
ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

จาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ คอลัมภ์ มุมมองสองวัย โดย..ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ และนางสาวอิสริยาภรณ์  อุวรรณโณ

ร่วมสร้าง “กุศลกรรมหมู่”  ถวายในหลวงและบ้านเมือง

 วันนี้ผมขอมาพูดเรื่อง “กุศลกรรมหมู่” แทน อันที่จริงผม
เคยปรารภกับพระผู้ ใหญ่และผู้ทรงคุณวุฒิทางพระพุทธศาสนาหลาย
ท่านว่า เถรวาทของเรานั้น “กรรมเดี่ยว” ทั้งกุศลกรรมและอกุศล
กรรมของคนแต่ละคน ซึ่งเป็นเรื่องจําเป็นเพราะเมื่อคนแต่ละคนเป็น
คนดี สังคมก็จะดีตามไปด้วย แต่ไม่เพียงพอครับ!
 เราต้องยอมรับต่อไปด้วยว่า วันนี้ที่บ้านเมืองเดือดร้อนเป็น
ไฟและเรา–ท่านทั้งหลายกําลังเสวยทุกข์อันเกิดจากความวิตกกังวล
ร่วมกัน นับเป็น “วิบากหมู่” ร่วมกันของคนไทย ส่วนหนึ่งเกิดจาก 
“อกุศลกรรมหมู่” ร่วมกันในอดีต ที่ร่วมกันคิดอาฆาตมาดร้าย (มโน
ทุจริต) ร่วมกันด่าทอ ทําลายกันด้วยวาจา (วจีทุจริต) ทําร้ายจนถึง
ขั้นฆ่าฟันกัน (กายทุจริต)
 เรื่องอกุศลกรรมหมู่และวิบากหมู่นี้ถ้าศึกษาในครั้งพุทธกาล
ก็จะพบว่า เมื่อครั้งวิฑูฑภะ ยกทัพไปฆ่าเจ้าศากยะตายทั้งวงศ์เพราะ
แค้นว่า เจ้าศากยะสมคบกันสร้างรอยด่างในชาติกําเนิดของตน ด้วย
การส่งราชธิดาชื่อ วาสภขัตติยา ที่เป็นจัณฑาลไปถวายพระเจ้าป
เสนทิโกศล แล้วเกิดราชบุตรมาเป็นตนเอง แล้วเจ้าศากยะก็ร่วมกัน
สมคบดูถูกตนเองว่าเป็นจัณฑาลถึงขนาดต้องเอานํา้นมล้างที่ที่ตนเคย
นั่ง เมื่อฆ่าตายทั้งราชวงศ์แล้ว ขณะเดินทางกลับ พักกองทัพริมแม่นํา้
คงคา คืนนั้นฝนตกใหญ่น้ําท่วม วิฑูฑภะและกองทัพเกือบทั้งหมดถูก
นํา้พัดพาไปตายเกือบหมด เป็นอันว่ากรรมหมู่ส่งผลให้เกิดผลวิบาก
หมู่ คือตายหมู่ทั้ง ๒ กลุ่ม !
 ความจริงถ้าถามต่อไปว่าทําไมเจ้าศากยะถึงต้องตายหมู่  
คําตอบคือ ในอดีตชาติ เจ้าศากยะนี้เองเคยวางยาพิษลงในแม่นํา้
โรหิณี ทําให้ทั้งคนที่ดื่มกินและปลาตายหมู่เป็นเบือ พระพุทธองค์ทรง
เล็งเห็นกรรมหมู่ ในครั้งน้ันว่าจะส่งผลเป็นวิบากหมู่ ให้ศากยวงศ์ต้อง
ตายหมู่ในคราวนี้ จึงตัดสินพระทัยไม่เสด็จไปห้ามวิฑูฑภะอีกดังที่เคย
ทรงทํามาถึง ๒ ครั้งแล้ว
 ผมยกตัวอย่าง “กรรมหมู่” และ “วิบากหมู่” ในพุทธกาล
มาเทียบกับ “กรรมหมู่” และ “วิบากหมู่” ในเมืองไทยเวลานี้ด้วย
วัตถุประสงค์ ๒ ประการ คือ
 ๑. ผมใคร่ออาราธนาปราชญ์ทางพระศาสนา อาทิ พระ
พรหมคุณาภรณ์ (ท่าน ป.อ. ปยุตโต) และพระเถรานุเถระผู้ทรง
ภูมิ ท่านอื่นๆ รวมทั้งพระนักเทศน์ นักแสดงธรรมอย่างพระธรรม-      
โกศาจารย์ ท่าน ว.วชิรเมธี ฯลฯ ได้โปรดศึกษา วิเคราะห์ ใคร่ครวญ 
เผยแผ่และแสดงธรรมเกี่ยวกับ “กรรมหมู่” และ “วิบากหมู่” ให้
มากขึ้น เพราะกรรมและวิบากชนิดนี้ครอบงํา และทําลายกรรมเดี่ยว
ของคนแต่ละคนให้เสื่อมสูญลง และทําให้ประเทศไทยสิ้นความเป็น
ประเทศอันควรอยู่อาศัยไป ต่อหน้า ๓



จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔จดหมายข่าว๒

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

 สํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมและปฐมนิเทศ “หลักสูตร

ประกาศนียบัตรการจัดการความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะสําหรับสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการ

พลังงาน” ในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554 ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า  โดยมีพลเอกเอกชัย        

ศรีวิลาศ ผู้อํานวยการสํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาลกล่าวรายงานการเปิดการศึกษาอบรมต่อรองศาสตราจารย์วุฒิสาร 

ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ประธานในพิธี เวลา 09.30 – 10.00 น. นายดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธาน

กรรมการกํากับกิจการพลังงานแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานกับการพัฒนา

ความมั่นคงด้านพลังงาน” จากนั้น พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อํานวยการสํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาลได้แนะนํา

รายละเอียดหลักสูตรให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษา

อบรม  สําหรับในช่วงบ่ายของวันที่ 29 มกราคม 

พ.ศ. 2554  ได้นําผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเข้า

ศึกษาดูงาน โครงการเปลี่ยนอาวุธเป็นอาชีพ 

ณ บริษัท สยามแฮนด์ จํากัด (บริษัทผลิตเสื้อ

แตงโม) 

 ช่วงเช้าของวันที่ 30 มกราคม 2554      

พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ นํากิจกรรมการค้นหา

ตัวเองเพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้เข้าใจใน

ความเป็นอัตลักษณ์ของ “ตัวเอง” และช่วงบ่าย

วันดังกล่าวหลักสูตรฯได้นําผู้เข้ารับการศึกษา

อบรมศึกษาดูงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

(CSR: Corporate Social Responsibility) ณ 

โรงไฟฟ้าราชบุรี

 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา คณะ

ผู้แทนการเลือกตั้งระดับสูง กระทรวงยุติธรรม คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชน คณะกรรมการรัฐธรรมนูญ และมูลนิธิเพื่อ

การเลือกตั้งเสรีของประเทศอัฟกานิสถาน มาศึกษาดูงานที่

สถาบันพระปกเกล้า เพื่อศึกษาดูงานสถาบันทางการเมือง 

และกระบวนการทางการเมือง รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยว

กับระบบการเลือกตั้ง  การมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม 

โดยมี รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการ

สถาบันพระปกเกล้า รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต             

ผู้อํานวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระ

ปกเกล้า และ ดร.พิมล หรือตระกูล ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ 

สถาบันพระปกเกล้า ให้การต้อนรับ



จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔จดหมายข่าว

๑๒๐ ม.๓ อาคารบี ชั้น ๕ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท ๐-๒๑๔๑-๙๖๐๐ 
โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๘๑๘๑
www.kpi.ac.th

๓

 ๒. ผมเชื่อว่าเมื่ออกุศลกรรมหมู่ที่คนจํานวนมากมาร่วมกันมีจิตที่เป็นอกุศล  
ร่วมกัน มีกายกรรม และวจีกรรมทําเป็นอกุศลแล้วสร้างผลร้ายคือ ทุกข์วิบากหมู่ได้ เรา
ก็สามารถสร้างกุศลกรรมหมู่ร่วมกันให้มีพลังทางดีได้ ด้วยการผนึกดวงจิตที่เป็นกุศลร่วม
กัน บําเพ็ญกายกรรมและวจีกรรมที่เป็นกุศล ผมเชื่อว่าการผนึกกําลังจิต กาย วาจาที่เป็น
กุศลร่วมกันเป็นร้อย เป็นพัน เป็นหมื่น ขยายไปเป็นแสน เป็นล้าน และทําร่วมกันนานๆ ก็
จะเกิดจิตตานุภาพ กายานุภาพ และวาจยานุภาพ ซึ่งส่งผลเป็นสุขวิบากที่สร้างสุขได้ร่วม
กันและทําให้สิ่งร้ายๆ ผ่านไปได้
 การร่วมกันสวดมนต์ที่วัดพระแก้วนําโดยมหาเถรสมาคมก็ดี นําโดยหลวงพ่อ       
อารยะวังโส เป็นตัวอย่างกุศลกรรมหมู่ที่ดี แต่คงยังไม่เพียงพอที่ทําให้บ้านเมืองสงบและ
ในหลวงหายจากทรงพระประชวร
 ผมจึงอยากเชิญชวนชาวไทยพุทธทุกคนมาร่วมกันผนึกจิต กาย วาจา        
ให้เกิดอานุภาพแห่งความดีตลอดปี ๒๕๕๔ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่      
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและเพื่อ 
“รักษา” บ้านเมืองให้พ้นภัยทั้งจากมนุสภัยและภัยธรรมชาติ
 ผมต้องเน้นว่า เราทําแต่ละคนที่บ้านหรือที่วัดไม่พอ ต้องมาร่วมกันเป็นจํานวน 
มากๆ ถ้าทําให้เกิดได้ทุกจังหวัด ทุกอําเภอ ทุกตําบล ทุกสัปดาห์ ก็จะเกิดจิตตานุภาพ
หรือพลังจิตที่สูงมาก
 ผมเอง และเพื่อนๆ ในศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะได้รับเมตตาจากหลวงพ่ออารยะ
วังโสให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ และคัมภีร์ธรรมมาประดิษฐานที่
ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารบี โซนทิศใต้ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๙ กุมภาพันธ์ และเชิญชวน
กัน รักษาศีล สวดพระพุทธมนต์ และบําเพ็ญจิตภาวนาร่วมกัน โดยในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ 
ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. พระอาจารย์อารยวังโส ผศ.ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ 
ร่วมกันอภิปรายธรรมเรื่อง “การสืบอายุพระพุทธศาสนาและการร่วมกันประกอบ
กุศลกรรมหมู่” โดยมีผมเป็นผู้ดําเนินรายการ แล้วจะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ฯลฯ 
ไปร่วมมาฆบูชาโลกที่เวฬุวันมหาวิหารในวันมาฆะบูชาที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ นี้ 
 และกิจกรรมนี้คงเป็นกิจกรรมเริ่มต้น และควรมีกิจกรรมทํานองนี้ ไปทั่วประเทศ
ตลอดปี และหวังว่าสื่อมวลชนทั้งปวงจะได้ร่วมในกุศลกรรมหมู่นี้ด้วย (เพราะท่านทั้ง
หลายนําเสนอแต่ข่าวอกุศลกรรมหมู่มานาน!) โดยช่วยกันประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดสิ่ง
ดีๆ ให้คนไทยได้ชม ได้ฟัง ได้ปฏิบัติตามกันบ้าง
 ๓. กุศลกรรมหมู่ที่เราควรร่วมทําอีกประการหนึ่งก็คือ “มหาทาน” ซึ่งผมมี
ข้อเสนออีกข้อคือ ร่วมกันสืบอายุพระศาสนาด้วยการส่งเสริมให้นําคนพุทธอินเดียโดย
เฉพาะพระสงฆ์เถรวาทชาวอินเดียมาสืบพระศาสนาแล้วส่งกลับไปเผยแผ่ให้คนอินเดีย
หันมาเป็นพุทธ เหมือนที่เราเคยช่วยลังกา จนมีพระลังกาสายสยามวงศ์มาแล้ว คราวนี้
โครงการน้ีพระอาจารย์อารยวังโสได้เริ่มแล้ว ผมได้ปาวารณาตัวว่าจะสนับสนุนเต็ม
ที่ เพราะนึกถึงเมื่อครั้งพระโสณะและพระอุตตระนําพระพุทธศาสนาจากอินเดียมา
ประดิษฐานในสุวรรณภูมิ เราจึงได้เข้าถึงพระพุทธเจ้า วันนี้เราต้องทําระบบเดียวกันคือ
เอาพระพุทธศาสนากลับไปให้คนอินเดียที่เป็นฮินดูส่วนใหญ่หันกลับมานับถือพระพุทธ
ศาสนา! นี่แหละครับคือการสืบอายุพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง เพราะอินเดียคนมากถึง 
๑,๐๐๐ กว่าล้านคน นับเป็น “มหาทาน” คือการให้เพื่อการสร้างคนที่มีสัมมาทิฐิเป็นกุศล
ยิ่งกว่าสร้างอาคารมาก
 ท่านผู้อ่านครับ ถ้าเรามาร่วมกันทํามหาทานโดยให้เวลา ให้กาย วาจา ใจ
เราแก่พระรัตนตรัยและสืบอายุพระศาสนาด้วยการรักษาศีล ๕ ศีล ๘ และร่วมกัน
สวดมนต์ ร่วมกันบําเพ็ญภาวนา โดยมีจิตอธิษฐานถวายพระราชกุศลและขอให้บ้าน
เมืองสงบ ผมเชื่อว่าพลังจิตตานุภาพร่วม พลังกายานุภาพและวาจยานุภาพร่วมที่
เป็นกุศลจะมีพลังมหาศาลให้พระเจ้าอยู่หัวหายจากพระอาการประชวรและบ้าน
เมืองสงบโดยพลัน! ซึ่งเป็นสุขวิบากที่จะส่งผลถึงพวกเราด้วย
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ดร.ผุสดี ตามไท ให้ความเห็นว่า “คนไทยไม่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน” เวลาพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน         

คําอธิบายที่ง่ายที่สุดก็คือ เราแต่ละคนต้องรู้จักการนับถือคุณค่าของคนอื่นเสมอกับตัวเราเอง แต่ในเวลานี้เราจะเห็นว่า เวลาที่คน

ปฏิบัติต่อกัน หลายๆ ครั้งก็ยังมีการเลือกปฏิบัติอยู่ เช่นการเลือกปฏิบัติโดยเหตุแห่งเพศหรือสถานภาพทางสังคม ก็ยังคงมีอยู่ให้เห็น

โดยทั่วๆไป แม้ว่าหลายคนจะมองภาพรวมๆ ว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้น เช่น คนรักร่วมเพศหรือคนที่แตกต่างจากคนส่วนมากที่เข้ามาอยู่

เมืองไทย อาจจะคิดว่าเมืองไทยยอมรับในเรื่องความหลากหลาย ภาพผิวเผินอาจจะใช่ แต่เราจะรู้ว่า “เรา” เคารพสิทธิมนุษยชนจริง

ไหมก็ต่อเมื่อเรื่องนั้นเกิดขึ้นกับตัวเราเองหรือคนใกล้ตัว ซึ่งเรื่องเหล่านี้สะท้อนว่า สังคมเรายังไม่รู้จักวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน ยังไม่ลุ่ม

ลึก แต่คนไทยจะมีบุคลิกภาพที่มีความอาทรโดยธรรมชาติอยู่แล้ว อาจจะมีความสงสาร เห็นใจ เช่น คนพิการ ซึ่งสังคมไทยก็ยังต้องทํา

งานหนักกันในเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนกันต่อไป  

สิทธิมนุษยชนจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยไทยอย่างไร?

ดร.ผุสดี มองว่า เรื่องสิทธิกับประชาธิปไตยเป็นสิ่งคู่กัน เพราะหลักการของประชาธิปไตยประการแรกคือเรื่อง “สิทธิและ

เสรีภาพ” และอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมาย กรณีตัวอย่างเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งมีการสํารวจเมื่อ ๑ - 

๒ ปีที่แล้วเรื่องของการปฏิบัติตามกฎจราจร พบว่าคนไทยเกือบ 80% ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ซึ่งสะท้อนว่า คนไทยไม่มีวัฒนธรรม

ประชาธิปไตย แต่เรื่องของวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนกับวัฒนธรรมประชาธิปไตย ต้องไปด้วยกัน  

รัฐหรือหน่วยงานต่างๆ จะส่งเสริมหรือแก้ ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนอย่างไรที่จะเป็นการพัฒนาประชาธิปไตย?   

  ดร.ผุสดี เห็นว่าการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนหรือการพัฒนาประชาธิปไตยนั้นจะต้องส่งเสริมผ่านสื่อ เพราะสื่อมีอิทธิพลต่อ

การหล่อหลอมความคิด ทัศนคติของผู้รับสื่อมากที่สุด  เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าจะส่งเสริมวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนที่ ให้เกิดผลเร็วต้อง

ให้ ใช้สื่อเข้ามาช่วยในการส่งเสริม นอกจากนี้ก็ต้องมีการปลูกฝังจากครอบครัว โรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้ง

เอกชนโดยทั่วไป แต่อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่า ประเทศไทยถ้ามองในแง่ของตัวกฎหมายจะเห็นว่าดีขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบอดีตกับ

ปัจจุบันที่เป็นอยู่  อย่างเช่น  กฎหมายที่เคยเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงก็ได้รับการแก้ไข แต่ว่าสิ่งที่ยังต้องปรับปรุงอยู่ก็คือเรื่องทัศนคติหรือ

การนําไปปฏิบัติจริง                                                                                                              

                                                 

*   สัมภาษณ์ โดย ณัฐวดี กาทอง (นักศึกษาฝึกงานจาก คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) หมายเหตุ : สัมภาษณ์เมื่อ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

สถานการณ์สิทธิมนุษยชน

ในประเทศไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร?

บทส ั มภาษณ ์  ดร .ผ ุ สด ี  ตาม ไท 

เ ร ื ่ อ ง 

“ส ิ ท ธ ิ มน ุ ษยชนก ั บการพ ัฒนาประชาธ ิ ป ไตย ” 
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สถานการณ์สิทธิมนุษยชน

ในประเทศไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร?

บทส ั มภาษณ ์  ดร .ผ ุ สด ี  ตาม ไท 

เ ร ื ่ อ ง 

“ส ิ ท ธ ิ มน ุ ษยชนก ั บการพ ัฒนาประชาธ ิ ป ไตย ” 

“อารยธรรมเป็นเรื่องที่มนุษย์สนใจ
มาตั้งแต่ยุคโบราณกาล ไม่ว่าคนยุคใด
สมัยใดล้วนสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับอารยธรรม 
นั่นเพราะมนุษย์ย่อมต้องการศึกษาหา
ที่มาของตัวเอง...หากแต่อารยธรรมใดๆ 
ก็ตามไม่เคยเป็นเอกเทศจริงสักอารยธรรม
เดียว เพราะทุกอารยธรรมล้วนหยิบยืม
เอาบางสิ่งของอีกอารยธรรมมาใช้ และใช่
ว่าจะมีเพียงอารยธรรมหนึ่งเดียวใดๆ ที่
เจริญ เติบโตไปโดดเดี่ยวหลายอารยธรรม
สามารถเจริญไปพร้อมๆ กันได้...การมอง
เห็นแต่อารยธรรมใดอารยธรรมหน่ึงว่า
มีความเจริญก้าวหน้า มีความทันสมัย มี
เทคโนโลยีก้าวไกลกว่าอารยธรรมอ่ืนๆ 
เป็นการมองโลกที่แคบและไม่เปิดทางเลือก
ที่จะมองหาความเจริญของอารยธรรม 
อื่นๆ ที่อาจมีความเจริญก้าวไกลกว่า...
แต่หนังสือของศาสตราจารย์ ดร.เอนก 
เหล่าธรรมทัศน์ ทําให้ผู้อ่านเห็นทางเลือกของการมองสิ่งที่เรียกว่า 
“อารยธรรม” ในมุมมองที่แตกต่างออกไป...”

ข้อความข้างต้นเป็นใจความสําคัญที่ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ 
เอี่ยวศรีวงศ์ ได้กล่าวถึงหนังสือ ตะวันออก-ตะวันตก...ใครสร้าง
โลกสมัยใหม่ ซ่ึงเป็นหนังสือที่สถาบันพระปกเกล้าได้สนับสนุน    
ให้ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์เขียนเพื่อเป็นองค์ความ
รู้ที่สําคัญในทางวิชาการ ในงานประกาศเกียรติคุณรางวัลมูลนิธิ    
โตโยต้าประเทศไทย หรือ TTF AWARD ประจําปี 2553 ซึ่งจัดโดย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยและ
บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จํากัด เพื่อเป็นการสนับสนุน 
นักวิชาการไทยที่เป็นนักคิด นักสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ที่ทรง
คุณค่าต่อการศึกษา  โดยในปี 2553 นี้ ศาสตราจารย์ ดร.เอนก 

 “ตะวันออก-ตะวันตก...ใครสร้างโลกสมัยใหม่” 

เหล่าธรรมทัศน์ ได้รับรางวัลเกียรติยศ 

ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์ 
ได้แนะนําว่าหนังสือนี้ ไม่เพียงทรงคุณค่าที่มี
เนื้อหาสาระดี หากแต่ยังทรงคุณค่าเพราะ
เป็นหนังสือที่ ได้ทําหน้าที่ปลดปล่อยผู้อ่าน
ไม่ให้คิดอยู่แต่ในกรอบแคบๆ แต่สามารถ
กระตุ้นให้ผู้อ่านได้รู้จักตั้งคําถาม ตาม
หาความคิดใหม่ๆ และศาสตราจารย์เอนก
เองก็เป็นนักประพันธ์ชั้นบรมครูซึ่งสามารถใช้
ภาษาได้ชวนติดตาม สามารถเขียนเรื่องยาก
ให้คนอ่านเข้าใจง่าย สอดคล้องกับคํานิยมที่
ศาตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี รอง
ศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศและ
รองศาสตราจารย์ นรนิติ เศรษฐบุตร ที่ ได้
ให้ไว้ ในหนังสือเล่มนี้เช่นกัน

“ปัญญาชนและสาธารณชนของยุโรป
และอเมริกาในยุคสมัยใหม่ มักคิดว่าการเป็น

ตะวันตกคือการเป็นคนสมัยใหม่ พวกฝรั่งเชื่อมั่นว่าการสร้างโลก
สมัยใหม่ที่มีการพัฒนา มีความก้าวหน้าและทันสมัย มีอุตสาหกรรม 
มีเศรษฐกิจทุนนิยม และพรั่งพร้อมไปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และวิทยาการสมัยใหม่นั้น เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง เป็นการผงาด
ขึ้นมานําบริเวณอื่นๆ ของโลกได้สําเร็จ หรือเป็นชัยชนะที่ตะวันตกมี
เหนืออารยธรรมอื่นใด...”

แท้ที่จริงแล้วใครสร้างโลกสมัยใหม่ ตะวันตกหรือตะวันออก 
เป็นสิ่งที่ชวนค้นหาคําตอบจากหนังสือเล่มนี้

สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะมีส่วนร่วมสนับสนุนการเขียน
หนังสือเล่มนี้ ขอร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับ ศาสตราจารย์ 
ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิผู้สร้างสรรค์ผล
งานดีๆ ให้กับวงการวิชาการของประเทศเรา

      เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา สํานัก
สันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า นําคณะทูต
สันติภาพสัญจรศึกษาดูงานด้านสันติวิธี และรับฟังบรรยาย
พิเศษเรื่อง “การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี เ พ่ือ
สันติภาพสู่เยาวชน” โดย พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อํานวยการ
สํานักสันติวิธีและธรรภมาภิบาล สถาบันพระ
ปกเกล้า ณ ห้องศักดิเดชน์ภูวไนย สถาบัน
พระปกเกล้า โดยมีกรรมการจากมูลนิธิ
สหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ผู้แทน
จากสมาคมสหพันธ์ครูแห่งชาติ กรรมการ

คณะทูตสันติภาพสัญจรศึกษาดูงานด้านสันติวิธี
จากศูนย์ประสานงานกลางองค์การภาคเอกชนต่อต้านยาเสพติด 
(ศ.อ.ส.) สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ผู้แทนจากสมาคม
อาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสันติภาพโลก และคณาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมประมาณ 30 คน นอกจาก การบรรยาย
พิเศษแล้ว ยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการความ     

ขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้อง
กับเยาวชน รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ ในการขับเคลื่อนให้เกิดความ
ร่วมมือจากเครือข่ายสันติวิธี ในทุกภาค
ส่วน
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เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔จดหมายข่าว

วิลาวัณย์  หงษ์นคร*

บัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด 
พ.ศ. ... ซึ่งเป็นประเด็นที่มีผู้ ให้ความสนใจ
มากที่สุด โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ 
ดังนี้ 

แนวทางการสนับสนุนการ ขับ
เคล่ือนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นรูป
แบบพิเศษ “นครแม่สอด” 

1. อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 63 
แห่งร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการนครแม่สอด พ.ศ. ...

1.1 การจัดการศึกษา

n กระทรวงศึกษาธิการ ได้ถ่ายโอนภารกิจการจัดการ
ศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมให้สถาน
ศึกษาในพ้ืนที่อําเภอแม่สอดจัดการเรียนการสอนภาษาประเทศ
เพื่อนบ้านเพิ่มเติม

2. อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 64 แห่งร่างพระราช  
บัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. ...

2.1 การดูแลการค้าชายแดน

n กระทรวงพาณิชย์ มีกลไกช่วยสนับสนุนส่งเสริมการ
ปฏิบัติภารกิจของ “นครแม่สอด” ในรูปแบบคณะกรรมการส่ง
เสริมและสนับสนุนการค้าชายแดน คณะทํางานส่งเสริมการ
ค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และศูนย์ส่งเสริมการค้า
ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

n สภาหอการค้าไทย ส่งเสริมให้ “นครแม่สอด” มี     
อํานาจหน้าที่ ในการจัดตั้งศูนย์ ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในการ
ประกอบกิจกรรมทางการค้า

2.2 การส่งเสริมการลงทุน

n กระทรวงอุตสาหกรรม ให้การสนับสนุนส่งเสริมการลง  
ทุนภาคอุตสาหกรรมโดยการจัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่
อําเภอแม่สอดเพื่อรองรับการลงทุนใหม่ และสนับสนุนส่งเสริม
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งการกํากับดูแลการประกอบ
กิจการอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

2.3 การท่องเที่ยว

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วางแผนจะบรรจุพื้นที่
อําเภอแม่สอดไว้ ในแผนปฏิบัติการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และ    

การสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง 
แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด” ครั้ง
ที่ 1 จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 
2553 เวลา 08.30-12.30 น. ณ โรงแรม
โซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพ โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนมุมมองของหน่วยงานทุกภาค
ส่วนที่มีบทบาทเกี่ยวข้องในระดับนโยบาย
เกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนและข้อ
ห่วงกังวลท่ีมีต่อการขับเคลื่อนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นคร
แม่สอด” ผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ประกอบ
ด้วยผู้บริหารและผู้แทนจากกระทรวงต่างๆ หน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และ
สถาบันการศึกษา ที่มีบทบาทสําคัญในระดับนโยบายต่อความ
สําเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ      
“นครแม่สอด” โดยในการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group   
Discussion) แต่ละหน่วยงานต่างได้นําเสนอแนวทางการ
สนับสนุนและข้อห่วงกังวลที่มีต่อการขับเคลื่อนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอดในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

l โครงสร้างการบริหารงานนครแม่สอด 

l นายกสภานครแม่สอด

l สภานครแม่สอด 

l คณะกรรมการที่ปรึกษาและพัฒนานโยบายนครแม่สอด

l อํานาจหน้าที่ของ “นครแม่สอด” ตามมาตรา 63 

     และมาตรา 64 แห่งร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

     ราชการนครแม่สอด พ.ศ. ...

l การถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานราชการส่วนกลางสู่ 

     “นครแม่สอด”

l รายได้รายจ่ายของ “นครแม่สอด” 

l ศักยภาพความพร้อมของ “นครแม่สอด” 

อย่างไรก็ตาม จดหมายข่าวฉบับน้ีขอนําเสนอแนวทาง
การสนับสนุนและข้อห่วงกังวลที่มีต่ออํานาจหน้าที่ของ “นคร
แม่สอด” ตามมาตรา 63  และมาตรา 64  แห่งร่างพระราช

* นักวิชาการ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

๖

แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด” (ตอนจบ)



จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔จดหมายข่าว ๗

กําหนด ให้พื้นที่อําเภอแม่สอดเป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยว รวมทั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจําเขต

2.4 การดูแลแรงงานต่างด้าว

n กระทรวงแรงงาน ได้จัดตั้งศูนย์รวมการให้บริการแบบ 
เบ็ดเสร็จของกระทรวงแรงงาน โดยให้บริการด้านการจัดหางาน 
การพัฒนาฝีมือแรงงาน การสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และ
การประกันสังคม ในพื้นที่อําเภอแม่สอด

ข้อห่วงกังวลในการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
รูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด”

1. อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 63 แห่งร่างพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. ...

1.1 การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

n กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ   
มนุษย ์ เห็นว่าพื้นที่อําเภอแม่สอดมีความเสี่ยงสูงในเรื่องของ
กระบวนการค้ามนุษย์และความปลอดภัย

n สํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีข้อห่วงกังวลในเรื่องความ
ซับซ้อนในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยภายใต้
บริบทของจํานวนประชากรในพ้ืนที่ที่จะเพ่ิมมากขึ้นหากจัดตั้งเป็น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด”

1.2 การสาธารณสุข การรักษาพยาบาล 

n กระทรวงสาธารณสุข เสนอให้ “นครแม่สอด” จัด 
เตรียมกลไกในการจัดการปัญหาโรคระบาดและโรคติดต่อ โดย
ร่วมมือและบูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่ และกําหนดผู้นําในการดําเนินงานให้ชัดเจน รวมทั้งให้งบ
ประมาณสนับสนุนในภาวะปกติและฉุกเฉิน นอกจากนี้ ในการ
จัดบริการสาธารณะด้านการสาธารณสุข “นครแม่สอด” ควรมี     
อํานาจหน้าที่ ในการจัดหน่วยบริการรักษาพยาบาลที่ ให้การบริการ
ครอบคลุมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา
พยาบาล และการฟื้นฟู รวมทั้งควรให้การสนับสนุนงบประมาณ
บางส่วนเพื่อขยายโอกาสให้ชนกลุ่มน้อยและแรงงาน

ต่างด้าวที่ผิดกฎหมายสามารถเข้าถึงการบริการด้าน    
สุขภาพที่จําเป็นขั้นพื้นฐาน

1.3 การจัดการศึกษา

n กระทรวงศึกษาธิการ ให้ข้อพึงระวังในเรื่องการจัด 
การศึกษาของ “นครแม่สอด” ซึ่งจําเป็นต้องมีเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด

1.4 อํานาจหน้าที่ของนายอําเภอเป็นหน้าที่ของ 
“นครแม่สอด”

n กระทรวงมหาดไทย เห็นว่าอาจเกิดความซ้ําซ้อนใน  
ภารกิจอํานาจหน้าที่ระหว่าง “นครแม่สอด” และนายอําเภอ

2. อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 64 แห่งร่างพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. ...

2.1 การดูแลการค้าชายแดน

n กระทรวงพาณิชย์ ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผล 
กระทบต่อการทําการค้าชายแดนกับประเทศพม่า ซ่ึงประกอบ 
ด้วยการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของหน่วยงานไทย
และพม่าที่เกี่ยวข้องภายในพื้นที่ และสภาพเส้นทางการคมนาคม
ของประเทศพม่าที่ส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้า นอกจาก
นี้ “นครแม่สอด” ควรคํานึงถึงการเสียเปรียบดุลการค้าต่อ
ประเทศพม่าที่มีมาโดยตลอด

n กระทรวงมหาดไทย มีข้อห่วงกังวลในเรื่องความ
ย่ังยืนต่อเนื่องในการปฏิบัติภารกิจด้านการดูแลการค้าชายแดน
ของ “นครแม่สอด” เพราะมีปัจจัยบางประการที่ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น ฐานทรัพยากรส่วนหนึ่งของประเทศพม่า การ
ประสานงานและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ฯลฯ

2.2 การท่องเที่ยว

n กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอแนะให้ 
“นครแม่สอด” จัดเขตพ้ืนที่ (Zoning) ให้ชัดเจนเพื่อป้องกัน
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวิถีชีวิตท้องถ่ิน รวมทั้งควรสร้างความรู้ความ

“มาตรา 63 ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายนครแม่สอดมีอํานาจหน้าที่ดําเนินการในเขตนครแม่สอดในเรื่องดังต่อไปนี้ (1) การรักษาความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน ทั้งนี้ตามข้อบัญญัตินครแม่สอดและตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของนครแม่สอด (2) การทะเบียนตามที่กฎหมายกําหนด (3) การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (4) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (5) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํา้ และทางระบายน้ํา (6) การ
วิศวกรรมจราจร (7) การขนส่ง (8) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าข้ามและที่จอดรถ (9) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (10) การควบคุมอาคาร (11) การปรับปรุงแหล่งชุมชน
แออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (12) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (13) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอัน
ดีของท้องถิ่น (14) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (15) การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (16) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (17) การจัด
ให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (18) การควบคุมความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยในโรงมหรสพ และสาธารณสถานอ่ืนๆ (19) การจัดการศึกษา (20) 
การสาธารณูปการ (21) การสังคมสงเคราะห์ (22) การส่งเสริมการกีฬา (23) การส่งเสริมการประกอบอาชีพ (24) การพาณิชย์ของนครแม่สอด (25) หน้าที่อื่นๆ ตามที่
กฎหมายระบุให้เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ เทศบาลนคร หรือตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 
หรือที่กฎหมายระบุเป็นหน้าที่ของนครแม่สอด

บรรดาอํานาจหน้าที่ ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคจะมอบให้นครแม่สอดปฏิบัติก็ได้ โดยให้ทําเป็นพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบังคับ 
หรือประกาศ แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ทําเป็นข้อบังคับหรือประกาศต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย”

 “มาตรา 64 นอกจากอํานาจหน้าที่ที่ระบุไว้ ในมาตรา 63 ให้นครแม่สอดมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย (1) การส่งเสริมการลงทุน (2) การดูแลเขตอุตสาหกรรม
และพาณิชย์ (3) การดูแลการค้าชายแดนร่วมกับกรมศุลกากร (4) การท่องเที่ยว (5) การดูแลแรงงานต่างด้าว (6) การจัดระเบียบจราจร (7) การจัดการส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ (8) การตรวจสอบและควบคุมการเข้า-ออกในประเทศโดยร่วมมือกับสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง (9) การจัดให้มีและดูแลท่าอากาศยาน ท่าเรือ และ
ระบบขนส่ง (10) การผังเมืองและการจัดระเบียบการใช้พื้นที่ (11) การสาธารณูปโภค”



จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔จดหมายข่าว๘

เข้าใจแก่ประชาชนเพื่อให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา 
โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว

2.3 การดูแลแรงงานต่างด้าว

n กระทรวงสาธารณสุข เห็นว่า “นครแม่สอด” ควร   
มีอํานาจหน้าที่ ในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ทํางานใน
พื้นที่ และสามารถออกหนังสือเดินทางชั่วคราว (Passport) ให้แก่
แรงงานต่างด้าว เพื่อใช้สําหรับการเดินทางภายในอาณาเขตพื้นที่
ได้

n กระทรวงแรงงาน เห็นว่าการรู้ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่จะเข้ามาดําเนินการในพื้นที่ จะช่วยให้ “นครแม่สอด” 
วางแผนการพัฒนาฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการได้

2.4 การส่งเสริมการลงทุน

n สํานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน เสนอ
แนะให้มีการกําหนดขอบเขตภารกิจด้านการส่งเสริมการลงทุนของ 
“นครแม่สอด” ไว้ ให้ละเอียดชัดเจนตั้งแต่เร่ิมแรก เพื่อหลีกเลี่ยงการ
ถ่ายโอนภารกิจภายหลัง เพราะจะมีปัญหาในการติดต่อประสาน
งานค่อนข้างมาก

2.5 การผังเมืองและระเบียบการใช้พื้นที่

n สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีข้อสงสัยว่า
อํานาจหน้าที่ตามที่ ได้บัญญัติไว้เป็นอํานาจหน้าที่ด้านการผังเมือง
เฉพาะหรือไม่ แต่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายการผังเมืองเฉพาะ
รองรับการปฏิบัติภารกิจ ขณะเดียวกัน “นครแม่สอด” มีศักยภาพ
ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจนี้มากน้อยเพียงใด

2.6 การดูแลเขตอุตสาหกรรม 

n สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีข้อห่วงกังวลในเรื่อง
ความครอบคลุมของอํานาจหน้าที่ของ “นครแม่สอด” ที่มีต่อการ
บริหารจัดการภาคอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่ดําเนินการนอกเขต
พื้นที่ “นครแม่สอด”

ทั้งนี้ สามารถติดตามการสรุปผลการสัมมนาระดมความ
คิดเห็นอย่างละเอียดได้จากรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ วิทยาลัย
พัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จะได้จัดทํา
และเผยแพร่ในโอกาสต่อไป

 เมื่อวันที่ 14-16 มกราคม พ.ศ. 2554 ณ รอยัลฮิลล์

รีสอร์ท สปาร์ แอนด์ กอร์ฟคลับ จังหวัดนครนายก สํานัก

ส่งเสริม การเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า นําโดย 

รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบัน

พระปกเกล้า และนายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อํานวยการ 

สํานักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ได้จัดกิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ครั้ง

ที่ 2/2554 ซึ่งประกอบด้วยกรรมการศูนย์พัฒนาการเมือง

ภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ภาคกลาง ภาคตะวันออก 

และภาคตะวันตก จํานวน 14 จังหวัด รวม 42 คน โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการสร้าง  

สํานึกพลเมือง (Project Citizen) ในอันที่จะนํากระบวนการ

ดังกล่าวไปประยุกต์ ใช้ ในการค้นหาปัญหาสู่แก้ปัญหาในพื้นที่

เชิงรูปธรรมต่อไป

 

 

 และเมื่อวันที่ 20-22 มกราคม พ.ศ. 2554 ณ ห้อง

ปทุมลาภ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช สํานัก

ส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า นําโดยนา

ยศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมการเมือง

ภาคพลเมือง ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ กรรมการศูนย์

พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ครั้งที่ 3/2554 ซึ่งประกอบ

ด้วยกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบัน

พระปกเกล้า ภาคใต้ จํานวน 9 จังหวัด รวม 45 คน โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ สร้าง

สํานึกพลเมือง (Project Citizen) ในอันที่จะนํากระบวนการ

ดังกล่าวไปประยุกต์ ใช้ ในการค้นหาปัญหาสู่แก้ปัญหาในพื้นที่

เชิงรูปธรรมต่อไป

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกรรมการ

ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
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*อาจารย์ประจําพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  สถาบันพระปกเกล้า

ฉัตรบงกช  ศรีวัฒนสาร*

๒๕ กุมภาพันธ์ วันฉัตรมงคลในสมัยรัชกาลที่ ๗: จากการสื่อสารทางการเมือง

ทางวิทยุกระจายเสียงครั้งแรกในประวัติศาสตร์สู่ บทบาทของสังคมออนไลน์

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๘ มากกว่า ๘๐ ปีมาแล้ว คณะโหรคํานวณ
พระฤกษ์บรมราชาภิเษกถวาย  ดังนั้นวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๘ (นับวันที่ 
๑ เมษายนเป็นวันปีใหม่) พระราชพิธีบรมราชาภิเษกจึงได้จัดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตาม
แบบโบราณราชประเพณี  โดยเริ่มด้วยการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่ง
อมรินทรวินิจฉัย พระที่นั่งไพศาลทักษิณ และพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียรใน
พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวัง

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ จึงนับเป็นวันฉัตรมงคลในสมัยรัชกาลที่ ๗ เพราะเป็น
วันอภิลักขิตสมัยคล้ายวันบรมราชาภิเษกซึ่งทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ ความ
ว่า

“ดูกรพราหมณ์  บัดนี้เราทรงราชภาระ ครองแผ่นดินโดยธรรม
สม่ําเสมอ เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและสุขแห่งมหาชน  เราแผ่ราชอาณาเหนือ
ท่านทั้งหลายกับโภคสมบัติ เป็นที่พึ่งจัดการปกครองรักษาป้องกันอันเป็น
ธรรมสืบไป ท่านทั้งหลายจงวางใจอยู่ตามสบาย เทอญฯ”

คนในสมัยปัจจุบันเมื่อได้อ่านข้อความข้างต้น  ย่อมระลึกถึงพระปฐมบรม
ราชโองการซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันพระราชทานเมื่อกว่า 
๖๐ ปีมาแล้วว่า 

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

พึงสังเกตว่าในรัชกาลปัจจุบันมิได้รับสั่งว่าจะทรง “จัดการปกครอง” ด้วยทรงเป็น   พระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ มิได้ต้อง
ทรงรับผิดชอบการปกครองด้วยพระองค์เอง

จากการศึกษาพระราชดํารัสของรัชกาลที่ ๗ ที่พระราชทานทุกปีแก่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการทั้งฝ่ายหน้าฝ่ายใน นอกจาก
จะทรงขอบใจพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการที่ ไปร่วมถวายพระพรแล้ว พบว่าสิ่งที่สําคัญคือเป็นการกล่าวถึงข้อราชการต่างๆ ที่ผ่านมา
ในรอบหนึ่งปีคล้ายกับเป็นการประเมินผล (Evaluation) และสรุปผลของการบริหารราชการแผ่นดินในรอบปี (Annual report) แก่ประชาชน 
และตรัสถึงกิจการที่จะต้องทรงทําต่อไปด้วย 

พระราชดํารัสในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๙  มี ใจความสําคัญดังนี้

“สิ่งแรกที่ทรงกระทําคือ การตั้งอภิรัฐมนตรีขึ้นเป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน  ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้มีการแก้ไข
หนังสือสัญญาที่คืนเสรีภาพการภาษีอากรและอํานาจทางการศาลรวมทั้งอนุสัญญาวางระเบียบความเกี่ยวพันธ์ระวางสยามกับอินโดจีน
ฝรั่งเศสก็ได้ลงนามกันเพื่อจะบําบัดบรรดาสาเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดกับเพื่อนบ้านให้สูญสิ้นไป  รวมทั้งตั้งใจอุดหนุนสันนิบาต
ชาติเพื่อผดุงความยุติธรรมและสันติภาพโลก  ส่วนเรื่องการเงินที่ประเทศมีรายจ่ายมากกว่ารายรับมา ๔ ปีแล้ว จึงต้องตัดทอนรายจ่ายเงิน
แผ่นดินบางประเภทและปลดข้าราชการตามกระทรวงทบวงกรมออกรับพระราชทานเบี้ยบําเหน็จบํานาญ ส่วนการพาณิชย์และคมนาคม
นั้นทรงตรวจกิจการของกรมรถไฟ และกรมทางได้สร้างเสร็จตลอดภาคเหนือในมณฑลพายัพแล้วซึ่งจะนําความเจริญมาสู่บ้านเมืองให้
แก่พ่อค้าและประชาชน  และได้เปิดรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่บุรีรัมย์ถึงสุรินทร์ และรถไฟสายตะวันออกก็เปิดใช้จนสุดทางที่
อรัญประเทศ การสร้างสะพานพระราม ๖ ข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาได้สําเร็จลงเป็นการเชื่อมทางรถไฟสายเหนือสายใต้ทุกแห่งให้มารวมอยู่
สถานีเดียว และมีการเปิดทางหลวงจากควนเนียงถึงสตูล บ้านโป่งถึงกาญจนบุรี ส่วนการไปรษณีย์ โทรเลขได้รวมสถานีวิทยุโทรเลขเข้าอยู่
ในกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม เพื่อสะดวกแก่กิจการของประชาชนส่วนเรื่องการทําประมวลกฎหมายนั้น เรื่องใดที่เป็นประโยชน์ก็จะออก
ใช้เป็นกฎหมายเสียส่วนหนึ่งก่อน  และกําลังมีพระราชดําริที่จะออกพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัวและระเบียบข้าราชการพลเรือน  



จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔จดหมายข่าว๑๐

เพื่อมุ่งหมายให้คนที่มีภูมิความรู้สมควรแก่ตําแหน่งเข้ามาสู่ราชการและเนื่องจาก
มีคนต่างด้าวเข้ามาจํานวนมาก จึงมีพระราชดําริที่จะมีพระราชบัญญัติระเบียบ
การตรวจตราคุ้มครองกรรมกรแรงงานในบ้านเมืองให้ดีขึ้น แล้วยังทรงกล่าว
ถึงเหตุการณ์สําคัญๆ ในช่วงต้นปี เช่น รัชกาลที่ ๗ ทรงเสียพระทัยกับการเกิด
อหิวาตกโรคระบาดขึ้นทําให้ราษฎรล้มตายไปหลายพันคน  รวมทั้งกล่าวถึงการ
ทํานาในปีนี้ ได้ผลดีและการที่เสด็จเลียบมณฑลฝ่ายเหนือได้ไปทอดพระเนตรการ
สหกรณ์ที่เมืองพิษณุโลกมีความเจริญเป็นที่น่าพอพระราชหฤทัย นอกจากนี้ทรง
เห็นความเจริญของการกสิกรรมและการพาณิชยกรรมเป็นข้อสําคัญในรัฐประ
สาสโนบาย”

พระบรมราโชวาทในงานพระราชพิธีฉัตรมงคลในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๔๗๐ ถึง พ.ศ. ๒๔๗๒ เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน เช่นใน พ.ศ. ๒๔๗๐ 
มีความโดยสรุปว่า

“การแก้ ไขสัญญากับนานาประเทศเป็นที่น่าพอใจเป็นผลให้แก้ ไขพิกัด
อัตราภาษีสินค้าเข้าออก และตราพระราชบัญญัติพิกัดภาษีศุลกากรทําให้
เหมาะแก่พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมของชาติ เรื่องการลงทุนสร้าง
สาธารณประโยชน์ เช่น การก่อสร้างรถไฟ และทําการทดระบายนํา้ ไม่ต้องกู้
เงินจากต่างประเทศมาใช้สอย  มีการสร้างถนนเพื่อเพิ่มความสะดวกในทางคมนาคม ด้านการจัดการศึกษาทรงมีหลักการเบื้องต้นในสาม
ข้อใหญ่ คือ ๑) จะต้องบ่มเพาะครูและอบรมครูดีๆ ขึ้นไว้มากๆ จัดการเปลี่ยนแปลงระเบียบฝึกหัดครูประถม และจะเปิดแผนกครูมัธยมใน
มหาวิทยาลัยต่อไป ๒) ต้องจัดหาตําราภาษาไทยให้เพียงพอ และวางระเบียบบําเหน็จให้กับผู้แต่งตํารา ๓) การแก้ไขหลักสูตรให้กว้างขวาง 
คือ การอบรมเด็กให้เป็นพลเมืองดีที่มั่นคงอยู่ในความนับถือตนเองและชาติของตนเอง สามารถประกอบอาชีพให้เกิดประโยชน์เลี้ยงตัวเมื่อ
เติบใหญ่ และเป็นกําลังแก่ชาติบ้านเมือง  ส่วนการมหาวิทยาลัยในสมัยนั้น ยังทรงมีพระราชวินิจฉัยว่ายังไม่เจริญเท่าที่ทรงปรารถนาให้เป็น  
ส่วนเรื่องการปกครองมีพระราชดําริในการออกพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน และพระ
ราชบัญญัติคนเข้าเมืองนั้น ได้ออกพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองและตั้งกรมตรวจคนเข้าเมืองขึ้นในกระทรวงมหาดไทยแล้ว พระราชบัญญัติ
จดทะเบียนครอบครัวทรงดําริว่า เกี่ยวข้องกับคนส่วนมากจึงส่งไปปรึกษากรรมการองคมนตรีก่อน ส่วนพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนนั้นร่างแล้วแต่ยังไม่พร้อมที่จะประกาศ นอกจากนี้ยังทรงออกพระราชบัญญัติจัดตั้งพิพิธภัณฑสถาน เพื่อเก็บสงวนไว้ซึ่งโบราณวัตถุ
และศิลปวัตถุอันเป็นของมีค่าแห่งชาติ  พระราชบัญญัติแก้ไขลักษณะล้มละลายและกฎหมายอาญาให้เหมาะแก่กาลสมัย  พระราชบัญญัติ
องคมนตรี  อันจักเป็นกําลังในการทรงมีพระราชดําริจัดราชการแผ่นดิน  และยังได้ออกพระราชบัญญัติสมุดเอกสารและหนังสือพิมพ์ ใหม่
เพื่อจัดระเบียบมิได้มุ่งหมายจะตัดเสรีภาพแห่งปากเสียงไม่ แต่เป็นการควบคุมไว้พอสมควรมิให้เสื่อมเสียแก่ความสงบและศีลธรรมอันดี
ของประชาชน  มีการออกพระราชบัญญัติหางนม เพื่อประโยชน์แก่การบริโภคนมของเด็ก ในกาลต่อไปยังทรงมีพระราชดําริ ที่จะแก้พระ
ราชบัญญัติเบี้ยบํานาญ เรื่องนํา้มันเชื้อเพลิง เรื่องที่พักคนเดินทาง และเรื่องป้องกันการค้าหญิงและเด็ก และมีการรายงานเหตุการณ์ว่า       
นํา้ท่วมมากในต้นเดือนตุลาคมที่มณฑลฝ่ายเหนือเป็นเหตุให้บ้านเรือนราษฎรเสียหาย การทํานาในปีนี้น้ํามากเกินต้องการ...”   

ต่อมาในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๓ มีนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในวันฉัตรมงคลสมัยรัชกาลที่ ๗  คือ  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคมได้ทรงเปิดการส่งวิทยุกระจายเสียงเป็นปฐมฤกษ์  โดยใช้ชื่อสถานี
ว่า  “สถานีวิทยุกรุงเทพฯ ที่พญาไท” ตั้งสถานีเครื่องส่งที่วังพญาไท (บริเวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในปัจจุบัน) พิธีเปิดสถานีวิทยุได้
อัญเชิญกระแสพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังมาเข้าเครื่องส่งที่
สถานีพญาไท  แล้วออกอากาศไปสู่ประชาชน นับเป็นการถ่ายทอดพระสุรเสียงทางวิทยุกระจายเสียงเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และยัง
ถือเป็นการสื่อสารทางการเมืองเป็นครั้งแรกด้วยสื่อดังกล่าวในประวัติศาสตร์ไทย  ซึ่งในเวลาต่อมาได้พัฒนาเป็นสื่อต่างๆ ที่ทรงอิทธิพลใน
ปัจจุบัน อาทิ สื่อภาพยนตร์   สื่อวิทยุโทรทัศน์ จนถึงสื่อเครือข่ายทางสังคม (Social network) เช่น เฟสบุ๊ค ทวิสเตอร์ และเว็บบล็อกใน
ปัจจุบัน

กล่าวกันว่าใครคุมสื่อได้คนนั้นมีอํานาจ ดังนั้นขณะที่รัฐบาลมีสื่อหลากหลายให้ ใช้ นักการเมืองทุกฝ่ายก็พยายามหา
ทาง ออกสื่ออย่างสมํา่เสมอ เพื่อที่จะมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นทางการเมืองของสาธารณชน  ประชาชนซึ่งอยู่ตรงกลางจึงต้อง      
กลั่นกรองข่าวสารที่ออกมาจากทุกฝ่ายอย่างใส่ใจจริงจังเช่นเดียวกัน

1 สรุปมาจาก พระราชดํารัสตอบพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าในงานอภิลักขิตสมัยคล้ายวันบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๔๖๙  ใน ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว. คณะกรรมการชําระประวัติศาสตร์ไทยและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จัดพิมพ์เผยแพร่, 

๒๕๓๖, หน้า ๘๐-๘๒. 

 2  เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๐-๑๐๓.
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เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔จดหมายข่าว

การประกวดผังนิทรรศการและแฟ้มผลงาน 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการสร้างสํานึกพลเมือง (Project Citizen)

๑๑

 สํานักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดการประกวดผังนิทรรศการและแฟ้มผลงาน ระดับภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ โครงการสร้างสํานึกพลเมือง (Project Citizen)  วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เวลา 08.00-15.45 น. ณ ห้อง

ดุสิตา โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ ชั้น 2  โดยผลการตัดสิน การประกวดผังนิทรรศการและแฟ้มงาน ปี 2553 มีดังนี้

 รางวัลที่ 1 รางวัลชนะเลิศการประกวดผังนิทรรศการและแฟ้มผลงาน 

  ได้แก่ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ชื่อปัญหา การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ม.1/1

 รางวัลที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผังนิทรรศการและแฟ้มผลงาน 

  ได้แก่ โรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร ชื่อปัญหา ภัยร้ายจากเกมส์อินเตอร์เน็ต ม.2/1

 รางวัลที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผังนิทรรศการและแฟ้มผลงาน 

  ได้แก่ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ชื่อปัญหา อุบัติเหตุจราจรในชุมชน ม.1/1

 รางวัลที่ 4 รางวัลจัดทําแฟ้มผลงานยอดเยี่ยม 

  ได้แก่ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ชื่อปัญหา การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ม.1/1

 รางวัลที่ 5 รางวัลผังนิทรรศการยอดเยี่ยม 

  ได้แก่ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ชื่อปัญหานํา้เพื่อการอุปโภคบริโภคในโรงเรียน ห้อง ม.3/2



จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔จดหมายข่าว

สถาบันพระปกเกล้า
๑๒๐ ม.๓ อาคารบี ชั้น ๕ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ ๐-๒๑๔๑-๙๖๐๐ โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๘๑๘๑ www.kpi.ac.th

ชำ�ระค่�บริก�รเป็นเงินเชื่อ 
ใบอนุญ�ตที่ ๒๓/๒๕๕๓ 

ปณฝ.ศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติ

เหตุที่ขัดข้องนำ�จ่�ยผู้รับไม่ได้

๑. จ่�หน้�ไม่ชัดเจน

๒. ไม่มีเลขที่บ้�นต�มจ่�

๓. ไม่ยอมรับ

๔. ไม่มีผู้รับต�มจ่�หน้�

๕. ไม่ม�รับภ�ยในกำ�หนด

๖. เลิกกิจก�ร

๗. ย้�ย ไม่ทร�บที่อยู่ ใหม่

๘. อื่นๆ

ลงชื่อ.....................................

หากท่านใดต้องการสมัครเป็นสมาชิกจดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า กรุณาส่งไปรษณียบัตรหรือจดหมาย พร้อมชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ 

และเบอร์ โทรศัพท์มายังสถาบันฯ วงเล็บมุมซองว่า “สมัครสมาชิกจดหมายข่าว” (หมายเหตุ: ห้ามส่งจดหมายฉบับนี้ผ่านตู้ ไปรษณีย์)

๑๒

ภาพการ์ตูนการเมืองของประเทศฝรั่งเศสล้อ
การเมืองในประเทศจีนช่วงทศวรรษ 1890’s จาก 
file:china Imperialism Cartoon.  ในเว็บไซต์ http://
commons.Wikimedia.org./wiki โดยเจ้าของเว็บ
ตั้งคําถามว่า มีดในภาพการ์ตูนหมายถึงอะไร และมี
บุคคลใดในภาพ เพื่อหาคําอธิบายทางประวัติศาสตร์
ที่ดีที่สุดมาเผยแพร่

คําตอบที่ดีที่สุดอธิบายว่า มีดหมายถึงกําลัง
ทหารที่อาจถูกใช้ โดยชาติมหาอํานาจเพื่อแบ่ง
ความม่ังคั่งของประเทศจีนออกเป็นส่วนๆ ตาม
อําเภอใจของตน และบรรดาคนที่ถือมีดที่กําลัง
ตัดขนมพาย (pie) ชื่อ จีน เป็นตัวแทนของผู้นํา
จักรวรรดิอังกฤษคือ สมเด็จพระราชินีวิคตอเรีย 
ทางซ้ายถัดมาคือ พระเจ้าวิลเลียมที่ 2 แห่ง
เยอรมนี ตามด้วยพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 แห่ง
รัสเซีย และจักรพรรดิเมจิ ผู้นําของประเทศญี่ปุ่น 
ส่วนบุคคลที่ร้องตะโกนโหวกเหวกอยู่ด้านหลังโดย
ไม่มี ใครสนใจ คือ ขุนนางชาวจีน

ไม่ เพี ยงแต่ จีน ท่ี ได้ รั บผลกระทบจาก ลัทธิ
จักรวรรดินิยม  ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนั้นฝรั่งเศสก็
เดินวิเทโศบายทางการเมืองแบบก้าวร้าวและคุกคาม
สยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่
หัว (พ.ศ.2394-2411)  อย่างรุนแรงไม่แพ้กัน ทําให้
ต้องเสียเขมรส่วนนอกหรือด้านตะวันออกให้ฝรั่งเศส 
มิหนําซ้ํายังคงขู่เข็ญไทยเป็นระยะๆ เพราะประสงค์จะ

ภาพล้อการเมืองโลกคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙: ภาพการ์ตูนสะท้อนลัทธิจักรวรรดินิยม
ในประเทศจีน (China Imperialism Cartoon) โดย...ฉัตรบงกช  ศรีวัฒนสาร

ได้เขมรส่วนในและลาว ซึ่งมีแม่น้ําโขงไหลผ่านเพื่อใช้
เป็นเส้นทางไปสู่การค้ากับจีนตอนใต้อีกด้านหนึ่ง  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว        
ทรงตระหนักถึงการคุกคามของจักรวรรดินิยมจึงทรง
สร้างแนวป้องกันทางทะเลท่ีปากนํา้เจ้าพระยาให้ดี   
ยิ่งขึ้น โดยทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
หนึ่งหมื่นชั่ง (800,000 บาท) เพื่อเร่งรัดการสร้าง
ป้อมที่ตําบลแหลมฟ้าผ่า (คือป้อมพระจุลจอมเกล้า) 
ให้เสร็จโดยเร็วพร้อมกับซ้ืออาวุธเพิ่มเติมเพื่อรักษา
เอกราชของชาติ  พระราชหัตถเลขาถึงเสนาบดีสภา 
เมื่อวันที่ 10 เมษายน ร.ศ. 112  ตอนหนึ่งระบุว่า  
“ถ้าความเป็นเอกราชของกรุงสยามได้ส้ินสุดไปเมื่อใด  
ชีวิตฉันก็คงจะสุดสิ้นไปเมื่อนั้น”

การ์ตูนโจมตีบทบาทของอังกฤษในจีนน่าจะสร้าง
ความไม่พอใจต่ออังกฤษไม่น้อยดังนั้นเมื่อเกิดภาพล้อ
วิกฤตการณ์ รศ. 112 ในสยาม สื่อของอังกฤษจึงถูก
สะท้อนเหตุการณ์ดังกล่าวเชิง “ประจานจักรวรรดินิยม
ฝรั่งเศส” ในภาพล้อการ์ตูนการเมืองเพื่อตอบโต้
ฝรั่งเศส โดยมีคําบรรยายภาพว่า “หมาป่าฝรั่งเศส
กับแกะน้อยสยาม” ตีพิมพ์ ในวารสาร Punch ของ
อังกฤษ ในปีค.ศ. 1893   

นี่คือบทพิสูจน์ธาตุแท้ของจักรวรรดินิยมใน
อดีตเมื่อ 100 ปีเศษที่แล้ว


