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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาชีวประวัติ ลักษณะความเป็นผู้น�ำ บทบาทและแนวคิดทาง
การเมือง ของนายควง อภัยวงศ์ เพื่อท�ำความเข้าใจการเมืองไทยในช่วงเวลา พ.ศ. 2475-2511 ผ่านแนวคิด
และบทบาททางการเมืองของ นายควง อภัยวงศ์ ผลการวิจัยพบว่า
นายควง อภัยวงศ์ เกิดในครอบครัวชนชั้นสูงของสังคมไทย จึงได้รับการเลี้ยงดูและได้รับการศึกษา
อย่างดีการเดินทางไปศึกษาต่อที่ฝรั่งเศสท�ำให้ได้รับรู้และมีแนวคิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศ
การขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีทั้ง 4 ครั้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2487-2491 และการได้เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
คนแรก ในปี พ.ศ. 2489 เกิดจากเหตุและปัจจัยหลายอย่าง บุคลิกความเป็นผู้น�ำของนายควง อภัยวงศ์ คือ
มีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี กล้าหาญ กล้าตัดสินใจ สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยเฉพาะในสถานการณ์
คับขัน มีไหวพริบใน การแก้ปญ
ั หา มีอารมณ์ขนั และมีความซือ่ สัตย์สจุ ริต ความโดดเด่นของนายควง อภัยวงศ์
มี 3 ประการ คือ (1) ความเข้มแข็งทางใจ (Resiliency) (2) ความยืดหยุ่นและการปรับตัว (Flexibility)
(3) ความยึดมั่นหรือ ความยืนหยัดในหลักการ (Integrity)
แนวคิดทางการเมืองของนายควง อภัยวงศ์ พบว่า มีหลายแนวคิด เช่น แนวคิดแบบเสรีนิยม
(Liberalism) ที่เด่นชัดคือ นายควง อภัยวงศ์ เข้าร่วมท�ำการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 และ
ต่อต้านเผด็จการโดยเฉพาะเผด็จการทหาร และแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยม (Conservatism) ที่เด่นชัดคือ
นายควง อภัยวงศ์ ต้องการถวาย พระราชอ�ำนาจแด่พระมหากษัตริยใ์ ห้เพิม่ มากขึน้ ต้องการประชาธิปไตยแบบ
ประเทศอังกฤษ นั่นคือ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
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Abstract
The objectives of this research were to study biography, leadership styles, political
roles, political Ideas of Mr. Khuang Apaivongse and to study Thai politics between 1932 and
1968 through the political ideas and roles of Mr. Khuang Apaivongse. The findings were as
follows:
Mr. Khuang Apaivongse was born in an élite Thai family therefore he was well brought
up and educated. In the course of furthering his education in France, he became aware of
how changes were being made in the governments of Western nations. Serving as Prime
Minister for four times between 1944 and 1948 and the first Democrat party leader in 1946
stemmed from various causes and factors. As the leader, Khuang had good human
relationships. He was courageous, unafraid to make decisions and able to make correct and
appropriate decisions, especially in critical situations. He had the wit to solve problems, a
sense of humor and honesty. The three outstanding characteristics of Khuang Apaivongse
included (1) Resiliency (2) Flexibility (3) Integrity.
In regard to political ideas, it was found that Khuang exhibited different concepts in
response to particular political contexts at different periods. The idea of “liberalism” was
paramount when he participated in the change of the government in 1932 and when he
resisted dictatorship, especially that of military dictatorship. The idea of “conservatism” was
dominant when he wanted to enhance the royal power projected by the King. He preferred
the democracy similar to Great Britain’s in which the King was the Head of the State.
Keywords: Political Ideas, Political Roles, Liberalism, Conservatism

บทน�ำ
การศึกษาแนวความคิดของผูน้ ำ� ทางการเมืองนัน้ มีหลายแนวทาง หนึง่ ในนัน้ คือการศึกษาแนวจิตวิทยา
การเมือง (Political Psychology) ทีม่ งุ่ เน้นวิเคราะห์ถงึ พฤติกรรมการเมืองทีถ่ อื บุคคลเป็นหนึง่ หน่วยวิเคราะห์
(Unit of Study) ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์อื่น ๆ ในทางการเมือง เช่น ระบบการเมือง โครงสร้างของ
การเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง เป็นต้น (ณรงค์ สินสวัสดิ์, 2529: 231)
ผู้น�ำถือเป็นลักษณะทางสังคม เพราะการที่บุคคลใดสามารถก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้น�ำนั้น ต้องเกิดจาก
ปัจจัยหลายอย่าง เช่น วงศ์ตระกูล การศึกษา ความสามารถเฉพาะตัว อุบตั เิ หตุทางประวัตศิ าสตร์ สถานการณ์
แต่ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรง นัน่ คือ ปัจจัยทางสังคม ซึง่ รวมถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจและทางการเมือง หรือแม้แต่
จากการยอมรับโดยบรรดาสมัครพรรคพวกของผู้น�ำ (ยศ สันตสมบัติ, 2533: 16-17)
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยคณะราษฎร เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 มีความส�ำคัญต่อ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย เพราะเปลี่ยนระบอบการปกครองแผ่นดินจากระบอบ
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สมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นการปกครองระบอบใหม่ที่เรียกว่า แบบราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ (นรนิติ
เศรษฐบุตร, 2551: 1) คือ ระบอบการปกครองทีม่ กี ารสถาปนารัฐธรรมนูญขึน้ เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครอง
ประเทศเป็นสัญลักษณ์แห่งรัฐ และเป็นระบอบทีเ่ ปิดทางให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการปกครอง (สุธาชัย
ยิ้มประเสริฐ, 2534: 7)
หนึ่งในคณะราษฎรที่มีความน่าสนใจ คือ นายควง อภัยวงศ์ เนื่องจากนายควง อภัยวงศ์ เป็นบุตรของ
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งถือว่าเป็นชนชั้นสูงในสังคมไทย แต่นายควง อภัยวงศ์ กลับมีแนวความคิดเห็นด้วย
กับการเปลีย่ นแปลงการปกครองตัง้ แต่สมัยเป็นนักศึกษาวิศวกรรมโยธาทีฝ่ รัง่ เศส และความน่าสนใจในแนวคิด
ของนายควง อภัยวงศ์ อีกประการหนึ่งคือ นายควง อภัยวงศ์ จบการศึกษาจากฝรั่งเศส แต่กลับต้องการ
ประชาธิปไตยแบบประเทศอังกฤษ นั่นคือ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
หลัง 24 มิ.ย. 2475 กลุ่มคณะราษฎรได้เข้ามามีอ�ำนาจและต�ำแหน่งทางการเมือง โดยนายควง
อภัยวงศ์ ได้มีบทบาทและต�ำแหน่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งได้เป็นนายกรัฐมนตรี ถึง 4 สมัย ระหว่างปี
พ.ศ. 2487-2491
ความน่าสนใจของนายควง อภัยวงศ์ ไม่เพียงแต่สาเหตุและปัจจัยต่าง ๆ ที่ท�ำให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรี
ถึง 4 ครั้ง แต่อยู่ที่การขึ้นเป็นแต่ละครั้งนั้น เป็นช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อหรือช่วงเหตุการณ์ส�ำคัญทางการเมือง
(บุญทรง สราวุธ, 2530: 165) ซึ่งนายควง อภัยวงศ์ ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
และท�ำให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตนั้นมาได้ เช่น สมัยเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่ 1 สามารถประคับประคอง
ประเทศชาติและประชาชนไทยให้ผ่านพ้นวิกฤติจากสงครามโลกครั้งที่ 2 (บุญช่วย ศรีสวัสดิ์, 2529: 130) และ
คุณสมบัตสิ ว่ นตัวโดยเฉพาะความซือ่ สัตย์นนั้ เป็นทีย่ กย่องกันทัว่ ไป อีกทัง้ การมีชวี ติ ง่าย ๆ ไม่ถอื ตัว ไม่เอาเปรียบ
ใคร (บุญชนะ อัตถากร, 2526: 37)
ครั้นเมื่อถูกคณะรัฐประหาร 2490 บังคับให้ลาออกจากนายกรัฐมนตรีครั้งที่ 4 ในปี พ.ศ. 2491
นายควง อภัยวงศ์ ยังท�ำหน้าที่ผู้น�ำฝ่ายค้าน ต่อสู้ทางการเมืองตามหลักประชาธิปไตย โดยการเป็นหัวหน้า
พรรคประชาธิปัตย์คนแรกตั้งแต่ปี 2489 และต่อเนื่องยาวนานจนถึงแก่อสัญกรรมในปี พ.ศ. 2511
นายควง อภัยวงศ์ ได้ท�ำการวางรากฐานและประคับประคองพรรคประชาธิปัตย์ให้สามารถผ่าน
ความผันผวน ความรุนแรงทางการเมือง จนกระทั่งเป็นพรรคการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ที่ยัง
ด�ำเนินการทางการเมืองอยู่ในปัจจุบัน
จากนักศึกษาที่จบวิศวกรรมโยธา จากประเทศฝรั่งเศส ได้รับรู้แผนการร่วมกับคณะราษฎรคนอื่น ๆ
เริ่มต้นชีวิตได้รับราชการ จนได้ด�ำรงต�ำแหน่งอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขเมื่ออายุ 33 ปี เป็นรัฐมนตรี
หลายกระทรวง จนกระทั่งก้าวสู่ต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2487 ด้วยอายุเพียง 42 ปี และ
ยังเป็นนายกรัฐมนตรีถึง 4 สมัย ซึ่งแม้ถูกคณะทหารบังคับให้ลาออกจากต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งที่ 4
ในปี พ.ศ. 2491 นายควง อภัยวงศ์ ยังสามารถด�ำเนินชีวิตได้อย่างปกติโดยไม่ต้องลี้ภัยการเมือง นายควง
อภัยวงศ์ ยังแสดงบทบาททางการเมืองและทางสังคมมาโดยตลอด และยืนหยัดรอคอยรัฐธรรมนูญเพื่อจะน�ำ
พรรคประชาธิปัตย์ลงเลือกตั้งอีกครั้ง แต่ได้ถึงแก่อสัญกรรมเสียก่อน ในปี พ.ศ. 2511
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาชีวประวัติของ นายควง อภัยวงศ์
2. เพื่อศึกษาแนวคิดทางการเมืองของ นายควง อภัยวงศ์
3. เพื่อศึกษาบทบาททางการเมืองและความเป็นผู้น�ำของ นายควง อภัยวงศ์
4. เพื่อท�ำความเข้าใจการเมืองไทยในช่วงเวลา พ.ศ. 2475-2511 ผ่านบทบาททางการเมืองของ
นายควง อภัยวงศ์

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาแนวความคิดของผู้น�ำทางการเมืองนั้นมีหลายแนวทาง ในที่นี้ผู้วิจัยเลือกใช้การศึกษา
แนวจิตวิทยาการเมือง (Political Psychology) ซึง่ การวิจยั เรือ่ ง ชีวติ และแนวคิดของนายควง อภัยวงศ์ ซึง่ ถือเป็น
ผู้น�ำทางการเมืองนั้น ผู้วิจัยศึกษาในระดับปัจเจกบุคคล เพื่อท�ำความเข้าใจเชิงลึกในฐานะของตัวการ (agent)
ในการแสดงบทบาทต่าง ๆ ในบริบททางสังคม โดยมุง่ เน้นไปยังบทบาททางการเมือง โดยท�ำการศึกษาชีวประวัติ
ของ นายควง อภัยวงศ์ ตั้งแต่ก�ำเนิด ในปี พ.ศ. 2445 จนถึงแก่อสัญกรรม ในปี พ.ศ. 2511 ผู้วิจัยจึงท�ำ
การทบทวนทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องในเรือ่ งของการขัดเกลาทางสังคม การกล่อมเกลาทางการเมือง
ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวชนชั้นสูง การศึกษาในโรงเรียนที่ดี การศึกษายังต่างประเทศ และกลุ่มเพื่อนที่ฝรั่งเศส
ที่ท�ำหน้าที่ขัดเกลาความคิดของ นายควง อภัยวงศ์ ทฤษฎีชนชั้นน�ำและทฤษฎี-ผู้น�ำ เพื่อน�ำมาท�ำการอธิบาย
การก้าวเข้ามามีบทบาททางการเมืองมากขึน้ เรือ่ ย ๆ และใช้อธิบายบทบาทผูน้ ำ� เมือ่ ขึน้ เป็นนายกรัฐมนตรีทงั้ 4
ครั้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2487-2491 และอธิบายการได้เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนแรก ในปี พ.ศ. 2489
1. การกล่อมเกลาทางสังคม (Socialization)
การขัดเกลาทางสังคม (socialization) ทางสังคมวิทยานั้น บุคคลหนึ่ง ๆ จะถูกกระบวนการ
ขัดเกลาทางสังคมตัง้ แต่เกิดจนตาย ท�ำให้บคุ คลนัน้ มีบคุ ลิกภาพและมีแนวคิดตามทีส่ งั คมนัน้ ต้องการ ซึง่ ตัวแทน
การขัดเกลา ได้แก่ ครอบครัว (family) กลุ่มเพื่อน (peer group) โรงเรียน (school) ศาสนา เป็นต้น (ปฬาณี
ฐิติวัฒนา, 2542: 69)
Rush and Athoff (1971: 16) อธิบายว่า การกล่อมเกลาทางการเมือง เป็นกระบวนการสร้าง
ทัศนคติ (Attitude) และค่านิยม (Value) ของบุคคลในระบบการเมือง เกิดจากสภาพแวดล้อมที่บุคคลผู้นั้น
อยู่ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ญาติพี่น้อง การศึกษา โรงเรียน กลุ่มเพื่อน ศาสนาอาชีพ สื่อมวลชน นอกจากนี้ยัง
เกิดจากบุคลิกภาพและประสบการณ์
2. ทฤษฎีชนชั้นน�ำ (Elite)
การที่นายควง อภัยวงศ์ เป็นบุตรชายของเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ และต้นตระกูลสกุล “อภัยวงศ์”
เป็นตระกูลทีส่ บื เชือ้ สายมาจากตระกูลของขุนนาง ซึง่ ในช่วงเวลาดังกล่าวถือว่า เป็นชนชัน้ สูงหรือชนชัน้ น�ำของ
สังคมไทย หรือแม้แต่การที่นายควง อภัยวงศ์ ถือเป็นแกนน�ำคนหนึ่งของคณะราษฎร ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มบุคคล
ชนชั้นน�ำใหม่ (elite) ที่อยู่ในรูปของข้าราชการทหารและพลเรือน (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2544: 51) ท�ำให้
แนวความคิดเรื่องชนชั้นน�ำ เป็นแนวความคิดทฤษฎีที่สามารถน�ำมาท�ำการอธิบายชีวิต บทบาท และแนวคิด
ของนายควง อภัยวงศ์ ได้เป็นอย่างดี
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ชนชั้นน�ำ คือ ผู้มีอ�ำนาจและผูกขาดการใช้อ�ำนาจเพื่อประโยชน์ของกลุ่มตน (Mosca, 1939:
50-51) ชนชั้นปกครองต้องมีฐานของอํานาจ ได้แก่ ความรู้ ความสามารถเฉพาะตัว ความสามารถทางทหาร
ความมั่งคั่งร�่ำรวย ความมีบทบาทเด่นในทางศาสนา (Mosca, 1939: 9) ยังเชื่อว่าชนชั้นน�ำเกิดขึ้นเพราะ
ความสามารถทางจิตวิทยาที่เหนือกว่า (Geraint Parry, 1971: 68) จ�ำแนกว่าชนชั้นน�ำนั้น ปัจจัยได้จาก
ก�ำลังอ�ำนาจ (Power) ความมั่งคั่ง (Wealth) และสถานภาพ (Status) และในส่วนของชนชั้นน�ำนั้น
ยังแยกเป็น 2 แบบ คือ ชนชั้นน�ำที่มีอ�ำนาจในการตัดสินใจ และชนชั้นน�ำที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
3. ทฤษฎีผู้น�ำ (Leader)
การที่นายควง อภัยวงศ์ นั้นสามารถก้าวขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ถึง 4 สมัย ซึ่งเกิดจาก
เหตุและปัจจัยต่าง ๆ และยังเป็นผู้น�ำพรรคประชาธิปัตย์คนแรกและคนเดียวในระหว่างปี พ.ศ. 2489-2511
รวมระยะเวลายาวนานกว่า 20 ปี ซึง่ ในแต่ละช่วงเวลาสามารถอธิบายได้ถงึ ความสามารถอันเป็นบุคลิกส่วนตัว
ของ นายควง อภัยวงศ์ ที่แสดงความเป็นผู้น�ำในบทบาทต่าง ๆ ในช่วงเวลาและสถานการณ์ทางการเมืองที่
แตกต่างกันออกไป (Ordway Tead, 1936) ท�ำการศึกษาพบว่า ผู้น�ำที่ดีควรมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ก�ำลังใจกล้าแกร่ง มีความอดทนกว่าคนธรรมดาโดย
เฉพาะเมื่อเกิดวิกฤติการณ์ ทางการเมืองหรือสังคมขึ้น ผู้น�ำที่ดีต้องมีความมั่นคงทางจิตใจ
(2) เข้าใจในวัตถุประสงค์ ต้องรู้จุดมุ่งหมายและวิธีการที่จะไปให้ถึงจุดมุ่งหมายนั้น
(3) มีความกระตือรือร้น บากบั่นขวนขวายที่จะท�ำเป้าหมายของตนให้สัมฤทธิ์ผลให้ได้
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ท�ำให้ความสัมพันธ์ในการท�ำงานของผู้น�ำและคนอื่น ๆ ราบรื่น
(5) มีความน่าเชื่อถือ สามารถท�ำให้ผู้อื่นเชื่อใจและเชื่อมั่นได้
(6) มีความสามารถในการตัดสินใจ และความกล้าในการตัดสินใจ
(7) มีความเฉลียวฉลาด ความสามารถที่จะมองเห็นและเข้าใจถึงสาเหตุและวิธีการแก้ปัญหา
(8) มีศรัทธาและความเชื่อมั่น
(9) มีทักษะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษ
Hoy and Miske (2008: 428) ภาวะผู้น�ำในเรื่องของสถานการณ์เกิดจากการศึกษาพัฒนาภาวะ
ผูน้ ำ� ไปอีกขึน้ หนึง่ ต่อจากเรือ่ งพฤติกรรมของผูน้ ำ� ทีว่ า่ แบบของผูน้ ำ� แบบใดแบบหนึง่ อาจไม่ใช่เป็นแบบทีด่ ที สี่ ดุ
ใน ทุกสถานการณ์ก็ได้ คุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้น�ำจะต้องสอดคล้องกับสถานการณ์หรือเงื่อนไข
บางอย่างที่เหมาะสม จึงจะบริหารจัดการให้บรรลุผลส�ำเร็จได้
ความน่าสนใจในการท�ำการศึกษา นายควง อภัยวงศ์ นัน้ อยูต่ รงการที่ นายควง ได้เผชิญเหตุการณ์
อันเลวร้ายทางการเมืองมากมายหลายครั้ง ความโดดเด่นหรือคุณลักษณะพิเศษดังกล่าว อาจเรียกว่า
ความเข้มแข็งทางใจ (resilience, resiliency) หมายถึง ศักยภาพในทางบวกของบุคคลในการจัดการกับ
ความล้มเหลวของชีวิต ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณลักษณะของบุคคลเกี่ยวกับความรู้สึกอดทนและสามารถเผชิญ
ต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ซึ่งเรียกความสามารถพิเศษนี้ว่า ความเข้มแข็งทางใจ (Resiliency)
4. ความเข้มแข็งทางใจ (Resiliency)
คือ แรงจูงใจให้มีชีวิตอยู่รอดและด�ำเนินต่อไปอย่างมีคุณค่าในทุกวัน การมีความคิดดังกล่าว
เรียกว่า ความยืดหยุ่นและทนทานต่อสถานการณ์ที่เป็นองค์ประกอบภายในของบุคคล (Lhim-Soonthon,
2000) ตามแนวคิดของ (Grotberg, 1995) ความเข้มแข็งทางใจมี 3 องค์ประกอบหลัก คือ
ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือนกันยายน - ธันวาคม 2562
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I have (ฉันมี …) เป็นแหล่งสนับสนุนภายนอก (External Supports) เช่น มีคนในครอบครัวและ
นอกครอบครัวที่สามารถไว้ใจ มีคนที่พร้อมจะให้ก�ำลังใจ การมีตัวแบบที่ดี (Role Model) ซึ่งอาจเป็นบิดา
มารดา พี่น้องและกลุ่มเพื่อน และสนับสนุนให้เป็นตัวของตัวเอง มีบุคคลหรือแหล่งที่ให้การดูแลในเรื่องของ
สุขภาพร่างกายและจิตใจ และการศึกษา อยู่ในครอบครัวและชุมชน ที่มั่นคงปลอดภัย เป็นต้น
I am (ฉันเป็นคนที่ …) เป็นความเข้มแข็งภายใน (Inner Strengths) ของแต่ละบุคคล อันประกอบ
ด้วย ความสามารถเป็นที่รัก และแสดงความรักต่อบุคคลอื่น ๆ ได้ (Loveable and my Temperament is
Appealing) ท�ำให้ตระหนักได้ว่า ผู้คนชื่นชอบและรักเขา เขาจะท�ำตัวให้เป็นที่รักของคนอื่น ความเข้าใจอย่าง
ร่วมรู้สึก และการเห็นแก่บุคคลอื่น (Loving Emphatic and Altruistic) ความภาคภูมิใจในตนเอง (Proud
of Myself) ภูมิใจในความสามารถและความส�ำเร็จของตน ไม่ยอมให้ใครก�ำหนดคุณค่าหรือลดค่าของตน
เมื่ อ เผชิ ญ กั บ ปั ญ หาในชี วิ ต จะเชื่ อ มั่ น และตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ในตนเอง และซึ่ ง จะช่ ว ยให้ เ ขาสามารถ
ประคับประคองตนเองได้
I can (ฉันสามารถที่จะ…) เป็นปัจจัยด้านทักษะในการจัดการกับปัญหาและสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล (Interpersonal and Problem-Solving Skills) เป็นปัจจัยด้านทักษะทางสังคม เช่น การสื่อสาร
(Communication) การแก้ไขปัญหา (Problem Solve) สามารถประเมินสภาพและขอบเขตและของปัญหา
ได้ สามารถรู้ว่าแก้ไขได้อย่างไร และจะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นอย่างไร มีความสามารถกับผู้อื่นในการหา
ทางเลือกของปัญหา และสามารถที่หาทางออกด้วยวิธีที่สร้างสรรค์ มีอารมณ์ขัน และอดทนจนกว่าจะแก้ไข
ปัญหาส�ำเร็จสามารถจัดการกับความรู้สึกและแรงกระตุ้นต่าง ๆ (Manage of my Feeling and Impulse)
ความเข้มแข็งทางใจ เป็นการวัดระดับของลักษณะบุคคลที่สามารถฟื้นตัวได้ภายหลังจากผ่าน
วิกฤตการณ์ หรือความยากล�ำบากในชีวิต ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยสามารถด�ำเนินชีวิตต่อไปอย่างมี
ความสุข มีความเข้มแข็ง และมีวุฒิภาวะมากขึ้น พร้อมที่จะเผชิญเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอนาคตได้ (พัชรินทร์
นินทจันทร์ และคณะ, 2555)
5. การยืดหยุ่นและปรับตัว (Flexibility and Adaptability)
คือ การปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง (Adapt to Change) การปรับตัวตามบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบและบริบทตามช่วงเวลาทีก่ ำ� หนด การมีความคิดและการกระท�ำทีย่ ดื หยุน่ ตามสถานการณ์และ
ความเป็นจริงทีแ่ ปรเปลีย่ นไปตามข้อเท็จจริง ผูน้ ำ� จะต้องรูว้ า่ เมือ่ ใดควรท�ำอย่างไร การปรับตัวทีส่ ามารถเผชิญ
กับความเปลี่ยนแปลง (Changes) ทั้งภายในและภายนอกประเทศ (Lucian W Pye, 1966: 75-78)
6. ความยึดมั่นหรือความยืนหยัดในหลักการ (Integrity)
คือ การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและชอบธรรม ธานินทร์ กรัยวิเชียร (2550: 10-13) ยกตัวอย่างว่า
การที่ประเทศอังกฤษสามารถด�ำรงคุณธรรมและจริยธรรม เอาไว้ได้ตลอดมา คือ การยึดมั่นหลักการในสิ่งที่
ถูกต้องและชอบธรรม ซึง่ ประกอบด้วยคติธรรม 7 ประการทีช่ าวอังกฤษได้รบั การปลูกฝังมาตลอด คือ 1. สัจจะ
(Truth) 2. ความซื่อสัตย์สุจริต (Honesty) 3. ความระลึกในหน้าที่ (Sense of Duty) 4. ความอดกลั้น
(Patience) 5. ความเป็นธรรม (Fair Play) 6. ความเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Consideration for Others)
7. เมตตาธรรม (Kindness)
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ความคิดทางการเมือง (political idea)
ความคิดทางการเมือง (political idea) มีค�ำที่มีความหมายใกล้เคียง เช่น ระบบ-ความคิด อุดมคติ
ลัทธิการเมือง มโนทัศน์ อุดมการณ์ เป็นต้น ในที่นี้ผู้วิจัยจะขอใช้ค�ำเดียว คือ ความคิดทางการเมือง เนื่องจาก
ว่า ความคิดเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ค�ำว่า “ความคิด” อยู่โดด ๆ โดยตัวเอง ไม่มีการให้ค่า ไม่มี
การตัดสิน และความคิดมีส่วนส�ำคัญเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งต่าง ๆ กล่าวคือ เมื่อคนเริ่มคิดหรือเริ่มน�ำ
สิ่งที่ตนคิดมาเปรียบเทียบกัน ค�ำต่าง ๆ ก็เกิดการพัฒนาตามมา ไม่ว่าจะเป็นเกิดอุดมการณ์ที่เหมือนกันแล้ว
ท�ำให้เกิดการรวมกลุ่มกัน ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า ความคิด (ทางการเมือง) นั้นเป็นพื้นฐานของค�ำอื่น ๆ ตามมา
(Heywood, 1997: 41-45)
อนุรักษ์นิยม (conservatism)
ลักษณะของแนวคิดอนุรกั ษ์นยิ ม คือ แนวคิดทีพ่ ยายามจะป้องกันหรือลดความเร็วของการเปลีย่ นแปลง
จากสังคมเก่า ความเชื่อเก่า ชั้นทางสังคมเก่าไปสู่สังคมใหม่ เช่น
ประเพณี (tradition) คือ การให้ความส�ำคัญกับประเพณีแต่โบราณ จึงอาจขัดแย้งกับการเปลีย่ นแปลง
ที่เป็นสมัยใหม่ การปฏิบัตินิยม (pragmatism) คือ การเน้นประสบการณ์การรับรู้ในอดีตที่ผ่านมา มากกว่า
เหตุผลในปัจจุบัน ความไม่สมบูรณ์ของมนุษย์ (human imperfection) มองว่าเสรีภาพ จะเกิดความวุ่นวาย
เพราะความเป็นมนุษย์ มีความเห็นแก่ตัว
ระเบียบและความมั่นคง (order and stability) แนวคิดอนุรักษ์นิยมเชื่อมั่นว่าระเบียบและ
ความมั่นคงเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุดที่จะต้องรักษาไว้ โดยเฉพาะเรื่อง ศาสนา ชาติก�ำเนิด และความรักชาติ
(ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิต, 2548: 89-91) ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน (gradual change)
เสรีนิยม (liberalism)
ลักษณะของแนวคิดเสรีนิยม (liberalism) เป็นแนวคิดหรืออุดมการณ์ที่เน้นเสรีภาพของปัจเจกชน
(individualism) อย่างสูงยิ่ง เช่น เสรีภาพนิยม (liberty/freedom) สิทธิ เสรีภาพ อิสรภาพ จะท�ำให้
ความเป็นปัจเจกบุคคล เป็นตัวของตัวเอง และต้องเป็นเสรีภาพภายใต้กฎหมาย (freedom under the law)
ความเสมอภาค (equality) เน้นความเสมอภาคในแง่ของสิทธิและโอกาสของมนุษย์ที่เกิดมาเท่าเทียมกัน
ไม่แบ่งชนชั้น วรรณะ
เอกสารและงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นรนิติ เศรษฐบุตร (2521: 18-19) ทําการศึกษาพบว่า ชื่อเสียงและเกียรติคุณของพรรคประชาธิปัตย์
อยู่กับนายควง อภัยวงศ์ ตลอด 22 ปี โดยประชาชนหลายคนเรียกพรรคประชาธิปัตย์ ว่า พรรคนายควง
ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม (2522: 226-228) ได้เขียนหนังสือเรือ่ ง นายควง อภัยวงศ์กบั พรรคประชาธิปตั ย์
โดยบรรยายชีวประวัติ ของ นายควง อภัยวงศ์ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์ ในปี พ.ศ. 2489 โดย
นายควง เป็นหัวหน้าพรรคคนแรก ซึ่งตลอด 22 ปี นายควง ได้ประคับประคองพรรคประชาธิปัตย์ให้ด�ำรงอยู่
สิริรัตน์ เรืองวงษ์วาร (2521) ศึกษาเรื่อง บทบาททางการเมืองของนายควง อภัยวงศ์ ตั้งแต่
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475-2491 เป็นการศึกษาบทบาท นายควง อภัยวงศ์ ระหว่างปี
พ.ศ. 2475-2491 ได้สรุปและให้ความเห็นว่า นายควง อภัยวงศ์ ถือเป็นนักการเมืองที่ประสบความสําเร็จ
ตามรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2489 ได้รับเลือกตั้งทุกครั้งและ
ได้คะแนนเสียงสูงสุดมาตลอด
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จนกระทั่งปี พ.ศ. 2501 และกล่าวว่า นายควง เป็นผู้ก่อการหรือเป็นสมาชิกราษฎรเพียงคนเดียวที่มี
บทบาททางการเมืองโดยมีประชาชนเป็นฐานแห่งอํานาจ

กรอบแนวคิด
ภายใต้สถานการณ์/ปัจจัย/บริบททางการเมืองในช่วงเวลานั้น ๆ
1. ชีวประวัติตั้งแต่ก�ำเนิด (พ.ศ. 2445) จนถึงวันที่ 24
มิถุนายน พ.ศ. 2475
- ชาติก�ำเนิด วัยเด็กและการศึกษาในประเทศ
- กลุ่มเพื่อนและการศึกษาในฝรั่งเศส
- การกลับเข้ารับราชการ หลังส�ำเร็จการศึกษา
2. บทบาทและสถานะ ก่อนเข้าสู่นายกรัฐมนตรีสมัยที่ 1
(พ.ศ. 2487)
- บทบาทในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475
- บทบาทในยุครัฐบาลพระยามโนปกรณ์นิติธาดา
- บทบาทในยุครัฐบาลพระยาพหลพลพยุหเสนา
- บทบาทในยุครัฐบาลหลวงพิบูลย์สงคราม
3. บทบาทนายกฯ ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2487) จนถึงนายกฯ
ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2491)
- นายกรัฐมนตรีสมัยที่ 1
- นายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2
- หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
- นายกรัฐมนตรีสมัยที่ 3
- นายกรัฐมนตรีสมัยที่ 4
4. บทบาททางการเมืองตั้งแต่ พ.ศ. 2491
จนถึงแก่อสัญกรรม พ.ศ. 2511
- บทบาทในยุค จอมพล ป. พิบูลย์สงคราม
- บทบาทในยุค จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
- บทบาทในยุค จอมพลถนอม กิตติขจร
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด
168 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1. ทฤษฎีการกล่อมเกลา
ทางการเมือง (political
socialization)
2. ทฤษฎีชนชั้นน�ำ (elitist)
3. ทฤษฎีผู้น�ำ (leader)
4. แนวคิดทางการเมือง
(political ideas)

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพ ท�ำการศึกษาเชิงเอกสารและน�ำเสนอแบบประวัติศาสตร์วิเคราะห์ (Historical
Analysis) โดยอาศัยการวิเคราะห์ขอ้ เท็จจริงจากการศึกษาค้นคว้าเอกสารเป็นหลัก แบ่งข้อมูลทีใ่ ช้ในการวิจยั
ออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. การศึกษาจากเอกสาร (Documentary)
โดยแบ่งเอกสารไว้เป็นสองประเภท ทั้งเอกสารชั้นต้น (Primary Document) เช่น หนังสือพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ราชกิจจานุเบกษา รายงานการประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร และเอกสารชัน้ รอง
(Secondary Document) เช่น ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หนังสือ บทความ นิตยสาร จุลสาร ต่าง ๆ หนังสือ
และบทความภาษาอังกฤษ
2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ประเด็นต่าง ๆ โดยบุคคลที่ได้ท�ำการเจาะจง ซึ่งเป็น
บุคคลที่เกิดทันช่วงเวลาที่นายควง อภัยวงศ์ มีชีวิตอยู่และรับรู้เหตุการณ์และบทบาทของนายควง ซึ่งบุคคล
เหล่านี้ได้แก่ คุณพิชัย รัตตกุล อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ผู้ซึ่งได้เจอนายควง ครั้งแรกจากการท�ำงานเพื่อ
สังคมร่วมกันที่สโมสรโรตารี่ และถูกชักชวนให้เข้าเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ศ.มารุต บุนนาค ผู้ซึ่งสนใจ
การต่อสู้ทางการเมืองของนายควงและพรรคประชาปัตย์ ตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ คุณหญิงกัลยา
โสภณพนิช ผู้ซึ่งท�ำการศึกษาอัตชีวประวัติ และเขียนหนังสือ 100 ปี นายควง อภัยวงศ์ โดยการสัมภาษณ์
บุคคลทั้งสาม จะไม่ใช้ค�ำถามแบบตายตัว แต่จะใช้การซักถามในประเด็นต่าง ๆ โดยใช้ดุลพินิจของผู้วิจัยเอง
ซึ่งจะแยกเป็นข้อมูล 2 ส่วน คือ ข้อเท็จจริง (Fact) และความคิดเห็น (Opinion)
การศึกษานี้ใช้การวิเคราะห์ (Levels Of Analysis) ทางรัฐศาสตร์ในระดับจุลภาค หรือระดับ
ปัจเจกบุคคล (The Micro Or Individual Level) นั้น Todd Landman (2000: 4-19) มองว่า
เป็นการพิจารณาไปที่กิจกรรมทางการเมืองของปัจเจกบุคคล การศึกษาถึงบทบาทผู้น�ำทางการเมืองของ
นายควง อภัยวงศ์ ซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี จึงจ�ำเป็นต้องอาศัยการตีความ (Interpretative Approach)
ในการวิเคราะห์

ผลการศึกษา
1. นายควง อภัยวงศ์ ได้รับการกล่อมเกลาทางการเมือง จาก (1) การเลี้ยงดูที่ดีจากครอบครัวชนชั้น
สูง เกิดความภาคภูมใิ จในต้นตระกูล (2) การศึกษาจาก สถาบันการศึกษาทีด่ ใี นประเทศ เช่น โรงเรียนอัสสัมชัญ
ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนชั้นน�ำในยุคสมัยนั้น บุคคลส�ำคัญของประเทศไทยจ�ำนวนมากในยุคนั้นได้ผ่านการเป็น
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญมาก่อน เช่น นายกรัฐมนตรีทเี่ คยเป็นนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญในช่วง พ.ศ. 24752520 มีถึง 4 ท่าน คือ พระยามโนปกรณ์นิติธาดา นายควง อภัยวงศ์ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช นายสัญญา
ธรรมศักดิ์ และการเดินทางไปศึกษาต่อทีป่ ระเทศฝรัง่ เศส ท�ำให้ได้รบั รูก้ ารเปลีย่ นแปลงการปกครองของประเทศ
ตะวันตก (3) กลุม่ เพือ่ น นัน่ คือ กลุม่ นักเรียนไทยทีไ่ ด้ทนุ เดินทางไปศึกษาต่อทีย่ โุ รปในช่วงปี พ.ศ. 2460-2470
โดยเฉพาะกลุ่มเพื่อนที่ฝรั่งเศส เช่น ประยูร ภมรมนตรี จอมพล ป. พิบูลสงคราม และนายปรีดี พนมยงค์
(4) บริบททางการเมืองของสังคมไทยในช่วงระยะเวลาหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
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2. บทบาทของนายควง อภัยวงศ์ ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 คือ การตัดสายโทรศัพท์เพื่อ
ท�ำลายการติดต่อสื่อสาร หลังจากนั้นนายควง อภัยวงศ์ ได้ค่อย ๆ มีบทบาททางการเมืองเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
ตัง้ แต่สมัยรัฐบาลพระยามโนปกรณ์นติ ธิ าดา ซึง่ ได้รบั แต่งตัง้ เป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรชัว่ คราว และสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรประเภท 2 (ประเภทแต่งตั้ง) ต่อมาในสมัยรัฐบาลพระยาพหลพยุหเสนา นายควง อภัยวงศ์
ได้เป็นรัฐมนตรี ต่อมาในสมัยรัฐบาลหลวงพิบูลสงคราม (จอมพล ป. พิบูลสงคราม) นายควง อภัยวงศ์ ได้มี
บทบาทและต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญมากขึน้ เช่น รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร และต�ำแหน่งที่สร้างชื่อเสียงที่ท�ำให้ประชาชนรู้จักนายควง อภัยวงศ์ นั่นคือ
หัวหน้าคณะรับมอบดินแดนมณฑลบูรพาคืนจากฝรั่งเศส ซึ่งเป็นดินแดนสยามที่เสียไปในยุคของเจ้าคุณบิดา
ของนายควงเอง และ นายควง อภัยวงศ์ สามารถก้าวขึ้นสู่ต�ำแหน่ง นายกรัฐมนตรีครั้งแรกในปี พ.ศ. 2487
ด้วยวัยเพียง 42 ปี
การขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีทั้ง 4 ครั้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2487-2491 และการได้เป็นหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์คนแรกในปี พ.ศ. 2489 เกิดจากเหตุและปัจจัยหลายอย่าง เช่น ปัจจัยภายนอก สถานการณ์ใน
ประเทศ และคุณสมบัติส่วนตัว
3. บุคลิกความเป็นผู้น�ำของนายควง อภัยวงศ์ คือ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กล้าหาญ กล้าตัดสินใจ
มีไหวพริบในการแก้ปัญหา มีอารมณ์ขัน และมีความซื่อสัตย์สุจริต
4. ความโดดเด่นของนายควง อภัยวงศ์ มี 3 ประการ คือ
(1) ความเข้มแข็งทางใจ (Resiliency)
		 นายควง อภัยวงศ์ ได้เผชิญกับเหตุการณ์อันเลวร้ายทางการเมืองมากมายหลายครั้ง ไม่ว่าจะ
เป็นการถูกล้มรัฐบาลกลางสภาฯ จาก พรบ. ปิดป้ายราคาสินค้าในปี 2489 การถูกนายทหารของคณะรัฐประหาร
ปี พ.ศ. 2490 ไปจี้ถึงบ้านบังคับให้ลาออกในปี 2491 การถูกจอมพล ป. พิบูลสงคราม ท�ำรัฐประหารเงียบ
ในปี พ.ศ. 2494 เพื่อยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับ ปี พ.ศ. 2492 แต่นายควง ยังกลับมาฟื้นฟูพรรคประชาธิปัตย์
อีกครัง้ ในปี พ.ศ. 2498 เพือ่ สูก้ ารเลือกตัง้ ในปี พ.ศ. 2500 และถูกฝ่ายของ จอมพล ป. พิบลู สงครามท�ำการทุจริต
ในการเลือกตั้งครั้งดังกล่าว การที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ท�ำรัฐประหารปี พ.ศ. 2501 ยกเลิกรัฐธรรมนูญ โดย
ใช้ธรรมนูญการปกครอง ปี พ.ศ. 2502 แทน ซึ่งมีบทบัญญัติให้ยกเลิกสถาบันทางการเมืองต่าง ๆ เช่น
พรรคการเมือง ท�ำให้พรรคประชาธิปัตย์ถูกยกเลิกไปโดยปริยาย แต่นายควง อภัยวงศ์ ยังคงใช้ชีวิตตามปกติ
ยังคงยืนหยัดท�ำหน้าที่ตรวจสอบ วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล นายควงยังคงไม่ยอมแพ้ในทางการเมือง ยืนหยัดต่อสู้
แบบไม่ใช้ความรุนแรง ยังรอคอยรัฐธรรมนูญและรอการเลือกตั้งจนถึงแก่อสัญกรรมในปี พ.ศ. 2511
		 นายควง อภัยวงศ์ สามารถฟื้นสภาพจากประสบการณ์อันเลวร้ายโดยยังด�ำรงชีวิตได้อย่าง
ปกติ สามารถด�ำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่า จากการศึกษาพบว่า นายควง อภัยวงศ์ มีแรงจูงใจให้มีชีวิตอยู่รอด
และด�ำเนินต่อไปอย่างมีคุณค่าในทุกวัน มีคนในครอบครัวและนอกครอบครัวที่สามารถให้ก�ำลังใจ มีกิจกรรม
ให้ท�ำอยู่ตลอดช่วงเวลา มีอารมณ์ขันเป็นที่ตั้ง ให้เกิดความพึงพอใจในตนเอง เป็นคนสนุกสนาน อารมณ์ดี
ยอมรับและยกย่องผู้อื่น ที่ส�ำคัญคือ พร้อมที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่กระท�ำและยอมรับผลของการกระท�ำนั้น
มีความตลก อารมณ์ดี มีอารมณ์ขัน จนได้ฉายาว่า ตลกหลวง หรือ โหรหน้าสนามกีฬา
		 หากวิเคราะห์ความเข้มแข็งทางใจของนายควง อภัยวงศ์ ตามแนวคิดของ Grotberg (1995)
ที่ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ 1. สิ่งที่มี (I have….) 2. สิ่งที่เป็น (I am….) 3. สิ่งที่ท�ำได้ (I can….)
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		 1. สิ่งที่นายควง อภัยวงศ์ มี (I have….) เป็นแหล่งสนับสนุนภายนอก (external supports)
นั่นคือ นายควง อภัยวงศ์ มีคนในครอบครัวและนอกครอบครัวที่สามารถให้ก�ำลังใจ โดยเฉพาะคุณหญิงเลขา
อภัยวงศ์ ภรรยาคู่ชีวิตที่อยู่เคียงข้างและดูแลนายควง อภัยวงศ์ มาตลอด นายควง อภัยวงศ์ ยังคงด�ำเนินชีวิต
อย่างปรกติสขุ มีกจิ กรรมให้ทำ� อยูต่ ลอดเวลา วันธรรมดาไปท�ำงานทีบ่ ริษทั กรุงสยามประกันภัย บางวันรับเชิญ
ไปแสดงปาฐกถา บรรยายตามสถานศึกษา โต้วาที วันพฤหัสตอนบ่ายไปประชุมสโมสรโรตารี่กรุงเทพ
ท�ำกิจกรรมเพือ่ ช่วยเหลือสังคม นายควง อภัยวงศ์ ยังได้มกี ารพบปะสมาชิกพรรคกันบ้างทีส่ ำ� นักงานกลางถนน
ราชวงศ์ รวมทั้งนายควง อภัยวงศ์ มีตัวแบบที่ดี (Role Model) ที่ท�ำให้นายควง อภัยวงศ์ เกิดความภาคภูมิใจ
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ผู้เป็นบิดา ไม่ว่าจะเป็นชาติก�ำเนิดหรือต้นตระกูลอภัยวงศ์
		 2. สิ่งที่นายควง อภัยวงศ์ เป็น (I am….) เป็นความเข้มแข็งภายใน (inner strengths)
ความเข้มแข็งส่วนตัวเฉพาะของแต่ละบุคคล เช่น นายควง อภัยวงศ์ เป็นคนสามารถที่จะรักและเป็นที่รักของ
ผู้อื่น ด้วยบุคลิกที่เป็นคนอารมณ์ดี มีอารมณ์ขัน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความภูมิใจในตนเอง เป็นคนอารมณ์ดี
ยอมรับและยกย่องผู้อื่น ที่ส�ำคัญคือพร้อมที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่กระท�ำและยอมรับผลของการกระท�ำนั้น
			 สิ่งหนึ่งที่ส�ำคัญ คือ นายควง อภัยวงศ์ มีความภูมิใจในตนเอง (self-esteem) ภูมิใจใน
ความสามารถและความส�ำเร็จของตน โดยไม่ยอมให้ใครก�ำหนดคุณค่าหรือลดคุณค่าของตนเอง เมื่อเผชิญกับ
ปัญหาในชีวิต ดังดูได้จากหลายเหตุการณ์ เช่น การที่นายควง อภัยวงศ์ ประกาศลาออกกลางสภาฯ หลังจาก
ที่แพ้คะแนนเสียง จากพระราชบัญญัติคุ้มครองค่าใช้จ่ายของประชาชนในภาวะคับขัน พ.ศ. 2489 เพียง 2
เสียง และไม่ได้เป็นญัตติส�ำคัญ แต่นายควง อภัยวงศ์ กลับเลือกที่จะลาออก และแสดงความภาคภูมิใน
การลาออกดังกล่าวว่าเป็นการแสดงความเป็นนักกีฬาแก่ผู้ที่จะเล่นการเมืองในรุ่นหลัง นายควง อภัยวงศ์
ถือว่า เป็นการแสดงมารยาทอันชอบด้วยธรรมเนียมของประชาธิปไตยที่เคารพเสียงข้างมาก
			 หรือเหตุการณ์ที่นายควง อภัยวงศ์ ถูกนายทหารของคณะรัฐประหาร 2490 ไปจี้ถึงบ้าน
ให้ลาออกในปี พ.ศ. 2491 ซึ่งนายควง อภัยวงศ์ ได้ประเมินสถานการณ์ว่าเป็นรอง จึงไม่ยอมต่อสู้เนื่องจาก
เกรงว่าจะเกิดการนองเลือด ซึ่งนายควง อภัยวงศ์ ได้ให้เหตุผลว่าไม่ต้องการเป็นนายกรัฐมนตรีบนกองเลือด
ของคนไทย และได้ห้ามปรามบุคคลในคณะรัฐมนตรีที่เสนอให้ใช้ก�ำลังต�ำรวจจับกุมนายทหารกลุ่มนั้น
		 3. สิ่งที่นายควง อภัยวงศ์ ท�ำได้ (I can…) เป็นปัจจัยด้านทักษะในการจัดการกับปัญหาและ
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล (interpersonal and problem-solving skills) เป็นปัจจัยด้านทักษะทางสังคม
เช่น การสือ่ สาร (Communication) การแก้ไขปัญหา (Problem Solve) สามารถประเมินสภาพและขอบเขต
และของปัญหาได้ สามารถรู้ว่าแก้ไขได้อย่างไร และจะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นอย่างไร ซึ่งนายควง
อภัยวงศ์ นั้นถือว่ามีทักษะทางการสื่อสารและการแก้ไขปัญหาอย่างดีเยี่ยม โดยเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้า
			 สิ่งหนึ่งที่ส�ำคัญ คือ นายควง อภัยวงศ์ มีความภูมิใจในตนเอง (self-esteem) ภูมิใจใน
ความสามารถและความส�ำเร็จของตน โดยไม่ยอมให้ใครก�ำหนดคุณค่าหรือลดคุณค่าของตนเองเมื่อเผชิญกับ
ปัญหาในชีวิต
(2) การยืดหยุ่นและปรับตัว (Flexibility)
		 นายควง อภัยวงศ์ สามารถปรับตัวให้สามารถด�ำรงอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงได้ ปรับตัว
ท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ท่ามกลางยุคเผด็จการทหารครองเมือง สามารถปรับตัวตาม
บทบาท และบริบทของสังคมตามช่วงเวลาที่ก�ำหนด มีความคิดและการกระท�ำที่ยืดหยุ่นตามสถานการณ์และ
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ความเป็นจริงที่แปรเปลี่ยนไปตามข้อเท็จจริง สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของภายนอก
		 นายควง อภัยวงศ์ สามารถรักษาตัวเองและรักษาพรรคประชาธิปัตย์ไม่ให้ถูกท�ำลาย รวมไป
ถึงความยืดหยุ่น ความพลิกพลิ้วในการเอาตัวรอด การตัดสินใจที่เหมาะสมในเวลานั้น ๆ นายควง อภัยวงศ์
เป็นคนที่มีความสามารถในการตัดสินใจ (Decision Making) ในสถานการณ์ที่วิกฤตได้ดีมาก ไม่ว่าจะเป็น
การตัดสินใจในช่วงต่าง ๆ ทีผ่ า่ นมา เช่น สมัยเมือ่ เป็นนายกรัฐมนตรีครัง้ ที่ 1 นายควง อภัยวงศ์ ต้องตัดสินใจทุกกรณี
โดยต้องค�ำนึงถึงการร่วมมือกับทางฝ่ายญี่ปุ่น แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ขัดขวางกับกลุ่มเสรีไทยในเวลานั้นด้วย
		 แม้แต่การถูกนายทหารของคณะรัฐประหาร 2490 จี้ให้ลาออกในปี 2491 นายควง อภัยวงศ์
ยืดหยุ่นและปรับตัว ตัดสินใจยอมที่จะไม่ใช้ก�ำลังที่มีอยู่ในการต่อสู้กับคณะรัฐประหารที่มีก�ำลังทหารอยู่ในมือ
โดยนายควง อภัยวงศ์ ตัดสินใจยอมถอย เพือ่ รักษาตัวเองและรักษาพรรคประชาธิปตั ย์ไว้ตอ่ สูท้ างการเมืองต่อ
ไปในอนาคต รอคอยการเลือกตั้งเพื่อต่อสู้ตามระบอบประชาธิปไตย
		 การยืดหยุ่นและปรับตัว (Flexibility) คือ คุณสมบัติหนึ่งของผู้น�ำนั่นคือ ความสามารถใน
การทีจ่ ะปรับตัว กล่าวคือ ผูน้ ำ� จะต้องรูว้ า่ เมือ่ ใดควรท�ำอย่างไร การปรับตัวทีส่ ามารถเผชิญกับความเปลีย่ นแปลง
(Changes) ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(3) ความยึดมั่นหรือความยืนหยัดในหลักการ (Integrity)
		 นายควง อภัยวงศ์ ยึดมั่นในหลักการระบอบประชาธิปไตย แม้ต้องท�ำหน้าที่ฝ่ายค้าน ยึดมั่น
ยืนหยัดไม่ยอมเข้าร่วมรัฐบาลกับเผด็จทหารแม้ว่าจะได้รับข้อเสนอไม่ว่าจะเป็นต�ำแหน่งรัฐมนตรี หรือ
ผลประโยชน์ตา่ ง ๆ โดยนายควง อภัยวงศ์ ยืนหยัดท�ำหน้าทีฝ่ า่ ยค้าน ทัง้ ในช่วงเวลาทีพ่ รรคประชาธิปตั ย์สามารถ
เข้าไปท�ำหน้าทีใ่ นสภาผูแ้ ทนราษฎร และแม้ในยุคเผด็จการทหารทีไ่ ม่มสี ภาผูแ้ ทนราษฎร นายควงยังท�ำหน้าที่
ค้าน ท�ำหน้าที่เบรกอ�ำนาจรัฐ ท�ำหน้าที่แสดงความคิดเห็น เท่าที่จะท�ำได้ ทั้งในและนอกสภาผู้แทนราษฎร
ยาวนานกว่า 20 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491-2511
5. แนวคิดทางการเมืองของนายควง อภัยวงศ์
ผู้วิจัยตระหนักดีว่า การน�ำแนวคิดทางการเมืองหรืออุดมการณ์ทางการเมืองที่มีรากฐานมาจาก
ประเทศแถบตะวันตก ที่มีบริบททางการเมือง การปกครอง วัฒนธรรมที่แตกต่างจากประเทศแถบตะวันออก
โดยเฉพาะสังคมไทยทีถ่ อื ว่ามีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทีแ่ ตกต่างจากสังคมประเทศตะวันตก ไม่วา่ จะเป็น
สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ดังนั้น การน�ำเอาทฤษฎีแนวคิดทางการเมืองของตะวันตก
ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดแบบเสรีนิยม (liberalism) แนวคิดแบบอนุรักษ์นิยม (conservatism) หรือแบบอื่น ๆ
จึงไม่สามารถน�ำมาอธิบายแนวคิดของผู้น�ำทางการเมืองไทยได้ชัดเจนและครบถ้วนตามทฤษฎีได้เท่าใดนัก
ดูไม่เด่นชัดนัก ส�ำหรับนายควง อภัยวงศ์ พบว่า มีหลายแนวคิดตามบริบททางการเมืองในช่วงเวลาต่าง ๆ เช่น
(1) แนวคิดแบบเสรีนิยม (Liberalism) คือ นายควง อภัยวงศ์ ถึงแม้เป็นชนชั้นสูง แต่มีความคิด
เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปี พ.ศ. 2475 เพื่อให้ราษฎรมีสิทธิมีเสียงในการปกครองประเทศ
บ้าง โดยมีแนวความคิดนี้ตั้งแต่สมัยที่เป็นนักเรียนฝรั่งเศส ในช่วง ปี พ.ศ. 2462-2470 สิ่งที่แสดงให้เห็นชัดใน
แนวคิดแบบเสรีนยิ มทีอ่ ยูใ่ นตัวนายควง อภัยวงศ์ อีกหลายประการ เช่น นายควง อภัยวงศ์ ต่อต้านผูท้ ใี่ ช้อำ� นาจ
แบบเผด็จการ ทั้งในสมัยที่นายควง อภัยวงศ์ (หลวงโกวิทอภัยวงศ์) อภิปรายโจมตีพระยามโนปกรณ์นิติธาดา
อย่างรุนแรงว่าเป็นเผด็จการ และสมัยยุค 3 เผด็จการทหารตั้งแต่ยุคจอมพล ป.พิบูลสงคราม จอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต์ เรื่อยมาถึงจอมพลถนอม กิตติขจร อันดูได้จากการที่นายควง อภัยวงศ์ ไม่ยอมเข้าร่วมรัฐบาลกับ
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เผด็จการทหาร ไม่ยอมรับต�ำแหน่งรัฐมนตรีหรือผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ฝ่ายทหารเสนอให้ เช่น ในปี พ.ศ. 2491
จอมพล ป. พิบลู สงคราม เสนอต�ำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีให้แก่นายควง อภัยวงศ์ แต่นายควง อภัยวงศ์ ปฏิเสธ
ต่างจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์คนอื่น ๆ หรือสมาชิกพรรคอื่น ๆ ที่ยอมไปเข้าร่วมกับรัฐบาลเพื่อสนับสนุน
เสียงในสภา โดยแลกกับผลประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ต�ำแหน่งรัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรีหรือสิทธิพิเศษในเรื่อง
ต่าง ๆ เช่น การเป็นตัวแทนการค้า เช่น บุหรี่ สุรา น�้ำตาล ข้าวฯลฯ โดยนายควง อภัยวงศ์ ยืนยันและยืนหยัด
ท�ำหน้าทีฝ่ า่ ยค้านทัง้ ในสภาผูแ้ ทนราษฎรและนอกสภาผูแ้ ทนราษฎรตรวจสอบรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย
ยาวนานถึง 20 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491-2511
(2) แนวคิดแบบอนุรักษ์นิยม (Conservatism) คือ นายควง อภัยวงศ์ นั้น แม้จะเห็นด้วยกับ
การเปลี่ยนแปลงการปกครองและเข้าร่วมท�ำการเปลี่ยนแปลงการปกครอง แต่นายควง อภัยวงศ์ ไม่เห็นด้วย
กับแนวทางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของคณะราษฎร และนายควง อภัยวงศ์ ยังต้องการอนุรักษ์สิ่งดีงาม
สูงสุดของประเทศไทยไว้ นั่นคือ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ดังเดิม ต้องการถวายพระราชอ�ำนาจแด่
พระมหากษัตริย์ให้เพิ่มมากขึ้น (มากกว่าแนวทางของคณะราษฎร) อันสังเกตได้จากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2492
ที่นายควง อภัยวงศ์ มีส่วนร่วมส�ำคัญนั้น มีการถวายพระราชอ�ำนาจให้แก่พระมหากษัตริย์ให้มากขึ้น มากกว่า
ทุกรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา
		 นายควง อภัยวงศ์ ต้องการประชาธิปไตยแบบประเทศอังกฤษ นั่นคือ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข อันหมายถึง สถาบันพระมหากษัตริยย์ งั คงเป็นเสาหลักของประเทศ โดยมีกฎหมาย
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ซึ่งคล้ายกับประเทศอังกฤษที่เป็นประชาธิปไตยแต่ยัง
ยึดมั่นกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่เป็นแกนหลักของประเทศ และมีรัฐธรรมนูญประกอบแกนหลักนี้ไว้
		 ดังนั้นสามารถอธิบายได้ว่า Constitutional Monarchy นั่นคือ Monarchy (สถาบัน
พระมหากษัตริย์) เป็นค�ำนาม ค�ำว่า Constitutional (รัฐธรรมนูญ) เป็นเพียงค�ำคุณศัพท์ ท�ำหน้าที่ขยาย
ค� ำ นาม ดั ง นั้นระบอบการปกครองที่นายควง อภัยวงศ์ ต้องการยังเป็นระบอบที่ยังยึดมั่นกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เพียงแต่มีกฎหมายรัฐธรรมนูญประกอบไว้ ซึ่งประชาชนจะได้มีส่วนร่วมมีสิทธิมีเสียง
ในการปกครองประเทศ ซึ่งก็คือ เป็นระบอบประชาธิปไตยที่ยังยกย่องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็น
สถาบันหลักของชาติไว้ดังเดิม สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2492 ที่นายควง อภัยวงศ์ มีส่วนร่วมส�ำคัญนั้น
ได้มีใช้คำ� ว่า “ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข” (มาตรา 2) ขึ้น
เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญการปกครองของไทย

อภิปรายผล
เป็นการยากที่จะสรุปว่า คนคนหนึ่ง จะมีแนวความคิดแบบเดียวตลอดทั้งชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ซึ่ง
ส่วนใหญ่แนวคิดจะปรับเปลี่ยนตามบริบทของสังคมในขณะนั้น นั่นคือ เหตุการณ์ สถานการณ์ และบริบททาง
สังคม ท�ำให้แนวความคิดของคนปรับเปลี่ยนไป
อาจกล่าวได้ว่าแนวคิดทางการเมืองของ นายควง อภัยวงศ์ ดูจะเป็นแบบอนุรักษ์นิยม หากเทียบกับ
นายปรีดี พนมยงค์ ที่แนวคิดค่อนข้างเป็นแบบเสรีนิยมก้าวหน้าแต่ นายปรีดี พนมยงค์ เองนั้น ก็ไม่ได้มี
แนวความคิดแบบเสรีนยิ มตลอดทุกช่วงเวลาของชีวติ ซึง่ แนวความคิดของ นายปรีดี มีทงั้ แนวคิดแบบเสรีนยิ ม
ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือนกันยายน - ธันวาคม 2562
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แนวคิ ด แบบสั ง คมนิ ย ม และยั ง มี แ นวคิ ด แบบอนุ รั ก ษ์ นิ ย มในแง่ ข องการปกป้ อ งอนุ รั ก ษ์ รั ก ษาสถาบั น
พระมหากษัตริย์ ดังดูได้จากในปี พ.ศ. 2489 นายปรีดี พยายามอนุรักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
โดยการอัญเชิญ พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้า ภูมิพลอดุลยเดชขึ้นครองราชย์สืบสันตติวงศ์ หลังจากที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จสวรรคต
แนวความคิดทางการเมืองของ นายควง อภัยวงศ์ อาจจะดูไม่ใช่อนุรักษ์นิยม ถ้าหากเทียบกับ
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ทีก่ ลับไปฟืน้ ฟูสถาบันพระมหากษัตริยข์ นึ้ อย่างมาก มีการน�ำพระราชพิธที เี่ คยถูกยกเลิก
สมัย จอมพล ป. รื้อฟื้นกลับมาอีกครั้ง และจอมพลสฤษดิ์ ยังท�ำการปกครองประเทศแบบพ่อขุนอุปถัมภ์
กลุ่มชนชั้นสูงบางส่วนเอง ไม่ว่าจะเป็นขุนนางในระบอบเก่า ไม่ว่าจะเป็นเชื้อพระวงศ์ หลายคนก็มี
แนวความคิดทางการเมืองแบบเสรีนิยม เช่น พระองค์เจ้า-วรรณไวทยากร หรือแม้แต่พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าฯ พระองค์ก็มีแนวคิดทางการเมืองแบบเสรีนิยม ที่เคยมีความคิดที่จะท�ำการปกครองบ้านเมือง
แบบประชาธิปไตย อย่างเป็นขั้น ๆ ไปโดยเริ่มจาก การเลือกตั้งระดับท้องถิ่น แต่คณะอภิรัฐมนตรีในขณะนั้น
ไม่เห็นด้วยเนื่องจากเห็นว่า ประเทศสยามยังไม่มีความพร้อม เนื่องจากราษฎรส่วนใหญ่ยังไม่รู้หนังสือ
กล่าวได้วา่ นายควง อภัยวงศ์ เป็นหนึง่ ในสีผ่ กู้ อ่ การคณะราษฎรทีร่ ว่ มคิดตัง้ แต่สมัยเป็นกลุม่ นักศึกษา
ไทยที่ฝรั่งเศส ที่ได้ขึ้นสู่ต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นคนที่สอง ด้วยวัยเพียง 42 ปี (คนแรกคือ จอมพล ป.
พิบูลสงคราม คนที่สอง คือ นายควง อภัยวงศ์ คนที่สาม คือ นายทวี บุณยเกตุ คนที่ 4 คือ นายปรีดี พนมยงค์)
หากพิจารณาในมุมมองของแกนน�ำคณะราษฎรที่ร่วมการเปลี่ยนแปลง นายควง อภัยวงศ์ ถือเป็นหนึ่งในหก
ของแกนน�ำคณะราษฎรที่ได้ขึ้นสู่ต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นคนที่สาม (คนแรก คือ พระยาพหลพยุหเสนา
คนที่สองคือ จอมพล ป.พิบูลสงคราม คนที่สาม คือ นายควง อภัยวงศ์ คนที่สี่ คือ นายทวี บุญยเกตุ คนที่ห้า
คือ นายปรีดี พนมยงค์ และคนที่หก (คนสุดท้าย) คือ พล.ร.ต. ถวัลย์ ธ�ำรงนาวาสวัสดิ์)
กล่าวได้วา่ นายควง อภัยวงศ์ เป็นผูน้ ำ� การเมืองทีป่ ระสบความส�ำเร็จ เนือ่ งจาก สามารถขึน้ สูต่ ำ� แหน่ง
นายกรัฐมนตรีได้ถงึ 4 ครัง้ แต่หากมองในด้านผลงานก็อาจมองว่าไม่ประสบความส�ำเร็จ เนือ่ งจากอยูใ่ นต�ำแหน่ง
ระยะเวลาสั้น ๆ เนื่องด้วยสถานการณ์แวดล้อมและปัจจัยต่าง ๆ นั้น ไม่เอื้ออ�ำนวยให้นายกรัฐมนตรีพลเรือน
ครองอ�ำนาจได้นานไม่ว่าจะเป็น นายควง อภัยวงศ์ หรือนายปรีดี พนมยงค์ ที่ไม่ได้มีกองทัพสนับสนุนเหมือน
นายกรัฐมนตรีที่มาจากทหารโดยเฉพาะทหารบก
หากวัดผลงานหรือมองในด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) นั้น อาจไม่มีความโดดเด่นนัก เนื่องจาก
แม้ นายควง อภัยวงศ์ เป็นนายกรัฐมนตรีได้ถึง 4 สมัย แต่ก็เป็นในช่วงสั้น ๆ รวมระยะเวลาครองต�ำแหน่งเพียง
1 ปีกว่า ๆ ท�ำให้ไม่มีเวลาสร้างผลงานให้ปรากฏมากนัก และในช่วงเวลาที่เหลือทั้งหมด นายควง อภัยวงศ์
ท�ำหน้าที่ฝ่ายค้านกว่า 20 ปี ซึ่งหากพิจารณาช่วงเวลาที่ทำ� หน้าที่ผู้น�ำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรในฐานะ
หัวหน้าพรรคประชาธิปตั ย์นนั้ เป็นเพียงช่วงระยะเวลาเพียง 6 ปีกว่า ๆ เพราะเมือ่ เกิดการรัฐประหารยึดอ�ำนาจ
แต่ละครั้ง นายควงและพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องยุติบทบาททางการเมืองในสภาฯ ทุกครั้ง
แต่หากพิจารณานายควง อภัยวงศ์ ในฐานะผู้น�ำของราษฎรสายพลเรือนคนหนึ่ง ที่เป็นชนชั้นสูง
แต่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองให้เป็นประชาธิปไตย และถือเป็นแกนน�ำผู้ก่อการคณะราษฎร
คนสุดท้ายที่ยังยืนหยัดต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตย จนถึงแก่อสัญกรรมในปี พ.ศ. 2511 ซึ่งถือว่า นายควง
อภัยวงศ์ มีความโดดเด่นและถือว่าประสบความส�ำเร็จทางการเมืองในการประคับประคองพรรคประชาธิปตั ย์
ให้คงอยู่เป็นตัวแทนของ นายควง อภัยวงศ์ ในการต่อสู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมาจนถึงปัจจุบัน
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หากมองนายควง อภัยวงศ์ ในมุมของการที่มีส่วนในการพัฒนาการทางประชาธิปไตยของเมืองไทย
กล่าวคือ นายควง อภัยวงศ์ ร่วมก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์ วางโครงสร้างพรรคและประคับประคอง
พรรคประชาธิปัตย์ให้ด�ำรงอยู่ จนปัจจุบันถือว่าเป็นพรรคการเมืองที่มีอายุยืนยาวที่สุดในประเทศไทย และ
ถือว่านายควง อภัยวงศ์ ได้ยดึ มัน่ ในหลักการระบอบประชาธิปไตย ไม่ยอมรับต�ำแหน่งรัฐมนตรี ไม่ยอมเข้าร่วม
รัฐบาลกับเผด็จทหาร โดยยืนหยัดท�ำหน้าที่ผู้น�ำฝ่ายค้านเพื่อตรวจสอบการท�ำงานของรัฐบาลเผด็จทหาร
ในยุคที่ไม่มีใครกล้าค้านและตรวจสอบ ซึ่งนายควง อภัยวงศ์ ท�ำหน้าที่ตรวจสอบ วิพากษ์วิจารณ์การท�ำงาน
ของรัฐบาล ทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและนอกสภาสภาผู้แทนราษฎร ยาวนานกว่า 20 ปี
หากพิจารณานายควง อภัยวงศ์ จากคุณสมบัตทิ โี่ ดดเด่นต่าง ๆ เช่น ความซือ่ สัตย์สจุ ริต การรูจ้ กั ยืดหยุน่
และประนีประนอม การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การมีสุขภาพจิตที่ดี สามารถยิ้มได้แม้ภัยมา มีความเข้มแข็งทาง
จิตใจ สามารถเอาตัวรอดและการรู้จักยอมผ่อนปรนเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่สู้ไม่ได้ การยึดมั่นในหลักการและ
ต่อสูแ้ บบประชาธิปไตยโดยไม่ใช้ความรุนแรง การไม่ยดึ ติดกับต�ำแหน่งและอ�ำนาจ การยอมเสียสละ คุณสมบัติ
ทั้งหมดเหล่านี้หลอมรวมเป็นตัว นายควง อภัยวงศ์ นั้น ก็ท�ำให้ไม่ว่าสถานการณ์การเมืองจะรุนแรงแค่ไหน
ไม่ว่าจะเกิดการปฏิวัติหรือรัฐประหารกี่ครั้ง แม้ทหารจะขึ้นมามีอ�ำนาจเผด็จการทางการเมืองยาวนานกว่า
20 ปี นับตั้งแต่ยุค จอมพล ป.พิบูลสงคราม ต่อมาในยุค จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เรื่อยมาจนถึงยุค จอมพล
ถนอม กิตติขจร ก็ไม่มีใครถือว่านายควง อภัยวงศ์ เป็นศัตรูทางการเมืองที่ต้องก�ำจัด ท�ำให้นายควง อภัยวงศ์
ไม่เคยต้องลี้ภัยทางการเมืองออกนอกประเทศ ได้ใช้ชีวิตอยู่ในผืนแผ่นดินไทยตราบจนหมดลมหายใจ
การเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 คือ การเปลี่ยนจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute Monarchy) มาเป็นระบอบราชาธิปไตยภายใต้รฐั ธรรมนูญ (Constitutional
Monarchy) โดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างสังคมและเศรษฐกิจแต่อย่างใด ประชาชนส่วนใหญ่
ไม่ได้มีความเข้าใจหรือมีส่วนร่วมใด ๆ จึงไม่เกิดการพัฒนาการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเท่าที่ควร
ท�ำให้การเมืองไทยในช่วงปี พ.ศ. 2475-2511 นัน้ ประชาชนถูกปกครองแบบกึง่ เผด็จการโดยผูน้ ำ� ทหาร มากกว่า
ระบอบประชาธิปไตยโดยผู้น�ำพลเรือน

ข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง ชีวิตและแนวคิดทางการเมืองของ ควง อภัยวงศ์ นั้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะบางประการ
ในการศึกษาต่อไป ในหลายหัวข้อเพื่อความต่อเนื่องทางวิชาการ คือ จากที่กล่าวมา ยุคนายควง อภัยวงศ์ คือ
ยุคแห่งการสร้างพรรคและสร้างประชาธิปไตย ซึ่ง นายควง รอคอยรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2511 และรอการเลือก
ตั้งในปี พ.ศ. 2512 แต่บังเอิญถึงแก่อสัญกรรมไปเสียก่อน ซึ่งน่าสนใจหากจะมีผู้ท�ำการศึกษาต่อว่า ในช่วง
หัวหน้าพรรคคนต่อมา คือ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ที่ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าพรรค ปี พ.ศ. 2511-2519
นัน้ แนวคิดและแนวทางของพรรคประชาธิปตั ย์เป็นอย่างไร สภาพแวดล้อมทางสังคมและการเมืองในช่วงเวลา
นั้น มีเหตุการณ์ที่เป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ายุคสมัยของ นายควง อภัยวงศ์ นั่นคือ
เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 และเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 จึงมีความน่าสนใจในการท�ำการศึกษา
บทบาทผู้น�ำและแนวคิดของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนต่อมา ว่าด�ำเนินการทางการเมืองอย่างไรและ
แนวทางของพรรคในช่วงเวลานั้นเป็นอย่างไร
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บุคคลอีกท่านหนึ่ง ที่มีความน่าสนใจในการท�ำการศึกษา คือ นายดิเรก ชัยนาม เนื่องจากเป็นผู้ที่มี
ส่วนร่วมอย่างมากในขบวนการเสรีไทย เคยได้รบั ความไว้วางใจอย่างมากจาก นายปรีดี พนมยงค์ อันดูได้อย่าง
การที่ นายปรีดี พนมยงค์ สนับสนุน นายดิเรก ให้เข้าแข่งขันในสภาฯ กับ นายควง อภัยวงศ์ ในการลงคะแนน
เลือกนายกรัฐมนตรี ในปี 2489 และจากเหตุการณ์กบฏวังหลวง ในปี พ.ศ. 2492 นั้น เกิดการต่อสู้กันระหว่าง
ฝ่ายรัฐบาลของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม กับฝ่ายที่ท�ำการยึดอ�ำนาจ ซึ่งเข้าใจว่าน�ำโดย นายปรีดี พนมยงค์
กลุ่มพลเรือนเสรีไทยสายอิสาน และทหารเรือระดับสูง (บางส่วน) ระหว่างนั้นมีการประกาศทางวิทยุปลด
จอมพล ป. พิบูลสงคราม และประกาศแต่งตั้ง นายดิเรก ชัยนาม เป็นนายกรัฐมนตรี แต่สุดท้ายฝ่ายที่ท�ำการ
ยึดอ�ำนาจ เป็นฝ่ายพ่ายแพ้
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