
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

"…เราอานแลว เราชอบมาก เขียนไดดี เขียนไดถูกตอง" 
 

คือ กระแสพระราชดํารัสที่ทรงตรัสกับนายปย มาลากุล ณ อยุธยา และทรงรับส่ังใหเชิญกระแสพระราชดํารัสนี้มาแจงกับ
ขาพระพุทธเจา 
 

"เรา" ทรงชี้พระหัตถไปที่พระอุระของพระองค "ใหไปบอกเขาวา เราชอบมาก" 
 

ขาพระพุทธเจาไดยกมือทั้งสองประนมเหนือศีรษะนอมรับกระแสพระราชดํารัสนี้จากทานปย มาลากุล ณ 
อยุธยา เมื่อไดพบกัน ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2548 เวลา 17.00 น. ณ บานของทานปยฯ 

กระแสแหงความปลื้มปติ และปสสัทธิ เออลนทวมหัวใจของขาพระพุทธเจาจนมิอาจจะพรรณนาความใดๆ 
ออกมาได ถือเปนพระมหากรุณาธิคุณอันลนพนตอขาของแผนดินคนหนึ่งและขอพระราชทานกราบบังคมทูลเพ่ิมเติมวา 

คนไทยในปจจบัุนอยูในสภาวะท่ีเครียดจัดกับปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเกรงจะขยายตัวออกไปจนเกิด
การเสียดินแดนขึ้นในสมัยของใตฝาละอองธุลีพระบาท ปญหาน้ํามันแพงขึ้นอยางไมหยุดยั้ง คนไทยตั้งแตชนบทจนถึงใน
เมืองตางมีหนี้สินลนพนตัว มีคาครองชีพสูงขึ้น โรคเอดส-ยาเสพติดกลับมาระบาดมากขึ้น คุณธรรมศีลธรรมของผูคน
เส่ือมทรามลง เกิดการปลนฆา ฉกชิง ว่ิงราว ขมขืน อนาจารขึ้นมากมาย ปญหาทุจริตคอรรัปชั่นเกิดขึ้นในทุกระดับการ
ปกครอง แตกระบวนการตรวจสอบปราบปรามออนแอเพราะถูกครอบงําและแทรกแซง วันนี้ราชการออนแอ-คนไทย
ออนแอ ทําใหคนไทยเครียด-วิตกกังวล-มองไมเห็นอนาคต 

คนไทยทุกหมูเหลาคงไดแตหวังในพระบรมเดชานุภาพ ในใตฝาละอองธุลีพระบาทที่จะปกแผลงมาเยียวยา
แกไขปญหาทั้งมวลและดํารงชาติดํารงไทยไวภายใต "พระราชอํานาจ" ในใตฝาละอองธุลีพระบาท แตคนไทยสวนใหญ
ในปจจุบันกลับขาดความรูความเขาใจใน "พระราชอํานาจ" ที่ถูกตองและเพียงพอ 

 
 คนไทยสวนใหญยังเขาใจวา พระมหากษัตริยไทยตองอยูภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญ ทั้งที่กฎหมายรัฐธรรมนูญ

ทุกฉบับพระมหากษัตริยทรงใหความเห็นชอบหรือทรงมีพระบรมราชานุมัติกอนจึงจะประกาศใชบังคับได 
 คนไทยสวนใหญรูจัก "พระราชอํานาจ" ตามลายลักษณอักษรที่ปรากฏไวในรัฐธรรมนูญเทานั้น ทั้งที่ยังมี "พระ

ราชอํานาจ" ตามนิติราชประเพณีอีกมาก 
 ราชการเองก็ยังไมเขาใจในเรื่องของ "พระราชสมภารเจา" จึงไดตรากฎหมายและใชกฎหมายเกี่ยวกับสมเด็จ

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ผิดนิติราชประเพณีทําใหเกิดสังฆาเภท สงฆแยกเปน 2 ฝาย 
 คนไทยสวนใหญทราบดีวา ยามที่เกิดวิกฤติการณใด ๆ ขึ้นในบานเมืองเกินกวากําลังความสามารถที่จะใชกลไก

ตามปกติของทางราชการและกฎหมายเยียวยาได พระมหากษัตริยของคนไทยจะทรงแกไขวิกฤติการณเหลานั้น
ไดเสมอ 

 

ดวยเหตุนี้ ขาพระพุทธเจาจึงคนควาเรียบเรียงเขียน "พระราชอํานาจ" ขึ้นมาทามกลางกระแสวิกฤติการณและ
ความเลวรายตาง ๆ และก็มิไดมีความคาดหวังแมแตนอยวาคนไทยจะใหความสนใจในหนังสือนี้ เพราะขาพระพุทธเจา
ถูกขัดขวางเปนประจําจากคนบางกลุมบางพวกเสมอนับตั้งแตไดออกหนังสือ "การใชอํานาจ เปนธรรมชาติของมนุษย" 

 

เมื่อขาพระพุทธเจาไดนอมรับกระแสพระราชดํารัสดังกลาวนี้มาแลวทําใหตองพยายามแพรกระจายหนังสือเลม
นี้ใหกวางขวางในหมูคนไทยใหมากที่สุดเทาที่จะทําได เพ่ือให "พระราชอํานาจ" ในใตฝาละอองธุลีพระบาทมาเปน
มหาจักรขับเคล่ือนประเทศและประชาชนชาวไทยสืบไป 

 

ควรมิควรแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม 
 

(นายประมวล รุจนเสรี) 
 



 
 

พระราชอํานาจของพระมหากษัตริย เปนของสูงที่คนไทยยกไวทูลเกลาทูลกระหมอม มาตั้งแตโบราณกาลนับ
พันป พระราชอํานาจที่เคยมีอยางสมบูรณเบ็ดเสร็จ เด็ดขาดไดเปล่ียนแปลงไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ และ
ขนบธรรมเนียมนิติราชประเพณี ทําใหคนไทยยุคประชาธิปไตยปฏิบัติตนตอพระราชอํานาจ ตอสถาบันพระมหากษัตริย
เหมาะสมบางไมเหมาะสมบาง อยางรูเทาไมถึงการณบาง 

บุคลากรที่เกี่ยวของกับการใชอํานาจอธิปไตยในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย จะตองมีความเขาใจอยาง
ลึกซึ้งในอํานาจที่จะตองบริหารจัดการ มิใชเพียงบริหารอํานาจตามตัวอักษรท่ีปรากฏ บางเรื่องบางกรณีก็ไมปรากฏ
หลักการปฏิบัติในการใชอํานาจไวเปนลายลักษณอักษร จะตองใชอํานาจจัดการเรื่องเหลานั้นตามวัฒนธรรม ความเชื่อ 
คานิยมของคนไทย และนิติราชประเพณี บางกรณีผูใชอํานาจก็คํานึงถึงแตความถูกตองของขั้นตอนและกระบวนการทาง
กฎหมายเทานั้น มิไดคํานึงถึงความถูกตองโดยธรรม 

ความจริงถาคนไทย และผูมีหนาที่ทุกฝายไดเขาใจประวัติความเปนมาของพระราชอํานาจในสถาบัน
พระมหากษัตริยวา การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยในปจจุบัน เกิดจากการเตรียมการและยินยอมพรอมใจ
ของพระมหากษัตริยไทย มิไดเกิดจากการตอสูแยงชิงอํานาจของประชาชนโดยตรง มิไดเปนความขัดแยงอยางรุนแรง
ระหวางสถาบันพระมหากษัตริยกับประชาชนเหมือนฝรั่งเศสและประเทศอื่น ๆ ในทางตรงกันขาม ความสัมพันธของ
ประชาชนกับพระมหากษัตริยของเราเปนมาดวยความมีใจ ผกูพันซึ่งกันและกันอยางไมอาจแยกหรือทุบใหแตกสลายลง
ได พระมหากษัตริยไทยทุกพระองคทรงปกครองดูแลประชาชนเยี่ยงบิดาปกครองบุตร ทรงหวงใยในทุกขสุข ชีวิตความ
เปนอยูของราษฎร และราษฎรก็ถวายความเคารพ ความศรัทธา ความเชื่อมั่น อยางหมดจิตใจตอสถาบันแหงนี้ 

มรดกทางการเมืองการปกครองเชนนี้ หากไดมีการคนควารวบรวมไวให นักการเมืองรุนใหมไดศึกษาและ
เขาใจ ก็จะชวยใหสามารถมองเห็นแนวทางและวิธีการบริหารจัดการอํานาจอธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ใหเกิดมีความวัฒนาสถาพร ประเทศชาติ ประชาชนก็จะเจริญกาวหนา ไมเกิดจลาจลกลางเมือง ประชาชน 
รัฐบาล และทุกฝาย ตางก็จะไดทําหนาที่ของตนตามครรลองแหงการปกครองที่ไดตัดสินใจเลือกไว 

งานเขียนชิ้นนี้จะไมมีประโยชนสําหรับคนที่มิไดมีความคิดและจิตใจที่ มั่นคงในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข นอกจากจะไมเปนประโยชนแลวยังจะเปนที่ขัดหูขัดตา รําคาญใจเพิ่มขึ้น เสียสุขภาพจิต
ของผูนั้นเปลา ๆ 

จึงใครเรียนไวแตที่นี้วา ขอรองผูมิไดมีจิตใจและความคิดที่มั่นคงในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข อยาไดอานงานเขียนชิ้นนี้เลย 
 

นายประมวล รุจนเสรี  
29 กรกฎาคม 2548 

 
 
 
 
 
 

 
 



สารบัญ 
 

เจาชีวิต-เจาแผนดิน           1 
อธิปไตพระราชทาน           7 
พระราชสถานะ          14 
พระราชอํานาจตามกฎหมาย        22 
พระราชอํานาจตามนิติราชประเพณี        31 
พระบรมเดชานุภาพแหงรัชกาลที่ 9        38 
ความสํานึกกับการปฏิบัติ         48 
ทายเลม           57 
บรรณานุกรม          61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1

 
 

คนไทยรุนใหมที่มีอายุตํ่ากวา 75 ป ลงมา โดยเฉพาะผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี - โท - เอก จาก
ตางประเทศ จะมองภาพลักษณของเจาชีวิต - เจาแผนดิน ผิดไปจากความเปนจริง และจะทราบถึงคุณสมบัติ วัตร
ปฏิบัติ การใชอํานาจของพระเจาแผนดินในประวัติศาสตรของตนเองนอยมาก อาจจะมีความเขาใจผิดในสาระสําคัญ
เลยไปวา พระเจาแผนดินของไทยในอดีต ใชอํานาจปกครองราษฎรดวยการบังคับ กดขี่ ขมเหง ยํ่ายีประชาชน เพ่ือ
ความเขาใจที่ถูกตอง ลองพิจารณาจากงานเขียนชุดนี้และพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวถึงเจาฟามหาวชิรุณหิศ พระราชโอรส เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ร.ศ.112 วา 
 

"การที่เปนพระเจาแผนดินไมใชสําหรับมั่งมี ไมใชสําหรับคุมเหงคน
เลนตามชอบใจ มิใชเกลียดไวแลว จะไดแกเผ็ด มิใชเปนผูสําหรับจะ
กินนอนสบาย… เปนเจาแผนดินสําหรับแตเปนคนจนและเปนคนที่
อดกล้ันตอสุขตอทุกข อดกล้ันตอความรักและความชัง อันจะเกิดฉิว
ขึ้นมาในใจ หรือมีผูยุยง เปนผูปราศจากความเกียจคราน… และเปน
ผูปองกันความทุกขของราษฎรซึ่งอยูในอํานาจปกครอง…" 

 
สมบูรณาญาสิทธ์ิ 

อดีตอํานาจสูงสุดในแผนดินเปนของพระมหากษัตริย ทรงเปนเจาชีวิตที่ทรงมีพระราชอํานาจเหนือชีวิตของ
คนทุกคน จะใหประหารชีวิต ลงโทษราษฎรใดๆ ไดตามพระราชอัธยาศัยและทรงเปนเจาแผนดิน หรือ เปนเจาของ
แผนดินทั่วพระราชอาณาจักร ราษฎรทั้งหลายเปนขาของแผนดิน จะมีสิทธิครอบครองที่ดินไดตองขอพระบรมรา
ชานุญาตกอน นั่นคือ ความเปนสมบูรณาญาสิทธิราชยที่เราเรียกอีกอยางหนึ่งวาพระเจาแผนดิน 

การดํารงฐานะของเจาชีวิตเจาแผนดินของพระมหากษัตริยไทยในอดีตมี รูปแบบการใชอํานาจรัฐาธิปตย
แตกตางกันไปบางตามกาลสมัย แตก็ยังคงรักษาไวซึ่งพระราชอํานาจสงูสุดเหนือเกลาเหนือกระหมอมของผูคนตลอด
ทั่วพระราชอาณาจักร และทรงเปนผูนําทางจิตใจของคนไทยโดยไมเปล่ียนแปลงตลอดเวลากวา 1,000 ปที่ผานมา
จนถึงปจจุบัน 

สมัยกรุงสุโขทัยมีพระมหากษัตริยที่เรียกวา "พอขุน" เปนเจาชีวิต - เจาแผนดิน ทรงเปนผูครองนครที่ดูแล
ทุกขสุข ปกครองบานเมืองใหอยูอยางปลอดภัย คอยปกปองดูแลราษฎรใหมีความสุขไดรับความยุติธรรมเสมอหนา
กัน ราษฎรมีสิทธิในการรองทุกขตอพระมหากษัตริย และมีเสรีภาพในการทํามาคาขาย เปนการปกครองเยี่ยงบิดา
กับบุตร หรือ "พอปกครองลูก" 

ในสมัยอยุธยา พระมหากษัตริยในฐานะเจาชีวิต - เจาแผนดิน ทรงเปนสมมติเทพของคนไทยตามอิทธิพล
ลัทธิมหายานปนลัทธิพราหมณที่มีความเชื่อวา พระมหากษัตริยเปนพระจักรพรรดิและไดมีการยกฐานะ
พระมหากษัตริยเทากับพระอินทร ผูเปนใหญในเทวภูมิ (ราชบัลลังกของพระมหากษัตริยเหมือนแทนบัลลังกของพระ
อินทรประดับดวยรูปสิงหและครุฑตามความเชื่อในเทพตาง ๆ เชน พระอิศวร พระพรหม พระนารายณ พระนามของ
พระมหากษัตริยไทยหลายพระองคจึงทรงพระนามตามชื่อเทพพรหมเหลานั้น เชน พระนารายณมหาราช พระ
รามาธิบดี) ขณะเดียวกัน "พระมหากษัตริย" ในสมัยอยุธยาก็ทรงเปนองคเอกอัครศาสนูปถัมภกในพระพุทธศาสนา 
คนไทยเชื่อวาพระมหากษัตริยของตนคือพระ "ธรรมราชา" เปนผูมีพระบรมเดชานุภาพทรงความเขมแข็งเด็ดขาด
ควบคูไปกับทรงตองบํารุงพระพุทธศาสนา 
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หลังจากพระนเรศวรมหาราชทรงขับไลพมาขาศึกไปจากกรุงศรีอยุธยาแลว พระเจาแผนดินในรัชกาลตอ ๆ 

มา ก็หันไปบํารุงดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม มิไดบํารุงดานทหารใหเขมแข็งเหมือนเดิม มินานก็เสียกรุงศรีอยุธยา
ครั้งที่ 2 แกพมาอีกครั้งหนึ่ง จนอยุธยาตองลมสลายลงเมื่อ พ.ศ. 2310  

สมัยพระเจาตากสินมหาราชทรงเปนพระมหากษัตริย ตองใชพระราชอํานาจเด็ดขาดกอบกูบานเมือง ขับไล
ศัตรูจนสถาปนากรุงธนบุรีเปนราชธานี กอบกูเอกราชไดสําเร็จ ขณะเดียวกันพระองคก็ทรงรักษาความเปนธรรม
ราชาดวยแตพระองคก็ทรงครองราชยอยูในชวงเวลาอันส้ัน  

สมัยกรุงรัตนโกสินทร ความเปนเจาชีวิต - เจาแผนดิน เปล่ียนแปลงรูปแบบอีกครั้ง จากเทพสมมติ มาเปน 
"อเนกชนนิกรสโมสรสมมติ" คือ เปนพระเจาแผนดินที่ประชาชนทั้งปวงยอมรับ ดวยการที่ขาราชการและราษฎรทั้ง
ปวงพรอมกันกราบทูลวิงวอนเชิญสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกขึ้นครองราชสมบัติ นอกจากประชาชนจะยอมรับ
ในองคพระมหากษัตริยแลว ประชาชนยังมีความเชื่ออีกวา พระมหากษัตริยทุกพระองคจะตองทรงต้ังมั่นในหลัก
ธรรมะ คือ ทศพิธราชธรรม สังคหวัตถุ และ จักรวรรดิวัตร ที่จะทรงใชในการทรงคุมครองและทําประโยชนใหแก
แผนดินและราษฎร 

 
ธรรมะศาสตรา 

ลักษณะและรูปแบบการใชพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยซึ่งเปน เจาชีวิต - เจาแผนดิน ของคนไทยที่
ผานมามิไดใชอาวุธยุทโธปกรณหรอืพระแสงราชศาสตรามาเปนเครื่องมือแสดงอํานาจบาตรใหญกับราษฎร หรือ
ประชาชนในปกครองตามอําเภอใจ การใชพระราชอํานาจทั้งปวงมี ธรรมะศาสตรา เปนอาวุธ คือ การใชธรรมะเปน
เครื่องมือเปนอาวุธ เปนเครื่องกํากับการใชอํานาจในการปกครอง ปกปองรักษาคุมครองไพรฟาประชาชน ดั่ง "บิดา
ปกครองบุตร" ดั่ง สมมติเทพและธรรมราชา ดั่ง อเนกชนนิกรสโมสรสมมติ  

วิชาธรรมศาสตร เปนวิชาทางการปกครองบานเมืองที่มีมาชานาน ต้ังแตกอนพุทธกาล เปนไปตามลัทธิ
พราหมณที่สอนไววา ผูจะทําหนาที่เปนพระมหากษัตริยจะตองเรียนรูวิชาการตางๆ ดั่งมีตํานานเลาขานวา ฤาษี
มโนสารเหาะไปนําคัมภีรธรรมศาสตรมาจากกําแพงจักรวาล (ไมปรากฏรายละเอียดของคัมภีร) และในศาสนา
พราหมณกําหนดหนาที่ของบุคคลในวรรณะกษัตริยไวใหทําหนาที่ปองกันประชาชนและทําหนาที่บริจาคทาน บูชา
ยัญ ศึกษา เปนตน  

นอกจากคัมภีรธรรมศาสตรจะบอกเลากลาวขานถึงหลักปฏิบัติการใชอํานาจของพระมหากษัตริยไวตาง ๆ 
เปนเครื่องยึดถือของพระมหากษัตริยของไทย ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี พระมหากษัตริยของไทยยังไดมี
การออกกฎมณเฑียรบาล ปองกันมิใหพระองคทรงใชอํานาจในทางที่ผิดไวเปน พระราชศาสตร ดังความวา 

 
"…พระเจาอยูหัวดํารัสดวยกิจการคดีถอยความประการใด ๆ 

ตองกฎหมายประเพณีเปนยุติธรรมแลว ใหกระทําตาม ถามิ
ชอบ จงอาจเพ็ดทูลทัดทานคร้ังหนึ่ง สองคร้ัง สามครั้ง ถามิฟง
ใหรอไวอยาเพิ่งสั่งไป ใหทูลในที่รโหฐาน ถามิฟงจึงใหกระทํา
ตาม ถาผูใดมิไดกระทําตามพระอัยการดั่งน้ี ทานวาผูน้ัน
ละเมิดพระราชอาญา" หรือ 

 
"อน่ึง ทรงพระโกรธแกผูใดและตรัสเรียกพระแสง อยาใหเจา

พนักงานยื่น ถายื่นโทษถึงตาย" 
 

หลักฐานขอมูลที่นํามาเสนอไวนี้เปนเครื่องยืนยันวา "เจาชีวิต - เจาแผนดนิ" ของไทยไดใชพระราชอํานาจ
ดวยความระมัดระวัง ดวยความเที่ยงธรรม มิไดลุแกพระราชอํานาจ กดขี่ รังแก ขมเหง ราษฎรแตอยางใด 

นอกจากนี้ ตามคําสอนของพระพุทธศาสนาไดกลาวถึงกษัตริยวา เกิดจากการที่มหาชนไดสมมติบุคคลผู
หนึ่งขึ้นเปนผูวากลาวผูที่ควรวากลาวไดโดยชอบ ติเตียน ผูควรติเตียนไดโดยชอบ และขับไลผูที่ควรขับไลไดโดย
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ชอบ ใหบุคคลนั้นเปนหัวหนาเปนใหญ จึงเรียกวากษัตริย เมื่อกษัตริยไดทําใหชนเหลานั้นมีความสุขใจไดโดยธรรม 
จึงเรียกวา "ราชา" คติทางพุทธศาสนา พระมหากษัตริยหรือพระเจาแผนดินจึงเปนผูรับมอบอํานาจมาจากประชาชน 
ปกครองเพื่อใหประชาชนพอใจ 

นอกจากนี้ พระพุทธศาสนายังมีอิทธิพลตอการใชพระราชอํานาจของ เจาชีวิต - เจาแผนดิน ของไทยเปน
อยางยิ่งคําสอนขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา ที่ปรากฏใน พระบาลีสุตตันตปฎกขุททกนิกายวา 

 
 พระเจาแผนดินทรงรูวาตนกําลังกริ้วจัดจะไมพึงลงอาชญาแกใคร 
 

 
พระเจาแผนดินพึงรูวาจิตใจของตนผองใสจึงใครครวญความผิดที่ผูอ่ืนทําไว พิจารณาใหเห็น
แจมแจงดวยการมองวา มีสวนที่เปนประโยชนเปนโทษ แลวจึง ลงโทษบุคคลนั้น ๆ ตามสมควร 

 

 
กษัตริยเหลาใดถูกอคติครอบงํา ไมทรงพิจารณาเสียกอนแลวทําไป ทรงลงอาชญาโดยผลุนผลัน 
กษัตริยเหลานั้นปกครองดวยโทษนาติเตียน เมื่อทิ้งชีวิตไปพนจากโลกนี้แลวยอมไปสูทุคติ 

 

 
พระราชาที่ทรงยึดถือในทศพิธราชธรรม เปนผูบําเพ็ญดวย กาย วาจา ใจ และดํารงมั่นอยูใน
ขันติ โสรัจจะ และ สมาธิ 

 

 
พระราชาที่ครองราชยดวยกุศลกรรมบก 10 ยอมจะทําใหมหาชน ผูกําเริบรอนกายและจิตใหดับ
หายไปไดเหมือนมหาเมฆยังแผนดินใหชุมชื่นดวยน้ํา 

 
นอกจากนี้ พระมหากษัตริยในสมัยโบราณยังตองปฏิบัติตนใหอยูในราชธรรม 38 ประการ เชน ตองดูแล

รักษาประชาชนดุจครูรักษาศิษยหรือมารดารักษาลูกของตน ฯลฯ 
ดวยเหตุนี้ พระมหากษัตริยของไทยตั้งแตอดีตมา แมจะเปนสมบูรณาญาสิทธิราชย แตก็มิไดใชพระแสงราช

ศาสตราปกครองเขนฆาขมเหงรังแกประชาชนกลับใชธรรมะคือ ทศพิธราชธรรม ราชสังคหวัตถุ และ จักรวรรดิวัตร
เปนอาวุธ ใชปญญาปกครองบานเมือง  

ทศพิธราชธรรม คือ ทาน (การให) , ศีล (การตั้งสังวรกาย - ใจ ใหสุจริต) , ปริจจาคะ (การบริจาค) , 
อาชชวะ (ความซื่อตรง) , มัททวะ (ความออนโยน) , ตปะ (ทําหนาที่ครบถวนไมหลีกเล่ียงเกียจคราน) , อักโกธะ 
(ความไมโกรธ) , อวิหิงสา (ความไมเบียดเบียนมนุษยและสัตว) , ขันติ (ความอดทนตอส่ิงที่ควรอดทน) , และ อวิโรธ
นะ (การคิดการกระทําที่ถูกตองดีงาม ปราศจากอารมณยินดียินราย)  

ราชสังคหวัตถุ 4 คือ สัสสเมธัง (ความรูในการบํารุงพืชผลในประเทศใหสมบูรณ) , ปุริสเมธัง (รูจัก
สงเคราะห หรือชุบเล้ียงคนที่ควร) , สัมมาปาสัง (รูจักผูกใจคนใหจงรักภักดีดวยการปกครองที่ทําใหเกิดความสุข 
ความเจริญ) , และ วาจาเปยยัง (คําพูดอันออนหวานไพเราะ) 

จักรวรรดิวัตร 12 ไดแก 
1. พระเจาแผนดินทรงรูวาตนกําลังกริ้วจัดจะไมพึงลงอาชญาแกใคร 
2. ปกปองคุมครองกษัตริยเมืองตาง ๆ ที่เปนเมืองประเทศราช 
3. ปกปองคุมครองพระราชวงศและบริวาร 
4. ปกปองคุมครองพราหมณและคหบดี 
5. ปกปองคุมครองชาวชนบท 
6. ปกปองคุมครองสมณพราหมณ 
7. ปกปองคุมครองสัตวทั้งหลาย 
8. หามปรามราษฎรมิใหกระทําส่ิงที่ไมถูกตองชอบธรรม 
9. พระราชทานทรัพยแกผูไรทรัพย 
10. สอบถามธรรมจากสมณพราหมณ เพ่ือขจัดส่ิงที่เปนโทษเปนบาปใหกระทําส่ิงที่เปนคุณเปนบุญ 
11. ละความยินดีใครติดในอธรรม 
12. ละความละโมบโลภ 
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พระพุทธศาสนา 

พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่คนไทยนับถือมาตั้งแต พ.ศ. 600 สมัย ขุนหลวงเมา กษัตริยไทยพระองคหนึ่ง
ที่ต้ังถ่ินฐานตอนใตของจีน ไดประกาศตนเปนพุทธมามกะนับถือพระพุทธศาสนา ศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหงก็
ยืนยันวา พอขุนรามคําแหงกระทําโอยทานแกมหาเถรสังฆราชปราชญเรียนปฎกไตรซึ่งเปนการเอาใจลงปลงใจเชื่อ
ในพระพุทธศาสนาอยางแทจริง  

คนในเมืองสุโขทัยมักทาน มักทรงศีล มักโอยทาน พอขุนรามคาํแหงเจาเมืองสุโขทัย ทั้งชาวแม ชาวเจา 
ทวยปว ทวยนาง ลูกเจาลูกขุนทั้งส้ินทั้งหลาย ทั้งผูชาย ผูหญิง มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาทรงศีลในพรรษาทุกคน 

ในไตรภูมิพระรวง หรือไตรภูมิกถาของพระเจาลิไทยืนยันวา คนไทยในสมัยนั้นยึดมั่นในพระพุทธศาสนาถึง
ขั้น "เอาใจลง ปลงใจเชื่อแก พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ" รูจักผิดและชอบ รูจักบาปและบุญ รูจกัประโยชนในชั่วนี้
ชั่วหนา รูจักกลัวแกบาปและอายแกบาป ซึ่งแตกตางจากคนไทยในปจจุบันที่ไมคอยรูจักบุญ รูจักบาป ไมปลงใจเชื่อ
ในพระรัตนตรัยอยางจริงจัง 

โดยที่พระมหากษัตริยผูเปนเจาชีวิต - เจาแผนดินของคนไทย มั่นคงในพระพุทธศาสนา คอยสงเสริมบํารุง
พระพุทธศาสนามาเปนเวลานานนับพันป เจาชีวิต - เจาแผนดินของคนไทย ยังไดพยายามใหคนไทยยําเกรงตอการ
ทําผิดศีล ดังปรากฏตามคาํสอนของพระเจาลิไท ในหนังสือไตรภูมิพระรวง วา  

ผูใดฆาสัตว ไปเกิดในโลหะกุมภีนรก ยมบาลลงโทษเอาเชือกเหล็กรัดคอขาดแลวเอาหัวไปทอดในหมอ
เหล็กที่ลุกเปนไฟ 

ผูใดเปนขาราชการ พระเจาแผนดินใชใหไปเอาสวยสาอากรจากราษฎร แลวทําการฉอราษฎรบังหลวงเก็บ
ภาษีอากรมากกวากําหนด ตายไปเกิดในโบราณมิฬหนรก ถูกลงโทษใหลงไปอยูในแมน้ําที่เต็มไปดวยอาจม และกิน
อาจมนั้นตางขาวทุกวัน 

ดวยอิทธิพลของพระธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธศาสนาที่ไดยกตัวอยางมา พระพุทธศาสนาจึงเปนศูนย
รวมของจิตใจคนไทย สรางความสามัคคีในหมูชนชาวไทย แตก็ชวยใหคนไทยสามารถอยูรวมกับศาสนิกชนอื่น ๆ ได
ดวยความสันติสุข ชวยใหการใชพระราชอํานาจของเจาชีวิต - เจาแผนดิน ของไทยเกือบทุกพระองคอยูในแนวทาง
ของราชธรรม ทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตร และราชสังคหวัตถุ ความยึดมั่นผูกพันกันเชนนี้ เราจึงไดเห็นการสราง
วัด สรางสถูปเจดีย ถวายพระพุทธศาสนาภายหลังที่ทําศึกสงครามชนะมา เพ่ือเปนการถายกรรมในการฆาขาศึกศัตรู 

เจตจํานงอันยิ่งใหญของพระมหากษัตริยไทยทุกพระองคเชนที่กลาวมานี้มีมาโดยตอเนื่อง ดังตัวอยางกรณี
ของพระเจาตากสินมหาราช ที่มีจารึกไววา 

 
"อันตัวพอชื่อวาพระยาตาก  
ทนทุกขยากกูชาติพระศาสนา  
ถวายแผนดินใหเปนพุทธบูชา  

แดศาสนาสมณะพระพุทธโคดม"  
ฯลฯ  

หรือพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ท่ีวา 
 

"ต้ังใจจะอุปถัมภก ยอยกพระพุทธศาสนา  
ปองกันขอบขัณฑสีมา รักษาประชาชนและมนตรี"  

ฯลฯ 
 

ตอมาพระมหากษัตริยในสมัยที่มีกฎหมายรัฐธรรมนูญใชบังคับ รัฐธรรมนูญทุกฉบับที่ประกาศใชก็
กําหนดใหพระมหากษัตริยตองเปนพุทธมามกะและอัครศาสนูปถัมภก 
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วัฒนธรรมอํานาจ 

ดวยอิทธิพลของพระพุทธศาสนา และความสืบทอดของสถาบันพระมหากษัตริยไทยมีมาอยางยาวนานนับ
พันป ทําใหเกิดวัฒนธรรมการใชอํานาจของพระมหากษัตริยไทยในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย ผูเปนเจาชีวิต - เจา
แผนดินของคนไทยทั่วราชอาณาจักรที่คนไทยไดยกยองเทิดทูนนับถือและมีปฏิสัมพันธตอองคพระเจาแผนดินหรือ
พระมหากษัตริย ดังนี้  

สมัยกอนสุโขทัย คนไทยมีทัศนะตอสถาบันพระมหากษัตริยในฐานะผูนําที่จะทําใหเกิดพิธีกรรมในการแกไข
ปญหาความอดอยากแรนแคนที่เกิดจากภัยธรรมชาติและการรุกรานจากชนกลุมอื่น ๆ ในขณะเดียวกันก็ถือเอา
พระมหากษัตริยเปนผูนําหรือ หัวหนาในการรบพุงปองกันขาศึกศัตรู 

สมัยกรุงสุโขทัยเปนราชธานี พระมหากษัตริยทรงเปนผูครองนคร ทรงอํานาจเหนืออาณาประชาราษฎรทั้ง
ปวง แตมีวัฒนธรรมการใชอํานาจแบบ "พอปกครองลูก" ที่ใกลชิดกับราษฎร ทรงอบรมสั่งสอนราษฎรใหอยูใน
ศีลธรรมตามคําสอนของพระพุทธศาสนา ใหสิทธิแกราษฎรสั่นกระดิ่งรองทุกขและทรงพิจารณาดวยความยุติธรรม
เสมอกันไมวาไพรหรือขุนนาง และท่ีสําคัญคนไทยในสมัยนั้นมีเสรีภาพในการคาขาย ทํามาหากิน 

ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี 417 ป ไดเกิดการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมการใชพระราชอํานาจของ
พระมหากษัตริยหรือพระเจาแผนดินไปมาก จาก วัฒนธรรมพอปกครองลูกเขามาสูวัฒนธรรมของเทพสมมติปนกับ
วัฒนธรรมธรรมราชา 

เทพสมมติ เปนอิทธิพลความเชื่อของศาสนาพราหมณที่เชื่อวาพระมหากษัตริยเปนเทวราชหรือสมมติเทพ
ที่จุติลงมาปกครองมนุษย แกไขปญหาความทุกขยากลําเค็ญของมนุษย เทียบฐานะพระมหากษัตริยเทากับพระ
อินทร สถาปตยกรรมก็สะทอนถึงวัฒนธรรมเทพสมมติหรือเทวราชา แมแตพระนามของพระมหากษัตริยหลาย
พระองคก็สะทอนมาจากวัฒนธรรมเทพสมมติ เชน พระนารายณมหาราช พระรามาธิบดี 

วัฒนธรรมการใชอํานาจของพระมหากษัตริยจึงคอนขางจะสมบูรณเด็ดขาด แตก็มีพระธรรมศาสตร พระ
ราชศาสตรคอยเปนเครื่องกํากับปองกันการขมเหงรังแกประชาชน 

นอกจากนี้ธรรมราชาก็เปนวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากการที่พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธศาสนูปถัมภก ที่
ทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา วัดวาอารามตางๆ ทรงสังคยานาพระไตรปฎก มีการยกยองพระมหากษัตริยวาเปน
พระโพธิสัตว มีการสรางพระราชวังกับวัดอยูใกลกัน เชน พระบรมมหาราชวังกับวัดพระแกว แสดงวา
พระพุทธศาสนากับพระมหากษัตริยเปนส่ิงที่แยกกันไมออก วัฒนธรรม "ธรรมราชา" นี้ชัดเจนเขามาปนเปใน
บางสวนของวัฒนธรรม "เทวราชา" ในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ แตศูนยกลางแหงอํานาจยังคงอยูที่พระมหากษัตริย 
ราษฎรมีฐานะเปนขาแผนดิน พระมหากษัตริยทรงเปนผูนําทั้งทางจิตวิญญาณและทางทหาร แตทรงประพฤติปฏิบัติ
พระองคเองและทรงใชพระราชอํานาจอยูภายใตกรอบของธรรมะ จึงไมทําใหราษฎรเดือดรอนตอตานขัดขวาง 

สมัยรัตนโกสินทรไดเกิดวัฒนธรรมใหมเกิดขึ้น ในสถาบันพระมหากษัตริยที่ยอมรับกันวาพระมหากษัตริย
ทรงเปน "อเนกชนนิกรสโมสรสมมติ" กลาวคือ พระมหากษัตริยตองเปนบุคคลที่ประชาชนทั้งปวงยอมรับ เริ่มตน
ต้ังแตรัชกาลที่ 1 แหงกรุงรัตนโกสินทร เมื่อสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกไดปราบปรามจลาจลในกรุงธนบุรีแลว 
บรรดาขาราชการและราษฎรทั้งปวง ก็พรอมกันกราบทูลวิงวอนอัญเชิญสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกขึ้นเสวย
สวรรยาธิปตยดํารงแผนดินสืบไป วัฒนธรรมนี้ตกทอดเปนมรดกมาถึงรัชกาลที่ 2 - 3 - 4 และ 5 ที่ขาราชการและ
ราษฎรไดชวยกันเลือกสรรบุคคลขึ้นมาดํารงตําแหนงพระมหากษัตริยทั้งส้ิน มีรัชกาลที่ 6 ที่ 7 ที่แตกตางไปบาง แต 
2 รัชกาลถัดมาก็ใชวัฒนธรรมเดียวกัน (ในสมัยรัชกาลที่ 8 - 9 รัฐสภาในขณะนั้นไดลงมติเห็นชอบใหอัญเชิญขึ้น
ครองราชย)  

ผลแหงวัฒนธรรมอํานาจที่เปล่ียนแปลงไปทําใหการทรงใชพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย ในฐานะเจา
ชีวิต - เจาแผนดิน เปล่ียนแปลงไปดวยกลาวคือ เจาชีวิต - เจาแผนดิน ในสมัยรัตนโกสินทรจะตองทรงใชพระราช
อํานาจเพื่อปกปองคุมครองดูแลความทุกขสุข ความยากไรของประชาชนอยางแทจริง เชน รัชกาลที่ 1 ทรงใชพระ
ราชอํานาจในการสรางพ้ืนฐานตาง ๆ ใหกับคนไทยทุกดาน รัชกาลที่ 2 ทรงสงเสริมกวีและศิลปะ รัชกาลที่ 3 ทรง
สงเสริมพาณิชยกรรมและสถาปตยกรรม รัชกาลที่ 4 ทรงริเริ่มนําวิทยาการใหม ๆ มาใช รัชกาลที่ 5 ทรงปฏิรูปการ
ปกครอง การบริหาร การสรางสาธารณูปการ การเลิกทาส ฯลฯ รัชกาลที่ 6 ทรงเตรียมการมอบอํานาจอธิปไตยให
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คนไทยตอจากรัชกาลที่ 5 และทรงสามารถในทางปราชญและกวี รัชกาลที่ 7 ทรงมอบอํานาจอธิปไตยใหปวงชนชาว
ไทย รัชกาลที่ 8 ยังไมไดทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดวยพระองคเองก็ส้ินพระชนมชีพเสียกอน และรัชกาลที่ 9 
ปจจุบันก็ทรงงานอยางอเนกคุณูปการตอ คนไทย 

 
สรุป 

พระมหากษัตริยของไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันไดผานกาลเวลามานานนับ 1,000 ป แมจะทรงมีพระราช
อํานาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แตลักษณะการใชพระราชอํานาจของแตละยุคแตละสมยัไมไดเปนไปเพ่ือกดขี่ขมเหง
รังแกประชาชนแมแตนอย สมัยสุโขทัยเปนราชธานีก็ทรงใชอํานาจแบบพอปกครองลูก ใหความยุติธรรมแกราษฎร
อยางเสมอหนา ใหสิทธิเสรีภาพในการคาขายและสงเสริมใหราษฎรคนไทยมั่นคงในพระพุทธศาสนา 

สมัยอยุธยาเปนราชธานี แมจะมีอิทธิพลของวัฒนธรรมในลัทธิพราหมณที่หล่ังไหลมาจากเขมร คือ 
วัฒนธรรมเทวราชา หรือ เทพสมมติ ก็ไมปรากฏวามีพระมหากษัตริยพระองคใดทรงกดขี่ขมเหงรังแกประชาชน
กลับนําประชาชนใหมีความเขมแข็ง และขยายพระราชอาณาจักรออกไป และทรงใชพระราชอํานาจอยูในกรอบของ
ธรรมะ ทั้งลัทธิธรรมศาสตรและ "ราชศาสตร" อันไดแก กฎมณเฑียรบาล จํากัดการใชพระราชอํานาจของ
พระมหากษัตริย ปองกันการกดขี่ขมเหงใชอํานาจรังแกและลงโทษประชาชนใหรอบคอบ รัดกุม ตอมาเมื่อ
พระพุทธศาสนามาเขมแข็งขึ้นในหมูคนไทยก็หันมาใชอํานาจแบบพระธรรมราชาและจักรพรรดิราชา ภายใต
ทศพิธราชธรรม ราชสังคหวัตถุ และจักรวรรดิวัตร 12 

สมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร แมพระมหากษัตริยจะยังเปนเจาชีวิต - เจาแผนดิน ก็มิไดทรงใช
อํานาจกดขี่รังแกประชาชนคนไทยแตอยางใด กลับนําคนไทย ตอสูขาศึกศัตรูกอบกูบานเมืองขึ้นมาจนไดรับการยก
ยอง เชื่อถือและถึงกับกราบบังคมทูลใหทั้ง 2 พระองคขึ้นเปนพระมหากษัตริยในวาระเวลาที่ตางกัน ไดเกิด
วัฒนธรรมอํานาจใหมขึ้นมาเปนอเนกชนนิกรสโมสรสมมติมาถึงปจจุบัน  

ดวยความยึดมั่นในพระพุทธศาสนาและปรัชญาการปกครองตาง ๆ ที่ มุงตอความมั่นคงของชาตบิานเมือง
และความอยูดีมีสุขของราษฎร มิไดมุงส่ังสมทรัพยศฤงคาร ความร่ํารวย หรือความสุขสบายเหมือนพระมหากษัตริย
ในประเทศอื่น ๆ จึงทําใหคนไทยมีความยึดมั่นจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยและแยกจากกันไมออก 
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ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 4 ทรงใหประกาศวา 
 

"พระเจาแผนดิน คนทั้งปวงยกไวเปนที่พ่ึง ใครมีทุกขรอนถอย
ความประการใด ก็ยอมมารองใหชวย ดั่งหนึ่งทารกเมื่อมีเหตุแลวก็
มารองหาบิดามารดา เพราะฉะนั้น พระเจาแผนดิน ชื่อวาคนทั้งปวง
ยกยองใหเปนบิดามารดาของตัวแลวก็มีความกรุณาแกคนทั้งปวง 
ดังหนึ่งบิดามารดากรุณาแกบุตรจริง ๆ โดยสุจริต" 

 

พระมหากรุณาธิคุณของพระองคตามประกาศนี้ทําใหคนไทยทั้งปวงไดมีโอกาสรองทุกขตอพระมหากษัตริย
ได มิแคเพียงการขจัดทุกขรอนถอยความของราษฎร พระองคยังทรงเตรียมการแกปญหาภัยตาง ๆ ที่จะเกิดตามมา
ในอนาคตอีกดวย ภัยคุกคามของแผนดินเวลานั้นคือ ภัยจากฝรั่ง 

ภัยจากฝรั่งที่ปรากฏก็คือ การรุกรานลาอาณานิคมของตะวันตกตอหลายประเทศรอบประเทศไทย (ตอมา
ประเทศไทยก็เผชิญปญหานี้เชนเดียวกัน) และภัยที่เกิดจากอิทธิพลทางความคิดและกระแสวัฒนธรรม 
"ประชาธิปไตย" ที่ตามมาภายหลัง  

ส่ิงที่พระองคเตรียมการไวก็คือ มีการยอมรับเอาวัฒนธรรมประเพณีแบบฝรั่งบางอยางเขามาใช มีการ
เรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อใหฝรั่งเห็นวาชาติไทยมิใชชาติปาเถื่อน (ฝรั่งชอบอางที่ตองมาทําการรุกรานประเทศตาง ๆ 
เพ่ือชวยเหลือใหพนจากความปาเถื่อน) มีการศึกษาทําความเขาใจถึงแนวคิดฝรั่ง นอกจากนี้เริ่มมีการกระจายพระ
ราชอํานาจการบริหารประเทศไปใหขาราชการ และขุนนางมีสิทธิมีสวนในการบริหารประเทศรวมกับพระมหากษัตริย 
ไดทรงตราพระราชบัญญัติวาดวยราคาที่ดินขึ้นใช เลิกลมการเปน "เจาของแผนดิน" ที่พระองคทรงมีมาแตเดิมดวย
การออกกฎหมายฉบับดังกลาวบังคับ พระองคเองตองซื้อที่ดินที่จะพระราชทานใหแกบุคคลตาง ๆ แทนที่จะใชพระ
ราชอํานาจ ส่ังเอา การเปล่ียนแปลงเชนนี้คือ การเตรียมการเบื้องตนไปสูการพระราชทานอํานาจอธิปไตยใหแกปวง
ชนชาวไทยในรัชกาลที่ 7 

 

เตรียมการ 
พระราชดําริที่จะพระราชทานอํานาจอธิปไตยใหแกปวงชนชาวไทยที่เห็นชัดเจนเปนรูปเปนราง เกิดขึ้นใน

สมัยรัชกาลที่ 5 สืบตอจากการวางรากฐานที่รัชกาลที่ 4 ไดทรงดําเนินการไวบางแลว มีดังนี้ 
1. ทรงตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผนดิน ในชวงป พ.ศ. 2416 ทําหนาที่ปรึกษาหารือขอราชการตาง ๆ ที่

เปนปญหา ดําเนินการออกกฎหมายมาแกปญหาตาง ๆ (พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งสมาชิกและทรง
เปนประธานสภาดวยพระองคเอง) เชน ออก พระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุลูกทาส พระราชบัญญัติ
สําหรับการพระคลังมหาสมบัติ 

2. ทรงตั้งสภาที่ปรึกษาสวนพระองค ตอมาเปล่ียนชื่อเปน องคมนตรีสภา ชวยแบงเบาพระราชภารกิจ 
เชน การสืบราชการเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง การสอบสวนชําระความ 

3. พ.ศ. 2428 คณะทูตไทย ณ กรุงลอนดอนและปารีสไดถวายความเห็นโดยอางถึงภัยจากลัทธิจักรวรรดิ
นิยมที่กําลังแพรระบาดซึ่งประเทศไทยมอิาจหลีกเล่ียงได ควรปองกันปญหานี้โดยเปล่ียนมาปกครอง
ในระบอบ Constitutional Monarchy เพ่ือประเทศทางตะวันตกจะมิไดนํามาอางแลวแทรกแซงกิจการ
ภายในของไทย แตยังไมใหมีปาลิเมนต (รัฐสภา) ยังคงใหพระมหากษัตริยมีอํานาจสูงสุด แตใหขุน
นางชั้นผูใหญไดเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการแผนดินดวยเปนการปกครองแบบอภิชนาธิป
ไตย (Aristocracy) ผสมกับประชาธิปไตย แตขณะนั้นพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5 ทรงอยูระหวางการ
ปรับปรุงระบบการบริหารประเทศเปนแบบตะวันตกอยู ไดทรงพบความยากลาํบากและอุปสรรคเปน
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อันมาก ทรงตองเรงปรับปรุงการบริหารราชการแผนดินกอน จึงยังไมทรงเห็นดวย ดังพระราชดํารัส 
วา 

 
"…คอเวอนเมนตนี่แหละเปนตนเหตุที่จะทําใหการทั้งปวงไดสําเร็จ

ตลอด ถาการเรื่องนี้ยังไมเปนการเรียบรอยไดแลว การอื่น ๆ ยาก
นักที่จะตลอดไปได…" 

 
รัชกาลที่ 5 ทรงใชเวลาในการปฏิรูปการปกครองถึง 18 ป ก็ยังไมประสบความสําเร็จโดยสมบูรณ หลักการ

ปฏิรูปของพระองคก็ทรงแยกงานบริหารกับงานนิติบัญญัติออกจากกัน ทรงพบวางานบริหารนั้นเปนที่หวงแหนของ
หนวยงานและเสนาบดี แตงานนิติบัญญัติกลับไมมีผูใดสนใจ จึงทรงตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผนดินขึ้นเปนการ
ฝกฝน  

ตอมาในปที่ 36 ในรัชกาลของพระองค ทรงประเมินสถานการณการ พระราชทานอํานาจอธิปไตยใหปวงชน
ชาวไทยอีกครั้งหนึ่ง ทรงเห็นวา 

 
"…ถาจะตั้งปาลิเมนตขึ้นในเมืองไทย เอาความคิดราษฎรเปน

ประมาณในเวลานี้แลว ขาพเจาเชื่อวาจะไมไดจัดการอนัใดสักส่ิง
หนึ่งเปนแนแทเทียว คงจะตองเถียงกัน ปนปไปเทานั้น…" 

"…ถาจะตั้งเปนโปลิติกัลปาตี…ก็จะมีไดแตพวกละเกาคนสิบคน
หรือส่ีหาคน…ซึ่งจะเขาทําการเปน คอเวอนเมนตก็ไมพอ…" 

 
การปฏิรูประบบราชการในสมัยรัชกาลที่ 5 จึงเปนการเตรียมการที่ย่ิงใหญไวรอเวลาพระราชทานอํานาจ

อธิปไตยใหปวงชนตามแบบ Constitutional Monarchy  
พระราชดํารัสของรัชกาลที่ 5 ที่เปนขอสรุปสุดทาย 
 

"…อีก 3 ปขางหนาฉนัจะใหลูกวชิราวุธมอบของขวัญแกพลเมือง
ในทันทีที่ไดขึ้นสูบัลลังกในฐานะสืบตําแหนงกษัตริย กลาวคือ ฉันจะ
ใหเขาใหปาลิเมนตและคอนสติติวชัน อีก 3 ป คงไมชานักมิใชหรือ…
ฉันจะอยูหลังราชบัลลังกของลูกเอง อยูอยางพอในหลวงอยางไรละ
…และหมดกังวลในพลเมืองที่รักของฉัน…" 

 
ในสมัยรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวก็ไดทรง สืบสานพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 

5 ทรงสรางเมือง "ดุสิตธานี" ขึ้นมาเปนเมืองตัวอยางในการปกครองแบบประชาธิปไตย ใหมีคณะรัฐบาล มีพรรค
การเมือง มีการเลือกตั้งผูแทนราษฎร (เรียกวา เชษฐบุรุษ) มีการออกหนังสือพิมพ 

ในรัชสมัยนี้ เกิดกบฏ เมื่อ 1 มีนาคม 2455 แตถูกปราบปรามลงได กบฏครั้งนี้เกิดจากความไมพอใจใน
ความเหลื่อมลํ้าในสถานะของขาราชการดวยกันเทานั้น มิไดกระทําไปเพ่ือประชาชนโดยรวมแตอยางใด  

นอกจากนี้ยังทรงมีพระราชดําริจะใหการศึกษาทางการเมืองแกประชาชนเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
ในการปกครองตนเองตามรูปแบบเทศบาลและยังทรงมีพระราชปณิธานแนวแนที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญใหแก
ราษฎรในระยะเวลาอันใกล แตเกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เสียกอน 

สมัยรัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงเตรียมการ พระราชทานอํานาจอธิปไตยใหกับ
ปวงชนชาวไทยดวยการจัดตั้ง "อภิรัฐมนตรีสภา" ขึ้นเปนที่ปรึกษาราชการแผนดินของพระองค ทรงตรา
พระราชบัญญัติองคมนตรี พ.ศ. 2470 ขึ้น จัดระเบียบวิธกีารประชุมคลายกับรัฐสภา ใหมี สภาเสนาบดี ทําหนาที่
คลายกับ คณะรัฐมนตรี เตรียมการใหมีการปกครองทองถ่ินแบบ "เทศบาล" ขึ้น เพ่ือสอนใหประชาชน รูจักการใช
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สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง (ตอมาคณะราษฎรไดจัดตั้งเทศบาลขึ้นในป พ.ศ.2476 เพ่ือเปนโรงเรียนสอนประชาธิปไตย) 
ไดทรงปรับปรุงสภาที่ปรึกษาราชการแผนดินในสมัยรัชกาลที่ 5 ใหมีสมาชิกเพ่ิมถึง 227 คน โดยมีเหตุผลตามพระ
ราชดํารัสตอนหนึ่งวา 

 

"เรามีความประสงคที่จะทดลอง และปลูกฝงการศึกษาในวิธีการ
ปรึกษาโตเถียง ใหสําเร็จเปนมติตามแบบอยางที่ประชุมใหญ 
เพราะฉะนั้น จึงไดดัดแปลงส่ิงที่มีอยูแลวใหใชไดเหมาะตามสภาพ
ของบานเมืองที่มีอยูในเวลานี้ ถาหากถึงเวลาอันควรที่จะ
เปล่ียนแปลงวิธีการปกครองประเทศตอไปก็จะทําได 

 
ที่สําคัญที่สุดทรงจัดเตรียมการใหมีรัฐธรรมนูญขึ้นดวยพระองคเอง ทรงปรึกษานายเรมอนด บี. สตีเฟนส 

ชาวอเมริกัน ที่ปรึกษากระทรวงการตางประเทศและพระยาศรีวิสารวาจา ปลัดทูลฉลองกระทรวงการตางประเทศ ได
มอบทั้งสองทานเปนผูราง รัฐธรรมนูญขึ้นและทรงมีพระราชประสงคจะพระราชทานใหแกราษฎรในวันที่ 6 เมษายน 
2475 วันที่ราชวงศจักรีครบ 150 ป 

รางรัฐธรรมนูญฉบับนี้เปนภาษาอังกฤษชื่อวา "An Outline of Changes in the Form of Government" ซึ่ง
กําหนดใหมี 4 สถาบัน คือ พระมหากษัตริย, อภิรัฐมนตรีสภา, นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี, และสถาบันนิติ
บัญญัติ ใหพระมหากษัตริยยังทรงดํารงตําแหนงหัวหนาฝายบริหาร แตผูยกรางทั้งสองก็ยังไมคอยเห็นดวยกับ
แนวทางดังกลาวเพราะความไมพรอมในเรื่องการศึกษาและความไมพรอมของประชาชนสวนใหญ ที่ประชุม
อภิรัฐมนตรีสภาก็คัดคานเชนกัน จึงทรงระงับการผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไวกอน ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศในขณะน้ันตกต่ํา 

 
พระราชทานอํานาจ 

วันที่ 24 มิถุนายน 2475 คณะราษฎรไดดําเนินการยึดอํานาจเพื่อเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย มาเปนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยอยูใตรัฐธรรมนูญ 
(Constitutional Monarchy) โดยไมมีการตอสูขัดขวาง ใหคนไทยตองเสียเลือดเนื้อแมแตหยดเดียว คณะราษฎรได
ขอรองใหพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ทรงอยูใตธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามเพ่ือบานเมืองจะได
เจริญขึ้น ไดทรงยอมรับตามคําขอรองและใหตราพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พ.ศ. 
2475 และตอมาก็มีการพระราชทานรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับแรกขึ้นในวันที่ 10 ธันวาคม 2475 

เหตุผลที่ไมมีการตอสูขัดขวางการยึดอํานาจและยังพระราชทานรัฐธรรมนูญใหอีก ก็เพราะทรงพระราชดําริ
เห็นวา สมเด็จพระเจาแผนดินในพระบรมราชจักรีวงศ ไดเสด็จเถลิงถวัลยราชย ทรงดําเนินพระราโชบายปกครอง
ราชอาณาจักรดวยวิธีสมบูรณาญาสิทธิราชยภายใตทศพิธราชธรรมจรรยา ทรงทํานุบํารุงประเทศใหรุงเรืองไพบูลย
สืบมาครบ 150 ปบริบูรณ ประชาชนชาวสยามไดรับพระบรมราชบริหารในวิถีความเจริญนานาประการโดยลําดับ จน
บัดนี้มีการศึกษาสูงขึ้นแลว มีขาราชการประกอบดวยวุฒิปรีชาในรัฐาภิปาลนโยบาย สามารถนําประเทศชาติของตน 
ในอันที่จะกาวหนาไปสูสากลอารยธรรมแหงโลกโดยสวัสดี สมควรแลวที่จะพระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให
ขาราชการ และ ประชาชนของพระองคไดมีสวนมีเสียงตามความเห็นดีเห็นชอบในการจรรโลงประเทศสยามให
วิวัฒนาการไปภายภาคหนา จึงทรงพระมหากรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานรัฐธรรมนูญการปกครอง
แผนดินสยามตามความประสงค ดังมีพระราชดําริ ตอนหนึ่งวา 

 
"เมื่อประเทศสยามไดมีการศึกษาเจริญขึ้นมากแลว ประชาชนคงจะ

ประสงค ที่จะใหเปล่ียนแปลงการปกครองของบานเมืองเปนระบบนี้ 
และต้ังแต ขาพเจาไดรับสืบราชสมบัติจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาฯ ขาพเจาก็ไดคิดการที่จะบันดาลใหการเปลี่ยนแปลงนั้นเปนไป
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โดยราบรื่นที่สุดเทาที่จะเปนไปได และไดกลาวถึงความประสงคนั้น
โดยเปดเผยหลายครั้งหลายหน โดยเหตุนี้เมื่อคณะผูกอการรอง
ขอใหขาพเจาเปนพระมหากษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ ขาพเจาจึง
รับรองไดทันทีโดยไมมีเหตุของใจอยางใด 
 

เมื่อทรงพระราชทานธรรมนูญและรัฐธรรมนูญแลวก็มิไดทรงทอดทิ้งให รัฐบาลภายใตระบอบรัฐธรรมนูญ
ฉบับที่ 1 บริหารราชการแผนดินลําพังแตไดทรงพระราชทานคําแนะนําตาง ๆ อยู เชน กรณีพระยาโทณวณิกมนตรี
ย่ืนขอจดทะเบียนสมาคมการเมืองชื่อ สมาคมคณะชาติ เชนเดียวกับ สมาคมคณะราษฎร ก็ทรงมีพระราชหัตถเลขา
ถึงนายกรัฐมนตรีวา 

 

"สําหรับประเทศสยามซึ่งพ่ึงจะมีรัฐธรรมนูญขึ้นใหม ยังหาถึงเวลา
สมควรที่จะมีคณะการเมืองเชนเขาไม ดวยประชาชนสวนมากยังไม
เขาใจวิธีการปกครองแบบรัฐธรรมนูญเสียเลย... คณะการเมืองจะทํา
ประโยชนจริงใหแกประชาชนไดก็เมื่อ ประชาชนมีความเขาใจใน
วิธีการปกครองแบบรัฐธรรมนูญ" 

 

นอกจากการพระราชทานคําแนะนําแกนายกรัฐมนตรี และยังทรงเสนอใหมีการแกไขพระราชอํานาจในการ
แตงตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภทที่ 2 ซึ่งพระองคทรงเห็นวาเปนอํานาจในสวนของพระองคโดยแท แตรัฐบาล
เปนผูคัดเลือกเอาแลวนํามาถวายใหทรงลงพระนามในชวงเวลาที่จํากัด ตองทรงลงพระนามตามขอเสนอของรัฐบาล
เทานั้น พระองคประสงคจะใหใชวิธีเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน หรือโดยออมจากบุคคลที่มีความรูเปนผูเลือกหรือ
เลือกจากบุคคลที่เปนขาราชการหรือเคยเปนขาราชการชั้นสัญญาบัตร มีอายุไมตํ่ากวา 35 ป พระองคทรงคาดหวัง
วา สมาชิกสภาประเภทที่ 2 ที่จะทรงตั้งนั้น จะไดคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู และความชํานาญในการปกครองทั่ว 
ๆ ไป 

ประการที่สอง ทรงมีพระราชดําริเห็นวาสภาผูแทนราษฎรในขณะนั้นยัง มิไดเปนผูแทนของราษฎรอยาง
แทจริง กรณีที่พระมหากษัตริยทรงยับย้ังรางกฎหมายซึ่งจะตองเปนเรื่องสําคัญและเกี่ยวของกับประชาชน ควรจะได
สอบถามประชาชนหรือตองใชเสียงขางมากถึง 2 ใน 3 หรือ 3 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกสภาทั้งหมดหรอืตองยุบสภา 

ประการที่สาม ทรงมีพระราชดําริวาการพระราชทานอภัยโทษ ควรใหสิทธิถวายฎีกาถึงพระองคโดยตรง  
พระราชดําริทั้ง 3 ประการนี้ รัฐบาลไมเห็นดวย ไมไดรับการตอบกลับมาจากรัฐบาล จนในที่สุด พระองค

ทรงประกาศสละราชสมบัติ 
 

"…ขาพเจาเห็นวาคณะรัฐบาลและพวกพอง ใชวิธีการปกครองซึ่งไม
ถูกตองตามหลักการของเสรีภาพในตัวบุคคล และหลักความยุติธรรม
ตามความเขาใจและยึดถือของขาพเจา ขาพเจาไมสามารถที่จะ
ยินยอมใหผูใดคณะใด ใชวิธีการปกครองอยางนั้นในนามของ
ขาพเจาตอไปได 
 

ขาพเจามีความเต็มใจที่จะสละอํานาจอันเปนของขาพเจาอยูแตเดิม
ใหแกราษฎรทั่วไป แตขาพเจาไมยินยอมยกอํานาจทั้งหลายของ
ขาพเจาใหแกผูใดคณะใดโดยเฉพาะ เพ่ือใชอํานาจนั้นโดยสิทธิขาด 
และโดยไมฟงเสียงอันแทจริงของประชาราษฎร…"  

 
 
 
 



 11
อํานาจในมือประชาชน 

พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 
 

นับตั้งแตวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ที่คณะราษฎรไดยึดอํานาจเพื่อเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขภายใตรัฐธรรมนูญ ในทาง
ทฤษฎีตองนับเอาวาประชาชนไดเปนเจาของอํานาจอธิปไตยแลวโดยสมบูรณ ในทางปฏิบัติอํานาจอธิปไตยตกสูมือ
ประชาชนอยางไมไดเตรียมตัวลวงหนามากอน ทุกฝายตั้งสมมติฐานเอาไววา ประชาชนมีการศึกษาดีแลว 
ขาราชการมีคุณวุฒิคุณภาพดีแลว จึงโอนอํานาจอธิปไตยจากพระมหากษัตริยสูประชาชน แตการบริหารอํานาจ
อธิปไตยก็ยังกําหนดไวใหพระมหากษัตริยเปน ผูทรงใช กลาวคือ ทรงใชอํานาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี ทรงใช
อํานาจตุลาการทางศาล และทรงใชอํานาจนิติบัญญัติโดยคําแนะนํายินยอมของสภาผูแทนราษฎรหรือทางรัฐสภา  

ประเด็นที่จะพิจารณาวาประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตยไดใชอํานาจของตนมากนอยเพียงใด ใหดูที่
การกําหนดประเภทและที่มาของรัฐสภาหรือสภานิติบัญญัติ ซึ่งขอกําหนดที่มาของสภาผูแทนราษฎรมาจากการ
เลือกตั้งของประชาชนโดยตรง สวนวุฒิสภาหรือสภาสูงมาจากการแตงตั้งของรัฐบาลเปนสวนใหญ เวนแต
รัฐธรรมนูญที่ใชอยูในปจจุบันที่ใหวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง การกําหนดใหวุฒิสภามาจาก
การแตงตั้งตามความเห็นของรัฐบาลฝายเดียวไมเปนการเปดทางใหไดคนดีมีความรูความสามารถอยางแทจริงเขามา
มีสวนใชอํานาจทางนิติบัญญัติ แตเปนการเขามาชวยรักษาสถานะความเปนรัฐบาล เปนพวกรัฐบาล ยอมไมเปนการ
ใหเจาของอํานาจคือประชาชนมสิีทธิมีเสียงในการใชอํานาจอยางเต็มที่ ประเด็นนี้ไดเปนขอขัดแยงระหวาง
คณะราษฎรและพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 7 จนที่สุดพระองคตองประกาศสละราชสมบัติ 

ในชวงเวลา 65 ปแรกของการมีประชาธิปไตย นอกจากประชาชนจะไดเปนเจาของอํานาจอยางไมรูตัว และ
เปนเหตุเปนปจจัยในการถูกอางเพ่ือความชอบธรรมในการปฏิวัติรัฐประหารตาง ๆ แลว ประชาชนชาวไทยสวนใหญ
ยังไมรูจักวิถีชีวิตและความเชื่อที่ถูกตองในลัทธิประชาธิปไตย ประชาชนรูแตวาบานเมืองมีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยแตตองมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขอยู คนไทยทุกหมูเหลายังยึดมั่นในองคพระมหากษัตริยและ
มั่นใจวาพระองคจะทรงแกปญหาวิกฤติการณตาง ๆ ของบานเมืองได จึงยังเปนความโชคดีของประเทศไทย เมื่อเกิด
วิกฤติการณทางการเมืองในการแยงชิงอํานาจในการปกครองประเทศทุกครั้ง พระเจาอยูหัวผูทรงพระบารมีและทรง
เปนศูนยรวมจิตใจของคนไทย จึงทรงแกวิกฤติการณมาไดทุกครั้ง  

อยางไรก็ตาม กฎหมายรัฐธรรมนูญทั้ง 16 ฉบับ ไดบัญญัติกําหนดสิทธิและหนาที่ของคนไทยไวมากบาง
นอยบางตามกาลสมัย เชน รัฐธรรมนูญฉบับที่ 1 บัญญัติใหคนไทยทุกคนเสมอกันในทางกฎหมาย มีสิทธิเสรีภาพใน
การนับถือศาสนา เสรีภาพในรางกาย เคหสถาน ทรัพยสิน การพูด การเขียน การโฆษณา การศึกษาอบรม การ
ประชุม การตั้งสมาคม และการอาชีพ ขณะเดียวกันกม็ีหนาที่เคารพกฎหมาย ปองกันประเทศ เสียภาษี ฯลฯ 
 
รัฐธรรมนูญ 16 ฉบับ 

ผูคนโดยทั่วไปถูกชี้นําใหเขาใจวา การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขคือ การปกครองที่พระมหากษัตริยอยูใตรัฐธรรมนูญ ก็เลยยกฐานะของรัฐธรรมนูญเหนือกวาฐานะของ
พระมหากษัตริย ความเขาใจเชนนี้เกิดจากรัฐธรรมนูญกําหนดวา พระมหากษัตริยผูเปนประมุขทรงใชอํานาจ
อธิปไตยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและการใชถอยคําภาษาอังกฤษที่วา Constitutional Monarchy ที่จริงแลว
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของประเทศ ผูใดจะลวงละเมิดมิได อยูในฐานะที่สูงกวารัฐธรรมนูญเพียงแตวาจะทรง
ใชพระราชอํานาจใด ๆ ทางนิติบัญญัติ ทางบริหาร ทางตุลาการ ก็ใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ สวนพระ
ราชอํานาจอื่น ๆ ที่กฎหมายรัฐธรรมนูญมิไดบัญญัติไวก็ยังมีอีก โดยเฉพาะราชประเพณีที่จะไดนํามากลาวตอไป  

สถานะแหงการดํารงความเปนพระประมุขของชาติที่คนไทยยกยองเทิดทูนยอมอยูเหนือสถานภาพของ
รัฐธรรมนูญ ดังปรากฏหลักฐานทางปฏิบัติคือ การประกาศใช รัฐธรรมนูญ การแกไขรัฐธรรมนูญ การตีความ
รัฐธรรมนูญ ตองกระทําในพระปรมาภิไธย ทั้งส้ิน 
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รัฐธรรมนูญฯ ฉบับ 10 ธันวาคม 2475 ขาราชการ ทหาร พลเรือน และอาณาประชาราษฎร ไดนําความ

กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานรัฐธรรมนูญเพ่ือใหสยามราชอาณาจักรไดมีการปกครองตามวิสัย
อารยประเทศ  

รัฐธรรมนูญฯ ฉบับ 9 พฤษภาคม 2489 เกิดจากนายปรีดี พนมยงค ผูสําเร็จราชการแทนพระองคไดปรารภ
กับนายควง อภัยวงศ นายกรัฐมนตรี ถึงการที่ พระมหากษัตริยไดพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกใหแกปวงชน
ชาวไทยมานานถึง 14 ป ควรจะแกไขปรับปรุงเพ่ิมเติม สภาผูแทนราษฎรไดต้ังกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณา 
ต้ังแต 19 กรกฎาคม 2488 ไดแกไขเพ่ิมเติมจนแลวเสร็จ พระเจาอยูหัวอานันทมหิดล ทรงพระราชดําริเห็นวา 
ประชากรของพระองคประกอบดวยวุฒิปรีชาในรัฐาภิปาลนโยบาย สามารถจรรโลงประเทศชาติของคนไทยอันที่จะ
กาวหนาไปสูสากลอารยธรรมแหงโลกโดยสวัสดี จึงทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 

รัฐธรรมนูญฯ (ฉบับชั่วคราว) 9 พฤศจิกายน 2490 เกิดจากประเทศชาติตกอยูในชวงวิกฤติการณ 
ประชาชนขาดแคลนอาหาร เครื่องนุงหมอื่น ๆ เครื่องอุปโภคบริโภคมรีาคาสูง ศีลธรรมเส่ือมทราม รัฐบาลและสภา
ไมอาจแกไขได ราษฎรไทยสวนมากและทหารไดนําความกราบบังคมทูลใหเลิกใชรัฐธรรมนูญปจจุบันและประกาศใช
รัฐธรรมนูญฉบับใหม 

รัฐธรรมนูญฯ ฉบับ 23 มีนาคม 2492 เนื่องจากมีการรางรัฐธรรมนูญฉบับถาวรแทนฉบับชั่วคราว (9 พ.ย. 
2490) จึงมีพระบรมราชโองการดํารัสเหนือเกลาเหนือกระหมอมใหตรารัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้น 

รัฐธรรมนูญฯ ฉบับ 8 มีนาคม 2495 เนื่องจากคณะผูบริหารประเทศ ชั่วคราวนําความกราบบังคมทูลขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหนํารัฐธรรมนูญฉบับ 2475 กลับมาใชใหมพรอมกับมีการแกไขเพ่ิมเติม 

รัฐธรรมนูญฯ ฉบับ 18 กันยายน 2500 ดวยเหตุที่ผูรักษาพระนครฝายทหารไดนําความกราบบังคมทูลใหมี
การใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยใหเปนไปตามควรแกสถานการณ (นํารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475 มาใชบังคับ
ภายใตเง่ือนไขบางประการ) 

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร ฉบับ 28 มกราคม 2502 ดวยหัวหนาคณะปฏิวัติยึดอํานาจปกครอง
สําเร็จเมื่อ 20 ตุลาคม 2501 ไดนําความกราบบังคมทูลยกเลิกรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475 ใหใชธรรมนูญการปกครองไป
พลางกอน เพ่ือรางรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม 

รัฐธรรมนูญฯ ฉบับ 20 มิถุนายน 2511 พระราชทานตามที่สภาราง รัฐธรรมนูญเสนอ 
ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร ฉบับ 15 ธันวาคม 2515 ดวยหัวหนาคณะปฏิรูป (จอมพลถนอม กิตติ

ขจร) ยึดอํานาจการปกครองแผนดินสําเร็จเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2514 ไดประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2511 ขอ
พระราชทานธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 

รัฐธรรมนูญฯ ฉบับ 7 ตุลาคม 2517 เปนฉบับสภานิติบัญญัตินําขึ้นกราบบังคมทูล 
รัฐธรรมนูญฯ ฉบับ 22 ตุลาคม 2519 คณะปฏิรูปการปกครองแผนดินไดนําความกราบบังคมทูลวาไดเกิด

จลาจลวุนวาย เมื่อ 6 ต.ค. 2519 จะนําภัยพิบัติความพินาศมาสูชาติบานเมือง ตองกอบกูการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยดวยการปฏิรูปการปกครองแผนดินอยางมีขั้นมีตอนตามลําดับ 4 ปแรกตองฟนฟูเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจทางการเมือง เพ่ือใหเปนไปตามขัน้ตอนและความมุงหมายของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน จึงมีพระ
บรมราชโองการใหตรารัฐธรรมนูญนี้ขึ้น 

ธรรมนูญการปกครองฯ พ.ศ. 2520 พระราชทานตามคํากราบบังคมทูลของคณะปฏิวัติที่ยึดอํานาจการ
ปกครองเมื่อ 20 ตุลาคม 2520 ซึ่งไดประกาศยกเลิก รัฐธรรมนูญฉบับที่ใชอยู 

รัฐธรรมนูญฯ ฉบับ 22 ธันวาคม 2521 พระราชทานพระบรมราชานุมัติตามมติสภานิติบัญญัติยกรางเสนอ 
ธรรมนูญการปกครองฯ พ.ศ. 2534 คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติไดยึดและควบคุมอํานาจการ

ปกครองแผนดินสําเร็จเมื่อ 23 กุมภาพันธ 2534 ไดขอพระราชทานธรรมนูญการปกครองฯ ชั่วคราว เพ่ือยกราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม 

รัฐธรรมนูญฯ ฉบับ 9 ธันวาคม 2534 สภานิติบัญญัติแหงชาติไดกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมรา
ชานุมัติใหใชรัฐธรรมนูญที่ยกรางขึ้นมาใหม 



 13
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน (11 ตุลาคม 2540) รัฐสภาไดขอพระราชทานพระบรมราชานุมัติรางรัฐธรรมนูญที่

สภารางรัฐธรรมนูญจัดทําขึ้น 
 

สรุป 
อํานาจอธิปไตยที่เปนของปวงชนชาวไทยในปจจุบัน เปนมรดกตกทอดมาจากอํานาจอาชญาสิทธิ์ที่

พระมหากษัตริยมีมาอยางสมบูรณตอเนื่องยาวนาน และเปนส่ิงที่พระมหากษัตริยของไทยไดวางแนวทางการ
พระราชทานอํานาจนี้ใหแกปวงชนชาวไทยไวอยางเปนระบบที่ทรงใชเวลาเตรียมการถึง 2 - 3 รัชกาล แตในที่สุด 
คณะราษฎร ได ฉกฉวยโอกาสและพระราชปณิธานในการพระราชทานอธิปไตยของพระมหากษัตริยทําการยึด
อํานาจเสียกอน โดยปราศจากการตอสูขัดขวางจากพระมหากษัตริยและกองทัพของพระองคแตอยางใด ทั้งนี้ก็เพราะ
ทรงเห็นแกอาณาประชาราษฎรที่จะตองสูญเสียชีวิตเลือดเนื้อ กอปรกับการพระราชทานอํานาจอธิปไตยใหแกปวงชน
ชาวไทยเปนส่ิงที่พระมหากษัตริยของไทยยุคกอนหนาและยุคนั้นไดทรงมีพระราชประสงคและเตรียมการไวแลวจึงไม
ตอสูขัดขวาง  

การพระราชทานอํานาจอธิปไตยใหแกปวงชนชาวไทยในป พ.ศ. 2475 เปนการลดการใชพระราชอํานาจที่มี
อยางสมบูรณของสถาบนัพระมหากษัตริยลงมาสู การใชอํานาจตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญมิไดหมายความวา
รัฐธรรมนูญมีฐานะเหนือกวาสถาบันพระมหากษัตริยแตอยางใด 

พระมหากษัตริยไดทรงทักทวงกระบวนการจัดสรรอํานาจใหแกองคกร การปกครองแผนดินของ
คณะราษฎรผูกอการยึดอํานาจในชวงตน ๆ เชน ที่มาของวุฒิสภา การยับย้ังกฎหมาย การพระราชทานอภัยโทษ ก็
เพ่ือใหอํานาจอธิปไตยลงสูมือของประชาชนอยางแทจริง แตก็ไดรับการเพิกเฉย จนรัชกาลที่ 7 ทรงประกาศสละราช
สมบัติ  

เมื่อประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตยมาจนถึงปจจุบันกลับปรากฏวา การใชอํานาจจัดการปกครอง
แผนดินหาไดอยูในมือประชาชนเจาของอํานาจโดยแทจริงไม อํานาจนั้นตกอยูในมือขาราชการโดยเฉพาะทหาร เกิด
มีการปฏิวัติรัฐประหาร ฉีกรัฐธรรมนูญที่ใชอยู รางขึ้นใหม แลวฉีกกันอีก รางใหมกันอีก เปนวัฏจักรวนเวียนเชนนี้ 
จนมีรัฐธรรมนูญใชถึง 16 ฉบับ 

รัฐธรรมนูญทุกฉบับ คณะปฏิวัติ คณะรักษาความสงบ หรือผูยึดอํานาจการปกครองแผนดินไดยกรางขึ้นมา 
ไมมีผูใดกลาประกาศใชรัฐธรรมนูญนั้น ๆ ดวยตนเอง ตองนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายขอพระราชทานจาก
พระมหากษัตริยทุกฉบับ โดยเฉพาะ 3 ฉบับสุดทายคือ รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2521 รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2534 และ 
รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 ตองขอพระบรมราชานุมัติจากพระมหากษัตริยกอน มิไดขอพระราชทานลงมาเหมือนฉบับ
อ่ืน ๆ กอนหนานี้  

ที่กลาวมาทั้งหมดนี้ เปนเครื่องยืนยันวา พระมหากษัตริยของไทยเปน ผูพระราชทานรัฐธรรมนูญ หรือมี
พระบรมราชานุมัติใหใชรัฐธรรมนูญซึ่งเปนบทบัญญัติที่กําหนดองคกรปกครองแผนดิน รูปแบบความสัมพันธของ
องคกรปกครองแผนดินและอื่น ๆ ฐานะของพระมหากษัตริยไทยมิไดอยูภายใตรัฐธรรมนูญ ดั่งที่เริ่มเกิดความเขาใจ
ผิดกันในทางการเมืองปจจุบัน 
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สถาบันพระมหากษัตริยไดจารึกติดตรึงอยูในหัวใจของคนไทยมานาน ที่ไดทรงปกครองดูแลราษฎรเยี่ยง
บิดาปกครองบุตร ไมวาพระมหากษัตริยพระองคใดลวนมั่นคงอยูในพระราชหฤทัยเสมอมาวา 

 

"จะทรงพระเมตตากรุณาแกไพรฟาขาแผนดิน เหมือนบิดามารดา
รักบุตรในอุทรทั้งพระราชอาณาเขต…ทรงพระราชดําริสอดสองไปใน
ราชการแผนดิน การสิ่งไรเปนธรรมเนียมที่ถืออยู ตองคงไว การสิ่ง
ไรที่จะตองไปดัดแปลง ก็จะตองจัดการแกไขใหมใหดีขึ้น การสิ่งไร
เปนที่รอนอกสมณพราหมณาจารย ขาราชการ และอาณา
ประชาราษฎร ก็ตองยอมใหความเย็นใจและความสุขขึ้น…" 

 

ดวยพระมหากษัตริยของไทยจะตองดํารงพระราชจริยาวัตรอันงดงามดั่งนี้ จึงทําใหพระมหากษัตริยของ
ไทยทรงเปน ธ ผูสถิตยในดวงใจของคนไทยทั่วหลา ทรงดํารง พระราชอิสริยยศอยูภายใตการปกครองในระบอบ
รัฐธรรมนูญมาแลวกวา 70 ป แตก็ทรงมีพระราชสถานะที่คนไทยยังยกยองเทิดทูนมาตลอด พระราชสถานะของ
พระมหากษัตริยไทยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่สําคัญมี 5 พระราชสถานะ คือ ทรงเปนพระประมุข ทรงเปนที่เคารพ
สักการะ ทรงถูกละเมิดมิได ทรงเปนพุทธมามกะและอัครศาสนปูถัมภก และทรงเปนจอมทัพไทย 
 

พระประมุขแหงรัฐ 
รัฐธรรมนูญของไทยทั้ง 16 ฉบับ บัญญัติใหประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซึ่งถือเปนมรดกทางวัฒนธรรมการเมืองการปกครองที่ย่ังยืน แตพระราชภารกิจ
อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไปบาง ดั่งที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชไดพระราชทาน
สัมภาษณแกผูแทนของนิตยสาร National Geographic ตอนหนึ่งวา 

 

"…เคยมีผูกลาวไววา ราชอาณาจักรนั้นเปรียบเสมือนปรามิด มี
พระมหากษัตริยอยูบนยอดและมีประชาชนอยูขางลาง แตสําหรับ
ประเทศไทยแลว ดูเหมือนทุกอยางจะตรงกันขาม นั่นเปนสาเหตุที่
ทําใหขาพเจารูสึกปวดคอและบริเวณไหลอยูเสมอ…" 

 

พระราชฐานะของพระมหากษัตริยที่ทรงเปนประมุขของรัฐและของชาติ มิไดเกิดจากบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญเทานั้น แตเกิดจากขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยมาแตดั้งเดิม  

ความเชื่อที่สําคัญของคนไทยก็คือ เชื่อวาพระมหากษัตริยทุกพระองคทรงประกอบไปดวย พระปุพเพกต
ปุญญตา คือ ทรงทําความดีมาอยางวิเศษกวาคนอื่น ๆ ในชาติปางกอน จึงทรงประสูติมาอยูในสถานะที่เหนือกวาคน
อ่ืน ๆ เมื่อทรงเปนพระมหากษัตริยแลว ก็มีพระราชปณิธานที่จะประกอบคุณงามความดีดวยการบําบัดทุกขบํารุงสุข
ใหแกราษฎรและทํานุบํารุงพระบวรพุทธศาสนา พระมหากษัตริยของคนไทยจึงทรงเปนพระธรรมราชาหรือพระ
ธรรมิกราชาในสายตาของคนไทย 

ความผูกพันของพระมหากษัตริยไทยกับประชาชนมิไดผูกพันในฐานะผู ปกครองกับผูใตปกครองอยาง
ทฤษฎีทางการเมืองของตะวันตก แตเปนการผูกพันจากหัวจิตหัวใจที่พระมหากษัตริยทรงมีตออาณาประชาราษฎร
ดวยความรัก ความเมตตา มิไดเปนไปโดยขอสัญญาที่มาจากการหาเสียงเลือกตั้ง เปนไปตามธรรมนิติที่
พระมหากษัตริยไทยทรงยึดถือปฏิบัติมาตลอดวา 
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"ผูปกครองบานเมืองพึงเอาใจใสดูแลประชาชน ทํานองเดียวกับ แม
เตา แมปลา แมไก และ แมโค เล้ียงดูลูกของมันฉันนั้น" 

 
พระราชสถานะแหงความเปนประมุขของชาติและของคนไทย นอกจากเกิดจากความเชื่อและความผูกพัน

แลว ยังเกิดจากการสืบราชสันตติวงศตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ 
พ.ศ. 2467 ใน 2 กรณี  

กรณีที่หนึ่ง ราชบัลลังกวางลงโดยที่พระมหากษัตรยิไดทรงแตงตั้งพระ รัชทายาทไวแลวตามกฎมณเฑียร
บาล ก็ใหคณะรัฐมนตรีแจงประธานรัฐสภาเพื่อเรียกประชุมเพ่ือรับทราบแลวอัญเชิญองคพระรัชทายาทดังกลาวขึ้น
ครองราชยและประกาศใหราษฎรทราบ 

กรณีที่สอง ราชบัลลังกวางลงแตพระมหากษัตริยมิไดทรงแตงตั้งพระ รัชทายาทไวตามกฎมณเฑียรบาล 
ประธานองคมนตรีตองเสนอพระนามผูสืบราชสันตติวงศ (เสนอพระนามพระราชธิดาก็ได) ตามกฎมณเฑียรบาลตอ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือเสนอตอ รัฐสภาใหความเห็นชอบ เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบแลว ใหประธานรัฐสภาอัญเชิญองค 
ผูสืบราชสันตติวงศขึ้นครองราชย 

ในฐานะที่เปนประมุข พระมหากษัตริยตองทรงดํารงพระราชสถานะเปน ผูนําหรือประมุขของประเทศไทย
ในเวทีโลก ในสังคมนานารัฐ ทรงเปนตัวแทนคนไทยในการเสด็จพระราชดําเนิน ทรงเปนทูตสันถวไมตรีไปยัง
ประเทศตาง ๆ ที่มิตรประเทศใหความเชื่อถือย่ิงกวาบุคคลใด ๆ ที่เปนผูแทนรัฐบาล ไดทรงกระชับสัมพันธไมตรีกับ
ประเทศที่เสด็จไปเยือนทําใหนโยบายตางประเทศของรัฐบาลดําเนินไปสะดวกราบรื่นขึ้น นอกจากนี้ยังทรงเปนผูรับ
สาสนตราตั้งเอกอัครราชทูตตาง ๆ ที่เขามาประจําอยูในประเทศไทย ทรงมอบสาสนตราตั้งใหแกเอกอัครราชทูตของ
ไทยที่ไปประจําประเทศตาง ๆ ทรงเปนผูแทนประเทศไทยในการแสดงความรูสึกดีใจ - เสียใจ หรือยินดีตอประเทศ
หรือผูนําประเทศตาง ๆ ที่ประสบชะตากรรมทั้งดี – ราย 

เนื่องจากพระมหากษัตริยของไทยทรงเปนประมุขของประเทศ จะตองวางพระองคไวใหเปนกลางทางการ
เมือง ดังคําพระราชทานสัมภาษณแกผูส่ือขาววิทยุ โทรทัศน บี.บี.ซี. วา 

 
"เราพยายามวางตัวใหเปนกลางและรวมมือ โดยสันติวิธีกับทุกฝาย 
เพราะเชื่อวาความเปนกลางนี้ จําเปนสําหรับเรา ประชาชนบางคน
อาจสังกัดกลุม การเมือง หรือมีผลประโยชนที่ตองคอยพิทักษ
ปองกัน แตคนจํานวนมากไมมโีอกาสเชนนั้น เขาไมสามารถแสดง
ความประสงคของเขาใหปรากฏชัดเจนได เราจึงตองคํานึงถึงคน
เหลานี้ใหมาก" 

 
ความเปนกลางทางการเมืองของพระมหากษัตริยทําใหประชาชนและ นักการเมืองทั้งฝายคานและ

ฝายรัฐบาล ทุก ๆ ฝาย ตางเชื่อมั่นเชื่อถือในพระองคที่จะทรงใชพระราชอํานาจในการพระราชทานคําแนะนํา ให
คําปรึกษาจนเปนหลักชัยของบานเมือง และเกิดพันธสัญญาของประชาคมขึ้นวา "ทุกฝายจะรักษาไวซึ่งระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข" 

ในฐานะพระประมุขของชาติ พระมหากษัตริยทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายตามกฎหมายและตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เปนไปตามหลักพระธรรมศาสตร ราชศาสตร ทศพิธราชธรรม ราชสังคหวัตถุและจักรวรรดิ
วัตร และโดยมรดกทางวัฒนธรรมที่สถาบันพระมหากษัตริยทรงมีสภาที่ปรึกษาสวนพระองคมาตั้งแตรัชกาลที่ 5 
สถาบันพระมหากษัตริยของไทยในปจจุบัน จึงมีคณะองคมนตรีที่ทรงเลือกและทรงแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนประธาน
องคมนตรีคนหนึ่ง และองคมนตรีอ่ืนอีกไมเกิน 18 คน ประกอบเปนคณะองคมนตรี ทําหนาที่ถวายความเห็นตอ
พระมหากษัตริยในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริยทรงปรึกษา และปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่กฎหมาย
กําหนด เชน เสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอรัฐสภา ประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จ
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ราชการแทนพระองคชั่วคราวในระหวางที่ไมมีผูสําเร็จราชการแทนพระองค ใหคณะองคมนตรีเสนอพระนามผูสืบราช
สันตติวงศตอคณะรัฐมนตรีในกรณีที่มิไดทรงต้ังพระรัชทายาทไว ฯลฯ 

 

เปนท่ีเคารพสักการะ 
คนไทยมีความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริยและไดถวายพระราชสถานะใหทรงเปนที่เคารพสักการะเหนือ

เกลาเหนือกระหมอม มาแตอดีตกาลนานนับ 1,000 ป ดวยเหตุผลใดเหตุผลหน่ึงคือ 
 

1. ถวายความเคารพสักการะเพราะความจงรักภักดีที่สืบตอกันมาในสายเลือดแหงความเปนคนไทยตั้งแตเกิด
จนตาย 

2. มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจ 
3. เคารพสักการะทั้งโดยสายเลือดและเลื่อมใสศรัทธาในพระราชปณิธาน พระราชกรณียกิจและพระมหา

กรุณาธิคุณตาง ๆ ประกอบรวมเขาดวยกัน 
 

ปจจุบันคนไทยไดถวายเคารพสักการะพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ พระองคปจจุบันดวยเหตุผลตามขอ 
3 ที่พระองคไดทรงบําเพ็ญประโยชนอยางอเนกคุณูปการตอคนไทยดังกระแสพระราชดํารัสในการพระราชทาน
สัมภาษณวิทยุ บี.บี.ซี. ที่วา 

 

"…กรณีของขาพเจา ซึ่งถูกเรียกโดยคนทั่วไปวาเปนพระมหากษัตริย 
แตโดยหนาที่ที่แทจริงแลวดูจะหางไกล หนาที่ของพระมหากษัตริยที่
เคยรูจักหรือ เขาใจกันมาแตกอน หนาที่ของขาพเจาในปจจุบันนั้น ก็
คือ ทําอะไรก็ตามที่เปนประโยชน 
…เราไมทราบวาอะไรจะเกิดขึ้นตอไปภายภาคหนาแตไมวาอยางไร
จะเกิดขึ้นก็ตาม เราก็จะเลือกทําแตส่ิงที่เปนประโยชน…" 

 

ดวยพระราชสถานะที่ทรงเปนที่เคารพสักการะของคนไทยทั้งชาติจึงทรงเปนศูนยรวมแหงจิตใจของคนไทย 
ทรงเปนเครื่องยึดเหนี่ยวเปนศูนยรวมของความภาคภูมิใจและความมั่นใจในประเทศชาติ และท่ีสําคัญที่สุดคือเปน 
ศูนยรวมแหงความสามัคคี 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดมีพระบรมราชโองการเรื่องความสามัคคีของคนไทยวา 
 

"ดวยเหตุวาคนในเมืองไทยเคยรวบรวมกันเปนความคิดอันหนึ่งอัน
เดียว คือ เอากระแสพระราชดําริพระเจาแผนดินเปนประมาณ เมื่อ
กระแสพระราชดําริเปนไปอยางไร คนทั้งปวงเห็นตามโดยจริง เปน
ตกลงไปไดโดยงาย เปนธรรมยั่งยืนเคยฝกมาหลายชั่วคนแลว…
อาศัยพระเมตตากรุณาตอประชาราษฎรอันแรงกลา เปนที่นิยมยินดี
ชอบใจของราษฎรทั้งหลายทั้งปวง จึงไดเปนที่เชื่อใจวางใจของคน
ทั้งปวง เคยออมชอมยอมตามมาไมมีผูใดจะคดิฝาฝน ไมเหมือนใน
ประเทศยุโรปซึ่งมีพระเจาแผนดินประพฤติตางๆ รุนแรงไปตาม
อัธยาศัย มีบังคับเรื่องศาสนาเปนตน จนคนทั้งปวงมีความเบื่อหนาย 
คิดอานตอสูลดหยอนอํานาจพระเจา 

 
สําหรับรัชกาลปจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเปนพระมหากษัตริยอัน

เปนที่เคารพสักการะจากปวงชนชาวไทยอยางลนพน มิอาจประมาณได เพราะไมทรงละทิ้งประชาชน ทรงมีพระราช
ปณิธานที่จะประทับรวมโชคชะตากับคนไทยตลอดไป ไมวาจะมีภัยอันตรายใด ๆ ทรงแนวแนในพระราชหฤทัยวา 
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พระองคทรงรักและหวงใยตอคนไทยเหนือส่ิงอื่นใด พรอมที่จะเสียสละความสุขและความปลอดภัยสวนพระองคใหแก
คนไทยได ไมวาคนไทยเหลานั้นจะอยูใกลหรือไกล คนที่สามารถเขาเฝาใกลชิดมากที่สุดคือ ราษฎร 

เมื่อยังทรงมีพระราชพลานามัยแข็งแรง พระองคทรงโปรดที่จะเสด็จพระราชดําเนินไปทุกที่ไมวาจะมี
อันตรายเพียงใด เพ่ือจะไดทรงทราบทุกขสุขแลวพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห และพระราชดําริเพ่ือแกปญหา
ตาง ๆ อยางเต็มพระปรีชาญาณ พระราชสถานะของพระองคในวันนี้จึงผูกพันกับคนไทย เกินกวา "เปนที่เคารพ
สักการะ" มาเปนที่ "เคารพ เทิดทูน บูชา" 

 
มิถูกละเมิด 

รัฐธรรมนูญของไทยทุกฉบับ จะบัญญัติไววา ผูใดจะละเมิดพระมหากษัตริยมิได หรือแมแตจะฟองรอง
พระมหากษัตริยในทางใด ๆ ก็มิได  

การที่พระมหากษัตริยจะทรงถูกละเมิดมิไดมี 2 นัย คือ การละเมิดตอพระ วรกาย เชน การแตะตองพระวร
กาย การจับกุมองคพระมหากษัตริย การประทุษรายตอองคพระมหากษัตริย หรือการดูหมิ่นดูแคลนองค
พระมหากษัตริย ไมวาจะดวยกาย วาจา จากบุคคล กลุมบุคคล องคกร หรือหนวยงานใด ๆ 

และนัยที่ 2 ดวยพระราชสถานะที่ทรงอยูเหนือการเมือง ไมทรงกระทําการใดทางการเมืองดวยพระองคเอง 
แมแตการใชอํานาจอธิปไตยอันเปนอํานาจทางการเมืองที่สูงที่สุดที่ทรงใชอํานาจนิติบัญญัติทางรัฐสภา อํานาจ
บริหารทางคณะรัฐมนตรี และอํานาจตุลาการทางศาล จะเกิดความผิดพลาดใด ๆ ขึ้น ก็มิไดถือวาทรงกระทําผิด ผูรับ 
ผิดชอบคือ บุคคลที่ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ พระมหากษัตริยจึงมิอาจถูกกลาวหาหรือฟองรองในกรณี
ใดๆ ได และเปนไปตามหลักที่ยึดมาแตโบราณวา พระมหากษัตริยทรงกระทําผิดมิได (The King Can Do No 
Wrong)  

เรื่องที่ตองมีผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ไดแก รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด 
พระราชกฤษฎีกา พระราชหัตถเลขา พระบรมราชโองการ อันเกี่ยวกับนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ อันเปน
ราชการแผนดิน 

ผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตละเรื่องแตละกรณีเปนไปตามที่ รัฐธรรมนูญกําหนด ไดแก 
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา และประธานองคมนตรี ผูลง
นามรับสนองพระบรมราชโองการจะตองเปนผูรับผิดชอบในการลงนามรับสนองฯ นั้นโดยตรง. 

 

พุทธมามกะและอัครศาสนูปถัมภก 
รัฐธรรมนูญทุกฉบับที่ใชในประเทศไทยระบุวา พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะและอัครศาสนูปถัมภก 

สอดคลองกับความเชื่อและวัฒนธรรมของคนไทย ที่พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะและทรงทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา มาตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัย พระราชภารกิจของพระมหากษัตริยทุกรัชกาลตางทรงมุงมั่นตอความ
มั่นคงดํารงสถิตขึ้นของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย จนชาวตะวันตกยอมรับวาประเทศไทยเปน "ดินแดนแหงกา
สาวพัสตร" (Land of the Yellow Robes) ดังปรากฏในประวัติศาสตรชาติไทยดังนี้ 

 

   
 

พ.ศ. 234 อาณาจักรสุวรรณภูมิ (นครปฐม) ไดรับพระสงฆจากอินเดียมาประกาศ
พระพุทธศาสนา 

 พ.ศ. 612 ขุนหลวงเมาแหงอาณาจักรไทยอายลาวประกาศตนนับถือพระพุทธศาสนา 
 

 
ในพุทธศตวรรษที่ 12 พระนางจามเทวีครองเมืองหริภุญไชย (ลําพูน) ทรงนํา
พระพุทธศาสนาขึ้นไปประดิษฐานดวย 

 

 
พุทธศตวรรษที่ 15 พระเจาเม็งรายมหาราชสถาปนา นวบุรีศรีนครพิงคขึ้นเปนราชธานี 
ไดสถาปนาวัดเชียงมั่นขึ้นิ 

 

 
สมัยสุโขทัย พระมหากษัตริยไทยทุกพระองคทรงเปนพุทธมามกะ พระพุทธศาสนา
เจริญรุงเรืองอยางที่สุด 
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สมัยอยุธยาเปนราชธานี 417 ป พระมหากษัตริยทุกพระองคทรงเปนพุทธมามกะและ
ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาใหรุงเรือง 

 

 
สมัยธนบุรี - กรุงรัตนโกสินทร พระมหากษัตริยทุกพระองคทรงเอาใจใสทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา 

 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบันทรงมีพระราชดํารัสลาผนวชตอพระบรมวงศานุวงศ องคมนตรี 
คณะรัฐมนตรี ทูตานุทูต สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและขาราชการ ณ พระท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 
2499 

"โดยที่พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติของเรา ทั้งตามความ
ศรัทธาความเชื่อของขาพเจา ก็เห็นเปนศาสนาที่ดีศาสนาหนึ่ง เนื่อง
ในบรรดาสัจจธรรม คําส่ังสอนอันชอบดวยเหตุผล จึงเคยคิดอยูวา 
ถาโอกาสอํานวย ขาพเจาควรจักไดบวชสักเวลาหนึ่ง ตามราช
ประเพณี ซึ่งจักเปนทางสนองพระเดชพระคุณ พระราชบุรพการีตาม
คตินิยมดวย" 

 
ในประเด็นที่เกี่ยวกับทรงเปนอัครศาสนูปถัมภกนั้น หมายความวา ทรงใหความชวยเหลืออุปถัมภแก

ศาสนาทุกศาสนา เริ่มตั้งแตสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชแหงกรุงศรีอยุธยา ทรงพระราชทานที่ดินใหเปนที่ต้ัง
ของคริสตศาสนา สมัยอยุธยาตอมาก็พระราชทานที่ดินใหต้ังมัสยิดอิสลาม ทรงแตงตั้งจุฬาราชมนตรีเพ่ือเปนผูนาํ
ศาสนา อิสลามในประเทศไทย ไดพระราชทานพระราชทรัพยในการพิมพพระมหาคัมภีรอัล - กุรอาน ฉบับภาษาไทย 
พระราชทานเงินอุดหนุนและซอมแซมมัสยิดหลายแหง เสด็จพระราชดําเนินไปงานเมาลิดกลาง สมัยปจจุบันก็ทรงไห
ความอุปถัมภค้ําชูกับศาสนาอื่น ๆ ตามกาลเทศะที่สมควร แตกับพระพุทธศาสนาที่ถือเปนศาสนาประจําชาติแลว 
ทรงอุปถัมภค้ําจุนมากเปนพิเศษ 

พระมหากษัตริยทรงเขาไปชวยดูแลการปกครองของคณะสงฆไทยมาตั้งแตสมยัสุโขทัยที่มีคณะสงฆไทยอยู 
2 คณะ คือ คณะคามวาสีและคณะอรัญวาสี แยกการปกครองเปนอิสระจากกัน ตางฝายตางก็มีพระสังฆราชของ
ตนเอง พระมหากษัตริยก็ทรงแตงตั้งพระสังฆราชทั้ง 2 ฝาย และยังไดทรงแตงตั้งพระสังฆราชประจําหัวเมืองตาง ๆ  

การแตงตั้งสมณศักดิ์แกพระภิกษุสงฆถือเปนการอุปถัมภใหพระสังฆราชแตละฝายไปปกครองพระครู เจา
อาวาส พระภิกษุ - สามเณร ใหตรงตามพระธรรม พระวินัย มิใชฆราวาสไปปกครองพระ 

เหตุผลก็คือ สมันนั้นพระมหากษัตริยทรงเปนเจามหาชีวิต และตอมาก็ทรงถวายสมณศักดิ์ ซึ่งมีหลายชั้นให
พระสงฆโดยมีพัดยศเปนเครื่องกําหนด นับเปนราชประเพณีถือปฏิบัติมาแตสมัยพระเจาลิไทแหงกรุงสุโขทัย อันเปน
การเอาแบบอยางมาจากประเทศลังกา ในระยะตนก็มีพระสมณศักดิ์เพียง 2 ระดับ เทานั้น คือ พระสังฆราช และ 
พระครู 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชทรงตรากฎหมายเกี่ยวกับคณะสงฆขึ้นถึง 10 
ฉบับ เชน ฉบับที่ 6 ประกาศใชในป พ.ศ. 2326 มีขอความวา 

 
"หามมิใหภิกษุสามเณรสงเคราะหฆราวาส ใหผลไม ใบไม ดอกไม 
เปนตน อยาใหผสมผสานขอกลาวปาวรองเรี่ยไรส่ิงของอันเปนของ
ฆราวาสอันมิใชญาติ และหามอยาใหเปนทูตใชสอยขาวสาสนการ
ฆราวาส และหามบรรดาการทั้งปวงอันผิดจากพระปาฏิโมกขสังวร
วินัย" 

 
กฎหมายการปกครองคณะสงฆที่เปนหมวดหมูชัดเจน เกิดขึ้นในสมัย ร.ศ. 121 หรือ พ.ศ. 2445 เรียกวา 

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ใชตอกันมาถึงรัชกาลที่ 8 จึงมีการปรับปรุงใหม 
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หลักก็คือ แบงการปกครองคณะสงฆสวนกลางและคณะสงฆสวนภูมิภาค พระมหากษัตริยในฐานะองคอัคร

ศาสนูปถัมภกทรงสถาปนาพระมหาสมณเจากรมพระยา วชิรญาณวโรรส ดํารงตําแหนง สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่ง
ถือเปนนิติราชประเพณีที่ยึดถือเปนหลักปฏิบัติใหพระมหากษัตริยเปนผูทรงสถาปนาพระสังฆราชมาโดยตลอดจนถึง
ปจจุบัน 

รางพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2484 ไดรับความเห็นชอบจากคณะสงฆกอน และผานสภา
ผูแทนราษฎรโดยราบรื่น พระราชอํานาจในการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ยังเปนของ
พระมหากษัตริยตามคําแนะนําของคณะรัฐมนตรี (ตางจากกฎหมายที่ใชอยูในปจจุบันที่ใหแตงตั้งจากพระสงฆที่ทรง
สมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสสูงสุดเทานั้น) 

 ส่ิงที่ทุกฝายพึงตระหนักก็คือ อํานาจในการสถาปนาพระสังฆราชเปนของพระมหากษัตริย กําหนดให
คณะรัฐมนตรีเปนผูถวายคําแนะนําก็เปนเพียงรูปแบบพิธีการเทานั้น เมื่อรัฐธรรมนูญถวายพระราชอํานาจใหเปน 
อัครศาสนูปถัมภก ก็ควรจะยึดเอานิติราชประเพณีมาเปนหลักปฏิบัติ รัฐบาลไมควรจะเขาไปกาวกายแทรกแซงออก
พระราชกําหนดและเปล่ียนหลักปฏิบัติการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชผิดไปจากเดิม จะทําใหเกิดความแตกแยกใน
หมูคณะสงฆจนเกิดสังฆาเภทู 

ปรัชญาของการถวายพระสมณศักดิ์ที่ทรงปฏิบัติกันมา มาจากคติที่พระมหากษัตริยจะตองทรงอุปถัมภค้ําชู
พระพุทธศาสนา แตพระองคมิสามารถเขามาดูแลภิกษุ สามเณร และพุทธบริษัทไดทั่วถึงตลอดทั่วพระราชอาณาเขต
ดวยพระองคเองได จึงตองพ่ึงพระสงฆผูทรงศีลที่บริสุทธิ์เขามาชวยธํารงรักษาไวสืบทอดพระพุทธศาสนาดวยการ
ปฏิบัติบูชา การศึกษาเผยแพรคําสอนที่ถูกตอง พระมหากษัตริยจึงทรงอุปถัมภพระสงฆดวยการถวายคานิตยภัตต
และสมณศักดิ์ซึ่งมิไดเปนไปเพ่ือลาภยศสักการะ ย่ิงสมณศักดิ์สูงเทาใดก็เทากับพระมหากษัตริยทรงอุปถัมภให
พระสงฆองคนั้นทํางานถวายพระพุทธศาสนามากเทานั้น สมณศักดิ์สงฆมิไดมีไวเพ่ือแสดงยศถาบรรดาศักดิ์เหมือน
ขาราชการแตอยางใด (ยศชาง ขุนนางพระ คือคําเปรียบเปรยที่วา จะพระราชทานยศศักดิ์แกชางก็ดี พระก็ดี ผูรับ
ยอมตองไมเปนที่ยินดียินราย ไมหลงติดกับยศตําแหนง ชางก็คงเปนชาง และพระก็คงเปนพระตามพระธรรมพระ
วินัยอยูนั่นเอง) 

 
จอมทัพไทย 

พระมหากษัตริยมีความหมายวา นักรบผูย่ิงใหญ ในฐานะที่ชาติไทยของเราไดดํารงประเทศมาดวยการสูรบ 
ทําสงครามรักษาประเทศ ปองกันประเทศและกอบกู อิสรภาพมาอยางตอเนื่องยาวนาน ชาติไทยจึงเปนชาตินักรบที่
คนไทยมีความภาคภูมิใจ  

ในการรบทุกครั้งจะมีผูนําทัพหรือจอมทัพซึ่งก็ไดแก พระมหากษัตริยในยุคนั้นสมัยนั้น เชน พอขุน
รามคําแหงมหาราชทรงทําการขยายอาณาเขตออกไปอยางกวางขวาง สมเด็จเจาพระยาทรงรบมีชัยชนะเหนือขอมที่
ย่ิงใหญไดอยางเด็ดขาด สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ทรงกอบกูอิสรภาพในชวงเวลา
อันส้ัน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชทรงปกปองบานเมืองจากการรุกรานของพมา ความเปน
นักรบเชนนี้เปนคุณสมบัติที่จําเปนสําหรับพระมหากษัตริย 

เมื่อมีการเปล่ียนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 พระมหากษัตริยทรงสละพระราชอํานาจและได
พระราชทานรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรฉบับชั่วคราวใหประชาชน คณะราษฎรตองยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
ขึ้นมา นายปรีดี พนมยงค บันทึกไววา วันหนึ่งพระเจาอยูหัวฯ ทรงรับส่ังใหนายปรีดีกับพระยาพหลฯ เขาเฝาที่พระ
ตําหนักจิตรลดา ทรงมีพระราชกระแสวา ที่เขียนวา "กษัตริย" ในรางรัฐธรรมนูญนั้น ยังไมถูกตอง เพราะคํานั้น
หมายถึงนักรบเทานั้น ที่ถูกจะตองเขียนวา "พระมหากษัตริย" คือเปนนักรบผูย่ิงใหญ ผูถืออาวุธปกปองบานเมืองอัน
เปนราชประเพณีแตโบราณกาล ซึ่งบุคคลทั้งสองเห็นชอบดวยกับพระราชกระแสและกราบบังคมทูลเพ่ิมเติม มิ
เพียงแตจะเขียนวา พระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข เทานั้น ยังจะถวายใหเปน จอมทัพ ที่ทรงมีพระราชอํานาจ
เหนือบรรดาทหารดวย ซึ่งก็มีรับส่ังวาถูกตองแลว เพราะพระราชาของประเทศตาง ๆ ก็ทรงเปนผูบังคับบัญชาเหนือ
ทหารทั้งปวง เปนส่ิงคูกับพระราชอํานาจในการปองกันประเทศ และในการพิทักษรัฐธรรมนูญ เพราะพระองคมีพระ
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ราชอํานาจบังคับบัญชากําลังทหารใหปฏิบัติการไดดวย และส่ังใหทหารประพฤติในส่ิงที่ควรประพฤติ ละเวนในสิ่งที่
ควรละเวน 

พระราชสถานะที่ทรงเปนจอมทัพไทยที่มีอํานาจดังกลาว มีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ยืนยันไว
ในมาตรา 222 คือ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศใชและเลิกใชกฎอัยการศึกตามลักษณะ
และวิธีการตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก 

มาตรา 223 พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศสงคราม เมื่อไดรับความเห็นชอบของ
รัฐสภา 

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เสร็จส้ิน หลวงพิบูลสงคราม (จอมพล ป. พิบูลสงคราม) แพมติสภาในการ
เสนอพระราชบัญญัติต้ังเมืองเพชรบูรณและพระราชบัญญัติต้ังพุทธมณฑล ตองพนจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี แตยัง
มีอํานาจทางทหาร เพราะดํารงตําแหนงผูบัญชาการทหารสูงสุด เตรียมยกกําลังทหารจากลพบุรี เพ่ือมาจัดการกับ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่คว่ํามติสภาฯ นายปรีดี พนมยงค ซึ่งเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคในขณะน้ันไดลง
นามแทนพระมหากษัตริยในประกาศพระบรมราชโองการปลด จอมพล ป. ออกจากผูบัญชาการทหารสูงสุดและยุบ
ตําแหนงนั้น ต้ังตําแหนงแมทัพใหญตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกและตั้งพลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาดํารง
ตําแหนงแมทัพใหญ เมื่อมีประกาศพระบรมราชโองการในฐานะจอมทัพไทยเชนนี้ จอมพล ป. ก็ไมกลาฝาฝน 

พระบรมราชโองการนี้เปนเครื่องยืนยันพระราชสถานะ "จอมทัพไทย" ที่ทรงมีพระราชอํานาจเหนือทหารทั้ง
ปวง  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลปจจุบันในฐานะจอมทัพไทย ทรงแสดงความหวงใยชีวิตทหารที่ทํา
การสูรบทุกคน เชนในการสูกับ ผกค. ป 2518 - 2519 ทรงทราบวา ทหารถูกยิงบาดเจ็บ ยังเอาออกจากสมรภูมิ
ไมได ก็ทรงรับส่ังใหเอาเฮลิคอปเตอรขึ้นไปรับผูบาดเจ็บ และพระองคไดเสด็จไปดวยพระองคเอง ทรงเสด็จเขาไปดู
ผูบาดเจ็บในสมรภูมิ ทรงจับแผลที่ถูกกระสุนนั้นโดยมิไดรังเกียจและยังไดเสด็จโดยเฮลิคอปเตอรไปทอดพระเนตร
ผูบาดเจ็บในขณะที่มีการสูรบกัน ไดทรงรับส่ังใหสงผูบาดเจ็บไปรักษาตัวถึงสหรัฐอเมริกา 

ในกรณีตอสูกับผูกอการรายคอมมิวนิสต จอมทัพไทยพระองคนี้ ทรงตอบคําถามผูส่ือขาว บี.บี.ซี. วา 
พระองคพระราชทานคําแนะนํากองทัพไทยใหตอสูเอาชนะคอมมิวนิสตอยางไร 

ทรงรับส่ังวา พระองคมิไดทรงแนะนําใหตอสูกับคอมมิวนิสต เพียงแตทรงแนะนําวา ทําอยางไรจะตอสูกับ
ความยากจนของพสกนิกรของพระองคในกรุงและในชนบท 

ตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 70 กําหนดให 
 

"รัฐตองจัดใหมีกําลังทหารไวเพ่ือพิทักษรักษาเอกราช ความมั่นคง
ของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย ผลประโยชนแหงชาติ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
และเพ่ือการพัฒนาประเทศ" 

 
ส่ิงเหลานี้ยืนยันใหเห็นทั้งโดยนิติราชประเพณีและรัฐธรรมนูญวา กองทัพไทย เปนกองทัพแหง

พระมหากษัตริย ไมสมควรที่นักการเมืองจะเขาไปกาวกายใชกําลังทหารมาเปนกําลังสนับสนุนอํานาจทางการเมือง
ของตนเชนอดีตที่ผานมา การแตงตั้งแมทัพนายกอง (ซึ่งตองทําเปนประกาศพระบรมราชโองการแตงตั้งนายทหาร) 
รัฐบาลก็ควรจะทําหนาที่เพียงผูถวายคําแนะนํา ใหเปนพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยและเปนไปตามหลัก
ปฏิบัติในกองทัพ ไมเชนนั้น เมื่อกองทัพถูกแทรกแซงจากการเมืองแลว จะทําใหกองทัพออนแอลง การทําหนาที่ตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา 70 ก็ออนแอลงกระทบถึงความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย ผลประโยชนแหงชาติ การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย และการพัฒนาประเทศ 
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สรุป 

พระราชสถานภาพของพระมหากษัตริยไทย ภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญกําหนดไวไมมากนัก กลาวคือ ทรงเปนประมุขของประเทศ ทรงเปนที่เคารพสักการะ ทรงเปนผูที่มิอาจ
ถูกละเมิดได ทรงเปนพุทธมามกะและอัครศาสนูปถัมภก และทรงเปนจอมทัพไทย การดํารงไวซึ่งพระราชสถานะของ
พระมหากษัตริยไทยในแตละเรื่อง มิไดเหมอืนกับพระมหากษัตริยในแถบยุโรปและประเทศอื่น ๆ แตมีความ
ละเอียดออน แฝงแรนไปดวยปรัชญา การเมือง การปกครองแบบไทย ๆ ที่ไมมีผูใดเสมอเหมือน คือ  

ประการที่หนึ่ง ทรงเปนพระประมุขที่คอยแบกความทุกขยากเดือดรอนของประชาชน เหมือนบิดามารดา
เล้ียงดูบุตร ตองทรงตรากตรําพระวรกายและทรงวางพระองคเปนกลางทางการเมืองทามกลางฝายการเมืองตาง ๆ 

ประการที่สอง ทรงเปนที่เคารพสักการะของคนไทยทั้งชาติ อันเปนไปโดยสายเลือดและความศรัทธา
เล่ือมใสในพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจ และทรงเปนศูนยรวมแหงความสามัคคีปรองดองของคนในชาต ิ

ประการที่สาม ทรงมิอยูในฐานะจะถูกละเมิดหรือถูกฟองรองใด ๆ ได การใชพระราชอํานาจบริหารราชการ
แผนดินของพระองคจะตองมีผูรับสนองพระบรมราชโองการ อันไดแก นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ประธานรัฐสภา 
ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ประธานองคมนตรี เพ่ือใหบุคคลเหลานี้เปนผูรับผิดชอบในความถูกตอง 
เนื้อหาสาระที่สามารถตรวจสอบได ชี้แจงได 

ประการที่ส่ี ดํารงพระราชสถานะเปนพุทธมามกะและอัครศาสนูปถัมภก ตามนิติราชประเพณีที่มีมาแต
โบราณกาล วิธีการอุปถัมภศาสนาตาง ๆ ก็มีแตกตางกันไปแตในศาสนาพุทธ ยึดหลักการถวายสมณศักดิ์และคา
นิตยภัตตใหแกพระเถรานุเถระ เพ่ือไปปกครองดูแลสงฆ เผยแผพระธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธศาสนา ฯลฯ 

ประการที่หา ดํารงพระราชสถานะ "จอมทัพไทย" เปนมรดกตกทอดมาจากพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริยไทยตองตอสูรบพุงเพ่ือปกปกรักษาคุมครองเอกราชของชาติ และปจจุบันนี้รัฐธรรมนูญฯ ยังไดถวาย
พระราชอํานาจเหนือบรรดาทหารทั้งปวงดวย 

ที่กลาวมาในตอนนี้ เพ่ือเปนเครื่องยืนยันวา พระมหากษัตริยไทยทรงมีพระราชสถานะที่ชัดเจนแตกตางกับ
พระมหากษัตริยของชาติใด ๆ ในโลกนี้ 
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ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย พระมหากษัตริยก็คือกฎหมาย กลาวคือ ที่มาของกฎหมายทั้งปวงอยูที่องค

พระมหากษัตริย พระราชดํารัส พระราชประสงคตาง ๆ ลวนมีผลเปนกฎหมาย ดังคําที่กลาววา 
 

"พระบรมราชานุภาพของพระเจาแผนดิน กรุงสยามนี้ไมได
ปรากฏในกฎหมายอันหนึ่งอันใด ดวยเหตุท่ีถือวาเปนท่ีลนพน 
ไมมีขอสั่งอันใดจะเปนผูบังคับขัดขวางได" 

 

เมื่อเปล่ียนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 แลวในทางนิตินัยทําใหพระราชอํานาจที่เคยมีมาอยางลนพน
ถูกจํากัดลงใหอยูในกรอบของรัฐธรรมนูญซึ่งจะตองศึกษาทําความเขาใจอยางระมัดระวัง 

 
เฉพาะพระองค 

พระราชอํานาจเฉพาะพระองคนี้ยังคงมีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญทุกฉบับ ที่ไมไดกาวลวงไปถึงกับกําหนด
ขั้นตอนการใชพระราชอํานาจขึ้นมาใหม ทรงใชพระราชอํานาจเหลานี้เปนไปตามพระราชอัธยาศัยอยางแทจริง คือ 

1. พระราชอํานาจในการเลือก แตงตั้ง ถอดถอนองคมนตรีตามมาตรา 12, 13 และ 16 แหงรัฐธรรมนูญฯ 
พ.ศ. 2540 อันเปนมรดกตกทอดมาจากในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงต้ังสภาที่ปรึกษาราชการแผนดินเปน The Privy 
Council แบบของอังกฤษ เปนองคกรที่ใกลชิดกับพระมหากษัตริย ทําหนาที่ถวายความเห็นตอพระมหากษัตริยใน
พระราชกรณียกิจทั้งปวงที่ทรงปรึกษาและหนาที่อ่ืน ๆ 

คณะองคมนตรีจะถวายคําปรึกษาเปนเรื่องเกี่ยวกับการบริหารราชการ แผนดิน เชน เรื่องรางกฎหมายที่
นายกรัฐมนตรีทูลเกลาฯ เสนอฎีการองทุกขของราษฎร ฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษในคดีอาญา การแตงตั้ง
ขาราชการ การพระราชทานฐานันดรศักดิ์ ทําหนาที่เหมือนคณะกลั่นกรองงานถวายพระมหากษัตริย รวมทั้งเปน
คณะทํางานใน โครงการตาง ๆ อันเนื่องมาจากพระราชดําริดวย 

ในการใชพระราชอํานาจนี้ ก็ตองมีการลงนามรับสนองพระบรมราชโองการคือ ประธานรัฐสภาเปนผูลงนาม
รับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งหรือถอดถอนประธานองคมนตรี ประธานองคมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระ
บรมราชโองการแตงตั้งหรือถอดถอนองคมนตรีอ่ืน ๆ 

 

2. พระราชอํานาจแตงตั้งหรือถอดถอนขาราชการในพระองคและสมุหราช องครักษ (รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 
17) ซึ่งเปนตําแหนงในราชสํานัก มีองคมนตรีทานใดทานหนึ่งเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการฯ  

 

3. พระราชอํานาจในการแตงตั้งผูสําเร็จราชการแผนดิน (รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 18) ในกรณีที่ไมประทับอยู
ในราชอาณาจักรหรือทรงประชวร ทรงผนวช ยังไมบรรลุนิติภาวะหรือราชบัลลังกวางลงโดยที่ยังไมมีการประกาศผู
สืบราชสันตติวงศ โดยใหคณะองคมนตรีเสนอชื่อใหรัฐสภาเห็นชอบ ประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการ 

 

4. พระราชอํานาจในการแกไขเพ่ิมเติมกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พ.ศ. 2467 
(รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 22 วรรค 2) โดยใหคณะองคมนตรีจัดทํารางกฎมณเฑียรบาลแกไขเพ่ิมเติมกฎมณเฑียรบาล
เดิมตามพระราชดําริ นําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยแลวแจงไปยังประธานรัฐสภา
เพ่ือใหนําแจง รัฐสภาทราบ ประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาใชบังคับเปนกฎหมายตอไป 
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5. พระราชอํานาจในการแตงตั้งพระรัชทายาท (รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 23 วรรคแรก) ซึ่งเปนไปตามกฎ

มณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พ.ศ. 2467 แลวแจงรัฐสภาทราบ 
 

ทางนิติบัญญัติ 
รัฐธรรมนูญทุกฉบับกําหนดใหพระมหากษัตริยทรงใชอํานาจอธิปไตยดานนิติบัญญัติทางรัฐสภา โดยได

กําหนดพระราชอํานาจไวดังนี้ 
1. ทรงแตงตั้งประธาน - รองประธานสภาผูแทนราษฎร ประธาน - รองประธานวุฒิสภา จากสมาชกิแหง

สถาบันนั้น ๆ ตามมติของสภา (รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 151) โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการ 

2. ทรงแตงตั้งผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร (รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 120) โดยมีประธานสภา
ผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

3. ทรงเรียกประชุมรัฐสภา ทรงเปดและทรงปดประชุม (รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 161) 
4. ทรงตรากฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ ที่ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา เมื่อพระมหากษัตริย

ทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับเปนกฎหมาย (รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 93)  
5. ทรงสามารถยับย้ังรางรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติตาง ๆ ที่รัฐสภาไดใหความเหน็ชอบแลวได 

(รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 94 และ 313 (7) ) ดังที่รัฐธรรมนูญฯ กําหนดไววา 
 

"รางพระราชบัญญัติ หรือ รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
โดยพระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวย และพระราชทานคืนมายัง
รัฐสภาหรือเมื่อพนเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืนมา รัฐสภา
จะตองปรึกษารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ นั้นใหม ถารัฐสภามีมติยืนยันตามนั้นดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้ง
สองสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนํารางพระราชบัญญัติหรือราง
พระราชบัญญัติประกอบ ทูลกระหมอมถวายอีกครั้งหนึ่ง เมื่อ
พระมหากษัตริยมิไดทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมา
ภายในสามสิบวัน ใหนายกรัฐมนตรีนํารางพระราชบัญญัติหรือราง
พระราช บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาใชบังคับเปนกฎหมาย เสมือนหนึ่งวาพระมหากษัตริยได
ทรงลงพระปรมาภิไธยแลว" 

 
กรณีถาเปนรางรัฐธรรมนูญหรือรางแกไขรัฐธรรมนูญเพ่ิมเติมก็ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกันโดยอนุโลม 
 
ต้ังแตเปล่ียนแปลงการปกครองมายังไมปรากฏวาทรงใชพระราชอํานาจนี้โดยตรง แตก็มิไดทรงเห็นพองกับ

กฎหมายที่รัฐบาลทูลเกลาฯ ถวายทุกเรื่อง ทรงเลือกใชวิธีการที่นุมนวล ดวยการพระราชทานบันทึกพระราชกระแส
ไปยังประธานรัฐสภาหรือประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติดังกรณีที่มีการทูลเกลาฯ ถวายรางรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย พระเจาอยูหัวฯ ไดสงพระราชกระแสในเรื่องคําปรารภที่
ควรกลาวเพียงส้ัน ๆ กับ มิควรบัญญัติใหประธานองคมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้ง
วุฒิสภาเพราะประธานองคมนตรีเปนผูที่ทรงเลือกและแตงตั้งตามพระราชอัธยาศัย เปนการขัดกับหลักที่วา 
พระมหากษัตริยทรงอยูเหนือการเมือง ทั้งจะทําใหประธานองคมนตรีตกอยูในสภาพเหมือนเปนองคกรทางการเมือง
ดวย ซึ่งสภานิติบัญญัติฯ ขณะนั้น ก็ดําเนินการแกไขใหเปนไปตามแนวพระราชกระแส 
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อยางไรก็ดี พระราชอํานาจยับย้ังรางกฎหมายตาง ๆ ของพระมหากษัตริย แมจะมีลักษณะเปนการยับย้ัง

เพื่อถวงเวลาที่ใหรัฐสภากลับมาพิจารณาทบทวนดวยคะแนนเสียงสองในสาม ถายืนยันก็กลับนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย
เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย หากไมทรงลงพระปรมาภิไธยและพระราชทานคืนมาภายในสามสิบวัน นายกรัฐมนตรีก็
สามารถนําพระราชบัญญัตินั้นประกาศใชบังคับไดเสมือนดั่งไดลงพระปรมาภิไธยแลว 

ขอเท็จจริงไดเคยเกิดกรณีที่พระมหากษัตริย (รชักาลที่ 7) ทรงยับย้ังรางกฎหมาย 3 ฉบับ คือ ราง
พระราชบัญญัติแกไขประมวลกฎหมายอาญาทหาร พ.ศ. 2477 รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายลักษณะ
อาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2477 และรางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2477 
ถึง 2 ครั้ง รัฐบาลขณะนั้นไมรูจะดําเนินการตอไปอยางไร จนสภาผูแทนราษฎรในสมัยนั้นตีความใหนายกรัฐมนตรี
เปนผูประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับตอมาก็กําหนดใหนายกรัฐมนตรีเปนผูดําเนินการในเรื่องนี้ 

กรณีดังกลาว เปนประวัติศาสตรทางการเมืองวา สภาผูแทนราษฎรขณะนั้นมิไดคํานึงเหตุผลการยับย้ังราง
กฎหมายของพระมหากษัตริย 

ไดเกิดกรณีที่สอง ที่สถาบันนิติบัญญัติแหงชาติลงมติใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พ.ศ. 2535 สามวาระในวันเดียวกันคือวันที่ 24 มกราคม 2535 (รัฐบาลนาย
อานันท ปนยารชุน) กําหนดโทษปรับขั้นสูงตอส่ือสารมวลชนจาก 200,000 บาทเปน 20 เทาคือ 4 ลานบาท หรืออาจ
มากกวานี้ถาพิสูจนความเสียหายได รางกฎหมายนี้พระมหากษัตริยมิทรงเห็นชอบดวย และมิไดทรงลงพระ
ปรมาภิไธยและก็มิไดนํารางพระราชบัญญัติฉบับนี้เขาสูการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแตอยางใด ทําใหตกไป จึง
เกิดธรรมเนียมปฏิบัติข้ึนใหมวา หากรางพระราชบัญญัติโดยพระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวยโดยไม
ทรงลงพระปรมาภิไธย รัฐสภาก็มิบังควรที่จะลงมติยืนยัน ควรปลอยใหรางพระราชบัญญัติน้ันตกไป 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงใหสัมภาษณเมื่อ 17 มีนาคม 2529 วา ในบางกรณีที่
ทรงพิจารณาเห็นวารางพระราชบัญญัติ รางพระราชกฤษฎีกาที่ทูลเกลาฯ ถวายขึ้นมามีขอบกพรองหรือขอที่ควร
แกไขเพ่ิมเติมแทนที่จะพระราชทานคืนไปอยางเปนทางการก็มักจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนายกรัฐมนตรีมา
เฝาทูลละอองธุลีพระบาท เพ่ือทรงปรึกษาหารือหรืออาจจะทรงเก็บเรื่องรอไว เพ่ือสดับตรับฟงเสียงวิพากษวิจารณ
จากสาธารณชนเสียกอน 

พระราชอํานาจยับย้ังรางรัฐธรรมนูญ รางพระราชบัญญัติ รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเปนพระ
ราชอํานาจเฉพาะที่จะทรงใชดวยพระองคเอง ไมตองมีผูใดลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ในทางปฏิบัติก็ทรง
ระมัดระวังในการใชพระราชอํานาจนี้เพ่ือไมใหเกิดความขัดแยงกับรัฐบาลและรัฐสภาที่มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
และมีฐานะเปนตัวแทนของปวงชนชาวไทยดวย ในทางปฏิบัติผูเกี่ยวของทุก ๆ ฝาย จะตองตรวจสอบกลั่นกรองราง
กฎหมายแตละฉบับใหถูกตองเหมาะสมกับเหตุการณบานเมืองกอน แมจะเคยมีกรณีตัวอยางเมื่อเร็ววันนี้ที่ราง
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏไดผานความเห็นชอบของรัฐสภาไปแลว พบความผิดพลาดบกพรองเกิดขึ้น สภา
ผูแทนราษฎรยังตองนํากลับมาทบทวนใหม และรวมกันกับวุฒิสภาแกไขจนถูกตองแลวนําขึ้น ทูลเกลาฯ ในภายหลัง 

 
ทางบริหาร 

1. พระราชอํานาจในการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี (รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 201) รัฐธรรมนูญไดกําหนดให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสนอชื่อบุคคล ซึ่งสมควรไดรับการแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีดวยการคัดเลือกบุคคลที่
เหมาะสมที่สุดตามมติเห็นชอบดวยคะแนนมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ก็ใหเสนอชื่อบุคคล
ที่ไดรับคะแนนสูงสุดเปนนายกรัฐมนตรี (รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 202 และ 203) ในการนี้ประธานสภาผูแทนราษฎรเปน
ผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

2. พระราชอํานาจในการแตงตั้งหรอืถอดถอนรัฐมนตรี (รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 201 และ 217) นายกรัฐมนตรี
จะเปนผูเสนอรายชื่อบุคคลที่จะใหดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีทูลเกลาฯ ใหพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย
แตงตั้ง สวนการถอดถอนรัฐมนตรีนั้น รัฐธรรมนูญกําหนดใหเปนหนาที่ของนายกรัฐมนตรีที่จะถวายคําแนะนําตอ
พระมหากษัตริยในการที่จะใหรัฐมนตรีคนใดพนจากความเปนรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการ 
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3. พระราชอํานาจในการตราพระราชกําหนด (รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 218และ 220) ในกรณีที่จําเปนเรงดวน

และฉุกเฉิน ฝายบริหารจะเสนอโดยคณะรัฐมนตรี เพ่ือใหพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยเพ่ือประกาศใชเปน
กฎหมายไดเชนเดียวกับพระราชบัญญัติ เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง หรือในเรื่องภาษีอากรและเงินตรา ให
เปนกฎหมายที่ใชบังคับไปไดกอน แลวจึงนําไปใหรัฐสภาหรือสภาผูแทนราษฎรแลวแตกรณีตามที่รัฐธรรมนูญ
กําหนดเพื่อใหพิจารณาในภายหลังวาจะอนมุัติหรือไม และในการตราพระราชกําหนดนี้ สวนใหญจะมีการลงนามรับ
สนองพระบรมราชโองการโดยนายก รัฐมนตรี 

4. พระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกา (รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 221) ที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีและลง
นามรับสนองพระบรมราชโองการโดยรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ 

5. พระราชอํานาจในการประกาศใชและเลิกใชกฎอัยการศึกตามลักษณะและวิธีการที่กฎหมายกําหนด 
(รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 222) 

6. พระราชอํานาจในการประกาศสงคราม เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก รัฐสภา (รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 223) 
ซึ่งพระราชอํานาจดังกลาวนี้ ถือเปนพระราชอํานาจในทางบริหารท่ีมีมาแตดั้งเดิมตามจารีตประเพณีและยังคง
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ แตในทางปฏิบัติจะทรงกระทําไปตามการเสนอแนะของคณะรัฐมนตรีที่ตองไดรับความ
เห็นชอบจากรัฐสภาดวย 

7. พระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่นกับนานาประเทศหรือ
องคกรระหวางประเทศ (รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 224) ซึ่งพระราชอํานาจดังกลาวนี้ถือวาเปนพระราชอํานาจในทาง
บริหารที่มีมาแตเดิมตามจารีตประเพณีซึ่งยังคงบัญญัติในรัฐธรรมนูญและในทางปฏิบัติจะทรงปฏิบัติไปตามนโยบาย
ตางประเทศของคณะรัฐมนตรี 

8. พระราชอํานาจในการถอดถอนฐานันดรศักดิ์และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ (รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 
226) ซึ่งจะทรงปฏิบัติไปตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว โดยทั่วไปแลวในทางปฏิบัติ
คณะรัฐมนตรีจะเปนผูทูลเกลาฯ เสนอมาเพ่ือขอใหพระมหากษัตริยทรงใชพระราชอํานาจนี้ 

9. พระราชอํานาจในการแตงตั้งขาราชการทหารและพลเรือนระดับสูง (รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 227) โดยจะ
ทรงแตงตั้งตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมายตามที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีทูลเกลาฯ เสนอมา 

10. พระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ (รัฐธรรมนูญฯมาตรา 225) ซึ่งเปนพระราชอํานาจที่มีมา
แตโบราณ ไมใชการคัดคานการพิพากษาของศาล เปนแตเพียงขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณดวยการทูล
เกลาฯถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ โดยตรงมายังสํานักราชเลขาธิการหรือย่ืนตอกระทรวงมหาดไทยก็ได 
กระทรวงมหาดไทยตองถวายความเห็นผานนายกรัฐมนตรี พรอมถวายรางพระราชหัตถเลขาพระราชทานอภัยโทษ 
องคมนตรีจะประชุมปรึกษาหารอืเพ่ือทําความเห็นถวาย เมื่อมีพระราชวินิจฉัยจะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
พระราชทานอภัยโทษอยางไรหรือไม สํานักราชเลขาธิการจกัเปน ผูเชิญพระราชกระแสแจงกลับไปยังนายกรัฐมนตรี
เพ่ือทราบหรือปฏิบัติตอไป 

 
แนวทางการพระราชทานอภัยโทษ มี 3 แนวทาง คือ 

1. มีพระราชวินิจฉัยปลอยตัวและลดโทษ 
2. มีพระราชวินิจฉัยพระราชทานอภัยโทษใหแกผูตองโทษกอนมีการบังคับโทษ ในกรณีนักโทษ

ประหารชีวิตและอยูระหวางบังคับโทษ เชน ระหวางตองโทษจําคุก 
3. มีพระราชวินิจฉัยพระราชทานอภัยโทษเปนการทั่วไปในวโรกาสอันเปนมิ่งมงคลของบานเมือง 

เชน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
 
การใชพระราชอํานาจพระราชทานอภัยโทษนี้ครอบคลุมถึงโทษอื่น ๆ นอกจากโทษทางอาญา เชน โทษ

ทางวินัย ฯลฯ ดวย ถือเปนพระราชอํานาจอิสระที่เด็ดขาด มิไดผูกพันกับความเห็นหรือคําแนะนําของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยหรือคณะองคมนตรีที่ไดกราบบังคมทูลถวายรายละเอียดและความคิดเห็นในเบ้ืองตน เปนการยึด
หลักพระมหากษัตริยทรงเปนที่มาของความยุติธรรม (The King Is the Fountain of Justice) และการใชพระราช
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อํานาจนี้ บางกรณีก็เปนการแกไขความผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรมไดทางหนึ่ง เปนสายสัมพันธของราษฎรที่
ยึดเหนี่ยวพระมหากษัตริยไวเปนที่พ่ึงสุดทายในการแสวงหาความยุติธรรม 

 
ทางตุลาการ 

พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจตุลาการทางศาล ซึ่งประกอบไปดวยศาล รัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาล
ปกครอง และศาลทหาร ดังนี้ 

1. ทรงแตงตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่ง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีก 14 คน ตามคําแนะนําของ
วุฒิสภา จากบุคคลผูมีสถานภาพประสบการณดังนี้ 

- ผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาผูพิพากษาศาลฎีกา ซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุม
ใหญศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ จํานวน 5 คน 

- ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญศาล ปกครองสูงสุดโดยวิธีลงคะแนน
ลับจํานวน 2 คน 

- ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตรซึ่งไดรับเลือกจากการสรรหาตามกฎหมาย จํานวน 5 คน 
- ผูทรงคุณวุฒสิาขารัฐศาสตรซึ่งไดรับเลือกจากการสรรหาตามกฎหมาย จํานวน 3 คน 

 
ผูไดรับเลือกทั้ง 15 คน ประชุมและเลือกกันเองใหคนหน่ึงเปนประธานศาลรัฐธรรมนูญแลวแจงผลให

ประธานวุฒิสภาทราบ ประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ (รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 255) 
ศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรที่สําคัญทําหนาที่วินิจฉัยรางพระราชบัญญัติ รางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ รางขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร รางขอบังคับการประชุมวุฒิสภา และรางขอบังคับการประชุม
รัฐสภา มีขอความขัดหรือแยงหรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 262 - 
263) 

ศาลรัฐธรรมนูญทําหนาที่วินิจฉัยกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ 
(รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 266) 

ศาลรัฐธรรมนูญ ทําหนาที่วินิจฉัยมติพรรคการเมืองที่มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของที่
ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ที่สังกัดพรรคการเมืองนั้นใหพน
จากการเปนสมาชิกพรรคการเมืองที่ตนสังกัด มีลักษณะตามมาตรา 47 วรรคแรก หรือไม (คอื สถานะและการปฏิบัติ
หนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญหรือขัดแยงกับหลักการพ้ืนฐานแหงการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 118 (8) ) 

ศาลรัฐธรรมนูญยังตองทําหนาที่วินิจฉัยยุบพรรคการเมือง ตามเงื่อนไขของกฎหมายอีกดวย 
(พระราชบัญญัติพรรคการเมืองฯ มาตรา 65) วินิจฉัยกรณีที่ ป.ป.ช. เห็นวาเจาหนาที่ของรัฐปกปดหรือแจงบัญชี
ทรัพยสินเปนเท็จ (รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 295) 

 
2. ทรงแตงต้ังและใหผูพิพากษาในศาลสถิตยุติธรรม (ซึ่งมีอํานาจพิพากษาคดีทั้งปวง เวนแตคดีที่

รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจศาลอื่น) พนจากตําแหนงดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยติุธรรม (รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 273) 

3. ทรงแตงต้ังและใหตุลาการศาลปกครองพนจากตําแหนงดวยความ เห็นชอบของคณะกรรมการตุลา
การศาลปกครอง (รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 277) และทรงแตงตั้งตุลาการศาลปกครองใหดํารงตําแหนงประธานศาล
ปกครองสูงสุดตามความ เห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองและวุฒิสภา (รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 278) 

ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตรและผูทรงคุณวุฒิในการบริหารราชการแผนดินอาจไดรับการแตงตั้งใหเปนตุลา
การในศาลปกครองสูงสุดไดในจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนตุลาการศาลปกครองสูงสุดทั้งหมดและตอง
ไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองและวุฒิสภาดวย 



 27
ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เปนขอพิพาทระหวางหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในบังคับบัญชา หรือในกํากับดูแลของรัฐ กับเอกชน 
หรือ ระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือเจาหนาที่ของรัฐที่อยูใน
บังคับบัญชาหรือในกํากับของรัฐดวยกัน ซึ่งเปนขอพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทําหรือการละเวนการกระทําที่
หนวยงานของรัฐ ฯลฯ ตองปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเนื่องจากการกระทําหรือการละเวนการกระทําที่หนวยงานของ
รัฐ ฯลฯ หรือเจาหนาของรัฐนั้นตองรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย (รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 276) 

4. ทรงแตงต้ังและถอดถอนตุลาการศาลทหารสูงสุดและตุลาการศาลทหารกลาง ศาลทหารเปนหนึ่ง
ในกระบวนการตุลาการที่มีคนรูจักนอยที่สุด แทบจะไมเปนที่สนใจของประชาชนเลย แตก็มีอํานาจพิจารณาพิพากษา
ลงโทษทางอาญาที่อยูในอํานาจศาลทหาร มมีาตั้งแตมีกฎหมายลักษณะขบฏศึก จ.ศ.796 ปจจุบันเปนไปตาม
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 แยกออกเปนศาลทหารในเวลาปกติ ศาลทหารในเวลาไมปกติ และ
ศาลอาญาศึก 

ศาลทหารชั้นตนมี 4 ศาล คือ ศาลทหารกรุงเทพ ศาลมณฑลทหาร 12 แหง ศาลจังหวัดทหาร ศาลประจํา
หนวยทหาร 

ศาลทหารกลาง มีเพียงศาลเดียวพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณคําพิพากษาหรือคําส่ังศาลทหารชั้นตน 
ศาลทหารสูงสุด มีเพียงศาลเดียวพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณคําพิพากษาหรือคําส่ังศาลทหารกลาง 
 
บุคคลที่ตองอยูในอํานาจศาลทหารคือ ทหารประจําการและทหารกองประจําการกลุมหนึ่ง นักเรียนทหาร

กลุมหนึ่ง บุคคลที่มิไดเปนทหารคือขาราชการกลาโหมพลเรือน ลูกจางสังกัดกระทรวงหลาโหม ผูอยูในความควบคุม
ของเจาหนาที่ฝายทหารและเชลยศึกหรือชนชาติศัตรู อีกกลุมหนึ่ง 

5. การพิพากษาอรรถคดีตาง ๆ เปนอํานาจของศาล ซึ่งตองดําเนินการตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
ตาง ๆ และกระทําในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย 

 
ทางองคกรอิสระ 

องคกรอิสระที่ทําหนาที่ในการตรวจสอบและควบคุมการดําเนินงานเฉพาะกิจ มี 5 องคกร คือ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ทั้ง 5 องคกรอิสระมีความสําคัญย่ิง 
และพระมหากษัตริยทรงมีพระราชอํานาจแตงตั้งบุคลากรบางตําแหนงในองคกรเหลานี้ตามคําแนะนําของวุฒิสภา 
 
1. คณะกรรมการการเลือกต้ัง  

คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกส่ีคน ซึ่ง
พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผูซึ่งมีความเปนกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย
สุจริตเปนที่ประจักษ โดยระบบการสรรหาที่มีคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง จํานวน 10 คน 
ประกอบดวย ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนนิติ
บุคคลทุกแหงเลือกกันเองใหเหลือ 4 คน ผูแทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
พรรคละหนึ่งคน เลือกกันเองใหเหลือ 4 คน สรรหาผูมีคุณสมบัติที่สมควรเปนกรรมการการเลือกตั้ง 5 คน (แตละคน
ตองไดคะแนน 3 ใน 4 ของกรรมการสรรหาที่มีอยู) 

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมใหญศาลฎีกาก็พิจารณาสรรหาผูสมควรเปนกรรมการการเลือกตั้งอีก 5 คน ภายใน
เวลาที่กําหนด ถากรรมการสรรหาชุดแรกสรรหาไมครบ 5 คน ภายในเวลาที่กําหนด ก็ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกา
พิจารณาเสนอชื่อจนครบภายในเวลาที่กําหนด 

ใหวุฒิสมาชิกพิจารณาเลือกบุคคลทั้ง 10 คน เหลือ 5 คน โดยการลงคะแนนลับดวยคะแนนเกินกึ่งหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกวุฒิสภาเทาที่มีอยู ถาไมมีผูใดไดคะแนนเกินกึ่งหนึ่งก็ใหลงมติใหม ถือผูไดคะแนนสูงสดเรียงลําดับไป
จนครบ 5 คน 
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และใหผูไดรับเลือกทั้ง 5 คน ประชุมและเลือกกันเองเปนประธานกรรมการการเลือกตั้ง ใหประธานวุฒิสภา

เปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงต้ังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 138) 
หนาที่อันสําคัญย่ิงก็คือ เปนผูควบคุมและดําเนินการจัดหรือจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน และการออกเสียงประชามติ ใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยง
ธรรม (รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 144) 

 
2. ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา  
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีจํานวนไมเกิน 3 คน พระมหากษัตริยทรงแตงต้ังตามคําแนะนําของ

วุฒิสภา จากผูซึ่งเปนที่ยอมรับนับถือของประชาชน มีความรอบรู และมีประสบการณในการบริหารราชการแผนดิน 
วิสาหกิจหรือกิจกรรมอันเปนประโยชนรวมกันของสาธารณะและมีความซื่อสัตยสุจริตจนเปนที่ประจักษ 

 

ประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงต้ังผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
อํานาจหนาที่ของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา (รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 197) 
 

(ก) การไมปฏบัิติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาที่ตามกฎหมายของขาราชการ พนักงาน 
หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน 

(ข) การปฏิบัติหรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ พนักงาน หรือ ลูกจางของหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน ที่กอใหเกิดความเสียหายแกผูรองเรียนหรือประชาชนโดย
ไมเปนธรรม ไมวาการนั้นจะชอบหรือไมชอบดวยอํานาจหนาที่ก็ตาม 

(ค) อ่ืน ๆ ตามกฎหมาย 
 

เมื่อพิจารณาสอบสวนหาขอเท็จจริงแลว ใหจัดทํารายงานพรอมทั้งเสนอความเห็นและขอเสนอแนะตอ
รัฐสภา 

ถาเห็นวา บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับหรือการกระทําใดของบุคคลใดขางตนมีปญหาเกี่ยวของ
กับความชอบธรรมดวยรัฐธรรมนูญ ใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ
หรือศาลปกครองเพื่อวินิจฉัย 

 
3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาตินี้ประกอบดวย ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นสิบคน ซึ่ง
พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผูซึ่งมีความรูหรือประสบการณดานการคุมครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนเปนที่ประจักษ ทั้งนี้ตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของผูแทนจากองคกรเอกชนดานสิทธิ
มนุษยชนดวย 

 

ประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในการแตงต้ัง (รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 199) 
 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 200) 
 

(1) ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือละเวนการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรืออันไม
เปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี และเสนอมาตรการแกไขที่
เหมาะตอบุคคลหรือหนวยงานท่ีกระทําหรือละเวนการกระทําดังกลาวเพื่อดําเนินการ ในกรณีที่ปรากฏวาไมมีการ
ดําเนินการตามที่เสนอใหรายงานตอรัฐสภาเพื่อดําเนินการตอไป 

(2) เสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับตอรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
เพ่ือสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 
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(3) สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน 
(4) สงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยราชการองคกรเอกชน และองคกรอื่นในดาน

สิทธิมนุษยชน 
(5) จัดทํารายงานประจําปเพ่ือประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนภายในประเทศตอรัฐสภา 
 

4. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
คณะกรรมการชุดนี้ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิอีก 8 คน ซึ่ง

พระมหากษัตริยทรงแตงต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภา 
กรรมการ ป.ป.ช. จะตองเปนผูมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ และไมมีลักษณะ

ตองหามตามกฎหมาย มีกรรมการสรรหาและวิธีการสรรหาเชนเดียวกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แตองคประกอบ
คณะกรรมการสรรหาตางกัน กลาวคือใหมี ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหนึ่งคน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมืองที่สมาชิก
ในสังกัดดํารงตําแหนงรัฐมนตรีซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหนึ่งคน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมืองที่สมาชิก
ในสังกัดมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรีซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหนึ่งคน และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปน
นิติบุคคลทุกแหง เลือกกันเองใหเหลือหกคน 

 
ใหประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในการแตงตั้ง (รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 297) 
 
คณะกรรมการคณะนี้มีอํานาจสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของชาติ ดังนี้ 
 
(1) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมเสนอความเห็นตอวุฒิสภาพิจารณาถอดถอนตามมาตรา 305 
(2) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวน พรอมทั้งทําความเห็นสงไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง

ตําแหนงทางการเมืองเพ่ือดําเนินคดี ตามมาตรา 308 
(3) ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทํา

ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือ ความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม เพ่ือดําเนินการ
ตอไปตามกฎหมาย 

(4) ตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารง
ตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ส.ส. ส.ว. ขาราชการการเมืองอื่น ผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภา
ทองถ่ินตามที่กฎหมายกําหนดไว (รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 291 และ 296) 

(5) รายงานผลการตรวจสอบและการปฏิบัติหนาที่พรอมขอสังเกตตอคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎรและ
วุฒิสภาทุกป และนํารายงานนั้นออกพิมพเผยแพรดวย 

(6) ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายกําหนด 
 
5. คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

คณะกรรมการนี้ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกเกาคน ซึ่งพระมหากษัตริย
ทรงแตงต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภาจากผูที่มีความชํานาญและประสบการณดานการตรวจเงินแผนดิน การ
บัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลังและดานอื่น และพระมหากษัตริยทรงแตงต้ังผูวาการตรวจเงิน
แผนดินตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผูที่มีความชํานาญและประสบการณเชนเดียวกับกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน มีอํานาจหนาที่ตรวจเงินแผนดินที่เปนอิสระและเปนกลาง (รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 312) 
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ทางขาราชการ 

ขาราชการเปนสถาบันที่เกิดควบคูมากับการปฏิรูประบบราชการในสมัย รัชกาลที่ 5 ที่ทรงจัดใหมี 12 
กระทรวง และมีการจัดการปกครองหัวเมืองเปนมณฑลเทศาภิบาล จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน ขาราชการเปน
ผูปฏิบัติงานราชการตางพระเนตรพระกรรณของพระมหากษัตริย เปนความผูกพันที่สถาบันทั้งสองมีตอกันและกันมา
ยาว นาน สมัยหนึ่งไดเกิดมีประเพณีใหขาราชการถือน้ําพิพัฒนสัตยา เพ่ือแสดงวาจะจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย 
จะปฏิบัติราชการถวายดวยความซื่อสัตยสุจริต ขาราชการทุกคนเมื่อรับราชการแลวตางตองการไดรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณเปนเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอันสูงยิ่ง โดยเฉพาะขาราชการชั้นผูใหญตาง ๆ เมื่อไดรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลาวิเศษแลวตางก็ถือเปนสิริมงคลสูงสุดในชีวิต ความรูสึกของ
ขาราชการทุกคนตางก็ถือวา การปฏิบัติราชการคือการทําหนาที่ถวายตอพระเจาอยูหัวฯ เปนขาราชการใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว แมรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันยังกําหนดไวเปนพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย
ตามมาตรา 227 วา 

 
"พระมหากษัตริยทรงแตงต้ังขาราชการฝายทหารและฝายพล

เรือน ตําแหนงปลัดกระทรวง อธิบดีและเทียบเทา และใหทรง
พนจากตําแหนง เวนแตกรณีพนจากตําแหนงเพราะความตาย" 

 
สรุป 

ตามที่ไดนําเสนอพระราชอํานาจตามกฎหมายของพระมหากษัตริยในตอนน้ีที่เริ่มตั้งแตพระราชอํานาจสวน
พระองค พระราชอํานาจทางนิติบัญญัติ ทางบริหาร ทางตุลาการ ทางองคกรอิสระ และทางขาราชการนั้นก็เพ่ือ เปน
เครื่องยืนยันถึงสถานะแหงการเปนประมุขของชาติ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่มิไดทรงเปนประมุขใน
รูปแบบพิธีเทานั้น ทรงเปนประมุขที่มีพระราชอํานาจตามกฎหมายครอบคลุมทุกสาขาหนาที่การงานและบุคลากรทุก
ฝายสมกับที่ทรงเปนศูนยรวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ทั้งในยามปกตแิละในยามวิกฤติตาง ๆ แตทั้งนี้ ผูทําหนาที่
เกี่ยวของตอการรับสนองพระบรมราชโองการทุกคนในทุกกรณีตองตระหนักตอความถูกตองชอบธรรม ทั้งเนื้อหา
สาระ กรรมวิธี และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทยดวย ไมหลงเขาใจผิดในสาระสําคัญดวยการยึดถือ
แนวปฏิบัติทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ของประเทศตะวันตก เชน
อังกฤษและอื่น ๆ หรือเขาใจวาสามารถผสมผสานแนวทางปฏิบัติระหวางการเมือง 2 ระบบ คือระบบประธานาธิบดี
ในขอปฏิบัติบางเรื่องบางอยางวาสามารถนํามาใชปนเปกับระบบรัฐสภาของไทยโดยเฉพาะ และคนไทยจะตองไม
เห็นผิดวา พระราชอํานาจตาง ๆ เหลานี้เปนเพียงสัญลักษณที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขเทานั้น การปฏิบัติ
ตอพระราชอํานาจทุกอยางตองจริงใจ บริสุทธิ์ใจ เพ่ือประเทศชาติและประชาชนอยางแทจริง 
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นิติราชประเพณี 
นิติราชประเพณีทางการเมืองการปกครองของไทย มีมากมายและมีมานานชา เปนนิติราชประเพณีที่แสดง

ความสัมพันธระหวางพระมหากษัตริยกับประชาชนที่ยังมิไดมีนักรัฐศาสตรผูใด มหาวิทยาลัยใดหยิบยกขึ้นมา
พิจารณาวา มีนิติราชประเพณีใดบางที่สามารถนํามาใชอยางเหมาะสมพอดีกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน มาตรา 7 ก็กลาวไววา "ในเมื่อไมมีบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญนี้บังคับแกกรณีใด ใหวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข" นั่นก็หมายความวา ประเพณีการปกครองเปนส่ิงที่มีอยูจริงและตองศึกษา
กําหนดใหชัดเจน 

ในประวัติศาสตรประชาธิปไตยของไทย เคยเกิดเหตุการณรุนแรงขึ้นและมีกรณีตาง ๆ ที่มิไดบัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญ พระมหากษัตริยก็ทรงใชนิติราชประเพณีในอดีตท่ีมี มาปรับใชอยางแนบเนียนกลายเปนวัฒนธรรม
อํานาจอยางหนึ่ง 

วัฒนธรรมการคิดเรื่องอํานาจของยุโรป - สหรัฐอเมริกา จะเนนที่หลักความเปนปจเจกนิยม (Individualism) 
แบบตัวใครตัวมัน ต้ังอยูบนความเสมอภาค (Equality) ตามนิติธรรม (The Rule of Law) และมีการแบงแยก
ปริมณฑลแหงอํานาจ (Separation of Spheres) ซึ่งแตกตางกับวัฒนธรรมอํานาจของไทยที่มีมาแตโบราณกาล
ซึ่งยึดหลักการใชอํานาจดวยธรรมะ ดวยเมตตา และดวยความสัมพันธท่ีเอ้ือเฟอเกื้อกูลกัน 

วัฒนธรรมอาํนาจแบบไทย ๆ เชนนี้สามารถทําความเขาใจรวมกันไดจากนิติราชประเพณีที่แสดง
ความสัมพันธระหวางพระมหากษัตริยและคนไทย กลาวคือ 

 

ประการแรก คนไทยทั้งประเทศมีความสํานึกรวมกันวา พระมหากษัตริยของไทยเกือบทุกพระองคเปน
ประดุจบิดาที่คอยปกปองคุมครองชีวิตของตนเอง ความรูสึกเชนนี้ยังฝงแนนอยูในสายเลือดของคนไทย จนเกิดความ
ผูกพันอันแนนแฟนที่คนไทยจะขาดเสียซึ่งสถาบันพระมหากษัตริยมิได และคนไทยที่แทจริงตางปลงใจศรัทธามี
ความเชื่อมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย 

 

พระวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยลาภพฤติยากร ไดแสดงปาฐกถาไวตอนหนึ่งวา 
 

"…ในวัฒนธรรมเดิมของคนไทยเรานั้น พระมหากษัตริยมี
หนาท่ีดุจพอเมือง เปนผูนําออกรบพุงในเวลามีศึกสงคราม ท้ัง
เปนพอผูปกครอง เปนท้ังตุลาการของราษฎรในเวลาปกติ 
ความสัมพันธระหวางพระมหากษัตริยกับประชาชนเปนไป
อยางสนิทสน 

 

คํากลาวนี้ยังคงใชกับคนไทยไดในสมัยปจจุบัน 
 

ประการที่สอง นิติราชประเพณีที่พระมหากษัตริยทรงใชพระราชอํานาจอยางจํากัดตอคนไทยในชาติ 
ดังเชนในสมัยกรุงศรีอยุธยา พระมหากษัตริยจะทรงตรากฎหมายมาใชบังคับราษฎรตองขอโทษกันแลวขอโทษกันอีก 
ตองชี้แจงแสดงเหตุผลอยางละเอียดพิสดาร อางถึงความจําเปนเพ่ือประโยชนสุขของราษฎร อางบาลีจากคัมภีรพระ
ธรรมศาสตรที่มโนสาราจารยไปไดมาจากขอบจักรวาล มิไดออกกฎหมายมาบังคับใชตามอําเภอใจ นอกจากนี้ยังทรง
ออกกฎมณเฑียรบาลมายับย้ังการใชพระราชอํานาจของ พระองคเอง ผิดกับวฒันธรรมของตะวันตกที่ออกกฎหมาย
มาตามใจของผูเปนรัฐาธิปตย ดังกรณีเมียซีซาสมัยกรุงโรมที่กลาวไววา "Sic volo ; Sic jubeo , ut leges" เพราะฉัน
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ตองการอยางนี้ เพราะฉันชอบอยางนี้ จงไปออกเปนกฎหมาย หรือพระเจาหลุยสที่ 14 กลาววา "L'?tat, c'est moi" 
เรานี่แหละรัฐ 

นิติราชประเพณีที่พระมหากษัตริยทรงถือเอาราษฎรเปนสําคัญเชนนี้ ไดเปนมรดกตกทอดกลายเปน
วัฒนธรรมประจําชาติ พระมหากษัตริยไทยทุกพระองคไดถือเปนหลักการปกครองราษฎรโดยไมไดทรงยึดมั่นและ
ผูกขาดอยูในพระราชอํานาจเด็ดขาดที่พระมหากษัตริยทรงมีอยู กลับพยายามเตรียมการตาง ๆ ใหราษฎรไดมีสวน
ในการใชอํานาจอธิปไตยของตนเองมาตั้งแตรัชกาลที่ 4 - 5 - 6 และ 7 แหงราชวงศจักรี ตองยอมรับวา นิติราช
ประเพณีที่ถือเอาราษฎรเปนสําคัญนี้ เปนส่ิงที่มีอยูเฉพาะในสถาบันพระมหากษัตริยของไทย 

 

ประการที่สาม นิติราชประเพณีที่ถือเอาธรรมะเปนเครื่องมือในการ ปกครองราษฎร ดังจะเห็นไดจาก 
ความมีใจกวางขวางใหราษฎรมีเสรีภาพในการเลือกนับถือศาสนา ความมีเมตตาแกสรรพสิ่งมีชีวิตตาง ๆ และการให
อภัย การเอาชนะโดยธรรม การควบคุมตนเอง การเปนที่พ่ึงพิง การละอบายมุข การทําหนาที่ทางสังคมดวยความ
ถูกตองดีงามของแตละฝาย การตรวจสอบดูแลทุกขสุขของราษฎร 

ดวยวัฒนธรรมนี้ พระมหากษัตริยของไทยทุกพระองคจึงตองทรงมีความรู ( ราชศาสตร - ธรรมศาสตร 
ศิลปวิทยาการตาง ๆ ) ทรงเปนคนดี ทรงอุทิศตนเพื่อผูใต ปกครองทุกหมูเหลาไดมีความสุข ทรงสงเสริมธรรมะ คน
ดี ส่ิงที่ถูกตองดีงาม ทรงสรางความรมเย็นเปนสุขและทรงหวงใยใกลชิดประชาชน 

 

ประการที่สี่ นิติราชประเพณีในการรักษาไวซึ่งเอกราชความเปนไท - และคนไทยที่มั่นคงใน
พระพุทธศาสนา ปรากฏมาแลวจากการสูญเสียเอกราชอธิปไตยในสมัยกรุงศรีอยุธยา 2 ครั้ง ที่สมเด็จพระนเรศวร
มหาราชและสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชตองพยายามกอบกูเอกราชคืนมา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬา
โลกมหาราชไดทรงทําศึกปองกันประเทศ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวฯ ตองยอมเสียดินแดนบางสวน
เพ่ือรักษาไวซึ่งอธิปไตย ความเปน เอกราชของชาติจากการคุกคามของจักรวรรดินิยม  

สมเด็จพระนารายณมหาราชผูทรงถูกบีบบังคับใหเขารีตนับถือคริสตศาสนาจากพระเจาหลุยสที่ 14 ก็ทรง
ใชปรีชาญาณเอาตัวรอดดวยพระราชดํารัสวา 

 

"ขอบพระทัยพระเจากรุงฝร่ังเศสเปนนักหนาที่มีความสนิท
เสนหาในขาพเจา แตการที่เปลี่ยนศาสนาที่เคยนับถือมา 2,229 
ปแลวน้ันไมใชเร่ืองงาย กอนอ่ืนขอใหบาทหลวงทําใหราษฎร
ของขาพเจาเขารีตนับถือศาสนาคริสตใหหมดเสียกอน แลว
ขาพเจาจะเขาตามภายหลัง อีกประการหนึ่งเลาทรงประหลาด
พระทัยเปนหนักหนาวา เหตุใดพระเจากรุงฝร่ังเศสจึงกาวกาย
อํานาจของพระเจา เพราะการที่มีศาสนาตาง ๆ ในโลกน้ัน มิใช
ความประสงคของพระเจาดอกหรือ จึงมิไดบันดาลใหมี เพียง
ศาสนาเดียวในเวลานี้ พระเจาคงปรารถนาใหขาพเจานับถือ
พระพุทธศาสนาไปกอน เพราะฉะน้ัน จะรอคอยความกรุณา
ของพระองคบันดาลใหนับถือ คริสตศาสนาในวันใด ก็จะ
เปลี่ยนไปนับถือคริสตศาสนาเมื่อน้ัน จึงขอฝากชะตากรรมของ
ขาพเจาและกรุงศรีอยุธยาไวใหอยูในความบันดาลของพระเจา
ดวย ขอพระเจากรุงฝร่ังเศสสหายของขาพเจา อยาไดนอย
พระทัยเลย" 

 

ประการที่หา นิติราชประเพณีที่ปรากฏมาก็คอื พระมหากษัตริยทรงทํานุบํารุงประเทศชาติและประชาชน 
ย่ิงกวาพระองคเองและพระราชวงศตองเสด็จพระราชกรณียกิจการสงครามบาง ประพาสเยี่ยมเยียนราษฎรบาง เพ่ือ
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นําเอาความทุกขยากเดือดรอนเขามาแกไข โดยเฉพาะพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบันที่ทรงถือเอาราษฎรคือบุคคลที่
สามารถเขาเฝาอยางใกลชิดกับพระองคมากกวาขาราชการหรือบุคคลใด ๆ 

 

ประการที่หก นับตั้งแตเปล่ียนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ. 2475 เปนตนมา ไดเกิดมีนิติราชประเพณีใหม
ขึ้นมาในสถาบันพระมหากษัตริยที่จะตองเปนกลางทางการเมือง ปลอดจากการเมือง ปราศจากฝกฝาย พรรค
การเมืองใดขึ้นมาบริหารราชการแผนดินก็ตองเปนรัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทั้งส้ิน แมรัฐบาลจาก
พรรคการเมืองตาง ๆ ผลัดเปล่ียนกันบริหารประเทศ ก็มิไดเกิดปญหากับสถาบันพระมหากษัตริย 

นิติราชประเพณี ทั้ง 6 ประการที่กลาวมานี้ จะเห็นไดวาไมมีนิติราชประเพณีใดขัดหรือแยงกับแนวความคิด
อุดมการณในการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข แตกลับสนับสนุน สงเสริม
วัฒนธรรมการปกครองแบบไทย ๆ เราที่จะตองปรับการใช อํานาจ สิทธิ และปจเจกนิยม ใหสอดคลองกับ ธรรมะ 
ความเมตตา และความสัมพันธท่ีเอ้ือเฟอเกื้อกูลกัน 

 

วัฒนธรรมความคิดทางการปกครองของไทยปจจุบันเริ่มมีอิทธิพลตอการนําความคิดแบบตะวันตก ใน
ทฤษฎีเกี่ยวกับอํานาจเขามาใช จึงทําใหการปกครองของไทยมีปญหา แมจะแกระบบใหดีอยางใดตอไปอีกก็จะเกิด
ปญหาในทางปฏิบัติเสมอ ดังเชน รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันที่กําหนดกฎเกณฑตาง ๆ ที่ดูแลวดี แตวันนี้สรางปญหา
ทําใหเกิด การเมืองรัฐสภาที่ผูกขาด ไมสามารถตรวจสอบได สรางความวิตกหวงใยขึ้นในหมูคนไทยวาจะเกิด
วิกฤติการณรัฐธรรมนูญขึ้นอีก ในท่ีสุดคนไทยก็คงตองพึ่งพระบรมเดชานุภาพของพระเจาอยูหัวฯ ใหทรง
แกไขเยียวยาให เหมือนวิกฤติการณทุกคร้ังท่ีผานมา 

ลองนํานิติราชประเพณีทั้ง 6 ประการอันเปนพระราชจริยาวัตรอันงดงามของพระมหากษัตริยไทยมา
พิจารณาอยางละเอียดถองแทและลึกซึ้งแลวก็ตองยอมรับวา สถาบันพระมหากษัตริยของไทยเปนศูนยรวมของ
ความคิด จิตใจ และการบริหาร ปกครองบานเมืองอยางแทจริง หาใชรัฐธรรมนูญหรือสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา 
คณะ รัฐมนตรีหรือองคกรอิสระตาง ๆ แตอยางใด ความเปนศูนยรวมของความคิด จิตใจ การบริหารปกครอง
บานเมืองนี้เองทําใหเกิดมีพระราชอํานาจ และไดทรงใชพระราชอํานาจตามนิติราชประเพณีที่มิไดมีบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญบัญญัติไวขึ้น และท่ียังไมมีผูใดรวบรวมไวใหเปนหมวดหมูเพ่ือการศึกษาอยางเปนระบบ ผูเขียนจึง
พยายามประมวลรวบรวมไวเปนปฐมบท เพ่ือจะมีผูศึกษาคนควาเพ่ิมเติมในโอกาสตอ ๆ ไป 

 

พระราชอํานาจท่ีจะทรงแกไขวิกฤติการณของประเทศ 
วิกฤติการณบางอยางที่เกิดขึ้นในประเทศ ไมอยูในความรับผิดชอบที่รัฐบาลจะเขาไปแกไขเยียวยาไดดวย

ตนเอง เพราะเปนเรื่องที่เกิดความขัดแยงระหวางมหาชนกับรัฐบาลในขณะตาง ๆ ดังกรณี เหตุการณเมื่อวันที่ 14 
ตุลาคม 2516 และเหตุการณพฤษภาคม 2535 

ในเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 มหาชนไดรวมตัวกันเดินขบวนขับไลจอมพลถนอม กิตติขจร พลเอก
ประภาส จารุเสถียร และพันเอกณรงค กติติขจร เกิดการเขนฆาระหวางคนไทยดวยกัน กฎหมายไมอาจใชบังคับได 
พระเจาอยูหัวฯ ทรงใชพระบารมี พระเมตตา พระปรีชาญาณ ตลอดจนอาศัยความจงรักภักดีของประชาชน เขาแกไข
สถานการณใหสงบเรียบรอยลงได 

พระองคพระราชทานพระราชดํารัสกับทุกฝาย วา 
 

"…ขอใหทุกฝายทุกคนจงระงับเหตุแหงความรุนแรงดวยการ
ต้ังสติยับยั้ง เพื่อใหชาติบานเมืองคืนสูสภาพปกติโดยเร็ว"  

ทรงตรัสกับฝายรัฐบาล วา 
"…ขอใหทางฝายรัฐบาลอยาไดทํารายแกนักเรียน นิสิต 

นักศึกษา ประชาชนเปนอันขาด ไมวาเจาหนาท่ีของรัฐจะถูกยั่ว
โทสะอยางไร และถึงแมจะมีการทํารายตํารวจ ทหาร กอนดวย
มีด ไม หรือแมแตระเบิดขวด ก็ขออยาไดทํารายตอบ…" 
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เมื่อการปะทะกันรุนแรงขึ้น ประชาชนตางกรูเขาไปในพระตําหนักจิตรลดารโหฐานเพื่อพ่ึงพระบารมี 
พระองคทรงมีพระบรมราชโองการใหทหารมหาดเล็กรักษา พระองคทุกคนถอดกระสุนปนทั้งหมด ไดทรงแนะนําให
นายกรัฐมนตรีขณะนั้นกราบถวายบังคมลาออกจากตําแหนง จนเหตุรายผานไป ไดทรงแตงตั้ง นายสัญญา ธรรม
ศักดิ์ เปนนายกรัฐมนตรีและทรงแตงตั้งสมัชชาแหงชาติขึ้นเพ่ือเลือกบุคคลมาทําหนาที่สภานิติบัญญัติแหงชาติไป
กอน ดวยเหตุผล 

"…โดยที่สถานการณปจจุบันยังไมเปนที่ไววางใจ และรากฐานการ
ปกครองราชอาณาจักรกอนที่จะประกาศใชรัฐธรรมนูญ ยังไมมั่นคง
พอที่จะวางพระราชหฤทัยได นอกจากนั้น ยังมีพระราชประสงคที่จะ
ใหประชาราษฎรไดเขามามีสวนในการวางรากฐานการปกครอง เสีย
แตการนั้น…" 

 

ในชวงเวลาเกิดวิกฤติการณเมื่อเดือนพฤษภาคม 2535 ก็มีลักษณะคลายกับเหตุการณตุลาคม 2516 มีการ
เดินขบวนขับไลรัฐบาลของพลเอก สุจินดา คราประยูร จนเกิดการปะทะกันถึงขั้นสูญเสียชีวิต พระเจาอยูหัวฯ ทรง
เรียกทั้งพลเอก สุจินดา คราประยูร และพลตรี จําลอง ศรีเมือง เขาเฝาเพ่ือทรงตักเตือนใหแกไขปญหา ดังกระแส
พระราช ดํารัส วา 

 

"…ปญหาของวันนี้ ไมใชปญหาของการบัญญัติหรือแกไข 
รัฐธรรมนูญ แตปญหาทุกวันนี้ คือความปลอดภัย และขวัญของ
ประชาชน ซึ่งเดี๋ยวนี้ประชาชนทั่วไปทุกแหง ทุกหน มีความ
หวาดระแวงวาจะเกิดอันตราย มีความหวาดระแวงวาประเทศชาติจะ
ลมจม โดยที่จะแกไขลําบาก… ถาหากวาเราไมทําใหสถานการณ
อยาง 3 วันที่ผานมานี้ส้ินสุดไปได ฉะนั้นก็ขอใหโดยเฉพาะสองทาน 
คือพลเอกสุจินดา และพลตรีจําลอง ชวยกันคิด คือหันหนาเขาหากัน 
ไมใชเผชิญหนากัน เพราะวาเปนประเทศของเรา ไมใชประเทศของ
หนึ่งคน สองคน เปนประเทศของทุกคน ตองเขาหากัน ไมเผชญิหนา
กัน…เวลาคนเราเกิดความบาเลือด ปฏิบัติการรุนแรงตอกัน มันลืม
ตัว ลงทายก็ไมรูวาตีกันเพราะอะไร แลวก็จะแกปญหาอะไร เพียงแต
วา จะตองเอาชนะ แลวก็ใครจะชนะ ไมมีทางชนะ อันตรายทั้งนั้น มี
แตแพ คือตางคนตางแพ ผูที่เผชิญหนาก็แพ แลวก็ที่แพที่สุดก็คือ
ประเทศชาติ ประชาชนจะเปนประชาชนทั้งประเทศไมใชประชาชน
เฉพาะในกรุงเทพมหานคร ถาสมมติวา กรุงเทพมหานครเสียหาย 
ประเทศก็เสียหายไปทั้งหมด แลวก็จะมีประโยชนอะไร ที่จะทะนงตัว
วาชนะ เวลาอยูบนกองส่ิงปรักหักพัง 

 

ฉะนั้นจึงขอใหทั้งสองทานเขามา คือไมเผชิญหนา แตตองหันหนา
เขาหากัน และสองทานนี้เทากับเปนผูแทนของฝายตางๆ คือ ไมใช
สองฝาย คือฝายตางๆ ที่เผชิญหนากันใหชวยกันแกปญหาปจจุบันนี้ 
คือความรุนแรงที่เกิดขึ้น แลวก็เมื่อเยียวยาปญหานี้ไดแลว จะมาพูด
กัน ปรึกษากัน วาจะทําอยางไรสําหรับใหประเทศไทยไดมีการสราง
พัฒนาขึ้นมาได กลับมาคืนไดโดยดี อันนี้เปนเหตุผลที่เรียกทานทั้ง
สองมา และก็เชื่อวาทั้งสองทานก็เขาใจวาจะเปนผูที่ไดสรางประเทศ
จากสิ่งปรักหักพัง แลวก็จะไดผลใน 
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เหตุการณประวัติศาสตรที่คนไทยปะทะกันเองถึงขั้นตองสูญเสียเลือดเนื้อทั้ง 2 ครั้งสงบลงไดเพราะพระ

บรมเดชานุภาพแหงพระมหากษัตริยที่ไดส่ังสมความเชื่อมั่น ความเปนประมุขที่แทจริง ตามนิติราชประเพณี เมื่อมี
เหตุการณเชนนี้ กําลังจะเกิดหรือมีเคาลางวาจะเกิด ก็ทําใหคนไทยทุกคนยังคงคาดหวังวาพระมหากษัตริยจะทรง
ปกปองคุมกันมิใหเกิดกับประชาชนและประเทศชาติได 

 

พระราชอํานาจท่ีจะทรงใหคําปรึกษาแนะนํา 
พระราชอํานาจนี้แยกไดเปน 2 ระดับ คือ ระดับรัฐบาล กับ ระดับองคกรและประชาชนทั่ว ๆ ไป ซึ่งไมมี

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญฉบับใด ๆ กําหนดไว แตโดยนิติราชประเพณีที่พระมหากษัตริยทรงปฏิบัติมาโดยตลอด
ทําใหเกิดพระราชอํานาจนี้ขึ้น และทรงใชอํานาจนี้โดยชอบธรรม 

 
ก. ระดับรัฐบาล 
ความสัมพันธระหวางรัฐบาลทุกรัฐบาลกับพระมหากษัตริยเปนไปดวยความราบรื่นตลอดมา ทุกรัฐบาลตาง

สํานึกวาเปน "รัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ" ใชอํานาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี จึงมีเรื่องตองถวายบังคม
ทูลถวายรายงานและขอรับพระราชทานคําปรึกษาแนะนําตาง ๆ โดยการขอเขาเฝาถวายรายงานและขอพระราชทาน
คําปรึกษาแนะนํา ซึ่งสามารถกระทําไดตลอดเวลา บางครั้งก็อาจจะทรงมีพระราชดําริใหเขาเฝาหรือทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหราชเลขาธิการเชิญพระราชกระแสไปแจงนายกรัฐมนตรีทราบ บางครั้งก็ทรงมีกระแสรับส่ังผาน
ส่ือสารมวลชนในพระราชวโรกาสตาง ๆ เชน การแกไขปญหาความรุนแรงใน 3 จังหวัดภาคใตที่ทรงใหรัฐบาล
พยายามใชหลัก เขาใจ เขาถึง และพัฒนา หรือแมแตการเขาเฝาอยางไมเปนทางการในงาน ราชพิธี การตามเสด็จ
พระราชดําเนินไปตางจังหวัดก็เปนโอกาสที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีตาง ๆ เขาเฝาถวายรายงานและพระราชทาน
คําปรึกษาแนะนํา 

ตัวอยางเชน ในวาระทรงครองราชยครบ 25 ป ใน พ.ศ. 2514 รัฐบาลจะขอพระราชทานพระบรมรา
ชานุญาตสรางพระบรมราชานุสาวรียแดพระองคทาน ก็ทรงพระราชทานคําแนะนําใหสรางถนนดีกวา รัฐบาลก็ได
สรางถนนรัชดาภิเษกเปนถนนวงแหวนขึ้น เมื่อมีเหตุการณผูกอการรายตางชาติยึดสถานทูตอิสราเอล เมื่อวันที่ 28 
พฤษภาคม 2514 พระองคไดพระราชทานคําแนะนําตาง ๆ ซึ่งนายกรัฐมนตรีไดรับใสเกลาฯ มาปฏิบัติ สามารถ
เจรจากับผูกอการรายไดจนยอมปลอยตัวประกัน ฯลฯ 

 
ข. ระดับองคกรและประชาชนทั่ว ๆ ไป 
พระมหากษัตริยทรงใชพระราชอํานาจพระราชทานคาํแนะนําในเรื่องตาง ๆ รวมท้ังพระบรมราโชวาทใหแก

บุคคล คณะบุคคล ในวโรกาสตาง ๆ อยูเสมอ เชน ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ทรงพระราชทานพระราช
ดํารัสถึงเรื่องสําคัญ ๆ ที่เปนปญหาของประเทศชาติ ทรงไดใหขอพิจารณาแนวทางปฏิบัติที่เปนคุณอเนกอนันต เชน 
เรื่อง รูรักสามัคคี ขาดทุนกําไร เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ พระราชทานพระบรมราโชวาทแกขาราชการทหาร ตํารวจ 
พลเรือน ในวาระตาง ๆ ซึ่งองคกรและบุคลากรเหลานั้นตางมีความปล้ืมปติยินดีที่ไดรับพระราชทานพระราชดํารัส 
พระบรมราโชวาท 

ขอที่พึงสังเกตก็คือ องคกร บุคคล กลุมบุคคล ขาราชการตาง ๆ จะนํากระแสพระราชดํารัส พระบรม
ราโชวาท คําแนะนํา ไปปฏิบัติมากนอยเพียงใด ยังไมมีการประเมินตรวจสอบ แตก็เชื่อวามีผูนําไปปฏิบัติอยูบางตาม
อัธยาศัย มิไดมีการบังคับ เปนไปตามความสมัครใจ 

 
พระราชอํานาจท่ีจะทรงตักเตือน 

ในฐานะที่พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของประเทศ ทรงใชอํานาจนิติบัญญัติทางรัฐสภา อํานาจบริหาร
ทางคณะรัฐมนตรี อํานาจตุลาการทางศาล หนวยงานเหลานี้พรอมสถาบันตาง ๆ ที่มีตามรัฐธรรมนูญ จะตอง
ปฏิบัติงานแทนพระองค พระมหากษัตริยจึงทรงมีพระราชอํานาจที่จะใหคําตักเตือนในวโรกาสตาง ๆ เชน พระราช
ดํารัสในพิธีเปดประชุมรัฐสภา ในสมัยประชุมแรกหลังการเลือกตั้ง จะทรงพระราชทานโอวาทตกัเตือนในการปฏิบัติ
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หนาที่ หรือ พระราชดํารัสตอคณะรัฐมนตรีในวันถวายสัตยปฏิญาณ รวมท้ังเมื่อผูพิพากษาและตุลาการศาลยุติธรรม 
ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลทหาร ไดถวายสัตยปฏิญาณวาจะจงรักภักดีตอองคพระมหากษัตริย จะปฏิบัติ
หนาที่ในพระปรมาภิไธยดวยความซื่อสัตยสุจริต ปราศจากอคติทั้งปวง ฯลฯ พระองคก็จะพระราชทานพระบรม
ราโชวาทเปนการตักเตือนใหปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงความซื่อสัตยสุจริตและการปฏิบัติตามคํากลาวปฏิญาณอยาง
เครงครัด 

 
พระราชอํานาจท่ีจะทรงพัฒนาและสนับสนุน 

ตามนิติราชประเพณีที่ถือวาพระมหากษัตริยจะทรงปฏิบัติตอราษฎรประหนึ่งบิดาตอบุตร ที่จะทรงบํารุง
ประเทศชาติและประชาชน จึงมีพระราชดําริในการพัฒนาและแกไขปญหาใหกับประชาชน ดวยการจัดตั้งศูนยศึกษา
การพัฒนาตามพระราชดําริตาง ๆ บาง พระราชทานพระราชดําริใหรัฐบาลกอสรางเขื่อน อางเก็บน้ําขนาดใหญบาง 
โครงการทฤษฎีใหมและเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ ซึ่งจะนํากลาวในรายละเอียดในตอนที่วาดวย พระบรมเดชานุภาพ
แหงรัชกาลที่ 9 

 
พระราชอํานาจท่ีจะทรงปลดเปลื้องทุกขใหราษฎร 

การถวายฎีการองทุกขโดยตรงตอพระมหากษัตริย เปนวัฒนธรรมและความเชื่อของคนไทยที่มีมาแตสมัย
สุโขทัย ผูมีความทุกขเดือดรอนสามารถสั่นกระดิ่งรองทุกขตอพระมหากษัตริยได ตอมาในรัชกาลที่ 4 แหงกรุง
รัตนโกสินทร ใชวิธีแขวนกลองไวที่หนาประตูพระบรมมหาราชวัง และทรงออกประกาศระเบียบในการรองทุกขโดย
เปดโอกาสใหประชาชนสามารถทลูเกลาฯ ถวายฎีกาไดโดยตรงตอพระองค ดวยความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติ
เชนนี้ไดเปนมรดกตกทอดมาถึงปจจุบัน 

พระราชอํานาจที่จะทรงปลดเปลื้องทุกขใหแกราษฎร เพ่ือขอพระราชทานอภัยโทษไดนําเสนอไวแลว จึงจะ
ไมนํามากลาวซ้ําอีก แตจะนําเสนอพระราชอํานาจที่จะทรงปลดเปลื้องทุกขทั่ว ๆ ไป ดังนี้  

1. ทุกขอันเกิดจากการกระทําผิดอื่นที่มิใชในคดีอาญา เชน ผิดวินัย ผิดระเบียบปฏิบัติ ก็จะทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหหนวยงานเจาของอํานาจที่ไดลงโทษ ผูถวายฎีกาพิจารณาทบทวนใหความเปนธรรม 

2. ทุกขอันเกิดจากการกระทําของสวนราชการ ก็จะทรงสงเรื่องราวดังกลาวไปยังสวนราชการที่เกี่ยวของ
เพ่ือตรวจสอบและแกไขปญหา 

3. ทุกขที่ขอพระราชทานความเปนธรรม จะจดัสงใหองคกรที่มีอํานาจดําเนินการ หากเปนการขอ
พระราชทานพระบรมราชานุเคราะหจากพระองคโดยตรง ก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ตามความเหมาะสม หาก
เปนปญหาสวนรวมก็จะทรงใชวิธีการอื่น ๆ เชน ขอพระราชทานน้ํา ก็จะทรงพระมหากรุณาธิคุณจัดสรรน้ําใหดวย
การพัฒนาตามโครงการตาง ๆ หรือทรงมีโครงการพระราชดําริขึ้น 

ส่ิงที่จะพระราชทานความชวยเหลือบางเรื่องก็ไมเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของพระองคเอง แตก็เปนไป
โดยพระบรมเดชานุเคราะหที่ตองผานหนวยงานตาง ๆ ของราชการ สวนราชการนั้น ๆ ตองนอมรับพระราชอํานาจ
ดําเนินการแกไขความทุกขความเดือดรอนเหลานั้น 

 
สรุป 

พระราชอํานาจของพระมหากษัตริยตามนิติราชประเพณีที่มีมาแตโบราณนี้ แมจะไมมีบัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญ แตก็ดวยพระบรมเดชานุภาพ ความศรัทธา ความเลื่อมใสในองคพระมหากษัตริยที่มีพระราชจริยาวัตร 
ใหความคุมครองปกปองดูแลประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอด เมื่อทรงใชพระราชอํานาจในการแกไข
วิกฤติการณของประเทศ จึงเกิดสัมฤทธิผลอยางนามหัศจรรยย่ิง 

ดวยพระราชประสบการณ ของพระมหากษัตริยที่มีตอการบริหารราชการแผนดินของพระมหากษัตริย
รัชกาลปจจุบัน ทําใหพระราชอํานาจที่จะทรงใหคําปรึกษาแนะนําก็ดี จะทรงตกัเตือนรัฐบาล รัฐสภา ศาล องคกร
อิสระ และประชาชนก็ดี รวมท้ังพระราชอํานาจที่จะทรงพัฒนาและสนับสนุน พระราชอํานาจที่จะทรงปลดเปลื้อง
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ความทุกขใหแกราษฎร เปนไปดวยคุณธรรม ดวยความเมตตา และดวยสัมพันธภาพที่ดีย่ิงระหวาง พระมหากษัตริย 
- รัฐบาล - ประชาชน มิไดเปนไปในทางใช อํานาจ - สิทธิ ความเปนปจเจกชนนิยมแบบตะวันตกเสียทั้งหมด 

มรดกทางการปกครองบานเมืองและวัฒนธรรมที่ดีงามเชนนี้ ควรที่คนไทยทุกคน ทุกหมูเหลา รัฐบาล 
รัฐสภา ศาล องคกรอิสระ และหนวยงานของรัฐ จะตองปรับปรุงทาที วิธกีารบริหารจัดการในการรับสนองพระบรม
ราชโองการตาง ๆ พระราชดําริ และพระบรมราโชวาทเพื่อประโยชนสุขของประเทศชาติและประชาชนตอไป 
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การศึกษาวาพระมหากษัตริยแตละพระองคในยุคปจจุบัน จะทรงมีพระบรมเดชานุภาพอยางไร มิไดศึกษา

จากความกลาหาญ ความสามารถในการรบ การทําสงคราม หรือการแผขยายพระราชอาณาจักรออกไปอยางกวาง
ใหญไพศาล เพราะพระราชสถานะไดเปล่ียนไปจากพระมหากษัตริยนักรบ มาเปนพระมหากษัตริยอันใกลชิด ดูแล
ปกปองคุมครองประชาชนผานกลไกทางการเมืองตาง ๆ ทั้ง คณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล และองคกรอิสระตาง ๆ ลงสู
ราษฎรผูอยูหางไกลทั้งในมหานคร – เมือง – และชนบท 

จากการศึกษาเชนนี้ กลาวไดทันทีวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 
พระมหากษัตริยองคปจจุบันทรงมีพระบรมเดชานุภาพแผไพศาล ปกปองคุมครองประเทศชาติและประชาชนให
ต้ังอยูในความมั่นคง ความเปนปกติสุขและความเจริญกาวหนาอยางหาที่เปรียบมิได 

 
พระปฐมบรมราชโองการ 

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489 ขณะมีพระชนมายุได 18 ป 6 เดือน 4 วัน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
พระองคปจจุบัน ไดเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ตามกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบสันตติวงศ พ. ศ. 2467 และดวย
ความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎร 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกไดมีขั้นตอนที่สําคัญคือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเปล่ียนฉลอง
พระองคเปนเศวตพัสตร ทรงสะพักขาวขลิบทอง ประทับเหนือ ต่ังไมอุทุมพรบนพระมณฑปพระกระยาสนาน สมเด็จ
พระสังฆราชเจากรมหลวงวชิรญาณวงศ ถวายน้ําพระพุทธมนต ทรงสรงมูรธาภิเษกดวยน้ําที่เจือน้ําจากปญจมหานที
ในอินเดยี คือ แมน้ําคงคา ยมนา อิรวดี สรภู มหิ และน้ําจากปญจสุทธคงคาอันเปนแมน้ําสําคัญของไทยทั้ง 5 คือ 
แมน้ําเจาพระยา เพชรบุรี ราชบุรี ปาสัก บางปะกง และน้ํา 4 สระไดแก สระเกศ สระแกว สระคงคา และสระยมนา 
ในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเคยใชเปนน้ําสรงมาแตโบราณ 

เมื่อทรงสรงมูรธาภิเษกแลว ทรงผลัดพระภูษาเปนเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณสําหรับบรมราชาภิเษก 
เสด็จออกประทับพระที่นั่งอัฐทิศภายใตสตปฎลเศวตฉัตร ณ พระท่ีนั่งไพศาลทักษิณ สมาชิกรัฐสภาถวายน้ําอภิเษก 
แทนราชบัณฑิต อันเปนการดัดแปลงใหเหมาะสมแกกาลสมัยวาไดทรงไดรับความยินยอมจากปวงชนและพราหมณ 
พิธีถวายน้ําเทพมนต เวียนจนครบ 8 ทิศ เจาพระยาศรีธรรมาธิเบศร ประธานวุฒิสภาถวายพระพรเปนภาษามคธ 
นายเพียร ราชธรรมนิเทศ ประธานสภาผูแทนราษฎรถวายพระพรเปนภาษาไทย พระราชครูวามเทพมุนี ถวายนพ
ปฎลเศวตฉัตร 

จากนั้นเสด็จพระราชดําเนินสูพระที่นั่งภัทรบิฐในพระที่นั่งไพศาลทักษิณองค เดิม พระราชครูวามเทพมุนี
รายเวทเปดศิวาลัยไกลาศแลวทูลเกลาฯ ถวายพระสุพรรณบัฏ จารึกพระปรมาภิไธยวา “ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” 
ถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ เครื่องราชูปโภคและพระแสงอัษฎาวุธ จากนั้นไดถวายพระพรชัยมงคลดวยภาษามคธ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มีพระปฐมบรมราชโองการตอบเปนภาษาไทยพระราชทานอารักขาแกประชาชนชาว
ไทยวา “ เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” พระราชครูวามเทพมุนีรับพระ
บรมราชโองการดวยภาษามคธและภาษาไทยวา “ขาพระพุทธเจาขอรับพระบรมราชโองการพระบัณฑูรสุรสิง
หนาท ประถมธรรมิกราชวาจา ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ” ตอจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรง
หล่ังทักษิโณทกตั้ง พระราชสัตยาธิษฐานจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ปกครองราชอาณาจักรไทยโดย
ทศพิธราชธรรมจรรยา เปนอันที่สุดขั้นตอนสําคัญของพระราชพิธี 



 39
ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพ่ือประเทศชาติและประชาชน พระองคทรงเนนเปาหมายสําคัญอยูที่

ประเทศชาติและประชาชน ดังที่พระองคทรงตอบ คําถามในภาพยนตรสารคดีเรื่อง “ ขวัญของชาติ” ที่ฉายทาง
สถานีโทรทัศน บี. บี. ซี. ประเทศอังกฤษ ในชวงเวลาประมาณป 2526 วา 

 
“อันดับแรกคือ ความมั่นคง คือ ความมั่นคงของประชาชน 

ประชาชนไทยตองตอสูเพื่อเสรีภาพ เพื่อเอกราช ฉะน้ันสิ่งท่ี
สําคัญคือ จะตองเปนแมทัพท่ีดี และหลังจากน้ันเมื่อประเทศ
สงบลงบางแลว ก็จึงมีความสงบเรียบรอย มีกฎหมายและการ
บริหารราชการแผนดิน และตอจากน้ันในขณะเดียวกันจะตอง
มีอาหารพอกิน มีปจจัยตาง ๆ ท่ีเพียงพอแกการมีบานท่ีดี มีท่ี
อยูอาศัย อะไรทํานองน้ัน เหลาน้ันเปนสิ่งจําเปน หลังจากน้ัน
จะตองมีความเปนระเบียบของสังคมกับสิ่งตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับ
จิตใจ หมายความวา เราตองเปนคนดีเพื่อจะไดไมเกิดความ
ปนปวน เพราะคนดีมักไมกอเร่ืองมากนัก เพราะฉะนั้นเราจึง
ตองมีศาสนา แตพระเจาแผนดินก็เปนผูนําทางศาสนาดวย…” 

 

ตามกระแสพระราชดํารัสที่ไดอัญเชิญมาและภายใตพระปฐมบรมราชโองการ สามารถสรุปชี้ชัดใหเห็นวา 
พระเจาอยูหัวฯ ทรงเนนเปาหมายสําคัญของชาติไทยไวที่ ความมั่นคงปลอดภัย และ ความเจริญกาวหนาของ
ประเทศและประชาชน ในการจัดการใหบรรลุเปาหมายสําคัญของชาติทั้ง 2 ประการ ก็จะทรงเนนย้ําที่ “จิตใจ” 
ของคนไทยเสมอ กลาวคือ ทรงเนนย้ําใหคนไทยและผูเกี่ยวของ 

1. “…ตองปฏิบัติตนดวยความเขมแข็งที่สุด โดยไมเบียดเบียนผูอ่ืน แลวพยายามรวมมือกัน ถาเห็นส่ิงใด
ที่ไมดีงามใหชวยกันปราบปราม หรือชวยกัน แกไขดวยความตั้งใจจริง…” 

2. มี “…ความเขมแข็งของจิตใจ…จะทําใหเผาพันธุชาติไทยยังคงอยูตอไปดวยความมั่นคง ดวยความ
เจริญ และทุกคนจะไดรับความสุขความสบายทุกอยาง แมโลกของเราอยูในระยะที่ปนปวนเทาใด ความคิดตาง ๆ จะ
ผันแปรไปทางใดและมีการชักชวนใหแตกสามัคคีกันอยางไรกต็าม ชาติไทยก็ยังคงอยูไดถารักษาความเขมแข็ง
และสามัคคี…” 

3. “…ประชาชนอยูในแผนดินจึงตองมีหนาที่ที่จะรวมกันประกอบกรณียกิจ เพ่ือปองกันรักษาแผนดินให
ดํารงมั่นคงอยูตลอดไป…”  

4. “…ทําใหประชาชนสามารถปกครองรักษาถิ่นฐานของตนเองไดโดยมีสวัสดิภาพและอิสรภาพเต็มที่ ใน
การนี้ทางราชการมีหนาที่อันจําเปนที่สุด ที่จะตองพิทักษคุมครองใหมีความสงบและปลอดภัย ทั้งจะตองชวยเหลือ 
สนับสนุนโดยทางวิชาการ ทั้งดาน เทคนิค และดานเศรษฐกิจสังคม เพื่อใหเขาชวยตัวเองและพัฒนาตัวเองได ใน
การอาชีพ การครองชีพและการอยูรวมกันโดยสามัคคีธรรม…”  
 

 ฯลฯ 
 

และพระองคทรงเนนเรื่อง “ ความสงบสุขของประชาชนเปนความสําคัญท่ีจะทําใหประเทศมีความ
มั่นคงได” 

 

พระปฐมบรมราชโองการก็ดี เปาหมายของชาติตามนัยที่พระองคทรงมีกระแสพระราชดํารัสในที่ตาง ๆ ก็ดี 
และหลักปฏิบัติสําคัญ ๆ ขางตนก็ดี ลวนเปนส่ิงที่คน ไทยและรัฐบาลไทยในชุดหลัง ๆ นี้ ไมคอยไดศึกษาพิจารณา
นํามาใสเกลาฯ ปฏิบัติมากนัก ตรงกันขามกลับนําแนวความคิด หลักการ และ วิธีบริหารจัดการอันหลากหลายเขามา 
ทดลองใชกับประเทศชาติ ผิดบางถูกบาง เกิดความเสียหายใหกับประเทศชาติและประชาชน ซ้ําแลวซ้ําเลา คนไทย
และรัฐบาลไทยยุคปจจุบัน ควรจะกลับมาทบทวนพิจารณานําพระปฐมบรมราชโองการ พระราชดําริ พระราชดํารัส 
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หรือพระบรมราโชวาทของพระองคมาใชอยางจริงจัง ใหสมกับที่ทรงเปนประมุขของชาติที่ทรงรักและหวงใยใน
ราษฎรของพระองค 

 
พระราชดําริ 

พระราชดําริของพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 9 มีมากมาย มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เกิดขึ้น 
3,298 โครงการ ( นับถึงป 2546) ทั้งดานการเกษตร ส่ิงแวดลอม สาธารณสุข สงเสริมอาชีพ พัฒนาแหลงน้ํา 
คมนาคมสื่อสาร สวัสดิการสังคม และอ่ืน ๆ ที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพในทางความคิดและการดําเนนิงาน เพ่ือความ
ชัดเจนและเปนประโยชนตอคนไทย รัฐบาลไทย จะขอประมวลแยกแยะใหเห็นถึงแนวความคิดในแตละสาขาการ
บริหารจัดการตามที่สามารถประมวลไดดังนี้ 

 
1. ดานความมั่นคง 
 

แนวความคิดที่เกี่ยวของกับความมั่นคงในพระราชทัศนะของรัชกาลที่ 9 ทรงมองความมั่นคงของประเทศ
ไทยวา 

 
 “ประเทศชาติประกอบดวยผืนแผนดินกับประชาชน และผืน

แผนดินน้ันเปนท่ีเกิดท่ีอาศัย ท่ีอํานวยประโยชนสุขความมั่นคง
รมเย็นแกประชาชน ใหสามารถรวมกันอยูเปนปกแผนเปนชาติ
ได…ดวยเหตุน้ีประชาชนผูอยูในแผนดิน จึงตองมีหนาท่ี
รวมกันประกอบกรณียกิจ เพื่อปองกันรักษาผืนแผนดินไว ให
ดํารงมั่งคงอยูตลอดไป ผูเปนทหารนั้นถือวามีหนาท่ีในการปอง
รักษาประเทศโดยตรง ตองรับผิดชอบและรักษาหนาท่ีไวดวย
ชีวิต” 

 
พระราชดํารินี้ตองถือเปนยุทธศาสตรหลักของคนไทยและรัฐบาลไทยในการรักษาความมั่นคงของ

ประเทศเลยทีเดียว และทรงเนนย้ําความมั่นคงของชาติอยูที่ประชาชน 
 

“…การที่ประเทศชาติจะมีความมั่นคงได ก็ตองอาศัยการ
ชวยเหลือใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข มีความกาวหนา ซึ่ง
การเกษตรและความรูวิชาการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวพันกับ
เกษตรศาสตร จะสามารถชวยใหบานเมืองมีความเปนปกแผน
ได เพราะสามารถจะชวยเหลือประชาชนใหมีความเจริญได” 
 

“จุดหมายสําคัญ ของการรักษาความมั่นคงของบานเมือง
น้ัน อยูท่ีการทําใหประชาชนสามารถปกครองรักษาถิ่นฐานของ
ตนเองได โดยมีสวัสดิภาพและอิสรภาพเต็มท่ี ในการนี้ทาง
ราชการมีหนาท่ี อันจําเปนท่ีสุดท่ีจะตองพิทักษคุมครองใหมี
ความสงบและปลอดภัย ท้ังจะตองชวยเหลือสนับสนุนโดยทาง
วิชาการ ท้ังดานเทคนิคและดานเศรษฐกิจสังคม เพื่อใหเขา
ชวยตัวเองและพัฒนาตัวเองไดในการอาชีพ การครองชีพ และ
การอยูรวมกันโดยสามัคคีธรรม…” 
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2. ดานการบริหารราชการแผนดิน  
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน ตามแนวพระราชดําริของ รัชกาลที่ 9 ที่สําคัญ มีดังนี้  

1) การบริหารราชการแผนดินจะตองยึดเอาความเจริญผาสุกและความ ต้ังมั่นของบานเมืองเปน
สําคัญ 
 

“ความเจริญผาสุกและความตั้งมั่นของบานเมือง เปนส่ิงสําคัญที่สุด
ที่บุคคลพึงรําลึกถึงและพึงประสงค และความเจริญมั่นคงนั้นจะ
เกิดขึ้นมีได ก็ดวยผูบริหารทุกฝายมุงกระทําการงานดวยความ
บริสุทธ์ิใจ ดวยความตั้งใจจริง และดวยความคิดพิจารณาโดย
สติรอบคอบ ท้ังเห็นแกประโยชนสวนรวมยิ่งกวาสวนอื่น…” 

 
2 ) “… คณะรัฐมนตรีนี้ก็มีงานที่สําคัญที่สุด ความเปนอยูจะดีจะกาวหนาของประเทศชาติ

บานเมืองและประชาชนก็อยูที่การปฏิบัติของคณะรัฐบาลเปนสวนใหญ เพราะคําวา รัฐบาลก็หมายความ
วาเปนผู ท่ีรักษารัฐ ผูท่ีทํานุบํารุงรัฐ รัฐนั้นคือประเทศชาติ สวนรวม หรือถาพูดถึงคณะรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีก็เปนมนตรีในรัฐ มนตรีก็คือผูท่ีมีความสําคัญมีความรูมีความตั้งใจที่จะทํางาน รัฐก็คือ
ประเทศชาติสวนกลางและมนตรีของรัฐนั้นก็เปนผูใหญของรัฐ เปนผูที่สามารถที่จะใชความรูและนําความรู
นั้นมาปฏิบัติ ทั้งหมดนี้นอกจากมีความตั้งใจมั่นแลว ก็มีความ ต้ังใจตามที่ไดปฏิญาณวาจะซื่อสัตย
สุจริต ซื่อสัตยสุจริตนี้มีความสําคัญ เพราะถาหากวาแตละคน มีความตั้งใจแลว แตไมมีความซื่อสัตยสุจริต 
ก็ไมมีเปาหมายที่แนนอน จะเปะปะไปทางโนนทีทางนี้ที ไมมีทางที่จะสําเร็จในงานการใด ๆ ฉะนั้น การที่มี
ความซื่อสัตยสุจริตนั้นมีความสําคัญอยู อันดับแรกก็คือ การใหรูจักเปาหมายของงาน คือความ
เจริญรุงเรืองของประเทศชาติ แตละคนก็มีหนาที่ที่จะปฏิบัติในแตละแผนก ก็ตองพยายามที่จะนําความรู
ที่มี ความสามารถที่มี และการที่ไดมาเปนรัฐมนตรี เพ่ือที่จะปฏิบัติงานนั้นเปนผลสําเร็จในแตละแผนก 
นอกจากนั้นก็จะตองมีความที่เรียกวาสามัคคีหรือความรวมมือซึ่งกันและกัน เพ่ือที่จะใหบานเมืองมี
ความสําเร็จเรียบรอย 
 

 “… ผูบริหารทุกฝาย มุงกระทําการงานดวยความบริสุทธิ์ใจดวย
ความตั้งใจจริงและดวยความคิดพิจารณาโดยสติรอบคอบ ท้ังเห็น
แกประโยชนสวนรวมยิ่งกวาสวนอื่น…” 

 

3) “… สมาชิกรัฐสภาคือผูไดรับมอบหมายจากปวงชน ใหมาปรึกษาหารือการดําเนินการ
ปกครองประเทศใหเกิดประโยชนสุข และความเจริญแกชาติบานเมืองมากที่สุดเทาท่ีจะเปนได 
ดังน้ัน การอภิปรายทั้งปวงจึงควรเปนไปเพื่อวัตถุประสงคดังกลาวมิใชเพื่อสิ่งอ่ืน…” 

 

4 ) ในทางตุลาการ 
 “ ผูที่ทําหนาที่พิทักษรักษาความยุติธรรมหรือความเปนธรรมจึงควรระมัดระวังใหมาก คือควรจะ

ไดทําความเขาใจใหแนชัดวากฎหมายนั้นไมใชตัวความ ยุติธรรม เปนเพียงเครื่องมืออยางหนึ่งในการรักษา
และอํานวยความยุติธรรมเทานั้น การใชกฎหมายจึงตองมุงหมายใชเพื่อรักษาความยุติธรรมไมใช
รักษาตัวบทกฎหมายเอง และการรักษาความ ยุติธรรมในแผนดินก็มิไดวงแคบอยูเพียงแต
ขอบเขตของกฎหมาย หากตองขยายออกไปใหถึงศีลธรรมจรรยา ตลอดจนเหตุและผลตามความ
เปนจริงดวย” 
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5 ) “… ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การ

ทําใหบานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หากแตการสงเสริมคนดี ให
คนดีไดปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได” 
 

แลวการบริหารราชการแผนดินในปจจุบันเปนอยางไร ??? 
 

3. ดานการพัฒนาสรางสรรคความเจริญ 
ที่ทรงถือเปนหลักการสําคัญวา 
 

“ การสรางสรรคความเจริญกาวหนาทุกอยางน้ัน ตองเริ่มตน
ท่ีการศึกษาพื้นฐานเดิมกอน เมื่อไดศึกษาทราบชัดถึงสวนดี
สวนเสียแลว จึงรักษาสวนท่ีดีท่ีมีอยูแลวใหคงไว แลวพยายาม
ปรับปรุงสรางเสริมดวยหลักวิชา ดวยความคิดพิจารณา อัน
ประกอบดวยเหตุผลและความสุจริตจริงใจ ใหคอยเจริญงอก
งามมั่นคงบริบูรณยิ่ง ๆ ข้ึนไป ตามความเหมาะสม ตามกําลัง
ความสามารถและตามกําลังเศรษฐกิจท่ีมีอยู การงานทุกสิ่งทุก
อยางในบานเมืองจึงจะเจริญกาวหนายิ่ง ๆ ข้ึนไดอยางตอเน่ือง 
ไมหยุดชะงักหาไมความขัดของลาชาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน จะทําให
ตองสิ้นเปลืองกําลังงาน กําลังสมอง กําลังเงินทองไปอยางนา
เสียดาย โดยไมมีโอกาสจะกูกลับคนืมาได” 

 
แลวโครงการพัฒนาตาง ๆ เปนดั่งน้ีฤา ??? 

 
4. ดานการศึกษา  
ทรงมีพระราชทัศนะในเรื่องการจัดการศึกษาวา 

 
“… วัตถุประสงคของการศึกษาน้ันคืออยางไร กลาวโดยรวบ

ยอดก็คือ การทําใหบุคคลมีปจจัยหรืออุปกรณสําหรับมีชีวิต
อยางครบถวนเพียงพอ ท้ังในสวนวิชาการความรู สวน
ความคิดวินิจฉัย สวนจิตใจและคุณธรรมความประพฤติ สวน
ความขยันอดทนและความสามารถ ในอันท่ีจะนําความรู
ความคิดไปใชปฏิบัติงานดวยตนเองใหไดจริง ๆ เพื่อสามารถ
ดํารงชีพอยูได ดวยความสุขความเจริญมั่นคงและสรางสรรค
ประโยชนใหแกสังคมและบานเมืองไดตามควรแกฐานะดวย…” 

 
และทรงมุงใหผูมีการศึกษาไดทําประโยชนใหแกสวนรวม 

 
พระราชดํารัสและพระบรมราชาโชวาท 

เกือบ 60 ป แหงการเสวยราชสมบัติของลนเกลาฯ รัชกาลที่ 9 ไดพระราชทานกระแสพระราชดํารัสไว
มากมาย ที่ทรงแสดงความหวงใยตอปญหาสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ทรงตักเตือนคนไทย รัฐบาลไทยในเรื่องการ
ดํารงชีวิต ความซื่อสัตยสุจริต ฯลฯ ดังตัวอยางที่ไดอัญเชิญมาแสดงไว ณ ที่นี้ คือ 
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“ การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับข้ัน ตองสราง

พื้นฐานคือความพอมี พอกิน พอใช ของประชาชนสวนใหญ
เปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและใชอุปกรณท่ีประหยัด แต
ถูกตองตามหลักวิชา เมื่อไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควรและ
ปฏิบัติไดแลว จึงคอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจข้ันท่ี
สูงข้ึน โดยลําดับตอไป หากมุงแตจะทุมเทสรางความเจริญ ยก
เศรษฐกิจข้ึนไดรวดเร็วแตประการเดียว โดยไมใชแผนปฏิบัติ
การสัมพันธกับสภาวะของประเทศ และของประชาชนโดย
สอดคลองดวย ก็จะเกิดความไมสมดุล ในเร่ืองตาง ๆ ข้ึน ซึ่ง
อาจกลายเปนความยุงยากลมเหลวไดในท่ีสุด” 
 
ลองพิจารณาพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแกผูวาราชการจงัหวัด
แบบ CEO 

 
“… ทานจะตองปกครอง คําวา ปกครองนี้ก็หมาย ความวา 

จัดการใหผูใตบังคับบัญชาและประชาชนมีความเรียบรอย มี
ความสามารถที่จะดาํเนินชีวิตดีอยางดี เพ่ือใหดําเนินชีวิตอยาง
นั้นจะตองมีความรูในทั้งหลักวิชาตาง ๆ … ทั้งวิชาการปกครอง โดย
หลักวิชาของรัฐศาสตร มีหลักวิชาของนิติศาสตร นอกจากนั้นก็มี
หลักวิชาของการทํามาหากิน และหลักวิชาทางเศรษฐศาสตร 3 
อยางนี้ทิ้งไมได มีความรูเกงในทางรัฐศาสตร นิติศาสตร หรือ ก็แต
ละทาน หรือแตละคนที่เปนผูมีความรูกห็ากนิได ทํามาหากินได 
หมายความวา ทํางานและไดคาตอบแทน แตถาหากวาทานทําอยู
คนเดียว คือวา ในดานหลักวิชาเหลานี้ก็จะตองอาศัยผูที่มีความรูใน
ดานอื่น และดานความรูที่สําคัญก็คือ เกษตรศาสตร … 
เศรษฐศาสตร…” 

 
“… ผูวาฯ หมายความวา วาราชการ ราชการก็เปนการของ
ราชา…”  
 
“… ทานจะเปนผูวาราชการจังหวัด CEO เมื่อ CEO ตามที่เขาใจเปน
ผูที่ส่ังการทําอะไรทําใหไดผล แตเขาใช CEO เพราะนึกถึงการคา ผู
ที่เปน CEO จะทําเงินไดสรางบริษัท แตผูวาราชการจังหวัด CEO 
ไมใชทําเงินสรางบริษัท ทําความเจริญสําหรับพ้ืนที่ ทองที่ และ
โดยเฉพาะประชาชนไดมีความกาวหนา มีกินมีความสามารถที่จะทํา
มาหากินได อันนี้พูดอยางนี้ทานก็คงรูสึกตัววาเปนโอวาทหนัก
เหมือนกัน ที่ทานมีหนาที่ที่จะทําใหประชากรในทองที่มีความเจริญ
พอที่จะรวยขึ้นได…” 
 
 “… อีกขอหนึ่งของ CEO ขอสุดทายคือประสานนั้นตองประสานงาน
ไมใชประสานงา โดยมากเอะอะอะไรก็ประสาน งา กัน แลวกม็ีการ
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ทุจริต ทําอยางไรจึงจะปราบทุจริตได ปราบทุจริตจะวาเปนเรื่อง
ของตํารวจ เรื่องของศาล เปนเรื่องของพระไมใช เปนเรื่องของผูวา 
CEO อยาใหขาราชการ ชั้นไหน ชั้นใด ขาราชการหรือ
ประชาชนมีการทุจริต ถามีทุจริตแลวบานเมืองพัง ที่เมืองไทย
พังมาเพราะวามีทุจริต … ตอนนี้ที่บอกวาเศรษฐกิจกําลังขึ้น ทุจริต
กําลังขึ้น … 10 ปเมืองไทยนาจะเจริญ ทุจริตก็จะเจริญ เพราะฉะนั้น
ทานตองหามทุจริตไมใหขึ้น แลวทานจะเปนผูวาราชการจังหวัด 
CEO ที่มีประสิทธิภาพ… ผูวาราชการจังหวัด CEO ตองเปน คน
ท่ีสุจริต ทุจริตไมได ถาทุจริตแมแตนิดเดียวก็ขอแชง ใหมีอัน
เปน พูดอยางน้ีหยาบคาย แตวาขอใหมีอันเปน ถาไมทุจริต ถา
สุจริตและมีความตั้งใจในธรรม ขอใหตออายุไดถึง 100 ป ถา
อายุมากแลวก็แข็งแรง แลวสุจริตประเทศไทยจะรอดพน
อันตรายอยางมาก …” 
 

พระราชดํารัสในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2535 ( วันเสารที่ 5 ธันวาคม 2535) 
 

“... คนไทย แมจะมีนิสัยรักความสะดวกสบาย และ มักทํา
ตามใจตัวกันเปนปรกติ แตในสวนลึก ก็เปนคนมีเหตุผล มีวนัิย 
มีใจจริง และความสํานึกในชาติบานเมืองอยูดวยกันแทบทุก
ตัวคน เราจึงรวมกันอยูไดเหนียวแนน มีชาติมีประเทศอันต้ัง
มั่นเปนอิสรเสรีมาชานาน ท้ังสามารถสราง สรรคความดีความ
เจริญตาง ๆ ไวเปนสมบัติของชาติมากมาย ปจจุบันน้ี รูสึกวา
บานเมืองมีปญหาและความขัดของเกิด ข้ึนไมสรางซาเกือบทุก
วงการ เปนเครื่องบงบอกชัดเจนวา ถึงเวลาแลว ท่ีทุกคนทุก
ฝายจะตองลดความถือดีและการทําตามใจตัวลง แลวหันมาหา
เหตุผล ความถูกตองและความรับผิดชอบตอสวนรวมกันอยาง
จริงจัง เพื่อกําจัดอคติ และสรางเสริมความเมตตาสามัคคีใน
กันและกัน จักไดสามารถรวมกันเรงรัดปฏิบัติสรรพกิจการงาน
ใหประสานสอดคลอง และปรองดองเกื้อกูลกัน ใหสัมฤทธิ์
ประโยชนสูงสุดในการธํารงรักษาอิสรภาพ อธิปไตย และความ
เปนไทย ใหยั่งยืน มั่นคงอยูตลอดไป…” 
 

คุณวินี เชียงเถียร ไดทําวิทยานิพนธเรื่อง วาทวิเคราะหพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอ
ดุลยเดช เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ( พ.ศ. 2493 - 2542) ไวอยางนาสนใจ กลาวคือ 

พระราชดํารัสในชวง พ.ศ. 2493 – 2499 ทรงเนนเรื่องคุณธรรม ความสามัคคี และความซื่อสัตยสุจริต ซึ่ง
สอดคลองกับสถานการณของการเมืองขณะนั้นที่มีการแยงชิงอาํนาจกัน 

พระราชดํารัสในชวง พ.ศ. 2500 – 2516 สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน ครองอํานาจจนถึง 14 ตุลาคม 2516 
และถูกคอมมิวนิสตแทรกซึมบอนทําลาย ทําใหทรงเนนเรื่องคุณธรรม ทรงกลาวถึงพระราชกรณียกิจที่เสด็จเย่ียม
เยียนประชาชนในภูมิภาคตาง ๆ การตอนรับพระราชอาคันตุกะ เหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศ และ ภัย
คอมมิวนิสต ดังตัวอยางพระราชดํารัสในวโรกาสวันขึ้นปใหม พ.ศ. 2509 วา 



 45
“... พรอมกับท่ีบานเมืองของเรากําลังพัฒนากาวหนาไปนี้ ก็มี

เหตุการณอันนาวิตกเกิดข้ึนอีกอยางหนึ่งดวย คือ ฝายตรงขาม
ไดแสดงเจตจํานงใหทราบเปนแนชัดวา ประเทศไทยเปนท่ี
หมายที่เขาจะรุกราน และไดลงมือทําการน้ันแลว ดวยการ
โฆษณา ยุแหย ดวยการแทรกซึม และดวยวิธีการอันรุนแรง ใน
ท่ีท่ีเขาทําไดท่ัว ๆ ไป เหตุการณของโลก และของประเทศ
ใกลเคียงก็ยังตึงเครียดอยู จึงเปนท่ีนาหวงใยวา หากเราไม
สามารถปองกันและปราบปรามการรุกรานท่ีกลาวนั้น...” 
 

พระราชดํารัสในชวง พ.ศ. 2516 - 2519 เปนชวงประชาธิปไตยหลังเผด็จการ ก็ยังทรงเนนเรื่องคุณธรรม
และ เร่ืองของบานเมือง ดังตัวอยาง พระราชดํารัสเมื่อป พ.ศ. 2517 วา 

 
“... ขอใหทุกคนมีความปรารถนาท่ีจะใหเมืองไทยพออยูพอ

กนิ ไมใชวาจะรุงเรืองอยางยอดแตวามีความพออยูพอกิน มี
ความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ถารักษาความ พออยู
พอกินน้ีได เราก็จะยอดยิ่งยอดได ประเทศตาง ๆ ในโลกนี้
กําลังตก กําลังแยกําลังยุง เพราะแสวงหาความยิ่งยวดทั้งใน
อํานาจ ท้ังในความกาวหนาทางเศรษฐกิจ ทางอุตสาหกรรม 
ทางลัทธิ ฉะน้ันถาทุกทาน…ชวยกันรักษาสวนรวมใหอยูดีกบัดี
พอสมควร ขอย้ําพอควร พออยูพอกิน มีความสงบ ไมใหคนอ่ืน
มาแยงคุณสมบัติน้ีจากเราไปได ก็จะเปนของขวัญวันเกิดท่ี
ถาวร ท่ีจะมีคุณคาอยูตลอดกาล...” 

 
พระราชดํารัสชวง พ . ศ. 2519 – 2531 ก็ยังทรงเนนเรื่องคุณธรรม เนนความสามัคคี การทําดีและเนนการ

พัฒนา เนนการแกปญหาน้ําทวม ธนาคารขาวและธนาคารโคกระบือ การชวยเหลือเกษตรกรและประชาชน การ
พัฒนาชนบท 

พระราชดํารัสในชวง พ . ศ. 2531 – 2542 ก็ยังทรงเนนเรื่องคุณธรรม ความสามัคคี การละเวนการทุจริต 
ความเพียร ความอดทน และเรื่องการพัฒนาประเทศ เนนปญหาน้ําทวมและโครงการพระราชดําริตาง ๆ 

 
พระราชกรณียกิจและพระราชจริยาวัตร 

พระราชกรณียกิจและพระราชจริยาวัตรของลนเกลาฯ รัชกาลที่ 9 ตลอดชวงเวลาครองราชย เกือบ 60 ป มี
มากมายเปนที่ประจักษแกคนไทยทั้งประเทศสุดที่จะนํามากลาวใหครบถวนสมบูรณได ซึ่งทรงปฏิบัติ “ ยิ่งกวา
พระมหากษัตริย” ทั้งพระราชกรณียกิจตามรัฐธรรมนูญ และการบําบัดทุกขบํารุงสุข ทรงรวมทุกขรวมสุขกับ
ประชาชนชาวไทยตองทรงตรากตรําพระวรกาย เสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนในถิ่นทุรกันดาร 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีไดทรงรับส่ังถึงพระราชจริยาวัตรในการทรงงานของพระ
เจาอยูหัวฯไว ขอนํามาสรุปใหทราบวา 

1. งานหลักของพระเจาอยูหัวฯ ที่ทรงกระทําอยูในเวลานี้คือ การพัฒนาบานเมืองใหเจริญเทาที่จะทําได 
2. พระองคตองทรงทราบเสียกอนวาพ้ืนที่พัฒนานั้นในดานภูมิศาสตรเปนอยางไร มีปจจัยในดานตาง ๆ 

อยางไรบาง 
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3. เวลาเสด็จไปที่ไหน จะทรงขับรถดวยพระองคเองหรือพอจะเสด็จพระราชดําเนินไดก็จะเสด็จพระราช

ดําเนินดวยพระองคเอง เพ่ือทรงสัมผัสกับพ้ืนที่นั้น ๆ เวลาเสด็จดวยเฮลิคอปเตอรก็จะทรงถือโอกาสตรวจสอบและ
แกไขแผนที่ไปในตัว 

4. นอกจากแผนที่ ทรงใชภาพถายทางอากาศ เปนอุปกรณที่สําคัญอีกอยางหนึ่ง 
5. เวลาประทับในเฮลิคอปเตอรพระท่ีนั่งจะทรงถายภาพลงมาเปนชุด หลาย ๆ ภาพตอกัน ติดสก็อตเทป 

ติดกาวเขาดวยกันเปนภาพถายทางอากาศที่ใชในการพัฒนา 
6. ทรงใชภาพถายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาเพื่อการพัฒนาแหลงน้ําและการเกษตร 
7. ในการปองกันน้ําทวมแตละครั้งจะทรงวางแนวพระราชดําริมาตั้งแตน้ําทวมครั้งกอน ทรงคนแผนที่ต้ังแต

สมัยโบราณที่สุดเทาที่จะหาได ทรงศึกษาวามีน้ําเขา – ออกกรุงเทพฯอยางไร ทรงเสด็จนําเจาหนาที่ฝายตาง ๆ 
ทอดพระเนตรพื้นที่น้ําทวมจริง ทรงพิจารณาพื้นที่แตละแหงโดยละเอียด 

8. ทรงพิจารณาปจจัยที่ทาํใหเกิดน้ําทวมทุก ๆ อยาง ขณะเดียวกันก็ทรงใชทุกคนที่ทรงรูจัก แมจะเปนคน
ธรรมดาไมใชวิศวกร หรือคนที่ปฏิบัติหนาที่บางอยางที่ไมเกี่ยวกับงานวิศวะเลย เชน ตํารวจ ทรงใชใหรายงานระดับ
น้ํา ใหไปวัดรายงานมา อยางเชนเพ่ือนที่อยูในที่น้ําทวม ทรงใชใหคนนั้นเปนคนวัดระดับน้ํา เลยบังคับวาคนนั้นตอง
วัดน้ําที่บานของตนทุก ๆ วัน แลวมากราบบังคมทูลใหทรงทราบ หรือบางคนไมทรงรูจัก ก็ทรงตั้งคนที่ทรงรูจักเปน
ศูนยกลางใหไปถามเพื่อนของตัวใหรายงานจดระดับน้ําในที่เดียวกัน เชา – เย็น ทุกวันเอามาประกอบพระราชดําริ
ดวย จนกระทั่งทรงรูจักกรุงเทพขึ้นอีกมาก และเขาใจระบบคลองแตละสายวา คลองนี้มีลักษณะน้ําขึ้นน้ําลงยังไง 
อาการของมันเวลาอาละวาดทําความเดือดรอนมันทําอยางไร มีขอขัดของอะไร แมแตคลองบางแหงไมเปนคลองเปน
ท่ีอาศัยระบายน้ําไดก็มีคนเอากลวยไปปลูกเต็มหมด 

9. แนวคิดของพระองคก็คือรวบรวมขอมูลทั้งหมดมาทําระบบขอมูล โดยไมมองขางเดียว เชน มองในดาน
วิศวกรรมทางดานน้ําอยางเดียว ส่ิงที่ทําใหเกิดน้ําทวมนั้นมีหลาย ๆ ปจจัย ต้ังแตอุตุนิยมวิทยาที่กลาวมา ระบบน้ํา
จากทางเหนือของประเทศไทย น้ําจากน้ําทะเล พระองคทรงถามทั้งฝายอุทกศาสตร ฝายอุตุนิยม ชลประทาน ฝาย
การไฟฟาแลวเอารวมเปนขอมูล และ 

10. ม.ล. ทวีสันต ลดาวัลย ราชเลขาธิการไดกลาวไวเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2529 วาพระองคมักจะทรงริเริ่ม
ส่ิงใหม ๆ ในการแกปญหา โดยทรงใชพระราชทรัพยสวนพระองคในการศึกษาคนควาทดลอง จนแนพระทัยวา จะ
เปนประโยชนอยางแทจริงแลว จึงจะพระราชทานไปปฏิบัติตอไป เปนในลักษณะเริ่มงานใหรัฐกอน โดยทรงจัดทํา
โครงการทดลองตาง ๆ ขึ้นในสวนจิตรลดา ซึ่งมีน้ํา โครงการเกษตรกรรม มีแปลงยางนา นาขาวทดลอง บอเล้ียงปลา
นิล และลาสุด คือโครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ เซลลพืช ซึ่งเปนวิวัฒนาการสมัยใหมในการเพาะพืชที่ไมสามารถเพาะ
ดวยวิธีติดตาตอนกิ่งไดแลว  

 
พระราชจริยาวัตรในการทรงงานของพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 9 ยังมีอ่ืน ๆ อีกมากมาย ท่ีไมอาจจะ

นํามาบรรยายใหครบถวนได 
 

พระราชสมัญญานาม “ มหาราช” 
เมื่อ พ . ศ. 2539 เปนวาระที่พระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 9 ทรงครองราชยครบ 50 ป ดวยความสํานึกในพระ

มหากรุณาธิคุณอยางลนพนที่คนไทยทั้งชาติมีตอพระองค ดวยพระบรมเดชานุภาพในทุก ๆ ดานของพระองค ที่ได
ดลบันดาลใหประเทศไทยพนวิกฤติการณในบางชวงบางขณะ ทรงขจัดความทุกขยากเดือดรอนใหแกคนไทยในถิ่น
ทุรกันดาร ไดทรงพระราชทานพระราชดํารัสในการพัฒนามากมาย อีกทั้งทรงแกไขปญหาและสงเคราะหชวยเหลือ
ประชาชน ทรงดูแลเยี่ยมเยียนประชาชนอยางใกลชิด คนไทย ทั้ง ชาติจึงไดลงนามรวมกัน ขอถวายพระราชสมัญญา
นาม ใหทรงเปน “ มหาราช” ดังมี หลักฐาน การลงนามของคนไทยทั้งชาติยังเก็บรักษาไว ณ หอสมุดแหงชาติ ทา
วาสุกรี กรุงเทพมหานคร 

พระเกียรติคุณของพระองคไดแผไพศาล จนหนวยงานตาง ๆ ขององคการ สหประชาชาติ ไดทูลเกลาฯ 
ถวายเหรียญและรางวัล ดังนี้ 
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2 ธันวาคม 2534 นาย Federico Mayor ผูอํานวยการใหญองคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหง

สหประชาชาติทูลเกลาฯ ถวาย Philae Medal 
4 พฤศจิกายน 2535 Dr. Mostafa Kamal Tolba ผูอํานวยการใหญโครงการ ส่ิงแวดลอมแหงสหประชาชาติ

ทูลเกลาฯ ถวาย UNEP Gold Medal of Distinction 
24 พฤศจิกายน 2535 Dr. Hiroshi Nakajima ผูอํานวยการใหญองคการอนามัยโลกทูลเกลาฯ ถวาย 

Health – for – All 
30 ตุลาคม 2536 นาย Richard G. Grimshaw หัวหนาสาขาเกษตรฝายวิชาการภูมิภาคเอเชียของ

ธนาคารโลก ทูลเกลาฯ ถวาย For Technical and Development Accomplishment in the Promotion of the Vetier 
Technology Internationally 

12 ธันวาคม 2537 นาย Giorgio Giacomelli ผูอํานวยการใหญโครงการควบคุมยาเสพติดระหวางประเทศ
แหงสหประชาชาติทูลเกลาฯ ถวาย Award of Apprectation in Recognition of Outstanding Contributions in the 
Field of International Drug Control 

6 ธันวาคม 2538 นาย Jacques Diouf ผูอํานวยการใหญองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติทูล
เกลาฯ ถวาย Agricola 
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หากมีการตั้งคําถามวา คนไทยทุกระดับตั้งแตนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา ขาราชการทั้งปวง และองคกรอิสระตาง ๆ มีความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณตอสถาบันพระมหากษัตริย
หรือไม ทุกคนทุกฝายตางมีคําตอบตรงกันวา ตางมีความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางลนพนหาที่เปรียบมิได 
โดยเฉพาะความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีตอลนเกลาฯ รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช 

แตถาถามตอไปก็ถามวา “ ไดมีการปฏิบัติตน ปฏิบัติตอพระองค สมกับที่ทุกคนทุกฝายมีความสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณเพียงใด” เปนเรื่องที่ยากจะตอบเพราะเปนเรื่องของการแสดงออกของแตละบุคคลแตละองคกร 
ในแตละโอกาส แตละเรื่อง แตละสถานการณ 
 
ความสํานึกในวโรกาสสําคัญ 

 
รัชมังคลาภิเษกสมโภชน 
 
รัฐบาลจะจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบการขึ้นครองราชยของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในวโรกาสตาง 

ๆ อยางยิ่งใหญ แสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางลนพนตอองคพระมหากษัตริย เปนรูปแบบที่สมบูรณ
ไปดวยพิธีการอันยิ่งใหญและการพัฒนาอื่น ๆ ถวายเปนราชสักการะ ดังเชน การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ป เมื่อ พ. ศ. 2539 นอกจากพิธีกรรมทางศาสนาแลวสวนราชการตาง ๆ 
และภาคเอกชนไดดําเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งระยะส้ัน ระยะยาว ถวายมากมาย 

ก. ระยะยาว มี 2 หนวยราชการอิสระ 14 กระทรวง/ ทบวง และ 7 หนวยงานเอกชนในประเทศ จัดทํา
โครงการขนาดใหญ มีระยะเวลาดําเนินงานเกินกวา 1 ป ขึ้นไปถึง 260 โครงการ ใชงบประมาณถึง 88,469 ลานกวา
บาท 

ข. ระยะสั้น 340 โครงการจาก 3 หนวยราชการ 15 กระทรวง/ ทบวง 35 หนวยงานเอกชนในประเทศ 4 
หนวยงานเอกชนตางประเทศ 

โครงการ เฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งระยะยาว ระยะส้ัน มีรายละเอียดดังนี้ 
โครงการดานการซอมสรางถาวรวัตถุและสิ่งสาธารณประโยชน ระยะยาว 78 โครงการ/ กิจกรรม จาก 

34 หนวยงาน 14 จังหวัด มูลคา 32,452 ลานบาท ระยะส้ัน 63 โครงการ/ กิจกรรม จาก 20 หนวยงาน 26 จังหวัด 
โครงการดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคม และจิตใจ ระยะยาว 92 โครงการ/ กิจกรรม จาก 

52 หนวยงาน 13 จังหวัด มูลคา 44,259 ลานกวาบาท ระยะส้ัน 98 โครงการ/ กิจกรรม จาก 55 หนวยงาน 17 
จังหวัด 

โครงการดานการสงเสริมสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ระยะยาว 38 โครงการ/ 
กิจกรรม จาก 21 หนวยงาน 12 จังหวัด มูลคา 3,717 ลานกวาบาท ระยะสั้น 51 โครงการ/ กิจกรรม จาก 24 
หนวยงาน 16 จังหวัด 

โครงการดานการสงเสริมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ระยะยาว 13 โครงการ/ กิจกรรม จาก 11 หนวยงาน 
มูลคา 7,519 ลานกวาบาท ระยะส้ัน 13 โครงการ/ กิจกรรม จาก 11 หนวยงาน 1 จังหวัด 

โครงการดานสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ระยะยาว 26 โครงการ/ กิจกรรม จาก 14 หนวยงาน 4 
จังหวัด มูลคา 361 ลานกวาบาท ระยะส้ัน 58 โครงการ/ กิจกรรม จาก 38 หนวยงาน 4 จังหวัด 
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โครงการดานแสดงนิทรรศการและการประกวด ระยะยาว 8 โครงการ/ กิจกรรม จาก 7 หนวยงาน 11 

ลานกวาบาท ระยะส้ัน 34 โครงการ/ กิจกรรม จาก 30 หนวยงาน 
โครงการดานเอกสารสิ่งพิมพและของที่ระลึก ระยะยาว 5 โครงการ/ กิจกรรม จาก 5 หนวยงาน มูลคา 

147 ลานกวาบาท ระยะส้ัน 23 โครงการ/ กิจกรรม จาก 20 หนวยงาน 
 
ทั้งหมดนี้เปนเครื่องยืนยันความจงรักภักดีและการแสดงออกของคนไทยในวโรกาสสําคัญ เชน ฉลองสิริราช

สมบัติครบ 50 ป 
 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
วันที่ 5 ธันวาคม ทุกป เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่คนไทยทุกคนตั้ง

หนารอคอย เพ่ือจะรวมกันถวายพระพรชัยมงคลและรอรับพระราชทานกระแสพระราชดาํรัสตาง ๆ 
วันที่ 4 ธันวาคม ของทุกป เปนวันที่คนไทยทุกหมูเหลา ทั้งองคมนตรี รัฐบาล ฝายคาน ศาลตาง ๆ 

ขาราชการทหาร ตํารวจ พลเรือน องคกร มูลนิธิ และประชาชนไดเฝา ถวายพระพรอยางเนืองแนนในสวนดุสิดาลัย 
พระราชวังดุสิต และประชาชนทั่วไปทั้งประเทศตางเฝาชมพระบารมีทางโทรทัศน เปนวันที่พระองคเสด็จมารับการ
ถวายพระพรชัยมงคล และเปนวันที่จะพระราชทาน พระราชดําริ พระบรมราโชวาท และพระราชาธิบายในเรื่องตาง 
ๆ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา ป พ.ศ. 2540 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอธิบายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและทรงมี
พระมหากรุณาธิคุณเพ่ิมเติมในป พ. ศ. 2541 ดังมีสาระสําคัญบางประการวา 

 
"… พอมีพอกิน ก็แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถาแตละคนมีพอมีพอกินก็ใชได ยิ่งถา

ท้ังประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี… ประเทศไทยสมัยกอนน้ี พอมีพอกนิ มาสมัยน้ีอิสระ ไมมีพอมีพอกิน 
จึงจะตองเปนนโยบายที่จะทําเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อท่ีจะใหทุกคนพอเพียงได พอเพียงน้ีก็
หมายความวา มีกิน มีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอ…" 
 
ทรงเปรียบเทียบคําวา พอเพียง กับคําวา Self-Sufficiency วา "…Self-Sufficiency นั้น หมายความวา 

ผลิตอะไร มี พอที่จะใช ไมตองไปขอยืมคนอื่น อยูไดดวยตนเอง… เปนไปตามที่เคาเรียกวายืนบนขาของตัวเอง…” 
คนสวนมากมักเขาใจวา เศรษฐกิจพอเพียงเปนเรื่องของเกษตรกรในชนบทเทานั้น แตแทที่จริงแลว ผู

ประกอบอาชีพอื่น เชน พอคา ขาราชการ และพนักงานบริษัทตาง ๆ สามารถนําแนวพระราชดํารัสเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปประยุกตใชได 

 

“… แตวาพอเพียงน้ีมีความหมายกวางขวางยิ่งกวาน้ีอีก คือ คําวาพอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแค
น้ันเอง คนเราถาพอใจในความตองการมันก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียน
ผูอ่ืนนอย ถาประเทศใดมีความคิดอันน้ี มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา
พอประมาณ ซื่อตรง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข พอเพียงน้ี อาจจะมี มีมาก อาจจะมีของ
หรูหราก็ได แตวาตองไมไปเบียดเบียนคนอื่น ตองใหพอประมาณ พูดจาก็พอเพียง ทําอะไรก็
พอเพียง ปฏิบัติงานก็พอเพียง… ฉะน้ัน ความพอเพียงน้ีก็แปลวาความพอประมาณและความมี
เหตุผล…" 
 
เศรษฐกิจพอเพียงเปนตัวอยางหนึ่งที่ยกมาเสนอไวที่แสดงวา ความเขาใจในเรื่องนี้ของคนไทยผูมีสวน

เกี่ยวของทุก ๆ ฝาย ต้ังแตรัฐบาลลงมาถึงประชาชน มีไมมากนัก การรับฟงพระราชดํารัสกด็ี พระราชาธิบายก็ดี 
หรือพระบรมราโชวาทก็ดี ยังติดอยูกับความภาคภูมิใจในรูปแบบพิธีการที่ไดมีโอกาสสูงสุดในชีวิตที่ไดเขาเฝาพระ
เจาอยูหัวฯ แตมิไดนําเน้ือหาสาระมาพิจารณาดําเนินการตอไปใหสมกับท่ีเปลงวาจาวา“ รูสึก ซาบซึ้งในพระ
มหากรุณาธิคุณเปนลนพน ” หรือ “ มีความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ เปนอยางยิ่ง” 
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พระเจาอยูหัวฯ ทรงชี้แนวทางปฏิบัติตาง ๆ ใหกับรัฐบาล ผูวาราชการจังหวัด ขาราชการแทบทุกหมูเหลา 

ในวโรกาสตาง ๆ กัน และทรงปรารถนาจะเห็นการปฏิบัติตามขอแนะนําและหวงใยของพระองคอยางแทจริงถึงกับ
ทรงรับส่ังวา ถาทุกคนชวยกันรักษาสวนรวมใหอยูดีกินดีพอสมควร ทรงย้ํา “ พอควร พออยู พอกิน มีความสงบ” 
ก็จะเปนของขวัญวันเกิดที่ถาวรมีคุณคาอยางที่สุดตลอดไป” 

 ส่ิงที่รัฐบาล รัฐสภา ศาล องคกรอิสระ ขาราชการและภิกษุสงฆ จะตองรวมกันใหคําตอบวา องคกรของ
ทานไดปฏิบัติตอพระราชดําริ พระบรมราโชวาทตาง ๆ ของพระเจาอยูหัวฯ ดวยความทุมเทจริงจังเพียงใด 

 

ความสํานึกในการถวายสัตยปฏิญาณหรือคําปฏิญาณ 
การถวายสัตยปฏิญาณ คือ การถวายคํามั่นสัญญาตอพระมหากษัตริย ที่จะทําหนาที่ตาง ๆ ของตน ดังนี้ 
 

องคมนตรี 
กอนเขารับหนาที่ องคมนตรีตองถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริย วา 

"ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจาจะจงรักภักดีตอ
พระมหากษัตริยและจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนของประเทศและ
ประชาชน ท้ังจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 
 

สมาชิกรัฐสภา 
กอนเขารับหนาที่ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตองปฏิญาณตนในที่ประชุมแหงสภาของตน 
ดวยถอยคําดังตอไปนี้ 

"ขาพเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา ขาพเจาจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต 
เพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย ท้ังจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ" 
 

เหตุผลที่ตองปฏิญาณตนทุกครั้งกอนเขารับหนาที่ก็เพราะ สมาชิกสภาทั้งสองตองปฏิบัติหนาที่นิติบัญญัติ
ในนามของพระมหากษัตริย เปนการสัญญาไวกับปวงชนชาวไทยวา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทุก
คนจะตองปฏิบัติหนาที่ใหครบถวนทั้ง 3 ประการ 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และตามคําปฏิญาณที่จะตอง
เปนไปเพ่ือประโยชนของสวนรวมมักจะเกิดปญหาที่ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะตองปฏิบัติตามมติพรรคการเมืองที่
ตนสังกัด ในการลงมติเรื่องตาง ๆ หรือเรื่องใดเรื่องหน่ึง ก็ตองกลาววา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเหลาน้ันตอง
พิจารณาดวยตนเองอีกชั้นหน่ึงวา มติน้ัน ๆ เปนการรักษาประโยชนสวนรวมหรือไม เชน เมื่อมีการอภิปราย
รัฐมนตรีกรณีทุจริต สมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ชอบที่จะพิจารณาขอมูลดวยความละเอียดรอบคอบ ถาเห็นวาขอมูล
หลักฐานพอเชื่อถือไดก็ไมจําตองลงมติอุมรัฐมนตรีนั้นตามมติพรรค โดยมีรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 47 วรรค 3 ใหความ
คุมครองไว 

ในการปฏิบัติหนาที่พิจารณารางกฎหมายของสภาผูแทนราษฎร หรือ วุฒิสภาก็ยังไมเปนไปโดยอิสระ กลับ
ผูกพันอยูภายใตอํานาจของรัฐบาล ซึ่งแยกออกไปจากรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแลว กลาวคือ สภาผูแทนราษฎรยัง
ยึดถือหลักปฏิบัติแตเดิมมา ถาเปนรางกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน ตองสงใหรัฐบาลพิจารณากอน สวนรางกฎหมายอื่น 
แมจะเปนกฎหมายที่ประชาชนรวมกันลงชื่อมาถึง 50,000 คน หรือที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสนอไดเองก็ยังตอง
ฟงคําส่ัง Whip ของรัฐบาล ถา Whip ไมใหนําขึ้นพิจารณา สภาผูแทนราษฎรก็พิจารณาไมได กฎหมายที่ผานสภา
ผูแทนราษฎรทั้งหมดจึงเปนรางกฎหมายของรัฐบาลเทานั้น ยังไมปรากฏมีกฎหมายใดที่สภาผูแทนราษฎรไดริเริ่ม
พิจารณาดวยตนเองเลย ซึ่งการปฏิบัติเชนนี้ก็ไมเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแตอยางใด 

 

คณะรัฐมนตรี 
กอนเขารับหนาที่ รัฐมนตรีตองถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริย วา 
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"ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจาจะจงรักภักดีตอ
พระมหากษัตริย และจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนของประเทศและ
ประชาชน ท้ังจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ" 
 

สัตยปฏิญาณที่รัฐมนตรีไดถวายตอพระมหากษัตริยขางตน คือ คํามั่นสัญญาเปนปฐมบทกอนเขารับหนาที่
ในการใชอํานาจบริหารแทนพระมหากษัตริยอันแสดงถึงความเปนรัฐบาลและรัฐมนตรีในพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ และภายหลังการถวายสัตยปฏิญาณทุกครั้ง ก็ทรงพระราชทานโอวาทใหรัฐมนตรีทุกคนรักษาคําสัตย
ปฏิญาณที่เปลงออกมา เพ่ือจะไดเกิดความเจริญกาวหนาทั้งแกตนเองและราชการ 

คําสัตยปฏิญาณเชนนี้ มิไดกําหนดไวเพียงเพื่อเปนแบบพิธีการกอนเขาทําหนาที่อยางแนนอน หาก
รัฐมนตรีทุกคนไดนอมเอาคําปฏิญาณท่ีตนเปลงออกมาดวยวาจาของตนเองและใสเกลาฯ มาเปนหลัก
ปฏิบัติอยางจริงจัง ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นก็ยากที่จะเกิดข้ึนในประเทศไทย และเมื่อเกิดข้ึนแลวก็
สามารถปองกันปราบปรามไดโดยงาย ปจจุบันการปองกันปราบปรามทุจริตคอรรัปชั่นตาง ๆ เมื่อเกิดขึ้นมาแลว 
แมจะไมใชหนาที่ของคณะรัฐมนตรีโดยตรง แตความรับผิดชอบก็ยังอยู นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแตละกระทรวง 
ทบวง กรม ก็ยังไมพนความรับผิดชอบเพราะเปนหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของตนเอง 

ปญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือ การแยกหนาที่การปองกันปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นไปเปนของ
หนวยงานอิสระ เชน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา และ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งกําลังเกิดความพิกลพิการในองคาพยพ ของตัวคณะกรรมการเองบาง ตัวผูวาการ
ตรวจเงินแผนดินเองบาง ก็ทําใหคดีผูทุจริตคอรรัปชั่นคางและทําทาจะหมดอายุความไปเปนจาํนวนมากประการหนึ่ง 
อีกประการหนึ่ง การตรวจสอบการใชจายเงินของแผนดินกระทําไดไมทั่วถึง ( ตรวจองคการบริหารสวนตําบล ไดปละ
ประมาณ 200 – 300 แหง จากเกือบ 7,000 อบต.) จึงเทากับวา ใครจะทุจริตคอรรัปชั่น อยางไรก็กระทําไดโดยแทบ
จะไมมีการแกไขจับกุมมาลงโทษ ไดสงผลสะทอนทางออมมาถึงรัฐบาลวาไมปองกันปราบปรามปญหานี้อยางจริงจัง 
จริงใจ 

 
ศาล 
ศาลทุกศาลตั้งแตศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร ลวนพิจารณาพิพากษา

อรรถคดีตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย ในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริยท้ังสิ้น ผูพิพากษาและตุลา
การของทุกศาลตองถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริยกอนเขารับหนาท่ีวา 

 
" ขาพระพุทธเจา ( ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจาจะจงรักภักดี

ตอพระมหากษัตริย และจะปฏิบัติหนาท่ีในพระปรมาภิไธยดวยความซื่อสัตยสุจริต โดยปราศจาก
อคติท้ังปวง เพื่อใหเกิดความยุติธรรมแกประชาชน และความสงบสุขแหง ราชอาณาจักร ท้ังจะ
รักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งการ ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและกฎหมายทุกประการ" 
 
นอกจากคําสัตยปฏิญาณที่ตองถวายไวแลว ตุลาการทุกศาลยังเปนผูวินิจฉัยคดีความตางๆในพระ

ปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯในการพิจารณาวินิจฉัยคดีความตางๆ ตุลาการทุกคนทุกศาลจําเปน
จะตองคํานึงถึงคําสัตยปฏิญาณและพระปรมาภิไธยของพระเจาอยูหัวฯ มิใชวินิจฉัยพิพากษาตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเทานั้น พระบรมราโชวาท พระปฐมบรมราชโองการ พระราชปรารภ พระราชดําริตางๆในฐานะทรงเปน
ประมุขของชาติผูพระราชทานอํานาจตุลาการมาใหทานทั้งหลายเปนผูใชอํานาจแทนพระองค และในฐานะธรรมิก
ราชาผูมีจริยาวัตร วัตรปฏิบัติและพระราชดําริอันงดงามเพ่ือประเทศชาติประชาชนของพระองค ที่ทรงเนนย้ําใหทุก
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คนตั้งมั่นในความซื่อสัตยสุจริต ความเที่ยงธรรมและอื่นๆเปนส่ิงที่ตุลาการทุกคนจะตองหันมายึดไวเปนหลักในการ
วินิจฉัยพิพากษาคดีตางๆ 

ศาลที่สมควรยกมากลาวถึงเปนพิเศษ คือ ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งตั้งขึ้นใหมพรอมกับศาลปกครองตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ. ศ. 2540 เปนศาลที่มีอํานาจพิเศษในการวินิจฉัยตีความกฎหมาย ระเบียบ 
คําส่ัง วาขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนญูหรือไม มอํีานาจวินิจฉัยความขัดแยงระหวางองคกร รับอุทธรณการขับออกซึ่ง
สมาชิกพรรคการเมือง วินิจฉัยกรณีปกปดบัญชีทรัพยสิน นั่นคือ การชี้เปนชี้ตายทางการเมืองตอนักการเมืองตาง ๆ 
ผูดํารงตําแหนงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จึงถูกเพงเล็งและเฝามองจากสังคมอยางใกลชิดในการวินิจฉัยแตละคดีวา
เปนไปดวยความรอบคอบ สุจริต เที่ยงธรรม และเปนบรรทัดฐานที่จะใหองคกรทางการเมืองตาง ๆ ถือเปนหลัก
ปฏิบัติเพียงใด เพราะคําวินิจฉัยของศาลนี้ถือเปนเด็ดขาดและผูกพันกับรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและองคกรอื่น ๆ ของ
รัฐ 

คดีตัวอยางที่เกิดความสับสนแกผูปฏิบัติคือ คดีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา การสรรหาผูวาการตรวจเงิน
แผนดิน ( คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา) ไมชอบดวยระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย ทําใหผูปฏิบัติและประชาชนสงสัยวา 
เมื่อพระเจาอยูหัวฯ ทรงใช พระราชอํานาจแตงตั้ง จนมีพระบรมราชโองการไปแลวเปนเวลาเกือบ 2 ป มิเปนการลบ
ลาง พระบรมราชโองการหรือ ประกอบกับกฎหมายก็มิไดกาํหนดใหผูวาการตรวจเงินแผนดิน ตองพนจากตําแหนง
เพราะคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อผูวาการตรวจเงินแผนดินผูนี้มิไดลาออกใหพนจากตําแหนงภายหลังที่ศาล
รัฐธรรมนูญมีมติ การสรรหาผูวาการตรวจเงินแผนดินคนใหมก็เกิดปญหา และมีการตรวจพบวาระเบียบการสรรหา
ผูวาการตรวจเงินแผนดินมิไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหมีผลใชบังคับเปนกฎหมาย ก็ย่ิงมีขอสงสัยในคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญมากขึ้น และยังไมมีผูใดสามารถหาขอสรุปที่ถูกตองในคดีนี้ไดตอไป ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจึง
ตองระมัดระวังและตองปองกัน มิใหสังคมมีความคลางแคลงใจวาเปนเครื่องมือของรัฐบาลเชนเดียวกับที่สังคมยังมี
ความคลางแคลงใจตอองคกรอิสระอื่น ๆ 

รัฐธรรมนูญไดกําหนดไวชัดเจนวา องคกรทางการเมือง ผูเปนตัวแทนอํานาจอธิปไตยทั้งสามฝายตองถวาย
สัตยปฏิญาณ แสดงการใหคํามั่นสัญญาตอหนาพระพักตรของพระมหากษัตริยกอนเขารับหนาที่ ซึ่งพระมหากษัตริย
จะทรงมีกระแสพระราชดํารัส ใหปฏิบัติตามคําสัตยปฏิญาณที่ไดเปลงวาจาออกมาเสมอ และจะทรงเนนย้ําในเรื่อง
ความซื่อสัตยสุจริตเปนสําคัญ หากผูทําหนาท่ีในองคกรท้ังสาม ตระหนักและปฏิบัติตนตามคําสัตยปฏิญาณ
อยางเครงครัด กําชับตรวจตราสอดสองใหขาราชการและเจาหนาท่ีของตนปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย
สุจริตอยางแทจริงโดยใกลชิด ยอมเปนการกระทําที่มีคุณคายิ่งกวาคําพูดที่เปลงออกมาจากปากวา เปนผูสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ บานเมืองจะไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นและเกิดความเจริญกาวหนา 

 
ความสํานึกในการลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

คนไทยถือพระบรมราชโองการเปนส่ิงเหนือเกลาเหนือชีวิตมาแตโบราณกาล จะถวายความเคารพเชื่อถือ
พระบรมราชโองการ แมเพียงไดยินหรือเห็นพระบรมราชโองการก็เหมือนเห็นองคพระมหากษัตริย จึงตองทุมเท
กําลังกายกําลังความคิดทํางานหรือกระทําอยางใดอยางหนึ่งสนองพระบรมราชโองการนั้น ๆ อยางเต็มกําลังความรู
ความสามารถ 

ปจจุบันมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีคนไทยบางคนมองพระบรมราชโองการเปนเพียงกลไก
อยางหนึ่งที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไววาเรื่องใดตองมีผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ผูตองลงนามรับสนองพระ
บรมราชโองการเองก็มิไดระลึกในเหตุและผลที่ตองมีการลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตอยางใด ถือเปน
หนาที่และเปนขั้นตอนหนึ่งที่จะทําใหเกิดความสมบูรณในการบังคับใชกฎหมายและอื่น ๆ 

เพ่ือความเขาใจท่ีถูกตอง การลงนามรับสนองพระบรมราชโองการมีเหตุและผล ดังตอไปนี้ 
1. การลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เปนการรับรองพระปรมาภิไธยวาเปนพระปรมาภิไธยอัน

แทจริงของพระมหากษัตริย 
2. ผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ คือ บุคคลที่ดํารงตําแหนงใหเปนผูถวายคําแนะนําตอ

พระมหากษัตริยใหทรงลงพระปรมาภิไธย โดยผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ตอง 
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- รับผิดชอบในความถูกตองของกระบวนการคิด พิจารณา หรือรูปแบบพิธี ในเรื่องที่ทูล

เกลาฯ ถวายเพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธยวาถูกตองตามกระบวนการนั้น ๆ แลว เชน กฎหมายตอง
ผานการพิจารณาเห็นชอบจากสภาแลว ฯลฯ 

- รับผิดชอบตอความถูกตองของขอความที่ทูลเกลาฯ ถวายเพ่ือลงพระ ปรมาภิไธย 
มีกฎหมายบางฉบับ รัฐสภาไดเห็นชอบโดยมีขอความบางอยางไมถูกตอง ขัดและแยงกันเอง ประธาน

รัฐสภาสมัยหนึ่งมีความเห็นวา จะตองนําความขึ้นกราบบังคมทูลฯ ทรงลงพระปรมาภิไธย หากทรงไมเห็นดวยก็จะ
ทรงยับย้ังรางกฎหมายฉบับนั้นดวยพระองคเอง ซึ่งความเห็นเชนนี้ไดรับการคัดคานจากบุคคลทั่วไปเปนอันมาก ที่
ทราบวาขอความในกฎหมายนั้นไมถูกตองยอมเปนการไมเหมาะสมที่จะนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย ในที่สุดดวยกระแส
กดดันจากสังคมและผูเกี่ยวของ รัฐสภาจึงใหมีการพิจารณาทบทวนแกไขใหมใหถูกตองสมบูรณ แลวนํากลับขึ้นทลู
เกลาฯ เสนอเพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย 

 
ความถูกตอง เปนปญหาที่คนรุนใหมพยายามจะจํากัดลงไวเฉพาะความถูกตองของขอความ
ในเอกสาร ที่ผานการพิจารณาของรัฐสภาอยางถูกตองตามขั้นตอนของรัฐสภาแลวเปนเพียงความ
ถูกตองตามกระบวนการและแบบพิธีโดยไมตอง รับผิดชอบตอเนื้อหาสาระ กรณีเชน กฎหมายของ
รัฐบาลชุดกอนที่พนหนาที่ไปแลว รัฐสภาไดใหความเห็นชอบแลว นายกรัฐมนตรีผูมาใหมตองลงนาม
รับสนองพระบรมราชโองการ เปนตน กรณีเชนนี้ ไมนาจะเปนวิธีการคิดที่ถูกตอง คนไทยตองถวาย
ความถูกตองท่ี ถูกตองท้ังทางกฎหมาย ขอเท็จจริง จารีต วัฒนธรรม ประเพณี ของเราเอง 
แมวารัฐสภาจะผานการใหความเห็นชอบในรางกฎหมายของรัฐบาลชุดเกาไปแลว ก็ควรจะใหรัฐบาล
ชุดใหมไดพิจารณาทบทวน ถาไมสอดคลองกับนโยบายของชุดใหมก็ควรที่จะมีสิทธินํามาพิจารณา
ถวายคําแนะนําใหมได 
 
- รับผิดชอบแทนพระมหากษัตริย ในเรื่องที่ไดลงนามรับสนองพระบรมราชโองการไปแลว ในฐานะ

ของผูถวายคําแนะนํา 
 

กรณีที่มีพระบรมราชโองการแตงตั้งผูวาการตรวจเงินแผนดินที่ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยวาการสรรหาไม
ชอบดวยระเบียบและกฎหมาย โดยประธานวุฒิสภาเปนผูถวายคําแนะนําใหทรงแตงตั้งและเปนผูลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการ ยอมเปนหนาที่ของประธานวุฒิสภาโดยตําแหนงท่ีจะตองเปนผูรับผิดชอบในการถวาย
คําแนะนําครั้งนั้น แมจะเปล่ียนตัวผูดํารงตําแหนงประธานวุฒิสภาแลวก็ตาม วุฒิสภาในฐานะองคกรถวาย
คําแนะนําตองตรวจสอบหาขอยุติในสถานภาพของคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ผูดํารงตําแหนงผูวาการ
ตรวจเงินแผนดินใหจบสิ้นกอน จึงจะดําเนินการสรรหาผูวาการตรวจเงินแผนดินคนใหม หากคิดแตเพียง
วา การสรรหาผูวาการตรวจเงินแผนดินคร้ังหลังสุดน้ีถูกตองตามกระบวนการ รูปแบบพิธีท่ีกฎหมาย
กําหนดแลว โดยมิคํานึงถึงขอเท็จจริง ประเพณีและวัฒนธรรมการปกครองของไทยตามมาตรา 7 แหง
รัฐธรรมนูญฯ วุฒิสภาก็จะเปนผูลวงละเมิดพระมหากษัตริยเสียเอง จริงอยูแมจะไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ใดกําหนดโทษกรณีเชนนี้ไว แตก็ยังจะตองไดรับบทลงโทษทางสังคมที่เปนความรูสึกของคนไทยทั้งชาติ ซึ่งมีความ
จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย 

 

การปฏิบัติเพื่อถวายความถูกตองและสมควร 
ปญหาเรื่องความถูกตองและสมควร เปนเรื่องใหญและเปนปญหาเชิงความคิดที่ยังไมสอดคลองกับนิติราช

ประเพณีของไทยมากพอสมควร แตมิไดมีผูคนใหความใสใจหยิบยกขึ้นมาพิจารณากําหนดกรอบและแนวทางการ
ปฏิบัติไวใหชัดเจนเพื่อเปนบรรทัดฐานการปฏิบัติในปจจุบันและการปฏิบัติของชนรุนหลัง ๆ ตอไป 

วัฒนธรรมเสรีนิยมตะวันตกที่คนไทยปจจุบันไปรับเอามาจากยุโรปและอเมริกาไดยึดเอา ความเปนปจเจก
นิยม (Individualism) หรือลัทธิตัวใครตัวมัน ความเสมอภาค (Equality) นิติธรรม (The Rule of Law) และการ
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แบงแยกปริมณฑล (Separation of Spheres) ซึ่งยังใชรวมกันไมไดกับวัฒนธรรมการเมืองการปกครองที่ถือปฏิบัติ
มาแตโบราณกาลที่ใหยึดเอาธรรมะ ความเมตตา และความสัมพันธที่เอ้ือเฟอเกื้อกูลกันเปนหลักปกครองบานเมือง 

คงจะสามารถพิจารณาไดวา ลัทธิตัวใครตัวมันหรือลัทธิปจเจกนิยมยังใชไมคอยไดในเมืองไทย ที่ยังนิยม
ความสัมพันธเอ้ือเฟอเกื้อกูลกันเปนสวนตัว หลักธรรมะกับ ความเมตตา ก็เปนวัฒนธรรมที่สูงกวาความเสมอภาค
และนิติธรรม และโดยเฉพาะหลักการแบงแยกปริมณฑลของฝรั่งที่เอามาใชในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันที่พยายาม
แยกนิติบัญญัติออกจากการบริหาร ไมไดเปนจริงเชนนั้น ฝายบริหารเขาไปแทรกแซงกาวกายการทํางานของอํานาจ
นิติบัญญัติ อํานาจตุลาการบางอยางและอํานาจองคกรอิสระอยางเห็นชัดเจน 

ณ ที่นี้ การพิจารณาเรื่องพระราชอํานาจของสถาบันพระมหากษัตริยจึงตองนําประเด็นนิติราชประเพณี 
ความเชื่อมั่นศรัทธาของคนไทยที่มีตอสถาบันสูงสุดของประเทศสถาบันนี้ มาวิเคราะหเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับ
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 

1. ความถูกตองและสมควรก็คือ การปฏิบัติหนาท่ีดวยความชอบธรรม 
ผูที่ไดถวายสัตยปฏิญาณหรือกลาวคําปฏิญาณทั้งตอหนาพระพักตรหรือในหมูพวกเดียวกันเอง ผูปฏิบัติ

หนาที่ในพระปรมาภิไธย หรือผูไดรับความไววางพระราชหฤทัยมีพระบรมราชโองการแตงตั้งตามพระราชอัธยาศัย
หรือตามคําแนะนําขององคกรตาง ๆ บุคคลเหลานี้ทุกฝายทั้ง คณะรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา ผูพิพากษา ตุลาการ 
กรรมการองคกรอิสระตาง ๆ รวมถึงขาราชการ จะตองยึดมั่นปฏิบัติตามคําสัตยปฏิญาณหรือคําปฏิญาณที่เปลงวาจา
ออกไปอยางจริงจังและจริงใจ ทําใหการเมืองเปนการเมืองแหงความชอบธรรม ไมใชการเมืองผลประโยชน รวบ
อํานาจ แบงฝกฝาย 

 
2. ความถูกตองและสมควรคือ การปฏิบัติงานถวาย 
ปจจุบันนี้พระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 9 ไดเจริญพระชนมพรรษามากกวา 6 รอบแลว พระพลานามัยถดถอย

ลง มิอาจเสด็จเย่ียมเยียนราษฎรในชนบททุรกันดารไดดั่งกอน ชอบที่ผูมีหนาที่เหลานี้จะไดปฏิบัติงานถวายเพื่อ
ความมั่นคงของประเทศชาติ ความอยูดีมีสุขและความเจริญกาวหนาของคนไทยทั้งปวง จะไดเปนเครื่องสงเสริมบํารุง
พระทัยแดพระองคฯ มิใชปฏิบัติตอพระองคฯ เหมือนผูสูงอายุทั่ว ๆ ไปคนหนึง่ 

พระราชประสบการณของลนเกลาฯ รัชกาลที่ 9 มีมากมายทรงผานวิกฤติการณตาง ๆ ทรงศึกษาทดลอง
แนวทางแกปญหาและพัฒนาดวยพระองคเองอยางจริงจงั จนไดแนวทางที่มีประโยชนอยางแทจริง ประกอบกับ
กระแสพระราชดําริตาง ๆ ก็ดี กระแสพระราชดํารัสก็ดี ลวนแลวแตทรงคุณคาในการประพฤติปฏิบัติตามทั้งส้ิน 

ตลอดชีวิตของพระองค ทรงพร่ําตักเตือนใหคนไทยรูจักพอดี ทําอะไรใหอยูในสภาวะพอสมควรกับสภาพ
สังคม เศรษฐกิจและสถานการณของประเทศ พระองคมิไดทรงใหปฏิเสธเทคโนโลยี มิไดทรงปฏิเสธความรูวิชาการ
ใหม ๆ และมิไดทรงปฏิเสธแนวความคิดของผูใดในโลกนี้ แตทรงเตือนใหรูจักทําส่ิงเหลานี้อยางพอดี ๆ และเปนไป
โดยถูกตองชอบธรรม 

 
3. ความถูกตองและสมควร คือ การยึดมั่นในการบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตามพระปฐมบรมราช

โองการที่วา “ เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” อันเปนพระราชปณิธาน
สูงสุดของพระองค รัฐบาล องคกรตาง ๆ และคนไทยที่เปนผูบริหาร ปกครอง ออกกฎหมาย ตัดสินคดีความ ควรจะ
ยึดถือไวเปนปณิธานสูงสุดและดําเนินการปกครองบานเมืองใหเปนไปตามหลักธรรมที่พระองคทรงยึดถือ อันไดแก 
ทศพิธราชธรรม สังคหวัตถุ จักรวรรดิวัตร 12 และจะตองถือเอาประโยชนสุขของมหาชนคนไทยทั้งประเทศเปน
เปาหมายสุดทายสูงสุด ดั่งพระองคไดทรงอุทิศพระสติปญญา พระวรกายและพระราชวโรกาสใหกับความมั่นคง 
ความสุข ความอยูดีกินดี และความเจริญกาวหนาของประเทศชาติและประชาชน ย่ิงสถานการณในปจจุบัน รัฐบาล
ตองปฏิบัติตนและสงเสริมใหผูคนมีคุณธรรมและศีลธรรมมากขึ้น 

4. ความถูกตองและสมควร ก็คือ การตั้งสติเตือนใจที่จําเปนอยางที่สุดก็คือ การเตือนตนเองที่จะไมรับ
เอาความคิด วิธีการบริหารจัดการตาง ๆ แบบตะวันตกเขามาใชกับประเทศชาติ โดยมิไดนํามาปรับปรุงเปล่ียนแปลง
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ใหเขากับวัฒนธรรม การปกครอง การเมืองของไทย เชน นําเอาความคิด วิธีการบริหารปกครองบานเมืองแบบ
ประธานาธิบดีบางสวนมาใชในรัฐธรรมนูญของไทยฉบับปจจุบัน ไดสงผลใหเห็นแลววาไมเหมาะสม กลไกที่วางไว
ตาง ๆ กลับเอื้ออํานวยใหเกิดการผูกขาด การแยกอํานาจไมเปนไปตามหลักการและทฤษฎี การตรวจสอบควบคุม
กระทํามิได ฯลฯ 

ความคิดแบบผสม 2 ระบบการปกครองภายใตพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขเชนปจจุบัน ทําใหหลายฝาย
ขาดความระแวดระวังในการออกกฎหมาย กําหนด หลักปฎิบัติ ประหนึ่งวาจะนําอะไรในแนวทางของประธานาธิบดี
มาใชก็ได เวนแตมิใหมีการเลือกตั้งประธานาธิบดี เหมือนบางประเทศเทานั้น จึงเกิดความไมรอบคอบไม
ละเอียดออนเพียงพอ แตก็มิไดมีความตั้งใจและเจตนาราย เชน พยายามจะเปลี่ยน “ ขาราชการ” ใหมาเปน 
“ เจาหนาท่ีของรัฐ” ถึงกับตราพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐขึ้นมาใชแทนกฎหมายวาดวยบัตร
ประจําตัวขาราชการ ฯลฯ กรณีเชนนี้ เปนการคอย ๆ เพาะบมความรูสึกของ ขาราชการทีละนอย ๆ ใหเปล่ียนจาก 
ความรูสึกนึกคิดที่เปนขาราชการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่ทรงมีพระบรมราชโองการแตงตั้งขาราชการชั้น
ผูใหญใหดํารงตําแหนงและพนจากตําแหนงใหคอย ๆ ลดลง 

 

5. ความถูกตองและเหมาะสมตองเปนไปตามนิติราชประเพณี 
กรณีที่จะเปนปญหาในวันขางหนาก็คือ การสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกที่ไดมี

พระภิกษุสงฆ 2 กลุม มีความเห็นแตกตางกัน คือ กลุมหนึ่งเห็นวา ควรถวายเปนพระราชอํานาจของ
พระมหากษัตริยในการสถาปนาพระสงฆขึ้นดํารงตําแหนงพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก อีกฝายหนึ่งตองการ
ยึดกฎหมายที่ใชอยูในปจจุบันที่ใหทรงสถาปนาจากพระสงฆที่มีสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จที่มีอาวุโสสูงสุดขึ้นดํารงตําแหนง 
รวมท้ังไดเคยตรากฎหมายใหฆราวาส คือ นายกรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราชในกรณี
ที่มิอาจทรงปฏิบัติหนาที่ได (ไดเปล่ียนแปลงใหมหาเถรสมาคมเปนผูพิจารณาแลว) 

ส่ิงเหลานี้กลายเปนประเด็นขัดแยงในสังคมเพราะไดนําวิธีทางบริหารปกครอง แผนดินของบานเมืองแบบ
คฤหัสถเขาไปใชกับคณะสงฆซึ่งมีประวัติการปกครองตามที่ พระมหากษัตริยแตโบราณทรงถอืปฏิบัติในฐานะทรง
เปนอัครศาสนูปถัมภก พระเจาอยูหัวฯ จะเปนผูทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชฯ ทุกพระองค ( รวมท้ังพระสังฆราช
องคปจจุบันดวย) การเชนนี้ตองหาวิธีการดําเนินการใหเปนไปตามนิติราชประเพณี มิควรเปล่ียนแปลงมาใชระบบ
คฤหัสถ 

6. การศึกษาอบรมจะชวยใหเกิดการปฏิบัติท่ีถูกตองเหมาะสม 
ส่ิงใดสมควรปฏิบัติหรือไมเปนเรื่องละเอียดออน ผูมีหนาที่บริหารปกครองบานเมืองจะตองศึกษา ในสมัยที่

ผูเขียนยังเปนขาราชการชั้นผูนอย ตองไดรับการศึกษา อบรมถึงส่ิงที่ควรไมควรปฏิบัติตอสถาบันพระมหากษัตริย 
รวมท้ังระเบียบปฏิบัติในการเขาเฝา การแตงกาย การใชราชาศัพท ขาราชการและนักการเมืองรุนปจจุบันสวนใหญ
เพิกเฉยและไมคอยสนใจตอส่ิงเหลานี้ 

ถาหากกระทําการใด คําพูดใด ตอพระมหากษัตริยที่ขาดความระมัดระวังความสํารวมในความถูกตอง
เหมาะสม จะถูกสังคมมองวาตีตนเสมอพระเจาอยูหัวฯ แมแตการจัดถวายพระราชพาหนะที่ทรงใชตาง ๆ ตองจัดเปน
พิเศษถวายใหปลอดภัยที่สุด และไมนิยมที่คนธรรมดาสามัญจะนํามาใชรวมกับพระองค แมแตพระราชพาหนะที่
ถวายใหทรงใชชั่วคราวในการเสด็จพระราชดําเนินไปที่ตาง ๆ ในภูมิภาคก็ตองถวายบังคมขอพระราชทานคืนมาเพื่อ
เจาของจะไดนําไปใชตอไปใหเปนสิริมงคล 

สถานที่ใดเปนที่ประกอบพระราชพิธีทางศาสนาสวนพระองค บุคคลทั่วไปก็จะไมใชประกอบพิธีทางศาสนา 
ตองแยกมาตางหาก โดยเฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม แมจะโปรดใหเขากราบไหวบูชาทําพิธีพุทธาภิเษกได แตก็
ไมสมควรจะประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่พระมหากษัตริยหรือพระบรมวงศานุวงศมิไดทรงเปนองคประธาน 

 
การปฏิบัติเพื่อถวายความซื่อสัตยสุจริต 

การรักษาความซื่อสัตยสุจริต เปนพระบรมราโชวาทสําคัญที่ทรงพระราชทานใหคนไทยทุกหมูเหลา
โดยเฉพาะคณะรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา ศาล องคกรอิสระ ขาราชการ และหนวยงานตาง ๆ ยึดถือปฏิบัติอยางจริงจัง 
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ทรงพร่ําเตือนทุกฝายมาตลอดเวลาจนถึงปจจุบัน แตพระบรมราโชวาทนี้กลับไดรับการปฏิบัติสนองตอบอยางจริงจัง
จากทุกฝายนอยที่สุด 

ในการปฏิวัติยึดอํานาจของคณะทหารทุก ๆ ครั้งที่ผานมา เหตุผลประการสําคัญอยางหนึ่งที่ตองกระทําการ
ยึดอํานาจก็คือ มีการทุจริตคอรรัปชั่นอยางมากมาย ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นนี้ทําใหประเทศไทยถูกจัดอันดับ
เปนประเทศอยูในลําดับทาย ๆ ในการปองกันแกไข ตํ่ากวาประเทศเพื่อนบานหลายประเทศ ทําใหเปนที่อับอายขาย
หนาเปนอยางมาก จนถึงกับลนเกลาฯ รัชกาลที่ 9 ทรงมอบใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดดําเนินการปองกัน 
แกไขอยางเต็มที่ ถาทุจริตคิดมิชอบเสียเองก็ทรงสาปแชงใหมีอันเปนไป 

องคพระประมุขของประเทศไดทรงเตือนรัฐบาล องคกรตาง ๆ ใหตระหนักในปญหาเหลานี้มาทุก ๆ รัฐบาล 
บางรัฐบาลก็จัดการปญหานี้ไดดี บางรัฐบาลเพิกเฉยปลอยปละละเลยปญหาน้ี บางรัฐบาลถูกสังคมเพงเล็งวาเขาไปมี
สวนพัวพัน และไมพยายามตรวจสอบหาคนผิดมาลงโทษได ย่ิงระบบการตรวจสอบควบคุมทางการเมือง เสียหาย 
ถูกแทรกแซงครอบงํา ความนาเชื่อถือของรัฐบาลนั้น ๆ ก็จะลดนอยถอยลงเพราะปญหานี้ทุกวัน ในที่สุดถารัฐบาลยัง
คอยปกปดชวยเหลือรัฐมนตรี ญาติ บริวาร ใหพนจาก ความสงสัยของสังคมดวยวิธีการงาย ๆ จะทําใหรัฐบาลหมด
ส้ินความเลื่อมใสศรัทธาในที่สุด 

ดวยความผูกพัน ความเลื่อมใสศรัทธาของคนไทยที่มีตอพระมหากษัตริย และดวยพระบรมเดชานุภาพของ
ลนเกลาฯ รัชกาลที่ 9 ที่มีมาอยางยาวนานยิ่งกวาพระมหากษัตริยพระองคใดในประเทศไทยและในโลกนี้ การปลอย
ปละละเลยไมแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชั่นในวงราชการที่ทรงออกมาพร่ําตักเตือนอยูประจําจะเปนเครื่องทําลาย 
รัฐบาลในที่สุด 

 
สรุป 

ขอมูลรายละเอียดของการนําเสนอ เรื่อง พระราชอํานาจ ที่กลาวในงานเขียนชิ้นนี้ จะตองยุติจบลงดวย
ขอเสนอใหคนไทยทุกคนตระหนักในความเปนคนชาติไทย มีวัฒนธรรมการปกครองที่ไมเหมือนชาติใดในโลก 
อํานาจอธิปไตยที่ไดรับพระราชทานมาก็เปนผลจากการตระเตรียมและความตั้งพระทัยของพระมหากษัตริย วันนี้
ประเทศไทยมีพระเจาอยูหัวฯ พระองคเดียว ที่ยังทรงเปนหลักชัยของชาติ ศูนยรวมจิตใจของคนไทย ที่จะทรงปดเปา
ความทุกขเดือดรอน วิกฤติการณตาง ๆ ใหคนไทย 

เมื่อเราเลือกเดินทางที่จะปกครองบานเมืองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยทรงเปนประมุข ก็มิควร
วอกแวก อยากลองนําระบบอื่นเขามาผสมผสานทดลองใชผิด ๆ ถูก ๆ แมจะยังมั่นคงในการมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุขอยูก็ตาม มีแตจะสรางปญหาใหม ๆ ขึ้นมา ขอเพียงแตคนไทยทุกคน ใชสติปญญาของตนเจริญรอยตาม
เบ้ืองพระยุคลบาท ตามพระบรมราโชวาท ตามพระราชดําริตาง ๆ เพียงครึ่งหนึ่งที่พระองคทรงพระราชดําริและทรง
ปฏิบัติ ประเทศไทยก็จักเจริญกาวหนา มีความมั่นคงมีความสงบและสันติสุขอยางแทจริง 

อยางไรก็ดีความเจริญ ความมั่นคง ความสงบสันติสุขจะยังไมเกิดขึ้นถายังไมแกไขปรับปรงุรัฐธรรมนูญฯ 
ฉบับปจจุบัน เพราะไดวางกลไกการใชอํานาจไวไมสอดคลองกับวัฒนธรรมอํานาจของไทย นับตั้งแต การใหความ
เขมแข็งกับรัฐบาลโดยปองกันมิให ส. ส. ขายตัว ก็สามารถทําไดโดยงายดวยการยุบรวมพรรค แตยายพรรคยาก ให 
ส. ว. มาจากการเลือกตั้ง แตมิใหหาเสียง ผูสมัคร ส. ว. ก็จะอาศัยพรรคการเมืองที่มีฐานเสียงใหไดรับเลือกตั้งเขามา 
ซึ่งแนนอนที่สุดก็อาศัยพรรครัฐบาล ในที่สุดวุฒิสภาก็อยูในอาณัติของรัฐบาล เมื่อวุฒิสภาที่อยูในอาณัติของรัฐบาลทํา
หนาที่สรรหาองคกรอิสระตาง ๆ ก็จะไดองคกรอิสระที่มีรัฐบาลคอยกํากับเชื่อมโยง ในที่สุดองคกรอิสระทั้งหลายก็ไม
สามารถตรวจสอบการทุจริตคิดมิชอบใด ๆ ของรัฐบาลไดเลย ดังที่เกิดขึ้นแลวในปจจุบัน ถึงเวลาที่ตองปรับปรุง
แกไขรัฐธรรมนูญครั้งใหญไดแลว ซึ่งการปรับปรุงครั้งตอไปนี้ก็จะตองคํานึงถึงพระราชอํานาจอันบริสุทธิ์ของ
พระมหากษัตริยไทยดวย ควรจะกําหนดไวใหเหมาะสมกับองคาพยพทางการเมืองของประเทศ จึงจะทําใหระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของเรามั่นคง ถาวร เขมแข็ง 
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งานเขียนชิ้นนี้ ผูเขียนไดเสนอแนะใหทุกฝายปฏิบัติหนาที่ของตนใหถูกตองเหมาะสมและไดยํ้าวา ความ

ถูกตองเหมาะสมตองเปนไปตามนิติราชประเพณี 
ผูเขียนตองบันทึกในทายเลมเปนการเพิ่มเติมรายละเอียดใหเห็นภาพชัดเจนคือ 
นิติราชประเพณีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่คนไทย และ ฝายราชการผูเกี่ยวของตองตระหนักวา 

พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่พระมหากษัตริยทรงนําเขาสูประเทศไทยมาแตอดีต (ที่มีหลักฐานชัดเจนก็สมัยพอขนุ
รามคําแหงมหาราช) พระมหากษัตริยทรงเปนเอกอัครศาสนูปถัมภกพระพุทธศาสนา อันเปนมรดกทางวัฒนธรรม
ของพระมหากษัตริยมาจนปจจุบัน พระมหากษัตริยเปนผูทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชมาตั้งแตกรุงสุโขทัยเปน
ราชธานีซึ่งมีพระสังฆราชถึง 3 องค คือ พระสังฆราชคณะคามวาสีฝายซาย พระสังฆราชคณะอรัญวาสี และ 
พระสังฆราชคณะคามวาสีฝายขวา 

สมัยอยุธยามีการปรับปรุงให เจาคณะคามวาสีฝายซาย-ขวาและอรัญวาสีตางอยูภายใตพระสังฆราชองค
เดียวกนัและพระสังฆราชก็ทรงไดรับการสถาปนาจากพระมหากษัตริย ตอมาสมัยกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลที่ 1-4 
พระมหากษัตริยก็ยังทรงสถาปนาพระสังฆราชอยู แตแบงซอยเจาคณะออกเปนเจาคณะเหนือ เจาคณะกลาง เจา
คณะใต และเจาคณะอรัญวาสี 

ในสมัยรัชกาลที่ 5 ในป พ.ศ. 2445 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวฯ ทรงตราพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ.121 ขึ้นใหสอดรับกับการปกครองของบานเมือง พระมหากษัตริยในฐานะองคเอกอัคร
ศาสนูปถัมภกไดทรงปฏบัิติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชดวย โดยใหมีมหาเถรสมาคม-เจาคณะมณฑล-เจาคณะเมือง-
เจาคณะแขวง-เจาอาวาสเปนหนวยปกครองลดหลั่นลงมาตามลําดับ 

การที่พระมหากษัตริยทรงปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชเชนนี้ พระสงฆจึงใชสรรพนามแทนพระองควา 
"สมเด็จพระบรมบพิตร พระราชสมภารเจา" ประกอบกับวัดทุกวัดที่ถูกตองตามกฎหมายจะตองไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา เทากับวาพระมหากษัตริยทรงเปนสมภารเจาอาวาสวัดทุกวัดโดยพฤตินัย แมทางนิตินัยทุกวันนี้วัดจะ
เปนนิติบุคคลตามกฎหมายมีเจาอาวาสเปนสมภารโดยตรง แต "พระราชสมภารเจา" ก็ยังดํารงความเปนสมภารเจา
อาวาสวัดทุกวัดตามนิติราชประเพณี  

ในสมัยรัชกาลที่ 8 มีการปรับปรุงกฎหมายคณะสงฆใหม แตพระมหากษัตริยก็ยังทรงเปนผูสถาปนา
พระสังฆราชเหมือนเดิม 

พ.ศ. 2535 มีการแกกฎหมายบังคับใหทรงสถาปนาสมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุดขึ้นเปนสมเด็จ
พระสังฆราช แตก็ยังมิไดมีการใชกฎหมายในสวนนี้เลย และมีบทบัญญัติใหนายกรัฐมนตรีแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่แทน
สมเด็จพระสังฆราชกรณีที่มิอาจทรงปฏิบัติหนาที่ได นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีผูปฏิบัติหนาที่แทน
นายกรัฐมนตรีไดลงนามแตงตั้งพระราชาคณะรูปหนึ่งเปนผูปฏบัิติหนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราช จนสังคมพากัน
ตําหนิติเตียนวาไมสมควรที่ฆราวาสในระดับนายกรัฐมนตรีจะดําเนินการเชนนั้น ในที่สุดตองออกพระราชกําหนดมา
แกไขใหมหาเถรสมาคมเปนผูประชุม กําหนดใหพระราชาคณะองคหนึ่งหรือหลายองคทําหนาที่แทนสมเด็จ
พระสังฆราช 

วิธีการเชนนี้ไดผิดจากนิติราชประเพณีที่กําหนดใหพระมหากษัตริยในฐานะองคเอกอัครศาสนูปถัมภก และ
ในฐานะทรงเปนพระราชสมภารเจาเปนผูทรงสถาปนา ก็ชอบที่จะถวายพระราชอํานาจนี้คืนโดยแกกฎหมายเสียใหม 
ถาปลอยปละละเลยละลาละลังไมกลาตัดสินใจก็จะเกิดสังฆาเภทเปนอนันตริยกรรมที่หนักของรัฐบาล 

นิติราชประเพณีอีกประการหนึ่งที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา ซึ่งแสดงความสัมพันธระหวางสถาบัน
พระมหากษัตริยกับพระพุทธศาสนาก็คือ การสรางพระบรมมหาราชวังคูกับวัดพระแกว ลองตรวจหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรจากโบราณสถานตาง ๆ จะปรากฏวา ในเขตพระบรมมหาราชวังทุกแหงจะมีรองรอยของการสรางวัด
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พระแกวอยูติดกับที่ประทับของพระมหากษัตริยเพ่ือจะไดทรงปฏิบัติศาสนกิจตาง ๆ ไดสะดวกแยกออกมาจาก
ประชาชน สวนประชาชนทั่วไปหรือขาราชการตาง ๆ ที่ตองปฏิบัติศาสนกิจของตนเองก็จะตองไปปฏิบัติ ณ วัดอื่น 
เวนแตจะรวมพิธีกับพระมหากษัตริย 

กรณีการใชวัดพระแกวเพ่ือทําบุญใหบานเมือง โดยพระมหากษัตริยมิไดทรงเปนองคประธานจึงเปนส่ิงมิ
บังควรปฏิบัติ 

อีกตอนหนึ่งผูเขียนไดหยิบยกเอาความสํานึกของผูมีหนาที่ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการมากลาวไว
วา ผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการจะตองคํานึงถึงความถูกตองทั้งทางกฎหมาย ขอเท็จจริง จารีต วัฒนธรรม
และประเพณีของไทยเราเอง และไดยกตัวอยางกรณีที่มีพระบรมราชโองการแตงตั้งคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา 
ผูวาการตรวจเงินแผนดินไปแลว ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาการสรรหาไมชอบดวยระเบียบกฎหมาย 
ประธานวุฒิสภาผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ จะตองรับผิดชอบหาขอยุติในสถานภาพที่แทจริงของคุณหญิง
จารุวรรณเสียกอน ไมใชไปดําเนินการสรรหาผูวาการตรวจเงินแผนดินคนใหมแลวนําขึ้นทูลเกลาฯเพ่ือทรงโปรด
เกลาฯแตงตั้ง นาจะเปนการละเมิดพระราชอํานาจพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเพราะปญหาการดํารงตําแหนงของ
คุณหญิงจารุวรรณยังไมมีขอยุติ 

การนี้ไดมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกลุมหนึ่งประกอบดวยนายเสนาะ เทียนทอง เปนหัวหนา ไดทําหนังสือ
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2548 ถึงประธานวุฒิสภาขอใหระงับหรือยุติการนํารายชื่อบุคคลขึ้นถวายคาํแนะนําเพ่ือใหมี
พระบรมราชโองการแตงตั้งเปนผูวาการตรวจเงินแผนดินแทนคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา เพราะเห็นวาการถวาย
คําแนะนําใหทรงพระกรุณาแตงตั้งผูวาการตรวจเงินแผนดินครั้งนี้เปนการกระทําที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ เปนการบีบ
บังคับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่นาสลดใจอยางยิ่ง และเปนการสรางความขัดแยงใหเกิดขึ้นระหวางสถาบัน
พระมหากษัตริยกับวุฒิสภาที่มีแตจะสรางความระคายเคืองเบ้ืองพระยุคลบาท สรางความทุกขระทมแก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว กลาวคือ 

1. คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ยังคงดํารงตําแหนงผูวาการฯโดยชอบดวยรัฐธรรมนูญ เพราะการดํารง
ตําแหนงดังกลาวนั้นถูกตองครบถวนตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแลวคือ วุฒิสภาไดถวาย
คําแนะนําและพระมหากษัตริยทรงมีพระบรมราชโองการแตงตั้งเปนผูวาการฯโดยชอบแลว ไมมีผูใดสามารถลบลาง
พระบรมราชโองการนี้ได การพนจากตําแหนงก็ตองเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติหรือมีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯใหพนจากตําแหนงซึ่งไมมีปรากฏ 

กระบวนการในการไดมาซึ่งตําแหนงดังกลาวแบงเปน 3 กระบวนการคือ 
 

หนึ่ง กระบวนการสรรหาตามระเบียบ ซึ่งออกตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ  
สอง กระบวนการตรวจสอบและเห็นชอบของวุฒิสภาตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ  
สาม กระบวนการถวายคําแนะนําของวุฒิสภาและพระมหากษัตริยทรงโปรดเกลาฯแตงตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ 
 

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแตเพียงวากระบวนการสรรหาไมชอบ ไมเคยวินิจฉัยวากระบวนการตรวจสอบและ
เห็นชอบ ตลอดจนกระบวนการถวายคําแนะนําของวุฒิสภาและการมีพระบรมราชโองการแตงตั้งตามคําแนะนําของ
วุฒิสภาไมชอบ 

ณ วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็ไมเคยวินิจฉัยเชนนั้น มีแตการอธิบายขยายความของผูที่ไมมีอํานาจหนาที่ต้ัง
ตัวเองเปนศาลรัฐธรรมนูญ และพวกเจาถอยหมอความที่ตีความขยายคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเปนวาผูวาการฯ
พนจากตําแหนงแลว ซึ่งขัดตอรฐัธรรมนูญ ละเมิดพระราชอํานาจ เพราะตีความไปลบลางการถวายคําแนะนําของ
วุฒิสภาและพระบรมราชโองการของพระมหากษัตริย 

หากกระบวนการสรรหาไมชอบ ก็เปนเรื่องเฉพาะกระบวนการอันเปนขั้นตอนตามระเบียบไมมีผลไปกระทบ
ลบลางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยซึ่งเปนกฎหมายแมบทได 

อนึ่ง คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันคณะรัฐมนตรี สภา และศาล แตมีขอบเขตจํากัด 2 ประการคือ 
ผูกพันเฉพาะขอความอันไดวินิจฉัยชัดแจงแลว จะไปถือเอาคําอธิบายของบุคคลบางคนซึ่งไมมีฐานะเปนศาล
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รัฐธรรมนูญ เปนคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไมได และท่ีสําคัญคือไมผูกพัน ไมกระทบลบลางพระราชอํานาจและ
พระบรมราชโองการของพระมหากษัตริย  

เพราะเหตุนี้เมื่อผูวาการฯยังมีวาระการดํารงตําแหนงอยูและยังไมพนวาระไปตามกฎหมาย การที่วุฒิสภา
จะไปถวายคําแนะนําใหพระมหากษัตริยทรงโปรดเกลาฯแตงตั้งผูวาการฯคนใหม จึงเปนการขัดตอรัฐธรรมนูญ 

 
2. การปฏิบัติหนาที่ของคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ไดดําเนินมา 2 ปเศษเกือบจะ 3 ปแลว มีผลงานอัน

เปนคุณประโยชนใหญหลวง เปนที่ยอมรับในความซื่อสัตยสุจริตและความสามารถในการคุมครองประโยชนของรัฐ
จากการฉอราษฎรบังหลวงจนไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนการสวนพระองคตอเนื่องกันถึง 2 ครั้ง 
ซึ่งเปนไปตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่วา ตองสงเสริมใหคนดีมีอํานาจ ตองขจัดไมให
คนชั่วมีอํานาจ ซึ่งเปนแบบอยางใหแกขาราชการที่ซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่เพ่ือประโยชนของแผนดินและ
ประชาชน ชอบที่วุฒิสภาจะไดสงเสริมใหคนดีมีความสามารถตามที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงใชพระราช
อํานาจแนะนําไว การดําเนินการเพื่อจะถวายคําแนะนําใหทรงแตงตั้งผูวาการฯใหมมีผลเปนการปลดคุณหญิงจารุ
วรรณ เมณฑกา จึงเปนการดําเนินการที่มุงขจัดคนดี ซื่อสัตย และมีผลงานออกจากอํานาจ ซึ่งเปนเรื่องที่ไมชอบดวย
ประเพณีในระบอบประชาธิปไตย สอไปในทางขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการที่มีความซื่อสัตยสุจริตและ
อาจเปดชองทางใหผูที่ไมมีความซื่อสัตยสุจริตหรือตกเปนเครื่องมือของการฉอราษฎรบังหลวง ซึ่งเปนเรื่องที่ฝนตอ
ความรูสึกของประชาชน ขัดตอมโนธรรมของประชาชนทั้งแผนดิน ทั้งไมซื่อตรงตอการถวายสัตยวาจะจงรักภักดีตอ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 
3. หากวุฒิสภาถวายคําแนะนําก็คือการสรางสถานการณ 2 อยางที่เปนอันตรายใหญหลวงตอชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย คือ 
 

(1) เปนการบีบบังคับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใหตองปลดคนดีมีความซื่อสัตยสุจริตออกจาก
อํานาจหนาที่ เปนการบีบบังคับใหพระองคทรงกระทําสวนทางกับส่ิงที่พระองคทรงตรัสสอนประชาชนมา
เปนเวลานานแลววา ตองสงเสริมคนดีใหมีอํานาจ ถึงขนาดทรงสาปแชงคนทุจริตใหมีอันเปนไปเพ่ือขจัด
เภทภัยใหกับประเทศชาติและประชาชน การบีบบังคับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเชนนี้ควรจะไดคิดวา
เปนการทําใหพระองคมีความทุกขระทมในพระทัยสักเพียงไหน ที่จะตองลบลางสิ่งประเสริฐที่เปนประโยชน
ตอชาติบานเมือง ซึ่งไดทรงตรัสสอนพสกนิกรมาตลอด 

 (2) เปนการสรางเงื่อนไขความขัดแยงที่กระทบกระเทือนตอสถาบันพระมหากษัตริย เพราะถา
หากไมทรงโปรดที่จะกระทําตามที่ถูกบีบบังคับ ก็จะเปนเง่ือนไขใหเกิดความขัดแยงระหวางสถาบัน
พระมหากษัตริยและวุฒิสภา ซึ่งเห็นไดวาไมทรงปรารถนาเชนนั้นเลย ควรจะไดคิดวาการสรางเง่ือนไข
เชนนั้นขึ้น จะสรางความระคายเคืองและสรางความลําบากพระทัยใหกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวสัก
เพียงใด 
 
แตเหตุผลของคณะสมาชกิสภาผูแทนราษฎรไมเกิดผล ประธานวุฒิสภาไดนําความขึ้นกราบบังคับทูลถวาย

คําแนะนําใหทรงมีพระบรมราชโองการแตงตั้งผูวาการตรวจเงินแผนดินคนใหม โดยอางเหตุผลวาไดสรรหาถูกตอง
ตามรัฐธรรมนูญแลว 

ความคิดเห็น 2 แนวทางที่ขัดแยงกันเชนนี้ยังรอพระบรมราชวินิจฉัยจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว แต
ในฐานะคนไทยผูมีความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย ทุกคนทุกหมูเหลาทั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร -
สมาชิกวุฒิสภา - รัฐบาล - ขาราชการ - นกัศึกษา - พอคา - ประชาชน - ลูกเสือชาวบาน - ทสปช. - และอาสาสมัคร
ตาง ๆ ควรจะไดมีความมัน่คงและเชื่อมั่นในพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย ซึ่งทรงใชพระราชอํานาจของ
พระองคดวยทศพิธราชธรรมและเพื่อประโยชนสุขแกคนไทย ทรงใชพระราชอํานาจโดยปราศจากการทุจริต
คอรรัปชั่นแมแตเพียงเล็กนอย หากมีการลวงละเมิดหรือลบหลูพระราชอํานาจเกิดขึ้น ก็ชอบที่จะแสดงออกซึ่งการ
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ตอตานขัดขวางผูลวงละเมิดผูลบหลูเหลานั้นใหเห็นเปนประจักษ ไมเชนนั้นก็จะเกิดความยามใจและจะพากันลวง
ละเมิดลบหลูพระราชอํานาจอยูเนือง ๆ จนในที่สุดพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยก็จะหมดประโยชนและความ
จําเปนที่จะตองมีไวเพ่ือประเทศชาติสืบตอไป 

ขอใหคนไทยทุกคนยอนอดีตดูสถาบันพระมหากษัตริยของเรา ในยามสงบก็ทรงพัฒนาคนและบานเมือง 
ยามถูกรุกรานก็ทรงนํากําลังเขารบกอบกูรักษาบานเมืองไว ในปจจุบันปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในยามสงบ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็ทรงงานหนักเพ่ือพัฒนาบานเมืองและชีวิตความเปนอยูใหประชาชน ยามเกิด
วิกฤติการณก็ทรงออกมาแกไขวิกฤติการณใหบานเมืองจนกลับเขาสูความสงบสุข 

ในแงอํานาจอธิปไตย พระมหากษัตริยก็ทรงพระราชทานอํานาจนี้ใหประชาชน เปนผูทรงพระราชทาน
รัฐธรรมนูญใหกับปวงชนชาวไทย รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันก็ทรงพระราชทานพระบรมราชานุมัติใหใชบังคับ อัน
แสดงใหเห็นสถานภาพของพระองคทรงอยูเหนือกวารัฐธรรมนูญ หากรัฐธรรมนูญมีปญหาและคนไทยพรอมใจกันขอ
พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับใหมก็ทรงอยูในฐานะจะพระราชทานใหได ไมตองมีการปฏิวัติรัฐประหารใหอับอาย
ชาวโลกเขา 

คําถาม ณ วันนี้ ชาวไทยทั้งปวงยังศรัทธาและเชื่อมั่นใน "พระราชอํานาจ" ของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวผูทรงทศพิธราชธรรมอันประเสริฐหรือไม หรือกําลังเลอะเลือนไปกับบุคคลและขอเสนอถึงรูปแบบและวิธี
บริหารปกครองใหม ๆ จนลืมของแทของดีที่เรามี 
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