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Abstract
The purpose of this research was to study Thai contemporary
Values in didactic literature of King Rama IX from his four literary works:
Story of Mahajanaka, A Man Called Intrepid, Tito and the Story of Tongdaeng.
The content analysis was adopted for this research methodology. The
results of findings the revealed that His majesty the King intended to cultivate
twelve Thai Contemporary Values as follows: 1) adoration for the nation,
religion, monarch 2) being honest, vigorous and sacrificial 3) being grateful,

164

วิวิธวรรณสาร 			

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม) 2564

4) inspiring for knowledge, 5) maintaining good traditions, 6) well-wishing for others,
7) believing in monarchical democracy, 8) being disciplinary, 9) endowing
with Intellect and righteousness, 10) upholding philosophy of sufficiency
economy, 11) endowing with physical and mental strength, and 12) being
mindfulness for public interest.
Key Words: His Majesty, the King Maha Bhumibol Adulyadej Maharaj,
Borommanatha Bophit, Didactic Literature, Literary Works

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่านิยมร่วมสมัยในวรรณกรรมค�ำสอนใน
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่องพระมหาชนก นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ ติโต และเรื่อง
ทองแดง ด�ำเนินการวิจัยโดยใช้แนวคิดการวิเคราะห์วิจารณ์ ผลการวิจัยพบว่า พระองค์มี
พระราชประสงค์ที่จะปลูกฝังให้คนไทยมีค่านิยมร่วมสมัยในการพัฒนาตนให้กระท�ำ
ความดีเพื่อชาติบ้านเมือง โดยทรงเลือกใช้บทพระราชนิพนธ์เป็นกุศโลบายในการอบรม
สั่งสอนในเรื่อง 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์ พากเพียรและเสียสละ 3) กตัญญู
4) ใฝ่ รู ้ 5) รั ก ษาประเพณี อั น ดี ง าม 6) หวั ง ดี ต ่ อ ผู ้ อื่ น 7) เป็ น ประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 8) มีระเบียบวินัย 9) มีสติปัญญาและท�ำสิ่งถูกต้อง 10)
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 11) เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ และ 12) ค�ำนึงถึงผล
ประโยชน์ส่วนรวม
ค�ำส�ำคัญ: พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร,
วรรณกรรมค�ำสอนพระราชนิพนธ์

Vol.5 No.2 (May - August) 2021			

WIWITWANNASAN

165

บทน�ำ
พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงพระปรีชาสามารถหลายด้าน และพระปรีชาที่เป็นที่ยิ่งอย่างหนึ่งคือ การเขียนหนังสือ
และด้วยที่ทรงพระปรีชาหลายด้านนี้เอง เวลาทรงพระราชนิพนธ์ จึงได้ทรงสอดแทรกค่า
นิยมร่วมสมัยให้คนไทยพัฒนาตนเป็นคนดี ท�ำความดีด้วยความเพียรและปัญญาเป็นที่ตั้ง
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ไว้ในบทพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก นายอินทร์ ผู้ปิดทอง
หลังพระ ติโต และเรื่องทองแดง ด้วยมีพระราชประสงค์ให้คนไทยส�ำนึกในบทบาทหน้าที่
และด�ำเนินชีวิตถูกต้องตามท�ำนองคลองธรรม พระองค์ทรงเห็นความส�ำคัญของนักเขียน
นักประพันธ์ ดังตัวอย่างแนวพระราชด�ำริที่ทรงพระราชทานแก่คณะกรรมการสมาคม
นักเขียนแห่งประเทศไทย ณ พระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2515
ความว่า (Office of His Majesty’s Principal Private Secretary, 1990)
..นักเขียน นักประพันธ์ งานส�ำคัญก็คอื แสดงความคิดของตนออกมา
เป็นเรื่องชีวิตหรือเรื่องแต่งขึ้นมาเพื่อให้ผู้อื่นได้ประโยชน์คือความรู้บ้าง บันเทิง
บ้างนักแสดงความคิดส�ำคัญมาก เพราะว่ามีอทิ ธิพลต่อชีวติ ของมวลมนุษย์ อาจ
ท�ำให้เกิดความคล้อยตามไปและตัวท่านเขียนดีก็ยิ่งคล้อยตามกันมาก ฉะนั้น
นักประพันธ์ต้องมีความรับผิดชอบสูง เพราะท่านเป็นผู้ปั้นความคิดและความ
บริสทุ ธิใ์ นความคิด จึงเป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญ ดังบทความกลัน่ กรองไว้ในสมองว่า สิง่ ที่
จะเขียนออกมาจะไม่แสลง ไม่ทำ� ลายความคิดของประชากร ไม่ทำ� ลายผูอ้ นื่ และ
ตนเอง คือมีเสรีภาพในการเขียนอย่างเต็มที่ในขอบเขตของศีลธรรม...

จากการพิจารณาค่านิยมทีป่ รากฏในพระราชนิพนธ์ทงั้ 4 เรือ่ ง เห็นได้ชดั ว่ารัฐบาล
ได้น้อมน�ำแนวพระราชด�ำริไปเป็นค่านิยม 12 ประการ ก�ำหนดขึ้นใช้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม
พ.ศ. 2557 เป็นนโยบายหลักของประเทศให้คนไทยได้ประพฤติปฏิบัติ
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ได้รับการสรรเสริญจากองค์การสหประชาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล
United Nation Development Programme – UNDP Human Development Live
Time Achievement Award ซึ่งเป็นรางวัลความส�ำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ ทรง
เป็นกษัตริย์นักพัฒนาภูมิปัญญาของมนุษย์ เป็นรางวัลชิ้นแรกของโครงการพัฒนาแห่ง
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สหประชาชาติ UNDP ดังที่ Onwimon (2017) กล่าวไว้ว่า
พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรก ผู้ทรงพระอัจฉริยภาพด้าน
การพัฒนา ภูมิปัญญาของมนุษย์ผ่านบทพระราชนิพนธ์ 4 เรื่องคือพระมหาชนก
(ฉบับภาษาไทย) หรือ The Story of Mahajanaka (ฉบับภาษาอังกฤษ) นายอินทร์
ผู้ปิดทองหลังพระ พระราชนิพนธ์แปลจากเรื่อง A Man Called Intrepid ผู้แต่ง
คือ William Stevenson ติโต พระราชนิพนธ์แปลจากเรือ่ ง Tito: Ballantine’s
illustrated history of the violent century (War leader book, no 10) ผูแ้ ต่งคือ
Phyllis Auty และเรือ่ งทองแดง (ฉบับภาษาไทย) หรือ The Story of Tongdaeng
(ฉบับภาษาอังกฤษ)

พระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ ติโต และเรื่อง
ทองแดง ถือเป็นวรรณกรรมค�ำสอน เพื่อสร้างค่านิยมร่วมสมัยให้คนไทยซึมซาบเข้าไปใน
จิตใจได้อย่างลึกซึ้งโดยมิได้รู้ตัว เป็นการสอนผ่านพฤติกรรมของตัวละคร พระราชนิพนธ์
ทัง้ 4 เรือ่ ง สะท้อนให้เห็นพระวิรยิ ะอุตสาหะแรงกล้าทีจ่ ะน�ำพาผูอ้ า่ นให้ได้รจู้ กั ซาบซึง้ และ
ได้ตน้ แบบแห่งแรงบันดาลใจในการกระท�ำคุณงามความดีตามแนวพระราชนิยมในพระราช
หฤทัย เกี่ยวกับเรื่องนี้ Bunkhajon (2017) กล่าวไว้ว่า
พระราชนิพนธ์ล้วนเป็นเรื่องราวของบุคคลต้นแบบที่สร้างแรงบันดาล
ใจในการท�ำความดี ทรงเป็นแสงแห่งแรงบันดาลใจ ทรงปรับประยุกต์แนวคิดให้
เข้ากับสังคมไทยเป็นวรรณกรรมค�ำสอนร่วมสมัย น�ำเป็นต้นแบบ แบบอย่างใน
การท�ำความดี ในการใช้ชีวิต ในการเผชิญอุปสรรคในชีวิต...การท�ำความดีเพื่อ
ช่วยมนุษยชาติ ทุกคนสามารถท�ำความดีได้ แม้กระทั่งทองแดงเป็นหมาข้างถนน
น�ำมาเลี้ยงได้ กล่าวคือทุกคนเป็นคนดีได้ การเป็นบุคคลต้นแบบการเป็นต้นแบบ
ของความเพียรต่อความยากล�ำบากในชีวิต การอุทิศตนเพื่อชาติเพื่อแผ่นดิน
การที่บุคคลทุกคนเป็นคนสมบูรณ์ได้ด้วยการกระท�ำความดี

พระราชนิพนธ์ของบุรพกษัตริย์ไทยในอดีตมีบทพระราชนิพนธ์ชั้นน�ำ ซึ่งทรง
น�ำต้นเค้ามาจากวรรณกรรมของต่างประเทศ ทรงน�ำมาเรียบเรียงหรือทรงแปลความเป็น
ภาษาไทย เช่น พระราชนิพนธ์เรือ่ งรามเกียรติฉ์ บับรัชกาลที่ 1 รัชกาลที่ 2 รัชกาลที่ 4 และรัชกาล
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ที่ 6 เป็นต้น พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ตลอดรัชกาลมีทั้งความรุ่งเรืองและการเผชิญวิกฤตการณ์ที่พระองค์ได้ทรงพระราชทาน
แนวทางแก้ไขเสมอมา ทศวรรษ 2530 เป็นทศวรรษที่บ้านเมืองมีรายได้ประชาชาติสูงสุด
อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน คนไทยทั้งแผ่นดินใช้ชีวิตสุรุ่ยสุร่ายเกินฐานะกว่าจะตระหนัก
ความจริงต่อเมือ่ เกิดภาวะฟองสบูแ่ ตก เมือ่ เดือนกรกฎาคม 2540 นอกเหนือจากเหตุการณ์
พฤษภาทมิฬ ในปี 2535 พร้อมกับการน�ำรัฐประหารด้วยข้อหาผู้น�ำประเทศทุจริต ซี่
งมีข้อสังเกตว่าระยะนั้นทรงพระราชนิพนธ์บทพระราชนิพนธ์มาสู่สังคมไทยเป็นอนุกรม
ต่อเนื่อง เริ่มจากปี พ.ศ. 2536 2537 และ 2539 เนื้อหาแต่ละเล่มล้วนสอดแทรกปรัชญา
อันทรงคุณค่าและมีอิทธิพลต่อสังคมไทย (Sotanasatian, 2011)
สาเหตุที่ทรงตีพิมพ์บทพระราชนิพนธ์เรื่องต่าง ๆ ในเวลาไล่เลี่ยกัน เนื่องจาก
เหตุการณ์บ้านเมืองในช่วงเวลาที่ทรงตีพิมพ์บทพระราชนิพนธ์เกิดวิกฤตการณ์ต่าง ๆ เช่น
เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 ประชาชนคนไทยแบ่งพรรคแบ่งพวก ทะเลาะเบาะแว้ง
และขัดแย้งกันเรือ่ ยมา ทรงพระราชนิพนธ์เรือ่ งต่างๆ เพือ่ เตือนสติคนไทยหรือเป็นอุทาหรณ์
สอนใจให้คิด พูดและท�ำในสิ่งที่ถูกที่ควร พระองค์ทรงหวังว่าโลกนี้จะมีสันติภาพ จะมี
ความสงบ พสกนิกรของพระองค์รู้รักสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความหวังดีต่อผู้อื่น
และค� ำ นึ ง ถึ ง ประโยชน์ ส ่ ว นรวมเป็ น ที่ ตั้ ง กระท� ำ สิ่ ง ใดอย่ า งผู ้ มี ส ติ แ ละท� ำสิ่ ง ถู ก ต้ อ ง
จึงทรงตีพิมพ์บทพระราชนิพนธ์เรื่อง นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ พ.ศ. 2536 เรื่อง ติโต
พ.ศ. 2537 เรือ่ งพระมหาชนก พ.ศ. 2539 และเรือ่ งทองแดง พ.ศ. 2545 พระองค์ทรงสะท้อน
ค่านิยมแห่งปรัชญาชีวติ ไว้ในบทพระราชนิพนธ์ เป็นสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของคนไทยทุกยุคสมัย
ค่านิยมต่าง ๆ ที่เป็นแนวคิดหลัก และที่ทรงสอดแทรกไว้ในพระราชนิพนธ์แต่ละ
เรื่อง ได้ส่งเสริมให้พระราชนิพนธ์มีบทบาทส�ำคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทย เป็นอัญมณีล�้ำค่าที่
ทรงเจียระไนและฝากไว้ให้แก่คนไทยทัง้ ประเทศ เป็นของขวัญทีเ่ หนือของขวัญใด ๆ สมควร
ที่คนไทยจะได้น้อมน�ำมาประดับชีวิตให้มีคุณค่าอันจะสามารถขจัดปัญหาน้อยใหญ่ให้หมด
สิ้นไปได้อย่างหมดจดงดงามและละเอียดอ่อนยิ่งนัก ท�ำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์
และประชาชนชาวไทยพึงได้น้อมน�ำมาเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติ เพื่อชีวิตที่ดีงาม และ
ตามรอยพระยุคลบาทอันจะน�ำความผาสุกมาสู่ชาติบ้านเมืองสืบไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพือ่ วิเคราะห์คา่ นิยมร่วมสมัยของคนไทย พิจารณาจากวรรณกรรมค�ำสอนในพระ
ราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ขอบเขตของการวิจัย
ผู้วิจัยศึกษาค่านิยมร่วมสมัยของคนไทย พิจารณาจากวรรณกรรมค�ำสอนใน
พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร จ�ำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ พระมหาชนก นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ ติโต
และเรื่องทองแดง โดยใช้แนวคิดการวิเคราะห์วิจารณ์

นิยามศัพท์เฉพาะ
ค่านิยมร่วมสมัยของคนไทย หมายถึง ความรู้สึกร่วมในการยอมรับนับถือและ
พร้อมที่จะปฏิบัติตามคุณค่าที่ปรากฏในบทพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก นายอินทร์
ผู ้ ป ิ ด ทองหลั ง พระ ติ โ ตและเรื่ อ งทองแดง เป็ น ความรู ้ สึ ก ร่ ว มของคนไทย ที่ เ กิ ด ใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ซึ่งพระองค์ทรงเห็นว่าเหมาะสมแก่ยุคสมัยและน่าจะทรงปรารถนาให้คนไทยปฏิบัติตาม
อันจะน�ำพาให้ชีวิตและประเทศชาติพัฒนาไปในทางที่ถูกที่ควร
วรรณกรรมค�ำสอนในพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หมายถึง พระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก นายอินทร์
ผู้ปิดทองหลังพระ ติโต และเรื่องทองแดง ซึ่งทรงใช้พระนามในพระราชนิพนธ์ว่าพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชฯ พระราชนิพนธ์แต่ละเรือ่ ง จัดเป็นวรรณกรรมประเภท
ค�ำสอน ทั้งนี้พระราชนิพนธ์แปลแต่ละเรื่องทรงดัดแปลง ต่อเติมและมีอรรถาธิบายเพิ่มเติม
ทรงสอดแทรกค่านิยมร่วมสมัยที่สอดคล้องกับสังคมไทยปัจจุบัน เพื่อให้คนไทยปฏิบัติตาม
ผ่านภาษาวรรณศิลป์ได้อย่างลึกซึ้งและแนบเนียน
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. ส�ำรวจเอกสาร หนังสือและปริญญานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
2. เก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับค่านิยมร่วมสมัยของคนไทยจากบทพระ
ราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร พิจารณาในฐานะวรรณกรรมค�ำสอน จ�ำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ พระมหาชนก นายอินทร์
ผู้ปิดทองหลังพระ ติโต และเรื่องทองแดง
3. น�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์
4. เรียบเรียงข้อมูลทีไ่ ด้วเิ คราะห์ตามวัตถุประสงค์ และน�ำเสนอผลการวิจยั โดยวิธี
การพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัย
ผลการวิจยั พบว่า พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ทรงเลือกใช้บทพระราชนิพนธ์เป็นกุศโลบายในการอบรมสั่งสอน และปลูก
ฝังค่านิยมร่วมสมัยที่ดีงามและเหมาะสมให้แก่คนไทย
พระราชนิพนธ์แปลเรื่องพระมหาชนก นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ ติโต และ
พระราชนิพนธ์เรื่องทองแดง ในพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร สะท้อนให้เห็นค่านิยมที่ปรากฏร่วมในพระราชนิพนธ์ทั้ง 4 เรื่อง
นี้ มีพระราชประสงค์ที่จะให้เกิดเป็นค่านิยมของคนไทย ทั้งนี้บางแห่งมีการแปลงเพื่อให้
สอดคล้องกับสังคมไทยปัจจุบัน จึงท�ำให้เห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่า มีพระราชประสงค์จะ
ให้เป็นค่านิยมของคนไทย ทรงถ่ายทอดผ่านพฤติกรรมตัวละครเอกของเรื่อง ซึ่งเป็นบุคคล
ต้นแบบของการกระท�ำความดี แม้ชีวิตต้องฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการ อาจพอยกตัวอย่าง
ได้ ดังนี้
พระมหาชนก เป็นเรื่องราวของมหาบุรุษผู้มีความเพียรอันบริสุทธิ์ ปัญญาเฉียบ
แหลม และก�ำลังกายสมบูรณ์ ซึ่งเป็นพลังผลักดันชีวิตให้ก้าวไปสู่ความส�ำเร็จอันยิ่งใหญ่
การทีท่ รงเลือกพระราชนิพนธ์เรือ่ งพระมหาชนกซึง่ มีทมี่ าจากพระไตรปิฎก สะท้อนค่านิยม
ของความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนาพุทธ พระมหาชนกตัวละครเอกมีเชื้อสายกษัตริย์และ
เป็นกษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรมในเวลาต่อมา ทรงท�ำประโยชน์เพื่อมหาชนในการเสนอ
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แนวคิดแก้ไขปัญหามหาชนที่เกิดขึ้นตามแนวพระราชด�ำริ พระมหาชนกด�ำเนินชีวิตโดยยึด
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน มีความเพียรและปัญญาเป็นที่ตั้ง มุ่งมั่นในศีลธรรม รักษาความสัตย์ ซึ่ง
เป็นการรักษาประเพณีอันดีงามในระดับลึก เมื่อเรือจมคนอื่นๆ ต่างวอนขอความช่วยเหลือ
จากเทพยดาฟ้าดิน แต่พระมหาชนกกลับหาทางช่วยตนเอง ใช้ความอดทนพยายามว่ายน�้ำ
อยูถ่ งึ 7 วัน 7 คืน ท�ำให้ชวี ติ รอดมาได้ อีกทัง้ ยังใช้ปญ
ั ญาแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ เป็นมาตัง้ แต่
ยังเป็นเด็ก เช่น พระมารดาไม่ยอมบอกว่าใครเป็นพระบิดา พระมหาชนกกัดพระถันจน
พระนางยอมบอก การเตรียมพร้อมหลังจากทีเ่ รือจม เพือ่ ให้ทรงตัวอยูใ่ นน�ำ้ ได้อย่างปลอดภัย
การพิจารณาต้นมะม่วงเปรียบเทียบบุคคลผู้ยังประโยชน์กับบุคคลผู้ไม่ยังประโยชน์ว่า
ส่งผลอย่างไรแก่ตน เป็นต้น พระมหาชนกเป็นแบบอย่างผู้นำ� ทีป่ ระทับอยู่ในพระราชหฤทัย
เป็นแบบอย่างแห่งความเพียรแท้ เป็นแรงบันดาลใจในการกระท�ำความดี มีความพอเพียง
ในการด�ำเนินชีวิตอดทนต่อความชั่ว รับผิดชอบตนเอง ครอบครัวและสังคม ทั้งใฝ่รู้ใฝ่เรียน
รักชาติ ศาสนาและมีความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุขจากการทีท่ รง
ปรึกษาบริวารแวดล้อมในการบริหารบ้านเมือง เป็นต้น
ตั ว อย่ า งค่ า นิ ย มร่ ว มสมั ย ของคนไทยที่ ส ะท้ อ นจากพระราชนิ พ นธ์ เรื่ อ ง
พระมหาชนก (H.M. the King Bhumibol Adulyadej, 2011)
...แต่พระมหาสัตว์ไม่ทรงกันแสง ไม่ทรงคร�่ำครวญ ไม่ไหว้เทวดา
ทั้งหลาย. พระองค์ทรงทราบว่าเรือจะจม จึงคลุกน�้ำตาลกรวดกับเนย เสวย
จนเต็มท้อง แล้วชุบผ้าเนื้อเกลี้ยงสองผืนด้วยน�้ำมันจนชุ่ม ทรงนุ่งให้มั่น. ทรง
ยืนเกาะเสากระโดง ขึ้นยอดเสากระโดงเวลาเรือจม. มหาชนเป็นภักษาแห่งปลา
และเต่า น�้ำโดยรอบมีสีเหมือนโลหิต. พระมหาสัตว์เสด็จไปทรงยืนที่ยอดเสา
กระโดง. ทรงก�ำหนดทิศว่า เมืองมิถิลาอยู่ทิศนี้ ก็กระโดดจากยอดเสากระโดง
ล่วงพ้นฝูงปลาและเต่า ไปตกในที่สุด อุสภะหนึ่ง (70 เมตร) เพราะพระองค์มี
พระก�ำลังมาก...
		
…ผู้ใดรู้แจ้งว่าการงานที่ท�ำ จะไม่ลุล่วงไปได้จริง ๆ ชื่อว่าไม่รักษา
ชีวิตของตน ถ้าผู้นั้นละความเพียรในฐานะเช่นนั้นเสีย ก็จะพึงรู้ผลแห่งความ
เกียจคร้าน ดูก่อน เทวดา คนบางพวกในโลกนี้เห็นผลแห่งความประสงค์ของ
ตน จึงประกอบการงานทั้งหลาย การงานเหล่านั้นจะส�ำเร็จหรือไม่ก็ตาม ดูก่อน
เทวดา ท่านก็เห็นผลแห่งกรรมประจักษ์แก่ตนแล้วมิใช่หรือ คนอื่น ๆ จมใน
มหาสมุทรหมด เราคนเดียวยังว่ายข้ามอยู่ และได้เห็นท่านมาสถิตอยู่ใกล้ ๆ เรา
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เรานั้นจักพยายามตามสติก�ำลัง จักท�ำความเพียรที่บุรุษควรท�ำ ไปให้ถึงฝั่งแห่ง
มหาสมุทร...
...ด้วยว่าโภคะของสัตว์ทั้งหลายชื่อว่าส�ำเร็จด้วยความคิดมิได้ เพราะมิได้
ส�ำเร็จด้วยความคิด ฉะนัน้ ควรท�ำความเพียรทีเดียวเพราะสิง่ ทีม่ ไิ ด้คดิ ไว้ ย่อมมีแก่
ผู้มีความเพียร...ต้นมะม่วงโค่นไปแล้ว ณ บัดนี้ปัญหาคือ ฟื้นฟูต้นมะม่วงได้
อย่างไร... ข้าแต่บัณฑิต วาจาอันมีปาฏิหาริย์มิบังควรหายไปในอากาศ. ท่าน
ต้องให้สาธุชนได้รับพรแห่งโพธิญาณจากโอษฐ์ของท่าน. ถึงกาลอันสมควร ท่าน
จงตั้งสถาบันการศึกษาให้ชื่อว่า โพธิยาลัยมหาวิชชาลัย ในกาลนั้น ท่านจึงจะ
ส�ำเร็จกิจที่แท้...

ข้อความตอนนีเ้ ห็นได้อย่างเด่นชัดว่า ทรงปรารถนาทีจ่ ะสอดแทรกแนวคิดส�ำคัญ
ของเรื่องเพื่อให้คนไทยมีค่านิยมในการลงมือกระท�ำด้วยความมุ่งมั่นพากเพียร มิใช่หยุดอยู่
เพียงความคิด เพราะผลส�ำเร็จของการงานและสรรพสิ่งมิได้ส�ำเร็จได้เพียงความคิดเท่านั้น
หากแต่การอดทนและมุง่ มัน่ กระท�ำด้วยความเพียรอย่างต่อเนือ่ งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อันได้แก่ ความพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความมีภูมิคุ้มกัน
ที่ดี คือความมีพื้นฐานคุณธรรมเป็นค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสมในการด�ำเนินชีวิต พระองค์
ทรงท�ำประโยชน์เพื่อมหาชนในการเสนอแนวคิดแก้ไขปัญหามหาชนที่เกิดขึ้นตามแนว
พระราชด�ำริ จากการทีท่ รงเห็นต้นมะม่วงทีม่ ผี ลดกถูกดึงทึง้ จนต้นหักโค่น ขณะทีต่ น้ ไม่มผี ล
มิมผี ใู้ ดสนใจ ทรงให้ขา้ ราชบริพารร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมฟืน้ ฟูตน้ มะม่วงทัง้ สองต้น
ด้วยวิธีการหลากหลายเก้าวิธี
การตีความต้นมะม่วงทีท่ รงเพิม่ เติมเนือ้ หาแนวคิดในเรือ่ ง ผูว้ จิ ยั เห็นว่าต้นมะม่วง
น่าจะเป็นตัวแทนคนไทยที่มีความสามารถต่างกัน ทรงให้ฟื้นฟูทั้งต้นที่เคยมีผลและต้นไม่มี
ผล น่าจะหมายถึงการที่ทรงพยายามปลูกฝังค่านิยมร่วมสมัยให้คนไทยทุกคนพัฒนาตนใน
แนวทางที่ถูกที่ควร เช่น การน�ำความรู้ที่มีแต่เดิมและความรู้สมัยใหม่บูรณาการเข้าด้วย
กัน การเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนาตนเพื่อยังประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและส่วน
รวม เป็นต้น ทรงเน้นย�้ำว่าการตั้งสถาบันการศึกษา ทรงท�ำประโยชน์เพื่อมหาชนในการ
เสนอแนวคิดแก้ไขปัญหามหาชนที่เกิดขึ้นตามแนวพระราชด�ำริ “โพธิยาลัยมหาวิชชาลัย”
หมายถึง ที่อาศัยแห่งความรู้ซึ่งเปรียบเหมือนแสงสว่างอันยิ่งใหญ่เป็นเครื่องส่องทางแก่
สรรพชีวิต และมีอุทิจจพราหมณ์มหาศาลเป็นตัวอย่างของบริวารที่ซื่อสัตย์และจงรักภักดี
เขาใช้สติปัญญาสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม พระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนกจึงเป็นแก่น
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ของแนวคิดและค่านิยมที่มีพระราชประสงค์ให้คนไทยได้เป็นดั่งพระมหาชนกและบุคคล
ผู้เพียรกระท�ำความดีเป็นประการส�ำคัญ
นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ เป็นเรื่องราวเหตุการณ์สืบราชการลับของฝ่าย
พันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ 2 นายอินทร์มีต�ำแหน่งเป็นหัวหน้าส�ำนักงานรักษาความ
ปลอดภัยอังกฤษ (British Security Coordination) มีชื่อย่อว่า บี.เอ็ส.ซี.ส�ำนักงานตั้งอยู่
ในนิวยอร์ก เป็นศูนย์รวมราชการลับทั้งหมดของอังกฤษ นอกจากเรื่องราวของนายอินทร์
ผู้เสียสละประโยชน์ตนเพื่อมนุษยชาติแล้ว ยังเป็นการสดุดีเกียรติคุณบุคคลผู้กล้าหาญ
ทั้ ง หญิ ง และชายจากหลายเชื้ อ ชาติ ที่ ย อมอาสาต่ อ สู ้ ทุ ก วิ ถี ท าง ทั้ ง ๆ ที่ มิ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ
หรือผลประโยชน์ใดๆ แต่ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของบุคคลเหล่านั้นในการที่จะเปิดเผย
ความโหดร้ายและความป่าเถื่อนของสงครามที่ท�ำลายล้างชีวิตมวลมนุษย์ผู้บริสุทธิ์มากกว่า
11 ล้านคน ในลอนดอน เบอร์ลิน และฮิโรชิมา ตลอดจนความรู้สึกสูญเสียความเป็นอารยะ
ทีเ่ หลือเพียงซากปรักหักพังเป็นร่องรอยให้จดจ�ำ ทรงสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของความเป็น
คนและค่านิยมทีค่ นไทยควรน้อมน�ำไปปฏิบตั ใิ นการกระท�ำความดี ทรงมุง่ มัน่ และปรารถนา
ให้คนไทยทุกคนเป็นอย่างนายอินทร์และพวกพ้องผูป้ ดิ ทองหลังพระ คือ ผูก้ ระท�ำความดีโดย
ไม่หวังผลตอบแทน ไม่จ�ำเป็นต้องประกาศให้ใครต่อใครรับรู้ถึงความเสียสละอันยิ่งใหญ่ที่
สละได้แม้กระทั่งชีวิตเพื่อผู้อ่ืนทั้งที่มิเคยรู้จัก ทรงสื่อความคิดและค่านิยมให้คนไทยทุกคน
ช่วยกันกระท�ำความดี ให้พากเพียรและเสียสละในการกระท�ำความดีอันบริสุทธิ์ การยึด
มั่นในชาติ ความเสียสละเพื่อชาติบ้านเมือง เป็นพฤติกรรมในการรักษาประเพณีอันดีงาม
ตัวอย่างค่านิยมร่วมสมัยของคนไทยทีส่ ะท้อนจากพระราชนิพนธ์เรือ่ ง นายอินทร์
ผู้ปิดทองหลังพระ (H.M the King Bhumibol Adulyadej, 2002)
...ไม่ยอมลด กายใจ ให้ต�่ำต้อย
ซึ่งยศศักดิ์ อัครฐาน ศฤงคารตน		
กฎอันใด แม้วางไว้ ในยามสงบ		
ด�ำเนินตาม ที่เห็นชัด ในหัทยา		

เพื่อจะคอย ตวงตัก แม้สักหน
หมายเทิดผล คือความดี ที่ศรัทธา
ปองเคารพ ชูเชิด ให้เจิดจ้า
ว่าเป็นภา- ระเลิศ ประเสริฐจริง...

...เขา (นายอินทร์) อยูไ่ ม่สขุ และอยากรูอ้ ยากเห็น ช่างซักช่างถาม. เราเข้าใจว่าเขา
เป็นหนอนหนังสือ แต่เขาก็ชอบชกมวย. เขาตัวนิดเดียวแต่ใจยอดนักสู้. แน่ละเขา
ก็ได้เป็นหัวหน้าครอบครัวตั้งแต่ตัวกะเปี๊ยก...

Vol.5 No.2 (May - August) 2021			

WIWITWANNASAN

173

... ผลงานของนายอินทร์ต้องการจะสอนให้ผู้คนทั่วไปรับทราบถึงสัญลักษณ์
ที่เป็นอนุสรณ์อันน่าสยดสยองของสงครามเบ็ดเสร็จซึ่งปราศจากกฎเกณฑ์ ไม่
เว้นแม้แต่การสังหารต่อพลเรือนและทารก...นอกเหนือจากการประกาศคุณงาม
ความดีของพลเรือนอาสาสมัครที่เสียสละต่อสู้และฝังในหลุมศพที่ไม่จารึกนาม
หรือหากมีชีวิตรอดกลับมาก็ประกอบอาชีพโดยไม่ได้รับเกียรติหรือรางวัลใด ๆ...
...เมื่อเขาเป็นนายอินทร์ได้ท�ำหน้าที่เป็นผู้จัดการเสด็จเยือนสหรัฐ
ของพระราชาธิบดีแห่งบริเทนพร้อมด้วยพระราชินี..ในวันนั้นไม่ใช่มีเหตุการณ์
ส�ำคัญเพียงเหตุการณ์เดียวแต่ประจวบเหมาะกับสองเหตุการณ์ที่ต้องฝังใจนาย
อินทร์...ไปจนตลอดชีวิต เพราะเป็นวันที่เขาทราบข่าวการเสียชีวิตของบิดาใน
การไปราชการสงครามในแอฟริกา และเป็นวันที่เชอร์ชิลล์มาถึงเมืองวินนิเพ็ค
ซึ่งเป็นเมืองที่ใกล้กับเมืองที่เขาอาศัยอยู่ในวัยที่เขามีอายุเพียง 3 ขวบ ทั้งสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ราชการสงคราม และเชอร์ชิลล์เป็นสามสิ่ง...
...นายกรัฐมนตรีเชอร์ชลิ ล์มอบหมายให้นายอินทร์ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะ
จารบุรุษ “คุณต้องเป็น – นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ! (Intrepid - ไม่รู้จักกลัว
ไม่รู้จักหวาด กล้าหาญแต่ไม่เหี้ยม สู้ศัตรูทั้งภายนอกภายในอย่างไม่ท้อถอย ไม่
น้อยใจ ไม่หยุดยั้ง รุกรันฟันฝ่า)...

พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงเลือกแปลพระราชนิพนธ์เรื่องนายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระเป็นกุศโลบายในการ
อบรมสั่งสอน และปลูกฝังค่านิยมร่วมสมัยที่ดีงามและเหมาะสมให้แก่คนไทย พิจารณา
จากบุ ค ลิ ก ลั ก ษณะและพฤติ ก รรมนายอิ น ทร์ บุ ค คลซึ่ ง มี ชี วิ ต จริ ง เดิ ม ชื่ อ วิ ล เลี ย ม
สตีเฟนสัน เกิดเมื่อวันที่ 11 มกราคม ค.ศ. 1896 (พ.ศ. 2439) เป็นชาวแคนาดา พึ่งตนเอง
มาแต่เยาว์วัย เป็นเด็กกระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็น ช่างซักช่างถามเป็นหนอนหนังสือ
ชอบการทดลองเครือ่ งไฟฟ้า เครือ่ งไอน�ำ้ ว่าว เครือ่ งบินเล่น เครือ่ งสัญญาณมอร์สและเครือ่ ง
รับส่งวิทยุ มีจติ อาสา เข้มแข็งทัง้ ร่างกายและจิตใจอาสาสมัครไปรบแนวหน้าในสงครามโลก
ครั้งที่ 1 เป็นนักบินเหล่ากล้าตายปฏิบัติการจนได้เหรียญกล้าหาญทางอากาศและทางบก
ใฝ่รใู้ ฝ่เรียนหลังสงครามเรียนต่อทีอ่ อ๊ กซ์ฝอร์ดและวิทยาลัยการบิน สนใจศึกษาวิชาการวิทยุ
สื่อสาร อายุ 23 ปี เป็นครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยแมนิโตบา ได้รับ
ยกย่องเป็นนักคณิตศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ทปี่ ราดเปรือ่ ง เป็นผูน้ ำ� ยุคในการพัฒนาวิทยุ
และเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นคนเล็กพริกขี้หนู มีพลังจิตแน่วแน่ มีสติปัญญา ตัดสินใจท�ำใน
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สิ่งที่ถูกต้องและมีความสามารถสูง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ท�ำงานร่วมกับวินสตัน เชอร์ชิลล์ เป็นที่ไว้วางใจอย่างยิ่ง
เพราะความซื่อสัตย์ พากเพียรและเสียสละที่มีในตัวเขา เมื่อวินสตัน เชอร์ชิลล์ ได้เป็น
นายกรัฐมนตรีอังกฤษ มอบหมายให้สตีเฟนสันท�ำหน้าที่บังคับบัญชากรมสืบราชการลับ
ต่อสู้กับนาซี ได้รับอิสระในการปฏิบัติการต่อต้านนาซี ใช้หน่วยปฏิบัติการลับได้อิสระ
เชอร์ชิลล์เลือกนามรหัสให้สตีเฟนสันว่า นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ไม่รู้จักกลัว ไม่รู้จัก
หวาด กล้าหาญแต่ไม่เหี้ยม สู้ศัตรูทั้งภายนอกภายในอย่างไม่ท้อถอย ไม่น้อยใจ ไม่หยุดยั้ง
รบรันฟันฝ่า ท�ำงานหนักอย่างรอบคอบ ทุกฝ่ายให้ความร่วมมืออย่างดีโดยเฉพาะผูท้ ำ� หน้าที่
สายลับทัง้ หญิงชาย ใฝ่รใู้ ฝ่เรียนทัง้ เรียนรูท้ จี่ ะรักษาประเพณีอนั ดีงามของชาติบา้ นเมือง และ
เสียสละเพื่อต่อต้านนาซีจนประสบผลส�ำเร็จ บุคลิกลักษณะของนายอินทร์เป็นคุณสมบัติที่
ต้องพระราชหฤทัย จึงทรงใช้ความเพียรแท้ในการแปลชีวประวัตบิ คุ คลส�ำคัญทีท่ รงปรารถนา
ให้คนไทยได้เรียนรู้เป็นแบบอย่างผู้น�ำและผู้ตามที่ดี
ติโต เป็นเรื่องราวของบุคคลธรรมดาในสังคม แต่ท�ำความดีที่ยิ่งใหญ่เพื่อส่วนรวม
เขาเป็นแบบอย่างแห่งความพากเพียร ฝ่าฟันอุปสรรคเพือ่ สร้างชาติ และสามารถรวมประเทศ
ยูโกสลาเวียซึง่ ประกอบด้วยบุคคลหลากหลายเชือ้ ชาติ แตกต่างกันทัง้ ทางด้านประวัตศิ าสตร์
ศาสนาและวัฒนธรรม ให้เป็นปึกแผ่นได้ในระยะเวลาอันสั้น ทรงเลือกแปลเรื่อง ติโต
ด้วยติโตเป็นแบบอย่างผู้น�ำที่ประทับอยู่ในพระราชหฤทัย ทรงน�ำสมญานามติโตไปตั้งเป็น
ชือ่ แมวทรงเลีย้ งและเป็นตัวอย่างผูน้ ำ� และนักการเมืองทีก่ ระท�ำความเพียรแท้ เพือ่ ประเทศ
ชาติและประชาชน ทัง้ ให้คนไทยได้มแี บบอย่างของการกระท�ำความดีและมีแรงบันดาลใจใน
การด�ำเนินชีวติ การได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับชีวติ ผู้นำ� ระดับโลก ผูส้ ร้างความรูร้ กั สามัคคีดว้ ยความ
มุง่ มัน่ พากเพียร และอดทนต่อสูฝ้ า่ ฟันเพือ่ ความเป็นปึกแผ่นของบ้านเมือง ผูม้ พี ลังแห่งความ
เชื่อมั่นและมีพลังโน้มน้าวผู้อื่นให้เชื่อตาม ผู้รักชาติและเสียสละได้แม้กระทั่งชีวิตเพื่อกู้ชาติ
และสร้างความเป็นหนึง่ รวมถึงความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ชนในชาติ ติโตเป็นคอมมิวนิสต์ทมี่ ี
ศาสนา ท�ำให้ปฏิบัติตามในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
ตัวอย่างค่านิยมร่วมสมัยของคนไทยที่สะท้อนจากพระราชนิพนธ์เรื่อง ติโต
(H.M. the King Bhumibol Adulyadej, 2011)

Vol.5 No.2 (May - August) 2021			

WIWITWANNASAN

175

“...ตัง้ แต่จากบ้านไป เขา(ติโต)ได้หดั พูดภาษาเยอรมันและภาษารัสเซียจนใช้
ได้ด.ี .. รูต้ วั ว่ามีความสามารถในการเป็นผูน้ ำ� ...ซือ้ หนังสือให้กรรมกรแล้วเก็บไว้ใน
ห้องของตนโดยให้ยมื ได้แบบห้องสมุด...เรียนรูซ้ งึ้ ถึงจิตใจของมนุษย์ รูว้ ธิ ดี คู นรูจ้ กั
ใช้คนและวิธีที่จะปฏิบัติกับผู้อื่น...ติโตทราบตระหนักว่าเขาจะท�ำอะไรไม่ส�ำเร็จ
หากไม่มพี รรคทีม่ คี วามสามัคคีและมีวนิ ยั มีความเชือ่ ฟัง จุดเริม่ ต้นของสงครามโลก
ใน ยูโกสลาเวียมีขบวนการประชาชนร่วมใจ...
...ติโตเป็นผู้น�ำ...วิธีการกระตุ้นให้มีความสามัคคีในพรรค...การจัดประชุม
ใหญ่โดยใช้โอกาสผู้แทนจากทุกภาคของประเทศมาพบกัน และได้รับทราบ
นโยบายของพรรค...การใช้ความฉลาดและความสามารถทีจ่ ะท�ำงานต่อเนือ่ งเป็น
ชุดปฏิบตั กิ าร การสัง่ ในรูปชุดปฏิบตั กิ ารท�ำให้การเป็นผูน้ ำ� โดดเด่น... จัดระเบียบ
ในการใช้คนอย่างมีประสิทธิภาพ...ทหารอาสาสมัครคือใจ ไม่ใช่เกณฑ์มา...
...เขา (ติโต) เป็นคนเดียวในช่วงเวลาเดียวทีเ่ ป็นทัง้ นักการเมือง นักการทหาร
และรัฐบุรุษ...ติโตเรียนรู้ว่า การเอาตัวรอดอยู่ที่การพึ่งพาตนเองเป็นหลัก...การที่
เขารอดพ้นจากการกวาดล้างครั้งใหญ่ของสตาลิน.. แสดงว่าเขามีความกล้าหาญ
อย่างยิ่ง ที่ประสาทแข็งและมีสัญชาตญาณอันฉับไวที่ท�ำให้รู้สึกตัว เมื่อมีอันตราย
มาถึงตัว...ทัศนะของเขาเป็นทัศนะชาตินยิ มและมีอดุ มคติ ซึง่ พ้องกับความรูส้ กึ ของ
พวกชาตินิยมของยูโกสลาเวีย...อัจฉริยลักษณ์ส�ำคัญของติโตอยู่ที่เขาตระหนักว่า
ต้องวางแผนการระยะยาว... ติโตจึงเป็นผูป้ น้ั ลัทธิคอมมิวนิสต์ชาตินยิ ม และเอกราช
ให้เป็นรูปประติมากรรมทีห่ าทีเ่ ปรียบมิได้ รูปการณ์ทางการเมืองดังนีท้ เี่ รียกว่า ติโต
อิซึ่ม (Titoism) จึงแข็งแกร่งจนสามารถผ่านการปะทะกับสหภาพโซเวียต...

พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงเลือกแปลพระราชนิพนธ์เรื่องติโตเป็นกุศโลบายในการอบรมสั่งสอน และปลูกฝัง
ค่านิยมร่วมสมัยที่ดีงามและเหมาะสมให้แก่คนไทย พิจารณาจากบุคลิกลักษณะและ
พฤติกรรมของติโต บุคคลซึง่ มีชวี ติ จริงเดิมชือ่ โยซิป โบรซ เกิดเมือ่ ปี พ.ศ. 2435 เป็นลูกชาวนา
เชือ้ สายโครแอตผสมสโลวีนผูก้ ลายเป็นสุดยอดผูน้ ำ� โลก เป็นแบบอย่างแห่งผูน้ ำ� และนักการ
เมืองทีม่ คี วามเพียรแท้ แก้ปญ
ั หาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ให้ลลุ ว่ งไปได้ดว้ ยปัญญาอันเฉียบแหลมและ
ปฏิภาณไหวพริบที่ได้จากความใฝ่รู้และการเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต เกิดมาในครอบครัว
ที่ค่อนข้างยากจน ต้องต่อสู้ด�ำเนินชีวิตให้อยู่รอดในแต่ละวัน มีพี่น้องรวม 9 คน ออกจาก
โรงเรียนอายุ 12 ปี ท�ำงานล้างจานในค่ายทหาร ต่อมาอายุ 15 ปี ฝึกงานในอูซ่ อ่ มรถระยะหนึง่
และเร่ร่อนเปลี่ยนงานเมื่ออายุ 20 ปี เป็นทหารและเกือบเอาชีวิตไม่รอดในสงครามโลกครั้ง
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ที่ 1 รัสเซียจับเข้าค่ายกักกัน แหกคุกหนีออกมาแล้วถูกจับกลับไปหลายต่อหลายครัง้ ในทีส่ ดุ
หนีได้ส�ำเร็จและสมัครเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ของยูโกสลาเวีย เรียกว่า ขบวนการ
ปาร์ตซิ าน ด้วยความเพียรแท้และความเสียสละค�ำนึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวมเป็นทีต่ งั้ กอปร
กับสติปญ
ั ญาและความแข็งแกร่งของเขา ท�ำให้กา้ วขึน้ เป็นหัวหน้าพรรคเป็นหลักในการกูช้ าติ
ด�ำรงต�ำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งยูโกสลาเวีย ติโตและทหารอาสาสมัครในนาม
ขบวนการปาร์ตซิ านสามารถกูช้ าติได้สำ� เร็จ เพราะยึดหลักความยุตธิ รรม เขาให้อสิ ระแก่ทกุ
แคว้นและรับรองเป็นสหพันธรัฐมีฐานะเท่าเทียมกัน สามารถรักษาความสมบูรณ์และเพิ่ม
สร้างความเจริญให้แก่ประเทศชาติ พลังความรักชาติประชาชน และค�ำนึงถึงผลประโยชน์
ส่วนรวม ท�ำให้ต่อสู้จนยูโกสลาเวีย ดินแดนที่มีหลายเผ่าพันธุ์ หลายเชื้อชาติ และหลาย
ศาสนา ได้รับเอกราชอธิปไตยอย่างยากที่ผู้ใดจะกระท�ำได้ ติโตจึงเป็นผู้น�ำและนักการเมือง
ที่ทรงเลือกแปล เพื่อให้คนไทยได้ยึดเป็นแบบอย่างในการด�ำเนินชีวิตโดยแท้
เรื่องทองแดง เป็นเรื่องราวของสุนัขที่ทรงเก็บมาเลี้ยง ตั้งแต่ยังเป็นลูกสุนัขจน
เติบโต สง่างาม เป็นตัวอย่างของการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ สุนัขข้างถนนน�ำ
มาเลี้ยงได้ กล่าวคือทุกคนเป็นคนดีได้ ทรงเล่าเรื่องเกี่ยวกับคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยงที่มี
ความกตัญญูเป็นที่ตั้ง ทองแดงจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทองแดงวางตัวในฐานะองครักษ์ มีนิสัยซื่อสัตย์ รู้จัก
เสียสละและแบ่งปันเพื่อลูกๆ และสุนัขตัวอื่น ทั้งอดทน ใฝรู้ เข้าใจและเรียนรู้ภาษามนุษย์
ได้อย่างรวดเร็ว ฉลาดแสนรู้ มีระเบียบวินัย มีสัมมาคารวะ กิริยาท่าทางเรียบร้อย รู้จักเจียม
ตัว รูจ้ กั เคารพกฎกติกาเมือ่ อยูร่ วมกลุม่ กับสุนขั ตัวอืน่ รูจ้ กั เคารพผูอ้ าวุโสกว่าอย่างไม่ลมื ตัว
รู้คิดและรู้ท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง แม้เป็นสุนัขก็รู้จักความพอเพียง ไม่เห็นแก่ตัวและไม่ละโมบ
นอกจากนี้มีร่างกายที่แข็งแกร่ง สมควรเป็นแบบอย่างของชีวิตที่ดีงาม แม้คุณทองแดงจะ
เป็นสัตว์ แต่ลักษณะนิสัยและความประพฤติมีลักษณะที่ควรค่าแก่การชื่นชม ประพฤติตน
อยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีงาม พฤติกรรมของคุณทองแดงท�ำให้เป็นที่รักใคร่ของผู้พบเห็น
ทั้งในและนอกวัง
ตัวอย่างค่านิยมร่วมสมัยของคนไทยที่สะท้อนจากพระราชนิพนธ์เรื่องทองแดง
(H.M. the King Bhumibol Adulyadej, 2002)
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...ความกตัญญูรู้คุณของทองแดงที่มีต่อแม่มะลิ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวทรงยกย่องว่า ผิดกับคนอื่นที่เมื่อกลายมาเป็นคนส�ำคัญแล้ว มักจะลืมตัว
และดูหมิ่นผู้มีพระคุณที่เป็นคนต�่ำต้อย...มีสัมมาคารวะ และมีกิริยามารยาท
เรียบร้อยเจียมเนื้อเจียมตัวรู้จักที่ต�่ำที่สูง เวลาเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวจะนั่งต�่ำกว่าเสมอ แม้จะทรงดึงตัวขึ้นมากอด ทองแดงก็จะทรุดตัวลง
หมอบกับพื้นและท�ำหูลู่อย่างนอบน้อมคล้าย ๆ กับแสดงว่าไม่อาจเอื้อม...
...ทองแดงฉลาดและรู้ภาษา... เรียนรู้...นอนหงายท้องตามรับสั่ง...
รับสั่งว่า “ทองแดงทาแป้งแล้วไม่คันแล้ว” ทองแดงก็เชื่อและหยุดเกาจริง ๆ...
รับสั่งให้ “ทองแดงนอนแอ้งแม้ง” ทองแดงก็ลงนอนทันที... วิ่งลาดตระเวน...
ความกตัญญูรู้คุณและความสุภาพของทองแดง...ท�ำท่านอบน้อม...ทองแดง
นอกจากกตัญญูต่อผู้มีพระคุณแล้ว ยังสั่งสอนลูกให้มีระเบียบอีกด้วย...เป็น
สุนัขที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อย มีสัมมาคารวะ ไม่เคยลามปามสุนัขตัวอื่น..
ท่ า หมอบเฝ้ า ฯ...ประสานมื อ ไว้ ข ้ า งหน้ า ...ไม่ มี ใ ครอดทนและมุ ่ ง มั่ น อย่ า ง
ทองแดง...ด้วยความดีและความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตลอดเวลาที่ทองแดงถวายงาน ...
...ทองแดงเป็นสุนัขธรรมดาที่ไม่ธรรมดา...ความกตัญญูรู้คุณ... ผิดกับ
คนอื่นที่เมื่อกลายมาเป็นคนส�ำคัญแล้ว มักจะลืมตัวและดูหมิ่นผู้มีพระคุณที่
เป็นคนต�่ำต้อย ทองแดงเป็นสุนัขที่มีสัมมาคารวะและมีกิริยามารยาทเรียบร้อย
เจียมเนื้อเจียมตัว รู้จักที่ต�่ำที่สูง เวลาเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จะนั่งต�่ำกว่าเสมอ แม้จะทรงดึงตัวขึ้นมากอด ทองแดงก็จะทรุดตัวลงหมอบกับ
พื้นและท�ำหูลู่อย่างนอบน้อมคล้ายๆ กับแสดงว่าไม่อาจเอื้อม...วางตัวเหมาะสม
อย่างมหัศจรรย์ โดยเฉพาะในด้านเคารพสุนัขอาวุโสที่แม้จะเคยรังแก แม่แดง
ก็ไม่เคยโต้ตอบหรือเคียดแค้น ทุกครั้งที่พบก็จะวิ่งเข้าไปหมอบคารวะผู้ใหญ่เช่น
เดิม...สุนัขจรจัดที่มีผู้เมตตารับเลี้ยงส่วนมากมักจะเจียมเนื้อเจียมตัวและมีความ
ซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อเจ้าของเป็นพิเศษเสมือนส�ำนึกในบุญคุณ ทั้งยังฉลาดไม่แพ้
สุนัขนอก บางตัวก็สวยงามหรือมีความโดดเด่นสง่างาม เช่น ทองแดง เป็นต้น....

พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องทองแดงเป็นกุศโลบายในการอบรมสั่งสอน และปลูกฝังค่านิยม
ร่วมสมัยทีด่ งี ามและเหมาะสมให้แก่คนไทย พิจารณาจากบุคลิกลักษณะและพฤติกรรมของ
ทองแดงสุนขั ทรงเลีย้ ง ทรงเล่าถึงประวัตทิ มี่ าของทองแดงซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงพระราชนิยม
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ของการกระท�ำความดี ความเป็นแบบอย่างหรือต้นแบบของความดี ทองแดงเดิมเป็นสุนัข
จรจัดหรือสุนัขข้างถนนสามารถน�ำมาเลี้ยงและพัฒนาตนได้ ทองแดงเป็นแบบอย่างของ
ความรักที่แม้เป็นสุนัขก็มีความจงรักภักดี ทั้งรู้จักที่จะรักสุนัขด้วยกัน ซื่อสัตย์ พากเพียร
และเสียสละ โดยเฉพาะกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ตามอารักขาและคอยช่วยเหลือผู้อื่นโดยใช้
ปัญญาแก้ปัญหา เช่น เมื่อมีคนมาเข้าเฝ้าฯ นานเกินไป แม้พูดไม่ได้แต่จะแสดงอาการให้
ผู้นั้นรู้ว่าควรกลับได้แล้ว เป็นต้น พระองค์ทรงถ่ายทอดค่านิยมให้เห็นว่า ทุกคนสามารถ
พัฒนาตนให้เป็นคนดีได้ กล่าวคือ ทองแดงเป็นลูกตัวหนึ่งใน 7 ตัว ของสุนัขจรจัดเพศเมีย
ชือ่ แดงซึง่ ถูกเจ้าหน้าทีก่ รุงเทพมหานคร น�ำมาปล่อยคืนไว้ทศี่ นู ย์แพทย์พฒ
ั นาพร้อมกับสุนขั
จรจัด 4 ตัว ซึ่งเคยอยู่ในถิ่นนั้น และผูกพันกับชาวบ้านมาก เมื่อมาอยู่ที่ศูนย์แพทย์พัฒนา
ไม่นาน แดงก็ตกลูกต่อมามีผู้น�ำทองแดงเข้าเฝ้าฯ ถวายตัว พระราชทานชื่อให้ทองแดงและ
พีน่ อ้ งทุกตัว ทรงเลีย้ งทองแดงตัง้ แต่เป็นลูกสุนขั อายุได้ 5 สัปดาห์ ให้อาศัยกินนมแม่มะลิอกี
ตัวหนึ่ง ทรงเล่าถึงพัฒนาการเติบโตของทองแดง ความเฉลียวฉลาดแสนรู้ฟังภาษาได้รู้เรื่อง
มีความสามารถพิเศษในการเก็บลูกมะพร้าวและปอกลูกมะพร้าว เป็นสุนขั ทีม่ กี ริ ยิ ามารยาท
เรียบร้อย มีความกตัญญูรู้คุณ และที่ส�ำคัญมีความจงรักภักดีเป็นที่สุด จะหมอบเฝ้าอย่าง
ระแวดระวังในขณะประทับ และจะออกเดินน�ำหน้า เมื่อทรงพระราชด�ำเนินออกก�ำลัง
พระวรกาย เมือ่ ทรงขับรถพระทีน่ งั่ จะตามเสด็จฯ ด้วยโดยนัง่ บนเบาะข้างพระองค์ เมือ่ มีลกู
สอนลูก ๆ ให้มีระเบียบวินัย และให้ท�ำตามรับสั่ง ความแสนรู้ ความกตัญญูและความจงรัก
ภักดี เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้พบเห็น
ย้อนกลับไปในวันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2541 แดงเป็นสุนัขจรจัด เร่ร่อน
อยู่ในซอยศูนย์แพทย์พัฒนา ออกลูก 1 ครอก จ�ำนวน 7 ตัว เป็นตัวเมีย 6 ตัว ตัวผู้ 1 ตัว
คนงานก่อสร้างในหมู่บ้านเมตตาเลี้ยงดู น�ำลังกระดาษขนาดใหญ่ท�ำเป็นบ้านให้แม่สุนัข
และลูกสุนัขได้อาศัย ชาวบ้านละแวกนั้นช่วยกันเลี้ยงดู บางคนน�ำกระดาษ ผ้าเช็ดตัวมาปู
ให้แม่สุนัขและลูกสุนัขนอน บางคนป้อนนมลูกสุนัขเกิดใหม่ทั้ง 7 ตัว เพราะแดงไม่มีนมให้
ลูกกิน ในลูกสุนัขทั้ง 7 มีตัวหนึ่งมีลักษณะโดดเด่นต่างจากพี่น้องและสุนัขอื่นๆ เป็นสุนัข
เพศเมีย มีลายสร้อยรอบคอครึ่งเส้น ขนที่เท้าทั้ง 4 เท้า มีลักษณะคล้ายถุงเท้าสีขาว มีหาง
ม้วนหนึง่ รอบครึง่ หางเป็นดอกสีขาว จมูกแด่น รูปร่างสูงเพรียวและสง่างามคล้ายสุนขั มีพนั ธุ์
วันที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2541 นายแพทย์ได้นำ� ทองแดงเข้าถวายตัว พระองค์ทรงรัก เมตตา
และโปรดปรานคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยง ด้วยคุณทองแดงเป็นสุนัขแสนรู้และฉลาดกว่า
สุนขั อืน่ ๆ ทัว่ ไป คอยติดตามถวายงาน ไม่วา่ พระองค์จะเสด็จฯ ไป ณ ทีแ่ ห่งใด เรือ่ งทองแดง
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จึงเป็นพระราชนิพนธ์ทที่ รงน�ำเสนอให้เห็นถึงพระราชนิยมในค่านิยมอันดีงามทีส่ ะท้อนออก
มาจากบุคลิกลักษณะของคุณทองแดงทีแ่ ม้ไม่ใช่มนุษย์ หากแต่มคี วามดีทคี่ วรเป็นแบบอย่าง
ค่านิยมต่าง ๆ ที่ปรากฏในบทพระราชนิพนธ์ ทั้งบทพระราชนิพนธ์แปลและบท
พระราชนิพนธ์ที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นใหม่เรื่องพระมหาชนก นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลัง
พระ ติโต และเรื่องทองแดง ในพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร เห็นได้อย่างชัดเจนว่าทรงประยุกต์แนวคิด ให้เข้ากับบริบทของ
สังคมไทย บทพระราชนิพนธ์ดังกล่าวได้เน้นให้เห็นค่านิยมคนไทยร่วมสมัย ในการที่ทุกคน
สามารถกระท�ำความดีให้แก่ส่วนรวมหรือชาติบ้านเมืองได้ตามบทบาทหน้าที่ของตน และ
มนุษย์ทกุ คนสามารถพัฒนาตนให้เป็นผูท้ มี่ คี ณ
ุ ค่า มีประโยชน์และเป็นบุคคลทีส่ มบูรณ์แบบ
ได้ดว้ ยการพัฒนาตนให้เป็นคนดี มีคา่ นิยมในทางทีถ่ กู ทีค่ วร ซึง่ ได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2) ซื่อสัตย์ พากเพียรและเสียสละ 3) กตัญญู 4) ใฝ่รู้ 5) รักษาประเพณีอันดีงาม 6) หวังดี
ต่อผู้อื่น 7) เป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 8) มีระเบียบวินัย 9) มี
สติปัญญาและท�ำสิ่งถูกต้อง 10) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 11) เข้มแข็งทั้งร่างกาย
และจิตใจ และ 12) ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม

อภิปรายผล
พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงเลือกใช้บทพระราชนิพนธ์เรือ่ งพระมหาชนก นายอินทร์ ผูป้ ดิ ทองหลังพระ ติโต และเรือ่ ง
ทองแดง เป็นกุศโลบายในการอบรมสั่งสอน และปลูกฝังค่านิยมร่วมสมัยที่ดีงามและเหมาะ
สมให้แก่คนไทย น่าจะเป็นเพราะทรงเห็นความส�ำคัญของนักเขียน นักประพันธ์ และทรงเห็น
ว่าวรรณกรรมที่นักเขียน นักประพันธ์ถ่ายทอดออกมาเป็นหัวใจส�ำคัญของการปั้นความคิด
ของผูอ้ า่ น สามารถแทรกซึมเข้าไปในจิตวิญญาณของผูอ้ า่ นได้โดยไม่รเู้ นือ้ รูต้ วั เป็นการสอน
ที่แนบเนียนและลุ่มลึก โดยทรงเลือกตัวอย่างชีวิตที่กระท�ำความดีตามพระราชนิยม
พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
มีพระราชประสงค์ให้ตัวละครเอกในพระราชนิพนธ์ทั้ง 4 เรื่อง เป็นตัวแทนพฤติกรรมของ
คนไทย ให้มีค่านิยมร่วมสมัยในอันที่จะสร้างสรรค์สังคมไทยให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์
ต่างๆ และด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สอดคล้องกับ Homsub (2020) กล่าวไว้ว่า
“...ทรงปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ
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พฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่น พระมหาชนกเป็นตัวแทนของมนุษย์ในอุดมคติ เพียบพร้อม
ด้วยคุณธรรมโดยเฉพาะการเป็นผู้มีวิริยะอันยิ่ง อีกทั้งคุณลักษณะของการเป็นผู้มีจิต
สาธารณะของพระมหาชนกนัน้ เด่นชัดมาก ดังทีท่ รงปรารภก่อตัง้ ปูทะเลย์มหาวิชชาลัยเพือ่
เอือ้ ประโยชน์แก่ผอู้ นื่ ...” และเป็นไปในท�ำนองเดียวกับ Boonsom (1995) และ Boonsom
(2017) สรุปว่า “ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ทรงครองราชย์ พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายทรง
งานหนักเพื่อพสกนิกรพ้นจากความอดอยากยากจน สามารถด�ำเนินชีวิตอยู่อย่างพอเพียง
คือ อยู่อย่างพอมีพอกินเหมาะสมแก่ฐานะของแต่ละบุคคล นอกจากความสุขทางกายแล้ว
ยังทรงจรรโลงใจไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินด้วยบทพระราชนิพนธ์ที่คมคายทางความคิดและเรื่อง
ราวที่ทรงถ่ายทอด...”
จะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงเลือกพระราชนิพนธ์ชีวประวัติบุคคลที่มีคุณค่าในพระ
ราชหฤทัย เพือ่ เป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้คนไทยรักและกตัญญูตอ่ ผูม้ พี ระคุณ มีสำ� นึกรักชาติ
ยึดมั่นในศาสนา พระมหากษัตริย์หรือผู้น�ำที่ทรงธรรม มีความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หวังดีต่อผู้อื่น ด�ำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ พากเพียรกระท�ำ
ความดีและเสียสละเพื่อส่วนรวม ทั้งใฝ่รู้ใฝ่เรียนในอันที่จะรู้รักษาประเพณีอันดีงาม เข้ม
แข็งทางร่างกายและจิตใจ มีระเบียบวินัย มีสติปัญญาสามารถเลือกกระท�ำสิ่งถูกต้องตาม
แนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นประเด็นส�ำคัญ ทรงเลือกแปลงานพระราชนิพนธ์
เพื่อให้คนไทยเห็นคุณสมบัติอันเลิศของบุคคลผู้มีคุณค่า สมควรปฏิบัติตามอันจะน�ำไปสู่
ความส�ำเร็จของชีวิตและชาติบ้านเมือง ซึ่งคณะรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
พ.ศ. 2557 ได้น้อมน�ำแนวพระราชด�ำริไปเป็นค่านิยม 12 ประการ ให้คนไทยได้ประพฤติ
ปฏิบัติ
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร มีข้อสังเกตที่น่าสนใจ กล่าวคือพระราชนิพนธ์แต่ละเรื่องทรงใช้เวลา
ยาวนานในการพระราชนิพนธ์ ตัง้ แต่ พ.ศ. 2519 ทรงเลือกแปลเรือ่ งติโต ตีพมิ พ์ พ.ศ. 2537
นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ ทรงเริ่มแปลในปี พ.ศ. 2520 แล้วเสร็จ พ.ศ. 2523 และ
ตีพิมพ์ พ.ศ. 2536 พระมหาชนกทรงแปลเป็นภาษาไทยในปี พ.ศ. 2520 และตีพิมพ์
พ.ศ. 2539 และเรือ่ งทองแดงตีพมิ พ์ พ.ศ. 2545 สะท้อนให้เห็นถึงพระวิรยิ ะอุตสาหะ หรือความ
เพียรแท้ผา่ นบทพระราชนิพนธ์ ทรงใช้เวลาค่อนข้างนานในการประดิษฐ์คดิ ค้นให้ผอู้ า่ นเข้าใจ
เข้าถึง และทรงปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมในช่วงเวลานั้น
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ช่วงเวลาในการพระราชนิพนธ์และการตีพิมพ์ พิจารณาตามบริบทในสังคมไทย
เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เป็นช่วงที่บ้านเมืองเกิดวิกฤตการณ์รอบด้าน ทรงเล็งเห็นคุณค่าของ
พระราชนิพนธ์ในฐานะวรรณกรรมค�ำสอน เพื่อช่วยเสริมสร้าง ปรับเปลี่ยน และพัฒนาค่า
นิยมร่วมสมัยของคนไทยให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม ทั้งกระตุ้นเตือนจิตส�ำนึก
ไปในทางที่ดีงาม ส่งผลต่อการแก้ปัญหาต่างๆ ที่รุมล้อมอยู่ในขณะนั้นให้คลี่คลายลงได้
ข้อสังเกตนี้เป็นไปในแนวทางเดียวกับ Sotanasatian (2011) และ Kusumawali (2015)
ที่เห็นว่าพระองค์ทรงเลือกพระราชนิพนธ์แปลเพื่อทรงชี้แนวทางการแก้ปัญหาให้แก่คน
ไทย พระราชนิพนธ์ที่สะท้อนค่านิยมร่วมสมัยของคนไทยจึงเปรียบได้กับภูมิปัญญาชีวิตมี
ความงามทางปัญญา เป็นสือ่ เสนอเนือ้ หาและแนวคิดเพือ่ จรรโลงชีวติ คนไทยให้ตงั้ มัน่ อยูใ่ น
คุณงามความดี เป็นสือ่ ปลูกฝังค่านิยมเรือ่ งรูร้ กั สามัคคีในหมูค่ ณะ การด�ำเนินชีวติ อยูใ่ นสังคม
แบบพึ่งพาอาศัย มีความหวังดีต่อผู้อื่น รู้จักแบ่งปันและมีมนุษยสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างสงบสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ พอดี มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี
พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงเลือกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของบุคคลผู้มีความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ วิธีคิดและ
การตัดสินใจของเขาส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวโลก พระองค์มิได้มุ่งให้ข้อเท็จจริงทาง
ประวัติศาสตร์เป็นประเด็นหลัก หากแต่ทรงมุ่งที่จะสะท้อนให้เห็นความยิ่งใหญ่ของความ
เสียสละประโยชน์สุขส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม การศึกษาชีวประวัติบุคคลผ่าน
บทพระราชนิพนธ์ที่มีความเข้มข้นทั้งเนื้อหา แนวคิด และเหตุการณ์ส�ำคัญของชีวิต ซึ่งเป็น
เรื่องที่เกิดขึ้นจริง วัน เวลา สถานที่ และเหตุการณ์จ�ำลองขึ้นจากความเป็นจริงในส่วนที่
คนทั่วไปมิเคยล่วงรู้ ย่อมสร้างความตื่นเต้น ความตื่นรู้ ได้อย่างน่าติดตามยิ่งนัก และแม้แต่
เรือ่ งทองแดงก็เป็นบันทึกข้อเท็จจริงทางประวัตศิ าสตร์ในเชิงลึก เป็นฉากชีวติ ธรรมดาสามัญ
หากแต่ทรงหยิบยกคุณค่าและทรงสร้างค่านิยมแห่งคุณธรรมให้ประทับในจิตวิญญาณของ
ผู้อ่าน ซึ่งหมายถึง คนไทยร่วมสมัย เป็นบันทึกชีวิตจิตวิญญาณและวัฒนธรรมของชีวิตได้
อย่างแนบเนียนลึกซึง้ เป็นสือ่ แห่งการด�ำรงชีวติ การชีใ้ ห้เห็นผิดชอบชัว่ ดี การรักษาแบบแผน
ชีวิตในทางที่ถูกที่ควร การประพฤติปฏิบัติตนในแนวทางที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้
เดือดเนื้อร้อนใจ ทรงถ่ายทอดค�ำสอนและปรัชญาทางศาสนาเผยแพร่ไปสู่คนไทยท�ำให้มี
เครือ่ งยึดเหนีย่ วจิตใจ มีขอ้ คิดและแนวทางการด�ำรงชีวติ การประพฤติและพัฒนาตนให้เป็น
คนดี กระท�ำแต่ความดีเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข พระองค์ทรงเลือกชาดก
มาสอนคนไทย ทรงเลือกชีวประวัติของบุคคลผู้รักและเสียสละเพื่อชาติบ้านเมือง โดยทรง
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สอดแทรกค่านิยมค�ำสอนตามพระราชปณิธานและแนวทางพระราชด�ำริไว้ตลอดเรือ่ งท�ำให้
ผูอ้ า่ นได้ซมึ ซับค่านิยมทีด่ งี ามไปได้โดยไม่รตู้ วั โดยเฉพาะการทีท่ รงปฏิบตั พิ ระองค์เป็นแบบ
อย่างแห่งความดีตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติ ย่อมส่งผลให้วรรณกรรมค�ำ
สอนของพระองค์ลึกซึ้งอยู่ในหัวใจคนไทยอย่างยากที่จะลืมเลือน
ค่านิยมร่วมสมัยของคนไทยพิจารณาจากวรรณกรรมค�ำสอนในพระราชนิพนธ์
พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นไปใน
ท�ำนองเดียวกันกับ Satjapan (2020) ได้แสดงความคิดเห็นถึงเหตุผลที่ทรงพระราชนิพนธ์
วรรณกรรมค�ำสอน 4 เรื่องนี้ ความว่า
...พระราชนิพนธ์แปลเกี่ยวกับชีวประวัติบุคคลส�ำคัญเรื่องนายอินทร์ ผู้ปิด
ทองหลังพระ และติโต เป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้ประชาชนคนไทยมีความรักชาติ ยึดมัน่
ในเรือ่ งความสามัคคีปรองดอง และปลูกฝังความคิดให้ชนื่ ชมผูท้ มี่ อี ดุ มการณ์ มีความ
มุ่งมั่นในชีวิต คุณลักษณะต่างๆ ของบุคคลส�ำคัญของโลกทั้งสองคน เช่น ความกล้า
หาญ ความสามัคคี ความเด็ดเดี่ยว ความรู้ ความสามารถ การท�ำดีโดยไม่หวังผล ฯลฯ
เป็นแบบอย่างอันดีแก่ผู้อ่านทุกคน...พระองค์มิได้มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนคิด
ว่าพระองค์คือพระมหาชนก หากแต่มีพระราชประสงค์ จะให้ประชาชนทุกคนเป็นดั่ง
พระมหาชนก เป็นพระราชด�ำริที่ทรงเตือนให้ประชาชน ทุกคนตระหนักว่า มิใช่เพียง
พระมหากษัตริยเ์ ท่านัน้ ทีต่ อ้ งใช้ความรู้ ความมานะอดทน และความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจปฏิบตั ิ
หน้าทีต่ อ่ ประเทศชาติ หากแต่ประชาชนทุกคนมีหน้าทีบ่ ำ� รุงรักษา และพัฒนาประเทศ
ชาติของตนด้วย และทรงเชือ่ มัน่ ว่า เมือ่ ประชาชนมีความเพียร มีปญ
ั ญา และมีพลัง ก็
สามารถน�ำประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าได้ สมดังที่พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ไว้
ว่า เมืองมิถิลาไม่สิ้นคนดี...เรื่องทองแดงเป็นพระราชนิพนธ์อีกเล่มหนึ่งที่จับใจผู้อ่าน
เพราะแสดงน�้ำพระทัยเปี่ยมพระเมตตาที่แผ่ไปสู่ทุกชีวิตบนแผ่นดินของพระองค์...

พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงต้องการปลูกฝังให้คนไทยร่วมสมัยมีค่านิยมในการพัฒนาตนให้กระท�ำความดีเพื่อชาติ
บ้านเมืองเป็นประการส�ำคัญ น่าจะเป็นเพราะทรงเห็นว่าวิกฤตการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ล้วนมีสาเหตุมาจากการที่คนไทยส่วนใหญ่
ยังขาดค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสมในการด�ำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม การมีค่านิยมต่าง
ท�ำให้มีความคิดและมีความเห็นต่าง พฤติกรรมที่แสดงออกจึงแตกต่างและขัดแย้งกันไป
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ตามค่านิยมนั้น พระองค์ทรงเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านบทบาท
หน้าทีแ่ ละพฤติกรรมของตัวละคร โดยทรงปรับเปลีย่ นและสอดแทรกค่านิยมทีด่ งี ามไว้ในบท
พระราชนิพนธ์ตลอดเรื่อง ให้เข้ากับสภาพสังคมในช่วงเวลานั้น
พระราชนิพนธ์แต่ละเรือ่ งทรงเลือกเรือ่ งอย่างมีวตั ถุประสงค์ทชี่ ดั เจนและมีแนวคิด
ค่านิยมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เป็นค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม มีความส�ำคัญและเป็นสิ่ง
จ�ำเป็นต่อการใช้ชวี ติ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นวรรณกรรมค�ำสอนทีส่ ามารถสร้างความ
สุขสงบให้เกิดขึ้นในชาติบ้านเมือง สอดคล้องกับ Naknuan (2017) ได้ศึกษาพระมหาชนก
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะเรื่องเล่าทศชาติ
ชาดกในสังคมไทยร่วมสมัย พบว่า มีการสืบทอดเนื้อหาและแนวคิดทั้งจากวรรณคดีชาดก
วรรณคดีพระพุทธศาสนา และวรรณคดีคำ� สอน โดยน�ำขนบวรรณคดีมาปรับใช้ให้เหมาะสม
กับบริบทสังคมและผู้เสพ มีการสร้างสรรค์กลวิธีการเล่าเรื่องด้วยการดัดแปลง และเปลี่ยน
เนือ้ หาตอนจบ ถือเป็นชาดกประจ�ำรัชสมัย เป็นวรรณคดีพทุ ธศาสนาร่วมสมัยทีม่ เี นือ้ หาและ
แนวคิดเหมาะสมกับยุคสมัย มีคุณค่าในฐานะวรรณกรรมค�ำสอน
พระราชนิพนธ์ทั้ง 4 เรื่อง สะท้อนพระราชนิยม พระราชจริยวัตรและพระราช
ปณิธานอันแน่วแน่ของพระองค์ในการได้เห็นแบบอย่างของความเป็นคนดี ค่านิยมที่ควร
น้อมน�ำไปปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นค่านิยมเรื่องความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความ
เป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม
มากกว่าผลประโยชน์สว่ นตน รูจ้ กั ความพอเพียง มีความเพียรอันบริสทุ ธิ์ อดทน หวังดี และ
เสียสละเพื่อผู้อื่น กตัญญูรู้คุณผู้มีพระคุณ เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความหวังดีต่อผู้อื่น มีความเข้มแข็ง
ทั้งร่างกายและจิตใจ มีสติรู้ท�ำในสิ่งที่ถูกที่ควร ตลอดจนรู้รักษาประเพณีอันดีงามอันจะ
ยังชีวิตให้อยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ
พระบรมราโชวาทและพระราชด�ำรัสซึ่งพระองค์ทรงเน้นย�้ำอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ
ตลอดระยะเวลาทรงครองสิริราชสมบัติ ซึ่งรัฐบาลได้ประมวลและน้อมน�ำไปเป็นค่า
นิยม 12 ประการ ดังนี้ 1) รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
และมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 3) กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 4) ใฝ่หาความรู้
5) รักษาประเพณีอนั ดีงาม 6) มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีตอ่ ผูอ้ นื่ เผือ่ แผ่ และแบ่งปัน
7) เข้าใจเรียนรูก้ ารเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข 8) มีระเบียบวินยั
เคารพกฎหมายและผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 9) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท�ำ 10) รู้จักด�ำรงตนอยู่
โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 11) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้
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ต่ออ�ำนาจฝ่ายต�่ำ และ 12) ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
พระราชนิพนธ์ทั้ง 4 เรื่องนี้ ชี้ให้เห็นชีวิตของการเป็นต้นแบบแห่งความดี
การเป็นแบบอย่างของความเพียรต่อความยากล�ำบากในชีวิต แต่มานะพยายาม การเป็น
แรงบันดาลใจในการกระท�ำความดี ทั้งนี้ทุกคนและทุกชีวิตสามารถเป็นคนสมบูรณ์ได้ จึง
นับได้ว่าเป็นแนวคิดและค่านิยมร่วมสมัยที่ส�ำคัญของคนไทยที่ควรน�ำมาเป็นแบบอย่างใน
การด�ำเนินชีวิต

สรุปผลการวิจัย
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เรื่องพระมหาชนก นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ ติโต และเรื่องทองแดง
พิจารณาในฐานะวรรณกรรมค�ำสอน เพือ่ พัฒนาค่านิยมร่วมสมัยของคนไทย พบว่าประการ
แรก ทรงต้องการปลูกฝังให้คนไทยมีค่านิยมร่วมสมัยในการพัฒนาตนให้กระท�ำความดีเพื่อ
ชาติบา้ นเมืองเป็นประการส�ำคัญ ประการทีส่ อง ทรงเลือกใช้บทพระราชนิพนธ์เป็นกุศโลบาย
ในการอบรมสัง่ สอนและปลูกฝังค่านิยมร่วมสมัยทีด่ งี ามและเหมาะสมให้แก่คนไทย พระองค์
ทรงเลือกใช้บทพระราชนิพนธ์เป็นกุศโลบายในการอบรมสั่งสอน ได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์ พากเพียรและเสียสละ 3) กตัญญู 4) ใฝ่รู้ 5) รักษาประเพณีอันดีงาม
6) หวังดีตอ่ ผูอ้ นื่ 7) เป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข 8) มีระเบียบวินยั
9) มีสติและท�ำสิง่ ถูกต้อง 10) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 11) เข้มแข็งทัง้ ร่างกายและ
จิตใจ และ 12) ค�ำนึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม พระองค์ทรงเชือ่ ว่าค่านิยมทีถ่ กู ต้องเหมาะสม
เป็นรากฐานพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน ค่านิยมตามแนวพระราชด�ำริ เป็นแนวทางให้รฐั บาล
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พ.ศ. 2557 ได้น้อมน�ำไปเป็นค่านิยมหลักของประเทศที่
คนไทยทุกคนจ�ำเป็นต้องมี พระราชนิพนธ์แห่งวรรณกรรมค�ำสอนทีท่ รงฝากไว้แก่แผ่นดินไทย
จึงเป็นแนวทางที่คนไทยควรน�ำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความส�ำเร็จในชีวิต บุคลิกลักษณะ
และพฤติกรรมของตัวละครเป็นพระราชประสงค์ทจี่ ะให้เกิดมีขนึ้ ในคนไทยทุกคน พระองค์
ทรงพระราชปรารถนาจะให้มีขึ้น เกิดขึ้นกับคนไทยทุกคนทรงสร้างและพัฒนาค่านิยมร่วม
สมัยของคนไทย ผ่านบทพระราชนิพนธ์เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามโดยแท้

Vol.5 No.2 (May - August) 2021			

WIWITWANNASAN

185

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการน�ำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
พระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ ติโต และเรื่อง
ทองแดง ในพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ถือเป็นวรรณกรรมค�ำสอนที่มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดค่านิยมร่วมสมัยของคนไทย
ยึดมั่นในการกระท�ำความดี เพื่อพัฒนาตนเองและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
จึงขอเชิญชวนคนไทยทุกท่านได้อา่ นและเรียนรูต้ ามก�ำลังสติปญ
ั ญาและส่งเสริมการอ่านพระ
ราชนิพนธ์ให้แพร่หลาย อันจะช่วยเผยแพร่ค่านิยมร่วมสมัยเพื่อพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป
ข้อเสอนแนะการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาพระราชนิพนธ์ในแง่มุมอื่นๆ นอกเหนือจากค่านิยมร่วมสมัย จากเรื่อง
ที่ดัดแปลงไปจากพระราชนิพนธ์ หรือศึกษาเปรียบเทียบกับฉบับอื่นๆ เพื่อให้เห็นลักษณะ
เด่นและคุณค่าอย่างกว้างขวางชัดเจนยิ่งขึ้น
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