
พล.ต.สมบุญ  กุลแพทย์

อารัมภบท
ประชาชนคนไทยทกุคนไม่ว่า 

เด็กหรือผู้ใหญ่ต่างมีความซาบซึ้งใน
พระมหากรณุาธคุิณ พระเกยีรตคิณุ 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ซึ่ งทรงเป ็นที่ เคารพสักการะยิ่ ง 
และฝังอยู ่ในจิตใจคนไทยมาแต่ 
โบราณกาลว ่ามีความส�าคัญต ่อ
ชาติบ ้านเมืองอย ่างไร สถาบัน 
พระมหากษัตริย ์ เป ็นสถาบันที่มี
ความส�าคัญยิ่ งสถาบันหนึ่ ง  ใน
ฐานะท่ีพระมหากษัตริย ์ทรงเป็น
พระประมุขของชาติ เป็นศูนย์รวม 
จติใจของคนในชาต ิและเป็นมิง่ขวญั 
ของประชากร สถาบันพระมหา 
กษัตรย์ิจงึมหีน่วยงานและเจ้าหน้าที่
ส�าคัญ ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์พระ 
มหากษั ตริ ย ์ อั นประกอบด ้ วย 

ข้าราชการ ฝ่ายทหาร พลเรือน 
ต�ารวจ ตลอดจนหน่วยราชการ 
ต ่าง ๆ อาทิ ส�านักพระราชวัง 
กรมราชองครักษ ์  หน ่วยทหาร 
มหาดเล็กรักษาพระองค ์  และ 
กรมต�ารวจ เป็นต้น วัตถุประสงค ์
ในการเขยีนเรือ่งน้ี เพ่ือรวบรวมและ 
เสนอแนะในเรือ่งการรกัษาประเพณี 
และความปลอดภัยของสถาบัน
พระมหากษัตริย ์ที่ เกี่ยวกับความ 
มั่นคงแห่งชาติขึ้น เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการศึกษาพิจารณาค้นคว้าและ
ปฏิบัติของผู้ที่สนใจต่อไป 

มลูเหตจุงูใจทีเ่ขยีนเร่ืองน้ีขึน้ 
เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็น
สถาบันที่ส�าคัญยิ่งสถาบันหนึ่ง ซึ่งมี
ผลต่อความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะ 
ที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่เคารพ 

การรักษาประเพณี 
และความปลอดภัย

แห่งสถาบันพระมหากษัตริย์

สักการะยิ่งของประชาชนชาวไทย 
ทรงเป็นพระประมุขของประเทศ 
ทรงเป็นจอมทัพ ทรงเป็นเอกอัคร 
ศาสนูปถัมภก จึงควรที่ได้รวบรวม 
เร่ืองแก่การรักษาประเพณ ีและความ 
ปลอดภัยแห ่งสถาบันพระมหา
กษัตริย์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงของ 
ชาติขึ้นไว้ และโดยเฉพาะมีผู้เขียน 
เรื่องเช่นนี้น ้อยราย ทั้งนี้ เพื่อผล 
ส่วนรวมในการรักษาความมั่นคง
และความปลอดภยัของชาตปิระการ
หนึ่ง

อีกประการหนึ่งผู ้เขียนเคย 
ศึกษาและค ้นคว ้าตลอดจนเคย 
ปฏิ บั ติ กิ จ ในหน ้ าที่ ข อ งทหาร 
มหาดเล็ก รักษาพระองค ์ฯ มา
ต้ังแต่ออกรับราชการจนกระทั่ง 
เป ็นผู ้บังคับกองพันที่  ๔ ทหาร

n ยุทธโกษในอดีต บทความ
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มหาดเล็กรักษาพระองค ์ฯ เมื่อ 
พ.ศ. ๒๔๙๗ - ๒๕๐๑ ต่อมาได้ย้าย 
มารบัราชการอยูใ่นกรมราชองครกัษ์ 
ต�าแหน่งราชองครักษ์ประจ�าจนถึง 
ปัจจบุนันี ้ท�าให้ผูเ้ขียนมปีระสบการณ์ 
ต่าง ๆ เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีในราชส�านัก การปฏิบัต ิ
หน้าที่ต ่าง ๆ ของราชองครักษ์  
การถวายความปลอดภั ยและ
การถวายพระเกียรติในพระบาท 
สมเด็จพระเจ ้ าอยู ่ หั ว  สมเด็จ 
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
ตลอดจนพระบรมวงศานุ ว งศ ์  
ซึ่งพอที่จะรวบรวมข้ึนเป็นแนวทาง
ปฏิบัติให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้น�า
ไปปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นแนวเดียวกัน

ใ น อั น ที่ จ ะ ถ ว า ย ค ว า ม 
ปลอดภัยและเ ชิดชูพระเกียรติ 
แห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่ง 
เป ็นท่ีเคารพสักการะ และเป ็น
จุดรวมแห่งจิตใจของประชาชน 
ชาวไทยให้รักและหวงแหนในองค ์
พระประมุข และประเทศชาติ 
ของตน อันเป็นพลังอ�านาจที่ท�าให้ 
เกิดความมั่นคงแห่งชาติ

การปฏิบัติเกี่ยวกับประเพณี 
และการถวายอารักขาในหน้าที่ของ 
ราชองครกัษ์นัน้จ�าเป็นต้องให้เป็นไป 
ตามพระราชบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ 
นอกจากนัน้ยงัต้องยดึถอืธรรมเนยีม
ประเพณีที่ได้เคยปฏิบัติต่อ ๆ กันมา
จนเป็นแบบแผนเดยีวกนั ทัง้นีเ้พือ่ให้ 
ต้องตามพระราชนิยม และพระราช 
อธัยาศัยสมกาลสมยันัน้ ในการเขยีน 
ข้อพิจารณาในการปฏิบัติหน้าที่ 
ราชองครักษ์นี้  ก็ เขียนตามแนว 
กรอบดังกล่าว แต่จะให้สมบูรณ์ 
ทีเดียวย่อมเป็นไปไม่ได้ จะต้องมี
ข้อบกพร่องเป็นธรรมดา แต่ทั้งนี้ 
ผูเ้ขยีนได้อาศัยเอกสารและหลกัฐาน 
ค�าแนะน�าต่าง ๆ  ของกรมราชองครกัษ์ 
และของส�านกัพระราชวงัเป็นหลกัใน

การเขียนเรื่องนี้ขึ้น

กล่าวทัว่ไป
การที่ประเทศชาติจะเจริญ

ก้าวหน้าได้ เพราะมีศิลปะในการ
ใช้และพัฒนาพลังอ�านาจแห่งชาติ 
(National Power) เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของชาติ พลังอ�านาจ
แห่งชาติ หมายถึง ทรัพยากรทาง
ด ้านรูปธรรมและนามธรรม ซึ่ง
ชาติหนึ่งจะต้องพัฒนาและใช้เพ่ือ
บรรลุวัตถุประสงค์พลังทางสังคม
จิตวิทยา หากชาติใดพัฒนาและ
ใช้พลังอ�านาจแห่งชาติสามารถที่
จะบรรลุวัตถุประสงค์ของชาติได้
แล้ว ชาตินั้นจะมีความมั่นคงแห่ง
ชาติดี กล่าวคือชาติจะมีความมั่นคง
ปลอดภัย สามารถด�ารงชาติไว้ได้ 
ประชาชนมีความเกษมสุข มีการ

กินดีอยู่ดีประเทศชาติมีความเจริญ
ก้าวหน้าวฒันาถาวร ทัง้ทางรปูธรรม
และนามธรรม ชาติไทเป็นชาติใหญ่
มาแต่โบราณกาล พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นพระประมุขของชาติ ทรง
เป็นนักรบตามวรรณะ ทรงท�าการ
ปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุข
ในยามสนัต ิส่วนในยามสงครามทรง 
เป็นจอมทัพ น�ากองทัพเข้าปราบ
อริราชศัตรู น�าชัยมาสู่ประเทศชาติ 
ฉะนั้น จะเห็นได้ว่าพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นผู ้น�าในการใช้และพัฒนา
พลังอ�านาจของชาติ เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ของชาติ ก่อให้เกิด 
ความมั่นคงแห่งชาติขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็นในด้านรูปธรรมและนามธรรม 

ในระบอบประชาธิปไตย แม้ว ่า 
พระมหากษัต ริย ์มิ ได ้ทรง เป ็น 
เจ ้าชีวิต ทรงอยู ่ เหนือกฎหมาย
เยี่ยงระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ก็ตาม แต่พระองค์ทรงเป็นพระ
ประมุขของชาติ ทรงสามารถที่จะ
ใช ้อ�านาจนิติบัญญัติทางรัฐสภา 
อ�านาจตุลาการทางศาลและอ�านาจ
บริหารทางคณะรัฐมนตรี พระองค์
ทรงใช้พระราชอ�านาจเหล่านี้ เพื่อ
การบริหารงานราชการแผ่นดิน 
ในแนวทาง เพื่ อพิทั กษ ์ รั กษา 
ผลประโยชน์แห่งชาติ และทรง
ปกครองบ้านเมืองให้ประเทศชาติ
มีความมั่นคง ปลอดภัย มีความ
เจริญวัฒนาถาวร ประชาชนมีความ
เกษมสุข พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ศูนย์รวมแห่งจิตใจของคนในชาติ 
เป็นมิ่งขวัญของชาติ สร้างความ

มั่นคงเป็นปึกแผ่นให้แก่ชาติไทย 
สมควรที่จะได้น�ารายละเอียดเก่ียว
กับพระมหากษัตริย์ว่ามีความส�าคัญ
ต่อประชาชนชาวไทย อันมีผลก่อให้
เกิดความมั่นคงแห่งชาติอย่างไรมา
กล่าวต่อไป

๑. นิยามศัพท์ “พระมหา
กษัตริย์”

พระมหากษัตริย์เป็นค�านาม  
ซ่ึงศกัดิส์ทิธิ ์ควรแก่การเคารพสกัการะ 
เทิดทูน มีความหมายดังนี้ คือ

- พระ ใช้เป็นค�าน�าหน้า เพื่อ
ยกย่องในขณะที่นับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ 
ว่าสูง หรือของที่เก่ียวกับพระเจ้า
แผ่นดิน โดยปริยายหมายถึงผู ้ที่
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เมตตา กรุณา ทรงคุณงามความดี
เหมือนพระภิกษุ

- มหา ยิ่งใหญ่ ใช้น�าหน้า
ศัพท์อื่น

- กษัตริย์ พระเจ้าแผ่นดิน  
ผู้ป้องกันภัย ชาตินักรบ

โบราณเขียน กษัตร ฉะนั้น 
พระมหากษัตริ ย ์  จึ ง เป ็นวลีที่
หมายถึงพระเจ้าแผ่นดินผู้ยิ่งใหญ่
ที่ ศั กดิ์ สิ ทธิ์  หรื ออาจหมายถึง  
ผู้ป้องกันภัยที่ศักดิ์สิทธิ์ ท่านผู้รู้เคย
หมายถึง นักรบผู้ยิ่งใหญ่

นอกจากนี้ ยั งมีนามและ 
สรรพนามที่คนไทยเราใช้ หรือเคย
ใช้เพื่อหมายถึงพระมหากษัตริย์อีก
หลายค�า คือ

พระเจ้าอยู่หัว เป็นค�าเรียก
พระเจ้าแผ่นดิน พระพุทธเจ้าอยู ่
หัว เป็นค�าเรียกพระมหากษัตริย์ 
ด้วยความนับถือ

ขุน พ่อขุน เช่น พ่อขุนศรีอิน
ทราทิตย์ พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

ขุนหลวง เช่น ขุนหลวงหาวัด 
ขุนหลวงในพระบรมโกศ

พระราชา พระมหาราชา พระ
มหาราช

พระกษัตราธิราช พระเจ้า 
จักรพรรดิ  พระมหาจักรพรรดิ 
พระเจ้าแผ่นดิน พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว ส�าหรับกษัตริย์ที่เป็น
ผู้หญิง เรียกว่า กษัตรีย์

อย่างไรกด็ ีในปัจจบุนั ทางการ
ต้องการให้เรยีกขานพระมหากษตัริย์
เป็นค�าเดียวว่า “พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู ่หัว” ดังที่ เลขาธิการ
ส�านักพระราชวัง โดย พลตรี หม่อม
ทวีวงศ์ถวัลย์ศักด์ิออกบันทึกค�าสั่งที่  
๕๘๘๑/๒๕๐๖ เรื่องการใช้ถ้อยค�า 
และกริยามารยาทในราชส�านัก 
ให้หัวหน้ากองทุกกอง สั่งข้าราชการ 
ในสังกัดถือระเบียบปฏิบัติในการใช้
ค�าและกริยิามารยาทให้เป็นระเบยีบ
ถูกต้อง ดังนี้

เมื่ อจะกล ่าวถึงพระบาท 
สมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว.. . . . . . .อย ่า
ใช้สรรพนาม หรือคุณศัพท์อื่นใด 
ให้ใช้ว่า

- พระบาทสมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัว...

ก า ร สื บ ร า ช ส ม บั ติ เ ป ็ น 
พระเจ้าแผ่นดินต่อ ๆ กันลงมาย่อม
อยู่ในวงศ์ราชสกุลและเป็นไปตาม 
กฎมณเฑียรบาล ถ้าตั้งต้นราชวงศ์ 
ใหม่ก็อาจจะได้จากการปราบดา 
ภิเษกหรือการสถาปนาพระองค์เอง 
แล้วราษฎรทั้งปวงถวายการรับรอง 
ยอมรับนับถือ

๒. ประวัติความเป็นมาของ
พระมหากษัตริย์ไทย

วัฒนธรรมของชาวภารตะ 
แบ่งคนออกเป็น ๔ วรรณะ คือ 

วรรณะกษัตริย์ วรรณะพราหมณ์  
วรรณะแพศย์ วรรณะศูทร ทั้ ง
ยกย่องว่าวรรณะกษตัรย์ิเป็นวรรณะ 
ที่มี เกียรติยศสูงสุด ในยามปกติ  
ส่วนในยามสงครามทรงเป็นจอมทัพ 
น�ากองทัพเข้าปราบอริราชศัตรู น�า
ชัยชนะมาสู ่ประเทศชาติ ท�าให ้
ประเทศชาติปลอดภัยและเป ็น
เอกราชอยู่ได้ถึงทุกวันนี้

ตามประวัติศาสตร์ชาติไทย 
เรามีพระมหากษัตริย ์ทรงเป ็น
ประมุขของชาติเป็นเสมือนหัวหน้า 
เผ่าชาวไทยตลอดมาทุกยุคทุกสมัย
หลายพระราชวงศ์หลายพระองค์ 
แต่จะขอกล่าวพระนามและพระราช
ประวัติโดยย่อ เริ่มแต่องค์พระปฐม
บรมจักรีวงศ์

พระบาทสมเด็จพระพุทธ 
ยอดฟ ้าจุฬาโลก พระนามเดิม  
“ทองด้วง” เสดจ็พระราชสมภพเมือ่  
วันพุธ แรม ๕ ค�่า เดือน ๔ ปีมะโรง 
พุทธศักราช ๒๒๗๘ ณ กรุงเทพ 
ทวารวดีศรีอยุธยา ทรงสืบเชื้อสาย 
จากตระกูลขุนนางผู ้ ใหญ ่  ซึ่ งมี
นิ ว าสสถานอยู ่ ภ าย ในก� าแพง 
พระนครทา งด ้ า น เหนื อป ้ อม
เพ็ชร ์  ขณะนั้นเป ็นรัชสมัยของ 
สมเด็จพระเจ ้ าอยู ่หั วบรมโกศ 
เสด็จด�ารงอยู่ในราชสมบัติ ๒๘ ปี  
ทรงประชวรพระโรคชราเสด็จ
สวรรคต ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ 
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เมื่อวันพฤหัสบดี แรม ๑๓ ค�่า เดือน 
๙ ปี มะเสง็ พทุธศักราช ๒๓๕๒ พระ
ชนมายุ ๗๔ พรรษา

พระบาทสมเด็จพระพุทธ 
เลิศหล ้านภาลัย พระราชโอรส
พระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จ 
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เสด็จ 
พระราชสมภพเป็นพระองค์ที่ ๔  
ในสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี  
เม่ือวันพธุ ขึน้ ๗ ค�า่ ปีกนุ พทุธศักราช 
๒๓๑๐ ณ ต�าบลบ้านอมัพวา จงัหวดั
สมุทรสงคราม เสด็จเถลิงถวัลยราช
สมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 
๒ แห่งยคุรตันโกสินทร์ สบืสนัตติวงศ์
จาก สมเด็จพระบรมราชชนกนาถ 
เมือ่ปีพทุธศักราช ๒๓๕๒ ในเวลานัน้
ทรงพระชนมายุ ๔๓ พรรษา เสด็จ
ด�ารงสริริาชสมบัตอิยู ่๑๖ ปี สวรรคต
เมือ่วันที ่๒๑ กรกฎาคม พทุธศกัราช 
๒๓๖๗ พระชนมายุ ๕๘ พรรษา

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า 
เจ้าอยู ่หัว ทรงเป็นพระราชโอรส
พระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จ 
พระพุทธเลิศหล ้านภาลัย และ 
กรมสมเด็จพระศรีสุราลัย เสด็จ
พระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๓๓๐ เสด็จครอง 
สริริาชสมบตั ิเมือ่วนัที ่๒๑ กรกฎาคม 
๒๓๖๗ มีพระชนมายุในขณะนั้น  
๓๗ พรรษา เสวยราชสมบตัไิด้ ๒๗ ปี 
สวรรคตเมือ่วนัที ่๒ เมษายน ๒๓๙๔ 
รวมพระชนมพรรษาได้ ๖๔ พรรษา

พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ 
จอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว ทรงเป็นพระ
ราชโอรสในสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้านภาลัย และสมเด็จพระศรี
สุ ริ เ ย นทร าบรม ร าชิ นี  เ ส ด็ จ 
พระราชสมภพเมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๓๔๗ เสด็จ
ครองสิ ริ ร าชสมบั ติ  เ มื่ อ วั นที่  
๓ เมษายน ๒๓๙๔ มีพระชนมายุ
ในขณะนั้น ๔๖ พรรษา เสวยราช

สมบัติได้ ๑๘ ปี สวรรคต เมื่อวันที่ ๑ 
ตลุาคม ๒๔๔๑ รวมพระชนมพรรษา
ได้ ๖๔ พรรษา

พระบาทสม เด็ จพระจุ ล 
จอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว เป็นพระราชโอรส
ในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัว และสมเด็จพระเทพศิรินทรา 
บรมราชินี เสด็จพระราชสมภพเมื่อ 
วันอังคารที ่๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๓๙๖ 
เสด็จครองสิริราชสมบัติ เมื่อวันที่  
๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๑ ม ี
พระชนมายุในขณะนั้น ๑๕ พรรษา 
เสวยราชสมบตัอิยูไ่ด้ ๔๒ ปี สวรรคต 

พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ 
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์
รัชกาลที่ ๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  
ทรงสืบราชสันตติวงศ์โดยทรงเป็น 
พระราชโอรสพระองค์สุดท้ายของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงประสูติในสมเด็จ 
พระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ 
เมื่อวันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.  
๒๔๓๖ เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่  
๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๔๘๔ 
สริพิระชนมายไุด้ ๔๘ พรรษา พระองค์ 
ทรงไร้ผูส้บืราชสกลุ โดยไม่มพีระราช 
โอรสและพระราชธิดา

พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ 
ปร เ มนทรมหาอ า นันทมหิ ด ล 
พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๘ ใน 
พระบรมราชจั ก รี ว งศ ์  เ สด็ จ 
พระราชสมภพเมือ่วนัที ่๒๐ กันยายน  
พ.ศ. ๒๔๖๘ ณ เมืองไฮเดลเบิร์ก 
ประเทศเยอรมนี ขณะที่สมเด็จ
พระราชชนกและสม เด็ จพระ
ราชชนนีเสด็จฯ ไปประทับอยู ่ 
ณ เมือง น้ัน พระองค ์ทรงเป ็น 
พระโอรสของเจ้าฟ้ามหดิลอดลุยเดช 
กรมหลวงสงขลานครินทร์ และ
สม เด็ จพระศรี นคริ นทราบรม 
ราชชนนีศรีสังวาลย ์ โดยทรงม ี
พระพี่น ้องร ่วมสมเด็จพระชนก
ชนนีอีก ๒ พระองค์ คือ สมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณ ิ
วฒันา และสมเดจ็พระเจ้าน้องยาเธอ  
เจ้าฟ้าภูมพิลอดุลยเดช (พระฐานันดร 
ศักดิ์ขณะนั้น)

ครั้นเมื่อวันที่  ๒ มีนาคม 
พ.ศ.  ๒๔๗๗ พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล ้าเจ ้าอยู ่หัวทรงสละ 
ราชสมบัติ และทรงสละสิทธิ์ ในการ
แต่งตั้งพระบรมราชวงศ์พระองค์ใด 
พระองค ์หนึ่ งให ้ เป ็นรัชทายาท  
ตามความในมาตรา ๕ แห่งกฎ 
มณเฑียรบาล ว่าด้วยการสืบราช

“ . . .ในสมัยสุโขทัยนั้น 
ประเทศไทยเรามีการ
ปกครองอย่างบิดากับ 
บตุร คอื พระเจ้าแผ่นดนิ 
ทรงเป็นเช่น บิดาของ 
ประชาชนทั้งปวง...” 

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๔๕๓ รวม
พระชนมพรรษาได้ ๕๘ พรรษา

พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระ
ราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ  
เมื่อวันเสาร ์ ขึ้น ๒ ค�่า เดือนยี่  
ปีมะโรง ตรงกับวันที่ ๑ มกราคม  
พ.ศ. ๒๔๒๓ เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย 
ราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์เป็น 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า 
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระราชพิธี
บรมราชาภเิษกประกอบขึน้เมือ่วนัที่ 
๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๓ เสด็จ
ด�ารงอยู ่ในสิริราชสมบัติเป็นเวลา  
๑๖ ปี เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๒๖ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ รวม 
พระชนมายุ ๔๖ พรรษา
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สันตติวงศ์ พุทธศักราช ๒๔๖๗ 
โดยทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรเมนทร 
มหาอานนัทมหิดล ทรงเป็นพระบรม
ราชวงศ์พระองค์หนึ่ง ในล�าดับ 
พระราชสันตติวงศ์ ตามมาตรา ๘ 
แห่งกฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยการ 
สืบราชสันตติวงศ์นั้น สภาผู ้แทน 
ราษฎรจงึได้ลงมตเิมือ่วนัที ่๗ มนีาคม 
พ.ศ. ๒๔๗๗ แสดงความเห็นชอบ 
ในการที่จะอัญเชิญพระองค์เสด็จ 
ขึ้นครองราชสมบัติตามความใน 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

สังวาลย์ ร่วมสมเด็จพระชนกชนน ี
เดยีวกบัพระบาทสมเดจ็ระเจ้าอยู่หวั
อานันทมหิดล

ตามความในมาตรา ๙ แห่ง 
กฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยการสืบ
สันตติวงศ์ พุทธศักราช ๒๔๖๗ 
รัฐสภาได้ลงมติ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน 
พุทธศักราช ๒๔๘๙ แสดงความ
เห็นชอบเป ็นเอกฉันท ์ ในการที่ 
จะอัญเชิญสมเด็จพระเจ ้าน ้อง
ยาเธอ เจ ้าฟ ้าภูมิพลอดุลยเดช 
ได้ข้ึนครองราชย์สืบราชสันตติวงศ์

แม้ประหารชีวิตได้ทันที จนท�าให้
เกิดศัพท์เรียกพระมหากษัตริย์ว่า 
“เจ ้าชีวิต” แม้กระน้ันพระมหา
กษัตริย์ไทยก็มิได้ทรงใช้พระราช
อ�านาจเหล่าน้ีเพ่ือการอ่ืน เว้นเสีย
แต่จะใช้พระราชอ�านาจเพื่อการ
บรหิารราชการแผ่นดนิ เพือ่รกัษาผล
ประโยชน์ของชาต ิและเพือ่ปกครอง 
ให้สงบเรียบร้อย ดังที่ศาสตราจารย์ 
นายดิเรก ชัยนาม ปาฐกถาเรื่อง 
“พระพุทธศาสนากับการปกครอง”  
แสดงที่ศูนย ์กลางบริการสนเทศ 

สืบต่อมาจนถึง ๙ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๔๙๘ พระองค์ก็เสด็จสวรรคต  
สิริพระชนมายุได้ ๒๑ พรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรมิน 
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหา 
กษัตริย ์รัชกาลปัจจุบันแห ่งกรุง 
รั ตน โกสิ นทร ์  เ สด็ จพระราช 
สมภพ ณ เมืองเคมบริดจ์ในมลรัฐ 
แมสซาชเูซตส์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา  
เมื่อวันจันทร์ท่ี ๕ ธันวาคม พ.ศ.  
๒๔๗๐ พระองค์ทรงสืบสันตติวงศ ์
ราชสกุลมหาจักรีวงศ์ โดยทรงเป็น 
พระราชโอรสสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 
อดุลยเดชกรมหลวงสงขลานครินทร์  
และสมเด็จพระบรมราชชนนีศรี

เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ 
เป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันชาว
ไทยทุกคนภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่มี
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัภมูพิล 
อดุลยเดชเป็นองค์พระประมุข

๓. ความส�าคัญของพระ
มหากษัตริย์ในอดีต

ในอดีต พระมหากษัตริย์มี
พระราชอ�านาจทรงนิติบัญญัติเต็ม
ที่ รับสั่งอะไรเป็นกฎหมายได้ทันที  
มีพระราชอ�านาจตุลาการเต็มที่ 
เมื่อทรงตัดสินว่าผู้ใดผิด ก็อาจจะ
ทรงลงอาญาแก่ใคร เมื่อใด อย่างไร 

สหรัฐอเม ริกา ถนนพัฒนพงศ ์ 
พระนคร เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๔๙๙ อ้างสมเด็จกรมพระยา 
ด�ารงราชานภุาพ ซึง่พวกเราชาวไทย 
นับถือว่า พระองค์เป็นนักปกครอง 
และนักปราชญ ์ยอดเยี่ ยมทาง
โบราณคด ีได้ทรงอธบิายในปาฐกถา 
เรื่องลักษณะการปกครองประเทศ 
ไทย แต่โบราณว่า “...ในสมยัสโุขทยั
นั้น ประเทศไทยเรามีการปกครอง
อย่างบดิากบับตุร คอื พระเจ้าแผ่นดนิ 
ทรงเป ็นเช ่นบิดาของประชาชน 
ทั้งปวง...” u


