บทความ
เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยคือมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
เป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป
สวัสดี (ครับ/ค่ะ) ท่านผู้ฟังที่เคารพ กลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคย (ครับ/ค่ะ) กับรายการ
........ในวันนี้ผู้จัดมีข่าวสารที่มีเนื้อหาสาระน่ารู้มาฝากท่านผู้ฟัง และต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่
ติดตามรับฟังข่าวสารจากผู้จัดด้วยดีเสมอมา (ครับ/ค่ะ) สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสัญลักษณ์ของ
การดํารงอยู่ของชาติไทยมายาวนานตั้งแต่โบราณกาล สังคมไทย รัก เคารพ บูชาและเทิดทูน สถาบัน
พระมหากษัตริย์มายาวนานกว่า ๗๐๐ ปี ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นสถาบันทางสังคม
ที่เข้มแข็งยืนยง ทําให้ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นไทภายใต้พระบรมโพธิสมภารมาจนถึงปัจจุบัน
ไม่ว่าการปกครองประเทศจะเปลี่ยนแปลงจากระบอบราชาธิปไตยที่เป็นการปกครองแบบ “พ่อปกครองลูก”
โดยใช้อํานาจอธิปไตยปกครองประชาชนบนพื้นฐานความรัก ความเมตตา ดุจบิดาพึงมีต่อบุตร มาเป็น
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ที่เปรียบเสมือนสมมติเทพที่มีอํานาจเหนือปวงชนและมาสู่ ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข องค์พระมหากษัตริย์ได้รับการเชิดชูให้อยู่เหนือ
การเมืองภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาจนถึงทุกวันนี้ (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งล้ําค่าของสังคมไทย ตั้งแต่เมื่อแรกก่อตั้ง
ประเทศในสมัยสุโขทัย เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน พระมหากษัตริย์ทรงดํารงตําแหน่งประมุขของประเทศ
ทรงสละความสุขส่วนพระองค์ หรือแม้กระทั่งพระชนม์ชีพเพื่อดํารงรักษาไว้ซึ่งเอกราช อธิปไตย และ
ความผาสุกของพสกนิกรชาวไทย แม้ในวันที่โลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ หลายประเทศก็สูญสิ้น
สถาบันพระมหากษัตริย์เช่นในอดีตที่ผ่านมา ในขณะที่อีกหลายประเทศก็ยังคงมีสถาบันพระมหากษัตริย์
และประเทศเหล่านั้น ก็ยังคงเป็นประเทศที่มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง
เช่น สหราชอาณาจักร ราชอาณาจักรสวีเดน เป็นต้น ในขณะเดียวกันหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก็ได้รับการยอมรับจากองค์การสหประชาชาติ
ในการที่จะนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศโลกที่สาม เพื่อขจัดความยากจน และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศเหล่านั้นให้สูงขึ้น เป็นภูมิคุ้มกันในการอยู่รอดท่ามกลางกระแส
การเปลี่ยนแปลงของโลก (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) จากเหตุการณ์ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชได้
เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ที่ผ่านมา แม้ประชาชนคนไทยทุกคนมีความเศร้าโศก เสียใจใน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด แต่ก็ยังมีความสับสนเรื่องของข้อมูล
ข่า วสารเกี่ย วกับ การสืบ ราชสัน ตติว งศ์ ในกรณีร าชบัล ลัง ก์ว่า งลงอัน เนื่อ งมาจากแหล่ง ข่า วที่ไ ม่มี
ความน่าเชื่อถือ รวมทั้งมีกลุ่มบุคคลที่พยายามนําเสนอข้อมูลในลักษณะของการหมิ่นเบื้องสูงออกมา
อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็ได้พยายามให้ข้อ มูลกับสื่อต่างประเทศในทางต่อต้านและเบี่ยงเบน

ประเด็นตามข้อเท็จจริงในรัฐธรรมนูญและขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีของไทย ทําให้เกิดความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนกับประชาชนคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง(ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) คณะรัฐบาลได้มอบหมายให้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
ชี้แจงเพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงขั้นตอนการสืบราชสันตติวงศ์ว่า ตามรัฐธรรมนูญได้มีการเขียนเอาไว้
ชัดเจนอยู่แล้ว ซึ่งไปผูกกับกฎมณเฑียรบาลอยู่อย่างหนึ่งว่า การตั้งเจ้านายพระองค์หนึ่งเป็นพระรัชทายาท
นั้นเป็นกฎมณเฑียรบาล ฉะนั้น การตั้งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จึงได้มีประโยค
หนึ่งที่ว่า
-๒“ตามโบราณราชนิติประเพณีนั้น เมื่อถึงเวลาที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์ใหญ่
ทรงเจริญพระชนมายุสมควรแล้ว ก็จะมีการตั้งเป็นพระรัชทายาทเพื่อจะสืบราชสันตติวงศ์สนอง
พระองค์ต่อไป” นอกจากนี้แล้วในกฎมณเฑียรบาลเองก็เขียนเอาไว้ในมาตรา ๔ ว่า คําว่าพระรัชทายาท
หมายถึง เจ้านายเชื้อพระบรมวงศ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้สถาปนาโดยจัดการ
พระราชพิธีสถาปนาให้เป็นพระรัชทายาท มีกฎหมายเขียนเอาไว้ทุกอย่างก็เดินไปตามกฎมณเฑียรบาล
ทุกอย่างก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญโดยไม่มีปัญหาใดๆ (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) เป็นที่ทราบกันมาตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๕ ว่าสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงสถิตอยู่ในตําแหน่งที่ทางการเรียกว่า พระรัชทายาท ตามใน
รัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ ถึงปัจจุบัน และในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ก็ได้มีข้อกําหนดชัดเจนในกรณี
ราชบัลลังก์ว่างลง กรณีที่มีการตั้งพระรัชทายาทไว้แล้ว จะไม่มีทางอื่นใดทั้งสิ้น เป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรี
จะต้องแจ้งไปยังประธานรัฐสภา ซึ่งขณะนี้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่นี้อยู่ทราบว่าได้มี
การตั้งพระรัชทายาทไว้แล้ว เมื่อไหร่ อย่างไร พร้อมหลักฐานพยานต่างๆที่จะแนบไป ซึ่งเป็นเอกสาร
หลักฐานประกาศพระบรมราชโองการ สถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร โดย
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะเรียกประชุมเพื่อมีมติรับทราบอย่างเป็นทางการ เมื่อเรียบร้อยแล้วจะ
ได้อัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นครองราชย์ และออกประกาศให้รู้ว่าบัดนี้เรามีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
พระองค์ใหม่แล้ว นี่คือขั้นตอนตามรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้ชัดเจน (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะทําตามกฎมณเฑียรบาลและขั้นตอนตาม
รัฐธรรมนูญ เพียงแต่จะทําช้าหรือเร็ว เป็นเรื่องที่ต้องรับสนองพระราชปรารภของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งพระองค์ทรงรับสั่งว่า “ขอเวลาทําพระทัยร่วมกับประชาชนชาวไทย คนไทย
วิปโยคอย่างไร พระองค์ก็วิปโยคอย่างนั้น” ในฐานะทรงเป็นราษฎรไทยคนหนึ่ง และเป็นยิ่งกว่านั้นคือ
การเป็นลูกด้วย (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ยังกล่าวถึงกรณีการแต่งตั้ง
ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ว่า การตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ เกิดขึ้นได้ ๒ กรณีคือ กรณีที่หนึ่ง
เกิดจากกรณีที่พระมหากษัตริย์หรือกรณีที่บุคคลอื่นที่มีอํานาจในการตั้ง เช่น คณะองคมนตรีเป็น
ผู้เสนอเนื่องจากเกิดภาวะว่างเปล่าขึ้น กรณีนี้เรียกว่าเป็นโดยการแต่งตั้ง หากเป็นกรณีนี้ต้องปฏิญาณตน

ต่อรัฐสภาซึ่งเคยมีมาแล้วเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเคยเป็นผู้สําเร็จราชการแทน
พระองค์โดยการแต่งตั้งเมื่อคราวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จออกผนวช
สมเด็จพระนางเจ้าฯก็ทรงปฏิญาณพระองค์ในที่ประชุมรัฐสภามาแล้ว สําหรับกรณีที่สอง การเป็น
ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน แปลว่า เป็นชั่วคราวเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ซึ่งจะไม่มีการแต่งตั้ง ไม่มีการประกาศ ไม่มีการสถาปนา และไม่มีการไปปฏิญาณตนในที่ประชุมรัฐสภา
ดังเช่นกรณีที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยขณะนี้ประธานองคมนตรีคือ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จะปฏิบัติ
หน้าที่เป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) สถาบันพระมหากษัตริย์ได้มีบทบาทเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
การรวมชาติ การสร้างเอกราช การวางรากฐานการเมืองการปกครอง การสร้างเสถียรภาพทางการเมือง
การปกครอง การปฏิรูป การปกครองแผ่น ดิน ตั้ง แต่อ ดีต สืบ ต่อ มาตลอดถึง ปัจ จุบัน บทบาทของ
สถาบันพระมหากษัตริย์มีส่วนช่วยสร้างเอกภาพของประเทศเป็นอย่างมาก คนไทยทุกกลุ่มไม่ว่าศาสนา
ใดมี ข นบธรรมเนี ย มแตกต่ า งกั น อย่ า งไรก็ มี ค วามรู้ สึ ก ร่ ว มในการมี พ ระมหากษั ต ริ ย์ อ งค์ เ ดี ย วกั น
-๓สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักที่สําคัญของสังคมไทย ในทุกๆ ด้าน เป็นสิ่งล้ําค่าที่ชาวไทยทุกคน
จะต้องร่วมกัน รัก เคารพ เทิดทูน หวงแหนและปกป้องให้สถาบันพระมหากษัตริย์คงอยู่เป็นมิ่งขวัญของ
ชนชาวไทยตลอดไป (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) สุดท้ายนี้ผู้จัดอยากขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนช่วยกันร่วมมือ
กับเจ้าหน้าที่รั ฐในการสอดส่ อง ดูแล ช่ว ยกันแจ้งเบาะแส หากมีการพบเห็น กลุ่มบุ คคลที่พยายาม
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง มีลักษณะของการหมิ่นเบื้องสูง โทรศัพท์แจ้งสายด่วน
๑๒๑๒ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อปกป้องสถาบันสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รัก เคารพ เทิดทูน
และหวงแหนของปวงชนชาวไทย (ครับ/ค่ะ) สวัสดี (ครับ/ค่ะ)
***************************************************

