด้วยหลักการปกครองธรรมราชา “พ่อคุ้มครองลูก”   

ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงยึดถือและใช้ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ นี่เป็น
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หลักคิดสำคัญยิ่ง สอดรับกับนักคิดนักหนังสือพิมพ์ผู้ยิ่งใหญ่ในต่างวัฒนธรรมต่างระบอบการ

ปกครอง คือ โจเซฟ  พูลิตเซอร์ (Joseph Pulitzer) แต่ล้วนมีฐานความคิดจากแหล่งเดียวกัน 

คือ อิสรภาพของมนุษยภาพแห่งความเป็นมนุษย์ที่พึงต้องมีความรับผิดชอบทางสังคมด้วย  

ธรรมจรรยาเป็นต้นรากแก้วของหนังสือพิมพ์ในสังคมประชาธิปไตย 

การศึกษา ณ วิทยาลัยอีตัน กับ “ทรงทำแต่สิ่งที่ดีเท่าที่จะกระทำได้” จากผลการ

สัมภาษณ์ของพฤทธิสาณ ชุมพล (2552) ได้อ้างอิงบทความชื่อ “A Thai Prince at Eton” 

เขียนโดย Dr. Andrew  Gailley ผู้เป็น Vice-Provost (รองอาจารย์ใหญ่) ตีพิมพ์ในหนังสือชื่อว่า 

The King and His Garden ซึ่งวิทยาลัยอีตัน เป็นผู้จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสที่ได้รับปรับโฉม   

“สวนของพระมหากษัตริย์สยาม (The King of Siam’s Garden)” ของโรงเรียน และทำพิธีเปิด

ใหม่เมื่อเดือนมิถุนายน 2552 เดิมเมื่อปี พ.ศ. 2472 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 2,000 ปอนด์ เพื่อจัดสวนนี้ขึ้น และต่อมาในปี 

พ.ศ.2477 ได้เสด็จฯ ทอดพระเนตร จากบทความที่เกลี่ (Gailley, 2009 อ้างถึงใน พฤทธิสาณ  

ชุมพล, 2552) เขียน ได้ “อ่านพระอุปนิสัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” ว่า 

พระองค์ทรงมีพระอุปนิสัย “การดำรงพระองค์อยู่ในทำนองคลองธรรม และพยายามทำแต่สิ่งที่

ดีเท่าที่จะกระทำได้สุดความสามารถเสมอ” เมื่อทรงเป็นนักเรียนอายุ 14-16 ปีอยู่ที่อีตัน และ

วิเคราะห์เชิงจินตนาการต่อไปว่า โรงเรียนนั้นมีส่วนอย่างไรในการบ่มเพาะพระอุปนิสัยนั้นให้เจริญ

งอกงาม จึงปรากฏเป็นพระวิสัยทัศน์เมื่อในภายหลัง ต้องทรงมีพระราชภารกิจโน้มนำสังคมและ

ประเทศสยามท่ามกลางขวากหนามจากทั้งภายนอกและภายในประเทศอย่างไร 

เกลี่ เกริ่นนำว่า เขาคิดว่า สมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกฯ พระชนม์เพียง 14 พรรษา ผู้มาจาก

สยามอันไกลโพ้นในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง น่าจะรู้สึกว่าอีตันและอังกฤษเป็นโลกที่แปลก

ประหลาดไม่น้อยทีเดียว ไม่ใช่เพียงเพราะสถาปัตยกรรมของหอประชุมหลังใหญ่ของโรงเรียน  

ซึ่งออกจะมีลักษณะสามานย์ สำแดงอำนาจจักรวรรดินิยมของอังกฤษ แต่เพราะในปีถัดมา 

อังกฤษได้ยึดรัฐบาลมลายู 3 รัฐ ไปจากการปกครองของสยาม 

ในฐานะของนักเรียนสมัยนั้น เจ้าชายพระวรกายย่อมต้องการกีฬาชื่อว่า Field Game ของ  

อีตันโดยเฉพาะ ซึ่งท้าทายความมีใจสู้และความอดทนเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังต้องทรงวางพระองค์ให้

เป็นที่ยอมรับของผู้คน ในสภาพซึ่งเรียกร้องความจงรักภักดีต่อ “บ้าน” (house) หรือคณะที่

นักเรียนสังกัดอย่างจริงจังบิดพลิ้วมิได้อีกด้วย เหล่านี้ย่อมเป็นการเตรียมพระองค์สู่การที่จะต้อง

ทรงเป็นทหารหาญที่มีวินัยในภายหน้า แต่เกลี่รู้สึกว่า “ทรงชนะศึกอุปสรรคต่างๆ ได้ก็โดยการ

ชนะใจคนด้วยพระเสน่ห์ และการดำรงพระองค์อยู่ในทำนองคลองธรรมโดยแท้ (charm and 

sheer decency) มากกว่าอย่างอื่น” ในด้านการเรียนนั้น ปรากฏว่าไม่นานครูได้บันทึกไว้ว่า 

ทรง “ผลิตผลงานได้ดีเยี่ยม” ซึ่งเกลี่ เห็นว่า เป็นคำชมที่สูงส่งทีเดียว เพราะในสมัยนั้นครูมักจะ

มีท่าทีตำหนิเป็นพื้น แต่ในกรณีของพระองค์กลับชมด้วยว่าทรงเป็น “ผู้ที่ฉลาดที่สุดในกลุ่ม” 

และ “ขยันยิ่ง มีระบบระเบียบ ตรงต่อเวลา ละเอียดถี่ถ้วน และพยายามทำแต่สิ่งที่ดีเท่าที่จะ

กระทำได้สุดความสามารถเสมอ” พระอุปนิสัยเหล่านี้ เกลี่ เห็นว่าไม่ได้เลือนหายไปเลยใน  

ภายหลัง 
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แม้รายงานของครูจะบอกว่าทรงปรับพระองค์ได้ดี แต่เกลี่ เชื่อว่า น่าจะทรงรู้สึกว้าเหว่ใน

ช่วงแรก และจินตนาการว่าที่ทรงพระเกษมสำราญได้เร็ว ก็เพราะที่อีตันทรงปลอดจากการมีคน

ติดตามดูแลทุกฝีก้าวเช่นที่ในวังในสยามประเทศ จึงทรงมีเสรีภาพพอควรที่จะทรงแสวงหาความรู้

ความเข้าใจในสิ่งที่พระองค์สนพระทัยเป็นการส่วนพระองค์ ทั้งนี้เพราะ แม้อีตันจะเข้มงวดในวินัย 

แต่ก็เปิดช่องให้เด็กได้พัฒนาความเป็นตัวของตัวเอง ในกรณีของพระองค์ ครูที่ปรึกษาหนุ่มน่าจะมี

บทบาทสำคัญในการหนุนเนื่องจากความสนพระทัยในศิลปะ และความเห็นแก่เพื่อนมนุษย์ให้

งอกงามในพระองค์ จนเป็นพระจริยวัตรสืบมา 

ในขณะเดียวกันการที่ได้ประทับในอังกฤษเอื้อให้พระองค์ได้ทรงตระหนักถึงข้อดีและข้อเสีย

ของสังคมอุตสาหกรรม จึงปรากฏเป็นพระราชทัศนะเชิงวิสัยทัศน์ที่ว่า การเปลี่ยนแปลงสู่ความ

เป็นสมัยใหม่แม้จะจำเป็น แต่หากรวดเร็วเกินไปจะเสี่ยงต่อการทำลายเยื้อใยที่ถักทอสังคมไว้   

จนอาจนำไปสู่การปฏิวัติประชานิยม (populist revolution) หลังจากนั้นไม่กี่ปี กระแสดังกล่าวได้

ท้าทายระบอบอัตตาธิปไตย (autocracies) ในหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัสเซีย เมื่อ 

ค.ศ.1917 (พ.ศ.2460) จะมีก็แต่อังกฤษเพียงประเทศเดียวที่รอดพ้นมาได้ ซึ่งก็ด้วยเสถียรภาพ

อันเนื่องมาจากประวัติศาสตร์ของวิวัฒนาการยาวนาน สู่ระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญและ

การปกครองแบบมีตัวแทนในรัฐสภา เป็นคำตอบที่ครูที่อีตันในสมัยของพระองค์พร่ำสอนนักเรียน

อยู่ทุกเมื่อ 

ประชาธิปกเยาวราชกุมาร จะทรงเข้าพระทัยในบทเรียนดังกล่าวเพียงใด เกลี่ ยอมรับว่า

เป็นเรื่องที่ต้องคาดเดากันไป แต่เขามั่นใจว่า ย่อมจะทรงชื่นชมความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของสถาบัน

พระมหากษัตริย์ในอังกฤษ และแล้วเมื่อต้องทรงครองราชย์สมบัติ ก็ได้ทรงพยายามใช้แนวทาง

แบบค่อยเป็นค่อยไปของอังกฤษนั้น เพื่อเปลี่ยนแปลงสยามสู่ประชาธิปไตย หากแต่ว่า   

หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมีวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำระดับโลกโถมเข้าซ้ำเติมในช่วงคริสต์ศตวรรษ 

1930 ดังนั้น การที่สยามได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งรีบเป็นระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ 

เมื่อ พ.ศ.2475 จึงไม่เอื้อต่อความมีเสถียรภาพของระบอบนั้นเท่ากับในหลายสิบปีให้หลังคือ   

ในช่วงท้ายๆ ของศตวรรษที่ 20 ด้วยเหตุนี้ 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีความเข้าใจในหลักปรัชญาอย่างกว้างขวางและ

ลุ่มลึกได้เช่นนี้ นอกจากการศึกษาที่วิทยาลัยอีตันดังกล่าวข้างต้นแล้ว อีกส่วนหนึ่งมาจากพระ

อุปนิสัยส่วนพระองค์ที่ทรงโปรดการอ่านหนังสือและความเป็นนักอ่านของพระองค์ ดังสะท้อนได้

จากทรงมีหนังสือส่วนพระองค์อยู่หลายร้อยเล่มหลายประเภทหลายภาษา ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็น 

“ตู้ทองแห่งการทรงศึกษาตลอดพระชนม์ชีพ” ของพระองค์ ดังความตอนหนึ่งที่ พฤทธิสาณ  

ชุมพล (2552) เล่าให้ฟังว่า  

 ...ย้อนคิดคำนึงถึงหนังสือส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จ  

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหลายร้อยเล่ม...  

เชื่อว่ามีหนังสือเก่าและหนังสือหายากที่น่าสนหลายประเภท  

หลายภาษาซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็น “ตู้ทองแห่งการศึกษาตลอดพระชนม์ชีพ”  
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ของพระองค์ ดังนั้นจะมีหนทางใดหนอที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้ร่วมมือกันจัดทำ 

ฐานข้อมูลเบื้องต้นว่ามีอะไรบ้างก็จะช่วยให้เห็นภาพว่า  

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยทรง หรืออย่างน้อย 

เคยทรงมีหนังสือประเภทต่างๆ หลากหลายเพียงใด จะช่วยให้ผู้สนใจ  

“พระปกเกล้าศึกษา” ได้ภาพเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความเป็นนักอ่านของพระองค์... 

 

   (การสัมภาษณ์ ม.ร.ว.พฤทธิสาณ  ชุมพล วันที่ 7 มิถุนายน 2552) 

“ปลูกฝังรากแก้วให้ประชาชนปกครองตนเองได้” พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงกำหนดยุทธวิธีโดยทรงวางแนวทางเคลื่อนจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และทรงหาทางทำให้

มั่นใจได้ว่าประชาธิปไตยในอนาคตจะมั่นคงตามควร โดยการปลูกฝัง ‘รากแก้ว’ ให้ปกครอง

ตนเองได้ แต่ขณะ เดียวกันก็ทรงเห็นคุณค่า (value) ของธรรมราชาที่ควรคงมีอยู่ในสยาม

ประเทศ ทรงหาทางออกโดยการนำแนวความคิดเรื่อง Constitutional monarchy มาปรับใช้ 

(adapt) ทรงหวังว่าอาจจะทำให้เกิดความลงตัวได้ 

การใช้พระคุณแห่ง “ธรรมราชา” เพื่อสร้าง “เสรีภาพของประชาชน ฐานรากของ

หนังสือพิมพ์และภาพยนตร์” ด้วยความเป็น “ธรรมราชา” ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า  

เจ้าอยู่หัว กษัตริย์ที่ปกป้องคุ้มครองประชาชนเฉกเช่นพ่อคุ้มครองลูก และใช้ธรรมในการปกครอง

โดยแนะนำให้ประชาชนประพฤติอยู่ในธรรมและจึงมีความสุขจากการนั้น การที่ประชาชน คือ   

ลูกของพระองค์จะสามารถปกครองตนเองได้ ประชาชนจึงจำเป็นต้องมีเสรีภาพในการแสดงความ

คิดเห็นและการแสดงออกทั้งในด้านการพูด การเขียน การพิมพ์ และการโฆษณาเป็น  

องค์ประกอบสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามแนวความคิดเรื่อง Constitutional 

monarchy ที่พระองค์ทรงนำมาปรับใช้ ทรงเล็งเห็นว่า ทั้งหนังสือพิมพ์และภาพยนตร์จัดเป็น

สื่อสารมวลชนที่สามารถมาช่วยทำหน้าที่สนองการรับรู้ (right to know) ของประชาชน เพื่อ

รายงานข่าวให้ประชาชนได้รู้ เป็นการให้การศึกษาแก่ประชาชนในเบื้องต้น และทำหน้าที่เป็น

ตลาดเสรีแห่งความคิดเห็น (free market place of all views) ให้แก่ประชาชน เป็นการเสนอ

ความคิดเห็นของผู้ผลิตสื่อ และเสนอความคิดเห็นของผู้รับสาร เป็นเวทีสาธารณะที่สามารถแลก

เปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันและกันได้ เพื่อประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ อันเกี่ยวกับ

กิจการบ้านเมือง ขณะเดียวกันก็นำข่าวสารข้อมูลและความคิดเห็นจากประชาชนไปเสนอแก่

รัฐบาล เพื่อจะได้นำไปใช้ประกอบการพิจารณาบริหารงานให้ตรงกับความต้องการของประชาชน

มากที่สุด 

พระคุณแห่ง “ธรรมราชา” พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงเลือกใช้พระคุณ

แห่ง “ธรรมราชา” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสิทธิเสรีภาพให้แก่ประชาชนในการได้

รับข่าวสารข้อมูลและการแสดงความคิดเห็น ส่งผลให้สื่อหนังสือพิมพ์และภาพยนตร์มีเสรีภาพ

ตามไปด้วย ทรงให้โอกาสสื่อหนังสือพิมพ์และภาพยนตร์ได้แสดงบทบาทและหน้าที่ของสื่อมวลชน

อย่างเต็มที่ รัฐไม่มีระบบผูกขาดสื่อ ไม่มีระบบผูกขาดความคิด รัฐบาลจะไม่เข้าไปตรวจข่าว หรือ

เซนเซอร์ข่าวก่อนตีพิมพ์ หรือไม่แทรกแซงสื่อเป็นอันขาดในรัชสมัยของพระองค์ ทั้งๆ ที่พระองค์
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ทรงมีพระเดชอยู่ในพระหัตถ์ระหว่าง พ.ศ.2468 ถึง พ.ศ.2475 ก่อนการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ทรงมีพระราชอำนาจปกครองแผ่นดินอย่างเด็ดขาดใน

ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ก็ตาม แต่ทรงใช้ให้เป็นพระคุณแทนดังกล่าวข้างต้น ช่วยให้

หนังสือพิมพ์และภาพยนตร์ได้เป็นสื่อเสรีของประชาชนอย่างแท้จริง 

การเปิดตลาดเสรีทางความคิดให้แก่สื่อหนังสือพิมพ์และภาพยนตร์ นับเป็นตัวบ่งชี้สำคัญ

ของการมีเสรีภาพของประชาชนอย่างแท้จริงเชิงประจักษ์ในสมัยต้นแห่งแผ่นดินพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวระหว่าง พ.ศ.2468 ถึง พ.ศ.2475 ก่อนการก่อการยึดอำนาจเพื่อ

เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 พระองค์ทรงเลือกใช้พระราชอำนาจให้

เป็นพระคุณต่ออาณาประชาราษฎร์ของพระองค์ โดยทรงเปิดตลาดเสรีทางความคิดให้แก่สื่อ

หนังสือพิมพ์และภาพยนตร์ ดังมีการให้สามัญชนเป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์และภาพยนตร์ได้

อย่างเสรี และให้หนังสือพิมพ์มีเสรีภาพอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นเป็นดัชนีบ่งชี้ คือ 

สามัญชนมีเสรีภาพในการเป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์รายใหม่ประเภทรายวันเพิ่มขึ้นจำนวน 

56 ชื่อฉบับ เท่ากับเป็นการเปิดช่องทางการสื่อสารในการแสดงความคิดเห็นผ่านทางหน้า

หนังสือพิมพ์ ทำให้เกิดกระแสการไหลเวียนการสื่อสารการเมืองอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งทรงเปิด

โอกาสและสนับสนุนให้ชาวสยามให้เป็นเจ้าของกิจการโรงภาพยนตร์และนำเข้าภาพยนตร์ ถือเป็น

ยุคทองของภาพยนตร์ อีกดัชนีบ่งชี้สำคัญหนึ่งคือ หนังสือพิมพ์มีเสรีภาพอย่างเต็มที่ในการแสดง

ความคิดเห็นภายใต้ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์แห่งแผ่นดินของพระองค์ คือ มีเนื้อหาอิสรเสรีใน 

2 ประเด็นหลัก ได้แก่ ประเด็นหลักแรก คือ การชี้ภาวะวิกฤตของบ้านเมืองด้านการดุลยภาพ

ข้าราชการ ความเสียเปรียบของประชาชนเรื่องเงินรัชชูปการ เตือนสติและให้ข้อคิด ส่วนประเด็น

ที่สองคือการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองด้านการเผยแพร่ลัทธิบอลเชวิค การเรียก

ร้องให้ตั้งสภาราษฎร์หรือสภาราษฎร การใช้ความรุนแรงในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ด้วย  

วิธีการสื่อสารเหตุการณ์และความคิดความเห็นดังกล่าวผ่านการรายงานข่าวและบทความเป็น  

ร้อยแก้ว และนิยมเขียนเป็นกลอนลำตัดการเมืองเสียดสีขุนนางเสนาบดีชั้นผู้ใหญ่อย่างดุเดือด  

เผ็ดร้อนในช่วงต่อระหว่างสมัยรัชกาลที่ 6 กับสมัยต้นรัชกาลที่ 7 

จากสภาพของการเปิดตลาดเสรีทางความคิดให้แก่หนังสือพิมพ์และภาพยนตร์ดังกล่าว  

ข้างต้น ช่วยสะท้อนได้ว่า สยามประเทศในสมัยต้นรัชกาลที่ 7 ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

พ.ศ. 2475 ในขณะนั้นอยู่ระหว่างการเจริญเติบโตของกระบวนการสังคมเปิดในลักษณะที่ผู้วิจัย

เรียกว่า “สังคมประชาธิปไตยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์” เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ  

ผลการสัมภาษณ์วิษณุ เครืองาม ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา ธงทอง จันทรางศุ และธเนศ  

อาภรณ์สุ วรรณ (2552) เกี่ ยวกับ อำนาจของพระมหากษัตริย์ แม้จะมีรูปแบบเป็น

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ แต่ในการปฏิบัติกลับมีความเป็นประชาธิปไตย ด้วยมีความห่วงใยในทุกข์

สุขของประชาชน ไม่เลือกชนชั้น ชาติและศาสนา ประกอบกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่

หัวทรงวิเคราะห์สภาพบ้านเมืองไว้ว่า “...อนึ่ง พระราชดำริเห็นว่า ใช้วิธีการปกครองแบบ 

dictatorship แต่ไม่ใช่วิธีการอย่างอื่นๆ ของ dictatorship กลับใช้ลักษณะของ democracy 

หลายอย่าง...” (เอกสาร ร.7 บ. 3 7/70 พระราชนิยมเรื่องคิดจะเปลี่ยนแปลงการปกครอง  
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แผ่นดิน เจ้าพระยามหิธรรับพระบรมราชโองการไปยังอภิรัฐมนตรี 1 มิถุนายน 2475) ช่วย

ยืนยันถึงหลักการสำคัญของสังคมประชาธิปไตยที่ว่า หนังสือพิมพ์ของสยามประเทศขณะนั้นได้รับ

โอกาสในการเปิดประเด็นอภิปรายถกเถียงอย่างเสรี ให้ข่าวสารแก่ประชาชน และข่าวสารนั้น   

ได้กลายมาเป็นความรู้ และมีการตามล่าหาความจริง เรื่องมนุษยภาพ และการสร้างจิตสำนึก

การเมืองของคณะสุภาพบุรุษโดยการนำของนายกุหลาบ สายประดิษฐ์ จนกลายมาเป็นสัจจะ 

ความจริง หรืออุดมการณ์ในช่วงเวลานั้น สอดรับกับการอธิบายของสุกัญญา สุดบรรทัด (2544) 

ในประเดน็ทีว่า่ ความสมัพนัธร์ะหวา่งขา่วสาร (information) ความรู ้(knowledge) สจัจะ ความจรงิ 

หรืออุดมการณ์ (truth) กับบทบาทของหนังสือพิมพ์ในสังคมไทย ซึ่งพัฒนาไปสู่ความเป็นสังคม

เปิดและประชาธิปไตยอย่างเป็นขั้นตอนได้ 

ด้วยข้ออุเทศดังกล่าวข้างต้น ช่วยตอกย้ำการปฏิบัติการของสื่อหนังสือพิมพ์และภาพยนตร์

ได้ใช้สิทธิของสื่อมวลชนในการแสวงหาข่าวสาร เพื่อนำความรู้ ความจริง “มนุษยภาพ และการ

สร้างจิตสำนึกทางการเมือง” ไปประกอบการวินิจฉัยตัดสินตามทำนองคลองธรรมของระบอบ

ประชาธิปไตยต่อไป ได้ใช้สิทธิในการพิมพ์โดยไม่ต้องมีการเซนเซอร์จากรัฐบาล ได้ใช้สิทธิในการวิ

พากษ์วิจารณ์ หนังสือพิมพ์ในสมัยต้นรัชกาลที่ 7 ได้ทำหน้าที่ “ผู้เฝ้าดู และตรวจสอบรัฐบาล” ซึ่ง

หนังสือพิมพ์และภาพยนตร์มีสิทธิในการรายงานข่าวภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย เพราะทุกคนใน

สังคมต้องอยู่ภายใต้กฎหมายด้วยกันทุกคน เรียกว่า อยู่ในขอบเขตแห่งสัญญาประชาคมเดียวกัน 

สัญญาประชาคมนี้ รุสโซกล่าวว่า เป็นข้อตกลงร่วมกันของทุกคนในสังคม เพื่อให้เกิดความ

ยุติธรรมแก่บุคคลทุกผู้ทุกนาม 

แม้เมื่อหนังสือพิมพ์ใช้เสรีภาพที่ได้รับอย่างขาดความรับผิดชอบของความเป็นสื่อมวลชนที่ดี

ก็ตาม พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ยังทรงเลือกใช้พระเดชที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์

ให้เป็นพระคุณแทน ดังแบตสัน (Batson 1984) และสุกัญญา  สุดบรรทัด (2543) และการ

สัมภาษณ์ วิษณุ  เครืองาม  สนธิ  เตชานันท์ และธงทอง  จันทรางศุ (2552) ต่างเห็นพ้อง

ต้องกันว่ า ช่ วง เวลาก่อนเปลี่ ยนแปลงการปกครอง พ.ศ .2475 ปกครองในระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ หนังสือพิมพ์กลับมีเสรีภาพมากกว่าหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

พ.ศ.2475 โดยคณะราษฎรเสียอีก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติต่อ

หนังสือพิมพ์ค่อนข้างยืดหยุ่น ส่วนมากแล้ว มักจะเป็นการตักเตือนมากกว่าจะสั่งปิด ถ้าสั่งปิด  

ก็มักจะเป็นการชั่วคราว ยกเว้นแต่ในกรณีที่เห็นว่าทำผิดร้ายแรงทางการเมืองมากๆ ที่หมิ่น

พระบรมเดชานุภาพอย่างรุนแรง ดังเช่นหนังสือพิมพ์ สยามรีวิว และหนังสือพิมพ์ ราษฎร ถูกสั่ง

ปิดถาวร นี่คือความเป็นจริงเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นจริงเมื่อทรงมีอำนาจ การปกครองอยู่ในพระหัตถ์ 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงยึดหลักในหลักการเสรีภาพของหนังสือพิมพ์จริงตามที่

ทรงระบุไว้ในลายพระราชหัตถเลขา ทรงสละราชสมบัติเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2477 ความว่า 

“...เมื่อครั้งก่อนมีรัฐธรรมนูญหนังสือพิมพ์ มีเสรีภาพกว่าเดี๋ยวนี้เป็นอันมาก...” มิใช่เพียงเป็นการ 

“ตีฝีปาก” ของผู้ที่หลุดจากอำนาจแม้แต่น้อยเลย หรือมิได้พูดเกินความเป็นจริง 

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ในรัฐบาลพระยามโนปกรณ์นิติธาดา และ

รัฐบาลพระยาพหลพลพยุหเสนา มีการใช้ระบบตรวจสอบข่าว หรือเซนเซอร์ข่าวก่อนตีพิมพ์  
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เผยแพร่ซึ่งในสมัยที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชอำนาจอยู่ในพระหัตถ์ มิเคย

ทรงใช้ และยิ่งในสมัยรัฐบาลพระยาพหลพลพยุหเสนามีการสั่งปิดหนังสือพิมพ์ที่พูดอะไรไม่เป็นที่

พอใจ และคัดค้านนโยบายของรัฐบาลอย่างรุนแรง เพื่อปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

ของหนังสือพิมพ์และเลือกปฏิบัติ สร้างความไม่เป็นธรรมในหมู่หนังสือพิมพ์ ด้วยความเป็นธรรม

ราชาของพระองค์เฉกเช่น “พ่อคุ้มครองลูก” แม้พระองค์ไม่ทรงมีพระเดชอยู่ในพระหัตถ์แล้ว 

เนื่องด้วยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ ก็ได้ทรงใช้พระคุณร้องขอและขอร้อง ทรง

ใช้คำว่า “ขออนุญาต” ให้หนังสือพิมพ์มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได้จริงๆ และให้ติชม

นโยบายของรัฐบาลได้จริงๆ และถูกปิดได้ต่อเมื่อยุยงให้เกิดการจลาจลอย่างชัดๆ เท่านั้น ดังความ

สำคัญระบุไว้ในพระราชหัตถเลขาทรงสละราชสมบัติ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2477 ว่า  

...ต่อไปขออนุญาตให้หนังสือพิมพ์ออกความเห็นได้จริงๆ  

และให้ติชมนโยบายของรัฐบาลได้จริง และถูกปิดได้ 

ต่อเมื่อยุยงให้เกิดการจลาจลอย่างชัดๆ เท่านั้น เมื่อครั้งก่อน 

มีรัฐธรรมนูญ หนังสือพิมพ์มีเสรีภาพกว่าเดี๋ยวนี้เป็นอันมาก... 

(กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แถลงการณ์เรื่อง พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติ  

(พระนคร: โรงพิมพ์ท่าพระจันทร์ 2478, ไม่มีเลขหน้า) 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้พระคุณร้องขอและทรงขอร้องต่อรัฐบาลพระยา

พหลพลพยุหเสนา แต่รัฐบาลก็ไม่ยอม ในช่วงเวลานั้น พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ไม่ทรง

มีพระเดชเหลืออยู่เพื่อใช้ในทางที่เป็นพระคุณได้ ทรงใช้พระคุณเพียงอย่างเดียว แต่ไม่เป็นผล 

ท้ายที่สุดจึงทรงรันทดพระราชหฤทัยยิ่งที่ไม่ทรงสามารถปฏิบัติพระราชภารกิจพระมหากษัตริย์

สยามอันมีมาแต่โบราณในการให้ความช่วยเหลือหรือให้ความคุ้มครองให้ประชาชนได้รับเสรีภาพ

ในตัวบุคคล กินความถึงเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ได้สำเร็จ จึงเป็นเหตุผลสำคัญประการหนึ่งที่

ทำให้พระองค์ทรงตัดสินพระราชหฤทัยสละราชสมบัติ ดังความสำคัญในพระราชหัตถเลขาในวาระ

นั้น ที่ว่า 

...เมื่อข้าพเจ้ารู้สึกว่าบัดนี้เป็นอันหมดหนทางที่ข้าพเจ้า 

จะช่วยเหลือหรือให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนได้ต่อไปแล้ว  

ข้าพเจ้าจึงขอสละราชสมบัติและออกจากตำแหน่งพระมหากษัตริย์ 

แต่บัดนี้เป็นต้นไป... 

(กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แถลงการณ์เรื่อง พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติ  

(พระนคร: โรงพิมพ์ท่าพระจันทร์ 2478, ไม่มีเลขหน้า) 
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“มนุษยภาพ”สร้างหนังสือพิมพ์อิสรชนเพื่อความเป็นมนุษย์
ความเสมอภาคและเสรีภาพแห่งความรัก

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเสรีภาพให้

แก่หนังสือพิมพ์ นักหนังสือพิมพ์อิสรชน ซึ่งมาจากสามัญชนได้แสดงแนวความคิด “มนุษยภาพ” 

เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะทางการเมืองเป็นรากแก้วของการคิด และการทำหน้าที่บทบาทของ

การเป็นหนังสือพิมพ์ที่ทำประโยชน์ทางการเมืองเพื่อส่วนรวม โดยมีความต้องการผลิต

หนังสือพิมพ์ให้เป็นหนังสือพิมพ์เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง นักหนังสือพิมพ์อิสรชนมีพื้นฐานชีวิต

จากสามัญชนที่มีโอกาส เข้ารับการศึกษาในระบบโรงเรียนสามัญ มีจุดเริ่มต้นจากการทำ

หนังสือพิมพ์ในห้องเรียน หรือหนังสือในชั้น เมื่อจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาแล้ว ด้วยใจรักการ

ประพันธ์และได้ก้าวสู่การเป็นหนังสือพิมพ์อาชีพ ได้แก่ นายกุหลาบ สายประดิษฐ์ นายมาลัย    

ชูพินิจ นายโชติ  แพร่พันธุ์ และนายอบ  ไชยวสุ ทั้งสี่ท่านจึงมีแนวความคิด “มนุษยภาพ” อยู่ใน

หัวใจ คือ เป็นหนังสือพิมพ์อิสรชนเพื่อความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาค และเสรีภาพ ต้องการ 

“ปลุก” คือ การทำให้ได้สติรู้สึกตัว และการกระตุ้นให้คิด “ปลูก” คือ การทำความเข้าใจให้รู้แจ้ง 

และ “เปลี่ยนแปลง” คือ การปรับเปลี่ยน แก้ไข สร้างใหม่ ดังสาระสำคัญต่อไปนี้ 

“การเป็นหนังสือพิมพ์อิสรชนเพื่อความเป็นมนุษย์” ในแนวความคิดหลัก “มนุษยภาพ”     

นายกุหลาบ  สายประดิษฐ์ ผู้นำความคิดของกลุ่มนี้ ได้เสนอความคิดไว้ในบทความที่ชื่อว่า 

“มนุษยภาพ” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ ไทยใหม่ ฉบับวันที่ 11 ธันวาคม 2473 ฉบับวันที่ 10 และ 

12 มกราคม 2474 และหนังสือพิมพ์ ศรีกรุง ฉบับวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2474 และฉบับวัน

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2474 นายกุหลาบ  สายประดิษฐ์ มีแก่นความคิด คือ ให้ความสำคัญ

ต่อความเป็นมนุษย์ ความเป็นธรรมของสังคม ความเสมอภาคของมนุษย์ ซึ่งมนุษย์มาจากบรรพ

บุรุษเดียวกัน คือ ลิง มีนัยของความหมายว่า มนุษย์มีความเหมือนกันทางชาติพันธุ์โดยธรรมชาติ 

กล่าวถึงสาระ 4 ประการ ได้แก่ (1) ความซื่อตรง คือ ความจริง ความจริง คือ ความซื่อตรง 

(2) “ความเป็นไท” ของอิสรชน (3) ความหลงของมนุษย์ถือว่าอำนาจคือ เงินกับชนชั้นสูง  

ทำอะไรถูกหมด เรียกว่า “บาปมุติ” และ (4) ความสงบ 

 (1)  ความซื่อตรง คือ ความจริง ความจริง คือ ความซื่อตรง เป็นคุณธรรมสำคัญยิ่งของคน

ทั่วไป ความจริงและความซื่อตรงจะต้องไปด้วยกันเสมอ มิใช่มุ่งเน้นเพื่อความอยู่รอด

เฉพาะตน แต่ต้องมี “ความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม” มนุษย์เราถ้าละทิ้งความ

จริงและความซื่อสัตย์จะมีสภาพเป็น “รูปหุ่น” ที่ไร้ชีวิตและจิตวิญญาณ ตกอยู่ในอำนาจ

ของคนอื่นมาชักใย และเป็นทาสความคิดของผู้อื่นได้โดยง่าย 

 (2)  “ความเป็นไท” ของอิสรชน นายกุหลาบ  สายประดิษฐ์ ได้ชูประเด็นเรียกร้อง “ความ

เป็นไท คือ ความเป็นมนุษย์ที่มีความอิสระทั้งทางปฏิบัติและความคิดเหมือนอิสรชน  

ทั่วโลก” 
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 (3)  ความหลงของมนุษย์ ถือว่าอำนาจคือ เงินกับชนชั้นสูง ทำอะไรก็ถูกหมด เรียกว่า  

“บาปมุติ” คือ ผู้ที่ไม่รู้จักบาป ผู้ทำอะไรไม่ผิด นายกุหลาบ สายประดิษฐ์ ได้วิเคราะห์

สถานการณ์ของสยามประเทศขณะนั้นระหว่าง พ.ศ.2468 ถึง พ.ศ.2474 ว่า ตกอยู่ใน

วังวนที่เขาเรียกว่า “การโกหกตอแหล การหลอกลวงได้ก่อกำเนิดจากคณะรัฐบาลและ

หมู่ชนชั้นสูง” สามารถตีความตามบริบทสมัยนั้นได้มุ่งโจมตีอย่างนุ่มๆ อันมีนัยพาดพิง

ถึงคณะรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และหมู่ชนชั้นสูงที่มีอำนาจ

ตามดัชนีบ่งชี้ของนายกุหลาบ สายประดิษฐ์ กำหนดขึ้น คือ ชาติตระกูล ยศศักดิ์ และ

ความมีเงิน พออนุมานได้ว่าจัดอยู่ในกลุ่มเชื้อพระวงศ์ ขุนนางชั้นผู้ใหญ่ และพ่อค้าวณิช

ที่ร่ำรวยมั่งคั่งด้วยเงิน รวมทั้งยังได้ให้ความหมายของอำนาจในยุคสมัยนั้น ว่าหมายถึง 

เงินกับชนชั้นสูง พร้อมสาธกอรรถาธิบายชี้ประเด็นอย่างตรงไปตรงมา” ใครที่มีเงินหรือ

เป็นชนชั้นสูงกระทำ ถือเป็นการกระทำที่ถูกต้องหมดที่เรียกว่า “บาปมุติ” 

 (4) ความสงบ ได้กล่าวถึงความอนิจจังของสรรพสิ่งในโลก อำนาจเปลี่ยนมือสะท้อนเห็นว่า 

ประเทศหลักๆ มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง ไม่ว่าจะเป็นประเทศรัสเซีย  

หลังจากโคนล้มกษัตริย์อำนาจกลับมาอยู่ในมือคนจน รวมทั้งประเทศต่างๆ ในทวีป

ยุโรปและอเมริกา อำนาจการปกครองได้มีการกระจายมายังประชาชน นายกุหลาบ   

สายประดิษฐ์ ใช้คำว่า “อำนาจเฉลี่ยตัวของมันอยู่กับบุคคลทั่วไป” และได้พยากรณ์

เหตุการณ์ของโลกและสยามประเทศ ที่จะต้องเผชิญก็คือ การเกิดแนวโน้มขบวนการ

เคลื่อนไหวทางสังคมการเมืองจากการรวมตัวผนึกกำลังอย่างรวดเร็ว เพื่อการเปลี่ยน

เชิงใช้กำลังบังคับทั้งในด้านประชาชน ประชาชนต้องรู้จักสิทธิเสรีภาพของตนเอง และ

ด้านผู้ปกครองประเทศก็ต้องยอมรับความจริงเพื่อทำประโยชน์ให้แก่คนส่วนรวมอย่าง

แท้จริง นอกจากนี้ยังเน้นซ้ำว่า ความจริงกับความสงบสุขเป็นของคู่กัน นายกุหลาบ  

สายประดิษฐ์ได้ยกคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านำมากล่าวถึงและอธิบายความ

ว่า “...แม้ในทางพระพุทธศาสนาที่สอนให้มนุษย์สู้หน้ากับความเป็นจริง ให้เชื่อด้วยมีใจ

ศรัทธา มิใช่ให้เชื่อด้วยความงมงาย หรือหลอกลวง หรือข่มขี่บังคับการโกหกตอแหล

นั่นเทียว ที่ เป็นบ่อเกิดของความปั่นป่วนจลาจล และนำความเดือดร้อนมาสู่

มนุษยชาติ...” 

จากแนวความคิด หนังสือพิมพ์อิสรชนเพื่อความเป็นมนุษย์ของ นายกุหลาบ สายประดิษฐ์ 

ที่นำเสนอนี้ มุ่งชูประเด็นเรียกร้อง “สิทธิความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาคของมนุษย์ ศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ อย่าเหยียดหยามความเป็นมนุษย์ และความเป็นธรรมของสังคม” เป็น

เจตนารมณ์ของนายกุหลาบ  สายประดิษฐ์ โดยตรง บ่งชี้ได้จากคำบอกเล่าของ นายกุหลาบ  

สายประดิษฐ์ ได้เขียนเล่าไว้ในจดหมายถึง นายสด  กูรมะโรหิต ว่า “...ความจริง มันไม่มีอะไรที่

แสลง ฉันพูดถึงสิทธิของมนุษยชน ความเสมอภาคของมนุษย์ ความเป็นธรรมของสังคม...”   

(สด  กูรมะโรหิต อ้างถึงใน สุภา  ศิริมานนท์, 2548) 

รากแก้วแห่งแนวความคิดของนายกุหลาบ  สายประดิษฐ์ ในบทความเรื่อง “มนุษยภาพ” 

ดังกล่าวจึงมาจากรากฐานระบบการศึกษาสยามที่ได้รับการปูพื้นฐานโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
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กรมพระยาวชิรญาณวโรรสในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งนายกุหลาบ  สายประดิษฐ์ ได้เรียนรู้ในระบบ

โรงเรียนเทพศิรินทร์สืบต่อมา โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  

ทรงรวบรวมความรู้ “เพื่อบำรุงร่างกายและจิตใจ” ขึ้น คือ หนังสือ “มานุษยวิทยา” เมื่อ ร.ศ. 117 

(ประมาณ พ.ศ.2441) กล่าวถึง “ความรู้เรื่องของมนุษย์” เป็นความรู้ที่ได้จากวิทยาศาสตร์ เพื่อ

มุ่งเน้นการบำรุงและเสริมสร้างร่างกายของคนให้มี “ความผาสุก” และเป็นการให้ความรู้ที่เกี่ยวกับ

การประพฤติตัวที่ดีผ่านทางระบบการศึกษาที่สร้างความรู้และแบบแผนปฏิบัติบนฐานรากธรรมะ 

คือ ไตรสรณะ ได้แก่ ความมีชาติเป็นถิ่นที่อยู่ร่วมกัน การมีศาสนายึดเหนี่ยวจิตใจ ซึ่งก็คือ

พระพุทธศาสนาที่เป็นศาสนาประจำชาติ และการให้ความเคารพและอยู่ภายใต้การปกครองของ

พระมหากษัตริย์แห่งจักรีวงศ์ (หจช. ร.5 ศ/2, “ลายพระหัตถ์กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชากราบ

บังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” วันที่ 29 พฤษภาคม ร.ศ.118 และสมเด็จ

พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, มานุษยวิทยา เล่ม 1 ตอนที่ 1-2, น. คำนำ ข.) 

การศึกษาในระบบโรงเรียนสยามในรัชกาลที่ 7 จึงมีผลโดยตรงต่อการสร้างรากแก้ว  

แนวความคิด “มนุษยภาพ” ของนายกุหลาบ  สายประดิษฐ์ ในแก่นสาระฐานรากจากพระพุทธ

ศาสนา ดังสามารถนำการอธิบายความของ พระธรรมปิฏก (2538: 6 และ 647) มาช่วย

อนุมานตีความในประเด็นที่ นายกุหลาบ สายประดิษฐ์ ถือว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิเสมอภาคกัน 

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการกระทำ (กรรมวาท และกิริยวาท) เป็นศาสนาแห่งเพียร

พยายาม (วิริยวาท) การสั่งสอนธรรมของพระพุทธเจ้าทรงมุ่งผลในทางปฏิบัติ ให้ทุกคนจัดการ

กับชีวิตที่เป็นอยู่จริงๆ ในโลกนี้ ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันโดยธรรมชาติ ที่จะเข้าถึงผลสำเร็จได้ 

แม้ว่าความสามารถจะต่างกัน ทุกคนจึงควรได้รับโอกาสเท่าเทียมกันก็จะสร้างผลสำเร็จนั้นตาม

ความสามารถของตน 

นอกจากนี้ นายกุหลาบ  สายประดิษฐ์ ได้ชี้ให้เห็นว่า ความอนิจจังของสรรพสิ่งในโลก   

ดังตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เป็นความจริงของโลก ซึ่งเป็นหนึ่งใน “ไตรลักษณ์” 

หมายถึง สามัญลักษณะของโลก 3 ประการ ได้แก่ อนิจจัง คือ ความไม่เที่ยง ความไม่คงที่ 

ความไม่ยั่งยืน ภาวะที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมและสลายไป ทุกขัง คือ ความเป็นทุกข์ และอนัตตา คือ 

ความไม่มีตัวตนที่แท้จริง พร้อมทั้ง นายกุหลาย  สายประดิษฐ์ ได้กล่าวเน้นย้ำไว้ว่า “...แม้ในทาง

พุทธศาสนาที่สอนให้มนุษย์สู้หน้ากับความเป็นจริง ให้เชื่อด้วยมีใจศรัทธา มิใช่ให้เชื่อด้วยความ

งมงาย หรือหลอกลวง หรือข่มขี่บังคับการโกหกตอแหลนั่นเทียว นี่เป็นบ่อเกิดของความปั่นป่วน

จลาจล และนำความเดือดร้อนมาสู่มนุษยชาติ...” เนื่องจาก “ศรัทธา” ตามหลักพุทธศาสนาถือว่า 

ศรัทธาเป็นเพียงขั้นต้นที่สุดในกระบวนการพัฒนาปัญญา ศรัทธาที่ประสงค์ จึงต้องเป็นความเชื่อ

ความซาบซึ้งที่เนื่องด้วยเหตุผล คือ มีปัญญารองรับและเป็นทางสืบต่อแก้ปัญหาได้ มิใช่เพียง

ความรู้สึกมอบตัวมอบความไว้วางใจให้สิ้นเชิง โดยไม่ต้องถามหาเหตุผล อันเป็นลักษณะทางฝ่าย

อาเวค (emotion) ด้านเดียว ถือว่าเป็นความเชื่อที่หลงงมงาย จะทำให้ไม่สงบ แต่ถ้าเป็นศรัทธาที่

เกิดจากปัญญามีเหตุมีผลกำกับจะช่วยให้เกิดความสงบเยือกเย็น (ศรัทธานำไปสู่ปิติ ดูพุทธพจน์ที่ 

สํ.นิ.16/69/37 อ้างถึงใน พระธรรมปิฏก, 2538) 
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ด้วยแนวความคิด “มนุษยภาพ คือ ความเป็นมนุษย์” ดังกล่าวข้างต้น ถือได้ว่ า   

นายกุหลาบ  สายประดิษฐ์ เป็นผู้มีฐานรากมั่นในพระพุทธศาสนาได้เป็นแกนนำแห่งยุคสมัย

รัชกาลที่ 7 ชูประเด็นนี้อย่างเด่นชัดและจริงจัง และได้เป็นประเด็นหลักของการเคลื่อนไหวเพื่อ

เรียกร้องสิทธิความเป็นมนุษย์กันทั่วโลก จนที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติประกาศเจตนารมณ์ใน

การรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 

พ.ศ.2491 

แนวความคิด “มนุษยภาพ คือ ความเป็นมนุษย์” ได้เป็นกระแสหลักของนักหนังสือพิมพ์ 

โดยมีนายกุหลาบ  สายประดิษฐ์ เป็นแกนนำกลุ่มเคลื่อนไหวที่โดดเด่นในสมัยต้นรัชกาลที่ 7 

ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 เนื่องจากนักหนังสือพิมพ์ได้พยายามทำหน้าที่และ

บทบาทของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางความคิดอย่างเต็มที่ และกลุ่มนักหนังสือพิมพ์

เคลื่อนไหวของนายกุหลาบ  สายประดิษฐ์ ก็ได้พยายามอย่างมุ่งมั่นนำเสนอการให้นิยาม พร้อม

ทั้ง “ปลุก ปลูก และเปลี่ยนแปลง”  ด้วยฐานรากแนวความคิด “มนุษยภาพ คือ ความเป็น

มนุษย์” ในทุกๆ กิจกรรม ทุกๆ วิธีการเพื่อสื่อสารข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์ และหนังสือเล่มคติ

บันเทิง เป็นการเติมความรู้ให้แก่ประชาชนอยู่ทุกๆวันอย่างต่อเนื่อง สามารถประยุกต์การอธิบาย

ของสุกัญญา  สุดบรรทัด (2544) และฮอลล์ (Hall, 1980) ในเรื่องทฤษฎี Hegemony (การ

ครอบงำทางอุดมการณ์) ได้ดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งบ่งชี้ต้นรากของการเกิดแนวความคิด 

“มนุษยภาพ คือ ความเป็นมนุษย์” เกิดจากวิธีการคิดแบบผสมผสาน โดยมีหลักพุทธศาสนาเป็น

ฐานราก และแสดงความกล้าหาญ เรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องสิทธิและเสรีภาพส่วน

บุคคล ต่อเนื่องไปยังต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองในแนวเป็นอิสรชนมากยิ่งขึ้นควบคู่

กันไป การนำเสนอแนวความคิด “มนุษยภาพ คือ เป็นมนุษย์” จึงถือเป็นการสร้างรหัส (code)  

ของกลุ่มสามัญชนที่ผู้วิจัยเรียกว่า “กลุ่มพลังใหม่” ใช้เป็นรหัสในการถ่ายทอดอุดมการณ์ของ

สามัญชนเพื่อสร้างเป็นกระแสหลัก ตามการอรรถาธิบายของฮอลล์ (Hall, 1980) ซึ่งรหัสของ

ความเป็นมนุษยภาพที่ผ่านการกรองและการแปลสารของคณะสุภาพบุรุษ โดยมีนายกุหลาบ   

สายประดิษฐ์เป็นแกนหลัก และเป็นรหัสที่แตกต่างและต่อต้านการปกครองของผู้ปกครอง  

ในขณะนั้น 

ถึงแม้ว่า รากแก้วแห่งแนวความคิด “มนุษยภาพ คือ ความเป็นมนุษย์” นั้นมาจาก  

พุทธศาสนา ส่วนรากแขนงการสร้างความเจริญเติบโตงอกงามด้านความคิดนั้นได้รับความคิด

ความรู้ทางตะวันตกจากการอ่านค้นคว้าเพิ่มเติม และสภาพสังคมการเมืองโลกมีการเปลี่ยนแปลง

สู่กระแสเสรีนิยมประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น ด้วยความเป็นอิสรชนของนายกุหลาบ  สายประดิษฐ์ 

จึงส่งผลให้เกิดการพินิจพิเคราะห์ใคร่ครวญ มีผลสืบเนื่องให้เกิดวิธีการคิด “มุมกลับ” คือ 

ประชาชนสามัญชนเป็นต้นเสียง หมายถึง เป็นผู้เริ่มต้น และเป็นต้นคิด หมายความว่า เป็น  

ผู้ศึกษาค้นคว้าแสวงหาและนำเสนอความจริง ความรู้และทางออก ดังนั้น เนื้อหาสาระแนว  

ความคิดที่นายกุหลาบ  สายประดิษฐ์ นำเสนอจึงมีการคิดโต้แย้งไม่เห็นด้วยต่อสภาพการณ์ที่เป็น

อยู่ขณะนั้นด้วย นี่คือ วิธีการคิดในสมัยต้นของนายกุหลาบ  สายประดิษฐ์ ช่างมีความอิสระ

เสรีภาพในความคิดเห็นแห่งสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 
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“คณะสภุาพบรุษุ”รากแกว้ของตน้แบบนกัหนงัสอืพมิพอ์สิรชน
และนักหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตย

กลุ่มพลังใหม่ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างกระแสไหลเวียนการสื่อสารการเมืองให้เกิดขึ้น

ตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่าง พ.ศ.2468 ถึง พ.ศ.2477 คือ 

“คณะสุภาพบุรุษ” รากแก้วของต้นแบบนักหนังสือพิมพ์อิสรชนและนักหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตย 

ด้วยพลังขับเคลื่อน 2 ลักษณะหลัก ได้แก่ (1) การผนึกพลังสามัญชนรวมเป็น “คณะสุภาพบุรุษ” 

และ (2) “คณะสุภาพบุรุษ” สื่อกลางเชื่อมอดีตกับปัจจุบันร่วมสมัย ดังอรรถาธิบายต่อไปนี้ 

การผนึกพลังสามัญชนรวมเป็น “คณะสุภาพบุรุษ” จากการวิจัยนี้สะท้อนให้เห็นถึง

ปรากฏการณ์สำคัญทางการหนังสือพิมพ์ครั้งแรกที่เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัวระหว่าง พ.ศ.2468 ถึง พ.ศ.2477 คือ การเกิดพลังใหม่แห่งการรวมตัวกันของ  

นักหนังสือพิมพ์สามัญชน รุ่นหนุ่ม คือ “คณะสุภาพบุรุษ” ในปี พ.ศ.2472 คณะสุภาพบุรุษ

สามารถเป็นพลังขับเคลื่อนการสื่อสารการเมืองที่ทรงพลังต่อเนื่องมายังปัจจุบันร่วมสมัย เพราะ

เป็นการผนึกพลังของสามัญชนรุ่นอายุระหว่าง 20 ถึง 30 ปี และเป็นเพื่อนกันด้วยใจรักในการ

ประพันธ์และศรัทธาในวิชาชีพหนังสือพิมพ์ มีแนวความคิดหลัก “มนุษยภาพ” เป็นรากแก้ว   

ดังคติพจน์ประจำคณะสุภาพบุรุษที่ว่า “ผู้ใดเกิดมาเป็นสุภาพบุรุษ ผู้นั้นเกิดมาสำหรับผู้อื่น”   

มีความเสียสละเพื่อจะทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น นายกุหลาบ  สายประดิษฐ์ นายมาลัย  ชูพินิจ 

นายโชติ  แพร่พันธุ์ และนายอบ  ไชยวสุ ล้วนเป็นแกนหลักของผู้ก่อตั้งคณะสุภาพบุรุษ 

“คณะสุภาพบุรุษกับนักหนังสือพิมพ์อาชีพ” เมื่อรวมตัวกันเป็นคณะสุภาพบุรุษได้เป็นกลุ่ม

เป็นก้อนแล้ว ได้ออกหนังสือพิมพ์ สุภาพบุรุษรายปักษ์ มุ่งเสริมสร้างงานเขียนหนังสือให้เป็นงาน

ที่มีคุณค่า และเป็นการทำงานอย่างมืออาชีพได้ คณะสุภาพบุรุษถือเป็นรากแก้วการเจริญเติบโต

ของเส้นทางนักหนังสือพิมพ์บนดิน หรือนักหนังสือพิมพ์อิสรชนใน 2 ลักษณะหลัก ได้แก่ การรับ

ว่าจ้างทำหนังสือพิมพ์ข่าว บางกอกการเมือง และไทยใหม่ และการออกหนังสือพิมพ์บันเทิง  

หัวใหม่ “สุริยา” โดย นายกุหลาบ  สายประดิษฐ์  ผู้นำคณะสุภาพบุรุษจะเป็นผู้จัดวางเพื่อนชาว

คณะสุภาพบุรุษตามความรู้ความสามารถในแต่ละงานแต่ละฉบับได้อย่างเหมาะสม หลังจากนั้น 

คณะสุภาพบุรุษได้แตกเมล็ดพันธุ์เป็น 2 สาย ได้แก่ สายแรก คือ นายกุหลาบ  สายประดิษฐ์ 

นายมาลัย  ชูพินิจ และนายโชติ  แพร่พันธุ์ ได้เข้าทำงานในหนังสือพิมพ์ ไทยใหม่ ผู้นำ ศรีกรุง 

และสยามราษฎร ในช่วงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 และนายกุหลาบ    

สายประดิษฐ์ ได้เป็นบรรณาธิการพร้อมนายมาลัย และนายโชติ ได้ทำงานในหนังสือพิมพ์ 

ประชาชาติ หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ส่วนอีกสายหนึ่งคือ นายอบ ไชยวสุ 

ได้เป็นบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ สยามราษฎร และได้มาสมทบกับคณะของนายกุหลาบ  

สายประดิษฐ์ ร่วมทำหนังสือพิมพ์ ประชาชาติ ในเวลาต่อมา 

“คณะสภุาพบรุษุตน้รากของหนงัสอืพมิพเ์ปลีย่นแปลงนยิม หรอืหนงัสอืพมิพห์วักา้วหนา้” 

จากการวจิยัครัง้นี ้พบวา่ คณะสภุาพบรุษุไดร้ว่มทำหนงัสอืพมิพข์า่ว หมายถงึ หนงัสอืพมิพร์ายวนั 

คือ บางกอกการเมือง โดยนายกุหลาบ  สายประดิษฐ์ รับหน้าที่เป็นบรรณาธิการในปี พ.ศ.2473 
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และคณะสุภาพบุรุษได้เข้ามาร่วมปรับปรุงเป็น บางกอกการเมืองยุคใหม่ ต่อจากนั้นคณะสุภาพ

บุรุษก็ได้ทำงานหนังสือพิมพ์ ไทยใหม่ ผู้นำ สยามราษฎร ศรีกรุง และหลังการเปลี่ยนแปลง  

การปกครอง พ.ศ.2475 นายกุหลาบ  สายประดิษฐ์ ได้เป็นบรรณาธิการและเพื่อนบางคนใน

คณะสุภาพบุรุษได้ร่วมทำหนังสือพิมพ์ ประชาชาติ หนังสือพิมพ์ที่คณะสุภาพบุรุษเข้าร่วมทำงาน

ด้วยล้วนเป็นต้นรากหนังสือพิมพ์เปลี่ยนแปลงนิยมหรือหนังสือพิมพ์หัวก้าวหน้า คือ ต้องการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองแบบใหม่ มีทัศนะมุมมองที่แตกต่างจากรัฐบาลในพระบาทสมเด็จ  

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 คณะสุภาพบุรุษในนาม

การทำหนังสือพิมพ์ ประชาชาติ จึงยืนอยู่ข้างรัฐบาลใหม่ของคณะราษฎรโดยเฉพาะสมัยพระยา

พหลพลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรี 

“คณะสุภาพบุรุษ” เป็นพลังใหม่อันทรงพลัง ผู้วิจัยได้หยิบยกประเด็นการรวมตัวกันของ

นักหนังสือพิมพ์สามัญชนเป็น “คณะสุภาพบุรุษ” และเป็นต้นแบบนักหนังสือพิมพ์อิสรชน ถือเป็น

พลังใหม่อันทรงพลังแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวดังกล่าวนั้น เนื่องจากเมื่อ

ย้อนประวัติศาสตร์การต่อสู้ของนักหนังสือพิมพ์สามัญชนคนสำคัญๆ ก่อนการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง พ.ศ.2475 ที่ได้รับการกล่าวขวัญถึงของนักวิชาการ ปรากฏว่า เป็นนักหนังสือพิมพ์  

ในรัชกาลที่ 5 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ เทียนวรรณ  สุกัญญา  ตีระวนิช (2520: 54-61) ได้บ่งชี้

ความโดดเด่นของเทียนวรรณ ไว้ว่า “เทียนวรรณ: นักหนังสือพิมพ์ชาวไทยท่านแรกที่ต่อสู้เพื่อ

เสรีภาพ” ธเนศ  อาภรณ์สุวรรณ (2549: 188-239) ได้ระบุคุณลักษณะสำคัญของเทียนวรรณ

ไว้ว่า “เทียนวรรณ: ปัญญาชนไพร่กระฎุมพีคนแรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” และ “ความก้าวหน้า” 

ในความคิดของ “เทียนวรรณ” หรือแม้แต่นายกุหลาบ  สายประดิษฐ์ ได้เป็นผู้ตั้งสมญานามให้แก่

เทียนวรรณ คือ “บุรุษรัตนของสามัญชน” (ธเนศ  อาภรณ์สุวรรณ 2549: 191) อีกท่านหนึ่งที่

ได้รับการกล่าวถึง คือ ก.ศ.ร.กุหลาบ ซึ่งสุกัญญา  ตีระวนิช (2520:43) ได้อธิบายว่า 

ก.ศ.ร.กุหลาบ เป็นสามัญชนนักหนังสือพิมพ์ไทยคนแรก แต่ความสำคัญของ ก.ศ.ร.กุหลาบ ไม่ได้

อยู่ที่ผลงาน หนังสือพิมพ์ของเขา ความสำคัญของเขาอยู่ที่ เขาเป็นผู้สร้างจุดต่อในวงการ

หนังสือพิมพ์จากกำมือของฝรั่งมาสู่เจ้านายในราชสำนัก แล้วจึงแพร่ออกมาสู่สถาบันหรือองค์การ

ต่างๆ ตลอดจนขุนนาง แล้วจึงเบนเข้าสู่วงการของสามัญชนโดยการนำของ ก.ศ.ร.กุหลาบ    

นักหนังสือพิมพ์ไทยทั้งสองท่านดังกล่าวเป็นนักต่อสู้นักเคลื่อนไหว นักคิด  แต่เพียงลำพังของ

ตนเอง ผู้วิจัยขอเรียกพลังนี้ว่าเป็น “พลังต่อสู้พลังเคลื่อนไหวทางความคิดเชิงเดี่ยว” 

“คณะสุภาพบุรุษ” พลังต่อสู้พลังเคลื่อนไหวทางความคิดเชิงผสมผสาน ในขณะที่ “คณะ

สุภาพบุรุษ” อย่างน้อยมีนักหนังสือพิมพ์หลักทั้งสี่ คือ กุหลาบ – มาลัย – โชติ – อบ เป็นขุม

พลังช่วยขับเคลื่อนหนังสือพิมพ์ในยุคสมัยต้นของการกำเนิดกลุ่มในรัชกาลที่ 7 สมาชิกทุกคนใน

คณะสุภาพบุรุษได้ผ่านการเรียนรู้ศึกษาบทเรียนจากการทำงานจริงและความเป็นเพื่อนร่วมกัน 

ช่วยกันกล่อมเกลาความคิดและสร้างชีวิตจิตวิญญาณของนักหนังสือพิมพ์ที่มีธรรมะอยู่ในหัวใจ 

และพร้อมที่จะสร้างจิตสำนึกสาธารณะทางการเมืองให้แก่ประชาชนอย่างมุ่งมั่นอย่างแข็งแกร่ง 

ทำให้พลังแห่งนักหนังสือพิมพ์เหล่านี้มิได้สูญสิ้นไปตามกาลเวลาที่ผ่านไป ผู้วิจัยขอเรียก   

คณะสุภาพบุรุษนี้ว่า เป็น “พลังต่อสู้พลังเคลื่อนไหวทางความคิดเชิงผสมผสาน” ได้ร่วม  
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สร้างสรรค์ผลงานเขียนและเป็นผู้มีบทบาทสำคัญต่อพัฒนาการ การเขียนผลงานของตนในยุคนั้น 

รวมทั้งแนวความคิด “มนุษยภาพ” ของคณะสุภาพบุรุษยังมีอิทธิพลต่อนักคิดนักหนังสือพิมพ์และ

คนรุ่นหลังอีกด้วย ดัง มนธิรา  ราโท (2548: 421-439) ได้ศึกษาเชิงเปรียบเทียบคณะสุภาพ

บุรุษของไทยกับคณะตึ – หลึก – วัน – ควาน หรือกลุ่มวรรณกรรมอิสระของเวียดนาม โดยมี 

เติ้ตลิญห์ เป็นผู้ก่อตั้งรวมนักเขียนเป็นกลุ่มขึ้นในปี พ.ศ.2476 ขณะที่คณะสุภาพบุรุษเกิดขึ้นในปี 

พ.ศ.2472 นับเป็นเวลาไล่เลี่ยกัน ทั้งสองกลุ่มมีความเหมือนกันตรงจุดกำเนิดเกิดมาจากชนชั้น

ปัญญาชนชั้นกลาง เน้นสะท้อนปัญหาและความรู้สึกนึกคิดของชนชั้นกลางและปัญญาชนรุ่นใหม่ 

ใช้ภาษาที่เรียบง่ายซึ่งใช้กันในชีวิตประจำวัน และทั้งสองกลุ่มได้รับการยกย่องทั้งในฐานะของ  

นักเขียนระดับแนวหน้าของประเทศ ผู้มีคุณูปการต่อพัฒนาการด้านวรรณกรรมในประเทศของตน 

และพวกเขาก็สมควรได้รับการระลึกถึงในฐานะของปัจเจกชนผู้ต่อสู้เพื่ออุดมการณ์และความเชื่อ

ของตนเช่นกัน จากการรวมตัวของ “คณะสุภาพบุรุษ” ดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นดัชนีช่วยบ่งชี้ของ 

“พลังใหม่อันทรงพลัง” ที่มาจากรากฐานการผนึกกำลังสามัญชนอิสรชนที่เรียกว่า “พลังต่อสู้

พลังเคลื่อนไหวทางความคิดเชิงผสมผสาน” แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ระหว่าง พ.ศ.2468 ถึง พ.ศ.2477 อย่างเด่นชัด 

ความผสมผสานระหว่างนักหนังสือพิมพ์และนักวรรณกรรมของคณะสุภาพบุรุษ หาก

พิจารณาพิเคราะห์ความโดดเด่นของคณะสุภาพบุรุษ พบว่า คณะสุภาพบุรุษได้ทำหน้าที่และ

บทบาทของการเป็นหนังสือพิมพ์อย่างเต็มที่ จึงได้ใช้พลังของการเป็นสื่อหนังสือพิมพ์ขับเคลื่อน

เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทั้งการปลุก ปลูกและเปลี่ยนแปลงอย่างโดดเด่นในสมัยต้นรัชกาลที่ 7 

ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ.2475 โดยได้ประยุกต์ใช้ความเป็นนัก

วรรณกรรม หรือนักประพันธ์มาขยายผลและสร้างองค์ความรู้แห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์อย่างผสม

ผสานลงตัวในการทำงาน ดังผลการวิเคราะห์ของการวิจัยนี้ แสดงให้เห็นพลังขับเคลื่อนหลัก   

2 พลัง ได้แก่ การสร้างหนังสือพิมพ์และหนังสืออ่านเล่นคติบันเทิงของคณะสุภาพบุรุษ ช่วย  

เสริมสร้างให้เกิดพลังแข็งแกร่งหนักแน่นทรงพลัง ต่อเนื่องและเปี่ยมล้นด้วยแนวความคิดหลัก 

“มนุษยภาพ” และ“ธรรมะของหนังสือข่าว” เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะทางการเมืองให้เกิดขึ้น

จริงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะสมัยต้นก่อนการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง ระหว่าง พ.ศ. 2468 ถึง พ.ศ. 2475  

ท่ามกลางกระแสการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในแผ่นดินพระบาท- 

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสมือนดูสวนกระแสความคิดกันนั้น หากพิจารณาแล้ว เป้าหมาย

ลึกๆ มิได้แตกต่างกันเลย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงถือหลักธรรมราชา   

“พ่อคุ้มครองลูก” และมุ่งมั่น “ทรงทำแต่สิ่งที่ดีที่จะกระทำได้ ในขณะที่กลุ่มนักหนังสือพิมพ์อิสระ

ชนโดยการนำของนายกุหลาบ สายประดิษฐ์ ได้เป็นพลังขับเคลื่อนให้ประชาชนได้เกิดจิตสำนึก

สาธารณะทางการเมือง ล้วนมุ่งเน้นสร้าง “ความเป็นมนุษย์หรือมนุษยภาพ” เพื่อเสรีภาพและร่วม

สร้างสังคมไทยด้วยจิตวิญญาณแห่งประชาธิปไตยเพื่อประชาชนอย่างสันติสุขสืบมา เพียงแต่ต่าง

วิธีการของการเคลื่อนไหวและจังหวะเวลาเร็วช้าเท่านั้น 
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บรรณานุกรม

พรทิพย์  ดีสมโชค (2553) “แนวคิดและวิธีการสื่อสารการเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ  

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่าง พ.ศ.2468 ถึง พ.ศ. 2477” นนทบุรี สาขาวิชา

นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 



การส่งเสริมและท้าทายคติธรรมราชา
ด้านศิลปวัฒนธรรมในสมัยรัชกาลที่7
ฉัตรบงกช  ศรีวัฒนสาร1 



บทคัดย่อ

การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นอกจากจะบ่งชี้ถึงความสืบเนื่องและความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทางด้านศิลปวิทยาการแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเป็น

ไปของสังคม โดยมีปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และการศึกษาเป็นแรง

ผลักดันสำคัญที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหว 

การสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมในรัชสมัยพระบาท

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากจะถูกนำมาใช้เพื่อการส่งเสริมคติธรรม

ราชาของราชสำนักแล้ว ผลลัพธ์ส่วนหนึ่งจากการส่งเสริมดังกล่าวยังถูกนำย้อน

กลับมาใช้ท้าทายหรือพิสูจน์ความเป็นธรรมราชาของพระมหากษัตริย์ผู้ทรง  

คุณธรรมทางการเมืองดังกล่าวด้วย   

จากการศึกษาหลักฐานประวัติศาสตร์ในเชิงลึก ผู้วิจัยค้นพบว่า การสร้าง

พระปฐมบรมราชานุสรณ์และสะพานพระพุทธยอดฟ้า การสร้างโรงภาพยนตร์

เฉลิมกรุง  การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และ

วัดสุวรรณดาราราม จ.พระนครศรีอยุธยา รวมทั้ง การถ่ายทำภาพยนตร์ 

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ และการส่งเสริมเทคโนโลยีวิทยุกระจายเสียงในพระราช-

อาณาจักร เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นคงแก่สถาบันพระมหากษัตริย์

สยาม  ขณะเดียวกัน ผลจากความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาของปัญญาชน  

ยังก่อให้เกิดกระแสการท้าทายคติธรรมราชาในรูปแบบของบทบรรณาธิการและ

บทวิจารณ์ทางการเมือง  การ์ตูนการเมืองและลำตัดล้อเลียนการเมือง ซึ่งเป็น

อีกช่องทางหนึ่งของกระแสการเปลี่ยนแปลงและความเคลื่อนไหวอันนำไปสู่การ

ปฏิวัติ พ.ศ. 2475 และเหตุการณ์อีก 1 ปีหลังการปฏิวัติใน พ.ศ. 2476. 

คำสำคัญ: พระปกเกล้าศึกษา, ศิลปะและวัฒนธรรม, การ์ตูนการเมือง, ภาพล้อ, 

ภาพถ่าย, การปฏิวัติ พ.ศ. 2475 

 1 นักวิชาการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า 
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ความหมายของศิลปวัฒนธรรม

สังคมไทยเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมซึ่งมีการสืบทอดและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องยาวนาน

นับร้อยนับพันปี ตามแบบอย่างอารยประเทศ พระราชบัญญัติวัฒนธรรมพุทธศักราช 2485  

อธิบายไว้ว่า วัฒนธรรม คือ สิ่งที่ทำให้เกิดความเจริญงอกงามแก่หมู่คณะ หมายถึง ลักษณะที่

แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติ และ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน ในความหมายทางวิชาการ วัฒนธรรม หมายถึง “พฤติกรรมและสิ่งที่

คนในหมู่ผลิตสร้างขึ้นด้วยการเรียนรู้จากกันและกัน และร่วมใช้อยู่ในหมู่พวกของตน”2 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเห็นความสำคัญของ

วัฒนธรรมในฐานะหลักแห่งความเจริญของชาติไทย ดังพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะ

นาฏศิลป์ไทยที่เดินทางไปเผยแพร่วัฒนธรรมการแสดงต่างประเทศ อันกอปรด้วยสาระที่เปี่ยมด้วย

ความหมายแก่สังคมไทย ดังนี้ 

“...คำว่า วัฒนธรรม นี่จะแปลว่าอะไรก็แล้วแต่จะตีความ ความจริง แปลว่า ความ

เจริญความก้าวหน้า แต่วัฒนธรรมในที่นี้ก็คงจะบ่งถึงว่า มีความเจริญมาช้านาน ไม่ใช่ว่ามี

ความเจริญก้าวหน้า แต่มีความเจริญมาเป็นเวลาช้านาน ต่อเนื่องมาและจนกระทั่งฝังอยู่ใน

สายเลือด แต่ถ้าเราไปแสดงตนว่ามีวัฒนธรรม ว่ามีฝีมือเท่านั้นเองก็ไม่พอ ต้องแสดงว่า

วัฒนธรรมของเราอยู่ในเลือดวัฒนธรรม...”
3 

ความหมายของธรรมราชา

“ธรรมราชา” มีรากศัพท์มาจากภาษาบาลี คำดังกล่าวเกิดจากการสมาสกันของคำว่า 

“ธรรม” กับคำว่า “ราชา”  

“ธรรม” เป็นคำนาม แปลว่า “คุณความดี”4 “ราชา” เป็นคำนาม แปลว่า “พระเจ้าแผ่นดิน”5 

เมื่อนำศัพท์สองคำมารวมกันเป็น “ธรรมราชา” ราชบัณฑิตยสถานอธิบายความหมายไว้ว่า   

“พระราชาแห่งธรรม คือ พระพุทธเจ้า, พระราชาผู้ทรงธรรม, พญายม”6 

 2 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, จัดพิมพ์เป็นครั้งแรกในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี, พ.ศ. 

2525 : 757. 

 3 พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่คณะนาฏศิลป์จากกรมศิลปากรซึ่งเดินทางไปเผยแพร่

ศลิปะและวฒันธรรมไทย ณ ประเทศออสเตรเลยี 27 ก.พ. 2513. ในประมวลพระราชดำรสัและพระบรมราโชวาทฯ 

2513 : 127. 

 4  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525, หน้า 420 
 5  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525, หน้า 700  

 6  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525, หน้า 421 
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มีผู้แปลความหมายของธรรมราชาไว้หลากหลาย แม้กระทั่ง “พระมหากษัตริย์ผู้ทรงทำให้

ประชาชนสุขใจโดยธรรม”7 ซึ่งต้องมองย้อนไปหารากศัพท์แล้วอธิบายกลับไปมาด้วยคำถามและ  

คำตอบอย่างมีพิธีรีตองว่า “เหตุที่ประชาชนมีความสุขใจก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงกอปรด้วย  

ทศพิธราชธรรม เหตุที่ทรงมีทศพิธราชธรรมก็เพราะพระองค์ทรงเป็นธรรมราชา เหตุที่ทรงเป็น

ธรรมราชาก็เพราะทรงยึดมั่นในหลักธรรมของพระพุทธเจ้า” 

พระพุทธทาสภิกขุ นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียงในทางพระพุทธศาสนาของไทย กล่าวว่า 

“คำว่า ทศพิธราชธรรม เป็นธรรมสำหรับพระราชา ทำให้มหาชนร้องออกมาว่า พอใจ 

พอใจ พอใจ ตามคำว่า ราชา ราชา ราชา ที่แปลว่า พอใจ ดังที่ได้เคยกล่าวมาแล้วว่า   

คำพูดคำนี้เกิดมาอย่างนี้ ธรรมะเหล่านั้นเป็นธรรมะสำหรับมหาชน เพื่อจะได้ดำเนินตาม... 

เช่นเดียวกับที่พบในอรรถกถาจักกวัตติสูตร ซึ่งเขียนว่าที่ชื่อว่า ราชา เพราะหมายความว่า 

ทำให้ประชาชนรักด้วยสังคหวัตถุ 4 ที่ชื่อว่า จักรพรรดิ เพราะหมายความว่า ทำจักรให้

หมนุไป ทีช่ือ่วา่ธมัมกิะ เพราะหมายความวา่ มธีรรมทีช่ือ่วา่ ธรรมราชา เพราะหมายความวา่ 

ทรงเป็นพระราชาด้วยธรรมนั่นเอง คือ ด้วยจักรรรดิวัตร 12 ประการ”
8 

ดังนั้นในบทความวิจัยนี้ นอกจากผู้วิจัยจะใช้นิยาม “ธรรมราชา” ของราชบัณฑิตยสถาน 

และของท่านพระพุทธทาสแล้ว ก็ยังยอมรับสาระสำคัญและประเด็นหลักในการจัดประชุมวิชาการ

ของสถาบันพระปกเกล้า (KPI Congress 15) ด้วย 

การส่งเสริมคติธรรมราชาผ่านศิลปวิทยาการและวัฒนธรรม
ในสมัยรัชกาลที่7

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 7 แห่งราชวงศ์จักรี ทรง

ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 2468-2477 ช่วงเวลา 9 ปีแห่งรัชสมัยของพระองค์ท่านถือเป็นระยะ

เวลาของการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญอย่างหลากหลายทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและเทคโนโลยี  

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านการรักษา  

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชาติ อีกทั้งทรงใฝ่พระราชหฤทัยในด้านศิลปะวิทยาการ อาทิ 

การสมโภชพระนคร 150 ปี9 การสร้างพระชัยวัฒน์ประจำรัชกาล การประกอบพระราชพิธี  

สิบสองเดือน การสมโภชวัดสำคัญ การพิมพ์หนังสือสอนพระพุทธศาสนาสำหรับเด็กเพื่อแจกใน

วันวิสาขบูชาและการพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ เป็นต้น  

 7 สาระสำคัญและประเด็นหลักในการประชุมกลุ่มย่อย KPI Congress 15 เรื่อง “ธรรมราชา” ห้องย่อยที่ 1,  

หน้า 1 

 8  พุทธทาสศึกษา, “ธัมมิกสังคมนิยมของพุทธทาสภิกขุ” สืบค้นจาก www.buddhadasa.in.th เมื่อวันที่ 14 

ตุลาคม 2556. 
 9  การสมโภชพระนคร 150 ปี เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักจักรวรรดิวัตร 12 ในข้อ 1) อนฺโตชนสฺมึ พลกายสฺมึ 

ควรอนุเคราะห์คนในราชสำนัก และคนภายนอกให้มีความสุขไม่ปล่อยปละละเลย 
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การสบืสานและวางรากฐานทางศลิปวทิยาการในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั 

ปรากฏอย่างชัดเจนโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตั้งราชบัณฑิตยสภาขึ้นในปี พ.ศ. 2469  

เพื่อส่งเสริมการศึกษาความรู้ด้านต่างๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจิตรศิลป์ วรรณคดี และ

โบราณคดี และโปรดเกล้าฯให้สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงดำรงตำแหน่งนายกสภา

เป็นพระองค์แรก และสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรงดำรงตำแหน่งอุปนายก  

ราชบณัฑติยสภา เพือ่จดัการหอพระสมดุสำหรบัพระนคร และตรวจสอบพจิารณาวชิาอกัษรศาสตร ์

เพื่อจัดการพิพิธภัณฑสถาน สงวนรักษาโบราณวัตถุสถาน และเพื่อจัดการบำรุงรักษาวิชาช่าง   

ผลงานของราชบัณฑิตยสภาเป็นผลดีต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก  

เช่น ดำเนินการค้นคว้า สำรวจ ขุดค้น บูรณะและขึ้นทะเบียนโบราณสถาน อันเป็นบทบาท  

เริ่มแรกที่พัฒนาขึ้นมาเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมศิลปากรในปัจจุบัน การสอบค้นเอกสารโบราณ 

การตีพิมพ์เผยแพร่ รวมทั้งริเริ่มส่งเสริมให้มีการประกวดเรียบเรียงบทประพันธ์ทั้งร้อยแก้วและ

ร้อยกรอง เช่น มีการประกวดแต่งเรียงความ หนังสือสอนพุทธศาสนาสำหรับเด็กเพื่อแจกในวัน

วิสาขบูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อเสด็จฯ

เปิดพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนคร และเปิดหอพระสมุดวชิรญาณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2469 สะท้อนให้เห็นถึงการตระหนักต่อความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยในขณะนั้นว่า 

“ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดพิพิธภัณฑสถานแลหอพระสมุดวชิรญาณ  

ที่ได้จัดขึ้นใหม่ในวันนี้ เพราะเป็นอันว่าได้เห็นกิจการส่วนหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าได้มอบให้  

ราชบัณฑิตยสภาจัดการนั้น สำเร็จผลสมความประสงค์... พิพิธภัณฑ์นี้เป็นของที่มีค่าควรดู

ควรชม...เป็นทางบำรุงปัญญา ความรู้ของมหาชน และจะได้เป็นสง่าแก่พระนครและเป็น

สาธารณประโยชน์ ตลอดจนชนต่างชาติก็จะได้ชมศิลปวัตถุของชาติไทยเป็นหนทาง

ประกาศเกียรติยศแลอารยธรรมของประเทศสยาม...”
10 

ความเคลื่อนไหวที่สำคัญทางด้านศิลปวิทยาการในสมัยรัชกาลที่ 7 คือ การตรา “พระราช

บัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พุทธศักราช 2474” อันเป็นกฎหมายว่าด้วยการ

คุ้มครองลิขสิทธิ์ในวรรณกรรมและศิลปกรรมฉบับแรกที่มีขอบเขตกว้างขวางและสมบูรณ์ การที่

รัฐบาลในสมัยนั้นพิจารณาสมัครเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองวรรณกรรมและ

ศิลปกรรมระหว่างประเทศ คือ อนุสัญญากรุงเบอร์นในอีก 1 เดือนต่อมานั้น นอกจากเพื่อให้  

คนไทยได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ผลงานด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมจากประเทศที่เป็นภาคี

อนุสัญญาฯ ดังกล่าวด้วยกันแล้วยังน่าจะเป็นการแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยมีวัฒนธรรมทาง

จิตใจสูง และมีความเจริญก้าวหน้าสมสมัย เช่นเดียวกับนานาอารยประเทศ 

หลักฐานในพระราชนิพนธ์คำนำหนังสือเรื่องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการปกครองแผ่นดินของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งรัชกาลที่ 7 โปรดให้พิมพ์ขึ้นเมื่อได้เสวยราชสมบัติ

แล้ว เมื่อ พ.ศ. 2470 ได้เตือนให้ชาวไทยตระหนักว่า สิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นควรมีการเปลี่ยนแปลง

 10 บรรเจิด อินทุจันทร์ยง (บรรณาธิการ) ประมวลพระราชบรมราโชวาทและพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง “พระราชดำรัสในการเสด็จฯเปิดพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนคร และเปิดหอพระสมุด

วชิรญาณ” ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2469.กรุงเทพฯ : วัชรินทร์การพิมพ์, 2536 : 43. 
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อย่างค่อยเป็นค่อยไปและสร้างสรรค์เพื่อมิให้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเมือง ดังนี้  

“...ควรพยายามแลดูการล่วงหน้า แต่ก็ควรเหลียวหลังดูประเพณี และหลักการที่ล่วง

ไปแล้วด้วยเหมือนกัน ใน 2 อย่างนี้ก็พอจะทำได้ มียากอยู่เพียงจะเลือกเวลาให้เหมาะ   

อย่าให้ช้าเกินไป อย่าให้เร็วเกินไป ข้อนี้แหละยากยิ่งนัก นอกจากมีสติปัญญาแล้วยังต้องมี

โชคดีประกอบด้วย แต่ถ้าเราทำการใดๆ ไปโดยมีความสุจริตในใจและโดยเต็มความ

สามารถแล้ว  ก็ต้องนับว่าได้พยายามทำการงานตามหน้าที่จนสุดกำลังแล้ว...”
11   

การบูรณะปฏิสังขรณ์พระอาราม:
การส่งเสริมอนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม

คติธรรมราชา ถูกถ่ายทอดปลูกฝังอยู่ในคำสอนทางศาสนาและผลงานการสร้างสรรค์ทาง

ด้านศิลปวัฒนธรรมมาเป็นเวลานาน ในระดับราชสำนักคติธรรมราชาถูกถ่ายทอดในความหมาย

ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรม ในระดับราษฎรคติธรรมราชามีปริศนาคำสอนและ

ความหมายแทรกอยู่ในจิตรกรรมฝาผนังเรื่องทศชาติชาดกซึ่งเล่าถึงการบำเพ็ญบารมีอันยิ่งใหญ่

แต่ละพระชาติของพระโพธิสัตว์อย่างสอดคล้องกับคติทศพิธราชธรรมจนแทบจะแยกไม่ออก ทั้งนี้ 

ผู้วิจัยเชื่อว่า  เป็นกุศโลบายทางการเมืองที่ผู้ปกครองประสงค์จะให้ราษฎรคุ้นเคยและจำแนกได้ว่า 

พระราชจริยวัตรที่ดีงามของพระมหากษัตริย์นั้นเป็นอย่างไร ความสอดคล้องของคติธรรมใน

ทศชาติชาดกที่แฝงอยู่ในภาพจิตรกรรมฝาผนังและหลักทศพิธราชธรรมปรากฏตารางต่อไปนี้  

ตารางเปรียบเทียบทศบารมีกับทศพิธราชธรรม 

ลำดับ  ทศชาติชาดก ลำดับ  ทศพิธราชธรรม ทศชาติฯ ทศพิธฯ 

1 เตมีย์ชาดก- เนกขัมบารมี 

(อดทน/ แน่วแน่) 

1 ทาน-การให้ 10,3 1 

2 มหาชนกชาดก-วิริยะบารมี 

(เพียรพยายาม) 

2 ศีล-การรักษาความสุจริต 6,8 2 

3 สุวรรณสามชาดก-เมตตาบารมี 3 บริจาค-เสียสละ 10 3 

4 เนมิราชชาดก-อธิษฐานบารมี 

(รักษาความดี/ยึดมั่นความดี) 

4 อาชีวะ-ซื่อตรงไร้มารยา 9 4 

5 มโหสถชาดก-ปัญญาบารมี 

(มีปัญญา/รอบคอบ) 

5 มัทวะ-อ่อนโยน/ไม่ดื้อดึง 3 5 

6 ภูริทัตชาดก-ศีลบารมี 

(ถือศีล/ไม่โลภ) 

6 ตปะ-ตัดกิเลส 5 6 

 11 ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, อ้างมาจากพระนิพนธ์

ในพระองค์เจ้าธานีนิวัต กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร : 5. 
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ลำดับ  ทศชาติชาดก ลำดับ  ทศพิธราชธรรม ทศชาติฯ ทศพิธฯ 

7 จันทชาดก-ขันติบารมี 

(ไม่โกรธ/ไม่อาฆาต) 

7 อโกธะ-ไม่โกรธ 5,1 7 

8 นารทชาดก-อุเบกขาบารมี 

(ทำดีได้ดี/ปล่อยวาง) 

8 อวิหิงสา-ไม่เบียดเบียน 6,7 8 

9 วิทูรชาดก-สัจจะบารมี 

(ซื่อตรง) 

9 ขันติ-อดทนต่อความลำบาก 1,2 9 

10 เวสันดรชาดก-ทานบารมี 

(บริจาค) 

10 อวิโรธนะ-ความไม่คลาดจากธรรม 4 10 

ทศบารมีเป็นพระบารมีที่พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญก่อนเสวยพระชาติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ 

เมื่อตรัสรู้เป็นองค์พระสัมโพธิญาณแล้วจึงทรงประทานหลักธรรมของพระมหากษัตริย์ หรืออีกนัย 

คือ หลักของผู้นำ หลักของผู้ปกครอง อันประกอบด้วย หลักทศพิธราชธรรม หลักจักรวรรดิวัตร 

12 และหลักสังคหวัตถุ 4 ซึ่งในที่นี้ เห็นได้ชัดว่า ทศบารมีเป็นพื้นฐานของหลักทศพิธราชธรรม

อย่างชัดเจน 

ในทัศนะของผู้วิจัย คติธรรมราชาอาจจำแนกได้เป็น 3 ระดับ ระดับสูง “ธรรมราชา” ใน

พระราชสถานะของกษัตริย์ผู้ทรงกอร์ปด้วยธรรมของพระเจ้าแผ่นดินได้แก่ ทศพิธราชธรรม 

จักรวรรดิวัตรและสังคหวัตถุ 4 ระดับกลาง “ธรรมราชา” ในฐานะปรัชญาของผู้ปกครองหรือ  

นักบริหาร หัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งต้องยึดหลักธรรมเช่นเดียวกัน และระดับล่าง “ธรรมราชา”   

ในฐานะหลักธรรมของพ่อบ้านผู้เป็นหัวหน้าครอบครัว ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป 

นับตั้งแต่สมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยามาแล้ว การสร้างพระอารามถือเป็นพระราชกรณียกิจ

สำคัญของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว   

การสร้างวัดถือเป็นพระราชกรณียกิจที่มีความสำคัญรองลงมาจากการส่งเสริมการศึกษาของชาติ  

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ การบูรณะปฏิสังขรณ์พระอาราม การส่งเสริม 

อนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ถือเป็นพระราชกรณียกิจสำคัญที่ได้มีการฟื้นฟูอีกรัชสมัยหนึ่ง 

ในรชัสมยัดงักลา่ว แมจ้ะไมม่กีารสรา้งพระอารามหลวงขึน้มาใหม ่เพราะทรงมพีระราชดำรวิา่ 

ในรัชกาลต่างๆ ก่อนหน้านั้นได้สร้างวัดวาอารามไว้แล้วจำนวนมาก อย่างไรก็ดี ในการเตรียมงาน

สมโภชกรงุรตันโกสนิทรค์รบรอบ 150 ป ีกอ่น พ.ศ. 2475 พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการทำนุบำรุงและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติด้วยการ  

บูรณปฏิสังขรณ์วัดต่างๆ อาทิ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยรัฐบาลได้ใช้งบประมาณ จำนวน 

600,000 บาท ในการดำเนินการแบ่งเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่ทรงอุทิศจำนวน  

200,000 บาท เงนิงบประมาณแผน่ดนิ 200,000 บาท สว่นทีย่งัขาดนัน้ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ 

ให้มีคณะกรรมการดำเนินการเรี่ยไรจากพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพาร และประชาชนเพื่อให้

มีโอกาสบำเพ็ญกุศลร่วมกัน12   
 12 สมุดภาพรัชกาลที่ 7. สถาบันพระปกเกล้า พิมพ์เป็นที่ระลึกในนิทรรศการอวดภาพและของหายากยุครัชกาล

ที่ 7, 2544. 
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ในรัชสมัยของพระองค์ แม้ว่าจะมิได้ทรงสร้างวัดประจำรัชกาล แต่ก็ถือว่า วัดราชบพิธสถิต

มหาสีมารามก็มีฐานะเปรียบเสมือนวัดประจำรัชกาล เนื่องจากทรงรับพระราชภาระปฏิสังขรณ์  

วัดนี้มาเกือบโดยตลอด ในรัชกาลที่ 7 มีหลักฐานปรากฏว่าพระอุโบสถบนลานพระปฐมเจดีย์

ชำรุดทรุดโทรมมากยากที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์ได้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างขึ้นใหม่  

นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์

ปฏิสังขรณ์วัดสุวรรณดาราราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสร้างมาตั้งแต่ปลายสมัยอยุธยา  

โดยพระยาวรวงศาธิราช (คุณทอง) พระอัยกาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก   

พระมหากษัตริย์ในพระราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ทรงถือว่า วัดสุวรรณดารารามเปรียบเสมือน

วัดประจำพระราชวงศ์ ด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าฯ ให้เขียน

ภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง พงศาวดารสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไว้ที่พระวิหารหลวง โดยเขียน

เป็นภาพพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรตั้งแต่พระเยาว์จนเสด็จสวรรคต มีภาพยุทธหัตถีที่เป็น

ภาพเด่นอยู่เหนือประตูด้านหน้า ใช้เทคนิคการวาดแบบตะวันตกมาประยุกต์ใช้กับจิตรกรรม  

ฝาผนังเป็นภาพสีน้ำมันเสมือนจริงทั้งหน้าตา ร่างกาย กล้ามเนื้อ สัดส่วน และเครื่องแต่งกาย   

และเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามและแปลกใหม่สำหรับยุคนั้น นับเป็นภาพเล่าเรื่องที่มีคุณค่า

ปรากฏมาจนทุกวันนี้ 

จิตรกรผู้เขียนภาพพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนเรศวรที่วัดสุรรณดาราราม จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา คือ พระยาอนุศาสตร์จิตรกร (จันทร์ จิตรกร)13 และบุคคลสำคัญที่มีบทบาท

ในการกำหนดเรื่องราวในภาพจิตรกรรมข้างต้น คือ สมเด็จ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรง

ราชานุภาพ ผู้ทรงเป็นนายกสภาแห่งราชบัณฑิตยสภา14 

แม้ว่าเนื้อหากล่าวถึงพระราชกรณียกิจในสงครามเป็นหลัก แต่วิธีการเล่าเรื่องน่าสนใจยิ่ง 

เพราะเป็นการเลียนแบบการจัดวางภาพจากเรื่องพุทธประวัติ โดยเริ่มจากพระสยามเทวาธิราช  

อัญเชิญพระอิศวร แบ่งภาคจุติลงมาอุบัติบนโลกมนุษย์เป็นสมเด็จพระนเรศวร15 และพระพักตร์

ของพระอศิวรนัน้ กลบัมพีระพกัตรค์ลา้ยพระฉายาลกัษณข์องพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั 

เป็นอย่างยิ่ง ราวกับผู้ออกแบบภาพเขียนดังกล่าว มีความประสงค์จะประกาศสิทธิธรรมของ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเทียบเท่ากับสมเด็จพระนเรศวร หรือพระอิศวรเทพเจ้าผู้เป็น

ใหญ่สูงสุดหนึ่งในสามของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู อันเป็นการรวมความหมายที่ผสมผสานทั้ง  

เทวราชาและพุทธราชาเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนตามจารีตดั้งเดิมในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เอกสารการสอนชุดวิชา ไทยศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ หน่วยที่ 10  

เรื่อง ลักษณะสถาปัตยกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์  

 14 กรมศิลปากร, พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2524) หน้า 453. 

 15 เรื่องเดียวกัน, : 63. 
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พระปฐมบรมราชานุสรณ์และสะพานพระพุทธยอดฟ้า:
การส่งเสริมคติธรรมราชาด้วยอนุสาวรีย์สาธารณะ

อนุสาวรีย์สาธารณะ (Public Monument) เป็นคำเรียกสถานที่สาธารณะประโยชน์สำคัญ

ในบริบททางศิลปะของโลกตะวันตก ได้แก่ สนามกีฬา โรงละคร ห้องอาบน้ำอุ่นสาธารณะ น้ำพุ

สาธารณะ สะพานข้ามแม่น้ำลำคลอง เป็นต้น 

ในโอกาสสมโภชพระนคร 150 ปี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราช

ประสงค์จะสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเชื่อมการคมนาคมระหว่างฝั่งตะวันออกกับฝั่ง

ตะวันตกให้มีความความสะดวกสบายมากกว่าเดิม แต่พระราชดำริดังกล่าวไม่ได้รับการสนับสนุน

จากอภิรัฐมนตรีสภา เนื่องจากต้องใช้งบประมาณสูงถึง 4 ล้านบาท กระนั้นก็ตามพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่รัชกาลที่ 7 ทรงยืนยันพระราชประสงค์ดังกล่าว โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์  

ส่วนพระองค์ครึ่งหนึ่ง 

หนังสือประชุมกฎหมายประจำศกบันทึกเรื่องการสร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้าว่า พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงมีพระราชปรารภถึงการสร้างสาธารณะประโยชน์โดยสละ

พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนหนึ่งว่า “... เมื่อถึงพุทธศักราช 2475 อายุของพระนครจะครบ 

150 ปี เป็นอภิลักขิตมงคลสมควรจะมีการสมโภชพระนคร และสร้างสิ่งที่เป็นถาวรวัตถุเพื่อเตือน

ใจชาวสยามในภายหน้า จึงทรงปรึกษาแก่อภิรัฐมนตรีและเสนาบดีทั้งปวง ก็เห็นชอบในการสร้าง 

2 สิ่ง ประกอบกัน คือ การสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก องค์ปฐม

บรมกษัตริย์แห่งพระราชจักรีวงศ์ และการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำทำทางถนนเชื่อมฝั่งพระนครให้

ติดต่อกับทางฝั่งธนบุร ีเพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน ์ในการสร้างครั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์อุปนายกราชบัณฑิตยสภา 

ผู้ทรงอำนวยการออกแบบทั้งพระบรมรูปและสะพาน พระราชทานพระนามว่า สะพานพระพุทธ-

ยอดฟ้า จำนวนเงินในการก่อสร้าง 4 ล้านบาทซึ่งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ทรงบริจาคจำนวน

ประมาณ 2 ล้านบาท รัฐบาลจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินส่วนหนึ่ง และส่วนที่เหลือทรง  

พระราชดำริให้บอกบุญเรี่ยไรจากชาวสยามทุกชาติทุกชั้นทุกบรรดาศักดิ์ตามกำลัง....”
16 

พระราชนิยมด้านศิลปะการถ่ายภาพนิ่งและการถ่ายทำ
ภาพยนตร์:พระปรีชาด้านเทคโนโลยีของธรรมราชา 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอ   

เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ พระชนมายุได้ 12 พรรษา พระองค์ได้แสดงให้เห็นถึงพระปรีชา

สามารถในการถ่ายภาพ จากการที่ทรงได้รับพระราชทานรางวัลเหรียญทองแดง จากการทรงส่ง

ภาพถ่าย ชื่อ ภาพ “ตื่น” เข้าร่วมงานประกวดภาพถ่ายในงานประจำปีวัดเบญจมบพิตรเมื่อปี 

 16 กรมศิลปากร, ประกาศสร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้า จาก ประชุมกฎหมายประจำศกเล่มที่ 42 พ.ศ. 

2472, 220-224. 
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พ.ศ. 244817 และเมื่อเป็นพระมหากษัตริย์แล้วก็ยังโปรดการถ่ายภาพและภาพยนตร์อย่าง  

ต่อเนื่อง ถือเป็น “งาน” ของเชื้อพระวงศ์และชนชั้นสูงผู้มีการศึกษาสมัยนั้น18 

นับแต่นายเฮนรี่ อเล็กซานเดอร์ แม็กเรย์ (Henry Alexander McRay) แห่งฮอลลีวู้ด   

เข้ามาสร้างภาพยนตร์เรื่อง นางสาวสุวรรณ เมื่อปี พ.ศ. 2466 และนำออกฉายในสยามเรื่องแรก  

ก็มีเสียงเรียกร้องจากผู้ชมภาพยนตร์ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2470 คณะศรีกรุงเป็นบริษัท

ภาพยนตร์ผู้สร้าง “โชคสองชั้น” ซึ่งถือเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่สร้างโดยคนไทย19  

ระยะแรกภาพยนตร์มีฐานะเป็นเทคโนโลยีบันทึกภาพเคลื่อนไหวพระราชกรณียกิจใน

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว อย่างไรก็ดี เมื่อทรงว่างจากพระราชกรณียกิจ พระบาท

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดปรานทั้งการถ่ายภาพนิ่งและการถ่ายทำภาพยนตร์ด้วย  

ฝีพระหัตถ์พระองค์เอง นอกจากนี้ยังทรงสนับสนุนกิจการภาพยนตร์ด้วยความสนพระราชหฤทัย  

โดยจัดตั้ง “สมาคมภาพยนตร์สมัครเล่นแห่งประเทศสยาม” ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2473  

เพื่อส่งเสริมกิจการภาพยนตร์สมัครเล่นให้ก้าวหน้า แลกเปลี่ยนความรู้และประสานสามัคคีในกลุ่ม

ผู้สนใจภาพยนตร์สมัครเล่น สำนักงานตั้งอยู่ที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ทั้งรัชกาลที่ 7 และ

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีทรงดำรงตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์ กิจกรรมสำคัญ

ของสมาคม ได้แก่ การจัดฉายภาพยนตร์ให้แก่สมาชิกชมทุกเดือน รวมถึงการจัดบริการต่างๆ  

ได้แก่ การรับล้างฟิล์ม การพิมพ์สำเนาฟิล์ม การเผยแพร่ข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์

สมัครเล่นผ่านทาง “วารสารข่าว สภส.” (สมาคมภาพยนตร์สมัครเล่น) เป็นต้น 

ภาพยนตร์ที่ทรงถ่ายมีทั้งเนื้อหาที่เป็นสารคดี อาทิ ภาพยนตร์เกี่ยวกับการเสด็จฯ ประพาส

โบราณสถานในมณฑลพายัพของสยาม อินโดจีนฝรั่งเศสและเกาะชวา ปัจจุบันภาพยนตร์ดังกล่าว

กลายเป็นมรดกความทรงจำอันล้ำค่าของอาเซียน เพราะได้บันทึกวัฒนธรรมประเพณี และ  

สถานที่ท่องเที่ยว จำนวนมากของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไว้อย่าง

ละเอียด แม้แต่เจ้าของประเทศ อาทิ เวียดนามยังไม่เคยเห็นภาพยนตร์ดังกล่าว20 และประสงค์จะ

ทำสำเนาเพื่อการศึกษาต่อไป ส่วนภาพยนตร์ที่ให้ความบันเทิงหนึ่งในจำนวนนั้น คือ ภาพยนตร์

เรื่อง “แหวนวิเศษ” ซึ่งได้ทรงเป็นผู้อำนวยการสร้างและกำกับการแสดงด้วยพระองค์เองจาก  

การพระราชนิพนธ์บทภาพยนตร์ขึ้นในเรือพระที่นั่งจักรีระหว่างเสด็จประพาสทางทะเล   

และโปรดเกล้าฯ ให้ถ่ายทำขึ้นที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นภาพยนตร์เงียบ เวลาฉาย  

ทั้งเรื่องประมาณ 40 นาที นับเป็นพระมหากษัตริย์นักถ่ายภาพยนตร์สมัครเล่นผู้บุกเบิกวงการ

ภาพยนตร์ไทย21 

 17  ศักดา  ศิริพันธุ์ , กษัตริย์ &กล้อง : วิวัฒนาการการถ่ายภาพในประเทศไทย พ.ศ. 2388-2535, 

(กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2535), หน้า 1-6. 
 18  ศักดา ศิริพันธุ์, เรื่องเดิม. หน้า 1-6 
 19  โดม  สุขวงศ์. กำเนิดหนังไทย. (กรุงเทพฯ : มติชน, 2539), 2-3. 

 20 คำบอกเล่าของอาจารย์ สาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ที่ปรึกษาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว   

ในฐานะคณะกรรมการมรดกโลกประเทศไทย. 

 21 โดม สขุวงศ.์ “มรดกภาพยนตรข์องพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้ฯ” วารสารไทย ปทีี ่13 ฉบบัที ่49, พ.ศ. 2536. 
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พระราชนิยมในการภาพยนตร์ดังกล่าวมีผลต่อนโยบายของรัฐในการสนับสนุนส่งเสริม  

การสร้างภาพยนตร์ไทย คือ มีการตราพระราชบัญญัติภาพยนตร์ พ.ศ. 2473 ควบคุมการสร้าง

และการฉายภาพยนตร์ในราชอาณาจักร โดยเน้นนโยบายให้เป็นประโยชน์เพื่อการค้าโดยคนไทย  

โปรดฯให้สร้างโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง ที่เป็นสถาปัตยกรรมทันสมัยที่สุดแห่งแรกของ

ประเทศ เพื่อเป็นอนุสรณ์ในวโรกาสฉลองพระนคร 150 ปีด้วย โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง  

เริ่มสร้างเมื่อ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2473 ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 

2476 ออกแบบโดย ม.จ.สมัยเฉลิม กฤดากร22  

การส่งเสริมกิจการวิทยุกระจายเสียงในสมัยรัชกาลที่7

กิจการวิทยุโทรเลข เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมา 

พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร  กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน(Purachatra Jayakorn) ขณะทรง

ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคมตั้งแต่ พ.ศ. 2469 ทรงพัฒนาทั้งการรถไฟ

และการสือ่สาร ทรงทดลองการรบัสง่วทิยกุระจายเสยีง ทีว่งับา้นดอกไมข้องพระองคเ์องอยูห่ลายป ี

ทัง้ไดท้รงตัง้กองชา่งวทิยขุึน้ ตัง้แต ่พ.ศ. 2471 โดยทรงกระจายเสยีงในนามสถานวีทิยกุระจายเสยีง 

“4 พี.เจ” และ “11 พี.เจ”23 ในเวลาต่อมา สถานีวิทยุกระจายเสียงได้ย้ายมาตั้งที่โฮเต็ลพญาไท 

หรือพระราชวังพญาไทแต่เดิม (ปัจจุบันอยู่ในบริเวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า)ซึ่งยังอยู่กลางทุ่ง

พอสมควร พิธีเปิด “สถานีวิทยุกรุงเทพที่พญาไท” ตรงกับวันฉัตรมงคล (วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2473) มีการถ่ายทอดพระราชดำรัสจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ไปตามสายเข้าเครื่องส่ง

กระจายเสียงสู่ประชาชน ความว่า  

“การวิทยุกระจายเสียงที่ได้เริ่มจัดขึ้นและทำการทดลองตลอดมานั้น ก็ด้วยความ  

มุ่งหมายว่าจะส่งเสริมการศึกษา การค้าขาย และการบันเทิง แก่พ่อค้าประชาชน เพื่อ

ควบคุมการนี้ เราได้แก้ไขพระราชบัญญัติดังที่ประกาศใช้เมื่อเดือนกันยายนแล้ว และบัดนี้

ได้สั่งเครื่องกระจายเสียงอย่างดีเข้ามาตั้งที่สถานีวิทยุโทรเลขพญาไทเสร็จแล้ว เราจึงขอถือ

โอกาสสั่งให้เปิดใช้เป็นปฐมฤกษ์ ตั้งแต่บัดนี้ไป” 

ต่อมาอีก 3 วัน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2473 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

เสด็จพระราชดำเนินถึงสถานีวิทยุในเวลา 17.00 น. และในราชสำนักรัชกาลที่ 7 มีการใช้คำว่า 

“วุ” แทนคำว่า “วิทยุ” เป็นการแสดงถึงความเอ็นดูเครื่องมือสื่อสารชนิดนี้ซึ่งพระองค์ทรงสดับเป็น

ประจำ24 

 22 ชาตร ีประกตินนทการ, “การเมอืงและสงัคมในศลิปะสถาปตัยกรรม” ศลิปวฒันธรรมฉบบัพเิศษ กรงุเทพฯ : 

มติชน, 2547: 263. 
 23 อักษรย่อพระนามของเสด็จในกรมฯ (Purachatra Jayakorn) 
 24  พฤทธิสาณ  ชุมพล, ม.ร.ว. บทความเรื่อง “การพัฒนาการสื่อสารในสมัยรัชกาลที่ 7  ใน จดหมายข่าว

สถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 10 ฉบับที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2552. หน้า 5-6. 
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หลักฐานจากหนังสือพิมพ์ไทยใหม่ ฉบับที่ 82 ปีที่ 1 วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2473 

พาดหัวข้อข่าวว่า “ในหลวงทรงแนะราษฎรเล่นวิทยุ” พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ทรงรับสั่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2473 เวลา 18.30 น. ขณะเสด็จเยี่ยมสถานีวิทยุ

กระจายเสียงพญาไท ในโอกาสนี้รัชกาลที่ 7 ทรงมีพระราชดำรัสกระจายเสียงมีข้อความ   

“กล่าวถึงประโยชน์ของวิทยุแก่ปวงชน” สรุปได้ว่า  

“พระองค์มีความยินดีที่ได้มาทอดพระเนตรเห็นสถานีใหม่นี้ ทรงเห็นว่าเครื่องเครา

ต่างๆ เป็นเครื่องสมัยใหม่เรียบร้อยดีมาก และส่งกระแสเสียงได้ดีกว่าเครื่องใช้ที่มีใช้อยู่  

แต่ก่อน คงจะมีบางคนลงความเห็นว่า การเสียเงินทุ่มเทใช้จ่ายในการกระจายเสียงนี้

เป็นการเปลืองเงินมาก ความจริงการกระจายเสียงนี้ มีประโยชน์หลายประการ ไม่ใช่แต่

เพียงนำความเพลิดเพลินมาให้ผู้ฟังเท่านั้น ทางราชการมีความประสงค์เพาะความรู้ต่างๆ 

ให้แก่ประชาชน”
25  

ต่อมา ก็มีพระราชบัญญัติวิทยุโทรเลข พ.ศ. 2457 แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศเมื่อวันที่ 12 

กันยายน พ.ศ. 2473 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลที่ 726 มีสาระสำคัญ คือ เปิดโอกาสให้ประชาชน

ทั่วไปสามารถมีเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงไว้ในครอบครองได้อย่างเท่าเทียมกันเพื่อสารัตถะ

ประโยชน์แห่งตน 

การท้าทายคติธรรมราชาในสมัยรัชกาลที่7:
ลำตัดการเมืองหลักฐานการเสียดสีเจ้าด้วยศิลปะพื้นบ้าน

การทะเลาะวิวาทจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ทุกวัน การทะเลาะวิวาทในครัวเรือน หรือความ  

ขัดแย้งตบตีของชาวบ้านร้านตลาด แม้จะเป็นเรื่องสัพเพเหระ แต่ “ชาวบ้านและไทยมุง” ต่างก็

ชอบที่จะเล่าลือด้วยความใส่ใจและสนุกสนาน และยิ่งเป็นเรื่องการทะเลาะระหว่างเจ้ากับสามัญชน 

ผู้คนก็ยิ่งให้ความสนใจว่า เรื่องจะจบลงอย่างไร หรือศาลจะตัดสินออกมาอย่างไร 

ความรู้สึกแปลกแยกระหว่างชนชั้นเจ้ากับสามัญชน สืบเนื่องมาจากการได้รับการศึกษาและ

สังคมเปิดโอกาสให้กับผู้มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ความเป็นผู้มีฐานะทางสังคม ทำให้เห็นว่า  

เรื่องชาติตระกูลมิใช่เครื่องบ่งบอกสถานะทางสังคมเพียงอย่างเดียวอีก คดีวิวาทระหว่างหม่อมเจ้า

อิทธิเทพสรรค์ กฤดากร กับนายจงใจภักดิ์ (นายสง่า ฉัตรภูติ) นอกจากจะเป็นคดีท้าทาย  

พระมหากรุณาธิคุณของ “ธรรมราชา” แล้ว ยังถูกนำมาล้อเลียนประชดประชันในสื่อหนังสือพิมพ์ 

อันเป็นพัฒนาการที่แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกอัดอัดใจภายในของปัญญาชนที่มีชีวิตอยู่ภายใต้

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อีกด้วย    

 25  หนังสือพิมพ์ไทยใหม่ ฉบับที่ 82 ปีที่ 1 วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2473. ที่มา : ห้องอ่านหนังสือพิมพ์

ชั้นที่ 3 สำนักหอสมุดแห่งชาติ เลขทะเบียน ไมโครฟิล์ม มฟ.37/001 ฝบว. 
 26  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 47 หน้า 162 วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2473. 
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การวิวาทเกิดขึ้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2471 นายจงใจภักดิ์

และครอบครัวได้เดินทางไปยังสถานีรถไฟ เพื่อโดยสารไปยังหัวหินและเกิดกรณีพิพาทกับ  

หม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค์ กฤดากร 

ต่อมา หม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค์ได้ทำฎีกาทูลถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ กล่าวโทษ

นายจงใจภักดิ์เป็นจำเลยที่ 1 และพระอภัยวงศ์วรเสรฐเป็นจำเลยที่ 2 โดยมีข้อกล่าวหาว่า   

นายจงใจภักดิ์ จำเลยที่ 1 ยกกระเป๋าข้ามพระเศียรโจทก์ เอื้อมมือข้ามพระเศียรหม่อมเจ้าหญิง

วรรณวิลัย ทุบพระหัตถ์โจทก์ และกล่าวคำหมิ่นประมาทผู้เป็นเชื้อพระวงศ์ นอกจากนี้ได้ชก  

นายกาเอตตี ช่างอิตาเลียน ซึ่งเป็นพรรคพวกของโจทก์ ขณะที่จำเลยที่ 2 เป็นผู้อยู่ใกล้ชิดจำเลย

ที่ 1 เห็นเหตุการณ์แต่ไม่ห้ามปราม 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯทรงรับฎีกาของหม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค์ กฤดากร ก็ทรง

โปรดฯ ให้ตั้งขุนนางผู้ใหญ่เป็นกรรมการไต่สวน 5 คน ได้แก่ เจ้าพระยาวรพงศ์ พระยาเทเวศ-

รวงศ์วิวัฒน์ พระยาบำเรอภักดิ์ พระยาศรีวิกรมาทิตย์และพระยามหาเทพ 

หลังการไต่สวน มีการตัดสินให้นายจงใจภักดิ์ จำเลยที่ 1 ออกจากราชการและพระยาอภัย

วงศ์วรเสรฐ ถูกกรมวังตักเตือนและทำทัณฑ์บนไว้ แต่นายจงใจภักดิ์ถือว่า ตนไม่มีความผิดจึงได้

ถวายฎีกาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ โดยกราบทูลว่าหม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค์ทำร้ายข่มเหงและ

กล่าววาจาหยาบคายด่าว่าตนก่อน หนังสือพิมพ์ร่วมสมัยหลายฉบับต่างก็ให้ความสนใจลงข่าว

อย่างต่อเนื่อง เช่น บทความเรื่อง “ไม่รู้จักจ้าว” ในหนังสือพิมพ์หลักเมือง ฉบับวันที่ 12 มิถุนายน 

พ.ศ. 2471 “ฎีกานายจงใจภักดิ์” ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพเดลิเมล์ ฉบับวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 

2471 เป็นต้น 

หนังสือพิมพ์ไทยหนุ่มฉบับพิเศษ (วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2471) พาดหัวข่าวว่า “ราษฎรดู

หมิ่นเจ้าด้วยกายแลวาจา...เจ้าไม่ใช่คนธรรมดา” เนื้อหาตอนหนึ่งระบุว่า 

“...พอเรื่องยิงกันกลางพระนครสงบ ก็มีเรื่องหม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค์กับนาย  

จงใจภักดิ์ ซึ่งเวลานี้ประชาชนกำลังตื่นเต้นเอาใจใส่กันอยู่มากไม่น้อยหน้ากว่าเรื่องยิงกัน

กลางพระนครนั้นเลย เรื่องนี้ชั้นต้นก็เงียบเชียบอยู่แต่พอได้ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยเสร็จ 

แล้วเปิดเผยให้ประชาชนทราบจึงพึ่งมาโด่งดังกึกก้องขึ้นในสัปดาห์นี้...”
27 

นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่เรื่องราวในรูปแบบลำตัดการเมืองของนักเขียนนามปากกา 

“ลำตัดเสือเตี้ย” เสนอบทร้องลำตัดเรื่อง “สอนพระอภัยฯกับนายจงใจภักดิ์ให้รู้จักค่าของเจ้า” ใน

หนังสือพิมพ์หลักเมือง ฉบับวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2471 ซึ่งเพราะความสะดวกในการวิพากษ์  

ผู้วิจัยได้แบ่งเนื้อร้องลำตัดออกเป็น 20 บท และเนื้อร้องลำตัดของนายเสือเตี้ยแม้จะมีลักษณะ

ต้องการยกคดีวิวาทระหว่างนายจงใจภักดิ์กับหม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค์ กฤดากร ให้เป็นอุทาหรณ์

สอนใจราษฎรไทยว่า นายจงใจภักดิ์จำเลยที่ 1 และพระอภัยวงศ์วรเสรฐจำเลยที่ 2 เป็นผู้ไม่รู้จัก  

ที่ต่ำที่สูงไม่เจียมตนเป็นเพียงราษฎร กระทำการละเมิดกฎมนเทียรบาล 

 27  พาดหัวข่าว “ราษฎรดูหมิ่นเจ้าด้วยกายแลวาจา...เจ้าไม่ใช่คนธรรมดา” ใน หนังสือพิมพ์ไทยหนุ่มฉบับพิเศษ, 

ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2471. 
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อย่างไรก็ดี เนื้อร้องลำตัดหลายบทก็แฝงนัยวิพากษ์วิจารณ์ ตำหนิ เสียดสี ล้อเลียน แกม

ประชดประชัน “เจ้า” ดังเนื้อร้องลำตัดบทต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

เนื้อร้องบทที่ 8 นายเสือเตี้ยป่าวร้องว่า วาจาและพฤติกรรมของหม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค์ 

กฤดากรเป็นการแสดงอำนาจบาตรใหญ่และขัดขวางการใช้บริการรถไฟของนายจงใจภักดิ์ ดังนี้   

“เจ้าก้านกระทิง-ชะโอ้-เจ้ากิ่งอบเชย มีเสียงร้องฮะเฮ้ยใครวะเหวยอวดดี อุบ๊ะกีดขวางทางน่าต่าง

เกะกะ ทางประตูซีวะชิชะอ้ายหมอนี่ แล้วเอื้อมพระหัตถ์มาปัดมือนายจงฯ ห้ามมิให้ขนส่งแย่งขน

ลงเร็วรี่” ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว การขนส่งของขึ้น-ลงทางหน้าต่างในเวลาที่รถกำลังจะเคลื่อนออกจาก

สถานี ถือเป็นเรื่องปกติของผู้อยู่ใกล้ซึ่งหากไม่ถือยศศักดิ์มากเกินไป ก็มักจะแสดงน้ำใจนักกีฬา

ช่วยอำนวยความสะดวกรับส่งของให้กันและกันทั้งนั้น 

เนื้อร้องบทที่ 9 นายเสือเตี้ยล้อเลียนหม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค์ กฤดากรว่า “....เห็นท่านอิทธิ

เทพสรรค์ทรงกางเกงขาสั้นดูก๋ากั่นเต็มที ทรงพระมาลาหนัง จะว่าหรั่งก็ไกล เสื้อแบะยกเปิดไหล่

ทั้งเน๊กไตไม่มี” 

เนื้อร้องบทที่ 10 นายเสือเตี้ยถือโอกาสบริภาษหม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค์ กฤดากรทำนองว่า 

ลวนลามพล่ามหยาบช้าป่นปี้ กล่าวคือ “…จ้าวถ้าทรงเครื่องหมายถ้าจะดูง่ายดี นายจงฯ ไม่รู้จัก  

ทั้งไม่ทักไม่ถาม เห็นทรงพระลวนลามพล่ามหยาบช้าป่นปี้ จึงขนของเรื่อยไป มิหวั่นไหวในท่าน 

เพราะมิใช่พนักงานผู้ทำการตามน่าที่” 

เนื้อร้องบทที่ 11 นายเสือเตี้ยเสียดสีพฤติกรรมวางอำนาจบาตรใหญ่ของหม่อมเจ้าอิทธิ  

เทพสรรค์ กฤดากรว่า “น่าขบขัน” ดังนี้ “...ท่านอิทธิ์ฯ องอาจ แผ่อำนาจโตใหญ่ ร้องว่ากูคือใคร 

รู้หรือไม่หมอนี่? ทรงกล่าวคำหยาบช้าต่อหน้าธาระกำนัล มุด้วยเหตุโมหันธ์ นึกน่าขันเหลือดี....” 

เนื้อร้องบทที่ 12 นายเสือเตี้ยประชดประชันว่า การวางอำนาจใหญ่โตของหม่อมเจ้าอิทธิ

เทพสรรค์เพราะประสงค์จะให้ราษฎรเห็น“พระรัศมีของเจ้า” โดยล้อเลียนว่า“เจ้าก้านกระทิง-ชะโอ้-

เจ้ากิ่งหงอนไก่นี่เปน แจ้งความอย่างใหม่ให้เขาเห็นรัศมี….” คือ ล้อว่าอยากจะให้คนเห็นรัศมีเจ้า 

แต่นายเสือเตี้ยเห็นรัศมีนั้นเป็นแค่ “(ดอก)หงอนไก่”  

เนื้อร้องบทที่ 13 นายเสือเตี้ยอ้างคำพระอภัยวงศ์วรเสรฐพี่ชายนายจงใจภักดิ์เสียดสีหม่อม

เจ้าอิทธิเทพสรรค์ กฤดากรว่า แม้จะแต่งตัวดูทันสมัยแต่กลับแลดูคล้ายคนรับใช้ของฝรั่งมากกว่า

จะเป็นนายฝรั่ง กล่าวคือ “... สิ้นคำนายจงฯ พระอภัยวงศ์ก็แก้ ว่าจำ28 ได้ไม่แน่ว่าท่านอิทธิฯ บดี  

เพราะเห็นทรงกรอกกร๋อยคล้ายๆ บ๋อยฝรั่ง เลยไม่นึ่ง29 อินังทั้งเห็นกำลังเต็มที่” 

ถ้อยคำฮึกหาญเสียดสีหม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค์ กฤดากรอย่างไม่เกรงกลัวพระอาญาหลวง

ของพระอภยัวงศฯ์ ซึง่นายเสอืเตีย้นา่จะอา้งมาจากฎกีาทลูเกลา้ฯถวายพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้ 

นี้เอง ทำให้นายเสือเตี้ยเขียนคำร้องลำตัดวิจารณ์ ในเนื้อร้องบทที่ 14 ว่า “เจ้าก้านกระทิง-ชะโอ้-  

 28  ต้นฉบับรายงานวิจัยว่า “ว่าจะได้ไม่แน่ท่านอิทธิฯบดี” 
 29  ตามต้นฉบับรายงาน 
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เจ้ากิ่งกระแบก นี่ครั้งกรุงยังไม่แตก คุณพระต้องแหลกเปนผี....” แล้วนายเสือเตี้ยก็รายงาน  

พระราชวินิจฉัยในเนื้อร้องลำตัดบทเดียวกันว่า “....พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพิจารณ์

ทั่ว ในสำนวนคดี  เห็นนายจงใจภักดิ์ ประพฤติกักขลาการ  จึงทรงพระโปรดปรานให้ถอดศักดิ์

ทันที”  

ส่วนโทษพระอภัยวงศ์วรเสรฐผู้พี่นั้น ในเนื้อร้องลำตัดบทที่ 15 นายเสือเตี้ยรายงานว่า 

“....อภัยฯ ผู้หนักโอษฐ์ให้ติโทษราคี เตี้ยขอวันทา พระกรุณานี้นัก เพราะนายจงใจภักดิ์ และพระ

อภัยฯ ผู้พี่ สองมนุษ30 สุดผิด ทำอวดอิทธิองอาจ ควรหรือหมิ่นประมาทพระราชวงศ์ (……..)”31 

ในเนื้อร้องบทที่ 16 เนื้อร้องบทที่ 16 นายเสือเตี้ยย้ำอีกครั้งถึงโทษานุโทษเยี่ยงนายจงใจ

ภักดิ์นั้นหากเกิดขึ้นในสมัยโบราณ จำเลยไม่แคล้วจะต้องถูกประหารชีวิตแน่นอน “....นี่เปนครั้ง

บุราณคงถูกประหารชีวี อันกษัตรวงษ์ย่อมทรงศักดิ์ สง่าเด่นอยู่เหนือเกษาไพร่อยู่ใต้ธุลี คือสมมุติ

เทวะหน่อพระพุทธางกูร เพียบสมภารเพิ่มพูนมูลพระบารมี” 

ในเนื้อร้องลำตัดบทที่ 17 แม้นายเสือเตี้ยจะร้องว่า “เจ้าก้านกระทิง-ชะโอ้-เจ้ากิ่งต้นไทร   

ฉนั้นเมื่อจ้าวเข้าใกล้ย่อมกันซวยได้เจ็ดปี” นั้น ในอีกมุมมองหนึ่ง ถ้าไม่ดูตาม้าตาเรือ ราษฎรที่เข้า

ใกล้ชิด “เจ้า” อย่างไม่รู้อิโหน่อิเหน่ เพราะไม่มีเครื่องหมายระบุความเป็นเจ้าชัดเจน แทนที่   

“จะกันซวยได้เจ็ดปี” อาจ “ซวยนานเจ็ดปี” เป็นอย่างน้อย หรือ สูงสุดก็อาจจะมีโทษถูกตัดหัว   

7 ชั่วโคตรก็เป็นได้32 

ในเนื้อร้องบทที่ 18 นายเสือเตี้ย พรรณนาถึงความเชื่อโบราณเรื่องโทษฐานหมิ่นประมาท

พระราชวงศ์ “เจ้าก้านกระทิง-ชะโอ้-เจ้ากิ่งอัญชัน ย่อมมาจากสวรรค์ คือเผ่าพันธุ์โกษี มันใดใจ

อาจหมิ่นประมาทราชวงศ์  พระเจ้าย่อมทรงลงโทษมันทันที อันพระราชวงศ์ คือสกุลหงส์อันสูง 

ไม่สมควรที่ยูง จะเขย่งย่ำยี” 

แต่ในเนื้อร้องบทที่ 20 ซึ่งเป็นลำตัดบทสุดท้าย นายเสือเตี้ยกลับเปลี่ยนบาทต้นของคำร้อง

จาก“เจ้าก้านกระทิง” เป็น “เจ้าช่อมะกอก” โดยกระแหนะกระแหนว่า ถ้าพบ “เจ้า” ที่ไหน ก็จะ

กม้กราบลงบนพืน้อยา่งมคีวามสขุ เพราะ “อำนาจ(พระเดช)” ของ “เจา้” ทำให ้“พวกเรามคีวามสขุ” 

ดังนี้  

“เจ้าช่อมะกอก -ชะโอ้-เจ้าดอกบุหงา เพื่อราช ชาติ สาสนาขอพลีพล่าชีวี สมควรที่

เราพบพวกเจ้าที่ไหน จะซบเศียรกราบไหว้ด้วยน้ำใจเปรมปรีดิ์ เพราะพระเดชเจ้าจึงพวกเรา

เปนสุข ผ่านขัดสนพ้นทุกข์ แสนสนุกเกษมศรี ไทยเจ้าเอ๋ยไทยเรา ยกเจ้าเปนพระเจ้า   

ป้องไทยเราปรีดี! ชะโย! ขอให้ทรงพระเจริญ” 

 30  พิมพ์ตามต้นฉบับ 
 31  (........) คำในวงเล็บเป็นชื่อ ของพระราชวงศ์ ผู้เขียนจำเป็นต้องละไว้ หากผู้สนใจดูได้จากเอกสารต้นฉบับงาน

วิจัยของอัจฉราพร กมุทพิสมัย เรื่องปัญหาภายในสังคมไทยก่อนการปฏิวัติ 2475 : ภาพสะท้อนจากเอกสารและ

งานเขียนทางหนังสือพิมพ์. เสนอต่อ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530. 

 32  อาทิ พระไอยการหลวง ในหนังสือกฎหมายตราสามดวง ราชบัณฑิตยสถานจัดพิมพ์ (2550) หน้า 402 ว่า

กล่าวทุ่มเถียงกันหน้าพระที่นั่ง ลงโทษ 3 สถาน หรือ กฎหมายลักษณะวิวาทด่าตี ระบุการวิวาทด่าตีในที่สาธารณะ

เอาผิดทั้งสองฝ่าย, เล่มเดิม, หน้า 243. 



เอ
ก
สารป

ระก
อ
บ
ก
ารป

ระชุม
ก
ลุ่ม

ย่อ
ย

445การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่15

การที่นายเสือเตี้ยร้องลำตัดประชดว่า “เพราะพระเดชเจ้าจึงพวกเราเปนสุข” ชะรอยคงจะรู้

พระนิสัยของหม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค์ กฤดากรว่า “ดุ” มาก ดังปรากฏในงานเขียนเรื่องสายลับ

พระปกเกล้าของพโยม โรจนวิภาต (อ.ก. รุ่งแสง)  

“หม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค์ กฤดากร ผู้ออกแบบสร้างวังไกลกังวล เป็นอาจารย์พิเศษ

สอนวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้าพเจ้าเป็นศิษย์ของท่านอยู่   

2  ปี ท่านดุมาก แต่ก็มีพระทัยดีต่อผู้ตั้งใจเรียนวิชาการของท่าน ข้าพเจ้าจึงไม่เคยถูกดุ  

ท่านสำเร็จวิชาสถาปัตยกรรมจากประเทศอิตาลี เป็นเจ้าหน้าที่ทรงคุณวุฒิเยี่ยม ไม่แพ้องค์

อื่นๆ ในราชสกุลกฤดากร ตำแหน่งราชการของท่าน คือ ผู้อำนวยการแผนกศิลปากร   

ราชบัณฑิตยสภา”
33 

การขาดมัทวะของหม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค์ สะท้อนอย่างชัดเจนเมื่อสมเด็จฯ กรม  

พระกำแพงเพชรอัครโยธิน เสด็จฯ จะเข้าไปตรวจเยี่ยมการสร้างวังไกลกังวล เมื่อทอดพระเนตร

เห็นป้าย “Property Get Out” ถึงกับต้องเสด็จฯ กลับทันที 

การท้าทายคติธรรมราชาได้ทวีระดับความเข้มข้นมากขึ้นใน พ.ศ. 2474 เมื่อนายถวัติ   

ฤทธิเดช นักหนังสือพิมพ์ได้เขียนฎีกาทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานเงินสนับสนุนหนังสือพิมพ์ ฎีกา

ดงักลา่วชือ่ “นายถวตั ิฤทธเิดช ขอพระราชทานเงนิเพือ่เปน็ทนุในการออกหนงัสอืพมิพป์ากกาไทย 

ตามแต่พระราชทาน” ลงวันที่ 25 มีนาคม 2474 และฎีกาเรื่อง “ขอพระราชทานอินเตอร์วิวข่าว”   

ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2474 เพื่อตั้งคำถามถึงความรู้สึกในการทรงพระสำราญระหว่างเสด็จฯ เยือน

ประเทศสหรัฐอเมริกาและการรักษาพระเนตรของพระองค์ผ่านทางหนังสือพิมพ์ที่ตนเป็น

บรรณาธิการ รวมทั้งการตั้งคำถามสะท้อนความไม่พึงพอใจที่ทรงใช้จ่ายเงินจำนวนมากขณะที่

ราษฎรทั้งหลายยังยากจนอยู่ 34  

นอกจากนี้ เหตุการณ์ “ท้าทาย” อย่างชัดเจน คือ นายถวัติ ฤทธิเดช ในฐานะเลขานุการ

สมาคมรถรางยื่นฟ้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อสภาผู้แทนราษฎรว่า “หมิ่น

ประมาทกรรมกรรถราง” ในพระราชบันทึกเมื่อ 15 กันยายน 2476 ดังนี้ 

“...เรื่องกรรมกรรถรางที่ผู้เขียนอ้างว่า เป็นการแสดงข้อหนึ่งถึงความระส่ำระสายวันนี้

นั้น ข้าพเจ้าขอตอบได้ว่า การที่กรรมกรรถรางหยุดงานนั้น หาใช่เพราะความเดือดร้อน

จริงจังอันใดไม่ ที่เกิดเป็นดังนั้นขึ้นเพื่อจะได้เปิดโอกาสให้ตั้งสมาคมคนงาน และตนจะได้

เป็นหัวหน้าได้รับเงินกันสบายๆ เท่านั้น...” 

 33  พโยม โรจนวิภาต, (นามแฝง อ.ก. รุ่งแสง) บทที่ 16, สายลับพระปกเกล้า 2547 : 27. 
 34  รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ดีสมโชค. “แนวความคิดและวิธีการสื่อสารการเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่าง พ.ศ. 2468-2477” ผลงานวิจัยดี ประจำปี 2553. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

หน้า 80-81. 
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กรณีดังกล่าวศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ วิเคราะห์ว่า การที่นายถวัติ ฤทธิเดชฟ้อง

รัชกาลที่ 7 ต่อสภาผู้แทนราษฎร แทนที่จะฟ้องต่อศาล เนื่องจากในรัฐธรรมนูญการปกครองแห่ง

พระราชอาณาจักรไทยฉบับถาวร (10 ธันวาคม 2475) บัญญัติในมาตรา 3 ไว้ชัดเจนว่า   

“องค์พระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้” แต่นาย  

ถวัติ ฤทธิเดชก็เข้าใจว่า มาตรา 6 ของพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม

ชั่วคราว 2475 ฉบับ 27 มิถุนายน 2475 บัญญัติว่า “กษัตริย์จะถูกฟ้องร้องคดีอาชญายัง  

โรงศาลไม่ได้ เป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรจะวินิจฉัย” ยังใช้ได้อยู่ 

ต่อมาสภาผู้แทนราษฎรได้ตีความมาตรา 3 ในรัฐธรรมนูญฉบับถาวร (10 ธันวาคม 2475) 

โดยอ้างอิงคำอภิปรายของพระยามโนปกรณ์นิติธาดาว่า บุคคลไม่สามารถฟ้องพระมหากษัตริย์ได้  

ทำให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้ฟ้องนายถวัติ ฤทธิเดช ฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ เมื่อรัฐบาลปราบ

กบฏบวรเดชได้ ก็มีการนำญัตติการตีความมาตรา 3 ขึ้นพิจารณา โดยสภาลงมติด้วยคะแนน

เอกฉันท์ว่า ใครจะฟ้องพระมหากษัตริย์มิได้ทั้งสิ้น 

ในเวลาต่อมา นายถวัติ ฤทธิเดช กับนาย ต.บุญเทียม ได้เข้าเฝ้าฯ ขอพระราชทาน

อภัยโทษที่จังหวัดสงขลา หนังสือพิมพ์ประชาชาติรายงานว่า พระเจ้าอยู่หัวทรงรับการขอขมา 

และยังทรงแสดงอัธยาศัยเสรีนิยมมีพระราชปฎิสันถารกับนายถวัติถึง 1 ชั่วโมง โดยทรงรับสั่งขอ

โทษนายถวัติที่ทรงได้รับข้อมูลผิดมา  

นายถวัติ ฤทธิเดชให้สัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์ประชาชาติภายหลังว่า “ผมมีความ

ปลาบปลื้มในน้ำพระทัยพระเจ้าอยู่หัวอย่างที่สุด ท่านทรงขอโทษราษฎรของท่านเช่นนั้น แสดงว่า

ท่านทรงเป็นสปอร์ตแมนเต็มที่ แล้วผมได้ก้มลงกราบที่ฝ่าพระบาทพระองค์ท่าน” ครั้นนายถวัติ

กราบบังคมทูลถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ คณะรัฐมนตรีก็กราบบังคมทูลถวายคำแนะนำ

ให้พระราชทานอภัยโทษ ต่อมาอัยการจึงถอนฟ้องนายถวัติ35  

พระมหากรุณาธิคุณอันกอร์ปด้วยมัทวะบารมี (ความอ่อนโยน) ของธรรมราชาข้างต้นทำให้

ท้าทายลดความร้อนแรงของการท้าทายลงไปเป็นอันมาก 

หนังสือพิมพ์และการ์ตูนการเมืองสมัยรัชกาลที่7:
บทความวิจารณ์และศิลปะท้าทายคติธรรมราชา

ท่ามกลางจารีตของสังคมสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ปลายสมัยรัชกาลที่ 6 หนังสือพิมพ์

จำนวนหนึ่งได้ใช้ภาพการ์ตูนเป็นเครื่องมือวิจารณ์ผู้ปกครอง ปัญหาการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

อาทิ นายหอม นิลรัตน์บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยหนุ่ม มีนายเปล่ง ไตรปิ่น (ขุนปฏิภาคพิมพ์

ลิขิต) ในสมัยรัชกาลที่ 6 เป็นผู้วาดการ์ตูนล้อการเมือง และ นายเสม สุมานนท์ (แก่นเพ็ชร) 

 35  ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. “ผลพระคุณ ธ รักษา : พัฒนาการระบอบประชาธิปไตยอันมี  

พระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุของไทย ใน บทความมมุมองสองวยั ตอนที ่27 ตพีมิพใ์นหนงัสอืพมิพเ์ดลนิวิสร์ายวนั, 

2556. 
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แห่งหนังสือพิมพ์บางกอกการเมืองและหนังสือพิมพ์สยามรีวิว36 และนายโกศล โกมลจันทร์   

(เสื้อเตี้ย) ผู้เขียนลำตัดล้อเลียนการเมือง 

ตัวอย่างภาพจากหนังสือพิมพ์ไทยหนุ่ม ตีพิมพ์ในนสพ.สยามรีวิว ปีที่ 1 ฉบับที่ 38 ประจำ

วันอาทิตย์ที ่27 มีนาคม พ.ศ. 2469 หน้า 697 จำนวน 2 ภาพ เป็นฝีมือของ นายเปล่ง ไตรปิ่น 

ภาพแรก เป็นภาพล้อสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมพระนครสวรรค์วรพินิตในเครื่องแบบฉลอง

พระองค ์“มากยศ” ในฐานะเสนาบดทีหารบกและทหารเรอื พระหตัถข์วาทรงตรา คชสหี ์หมายถงึ 

กระทรวงกลาโหม และพระหัตถ์ซ้ายทรงตรา มัตสยาวตาร หมายถึง กระทรวงทหารเรือ แต่ดู

เหมือนจะจงใจเขียนภาพต้นพระสนับเพลาให้ลีบรัดพระองค์แทนที่จะพองตามปกติจนดูเหมือน

แทบจะไม่ได้ทรง ส่วนพระพักตร์ก็แสดงพระอารมณ์ภายในออกมาดูเคร่งขรึมเอาจริงเอาจังมากจน

พระโอษฐ์และพระมัสสุบิดเอียง มีอักษรบรรยายด้านข้างว่า “อยู่ในลักษณะเชื่อแน่ของประชาชน

ส่วนมาก” 

นอกจากนี้นายเปล่ง ไตรปิ่นยังเขียนภาพล้อ สมเด็จฯ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน 

เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม กำลังทรงทอดอารมณ์พระโอสถกล้อง (สูบไปป์) บนเรือ

พระที่นั่งแจวพระองค์เดียว 3 ลำ มีในพระอริยาบถสำราญพระหฤทัยแบบทองไม่รู้ร้อน และมี

ข้อความเหน็บแนมใต้ภาพว่า “อย่าว่าแต่เท่านี้ ถึงอิกลำสองลำก็พอกะเดกไปได้ หร็อกน่า !”     

แม้เปล่ง ไตรปิ่นจะล้อเลียนเจ้านายทั้งสองพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเชษฐาในพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้ า เจ้ าอยู่ หั วและทรงดำรงตำแหน่ ง เป็นอภิ รั ฐมนตรี ในขณะที่ ไทยยั ง เป็น  

รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งเป็นการท้าทายสถานะความเป็นธรรมราชาของชนชั้นปกครอง แต่

ศิลปินกลับไม่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย 

ในช่วง 10 ปีก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ภาพล้อและการ์ตูนการเมือง

ถูกตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อวิพากษ์วิจารณ์ผู้บริหารประเทศ   

รวมถึงเปิดโปงการทุจริตของขุนนาง ข้าราชการ และเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทั้ง

ทางตรงและทางอ้อมอย่างชัดเจน จนเป็นที่มาของการตราพระราชบัญญัติควบคุมหนังสือพิมพ์ 

พ.ศ. 2465 และการประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยสมุด เอกสาร และหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 

2470 เพื่อกำหนดคุณสมบัติของผู้เป็นบรรณาธิการให้มีความรับผิดชอบต่อการนำเสนอให้มากขึ้น 

แสดงถึงความอดกลั้นที่มีต่อการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างทางการเมืองของผู้นำประเทศ และ

สะท้อนบรรยากาศที่เกื้อหนุนต่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองสยาม พ.ศ. 247537   

 36  หนังสือพิมพ์เปลี่ยนแปลงนิยม ประกอบด้วย หนังสือพิมพ์ สยามรีวิว ปากกาไทย บางกอกการเมือง   

ไทยหนุ่ม เกราะเหล็ก กัมมันโต และศรีกรุง มีบทบาทเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างโดดเด่นในแนวต่อต้านรัฐบาล

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างเปิดเผย และต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครอง. 
 37  ฉัตรบงกช  ศรีวัฒนสาร, ภาพล้อและการ์ตูนการเมืองในสังคมไทย พ.ศ. 2465-2475  งานวิจัยเสนอ

สถาบันพระปกเกล้า, 2555. 
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หนังสือพิมพ์สยามรีวิว38 เป็นหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ออกทุกวันอาทิตย์ (พ.ศ. 2469-

2470) ราคา 10 สตางค์ ลักษณะปกหน้าเป็นภาพวิจิตรร้อยเรื่อง แต่ภายในหนังสือพิมพ์  

นำบทความทางการเมืองและการ์ตูนล้อการเมืองของหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นๆ มารีวิวและแสดง  

ความคิดเห็น นอกจากนี้ยังมีคอลัมน์ “เตือนนิดสะกิดหน่อย” ให้ผู้อ่านเขียนจดหมายแสดงความ

คิดเห็นถึงบรรณาธิการ ซึ่งมีข้อสังเกตว่าบทความส่วนใหญ่ในสยามรีวิวจะต่อต้านระบอบ

สมบรูณาญาสทิธริาชย ์เกีย่วขอ้งกบัการเรยีกรอ้งระบบรฐัสภา การปกครองในระบอบประชาธปิไตย 

และตรวจสอบและเสียดสีการทุจริตต่างๆ   

ตัวอย่างโดดเด่นของการวิพากษ์วิจารณ์ปรากฏในหนังสือพิมพ์สยามรีวิว ในบทความเรื่อง 

“เพื่อชาติฤๅเพื่อกระเป๋า”39 วิจารณ์กรมรถไฟว่าใช้เงิน “อย่างอร่อยเหาะ” และนักหนังสือพิมพ์

นามแฝง “ผู้เฒ่า” ได้เขียนบทความเรื่อง “ความเห็นเรื่องประชาธิปไตย”40 กล่าวว่าตนเองรู้สึก

แปลกใจที่ผู้มีส่วนได้เสียในการปกครองประเทศและผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศมีความ  

พึงพอใจและ” ยกยอในการที่ประเทศเรายังเป็นประเทศที่มีราชาธิปไตย”41 

ในเวลาต่อมาปรากฏว่า นสพ.สยามรีวิว ถูกถอนใบอนุญาตไปตั้งแต่ปี 2470 จากหลักฐาน

รายงานกรรมการแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยสมุด เอกสาร และหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2470   

ที่ประชุมได้พิจารณาถึงวิธีกวดขันหนังสือพิมพ์ มีพระราชดำริของรัชกาลที่ 7 ทรงกล่าวว่า “วิธีปิด

โรงพิมพ์ไม่สะดวกในบางคราว เช่น การจะปิดโรงพิมพ์ที่พิมพ์สยามรีวิว ก็เป็นการปิด นสพ. ไทย

หนุ่มด้วย เพราะพิมพ์แห่งเดียวกัน ในการที่จะใช้วิธีวางเงินประกันก็เป็นการลำบากแก่

หนังสือพิมพ์ที่ดี เช่น นสพ.กสิกร”   

ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสั้นๆ ปลายปี 2469 การวิพากษ์วิจารณ์ของหนังสือพิมพ์ที่มีต่อ  

ราชสำนกัลดนอ้ยลง เหน็ไดว้า่พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัทรงตอ้งการลดพระราชอำนาจ 

เพื่อแสดงภาพลักษณ์ของรัฐบาลว่าจะเป็นผู้ปฏิรูปการเมืองการปกครอง มีข่าวลือแพร่ออกไปใน

กรุงเทพฯว่า อภิรัฐมนตรีสภาเป็นก้าวแรกของการมีสภาร่างกฎหมายแบบ “สภาขุนนาง” และอาจ

จะมีสภาสามัญชนตามมาในระยะเวลาอันสั้น ยิ่งไปกว่านั้น ขณะที่กษัตริย์พระองค์ใหม่และ

เสนาบดีกำลังแก้ปัญหาเงินงบประมาณของประเทศ รัฐบาลก็ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางต่อ

ความรับผิดชอบทางการคลังเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ในระยะ 2-3 เดือนต่อมา ความเห็นอกเห็นใจ

ต่อกษัตริย์พระองค์ใหม่เริ่มเหือดหายและมีสัญญาณของความสงสัยเพิ่มขึ้นในกรุงเทพฯว่า  

รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงต่างจากรัชกาลที่ 6 หรือไม่ ในเดือน

กุมภาพันธ์ มีนักเขียนยืนยันว่าการที่รัชกาลที่ 7 จะนำประเทศไปสู่ความรุ่งเรืองนั้นไม่ใช่เรื่องจริง  

เช่น “บางรัชกาลเศรษฐกิจถูกทำลาย บางรัชกาลเศรษฐกิจก็หยุดชะงัก” ในทำนองเดียวกันใน

 38  สบ.9.2.2/15 (เอกสารส่วนบุคคลของนายเอก วีสกุล : สยามรีวิวรายสัปดาห์ พ.ศ. 2469-2470 รวม 52 

ฉบับ) 

 39  สยามรีวิว 10 เมษายน 2470 
 40  สยามรีวิว 26 มิถุนายน 2470 
 41 นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ในบทความเรื่อง “พลังของแนวคิดชาติ -ชาตินิยมกับการเมืองไทยในสมัยแรกเริ่มของ

รัฐประชาชาติ” ในรัฐศาสตร์สาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2542, หน้า 34-35. 
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เดือนมีนาคม นักเขียนอิสระคนหนึ่งเสียดสีว่า ผู้มีอำนาจทางการเมืองจะสนใจหาอนุภรรยามาก

กว่าจะ “รักษาสัญญา” และ “เดินหน้าเรื่องการปฏิรูป” ในเดือนเมษายน นักเขียนอธิบายถึงการ

ริเริ่มของรัชกาลที่ 7 ว่า ดำเนินการแบบ “ปัดกวาดบ้านเมือง” โดยกลุ่มคนที่ “ใช้เวลามากกว่า

ปกติในการรักษาอำนาจตำแหน่งของพวกเขามากกว่าจะรักษาสิทธิของพลเมือง” เพราะคนที่มี

ความสุขอยู่กับอำนาจและเคยชินกับการครอบครองอำนาจมักจะไม่ค่อยยอมรับกับการลดอำนาจ  

แม้ว่าเขาตั้งใจที่จะทำงานเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนก็ตาม    

บทสรุป

การส่งเสริมคติธรรมราชาในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์สามารถประจักษ์ได้ จากพระราช

กรณียกิจเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ดังปรากฏในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัวข้างต้น อาทิ การบูรณะและปฏิสังขรณ์พระอารามสำคัญ ได้แก่ วัดพระศรีรัตน-  

ศาสดารามอันเป็นพระอารามในพระบรมมหาราชวังและวัดสุวรรณดารารามอันเป็นพระอาราม

ประจำพระราชวงศ์จักรี เป็นต้น   

ผู้วิจัยได้วางกรอบของการปรับใช้คติธรรมราชาในสังคมไทยออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก ่ระดบั

สูง เกี่ยวข้องกับพระราชสถานะของกษัตริย์ผู้ทรงกอร์ปด้วย ทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตรและ

สังคหวัตถุ 4 ระดับกลาง ในฐานะปรัชญาของผู้ปกครองหรือนักบริหาร หัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งต้อง

ยึดหลักธรรมเช่นเดียวกัน และระดับล่าง ในฐานะหลักธรรมของพ่อบ้านผู้เป็นหัวหน้าครอบครัว  

คดีการวิวาทระหว่างหม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค์กับนายจงใจภักดิ์ อย่างน้อยก็สะท้อนให้เห็น

การขาดหลัก “มัทวะ” ความอ่อนโยนของชนชั้นปกครองระดับ “อธิบดี” ของราชบัณฑิตยสถาน

ซึ่งต่อมาแยกออกไปเป็นกรมศิลปากร  ขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นการขาดความอดทนอดกลั้น

ต่อความโกรธ(อักโกธะ)ของพ่อบ้านอย่างนายจงใจภักดิ์ ซึ่งกำลังจะพาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อน

ชายทะเล ทำให้แลเห็นได้ว่าสังคมขณะนั้นก็มีการ “ไม่ยอมให้กันและกัน” ผสมผสานอยู่ไม่ต่างไป

จากปัจจุบัน 

การท้าทายคติธรรมราชาของปัญญาชนตัวเล็กๆ อย่างนายถวัติ ฤทธิเดชผู้อหังการ แต่กลับ

ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ จนเป็นที่ซาบซึ้งแก่ผู้ท้าทายทศพิธราชธรรมและแผ่ไปถึงพสกนิกร

ร่วมสมัย มหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นยังรวมถึงการพระราชทานรัฐธรรมนูญแก่พสกนิกรไทยอย่าง

สันติด้วย  

นักปราชญ์โบราณได้ปลูกฝัง “คติธรรมราชา” ให้เกิดขึ้นกับชนทุกหมู่เหล่าผ่านคำสอน  

ทางพระพุทธศาสนา การห่างเหินต่อศาสนาในปัจจุบัน อาจทำให้คนบางกลุ่มถามหาความเป็น

ธรรมราชาจากอีกฝ่ายหนึ่ง โดยที่อาจจะลืมถึงความเป็น “ธรรมราชา” ในฝ่ายของตนไปอย่าง  

น่าเสียดาย 
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ศักดา ศิริพันธุ์, กษัตริย์ & กล้อง : วิวัฒนาการการถ่ายภาพในประเทศไทย พ.ศ. 2388-

2535. กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2535. 

สถาบันพระปกเกล้า สมุดภาพรัชกาลที่ 7. สถาบันพระปกเกล้า จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกใน

นิทรรศการอวดภาพและของหายากยุครัชกาลที่ 7, 2544. 

 สุโขทัยธรรมาธิราช. มหาวิทยาลัย. เอกสารการสอนชุดวิชา ไทยศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

หน่วยที่ 10 เรื่อง ลักษณะสถาปัตยกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์  

อัจฉราพร กมุทพิสมัย. ปัญหาภายในสังคมไทยก่อนการปฏิวัติ 2475 : ภาพสะท้อนจาก

เอกสารและ งานเขียนทางหนังสือพิมพ์. เสนอต่อ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์, 2530. 
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หนังสือพิมพ์ 

หอสมุดแห่งชาติ. ไทยหนุ่มฉบับพิเศษ ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2471. 

  . ไทยใหม่ ฉบับที่ 82  ปีที่ 1 วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2473.  

  . สยามรีวิวรายสัปดาห์ ฉบับวันที่ 10 เมษายน 2470. 

  . สยามรีวิวรายสัปดาห์ ฉบับวันที่ 26 มิถุนายน 2470 

ข้อมูลจากอินเตอร์เนต  www.buddhadasa.in.th  

 

 



ประวัติผู้แทนจากต่างประเทศ

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า
ครั้งที่15ประจำปี2556

วันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ 
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DamienVincentKEOWN

 

Present Position 

  September 2010-Emeritus Professor of Buddhist Ethics, 

Department of History, Goldsmiths College, University of 

London 

  2004-2010 Professor of Buddhist Ethics, Department of History, Goldsmiths 

College 

  1998-Reader in Buddhism, Department of Historical & Cultural Studies, 

Goldsmiths College 

  1996-Senior Lecturer in Indian Religion, Department of Historical & Cultural 

Studies, Goldsmiths College 

  1981-Lecturer in Indian Religion, Department of Historical & Cultural Studies, 

Goldsmiths College 

Education 

  1977-1981 University of Oxford, Faculty of Oriental Studies 

  1974-1977 University of Lancaster, Department of Religious Studies  

Professional activities 

  Fellow of the Royal Asiatic Society 

  Founding co-editor of the Journal of Buddhist Ethics  

  Member of the editorial board of the Journal of Law and Religion  

  Member of the editorial board of the Journal of Contemporary Buddhism  

  Co-editor of the Routledge Critical Studies in Buddhism Series 

  Member, Pali Text Society  

  Member of UK Association of Buddhist Studies  

  Member of American Academy of Religion 

Research and Publications 

 15 Books Published such as  
 1.  Buddhism: A Very Short Introduction (Oxford University Press, 1996). 

Single author introductory text. Reissued February 2000. ISBN 0192853295. 
Foreign language editions: Polish, Chinese (standard), Chinese (simplified), 
Portuguese, Russian, Italian, German, Dutch, Korean. Hebrew, Tamil, 
Bulgarian. Turkish, Spanish, Arabic and Indonesian. Second edition February 
2013. 
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 2.  Routledge Encyclopedia of Buddhism, co-editor and contributor (Routledge, 
2007). ISBN 0415314143. 

 3.  Buddhism: A Brief Insight (Sterling Publishing, 2009) 

ISBN9781402768835 

Fellowships, Awards and External Examinerships 

 Fellowships and Awards 

 *  2004-5 Centre for Excellence in Learning Technology Fellowship, Goldsmiths 

College. Grant of ?3500 to monitor the implementation of an ebook as 

course set text. 

 *  2008-9 Centre for Excellence in Learning Technology Fellowship, Goldsmiths 

College. Grant of ?3500 to develop online learning and teaching systems 

using Moodle. 

 External Examinerships 

 *  PhD examiner 23 February 2006, Candidate Roger Farrington, Birkbeck 

College. 

 *  PhD examiner 16 July 2008 Candidate Jungnok Park, University of Oxford. 

 *  PhD internal examiner 5 December 2008, Candidate David Azzopardi, SOAS. 

 *  PhD external examiner 23 January 2009, Candidate Kenneth Hutton, 

University of Glasgow 

 *  PhD external examiner, 2012, University of Tasmania. 

 *  PhD external examiner, 2013, University of New Mexico. 
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DrMahindaDeegalle

 

 

 

PhD [Chicago], MTS [Harvard], BA(Hons) [Peradeniya]. 

  

Professional Qualifications: 

  Teaching and Learning Certificate of Advanced Professional Studies of Higher 

Education, Bath Spa University, 2005 

Membership of Professional Bodies/Subject Associations: 

  Steering Committee Member, Buddhism Section, American Academy of 

Religion 

  Board Member, Society for Buddhist-Christian Studies 

  Managing Committee Member, The Spalding Symposium on Indian Religions 

  Member, International Association of Buddhist Studies 

  Member, United Kingdom Association for Buddhist Studies 

  Member, British Association for the Study of Religions 

  Member, Sri Lanka Association of Buddhist Studies 

  Member, The Pali Text Society 

  Board Member, International Council for Buddhist Development in Sri Lanka 

(Ministry of Buddhist and Religious Affairs) 

Teaching Specialism: 

 (a)  Buddhism (Classical, Medieval and Modern)  

 (b)  Comparative Religious Ethics (with a focus on Buddhism and Christianity) 

 (c)  Applied Ethics  

 (d)  Japanese Religions (with a focus on Buddhism, Shinto and New Religions) 

 (e)  Methodology in the Study of Religions (Phenomenological, Anthropological 

and Postmodern approaches) 

 (f)  Contemporary Religious Issues (Religious Conflicts, Violence, Terrorism, War 

and Peace, Human Rights, Ecology, Sustainability, Values and Economic 

Recession) 

 (g)  World Religions (e.g. Hinduism) 

 (h)  Comparative Monasticism (Japanese, Korean and Sri Lankan; Buddhist and 

Christian) and Interfaith Dialogue (Buddhist and Christian) 
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 (i)  Pali, Sinhala and Sanskrit Languages 

 (j)  Completed supervising a fulltime research student who wrote a PhD thesis 

on the life and works of a sixteenth century Buddhist master.  

 (k) Held teaching positions at McGill University (Canada), Cornell University 

(USA), University of Chicago (USA), Buddhist and Pali University of Sri 

Lanka and Antioch College (USA).  

 (k)  Participated in Socrates-Erasmus Teaching Mobility Grant Programme with 

Faculty of Theology at University of Helsinki (Finland) and have taught at 

‘Sacred Space in World Religions’ Summer School organized by the Elijah 

School of World Religious, Jerusalem (Israel) ( http://www.elijah-interfaith.org/

679/ ). 
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Dr.SonamKinga

Constituency :  

  Trashigang 

Qualification  : 

 1. Ph.D in Area Studies, Kyoto University, Japan 

 2. M.A.(Area Studies), Kyoto University, Japan 

 3. B.A.(Eng Hons), Sherubtse College, Kanglung, Bhutan 

 4. I.B (Diploma), Lester B.Pearson College, Canada 

Present Assignment  : 

 1. Chairperson, National Council/Parliament of Bhutan (elected in May 2013)   

 2. Deputy Chairperson, National Council/Parliament of Bhutan  

  (elected in November 2009) 

 3. Member of Parliament (elected in December 2007) 

 4. Chairperson, House Committee, National Council 

 5. Former Chairperson, Good Governance Committee, National Council 

Employment History :  

 1. Editor, Bhutan Observer (2nd private newspaper in Bhutan) 

 2. Senior Program Officer, Save the Children US, Thimphu 

 3. Senior Research Officer, Centre for Bhutan Studies  

  (a government think thank institute), Thimphu 

 4.  Publication Officer, CAPSD, Ministry of Education, Thimphu 

 5.  Member, National Film and TV Review Board(1999-2003) 

 6.  Director, Board of Directors, BBSC-National Radio Television (2002-2004) 

Awards :    

 1. Awarded the honour of Red Scarf by His Majesty The King, 2013 

  Visiting Research Fellowship awarded by the Institute of Developing 

Economies, Japan, 2001 

 2. First Position, Royal Civil Service Examination, 1997 

 3. Scholarship for academic excellence by Canadian International Development 

Agency (CIDA), 1991 
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ดร.เตชบุนนาค

 

ตำแหน่งปัจจุบัน    
  ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร 

การศึกษา  

  พ.ศ. 2512  Doctor of Philosophy (D.Phil.), St.Antony’s College, Oxford,  

     สหราชอาณาจักร 

  พ.ศ. 2509 M.A., Cambridge University, สหราชอาณาจักร 

  พ.ศ. 2508 King’s College, Cambridge University, สหราชอาณาจักร 
     Exhibitioner, B.A. (Hons.) 

ประสบการณ์ในการทำงาน 

  พ.ศ. 2533 เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสำนักงานสหประชาชาติและองค์การ  

  ระหวา่งประเทศ ณ นครเจนวีา สมาพนัธรฐัสวสิ (เจา้หนา้ทีก่ารทตู 10) 

  พ.ศ. 2538 เอกอัครราชทูต (เจ้าหน้าที่การทูต 10)  

    ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส 

  พ.ศ. 2542 ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

  พ.ศ. 2543 เอกอัครราชทูต (เจ้าหน้าที่การทูต 10) ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา 

  1 ต.ค. 2544 ปลัดระทรวงการต่างประเทศ (นักบริหาร 11) สำนักงานปลัดกระทรวง 

  1 มี.ค. 2547 ที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการ 11 สำนักราชเลขาธิการ 
  26 ก.ค. – 3 กันยายน 2551  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ ์

 -  เหรียญจักรพรรดิมาลา  5 ธันวาคม พ.ศ. 2537 

 -  ทุติยจุลจอมเกล้า   5 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 

 -  ทุติยดิเรกคุณาภรณ์   5 ธันวาคม พ.ศ. 2546 

 -  เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 1 เมษายน พ.ศ. 2547 
 -  ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ  5 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ / เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต่างประเทศ 

 -  Commander Grand Cross of the Royal Order of the Polar Star   

  (ราชอาณาจักรสวีเดน)       กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 

 -  Grand Cross of Order of Orange-Nassau 
  (ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์) มกราคม พ.ศ. 2547 
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ตำแหน่งหน้าที่อื่นๆ  

 -  ประธานคณะกรรมการอำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) 

 -  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะมนตรีสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง 

 -  ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนา 

 -  ที่ปรึกษาสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ 

 -  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 -  ที่ปรึกษาสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 

 -  ที่ปรึกษาโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  

  คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 -  กรรมการวิจัย และเผยแพร่เอกสารประวัติศาสตร์อันเกี่ยวเนื่องกับ 

  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งรวบรวมจากต่างประเทศ 

 -  กรรมการบริหารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 

 -  กรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

 -  กรรมการสถาบันนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 -  ที่ปรึกษาคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ 

สิ่งพิมพ ์

 -  การปกครองระบบเทศาภิบาลของประเทศสยาม พ.ศ. 2435-2458 

  ภรณี กาญจนัษฐิติ ผู้แปล พรรณี ฉัตรพลรักษ์ อรรถจักร สัตยานุรักษ์ บรรณาธิการ 

 -  ขบถ ร.ศ. 121 

  พิมพ์ครั้งแรก มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2524 พิมพ์ครั้งที่ 

4 2551 

 

 





ประวัติผู้แสดงปาฐกถาปิด

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า
ครั้งที่15ประจำปี2556

วันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ 
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ศาสตราจารย์ดร.บวรศักดิ์อุวรรณโณ

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ  

อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ  

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน 

 - เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

 - กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า 

 - กรรมการวิชาการสถาบันพระปกเกล้า 

การศึกษา 

 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 4111 

 - ปริญญาเอกกฎหมายมหาชน (เกียรตินิยมดีมาก) (มหาวิทยาลัยปารีส 10)  

 - ปริญญาชั้นสูงทางกฎหมายมหาชน (เกียรตินิยมดี) (มหาวิทยาลัยปารีส 10)  

 - ปริญญาชั้นสูงทางกฎหมายปกครองของ(มหาวิทยาลัยปารีส 2) 

 - เนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

 - นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์การทำงาน 

 -  กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) 

 -  กรรมการการประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค 

 - กรรมการปรับปรุงกระบวนการเสนอ การพิจารณา และอนุมัติกฎหมาย ซึ่งแต่งตั้งโดย

ประธานรัฐสภา 

 -  นายกสภาประจำสถาบันราชภัฏธนบุรี 

 -  ประธานกรรมการตรวจสอบภาคราชการ กระทรวงยุติธรรม 

 -  ประธานคณะทำงานปรับปรุงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ฯลฯ 

 -  คณบดีคณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

 -  ที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ชาติชาย  ชุณหะวัณ)   

 -  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 

 -  สมาชิกวุฒิสภา 

 -  ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา 

 -  ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร  

 -  ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา 

 -  ผู้ชำนาญการคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร 

 -  อดีตสมาชิกร่างรัฐธรรมนูญ 
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 -  ประธานกรรมการตรวจสอบ ภาคราชการ กระทรวงยุติธรรม 

 -  กรรมการตรวจสอบธนาคารแห่งประเทศไทย 

 -  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 -  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 -  อดีตเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

 -  อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 -  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

  ฯลฯ 

เครื่องราชอิสริยภรณ ์

 - ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ( ต.จ.ว.) 

 - มหาปถมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) 

 - มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) 

 - จตุถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.) 



การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า
ครั้งที่15ประจำปี2556

วันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ 

ประวัติผู้อภิปราย





ป
ระวัติผู้อภิป

ราย

4�9การประชุมวิชาการ
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พระพรหมบัณฑิต
(ดร.พระมหาประยูรธมฺมจิตฺโต)

 

ป.ธ.9, พธ.บ., Ph.D.ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารรูปที่ 14   

ครองวัดตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2548 ถึงปัจจุบัน. 

การศึกษา 

 พ.ศ. 2529  ปริญญาเอก (Ph.D.) สาขาปรัชญา จากมหาวิทยาลัยเดลี. 

 พ.ศ. 2527 ประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศส (Diploma in French) จากมหาวิทยลัยเดลี. 

 พ.ศ. 2525 เตรียมปริญญาเอก (M.Phil.) สาขาปรัชญา จากมหาวิทยาลัยเดลี. 

 พ.ศ. 2523 ปริญญาโท สาขาปรัชญา จากมหาวิทยาลัยเดลี (University of Delhi). 

ตำแหน่งปัจจุบัน 

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/เจ้าคณะภาค 2/เจ้าอาวาสวัด

ประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี/ คณะเลขานุการของคณะผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จ  

พระสังฆราช และกรรมการมหาเถรสมาคม. 

สมณศักดิ ์

 พ.ศ. 2548 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรม

โกศาจารย์ สุนทรญาณดิลก สาธกธรรมวิจิตร ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร 

บวรสังฆาราม คามวาสี. 

 พ.ศ. 2555 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทิน

นามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมบัณฑิต สิทธิวรธรรมประยุต วิสุทธิ

ศีลาจารนิวิฐ ไพศาลวิเทศศาสนกิจดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร   

บวรสังฆาราม คามวาสี. 

การปกครองคณะสงฆ ์

 พ.ศ. 2548 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  

  เมื่อวันที่ 5  กรกฎาคม. 

 พ.ศ. 2554 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.). 

การบริหารในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 พ.ศ. 2540 เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 พ.ศ. 2546 ได้รับพระบรมราชโองการโปรดแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ สาขาวิชาปรัชญา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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4�0 การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่15

 พ.ศ. 2551 เป็นประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ   

  ประธานคณะกรรมการการจัดงานการประชุมนานาชาติ วันวิสาขบูชา  

วันสำคัญสากลของโลก   

ผลงานสำคัญ 

 พ.ศ. 2549  ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุมหาเจดีย์ครั้งใหญ่ที่สุดและได้ค้น

พบพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปบูชาและพระพิมพ์จำนวนมากบน  

องค์พระเจดีย์. 

 พ.ศ. 2550  ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์พริทร์ปริยัติธรรมศาลาและเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์  

ชื่อว่า “ประยูรภัณฑาคาร” สำหรับแสดงสิ่งของที่ค้นพบบนองค์พระเจดีย์. 

 พ.ศ. 2551 จัดงานสมโภช 180 ปี วัดประยุรวงศาวาสและเป็นประธานชำระประวัติวัด   

ในโอกาสนี้ ค้นพบเอกสารสำคัญจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติที่แสดงว่า

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชอุทิศท่าน้ำ

หน้าวัดแก่วัดประยุวงศาวาส ตั้งแต่ ร.ศ. 120 ตรงกับ พ.ศ. 2444. 

 พ.ศ. 2555 ดำเนินการบูรณปฎิสังขรณ์ อุทยานเขามอ (เขาเต่า) จะแล้วเสร็จในเดือน

มกราคม พ.ศ.2556 ดำเนินการให้มีการรื้อฟื้นท่าน้ำเก่าแก่ของวัดประยุร

วงศาวาส ให้กลับมาเป็นของวัดเช่นแต่ก่อนที่เคยมีมาในครั้งสมัยที่สร้างวัดขึ้น

มาครั้งแรก (ปัจจุบันกำลังก่อสร้าง) 

เกียรติคุณและรางวัลที่ได้รับ 

 พ.ศ. 2550 ได้รับเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ-

ราชวิทยาลัยที่ได้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา. 

 พ.ศ. 2551 สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถวายปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภาษาอังกฤษ) 

 พ.ศ. 2551 สภามหาวิทยาลัยวงษ์เชาวลิตกุล ถวายปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์. 

 พ.ศ. 2552 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

“พระธรรมโกศาจารย์” อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เป็นราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภทวิชาปรัชญา สาขาวิชาอัคฆวิทยา เมื่อวันที่ 

11 มีนาคม 2552. 

 พ.ศ. 2555 นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญา เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2555. 

ผลงานทางวิชาการ 

  ผลงานทางวิชาการที่สำคัญ คือการเป็นประธานคณะบรรณาธิการแปลและจัดพิมพ์  

พระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นภาษาไทย เมื่อ พ.ศ. 2538 และ

มีผลงานทางวิชาการที่พิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น 

เปรียบเทียบแนวคิดพุทธทาสกับซาตร์ ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ไทย คุณธรรม
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สำหรับนักบริหาร ปรัชญากรีก: บ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก Buddhist Morality   

ขอบฟ้าแห่งความรู้  A Buddhist Worldview(โลกทัศน์ของชาวพุทธ) การเผยแผ่เชิงรุก 

พระพุทธศาสนากับความสมานฉันท์แห่งชาติ ธ ทรงครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรม 

ดวงตาเห็นธรรม ท่านยังเป็นพระภิกษุผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการของประเทศไทยรูปหนึ่ง 

ได้นิพนธ์หนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและปรัชญากว่า 60 เล่ม งานพิมพ์ต่างๆ ของ

ท่านทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งหนังสืออื่นๆ 

 พ.ศ. 2550  

 -  หนังสือธรรมประยุรวง เยือนสยามนิกายในศรีลังกา 

 - หนังสือธรรมประยุรวง พระบรมสารีริกธาตุที่วัดประยุรวงศาวาส 

 - หนังสือธรรมประยุรวง ธ ทรงครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรม 

 พ.ศ. 2551  

 - หนังสือธรรมประยุรวง ทำอย่างไรจึงเรียนเก่ง 

 - หนังสือธรรมประยุรวง สืบสานตำนานสาริกาป้อนเหยื่อ 

 - หนังสือธรรมประยุรวง สาระนโยบายพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

 - หนังสือธรรมประยุรวง หลักการและวิธีการเทศนา 
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สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่15

พระมหาหรรษาธมมฺหาโส(นธิบิณุยากร)รศ.ดร.

 

 

 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน 

 - ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 - ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาสันติศึกษา 

การศึกษา  

 -  ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 -  ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพุทธศาสนศึกษา  

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ประวัติการทำงาน  

 -  เป็นอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย 

 -  เป็นผู้ช่วยอธิการบดี  

 -  เป็นผู้อำนวยการสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ฯลฯ 

ผลงานวิชาการ  

  พุทธสันติวิธี : หลักการและเครื่องมือจัดการความขัดแย้ง  

  สัมมาวาจา : พูดดี สังคมดี  

  พุทธิปัญญาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม  

  พระพุทธศาสนากับวิทยาการโลกยุคใหม่ ฯลฯ  
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รองศาสตราจารย์ม.ร.ว.พฤทธิสาณชุมพล

 

 

 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน 

  เป็นกรรมการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า,  

รองประธานคนที่ 2 มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี , กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิประชาธิปก-

รำไพพรรณี, ประธานสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย (ACHR) องค์กรพัฒนาเอกชน

ด้านการเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน   

การศึกษา 

 1994  certificate (American Political System), APAR/American University 

Summer Institute for Foreign University Staff  

 1973  M.A. (Sociology), University of York, UK 

ประสบการณ์การทำงาน  

 - อดีตเป็นรองศาสตราจารย์ประจำที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  จนกระทั่งเกษียณอายุราชการใน พ.ศ. 2551     

 - ผลงานวิชาการตีพิมพ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษในแนวเรื่องสังคมวิทยาการเมือง 

การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย กลุ่มผลักดันขบวนการทางสังคม และประชาสังคม 

เป็นต้น   

 - บทความจำนวนมาก อาทิ บทความเร็วๆ นี้เรื่อง “Prajadhipok : the King at the 

transition to Constitutional Monarchy in Siam” Suchit Bunbongkarn and 

Prudhisan Jumbala (eds.),ในหนังสือ Monarchy and Constitutional Rule in 

Democratizing Thailand, Bangkok : Institute of Thai Studies, Chulalongkorn 

University, 2012. 
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ศาสตราจารย์กิตติคุณปรีชาช้างขวัญยืน

 

 

 

 

การศึกษา  

 - อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 - อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปรัชญา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 - อักษรศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ตำแหน่งปัจจุบัน 

 - ผู้อำนวยการศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 - ราชบัณฑิตสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง  ราชบัณฑิตยสถาน 

 - กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 - กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 - กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยแสงธรรม 

 - กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 - กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสบการณ์การทำงาน    

 - อาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อดีต) 

 - รองผู้อำนวยการสำนักพิมพ์จุฬา (อดีต) 

 - เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน (อดีต) 

 - อุปนายกราชบัณฑิตยสถาน (อดีต) 

 - ประธานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา (อดีต) 

 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอุดมศึกษา (อดีต) 

 - กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (อดีต) ฯลฯ 

สถานที่ติดต่อ    

  ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 13 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

  โทร. 02-218-4654  โทรสาร 0-2218-4652  

  http://www.cubs.chula.ac.th 

  E-mail :cubs@chula.ac.th 
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ศาสตราจารย์ดร.วิษณุเครืองาม

 

 

 

 

การศึกษา  

 - โรงเรียนแสงทองวิทยา หาดใหญ่ 

 - โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กทม. 

 - น.บ. (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 - น.บ.ท. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

 - LL.M. มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย, เบิร์กเลย์, สหรัฐอเมริกา 

 - J.S.D. มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย, เบิร์กเลย์, สหรัฐอเมริกา 

ตำแหน่งปัจจุบัน  

 - ประธานกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 2) (Chairperson of  Law Committee No.2) 

 - กรรมการสภา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 

  มหาวิทยาลัยทักษิณ, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

   มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย และสถาบันพระปกเกล้า 

 - นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 - กรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

 - กรรมการพัฒนากฎหมาย 

 - กรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) 

ประวัติการงาน  

 - อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

  และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 - ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 - รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2534-2536) 

 - เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2536-2545) 

 - สมาชิกวุฒิสภา (2535-2539, 2539-2547) 

 - รองนายกรัฐมนตรี (2545-2548, 2548-2549) 

 - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (2549-2551)  ฯลฯ 
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เกียรติยศที่ได้รับ  

 - รางวัลผู้พูดภาษาไทยได้ถูกต้องและเหมาะสม ราชบัณฑิตยสถาน  

  และมหาวิทยาลัยมหิดล (2534) 

 - ผลงานวิจัยดีเยี่ยมสาขานิติศาสตร์ (2539) 

 - ผู้บริหารพลเรือนดีเด่น รางวัลครุฑทองคำ (2540) 

 - นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2544)  

 - บุษบกทองคำผู้มีผลงานดีเด่นด้านการใช้ภาษาไทย (2547) 
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Dr.JingjaiHanchanlash

 

 

 

 

Occupation 

  Loxley Building, 16th floor 102 Na Ranong Road, Klongtoey,  

  Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand  

Education      

 - Doctorat d’Universite de Caen (mention droit), France 

 - Diplome d’Etudes Politiques, Universite de Grenoble, France 

 - Certificate in Project Analysis, University of Connecticut, U.S.A. 

 - Certificate in Mid-Career Management Training, University of Western Ontario, 

Canada 

Experience 

 - Chairman of the Board, Office for National Education Standards and Quality 

Assessment 

 - Chairman, Rutnin-Gimbel Excimer Laser Eye Centre 

 - Chairman, Loxley Pacific Company Limited 

 - Chairman, SPIE Oil & Gas, Thailand 

 - Chairman, Executive Board, Rutnin Eye Hospital 

 - President, Alliance Francaise 

 - Director, APCO Public Company 

 - Director, Societe Commerciale Lao Company Limited, Laos PDR. 

 - Honorary Chairman GMS-BF  

  (Greater Mekong Sub Regional Economic Cooperation Business Forum) 

 - Director, Loxley Thales Company Limited 

 - Director, Thai Wah Food Products Public Company Limited  

  (also Audit Committee) 

 - Director, Laguna Resorts & Hotels Public Co., Ltd. (also Audit Committee) 

 - Director, Greater Mekong Sub-Regional Economic Cooperation Business Forum 

 - (GMS-BF) Executive Board 

 - Secretary General, Development Cooperation Foundation 
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 - Member of the Executive Board, Mekong Region Law Centre 

 - Member, Board of Trustees, Thailand Environment Institute 

 - Member of the Council, King Prajadhipok Institute 

 - Director of the Executive Board, Thai Chamber of Commerce 

 - Member Joint Standing Committee of the Private Sector of Thailand 

 - Chairman, Executive Commiittee and Council Member of  

  University of Thai Chamber of Commerce 

 - Member, Board of Trustees, Center for Dispute Resolution,  

  Khon Kaen University 

 - Member, Board of Trustees, Regional Center for Sustainable Development 

  Chiangmai University 

 - Member, National Education Council 

 - Honorary Consul of Jamaica for Thailand 

 - Member of the National Science and Technology Development Board 

 - Member of Saranrom Institute of Foreign Affairs Foundation 

 - Member of Chumbhot – Pantip Foundation 

 - Board Member, International Institute for Trade and Development 

 - Council Member, Khon Kaen University 

 - Council Member, Nakhon Phanom University 
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รองศาสตราจารย์วุฒิสารตันไชย

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ  

อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ  

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน 

 - รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

การศึกษา 

 -  Master of Policy Science (M.P.S.) International Program, Saitama University, 

Japan 

 -  พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ (พบ.ม.) 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 -  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 -  มัธยมศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย        

   -  ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน  คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ประสบการณ์การทำงาน 

 -  กรรมการศูนย์ศึกษาและพัฒนาการปกครองท้องถิ่น 

 -  กรรมการศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย 

 -  รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

 -  ประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อสร้างความพร้อมด้านการจัดการศึกษาให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 -  ประธานคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินความพร้อมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษา 

 -  ประธานคณะทำงานเฉพาะกิจจัดทำแผนงบประมาณเชิงบูรณาด้านการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 -  ประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อทบทวนแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและปรับปรุงแผนปฏิบัติการ 

 -  ประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาการถ่ายโอนสถานศึกษาเพิ่มเติมตามมติ

คณะรัฐมนตรี 

 -  คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

 -  คณะกรรมการอำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
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 -  คณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 

(คณะทำงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน) 

 -  คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาราชการบริหารส่วนภูมิภาค

เพื่อการบริการประชาชน (อ.ก.พ.ร.) 

 -  คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการเงินและการงบประมาณ 

 -  คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหาร

ราชการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 

 -  คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) 

 -  คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 

  คณะกรรมการเลือกตั้ง  

 - ประธานคณะอนุกรรมาธิการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 

  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  

 - สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 

 - กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 

ผลงานวิชาการ 

 - การจัดการกับคอร์รัปชั่นในระบบราชการในประเทศโลกที่สาม:ทฤษฎีและปฏิบัติ 

(2531) 

 - โครงการวิจัย ประเมินผลประสิทธิภาพการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการก่อสร้างฝาย

น้ำล้นและการขุดลอกหน้าฝายเพื่อการลงทุนทางสังคม (2542) 

 - การบริหารเมือง: กรุงเทพมหานคร (2543) 

 - รายงานการศึกษาวิจัยประเมินผล โครงการชูธงเพื่อประชาธิปไตย (2544) 

 -  ธรรมรัฐและบทบาทการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2544) 

 - โครงการสำรวจความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาอุทกภัย (2545) 

 - ความเป็นพลเมืองที่มีความตื่นตัวกับการบริหารรับกิจ (2546) 

 - คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน (บทที่ 1 และบทที่ 2) (2546) ฯลฯ 

 

 

 



การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า
ครั้งที่15ประจำปี2556

วันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ 

ประวัติวิทยากรกลุ่มย่อยที่1





ป
ระวัติ

วิท
ยาก

รก
ลุ่ม

ย่อ
ยที่

1

4�5การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่15

รองศาสตราจารย์ดร.ไชยันต์ไชยพร

 

 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน 

 - ตำแหน่งวิชาการ รองศาสตราจารย์ 9 

 - ตำแหน่งบริหาร หัวหน้าภาควิชาการปกครอง บรรณาธิการวารสาร สังคมศาสตร์  

การศึกษา 

 - Ph.D.in Political Philosophy ปรัชญาการเมือง (ตะวันตก) LSE.,  

  University of London 

 - M.A.in Political Science สาขาทฤษฎีการเมือง University of Wisconsin-Madison 

ประสบการณ์การทำงาน 

 - บรรณาธิการหนังสือ “สามัคคีสาร” ของสามาคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  สหราชอาณาจักร 

 - สภานายกสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูประถัมภ์ สหราชอาณาจักร 

 - เลขานุการภาควิชาการปกครอง 

 - เลขานุการฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

 - ผู้ประสานงานตารางสอนตารางสอบภาควิชาการปกครอง 

 - เลขานุการโครงการรัฐศาสตรมหาบณฑิต 

 - อนุกรรมการแผนพัฒนาการการเมือง (ฝ่ายอุดมการและจิตสำนึกทางการเมือง) 

 - ผู้อำนวยการโครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ) 

 - กรรมการฝ่ายวิชาการ 

 - กรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 

 - ผู้อำนวยการโครงการรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

 - บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 

ประสบการณ์สอน 

 - อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

(รับผิดชอบวิชาในทางทฤษฎีและปรัชญาการเมืองในระดับปริญยาตรีของภาควิชา  

การปกครองและภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ระดับปริญญาโท ภาควิชา  

การปกครอง และระดับปริญญาเอกของคณะ) 

 - อาจารย์พิเศษคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในระดับปริญญาตรีและ

ปริญญาโท 

 - อาจารย์พิ เศษและกรรมการวิทยานิพนธ์ โครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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 - อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรังสิต (หลักสูตรนานาชาติ PP.E.) 

 - อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

 - อาจารย์พิเศษโครงการปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 - อาจารย์พิเศษโรงเรียนเสนาธิการทหารบก 

 - อาจารย์พิเศษวิทยาลัยการทัพบก 

 - ผู้ทรงคุณวุฒิประจำโรงเรียนนายร้อยตำรวจ 

 - อาจารย์พิเศษโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 - วิทยากรสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ 

 - วิทยากรสถาบันพระปกเกล้า 

ผลงานทางวิชาการ  

 - “ผู้หญิงกับความรู้ในประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมืองตะวันตก: ว่าด้วยวาทกรรม

แห่งอุปสรรคของความรักระหว่าง โซเฟียกับโซเฟีย ส่วนที่สอง: มาร์กซ์และเองเกลส์.” 

โครงการสตรีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2543 

 - “ผู้หญิงกับความรู้ในประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมืองตะวันตก: ว่าด้วยวาทกรรม

แห่งอุปสรรคของความรักระหว่าง โซเฟีย กับ โซเฟีย ส่วนที่สาม: นิทเช่และโพสท์

โมเดริ์นมาร์กซ์.” โครงการสตรีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2543 

 - “The End of History’: บทสะท้อนจากแนวคิดเสรีนิยมของค้านท์.”จักรวรรดินิยมกับ

การก่อการร้าย ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ บรรณาธิการ ชุดดลกาภิวัฒน์ ปีที่ 5 ลำดับที่ 

20 มูลนิธิวิถีทรรศน์ มกราคม 2545 

 - บันทึกอัตวิสัย “ชนชั้นกลางกับการเมืองไทย ก้าวหน้าหรือปฏิกิริยา” ภาคที่ 2 พฤษภา

กับความจริงที่มิอาจปฏิเสธ ความทรงจำเดือนพฤษภากับอนาคตการเมืองภาค

ประชาชน บุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์ บรรณาธิการ คณะกรรมการจัดงานรำลึกทศวรรษ

พฤษภาประชาธรรม สำนักงานเลขานุการ: ศูนย์ข้อมูลสิทธิมนุษยชนและสันติธรรม 

พฤษภาคม 2545 

 - “ช้าง ! ความเป็นไปได้ของสหวิทยาการและการศึกษาในแบบองค์รวม.” โครงการ

สัมมนา “ปรัชญาการศึกษาในสังคมไทย.” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ธันวาคม 2545 

งานวิจัย 

 - “ประชาธิปไตยเอเธนส์: บทเรียนที่น่าศึกษาของกำเนิดและพัฒนาการประชาธิปไตย

กำเนิดประชาธิปไตยเอเธนส์:การเมืองในประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ในการเมือง” 

เอกสารวิจัยประกอบการประชุมและสัมมนาวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย เรื่อง “การ

ศึกษาและการวิจัยทางรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทยในปัจจุบัน.” 

จัดโดย ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2542 
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 - “ผูค้วบคมุความจรงิ: the Masters of Truth: จากมอืเทพเจา้ถงึมอืมนษุย:์ จากคนทรงเจา้ 

ถึงพ่อค้าความรู้และอภิสิทธิ์ชนทางปัญญา.” ในส่วนของ “จารีตละวิธีคิดของนักคิด

โบราณในธรรมเนียมตะวันตก: กรณีของสังคมกรีกโบราณในช่วงศตวรรษที่ห้าและที่สี่

ก่อนคริสตกาล: ในฐานะที่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของกระบวนการความคิดและนักคิดใน

โลกตะวันตก.” เอกสารวิจัยประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “วิถีนักคิด/ปัญญาชน

ไทย-เทศ: อดีต ปัจจุบัน อนาคต.” ทุนสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย (สกว.) และศูนย์มนุษยศาสตร์เพื่อสังคม คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย การสัมมนาจัดขึ้นที่ห้องประชุมจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคาร

ประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 

พ.ศ.2543. วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 

2543-พฤษภาคม 2544): หน้า 152-202 

 - “หลักการสิทธิมนุษยชนในฐานะวัฒนธรรม: Richard Rorty กับสิทธิมนุษยชนในแนว

โพสโมเดริ์นในโลกตะวันตก: ความก้าวหน้าของจริยธรรมในการพัฒนาการของ 

‘Enlightenment’” เอกสารวิจัยสำหรับหนังสือ “วิถีสังคมไทย: สารนิพนธ์ทางวิชาการ

เนื่องในวาระหนึ่งศตวรรษ ปรีดี พนมยงค์.” โครงการจัดงานฉลอง 100 ปี รัฐบุรุษ

อาวุโส นายปรีดี พนมยงค์ จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปี ชาตกาล 

นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส (11 พฤษภาคม พ.ศ.2542-11 พฤษภาคม 

พ .ศ .2543) และวาระที่ อ งค์ ก า รศึ กษาวิ ทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ ง

สหประชาชาติ (UNESCO) ได้มีมติให้ประกาศยกย่องนายปรีดี พนมยงค์ เป็นบุคคล

สำคัญของโลก (เรือนแก้วการพิมพ์ พฤษภาคม 2543) 

 - “พัฒนาการของสื่อกับปรัชญาสิทธิเสรีภาพและพื้นที่สาธารณะ: แง่คิด บทเรียนและ

ปญัหาบางประการจากสงัคมตะวนัตก.” เอกสารการวจิยัในโครงการวจิยั “สทิธมินษุยชน 

กับสื่ออิเล็คโทรนิค.” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2544 

 - “ทฤษฎีการเมืองในโลกาภิวัฒน์” 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยโทดร.บรรจบบรรณรุจิ

 

                 

 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน 

 - เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาภาษาตะวันออก  

  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 - หน้าที่การงานในราชบัณฑิตยสถาน (ปัจจุบัน) 

 - กรรมการในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ในพระไตรปิฎก 

การศึกษา 

 -  Ph.D. มหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย พ.ศ. 2540 

 - อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม. บาลีสันสกฤต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2532 

ประสบการณ์การทำงาน 

 - อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 - วิทยากรรายการหลายรายการ อาทิ ‘มองโลก-มองธรรม’ ที่คลื่น 96.5 อสมท.  

ผลงานวิชาการ 

 หนังสือ  

 - จิต ! มโน ! วิญญาณ !   

 - นิทานปรัชญาพุทธ  ชุดผู้แสวงหา  

 - บทเพลงพระนิพพาน 

 - พระบ้านนอก    

 - พระศรีอารย์มาแล้ว    

 - ปาฏิหาริย์และกฏแห่งกรรม    

 - ปาฏิหาริย์ :สื่อการสอน ของพระพุทธเจ้า   

 - จิตวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างพระพุทธเจ้ากับซิกมันด์ ฟรอยด์  

 - คำสอนเปรียบเทียบระหว่างศาสนาพุทธกับศาสนาคริสต์ เป็นต้น  

 บทความภาษาไทย   

 ก.  บทความทั่วไป 13 เรื่อง ได้แก่  1. สังคมในทรรศนะของพระพุทธศาสนา  2. โคลนนิ่ง

แล้วได้อะไร 3. พระพุทธศาสนาในจีน 2 ยุค 4. พระไตรปิฎก – บันทึกชีวิตอินเดียสู่

ชีวิตไทย ฯลฯ 

 ข. บทความด้านพระพุทธศาสนาลงหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน 70 เรื่อง   
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 งานวิจัย  

 - ได้ทำงานวิจัยโดยทุนสนับสนุนจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ

จากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ม.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เช่น ปัญญา

ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร : ชื่อเรียกและพัฒนาการ (ทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัย

พุทธศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) 

 บทความภาษาอังกฤษ    

  บทความภาษาอังกฤษ ๑๐ เรื่อง  ได้แก่ 

 - King Asoka in Pali Scriptures (Journal of Buddhist Cultural Studies Vol.10, 

Institute for Buddhist Culture & Social Affairs, Dongguk University, 2009) 

 - Meditat ion As a Bridge Between ASEAN Countr ies (Present at the  

International Buddhist Conference, 2-5 November 2012, cohosted by the 

World Buddhist University and the Buddhist Organisations in Malaysia)    

เกียรติคุณที่ได้รับ             

 - รางวัลชนะเลิศชั้นที่ 1 วรรณกรรมบัวหลวง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด  

  (จากงานเขียนเรื่อง อสีติมหาสาวก) พุทธศักราช 2537. 

 - ได้รับแต่งตั้งเป็นครูสอนสมาธิ ตามหลักสูตรสถาบันพลังจิตตานุภาพ จากพระเดช

พระคุณพระเทพเจติยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์  สิรินฺธโร) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 

2551 
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รองศาสตราจารย์ดร.นิยมรัฐอมฤต

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ  

อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ  

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน  

 - ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

 -  กรรมการวิชาการสถาบันพระปกเกล้า 

 -  กรรมการหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย 

การศึกษา    

 - รบ. (เกียรตินิยมดี)  และ รม. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 - M.A. Ph.D. University of Pittsburgh, USA.   

ประสบการณ์การทำงาน     

 ตำแหน่งงานในมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 1.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (2531-2535) 

 2.  ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา สาขารัฐศาสตร์ (2534-2536) 

 3.  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2539-2541) 

 4.  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก (2541-2546) 

 5.  ประธานคณะกรรมการโครงการดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์  

  (สาขารัฐศาสตร์) 2545-46 

 ตำแหน่งงานอื่นๆ 

 1.  รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

 2.  อนุกรรมการ ป.ป.ช. 

 3.  หัวหน้าโครงการจีนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

งานตำรา 

 1.  ระเบียบปฏิบัติราชการ (2518) 

 2.  การปกครองส่วนภูมิภาค (2520) 

 3.  การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ (2520) 

 4.  พัฒนาการเมือง : เปรียบเทียบกรณีญี่ปุ่นกับไทย (2522) 

 5.  การเมืองไทยยุคปัจจุบัน (2530) 

 6.  มติมหาชนกับประชาธิปไตย (2530) 

 7.  Issues and Problem in Thai Politics (2539) 
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 8.  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ (2539) 

 9.  Eye on Thai Democracy (2549) 

 10.  จรรยาบรรณสำหรับสมาชิกรัฐสภา (2552) 

 11.  การปกครองระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ (2553) 

งานวิจัย 

 1.  การบริหารงานดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศของ ก.พ. (2515) 

 2.  Military Governments in Thailand: Their Policies Toward Policical Parties,  

  1977-83 (2528)  

 3.  ปัญหาการพัฒนาพรรคการเมืองในประเทศไทย (2538) 

 4.  อบต.กับศักยภาพในการพัฒนาสังคมชนบท (2542) 

 5.  การเคลื่อนไหวของสมัชชนเผ่ากับบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชน (2543) 

 6.  Possibility of Amalgamation of Local Authorities in Thailand (2544) 

 7.  Corruption Inquiry and Impeachment Process (2546) 

 8.  Re-Establishing Democracy (2549) 

 9.  Codes of Conduct for Parliamentarians: A Comparative Study (2551) 

 10.  สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ (2551)  
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ศาสตราจารย์ดร.นครินทร์เมฆไตรรัตน์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร 10200   

โทรศัพท์ 02-221-6111 ต่อ 2316 

     

                

ตำแหน่งปัจจุบัน 

 - รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การศึกษา 

 - 2547 Ph.D. (International Studies), บัณฑิตวิทยาลัยเอเชียและแปซิฟิกศึกษา 

  มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น 

 - 2535 (Diploma, Local Government Studies, Institute of Developing 

Economies, Tokyo, Japan 

 - 2528 อ.ม. (ประวัติศาสตร์, วิทยานิพนธ์ดีมาก),  

  ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ประสบการณ์การทำงาน 

  พ.ค. 2553-ก.ย. 2554 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 2550 - 2554  คณะกรรมการกระจายอำนาจไปสู่องค์กรปกครองท้องถิ่น 

 2553 คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามข้อเสนอของ 

คณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและการศึกษาการ

แก้ไขรัฐธรรมนูญ 

 2552 คณะกรรมการกำหนดและปรับปรุงแนวทางการกำกับดูแลองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2549-2550 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 

ผลงานทางวิชาการ  

 มากกว่า 36 เรื่อง อาทิ  

 1.  การปฏิวัติและการเปลี่ยนแปลงในประเทศสยาม ยาสุกิจิ ยาตาเบะ เขียน แปลโดย 

เออิจิ มูราชิมากับนครินทร์ เมฆไตรรัตน์, พิมพ์ครั้งแรก 2547. 

 2.  การสละราชสมบัติของรัชกาลที่ 7: การตีความและสานต่อความหมายทางการเมือง 

สำนักพิมพ์คบไฟ, 2549 

 3. “Decentralization and changing local politics in Thailand : Different Outcomes 

among the Regions” Local Government in Thailand : Analysis of the Local 

Administrative Organization Survey, Fumio Nagai, Nakharin Mektrairat, Tsuruyo 

Funatsu, Joint Research Program Series No.147, Institute of Developing 

Economics IDE-JETRO (2008) 
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 4.  โครงการวิจัย “โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจและธรรมาภิบาลท้องถิ่น : องค์ประกอบที่ 1 การ

ศึกษาความก้าวหน้าของกระบวนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

หัวหน้าโครงการวิจัย, รายงานวิจัยเสนอกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, มีนาคม 

2552 

 5.  โครงการวิจัย “การศึกษาและปรับปรุงรูปแบบการบริหารราชการส่วนกลาง   

ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ให้มีขอบเขต อำนาจหน้าที่ที่ชัดเจน และความรับผิดชอบ

ที่ชัดเจนเหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศ” หัวหน้าโครงการวิจัย, รายงานวิจัยเสนอต่อ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) (พฤศจิกายน 2552) 

 6.  โครงการศึกษาและรวบรวมตัวอย่างการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน 

(Collaborative Governance) ระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ

เอกชน ภาคประชาสังคมและชุมชน นักวิจัย, รายงานวิจัยเสนอต่อสำนักงาน  

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) โดยได้รับการสนับสนุนจาก

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (ตุลาคม 2554) ฯลฯ 
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โคทมอารียา

 

 

 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน 

 - อาจารย์ประจำ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

 -  ประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก  

 -  ประธานมูลนิธิสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา  

 - กรรมการสมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

การศึกษา 

 - ปริญญาเอกทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยปารีส (2512) 

 - ปริญญากิตติมศักดิ์ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาสังคมศาสตร์  

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2545) 

ประสบการณ์การทำงาน 

 - ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2548-2552) 

     -  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (2549-2550) 

     -  กรรมการการเลือกตั้ง (2540-2544) 

 -  หัวหน้าภาควิชาภาควิศวกรรมไฟฟ้า/อาจารย์ประจำ  

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2512-2540)  ฯลฯ 
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พันเอกดร.สรศักดิ์งามขจรกุลกิจ

 

 

 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน 

 - อาจารย์ กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

การศึกษา 

 - ระดับปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณทิต (การเมืองและการปกครอง)  

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 - ระดับปริญญาโท อักษรศาสตร์มหาบัณทิต (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 - ระดับปริญญาเอก Ph.D. (Southeast Asian History)  

  University of Wisconsin-Madison, USA  

ความสนใจพิเศษ 

 - ได้แก่ ประวัติศาสตร์การเมืองไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ 
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รองศาสตราจารย์ดร.ปธานสุวรรณมงคล

 

 

 

 

 

ตำแหน่งงานปัจจุบัน 

 - รองศาสตราจารย์ประจำ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

วุฒิการศึกษา  

 - รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต  

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์การทำงาน 

 - ผู้อำนวยการโครงการวิทยาลัยการเมือง สาขาวิขารัฐศาสตร์ มสธ.  

 - ที่ปรึกษาอาวุโสสถาบันที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)  

 - ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สถาบันพระปกเกล้า  

 - ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า 

 - สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง  

 - กรรมการวิชาการสถาบันพระปกเกล้า  

 - อ.ก.ตร. ด้านคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานตำรวจแห่งขาติ  

 - อ.กก. ด้านการพัฒนาระบบราชการ กรุงเทพมหานคร 

ประสบการณ์ปัจจุบัน  

 - อ.กก. ด้านสรรหาและพัฒนาบุคลากร กรุงเทพมหานคร.  

 - ที่ปรึกษาสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย  

 - ผู้อำนวยการศูนย์ธรรมาภิบาลท้องถิ่น สาขาวิชารัฐศาสตร์ มสธ. 
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หม่อมหลวงวัลย์วิภาบุรุษรัตนพันธุ์

สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง  

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

 โทรศัพท์ 02-613 3201-5 ต่อ 21 

โทรสาร 02-226 2112 

E-Mail Address : walwipha2000@hotmail.com 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน 

 - ผู้เชี่ยวชาญระดับ 9  

         สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การศึกษา 

 2550 Delegate: The “ASEAN Boundary Study Tour” took place according to its 

program from the 20th to 29th June, 2007, with 18 participants from 7 

ASEAN member states, and with presentations and information from 

boundary experts from 7 European countries. By Thai Foreign Affairs 

Ministry. Dr. Heinz Konig  (BEV. Expert-Coordinator)  

 2538 Visiting Scholar , The JSPS Invitation Fellowship Program for Research in 

Japan. (Chinese Identity in Se.A ตามความต้องการของ Kobe University โดย 

Prof. Kitahara Atsushi)   

 2534 Profess iona l Assoc iate , ICC. East -West Center Honolu lu , Hawai i . 

U.S.A.(Socialization of Chinese Cultural Identity Project มี Co-ordinator  คือ 

Dr.David Wu)        

 2533 Profess iona l Assoc iate , ICC. East -West Center Honolu lu , Hawai i . 

U.S.A.(Cultural Policy and National Identity Project มี Co-ordinator คือ 

Dr.David Wu) 

 2532 Profess iona l Assoc iate , ICC. East -West Center Honolu lu , Hawai i . 

U.S.A.(Construction of Chinese Cultural Identity  Project มี Co-ordinator คือ 

Dr.David Wu) 

 2531 Fellow, Institute of Culture and Communication. (ICC), East-West Center. 

Honolulu, Hawaii U.S.A (The National Identity and Cultural Traditions 

Program: Thai Muslim Identity and Culture.ทำงานกับ ICC Fellow คือ Dr.David 

Wu และ Visiting Fellow คือ Dr.James Watson จาก Pittsburgh University) 
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 - Visiting Scientist ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่าง NRCT และ JSPS ตามโครงการ 

Core University ประจำปี 2529 ที่ Kyoto University (Thai studies in Japan 

Project มี Host Scientist คือ Prof.Yoneo Ishii)   

 2529 นกัวจิยัสมทบ มหาวทิยาลยัซนุยดัเซน็ มณฑลกวางตุง้ ประเทศจนี (โครงการคนแตจ้ิว๋) 

 2519 อ.ม. (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 2515 ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) เกียรตินิยมดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

รางวัล-ทุน 

 1.  เหรียญทองแดงสำหรับบัณฑิตที่ได้คะแนนดีในรุ่น คณะศิลปศาสตร์  

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2515 ทุน JSPS (ญี่ปุ่น) 

 2.  ทุน East-West Awards (สหรัฐอเมริกา) 

 3.  ทุน Sumitomo (ญี่ปุ่น) 

 4.  Certif icate of Commendation of Los Angeles Mayor On the Cultural 

Prograramme of “Promotion and Propagation  of Thai  Identification in 

U.S.A.” (1988) 

สาขาวิชาที่ชำนาญพิเศษ  

 1.  ประวัติศาสตร์ไทย (เน้นเรื่องการใช้วิธีการศึกษา (Methodology) เช่น การศึกษา  

หลักฐานการวิเคราะห์ในเชิงวิเคราะห์เหตุการณ์ (event analysis) การสัมภาษณ์  

กลุ่มเฉพาะ (Focus group Interview) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็นต้น 

 2.  เรื่องแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 3.  เรื่องสิ่งแวดล้อมกับคุณค่าชีวิตและสังคม 

 4.  การศึกษาเรื่องชาติพันธุ์วิทยาและวัฒนธรรมจีน 

 5.  เรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย 

 6.  การศึกษาเรื่องผู้หญิงและเด็ก 

 

 

 



รองศาสตราจารย์ดร.โกวิทย์พวงงาม

 

 

 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน 

 - รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์  

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 - ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา  

 - กรรมการบริหารสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย  

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

 - กรรมการโครงการปริญญาเอกหลักสูตรบริหารสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์   

 - กรรมการมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

การศึกษา 

 - ปริญญาเอก ด้านCommunity Development  

  จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์ (UPLB) 

 - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 - ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 - ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 - ประกาศนียบัตร ด้าน Local Government in Modern Municipal Management for 

a Sustainable Development จาก Acadamy klausenhuf in Rhede Federal 

Republic of Germany.  

ประสบการณ์ทำงาน 

 - รับราชการในกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ทั้งระดับสายงานวิชาการ และ

ปฏิบัติการระดับภูมิภาค (จังหวัด/ อำเภอ) และระดับกรม เป็นเวลา 14 ปี 

 - อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 - อาจารย์พิเศษ สาขาการพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล 

 - อาจารย์พิเศษ สาขาการพัฒนาชุมชน และรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันราชภัฎ

นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี จันทรเกษม ธนบุรี และอุดรธานี  

 - กรรมการศูนย์ศึกษาและพัฒนารปกครองท้องถิ่น และงานวิจัยเกี่ยวกับการปกครอง

ท้องถิ่น และ อบต. 

 - ผู้ทำงานเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   

 - ผู้เขียนบทความประจำคอลัมน์ประชาคมท้องถิ่น สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์ 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า
ครั้งที่15ประจำปี2556

วันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ 

ประวัติวิทยากรกลุ่มย่อยที่4
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สีมาสีมานันท์

170 ซอยสุจริต 2 (ซอยราชวิถี 32) ถนนพระราม 5  

แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300 

โทร 0-2243-4331 มือถือ 08-0599-7340 โทรสาร 0-2243-9083 

e-mail  sima1944@yahoo.com 

 

  

ตำแหน่งปัจจุบัน 

 - กรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 

 - กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 2  ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน) 

 - กรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ก.ร.) 

 - กรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) 

 - กรรมการสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 - กรรมการบริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  

 - ประธาน อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมเพื่อราชการใสสะอาด 

 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงแรงงาน 

 - ประธานคณะกรรมการกำหนดตำแหน่งระดับสูง กระทรวงการคลัง 

 - ผู้ชำนาญการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

 - ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.พ. 

 - ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) 

 - ประธานมูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ 

 - กรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด   

การศึกษา 

 - รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการต่างประเทศและการทูต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 - M.S. (Political Science) Utah State University  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 38 

 - ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 - ประกาศนียบัตรกรรมการบริษัท (Directors Certification Program - DCP) รุ่นที่ 14         

จากสถาบันส่งเสริมกรรมการไทย (Thai Institute of Directors Association - IOD) 

 - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 6 

ประสบการณ์การทำงาน 

 - กรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) (พ.ศ. 2549 – 2553) 

 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผล (คตป.) กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 

  (พ.ศ.2549 – 2555) 
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 - กรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย (พ.ศ. 2549 – 2552) 

 - ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กระทรวงการต่างประเทศ  

  (พ.ศ. 2549 – 2550) 

 - ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)  

  (พ.ศ. 2549 – 2551) 

ตำแหน่งราชการที่สำคัญ 

 - 2509   เข้ารับราชการที่สำนักงาน ก.พ. 

 - 2525     ที่ปรึกษาการศึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว  

      ประเทศญี่ปุ่น 

 - 2535   ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาโครงสร้างส่วนราชการและอัตรากำลัง 

 - 2540   รองเลขาธิการ ก.พ.  

 - 2546 – 2548  เลขาธิการ ก.พ.  

เครื่องราชอิสริยาภรณ ์

 - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (5 ธันวาคม 2545) 

 - มหาวชิรมงกุฎ (5 ธันวาคม 2541) 

 - ประถมาภรณ์ช้างเผือก (5 ธันวาคม 2538) 

 - The Third Class Order of The Rising Sun (ประเทศญี่ปุ่น) 

 

 

 

 



ป
ระวัติ

วิท
ยาก

รก
ลุ่ม

ย่อ
ยที่

4

509การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่15

นายนนทิกรกาญจนะจิตรา

 

 

 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน 

 - เลขาธิการ ก.พ. 

การศึกษา 

 - พ.ศ.2519 : ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 - พ.ศ.2523 : Master of Public Administration 

     Middle Tennessee State University, U.S.A 

 - พ.ศ.2549 : หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 48 

 การฝึกอบรม 

 : Public Personnel Management, International Training Institute, Sydney, 

Australia 

 : Seminar in Public Human Resource Management, JICA, JAPAN  

 : Job Evaluation, Office of Personnel Management, U.S.A.  

 : หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 41 

ประสบการณ์การทำงาน 

 ปี 2520 : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคลระดับ 3 สำนักงาน ก.พ. 

 ปี 2531 : หัวหน้าฝ่ายนักเรียนทุนส่วนตัว สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน  

   ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 

 ปี 2539 : ผู้อำนวยการโครงการ Reengineering กรมทะเบียนการค้า  

   กระทรวงพาณิชย์ และกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย 

 ปี 2545 : ผู้อำนวยการโครงการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่ง สำนักงาน ก.พ. 

 ปี 2546 : ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน   

   สำนักงาน ก.พ. 

 ปี 2549 : ที่ปรึกษาระบบราชการ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 10 ชช.)   

   สำนักงาน ก.พ. 

 ปี 2551 : รองเลขาธิการ ก.พ. 

 ปี 2553 : เลขาธิการ ก.พ. 



ป
ระ
วัต
ิวิท

ยา
ก
รก
ลุ่ม

ย่อ
ยท

ี่4


510 การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่15

ประสบการณ์การเป็นอาจารย์พิเศษ 

 - อาจารย์พิเศษ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 - อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ 

 1.  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

  - มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

  - วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 

 2.  กรรมการในหน่วยงานต่าง ๆ  

  - บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

  - การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

  - สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

 3.  อื่นๆ อาทิ 

  - กรรมการอำนวยการคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  - ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนเรศวร (ด้านการบริหารงานบุคคล) 

รางวัลเชิดชูเกียรติ   

 - นักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศ ปี 2555 จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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รองศาสตราจารย์ดร.ศุภสวัสดิ์ชัชวาลย์

 

 

 

การศึกษา  

 2547 Doctor of Political Science Kobe University, Japan 

 2541 MSc (Local Governance) The University of Birmingham, UK 

 2539 รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 

  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติการทำงาน 

 2556 – ปัจจุบัน คณบดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 2555 – ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 2554 – 2556 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 2553 – 2554 ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 พ.ย. 2552 –  Visiting Research Fellow, Institute of Developing  

 ก.พ. 2553 Economies (IDE), JETRO, Japan 

 2551 – 2552 รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 2551 รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 2550 – 2551 รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์   

ผลงานทางวิชาการ 

 - ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นกับการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง  

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สนับสนุนโดย The United Nations Development 

Programme (UNDP), Thailand, 2013. 

 - ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ (ร่วมวิจัย) โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะโดยความร่วมมือในการบริหารงานระหว่าง

ท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยความร่วมมือจาก กรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) 

และคณะที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553 – 2556. 

 - ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ ชาย ไชยชิต และกิตติพงษ์ กมลธรรมวงศ์ การปฏิรูปโครงสร้าง

อำนาจโดยการกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่นและการจัดสรรอำนาจใหม่

ระหว่างราชการกับองค์กรชุมชน/ภาคประชาสังคม ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ

ปฏิรูป (คปร.): ผลการศึกษางานวิชาการที่เกี่ยวข้อง รายงานการวิจัยเสนอต่อสถาบัน

พระปกเกล้า, 2555. 
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 - ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ การเมืองในกระบวนการกระจายอำนาจ: ศึกษาผ่านบทบาทของนัก

วิชาการ ข้าราชการ นักการเมือง และประชาชน กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

2555 

 - ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ และวสันต์ เหลืองประภัสร์ “การกระจายอำนาจกับวิกฤติการเมือง

ไทย” ในเมืองไทยสองเสี่ยง? : สภาพปัญหา แนวโน้ม และทางออกวิกฤติการเมืองไทย 

กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. 

 - ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ โครงการการสำรวจองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย เรื่อง 

การปฏิรูปการกระจายอำนาจและการจัดการปกครองท้องถิ่น มูลนิธิสาธารณะสุข        

แห่งชาติ, 2554. 

 - ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ (ร่วมวิจัย) โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะโดยความร่วมมือในการบริหารงานระหว่าง

ท้องถิ่นที่ ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด รายงานวิจัยโดย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA), 

2553 – ปัจจุบัน.ฯลฯ  

รางวัลที่ได้รับ 

 2555 รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่นด้านสังคมศาสตร์ TTF AWARD จาก 

  มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย 

 2551 รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 2546 รางวัลชมเชย สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จากสำนักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ จากผลงานวิจัย “โครงการสถานภาพและบทบาทของราชการส่วนภูมิภาค

ในอนาคต” 

 

 



การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า
ครั้งที่15ประจำปี2556

วันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ 

ประวัติวิทยากรกลุ่มย่อยที่5
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นางวิสาเบ็ญจะมโน

                  

 

ตำแหน่งปัจจุบัน   

 - กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

การศึกษา   

 - สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2513  

 -  พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

พ.ศ. 2539 

ประสบการณ์การทำงาน 

 - นักสังคมสงคราะห์ ตรี – โท โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรมประชาสงเคราะห์ พ.ศ. 

2514 – 2521  

 - นักสังคมสงเคราะห์ ระดับ 4 – 5 ฝ่ายวางแผนและประสานงาน กองสงเคราะห์เด็ก

และบุคคลวัยรุ่น กรมประชาสงเคราะห์ พ.ศ. 2522 – 2523  

 -  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิภาพสตรี กรมประชาสงเคราะห์ พ.ศ. 2523 – 2533  

 -  ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ พระประแดง  

  กรมประชาสงเคราะห์ ระดับ 7 – 8 พ.ศ. 2533 – 2535  

 -  ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ระดับ 8 พ.ศ. 2536 – 2542  

 -  ผู้อำนวยการกองสงเคราะห์เด็กและบุคคลวัยรุ่น ระดับ 8 พ.ศ. 2542 – 2544  

 -  ผู้ตรวจราชการ กรมประชาสงเคราะห์ ระดับ 9 พ.ศ. 2544 – 2545  

 -  รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส  

  คนพิการ และผู้สูงอายุ ระดับ 9 พ.ศ. 2545 – 2546  

 -  ผู้ตรวจราชการและหัวหน้าผู้ตรวจราชการ และโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ ระดับ 10 พ.ศ. 2546 – 2550 

ผลงานหรือประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ ์

 -  เป็นนักสังคมสงเคราะห์ในโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สังกัดกรมประชาสงเคราะห์   

(ในขณะนั้น) ทำหน้าที่คัดเลือกเด็กจากครอบครัวยากจนในชุมชนดินแดงให้ได้รับ

โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา อันเป็นการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ทัดเทียม

กับครอบครัวที่ฐานะดี  

 -  เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งมูลนิธิพิบูลประชาสรรค์ โดยรณรงค์จัดหาเงินทุนตั้งแต่ พ.ศ. 2517 

จนก่อตั้งเป็นมูลนิธิเมื่อ พ.ศ. 2521 และดำเนินงานมาจนถึงปัจจุบัน 
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 -  เป็นผู้ได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศ
ไทย ให้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจจากเมือง Northumbria ประเทศอังกฤษ ที่ได้เข้ามาศึกษา
เรื่อง  การคุ้มครองเด็กในประเทศไทย จำนวน 3 คน เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น กับตำรวจ Northumbria และมีส่วนร่วมในการจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่
เจ้าหน้าที่ตำรวจ ของไทย ต่อเนื่องกัน 2 ปี จำนวนปีละ 2 รุ่น ในปี พ.ศ. 2541 และ 
พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ได้ร่วมเป็นวิทยากรกับตำรวจ Northumbria ในโครงการดังกล่าวด้วย 

 -  ร่วมเป็นกรรมการหรือผู้แทนของหน่วยงานหลายคณะ อาทิ คณะกรรมการคุ้มครอง 
แรงงานเด็ก คณะกรรมการโครงการขจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็ก (IPEC:ILO) คณะ
กรรมการ ศูนย์เด็กด้อยโอกาส และคณะกรรมการกองทุนเวทีสิทธิเด็ก คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาในการจัดทำตัวชี้วัดสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  

 -  เป็นกรรมการและคณะทำงานในการร่วมจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็กครั้งที่ 2 ของประเทศไทย (2538 – 2543) และรับหน้าที่ เป็น
บรรณาธิการจัดทำ รายงานด้านการปกป้องคุ้มครองเด็กในสภาวะยากลำบาก ตาม
ปฏิญญาระดับโลกว่าด้วยการอยู่รอดของเด็ก การปกป้องและการพัฒนาเด็ก (2533 – 
2543)  

 -  เป็นคณะทำงานจัดเตรียมคำกล่าวของผู้แทนประเทศไทย ในการประชุมคณะรัฐมนตรี
อาเซียนด้านสวัสดิการสังคมซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ในเดือนกันยายน 2544 

 -  เป็นผู้ริเริ่มจัดทำตัวชี้วัดพัฒนาการเด็กปฐมวัยในด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์
และสังคม โดยนำไปใช้กับสถานรับเลี้ยงเด็กในสังกัดกรมประชาสงเคราะห์ 8 แห่ง 
และปรับปรุงเพื่อนำไปเป็นแบบอย่างแก่สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนที่ขออนุญาตจัดตั้งจาก
กรมประชาสงเคราะห์ 

 -  ได้ร่วมรับผิดชอบเตรียมการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการตรวจราชการแนวใหม่ โดยการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการ และเน้นการตรวจราชการเชิงธรรมาภิบาลที่ทุกหน่วยงาน
ที่รองรับการตรวจราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานแต่ละโครงการ
เพื่อเป็นการทำงานในเชิงป้องกันและเป็นการทำงานที่มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ 

 -  ให้คำแนะนำงานในช่วงที่เปลี่ยนผ่านงานจากด้านการประชาสงเคราะห์สู่การพัฒนา
สังคม 

 -  เป็นโฆษกกระทรวง ขณะดำรงตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง  
 -  เป็นอนุกรรมการด้านส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคในคณะกรรมการสิทธิมนุษย

ชนแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2552  
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นางสาวิตรีสุวรรณสถิตย์

 

 

 

 

การศึกษา 

 - ปริญญาตรี สาขาวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีฝรั่งเศส  

  มหาวิทยาลัยซินซินเนติ โอไฮโอ (ทุนจากกระทรวงศึกษาธิการ) 

ประสบการณ์การทำงาน 

 - พิธีกร รายการสารคดีมรดกโลก รายการสุดหล้าฟ้าเขียว  

 - บรรณาธิการ นักเขียนหนังสือสารคดีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

 - เคยเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ นครศรีธรรมราช และ 

  พระนครศรีอยุธยา 

 - ที่ปรึกษารัฐมนตรี ศึกษาด้านยูเนสโก 

 - กรรมการคณะกรรมการมรดกโลก  

 -  ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม  

 - ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการเครือข่ายศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช 

 - รองปลัดกระทรวง ด้านต่างประเทศ 

 - ผู้ตรวจราชการเขต 12 (นครนายก สระแก้ว ชลบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด) 

 - หัวหน้าผู้ตรวจ เขตการศึกษาที่ 1 (กรุงเทพฯ และจังหวัดในปริมณฑล) 

 - รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดูแลงานกิจการพิเศษและงานต่างประเทศ 

 - เลขาธิการ คณะกรรมการข้าราชการครู  

 - ผู้ตรวจราชการเขต 11 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรมภ์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ )  

 - รองเลขาธิการ สำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ 

 - รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก 

 - ผู้อำนวยการกองสัมพันธ์ต่างประเทศ  

 - หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือระดับภูมิภาค ระดับพหุภาคี  

 - อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยการศึกษาพระนคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 - ช่วยราชการ กองการสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษา 

 - อาจารย์ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 

ประสบการณ์การอบรม 

 - หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครูต่างชาติ มหาวิทยาลัยอาร์วิยอง  

  ปรเทศฝรั่งเศส 
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 - หลักสูตรเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิเด็กชนกลุ่มน้อย ของยูนิเซฟที่ฟรอเรนซ์ ประเทศอิตาลี  

 - หลักสูตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 

 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)  
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ศาสตราจารย์ดร.พรทิพย์ดีสมโชค

 

 

 

 
ตำแหน่งปัจจุบัน 

 - ศาตราจารย์ ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

การศึกษา 
 - นิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 - พาณิชยศาสตรบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 - วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 - ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อุดมศึกษา) จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย 

ผลงานวิชาการที่โดดเด่น 
 - แนวความคดิและวธิกีารสือ่สารการเมอืงในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั 

ระหว่าง พ.ศ. 2468-2477 ได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
  ปี พ.ศ. 2553   
 - หนังสือ การเคลื่อนไหวเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคจากการโฆษณา  
 - เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในอนุกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และระดับ

ปริญญาเอก แห่งมูลนิธิประชาธิปก รำไพพรรณี 
 - เป็นผู้ชำนาญการประจำกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2545-2547 
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นางฉัตรบงกชศรีวัฒนสาร

 

 

 

 
ตำแหน่งปัจจุบัน 

 - นักวิชาการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

การศึกษา 
 - 2520 ประถมศึกษา โรงเรียนวินิตศึกษา จ.ลพบุรี 
 - 2525 มัธยมศึกษา โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี 
 - 2529 ปริญญาตรี ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 - 2546 ปริญญาโท ประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติการทำงาน 
 - 2536 ครูสังคมศึกษา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 
 - 2546 อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 - 2548 – ปัจจุบัน นักวิชาการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  
   สถาบันพระปกเกล้า 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 2546 วิทยานิพนธ์เรื่อง การพระราชพิธีสิบสองเดือนในจิตรกรรมฝาผนังวัดราชประดิษฐ์สถิต

มหาสีมาราม จ.กรุงเทพมหานคร วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 2547 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การใช้ผังมโนทัศน์ในการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์   
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 2548 งานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบจิตรกรรมสุริยุปราคาที่วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม 
จ.กรุ ง เทพฯ กับวัดเสนาสนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา เสนอมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ 

 2549 งานวิจัยเรื่อง พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เสนอสถาบันพระปกเกล้า 

 2551 งานวิจัยเรื่อง ตามรอยรัชกาลที่ 7 เสด็จฯเลียบมณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลพายัพ 
พ.ศ. 2469 เสนอสถาบันพระปกเกล้า 

 2555 งานวิจัยเรื่อง ภาพล้อและการ์ตูนการเมืองในสังคมไทย พ.ศ. 2465-2475 เสนอ
สถาบันพระปกเกล้า 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า
ครั้งที่15ประจำปี2556

วันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ 

ประวัติผู้ดำเนินการอภิปราย
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ดร.สติธรธนานิธิโชติ

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ  

อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ  

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

  

ตำแหน่งปัจจุบัน 

 - นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า  

การศึกษา 

 - Ph.D. in Political Science (Comparative Politics and American Government) 

University of Utah (2007-2011) (ทุนสถาบันพระปกเกล้า)  

 - Dissertation: Changes in Political Participation and Engagement in Thailand, 

2001-2007  

 - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2541-2544) 

  ภาคนิพนธ์: การพนันในสังคมไทย: เปรียบเทียบแนวคิด และการเข้าร่วมกิจกรรม 

 - รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2536-2540) 

 - Certificate on “Project Citizen: Professional Development Institute for Project 

Citizen Trainers” จัดโดย Center of Civic Education ณ นครลอสแองเจลิส 

สหรัฐอเมริกา (2549) 

 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร “พรรคการเมืองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

สำหรับผู้บริหารพรรคการเมือง รุ่นที่ 3” จัดโดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสำนักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (2547) 

ประสบการณ์การทำงาน 

 - นักวิจัยและคณะทำงานวิชาการ 

 - โครงการจัดทำร่างเอกสารและข้อเสนอเชิงนโยบายประเด็นการปฏิรูประบบการเมือง: 

พัฒนาความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยสำหรับสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ 

2 พ.ศ.2555 (ได้รับเงินอุดหนุนจากสำนักงานปฏิรูป) 

 - โครงการประเมินผลนโยบายการจัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานหลักประกันสุขภาพ

ระดับจังหวัด (ได้รับเงินอุดหนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) 

 - โครงการวิจัยประเมินผลการใช้จ่ายเงินของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง (ได้

รับเงินอุดหนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง)  

 - โครงการ Social Capital: Thailand (ได้รับเงินอุดหนุนจาก the Social Capital 

Center มหาวิทยาลัยอาร์ฮุส ประเทศเดนมาร์ก)  

 - โครงการ Public Opinion Survey on Judicial Independence and Accountability 

(ได้รับเงินอุดหนุนจาก The Asia Foundation) 
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 - โครงการแลกเปลี่ยนของ The Southeast Asian Conflict Studies Network (SEA-

CSN) ทำวิจัยในหัวข้อ “How Does Civi l Society Work in Malaysia: the 

Experience for Thailand’s Democratic Development” ณ ประเทศมาเลเซีย 

 - อาจารย์พิเศษและวิทยากรบรรยายให้แก่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ เช่น 

มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รามคำแหง มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ กระทรวง

ยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นต้น  

 - ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 - กรรมการสอบภาคนิพนธ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

  (สาขาวิชาการจัดการความมั่นคงปลอดภัย) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 - อนุกรรมการวิชาการ การจัดสมัชชาปฏิรูป ครั้งที่ 3 (พ.ศ.2556) 

 - กรรมการกำกับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากสถาบันพระปกเกล้า 

 - กรรมการตรวจประเมินคุณภาพบทความให้กับวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 

ผลงานทางวิชาการ 

 - ภาพอนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนา: สิ่งที่คนไทยต้องเลือก. 

กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2555 (ร่วมกับถวิลวดี บุรีกุลและคณะ) 

 - “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาความเป็นพลเมืองเพื่อปฏิรูปประเทศไทย,” 

วารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2555), น. 80-95. 

 - รายงานวิจัยการสร้างความปรองดองแห่งชาติ เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร (ร่วมกับ

วุฒิสาร ตันไชยและคณะ), 2555  

 - รายงานวิจัยโครงการบทบาทสมาชิกวุฒิสภาในสายตาประชาชนและความสำคัญของวุฒิ

สภาในมุมมองของสมาชิกวุฒิสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธ

ศักราช 2540 (ร่วมกับคณะผู้วิจัยสถาบันพระปกเกล้า). สถาบันพระปกเกล้า, 2549 

 - “Political Engagement and Participation of Thai Citizens: The Rural-Urban 

Disparity,” Contemporary Politics 18 (1): 87-108, 2012. 

 - “Understanding Thai Nationalism and Ethnic Identity,” The Journal of Asian 

and African Studies 46 (3): 250-263, 2011.  

 



ป
ระวัติวิผู้ดำเนินรายการ

525การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่15

ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติเศรษฐบุตร

 

  

ตำแหน่งปัจจุบัน 

 - นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

วุฒิการศึกษา 

 - รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 - Diploma in Sovietology, Fribourg University, Switzerland 

 - M.A. (Diplomacy and World Affairs) Occidental College, U.S.A. 

 - M.A. (Government and Russian Studies) Columbia University, U.S.A. 

 - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรประจำปี 2537 (ว.ป.อ. รุ่นที่ 36) 

 - นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จาก Royal Roads University 

ประวัติการทำงาน 

 ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 

 - ราชบัณฑิต (สาขารัฐศาสตร์ฯ) แห่งราชบัณฑิตยสถาน 

 - กรรมการสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 - อธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก 

 - ประธานกรรมการวิชาการสถาบันพระปกเกล้า 

 - ประธานคณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่มีความเป็นเลิศในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 

2551 

 - ประธานคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์รัฐศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน 

 ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต  

 - ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2550 

 - เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า (พ.ศ. 2546-2549) 

 - อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2534-2537 และ พ.ศ. 2538-2541) 

 - นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  ฯลฯ 
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รองศาสตราจารย์ฐปนรรตพรหมอินทร์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

โทรศัพท์ 0-25034910  0-25047581 โทรสาร 0-0250 3 

E-mail : Thapanat.pro@stou.ac.th, Thapanat.pro@gmail.com 

 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน 

 -  รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ 

 -  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

การศึกษา   

 - รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์   

 -  ประธานกรรมการประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 -  ประสบการณ์ในการทำวิจัย เช่น  

 - กระบวนการเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิก- 

 - สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา : กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 2543  

(หัวหน้าโครงการ) 

 - กระบวนการเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิก-สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร กรณี : ศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 2543  (หัวหน้าโครงการ) 

 - การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน : ศึกษากรณีภาค  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 2546 (ผู้ร่วมโครงการ) 

 - การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน : ศึกษากรณีภาคเหนือ 

2548 (ผู้ร่วมโครงการ) 

 - การเมืองภาคประชาชนกับประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของไทย : ศึกษากรณีของ

องค์กรพัฒนาภาคเอกชน 2548 (หัวหน้าโครงการ) 

 - โครงการสังเกตการณ์ความเคลื่อนไหวและพฤติกรรมทางการเมืองในการเลือกตั้ง

สมาชิกวุฒิสภา 2549 : จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2549 (หัวหน้าโครงการ) 

 - โครงการวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมทางการเมืองขององค์กรเครือข่ายภาคประชาชน  

ภายใต้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 (2550) (หัวหน้าโครงการ) 

 - การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภา  

ผู้แทนราษฎร  2550: กรุงเทพมหานคร 2551 (หัวหน้าโครงการ) 

 - โครงการวิจัยการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาปี 2551: จังหวัด

สุพรรณบุรี (พ.ศ. 2551) (หัวหน้าโครงการ) 
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 - พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางกับพัฒนาการทางการเมืองไทย:  

  ศึกษากรณีภาคเหนือ (พ.ศ. 2552) (ผู้ร่วมโครงการ) 

 - พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางกับพัฒนาการทางการเมืองไทย:  

  ศึกษากรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2554) (หัวหน้าโครงการ) 

 - โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการ  

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 2 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 กรณีศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ. 2555) (หัวหน้า

โครงการ) 
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รองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากร

 

 

 

 

วุฒิการศึกษา 

ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหาร  

   ระดับสูง รุ่นที่ 4 (ปปร.4) สถาบันพระปกเกล้า ปี 2544 

ปริญญาโท   พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) เกียรตินิยมดีมาก 

     คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2527 

ปริญญาตรี   รฐัประศาสนศาสตรบ์ณัฑติ(ทฤษฎกีารบรหิารทัว่ไป) เกยีรตนิยิมอนัดบัสอง 

     คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2523 

ประวัติ และประสบการณ ์

 - ผู้ผ่านกระบวนการการสรรหา เป็นกรรรมการการเลือกตั้ง 

 - ประธานคณะกรรมการแผน สภาพัฒนาการเมือง (มกราคม 2556 - ปัจจุบัน) 

 - กรรมการบริหาร คณะกรรมการกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง  

  สภาพัฒนาการเมือง (มกราคม 2556 – ปัจจุบัน) 

 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยแห่งรัฐสภา (2554 - ปัจจุบัน) 

 - กรรมการมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (2538 - ปัจจุบัน) 

 - ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์ ม.ศรีปทุม 

(2555 - ปัจจุบัน) 

 - รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2548 - 2549) 

 - ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2548) 

 - ผู้อำนวยการสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

  (2540 - 2543) 

 - กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2541 - 2543) 

 - กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (2540 - 2545) 
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รองศาสตราจารย์ดร.พอพันธ์อุยยานนท์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120  

โทรศัพท์ 02-5033571  โทรสาร 02-5033571 

E-mail: porphant@yahoo.com 

 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน 

 - รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 - ประธานคณะกรรมการหลักสูตร Master of ASEAN Studies Program ของ มสธ. 

ร่วมกับ University of the Philippines Open University, Hanoi Open University, 

Open University of Malaysia, and Universitias Terbuka (Indonesia) 

การศึกษา 

 - 2525 ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 - 2529 ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 - 2540 Ph.D. Department of Economic History 

  University of New England, Australia 

 - 2541-2543 Post doct, Kyoto University, Japan 

ประสบการณ์การทำงาน 

 - อาจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ (2530-2544), สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 - รองประธาน กรรมการประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

(รองคณบดี) (2550-2554) 

 - กรรมการประจำสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์(2531-2533) มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 

 - กรรมการประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (2537-2541, 2548-2553)  

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 - ผู้แทนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ในสภาวิชาการ (2539-2541, 2540-2554) 

 - กรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

(2539-2541, 2547, 2550-2554)   

 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำบัณฑิตศึกษา 

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2550-2554) 

 - กรรมการส่งเสริมการแต่งตำรา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 - กรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 - กรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 - บรรณาธิการ วารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช 

 

 





การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า
ครั้งที่15ประจำปี2556

วันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ 

ประวัติผู้สรุปและนำเสนอการประชุม
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ณัชชาภัทรอุ่นตรงจิตร

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ  

อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ  

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน 

 - นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า 

การศึกษา 

 - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Master of Arts (Southeast Asian 

Studies) จาก National University of Singapore ด้วยทุน ASEAN Student 

Scholarship  

ประสบการณ์การทำงาน 

 - ได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์ประจำที่สาขาวิชารัฐศาสตร์  

  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 4 ปี  

 - ได้ทุนเป็นนักวิจัยและนักศึกษาปริญญาเอกที่คณะรัฐศาสตร์ 

  National University of Singapore เป็นระยะเวลา 4 ปี 

 -  มีความเชี่ยวชาญด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา อาเซียน  

  การเมืองการเปรียบเทียบ (โดยเฉพาะประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) 
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พลเอกเอกชัยศรีวิลาศ

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ  

อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ  

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

โทรศัพท์ 02-5277830 ต่อ 2407, 2408 โทรสาร 02-5277819 

มือถือ 089-8145599 Email:ekkachais@hotmail.com   

ตำแหน่งปัจจุบัน 

 -  ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล  สถาบันพระปกเกล้า 

การศึกษา 

การศึกษาทางทหาร    

 -  โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 10   

 -  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 21 

 -  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 62       

 -  วิทยาลัยการทัพบกหลักสูตรหลักประจำชุดที่ 41  

 -  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 

รุ่นที่ 11 

การศึกษาทางพลเรือน    

 -  หลักสูตรมินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์       

 -  ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์   

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)        

 -  ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     

 -  ปริญญาโทการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยการจัดการ   

  มหาวิทยาลัยมหิดล          

ประวัติการทำงานในอดีต 

 -  ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4 

 -  รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1  

 -  ผู้อำนวยการกองการทหารและกองยุทธศาสตร์วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

 -  ผู้ช่วยผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด    

 -  รองผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา บริหารหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ 

 -  มหาบัณฑิตร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโทการจัดการทรัพยากร  

เพื่อความมั่นคง ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาและปริญญาโทเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาบัณฑิต ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต     

 -  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหัวหน้าสำนักงานคลังสมอง  

  วปอ.เพื่อสังคม   

 -  นายทหารพิเศษ ประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์   
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ตำแหน่งสำคัญในอดีต 

 -  เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข เสนอยุทธศาสตร์และขับเคลื่อน

แผนจัดการปัญหาความขัดแย้งและภาคใต้ จนเป็นที่ยอมรับในพื้นที่และแวดวงวิชาการ 

ตลอดจนประเทศต่างๆ       

 -  คณะทำงานที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง    

 -  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และผู้ปฏิบัติงานให้ประธานวุฒิสภา     

 -  รองประธานคณะอนกุรรมาธกิาร คณะกรรมาธกิารการมสีว่นรว่มของประชาชน วฒุสิภา 

 -  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องเกี่ยวกับเอกลักษณ์ไทย สำนักงานเสริมสร้าง

เอกลักษณ์แห่งชาติ         

 -  คณะอนุกรรมการศึกษาและวางแผนการให้ความรู้เพื่อพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตย  

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง          

 -  คณะกรรมการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ และสถาบันวิจัยโลหะ   

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

 -  CIO ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ       

 -  ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรการจัดการสมัยใหม่(Mini MMM)วิทยาลัยการจัดการ  

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร     

 -  ผูอ้ำนวยการหลกัสตูรพฒันาผูน้ำ “ตามแนวพระราชดำรแิละปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง”   

 -  หลักสูตรการจัดการความขัดแย้งภายใต้ความแตกต่างทางความคิดและวัฒนธรรม  

ของคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม         

 -  รองผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ บริหารหลักสูตร

ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโทการ

จัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาและปริญญาโทเทคโนโลยี

สารสนเทศมหาบัณฑิต ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต       

 -  คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ หน่วยงานที่เชิญ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์

ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี       

 -  อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำร่าง 

พ.ร.บ.เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ หน่วยงานที่เชิญ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของ

ชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี        

 -  รองประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการจัดปฐมนิเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติแก่  

ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านวิเทศ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนัก

นายกรัฐมนตรี          

 -  ที่ปรึกษาคณะทำงาน คณะทำงานตรวจสอบและติดตามการจัดทำโครงการจ้างที่ปรึกษา

เพื่อศึกษาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์ของชาติ  หน่วยงานที่เชิญ 

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
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นายศุภณัฐเพิ่มพูนวิวัฒน์

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ  

อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ  

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

  

ตำแหน่งปัจจุบัน 
 - ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง  สถาบันพระปกเกล้า 

การศึกษา 
 - University of Utah, Salt Lake City, Utah, USA 
 - The Master of Public Administration (MPA), 2000 Area of concentration: 

Criminal Justice Administration Weber State University, Ogden, Utah, U 
 - B.S. Criminal Justice, 1996 Area of concentration: Law Enforcement 
 - Ramkhamhaeng University, Bangkok, ThailandLL.B. Law, 1992 Certificate of 

Achievement 
 - The APEC Human Resources Development Working Group, LSPNetwork 

Training for the Prevention and Resolution of Labor and Employment       
Disputes, July, 2002. 

 - Southeast Asian Conflict Studies Network, Thailand SEACSN Regional Training 
Workshop on Conflict Resolution, August, 2002 

 - The Austral ian National University, Canberra, Austral ia Responsible 
Parliamentary Government, September, 2002  

 - Conflict Resolution Training of the Trainer Program,  Kenan Institute Asia, 
July 2-6, 2003.  

 - Professional Mediation Training, Ministry of Public Health, July 20-26, 2003. 
Krabi, Thailand. 

 - Sustainable Land Use and Land Management in South East Asia organized 
by The Center of Academic Resources, Chulalongkorn University and the 
World Bank Institute, Washington, D.C., November 16-19, 2004 

 - การขอโทษและการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี สถาบันพระปกเกล้า  
 - หลักสูตรการฟื้นคืนดีและการเยียวยาเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง Reconciliation,  
  11-13 มีนาคม 2548 โดย Catherine Morris, Director of Peacemaker Trust 
 - การมีส่วนร่วมของประชาชนและการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  
  สถาบันพระปกเกล้า 2-4 พฤศจิกายน 2547 
 - หลกัสตูร Deliberative Dialogue การสานเสวนาหาทางออกและประชาธปิไตยสมานฉนัท ์
 - หลักสูตร “วิทยากรเผยแพร่ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ”   
  17 - 22 พฤษภาคม 2545 สถาบันพระปกเกล้า 
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ประสบการณ์การทำงาน 
 - ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง 2552 
 - นักวิชาการประจำสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า 2545 – 2552 
 - ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 2545 – 2550  
  (สมัย ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ เป็นผู้อำนวยการ)  
 - นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า 2544 – 2545 
 - อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาโทด้านการวิเคราะห์และบริหารความขัดแย้ง  
  มหาวทิยาเกษตรศาสตร ์“หวัขอ้การวเิคราะหแ์ละบรหิารความขดัแยง้” ป ี2551 – ปจัจบุนั 
 - อาจารย์บรรยายพิเศษเรื่อง การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาไกล่เกลี่ย 

มหาวิทยาลัยศิลปกร  
 - ผู้ช่วยนักวิจัย Center for Public Policy and Administration, Salt Lake City, Utah, 

USA 2542 – 2543  
 - ผู้ทรงคุณวุฒิในการไกล่เกลี่ยเชิงสมานฉันท์ประจำศาลอาญาธนบุรี 
 - ทีป่รกึษาโครงการสนัตวิธิเีพือ่ดำเนนิการจดัตัง้ศนูยส์นัตวิธิ ีในมหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย ์
 - ที่ปรึกษาศูนย์ไกล่เกลี่ย มหาวิทยาลัยบูรพา 

ผลงานที่ผ่านมา 
 - งานวิจัยเรื่อง “บทเรียนจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อปรับปรุง 
  การเลือกตั้งให้ดีขึ้น” 
 - งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ทำให้การเจรจาไกล่เกลี่ยประสบความสำเร็จ” 
 - งานวิจัยเรื่อง “แนวทางการชุมนุมประท้วงอย่างสร้างสรรค์และสันติในสังคมไทย”  
 - งานวิจัย “กระบวนการจัดการความขัดแย้งของ 6 กลุ่มชาติพันธ์ในภาคเหนือ” ศึกษา

กระบวนการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีโดยเฉพาะการเจรจาไกล่เกลี่ย 
 - หนังสือ “ป่าชุมชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
 - งานแปล “Empowering Dispute Management Process” รว่มกบั ศ.นพ.วนัชยั วฒันศพัท ์

“คู่มือการเพิ่มพลังความสามารถกระบวนการจัดการข้อพิพาท” 
 - งานแปล “การจัดการความขัดแย้งและการขอโทษ” ร่วมกับ ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์”  
 - หนังสือ “ปัญหาความขัดแย้งแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดจาก

การดำเนินโครงการขนาดใหญ่” 
 - หนังสือ “ศัพท์บัญญัติเกี่ยวกับความขัดแย้งและการแก้ปัญหา” 
 - หนังสือ “คู่มือการฝึกอบรมวิทยากรเรื่องการแก้ปัญหาความขัดแย้ง” ร่วมกับ  
  ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ 
 - หนังสือแปลเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนและการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
 - งานแปลและเรียบเรียง “คู่มือการเจรจาไกล่เกลี่ยในสถานศึกษา” ร่วมกับ  
  ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ 
 - หนังสือแปล “การประชาเสวนาหาทางออกและการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี” 

เขียนโดย Sandra S. Hodge.  

 - หนงัสอื “การศกึษาองคค์วามรูเ้กีย่วกบักระบวนการประชาเสวนา” Citizen Dialogue. 2552 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรทัยก๊กผล

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ  

อาคาร บี ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน 

 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาบริหารรัฐกิจ 

 - พ.ศ. 2526 – ปัจจุบัน อาจารย์ สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์  

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 - พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน บรรณาธิการวารสารสถาบันพระปกเกล้า 

 - พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น 

การศึกษา 

 - Ph.D.ด้านรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตรอนโต ประเทศแคนาดา โดยทุนรัฐบาลแคนาดา 

(CIDA) 

 - ปริญญาโทรัฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาบริหารรัฐกิจและนโยบายสาธารณะ  

  มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ (London School of Economics Political 

Science) 

 - รฐัศาสตรบณัฑติ สาขาบรหิารรฐักจิ (เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 - ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านการพัฒนา มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ 

 - ประกาศนียบัตรด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน International Association for 

Public Participation (IAP2) 

ประสบการณ์การทำงาน 

 - 2546 คณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีตาม

หลักธรรมาภิบาล 

 - 2546 คณะทำงานเตรียมการประชุมสุดยอดนายกเทศมนตรีสตรี 

 - 2545 – 2547 ผู้ชำนาญการประจำกรรมาธิการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร 

 - 2544 – 2549 นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  

  สถาบันพระปกเกล้า 

 - 2526 – ปัจจุบัน อาจารย์สาขาบริหารรัฐกิจ   

  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 - 2544 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

 - 2542 – 2543 เลขานุการศูนย์ศึกษาและพัฒนาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ 

 - รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ผลงานวิชาการ 

 - การจัดการกับคอร์รัปชั่นในระบบราชการในประเทศโลกที่สาม:ทฤษฎีและปฏิบัติ 

(2531) 

 - โครงการวิจัย ประเมินผลประสิทธิภาพการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการก่อสร้างฝาย

น้ำล้นและการขุดลอกหน้าฝายเพื่อการลงทุนทางสังคม (2542) 

 - การบริหารเมือง: กรุงเทพมหานคร (2543) 

 - รายงานการศึกษาวิจัยประเมินผล โครงการชูธงเพื่อประชาธิปไตย (2544) 

 - ธรรมรัฐและบทบาทการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2544) 

 - โครงการสำรวจความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาอุทกภัย (2545) 

 - ความเป็นพลเมืองที่มีความตื่นตัวกับการบริหารรับกิจ (2546) 

 - คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน (บทที่ 1 และบทที่ 2) (2546) 

 



ป
ระ
วัต
ิวิผ
ู้ส
รุป
แล
ะน
ำเ
สน
อผ
ลก
าร
ป
ระ
ชุม


540 การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่15

ดร.ถวิลวดีบุรีกุล

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ  

อาคาร บี ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน 

  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า 

 

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า 

โดยมีหน้าที่หลักในการวางแผน จัดการ ดำเนินการ และประสานงานโครงการวิจัยของสถาบัน 

รวมถึงการระดมทุนและเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยสู่สาธารณะ นอกจากนี้ยังเป็นอาจารย์พิเศษให้

กับมหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศไทย อาทิเช่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยมหิดล  ในปี พ.ศ. 2546 ดร.ถวิลวดีได้รับ

รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “โครงการศึกษาเพื่อ

พัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี” และปี พ.ศ. 2555 ได้รับรางวัลผลงาน

วิจัย : รางวัลระดับดี สาขาสังคมวิทยา เรื่อง “การศึกษาทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชน

อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนบริเวณโรงไฟฟ้ากระบี่ ในเขตตำบลคลองขนาน ปกาสัย และ

ตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่” ปัจจุบันงานวิจัยที่กำลังดำเนินการและทั้งที่เสร็จสิ้น

แล้ว เกี่ยวข้องกับความเป็นประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล คุณภาพสังคม การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน นโยบายสาธารณะ และพฤติกรรมการเลือกตั้ง 

 


