
 
 
 
 
 

  

 

 

 

วันจันทรท่ี 27 กุมภาพันธ พุทธศักราช 2549 ปท่ี 29 ฉบับที่ 10215 

กําเนิด “องคมนตร”ี 
ที่ปรึกษาสูงสุดพระมหากษัตริย 

การประชุมคณะที่ปรกึษาราชการแผนดิน ในรัชกาลที่ 5 จุดกําเนิดของ “คณะอภิรัฐมนตร”ี และ คณะองคมนตร”ี 
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 

ทรงฉายพระรูปกับพระโอรสองคใหญ หมอมเจาจุลดิศ ดิศกุล 

 

 

เปนประเด็นทางสงัคมใหถกเถียงและเกิดปฏิกิริยารอนแรงเมื่อสัปดาหกอนเกีย่วกับเร่ืองของ “องคมนตรี”     

ม.ล. ปนัดดา  ดิศกุล   ในฐานะประธานหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  ผูเปนเหลนสืบตรา

จุลจอมเกลาของเสด็จในกรม จึงไดนําเสนอขอมูลทางประวัติ-ศาสตรเพื่อความไมรูจัก “สิ่งใดควรหรือมิควร” ของ

ใครบางคนที่ออกมากลาววาจาไมเหมาะสมตอประธานองคมนตรีและองคมนตรี  หากจะเกิดความกระจางหรอืซึม

ซาบไดบาง เกีย่วกับจุดกําเนดิของสถาบนัองคมนตรี  ไวอยางนาสนใจยิ่ง  ดังนี ้

 เมื่อส้ินรัชสมัยพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที ่ 6     และพระบาทสมเด็จพระปกเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลที ่ 7     ไดเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบตัิ    พระองคทรงมพีระราชศรัทธาเลื่อมใสในหลักรัฐศาสตร

การปกครองของสมเด็จพระบรมชนกนาถ   คือ สมเด็จพระปยมหาราช รัชกาลที ่5 เปนทีย่ิ่ง  และไดโปรดใหนําวิธี

ตั้งที่ปรึกษาราชการแผนดินในยุคสยามใหมนั้นมาใช  โดยทรงใชคาํวา “คณะอภิรัฐมนตร”ี หรือ “Supreme 

Council of the State”  เปนชื่อเรียกแตแรกเริ่ม  อันเปนววิัฒนาการที่ไดนํามาสูคําวา  “คณะองคมนตรี”  หรือ  

“Privy Council” ในที่สุด 
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สมเด็จพระเจาอยูหวั รัชกาลที่ 7 ทรงพระราชดําริที่จะใหเปน “คณะที่ปรึกษาในพระองคของพระเจา

แผนดิน”  เพือ่ทรงปรึกษาขอราชการงานเมืองในทุก ๆ เร่ืองที่สูงกวาระดับกระทรวงเสนาบด ี (หรือรูปแบบ รมต. 

ในปจจุบนั)  โดยทรงเลือกเฉพาะบุคคลที่ทรงรูจกัคุนเคยและมีความไววางพระราชหฤทัย ซึง่ลวนมีประสบการณ

ทางการบรหิารราชการงานเมืองมาอยางไพศาล  ปฐมบทแหงคณะอภรัิฐมนตรี หรือคณะองคมนตรี  จึงกอปรดวย

พระบรมวงศานุวงศชั้นผูใหญที่เคยทรงงานสําคัญ ๆ เพือ่ประเทศชาตมิาแลวทั้งสิน้ 5 พระองค    คือ  สมเดจ็ฯ 
เจาฟากรมพระยาภาณพุนัธุวงศวรเดช สมเด็จฯ เจาฟากรมพระนครสวรรควรพินิต  สมเด็จฯ เจาฟากรม
พระยานรศิรานุวัดติวงศ  สมเด็จฯ กรมพระจันทบรุีนฤนาท  และสมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานภุาพ 

แนวพระราชดาํริทรงตั้งคณะองคมนตรีข้ึนอีกวาระหนึง่นี ้ ไดปรากฏเปนรากเหงาของการพฒันาการ      

ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาในเวลาตอมา    ซึ่งภายหลงักย็ังไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ตั้ง 

หมอมเจาจลุดิศ  ดิศกลุ นายทหารมาราชองครักษพเิศษ ในรัชกาลที ่7 (ทานปูของ ม.ล. ปนัดดา) พระโอรสองค

ใหญในสมเดจ็พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เปนองคมนตรีดวยอีกพระองคหนึ่ง  โดยทรงมพีระ

ราชปรารภวา “สมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกลาเจากรุงสยาม  โปรดเกลาฯ ตั้งหมอมเจาจุลดิศฯ   

ซึ่งเปนที่รักใครไววางใจของเราเปนองคมนตรี  รับปรึกษาราชการในตัวเรา  เพือ่จะไดชวยเราคิดทํานุบาํรุงสยาม

แผนดินใหเปนคุณเปนประโยชนมีความเจริญสมบูรณ   และราษฎรทั้งปวงใหมีความสุขความเจรญิ” (พระราชทาน 

ณ พระทีน่ัง่อมรินทรวนิิจฉัย เมื่อ  4  เมษายน 2469) 

 นับเปนขอเท็จจริงมาแตคร้ังอดีตกาลในประการทีว่า  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัในทุกรัชกาลมพีระราช

ประสงคที่จะเสริมสรางความเสมอภาคใหเกิดขึ้นแกสังคมของคนในชาติเฉกเชนนานาอารยประเทศที่มีความเจรญิ

แลว  กลาวคือ   เลิกลางการกดขี่ และลดศักดิ์ของผูเปนเจาลงมา  เชน   การทรงมีพระราชดําริแกคณะที่ปรึกษา

ราชการแผนดนิ หรือคณะองคมนตร ี  วา  1) ใหเลิกใชคําวา “เจาเมือง” เพราะฟงดูแลวหางไกลประชาราษฎร  

ยอมไมกอใหเกิดผลดีทางการปกครอง  เพราะดุจประหนึ่งเปนชื่อที่บงบอกถึงความเปนเจาคนนายคน  แตโปรดให

เปลี่ยนมาเปนคําวา “ผูวาราชการเมือง” ทีท่รงเห็นคาํวา “ราชการ” ก็คือ ความสาํนึกและภาคภมูิใจในความเปน 

“ขาราชการของในหลวง”     2) ใหเลิกการหมอบคลานในพระราชพิธี หรือรัฐพิธ ี อันมีบุคคลมากหนาหลายตา   

รวมถึงผูแทนทางฝายทูตและการกงสุล   เพราะเขาจะมองวาสยามยังดอยความเจริญ  ขอนี้ตองเรงรีบปรับปรุง  

แกไข  มิใหรอชา    3) ใหมองความทุกขของพสกนิกรเปนทกุขของพระองคเอง  ที่ขาราชการทุกคนจะตองชวยกนั

เยียวยาแกไข   เพราะความเศราโศกเสียใจของปวงประชาราษฎร   คือ  ความโศกเศราเสียพระราชหฤทัย          

ฉันนัน้ ฯลฯ 

 พระบรมราชวนิิจฉัยจากกรณีขางตนนี้ ไดทรงโปรดเกลาฯ ใหเปนทิศทางการปรับปรุงจารีตประเพณีของ

สยาม พรอมกับทรงโปรดใหคณะองคมนตรีถวายขอคิดเห็นเพื่อเปนฉันทามติในฐานะที่ปรึกษาราชการแผนดิน  

เปนอาทิ   ก็ดวยทรงเล็งเหน็วา  คณะองคมนตรีถือกาํเนดิขึ้นเพื่อการนี ้ และการที่พระองคจะทรงจดัการบานเมือง

แตเพียงผูเดียว  ภารกิจใด ๆ นัน้คงจะปราศจากผลสาํเร็จ  เขาลักษณะ  คิดเอง ทําเอง และลมสลายเองไปในที่สุด  

แตการใดจะสัมฤทธิผลได  จึงควรมทีี่มาจากผูชวยคิด  ชวยทํา  และรวมรับผิดชอบ  ดังนัน้ความเจริญแบบรวมกัน 
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คิด  รวมกนัทํา  และรวมกันแกไขปญหา  ยอมที่จะนําความเจริญแบบยั่งยนืมาสูชาติบานเมืองได  และนี่เปน

ความหมายโดยแทจริงของคณะองคมนตร ี ที่ไดปฏิบัติสืบสานกนัมาเปนเวลาชานาน 
 คณะองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ในรัชกาลปจจบุัน ประกอบดวย  ฯพณฯ พลเอก
เปรม   ติณสูลานนท  ประธานองคมนตรี   และคณะองคมนตรี    ไดแก    ฯพณฯ พลอากาศตรีกําธน  
สินธวานนท,  ฯพณฯ น.พ.เกษม   วัฒนชัย,  ฯพณฯ  นายจาํรัส   เขมะจาร,ุ  ฯพณฯ นายจุลนภ  สนิทวงศ, 
ณ อยธุยา,   ฯพณฯ พลเรอืเอกชุมพล  ปจจสุานนท,   ฯพณฯ นายเชาวน   ณ ศลีวันต,   ฯพณฯ หมอม-
หลวงทวสีันต    ลดาวัลย,   ฯพณฯ หมอมราชวงศเทพ   เทวกุล,  ฯพณฯ นายธานินทร   กรยัวิเชยีร,   
ฯพณฯ พลเอกพิจิตร   กุลละวณชิย,  ฯพณฯ นายศกัดา  โมกขมรรคกุล,  ฯพณฯ นายสวัสด์ิ  วัฒนายากร,   
ฯพณฯ นายสันติ  ทักราล,  ฯพณฯ พลอากาศเอกสิทธิ เศวตศิลา,   ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ    จลุานนท,     
ฯพณฯ พลเรอืตรีหมอมหลวงอศันี   ปราโมช,  ฯพณฯ นายอําพล  เสนาณรงค    และ  ฯพณฯ นายพลากร  
สุวรรณรฐั 
 คณะองคมนตรีในทุกรชัสมัยไดดํารงภาระหนาที่สาํคัญถวายองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
มาดวยความจงรักภกัดี   สมดั่งพระดํารัสของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  องคพระบิดาแหง
ประวัติศาสตรและโบราณคดี  ที่วา “คณะองคมนตรี” คือ คณะที่ปรกึษาชั้นสูงสุดของพระมหากษตัรยิ  
ดวยทรงโปรดเกลาฯ ต้ังตามพระราชอธัยาศัย   

และ ตางเปนที่เคารพนับถือของคนในชาติ.   
 

----------------------------- 
http://www.prince-damrong.moi.go.th 


