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ค�าน�าจากสถาบันนโยบายศึกษา

“การพัฒนาการเมืองที่ยั่งยืน” ผลงำนเขียนเล่มล่ำสุด โดย                      

ดร.วิชัย ตันศิริ ตีพิมพ์โดยสถำบันนโยบำยศึกษำ ซึ่งก่อนหน้ำนี้มีผลงำน                

ตีพิมพ์มำแล้วหลำยเล่ม อำทิ วัฒนธรรมการเมืองและการปฏิรูป (2539) 

วัฒนธรรมพลเมือง (2551) และศาสตร์การสอนความเป็นนักประชาธิปไตย 

(2557) ผลงำนทั้ง 3 เล่ม ได้สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และจุดประกำย                            

ให้กับสงัคมไทยในเรือ่งควำมส�ำคญัของกำรเมอืงทีม่มีติขิองวฒันธรรมอยูด้่วย 

ซึ่งจ�ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงควำมเข้ำใจและควำมรับรู้แต่เดิมที่มองกำรเมือง

ประชำธิปไตยเป็นเพียงกำรเลือกตั้ง และละเลยกำรสร้ำงวัฒนธรรม

ประชำธิปไตยให้อยู่ในวิถีชีวิต “กำรปฏิรูป” ตั้งแต่ปี 2540 จึงมีนัยไม่เพียง

เปลี่ยนโครงสร้ำงอ�ำนำจและองค์กรเท่ำนั้น หำกแต่ต้องเปลี่ยนวิธีคิดและ

พฤติกรรมใหม่ให้มีวัฒนธรรมอยู่ในตัวคนไทยทุกคนด้วย ซึ่งชุดควำมคิด 

ควำมรู้ และแนวทำงปฏิบัติ กระทั่งถึงกำรเรียนกำรสอน ก็ปรำกฏเป็น                    

รูปธรรมอยู่ในหนังสือทั้ง 3 เล่มข้ำงต้น ซึ่งเป็นหนังสือที่พิมพ์ซ�้ำหลำยครั้ง 

การพัฒนาการเมืองที่ยั่งยืน จึงเป็นผลงำนอีกเล่มของผู้เขียนที่                 

ทุม่เทอย่ำงอตุสำหะในช่วงกำรปฏริปูประเทศเพือ่แผ้วถำงไปสู่ประชำธปิไตย 

ซึง่จ�ำเป็นต้องเข้ำใจเส้นทำงประวตัศิำสตร์ทีม่วีวิฒันำกำรมำอย่ำงต่อเนือ่งใน

ประเทศประชำธิปไตยทีพ่ฒันำแล้ว เช่น สหรฐัอเมรกิำ ฝรัง่เศส องักฤษ และ

เยอรมัน ซึ่งใช้เวลำยำวนำนหลำยร้อยปีกว่ำจะสร้ำงสังคมประชำธิปไตยใน

แต่ละบริบทของประเทศตนเอง ผู้เขียนได้แสดงข้อมูลเปรียบเทียบให้เห็น

อย่ำงชัดเจน และได้พิจำรณำกรณีของประเทศไทยที่มีประวัติศำสตร์และ



iv

วัฒนธรรมยำวนำนของตนเช่นกัน แต่จะพัฒนำอย่ำงไรให้อยู่ในแนวทำง

ประชำธิปไตย เพื่อน�ำพำสังคมสู่กำรมีเสถียรภำพทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ 

และสังคม นั่นคือโจทย์ของสังคมไทย ซึ่งผู้เขียนได้ศึกษำและวิเครำะห์                  

ด้วยภำษำที่อ่ำนเข้ำใจได้ง่ำย เพื่อที่จะตอบปัญหำต่ำงๆ และได้เสนอ                   

แนวทำงออกไว้อย่ำงลุ่มลึก เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำกำรเมืองที่ต่อเนื่อง ซ่ึง

หมำยควำมถึงยั่งยืนที่อยู่บนพื้นฐำนของบริบทประเทศไทย

การพัฒนาการเมืองที่ยั่งยืน โดย ดร.วิชัย ตันศิริ ผู้เป็นนักคิด                      

นักเขียน นักกำรศึกษำ นักประวัติศำสตร์ นักรัฐศำสตร์ นักกำรเมือง และ

อดีตรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ท่ำนจึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและ

มีประสบกำรณ์สูงโดยตรง ท้ังเรื่องกำรศึกษำและเรื่องกำรเมืองอย่ำงลึกซ้ึง

แท้จริง หนังสือที่อยู่ในมือของท่ำนผู้อ่ำนเล่มน้ี จึงเป็นทั้งคลังควำมคิด                  

ควำมรู้ ประสบกำรณ์ของท่ำนผู้เขียน เพื่อเพ่ิมพูนกำรพัฒนำกำรเมืองของ

ประเทศไทยให้มวีฒันธรรมอย่ำงเข้มแขง็ในตวัคนไทยทกุคนในกำรขบัเคล่ือน

ประเทศให้ก้ำวหน้ำในทำงประชำธิปไตย 

สถำบันฯ ขอขอบพระคุณ ดร.วิชัย ตันศิริ ผู ้ซึ่งจุดคบไฟเรื่อง                     

“คน” ให้มีวัฒนธรรมกำรเมืองในห้วงเวลำของกำรปฏิรูปกำรเมือง ให้คุโชน

อยู่ตลอดเวลำอย่ำงต่อเนื่องกว่ำ 2 ทศวรรษ ดังปรำกฏในผลงำนของท่ำน                

สู่สังคม และขอขอบคุณมูลนิธิคอนรำด อำเดนำวร์ ท่ีสนับสนุนกำรพิมพ์                  

ครั้งนี้ อันยังประโยชน์แก่สังคมไทยอย่ำงยิ่ง

 สถำบันนโยบำยศึกษำ

 กันยำยน 2560
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ค�าน�าจากผู้เขียน

ท่ำนผู ้อ ่ำนท่ีเคำรพรัก หนังสือเล ่มนี้อำจเรียกได้ว ่ำเกิดขึ้น                                

เพรำะแรงบันดำลใจจำกที่ได้อ่ำนหนังสือของฟรำนซิส ฟูกูยำมำ 2 เล่ม                    

เล่มแรกชื่อ “The Origins of Political Order” (ก�ำเนิดรัฐ) และเล่มที่ 

2 ชื่อว่ำ “Political Order and Political Decay” (รัฐ และควำมเสื่อม

สลำย) หนังสอืทัง้สองเล่มนี ้ถอืว่ำเป็นหนงัสอืท่ี “ต้องอ่ำน” ส�ำหรบัผูแ้สวงหำ                    

ค�ำตอบให้แก่ค�ำถำมอันเป็นอมตะ ที่ว่ำ กำรพัฒนำกำรเมืองที่แท้จริงคือ

อย่ำงไร? และทีส่�ำคญัท่ีสุด เรำจะไปถึงจดุหมำยปลำยทำง ซึง่ฟกูยูำมำ อปุมำ

ว่ำคือ “เดนมำร์ก” ได้อย่ำงไร?

ส�ำหรับค�ำถำมแรก ที่ว่ำ “การพัฒนาการเมือง หมายความว่า

อย่างไร?” เป็นค�ำถำมที่มำพร้อมกับยุคสมัยสงครำมเย็นภำยหลังสงครำม  

โลกคร้ังที่ 2 แต่ไฉนจึงชูประเด็นนี้ข้ึนในแวดวงวิชำกำรของชำวตะวันตก                  

โดยเฉพำะสหรัฐอเมริกำ ก็อำจจะเป็นค�ำถำมที่อยู่ในใจของนักวิชำกำร                     

สำขำสังคมศำสตร์ท้ังหลำย  แต่ค�ำว่ำ “ระบบกำรเมืองที่พัฒนำ” กับ 

“ระบอบประชำธิปไตย” นั้นใกล้ชิดกันมำก จนบำงส�ำนักอำจคิดว่ำเป็น                     

อันหนึ่ งอันเดียวกัน ในเวลำเดียวกัน ก็ เกิดกำรแปลควำมหมำย 

“ประชำธิปไตย” ที่กว ้ำงขวำง รวมไปถึง ประชำธิปไตยในคติของ                                        

ลัทธิคอมมิวนิสต์ ท�ำให้ค�ำว่ำประชำธิปไตยเกิดมีปัญหำขึ้นมำ เหมือนกับ

ปัจจุบันที่อ้ำง “ประชำธิปไตย” กันอย่ำงสนุกปำก จนกระทั่งกลุ่มคนบำง

กลุ่มที่มีพฤติกรรมไม่เคำรพกติกำของรัฐธรรมนูญและกฎหมำย ก็ยังอ้ำง
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ว่ำกำรกระท�ำดงักล่ำวเป็นประชำธปิไตยขนำนแท้ด้ังเดิม จนก่อให้เกดิควำม

สับสนในหมู่ประชำชนส่วนหนึ่ง 

หนังสือ 2 เล่มของฟรำนซิส ฟูกูยำมำ ดังที่กล่ำวถึงนี้ น่ำจะให้ควำม

กระจ่ำงชัดถึงควำมหมำยของระบบกำรเมืองที่พัฒนำ ผู้เขียนจึงขันอำสำ 

สถำบันนโยบำยศึกษำ ที่จะน�ำบำงประเด็นที่ส�าคัญในหนังสือเล่มนี้ มำ

ถ่ำยทอดตำมลีลำและแนวทำงของผู้เขียน ซึ่งมีเป้ำหมำยปลำยทำงเป็นที่รู้

กันในแวดวงวิชำกำรและครู-อำจำรย์ท่ัวไปแล้วว่ำ ได้ยึดถือ แนวทาง

วัฒนธรรมการเมือง เป็นเป้าหมาย ของกำรปฏิรูปทำงกำรศึกษำมำนำนปี 

และก็จะตอกย�้ำแนวทำงนี้ต่อไป

อย่ำงไรก็ตำม เพื่อปูทำงควำมเป็นมำของแนวคิดของฟูกูยำมำ                

ใคร่จะเรียนท่ำนผู้อ่ำนว่ำ ฟูกูยำมำ ผู้นี้ เป็นนักคิด นักวิชำกำรที่ค่อนข้ำงมี 

ชื่อเสียงในหมู่นักวิชำกำรสังคมศำสตร์ในประเทศตะวันตก โดยเฉพำะ

สหรัฐอเมริกำ ดังที่ฟูกูยำมำได้บอกกล่ำวกับผู้อ่ำน ท่ำนเป็นศิษย์คนส�ำคัญ

ของศำสตรำจำรย์แซมมวล ฮันติงตัน (Huntington) ผู้โด่งดังในทศวรรษ 

1960’s หนังสือของท่ำน ชื่อ “Political Order in Changing                           

Societies” ตีพิมพ์ ค.ศ. 1968 เปรียบเสมือนระเบิดลูกใหญ่ที่สร้ำง                 

ควำมแตกตื่นในแวดวงรัฐศำสตร์และสังคมศำสตร์สมัยนั้น มีผลกระทบให้

เกิดกำรเปลี่ยนแปลง “กระบวนทัศน์” ทำงควำมคิด และมีผลกระทบต่อ

แนวทำงศึกษำวิจัยค้นคว้ำในสำขำสังคมศำสตร์และกำรเมือง หลำยสำขำ

ส�ำหรับผูเ้ขยีน แนวทำงของกำรสร้ำงสถำบนัทำงกำรเมอืง (Institu-

tionalization) ก็เปรียบเสมือนเหรียญซึ่งมี 2 ด้ำน อีกด้ำนหนึ่งของ 

“สถำบนั” กค็อื “วฒันธรรมกำรเมอืง” ซึง่ก�ำกบั หรอืมบีทบำทส�ำคญัในกำร

ก�ำกบัพฤตกิรรมของสมำชกิในสถำบัน โดยมต้ิองพึง่กฎเกณฑ์ทีต้่องเขยีนเป็น

ลำยลักษณ์อักษร กำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำวัฒนธรรมทำงกำรเมือง
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ก็เท่ำกับกำรสร้ำงและพัฒนำควำมเป็นสถำบันทำงกำรเมืองเช่นกัน และ            

คิดว่ำศำสตรำจำรย์ฮันติงตัน คงจะเห็นด้วยกับแนวทำงนี้

อย่ำงไรก็ตำม ฟูกูยำมำ ซึ่งถือว่ำตนเองคือศิษย์คนหนึ่งของ                      

ศำสตรำจำรย์ฮันติงตัน ที่มหำวิทยำลัยฮำวำร์ด ก็ได้พัฒนำทฤษฎีหลักของ

อำจำรย์จนเกือบจะสมบูรณ์ ในหนังสือสองเล่มดังกล่ำว ที่ส�ำคัญ ฟูกูยำมำ

ได้นิยำมว่ำ องค์ประกอบของระบบการเมอืงทีพั่ฒนา จะต้องประกอบด้วย

องค์สาม ได้แก่ “ระบบรัฐทีเ่ข้มแขง็และมปีระสิทธภิาพ”, “ระบบนติิธรรม

รัฐ” (Rule of Law) และ “ระบบการเมืองที่รับผิดชอบต่อประชาชน” 

(Accountable Government) และมีไม่กี่ประเทศในโลกนี้ ที่จะมีได้ครบ

ทั้งสำมองค์ประกอบ

ส�ำหรับประเทศที่มีครบทั้งสำมองค์ประกอบ ก็อำจจะวิวัฒนำกำร

มำแตกต่ำงกัน บำงประเทศอำจจะเริ่มต้นด้วยระบบนิติธรรมรัฐก่อน เช่น 

อังกฤษ และบำงประเทศก็อำจจะพัฒนำรัฐให้เข้มแข็งก่อนจะมีระบบ

กำรเมืองที่รับผิดชอบต่อประชำชน เช่น สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี

ประเทศต่ำงๆ เหล่ำนี้ ที่มีระบบกำรเมืองมำจำกกำรเลือกตั้ง ก็มิใช่

ว่ำจะปลอดจำกปัญหำ เช่น สหรัฐอเมริกำ เปิดประตูต้อนรับระบบ

ประชำธิปไตยก่อนประเทศอื่นๆ ในยุโรปหรือเอเชีย แต่สหรัฐฯ ก็มีปัญหำ

คอร์รัปชั่นในระบบรำชกำรที่เกิดจำกระบบอุปถัมภ์ และระบบหัวคะแนน 

(clientelism) ที่ต้องใช้เวลำครึ่งค่อนศตวรรษที่จะก�ำจัด

ฉะนั้น กำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ของประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก น่ำ

จะเป็นประโยชน์ต่อกำรสร้ำงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและกำรปฏิรูปประเทศ

ของเรำ

และในจังหวะที่รัฐบำล คสช. มุ่งเป้ำไปสู่กำรปฏิรูปหลำยมิติ ตั้งแต่

ระบบกำรยุติธรรม กำรขจัดกำรทุจริตคอร์รัปชั่น กำรปฏิรูปกำรศึกษำ กำร
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ปฏิรูปต�ำรวจ และชูเป้ำหมำย 3 ประกำร คือ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน รวม

ทัง้ประกำศค่ำนยิม 12 ประกำรทีช่ำวไทยควรยดึถอื ซ่ึงมทีัง้เร่ืองควำมจงรัก

ภักดีต่อสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และควำมเป็นประชำธิปไตย 

ฯลฯ จึงสมควรอย่ำงยิ่งท่ีนักวิชำกำรและปัญญำชนทั้งหลำย จะได้ช่วยกัน

คิดอ่ำนหำทำงพัฒนำชำติบ้ำนเมืองให้เจริญก้ำวหน้ำตำมอุดมกำรณ์ของ

แต่ละท่ำนที่จะรังสรรค์

หนงัสอืเล่มท่ีท่ำนถืออยูใ่นมอืน้ี พยำยำมแสวงหำค�ำตอบ แต่ค�ำตอบ

ที่ดี ก็ควรจะสอดคล้องกับหลักควำมจริงซึ่งเกิดจำกควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง              

เกี่ยวกับเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นในประวัติศำสตร์ท้ังของประเทศไทย และ

ประเทศชั้นน�ำทั้งหลำย

ด้วยเหตุน้ี ผู ้เขียนจึงใช้เวลำส่วนหนึ่งลงรำยละเอียดเกี่ยวกับ

วิวัฒนำกำรของระบบกำรเมืองของอังกฤษ เพื่อให้ผู้อ่ำน ซึ่งหลำยท่ำนอำจ

ไม่ได้สัมผัสกับประวัติศำสตร์อังกฤษในศตวรรษแรกๆ จะได้มองเห็นภำพ

ที่แท้จริงของสังคมอังกฤษ ว่ำเหตุใดชนชำตินี้จึงเดินทำงมำถึงระบบรัฐสภำ

ก่อนประเทศอื่นๆ ในยุโรป ปัจจัยเหตุมำจำกอะไร? อุปนิสัยของชำวอังกฤษ 

(นยัหนึง่ วฒันธรรม) หรอืปัจจยัสิง่แวดล้อม และสถำนกำรณ์ในประวตัศิำสตร์ 

แต่สิง่ทีเ่กดิขึน้โดยสตัย์กค็อื องักฤษต้องเผชญิกบัสถำนกำรณ์ของกำรขดัแย้ง

ระหว่ำงกษัตริย์กับขุนนำงในหลำยๆ โอกำส ต้องเผชิญกับสถำนกำรณ์

สงครำมกลำงเมืองในศตวรรษที่ 17 และกำรปฏิวัติเพ่ือล้มล้ำงอ�ำนำจของ

พระเจ้ำเจมส์ ที่ 2 ค.ศ. 1688

ปรำกฏกำรณ์เหล่ำนี้ ได้น�ำมำกล่ำวโดยที่ไม่ปรำกฏในหนังสือของ           

ฟกูยูำมำ เพือ่จดุประสงค์ส�ำคญั คอื ให้ชำวไทยได้ทรำบว่ำระบบรัฐสภำและ

ประชำธิปไตยไม่ได้เกิดขึ้นง่ำยๆ เหมือนดังที่บรรพบุรุษของเรำอำจจะคิด 

หำกอังกฤษใช้เวลำหลำยศตวรรษกว่ำจะมำถึงวันนี้ และสยำมประเทศของ
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เรำจะใช้เวลำเพียง 85 ปี จะถึงเป้ำหมำยได้หรือ? และที่น่ำเป็นห่วงคือ เมื่อ

คิดย้อนหลังน่ำจะเป็น 85 ปี ของกำลเวลำที่พัดผ่ำนไปโดยปรำศจำก

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประชำธิปไตยที่แท้จริง 

น่ำเสียดำยท่ีผู้น�ำในช่วงเวลำ 85 ปีท่ีผ่ำนมำ ไม่มีผู้ใดได้วำงแผน

ยุทธศำสตร์ เพื่อพัฒนำระบอบประชำธิปไตยตำมหลักวิชำที่ควรจะเป็น             

หรืออย่ำงน้อยได้มีกำรศึกษำค้นคว้ำว่ำปัจจัยใดจึงจะส่งเสริมและสร้ำง

ประชำธิปไตยได้อย่ำงแท้จริง อะไรคืออุปสรรคต่อควำมเจริญงอกงำมของ

วิถีชีวิตแบบดังกล่ำว และแม้ในปัจจุบัน เมื่อพูดถึงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ก็ยัง

ไม่เกดิควำมตระหนกัว่ำ การสร้างอปุนสัิยและระบบคณุค่า และวฒันธรรม

ของสังคมธรรมาธิปไตย คือกุญแจดอกส�ำคัญท่ีจะไขปัญหำคอขวดของ 

สังคมไทย ในยุคสังคมเปิด สังคมข่ำวสำร

ข้อคิดเหล่ำนีไ้ม่ได้ปรำกฏในหนงัสอืของฟกูยูำมำ ส่วนปัจจยัตวัแปร

ทีจ่ะเป็นกุญแจไปสูก่ำรเปลีย่นแปลงต่ำงๆ ในสงัคม ฟกูยูำมำกไ็ด้สรปุไว้แล้ว

ในไดอำแกรม ซึง่ผูเ้ขยีนได้สอดแทรกไว้ในหน้ำ 12 ตลอดจนข้อวเิครำะห์ของ

ผู้เขียน ซึ่งอำจจะแตกต่ำงหรือตรงกับฟูกูยำมำก็อำจเป็นได้

ข้อสรุปของผู้เขียน ก็คือ หัวใจของไดอำแกรมหน้ำ 12 คือ ควำมคิด 

ควำมเชื่อ และควำมศรัทธำ ว่ำอะไรถูก อะไรผิด ที่ภำษำอังกฤษใช้ค�ำว่ำ 

“Legitimacy” แปลว่ำ “ความถกูต้องชอบธรรม” ซึง่เป็นกญุแจดอกส�ำคญั

ที่จะชักน�ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในสังคม ดังสุภำษิตที่ว่ำ “ความคิดเป็น

บิดาของการกระท�า” 

กำรออกแบบยทุธศำสตร์ของกำรเปลีย่นแปลง จงึต้องชปูระเดน็เรือ่ง 

ความคิด ซึ่งจะต้องเป็นปัจจัยน�ำทำงวัฒนธรรมของสังคม-กำรเมือง เช่น 

ทฤษฎีใหม่ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง              

ควำมพอเพียง (ในทำงอ�ำนำจ) และกำรเผื่อแผ่ (ทำงเศรษฐกิจ และ             
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กำรเมือง) 

ประกำรสุดท้ำย สมควรกล่ำวไว้ด้วยว่ำ ชื่อหนังสือ “การพัฒนา 

การเมืองที่ยั่งยืน” เป็นช่ือท่ีคุณทิพย์พาพร ตันติสุนทร ผู้อ�ำนวยกำร           

สถำบันนโยบำยศึกษำ เป็นผู้ตั้งช่ือให้ก่อนท่ีจะเขียนหนังสือจบ ท่ำนผู้อ่ำน

ช่วยอนุเครำะห์พิจำรณำด้วยว่ำ เนื้อเรื่องในหนังสือ กับชื่อหนังสือ 

สอดคล้องกันหรือไม่ หำกสอดคล้องก็นับว่ำเรำคงได้ท�ำบุญร่วมกันมำ 

แต่ปำงก่อน จึงเห็นสอดคล้องกัน หำกอ่ำนแล้วไม่สอดคล้อง ก็ขอควำม

อนุเครำะห์ท ่ำนผู ้อ ่ำน ได้ปรับตำมอัธยำศัยของท่ำน และท่ีส�ำคัญ 

หำกท่ำนจะลงมือปฏิบัติในฐำนะเป็น “change agents” – ผู้น�ำแห่งกำร

เปลี่ยนแปลง อนุชนรุ่นอนำคต- เจน-วำย หรือ เจน-แซด คงจะภำคภูมิใจที่

ได้เกิดมำเป็นพลเมืองของสังคมไทย-สังคมธรรมำธิปไตย-และสังคมอำรยะ

สวัสดี

ดร.วิชัย ตันศิริ

กันยำยน 2560
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1วิชัย ตันศิริ

บทที่ 1

ประชาธิปไตยที่รุ่งเรือง 

หรือ ประชาธิปไตยที่ล้มเหลว

ท่ำมกลำงวิกฤติแห่งชำติดังท่ีไม่เคยปรำกฏมำก่อน ในช่วงปี 

พ.ศ. 2552 – 2557 เมื่อทั้งรัฐบำลโดยกำรน�ำของพรรคประชำธิปัตย์ ช่วงปี 

พ.ศ. 2552 – 2554 และรัฐบำลของนำงสำวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พ.ศ. 2554 

– 2557 ไม่สำมำรถบริหำรงำนได้ ทั้งคณะรัฐบำลเองก็ไม่สำมำรถจะบริหำร

งำนได้ตำมปกติที่ท�ำเนียบรัฐบำลที่ตึกไทยคู่ฟ้ำ ต้องระเหเร่ร่อนไปตำมที่

ต่ำงๆ และในที่สุด ตัวนำยกฯ ยิ่งลักษณ์ ก็ต้องลำออกไป ทิ้งรัฐบำลที่ไม่มี

สิทธิจะเป็นรัฐบำลอีกต่อไป เรียกว่ำเกิดสุญญำกำศทำงอ�ำนำจอธิปไตย                 

คณะทหำร (คสช.)1 น�ำโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ จึงประกำศ 

ยึดอ�ำนำจเมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2557 และบริหำรงำนแบบ 

รฐับำลช่ัวครำว เพือ่วำงพืน้ฐำน ท�ำกำรปฏริปูและร่ำงรฐัธรรมนญูใหม่ขึน้มำ

ประกำศใช้จนส�ำเร็จ หลังวันประกำศผลกำรลงประชำมติรับรองโดย

ประชำชนเสียงส่วนมำกเกินกว่ำร้อยละ 60 เห็นชอบด้วยกับรัฐธรรมนูญ 

ฉบับนี้ เมื่อวันที่ 7 สิงหำคม พ.ศ. 2559

วำระที่ส�ำคัญที่สุด หรือภำรกิจที่ส�ำคัญที่สุดของรัฐบำลคณะ คสช. 

ชุดนี้ นอกจำกจะสะสำงปัญหำที่เกิดจำกวิกฤติทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ และ

1 คสช. ย่อมำจำก คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ.



2 กำรพัฒนำกำรเมืองที่ยั่งยืน (Political Development for Sustainability)

สังคม จำกช่วง 5 ปีที่แล้ว ยังจะต้องวำงรำกฐำนเพื่อกำรปฏิรูปประเทศใน

ทุกๆ มิติ แต่ที่ส�ำคัญคือ มิติทำงกำรเมืองและกำรบริหำรบ้ำนเมือง แนวคิด 

ข้อเสนอแนะของสภำปฏิรูปก็ดี หรือสภำขับเคลื่อนปฏิรูปซ่ึงมำด�ำเนินกำร

ต่อก็ดี หรือวุฒิสภำ ซึ่งก�ำลังจะสรรหำจัดตั้งกันในอนำคตนี้ จะถูกหรือผิด มี

ข้อดี ข้อเสียอย่ำงไร จะท�ำให้ประเทศชำติของเรำมีรำกฐำนที่มั่นคงขึ้น มี

ประชำธิปไตยที่จะไม่ล้มลุกคลุกคลำนอีกต่อไป และมีเศรษฐกิจเข้มแข็ง 

ประชำชนพัฒนำไปสู ่กำรเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อบ้ำนเมือง และ

สมำนฉนัท์กนัพอสมควรหรอืไม่ จงึกลำยเป็นประเดน็ทีค่วรใส่ใจอย่ำงยิง่ และ

ช่วยกันหำค�ำตอบ

ส่วนหนึ่งของกำรแสวงหำค�ำตอบนี้ คือข้อคิดที่ส�ำคัญของนักคิด                  

ทำงสังคมกำรเมืองของสหรัฐอเมริกำท่ำนหนึ่ง ชื่อว่ำ ฟรำนซิส ฟูกูยำมำ 

( rancis u uyama) ซึ่งผลิตผลงำนชิ้นโบว์แดง ชื่อว่ำ he rigins of 

Political r er  และ Political r er an  Political Decay2 เป็นหนงัสอื

ทีพ่ยำยำมแสวงหำค�ำตอบให้แก่ค�ำถำมส�ำคญัทีส่ดุทำงรฐัศำสตร์ในช่วงเวลำ

ตั้งแต่ทศวรรษ 1960’s จนกระท่ังปัจจุบัน เป็นเวลำกว่ำ 50 ปี หรือครึ่ง

ศตวรรษมำแล้ว เป็นค�ำตอบท่ีในทัศนะของผู้เขียนเห็นว่ำเป็นค�ำตอบที่

สมบูรณ์ทีส่ดุเท่ำทีจ่ะเป็นไปได้ และเป็นค�ำตอบทีน่่ำจะตอบสนองต่อปัญหำ 

หรือ ปมอสรพิษ ทำงรัฐศำสตร์ตั้งแต่สมัยเพลโต-อำริสโตเติ้ล จนกระทั่งถึง

สมยัปัจจบุนั ปมปัญหำซึง่เป็นหวัใจของรฐัศำสตร์ กค็อื รูปแบบกำรเมอืงกำร

ปกครองแบบใดจึงจะเป็นรูปแบบที่ดีที่สุด

เพลโต และอำรสิโตเติล้ สองนกัปรำชญ์ผูย้ิง่ใหญ่ในสมยัทีอ่ำรยธรรม

กรีกรุ่งเรืองช่วง 300 - 400 ปีก่อนคริสต์ศักรำช ได้เพียรพยำยำมแสวงหำ

2 rancis u uyama, e igi  of olitical e . (Pro le Boo s t . In 2011), 
olitical e  a  olitical ecay. (Pro le Boo s t ., 2014).
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ค�ำตอบในหนังสอืทีช่ำวตะวนัตกยดึถอืเป็นต�ำรำคลำสสคิ ได้แก่ “ epublic” 

ของเพลโต และ “Politics” ของอำริสโตเติ้ล ได้อรรถำธิบำยข้อดีข้อด้อย

ของระบบกำรปกครอง ซึ่งสมัยนั้นจะมีอยู่สำมแบบ ได้แก่ ระบบกำรเมือง

กำรปกครองแบบกษัตริย์นิยม แบบอภิชนำธิปไตย (ขุนนำงเป็นใหญ่) และ

แบบประชำธิปไตย (ประชำชนเป็นใหญ่) และในที่สุด ในหนังสือคลำสสิค

ของเพลโต ที่ ชื่ อว ่ ำ  “ epubl ic” หรือที่ อำจแปลเป ็นไทยว ่ำ  

“อุตมรัฐ” หรือ “สำธำรณรัฐในอุดมคติ” เพลโต ก็ฟันธงว่ำ ระบบที่ผู้มี

คุณธรรมหรอืทีเ่รยีกว่ำ “Philosopher – ings “ ควรจะเป็นคณะผู้ปกครอง

มีอ�ำนำจทำงกำรเมือง-กำรปกครอง จึงเสนอระบบกำรศึกษำอบรมโดย

เฉพำะให้แก่เยำวชนผู้มีศักยภำพของชำวกรีกเป็นระยะเวลำนำน ให้มี

คุณสมบัติที่ส�ำคัญต่อกำรเมือง-กำรปกครอง ทั้งในด้ำนควำมรู ้ ควำม                   

กล้ำหำญในสนำมรบ ควำมมีจิตใจสูง เสียสละ และด�ำรงตนเป็นนักปรำชญ์

ผู้มีควำมรับผิดชอบต่อกำรปกครองของนครรัฐ กลุ่มนักปรำชญ์ผู้ปกครองนี้ 

จะเป็นชนชั้นพิเศษ มีชีวิตควำมเป็นอยู่ร่วมกันดุจดังในค่ำยทหำร ไม่มี                 

ทรัพย์สมบัติหรือครอบครัวเป็นของตนเอง เพื่อป้องกันปัญหำของกำร                   

สะสมทรัพย์สมบัติและกำรเอำประโยชน์ให้แก่ครอบครัวของตนเอง เป็น             

กำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่นในกำรบริหำรงำน

รัฐในอุดมคติของเพลโต อำจจะดูดีตำมทฤษฎี แต่ในภำคปฏิบัติน่ำ

จะมปัีญหำเช่นกนั อำรสิโตเติล้ ศษิย์ของเพลโต จงึเสนอรูปแบบกำรปกครอง

ที่ถือว่ำน่ำจะดีในล�ำดับที่สอง คือ ไม่ดีเลิศ แต่ดีพอประมำณ เรียกว่ำ ระบบ

กำรปกครองโดยกฎหมำย หรือภำยใต้กฎหมำย ค�ำว่ำภำยใต้กฎหมำยอำจ

จะมีควำมหมำยใกล้เคียงที่สุดกับจุดมุ่งหมำยของอำริสโตเติ้ล

กำรที่อำริสโตเติ้ล เสนอแนวคิดระบบกำรปกครองภำยใต้กฎหมำย 

ก็เพรำะอำริสโตเติ้ล เชื่อว่ำมนุษย์เรำนั้น ไม่ว ่ำจะฝกฝนตนเองให้ม ี
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คุณธรรมอย่ำงไร แต่ก็ยังไม่สำมำรถรักษำคุณธรรมไว้ได้สม�่ำเสมอตลอดไป 

มีโอกำสอ่อนไหว ผิดพลำดเสมอ แต่หำกใช้กฎหมำยปกครอง อย่ำงน้อย 

ก็ยังจะมีหลักกำรที่ดูแน่ชัดและทุกคนเข้ำใจ ซึ่งน่ำจะยุติธรรมกับทุกๆ คนที่

ต้องพึงปฏิบัติเหมือนๆ กัน แม้ว่ำกฎหมำยจะเขียนละเอียดถึงสถำนกำรณ์

ต่ำงๆ ทกุๆ สถำนกำรณ์ไม่ได้ และอำจไม่มมีำตรฐำนเทยีบเท่ำคณุธรรมกต็ำม 

อำริสโตเติ้ล จึงเรียกกำรปกครองภำยใต้กฎหมำยว่ำ เป็นระบบ “Secon  

Best” ดอีนัดบัสอง แต่สำมำรถน�ำไปปฏิบัตไิด้ ชำวยโุรปตะวนัตก โดยเฉพำะ

อังกฤษ จึงมักยึดถือแนวของอำริสโตเติ้ล 

อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำระบบกำรปกครองภำยใต้กฎหมำยจะมีควำม

ส�ำคัญ อำริสโตเติ้ลก็ยังต้องคิดแก้ไขปัญหำส�ำคัญซึ่งด�ำรงอยู่อย่ำงสม�่ำเสมอ

ในทุกๆ กำรปกครอง ไม่ว่ำจะเป็นระบบกษัตริย์ ระบบอภิชนำธิปไตย และ

ระบบประชำธปิไตย ปัญหำทีว่่ำนัน้เกดิจำกควำมเสือ่มทำงศลีธรรม และกำร

ประพฤตปิฏบิตัขิองผูม้อี�ำนำจ ซึง่ดงัทีท่กุคนทรำบ “อ�ำนำจท�ำให้คนเส่ือม” 

และอำริสโตเติ้ล ก็ทรำบดีในธรรมชำติของมนุษย์และปรำกฏกำรณ์นี้ จึงได้

เสนอรูปแบบกำรปกครองแบบผสมผสำน ซึ่งท่ำนเรียกว่ำ “รัฐธรรมนูญ                

รูปผสม” ( i e  onstitution) ได้แก่ รูปแบบกษัตริย์นิยม ซึ่งมีบุคคล             

ผูเ้ดยีวมีอ�ำนำจสงูสดุ ควรจะต้อง ผสมกบัระบบขนุนาง ซึง่จะก่อให้เกดิกำร

คำนอ�ำนำจซึง่กนัและกนั และรปูแบบผสมระหว่างระบบขนุนาง (มอี�ำนำจ) 

ผสมกบัรปูแบบประชาธปิไตย  (ทีป่ระชำชนมอี�ำนำจ) อำริสโตเติล้ จงึเรียก

รูปแบบต่ำงๆ นี้ว่ำ รัฐธรรมนูญแบบผสม ( i e  onstitution)3 

โดยสรุป ทั้งเพลโต และอำริสโตเติ้ล ต่ำงเข้ำใจดีว่ำ ระบบกำร

ปกครองของกรีกสมัยนั้นมีปัญหำ ไม่ว่ำจะเป็นระบบกษัตริย์ หรือระบบ                   

3 Geprge H.Sabine,  i to y of olitical eo y. ( eorge G. Harrap  o. t ., 
1937), p. 78-80 an  chapters 425.
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อภิชนำธิปไตย หรือประชำธิปไตย รัฐเอเธนส์จึงล่มสลำยในช่วงปี 431 ก่อน

ครสิต์ศักรำช ทัง้นี ้เพรำะระบอบประชำธปิไตยแบบสดุโต่งนัน่เอง ทีส่่งเสรมิ

ให้เกิดเผดจ็กำร ด้วยแรงสนับสนนุของฝงูชน  ในภำษำองักฤษมกัเรยีกกนัว่ำ 

Populist Democracy หรือ Populism 

อย่ำงไรก็ตำม กำรศึกษำรัฐศำสตร์ในยุคหลังสงครำมโลกคร้ังที่ 2 

โดยเฉพำะในยคุสงครำมเยน็ และยคุกำรพฒันำเศรษฐกจิหลังสงครำมเกำหลี 

นักรัฐศำสตร์อเมริกันเริ่มสนใจระบบกำรเมืองของประเทศในโลกท่ีสำม 

(ประเทศด้อยพฒันำ และก�ำลงัพฒันำ) ฉะนัน้ จงึเร่ิมโฟกสัไปทีก่ระบวนกำร

พัฒนำ กำรบริหำร และกำรเมือง แต่ด้วย อคติ หม่ คือ อคติของกลุ่ม 

“Positivist” (หรอื mpiricists) ซึง่หนัมำนยิมกำรศกึษำหำข้อมลูตำมหลัก

วทิยำศำสตร์ โดยกระบวนกำรทดลอง หรอืทำงสถติเิปรียบเทยีบ และได้หนั

หลังให้แก่ปรัชญำกำรเมืองสมัยคลำสสิค ฉะนั้น นักคิดทฤษฎีทำงกำรเมือง

จึงได้รับอิทธิพลจำกนักสังคมวิทยำ มำนุษยวิทยำ และนักพฤติกรรมศำสตร์ 

และพยำยำมจะแสวงหำทฤษฎใีหม่ในกำรก�ำหนดรูปแบบกำรเมอืงทีพั่ฒนำ 

“ e elo e  olity” และพยำยำมจะค้นหำองค์ประกอบของระบบ

กำรเมอืงทีพ่ฒันำโดยปรำศจำก อคตทิางวฒันธรรมของชนชาติตนเอง คอื 

ให้ไกลจำกควำมเป็น ตะวันตก หรือ ตะวันออก ให้มำกที่สุด จึงเกิดกำร        

เสนอแนวคิดค�ำนิยำมและคุณลักษณะของระบบกำรเมืองที่พัฒนำมำกมำย

หลำยแบบ จนในทีส่ดุ ใน ค.ศ. 1968 เกดิมกีำรพมิพ์หนงัสอืของศำสตรำจำรย์               

แซมมวล ฮันติงตัน (Samuel P. Huntington) ชื่อ Political r er in 

hanging Societies ได้สร้ำงควำมฮือฮำและก่อกระแสของควำมคิดที่               

ค่อนข้ำงเป็นทำงลบต่อแนวคดิดัง้เดมิของนกัรฐัศำสตร์ชำวอเมรกินั ซึง่เพยีร

พยำยำมจะเสนอรปูแบบกำรพฒันำตำมต�ำรำของชำวตะวนัตกให้แก่ประเทศ

ก�ำลังพัฒนำทั้งหลำยในเอเชีย และอำฟริกำ
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ข้อสรุปที่ส�ำคัญของศำสตรำจำรย์แซมมวล ฮันติงตัน ก็คือ ประเทศ

ที่ก�ำลังพัฒนำเหล่ำนี้ ขณะท่ีก�ำลังสร้ำงหรืออยู ่ในกระบวนกำรพัฒนำ

เศรษฐกิจและกำรเมืองของตนนั้น ต้องประสบควำมล้มเหลว เพรำะ                   

สถำบันทำงกำรเมือง ได้แก่ ระบบรัฐสภำ คณะรัฐมนตรี ระบบกำรเลือกตั้ง 

ระบบศำลยุติธรรม ฯลฯ เหล่ำนี้ แม้จะพยำยำมเลียนแบบชำวตะวันตก                  

แต่ก็ต้องล้มเหลว หรือล้มลุกคลุกคลำนอยู่เสมอ จำกปรำกฏกำรณ์กำร                  

เดินขบวนของบรรดำนักศึกษำ และกำรปฏิวัติรัฐประหำร ทั้งนี้ เพรำะ                    

สำเหตุหลัก คือ ประเทศเหล่ำนี้หรือสังคมของประเทศเหล่ำนี้ ขำดระบบ

คุณค่ำที่สนับสนุน ยึดเหนี่ยว สถำบันกำรเมืองเหล่ำนี้อย่ำงแท้จริง หรือ                 

นยัหนึง่ องค์กรทำงกำรเมอืงท่ีจดัตัง้ตำมรฐัธรรมนูญทีร่่ำงขึน้ ขาดความเป็น

สถาบันทางการเมืองและสังคม นั่นคือ สังคมไม่ได้ให้คุณค่ำและยึดเหนี่ยว 

หรือแม้แต่จะยอมสละชีวิต เพื่อปกป้องสถำบันเหล่ำนี้ ฉะนั้น จะร่ำง

รัฐธรรมนูญ เพื่อจัดตั้งรัฐสภำ และรังสรรค์ระบบกำรเลือกตั้งมำสักกี่แบบ 

องค์กรทำงกำรเมืองเหล่ำนี้ก็ไม่สำมำรถจะด�ำรงอยู่ได้อย่ำงยั่งยืน ยังไม่ฝัง

รำกลึกในสังคมและจิตวิญญำณของสังคมนั้นๆ 

ความเป็นสถาบัน หรือ ระบบคุณค่า ที่สนับสนุนควำมเป็นสถำบัน 

จึงมีควำมส�ำคัญอันดับหนึ่ง

นี่คือข้อสรุปอย่ำงสั้นที่สุด และที่ท�ำให้เกิดควำมปันปวนในวงกำร

รัฐศำสตร์สหรัฐอเมริกำอยู่ชั่วระยะหนึ่ง

บัดนี้ ศิษย์เอกคนส�ำคัญของศำสตรำจำรย์ฮันติงตัน ดร.ฟรำนซิส               

ฟูกูยำมำ (Dr. rancis u uyama) นอกจำกเผยแพร่แนวคิดหลักของ 

ผู้เป็นอำจำรย์แล้ว ยังได้ผลิตผลงำนชิ้นเอกของท่ำนเอง ชื่อว่ำ he rigins 

of Political r er และ Political r er an  Political Decay ใน 

ค.ศ. 2011 และ 2014 ตำมล�ำดับ ก่อนหน้ำนี้ ฟรำนซิส ฟูกูยำมำ ได้สร้ำง
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ชื่อเสียงกระฉ่อนโลกมำบ้ำงแล้ว โดยตีพิมพ์หนังสือ ชื่อว่ำ “ he n  of 

History”

ข้อเสนอของฟรำนสซิส ฟูกูยำมำ เรื่องระบบกำรเมืองกำรปกครอง

ที่พัฒนำคืออย่ำงไร และข้อเสนอของท่ำนสอดคล้องกับควำมเป็นจริงใน

ประวัติศำสตร์กำรเมืองกำรปกครองหรือไม่ และหำกสอดคล้องกับ 

ควำมเป็นจริง ยังจะสำมำรถเป็นดวงประทีปส่องทำงให้บรรดำนักปฏิรูป

กำรเมืองกำรปกครองที่โหยหำรูปแบบและแก่นสำระได้หรือไม่ อย่ำงไร 

ค�ำตอบของนักคิดผู ้นี้ น่ำจะเป็นส่วนหนึ่งและส่วนส�ำคัญของค�ำตอบ 

ท่ีพวกเรำแสวงหำ จึงสมควรให้เวลำต่อข้อคิดของท่ำนตำมแต่เวลำ                       

และโอกำสจะอ�ำนวย
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บทที่ 2

ระบบการเมืองและการปกครองที่แสวงหา

ฟูกูยำมำ เริ่มต้นด้วยแนวคิดที่ว ่ำ ระบอบประชำธิปไตยแบบ                     

เลือกตั้งน้ัน แม้จะเป็นเป้ำหมำยของกำรแสวงหำของบรรดำประเทศ                             

ที่ก�ำลังพัฒนำทั้งหลำย และแม้ว่ำจะประกอบด้วยหลักกำรที่ส�ำคัญ คือ 

อ�ำนำจอธิปไตยเป็นของปวงชน หรือมำจำกปวงชน และที่ส�ำคัญ รัฐบำลที่

จัดตั้งขึ้นนั้น จะต้องรับผิดชอบต่อประชำชน (accountability) แต่ระบอบ

ประชำธิปไตยดังกล่ำว ก็อำจประสบควำมล้มเหลว และน�ำประเทศชำติไป

สูค่วำมหำยนะได้ หำกระบบกำรบรหิำรกำรปกครองของรฐัขำดประสทิธภิำพ 

อ่อนแอ และผุกร่อน ด้วยขบวนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนกำรบังคับใช้

กฎหมำยล้มเหลว ฉะนัน้ ปัจจยัตวัแปรทีส่�ำคญั ซึง่ฟกูยูำมำ ใช้ค�ำว่ำ รัฐ หรอื 

“State” นั้น จึงมีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งยวด

ในใจของฟูกูยำมำ หำกจะเดำไม่ผิด ประเทศใดท่ีขำดรัฐท่ีเข้มแข็ง 

แม้ว่ำจะมรีะบอบประชำธปิไตย กย็งัจะประสบควำมหำยนะและควำมเสือ่ม

ถอยในทีส่ดุ รฐัทีเ่ข้มแขง็ ซึง่ฟกูยูำมำ หมำยถงึกลไกกำรปกครองและขอบเขต

ของอ�ำนำจรัฐ และกำรบังคับใช้กฎหมำย ตำมนิยำมและแนวคิดของแม็กซ์ 

เวเบอร์ จึงน่ำจะมีควำมส�ำคัญอันดับหนึ่ง ก่อนควำมเป็นประชำธิปไตย                

เสียอีก

ค�ำว่ำ “รฐัทีเ่ข้มแข็ง” อำจจะยงัไม่จ�ำเป็นทีจ่ะต้องอธบิำยรำยละเอียด

ขณะนี้ โดยเฉพำะกับผู้อ่ำนซึ่งได้มีประสบกำรณ์ช่วง 9 – 10 ปี ของ                   
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ทศวรรษนี้ ที่ค�ำว่ำ “ aile  State” หรือ “รัฐที่ล้มเหลว” ดูจะแจ่มชัดใน

จินตนำกำรของชำวไทยแทบทุกคน

แต่ที่น่ำสนใจในบริบทของกำรพัฒนำกำรเมือง ตำมท่ีฟูกูยำมำ

พยำยำมจะน�ำเสนอ รัฐที่เข้มแข็ง ยกตัวอย่ำงเช่น สำธำรณรัฐประชำชนจีน 

และประเทศอื่นๆ ในเอเชียบูรพำ เช่น ญี่ปุน เกำหลีใต้ สิงคโปร์ รัฐเหล่ำนี้

ล้วนแล้วแต่เป็นรฐัท่ีเข้มแข็ง ควำมเจรญิเตบิโตทำงเศรษฐกจิและควำมมัน่คง

และเสถียรภำพทำงกำรเมือง จึงดูจะโดดเด่นกว่ำประเทศอื่นๆ ในภูมิภำค

เดียวกัน  ซึ่งอำจจะมุ่งเป้ำหมำยควำมเป็นประชำธิปไตยค่อนข้ำงมำก แต่

กลไกกำรปกครองของรัฐค่อนข้ำงอ่อนแอ โดยดูตัวชี้วัดง่ำยๆ จำกดัชนีกำร

ทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น

นอกจำกควำมเป็นรฐัทีเ่ข้มแขง็แล้ว ระบอบประชำธปิไตยจะรุ่งเรอืง

และสมบูรณ์แบบ จ�ำต้องยึดหลักของนิติธรรมรัฐ หรือ Rule of Law               

ควำมหมำยของหลกันติธิรรมรฐั หรอื ule of aw คอือย่ำงไร จะได้อธบิำย

ขยำยควำมต่อไป แต่ในเบื้องต้นนั้น เพียงใคร่จะชี้ว่ำ บำงระบบที่อ้ำงว่ำเป็น

ประชำธปิไตย แต่อำจจะขำดหลกัของนติริฐัหรอืนติิธรรมรัฐ และหลักกำรนี้

มคีวำมหมำยอย่ำงไร และมคีวำมส�ำคญัต่อเสถยีรภำพและควำมเจรญิรุง่เรอืง

ของสังคมประเทศนั้นอย่ำงไร เป็นประเด็นที่น่ำสนใจเป็นอย่ำงยิ่ง

โดยสรุป เบื้องต้น ฟูกูยำมำ อำจจะสรุปแนวคิดว่ำระบบกำรเมือง

กำรปกครองที่พัฒนำ จะต้องประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ระบบ

ประชาธิปไตย (แบบเลือกตั้ง) รัฐที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และหลัก

นติธิรรมรฐั คือ จะมเีฉพำะระบบหน่ึงระบบใดไม่ได้ หรอืหำกมีเฉพำะระบบ

หนึ่งระบบใด ก็จะยังเรียกว่ำเป็นระบบกำรเมืองกำรปกครองที่พัฒนำ   

สมบรูณ์แบบมิได้ เป้ำหมำยของกำรพฒันำส�ำหรบันกัปฏริปูกำรเมอืงจงึต้อง

พิจำรณำทั้ง 3 อนุระบบ
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นอกจำกตัวแปร 3 ประกำรดังกล่ำวนี้ ซึ่งเป็นหัวใจของหนังสือหรือ

ข้อคิดของหนังสือทั้ง 2 เล่มนี้แล้ว กรอบทฤษฎี หรือโมเดล ของระบบกำร

พัฒนำกำรเมือง ยังประกอบด้วยตัวแปรอื่นๆ อีก 3 ตัวแปร ได้แก่ ระบบ

เศรษฐกิจ ซึ่งในไดอำแกรม หน้ำ 12 ดูเหมือนจะเป็นผลลัพธ์ของควำม               

เป็นรฐัทีเ่ข้มแขง็และมปีระสทิธภิำพ และจำกผลของกำรขยำยตัว หรอืควำม

เจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ เช่น สังคมเกษตรได้เกิดกำรปฏิวัติอุตสำหกรรม 

เช่น อังกฤษในคริสต์ศตวรรษที่ 18 ท�ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม ที่

เรียกว่ำ “ ocial o ili atio ” อำจแปลว่ำ ขบวนกำรเคลื่อนย้ำย และ

ขยับฐำนะทำงสังคมของประชำกรส่วนใหญ่ของประเทศ มีผลให้เกิดชนชั้น

ใหม่ๆ และควำมตื่นตัวทำงสังคม น�ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองจำก

ระบอบเดิม ให้กลำยเป็น ระบอบประชำธิปไตย ดังไดอำแกรม หน้ำ 12

สองตัวแปรดังกล่ำว คือ ระบบเศรษฐกิจ และระบบกำรเคลื่อนย้ำย 

ขยบัฐำนะทำงชนชัน้ และตืน่ตวัทำงสงัคม ฟกูยูำมำไม่ได้อธบิำยรำยละเอียด

มำกนัก และที่ส�ำคัญ ยังมีปัจจัยตัวแปรที่ 6 ซึ่งอยู่ใจกลำงของโมเดลนี้ ท่ี                      

ฟูกูยำมำ เรียกว่ำ “แนวคิด/ควำมคิด ว่ำอะไรเป็นสิ่งที่ชอบธรรม” (I ea/ 

egitimacy) ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบ/กระบวนกำรประชำธิปไตย หลัก

นิติธรรม และระบบกำรปกครองของรัฐ ตำมแนวคิดของผู้เขียน (ดร.วิชัย  

ตันศริ)ิ ควำมนกึคดิของผูค้นในสงัคมมผีลต่อเส้นทำงและกระบวนกำรพัฒนำ

ของทัง้ 3 ตวัแปรดงักล่ำว และต่อกำรขับเคลือ่นในสงัคม (Social obiliza-

tion) ขำดซึง่ตวัแปรเรือ่งกระแสควำมคดิและระบบคณุค่ำว่ำอะไรชอบธรรม/

ไม่ชอบธรรม กำรขับเคลื่อนในตัวแปรอื่นๆ ก็คงไปไม่ถึงไหน ฟูกูยำมำ ได้ยก

ตัวอย่ำงของอิทธิพลของศำสนำที่เป็นปัจจัยตัวแปรส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดกำร   

รวมตัวของเผ่ำอำหรับจำกทะเลทรำย ให้กลำยเป็นผู ้พิชิตและจัดตั้ง

อำณำจักรและจักรวรรดิแมมลูก ( amlu s) ในอียิปต์ และจักรวรรดิ               
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ออกโตมัน (ตุรกี) ในศตวรรษที่ 16 ได้กล่ำวถึงศำสนำพรำหมณ์ของอินเดีย 

ที่มีส่วนส�ำคัญ ท�ำให้เกิดชนชั้นวรรณะ ซึ่งทุกวันนี้ยังก�ำจัดออกไปไม่ได้จำก

สงัคมกำรเมอืงของสำธำรณรฐัอนิเดยี ศรทัธำหรอืควำมเชือ่ทำงศำสนำ และ

อุดมกำรณ์ทำงกำรเมือง จึงเป็นตัวแปรส�ำคัญทำงกำรเมือง และอำจจะเป็น

ตัวแปรที่ส�ำคัญที่สุดดังจะได้กล่ำวต่อไป

ไดอาแกรม  ime io  of e elo me t

ที่มำ : หนัง ือ      หนา 

In short, different polities may follow different routes to their destinations, 
depending on historical and political circumstances of each individual polity. 
However a strong state if it precedes parliamentary democracy might ensure a 
successful democracy like Germany which evolved from a strong, bureaucratic 
state of Prussia, become a Parliamentary democracy after the 1st World War. 

 

Moreover, the dynamic of the system is derived from the interaction among 
different factors such as Economic Growth, social mobilization, ideas/ legitimacy, 
State building, rule of law, and democracy, as shown in the figure below 

 

 

 

 

 

 

 

For example, economic growth leads to social mobility, creating new social 
classes, e.g. middle-class which in turn impacts on “democracy”. In all these 
processes, the center piece should be the “ideas”, regarding what is legitimate, 
what is just, and what should bring prosperity to mankind. 

Economic Growth Social Mobilization 

Ideas / Legitimacy

State Building Rule of Law Democracy 
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บทที่ 3

จีน ประเทศแรก นโลกที่สร้างรัฐ ห้เข้มแข็ง
และทันสมัยตามแนวทางของแม็ก ์ เวเบอร์

ผูอ่้ำนคงจะประหลำดใจมใิช่น้อย หำกมใีครกล่ำวว่ำ จีนเป็นประเทศ

แรกในโลกที่สร้ำงรัฐให้เข้มแข็งตำมแนวคิด ทฤษฎีของแม็กซ์ เวเบอร์ ( a  

eber) ในบรรดำประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก หำกจะให้เดำว่ำประเทศใดเป็น

ประเทศแรกทีพ่ฒันำระบบกำรปกครองของตนเอง เข้ำสู่รูปแบบแนวคดิของ

แม็กซ์ เวเบอร์ ผู ้คนส่วนมำกอำจจะนึกถึงฝรั่งเศส เพรำะคุ ้นเคยกับ

ประวัติศำสตร์กำรปฏิวัติในฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 และบังเกิดจักรวรรดินโป

เลียน เมื่อ ค.ศ. 1802 หรือบำงท่ำนที่ดื่มด�่ำกับประวัติศำสตร์อังกฤษ และ

คุน้เคยกบัระบบรฐัสภำของอังกฤษ กอ็ำจจะเดำว่ำองักฤษเป็นประเทศแรกๆ 

ทีเ่ข้ำสูว่ถิทีำงของระบบกำรบรหิำรกำรปกครองทีท่นัสมยั แต่กอ็ำจจะมบีำง

ท่ำนซึ่งคุ้นเคยกับผลงำนของแม็กซ์ เวเบอร์ อำจจะสรุปได้จำกกำรที่แม็กซ์ 

เวเบอร์เป็นชำวเยอรมนั ฉะนัน้ กค็งต้องมคีวำมคดิเร่ืองรูปแบบของเยอรมนั

เป็นแบบอย่ำง ซึ่งแนวคิดหลังนี้ ดูจะใกล้กับควำมเป็นจริง แต่หำกจะให้

ชัดเจน ก็คงต้องกล่ำวว่ำ แม็กซ์ เวเบอร์ ดูแบบอย่ำงของปรัสเซีย (Prussia) 

เป็นจุดก�ำเนิดของรัฐที่ทันสมัยและเข้มแข็ง ปรัสเซียนั้น คือรัฐตัวตั้งตัวตีใน

กำรรวมเยอรมันเป็นหนึ่งเดียวในยุโรป แต่ค�ำตอบของฟูกูยำมำ ก็คือ จีน ที่

เป็นประเทศแรกที่ปรับตัวเข้ำกับรูปแบบที่ทันสมัย ซึ่งค่อนข้ำงจะตรงตำม

แนวคิดของแม็กซ์ เวเบอร์
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ประเด็นมิใช่ว่ำจีนท�ำได้ส�ำเร็จดีกว่ำประเทศอื่นๆ หรือไม่ เพรำะ

ควำมส�ำเร็จหรือควำมล้มเหลวดูจะเป็นส่วนหนึ่งที่อำจแยกไม่ออกจำก

วิวัฒนำกำรของเหตุกำรณ์แต่ละยุคสมัย ประเด็นคือ เหตุใดจีนจึงคิดปฏิรูป

ระบบกำรเมืองกำรปกครอง และกำรเศรษฐกิจ-สังคม ให้มีควำมทันสมัย

ตั้งแต่เมื่อ 2,000 กว่ำปีมำแล้ว หรือประมำณ 221 ปีก่อนคริสต์ศักรำช                 

เมื่อจินซีฮ่องเต้ สำมำรถรวมรัฐทั้ง 7 (ซึ่งรบพุ่งกันมำมิหยุดหย่อน) ไว้ได้ใน        

ปีนั้น 

ก่อนอ่ืน ควรจะอธิบำยเพิ่มเติมอย่ำงรวบรัดที่สุดว่ำ หลักคิดของ

แม็กซ์ เวเบอร์ นั้น คืออย่ำงไร ประการแรก แม็กซ์ เวเบอร์ นิยำม “รัฐ” ว่ำ 

คือ องค์กรทางการเมืองที่มีอ�านาจอธิปไตยเหนือดินแดน ในขอบเขตของ

รัฐนั้น ซึ่งประชำชนทุกคนในรัฐนั้น จะต้องอยู่ใต้อ�ำนำจนี้โดยเสมอภำคกัน

ทุกๆ คน และรัฐที่เข้มแข็ง ก็คือ รัฐที่มีระบบการบริหารราชการตามแบบ

ที่ท่านเรียกว่า ระบบ u eauc acy คือ มีสายของการบังคับบัญชาจำก

เบื้องบนสู่เบื้องล่ำง มีกำรก�ำหนดบทบาทหน้าท่ีของงานแต่ละระดับไว้

ชัดเจน และ ช้ระบบคุณธรรมความสามารถ ในกำรคัดเลือก-แต่งตั้งบุคคล 

ตำมล�ำดับอำวุโสและคุณธรรมควำมสำมำรถดังกล่ำว

แมก็ซ์ เวเบอร์ ให้ควำมส�ำคญักบัระบบ “ u eauc acy” ดังกล่ำว 

ว่ำเปรยีบเสมอืนเครือ่งมอืของกำรบรหิำรรำชกำรให้เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์

ของรัฐ หรือผู้ก�ำหนดนโยบำยของรัฐ และผู้ปฏิบัติงำนก็เปรียบเสมือน

เครื่องจักรกลที่จะต้องปฏิบัติงำนด้วยควำมสำมำรถ ประสิทธิภำพ และ                

ห่ำงไกลจำกระบบอุปถัมภ์ เครือญำติ พวกพ้อง เป้ำหมำยขององค์กรเป็น

เป้ำหมำยที่ศักดิสิทธิ เจ้ำหน้ำที่ไม่สำมำรถจะเบี่ยงเบนไปเป็นอย่ำงอื่น

ฉะนัน้ ระบบรำชกำรและรฐัทีเ่ข้มแขง็ จงึมลีกัษณะของรฐัทีม่อี�ำนำจ

รวมศูนย์ ที่ระบุลักษณะงำนในแต่ละระดับไว้ชัดเจน และเจ้ำหน้ำที่มีทักษะ
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ควำมสำมำรถเหมำะสมกับต�ำแหน่ง และไม่มีระบบอุปถัมภ์ ไม่มีระบบ

คอร์รัปชั่น และประสิทธิผล-ประสิทธิภำพ คือตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ

รูปแบบของรัฐที่มีอ�ำนำจอธิปไตยเหนือดินแดนและระบบกำร

บริหำรรำชกำร แบบ “Bureaucracy” ตำมแนวคิดของแม็กซ์ เวเบอร์ นั้น 

ถือว่ำเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของรัฐท่ีทันสมัยในยุคสมัยใหม่ ซึ่งแม็กซ์                  

เวเบอร์ ถือว่าปรัสเ ียเป็นรัฐแรกที่ปรับกลไกการบริหารตามแนวทางน้ี 

ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18

ฟูกูยำมำ แสดงควำมประหลำดใจที่แม็กซ์ เวเบอร์ มองข้ำมจีนสมัย

โบรำณ ในปลายสมัยราชวงศ์โจวตะวันออก ประมำณศตวรรษที่ 3 ก่อน

คริสต์ศักรำช ซึ่งเกิดสงครำมระหว่ำงรัฐทั้งเจ็ดในแผ่นดินจีนในยุคนั้น จนใน

ท่ีสุดรัฐฉินได้กลำยเป็นผู้ชนะ และรวบรวมรัฐทั้งเจ็ดเป็นจักรวรรดิเดียวกัน

ภำยใต้อ�ำนำจกำรปกครองของจินซีฮ่องเต้ จักรพรรดิผู้โหดร้ำยและชิงชัง 

ของรำษฎร ในปี 221 ก่อนคริสต์ศักรำช1

ควรจะกล่ำวไว้เป็นเบือ้งต้นเสยีก่อนว่ำ แผ่นดินจีนก่อนทีจ่ะรวมกนั

ได้เป็นจักรวรรดิเดียวกัน ในสมัยจินซีฮ่องเต้ ในปี 221 ก่อนคริสต์ศักรำช           

นั้น แผ่นดินจีนประกอบด้วยรัฐหรือนคร ซึ่งเป็นอิสระและรบพุ่งกันไม่หยุด

หย่อนจ�ำนวนมำกมำยอย่ำงไม่น่ำเชื่อ ในยุครำชวงศ์เซีย ( ia) ประมำณ 

2,000 ปีก่อนคริสต์ศตวรรษ มีนครรัฐหรือแว่นแคว้นต่ำงๆ จ�ำนวนถึง 

3,000 แห่ง ทีเ่ป็นอสิระและต่อสูช่้วงชงิควำมเป็นใหญ่ ต่อมำถงึสมยัรำชวงศ์

ซัง (Shang) จ�ำนวนรัฐหรือนครอิสระลดลงเหลือ 1,800 แห่ง ต่อมำอีก 

ในสมัยรำชวงศ์โจวตะวันตก จ�ำนวนดังกล่ำวลดลงเหลือ 170 แห่ง และ                 

 

1 เขียน ธีระวิทย์, วิวัฒนาการการปกครองของจีน, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : สถำบัน         
เอเชียศึกษำ, จุ ำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 2547), 14.
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สมัยรำชวงศ์โจวตะวันออก ลดลงเหลือ 23 แห่ง จนกระทั่งเหลือเพียง 7 รัฐ 

ที่เรียกกันว่ำยุคสมัย “ a i g tate ” (475 – 211 ก่อนคริสต์ศักรำช) 

ซึ่งมีฉิน ( in) เป็นรัฐหนึ่งใน 7 รัฐนี้ และจำกผลกำรปฏิรูประบบกำรทหำร

และกำรปกครอง ฯลฯ ภำยในรัฐฉิน สมัยจินออง ตลอดจนกำรด�ำเนินงำน                     

กำรทูตที่ชำญฉลำด ที่ส่งผลให้รัฐฉินสำมำรถรวมรัฐอื่นๆ ท่ีเหลือไว้เป็น

จกัรวรรดเิดยีวกนั เป็นจงกวอ (หรือ ตงกก) เป็นครัง้แรกในประวตัศิำสตร์จนี

นโยบำยกำรปฏริปูของจนิออง ในยคุสมัย arring States (สงครำม 

7 รัฐ) นั้น ประกอบด้วย การปฏิรูปทางการทหาร การปกครอง เศรษฐกิจ 

และสังคม อำจจะเรียกว่ำเป็นกำรปฏิวัติสังคมอย่ำงขนำนใหญ่ และปรัชญำ 

อุดมกำรณ์ ซึ่งเป็นแกนหลักของกำรปฏิรูป – ปฏิวัติ ครั้งนี้ คือ อุดมการณ์

ของลัทธินิตินิยม (Legali m) ซึ่ง หัน เฟย จื้อ (Han ei zu) เป็นผู้                     

เผยแพร่คนส�ำคัญในสมัยต่อมำ แต่ผู ้กรุยทำงเบื้องต้นในภำคปฏิบัติคือ                     

ซัง หยำง (Shang ang) มหำอ�ำมำตย์ที่ปรึกษำของจินออง2

หลักคิดที่ส�ำคัญของซัง หยำง มีด ้วยกัน 2 ประกำร ก็คือ 

ประการแรก ซัง หยำง มีทัศนะต่อควำมเป็นมนุษย์ว่ำ โดยพื้นฐำนเป็น 

สัตว์เศรษฐกิจ คือ มองผลประโยชน์ทำงวัตถุธรรมเป็นหลัก หรือนัยหนึ่ง 

แรงจูงใจทำงผลประโยชน์ทำงวัตถุ (ลำภ ยศ สรรเสริญ) เป็นหลักส�ำคัญที่

ควบคุมควำมประพฤติ ฉะนั้น หำกรัฐ หรือ ระบบกำรปกครอง ออกแบบ

ระบบที่ก�ำหนดผลตอบแทนและบทลงโทษให้เป็นรูปธรรม ก็สำมำรถ

ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชำได้ แต่ที่ส�ำคัญ ต้องบังคับใช้หลักเกณฑ์นี้อย่ำง 

เสมอภำค คือ ต้องไม่น�ำเอำประเด็นด้ำนเครือญำติเข้ำมำเป็นอุปสรรค

กีดขวำง เช่น ในกระบวนกำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรในต�ำแหน่งต่ำงๆ 

2 rancis u uyama, e igi  of olitical e , บทที่ 8 he Great Han            
System.
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ประการท่ีสอง ซงั หยำง มคีวามเชือ่และศรทัธา นการ ช้ก หมาย

เพือ่บงัคบั ห้มนษุย์ประพ ตติามแนวทางทีต้่องการ จำกบทให้คณุให้โทษ 

แนวทำงนิตนิิยมนี ้ไม่เหน็ด้วย หรอื ขดัแย้งกบัแนวคดิและศรทัธำของปรชัญำ

ขงจ้ือ ซึง่เริม่มีอิทธพิลต่อควำมนกึคดิของชำวจนีในช่วง 500 ปีก่อนครสิตกำล 

ลัทธิขงจื้อแขนงหนึ่ง (เม่งจื้อ) เชื่อว่ำมนุษย์เกิดมำเป็นคนดีโดยธรรมชำติ 

ขณะทีเ่ป้ำหมำยของค�ำสอนของขงจือ้ ผูเ้ป็นอำจำรย์เน้นไปที ่การท�าหน้าที่

ตามบทบาทของตนเอง ห้ดทีีส่ดุ ดงัค�ำกล่ำวทีว่่ำ “ขอ ห้ผูป้กครองจงเป็น

ผู้ปกครอง ข้าแผ่นดินเป็นข้าแผ่นดิน บิดาเป็นบิดา และบุตรเป็นบุตร” 

ลัทธิขงจื้อจึงให้ควำมส�ำคัญแก่ระบบครอบครัว ส่งเสริมควำมกตัญ ูกตเวที 

กำรบูชำบรรพบุรุษ ดังค�ำกล่ำวที่ว่ำ “เมื่อชีวิตครอบครัวได้รับการจัดวินัย

แล้ว ชีวิตชาติย่อมได้รับการจัดระเบียบ แล้วความสงบสุขย่อมมาสู่โลก” 

ลัทธิขงจื้อ จึงมีศรัทธำในกระบวนกำรอบรมและกำรให้กำรศึกษำแก่มนุษย์ 

โดยถอืหลกัว่ำกำรเข้ำถึงแก่นควำมจรงิจะช่วยให้มนษุย์ประพฤตถูิกต้องตำม

ท�ำนองครองธรรม ขณะที่ลัทธินิตินิยมตำมที่หัน เฟย จื้อ (Han ei zu) 

เป็นผู้เผยแพร่ลัทธิ ให้ควำมส�ำคัญแก่กำรออกกฎเกณฑ์และกฎหมำย เพื่อ

บังคับควำมประพฤติของมนุษย์

จำกหลักสมมติ 2 ประกำรนี้ ซัง หยำง จึงด�ำเนินกำรปฏิรูประบบ

กำรทหำร กำรสงครำม และกำรบริหำรด้ำนพลเรือน ตลอดจนกำรปฏิรูป

กำรถือครองที่ดิน ระบบภำษี ฯลฯ โดยรำยละเอียดสรุปย่อดังนี้

1. การปฏิรูปการทหารและยุทธศาสตร์การสงคราม  ได้ลดควำม

ส�ำคัญของกำรใช้รถศกึ (chariot) ซึง่เป็นองค์ประกอบส่วนส�ำคญั

ของกำรสบัประยทุธ์ ในสมยัรำชวงศ์ซงั และรำชวงศ์โจว และหนั

มำให้ควำมส�ำคัญแก่กำรใช้ทหารม้า (อัศวิน) และทหารราบ 

(พลธนู) เป็นยุทธศำสตร์หลักของกำรรบ มีผลให้ต้องฝกหัด
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ทหำรและเกณฑ์ก�ำลังคนมำกขึ้น ขณะเดียวกัน ก็จะลดควำม

ส�ำคัญของขุนนำง-ผู้มีฐำนะที่จะใช้รถศึก

  ยุทธศำสตร์กำรสงครำมแบบใหม่ จึงน�ำไปสู่กำรจัดระบบ

กำรคัดสรร และฝกหัดทหำรและผู้บังคับบัญชำระดับต่ำงๆ 

2. การปฏิรูประบบการบริหารการปกครอง โดยยกเลิกระบบ

อภิสิทธิ และการสืบทอดต�าแหน่งตามสายเลือดและตระกูล 

และ ช้ระบบคุณธรรม ( e it y tem) แทน โดยจ�าแนก

ข้าราชการออกเป็น 20 ระดับ ที่จะต้องคัดสรรผู้คนจาก                    

พื้นฐานความรู้ความสามารถ และคุณธรรม และโดยเฉพำะ           

ในพื้นท่ีพรมแดน ก็จะเน้นควำมสำมำรถทำงกำรทหำรและ              

กำรรบ ตลอดจนกำรจัดระบบตอบแทนข้ำรำชกำรเหล่ำนี้ด้วย

ทรัพย์ศฤงคำรต่ำงๆ ตำมล�ำดับควำมเหมำะสม และที่ส�ำคัญ 

ต�ำแหน่งทำงรำชกำรเหล่ำนี้ เป็นต�ำแหน่งที่ไม่อำจเป็นมรดก

ตกทอดไปสู่ลูกหลำนได้ เมื่อว่ำงลงก็ต้องคัดสรรและแต่งตั้ง               

กันใหม่

3. การปฏิรปูการถอืครองทีด่นิ ระบบเดมิในรำชวงศ์โจว พระมหำ-

กษัตริย์จัดสรรท่ีดินให้แก่ขุนนำงเป็นผืนขนำดใหญ่น้อยตำม

บรรดำศักดิ และขุนนำงก็น�ำท่ีดินเหล่ำนั้นมำแจกจ่ำยให้แก่

ชำวนำในระบบที่เรียกว่ำ “ ell- el  y tem” ที่แปลว่ำ 

ระบบ “บ่อนา” ซึ่งแบ่งที่ดินออกเป็น 9 ส่วนเท่ำๆ กัน ดังรูป 

X
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แต่ละส่วนมีเนื้อที่ 1 ตำรำงลี้ (1 ลี้  630 หลำ) ส่วนที่อยู่ตรง

กลำงเป็นที่สำธำรณะ และ 8 ส่วนที่อยู่รอบๆ แบ่งให้แต่ละ

ครอบครัวสำมัญชนท�ำประโยชน์จำกกำรเพำะปลูก และแต่ละ

ครอบครัวตอบแทนขุนนำงผู้ครอบครองที่ดินผืนน้ี โดยช่วยกัน

เพำะปลูกให้เจ้ำของที่ดินในที่สำธำรณะดังกล่ำว

  ขนุนำงจงึได้ประโยชน์โดยตรงจำกระบบกำรถอืครองทีดิ่น

แบบนี้ ส่วนพระเจ้ำแผ่นดินก็ได้ประโยชน์ตรงที่ขุนนำงจะช่วย

เป็นก�ำลังรบและก�ำลังในกำรบริหำรบ้ำนเมือง

  ซงั หยำง จงึเสนอให้ปฏิรปูระบบกำรถอืครองทีด่นิ โดยเลกิ

ระบบบ่อนา ให้จนิออง แจกจ่ำยให้แก่ชำวนำโดยตรง โดยไม่ต้อง

ผ่ำนขุนนำง เพื่อแต่ละครอบครัวจะได้จ่ำยภำษีท่ีดินโดยตรง              

ให้แก่รัฐ เป้ำหมำยคือกำรเพิ่มรำยได้ให้แก่รัฐ

4. นอกจำกนั้น ซัง หยำง ได้ออกมำตรกำรเก็บภำษี “ oll ta ” 

จำกผู้ชำยที่บรรลุนิติภำวะ เพื่อสนับสนุนปฏิบัติกำรทำงทหำร 

และยิ่งกว่ำนั้น ยังออกมำตรกำรบังคับให้แต่ละครอบครัวซึ่งมี

บุตรชำยหลำยๆ คน ต้องกระจำยให้บุตรชำยเหล่ำนี้ เมื่อบรรลุ

นติภิำวะให้แยกครอบครวัในลกัษณะครอบครวัเดีย่ว (Nucleus 

family) เพื่อขจัดอุดมกำรณ์และขนบธรรมเนียมตำมคติธรรม

ของลัทธิขงจื้อ

5. ประการสุดท้าย มำตรกำรที่สร้ำงควำมอึดอัดแก่ประชำชน คือ 

มำตรกำรจดัระเบยีบครอบครวั โดยให้จดักลุม่ครอบครวั โดยรวม 

10 ครอบครัว เป็นหนึ่งกลุ่ม และมอบภำรกิจให้สมำชิกภำยใน

กลุ่มคอยสอดส่องดูแลกิจกำรภำยในกลุ่ม โดยเฉพำะจะต้อง

รำยงำนกรณีเกิดอำชญำกรรมภำยในกลุ่ม มิฉะนั้นจะถูกลงโทษ



20 กำรพัฒนำกำรเมืองที่ยั่งยืน (Political Development for Sustainability)

กำรปฏิรูปทำงกำรบริหำรเศรษฐกิจและสังคมที่รัฐฉินด�ำเนินกำร                

ดังกล่ำว ย่อมมีผลต่อกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของรัฐเหนือรัฐอื่นๆ อีก 6 รัฐที่

เป็นคู่แข่ง แต่ล�ำพัง ควำมเข้มแข็งด้ำนกำรทหำรดังกล่ำวก็มิอำจเอำชนะ            

หรอืรวบรวมแคว้นทัง้ 7 ไว้เป็นจกัรวรรดเิดยีวกนัได้ตำมควำมใฝฝันของแต่ละ

รำชวงศ์ รัฐทั้ง 6 ที่เหลือ เมื่อเห็นรัฐฉินเข้มแข็ง ก็เดินยุทธศำสตร์ผนึกก�ำลัง

กันเพื่อต่อต้ำนรัฐฉิน แต่ด้วยควำมเด็ดเดี่ยวของจินออง และมหำอ�ำมำตย์

หลี่ซือ เดินเกมส์กำรทูตและเกมส์วัสสกำรพรำหมณ์ ท�ำให้รัฐเหล่ำนั้น

แตกแยกและถูกกลืนกินโดยรัฐฉิน ตำมล�ำดับ คือ รัฐจ้ำว (228 ปีก่อนคริสต์

ศักรำช), รัฐวุ้ย (225 ปีก่อนคริสต์ศักรำช), รัฐฉู่ (223 ปีก่อนคริสต์ศักรำช) 

และรัฐเยียน (222 ปีก่อนคริสต์ศักรำช) และในที่สุดรัฐฉี ก็ตกมำอยู่ใน            

ครอบครองของรัฐฉิน (221 ปีก่อนคริสต์ศักรำช)3

เมือ่ได้รวบรวมทัง้ 7 รฐัไว้เป็นรำชอำณำจกัรอนัเดยีวกนัแล้ว จนิออง 

กส็ถำปนำรำชวงศ์ใหม่ พระองค์ทรงเป็นจกัรพรรดสิมญำนำมว่ำ จนิซฮ่ีองเต้ 

จักรพรรดแิห่งแผ่นดินจงกก และย้ำยเมอืงหลวงไปทีเ่ซียนหยำง ( ianyang) 

ในปี 221 ก่อนคริสต์ศักรำช และได้ปรับระบบกำรบริหำรและกำรทหำรใน

รฐัอืน่ๆ ให้เป็นบรรทัดฐำนเดยีวกนักบัรฐัฉนิ โดยเฉพำะกำรเลกิล้มระบบกำร

ถือที่ดินแบบศักดินำ และกำรปกครองตำมลัทธิธรรมเนียมของระบอบ

ศักดินำ แต่ให้ยึดถือแนวทำงใหม่ ซึ่งมหำอ�ำมำตย์หลี่ซือ ( i Si) (ผู้มำแทน

มหำอ�ำมำตย์ซัง หยำง) ได้กรำบทูลเสนอ กล่ำวคือ ได้จัดกำรปกครองตำม

แบบใหม่ โดยแบ่งจักรวรรดิเป็น 2 ระดับ

1. ระดับแรก ให้จัดเป็นภูมิภำค (มณฑล) ( omman eries) โดย

แบ่งจักรวรรดิเป็น 36 ภูมิภำค มีผู้บังคับบัญชำรับผิดชอบทั้ง

ภูมิภำค (มณฑล)

3 เขียน ธีระวิทย์, วิวัฒนาการการปกครองของจีน, 27.
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2. ระบบอ�าเภอ (Prefectures) ซึง่เป็นระดบัทีต้่องรำยงำนต่อระดบั

ภูมิภำค (มณฑล) จะมี prefect (นำยอ�ำเภอ) ดูแลรับผิดชอบ

ข้ำรำชทั้ง 2 ระดับ ส่วนกลำงจะเป็นผู้แต่งตั้งและบังคับบัญชำ

กำรจัดระบบกำรปกครองแบบใหม่ทั้งจักรวรรดิ จึงเท่ำกับเป็นกำร

ยบุอ�ำนำจกำรปกครองดัง้เดมิของขนุนำง ซึง่ม ี120,000 ตระกลู (ครอบครัว) 

ที่ต้องย้ำยออกจำกต�ำแหน่งกำรบริหำร/บังคับบัญชำเดิม

กำรปฏิรูประบบกำรปกครองทั่วจักรวรรดิตำมข้อเสนอของหลี่ซือ 

ย่อมท�ำให้ขนุนำงและกลุม่ผูค้นทีเ่ชือ่ถอืลทัธขิงจือ้ ไม่พอใจ เพรำะกำรปฏรูิป

ตำมแนวดึงอ�ำนำจเข้ำสู่ส่วนกลำงเช่นน้ี ขัดแย้งต่อคติของลัทธิขงจื้อ ซึ่งให้

ควำมส�ำคัญต่อสังคมและระบบครอบครัวและวงศ์ตระกูล ตลอดจน

ขนบธรรมเนียมเดิมที่จะต้องรักษำ

ส่วนรัฐบำลของจักรพรรดิจินซีฮ่องเต้ โดยมหำอ�ำมำตย์หลี่ซือ                 

( i Si) ก็ทรงแนะน�ำองค์จักรพรรดิจินซี ให้เผำต�ำรำของลัทธิขงจ้ือ เช่น               

Boo  of es, Boo s of History และเนรเทศบัณฑิตในลัทธินี้ให้ย้ำย

ออกจำกเมืองหลวง

นอกจำกกำรปฏิรูประบบกำรบริหำรอย่ำงขนำนใหญ่ โดยนโยบำย

รวมอ�ำนำจเข้ำสูศ่นูย์กลำง ( entralization) และจดัระบบใหม่ ล้มเลกิระบบ

ศักดินำ ให้ข้ำรำชกำรยึดโยงกับอ�ำนำจพระมหำจักรพรรดิโดยตรง ซึ่งย่อม

รวมถึงอ�ำนำจแต่งตั้งโยกย้ำย รัฐบำลใหม่ของจินซีได้มีนโยบำยใหม่ที่ส�ำคัญ  

2 ประกำร คือ

1. มาตรการและเครื่องมือชั่ง ตวง วัด ซึ่งซัง หยำง ได้ปรับ

มำตรฐำนไว้สมยัปกครองรฐัฉนิ บดันี ้ก็ประกำศให้เป็นมำตรกำร

ใช้สำกลทั่วไปในจักรวรรดิใหม่ ซึ่งจะท�ำให้เกิดกำรค้ำขำย 
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ขยำยตวัในอำณำเขตแผ่นดนิจนีทีก่ว้ำงใหญ่ไพศำล ประกอบด้วย

ประชำกร 60 ล้ำน

2. การปฏิรูปการ ช้ภาษาจีน (จีนกลาง) เพื่อ ช้เป็นสื่อกลาง                 

ทัว่ประเทศ โดยท่ีภำษำพดูยงัคงรกัษำระบบเดิม เจตนำเบือ้งต้น

เพื่อใช้ในกำรส่งเอกสำรของรำชกำรเพื่อสื่อสำรชำวจีนทั่ว

ประเทศ 

  แต่มำตรกำรนี้มีผลกระทบกว้ำงขวำง ลึกซึ้ง ระยะยำว มี

ผลกระทบต่อกำรเรียนรู้และเผยแพร่ควำมคิด/ปรัชญำ จำก

วรรณกรรมคลำสสิคของจีนจำกส�ำนักต่ำงๆ และจำกทั่วสำรทิศ 

ท�ำให้เกิดระบบกำรเรียนรวดเร็วและกว้ำงขวำงยิ่งขึ้น

โดยสรุป กำรปฏิรูประบบกำรบริหำรกำรปกครองเพื่อสร้ำงควำม

เข้มแข็งให้ส่วนกลำงเป็นศูนย์กลำงอ�ำนำจที่แท้จริง ตลอดจนกำรลดอ�ำนำจ

ของพวกขุนนำง และจัดระเบียบกำรบริหำรบุคคลตำมระบบคุณธรรม                 

รวมถึงกำรปฏิรูประบบกำรเก็บภำษีและกำรคลัง กำรเศรษฐกิจ และ

วัฒนธรรม ที่ส�ำคัญคือ กำรให้ใช้ภำษำเขียน (จีนกลำง) ภำษำเดียวกันท่ัว              

ทุกพื้นที่ ซึ่งรวมเป็นจักรวรรดิใหม่ที่เรียกว่ำ “ตงกก” มีผลระยะยำวที่สร้ำง

ควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำงวัฒนธรรม และควำมเป็นชำติ ซ่ึงจะเป็น

ปัจจัยส�ำคัญที่สุดของระบบกำรเมืองกำรปกครอง และควำมเป็นเอกรัฐ

อย่ำงไรกต็ำม รำชวงศ์จนิ มอีำยไุม่ยนืยำว ภำยหลังจำกกำรสวรรคต

ของจินซีฮ่องเต้ ปี 210 ก่อนคริสต์ศักรำช รัชทำยำทต่ำงแย่งสมบัติซ่ึงกัน

และกนั และน�ำไปสูก่ำรสิน้รำชวงศ์ และสถำปนำรำชวงศ์ใหม่ คอื รำชวงศ์ฮัน่ 

ซึง่จะมผีลกระทบต่อผลงำนกำรปฏริปูสมยัจนิซฮ่ีองเต้ อย่ำงไร ในทศิทำงไหน 

เป็นประเด็นที่ส�ำคัญยิ่งต่อประวัติศำสตร์จีนอีก 2,000 ปีในอนำคต
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บทที่ 4

การประนีประนอม นยุค ั่น ตอนต้น

กำรบริหำรรำชกำรแบบสุดโต่งสมัยจินซีฮ่องเต้ โดยใช้หลักปรัชญำ 

ลัทธินิตินิยม ( egalism) อย่ำงแข็งขัน และกำรลดอ�ำนำจของเหล่ำขุนนำง

แต่เก่ำก่อน เพื่อสร้ำงรัฐท่ีมีอ�ำนำจรวมศูนย์ และมีข้ำรำชกำรที่รับผิดชอบ

ตำมสำยบังคับบัญชำ ตลอดจนกำรเผำต�ำรำค�ำสอนของลัทธิขงจื้อ ซึ่งยึด

หลกัควำมจงรกัภกัดต่ีอระบบครอบครวั และกำรเชดิชคูณุธรรมเป็นแนวทำง

ของควำมประพฤติปฏิบัติมำกกว่ำระบบกฎหมำย ประเด็นเหล่ำนี้ได้สร้ำง

ควำมไม่พอใจให้รำษฎร โดยเฉพำะเหล่ำขุนนำงเก่ำที่สูญเสียอ�ำนำจ และ            

ลูกศิษย์ของขงจื้อ จึงเกิดกำรจลำจล และสงครำมกลำงเมืองในที่สุด

ฝำยต่อต้ำนรำชวงศ์ฉิน ได้ร่วมกันเป็นพันธมิตร ได้แก่ ้อปำ ออง 

(หรือชื่อเดิม ห้ำงอี) เชื้อสำยขุนนำงเก่ำ กับ ฮั่น ออง (หรือ เล่ำ ปัง) ซ่ึง                     

ไต่เต้ำมำจำกสำมัญชน เมื่อได้ชัยชนะล้มรำชวงศ์ฉิน ได้แล้ว ฝำยพันธมิตรก็

แตกคอกัน และท�ำสงครำมแย่งชิงรำชสมบัติ ต่อมำอีก 4 ปี ฝำยฮั่น ออง 

(เล่ำ ปัง) จึงประสบชัยชนะ และสถำปนำรำชวงศ์ฮั่น ปี 202 ก่อนคริสต์

ศักรำช ทรงพระนำมว่ำ ฮั่น โกโจ (Han Goazu) และรำชวงศ์ฮั่นนี้ จะอำยุ

ยืนยำวไปอีก 422 ปี (202 ปีก่อนคริสต์ศักรำช ถึง ค.ศ. 220)
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การประนีประนอมระหว่างนิตินิยม กับลัทธิขงจื้อ
นยุค ั่นตอนต้น

พระเจ้ำฮั่น โกโจ โดยบุคลิกนิสัยเป็นนักประนีประนอม และ 

เดินสำยกลำง ตลอดเวลำของกำรต่อสู้ในสงครำมกับ ้อปำ ออง เป็นเวลำ 

4 ปีเต็ม ขณะที่ ้อปำ ออง มีช่ือเสียงว่ำเป็นนักรบที่กล้ำหำญ ดุดัน ม ี

ก�ำลังมหำศำล สำมำรถยืนหยัดต่อสู ่กับฝำยศัตรู จ�ำนวน 30-40 คน 

ตลอดทั้งวันก็ยังสำมำรถท�ำได้ จึงมีผู้มำเข้ำร่วมเป็นจ�ำนวนมำก ขณะที่เล่ำ 

ปัง หรือ ฮั่น ออง มีพื้นเพเดิมจำกครอบครัวสำมัญชน ไม่มีจุดเด่นทำง                       

กำรรบแต่อย่ำงใด แต่มีน�้ำใจกว้ำงขวำง โอบอ้อมอำรี และสำมำรถผูกมิตร

หรือสร้ำงพันธมิตรไว้ให้ขยำยเครือข่ำยกว้ำงขวำงตลอดเวลำ จนกระทั่งใน

บัน้ปลำยมีก�ำลงักองทพัพอจะต่อกรกบั อ้ปำ ออง ตลอดจนมทีีป่รกึษำทำง

ยุทธศำสตร์ คือ เตียว เหลียง และ ฮั่น สิน (Han in) โดยกลเม็ดสุดท้ำยที่

เตียว เหลียง หยิบมำใช้ (ตำมต�ำนำน) คือ กำรเปำปีบนเนินเขำ เพื่อกล่อม

ให้ทหำรในกองทัพของ ้อปำ ออง ได้เศร้ำสลดและบังเกิดควำมคิดถึงบ้ำน

อย่ำงจับใจ จนในทีส่ดุกห็นทีพัในยำมดกึของคนืก่อนจะมกีำรสบัประยทุธ์ใน

วันรุ่งขึ้น ซึ่งก็ชัดเจนว่ำ ้อปำ ออง ได้สูญเสียกองทัพไปแล้ว ก่อนจะเผชิญ

กับฮั่น ออง ในสนำมรบ

ด้วยควำมเป็นผู้น�ำที่มีคุณลักษณะทั้งบุนและบู และควำมคิดลึกซึ้ง 

มองกำรณ์ไกล และเดนิสำยกลำง พระเจ้ำฮัน่ โกโจ จงึใช้วธิกีำรประนปีระนอม

ให้ขุนนำงแต่เก่ำก่อนซึ่งเคยสนับสนุนพระองค์ในสงครำมกลำงเมืองช่วง 

4 ปีที่ผ่ำนมำ ได้กลับไปครอบครองที่ดิน และมีต�ำแหน่งทำงรำชกำรดังเดิม 

นัยหนึ่ง ยังคงรักษำระบบศักดินำไว้บำงส่วน บำงพื้นที่ส�ำหรับพันธมิตรเดิม 

ส่วนอื่นๆ ของรำชอำณำจักร พระองค์ทรงด�ำเนินตำมรอยของจินซี คือ ใช้

หลักรวมศูนย์อ�ำนำจไว้ส่วนกลำง และกำรบริหำรภูมิภำคเป็น 2 ระดับ คือ 
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ระดับมณฑล และระดับอ�ำเภอ โดยใช้ระบบแต่งตั้งตำมระบบคุณธรรม ซึ่ง

ได้มีกำรจัดระเบียบแบบแผนไว้แล้วในแผ่นดินจินซีฮ่องเต้ นัยหนึ่ง พระองค์

ทรงเดินสำยกลำง โดยประนีประนอมระหว่ำงระบบศักดินำในบำงพื้นที่ กับ

ระบบรวมศูนย์อ�ำนำจไว้ส่วนกลำงตำมแบบของจินซี ในพื้นที่อื่นๆ ซึ่งระบบ

หลังนี้จะขยำยตัวกว้ำงขวำงยิ่งขึ้นเมื่อกำลเวลำผ่ำนไป

นอกจำกนั้น พระเจ้ำฮั่น โกโจ ก็มิได้ด�ำเนินตำมลัทธินิตินิยม 

ทุกประกำร โดยเฉพำะในปรัชญำกำรปกครอง จะเอนเอียงไปทำงกำร                          

รื้อฟนปรัชญำขงจื้อ โดยจะเห็นได้ว่ำรัชกำลต่อมำ สมัยจักรพรรดิ วู่ ( u) 

(141 – 87 ปีก่อนคริสต์ศักรำช) ได้ทรงแต่งตั้งผู้คงแก่เรียนในลัทธิขงจื้อ                 

ในต�ำแหน่งส�ำคัญทำงกำรบริหำร และมีกำรจัดตั้งวิทยาลัยขงจื้อ ประกอบ

ด้วย 5 คณะวิชำ โดยแต่ละคณะวิชำ สอนตำมหลักสูตรของคัมภีร์ 5 เล่ม

ของขงจื้อ เช่น Boo  of es, Boo  of History และผู้ที่จะได้รับกำร               

แต่งตั้งในต�ำแหน่งกำรบริหำร จะต้องผ่ำนกำรทดสอบตำมต�ำรำเหล่ำนี้ 1

และนี่คือจุดเริ่มต้นของระบบจอหงวนซึ่งโด่งดังไปท่ัวโลก เพรำะไม่ปรำกฏ

ว่ำมีประเทศไหนก�ำหนดกำรทดสอบทำงวิชำกำรในยุคสมัยเดียวกันนี้

ที่ส�ำคัญ แนวคิดพื้นฐำนของลัทธินิตินิยม ซึ่งเน้นกำรใช้อ�ำนำจของ

ผูป้กครอง โดยยดึหลกัตำมตวัอกัษรของกฎหมำยโดยไม่ค�ำนงึถงึผลประโยชน์

ของอำณำประชำรำษฎร์ ก็เสื่อมคลำยลงไป ขณะที่อุดมกำรณ์ของปรัชญำ

ขงจื้อ ซึ่งเน้นกำรใช้อ�ำนำจเพื่อผลประโยชน์ของอำณำประชำรำษฎร์ ก็ได้

รับกำรรื้อฟนและส่งเสริมในยุคต้นของรำชวงศ์ฮั่น

นอกจำกนั้น ก็ยังมีแนวคิดเกี่ยวกับอ�ำนำจของข้ำรำชกำรระดับสูง

ฝำยพลเรอืน ทีจ่ะต้องท�ำหน้ำทีฝ่ำยทหำร เสมอืนหนึง่เป็นกฎทีไ่ม่ได้เขยีนไว้  

 
1 rancis u uyama, e igi  of olitical e , 132.
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แต่มักจะเข้ำใจกันในรำชส�ำนักของรำชวงศ์ฮั่น ฉะนั้น จึงมักจะปล่อยให้

ต�ำแหน่งระดับสูงฝำยทหำรว่ำงไว้ หรือไม่ก็มักจะย้ำยนำยทหำรระดับสูงไป

ไว้ทำงพรมแดน2

อย่ำงไรก็ตำม รำชวงศ์ฮั่น ในระยะยำว ก็ย่อมประสบชะตำกรรม                      

เช่นเดียวกับรำชวงศ์ต่ำงๆ ในประวัติศำสตร์ เมื่อด�ำรงอยู่ในระยะยำวก็ย่อม

เสื่อมคลำยในที่สุด ฉะนั้น ในปลำยคริสต์ศตวรรษที่ 2 อ�ำนำจในส่วนกลำงก็

เริ่มสั่นคลอน เกิดปัญหำจำกกำรยุยงและแทรกแซงกำรตัดสินใจของ

จักรพรรดิ โดยพระสนมและบรรดำพวกขันทีทั้งหลำย และเกิดกบฏโจร                 

โพกผ้ำเหลือง และในที่สุดก็เกิดสงครำมกลำงเมืองระหว่ำงขุนพลต่ำงๆ                  

เป็นเรื่องรำวที่ปรำกฏในต�ำนำนสำมกก และผลัดเปลี่ยนรำชวงศ์ต่ำงๆ โดย

ระบบเครือญำติ ได้กลับมำเป็นปัจจัยตัวแปรที่ส�ำคัญของกำรเมืองในรำชวัง 

โดยเฉพำะในรำชวงศ์สุย (Sui) และรำชวงศ์ถัง ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 6-10 

ส่วนระบบกำรคัดสรรข้ำรำชกำรโดยระบบจอหงวน ก็เพิ่งกลับมำฟนคืนชีพ

อีกใน ค.ศ. 605 แต่ก็ด�ำเนินไปอย่ำงขำดจิตวิญญำณที่แท้จริง3  จนกระทั่ง

รำชวงศ์ซ้อง (ค.ศ. 960 – 1300) จึงได้มีกำรรื้อฟนระบบกำรปกครอง                  

ตำมแบบฉบับของรำชวงศ์ฉิน – รำชวงศ์ฮั่นตอนต้น และกำรคัดกรอง                   

เจ้ำหน้ำที่ตำมระบบกำรสอบระบบจอหงวน จนกระทั่งถึง สมัยราชวงศ์               

หมิง (คริสต์ศตวรรษที่ 14-15-16) กำรศึกษำอบรมตำมลัทธิปรัชญำขงจื้อ 

จึงกลำยเป็นรำกฐำนส�ำคัญของข้ำรำชกำรจักรวรรดิจีน และเป็นท่ี                       

กล่ำวขำนกันทั่วไปว่ำ เป็นระบบแมนดำริน ( an arinate) หรือ ระบบ

อ�ำมำตย์ผู้คงแก่เรียน (จะใกล้เคียงกับอุดมคติของ “Philosopher – ings” 

ที่เพลโตได้วำดฝันไว้ในอุดมคติของระบบกำรปกครอง แบบ “อุตมรัฐ”             

2 Ibi , 136.
3 Ibi , 292.
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( epublic) หรือไม่ คงตอบไม่ได้)

อย่ำงไรก็ตำม บุคคลส�ำคัญ เช่น ลี กวน ยู ก็ได้เคยกล่ำวชม 

ข้ำรำชกำรจีนในสมัยปัจจุบันว่ำ เป็นกลุ ่มบุคคลที่สืบทอดวัฒนธรรม 

ประเพณี ของพวก “แมนดาริน” มำแต่โบรำณ ท�ำให้เกิดระเบียบแบบแผน 

และประสิทธิภำพของระบบรำชกำรของจีนในปัจจุบัน และสภำพเช่นนี้                 

ก็เกิดจำกระบบกำรอบรมสั่งสอนตำมลัทธิขงจื้อ ซึ่ง ลี กวน ยู ถือว่ำเป็น             

ต้นธำรของวัฒนธรรมกำรท�ำงำนและวิถีชีวิตของชำวจีน ซึ่งยังด�ำรงอยู่

ท่ำมกลำงอุดมกำรณ์ใหม่ของลัทธิคอมมิวนิสต์

นอกจำกนี้ อดีตนำยกรัฐมนตรี ลี กวน ยู ก็ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่ำ 

ระบบกำรปกครองของจีนที่อ�ำนำจรวมศูนย์ ( entralization) ยังจะเป็น

คุณลักษณะส�ำคัญท่ีจีนคงจะยึดถือไวเ้ป็นส�ำคัญ คงยำกที่จะปรับเปลี่ยนไป

สู่ระบอบกระจำยอ�ำนำจแบบประชำธิปไตยตะวันตก ด้วยเหตุ จิตใต้ส�ำนึก

ของชำวจนีนัน้ กลวัควำมยุง่เหยงิ ระส�่ำระสำย ทีม่กัเกดิขึน้บ่อยๆ ในประวตัิ

อนัยำวนำนของชำวจนี ท�ำให้เกดิควำมนกึคดิเป็นจติใต้ส�ำนกึว่ำ ควำมมัน่คง

ของจนีอยูบ่นพืน้ฐำนของระบบกำรปกครองทีอ่�ำนำจส่วนกลำงต้องเข้มแขง็ 

(strong centralization) หำกอ�ำนำจส่วนกลำงอ่อนแอเมื่อใด จะเกิด                 

ควำมระส�่ำระสำยเมื่อนั้น จำกประสบกำรณ์ในประวัติศำสตร์ของจีน4

ฉะนั้น โดยสรุป จุดแข็งของสำธำรณรัฐประชำชนจีนอำจมำจำก

ระบบรฐัทีเ่ข้มแขง็ จำกกำรจดักำรระเบยีบแบบแผนในระบบข้ำรำชกำร แต่

จดุอ่อนในเร่ืองกำรกระจำยอ�ำนำจตำมอดุมกำรณ์ประชำธปิไตย กย็งัคงเป็น

ปัญหำ ตลอดจน หลักคิดเกี่ยวกับ “Rule of Law” (นิติธรรมรัฐ) ก็ยังคง

เป็นประเด็นที่จะต้องขบคิด หรือเป็นภำระให้ขบคิดต่อไปในอนำคต

4 ee uan ew, e a  iew of t e o l , ( he Straits imes, Singapore 
Press Hol ing imite . 2013), 13.
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บทที่ 5

นิติธรรมรัฐ  องค์ประกอบที่ส�าคัญของสังคมอารยะ

ดังที่ได้เกริ่นน�ำตั้งแต่บทแรก ระบบกำรเมือง-กำรปกครองที่พัฒนำ

ย่อมประกอบด้วย ระบบรัฐที่เข้มแข็ง ตลอดจนระบบนิติธรรมรัฐ ( ule of 

aw) และระบบกำรเมอืงทีต่อบสนองต่อผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่และ

ของประเทศชำติ ท้ังในแง่ของผลงำนและกระบวนกำรได้มำซึ่งสมำชิกสภำ

นิติบัญญัติ และคณะรัฐมนตรี

ที่กล่ำวเช่นน้ี เพรำะเป็นไปได้ท่ีสังคมอำจมีระบอบประชำธิปไตย 

ประกอบด้วย รัฐสภำ และกำรเลือกตั้ง ฯลฯ แต่ก็มีรัฐบำลและกำรปกครอง

ท่ีอ่อนแอ หรอืกระทัง่ล้มเหลว ทีส่มยันีเ้รยีกกนัว่ำ “faile  state” หรืออำจ

จะมีทั้งประชำธิปไตยและรัฐบำลท่ีเข้มแข็ง แต่กลับขำดหลักนิติธรรมรัฐ 

( ule of aw) ประเด็นคือ นิติธรรมรัฐ มีควำมส�ำคัญอย่ำงไรต่อสังคม

อำรยะ และมีควำมหมำยที่แท้จริงอย่ำงไร?

ควำมส�ำคญัของหลกั “นติธิรรมรฐั” ต่อระบบกำรเมอืงกำรปกครอง 

ย่อมเป็นที่ประจักษ์ในสังคมท่ีมีรัฐประหำรบ่อยครั้ง เช่น สังคมไทย และ                

สงัคมอ่ืนๆ ในโลกท่ีสำม ในประเทศเหล่ำนี ้กำรร่ำงรฐัธรรมนญูดจูะเป็นอำชพี

ประจ�ำ และแต่ละฉบับกค็งอยูไ่ด้ไม่นำน ซึง่แสดงว่ำขำดควำมนกึคดิทีต่กผลกึ

ในระบบกำรปกครอง สังคม เช่น สหรัฐอเมริกำ หรืออังกฤษ แม้ว่ำจะเกิด

เหตุเภทภัยถึงขั้นอันตรำย แต่ประเทศเหล่ำนี้ก็ไม่ถล�ำไปสู่ระบบกำรยึด



30 กำรพัฒนำกำรเมืองที่ยั่งยืน (Political Development for Sustainability)

อ�ำนำจโดยกองทัพทหำร คนอเมริกันอำจนิยมที่จะเลือกผู้น�ำ เช่น นำยพล 

ยอร์จ วอชิงตัน หรือ นำยพล ไอเซนฮำว แต่ประเทศอเมริกำก็จะไม่มีใคร

ยอมให้กองทัพท�ำกำรรัฐประหำร ทั้งนี้ ก็เพรำะสังคมของประเทศเหล่ำนี้ 

ผูค้นคิดตรงกันว่ำพลเมอืงควรจะเป็นผูม้อี�ำนำจในกำรปกครอง ควำมนกึคดิ

ทีต่รงกนั ขนมธรรมเนียมท่ียดึมัน่ในสิง่เดยีวกนั เช่ือในกตกิำเดยีวกนั คอืหลกั

คิดเบื้องต้น หรือพื้นฐำนเบื้องต้นของหลักนิติธรรมรัฐ ( ule of aw) 

อย่ำงไรก็ตำม กค็วรจะขยำยควำมประเดน็ควำมหมำยของหลกักำร

นิติธรรมรัฐให้เข้ำกับหลักวิชำให้ละเอียดและรอบคอบยิ่งขึ้น

ฟูกูยำมำ ให้ควำมหมำยเบื้องต้นของแนวคิด “ ule of aw” หรือ 

“นิติธรรมรัฐ” ว่ำ คือหลักของควำมยุติธรรม ซึ่งมีศักดิสูงกว่ำกระบวนกำร

นิติบัญญัติหรือกำรออกกฎหมำยในลักษณะอื่น และหลักพื้นฐำนดังกล่ำวนี้ 

กมิ็อำจเปลีย่นแปลงได้โดยมนษุย์คนหนึง่คนใด อำจก�ำเนดิจำก “ปกำศติแห่ง

สวรรค์” ภำษำอังกฤษใช้ค�ำว่ำ “Divine aw” ดังท่ีเซนต์โธมัส อไควนัส 

( homas A uinas) ผูท้รงศลีแห่งนกิำยคำทอลกิ เคยกล่ำวไว้ หรือสืบเนือ่ง

มำจำกจำรีตประเพณีดั้งเดิม ซึ่งสังคมยอมรับกันมำชั่วกำลนำน หรืออำจมำ

จำกพื้นฐำนของเหตุผลตำมหลักธรรมชำติ เช่น มนุษย์เกิดมำเท่ำเทียมกัน 

เป็นต้น ตำมหลกัปรชัญำของกลุม่แนวคดิพวกสญัญำประชำคม (เช่น จอห์น 

ล็อค และ ัง ำค รุสโซ)1 

ฉะนั้น หำกหลักกำรของ “นิติธรรมรัฐ” มีที่มำดังกล่ำว ก็ย่อมเป็น

ประเด็นที่อยู่เหนือกำรบัญญัติของรัฐสภำ หรือโดยน�้ำมือมนุษย์

ส�ำหรับ ฟรีดิช ฮำเย็ค ( rie rich A. Haye ) นักคิดที่มีชื่อเสียงจำก

ออสเตรีย ผู้ชูธง “ลัทธิเสรีภำพแบบสุดโต่ง” ( ibertarianism) และ 

 
1 rancis u uyama, e igi  of olitical e , 245-246.
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ต่อต้ำนลัทธิ หรือแนวคิดตรรกนิยมของเดสกำร์ด (Descarte) มีควำมเห็น

ว่ำ หลัก “นิติธรรมรัฐ” ( ule of aw) นั้น เป็นหลักกำรที่วิวัฒนำกำรมำ

ตำมสภำพของสังคม จำกอดีตถึงปัจจุบัน เป็นประสบกำรณ์ของมนุษย์จำก

กำรเรียนรู้ในอดีต เป็นหลักที่ควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ก่อนที่จะมีกำรบันทึก

ไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร เช่น จำรีตประเพณีแต่โบรำณของสังคม ตลอดจน

หลกั “ ommo  Law” ขององักฤษ ซึง่ก�ำเนดิจำกค�าตดัสนิหรอืค�าวนิจิฉยั

ของผู้พิพากษา ต่อคดีความต่าง  นอดีตที่ผ่านมา 

ฮำเย็ค จึงสรุปควำมไว้ว่ำ แก่นแท้ของ “ ule of aw” (นิติธรรม

รฐั) คอื “ชดุของควำมคดิทำงกฎหมำย ทีแ่สดงถงึเจตนำรมณ์ของประชำคม

ทั้งมวล ซึ่งจะมีศักดิสูงกว่ำเจตนำรมณ์ของรัฐบำลปัจจุบัน รวมทั้งเป็น                   

ข้อจ�ำกัดให้แก่ขอบเขตของกฎหมำยที่จะร่ำงออกมำ”2

หลักคิดของฮำเย็ค นี้ อันที่จริง สอดคล้องกับนักกฎหมำยอังกฤษ

สมัยก่อน ช่ือว่ำ “เอ็ดเวิร์ด โค้ก” (Sir war  o e) ท่ีกล่ำวถึง 

“ ommon aw” ว่ำ ก�ำเนิดมำจำกดึกด�ำบรรพ์โบรำณกำล รวมทั้ง                          

เอ็ดมันด์ เบิร ์ก ( mun  Bur e) นักคิดฝำยทอรี (อนุรักษ์นิยม)                         

คริสต์ศตวรรษที่ 18-19

อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำฟูกูยำมำ จะเห็นด้วยกับฮำเย็ค ในประเด็น 

เหล่ำนี้ ฟูกูยำมำ ก็เห็นต่ำงจำกฮำเย็ค ในประเด็นกำรวิวัฒนำกำรของ 

ระบบกฎหมำยตำมสภำพ และวิวัฒนำกำรของสังคมและจำรีตประเพณี 

แต่เพียงอย่างเดียว ฟูกูยำมำ เห็นว่ำ มีปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลให้เกิด

วิวัฒนำกำรของระบบกฎหมำยของอังกฤษอย่ำงเห็นได้ชัด นั่นคือ นโยบำย

ของพระเจ้ำวิลเลียม ที่ 1 ภำยหลังจำกที่ได้พิชิตเกำะอังกฤษ ใน ค.ศ. 1066 

 
2 Ibi , 252-253.
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และสถำปนำรำชวงศ์นอร์มัน โดยริเริ่มระบบกำรปกครองแบบฟิวดัล                 

( eu al) หรือระบบศักดินำ ทั่วเกำะอังกฤษ ที่ส�ำคัญคือ พระเจ้ำวิลเลียม 

ได้ด�ำริจัดตั้ง ศาลของพระราชา ( i g  ou t) เพื่อรับไต่สวนคดีควำม

จำกทัว่รำชอำณำจกัร ผลกำรตดัสนิคดคีวำมในศำลพระรำชำนี ้จะกลำยเป็น 

“ ommo  Law ” เป็นบรรทดัฐำนให้แก่ศำลอืน่ๆ ซึง่ด�ำรงอยูก่่อนหน้ำนัน้ 

เช่น ศำลของขุนนำง (Seigneurial ourt หรือ anorial ourt) และ          

ศำลท้องถิ่นในสมัยนั้น และต่อมำ ดังค�ำกล่ำวของนักกฎหมำยผู้คงแก่เรียน

สองท่ำนของอังกฤษ คือ เฟรเดริค เมทแลนด์ ( re eric  aitlan ) และ 

เฟรเดริค พอลล็อค ( re eric  Polloc ) ดังนี้ 

“ ารี ร เพ ี อง า พร รา า กคือ ารี ร เพ ี อง

อังก  ก ายเ นก หมาย ามั อง ร า น  (Common Law) 

สวน ารตประเพ อง อง ิน ูพิพาก า องพระราชา ะยัง ความ

เคารพ ังเ ิม และไมม าวา ะ อนราก อน คน ารตประเพ ังเ ิม

เ ลาน อยางไรกตาม แมวาไมมความปราร นา ะ าลายลาง ารตประเพ

อง นิเ มิ แตการเ ริ เติ ต องศาลพระราชากม ล นการ ย ยงัความ

เ ริ เติ ต อง ารตประเพ อง อง ิน ยเ พาะ นประเ นเรือง

กระ วนการ พิ าร าความ ศาลพระราชา ง ะน สมัยนัน ไ เ า

คว คมไวไ ัง ม แลว งเ นวาการพิ าร าพิพาก า องตนเองเป็น

อสรป ยติธรรม ส 3

จำกข้อมลูทำงประวัตศิำสตร์ ฟกูยูำมำ จงึพยำยำมจะสรปุว่ำแนวคดิ

เชงิววิฒันำกำรและประสบกำรณ์นยิม หรอืควำมเจรญิงอกงำมจำกรำกหญ้ำ

แบบค่อยเป็นค่อยไป (inclementalism) ซึ่ง ฮำเย็ค ยึดไว้อย่ำงเหนียวแน่น 

3 Ibi , 257.
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คงจะต้องค�ำนึงถึงบทบำทของผู้น�ำทำงสังคมในกำรคิดริเริ่มนโยบำยใหม่ๆ                  

ทีอ่ำจมส่ีวนส�ำคญัในกำรเปลีย่นแปลงหรอืหล่อหลอมทิศทำงของกำรพัฒนำ

ทำงสังคม ไปในทิศทำงท่ีพึงประสงค์ เช่น บทบำทของพระเจ้ำวิลเลียม                    

ในกำรจัดตั้งศำลของพระรำชำที่มีส่วนส�ำคัญในกำรปรับทิศทำงของ                 

ควำมเจริญงอกงำมของหลักกฎหมำยสำมัญชน ซึ่งเป็นหลักพื้นฐำนให้แก่                

หลกันติธิรรมรฐัของอังกฤษ เช่น หลักของ “Habeas orpus” ( hou has 

a bo y) ซึ่งแปลตำมตัวอักษรว่ำ “ท่ำนมีตัวตน” อันหมำยถึง มนุษย์ทุกคน

มีสิทธิเสรีภำพทำงร่ำงกำยและทรัพย์สิน จะจับกุมคุมขังโดยไม่มีควำมผิด

ตำมที่ระบุไว้ในกฎหมำยมิได้ เป็นต้น

หรือ หลักส�ำคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนบุคคล ที่องค์กรรัฐจะต้อง

ปกป้องไว้อย่ำงเหนียวแน่น จนกลำยเป็นหลักที่นักปฏิวัติโพ้นทะเลใน

อำณำนิคมอังกฤษได้ยึดถือไว้เป็นสรณะว่ำ “No ta ation without                     

representation” “จะเกบ็ภำษไีม่ได้โดยปรำศจำกกำรมผีูแ้ทน (ทีร่ฐัสภำ)”

หรือ สุภำษิตหนึ่งของชำวอังกฤษ ที่ว่ำ “ nglishman’s home is 

his castle” “บ้ำนของคนอังกฤษก็คือปรำสำทของเขำนั่นเอง” เจ้ำหน้ำที่

ของรฐัหรอืใครผูใ้ดทีม่ใิช่สมำชกิของบ้ำนดงักล่ำว จะบกุรุกเข้ำไปมไิด้ ซ่ึงเป็น

ที่มำของวัฒนธรรมอังกฤษที่ให้ควำมเคำรพต่อ ชีวิตส่วนตัว (privacy) ของ

คนอังกฤษอย่ำงเคร่งครัด

แต่หลักกำรพื้นฐำน แม้ว่ำมีควำมส�ำคัญมำกในอันดับต้น แต่

กระบวนกำรหรือวิธีกำรบริหำรให้ได้มำซึ่งควำมยุติธรรมก็มีควำมส�ำคัญ                

เช่นกัน ฉะนั้น ตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำร ได้แก่ ผู้พิพำกษำ 

ต�ำรวจ อยักำร เจ้ำหน้ำทีศ่ำล ลกูขนุ กำรซกัค้ำนพยำน ฯลฯ กม็คีวำมส�ำคญั

เช่นกัน จึงจ�ำเป็นจะต้องสร้ำงและพัฒนำคุณสมบัติของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

เหล่ำน้ี และปรับปรุงกระบวนกำรพิจำรณำคดีควำมให้มีควำมรวดเร็วและ          
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มีประสิทธิภำพ

ประกำรสดุท้ำย ระบบนติริฐั หรอืระบบกำรปกครองภำยใต้กฎหมำย 

จะศกัดสิทิธต่ิอเมือ่ประชำชนสวนใหญ่มคีวำมเชือ่ถอืและศรทัธำในระบบนัน้ 

หำกประชำชนขำดศรัทธำ หลักของกฎหมำยก็กลำยเป็นกฎหมู่ ฉะนั้น กำร

บังคับใช้กฎหมำยจึงต้องเสมอภำค และไม่ยกเว้นให้ผู้ใดหรือกลุ่มใด และ

แม้แต่ผู้มีอ�ำนำจสูงสุดในประเทศ นั่นคือ ประมุข หรือผู้น�ำรัฐบำล ก็จะต้อง

อยู่ใต้กฎหมำยเดียวกัน กำรบังคับใช้กฎหมำยจึงต้องเสมอภำคและยุติธรรม 

หลักของนิติธรรมรัฐ จึงจะด�ำรงอยู่ได้     
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บทที่ 6

นิติธรรมรัฐ นยุโรป

ส�ำหรับภำคพื้นทวีปยุโรป นิติธรรมรัฐมีรำกเหง้ำจำกศำสนำคริสต์

ด้วยเหตุผลหลำยประกำร แต่ประกำรส�ำคัญอันหนึ่งก็คือก่อนที่รัฐหรือ

อำณำจักรกำรปกครองในยุโรปจะเกิดขึ้น เช่น ฝรั่งเศส หรือเยอรมนี 

ได้บังเกิดระบบกำรปกครองของสง ์ ได้แก่ ศำสนำแคทอลิค ( atholic) 

ที่กรุงโรมอยู่แล้ว

ศนูย์กำรปกครองของศำสนำดงักล่ำว ซึง่ภำยหลงัเรยีกว่ำ “Papacy” 

(ส�ำนกัวำตกินั) ทีก่รงุโรม ได้ปฏบัิตหิน้ำทีบ่ำงส่วนแทนจกัรวรรดโิรมนัตะวนัตก 

ซึ่งได้ถึงแก่กำลอวสำนจำกกำรโจมตีของเผ่ำอนำรยชนจำกภำคเหนือของ

ยุโรปบ่อยครั้ง และครั้งสุดท้ำยเมื่อ ค.ศ. 453 ยังผลให้ระบบกำรปกครอง

ของจักรวรรดิโรมันตะวันตกสิ้นสุดลง ขณะที่จักรวรรดิโรมันตะวันออกซึ่งมี

ศูนย์กลำงที่กรุงคอนสแตนติโนเปิล ยังคงด�ำรงอยู่ต่อไปถึง 1,000 ปี

ดงัทีท่รำบกนัในประวตัศิำสตร์ จกัรวรรดโิรมนัตลอดกำลสมยัตัง้แต่

เริ่มก่อตั้งเป็นสำธำรณรัฐโรมัน ปี 509 ก่อนคริสต์ศักรำช จนกระทั่งกลำย

เป็นจกัรวรรด ิปี 27 ก่อนครสิต์ศกัรำช ชำวโรมนันบัถอืพระเจ้ำหลำยพระองค์

เช่นเดียวกับกรีก เช่น เทพเจ้ำจูปิเตอร์ ฯลฯ และองค์จักรพรรดิภำยหลังยัง

ได้มีฐำนะเป็น Pontife  a imus คือเป็นเสมือนสัง รำชของศำสนำของ

ชำวโรมัน มีอ�ำนำจทั้งทำงโลกและทำงธรรม ฉะนั้นต่อมำเมื่อเกิดศำสนำ
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คริสต์ในยูเดีย ( u ea) ซึ่งเป็นเมืองขึ้นของจักรวรรดิ โดยพระเยซูได้สอน

สำวกให้เคำรพนับถือพระผู้เป็นเจ้ำท่ีแตกต่ำงจำกเทพเจ้ำของชำวโรมัน             

ทำงฝำยอำณำจักรจึงต้องท�ำกำรกวำดล้ำงลัทธิศำสนำดังกล่ำว

ฉะนั้น ในช่วง 300 ปีแรกของกำรด�ำรงอยู่ของชำวคริสต์ จึงเป็น                  

ช่วงที่ถูกกวำดล้ำง กดขี่ และถูกจับเป็นทำส แม้แต่เมื่อเกิดไฟไหม้กรุงโรม                

ปี ค.ศ. 64 จกัรพรรดเินโร (Nero) กท็รงกล่ำวหำพวกครสิเตยีนว่ำเป็นต้นเหตุ 

ของเพลิงไหม้และจับกุมชำวคริสเตียนทั้งหลำยที่ต้องหลบซ่อน จนกระทั่ง 

300 ปีผ่ำนไป ต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 4 ค.ศ. 303 จักรพรรดิดิโอคลิเชียน 

(Diocletian) กย็งัทรงประกำศห้ำมมใิห้ชำวครสิเตยีนนบัถอืพระเจ้ำของตน 

และท�ำกำรกวำดล้ำงอีกระลอกใหญ่ แต่ต ่อมำอีก 10 ปี เกิดกำร 

เปลี่ยนแปลงอย่ำงมหัศจรรย์ เมื่อคอนสแตนตินทรงเห็นนิมิตในฝันก่อนเข้ำ

สู่สมรภูมิ ตัดสินโชคชะตำตัวพระองค์ในสงครำมกลำงเมือง จึงทรงเริ่มมี

ศรัทธำในศำสนำคริสต์ และ ในปี ค.ศ. 313 ได้ทรงออกประกาศยินยอม ห้

มีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ได้ นจักรวรรดิโรมัน ในช่วงนั้น กล่ำวกันว่ำมี              

ชำวคริสเตียนเพียงร้อยละ 8 ของประชำกรชำวโรมัน

อย่ำงไรก็ตำม เมื่อสิ้นรัชกำลพระเจ้ำเธโอโดชุส ( heo osius) ใน

คริสต์ศตวรรษที่ 4 ศำสนำคริสต์ได้ยกฐำนะเป็นศำสนำประจ�ำชำติของชำว

โรมัน นับว่ำเป็นควำมก้ำวหน้ำที่รวดเร็วมำก โดยเฉพำะเมื่อจักรวรรดิโรมัน

กว้ำงใหญ่ไพศำล มีอำณำเขตครอบคลุมท่ัวยุโรปตั้งแต่เกำะอังกฤษและ                  

ผืนแผ่นดินยุโรปตะวันตก ได้แก่ แควนกอล (Gaul) ซึ่งรวมฝรั่งเศสปัจจุบัน

จนกระทั่งถึงเนเธอแลนด์และดินแดนในเขตตะวันตกของเยอรมันปัจจุบัน 

โดยมีแม่น�ำ้ไรน์เป็นพรมแดนลงมำถงึสวสิเซอร์แลนด์และอติำลทีัง้หมด และ

ดินแดนทำงยุโรปตะวันออกโดยมีแม่น�้ำดำนูบเป็นพรมแดน จนกระท่ังถึง

คอนสแตนติโนเปิล ( onstantinople) และเอเชียไมเนอร์ หรือ
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ตะวันออกกลำงในปัจจุบัน และวกมำถึงฝังเหนือของอำฟริกำ ตั้งแต่อียิปต์

จนกระทั่งถึงมอรอคโคและข้ำมมำสเปน ถือว่ำเป็นจักรวรรดิที่ใหญ่ยิ่งใน             

ขณะนั้น

ด้วยอำณำเขตอันกว้ำงใหญ่ไพศำลเช่นนี้ ศำสนำคริสต์ซึ่งได้รับกำร

ยกฐำนะขึ้นเป็นศำสนำของชำวโรมันตอนปลำยศตวรรษท่ี 4 จึงมีขอบเขต

กำรปฏิบัติงำนกว้ำงขวำง และต้องจัดระบบกำรปกครองของตนเองให้

กระชับ มีประสิทธิภำพ เช่น แบ่งเขตกำรปกครองเป็นสัง มณฑล แต่งตั้ง

พระรำชำคณะระดับบิชอป (Bishop) และระดับล่ำง ส่วนที่กรุงโรมก็กลำย

เป็นศูนย์กลำงของกำรบรหิำร โดยสถำปนำสมเดจ็พระสงั รำช (Pope) เพือ่

เปรียบเสมือนประมุขของสง ์ทั่วจักรวรรดิ และต่อมำเมื่อได้มีกำรแบ่งแยก

จกัรวรรดเิป็นสองส่วน คอื ส่วนตะวนัตกมศีนูย์กลำงทีก่รงุโรม ส่วนตะวนัออก

มีศูนย์กลำงที่กรุงคอนสแตนติโนเปิล โดยมีจักรพรรดิ 2 องค์ ตั้งแต่สมัย                

พระเจ้ำคอนสแตนติน ศำสนำคริสต์ก็มีศูนย์กลำงบริหำร 2 แห่งตำม                     

รำชอำณำจักรที่แบ่งแยก และจะมีผลกระทบระยะยำว

ส�ำหรบักำรบรหิำรและกำรปฏบัิตกิำรของชำวครสิต์ในจกัรวรรดซีิก

ตะวันตก หรือซีกตะวันออกในยุคเริ่มแรก หลักส�ำคัญที่ “บิดำ” ขององค์กร

ศำสนำ (ผู้ที่เป็นสำวกของพระเยซูในยุคเริ่มแรก) ได้พร�่ำสอนชำวคริสต์ท้ัง

หลำยคือทฤษฎีหรือหลักกำรท่ีเรียกว่ำ “ดำบสองเล่ม” eo y of t e 

wo wo  ซึ่งปรำกฏในพระคัมภีร์ในบทแมทธิว เล่มที่ 22 ควำมว่ำ

งมอ แ าร์ สิง เป็น อง าร์ และแ พระ ูเป็นเ า สิง

เป็น องพระ ูเป็นเ า  

ซึ่งคงจะแปลควำมตำมตัวอักษรว่ำ สิ่งที่ควรมอบให้แก่ซีซ่ำร์ (หรือ

ผู้ปกครองอำณำจักร) คือควำมจงรักภักดีที่จะท�ำตำมหน้ำที่ตำมค�ำบัญชำ

ของซีซ่ำร์ในเรื่องที่เกี่ยวกับโลกียวิสัย และควรมอบให้แก่พระผู้เป็นเจ้ำใน
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เรื่องที่เกี่ยวข้องกับมโนส�ำนึกเรื่องจิตวิญญำณ

กำรแบ่งแยกเช่นนี้ ดูเผินๆ ก็อำจจะไม่มีปัญหำอะไร แต่ในบำงกรณี

ก็อำจจะเกิดปัญหำขึ้นได้ โดยเฉพำะเมื่อภำรกิจที่ต้องปฏิบัติตำมค�ำสั่ง                          

ค�ำบังคับบัญชำของฝำยอำณำจักรที่มีผลกระทบต่ออุดมกำรณ์หรือควำม

ศรัทธำต่อพระผู้เป็นเจ้ำ และที่จะกลำยเป็นปัญหำในอนำคตก็คือ สถำนะ

ของฝำยผูป้กครองฝำยสง ท์ีก่�ำลงัจะเปลีย่นแปลง หรอืก�ำลงัจะได้รบัอทิธพิล

จำกภำรกิจทำงด้ำนกำรเมืองกำรปกครองที่ฝำยสง ์จะเข้ำไปพัวพันหรือ 

เกี่ยวดองในอนำคต

ทีส่�ำคญันอกจำกนัน้ คอืแนวคดิหรอืกำรแปลควำมหมำยภำรกจิของ

สง ์และของศำสนำคริสต์ในแนวใหม่ที่ไม่เคยปรำกฏมำก่อน ซึ่งจะเกิดจำก

ข้อเขียนที่มีควำมส�ำคัญมำกของนักบวชจำกอำฟริกำเหนือ ได้แก่ เซนต์                     

ออกัสติน (St. Augustin) ผู ้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นบิชอปแห่งเมืองฮิปโป                      

(Hippo) ในศตวรรษที่ 5 หนังสือดังกล่ำว ชื่อว่ำ “นครแห่งพระผู้เป็นเจ้า” 

( ity of o ) ใช้เวลำเขียนถึง 12 ปี และกลำยเป็นหนังสือที่โด่งดังในยุค

นั้น และเป็นอุดมกำรณ์ส�ำคัญของศำสนำคริสต์

จุดประสงค์เบื้องต้นของออกัสติน คือแก้ต่ำงให้แก่กำรกล่ำวหำว่ำ

ศำสนำคริสต์เป็นสำเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้จักรวรรดิโรมันล่มสลำย (พ่ำยแพ้ต่อ

กำรบุกท�ำลำยจำกพวกอนำรยชน) เพรำะศำสนำคริสต์สอนให้คนคิดถึงแต่

โลกหน้ำ-โลกสวรรค์ โดยไม่ใส่ใจในควำมเป็นไปของโลกนี้ เซนต์ออกัสติน                 

จึงต้องเขียนอธิบำยควำมหมำยของศำสนำคริสต์ที่มีต่อวิวัฒนำกำรของ                    

โลกมนุษย์ โดยเสนอทฤษฎีว่ำด้วยสองนคร คือ นครแห่งสวรรค์และนคร

แห่งพภิพ มนษุย์แต่ละคนเป็นรำษฎรของประชำคมท้ังสอง นครแห่งสวรรค์

เป็นนครทีส่ร้ำงพลงัของควำมด ีขณะทีน่ครแห่งพภิพจะสร้ำงพลงัแห่งควำม

ชั่วร้ำย และ ความยุติธรรมที่เป็นเป้าหมายของสังคมจะมีได้ก็เฉพาะ น
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นครแห่งพระผู้เป็นเจ้า-หรือนครแห่งคุณธรรม ประวัติศำสตร์ของมวล

มนุษย์เป็นกระบวนกำรวิวัฒนำกำรของกำรต่อสู้ของสองนคร และจะจบลง

ด้วยกำรสถำปนำคริสตจักรภพขึ้น

โดยสรุป มนุษย์ทุกคนเกิดมำในบำป แต่อำจ “ถูกท�ำให้เข้ำสู่คริสต์

ได้โดยกำรเกิดใหม่” และช่วยให้รอดพ้นได้โดยองค์กรคริสต์ ึ่งจะอยู่ น

ฐานะที่สูงกว่ารัฐ1

ทฤษฎีแนวคิดของเซนต์ออกัสติน มีอิทธิพลต่อองค์กรคริสต์อย่ำง

กว้ำงขวำงทั้งในอดีตและปัจจุบัน และน�ำไปสู่แนวคิด “จักรวรรดิโรมันอัน

ศักดิสิทธิ”( oly Roma  m i e) นัยหนึ่ง จักรวรรดิโรมันซึ่งมีศำสนำ

คริสต์เป็นตัวน�ำ และจะกลำยเป็นประเด็นส�ำคัญภำยหลังท่ีท�ำให้เกิดกำร             

ขัดแย้งระหว่ำงจักรวรรดิโรมันอันศักดิสิทธิกับพระสัง รำชในอนำคต                        

ในคริสต์ศตวรรษท่ี 11-13 แต่ก่อนอื่นจะต้องเข้ำใจวิวัฒนำกำรของสังคม     

และกำรเมืองในดินแดนท่ีเคยเป็นส่วนส�ำคัญของจักรวรรดิโรมัน ในช่วง                   

ภำยหลังที่จักรวรรดิได้ล่มสลำยตั้งแต่ปลำยคริสต์ศตวรรษที่ 5 จนกระทั่ง

ก�ำเนิดจักรวรรดิโรมันอันศักดิสิทธิ ซึ่งเป็นจักรวรรดิใหม่ในคริสต์ศตวรรษ               

ที่ 8-9

อนัทีจ่รงิในช่วงภำยหลงักำรล่มสลำยของจกัรวรรดิโรมนั (ตะวนัตก) 

ยุโรปก็เข้ำสู ่ยุคมืด ที่เรียกเช่นนั้นอำจเป็นเพรำะเป็นยุคที่มีกำรบันทึก

เหตุกำรณ์ค่อนข้ำงน้อยกว่ำสมัยอ่ืนๆ ภำยหลัง หรืออำจจะเป็นเพรำะเป็น

ช่วงระยะเวลำกำรฟักตัวของสังคมใหม่ท่ีก�ำลังก่อตัวจำกกำรบุกรุกของ                 

พวกอนำรยชน ที่เรียกรวมๆ กันว่ำ พวกติวตอนิค ( eutonic) ซึ่งหมำยถึง

เยอรมัน และยังมีกลุ่มย่อยต่ำงๆ ที่ชำวโรมันเอ่ยถึง เช่น กลุ่มออสโตรกอธ 

1 เอ็ม.เจ. ฮำร์มอน, ความคิดทางการเมือง, จากเพลโตถึงปัจจุบัน, แปลโดย เสน่ห์                   
จำมริก (นนทบุรี : อมรินทร์บุคเซ็นเตอร์, 2555), 138.
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( t ogot ) ซึ่งยึดภำคเหนือของอิตำลีและจัดตั้งอำณำจักรในบริเวณ

แคว้นลอมบำร์ดี ( ombar y) กลุ่มวิ ิกอธ ( i igot ) ซึ่งเข้ำไปยึดสเปน 

รวมทัง้ภำคใต้ของกอล (Gaul) คอืฝรัง่เศสปัจจบัุน กลุม่ชาวแ รงค์ ( a ) 

ซึง่บุกรกุเข้ำมำทำงทศิเหนอืของกอล (Gaul) ส่วนองักฤษนัน้ พวกแ ก อน 

( a o ) แองเกลิ ( gle ) และจูท ( ute ) จำกภำคเหนอืของเยอรมนี 

และคำบสมุทรจูทแลนด์เชื่อมต่อระหว่ำงเยอรมันและเดนมำร์กปัจจุบัน                   

ได้บุกรุกเข้ำไปเกำะอังกฤษ ซึ่งมีชำวพื้นเมืองและพวกเคลติก ( eltic) ซึ่งได้

มำตั้งหลักแหล่งอยู่ก่อนแล้วหลำยศตวรรษ กลุ่มอนำรยชนเหล่ำนี้มีวิถีชีวิต

ที่ชอบชนบทและปำเขำ ไม่คุ้นเคยกับชีวิตในเมือง และยังนับถือผีสำง เป็น

พวกทีช่ำวครสิเตยีนเรยีกว่ำ “เพกนั” (Pagan)  คอืนอกศำสนำ หรอืปำเถือ่น 

จึงเป็นภำรกจิของครสิตจกัรจะต้องเผยแผ่ศำสนำครสิต์หรอืค�ำสอนของพระ

เยซูให้ชนเผ่ำเหล่ำนี้ ภำรกิจของคริสตจักรจึงเป็นภำรกิจที่ใหญ่หลวง ซึ่งจะ

มีผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงภำยในระบบกำรบริหำร ตลอดจนวิถีชีวิตของ

ชนชำตใิหม่ทีอ่พยพ/และหรอืเข้ำมำยดึพืน้ทีด่ัง้เดมิของจักรวรรดิโรมนั หรือ

อำณำเขตติดต่อกัน ได้แก่ เยอรมนี

ชนชำติที่บุกรุกเข้ำมำยึดพื้นที่ในดินแดนต่ำงๆ เหล่ำนี้ ส่วนใหญ่ดัง

ทีก่ล่ำวไว้แล้ว เป็นชนชำตติวิตอนคิ ( eutonic) ชนชำตเิหล่ำนีไ้ม่คุน้เคยกบั

วิถีชีวิตแบบชำวเมือง ฉะนั้นเมื่อโจมตีกรุงโรมและเมืองส�ำคัญในอำณำจักร

โรมันได้แล้ว พวกอนำรยชนเหล่ำนีก้ไ็ม่สนใจจะยดึไว้ แต่จะกลบัไปใช้ชวีติใน

ชนบท เช่น เมื่อพวกวันดำล บุกเข้ำกรุงโรมได้แล้ว ก็ไม่ยึดไว้ แต่จะกลับไป

ยึดพื้นที่อื่นๆ ทำงตอนเหนือของอิตำลี เป็นต้น คริสตจักรจึงต้องเข้ำมำสวม

บทบำทดูแลอำณำประชำรำษฎร์ในกรุงโรมและเมืองอื่นๆ เท่ำที่จะสำมำรถ 

และเร่งขยำยศำสนำคริสต์ในดินแดนซึ่งเคยเป็นส่วนส�ำคัญของจักรวรรดิ

โรมันตะวันตก
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ตัวอย่ำงที่น่ำสนใจอย่ำงยิ่งในเรื่องควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคริสตจักร

กับอำณำจักร คือเหตุกำรณ์ในดินแดนที่เรียกว่ำกอล (Gaul)

กอล ( aul) คือ ฝรั่งเศสในปัจจุบัน แต่กอลสมัยโรมันมีอำณำเขต

กว้ำงใหญ่กว่ำฝรั่งเศสปัจจุบันเล็กน้อย คือรวมดินแดนทำงฝังซ้ำยของ                              

แม่น�้ำไรน์ สมัยโบรำณ ชนพื้นเมืองในอำณำบริเวณนี้มีเชื้อสำยเคลติค 

( eltic) กลุม่เดยีวกบัท่ีอพยพไปอยูเ่กำะอังกฤษ และเป็นประชำกรส่วนใหญ่

ของแคว้นเวลส์ ( ales) ปัจจุบัน ส่วนพวกเคลติคที่อยู่ในกอลนั้น ชำวโรมัน

เรียกว่ำ “Gaul” 

ชำวโรมันเข้ำมำยึดกอลสมัยจูเลียต ซีซำร์ ( aesar) โดยเริ่มแรกที่

กองทัพโรมันเข้ำมำสู่กอลน้ัน ตำมค�ำเชิญของชำวกอล เพื่อต่อต้ำนเผ่ำ                        

ติวตอนิค ซึ่งพยำยำมจะรุกรำนเข้ำมำยึดดินแดนของชำวกอล แต่เมื่อโรมัน

ได้เข้ำมำแล้วก็ไม่ยอมออกไป และหำเหตทุีจ่ะอยูต่่อจนเกดิกำรต่อสูร้ะหว่ำง

กองทพัของโรมนักบัชำวพืน้เมอืง ซึง่แวร์แซงโตรคิ ( ercingetori ) เป็นผู้น�ำ

ในปี 52 ก่อนคริสต์ศักรำช ผลลัพธ์ก็คือกำรพ่ำยแพ้ของแวร์แซงโตริค กอล

จึงกลำยเป็นแคว้นหนึ่งของจักรวรรดิโรมัน

ในช่วงเวลำ 4-5 ศตวรรษท่ีกอลอยู่ใต้กำรปกครองของจักรวรรดิ

โรมัน ชำวกอลได้รับวัฒนธรรมของโรมันด้วยควำมเต็มใจ ชนชั้นสูงพอใจที่

จะเรยีนรูภ้ำษำลำตนิ และวถิชีวีติของชำวโรมนั ซึง่คุน้เคยกบัควำมสุขสบำย

ของชำวเมืองและกำรค้ำขำย จึงเกิดเมืองมำกมำยในกอล ซึ่งกลำยเป็นต้น

แบบของอำรยธรรมฝรั่งเศสในปัจจุบัน เช่น ทำงภำคใต้ก็มีนำร์บอน                     

(Narbonne) ลีออง ( yon) ภำคตะวันตกเฉียงใต้ก็มีตูลูส ( oulouse)               

บอร์โดซ์ (Bor eau ) ภำคเหนือก็มีปำรีส (Paris) เป็นต้น เมืองเหล่ำนี้จะมี

บชิอป (Bishop) ปกครองโดยกำรเลอืกตัง้ของประชำชน และต่อมำภำยหลัง

จึงเกิดระบบอุปถัมภ์ โดยต�ำแหน่งท่ีส�ำคัญเหล่ำนี้อยู่ในอ�ำนำจของเหล่ำ
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ขุนนำงและพระรำชำที่จะแต่งตั้งด้วยจุดประสงค์ทำงกำรเมือง

ในช่วงที่ชนเผ่ำกอท (Goth) และวันดำล ตลอดจนพวกฮั่น บุกรุก

เข้ำอิตำลีและกรุงโรมในศตวรรษที่ 5 พวกชนเผ่ำติวตอนิคหลำยเผ่ำก ็

เข้ำบุกรุกกอลเช่นกัน พวกวิ ิกอธ ( i igot ) เข้ำยึดแคว้นอติเตน 

( uitai e) ภำคใต้ของกอล พวกเบอร์กันเดียนยึดดินแดนแถบแม่น�้ำ                   

ชำโอน-โรน (sa ne rh ne) พวกอเลมำนส์ (Alemans) ในอลัชำด (Alsace) 

และพวกแฟรงค์ ( ran ) ยึดพื้นที่ระหว่ำงแม่น�้ำไรน์และแม่น�้ำซอม                  

(Somme) และพวกแฟรงค์คือผู้จะมีบทบำทส�ำคัญในกำรสร้ำงอำณำจักร

แฟรงค์ในอนำคต

พวกแฟรงค์ ( ran ) อำจมีภำษีกว่ำชนเผ่ำอื่นที่มีหัวหน้ำเผ่ำหรือ

พระรำชำในอนำคตช่ือ โคลวิส ( lo i ) ซึ่งมีทักษะควำมสำมำรถเหมำะ

กับยุคสมัย ในสมรภูมิเพื่อช่วงชิงควำมเป็นใหญ่ในภำคเหนือของกอล 

โคลวิสสำมำรถเอำชนะแก่พระเจ้ำไชยเกรียส (Syagrius) รำชำของ 

ชำวกำโล-โรมัน (หมำยถึงชำวกอลผู้ได้รับวัฒนธรรมของชำวโรมัน) ใน 

สมรภูมิที่ซัวชองซ์ (Soissons) ค.ศ. 493 ท�ำให้โคลวิส สำมำรถยึดพื้นที่ใน

ที่รำบลุ่มแม่น�้ำแซน (Seine) รวมถึงพื้นท่ีต�ำบลอิล-เดอ-ฟรองค์ (Ile- e-

rance) ซึ่งจะเป็นจุดก�ำเนิดของปำรีสในอนำคต อำณำบริเวณดังกล่ำวคือ

ศูนย์กลำงของกำรคมนำคมในฝรัง่เศส ผูใ้ดควบคมุจดุยทุธศำสตร์นีไ้ด้ย่อมมี

ภำษีกว่ำผู้อื่น

ที่ส�ำคัญเช่นกันก็คือ โคลวิส ได้เข้ำสยุมพรกับเจ้ำหญิงโคลธิลดำ 

( loti a) แห่งแคว้นเบอร์กันดี และทรงเป็นเจ้ำหญิงพระองค์แรกที่นับถือ

ศำสนำโรมนัแคทอลคิ โดยโคลวสิทรงยนิยอมจะเปลีย่นศำสนำของพระองค์

เป็นแคทอลิค ยังควำมปลำบปลื้มให้แก่บิชอปแคทอลิคทั้งหลำย และได้รับ

แรงสนับสนุนทั้งจำกแคว้นเบอร์กันดี และพระรำชำคณะทั้งหลำยผู้กลำย
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เป็นกระบอกเสียงและกองเชียร์ให้แก่พระเจ้ำโคลวิสในแทบทุกสมรภูมิ                     

ที่ตำมมำ รวมถึงชัยชนะเหนืออำลำริค (Alaric II) แห่งแคว้นอคิตำเนีย 

(A uitania) 

โคลวิสจึงสำมำรถสถำปนำรำชวงศ์เมอโรวิงเจียน ( erovingian) 

ปกครองประเทศ ซึ่งจะมีชื่อฝรั่งเศสเป็นพระองค์แรก และในช่วงศตวรรษ                

ที่ 6 ก็ทรงสำมำรถรวมแคว้นส�ำคัญทั้งหมดไว้ภำยใต้รำชอำณำจักรเดียวกัน 

โดยแบ่งเป็น 4 แคว้น คือ

1. แคว้นออสตรำเซีย Austrasia ทำงทิศตะวันออก โดยมีเมือง             

เมทซ์ ( etz) เป็นศูนย์กลำง

2. แคว้นโนสเตรีย (Neustria) ทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ โดยมี

ปำรีสเป็นศูนย์กลำง

3. แควน้เบอร์กนัดี (Burgun y) ทำงทศิตะวันออกเฉียงใต้ มลีีออง 

( yon) เป็นศูนย์กลำง

4. แคว้นอคิวทำเนีย (A uitania) มีฐำนะกึ่งอิสระ อยู่ทำงทิศ                

ตะวันตกเฉียงใต้ โดยมีปัวติเอร์ (Poitier) เป็นศูนย์กลำง

ระบบกำรปกครอง มีลักษณะของกำรปกครองในระบบครอบครัว 

คือทุกแคว้นมีอิสระ เกือบจะเป็นอิสระจำกศูนย์กลำง กษัตริย์รำชวงศ์                           

เมอโรวิงเจียนจึงเพียงแต่ครองรำชย์มำกกว่ำจะปกครองอย่ำงเข้มแข็ง                     

ขณะที่พวกขุนนำงต่ำงก็ไม่เกรงกลัวกัน ไร้วินัย และละโมบในทรัพย์สมบัติ

ของผู้อื่น

กษัตริย์องค์สุดท้ำยของรำชวงศ์เมอโรวิงเจียนที่ดูจะเข้มแข็งและ                   

เข้มงวดในกำรบังคับบัญชำ ก็คือ พระเจ้ำดำโกเบิร์ต ที่ 1 (Dagobert I) ซึ่ง

ทรงมีนโยบำยกำรบังคับใช้กฎหมำยที่เข้มงวด และจริงจังกับกำรเก็บภำษี                

ได้ทรงแต่งตัง้พระรำชำคณะระดบับชิอป (Bishops) จ�ำนวนหนึง่เพือ่บรหิำร
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รำชกำรแทนพระองค์ โดยเฉพำะพระคุณเจ้ำเอลิเจียด ( ligius) ซึ่งจริงจัง

กบักำรบงัคับใช้กฎหมำยและกำรเกบ็ภำษจีนเป็นทีช่งิชงัของพวกขนุนำงและ

ประชำรำษฎร์

อย่ำงไรกต็ำม นโยบำยของพระเจ้ำดำโกเบร์ิต ท่ี 1  ประสบผลส�ำเรจ็

ชั่วครำว และเมื่อพระองค์สวรรคต ปี ค.ศ. 637 รำชอำณำจักรก็ถูกแบ่งแยก

เป็นมรดกตกทอดให้แก่พระโอรสต่ำงๆ เป็นเหตุให้เกิดควำมอ่อนแอแก่                        

รำชวงศ์เมอโรวิงเจียน และตั้งแต่บัดนั้นกษัตริย์ในรำชวงศ์นี้ก็กลำยเป็น

กษัตริย์ที่ไร้ควำมสำมำรถ ( o-nothing ings) ในคริสต์ศตวรรษที่ 8                       

ห่ำงไกลจำกรำษฎร และมอบอ�ำนำจให้แก่รำชเลขำธิกำรกรมวัง ( ayors 

of the Palace) เป็นผู้บริหำรงำนแทนพระมหำกษัตริย์ ซึ่งเปรียบเสมือน 

“ขันที” ในแผ่นดินจีนสมัยก่อนยุคสำมกก ซึ่งรวมอ�ำนำจไว้ในอุ้งมือของ

ตนเอง

ในบรรดำรำชเลขำธิกำรกรมวังนี้ ก็มีผู้เก่งกล้ำทั้งบุนและบู คือ 

ชำร์ลส์ มำร์เต็ล ( harles artel) ผู้มีสมญำนำมว่ำ “ he Hammer”                 

(ผู้ถือค้อน) ชำร์ลส์ผู้ถือค้อนผู้นี้คือวีรบุรุษแห่งยุคของเขำ ยุโรปตะวันตก                         

ก�ำลังตกอยู่ในอันตรำย พวกแขกมัวร์หรือแขกซำรำเซนส์ (Saracens) ซึ่งมี

ถิ่นก�ำเนิดในภำคเหนือของอำฟริกำ ได้บุกรุกเข้ำมำยึดสเปนได้เกือบทั้ง

ประเทศ และยังได้รุกคืบมำทำงฝังทะเลภำคใต้ของฝรั่งเศส และคงจะยึดได้

จนถึงอิตำลี หำกมิใช่เพรำะชำร์ลส์ผู้ถือค้อนผู้นี้ ซึ่งหยุดยั้งกำรรุกรำนของ                    

แขกมัวร์ในสมรภูมิแห่งตูร์ ( ours) เมื่อ ค.ศ. 732 ชำร์ลส์ มำร์เต็ล สำมำรถ

ตีกองทัพแขกมัวร์ให้ถอยกลับไปสเปนดังเดิม มีผลท�ำให้กำรรุกคืบของแขก

มุสลิมต้องหยุดยั้งอยู่ภำยในพรมแดนของสเปน

ชัยชนะที่ตูร์ ค.ศ. 732 ดังกล่ำว กลำยเป็นต�ำนำนเล่ำขำนในนิทำน

และบทเพลงที่เรียกว่ำ “ hansons e olan ” ซึ่งเป็นบทสรรเสริญ
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วรีกรรมของอศัวนิในยคุต้นของสงัคมศกัดนิำของยุโรป ส่วนชำร์ลส์ผูถ้อืค้อน 

ก็ยังประสบชัยชนะอีกหลำยสมรภูมิในกำรปรำบปรำมผู้กบฏในแว่นแคว้น

ต่ำงๆ ในอำณำจักรแฟรงค์สมัยนั้น เช่น เบอร์กันดี อคิเตน โปรวองซ์ ฯลฯ 

และยังสร้ำงบำรมีให้แก่ตนเองโดยจัดแบ่งดินแดนที่ยึดได้จำกพวกกบฏ                  

เหล่ำนี้ให้แก่ขุนศึกในกองทัพของตนเอง

อย่ำงไรก็ตำม ผู้ท่ีจะข้ึนครองรำชย์สืบต่อไปภำยหลังจำกรำชวงศ์  

เมอโรวิงเจียนล่มสลำย คือ เปแปง (Pepin) ผู้ต�่ำเตี้ย (the short) บุตรของ

ชำร์ลส์ มำร์เต็ล  ผู้ไม่ละอำยที่จะถอดถอนกษัตริย์องค์สุดท้ำยของรำชวงศ์

เมอโรวิงเจียนออกจำกรำชบลัลงัก์ และท�ำพธิสีถำปนำตนเองขึน้เป็นกษตัรย์ิ

พระองค์แรกของราชวงศ์คาโรลิงเจียน ( a oli gia ) ค.ศ. 751 โดย

อัญเชิญพระสัง ราช ัคคาริอุส ( aca iu ) ให้ทรงมำท�ำพิธีรำชำภิเษก           

ณ วิหำรเมืองซัวซองซ์ (Soissons) และทรงประกำศว่ำ “โดยกำรเลือกตั้ง

ของชำวแฟรงค์ทั้งมวล และกำรประกอบพิธีกรรมเพื่อควำมศักดิสิทธิทำง

ศำสนำ ตลอดจนกำรยอมรับของเหล่ำพวกขุนนำง” เปแปงจึงได้ขึ้นครอง

รำชย์เป็นกษัตริย์ของชำวแฟรงค์

พระสัง รำชซัคคำริอุสได้ตั้งข้อสังเกตไว้เช่นกันว่ำ “เป็นกำรดีกว่ำ

ท่ีจะเรียกผู้มีอ�ำนำจที่แท้จริงว่ำ “กษัตริย์” ขณะที่ผู้ที่ไม่มีอ�ำนำจแล้วก็ไม่

ควรได้รับเกียรติเช่นนั้น”

เหตุกำรณ์ที่ซัวซองซ์นี้ จะเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่ส�ำคัญของ

ประวัติกำรครองรำชย์ของกษัตริย์ในยุโรป เพรำะจะเป็นจุดเริ่มต้นของกำร

เชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอ�ำนำจกำรขึ้นครองรำชย์ของกษัตริย์ กับ

อ�ำนำจจำกพระผู้เป็นเจ้ำ หรือนัยหนึ่ง รำกฐำนอ�ำนำจของกษัตริย์มำจำก

ประกำศิตของพระผู้เป็นเจ้ำนั่นเอง ซึ่งท�ำให้องค์พระมหำกษัตริย์มีควำม

ศกัดสิทิธ ิและยงัผลให้เหล่ำพสกนกิรและขนุนำงในรำชอำณำจกัรจะต้องให้
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ควำมเคำรพและควำมจงรักภักดี กำรเชื่อมโยงระหว่ำงอำณำจักรและ

ศำสนจักร จึงเป็นฐำนอ�ำนำจในกำรปกครองของยุโรปในอนำคต

ยิง่ไปกว่ำนัน้ ในเวลำต่อมำ เมือ่พระโอรสของพระเจ้ำเปแปงขึน้ครอง

รำชย์เป็นกษัตริย์ของชำวแฟรงค์ ทรงพระนำมว่ำพระเจ้ำชำร์ลส์มำญ                    

( harlemagne) ค.ศ. 768 ได้ทรงขยำยอำณำจักรครอบคลุมไปทั่วยุโรป

ตะวันตกสมัยนั้น กล่ำวคือ รวมทั้งฝรั่งเศส เยอรมนี ออสเตรีย สวิตฯ และ

บำงส่วนของอิตำลี (รวมถึงโรม) ยกเว้นอังกฤษ สเปน และสแกนดิเนเวีย                    

จึงได้ทรงรื้อฟนแนวคิดและควำมทรงจ�ำดั้งเดิมของจักรวรรดิโรมัน แต่เพิ่ม

มิติใหม่ด้ำนศำสนำคริสต์โดยเรียกว่ำ “ oly Roma  m i e” หรือ

จักรวรรดิโรมันอันศักดิสิทธิ ซึ่งเป็นกำรเช่ือมโยงอำณำจักรและศำสนจักร

ไว้ในมิตเิดยีวกัน และพระเจ้ำชำร์ลส์มำญกท็รงเข้ำพธิสีวมมงกฎุทีก่รงุโรม ณ 

วันคริสต์มำส ค.ศ. 800 โดยพระสัง รำชลีโอ ที่ 3 ( eo III) ทรงสวมมงกุฎ

ให้จกัรพรรดอิงค์ใหม่ในฐำนะ “ออกสัตสั ผูท้รงศลี และรบัพระรำชทำนพระ

มงกุฎเพื่อครองรำชย์จำกพระหัตถ์พระผู้เป็นเจ้ำ เพื่อทรงด�ำรงต�ำแหน่งเป็น

จักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่และใฝสันติของชำวโรมัน”

เหตุกำรณ์วันคริสต์มำส ค.ศ. 800 ครั้งน้ี จึงมีควำมส�ำคัญยิ่งใน

ประวัติศำสตร์ของชำวคริสต์ และระบบกำรเมืองกำรปกครองของ                                           

รำชอำณำจกัรของชำวครสิต์ในอนำคต เพรำะเป็นเหตกุำรณ์ทีบ่่งชีถึ้งอ�ำนำจ

กำรขึ้นครองรำชย์ของจักรพรรดิโรมันอันศักดิสิทธิ ที่สืบสำนมำจำก                                     

พระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้ำ และมีนัยควำมหมำยส�ำหรับพสกนิกรที่จะ

ต้องเคำรพเชื่อฟังพระมหำกษัตริย์ดังกล่ำว  ขณะเดียวกันก็ผูกพันให้ 

พระมหำกษัตริย ์ผู ้นั้นจะต้องปกครองพสกนิกรตำมเจตนำรมณ์ของ 

พระผู้เป็นเจ้ำ เพื่อมุ่งสู่กำรเป็นนครแห่งพระผู้เป็นเจ้ำ – ity of Go  ตำม

อุดมกำรณ์ของเซนต์ออกัสติน แห่งศตวรรษที่ 6
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บทที่ 7

การจ�ากัดอ�านาจของกษัตริย์ 

และการปกครองภาย ต้ก หมาย

กำรสวมมงกุฎของพระเจ้ำชำร์ลส์มำญ เมื่อวันคริสต์มำส ค.ศ. 800 

เป็นกำรเริ่มต้นของศักรำชใหม่ของระบบกำรปกครองท่ีผูกโยงพระรำช

อ�ำนำจของกษัตริย์กับอ�ำนำจจำกองค์กำรศำสนำ แต่กำรด�ำรงอยู่ของ

จกัรวรรดขิองพระเจ้ำชำร์ลส์มำญ กเ็ปรยีบเสมอืนดำวประกำยแสงในยคุมดื 

ซึง่ด�ำรงอยูไ่ด้เพยีงช่วงระยะเวลำหนึง่ และจะต้องอนัตรธำนในรุ่นพระโอรส

และพระรำชนัดดำ ทัง้นี ้สำเหตหุนึง่คอืประเพณหีรอืกฎหมำยกำรสบืสมบตัิ

ของพวกแฟรงค์ จะต้องแบ่งดินแดนในพระรำชอำณำจักรให้แก่พระโอรส    

ทั้งหลำย แทนที่จะมีกำรสืบรำชสมบัติแต่เพียงพระองค์เดียว ฉะนั้น 

จักรวรรดิอันยิ่งใหญ่ไพศำลก็ถูกแบ่งเป็น 3 ส่วนในรุ่นพระรำชนัดดำ 

ยังผลให้จักรวรรดิโรมันอันศักดิสิทธิจะต้องล่มสลำยหรือเปล่ียนไปอยู ่

ในครอบครองของรำชวงศ์แซกซอน (เยอรมนี) และโฮเฮนซอนเลิน 

(Hohenzollern) และเหตุกำรที่ส�ำคัญในประวัติศำสตร์ก็ก�ำลังจะเกิดขึ้น 

ในสมัยพระเจ้ำเฮนรี่ ที่ 4 แห่งรำชวงศ์โฮเฮนซอนเลิน ในคริสต์ตวรรษที่ 11 

กรณีกำรขัดแย้งระหว่ำงพระเจ้ำเฮนรี่ ท่ี 4 กับสันตปำปำเกรกอร่ี 

ที่ 7 ในช่วง ค.ศ. 1073-1085 ถือว่ำเป็นเหตุกำรณ์ที่ส�ำคัญในประวัติศำสตร์

ของยโุรป กำรทีจ่ะเข้ำใจเหตกุำรณ์นีไ้ด้ สมควรจะต้องทรำบกำรเปล่ียนแปลง
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ที่ส�ำคัญบำงประกำรเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์สันตปำปำและ                        

คริสตจักรกับอำณำจักร

โดยย่อ ในช่วงหลำยศตวรรษที่ผ่ำนมำยุโรปในยุคมืดจำกปลำย

ศตวรรษที่ 5 – ศตวรรษที่ 8 โดยประมำณ คริสตจักรได้เข้ำมำมีส่วนส�ำคัญ

ในกำรดูแลควำมเป็นอยู่ของประชำชนในแว่นแคว้นต่ำงๆ ที่เคยอยู่ภำยใต้

อ�ำนำจกำรปกครองของจักรวรรดิโรมัน โดยเฉพำะในแคว้นกอล ดังที่เรำได้

เห็นตวัอย่ำงทีพ่ระรำชำคณะระดบับิชอป ได้รบัควำมไว้วำงใจจำกประชำชน

ให้เข้ำมำท�ำหน้ำที่ผู้บริหำรเมืองต่ำงๆ ในแคว้นกอล ซึ่งในอนำคตจะกลำย

เป็นรำชอำณำจกัรแฟรงค์ และเมือ่พระเจ้ำโคลวชิ ประสบชยัชนะและก่อตัง้

รำชอำณำจักรแฟรงค์ในดินแดนกอล ก็ทรงแต่งตั้งบิชอปทั้งหลำยท�ำหน้ำที่

บริหำรงำน ทั้งนี้ เพรำะสมัยนั้นผู้รู้หนังสือส่วนมำกก็มำจำกนักบวช ฉะนั้น 

ตัง้แต่ภำยหลงัจำกจกัรวรรดโิรมนัล่มสลำย พระและนกับวชในศำสนำครสิต์

กเ็ข้ำมำพวัพนักบักจิกำรของรำชอำณำจกัร ซึง่น่ำจะขดัแย้งกบัหลกักำรและ

แนวคิดตำมทฤษฎีดำบสองเล่มของบิชอปเจลำชิอุสจำกมิลำน ที่ว่ำ งมอ

าร์สิง เป็น อง าร์ และมอ พระเ าสิง เป็น องพระเ า 

นัยหนึ่ง แบ่งแยกกิจกำรของรำชอำณำจักรออกจำกคริสตจักร

ย่ิงกว่ำน้ัน ในระยะเวลำต่อมำได้เกิดระบบกำรถือครองที่ดินและ

ระบบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่ำ ฟิวดัล ( eu al) 

หรือ ระบบศักดินา โดยพระรำชำ หรือขุนนำง ซึ่งครอบครองที่ดินจ�ำนวน

มำก ได้แบ่งปันให้ขุนนำงผู ้น้อยได้น�ำไปท�ำประโยชน์ของตน โดยมี                            

พันธสัญญำผูกพันที่ผู้น้อย ซึ่งเรียกว่ำ “ assal” ในภำษำอังกฤษ จะต้อง

กล่ำวค�ำสำบำนตนจะจงรักภักดีต่อพระราชา หรือ ขุนนางผู้ หญ่ เช่น                   

ระดับท่ำนดยุค (Du e) หรือ เอิร์ล ( arl) หรือ เคำนต์ ( ount) ซึ่งแบ่งปัน

ที่ดินให้ ควำมจงรักภักดีดังกล่ำว หมายถึงการเข้าช่วยท�าสงคราม โดยน�ำ
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ทหำรม้ำ (อัศวิน) จ�ำนวนหนึ่ง เข้ำร่วมในกองทัพของผู้เป็นนำย ( or s) 

ระบบฟิวดัลดังกล่ำว อำจเริ่มต้นไม่พร้อมกันในยุโรป ขึ้นอยู่กับ

สถำนกำรณ์ของแต่ละพื้นท่ี โดยเฉพำะในอำณำเขตซึ่งมีภัยสงครำมจำก

ภำยนอก เช่น กำรบุกรุกของพวกอนำรยชน เช่น พวกไวกิ้ง (หรือ พวก 

Norseman) จำกเดนมำร์กและนอร์เวย์ ในคริสต์ศตวรรษที่ 9 หรือจำกภัย

สงครำมภำยในแว่นแคว้นต่ำงๆ ส�ำหรับในยุคสมัยของพระเจ้ำชำร์ลส์มำญ 

ในครึ่งแรกของคริสต์ศตวรรษที่ 9 พระองค์ได้จัดระเบียบกำรปกครองและ

ระบบเศรษฐกจิตำมแนวคดิของระบบฟิวดลั (feu alism) โดยผกูโยงขนุนำง

ให้จงรกัภักดต่ีอพระรำชำและจกัรพรรด ิโดยค�ำสำบำนทีจ่ะสวำมภิกัด ิ( ath 

of fealty) และขณะเดียวกัน ก็มอบอ�ำนำจให้ขุนนำงที่จะดูแลพื้นที่ทั้งด้ำน

กำรเกษตรและกำรปกครองในระดับท้องถิ่น

ระบบฟิวดัล หรือ ระบบศักดินำ ดังกล่ำว มีผลกระทบต่อวงกำร

คริสต์ศำสนำ เพรำะพระรำชำคณะ เช่น บิชอป ทั้งหลำย จะมีบทบำททั้ง

ทำงด้านศาสนา และทางโลก คือมีบทบำทเป็น “ a al” หรือ ขุนนาง ผู้

ใต้บงัคับบญัชำของพระรำชำ หรอืจกัรพรรดใินฐำนะได้รบัทีด่นิจำกพระรำชำ

มำครอบครอง ขณะเดียวกัน บิชอป ก็มีฐำนะเป็น “Lo ” หรือ เจ้านาย 

(ทางโลก) ของบรรดำผู้ที่มำประกำศสำบำนตนต่อท่ำนบิชอปในฐำนะ 

“ or ” (เจ้ำนำย) ผู้จะแบ่งที่ดินให้ท�ำมำหำกิน

ศำสนำ จึงกลำยเป็นองค์กรที่ร�่ำรวย มั่งคั่งด้วยทรัพย์สิน ที่ดิน ซึ่ง

เป็นผลจำกระบบฟิวดัล ดังกล่ำว และจำกกำรบริจำคของประชำชน โดย

เฉพำะจำกหญงิชำยซึง่ไม่มผีูจ้ะสบืมรดก (ทีด่นิ) และต�ำแหน่งพระรำชำคณะ 

และต�ำแหน่งอื่นๆ ที่รองลงมำ เช่น สมภำรวัดระดับต�ำบล หรือระดับที่สูง

กว่ำบิชอป คือ ระดับอำร์ชบิชอป (พระรำชำคณะระดับมณฑล) ก็จะเป็น

ต�ำแหน่งที่ตระกูลขุนนำงต่ำงๆ แสวงหำ จึงเกิดระบบกำรขำยต�ำแหน่ง ที่
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เรยีกว่ำ “Simony” และระบบกำรสบืทอดต�ำแหน่งโดยสำยเลอืดหรอืทำยำท 

ที่เรียกว่ำ “Nicolaism”

องค์กำรครสิต์ ซึง่ควรจะเป็นองค์กำรตำมอดุมกำรณ์และแนวคดิของ

เซนต์ออกัสติน ในศตวรรษที่ 5 คือ นครแห่งสวรรค์ นครแห่งผู้มีจิตบริสุทธิ 

ก็กลับเป็นนครของพื้นพิภพ ท่ีไม่สำมำรถตัดขำดจำกโลภะ และกิเลส

นำนัปกำร

จึงเกิดปฏิกริยำจำกหมู ่สง ์ที่คิดจะปฏิรูปวงกำรศำสนำ เช่น                     

ขบวนกำรวัดคลูนี ( luny) ซึ่งจัดตั้งข้ึนในศตวรรษที่ 10 โดยพระบ้ำนปำ 

เคร่งครัดในพระธรรมค�ำสอนของพระเยซู และตัดขำดจำกกิจกำรทำงโลก 

และในที่สุด ในช่วงศตวรรษที่ 11 เมื่อเกรกอรี่ ท่ี 7 ได้ครองต�ำแหน่ง                           

พระสันตปำปำ ที่กรุงโรม ค.ศ. 1073 เกรกอรี่ จึงริเริ่มกำรปฏิรูปในวงกำร

สง ์ โดยห้ำมมิให้พระคริสต์มีครอบครัวเช่น รำวำส และห้ำมกำรซื้อขำย

ต�ำแหน่ง หรือกำรสืบทำยำท และที่ส�ำคัญ เป็นเป้ำหมำยหลัก คือ กำรห้ำม

มิให้พระรำชำและจักรพรรดิ มีสิทธิที่จะแต่งตั้ง ถอดถอน พระราชาคณะ 

แต่จะต้องเป็นหน้าที่ของสันตปาปาเท่านั้น

กำรประกำศนโยบำยนี้ น�ำไปสู่กำรต่อสู้โดยสงครำมเอกสำร และ

สงครำม “น�้ำลำย” จำกกำรโต้ตอบระหว่ำงทั้งสองฝำย คือ ฝำยที่สนับสนุน

สันตปำปำ และฝำยที่สนับสนุนจักรพรรดิ ทั้งพระรำชำคณะ (บิชอป) และ

เจ้ำผูค้รองนครในเยอรมน ีต่ำงกแ็ตกแยกเป็นฝักฝำย และในทีส่ดุสนัตปำปำ

เกรกอรี่ที่ 7 ก็ทรงคว�่ำบำตรพระเจ้ำเฮนรี่ ที่ 4 ในปี ค.ศ. 1075

กำรคว�่ำบำตร ในศำสนำคริสต์ หมำยถึง กำรตัดควำมสัมพันธ์กับ                 

ผู้ที่ถูกคว�่ำบำตร และหมำยถึงกำรเนรเทศผู้นั้นออกจำกวงกำรศำสนำ ซ่ึง

แปลควำมตำมควำมมุ่งหมำยของเกรกอรี่ ก็คือ จักรพรรดิเฮนรี่ ไม่สำมำรถ

จะเข้ำท�ำพิธีทำงศำสนำได้ในทุกกรณี แต่ที่ส�ำคัญ เกรกอรี่ ยังเพิ่มโทษที่                
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คอขำดบำดตำย คือ ยุยงส่งเสริมให้รำษฎรในอำณำจักรของพระเจ้ำเฮนรี่                  

ที่ 4 ไม่ต้องจงรักภักดีต่อจักรพรรดิเฮนรี่

ในช่วงต้นของสงครำม (เย็น) ระหว่ำงสองฝำยพระเจ้ำเฮนรี่ ดูจะ      

เสียเปรียบ เพรำะขำดแรงสนับสนุนจำกเจ้ำผู ้ครองนครจ�ำนวนหนึ่งใน

จักรวรรดิโรมันอันศักดิสิทธิ พระเจ้ำเฮนรี่ จึงจ�ำเป็นต้องเดินทำงมำขอขมำ

ต่อองค์สันตปำปำ และต้องคุกพระชำนุ (เข่ำ) อยู่ 3 วัน 3 คืน ท่ำมกลำงหิมะ

ที่ตกลงมำไม่ขำดสำย ณ สถำนที่ซึ่งมีชื่อว่ำ “คานอะสะ” ( anossa) อัน

เป็นที่ประทับขององค์พระสันตปำปำ เพื่อขอขมำโทษ ใน ค.ศ. 1077

อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำพระเจ้ำเฮนรี่ ที่ 4 จะยอมขอขมำโทษที่ 

คำนอะสะ และพ้นจำกกำรถูกคว�่ำบำตรแล้ว ภำยหลังพระองค์ก็ยังคงไม่

ยินยอมจะสูญเสียอ�ำนำจท่ีจะแต่งตั้ง ถอดถอน พระรำชำคณะทั้งหลำย                    

ควำมขัดแย้งระหว่ำงจักรพรรดิเฮนรี่ กับพระสันตปำปำ ก็ยังคงด�ำรงอยู่                          

อย่ำงเข้มข้น จนกระท่ังพระเจ้ำเฮนรี่ต้องกรีฑำทัพไปกรุงโรม เพื่อบีบคั้น                       

เกรกอรี่ แต่สันตปำปำเกรกอรี่ ก็หันไปขอควำมช่วยเหลือจำกพระรำชำ             

รำชวงศ์นอร์มัน อำณำจักรซึ่งอยู่ทำงทิศใต้ของอิตำลี แต่เมื่อกองทัพของ          

พวกนอร์มันมำถึงกรุงโรมแล้ว ก็กลับปล้นสดมภ์ชำวโรมัน ก่อควำมเสียหำย

และเสียเกียรติภูมิของสันตปำปำเกรกอรี่ ซึ่งจ�ำใจต้องอพยพออกจำก                       

กรุงโรมเพื่อเสด็จตำมกองทัพของชำวนอร์มันไปยังภำคใต้ของอิตำลี และ

มรณภำพในที่สุด เมื่อปี ค.ศ. 1085

อย่ำงไรก็ตำม ควำมขัดแย้งระหว่ำงจักรพรรดิเฮนร่ี กับสันตปำปำ 

ในประเดน็เรือ่งอ�ำนำจของจกัรพรรดท่ีิจะทรงมใีนกำรแต่งต้ังพระรำชำคณะ 

ยังคงด�ำรงอยู่ต่อไปอีกหลำยสิบปี จนข้ำมศตวรรษที่ 11 และจบลงด้วยกำร

ประนีประนอม ด้วยข้อตกลงที่เมืองวอร์ม ( oncor at of orms)                     

ค.ศ. 1122 โดยจักรพรรดิทรงยินยอมยกเลิกสิทธิที่จะแต่งตั้ง ถอดถอน
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สมณศักดิของพระแคทอลิคทั้งหลำย ขณะเดียวกัน ทำงศำสนจักรก็ยอมรับ

อ�ำนำจของจักรพรรดิที่จะเข้ำมำด�ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวกับภำรกิจทำง

รำวำสขององค์กำรคริสต์ศำสนำ1

กำรขับเคี่ยว ขัดแย้งระหว่ำงจักรพรรดิและสันตปำปำ ในประเด็น

อ�ำนำจกำรแต่งตั้งพระรำชำคณะและระดับอื่นๆ ในคริสตจักร ที่เรียกกันใน

ภำษำองักฤษว่ำ “Investiture ontest” ดงักล่ำว เป็นเหตุกำรณ์ทีต่รำตรึง

อยูใ่นควำมทรงจ�ำของชนชัน้สงูของชำวยโุรปในห้วงเวลำทีค่่อนข้ำงยำวนำน

เกือบครึ่งศตวรรษ จำก ค.ศ. 1075-1122 คล้ำยกับสงครำมเย็นระหว่ำง                   

สองค่ำยมหำอ�ำนำจในยุคหลังสงครำมโลกครั้งที่ 2 เมื่อจบลงไปแล้ว ผลที่

ตำมมำมีควำมส�ำคัญมำก

ผลประการแรก คือ เป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อของประวัติศำสตร์

กำรเมืองของยุโรป ชัยชนะขององค์กรคริสต์ศำสนำ ที่จะปฏิเสธมิให้

จักรพรรดิทรงมีอ�ำนำจในกำรแต่งตั้งพระรำชำคณะ ฯลฯ ยังผลให้องค์กำร

ศำสนำมีควำมเป็นอิสระหรือเป็นตัวของตัวเอง ท่ีเรียกว่ำ “auto omy” 

ไม่อยู่ภำยใต้อ�ำนำจของฝำยทำงโลก เช่น องค์กรศำสนำในหลำยๆ ประเทศ 

ที่จักรพรรดิมักจะรวมถึงอ�ำนำจท้ังทำงศำสนำและทำงโลก เช่น ในหลำย

ประเทศในสงัคมอำหรบั-มสุลมิ และเรยีกระบบเช่นนัน้ว่ำ “ ae a o a i t” 

คอืรวมบทบำทของซซีำร์กบัสนัตปำปำไว้ในตวัคนเดยีว เช่น จกัรพรรดโิรมนั

จำกยุคโบรำณ และจะมีผลระยะยำวให้ “รัฐ” ในยุโรปกลำยเป็นรัฐ รำวำส 

– secular state ในอนำคต

ผลประการที่สอง คือ องค์กรศำสนำแคทอลิคได้ปรับระบบกำร

ปกครองของตนเอง โดยปรบัสำยบงัคบับญัชำให้ชดัเจนยิง่ข้ึน และเลิกระบบ 

 
1 rancis u uyama, e igi  of olitical e , 264-267.



53วิชัย ตันศิริ

ครอบครวั ห้ำมมใิห้พระแต่งงำนมคีรอบครวัได้เช่น รำวำส และจัดกำรศกึษำ

อบรมให้แก่บคุลำกรทำงศำสนำ โดยสนัตปำปำทรงเป็นผู้บงัคบับญัชำสูงสุด 

โดยมคีณะบคุคล ประกอบด้วย พระรำชำคณะระดบั คำร์ดนิลัด์ ( ar inals) 

ชั้นสมเด็จ ท�ำหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำ จัดระบบงบประมำณส่วนกลำง และเก็บ

ภำษีจำกชำวคริสต์ท่ัวรำชอำณำจักร  ประกอบกับมีทรัพย์สมบัติ-ท่ีดิน 

จ�ำนวนมำก จึงท�ำให้องค์กรแคทอลิคกลำยเป็นระบบรัฐรำชกำรสถำบัน              

แรกในประวัติศำสตร์ยุโรป ก่อนท่ีแม็กซ์ เวเบอร์ จะเขียนทฤษฎีองค์กำร

รำชกำร “ u eauc acy” ในปลำยศตวรรษที่ 19

ผลประการที่สาม คือ กำรโต้แย้งในสงครำมเอกสำร ระหว่ำงฝำย

จักรวรรดิ และศำสนจักร ครึ่งศตวรรษที่ผ่ำนมำ ก่อให้เกิดควำมสนใจใฝรู้ที่

จะแสวงหำควำมรู้เกี่ยวกับต้นตอของระบบกฎหมำย และปรัชญำควำมรู้

เกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำว ซึ่งในกำรเคล่ือนไหวเหล่ำนี้ น�ำไปสู ่กำรค้นพบ                           

จุสติเนียน โค้ด ( ustinian o e) ในตอนปลำยคริสต์ศตวรรษที่ 11                             

จุสติเนียน โค้ด ก็คือ ประมวลกฎหมำยโรมัน ซึ่งในอนำคตจะเป็นพื้นฐำน

ของกฎหมำยแพ่งของประเทศต่ำงๆ บนภำคพื้นทวีปยุโรป และประเทศ                 

อื่นๆ ที่ได้รับอิทธิพลจำกยุโรป หลักและแนวคิดพื้นฐำนของกฎหมำย เช่น 

ข้อแตกต่ำงระหว่ำงกฎหมำยแพ่งและอำญำ ระหว่ำงกฎหมำยมหำชนและ

เอกชน มีจุดเริ่มต้นจำกประมวลกฎหมำยจุสติเนียน ดังกล่ำว

จำกกำรค้นพบประมวลกฎหมำยโรมันดังกล่ำว น�ำไปสู่กำรศึกษำ

ด้ำนกฎหมำยในมหำวิทยำลัย ซึ่งจัดตั้งใหม่เป็นคร้ังแรกที่เมืองโบโลญญา 

( olog a) อติำล ีในครสิต์ศตวรรษที ่11 นกัศกึษำ โดยเฉพำะพระในศำสนำ

ครสิต์เดนิทำงมำศึกษำท่ีมหำวทิยำลยัแห่งน้ี และภำยหลงักเ็กดิมหำวทิยำลยั

ที่ปารีส มหำวิทยำลัยออก อร์ด ท่ีอังกฤษ มหำวิทยำลัยไ เดลเบิร์ก                            

ในเยอรมนี มหำวิทยำลัยคราเคา ( racow) ในโปแลนด์ และโคเปน าเก็น 
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ในเดนมำร์ก และกฎหมำยโรมันดังกล่ำวในที่สุดก็ได้เข้ำไปแทนที่กฎหมำย

จำรีตประเพณีของชำวเยอรมันแต่ดั้งเดิม ท�ำนองเดียวกันกับกฎหมำย 

“ ommo  Law” ของอังกฤษ สมัยพระเจ้ำวิลเลียม ที่ 1 ที่เข้ำไปแทนที่

กฎหมำยจำรีตของชำวพื้นเมืองเชื้อสำยแองโกล-แซกซอน (จำกเยอรมัน)

ผู้ทรงคุณวุฒิรุ่นแรกๆ ที่แปลควำมและขยำยควำมจุสติเนียน โค้ด 

ดังกล่ำว ส่วนใหญ่คือพระ เช่น กราเตียน (Gratian) ได้วิเครำะห์และ

สงัเครำะห์กฎหมำยของสง จ์ำกอดตีและจดัพมิพ์ให้ทนัสมยั ใน ค.ศ. 1140 

โดยให้ชื่อว่ำ ec etum หรือ o co a ce of i co a t a o  

(ควำมสอดคล้องของกฎระเบียบของสง ์นำนำชนิด) ที่ส�ำคัญ กรำเตียน ได้

จัดล�ำดับควำมส�ำคัญระหว่ำงก หมายของพระผู้เป็นเจ้า (Devine aw) 

ก หมายธรรมชาต ิ(Natural aw) ก หมาย o iti e และก หมายจารตี

ประเพณี และในศตวรรษต่อมำภำยหลัง กฎหมำยสง ์ได้ขยำยขอบเขต

ครอบคลุมถึงเรื่องอำญำ, ครอบครัว ทรัพย์สมบัติ สัญญำ และกฎหมำย           

เกี่ยวกับพยำน

ที่ส�ำคัญ นอกจำกควำมเจริญก้ำวหน้ำของกฎหมำยสง ์ ก็คือ                      

หลักพื้นฐำนของกำรล�ำดับควำมส�ำคัญของประเภทของกฎหมำย ซ่ึง                        

นักปรัชญำหลักขององค์กำรแคทอลิค ในศตวรรษที่ 13 ซ่ึงมีชื่อว่ำ โธมัส                  

อไควนัส ( homas A uinas) ผู้ประพันธ์หนังสือส�ำคัญของวงกำรศำสนำ 

ชื่อว่ำ umma eologica จัดล�ำดับควำมส�ำคัญของกฎหมำยทั้งหมด

ในสังคมคริสต์ โดยก หมายสถาพร ( ternal aw) ซึ่งพระผู้เป็นเจ้ำใช้

ปกครองจักรวำล เป็นกฎหมำยสูงสุด และอันดับท่ีสอง คือ ก หมาย

ธรรมชาต ิ(Natural aw) อนัดบัทีส่ำม คอื ก หมายพระผูเ้ป็นเจ้า (Devine 

aw) เป็นกฎควำมประพฤติที่พระคัมภีร์ได้ก�ำหนดไว้ และอันดับที่สี่ คือ 

ก หมายมนุษย์ (Human aw) 
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กฎหมำยมนษุย์ต้องสอดคลอ้งกบักฎหมำยธรรมชำติ และกฎหมำย

อนัดบัทีส่งูกว่ำ ตำมหลกัท่ีว่ำ “อ�ำนำจฝำยโลกอยูใ่ต้อ�ำนำจฝำยธรรม เสมอืน

ร่ำงกำยอยู่ภำยใต้จิต”2 

หลักแนวคิดของเซนต์โธมัส อไควนัส ดังกล่ำว ทำงองค์กำรศำสนำ

แคทอลิคให้ยึดถือว่ำเป็นแนวคิดที่ถูกต้อง

นอกจำกหลักกำรและแนวคิดของฝำยสง ์ ที่มีต่อกฎหมำยกำร

ปกครองดงักล่ำวแล้ว ปรชัญำแนวคดิทำงสงัคมกม็บีทบำทส่งเสริมให้องค์กำร

ศำสนำเป็นจุดศูนย์กลำงของระบบกำรปกครองของสงัคมสมยันัน้ นกัคดิคน

ส�ำคญัของยคุสมยั ในครสิต์ศตวรรษที ่12 คอื จอห์น แห่ง อลสเบอรี ( ohn 

of Salisbury, ค.ศ. 1120-1180) ได้เขียนหนังสือชื่อ “ olic aticu ” ปี 

ค.ศ. 1159 เป็นหนังสือปรัชญำกำรเมืองกำรปกครองสมัยนั้น ก่อนที่จะได้มี

กำรตื่นตัว เรียนรู ้เกี่ยวกับผลงำนของอาริสโตเติ้ล จำกยุคกรีกโบรำณ 

“ olic aticu ” จงึน่ำจะเป็นแบบฉบบัของปรชัญำแนวคดิทำงกำรปกครอง

ของผู้คนสมัยกลำง ซึ่งเปรียบสังคมประดุจองค์อินทรีย์ ที่มีชีวิตจิตใจของ

ตนเอง มีพระราชาเป็นศีรษะ มีองค์การคริสต์เป็นจิต จ (จิตวิญญาณ)              

ผูป้กครองต้องปกครองอย่างเป็นธรรม สอดคล้องกับก หมาย อ�ำนำจทีจ่ะ

ปกครองมำสู่พระรำชำจำกพระผู้เป็นเจ้ำ และจำกองค์กำรคริสต์ ซ่ึงเป็น

องค์กรตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้ำบนพิภพ ถ้ำกฎหมำยได้รับกำรปฏิบัติตำม 

พระรำชำจะต้องได้รับกำรเคำรพเชื่อฟัง แต่ถ้ำหำกพระรำชำกระท�ำกำร

ฝำฝนกฎหมำย และเจตจ�ำนงของพระผู้เป็นเจ้ำ ประชำชนไม่ใช่แต่จะมีสิทธิ

เท่ำนั้น หำกยังมีหน้ำที่จะถอดถอนหรือแม้สังหำรผู้ปกครองได้3 

2 เอ็ม. เจ.ฮำร์มอนด์, ความคิดทางการเมือง จากเพลโตถึงปัจจุบัน, 184.
3 เอ็ม. เจ. ฮำร์มอนด์. อ้างแล้ว, 171-173.
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ปรัชญำแนวคิดของจอห์น แห่งซอลสเบอรี อำจจะดูรุนแรง แต่ก็

ตอกย�ำ้แนวคิดของผูค้นสมยันัน้ โดยเฉพำะในหมูส่ง แ์ละผูเ้คร่งศำสนำครสิต์ 

ประกอบกับอ�ำนำจกำรปกครองของพระรำชำในสมัยสังคมศักดินำ                        

( eu alism) ซึ่งเป็นระบบที่มีระเบียบกฎเกณฑ์เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงพระรำชำกับขุนนำง ซึ่งท้ังสองฝำยควรจะต้องรักษำไว้ ทั้งในเรื่อง

กำรถือครองที่ดิน เรื่องกำรเก็บภำษี และขนบธรรมเนียมต่ำงๆ ที่ผูกโยง                       

สังคมศักดินำ ระหว่ำงกษัตริย์และขุนนำง และรำษฎร ซึ่งสรุป กษัตริย์                     

มิได้มีอ�ำนำจโดยปรำศจำกขอบเขต แม้แต่เรื่องกำรเก็บภำษีอำกรก็จะต้อง

ด�ำเนินกำรตำมกฎหมำยและธรรมเนยีมดัง้เดมิ ประกอบกบัฝำยคณะสง ไ์ด้

ปฏริปูตนเองในครสิต์ศตวรรษท่ี 11 และให้ควำมส�ำคญักบักำรศกึษำค้นคว้ำ

กฎหมำย โดยกำรจัดตั้งมหำวิทยำลัยโบโลญญำ (Bologna) ในอิตำลี และ

เผยแผ่แนวคิดเก่ียวกบักฎหมำยโรมนัจำก “ ustinian o e” กจิกรรมจำก

ภำรกิจเหล่ำนี้ จึงส่งเสริมบทบำทของสง ์ในฐำนะผู้เชี่ยวชำญทำงกฎหมำย 

ซึ่งฝำยอำณำจักรจะต้องเคำรพเชื่อฟัง

หลักนิติธรรม จึงเป็นหลักท่ีสอดคล้องกับแนวคิดของสังคม                             

สมัยกลำง พระรำชำที่ฝำฝนหลักกำรนี้ จึงมักจะต้องเผชิญกับกำรต่อต้ำน

จำกขุนนำงและฝำยสง ์
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บทที่ 8

ระบบศักดินา และกติกาของระบบ

ดังที่ได้เกริ่นน�ำตั้งแต่บทแรก องค์ประกอบหลักที่จะหนุนน�ำให้   

ระบบกำรเมืองกำรปกครองบรรลุเป้ำหมำยของกำรพัฒนำ ก็คือ ระบบรัฐที่

เข้มแข็ง ขณะเดียวกันก็จะต้องมีระบบนิติธรรมรัฐ ( ule of aw) และ 

ระบบการเมืองที่รับผิดชอบต่อประชาชน (Accountable Government) 

จะขำดสิ่งหนึ่งสิ่งใดมิได้

ระบบรัฐที่เข้มแข็ง ดังที่ได้ยกตัวอย่ำงกรณีของจีนสมัยรำชวงศ์จิน 

และรำชวงศ์ฮั่น ที่รวมอ�ำนำจเข้ำสู่ศูนย์กลำงของกำรปกครองได้ส�ำเร็จใน

สมัยโบรำณ และดังจะได้อธิบำยขยำยควำมถึงระบบรัฐที่เข้มแข็งในยุคสมัย

ใหม่และในปัจจุบัน ต่อไป

ส่วนระบบนิติธิรรมรัฐ ( ule of aw) ได้อธิบำยไว้พอสังเขปในบท

ที่ 5 ซึ่งมีตัวอย่ำงของระบบ “ ommo  Law” ของอังกฤษ ซึ่งมีพื้นฐำน

จำก “ u ge- a e aws” หรือหลักกฎหมำยที่ได้มีกำรวินิจฉัยกันมำแต่

อดีตถึงปัจจุบัน และได้รับกำรยอมรับจำกสังคมตลอดมำ และอีกตัวอย่ำง 

คอื ระบบนิตธิรรมรฐัแบบภำคพืน้ทวปียโุรป มฝีรัง่เศสเป็นตวัอย่ำง ซึง่ยดึถอื

หลักกฎหมำยโรมันและกฎหมำยสง ์จำกสมัยแรกเริ่ม

ตำมควำมเห็นของฟูกูยำมำ ระบบนิติธรรมรัฐนี้ ก�ำเนิดเป็น 

อันดับแรกในยุโรปตะวันตก ก่อนที่ระบบรัฐจะเข้มแข็ง และก่อนท่ีจะเกิด
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ระบบกำรเมืองกำรปกครองที่รับผิดชอบต่อประชำชน (Accountable  

government)

ระบบกำรเมืองกำรปกครองที่รับผิดชอบและตอบสนองต่อ

ประชำชนน้ัน หมำยถึง ผู ้ปกครองจะรับผิดชอบต่อควำมเป็นอยู ่และ                       

ผลประโยชน์ของประชำชนที่ตนปกครองเหนือผลประโยชน์ของตนเอง

ความรับผิดชอบ (accou ta ility) ดังกล่ำว อำจเกิดขึ้นได้จำก

หลำกหลำยวิธี อำจเกิดจำกระบบกำรศึกษำอบรมด้ำนศีลธรรมจรรยำ                  

เช่น ระบบกำรสอนตำมหลักของลัทธิขงจื้อของชำวจีนแต่โบรำณ ยุคสมัย

รำชวงศ์ฮัน่ ทีเ่น้นฝกจติของผูป้กครองให้เสยีสละเพือ่ผลประโยชน์ของสังคม

เป็นหลัก

อย่ำงไรก็ตำม ในยุคสมัยปัจจุบัน สังคมให้ควำมส�ำคัญต่อ

กระบวนกำรทีจ่ะก่อให้เกดิ “ควำมรบัผดิชอบ- และกำรตอบสนอง” ดงักล่ำว 

ที่ส�ำคัญคือ กำรก�ำหนดกฎเกณฑ์ท่ีจะจ�ำกัดอ�ำนำจในกำรบริหำรประเทศ 

ตลอดจนกำรก�ำหนดวิธีกำรที่จะเข้ำสู่อ�ำนำจโดยกระบวนกำรเลือกตั้งของ

ประชำชน โดยก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ระบอบกำรปกครองแบบ

ประชำธิปไตยโดยยึดถือเสียงของประชำชนเป็นหลักส�ำคัญ จึงเป็นระบบที่

แทบทุกสังคมปรำรถนำจะไปให้ถึง แต่มักจะผิดหวัง เรำจึงควรจะให้เวลำใน

กำรวิเครำะห์ศึกษำวิวัฒนำกำรของระบบดังกล่ำว โดยดูตัวอย่ำงจำกสังคม

อังกฤษว่ำก่อก�ำเนิดและพัฒนำระบบกำรเมือง-กำรปกครองของตนมำได้

อย่ำงไร จึงได้รับกำรยอมรับจำกท่ัวโลกว่ำเป็นแม่แบบของระบบรัฐสภำ                

และเป็นประชำธิปไตยแบบสำยกลำง

ในประเด็นหลักดังที่กล่ำวถึงนี้ มีปัจจัยใดที่เสริมส่งให้อังกฤษเป็น

ประเทศแรกที่มีวิวัฒนำกำรมำตำมเส้นทำงดังกล่ำว ขณะที่ฝรั่งเศส และ

เยอรมนี ซึง่เป็นมหำอ�ำนำจคูข่นำนกนัมำ กลบัใช้เวลำเนิน่นำนกว่ำก่อนทีจ่ะ
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บรรลุเป้ำหมำย ค�ำตอบอำจจะมีอยู่บ้ำงแล้ว แต่อำจจะมีควำมหลำกหลำย

ตำมทัศนคติต่ำงๆ ที่อำจแตกต่ำงกัน

ส�ำหรบัฟกูยูำมำ ปัจจยัตวัแปรทีเ่ป็นเหตใุห้เส้นทำงววิฒันำกำรของ

อังกฤษแตกต่ำงจำกฝรั่งเศส และรัฐที่อยู่ทำงยุโรปตะวันออก เช่น ฮังกำรี 

โปแลนด์ และเยอรมนี ประการแรก ก็คือ ความเป็นปกแผ่น (soli arity) 

ของสังคมอังกฤษ บนพื้นฐำนของกำรเมือง (ระบบกำรปกครองท้องถิ่น) 

ประการ  คือ หลักของก หมาย “ ommo  Law” และสถำบันทำง

กฎหมำยขององักฤษ ซึง่ได้รบักำรยอมรบัว่ำเป็นหลกัส�ำคญัทำงกำรปกครอง

ของสงัคมองักฤษ และประการ  คอื หลกัศาสนา ซ่ึงแบ่งแยกสังคมองักฤษ

นบัตัง้แต่สมยัพระเจ้ำเอด็เวร์ิด ที ่4 พระนำงแมรี ่และพระนำงเจ้ำเอลซิำเบธ 

ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 จนกระทั่งถึงสมัยรำชวงศ์สจวต ในศตวรรษที่ 17            

เป็นปัจจัยที่ตอกย�้ำควำมขัดแย้งของชำวอังกฤษ ท่ี ยึดอุดมการณ์ และ 

ศรทัธาความเชือ่ถอื ซึง่ในแง่หนึง่ท�ำให้กำรต่อสูท้ำงกำรเมอืงไม่ไปผูกโยงกบั                    

ผลประโยชน์ส่วนตน หรือเป็นเรื่องของกำรต่อสู้เพื่ออ�ำนำจเท่ำนั้น

นอกจำก 3 ปัจจัยหลักดังกล่ำวนี้ ความเจริญเติบโตของเมืองและ

ชนชั้นกลาง หรือที่มำร์กซ์ เรียกว่ำ “ ou geoi ie” ก็มีควำมส�ำคัญในกำร

ขัดแย้งทำงกำรเมืองในสังคมอังกฤษ หำกจะอนุญำตให้กล่ำว อำจจะพูดได้

หรือไม่ว่ำ ชนชั้นกลำง หรือชำวเมือง  เป็นปัจจัยที่เพิ่มดุลแห่งอ�ำนำจให้แก่

ฝำยหนึ่งฝำยใดที่ขัดแย้งกันระหว่ำงฝำยกษัตริย์ กับฝำยขุนนำง ประเด็น   

เหล่ำนี้ คงจะได้มีโอกำสกลับมำวิเครำะห์อีกครั้งในรำยละเอียด แต่ใน                      

เบื้องต้นน่ำจะเร่ิมท่ีกรอบกติกำของสังคมศักดินำของรำชวงศ์นอร์มัน ซ่ึง          

ดั้นด้นข้ำมน�้ำข้ำมทะเลจำกฝรั่งเศสมำยึดครองเกำะอังกฤษ ใน ค.ศ. 10661

1 rancis u uyama, e igi  of olitical e , 404-413.
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รำชวงศ์นอร์มัน (Norman) ปกครองแคว้นนอร์มังดี ทำงตะวันตก

เฉียงเหนือของฝรั่งเศส ในฐำนะที่มีฐำนันดรศักดิเป็น ดยุค (Du e) ซึ่งต้อง

ประกำศตวัสวำมิภักดต่ิอกษตัรย์ิฝรัง่เศส ซึง่มฐีำนะเป็น “ verlor ” เหนอื

ท่ำนดยุค และขุนนำงอื่นๆ 

พวกนอร์มนัดัง้เดมิ อพยพมำจำกภำคเหนอืของยโุรป รูจ้กักนัในนำม

พวก “นอร์สแมน” (Norseman) หรือพวกไวกิ้ง ( i ings) จำกนอร์เวย์ 

(Norway) และเข้ำมำตีชิงบ้ำนเมืองตำมชำยฝังทะเลของยุโรป และยึดพื้นที่

ซึ่งเรียกว่ำ “นอร์มังดี” ของอำณำจักรฝรั่งเศสสมัยนั้น และพวกนอร์สแมน 

อีกกลุม่หนึง่ ล่องเรอืไปจนถงึภำคใต้ของอติำล ีและตีชงิยดึภำคใต้ของอติำลี

ได้ จึงตั้งเป็นรำชอำณำจักรนอร์มัน ภำคใต้ของอิตำลี ส่วนนอร์มังดี ทำงฝัง

ตะวันตกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสนั้น มีฐำนะเป็นเพียงแว่นแคว้นหนึ่งของ                

รำชอำณำจกัรฝรัง่เศสสมยันัน้ พวกนอร์มนัดงักล่ำว เมือ่ปกครองแว่นแคว้น

ในฝรั่งเศสอยู่มำเกินกว่ำหนึ่งศตวรรษ ก็ได้รับวัฒนธรรมฝรั่งเศส ใช้ภำษำ

ฝรั่งเศสเป็นหลักในกำรสื่อสำร

ในปี ค.ศ. 1066 เมื่อพระเจ้ำวิลเลียม ( illiam) กรีฑำทัพจำก                

นอร์มังดี มำยึดเกำะอังกฤษ และท�ำสงครำมกับพระเจ้ำฮำโรลด์ (Harol ) 

ซึ่งขึ้นครองรำชย์ตำมมติของขุนนำงอังกฤษ ภำยหลังจำกพระเจ้ำเอ็ดเวิร์ด 

(ผู้สำรภำพ) ได้สวรรคตลงแล้ว พระเจ้ำวิลเลียมอ้ำงว่ำพระเจ้ำเอ็ดเวิร์ด                     

ในครัง้ทีไ่ปประทบัอยูท่ี่นอร์มงัด ี(พระรำชมำรดำทรงเป็นเจ้ำหญงิแห่งแคว้น

นอร์มังดี) ได้ทรงมอบรำชบัลลังก์ให้พระองค์เอง อย่ำงไรก็ตำม ในสมรภูมิที่

เ สติง (Hasting) มณฑลเคน็ท์ ตอนใต้ขององักฤษ พระเจ้ำฮำโรลด์ บำดเจบ็

ถึงแก่ชีวิตและพ่ำยแพ้ พระเจ้ำวิลเลียมจึงยึดครองอังกฤษ โดยก�ำลังทหำร

และค�ำอ้ำงจำกกำรสนทนำกับพระเจ้ำเอ็ดเวิร์ด ผู้ล่วงลับไปแล้ว
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ฉะนั้น พระเจ้ำวิลเลียม เมื่อขึ้นครองรำชย์ที่อังกฤษ ไม่มีพลัง                           

สนับสนุนใดๆ จำกขุนนำงและประชำชนชำวอังกฤษ จ�ำต้องพึ่งขุนนำง                      

ขุนทหำร และสหำยนักรบ จำกนอร์มังดีล้วนๆ พระองค์ได้จัดระบบกำร

ปกครองตำมแบบฉบับท่ีเคยปฏิบัตกินัในแผ่นดนิฝรัง่เศส นัน่คอื ระบบฟิวดลั 

หรือระบบศักดินำ ซึ่งแตกต่ำงจำกระบบศักดินำของไทย

ระบบศักดินำฝรั่งเศส เป็นวิธีกำรสร้ำงควำมผูกพันทำงกำรเมือง               

กำรทหำร และเศรษฐกิจ ระหว่ำงผู้เป็น “ e lo ” (เจ้ำเหนือหัว) กับ                  

ผู้ที่มีฐำนะเป็น “ a al” (ผู้สวำมิภักดิ) โดย ผู้เป็นเจ้าเหนือหัว มอบที่ดิน

ผนืหนึง่ จ�ำนวนตำมควำมส�ำคญัของผูร้บั ซึง่จะมฐีำนะเป็น ผูส้วามภิกัด ิและ

ผู้สวำมิภักดิ ก็จะประกำศสำบำนตัวว่ำจะจงรักภักดีต่อเจ้ำเหนือหัว และจะ

ตอบแทนเจ้ำเหนอืหวัโดยเข้ำร่วมสงครำม หรอืตำมทีเ่จ้ำเหนอืหวัจะมบีญัชำ 

ตลอดจนจะต้องจัดก�ำลังทหำร (ทหำรม้ำอัศวิน) จ�ำนวนหนึ่ง มำกน้อยตำม

ศักดินา และจ�านวนที่ดินที่ได้รับจำกผู้เป็นเจ้ำเหนือหัว (overlan )

ผู้ที่ได้รับที่ดินจำก “o e lo ” โดยตรง เรียกกันว่ำ “ e a t-

i -c ief” ผูค้รองทีด่นิล�าดบัต้น” ซึง่จะมสีทิธจิะน�ำท่ีดินดังกล่ำวไปจัดสรร

ให้แก่ผูส้วำมภิกัด ิในล�ำดบัถัดไป ซึง่อำจจะมฐีำนันดรเป็น “อศัวนิ” ( night) 

ที่เรียกว่ำ ชนชั้นอัศวิน หรือ “ e t y” ขณะที่ระดับที่สูงกว่ำ “Gentry” 

ก็คือ ชนชั้นขุนนำง “Nobility” โดยมีระดับ เอิร์ล ( arl) เป็นระดับสูงสุด 

(ภำยหลังเพิ่มระดับดยุค (Du e) ซึ่งสูงกว่ำ)

กำรสร้ำงควำมผูกพันของผู้คนในสังคมดังกล่ำว นับว่ำเป็นวิธีกำรที่

ชำญฉลำด เพรำะนอกจำกสร้ำงควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภำยใต้ผู้น�ำ            

ซ่ึงเป็น “ verlor ” สูงสุด ยังเป็นวิธีกำรระดมพลเพ่ือกำรสงครำม และ

ขยำยฐำนอ�ำนำจของกลุม่คนดงักล่ำว ขณะเดยีวกนั ทรพัยำกรทีด่นิซึง่ขนุนำง

ต้นตระกูลได้รับจำก “เจ้ำเหนือหัว” ( verlor  หรือ or ) ก็จะเป็นมรดก



62 กำรพัฒนำกำรเมืองที่ยั่งยืน (Political Development for Sustainability)

ตกทอดไปถึงบุตร-ธิดำ เกือบจะอัตโนมัติ รวมท้ังยศศักดิด ้วย เช่น 

ต�ำแหน่งดยุค (Du e) ต�ำแหน่งเอิร์ล ( arl) ต�ำแหน่งมำร์ควิส ( ar uis) 

และเคำนต์ ( ount) ก็จะสืบทอดไปถึงลูกหลำนด้วย ท�ำให้ระบบชนชั้น                 

ของฝรั่งเป็นระบบที่เข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในกำรปกครองประเทศด้วย

ส�ำหรับกองทัพของพระเจ้ำวิลเลียม เมื่อได้รับชัยชนะที่สมรภูม ิ                         

เฮสติงแล้ว ก็ยึดครองอังกฤษและปรำบปรำมผู้ท่ีคิดจะต่อต้ำนและยึดที่ดิน

เกือบทั่วเกำะอังกฤษ (ยกเว้นส่วนที่อยู่ในอำณำเขตของแคว้นเวลส์ และ       

สกอตแลนด์) จำกผู้พ่ำยแพ้ และน�ำมำแจกจ่ำยให้แก่ “สหายศึก” และ                   

ขนุทหำร ซึง่ตดิตำมมำในกองทพั ระบบการเมอืงการปกครองแบบศกัดินา

สวามิภักดิ ( eu alism) จึงเป็นระบบกำรปกครองใหม่ที่เกิดขึ้นในภำคพื้น

ทวีป และน�ำมำใช้ในกำรปกครองอังกฤษ

อย่ำงไรก็ตำม ระบบฟิวดัล ดังกล่ำวนี้ โดยหลักกำรน่ำจะมีพลัง

มหำศำล หำกพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นผู้ปกครองที่เข้มแข็ง ทรงไว้ซึ่งควำม

ยุติธรรม และฉลำดเฉลียว รอบคอบ แต่ถ้ำหำกพระมหำกษัตริย์อ่อนแอ                 

ไร้ควำมสำมำรถ ก็อำจจะกลำยเป็นเครื่องมือของข้ำรำชบริพำร และขำด

ควำมเชื่อถือจำกขุนนำง ขุนศึก ทั้งหลำย

พวกนอร์มัน ที่ติดตำมพระเจ้ำวิลเลียม มำในกองทัพ เพื่อยึดครอง

อังกฤษ ปี ค.ศ. 1066 นัน้ ล้วนแล้วแต่เป็นขุนศกึท่ีห้ำวหำญและทะเยอทะยำน 

ตำมอุปนิสัยดั้งเดิมของชำวนอร์สแมน จำกยุโรปภำคเหนือ และแต่ละคนก็

คำดหวังอ�ำนำจมำกมำย แต่พระเจ้ำวิลเลียมต้องกำรควำมสงบเรียบร้อย                

จงึมวีธิจีดัสรรทีด่นิให้แก่ขนุนำงล�ำดบัต้น โดยให้กระจำยอยูใ่นหลำยๆ พืน้ที่

ในอังกฤษ มิให้กระจุกตัวอยู่ที่เดียว เพื่อป้องกันมิให้ขุนนำงระดับท่ำนเอิร์ล 

( arls) ซึ่งเป็นล�ำดับสูงสุดสมัยนั้น ได้ครองที่ดินประดุจเป็นรำชอำณำจักร

เล็กๆ และคิดจะเป็นอิสระจำกพระเจ้ำวิลเลียม แม้กระนั้น ก็ยังจ�ำเป็นต้อง
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จัดที่ดินเป็นผืนใหญ่ติดต่อกันส�ำหรับขุนนำงซึ่งจะต้องเฝ้ำระวังพรมแดน                   

ซึ่งติดกับสกอตแลนด์ และเวลส์ ฉะน้ัน ท่ำนเอิร์ลในแว่นแคว้นเหล่ำนี้จึงมี

อ�ำนำจมำกกว่ำท่ำนเอิร์ลในมณฑลอื่นๆ ท้ังอ�ำนำจในกำรเก็บภำษีและ                     

กำรเกณฑ์ทหำร ท่ำนเอิร์ลซึ่งมีอ�ำนำจพิเศษเหล่ำนี้ เช่น ท่ำนเอิร์ลแห่ง                          

เฮเรฟอร์ด (Herefor ) (ตดิกบัแคว้นเวลส์) ท่ำนเอร์ิลแห่งนอร์ธธมัเบอร์แลนด์ 

ติดกับพรมแดนสกอตแลนด์ และท่ำนเอิร์ลแห่งนอร์ฟอล์ด ได้ร่วมกันคิดคด

ทรยศ ในปี ค.ศ. 1075 ที่จะโค่นล้มพระเจ้ำวิลเลียม และ แบ่งอาณาจักร

เป็นสามส่วน แต่แผนกำรณ์ได้ถูกค้นพบ พระเจ้ำวลิเลยีมจงึประหำรหวัหน้ำ

กบฏทั้งสำม2

หลังจำกแผนกบฏของท่ำนเอิร ์ลทั้งสำมถูกค้นพบ ต่อมำใน 

ค.ศ. 1077 โรเบิร์ต พระโอรสองค์ใหญ่ ก็ท�ำกำรกบฏ โดยควำมร่วมมือ                       

จำกขุนนำงทั้งในแคว้นนอร์มังดี และในรำชอำณำจักรอังกฤษ แต ่

พระเจ้ำวิลเลียม ทรงสำมำรถเจรจำสงบศึกในรำชอำณำจักรอังกฤษได ้

ส่วนในแคว้นนอร์มังดี จ�ำต้องมีกำรปรำบปรำม และกำรสู้รบ ซ่ึงในท่ีสุด 

พระเจ้ำวลิเลยีมทรงสำมำรถปรำบกบฏได้ส�ำเรจ็ แต่พระองค์กท็รงอภยัโทษ

ให้แก่รำชบุตร

จำกตัวอย่ำงดังที่อธิบำยมำนี้ จะเห็นได้ว่ำ ขุนนำงที่ติดตำมพระเจ้ำ

วิลเลียมมำร่วมยึดครองอังกฤษนั้น ส่วนหนึ่งเป็นขุนศึกที่ทะเยอทะยำน                   

และทระนง แต่ส่วนใหญ่กค็งจะให้กำรสนบัสนนุพระเจ้ำวลิเลยีม เพรำะตำม

ข้อมูลที่บันทึกไว้ในประวัติศำสตร์ ขุนนำงและขุนศึก ซึ่งได้รับส่วนแบ่งที่ดิน

ในอังกฤษ หลังจำกที่พระเจ้ำวิลเลียมได้ปรำบกบฏและเสี้ยนหนำมจำก                         

ชำวองักฤษได้ทัว่ทัง้หมดแล้ว (ยกเว้นแคว้นเวลส์ และสกอตแลนด์) มจี�ำนวน

2 . . out , .A, D. itt,  a ce  i to y of eat itai , ( on on:  
ongmans, Green an  o.,),  87.
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ทั้งสิ้น 1,500 คน ซึ่งมีฐำนะเป็นผู้ถือท่ีดินล�ำดับต้น (tenants-in-chief)                  

จำกกำรสำบำนตัวต่อพระเจ้ำวิลเลียม และผู้ถือครองที่ดินเหล่ำนี้ ก็คงจะมี

ยศศักดิตั้งแต่ระดับ “เอิร์ล” ( arls) ซึ่งเป็นขุนนำงสูงสุดสมัยนั้น และ                            

ถัดไปคือ ท่ำนเคำนต์ ( ount) และ ise-count จนถึง Barons ธรรมดำ                  

และชนชั้นอัศวิน ( nights) ที่เป็นกลุ่มชนชั้น “Gentry” สมัยนี้รู้จักกันโดย

มีค�ำ “Sir” น�ำหน้ำ ส�ำหรับพระรำชำคณะก็มีฐำนันดรเทียบได้กับ รำวำส 

และมีที่ดินพระรำชทำนตำมระบบศักดินำเช่นกัน และพระรำชำคณะระดับ 

“Archbishop” ก็มักจะได้รับควำมไว้วำงใจจำกพระเจ้ำอยู่หัวให้เข้ำมำท�ำ

หน้ำทีอ่คัรมหำเสนำบด ีและเสนำบด ีเพรำะเป็นผูท้รงควำมรู้และมคีณุธรรม

อย่ำงไรกต็ำม จำกประสบกำรณ์กำรปกครองรำชอำณำจักรองักฤษ

และแคว้นนอร์มังดี พระเจ้ำวิลเลียมได้บทเรียนส�ำคัญที่จะต้องหำตัวพึ่ง                      

หรือ ปัจจัยเพื่อถ่วงดุล กับพวกขุนนำง (ขุนศึก) ทั้งหลำย ตำมค�ำกล่ำวที่ว่ำ 

พระรำชำทรงยดึอำณำประชำรำษฎร์เป็นฐำนส�ำคญัในกำรปกครอง พระเจ้ำ

วิลเลียมคงจะมีด�ำริเช่นนั้น จึงแสวงหำวิธีกำรที่จะเข้ำถึง “พสกนิกร” ของ

พระองค์  โดยน่ำจะมีวัตถุประสงค์ 2 ประกำร ประกำรแรก คือ แสวงหำ

ทำงเลือกในกำรเพิ่มทรัพยำกรเพื่อน�ำมำใช้จ่ำยในส่วนของพระองค์ ทั้งนี้ 

เพรำะจำกระบบกำรถือครองที่ดินแบบศักดินำ (ตำมขนบธรรมเนียมเดิม) 

กำรจะเก็บภำษีใหม่ๆ นอกจำกท่ีตกลงกันไว้ก่อนแล้วระหว่ำงผู้เป็นนำย 

“ verlor ” กบั “ enants-in-chief” ย่อมท�ำไม่ได้ หรือท�ำด้วยควำมยำก

ล�ำบำก ส่วนรำยได้ของผูเ้ป็นนำยเหนอืหวั “ verlor ” (คอืพระรำชำ) ตำม

ทีค่ำดหวงัจำกระบบน้ี คอื รำยได้จำกผนืดนิ ท่ีเรยีกว่ำ “ eme e la ” 

พื้นที่ ึ่งกันไว้ ห้เป็นสัดส่วนของผู้เป็นนาย “ e lo ” ฉะนั้น ทุกครั้ง

ที่มีกำรจัดสรรที่ดินผืนใหม่ ผู้เป็น “นำยสูงสุด” จะต้องแบ่งที่ดินซึ่งสงวนไว้

ส�ำหรับตนเอง ที่เรียกว่ำ “ eme e la ” ให้เพียงพอ 
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“ท่ีดินส่วนพระองค์” ของพระเจ้ำวิลเลียม อำจจะไม่มำกนัก                      

เพรำะจำกตัวเลขที่ต้องจัดสรรให้ “ enants-in-chief” ถึง 1,500 คน                  

จำกที่ดินทั่วเกำะอังกฤษ ยกเว้นเวลส์และสกอตแลนด์ คงจะเหลือที่ดินใน 

“Demesne lan s” ไม่มำกนกั ท�ำให้เกดิปัญหำขำดแคลนรำยได้เพ่ือกจิกำร

ของรำชอำณำจักร

ฉะนั้น มำตรกำรส�ำคัญซึ่งพระเจ้ำวิลเลียมทรงด�ำริขึ้นในปี ค.ศ. 

1085 คือ กำรส�ำรวจทรัพยำกร ควำมมั่งคั่งของรำชอำณำจักรอังกฤษ เพื่อ

น�ำมำเป็นข้อมูลว่ำ หำกจะต้องเกบ็ภำษจีำกรำษฎร จะด�ำเนนิกำรอย่ำงไรให้

เกิดควำมยุติธรรม และไม่สร้ำงควำมยำกล�ำบำกหรือเป็นกำรกดขี่รำษฎร 

ฉะนั้น คณะท�ำงำนที่พระองค์ทรงแต่งตั้งเพื่อเข้ำไปส�ำรวจแต่ละมณฑล 

(shire) จึงสอบถำมรำยละเอียดเกี่ยวกับจ�ำนวนที่ดินของแต่ละมณฑล                  

เป็นที่ดินในครอบครองของพระเจ้ำแผ่นดินจ�ำนวนเท่ำไหร่ มีสัตว์เลี้ยง เช่น 

วัว สุกร เป็ด ไก่ จ�ำนวนเท่ำใด และหำกคิดเป็นรำยได้ทำงภำษีเข้ำคลังจะมี

เท่ำไหร่ ข้อมูลทั้งหมดนี้รวบรวมครั้งนั้น ได้ประมวลไว้ในหนังสือ ชื่อว่ำ 

“ ome ay oo ” ค.ศ. 10863 

ภำยหลังจำกท่ีได้ส�ำรวจทรัพยำกรของรำชอำณำจักรแล้ว พระเจ้ำ

วิลเลียมทรงเรียกประชุมผู ้ ถือท่ีดินท่ัวประเทศมำประชุมกันที่เมือง                      

ัลส์เบอร์รี่ ( ali u y) ค.ศ. 1086 ไม่ว่ำเขำเหล่ำนั้นจะมีฐำนะเป็น                

“ assal” (ผู้สวำมิภักดิ) หรือถือท่ีดินจำกขุนนำงผู้ใด ก็จะต้องมำประชุม               

ณ เมืองนี้ และพระเจ้ำวิลเลียมก็ทรงประกำศให้ผู้ถือที่ดินทั้งหมด ประกาศ

สาบานตนท่ีจะจงรักภกัดต่ีอพระองค์โดยตรง ทัง้นี ้เพือ่ป้องกนัมใิห้ขนุนำง

แบ่งแยกประชำชนออกจำกควำมจงรักภักดีต่อพระเจ้ำแผ่นดิน นับว่ำเป็น 

 
3 Ibi , 89.
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มำตรกำรทีช่ำญฉลำดของพระเจ้ำวลิเลยีม เพือ่ผกูโยงพสกนกิรของพระองค์

ให้เป็นหนึง่ในควำมจงรกัภกัด ีมฉิะนัน้รำชอำณำจกัรกเ็สีย่งจะแตกแยกตำม

กำรชักชวนของขุนนำงผู้มีอ�ำนำจ ซึ่งมักเกิดขึ้นบ่อยๆ ในอดีตที่ผ่ำนมำ

กุศโลบำย เพื่อหำแหล่งพึ่งพิงจำกประชำชนจึงเกิดขึ้น ตลอดจน

กุศโลบำยสร้ำงศรัทธำทำงศำสนำ เพื่อยึดโยงและสร้ำงควำมจงรักภักดี                            

ของประชำชน ผ่ำนค�ำสอนของท่ำนบิชอป และสมภำรวัด ตลอดจนภิกษุ

บ้ำนปำผู้ทรงคุณควำมรู้และคุณธรรม อย่ำงเช่น ลัน รังค์ ( anfranc) 

สมภำรวัดเซนต์สตีเฟน ณ เมืองคัง ( aen) แคว้นนอร์มังดี ซึ่งเป็นผู้เคร่ง                   

ในพระวินัย พระเจ้ำวิลเลียม ก็ทรงแต่งตั้งให้เป็นสัง รำช ณ มหำวิหำร                     

แคนตะเบอร์รี่ เพื่อจะได้ด�ำเนินกำรปฏิรูปศำสนำในอังกฤษ ตำมแนวทำง

ของพระสนัตปำปำ เกรกอรี ่ที ่7 ณ กรงุโรม ทีจ่ะจ�ำกดัประเพณปีฏบิตัดิัง้เดมิ

ในหมู่สง ์ในกำรซื้อขำยต�ำแหน่ง และกำรมีครอบครัว เพ่ือให้ลูกหลำน               

สืบมรดกในต�ำแหน่งสมภำรวัด ก่อให้เกิดควำมเสื่อมท้ังด้ำนศีลธรรมและ 

ขำดศรัทธำจำกญำติโยม

ด้วยจุดประสงค์ที่จะแยกกิจกำรศำสนำจำกกำรครอบง�ำของฝำย

รำวำส พระเจ้ำวิลเลียมทรงออกพระรำชบัญญัติแบ่งแยก ศาลสง ์                     

ออกจำกศำลของฝำย รำวำส และก�ำหนดให้พระแคทอลิคทั้งหลำย เมื่อ

กระท�ำผิด จะต้องช�ำระคดีควำมในศำลสง ์

นอกจำกนั้น พระเจ้ำวิลเลียม ทรงมีนโยบำยย้ำยศูนย์กลำงกำร

บริหำรงำนของสง ์จำกเมืองในชนบท ไปตั้งที่จังหวัดซึ่งเป็นศูนย์กลำงของ

มณฑล เช่น จำกลิชฟิลด์ ( ich el ) ก็ย้ำยไปตั้งที่เชสเตอร์ ( hester) ซึ่ง

เป็นเมืองส�ำคัญในภำคตะวันตกเฉียงเหนือ และเป็นจุดยุทธศำสตร์เชื่อมต่อ

ระหว่ำงอังกฤษภำคใต้กับอังกฤษภำคเหนือ หรือจำกเมืองดอร์เชสเตอร์                

ไปยัง ลินคอล์น ( incoln) ก�ำหนดให้ เดอร์แรม (Durham) เป็นศูนย์กลำง
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ของสงั มณฑลภำคเหนอื (Northumbulan ) และเมอืง นอรดิจ์ (Norwich) 

เป็นศูนย์กลำงของอิสต์แองเกลีย ( ast Anglia) และก่อสร้ำงมหำวิหำร 

( athe rals) ณ เมืองส�ำคัญๆ เหล่ำนี้ ตำมแบบสถำปัตยกรรมของนอร์มัน 

(ฝรั่งเศส) ซึ่งมีมหำวิหำรเวสต์มินเตอร์เป็นแบบอย่ำงอยู่ก่อนแล้ว

ในภำรกจิกำรปฏิรปู และท�ำนบุ�ำรงุศำสนำดังกล่ำว พระเจ้ำวลิเลยีม

ได้นิมนต์พระสง ์จำกแคว้นนอร์มังดี มำปฏิบัติศำสนกิจในอังกฤษ 

พระเหล่ำนี้เป็นผู ้คงแก่เรียนและเคร่งครัดในวินัยสง ์ จึงมีบทบำท 

ในกำรปฏิรูปในรำชอำณำจักรใหม่ของพระองค์ ขณะเดียวกันก็ส่งเสริม 

บำรมีของพระเจ้ำวิลเลียมให้เป็นที่ยอมรับและศรัทธำในหมู่ชำวพ้ืนเมือง 

ซ่ึงคืออังกฤษ ทั้งหมดนี้เพื่อจะได้สร้ำงควำมสมดุลในเกมส์แห่งอ�ำนำจ 

ที่พระเจ้ำวิลเลียมมักจะต้องเผชิญในหมู่ขุนศึก-สหำยศึกด้ังเดิมจำกแคว้น

นอร์มังดี ตลอดจนเพิ่มมิติของกำรครองรำชย์ที่มิใช่เป็นแต่เพียงเกมส์ของ

กำรช่วงชิงอ�ำนำจและแบ่งอ�ำนำจ แต่ยังมีภำรกิจ (อันศักดิสิทธิ) ของกำร

ท�ำนุบ�ำรุง และสร้ำงสันติสุขในหมู่อำณำประชำรำษฎร์ และน่ำจะเป็น                  

แต้มต่อให้พระองค์ในกำรเผชญิหน้ำกบัขนุนำงซึง่หมกมุน่อยูก่บัผลประโยชน์

ส่วนตนเท่ำนั้น

อย่ำงไรก็ตำม ภำยหลงัจำกทีพ่ระเจ้ำวลิเลยีมสิน้พระชนม์ ค.ศ. 1087 

ผู้ขึ้นครองรำชย์สืบต่อจำกพระเจ้ำวิลเลียม คือโอรสองค์ที่ 2 มีพระนำมว่ำ 

วิลเลียม รู ุส ( illiam ufus) (รูฟุส หมำยถึง เกศำสีแดง) ซึ่งพวกขุนนำง

ไม่ค่อยจะศรัทธำมำกนัก หรือเท่ำกับพระเชษฐำ คือ โรเบิร์ต ซึ่งพระเจ้ำ                  

วิลเลียมไม่โปรดนัก จำกกำรท่ีโรเบิร์ตได้ร่วมกับฝำยขุนนำงกบฏต่อ                          

พระองค์ในอดีต จึงทรงให้โรเบิร์ตได้ครอบครองแคว้นนอร์มังดี สมบัติเดิม

ของตระกูล ซึ่งเจ้ำชำยโรเบิร์ต มีสิทธิตำมธรรมเนียมของระบบฟิวดัลที่จะ

ครอบครองในฐำนะ ดยุค คนใหม่
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ขุนนำงจ�ำนวนหนึ่งประสงค์จะให้เจ้ำชำยโรเบิร์ต ขึ้นครองรำชย์ที่

อังกฤษ จึงรวมหัวกันก่อกบฏ ปี ค.ศ. 1088 แต่ล้มเหลว พระเจ้ำวิลเลียม              

รูฟุสสำมำรถปรำบกบฏได้ ด้วยควำมช่วยเหลือของชำวอังกฤษ

กำรกบฏของขุนนำงจะเกิดขึ้นอีกครั้งใน ค.ศ. 1095 เมื่อโรเบิร์ต

โมล์เบร์, เอิร์ลแห่งนอร์ธธัมเบอร์แลนด์ รวมกลุ่มขุนนำงภำคเหนือกบฏ แต่

ก็ถูกปรำบปรำมในที่สุด

บรรดำเหล่ำขุนนำงท้ังหลำยจงึมกัไม่พอใจกำรปกครองของวลิเลยีม 

รฟูสุ โดยเฉพำะวธิคีดิแบบเอำรดัเอำเปรยีบของรฟูสุ ในกำรจดัเกบ็ภำษตีำม

ระบบศักดินำ

ฉะนั้น ต่อมำ เมื่อพระเจ้ำเฮนรี่ข้ึนครองรำชย์ต่อจำกพระเจ้ำ                    

วลิเลยีม รฟูสุ ค.ศ. 1100 พระเจ้ำเฮนรี ่ที ่1 ได้ทรงออกค�ำประกำศ “ก บตัร

แห่งเสรีภาพ” ( a te  of Li e tie ) เพื่อชนะใจของพสกนิกรทุกหมู่

เหล่ำ ประกอบด้วยหลัก 3 ประกำร ดังนี ้4

1. ส�าหรับองค์กรศาสนา ซึ่งได้รับควำมทุกข์ยำกจำกกำรรุกล�้ำ                 

สทิธเิสรภีำพจำกฝำยพระมหำกษตัรย์ิในรชัสมยัก่อน ในกรณกีำร

แต่งตั้งต�ำแหน่งต่ำงๆ พระเจ้ำเฮนรี่ ที่ 1 ทรงสัญญำ จะ ห้

เสรภีาพ นกระบวนการเลอืกตัง้และแต่งตัง้ต�าแหน่งต่าง  น

องค์กรศาสนา รวมทั้งจะไม่ตักตวงผลประโยชน์จำกที่ดินและ

ต�ำแหน่งสัง มณฑลที่ว่ำงลง

2. ส�าหรบัขนุนาง ( a o ) ทัง้หลาย พระเจ้ำเฮนรี ่ทรงประกำศ

ว่ำ จะไม่เก็บค่าธรรมเนียมเกินควร นกรณีการเก็บเงินค่า 

“Relief” (ภาษีการสืบมรดก ค่าดูแลทรัพย์สมบัติของผู้เยาว์ 

4 Ibi , 102.
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( a i ) ค่าปรับ นพิธีแต่งงานของผู้สืบมรดก เป็นต้น

3. ส�าหรับบุคคลทั่ว  ไป พระองค์ทรงสัญญำจะยกเลิกขนบ-

ธรรมเนียมที่ชั่วร้ำย ซึ่งเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ำวิลเลียม               

รูฟุส และจะทรงรื้อฟนขนบธรรมเนียมที่ดีของพระเจ้ำเอ็ดเวิร์ด 

(ผู้สำรภำพ) ( war  the onfessor) 

นอกจำกนัน้ พระเจ้าเ นร่ี ที ่1 ยงัทรงสญัญาว่าจะบงัคบั ห้ขนุนาง

ทั้งหลายปฏิบัติต่อผู้ถือที่ดินและประชาชน นความดูแลของขุนนางด้วย

ความเป็นธรรมและผ่อนคลาย

โดยสรปุ จำกเหตกุำรณ์ทีส่รปุย่อในรชัสมยัของพระเจ้ำวลิเลยีม ท่ี 1 

จนกระทัง่ถงึเมือ่พระเจ้ำเฮนรี ่ที ่1 ขึน้ครองรำชย์ และทรงประกำศ ก บตัร

แห่งเสรภีาพ ค.ศ. 1100 เพือ่ให้เหน็ภำพตวัอย่ำงของพลวตัของกระบวนกำร

กำรเมืองที่เริ่มต้นจำกรำชวงศ์นอร์มัน และจะสืบเนื่องต่อไปในรำชวงศ์อื่นๆ 

อีกหลำยศตวรรษ (จนกระท่ังถึงกำรปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ ค.ศ. 1688 ซึ่ง

ประดิษฐำนระบบรัฐสภำอย่ำงแท้จริง) พอจะท�ำให้เห็นภำพกว้ำงๆ ได้ว่ำ 

ระบบกำรเมอืงองักฤษตัง้แต่สมยันอร์มนั ครสิต์ศตวรรษที ่11 ได้วางพืน้ฐาน

ของระบบการปกครองที่เปดโอกาส ห้ชนชั้นขุนนางได้มีส่วนร่วมกับ

กษัตรย์ิ นยัหนึง่ กษตัรย์ิ มไิด้มอี�านาจเดด็ขาด นทกุ  เร่ือง ระบบศกัดินา

เปรียบเสมือนสนธิสัญญาระหว่างกษัตริย์กับขุนนาง ที่จะเป็นหุ้นส่วนกัน 

แม ้ว ่ำฝ ำยขุนนำงจะเป ็นผู ้อยู ่ ใต ้ บังคับบัญชำของกษัตริย ์  แต ่ก็มี

ขนบธรรมเนียมตำมลัทธิศักดินำท่ีกษัตริย์จะต้องเคำรพ เช่น จะเก็บภำษี 

หรอืค่ำธรรมเนยีมเกนิจำกทีเ่คยปฏบัิตไิม่ได้ ขณะทีข่นุนำงเมือ่ได้รบัยศศกัดิ

และที่ดิน ซึ่งเป็นส่วนแบ่งจำกชัยชนะในสงครำมแล้ว ก็จะครอบครอง                      

ยศศักดิและที่ดินผืนนั้น และสืบมรดกตลอดไป ท�า ห้เกิดชนชั้นขุนนางที่

เข้มแข็ง ในควำมหมำยที่ตระกูลเดิมๆ คงไว้ซึ่งอ�ำนำจในผืนที่ดินของตน                
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เป็นอ�ำนำจทำงกำรเมืองกำรปกครอง ตุลำกำร และเศรษฐกิจ มีข้ำทำส         

บริวำรและก�ำลังทหำร และปรำสำทท่ีเข้มแข็ง และหำกรวมตัวกันเป็น                      

กลุ่มก้อน ก็สำมำรถเป็นกบฏต่อพระมหำกษัตริย์ได้เสมอ ดังที่ได้เห็นแม้แต่

ในต้นรำชวงศ์

ระบบกำรปกครองที่อยู ่บนพื้นฐำนของระบบศักดินำดังกล่ำวนี้                      

น่ำจะน�ำไปสู่ผลลัพธ์ตำมที่นักปรำชญ์แต่โบรำณ เช่น อำริสโตเติ้ล ได้เคย        

คำดหวังไว้  คือ ระบบการปกครองที่ผสมผสานระหว่างกษัตริย์นิยม                           

และระบบขุนนาง แต่ระบบดังกล่ำวจะเรียกว่ำ “อภิชนาธิปไตย” ซึ่งยึด

คุณธรรมและประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกั หรอืจะกลำยเป็น “คณาธปิไตย” 

ซ่ึงยึดผลประโยชน์ของหมู่พวกของตนเป็นหลัก ก็อำจจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไข

อื่นๆ 

ส�ำหรับพระเจ้ำวิลเลียม และพระเจ้ำเฮนรี่ (ดังจะขยำยควำมต่อไป) 

ทรงเป็นกษัตริย์ที่มองกำรณ์ไกล และพยำยำมจะยึดโยงกับประชำชน                                 

เป็นหลัก ในบริบทสมัยนั้น ก็คือ “ชำวอังกฤษ” ซึ่งถือว่ำเป็นชำวพื้นเมือง5 

ขณะที่พวกนอร์มันอพยพมำจำกฝรั่งเศส และใช้ภำษำฝรั่งเศสในรำชส�ำนัก

นโยบำยที่จะมีควำมส�ำคัญต่อระบบกำรเมืองกำรปกครองของ

อังกฤษ ซึ่งพระเจ้ำเฮนรี่ ที่ 1 ได้ริเริ่มหรือขยำยขอบเขต คือ นโยบำยจัดตั้ง

ศำลพระรำชำ ( ing’s ourt) ในมณฑล (Shire) ต่ำงๆ ศำลพระรำชำส่วน

กลำงมีอยู่แล้วตั้งแต่สมัยพระเจ้ำวิลเลียม ชื่อเดิมว่ำ “ uria egis” ( oyal 

ouncil) ต่อมำสมัยพระเจ้ำเฮนรี่ ที่ 1 ได้ขยำยฐำนกำรปฏิบัติไปยังพื้นที่

ระดบัมณฑล หรอื “ ounty” ซึง่สมยันัน้เรยีกว่ำ “Shire” และระดับต�ำบล

5 ชำวอังกฤษดั้งเดิมก็คือ พวกแซกซอน (Sa ons) พวกแองเกิล (Angles) และพวกจูท             
( utes) ซึ่งมีต้นก�ำเนิดจำกภำคเหนือของเยอรมนี และดินแดนเชื่อมต่อระหว่ำงเยอรมนี             
กับเดนมำร์ก ซึ่งได้มำยึดครองอังกฤษภำยหลังจักรวรรดิโรมัน
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หรือหมู่บ้ำน เรียกว่ำ “Hun re ” กำรขยำยปฏิบัติกำรด้ำนตุลำกำรมำถึง

ระดับมณฑล และต�ำบล/หมู่บ้ำน ดังกล่ำว อำจมีผลดี 2-3 ประกำรส�ำหรับ

กำรปกครอง ประการแรก เป็นกำรปรับระบบกำรวินิจฉัยข้อกฎหมำยและ

ค�ำตัดสินในคดีควำมให้มีมำตรฐำนเดียวกันทั่วประเทศ โดยยังยึดโยงจำรีต

ประเพณีของท้องถิ่น ประการ สอง เป็นกำรเพิ่มพูนรำยได้เข้ำคลังจำกกำร

เก็บค่ำธรรมเนียมจำกกำรด�ำเนินคดีฟ้องร้องต่ำงๆ และประการ สาม จะ

เรียกว่ำเป็นกำรแบ่งเบำภำระของศำลขุนนำง ( anorial ourts) ซึ่งมีอยู่

แล้วตำมประเพณขีองระบบฟิลดลั กอ็ำจจะพดูได้ และโดยทำงอ้อมกเ็ป็นกำร

ลดควำมส�ำคัญของขุนนำงลงไปบ้ำง

อย่ำงไรก็ตำม ส�ำหรับศำลระบบต�ำบลหรือหมู่บ้ำน ที่เรียกว่ำ                        

“ u e  oot ” ก็ยังคงปฏิบัติงำนต่อไปในคดีควำมผิดเล็กน้อย                         

ส่วน “ i e oot ” ก็ปรับบทบำทหน้ำที่เป็นที่ประชุมปรึกษำหำรือ

กิจกำรสำธำรณะ โดยมีท้ังขุนนำงและชำวบ้ำนในฐำนะ “ eeme ”                       

เข้ำร่วม สร้ำงควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางการเมือง ( olitical               

oli a ity) ดังที่ฟรำนซิส ฟูกูยำมำ ตั้งข้อสังเกตมำแต่ต้น ขณะเดียวกัน 

ศาลขุนนาง ( a o ial ou t ) ก็ยังคงปฏิบัติหน้ำที่ต่อไป เป็นทำงเลือก

หรือรับคดีที่เหมำะสมกับบริบท

นอกจำกนั้น ดังท่ีได้กล่ำวมำแล้วในบทก่อน ค�ำตัดสินหรือหลัก

กฎหมำยที่เกิดจำก “ ing’s ourt ได้กลำยเป็นพื้นฐำนของ “ ommon 

aws” ของอังกฤษต่อไป

โดยสรุป 

ระบบกำรปกครองแบบศักดินำ ( eu alism) ดังที่รำชวงศ์นอร์มัน

ได้น�ำมำจำกฝรั่งเศส เพื่อใช้ปกครองอังกฤษภำยหลังที่ยึดอ�ำนำจได้ใน               
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ค.ศ. 1066 จะเป็นตวัแปรส�ำคญัทีป่รบัทศิทำงกำรบรหิำรประเทศไปสูร่ะบบ

กษัตริย์นิยมที่มีอ�ำนำจจ�ำกัด ทั้งนี้ เพรำะระบบศักดินำดังกล่ำว เป็นระบบ

ที่ขุนนำงมีบทบำทส�ำคัญในกำรปกครองท้องถิ่น หรือในพื้นที่ที่อยู่ในกำร

ควบคุมดูแลของขุนนำง กษัตริย์ไม่สำมำรถจะด�ำเนินนโยบำยตำมพระทัย 

โดยเฉพำะในเรื่องที่จะต้องเกี่ยวข้องกับกำรเงินและกำรทหำร ซึ่งจะต้อง              

ได้รับควำมร่วมมือจำกขุนนำง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชำวนอร์มัน จึงน่ำจะมีควำม

เป็นเอกภำพในระดับหนึ่ง

ในอนำคตจะมีควำมขัดแย้งกันมำกขึ้นระหว่ำงกษัตริย์กับขุนนำง 

ทั้งนี้ อำจเป็นเพรำะผลประโยชน์และเป้าหมายอาจไม่ตรงกัน หรืออำจ                 

มำจำก ความรู้ ความสามารถ ที่อาจจะบกพร่องของพระมหากษัตริย์ 

ท�ำให้เกิดวิกฤติศรัทธำ ดังท่ีจะเกิดขึ้นในสมัยพระเจ้ำจอห์น ( ohn                       

ac lan ) น�ำไปสูก่ำรเรยีกร้อง “ agna arta” – มหำกฎบตัร ค.ศ. 1215 

และปูทำงไปสู่ควำมขัดแย้งระหว่ำงพระเจ้ำเฮนรี่ ท่ี 3 กับขุนนำง และ

สงครำมกลำงเมืองและกำรจัดตั้งระบบรัฐสภำในที่สุด ค.ศ. 1259-1264
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ันทกย่อเห การ าคั
ที่นาไ ่ งครามก างเมือง

การ ั ัง า าร รั  การ วั อันร่ง ร น 
ค  

เ ตการ ์ สาคั อนัเป็น วัเลยว วัตอ นประวตัศิาสตร์

อังก กอนการปฏิวัติอันรง ร น์ ค ศ นา ะม ังน

พระเ า อ น์ รงลงพระนามยอมรั ม าก ตัร

ง นนางตางเรยกรองกัน งรันนม

นวัน มิ นายน ค ศ

สาเ ตเกิ ากพระเ า อ ์น รงเรยกเก า ศัก ินา

เรยกวา รือ าก นนาง ูไมไป

รวมร นสมร ูมิประเ ศ รังเศส ค ศ ะ าย นนาง

ปฏิเสธ ะไปรวมร และปฏิเสธ ะ าย า ยเ นวาพระเ า

อ ์น รงเรยกรองเกินเ ต

พระเ า อ ์น รงลงพระนาม นม าก ัตรน ย รงคิ

วา ะ า าง ิ พลิว นอนาคต แตพระองค์ รงสวรรคต ลัง าก

เส กลั าก รังเศส และสู เสย ินแ นตาง แกพระเ า

ลิปออกัสตัส แ ง รังเศส

สวนม าก ัตรนัน ไ ย ลักการ องก ัตรแ งเสร าพ
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ค ศ สมยัพระเ าเ นร แต ยายความและมรายละเอย

มากกวา ังน

ะ งไว งเสร าพ ององค์การศาสนา องอังก

ยเ พาะเสร าพ องวั ะเลือกพระราชาค ะ อง

ตนเอง

ลาย อกลาว งการ ากั อานา องก ัตริย์ ะเก

า ศัก ินา าก นนาง และ ากั อานา อง นนาง

ะเก า าก ูเชา ิน อง นนาง

ลอน อนและเมืองตาง ะมเสร าพ ังเ ิม พอคา

วา ิชย์มสิ ธิ ะ ามาคา าย นยามศกสง

พระม าก ัตริย์ ะ รงเก า เพิมเติม าก รงเก

ังเ ิมมิไ ยปราศ ากความยินยอมเ นชอ อง

ส า อง นนาง

ะปฏเิสธความยตธิรรมแก ู นง ู มไิ และเสรชน ก

คน ะ ูก ั กมคม ังมิไ ยกเวน ยกระ วนการ าง

ก มายและการตั สิน องเสรชน ค ะลูก น

าก ลักการพืน าน อน ะเ นไ วา อ นา ะ

เป็น ลักพืน าน อง ะ อ และ อ นา

ะเป็น ันไ ไปสู ลักการสาคั องระ อ การปกครอง นระ

รั ส า ไ แก ลัก

การปกครอง าย ตการยินยอมเ นชอ อง

ประชาชน
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ววิฒันาการ นั งมความสาคั ตอ ลักการปกครอง อง

อังก คือ เ ตการ ์ประมา กลางคริสต์ศตวรร รือ

ประมา ครงศตวรร ตอมา ระ วาง ค ศ

ชวงแรก าย ลงั พระเ า อ น์สวรรคต ค ศ พระเ า

เ นร พระ อรส นครองราชย์ และยัง รงพระเยาว์ งไมม

เ ตการ ์ อ ั แยงระ วางพระราชาและ นนาง นกระ ังเมือ

รง รรลนิติ าวะ และ รงวาราชการเอง พระเ าเ นร รง

ปราร นา ะไ ินแ น นย รปเพิมเติมเพือพระราช อรสอก

พระองค์ นง ไ รงวางแ นกั องค์สนัตปาปา เพอื ะย อา า กัร

ชิชิล ตอน ต องอิตาล แตตองมคา ช าย งประสงค์ ะ

เก า เพมิเตมิ ากปกติ นนางกรวมตวักนัเชนเคย ย ั ประชม

ครังแรก พระ นังเวสต์มินเตอร์ แตไมสาเร ง

ั ประชม ออก อร์ และ น ค ศ ไ ตกลง

ะ ั ตงัค ะกรรมการ ประกอ วยสมาชกิ คน ยครง นง

เป็นตัวแ น อง ายพระม าก ัตริย์ และอกครง นงเป็นตัวแ น

อง าย นนาง

ค ะกรรมการ ังกลาว ไ เสนอแ นสา รั การ ริ าร

ประเ ศ นอนาคต และ ชือแ นวา “   ” 

รอื รั รรมน ั ออก อร กา น ั งัค กรรมการ

าวร  คน เป็น ู ห 

คา รก า และความยนยอมเหน อ แกพระเ าเ นร นการ

ริ ารราชการ องพระองค์

นอก ากนัน ั ัติแ งออก อร์ ยังกา น ั ไล
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ชาวตางประเ ศออก ากตาแ นง ริ ารราชการแ น ิน และ

กา น เงือนไ เ มงว นการแตงตังรั มนตร นอนาคต

และเพือประ ยั คา ช าย อง นนาง ัวราชอา า ักร

ะตองมาประชมกัน อย ง ห ังค ทน  คน เพือเป็น

ูแ น อง นนาง ังราชอา า ักร ค ะ ูแ นน ะประชมกัน

ครังตอป เพือแลกเปลยน อคิ เ นกั ค ะกรรมการ าวร

คน ังกลาว

มาตรการ าย นนางเสนอ น ประชมออก อร์ เรยกกนั

วา ท ั ั ออก อร  ค  นา ะ ือวาเป็นการ

เปลยนแปลงระ การปกครอง สาคั และไปไกลกวาแมคนา

คาร์ตา ค ศ

อยางไรกตาม ค ะกรรมการ าวร คน

ไ ปฏิ ัติงานอยู นชวงระยะเวลา นง กเกิ แตกคอ

กัน าย นระ วางมอง ์ อร์ต เอิร์ลแ งเลสเตอร์ กั

นนางอก ลายคน า เกิ การเปลยน วั ย าง านกไปเ ากั

ายก ัตริย์ งมเ าชายเอ เวิร์ พระราช อรส องพระเ าเ นร

รงเป็น ูนา และตอมากลม ูนิยมก ัตริย์กประกาศไมยอมรั

ท ั ั ห่งออก อร งเกิ การเ ชิ นากันระ วางกอง

กาลัง ังสอง าย ย าย นนางไ มกลมพอคาวา ิชย์ าก

ลอน อนเ ามาสม และเกิ การสรู กนั นตนป ค ศ เรยก

กันวา “  ” งคราม อง นนาง ง าย นนางไ

รั ชัยชนะครังแรก สมร ูมิแ งเมืองลูว์ ม ล ัสเ ก ์

เมือวัน พ าคม ค ศ
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มอง ์ อร์ต งเสนอแ น ม พระเ าเ นร รงยอมรั

เรยกวา อตกลง ะตังค ะกรรมการ คน

เพอื า นา ริ าร นนาม องพระม าก ตัริย์ งคอืระ ค ะ

รั มนตร นสมัย ลังนันเอง

และเพือ ะกระชั อานา มองท อร ก ยาย าน อง

พันธมิตร ายรั ส า ยออกคาสังเชิ ูแ น าก ก ม ล

ก เมือง และเมือง นา เลก

สง ูแ นมาประชมรวมกั นนางและพระ แ งละ คน แนว าง

มน กอ เกิ ส า แู นรา ร รอื เรยก าย ลังวา

า ามั ง า ายรั ส ามพลังสนั สนน

ากประชาชนกวาง วางยิง น

อยางไรกตาม การปะ ะกนัระ วางสอง าย ายก ตัรย์ิกั

าย นนาง กเกิ น นเวลาตอมา สมร ูมิอ แชม

นแควนวูส์สเตอร์ เมือ สิง าคม ค ศ

ายมอง ์ อร์ตพายแพและเสยชวิต น

สวน ายก ัตริย์ ตอมาอก ลายป เมือพระ อรสเ าชาย

เอ เวร์ิ ไ นครองราชย์ เป็นพระเ าเอ เวร์ิ ค ศ รง

าเนินตามแนว าง มอง ์ อร์ต เอิร์ลแ งเลสเตอร์ งแ ริง

คือนาเ ย องพระเ าเอ เวิร์ รงเรยกประชมรั ส า ค ศ

ตามแ อยาง มอง ์ อร์ตไ ริเริม น ค ศ และ ือเป็น

แ อยาง องรั ส า ป ค ศ ตามคติธรรม องพระองค์วา

อะไร กระ ตอ กคน กตองไ รั ความเ นชอ าก กคน

ตาม ลัก องก มาย รมัน
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ระ รั ส า ประกอ วยส า นนางและพระ และส า

สามั ชน งเป็น ยอมรั องอังก

และเมือเ าสูคริสต์ศตวรร ค ศ ก มาย

ก ั ะตองไ รั ความเ นชอ องรั ส า และนอก ากนัน

สมาชิกกม า ะ ยิ ยกป า อง านเมือง นมาพิ าร า

และวิ าร ์การ ริ าร องรั

อยางไรกตาม าย ลงัยคสมยัสงคราม อกก ลา ระ วาง

ค ศ ง ง นนางตองลม ายตาย ากไปเป็น านวน

มากเพราะสงคราม งยคราชวงศ์ ิว อร์ กสามาร แตงตัง นนาง

น ม านวน นง แ น นนางเกา า ราชวงศ์มเสยงสนั สนน

าก นนางมาก นกวาเ ิม และเมือเ าสูยคการปฏิรูปศาสนา ย

พระเ าเ นร ปฏิรูป วยเ ต ลสวนพระองค์ คือตองการ ะ

ยาราง ากพระนางแค เธอรน เพือเ าสยมพรกั นางแอน ลน

แตองค์สันตปาปาไม รงเ นชอ วย และปฏิเสธ ะ าพิธ

พระเ าเ นร ง รงเรยกประชมรั ส า าก ค ศ ค ศ

เพือ าเนินการออกพระราช ั ัติ เพือ ก ัตริย์ รง ารง

ตาแ นงเป็นประม สูงส างศาสนา ค ศ

และก มายอืน ตั ความสัมพันธ์ระ วางสานักวาติกัน

กั อังก นเรืองการ องรองค ความตาง นั วาเป็น เริมตน

องการปฏิรูปศาสนา นอังก เป็น ปรเตสแตน ์มากยิง น

ยการสนั สนน ากรั ส า ง อนออนตามพระประสงค์ อง

พระม าก ัตริย์ ง าย ลังรัชสมัย องพระเ าเ นร ค ะ ู

สาเร ราชการสมยั พระเ าเอ เวิร์ รงพระเยาว์ ไ เอนเอยงไป าง
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นิกาย ปรเตสแตน ์อยางชั เ นยิง น รวม ังไ ย รัพย์สม ัติ

องวั ตาง เพิมเติม าก ย มาแลว นสมัยพระเ าเ นร ง

วั

อยางไรกตาม ตอมาเมอืพระนางแมร นครองราชย์ พระองค์

รงศรั ธา นศาสนาแค อลิค ง รงกวา ลางกลม ปรเตสแตน ์

งตองร อพยพ นเอาตวัรอ ไปพานกั นตางประเ ศ งศรั ธา น

นิกายลูเธอลัน และ รือคาลแวง และตอมาเมือสินพระนางแมร

พระนางเอลิ าเ ธ ก รง นครองราชย์ พระองค์ รงม คลกิละมาย

พระราช ิ า พระเ าเ นร และ รงพยายาม ะ าเนินน ย าย

กลเคยงกั พระราช ิ า ยเ ินสายกลาง ลั ธิศาสนา อง

อังก เปลยนแปลงนอย ส ยยังรัก า น ธรรมเนยม และ

พิธกรรม ังเ ิมไว เชน ยังคง มสม ศัก ิ แต ลาย อยางก

เปลยนไปตามกระแส อง ปรเตสแตน ์ เชน การอน าต พระ

มครอ ครัวไ แตสิง ะเนนคือ พิธกรรมและ สว มนต์ ะตอง

มมาตร านเ ยวกัน ัวประเ ศ นิกาย มน งเรยกวานกาย                      

องก คัน คือเป็น ปรเตสแตน ์แ อังก

กลเคยงกั ลั ธิแค อลิค ังเ ิม

สวน รเ นทที่ ท รง ากคา อน องมาร น เ อร 

มความเชือวา คค ามาร ื่อ าร ย รงกั

พร เ นเ าไ  ไม าเป็นตองม ูอืน องค์กร า นา แ น

ความศรั ธาและการเ า งพระเ าเป็นเรือง องแตละ คคล และ

ประการ สอง มาร์ติน ลูเธอร์ เชือวารั าลเป็นสิง าเป็น เพือธารง

รกั าความสง ส และความมระเ ย เรย รอย ชาวคริสต์เตยน ง
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ตองยอมรั อานา อง าย ปูกครอง านเมอืง แตเรอืงศาสนาเป็น

เรือง องแตละ คคล รั ไมควร ะ ังคั

สวนคาลแวง แมเป็น ปรเตสแตน ์ แตกม ลัก

คาสอนแตกตาง ากมาร์ติน ลูเธอร์ อยูสองประเ น ประเ นแรก

คาลแวงเชือวามน ย์ น ลกนม มเลว มคน ยัน คน เกย น

รร าคน มมูาก ม คูน านวน นง พร เ าไ เ อืก รรไว ว

เป็นคนกลมพิเศ เรยกวา “  ” ง ะเป็น ูนา องชาว

คริสต์ และ ะ รา ไ อยางไรวา ครคือ ู ูกเลือก คาลแวง คิ วา

แตละคน ะรูสกไ วยตนเอง

คว คไูปกั แนวคิ เรอืง “ ไ รั การคั รรหรอืคั เ อืก” 

กคือ นวค ที่ าวคร ที่ ี อง ยัน ัน ง มั ยั  อ ออม 

พากเพยีร น ก า มคีวามรอ คอ นการ าเนน วี  

อา ีพการงาน

สวนประเ น สอง อา ะเ มือน รือแตกตาง ากลูเธอร์

ยคาลแวงเชือวา องคการ า นาที่ ท รงคือ ร าคม อง

เ ื่อ ือที่ ท รง สวนองค์การศาสนา าง ลกอา รวม ัง ูเชือ ือ

และ ไูมเชอื อื งั ม ก ะตองมระ การปกครอง งั าย าง ลก

และ ายศาสนา ง ายศาสนา ะตองเป็น ู แูล านความประพ ติ

เชน เ นีวา คอื นครรั วัอย่าง คาลแวง ั ตงั น ประกอ วย

ปูกครอง าย ราวาส เรยกกวา “ ” ค ะรั มนตร และ

ายสง ์ เรยกวา “ ” ง แูลเรอืงศลธรรม รรยาวตัร

ปฏิ ัติตาม ลักศาสนา าย ราวาสตอง ง อวินิ ัย อง ายสง ์

แนวคิ องนิกายลูเธอร์ลัน และคาลแวง ังกลาวน ชาว
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อังก ง ล น าก วนการ ลาแมม องพระนางแมร ไ

ไปเรยนรูและ กปฏิ ัติ นประเ ศ น าคพืนย รป และกลั มา

อังก นยคสมัยพระนางเ าเอลิ าเ ธ และ ะกลายเป็นกลม ม

พลวัตและม า มาก นสมัยราชวงศ์ส วต ยเ พาะ นชวง

สงครามกลางเมือง และการ ั ตังสาธาร รั คอมมอนเวล ์ ัง ะ

ไ กลาวตอไป น
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บทที่ 9

สงครามกลางเมืองและการจัดตั้งสาธารณรัฐ

ก. วิก ติการเมือง นสมัยราชวงศ์สจวต

ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 อังกฤษเผชิญกับวิกฤติกำรเปลี่ยนแปลงทำง

ศำสนำ ซึ่งพระนำงเจ้ำเอลิซำเบธ ทรงแก้ไขปัญหำและวิกฤติมำได้ด้วย                    

ควำมชำญฉลำด และนโยบำยสำยกลำง แต่เมื่อขึ้นศตวรรษใหม่ ศตวรรษ                  

ที่ 17 ได้เปลี่ยนจำกรำชวงศ์ทิวดอร์ มำเป็นรำชวงศ์สจวต (Stuart)                     

ปัญหำควำมขัดแย้งทำงศำสนำได้บำนปลำยไปสู ่ปัญหำทำงกำรเมือง                       

กลำยเป็นกำรเผชิญหน้ำระหว่ำงกษัตริย์กับรัฐสภำ โดยเฉพำะสภำสำมัญ 

(House of ommons) และน�ำไปสู ่สงครำมกลำงเมือง กำรจัดตั้ง             

สำธำรณรฐั ซึง่ก็ไม่สำมำรถด�ำรงอยูไ่ด้ท่ำมกลำงควำมขดัแย้งของอดุมกำรณ์

ทำงศำสนำ และจ�ำต้องจบลงด้วยกำรสถำปนำระบบกษัตริย์รำชวงศ์สจวต

อีกครั้ง แต่ก็ยังไม่ลงตัว จนกระทั่งต้องเกิดกำรปฏิวัติอีก เพ่ือจัดตั้งระบบ

กษัตริย์ภำยใต้รัฐสภำ หรือ “Parliamentary onarchy” ซึ่งจะกลำยเป็น

รำกฐำนไปสู่ระบบประชำธิปไตยในที่สุด

ประวัติศำสตร์อังกฤษ คริสต์ศตวรรษท่ี 17 จึงเป็นประวัติศำสตร์                      

ทีส่�ำคญัยิง่ส�ำหรบัชนชำตน้ีิ และน่ำจะเป็นอุทำหรณ์ส�ำหรบักำรถอดบทเรยีน

ให้แก่นกัปฏิวตั-ิปฏริปู ในสงัคมอืน่ๆ โดยเฉพำะสงัคมซึง่มรีะบบกษตัรย์ิและ

ก�ำลังจะปรับตัวไปสู่ระบบรัฐสภำ-ประชำธิปไตย เช่นสังคมไทย
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เมื่อสิ้นรำชวงศ์ทิวดอร์ ค.ศ. 1603 ขุนนำงอังกฤษได้กรำบทูลเชิญ

พระเจ้ำเจมส์ ที่ 6 แห่งสกอตแลนด์ ขึ้นครองรำชย์ประเทศอังกฤษ ทรง

พระนำมว่ำ พระเจ้ำเจมส์ ที่ 1 พระองค์ทรงเป็นพระโอรสของพระนำงแมรี่ 

พระรำชินีนำถแห่งสกอตแลนด์ ซึ่งสืบเชื้อสำยจำกพระเจ้ำเฮนรี่ ที่ 7                            

รำชวงศ์ทวิดอร์นัน่เอง เมือ่พระนำงเจ้ำเอลซิำเบธสวรรคต โดยไม่มรีชัทำยำท 

มงกุฎแห่งกษัตริย์จึงเปลี่ยนมำเป็นของพระเจ้ำเจมส์ แห่งรำชวงศ์สจวต                

ของสกอตแลนด์

พระเจ้ำเจมส์ ทรงมีปณิธำนที่จะปรับให้อังกฤษและสกอตแลนด์          

เป็นอำณำจักรเดียวกัน โดยมีกฎหมำยเดียวกัน และระบบกำรปกครอง

เดยีวกนั แต่ชำวสกอต โดยเฉพำะผูน้บัถอืลทัธนิกิำย เพรสไบทเีรียน กย็งัคง

ต่อต้ำนลัทธิ-ธรรมเนียมของนิกำยศำสนำในอังกฤษ ท่ียึดถือระบบกำร

ปกครองโดยสมเด็จพระสัง รำชและสมเด็จพระรำชำคณะ และพิธีกรรม

มำกมำย ขณะที่ชำวอังกฤษก็ดูแคลนชำวสกอตมำนำนปี กำรที่จะเปล่ียน

ทัศนคติก็คงต้องใช้เวลำเพื่อล้มล้ำงควำมเป็นศัตรูกัน และไม่ไว้วำงใจซ่ึงกัน

และกนัจำกอดตี ซึง่เป็นอปุสรรคต่อกำรทีจ่ะท�ำให้ควำมฝันของพระเจ้ำเจมส์

บรรลุผล1

อย่ำงไรก็ตำม พระเจ้ำเจมส์ทรงพยำยำมทีจ่ะเลยีนแบบพระนำงเจ้ำ

เอลซิำเบธ ทีเ่ดนิสำยกลำง รกัษำลทัธแิองกลคินั (Anglican) ตำมท่ีพระนำง-

เจ้ำฯ ได้ทรงวำงรำกฐำนไว้ แต่พระองค์อำจจะไม่มบีคุลกิภำพหรอืกศุโลบำย

ที่ยืดหยุ่นเช่นเดียวกับพระนำงเจ้ำเอลิซำเบธ ซึ่งชนะใจอำณำประชำรำษฎร์

ได้ระดับหนึ่ง ขณะที่พระเจ้ำเจมส์ทรงเจริญเติบโตในสกอตแลนด์ จึงอำจ              

ไม่เข้ำใจจิตวิทยำของชำวอังกฤษ นอกจำกนั้น พระองค์ทรงมีอุปนิสัยไปใน 

 
1 . . out , .A, D. itt,  a ce  i to y of eat itai , 421.
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ทำงวิชำกำร ทรงโปรดกำรศึกษำค้นคว้ำทำงเทววิทยำ และนิยมลัทธิ                    

เทวสิทธิของพระราชา ฉะนั้น เมื่อเกิดกำรประชุมที่แ มตัน คอร์ท               

(Hampton ourt) ค.ศ. 16042 ระหว่ำงพวกเพียวริตันและพระองค์                    

พระเจ้ำเจมส์ทรงแสดงควำมคิดทำงหลักวิชำเทววิทยำ โดยจุดยืนของ

พระองค์คือแนวคิดที่ตรงกับกลุ่มที่เรียกว่ำ “อาร์มิเนียน” (Arminian) ซึ่ง

ศรัทธำในแนวคิดของศำสตรำจำรย์อำร์มินิอุส จำกฮอลแลนด์ ผู้เห็นแย้งกับ

หลักคิดส�ำคัญของคำลแวง ในประเด็นเรื่อง “ชะตำกรรมที่ถูกก�ำหนด” 

(pre estination) นัยหนึ่ง มีกลุ ่มบุคคลผู้ถูกคัดเลือกไว้แล้วโดยพระ                                          

ผู้เป็นเจ้ำ (the hosen few) 

ในขณะที่พระเจ้ำเจมส์มิทรงสำมำรถสร้ำงคะแนนนิยมในกลุ่ม                   

เพียวริตัน พระองค์ก็ไม่ได้เสียงสนับสนุนจำกกลุ ่มแคทอลิคหัวรุนแรง                          

แต่อย่ำงใด ในวำระแรกที่จะเสด็จมำในพิธีเปิดรัฐสภำ ก็มีกลุ่มแคทอลิค                   

หวัรนุแรงได้วำงแผนจะลอบปลงพระชนม์พระเจ้ำเจมส์ ในวนัท่ี 5 พฤศจิกำยน 

ค.ศ. 1605 โดยวำงระเบิดไว้ใต้ถุนรัฐสภำเวสท์มินสเตอร์ แต่บังเอิญถูก                

ค้นพบขึ้นก่อน พระองค์จึงปลอดภัย เหตุกำรณ์ดังกล่ำวได้รับขนำนนำมว่ำ 

“ uy aw e  ay” และยังเป็นที่จดจ�ำจนทุกวันนี้ ส่วนผู้ร่วมวำงแผน

ำตกรรม ก็ถูกจับกุมตำมกฎหมำย

กลุ่มแคทอลิคหัวรุนแรงยังคงวำงแผนอื่นๆ เพื่อหำทำงแต่งตั้ง

รัชทำยำทของพระเจ้ำเจมส์แทนพระองค์ เพรำะไม่พอใจที่พระองค์ไม่ทรง

ช่วยเหลือชำวแคทอลิค แต่อย่ำงใด

ฉะนัน้ ในประเดน็เรือ่งลทัธศิำสนำ พระองค์กถ็กูวพิำกษ์วจิำรณ์ หรือ

ต่อต้ำนจำกทัง้ฝำยซ้ำย (คำลแวง)  และฝำยขวำ (แคทอลคิ) ส่วนชำวองักฤษ 

 
2 Ibi , 426.
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ทีอ่ยูส่ำยกลำง ได้แก่ สำยศำสนำทีร่ำชอำณำจักรได้ให้ควำมเหน็ชอบ นัน่คอื

สำย “แองกลิคัน” (Anglican) หรือสำยแบบอังกฤษ (ที่พยำยำมรักษำลัทธิ

ธรรมเนียมดั้งเดิมเท่ำที่จะพอท�ำได้ โดยตัดขำดจำกสำยสันตปำปำ และ                           

ควำมเชื่อบำงประกำรของแคทอลิคสำยกลำงดังกล่ำว ก็อำจจะเงียบเสียงไว้

ก่อน จงึจ�ำเป็นทีพ่ระเจ้ำเจมส์ควรจะต้องสร้ำงควำมนยิมให้กว้ำงขวำงยิง่ขึน้

ในหมู่ชนชั้นอัศวิน และชนชั้นพ่อค้ำ (ชนชั้นกลำง) ซึ่งก�ำลังเติบใหญ่

ประเด็นเรื่อง “ชะตำกรรมที่ถูกก�ำหนด” และกำรต่อต้ำนระบบ                

กำรปกครอง (ทำงศำสนำ) ท่ียังยึดถือสมณศักดิ และพิธีกรรมดั้งเดิม 

จึงกลำยเป็นประเด็นท่ีแบ่งแยกพวกเพียวริตันออกจำกลัทธิแองกลิคัน                        

สำยกลำง ที่พระเจ้ำเจมส์ และขุนนำง ตลอดจนพระผู้ใหญ่หลำยท่ำน เช่น 

บิชอปโลด ( oa ) และแบ็งครอฟท์ (Bancroft) เชื่อถือ

กลุ่มเพียวริตัน จึงเริ่มแยกตัวออกจำกเส้นทำงของพระเจ้ำเจมส์                   

และจะกลำยเป็นกลุม่ทีม่บีทบำทส�ำคญัในสภำสำมญัในรัชสมัยรำชวงศ์สจวต 

จึงจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ฝำยบริหำรจะต้องมีกุศโลบำยที่จะควบคุมกระบวนกำร

คัดเลือกผู้แทนรำษฎรจำกมณฑลและเมือง ซึ่งรำชวงศ์ทิวดอร์ได้ให้ควำม

ส�ำคัญในศตวรรษที่ผ่ำนมำ แต่พระเจ้ำเจมส์อำจจะขำดที่ปรึกษำที่สันทัดใน

เรื่องดังกล่ำว หรืออำจเป็นเพรำะพระองค์ทรงเจริญวัยในบรรยำกำศของ

ระบบสมบูรณำญำสิทธิรำชย์ ในสกอตแลนด์ และห่ำงเหินจำกปัญหำและ

ชีวิตควำมเป็นอยู่ของผู้คนชั้นล่ำง ดังจะเห็นได้จำกกรณีรัฐสภำครั้งที่ 2

ก่อนที่พระองค์จะทรงเรียกประชุมรัฐสภำครั้งที่ 2 ค.ศ. 1614 

พระองค์ก็ทรงเตรียมกำรเพื่อให้งำนกำรพิจำรณำมำตรกำรต่ำงๆ ในสภำ            

ผ่ำนควำมเห็นชอบของสมำชิกอย่ำงรำบรื่น จึงเกิดมีข้อตกลงลับๆ กับอดีต

สมำชกิของรฐัสภำครัง้ทีแ่ล้ว โดยอดตีสมำชกิกลุม่นี ้รบัจะเป็นผูป้ระสำนงำน

กับสมำชิกรัฐสภำซ่ึงจะมำประชุมกัน ค.ศ. 1614 โดยพระเจ้ำเจมส์จะทรง
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ตอบแทนข้อเรียกร้องบำงประกำรของบุคคลเหล่ำนี้ แต่เป็นควำมโชคร้ำย

ของพระเจ้ำเจมส์ ที่ควำมลับแห่งข้อตกลงนี้ รั่วไหลไปยังสมำชิก จึงเกิด                

ปฏิกริยำในทำงลบ กลุ่มที่รับปำกจะเป็นผู้ประสำนงำน-ประสำนประโยชน์ 

จึงได้รับขนำนนำมว่ำ “สัปเหร่อ” ส่วนรัฐสภำ ค.ศ. 1614 ได้รับเรียกขำน

ว่ำ “สภำเหม็นเน่ำ” และพระเจ้ำเจมส์ ก็ไม่ทรงปรำรถนำจะเรียกประชุม

รัฐสภำอีกต่อไปเป็นระยะเวลำนำนถึง 7 ปี

ที่จ�ำเป็นจะต้องเรียกประชุม ในปี ค.ศ. 1621 ก็เพรำะเกิดปัญหำ

ด้ำนกำรต่ำงประเทศและกำรสงครำมในเยอรมนี ซึ่งจ�ำเป็นต้องของบ

ประมำณจำกรัฐสภำเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำย เหตุแห่งสงครำมอำจมิได้มำจำก

พระเจ้ำเจมส์ แต่เป็นผลของกำรผูกพันทำงเครือญำติ และแรงกระตุ้นทำง

ศำสนำ-กำรเมือง

เยอรมนี ดังที่ทรำบแล้ว เกิดขบวนกำรปฏิรูปทำงศำสนำ ตั้งแต่                  

ครึ่งแรกของคริสต์ศตวรรษที่ 16 ที่นักบวชมำร์ติน ลูเธอร์ ได้ยกธงคัดค้ำน 

(หรือ Protest) ต่อ ระบบกำรปกครองของโรมันแคทอลิค และเสนอหลัก

แนวคิดใหม่ ที่ลดควำมส�ำคัญของพระและสมณศักดิต่ำงๆ ขณะที่ต่อมำ                  

คำลแวง ( alvin) ก็ไปไกลกว่ำ มำร์ติน ลูเธอร์ โดยเสนอ หลักของ                           

“ e e ti atio ” “พรหมลขิิตท่ีถูกก�ำหนด” หรอื หลกัของ “ผูถ้กูเลอืก” 

และหลักของกำรปกครองโดยผู้ทรงศีล ตั้งแต่กลำงศตวรรษที่ 16 เยอรมนี 

จึงแบ่งออกเป็นกลุ่มอำณำจักร/แว่นแคว้น ที่เป็นโปรเตสแตนท์ – คำลแวง 

และกลุ่มแคทอลคิ ออสเตรยีและอาณาจกัรโรมนัอนัศกัดสิทิธนิัน้ เป็นผูน้�า

ของกลุ่มแคทอลิค ส่วนรัฐอื่นๆ ขนำดกลำง- ขนำดเล็ก มักจะนิยมโปรเตส-

แตนท์ โดยยกให้อีเลคเตอร์แห่งปำลำไตน์ ( lector Palatine) เป็นผูน้�ำ และ

เจ้ำชำยเฟรดเดอรคิส์ – อเีลคเตอร์แห่งปำลำไตน์ ผู้นี้ มีควำมเกี่ยวดองกับ

พระเจ้ำเจมส์ ที่ทรงเป็นรำชบุตรเขย
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ปัญหำเกิดขึ้น ใน ค.ศ. 1618 เมื่อชำวโบฮีเมีย โดยขุนนำงและ                   

ชนชั้นสูงผู้นิยมลัทธิโปรเตสแตนท์ และรังเกียจที่จะอยู่ภำยใต้กำรปกครอง

ของพระเจ้า ราน ิส กษัตริย์แห่งออสเตรีย และจักรพรรดิของอำณำจักร                    

(หรือจักรวรรดิ) โรมันอันศักดิสิทธิ ขุนนำงและประชำชนชำวโบฮีเมีย จึง

พร้อมใจกันอันเชิญ เจ้าชายเ รดเดอริคส์  อีเลคเตอร์แห่งปาลาติเนท 

(Palatinate) ให้ขึ้นครองรำชอำณำจักรโบฮีเมีย สงครำมจึงเกิดขึ้นระหว่ำง

โบฮีเมีย (และพ่วงปำลำติเนท) กับออสเตรีย และผลของสงครำมคือ                    

ายหลัง สำมำรถยึดครองทั้งโบฮีเมีย และปำลำติเนท เดือดร้อนไปถึง

พระเจ้ำเจมส์ ที่จ�ำต้องหำทำงให้ควำมช่วยเหลือพระรำชบุตรเขย

พระเจ้ำเจมส์จึงทรงเชิญประชุมรัฐสภำ ค.ศ. 1621 เพ่ือเสนอ                     

ของบประมำณเพื่อใช้จ่ำยในกำรสงครำม  ซึ่งผู้นับถือลัทธิโปรเตสแตนท์                  

และคำลแวงให้กำรสนับสนุน ขณะเดียวกัน สมำชิกรัฐสภำก็มีข้อต่อรองให้

พระองค์ทรงยกเลิก การผูกขาด ( onopoly) กำรจ�ำหน่ำยสุรำหรือ                   

เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ทัง้ปวง ซึง่มกีำรผกูขำดในสมยันัน้ และมีข้ำรำชบรพิำร 

เช่น ฟรำนซิส เบคอน เสนำบดี รับสินบนในเรื่องดังกล่ำว

พระเจ้ำเจมส์ทรงเปิดรัฐสภำอีกครั้ง ค.ศ. 1624 และทรงยินยอมให้

เลิกระบบผูกขำด ( onopoly) รัฐสภำจึงอนุมัติเงินให้พระองค์ท�ำสงครำม

ในเยอรมัน ในปีรุ่งขึ้น ค.ศ. 1625 พระองค์ก็เสด็จสวรรคต

ข. พระเจ้าชาร์ลส์ ที่ 1 และการต่อสู้กับระบบรัฐสภา

หลังจำกพระเจ้ำเจมส์ ที่ 1 สวรรคต พระโอรส-เจ้ำฟ้ำชำยชำร์ลส์ 

รำชมงกุฎ ทรงขึ้นครองรำชย์เป็นกษัตริย์องค์ที่ 2 ของรำชวงศ์สจวต                       

ทรงพระนำมว่ำ พระเจ้ำชำร์ลส์ ที่ 1
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พระเจ้ำชำร์ลส์ ท่ี 1 ทรงมีพระชนมำยุ 25 เมื่อขึ้นครองรำชย์ ปี                     

ค.ศ. 1625 ทรงมีพระสิริโฉมงดงำม สง่ำผ่ำเผย แต่ทรงมีพระสติปัญญำ                              

เชื่องช้ำ เข้ำใจผู้อื่นยำก และมักจะชอบอยู่ตำมล�ำพังในโลกอันโดดเด่ียว                   

ของพระองค์ ขณะท่ีพระมเหสีของพระองค์ พระนำงเฮนเรียตต้ำ มำเลีย     

พระขนิษฐำของพระเจ้ำหลุยส์ ที่ 13 ของฝรั่งเศส ก็ทรงชอบซุบซิบนินทำ 

และขำดควำมหนักแน่น

พระเจ้ำชำร์ลส์ จึงทรงพึ่งบุคคล เช่น ลอร์ด บัคกิงแฮม (Buc ing-

ham) ที่อำวุโสกว่ำ และมีประสบกำรณ์ จนท�ำให้เกิดควำมอิจฉำริษยำใน

แวดวงของขุนนำงและสมำชิกรัฐสภำ และจะถูกโจมตีว่ำเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง

แผนร้ำยต่ำงๆ ในอนำคต

เมือ่ทรงขึน้ครองรำชย์ ค.ศ. 1625 องักฤษก�ำลังเกดิสงครำมกบัสเปน 

และนครรฐัเยอรมนั ซึง่เป็นแคทอลคิตำมนโยบำยเดิมของพระเจ้ำเจมส์ ที ่1 

ที่จะต้องช่วยเหลือรำชบุตรเขย-เฟรดเดอริคส์แห่งปำลำติเนท

พระเจ้ำชำร์ลส์ทรงคำดหวังว่ำสงครำมกับพวกแคทอลิค จะเป็น

สงครำมที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกอำณำประชำรำษฎร์ของพระองค์ และ

รฐัสภำน่ำจะอนุมตังิบประมำณเพือ่กำรท�ำสงครำม แต่กำรหำเป็นเช่นนัน้ไม่

เมื่อได้เรียกประชุมรัฐสภำ ค.ศ. 1625 รัฐสภำปฏิเสธท่ีจะอนุมัติ              

เงินช่วยเหลือกำรสงครำม จนกว่ำพระองค์จะทรงปลด ลอร์ด บัคกิงแฮม 

(Buc ingham) 

พระเจ้ำชำร์ลส์ค่อนข้ำงงุนงง และทรงกริ้วสมำชิกรัฐสภำ เพรำะ

พระองค์ถอืว่ำ กำรโจมตทีีป่รกึษำของพระองค์ เช่น บคักงิแฮม เป็นกำรโจมตี

พระองค์ และเท่ำกับรัฐสภำเข้ำมำแทรกแซงกำรบริหำร/กำรปกครองของ

กษัตริย์ พระองค์จึงประกำศยุบสภำ เป็นกำรยุบครั้งแรก และจะมีต่อๆ ไป

อีกหลำยครั้ง
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ส�ำหรับสงครำมบนภำคพื้นทวีป ทั้งในเยอรมนีและสเปนก็ด�ำเนิน  

ต่อไป โดยไม่ประสบผลส�ำเร็จ พระเจ้ำหลุยส์ ที่ 13 (คู่เขย) ก็ไม่ทรงให้ควำม

ช่วยเหลือตำมที่ควรจะช่วย ขณะที่กองทัพเรือของอังกฤษ ที่เข้ำโจมตีท่ำเรือ

คำดซิ ( a iz) ของสเปน กป็ระสบควำมล้มเหลว และในไม่ช้ำ ทัง้สเปนและ

ฝรั่งเศส ก็กลำยเป็นศัตรูกับอังกฤษ

ต่อมำ เมื่อมีกำรเรียกประชุมรัฐสภำครั้งที่ 2 ค.ศ. 1626 พระเจ้ำ

ชำร์ลส์ ทรงประสบปัญหำเดียวกันกับครั้งที่ 1 สภำผู้แทนรำษฎรได้เสนอ

ญัตติที่จะกล่ำวโทษ (Impeachment) บัคกิงแฮม น�ำโดย เ อร์ จอห์น                 

อีเลียต (Sir ohn liot) ส.ส. จำกคอร์นวอลส์ ซึ่งจะมีบทบำทส�ำคัญในกำร

เป็นผู้น�ำต่อต้ำนและวิพำกษ์วิจำรณ์รัฐบำลของพระเจ้ำชำร์ลส์ เกือบตลอด

รัชสมัย

พระเจ้าชาร์ลส์ ทรงยุบสภาอีกเช่นเคย

แม้จะไม่มีงบประมำณจำกรัฐสภำ พระองค์ก็ยังคงวำงแผนที่จะ                     

ยกพลไปขึ้นบกที่ลำโรเชล ฝังทะเลฝรั่งเศส เพื่อให้ควำมช่วยเหลือพวก                            

อูกำโนท์ (Huguenots) ซึ่งเป็นชื่อที่ฝรั่งเศสเรียกพวกคำลแวงในฝร่ังเศส            

โดยพยำยำมหยิบยืมเงินจำกเศรษฐีมีทรัพย์ในอังกฤษ ทั้งโดยควำมเต็มใจ 

และกำรบีบบังคับ และมีจ�ำนวนผู้คนในฝำยรัฐสภำที่ไม่ยอมให้ จึงถูกจับกุม 

ขณะทีฝ่ำยค้ำนกอ้็ำงสทิธติำมกฎหมำยเก่ำแก่ ทีเ่รยีกว่ำ “Habeas orpus” 

(ท่ำนมีตัวตน) จะถูกจับกุมคุมขังโดยไม่มีกำรกล่ำวโทษตำมควำมผิดซึ่งระบุ

ในกฎหมำยมิได้

ในครั้งนี้ สภำสำมัญ ร่วมใจกันถวำยฎีกำ เรื่อง “ค�าร้องเรียนเรื่อง

สิทธิ (ของพลเมือง)”  etitio  of Rig t  ให้แก่พระเจ้ำชำร์ลส์ทรง

พิจำรณำ และเพ่ือแลกเปลี่ยนกับกำรอนุมัติงบประมำณเพ่ือไปใช้ใน                  

สงครำมในฝรัง่เศส พระเจ้ำชำร์ลส์กท็รงรบัค�ำร้องเรือ่ง “สทิธ ิ(ของพลเมอืง) 
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ขั้นพื้นฐำน ที่จะไม่ถูกจับกุมคุมขัง” 

ในครั้งนี้ พระเจ้ำชำร์ลส์ก็ทรงได้รับงบประมำณตำมที่ขอ และ

สมำชิกรัฐสภำต่ำงก็กลับภูมิล�ำเนำของตน เมื่อเสร็จสิ้นวำระสมัยกำร                   

ประชุมครั้งแรกของ ปี ค.ศ. 1628 ส่วนพระเจ้ำชำร์ลส์ ก็ได้โอกำสส่งก�ำลัง

ทหำรไปช่วยพวกอูกำโนท์ที่ลำโรเชล โดย ลอร์ด บัคกิงแฮม ในฐำนะ 

นำยพลเรือเอก ก็ลงมำบังคับบัญชำด้วยตนเอง ที่ปอร์ต สมัธ แต่โชคร้ำย            

ถูกท�ำร้ำยจนเสียชีวิต 

ในปีถัดมำ ค.ศ. 1629 รัฐสภำ ก็เรียกประชุมเป็นวำระสมัยท่ี 2                   

และในสมัยนี้ ก็ยังคงมีกำรโจมตี วิพำกษ์วิจำรณ์ รัฐบำลของพระเจ้ำชำร์ลส์

ดังเดิม เช่น เรื่องกำรเก็บภำษีศุลกำกรตำมค่ำน�้ำหนัก (poun age an  

tonnage) ซึ่งรัฐบำลถือว่ำเป็นสิทธิของรัฐบำลจะเก็บได้ ไม่ต้องขออนุญำต

จำกรัฐสภำทุกๆ ปี หรือเรื่องที่สมำชิกวิจำรณ์กรณีกำรแต่งตั้งพระนักบวชที่

นิยมลัทธิ “ mi ia i m” ในต�ำแหน่งส�ำคัญต่ำงๆ ซึ่งพวกเพียวริตัน                           

ต่อต้ำน 

กำรวิพำกษ์วิจำรณ์เหล่ำนี้ พระเจ้ำชำร์ลส์ไม่พอพระทัยอย่ำงยิ่ง 

เพรำะพระองค์ถือว่ำเป็นมำตรกำรฝำยบริหำร เป็นสิทธิของพระรำชำจะ

ด�ำเนินกำร พระองค์ทรงกริ้วสมำชิกสภำสำมัญ ฉะนั้น จึงทรงสั่งปิดกำร

ประชุมสภำครั้งที่ 3 และไม่เรียกประชุมรัฐสภำอีกเป็นเวลำถึง 11 ปี                    

จนกระทั่ง ค.ศ. 1640 

จำกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงแรกของรัชสมัยของพระองค์ ก็พอ                  

จะวินิจฉัยได้ว่ำ ปัญหำของพระองค์น่ำจะมิ ช่ปัญหาปกติธรรมดาของ                  

การบริหารปกครอง แต่น่ำจะมีปัญหำพื้นฐำนที่ส�ำคัญ ซ่ึงถ้ำหำกหำทำง

ตกลงกันไม่ได้ในชนชั้นผู้น�ำ และระหว่ำงพระมหำกษัตริย์กับพสกนิกร                     

ของพระองค์ น่ำจะน�ำไปสู่วิกฤติทำงกำรเมืองที่ร้ำยแรง เพรำะเท่ำที่พอจะ
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วินิจฉัยได้ พระเจ้ำชำร์ลส์ ในฐำนะกษัตริย์ ทรงมีข้อสมมติฐำนหรือเข้ำใจ 

ด้วยพระองค์เองว่ำ ทรงมีอ�ำนำจในกำรบริหำร-ปกครอง ในลักษณะหนึ่ง              

เช่น จะคัดเลือกผู้ใดเป็นผู้รับใช้พระองค์ ก็เป็นเอกสิทธิของพระองค์ท่ำน               

และในบำงเรื่อง เช่น ศำสนำ หรือกำรต่ำงประเทศ หรือกำรสยุมพรของ                  

พระรำชบุตร ฯลฯ พระองค์ก็ควรจะเป็นผู้วินิจฉัย ส่วนเรื่องที่รัฐสภำควรมี

บทบำทโดยตรง น่ำจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับควำมเป็นอยู่ หรือท่ีเรียกว่ำ               

“commo wealt ” ดังท่ีพระนำงเจ้ำเอลิซำเบธเคยเข้ำพระทัย แต่                        

สมำชิกรัฐสภำชุดต่ำงๆ ที่ผ่ำนมำ ดูเหมือนจะมีข้อวินิจฉัยและบีบบังคับ

พระองค์ไปแทบทุกเรื่อง โดยเฉพำะในเรื่องกำรแต่งตั้งเสนำบดีของพระองค์ 

ซ่ึงสมำชิกรัฐสภำจะมีข้อต่อลองให้ “ปลด” ผู ้ที่สมำชิกไม่ชอบ เพื่อ                        

แลกเปลี่ยนกับกำรอนุมัติงบประมำณ แนวคิดของสมำชิกรัฐสภำดังกล่ำว                    

พระเจ้ำชำร์ลส์คงจะไม่เข้ำใจและไม่ยอมรับ 

ขณะที่ในทัศนะของสมำชิกรัฐสภำ รัฐสภำน่ำจะมีบทบำทส�ำคัญ                    

ทั้งในเรื่องกำรอนุมัติงบประมำณค่ำใช้จ่ำยและกำรแต่งต้ังเสนำบดีที่                           

สภำสำมัญยอมรับ/ให้ควำมเห็นชอบ นัยหน่ึง สภำสำมัญควรมีบทบำท

ควบคุมกำรบริหำรงำนด้วย รวมท้ังนโยบำยด้ำนกำรต่ำงประเทศ และ                         

ลัทธิของศำสนำ โดยสรุป ตำมควำมคิดของนักประวัติศำสตร์ ท่ำน                       

ศำสตรำจำรย์เตำท์ ( out) ประเทศอังก ษ นสมัยราชวงศ์สจวต 

ได ้เจริญเติบโต (ท้ังโครงสร ้ำงทำงเศรษฐกิจ สังคม และแนวคิด) 

นอกกรอบรัฐธรรมนูญดั้งเดิมจำกสมัยกลาง นขณะที่พระเจ้าเจมส์                    

พระเจ้าชาร์ลส์ ไม่ทรงเข้าพระทัย นประเด็นนี้ จึงน�ำไปสู่กำรขัดแย้ง                      

ตลอดรัชสมัยและสงครำมกลำงเมืองในที่สุด3 

3  Ibi , 439.
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ฉะนั้น ระหว่ำง ปี ค.ศ. 1629 จนกระทั่งถึงปี ค.ศ. 1640 พระองค์

ก็มิได้คิดแสวงหำวิธีกำรอื่นๆ ที่จะใช้ในกำรบริหำรงำนกำรเมืองในรัฐสภำ 

แต่จะใช้วิธีกำรปกติของ “พ่อบ้ำน” ทั้งหลำย ที่พยำยำมกระเหม็ดกระแหม่ 

ประหยดัทรพัยำกร ขณะเดยีวกนั กแ็สวงหำวธิกีำรจดัเกบ็ภำษตีำมประเพณี

ดั้งเดิม เช่น ภำษีเรือ “Ship money” หรือ จ�ำนวนเงินที่ประชำชนซึ่งอยู่

ตำมชำยฝังทะเล เคยจ่ายทดแทนการต่อเรือเพื่อป้องกันชาย ัง ซึ่งเป็น

ประเพณีมำแต่โบรำณ แต่ที่ก่อให้เกิดปัญหำและกำรคัดค้ำนจำกผู้คน 

ก็ด้วยเหตุที่พระเจ้ำชำร์ลส์ ทรงขยำยขอบเขตของกำรเก็บ ภาษีเรือ                   

“ i  mo ey” มายังพื้นที่ที่มิ ช่ชาย ัง ท�ำให้เกิดกำรประท้วง ว่ำ 

เป็นกำรกระท�ำนอกกฎหมำย เพรำะยังมิได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกรัฐสภำ 

ศัตรูเก่ำของพระเจ้ำชำร์ลส์ ต่ำงก็ประท้วงภำษี “Ship money” 

คนส�ำคัญ คือ จอห์น แ มพ์เด็น ( ohn Hamp en) เศรษฐีจำกมณฑล     

บคักงิแฮมเชยีร์ และเป็นอดตีสมำชกิสภำสำมญั และแม้ว่ำแฮมพ์เด็น จะแพ้

คดี แต่กำรคัดค้ำนของเขำก็จุดประกำยพลังแห่งกำรต่อต้ำน ซึ่งเผยแพร่ไป

ยังมณฑลต่ำงๆ 

แต่นโยบำยซึง่จะกระพอืโหมแรงต้ำนทำนจำกกลุม่ศำสนำเพยีวรตินั 

ที่ส�ำคัญคือ นโยบำยและมำตรกำรของท่ำนสัง รำชโลด ( oa ) โลด คือ                

ผูน้บัถอืลทัธอิาร์มเินยีน (Arminian) ตวัจรงิ ซึง่พระเจ้ำชำร์ลส์ทรงสนบัสนนุ

ให้ด�ำรงต�ำแหน่งพระสัง รำช ณ เมืองแคนตะเบอรี่ (ค.ศ. 1633) นโนบำย

ของกลุ่มอำร์มิเนียน คือ ให้ควำมส�ำคัญกับสมณศักดิ และพิธีกรรมทาง

ศาสนา และบังคับใช้หนังสือ สวดมนต์ร่วม (ของชำติ) ( ommon Prayer) 

โดยบังคับให้พระได้ใช้สวดก่อนเทศน์ 

นอกจำกนั้น สัง รำชโลด ( oa ) ยังได้รื้อฟนศำลสง ์ โดยเฉพำะ 

“ ta  am e ” (ศำล ณ ห้องดวงดำรำ) ซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องบทลงโทษ 
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และกำรประชุมลับ 

นโยบำยของพระสัง รำชโลดดังกล่ำว ได้ปลุกกระแสกำรต่อต้ำน

จำกกลุ่มคำลแวง

และในช่วงจังหวะนี้ พระเจ้ำชำร์ลส์เกิดแตกคอกับชำวสกอต ใน 

เรื่องนิกำยศำสนำเช่นเดียวกัน จึงเกิดสงครำมระหว่ำงสกอตแลนด์และ

อังกฤษ จึงจ�ำเป็นต้องเชิญประชุมรัฐสภำ เพื่อของบประมำณเพื่อกำร    

สงครำม ค.ศ. 1640 

รัฐสภำที่เริ่มประชุมเดือนพฤศจิกำยน ค.ศ. 1640 จะกลำยเป็น                   

สภำที่ประชุมนำนที่สุด และได้รับขนำนนำมว่ำ e Lo g a liame t 

จำก ค.ศ. 1640 – 1653 

ผูน้�ำของสภำชดุสดุท้ำย หรอืสภำทีน่ำนทีส่ดุนี ้คอื จอห์น แ มพ์เด็น 

( ohn Hamp en) และจอห์น พิม ( ohn Pym) เป็นผู้น�ำในสภำสำมัญ 

กิจกรรมส�ำคัญของสภำชุดน้ี เบ้ืองต้น คือ การโจมตี รัฐมนตรี 2 

ท่ำน คอื สตรำฟฟอร์ด (Straffor ) และโลด ( oa ) โดยกระบวนกำรทีเ่รยีก

ว่ำ “กล่าวโทษ” (Impeachment) โดยผ่ำนพระรำชบญัญติัลงโทษประหำร

ชีวิตที่เรียกว่ำ “ ct of ttai e ” พระรำชบัญญัติผ่ำนควำมเห็นชอบ

จำกสภำสำมัญ และสภำขุนนำง พระเจ้ำชำร์ลส์ แม้ไม่ทรงเห็นชอบส่วน

พระองค์ ก็ต้องทรงยินยอมโอนอ่อนตำมแรงกดดัน ท่ำนเอิร์ล สตรำฟฟอร์ด 

จึงเข้ำสู่ตะแลงแกง ค.ศ. 1641 ส่วนสัง รำชโลด ถูกส่งเข้ำคุก 

เมือ่สภำสำมญัได้ลงโทษสองมหำเสนำบดแีล้ว กอ็อกมำตรกำรต่ำงๆ 

เพื่อปรับปรุงแก้ไข เช่น : - ก�ำจัดศำลสูง ( ourt of High ommission) 

ศำลแห่งภำคเหนือ (the ouncil of the North) ศำลแห่งดวงดำรำ (the 

Star hamber) และศำลอภิสิทธิพิเศษ (Prerogative ourts) 

ซึง่ในทศันะของสมำชกิสภำสำมญั ศำลเหล่ำนีค้อืศำลท่ีสงั รำชโลด 
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รับผิดชอบในกำรจัดตั้งเพื่อก�ำจัดศัตรู ได้แก่พวกเพียวริตันส่วนใหญ่ 

ที่ส�ำคัญและจะมีผลในกำรเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญของอังกฤษ                

คือ กำรให้ควำมเห็นชอบพระรำชบัญญัติก�ำหนดให้มีกำรจัดประชุม                

(เรียกประชุม) รัฐสภาทุก  3 ป ( ie ial ct) เพื่อป้องกันมิให้เกิด 

“เผด็จกำร” ของฝำยบริหำร 

และประกำรสุดท้ำย ออกพระรำชบัญญัติก�ำหนดว่ำ การจะยุบ

รัฐสภา จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกรัฐสภา ทั้งนี้ เพื่อป้องกัน       

มิให้ฝำยบริหำรยุบสภำได้ตำมอ�ำเภอใจ 

หลักกำรเหล่ำน้ีในอนำคตจะน�ำไปสู่ หลักการส�าคัญเรื่องอ�านาจ

สูงสุด คือ อ�านาจจากรัฐสภา 

มำตรกำรที่ส�ำคัญเหล่ำนี้ ผ่ำนควำมเห็นชอบของรัฐสภำได้โดย

สะดวก ทั้งนี้ เพรำะพระเจ้ำชำร์ลส์ ขณะนั้น ไม่มีกลุ่มกำรเมืองที่จัดตั้งเพื่อ

ปกป้องฝำยกษัตริย์ ซึ่งเป็นควำมบกพร่องเชิงกำรบริหำรและกำรเมืองของ

พระองค์เอง 

ที่ส�ำคัญและจะเป็นเหตุให้เกิดควำมแตกแยก เป็นฝักฝำยจริงๆ คือ 

มำตรกำรปฏิรูป (หรือกำรปฏิวัติทำงศำสนำ) ซึ่งจอห์น พิม และจอห์น                    

แฮมพ์เด็น จะเป็นผู้น�ำในกำรน�ำเสนอ เรียกว่า “Root a  a c  ill” 

หรือร่างพระราชบัญญัติตัดกิ่ง ถอนราก เพื่อล้มเลิก ระบบการปกครอง

โดยสมณศักดิ (Bishop) โดยจัดให้มีกำรควบคุม-ปกครองสง ์โดยคณะ

กรรมการ าย ราวาส ข้อเสนอของฝำยผูน้�ำกำรปฏริปูจำกสภำสำมญัชดุนี้ 

มีผลเท่ำกับล้มเลิกระบบศาสนา ึ่งจัดตั้ง นสมัยพระนางเจ้าเอลิ าเบธ 

และเป็นท่ียอมรบัของชาวองัก ษโดยทัว่ไป ฉะนัน้ เมือ่เสนอมา นรฐัสภา

ครั้งนี้จึงก่อ ห้เกิดการแตกแยก หรือแบ่ง ักแบ่ง ายโดยเสียงที่เห็นด้วย

และไม่เห็นด้วย ก�้ากึ่งกัน ฝำยที่ไม่เห็นด้วยมีเอ็ดเวิร์ด ไฮด์ และ ไวส์เคำนต์ 
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ฟอล์คแลนด์ ผู้น�ำในกำรคัดค้ำนร่ำงพระรำชบัญญัติ “ oot an  Branch” 

ฉบับนี้ ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้จึงผ่ำนสภำสำมัญด้วยเสียงข้ำงมำกที่มี

จ�ำนวนไม่มำก 

หลังจำกเหตุกำรณ์นี้ ในกำรประชุมสมัยต่อมำ ปลำยปี ค.ศ. 1841 

กลุ่มผู้น�ำฝำยเพียวริตัน (พิม และแฮมพ์เด็น) ก็เสนอรำยงำนชื่อว่ำ he 

emonstrance หรือ “มหากาพย์การคัดค้าน” ที่ร่ำยยำวกล่ำวโทษ                     

พระเจ้ำชำร์ลส์ ตั้งแต่เริ่มครองรำชย์ว่ำทรงมีแผนชั่วร้ำยอย่ำงไรที่จะบ่อน

ท�ำลำยหลกัพืน้ฐำนของรฐัธรรมนญูองักฤษ และเรยีกร้องให้รฐัมนตรจีะต้อง

ได้รับควำมไว้วำงใจจำกรัฐสภำ ขณะที่องค์กำรศำสนำก็จะต้องได้รับกำร

ปฏิรูปโดยคณะผู้ทรงศีล (Syno  of Devine) และในกำรอภิปรำยใน                           

ญัตตินี้ ทั้งเอ็ดเวิร์ด ไฮด์ และฟอล์คแลนด์ ก็ระดมฝำยผู้ไม่เห็นด้วยกับญัตติ 

ท�ำให้ญัตติชนะด้วยเสียงส่วนใหญ่เพียง 11 เสียง เป็นกำรแสดงให้เห็นถึง  

กำรแบ่งแยกผู้คัดค้ำน และสนับสนุนกษัตริย์ว่ำมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน 

นักประวัติศำสตร์ผู้คงแก่เรียน ศำสตรำจำรย์เตำท์ ( out) จึงให้

ควำมเห็นไว้ว่ำ หำกพระเจ้ำชำร์ลส์ทรงทันเกม ก็อำจจะหำโอกำสสร้ำงกลุ่ม

กษตัรย์ินยิมได้ในช่วงนี ้แต่พระองค์ทรงคดิไม่ถงึ และขำดทีป่รึกษำทีท่นัเกมส์ 

ปล่อยให้โอกำสหลดุมอืไป พระองค์จงึทรงประกำศจบักมุหวัหน้ำฝำยต่อต้ำน

กษัตริย์ ได้แก่ จอห์น พิม และแฮมพ์เด็น และผู้อื่นที่ร่วมในขบวนกำร แต่

สมำชกิรฐัสภำเหล่ำนี ้ได้หลบหนอีอกจำกรฐัสภำไปยังเขตนครหลวงลอนดอน 

( ity) และได้รับกำรคุ้มครองโดยฝำยกองก�ำลังของนครลอนดอน 

สงครำมกลำงเมืองระหว่ำงสองฝำยจึงอุบัติขึ้น โดยฝำยพระมหำ-

กษัตริย์ไปตั้งหลักที่เมืองนอตติงแฮม เมื่อวันที่ 22 สิงหำคม ค.ศ. 1642 

ในสงครำมครั้งน้ี ชำวอังกฤษดูจะแบ่งแยกเป็นฝักฝำย โดยมีก�ำลัง

ใกล้เคียงกัน สมาชิกรัฐสภาที่อยู่กับ ายกษัตริย์ มีประมาณ 1 น 3 ของ
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สมาชิกสภาสามัญ และมากกว่าครึ่งของสภาขุนนาง นทางภูมิศาสตร ์

ฝำยกษตัรย์ิจะมำจำกมณฑลทำงทิศตะวนัตกเฉยีงใต้ และตะวนัตก ส่วนฝำย

รัฐสภำ จะมำจำกซีกตะวันออก และตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงลอนดอน 

ปัจจัยทำงศำสนำมีควำมส�ำคัญมำกเช่นกัน ผู้ที่นิยมลัทธิเพียวริตัน คือก�ำลัง

ส�ำคัญของฝำยรัฐสภำ ส่วนผู้ท่ีนิยมระบบกำรปกครองที่มีพระสมณศักดิ 

(บิชอป) และบทสวดมนต์ร่วม คอืผูส้นบัสนนุฝำยกษตัรย์ิ รวมทัง้ผูท้ีน่ยิมลทัธิ

แคทอลิค เพรำะต่อต้ำนลัทธิเพียวริตันอยู่แล้ว ในประเด็นของชนช้ันทาง

สงัคม ขนุนำงและชนชัน้อศัวนิ (Gentry) ส่วนใหญ่สนบัสนนุฝำยกษตัรย์ิ แต่

ขนุนำงเก่ำแก่ทีเ่คยมอี�ำนำจสมยัก่อน บำงท่ำน และชนชัน้สภุำพชนผูมี้ทีด่นิ

กว้ำงขวำงและฐำนะทำงสังคม จะอยู่ข้ำงฝำยสภำสำมัญ ( he commons) 

โดยสรุป ฝำยรัฐสภำจะมีแหล่งทรัพยำกรมำกกว่ำฝำยกษัตริย์ และฝำย

กษัตริย์จะได้รับขนำนนำมว่ำ “ a alie ” หรือ “อัศวิน-ทหารม้า” ส่วน

ฝำยรัฐสภำ จะได้รับขนำนนำมว่ำ “Rou ea ” หรือ “ศีรษะกลม” 

จำกทรงผมที่ตัดเกรียน 

สงครำมกลำงเมืองครั้งนี้ ขับเคี่ยวกันอยู่ 6 ปี จำก ค.ศ. 1642 ถึง

สิ้นปี ค.ศ. 1648 โดยฝำยรัฐสภำเป็นฝำยชนะ และกำรประหำรพระเจ้ำ

ชำร์ลส์ เพื่อจัดตั้งสำธำรณรัฐ 

เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น และชะตำกรรมของสำธำรณรัฐจะผันแปรไป

อย่ำงไร ท่ำมกลำงพลวัตของกำรปฏิวัติ เป็นประเด็นที่น่ำศึกษำอย่ำงยิ่ง 

ค. พลวัตของการเมืองการสงคราม และการจัดตั้งสาธารณรัฐ 
 เพียวริตัน 

สงครำมกลำงเมือง ค.ศ. 1642 – 1648 นับว่ำเป็นประสบกำรณ์ที่

ส�ำคัญต่อประวัติศำสตร์ของอังกฤษ อำจเป็นปัจจัยหลักที่อธิบำยว่ำเหตุใด
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คนองักฤษจงึเป็นชนชำตอิย่ำงทีเ่ป็น บทเรยีนจำกสงครำมจะมผีลต่อแนวคดิ 

แนวปรัชญำกำรเมืองของอังกฤษจนกระทั่งปัจจุบัน นักคิด นักปรัชญำ หรือ

นักสังคมศำสตร์ ผู้ใดต้องกำรจะท�ำควำมเข้ำใจในประเด็นเร่ืองบุคลิกภำพ

และวัฒนธรรมกำรเมืองของอังกฤษ สมควรจะศึกษำควำมขัดแย้งและ

สงครำมกลำงเมืองของอังกฤษในช่วงสมัยนี้ แต่เนื่องจำกจ�ำเป็นต้องรวบรัด

ในรำยละเอียดข้อเทจ็จรงิ จงึจ�ำต้องย่อควำม และพุง่ประเดน็ไปสูพ่ลวตัของ

กำรเมืองของสมัยนี้เป็นหลัก 

ประกำรแรก ก็จะต้องทรำบวิถีของสงครำมแต่โดยย่อ จึงจะลื่นไหล

ไปในทิศทำงดังที่ควรจะเป็น 

ก่อนอืน่ควรทรำบแต่เบ้ืองต้นว่ำ ตวัผูน้�ำทำงกำรเมอืงบนเวทรีฐัสภำ 

ได้แก่ จอห์น พิม (Pym) และแฮมพ์เด็น (Hamp en) มิได้มีโอกำสจะเป็น

ผูน้�ำกำรสงครำมและปฏวิตั ิซึง่ก�ำลงัจะเกดิขึน้ในข้ำงหน้ำ เพรำะทัง้สองโดน

มัจจุรำชคร่ำตัวไป เมื่อ ค.ศ. 1644 นั่นเอง ฉะนั้นเรำจึงมิได้เห็นชื่อของเขำ

ปรำกฏในประวัติศำสตร์ของสงครำม แต่กลับมีชื่อ “โอลิเวอร์ ครอมเวล” 

( liver romwell) ซึ่งจะกลำยเป็นผู้น�ำของสงครำมฝำยต่อต้ำนกษัตริย์ 

และจะเป็นผู้น�ำกำรปฏิวัติในอนำคต 

ส�ำหรับชัยชนะของสงครำมกลำงเมืองครั้งนี้ ก็ดูจะอธิบำยได้จำก

ปัจจยัเหตเุริม่ต้นทีพ่ระเจ้ำชำร์ลส์ ซึง่ดงัท่ีปรำกฏมกัจะมปัีญหำในกำรตัดสนิ

พระทัย และไม่จริงใจหรือรักษำค�ำมั่นสัญญำกับผู้อื่น ศำสตรำจำรย์เตำท์ 

( out) ได้ให้ควำมเห็นไว้ว่ำ ในกำรปะทะกันครั้งแรกระหว่ำงกองทัพของ

พระองค์ กบักองทพัของฝำยกบฏ ไม่ไกลจำกออกซ์ฟอร์ด ค.ศ. 1642 กองทพั

ของฝำยพระองค์ได้รกุไล่ฝำยรฐัสภำจนกระท่ังถึงเบรนฟอร์ด จวนจะเข้ำกรุง

ลอนดอนอยู่แล้ว เพื่อก�ำชัยชนะเหนือกองก�ำลังของฝำยรัฐสภำ แต่พระองค์

กท็รงลงัเล เพรำะใกล้ค�ำ่ ท�ำให้สญูเสยีโอกำสส�ำคญัและเป็นกำรแสดงให้เหน็
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ถึงกำรขำดควำมเด็ดขำดในกำรน�ำ 

อย่ำงไรก็ตำม หลังจำกกำรต่อสู้ในสองปีแรก โดยผลของสงครำม                

ก�้ำกึ่ง โดยฝำยกษัตริย์อำจจะได้เปรียบเล็กน้อย และสำมำรถควบคุมพ้ืนท่ี

ทำงตะวันตกและทำงตะวันตกเฉียงใต้ ขณะที่ฝำยรัฐสภำได้จัดตั้งสันติบาต

ภาคตะวันออก ( astern Association) ซึ่งมีเอิร์ล แมนเชสเตอร์ ( arl                        

anchester) และโอลิเวอร์ คอมเวล เป็นหัวหน้ำและผู้จัดตั้ง เพื่อรวบรวม

กองก�ำลังภำคตะวันออก เช่น อีสต์ แองเกลีย ( ast Anglia) ลินคอล์นเชียร์ 

( incolnshire) เป็นต้น 

นอกจำกนัน้ ท้ังสองฝำยได้พยำยำมแสวงหำพนัธมติร เพือ่เพิม่ก�ำลงั

ในกำรสงครำม แต่เนื่องจำกภำคพื้นยุโรปยังคงติดพันอยู่กับสงครำมศำสนำ 

ทำงฝำยพระเจ้ำชำร์ลส์ จึงเจรจำกับทำงฝำยไอร์แลนด์ โดยประกำศสงบศึก

และถอนกองทัพกลับอังกฤษ และน�ำเอำก�ำลังจำกชำวไอร์ริชมำสมทบ                   

ขณะที่ฝำยสันนิบำตภำคตะวันออก หรือกองทัพเพียวริตัน เจรจำกับ                         

กลุ่มเพรสไบทีเรียน (Presbyterians) ในสกอตแลนด์ และมีข้อตกลงที่

อังกฤษจะยอมรับลัทธิเพรสไบทีเรียนของชำวสกอต 

เมือ่ถงึกลำงปี ค.ศ. 1644 ทัง้สองฝำยกต้็องขบัเคีย่วเพ่ือครอบครอง

ภำคเหนือของอังกฤษ ได้แก่ ยอร์คเชียร์ และเกิดสมรภูมิมาร์สตัน มัวร์ เมื่อ

วันที่ 2 กรกฎำคม ค.ศ. 1644 ซึ่งเป็นสมรภูมิที่มีควำมส�ำคัญต่อทั้งสองฝำย 

ผลของสงครำมฝำยเพยีวรตินั หรอืฝำยสนันิบำตภำคตะวนัออกได้รบัชยัชนะ

เล็กน้อยเหนือกองทัพของกษัตริย์ ที่น�ำโดยเจ้ำชำยรูเปิร์ต ( upert) ขณะที่

กองทัพฝำยเพียวริตัน มีโอลิเวอร์ ครอมเวล เป็นผู้น�ำ ซึ่งน�ำชัยชนะมำให้แก่

ฝำยรัฐสภำ ยังผลให้ยอร์คเชียร์ตกอยู่ในเขตครอบครองของฝำยหลัง 

อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรรบที่สมรภูมิมำร์สตัน มัวร์ (ค.ศ. 1644) 

ปรำกฏว่ำ กองทพัของฝำยเพยีวรตินัยงัมจีดุอ่อนและปัญหำกำรประสำนงำน 
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กำรสู ้รบให้มีควำมเป็นเอกภำพ และยังไม่สำมำรถได้ผู ้น�ำที่เหมำะสม             

ยกเว้น โอลิเวอร์ ครอมเวล จึงได้มีข้อเสนอให้ปรับปรุงกำรจัดสำยบังคับ

บัญชำ จึงเกิดกฎระเบียบใหม่ เรียกว่ำ “ e ew o el i a ce” 

พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยรูปแบบใหม่ของกองทัพ ซึ่งจะรวมกองทัพ (ผสม) 

ให้มีควำมเป็นเอกภำพ ภำยใต้กำรบังคับบัญชำของผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุด 

และมีข้อเสนอที่เรียกว่ำ “ elf- e yi g i a ce” กฤษฎีกำเพื่อ

ปฏิเสธต�ำแหน่งให้ตนเอง ซึ่งบังคับให้สมำชิกรัฐสภำทุกคนจะต้องไม่รับ

ต�ำแหน่งผู้บังคับบัญชำทำงทหำร ซึ่งเป็นแผนที่จะไม่แต่งตั้งผู้อำวุโสหรือ

ขุนนำงผู้ใหญ่ซึ่งขำดควำมสำมำรถ (ตำมที่ปรำกฏในสมรภูมิต่ำงๆ) 

ผลจำกกำรปฏิรูปกองทัพ ท�ำให้โอลิเวอร์ ครอมเวล ได้รับกำร                 

แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งพลโท ( ieutenant - General) ผู้มีอ�ำนำจสูงสุดใน

ฝำยทหำรม้ำ แต่เป็นรองจำกเซอร์โธมัส แฟร์แฟกซ์ (Sir homas airfa ) 

ซึ่งเป็นผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุด 

และในทีส่ดุ เมือ่ถึงเดอืนมถุินำยน ค.ศ. 1645 กไ็ด้มโีอกำสได้ทดลอง

ระบบใหม่ของกำรจัดกองทัพของฝำยรัฐสภำ ในสมรภูมิเนสบี (Naseby)             

วันที่ 14 มิถุนำยน ค.ศ. 1645 ณ มณฑลนอร์ทแธมตันเชียร์ (Northamp-

tonshire) ฝำยกองทัพของพระเจ้ำชำร์ลส์ ซึ่งมีเจ้ำชำยรูเปิร์ตเป็นผู้บังคับ

บัญชำทหำรม้ำทำงปีกขวำ และกองทัพของฝำยรัฐสภำ ซึ่งมีครอมเวลเป็น 

ผู้บังคับบัญชำสูงสุดของฝำยทหำรม้ำทำงปีกขวำเช่นกัน ครอมเวลมอง                  

ภำพรวมและประสำนกำรโจมตจีนได้ชยัชนะอย่ำงเด็ดขำดเหนอืกองทัพของ

พระเจ้ำชำร์ลส์ ซึง่เจ้ำชำยรเูปิร์ต ยงัคงท�ำกำรรบโดยอสิระ ไม่ค�ำนงึถงึกองทพั

ทั้งหมด ยังผลให้เกิดควำมพ่ำยแพ้ที่เนสบี อย่ำงหมดรูป

ภำยหลังจำกเนสบแีล้ว พระเจ้ำชำร์ลส์ ยงัคงพยำยำมต่อสูต่้อไป แต่

ดจูะหมดควำมหวงั และในท่ีสดุกท็รงยกธงขำวในเดอืนพฤษภำคม ค.ศ. 1646 
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โดยพระรำชด�ำเนนิเข้ำค่ำยกองทพัชำวสกอต และเมือ่เจรจำกบัฝำยกองทพั

สกอตไม่ได้ผลตำมคำด แม่ทัพสกอตก็ส่งพระเจ้ำชำร์ลส์ให้แก่ฝำยรัฐสภำ 

เป็นกำรปิดฉำกสงครำมกลำงเมืองตอนที่ 1 

สงครามกลางเมือง (ภาค 2) 

สงครำมกลำงเมืองภำคสองควรจะเกิดขึ้นหรือไม่ เป็นประเด็นที่                 

ถกเถียงกันได้มำกในสมัยนั้น แต่เหตุกำรณ์ทำงกำรเมือง กำรสงครำม มักมี

พลวัตในตัวของมันเอง ซึ่งหำกยังไม่ถึงที่สุด ก็จะหำข้อยุติได้ยำก 

ดังที่กล่ำวไว้ในภำคแรก เมื่อหมดหนทำงกำรต่อสู้ พระเจ้ำชำร์ลส์            

ก็ทรงพระรำชด�ำเนินเข้ำค่ำยกองทัพชำวสกอต และเจรจำต่อรองกัน แต่

พระองค์ไม่ทรงผ่อนปรนตำมข้อเสนอของผู้น�ำกองทัพชำวสกอต ที่ต้องกำร

ให้อังกฤษยอมยกเลิกกำรปกครองสง ์โดยระบบสมณศักดิ ( piscopacy) 

ซึ่งสร้ำงปัญหำให้ระบบเพรสไบทีเรียน (Presbyterianism) ของชำวสกอต

และของชำวอังกฤษที่เชื่อถือลัทธินี้ แต่พระเจ้ำชำร์ลส์ไม่ทรงยินยอมใน

ประเด็นนี้ กองทัพสกอตจึงส่งพระองค์ให้แก่กองทัพอังกฤษ 

ขณะเดียวกัน ในกองทัพอังกฤษและรัฐสภำ ซึ่งยังคงด�ำรงอยู่ เรียก

กันว่ำ “ he ong Parliament” เพรำะด�ำรงอยู่ถึง ค.ศ. 1653 ก็เกิดควำม

แตกแยกระหว่ำง ายรัฐสภาและ ายกองทัพ โดยฝำยรัฐสภำเอนเอียงไป

ทำงนิยมชมชอบระบบ “Presbyterianism” ของชำวสกอต ฉะนั้น จึงเห็น

ควรให้เลกิระบบบชิอป (Bishop) และหนงัสอืสวดมนต์จำกสมยัพระนำงเจ้ำ

เอลซิำเบธ แต่ขณะเดยีวกนั กย็งัคงเหน็ด้วยให้รฐัสภำมอี�ำนำจควบคมุกจิกำร

ทำงศำสนำ (แต่พวกสกอต เหน็ว่ำศำสนำควรปลอดจำกกำรควบคมุของฝำย

รำวำส) 

แต่กลุ่มชำวอังกฤษที่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของฝำยรัฐสภำ คือ 
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กองทพั ซึง่มำจำกสำยท่ีนยิมลทัธิเพยีวรตินั (Puritanism) แบบอดุมคติ และ

เรียกตัวเองว่ำ “In epen ents” (อิสระนิยม) ซึ่งมีควำมเชื่อว่ำ ควรจัดให้

ทกุหน่วยทำงศำสนำทีเ่รยีกว่ำ “ ongregation” (โบสถ์) ได้ปกครองตนเอง 

(Self-governing) และไม่ค่อยจะไว้วำงใจกลุม่ “เพรสไบทเีรียน” ในองักฤษ 

ซึ่งจะถูกครอบง�ำจำกพวก “เพรสไบทีเรียน” จำกสกอตแลนด์ 

ทั้งๆ ที่กลุ ่มทั้งสองล้วนแล้วแต่ก�ำเนิดจำกลัทธิเดียวกัน คือ                        

“ alvinism” แต่เมือ่ต่ำงกม็อี�ำนำจ กเ็ริม่หวำดระแวงในเรือ่งควำมแตกต่ำง 

ซึ่งอำจเป็นประเด็นปลีกย่อย สุดแต่แนวกำรมอง 

แต่ความคิดที่แตกต่างนี้ มักกลายเป็นความแตกแยก เพราะ                  

มีพลวัตของการเมืองและอ�านาจเข้ามาแทรกเป็นยาด�า ท�า ห้ ายทหาร

ภาย ต้การน�าของครอมเวล ( omwell) กับ ายสมาชิกรัฐสภาของ 

“Lo g a liame t” ขัดแย้งกัน

จำกจดุยนืทีแ่ตกต่ำงกนัในประเดน็ดงักล่ำว ฝำยรฐัสภำจงึเริม่เจรจำ 

กับพระเจ้ำชำร์ลส์ และพวกสกอต ฝำยโอลิเวอร์ ครอมเวล ผู้บัญชำกองทัพ 

ก็มิได้รอช้ำ จัดส่งหน่วยทหำรไปควบคุมตัวพระเจ้ำชำร์ลส์ไว้ทันที ท่ี 

คฤหำสน์ “Holmby House” ใกล้นอร์ทแธมตัน 

ฝำยทหำรจึงเสนอเงื่อนไขท่ีดีกว่ำฝำยสกอต/รัฐสภำ ให้พระเจ้ำ

ชำร์ลส์ทรงพิจำรณำ แต่พระเจ้ำชำร์ลส์ก็ไม่ทรงตัดสินพระทัย โดยเข้ำใจผิด

ว่ำพระองค์มีอ�ำนำจต่อรองที่ดี และทรงคิดไปไกลที่จะยุให้ทั้งสองฝำย

แตกแยกกัน เพื่อเปิดโอกำสให้พระองค์ได้กู้อิสรภำพของพระองค์ และ                      

จำกอุปนิสัยที่ชอบลังเลและไม่ตรงไปตรงมำเช่นนี้ พระองค์ก็ท�ำทีจะรับฟัง

ข้อเสนอของฝำยกองทัพ ขณะเดียวกัน ก็เซ็นสัญญำข้อตกลงกับฝำยสกอต 

ท่ีจะจัดตั้งระบบศำสนำของสกอต เป็นเวลำ 3 ปี และก�ำจัดลัทธิแย้ง                          

น่ันคอื “In epen ency” (อสิรนยิม) ทีเ่ป็นลทัธขิองฝำยกองทัพเพียวริตัน 
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เมื่อทรำบข่ำวนี้ ฝำยกองทัพก็น�ำพระเจ้ำชำร์ลส์ไปจองจ�ำไว้ที่ปรำสำท                

คำร์สบรูก ณ เกำะไวท์ (Isle of ight) 

น ค.ศ. 1648 สงครามกลางเมือง ครั้งที่ 2 จึงอุบัติขึ้น โดย                      

ายสกอต ร่วมมือกับอังกฤษที่นิยมลัทธิเพรสไบทีเรียน ต่อสู้กับกองทัพ

เพยีวรตัิน น�ำโดยโอลเิวอร์ ครอมเวล ขณะทีก่องทพัท้ังสองฝำยสู้รบกนัหลำย

สมรภูมิในอังกฤษ ที่รัฐสภำ (อังกฤษ) กองทัพก็ส่งทหำรไปขับไล่สมำชิก

รฐัสภำทีเ่ข้ำข้ำงฝำยเพรสไบทเีรยีนจำกสกอต จงึเหลอืเฉพำะสมำชกิรฐัสภำ

ที่เป็นฝำยสนับสนุนกองทัพ เรียกกันว่ำ “ e Rum ” ซ่ึงอำจแปลว่ำ                

“ตอไม้” หรือ “ต้นหน่อ” ซึ่งจะกลำยเป็นหุ่นเชิดของทหำร 

สงครำมจึงจบลงด้วยชัยชนะของฝำยกองทัพเพียวริตัน และข้อ                 

เรียกร้องให้ประหำรชีวิตพระเจ้ำชำร์ลส์ ในฐำนะที่เป็นตัวก่อให้เกิด

สงครำมกลำงเมอืงครัง้ที ่2 ศำลตลุำกำรกต็ดัสนิประหำรชวีติพระเจ้ำชำร์ลส์ 

ที่ 1 เมื่อวันที่ 27 มกรำคม ค.ศ. 1649 และถูกประหำรวันที่ 30 มกรำคม 

ค.ศ. 1649 

การจัดตั้งสาธารณรัฐ “ ommo wealt ” และระบบผู้พิทักษ์ 
(ค.ศ. 1649  1660) 

สมำชิกรัฐสภำที่เหลืออยู ่จ�ำนวนน้อย และได้รับขนำนนำมว่ำ                

“ he ump” (หรือ ตอไม้) เป็นฝำยที่นิยมลัทธิเพียวริตันซ้ำยจัด ที่เรียกว่ำ 

“ e e e t ” (อิสรนิยม) กลุ่มนี้คือกลุ่มที่ลงมติไม่รับระบบกษัตริย์

อีกต่อไป รวมทั้งไม่รับสภำขุนนำงด้วย จึงตัดสินใจจัดตั้งสำธำรณรัฐ ที่                       

เรยีกว่ำ “ ommo wealt ” โดยมสีภาสามญั ( ou e of ommo ) 

เป็นองค์กรกำรเมือง มีอ�ำนำจสูงสุด และมีคณะผู ้บริหำร ที่เรียกว่ำ                       

“คณะมนตรีแห่งรัฐ” ( ouncil of State) จ�ำนวน 41 คน 
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อดุมกำรณ์ เป้ำหมำยของระบบ คอื ควรจะเป็นสาธารรฐัของชนช้ัน

สูงผู้มีคุณธรรม (ทางศาสนา) เสมือนสำธำรณรัฐเวนิช และดัทช์ (Dutch) 

สมัยนั้น ในข้อเท็จจริง สมำชิกรัฐสภำซึ่งเกำะกลุ่มกันเป็น “ตอไม้” หรือ 

“ก้อนน�้ำตำล” (the ump) ดังกล่ำว ก็เปลี่ยนสถำนะเป็นสมำชิกของสภำ

สำมัญต่อไป จนกระทั่ง ค.ศ. 1653 โดยมีฝำยทหำร เป็นผู้ชักใยอยู่เบื้องหลัง 

ขณะที่กองทัพก็ยังคงมีภำรกิจต้องปรำบ “กบฏ” ในสกอตแลนด์ ซึ่งเมื่อแพ้

สงครำม ก็หันมำชูพระโอรสองค์ที่ 2 ของพระเจ้ำเจมส์ ซึ่งทรงพระนำมว่ำ 

“ชำร์ลส์” เช่นเดียวกันกับพระเชษฐำ และประกำศให้เจ้ำชำยชำร์ลส์ เป็น 

เจ้ำฟ้ำมกุฎรัชทำยำทของสกอตแลนด์ และต่อมำขึ้นครองรำชย์เป็นกษัตริย์

สกอตแลนด์ ในปี ค.ศ. 1651 

อย่ำงไรก็ตำม โอลิเวอร์ ครอมเวล ก็สำมำรถน�ำกองทัพปรำบสกอต

ได้ เมื่อ ค.ศ. 1651 และยังท�ำสงครำมกับพวกดัทช์ (Dutch) จนประสบ

ชัยชนะ ค.ศ. 1653 และได้ออกพระรำชบัญญัติกำรเดินเรือ (Navigation 

Act) ค.ศ. 1651 ซึ่งเป็นรำกฐำนของควำมเจริญเติบโตทำงกำรค้ำและ

อำณำนิคมของอังกฤษในอนำคต 

ส่วนเรื่องภำยในประเทศ ครอมเวล ก็หันมำจัดกำรกับกลุ่มสมำชิก

สภำที่ด�ำรงอยู่ โดยเสนอให้ทุกคนลำออกจำกสภำ เพรำะได้อยู่มำนำนแล้ว 

ฝำยทหำรก็เข้ำมำขับไล่สมำชิกสภำท่ีเหลือออกจำกห้องประชุม เมื่อวันที่  

20 เมษำยน ค.ศ. 1653 

โดยสรุป กองทัพได้ท�ำลำยทั้งสภำสำมัญ สภำขุนนำง และระบบ

กษตัรย์ิจนหมดสิน้ อ�ำนำจจงึอยูใ่นก�ำมอืของกองทพั และโอลเิวอร์ ครอมเวล 

ซ่ึงบัดนี้เบื่อหน่ำยระบบรัฐสภำ ท่ีสมำชิกมักจะช่ำงวิพำกษ์วิจำรณ์และ                 

ขัดแย้งกันเสมอ 
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และด้วยศรัทธำในอริยบุคคลทำงศำสนำผู ้ทรงคุณธรรมและ                     

ควำมคิด ครอมเวล จึงจัดตั้งสมัชชา ประกอบด้วยผู ้น�าทางศาสนา 

เพียวริตัน ซึ่งครอมเวลคัดเลือกมำด้วยตนเอง แต่สมัชชำดังกล่ำว ไม่ช้ำ                

ไม่นำนก็สร้ำงควำมผิดหวังให้แก่ครอมเวลอีก ด้วยโครงกำรท่ีค่อนข้ำง                     

เพ้อฝัน ปฏิบัติมิได้ จนในที่สุดครอมเวลก็ยุบสมัชชำของผู้ทรงศีล 

และในที่สุด กลุ ่มนำยทหำรก็เสนอ “ธรรมนูญการปกครอง”                            

(Instrument of Government) ปลำยปี ค.ศ. 1653 ให้ครอมเวล                       

พจิำรณำ ธรรมนญูดงักล่ำว เสนอให้รวมองักฤษ สกอตแลนด์ และไอร์แลนด์ 

เป็นหนึ่งเดียว มีรัฐสภาเดียว คณะบริหารเดียวกัน 

รัฐสภำดังกล่ำว จะประกอบด้วยสภำสำมัญเท่ำนั้น มีสมำชิก                      

400 คน คัดเลือกมำจำกพื้นฐำนของฐำนะทำงเศรษฐกิจที่ดี และมี                            

ควำมส�ำคัญของเขตพื้นท่ี และผู้มีสิทธิจะคัดเลือกจะต้องมีทรัพย์สมบัติ                       

ตั้งแต่ 200 ปอนด์ต่อปี รัฐสภำดังกล่ำวมีอ�ำนำจทำงนิติบัญญัติ ส่วนอ�ำนำจ

กำรบรหิำร จะมอบให้ “ or  Protector” ผูพ้ทิกัษ์ ซึง่เปรยีบประดจุกษตัรย์ิ 

ผู้มีอ�ำนำจจ�ำกัดเพียงชั่วชีวิตของผู้นั้น 

ในสำธำรณรฐัใหม่ จะให้เสรภีำพกำรนบัถอืศำสนำแก่ 3 นกิำย ได้แก่ 

เพรสไบทีเรียน แบบติสท์ และ “In epen ents” 

อย่ำงไรก็ตำม เมื่อได้ทดลองใช้ระบบใหม่ โอลิเวอร์ ครอมเวล                   

ในที่สุดก็อดทนมิได้กับค�ำวิพำกษ์วิจำรณ์จำกสมำชิกรัฐสภำ รวมทั้งเหล่ำ               

ผู้พิพำกษำ ซึ่งค่อนข้ำงให้ควำมเห็นอย่ำงไม่เกรงใจฝำยบริหำร จนในที่สุด 

“ผูพ้ทิกัษ์” ครอมเวล กใ็ช้อ�ำนำจปลดผูพ้พิำกษำเหล่ำนัน้ รวมทัง้จดัเกบ็ภำษี

โดยปรำศจำกควำมยินยอมเห็นชอบรัฐสภำ

นอกจำกนัน้ ครอมเวลยงัได้จดักำรแบ่งกำรปกครองเป็น 10 มณฑล 

มอบให้นำยพลทหำรปกครองในฐำนะผู้ว่ำรำชกำร และตัวผู้พิทักษ์จึงมี
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อ�ำนำจเยี่ยงผู้เผด็จกำรทั้งหลำยจำกอดีต เช่น จูเลียต ซีซำร์ และนโปเลียน 

โบนำปำร์ต สมัยหลัง 

และแม้ว่ำสำธำรณรัฐจะยินยอมให้ 3 สำขำของนิกำยเพียวริตัน 

ได้แก่ เพรสไบทีเรียน แบบติสท์ และ In epen ent มีเสรีภำพในกำร                           

นับถือ แต่ก็ห้ำมมิให้ใช้บทสวดมนต์ และกำรสวด ass ของฝำยแคทอลิค 

และแองกลิคัน ในโบสถ์ 

อย่ำงไรก็ตำม หลังจำกยุบรัฐสภำมำได้ 3 ปี จำก ค.ศ. 1653 ถึง              

ค.ศ. 1656 ครอมเวล ก็หวนกลับไปให้เรียกประชุมรัฐสภำ ค.ศ. 1656                   

และมีสมำชิกเสนอค�ำร้องให้กลับไปสู่ระบบกษัตริย์อีกครั้งหนึ่ง 

ส่วน or  Protector โอลิเวอร์ ครอมเวล ในที่สุดก็ถึงแก่กรรม  

เม่ือวันที่ 3 กันยำยน ค.ศ. 1658 และบุตรชำย-ริชำร์ด สืบทอดต�ำแหน่ง                   

ชั่วระยะเวลำอันสั้น ก็ขออ�ำลำ เป็นอันสิ้นสุดระบบสำธำรณรัฐครอมเวล                

ค.ศ. 1660
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บทที่ 10

ปฏิวัติที่รุ่งโรจน์ ค.ศ. 1688  1689

จำกจุดจบของสำธำรณรัฐ “คอมมอนเวลท์” ใน ค.ศ. 1660 น่ำจะ

ชีใ้ห้เหน็แล้วว่ำ อุดมกำรณ์ทำงกำรเมอืงและกำรศำสนำ ไม่ว่ำจะเป็นศำสนำ

ใด และโดยเฉพำะในบริบทที่ก�ำลังพูดถึง คือ ศำสนำคริสต์นิกำยเพียวริตัน 

ซึ่งชูธงให้คุณธรรมเป็นดวงประทีปท่ีส่องทำงให้แก่วิถีของกำรเมืองและกำร

ปกครอง แต่แล้วสถำปนิกใหญ่เช่นโอลิเวอร์ ครอมเวล ก็จะต้องประสบกับ

ควำมผิดหวัง ที่โลกของกำรเมืองกำรปกครอง - โลกของอ�ำนำจและกำร

แข่งขันเพื่ออ�ำนำจ ไม่สำมำรถจะสร้ำงรัฐในอุดมคตินั้นได้ กำรเมืองบน                           

เส้นทำงของกำรปฏิวัติและกำรใช้ควำมรุนแรง ไม่เคยบรรลุจุดสมดุลที่ลงตัว

ได้เลย และในที่สุด พลวัตของกำรเมืองแบบ ซีโร่ ซัม เกมส์ กำรเมืองท่ี

รอมชอมกันมิได้ จึงกลำยเป็นกำรเมืองที่ต้องกลืนกินวีรบุรุษ วีรสตรี ของ

ตนเอง 

โอลิเวอร์ ครอมเวล อำจโชคดีที่สิ้นชีวิตก่อนจะเห็นจุดจบของ

สำธำรณรฐัเพยีวรตินั แต่ผูส้บืทำยำทของท่ำนลอร์ดผู้พิทกัษ์ คอืผู้ทีต้่องเผชญิ

กบัควำมจรงิ และต้องเปิดหมวกอ�ำลำในท่ีสดุ ส่วนสำธำรณรฐักเ็ฝ้ำคอยทีจ่ะ

ปิดฉำกกำรแสดง เพียงแต่ยังหำผู้ประกำศมิได้

ก็บังเอิญ (หรือ ไม่ใช่กำรบังเอิญ) ที่นำยทหำรท่ำนหนึ่งชื่อว่ำ ยอร์จ 

มังค์ ( on ) เป็นนำยทหำรที่ควบคุมพื้นที่ในสกอตแลนด์ให้แก่กองทัพ            

เพียวริตันของอังกฤษ ยอร์จ มังค์ ออกเดินทำงจำกสกอตแลนด์ ข้ำมแม่น�้ำ
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ทวีด ( wee ) เข้ำสู่อังกฤษและกรุงลอนดอน เมื่อวันที่ 2 มกรำคม ค.ศ. 

1660 โดยไม่แจ้งวัตถุประสงค์ให้ผู้ใดทรำบ และเมื่อถึงกรุงลอนดอน ก็

ประกำศเรยีกร้องให้เชญิประชมุรฐัสภำ เพือ่ตดัสนิอนำคตของประเทศ และ

บงัคบัให้กลุม่สมำชกิทีเ่รยีกว่ำ “ he ump” คอื “แกนน�ำ” ให้เชญิสมำชกิ

ดั้งเดิมของสภำทั้งหมด ซึ่งยอร์จ มังค์ เล็งเห็นว่ำเป็นเสียงส่วนใหญ่ท่ีจะ

สนับสนุนข้อเสนอของเขำ และมังค์ ก็เสนอให้ยุบรัฐสภาที่ยาวที่สุด น

ประวัติศาสตร์ และตั้งตนเป็นนำยพลของกองทัพ

ข้อเสนอของยอร์จ มังค์ ก็คือ ให้กรำบทูลเชิญเจ้ำฟ้ำชำยชำร์ลส์     

(พระโอรสของพระเจ้ำชำร์ลส์ ที่ 1) ให้ขึ้นครองรำชย์ ในจังหวะเดียวกัน                 

ที่เจ้ำฟ้ำชำยชำร์ลส์ ได้ออกประกาศแห่งบรีดา1 (Bre a) ซ่ึงมีข้อสัญญำ                 

3 ประกำร คือ ประการที่ 1 จะทรงอภัยโทษให้ทุกๆ ฝำย ประการที่ 2 จะ

ทรงอนุญาต ห้รัฐสภาหาข้อตกลง นประเด็นที่ ขัดแย ้งกัน และ 

ประการที่ 3 คือ จะทรงมอบ “เสรีภาพ ห้แก่มโนธรรมที่ละเอียดอ่อน” 

(เสรีภำพในเรื่องศรัทธำทำงศำสนำ) ตรำบใดที่ลัทธิควำมเชื่อเหล่ำนั้น 

ไม่ก่อให้เกิดควำมไม่สงบในรำชอำณำจักร และไม่กี่สัปดำห์ต่อมำ รัฐสภำก็

ประชุมกัน แต่เรียกว่ำ สภำ “คอนเวนชั่น” ซึ่งมีข้อคิดเห็นโดยส่วนรวมว่ำ 

รัฐบำลในอนำคตควรจะประกอบด้วย กษัตริย์ ขุนนาง และ สามัญชน 

กฎหมำยใดที่ดีที่เกิดขึ้นในสมัยสงครำมกลำงเมือง ก็ควรรักษำไว้ เช่น                      

พระรำชบัญญัติกำรเรียกประชุมรัฐสภำทุกๆ 3 ปี ( riennial Act) และที่

ส�ำคัญ มีข้อตกลงที่จะจัดงบประมำณเพื่อกำรใช้จ่ำยของพระมหำกษัตริย์ 

1,200,000 ปอนด์ต่อปี โดยล้มเลิกกำรเก็บภำษีศักดินำดั้งเดิม

1 . . out, .A, D. itt.  a ce  i to y of eat itai ., 471.
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และที่ส�ำคัญ ที่ประชุมตกลงจะกรำบทูลเชิญเจ้ำฟ้ำชำยชำร์ลส์                

(โอรสพระเจ้ำชำร์ลส์ ที่ 1) ให้ขึ้นครองรำชย์ตำมสิทธิอันชอบธรรมของ

พระองค์ และต่อมำ วันที่ 29 พฤษภำคม ค.ศ. 1660 พระเจ้ำชำร์ลส์ ที่ 2         

ก็เสด็จเข้ำสู่กรุงลอนดอน ท่ำมกลำงควำมยินดีปรีดำปรำโมทย์ของชำว

ลอนดอน เป็นอันสิ้นสุดยุคสมัยสงครำมกลำงเมือง แต่จะสิ้นสุดวิกฤติ 

ที่แท้จริงหรือไม่ เหตุกำรณ์ในอีกไม่กี่ปีข้ำงหน้ำจะเป็นเครื่องชี้วัด 

ส�ำหรับพระเจ้ำชำร์ลส์ ที่ 2 ทรงมีบุคลิกภำพเป็นที่ชื่นชอบของ                       

ผู ้ใกล้ชิด ไม่ทรงถือพระองค์ ขณะเดียวกัน พระองค์ก็ทรงโปรดชีวิตท่ี                        

หรูหรำ ฟุมเฟอย ห้อมล้อมไปด้วยสตรีเพศ ไม่ยึดมั่นในคุณธรรมมำกนัก                   

ขณะเดียวกัน ก็มีข้อดีอยู่ประกำรหนึ่ง คือ มักจะโอนอ่อนตำมกระแส                    

ทิศทำงลมของกำรเมือง และเหมำะท่ีจะเล่นบทบำทของกษัตริย์ภำยใต้

รัฐธรรมนูญ และอำจจะเหมำะกับจังหวะเวลำของยุคสมัย ภำยหลังจำก                     

กำรโหมกระหน�่ำของสงครำมกลำงเมือง ท่ีขัดแย้งกันด้วยเรื่องศรัทธำ                  

ควำมเชื่อถือทำงศำสนำ

อย่ำงไรก็ตำม เมื่อเริ่มต้นของรัชกำล และมีกำรเรียกประชุมรัฐสภำ

ครั้งแรกเดือนพฤษภำคม ค.ศ. 1661 สมำชิกท่ีได้รับเลอืกตั้งประกอบด้วย 

“ขนุนำง ทหำร อศัวนิ ( avaliers) ซึง่เคยเป็นฝำยสนบัสนนุพระมหำกษตัริย์

ในสงครำมกลำงเมือง ฉะนั้น จึงเกิดกำรเรียกร้องให้รื้อฟนระบบราชาคณะ 

(ระบบบิชอป) และการ ช้หนังสือสวดมนต์สมัยพระนำงเจ้ำเอลิซำเบธ               

แม้ว่ำฝำยเพรสไบทีเรียน (เพียวริตัน) จะทักท้วง ก็ไม่ยินยอม

นอกจำกนั้น ยังบังคับให้สง ์ซึ่งบวชในสมัยครอมเวล ต้องบวชใหม่

ตำมพิธีกรรมของลัทธิแองกลิคันซึ่งต้องมีบิชอป (Bishop) เป็นผู้ท�ำพิธี                      

พระในนิกำยใหม่เหล่ำนี้ไม่ยินยอมจะท�ำเช่นนั้น และพำกันลำสึก มีจ�ำนวน

ถึง 2,000 รูป และไปจัดตั้งองค์กรศำสนำ (congregation) ของตนเอง และ
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เป็นจดุเริม่ต้นของขบวนกำร “แยกตวัของฝำยโปรเตสแตนท์” (Protestant 

Dissent) ในอังกฤษ ซึ่งจะเป็นปัญหำทำงศำสนำไปอีกหลำยศตวรรษ

ระบบกำรบังคับใช้มำตรกำรใหม่ที่เข้มงวดทำงศำสนำนี้ อัครมหำ

เสนำบดีผู้รับผิดชอบ ชื่อว่ำ “แคลเรนดอน” ( laren on) ซึ่งเป็นผู้มี                    

อ�ำนำจในสมัยแรกของพระเจ้ำชำร์ลส์ ฉะนั้น จึงเป็นที่ชิงชังของเหล่ำนิกำย

เพียวริตันของอังกฤษ และต่อมำเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ทำงแง่ร้ำย เช่น เกิดโรค

ระบำดใหญ่ ค.ศ. 1665 และเกิดไฟไหม้กรุงลอนดอน ค.ศ. 1666 เกิดกำร

ติฉินนินทำเรื่องกำรทุจริตคอร์รัปชั่นในรำชส�ำนัก ตลอดจนควำมผิดพลำด

ในสงครำมกบัพวกดทัช์ และกำรทีพ่ระเจ้ำชำร์ลส์ พนิอบพิเทำพระเจ้ำหลุยส์

แห่งฝรัง่เศส ตลอดจนควำมผดิพลำดในกำรบรหิำรประเทศ และคะแนนนยิม

ของรฐับำลกเ็สือ่มถอย และเกดิ “พรรคการเมอืงชนบท” ( ou t y a ty) 

ทีเ่สนอให้รือ้ฟนนโยบำยสมยัจอห์น พมิ (Pym) และแฮมพ์เด็น (Hamp en) 

และเรยีกร้องให้ปลดอคัรมหำเสนำบดแีคลเรนดอน ซ่ึงรับผิดชอบมำตรกำร 

“ร้ำยๆ” ทำงศำสนำ พระเจ้ำชำร์ลส์ก็ทรงปลดเอิร์ลแห่งแคลเรนดอน                  

ตำมเสียงเรียกร้อง และส่งไปพ�ำนักต่ำงประเทศ (ค.ศ. 1667)2

คณะรัฐบำลที่จัดตั้งใหม่ เป็นคณะรัฐบำลที่ผสมระหว่ำงฝำย                      

รำชส�ำนัก โดยมีดยุคแห่งบัคกิงแฮม เป็นผู้น�ำ กับฝำย “พรรคชนบท” 

( ountry party) ซึ่งมี ลอร์ด แอชเลย์ (Asley) เป็นผู้น�ำ คณะใหม่นี้                     

เรียกกันว่ำ “ abal” เพรำะใช้วิธีกำรประชุมลับ และระบบเครือข่ำยเพื่อ       

คุมคะแนนเสียงในสภำ

คณะคำบำล ( abal) น้ี มีปัจจัยร่วมท่ีต่อต้ำนพวกขุนนำงอัศวิน 

( avaliers party) ซึ่งท่ำนเอิร์ลแห่งแคลเรนดอนเป็นผู้น�ำ และชูธง เร่ือง  

 
2 Ibi , 481.
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“ขันติธรรม” ต่อทุกๆ นิกำยศำสนำ ไม่ไว้วำงใจนโยบำยของพระเจ้ำหลุยส์ 

ที่ 14 และเห็นชอบนโยบำยต่ำงประเทศที่ร่วมมือกับดัทช์ และสวีเดน 

ให้เป็นพันธมิตร 3 เส้า ( riple Alliance) เพื่อต่อต้ำนควำมมักใหญ่ใฝสูง                           

ของฝร่ังเศส แต่นโยบำยต่ำงประเทศท่ีดูดีของคณะคำบำลนี้ กลับไร้ผล               

เพรำะพระเจ้ำชำร์ลส์ จะทรงท�าสัญญาลับกับพระเจ้ำหลุยส์ ที่ 14 เพื่อเป็น

พันธมิตรกัน

อย่ำงไรก็ตำม ภำยหลงัทีม่กีำรยบุสภำ ซ่ึงยนืยำวมำต้ังแต่ ค.ศ. 1661 

จนกระทั่ง 1679 ก็มีรัฐสภำใหม่ ซึ่ง “พรรคชนบท” ( ountry party)                 

ได้คะแนนเสยีงมำกกว่ำกลุม่อืน่ๆ โดยม ีลอร์ด ชำฟเตสเบอรี ่(Shaftesbury) 

เป็นผู้น�ำ โดยใช้กุศโลบำยปกป้องนิกำยโปรเตสแตนท์ ต่อต้ำนนิกำยจำก                  

กรุงโรม และเมื่อรัฐสภำประชุมกันสมัยแรก สมำชิกกลุ่มนี้ ก็เสนอ พระราช

บัญญัติ “ a ea  o u  ct” – ห้ำมจับกุมคุมขังโดยปรำศจำก                   

ควำมผิดที่ระบุไว้ในกฎหมำย และ พระราชบัญญัติ “ clu io  ill”          

เพื่อกันมิให้แคทอลิคขึ้นครองรำชย์ ซึ่งมีเป้ำหมำยท่ีท่ำนดยุค ออฟ ยอร์ค 

(Du e of or ) พระอนุชำของพระเจ้ำชำร์ลส์ ที่ 2

ขบวนกำรต่อต้ำนพระอนุชำ - ดยุค ออฟ ยอร์ค เกิดจำกกำรที่                      

เจ้ำชำยองค์นี้ทรงมีศรัทธำ เชื่อถือในลัทธิแคทอลิคนี้อย่ำงชัดเจน และพวก

โปรเตสแตนท์ต่อต้ำนแคทอลิคมำตั้งแต่สมัยทิวดอร์

ส�ำหรับพระเจ้ำชำร์ลส์ ที่ 2 ทรงห่วงใยพระอนุชำ หำกร่ำงพระ                   

รำชบญัญัตกีิดกันมใิห้แคทอลคิขึน้ครองรำชย์ผ่ำนควำมเหน็ชอบของรฐัสภำ 

ฉะน้ัน จึงทรงยุบสภา เดือนกรกฎำคม ค.ศ. 1679 และทรงเลื่อนกำร                  

เลือกตั้งออกไปโดยไม่มีก�ำหนด เป็นเหตุให้กลุ ่มท่ีต่อต้ำนพระอนุชำ 

(เจ้ำชำยเจมส์) เพรำะทรงนับถือศำสนำโรมันแคทอลิค มิให้ขึ้นครองรำชย์ 

รวมกลุ่มกันร้องขอให้พระเจ้ำชำร์ลส์ทรงเรียกประชุมสภำ กลุ่มดังกล่ำว               
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ได้รับขนำนนำมว่ำ กลุ่มวิกส์ ( ig ) ขณะเดียวกัน ก็เกิดกลุ่มตรงกันข้ำม

จำกชนชั้นขุนนำง ผู้ดีเก่ำที่เคำรพในพระรำชอ�ำนำจของพระมหำกษัตริย์             

ที่จะทรงเลือกรัชทำยำทของพระองค์ พวกรัฐสภำไม่ควรไปก้ำวก่ำย                                 

พระรำชอ�ำนำจของพระองค์ กลุ่มบุคคลเหล่ำนี้ ก็คือ พวก “ขุนนาง าย

อนุรักษ์” ที่มักสนับสนุนกษัตริย์มำตั้งแต่สงครำมกลำงเมือง และบัดนี้                               

ได้รับกำรเรียกขำนใหม่ว่ำ “ o y”  ทอรี กำรเมืองอังกฤษจึงแบ่งออก                 

เป็น 2 ขั้วที่ชัดเจนมำกขึ้นตำมล�ำดับ3

อย่ำงไรก็ตำม กระแสต่อต้ำนพระเจ้ำชำร์ลส์และกษัตริย์ เริ่ม                          

ถดถอยในช่วงสุดท้ำยของยุคสมัยพระเจ้ำชำร์ลส์ (ค.ศ. 1683 – 1685)                    

กลุ่มทอรี ซึ่งอำจเรียกว่ำกลุ่มอนุรักษ์นิยม และสนับสนุนพระรำชอ�ำนำจ                     

ของกษัตริย์ ได้มีโอกำสบริหำรประเทศในช่วง 4 ปีสุดท้ำย และในที่สุด                           

เมื่อพระเจ้ำชำร์ลส์สวรรคต ก็สนับสนุนให้พระอนุชำขึ้นครองรำชย์ เป็น

พระเจ้ำเจมส์ ที่ 2 ทรงบริหำรประเทศตำมแนวคิดหรือนโยบำยท่ีคับแคบ 

และส่งผลให้มิตรกลำยเป็นศัตรู ส่วนศัตรูก็ยิ่งต่อต้ำนพระองค์มำกขึ้น                            

จนน�ำไปสู่กำรปฏิวัติ ค.ศ. 1688

ความผิดพลาดที่ส�าคัญอันดับแรก คือ พระองค์ ในควำมศรัทธำ

ส่วนพระองค์ ทรงนับถือลัทธิแคทอลิคอย่ำงจริงจัง และคงจะเล็งเห็นควำม

ไม่ยุติธรรมในวงกำรเมืองกำรปกครองของอังกฤษ ที่มีนโยบำยกีดกันโรมัน

แคทอลคิจำกต�ำแหน่งต่ำงๆ ในทำงรำชกำร ฉะนัน้ ส่ิงแรกท่ีพระองค์ทรงด�ำริ

ด�ำเนินกำร คือ พระองค์ทรงเสนอให้รัฐสภำยกเลิก พระราชบัญญัติ “ e t 

ct” (พระรำชบัญญัติที่จะต้องทดสอบศรัทธำควำมเชื่อถือทำงศำสนำของ

ผู้ที่จะเข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งในรำชกำร) และพระรำชบัญญัตินี้ กีดกันทั้งกลุ่ม 

 
3 Ibi , 486.
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“ ote ta t i e te ” และกลุม่ “แคทอลคิ” กลุม่โปรเตสแตนท์ ดสิ

เซนเตอร์ ก็คือ กลุ่มเพียวริตัน ซึ่งประกอบด้วย กลุ่ม “เพรสไบทีเรียน”  

(Presbyterian) กลุ่ม “แบบติสท์”(Baptist) และกลุ่ม “อินดีเพนเดนท์” 

(In epen ents) ซึ่งครองอ�ำนำจในสมัยสำธำรณรัฐครอมเวล

พระเจ้ำเจมส์ มิได้ทรงห่วงใยกลุ่มโปรเตสแตนท์ ดิสเซนเตอร์                       

แต่ห่วงใยกลุ่มโรมันแคทอลิค นั่นคือเป้ำหมำยที่แท้จริงที่พระองค์ทรงเสนอ

กำรยกเลกิพระรำชบญัญตั ิ“ est Act” ซึง่ได้รบักำรเหน็ชอบในรฐัสภำสมยั

สมเด็จพระเชษฐำ พระเจ้ำชำร์ลส์ ที่ 2

ประเด็นกำรจะยกเลิกพระรำชบัญญัติ est Act นี้ คือประเด็นที่

บำดใจทกุกลุม่กำรเมอืง ทัง้กลุม่ “ higs” และ “ ories” ซ่ึงรวมพวก “High 

hurch” ซึ่งนับถือลัทธิโปรเตสแตนท์ฝำยขวำ ฉะนั้น ด้วยกระสุนนัดเดียว 

พระเจ้ำเจมส์ทรงสำมำรถเปลีย่นมติรเป็นศตัร ูและปทูำงไปสู่กำรรวมกลุ่มที่

จะต่อต้ำนพระองค์

ฉะนั้น เสียงส่วนใหญ่ หรือเกือบทั้งหมดของรัฐสภำ จึงต่อต้ำนกำร

ยกเลิก “พระรำชบัญญัติทดสอบควำมเชื่อถือทำงศำสนำ” ( est Act) 

พระเจ้ำเจมส์ ที่ 2 จึงทรงยุบสภำ อีกท้ังปลดรัฐมนตรีฝำยทอรี ( ory)                   

ทั้งหลำย และแต่งตั้งกลุ ่มใหม่ซึ่งยอมเปลี่ยนศำสนำเป็นแคทอลิคตำม                  

พระประสงค์ของพระองค์

ประเด็นแห่งความขัดแย้งประการที่สอง ที่ตำมมำ คือ พระองค์

ทรงใช้อ�ำนำจที่เรียกว่ำ “ i e i g owe ” –อ�านาจที่จะยกเว้น

ก หมาย ส�าหรับรายบุคคล (ท่ีพระองค์จะทรงแต่งตั้งในต�ำแหน่งต่ำงๆ) 

และอ�ำนำจทีเ่รยีกว่ำ “ u e i g owe ” – อ�านาจทีจ่ะไม่ ช้ก หมาย

ฉบับ ดฉบับหน่ึง (ชั่วคราว) เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน ซ่ึงประเด็นนี้                     

ฝำยรัฐสภำมักจะถือว่ำเป็นกำรละเมิดหลัก “ ule of aw” (กำรปกครอง
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ภำยใต้กฎหมำย) ซึง่เป็นควำมเชือ่ถอืมำแต่เก่ำก่อน กลุ่มพรรควกิส์ ( higs) 

คงจะยอมไม่ได้

และประการที่สาม ท่ีสร้ำงควำมไม่พึงพอใจในแวดวงกำรเมือง            

กำรปกครอง คือ พระเจ้ำเจมส์ทรงจัดตั้ง ศาลสูง ( ou t of ig                    

ommi io ) เพือ่ไต่สวนลงโทษผูท้ีด่�ำเนนิกำรขดัพระทยัพระมหำกษตัรย์ิ 

เช่น ผูบ้รหิำรระดบัสงูของเคมบรดิจ์ และออกฟอร์ด ผู้ด�ำเนนิงำนขดัพระทยั

พระเจ้ำเจมส์

จำกมำตรกำรและนโยบำยดังกล่ำว จึงเกิดปฏิกริยำและควำมกลัว

ในกลุ่มชนส่วนใหญ่ว่ำ ลัทธิศาสนาโปรเตสแตนท์ก�าลังตกอยู่ นอันตราย 

ขณะที่ในแวดวงของลัทธิแคทอลิค จ�ำนวนผู้คนที่นับถือลัทธินี้กลับมีจ�ำนวน

ไม่มำกพอจะออกมำสนับสนุนพระเจ้ำเจมส์ได้ พระองค์จึงหันมำใช้กลเม็ด 

(สุดท้ำย) คือ ออกประกำศกำรผ่อนปรนให้แก่นิกำยศำสนำโรมันแคทอลิค 

ฉบบัหนึง่ และพวกโปรเตสแตนท์ ดสิเซนเตอร์ อกีฉบบัหนึง่ เพือ่ทัง้สองกลุ่ม

ซ่ึงถูกกีดกันจำกกฎหมำยมิให้มีสิทธิเสรีภำพเช่นเดียวกับนิกำยแองกลิคัน 

(Anglicans) และยังทรงบังคับให้พระนิกำยแองกลิคัลอ่ำนค�าประกาศ                   

ผ่อนปรน ( ecla atio  of ulge ce) ในทุกๆ วัด วันอำทิตย์                       

เดือนมิถุนำยน ควำมคำดหวังของพระเจ้ำเจมส์ คือ น่ำจะได้แรงสนับสนุน

จำกนิกายเพียวริตัน ซึ่งบัดนี้ได้กลำยเป็นพวกนอกลัทธิศำสนำนิกำย                               

แองกลิคันไปแล้ว ที่เรียกว่ำ “Dissenters” ดังกล่ำว

แต่ควำมคำดหวังของพระองค์มิเกิดผล พวก “Dissenters” 

ดังกล่ำว ไม่หลงกลของพระเจ้ำเจมส์ ซึ่งจุดมุ่งหมำยจริงๆ อยู่ที่จะช่วยพวก

แคทอลิคให้ได้มีควำมเสมอภำคกับพวก “แองกลิคัล” ฉะนั้น จึงไม่มีเสียง

สนับสนุนจำกกลุ ่มนี้  ขณะที่ฝ ำยแองกลิคัลน�ำโดยพระสัง รำชและ                          

พระสมเดจ็ รวม 7 องค์ ท่ีไม่ให้ควำมร่วมมอื รวมท้ังโบสถ์แองกลคิลัทัง้หลำย
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ก็ไม่ตอบสนอง พระเจ้ำเจมส์จึงทรงรับสั่งให้จับกุมและไต่สวนสมเด็จ                       

พระรำชำคณะทั้ง 7 แต่ศำลก็ปล่อยตัว และพิพำกษำว่ำไม่ผิด ท่ำมกลำง

ควำมปิติยินดีของพสกนิกรถ้วนหน้ำ4

จังหวะน้ี จึงได้ฤกษ์ที่ขุนนำงฝำยวิกส์ และฝำยทอรี ซึ่งมักจะ 

อยู ่ตรงข้ำมบนเส้นทำงกำรเมือง ได้มำประชุมลับและประสำนแผน                          

เพื่อด�ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งที่เด็ดขำด โดยมีขุนนำงผู้มีอิทธิพล คือ                  

ท่ำนเอิร์ลแห่งเดวอนเชียร์ (วิกส์) และ ลอร์ด แดนบี (Danby) จำกกลุ่ม                      

ทอรี ร่วมกันที่จะอัญเชิญเจ้ำชำยวิลเลียม5 ผู้ปกครองสำธำรณรัฐฮอลแลนด์ 

ผู้ทรงเป็นสวำมีพระนำงแมรี่ พระรำชธิดำของพระเจ้ำเจมส์ นั่นเอง ให้มำ    

ขึ้นครองรำชย์แทนพระเจ้ำเจมส์

พระเจ้ำวิลเลียม และพระนำงแมรี่ ทรงรับค�ำเชิญ และเสด็จน�ำกอง

ทัพชำวดัทช์ มำขึ้นที่อ่ำวทอร์เบ แคว้นเดวอนเชียร์ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกำยน 

ค.ศ. 1688 เดินทัพมุ่งสู่กรุงลอนดอน ขณะที่พระเจ้ำเจมส์ขำดกำรสนับสนุน

แทบทุกฝำย จึงรีบเสด็จออกจำกกรุงลอนดอนมุ่งสู่กรุงปำรีส

พระเจ้ำวลิเลยีมจงึทรงเชญิประชมุสภาคอนเวนชัน่ ให้เหล่ำขนุนำง

ทั้งวิกส์ และทอรี ได้ปรึกษำหำรือกัน วันที่ 2 มกรำคม ค.ศ. 1689 สมำชิก

ทัง้หมดเหน็ด้วยใน ร่างค�าประกาศสทิธ ิ(มนษุย์) และตกลงกนัทีจ่ะกรำบทลู

เชิญพระเจ้ำวิลเลียมและพระนำงแมรี่ ขึ้นครองรำชย์ต่อไป

การปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ของอังก ษ ค.ศ. 1688 จึงส�าเร็จลงด้วยดี 

ปราศจากการเสียเลือดเนื้อใดๆ ทั้งสิ้น แต่ที่ส�ำคัญที่สุด เป็นกำรปฏิวัติที่

ประดษิฐำนรฐัธรรมนญูองักฤษ ซึง่อนัทีจ่รงิ กว็วิฒันำกำรมำตำมล�ำดับเวลำ

4 Ibi , 494.
5 หมำยเหตุ : เจ้ำชำยวิลเลียม ทรงเป็นพระรำชนัดดำของพระเจ้ำชำร์ลส์ ที่ 2 ส่วนพระนำง

แมรี่ คือ พระรำชธิดำของพระเจ้ำเจมส์ ที่ 2
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ในประวัติศำสตร์ ตั้งแต่สมัยฟิวดัลในรำชวงศ์นอร์มัน คริสต์ศตวรรษที่ 11 

– 12 – 13 ดังที่ได้วิเครำะห์ไว้แล้วในบทต้นๆ แต่หลังกำรปฏิวัติ ค.ศ. 1688 

– 1689 ซึ่งเป็นกำรปฏิวัติที่ไม่นองเลือด รัฐสภำซึ่งประกอบด้วยขุนนำงและ

ผู้แทนรำษฎร ทั้งจำกพรรคทอรี ( ory) ฝำยขวำ – (อนุรักษ์นิยม-กษัตริย์) 

กับพวกวิกส์ ( higs) ฝำยเสรีภำพนิยม – และรัฐสภำนิยม และด้วย                   

ควำมเห็นชอบของพระเจ้ำวิลเลียม ซึ่งทรงมีทัศนะที่กว้ำงไกล จึงได้ช่วยกัน

วำงพื้นฐำนกำรเมืองกำรปกครอง ซึ่งจะยืนยำวมำจวบจนทุกวันนี้ โดยมี                          

กำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยตำมจังหวะเวลำ จนกลำยเป็นระบอบ

ประชำธปิไตยทีม่พีระมหำกษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ มอีงค์ประกอบของขนุนำง

และสำมัญชน และยึดหลักกำรปกครองตำมครรลองนิติธรรมรัฐ ซึ่งอ�ำนำจ

ตุลำกำรเป็นอิสระจำกอ�ำนำจฝำยบริหำร

หลักกำร และรำยละเอียดของข้อตกลงภำยหลังกำรปฏิวัติได้               

บรรลุผล ก็คือ

1. ประการแรก คณะผูก่้อกำร ได้กรำบทูลเชญิพระเจ้ำวลิเลียมและ

พระนำงแมรี่ ขึ้นครองรำชย์ ให้ทรงด�ำรงต�ำแหน่งเป็น “ oint 

monarchs” “กษัตริย์คู่แฝด” และท้ังสองพระองค์ทรงรับข้อ

จ�ำกัดบำงประกำรในกำรใช้พระรำชอ�ำนำจ

2. ประการที่สอง ได้มีค�าประกาศเรื่องสิทธิของประชาชน (ค.ศ. 

1689) ทีก่�ำหนดหลกักำรส�ำคญัของระบบกำรเมอืงกำรปกครอง 

โดยก�ำหนดว่ำ ต่อจำกนีไ้ปกษตัรย์ิจะต้องทรงนบัถอืศำสนำนกิำย

โปรเตสแตนท์ หลกักำรนีถ้อืว่ำเป็นกำรปฏวิตัทิำงควำมคดิ-ควำม

เชื่อถือ แต่โบรำณ ซึ่งเคยเชื่อมำตลอดเวลำว่ำ พสกนิกรจะต้อง

เคำรพนับถือศำสนำที่พระมหำกษัตริย์ทรงเคำรพนับถือ ฉะนั้น 

จึงเกิดปรำกฏกำรณ์ เช่น ยุคสมัยทิวดอร์ ในยุคพระเจ้ำเอ็ดเวิร์ด 
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ประชำชนต้องศรทัธำนิกำยโปรเตสแตนท์ แต่ในยคุสมยัพระนำง

แมรี่ ก็คำดคิดกันตำมปกติว่ำพสกนิกรปรับเปล่ียนไปเคำรพ

นับถือนิกำยแคทอลิคตำมสมเด็จพระรำชินีนำถ ฉะนั้น กำร

ก�ำหนดหลักกำรใหม่ในครั้งนั้น จึงเป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ 

ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดควำมขัดแย้งระหว่ำงกษัตริย์กับขุนนำง จะได้

มีเอกภำพด้ำนลัทธิควำมเชื่อถือและศรัทธำ ซึ่งเป็นพื้นฐำนของ

ควำมเป็นปกแผ่นของรำชอำณำจักร

3. ประกำรที่สำม กำรเก็บภำษีอำกร โดยไม่ได้รับควำมเห็นชอบ

จำกรัฐสภำ ถือว่ำผิดกฎหมำย

4. กำรธ�ำรงรักษำกองทัพท่ีถำวร โดยไม่ได้รับควำมเห็นชอบจำก

รัฐสภำ ถือว่ำผิดกฎหมำย

5. ประชำชนมีสิทธิที่จะท�ำค�ำร้องเรียนต่อพระเจ้ำอยู่หัว

6.  จะต้องมีกำรประชุมรัฐสภำอย่ำงสม�่ำเสมอ และให้มีกำร                  

เลอืกตัง้อย่ำงเสร ีตลอดจนให้มเีสรภีำพในกำรแสดงควำมคดิเหน็

7. พระรำชอ�ำนำจด้ำนกำรยกเว้นบุคคลจำกกำรบังคับใช้กฎหมำย 

(Dispen ing Power) และพระรำชอ�ำนำจที่จะยับยั้งกฎหมำย 

(Suspen ing Power) มิให้บังคับใช้นั้น ถือว่ำผิดกฎหมำย

พระรำชบัญญัติว่ำด้วยสิทธิของประชำชน จึงเป็นกำรยืนยันและ

สนับสนุนหลักกำรที่ส�ำคัญ 3 ประกำร คือ

หลกัการทีส่�าคญัอนัดบัแรก คอื หลกัอ�านาจสงูสดุ เป็นอ�านาจของ

รัฐสภา จำกพื้นฐำนของหลักกำรเรื่องภำษี และกำรจัดต้ังกองทัพ รวมทั้ง

กำรให้ควำมเห็นชอบต่อกำรขึ้นสู่บัลลังก์ของพระเจ้ำวิลเลียม ที่ 3 และ              

พระนำงแมรี่

นอกจำกนัน้ ต่อมำ ยงัได้มกีำรออกพระรำชบญัญตัว่ิำด้วยระยะเวลำ
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ของกำรเลอืกตัง้สภำผูแ้ทนรำษฎร ซึง่ต้องมขีึน้ทุกๆ 3 ปี เรยีกว่ำ “ ie ial 

ct” ค.ศ. 1694

หลักการที่ส�าคัญประการที่สอง เป็นหลักกำรใหม่ในกำรปฏิวัติ             

ครั้งน้ี คือ หลักกำร ว่าด้วยลัทธิศาสนาของพระมหากษัตริย์ คือ ลัทธิ                   

ศำสนำประจ�ำชำติ ดังที่พระเจ้ำเฮนรี่ ที่ 8 ได้ริเร่ิมแนวทำงนี้ และ

ประสบกำรณ์ต่อมำ ก่อให้เกิดปัญหำมำกมำย ส�ำหรับกำรปฏิวัติครั้งนี้                         

จึงได้รับบทเรียนจำกอดีต จึงมีกำรก�ำหนดไว้ว่ำ พระมหำกษัตริย์องค์                            

ต่อๆ ไป จะต้องทรงเป็นผู้นับถือศำสนำคริสต์นิกำยแองกลิคัน (Anglican) 

ซึ่งคือโปรเตสแตนท์ แบบอังกฤษ

หลกัการทีส่�าคญัประการทีส่าม คอื หลกัขันติธรรมทำงลัทธศิำสนำ 

( oleration Act 1689) ท่ี ห้เสรีภาพการนับถือศาสนาแก่พวก                        

“นอกแนว” ( o co fo mi t ) น่ันคือ กลุ ่มแคทอลิค และกลุ ่ม                              

เพียวริตัน เป็นต้น แต่กลุ่มคนเหล่ำนี้ยังคงไม่มีสิทธิในกำรที่จะรับรำชกำร 

และกำรมีต�ำแหน่งในสถำบันกำรศึกษำระดับมหำวิทยำลัย

กำรต่อสูเ้พือ่ควำมเสมอภำคในกำรนบัถอืศำสนำ ยงัคงด�ำเนนิต่อไป

จนกระทัง่ศตวรรษที ่19 เมือ่รฐัสภำองักฤษยนิยอมออกพระรำชบญัญตัทิีใ่ห้

อิสรภำพแก่โรมันแคทอลิค ค.ศ. 1829

หลักการที่ส�าคัญอีกประการหนึ่ง ซึ่งเป็นพ้ืนฐำนของระบอบ

ประชำธิปไตย ก็คือ หลักของควำมเป็นอิสรภำพของผู้พิพำกษำ และหลัก

ของควำมเสมอภำคของกฎหมำย

ในพระรำชบัญญัติว่ำด้วยสิทธิของประชำชน ข้อที่ 7 ที่ห้ามมิ ห้

กษตัรย์ิมอี�ำนำจยกเว้นบุคคลจำกกำรบังคบัใช้กฎหมำย และมอี�ำนำจยกเว้น

กฎหมำยมิให้บังคับใช้แก่บุคคล ก็ถือว่ำเป็นหลักส�ำคัญเรื่องควำมเสมอภำค

ของกฎหมำย แต่ที่ส�ำคัญเช่นกัน ก็คือ กำรก�ำหนดหลักกำรที่ว่ำ กำรปลด                
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ผู้พิพำกษำจะกระท�ำมิได้ ยกเว้นโดยรัฐสภำ ซึ่งก�ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติ

กำรสืบรำชสมบัติ ค.ศ. 1701

โดยสรุป หลักกำรทั้งสี่นี้ คือ หลักพื้นฐำนของระบอบประชำธิปไตย

ในอนำคต แต่ในช่วงทศวรรษสดุท้ำยของศตวรรษที ่17 ขุนนำงและชนช้ันสงู

ในเมืองยังไม่ได้คิดถึงเรื่องประชำธิปไตย แต่คิดจะจัดระบบกำรปกครอง                 

ที่พระมหำกษัตริย์ทรงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญ โดยมีรัฐสภำเป็นศูนย์กลำงแห่ง

อ�ำนำจ ซึ่งเป็นปรัชญำแนวคิดของชนชั้นสูงเจ้ำของที่ดิน โดยเฉพำะขุนนำง

กลุ่มวิกส์ ( higs) เช่น เอิร์ล แห่งชำฟเตสเบอรี่ ( arl of Shaftesbury)                  

ผู้คิดในท�ำนองเดียวกันกับจอห์น ล็อค ( ohn oc ) ที่ว่ำ สังคมกำรเมือง

ก�ำเนิดจำกกำรท�ำสัญญำร่วมกัน เพื่อปกป้องชีวิต เสรีภำพ และทรัพย์สิน

ของสมำชิก รัฐบำลซึ่งเป็นตัวแทนของสังคม จะบริหำรบ้ำนเมืองโดยควำม

ยินยอมเห็นชอบของประชำชน รัฐสภำซึ่งเป็นตัวแทนของประชำชน จึงมี

อ�ำนำจที่จะควบคุมฝำยบริหำร แต่อ�ำนำจรัฐสภำ แม้ว่ำจะสูงสุด แต่ก็จ�ำกัด

ด้วย “กฎธรรมชำติ” ซึ่งเคำรพต่อสิทธิเสรีภำพของมนุษย์ จึงเป็นสิทธิตำม

สภำพธรรมชำติที่มีอยู่แล้ว ก่อนที่มนุษย์จะรวมตัวกันท�ำพันธสัญญำผูกพัน

กัน ฉะนั้น หำกรัฐบำล หรือ “รัฐ” ไม่เคำรพต่อสิทธิเสรีภำพเหล่ำนี้           

ประชำชนก็มีสิทธิกบฏได้ แนวทำงของจอห์น ล็อค ดังกล่ำว ก็คือ แนวทำง

ของกลุ่มวิกส์ ซึ่งจะครองอ�ำนำจนำนที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 18
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บทที่ 11

ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค หรือส่งเสริมระบบรัฐสภา

ดังที่ได้น�ำเสนอในบทที่ผ่ำนมำ ข้อสมมติฐำนของฟูกูยำมำในเร่ือง 

ระบบการเมืองที่พัฒนา ควรจะต้องมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ ระบบรัฐ

ที่เข้มแข็ง ระบบการเมือง-การปกครองที่รับผิดชอบ ตอบสนองต่อ

ประชาชน และ มรีะบบนติธิรรมรฐั คอื ทุกคนเท่ำเทียมกนัภำยใต้กฎหมำย 

และได้อธบิำยแนวคดิเกีย่วกบัระบบรฐัท่ีเข้มแข็งไว้พอสงัเขป โดยยกตวัอย่ำง

จีนสมัยรำชวงจิน และรำชวงศ์ฮั่น เป็นกำรน�ำร่อง และได้อธิบำยถึง

วิวัฒนำกำรของระบบนิติธรรมรัฐ หรือ ule of aw ในยุโรป พอสังเขป ใน

ล�ำดับต่อไปจะได้วิเครำะห์รูปแบบของ ระบบการเมืองและการปกครองที่

รับผิดชอบต่อประชาชน (Accountable Government) และที่ส�ำคัญ

ส�ำหรบัวตัถปุระสงค์ของภำรกจิกำรปฏริปู ควรจะต้องน�ำเสนอแนวทำง หรือ

ปัจจัยตัวแปรที่ท�ำให้เกิดระบบดังกล่ำวนี้ได้ และจุดเน้นของเรำก็คือทวีป

ยุโรป หรือนัยหนึ่ง โลกตะวันตก ซึ่งดูจะน�ำหน้ำทุกประเทศในประเด็นเรื่อง

ระบบกำรเมืองกำรปกครองที่รับผิดชอบต่อประชำชน ยุโรปอำจจะมีข้อดี

ประกำรหนึง่ในแง่ของกำรสร้ำงระบบกำรเมอืงกำรปกครองทีรั่บผดิชอบต่อ

ประชำชน ข้อดีดังกล่ำว ตำมควำมคิดเห็นของผู้เขียน น่ำจะมำจำก ระบบ

ศักดินา ซึ่งเป็นปรำกฏกำรณ์ทั่วไปในยุโรปตะวันตกในยุคเริ่มต้นของสมัย

กลำง (ศตวรรษที ่9) ระบบศกัดนิำดงักล่ำว ตัง้อยูบ่นพืน้ฐำนของ พนัธสญัญา 

(หรือค�ำสำบำน) ที่เชื่อมโยงผู้เป็นนำย ( verlor ) กับลูกน้อง โดยมีที่ดิน
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และกำรสวำมิภักดิ/ตอบแทนด้วยเลือด/ชีวิต เป็นเงื่อนไขของระบบ                   

พันธสัญญำดังกล่ำว กษัตริย์กับขุนนำง และชนชั้นอัศวิน ผูกโยงกันเช่นนั้น 

และมีภารกิจตำมขนบธรรมเนียมของระบบศักดินำ กษัตริย์และขุนนำง                                 

จงึมภีำระหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบซึง่กนัและกนั ซ่ึงน่ำจะมนียัควำมหมำย

ว่ำ กษัตริย ์จะทรงปกครองตามอ�าเภอ จมิได้ จะต้องรักษาไว้ ึ่ง

ขนบธรรมเนียมดั้งเดิม เช่น ในเรื่องกำรเก็บภำษี จะเก็บตำมอ�ำเภอใจมิได้ 

ฉะนั้น ในสมัยแรกเริ่ม โดยเฉพำะอังกฤษ ได้เกิดระบบรัฐสภา ซึ่ง 

เป็นที่ประชุมของขุนนางและพระระดับราชาคณะ และต่อมำก็เพิ่มผู้แทน

จำก ชนชั้นอัศวินและพ่อค้าวาณิช ในช่วงกลำงคริสต์ศตวรรษที่ 13 ระบบ

รัฐสภำเป็นองค์กรของชนชั้นขุนนำง ที่เกิดขึ้นเพรำะควำมจ�ำเป็นต้องจ�ำกัด

อ�ำนำจของกษัตริย์ ซึ่งมักจะก่อสงครำมกับประเทศเพื่อนบ้ำนและจ�ำเป็น

ต้องหำทำงจัดเก็บภำษีเพื่อน�ำมำใช้จ่ำยในสงครำมดังกล่ำว 

โดยสรปุ ขนุนำงและชนชัน้อศัวนิต้องกำรจะมโีอกำสได้ควบคมุหรอื

ให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะในนโยบำยต่ำงๆ ของผู้เป็นนำยของเขำ เพรำะ

นโยบำยเหล่ำนี้ อำจหมำยถึงควำมเดือนร้อนและกระทบกระเทือนเงินของ

ตนเอง

ระบบรัฐสภำอังกฤษ เมื่อได้ก�ำเนิดขึ้นแล้วจำกผลของข้อตกลง 

ag a a ta (ค.ศ. 1215) (มหำกฎบตัร) กบัพระเจ้ำจอห์น กว็วิฒันำกำร

ไปตำมล�ำดับ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อควำมเจริญรุ่งเรืองของอังกฤษ                

จนกระทั่งเกิดวิกฤติกำรขัดแย้งทำงกำรเมืองอย่ำงขนำนใหญ่ ที่เรียกว่ำ 

สงครามกลางเมอืง สมยัพระเจ้ำชำร์ลส์ ที ่1 และเกดิการปฏวิติั ค.ศ. 1688 

เพื่อขับไล่พระเจ้ำเจมส์ ที่ 2 (รำชวงศ์สจวต) และกำรอภิวัฒน์ระบบกำร

ปกครองอังกฤษให้เป็นระบบรัฐสภำท่ีสมบูรณ์แบบ และเป็นรำกฐำนของ

ระบอบประชำธิปไตยในปัจจุบัน
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กรณีของอังกฤษ อำจจะดูว่ำเป็นกรณีของควำมส�ำเร็จของเส้นทำง

วิวัฒนำกำร แต่ยังมีกรณีอื่นๆ ในยุโรปที่ไม่ประสบผลส�ำเร็จเยี่ยงอังกฤษ                

ฟูกูยำมำ ยกตัวอย่ำงกรณีของ ังการี กษัตริย์แห่งฮังกำรี พระเจ้ำแอนดรู           

ท่ี 2 ได้ถูกข้ำรำชบริพำรบีบบังคับให้พระองค์ทรงมอบรัฐธรรมนูญท่ี                         

เรียกว่ำ “ ol e  ull” ซึ่งมักได้รับขนำนนำมว่ำเป็นเสมือน “ ag a 

a ta” ของยโุรปตะวนัออก และประกำศใช้เพยีง 7 ปี ภำยหลงักำรประท้วง

ทีร่นันมีดี ( unnyme e) ในอังกฤษ รฐัธรรมนูญ (Gol en Bull) ของฮงักำรี

ฉบับน้ีกล่ำวกันว่ำให้กำรปกป้องชนชั้นขุนนำงฮังกำรี จำกกำรจับกุมคุมขัง

โดยปรำศจำกกำรกระท�ำผิดทำงกฎหมำย รวมทั้งเขียนข้อจ�ำกัดอ�ำนำจของ

กษตัรย์ิไว้อย่ำงชัดแจ้ง แต่กลบัเปิดโอกำสให้ขนุนำงได้มอี�ำนำจในกำรบรหิำร-

ปกครองอย่ำงเสรี และตำมควำมคิดของฟูกูยำมำ รัฐธรรมนูญ (Gol en 

Bull) ฉบับนี้ มีผลท�ำให้อ�ำนำจกำรบริหำรของรัฐอ่อนแอ กระทั่งไม่สำมำรถ

ปกป้องตนเองจำกกำรรุกรำนของต่ำงประเทศได้ อีกทั้ง ชำวนำฮังกำรี                              

ก็ถูกกดขี่จำกชนชั้นขุนนำง โดยพระมหากษัตริย์ไม่สามารถปกป้องได้เลย 

ด้วยควำมอ่อนแอของอ�ำนำจส่วนกลำง (ส่วนรวม) เช่นนี้ ฮังกำรี จึงสูญเสีย

อิสรภำพให้แก่กองทัพของชำวออตโตมันเติร์ก ที่สมรภูมิโมฮัค ( ohacs) 

ค.ศ. 15261

ฟูกูยำมำ ไม่ได้ขยำยควำมถึงรำยละเอียดของรัฐธรรมนูญฮังกำรี              

แต่ในกรณีโปแลนด์ ซึ่งต้องถูกแบ่งแยกหรือเฉือนพื้นที่ไปให้แก่สำม

มหำอ�ำนำจที่อยู่รอบๆ โปแลนด์ ได้แก่ ออสเตรีย อยู่ด้ำนใต้ ปรัสเซีย ตั้งอยู่

ทำงตะวันตก และรุสเซีย ทำงตะวันออก ทั้งสำมมหำอ�ำนำจ มีอิทธิพลเหนือ

ประเทศโปแลนด์ ด้วยเหตผุลท่ีรฐัธรรมนญูของโปแลนด์ให้อ�ำนำจแก่ขนุนำง

ในสภำ Se m ไว้อย่ำงสุดโต่ง นั่นคือ ให้อ�ำนำจแก่ขุนนำงแต่ละคนที่จะ                  

1 rancis u uyama, e igi  of olitical e , 327.



124 กำรพัฒนำกำรเมืองที่ยั่งยืน (Political Development for Sustainability)

ลงคะแนนวีโต้ ข้อเสนอใดๆ ก็ตำมที่กษัตริย์โปแลนด์ทรงเสนอ และ                     

โดยเฉพำะข้อเสนอให้สร้ำงกองทัพโปแลนด์ให้เข้มแข็ง ก็จะถูกวีโต้เสมอ               

และที่เกิดสถำนกำรณ์เช่นนี้ ก็เพรำะมีขุนนำงโปแลนด์บำงคนที่มีผล

ประโยชน์ร่วมกับกษัตริย์ออสเตรีย – ฮังกำรี หรือร่วมกับกษัตริย์ปรัสเซีย 

หรอืนิยมรสุเซยี หรอืนยิมฝรัง่เศส ฉะนัน้ รฐัสภำโปแลนด์จงึถกูแทรกซมึจำก

มหำอ�ำนำจรอบด้ำน และท�ำให้อ�ำนำจส่วนกลำงของพระมหำกษตัริย์อ่อนแอ 

และถูกแบ่งแยกในที่สุด ใน ค.ศ. 1772 เป็นครั้งแรก และถูกแบ่งครั้งที่ 2 

ค.ศ. 1793 จนกระทั่งสูญเสียควำมเป็นประเทศ  ในกำรแบ่งแยกครั้งที่ 3 

ค.ศ. 1795 

สองกรณีดังกล่ำว จึงเป็นกรณีของ การขาดความสมดุล นพลัง

อ�านาจ-อิทธิพล ระหว่างกษัตริย์กับขุนนาง แต่กรณีของฝรั่งเศสที่ก�ำลังจะ

กล่ำวถึง เป็นกรณีที่กษัตริย์พยำยำมจะสร้ำงอ�ำนำจของกษัตริย์ให้เข้มแข็ง

ยิ่งขึ้นในยุคสมัยพระเจ้ำหลุยส์ ที่ 14 และน�ำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่ำสนใจอย่ำงยิ่ง

กรณี รั่งเศส  การสร้างอ�านาจรวมศูนย์2

เมือ่พระเจ้ำเฮนรี ่ท่ี 4 ข้ึนครองรำชย์ในฐำนะกษตัรย์ิรำชวงศ์บร์ูบอง 

(Bourbon) พระองค์แรก ใน ค.ศ. 1594 ฝรั่งเศสยังห่ำงไกลจำกกำรเป็น 

รำชอำณำจักรที่มีเอกภำพ จำกฐำนที่มั่นเริ่มแรกในบริเวณรอบๆ กรุงปำรีส 

กษัตริย์สมัยรำชวงศ์ก่อนๆ ได้รวบรวมดินแดน เช่น แคว้นเบอร์กันดี 

นอร์มันดี บริตำนี นำวำรร์ และแล็งเคอะดอก เข้ำไว้ในรำชอำณำจักร แต่ก็

ยังคงมีควำมแตกต่ำงทำงด้ำนภำษำและวัฒนธรรม ซ่ึงแบ่งประเทศเป็น 

2 เขตใหญ่ๆ ได้แก่ เขตแดนที่เรียกว่ำ “Pays ’ lection” และ “Pays 

2 rancis u uyama, e igi  of olitical e , ดูบทที่ 23 ent See ers.
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’ tats” โดยเขตแดนแรกจะอยู่รอบๆ ปำรีส ส่วนเขตที่สองจะอยู่ไปทำง

พรมแดนตะวันตกและใต้ นอกจำกน้ัน สงครำมศำสนำยังได้แบ่งแยกพื้นท่ี

เป็นเขตแคทอลิค และเขตอูเกอโนท์ (Huguenots) ซ่ึงคือโปรเตสแตนท์                 

สำยคำลแวง

ตั้งแต่เริ่มต้นของรำชวงศ์บูร์บอง กระทั่งกำรปฏิวัติ ค.ศ. 1789                 

เส้นทำงกำรสร้ำงรัฐ เดินตำมเส้นทำงคู่ขนำน เส้นทางแรก คือ การสร้าง

อ�านาจรัฐส่วนกลาง โดยลดสิทธิเสรีภำพขององค์กรท่ีเคยมีเสรีภำพ                        

เหล่ำนั้น ตั้งแต่ยุคสมัยศักดินำ เช่น แว่นแคว้นต่ำงๆ ของขุนนำง ตลอดจน

เทศบำล สมำคมช่ำง-พ่อค้ำ (guil s) องค์กรศำสนำ หรือแม้แต่องค์กร                    

ธุรกิจเอกชน ซึ่งนับวันจะเข้ำมำอยู่ภำยใต้กำรควบคุมดูแลของรัฐ

เส้นทางที่สอง เกี่ยวข้องกับวิธีกำรสร้ำงอ�ำนำจรวมศูนย์ ฝรั่งเศส                 

ไม่ได้ค�ำนึงถึงวิธีกำรสร้ำงระบบรำชกำรแบบปรัสเซีย หรือจีนสมัยรำชวงศ์

โจว ที่ให้ควำมส�ำคัญต่อระบบคุณธรรม และคัดเลือกผู้บริหารตามหลัก

ความช�านาญการและคุณวุฒิ ตำมรูปแบบของแม็กซ์ เวเบอร์ แต่ใช้หลัก

อุปถัมภ์ (patronage) และกำรซื้อขำยต�ำแหน่งต้ังแต่ต�ำแหน่งระดับสูงใน

กองทัพ จนกระทั่งถึงต�ำแหน่งทำงกำรเงินกำรคลัง และกำรเก็บภำษี จะมี

กำรประมูลขำยให้แก่ผู้ให้รำคำสูงที่สุด

ประเด็นเรื่องภำษีและกำรเก็บภำษี ก็มีควำมส�ำคัญ เพรำะฝรั่งเศส

เป็นหนี้มำกเกินก�ำลังจะใช้คืน เพรำะภำรกิจสงครำมในอดีต เช่น สงครำม

ศำสนำในยุโรป ช่วง ค.ศ. 1618 – 1628 (และก่อนหน้ำนั้น คือ สงครำม 

100 ปี กับอังกฤษ) 

ระบบภำษีของฝรั่งเศสซับซ้อนมำก เนื่องจำกวิวัฒนำกำรจำกอดีต

จนถึงขณะนั้น ภำษีที่ส�ำคัญ เช่น ภาษี “ aille” (ตัยล์) เป็นภำษีที่เก็บจำก
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ผลิตผลกำรเกษตร ซึ่งเป็นภำระแก่ชำวนำ  ภำษีเหล้าไวน์ และสินค้ำจำก

เขตหน่ึงไปยงัอีกเขตหนึง่ในรำชอำณำจกัร รวมทัง้ภำษเีกลอื ภำยหลงัยงัเกดิ

ภำษีใหม่ๆ เช่น ภาษีแวงเตียม ( ingti me) หรือภาษีรายได้

ปัญหำเรื่องภำษีอีกประกำรหนึ่ง คือ เรื่องกำรยกเว้นภำษีให้แก่

อภิสิทธิชน เพรำะระบบภำษีจะต้องผ่ำนควำมเห็นชอบของสภาขุนนาง น

มณ ลต่าง  และแต่ละมณฑลก่อนจะเข้ำมำเป็นส่วนหนึง่ของรำชอำณำจกัร

สมัยแรกเริ่ม จะต่อรองเพื่อได้ข้อยกเว้นพิเศษเรื่องภำษี ฉะนั้น กำรจัดเก็บ

ภำษจีงึขำดมำตรฐำนหรอืควำมเสมอภำคระหว่ำงมณฑล หรอืระหว่ำงชนชัน้ 

และผู้ที่เสียเปรียบก็คือชนชั้นล่ำง

โดยสรุป ระบบกำรเงินกำรคลังของฝรั่งเศสในครึ่งหลังของคริสต์

ศตวรรษที่ 17 เป็นระบบล้ำหลัง โดยเก็บภำษีจำกคนยำกจน เพื่อสนับสนุน

คนร�่ำรวยแทบทุกกลุ่มอภิสิทธิชน จำกขุนนางจนกระทั่งถึงสมาชิกสมาคม

พ่อค้า สำมำรถแสวงหำวิธีกำรหลีกเลี่ยงภำษี ท�ำให้ผู้ด้อยโอกำสต้องรับ

เครำะห์แทน น�ำไปสูก่ำรประท้วงและกำรกบฏ ใน ค.ศ. 1661, 1662, 1663, 

1664, 1665, 1670, 1673 และ 1675

ปัญหำของกำรเงินกำรคลังที่พระเจ้ำหลุยส์ ที่ 13 และหลุยส์ ที่ 14 

เผชิญในศตวรรษที่ 17 จึงน�ำไปสู่กำรปรับปรุงระบบกำรบริหำรกำรเงิน                       

กำรคลังที่ดึงอ�ำนำจเข้ำสู ่ส่วนกลำง โดยแต่งตั้งผู ้ตรวจกำร ที่เรียกว่ำ                    

“i te a t ” ซึ่งในเริ่มแรก คือ ผู้แทนของรัฐบำลที่ไปด�ำเนินกำรใน                   

ท้องถิ่น ในเรื่องที่ได้รับมอบหมำย และในที่สุดผู้ตรวจกำรดังกล่ำวได้ท�า

หน้าท่ีเก็บภาษี โดยเฉพำะภาษีผลผลิตการเกษตร ( aille) ซึ่งแต่เดิม                  

เจ้ำหน้ำทีท้่องถิน่เป็นผูด้แูลจดัเกบ็ กำรโอนอ�ำนำจมำสู่ผู้แทนจำกส่วนกลำง 

คือ จุดเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดวิกฤติกลำงศตวรรษนี้
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ประเด็นเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับบทบำทของ “ a leme t ” หรือ 

“ o e eig  ou t ” ของขุนนำง ตำมประเพณี (กฎหมำย) ของ

รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส มีองค์กรที่เรียกว่ำ “Parlements” สองระดับ คือ                      

ระดับชำติ ที่เรียกว่ำ “ tate- e e al ” เทียบได้กับรัฐสภาอังก ษ แต่

ขุนนำงฝรั่งเศสยังมี “ a leme t ” ระดับภูมิภาค หรือมณ ล ซึ่งขุนนำง

มีบทบำทส�ำคัญ และ “Parlement” ระดับมณฑลนี้ ก็มี a leme t e 

a i  รวมอยู่ด้วย หน้ำที่หลักของ Parlement ระดับมณฑล คือ อภิปรำย

ปัญหำทั่วไป รวมทั้งเป็น ศาลท้องถิ่น ของขุนนำง

เนื่องจำกองค์กรหลักที่พิจำรณำงบประมำณ คือ “ tate -

e e ale” ซึ่งตั้งแต่ ค.ศ. 1614 ไม่ได้ประชุมอีกเลย ฉะนั้น “Parlement 

e Paris” จึงน�ำปัญหำเรื่องกำรเก็บภำษี “taille” เข้ำสู่กำรพิจำรณำ และ

ผลของกำรพจิำรณำ กค็อื ไม่เหน็ชอบด้วยกบักำรจดัเกบ็ภำษดีงักล่ำว ซึง่น�ำ

ไปสู่กำรเผชิญหน้ำกับรัฐบำล ยังผลให้เกิดวิกฤติ โดยมหำเสนำบดีมำชำแรง 

( azarin) ต้องถอนเรือ่งและสัง่ให้ผูต้รวจกำรกลบัปำรสี พร้อมทัง้จบักมุผูน้�ำ

ในสภำแห่งปำรีส และน�ำไปสู่สงครำม “t e o e” ใน ค.ศ. 1648 และ 

1653 สงครำมกลำงเมืองดังกล่ำว อำจจบลงด้วยชัยชนะของเหล่ำขุนนำง 

หำกมีกำรร่วมมือกันในภำคสังคมที่แท้จริง แต่ผลหำเป็นเช่นนั้นไม่

กำรพ่ำยแพ้ของฝำยรัฐสภำและขุนนำงครั้งนี้ จึงน�ำไปสู่กำรรวม

อ�ำนำจไปไว้ที่ส่วนกลำงอย่ำงเป็นระบบมำกยิ่งขึ้น รัฐมนตรีคลัง โคลแบรท์ 

( olbert) ในช่วงครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษ ที่ 17 ได้ปรับบทบำทของ

ข้ำหลวง Inten ants ให้กลำยเป็นตัวแทนของคณะเสนำบดีของพระเจ้ำ

หลุยส์ ได้อย่ำงสมบูรณ์แบบทุกๆ มณฑลของฝรั่งเศส ท้ังด้ำนบ�ำบัดทุกข์

บ�ำรุงสุข กำรรักษำกฎหมำย ดูแลควำมมั่นคง และสวัสดิกำรของประชำชน

ในพืน้ที ่รวมทัง้สำธำรณประโยชน์ สวสัดกิำรสงัคม และจัดต้ังกองก�ำลังรักษำ
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ควำมสงบในพื้นที่ ส่วนขุนนำงนั้น ได้ละทิ้งหน้ำที่ดูแลคนยำกคนจนมำ

นำนนมอยู่แล้ว

นอกจำกนั้น ชาวเมืองยังสูญเสียเสรีภาพที่จะปกครองตนเอง                    

ดังเก่าก่อน ซึ่งเคยมีกำรเลือกตั้งผู ้บริหำรของท้องถิ่น และเคยรับกำร

สนับสนุนจำกษัตริย์ เพื่อไว้คำนอ�ำนำจกับขุนนำง แต่บัดนี้ มหำเสนำบดี             

โคลแบรท์ ได้ยกเลิกกำรเลือกตั้งดังกล่ำว ใน ค.ศ. 1692 และส่วนกลำง                

จะเป็นผู้แต่งตั้งเอง แต่มีข้อแม้ว่ำ หำกเมืองใดต้องกำรสิทธิเสรีภำพในกำร

เลือกตั้งอย่ำงเดิม ก็สามารถรักษาสิทธินั้นไว้ได้โดยจ่ายเงินเข้าพระคลัง 

(เป็นกำรซื้อสิทธิเสรีภำพคืนจำกรัฐบำล)

ประเด็นเรื่องนี้ ปลุกระดมนักประวัติศำสตร์นำมอุโ ษ เช่น เดอ 

ทอคเคอวิลล์ ( e oc ueville) ให้กล่ำวต�ำหนิติเตียนรัฐบำลของพระเจ้ำ

หลุยส์อย่ำงหนักที่มีส่วนท�ำลำยสปิริตของประชำธิปไตยระดับท้องถิ่น               

โดยเฉพำะส่งเสรมิให้เกดิระบอบคณำธปิไตย ท่ีคนมเีงนิจ�ำนวนน้อยสำมำรถ

เข้ำมำครองต�ำแหน่งได้ด้วยเงิน3 และประเด็นเรื่องนี้ มีส่วนท�าลายความ

สามัคคีปรองดอง นสังคมระดับท้องถิ่น

ผลของนโยบำยจำกส่วนกลำงดังกล่ำว ท�ำให้เกิดระบบคณำธิปไตย

ในเมือง ซึง่ควรจะปกครองตนเองด้วยกำรมส่ีวนร่วมของชนทกุชัน้ กลบักลำย

เป็นกำรปกครองของบำงครอบครัว บำงตระกูล ส่งผลระยะยำวให้ขำด                     

ควำมรักสมัครสมำน หรือควำมเป็นหนึ่งเดียวกันของชำวเมือง (Soli arity 

of the community)

นอกจำกนั้น นโยบำยอื่นๆ ก็มีส่วนท�ำลำยควำมสำมัคคีปรองดอง

ของชนชั้นต่ำงๆ และนิกำยศำสนำต่ำงๆ พระเจ้ำเฮนร่ี ท่ี 4 ต้นรำชวงศ ์

 
3 Ibi , 345.



129วิชัย ตันศิริ

บูร์บอง เมื่อขึ้นครองรำชย์ ค.ศ. 1589 ได้ทรงประกำศ “ ict of a te” 

(กฤษฎีกำแห่งนังเต) ค.ศ. 1598 เพื่อประกำศให้แคทอลิคเป็นศำสนำ                   

ประจ�ำชำติ และให้สิทธิเสรีภำพแก่ประชำชน จะเคำรพนับถือศำสนำนิกำย

คำลแวง – ลูเธอลัน ยังผลให้เกิดกำรสงบศึกระหว่ำงฝำยแคทอลิค และ                      

ฝำยอูกำโนท์ (Huganot) แต่ ใน ค.ศ. 1685 รัฐบำลพระเจ้ำหลุยส์ ที่ 14               

ได้ยกเลิกกฤษฎีกำแห่งนังเต ยังผลให้เกิดควำมแตกสำมัคคีของประชำชน           

ผู้ศรัทธำทำงศำสนำ และกำรอพยพของพวกอูกำโนท์ไปประเทศอ่ืนๆ เช่น 

ฮอลแลนด์ และประเทศข้ำงเคยีง ท�ำให้ฝรัง่เศสสญูเสยีกลุม่คนทีม่สีตปัิญญำ

และขยันขันแข็ง

ส�ำหรับขุนนำง หลังจำกพ่ำยแพ้ในสงครำมต่อต้ำนกษัตริย์ท่ี 

เรียกว่ำ “ o e” ก็ดูจะสูญเสียฐำนอ�ำนำจในชนบท จึงเริ่มเข้ำมำถวำย

ควำมจงรักภักดีต่อพระมหำกษัตริย์ที่รำชวังแวร์ซำยส์ และท�ำกำรวิ่งเต้น                     

เพื่อขอต�ำแหน่งหรือเอกสิทธิต่ำงๆ ตำมที่พระเจ้ำหลุยส์ ที่จะทรงพระกรุณำ 

และเมื่อขุนนำงสนใจแต่จะเข้ำเฝ้ำหรือมำปรำกฏตัวในงำนพิธีต่ำงๆ ของ

ส�ำนักรำชวัง ก็ยิ่งเกิดควำมห่ำงเหินจำกชนบทและชนชั้นล่ำงมำกยิ่งขึ้น

ช่องว่ำงระหว่ำงชนชั้น หรือยิ่งกว่ำนั้น รอยแตกแยกระหว่ำงชนชั้น 

ตำมแนวคิดของทอคเคอวิลล์ น่ำจะเกิดจำกควำมตั้งพระทัยของกษัตริย์

ฝรั่งเศส ที่จะใช้นโยบำย “แบ่งแยก และปกครอง” ทอคเคอวิลล์ ยกกรณี

กำรเก็บภำษีในครึ่งหลังของศตวรรษท่ี 14 ซึ่งเกิดกำรเผชิญหน้ำระหว่ำง

กษัตริย์กับสภำฐำนันดร โดยกล่ำวยืนยันว่ำ 

“... นับจำกวันท่ีประเทศชำติเบ่ือหน่ำยต่อควำมระส�่ำระสำย จำก

กำรจับกุมคุมขังพระเจ้ำจอห์น และควำมบ้ำคลั่งของพระเจ้ำชำร์ลส์ ที่ 6 

ได้ยินยอมให้กษัตริย์จัดเก็บภำษีโดยปรำศจำกกำรยินยอมเห็นชอบ (ของ

รฐัสภำ – สภำฐำนนัดร) และเหล่ำขุนนำงกข็ลำดเขลำพอทีจ่ะอนญุำตให้เกบ็
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ภำษีจำก สภาฐานันดรที่ 3 โดยยกเว้นสภาขุนนาง นับจากวันน้ัน 

เมล็ดพืชแห่งความชั่วร้ายก็ได้ถูกหว่านลงไปทั่วท้ังระบบการปกครอง 

และน�าไปสู่ความล่มสลายของระบบ”4

เมล็ดพืชแห่งควำมชั่วร้ำย ก็คือ กำรแตกแยกระหว่ำงฐำนันดร

ขนุนำง กับฐำนนัดรที ่3 ซึง่จะไม่ให้ควำมไว้วำงใจขนุนำงอกีต่อไป ควำมเป็น

ปกแผ่นระหว่ำงชนชั้นก็สั่นคลอนหรือล่มสลำยในที่สุด

โดยสรุป กำรได้รับกำรยกเว้นเรื่องภำษี เป็นเรื่องที่น่ำเกลียดที่สุด 

และกำรได้รับกำรยกเว้น รวมถึงกำรซื้อขำยต�ำแหน่ง เป็นอภิสิทธิที่แต่ละ

ครอบครัวแสวงหำ น�ำไปสู่ควำมอิจฉำและควำมเกลียดชังระหว่ำงชนชั้น 

ชนชัน้ผูด้ี หม่ (เป็นขนุนำงจำกกำรซือ้ขำยต�ำแหน่ง) กเ็ป็นท่ีชงิชงัของชนชัน้

ขนุนำงเก่ำ ปัญหำเหล่ำนี ้จงึกลำยเป็นบ่อนท�ำลำยควำมแขง็แกร่งของสงัคม 

ที่พร้อมจะล่มสลำยเมื่อเกิดพำยุทำงควำมคิดจำกปรัชญำเมธีแห่งศตวรรษ            

ที่ 16-17 ซึ่งจะโหมกระหน�่ำแผ่นดินฝรั่งเศสในสมัยพระเจ้ำหลุยส์ ที่ 16             

จนกระทั่งรุ่งอรุณของวันใหม่ ซึ่งอำจจะอยู่ไกลแสนไกล

กรณีอังก ษ  ปัจจัยที่ส่งเสริม ห้เกิดระบบรัฐสภา

ประเด็นที่จะต้องขบคิดเป็นประเด็นแรก ก็คือ ปัจจัยใดที่ท�ำให้สภำ

ฐำนนัดรขององักฤษ ววิฒันำกำรไปสูร่ะบบรฐัสภำ ซึง่มคีวำมสมดลุในระบบ

คำนอ�ำนำจและจะเป็นแม่แบบในปัจจุบัน ตำมควำมคิดของฟูกูยำมำ น่ำจะ

มีปัจจัยหลัก 4 ประกำร คือ5

1. ควำมเป็นปกแผ่น (ทำงกำรเมอืง-กำรปกครอง) ของสงัคมองักฤษ

2. บทบำทของกฎหมำย และสถำบันทำงกฎหมำย

4 Ibi , 352.
5 Ibi , 404-412.
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3. บทบำทของศำสนำ ที่มีอิทธิพลต่อกำรต่อสู้ทำงกำรเมือง

4. บทบำทของ เมือง และชนชั้นกลำง

หลักคิดเรื่องควำมเป็นปกแผ่น (Soli arity) ค่อนข้ำงยำกที่จะ

อธิบำย ส�ำหรับฟูกูยำมำ จะใช้ค�ำภำษำอังกฤษว่ำ “Political Soli arity” 

ซึง่กย็ำกจะอธบิำยเช่นกนั เพรำะสงัคมองักฤษเผชญิกบัควำมขัดแย้งระหว่ำง

กษัตริย์กับขุนนำงตั้งแต่เริ่มแรกสมัยรำชวงศ์นอร์มัน กรณีที่พระเจ้ำจอห์น 

ต้องเผชิญกับกำรรวมตัวประท้วงต่อต้ำนจำกขุนนำงระดับหัวแถว ท่ีทุ่ง                      

รันนีมีด และเรียกร้องให้กษัตริย์ต้องลงนำมใน “ e eat a te ” 

(มหำกฎบัตร) ค.ศ. 1215 อันเป็นจุดเริ่มต้นของรัฐธรรมนูญอังกฤษ และ               

กรณอีืน่ๆ ทีต่ำมมำ จนกระทัง่เกดิ “Barons’ ar” (สงครำมระหว่ำงขนุนำง

กับฝำยกษัตริย์) ค.ศ. 1263 – 1264 และในที่สุด วิกฤติครั้งใหญ่ยิ่ง คือ 

สงครำมกลำงเมืองสมัยพระเจ้ำชำร์ลส์ ที่ 1 (ค.ศ. 1641 – 1649) และกำร

ปฏิวัติที่รุ่งโรจน์ ค.ศ. 1688 ฉะนั้น กำรที่จะอธิบำยแนวคิด เรื่อง “ควำมเป็น

ปกแผ่นของสงัคมองักฤษ” จำกมติทิำงกำรเมอืง กค็งไม่ง่ำยทีจ่ะอธิบำยและ

เกิดควำมเข้ำใจ แต่สิ่งที่ฟูกูยำมำน�ำเสนอ “ความเป็นปกแผ่น” น่ำจะเป็น

ปกแผ่นระดับภูมิภำค-โดยเฉพำะ ระบบการปกครอง ซึ่งส่งเสริมกำรมี                    

ส่วนร่วมของชนชั้นล่ำงในองค์กรส�ำคัญระดับมณฑล และระดับต�ำบล                

(และหมู่บ้ำน)

กล่ำวคือ ในสมัยก่อนยุคนอร์มัน (ซึ่งเริ่มต้น ค.ศ. 1066) อังกฤษมี

ระบบ “Shire moot” – กำรประชุมของมณฑล ซึ่งน่ำจะท�ำหน้ำที่ทั้งด้ำน

ตุลำกำร – พิจำรณำคดีวิวำทของประชำชนในมณฑลนั้นๆ และหน้ำที่อื่นๆ 

ที่ส�ำคัญ คือ กำรประชุมปีละ 2 ครั้ง ซึ่งจะมีผู ้อำวุโส ที่ เรียกว ่ำ 

“ al o ma ” ท�ำหน้ำที่ประธำน และทุกคนที่เป็นอิสรชน ( reeman) 

และมีที่ดินของตนเอง มีสิทธิที่จะเข้ำประชุม ต่อมำในสมัยท่ีพวกนอร์มัน 
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(พระเจ้ำวิลเลียม ที่ 1) ได้ปรับชื่อ “ i e moot” เป็นชื่อ “ ou ty 

ou t” ก็คือ ศาลของมณ ล และแต่งตั้งผู้แทนของกษัตริย์ที่เรียกว่ำ 

“Shire eeve” ไปท�ำหน้ำที่คล้ำยๆ เลขำที่ประชุม – กำรจัดกำรประชุม 

ฯลฯ และค�ำว่ำ Shire eeve ในสมัยต่อมำก็กลำยเป็น “Sheriff” 

ที่ภำษำไทยแปลว่ำ นายอ�าเภอ 

บทบาทหน้าทีแ่ละความส�าคญัของ “ ou ty ou t” (ศำลระดบั

มณฑล) ประการแรก คอื ท�ำหน้ำท่ีตลุำกำรแทนพระมหำกษตัรย์ิ เพือ่ให้เกดิ

กำรคำนอ�ำนำจ – หรือควำมสมดุล กับศาลขุนนาง (Seigneurial ourts) 

ซึ่งเกิดขึ้นตำมระบบของศักดินำอยู่ก่อนแล้ว

บทบาทประการที่สอง ของ “ ounty ourt” คือ กำรจัดประชุม

ปีละ 2 ครั้ง ดังที่กล่ำวแล้ว ซึ่งท�ำให้เกิดกำรสื่อสำร 2 ทำง ระหว่ำงเบื้องบน

กับประชำชนระดับล่ำง ท�ำให้เกิดควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่ำง

ขุนนำงและชนชั้นอัศวิน (gentry) กับเสรีชนระดับล่ำง

บทบาทประการที่สาม ก็คือ ในสมัยต่อมำ เมื่อรัฐธรรมนูญก�ำหนด

ให้มีผู้แทน 2 คน จำกมณฑล ซึ่งจะเป็นผู้แทนนอกเหนือจำกชนชั้นขุนนำง

และพระระดบัรำชำคณะ กำรเลอืกตวัแทนของมณฑลจะเกดิขึน้ในทีป่ระชมุ 

“ ou ty ou t” ดงักล่ำว ท�ำให้ระบบตวัแทนตัง้อยูบ่นพืน้ฐำนของสงัคม

ของผู้ดีชนบท (ชนชั้นอัศวิน) ที่แท้จริง และเกิดควำมเป็นปกแผ่นของสังคม

ระดับล่ำง ตลอดจนควำมสมำนฉันท์ระหว่ำงขุนนำง-ชนชั้นอัศวิน-เสรีชน

ระดับล่ำง

นอกจำกน้ัน สมัยนอร์มัน ก็ยังได้จัดตั้งองค์กรระดับต�่ำกว่ำมณฑล 

ได้แก่ ระดับต�ำบล ที่เรียกว่ำ “ u e ” มีเจ้ำหน้ำที่ที่เรียกว่ำ “Bailiffs” 

หรือ “ onstables” โดย “เชอร์ ลีฟท์” (Shire eeve) เป็นผู้แต่งตั้ง เพื่อ

ท�ำหน้ำทีด่แูลควำมสงบเรยีบร้อยของพืน้ที ่และจบักมุอำชญำกรในพืน้ที ่และ
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ยังต้องท�ำหน้ำที่จัดตั้งคณะลูกขุน (12 คน) เพื่อพิจำรณำคดีอำญำ

โดยสรุป ระบบกำรปกครองและรักษำควำมสงบในพ้ืนท่ีชนบทท่ัว

ประเทศ และระบบตัวแทนทำงกำรเมือง มีพื้นฐำนของกำรสนับสนุนและ

กำรรับรู้รับทรำบของประชำชนส่วนใหญ่ของประเทศ ท�า ห้เกิดความเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกัน นแง่สังคมการเมือง

นอกจำกนัน้ กย็งัมตีวัแปรทีส่อง ทีจ่ะผกูโยงสงัคมการเมอืงองัก ษ

เปน็อนัเดยีวกันทางความคดิเรื่องความยตุิธรรม ได้แก ่หลักของก หมาย 

“ ommo  Law” นัยหนึ่ง กฎหมำยวิวัฒนำกำรจำกสังคม หลักของ

กฎหมำยและหลักควำมยุติธรรมยึดโยงกับประสบกำรณ์ในสังคม ที่ส�ำคัญ

คือ เป็นผลจำกค�ำตัดสินและวินิจฉัยของตุลำกำรจำกอดีตถึงปัจจุบัน สังคม

จึงเป็นแหล่งก�าเนิดและเจ้าของก หมาย “ ommo  Law” ดังกล่าว 

สงัคมองักฤษจงึต่อต้ำนแนวคดิทีว่่ำ กษตัรย์ิสำมำรถให้ก�ำเนดิหลักกฎหมำย

ใหม่ได้ โดยเฉพำะหลกัท่ีว่ำผูพ้พิำกษำ คอื รำชสห์ี ทีจ่ะต้องนอนอยูใ่ต้บลัลงัก์

กษัตริย์ ด้วยเหตุนี้ กำรต่อต้ำนพระเจ้ำเจมส์ ที่ 2 ก็เพรำะพระเจ้ำเจมส์ อ้ำง

หลกัเทวสทิธทิีจ่ะยกเว้นกฎหมำยในกำรบังคบัคดคีวำม และจบักมุคมุขงัผูค้น

โดยปรำศจำกกระบวนกำรไต่สวนคดีควำมตำมครรลองของกฎหมำย

หลกัของ “ ommon aw” ขององักฤษ ท�ำให้สิทธแิละทรัพย์สมบตั ิ

(ที่ดิน ฯลฯ) ของประชำชนมีควำมศักดิสิทธิ ชำวอังกฤษจึงหวงแหนในสิทธิ

ขั้นพื้นฐำนเหล่ำนี้ และต่อสู้เพื่อปกป้องในขบวนกำรล้มรำชวงศ์สจวต ใน 

ครึ่งศตวรรษ ที่ 17

ปัจจยัตัวแปรที ่3 ทีเ่ป็นเหตสุ�ำคญัของกำรต่อสูเ้พือ่ให้ได้มำซึง่ระบบ

รฐัสภำ กค็อื ศาสนา ในสมยัปัจจบุนั นกัวเิครำะห์แบบมำร์กซสิต์ อำจปฏเิสธ

ปัจจัยด้ำนศำสนำ และให้น�้ำหนักตัวแปรเรื่องสังคมชนชั้น แต่หำกพิจำรณำ

โดยละเอียดจะเห็นได้ว่ำ ชำวอังกฤษส่วนใหญ่ในยุคนั้น (ศตวรรษที่ 17)                
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ต่อต้ำนลทัธโิรมนัแคทอลคิ และเชือ่ว่ำมขีบวนกำรทีเ่รียกว่ำ “ o i  lot” 

หรือแผนกำรชั่วร้ำยจำกส�ำนักวำติกัน (กรุงโรม) ท่ีจะโค่นล้มระบบ                         

โปรเตสแตนท์ของอังกฤษ

ส�ำหรับผู้อ่ำนที่ยังไม่คุ้นเคยกับประวัติศำสตร์อังกฤษ เดิมทีอังกฤษ

กนั็บถอืศำสนำแคทอลคิเช่นเดยีวกบัทกุประเทศในยโุรป แต่ต่อมำกเ็กดิกำร

ปฏิรูปศำสนำในอังกฤษ ในสมัยรำชวงศ์ทิวดอร์ โดยพระเจ้ำเฮนรี่ ที่ 8 ทรง

ปฏิรูปโดยเหตุผลส่วนพระองค์ เรื่องจะขอหย่ำจำกพระมเหสี – พระนำง 

แคทเธอรีนแห่งอำรำกอน เพื่อเข้ำสยุมพรกับแอน โบลีน แต่องค์สันตปำปำ

ไม่ทรงอนุญำต พระเจ้ำเฮนรี่จึงทรงประกำศตัดขำดจำกลัทธิโรมันแคทอลิค 

และเริม่น�ำลทัธโิปรเตสแตนท์เข้ำมำแทนท่ี แต่ลทัธโิปรเตสแตนท์สดุโต่งแบบ

ลทัธคิำลแวง ( alvin) หรอืแบบลเูธอร์รนั ( utherans) อำจไม่เหมำะส�ำหรับ

ในอังกฤษ พระนำงเจ้ำเอลิซำเบธจึงได้ทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจำกลัทธิ

ศำสนำดั้งเดิม (คือ แคทอลิค) มำเป็น แองกลิคัน ( glica i m) หรือ            

โปรเตสแตนท์แบบอังก ษ ท่ียังคงไว้ซึ่งพีธีรีตอง และระบบรำชำคณะ 

(Bishoprics) อย่ำงเดิม เพียงแต่ตัดขำดจำกสันตปำปำ และพิธีกรรม                    

บำงประกำรเรื่องกำรสวดมำส ( ass) และหลักกำรรักษำพรหมจรรย์ของ

พระสง ์ (celibacy) 

แต่ลัทธิโปรเตสแตนท์มีหลำกหลำยสำขำ ทำงฝำยซ้ำยจะมีต้ังแต่

นิกำย Presbyterians ซึ่งจอห์น นอกซ์ ( no ) เป็นเจ้ำลัทธิ จนกระทั่ง ถึง 

“ ongregationists” และ “In epen ents” ลัทธิโปรเตสแตนท์เหล่ำนี้ 

ไม่เห็นด้วยกับลัทธิ “แองกลิคัน” ของรำชวงศ์ทิวดอร์ และถูกกีดกันให้เป็น 

กลุ่ม “Nonconformist” หรือ “Dissenters” 

อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำจะมีควำมขัดแย้งภำยในลัทธิโปรเตสแตนท์ แต่

นกิำยทีแ่ตกต่ำงกันเหล่ำนี ้เมือ่ต้องเผชญิกบัลทัธโิรมนัแคทอลคิ กจ็ะร่วมมอื
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กันต่อต้ำน โดยเฉพำะหำกมีขบวนกำรที่จะเชื่อมโยงไปสู่ส�ำนักวำติกัน ก็จะ

เกดิอำกำรผวำจำกอคตดิัง้เดมิเรือ่งองค์สนัตปำปำ จะเข้ำมำครอบง�ำชำวลทัธิ

แคทอลคิในองักฤษ ฉะนัน้ ค�ำว่ำ “Popish plot” ทีแ่ปลว่ำ “แผน (ชัว่ร้าย) 

ของสันตปาปา” จะสร้ำงขวัญผวำให้แก่ชำวโปรเตสแตนท์ท้ังหลำย ไม่ว่ำ

จะมำจำกสำยไหน ตั้งแต่นักกำรเมือง ายวิก ( ig ) ซึ่งต่อต้ำนพระเจ้ำ

เจมส์อยูแ่ล้ว รวมทัง้ ายทอร ี( o y) ซึง่โดยพืน้ฐำนนยิมพระเจ้ำอยูห่วั แต่

ก็ต้องเปลี่ยนใจมำต่อต้ำนพระเจ้ำเจมส์ เพรำะพระองค์อยู่ข้ำงฝำยแคทอลิค

โดยสรุป ปัจจัยควำมเชื่อถือศรัทธำทำงศำสนำ มีบทบำทส�ำคัญใน

ขบวนกำรต่อต้ำนพระเจ้ำเจมส์ (รำชวงศ์สจวต) และมีบทบำทรวมพลัง

นักกำรเมืองในรัฐสภำ โดยเฉพำะขุนนำงระดับหัวแถว ให้ร่วมมือกันไป                   

เชื้อเชิญเจ้ำชำยวิลเลียม ซึ่งมีศักดิเป็นลูกเขยพระเจ้ำเจมส์ และเป็น 

พระรำชนัดดำของพระเจ้ำชำร์ลส์ ที่ 1 นั่นเอง แต่ที่ส�ำคัญ เจ้ำชำยวิลเลียม

ทรงนับถือศำสนำโปรเตสแตนท์ และในฐำนะ “วิลเลียมแห่งออเรนจ์” 

ผู้ครองอ�ำนำจกำรปกครองของสำธำรณรัฐฮอลแลนด์ ทรงเป็นผู้น�ำของ 

ฝำยโปรเตสแตนท์ในภำคพื้นทวีปยุโรป ต่อต้ำนพระเจ้ำหลุยส์ ที่ 14 ผู้น�ำ

ฝำยแคทอลิคอย่ำงชัดแจ้งอยู่แล้ว

ปัจจัยตัวแปรที่ 4 คือ บทบาทหน้าที่ของชนชั้นกลาง นเมือง ซึ่ง

เจรญิเตบิโตในครสิต์ศตวรรษ ที ่15 และ 16 เมอืงในยคุเริม่แรกเป็นศนูย์รวม

ทำงกำรค้ำขำยและช่ำงฝีมือ เมืองมักได้รับกำรอุปถัมภ์จำกพระรำชำ ที่ทรง

ให้สทิธเิสรภีำพแก่ชำวเมอืงท่ีจะปลอดจำกพนัธะของควำมเป็นไพร่และทำส 

จึงเป็นทีน่ยิมของชนชัน้ล่ำงท่ีจะหลบหนจีำกพนัธะผกูพนัด้ังเดิม มำแสวงหำ

เสรีภำพในเมือง ตำมค�ำกล่ำวที่ว่ำ “บรรยำกำศในเมืองนั้น เสรี”

จุดเริ่มต้นของสมัยกลำงในยุโรป คือยุคของศักดินำ ซึ่งที่ดินมีควำม

ส�ำคัญเป็นอันดับหนึ่ง และเป็นฐำนอ�ำนำจ ต่อมำจึงเกิด “ ar et-towns” 
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ตลำดกำรค้ำ ซึ่งเริ่มจำกกำรเป็นตลำดนัด ที่พ่อค้ำน�ำสินค้ำมำแลกเปลี่ยน 

จนกระทั่งเกิดชุมชนเมืองท่ีมีกำรค้ำขำยและช่ำงฝีมือต่ำงๆ เมืองที่เจริญ

เติบโตรวดเร็วเกิดจำกกำรแลกเปลี่ยนสินค้ำจำกเมืองภำคเหนือของอิตำลี 

กับเมืองในฝังทะเลเหนือของเยอรมนี ที่เรียก เมืองฮันเชียติค และฝังทะเล

ของฮอลแลนด์ และลอนดอน

เมืองเจรญิเตบิโตด้วยเหตผุลส่วนหนึง่จำกกำรสนบัสนนุของกษตัรย์ิ

อังกฤษ ที่ริเริ่มให้เสรีภำพแก่พวกทำสและไพร่ที่หลบหนีจำกกำรปกครอง

ของขุนนำง และต่อมำก็ยัง ห้เสรีภาพแก่เมืองที่จะปกครองตนเอง ท�ำให้

เมืองมีศักดิศรีและเป็นอิสระจำกกำรกดขี่ข่มเหงของขุนนำงที่ปกครอง                

แว่นแคว้นที่เมืองตั้งถิ่นฐำน

เมือง จะมีควำมส�ำคัญมำกขึ้นในศตวรรษที่ 15 – 16 เมื่ออังกฤษ

เริ่มมีอำณำนิคมโพ้นทะเล กำรค้ำระหว่ำงประเทศเมืองแม่กับอำณำนิคม 

ท�ำให้ฐำนะของชนชั้นกลำงชำวเมืองมีควำมส�ำคัญทำงกำรเมือง โดยเฉพำะ

ในรัฐสภำอังกฤษ สภาสามัญ กลำยเป็นจุดศูนย์กลำงของกำรขับเคี่ยว

ทำงกำรเมืองระหว่ำงกษัตริย์กับรัฐสภำ ในศตวรรษที่ 17 ยุครำชวงศ์สจวต 

บทบำทของมหำนครลอนดอนนัน้ส�ำคญัตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่13 ยคุสงครำม

ขนุนำง ค.ศ. 1263 – 1264 แต่กม็คีวำมส�ำคญัมำกยิง่ขึน้ในสงครำมกลำงเมอืง

สมัยโอลิเวอร์ ครอมเวล ค.ศ. 1641 – 1649

ด้วยเหตุปัจจัย 4 ประกำรดังกล่ำวนี้ จึงส่งเสริมให้อังกฤษเป็น

ประเทศแรกที่สำมำรถก่อตั้งระบบกำรเมือง-กำรปกครองที่มีรัฐสภำเป็น

ศนูย์กลำงแห่งอ�ำนำจ และรบัผดิชอบต่อผูม้สีทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้ ซึง่ในช่วง

ศตวรรษแรกๆ ยังคงจ�ำกัดอยู่เพียงชนชั้นผู้ที่มีที่ดินและมีฐำนะเป็นเสรีชน 

แต่จะก้ำวต่อไปเป็นประชำธิปไตย (เต็มใบ) ในต้นศตวรรษที่ 20
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บทที่ 12

การสร้างรฐั ห้เข้มแข็ง  ความส�าคญัของระบบราชการ

กรณีของ รั่งเศส1

ในบทก่อนได้กล่ำวถึงระบบรัฐสภำ ในฐำนะที่จะเป็นองค์กรทำง 

กำรเมอืงทีส่�ำคญัในกำรเช่ือมโยงรฐักบัภำคประชำชน และจะต้องรบัผดิชอบ

ต่อประชำชน แต่ถ้ำหำกมีเพียงระบบรัฐสภำและมีผู้แทนรำษฎรโดยไม่มี

องค์กรที่เรียกว่ำ ระบบราชการ ที่จะน�ำนโยบำยไปสู่ภำคปฏิบัติ นโยบำย

ต่ำงๆ ที่แสนจะดี ก็ไม่สำมำรถจะอ�ำนวยประโยชน์สุขให้แก่ประชำชนนั้นได้

ระบบรำชกำรจงึเป็นเครือ่งมอืส�ำคญัของผูป้กครองต้ังแต่อดีตจนถงึ

ปัจจบุนั ประสทิธภิำพของรฐัส่วนหน่ึงและส่วนส�ำคญักข็ึน้อยูก่บัประสทิธภิำพ

ของหน่วยรำชกำรนั่นเอง 

นักคิดคนส�ำคัญที่น�ำเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับระบบรำชกำรก็คือ แม็กซ์ 

เวเบอร์ ( a  eber) นกัสงัคมศำสตร์ผูเ้รอืงนำมจำกเยอรมนี และแนวทำง

ของ แม็กซ์ เวเบอร์ ก็เป็นที่ทรำบกันดีในแวดวงบริหำรศำสตร์ในสถำบัน              

กำรศึกษำระดับสูงแทบทุกประเทศ ขณะท่ีเยอรมนี ซึ่งดั้งเดิมคือปรัสเซีย 

(Prussia) เป็นรำชอำณำจักรแรกที่สร้ำงรัฐรำชกำรที่มีประสิทธิภำพและ             

เข้มแข็ง ดังจะกล่ำวต่อไป

1 rancis u uyama, olitical e  a  olitical ecay, “กรณีของฝรั่งเศส” 
สรุปควำมจำกหน้ำ 15 – 18 ใน Intro uction.
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แต่ที่น่ำสนใจหรือน่ำทึ่ง ก็คือ ฝรั่งเศส ซึ่งลงทุนลงแรงท�ำกำรปฏิวัติ

ที่ยิ่งใหญ่ ค.ศ. 1789 ที่ทั่วโลกยอมรับ โดยมีจุดมุ่งหมำยส�ำคัญ คือกำรสร้ำง

ระบบรัฐสภำ ที่อ�ำนำจอธิปไตยเป็นของปวงชน แต่แล้วผลส�ำเร็จซึ่งเป็น                    

รูปธรรมอันดับแรกๆ และเป็นตัวแบบให้แก่ประเทศอื่นๆ ได้แก่ ประมวล

กฎหมำย ที่เรียกว่ำ “ i il o e” หรือ “Napol on o e” ค.ศ. 1804 

ซ่ึงถือเป็นแม่แบบของกฎหมำยแพ่งฉบับแรกของยุโรป และ ผลงาน                              

ชิ้นโบว์แดงประการที่สอง คือ การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ทันสมัย                     

เพื่อน�ำกฎหมำย “ ivil o e” ดังกล่ำวไปปฏิบัติ ผลงำนทั้งสองประกำรนี้ 

ถือว่ำมีคุณค่ำและคุ ้มค่ำต่อกำรเสียสละชีวิต เลือดเนื้อเพ่ือกำรปฏิวัติ                    

ขณะที่นโปเลียน โบนำปำร์ต (Napol on Bonaparte) ผู้มีบทบำทส�ำคัญ

ในกำรร่ำงประมวลกฎหมำย ถึงกบักล่ำวว่ำ ประมวลกฎหมำยฉบบันีมี้คณุค่ำ

ยิ่งกว่ำชัยชนะใดๆ ในสมรภูมิที่ผ่ำนมำ

เป็นที่ทรำบกันดีสมัยนั้นแล้วว่ำ กฎหมำยของฝรั่งเศสในสมัยก่อน

กำรปฏิวัติ เป็นกำรรวบรวมกฎหมำยต่ำงๆ จำกหลำยภูมิภำคในฝรั่งเศส ซึ่ง

บำงฉบบักม็พีืน้ฐำนจำกกฎหมำยโรมนั บำงฉบับมพีืน้ฐำนจำกกฎหมำยจำรตี

ประเพณี รวมทั้งกฎหมำยสง ์ กฎหมำยจำกระบบศักดินำ ฯลฯ กฎหมำย

ต่ำงๆ เหล่ำนี้มักจะขัดแย้งกันบ้ำง ก�ำกวมบ้ำง แต่ “โค้ด นโปเลียน” ฉบับ

ใหม่นี้มีทั้งควำมชัดเจน กระทัดรัดและงดงำมทำงภำษำ

ทีส่�ำคัญคือ เป็นประมวลกฎหมำยทีน่�ำเอำหลกักำรของกำรปฏวิตัสิู่

ตัวบทกฎหมำย เช่น กำรขจัดระบบอภิสิทธิทั้งหลำย กำรประกันสิทธิและ

ควำมเสมอภำคของบุคคล ตลอดจนหน้ำท่ีของพลเมือง สิทธิในทรัพย์สิน

ตลอดจนปลดปล่อยที่ดินจำกกฎเกณฑ์ดั้งเดิมของระบบศักดินำ ปูพื้นฐำนสู่

ระบบเศรษฐกจิกำรตลำดต่อไปในอนำคต หลำยประเทศในยโุรปจึงได้น�ำเอำ

ระบบกฎหมำยดังกล่ำวไปใช้ในประเทศของตน
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ผลส�ำเรจ็จำกกำรปฏิวตัคิรัง้นี ้ท่ีส�ำคญัอกีประกำรหนึง่คอื การสร้าง

รัฐราชการที่ทันสมัย เหมือนดังที่จีนได้ด�ำเนินกำรมำแล้วเมื่อสองพันปี                      

ที่ผ่ำนมำ ฝรั่งเศสสมัยพระเจ้ำหลุยส์ ที่ 13 และ 14 ก็ได้ริเริ่มแต่งตั้งข้ำหลวง

จำกส่วนกลำง เพื่อไปดูแลมณฑลต่ำงๆ โดยหวังว่ำข้ำหลวงเหล่ำนี้เมื่อไม่มี

ญำติพี่น้องอยู ่ในพื้นท่ี จะมีควำมเป็นกลำงและเที่ยงธรรม แต่ระบบ                             

“inten ants” ดังกล่ำว ก็ยังท�ำงำนควบคู่ไปกับระบบเก่ำที่ยังมีกำรซื้อขำย

ต�ำแหน่งในระบบรำชกำร และสืบทอดต�ำแหน่งไปยังลูกหลำนเสมือนเป็น

มรดกตกทอดในวงศ์ตระกูล เป็นเหตุแห่งควำมทุจริตและย่อหย่อนในกำร

ปฏิบัติงำน

อย่ำงไรก็ตำม ในสถำนกำรณ์ใหม่ของกำรปฏิวัติ ได้มีกำรล้ำงบำง

ข้ำรำชกำรผูท้จุรติและย่อหย่อนสมรรถภำพ เปิดโอกำสให้รฐัสำมำรถสรรหำ

ข้ำรำชกำรรุ่นใหม่ที่มีควำมสำมำรถและคุณธรรม ขณะเดียวกัน รัฐบำลของ

คณะปฏิวัติก็ได้มีนโยบำยสร้ำงสถาบันการศึกษา ที่เรียกว่ำ “ a  

cole ” (กรงัด์ เอกอลส์) (สถำนศกึษำระดบัสงู) ใน ค.ศ. 1794 เช่น “ cole 

o male u e iu ” และ “ cole olytec i ue” เพื่อฝกหัดและ

ให้กำรศึกษำแก่ข้ำรำชกำรพลเรือนโดยเฉพำะ โดยคัดนักเรียนหัวกะทิจำก

โรงเรียนมัธยมปลำย ปัจจุบันมีสถำนศึกษำระดับสูงที่เรียกว่ำ “Gran es 

coles” มำกกว่ำในอดีต และยังได้มีกำรจัดตั้ง “ cole Nationale ’ 

A ministration ( NA)” หลงัสงครำมโลกครัง้ท่ีสอง เพือ่จดักำรศกึษำระดบั

ท่ีสงูกว่ำปรญิญำตรสี�ำหรบัผูท้ีเ่ป็นข้ำรำชกำรอยูแ่ล้วหรือทีจ่ะสมคัรเข้ำเป็น

ข้ำรำชกำร 

กำรให้ควำมส�ำคัญในกำรสร้ำงข้ำรำชกำรผ่ำนระบบกำรศึกษำและ

กำรคัดกรองคนหนุม่สำวทีม่สีตปัิญญำและคณุธรรม เพือ่เข้ำสูร่ะบบรำชกำร 

เพื่อบรรจุในต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ จึงกลำยเป็นเอกลักษณ์ของสังคมฝร่ังเศส 
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ที่ เชิดชูผู ้มีสติป ัญญำควำมสำมำรถ ตำมค�ำขวัญของคณะปฏิวัติใน 

ยุคจักรพรรดินโปเลียน โบนำปำร์ต ที่เรียกว่ำ “หน้ำที่กำรงำนเปิดกว้ำงให้

แก่ผู้มีสติปัญญำควำมสำมำรถ” (All the careers are open to the                

talente ) 

ทีส่�ำคัญนอกเหนอืจำกระบบคดัสรรผูม้สีตปัิญญำควำมสำมำรถ และ

น�ำระบบคุณธรรมมำเป็นหลกัของกำรบรหิำรบคุลำกรก่อนประเทศอืน่ใดใน

ยุโรป ยกเว้นปรัสเซีย คณะปฏิวัติยังได้จัดตั้งสภาแห่งรัฐ ( onseil ’ etat) 

(กองซำยล์ เดตำท์) ซึง่จะเป็นองค์กรสงูสดุของระบบบรหิำรรำชกำร มรีะบบ

กฎหมำยรำชกำรโดยเฉพำะ (A ministrative law) ซึ่งองค์กรดังกล่ำวจะ

เป็นผู้พิจำรณำและวินิจฉัยชี้ขำด และที่ส�ำคัญ สภำแห่งรัฐนี้ ท�ำหน้ำที่เป็น

ศำลปกครองสูงสุดของฝรั่งเศส ที่ประชำชนสำมำรถอุทธรณ์ค�ำตัดสินคดี

ควำมต่ำงๆ ระหว่ำงตนเองกับหน่วยงำนของรัฐ 

ระบบรำชกำรของฝรั่งเศส จึงเป็นระบบที่แข็งแกร่ง มีประสิทธิภำพ 

ประกอบด้วยชนชั้นหัวกะทิ และกำรจัดระบบงำนที่ได้มำตรฐำน ที่สำมำรถ

ฟันฝำอุปสรรค์ทั้งหลำยท่ำมกลำงกำรเมืองที่ขำดเสถียรภำพในช่วงหลัง

สงครำมโลกครั้งที่ 2 จนกระทั่งกำรก�ำเนิดใหม่ของสำธำรณรัฐท่ี 5 สมัย             

นำยพลชำร์ลส์ เดอโกล ค.ศ. 1958 

กรณีของปรัสเ ีย2

ตำมแนวคิดของนกัปรำชญ์นำมว่ำ อเลก็ซำนเดอร์ โคเยบ็ (Ale an-

er o eve) ประวัติศำสตร์ดังกล่ำวจบลงที่สมรภูมิเยนำ-เออร์สตัดท์     

( ena-Auersta t) ค.ศ. 1806 เมื่อกองทัพปรัสเซียถูกบดขยี้โดยกองทัพ 

 
2 Ibi , กรณีของปรัสเซีย เก็บควำมจำก บทที่ 4 “Prusia Buil s a State” หน้ำ 66-75.
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ของนโปเลยีน โบนำปำร์ต ซึง่เป็นกองทพัทีทั่นสมยั เฮเกล ซ่ึงเฝ้ำสังเกตกำรณ์ 

ขณะนั้น ที่เมืองเยนำ ได้แปลควำมหมำยของควำมพ่ำยแพ้ของปรัสเซียว่ำ 

เป็นชัยชนะของรัฐท่ีจัดกำรบริหำรกำรปกครองแบบสมัยใหม่ (หมำยถึง

ฝรั่งเศส)

แต่อันที่จริง ปรัสเซีย ได้เริ่มปฏิรูประบบรำชกำรให้ทันสมัยก่อน                  

หน้ำนั้นแล้ว โดยเฉพำะในสมัยพระเจ้ำเฟรดเดอริค (มหำรำช) ได้ทรงริเริ่ม

ปฏิรูประบบรำชกำร โดยจัดระบบกำรสอบเป็นพื้นฐำนของกำรแต่งตั้งและ

เลือ่นขัน้เลือ่นต�ำแหน่ง แต่ควำมคดิรเิริม่ตัง้แต่ ค.ศ. 1770 กย็งัไม่สัมฤทธผิล

ตำมควำมคำดหมำย เพรำะยังคงมีระบบอุปถัมภ์ที่ก�ำจัดยำก จนกระทั่ง     

ควำมพ่ำยแพ้ที่สมรภูมิเยนำ ( ena) ค.ศ. 1806 จึงเกิดกำรตื่นตัวอย่ำงมี              

นัยส�ำคัญ

นักปฏิรปูคนส�ำคญั ได้แก่ สไตน์ (Stein) และเจ้ำชำยฮำร์ดเดนเบร์ิก 

(Har enberg) ได้รเิริม่กำรปฏิรปูระบบกำรปกครองจำกระบบสมบรูณำญำ-

สิทธิรำชย์สมัยก่อน ไปสู่ระบบท่ีเรียกว่ำ “Li e al utoc acy” หรือ 

“Rec t taat” ซึ่งอำจแปลว่ำ “อัตตาธิปไตยแบบเสรีนิยม” กฤษฎีกำ 

ค.ศ. 1807 ได้ขจดัอภสิทิธทิัง้หลำยของขนุนำงตำมแบบอย่ำงของกำรปฏวิตัิ

ฝรัง่เศส ขณะทีต่�ำแหน่งรำชกำรกเ็ปิดให้สำมญัชนได้มสีทิธเิข้ำมำสอบแข่งขนั 

สอดรบักับหลกักำร “หน้ำทีก่ำรงำนเปิดรบัให้แก่ผูม้สีตปัิญญำ” เพือ่ปรบัให้

ระบบรำชกำรเป็นระบบของชนชั้นผู้มีกำรศึกษำสูง โดยก�ำหนดให้รับบุคคล

ที่จบมัธยมศึกษำสำย “ศิลปศาสตร์” ( lassic) และจบด้ำนกฎหมำยระดับ

อุดมศึกษำ เพื่อเข้ำเป็นข้ำรำชกำรระดับสูง (Higher ivil Service) 

ในขณะเดียวกัน ก็ได้มีขบวนกำรปฏิรูปอุดมศึกษำตำมแนวของ                      

ฟอน ฮมัโบลด์ท ( on Humbol t) เพือ่คดักรองนกัศกึษำทีฉ่ลำดหลกัแหลม 

เข้ำสู่ระบบรำชกำร
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ระบบคดักรองและกำรจดักำรศกึษำ เพือ่ระบบรำชกำรของปรสัเซีย 

จึงมีควำมละม้ำยคล้ำยคลึงกับระบบ “ a  cloe ” (กรังด์ เอกอลส์) 

(สถำบันกำรศึกษำระดับสูง) ของฝรั่งเศส และระบบของญี่ปุน ภำยหลัง                    

กำรปฏริปูสมยัเมจ ิทีปั่ญญำชนจำกมหำวทิยำลยัแห่งโตเกยีว จะเป็นตัวป้อน

เข้ำสู่ระบบรำชกำร

โดยสรุป หัวใจหรือแก่นสำระของกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงผู้น�ำ ก็คือ                  

หลักกำรที่ภำษำเยอรมันใช้ค�ำว่ำ “ il u g” ซึ่งอำจแปลว่ำ กำรศึกษำใน

ควำมหมำยที่กว้ำงขวำงไปถึง “ o al elf-culti atio ” หรือกำรฝกฝน

อบรมจติใจของตนให้สงูส่ง ซึง่เป็นแนวคดิของนักคดิ นกัปรชัญำ แห่งยคุสมยั

ภูมิธรรม ( nlightenment) เมื่อปลำยคริสต์ศตวรรษที่ 18 เช่น เลซิง                       

( essing), เฮอร์เดอร์ (Her er), เกอเต้ (Goethe), ฟิคเต้ ( ichte),                                       

ฮัมโบลด์ (Humbol t) และแน่นอน ท่ำนนักปรำชญ์ที่ยิ่งใหญ่ เอ็มมำนูเอ็ล 

คำนท์ ( mmanuel ant) 

อย่ำงไรก็ตำม แนวคิดกำรสร้ำงรัฐให้เข้มแข็งโดยระบบรำชกำร 

(Bureaucracy) มิใช่เรื่องใหม่ส�ำหรับปรัสเซีย ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 แต่

ได้ก�ำเนิดขึ้นมำก่อนหน้ำนั้นแล้ว ตั้งแต่ปลำยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ฟูกูยำมำ 

ได้ชี้ให้เห็นว่ำ การสร้างกองทัพ สมัยพระเจ้ำเฟรดเดอริค วิลเลียม ผู้ด�ำรง

ต�ำแหน่งเป็น “ lecto ” แห่งแคว้นแบรนเดนเบิร์ก (Bran enberg) 

ระหว่ำง ค.ศ. 1640-1688 คือจุดเริ่มต้นของกำรสร้ำงสถำบันข้ำรำชกำรที่ 

แม็กซ์ เวเบอร์ เรียกว่ำ “Bureaucracy”

ตำมแนวคิดของฟูกูยำมำ เยอรมนีในกลำงคริสต์ศตวรรษที่ 17                

หรือนัยหนึ่ง ภำยหลังที่สงครำม 30 ปี (สงครำมศำสนำ) ได้จบลงตำม                         

ข้อตกลง สันติภาพแห่งเวสท์ าเรีย (ค.ศ. 1648) สภำพของเยอรมนี                                

สมัยนั้น ยังคงอยู่ในสภำพของ สังคมขุนศึก ( ar lor ism) แต่ละรัฐหรือ
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รำชอำณำจักร ซึ่งมีจ�ำนวนมำก ยังคงอยู่ในสภำพที่ขุนนำงยังคงควบคุม

กองทัพของตนเอง และพร้อมจะออกศึก หรือตีชิงดินแดนจำกฝำยตรงข้ำม 

ซ่ึงในสภำวะเช่นนี้ ฟูกูยำมำ จะเรียกว่ำเป็นสภำวะของสังคม “ oving    

Ban its” (นักโจรกรรมเคล่ือนท่ี) ท่ีคอยปล้นสดมภ์ทรัพย์สมบัติของผู้อื่น 

ขณะที่เจ้ำครองนคร หรือกษัตริย์ หรือที่เรียกว่ำ “ lector” – เจ้ำผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งจักรพรรดิแห่งรำชอำณำจักรโรมันอันศักดิสิทธิ (Holy oman 

mpire) ก็จ�ำต้อง ปลดประจ�าการกองทัพรับจ้าง ( e ce a y my) 

ของแว่นแคว้นหรือรำชอำณำจักรของพระองค์เอง นัยหนึ่ง พระรำชำ หรือ

เจ้ำผูค้รองนคร/หรอือำณำจกัร ไม่มกีองทพัประชาชน เช่น กองทพันโปเลียน 

ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 

อย่ำงไรก็ตำม พระเจ้ำเฟรดเดอริค วิลเลียม ผู้ครองรำชอำณำจักร

แบรนเดนเบร์ิก – ปรสัเซยี ได้ทรงตดัสนิพระทยัไม่สลำยกองทัพทหำรรบัจ้ำง

ของพระองค์ ภำยหลังกำรสู้รบในสงครำมระหว่ำงสวีเดน – โปแลนด์                     

ค.ศ. 1660 และตั้งพระทัยจะสร้ำงกองทัพให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อรักษำ

อธิปไตยของแบรนเดนเบิร์ก กำรตัดสินพระทัยครั้งนั้น จึงมีผลระยะยำว 

ประกอบด้วย การยุบเลิกกองทัพ “ ilitia”   (กองทัพอำสำสมัครของชำว

บ้ำน) ยึดอ�านาจควบคุมการเงินของฐานันดรต่าง  สร้างระบบราชการ 

(Bureaucracy) เพื่อเป็นศูนย์รวมและกำรบริหำรด้ำนกำรเงินกำรคลัง และ

กำรทหำรของอำณำจักร

นโยบำยท่ีจะสร้ำงรำชอำณำจกัรให้แข็งแกร่งดงักล่ำว ได้รบักำรสำน

ต่อในยุคสมัยของพระรำชนัดดำ ได้แก่ พระเจ้ำเฟรดเดอริค วิลเลียม ที่ 1 

แห่งรำชอำณำจักรปรัสเซีย (ค.ศ. 1713 – 1740)3 ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ค่อนข้ำง

3 ฐำนะของเจ้ำผู้ครองแคว้นแบรนเดนเบิร์ก ในฐำนะ “Gran  lector” ได้รับฐำนะสูงขึ้น
เป็นพระรำชำแห่งปรัสเซีย
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ตระหนี่ถี่เหนียวและกักข ะ แต่มีทักษะควำมสำมำรถในกำรบริหำรกำร

ปกครอง โดยเฉพำะกำรสร้ำงกองทัพของปรัสเซียให้มีสมรรถนะอันดับหนึ่ง

ของยุโรป แม้รำชอำณำจักรปรัสเซีย – แบรนเดนเบิร์ก จะค่อนข้ำงยำกจน

ที่ส�ำคัญ เกิดมิติใหม่ทำงวัฒนธรรมกำรเมือง เมื่อรำชวงศ์โฮเฮน- 

ซอลเลน (Hohenzollen)4 ได้เปลี่ยนลัทธิศำสนำ ไปเชื่อถือลัทธิคำลแวง                  

( alvinism) ตั้งแต่กลำงคริสต์ศตวรรษท่ี 16 ในขณะที่ขุนนำงส่วนใหญ่                

ของแบรนเดนเบิร์ก – ปรัสเซีย ยังคงนับถือลัทธิลูเธอร์ลัน ( utheranism) 

ควำมศรัทธำในลัทธิคำลแวง ท�ำให้เจ้ำผู้ครองรำชอำณำจักร คัดเลือกและ

แต่งตั้งผู้นับถือศำสนำคำลแวงจำกพวกดัทช์ และอูกำโนท์ (จำกฝรั่งเศส) ใน

ต�ำแหน่งต่ำงๆ ของระบบรำชกำรที่ก�ำลังสร้ำงขึ้นใหม่ มีผลท�ำให้ข้ำรำชกำร

เหล่ำนี้มีควำมเป็นอิสระจำกข้อผูกพันทำงเครือญำติกับประชำชนชำว

เยอรมันในรำชอำณำจักร ประการที่สอง ระบบศีลธรรมแบบเพียวริตัน ดัง

ที่ทรำบกัน เน้นควำมส�ำคัญของกำรประหยัด อดออม ควำมสันโดษ และ

ควำมเกลียดชังกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ท�ำให้ระบบรำชกำรปลอดจำกปัญหำ

เหล่ำนี้ ประการที่สาม กำรเผยแพร่ลัทธิศำสนำคำลแวงในรำชอำณำจักร

ปรัสเซีย ท�ำให้เกิดสถำบันทำงสังคมใหม่ๆ ทำงกำรศึกษำ และในหมู่บ้ำน 

เช่น ระบบสวัสดิกำรคนยำกคนจน ฯลฯ

กล่ำวอีกนัยหนึ่ง กำรปฏิรูประบบกำรบริหำรรำชกำรและกองทัพ  

มีผลท�ำให้ปรัสเซียยืนหยัดเป็นอิสระอยู ่ได ้ท ่ำมกลำงกำรแข่งขันกับ                           

รำชอำณำจักรออสเตรีย และรุสเซีย ซึ่งคือคู่แข่งที่ส�ำคัญในยุโรปภำคกลำง-

ตะวันออก

4 รำชวงศ์โฮเฮนซอลเลน เป็นรำชวงศ์ของผู ้ครองแคว้น และต่อมำคือรำชอำณำจักร              
แบรนเดนเบิร์ก – ปรัสเซีย
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โดยสรุป กำรปฏิรูประบบรำชกำรจำกระบบเก่ำ – ระบบบริหาร

แบบครอบครัว (patrimonial) ไปสู่ระบบ หม่ ที่ตัดขาดจากระบบ

ครอบครวั  ระบบอปุถมัภ์ โดยเน้นทีป่ระสทิธภิำพ – ควำมสำมำรถ คณุภำพ

ของข้ำรำชกำร และกำรบังคับบัญชำตำมสำยงำน ได้เริ่มต้นจำก ค.ศ. 1640 

และไปจบที่กำรปฏิรูปต้นศตวรรษที่ 19 สมัยสไตน์ – ฮำร์เด็นเบิร์ก

ด้วยระบบราชการและกองทพัทีม่ปีระสทิธภิาพ ประกอบด้วยผูม้ี

การศึกษาระดับสูง สาย “คลาสสิค” ( la ic) และสายก หมาย ท�า ห้                    

ปรัสเ ียเป็นศูนย์กลางและผู้น�า นการรวมแว่นแคว้นต่าง  ของเยอรมัน                       

ห้กลายเป็นประเทศหนึ่งเดียว โดยนโยบาย “เลือดกับเหล็ก” ของ                                   

อัครมหาเสนาบดี ออตโต อน บิสมาร์ค ( tto o  i ma c )                                  

ซึ่งก่อสงครำมกับฝรั่งเศส ค.ศ. 1871 และประสบชัยชนะในระยะเวลำ                        

อนัสัน้ เยอรมนใีหม่จงึกลำยเป็นแม่แบบของระบบกำรปกครองแบบกษตัรย์ิ

นิยม ที่มีฐำนของระบบรำชกำรที่ “ทรง” คุณธรรมและมีประสิทธิภำพ                        

ตำมอุดมกำรณ์แม็กซ์ เวเบอร์ นอกจำกนั้น เนื่องจำกระบบรำชกำรของ

เยอรมนีประกอบด้วยบุคลำกรที่ได้รับกำรศึกษำอบรมทำงด้ำนกฎหมำย                       

เป็นหลัก ระบบรำชกำรดังกล่ำวจึงกลำยเป็นองค์กรที่ยึดหลักกฎหมำย                         

ในกำรบริหำรประเทศ และมีควำมเป็นอิสระ ซ่ึงพระมหำกษัตริย์ผู้ทรงมี

อ�ำนำจสูงสุดของรฐั กจ็ะไม่เข้ำไปแทรกแซงกำรด�ำเนนิงำนภำยในของระบบ

บริหำร ท�ำให้เยอรมนีมีระบบใกล้เคียงกับนิติธรรมรัฐ ก ่อนท่ีจะมี

ประชำธิปไตยเต็มใบ และเมื่อประชำธิปไตยเต็มใบได้มำถึงหลังสงครำมโลก

ครัง้ที ่1 (ค.ศ. 1918) เยอรมนกีม็กัจะปลอดจำกระบบอปุถัมภ์และหวัคะแนน

อย่ำงเช่นสหรฐัอเมรกิำ ท�ำให้กำรทจุรติคอร์รปัชัน่จำกระบบกำรเมอืงไม่เกดิ

ขึ้นในเยอรมนี ตรงข้ำมกับสหรัฐอเมริกำ ที่เริ่มก่อต้ังระบบกำรเมืองแบบ

ประชำธิปไตยรวดเร็วกว่ำประเทศอื่นๆ ในยุโรป และก่อนที่จะมีระบบ
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รำชกำรที่เข้มแข็ง ท�ำให้เกิดระบบอุปถัมภ์ (patronage system) ในกำร

เลือกตั้ง และกำรทุจริตในระบบรำชกำรรุนแรงกว่ำประเทศอื่นๆ ในยุโรป

และจะต้องใช้ควำมพยำยำมในสมัยต่อมำ คือปลำยคริสต์ศตวรรษที่ 19 ใน

กำรหำทำงแก้ไขระบบกำรทจุรติคอร์รปัชัน่ ซึง่จะได้กล่ำวรำยละเอยีดในบท

ต่อไป

ความส�าคัญของระบบราชการ นการบริหารประเทศ
ฟูกูยำมำ ได้ตั้งข้อสังเกตไว้อย่ำงน่ำสนใจว่ำ นักคิด ปัญญำชน                        

ส่วนใหญ่ มักจะให้ควำมส�ำคัญและควำมสนใจในประเด็นเรื่องกลไกและ/

หรือองค์กรที่จะมีบทบำทกำรควบคุมกำรใช้อ�ำนำจรัฐ ตลอดจนเรื่องสิทธิ

เสรีภำพของประชำชน หรือในสมัยใหม่มักกล่ำวถึง “people’s power” 

หรือ “ mpower” นความเห็นของ ูกูยามา ก่อนที่จะมีกลไกเพื่อ                   

ควบคมุอ�านาจรฐั รฐัควรจะต้องมอี�านาจเสยีก่อน-อ�านาจทีจ่ะด�าเนนิการ

เพื่อรักษาสันติภาพภาย นรัฐ อ�านาจที่จะส่งเสริมประชาชน ห้สามารถ

ด�ารงชวีติได้อย่างสงบสขุและเจรญิมัง่คัง่ อ�านาจท่ีจะปกป้องประเทศชาติ

จากการรุกรานของศัตรู ฯลฯ รัฐดังกล่ำวคือรัฐที่ล้มเหลว ที่เรียกกันว่ำ 

“faile  state” หรือ “failing states” เช่น อำฟกำนิสถำน ไฮติ และ

โซมำเลีย5 รวมถึงบำงรัฐที่มีควำมเป็นประชำธิปไตย อย่ำงเช่น อินเดีย ก็ยัง

ประสบปัญหำของกำรจัดบริกำรทำงกำรศึกษำให้แก่ประชำชนอย่ำง                      

ไร้ประสิทธิภำพและคุณภำพ

ดังที่ทรำบกัน อินเดียถือว่ำประสบผลส�ำเร็จในกำรสถำปนำระบอบ

ประชำธิปไตย นับตั้งแต่ได้รับอิสรภำพ ค.ศ. 1947 แต่ในกำรจัดบริกำร 

สำธำรณะ เช่น กำรศึกษำ ได้มีรำยงำนจำกนักเศรษฐศำสตร์ อง เดร็ซ 

5 rineis u uyama, Ibi , 52.
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( ean Dr ze) ค.ศ. 1996 ว่ำ ในหลำยรฐั กำรจดักำรศกึษำขัน้พ้ืนฐำนระดับ

ประถมศึกษำ ร้อยละ 48 ของครูโรงเรียนในชนบท ไม่มำท�ำหน้ำที่กำรสอน

ตำมปกติ รำยงำนดังกล่ำวช่วยเปิดหูเปิดตำประชำชน และเกิดกำรวิพำกษ์

วจิำรณ์แพร่หลำย รฐับำลจงึด�ำเนนิกำรรณรงค์อย่ำงเอกิเกรกิ ใน ค.ศ. 2001 

เพื่อพัฒนำกำรศึกษำพื้นฐำน แต่ปรำกฏว่ำผลกำรด�ำเนินกำรปฏิรูป                      

อัตรำกำรขำดสอนและปฏิบัติงำนของครู ในปี ค.ศ. 2008 ก็ยังเหมือนเดิม 

คือ 48 6

อินเดียนั้น ในแง่มุมของกำรส่งเสริมเศรษฐกิจ ประสบผลส�ำเร็จใน

ระดับสูง ได้พัฒนำอุตสำหกรรมด้ำนไฮเทค (High-tech) ไปไกลกว่ำหลำยๆ 

ประเทศในภูมิภำคนี้ และมีผู้ประสบผลส�ำเร็จทำงธุรกิจจ�ำนวนมำก แต่ใน

ประเด็นกำรจัดบริกำรสำธำรณะ อินเดียไม่อำจจะแข่งขันกับจีน ญี่ปุน หรือ

เกำหลี (ใต้) ได้เลย

โดยสรุปในเบื้องต้น รัฐบำลหรือกำรบริหำรภำครัฐบำล มีควำม

จ�ำเป็นจะต้องเกิดขึ้นและพัฒนำ และในหลำยๆ เรื่อง กำรบริหำรภำครัฐก็

ไม่ควรจะเกิดขึน้ เพรำะจะแข่งขนักบัภำคเอกชนไม่ได้ จะต้องให้ภำคเอกชน

ด�ำเนนิกำรโดยเฉพำะท่ีเกีย่วข้องกบักำรท�ำธรุกจิ ก�ำไร-ขำดทนุ แต่รฐัจะต้อง

สำมำรถรกัษำควำมสงบภำยในรฐั ตลอดจนระเบียบวนิยัด้ำนกำรด�ำเนนิชวีติ 

เช่น ระเบียบวินัยกำรขับรถ กำรใช้ถนน และสถำนที่สำธำรณะ รัฐจะต้อง

รักษำควำมยุติธรรมอย่ำงเคร่งครัด และปกปักษ์รักษำสิทธิเสรีภำพของ

ประชำชน รัฐควรจะต้องพัฒนำสิ่งที่เรียกว่ำ “Infrastructure” ด้ำนกำร

คมนำคม และอื่นๆ เพื่อส่งเสริมอุตสำหกรรมและกำรพำณิชย์ รัฐจะต้อง

จัดกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนและระดบัสงู ตลอดจนกำรฝกอำชพีให้แก่ประชำชน 

รัฐควรจัดบริกำรสำธำรณสุข และสวัสดิกำรให้แก่คนชรำ ฯลฯ

6 Ibi , 53.
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โดยสรุป บทบำทหน้ำที่ของรัฐ คือ ด�ำเนินกำรด้ำนส่งเสริม                          

“ u lic goo ” ซึ่งอำจจะแปลค�ำๆ นี้ ในเบื้องต้นว่ำ “ประโยชน์

สาธารณะ” และควำมหมำยของ “ u lic goo ” ตำมค�ำอธิบำยของ                               

ฟูกูยำมำ ก็คือ “สิ่งท่ีถ้ำเป็นประโยชน์ใช้สอยของคนๆ หนึ่ง ก็ยังคงเป็น

ประโยชน์ใช้สอยของคนอื่นๆ ได้ด้วย” ต่ำงจำก “private goo s” สินค้ำที่

บรโิภคได้เฉพำะผูซ้ือ้และเป็นเจ้ำของ เช่น อากาศ ทกุๆ คนสำมำรถสดูอำกำศ

ได้เท่ำเทยีมกนั แต่รถยนต์ หรอืแก้วแหวนเงนิทอง เมือ่ผูห้นึง่เป็นเจ้ำของแล้ว 

ผู้อื่นจะเป็นเจ้ำของไม่ได้ “public goo s” จึงเป็นเป้ำหมำยส�ำคัญของกำร

ด�ำเนินงำนของหน่วยงำนสำธำรณะและของรัฐ

“ u lic oo ” – สิ่งที่อ�ำนวยประโยชน์สำธำรณะ อำจมีตั้งแต่ 

อากาศบริสุทธิ ซึ่งชำวโลกต่ำงก็เห็นตรงกันที่จะควบคุมมลพิษจำกภำค

อุตสำหกรรม ฯลฯ จนกระทั่งถึง การป้องกันประเทศ ความปลอดภัย

สาธารณะ ระบบก หมายและความยุติธรรม และสาธารณสุข (public 

health)

นอกจำกนั้น ก็ยังมีประเด็นที่นักเศรษฐศำสตร์ เรียกว่ำ “ te -

alitie ” หรืออำจแปลว่ำ “ผลพลอยได้” หรือ “ผลพลอยเสีย” เช่น                   

กำรศึกษำ ที่เรำแต่ละคนอุตส่ำห์ลงทุนลงแรง เพื่อจัดให้แก่ตนเอง และ                    

เม่ือเรำไปท�ำงำนให้แก่บริษัท ห้ำงร้ำน บริษัทเหล่ำนั้น ก็ได้ประโยชน์จำก      

กำรศึกษำที่ประชำชนขวนขวำยให้แก่ตนเอง หรือตรงกันข้ำม โรงงำน

อุตสำหกรรมต่ำงๆ อำจปล่อยมลพิษมำสู่บรรยำกำศในสภำพแวดล้อม และ

ผู้คนในละแวกนั้นก็จะได้รับผลร้ำยจำกมลพิษเหล่ำนี้ นี่คือตัวอย่ำงของ 

“ ternalities”

นอกจำกนั้น ก็ยังมีปัญหำของ “ fo matio  ymmet ie ” 

กำรรับรู ้ รับทรำบข้อมูลอย่ำงไม่เท่ำเทียมกัน ระหว่ำงผู ้ขำยและผู้ซื้อ                     
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ท�ำให้ผู้ซื้อเสียเปรียบผู้ขำย เช่น รำคำที่แท้จริงของรถยนต์มือสอง คุณภำพ

ท่ีแท้จริงของยำรักษำโรค รัฐบำลจึงมีบทบำทและหน้ำที่ในกำรควบคุมผล

ของ “ ternalities” เหล่ำนั้น โดยเข้ำมำจัดกำรโดยตรง เช่น กำรศึกษำ 

ถนนหนทำง กำรคมนำคมสื่อสำร กำรควมคุมกำรใช้น�้ำ รวมทั้ง “informa-

tion asymmetries” ควำมรู้ไม่เท่ำเทียมกันด้ำนข้อมูลข่ำวสำร โดยสร้ำง

และส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์ และเครือข่ำยให้ท่ัวประเทศ เพื่อยกระดับ

กำรรับรู้รับทรำบของประชำชนเกี่ยวกับคุณภำพของสินค้ำ และกำรบริกำร

ต่ำงๆ ตลอดจนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหำสำธำรณะ

นอกจำกนั้น รัฐบำลอำจจะมีเป้ำหมำยพัฒนำสังคมของประเทศ                  

ของตนในแง่มุมต่ำงๆ เช่น ให้มีวินัย เข้มแข็งอดทน เสียสละ รักชำติ                        

เคำรพกฎหมำย มีกำรศึกษำ หรืออำจจะต้องรณรงค์ให้ประชำชนลด ละ                

เลิกกำรพนัน สุรำ ยำเสพติด หรืออำจจะส่งเสริมธุรกิจขนำดย่อม ฯลฯ                      

รัฐบำลก็จะต้องลงทุนรณรงค์ในเรื่องเหล่ำนี้

ประเด็นสุดท้ำย ซึ่งมีควำมส�ำคัญในสมัยปัจจุบัน คือบทบำทของรัฐ

ในกำรปกป้องผู้อ่อนแอ (ทำงเศรษฐกิจ) และควบคุมมิให้ผู้เข้มแข็ง (ทำง

เศรษฐกิจและอิทธิพลทำงสังคม – กำรเมือง) รังแกผู้ที่อ่อนแอกว่ำ (เกินขีด

ปกต)ิ อำจจะเรยีกว่ำ ปกป้องควำมยตุธิรรมทำงสงัคม – เศรษฐกจิ – กำรเมอืง 

เช่น ในยคุทีร่ำชวงศ์นอร์มนัปกครององักฤษ ตัง้แต่กลำงคริสต์ศตวรรษที ่11 

กษัตริย์นอร์มัน (ที่ดี) เช่น พระเจ้ำวิลเลียม ทรงพยำยำมปกป้องพสกนิกร

ระดับล่ำงมิให้ถูกรังแกโดยขุนนำง ซึ่งมีอ�ำนำจ อิทธิพลในท้องถิ่น ซึ่งขุนนำง

ผูน้ัน้มอี�ำนำจกำรปกครอง โดยกษตัรย์ิทรงจดัตัง้ศำลของพระรำชำในมณฑล

ต่ำงๆ เพื่อเป็นทำงเลือกให้แก่ประชำชนที่อำจจะเลือกไม่ไปข้ึนศำลของ

ขุนนำง (หำกเกรงกลัวจะถูกข่มเหงรังแก) หรือกษัตริย์ทรงมีมำตรกำร                     

และนโยบำยให้สิทธิเสรีภำพแก่ชำวเมือง เพื่อคำนอ�ำนำจกับชนชั้น ขุนนำง
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ในชนบท

ในยุคปัจจุบัน นำยทุนขนำดยักษ์มีอยู่ทั่วไปทุกสังคม และหำกรัฐ

ไม่มีนโยบำยคำนอ�ำนำจกับนำยทุนเหล่ำนี้ หรือขำดกลไกที่จะคำนอ�ำนำจ

หรือปล่อยปละละเลย ให้เกิดกำรรวมศูนย์ทั้งอ�ำนำจ อิทธิพล และ                       

ทรัพย์สมบัติ ไว้ให้แก่ตระกูลเศรษฐีไม่กี่ตระกูล กำรที่จะวำงนโยบำย                        

กระจำยรำยได้ให้แก่ประชำชนส่วนใหญ่ หรือลดช่องว่ำงระหว่ำงชนชั้น                   

ก็อำจจะพบกับอุปสรรคมำกมำย ฉะนั้น กลยุทธของรัฐ กลยุทธหนึ่งก็คือ 

การส่งเสริม ห้เกิดชนชั้นกลาง ให้ขยำยวงให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น เพื่อเป็น

ตัวแปรในกำรสร้ำงควำมสมดุลในสังคม มิให้เอนเอียงไปสู่ควำมสุดโต่ง                       

ทัง้ซ้ำยและขวำ ขณะเดยีวกนั รฐักจ็ะต้องมนีโยบำยสร้ำงสวสัดิกำรสังคมให้

เข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยไม่ท�ำลำยควำมคิดริเริ่มของปัจเจกชน หรือกำรรวมกลุ่ม

เพื่อปฏิบัติกำรสังคมของภำคประชำชน

โดยสรุป ขอบเขตของภำรกิจของระบบกำรบริหำรรำชกำรได้แสดง

ไว้ในตำรำงที่ 1 ขอบเขตของภำรกิจของรัฐ ดังไดอำแกรมข้ำงล่ำง

ที่มำ: หนังสือ,      หนา 
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ขณะเดียวกัน ก็ได้มีควำมพยำยำมจะสร้ำงตัวชี้วัดประสิทธิภำพ                   

ของรัฐบำล (government ffectiveness) และกำรควบคุมกำรทุจริต

คอร์รัปช่ัน และสองตัวแปรนี้มักจะไปด้วยกัน และประสิทธิภำพของ                      

รัฐบำลกับกำรควบคุมกำรทุจริตคอร์รัปชั่น มักจะสอดคล้องกัน เรำจึง                      

ต้องให้ควำมส�ำคัญในกำรสร้ำงยุทธศำสตร์เพื่อพัฒนำระบบกำรบริหำร

รำชกำรให้มีประสิทธิภำพ และมีควำมเป็นอิสระ หรือที่ ศ.ฮันติงตัน                               

เรียกว่ำ “autonomy” – ควำมเป็นตัวของตัวเอง โดยเฉพำะเรื่องกำร                          

บริหำรบุคลำกร และกำรด�ำเนินงำน แต่ยึดถือหลักของ “ ule of aw”           

ไว้เสมอ ระบบกำรบริหำรรำชกำร ที่ฝำยซ้ำย (ทำงอุดมกำรณ์) มักเรียก                      

อย่ำงเย้ยหยันว่ำ “อ�ำมำตยำธิปไตย” ก็จะต้องมีควำมทันสมัย แต่เข้ำใจ                    

รำกหญ้ำและใกล้ชิดกับปัญหำท้องถ่ิน และเป็นหลักทำงวิชำกำรและ

ประสบกำรณ์ให้แก่ฝำยกำรเมืองเสมอ จึงจะช่วยประคับประคองระบอบ

ประชำธปิไตย ซึง่แสนจะเยำว์วยั และมกัง่ำย ไปสูเ่ส้นทำงแห่งแสงสว่ำงของ

รุ่งอรุณของวันใหม่
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ที่มำ: หนังสือ,      หนา 
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บทที่ 13

การปฏิรูปการเมือง นสังคมไทย  

ปฐมบท  ความมหัศจรรย์ของรัฐธรรมนูญ รั่งเศส 

(ค.ศ. 1958)

จุดมุ่งหมำยของกำรน�ำเสนอแนวคิดต่ำงๆ ตำมที่ได้ประมวลมำนี้ ก็

เพือ่เป็นพืน้ฐำนของแนวคดิกำรปฏิรปูกำรเมอืง และสงัคมไทยในยคุนี ้ควบคู่

ขนำนกันไปกับยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปท่ีรัฐบำลชุดปัจจุบันก�ำลังน�ำเสนอ ซึ่ง

มีรำยละเอียดมำกมำย ข้อเขียนในหนังสือเล่มนี้ น่ำจะให้ข้อคิดที่ส�ำคัญ

ส�ำหรับท่ำนผู้อ่ำนท่ีสนใจกำรปฏิรูปกำรเมือง กำรบริหำร และสังคมไทย 

อย่ำงน้อยก็อำจช่วยให้ท่ำนผู้อ่ำนได้มีมุมมองอีกมุมหน่ึง ซึ่งแตกต่ำงจำกที่

เคยรับรู้รับทรำบมำก่อน

ร การ รก จะขอหยบิยกประเดน็เรือ่งวกิ ตริฐัธรรมนญู ซึง่มกีำร

เปลี่ยนแปลงเกือบจะสม�่ำเสมอ ก่อน พ.ศ. 2500 ก็มีกำรปรับเปลี่ยน

รัฐธรรมนูญบ่อยที่สุด โดยหลังประกำศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถำวร ธันวำคม 

2475 จะมีอีก 3 ฉบับ ตำมมำ ได้แก่ ฉบับ พ.ศ. 2489, ฉบับ พ.ศ. 2492 

และ ฉบับ พ.ศ. 2494 ทั้งนี้ ไม่นับรวมที่เรียกว่ำ “ฉบับชั่วครำว” และหลัง 

พ.ศ. 2517 ซึ่งคลอดรัฐธรรมนูญ “ฉบับประชำชน” ก็จะมีอีกหลำยฉบับ ที่

ส�ำคัญคือ รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2521 ที่เรียกว่ำประชำธิปไตยครึ่งใบ และ

รัฐธรรมนูญฉบับ รสช. พ.ศ. 2534 ตำมมำด้วยฉบับปฏิรูป พ.ศ. 2540  และ
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รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ซึ่งก็ถูกยุบไปในปี พ.ศ. 2557 ส่วนรัฐธรรมนูญ

ของรัฐบำล คสช. (ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ) ได้ประกำศใช้แล้ว 

และจะด�ำรงคงอยู่ไปนำนสักเท่ำใด ไม่มีใครจะรับประกันได้ ประเด็นที่เป็น

ปัญหำตลอดมำ ก็คือ เพรำะเหตุใด สังคมไทยจึงใช้รัฐธรรมนูญเปลืองที่สุด 

จะเป็นเพรำะกำรร่ำงรัฐธรรมนูญยังไม่เหมำะสม หรือเพรำะสังคมไทยมี

ปัญหำบำงประกำรที่พวกเรำยังมองไม่เห็น บำงครั้งก็อดคิดเล่นๆ ไม่ได้ว่ำ 

หรือว่ำผู้ก่อกำรปฏิวัติ (รัฐประหำร) เมื่อวันท่ี 24 มิถุนำยน พ.ศ. 2475                   

ส่วนหนึ่งและส่วนส�ำคัญ อำจส�ำเร็จกำรศึกษำมำจำกฝร่ังเศส ประเทศที่    

กลำยเป็นต้นแบบของกำรปฏิวัติ-รัฐประหำร และผลิตรัฐธรรมนูญมำกที่สุด

ในบรรดำประเทศในยุโรปตะวันตก

อย่ำงไรก็ตำม ฝรั่งเศสก็ประสบผลส�ำเร็จในกำรสร้ำงรัฐธรรมนูญ      

สมัย ฯพณฯ ชำร์ล เดอ โกล ( harles e Gaulle) ค.ศ. 1958 ซึ่งจัดตั้ง

สำธำรณรัฐที่ 5 และด�ำรงอยู่จนกระทั่งบัดนี้ เป็นเวลำถึง 59 ปี ฉะนั้น                        

ฉบับของคณะ คสช. ซึ่งประกำศใช้ พ.ศ. 2560 จะด�ำรงอยู่ต่อไปได้อีกนำน

สักเท่ำใด ก็ยังหำมีผู ้ใดกล้ำที่จะพยำกรณ์ได้ ที่ส�ำคัญ ก็ยังไม่ได้เห็น                               

นักวิชำกำรผู้ใดได้กล้ำที่จะวิเครำะห์ คงจะเกรงใจคณะ คสช. และทุกคนก็

ใจจดจ่อว่ำเมื่อมีกำรเลือกตั้ง ผลกำรเลือกตั้งจะเป็นไปตำมที่คณะผู้ร่ำงฯ             

ได้คำดคะเนไว้หรอืเปล่ำ และแนวทำงของรฐัธรรมนูญใหม่จะป้องกนัมใิห้เกดิ

ปัญหำอีกหรือไม่ เป็นประเด็นที่อยู่ในใจของทุกคน

อันที่จริง ในหลักรัฐศำสตร์ ก็มีกำรอ้ำงอิงแนวคิดของบรมครู เช่น 

อาริสโตเติ้ล ที่เคยกล่ำวไว้ว่ำ การร่างรัฐธรรมนูญ หรือการจัดระบบการ

ปกครองของสังคม ดกค็วรทีจ่ะจดั ห้สอดคล้องเหมาะสมกับอปุนิสัย จคอ

ของผูค้น นสงัคมนัน้  หรอื นทางกลบักนั หากรฐัธรรมนญูหรอืระบบการ

ปกครอง มหีลักการหรือแนวทางทีแ่ตกต่างจากอปุนสิยั (หรอืวฒันธรรม) 
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ของสังคมดังกล่าว ก็ควรที่จะปรับเปลี่ยนอุปนิสัยหรือบางส่วนของ

วัฒนธรรม ห้สอดคล้องกับปรัชญา และวิถีทางของระบบการปกครองที่

สถาปนาขึ้น ค�ำพูดดังกล่ำว อันท่ีจริงก็ใกล้เคียงกับสำมัญส�ำนึกที่ดูจะเป็น

จริงตลอดกำล แต่ที่น่ำอัศจรรย์ใจก็คือ ทุกยุค ทุกสมัย ที่มีกำรปรับเปลี่ยน 

ก็ไม่ค่อยได้เห็นนโยบำยของรัฐบำลใดที่ทุ่มเทควำมคิด ควำมสำมำรถ เพ่ือ

พัฒนาคนหรือระบบ ห้สนับสนุน ส่งเสริมปรัชญาแนวคิดของระบบการ

ปกครองที่บรรจงขีดเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร จริงอยู่ ในสมัยเริ่มแรก

คณะรำษฎรก�ำหนดนโยบำยทำงกำรศึกษำเป็น 1 ใน 6 นโยบำยที่ส�ำคัญ

ส�ำหรบักำรสร้ำงประเทศ และในนโยบำยน้ัน ได้ก�ำหนดเป็นรปูธรรมให้ขยำย

กำรศึกษำระดับประถม หรือที่เรียกว่ำกำรศึกษำภำคบังคับให้ครบทุกต�ำบล 

โดยมีข้อสมมติฐำนว่ำ การศึกษาจะพัฒนาพลเมือง ห้เข้า จระบอบ

ประชาธปิไตย แต่จนทกุวนันี ้เมือ่กำรศกึษำภำคบังคบัก�ำหนดถงึมธัยมศกึษำ

ตอนต้น และกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนก�ำหนดให้จบถงึมธัยมศกึษำตอนปลำย แต่

ประชำชนส่วนใหญ่ก็ยังไม่เข้ำใจระบอบและวิถีชีวิตของประชำธิปไตยอย่ำง

แท้จริง เช่น ร า น ่วนหน่งยังเ ื่อว่า การ กงง ร มา ่น น ยัง

ทาไ ไม่ หากคนที่ กง ่ง ร ย น ห งมือ ร า น าง

การศึกษามีความส�าคัญอย่างไร ต่อกำรสร้ำงระบอบและวิถีชีวิต

ประชำธิปไตย ท่ำนผู้อ่ำนก็คงจะได้เห็นตัวอย่ำงของสหรัฐอเมริกำในยุคเริ่ม

ต้นกำรปกครองแบบประชำธิปไตย ช่วงทศวรรษที่ 2 ของศตวรรษที่ 19 ซึ่ง

เป็นกำรชักน�ำระบอบและวิถีชีวิตแบบนี้เร็วเกินไปหรือไม่ ในสถำนกำรณ์ท่ี

ประชำชนยังไม่พร้อม จึงเป็นภำรกิจที่ส�ำคัญของผู้คนที่มีอุดมกำรณ์ ที่จะ

รณรงค์ให้กำรปฏิรูประบบรำชกำรของสหรัฐอเมริกำประสบควำมส�ำเร็จใน

กำรขจัดระบบอุปถัมภ์ และระบบเครือข่ายหัวคะแนน (clie teli m) ซึ่ง

ฝังตัวในระบบกำรเมืองสหรัฐฯ ตลอดศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 
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ฉะนัน้ ข้อเสนอในกำรปฏริปูกำรเมอืงในสงัคมไทยในหนงัสอืเล่มน้ี จงึใคร่ขอ

เสนอให้ปฏิรูปกำรศึกษำเป็นอันดับแรก แต่ก่อนอื่น ขอท�ำควำมเข้ำใจกัน

ก่อน เรื่องข้อคิดส�ำคัญในกระบวนกำรวิวัฒนำกำรของประวัติศำสตร์

ร เ น รก ลองพจิำรณำค�ำถำม ซึง่อำจเป็นเพยีงข้อสมมติว่ำ การ

ปฏิวัติ พ.ศ. 2475 เกดิขึน้เรว็เกนิไปหรอืไม่  หรอืหำกไม่เรว็เกนิไป ผลของ

ข้อตกลงเป็นการชิงสุกก่อนห่ามหรือไม่

กำรตั้งค�ำถำมนี้ ไม่ได้ตั้งขึ้นเพื่อก่อให้เกิดกำรต่อต้ำนใคร/ผู้ใด                   

ท้ังสิ้น แต่ต้องกำรจะท�ำควำมเข้ำใจกับนักคิด นักปฏิรูปในสังคมไทย หรือ

ท้ำทำยให้เกิดควำมคิดที่หลำกหลำย หรือมองในมุมที่ไม่เคยมอง

ที่ลองถำมค�ำถำมนี้ กเ็พื่อจะขอให้ท่ำนผู้อ่ำนซึ่งสนใจและจรงิจังกับ

ปัญหำกำรพัฒนำประเทศ ได้พินิจพิเครำะห์ดูจำกประวัติศำสตร์ของสังคม

ต่ำงๆ ในอดีต เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกำ เยอรมนี จีน ญี่ปุน อินเดีย 

และสิงคโปร์ รวมทั้งอีกหลำยประเทศในลำตินอเมริกำ และอัฟริกำ และ                 

ลองเปรียบเทียบดูว่ำเส้นทำงไปสู่เป้ำหมำย จะเป็นประชำธิปไตย หรือ                     

อย่ำงอื่นใดๆ ก็ตำม เป็นเส้นทำงที่เรียกว่ำ “short-cut” –เส้นทางลัด นั้น

มีหรือไม่? อังกฤษ เดินมำตำมเส้นทำงนี้ ตั้งแต่สมัยรำชวงศ์นอร์มัน                             

คริสต์ศตวรรษที่ 11-12 ผ่ำนสงครำมกลำงเมืองก็หลำยครั้ง และเคยจัดตั้ง

สำธำรณรฐั สมยัโอลเิวอร์ ครอมเวล ( liver romwell) ค.ศ. 1649 – 1660 

และในที่สุด ก็ไปจบลงด้วยกำรปฏิวัติที่รุ่งโรจน์ ค.ศ. 1688 ึ่งเป็นขั้นตอน

ทีส่อง หรอื a e ทีส่อง ของเส้นทางววิฒันาการประวตัศิาสตร์การเมอืง 

ตำมหลักและแนวคิดของนักปรำชญ์ (อำริสโตเติ้ล) คือ จำกระบบกษัตริย์                

สู่ ระบบอภิชนำธิปไตย และยังต้องใช้เวลำอีก 2 ศตวรรษ จึงจะเข้ำสู่ยุคสมัย

ประชำธิปไตยเบื้องต้นในคริสต์ศตวรรษที่ 20 นี้เอง สรุปแล้ว เส้นทำง

วิวัฒนำกำร (และกำรปฏิวัติ) ใช้เวลำเกือบ 2,000 ปี กว่ำจะมำถึงวันนี้                 
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แต่เรำได้มำเห็นที่ปลำยเหตุ จึงสรุปเอำง่ำยๆ ว่ำ กำรสร้ำงประชำธิปไตยนั้น 

แค่เสกสรรค์ปันแต่งโดยนักเขียนกฎหมำยเพียงหยิบมือเดียวก็ส�ำเร็จลงแล้ว                     

หำคิดไม่ว่ำ อังกฤษสญูเสยีเลอืดเนือ้ไปกีรุ่น่ของผูน้�ำ-ขนุนำง-ไพร่ ก่อนจะมำ

ถึงวันนี้ และเรำควรจะได้ศึกษำบทเรียนอะไรบ้ำงจำกประวัติศำสตร์ของ

ชนชำตินี้ เพื่อเปรียบเทียบกับมหำอ�ำนำจอีกชำติหนึ่ง ซึ่งเป็นคู่แข่ง คู่อริกัน

มำแต่เบื้องต้น คือ ฝรั่งเศส

รั่งเศส คือคู่แข่งส�ำคัญของอังกฤษ เริ่มต้นด้วยรำชวงศ์เมอร์โร-                    

วิเจียน ตั้งอำณำจักรแฟรงค์ และผลัดเปลี่ยนมำเป็นรำชวงศ์คำเปต์                                

( apet) ปกครองแบบศักดินำเช่นเดียวกับอังกฤษ เข้ำสู่รำชวงศ์บูร์บอง 

(Bourbons) ได้พยำยำมรวมอ�ำนำจเข้ำสูศ่นูย์กลำง จนกระทัง่พระเจ้ำหลยุส์

ที ่14 แห่งรำชวงศ์นี ้ได้ชือ่ว่ำเป็นกษตัรย์ิทีม่อี�ำนำจ บำรม ีเหนอืกษตัรย์ิอืน่ๆ 

ในยุโรป และจำกกำรท�ำสงครำมไม่หยุดหย่อนในยุโรป เพื่อสร้ำงควำมเป็น

มหำอ�ำนำจเหนือกษัตริย์อ่ืนๆ ยังผลให้เกิดหน้ีสินและปัญหำต่ำงๆ ตำมมำ

ในสมัยพระโอรสอีก 2 พระองค์ จนเกิดกำรปฏิวัติ ค.ศ. 1789 ซึ่งกลายเป็น

ปฏิวัติ นหลาย  มิติ ทั้งด้านการเมือง สังคม (ขจัดชนชั้น) และอุดมการณ์

ทางการเมือง ท�ำให้เกิดควำมแตกแยกทำงควำมคิดเรื่องกำรปกครอง                       

ตั้งแต่กลุ่มกษัตริย์นิยม – และจักรพรรดินิยม (โบนาปาร์ต) กลุ่มเสรีนิยม 

และรดัดิคาล (Ra ical ) กลุม่สาธารณรัฐนยิม และสงัคมนยิม จนกระทัง่

หำจุดที่จะประนีประนอม หรือตกลงในรูปแบบกำรปกครองกันได้ด้วย                        

ควำมยำกล�ำบำก น�ำไปสู ่กำรรัฐประหำรซ�้ำแล้วซ�้ำเล่ำ และกำรขำด

เสถียรภำพของระบบและรัฐบำล จนในท่ีสุดไปจบลงที่สำธำรณรัฐที่ 5 ซึ่ง

มักจะเรียกว่ำ “Gaullist epublic” เพรำะนำยพล ชำร์ล เดอ โกล ผู้กู้ชำติ

สมัยสงครำมโลกครั้งที่ 2 ได้สถำปนำระบอบนี้ขึ้นตำมรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 

ค.ศ. 1958 ซึ่งยั่งยืนมำถึงปัจจุบัน ถือเป็นควำมมหัศจรรย์ หรือศิลปะของ
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กำรร่ำงรฐัธรรมนญู ของมเิชล เดอเบร ( ichel Debr ) ซึง่ได้รบักำรยกย่อง

ทั่วโลก และสมควรจะวิเครำะห์ศึกษำเป็นอย่ำงยิ่ง

โดยสรปุคร่ำวๆ เบ้ืองต้น ประสบกำรณ์ของทัง้สองประเทศ ซ่ึงถอืว่ำ

เป็นมหำอ�ำนำจชั้นน�ำในโลกสมัยใหม่ น่ำจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำ

ระบอบกำรเมอืงกำรปกครองของไทย รวมถงึประสบกำรณ์ของสหรฐัอเมรกิำ 

ก็เช่นกัน ดังที่ได้ชี้ให้เห็นในบทที่ 14 ว่ำ  การเข้าสู่ระบบและวิถีทางของ

ประชาธปิไตยทีเ่รว็เกนิไป อาจจะน�ามา ึง่ปัญหาการสร้างระบบเครอืข่าย

หวัคะแนน (clie teli m) กระทบต่อประสทิธภิาพของระบบการบริหาร

ราชการ ที่กลำยเป็นสถำนท่ีรองรับหัวคะแนนของพรรคกำรเมืองต่ำงๆ                       

ที่ชนะกำรเลือกตั้ง เป็นรอยด่ำงของประชำธิปไตยสหรัฐอเมริกำ ยำกแก่                      

กำรขจัด จนกระทั่งกลำงศตวรรษที่ 20

ส่วนบทเรยีนจำกองักฤษ ทีเ่รยีกกนัว่ำ “เมืองแม่” ของประชำธปิไตย 

คงจะมีหลำยประกำร ที่ส�ำคัญก็คือ กำรต่อสู้ดิ้นรนระหว่ำงขุนนำงและ

กษตัรย์ิ ตัง้แต่รำชวงศ์นอร์มนัในองักฤษ ค.ศ. 1066 มำจนกระทัง่ถงึรำชวงศ์

ทิวดอร์ ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ปัญหำกำรขัดแย้งระหว่ำงขุนนำงกับกษัตริย์

อังกฤษ ในยุคแรก เป็นกำรขัดแย้งกันเชิงอ�ำนำจและผลประโยชน์ของ                          

ทัง้สองฝำย โดยมีแนวคดิตำมจำรตีประเพณดีัง้เดมิช่วยก�ำกบัมใิห้แต่ละฝำย

ประพฤติผิดไปจำกประเพณี ดังจะเห็นได้จำกมหาก บัตร ( e eat 

a te ) ค.ศ. 1215 ก็เป็นกำรตอกย�้ำจำรีตประเพณีดั้งเดิมที่กษัตริย์

สมควรจะต้องยดึถอื โดยเฉพำะกำรปรกึษำหำรอืกบัฐำนนัดรต่ำงๆ ในสงัคม 

ที่เรียกว่ำกำรประชุมสภำฐำนันดร หรือ “รัฐสภำ” (Parliament) 

ส่วนกำรขัดแย้งในสมัยรำชวงศ์สจวต ศตวรรษที่ 17 จะชัดเจน                        

ยิ่งขึ้นในการขัดแย้งระหว่างกษัตริย์กับสภาสามัญชน (House of                      

ommon) ในประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพ หลักนิติธรรมรัฐ หลักการ
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ปกครอง การจัดเก็บภาษี ที่ต ้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา                           

ขณะเดียวกัน ก็มีปัญหาทางศาสนาระหว่ำงลัทธิโปรเตสแตนท์ โดยมีฝำย 

“หัวรุนแรง” คือพวก “เพียวริตัน” ที่ยึดถือค�ำสอนของจอห์น คำลแวง                       

กับลัทธิด้ังเดิม คือ โรมันแคทอลิค ซึ่งพระเจ้ำเจมส์ ท่ี 2 ถูกกล่ำวหำว่ำ

สนบัสนนุและส่งเสรมิ และผลของกำรขดัแย้ง กน็�ำไปสู่กำรปฏวิติั ค.ศ. 1688 

ทีฝ่ำยรฐัสภำเป็นฝำยได้รบัชยัชนะ และสำมำรถจดัตัง้ระบบรฐัสภำได้ส�ำเรจ็ 

และระบบนี้ที่เป็นฐำนรองรับกำรวิวัฒนำกำรไปสู่ระบบประชำธิปไตยใน

ปลำยศตวรรษที่ 19 – 20 นั่นเอง

มีบทเรียนอะไรบ้างจากการศึกษาความเป็นมาของระบบ

การเมือง-การปกครองของประเทศชั้นน�าเหล่านี้ โดยย่อที่สุด อำจจะ                          

กล่ำวได้ว่ำ จุดเด่นของชนชาติอังก ษ คือ ควำมเป็นชนชำติที่โน้มเอียงไป

ในแนวทำงของกลุ่มอนุรักษ์นิยม-จารีตนิยม และปฏิบัติการนิยม ( ag-

matic) นักปรัชญำที่ชำวอังกฤษยึดถือเป็นเยี่ยงอย่ำง เช่น เดวิด ฮูม และ

จอห์น ล็อค รวมทั้งเจเรมี เบนแธม ในสมัยต่อมำ ล้วนแล้วแต่เอนเอียงไป

ทำงปฏิบัตินิยม ให้ควำมส�ำคัญแก่รูปธรรม กำรตรวจสอบเชิงวิทยำศำสตร์ 

ไม่ติดยึดทำงทฤษฎีนำมธรรมมำกเกินไป และในโลกแห่งควำมเป็นจริง 

สำมำรถประนีประนอมกันได้ง ่ำยกว่ำนักคิด นักท ษ ีแบบ ร่ังเศส                           

ที่สืบสำนประเพณีมำจำกนักปรัชญำท่ียิ่งใหญ่ของเขำ คือ เดสการ์ด                        

( e ca te) ผูว้ำงแนวคดิตำมแบบฉบบัของคณติศำสตร์ หรอืทีภ่ำษำองักฤษ

ใช้ค�ำว่ำ “ e uctive” ซึ่งแปลว่ำ “นิรนัย” นักคิด รั่งเศสจึงชอบโต้แย้ง

กันเชิงตรรก เชิงท ษ ี และมักจะหำข้อตกลงกันมิได้ และกำรศึกษำใน

ระดับสูงของฝรั่งเศสก็จะเน้นแนวทำงดังกล่ำว เรียกว่ำ กลุ่ม “ artesians” 

(จำกค�ำว่ำ Descarte)

อุปนิสัยที่เอนเอียงไปทำงทฤษฎีนิยมเช่นนี้ เมื่อน�ำมำสู่แวดวง
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กำรเมือง ท�ำให้ชำวฝรั่งเศสโต้แย้งกันมิรู้จบ และกำรเมืองจึงแตกแยกออก

เป็นหลำยสำย หลำยส�ำนัก ประนีประนอมกันด้วยควำมยำกล�ำบำก 

อย่ำงไรก็ตำม วิวัฒนำกำรทำงกำรเมืองของฝรั่งเศส ในช่วง                           

ครึ่งศตวรรษที่ผ่ำนมำ ก็พอจะให้บทเรียนแก่ชำวโลกได้ว่ำ สังคมกำรเมือง

ของฝรัง่เศสก็ย่อมเปลีย่นแปลงได้ และรฐัธรรมนญูฉบบัโกลลสิท์ ค.ศ. 1959 

สำมำรถปรบัเปลีย่นกำรเมอืงของฝรัง่เศสจำกระบบท่ีแตกแยก มำเป็นระบบ

ที่รู้จักประนีประนอม และมีควำมเป็นนักปฏิบัตินิยมมำกขึ้น หรือสำมำรถ

ผสมผสำนกับนักทฤษฎีนิยมดังเก่ำก่อน

สังคมไทย ควรจะเรียนรู้อะไรบ้ำงจำกตัวอย่ำงของประเทศต่ำงๆ 

เหล่ำนี้ ที่กล่ำวถึง และยังมิได้กล่ำวถึง ?

สังคมไทย มักถูกจัดว่ำมีวัฒนธรรมทางความคิดแบบปฏิบัติการ

นิยม คือ ยึดถือผลประโยชน์ของตน ของประเทศของตนเป็นอันดับแรก                   

และวำงทฤษฎีไว้เป็นอันดับสอง ฉะนั้น จึงน่ำจะใกล้เคียงกับอังกฤษ แต่ น

ข้อเท็จจริง ชาวไทยแตกแยกกันได้ง่าย และจะร่วมกันเมื่อเกิดวิกฤติที่                   

หนักหนำสำหัส นัยหนึ่ง นยามปกติ ชาวไทยจะรวมตัวกันค่อนข้างยาก 

ชอบเป็นอิสระต่อกัน มีความเป็นปัจเจกสูง ประวัติศำสตร์ไทยเริ่มต้นด้วย

ระบอบกษัตริย์ ซึ่งในยุคสุโขทัยอำจจะยังเป็นยุคเริ่มต้น มีควำมเป็นระบบ

พ่อขนุ ต่อยอดมำจำกระบบครอบครวัใหญ่ – ระบบหวัหน้ำเผ่ำ แต่กำลก่อน 

ต่อมำในยุคกรุงศรีอยุธยำ เมื่อได้รับอิทธิพลจำกขอมและลัทธิฮินดู – 

พรำหมณ์ ระบบกษัตริย์ก็เลียนแบบควำมเชื่อถือของศำสนำพรำหมณ์ 

กษัตริย์ไทยจึงทรงเป็นสมมติเทพ ลัทธิ “Divine ight of ingship” ที่

กษัตริย์ยุโรปทรงแสวงหำ (โดยเฉพำะฝรั่งเศส ยุครำชวงศ์บูร์บอง) และ                    

นักปรำชญ์ เช่น โบแดง ก็เผยแพร่แนวคิด อ�ำนำจอธิปไตยของพระรำชำ                   

เช่นเดียวกับโทมัส ฮอบส์ ที่เชื่อถือเช่นนั้นในอังกฤษ แต่กษัตริย์ฝร่ังเศส                
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รวมถงึพระเจ้ำเจมส์ ท่ี 2 แห่งรำชวงศ์สจวต ในองักฤษ กไ็ม่สำมำรถจะฟันฝำ

คตธิรรมดัง้เดมิของชำวยโุรปทีไ่ม่ได้ตดิยดึในคตนิัน้ ขนุนำงองักฤษ โดยเฉพำะ 

มองตนเองว่ำมศีกัดศิรทีีจ่ะร่วมใช้อ�ำนำจหน้ำท่ี (ในระดบัท้องถิน่) และระดบั

ชำติ (ในรัฐสภำ) กษัตริย์ทรงมีอ�ำนำจกำรปกครอง แต่จ�ำกัดด้วยหลักของ

นิติธรรมและขนบธรรมเนียม ตลอดจนเสียงของประชำชน ฉะนั้น ขุนนาง

นองัก ษจงึมคีวามรู้สกึ นความเป็นปกแผ่น ( oli a ity) นระดบัชนชัน้

ของตนเอง และภำยหลงัเมือ่กำรค้ำเจรญิเตบิโต และพระมหำกษตัรย์ิองักฤษ

ส่งเสริมควำมเจริญเติบโตของเมือง ทรงมอบสิทธิเสรีภาพแก่เมือง ท�า ห้

ชาวเมือง พ่อค้า นักอุตสาหกรรม ช่าง มีความรู้สึก นความเป็นปกแผ่น

ของชนชั้นของตน

ขณะทีส่งัคมไทย ขนุนำงมไิด้ด�ำรงฐำนะของตนเป็นอสิระจำกอ�ำนำจ

ของกษัตริย์ มีควำมเปลี่ยนแปลงสถำนภำพได้ตลอดเวลำ ที่เรียกว่ำมี                      

“ obility” สูง เข็มมุ่งของขุนนำงจึงมุ่งสู่ศูนย์กลำงแห่งอ�ำนำจ ส่วนกำร                      

ขัดแย้งทำงกำรเมือง มักเป็นเรื่องระหว่ำงวังหน้ำและวังหลัง หรือระหว่ำง

พระรำชโอรสที่แข่งขันกันเพื่อสืบทอดรำชบัลลังก์ ขณะที่ขุนนำงอำจมี                         

ทั้งทหำรเอก และจ�ำพวกกองเชียร์ และพวกที่ชนะไหนเข้ำที่นั่น ยกเว้น                        

บำงกรณี เช่น พระเจ้ำปรำสำททอง ซึ่งสถำปนำรำชวงศ์ใหม่ขึ้นมำแทน

รำชวงศ์เดิม และพระเพทรำชำ ซึ่งยึดอ�ำนำจจำกสมเด็จพระนำรำยณ์ และ

ตั้งรำชวงศ์บ้ำนพลูหลวง

นอกจำกชนชั้นขุนนำงไทยขำดควำมเป็นปกแผ่นระดับชนชั้นแล้ว 

ชนชั้น “gentry” และชนชั้นกลำง (จำกเมืองกำรค้ำและเมืองอุตสำหกรรม) 

ซึ่งเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของสังคมอังกฤษ ไม่ปรำกฏว่ำมีชัดเจนใน                   

สังคมไทย จำกขุนนำงไทย ก็ลงไปถึงสำมัญชนและชำวนำและไพร่ ทำส                

ส่วนชนชั้นพ่อค้ำ อุตสำหกรรม ก็มักจะอพยพมำจำกประเทศจีนเป็น                    
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ส่วนใหญ่ ยังผสมผสำนเข้ำกับสังคมไทยเฉพำะรำยผู้มั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติ 

เช่น ตระกูลโชฎึกรำชเศรษฐี เป็นต้น

ฉะนั้น สังคมไทยไม่มีชนชั้นขุนนำง ชนชั้นกลำงแข็งแกร่งที่จะ

เคลื่อนไหวขับเคี่ยวทำงกำรเมือง กำรก่อกำรปฏิวัติเมื่อวันท่ี 24 มิถุนำยน 

พ.ศ. 2475 มลีกัษณะใกล้เคยีงกบักำรจดัฉำก แต่กม็กีลุ่มนำยทหำรทีว่ำงแผน

รัดกุมในกำรยึดตัวบุคคล – เสนำบดี ผู ้คุมอ�ำนำจทำงทหำรและ 

พลเรือน สำมำรถจะ “blac mail” ซึ่งอำจจะเป็นค�ำที่ไม่ไพเรำะนัก แต่ก็

อำจจะใช้ค�ำอื่นได้ เช่น ค�ำว่ำ “ ltimatum” (กำรยื่นค�ำขำด) ซึ่งพระบำท

สมเด็จพระปกเกล้ำฯ คงจะต้องทรงยินยอม เพรำะน่ำจะเป็นที่รู้กันในวงใน

แล้วว่ำพระองค์ทรงมพีระรำชปณธิำนมำนำนแล้ว ทีจ่ะทรงมอบรฐัธรรมนญู

ให้ปวงชนชำวไทยในวันครบรอบกำรจัดตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ แต่เสนำบดี                          

ผูห้ลกัผูใ้หญ่ ซึง่มคีวำมเป็นอำวโุสทำงสำยโลหติ ยงัไม่เหน็ด้วย โดยคดิว่ำจะ

เร็วเกินไป

กำรไม่เข้ำใจควำมรู้สึกนึกคิดของข้ำรำชกำรระดับกลำง โดยเฉพำะ

ในวิกฤติเศรษฐกิจ เรื่องงบประมำณขำดแคลน ต้องรัดเข็มขัด และปลด

ข้ำรำชกำรบำงส่วนออกไป เป็นจังหวะเวลำที่ค่อนข้ำงล่อแหลม กำรมอบ

รัฐธรรมนูญช่วงน้ันคงจะบรรลุผลส�ำเร็จในระดับหนึ่งในกำรสกัดกั้น หรือ                   

ลดทอนแรงกดดันและกำรเรียกร้องเรื่องรัฐธรรมนูญ แต่รัฐธรรมนูญที่                           

ควรจะร่ำงและเปิดศักรำชใหม่ของระบบรัฐสภำ ควรจะเป็นเช่นไร?                             

ประเด็นนี้ ที่ต้องกำรท่ำนผู้รู ้ ที่จบกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศในยุโรป                                    

และประเทศอื่นๆ หรือได้ไปดูงำนมำแล้ว รัฐธรรมนูญที่น่ำสนใจส�ำหรับ                        

ผู้เขียน (ขณะนี้) ก็คือ รัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุน ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญ                             

ฉบับแรก ประกำศใช้สมัยจักรพรรดิรำชวงศ์เมจิ จึงเรียกว่ำ “ e i                           

onstitution” ค.ศ. 1889 หรอื พ.ศ. 2432 กค็อื อยู่ในรชัสมยัของพระบำท
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สมเด็จพระจุลจอมเกล้ำฯ ซึ่งพระองค์ท่ำนได้มุ่งมั่นปฏิรูปโครงสร้ำงของ

ระบบรำชกำร จำกกำรปกครองสมัยเก่ำแบบประเทศรำช ก็ปรับมำเป็น                

สมัยใหม่ เรียกว่ำ ระบบเทศำภิบำล โดยแต่งตั้งเจ้ำคุณเทศำฯ ไปปกครอง

ดูแลหัวเมืองต่ำงๆ 

ทั้งหมดเป็นกำรสร้ำงระบบรัฐให้เข้มแข็ง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี

แนวคิดของฟูกูยำมำ ว่ำ กำรสร้ำงรัฐให้เข้มแข็งก่อน เช่น ปรัสเซีย น่ำจะ

ท�ำให้ประชำธปิไตยทีก่�ำเนดิภำยหลงัยัง่ยนืและมปีระสิทธภิำพ จะได้ไม่เผชญิ

กับระบบคอร์รัปชั่นจำกกลไกรำชกำรท่ีขำดประสิทธิภำพ ขำดผู้น�ำ และ

ข้ำรำชกำรที่มีคุณธรรม ควำมสำมำรถ แทบทุกชำติที่เริ่มชักน�ำระบบ

ประชำธปิไตยเข้ำสูส่งัคมเรว็เกนิไป กจ็ะต้องเผชิญกบัปัญหำกำรปฏริปูระบบ

รำชกำร ดังที่อังกฤษและสหรัฐอเมริกำ ได้เผชิญมำ

ฉะนัน้ ในช่วงนีจ้งึยงัไม่เหมำะสมจะรเิริม่ปฏริปูทำงกำรเมอืงต้องรอ

ไปอีกสักครึ่งศตวรรษ จึงน่ำจะเหมำะสม แต่ส�ำหรับญี่ปุน ซ่ึงเริ่มปรับปรุง

เปลีย่นแปลงก่อนไทย ค.ศ. 1868 เมือ่ล้มเลกิระบบโชกุน (Shogunate) และ

ระบบศักดินำ น�ำโดยโชกุน ในฐำนะ “อัครมหำเสนำบดี” (นำยกรัฐมนตรี) 

ผู้ปกครองโชกุเนทแทนพระจักรพรรดิ มำเกือบ 300 ปี ได้ยุบเลิกระบบและ

ถวำยคืนพระรำชอ�ำนำจแก่พระจักรพรรดิ และเมื่อถึง ค.ศ. 1889 (หรือ                  

พ.ศ. 2432) ก็ทรงมอบรัฐธรรมนูญให้แก่ชำวญี่ปุน เป็นรัฐธรรมนูญท่ีมี                       

หลักกำร ซึ่งถ้ำหำกสยำมจะเอำย่ำงในช่วงของรัชกำลที่ 6 หรือรัชกำลที่ 7                               

ก็น่ำจะยอมรับกันได้ หลักส�ำคัญของรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1889 คือ

1. รฐัธรรมนญูญีป่นุ มอบอ�ำนำจอธปิไตยไว้ให้แก่องค์พระจกัรพรรดิ

2. พระองค์ทรงมีอ�านาจแต่งตั้งรัฐมนตรี ประกำศสงครำมและ

สันติภำพ (หมำยถึง มีอ�ำนำจทำงทหำร)
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3. วุฒิสภำ เป็นสภาขุนนางที่สืบทอดมาตามสายโลหิต

4. สภำผู้แทนรำษฎร ได้รับเลือกตั้งโดยประชำชน (แต่จ�ำกัดไว้ใน

จ�ำนวนเพียงไม่ถึงร้อยละ 1 ของประชำกรทั้งหมด – หมำยถึงผู้

มีสิทธิเลือกตั้ง)

อำจเรยีกว่ำ เป็นรฐัธรรมนญูทีแ่บ่งอ�ำนำจระหว่ำงกษตัริย์กบัขุนนำง 

โดยมีตัวแทนของประชำชน ที่จะเป็นพลังถ่วงดุลระหว่ำงกษัตริย์กับขุนนำง

ที่อำจเป็นฝำยค้ำน

โดยข้อสมมติฐำน หำกใน พ.ศ. 2475 หรือก่อนหน้ำนั้น พระมหำ-

กษัตริย์มอบรัฐธรรมนูญคล้ำยๆ ฉบับ ค.ศ. 1889 ของญี่ปุน ให้แก่พสกนิกร

ไทย โดยอำจมกีำรปรบัให้ฐำนของผูแ้ทนรำษฎรกว้ำงขวำงมำกกว่ำของญีป่นุ 

และทดสอบระบบรัฐสภำที่ยังมีขอบเขตจ�ำกัดเช่นนี้ จนกระท่ังเกิดกำร

เปลีย่นแปลงทำงเศรษฐกจิ สงัคม หรอืการศกึษา ในอนำคต สังคมไทยหลัง 

พ.ศ. 2475 อำจไม่แตกแยกกันเป็นฝำย “เจ้ำ” ฝำย “รำษฎร” ดังที่ปรำกฏ 

แต่กำรมอบอ�ำนำจเตม็ใบให้ “รำษฎร” เรว็เกนิไป น�ำไปสูผ่ลดงัทีป่รำกฏ คอื 

กำรยึดแย่งอ�ำนำจระหว่ำงกลุ่มผู้น�ำที่ร่วมกันท�ำกำรปฏิวัติมำก่อน โดยพลัง

ประชำชนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลย และตัวอย่ำงอันนี้ จะกลำยเป็นตรำบำป 

เป็นปีศำจที่หลอกหลอนสังคมกำรเมืองไทยไปอีกนำนแสนนำน จนกว่ำจะ

หำทำงตัดวงจรอุบำทว์นี้ได้ เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญโกลลิสท์ ค.ศ. 1958

รัฐธรรมนูญโกลลิสท์ ค.ศ. 1958 มีสำระส�ำคัญอย่ำงไรที่ปลุกเสก

ให้สังคมฝรั่งเศสจำกที่เคยเป็นสังคมแตกแยก กลำยเป็นสังคม “ค่อนข้ำง” 

สมานฉันท์ ท�ำให้กำรแบ่งแยกเป็นฝำยขวำฝำยซ้ำยชัดเจนแต่ไม่รุนแรง                       

และมีผลให้รัฐบำลมีเสถียรภำพ โดยระยะเริ่มแรก (ช่วง 1-2 ทศวรรษแรก) 

ฝำยโกลลิสท์ (ขวำ) จะได้ครองอ�ำนำจ แต่ในระยะช่วงหลัง เริ่มแต่ท่ำน                         
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มิตเตอร ์รังด ์ ( itteran ) ฝ ำยสังคมนิยม ได ้ครองอ�ำนำจมำชั่ว                                                           

ระยะหน่ึง แสดงให้เห็นควำมมีเสถียรภำพของระบบอย่ำงน้อยก็แตกต่ำง                       

จำกสมัยหลังสงครำมโลก ในช่วง ค.ศ. 1947 – 1959 ซ่ึงรัฐบำลล้มลุก                     

คลุกคลำนมำตลอด และถูกเรียกว่ำ เป็นระบบ “Government by ts                     

an  starts” หรือบำงทีก็เรียก “สำธำรณรัฐ ส.ส.” (Deputy epublic) 

ค�ำถำมคือ รัฐธรรมนูญวิเศษ ค.ศ. 1959 มีมนต์ขลังอย่ำงไร จึงเปลี่ยนแปลง

สังคมกำรเมืองได้ขนำดนั้น

รัฐธรรมนูญฉบับที่มิเชล เดอเบร ร่ำงนั้น มีบทส�ำคัญ 2-3 บท                            

ดังนี้

สำธำรณรัฐที่ 5 ของฝรั่งเศส จะประกอบด้วย ฝำยอ�ำนำจสองส่วน 

ส่วนแรก คือ ประธำนำธิบดี และส่วนที่สอง คือ นายกรัฐมนตรีและ                         

คณะรัฐมนตรี

1. อ�ำนำจประธำนำธบิด ีฐำนอ�ำนำจ ในระบบเก่ำ คอืผูแ้ทนรำษฎร

ในรัฐสภำเป็นผู ้เลือกประธำนำธิบดี แต่ในรัฐธรรมนูญใหม่                       

ตอนแรกขยำยฐำนไปยังเทศมนตรี สมำชิกสภำเทศบำล ฯลฯ 

ภำยหลังปรับเปลี่ยนให้ประชำชนเลือกประธำนำธิบดีโดยตรง 

ท�ำให้ประธำนำธิบดีมีฐำนอ�ำนำจกว้ำงขวำงทั้งประเทศ

2. รัฐธรรมนูญ หม่ เพ่ิมอ�านาจและบทบาท ห้ประธานาธิบดี 

ได้แก่ อ�านาจ นเรือ่งการต่างประเทศและการป้องกันประเทศ 

และมีอ�ำนำจปกป้องรัฐธรรมนูญ ส่งเสริมให้กลไกรัฐธรรมนูญ

ด�ำเนินไปด้วยดี และเพิ่มอ�ำนำจให้ประธำนำธิบดีในกรณีท่ีเกิด

สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน หรือเมื่อประเทศอยู่ในอันตรำย

3. ประธานาธิบดี มีอ�านาจ นการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี                   
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(ด้วยควำมเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบจำกรัฐสภำ) และมีอ�ำนำจ

ถอดถอนนำยกรฐัมนตรด้ีวย ท�ำให้นำยกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบ

ต่อประธำนำธิบดีมำกยิ่งขึ้น

4. นายกรัฐมนตรีมีอ�านาจ นการเสนอชื่อผู้ที่จะมาเป็นรัฐมนตรี 

แต่ประธำนำธิบดีเป็นผู้ลงนำมแต่งตั้ง

และประธำนำธิบดียังท�ำหน้ำที่เป็นประธำนที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

ข้อบัญญัติเหล่ำนี้ในรัฐธรรมนูญ ฉบับ ค.ศ. 1959 มีผลให้ระบบ

กำรเมืองในสำธำรณรัฐท่ี 5 มีเสถียรภำพมั่นคง และประกอบด้วยคณะ

รฐัมนตรทีีม่คีวำมสำมำรถ ท�ำให้ฝรัง่เศสซึง่ล้ำหลงัและเสือ่มทรดุในช่วงก่อน 

ค.ศ. 1959 แต่ภำยหลังได้เจริญรุดหน้ำไปไกล กลำยเป็นอ�ำนำจส�ำคัญของ

ยุโรป นี่คือควำมมหัศจรรย์ของรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1959 ประเทศไทยจะหำ

บุคคลเช่นมิเชล เดอเบร ( ichel Debr ) ได้หรือไม่ และที่ส�ำคัญ มีวีรบุรุษ

เช่นท่ำนนำยพล ชำร์ล เดอ โกล หรือไม่? สังคมไทยเรียกหำมำตั้งแต่ พ.ศ. 

2475 แล้ว
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บทที่ 14

การปฏิรูปการเมือง นสังคมไทย 2  

การขจัดการทุจริตประพ ติมิชอบ นสังคมไทย

1. การขจัดระบบอุปถัมภ์และการสร้างระบบคุณธรรม นระบบ 
 ราชการ

กำรปฏิรูปประเทศในควำมหมำยที่กว้ำงขวำงที่สุดดังที่ได้กล่ำวมำ

แล้ว ควรจะครอบคลุมทั้งเรื่องระบบกำรบริหำรรำชกำร ระบบนิติธรรมรัฐ 

( ule of aw) และระบบกำรเมือง ทั้ง 3 ระบบมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 

และมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน บำงส�ำนักอำจให้น�้ำหนักแก่ระบบและ

กระบวนกำรกำรเมือง แต่บำงส�ำนักก็อำจจะเห็นว่ำระบบบริหำรก็อำจเป็น

ตัวแปรที่ท�ำให้ระบบกำรเมืองไปถึงเป้ำได้รวดเร็ว เช่น เยอรมนีและญี่ปุน 

บำงประเทศก็เริ่มพัฒนำที่ระบบนิติธรรมรัฐก่อน เช่น อังกฤษ ถัดมำก็ระบบ

กำรเมือง ซึง่อำจจะพฒันำควบคูก่บัระบบบรหิำร ข้อมลูเหล่ำนีน่้ำจะให้ข้อคดิ

แก่นักวิเครำะห์ศึกษำ และนักปฏิบัติกำรทั้งหลำย

ในบทนี้คงไม่สำมำรถครอบคลุมทุกมิติของกำรปฏิรูปได้ แต่จะมุ่ง

เน้นไปที่ระบบกำรทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นส�ำคัญ เพรำะหำกระบบที่ผู้คนคิด

ว่ำเป็นมะเรง็ร้ำย สำมำรถลดดกีรคีวำมรนุแรงลงได้ กน่็ำจะช่วยให้กำรปฏรูิป

ในด้ำนอื่นๆ ส�ำเร็จได้โดยง่ำยขึ้น กำรแก้ไขปัญหำคอร์รัปชั่นจึงน่ำจะได้รับ
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กำรเอำใจใส่ในล�ำดับต้นๆ หรือควบคู่ไปกับกำรปฏิรูปในมิติอื่น เช่น กำร

ปฏริปูระบบควำมยตุธิรรม กำรต�ำรวจ กำรศกึษำ ระบบรำชกำร กำรปกครอง

ท้องถิ่น และระบบกำรเมือง

อันที่จริง กำรปฏิรูประบบและกระบวนกำรกำรเมือง คือหัวใจของ

กำรปฏิรูป แต่ถ้ำเริ่มที่ตัวมะเร็งร้ำย คือ การทุจริตคอร์รัปชั่น ในระบบ

กำรเมืองและระบบรำชกำร ก็ดูจะส�ำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง

กำรทุจริตคอร์รัปชั่น อันที่จริงเป็นปรำกฏกำรณ์ในยุคสมัยใหม่ ใน

สมัยที่ในระบบกำรปกครองไม่มีกำรแบ่งแยกระหว่ำงกิจกำร/ประโยชน์

สำธำรณะ กับกิจกำร/ประโยชน์ส่วนตัว (public S private spheres) 

ประเด็นเรื่อง “คอร์รัปชั่น” ก็คงไม่เกิดขึ้น ในปำดงพงไพร ในสมัยหิน ใคร 

ผู้ใดจะเก็บเกี่ยวผลไม้ในปำเพื่อมำบรโิภค หรือเกบ็สะสมไว้ในบ้ำนสักเท่ำใด 

ก็คงไม่มีใครจะมำอ้ำงว่ำถูกยักยอก หรือ คดโกง ได้สมเหตุสมผล เพรำะ

ทรัพยำกรดังกล่ำวเป็นของทุกคน ในท�ำนองเดียวกัน ในสมัยกรุงศรีอยุธยำ

และกรุงสุโขทัย กำรปกครองก็มีลักษณะเป็นแบบครอบครัวขยำย ข้ำรำช-

บริพำรถูกส่งไปอยู่หัวเมือง เรียกว่ำ “ไปกินเมือง” วลีนี้ดูจะบังเอิญสอดรับ

กับควำมเป็นจริง ท่ีขุนนำงผู้นั้น เมื่อไปปกครอง ก็มุ่งท�ำทุกสิ่งทุกอย่ำงให้

สงบเรียบร้อย และภำรกิจนี้ไม่ใช่ตัดตอนเฉพำะจำกเวลำ 08.30 นำ ิกำ ถึง 

16.30 นำ ิกำ แต่ตลอด 24 ชั่วโมง หรือตลอดเวลำที่มีต�ำแหน่งอยู่ในเมือง

นั้นๆ ส่วนค่ำใช้จ่ำยประจ�ำวัน ประจ�ำเดือน โดยข้อเท็จจริงก็จ่ำยจำก

ทรัพย์สินเงินทองที่เกิดจำกผลผลิตในไร่ นำ สวน ท่ีท่ำนผู้นั้นได้รับ

พระรำชทำนจำกพระเจ้ำแผ่นดนินัน่เอง ฉะนัน้ เมือ่ลูกบ้ำน ผู้ใต้บงัคบับญัชำ 

แขกเหรือ่ น�ำทรพัย์สนิ-อำหำร-เสือ้ผ้ำ มำก�ำนลัตำมเวลำและ โอกำสทีส่มควร 

ก็ไม่มีนัยของกำรให้สินบน แต่เป็นกำรแสดงสัมมำคำรวะของผู้น้อยที่มีต่อ

ผู้ใหญ่ โดยสรุป กำรทุจริตคอร์รัปชั่น – กำรให้สินบน กำรรับสินบน เป็น



169วิชัย ตันศิริ

ปรำกฏกำรณ์สมัยใหม่ โดยเฉพำะสมยัท่ีระบบรำชกำรววิฒันำกำรจำกระบบ

ครอบครัวขยำยของกษัตริย์และขุนนำง มำสู่ระบบ “Bureaucracy” ตำมที่

แม็กซ์ เวเบอร์ ( a  eber) ได้นิยำมไว้ ว่ำเป็น ระบบที่ต้องแยกส่วนออก

จากครอบครัว ระบบเครือญาติ และเพ่ือนพ้อง เป็นระบบที่ต้องรับ ช้

กจิการสาธารณะของรฐั ไม่มคีวามเป็นส่วนตวั (impersonal) ต้องด�ำเนนิ

ไปแบบเครือ่งจักรกลทีไ่ม่พจิำรณำเรือ่งส่วนตวัของผูใ้ด ต้องมปีระสทิธภิาพ 

ประสิทธิผล และมีเป้ำหมำยของภำรกิจเป็นส�ำคัญ อีกทั้ง ต้องด�าเนินไป

ตามครรลองของก หมายหรือก เกณ ์ต่าง  จึงต้องมีควำมเป็นกลำง ผู้

ที่เข้ำมำรับใช้ระบบรำชกำรจึงต้องมุ่งท�ำงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของภำร

กิจนั้นๆ และแยกแยะระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องราชการ

เมื่อระบบรำชกำรเป็นเช่นนั้น กำรยักยอกทรัพย์สมบัติของรำชกำร 

เช่น น�ำยำนพำหนะหรอืเครือ่งใช้ไม้สอยของรำชกำรไปใช้ส่วนตวั จงึเป็นกำร

เบยีดเบยีนทรพัย์สมบตัขิองรำชกำร เป็นกำรทจุรติประเภทหนึง่ กำรประมลู

งำนให้แก่ผู้รับเหมำก่อสร้ำง โดยไม่พิจำรณำรำคำค่ำใช้จ่ำยอย่ำงตรงไปตรง

มำ แต่ยังรับเงิน “สินบน” จำกผู้รับเหมำ เพื่อประโยชน์ของกำรได้ชนะกำร

ประกวดรำคำ จึงเป็นกำรทุจริตท่ีร้ำยแรง แม้แต่กำรน�ำยำนพำหนะของ

รำชกำรไปใช้ในกิจกำรส่วนตัว ก็ยังถือว่ำผิดวินัยข้ำรำชกำร

ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่นเหล่ำนี้ เป็นปรำกฏกำรณ์ทั่วไป จนเกิด

ควำมเคยชิน แต่กำรทุจริตที่จะน�ำไปสู่ควำมหำยนะของชำติ กำรล่มสลำย

หรือสิ้นชำติ คือประเด็นที่เรำต้องให้ควำมสนใจเป็นพิเศษ และหำทำงขจัด

ปัดเปำ

อย่ำงไรก็ตำม เพื่อควำมเข้ำใจท่ีถ่องแท้จะได้ไม่ผิดหวังมำกจนเกิน

ไปนกั หำกโครงกำร/แผนกำรขจดักำรทุจรติคอร์รปัชัน่ของสงัคมไทยอำจจะ

ไปไม่ถึงฝังฝัน ทั้งนี้ เพรำะปัญหำนี้เป็นปัญหำของธรรมชำติมนุษย์ท่ี                        
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ความรกัเพือ่นพ้องและญาตพิีน้่อง โดยเฉพำะญำติพ่ีน้อง เป็นสัญชำตญำณ

ทีเ่กดิมำพร้อมธรรมชำตมินษุย์ ดงัทีน่กัวทิยำศำสตร์สำขำชวีวทิยำ (Biology) 

ได้กล่ำวไว้ว่ำ มนษุย์ทกุรปูทกุนำมมพีฤตกิรรมภำยใต้กฎธรรมชำติ 2 ประกำร 

ร การ รก คือ การคัดเลือกญาติพี่น้อง (ก่อนผู้อื่น) ทั้งนี้เพรำะผู้มีสำย

โลหิตร่วมกันจะมี “gene” (ยีน) ร่วมกัน มำกกว่ำผู้ที่มิได้เป็นญำติพี่น้อง 

และมนุษย์จึงเลือกญำติพี่น้องก่อนผู้อื่นเพรำะกำรมี “genetic” ร่วม และ

ห ักอีก ร การ คือ การปรารถนาดีและการ ห้ความเมตตากรุณา                                

ึ่งกันและกัน (reciprocal altruism) เมื่อได้รู้จักกันและสนิทสนมกัน                           

นัยหนึ่ง มนุษย์แลกเปล่ียนวัตถุสิ่งของซึ่งกันและกัน บนพื้นฐำนของกำรได้

รู้จักมักคุ้นกัน 

สองหลักกำรนี้ ซึ่งก�ำกับพฤติกรรมมนุษย์มำแต่ดึกด�ำบรรพ์ ยังผล

ให้เกิดสังคมมนุษย์ดังที่ได้เห็น โดยเริ่มจำกกำรรวมกลุ่มเป็น “ u ti g 

a ” ไปสู่สังคมเผ่ำพันธุ์ (tribal society) และสังคมรัฐ ซึ่งเริ่มเข้ำสู่วิถี

ของ “พฤติกรรมที่หล่อหลอมโดยสังคมหรือที่เรียนรู้จำกสังคม” 

เพรำะมนษุย์ล�ำเอยีงให้แก่ญำตพิีน้่อง และช่วยเหลือเพือ่นพ้อง (ต่ำง

ตอบแทน) ระบบอปุถมัภ์ จงึเกดิขึน้ควบคูก่บัสงัคมและกำรบริหำรปกครอง

ในสงัคมระบบอปุถมัภ์ (Patronage System) เกดิขึน้ทัว่ไปทัง้ในยโุรป เอเชีย 

อำฟริกำ เป็นปรำกฏกำรณ์ตำมธรรมชำติ จึงมิควรจะสำปแช่งหรือต�ำหนิ              

ติเตียนจนเกินควำมพอดี 

ส่วนอีกระบบหนึ่งที่ฟูกูยำมำ เรียกว่ำ “ lie teli m” เป็นระบบ

ท่ีจัดให้เกิดขึ้นในระบบกำรเมืองของสหรัฐอเมริกำ1 ในยุคที่ขยำยสิทธิกำร

เลือกตั้งให้แก่ผู้บรรลุนิติภำวะ (เพศชำย) (A ult male suffrage) และเกิด 

 
1 rancis u uyama, olitical e  a  olitical ecay, บทที่ 9.
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ควำมจ�ำเป็นต้องระดมคะแนนเสียงเหล่ำนี้จำกกลุ่มที่อพยพมำจำกต่ำง

ประเทศ และกลุ่มผูด้้อยโอกำสทัง้หลำย จงึเกดิระบบกำรสร้ำงเครอืข่ำยของ

หวัคะแนนครอบคลมุถนนและหน่วยเลอืกตัง้ในแต่ละเขต ซ่ึงเมือ่พรรคได้รบั

เลือกตั้งแล้ว หัวคะแนนเหล่ำนี้ก็มักจะมำของำนจำกเจ้ำหน้ำที่พรรค ซึ่งเข้ำ

มำคุมอ�ำนำจ เช่น งำนไปรษณีย์-โทรเลข งำนสถำนีรถไฟ งำนก่อสร้ำง ฯลฯ 

ปัญหำของระบบ “เครือข่ายหัวคะแนน” ( lientelism) นี้ 

สมัพนัธ์กับสภำพเศรษฐกจิ-สงัคมของประเทศ หำกพลเมอืงมชีวีติควำมเป็น

อยู่ที่ดีขึ้น มีกำรศึกษำดีข้ึน และพรรคกำรเมือง ตลอดจนสื่อสำรมวลชน 

หันมำให้ควำมสนใจเรื่องกำรเสนอโปรแกรม-นโยบำยของพรรค ที่ปรับให้

เกิดเป็นรูปธรรมมำกข้ึน ระบบเครือข่ำยหัวคะแนนอำจจะลดลง นัยหนึ่ง 

“Programmatic ampaign” เป็นขัน้ตอนส�ำคญัท่ีต้องพัฒนำในระบบกำร

หำเสียงของพรรคกำรเมอืง เพยีงแต่ในบำงกรณ ีหรอืหลำยกรณ ีกำรรณรงค์

บนพื้นฐำนของกำรเสนอนโยบำยและประโยชน์ท่ีเป็นรูปธรรมให้แก่ผู้ลง

คะแนนเสียง อำจมำจำกพื้นฐำนของกลเม็ดที่ฉ้อฉล มีควำมเป็นไปไม่ได้ใน

ภำคปฏิบัติ เป็นกำรขำยฝันอย่ำงโจ่งแจ้ง แต่ประชำชน (ซึ่งอำจจะด้อยกำร

ศึกษำ) หลงเชื่อในค�ำโ ษณำท่ีสวยหรูเช่นนั้น จึงสมควรต้องหำวิธีกำร                             

เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรโดยองค์กรของรัฐ ในรูปแบบที่สหพันธ์สำธำรณรัฐ

เยอรมนี (ตะวันตก) ได้ด�ำริจัดขึ้นผ่ำน 2 องค์กร เอ็นจีโอ (คอนรำด                 

อำเดนำวร์ – onra  A enauer Stifftung และ ฟรีดริช เนำมัน –                    

rie rich Naumann Stifftung) 

อย่ำงไรก็ตำม ข้อเสนอเบื้องต้นของผู้เขียน ก็คือ ในประกำรแรก                   

ควรน�ำเสนอนโยบำยกำรปฏิรูประบบรำชกำรในระดับมหภำคเป็นเบื้องต้น

เสียก่อน จุดหมำยเพื่อสร้ำงระบบรำชกำรที่โปร่งใส มีประสิทธิภำพ และ

เป็นกลำง และควรเสนอกำรปฏิรูประบบในภำพกว้ำง ก่อนที่จะลงลึกใน                             
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บำงเรื่องเฉพำะเร่ือง และเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจควำมเป็นมำของเรื่องและ

ข้อเสนอ จะขอย้อนหลงักลบัไปดอูดตีของกำรรเิริม่การปฏรูิประบบราชการ

ของอังก ษและสหรัฐอเมริกา เป็นเบ้ืองต้น เพื่อน�ำทำงสู ่สภำพของ                       

สังคมไทย

อังกฤษ เมื่อได้เข้ำสู่ยุคสมัยขุนนำงเป็นใหญ่ ในคริสต์ศตวรรษที่ 18 

ซ่ึงอำจจะเรียกได้ว่ำ ระบบกำรเมือง-กำรปกครองที่ได้ปรับจำกรูปแบบ

กษัตริย์นิยม มำเป็นรูปแบบอภิชนาธิปไตย – คือ ขุนนำงเป็นใหญ่ ตำมหลัก

วิวัฒนำกำร ซึ่งนักปรำชญ์อำริสโตเติ้ล ได้วำดภำพและบรรยำยไว้แล้ว                    

แต่โบรำณกำล ฉะนั้น จำกศตวรรษที่ 18 ถึงศตวรรษที่ 19 กำรเมือง-กำร

ปกครอง จงึคละเคล้ำด้วยระบบอปุถมัภ์ โดยเฉพำะระบบรำชกำร เป็นระบบ

ที่บุตรหลำนของขุนนำงหรือผู้ที่ขุนนำงอุปถัมภ์ ได้ฝังตัวอยู่นับเป็นเวลำกว่ำ

ศตวรรษครึ่ง จนกระท่ังเกิดกำรเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ครึ่งหลังคริสต์

ศตวรรษที่ 19 จำกหลำยสำเหตุ หลำยปัจจัย

ด่านแรกที่นักคิด นักปฏิรูป เลือกเป็นเป้าหมายส�าคัญของการ

เปลี่ยนแปลง คือ ระบบการบริหารราชการ นอาณานิคมอินเดีย ซึ่งเป็น

ศูนย์กลำงของบริษัทอินเดียตะวันออก (ของอังกฤษ) – a t ia                       

om a y บริษัทดังกล่ำว จัดตั้งมำตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 เพื่อจัดกำร

กับกำรค้ำระหว่ำงอังกฤษกับอินเดีย และตะวันออกไกลทั้งหมด รัฐบำล

อังกฤษไม่ได้ปกครองอินเดียโดยตรง แต่มอบให้บริษัท ast In ia                        

ompany ท�าการค้าขาย และ ปกครองอินเดีย ด้วย ในเวลำเดียวกัน                     

จนกระทั่งเกิดกบฏครั้งใหญ่ ค.ศ. 1858 รัฐบำลอังกฤษจึงเข้ำไปบริหำร-

ปกครองโดยตรง ก่อนหน้ำนั้น บริษัทท�ำหน้ำที่ทั้งสองประกำร

อินเดีย จึงเป็นแหล่งค้ำขำยที่สร้ำงมหำเศรษฐีรุ่นใหม่ให้อังกฤษ                    

รวมทัง้เป็นองค์กรปกครองทำงทหำร-และพลเรอืน ซึง่ “ลกูท่ำน หลำนเธอ” 
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และบริวำรหว่ำนเครือของขุนนำงอังกฤษ ใช้เป็นแหล่งท�ำมำหำกินโดย                                                     

ไม่มีใครตรวจสอบ แต่ในที่สุด คลื่นลูกใหม่ก็ก่อตัวขึ้นจำกชนชั้นกลำง ซ่ึง

ขยำยวงพร้อมๆ กับกำรขยำยเมืองกำรค้ำและอุตสำหกรรมโดยเฉพำะ

ปำกเสียงส�ำคัญในกำรวิพำกษ์วิจำรณ์กำรเมืองและนโยบำยของ

รัฐบำลมักเกิดขึ้นในสภำผู้แทนรำษฎรและสภำขุนนำงในอังกฤษ และมักจะ

เป็นปำกเสียงส�ำคัญที่มีผลกระทบและอิทธิพลกว้ำงขวำง คนส�ำคัญที่เริ่ม

วิพำกษ์วิจำรณ์ระบบกำรบริหำรบุคคลของบริษัท อีสท์ อินเดีย คอมปำนี       

ในปี ค.ศ. 1780 คือ เอ็ดมันด์ เบิร์ค ( mun  Bur e) ผู้แทนรำษฎรชื่อดัง

จำกบริสตอล และพื้นฐำนคือนักคิด นักปรำชญ์ ซึ่งในอนำคต คือ ผู้วำง

รำกฐำนของควำมคิดทำงกำรเมืองของพรรคคอนเซอร์วำตีฟ

ระบบอุปถัมภ์ เป็นท่ีรู้กัน และประพฤติปฏิบัติกันอย่ำงโจ่งแจ้งใน

กระทรวง ทบวง กรม ของรฐับำลองักฤษ แต่ทีส่ร้ำงสสัีนมำกท่ีสุดกค็อื ระบบ

อุปถัมภ์ในบริษัท อีสท์ อินเดีย ซึ่งนอกจำกท�ำมำค้ำขำยกับอินเดียและ

ตะวันออกไกลแล้ว ยังท�ำหน้ำที่ปกครองอินเดียทั้งด้ำนพลเรือนและทหำร 

จนกระทั่งเกิดกบฏ ค.ศ. 1858 ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนให้รัฐบำลเข้ำมำปกครอง

โดยตรง แต่ระบบอุปถัมภ์ในกำรแต่งตั้งโยกย้ำย ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวิถี

ชีวิตข้ำรำชกำรกึ่งพ่อค้ำในบริษัท อีสท์ อินเดีย จนกระทั่งนักคิด นักปรำชญ์

คนส�ำคัญ เช่น อดัม สมิธ ได้กล่ำวอย่ำงเยำะเย้ยถำกถำงว่ำ “หำกมีหุ้นใน

บริษัทสัก 1 พันปอนด์ ก็จะได้สิทธิหรือกำรมีส่วนร่วม ไม่ใช่ปล้นอินเดีย

โดยตรง แต่มีสิทธิที่จะแต่งตั้งโจรปล้นสดมภ์อินเดีย” ฉะนั้น บริษัทที่ร�่ำรวย

มหำศำล และเป็นฐำนของทรัพยำกร2อังกฤษ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 จนถึง

ศตวรรษที่ 19 ในสมัยที่ยังไม่มีกำรปฏิรูป จึงเป็นนิคมของผู้ดีว่ำงงำน และ

ขุนนำงชั้นสอง ตลอดจนคนหนุ่มสำวที่ไปแสวงโชคภำคตะวันออกไกล ทั้งนี้ 

2 Ibi , บทที่ 8 Patronage an  eform, 127.
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เพรำะระบบอุปถัมภ์ในรำชกำรของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำกรุงอังกฤษ 

ในสมัยที่ขุนนำงเรืองอ�ำนำจมำกท่ีสุด เป็นระบบท่ีสร้ำงมหำเศรษฐีจำก

อินเดียและตะวันออกไกลด้วยเช่นเดียวกัน 

อย่ำงไรก็ตำม ควำมคิดท่ีจะปฏิรูปกำรท�ำงำนของบุคลำกรก็มีอยู่ 

ฉะน้ัน คณะกรรมกำรผูบ้รหิำร ในโอกำสน�ำเสนอร่ำงพระรำชบญัญตัเิพือ่ขอ

ต่ออำยสัุมปทำนของบรษิทั  ค.ศ. 1833 ได้เสนอ ห้จดัตัง้วทิยาลยั กอบรม

เจ้าหน้าที่ของบริษัท ในเรื่องภำษำอินเดีย คณิตศำสตร์ วรรณคดี กฎหมำย 

และประวตัศิำสตร์ วทิยำลยันัน้ มชีือ่ว่ำ “เ ลลเีบอร ีคอลเลจ” (Haileybury 

ollege) ซึ่งยังคงมีชื่อจนกระทั่งทุกวันนี้

ขณะเดียวกัน ในช่วงกำรอภิปรำยในญัตตินี้ ก็ได้มีนักคิดคนส�ำคัญ

ทำงประวัติศำสตร์ ชื่อ โทมัส แบบิงตัน แม็คคอเลย์ (ภำยหลังคือ ลอร์ด 

แม็คคอเลย์) ได้เสนอระบบการคดัเลอืกข้าราชการของบริษทั โดยเน้นการ

สอบแข่งขนั และต่อมำแมค็คอเลย์กไ็ด้รบักำรแต่งต้ังเป็นกรรมกำร หรืออำจ

เรียกว่ำ “คณะผู้บริหำรระดับสูง” “Supreme ouncil” ของอินเดีย 

ระหว่ำง ค.ศ. 1834 – 1838 และได้ริเริ่มปฏิรูปหลักสูตรกำรศึกษำของชำว

อินเดียให้ใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำหลัก

แต่ส�ำหรบันโยบำยกำรเปิดรบัเจ้ำหน้ำทีข่องบรษิทัโดยกระบวนกำร

สอบแข่งขันเพื่อควำมเสมอภำคและคัดคนเก่ง มีควำมรู้นั้น ผู้บริหำรของ

บริษัทยังคงไม่ยอมรับ และจะยืนกรำนไว้เช่นนี้ไปจนกระทั่งรุ่งอรุณของ                      

ยุคใหม่ ซึ่งยังคงมำไม่ถึง แน่นอนว่ำอุปสรรคส�ำคัญคือผลประโยชน์ของ                 

ชนชั้นขุนนำง ซึ่งลูกหลำนใช้เป็นแหล่งท�ำมำหำกิน กล่ำวกันว่ำ ระหว่ำง                  

ค.ศ. 1860 – 1874 พลเรือนที่ไปท�ำงำนให้บริษัท อีสท์ อินเดีย เกือบ                          

สาม นสี่ เป็นบุตรของขุนนำงและชนชั้น “ e t y” (ผู้ดีอังกฤษ) ทั้งจำก

กองทัพและรำชนำวี และใครเล่ำจะทุบหม้อข้ำวของตนเองได้ลงคอ จึงต้อง
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รอคอยโอกำสที่เหมำะสมในวันข้ำงหน้ำ

และวันข้ำงหน้ำก็ดูเหมือนก�ำลังจะมำถึง เมื่อศิษย์เก่ำคนหนึ่งจำก

วิทยำลัยเฮลลีเบอรี และเป็นข้ำรำชกำรในบริษัทอีสท์ อินเดีย ชื่อว่ำ                        

เทรเวลเลียน ( revelyan) ควำมจริงมีบรรดำศักดิเป็น “Sir” ได้มำ                    

สัมพันธ์กับลอร์ด แม็คคอเลย์ และต่อมำได้แต่งงำนกับน้องสำวท่ำนลอร์ด 

ท�ำให้ทั้งสองสนิทสนมกัน และมีอุดมกำรณ์เดียวกัน คือ ขจัดระบบอุปถัมภ์

จำกวงรำชกำร ศรัทธำในระบบคุณธรรม ในกำรแต่งต้ัง และด้วยควำม

สำมำรถส่วนตัวของเทรเวลเลียน ได้ผันตัวเองมำอยู่กระทรวงกำรคลัง และ

ต่อมำเป็นรองปลัดกระทรวงนี้ ใน ค.ศ. 1840 ท�ำให้ต้องท�ำงำนใกล้ชิดกับ

เซอร์ สตำฟฟอร์ด นอร์ธโคท (Northcote) ผูเ้ป็นเลขำนกุำรรฐัมนตรวีลิเลยีม 

แกลดสโตน (Gla stone) ผู้ที่มีอนำคตอันสดใส

ควำมสัมพันธ์สำมเส้ำดังกล่ำว คือ เทรเวลเลียน – แม็คคอเลย์ –                   

สตำฟฟอร์ด นอร์ธโคท ก�ำลงัจะปรำกฏผลในไม่ช้ำ และในทีส่ดุ ปี ค.ศ. 1854 

ก็ปรำกฏรำยงำนฉบับท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด ท่ีเรียกว่ำรำยงำนฉบับ นอร์ธโคท  

เทรเวลเลียน ค.ศ. 1854 เป็นเอกสำรยำว 20 หน้ำ ซ่ึงสรุปปัญหำของระบบ

ข้ำรำชกำรอังกฤษ รวมทั้งของบริษัท อีสท์ อินเดีย และเรียกร้องให้ยกเลิก

ระบบอุปถัมภ์ เสนอ ห้มีการจัดสอบแข่งขัน เพื่อรับเจ้ำหน้ำที่/ข้ำรำชกำร 

เสนอให้แบ่งภำรกิจเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ แยกภำรกิจประเภทรูตีน 

(routine) งำนเสมียน ออกจำกงำนบริหำร และก�ำหนดคุณสมบัติทำง

วิชำกำรส�ำหรับสำยบริหำรให้เข้มข้นยิ่งขึ้น โดยเฉพำะควรเป็นสำย

ศิลปศำสตร์ – อักษรศำสตร์ – มนุษยศำสตร์ – ประวัติศำสตร์ โดยยึดโมเดล

ของมหำวิทยำลัยออกฟอร์ด และเคมบริดจ์ เป็นแบบอย่ำง รูปแบบดังกล่ำว

ตำมควำมเห็นของฟูกูยำมำ น่ำจะใกล้เคียงกับหลักสูตรของฝรั่งเศส และ

เยอรมน ี ขณะเดยีวกนั ทำงมหำวทิยำลยัออกฟอร์ด กบ็งัเอญิมศีำสตรำจำรย์ 
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โจเวท ( owett) จำกวิทยำลัยเบเลียล (Balliol) ออกฟอร์ด ที่ก�ำลังปฏิรูป

กำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัยให้ทันสมัยและมีประสิทธิภำพ และจะ

ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิรูประบบข้ำรำชกำรครั้งใหญ่

อย่ำงไรก็ตำม ภำยหลังกำรตีพิมพ์รำยงำนข้อเสนอกำรปฏิรูปของ

คณะเทรเวลเลียน – นอร์ธโคท ค.ศ. 1854 สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้น 

น่ันคอื ในปีต่อมำ (ค.ศ. 1855) ได้มกีฤษฎกีำจดัตัง้ คณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือน  i il e ice ommi io  และให้มีกำรสอบแข่งขันเพื่อ              

คัดเลือกเป็นข้ำรำชกำรในจ�ำนวนท่ีจ�ำกัด แต่ข้อเสนอส่วนใหญ่จะได้รับ                 

กำรตอบสนองในอีก 15 ปีถัดมำ เมื่อแกลดสโตน ได้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็น             

นำยกรัฐมนตรี ค.ศ. 1870

ฉะนั้น จุดเริ่มต้นของกำรเปลี่ยแปลงอำจเริ่มที่บำงส่วนของระบบ

ก่อน (ในที่นี้ คือ ระบบกำรบริหำรอินเดีย) แต่ได้แผ่ขยำยไปครอบคลุมทั้ง

ระบบรำชกำรในเวลำต่อมำ ขณะเดียวกัน ก็ใช้เวลำเกือบครึ่งค่อนศตวรรษ

จึงจะส�ำเร็จ และผลของกำรจัดระเบียบใหม่ ก็ยืนยงมำจนกระทั่งถึงกลำง

คริสต์ศตวรรษที่ 20-21 ทั้งนี้ เพรำะกระแสของกำรเปลี่ยนแปลงกว้ำงขวำง 

และลุ่มลึกมำกกว่ำที่บรรยำยไว้อย่ำงสังเขปที่สุด เพรำะนอกจำกมีกลุ่มของ

ลอร์ดแม็คคอเลย์ ( c aulay) เทรเวลเลยีน – นอร์ธโคท และศำสตรำจำรย์

โจเวท จำกออกฟอร์ดแล้ว ก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับแรงบันดำลใจจำกกลุ่ม

นักคิด “ประโยชน์นิยม” “ tilitarianism” ของเจเรมี เบนแธม และเจมส์ 

สจวต มิล ซึ่งเห็นสอดคล้องกับแนวทำงของกำรเปลี่ยนแปลง เพียงแต่กลุ่ม

นีจ้ะเอนเอยีงไปทำงสำยเศรษฐศำสตร์และเทคโนโลยมีำกกว่ำมนษุยศำสตร์ 

ศิลปศำสตร์ และสนับสนุนมหำวิทยำลัยลอนดอน มำกกว่ำออกฟอร์ดและ

เคมบริดจ์ อีกทั้งมีกลุ่มหัวก้ำวหน้ำ – “ a icals” จำกชนชั้นกลำง ซึ่งเห็น

คุณค่ำของกำรท�ำงำนมำกกว่ำคุณค่ำของระบบขุนนำงดั้งเดิมที่เทิดทูน
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เกียรติยศ – ควำมรุ่งโรจน์ มำกกว่ำผลประโยชน์ทำงวัตถุและวิทยำศำสตร์

ที่จับต้องได้ ที่ส�ำคัญ ชนช้ันกลำงให้กำรสนับสนุนกระแสของกำรเปลี่ยนที่

ต้องเน้นกำรแข่งขัน กำรท�ำงำนหนักตำมควำมเช่ือของลัทธิเพียวริตัน จำก

สมัยสงครำมกลำงเมือง ศตวรรษที่ 17 

และในที่สุด มหำวิทยำลัย ซึ่งตอนต้นศตวรรษที่ 19 ยังซบเซำ และ

ก�ำลงัจะเป็นแดนสนธยำ ซึง่คร-ูอำจำรย์ แทบไม่ท�ำกำรสอน กเ็ริม่ตืน่ตวัและ

ปฏิรูปตัวเอง เพื่อยกมำตรฐำนคุณภำพ และเปิดประตูรับจำกชนทุกชั้นโดย

ระบบกำรสอบแข่งขัน และได้ออกพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยออกฟอร์ด 

ค.ศ. 1854, มหำวิทยำลัยเคมบริดจ์ ค.ศ. 1856 และจัดตั้งมหำวิทยำลัย

ลอนดอน ค.ศ. 1836 ตลอดจนยกเลิกการทดสอบด้านลัทธิศาสนา ซึ่งเคย

เป็นเงือ่นไขไม่รบันกัศกึษำจำกลัทธอิืน่ทีม่ใิช่แองกลิคลั (Anglican) เป็นกำร

เปิดประตูอุดมศึกษำสู่ชนทุกชั้น ทุกลัทธิทำงศำสนำ สอดคล้องกับหลักกำร 

แนวคดิ กำรสร้ำงระบบกำรบรหิำรรำชกำรบนพืน้ฐำนของประสิทธภิำพและ

ควำมเสมอภำคของโอกำส

2. การขจัดระบบเครือข่ายหัวคะแนน ( lie teli m) น
สหรัฐอเมริกา

ตำมควำมคิดของฟูกูยำมำ ระบบอุปถัมภ์ (patronage) น่ำจะ                   

แตกต่ำงจำกระบบเครือข่ำยหัวคะแนน ท่ีในภำษำอังกฤษใช้ค�ำว ่ำ                    

“ lie teli m” ซึ่งหมำยถึง ระบบกำรสร้ำงเครือข่ำย “หัวคะแนน” ใน

กำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำคองเกรส และประธำนำธบิดี โดยมคีวำมเข้ำใจว่ำจะ

ได้รบักำรตอบแทนจำกพรรคกำรเมอืงท่ีได้ชยัชนะในกำรเลอืกต้ัง โดยรบัเข้ำ

ท�ำงำนในหน่วยงำนของรัฐ ทั้งระดับรัฐบำล สหพันธรัฐ และระดับท้องถิ่น 

ระบบอุปถัมภ์เป็นกรณีของกำรอุปถัมภ์บุคคลที่รู้จักมักคุ้น – ญำติพี่น้อง ให้
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ได้มตี�ำแหน่งในรำชกำร เป็นกรณีท่ีผูม้อี�ำนำจ-อทิธพิล ให้ควำมเมตตำกรณุำ

ต่อผูน้้อย โดยไม่ได้มนียัเกีย่วกบักำรตอบแทน เป็นกำรสร้ำงบญุคณุระหว่ำง

ผู้ใหญ่กับผู้น้อย และเกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ ส่วนเครือข่ำยหัวคะแนนของ

สหรัฐฯ ( lientelism) เป็นกำรด�ำเนินกำรบนพื้นฐำนของกำรแลกเปลี่ยน

หรือต่ำงตอบแทน ซึ่งเกิดขึ้นอย่ำงชัดเจนและกว้ำงขวำงในสมัยที่นำยพล 

แจ็คสัน สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธำนำธิบดี พรรคเดโมแครต ซึ่งในครั้งที่ 2 

ชนะจอห์น ควินชี อะแดมส์ ใน ค.ศ. 1828

อำจจะกล่ำวได้ว่ำ ระบบหัวคะแนนดังกล่ำว เกิดขึ้นมำในยุคเริ่มต้น

ของกำรขยำยสิทธิเลือกตั้งไปยังคนหมู่มำก ในปลำยทศวรรษ 1820’s                    

ท�ำให้สหรัฐอเมริกำเป็นประชำธิปไตยประเทศแรกในคริสต์ศตวรรษที่ 19 

และเพรำะเหตุที่ประชำธิปไตยได้เกิดขึ้นก่อนที่จะมีรัฐบำลที่เข้มแข็ง                          

มปีระสทิธภิำพ ปัญหำของกำรซือ้สทิธขิำยเสยีง จงึเกดิขึน้ได้ง่ำย โดยเฉพำะ

ในหมู่ผู้คนที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจระดับต�่ำ ระดับกำรศึกษำยังไม่สูงนัก และ

ยังเป็นผู้อพยพมำจำกต่ำงประเทศรุ่นแรก ที่ยังมีฐำนะค่อนข้ำงล�ำบำก จึง

เปิดโอกำสให้พรรคกำรเมือง เช่น พรรคเดโมแครต สมัยแอนดรูว์ แจ็คสัน 

สำมำรถสร้ำงเครือข่ำยระบบอุปถัมภ์และชนะพรรครีพับรีกัน ซึ่งช่วงนั้นคือ

พรรคของชนชั้นผู้ดี เช่น จอห์น ควินชี อะแดมส์ 

ระบบเครือข่ำยหัวคะแนน ( lientelism) เมื่อได้เกิดขึ้นแล้ว ก็               

ขยำยตวัไปทกุๆ พรรคกำรเมอืง เพรำะยงัไม่เกดิควำมตระหนกัแพร่หลำยใน

สังคมว่ำเป็นเรื่องผิดศีลธรรมอย่ำงร้ำยแรง แม้แต่ในพรรครีพับรีกัน ซึ่ง

ประธำนำธิบดีคลินคอล์น ( incoln) สังกัด และชนะเลือกตั้ง ค.ศ. 1860 ก็

ปรำกฏว่ำมีกำรเข้ำแถวของมวลชนเพื่อมำสมัครงำนที่ว่ำที่ประธำนำธิบดี

ลนิคอล์น โดยตรง เพรำะในสมยันัน้ ทัง้สองพรรคกำรเมอืงคูแ่ข่งยงัถือว่ำเป็น

เรื่องปกติธรรมดำ อีกทั้งภำรกิจของรัฐบำลระดับสหพันธรัฐยังมีขอบเขต                
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ไม่กว้ำงขวำง ที่ส�ำคัญ ก็จะเกี่ยวกับกำรจัดกำรท่ีดิน เรื่องกำรไปรษณีย์

โทรเลข ศุลกำกร กำรต่ำงประเทศ และกำรป้องกันประเทศ และแม้แต่ใน

เรื่องกำรป้องกันประเทศ สหรัฐฯ ก็ยังมีกองทัพขนำดเล็ก จนกระทั่งเกิด

สงครำมกลำงเมือง ช่วง ค.ศ. 1861 – 1864 กองทัพจึงขยำยก�ำลังออกไป

จำกระดับหลักหมื่นไปถึงหลักล้ำน

ขณะเดียวกัน ระดับมลรัฐและเทศบำลในชุมชนเมือง ก็แบ่งเบำ

ภำรกิจกำรปกครองตนเองด้ำนกำรรักษำควำมสงบ กำรศึกษำ สำธำรณสุข 

กำรคมนำคมภำยในแต่ละมลรฐั ฯลฯ จงึเกดิระบบหวัคะแนนและกำรทจุรติ

คอร์รัปชั่นในระดับท้องถิ่นเช่นกัน และที่โด่งดังในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ก็คือ 

มหำนครนิวยอร์ค ที่องค์กำรกุศล ชื่อว่ำ “แทมแมนนี อล” ( ammany 

Hall) โด่งดังเป็นพิเศษด้วยเรื่องกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ซ่ึงในช่วงกลำงคริสต์

ศตวรรษที่ 19 “เจ้ำพ่อ” วิลเลียม ทวีด ( illiam wee ) ผู้มีอิทธิพล

ครอบง�ำองค์กำรกุศลแห่งนี้ และใช้เป็นแหล่งท�ำมำหำกินด้ำนกำรรับเหมำ

ก่อสร้ำงให้แก่รำชกำรในรัฐนิวยอร์ค โดยทำงกำรไม่สำมำรถจะเอำผิดกับ 

“เจ้ำพ่อทวีด” ได้ โดยเฉพำะในกรณีกำรสร้ำงอำคำรที่ท�ำงำนศำลประจ�ำรัฐ 

ที่เริ่มก่อสร้ำง ค.ศ. 1858 ด้วยประมำณกำรงบประมำณ 250,000 ดอลลำร์ 

และบำนปลำยไปถึง 13 ล้ำนดอลลำร์ ใน ค.ศ. 1871 ซึ่งก็ยังสร้ำงไม่เสร็จ 

โดยที่เอำผิด “เจ้ำพ่อทวีด” ไม่ได้เลย

เรื่องรำวกำรทุจริตคอร์รัปชั่น เช่น กรณีของแทมแมนนี อล ก็คง

เกิดขึ้นทั่วไปในประเทศก�ำลังพัฒนำทั้งหลำยในยุคสมัยนี้ ทั้งนี้เพรำะ

ประชำธิปไตยอำจจะเกิดขึ้นเร็วเกินไป ก่อนที่ระบบข้ำรำชกำรจะเข้มแข็ง มี

ประสิทธิภำพ และระบบนิติธรรมรัฐจะได้เริ่มฝังตัวในหลักกำรปกครองของ

สังคมนั้น

อย่ำงไรก็ตำม เมื่อเข้ำสู่ช่วงปลำยคริสต์ศตวรรษที่ 19 เกิดกำร
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เปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรคมนำคมสื่อสำรเจริญเติบโตขึ้น มี

รถไฟข้ำมทวปี และผูค้นในเมอืงกม็จี�ำนวนมำกขึน้ รวมทัง้ระดบักำรศกึษำก็

สูงขึ้น เกิดมหำวิทยำลัยในมลรัฐต่ำงๆ ตำมกฎหมำยมอริล ( orril’s Act) 

ค.ศ. 1862 ตลอดจนเกิดแนวคิดที่จัดระบบรำชกำรตำมแบบของชำวยุโรป 

โดยเฉพำะระบบทีน่อร์ธโคท – เทรเวลเลยีน เสนอไว้ และกลำยเป็นพระรำช

บัญญัติ ค.ศ .1879 ในอังกฤษ จึงเกิดควำมเคลื่อนไหวหลำยประกำรที่น�ำไป

สู่กำรออกกฎหมำย เพนเดอร์ตัน ค.ศ. 1883

กฎหมำยเพนเดอร์ตัน (Pen erton Act) ดังกล่ำว รื้อฟนคณะ

กรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรอืน ( ivil Service ommission) และสร้ำงระบบ

ต�ำแหน่งที่จ�ำแนกตำมระดับควำมยำกง่ำย ควำมสลับซับซ้อนของภำรกิจ 

( erit-base ) และเกณฑ์กำรบรรจุแต่งตั้งโดยไม่เกี่ยวกับพรรคกำรเมือง

และสภำคองเกรส ตลอดจนห้ำมมใิห้ผูไ้ด้รบักำรแต่งตัง้ต้องจ่ำยส่วนหนึง่ของ

เงินเดือนให้แก่พรรคกำรเมือง และจัดให้มีระบบกำรสอบเพื่อคัดเลือกเข้ำสู่

ต�ำแหน่ง แต่กฎหมำยเพนเดอร์ตัน มิได้แบ่งแยกระบบข้ำรำชกำรระหว่ำง

ระดับผู้บริหำร-วิชำกำร กับระดับเสมียน-งำนบริกำร เช่น พระรำชบัญญัติ

นอร์ธโคท – เทรเวลเลียน ของอังกฤษ

อย่ำงไรกต็ำม กำรปฏริปูระบบข้ำรำชกำรของสหรัฐอเมริกำ ด�ำเนนิ

ไปอย่ำงค่อนขำ้งเชื่องชำ้ ในระยะเริ่มแรก ค.ศ. 1882 มีเพียงร้อยละ 11 ของ

ต�ำแหน่งทีไ่ด้มกีำรจ�ำแนกไว้ (ส�ำหรบัสอบคดัเลอืก) และเปอร์เซ็นต์ขึน้ไปถงึ 

46 เมื่อสิ้นศตวรรษท่ี 19 (ค.ศ. 1900) และ 85 เปอร์เซ็นต์ ภำยหลัง

สงครำมโลกครั้งที่ 2 นี่เอง และอัตรำส่วนกำรเพิ่มหรือลดแต่ละสมัยก็ขึ้นอยู่

กับประธำนำธิบดี ที่จะมีอุดมกำรณ์เช่นไร เช่น ธีโอดอร์ รุสเวลท์ และ

ประธำนำธิบดีวิลสัน ช่วงทศวรรษแรกของศตวรรษที่ 20 จะให้ควำมส�ำคัญ

แก่กำรลดระบบอปุถัมภ์ของพรรคกำรเมอืง และขยำยสดัส่วนของระบบและ
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บุคลำกรที่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนได้

ก�ำหนดไว้

โดยสรุป ปัจจัยตัวแปรท่ีท�ำให้เกิดกำรปฏิรูประบบกำรบริหำรงำน

บุคคลของรัฐบำลสหรัฐอเมริกำ ประกอบด้วยหลำยปัจจัยสำเหตุ

ร การ รก คือ กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคม ที่ก่อให้

เกิดกำรขยำยตัวของชนชั้นกลำงในเมืองใหญ่ๆ โดยเฉพำะชนชั้นกลุ่มใหม่ที่

ไม่มีส่วนได้ส่วนเสยีในระบบเดมิ และกลุม่ใหม่เหล่ำนีก้ป็รำรถนำจะได้เข้ำไป

มีบทบำทในกำรบริหำรงำนสำธำรณะเช่นกัน

ร การที่ อง คือ กำรเปลี่ยนแปลงทำงควำมคิดของกลุ่มชนชั้น

กลำงที่มีระดับกำรศึกษำสูงขึ้น เช่น กลุ่มนักธุรกิจ ก็ปรำรถนำจะเห็น

ประสิทธิภำพของระบบ ส่วนพวกพ่อค้ำในเมืองก็ปรำรถนำจะเห็นควำม

สะอำดของถนนหนทำง กำรขนส่งสำธำรณะทีมี่ประสทิธภิำพ และกลุม่ชนชัน้

กลำงทีม่ำจำกอำชพีอสิระ รวมถงึคณำจำรย์จำกมหำวทิยำลยั เป็นกลุม่ทีค่ดิ

ว่ำตนเองก็ควรมีบทบำทในกิจกำรสำธำรณะ ซึ่งไม่ควรเป็นเรื่องท่ีกำรเมือง

ท้องถิ่นจะยึดครองไว้โดยล�ำพัง

ทีส่�ำคญั คอื กลุม่นกัปฏริปูทำงสงัคม ท่ีเคลือ่นไหวต่อต้ำนกำรทจุรติ

คอร์รัปชั่น เช่น กรณีของแทมแมนนี ฮอล ในเทศบำลของนิวยอร์ค ตลอด

จนเรื่องสังคมสงเครำะห์เพื่อพัฒนำควำมเป็นอยู่ของผู้ยำกไร้ในเมือง

ร การที่ าม กำรเคลื่อนไหวทำงสังคม จะไม่เกิดขึ้นหำกขำดเสีย

ซึ่ง “ควำมคิด” ชนชั้นใหม่อำจเกิดขึ้น แต่จะไม่เคลื่อนไหวหำกขำดกำรรวม

กลุ่มและควำมตระหนักในควำมถูกต้อง ชอบธรรมของแนวคิด-อุดมกำรณ์

ของกลุม่ ดงันัน้ ปัญญาชน หรอื นกัคดิ จงึมบีทบำทส�ำคญัในกำรแปรเปลีย่น

ควำมรู้สึกนึกคิดให้กลำยเป็นอุดมกำรณ์ หรือเป้ำหมำยส�ำคัญของสังคม                 
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กำรก่อตัง้องค์กรอำสำสมคัรทำงสงัคม ( ivil Society rganizations) เพือ่

รณรงค์เรื่องกำรปฏิรูปกำรบริกำรสำธำรณะ จึงเป็นกิจกรรมที่ส�ำคัญต่อกำร

รวมพลังในสังคม

. การสร้างผู้น�า นสังคมไทย

ตำมแนวคิดของฟูกูยำมำ ควำมคิดของมนุษย์ คือ ปัจจัยน�ำ หรือที่

เรยีกว่ำ “ตวัแปรอสิระ” ทีเ่ป็นตวัอธบิำยปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆ ในสงัคมมนษุย์ 

ตั้งแต่สมัยเริ่มแรก มนุษย์ด�ำเนินชีวิตมำได้ด้วยควำมนึกคิดในสมองของเขำ

ว่ำ อะไรคือควำมจริง หรือเป็นต้นเหตุของปรำกฏกำรณ์ทั้งหลำย ตั้งแต่

ฟ้ำร้อง ฟ้ำผ่ำ น�้ำท่วม น�้ำลด ในปัจจุบัน ด้วยอิทธิพลทำงวิทยำศำสตร์ เบื้อง

หลังปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆ อำจเป็นกฎของแรงโน้มถ่วง ผลประโยชน์ทำง

เศรษฐกิจของตนเอง หรือชนช้ันทำงสังคม ท้ังนี้ สุดแต่ควำมเชื่อถือของ            

แต่ละกลุ่มคนในสังคม เดวิด ฮูม นักปรัชญำคนส�ำคัญของอังกฤษ จึงกล่ำว

สรปุไว้ว่ำ มนุษย์ไม่สำมำรถสรปุว่ำอะไรคอื “สาเหต”ุ ของปรำกฏกำรณ์จำก

กำรพิสูจน์จำกปัจจัยตัวแปรทำงวัตถุเท่ำนั้น จ�ำเป็นต้องพิจำรณำตรรกของ

ควำมคิดหรือจินตภำพที่มนุษย์มีร่วมกัน

จนิตภำพทีม่นษุย์มร่ีวมกนั โดยเฉพำะในรปูแบบของศำสนำมคีวำม

ส�ำคญัเป็นพเิศษในกำรบันดำลให้เกดิกำรกระท�ำร่วมกนั และกำรกระท�ำร่วม

กันที่มำจำกพื้นฐำนของผลประโยชน์ส่วนตน ก็ไม่เพียงพอที่จะอธิบำย

ปรำกฏกำรณ์ของควำมร่วมมือร่วมใจ และควำมเสียสละของมวลมนุษย ์                

ดังที่ปรำกฏ แต่ควำมเชื่อถือ-ศรัทธำทำงศำสนำนั่นแหละ คือปัจจัยตัว                           

แปรส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดควำมเสียสละและกำรกระท�ำที่สูงส่งของมนุษยชำติ              

ดูตัวอย่ำงจำกศำสนำอิสลำม ที่ในคริสต์ศตวรรษที่ 7 ได้หลอมรวมชนชำติ
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อำหรับจำกหลำยพื้นท่ีให้กลำยเป็นรำชอำณำจักรอิสลำมอันยิ่งใหญ่ ใน

ตะวันออกกลำง และศำสนำอีกนั่นแหละที่เป็นสำเหตุให้อิสลำมและชำว

ครสิต์ในยโุรปต้องท�ำสงครำมครเูสด เพือ่ยดึครองดนิแดนผนืเลก็ๆ ทีเ่รยีกว่ำ

อิสรำเอลในปำเลสไตน์

ค�ำกล่ำวทีว่่ำ ควำมคดิ เป็นบดิำของกำรกระท�ำ จึงเป็นค�ำกล่ำวทีไ่ด้

รับกำรยืนยันมำครั้งแล้วครั้งเล่ำ และตัวอย่ำงที่ส�ำคัญที่ฟูกูยำมำหยิบยกขึ้น

มำเพื่อยืนยันแนวคิดนี้ ก็คือ เดนมาร์ก

จุดเปลี่ยนส�ำคัญในประวัติศำสตร์ของเดนมำร์ก คือ กำรเปล่ียน

ศำสนำจำกโรมันแคทอลิคดั้งเดิม มำเป็น ลูเธอร์ลัน ( utherans) หรือโปร

เตสแตนท์ ตำมค�ำสอนของลเูธอร์ ซึง่เน้นกำรสือ่สำรกบัพระผูเ้ป็นเจ้ำโดยตรง 

ไม่ต้องผ่ำนผู้อื่น เช่น พระสัง รำช หรืออำร์ชบิชอป ในช่วงต้นเกิดสงครำม

ระหว่ำงโรมันแคทอลิคและลูเธอร์ลัน ใน ค.ศ. 1536 ในเดนมำร์ก แต่เกิดขึ้น

ในช่วงส้ันๆ โดยฝำยลูเธอร์ลันเป็นฝำยชนะ จึงกลำยเป็นศำสนำของชำว

เดนมำร์กตลอดมำ

ความส�าคญัของศาสนานกิายลเูธอร์ลนั ก็คอื การจดัการศกึษา ห้

แก่ชาวนา นชนบท เพื่อจะได้สามารถอ่านคัมภีร์ศาสนา และภำยใน                 

2-3 ศตวรรษ หรือ ในศตวรรษที่ 18 ชำวนำของเดนมำร์กกลำยเป็นผู้มี               

กำรศึกษำดี รวมตัวกันทำงสังคมอย่ำงมีระเบียบ และผลของกำรศึกษำที่ดี

ท�ำให้ชำวเดนมำร์กมีฐำนะทำงเศรษฐกิจดีข้ึน และรวมตัวกันทำงกำรเมือง

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ฉะนั้น เมื่อเข้ำสู่ศตวรรษที่ 19 เมื่อประเทศต่ำงๆ ใน

ยุโรปตื่นตัวเรื่องอุดมกำรณ์ชำตินิยมและเสรีนิยม โดยผลกระทบจำกกำร

ปฏิวัติในฝรั่งเศสปลำยศตวรรษท่ี 18 และสงครำมนโปเลียน เดนมำร์กก็              

เช่นกัน สถำบันกษัตริย์ได้เปลี่ยนแปลงฐำนะป็นระบอบกษัตริย์ภำยใต้
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รัฐธรรมนูญในกลำงศตวรรษที่ 19 เดนมำร์กจึงปรับตัวเข้ำสู่ระบอบรัฐสภำ 

ประชำธิปไตย และรัฐสวัสดิกำรได้อย่ำงค่อนข้ำงรำบรื่น ทั้งนี้ เพราะระดับ

การศึกษาของชาวนาส่วน หญ่ และเป็นการศึกษาที่ยึดโยงกับศรัทธา, 

ความเชื่อถือของศาสนา

นอกจำกตวัอย่ำงของเดนมำร์กแล้ว ฟกูยูำมำได้ยกตัวอย่ำงมำกมำย

ของอิทธิพลของศำสนำในกำรเปลี่ยนแปลงทิศทำงของประวัติศำสตร์ ที่

ส�ำคัญคือ ศำสนำโรมันแคทอลิคในสมัยเริ่มแรก หลังจำกจักรวรรดิโรมัน                

ล่มสลำย และยุโรปก�ำลังกลำยเป็นรำชอำณำจักรของชนเผ่ำติวตอน (หรือ

เยอรมัน) ของพวกแซกซอนและพวกเดน (หรือไวกิ้ง) แต่ชนชำติเหล่ำนี้                  

ภำยหลังได้เปลี่ยนศำสนำมำเป็นคริสเตียน ก็ได้รับอิทธิพลทำงควำมคิดจำก

ศำสนำโรมันแคทอลิค ในเรื่องกำรสืบมรดก ท่ีอนุญำตให้สตรีสืบมรดกได้               

ยงัผลให้ระบบครอบครวัของชนเผ่ำเริม่แตกสลำย กลำยเป็นระบบครอบครัว

เชิงเดี่ยว ยังผลให้เกิดควำมเป็นปัจเจกชนมำกขึ้นในสังคมยุโรปตะวันตก              

ขณะเดียวกัน ศำสนำโรมันแคทอลิคยึดถือในกฎหมำยของสง ์สูงกว่ำ

กฎหมำยของพระรำชำ ท�ำให้เกิดหลักคิดเกี่ยวกับ หลักนิติธรรมรัฐ หรือ 

กษัตริย์ทรงต้องอยู่ ต้ก หมายของพระผู้เป็นเจ้า กำรเปลี่ยนแปลงทั้ง                   

2 ประเด็นนี้ ท�ำให้ยุโรปแตกต่ำงจำกชนชำติอื่นๆ ในเอเชีย

ในท�ำนองเดียวกัน อินเดีย กับ จีน เริ่มประวัติศำสตร์มำคล้ำยๆ กัน 

แต่ในช่วง 3-4 ศตวรรษก่อนคริสต์ศักรำช ลัทธิพรำหมณ์ซึ่งจัดให้เกิดชนชั้น

ทีเ่ปลีย่นแปลงมไิด้ โดยมชีนช้ันวรรณะพรำหมณ์ ถือว่ำสงูกว่ำวรรณะกษตัรย์ิ 

และวรรณะกษัตริย์สูงกว่ำวรรณะศูทร (เวสยะ) ยังผลให้อินเดียเกิดระบบ

นิติธรรมรัฐ แต่สังคมก็มีปัญหำ “Social mobility” และควำมไม่เสมอภำค

ของโอกำส ตลอดจนควำมยำกจนของคนส่วนใหญ่ดังที่ทรำบ
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ตัวอย่ำงเหล่ำนี้ น่ำจะยืนยันได้ว่ำศรัทธำควำมเชื่อทำงศำสนำ และ

อ่ืนๆ ตลอดจนควำมนกึคดิของมวลมนษุย์มอีทิธพิลต่อทิศทำงกำรพัฒนำของ

สังคมกำรเมือง ซึ่งผู้น�ำกำรปฏิรูปจะต้องค�ำนึงถึงให้มำก

ด้วยควำมเชื่อและศรัทธำในหลักกำรที่ ความคิด เป็นบิดาของ              

การกระท�า ขบวนกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมจึงต้องเร่ิมที่ การสร้างชุด   

ความคิด ผ่ำนวิทยำกรและสื่อสำรมวลชน องค์กรต่ำงๆ เพื่อเข้ำถึงผู้น�ำใน

ชนบท ชนช้ันกลำงในเมือง ข้ำรำชกำร นักกำรเมือง และนักธุรกิจ โดย

ยุทธศำสตร์ที่หลำกหลำย จะขอยกตัวอย่ำงเพียง 2-3 ตัวอย่ำงประกอบ                   

ค�ำอธิบำย

ัวอย่าง รก ก็คือ ระบบข้ำรำชกำร ซึ่งเป็นตัวจักรส�ำคัญในกำร

พัฒนำบ้ำนเมือง หำกข้ำรำชกำรมีควำมสำมำรถ ซ่ือสัตย์ สุจริต แม้ว่ำ                       

นกักำรเมืองยงัตดิหล่มอยูใ่นวงัวนของกำรสร้ำงเครอืข่ำยหวัคะแนน กย็งัพอ

จะเอำตัวรอดไปได้ ด้ำนกำรพัฒนำและกำรบริกำรสำธำรณะ แต่ต้องจัด

ระบบมิให้ผู ้บังคับบัญชำทำงกำรเมืองมีบทบำทในกำรโยกย้ำยแต่งต้ัง

ข้ำรำชกำร นัยหนึ่ง ระบบข้ำรำชกำรจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐำนของ “ระบบ

คุณธรรม” โดยมีคณะกรรมการคอยเ ้าระวังเรื่องนี้ ประเด็นคือ นอกจำก

จัดระบบให้มีประสิทธิภำพแล้ว หลักส�าคัญคือ การคัดเลือกคนเก่ง คน

สามารถ และมีคุณธรรมเข้ามาสู่ระดับ “ ey o t ” อังกฤษใช้ค�ำว่ำ 

“ mi i t ati e” แยกต่ำงหำกจำกประเภทงำน เทคนิค หลักสูตร                 

กำรผลิตข้ำรำชกำรสำยบริหำร ควรเป็นหลักสูตรที่เน้นไปทำงด้ำนกำรเมือง 

กำรบริหำร กฎหมำย ปรัชญำ ภำษำ คณิตศำสตร์ (สถิติ) กำรวำงแผน 

จริยธรรม ประวัติศำสตร์ และศำสนำ เป็นต้น

หำกอังกฤษ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรศึกษำมำตรฐำนชั้นเลิศระดับ                

มหำวทิยำลยัออกฟอร์ด เคมบรดิจ์ และลอนดอน (ในสมยัก่อน) และฝรัง่เศส 



186 กำรพัฒนำกำรเมืองที่ยั่งยืน (Political Development for Sustainability)

จัดตั้งสถำบันโดยเฉพำะให้กลุ่มคนที่จะเป็นหัวกะทิ ที่เรียกว่ำ Polytech-

ni ue หรือ สถำบัน a Science Politi ue และญี่ปุน คัดกรองจำก

มหำวิทยำลัยโตเกียว ไทยก็ควรมุ่งมั่นผลิตหัวกะทิ เพื่อเป็นตัวป้อนให้กับ

ข้ำรำชกำรสำยบริหำร ที่จะต้องมีจิตวิญญำณเสียสละ สติปัญญำระดับสูง 

และควำมคิดกว้ำงไกล มหาวิทยาลัยเก่าแก่ของไทยบางคณะ คงจะต้อง

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อภาระพิเศษดังกล่าว

สถำบนัฝกหดัคร ูหมำยถงึสถำบันระดับอดุมศกึษำทีผ่ลติคร ูกค็งจะ

ต้องปรบัตวัทำงด้ำนหลกัสตูร ทีจ่ะต้องสอนครูทัว่ประเทศ ห้เข้า จการเมอืง 

การบริหาร จริยธรรมการเมือง ปรัชญา และการสร้างผู้น�าทางการเมือง 

หำกครู-อำจำรย์ไม่มีควำมรู้เรื่องพื้นฐำนของแนวคิด/หลักกำรทำงกำรเมือง 

ครูก็ไม่สำมำรถที่จะถ่ำยทอดควำมเป็นนักประชำธิปไตยให้แก่อนุชนได้                 

ครู-อำจำรย์จึงต้องเข้ำใจ ประวัติศาสตร์การเมือง และเน้นแนวการ ช้                

หลักธรรมทางศาสนาเพื่อพัฒนาการเมือง

กำรจะรบัเยำวชนกลุม่ทีเ่ข้ำมำศกึษำวชิำครดูงักล่ำว จะต้องคดัเลอืก

เฉพำะหวักะทหิรอืเยำวชนผูม้คีวำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดวชิำดังกล่ำว และ

มีจิตใจรักที่จะพัฒนำระบบข้ำรำชกำรและกิจกำรสำธำรณะให้เจริญรุ่งเรือง

หมายเหตุ ส�ำหรับกลุ่มที่จะมำศึกษำทำงครู และสำขำอื่นๆ เพื่อรับ

รำชกำรในโครงกำรพิเศษ ปฏิรูประบบรำชกำรและปฏิรูปกำรเมือง ควรจะ

ได้มีระบบกำรคัดเลือกอย่ำงเข้มงวดเป็นพิเศษ และควรได้รับ “ทุนเล่ำเรียน

หลวง” เป็นสัญญำทำงใจระหว่ำงผู้ให้ คือ รัฐบำล/ประชำชน กับผู้รับ คือ 

นิสิตนักศึกษำ

แผนกำรพัฒนำผู้น�ำในบทนี้ เริ่มต้นด้วยผู้น�ำในระบบรำชกำร และ

ต่อมำกพ็จิำรณำคร-ูอำจำรย์ท่ีวนัหน่ึงจะเป็น “ aster-teachers” (ครผูู้น�ำ) 

ควรจะได้รับกำรศึกษำอบรมตำมแนวหลักสูตรด้ำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเมือง 
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กำรศึกษำ และกำรพัฒนำทั้งสองด้ำน รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมทาง     

การเมือง ที่บรรดำครูบำอำจำรย์จะต้องเป็น “ hange-agents” ในเรื่องนี้ 

และครู-อำจำรย์ดังกล่ำว จะต้องรวม ครู-อาจารย์การศึกษาผู้ หญ่ด้วย 

เพรำะผู้ใหญ่ในหมู่บ้ำนชนบท (และเมือง) คือตัวแปรส�ำคัญที่จะท�ำให้เกิด

กำรเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญทำงกำรเมือง จำกกำรเมืองระบบอุปถัมภ์ไปสู่

กำรเมืองแบบ “Programmatic ampaign” – กำรรณรงค์หำเสียงบน                 

พื้นฐำนของนโยบำยพรรคจึงเป็นภำระหน้ำที่ของครูที่ออกสู่ชนบทและ         

ชุมชน จะต้องเข้ำใจบริบทของกำรเมืองไทยอย่ำงดี และศึกษำแนวคิด                        

พ้ืนฐำนของกำรเมือง กำรปกครอง ซึ่งกระทรวงศึกษำธิกำรจะต้องปรับ

หลักสูตรกำรฝกหัดครูในระดับนี้ โดยเฉพำะสมควรต้องหยิบประเด็นเร่ือง

วัฒนธรรมกำรเมือง-กำรสร้ำงระบบคุณค่ำ-อุดมกำรณ์ ทำงกำรเมืองให้เป็น

ศูนย์กลำงของกำรศึกษำอบรม ทั้งในระดับโรงเรียนและนอกโรงเรียน

ในกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรฝกอบรมดังกล่ำว ควรจะเพิ่มมิติ

จำกศำสนำพุทธ โดยเฉพำะหลักโยนิโสมนสิกำร ซึ่งท่ำนพระคุณเจ้ำสมเด็จ

พระพุทธโ ษำจำรย์ (ประยุทธ์ ปยุตโต) ได้รจนำไว้อย่ำงละเอียดถี่ถ้วนใน

หนังสือ พุทธธรรม ตลอดจน ควรพิจำรณำโครงการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี

ในกำรพัฒนำและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลักษณะที่                  

พึงประสงค์ของบัณฑิต ซึ่ง ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร และ ดร.มำนิต บุญประเสริฐ 

น�ำเสนอ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่ง

เป็นแผนกำรเรียนกำรสอน กำรปลูกฝังคุณธรรม 12 ประกำร ซึ่ง ฯพณฯ 

นำยกรัฐมนตรี ได้ประกำศให้เป็นหลักกำรพัฒนำกำรศึกษำ-วัฒนธรรม                 

ค่ำนิยมของชำวไทยตั้งแต่เริ่มต้นกำรปฏิวัติ เมื่อปี พ.ศ. 2557

โครงการศกึษาแนวปฏบิตัทิีด่ี  ดงักล่ำวนี ้ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำก

คณำจำรย์คณะศึกษำศำสตร์หลำยแห่ง และหำกได้รับควำมเห็นชอบจำก
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คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ โดยน�ำเข้ำสู่ภำคปฏิบัติ น่ำจะส่งผลดีต่อกำร

พัฒนำควำมเป็นพลเมืองตำมควำมตั้งใจของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ 

(คสช.)

โดยสรปุ แนวทำงปฏิรปูสงัคมกำรเมอืง โดยกำรจดักำรศกึษำ/อบรม

เป็นพเิศษให้แก่กลุม่เป้ำหมำยดงัทีก่ล่ำวมำนี ้ควรเน้น ey co ce t  ของ

ระบบกำรเมืองกำรปกครอง ประชาธิปไตยสายกลาง (ท่ีน่ำจะเรียกว่ำ 

ธรรมำธปิไตย) เป็นประชำธปิไตยท่ียดึหลกั นติธิรรมรัฐ ( ule of aw) และ

ประกอบด้วย ระบบการบรหิารภาครฐั ทีเ่ข้มแขง็ เทีย่งตรง ปราศจากการ

ทุจริตคอร์รัปชั่น
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บทที่ 15

การปฏิรูปการศึกษา  การปฏิรูปคน

ควบคู่กับกำรสร้ำงผูน้�ำหรอืผูท่ี้จะน�ำแนวคดิ แนวปฏบิตัติำมครรลอง

ของปัญญำและคุณธรรมแล้ว ก็คือ กำรปฏิรูปกำรศึกษำ ซึ่งจะต้องเน้นกำร

ปฏิรปูคนเป็นส�ำคญั ในอดตีทีผ่่ำนมำ รฐับำลกไ็ด้ปฏรูิปกำรศกึษำอย่ำงน้อย 

2 ครั้ง ครั้งแรก ในช่วงรัฐบำลท่ำนสัญญำ ธรรมศักดิ และต่อเนื่องจนกระทั่ง

ประกำศแผนกำรศึกษำใหม่ พ.ศ. 2520 ช่วงที่สอง คือกำรปฏิรูป เมื่อ พ.ศ. 

2542 สมัยรัฐบำล ฯพณฯ ชวน หลีกภัย

การปฏิรูปครั้งแรก นับว่ำเป็นกำรเปลี่ยนแปลงแนวคิดที่เรียกว่ำ 

“ a a igm” ครั้งส�ำคัญ ตำมกระแสของแนวคิดเยำวชนรุ่นใหม่ ที่โจมตี

ระบบกำรศึกษำดั้งเดิมว่ำล้ำหลัง เป็นระบบที่มุ่งสอนหนังสือ แต่ไม่สอน

ทักษะชีวิตและกำรแก้ไขปัญหำของชีวิตในรูปธรรม ได้ปรับระบบกำรเรียน

กำรสอนเป็นระบบ 6 – 3 – 3 หมำยควำมว่ำ 6 ปีกำรศึกษำระดับประถม

ภาคบังคับ บวกกับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ป มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ป 

(ซึ่งยังไม่บังคับ) รวม 12 ปี เพื่อเร่งให้ประชำกรส่วนใหญ่เกือบ 100 

เปอร์เซ็นต์ ได้เรียนภำคบังคับถึง 6 ปี

และเพื่อตอบสนองต่อกระแสควำมคิดเรื่องปรัชญำกำรเรียนกำร

สอนที่ตอบสนองปัญหำชีวิต ทักษะชีวิต ( ife s ills) ได้ปรับแนวคิด                          

(แนวจัด) กำรเรียนกำรสอนท่ีให้ควำมส�ำคัญต่อกำรแก้ปัญหำชีวิต และ
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วชิำชพีต่ำงๆ ซึง่จะเป็นองค์ประกอบส�ำคญัของวชิำเลอืกในระดบัมธัยมศกึษำ

ตอนปลำย ทัง้นี ้เพือ่ปรบักำรศกึษำระดบันี้ ห้มลีกัษณะทัง้จบ นตนเองและ

บางส่วน เพื่อไปต่อเนื่อง นระดับที่สูงขึ้น เช่น ระดับอำชีวศึกษำและ

อุดมศึกษำ กำรสอนวิชำชีพ เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรมัธยม ซึ่งดั้งเดิมสอน

แต่เพียงวิชำ “สำมัญ” เป็นควำมคิดที่ก้ำวหน้ำ และจะช่วยสร้ำงทัศนคติให้

เยำวชนไม่ต่อต้ำนหรือรังเกียจวิชำชีพว่ำต�่ำต้อยกว่ำวิชำสำมัญ เป็นการ                    

ปรบัทัศนคติของเยาวชนตัง้แต่เบือ้งต้น แต่เสยีดำยทีแ่นวคดินีไ้ม่ได้รบักำร

ตอกย�้ำ หรือส่งเสริมในสมัยต่อมำ

ส�ำหรับการปฏิรูปคร้ังที่ 2 พ.ศ. 2542 คงยังอยู่ในควำมทรงจ�ำ

ปัจจุบันประกอบด้วยหลำยมิติ ตั้งแต่กำรปรับระบบกำรศึกษำภำคบังคับถึง 

9 ปี (ประถมศึกษำ 6 ปี  มัธยมศึกษำตอนต้น 3 ปี) ซึ่งเป็น การศึกษา รี 

และยังให้เรียนฟรีถึงระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย อีก 3 ปี ซึ่งรวมแล้วกำร

ศึกษำจะฟรีถึง 12 ปี (แต่บังคับเพียง 9 ปี) เพื่อยืดหยุ่นตำมสถำนภำพกำร

เงินของผู้ปกครอง แต่เป้าหมายของรัฐบาล คือมุ่ง ห้ประชากรส่วน หญ่

ได้รับการศึกษาพื้นฐาน 12 ป เป็นกำรเร่งมิติกำรพัฒนำทำงสังคม – 

กำรเมอืง เพือ่เป็นฐำนของกำรขยำยฐำนทำงเศรษฐกิจให้ประเทศไทยได้ขยบั

ฐำนะสูงขึ้นไปอีก 1 ระดับ

ทีส่�ำคญัควบคูก่บักำรปรบัระบบกำรศกึษำแล้ว คอืกำรจัดระบบกำร

บริหำรกำรศึกษำใหม่โดยรวมทบวงกำรอุดมศึกษำกับกระทรวงศึกษำธิกำร

เป็นกระทรวงเดียวกัน และขณะเดียวกัน ก็กระจำยอ�ำนำจกำรบริหำรกำร

ศึกษำระดับพื้นฐำน (ประถม-มัธยมศึกษำ) ไปยังเขตพื้นที่ทั่วประเทศ 

นอกจำกกำรปรบัระบบและกำรขยำยปรมิำณอย่ำงมหำศำลแล้ว กำรปฏริปู

ครั้งนี้มุ ่งพัฒนำคุณภำพเป็นเรื่องส�ำคัญ โดยพุ่งเป้ำไปที่กำรพัฒนาครู                      

เรียกกันว่ำ “การปฏิรูปครู” ซึ่งมีหลำยมิติ ตลอดจนกำรประกันคุณภำพ              
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ซึ่งภำยหลังกลำยเป็นปัญหำระหว่ำงผู้ควบคุมระดับกระทรวงกับผู้ปฏิบัติ

ระดับโรงเรียน และกำรก�ำหนดหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน ตลอดจน

กระบวนกำรที่เน้น “Active learning” และบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน 

รวมทัง้การศกึษานอกระบบ หรอื การศกึษาตลอดชวีติ นบัว่ำเป็นกำรปฏริปู

ที่ค่อนข้ำงกว้ำงขวำงและลึกซึ้ง

อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำจะได้ปฏิรูปกำรศึกษำมำถึง 2 ครั้งแล้ว แต่      

ปัญหำทำงกำรศึกษำ ก็ดูจะไม่จบ ผ่ำนมำถึงยุคปัจจุบัน เกิดปัญหำใหม่                            

และควำมต้องกำรใหม่ ซึ่งจะปฏิรูปหรือไม่ ก็อยู่ที่สังคมควรจะได้พิจำรณำ 

ปัญหำใหม่เป็นปัญหำที่ส่วนหน่ึงมำจำกปัญหำกำรเมืองกำรปกครอง หรือ

ปัญหำเกิดขึน้เพรำะเรำชำวไทยอำจคดิไม่ถงึว่ำกระบวนกำรเปล่ียนแปลงทำง

เศรษฐกิจและกำรเมืองนั้น ต้องกำรกำรเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งและกว้ำงขวำง 

จะด�ำเนินไปตำมปกติคงจะไม่บรรลุเป้ำหมำยแน่นอน และสถำนกำรณ์

ปัจจุบันที่เรียกร้องให้มีกำรปฏิรูปทำงกำรศึกษำ ก็คล้ำยๆ กับสถำนกำรณ์

ช่วงหลัง 14 ตุลำคม พ.ศ. 2516 ที่เกิดวิกฤติทำงกำรเมือง ปริ่มๆ จะกลำย

เป็นสถำนกำรณ์ปฏิวัติแบบฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 แต่ด้วยพระบำรมีของ

พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัภูมพิลอดลุยเดช ท่ีทรงปัดเปำสถำนกำรณ์ร้ำย

ให้สงบลง และกำรเมอืงกเ็ริม่เข้ำสูค่วำมปกตใินสมยัต่อมำ ภำยใต้กำรน�ำของ 

ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลำนนท์ 

แต่สถำนกำรณ์ช่วงเวลำตั้งแต่ พ.ศ. 2548 – 2557 เป็นช่วงวิกฤติ 

ที่ชำวไทยไม่คุ้นเคย มีรูปแบบที่แตกต่ำงจำกช่วง พ.ศ. 2516 – 2519 และ

ยำกที่จะหำทำงออก เพรำะเกิดควำมชะงักงัน (Stalemate) หรืออำจจะ

เรียกว่ำเป็น “สงครำมกลำงเมืองแบบอ่อนๆ” ซึ่งพร้อมจะรุนแรงเป็น

สงครำมกลำงเมืองเต็มรูปแบบ หำกคณะ คสช. (คณะรักษำควำมสงบแห่ง

ชำติ) ไม่เข้ำมำจัดกำร เมื่อเดือนพฤษภำคม 2557 และ คณะ คสช. ดังกล่ำว 
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ก็ออกแผนแม่บทและแผนกำรปฏิรูปกำรเมือง ครอบคลุมเกือบทุกมิติ และ

ได้ร่ำงรัฐธรรมนูญและกฎหมำยต่ำงๆ ท่ีคงจะพร้อมเพื่อกำรเลือกตั้งในปี  

พ.ศ. 2561 สังคมส่วนใหญ่คงจะเฝ้ำรอด้วยควำมฝันว่ำจะเป็นจริงหรือไม่                 

ที่รัฐธรรมนูญใหม่จะช่วยเยียวยำปัญหำเก่ำที่เรื้อรังมำชั่วนำตำปี อำจตั้งแต่ 

พ.ศ. 2475 ก็อำจจะกล่ำวได้ ขณะเดียวกัน คณะ คสช. ก็เห็นควำมส�ำคัญ

ของกำรศกึษำทีค่วรปฏริปูอย่ำงยิง่ และควรเป็นปัจจยัหลกัปัจจยัหนึง่ในกำร

แก้ไขสถำนกำรณ์ที่ส�ำคัญ ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ หัวหน้ำคณะ 

คสช. และนำยกรัฐมนตรี ก็ดูจะตระหนักดีว่ำปัญหำส่วนหนึ่งเกิดจำกมนุษย์

ที่บกพร่องทำง “วัฒนธรรมกำรเมือง” จึงได้ประกำศคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ของชำวไทย 12 ประกำร ซึ่งมีกำรกล่ำวถึงในหน้ำจอทีวีอยู่บ่อยๆ 

แต่ไม่ค่อยเห็นเกจิอำจำรย์คนใดช่วยอธิบำย วิเครำะห์ แต่ละหัวข้อให้เข้ำถึง

จิตใจของประชำชนดังท่ีควรจะคำดหวัง อีกทั้ง กำรปฏิรูปกำรศึกษำท่ี

กระทรวงศึกษำธิกำรกล่ำวถึง ก็ยังไม่ได้หยิบยกค่ำนิยม 12 ประกำรนี้ ให้

เป็นวำระส�ำคัญที่จะมีวิธีกำรจัดหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอนอย่ำงไร

ให้เกิดผลส�ำเร็จดังปรำรถนำ

ฉะนัน้ หำกมเีป้ำหมำยจะสร้ำงระบอบกำรปกครองแบบประชำธปิไตย

ให้ส�ำเร็จในสังคมไทย ก็จะต้องค�ำนึงถึงข้อแนะน�ำจำกนักปรำชญ์ผู้ยิ่งใหญ่

จำกอดีต คือ อำริสโตเติ้ล ที่กล่ำวไว้ว่ำ มนุษย์ควรจะต้องปรับตัว (บุคลิก

นิสัย) ให้เข้ำกับระบบกำรปกครอง หรือไม่ก็ต้องปรับระบบกำรปกครองให้

เข้ำกับอปุนิสยัของเรำเอง และจำกอดตีกำล บรรพบรุษุของเรำจดัระบบกำร

ปกครองตำมลัทธิธรรมเนียมและอุปนิสัยใจคอของคนไทย บัดนี้ เรำเปรียบ

เสมือนไปหยิบยืมระบบของชำวตะวันตกมำใช้เอง ก็จ�ำต้องปรับอุปนิสัยที่

ส�ำคัญบำงประกำร แต่คงมิใช่ทั้งหมด เพรำะในควำมคิดส่วนตัวของผู้เขียน 

มีหลำยสิง่หลำยอย่ำงในตวัเรำชำวไทยท่ีมคีณุค่ำและฝรัง่ไม่ม ีเช่น หลักธรรม
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ของศำสนำพุทธ และวัฒนธรรมดั้งเดิมของเรำเรื่องควำมกตัญ ูกตเวที                

ควำมโอบอ้อมอำรี และให้อภัยเสมอ ฯลฯ ฉะนั้น สมควรคัดเลือกเฉพำะที่

จะท�ำให้เรำเข้มแขง็และมปีระสทิธภิำพยิง่ขึน้ ตลอดจนอปุนสัิยบำงประกำร

ที่ส�ำคัญส�ำหรับภำรกิจกำรเมืองที่ต้องต่อสู้ทำงควำมคิดในสำธำรณะ

ตำมแนวคิดของนักคิด นักพัฒนำคนที่ส�ำคัญและมีชื่อเสียงขณะนี้ 

และท่ำนนำยกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ ได้ยกตัวอย่ำงหนังสือ

ที่ท่ำนประพันธ์และแนะน�ำให้คณะรัฐมนตรีได้อ่ำน ท่ำนมีชื่อว่ำ คอวี 

( ovey) ซึ่งโด่งดังมำนำนปีด้วยหนังสือชื่อ “ e e  a it  fo  ig ly 

ffecti e eo le” – อุปนิสัยเจ็ดประกำรของผู้มีประสิทธิภำพและ

ประสบผลส�ำเร็จ และสถำบันพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ มักจะใช้แนวทำงของ

ท่ำนในกำรฝกอบรม ค�ำกล่ำวที่ผู้เขียนมักอ้ำงอิงท่ำน ก็คือ “ควำมคิดเป็น

บิดำของกำรกระท�ำ” กำรกระท�ำ (บ่อยๆ) ก่อให้เกิดอุปนิสัย (Habits) และ

อุปนิสัยก่อให้เกิดบุคลิกลักษณะ ( haracter) และบุคลิกลักษณะ น�ำไปสู่

ชะตำกรรม (Destiny) 

ชะตากรรมของชนชาติ จึงข้ึนอยู่กับบุคลิกลักษณะ ( haracter) 

ของชนชำตนิัน้ เหมอืนดงัชะตำกรรมของชำวองักฤษกผ็กูโยงกบับคุลกิลกัษณะ 

ของชำวอังกฤษ ชะตำกรรมของชำวฝรั่งเศส ก็ผูกโยงกับบุคลิกลักษณะของ

ชำวฝรั่งเศส ฯลฯ

ค�ำกล่ำวของคอว ีน่ำจะพสิจูน์ได้จำกประวตัศิำสตร์ของชนชำตต่ิำงๆ 

และเป็นกำรอธิบำยปรำกฏกำรณ์ในประวัติศำสตร์ที่ส้ันและกระทัดรัดที่สุด 

และในชีวิตส่วนตัวของบุคคลสำธำรณะ เรำก็ได้เห็นตัวอย่ำงมำกมำยที่

นักกำรเมืองหรือรัฐมนตรีในหลำยประเทศ ต้องจบชีวิตลงอย่ำงไม่สวยงำม 

เพรำะกำรทุจริตคอร์รัปชั่น เช่น ประธำนำธิบดีมำร์กอส แห่งฟิลิปปินส์ หรือ 

ฮิตเล่อร์ จอมเผด็จกำรเยอรมัน เป็นต้น
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ฉะนัน้ กำรสร้ำงบคุลกิลกัษณะ หรอือปุนสิยั ( haracter) จึงมคีวำม

ส�ำคัญที่สุด ส�ำคัญกว่ำกำรพัฒนำด้ำนอ่ืนใด แต่การสร้างคนโดยสร้าง

บุคลิกลักษณะ และอุปนิสัย ให้เป็นผู้เสียลสะ กล้ำหำญ อดทน และ                     

คณุสมบตัอ่ืินๆ ดงัจะกล่ำวต่อไป ใช้เวลำนำนมำก และต้องอำศยักระบวนกำร

อบรมบ่มนิสัย และกำรศึกษำในควำมหมำยท่ีแท้จริง ดังที่ปรำชญ์ขงจื้อ  

กล่ำวไว้ว่ำ ปลูกต้นไม้อำจต้องใช้เวลำเป็นสิบปี แต่ปลูกคนอำจใช้เวลำถึง

ศตวรรษ เรำควรร่วมกันปลูกคน แม้ว่ำจะใช้เวลำเนิ่นนำนเท่ำไหร่ก็ตำม

เมือ่ตกลงกนัว่ำ ภำรกจิของสงัคมไทยเพือ่แก้ไขปัญหำทำงกำรเมอืง

ในปัจจุบัน คือ กำรปฏิรูปคน ประเด็นส�ำคัญที่จะต้องคิดต่อไป ก็คือ “จะ

ปฏิรูปคน นแง่มุมไหน นเร่ืองอะไร และคุณลักษณะ ดคือสิ่งที่จ�าเป็น           

และพึงปรารถนา” ค�ำตอบในเรื่องนี้ คงประกอบด้วย ประสบกำรณ์ในอดีต

ทีเ่รำชำวไทยเคยประสบมำร่วมกนั เรำคงจะเหน็ด้วยร่วมกนัในหลำยประเด็น 

แต่อำจจะไม่ครอบคลุมทุกประเด็น ขณะเดียวกัน เรำก็ต้องพึ่งหลักวิชำทำง

สังคมศำสตร์ด้วย ซึ่งได้มีกำรศึกษำกันมำก่อนหน้ำนี้ และมีข้อเสนอที่ควร

พิจำรณำหลำยประกำร

ในเบือ้งต้น ควรจะกล่ำวเป็นพืน้ฐำนเพือ่กำรอภปิรำยในรำยละเอยีด

ในขั้นต่อไปเสียก่อนว่ำ บุคลิกลักษณะ หรือคุณลักษณะ ที่ในภำษำอังกฤษ

ใช้ค�ำว่ำ “c a acte ” นั้น น่ำจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็น

บุคลิกภำพ (personal characteristics) และ “t ait  of c a acte ” 

เช่น ควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมเสียสละ ฯลฯ ขณะเดียวกันก็ประกอบด้วย 

“วัฒนธรรม” หรือวิถีชีวิต และระบบคุณค่ำ ที่ก�ำกับพฤติกรรมของผู้คนใน

สังคม ทั้งสององค์ประกอบมีพลวัตระดับหนึ่ง แต่ก็มีควำมคงที่หรือ

เปลี่ยนแปลงยำกเช่นกัน เช่น ระบบคุณค่ำของชำวฮินดูในควำมเชื่อเรื่องชั้น

วรรณะ ทีด่�ำรงอยูเ่ช่นนีเ้ป็นเวลำนับเป็นพนัปี หรือวฒันธรรมของลทัธขิงจื้อ
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ที่เป็นวิถีชีวิตของชำวจีนมำตั้งแต่ 400 – 500 ปีก่อนคริสต์ศักรำช                       

จนกระทั่งบัดนี้ และเมื่อเกิดควำมพยำยำมจะเปลี่ยนแปลง ที่เรียกว่ำ                      

ปฏิวัติวัฒนธรรม ในสมัยท่ำนประธำนเหมำ เจอ ตุง ก็ยังท�ำไม่ส�ำเร็จ

อย่ำงไรก็ตำม ก็มีควำมเชื่อและศรัทธำในทฤษฎีทำงสังคมจิตวิทยำ

ท่ีพฤติกรรมของมนุษย์ย่อมเปลี่ยนได้ หำกจัดสิ่งแวดล้อมและระบบกำร

ศึกษำอบรมให้ถูกหลักจิตวิทยำกำรเรียนรู้ ก็สำมำรถปรับวัฒนธรรมและ

บุคลิกลักษณะของมนุษย์ได้ นักสังคมวิทยำที่มีชื่อเสียง เช่น แม็คเคลแลนด์ 

( c lellan ) ได้ศึกษำระบบกำรศึกษำฝกอบรมเยำวชนในสังคมต่ำงๆ                    

และค้นพบว่ำ วรรณกรรม หรอืหนงัสอืนทิำน ทีเ่ดก็อ่ำนแต่เยำว์วยั มอีทิธพิล

ต่อกำรสร้ำงแรงจูงใจเพื่อประสบผลส�ำเร็จ (Achievement motives) 

ตำมทฤษฎีของนักจิตวิทยำก็มักจะกล่ำวถึงพวก “เพียวริตัน”                   

( u ita ) ซึ่งเชื่อและศรัทธำในค�ำสอนของจอห์น คำลแวง ( alvin) ใน

เรื่อง “ he lecte ” (บุคคลที่พระเจ้ำได้เลือกสรรไว้แล้ว) และบุคคลท่ี

พระเจ้ำเลือกสรรมักจะประกอบด้วยอุปนิสัยที่ตระหนี่ถี่เหนียว หรือมัธยัสถ์

อดออม ขยันขันแข็ง และกล้ำเผชิญกับควำมเสี่ยง ตลอดจนซ่ือสัตย์สุจริต 

และผลลัพธ์ของควำมมีศรัทธำในพระผู้เป็นเจ้ำดังกล่ำว คือกำรน�ำไปสู่กำร

เปลี่ยนแปลงทั้งกำรเมืองกำรปกครองของอังกฤษ (กำรปฏิวัติและจัดต้ัง

สำธำรณรัฐ) และกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ กำรปฏิวัติอุตสำหกรรม 

กำรขยำยอำณำนิคมกำรค้ำไปทั่วโลก

โดยย่อ ความศรัทธา นศาสนา คอื พลงัทีท่�ำให้เกดิกำรเปลีย่นแปลง 

ดังที่ฟูกูยำมำ มักอ้ำงคำร์ล มำร์กซ์ ซึ่งกล่ำวโจมตีศำสนำว่ำ เป็น 

“ยำเสพติด” ที่มอมเมำมวลชน ฟูกูยำมำ จึงเอนเอียงไปในควำมเชื่อที่ว่ำ 

“ควำมคิด” เปลี่ยนสังคมได้ หรือควำมคิดคือปัจจัยหลักของกระบวนกำร

เปลี่ยนแปลง ปลูกฝังควำมคิดอะไรลงไปในทำรกที่แบเบำะท่ำนก็จะได้                     
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ผู้ใหญ่ที่มีอุปนิสัยเช่นนั้น

กำรสร้ำงสังคมประชำธิปไตย จึงต้องเริ่มสร้ำงต้ังแต่แบเบำะ แต่

ประเด็นคือ บุคลิกลักษณะอย่ำงไร จึงจะน�ำไปสู่ควำมเป็นประชำธิปไตย?

ท่ำนศำสตรำจำรย์ฮำโรลด์ ลำสเวล (Harol  asswell) กล่ำวไว้

เป็นเชิงท้ำทำยว่ำ “มีหรือบุคคลที่มีควำมเป็นประชำธิปไตย?” ท่ำนเห็นแต่

นักเผด็จกำรทั้งนั้น ทุกคนเมื่อได้อ�ำนำจแล้วมักลุ่มหลงในอ�ำนำจ ดังสุภำษิต

เก่ำแก่ของชำวองักฤษทำงภำคเหนอื (ยอร์คเชยีร์) ทีก่ล่ำวเป็นค�ำกลอนอย่ำง

ไพเรำะไว้ว่ำ 

(Samuel Butler)

อำจแปลว่ำ อานา า คนมนเมา

ครสัม ัสกลินอายเ า

ยอมลม ลงและ ยิง ยอง  (ผู้เขียน)

เมื่ออ�ำนำจท�ำให้คนลุ่มหลง เผด็จกำรจึงเกิดขึ้นได้ง่ำยและแทบจะ

ไม่มยีกเว้น จึงต้องสร้ำงกลไกทำงกฎหมำยและรฐัธรรมนญู ทีจ่ะสกดักัน้มใิห้

เกิดเผด็จกำรขึ้นทำงกำรเมือง ขณะเดียวกันก็ต้องจัดกำรศึกษำ เพื่อให้

เยำวชนรู้จักแบ่งปันการ ช้อ�านาจ จัดระบบให้เยำวชนได้รู้จักโต้แย้งกัน

อย่างมีเหตุผล และยอมรับความคิดเห็น ึ่งกันและกัน ก ห้เยาวชน                 

ผลัดเปลี่ยนกันมีอ�านาจหน้าที่ นสถานศึกษา ฯลฯ

ในสถำนศึกษำ ในฝรั่งเศส ผลกำรวิจัยของคณะมนุษยวิทยำ ได้
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รำยงำนว่ำ จะมีระบบกำรเรียนกำรสอนท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงควำม

คิดเห็นในเรื่องต่ำงๆ และส่งเสริมให้เพื่อนนักเรียนได้วิพำกษ์วิจำรณ์ ซึ่งกำร

ปฏิสัมพันธ์ดังกล่ำว ช่วยฝกให้เยำวชนมีควำมอดทน และมีขันติธรรมต่อ

ความคิดเห็นที่แตกต่างและขัดแย้งกับตนเอง

โดยสรุป กิจกรรมในห้องเรียนและในสถำนศึกษำ ควรจะต้องเป็น

กิจกรรมจ�ำลองสถำนกำรณ์จริงในอนำคตของเยำวชนที่จะต้องมีชีวิตอยู่ใน

สังคมประชำธิปไตย ที่ทุกคนมีควำมเสมอภำค มีศักดิศรีเท่ำเทียมกัน ฝกให้

เยำวชนไม่เสพตดิอ�ำนำจ ฝกให้เยำวชนมเีหตผุล นการโต้แย้ง ก ห้เยาวชน

คุ้นเคยกับความหลากหลายของความคิดเห็น

โรงเรียนพับลิคสกูล ในอังกฤษ (public school) ซึ่งมีอีตัน ( ton) 

และแฮร์โรว (Harrow) เป็นระดับหัวแถวของ “ผู้ดี” อังกฤษ แต่ก็จะมีอีก

หลำยแห่งทีเ่ป็นโรงเรยีนประจ�ำท่ีสอนตำมปรชัญำเดยีวกนั คอื กความเป็น 

“สุภาพบุรุษ” อบรมบ่มเพำะระบบคุณค่ำ และควำมนึกคิด ตลอดจนสติ

ปัญญำตำมปรชัญำมนษุยธรรมนยิม (Humanism) โดยในอดีต จะต้องเรียน

วิชำคลำสสิค (ภำษำลำติน กรีก) และคณิตศำสตร์ ขณะเดียวกันก็เน้นกำร

กี ำ เพื่อสร้ำงจิตวิญญำณของควำมเสียลสะ อดทน และกำรเป็นผู้น�ำ 

โรงเรียนพับลิคสกูลเหล่ำนี้ ที่ในอดีตผลิตผู้น�ำทำงกำรเมือง กำรทหำร และ

ธุรกิจ ได้มีส่วนร่วมในกำรสร้ำงจักรวรรดิอังกฤษที่ได้รับกำรเรียกขำนว่ำ 

“พระอำทิตย์ไม่อัสดง” ขณะท่ีในต�ำนำนประวัติศำสตร์ ท่ำนดยุคแห่ง

เวลลิงตัน ผู้พิชิตนโปเลียนที่สมรภูมิวอร์เตอร์รู ถึงกับกล่ำวสดุดีชัยชนะ                   

ดงักล่ำวว่ำ “เป็นชยัชนะท่ีเกดิจำกควำมกล้ำหำญและวนิยัทีไ่ด้รับกำรฝกฝน

ในสนำมฟุตบอล อีตันและแฮร์โรว”

โดยสรปุ กล่ำวในภำพรวมในวยัเดก็ สมควรฝกอบรมบ่มนสัิยให้เด็ก

ได้รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ฝกให้เด็กรู้จักเล่นเป็นทีม 
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เคำรพกติกำ ฝกให้มีระเบียบ รักควำมสะอำด ตรงต่อเวลำ และที่ส�ำคัญควร

ส่งเสริมให้เด็กได้อ่ำนนิทำนสอนใจ เช่น อีสป และอื่นๆ ที่จะมีส่วนสร้ำง

จินตนำกำรและควำมใฝฝัน

เมื่อเติบโต เข้ำสู่วัยที่จะเริ่มเข้ำสู่วัยรุ่น เป็นวัยที่ควรสร้ำงค่ำนิยม 

และอุดมกำรณ์เรื่องควำมเป็นไทย (หรือคุณลักษณะนิสัยของควำมเป็นชำติ

ไทย –National i entity) และหลักธรรมทำงศำสนำ รวมทั้งตอกย�้ำระบบ

คุณค่ำและหลักธรรมที่เคยได้รับจำกวัยเด็ก

เมื่อเข้ำสู่ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น และต่อไปถึงมัธยมศึกษำตอน

ปลำย น่ำจะเป็นห้วงเวลำท่ีสมควรได้เรยีนเรือ่งหน้ำทีพ่ลเมอืง ระบบกำรเมอืง

กำรปกครองระดับง่ำย โดยอำจจะใช้วิธีกำรของเบอร์นำร์ด คริค (Bernar  

ric ) ผู้เชี่ยวชำญด้ำนนโยบำยกำรสอนควำมเป็นพลเมืองของอังกฤษ ผู้

เสนอแนวทำงของ “Political literacy” (กำรอ่ำนออกเขยีนได้ทำงกำรเมอืง) 

ซึ่งประกอบด้วยควำมคิดรวบยอดพื้นฐำน 12 ประกำร ตำมไดอำแกรม:  

ควำมคิดรวบยอดพื้นฐำนของระบบกำรเมือง

ไดอำแกรม : ความคิดรวบยอดพื้นฐานของระบบการเมือง

รัฐบาล

อ�ำนำจ

(Power)

พลังอ�ำนำจ

( orce)

อ�ำนำจหน้ำที่

(Authority)

ระเบียบ

( r er)

ความสัมพันธ์ (Relatio i )

กฎหมำย ควำมยุติธรรม กำรเป็นตัวแทน กำรกดดัน

พลเมือง

สิทธิทำงธรรมชำติ ปัจเจกชน เสรีภำพ สวัสดิกำร
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ควำมคิดรวบยอด 12 หัวข้อนี้ แบ่งเป็น 4 หัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับ       

รฐับำล และ 4 หวัข้อท่ีเกีย่วข้องกบัพลเมอืง และ 4 หวัข้อทีเ่ป็นควำมสมัพนัธ์

ระหว่ำงรัฐบำลกับพลเมือง นับว่ำครอบคลุมระบบกำรเมืองได้ดีพอสมควร 

ส�ำหรับกำรเริ่มต้น ในอนำคตก็อำจจะเพิ่มมิติชุมชน สื่อสำรมวลชน ฯลฯ

ตำมควำมคิดของ เบอร์นำร์ด คริค (Bernar  ric ) ควรสอน

แนวคิด/หลักคิดเหล่ำนี้ ตำมสถำนกำรณ์และควำมสนใจของนักเรียน และ

ควรเริ่มตำมวิธีกำรหรือกระบวนกำร – in uiry process – กำรตั้งค�ำถำม 

กำรซกัถำม กำรโต้ตอบ ปฏสิมัพนัธ์ระหว่ำงนกัเรยีน โดยคณุครูช่วยท�ำหน้ำท่ี 

“ acilitator” (ผู้ชักน�ำ-อ�ำนวยกำรกระชับประเด็น) พยำยำมเร่ิมจำก                

ควำมคิดรวบยอดที่ใกล้ตัวนักเรียน เช่น สิทธิเสรีภาพ ระดับที่ยำกขึ้น คือ 

แถวบน เร่ือง อ�านาจ ส่วนแถวกลำงนั้น ยำกสุด จำกควำมคิดรวมยอด 

(Buil ing blocs) เหล่ำนี้แล้ว ก็ง่ำยขึ้นที่จะน�ำไปสู่ระบบกำรเมืองกำร

ปกครอง ทั้งรูปแบบกษัตริย์นิยม ท่ีควรต้องสอนเพรำะประวัติศำสตร์มี

ตัวอย่ำงทั่วไป แล้วจึงมำจบที่ระบบการเมืองการปกครองโดยความ                                                  

เห็นชอบของประชาชน ขณะเดียวกัน ก็จะต้องกล่ำวถึงระบบการเมือง                   

การปกครองภาย ต้ก หมาย ( ule of aw) เพรำะนี่คือหลักที่จะต้อง                    

ให้นักเรียนเข้ำใจให้ถ่องแท้ ตลอดจนระบอบประชาธิปไตย ึ่งมีพระมหา-

กษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งบทบำทของพระมหำกษัตริย์ในระบอบนี้คือ

อย่ำงไร? 

อำจำรย์บำงท่ำนอำจจะเหน็ว่ำยำกทีจ่ะสอนเรือ่งระบอบประชำธปิไตย 

ที่มีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่จะไม่ยำกหำกเรำคิดอย่ำงเสรี คิด

อย่ำงไทย ไม่ติดยึดฝรั่ง ระบบของเรำก็ควรมีอัตลักษณ์ของเรำ เรำเป็น               

เมืองพุทธ ประชาธิปไตยของเราก็ควรมีลักษณะของธรรมาธิปไตย ตำม

แนวทำงของสมเดจ็พระพทุธโ ษำจำรย์ (ประยทุธ์ ประยตุโต) ประชำธปิไตย
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ของไทย กค็วรอยูใ่นบรบิทของวฒันธรรมดัง้เดมิของเรำ ซ่ึงมพีระมหำกษตัริย์

ทรงเป็นมิ่งขวัญทำงจิตใจ ทรงบ�ำเพ็ญกุศล แผ่พระบำรมี ท�ำนุบ�ำรุงไพร่ฟ้ำ

ประชำชีมิขำดสำย ทรงผูกโยงสำยใยของควำมสัมพันธ์ของชำติไทย 

ทั้งชำวพุทธ  มุสลิม ฮินดู และคริสเตียน ให้เป็นหนึ่งเดียว คือความเป็นไทย 

บทบำทของพระมหำกษัตริย์ คือ บทบาทที่รักษาความเป็นปกแผ่นของ

แผ่นดินไทย ควำมแตกแยกทำงกำรเมอืงซึง่มกัเกดิขึน้อยูเ่สมอ กจ็ะเบำบำง

ลงไป เพรำะบทบำทและพระบำรมีของพระมหำกษัตริย์ไทย กำรศึกษำ

บทบำทหน้ำที่พลเมืองของไทย จึงต้องย�้ำให้เห็นควำมเป็นเอกลักษณ์ของ

ชนชำติไทยทั้งในด้ำนระบบกำรเมือง-กำรปกครอง และอื่นๆ

ควบคู่กับวิชำหน้ำที่พลเมือง หรืออำจเรียกเสียใหม่ว่ำ  “ความเป็น

พลเมือง นระบอบประชาธิปไตย” ( itizenship in hai Democracy)             

ก็คือวิชาประวัติศาสตร์ เพื่อให้เยำวชนได้เข้ำใจประวัติศำสตร์ของชนชำติ

ตนเอง เอกลักษณ์ ข้อดี-ข้อด้อย ผลส�ำเร็จและควำมล้มเหลว ควรเน้น                         

วีรบุรุษและวีรกรรมของบรรพบุรุษของเรำ ทั้งพระมหำกษัตริย์และขุนนำง 

ตลอดจนชนชั้นล่ำง เช่น วีรกรรมศึกบำงระจัน เป็นต้น ในระดับมัธยม           

ศึกษำตอนปลำย ที่ส�ำคัญท่ีสุดจะต้องเรียนรู้ประวัติศำสตร์ช่วงนี้ให้ดีที่สุด 

ตัง้แต่รชัสมัยพระบำทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้ำจุ ำโลก จนกระทัง่ถงึพระบำท

สมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว แต่ที่ต้องเน้นเป็นพิเศษ คือ พระบำทสมเด็จ

พระปิยมหำรำช (รัชกำลที่ 5) ที่ทรงปฏิรูปกำรเมืองกำรปกครองอย่ำง                

ขนำนใหญ่ เป็นภำรกิจที่ใหญ่หลวง และผู้ศึกษำเรื่องกำรเมืองกำรปกครอง

จะต้องเรียนรู้เรื่องรำวสมัยนี้ให้ละเอียดลึกซึ้ง ท้ังในระดับมัธยมศึกษำตอน

ปลำย และในระดับอุดมศึกษำปีที่ 1

ส�ำหรับระดับอุดมศึกษา กำรพัฒนำวัฒนธรรมกำรเมือง ยังคง                    

ต่อเนือ่งมำจำกระดบัมธัยมศกึษำตอนปลำย จะต้องเน้นย�ำ้ถงึกำรจัดกจิกรรม
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ของนกัเรยีนและนกัศกึษำ เป็นส่วนหน่ึงของกำรสร้ำงทศันคตแิละพฤตกิรรม

ในอนำคต โดยจัดให้นักศึกษำปกครองตนเอง ให้มีท้ังระดับสมำคมของ

นักศึกษำทั้งมหำวิทยำลัย และสมำคมของแต่ละคณะ ตลอดจนชมรมต่ำงๆ 

เป็นกลุม่ขนำดเลก็ เช่น ชมรมอนรุกัษ์ปำไม้ ชมรมคนรกัหนงัสอื ชมรมศำสนำ

ในวันอำทิตย์ เป็นต้น กิจกรรมเหล่ำนี้เป็นกำรสอนคนให้อยู่ร่วมกัน มีขันติ 

และสร้ำงผู้น�ำ

ส่วนกำรเรียนกำรสอน ก็ควรที่จะต้องให้นักศึกษำปีที่ 1 หรือปีที่ 2 

ได้เรียนการเมืองเบื้องต้น การเมืองเปรียบเทียบ ( omparative Politics) 

อย่างง่าย และแนวคิดทางการเมืองอย่างง่าย เป็นต้น ตลอดจนบทบาท

ของพลเมือง ความส�าคัญของการเลือกตั้ง และระบบพรรคการเมืองที่ดี

ควรจะมีลักษณะเช่นไร กระบวนกำรสอน ควรเดินตำมวิธีกำรให้นักศึกษำ

ได้อ่ำนหนงัสอืตำมทีอ่ำจำรย์จะก�ำหนดให้เลอืก และน�ำประเดน็มำอภปิรำย

ในห้องเรียน โดยอำจำรย์จะช่วยชี้แนะ ควรตั้งค�ำถำมให้นักศึกษำได้ศึกษำ

วิเครำะห์ว่ำจะแก้ไขปัญหำทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม ได้อย่ำงไร

เป้ำหมำยของกระบวนกำรเรียนกำรสอน คือ ฝกให้นักศึกษำรู้จัก

วิเครำะห์ว่ำอะไรเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน อะไรคือกำรโ ษณำชวนเชื่อ 

อะไรคอืควำมจรงิเพยีงครึง่เดยีว โดยพจิำรณำจำกบทควำมและกำรน�ำเสนอ

ของสื่อ รวมทั้งเทคนิคกำรพำดหัวข่ำวเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิดหรือไขว้เขว 

กจิกรรมของนักศึกษำดงักล่ำว ควรมกีำรส่งข้อมลูวเิครำะห์ย้อนกลบัไปทีส่ือ่ 

(เลือกข้ำง – หรือสื่อที่ฉ้อฉล – orrupte  e ia) 

โดยหลักกำร สื่อควรท�ำหน้ำที่ให้ควำมกระจ่ำงแก่สำธำรณชนใน

ประเด็นที่ส�ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศชำติและกำรเมือง เศรษฐกิจ แต่สื่อ

บำงส�ำนัก หรือเฉพำะบำงคน ก็อำจจะมีปัญหำเช่นเดียวกับนักกำรเมือง                 

นกัธรุกจิ และข้ำรำชกำรบำงคน ทีเ่หน็แก่ประโยชน์ตนเองจนลมืผลประโยชน์
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ส่วนรวมของประเทศชำติ ฉะนั้น จึงจ�ำเป็นต้องเตือนสตินักเรียน นักศึกษำ 

ด้วยเช่นกันว่ำ ในสังคมวัตถุนิยมเช่นนี้ ควำมโลภมักจะครอบง�ำผู้คนในแทบ

ทุกประเทศที่ด้อยพัฒนำหรือก�ำลังพัฒนำ

ด้วยเหตุน้ี ที่พลังศำสนำจะต้องเข้ำมำช่วยสถำบันกำรศึกษำ ด้วย

กำรเปิดพื้นที่ให้เยำวชนวัยรุ่นได้สัมผัสกับพิธีกรรมและค�ำสอนทำงธรรมะ

และศำสนำในวันหยุด เช่น เปิดโรงเรียนสอนธรรมะและกำรเมือง ธรรมะ

และกำรพัฒนำเศรษฐกิจ ฯลฯ โดยหลักสูตรดังกล่ำว ควรได้รับกำรรับรอง

มำตรฐำน และคดิค�ำนวนเป็นค่ำหน่วยกติส�ำหรบัเทียบโอนในระดับต่ำงๆ ใน

ระดับอุดมศึกษำ โรงเรียนที่สอนศำสนำในวันเสำร์-อำทิตย์ แท้จริงมิใช่เรื่อง

เพ้อฝัน แต่ได้เกิดขึ้นแล้วในบำงประเทศที่นับถือศำสนำพุทธ เช่น ศรีลังกำ 

และระบบกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนสอนศำสนำดังกล่ำว ได้มีบันทึกไว้ใน

หนังสือเผยแพร่ของศูนย์คุณธรรม (กระทรวงวัฒนธรรม)

กระบวนกำรจดักำรเรยีนกำรสอน และกำรบ่มเพำะให้เกดิวฒันธรรม

พลเมือง ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตประชำธิปไตย โดยมีธรรมะเป็นตัวน�ำ อำจ

จะดูเหมือนควำมฝัน แต่ควำมฝันบำงครั้งก็อำจจะกลำยเป็นควำมจริง                   

หำกผู้บริหำรระดับสูงของกระทรวง และของประเทศ มีศรัทธำเชื่อมั่นใน     

พลังของกำรศึกษำอบรม ซึ่งบำงครั้งก็จะต้องเลียนแบบทำงศำสนำ และ

ขบวนกำรปฏิวัติ ตำมธรรมชำติของมนุษย์ที่ย่อมมีพลังมหำศำลหำกได้รับ

แรงบนัดำลใจ กำรสร้ำงแรงบนัดำลใจจงึเป็นอำวธุลบัของขบวนกำรท้ังหลำย 

แต่แรงบันดำลใจจะเกิดข้ึนได้อย่ำงไร บ่อยครั้งก็เป็นเรื่องเฉพำะบุคคล     

เฉพำะสถำนกำรณ์ แต่กล่ำวโดยทั่วไป ศิลปะ ดนตรี ชีวประวัติผู้กล้ำ และ

นวนิยำยที่ดีทั้งหลำย น่ำจะเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่ขำดเสียมิได้ กระทรวง

ศึกษำธิกำรในอดีตได้เคยมีโครงกำรผลิตหนังสืออ่ำนประกอบ ในช่วงหลัง 

พ.ศ. 2521 (กำรปฏริปูครัง้แรก) และในโครงกำรนี ้กม็ข้ีอเสนอให้ผลิตหนงัสือ
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ชีวประวัติของบุคคลส�ำคัญให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น-คำบเกี่ยว

ตอนปลำย ได้เลือกอ่ำน ผู้เขียนก็ได้รับกำรเชื้อเชิญให้เขียนบำงเล่ม ซึ่งก็ได้

ตอบสนอง โดยแปลและเก็บควำมจำกต้นฉบับภำษำอังกฤษ เป็นชีวประวัติ

ของ เ อร์ วินสตัน เชอร์ชิล อดีตนำยกรัฐมนตรีประเทศอังกฤษ ผู้พิชิต

สงครำมโลกครั้งที่ 2 และอีกท่ำนหนึ่ง คือ นายพลยอร์จ วอร์ชิงตัน ผู้กู้

อิสรภำพจำกอังกฤษ และเป็นประธำนำธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกำ                

แต่ภำยหลังที่ได้ส่งต้นฉบับให้กรมวิชำกำร และกรมฯ ก็ได้จัดพิมพ์เพื่อ

จ�ำหน่ำยจ่ำยแจกไปยงัโรงเรยีนมธัยมศกึษำแล้ว ผู้เขยีนกไ็ม่ได้ติดตำม ถอืว่ำ

เป็นควำมผิดของผู้เขียนเอง จึงไม่ทรำบว่ำโครงกำรผลิตหนังสือเพื่อให้

นกัเรยีนอ่ำนเพิม่เตมิ ประสบผลส�ำเรจ็หรอืไม่แต่อย่ำงใด ขณะทีใ่นบัน้ปลำย

ชีวิตรำชกำรที่สภำกำรศึกษำของผู ้เขียน ส�ำนักพิมพ์เอกชนส�ำนักหนึ่ง                          

ได้ขออนุญำตน�ำเอำชีวประวัติของผู้เขียนไปตีพิมพ์ เพื่อเป็นหนังสืออ่ำน

ประกอบระดบัมธัยมศกึษำ โดยมอีกีหลำยท่ำนในบญัชดัีงกล่ำว ซ่ึงล้วนแล้ว

แต่เป็นผู้มีชื่อเสียงและเกียรติยศที่สูงส่ง เช่น คุณอำนันท์ ปันยำรชุน อดีต

นำยกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลำนนท์ อดีตนำยกรัฐมนตรีและรัฐบุรุษ        

ผู้เขียนก็ไม่ได้ติดตำมผลงำนว่ำประสบผลส�ำเร็จในแง่ที่สถำนศึกษำได้ใช้

หนังสือเหล่ำนี้เป็นหนังสืออ่ำนนอกเวลำหรือไม่ อำจะเรียกว่ำเป็นควำม

บกพร่องของผู้เขียนเอง แต่โดยส่วนตัว ผู้เขียนมักได้รับแรงบันดำลใจจำก

กำรอ่ำนนวนิยำยและชีวประวัติของบุคคลส�ำคัญเสมอ โดยเฉพำะนวนิยำย

ทีเ่ขยีนโดยนักประพนัธ์ฝรัง่ มกัมพีืน้ฐำนใกล้เคยีงกบัสถำนกำรณ์จรงิ เพรำะ

นักประพันธ์ค้นคว้ำข้อมูลประวัติศำสตร์มำอย่ำงดี เช่น เรื่อง โชกุน, โนเบล 

เ ้าส์ ที่เจมส์ คลำเวลส์ ( ames lavell) เป็นผู้ประพันธ์ หรือเร่ือง                    

e i t a  i  Rome (หมำยถึง จูเลียส ซีซำร์) ที่คอลลีน แม็คคูลำฟ 

( olleen c ullough) เป็นผูป้ระพนัธ์เกีย่วกบักำรเมอืงในสำธำรณรัฐโรม 
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หรือถ้ำเป็นนวนิยำยไทย ซึ่งอ่ำนน้อยมำก ยกเว้นนวนิยำยสมัยแรกๆ เช่น 

เมืองนิมิตร โดย ม.ร.ว.นิมิตรมงคล นวรัตน และละครแห่งชีวิต โดย 

ม.จ.อำกำศด�ำเกิง ระพีพัฒน์ นวนิยำยที่อิงประวัติศำสตร์และอุดมกำรณ์

ทำงกำรเมืองเหล่ำนี้ ที่เป็นแรงดลใจให้ผู้เขียนยืนหยัดอยู่บนเส้นทำงกำร

ท�ำงำนเพื่อสำธำรณะได้โดยตลอดรอดฝัง จึงคิดว่ำน่ำจะเป็นอุปนิสัยที่                    

ครู-อำจำรย์จะต้องช่วยกันฟูมฟักให้เป็นอุปนิสัยของเยำวชนชำวไทยใน 

สังคมธรรมำธิปไตย

โดยสรุป กำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และกำรสร้ำงคุณลักษณะ 

( haracter) ของเยำวชน น่ำจะมคีวำมส�ำคญัอนัดบัหนึง่ ในสงัคมไทยในยคุ

นี้ หำกให้ควำมส�ำคัญเรื่องนี้ เชื่อว่ำอุปนิสัยที่ดี และจิตใจที่ดีงำมจะน�ำไปสู่

ผลกำรเรยีนทีด่ ีนัน่คอืสจัธรรมในทุกยคุทุกสมยั ฉะน้ัน มิติกำรพฒันำจงึต้อง

เริ่มที่จิตใจเป็นอันดับแรก ขณะเดียวกัน กำรเข้ำสู่ปัญญำของจิตก็ต้องอำศัย

กำรพัฒนำทำงเหตุผลและปัญญำควบคู ่กันไปด้วย จิตและสมองจะมี

ปฏสิมัพนัธ์กันเสมอ ระบบกำรเรยีนกำรสอนจงึต้องให้ควำมส�ำคญัแก่บทบำท

ของครูผู ้ใกล้ชิดเด็ก กำรประเมินของครูควรมีควำมส�ำคัญที่ระบบกำร

ประเมินผลระดับชำติจะต้องน�ำมำเป็นส่วนหน่ึงของกำรสรุปภำพรวม ควร

ระลึกไว้เสมอว่ำ เป้ำหมำยบั้นปลำยของกำรศึกษำ คือกำรช่วยฝกฝนให้เด็ก

ได้สำมำรถคิดเป็นแบบผู้ใหญ่ที่มีเหตุผลและวัฒนธรรม นัยหนึ่ง ปลดปล่อย

ให้เขำเป็นอสิระจำกสัญชาตญาณดบิ เป็นอิสระจำกควำมเขลำทีไ่ม่รูว่้ำอะไร

ดี อะไรช่ัว อะไรเป็นเหตุ-เป็นผล ซึ่งกันและกัน วิธีกำรสอนที่พระคุณเจ้ำ 

สมเด็จพระพุทธโ ษำจำรย์ (ประยุทธ์ ประยุตโต) ได้กล่ำวถึง คือ โยนิโส

มนสิกำร ซึ่งประกอบด้วย 10 วิธีกำรของกำรให้เหตุผล ถือว่ำเป็นกระบวน

กำรเรียนกำรสอนท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุด ซึ่งไม่ปรำกฏในต�ำรำหรือวัฒนธรรม

ของฝรั่ง จึงน่ำจะให้ควำมสนใจและน�ำมำประยุกต์ใช้ในสถำนศึกษำไทย
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แผนกำรปฏิรูปวัฒนธรรมกำรเมืองตำมที่ได้เสนอมำโดยสังเขปนี้   

เป็นข้อเสนอจำกนักวิชำกำรคนหนึ่ง เพื่อให้นักกำรศึกษำไทยและผู้บริหำร

ทำงกำรศกึษำได้พจิำรณำ กำรปฏริปูด้ำนอืน่ๆ ทำงกำรศกึษำ หำกจะด�ำเนนิ

กำรก็สมควรพิจำรณำตำมเหตุ แต่ที่จะละเว้นไม่กระท�ำในโอกำสที่รัฐบำล

ของคณะ คสช. ได้มีบทบำทส�ำคัญในช่วงเวลำนี้ และมีแผนกำรปฏิรูป                    

11 ประกำร แต่ขำดกำรปฏิรูปกำรเรียนกำรสอนเรื่องวัฒนธรรมกำรเมือง 

คงจะเป็นกำรเสียโอกำสที่ส�ำคัญและจะไม่หวนกลับมำอีก และชะตำกรรม

ของชนชำติไทยก็คงไม่หลุดพ้นจำกวังวนของวงจรอุบำทว์ ท่ีเกิดข้ึนซ�้ำซำก

จนน่ำเบื่อหน่ำย

การพัฒนาคน การสร้างผู้น�า และการขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

รวมทั้งกำรพัฒนำชุมชนให้พึ่งตนเองและ “ปกครองตนเอง” ได้ระดับหนึ่ง 

ซึง่ยงัมิได้กล่ำวถงึในหนงัสอืนี ้จงึน่ำจะเป็นปัจจยั 4 ทีจ่ะวำงพืน้ฐำนไปสูก่ำร

พัฒนำกำรเมืองที่ยั่งยืน
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ปัจฉิมพจน์

ในที่สุดก็มำถึงเป้ำหมำยปลำยทำง และหวังว่ำระหว่ำงทำงจะได้ให้

ควำมกระจ่ำงในหลำยประเด็น 

ร เ น รก ท่ีน่ำสนใจ และไม่เคยได้ยนิได้ฟังมำก่อน กค็อื ข้อเสนอ

ของฟกููยำมำ ทีเ่สนอแนวคดิกำรพฒันำกำรเมอืงบนพืน้ฐำนของสำมประสำน 

คือ ประสำนระหว่ำง ระบบรัฐที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ยึดหลักนิติธรรม

รัฐ (Rule of Law) และมคีวามเปน็ประชาธปิไตย มีระบบรัฐสภำและกำร

เลือกตั้ง ตำมสุภำษิตจีนที่ว่ำ กำรนั่งอยู่บนเก้ำอี้ 3 ขำ ย่อมมั่นคงกว่ำนั่งบน

เก้ำอี้ 2 ขำ ฉะนั้นกำรพัฒนำสถำบันกำรเมือง-กำรปกครอง ประกอบด้วย 3 

มิติดังกล่ำว จึงน่ำจะเป็นเป้ำหมำยปลำยทำงของวิวัฒนำกำรทำงกำรเมือง

ของสังคมในสมัยปัจจุบัน

ร เ นที่ อง ฟูกูยำมำ ได้เสนอเปรียบเทียบวิวัฒนำกำรของ

ระบอบประชำธิปไตยของยุโรปตะวันตก-ตะวันออก และทั่วโลก แต่ที่น่ำ

สนใจและควรใส่ใจเป็นพเิศษส�ำหรบัเรำชำวเอเชีย กค็อื ประเทศ เช่น องักฤษ 

ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกำ เยอรมนี และอีกหลำยประเทศในยุโรป และเอเชีย 

เช่น จีน ญี่ปุน และอินเดีย

ทีน่่ำสนใจ คอื องัก ษ ซึง่ ถอืว่าเป็นประเทศแรกทีม่รีะบอบรัฐสภา 

ซึ่งจะวิวัฒนำกำรไปสู่ประชำธิปไตยในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 นั้น ได้พัฒนำ

ระบบนิติธรรมรัฐ ( ule of aw) เป็นอันดับแรก และระบอบรัฐสภา                   

เป็นอันดับรองลงมา ส่วนระบบรัฐ/หรือกำรบริหำรงำนภำครัฐ ได้พัฒนำ
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ภำยหลังในช่วงสุดท้ำยของศตวรรษที่ 19 นี้เอง

ส�ำหรบัฝรัง่เศส เช่นเดยีวกบัอังกฤษท่ีพฒันำ ระบบนติธิรรมรฐั ก่อน

อื่นโดยกระบวนกำรของศำสนำคริสต์ ซึ่งเข้ำครอบง�ำพื้นที่ในยุโรปท่ีเคยอยู่

ใต้กำรปกครองของจักรวรรดิโรมันมำก่อน เช่น กอล (Gaul) ซึ่งคือฝรั่งเศส 

ฉะนัน้ เมือ่พวกแฟรงค์ ซึง่รกุรำนกอล และตัง้อำณำจกัรแฟรงค์ กร็บัอทิธพิล

ของศำสนำคริสต์ ซึ่งมีศูนย์กลำงอยู่ที่ส�ำนักวำติกัน ณ กรุงโรม และรับหลัก

กำรที่ว่ำ กษัตริย์จะต้องอยู่ภำยใต้กฎหมำยของพระผู้เป็นเจ้ำ

ในสมัยต่อมำในรำชวงศ์บูร์บอง กษัตริย์ฝร่ังเศสทรงพยำยำมจะ          

สร้ำงรฐัให้เข้มแขง็ โดยรวมศนูย์อ�ำนำจไว้ทีก่ษตัรย์ิ และส่งเสรมิให้นักปรชัญำ

เสนอทฤษฎีเรื่องอ�ำนำจสูงสุดเป็นของรัฐ เช่น โบแดง ( ean Bo in) แต่ไม่

ประสบผลส�ำเร็จ จนเกิดกำรปฏิวัติใหญ่ ค.ศ. 1789 ซึ่งน�ำไปสู่กำรแตกแยก

ทำงควำมคดิ แต่ในช่วงกำรปกครองของนโปเลยีน โบนำปำร์ต ได้มกีำรปฏรูิป

ระบบกฎหมำยได้ส�ำเร็จ สำมำรถออกกฎหมำยใหม่ท่ีเรียก “Napoleonic 

o e” หรือ “ ivil aw” ส่งผลให้เกิดกำรปฏิรูประบบกำรปกครองของ

รัฐที่ทันสมัยและเข้มแข็งในศตวรรษที่ 19 ก่อนที่จะจัดตั้งระบบสำธำรณรัฐ

ได้ส�ำเร็จ ใน ค.ศ. 1871 (คือ สำธำรณรัฐที่ 3) ฉะนั้น ระบอบรัฐสภำที่                   

เกิดขึ้นและด�ำรงอยู่ได้นำนจนกระทั่งสิ้นสงครำมโลกครั้งที่ 2 คือ ระบบ

สำธำรณรัฐที่ 3 โดยฝรั่งเศสได้เริ่มพัฒนำระบบรำชกำรมำก่อนหน้ำนี้ ตำม

แนวคิดของนโปเลียน โบนำปำร์ต ที่มีสโลแกนว่ำ การงานเป อกาสอยาง

เ าเ ยมกัน แก ก ู กนาม มสติป า  และฝรั่งเศสก็จัดตั้งสถำบัน

กำรศึกษำเพื่อสร้ำงนักบริหำรตำมแนวใหม่ ตั้งแต่ ค.ศ. 1794

ฉะนัน้ ในช่วงเวลำร้อยกว่ำปีภำยหลงักำรส้ินสุดจักรวรรดินโปเลียน 

ค.ศ. 1815 จนกระทัง่ถงึ ค.ศ. 1959 ระบบกำรเมอืงแบบรัฐสภำของฝรัง่เศส

จะลุ้มลุกคลุกคลำน แต่ระบบรำชกำรของฝรั่งเศสมีควำมเข้มแข็ง มีกำรจัด



209วิชัย ตันศิริ

ระเบียบตำมแนวคิดของนักปรัชญำเมธี จำกสมัยกำรปฏิวัติ ค.ศ. 1789                  

จนกระทั่งกำรประกำศใช้รัฐธรรมนูญใหม่ ค.ศ. 1958 และจัดตั้งสำธำรณรัฐ

ที ่5 ฝรัง่เศสจงึสำมำรถสร้ำงระบบรฐัสภำทีเ่ข้มแขง็ และระบอบประชำธปิไตย

ที่มีเสถียรภำพ

ฝรั่งเศส จึงพัฒนำสู่จุดสมดุลภำยหลังประเทศอังกฤษ ขณะที่

สหรฐัอเมรกิำได้เข้ำสูร่ะบอบประชำธปิไตยได้รวดเรว็กว่ำองักฤษและฝรัง่เศส 

คือ ตั้งแต่สมัยประธำนำธิบดีแอนดรูว์ แจคสัน (An rew ac son) ค.ศ. 

1828 ก่อนทีจ่ะมรีะบบรำชกำร/รฐั ทีเ่ข้มแขง็ และมปีระสทิธภิำพ ซึง่ยงัต้อง

ใช้เวลำอีกหนึ่งศตวรรษจึงจะพัฒนำระบบรำชกำรได้ส�ำเร็จ

ข้อเทจ็จรงิในประวตัศิำสตร์ของยโุรปดงักล่ำว น่ำจะท�ำให้เรำฉกุคดิ

ได้ว่ำวิวัฒนำกำรของสถำบันกำรเมืองกำรปกครองมิได้เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน 

และไม่มีข้อจ�ำกัดเรื่องอะไรมำก่อนมำหลัง เช่น จีน เป็นตัวอย่ำงที่ฟูกูยำมำ 

ยกเป็นกรณทีีร่ะบบรฐัและกำรบรหิำรรำชกำรบนพืน้ฐำนของหลกักฎหมำย

และคุณธรรม ได้เกิดขึ้นก่อนประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลก ตั้งแต่สมัยจินซีฮ่องเต้                

แต่จนบัดนี้ ก็ยังห่ำงไกลจำกควำมเป็นประชำธิปไตย และระบบนิติธรรมรัฐ 

ก็ยังไม่แน่ชัด

ส่วนอินเดียนั้น ระบบนิติรัฐเข้มแข็ง และประชำธิปไตยก็เกิดขึ้น                

ภำยหลังได้รับอิสรภำพ ค.ศ. 1948 แต่ระบบรัฐและกำรบริหำรรำชกำรของ

รัฐยังอ่อนแอ ควำมยำกจน และกำรทุจริตคอร์รัปชั่นยังคงเป็นปัญหำ                         

หนักหน่วงของอินเดีย

ประเทศไทยของเรำน้ัน ในสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำฯ 

ได้ทรงปฏิรูประบบรำชกำร ระบบกฎหมำย ระบบกำรคมนำคมสื่อสำร                  

และระบบกำรศึกษำ อย่ำงขนำนใหญ่ นับว่ำเร่ิมต้นได้งดงำมและน่ำ                      

ประทับใจย่ิง ไม่ว่ำจะน�ำไปเปรียบเทียบกับประเทศใด และพระองค์ก็ยัง            
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ทรงด�ำรจิะวำงพืน้ฐำนไปสูค่วำมเป็นประชำธปิไตย โดยขยำยกำรศกึษำระดบั

ประถมศกึษำไปทัว่รำชอำณำจกัร และได้ทรงเลกิทำสแบบบวัไม่ช�ำ้ น�ำ้ไม่ขุ่น 

ท�ำให้เกิดควำมสงบได้ในรำชอำณำจักรของสยำม

ส่วนเรื่องกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง ถ้ำหำกเรำสำมำรถหมุน 

ทวนเข็มนำ ิกำได้ และในรัชกำลท่ี 7 สยำมใช้รัฐธรรมนูญของญี่ปุน                       

เป็นแบบอย่ำง บำงทีเรำอำจจะรอดพ้นจำกวัฏจักรของกำรรัฐประหำร ซ่ึง

หมุนเวียนเปลี่ยนโฉมหน้ำมำเยือนสังคมไทยเป็นระยะๆ รัฐธรรมนูญที่

จักรพรรดิทรงพระรำชทำนให้แก่พสกนิกร ค.ศ. 1889 (พ.ศ. 2432) ก�ำหนด

ไว้ว่ำ พระจักรพรรดิยังทรงมีอ�ำนำจคัดเลือกและแต่งตั้งรัฐมนตรี (อ�ำนำจ      

กำรบริหำร) ขณะที่รัฐสภำ ให้มำจำกกำรเลือกตั้ง จำกฐำนประชำชน ผู้มี

สิทธิลงคะแนน เพียง 1  ของประชำกรทั้งหมด ฉะนั้น รัฐธรรมนูญ                            

ค.ศ. 1889 ยังคงรักษำพระรำชอ�ำนำจในกำรจัดตั้งรัฐบำลของพระองค์                  

โดยมอบอ�ำนำจให้ประชำชนเลือกตั้งผู้แทนรำษฎร ซึ่งเท่ำกับสร้ำงควำม

สมดุลแห่งอ�ำนำจ ระหว่ำงฝำยบริหำร (คือ อ�ำนำจพระมหำกษัตริย์) และ

ฝำยนิติบัญญิที่เป็นอ�ำนำจของประชำชน

หำกได้มีกำรพระรำชทำนรัฐธรรมนูญ ในรัชสมัยของรัชกำลที่ 7                

ในลักษณะดังกล่ำว อำจจะเป็นไปได้ท่ีขุนนำงข้ำรำชกำรสมัยนั้นอำจรับได้ 

เพือ่ทดลองระบบใหม่ และหำกเป็นเช่นนัน้ ควำมขดัแย้งระหว่ำงฝำยเจ้ำกบั

ฝำยข้ำรำชกำรทหำร และพลเรือน อำจไม่เกิดขึ้นหรือรุนแรง และคงไม่มี

เหตุกำรณ์ เช่น กบฏบวรเดช พ.ศ. 2476 คงไม่มีกำรเสด็จไปต่ำงประเทศ 

และสละรำชสมบัติ น่ำเสียดำยที่ประวัติศำสตร์มิได้ด�ำเนินมำตำมเส้นทำงนี้

อย่ำงไรก็ตำม เมื่อเรำได้เลือกเส้นทำงกำรปฏิวัติของคณะรำษฎร 

พ.ศ. 2475 สังคมไทยก็ควรจะต้องเรียนรู้ว่ำเส้นทำงประชำธิปไตยนั้น                    

แสนจะยำวไกล อังกฤษนั้นในจุดเริ่มต้นไม่เคยคิดฝันเรื่องประชำธิปไตย               
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กำรขบัเค่ียวของขนุนำง เป็นกำรด�ำเนนิกำรเพือ่รกัษำฐำนอ�ำนำจของชนชัน้

ขนุนำงเท่ำน้ัน แต่กำรเปล่ียนแปลงทำงเศรษฐกจิและสงัคมในศตวรรษที ่15 

– 16 ท�ำให้เกิดชนชั้นกลำง ซึ่งกลำยเป็นกลุ่มที่มีบทบำทส�ำคัญ นอกเหนือ

จำกชนชั้นขุนนำงดั้งเดิม ขณะเดียวกันก็เกิดกำรปฏิรูปทำงศำสนำ เกิด                       

ลัทธิใหม่ในศำสนำเดิม คือ ลัทธิลูเธอร์รัน ( utheran) และลัทธิคำลแวง 

( alvinism) ซึ่งเชื่อในควำมเป็นปัจเจกชน ขณะที่ลัทธิคำลแวง เชื่อในหลัก

ของผู้ศรัทธำที่พระผู้เป็นเจ้ำได้คัดเลือกไว้แล้ว ส่วนลูเธอร์ ก็เชื่อในควำม

สำมำรถของแต่ละบุคคลที่จะสื่อสำรกับพระผู้เป็นเจ้ำโดยตรง ไม่ต้องมี                

พระเป็นผู้สื่อสำรแทน ควำมเชื่อดังกล่ำวกลำยเป็นพลังที่ขับเคลื่อนพวก 

ลูเธอร์รัน (โปรเตสแตนท์) และพวกคำลแวง ซึ่งในอังกฤษได้รับเรียกขำนว่ำ 

“เพียวริตัน” (Puritans) ให้กลำยเป็นกลุ่มพลวัตขับเคลื่อน ขบวนกำร                 

ต่อต้ำนรำชวงศ์สจวต ก่อสงครำมกลำงเมืองช่วง ค.ศ. 1648 – 1653 และ

สนับสนุนโอลิเวอร์ ครอมเวล ให้จัดตั้งสำธำรณรัฐ “ ommonwealth” 

และบั่นพระเศียรพระเจ้ำชำร์ลส์ ท่ี 1 และ ต่อมำ ใน ค.ศ. 1688 ก็เป็น                  

กลุ่มพลังสนับสนุนขุนนำงฝำยพรรควิค ( higs) ให้ปฏิวัติยึดอ�ำนำจจำก

พระเจ้ำเจมส์ ที่ 2 ผู้สนับสนุนลัทธิแคทอลิค

โดยสรุป วิวัฒนำกำรของระบบรัฐสภำในอังกฤษ ขับเคลื่อนมำด้วย

พลังกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์และอ�ำนำจระหว่ำงกษัตริย์กับขุนนำง                  

บวกกับพลังทำงลัทธิศำสนำที่ต่อต้ำนระบบเดิม (คือ ลัทธิแคทอลิค) โดยมี

ชนชั้นกลำงในเมือง ซึ่งเจริญเติบโตในศตวรรษที่ 15-16 เป็นฐำนสนับสนุน 

เส้นทำงววัิฒนำกำรนัน้ยำวไกลนบัเป็นศตวรรษ อำจเรยีกว่ำเป็นววิฒันำกำร

ตำมธรรมชำติ ขณะเดียวกัน ก็มีควำมขัดแย้งรุนแรง นองเลือด และกำร

ปฏิวตัใินบัน้ปลำย ค.ศ. 1688 – 1689 เพือ่ประดษิฐำนหลกักำรทีส่�ำคญัของ

รัฐธรรมนูญอังกฤษ ซึ่งยืนยำวมำจนถึงปัจจุบัน
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สังคมไทยคงด�ำเนินตำมเส้นทำงอังกฤษ หรือฝรั่งเศส หรือ

สหรัฐอเมริกำ ไม่ได้ เส้นทำงลัดหำกมีก็คล้ำยๆ กรณีของปรัสเซีย (เยอรมนี) 

ที่สร้ำงรัฐให้เข้มแข็งเป็นอันดับแรก โดยปฏิรูปกำรศึกษำระดับมหำวิทยำลัย 

เพือ่สร้ำงผูน้�ำและนักกฎหมำยให้เป็นแกนหลกัของระบบรำชกำร ซึง่ช่วยวำง

กรอบให้ระบอบกษัตริย์ (แม้จะทรงมีอ�ำนำจสูงสุด) ไม่ละเมิดขอบเขตของ

กฎหมำย ฉะนั้นเมื่อถึงจังหวะเปลี่ยนผ่ำนเข้ำสู่ระบบรัฐสภำ เยอรมนีก็ดูจะ

ไปรอดจนกระทัง่เกดิปรำกฏกำรณ์เผดจ็กำรนำซ ีท�ำให้เส้นทำงประชำธปิไตย

ไขว้เขว ออกนอกทิศทำง และควำมพ่ำยแพ้อย่ำงยับเยินในสงครำมโลก                   

ครั้งที่ 2 จึงได้เยอรมนีใหม่ท่ีมุ่งมั่นสร้ำงสังคมประชำธิปไตยผ่ำนระบบ                            

กำรศึกษำทั้งในระบบโรงเรียน และระบบกำรศึกษำผู้ใหญ่ รวมทั้งกำร

ออกแบบรัฐธรรมนูญที่กระจำยอ�ำนำจให้แว่นแคว้นใหญ่ๆ มีอ�ำนำจหน้ำที่

ในกำรปกครองในแว่นแคว้นของตนเอง ท�ำให้เยอรมนตีะวนัตกได้กลำยเป็น

สังคมประชำธิปไตยท่ีเข้มแข็ง และเมื่อมีกำรน�ำเยอรมนีตะวันออกมำ                           

รวมเป็นประเทศเดียวกัน ก็สำมำรถพัฒนำทัศนคติ อุดมกำรณ์ ของชำว

เยอรมันตะวันออก ผ่ำนกำรศกึษำในระบบโรงเรยีน และกำรศกึษำผูใ้หญ่ ให้

กลมกลืนเข้ำกับระบบใหม่ได้ นับว่ำเป็นควำมมหัศจรรย์ทำงกำรเมืองและ

สังคม ในประวัติศำสตร์ของยุโรป

สังคมไทยอำจจะเรียนรู ้จำกปรำกฏกำรณ์เหล่ำน้ี รวมท้ังของ

เดนมำร์ก ได้กล่ำวไว้แล้วในบทที ่14 ทีศ่ำสนำลเูธอร์รัน และกำรศกึษำผู้ใหญ่

ในชนบทของเดนมำร์ก ท�ำให้เดนมำร์กเข้ำสูร่ะบอบประชำธปิไตยได้รวดเรว็

ในครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 19 และวิวัฒนำกำรไปสู่ระบบรัฐสวัสดิกำร

ก่อนประเทศอื่นๆ ในยุโรป กำรศึกษำผู้ใหญ่ของเยอรมนีและของเดนมำร์ก 

จึงมีบทบำทส�ำคัญในกระบวนกำรพัฒนำระบบคุณค่ำ และวัฒนธรรม

ประชำธิปไตย สังคมไทยก็น่ำจะศึกษำบทเรียนจำกประเทศเหล่ำนี้ มิใช่จำก
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สหรัฐอเมริกำ ซึ่งมีประสบกำรณ์ห่ำงไกลจำกสังคมไทย

ประกำรสุดท้ำย รูปแบบ หรือโมเดลของกำรพัฒนำกำรเมือง ซึ่ง

ประกอบด้วย 3 มิติ – ระบอบกำรเมืองท่ีรับผิดชอบตอบสนองต่อสังคม 

(Accountable Political System) ระบบนิติธรรมรัฐ ( ule of aw) และ

รัฐที่เข้มแข็ง (Strong State) ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ตำมโมเดลรูปไดอำแกรม                        

ในหน้ำ 12 โดยมีพลังขับเคลื่อนในเบื้องต้นคือระบบเศรษฐกิจ หรือปัจจัย                    

ทำงเศรษฐกิจ ซึง่เกดิการเปลีย่นแปลง และสร้างชนชัน้ หม่  ชนช้ันกลาง 

ที่จะเชื่อมโยง หรือถ่วงดุลชนชั้นสูงและชนชั้นล่ำง และชนชั้นกลำงเหล่ำนี้ 

ซ่ึงประกอบด้วยควำมหลำกหลำยอำชีพ ทั้งนักวิชำกำร นักกฎหมำย                    

แพทย์ วิศวกร ผู้จัดกำรในธนำคำร บริษัทห้ำงร้ำน ตลอดจนนักธุรกิจ                        

นักอุตสำหกรรม พ่อค้ำวำณิช ทั้งหลำยทั้งปวง เป็นชนชั้นที่ส�ำคัญในกำร                

ถ่วงดุลแห่งอ�ำนำจ หำกชนชั้นกลำงเกิดขึ้นและขยำยตัว ก็จะมีบทบำททำง

สังคมและกำรเมืองมำกขึ้น จนกลำยเป็นผู ้รักษำดุลแห่งอ�ำนำจรัฐ 

ปรำกฏกำรณ์ของ “Social obilization” เช่นนัน้ จะมผีลกระทบต่อระบบ

กำรเมือง ระบบรัฐ และหลักคิดเกี่ยวกับนิติธรรมรัฐ ขณะเดียวกัน อิทธิพล

ของกลุ ่มชนชั้นใหม่จะไปในทิศทำงใดก็ขึ้นอยู่กับบลอคตรงกลำง คือ                                       

หลักคิด ปทัสฐาน และ อุดมการณ์ ว่ำ อะไรคือควำมชอบธรรม                              

( egitimacy) ในสังคม กำรหล่อหลอมอุดมกำรณ์ควำมคิด ฯลฯ ที่รวม                        

เรียกว่ำ “วัฒนธรรมทางการเมือง” จึงเป็นกุญแจดอกสุดท้ำยที่จะชี้ชะตำ

ของทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลงของกำรเมืองในสังคมนั้นๆ

ด้วยเหตนุี ้ข้อเสนอของหนงัสอืเล่มนีจ้งึได้เสนอกำรพฒันำวฒันธรรม

กำรเมือง คือ กุญแจดอกส�ำคัญที่จะเปิดประตูไปสู่สังคมประชำธิปไตย                  

สังคมธรรมำธิปไตย และสังคมอำรยะ ในอนำคต
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สถาบันนโยบายศึกษา 
titute of u lic olicy tu ie

สถำบันนโยบำยศึกษำ (Institute of Public Policy Stu ies-IPPS) 
เป็นองค์กรอสิระทีด่�ำเนนิงำนภำยใต้มลูนธิส่ิงเสรมินโยบำยศกึษำ ( oun a-
tion for the Promotion of Public Policy Stu ies- PPS) ซึ่งได้รับกำร
สนับสนนุจำกมลูนธิคิอนรำด อำเดนำวร์ ( onra  A enauer oun ation) 
แห่งประเทศสำธำรณรัฐเยอรมันนับแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน

ก�าเนิด

สถำบันนโยบำยศึกษำก่อก�ำเนิดในเดือนตุลำคม พ.ศ. 2528 โดยมี  
จุดเริ่มต้นจำกโครงกำรศึกษำนโยบำยสำธำรณะภำยใต้สมำคมสังคมศำสตร์
แห่งประเทศไทย ต่อมำสถำบันฯ ได้แยกตัวออกจำกกำรบริหำรงำนของ 
ส�ำนกัเลขำธกิำรสมำคมสงัคมศำสตร์ภำยใต้ชือ่ “โครงกำรศกึษำสำธำรณะ” 
โดยมี ศ.ดร.สมศักดิ ชูโต เป็นผู้อ�ำนวยกำร และ ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช  
เป็นผู ้อ�ำนวยกำรร่วม ปัจจุบันสถำบันนโยบำยศึกษำมี ศ.ดร.สมศักดิ                  
ชูโต เป็นประธำน และมีผู้บริหำรร่วมสองคน คือ นำงยศวดี บุณยเกียรติ     
และ นำงทิพย์พำพร ตันติสุนทร

วัตถุประสงค์

สถำบันนโยบำยศึกษำเป็นองค์กรเอกชนที่ด�ำเนินกิจกรรมโดย 
ไม่มุ่งหวังผลก�ำไร มีวัตถุประสงค์ที่จะด�ำเนินงำนท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบำย

......................................................................
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สำธำรณะ โดยมีกำรท�ำกจิกรรมในรปูแบบของกำรสมัมนำ กำรวจิยั ผลติสือ่
และส่ิงพิมพ์ เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำประชำธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ตำม
วัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรเมืองระบอบ
ประชำธิปไตย

2. เพื่อให้กำรศึกษำและเผยแพร่ข่ำวสำรกิจกำรนโยบำยสำธำรณะ 
และสนับสนุนกำรศกึษำทำงกำรเมอืงให้พลเมอืงได้มส่ีวนร่วมในกำรก�ำหนด
นโยบำยสำธำรณะที่ส�ำคัญต่อสังคมส่วนรวม

3. เพื่อสร้ำงพลเมืองให้มีควำมสำมำรถที่จะใช้เสรีภำพบนพื้นฐำน 
ของควำมรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม

4. เพื่อสนับสนุนกำรเสวนำ สัมมนำและฝกอบรม วิจัย ผลิตสิ่งพิมพ์
และส่ือต่ำงๆ เพ่ือสนับสนุนแนวทำงกำรปฏิรูปกำรเมืองและกำรกระจำย 
อ�ำนำจโดยให้พลเมืองมีส่วนร่วมในทุกระดับของสังคม 

กิจกรรม

สถำบันนโยบำยศึกษำ มีกำรด�ำเนินงำนในรูปกำรจัดกิจกรรม 
4 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ

1. กำรจัดเสวนำ สัมมนำ และฝกอบรม เพ่ือเป็นเวทีแลกเปล่ียน   
แสดงควำมคิดเห็นและถกเถียงระหว่ำงกลุ ่มตัวแทนต่ำงๆ ของสังคม                     
ต่อประเด็นนโยบำยสำธำรณะที่ส�ำคัญๆ เพื่อเสนอต่อสำธำรณะและรัฐบำล  
อีกทั้งยังเป็นเวทีในกำรน�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรท่ีส�ำคัญจำกหน่วยงำน 
ท้ังภำครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องต่อประชำชน เพื่อท�ำหน้ำที่ในกำรให้ 
ควำมรู้และทักษะทำงกำรเมืองและสังคม 

2. วิจัย โดยให้กำรสนับสนุนกำรศึกษำและวิจัยในเรื่องต่ำงๆ ที่จะมี 
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ผลกระทบต่อสำธำรณชน ผลงำนส�ำคัญๆ ที่ผ่ำนมำ อำทิเช่น กำรกระจำย 
อ�ำนำจกำรปกครองส่วนท้องถิ่น กำรปฏิรูปกำรเมือง พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำร 
ฯลฯ ซึ่งผลของงำนวิจัยดังกล่ำวได้มีส่วนส�ำคัญยิ่งในกำรเปลี่ยนแปลงและ
กำรพัฒนำทำงกำรเมืองของประเทศ

3. สิ่ งพิมพ ์  จัดท�ำจดหมำยข ่ำวรำยเดือนเป ็นประจ�ำตั้ งแต ่ 
“ผู้แทนรำษฎร” ในปี พ.ศ. 2529 ซึ่งในต้นปี พ.ศ. 2533 ได้เปล่ียนเป็น 
“จดหมำยข่ำวปฏิรูปกำรเมือง” และปัจจุบัน คือ จดหมำยข่ำว “ปฏิรูป
กำรเมือง-กระจำยอ�ำนำจ” เนื้อหำสำระของจดหมำยข่ำวของสถำบันฯ คือ 
กำรติดตำมควำมเปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองของ 
ประเทศ นอกจำกนี้ สถำบันฯ ยังจัดพิมพ์หนังสือ เอกสำรนโยบำย เอกสำร
ข้อมูล เอกสำรวิจัย เอกสำรสัมมนำต่ำงๆ เป็นประจ�ำทุกปี

4. สื่อกำรศึกษำ จัดท�ำสื่อในหลำยรูปแบบเพื่อเป็นสื่อให้ควำมรู้ 
ทำงกำรเมืองแก่ประชำชนได้มำกขึ้น อำทิ

 l ธนำคำรเสียง (Digital oice Ban ) เป็นกำรรวบรวมข้อมูล
เสียงของบุคคลต่ำงๆ ในระดับผู้ตัดสินนโยบำยของประเทศ รวมทั้ง                          
นักวิชำกำร และนักธุรกิจ  ในหัวข้อที่น่ำสนใจไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในกำร
ค้นคว้ำ อ้ำงอิง โดยจัดท�ำเป็นซีดี ที่ประกอบด้วยภำพและเสียงที่ได้รวบรวม
จำกรำยกำรวิทยุของโครงกำร “ศึกษำนโยบำยสำธำรณะทำงวิทยุ” ท่ี                     
ออกอำกำศทำงสถำนีวิทยุกระจำยเสียง อสมท. เอเอ็ม 1494 เป็นประจ�ำ                   
ทุกวันเสำร์ ด�ำเนินรำยกำรโดย ศ.ดร.สมศักดิ ชูโต ข้อมูลเหล่ำนี้ถือเป็น                    
หลักฐำนชั้นต้น ทำงประวัติศำสตร์ท่ีจะเป็นประโยชน์ยิ่งในกำรก่อตั้ง                   
ห้องสมุดเสียง เพื่อประโยชน์ทำงกำรศึกษำต่อไป

 l ปฏิทินประวัติศำสตร์ทำงกำรเมืองและเกมกำรเมือง เช่น                      
เกมวงเวียนประชำธิปไตย ไพ่กำรเมือง ปฏิทินรัฐธรรมนูญไทย และ                            
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เกมเลือกตั้ง เป็นกำรสร้ำงสรรค์มิติใหม่ในกำรให้ควำมรู้ทำงกำรเมืองแก่
เยำวชนและบุคคลทั่วไป

 l เวบ็ไซต์ของสถำบนันโยบำยศกึษำ เป็นส่ืออเิล็กทรอนกิส์ท่ีมท้ัีง
ภำษำไทยและอังกฤษ ซึ่งท่ำนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสำมำรถเข้ำชมได้โดยผ่ำน
เว็บไซต์ http://www.fpps.or.th ซึ่งจะน�ำเสนอ:-

  - จดหมำยข่ำวรำยเดือน “ปฏิรูปกำรเมือง-กระจำยอ�ำนำจ” 
  - บทควำม
  - หนังสือทำงวิชำกำร 
  - กิจกรรมของสถำบันฯ 
  - e-library โดยน�ำหนังสือที่สถำบันฯ จัดพิมพ์ ขึ้นเผยแพร่ให้ 

ผู้ที่สนใจได้หำควำมรู้โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย

......................................................................



218 กำรพัฒนำกำรเมืองที่ยั่งยืน (Political Development for Sustainability)

l	Policies of hai Political Parties in the 1995 General lection
 (1995)
 Kiratipong Naewmalee,  Nattaya  Kuanrak,
 Prachak Kongkirati,  Win Phromphaet
 (Translated and edited by Santhad Atthaseree,
 David Peters, Parichart Chotiya)

l	 hai onstitutions in Brief (1997)
  Parichart Siwaraksa, Chaowana Traimas,
 Ratha Vayagool

l	เปรียบเทียบนโยบำย 4 รัฐบำล (พิมพ์ครั้งที่ 2)  (2541) 
 ปาริชาต ศิวะรัก ์

l	กรอบนโยบำยแม่บทของพรรคกำรเมืองไทยยุคใหม่ (2541)
 เชาวนะ ไตรมาศ

l	กฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส :
 ข้อคิดเพื่อกำรปรับปรุงกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญไทย (2541)
 นัน วัฒน์ รมานัน ์

l	บทเฉพำะกำลของรัฐธรรมนูญกับกำรปฏิรูปกำรเมือง (2541)
 นัน วัฒน์ รมานัน ์

l	ปฏิรูปประเทศไทย จำกวิกฤตสู่สหสวรรษใหม่ (2541)
 วฒิพง ์ เพรย ริิยวัฒน์

l	มำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรเสริมสร้ำงเสถียรภำพรัฐบำล (2541)
 มานิตย์ มปา

สิ่งพิมพ์สถาบันนโยบายศึกษา
......................................................................
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l	ทฤษฎีใหม่ :  มิติที่ยิ่งใหญ่ทำงควำมคิด (2541)
 ชัยอนันต์ สม ว ิช

l	ข้อมูลพื้นฐำน 66 ปี ประชำธิปไตยไทย (2541)
 เชาวนะ ไตรมาศ

l	ศักยภำพทำงกำรคลังของ อบต. (2541)
 รัส สวรร มาลา

l	Portfolio Government an  ultiple egislative Processes
 ข้อเสนอในกำรออกแบบระบบกำรเมือง และกำรบริหำรใหม่ (2542)
 ชัยอนันต์ สม ว ิช

l	กำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง : บทเรียนจำกเยอรมัน (2542)
 ศร มวงศ์อ

l	กำรเลือกตั้งแบบใหม่ : ท�ำไมคนไทยต้องไปเลือกตั้ง (2542)
 เชาวนะ ไตรมาศ

l	บทบำทใหม่ของข้ำรำชกำรไทย : ในบรบิทของรัฐธรรมนญูปัจจุบนั (2542)
เชาวนะ ไตรมาศ

l	องค์กรชี้ขำดอ�ำนำจหน้ำที่ระหว่ำงศำล (2542)
 นัน วัฒน์ รมานัน ์

l	ควำมเข้ำใจเรื่องกำรปกครองท้องถิ่น (พิมพ์ครั้งที่ 2, 2543)
 สนิ รอนันต์

l	กับดักของสงครำมควำมเปลี่ยนแปลง : ทำงเลือกและทำงรอดของสังคม
 กำรเมืองไทยในสหัสวรรษใหม่ (2543)
 เชาวนะ ไตรมาศ

l	เลือกตั้งอย่ำงไร : คนไทยและประเทศจึงไม่เสียโอกำส (2543)
  เชาวนะ ไตรมาศ
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l	กำรใช้กลไกรัฐธรรมนูญส�ำหรับประชำชน (2545)
 เชาวนะ ไตรมาศ

l	 hailan : State-Buil ing, Democracy an  Globalization (2002)
 Chai-Anan  Samudavanija

l	รัฐบำลท�ำงำนอย่ำงไร (พิมพ์ครั้งที่ 2,  2546)
 สนิ รอนันต์

l	นิติรัฐกับประชำสังคม (2546)
 นัน วัฒน์ รมานัน ์

l	สิ่งแวดล้อมกับควำมมั่นคง :
 ควำมมั่นคงของรัฐกับควำมไม่มั่นคงของรำษฎร (2546)
 ชัยอนันต์ สม ว ิช

กสมา สนิ วงศ์ อยธยา 

l	อนำคตที่ไล่ล่ำประเทศไทย : แนวโน้มของโลก สังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง
 กับอนำคตของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  (2546)
 ิรพัฒน์ วิลัย อง ชัยอนันต์ สม ว ิช และค ะ

l	คู่มือสิทธิมนุษยชน ฉบับพลเมือง (เล่ม 1) (2546)
 รัล ิ าอ ิชัย

l	ประชำรัฐกับกำรเปลี่ยนแปลง (พิมพ์ครั้งที่ 3, 2547)
 ชัยอนันต์ สม ว ิช

l	กำรปฏิรูประบบรำชกำร :  เพื่อกำรพัฒนำประเทศที่ยั่งยืน (2547)
 ส า ันน ย ายศก า

l	 นไทยกับกำรเมือง : ปีติฤำวิปโยค (2547)
 อ ิ า รัตนมงคลมาศ

วิวัฒน์ คติธรรมนิตย์
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l	วัฒนธรรมกำรเมืองและกำรปฏิรูป (พิมพ์ครั้งที่ 2, 2547)
 วิชัย ตันศิริ

l	นโยบำยพรรคกำรเมืองไทย (2547)
 เชาวนะ ไตรมาศ

l	 กว่ำจะเป็นพลเมือง (2547)
 ส า ันน ย ายศก า

l	คู่มือสิทธิมนุษยชน ฉบับพลเมือง (เล่ม 2)  (2548)
 รัล ิ าอ ิชัย

l	ควำมเข้ำใจเรื่องกำรปกครองท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง) (2548)
 สนิ รอนันต์

l	 hai Political Parties in the Age of eform (2006) 
 Siripan Nogsuan Sawasdee

l	บนหนทำงสิทธิมนุษยชน (2549) 
 รัล ิ าอ ิชัย

l	ข้อมูลพื้นฐำน 75 ปี ประชำธิปไตยไทย (2550)
 เชาวนะ ไตรมาศ

l	อุตสำหกรรมโทรคมนำคมกับเศรษฐกิจไทย (2550)
 เศร พร คูศรพิ ัก ์

l	โพลเลือกตั้งกับกำรเมืองไทย (ในมิติกฎหมำย) (2550)
 รงค์เ ช สร ิต

l	วัฒนธรรมพลเมือง (2551) 
  วิชัย ตันศิริ

l	กำรจัดกำรศึกษำในท้องถิ่น (2551)
 สนิ รอนันต์
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l	กำรเมืองในรัฐธรรมนูญ (2551)
 เชาวนะ ไตรมาศ

l	รัฐ  (2551)
 ชัยอนันต์ สม ว ิช

l	วิทยุชุมชน :  กฎหมำยและกำรพัฒนำ (2552)
 ธนาวัช ์ แกวพงศ์พันธ์

l	ไปดู ivic ucation ที่เยอรมัน (2553)
 ิพย์พาพร ตันติสน ร

l	100 ปีแห่งกำรปฏิรูประบบรำชกำร :
 วิวัฒนำกำรของอ�ำนำจรัฐและอ�ำนำจกำรเมือง (พิมพ์ครั้งที่ 4, 2554) 
 ชัยอนันต์ สม ว ิช

l	รัฐกับสังคม :
 ไตรลักษณรัฐไทยในพหุสังคมสยำม (พิมพ์ครั้งที่ 2, 2554) 
 ชัยอนันต์ สม ว ิช

l	กำรชุมนุมสำธำรณะ (2554)
 สพล ริง ิตร

ิพย์พาพร ตันติสน ร

l	ประชำธิปไตยนอกห้องเรียน :
 เรียนให้เพลิน - A N ด้วยโครงงำน (2555) 
 ยศว ยเกยรติ

l	ข้อมูลพื้นฐำน 80 ปีประชำธิปไตยไทย (2556)
 เชาวนะ ไตรมาศ

l	จำก 100 ปี ร.ศ. 130 ถึง 80 ปี ประชำธิปไตย (2556)
 สธาชัย ยิมประเสริ

ิพย์พาพร ตันติสน ร
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l	แนวทำงกำรศึกษำเพื่อสร้ำงพลเมืองในสังคมประชำธิปไตย
 ( ivic ucation) (2557)
 วิชัย ตันศิริ ชัยอนันต์ สม ว ิช

ิพย์พาพร ตันติสน ร

l	ศำสตร์กำรสอนควำมเป็นนักประชำธิปไตย (2557)
 วิชัย ตันศิริ

l	กฎแห่งควำมช้ำ (2557)
 ชัยอนันต์ สม ว ิช

l	พลเมือง สิทธิมนุษยชน และประชำธิปไตย (2558)
 ิพย์พาพร ตันติสน ร

l	กำรศึกษำเพื่อสร้ำงพลเมือง (พิมพ์ครั้งที่ 4, 2558)
 ิพย์พาพร ตันติสน ร

l	คุณธรรมเพื่อควำมเป็นพลเมือง:
 เรียนให้ “เพลิน” earn ด้วย “นิทำน” (2558) 
  ยศว ยเกยรติ

l	ภูมิอำกำศเปลี่ยน : ทำงออกและข้อเสนอ (2558)
 ส า ันน ย ายศก า

l	กำรเมือง - กำรเลือกตั้งไทยและประเทศในอำเซียน (2559)
 สมชาติ เ ศรชัย

l	ควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อม (2560) 
 คนงนิ ศร ัวเอยม

l	กำรพัฒนำกำรเมืองที่ยั่งยืน (2560)
 วิชัย ตันศิริ

......................................................................
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สื่อความรู้ทางการเมืองของสถาบันนโยบายศึกษา

l	วงเวียนประชำธิปไตย

l	แผนที่เส้นทำงประชำชน-ถนนประชำธิปไตย

l	 oa  of Democracy ap

l	ไพ่กำรเมือง

l	เกมกำรเมือง (Political onopoly)

l	เกมเลือกตั้ง

l	ปฏิทินรัฐธรรมนูญไทย 2475-2545

l	ธนำคำรเสียง (Digital oice Ban )

l	กำร์ตูนอนิเมชั่น “กำรพัฒนำที่ยั่งยืน”
 (Sustainable Development)

สนใจกรุณำติดต่อ : สถำบันนโยบำยศึกษำ 
 99/146  ถนนงำมวงศ์วำน  แขวงลำดยำว  
 เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900 
 โทร. 0 2941-1832-3   โทรสำร: 0 2941-1834 
 e-mail: ipps_fpp@yahoo.com

......................................................................

......................................................................
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ประวัติ

ดร.วิชัย ตันศิริ

ดร.วิชัย ตันศิริ ผู้ประพันธ์หนังสือเล่มนี้ ถือก�ำเนิดมำจำกครอบครัว
ชนชั้นกลำงจำกอ�ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 3 ปี ภำยหลังกำรก่อกำร
ปฏิวัติ พ.ศ. 2475

เมือ่เข้ำสูว่ยัแรกรุน่ ได้เดนิทำงเข้ำสูก่รงุเทพมหำนคร และเฉกเช่นชำว
ชนบททั้งหลำย ต้องอำศัยวัด (วัดสระเกศ) เพื่อเป็นแหล่งที่พัก และเข้ำ
โรงเรียนมัธยมไพศำลศิลป ซึ่งโด่งดังในกำรกวดวิชำเข้ำโรงเรียนนำยร้อย 
จ.ป.ร. สมัยนั้น

แต่ ดร.วิชัย ตันศิริ ได้ใฝฝันที่จะสอบชิงทุนเล่ำเรียนหลวง จึงตั้ง                
เป้ำหมำยชีวิตไว้เช่นนั้น และก็สมหวัง ได้ดั้นด้นไปอังกฤษ และจบปริญญำ
ตรี – โท ทำงวิชำประวัติศำสตร์ จำกมหำวิทยำลัยเบอร์มิงแฮม และต่อมำ
ไปศึกษำต่อที่สหรัฐอเมริกำ มหำวิทยำลัยอินเดียนนำ สำขำวิชำรัฐศำสตร์
และศึกษำศำสตร์ ได้ปริญญำเอกทำงรัฐศำสตร์

เมื่อกลับประเทศไทย ได้สอนหนังสือที่วิทยำลัยวิชำกำรศึกษำ 
ประสำนมิตร  และต่อมำเข้ำมำอยู่กระทรวงศึกษำธิกำร เติบโตทำงสำย
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บริหำร ผ่ำนต�ำแหน่งรำชกำรกอง – กรม จนกระทั่งเกษียญอำยุในต�ำแหน่ง
เลขำธิกำร (สภำกำรศึกษำ) 

พร้อมควำมรักท่ีจะเห็นกำรเมืองท่ีพัฒนำ จึงสมัครรับเลือกตั้งพรรค
ประชำธิปัตย์ พ.ศ. 2539 และได้รับเลือกตั้งเขตพระโขนง – ประเวศ – 
สวนหลวง และได้รับต�ำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ. 2542 ในรัฐบำลชวน 2

แม้ว่ำจะมีประสบกำรณ์โชกโชนทำงกำรบริหำรและกำรเมือง แต่                
ใจจริงนั้นรักวิชำกำร จึงได้ผลิตหลังสือเป็นจ�ำนวนมำก อำทิ การปฏิรูป
การเมืองไ ย วัฒนธรรมการเมืองและปฏิรูป วัฒนธรรมพลเมือง
วิวัฒนาการ องระ อ ประชาธิปไตย ศาสตร์การสอนความเป็นนัก
ประชาธิปไตย ล รวมทั้งเล่มปัจจุบัน คือ การพัฒนการเมือง ยังยืน

เป้ำหมำยส�ำคญัคอื อยำกเหน็บ้ำนเมอืงได้พฒันำ เป็นหนึง่ในประเทศ
แนวหน้ำทั้งทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคม หนังสือแต่ละเล่ม ตั้งแต่เล่ม 
วิวัฒนำกำรของระบอบประชำธิปไตย จนกระทั่งปัจจุบัน เป็นกำรเน้นไปที่
กำรพัฒนำสังคมไทย สู่ควำมเป็นประชำธิปไตยที่ยั่งยืน และแข็งแกร่ง 

เล่มสุดท้ำยนี้ น่ำจะเป็นค�ำตอบท่ีดีท่ีสุด ขอเชิญชวนท่ำนผู้อ่ำนได้             
ติชมตำมอัธยำศัย

......................................................................
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An Abstract of the Book
Political Development for Sustainability

By Dr.Vichai Tunsiri

By the criteria of Samuel Huntington set out in his famous 
“Political r er in hanging Societies” (1968), hailan  is far 
from being a evelope  polity. ith so many coups ’ tat              
otting the time-line of its political history since the so-calle  
evolution of 1932, hailan  is perhaps among those thir -worl  

countries, repute  for fre uent military coups.
An  yet we surprisingly o not often come across any 

aca emic wor  iagnosing the strength or wea ness of her pol-
ity an  every coup often en s up with a beautifully written 
constitution, which eeps ever longer as time progresses.

he present wor  is an analytical stu y of comparative 
politics, with hailan  as the main target for political reform-
more comprehensive than my previous wor s. It is inspire  by 
rancis u uyama’s famous wor , in the two volumes, “The 

Origins of Political Order”, (2011) an  “Political Order and 
Political Decay”, (2014)

u uyama pic e  up the main theme of his mentor,                 
Professor Huntington, in the famous wor  “Political r er in 
hanging Societies”, that un er- evelope  polities remaine  

un er- evelope  on account of the lac  of political institution-
alization. Accor ing to his thesis, a evelope  polity ought to 
be base  on threefol  evelopments: a strong state, the rule 
of law, an  an accountable government (parliamentary                            
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emocracy). he evelopment of all three institutions is har ly 
simultaneous, an  ifferent states may follow ifferent                         
patterns.

nglan , for e ample, coul  establish the rule of law 
early in the mi le age, while the Parliamentary system too  
much longer time to establish from 1215 till 1688-1689 an  that 
ha  to go through barons’ war an  civil war in the mi le of 
the 13th century an  the 16th century, an  the evolution of 
1688. A Strong State – eberian – li e system, only came later 
in the late nineteenth century.  

.S.A., as its inhabitants migrate  from nglan , has self-
governing communities from the beginning of the settlements, 
an  after in epen ence, in 1784, soon intro uce  “Democracy”, 
by the e tension of universal suffrage in the late 1820’s before 
it ac uire  a strong, ef cient bureaucracy. Accor ingly .S.A. ha  
the problem of patronage an  clientelism, (in other wor s,                  
corruption) till the rst half of the 20th century.

rance follows a ifferent pattern from nglan . rance 
evelope  the principle of the rule of law early on li e the 
nglish, but her parliamentary system ( state – Generale) was 

not evelope , until the Great evolution in 1789. he revolu-
tion generate  so many iversifying political i eologies which 
impacte  on instability of parliamentary system until the             
fth epublic – or Gaullist – epublic in 1958, whereas the            

Napoleonic o e (the great ivil o e) of 1804 succee e  in 
establishing a stable civil service system, which has been staffe  
by well-traine  civil servants from many gran  ecoles an  a 
polytechni ue establishe  in the Napoleonic era. rance is               
thus istinguishe  by its strong state an  only later in the mi st 
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20th century, by a Paliamentary-Presi ential system. 
In short, ifferent polities may follow ifferent routes to 

their estinations, epen ing on historical an  political circum-
stances of each in ivi ual polity. However a strong state if it 
prece es parliamentary emocracy might ensure a successful 
emocracy li e Germany which evolve  from a strong, bureau-

cratic state of Prussia, become a Parliamentary emocracy after 
the 1st orl  ar.

oreover, the ynamic of the system is erive  from the 
interaction among ifferent factors such as conomic Growth, 
social mobilization, i eas/ legitimacy, State buil ing, rule of law, 
an  emocracy, as shown in the gure below

or e ample, economic growth lea s to social mobility, 
creating new social classes, e.g. mi le-class which in turn im-
pacts on “ emocracy”. In all these processes, the center piece 
shoul  be the “i eas”, regar ing what is legitimate, what is ust, 
an  what shoul  bring prosperity to man in .

In short, different polities may follow different routes to their destinations, 
depending on historical and political circumstances of each individual polity. 
However a strong state if it precedes parliamentary democracy might ensure a 
successful democracy like Germany which evolved from a strong, bureaucratic 
state of Prussia, become a Parliamentary democracy after the 1st World War. 

 

Moreover, the dynamic of the system is derived from the interaction among 
different factors such as Economic Growth, social mobilization, ideas/ legitimacy, 
State building, rule of law, and democracy, as shown in the figure below 

 

 

 

 

 

 

 

For example, economic growth leads to social mobility, creating new social 
classes, e.g. middle-class which in turn impacts on “democracy”. In all these 
processes, the center piece should be the “ideas”, regarding what is legitimate, 
what is just, and what should bring prosperity to mankind. 

Economic Growth Social Mobilization 

Ideas / Legitimacy

State Building Rule of Law Democracy 
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All these comparative stu ies, an  analysis shoul  serve 
the purpose of strategic planning for political evelopment of 
hai society in the ne t generation. he last three chapters of 

this wor  are e icate  to reform recommen ations which loo  
bac  to ing ama ’s reforms to strengthen the hai State as 
the most appropriate reform tas s at that time, an  nee  further 
e tension an  eepening in the subse uent regimes, such as 
the e periment on the abinet System, hea e  by the ing. An  
also regrettably that the apanese constitution of 1889 was not 
a opte  by the hai elites instea  of the 1932 so-calle  per-
manent constitution. he subse uent two chapters are also 
evote  to e ucating an  creating lea ership for serving the 

state, in a similar manner as the Prussian e ucation reform in 
the rst uarter of the nineteenth century, an  nally to re irect 
the e ucations process for the purpose of character training in 
line with emocratic lea ership, self-reliance an  mo eration 
(temperance) an  also in line with ing Bhumibol’s new                  
philosophy of self-reliance an  self-suf ciency.  




