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ทําใหประจักษไดอยางเดนชัดถึงความเปลีย่ นแปลงของทัศนะในการนําเสนอประวัตศิ าสตร
สังคมการเมืองไทย จากเดิมที่มีลักษณะเปนประวัติศาสตรดานเดียวที่มุงขับเนนอุดมการณ
ราชาชาตินิยมเพื่อสรางความชอบธรรมในอํานาจการปกครอง และเพื่อสรางสํานึกรวม
ในความเปนอันหนึง่ อันเดียวกันของคนในชาติ สูก ารนําเสนอแงมมุ ทางประวัตศิ าสตรแบบองครวม
ที่ ต ระหนั ก และให ค วามสํ า คั ญ ถึ ง ความเป น สั ง คมพหุ วั ฒ นธรรมของประเทศไทยที่ มี
ความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม ตลอดจนความเปนอิสระของนครรัฐโบราณ
ก อ นที่ จ ะหลอมรวมเข า กั น เป น รั ฐ ไทย ดั ง นั้ น นั ย สํ า คั ญ ที่ ผู  เ ขี ย นต อ งการสะท อ น
ผานบทความนี้ จึงเปนการเรียกรองใหแวดวงการศึกษาวิชาการทางประวัตศิ าสตรในสังคมไทย
ได มี ก ารทบทวนหลั ก การ แนวคิ ด รวมทั้ ง เป า หมายในการศึ ก ษาทํ า ความเข า ใจ
ประวัติศาสตรที่ควรเปนไปอยางมีเหตุมีผล และเปดใจกวางมากขึ้นเพื่อเรียนรูผูคน เรียนรู
เรือ่ งราว และเรียนรูเ หตุการณทเี่ กิดขึน้ ในประวัตศิ าสตรดว ยใจทีเ่ ปนกลาง ไมลบเลือน ลดทอน
และดอยคุณคาของใครในประวัตศิ าสตรเพียงเพราะตองการสรางภาพความยิง่ ใหญใหแกตน
ซึ่งหากจุดยืนเหลานี้ไดมีการทบทวนอยางจริงจังและจริงใจ ก็เชื่อไดวาผลสะทอนของ
ประวัติศาสตรที่เคยจุดไฟแหงความเกลียดชังใหลุกโชนคงไดมอดดับลง และแปรเปลี่ยนไป
สูสายใยแหงภราดรภาพอันนํามาซึ่งการยอมรับและเคารพในความแตกตางหลากหลาย
เพื่อการอยูรวมกันของผูคนในสังคมตอไป
คําสําคัญ : นครรัฐไทย สุวรรณภูมิ ประวัติศาสตรสังคมการเมืองไทย
Abstract
This article aims to study the history and the historical development
of Thai political society presented through the Glorious Thai Kingdoms since
13th Century Exhibition by studying the documentary together with the
historical synthesis. The review is presented by items based on the topics of
the exhibition namely, From the Ancient States to the Thai Kingdom, Thai State
in the Land of Suvarnabhumi, From Siam to the Kingdom of Thailand, and
Siamese Monarchy, together with the analysis of power and political relations.
This study indicates a change in the viewpoint of presenting the history of Thai
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political society. It has changed from one-sided history amplifying the royal
nationalism ideology to establish legitimacy in power and to create a common
awareness of the unity of the people in the nation to presenting a holistic
historical perspective that recognizes the multi-cultural society of Thailand
with multi-ethnic and cultural diversity as well as the independence of the
ancient city-state before merging into a Thai state. Therefore, the signiﬁcance
that the author wants to reﬂect through this article is the call for the study of
history in Thai society to review the principles, concepts and goals of the study
to understand the history that should be rationally used; to be more
open-minded to learn about people, stories, and events in history with a
neutral mind; and not to fade away, diminish, and devalue anyone in history.
If these positions were realized seriously and sincerely, the repercussions of
the history that had ignited the ﬁres of hatred would have extinguished and
transformed into the bond of brotherhood leading to the acceptance and
respect of various differences for the coexistence of people in the society.
Keywords: Thai Kingdoms, Suvarnabhumi, Historical of Thai Political Society
ความนํา

นิทรรศการ “นครรัฐไทยบนแผนดินสุวรรณภูมิ” เปนนิทรรศการพิเศษเนื่องใน
วันอนุรักษมรดกไทย ประจําปพุทธศักราช 2562 ที่คณะกรรมการอํานวยการวันอนุรักษ
มรดกไทย โดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดขึ้นระหวางวันที่ 26 กรกฎาคม – 25
ตุ ล าคม พ.ศ. 2562 ณ พระที่ นั่ ง อิ ศ ราวิ นิ จ ฉั ย พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ส ถานแห ง ชาติ พ ระนคร
กรุงเทพมหานคร เพื่อนําเสนอเรื่องราวความเปนมาของผูคนบนแผนดินไทยจากอดีต
สูปจจุบัน อันแสดงใหเห็นถึงความหลากหลายหากแตเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติ
(กรมศิลปากร, 2562ก) นิทรรศการดังกลาวไดจัดแสดงผานหลักฐานทางประวัติศาสตร
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อันลํ้าคา ซึ่งเปนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุชิ้นสําคัญจากแหลงประวัติศาสตรและโบราณคดี
ตาง ๆ ทัว่ ประเทศไทย โดยแบงการจัดแสดงออกเปน 4 หัวขอ ไดแก หัวขอแรก คือ “จากรัฐ
โบราณสู  บ  า นเมื อ งไทย” ซึ่ ง จั ด แสดงเกี่ ย วกั บ ความเป น มาและการก อ ร า ง
สรางบานเมืองไทยบนดินแดนสุวรรณภูมิ กอนการสถาปนารัฐไทยในคริสตศตวรรษที่ 13
ลํ า ดั บ ถั ด มาเป น การจั ด แสดงในหั ว ข อ “รั ฐ ไทยในสุ ว รรณภู มิ ” ที่ จั ด แสดงเกี่ ย วกั บ
เอกลั ก ษณ อั น โดดเด น ของแต ล ะรั ฐ ตั้ ง แต ค ริ ส ต ศ ตวรรษที่ 13 เป น ต น มา จนเป น
ราชอาณาจักรสยามสมัยอยุธยา นิทรรศการตอมาเปนการจัดแสดงในหัวขอ “จากสยามรัฐ
สูราชอาณาจักรไทย” ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับพัฒนาการของบานเมืองสมัยกรุงธนบุรี และ
สมัยกรุงรัตนโกสินทรทตี่ อ งปรับเปลีย่ นใหเขาสูโ ลกแหงศิลปวิทยาการสมัยใหม และทายสุด
เปนการจัดแสดงนิทรรศการในหัวขอ “ราชาธิปต ยรฐั สยาม” ทีน่ าํ เสนอเรือ่ งราวความเปนปกแผน
ของบานเมือง ตัง้ แตยคุ สมัยแหงการปกครองโดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ซึง่ พระมหากษัตริย
ทรงมีบทบาทสําคัญในการปกครองบานเมืองสืบเนื่องมาเปนเวลายาวนานกวา 700 ป
ภายใตคติความเชื่อเรื่องเทวราชา จักรพรรดิราช และธรรมราชา จนเมื่อบานเมืองมี
การปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับความเปนไปของโลก พัฒนาสูระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท รงเปนพระประมุข สะทอนพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมทางการเมือง
ของไทยที่แมจะเปลี่ยนไปเพียงใดก็ตาม สถาบันพระมหากษัตริยก็ยังคงเปนสถาบันหลัก
และศู น ย ร วมใจของคนในชาติ สื บ มาจนถึ ง ป จ จุ บั น (กรมศิ ล ปากร, 2562ข)
เมื่อพิจารณาเนื้อหาการนําเสนอเรื่องราวความเปนมาของผูคนบนแผนดินสยามในอดีตสู
ประเทศไทยในปจจุบันของนิทรรศการนครรัฐไทยบนแผนดินสุวรรณภูมินี้จะเห็นไดวา
นิทรรศการดังกลาวมีความมุงหมายที่จะใหผูสนใจศึกษาในทางประวัติศาสตรไดตระหนัก
ถึงรากเหงาความเปนมาดั้งเดิมของคนไทยทุกวันนี้วาลวนแลวแตเปนผลิตผลของการผสม
กลมกลืนความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม จารีตประเพณี และการดํารงวิถีชีวิต
ความเปนอยูข องผูค นในทองถิน่ ตาง ๆ ทีม่ อี ตั ลักษณหรือรูปแบบเฉพาะทีแ่ ตกตางกันออกไปตามบริบท
ของผูค นและสังคมในทองถิน่ นัน้ ๆ หากแตความแตกตางหลากหลายเหลานัน้ กลับหลอมรวมเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันไดภายใตรมพระบารมีแหงองคสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจา
ทุกพระองคนับแตอดีตจวบจนถึงปจจุบัน สั่งสมบมเพาะจนกอเกิดความเปนไทยที่ฉาย
เอกลักษณอันงามสงาสูสายสายตาชาวโลก
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เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง การทํ า ความเข า ใจต อ พั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร สั ง คม
การเมืองไทยในระยะแรกเริม่ นัน้ จะพบวามีลกั ษณะเปนการทําความเขาใจในประวัตศิ าสตร
เพียงแงมุมเดียวที่มุงเนนความยิ่งใหญของชาติผานบุคคล เรื่องราว และเหตุการณที่นําไป
สูการยกยองในวีรกรรมของเหลาวีรบุรุษผูกลาหาญ ซึ่งลวนแตเปนชนชั้นนําผูมีบทบาท
สําคัญในทางการเมืองและสังคม ตลอดจนการฉายภาพความเลวรายและความยากลําบาก
ที่ชาติตองเผชิญยามเมื่อมีขาศึกศัตรูเขามารุกราน โดยการสรางชุดความคิด ความรับรู
และความทรงจําวาดวยศัตรูแหงชาติ (National enemies) บนเงื่อนไขของเหตุการณใน
ประวัติศาสตรท่ีวา ถาชาติตนเปนฝายที่มีชัยชนะตอขาศึกศัตรู เหตุการณนั้นคือวีรกรรม
อันหาญกลาของบรรพบุรุษที่ตองถูกขับเนนเพื่อยกยองและเชิดชู ในทางตรงกันขาม
หากชาติตนเปนฝายพายแพตอขาศึกศัตรู เหตุการณนั้นคือความอัปยศและความเลวราย
ที่ฝายตรงขามใชกําลังบุกเขารุกรานจนชาติบานเมืองตองลมสลาย จึงเปนหนาที่ของอนุชน
รุนหลังที่ตองตระหนักในความเลวรายเหลานั้น ซึ่งจะเห็นไดวาชุดความคิดดังกลาวขางตน
เปนชุดความคิดทางประวัติศาสตรที่ถูกผลิตซํ้าอยูบอยครั้งในสังคมการเมืองไทย ทั้งนี้
ก็เพื่อหลอมรวมผูคนที่แตกตางหลากหลายใหเกิดจินตภาพรวมกันในความรัก ความสมัคร
สมานสามัคคีปรองดอง และความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันภายใตพื้นที่สมมติที่เรียกวา
“ชาติ” (Nation) หรือที่ Anderson (1983) เรียกวา “ชุมชนในจินตกรรม” (Imagined
Communities) ซึ่งเปนสิ่งประดิษฐทางวัฒนธรรมจําเพาะที่ถูกจินตกรรมขึ้นเปนชุมชน
(Community) ทีม่ กี ารจํากัดขอบเขต (Limited) มีอาํ นาจและความเปนอิสระ (Sovereign)
ในตั ว เอง จนในที่ สุ ด จิ น ตนาการความเป น ชาติ ไ ด ก  อ ให เ กิ ด เป น อุ ด มการณ ช าติ นิ ย ม
(Nationalism) ขึ้น โดยอาศัยความผูกพันที่มีตอสัญลักษณแหงชาติที่ถูกสรางขึ้นเพื่อเปน
ตั ว แทนของจิ น ตภาพในการสร า งความเป น เอกภาพทางการเมื อ งและสั ง คม
ยิง่ ไปกวานัน้ หากสังคมในชาติใดมีตวั กระตุน ปฏิกริ ยิ าใหระดับของอุดมการณมคี วามเขมขนและ
รุนแรงเพิ่มขึ้น ก็มีแนวโนมที่เปนไปไดสูงวาอุดมการณชาตินิยมของชาตินั้นจะพัฒนาไปสู
อุดมการณความรักในปตุภูมิ (Patriotism) หรือความรักที่มีตอประเทศชาติในแบบที่
พรอมเสียสละตอสูพลีชีวิตอุทิศเพื่อชาติ ซึ่งผูกโยงเขากับความผูกพันที่มีตอถิ่นฐานกําเนิด
หรือแผนดินบานเกิดเมืองนอน และมีนัยยะที่นําไปสูการใชกําลังอํานาจและความรุนแรง
ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญที่จะนําไปสูคติรักชาติแบบใฝสงคราม (Jingoism) หรือลัทธิคลั่งชาติ
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(Chauvinism) ทีส่ ามารถทําลายลางสิง่ ทีบ่ นั่ ทอนการดํารงอยูข องประเทศชาติไดในทายทีส่ ดุ
ดังนั้นการทําความเขาใจตอพัฒนาการทางประวัติศาสตรเพื่อใหเห็นความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมการเมืองไทยในแตละยุคสมัย ในบทความนีจ้ งึ จะใชฐานคิดวาดวยชาตินยิ มทีเ่ กิดขึน้
จากแนวคิดชุมชนในจินตกรรมมาเปนฐานในการอธิบายและวิเคราะหถงึ ความเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดขึ้น
อยางไรก็ดีพัฒนาการของสังคมโลกตามกระแสโลกาภิวัตน (Globalization)
ทีเ่ ชือ่ มโยงโลกทีเ่ คยหางไกลใหชดิ ใกลถงึ กันไดงา ยขึน้ อีกทัง้ การเติบโตของกระแสภูมภิ าคนิยม
(Regionalism) ไดกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงมุมมองที่มีตอประวัติศาสตรความเปนมา
ของชาติไทย ไปสูการทําความเขาใจในประวัติศาสตรแบบองครวมที่ใหความสําคัญกับ
หลักฐานและขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรจากหลากหลายที่มา กอปรกับความมีเหตุผล
และความเปนไปไดในความเปนจริง ตลอดจนการมองเรือ่ งราวในประวัตศิ าสตรโดยพืน้ ฐาน
และสามัญสํานึกในความเปนมนุษย ดังนั้นแนวโนมการทําหนาที่ในการสรางชาติของ
ประวัติศาสตรท่ีมีมาแตเดิม จึงไดเปลี่ยนไปสูการสรางสัมพันธภาพในสังคมชุมชนระหวาง
ประเทศมากขึน้ ดังเชนแกนแทของนิทรรศการนครรัฐไทยบนแผนดินสุวรรณภูมทิ ไี่ ดนาํ เสนอ
ใหผูศึกษาไดเห็นภาพของการสั่งสมอารยธรรมรวมกันของผูคนที่ไมเพียงแตกอเกิดเปน
ประเทศไทย หากแตยังกอเกิดเปนประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่ใน
ปจจุบนั ไดพฒ
ั นาไปสูก ารเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ทีจ่ ะสรางความรวมมือ
และใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันในดานตาง ๆ อีกดวย บทความนี้จึงมุงนําเสนอ
ประเด็นวาดวยพลวัตของประวัติศาสตรสังคมการเมืองไทยทามกลางบริบทและยุคสมัย
ของความเปลีย่ นแปลงและการตัง้ คําถามตอความจําเปนในการมีอยูข องชุดความคิดวาดวย
อุดมการณชาตินยิ มทีน่ บั วันกลับมีแนวโนมทีจ่ ะทวีความรุนแรงไปสูล ทั ธิคลัง่ ชาติเพิม่ มากขึน้
ซึ่งผูเขียนไดทําการศึกษาโดยการเก็บขอมูลและองคความรูเชิงประวัติศาสตรจากการจัด
แสดงนิทรรศการนครรัฐไทยบนแผนดินสุวรรณภูมิในรูปแบบเชิงเอกสาร (Documentary
research) ทั้งจากหลักฐานชั้นตนหรือหลักฐานปฐมภูมิ (Primary sources) และหลักฐาน
ชั้นรองหรือหลักฐานทุติยภูมิ (Secondary sources) อาทิ จดหมายเหตุ บันทึก พงศาวดาร
พระราชหัตถเลขา และเอกสารทางราชการ รวมดวยการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร
ที่เปนโบราณวัตถุในแตละยุคสมัย จากนั้นจึงทําการสังเคราะหประเด็นทางประวัติศาสตร
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ในแงมุมดานสังคมการเมืองของแตละยุคสมัย นําเสนอออกเปนรายประเด็นโดยจัดลําดับ
การนําเสนอเนือ้ หาของบทความใหสอดคลองกับหัวขอในการจัดแสดงนิทรรศการ รวมดวย
การวิเคราะหความสัมพันธเชิงอํานาจและการเมือง อันจะนํามาสูบทสรุปวาดวยพื้นที่ของ
การศึกษาประวัติศาสตรสังคมการเมืองไทย และบทบาทหนาที่ของประวัติศาสตรใน
ยุคสมัยใหมที่ “ความรู” ไมไดอาศัยเพียงแค “ความเชื่อ” แตเพียงอยางเดียว
พัฒนาการจากรัฐโบราณสูนครรัฐไทยบนแผนดินสุวรรณภูมิ
กอนการกําเนิดขึ้นของรัฐไทยในคริสตศตวรรษที่ 13 ดินแดนตาง ๆ ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตมีลักษณะเปนรัฐจารีตโบราณที่เรียกวา “รัฐแสงเทียน” ซึ่งเปนรัฐ
ทีเ่ มืองใหญหรือศูนยกลางมีอาํ นาจเพียงเมืองหรือชุมชนทีต่ งั้ อยูใ กลราชธานี ในขณะทีด่ นิ แดน
ทีอ่ ยูห า งไกลออกไปอํานาจของเมืองใหญกจ็ ะเขาไปสัมผัสอยางแผวเบา ผูป กครองเมืองตาง ๆ
ภายใตอิทธิพลแหงเมืองใหญยังคงมีอิสระในการจัดการการภายในสูง โดยมีปจจัยสําคัญที่
ทําใหอาณาจักรยังคงดํารงอยูไดในลักษณะการหนุนเสริมซึ่งกันและกันก็คือผลประโยชน
รวมกันทางการเมืองและเศรษฐกิจการคา (อรรถจักร สัตยานุรักษ, 2548) ในรูปแบบของ
ระบบบรรณาการ (Tribute system) ซึ่งระบบการปกครองภายใตรัฐแสงเทียนดังกลาวนี้
เมืองใหญจะไมโออวดถึงอาณาเขตที่กวางใหญไพศาล หากแตจะกลาวถึงจํานวนเมืองที่
ตกอยูภายใตอิทธิพลของตน ในลักษณะการเก็บเอาไวในกรอบ (Emboxment) ที่หมูบาน
ถูกครอบใหอยูภ ายใตเมือง และเมืองเล็กก็ถกู ครอบใหอยูภ ายใตอทิ ธิพลของเมืองทีใ่ หญกวา
ทับซอนกันไปหลายระดับกอเกิดเปนรัฐแบงแยก (Segmentary state) ซึ่งเปนระบบที่
แตกตางจากฐานคิดวาดวยรัฐเดี่ยว (เรืองยศ จันทรคีรี, 2560) ดวยเหตุนี้ปฏิสัมพันธ
ระหวางสังคมชุมชนของผูคนในยุครัฐโบราณจึงปราศจากซึ่งการแบงแยกเสนเขตแดน
อยางชัดเจน หากแตอยูภ ายใตระบบทางการเมืองทีเ่ รียกวา “มณฑล” (Mandala) หรือกลุมรัฐ
(Galactic polity) ที่มักมีความทับซอนกันของพื้นที่ (Walters, n.d.) หรือมีการเหลื่อมลํ้า
กันของเขตวงอํานาจกษัตริยในแตละมณฑล ซึ่งจะเห็นไดวาการแผอํานาจจากศูนยกลาง
ราชธานีหรือ “เขตวงของพระราชา” (Circles of Kings) มักมีความเขมขนเจือจางไปตาม
ระยะทาง โดยเฉพาะหัวเมืองที่อยูหางไกลจากเขตเมืองหลวง ที่มักจะกระทําการแข็งขอ
ขัดขืนตอสวนกลางอันเปนผลมาจากอํานาจการควบคุมที่ออนแอลงของกษัตริยประจํา
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ราชธานี (ดุลยภาค ปรีชารัชช, 2557) ฐานคิดวาดวยรัฐแสงเทียนในยุครัฐโบราณดังกลาวนี้
จึงเปนฐานคิดที่สําคัญอยางยิ่งตอการทําความเขาใจพัฒนาการทางประวัติศาสตรตลอดจน
การสถาปนาอํานาจของแตละอาณาจักรในหวงเวลาตอมา
“สุวรรณภูมิ” เปนหนึ่งในหลากหลายชื่อเรียกดินแดนที่ตั้งอยูในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต เหตุที่ดินแดนแหงนี้เปนที่รูจักของผูคนในชื่อเรียกที่แตกตางกันเนื่อง
เพราะการเปนชุมทางที่สําคัญของนักเดินทางมาตั้งแตอดีต ดังปรากฏในหลักฐานแผนที่
การเดินทางของปโตเลมีชว งคริสตศตวรรษที่ 2 (Claudius Ptolemy's 2nd-century Geography)
ทีแ่ สดงใหเห็นวาชาวกรีกและชาวโรมันโบราณเคยเรียกขานดินแดนบริเวณคาบสมุทรมลายู
แหงนีว้ า “Χρυσῆ Χερσόνησος, Chrysḗ Chersónēsos” หรือ The Golden Chersonese
ที่มีความหมายวา “หมูเกาะแหงทองคํา” (Golden Peninsula) (Wheatley, 1961)
เชนเดียวกับหลักฐานทางประวัติศาสตรจากฟากฝงโลกตะวันออกอยางจีนที่เรียกดินแดน
แหงนี้วา “หนานหยาง” (Nanyang) และญี่ปุนที่รูจักดินแดนแถบนี้ในนามวา “นานโย”
(Nan yo) ซึ่งตางก็มีความหมายที่สอดคลองกันถึงดินแดนแหงทะเลทางตอนใต สวนใน
ทัศนะของชาวอาหรับเปอรเซียเรียกขานดินแดนบริเวณดังกลาวซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมตั้งแต
หมูเ กาะซีลเี บส หรือมากัสซาร ไปจนถึงบริเวณนานนํา้ ญีป่ นุ นีว้ า “Qumr” หรือ “Waq-waq”
(McCloud, 1995 ; ดุลยภาค ปรีชารัชช, 2557) โดยปฏิสัมพันธที่มีตอกันระหวาง
โลกตะวั น ออกกั บ ดิ น แดนในแถบเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต นี้ มี จุ ด กํ า เนิ ด เกิ ด ขึ้ น จาก
การคาขายและความตองการที่จะเผยแพรศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีของอาคันตุกะ
สู  ค นพื้ น เมื อ งในทองถิ่น ตาง ๆ เชน เดียวกับ ชื่อเรีย กดิ น แดนแห ง นี้ ว  า “สุ ว รรณภู มิ”
(Suwannabhumi) หรือ “สุวรรณทวีป” (Suvarnadavipa) (McCloud, 1995 ;
ดุลยภาค ปรีชารัชช, 2557) ที่ถูกเรียกขานโดยชาวชมพูทวีปหรือชาวอินเดียโบราณที่เดิน
ทางมาเมื่ อ กว า 2,500 ป ที่ ผ  า นมาเพื่ อ ติ ด ต อ ค า ขายและเผยแผ พ ระพุ ท ธศาสนา
ตลอดจนคติความเชื่อแบบพราหมณฮินดู โดยสื่อความหมายถึง “ดินแดนแหงทองคํา”
หรือ “แผนดินทอง” อันสะทอนถึงความอุดมสมบูรณไปดวยพืชพันธุ สัตวปา และแรธาตุ
สําคัญ เชน ทองแดง เหล็ก ดีบุก ทองคํา เปนตน และความเจริญรุงเรืองของภูมิภาคนี้
มานับแตยุคสมัยโบราณในฐานะที่เปนชัยภูมิสําคัญทามกลางเสนทางคมนาคมทั้งทางบก
และทางทะเลเชือ่ มตอการคาระหวางโลกตะวันตกและโลกตะวันออก สงผลใหคนทองถิน่ พืน้ บาน
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พื้นเมืองดั้งเดิมที่มีอยูกอนแลวกับคนภายนอกทั้งภายในภูมิภาคเดียวกันและจากดินแดน
โพนทะเลไกลที่เขามาใหมมีการปะทะสังสรรค ผสมผสานเผาพันธุ สังคม และวัฒนธรรม
ปะปนกันจนเกิดเปนความหลากหลายทางสังคมมานับแตโบราณกาล (กรมศิลปากร, 2562ข)
แผนดินไทยเปนสวนหนึ่งของดินแดนสุวรรณภูมิหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต
มีพื้นที่ตอนลางเปนคาบสมุทรเปดสูทะเลจีนใตทางทิศตะวันออก และออกสูมหาสมุทร
อินเดียทางตะวันตก เปนจุดภูมิศาสตรสําคัญทางการคาโบราณระหวางโลกตะวันออกและ
โลกตะวันตก มีผูคนหลายภาษา หลากชาติพันธุ ทั้งคนพื้นถิ่นในภูมิภาคเดียวกันและ
คนจากภายนอกเขามาตั้งถิ่นฐานอยูอาศัยตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูค วามเจริญในดานตาง ๆ และวัฒนธรรมจนชุมชนกอนประวัตศิ าสตรพฒ
ั นาขึน้ เปนเมือง
และรัฐสมัยตนประวัติศาสตรในชวงราวคริสตศตวรรษที่ 11 – 12 เริ่มปรากฏรองรอยของ
กลุมคนผูใชภาษาตระกูลไทย – ลาวในการสรางบานแปงเมือง รัฐแรกเริ่มที่สําคัญ เชน
ทวารวดีและลวปุระ หรือลพบุรใี นภาคกลาง เจนละและศรีจนาศะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศรีวชิ ยั ในภาคใต และหริภญ
ุ ไชยในภาคเหนือ เวลาตอมาเมือ่ รัฐโบราณขางตนและอาณาจักร
ใกลเคียง เชน กัมพูชาและพุกามเสื่อมอํานาจลง ประกอบกับจีนเปลี่ยนนโยบายการคามา
ติดตอกับเมืองนอยใหญโดยตรง และสนับสนุนใหผคู นทางตอนใตของจีนเขามาทํามาหากิน
ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใตมากขึน้ เปนปจจัยใหเกิดบานเมืองใหม ๆ บนดินแดนไทย
ในชวงคริสตศตวรรษที่ 12 - 13 ดังปรากฏในเอกสารจีน ศิลาจารึกจาม และเขมร เรียกกลุม เมือง
หรือรัฐบนแผนดินนี้วา “เสียน” หรือ “เสียม” หรือ “สยาม” กลุมบานเมืองเหลานี้ลวนแต
มีรากฐานความเจริญมาจากสังคมและวัฒนธรรมที่มีมากอน กระจายอยูทั่วทุกภูมิภาค
โดยมักตั้งอยูใกลแมนํ้าสายหลักที่มีเสนทางติดตอทะเล เติบโตดวยการเปนศูนยกลาง
ทางการคา บานเมืองแตละแหงตางเปนอิสระตอกัน ภายใตความแตกตางกันของอาณาเขต
และรูปแบบการปกครอง ตลอดจนความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม
ทีเ่ ปนเอกลักษณเฉพาะของตน ดังเชนเมืองสําคัญในอดีตทีป่ รากฏหลักฐานความเจริญรุง เรือง
ของบานเมือง ดังนี้
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อาณาจักรลานนา
อาณาจักรลานนา เปนนามเดิมของดินแดนที่กอกําเนิดจากการรวมตัวกันของ
ชาวญวนในแวนแควนตาง ๆ ที่พัฒนามากอนในบริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
ซึ่งถูกรวบรวมขึ้นโดยพระยามังรายที่ไดทรงรวมเมืองเชียงราย เมืองหริภุญไชย (ลําพูน)
เชียงใหม ลําปาง โดยทั่วไปยอมรับวาเริ่มตนขึ้นตั้งแตราวคริสตศตวรรษที่ 13 เปนตนมา
จากนั้นในภายหลังจึงไดแผอิทธิพลไปสูเมืองพะเยา แพร และนาน ไปจนถึงดินแดนเชียงรุง
สิบสองพันนา และรัฐฉาน (สําราญ ขันสําโรง และ ศศินนั ท สรรพกิจจํานง, 2561) กอเกิดเปนอาณาจักรลานนา
ทีย่ ิ่งใหญ มีความเปนปกแผนโดยสมบูรณดวยการสรางเครือขายความสัมพันธทางระบบ
เครือญาติ เครือขายการคา และความเชือ่ ในคติพระพุทธศาสนารวมกัน ปจจัยสําคัญทีส่ ง ผล
ใหลานนามีความเจริญรุงเรืองมากยิ่งขึ้น คือ จากการเติบโตดานการคาที่ทําใหเศรษฐกิจ
ภายในอาณาจักรลานนามีความมั่งคั่ง ดวยเหตุนี้เองลานนาจึงไดกาวเขาสูยุคทองภายหลัง
จากการสถาปนานพบุรศี รีนครพิงคเชียงใหมขนึ้ เปนราชธานี โดยมีการสรางสรรคความเจริญ
ในดานศิลปวัฒนธรรม ควบคูไ ปกับการขยายอาณาจักร และความรุง เรืองทางพุทธศาสนา กอใหเกิด
ความเปลีย่ นแปลงในรูปแบบการเมืองการปกครองและลัทธิจารีตตาง ๆ ในอาณาจักรลานนา
อาทิ การเปลี่ยนนามและพระนามการเรียกผูปกครองหรือกษัตริย จาก “ปูเจา” เปน
“พญา” และจาก “พญา” เปน “พระเจา” เปนตน อาณาจักรลานนาประกอบดวยเมือง
สําคัญแบงตามสภาพภูมิศาสตรและประวัติศาสตรออกเปนสองกลุมคือ กลุมเมืองลานนา
ตะวันตก ประกอบดวย เชียงใหม ลําพูน ลําปาง เชียงราย พะเยา ซึ่งกลุมเมืองลานนา
ตะวันตกนี้มีความเปนมาและความสัมพันธรวมกันตั้งแตสมัยราชวงศมังรายตอนตน
สวนกลุมเมืองลานนาตะวันออก ประกอบดวยเมืองแพรและเมืองนาน โดยทั้งสองเมืองนี้
มีประวัตคิ วามเปนมาทีค่ ลายกันคือ ในสมัยแรกเริม่ ตางมีฐานะเปนรัฐอิสระ มีราชวงศของตนเอง
มีความใกลชิดกับอาณาจักรสุโขทัย และรัฐอาณาจักรลานนาเพิ่งผนวกเอาดินแดนแพร
และน า นได ใ นสมั ย พระเจ า ติ โ ลกราช อาณาจั ก รล า นนาอยู  ภ ายใต ก ารปกครองของ
ราชวงศมังรายยาวนานกวา 261 ป กระทั่งเมื่อป ค.ศ. 1558 เชียงใหมถูกกองทัพพมาเขา
รุกรานและเสียเมืองใหแกพระเจาบุเรงนองกษัตริยแหงกรุงหงสาวดีในที่สุด เชียงใหม
อยูภายใตการปกครองของพมาเปนเวลานานกวาสองรอยป จนกระทั่งพระเจากาวิละและ
พระยาจาบานไดรวบรวมกําลังพลเขาทําสงครามเพือ่ ขับไลพมาเมือ่ ป ค.ศ. 1804 โดยกองทัพ
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ชาวลานนารวมกับกองทัพไทยยกทัพไปตีเมืองเชียงแสนซึ่งเปนฐานที่มั่นของกองทัพพมา
และขับไลพมาออกจากเมืองเชียงใหมและเชียงแสนไดสําเร็จในที่สุด พระเจากาวิละจึงได
บูรณะฟนฟูเมืองเชียงใหมขึ้นอีกครั้ง จนทําใหเมืองเชียงใหมในรัชสมัยของพระองค
มีความเจริญมัน่ คงเปนปกแผน และเปนศูนยกลางของอาณาจักรลานนาทีเ่ ขมแข็ง (สําราญ
ขันสําโรง และ ศศินันท สรรพกิจจํานง, 2561)
เปนทีน่ า สังเกตวาแมอาณาจักรลานนาจะรอดพนจากการยึดครองของพมาไปไดสาํ เร็จ
หากแตสถานะของอาณาจักรลานนานับแตรัชสมัยของพระเจากาวิละกลับตกอยูภายใต
อิทธิพลของราชอาณาจักรสยาม ในฐานะของประเทศราช ดังจะเห็นไดจากการที่พระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริยแ หงราชวงศจกั รีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
สถาปนาพระยากาวิละขึ้นเปนพระบรมราชาธิบดี ปกครองนครเชียงใหม และภายหลังจาก
รัชสมัยของพระเจากาวิละแลว เมืองเชียงใหมและหัวเมืองตาง ๆ ของอาณาจักรลานนาก็มี
เจานายซึ่งเปนเชื้อสายของพระเจากาวิละจากราชวงศทิพยจักร หรือราชวงศเจาเจ็ดตน
ปกครองสืบตอมารวมทัง้ สิน้ 9 พระองค ภายใตอทิ ธิพลของราชอาณาจักรสยามมาโดยตลอด
ความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของอาณาจักรลานนาเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั เมือ่ พระองคไดมพี ระบรมราโชบายในการรวมอํานาจการปกครอง
เขาสูศูนยกลางใหไปขึ้นตอองคพระมหากษัตริย จึงเกิดการปฏิรูปการปกครองหัวเมือง
ประเทศราชขึน้ โดยมีการจัดตัง้ การปกครองในรูปแบบมณฑลเทศาภิบาล เมืองเชียงใหมและ
หัวเมืองนอยใหญทเี่ คยอยูภ ายใตการปกครองของอาณาจักรลานนาจึงถูกผนวกรวมเขาเปน
มณฑลเดียวกัน เรียกวา “มณฑลพายัพ” เปนดินแดนสวนหนึ่งของราชอาณาจักรสยาม
ในทีส่ ดุ และตอมาในป ค.ศ. 1933 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูห วั
ไดมกี ารปรับปรุงระบบบริหารราชการแผนดินอีกครัง้ ทําใหเชียงใหมและเมืองอืน่ ๆ ในมณฑล
พายัพถูกยกฐานะขึ้นเปนจังหวัดจวบจนถึงปจจุบัน
นอกจากนี้ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวยังไดมี
พระบรมราโชบายในการผสมกลมกลืนชาวลานนาใหเกิดความรูส กึ ถึงการเปนอันหนึง่ อันเดียวกัน
กับสยาม ผานการสรางสายสัมพันธทางเครือญาติระหวางเจาเมืองดวยกันโดยการสมรส
หรือที่ทรงเรียกวา “เมียโปลีซี” ดังเชนที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเจาดารารัศมี
เจาหญิงแหงราชวงศทิพยจักรจากเมืองเชียงใหม พระธิดาในพระเจาอินทวิชยานนทกับ
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เจาทิพเกสร ถวายตัวเปนบาทบริจาริกาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
เขารับราชการฝายในในฐานะเจาจอมพระสนม จนกระทัง่ ไดรบั พระราชทานพระมหากรุณา
โปรดเกลาฯ สถาปนาพระอิสริยยศเจาจอมมารดาดารารัศมีข้ึนเปนเจานายในราชวงศจักรี
มีตําแหนงเปนพระมเหสีพระองคหนึ่งออกพระนามวา “เจาดารารัศมี พระราชชายา”
(เนื้อออน ขรัวทองเขียวและจุฬศพงศ จุฬารัตน, 2557) ซึ่งนับเปนกุศโลบายอันแหลมคมที่
พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล า เจ า อยู  หั ว ทรงใช ใ นการเสริ ม สร า งฐานอํ า นาจของ
พระองคใหมั่นคงยิ่งขึ้น ภายใตบริบทที่อํานาจทางการเมืองของราชสํานักสยามในเวลานั้น
กํ า ลั ง ถู ก สั่ น คลอนจากป จ จั ย ด า นการเมื อ งภายในที่ ไ ม มั่ น คงในช ว งต น รั ช กาล
ที่แมวาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวจะทรงหมายมอบพระราชสมบัติใหแก
สมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟาจุฬาลงกรณฯ กรมขุนพินิตประชานาถ เสด็จเถลิงถวัลยราช
สมบัติขึ้นเปนพระมหากษัตริยสืบตอจากพระองค หากแตกอนที่จะเสด็จสวรรคตก็มิไดทรง
กําชับโดยตรงวาใหถวายพระราชสมบัติแกผูใด เพียงแตทรงมีพระราชดํารัสใหถวาย
พระราชสมบัตแิ กบคุ คลทีเ่ หมาะสมตามสมควร ซึง่ แมทสี่ ดุ แลวทีป่ ระชุมของเหลาพระบรมวงศานุวงศ
และขุนนางมุขมนตรีชั้นผูใหญที่มีเจาพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) เปนประธานหลัก
ในการสรรหาพระเจาแผนดินองคใหม ไดมมี ติเห็นชอบอยางเปนเอกฉันทใหถวายพระราชสมบัติ
แดสมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟาจุฬาลงกรณฯ กรมขุนพินติ ประชานาถขึน้ เปนพระมหากษัตริย
พระองคถัดไป แตพระองคกลับตองทรงประสบกับความยากลําบาก ดวยเหตุที่ในขณะนั้น
พระองคทรงเปนยุวกษัตริยที่มีพระชนมายุเพียง 15 พรรษา ทรงขาดที่พึ่งและประสบการณ
ในการบริหารราชการแผนดิน ทําใหในระยะชวงตนรัชกาลของพระองคตกอยูภายใต
อิทธิพลของเจาพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) ดังความตอนหนึ่งในพระราชหัตถเลขาที่
พระราชทานไปยังสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิรุณหิศ ความวา “ในเวลานั้น
อายุพอเพียง 15 ปกับ 10 วัน ไมมีมารดา มีญาติฝายมารดาก็ลวนแตโลเลเหลวไหลก็มิได
ตั้งอยูในตําแหนงราชการอันใดเปนหลักฐาน ฝายญาติขางพอ คือเจานายทั้งปวงก็ตกอยูใน
อํานาจสมเด็จเจาพระยา และตองรักษาตัวรักษาชีวิตอยูดวยกันทั่วทุกองค ที่ไมเอื้อเฟอตอ
การอันใดเสียก็มี โดยมากฝายขาราชการถึงวามีผทู ไี่ ดรกั ใครสนิทสนมอยูบ า ง ก็เปนแตผนู อ ย
โดยมาก ที่เปนผูใหญไมมีกําลังสามารถอาจจะอุดหนุนอันใด ฝายพี่นองซึ่งรวมบิดาหรือ
ทีร่ ว มทัง้ มารดาก็เปนเด็กมีแตอายุตาํ่ กวาพอลงไปไมสามารถจะทําอะไรไดทงั้ สิน้ สวนตัวพอเอง
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ยังเปนเด็กอายุเพียงเทานั้น ไมมีความสามารถรอบรูในราชการอันใดที่จะทําการตาม
หนาที่แมแตเพียงเสมอเทาที่ทูลกระหมอมทรงประพฤติมาแลวได ยังซํ้าเจ็บเกือบจะถึงแก
ความตายอั น ไม มี ผู  ใ ดสั ก คนเดี ย ว ซึ่ ง จะเชื่ อ ว า รอด ยั ง ซํ้ า ถู ก อั น ตรายอั น ใหญ คื อ ทู ล
กระหมอมเสด็จสวรรคตในขณะนัน้ เปรียบเหมือนคนทีศ่ รี ษะขาดแลว จับเอาแตรา งกายขึน้
ตั้งไวในที่สมมติกษัตริย เหลือที่จะพรรณนาถึงความทุกขอันตองเปนกําพราในอายุเพียง
เทานั้น และความหนักของมงกุฎอันเหลือที่คอจะทานไวได ทั้งมีศัตรูซึ่งมุงหมายอยู
โดยเปดเผยรอบขาง ทั้งภายในภายนอกหมายเอาทั้งในกรุงเองและตางประเทศ ทั้งโรคภัย
ในกายเบียดเบียนแสนสาหัส” (จุฬาลงกรณ, 2504)
จากพระราชหัตถเลขาขางตนจะเห็นไดวา นอกจากปจจัยดานการเมืองภายใน
แลวในรัชสมัยของพระองคยังตองเผชิญกับอิทธิพลของชาติมหาอํานาจตะวันตกที่ดําเนิน
นโยบายแผขยายอํานาจตามแนวทางของลัทธิจกั รวรรดินยิ ม (Imperialism) เพือ่ เขายึดครอง
ดินแดนตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตอยางเขมขนในหวงเวลานั้น จึงนํามาสู
พระบรมราโชบายในการปฏิรูประบบบริหารราชการแผนดิน ตลอดจนพระราชวิเทโศบาย
ดานการตางประเทศของพระองคในเวลาตอมา
อาณาจักรสุโขทัย
อาณาจักรสุโขทัยเปนรัฐทีเ่ จริญขึน้ ในชวงคริสตศตวรรษที่ 13 – 14 เกิดจากบานเมือง
ขนาดเล็กของกลุมคนไทยบนพื้นที่ราบตอนลางของลุมแมนํ้ายม แมนํ้าปง และแมนํ้านาน
บานเมืองเหลานี้มีการปกครองอยางอิสระภายหลังจากเขมรเสื่อมอํานาจลงในชวงคริสต
ศตวรรษที่ 12 และรวมตัวกันเปนเครือขายทั้งวิธีสรางความสัมพันธเชิงเครือญาติ และ
การรบพุงชิงอํานาจจนพัฒนาระบบการปกครองไปสูระบบเมืองคู มีศูนยกลางอยูที่เมือง
สุ โ ขทั ย -ศรี สั ช นาลั ย มี ห ลั ก ฐานในจารึ ก วั ด ศรี ชุ ม ว า ปกครองโดยพ อ ขุ น ศรี น าวนํ า ถุ ม
มีขอบเขตการปกครองของรัฐชัดเจน เหตุการณแยงชิงอํานาจระหวางขอมสบาดโขลญลําพง
กับพอขุนผาเมือง เจาเมืองราด และพอขุนบางกลางหาว เจาเมืองบางยาง ทําใหเกิดพิธอี ภิเษก
พอขุนบางกลางหาวขึ้นเปนพอขุนศรีอินทราทิตย เพื่อประกาศอํานาจการปกครองที่ไดรับ
การยอมรับใหปกครองสุโขทัย - ศรีสัชนาลัย แทนราชวงศเดิม จนถึงสมัยพอขุนรามคําแหง
มหาราชทีเ่ ริม่ ขยายขอบเขตอํานาจพรอมกับการเปลีย่ นแปลงนโยบายดานศาสนา จากการนับถือ
พุทธศาสนามหายานแบบเขมร มาเปนพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศดวยการสราง
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พระบรมธาตุเจดียทรงระฆังเปนประธานใจกลางเมือง แทนการสรางศาสนสถานทรง
ปราสาทแบบเขมร แสดงนัยยะความเปนอิสระจากอํานาจเกาอยางเขมรซึ่งไดสราง
รากฐานความรุงเรืองของรัฐสุโขทัย (สายปาน ปุริวรรณชนะ, 2559) ความรุงเรืองของ
สุโขทัยในรัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท) ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร
โบราณคดี จารึก และศิลปกรรม สะทอนถึงการปกครองที่ใชกําลังอํานาจขยายพื้นที่ควบคู
ไปกับหลักการทางพุทธศาสนา การเชื่อมความสัมพันธระหวางรัฐ และการปกครอง
ประชาชนใหอยูเย็นเปนสุข โดยผูปกครองมีฐานะเปนพระมหาธรรมราชา ทรงรับนับถือ
พุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศที่สืบทอดมาจากนครศรีธรรมราชและลังกา ขณะที่ยังคง
รักษาระบบความเชือ่ ทองถิน่ และเทพเจาสําคัญในศาสนาพราหมณ เพือ่ สรางความศักดิส์ ทิ ธิ์
ใหกับชนชั้นปกครอง อีกทั้งในสมัยนี้ยังเปนสมัยแหงยุคทองของภาษาและวรรณกรรม คือ
การประดิษฐอกั ษรไทยทีส่ ง ผลตอรูปแบบอักษรลานนา ลานชาง และอยุธยา และมีการแตง
วรรณกรรมประเภทโลกศาสตร คือ ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระรวงที่มุงเนนการทําความดี
ละเวนความชั่ว สําหรับความรุงเรืองของรัฐสุโขทัยสะทอนอยูในงานศิลปกรรมทั้งดาน
สถาปตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธกับวัฒนธรรมใน
บานเมืองอืน่ รวมทัง้ มีการสรางสรรคเอกลักษณทเี่ ปนแบบอยางเฉพาะตน สะทอนความมัง่ คัง่
ดานเศรษฐกิจ เปนผลมาจากการเปนชุมชนการคาภายในเชือ่ มตอกับเครือขายการคาทางบก
และทางทะเล มีพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญตามพื้นที่ลุม แมพื้นที่ติดภูเขาและลาดเอียง
ยากตอการกักเก็บนํา้ และปองกันนํา้ ทวมแตกส็ ามารถสรางเทคโนโลยีชลประทานใหบา นเมือง
อุดมสมบูรณ ตลอดจนการเปนแหลงผลิตอุตสาหกรรมเครื่องสังคโลกที่ทํารายไดใหแกรัฐ
เปนจํานวนมาก (พิเศษ เจียจันทรพงษ, 2562) แตในชวงกลางคริสตศตวรรษที่ 14 สุโขทัย
เริ่มเสื่อมอํานาจทางการเมือง ในขณะที่ลานนาเจริญขึ้นทางตอนเหนือของสุโขทัย และ
กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาเริ่ ม มี บ ทบาทและอํ า นาจขึ้ น บริ เ วณลุ  ม แม นํ้ า เจ า พระยาตอนล า ง และ
แผอํานาจขึ้นมาสูสุโขทัยเปนระยะ ประกอบกับการแตกแยกและตั้งตัวเปนอิสระของบาน
เมืองที่อยูใตอํานาจสุโขทัย ทําใหในราวกลางคริสตศตวรรษที่ 15 สุโขทัยจึงถูกผนวกรวม
ใหกลายเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยา
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นครศรีธรรมราช
เมือ่ อาณาจักรศรีวชิ ยั ทีม่ อี าํ นาจเหนือหมูเ กาะและคาบสมุทรทางใตเสือ่ มอํานาจไป
ในชวงราวคริสตศตวรรษที่ 12 พรอมกันกับที่พุทธศาสนามหายานเริ่มเสื่อมคลายลง
รัฐนครศรีธรรมราช อันมีรากฐานมาจากเมืองตามพรลิงคจึงไดเจริญรุงเรืองเติบโตขึ้นเปน
รัฐอิสระในชวงคริสตศตวรรษที่ 12 – 13 และกลายเปนศูนยกลางแหงใหมบนภูมิภาคนี้
ในชวงกลางคริสตศตวรรษที่ 12 เมืองนครศรีธรรมราชไดพัฒนาตัวเองขึ้นมาเปนรัฐ โดยมี
พืน้ ฐานมาจากการคาขาย ศาสนา และทรัพยากรทองถิน่ จนกลายเปนรัฐอิสระทีม่ คี วามสําคัญ
ปรากฏหลักฐานทัง้ ทางเอกสารและทางโบราณคดีจาํ นวนมาก สะทอนใหเห็นถึงการติดตอสัมพันธ
กับตะวันตก คือ อินเดีย ศรีลังกา โดยมีการคนพบโบราณวัตถุที่เกี่ยวเนื่องในศาสนา
พราหมณฮินดูและศาสนาพุทธ รวมถึงการติดตอกับตะวันออก คือ จีน ที่นอกเหนือจาก
การพบเครื่องถวยจีนในสมัยราชวงศซง ราชวงศหยวน ตามเมืองทาชายฝงจํานวนมากแลว
ยังมีเอกสารสําคัญของจีนอีก 3 ฉบับ ทีไ่ ดกลาวถึงรายการสินคาขาออกทีส่ าํ คัญของรัฐแหงนี้
เชน ขี้ผึ้ง กระวาน ไมหอม นอแรด การบูร งาชาง และดีบุก เปนตน จึงเปนปจจัยใหเมือง
นครศรีธรรมราชซึ่งมีภูมิประเทศที่เอื้อตอการคาชายทะเลสามารถสถาปนาอํานาจขึ้นเปน
ศูนยกลางทางการคา รวมถึงเปนศูนยกลางทางการเมืองและศาสนาที่รับมาจากลังกา
โดยตรง พุทธศาสนานิกายเถรวาทแบบลังกาวงศไดเจริญรุงเรืองเปนอยางมากจนถือไดวา
นครศรีธรรมราชเปนศูนยกลางสําคัญในการเผยแผไปยังดินแดนอื่น ๆ ความเปนศูนยกลาง
ของพุทธศาสนาแบบลังกาวงศไมปรากฏเพียงหลักฐานดานเอกสาร หากแตยังปรากฏใน
รูปของสถูปทรงลังกาทีไ่ ดรบั อิทธิพลจากศิลปะแบบโปโลนารุวะ (Polonnaruwa) ของศรีลงั กา
มาสูการสรางพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ซึ่งเปนศูนยกลางทางศาสนาที่สําคัญของรัฐ
และสืบทอดแบบแผนการสรางไปยังเมืองตาง ๆ ที่ติดตอสัมพันธกัน เชน ดินแดนสุโขทัย
และอยุธยา สวนขอบเขตอํานาจการปกครองเมืองนครศรีธรรมราช คือ เมือง 12 นักษัตร
ซึ่งเปนกลุมเมืองที่ตั้งอยูบนคาบสมุทรมลายูและเคยอยูในเขตอิทธิพลของศรีวิชัยมากอน
เมือง 12 นักษัตรเปนรูปแบบความสัมพันธระหวางเมืองนครศรีธรรมราชกับทองถิ่นทั้ง
ในด า นการปกครอง วั ฒ นธรรม และเครื อ ข า ยการค า ของคาบสมุ ท รมลายู มี เ มื อ ง
นครศรีธรรมราชเปนศูนยกลาง ดังนี้ ชวดเมืองสายถือตราหนู ฉลูเมืองตานีถือตราวัว ขาล
เมืองกะลันตันถือตราเสือ เถาะเมืองปะหังถือตรากระตาย มะโรงเมืองไทรถือตรางูใหญ
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มะเส็งเมืองพัทลุงถือตรางูเล็ก มะเมียะเมืองตังถือตรามา มะแมเมืองชุมพรถือตราแพะ
วานรเมืองบันไทยสมอถือตราวานร ระกาเมืองสระอุเลาถือตราไก จอเมืองตะกั่วถลางถือ
ตราสุ นั ข กุ น เมื อ งกระถื อ ตราสุ ก ร (สื บ พงศ ธรรมชาติ , 2557) ภายหลั ง
รัฐนครศรีธรรมราชเริ่มออนแอลง สันนิษฐานกันวาอาจจะเนื่องมาจากการเกิดศึกสงคราม
และโรคระบาดที่เกิดขึ้นหลายครั้ง กระทั่งสงผลใหเมืองนครศรีธรรมราชหมดความเปน
อิสระและถูกผนวกเขามาเปนสวนหนึ่งของกรุงศรีอยุธยาในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 20
และทําใหดินแดนบนคาบสมุทรภาคใตที่อยูภายใตอํานาจของนครศรีธรรมราชถูกรวมเปน
อันหนึ่งอันเดียวกับรัฐไทยในสุวรรณภูมิเชนเดียวกัน
จากตัวอยางของรัฐโบราณบนผืนแผนดินสุวรรณภูมิที่ผูเขียนไดกลาวมาขางตน
จะเห็นไดวา อาณาจักรนอยใหญเหลานั้นถือกําเนิดขึ้นจากการรวมตัวกันของผูคนในแตละ
พื้ น ที่ มี ก ารสถาปนาและมอบอํ า นาจให แ ก ผู  นํ า ทํ า หน า ที่ เ ป น ผู  ป กครอง จนกระทั่ ง
การเติบโตขึ้นของอาณาจักรอยุธยาที่แผขยายอาณาเขตอิทธิพลของตนปกคลุมไปทั่ว
อาณาบริเวณแผนดินสุวรรณภูมิ อาณาจักรนอยใหญเหลานี้ที่ลวนแตเปนรองในทางสรรพ
กําลังจึงตกอยูภายใตอิทธิพลของราชธานีกรุงศรีอยุธยาอยางหลีกเลี่ยงไมได ในที่สุดได
ผนึกกันเปนอาณาจักรของชาวไทยอยางแทจริง หรือที่ชาวตางชาติเรียกขานนามวา
ราชอาณาจักรสยาม (The Kingdom of Siam) เมื่อราวคริสตศตวรรษที่ 15 อยางไรก็ดี
ปฏิสัมพันธระหวางอาณาจักรตาง ๆ ยังคงเปนไปในรูปแบบเมืองสองฝายฟาสามฝายฟาที่
หัวเมืองประเทศราชใชการดําเนินวิเทโศบายดวยการกระจายการถวงดุลอํานาจไมใหขึ้น
อยูก บั รัฐใดรัฐหนึง่ เพียงแหงเดียว จนกระทัง่ การปฏิรปู ระบบบริหารราชการแผนดินครัง้ สําคัญ
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวที่ไดผนวกรวมเอาดินแดนตาง ๆ
ซึง่ เคยอยูภ ายใตอทิ ธิพลของราชอาณาจักรสยามอยางหลวม ๆ ใหกระชับและแนนแฟนขึน้
ภายใตการปกครองโดยตรงของรัฐบาลที่มีศูนยกลางอยูที่กรุงเทพมหานคร กอเกิดเปน
รัฐชาติสมัยใหม (Modern Nation State) ที่ราชอาณาจักรสยามมีอาณาเขตดินแดน
ประชากร รัฐบาล และอํานาจอธิปไตยที่ชัดเจน
นอกจากความสามารถในการแผขยายอิทธิพลไดอยางเขมแข็งของอาณาจักร
อยุธยาแลว ความคิดทางการเมืองในการปกครองโดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
ที่พระมหากษัตริยทรงมีอํานาจสูงสุด ยังเปนอีกสิ่งหนึ่งที่ผูปกครองแหงอาณาจักรอยุธยา
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ไดสถาปนาขึ้น จนกลายเปนรากเหงาที่สําคัญในการปกครองของประเทศไทยสืบทอดตอ
มาถึ ง ยุ ค สมั ย รั ต นโกสิ น ทร เมื่ อ กลางคริ ส ต ศ ตวรรษที่ 20 จวบจนถึ ง ทุ ก วั น นี้ ที่ แ ม
ราชอาณาจักรสยามที่ปกครองโดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย จะเปลี่ยนผานมาสู
ราชอาณาจักรไทยหรือประเทศไทย (The Kingdom of Thailand) ที่ปกครองโดยระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สัญลักษณความเปนชาตินั้นยังคงอยูที่
พระมหากษัตริยเ สมอมา ประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริยเ ปนเสาหลัก ทรงดูแลทุกขสขุ
ของพสกนิกร สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และการสมานสามัคคีของคนในชาติ พระองค
ทรงเล็งเห็นความทุกขสุขของราษฎรเปนสิ่งสําคัญ ทรงสรางสรรคพัฒนาประเทศใหอุดม
สมบูรณอยางยั่งยืนทุกดาน สรางความเปนปกแผนมั่นคงแกชาติและประชาชน พระบารมี
อันเกริกไกรแผไพศาลเกิดจากการทรงไวซึ่งทศพิธราชธรรม และการประกอบพระราช
กรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน จึงทรงเปนศูนยรวมจิตใจของคนไทย
ทั้งชาติ
ราชาธิปตยรัฐสยาม : สถาบันพระมหากษัตริยกับสังคมการเมืองไทย
การปกครองของไทยมีสถาบันพระมหากษัตริยเปนสถาบันหลัก มีฐานะเปน
ศู น ย ก ลางทางการเมื อ ง การปกครอง และวั ฒ นธรรมมาแต โ บราณ โดยสื บ ทอดคติ
การปกครองบานเมืองดั้งเดิม ผสมผสานเขากับพุทธประเพณีและพิธีกรรมในศาสนา
พราหมณฮนิ ดูทรี่ บั ผานมาจากเมืองมอญและเขมรทีเ่ จริญรุง เรืองขึน้ กอนบนผืนแผนดินไทย
จนกระทัง่ สถาบันพระมหากษัตริยไ ดกลายเปนเอกลักษณของชาติทมี่ คี วามสําคัญสูงสุดในสังคม
นับจากกลุม คนไทยไดตงั้ รกรากบานเมืองและตัง้ ตนเปนอิสระปกครองแวนแควนในดินแดน
สุวรรณภูมิ เมือ่ ราวคริสตศตวรรษที่ 13 เปนตนมา ประเพณีการปกครองบานเมืองของไทย
ไดรับเอาพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศเขามาประดิษฐานเปนกรอบหลักศีลธรรมของ
บานเมือง รวมถึงไดรับเอาประเพณีพราหมณฮินดูเขามาใชในการประกอบพระราชพิธี
ภายในพระราชสํานัก เพือ่ สงเสริมสถานะของสถาบันพระมหากษัตริยใ หเปนดุจองคสมมติเทพ
การรับนับถือพุทธศาสนาไดสง อิทธิพลอยางสําคัญตอระบบความเชือ่ และการดําเนินชีวติ ของ
ชนทุกระดับชัน้ พระมหากษัตริยไ ทยทรงมีฐานะเปนพุทธมามกะและองคเอกอัครศาสนูปถัมภก
ทรงใชพทุ ธธรรมเปนแนวทางสําคัญในการปกครองบานเมือง ประกอบไปดวยทศพิธราชธรรม
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10 จักรวรรดิวัตร 12 และราชสังคหวัตถุ 4 (ประยงค แสนบุราณ, 2557) สําหรับทรง
ดําเนินกุศโลบายในการปกครองบานเมือง
ในระยะแรกเริ่มเมื่อประชาคมไทยยังเปนชุมชนบานเมืองขนาดเล็ก ระบอบ
การปกครองของไทยเปนไปตามระบอบพอเมืองปกครองลูกเมือง โดยกษัตริยผูปกครองมี
ความใกลชิดกับผูอยูภายใตการปกครอง เปนเสมือน “พอ” ของราษฎรทั้งหลาย และ
ราษฎรทั้งปวงอยูในฐานะของ “ลูก” ผูอยูในความคุมครองของกษัตริย ซึ่งการปกครอง
ระบอบนีอ้ าจเห็นไดจากการปกครองบานเมืองในระยะแรกเริม่ ของแควนสุโขทัยและลานนา
ซึ่งเรียกกษัตริยผูปกครองวา “พอขุน” และเรียกผูอยูภายใตการปกครองวา “ลูกขุน”
ตอมาเมื่อโครงสรางประชากรและขอบเขตของบานเมืองขยายกวางขวางขึ้น ระบอบ
การปกครองบานเมืองจึงพัฒนาไปสูระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ซึ่งพระเจาแผนดินทรง
มีพระราชอํานาจไมจํากัด ทรงดํารงอยูในฐานะ “พระเจาแผนดิน” หรือ “เจาชีวิต” และ
มี ส ภาวะอั น เป น ทิ พ ย เ หนื อ คนธรรมดาสามั ญ คื อ “เทวราชา” หรื อ “พุ ท ธราชา”
เพื่อรองรับสิทธิธรรมในการปกครองบานเมืองอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งแนวคิดวาดวย
การสนับสนุนอํานาจและความชอบธรรมในการปกครองแผนดินของพระมหากษัตริย
ในฐานะที่ทรงเปนดั่งองคสมมติเทพนั้น เปนแนวคิดที่รัฐไทยตลอดจนนครรัฐตาง ๆ บนผืน
แผนดินสุวรรณภูมิไดรับแบบแผนถายทอดมาจากอินเดียในลักษณะของการเลือกรับและ
ปรับประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพบริบททางสังคมและการเมืองตามแตละทองถิ่น
ดั ง จะเห็ น ได ว  า แนวคิ ด ที่ รั ฐ ไทยรั บ นํ า มาใช นั้ น มิ ไ ด รั บ เอาระบบวรรณะซึ่ ง กํ า หนด
ความสัมพันธและหนาที่ระหวางคนในสังคมมาใชดวย ดวยเหตุนี้เองผูนําหรือผูปกครอง
ซึ่ ง จะตั้ ง ตั ว เป น พระราชาจึ ง ไม จํ า เป น ต อ งอยู  ใ นวรรณะกษั ต ริ ย  แต เ พื่ อ เสริ ม สร า ง
สถานภาพอันศักดิ์สิทธิ์เยี่ยงวรรณะกษัตริยตามคติความเชื่ออยางพราหมณฮินดู จึงจําเปน
ตองอาศัยการอภิเษกจากพราหมณสมมติใหเปนพระราชามหากษัตริย พระราชาเมื่อไดรับ
การอภิเษกแลวก็เทากับวาพระเปนเจาอวตารหรือแบงภาคมาปกครองเพื่อดับยุคเข็ญ
มีลักษณะเปนเทพมนุษยที่ดํารงอยูในโลก คติความเชื่อเนื่องดวยการราชาภิเษกดังกลาวนี้
ไดสืบทอดดํารงอยูในขนบประเพณีของราชสํานักไทยดวย ประเพณีแตโบราณกาลของ
ไทยถือกันวาพระมหากษัตริยท่ีจะเสด็จผานพิภพขึ้นเปนพระเจาแผนดินจะตองกระทํา
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกกอน จึงนับวาเปนสมเด็จพระราชาธิบดีโดยสมบูรณ ประเพณี
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สําคัญจะตองโสรจสรงโดยผานพิธีมุรธาภิเษก พราหมณอานพระเวทอัญเชิญเทพเจาสถิต
ในพระองคพระเจาแผนดิน จากนั้นทรงรับการถวายพระสุพรรณบัฏ สายธุรําของพราหมณ
เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ พระแสงอัษฎาวุธ ราชูปโภค รับถวายสิริราชสมบัติ ทรงมี
พระปฐมบรมราชโองการ และทรงหลั่งทักษิโณทกตั้งพระสัตยาธิษฐานในการปกครอง
แผนดิน จากนั้นเสด็จออกมหาสมาคม ทรงรับการถวายชางตน มาตน พระพิชัยราชรถ
เรือกระบวนนอยใหญ เมืองเอก โท ตรี จัตวา ไพรพลฝายทหารและพลเรือน ฯลฯ จากนั้น
มีการเสด็จเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค 1 วัน และทางชลมารค
1 วัน เปนการเสร็จการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (เติมศรี ลดาวัลย, 2517 ; บุรยา
ศราภัยวานิช, 2556)
จะเห็นไดวาการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกไดสะทอนถึงอุดมคติของสถาบัน
พระมหากษัตริยไทยที่มุงเสริมอํานาจบารมีในการปกครองแผนดินโดยการเนนถึงสภาวะ
อั น สู ง ส ง ของผู  ป กครองเหนื อ สามั ญ ชนธรรมดา พระเจ า แผ น ดิ น ทรงมี ฐ านะเป น
“เทวราชา” และ “ธรรมิกราช” ผูปกครองแผนดินโดยทศพิธราชธรรมเพื่อปลดเปลื้อง
ความทุกขของอาณาประชาราษฎร จรรโลงพระศาสนา และธํารงบานเมืองแวนแควนให
เกิ ด ศานติ สุ ข สถาพรมั่ น คง ซึ่ ง แนวคิ ด ดั ง กล า วนี้ ป รากฏขึ้ น อย า งเด น ชั ด เมื่ อ ครั้ ง ที่
กรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี และแมวาในเวลาตอมากรุงศรีอยุธยาที่เคยยิ่งใหญเกรียงไกร
มากวา 417 ป จะถึงคราวลมสลายลง หากแตสถาบันพระมหากษัตริยยังคงมีบทบาท
สําคัญตอการกําหนดความเปนไปของบานเมืองในแตละยุคสมัย ไมวาผูที่สถาปนาขึ้นเปน
พระมหากษัตริยจะเปนผูใดก็ตาม ดังจะเห็นไดจากเมื่อครั้งที่พระยาตาก หรือสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราชทรงรวบรวมกําลังพลเขากอบกูกรุงศรีอยุธยาจากการยึดครองของ
พมา และนําอิสรภาพกลับคืนสูรัฐไทยไดอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ตองเสียกรุงศรีอยุธยามา
เปนเวลากวา 7 เดือน ซึง่ แมวา สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชจะทรงสามารถกอบกูบ า นเมือง
กลับคืนมาไดสําเร็จ แตสภาพของกรุงศรีอยุธยาก็ไมอาจที่จะบูรณะใหกลับฟนคืนมาได
เหมือนครั้งเกา สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช หรือพระเจากรุงธนบุรี จึงไดสถาปนา
เมืองธนบุรี หรือเมืองบางกอกใกลปากแมนํ้าเจาพระยาเปนราชธานีใหมนามวา “กรุงธนบุรี
ศรีมหาสมุทร” ทรงรวบรวมผูค นทีก่ ระจัดกระจายไปคนละทิศทางใหกลับมาอยูร วมกันอีกครัง้
โดยทรงฟนฟูชีวิตความเปนอยูของราษฎร ทํานุบํารุงพระศาสนา สงเสริมเศรษฐกิจการคา
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รวมทัง้ สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปกรรมเหมือนเมือ่ ครัง้ กรุงศรีอยุธยารุง เรือง
แตในขณะเดียวกันบานเมืองยังไมสงบนัก เนื่องจากปญหาความขัดแยงภายในราชสํานัก
ที่มีความพยายามกอกบฏลมลางอํานาจการปกครองของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
กับทั้งการศึกสงครามกับอาณาจักรขางเคียง ทําใหกรุงธนบุรีไมสามารถหยั่งรากลึกจนเปน
เมืองหลวงไดอีกตอไป ในที่สุดสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชไดถูกสําเร็จโทษ และ
สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกก็ไดปราบดาภิเษกขึ้นเปนปฐมกษัตริยแหงราชวงศจักรี
ทรงพระนามวาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และทรงพระกรุณา
โปรดเกล า ฯ ให ย  า ยราชธานี จ ากกรุ ง ธนบุ รี ร าชธานี เ ดิ ม ที่ อ ยู  ฝ   ง ตะวั น ตกของแม นํ้ า
เจาพระยามายังฝงตะวันออกของแมนํ้าเจาพระยา
แมราชธานีจะเปลี่ยนผานมาสูกรุงรัตนโกสินทร หากแตการดําเนินทางรัฐประ
ศาสโนบายยังคงเปนไปในทิศทางเดียวกันกับเมื่อครั้งที่กรุงธนบุรีเปนราชธานี นั่นคือ
การฟนฟูบานเมืองใหรุงเรืองเหมือนดั่งเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี ในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชจึงทรงมีพระบรมราโชบายในการฟนฟู
แบบอยางแบบแผนประเพณีจากกรุงศรีอยุธยา การฟนฟูทั้งทางสังคมและวัฒนธรรมจึงได
เริ่มตนขึ้นอยางจริงจัง ทรงใหความสําคัญตอการเปนพระจักรพรรดิราชอันเปนศูนยรวม
จิตใจของไพรฟาขาแผนดิน หลังจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระองคจึงทรงสรางวัตถุ
สถานสําหรับพระนคร รวมทั้งการบูรณปฏิสังขรณวัดวาอารามเปนจํานวนมาก ตอมาใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย บานเมืองมีความเปนปกแผนมั่นคงขึ้น
พระองค ยั ง คงดํ า เนิ น รอยตามแนวทางของพระราชบิ ด า ทรงสร า งป อ มเพื่ อ ป อ งกั น
พระนคร ยามนี้เมื่อบานเมืองเริ่มหางศึกสงคราม บรรยากาศบานเมืองอยูในความสงบสุข
พระองคจึงไดทรงสงเสริมใหมีการฟนฟูภูมิปญญาและองคความรูตาง ๆ เฉกเชนเมื่อครั้งที่
กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาเป น ราชธานี โ ดยเฉพาะอย า งยิ่ ง องค ค วามรู  ท างศิ ล ปกรรม จิ ต รกรรม
วรรณกรรม และวรรณคดีตาง ๆ ตอมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยู
หัว การเติบโตทางการคากับตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งการคาทางสําเภากับจีนใน
รูปแบบ “จิ้มกอง” ไดสรางรายไดมหาศาลใหแกสยามในเวลานั้นเปนอยางมาก พระองค
ไดนาํ ผลกําไรจากการคาขายกับตางประเทศมาใชในการสงเสริมทํานุบาํ รุงพระพุทธศาสนา
คอนขางมาก ในสมัยนีม้ กี ารสรางและบูรณปฏิสงั ขรณวดั วาอารามมากทีส่ ดุ ในสมัยรัตนโกสินทร
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เนื่องดวยทรงมีพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาอยางแรงกลา การที่พระองคทรง
สนับสนุนใหสรางวัด มิใชเปนแตเพียงการสรางสถาปตยกรรมที่สืบทอดความรุงเรืองให
เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเทานั้น หากแตวัดยังเปนศูนยกลางของสังคมในสมัยนั้น
เป น แหล ง รวมองค ค วามรู  ที่ ใ ห ค วามรู  แ บบไม จํ า กั ด ผู  เ รี ย น จนถึ ง กั บ มี คํ า กล า วที่ ว  า
“ในรัชกาลที่ 1 นั้น ถาใครเขมแข็งในการศึกสงคราม ก็เปนคนโปรด ในรัชกาลที่ 2 ถาใคร
เปนจินตกวี ก็เปนคนโปรด ในรัชกาลที่ 3 ถาใครใจบุญสรางวัดวาอาราม ก็เปนคนโปรด”
(กรมศิ ล ปากร, 2512) คํากลาวขางตน นี้สะทอนให เ ห็ น แนวทางการฟ  น ฟู บ า นเมื อ ง
ในชวงกรุงธนบุรีถึงตนกรุงรัตนโกสินทร ที่ตองเรงพัฒนาบานเมืองใหรอดพนจากวิกฤต
การเสียกรุงศรีอยุธยาครัง้ ที่ 2 เมือ่ บานเมืองเริม่ วางเวนจากการศึกสงครามก็หนั มาทํานุบาํ รุง
ขวัญและกําลังใจของประชาชน ในทางเดียวกันก็สรางชาติใหเขมแข็งเพื่อเตรียมรับมือจาก
การลาอาณานิคมของชาติตะวันตกทีก่ าํ ลังคืบคลานเขามาสูภ มู ภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
นับเนื่องจากรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยสืบตอมายัง
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ภัยจากการรุกรานดวยกองกําลังทหาร
จากประเทศเพือ่ นบานใกลเคียงเชนในอดีตเริม่ ลดลงจนไมนา วิตก แตภยั จากการลาอาณานิคม
ของชาติตะวันตกกลับทวีความรุนแรงขึน้ ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลา
เจาอยูหัวที่ทรงตรัสไวเมื่อครั้งปลายรัชกาลวา “การศึกสงครามขางญวนขางพมาก็เห็นจะ
ไมมีแลว จะมีก็อยูแตขางพวกฝรั่ง ใหระวังใหดีอยาใหเสียทาแกเขาได การงานสิ่งใดของ
เขาที่คิดควรจะเรียนเอาไวก็เอาอยางเขา แตอยาใหนับถือเลื่อมใสกันทีเดียว” (กรมยุทธ
ศึกษาทหารบก, 2556) ดังนั้นในรัชสมัยตอมาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
ดวยทรงตระหนักพระราชหฤทัยเปนอยางดีถึงภัยคุกคามจากลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตก
พระองคจึงทรงใชเวลากอนเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติในการศึกษาวิทยาการความรู
แบบตะวันตก และเมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติขึ้นเปนพระมหากษัตริยแหงกรุงสยาม
แลว พระองคจึงไดมีพระบรมราโชบายอยางแนวแนที่ตองการแสดงใหนานาชาติยอมรับวา
สยามเปนประเทศที่มีอารยธรรมประเทศหนึ่งในโลกผานการดําเนินพระราชวิเทโศบาย
ติดตอสัมพันธกับชาติตะวันตก ทรงรับเอาวัฒนธรรมแบบอยางตะวันตกมาปรับประยุกต
ใชใหเขากับวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทย ทรงศึกษาวิชาการที่ทันสมัยจากตํารา สดับตรับฟง
ขาวสารความเคลื่อนไหวของชาวตะวันตกจากหนังสือพิมพ และจากการสนทนากับ
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เจาของประเทศ ตลอดจนการสงทูตไปเจรจาชี้แจงความจริงอันไมเปนธรรมที่เกิดขึ้นกับ
สยาม เรียกรองความยุติธรรมอันเปนวิธีที่ชาวตะวันตกถือวาเปนวิธีการของอารยประเทศ
(ศันสนีย วีระศิลปชัย, 2562ก) พระราชวิเทโศบายดังกลาวจึงเปนความพยายามที่จะ
ปกปองอธิปไตยของชาติจากภัยลัทธิจักรวรรดินิยม ดวยทรงเห็นผลเสียที่ประเทศเพื่อน
บานไดรับจากการปดประเทศ ไมยอมคบคาทําความรูจักกับประเทศที่กําลังมุงคุกคาม
อธิ ป ไตยของชาติ จ นต อ งสู ญ เสี ย เอกราชไป (ศั น สนี ย  วี ร ะศิ ล ป ชั ย , 2562ข)
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในรัชสมัยนี้จึงนับเปนพื้นฐานที่สําคัญ
ในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยในรัชสมัยตอมาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู
หัวที่ทรงดําเนินพระราชวิเทโศบายนี้อยางตอเนื่องตลอดรัชสมัยของพระองค
สังคมไทยนับจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเปนตนไป
จึงเปนหวงเวลาของการอภิวัฒนหรือการเปลี่ยนผานกระบวนทัศน (Paradigm shift)
ครั้ ง ยิ่ ง ใหญ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมที่ นํ า มาซึ่ ง การพั ฒ นาให บ  า นเมื อ งมี
ความเจริญทัดเทียมชาติตะวันตก ทัง้ การปฏิรปู ระบบการบริหารราชการแผนดิน การยกระดับ
ชีวิตความเปนอยูดวยระบบการศึกษาแบบใหม การยกเลิกแบบแผนธรรมเนียมประเพณี
ทีล่ า หลังตาง ๆ การจัดระบบสาธารณูปโภคและพัฒนาระบบการสาธารณสุข ยังผลใหคนไทย
มีชีวิตที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น ซึ่งถือวาเปนการยกฐานะเกียรติภูมิของชาติใหเสมอภาคกับ
นานาอารยประเทศ ยิ่ ง ไปกว า นั้ น การส ง พระราชโอรสและนั ก เรี ย นไทยไปศึ ก ษายั ง
ตางประเทศในรัชสมัยของพระองค ยังเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหแนวความคิด
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยปรากฏเดนชัดขึ้นในสังคมไทย ดังกรณีที่ไดมีกลุมเจานาย
ชั้นสูงและขาราชการรุนใหมที่มีโอกาสไดไปศึกษาและทํางานอยูในตางประเทศโดยเฉพาะ
ประเทศในแถบตะวั น ตก ได ร  ว มกั น ลงชื่ อ ในเอกสารกราบบั ง คมทู ล ความเห็ น จั ด
การเปลี่ ย นแปลงการปกครองราชการแผ น ดิ น ร.ศ. 103 ต อ พระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เพื่อขอใหทรงปรับปรุงการปกครองประเทศใหทันสมัยมากขึ้น
โดยไดเรียกรองใหมีการใหเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ “แอฟโสลุดโมนากี”
(Absolute monarchy) หรือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยที่พระมหากษัตริยทรงมี
พระราชอํ า นาจอย า งเบ็ ด เสร็ จ เด็ ด ขาดในการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น มาเป น ระบอบ
“คอนสติตูชาแนลโมนากี” (Constitutional monarchy) หรือระบอบราชาธิปไตยภายใต
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รัฐธรรมนูญซึ่งพระมหากษัตริยทรงดํารงอยูในสถานะ “มหาประธานของบานเมือง” หรือ
พระประมุขของชาติ มิตองทรงรับพระราชภาระในการวาราชการบริหารประเทศดวย
พระองคเอง หากแตกําหนดใหมี “คณะคาบิเนต” (Cabinet) หรือคณะเสนาบดีซึ่งเปน
ขาราชการผูใ หญรว มกันทําหนาทีใ่ นการบริหารประเทศแทนพระองคโดยพระบรมราชานุมตั ิ
ในฐานะของ “คอเวอนเมนต” (Government) หรือรัฐบาล อีกทั้งยังไดมีขอเรียกรองใหมี
การปรับปรุงระบบกฎหมายที่ใหความเสมอภาคและความยุติธรรมแกราษฎรทั้งมวล
ตลอดจนการเรียกรองใหราษฎรไดมีเสรีภาพในการแสดงความคิดความเห็น หรือ “ถอยคํา
และความคิ ด ” ในที่ ส าธารณะ อย า งไรก็ ดี เ มื่ อ ความทราบถึ ง พระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวแลว พระองคไดทรงตอบกลับกลุมเจานายชั้นสูงและขาราชการ
รุนใหมดังกลาวถึงความไมพรอมของสยามในเวลานั้น โดยทรงเสนอวากอนจะทําการสิ่งใด
อันเปนการปรับปรุงบานเมืองไปสูก ารมี “คอนสติตวิ ชัน” (Constitution) หรือรัฐธรรมนูญนัน้
จําเปนจะตองทํา “คอเวอนเมนตรีฟอม” (Government reform) เสียกอน ซึ่งทรงมี
พระราชอรรถาธิบายเพิ่มเติมวา “ถาการเรื่องนี้ยังไมเปนการเรียบรอยไดแลว การอื่น ๆ
ยากนักที่จะตลอดไปได” (กรมศิลปากร, 2512 ; ปรามินทร เครือทอง, 2562ก ; วิชติ วงศ
ณ ปอมเพชร, 2562) แมวา ประชาธิปไตยจะยังไมอาจกําเนิดเกิดขึน้ ไดในรัชสมัยนัน้ หากแต
กลาวไดวาแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวที่ทรงริเริ่ม
ใหมีการปฏิรูประบบบริหารราชการแผนดิน การตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผนดินและ
สภาทีป่ รึกษาในพระองค ตลอดจนแนวความคิดของกลุม เจานายชัน้ สูงและขาราชการรุน ใหม
ได เ ป น แรงขั บ เคลื่ อ นและรากฐานสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาประเทศสยามไปสู  ค วามเป น
ประชาธิปไตยในเวลาตอมา
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดทรงเตรียมการรับมือกับ
แนวความคิดดังกลาวที่กําลังเขามาเปลี่ยนแปลงสังคมไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อครั้ง
เหตุการณตอนตนรัชกาลของพระองคที่ไดมีคณะนายทหารรุนใหมและพลเรือนกลุมหนึ่ง
จัดตั้งสมาคม “อานาคิช” (Anarchist) หรือคณะ ร.ศ.130 ไดรวมกันวางแผนกระทํา
การปฏิ วั ติ เ พื่ อ เปลี่ ย นแปลงการปกครอง โดยมี แ นวทางสํ า หรั บ กํ า หนดรู ป แบบ
หรือระบอบสาธารณรัฐ และระบอบ “ลิมิเต็ดโมนารชี” (Limited monarchy) หรือ
ระบอบปรมิตตาญาสิทธิราชย ที่พระมหากษัตริยทรงอยูในฐานะประมุขแหงรัฐและ
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มีอํานาจที่จํากัดอยูภายใตรัฐธรรมนูญตามแบบอยางพระมหากษัตริยของประเทศอังกฤษ
หรือสมเด็จพระมหาจักรพรรดิของประเทศญี่ปุน แตอยางไรก็ตามแผนการยึดอํานาจ
เพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองดังกลาวตองประสบกับความลมเหลว ทําใหคณะผูกอ
การทั้งหมดถูกจับกุมในขอหา “กบฏ” เหตุการณครั้งนี้เปนที่รูจักกันในเวลาตอมาวา
เหตุการณ “กบฏ ร.ศ. 130” และภายหลังจากเหตุการณดังกลาวนี้แมวาพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวจะทรงมีพระราชดําริเฉกเชนเดียวกับสมเด็จพระบรมชนกนารถ
ของพระองคถึงความไมพรอมของสยามที่จะมีประชาธิปไตย ซึ่งแนวพระราชดําริของ
พระองคไดถูกถายทอดผานงานพระราชนิพนธตาง ๆ เพื่อวิพากษวิจารณถึงขอเสียของ
การปกครองรู ป แบบอื่ น หากนํ า มาใช กั บ คนไทย (ปรามิ น ทร เครื อ ทอง, 2562ข)
แต ก ระนั้ น พระองค ก็ มิ ไ ด ท รงละเลยต อ การวางรากฐานการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดทรงวางรากฐานทางการศึกษา
โดยเฉพาะอยางยิ่งการทดลองและฝกอบรมเพื่อสรางความรูความเขาใจในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยแกเหลาเสนาอํามาตย ขาราชสํานัก และขาราชบริพารกอนที่จะ
ขยายไปสูประชาชน ผานการจัดตั้งเมืองจําลองรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ที่ เ รี ย กว า “ดุ สิ ต ธานี ” (จมื่ น อมรดรุ ณ ารั ก ษ , 2513) ซึ่ ง พระยามหามนตรี ศ รี
องครักษสมุทร (พงษสวัสดิ - ชูโต) ไดอธิบายถึงรูปแบบการจัดการปกครองภายในดุสิตธานี
ในแบบเรียนจังหวัดดุสิตธานีเอาไววา “จังหวัดดุสิตธานีนี้มีพระมหากษัตริยเปนผูปกครอง
เปนประธาน แลวและทรงพระมหากรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานอํานาจบางอยางใหแก
ทวยนาครปกครองกันเอง ทวยนาครสมมตตั้งหัวนาขึ้นคนหนึ่ง คือ นคราภิบาล ซึ่งเปน
ผูรับอํานาจนั้นมาปฏิบัติใหเปนไป สวนอํานาจใดที่มิไดทรงกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน
ก็ยงั มีอยูใ นพระมหากษัตริยท งั้ สิน้ ซึง่ มีสมุหเทศภิบาลสําเร็จราชการตางพระเนตรพระกรรณ
อีกฝายหนึ่ง เพราะฉะนั้นอํานาจใดที่ไดพระราชทานแลวนั้น หากมีเหตุผลซึ่งไมเหมาะแก
ความเจริญ จะทรงเลิกถอนเสียก็ได” (วรชาติ มีชูบท, 2553) นอกจากการเปนเมืองทดลอง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยแลว เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติแหงธรรมนูญลักษณะ
ปกครอง คณะนคราภิบาล (ดุสิตธานี) พระพุทธศักราช 2461 แลวจะเห็นไดวาดุสิตธานียัง
มีบทบาทสําคัญในฐานะที่เปนพื้นที่ทดลองการปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบเทศบาล
อีกดวย (นรนิติ เศรษฐบุตร, 2551) ซึง่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห วั ทรงนําเอา
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แบบอยางมาจากประเทศอังกฤษ โดยการกําหนดใหทวยนาครของดุสิตธานีเลือกทวย
นาครคนหนึ่ ง ขึ้ น เป น “นคราภิ บ าล” และเลื อ กทวยนาครอี ก อํ า เภอละ 2 คนเป น
“เชษฐบุ รุ ษ ” เพื่ อ ทํ า หน า ที่ บ ริ ห ารงานเสมื อ นหนึ่ ง นายกเทศมนตรี แ ละสมาชิ ก สภา
เทศบาลในปจจุบัน (วรชาติ มีชูบท, 2553) นอกจากการวางรากฐานทางการปกครองแลว
เสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดความเห็น และการวิพากษวิจารณความเปนไปของ
บานเมืองยังเปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่เปนกลไกขับเคลื่อนแนวคิดและแนวปฏิบัติ
อันสะทอนถึงสังคมที่เปนประชาธิปไตย โดยในพื้นที่ดุสิตธานีแหงนี้ไดมีการเปดพื้นที่
ดังกลาวผานการสื่อสารมวลชลในรูปแบบของหนังสือพิมพถึง 3 ฉบับ ไดแก หนังสือพิมพ
ดุสิตสมิต หนังสือพิมพดุสิตสมัย และหนังสือพิมพดุสิตสักขี หรือดุสิตริคอรดเดอร ซึ่งถือได
วาเปนการวางรากฐานที่มั่นคงกอนที่จะนําไปใชกับราษฎรของประเทศตอไป
แมวาประชาธิปไตยจะยังไมอาจเบงบานไดอยางเต็มที่โดยเฉพาะในหมูราษฎรที่
ยังขาดความรูค วามเขาใจอยางแทจริงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห วั
หากแตความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชนชั้นปกครองยังคงมีอยูอยาง
ไมเสื่อมคลายในรัชกาลตอมา รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว พระองค
ทรงพยายามวางรากฐานความเปนประชาธิปไตยแบบคอยเปนคอยไป ดวยทรงทราบและ
ตระหนักดีถึงความไมพรอมของประชาชน เนื่องดวยความแตกตางในประชาชนของ
พระองค ที่อ าจเปดชองใหก ลุม นายทุนใหญในเวลานั้ นซึ่ งโดยมากแล วเป นคนจีน เขา
ครอบงําประเทศเพื่อแสวงหาผลประโยชนจากประชาชนของพระองค (วุฒิชัย มูลศิลป
อนงคณา มานิตพิสฐิ กุล และศิรพิ ร ดาบเพชร, 2546) โดยทรงพยายามทุกวิถีทางที่จะทําให
การเปลี่ยนผานของสยามจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยที่พระมหากษัตริยมีอํานาจ
สิทธิขาดแตเพียงผูเดียว ไปสูการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนจะไดมี
โอกาสเขามามีสวนรวมในการปกครองประเทศอยางแทจริง ยิ่งไปกวานั้นพระองคยังทรงมี
พระราชปรารภใหมีการรางรัฐธรรมนูญสําหรับประเทศสยามขึ้นเพื่อพระราชทานเปนของ
ขวัญใหแกประชาชนในวาระพระราชพิธีฉลองพระนครครบ 150 ป หากแตทรงถูกทัดทาน
ถึงความไมพรอมของสยามในเวลานั้นจากพระราชวงศและเสนาบดีชั้นผูใหญหลายฝาย
ทําใหพระองคยังไมอาจที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญที่ทรงเตรียมไวใหแกประชาชนได จน
กระทั่งที่สุดแลวพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวก็ไมอาจที่จะทรงหลีกหนีจากความ
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ไมพรอมนั้นไดอีกตอไป (ปรามินทร เครือทอง, 2562ค) เมื่อคณะราษฎรซึ่งสวนใหญเปน
กลุมนักเรียนและนายทหารรุนใหมที่เคยไดศึกษาและทํางานอยูในประเทศแถบตะวันตก
อาทิ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี และสวิตเซอรแลนด ไดเขาทําการปฏิวัติยึดอํานาจการ
ปกครองประเทศจากพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว และเปลี่ยนแปลงระบอบการ
ปกครองของประเทศสยามจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาสูระบอบราชาธิปไตยภาย
ใตรัฐธรรมนูญเพื่อใหมีความทันสมัยตามแบบประเทศประชาธิปไตยตะวันตก
เมื่อพิจารณาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจากบริบท
ของสถานการณที่เกิดขึ้นในเวลานั้นจะพบวา มูลเหตุสําคัญของการอภิวัฒนสยามเกิดขึ้น
จากอิ ท ธิ พ ลของชาติ ต ะวั น ตกที่ เ ป น แรงผลั ก ดั น ให ค ณะราษฎรสนใจที่ จ ะนํ า รู ป แบบ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาใชในประเทศสยาม เนื่องเพราะการปกครองใน
ระบอบเกาเปนการจํากัดวงอํานาจรัฐอยูเ ฉพาะทีส่ ถาบันพระมหากษัตริย พระบรมวงศานุวงศ
ขุนนางขาราชการ และกลุม บุคคลผูใ กลชดิ ซึง่ คณะราษฎรมองวาเปนระบบทีเ่ ชือ่ งชา ลาหลัง
ขาดประสิทธิภาพในการบริหาร และเปนเครื่องฉุดรั้งความเจริญของประเทศชาติ ยิ่งไป
กวานัน้ ภาวการณทางเศรษฐกิจทีต่ กตํา่ ทัว่ โลกอันเปนผลกระทบมาจากสงครามโลกครัง้ ที่ 1
ก็เปนอีกปจจัยสําคัญที่คณะราษฎรนํามาใชอางเปนเหตุผลของการปฏิวัติ ดวยสถานะทาง
ดานการเงินการคลังของประเทศประสบกับภาวะขาดดุลงบประมาณ มีรายจายมากกวา
รายรับ เกิดปญหาขาวยากหมากแพง รวมถึงผลกระทบจากวินัยการเงินการคลังของ
รัชกาลกอนหนาที่ราชสํานักมีการใชจายอยางฟุมเฟอย ซึ่งแมวาตอมาในรัชกาลพระบาท
สมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวจะทรงพยายามที่จะรักษาวินัยการเงินการคลัง โดยทรงตัด
ลดรายจายที่ไมจําเปนทั้งของประเทศและของราชสํานักลงกวาครึ่งหนึ่ง สถานการณทาง
เศรษฐกิจและความเปนอยูข องประชาชนในหวงเวลาดังกลาวก็ยงั ประสบกับความยากลําบาก
อี ก ทั้ ง ยั ง เกิ ด ป ญ หาความขั ด แย ง และความป  น ป ว นภายในกลุ  ม ชนชั้ น นํ า ผู  มี อํ า นาจที่
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวไมอาจที่จะทรงทัดทานหรือยุติปญหาใหบรรเทา
เบาบางลงได จึงเปนเหตุใหคณะราษฎรใชจุดออนดังกลาวในการสรางความชอบธรรมให
กับการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสูระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขภายใตรัฐธรรมนูญ
การอภิวัฒนสยามเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ค.ศ. 1932 จึงนับเปนอีกจุดเปลี่ยน
สําคัญของประวัตศิ าสตรสงั คมการเมืองไทยทีส่ ง ผลกระทบโดยตรงตอสถาบันพระมหากษัตริย
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อยางหลีกเลี่ยงไมได เนื่องเพราะหลักการวาดวยอํานาจในการปกครองประเทศไดเปลี่ยน
จากอํานาจขององคพระมหากษัตริยแตเพียงผูเดียว มาเปนการปกครองที่ประชาชนทุกคน
เป น เจ า ของอํ า นาจอธิ ป ไตย พระมหากษั ต ริ ย  ท รงอยู  ภ ายใต รั ฐ ธรรมนู ญ เดี ย วกั น กั บ
ประชาชน ทรงดํ า รงพระราชสถานะอยู  เ หนื อ การเมื อ ง ทรงปกเกล า แต ไ ม ป กครอง
การบริหารราชการแผนดินมีรัฐบาลที่ดําเนินการแทนพระองคภายใตพระปรมาภิไธย
พระราชอํานาจของพระมหากษัตริยในระบอบประชาธิปไตยถูกกําหนดไวตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญที่จะทรงใชอํานาจนั้นผานทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล โดยมีผูลง
นามรับสนองพระบรมราชโองการ ตามประเพณีปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญที่พระมหากษัตริย
จะทรงกระทําผิดมิได (The King Can Do No Wrong) แตทรงกระทําตามคําแนะนําของ
รัฐมนตรีหรือประธานสภาผูแ ทนราษฎรซึง่ จะเปนผูร บั ผิดชอบแทนพระองค (หยุด แสงอุทยั ,
2499)
อย างไรก็ดีเมื่อทบทวนภูมิทัศนทางการเมื อ งไทยตั้ ง แต ช  ว งทศวรรษ 1950
เปนตนมา อันเปนรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
จะพบวาสถาบันพระมหากษัตริยไ ดกลับมามีบทบาทในการสถาปนาอํานาจนํา (Hegemony)
ทางสังคมการเมืองไทยอีกครั้งหนึ่ง จากการสนับสนุนของรัฐบาลพอขุนอุปถัมภแบบ
เผด็จการ (ทักษ เฉลิมเตียรณ, 2526) ที่มีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เปนนายกรัฐมนตรี
ซึ่งสนับสนุนใหมีการฟนฟูบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริยอยางเต็มรูปแบบเพื่อใหมี
อํานาจรอบดานทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อยางไมเคยมีมากอนภายหลัง
จากการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง ซึ่งแมวาบรรยากาศทางการเมืองในประเทศไทย
เวลานั้นจะเต็มไปดวยการตอรองและการทาทายการดํารงอยูของสถาบันพระมหากษัตริย
รวมถึงบริบทการเมืองโลกที่ตกอยูในภาวะสงครามเย็น (Cold War) ทําใหเกิดกระแส
ความนิ ย มในระบอบทางการเมื อ งทั้ ง เสรี นิ ย มประชาธิ ป ไตย และสั ง คมนิ ย มหรื อ
คอมมิวนิสต หากแตสถาบันพระมหากษัตริยในรัชสมัยดังกลาวก็ไดแสดงใหประจักษถึง
ความแข็งแกรงในการสรางความมั่นคงจากฐานการสนับสนุนของประชาชนในทุกระดับชั้น
ของสังคม ผานการปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเปนที่ประจักษชัดในสายตาประชาชน
ดังเชนโครงการในพระราชดําริ และการเสด็จทรงงานในพื้นที่ตาง ๆ ของประเทศ ที่ทําให
ประชาชนไดมีโอกาสใกลชิดกับสถาบันพระมหากษัตริยมากขึ้น จนเกิดเปนสายสัมพันธที่
ใกลชิดระหวางสถาบันพระมหากษัตริยกับประชาชนที่ไมอาจแยกขาดออกจากกันได
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ยิ่ ง ไปกว า นั้ น สายสั ม พั น ธ ดั ง กล า วยั ง ได ห ยั่ ง รากฝ ง ลึ ก จนก อ เกิ ด เป น สํ า นึ ก
ในความเปนครอบครัวที่ประชาชนมีตอสถาบันพระมหากษัตริย ดังเชนที่ประชาชนยกยอง
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจา
สิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปหลวง ใหทรงเปน “พอและแมแหงแผนดิน”
หรือแมแตการที่ประชาชนนิยมออกพระนามของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
อยางสามัญวา “สมเด็จยา” อันแสดงถึงความรักและความผูกพันที่ประชาชนมีตอสถาบัน
พระมหากษัตริยอยางหาที่สุดมิได จึงไมอาจที่จะปฏิเสธไดเลยวาสถาบันพระมหากษัตริย
ตลอดจนกลุมชนชั้นนําทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่เกี่ยวเนื่องดวยสถาบัน
พระมหากษัตริยยังคงเปนปจจัยสําคัญตอการกําหนดความเปนไปในทางการเมืองและ
การปกครองของประเทศไทยมาโดยตลอด ดังจะเห็นไดอยางประจักษชัดจากเหตุการณ
ทางการเมืองของประเทศไทยอันเปนหมุดหมายที่แสดงใหเห็นถึงบทบาทและอิทธิพลของ
สถาบั น พระมหากษัต ริยที่มีต อการเมืองไทย อาทิ การเคลื่ อ นไหวของนั ก ศึ ก ษาและ
ประชาชนเพื่อเรียกรองประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ค.ศ. 1973, เหตุการณจลาจล
และปราบปรามนักศึกษาและผูประทวงบริเวณหนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันที่ 6
ตุลาคม ค.ศ. 1976, เหตุการณพฤษภาทมิฬ ระหวางวันที่ 17 - 20 พฤษภาคม ค.ศ. 1992
ตลอดจนความขัดแยงทางการเมืองในชวงทศวรรษสุดทายแหงรัชสมัย ทีส่ ถาบันพระมหากษัตริย
ไดเขามามีบทบาทในทางการเมืองผานการแสดงออกดวยวิธีการตาง ๆ เชน การมีกระแส
พระราชดํารัส และการทําหนาที่เปนคนกลางในการยุติปญหาความขัดแยง ตลอดจน
การแสดงสัญญะในทางการเมืองของสมาชิกราชวงศผานสื่อตาง ๆ อันมีผลทําใหสถาบัน
พระมหากษัตริยไดกลายมาเปนอีกหนึ่งปจจัยสําคัญของกระบวนการและการดําเนินการ
ทางการเมืองในรูปแบบตาง ๆ และมักจะถูกนํามาใชเปนเหตุผลเพื่อสรางความชอบธรรม
ในการกระทําทางการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งการทํารัฐประหารยึดอํานาจการปกครอง
รัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งของสถาบันทหารที่มักอางปญหาการจาบจวงลวง
ละเมิดสถาบันพระมหากษัตริยมาเปนเหตุผลในการทํารัฐประหาร ตลอดจนเปนเหตุ
ในการกําจัดฝายตรงขามทางการเมือง ทัง้ ทีเ่ มือ่ พิจารณาถึงบทบาทของสถาบันทหารทีเ่ ขามา
แทรกแซงหรือยุง เกีย่ วทางการเมืองโดยใชอาํ นาจทีไ่ มชอบธรรม จากประสบการณทเี่ กิดขึน้
ทั้งในและตางประเทศจะพบลักษณะรวมที่คลายกันคือ ผลประโยชนของกลุมทหาร
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(Corporate interest) เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหสถาบันทหารตัดสินใจเขามามีบทบาทใน
ทางการเมืองมากที่สุด อยางไรก็ดีการอางเหตุผลที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติและ
ความเปนไปของสถาบันพระมหากษัตริยดังกลาวนั้น มักเปนเหตุผลชั้นดีที่ประชาชน
ใหการยอมรับในการกระทํา แมการกระทํานั้นจะเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย
หรือปราศจากความยุติธรรมก็ตาม ดังนั้นจึงจะเห็นไดวาฐานคติของประชาชนไทยที่มีตอ
สถาบันพระมหากษัตริยไ ดจดั วางใหทรงดํารงอยูใ นสถานะทีต่ อ งเทิดทูนและเคารพสักการะ
อีกทั้งยังเปนหนาที่ที่ประชาชนจะตองปกปองการลวงละเมิดตอสถาบันพระมหากษัตริย
ดวยเหตุนี้เองที่แมระบอบการเมืองการปกครองของประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
คานิยมของโลกสมัยใหมสักเพียงใด หากแตสังคมการเมืองไทยก็ยังคงดํารงไวซึ่งเอกลักษณ
เฉพาะตัวที่แตกตางจากประเทศอื่นในโลกตรงที่มีสถาบันพระมหากษัตริยเปนศูนยกลาง
ทางการเมืองการปกครอง และเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ
บทสงทาย
บทความวิชาการนี้ผูเขียนมีเจตนารมณในการถายทอดใหเห็นถึงพลวัตทาง
ประวัติศาสตรของสังคมการเมืองไทย ผานมุมมองที่ผูเขียนไดจากการ “ปอกเปลือก”
นิทรรศการ “นครรัฐไทยบนแผนดินสุวรรณภูมิ” และคิดตอยอดโดยการพินิจพิเคราะหถึง
ความเปนไปของประวัติศาสตรสังคมการเมืองไทยเพื่อใหเขาถึงแกนแทของเนื้อหาสาระที่
นิทรรศการดังกลาวมุงหมายที่จะนําเสนอ ทําใหประจักษไดอยางเดนชัดถึงการทํางานของ
อุ ด มการณ ช าติ นิ ย มที่ ป ระวั ติ ศ าสตร ถู ก นํ า มาใช เ ป น เครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ การอธิ บ ายถึ ง
ความสําคัญและความจําเปนในการดํารงอยูข องสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย
ในสังคมการเมืองไทย ซึง่ แกนแทของประวัตศิ าสตรทถี่ กู รัฐไทยผลิตและนําเสนออยางซํา้ แลว
ซํ้าเลาเหลานี้มีลักษณะเปนประวัติศาสตรดานเดียวหรืออยางอัตวิสัย ที่บอกเลาเรื่องราวที่
เกิ ด ขึ้ น ในอดี ต ด ว ยนํ้ า เสี ย งเดี ย วกั น ว า ด ว ยการต อ สู  เ พื่ อ เอกราชของชาติ การฟ น ฝ า
อุปสรรคและการนําพาใหชาติบานเมืองผานพนวิกฤตการณตาง ๆ ภายใตการนําของ
พระมหากษัตริย อันนํามาซึง่ บทสรุปของเรือ่ งราวทีจ่ บลงดวยสันติสขุ และความเจริญรุง เรือง
ของบานเมืองภายใตรมพระบรมโพธิสมภาร (ธงชัย วินิจจะกูล, 2559) ทั้งที่ความเปนจริง
แลวยังมีผูคนอีกมากมายที่มีบทบาทสําคัญในการรวมสรางหนาประวัติศาสตร หากแต
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กลั บ ถู ก หลงลื ม หรื อ กดทั บ ไว ใ ห เ ป น เพี ย งแค ตั ว ประกอบทางประวั ติ ศ าสตร เ ท า นั้ น
การทํ า งานของประวั ติ ศ าสตร รู ป แบบดั ง กล า วจึ ง เป น การตอกยํ้ า ถึ ง ฐานคติ ใ นสั ง คม
การเมืองไทยที่มีตอความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริยในฐานะที่เปนสถาบันสูงสุด
ของสังคม เปนตัวละครเอกทางประวัติศาสตรที่มีบทบาทในการครองอํานาจนํา เปนศูนย
รวมจิ ต ใจของผู  คนใหหลอมรวมเขาไวเปน อัน หนึ่งอั น เดี ย วกั น ได ก อ ให เ กิ ด ความรั ก
ความสามัคคีของผูคนในชาติ
อยางไรก็ตามอุดมการณชาตินยิ มทีอ่ าศัยชุดความรูท างประวัตศิ าสตรแบบองครวม
เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนองคาพยพของสังคมการเมืองไทยนั้น ก็มีขอควรพิจารณาถึง
ผลกระทบจากการผลิตซํ้ามายาคติทางประวัติศาสตรแบบชาตินิยมที่อาจกอใหเกิดผล
กระทบตอความสัมพันธระหวางประเทศของรัฐชาติสมัยใหม (Nation State) ที่รัฐตาง ๆ
ไมอาจจะอยูในสังคมชุมชนระหวางประเทศไดโดยลําพังอีกตอไป หากแตมีความจําเปน
อยางยิ่งที่ตองอาศัยความสัมพันธระหวางประเทศในการขับเคลื่อนและพัฒนารัฐใหมี
ความเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาอารยประเทศและเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงตามกระ
แสโลกาภิวัตนที่ผันแปรอยูตลอดเวลา เฉกเชนเดียวกับประเทศไทยที่มุงดําเนินนโยบาย
ดานการตางประเทศดวยการทูตเชิงรุกเพื่อใหเปนที่ยอมรับในเวทีโลก โดยเฉพาะบทบาท
การเป น ผู  นํ า ในกลุ  ม ประเทศอาเซี ย นนั้ น การรื้ อ ถอนมายาคติ ช าติ นิ ย มที่ ส ร า ง
ความขัดแยงกับประเทศเพื่อนบานขางเคียง กับทั้งการสรางสัมพันธภาพอันดีระหวางกัน
ภายใตกระแสภูมิภาคนิยมจึงเปนสิ่งสําคัญ และยังเปนปจจัยที่จะทําใหประเทศไทยบรรลุ
ถึงเปาหมายที่ตองการไดสําเร็จ ดังนั้นจะเห็นไดวาการนําเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร
สังคมการเมืองไทยของนิทรรศการนครรัฐไทยบนแผนดินสุวรรณภูมิจึงไมไดมุงเนนที่
การนําเสนอประวัติศาสตรแบบองครวมแตเพียงอยางเดียว หากแตยังแสดงใหเห็นถึง
ความตระหนักตอความสําคัญของประวัติศาสตรความเปนมาของอาณาจักรตาง ๆ กอนที่
จะมาเป น ประเทศไทยในป จ จุ บั น ผ า นการบอกเล า ข อ เท็ จ จริ ง ทางประวั ติ ศ าสตร ที่
ปราศจากการกดทับ รวมถึงการยอมรับในความแตกตางหลากหลายทางเชื้อชาติและ
วัฒนธรรมของผูคน ตลอดจนความเปนอิสระของบานเมืองกอนที่จะหลอมรวมเขาเปน
หนึง่ เดียวกันนามวา “รัฐไทย” ทายทีส่ ดุ พลวัตหรือความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ จากเรือ่ งราว
ที่บอกเลาผานนิทรรศการนครรัฐไทยบนแผนดินสุวรรณภูมิจึงนับเปนหมุดหมายที่สําคัญ

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นิทรรศนนครรัฐไทยบนแผนดินสุวรรณภูมิ :
บทพินิจพลวัตประวัติศาสตรสังคมการเมืองไทย

325

อีกครั้งหนึ่งของการศึกษาประวัติศาสตรสังคมการเมืองไทย ที่ซึ่งประวัติศาสตรไมเพียงแต
มีหนาที่สรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของผูคนในชาติเทานั้น หากแตยังมีสวนใน
การสรางความรูความเขาใจอยางเปนเหตุเปนผล ตลอดจนสราง “ความรัก” ที่มีตอผูคน
บนผืนแผนดินตาง ๆ โดยปราศจากมายาคติที่แบงแยกความเปนเขาเปนเราดวยเสนสมมติ
ของ “รัฐชาติ” สูความตระหนักในการอยูรวมกันอยางสันติสุขและเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ภายใตหมูมวล “มนุษยชาติ”
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