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บทคัดย่อ
ประชาธิปไตยได้แพร่หลายเข้าสู่สยามหลังจากการติดต่อกับชาติตะวันตก แต่ความหมาย
ของประชาธิป ไตยมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัฒ นธรรมไทย บทความนี้มีจุดประสงค์ในการศึกษา
แนวคิ ดประชาธิ ป ไตยของพลตรี พระเจ้ าวรวงศ์เ ธอ กรมหมื่ นนราธิปพงศ์ ประพันธ์ ในช่ วงเวลา
พ.ศ. 2500 - 2506 ทั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาความคิดทางการเมือง ซึ่งเป็นการศึกษาบริบททางภาษา หรือ
คลังคาศัพท์ที่นักคิดใช้สาหรับก่อรูปความคิดทางการเมืองของตนเอง
ผลการศึกษาพบว่า บริบททางภาษาที่มีอิทธิพลต่อการนิยามความหมายประชาธิปไตย
ของพลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ได้แก่ 1) องค์การสนธิสัญญาป้องกันแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สปอ.) 2) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 3) ประชาธิปไตยแบบไทย ๆ
บริบททางภาษาดังกล่าวมีอิทธิพลให้พระองค์นิยามความคิดเรื่องประชาธิปไตยของพระองค์ใหม่ว่า
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
คาสาคัญ: ประชาธิปไตยแบบไทย, บริบททางภาษา, ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
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ABSTRACT
Democracy pervaded to Siam after affiliating with western but the meaning
of that has changed according to Thai culture. The purpose of this article was to study
the democratic meaning of General Secretariat H.R.H. Prince Wan Waithyakon, The Prince
Naradhip Bongsprabandh of 1957 - 1963. The approach was the political thought that
focused on the contextual language to be the word repository in order to frame his
political thought.
The result shown that the contextual language that influenced to General
Secretariat H.R.H. Prince Wan Waithyakon, The Prince Naradhip Bongsprabandh consisted
of 1) Southeast Asia Treaty Organization 2) Universal Declaration of Human Rights
3) Thai-Style Democracy. That contextual language affected to him to define the new
meaning of democracy that was Prachathipatai An Mi Phra Maha Kasat Song Pen
Pramuk.
Keywords: Thai-Style Democracy, Contextual Language, Prachathipatai An Mi Phra
Maha Kasat Song Pen Pramuk
บทนา
บทความนี้มีจุดประสงค์ในการศึกษาแนวคิดประชาธิปไตยของพลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ
กรมหมื่ น นราธิ ป พงศ์ ป ระพั น ธ์ ในช่ ว งเวลา พ.ศ. 2500 - 2506 ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งที่ เ สด็ จ ในกรมฯ
(ในบทความนี้ผู้เขียนขอใช้คาเรียกแทนพลตรี พระเจ้าวรวงศ์ เธอ กรมหมื่นนาธิปพงศ์ประพันธ์ว่า
“เสด็จในกรมฯ” เนื่องจากในช่วงเวลา พ.ศ. 2500-2506 พระองค์ดารงอิสริยยศเป็นพระองค์เจ้าทรง
กรม) อยู่ในบริบ ททางการเมืองสงครามเย็นและระบอบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ นักวิชาการ
ด้านประวัติศาสตร์ อาทิ สุธาชัย ยิ้มประเสริฐได้กล่าวถึงความสาคัญของบริบทดังกล่าวว่า “ชัยชนะ
ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัช ต์มีผ ลสาคัญในการทาลายความหมายของประชาธิปไตยตามจินตภาพ
ตะวันตก เนื่ องจากมีการทาลายพลั งทางสั งคมอื่น ๆ ที่จะมีอานาจต่อรองทางการเมือง จึงทาให้
สถาบั น ทหารได้ ขึ้ น สู่ บ ทบาทสู งสุ ด และได้ มี การวางขั้ นตอนประชาธิ ปไตยกั นใหม่ ภายใต้ ข้ ออ้ าง
“ประชาธิปไตยแบบไทย ๆ” (สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ , 2551) เพื่อกลบเกลื่อนเนื้อหาของระบบปกครอง
ที่เป็ น เผด็จ การสุ ดขั้ว ” หรื อ นั กรั ฐ ศาสตร์ ที่ศึกษาระบบการเมืองในช่ ว งเวลานั้นโดยเฉพาะอย่า ง
ทัก ษ์ เฉลิ มเตีย รณ ได้ ก ล่ า วว่ า “การเมื องจะต้ องอาศัยหลั กการของไทย จะต้องละทิ้งอุ ดมการณ์
ต่างประเทศ และต้องฟื้นฟูอุดมการณ์แบบไทย ๆ ให้เป็นอุดมการณ์หลัก” (ทักษ์ เฉลิมเตียรณ, 2559)
อิทธิพลความสาคัญของบริบทดังกล่ าวจึงมีต่อเสด็จในกรมฯ ก่อให้เกิดความคิดทางการเมืองเป็น
ของพระองค์เอง
ดังนั้น ในบทความชิ้นนี้จึงคาดหวังผลประโยชน์ที่จะได้รับ คือ การเข้าใจเสด็จในกรมฯ
ในแบบที่พระองค์เข้าใจพระองค์เอง ทั้งนี้ มีล าดับในการนาเสนอดังนี้ 1) วิธีการศึกษาความคิดทาง
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การเมือง 2) ข้อจากัด 3) พระราชประวัติโดยสังเขป 4) บริบททางความคิด 5) ความคิดทางการเมือง
เรื่ องประชาธิปไตยแบบไทย ๆ ของพลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ และ
6) สรุป
วิธีการศึกษาความคิดทางการเมือง
ในการศึกษาเกี่ย วกับ เรื่ องความคิดทางการเมือง นักคิดจะอ่านงานเพื่อตอบโต้กันทาง
ความคิด ซึ่งนักคิดจะหาความไม่ลงรอยกันกันในงานของนักคิดคนอื่น ๆ เพื่อที่จะนาเสนอความคิด
ทางการเมืองของตนเอง ขั้นตอนการนาเสนอความคิดทางการเมืองของตนเอง นักคิดจาเป็นต้องใช้
วาทศิ ล ป์ (Rhetoric) และการอ้ า งอิ ง ภาษาเก่ า เพื่ อ สร้ า งภาษาทางการเมื อ งของตนเอง ดั ง นั้ น
การเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์จึงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาที่นักคิดมีการอ่านตัวบทเพื่อสร้างสรรค์งานของ
ตนเอง ซึ่งผลที่เกิดขึ้นตามมาคือ การเปลี่ ยนแปลงมโนทัศน์จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา (Ball, Farr,
Hanson, 1989)
กรอบแนวคิดที่ช่วยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ คือ กรอบแนวคิดเรื่องภาษาการเมือง
กรอบแนวคิดเรื่องนี้ช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง การลากเข้าความ การทับศัพท์ การแปลศัพท์
และการบัญญัติศัพท์ การสร้างภาษาไทยเป็นภาษามาตรฐานว่าหากมีการแปลงมโนทัศน์จะเป็นการ
แปลงตามตามประสบการณ์ทางการเมือง วัฒนธรรม จารีตประเพณีของสยามเนื่องจากภาษาที่มนุษย์
ใช้เพื่อการสื่อสารนั้นเป็นการสื่อสารผ่านมโนทัศน์ ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปธรรม เช่น ภูเขา ต้นไม้ แม่น้า
และลักษณะนามธรรม เช่น ประชาธิปไตย ศิวิไลซ์ มโนทัศน์ที่มีลักษณะเป็นนามธรรมแบบนี้เป็นเหตุ
ให้ มีการยื มกัน เพราะมโนทัศน์ น ามธรรมอาจมีในสั งคมหนึ่ง แต่ อาจไม่มีในอีกสั งคมหนึ่ง (สมบัติ
จั น ทรวงศ์ , 2533) นอกจากนี้ ใ นการวิ เ คราะห์ ก ารดัด แปลงมโนทั ศ น์ ผู้ วิ จั ย จ าเป็ น ต้ อ งวิ เ คราะห์
จาก “ภาษา” เนื่องจากนักคิดจะได้รับอิทธิพลจาก “ภาษาเก่า” และ “ภาษาใหม่” ซึ่งเป็นคลังคาศัพท์
สาหรับการออกแบบเพื่อที่จะอธิบาย ตอบโต้ ปกป้องความคิดทางการเมืองและพฤติกรรมทางการเมือง
ของตนเอง (Pocock, 2009)
ข้อจากัด
การศึกษาความคิดทางการเมืองนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ การศึกษา
ความคิดทางการเมืองของบุคคล การศึกษาความคิดทางการเมืองในฐานะเป็นแนวคิด และการศึกษา
ความคิ ด ทางการเมื อ งของยุ ค สมั ย (นคริ น ทร์ เมฆไตรรั ต น์ , 2560) ดั ง นั้ น การศึ ก ษาความคิ ด
ทางการเมืองของพลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์จึงเป็นการศึกษาความคิด
ทางการเมืองของบุคคล ซึ่งสามารถศึกษาความคิดทางการเมืองโดยรวมทั้งหมด หรือศึกษาความคิด
ทางการเมืองของเขาอย่างที่ผู้ศึกษามีประเด็นเฉพาะเจาะจง เช่น ประเด็นเรื่องความยุติธรรม สิทธิ
เสรีภาพ หรือเฉพาะกรณีศึกษา เช่น เหตุการณ์ทางการเมืองในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง แต่การศึกษา
ในลักษณะนี้เราไม่สามารถกล่าวอ้างได้ว่าเป็นความคิดทางการเมืองโดยรวมทั้ งหมด (ไชยันต์ ไชยพร,
2557) ดังนั้น การศึกษาความคิดทางการเมืองของเสด็จในกรมฯ จึงเป็นการศึกษาความคิดทางการเมือง
ของบุคคล และเป็นการศึกษาที่ผู้ศึกษาเฉพาะเหตุการณ์ทางการเมืองในช่วงเวลา พ.ศ. 2500-2506
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การศึกษาความคิดทางการเมืองของบุคคลมีวิธีการในการศึกษาโดยการเริ่มต้นจากการศึกษา
ประวัติบุ คคลและผลงานที่ส าคัญของนั กคิดทางการเมือง ต่อจากนั้นจึงอ่านงานเขียนของนักคิด
เพื่อค้นหาคาศัพท์ที่เป็นบริบทของนักคิดใช้เป็นคลังคาศัพท์ในการก่อรูปความคิดทางการเมืองของเขา
การศึกษาความคิดทางการเมืองของบุคคลมีจุดเด่น คือ ศึกษาง่ายเพ่งเล็งไปที่บุคคลคนเดียว อ่านให้
ละเอียดและตีความ อย่างไรก็ตามจุดอ่อนของการศึกษาตามวิธีการนี้ คือ เกิดอคติง่ายมาก นักคิด
สามารถเปลี่ยนความคิดได้ เพราะฉะนั้นเวลาต้องแม่นยา บริบทของนักคิดไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวต้องขึ้นอยู่
กับบริบทรอบตัวเขาด้วย (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2560)
พระราชประวัติโดยสังเขปกับผลงานที่สาคัญ
ผู้เขียนได้แบ่งช่วงเวลาชีวิตเสด็จในกรมฯ เพื่อให้เห็นภาพรวมของชีวิตก่อนที่ผู้เขียนจะให้
ความสาคัญกับการศึกษาในช่วงเวลา พ.ศ. 2500 - 2506 ซึ่งเป็นจุดประสงค์ในการศึกษาของบทความ
ชิ้นนี้ ได้แก่ ช่วงปฐมวัย (พ.ศ. 2434 - 2460) ปลายรัชกาลที่ 5 ถึงกลางรัชกาลที่ 6 ช่วงมัณฉิมวัย
(พ.ศ. 2461 - 2501) กลางรัชกาลที่ 6 ถึงสิ้นสุดการมีอานาจของจอมพล ป.พิบูลสงคราม และช่วง
ปัจฉิมวัย (พ.ศ. 2502 - 2519) ยุคจอมพลสฤษดิ์ถึงก่อนเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 (กีรติ กล่อมดี, 2552)
ช่วงปฐมวัย (พ.ศ. 2434 - 2460)
พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์มีพระณามเดิมว่า หม่อมเจ้าไวทยากร
เนื่องจากกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์พระบิดาเห็นว่า พระโอรสเป็นเด็ กที่เงียบ ๆ ไม่ค่อยพูดจา
มีลักษณะสุขุม กรมนราธิปพระพันธ์พงศ์จึงเห็นควรให้ยึดอาชีพเป็นแพทย์ ท่านจึงประทานนามว่า
“ไวทยากร” แปลว่า บ่อเกิดแห่งความรู้ทางการแพทย์ แต่เมื่อ หม่อมเจ้าไวทยากรเริ่มเข้าเรียนที่โรงเรียน
สวนกุหลาบและมัธยมราชวิทยาลัยจนสามารถสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงได้เป็นที่หนึ่ง พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานนามให้ใหม่ว่า “วรรณไวทยากร” ซึ่งแปลว่า หมอหนังสือ
ด้วยบริบทนี้เองได้มีอิทธิพลต่อเสด็จในกรมฯ ที่แสดงบทบาทเป็นนักวิชาการที่รอบรู้เสมอมา ดังที่
เสด็จในกรมฯ ได้กล่าวว่า “...ตั้งแต่นั้น ฉันก็พยายามที่จะบาเพ็ญตนให้สมแก่ชื่อที่ได้พระราชทานนั้น”
เมื่ อ เสด็ จ ในกรมฯ ได้ ไ ปเล่ า เรี ย นต่ า งประเทศ พระองค์ ไ ด้ เ รี ย นวิ ช า Modern Side
ซึ่งหมายถึ งวิช าภาษาปั จ จุ บั น รวมไปถึง Classical Side ซึ่ งหมายถึง วิท ยาการของกรี กกั บโรมั น
เมื่อจบการศึกษาท่านได้ไปศึกษาต่อด้านการทูตและการเมืองที่วิทยาลัยรัฐศาสตร์ Ecole Ligre des
Sciences Politices ที่ ฝ รั่ ง เศส ต่ อ จากนั้ น เสด็ จ ในกรมฯ ได้ ไ ปศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาโทที่ ค ณะ
บูรพคดีศึกษา (Oriental Studies) ในสาขาบาลีและสันสกฤตที่มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด บริบทดังกล่าว
ส่งเสริมให้เสด็จในกรมฯ บัญญัติศัพท์วิชาการใหม่ ๆ และเป็นนักการทูตที่โดดเด่นเสมอมาจนได้เป็น
หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมที่เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย และเป็นประธานสมัชชาใหญ่
ขององค์การสหประชาชาติ
ช่วงมัชฌิมวัยวัย (พ.ศ. 2461 - 2501)
หลังจากที่เสด็จในกรมฯ ทรงสาเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2460 ชีวิตการรับราชการเกี่ยวกับ
งานในด้านการต่างประเทศก็เริ่มต้นขึ้นและดาเนินไปจนถึงการเกษียณอายุราชการ ชีวิตรับราชการ
ของพระองค์ในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่สาคัญมากเพราะการรับราชการในด้านการต่างประเทศตลอดชีวิต
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การทางานเป็นบริบทสาคัญต่อการก่อรูปความคิดทางการเมืองของพระองค์นับตั้งแต่ชีวิตรับราชการ
เริ่มต้นในการเป็นเป็นเลขานุการตรี ประจาสถานทูตไทย ณ กรุงปารีสในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1
และภายหลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ 1 สิ้ น สุ ด ลง เสด็ จ ในกรมฯ ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น เลขานุ ก ารของ
คณะอัครราชทูตสยามในการประชุมสนธิสัญญาสันติภาพที่ฝรั่งเศสเพื่อขอแก้ไขสนธิสัญญาสิทธิภาพ
นอกอาณาเขต ในปี พ.ศ. 2476 เสด็จในกรมฯ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นปลัดทูลฉลองกระทรวงต่างประเทศ
ซึ่งมีบทบาทสาคัญในการเจรจาอนุสัญญาว่าด้วยอินโดจีน และในปี พ.ศ. 2469 เสด็จในกรมฯ ได้รับ
การแต่งตั้งให้เป็นอัครราชทูตไทยประจาอังกฤษและเบลเยี่ยม
แม้ว่าชีวิตของเสด็จในกรมฯ จะต้องออกจากราชการเกี่ยวกับการต่างประเทศในช่วงเวลา
หนึ่ง แต่ด้วยความสามารถ ความรู้ ประสบการณ์ พระองค์ได้เปลี่ยนบทบาทของตนเองไปเป็นอาจารย์
สอนภาษาอังกฤษและภาษาไทยที่คณะอั กษรศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลั ย และที่ ส าคัญคื อ
การก่อตั้งหนังสือพิมพ์ประชาชาติเพื่อตอบปัญหาและอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การแสดงความรู้ในเรื่องการบัญญัติศัพท์ คาว่า “ปฏิวัติ” เพื่อเรียกการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี
พ.ศ.2475 ความสามารถดังกล่ าวเป็น ที่ประจักษ์ ทาให้ คณะราษฎรได้เชิ ญเสด็จในกรมฯ มาเป็ น
ที่ปรึกษาของรัฐบาลและกระทรวงต่างประเทศ และรับราชการในระบอบการเมืองใหม่ผ่านบริบท
ที่สาคัญอย่างสงครามมหาเอเชียบูรพา และบริบทในช่วงสงครามเย็นที่พระองค์เข้าไปเข้าร่วมประชุม
ที่บันดุง ปี พ.ศ. 2498 และในปี พ.ศ. 2499 - 2500 เสด็จในกรมฯ ได้รับเลือกจากที่ประชุมสมัชชา
สหประชาชาติให้ดารงตาแหน่งประธานสมัชชาในสมัยประชุมที่ 11
ช่วงปัจฉิมวัย (พ.ศ. 2502 - 2519)
หลังจากการรัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ในปี พ.ศ. 2501 เสด็จในกรมฯ ได้รับ
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และเป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรี
ในงานด้านต่อไปนี้ รองประธาน ก.พ. ทาหน้าที่แทนประธาน รองประธานสภาพัฒ นาเศรษฐกิจ
แห่ ง ชาติ รองประธานสภาการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ รองประธานสภาวิ จั ย แห่ ง ชาติ ก รรมการ สภา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้อีกบทบาทหนึ่งที่สาคัญ
ของเสด็จในกรมฯ คือ บทบาทการเป็นปัญญาชน พระองค์ทรงได้รับเชิญไปแสดงปาฐกถาทั้งในและ
ต่างประเทศในเรื่องเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์ ประชาธิปไตยแบบไทย และความรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศ
และชีวิตรับราชการของเสด็จในกรมฯ ก่อนเกษียณ คือ การดารงตาแหน่งนายกในราชบัณฑิตยสถาน
พระองค์ได้บัญญัติศัพท์ภาษาไทยที่ยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบัน อาทิ ปฏิวัติ รัฐธรรมนูญ ประชาชาติ
มีนักวิชาการและผู้ที่เคยร่วมงานกับเสด็จในกรมฯ ได้วิเคราะห์บทบาทของเสด็จในกรมฯ
เช่น สุลักษณ์ ศิวรักษ์วิเคราะห์ว่า “มองในแง่ของผลงานด้านนโยบายของพระองค์ท่าน ดูไม่มีอะไร
จีรังยั่งยืน แต่กลเม็ดในการประชุมระดับนานาชาติและระดั บภูมิภาคนั้นทรงเป็นที่นับถือตั้งแต่สมัย
สันนิบาติชาติ ไปจนถึงการประชุม ณ เมืองบันดุงจนถึงสมัยสหประชาชาติ ซึ่งทรงเป็นชาวเอเชีย
คนแรกที่ดารงตาแหน่งประธานสมัชชาใหญ่...” (สุลักษณ์ ศิวรักษ์, 2537) หรือสายชล สัตยานุรักษ์
วิเคราะห์ว่า “งานในตาแหน่งเหล่านี้ ส่วนหนึ่งเป็นงานที่เน้นไปในการทาให้ประเทศไทยดารงอยู่
ในสังคมโลกอย่างราบรื่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในสถานการณ์โลกยุคสงครามเย็น อีกส่วนหนึ่งเป็นงาน
ที่เ น้ น ไปในการเสนอความคิด เห็ นเพื่ อสร้า งแนวทางในการพั ฒ นาประเทศ แต่บ ทบาทหลั กของ
พระองค์ คือ บทบาทในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่วนบทบาทภายในประเทศที่โดดเด่นกลับมิใช่
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บทบาทในคณะรัฐบาล” (สายชล สัตยานุรักษ์, 2557) และคนที่ทางานใกล้ชิดกับเสด็จในกรมคนหนึ่ง
คือ หลวงภัทรวาทีมองเสด็จในกรมในฐานะนักการทูต ว่า “หลักวิชาชีพนักการทูตไม่แสดงความคิด
ทางการเมืองแบบใดแบบหนึ่งปรากฏออกมาอย่างเห็นได้ชัด มีแต่ผลประโยชน์รวมของชาติ เท่านั้น
ที่ต้องรักษา ทั้งนี้เปลี่ยนแปลงไปได้ตามสถานการณ์การเมืองภายในและการเมืองระหว่างประเทศ”
(หลวงภัทราที, 2506)
เสด็จ ในกรมฯ เองก็ได้พูดถึงบทบาทของพระองค์เองในช่ว งเวลา พ.ศ. 2500 - 2506
ในตอนที่พระองค์ทรงเป็นประธานสมัชชาในสมัยประชุมที่ 11 เสด็จในกรมกล่าวว่า “ผลงานในตอน
นั้นมีปัญหายุ่งยาก คือ คลองสุเอช ซึ่งก็ได้ตกลงหลักการกันแล้ว โดยจะให้ทหารของสหประชาชาติ
เข้าไปยึดครองแทนของอังกฤษและฝรั่งเศส แล้วก็มีเรื่องฮังการี ซึ่งโซเวียตส่งรถถังเข้าไปยึดอยู่ก็มีเรื่อง
ที่จ ะพูดกัน มาก เฉพาะอย่ างยิ่ งคลองสุ เอช นอกจากนั้นก็มีปัญหาเรื่องเอกราชหรืออิส รภาพของ
ประเทศต่าง ๆ เพราะฉะนั้นการประชุมต้องคุมให้มีแค่นั้นก็หาทางวิธีประกาศให้ตกลงก็ได้โดยดี ”
ต่อจากนั้นเสด็จในกรมฯ ก็กล่าวถึงผลงานในระดับนานาชาติอีกว่า “ตอนนั้นยังเป็นประธานที่ประชุม
กฎหมายทางทะเล 2 ครั้ง ค.ศ. 1985 กับ ค.ศ. 1960 ของสหประชาชาติ” ส่วนบทบาททางการเมือง
ภายในประเทศในฐานะรองนายกรัฐมนตรีของไทย เสด็จในกรมฯ กล่าวว่า “ก็งานเขาเตรียมมาดี
สานักนายกรัฐมนตรีเขามีระเบียบดีมากก็สั่งการสะดวก”
นอกจากนี้ หากจะระบุ ใ ห้ ชั ด เจนลงไปถึ ง ผลงานที่ ส าคั ญ ของเสด็จ ในกรมฯ ในช่ ว งปี
2500 - 2506 ผลงานส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงปาฐกถาทั้งในและต่างประเทศ และบทความที่เขียน
ลงวารสารต่าง ๆ ซึ่งผู้เขียนได้เก็บรวบรวมผลงานในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่ออ่านตัวบทให้ได้มาซึ่งชุดของ
คาศัพท์ ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลงานที่สาคัญของเสด็จในกรมฯ ในช่วงปี 2500 - 2506
หัวข้อ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

การเมืองการปกครอง
ภายในประเทศ

ตัวบท
สุนทรพจน์ที่สมาคมอเมริกัน
สุนทรพจน์ที่ Sport Broadcasters Association
พระราชดารัส รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ
สุนทรพจน์เรื่อง Social Progress in accordance with the
ideals and principles of the United Nation
สามัญสานึกในการทูต
รายการวิทยุแห่งชาติออสเตรเลีย
ผู้แทนเลขาธิการสหประชาชาติ
คาบรรยายที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เรื่อง ระบบ
การเมืองที่ขัดกัน
บทบาทการเมืองของเลขาธิการสหประชาชาติ
หลักประกันความเป็นกลางถาวร
ประชาธิปไตยแบบไทย
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บริบททางความคิด (ชุดของคาศัพท์)
การได้มาซึ่งบริบททางความคิดของเสด็จในกรมฯ มาจากชุดกลุ่มคาศัพท์ที่เป็นคลังคาศัพท์
ในการก่อรูปทางความคิดหรือเป็นภาษาทางการเมืองของพระองค์ ผู้เขียนพบว่า ชุดกลุ่มของคาศัพท์
หรือบริบทที่มีอิทธิพลต่อพระองค์ ได้แก่
1. ชุดกลุ่มของคาศัพท์ที่พระองค์ได้เข้าร่วมประชุมการจัดตั้งองค์การสนธิสัญญาป้องกัน
แห่ งเอเชีย ตะวัน ออกเฉีย งใต้ (สปอ.) การประชุมที่บันดุง ได้แก่ คาว่า “ระบบการเมืองที่ขัดกัน ”
“เป็นกลาง” “สามัญสานึกในการทูต”
2. ชุดกลุ่มของคาศัพท์ที่พระองค์ ได้รับเลือกจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติให้ดารง
ตาแหน่งประธานสมัชชาในสมัยประชุมที่ 11 ได้แก่ คาว่า “ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน”
(ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน หมายถึง การรักษาความปลอดภัยและสันติสุขระหว่างประเทศ
ส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี และมีค วามศรัทธาในสิทธิมนุษยชน
ของมนุ ษ ย์ ว่ า มนุ ษ ย์ มี สิ ท ธิ ที่ เ ท่ า เที ย มกั น ไม่ เ ว้ น ระหว่ า งชายกั บ หญิ ง ชาติ ม หาอ านาจหรื อ ชาติ
ที่ด้อยกว่า)
3. ชุดกลุ่มของคาศัพท์ที่พระองค์ได้รับเลือกเป็นรองนายกรัฐมนตรีในสมัยจอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต์ “ประชาธิปไตยแบบไทย ๆ”
ชุดกลุ่มของคาศัพท์ที่กล่าวมาข้างต้นจึงถือว่าเป็นบริบททางภาษาที่มีอิทธิพลต่อพระองค์
และเป็นคลังคาศัพท์สาคัญในการก่อรูปทางความคิด และแสดงออกเป็นภาษาการเมืองของพระองค์
ในช่วงเวลา พ.ศ. 2500 - 2506 ผู้เขียนสามารถเรียกเป็นภาพรวมว่าชุดกลุ่มของคาศัพท์หรือบริบท
ของ “สงครามเย็น” แต่ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า เป้าหมายสาคัญของวิธีการศึกษาความคิดทางการเมือง
คือ การเข้าใจนักคิดอย่างที่นักคิดเข้าใจตนเอง ผู้เขียนพบว่า ภาษาการเมืองของพระเจ้าวรวงศ์เธอ
กรมหมื่ น นราธิ ป พงศ์ ป ระพั น ธ์ พระองค์ มิ ไ ด้ ใ ช้ ค าเรี ย กเหตุ ก ารณ์ ใ นช่ ว งเวลาของพระองค์ ว่ า
“สงครามเย็น” แต่พระองค์เรียกเป็นภาษาการเมืองของพระองค์เองว่า “ระบบการเมืองที่ขัดกัน ”
ซึ่งพระองค์ให้ความหมายว่า ระบบการเมืองที่ขัดกันอยู่ในโลก ได้แก่ 1) ระบบเสรีประชาธิปไตย หรือ
ประชาธิปไตยรัฐสภา กับ 2) ระบบประชาธิปไตยประชาชน หรือระบบเผด็จการแห่งชนชั้นกรรมาชีพ
(หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, 2503)
ประเทศไทยซึ่งอยู่ในบริบทของระบบการเมืองที่ขัดกันอยู่ในโลกดังกล่าวจาเป็นที่จะต้อง
เลือกเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือเลือกการดาเนินนโยบายเป็นกลาง เสด็จในกรมฯ ในฐานะผู้แทน
ประเทศไทยได้เข้าร่วมประชุมสนธิสัญญาป้องกันแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (สปอ.) ซึ่งก่อตั้งขึ้น
ในวั น ที่ 8 กั น ยายน ค.ศ. 2498 กั บ การประชุ ม ที่ บั น ดุ ง ในวั น ที่ 18 - 24 เมษายน พ.ศ. 2498
พระองค์จึงได้แสดงสุนทรพจน์ที่สมาคมอเมริกันเพื่อประกาศจุ ดยืนของประเทศไทยภายหลังจากที่
พระองค์ถูกตั้งคาถามจากหนังสือพิมพ์ว่า “ประเทศไทยจะออกจากซีโต้เพื่อดาเนินนโยบายประเทศ
เป็นกลางหรื อไม่?” พระองค์ได้ให้คาตอบว่า “…the policy of Thailand is not only non-aggressive
but also non- provocative and, international affair, it aims at the promotion of world
peace and friendly relation among nation, especially through the United Nation.” (หอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ, 2503) และที่สาคัญพระองค์ยังได้นิยามคาว่า “เป็นกลาง” ตามความเข้าใจของ
พระองค์เองโดยอาศัยคาศัพท์ของพระพุทธเจ้าว่า “การเดินตามทางสายกลางของพระพุทธเจ้านั่น
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หมายถึง สายกลางระหว่างสาราญเกินไปกับทรมานตนเกินไป ดังนั้น ทางสายกลางคือการปฏิบัติให้
พอดีกับกรณี ความหมายของทางสายกลางจึงมิได้หมายถึง ความเป็นกลางระหว่างสองฝ่าย พุทธเจ้า
ไม่ได้ทรงสั่งสอนให้เป็นกลางระหว่างธรรมกับอธรรม แต่ให้ละธรรมดาและเจริญธรรมขาว ดังนั้น
ฝ่ายคอมมิวนิสต์ใช้กาลังบังคับ แต่ฝ่ายเสรีประชาธิปไตยนิยมสันติวิธี ดังนั้นการเข้าร่วมเป็นภาคีของ
สปอ. และเป็นมิตรที่ดีต่อสหรั ฐอเมริกาตามความเข้าใจของเสด็จในกรมฯ จึงหมายถึงการดาเนิน
นโยบายสายกลางที่ป้องกัน การรุกรานการก่อกวน ไม่ท้าทายหรือคุกคามประเทศเพื่อนบ้าน มิใช่
การดาเนิ น นโยบายความเป็ น กลางในความหมายที่ว่า ไม่เตรียมกาลั งเอาไว้ป้องกันประเทศดังที่
ประเทศไทยเคยดาเนินนโยบายความเป็นกลางนี้ในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2” (ทรงวิทย์ แก้วศรี,
2522)
การนิยามความหมายคาว่า “เป็นกลาง” ใหม่ของเสด็จในกรมฯ นอกจากจะเป็นการแสดง
จุดยืนในทางการเมืองระหว่างประเทศแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความคิดทางการเมืองในด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศของพระองค์อีก นั่นคือ คาว่า “สามัญสานึกในการทูต ” เสด็จในกรมฯ ได้แสดง
ความคิดทางการเมืองนี้ที่สโมสรโรตารี่ธนบุรี พระองค์ได้เล่าประสบการณ์ต่าง ๆ ในตอนที่ท่านรับ
ราชการในด้านการต่างประเทศให้คนในที่ประชุมฟัง เช่นว่า “ข้าพเจ้าได้เข้ารับราชการเป็นเลขานุการ
ตรี ในสถานทูตกรุงปารีสระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 กรมหมื่นจันทบุรีฯ ทรงเป็นนักเรียนทหารอยู่ใน
ประเทศฝรั่งเศส แต่มีกิจจะต้องเสด็จไปดูการในประเทศอิตาลีเป็นการด่วน การขอวีซ่าจะต้องขอต่อ
เจ้าหน้าที่ชั้นอธิบดี พระองค์จรูญฯ อัครราชทูตจึงเสด็จไปเอง แต่ตอนนั้นอธิบดีเขาปิดประตูทางาน
โดยสั่งภารโรงไว้ว่าไม่ให้ใครเข้าพบเขา แม้พระองค์จรูญฯ บอกภารโรงว่า ท่านเป็นใคร เขาก็ไม่ให้เข้า
ไปพบ ท่า นทรงพระพิ โ รธเสด็ จ กลั บ มา แล้ ว ให้ ข้ าพเจ้ าไปลองหาทางดู ข้า พเจ้า ก็ไ ปที่ กระทรวง
ต่างประเทศฝรั่งเศสและขอโทรศัพท์ถึงอธิบดี ชี้แจงความจาเป็นที่จะต้องขอรบกวนให้ เขาทราบ
เขาก็เปิดประตูให้เข้าเจ้าเข้าไป....นี่ แหละที่ข้าพเจ้าเรียกว่า สามัญสานึก หรือเชาว์ ซึ่งเป็นคุณวุฒิ
สาคัญยิ่งสาหรับนักการทูต ” (ทรงวิทย์ แก้วศรี, 2522) ดังนั้นความหมายตามที่เสด็จในกรมฯ เข้าใจ
ความคิดทางการเมืองเกี่ยวกับสามัญส านึกในการทูต หมายถึง เชาวน์ในการแก้ปัญหา และเชาว์
ในการตัดสินใจในบริบทของการเจรจาอันเป็นคุณสมบัติสาคัญของวิชาชีพนักการทูต
ความคิด ทางการเมื องเรื่ อ งสามั ญ ส านึก ในการทูต นี้ เสด็ จในกรมฯ ยัง ได้ นาไปใช้เ ป็ น
แนวทางในการทางานขณะที่พระองค์ดารงตาแหน่งประธานสมัชชาสหประชาชาติในสมัยประชุมที่ 11
โดยเฉพาะเหตุการณ์คลองสุเอซ (เหตุการณ์วิกฤตคลองสุเอชเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2499 เมื่อประธานาธิบดี
กามัล อับ เดล นั ส เซอร์ (Gamal Abdel Nasser) ของอิยิปต์ได้ประกาศยึดคลองสุ เอซเป็นของรัฐ
โดยอ้างว่า เพื่อนารายได้ที่จะเก็บ จากค่าธรรมเนียม การใช้คลองไปใช้เป็นทุน ในการสร้างเขื่ อน
ไฮห์อัสวาน (High Dam) ในอิยิปต์ แต่อังกฤษและฝรั่งเศส ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทประท้วง
อิยิปต์ ก็ประกาศกฎอัยการศึกในบริเวณคลองสุเอซ พร้อมกับส่งกองกาลังเข้าควบคุมกิจการของคลอง
อิส ราเอลถือโอกาสส่งกองกาลังบุ กเข้าไปในคาบสมุทรไซนายของอิยิปต์ และมุ่งหน้าไปที่บริเวณ
เขตคลอง ในเวลาไล่เลี่ยกัน อังกฤษและฝรั่งเศส ก็ยกพลขึ้นบกที่เมืองพอร์ตซาอิด อ้างว่าเพื่อดูแล
ความสงบเรียบร้อย อิยิปต์ตอบโต้โดยการจมเรือ กีดขวางคลองไม่ให้เรือผ่าน) เสด็จในกรมฯ ใช้วิธีการ
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เจรจาทั้งสองฝ่ายในที่ประชุม คือ ทั้งฝ่ายเสรีและฝ่ายคอมมิวนิสต์จนอังกฤษ และฝรั่งเศส ต้องยอม
ถอนกองกาลังออกจากคลองสุเอซ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2499 (หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, 2500)
สุดท้าย คือ คาศัพท์ที่พระองค์ได้รับ อิทธิพลจากจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัช ต์ นั่นคือ คาว่า
“ประชาธิปไตยแบบไทย” ซึ่งให้ความหมายของ “ประชาธิปไตยแบบไทย” ว่า บุคคลที่มีอานาจเพียง
คนเดี ย ว ไม่ ใ ช่ ผู้ มี อ านาจแบบทรราช แต่ ว่ า เป็ น ผู้ มี อ านาจที่ ส ามารถประสานสามั ค คี ใ นชาติ
ให้เกิดทุกหมู่เหล่า”
จากที่กล่าวมาข้างต้น คือ ชุดกลุ่มของคาศัพท์ที่มีอิทธิพลและเป็น คลังคาศัพท์ในการก่อรูป
ทางความคิดทางการเมืองของเสด็จในกรมฯ ในการให้ความหมายคาว่า “ประชาธิปไตยแบบไทย ๆ”
ที่เกิดขึ้นภายหลังการเข้ามาของประชาธิปไตยของตะวันตก และความขัดแย้งของระบบการเมือง
ที่ขั ดกั น โดยที่พ ระองค์เ ลื อ กที่ จ ะแสดงพฤติก รรมทางการเมือ งด าเนิน นโยบายสายกลางเข้า ข้า ง
สหรัฐอเมริกา ประเทศที่นิยมประชาธิปไตย
ประชาธิปไตยแบบไทย ๆ: ความคิดทางการเมืองของพลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิป
พงศ์ประพันธ์
ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นว่าความคิดทางการเมืองของบุคคลเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อได้รับอิทธิพล
จากสภาพบริบทหรือกลุ่มชุดของคาศัพท์ ต่อจากนั้นนักคิดทางการเมืองก็จะนากลุ่มชุดของคาศัพท์
มาใช้เป็นคลังคาศัพท์ในการสร้างความคิดทางการเมืองของตนเอง ดังนั้นในกรณีของเสด็จในกรมฯ
การได้รับอิทธิพลจากชุดของคาศัพท์ในช่วงสงครามเย็นหรือระบบการเมืองที่ขัดกัน ซึ่งเป็นสภาพ
บริบทในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
นอกจากนี้ ผู้ เขีย นยั งพบว่าภาษาการเมื องค าว่า “เป็น กลาง” เป็นภาษาทางการเมือ ง
ที่เสด็จในกรมฯ ก่อรูปเป็นความคิดทางการเมืองตั้งแต่วัยหนุ่ม แต่ความหมายของคาขึ้นอยู่กับการใช้
ของเสด็จในกรมฯ ตามบริบทที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุคสมัย กล่าวคือ คาว่า “เป็นกลาง” เสด็จในกรมใช้
คานี้ครั้งแรกเพื่ออธิบายการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 ว่า “การปฏิวัติ” หมายถึง การหมุนกลับหรือ
หมุนรอบของหลักมูลฐานในทางการเมืองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปเป็นประชาธิปไตย โดยเสด็จ
ในกรมฯ เปรี ย บเทีย บว่า “ในการปฏิวัติห รือเปลี่ ยนแปลงระบอบการปกครองนั้นเปรียบประดุจ
การแกว่งแห่งลู กตุ้มนาฬิกา ถ้าแกว่งไปข้างซ้ายไกลก็ย่อมกลั บแกว่งไปข้างขวาไกล ถ้ าแกว่งแรง
ไปข้ า งหนึ่ ง ก็ ย่ อ มกลั บ แกว่ ง แรงไปอี ก ข้ า งหนึ่ ง แต่ ถ้ า แกว่ ง พอประมาณตามสมควรแล้ ว ด้ ว ย
อาการแกว่ง ก็จะเป็นไปตามปรกติวิสัยด้วยความราบรื่นเรียบร้อย” ดังนั้น การปฏิวัติตามความเข้าใจ
ของเสด็จในกรมฯ จึงหมายความว่า การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มากเกินไปกว่าหลักมูลย่อมเกิดขึ้นได้
แต่การเปลี่ยนแปลงชนิดนั้นก็เหมือนลูกตุ้มนาฬิกา คือ แกว่งไปแกว่งมาเท่านั้นเอง ต่างจากอาการ
แกว่งที่พอดีจากฐานของหลักมูลซึ่งเป็นที่พึงปรารถนามากที่สุด (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2553)
ในกรณี ข องค าว่ า “ประชาธิ ป ไตยแบบไทย ๆ” ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลมาจากค าศั พ ท์
ของตะวันตก ซึ่งผู้เขียนพบความสอดคล้องกันของคาว่า “ประชาธิปไตยแบบไทย ๆ” ว่าหมายถึง
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามที่เสด็จในกรมฯ กล่าวว่า “อานาจอธิปไตยมา
จากปวงชนชาวไทยเป็นหลักที่มาจากต่างประเทศ แต่ก็มีส่วนที่เหมือนกันในประเพณีนิยมของไทย นั่น
คื อ กษั ต ริ ย์ ท รงด ารงต าแหน่ ง อเนกชนนิ ก ร สโมสรสมมติ ด้ ว ยความยิ น ยอมของที่ ป ระชุ ม ชน
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หมู่มาก” (ทรงวิทย์ แก้วศรี, 2522) ดังนั้น เสด็จในกรมฯ กับจอมพลสฤษดิ์จึงเข้าใจประชาธิปไตยแบบ
ไทยต่างกัน กล่าวคือ สฤษดิ์เข้าใจว่าประชาธิปไตยแบบไทยคือ การปฏิเสธหลักการแบบตะวันตก
ทั้งหมด และยอมรับบุคคลผู้ที่มีอานาจประสานสามัคคีในชาติให้เกิดทุกหมู่เหล่า ส่วนเสด็จในกรมฯ
เข้าใจว่าประชาธิปไตยแบบไทย คือ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งยังคงรับ
บางส่วนที่เหมือนกันของตะวันตก
บทสรุป
จากการศึกษาแนวคิดประชาธิปไตยแบบไทย ๆ ของพลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่น
นราธิปพงศ์ประพันธ์ได้ข้อสรุปว่า ความหมายของประชาธิปไตยที่มาจากตะวันตกได้เปลี่ยนแปลงไป
เป็นความหมายใหม่ผ่านการตีความใหม่ของพระองค์เพื่อให้สอดรับกับวัฒนธรรมไทย ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะอิทธิพลของบริบ ททางภาษาที่ส่งผลกระทบต่อความคิดของพระองค์จนก่อรูปเป็นความคิด
ทางการเมืองของพระองค์เองโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริบททางภาษาในช่วงสงครามเย็นที่เสด็จในกรมฯ
ต้องนิยามภาษาทางการเมืองใหม่เพื่อสนับสนุนสหรัฐอเมริกา เช่น การนิยามคาว่า “เป็นกลาง” ใหม่
เพื่ อ สนั บ สนุ น สหรั ฐ อเมริ ก าโดยอาศั ย คลั ง ค าศั พ ท์ จ ากพระพุ ท ธเจ้ า ส่ ว นในกรณี ข องการเมื อ ง
ภายในประเทศ เสด็จในกรมฯ ได้นิ ยามความหมายของประชาธิปไตยใหม่โดยอาศัยบริบททางภาษา
ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ประชาธิปไตยแบบตะวันตก และแนวคิดเรื่องอเนกชนนิกร สโมสรสมมติ
อย่างไรก็ตามผลการศึกษานี้ไม่สามารถที่จะกล่าวอ้างได้ว่าเป็นความความคิดทางการเมือง
ของเสด็จในกรมฯ ได้ทั้งหมดเนื่องจากเป็นการศึ กษาในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นในการศึกษาครั้ง
ต่อไป ผู้ วิจั ย เสนอว่าควรจะศึกษาแนวคิดประชาธิปไตยของพระองค์ในช่ว งที่มีการเปลี่ ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ. 2475 และศึ ก ษาแนวคิ ด ในการบั ญ ญั ติ ศัพ ท์ ข องพระองค์ ซึ่ ง จะยิ่ ง ท าให้ เ กิ ด
ความกระจ่างในแนวคิดประชาธิปไตยของพระองค์มากยิ่งขึ้น
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