
 
บทความวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคงของประเทศรายสัปดาห์          ฉบับที่  ๙/๕๖   ๑๐- ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

        คณะผู้จัดท า : กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และความมัน่คงฯ โทร./โทรสาร : ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๔-๕ website : www.sscthailand.org 

พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จออกมหาสมาคม รับการถวายพระพรชัยมงคล ณ สีหบัญชร 
พระท่ีนั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ความว่า  
  “ค ำอวยพรและค ำปฏิญำณสัญญำ ที่ทุกท่ำนได้กล่ำวนั้น เป็นที่ประทับใจมำก ขอขอบพระทัยและขอบใจท่ำนทั้งหลำย 
ตลอดจนประชำชนชำวไทยทุกคน ที่พรั่งพร้อมกันมำด้วยควำมปรำรถนำดีและไมตรีจิต ควำมปรำรถนำดีและควำมพร้อม
เพรียงกันของทุกท่ำน อย่ำงที่ได้เห็นในวันนี้ ท ำให้ข้ำพเจ้ำปลื้มใจ มีก ำลังใจมำกขึ้น ด้วยมีควำมเชื่อเสมอมำว่ำ ควำมเมตตำ
ปรำรถนำดีต่อกันนี้ เป็นปัจจัยอย่ำงส ำคัญ ที่จะยังควำมพร้อมเพรียงให้เกิดมีขึ้น ทั้งในหมู่คณะ และในชำติบ้ำนเมือง  
  และถ้ำคนไทยเรำยังมีคุณธรรมข้อนี้ประจ ำอยู่ในจิตใจ ก็มีควำมหวังได้ว่ำบ้ำนเมืองไทย ไม่ว่ำจะอยู่ในสถำนกำรณ์ใด ๆ 
ก็จะอยู่รอดปลอดภัย และด ำรงม่ันคงต่อไปได้ตลอดรอดฝั่งอย่ำงแน่นอน ขออ ำนำจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์       
จงคุ้มครองรักษำท่ำน และชำติไทย ให้มีแต่ควำมผำสุก ร่มเย็นยั่งยืนไป”  

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นราชาปราชญ์ (Philosophy King)  
เพลโต (Plato)* นักปรัชญาการเมืองได้กล่าวถึงลักษณะของกษัตริย์นักปราชญ์ไว้ว่า “เป็นผู้แสวงหาความรู้เกี่ยวกับความ

เป็นจริงอันเป็นอุดมคติของสรรพสิ่งทั้งมวลจนเข้าใจถึงรากฐานที่เป็นสาระส าคัญและแก่นแท้ของความจริงเหล่านั้น”  
โสเครติส (Socrates)* นักปราชญ์คนส าคัญของโลก เคยกล่าวไว้ว่า “สิ่งที่ส าคัญที่สุดในชีวิต คือ การแสวงหาปัญญาเพ่ือ

เสริมสร้างชีวิตที่ดีและมีความสุขให้แก่ประชาชน มนุษย์จะมีชีวิตที่ดีและมีความสุขจะต้องยึดมั่นในคุณธรรม ผู้ปกครองต้องมี
คุณธรรมและเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจในคุณธรรมเพ่ือให้ทุกคนตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมและยึดถือเป็น
คุณค่าแห่งวิถีชีวิตเพ่ือชีวิตที่ดีของสังคม” 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้น าที่เป็นราชาปราชญ์ ทรงเป็นกษัตริย์นักปกครอง นักพัฒนา นักเศรษฐศาสตร์ 
นักวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และนักดนตรี กวีศิลป์ ฯลฯ ซึ่งล้วนน ามาสู่ประโยชน์สูงสุดของประชาชน และเป็นแบบอย่างที่ดี
จากพระจริยวัตร พร้อมทั้งมีข้อคิดท่ีลึกซึ้งจากกระแสพระราชด ารัสฯ ทุกครั้งเพ่ือสื่อสารไปยังประชาชน 

พระราชด ารัสของในหลวงสู่แนวคิดความสามัคคีของคนในชาติ 

พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ หากน ามาตีความตามหลักทางสังคมศาสตร์
แล้ว จะเห็นว่าพระราชด ารัสฯ นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงแฝงปรัชญาที่ลึกซึ้ง และหากน ามาเชื่อมโยงถึงสถานการณ์
ทางสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ก็จะพบนัยส าคัญที่กล่าวถึงความเมตตาและปรารถนาดีต่อกันซึ่งคนในสังคมต้องมีความร่วมมือ กัน
แสวงหาหนทางท่ีสามารถยอมรับกันได้ทุกฝ่ายและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติโดยรวม   

*http://www.oknation.net/blog/piya88/2010/09/12/entry-1  (17 Nov.2011)   

http://www.oknation.net/blog/piya88/2010/09/12/entry-1
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จากกระแสพระราชด ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ได้ทรงเน้นย้ าให้คนไทยมีคุณธรรม 
คือ ความเมตตาและปรารถนาดีต่อกัน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ 
ท าให้เกิดความพร้อมเพรียงขึ้นในชาติบ้านเมือง หากมีคุณธรรม
ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ ก็สามารถอยู่รอดปลอดภัยได้ 
กระแสพระราชด ารัสฯ ได้เน้นย้ าเพ่ือให้เกิดความตระหนักถึง
การก้าวข้ามความขัดแย้ง ซึ่งหากพวกเราน้อมน าพระราชด ารัส
มาพิจารณาอย่างลึกซึ้ง ก็อาจจะพบแนวทางที่เป็นนวัตกรรม
ทางสังคมรูปแบบใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่มีอยู่
 ทั้งนี้ ความขัดแย้งในสังคมนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 
และผลที่ตามมาอาจจะสามารถสร้างพลังได้ทั้งด้านบวกและ
ด้านลบ อย่างไรก็ตาม หากมีการเปิดพ้ืนที่เพ่ือใช้ในการจัดการ
กับปัญหาความขัดแย้งเหล่านั้น ก็อาจจะช่วยให้มีการจัดการ
ปัญหาในเชิงสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์มากขึ้น 

ตามกระแสพระราชด ารัสฯ ซึ่งสื่อมายังประชาชนว่า    
“...ควำมเมตตำ ปรำรถนำดีของท่ำนต่อกัน...” เมื่อน ามา
พิจารณาผ่านองค์ความรู้สากลด้านสันติวิธี น่าจะหมายถึงการ
แก้ปัญหาควรใช้วิธีการพูดคุย (dialogue) มากกว่าการโต้แย้ง
เอาชนะคะคาน (debate) เพ่ือหาคนถูกคนผิด โดยการพูดคุย
จะมีลักษณะของการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันอย่างเปิด
กว้างและใช้ความปรารถนาดีต่อกันเป็นการเชื่อมโยงความคิดที่
แตกต่างของแต่ละฝ่าย ถือเป็นการเปิดพ้ืนที่ เพ่ือแสวงหา
ทางแก้ไขปัญหาที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน (win win solution) 
และสุดท้ายจะก่อให้เกิดความสามัคคี การยอมรับ และไว้วางใจ
ซึ่งกันและกันขึ้นในสังคม 
 

ก้าวข้ามความขัดแย้งด้วยกระแสพระราชด ารัส   
 ที่ผ่านมา ประเทศไทยก้าวข้ามความขัดแย้งที่เคยมีมา

ในอดีตอันก่อให้เกิดความสูญเสียมากมาย อาทิ  
 ความขัดแย้งเชิงอุดมการณ์ระหว่างรัฐไทยกับพรรค

คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๒-๒๕๒๕   
 ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับกระแสเรียกร้อง

ประชาธิปไตยของประชาชน อันก่อให้เกิดเหตุการณ์ ๑๔ 
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๖  เหตุการณ์ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๙   

 เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ.๒๕๓๕  
ซึ่งทุกครั้งประเทศไทยสามารถด ารงอยู่ได้และสามารถยุติ

ความขัดแย้งลงได้ด้วยความเมตตาซึ่งเป็นคุณธรรมพ้ืนฐาน  
ของชาติ นอกจากนี้ ประชาชนไทยยังมีสิ่งยึดเหนี่ยวในสังคม 
คือ สถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์  ที่ท าให้
สถานการณ์ความขัดแย้งทุกครั้งสามารถยุติลงด้วยดี 

อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งเชิงอุดมการณ์ทางการเมืองที่
เริ่มต้นเมื่อปลายปี พ.ศ.๒๕๔๘ ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาใช้ในการ
ปลุกระดมประชาชนครั้งใหญ่ และพัฒนามาเป็นความขัดแย้ง
โดยการใช้สัญลักษณ์สีโต้ตอบ เอาชนะคะคานระหว่างกันอย่าง
ยืดเยื้อ ซึ่งความขัดแย้งครั้งนี้ลุกลามลึกลงไปทั่วทุกพ้ืนที่ตั้งแต่
กลุ่มระดับเล็กสุดในสังคมคือระดับครอบครัว ไปจนถึงความ
ขัดแย้งระหว่างคนในภูมิภาคต่างๆ จนมีการตั้งค าถามถึงความ
เป็นเอกภาพและบูรณภาพของความเป็นชาติไทย และหาก   
ไม่สามารถระงับความรู้สึกแตกแยกรุนแรงนี้ลงได้ในอนาคต   
อันใกล้ ก็อาจจะส่งผลให้ความเป็นชาติไทยหนึ่งเดียวสั่นคลอน 

ซึง่การแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ครัง้นี ้หากประชาชนทกุฝา่ย
น้อมน ากระแสพระราชด ารัสฯ นี้ ที่เน้นย้ าให้มีความเมตตาและ
ปรารถนาดตีอ่กนัมาปฏบิตัติาม และรว่มกนักา้วขา้มความขดัแย้ง
ไปด้วยกันอย่างพร้อมเพรียง ด้วยการเปิดพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดการ
สนทนาอย่างเปิดใจกว้าง (Conscious Conversation) และมี
เมตตาก็จะน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางความคิดใหม่ๆ 
(innovate) เพ่ือแกป้ัญหาทางสังคมทีม่คีวามสลบัซบัซ้อนไดอ้ยา่ง
รอบดา้น ทีส่ าคญัตอ้งกา้วขา้มกรอบแนวคดิทีจ่ะหาค าตอบเพียงวา่
ใช่หรือไม่ใช่เท่านั้น (Breakthrough) ทั้งนี้ค าตอบที่ได้อาจไปไกล
กวา่การคงอยูใ่นวงัวนของความขดัแยง้เดมิๆ ทีม่มีาในอดตี 

  จะเห็นได้ว่าหากมีการน้อมน าพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติ โดยการมีความเมตตา
และปรารถนาดีต่อกัน นอกจากจะเป็นการถวายความ
จงรักภักดี ต่อพระองค์ท่านแล้ว ยังจะเป็นการสร้างสรรค์
จรรโลงสังคมเราให้น่าอยู่สืบไป .. 
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