สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย*
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วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งในวันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่จะพูดเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์
กับสังคมไทย เหตุที่ต้องปรารภเรื่องนี้เพราะว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คู่กับประเทศไทยมากว่า
๗๐๐ ปี มีคุณูปการมากมายต่อบ้านเมืองของเรา เราจึงต้องร�ำลึกนึกถึงอุปการคุณของสถาบันนี้
ตามสุภาษิตที่ว่า “ดื่มน�้ำให้นึกถึงคนขุดบ่อ ทานผลไม้ให้นึกถึงคนปลูกต้นไม้” คนไทยต้องไม่ลืมว่า
ที่ประเทศไทยมีวันนี้เพราะใคร เหมือนคนดื่มน�้ำต้องนึกถึงคนที่ขุดบ่อไว้ล่วงหน้าและได้ทานผลไม้วันนี้
เพราะใครปลูกไว้ในอดีต นั่นคือความส�ำนึกในบุญคุณของแผ่นดินและของสถาบันพระมหากษัตริย์
ตรงกับค�ำว่า กตัญญู รู้คุณ กตเวที ตอบแทนคุณ
กตัญญู คือ รู้ว่าใครท�ำบุญคุณไว้ก่อนเป็นบุพพการี เรียกว่าผู้มีอุปการคุณ
กตเวที คือ แสดงออกให้ปรากฏทางกายและทางวาจา ด้วยการกล่าวค�ำยกย่องสรรเสริญและ
กระท�ำความเคารพเทิดทูนรวมทั้งช่วยกันส่งเสริมรักษาสืบทอดสิ่งที่ดีงามนั้นไว้ ผู้ที่ท�ำการปฏิการะ
ตอบแทนคุณด้วยการถนอมรักษายกย่องเชิดชู ถือว่าได้แสดงออกซึ่งความกตเวทีให้ปรากฏ
อุปการคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อสังคมไทยแบ่งออกได้เป็น ๔ ประเด็น ดังนี้
๑. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้สร้างสรรค์สังคมไทยมาแต่โบราณกาลอย่างไร
๒. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้สืบสานสิ่งที่ดีงามอะไรไว้ให้กับสังคมไทย
๓. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รักษามรดกอะไรไว้ให้สังคมไทย
๔. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้พัฒนาต่อยอดสิ่งที่ดีงามให้กับสังคมไทยอย่างไรบ้าง
เราจะพิจารณาเรื่องนี้ไปทีละประเด็น
๑. สร้างสรรค์สังคมไทย
ประเด็นแรก สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้น�ำในการสร้างสรรค์หรือสถาปนาอาณาจักรไทย
หลายอาณาจักร เริ่มตั้งแต่อาณาจักรสุโขทัยเป็นต้นมา นับแต่ปี พ.ศ. ๑๗๘๒ เมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์
สถาปนากรุงสุโขทัยมาถึงบัดนีอ้ กี ไม่ถงึ ๒๐ ปี ประเทศไทยก็จะมีอายุครบ ๘๐๐ ปี ถือได้วา่ น้อยประเทศ
* เรียบเรียงจากปาฐกถาในรายการเสวนา ‘ตามรอยพ่อ ร.๙’ เนือ่ งในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom จากห้องสมุด
พระพรหมบัณฑิต อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
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ในโลกนี้ที่จะมีเอกราชอธิปไตยติดต่อกันยาวนานจนสามารถรักษาสืบทอดสิ่งที่ดีงามของสังคมไว้ได้
ประเทศไทยมีการพัฒนาต่อเนื่องด้วยอาศัยบุญบารมีขององค์บุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า นับตั้งแต่
พ่อขุนศรีอินทราทิตย์เป็นต้นมา
ในการสถาปนาอาณาจักรใดอาณาจักรหนึง่ นัน้ ไม่ใช่เพียงแต่ประกาศเอกราชก็พอแล้ว การสร้าง
บ้านแปงเมืองก็เหมือนการสร้างบ้านเรือนสักหลังหนึ่งที่ต้องมีการออกแบบว่าหลังคาจะเป็นทรงไทย
หรือทรงปั้นหยา พระมหากษัตริย์ในอดีตทรงเป็นสถาปนิกและวิศวกรทางสังคมที่วางรากฐานให้กับ
วัฒนธรรมไทย
ค�ำว่า วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตที่เห็นและเป็นอยู่ทุกวันนี้ รวมถึงวิธีคิดที่เป็นนามธรรมและ
วิถีชีวิตที่แสดงออกเป็นรูปธรรม เช่น บ้านเมือง รูปทรงอาคาร ภาษาที่ใช้ การแต่งกาย อาหารการกิน
เหล่านี้ล้วนเป็นวัฒนธรรม
พระมหากษัตริย์ทรงวางรากฐานแห่งวัฒนธรรมไทยเอาไว้ ดังที่พระมหากษัตริย์องค์ที่ ๒ แห่ง
อาณาจักรสุโขทัย คือ พ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช ครองราชย์ในปี ๑๘๒๒ ถึง ๑๘๔๑ ทรงประดิษฐ์
อักษรไทย ซึ่งถือว่าเป็นประดิษฐกรรมที่ส�ำคัญมากที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทย ประเทศ
เพื่อนบ้านของไทยบางประเทศ เช่น เวียดนาม สิงคโปร์ ไม่มีอักษรเป็นของตัวเอง แต่ประเทศไทยมี
อักษรไทยเป็นของตัวเอง และทีส่ ำ� คัญมากก็คอื วิถชี วี ติ และวิธคี ดิ ทีเ่ รามีและเป็นอยูท่ กุ วันนีไ้ ด้รบั อิทธิพล
จากพระพุทธศาสนาซึ่งถือว่าเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย
พ่อขุนรามค�ำแหงมหาราชทรงรับพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์จากนครศรีธรรมราชเข้ามาเผยแผ่ที่
กรุงสุโขทัย จนเป็นศาสนาประจ�ำชาติไทยมาจนทุกวันนี้ การเลือกพระพุทธศาสนาก็คือการออกแบบ
จิตวิญญาณของไทยว่าจะให้คนไทยนับถือศาสนาอะไร พระองค์ไม่ทรงเลือกศาสนาที่คนท้องถิ่นนับถือ
กันมาช้านานก่อน การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย คนท้องถิ่นสมัยนั้นประกอบด้วยคนหลายเชื้อชาติ
อาศัยอยู่ในอาณาจักรที่เคยเรืองอ�ำนาจอยู่ก่อน ได้แก่
๑. อาณาจักรทวารวดีของมอญ นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบมอญซึ่งต่อมาเรียกว่า
พระพุทธศาสนาเถรวาทแบบพุกาม
๒. อาณาจักรศรีวิชัย ในภาคใต้ของไทยนับถือพระพุทธศาสนามหายาน
๓. อาณาจักรขอม นับถือพระพุทธศาสนามหายานและศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
คนท้องถิ่นในอาณาจักรสุโขทัยสมัยนั้นนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบมอญบ้าง นับถือ
พระพุทธศาสนามหายานแบบขอมบ้าง เพือ่ ให้เกิดอัตลักษณ์ประจ�ำชาติไทย พ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช
ทรงนิมนต์พระมหาเถรปู่ครูผู้เรียนจบพระไตรปิฎกจากลังกาและพ�ำนักอยู่ที่นครศรีธรรมราชเข้ามา
เผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาในกรุงสุโขทัย ก่อนหน้านั้น พระเจ้าปรักกมพาหุแห่งลังกา
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ทรงอุปถัมภ์การสังคายนาพระไตรปิฎกและส่งพระสงฆ์ผู้ทรงจ�ำพระไตรปิฎกออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงนครศรีธรรมราช
พ่อขุนรามค�ำแหงมหาราชทรงเลือกพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกามาเป็นเบ้าหลอมจิตใจ
ของคนไทย เราเรียกพระพุทธศาสนาแบบนี้ว่าลังกาวงศ์ ต่อมาในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ลังกา
ถูกคุกคามโดยประเทศล่าอาณานิคมจนพระพุทธศาสนาเกือบจะสูญไปจากลังกา เหลือคนนับถือ
พระพุทธศาสนาอยูท่ เี่ มืองแคนดี้ ซึง่ เป็นอิสระอยูไ่ ด้เพราะมีภเู ขาล้อมรอบ เมืองแคนดีไ้ ม่มพี ระสงฆ์มาก
พอทีจ่ ะให้การอุปสมบทแก่สามเณรสรณังกร กษัตริย์ลังกาสมัยนั้นจึงส่งทูตมานิมนต์พระอุปัชฌาย์และ
พระอันดับจากกรุงศรีอยุธยาสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ คณะสงฆ์ซึ่งมีพระอุบาลีเป็นหัวหน้าได้ ไปให้
การอุปสมบทแก่สามเณรและกุลบุตรทั่วไปในลังกาจนฟื้นฟูสมณวงศ์ขึ้นมาได้ท�ำให้เกิดนิกายสงฆ์ใหญ่
ที่สุดในศรีลังกา ปัจจุบันเรียกว่า สยามนิกาย ที่มีพระมหานายกะเป็นประมุขสงฆ์ผู้ท�ำหน้าที่ดูแลรักษา
วัดพระธาตุเขี้ยวแก้วที่เมืองแคนดี้
ต่อมา พระมหาธรรมราชาลิไทครองราชย์ที่กรุงสุโขทัยในปี พ.ศ. ๑๘๙๗ ทรงออกผนวชชั่วคราว
และได้ศึกษาพระธรรมวินัยจนแตกฉาน สามารถพระราชนิพนธ์คัมภีร์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็น
ภาษาไทยเล่มแรก ชือ่ ว่าไตรภูมพิ ระร่วง ทีส่ อนเรือ่ งกฎแห่งกรรม นรก สวรรค์ และจักรวาลตามคติทาง
พระพุทธศาสนา พระราชนิพนธ์นเี้ ป็นหลักฐานทีแ่ สดงว่าสถาบันพระมหากษัตริยไ์ ด้วางรากฐานแนวคิด
ทางปรัชญาธรรมให้กับสังคมไทย โดยอาศัยอิทธิพลค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา
พระมหาธรรมราชาลิไททรงประกาศพระองค์เป็นธรรมราชา การปกครองบ้านเมืองของพระองค์
ยึดตามอุดมการณ์การปกครองบ้านเมืองตามแนวอัคคัญญสูตรที่ว่าด้วยก�ำเนิดของโลกและการเกิดขึ้น
ของชนชั้นปกครองที่เรียกว่าวรรณะกษัตริย์ พระพุทธเจ้าทรงให้ค�ำนิยามความหมายของค�ำว่า
ธรรมราชา ไว้ในอัคคัญญสูตรว่า พระราชาคือผู้ปกครองที่สร้างความพึงพอใจแก่คนอื่นโดยธรรม
ดังพระบาลีที่ว่า “ธมฺเมน ปเร รญฺเชตีติ ราชา พระราชาคือผู้ท�ำให้คนเหล่าอื่นพึงพอใจโดยธรรม”
เพราะฉะนั้น รากศัพท์ของค�ำว่า ราชา ก็คือผู้สร้างความพึงพอใจให้ผู้อยู่ใต้ปกครองด้วยธรรม
พระมหากษัตริยอ์ งค์แรกในโลกเป็นพระโพธิสตั ว์ผบู้ ำ� เพ็ญบารมีดว้ ยการปกครองบ้านเมืองให้ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข นี้คืออุดมการณ์ธรรมราชาในพระพุทธศาสนา
นอกจากนี้ ในจักกวัตติสูตรก็มีเรื่องธรรมราชาเช่นเดียวกัน นั่นคือกษัตริย์เป็นธรรมราชา
ผู้ทรงธรรม ประพฤติธรรม เคารพธรรม ยกย่องธรรม มีธรรมเป็นธงชัย ในที่นี้ ค�ำว่า ธรรม หมายถึง
หลักการที่ดีงามรวมทั้งกฎหมายบ้านเมือง กษัตริย์ไม่เป็นอัตตาธิปไตยผู้ถือตัวเองเป็นใหญ่ แต่เป็น
ธรรมาธิปไตย ผู้ยึดเอาธรรมเป็นใหญ่ในการปกครองบ้านเมือง คือถือความถูกต้อง ความดีงามและ
ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง ดังนั้น อิทธิพลค�ำสอนในพระพุทธศาสนาได้ช่วยเชื่อมโยงสถาบัน

01.

(

1-13).indd 3

26/11/2564 19:57:10

สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๔

4

พระมหากษัตริย์เข้ากับสังคมไทยด้วยธรรม นั่นคือพระพุทธศาสนาก�ำหนดให้ธรรมราชาใช้ธรรมก�ำกับ
การปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน อุดมการณ์ธรรมราชานี้เริ่มมีมาตั้งแต่สมัย
สุโขทัย
๒. สืบสานสังคมไทย
สี่ปีก่อนที่พระมหาธรรมราชาลิไทเสด็จขึ้นครองราชย์ที่กรุงสุโขทัย สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑
หรือพระเจ้าอู่ทองได้สถาปนากรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. ๑๘๙๓ กรุงศรีอยุธยาเรืองอ�ำนาจมากกว่า
จึงสามารถผนวกกรุงสุโขทัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาในเวลาต่อมา และได้สืบสาน
อุดมการณ์ธรรมราชาของสถาบันกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยมาไว้ในราชส�ำนักกรุงศรีอยุธยาด้วย ดังจะ
เห็นได้ว่า กรุงศรีอยุธยาในช่วงต้น ท�ำสงครามมีชัยเหนือเมืองนครวัดนครธมของอาณาจักรขอม มีการ
น�ำช่างฝีมอื จากนครวัดนครธมมาใช้งานในกรุงศรีอยุธยา แต่ไม่นำ� ระบอบเทวราชาของขอมมาปกครอง
บ้านเมือง
กรุงศรีอยุธยาสืบสานอุดมการณ์ธรรมราชามาจากกรุงสุโขทัย แม้พระมหากษัตริย์สมัยนั้นมี
พระราชอ�ำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ แต่ก็ไม่ได้ใช้พระราชอ�ำนาจตาม
อ�ำเภอพระราชหฤทัย ทั้งนี้เพราะการบริหารบ้านเมืองสมัยโบราณเป็นไปตามหลักการที่กำ� หนดไว้ใน
คัมภีร์พระธรรมศาสตร์
คัมภีร์พระธรรมศาสตร์เป็นหลักธรรมาธิปไตยในภาคปฏิบัติท่ีพระมหากษัตริย์ทรงใช้เป็นกรอบ
ในการปกครองบ้านเมือง ดังทีก่ รมหมืน่ พิทยลาภพฤฒิยากรทรงแสดงปาฐกถาหน้าพระทีน่ งั่ รัชกาลที่ ๘
ว่า “พระธรรมศาสตร์คือธรรมนูญของสยามในอดีต” คัมภีร์พระธรรมศาสตร์มีต้นก�ำเนิดในอินเดีย
เรียกว่าคัมภีร์มนูธรรมศาสตร์ ซึ่งประยุกต์หลักธรรมของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มาก�ำหนดเป็นกรอบ
ในการปกครองบ้านเมือง ต่อมา มอญได้ปรับเปลีย่ นเนือ้ หาในคัมภีรม์ นูธรรมศาสตร์ของศาสนาพราหมณ์ฮินดูให้เป็นคัมภีรพ์ ระธรรมศาสตร์ของพระพุทธศาสนา คัมภีรพ์ ระธรรมศาสตร์ของมอญนีแ้ ต่งเป็นภาษา
บาลีและภาษามอญ
พระมหากษัตริย์ไทยสมัยกรุงสุโขทัยได้รับเอาคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ของมอญมาใช้เป็นหลัก
ในการปกครองบ้านเมืองพระมหากษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยาก็รบั สืบทอดคัมภีร์นมี้ าใช้ต่อเนื่องยาวนาน
จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่รัชกาลที่ ๑ ทรงให้ช�ำระและแปลคัมภีร์พระธรรมศาสตร์จากต้นฉบับ
ภาษาบาลีและภาษามอญเป็นภาษาไทยแล้วจารึกลงในใบลาน เมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๘ เรียกว่า กฎหมายตรา
๓ ดวง ดังข้อความในอารัมภกถาที่ว่า
“คัมภีร์ใดเป็นประโยชน์แก่ชาวโลก ปรากฏชื่อว่าคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ อันพระมโนสารฤาษี
กล่าวไว้ในเบื้องต้นด้วยมคธภาษา อันอาจารย์น�ำสืบ ๆ กันมา ตั้งอยู่แล้วในรามัญประเทศ ด้วยภาษา
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แห่งรามัญก็ดี ในกาลบัดนี้ อันบุรุษผู้วินิจฉัยยากจะหยั่งรู้ได้ในสยามประเทศนี้ เหตุนั้น ข้าพเจ้าจักแต่ง
คัมภีร์พระธรรมศาสตร์นั้นด้วยสยามภาษา ท่านทั้งหลายจงฟังคัมภีร์นั้นจากเรา”
ดังนั้น การปกครองของพระมหากษัตริย์ไทยแต่โบราณเป็นไปตามหลักธรรมาธิปไตยที่ก�ำหนด
ไว้ในคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ แม้การช�ำระคดีความก็เป็นไปตามคัมภีร์นี้เช่นกัน คัมภีร์พระธรรมศาสตร์
จึงเป็นธรรมนูญการปกครองบ้านเมืองของไทยในสมัยโบราณ
คัมภีร์พระธรรมศาสตร์ก�ำหนดว่า พระมหากษัตริย์ทรงเป็นธรรมิกราช แปลว่า พระราชาผู้
ทรงธรรม โดยปฏิบัติตามทศพิธราชธรรม หรือราชธรรม ๑๐ ประการ ตามพระบาลีที่ว่า
				 ทานํ สีลํ ปริจฺจาคํ 		 อาชฺชวํ มทฺทวํ ตปํ
				 อกฺโกธํ อวิหึสญฺจ 		 ขนฺติญฺจ อวิโรธนํ
แปลว่า
“การให้ ๑ ศีล ๑ บริจาค ๑ ความซื่อตรง ๑ ความอ่อนโยน ๑ ความเพียรเผากิเลส ๑
ความไม่โกรธ ๑ ความไม่เบียดเบียน ๑ ความอดทน ๑ ความไม่คลาดจากธรรม ๑”
ในเวลาปกติ พระมหากษัตริย์ทรงรักษาเบญจางคิกศีล คือศีล ๕ ส่วนในวันอุโบสถ คือวันพระ
๘ ค�่ำ  ๑๕ ค�่ำ  ทรงรักษาอุโบสถศีล ในเวลาช�ำระอรรถคดีทั้งหลาย พระมหากษัตริย์ทรงอาศัยคัมภีร์
พระธรรมศาสตร์เป็นหลักในการตัดสินคดีความ นี่คือข้อปฏิบัติส�ำหรับพระมหากษัตริย์ที่ก�ำหนดไว้ใน
คัมภีร์พระธรรมศาสตร์
ด้วยเหตุนี้ รัชกาลที่ ๕ จึงได้พระราชทานพระบรมราโชวาทแด่สยามมกุฏราชกุมารพระองค์แรก
ของไทย คือ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ ความตอนหนึ่งว่า “การที่เป็นเจ้าแผ่นดินไม่ใช่ส�ำหรับมั่งมี ไม่ใช่
ส�ำหรับคุมเหงคนเล่นตามชอบใจ มิใช่เกลียดไว้แล้วจะได้แก้เผ็ด มิใช่เป็นผู้ส�ำหรับจะกินสบาย
นอนสบาย...เป็นเจ้าแผ่นดินส�ำหรับแต่เป็นคนจน และเป็นคนที่อดกลั้นต่อสุขและทุกข์ อดกลั้น
ต่อความรักและความชังอันจะเกิดฉิวขึ้นมาในใจหรือมีผู้ยุยง เป็นผู้ปราศจากความเกียจคร้าน
ผลทีจ่ ะได้นนั้ มีแต่ชอื่ เสียงปรากฏเมือ่ เวลาตายแล้วว่าเป็นผูร้ กั ษาวงศ์ตระกูลไว้ได้ และเป็นผูป้ อ้ งกัน
ความทุกข์ของราษฎรซึ่งอยู่ในอ�ำนาจความปกครอง”
การสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการสืบสานสิ่งที่ดีงามในสังคมไทยที่
พระมหากษัตริย์ไทยในอดีตได้ทรงถือปฏิบัติสืบต่อกันมา มีเหตุการณ์ส�ำคัญประการหนึ่งที่ท�ำให้
ประเทศไทยเกือบจะไม่สามารถสืบสานพระพุทธศาสนาไว้ได้ นัน่ คือในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ผู้ครองราชย์ใน พ.ศ. ๒๑๙๙-๒๒๓๑ พระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ แห่งประเทศมหาอ�ำนาจของโลกตะวันตก
สมัยนั้นคือฝรั่งเศสได้ส่งราชทูตให้น�ำราชสาส์นมาที่กรุงศรีอยุธยาเพื่อชักชวนสมเด็จพระนารายณ์
มหาราชให้เข้ารีตศาสนาคริสต์
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สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้มีพระราชสาส์นตอบพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสโดยมีเจ้าพระยา
วิชเยนทร์ (ฟอลคอน) ฝรั่งชาติกรีกผู้รู้ภาษาไทยดีเป็นผู้แปลเป็นภาษาฝรั่งเศส คณะพ่อค้าฝรั่งเศส
ในสมัยนั้นได้เขียนจดหมายเหตุเกี่ยวกับข้อความในพระราชสาส์นที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ทรงตอบปฏิเสธการเข้ารีตศาสนาคริสต์ด้วยส�ำนวนทางการทูตอันสุภาพนุ่มนวลว่า
“การที่จะเปลี่ยนศาสนาซึ่งได้เคยนับถือต่อ ๆ กันมาถึง ๒๒๒๙ ปีแล้วจะเป็นการส�ำคัญและ
ยากล�ำบากสักเพียงไร อีกประการหนึ่ง เราก็มีความประหลาดใจมากว่า พระเจ้ากรุงฝรั่งเศสเพื่อนรัก
ของเรา ได้ทรงมาเป็นธุระในการอันเป็นกิจของพระเป็นเจ้า เพราะเราก็เห็นว่า พระเป็นเจ้าเองก็หาได้
ฝักใฝ่ในเรื่องนี้ไม่ เพราะการที่มนุษย์เรามีร่างกาย มีวิญญาณ มีธรรมชาติอย่างเดียวกัน ไม่ใช่
พระเป็นเจ้าเป็นผู้ท�ำให้เป็นเช่นนั้นดอกหรือ ? ถ้าพระเป็นเจ้าจะโปรดให้มนุษย์ทั้งปวงมีความนับถือ
ศาสนาอันเดียวกันแล้ว พระเป็นเจ้ามิท�ำให้มนุษย์ทั้งหลายเกิดมาร่วมศาสนาเดียวกันหรือ ? แต่นี่
พระเป็นเจ้าก็ไม่ต้องการให้เป็นเช่นนั้น กลับปล่อยให้มีศาสนาต่าง ๆ กันทั่วโลกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้ว
เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะไม่ควรเชื่อหรือว่า พระเป็นเจ้ามีความประสงค์จะให้มนุษย์เราได้นับถือและบูชา
พระองค์ด้วยวิธีและลัทธิต่าง ๆ กัน ดังเราได้เห็นอยู่แล้วว่า ต่างพวกก็ต่างนับถือและบูชาพระเป็นเจ้า
ตามลัทธิของตัว แต่อย่างไรก็ดี เราก็รู้กันอยู่แล้วว่า การทั้งปวงจะเป็นอย่างไร ก็ต้องสุดแล้วแต่
พระเป็นเจ้าจะสั่งให้เป็น เพราะฉะนั้น เราจึงขอมอบกายของเรา และแผ่นดินของเรา ให้อยู่ในความ
ปกครองของพระเป็นเจ้า กาลต่อไปข้างหน้าจะดีร้ายประการใด ก็แล้วแต่พระเป็นเจ้าจะโปรดเถิด”
การที่พระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ แห่งฝรั่งเศสได้ส่งราชสาส์นมาชักชวนสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ให้เปลี่ยนศาสนานั้นก็เป็นเพราะกรุงศรีอยุธยาในยุคนั้นเป็นอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก ดังที่
ปรากฏในจดหมายเหตุของผู้จัดการบริษัทการค้าฮอลันดาประจ�ำกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของพระเจ้า
ปราสาททอง ที่เขียนขึ้นเป็นภาษาฮอลันดาใน พ.ศ. ๒๑๗๙ ท�ำให้เห็นภาพกรุงศรีอยุธยาเมื่อ ๒๐ ปี
ก่อนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชว่า “เป็นพระมหานครที่สร้างอยู่ข้างฝั่งแม่น�้ำ โดยมีผังเมือง
วางไว้อย่างเป็นระเบียบ จึงเป็นนครที่สวยงามมาก ตั้งอยู่ในท�ำเลที่เหมาะสม มีประชาชนหนาแน่น
และเต็มไปด้วยสินค้าสิ่งของจ�ำเป็นแก่ชีวิตน�ำเข้ามาขายจากนานาประเทศ เท่าที่ข้าพเจ้าทราบ ยังไม่มี
พระมหากษัตริย์องค์ใดในแถบนี้ของโลกที่จะมีเมืองหลวงใหญ่โตมโหฬารวิจิตรพิสดารและสมบูรณ์
พูนสุขเหมือนกับพระมหากษัตริย์ ณ ราชอาณาจักรนี้”
จดหมายเหตุดังกล่าวได้กล่าวถึงความงดงามของวัดวาอารามสมัยนั้นไว้ว่า “พระนครศรีอยุธยา
นีจ้ งึ เป็นนครทีโ่ อ่อา่ เต็มไปด้วยโบสถ์วหิ ารซึง่ มีจำ� นวนมากกว่า ๓๐๐ และก่อสร้างขึน้ อย่างวิจติ รพิสดาร
ทีส่ ดุ โบสถ์วหิ ารเหล่านีม้ ปี รางค์ เจดีย์ และรูปปัน้ รูปหล่ออย่างมากมาย ใช้ทองฉาบอยูภ่ ายนอกสีเหลือง
อร่ามทั่วไปหมด”
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กวีเอกของไทยในยุคนั้นได้ประพันธ์ถึงความเจริญรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยาว่าเป็นผลมาจาก
บุญบารมีของปวงบุรพมหากษัตริย์ที่สร้างสรรค์และสืบสานสังคมไทยต่อเนื่องกันมา ดังโคลงบทหนึ่ง
ในก�ำสรวลศรีปราชญ์ที่ว่า
				 อยุธยายศยิ่งฟ้า 		 ลงดิน แลฤา
				 อ�ำนาจบุญเพรงพระ ก่อเกื้อ
				 เจดีย์ลอออินทร์ 		 ปราสาท
				 ในทาบทองแล้วเนื้อ นอกโสม
เมื่อถอดค�ำประพันธ์นี้เป็นร้อยแก้วได้ความว่า
“เกียรติยศแห่งอยุธยานั้นยิ่งกว่าสวรรค์ลอยลงมาสถิตอยู่บนดิน ด้วยอ�ำนาจบุญบารมีแห่ง
บุรพกษัตริย์ทุกพระองค์สร้างสมไว้ พระเจดีย์ทุกองค์งดงามดุจปราสาทของพระอินทร์ ภายในองค์
พระเจดีย์ทาบด้วยแผ่นทองและภายนอกปิดทองแลดูอร่าม”
๓. รักษาสังคมไทย
การทีฝ่ รัง่ ชาวฮอลันดาบันทึกไว้ใน พ.ศ. ๒๑๗๙ ว่ากรุงศรีอยุธยาเป็น “เมืองหลวงใหญ่โตมโหฬาร
วิจิตรพิสดาร” เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ใจ ทั้งนี้เพราะ ๗๗ ปีก่อนหน้านั้นกรุงศรีอยุธยาได้เสียกรุงครั้งที่ ๑
ให้แก่การรุกรานของอาณาจักรตองอู เมื่อ พ.ศ. ๒๑๑๒ กรุงศรีอยุธยาเสียอิสรภาพในครั้งนั้นเป็นเวลา
๑๕ ปี ซึ่งถือว่าเป็นเวลาที่สั้นมากในประวัติศาสตร์กว่า ๗๐๐ ปี ของไทย พระมหากษัตริย์ผู้ประกาศ
อิสรภาพให้แก่กรุงศรีอยุธยาคือสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระองค์ทรงน�ำกองทัพไทยต่อสู้กับ
อริราชศัตรูจนสามารถกอบกู้อิสรภาพและรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติไว้ได้ บุญบารมีของสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชและพระมหากษัตริย์ในยุคต่อมาช่วยให้กรุงศรีอยุธยาฟื้นตัวและเจริญรุ่งเรือง
อย่างรวดเร็วจนสามารถรักษาอิสรภาพและสิ่งดีงามของสังคมไทยไว้ได้ต่อมาอีก ๒๐๐ ปีจนกระทั่ง
เสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐
พระเจ้าตากสินมหาราชทรงน�ำกองทัพไทยกู้อิสรภาพกลับคืนมาในเวลาเพียง ๗ เดือน หลังเสีย
กรุงศรีอยุธยา พระองค์ทรงสถาปนาอาณาจักรธนบุรี ใน พ.ศ. ๒๓๑๐ ด้วยทรงมีพระราชปณิธานตามที่
จารึกไว้ที่ศาลพระเจ้าตาก ณ วัดอรุณราชวราราม ความว่า
 						
อันตัวพ่อ ชื่อว่า พระยาตาก
					 ทนทุกข์ยาก กู้ชาติ พระศาสนา
					 ถวายแผ่นดิน ให้เป็น พุทธบูชา
					 แด่ศาสนา สมณะ พระพุทธโคดม
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ให้ยืนยง คงถ้วน ห้าพันปี
					 สมณะพราหมณ์ชี ปฏิบัติ ให้พอสม
					 เจริญสมถะ วิปัสสนา พ่อชื่นชม
					 ถวายบังคม รอยบาท พระศาสดา
นี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการกู้ชาติและรักษาสิ่งดีงามของสังคมไทยไม่ให้สูญหายไป นับเป็น
คุณูปการอันยิ่งใหญ่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อสังคมไทย
ต่อมา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ทรงสถาปนาอาณาจักร
รัตนโกสินทร์ เมือ่ พ.ศ. ๒๓๒๕ สามปีหลังจากนัน้ พระเจ้าปดุงแห่งพม่าท�ำสงครามเก้าทัพกับอาณาจักร
รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑ ทรงให้พระอนุชายกทัพไปยันทัพฝ่ายข้าศึกไว้ที่กาญจนบุรี จนกระทั่งพระเจ้า
ปดุงต้องถอยทัพกลับไป ต่อมาใน พ.ศ. ๒๓๒๙ พระเจ้าปดุงจัดทัพเข้ามารุกรานอีกครั้งหนึ่ง รัชกาลที่
๑ และพระอนุชาทรงน�ำทัพไปรบกับผู้รุกรานที่ท่าดินแดง กาญจนบุรี ทรงได้รับชัยชนะในการรบครั้งนี้
ท�ำให้สามารถรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติไว้ได้ รัชกาลที่ ๑ ทรงประกาศพระราชปณิธานของพระองค์
ไว้ในบทพระราชนิพนธ์ชื่อว่านิราศท่าดินแดง ความตอนหนึ่งว่า
					
ตั้งใจจะอุปถัมภก			
ยอยกพระพุทธศาสนา
				 จะป้องกันขอบขัณฑสีมา		
รักษาประชาชนแลมนตรี
รัชกาลที่ ๑ ทรงสืบสานสิง่ ดีงามมากมายจากสมัยกรุงศรีอยุธยามารักษาไว้ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ดังโคลงบทหนึ่งในนิราศนรินทร์ที่แต่งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๒ ได้พรรณนาไว้ว่า
					 อยุธยายศล่มแล้ว			
ลอยสวรรค์ ลงฤๅ
				 สิงหาสน์ปรางค์รัตน์บรร-		
เจิดหล้า
				 บุญเพรงพระหากสรรค์			
ศาสน์รุ่ง เรืองแฮ
				 บังอบายเบิกฟ้า				
ฝึกฟื้นใจเมือง
ถอดเป็นค�ำประพันธ์ร้อยแก้วได้ความว่า
“กรุงศรีอยุธยาล่มสลายไปแล้ว แต่กลับลอยลงมาจากสวรรค์อีกหรืออย่างไร (กรุงเทพมหานคร)
ยังคงมีปราสาทพระราชวังอันงดงามตระการตา ด้วยบุญบารมีของพระมหากษัตริย์ช่วยทะนุบ�ำรุง
พระศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ปิดกั้นทางอบายและเปิดทางสวรรค์ให้แก่ไพร่ฟ้าประชาชน”
ภัยคุกคามเอกราชอธิปไตยของไทยปรากฏชัดเจนอีกครั้งหนึ่งในยุคล่าอาณานิคมสมัยรัชกาล
ที่ ๕ เมื่ออังกฤษได้ยึดครองอินเดียและพม่าที่อยู่ด้านตะวันตกของไทย และฝรั่งเศสได้ยึดครอง
เวียดนามและกัมพูชาทีอ่ ยูด่ า้ นตะวันออกของไทย ประเทศไทยเป็นประเทศเอกราชอยูต่ รงกลางเมือ่ เกิด
วิกฤติการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ ใน พ.ศ. ๒๓๓๖ ฝรั่งเศสส่งเรือปืน ๒ ล�ำเข้ามาข่มขู่คุกคามเมืองหลวงของไทย
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รัชกาลที่ ๕ ทรงเจ็บช�้ำน�้ำพระทัยที่ประเทศถูกรังแกในครั้งนี้ถึงกับส่งบทพระราชนิพนธ์ปรับทุกข์ไปถึง
สมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ความตอนหนึ่งว่า
					
กลัวเป็นทวิราช 			
บ่ตริป้องอยุธยา
				 เสียเมืองจึงนินทา 				
บ่ละเว้นฤวางวาย
				 คิดใดจะเกี่ยงแก้ 				
ก็บ่พบซึ่งเงื่อนสาย
				 สบหน้ามนุษย์อาย				
จึงจะอุดแลเลยสูญ
อย่างไรก็ตาม รัชกาลที่ ๕ ทรงใช้พระปรีชาสามารถน�ำพาประเทศชาติรอดพ้นจากการตกเป็น
เมืองขึน้ ของประเทศนักล่าอาณานิคมมาได้ ในสมัยนัน้ เหลือประเทศในเอเชียทีร่ กั ษาอิสรภาพไว้ได้เพียง
๓ ประเทศเท่านั้น คือ จีน ญี่ปุ่น ไทย
เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓) นิตยสารไทม์ขึ้นปกเรื่อง ๑๐๐ ชาวเอเชียผู้ทรงอิทธิพล
มากที่สุดในศตวรรษที่ ๒๐ นิตยสารนี้เลือกรัชกาลที่ ๕ เป็นหนึ่งในชาวเอเชียผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุด
เพราะพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักคือปิยมหาราช ทรงปฏิรูปประเทศและเปิดประเทศ
รับมหาอ�ำนาจตะวันตกโดยที่ไม่เสียเอกราชอธิปไตยให้กับประเทศมหาอ�ำนาจ นั่นคือการที่รัชกาลที่ ๕
ทรงรักษาเอกราชและสิ่งดีงามของสังคมไทยไว้ได้ท�ำให้พระองค์เป็นหนึ่งในชาวเอเชียผู้ทรงอิทธิพล
มากที่สุดในศตวรรษที่ ๒๐

ในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ นิตยสารไทม์น�ำภาพในหลวงรัชกาลที่ ๙ ขึ้นปกพร้อมคาดเป็นตัวหนังสือที่
มุมปกว่า “A Monarchy Fights for Freedom” ซึง่ แปลว่า “พระมหากษัตริยผ์ ทู้ รงต่อสูเ้ พือ่ เสรีภาพ”
ระยะนั้นเป็นช่วงสงครามเย็นที่เกิดจากความขัดแย้งด้วยอุดมการณ์ทางการเมือง ระหว่างประเทศ
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คอมมิวนิสต์ฝ่ายหนึ่งกับประเทศเสรีนิยมอีกฝ่ายหนึ่ง ในทวีปเอเชียประเทศคอมมิวนิสต์มีชัยชนะ
เรือ่ ยมา แต่นา่ อัศจรรย์ใจเมือ่ สนามรบมาถึงประเทศไทย ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงรวมพลังของประชาชน
ชาวไทยให้ลุกขึ้นป้องกันการรุกรานของฝ่ายคอมมิวนิสต์ไว้ได้ โดยนิตยสารไทม์เขียนบทความว่า
พระเจ้าแผ่นดินไทยทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทัง้ ชาติ จะเห็นได้ชดั ยิง่ เวลาทีเ่ กิดวิกฤติของชาติ
ทรงรวมพลังคนไทยทุกหมู่เหล่าเข้าเผชิญปัญหาของชาติ พระองค์จึงเป็นภูมิพลังของแผ่นดิน
(Holder of the Kingdom : Strength of the Land)

บทความของไทม์ที่ว่านั้นได้สรุปความส�ำคัญของสถาบันกษัตริย์ไทยไว้ว่า “ความรักชาติของ
คนไทยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ไม่เคยรู้สึกว่าต้องเป็นเมืองขึ้นของใคร ยิ่งไปกว่านั้น ความรักชาติ
ยังอิงอาศัยบุญบารมีของพระมหากษัตริย์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพระพุทธศาสนาที่คนนับถืออยู่
ทั่วประเทศ...
อันที่จริง ปราการส�ำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ที่ประเทศไทย ตราบใด ประเทศไทย
ยังคงอยู่ในค่ายของโลกเสรี ตราบนั้น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังคงปลอดภัยจากคอมมิวนิสต์”
ข้อนีแ้ สดงให้เห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริยเ์ ป็นเสาหลักในการระดมความจงรักภักดีของคนไทย
ทั้งชาติในการปกป้องคุ้มครองรักษาเอกราชอธิปไตยและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติมาโดยตลอด
๔. พัฒนาต่อยอดสังคมไทย
ค�ำว่า “พัฒนาต่อยอด” หมายถึงการพัฒนาที่ย่ังยืนอันเกิดจากการที่สถาบันพระมหากษัตริย์
ได้สง่ ต่อการพัฒนาสังคมไทยต่อเนือ่ งกันมาตัง้ อดีตจวบจนปัจจุบนั ดังปรากฏในพระปฐมบรมราชโองการ
ที่รัชกาลที่ ๙ ทรงประกาศเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่ง
มหาชนชาวสยาม”
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ค�ำว่า “ครองแผ่นดินโดยธรรม” หมายถึงการสืบสานอุดมการณ์ธรรมราชาผู้สร้างความพอใจ
ให้พสกนิกรโดยธรรม ที่ว่า “เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” หมายถึงเพื่อประโยชน์สุขคนไทย
ทั้งประเทศ ไม่ใช่เพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จขึน้ ครองราชย์ในช่วงทีส่ งครามโลกครัง้ ที่ ๒ เพิง่ จบลงไม่นาน ประเทศไทย
อยู่ในยุคที่ล�ำบากยากจนจึงถูกจัดเป็นประเทศด้อยพัฒนา การเร่งรัดพัฒนาประเทศจึงเป็นภาระ
เร่งด่วนขององค์พระมหากษัตริย์ การที่รัชกาลที่ ๙ ทรงประสบชัยชนะในสงครามเย็นก็เพราะทรงเป็น
พระมหากษัตริย์นักพัฒนา ดังจะเห็นได้ว่า พระองค์ท่านทรงแปรพระราชฐานไปทั่วประเทศ เมื่อทรง
แปรพระราชฐานไปที่ใดก็ทรงพัฒนาที่นั่น
ในช่วงนัน้ ผูส้ อื่ ข่าวต่างประเทศคนหนึง่ ได้สมั ภาษณ์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยตัง้ ค�ำถามว่า “ท�ำไม
พระองค์ต้องลงมาพัฒนาอย่างนี้ คิดว่าพระองค์จะเป็นฝ่ายชนะละหรือ”
แทนที่จะตอบค�ำถาม ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงย้อนถามผู้สื่อข่าวเป็นภาษาอังกฤษว่า “winning
against whom (ชนะใคร)”
ผู้สื่อข่าวจึงถามใหม่ว่า “ทรงคิดว่าจะชนะคอมมิวนิสต์ได้หรือไม่”
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงตอบว่า “ไม่ได้คิดว่าจะเอาชนะใครนะ ที่มาพัฒนานี้ก็เพื่อต้องการ
เอาชนะความหิวโหยของประชาชน (winning against hunger of people) ถ้าเอาชนะความ
หิวโหยของประชาชนได้ ประเทศก็พัฒนาขึ้น และเมื่อประเทศพัฒนาขึ้น กลุ่มบุคคลที่คุณเรียกว่า
คอมมิวนิสต์ก็น่าจะพอใจ”
ข้อนี้แสดงว่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ ไม่ทรงแบ่งแยกพสกนิกรออกเป็นฝักเป็นฝ่าย ทรงถือว่าทุกคน
เป็นคนไทยทีต่ อ้ งได้รบั ผลของการพัฒนาเหมือนกัน การพัฒนาต่อยอดสังคมไทยในรัชสมัยของพระองค์
พอสรุปได้เป็น ๔ ประเด็น ดังต่อไปนี้
๑. ที่ขาดทรงเติมให้เต็ม ด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
๒. ทีเ่ ต็มทรงให้รจู้ กั พอ ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีม่ เี ป้าหมายอยูท่ กี่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ซึ่งสร้างความสมดุลใน ๔ ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
๓. ที่พอทรงให้รู้จักแบ่ง ด้วยกิจกรรมจิตอาสาที่ได้รับการเน้นย�้ำมากในสมัยรัชกาลที่ ๑๐
๔. ที่แบ่งทรงให้เป็นธรรม ด้วยการที่ทรงสอนให้คนไทยรู้รักสามัคคี
โครงการอันเนื่องจากพระราชด�ำริในรัชกาลที่ ๙ นับตั้งแต่ปี ๒๔๙๕ ถึงปี ๒๕๕๖ มีจ�ำนวนมาก
ถึง ๔,๔๔๗ โครงการ ครอบคลุมทั้งเรื่องการพัฒนาแหล่งน�้ำ  การเกษตร ส่งเสริมอาชีพ สาธารณสุข
การศึกษา และการพัฒนาแบบบูรณาการ องค์การสหประชาชาติตระหนักดีในผลงานด้านการพัฒนา
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อย่างยัง่ ยืนเหล่านีจ้ งึ ถวายรางวัลความส�ำเร็จทัง้ ชีวติ ในด้านการพัฒนามนุษย์ เมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๙ ในฐานะ
ที่ทรงเป็น “กษัตริย์นักพัฒนา”
ไม่ว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนไปอย่างไร แต่ประเทศไทยต้องมีเสถียรภาพในการรักษาสิ่งดีงามที่สั่งสม
สืบทอดกันมา สถาบันพระมหากษัตริย์ท�ำให้เกิดเสถียรภาพในการพัฒนา ดังจะเห็นได้ว่าธนาคารโลก
ได้ประกาศเลื่อนระดับประเทศไทยขึ้นเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ
นับจากนี้ไป ประเทศไทยได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีเพื่อเลื่อนระดับประเทศไทยให้ไปอยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่มีรายได้สูงในสมัยรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ทรงประกาศพระปฐมบรมราชโองการ
ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒ ว่า “เราจะสืบสาน รักษาและต่อยอด และ
ครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” สิ่งที่เห็นได้ชัดในพระปฐมบรมราชโองการนี้ ก็คือว่า การสร้างสรรค์ สืบสาน รักษา และพัฒนาต่อยอดสังคมไทยคือสิ่งที่
พระมหากษัตริยไ์ ทยทุกพระองค์ได้ถอื ปฏิบตั สิ บื ต่อกันมา และพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลปัจจุบนั ทรงสืบสาน
รักษาอุดมการณ์ของธรรมราชาเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
เพื่ อ สื บ สานรั ก ษามรดกธรรมอั น ดี ง ามของบ้ า นเมื อ งที่ บุ ร พมหากษั ต ริ ย ์ ท รงถื อ ปฏิ บั ติ ม า
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกว่า “ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
แต่เดิมมาข้าพเจ้าได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสและถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะด้วยวิธีนั้น ๆ อยู่แล้ว ฉะนั้น
บัดนี้ ข้าพเจ้าได้เถลิงถวัลยราชสมบัตบิ รมราชาภิเษกแล้ว จึงขอมอบตัวแด่พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า
และพระสังฆเจ้า จะได้รับการจัดการให้ความคุ้มครองและรักษาพระพุทธศาสนาโดยชอบธรรม
ตลอดไป ข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงจ�ำไว้ด้วยว่า ข้าพเจ้าเป็นพุทธศาสนูปถัมภกเถิด”
ในฐานะที่ทรงเป็นพุทธมามกะ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ทรงประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม
ในการครองแผ่นดินโดยธรรม ดังกรณีทที่ รงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์รว่ มกับ
ประชาชนทุกหมู่เหล่าท�ำกิจกรรมจิตอาสาจนเกิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมจิตอาสานี้
มีผลเป็นการระดมสรรพก�ำลังมาร่วมกันบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยน�้ำใจเสียสละโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน พระบรมราโชบายนี้เป็นไปตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ประการ ดังต่อไปนี้
๑. ทาน หมายถึง การให้สิ่งของ รวมทั้งให้ธรรมทานและวิทยาทาน
๒. ปิยวาจา หมายถึง การกล่าววาจาไพเราะอ่อนหวานสมานสามัคคี รวมถึงกล่าวค�ำแนะน�ำและ
ปลุกปลอบใจด้วยความปรารถนาดี
๓. อัตถจริยา หมายถึง การท�ำตนให้เป็นประโยชน์แก่สงั คม รวมทัง้ การบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์
ด้วยวิธีการต่าง ๆ
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๔. สมานัตตตา หมายถึง การวางตนพอดีเสมอต้นเสมอปลายในการติดต่อสมาคมกับผู้อื่นทั้งใน
ยามได้ดีมีสุขหรือในยามตกทุกข์ได้ยาก
สังคหวัตถุทั้งสี่ประการนี้เป็นเสมือนกาวใจที่ประสานประชาชนชาวไทยให้มีความสมัครสมาน
สามัคคี ดังทีพ่ ระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลปัจจุบนั ทรงเป็นแบบอย่างแห่งจิตอาสาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์
๒,๘๐๐ ล้านบาท เพื่อสมทบทุนโรงพยาบาลสู้กับโรคระบาดโควิด ๑๙
การปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ในรัชกาลปัจจุบนั เป็นไปตามหลักการบริหารทีพ่ ระพุทธเจ้า
ตรัสไว้ในนาถกรณธรรมที่ว่า “อะลัง กาตุง ท�ำเองก็ได้ อะลัง สังวิธาตุง จัดการให้คนอื่นท�ำก็ได้”
พระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลปัจจุบนั ทรงด�ำเนินตามพระราชจริยวัตรขององค์บรุ พมหากษัตริยาธิราชเจ้าในการ
สร้างสรรค์ สืบสาน รักษาและพัฒนาต่อยอดสิ่งดีงามในสังคมไทย
เมื่อตระหนักถึงคุณูปการของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อสังคมไทยดังกล่าวมาแล้ว คนไทย
ทุกคนควรถือปฏิบตั ติ ามพุทธศาสนสุภาษิตทีว่ า่ “ปุราณํ นาภินนฺเทยฺย อย่าหลงของเก่า นเว ขนฺตมิ กุพพฺ เย
อย่าเมาของใหม่” คือ อย่าหลงยึดติดกับของเก่าจนไม่มีการพัฒนาต่อยอด และอย่าเมาของใหม่จน
ทอดทิ้งของเก่าที่มีคุณูปการต่อสังคมไทยมาอย่างยาวนาน
ประเทศไทยมีวันนี้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ได้สร้างสรรค์ สืบสาน รักษา และพัฒนา
ต่อยอดสังคมไทยมาอย่างยาวนาน โดยทีส่ ถาบันพระมหากษัตริยเ์ ป็นเสาหลักทีท่ ำ� ให้เกิดการประสานกัน
ระหว่างสถาบันทั้งสามคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สถาบันทั้งสามเปรียบเหมือนเสาหลักสามเส้า
ที่ช่วยค�้ำยันประเทศไทยให้ด�ำรงคงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน
ดังนัน้ ประชาชนคนไทยควรมีความกตัญญูคอื ตระหนักรูอ้ ปุ การคุณอันยิง่ ใหญ่ของสถาบันศาสนา
และสถาบันพระมหากษัตริย์ ในขณะเดียวกันก็แสดงออกซึ่งความกตเวทีคือปฏิบัติหน้าที่ในการถนอม
รักษาสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริยอ์ ย่างเต็มก�ำลังความสามารถ ตราบใดทีป่ ระชาชนคนไทย
ยังรู้รักสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ในการถนอมรักษาสถาบันชาติ สถาบันพระศาสนาและ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ตราบนั้นความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยก็คงมีอยู่ต่อไปอีกนานเท่านาน
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