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 วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นวันที่ชาวไทยทั้งประเทศหัวใจแตกสลาย เพราะได้สูญเสียพระมหากษัตริย์
ที่เปี่ยมไปด้วยทศพิธราชธรรม อีกท้ังยังเป็นนักคิดนักพัฒนา ท่านทรงพระเมตตาและเสียสละเพ่ือประชาชนชาวไทย
มานานถงึ ๗๐ ปี กองบรรณาธกิารนติยสาร @Rama ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของพระราชกรณยีกจิทีพ่ระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ปฏิบัติมาตลอดเวลาที่ครองราชย์พร้อมทั้งพระราชจริยวัตรที่งดงามอันเป็นแบบ
อย่างให้แก่ประชาชนชาวไทยได้เป็นอย่างดี 
 ถึงแม้พระองค์จะเสด็จสวรรคต แต่พระราชด�ารัส พระบรมราโชวาท ตลอดจนพระราชจริยวัตรที่แฝงไปด้วย
ธรรมะยังคงอยู่เพื่อให้เราได้สืบสานและใช้ชีวิตอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเหมือนดังพระราชปณิธาน กองบรรณาธิการจึง
ได้รวบรวมพระราชกรณียกิจและเรื่องราวในอีกหลาย ๆ ด้านของพระองค์มาไว้ใน @Rama ฉบับพิเศษเล่มนี้  โดยใช้
ชื่อว่า “แรงบันดาลใจจากพระราชา” เพื่อให้ผู้อ่านและประชาชนรุ่นหลังได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการด�ารงชีวิต
เพื่อให้มีความสุขสืบไป 
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“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพือ่ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
 เป็นพระปฐมบรมราชโองการท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ตรัสไว้ในพระราชพิธีบรม
ราชาภเิษกเมือ่วนัท่ี ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ และท่านทรงปฏิบติัเช่นนีต้ลอดการครองราชย์ ไม่เว้นแม้แต่ทรงพระประชวร 
พระบรมราชโองการนี้มีความหมายที่ลึกซ้ึงยิ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ไม่ได้ถือศาตราวุธไปรบราหรือ
รุกรานประเทศของใคร แต่ทรงใช้ “ธรรมะ” เพื่อการพัฒนาประเทศไทยให้มั่นคงและยั่งยืน ด้วยพระราชประสงค์เดียวคือ 
เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข 
 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาลท่ี ๙ เคยให้สัมภาษณ์กับสถานโีทรทศัน์ BBC ขององักฤษไว้ว่า “การทีจ่ะอธบิาย
ว่า พระมหากษัตริย์คืออะไรนั้น ดูเป็นปัญหาท่ียากพอสมควร โดยเฉพาะในกรณีของข้าพเจ้า ซ่ึงถูกเรียกโดยคนทั่วไปว่า 
พระมหากษัตริย์ แต่โดยหน้าที่ที่แท้จริงแล้ว ดูจะห่างไกลจากหน้าที่ที่พระมหากษัตริย์ที่เคยรู้จักหรือเข้าใจกันมาแต่ก่อน 
..หน้าที่ของข้าพเจ้าในปัจจุบันน้ันก็คือ ท�าอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ ถ้าถามว่า ข้าพเจ้ามีแผนการอะไรบ้างในอนาคต 
ค�าตอบก็คือไม่มี เราไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม เราก็จะเลือกท�าแต่สิ่งที่เป็น
ประโยชน์ ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เพียงพอแล้วส�าหรับเรา”
 เท่านี้ก็คงพอทราบกันแล้วว่า ท�าไมท่านจึงทรงงานหนักเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม .. 
 ธรรมะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มีมากมายจนนับไม่ถ้วน แต่สิ่งหนึ่งที่สังเกตได้คือ ทรงปฏิบัติ
ตามหลักธรรมทุกข้อด้วยพระองค์เองและถ่ายทอดให้พวกเราได้น�าไปปฏิบัติตาม ธรรมะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙ ไม่มีกาลเวลา ไม่มีล้าสมัย สามารถน�าไปใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย ..จะขอยกธรรมะบางข้อมากล่าวถึง ณ ที่นี้ 
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ความเมตตา 
 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล
ท่ี ๙ มีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย ตั้งแต่ทรงข้ึนครอง
ราชย์ก็มีปัญหาเรื่องผู ้ก่อการร้าย คอมมิวนิสต์ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เคยให้สัมภาษณ์นักข่าว
ต่างประเทศเกี่ยวกับเร่ืองคอมมิวนิสต์สรุปเป็นใจความได้
ว่า .. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ไม่ได้คิดว่า
คอมมวินิสต์เป็นศัตรทูีจ่ะต้องเอาชนะ แต่ท่านทรงต่อสูก้บัความ
หิวโหยของพสกนกิรมากกว่า หากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
รชักาลที ่๙ ท�าส�าเรจ็ ประชาชนรวมทัง้คอมมวินสิต์ (ทีน่กัข่าว
เรียก) ก็จะมีความสุขด้วย คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รชักาลที ่๙ ทรงพระเมตตากบัประชาชนชาวไทยทกุคนโดยไม่
แบ่งแยกจรงิ ๆ หรอืแม้แต่เหตกุารณ์ ๑๔ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ 
ที่มีการปะทะกันระหว่างทหารและนักศึกษา หรือแม้แต่ช่วง
พฤษภาทมิฬ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี ๙ ทรง
ช่วยเหลือและคล่ีคลายเหตุการณ์จนสามารถดับไฟร้อนท่ี
ลกุลามประเทศไปได้ทกุครัง้ด้วยพระเมตตา ไม่ได้เหน็ฝ่ายหนึง่
ฝ่ายใดเป็นศตัร ูเพราะทกุคนคอืประชาชนของพระองค์ทัง้หมด 
สิง่ทีท่รงท�าคอื ทรงสอนให้พสกนกิรของพระองค์ต้ังสตแิละหยดุ
ทะเลาะกนั โดยพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที ่๙ ไม่ได้
ตดัสนิว่าใครผดิหรอืใครถกู แม้พวกคอมมวินสิต์เอง พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ก็ทรงเห็นว่าเป็นประชาชน
คนไทยเหมือนกัน สิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล
ที ่๙ เหน็ว่าเป็นศตัร ูคอื ปัญหาต่าง ๆ และความยากจนของ
ประชาชน ซึ่งพระองค์พยายามแก้ไขและเอาชนะได้ในที่สุด 
และด้วยพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูหั่วรชักาลที ่๙ ยงัมอบพระราชด�ารสัท่ีเกีย่วกบัความ
เมตตาให้เราน�าไปปฏบิตัอิกีด้วย

	 “..	 ถ้าเราแผ่เมตตาให้คนอื่นหรือมีปรารถนาดี
ต่อผู้อื่น	 เข้าใจว่าคนนั้นหรือบุคคลอื่นจะรู้สึก	 ต้องรู้สึกว่า
มีปรารถนาดีต่อผู้อื่น	 ต่อบุคคลน้ันขึ้นในใจของเราก็ต้อง
รู้สึกว่ามีคนอื่นมาปรารถนาดีต่อเรา	 ฉะนั้น	 เป็นการยืนยัน
ว่าการปรารถนาดีต่อผู้อื่นท�าให้ผู้อื่นปรารถนาดีต่อเราและ
ปรารถนาดีต่อเรา	อันนี้เองที่เป็นความสุข..” 

 พระราชด�ารัสพระราชทานแก่ผู้น�าลูกเสือชาวบ้าน
กรุงเทพมหานคร ณ พระต�าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ วันที่ ๑๑ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๑

ความเพยีร
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงมี
โครงการเนื่องจากพระราชด�าริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ หาก
ไม่มีความเพียรแล้ว โครงการต่าง ๆ จะส�าเร็จไม่ได้เลย งาน
ทุกอย่างย่อมมีปัญหาและอุปสรรคเป็นของธรรมดา การที่จะ
ท�างานให้ส�าเร็จได้นั้น ต้องอาศัยความเพียร และไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรคที่เข้ามา ..ยกตัวอย่างโครงการสถานีเกษตรหลวงอ่าง
ขาง ซ่ึงมีต้นก�าเนิดจากชาวเขาท่ีปลูกฝิ่นและท�าไร่เลื่อนลอย 
ท�าให้ภเูขากลายเป็นภเูขาหวัโล้น ไม่มป่ีาไม้ ทรพัยากรธรรมชาติ
รวมถึงแหล่งน�้าถูกท�าลาย จึงมีพระราชด�าริท่ีจะแปลงทุ่งฝิ่น
ให้เป็นทุ่งเกษตร กล่าวคือหางานใหม่ให้ชาวเขา ซึ่งเป็นงานที่
สุจริต ให้เขาสามารถเล้ียงดูครอบครัวได้โดยไม่ท�าลายธรรมชาติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงริเริ่มโครงการ
ขึ้นมา ได้ทดลองปลูกพืชเมืองหนาวชนิดต่าง ๆ เอง พอส�าเร็จ
ก็น�าไปสอนชาวเขาให้ปฏิบัติตาม เมื่อชาวเขาหยุดปลูกฝิ่น หัน
มาปลูกไม้ผล ผัก ไม้ดอกเมืองหนาว ในที่สุดภูเขาหัวโล้นก็เริ่ม
กลายเป็นภูเขาเขียวชะอุ่มที่สวยงาม ซ่ึงดึงดูดนักท่องเที่ยวดัง
เช่นทุกวันนี้ หากไม่อาศัยความเพียรก็ยากที่งานจะส�าเร็จได้ 
 นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙  
ยังทรงถ่ายทอดค�าสอนที่ว่าด้วยความเพียรออกมาเป็นบท
ประพันธ์เรื่อง “พระมหาชนก” โดยทรงดัดแปลงจากนิทาน
ชาดกให้เข้ากบัยคุสมยัและให้เข้าใจง่าย เพือ่ให้เข้าถงึประชาชน
ทุกหมู่เหล่าอีกด้วย 
 “การสร้างสรรค์ตนเอง	 การสร้างบ้านเมืองก็ตาม	
มิใช่ว่าสร้างในวันเดียว	ต้องใช้เวลา	ต้องใช้ความเพียร	ต้อง
ใช้ความอดทน	 เสียสละ	 แต่ส�าคัญที่สุดคือความอดทนคือ
ไม่ย่อท้อ	 ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงาม	 สิ่งที่ดีงามนั้นท�ามันน่าเบื่อ	
บางทีเหมือนว่าไม่ได้ผล	 ไม่ดัง	 คือดูมันครึท�าดีน่ี	 แต่ขอรับ
รองว่าการท�าให้ดีไม่ครึต้องมีความอดทน	 เวลาข้างหน้าจะ
เห็นผลแน่นอนในความอดทนของตนเอง”
  พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นกัเรยีน นกัศึกษา 
ครแูละอาจารย์ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ วันที ่๒๗ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๑๖
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การปิดทองหลังพระ 
 พระราชกรณียกิจมากมาย ท่ีพระบาทสมเ ด็จ
พระเจ้าอยู ่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงท�า ไม่ว่าจะเป็นโครงการ
ต่าง ๆ ทรงแก้ไขปัญหาน�้าท่วม ปัญหาแห้งแล้ง หรือแม้แต่
ทรงเย่ียมเยียนราษฎรในถิ่นทุรกันดาร พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี ๙ ไม่เคยประกาศสิ่งที่ทรงท�าเลย มี
มากมายหลายสถานทีท่ีท่รงไปเยีย่มเยยีนราษฎรทีไ่ม่ได้ออกข่าว
ในพระราชส�านัก เพราะทรงไปเยีย่มช่วงดกึบ้าง ถิน่ทรุกนัดาร
รถเข้ายาก ต้องเดินเท้าเป็นระยะทางไกล มีภยันอันตราย
รอบด้าน ก็เสด็จพระราชด�าเนนิ โดยไม่เหน็แก่ความเหนือ่ยยาก
และภยันตรายรอบตวัเลย พอกลบัมาทีว่งัแล้วกท็รงงานต่อถงึ
ดกึดืน่ เพ่ือประโยชน์ของประชาราษฎร์โดยแท้จรงิ .. 
 ค�าว่า “ปิดทองหลังพระ” นัน้เป็นส�านวนไทยโบราณ 
หมายความว่าการท�าความดีโดยไม่มุ่งหวังให้ใครรู้ ไม่ได้ป่าว
ประกาศ ซึ่งคนอื่นก็จะไม่เห็น เปรียบเสมือนปิดทองอยู่หลัง
องค์พระพุทธรูป ดังนั้น สิ่งท่ีควรท�าคือให้ท�าหน้าท่ีของเรา
ให้เต็มที่ และถือว่ารางวัลท่ีได้กลับมาคือความส�าเร็จของงาน
นั้น ๆ   เพราะถ้าท�าความดีแล้วคาดหวังว่าจะได้อะไรตอบแทน 
ถ้าไม่ได้รบักจ็ะผดิหวงั พอผดิหวังกม็คีวามทกุข์ตามมา ว่าท�าไม
ท�าความดีแต่ไม่มีใครเห็น น้อยเนื้อต�่าใจ แต่ถ้าเราปิดทองหลัง
พระ คือท�าความดี แต่ไม่คาดหวังว่าต้องมีใครรับรู้ เราก็จะ
ไม่ทุกข์ อย่างน้อยตัวเราเองก็รับรู้ว่าเราได้ท�าความดี แค่นี้ก็
สขุใจ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที ่๙ ทรงเลง็เหน็ถงึ
ประโยชน์ของ “การปิดทองหลงัพระ” จงึพระราชทานพระบรม
ราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ไว้ดังนี้

 “..การท�างานด้วยน�้าใจรักต้องหวังผลงานนั้นเป็น
ส�าคัญ	แม้จะไม่มีใครรู้	ใครเห็น	ก็ไม่น่าวิตก	เพราะผลส�าเร็จ
นั้นจะเป็นประจักษ์พยานที่มั่นคง	ที่พูดเช่นนี้เหมือนกับสอน
ให้ปิดทองหลังพระ	 การปิดทองหลังพระนั้น	 เม่ือถึงคราว
จ�าเป็นก็ต้องปดิว่าทีจ่รงิแลว้คนโดยมากไมค่อ่ยชอบปดิทอง
หลังพระกันนัก	เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น	แต่ถ้าทุกคนพากัน
ปิดทองแต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย	พระจะเป็น
พระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้” 
 เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท
แก่ข้าราชการพลเรือน ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน ไว้ดังนี้ 
“ในการปฏิบัติงานนั้นขอให้ท�าหน้าที่เพื่อหน้าที่ อย่านึกถึง
บ�าเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มาก ขอให้ถือว่าการท�า
หน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐ 
จะท�าให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง” 
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ความพอเพยีง
  พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาลท่ี ๙ พระราชทาน
หลักปรัชญาเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ให้แก่ประชาชนชาว
ไทยมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ ก่อนวิกฤติทางเศรษฐกิจต้มย�ากุ้ง
เมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ จะเกดิขึน้ซะอีก ..จะเหน็ว่าหลกัปรัชญาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย
จริง ๆ  ทรงรับสั่งเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงว่า การพัฒนาบ้าน
เมืองก็เหมือนกับการสร้างบ้าน หากเราจะสร้างบ้านสองชั้น 
เสาเข็มที่วางเป็นรากฐานบ้านก็ต้องรับน�้าหนักได้สองชั้น ไม่
สามารถรับได้มากกว่านั้น ดังนั้น หากเราจะพัฒนาบ้านเมือง
ก็ต้องค�านึงถึงรากฐานของประเทศด้วยเช่นเดียวกัน พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงเล็งเห็นแล้วว่า ประเทศ
เรามีฐานในภาคการเกษตรเป็นหลัก และยังมีประชาชนใน
พื้นท่ีชนบทที่ยากจนอยู่เป็นจ�านวนมาก ถึงแม้ประชาชนใน
ประเทศบางคนมีเงินมาก แต่บางคนกไ็ม่มเีลย พระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยูหั่วรัชกาลที ่๙ จงึทรงอยากให้สร้างพืน้ฐานความพอ
มีพอกนิ พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบือ้งต้นก่อน เมือ่พ้ืนฐาน
มั่นคงแล้ว จึงค่อยสร้างความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจให้
สูงขึ้นต่อไป ดังพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญา
บตัรของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ณ หอประชมุมหาวทิยาลัย
เกษตรศาสตร์ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ ที่ว่า
	 “..การพัฒนาประเทศจ�าเป็นต้องท�าตามล�าดับข้ัน	
ต้องสร้างพื้นฐานคือ	ความพอมีพอกิน	พอใช้ของประชาชน
ส่วนใหญ่เป็นอนัพอควรและปฏบิตัไิด้แล้ว	จงึค่อยสร้างค่อย
เสรมิความเจรญิและฐานะเศรษฐกิจข้ันทีส่งูขึน้โดยล�าดับต่อ
ไป	 หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ	 ยกเศรษฐกิจขึ้นให้
รวดเร็วแต่ประการเดียว	 โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์
กบัสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย	
ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่าง	ๆ	ขึ้น	ซึ่งอาจกลายเป็น
ความยุง่ยากล้มเหลวได้ในทีส่ดุ..” ซึง่หวัใจหลกัของเศรษฐกิจ
พอเพยีงนัน้คอืการพฒันาท่ีต้ังบนพืน้ฐานของทางสายกลางและ
ความไม่ประมาท โดยท่านให้หลกัปฏิบัตอิยู ่๓ ประการ โดยวาง
บนอีกหนึ่งรากฐานที่ส�าคัญ ดังนี้ 
 ๑. ความพอประมาณ คือ ความพอดี ไม่มากไปและ
ไม่น้อยไป ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น หากวางแผนจะ
ท�างานสักอย่าง ให้พิจารณาศักยภาพตนเองก่อนว่ามีโอกาส
พอทีจ่ะท�าได้หรอืไม่ ไม่ใช่ไปกูห้นีย้มืสนิเพือ่มาลงทุนบางอย่าง
ที่มากเกินตัว และพิจารณาตามศักยภาพแล้วไม่สามารถใช้หนี้
ได้แน่ ๆ
 ๒. ความมเีหตผุล ก่อนทีจ่ะตดัสนิใจ จะต้องใช้เหตุและ
ผล พิจารณาปัจจัยที่เก่ียวข้อง ผลดีและผลเสียท่ีอาจเกิดจาก
การกระท�านัน้ ๆ  อย่างรอบคอบ ไม่จ�าเป็นต้องตามกระแสของ
โลกหรือสังคม  

 ๓. ภมูคิุม้กนั คอื การเตรยีมตวัให้พร้อมอยูเ่สมอ เพือ่รบั
ความเปลีย่นแปลงต่าง ๆ  ท่ีสามารถเกดิข้ึนได้ เพราะอนาคตเป็น
ส่ิงที่ไม่แน่นอน มีการเปล่ียนแปลงและความเส่ียงตลอดเวลา 
ดังนั้น เราต้องสามารถรับมือกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง
นั้น ๆ ได้ เช่น ราคาน�้ามันท่ีขึ้นสูงมาก หากน�าไบโอดีเซลมา
ใช้ทดแทน ก็จะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องราคาน�้ามันที่ผันแปรได้ 
เป็นต้น ซ่ึงหลักการทัง้สาม ต้องต้ังอยูบ่นพ้ืนฐานของจรยิธรรม
และคณุธรรม ต้องมคีวามซ่ือสตัย์สจุรติ มคีวามอดทนและความ
เพียร ใช้สติและใช้ปัญญาในการด�าเนินชีวิต 
 หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไม่ได้ใช้เฉพาะ
เกษตรกรหรอืคนยากจนเท่านัน้ แต่ใช้ได้ในทกุองค์กร ทุกอาชีพ 
ถึงแม้จะมีเงินมากก็ควรใช้หลักการของความพอเพียงด้วยเช่น
เดียวกัน 
 “..คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย
เมือ่มคีวามโลภน้อย กเ็บยีดเบยีนคนอืน่น้อย ถ้าทกุประเทศมี
ความคดิ อนันีไ้ม่ใช่เศรษฐกจิ มคีวามคิดว่าท�าอะไรต้องพอเพียง 
หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็
อยูเ่ป็นสุข พอเพียงนีอ้าจจะมมีาก อาจจะมขีองหรูหรากไ็ด้ แต่
ว่าต้องไม่ไปเบยีดเบยีนคนอืน่ ต้องให้พอประมาณตามอตัภาพ 
พูดจาก็พอเพียง ท�าอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง..” 
พระราชด�ารสัเนือ่งในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา ณ ศาลาดสุดิาลยั 
สวนจิตรลดา พระราชวงัดุสิต วนัท่ี ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
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ความซือ่สตัย์ 
 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรัชกาลที ่๙ ทรงแสดงให้
เราเห็นว่าพระองค์ทรงมีมนุษยธรรมคู่กับคุณธรรมที่งดงาม จึง
สามารถปกครองและพฒันาบ้านเมอืงให้อยูอ่ย่างร่มเยน็เป็นสขุ
ได้ดังเช่นทุกวันน้ี และความซื่อสัตย์ก็เป็นหนึ่งในพระบรม
ราโชวาทและพระราชด�ารัสอยู่หลายครั้ง 
 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เคย
เล่าไว้ในหนังสือหลักธรรม ท�าตามรอยพระยุคลบาท ว่า “ท่าน
รูห้รอืไม่ว่าคนถวายเงินโดยเสดจ็พระราชกศุล ซึง่ส่วนมากเราก็
พูดกันทั่ว ๆ ไป ท่านเชื่อหรือไม่ว่ากองนี้ใครแตะไม่ได้นะครับ 
ท�าบุญอย่างเดียว เพราะเจ้าของเงินเขาระบุไว้ โดยเสด็จพระ
ราชกุศล คนถวายนั้นถวายโดยเสด็จพระราชกุศล และมักจะ
คิดว่าจะทรงท�าอะไรก็ท�าเถอะ กองไหนตามพระราชอัธยาศัย 
กองน้ีถงึไปใช้อะไรก็ได้ แต่พระองค์กไ็ม่เคยใช้ส่วนพระองค์เลย 
ก�าชบัเราก�าชบันกัหนาเรือ่งความถูกต้องในการด�าเนินการ ต้อง
ทุกกระเบียดนิ้ว ทุกกระบวนการต้องยึดความถูกต้องไว้” 

 อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกไว้ ตอนที่ทรงเรือใบ 
เขียนโดย พล.ต.อ.วิสิษฐ เดชกุญชร ว่า “ครั้งหนึ่งเสด็จฯ ออก
จากฝั่งไปได้ไม่นาน ก็ทรงแล่นเรือใบเข้าฝั่ง ตรัสกับผู้ที่คอย
มาเฝ้าฯ อยู่ด้วยความฉงนว่า เสด็จฯ กลับเข้าฝั่งเพราะเรือใบ
พระที่นั่งแล่นไปโดนทุ่นเข้า ซ่ึงในกติกาการแข่งเรือใบถือว่า
ฟาวล์ ทั้งที่ไม่มีใครเห็น ท่านทรงแสดงให้เห็นว่าความซื่อสัตย์
สุจริตและการมีน�้าใจเป็นนักกีฬานั้นเป็นอย่างไร เราควรจะมี
ความซือ่สตัย์ต่อตนเอง ถงึแม้ว่าจะไม่มีใครเหน็กต็าม พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงทราบว่าหลักธรรมนี้ควร
จะปลกูฝังตัง้แต่เดก็ ๆ  จงึพระราชทานพระบรมราโชวาท เนือ่ง
ในวันเด็กแห่งชาติปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ไว้ดังนี้
	 “ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุก
อย่าง	 เด็ก	ๆ	จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง	 เพื่อ
จักได้เติบโตข้ึนเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่
เจริญมั่นคง”	

 ถึงแม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เสด็จ
สวรรคตแล้ว แต่พระบรมราโชวาท พระราชด�ารัส และหลัก
ปรัชญาของท่านยังคงอยู่ ในฐานะประชาชนชาวไทย เราควร
ศึกษาค�าสอนของท่านให้ลึกซึ้งและถ่องแท้ แล้วน้อมน�ามา
ปฏิบตัเิพือ่สบืสานพระราชปณธิานต่อไป กว่าท่ีพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ จะทรงพัฒนาประเทศไทยให้อุดม
สมบูรณ์และประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมาได้จนถึงทุก
วันนี้ เราในฐานะประชาชนคนไทยควรท�าหน้าท่ีให้สมกับเป็น
พสกนิกรของพระองค์ คือ รักแผ่นดิน ช่วยพัฒนาประเทศให้
เจริญก้าวหน้า มีคุณธรรมและจริยธรรม ช่วยเหลือผู้อื่น และ
รู้รักสามัคคี ถึงแม้เราอาจไม่เคยได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท
โดยตรง แต่การเป็นพสกนกิรทีด่กีเ็ป็นการได้ตอบแทนคุณแผ่น
ดินและเป็นการท�าความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙ แล้ว 
 ดังพระราชด�ารัส เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ 
ในงานราชอุทยานสโมสร ณ สวนศิวาลัย ที่ว่า 

 “..แต่ละคนต้องปฏบิตังิานของตนด้วยความเข้ม
แข็งท่ีสุด	 โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น	 แล้วพยายามร่วมมือ
กัน	 ถ้าเห็นอะไรสิ่งใดที่ไม่ดีไม่งามให้ช่วยกันปราบปราม	
หรือช่วยกันแก้ไขด้วยความตั้งใจจริง	 มิใช่ว่าแต่ละคนก็
มีชีวิตของตัว	 แล้วก็ไม่ทุกข์ถึงความไม่สบายหรือความ
ไม่ดีความทุกข์ของผู้อื่น..” 

 พอเข้าใจดังน้ีแล้ว ถึงเวลาแล้วค่ะที่พวกเราต้องร่วม
มือกันดูแลบ้านหลังนี้ให้ดี รู้รักและสามัคคี ช่วยกันพัฒนาบ้าน
หลังนี้ให้น่าอยู่ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
ทรงพัฒนาไว้  มาช่วยกันสืบสานพระราชปณิธาน ตามแนว
พระราชด�าริกันเถอะค่ะ8
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 หากกล่าวถึงสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภมิูพลอดยุเดชทรงท�าเพือ่ประชาชนและประเทศชาตมิาตลอด 
ในโครงการต่าง ๆ กว่า ๔,๐๐๐ โครงการ คนไทยทุกคนคงได้
เห็นแล้วว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงงานหนักเพียงใด เพ่ือให้พวกเรามีความอยู่ดีกินดี หนึ่งใน
โครงการที่ทรงมีพระกระแสรับสั่งให้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การช่วย
เหลอืประชาชน คือ “มลูนธิชัิยพฒันา” ซึง่พระบาทสมเดจ็พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระกระแสรับสั่งให้จัดตั้ง
ขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชน และทรงพระราชทานค�าอธิบาย
ที่มาของชื่อมูลนิธิชัยพัฒนา ดังนี้

“การได้เข้าไปแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ	
หรือการได้เข้าไปขจัดทุกข์ของประชาชน
บางทีอาจมีความสลับซับซ้อน	ยุ่งยาก	

เพราะฉะนั้นก็เหมือนการเข้าสู่การท�าสงคราม	
ต้องต่อสู้	ต้องพยายามแก้ไขปัญหา	พอลุล่วง

	แล้วก็เหมือนชัยชนะ	
แต่การต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช้อาวุธ	เขาเข่นฆ่ากัน

	แต่เราใช้กระบวนการพัฒนา
เป็นเครื่องมือในการเอาชนะ	ผลสุดท้ายจึงพระราชทาน

ชื่อว่ามูลนิธิว่า...	ชัยพัฒนา”

 มูลนิธิชัยพัฒนาด�าเนินการจดทะเบียนเหมือนมูลนิธิ
ท่ัวไป โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จ�านวนหนึ่งเป็นเงิน
ก้นถุง หลังการจัดตั้งเป็นมูลนิธิเสร็จแล้วทรงก�าชับว่า “ห้าม

เรีย่ไรและห้ามขอรบับรจิาคเงนิ” ซ่ึงแสดงให้เหน็ว่าทรงมคีวาม
ละเอียดอ่อนสูงมาก โดยตรัสว่าอย่าเรี่ยไรเงินเลย เพราะเวลา
เรี่ยไร... ผู้ถูกเรี่ยไรอาจไม่เต็มใจ ถึงแม้จะยินยอมให้ แต่ความ
จริงแล้วอาจให้เพราะความเกรงใจ ถ้าเป็นหน่วยงานราชการ
ไปเร่ียไร ชาวบ้านก็คงยอมบริจาคให้อยูดี่เพราะเกรงใจมากกว่า 
 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้
เคยให้สัมภาษณ์ถึงมูลนิธิชัยพัฒนาไว้
ตามสื่อต่าง ๆ ว่า “มูลนิธิชัยพัฒนา
ท�างานทกุอย่างท่ีเกีย่วกบัประโยชน์ของ
ประชาชน โดยวัตถุประสงค์ส�าคัญหลัก
ของมลูนธิทุิกมลูนธิขิองพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือ 
ไม่ด�าเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง”

งานของมูลนิธิชัยพัฒนา
 มูลนิธิชัยพัฒนาท�างานทุกอย่างที่เก่ียวข้องกับความ
เดือดร้อนของประชาชน หากเกิดเหตุเร่งด่วน นั่นหมายถึงงาน
ทีร่อไม่ได้ ต้องลงมอืท�าทนัทเีพ่ือช่วยเหลอืประชาชน มูลนธิชิยั
พฒันาจงึเหมอืนทีพ่ึง่ของประชาชนในยามเดอืดร้อน นอกจาก
งานที่คอยให้การช่วยเหลือประชาชน มูลนิธิชัยพัฒนายังมีงาน
ด้านการศึกษาและด้านวิจัย ซึ่งนักวิจัยในโครงการค่อนข้างมี
อิสระทางด้านความคิด 
 ดร.สุเมธ ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า งานวิจัยที่ท�ามีทั้งผล
ส�าเร็จและไม่ส�าเร็จ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชจึงทรงรับสั่งว่า หากงานวิจัยใดไม่ส�าเร็จ เมื่อทราบ
ผลแล้วจะได้ไม่น�ามาท�าซ�้าอีก แต่ถ้างานวิจัยใดท�าแล้วได้รับ
ผลส�าเร็จให้น�ามาใช้ทันที 

ตามรอยพระบาทพระมหากษัตริย์นักพัฒนา

กุสุมา ภักดี
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 ดร.สุเมธ ตั้งข้อสังเกตข้อหนึ่ง คือ คนส่วนใหญ่มัก
หวังพึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แม้
กระทั่งหน่วยงานราชการ จนลืมนึกไปว่าพระองค์ไม่ใช่รัฐบาล 
ไม่ใช่กระทรวง ทบวง กรม พระองค์ทรงเหมือนประชาชนคน
ไทยคนหนึ่ง แค่ทรงมีความรับผิดชอบสูงและเป็นประมุขของ
ประเทศ

ด้วย ดิน น�้า ลม ไฟ เพราะเป็นสิ่งที่มนุษย์เกี่ยวข้องและต้อง
ใช้ แต่น่าเสียดายที่มนุษย์ไม่ค่อยแยแส เพราะมัวไปสนใจและ
ยดึติดกบัเร่ืองเงินทองเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงล้วนแล้วเป็นของสมมติ 
ปัจจุบันต้องยอมรับว่าประชากรไทยมีจ�านวนเพ่ิมมากขึ้นถึง 
๕ เท่าตัว ในขณะที่แผ่นดินและทรัพยากรของประเทศมีเท่า
เดมิ จงึทรงมพีระกระแสรบัสัง่ให้ใช้อย่างพอเพยีงตามแนวพระ
ราชด�าริ “เศรษฐกิจพอเพียง”
 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทรง
แสดงให้เห็นถงึการฟ้ืนฟสูิง่ทีถ่กูท�าลายไป โดนการฟ้ืนฟใูห้กลบั
คนืมาใหม่ เช่น การปลูกต้นไม้ การสร้างฝายชะลอน�า้ ซึง่ต้อง
ไม่ซ�า้ซ้อนกบัท่ีไหน หากกระทรวง ทบวง กรม และประชาชน
สนใจ ก็สามารถด�าเนินรอยตามระบบทฤษฎีและแนวคิดของ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชได้ เพราะทรง
พระราชทานแนวคิดทุกรูปแบบเอาไว้อยู่แล้ว เพียงประชาชน
ให้ความสนใจ ท�าความเข้าใจกับสิ่งท่ีพระบาทสมเด็จพระ
ปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดชทรงพระราชทานให้และน�ากลบั
ไปใช้ในกรณขีองตัวเอง เพียงเท่านีง้านกถื็อว่างานส�าเรจ็แล้ว

สิ่งที่ทรงตรัสก่อนสวรรคต
 ดร.สุเมธ เล่าว ่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงแสดงถึงความกังวล ความเป็นห่วง 
และแสดงถึงความใส่พระราชหฤทัยทุกเร่ืองของประชาชน
และประเทศชาติ ก่อนเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงเขย่าตัว ดร.สุเมธ ด้วย
พระหัตถ์ แล้วกล่าวว่า “สุเมธ งานยังไม่เสร็จ งานยังไม่เสร็จ
นะ สุเมธ” ซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยต่องาน ซึ่งเป็น
งานของประชาชนและประเทศชาต ิไม่ใช่งานส่วนพระองค์เลย
แม้แต่น้อย ฉะนั้น ตอนนี้จึงเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทย
ทุกคนที่จะต้องสนองงานต่อจากพระองค์ท่านต่อไป
 นอกจากนี้ ในงานพระบรมศพของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับสั่งว่ากับ ดร.สุเมธ ว่า 
“ทลูกระหม่อมพ่อรบัสัง่อย่าหยดุงานนะ ให้ท�าต่อไป งานมลูนธิิ
เหมือนเดิม” และยังรับสั่ง “สงสัยจะหนักกว่าเดิมนะ”
 หลังจากได้ยินค�าถามว่าต่อไปมูลนิธิจะเป็นอย่างไร 
งานยังด�าเนินต่อไปหรือเปล่า เม่ือพระบาทสมเด็จพระ
ปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดชเสร็จสวรรคต เพราะค�าตอบ คือ 
“ไม่หยุด” การท�างานยังด�าเนินต่อไป มีแต่จะมากขึ้น มากขึ้น 
ตราบใดที่ปัญหาของประชาชนและประเทศชาติยังมีอยู่ ก็ต้อง
ท�างานสนองพระองค์ท่านต่อไป 
 ดร.สุเมธ ได้กล่าวทิ้งท้ายต่องานในมูลนิธิไว้ ว่า
“งานจะมีวันเสร็จไหม... ไม่รู้ ตราบใดท่ียังมีปัญหาอยู่ ตราบ
ใดที่ประชาชนยังมีทุกข์มีปัญหา เราก็ต้องท�า... เป็นหน้าที่ของ
มูลนิธิที่ต้องท�าต่อเนื่องไป”

“กังหันน�้าชัยพัฒนา”         
 เมื่อพูดถึงมูลนิธิชัยพัฒนา คนส่วนใหญ่จะนึกถึง
กังหันน�้าชัยพัฒนา ดร.สุเมธ กล่าวว่า “พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดชทรงใช้เวลาอย่างเตม็ท่ีในการคดิค้น 
ทั้งที่ทรงมีพระราชกรณียกิจมากมาย แต่ก็ยังมีเวลาคิดค้นสิ่ง
ประดิษฐ์อืน่ ๆ ซึง่ไม่ได้มแีค่กังหนัน�า้ชยัพฒันาเท่านัน้ ดไูด้จาก
รายการทีจ่ดสทิธบิตัรของพระองค์ ซึง่มจี�านวนไม่น้อยเลย” 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงคิดค้นเครื่องประดิษฐ์ “กังหันน�้าชัยพัฒนา” ขึ้น เพื่อ
ต้องการแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือน�้าเสีย ซึ่งนับวันยิ่ง
ทวคูีณมากขึน้ทกุทแีละเจออยูทุ่กพืน้ที ่เพราะประชาชนบรโิภค
และใช้น�า้สะอาด แต่ทิง้น�า้เสยีออกมาใส่แม่น�า้ล�าคลองโดยไม่มี
ใครสนใจ จนกระทั่งน�้าเกิดเน่าน�้าเสีย
 “กงัหนัน�า้ชยัพฒันา” ได้รบัการจดสทิธบัิตร หลายประเทศ
มกีารขอพระบรมราชานญุาตน�าไปใช้เพือ่แก้ปัญหาน�า้เน่าเสีย 

สิ่งที่ทรงตรัสและเน้นย�้า
  ดร.สุเมธ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเน้นย�้าเรื่อง “ท�าให้เกิดประโยชน์” 
 ปัจจยัส�าคญัต่อชวิีตคนเราท่ีไม่ใช่ของหรหูรา ฟุ่มเฟือย 
ปัจจัยที่ส�าคัญต่อชีวิตคนเราก็คือ “แผ่นดิน” อันประกอบไป
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 “การให้การศึกษานัน้ กล่าวโดยจดุประสงค์ทีแ่ท้จริงคอื การสร้างสรรค์ความรู้ ความคดิ พร้อมทัง้คณุสมบติัและจิตใจทีส่มบูรณ์
ให้เกดิขึน้ในตัวบคุคล เพ่ือช่วยให้เขาสามารถด�ารงชวีติอยูไ่ด้อย่างมัน่คงและราบร่ืน ทัง้สามารถบ�าเพ็ญประโยชน์สุขเพ่ือตน เพือ่ส่วน
รวมได้ตามควรแก่อตัภาพ ผูท้�าหน้าท่ีด้านการศึกษาทกุฝ่ายทกุระดับควรจะได้มุ่งท�างานเพ่ือวตัถปุระสงค์นีย้ิง่กว่าส่ิงใด…”

 พระบรมราโชวาทในพิธพีระราชทานปริญญาบัตรแก่บณัฑติวทิยาลยัวชิาการศกึษาประสานมติร ๒๗ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๑๕

 จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงตระหนักดีว่า การพัฒนาการศึกษา
ของเยาวชนน้ันเป็นพื้นฐานอันส�าคัญของประเทศชาติ  ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ และมีพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาไว้
มากมาย 

    โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์

 พระราชกรณยีกจิด้านการศกึษา พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที ่๙ ทรงมุง่เน้นการอปุถมัภ์ในด้านต่าง ๆ  แก่โรงเรียน 
ทรงพระราชทานพระราชทรพัย์ช่วยเหลอื ให้ค�าแนะน�า รวมทัง้เสด็จพระราชด�าเนนิไปเยีย่มเยยีนโรงเรียน และพระราชทานพระบรม
ราโชวาทเพือ่สนบัสนนุและให้ก�าลงัใจแก่ครแูละนกัเรยีนของโรงเรยีน ซึง่โรงเรยีนในพระบรมราชปูถมัภ์นัน้มทีัง้โรงเรยีนรฐับาลและ
โรงเรียนเอกชน ดังนี้

 โรงเรียนจิตรลดา โรงเรียนราชวินิต โรงเรียนวังไกลกังวล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนราชประชาสมาสัยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนเพื่อลูกหลานชนบท โรงเรียนร่มเกล้า โรงเรียน
สงเคราะห์เด็กยากจน โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือตามความจ�าเป็นเร่งด่วน

ธ ผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน

 ทิพย์สุดา ตันเติมเกียรติ
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    ทุนการศึกษาพระราชทาน

 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่ทรงมีต่อการศึกษาของแผ่นดินไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
พระราชทานทุนเพื่อการศึกษาไว้อย่างมากมาย ดังนี้

 ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ทุนเล่าเรียนหลวง ทุนมูลนิธิภูมิพล ทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ทุนมูลนิธิราช
ประชานเุคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทุนมลูนิธริาชประชาสมาสยัในพระบรมราชูปถมัภ์ และมลูนธิโิรงเรยีนราชประชาสมาสัย ทนุ
นวฤกษ์  รวมทั้ง ทุนการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียนเฉพาะกรณี ได้แก่ ทุนพระราชทานแก่นักเรียนชาวเขา ทุนพระราชทานแก่
นักเรียนเฉพาะสถานศึกษาและรางวัลพระราชทานแก่นักเรียนและโรงเรียนดีเด่น ทุนเล่าเรียนหลวงส�าหรับพระสงฆ์ไทย และทุน
เศรษฐกิจพอเพียง 

    พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ของรัฐตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๓ ครั้งหนึ่งหนังสือพิมพ์เคยค�านวณว่า หากเสด็จพระราชด�าเนินพระราชทาน
ปริญญาบัตร ๔๙๐ ครั้ง ประทับนั่งครั้งละประมาณ ๓ ชั่วโมง เท่ากับทรงยื่นพระหัตถ์พระราชทานใบปริญญาบัตร ๔๗๐,๐๐๐ ครั้ง 
น�้าหนักปริญญาบัตรฉบับละ ๓ ขีด รวมน�้าหนักทั้งหมด ๑๔๑ ตัน จึงมีผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทานให้ทรงลดการพระราชทาน
ลง โดยเสนอให้พระราชทานปริญญาบัตรเฉพาะระดับมหาบัณฑิตขึ้นไปเท่านั้น แต่มีพระราชกระแสรับสั่งว่า 

 “เสียเวลายื่นปริญญาบัตรให้บัณฑิตคนละ ๖-๗ วินาทีนั้น แต่ผู้ได้รับนั้นมีความสุขเป็นปี ๆ เปรียบกันไม่ได้เลย”

    สารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชน

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชด�าริให้ด�าเนินการจัดท�าสารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชนขึ้น ซ่ึง
บรรจุเรื่องราวต่าง ๆ  อันเป็นสาระไว้ครบทุกแขนงวิชา แบ่งออกเป็น ๔ สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ เรียบเรียงให้เหมาะสมใน ๓ ระดับความรู้ให้แก่เด็กรุ่นเล็ก เด็กรุ่นกลาง และเด็กรุ่นใหญ่ สามารถอ่านในรูปแบบฉบับ 
E-Book ได้ที่ http://kanchanapisek.or.th/kp6/index.php

 นอกจากนีย้งัมพีระราชกรณียกจิด้านการศกึษานอกโรงเรยีนอกีมากมาย ได้แก่ โรงเรยีนพระดาบส ศาลารวมใจ ศนูย์ศกึษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

    ทรงให้ความส�าคัญแก่ “ภาษาไทย”

 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วรชักาลที ่๙ ทรงเป็นแบบอย่างของการ “ใช้ภาษาไทยอย่างถกูต้อง” 
มาโดยตลอด เนื่องจากทรงตระหนักว่าภาษาไทยเป็นภาษาประจ�าชาติ จึงสมควรที่คนไทยจะช่วยกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเพื่อ
เป็นแบบอย่างที่ดีต่อชนรุ่นหลัง ประเทศไทยของเราโชคดีเหลือเกินที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงให้ความส�าคัญแก่ภาษาประจ�าชาติ 
โดยก�าหนดให้วันที่ ๒๙ กรกฎาคมของทุกปี เป็น “วันภาษาไทยแห่งชาติ” 

 ครั้งหนึ่งพระองค์ทรงมีกระแสพระราชด�ารัสความตอนหนึ่งว่า

 “…เรามคีวามโชคดทีีม่ภีาษาของตนเองแต่โบราณกาล จงึสมควรอย่างยิง่ทีจ่ะรกัษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรกัษาภาษาก็มี
หลายประการอย่างหนึง่ต้องรกัษาให้บรสิทุธิใ์นทางออกเสียงคอื ให้ออกเสียงให้ถกูต้องชดัเจน อกีอย่างหนึง่ต้องรักษาให้บรสิทุธิใ์น
วิธีใช้ หมายความว่า วิธีใช้ค�ามาประกอบประโยคนับเป็นปัญหาที่ส�าคัญ ปัญหาที่สามคือ ความร�่ารวยในค�าของภาษาไทย ซึ่งพวก
เรานึกว่าไม่ร�่ารวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้…. ส�าหรับค�าใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจ�าเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางค�า
ที่ง่าย ๆ ก็ควรจะมี ควรจะใช้ค�าเก่า ๆ ที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก…”

 นอกจากนี ้ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที ่ ๙ ทรงแสดงความห่วงใยเกีย่วกับการใช้ภาษาไทยของคนไทยมาก โดย
เฉพาะคนไทยทีไ่ปศกึษายงัต่างประเทศ ชอบใช้ภาษาฝรัง่ค�าไทยค�า ท�าให้เมือ่ส่ือสารออกไปแล้วคนไม่เข้าใจ และปัญหาการใช้ภาษา
ไทยท่ีไม่ถกูต้องในสงัคมอนิเตอร์เนต็ท่ีมกัจะใช้ค�าง่าย ๆ และส้ัน ๆ รวมถงึการใช้สัญลักษณ์ในการส่ือสารด้วยจนกลายเป็นค่านยิมไป
แล้ว ซ่ึงหากเป็นเช่นนีต่้อไป เดก็ไทยกจ็ะไม่ทราบความหมายทีแ่ท้จริงของภาษาและอาจท�าให้ภาษาไทยวบิติัได้ในอนาคต

 นบัเป็นพระมหากรณุาธคิณุหาทีส่ดุมิได้อย่างแท้จรงิ ทีท่รงพระราชทานทุกสิง่อย่างให้แก่วงการการศึกษาของไทย เพือ่แผ่น
ดนิไทยของพ่อแล้ว เชือ่เหลอืเกนิว่า ปวงชนชาวไทยจะไม่ทิง้ภาษาไทยและวงการศึกษาของไทย เหมือนทีพ่่อไม่เคยทิง้เรา
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 ตั้งแต่เด็ก ผมเองได้เห็นภาพของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี ๙ ทรงมีพระราชหฤทัยอย่างแน่ว
แน่ในการลงพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วแผ่นดินไทย ภาพหนึ่งท่ีมอง
เห็นก็คือ พระราชกรณียกิจด้าน “น�้า” และ “พลังงาน” 
 ครัง้หนึง่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัรัชกาลท่ี ๙ 
ทรงพระราชด�ารัสไว้เกี่ยวกับน�้า ว่า “น�้าคือชีวิต” เพราะ
น�้ามีความส�าคัญต่อทุกชีวิตจากการที่ทรงลงพื้นที่ทั่วแผ่น
ดินไทย สิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ได้
พบเจอคือ ปัญหาเรื่องน�้า หลากหลายพื้นที่ที่เสด็จฯ มีทั้ง
ปัญหาน�้าท่วม ปัญหาความแห้งแล้ง ไร้ฝน ทรงเล็งเห็น
ความส�าคัญของปัญหาเหล่านี้เป็นอย่างมาก และได้ทรง
ทุ่มเทแรงกายในการวิเคราะห์ปัญหา จนกระทั่งหาทาง
แก้ไขปัญหาให้พสกนิกรชาวไทยได้ส�าเร็จ

“...แต่มาเงยดทู้องฟ้า	มเีมฆ	ท�าไมมเีมฆอย่างนี	้ท�าไมจะดงึ
เมฆนีล่งมาให้ได้กเ็คยได้ยินเรือ่งการท�าฝน	กม็าปรารภกบั
คณุเทพฤทธิ	์ฝนท�าได้	มหีนงัสอืเคยอ่านหนงัสือท�าได้...”

ต้นก�าเนิดโครงการพระราชด�าริฝนหลวง

 “ฝนหลวง” 
 จากพระราชบันทึกเรือ่ง “THE RAINMAKING STORY” ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วรชักาลท่ี ๙ บอกเล่าถงึ
เหตกุารณ์เม่ือคร้ังเสดจ็ฯ ไปทรงเยีย่มราษฎร ๑๕ จงัหวดัของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืช่วงเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. ๒๔๙๘ 
พระองค์ตรัสไว้ว่า
 “...ณ ที่นั้น ข้าพเจ้าได้สอบถามราษฎรเกี่ยวกับผลิตผลข้าว ข้าพเจ้าคิดว่าความแห้งแล้งต้องท�าลายผลิตผลของ
พวกเขา แต่ข้าพเจ้าต้องประหลาดใจ เมือ่ราษฎรเหล่าน้ันกลบัรายงานว่า พวกเขาเดอืดร้อนเพราะน�า้ท่วม ส�าหรบัข้าพเจ้า
เป็นการแปลก เพราะพืน้ทีแ่ถบนัน้มองดคูล้ายทะเลทราย ซ่ึงมฝุ่ีนดินฟุ้งกระจายอยูท่ัว่ไป แท้จรงิแล้วพวกเขามทีัง้น�า้ท่วม
และฝนแล้ง นั่นคือ ท�าไมประชาชนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือถึงยากจนนัก...”
 “...ข้าพเจ้าครุน่คดิถึงปัญหาท่ีดเูหมอืนว่าแก้ไม่ตกและขดัแย้งกนัเองอยูใ่นตัว เมือ่เวลามนี�า้ น�า้กม็ากเกนิไป ท�าให้
ท่วมพื้นที่ เมื่อน�้าลดก็แห้งแล้ง น�้าท่วมบ่าลงมาจากภูเขา เพราะไม่มีสิ่งใดหยุดน�้าเอาไว้...”
 หลงัจากทรงพจิารณาสภาพพืน้ที ่จงึมพีระราชด�ารใิห้สร้างเขือ่นเลก็ ๆ  ขึน้ตามทางน�า้บนภเูขาช่วยชะลอน�า้ในฤดู
ฝน และให้มีน�้าใช้ในฤดูแล้ง หากแต่วิธีนี้ก็ยังเป็นเพียงการแก้ไขที่ปลายเหตุ ไม่สามารถแก้ปัญหาความแห้งแล้งในพื้นที่ได้ 
 นีเ่องคอืทีม่าของโครงการพระราชด�ารฝินหลวง อนัเป็นองค์ประกอบหน่ึงของการบริหารจัดการทรัพยากรน�า้ และ
เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ฝนแรกจากการทดลองท�าฝนหลวงได้เกิดขึ้นในโครงการ “เพาะเมฆและบังคับให้เกิด
ฝน” ท่ีบริเวณเหนอือทุยานแห่งชาตเิขาใหญ่หลงัจากนัน้ได้มกีารพัฒนาอย่างต่อเนือ่งยาวนานหลายสิบปี สามารถช่วยเหลอื
ราษฎรให้พ้นจากภัยแล้งได้ส�าเร็จ ชื่อของโครงการพระราชด�ารินี้จึงเริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่ประชาชนว่า “ฝนในหลวง” บ้าง 
“ฝนพระราชทาน” บ้าง “ฝนหลวง” บ้าง แต่ชื่อสุดท้ายเป็นชื่อที่ใช้กันแพร่หลายที่สุด จึงเป็นค�าเรียกอย่างเป็นทางการ
 ค�าว่า “ฝนหลวง” จึงเป็นค�าเรียกที่มาจากประชาชน นอกจากนี้ยังได้ก�าหนดให้วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน เป็น
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

“น้ํ า” พระทัยของพ่อ “พลังงาน” ไทยในอนาคต

ดนัย อังควัฒนวิทย์
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 อีกหนึ่งพระราชกรณียกิจคือ ด้าน “พลังงาน” ที่ครั้งหนึ่ง
ทรงตรัสไว้เกี่ยวกับพลังงานบนโลกที่อาจหมดไป จึงจ�าเป็นต้องใช้
อย่างรู้คุณค่า ด้วยเหตุนี้เอง ทรงพระราชด�าริให้มีการผลิตพลังงาน
ทดแทนขึ้นมา หนึ่งในพลังงานทดแทนที่เราคุ้นกันดีก็คือ 

 “ไบโอดีเซล”
 ด้วยสายพระเนตรอนัยาวไกล พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
รชักาลที ่ ๙ ได้ทรงค้นพบมากว่า ๓๐ ปีแล้วว่า ปาล์มน�า้มนัเป็นพชื
น�า้มนัทีใ่ห้ปรมิาณน�า้มนัสงูกว่าพืชน�า้มนัชนดิใด ๆ ในโลก และทรงมี
พระราชด�าริทีแ่น่วแน่ให้ท�าการการวจิยัและพฒันาโรงงานแปรรูปปาล์มน�า้มนัครบวงจรขนาดเลก็ รวมไปถงึการผลติไบโอดเีซล
เป็นพลงังานทดแทนของประเทศไทยในอนาคต เมือ่น�า้มนัปิโตรเลียมจะหมดไปจากโลกในอกีไม่ก่ีปีข้างหน้า
 ไบโอดีเซล เป็นเชื้อเพลิงทดแทนประเภทดีเซลจากธรรมชาติ โดยการน�าเอาน�้ามันจากพืชหรือสัตว์ มาผ่าน
กระบวนการทางเคมีที่เรียกว่า ทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน (Transesterifcation) โดยท�าปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์ (Ethanol 
หรือ Methanol) และมีด่างเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา จะได้ผลิตผลเป็นเอสเตอร์ (Ester) และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้กลีเซอรอล 
(Glycerol) ซึ่งเราจะเรียกชนิดของไบโอดีเซลแบบเอสเตอร์นี้ตามชนิดของแอลกอฮอล์ที่ใช้ในการท�าปฏิกิริยา ไบโอดีเซล
ชนิดเอสเตอร์นี้มีคุณสมบัติที่เหมือนกับน�้ามันดีเซลมากที่สุด เพราะไม่มีปัญหากับเครื่องยนต์ ซึ่งน�้ามันพืชและน�้ามันสัตว์
ทุกชนิดสามารถน�ามาเป็นวัตถุดิบผลิตไบโอดีเซลได้ แต่การเลือกน�้ามันพืชชนิดใดเป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลนั้น 
ต้องพิจารณาถึงราคา ปริมาณ และองค์ประกอบในน�้ามันพืชชนิดนั้น ๆ รวมทั้งความเหมาะสมของปริมาณการปลูกพืช
น�า้มันในพืน้ทีน้ั่นด้วย เช่น ปาล์มน�า้มนัและมะพร้าวเป็นพชืน�า้มนัทีม่กีารปลกูมากในประเทศไทย การเพาะปลกูพชืน�า้มัน
หลักในประเทศไทยมี ๖ ชนิด คือ ถั่วเหลือง ปาล์มน�้ามัน มะพร้าว ถั่วลิสง งา และละหุ่ง โดยในจ�านวนพืชน�้ามันทั้งหก
ชนิดนี้ ปาล์มน�้ามันเป็นพืชท่ีมีปริมาณผลผลิตสูงที่สุด ซ่ึงวัตถุดิบพืชน�้ามันที่มีความเหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลของ
ประเทศไทยในปัจจุบันคือ ปาล์มน�้ามันและน�้ามันพืชใช้แล้ว 
 ข้อดีของไบโอดีเซลสามารถลดมลพิษในอากาศอันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเคร่ืองยนต์สมบูรณ์ กรมอู่ทหาร
เรือได้ท�าการทดลองใช้น�้ามันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซล พบว่า รถที่ใช้น�้ามันไบโอดีเซลเป็นเช้ือเพลิงสามารถลดควัน
ด�าได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ และสามารถลดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ได้ร้อยละ ๒๐ ลดฝุ่นละออง ได้ร้อยละ ๓๙ ลด
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ ๙๙ นอกจากนี้การใช้ไบโอดีเซลทดแทนน�า้มันดีเซลนั้นสามารถลดวงจรชีวิตของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ร้อยละ ๗๘ ซึ่งเป็นผลให้ลดภาวะโลกร้อน
 การศึกษาวจิยัเกีย่วกบัเชือ้เพลงิชวีภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่การสกดัแอลกอฮอล์จากอ้อยของโครงการส่วนพระองค์ 
สวนจิตรลดา ได้เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยพระราชทานเงินทุนวิจัยเริ่มต้นโครงการเป็นจ�านวนเงิน ๙๒๕,๕๐๐ บาท 
ขณะทีโ่ครงการพฒันาพลงังานทดแทนทีศ่กึษาแนวทางจากการน�าน�า้มนัพชืโดยเฉพาะอย่างยิง่น�า้มนัปาล์มมาใช้แทนน�า้มัน
ดีเซล ก็เริ่มในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เช่นกัน กระทั่งกลายมาเป็นพลังงานทดแทน “แก๊สโซฮอล์” และ “ไบโอดีเซล” ตามล�าดับ
ที่ท�าให้คนไทยได้ใช้ประโยชน์อยู่จวบจนปัจจุบัน
 คณุประโยชน์จากพลงังานทดแทน นอกจากจะช่วยลดการน�าเข้าพลงังานจากต่างประเทศแล้ว ยงัช่วยสร้างมูลค่า
เพิ่มจากพืชผลทางการเกษตร จากเดิมที่อ้อยหรือปาล์มเคยเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ล้นตลาด ราคาตกต�่า ท�าให้วันนี้
ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้น พร้อมกับการได้ใช้พลังงานที่สะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ผลผลิตจากพระราชด�าริของพระองค์ที่ทรงผลิตไบโอดีเซลขึ้นมาใช้ นั่นคือ ทรงขับรถยนต์พระที่นั่งด้วยพระองค์
เอง เป็นรถสบีรอนซ์เงนิ ยีห้่อโตโยต้าโซลนู่า ทีข้่างตวัถังรถยนต์มสีต๊ิกเกอร์คาดตลอดตัวถัง เขียนว่า “รถคนัน้ีใช้ไบโอดเีซล 
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์”
 ด้วยพระมหากรุณาธคิณุทัง้ ด้าน “น�า้” และ “พลงังาน” ท�าให้คนไทยซาบซ้ึงในสายพระเนตรของพระองค์และ
ความรักที่มีต่อปวงชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งหาที่สุดมิได้

 
ข้อมูลจาก: เว็บไซต์มูลนิธิชัยพัฒนา
เว็บไซต์สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน�้ามันปาล์มและพืชน�้ามัน
หนังสือ “My KING ในหลวงของเรา” The Ultimate Knowledge of Thailand
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 เร่ืองราวความรักที่เกิดขึ้นระหว่างคนสองคนนั้น ไม่
ว่ายคุสมยัใด กม็กัเตม็ไปด้วยความหวานชืน่ และซาบซ้ึงตรึงใจ 
เช่นเดยีวกันกับความรกัของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
ในพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช ทีเ่ริม่ต้น
ขึน้อย่างเรยีบง่าย หากแต่เป็นรักทีย่ิง่ใหญ่ มัน่คง และรกันัน้ยงั
แผ่ไพศาลสร้างความสุขอิ่มเอมใจให้คนทั้งแผ่นดิน
 เร่ืองราวความรักดังกล่าวนี้ ขอย้อนกลับไปเมื่อ 
พ.ศ. ๒๔๙๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี ๙ ทรง
ศึกษาอยู่ ณ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทรงขับ
รถยนต์พระที่น่ังจากเมืองโลซานน์มาที่กรุงปารีสเพื่อทอด
พระเนตรโรงงานท�ารถยนต์และการแสดงดนตรีของคณะ
ดนตรีท่ีมีช่ือเสียง โดยในครั้งนั้น หม่อมเจ้านักขัตรมงคล 
กิติยากร เอกอัครราชทูตไทยประจ�ากรุงปารีสและครอบครัว
มีโอกาสเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระราชชนนี (สมเด็จย่า) 
รับสั่งเป็นพิเศษว่าให้ไปทอดพระเนตรลูกสาวของ หม่อมเจ้า
นักขัตรมงคลด้วยว่า “สวยน่ารักไหม” และยังทรงก�าชับว่า 
“เมื่อถึงปารีสแล้วให้โทรบอกแม่ด้วย” 
 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เสด็จ
พระราชด�าเนินถึงปารีสแล้ว จึงโทรศัพท์ตอบค�าถามสมเด็จ
พระราชชนนีว่า “เห็นแล้ว น่ารักมาก” ณ ที่แห่งนี้เองคือจุด
เริ่มต้นที่ท�าให้ทรงพบ หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ซึ่งมี
ความสนใจในศิลปะการดนตรีอย่างลึกซึ้ง ดังนั้น ในการเฝ้าฯ 
รับเสด็จทุกครั้งก็ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับ
ครอบครวักิตยิากร โดยเฉพาะกบัหม่อมราชวงศ์สริกิติิ ์กติิยากร

 นี่คือเร่ืองราวก่อก�าเนิดความรักของท้ังสองพระองค์
อันเป็นท่ีรักยิ่งของพวกเรา คร้ันเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑ สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานสัมภาษณ์ใน
ภาพยนตร์สารคด ีเรือ่ง “ขวญัของชาต”ิ ออกเผยแพร่ทางสถานี
โทรทัศน์ BBC ของกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ถึง “รักแรก
พบ” ระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ กับ
พระองค์ มีความตอนหนึ่งว่า 
 “ส�าหรับข้าพเจ้าเป็นการเกลียดแรกพบมากกว่า
รักแรกพบ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่าจะ
เสด็จถึงเวลาบ่าย ๔ โมง แต่จริงแล้วเสด็จมาถึง ๑ ทุ่ม ช้ากว่า
นดัหมายตัง้ ๓ ชัว่โมง ท�าให้ข้าพเจ้าต้องซ้อมถอนสายบัวอยูจ่น
แล้วจนเล่า จึงเป็นการเกลียดเมื่อแรกพบมากกว่า”
 คร้ันเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
เสด็จฯ มาถึง ราชเลขาธกิารได้เชญิแต่ผู้ใหญ่ร่วมโต๊ะเสวย แล้ว
ให้เด็กไปรับประทานอาหารจีนอีกที่ จึงท�าให้หม่อมราชวงศ์
สริกิต์ิิ เคอืงอยูน่ดิ ๆ เมือ่ตรสัถึงเรือ่งนีท้ัง้สองพระองค์จะทรง
พระสรวล โดยพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาลท่ี ๙ ทรง
ล้อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ ในพระบาทสมเดจ็
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช ว่า “เดินตุปัดตเุป๋ หน้างอ 
คอยถอนสายบวั” สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ ทรง
กราบบงัคมทูลตอบว่า  “ท่ีหน้างอ เพราะให้แต่ผู้ใหญ่ร่วมโต๊ะ
เสวย เด็กกลับไล่ไปกนิท่ีอืน่”
 จากเหตุการณ์เมื่อครั้งวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัรัชกาลที ่๙ ทรงประสบอบุตัเิหตุ
ทางรถยนต์ในประเทศสวติเซอร์แลนด์ ทรงได้รับบาดเจบ็สาหสั 
น�ามาซ่ึงความปริวิตกของคนไทยทั้งชาติ ท่านผู้หญิงเกนหลง 

รอยยิ้มของพ่อ

รอยยิ้มของพ่อ

 โนรี พรรคพิบูลย์์, ฐิติพร สุรวัฒนวิเศษ
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สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เขียนเล่าใน “บันทึก เป็น อยู่ คือ สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ไว้คราวหนึ่งว่า 
 สิง่แรกทีท่รงท�าเมือ่รูส้กึพระองค์คอืทรงหยบิรปูหม่อม
ราชวงศ์สิริกิติ์ออกจากพระกระเป๋า ส่งถวายสมเด็จพระราช
ชนนี พร้อมกับรับสั่งว่า “แม่ เรียกสิริมาที”  ปรากฏว่ารูปของ
หม่อมราชวงศ์สริิกิติร์ปูนัน้  เป็นรปูแรกทีท่รงถ่ายซึง่เป็นรปูหมู่
ที่ถ่ายตอนบุคคลเข้าเฝ้าฯ ณ สถานทูต หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์อยู่
เป็นคนสุดท้าย เห็นหน้าไม่ชัด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙ รับสั่งว่า “ยู้ฮู คนข้างหลังโผล่หน้ามาหน่อยสิ” 
และรปูนัน้ทรงตดัเฉพาะหน้าหม่อมราชวงศ์สริกิติิเ์ก็บไว้ในพระ
กระเป๋า  เวลานัน้พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วรัชกาลที ่๙ ทรง
ได้รับบาดเจ็บต้องพันผ้าพันแผลปิดพระเนตรและพระเศียร  
เม่ือครอบครวัของหม่อมเจ้านกัขัตรมงคล กติิยากร มาเข้าเฝ้าฯ 
ก็ให้จับพระหัตถ์แล้วบอกชื่อทีละคน  เมื่อถึงคราวของหม่อม
ราชวงศ์สิริกิติ์จับพระหัตถ์กราบบังคมทูลว่า 
 “หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ เพคะ” พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงจับมือของหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์
อยู่นานพอสมควร ยังมาซึ่งความประหลาดใจของทุกคน ณ ที่
แห่งนั้นเป็นอันมาก
 หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ประทับอยู่กับสมเด็จ
พระราชชนนี ที่เมืองโลซานน์ และได้ศึกษาต่อที่นั่น นอกจาก
เพื่อถวายการอภิบาลรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว
รัชกาลที่ ๙ แล้ว ยังทรงพอพระราชหฤทัยในฝีมือเปียโนของ
หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร และทรงฟังอยู่เสมอ ๆ  ช่วงเวลา
นั้น ท�าให้ความสัมพันธ์ที่มีมาตั้งแต่เดิมกระชับแนบแน่นยิ่งขึ้น
จนกลายเป็นความรัก 
 ครั้นพระอาการประชวรดีขึ้นจนหายเป็นปกติ หม่อม
ราชวงศ์สิริกิติ์ก็กราบบังคมทูลลาเพื่อกลับไปอยู่กับครอบครัว
ท่ีกรุงลอนดอน ซึ่งเวลานั้น หม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร
ทรงย้ายไปด�ารงต�าแหน่งเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน
พอด ีเป็นเหตใุห้พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที ่๙ ต้อง
ทรงเดินทางกว่า ๖๐๐ กิโลเมตร กว่าที่จะได้ทรงพบกับหม่อม
ราชวงศ์สิริกิติ์ในแต่ละครั้ง
 จนเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ ในงาน
ฉลองวันคล้ายวันเกิดครบ ๑๗ ปี ของหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ ณ 
สถานทูตไทยในกรุงลอนดอน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รชักาลที ่๙ ได้พระราชทานพระธ�ามรงค์หมัน้ซึง่เป็นวงเดียวกบั
ที่สมเด็จพระบรมราชชนกเคยประทานให้แก่สมเด็จพระบรม
ราชชนนีในครั้งอดีต ให้แก่หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์และได้มีพระ
ราชกระแสรับสั่งในขณะที่ทรงมอบว่า “สิ่งนี้เป็นของส�าคัญยิ่ง
และเป็นที่ระลึกด้วย” 
 ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๓ เมื่อเสด็จ
นิวัติพระนคร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้
จัดการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับหม่อมราชวงศ์สิริกิต์ิ 
กิติยากร ณ พระต�าหนักสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี 
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ในวังสระปทุม ซึ่งในการพระราช

พิธีราชาภิเษกสมรสนี้ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
สถาปนา หม่อมราชวงศ์สิริกิต์ิ กิติยากร ข้ึนเป็น สมเด็จพระ
ราชินีสิริกิติ์
 ครัน้พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาลท่ี ๙ ทรงผ่าน
พระราชพิธบีรมราชาภเิษก เมือ่วนัที ่๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ 
จึงทรงสถาปนาสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ เป็นสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ก็ทรงวางพระราชหฤทัยให้สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีด�ารงต�าแหน่งผู้ส�าเร็จราชการ
แทนพระองค์ ซึ่งก็ได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเยี่ยม จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ นับเป็นพระองค์ที่ ๒ รองจากสมเด็จพระศรีพัชริน
ทราบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๕ 
 เรือ่งราวความรกัของสองพระองค์ยงัมสีิง่ทีน่่าประทับ
ตราตรึงใจแก่ปวงชนชาวไทยอีก เมื่อครั้งหนึ่ง ขณะมีพระราช
กจิเสดจ็เยอืนต่างประเทศเพือ่กระชับสมัพนัธไมตร ีเม่ือปี พ.ศ. 
๒๕๐๓ นักข่าวชาวตะวันตกมักจะตั้งข้อสังเกตกันว่า พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มักไม่ปรากฏรอยยิ้มบนพระ
พักตร์ และเข้าใจกันว่าทรงเคร่งเครียดอยู่เป็นประจ�าเม่ือครั้ง
เสด็จฯ จึงกราบบังคมทูลถามว่า “เหตุใดพระมหากษัตริย์ไทย
จึงไม่ค่อยยิ้ม” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรง
ผายพระหัตถ์ไปทางสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
แล้วมีพระราชด�ารัสสั้น ๆ ว่า 

“She is my smile” 
หรือแปลว่า 

“นั่นไง รอยยิ้มของฉัน”
 เรื่องราวความรักของสองพระองค์ อาจเป็นเพียงมุม
เล็ก ๆ ที่เราไม่เคยเห็น ไม่เคยได้รู้ ภาพที่เราเคยเห็นอาจมีแต่
ภาพทีพ่ระองค์ทรงงานหนกั จนไม่รู้จกัเหนด็เหนือ่ย ไม่เคยเหน็
รอยยิม้ของพระองค์ จนลืมไปว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั
รชักาลท่ี ๙ กท็รงมเีรือ่งราวในมมุเลก็ ๆ  จากรอยยิม้ และความ
รักที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเช่นกัน

อ้างอิงจาก:
- เจ้านายเล็ก ๆ-ยุวกษัตริย์
- บทพระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ
- “รกัในราชส�านกั” โดย พมิาน แจ่มจรสั จดัพมิพ์โดยบรษัิท สร้างสรรค์
บุ๊กส์ จ�ากัด ๒๕๒๔
- “ท�าเป็นธรรม” โดย ท่านผู้หญิงเกนหลง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา”
- “รักแรกมหาราช” โดย ธลีุพระบาท จดัพมิพ์โดยส�านกัพิมพ์แสงดาว ๒๕๕๖
- Facebook Information Division of OHM  โดยกองข่าว ส�านัก
ราชเลขาธิการ อาคารศาลาลูกขุนใน พระบรมมหาราชวัง Posted on 
๑๔ February ๒๐๑๓
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จักรยานส่วนพระองค์

 ค ร้ั งหนึ่ งพระบาทสมเ ด็จพระเจ ้ าอยู ่ หั ว
รัชกาลที่ ๙ กราบทูลสมเด็จย่าว่าอยากได้รถจักรยาน 
เพราะเพ่ือนคนอืน่ ๆ เขามจัีกรยานกนั สมเด็จย่าก็ตอบ
ว่า“ลกูอยากได้จกัรยาน ลกูก็ต้องเก็บค่าขนมไว้สิ หยอด
กระป๋องวนัละเหรียญ ได้มากค่อยเอาไปซือ้จกัรยาน”

 พอถึงวันปีใหม่ สมเด็จย่าก็บอกว่า“ปีใหม่
แล้ว เราไปซื้อจักรยานกัน แคะกระป๋อง…ดูซิว่ามีเงิน
เท่าไหร่?”เสร็จแล้วสมเด็จย่าก็แถมให้ ส่วนที่แถมน่ะ
มากกว่าเงินที่มีในกระป๋องอีก สมเด็จย่าทรงมีเมตตาให้
เงินลูก สอนให้ลูก ๆ ทุกคนรู้จักคุณค่าของเงิน อยากได้
อะไรต้องเริ่มจากตัวเรา ซึ่งค�าสอนต่าง ๆ นั้น ได้ติดตัว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มาโดยตลอด

 หนึ่งในพระราชจริยาวัตรที่เป็น “แบบอย่าง” 
ให้แก่คนไทยทั้งมวล นั่นคือ

 “ความพอเพียง” และ “ความประหยัด”

 ตั้งแต ่ข ้าพเจ ้าได ้ เติบโตมาในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ค�า
ที่มักคุ้นชินหูบ่อยครั้งที่ทรงมอบไว้ให้แก่ประชาชนคน
ไทยทั้งประเทศ คือ “ความพอเพียง” หากกระนั้นยังไม่
เท่ากับได้เห็นและสมัผสัถงึความตัง้ใจจริงท่ีทรงปฏบิตัติน
เป็นตัวอย่างให้เราประชาชนคนไทยได้สัมผัสด้วยใจ ดัง
เช่นเร่ืองราวทีถ่กูถ่ายทอดจากบุคคลรอบข้างท่ีได้ท�างาน
รับใช้เบื้องพระยุคลบาท 

 นติยสาร @Rama ฉบบัพเิศษนีข้อหยบิยกเร่ือง
ราวอันน่าประทับใจให้ผู้อ่านได้สัมผัสถึงพระผู้ทรงเป็น
แบบอย่างในด้าน “ความพอเพยีง”และ “ความประหยดั”

กษัตริย์
ผู้เป็น

แบบอย่าง

“การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้น	จะเป็นหลักประกัน
ความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเอง	และครอบครัวช่วย

ป้องกันความขาดแคลน	ในวันข้างหน้า
การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดี	ไม่เฉพาะ

แก่ผู้ทีป่ระหยัดเท่านัน้	ยงัเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย”

ที่มา: หนังสือจักรยานกระป๋องคนจน เจ้าฟ้าแห่งสยาม

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒

กษัตริย์ผู้เป็นแบบอย่าง

พิชชา โภคัง
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ยาสีพระทนต์ (ยาสีฟัน) 

 ศาสตราจารย ์พิเศษทันตแพทย์หญิงท่านผู ้หญิงเพ็ชรา          
เตชะกัมพุช  ทันตแพทย ์ประจ� าพระองค ์  อดีตคณบดีคณะ
ทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขียนเล่าให้ฟังว่า

 “ครัง้หนึง่ทนัตแพทย์ประจ�าพระองค์ กราบถวายบงัคมทลูเรือ่ง
ศษิย์ทนัตแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยับางคนมค่ีานยิมในการใช้ของ
ต่างประเทศและมีราคาแพง รายที่ไม่มีทรัพย์พอซื้อหาก็ยังขวนขวาย 
เช่ามาใช้เป็นการช่ัวคร้ังชั่วคราว ซึ่งเท่าท่ีทราบมา มีความแตกต่าง
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรงนิยมใช้กระเป๋าที่ผลิตภายใน
ประเทศเช่นสามัญชนทั่วไปทรงใช้ดินสอสั้นจนต้องต่อด้าม แม้ยาสี
พระทนต์ของพระองค์ท่าน ก็ทรงใช้ด้ามแปรงพระทนต์รีดหลอดยาจน
แบนจนแน่ใจว่าไม่มียาสีพระทนต์หลงเหลืออยู่ในหลอดจริง ๆ”

 เม่ือกราบบังคมทูลเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว
รัชกาลที่ ๙ ทรงรับส่ังว่า ของพระองค์ท่านก็เหมือนกัน และยังทรง
รับสั่งต่อไปด้วยอีกว่า เมื่อไม่นานมานี้เองมหาดเล็กห้องสรงเห็นว่ายา
สีพระทนต์ของพระองค์คงใช้หมดแล้วจึงได้น�าหลอดใหม่มาเปลี่ยนให้
แทน เมื่อพระองค์ได้ทรงทราบ ก็ได้ขอให้เขาน�ายาสีพระทนต์หลอด
เก่ามาคืนและพระองค์ยังทรงสามารถใช้ต่อไปได้อีกถึง ๕ วัน จะเห็นได้
ว่าในส่วนของพระองค์เองนั้นทรงประหยัดอย่างยิ่ง ซ่ึงตรงกันข้ามกับ
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ท่ีทรงพระราชทานเพื่อราษฎรผู้ยากไร้อยู่
เป็นนิจ พระจริยาวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ได้
แสดงให้เหน็อย่างแจ่มชดัถงึพระวริยิะ อตุสาหะ ตลอดจนความประหยดั
ในการใช้ของอย่างคุ้มค่า 

 หลงัจากนัน้ทนัตแพทย์ประจ�าพระองค์ได้กราบพระบาททูลขอ
พระราชทานหลอดยาสพีระทนต์หลอดนัน้ เพือ่น�าไปให้ศษิย์ได้เหน็และ
รับใส่เกล้าเป็นตัวอย่างเพื่อประพฤติปฏิบัติในโอกาสต่อ ๆ ไป

 ประมาณหนึง่สปัดาห์หลงัจากน้ัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั 
รชักาลที ่๙ ได้ทรงพระราชทานส่งหลอดยาสพีระทนต์เปล่าหลอดนัน้มา
ให้ถงึบ้าน ทนัตแพทย์ประจ�าพระองค์รูส้กึซาบซึง้ในพระมหากรณุาธคิณุ
เป็นล้นเกล้า ยิง่เมือ่ได้พจิารณาถึงลกัษณะของหลอดยาสพีระทนต์เปล่า
หลอดนั้นแล้วท�าให้เกิดความสงสัยว่า เหตุใดหลอดยาสีพระทนต์หลอด
นี้จึงแบนราบเรียบโดยตลอด คล้ายแผ่นกระดาษโดยเฉพาะบริเวณคอ
หลอดยงัปรากฏรอยบุม๋ลกึลงไปเกอืบถงึเกลยีวคอหลอด เมือ่ได้มโีอกาส
เข้าเฝ้าอีกครั้งในเวลาต่อมา จึงได้รับค�าอธิบายจากพระองค์ว่า

 “หลอดยาสีพระทนต์ที่เห็นแบนเรียบนั้นเป็นผลจากการใช้
ด้ามแปรงสีพระทนต์ ช่วยรีดและกดจนเป็นรอยบุ๋มที่เห็นนั่นเอง และ
เพือ่ท่ีจะขอน�าไปแสดงให้ศษิย์ทันตแพทย์ได้เหน็เป็นอุทาหรณ์ จึงได้ขอ
พระราชานญุาตซึง่พระองค์ท่านก็ได้ทรงพระเมตตาด้วยความเต็มพระทยั”

 นี่คือพระราชจริยาวัตรที่งดงาม อันเป็น “แบบอย่าง” ที่น่า
ยกย่องและพึงประพฤติตาม

ดินสอของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙

 ครั้ งหนึ่งมหาดเล็กคนใหม่คนหนึ่ง มี
โอกาสได้เข้ามาจัดเก็บสิ่งของในห้องของพระองค์
มหาดเล็กผู้นั้นมองเห็นดินสอแท่งหนึ่งซึ่งถูกใช้จน
เหลือสั้นมากแทบจะกุดเต็มที เขาจึงน�าดินสอแท่ง
นั้นไปทิ้ง เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล
ที่ ๙ ทรงเข้ามาในห้องก็ตรัสถามว่า

 “ดินสอของเราอยู่ไหน?”

 มหาดเล็กก็ตอบว่า .. ได้น�าไปทิ้งแล้ว

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
ทรงพระราชด�าเนนิไปทีถ่งัขยะ ทรงหยบิดนิสอแท่ง
นัน้ขึน้มาแล้วตรสักบัมหาดเลก็คนนัน้ว่า“ดินสอแท่ง
นี้ถึงแม้จะสั้นจวนจะกุดแล้ว แต่หากเราน�าแท่งต่อ
ดินสอมาใส่ ดินสอที่เหมือนจะใช้ไม่ได้แล้วแท่งนี้ก็
สามารถใช้ได้เหมอืนเดมิ สามารถใช้ได้จนหมดแท่ง”

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙    
ทรงเลือกใช้ดินสอในการทรงงานเป็นส่วนใหญ่
เพราะด้วยทรงเห็นว่าประหยัด ราคาถูก ผลิตได้ใน
ประเทศ และเมื่อผิดก็สามารถลบออกได้ง่ายแม้จะ
เป็นเพียงดินสอราคาถูก แต่พระองค์ก็ทรงใช้อย่าง
ประหยัดและเห็นคุณค่าเสมอ

ที่มา: รายการพระทรงเป็นแรงบันดาลใจ 
ตอน ดินสอของพระเจ้าอยู่หัว

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
คอลัมน์ “คุยกับประภาส” 19



 ย้อนกลับไปเมือ่วนัที ่๑๓ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คงเป็นวนัทีไ่ม่มใีครคาดคดิว่าเหตุการณ์นีจ้ะเกดิขึน้ ถึงแม้หลายคน
จะเตรยีมใจไว้นานเพยีงใด แต่เมือ่เวลาทีเ่ราต้องสูญเสียพ่อของแผ่นดิน เรากย็งัคงคดิว่ามนัมาถงึเร็วเกนิไปเสมอ 

 หลงัจากเหตุการณ์นีผ่้านพ้นไป หลายต่อหลายคนท่ีเคยได้รับพระมหากรุณาธคิณุจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว
รชักาลที ่๙ หรอืผูท่ี้เคยได้รบัรูถ้งึเรือ่งราวดดีท่ีีทรงเคยสร้างไว้ ต่างกพ็ากนัหยบิยกส่ิงดีดีเหล่านัน้ เผยแพร่ให้คนไทยได้เหน็ใน
มุมของพระองค์ท่ีเราไม่เคยรูห้รอืไม่แม้แต่จะขวนขวาย ซ่ึงกว่าจะรู้ค่าของส่ิงเหล่านัน้ ก็ดูจะสายไปเสียแล้ว

 ตั้งแต่วันนั้นที่รู้ข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ข้าพเจ้าเองก็เป็นคนหนึ่งที่
เสยีใจไม่น้อย ทนัทีท่ีได้รูข่้าวหน้าเพจของตวัเองบน FACEBOOK มแีต่ความเศร้าหมอง อ่านประวัติ และเรือ่งราวต่าง ๆ  ของ
พระองค์ด้วยน�้าตานองหน้า ยังมีอีกหลายเรื่องจริง ๆ  ที่ข้าพเจ้าไม่เคยรู้หรือที่เคยรู้มาก็ยังไม่ถึงเศษเสี้ยวหนึ่งที่พระองค์ท�า
เพือ่พวกเรา ยิง่อ่านยิง่คดิถงึพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรัชกาลที ่๙ 
อย่างไรก็ดี หากได้อ่านเรื่องราวและได้ดูภาพพระราชจริยวัตรของ
พระองค์ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก็อดที่จะท�าให้ข้าพเจ้า
อมยิ้มไม่ได้

ความสุขเล็ก ๆ จากปลายตะหลิวของพ่อ

ฐิติพร สุรวัฒนวิเศษ
20



ส่วนประกอบ

ไข่ไก่   ๒  ฟอง

ข้าวสวย  ๒ ทพัพี

น�า้ปลา  ๑ ช้อนชา

พรกิไทยป่นเลก็น้อย

น�า้มนัพชืเลก็น้อย  

 หนึ่งในสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี ๙ 
ทรงท�าให้พวกเราเหน็ คอื การ “ท�าอาหาร” โดยเฉพาะเมน ู“ไข่
พระอาทติย์” เมนพูระราชทาน ซึง่ข้อมลูจากหนงัสอื “สูตรอาหาร
ต้นต�ารบัข้าวหอมมะลไิทยในครวันานาชาต”ิ เป็นหลกัฐานยนืยนัถงึ
ความรกัและความอบอุน่ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรัชกาล
ท่ี ๙ ทีม่ต่ีอพระราชโอรสและพระราชธดิาได้เป็นอย่างดี หลายคน
ทีต่ดิตามคงทราบกนัดว่ีา เมนูนีม้หีลายคนทีน่�ามาทดลองท�าตาม
และน�ามาดดัแปลงให้มคีวามหลากหลาย ข้าพเจ้าเองกเ็ป็นคนหนึง่
ท่ีอยากจะลองท�าตามสตูรพระราชทานด้วยเช่นกนั

 ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอเดินตามรอยพ่อ ด้วยการ
น้อมน�าสตูรอาหารนี ้ มาทดลองท�าและเผยแพร่ให้ผูอ่้าน
ทกุท่านได้ท�าตามกนัค่ะ

วธิที�า

     ๑. ตอกไข่ไก่ใส่ชาม ตีให้เข้ากนั จากนัน้
เติมข้าวสวยลงไป ๒ ทัพพี ตีให้เข้ากนั เติม
น�า้ปลา และพริกไทยลงไป ทิง้ไว้สักพัก เพ่ือ
ให้ข้าวพองขึน้ เวลาทอดจะทอดง่ายขึน้ 

    ๒. น�ากระทะตัง้ไฟให้ร้อน ใส่น�า้มนัเลก็
น้อยพอร้อนใส่ส่วนผสมไข่พระอาทติย์ทีเ่รา
เตรยีมไว้ลงทอด ใช้ไฟปานกลาง ทอดจนสกุ
เป็นสเีหลืองทอง กส็ามารถตักข้ึนเสิร์ฟ พร้อม
โรยหน้าด้วยผกัช ีหรอืต้นหอมเลก็น้อย 

 เมนูพระราชทานเมนูน้ี ดูเป็นเมนูที่ท�าง่าย มี
ทั้งความรัก ความผูกพันของพ่อที่มีให้ลูก เมื่อมองดูสิ่ง
ต่าง ๆ ท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที ่ ๙ ทรง
ท�าให้พระราชโอรสและพระราชธิดาแล้ว ใครจะคิดว่า
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที ่๙ ทีท่รงงานหนกั
อย่างแข็งแกร่ง จะมีมุมอ่อนโยน และมีฝีมือปลายจวัก 
สร้างความประทับใจให้คนไทยทัง้ชาตไิด้ขนาดนี้ 

อ้างอิงจาก: สูตรอาหารต้นต�ารับข้าวหอมมะลิไทยในครัวนานาชาติ
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“…ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรม ก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้ 
เพราะทรัพยากรที่ส�าคัญของประเทศชาติ ก็คือพลเมืองนั่นเอง…”

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

 จากพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงพระ
เมตตา ด้วยทรงมีความห่วงใยสุขภาพของราษฎร ทรงมีพระราชประสงค์ให้พสกนิกรชาวไทยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็ง
แรง ยิง่ไปกว่านัน้ ยงัทรงเป็นห่วงราษฎรท่ียากไร้ในถิน่ทรุกนัดารอนัจะเข้าถงึการแพทย์และสาธารณสขุได้ยาก เหน็ได้
จากโครงการพระราชทานความช่วยเหลอืและพธิมีอบสิง่ของพระราชทานให้แก่ราษฎรของส�านกัราชเลขาธกิารและ
มลูนธิพิระดาบส ซึง่เป็นหนึง่ในโครงการในพระราชด�ารด้ิานการแพทย์และสาธารณสขุทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว
รัชกาลที่ ๙ ได้จัดเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล เภสัชกร เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ตลอดจนยารักษาโรค ออกท�าการตรวจ
คัดกรอง และให้การรักษาพยาบาลราษฎรโดยไม่คิดมูลค่า

 เพือ่สบืสานแนวทางตามพระราชปณธิาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล ก็ได้
จัดให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ีออกไปให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ โดยออกหน่วย
เดือนละ ๑-๒ ครั้ง เริ่มออกหน่วยครั้งแรกตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

 ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ต่อพสกนิกรชาวไทย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเดินตามรอยพระราชด�าริ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของการรักษาพยาบาล และสร้าง
เสริมให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพที่ดีสืบไป

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

ภก. ปริญญา เพิ่มลาภ, ภก. ญาณวุฒิ ศักดิ์ศรีสงวน
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 “คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ตั้งแต่พระองค์ทรงวางศิลาฤกษ์และได้เสด็จเปิด

โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยพระองค์เอง	และยังพระราชทานสร้อยพระนามให้เป็นชื่อของโรงพยาบาลรามาธิบดี
และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์	ถึงแม้พระองค์จะเสด็จสวรรคตไปแล้ว	แต่ค�าสอนของพระองค์
และพระราชจริยวัตรต่าง	ๆ	จะยังคงอยู่ในใจของพวกเรา	พวกเราจะขอน้อมน�าค�าสอนของพระองค์

และพระราชจริยวัตรอันดีงามเอาไว้เหนือหัวของพวกเราตลอดไป”

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

“ตอนเด็ก	ๆ	เคยคิดแต่อยากจะไปอยู่ต่างประเทศ	แต่ตอนที่เรียนอยู่ต่างประเทศกลับคิดถึงประเทศไทยมาก	

เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๔๙	ดูทีวีและนั่งร้องไห้ขณะที่ท่านเสด็จออกมาโบกพระหัตถ์ให้กับประชาชน	ณ	พระที่นั่งอนันตสมาคม

ตอนนั้นคิดว่ายังไงก็ต้องกลับมาเป็นแพทย์เพื่อดูแลประชาชนชาวไทยให้จงได้	ไม่รู้ว่าเพราะอะไรที่ท�าให้เราเปลี่ยนใจ

และรักประเทศได้ขนาดนั้น	หนึ่งในนั้นคงเป็นเพราะความรักความผูกพันที่เรามีต่อพระองค์	

กล่าวได้ว่าท่านทรงเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวไทยจริง	ๆ	..	

ถึงท่านจะเสด็จสวรรคตไปแล้ว	แต่ท่านยังคงอยู่ในใจเราเสมอมา	เวลาท้อและเจออุปสรรคจะนึกถึงท่าน

และน�าค�าสอนของท่านมาปฏิบัติ	ท�าให้มีแรงใจสู้ต่อไป	และตั้งใจจะเป็นหมอที่ดีเพื่อดูแลพสกนิกรของท่านตลอดไป”

ผศ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค บรรณาธิการนิตยสาร @Rama
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

“คุณพ่อเคยบอกว่าในหลวงทรงงานหนักมาก	ต้องเดินทางบ่อยและเป็นทางที่อันตรายมาก
แต่ที่ท่านเสด็จฯ	ไปทุกที่ได้	เพราะท่านรักคนไทย	อยากให้คนไทยมีชีวิตที่ดี	คุณพ่อบอกว่าโตขึ้นให้เรารับราชการ

พอเราโตขึ้นก็เลยเข้ารับราชการและภูมิใจที่ได้ถวายงานท่านในฐานะที่เป็นข้าราชการ
เคยไปรับเสด็จท่านที่เพชรบูรณ์	ตอนอยู่	ป.๗	พอสบพระเนตรท่านน�้าตาก็ไหลมาเอง

	เหมือนวันที่ไปรอส่งเสด็จพระบรมศพ	รู้สึกว่าหัวใจบีบแรงมาก	คล้ายใจจะขาด	
ได้ตั้งปณิธานไว้ว่า	จะเป็นข้าราชการที่ดี	ในฐานะเป็นครูจะตั้งใจสอนอย่างเต็มที่เพื่อผลิตคนดีในวิชาชีพพยาบาลต่อไป”

อ.ดร.สุธิดา มาสุธน 
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ใต้ร่มพระบารมี รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์

ทิพย์สุดา ตันเติมเกียรติ
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“เคยได้เข้าไปชมพระราชวังสวนจิตรลดา	ไม่น่าเชื่อว่า	พระมหากษัตริย์พระองค์นี้จะเปลี่ยนบ้านของพระองค์
ให้เป็นแหล่งทดลองเพื่อประชาชนของท่านก็รู้สึกประทับใจมาก	พอได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจ

ยิ่งท�าให้ได้เห็นถึงความทุ่มเทของพระองค์ที่มีต่อการช่วยเหลือประชาชน	ทุกวันนี้จะน�าสิ่งที่พระองค์ทรงสอน
ไปใช้กับชีวิตของเรา	ด้วยการสอนลูกให้เป็นคนประหยัด	มัธยัสถ์	ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง”

อ.พญ.ด�ารงรัตน์ เลิศรัตนานนท์ 
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

“เป็นเด็กต่างจังหวัดค่ะ	พอมาเรียนในกรุงเทพก็ตั้งใจสอบเข้าเรียนพยาบาล	อยากท�าประโยชน์ให้กับคนทั่วไป
ในหลวงรัชกาลที่	๙	ทรงเหนื่อยมาก	ท่านท�าทุกอย่างเพื่อประชาชน	ส�าหรับเราเป็นคนตัวเล็ก	ๆ	

ก็จะท�าหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด	รู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมี	
ดีใจที่ได้เป็นพยาบาลของโรงพยาบาลรามาธิบดี	ตั้งปณิธานว่าจะเป็นพยาบาลที่ดี”

คุณเฉลียว คงคา พยาบาลวิชาชีพ หน่วยบริการพยาบาลผู้ป่วยเยี่ยมบ้าน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

“สิ่งที่เราได้เห็นตั้งแต่เล็กจนโตคือ	พระองค์ท�างานหนักมาตลอดโดยไม่เคยหยุดเลยแม้แต่ทรงพระประชวร
สิ่งที่เคยได้ยินมาว่ามหาบุรุษคืออะไร	ตอนนี้เข้าใจแล้วว่าพระองค์ท่านคือมหาบุรุษที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครปฏิเสธได้

ณ	วันนี้ท่านไม่ได้ไปไหน	ท่านยังสถิตอยู่ในดวงใจของเราและคนไทยทั้งชาติ”	
คุณหทัยชนก มิตรประเสริฐ 

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบค่ารักษาพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

“เรียนสังคมสงเคราะห์ค่ะ	เคยได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระองค์	ซึ่งพระองค์เองก็ได้รับ
ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตเช่นเดียวกัน	ซึ่งท่านก็เป็นแบบอย่างให้เราเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท	
สมัยเด็ก	ๆ	คุณพ่อเป็นต�ารวจอยู่ที่จังหวัดเชียงรายเลยได้มีโอกาสติดตามไปเข้าเฝ้าฯ	สมัยนั้นถนนยังเป็นดินลูกรังอยู่
แต่พระองค์ก็เสด็จเยี่ยมประชาชนและทรงดูแลชาวเขา	สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ประทับใจและอยากท�างานสังคมสงเคราะห์

เพื่อช่วยเหลือสังคม	เมื่อมาท�างานสิ่งที่เราท�าตามพระองค์	คือการปิดทองหลังพระเพราะงานสังคมสงเคราะห์เป็นงานที่ต้อง
ท�ากับผู้ป่วยยากไร้และคนที่มีปัญหาทุกข์ยาก	ความสุขของเราคือ	การได้เห็นผู้ป่วยมีรอยยิ้มและมีอาการดีขึ้นกลับไป”

คุณศรีสุดา แก้วประพาฬ นักสังคมสงเคราะห์ งานสังคมสงเคราะห์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

“เมื่อทราบข่าวการสวรรคตของพระองค์	ก็ได้รับโทรศัพท์จากหัวหน้าว่าให้มาช่วยผูกผ้าริ้วเพื่อถวายความไว้อาลัย
ผมเลยรีบมา	ตอนนั้นอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีก็รีบขับรถกลับมาเลย	ตอนนั้นคิดแต่ว่าเราต้องท�าความดีแด่พระองค์ท่าน

ถึงโรงพยาบาลประมาณสามทุ่มสี่สิบ	ผมก็เริ่มปฏิบัติงานไม่คิดถึงความเหน็ดเหนื่อย
มีความตั้งใจและอยากให้ความร่วมมือกับโรงพยาบาลในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย	
ได้ผูกผ้าริ้วบริเวณด้านหน้าเสาธง	ด้านหน้าอาคาร	สกายวอล์ค	ซอยสวนเงิน	อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์	

รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ช่วยงานโรงพยาบาล	เพื่อไว้อาลัยแด่พระองค์”

คุณพภิพ ดอกบัว เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
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 ด้วยพระอจัฉรยิภาพของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรัชกาลท่ี ๙ หลากหลายด้าน ท�าให้ท่านเป็นบคุคลทีเ่ป็นตวัอย่างให้
แก่คนไทยและคนทั่วโลก หลาย ๆ คนเดินตามรอยในสิ่งที่ท่านได้ทรงกระท�าไว้อย่างแน่วแน่ 

 หนึ่งในพระอัจฉริยภาพของท่านที่เปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจสู่ผู้ที่เดินรอยตาม นั่นคือ 

 “พระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพ”

 กล้องตัวแรก
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี ๙ ทรงคุ้นเคยกับการถ่ายภาพมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ด้วยในครอบครัวเล็ก ๆ 
อันประกอบด้วยพ่อแม่และลูก ๓ คนนี้ มักถ่ายภาพร่วมกันอยู่เสมอ ดังที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระนิพนธ์ไว้ในหนังสือ “เจ้านายเล็ก ๆ - ยุวกษัตริย์” ว่า

 “...เมื่อเราเล็ก ๆ ในวันเกิดของแต่ละคน แม่มักจะพาไปถ่ายรูปที่ร้าน และนอกจากจะถ่ายรูปคนที่มีวันเกิดแล้ว บางครั้ง
ยังจะถือโอกาสถ่ายรูปกันทั้งครอบครัว...”

 เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อยังทรงพระเยาว์ จึงยังแจ่มชัดด้วยภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระบรมราชชนนี

 “...งานวันเกิดของเด็ก ๆ ตอนเช้าจะใส่บาตรโดยนิมนต์พระมาตามอายุ ปล่อยนก ปล่อยปลา ดูของขวัญ แต่แม่จะเป็น
ผู้ถ่ายรูปหรือถ่ายหนัง...”

 กล่าวได้ว่าพระองค์ทรงสืบทอดพระราชอัธยาศัยในการถ่ายภาพมาจากสมเด็จพระบรมราชชนนี 

 เมื่อพระชนมายุราว ๘ พรรษา ทรงได้รับพระราชทานกล้องถ่ายภาพตัวแรกเป็นกล้องบ็อกซ์เล็ก ๆ ชื่อ โคโรเน็ต มิดเจ็ต 
(Coronet Midget)

ทรงเปี่ยมอัจฉริยภาพด้าน “การถ่ายภาพ”

ชนะภัย ลิ้มสุวรรณเกสร, กิติยา สุวรรณสิทธิ์, ดนัย อังควัฒนวิทย์
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 ในสมัยนั้นอุปกรณ์การถ่ายภาพไม่เจริญเท่ากับในปัจจุบัน กล้องถ่ายภาพที่ทรงใช้ในระยะเริ่มแรกเป็นกล้องที่ไม่มีเครื่อง
วัดแสงในตัว การถ่ายภาพจึงใช้พระราชวิจารณญาณอย่างรอบคอบละเอียดถี่ถ้วน แต่ด้วยความสนพระราชหฤทัยในการถ่ายภาพ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงค่อย ๆ  ฝึกฝนด้วยพระองค์เองจากการถามผู้รู้บ้าง จากการศึกษา จากต�าราถ่ายภาพ
บ้าง จนสามารถใช้กล้องได้ช�านาญขึน้ สมเดจ็พระบรมราชชนนจีงึได้ประทานเงนิสมทบกบัพระราชทรพัย์ส่วนพระองค์ทีท่รงสะสม
ไว้ ท�าให้ทรงสามารถซื้อกล้องถ่ายภาพอย่างดีได้เป็นกล้องแรกเมื่อพระชนมายุ ๑๘ พรรษา

 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงเล่าถึงเหตุการณ์เกี่ยวกับความละเอียดถ่ีถ้วนในการซื้อกล้องของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ไว้ว่า

 “ในวนัแรกทีเ่สดจ็ฯ เข้าไปในร้านขายของกล้องถ่ายรูป ทรงซ้ือกล้องมากล้องหนึง่ และไม่กีสั่ปดาห์ต่อมา กเ็สดจ็ฯ กลบัไป
ยงัร้านนัน้ใหม่ ในครัง้หลงัน้ีทรงรบัสัง่ถามคนขายอยูเ่ป็นเวลานานจนเขางงไปหมด  ต้องกราบบงัคมทลูลาเข้าไปตามคนข้างในอกีคน
หนึ่งออกมาถวายค�าอธิบาย ทรงรับสั่งถามเป็นภาษาฝรั่งเศสอย่างละเอียดถี่ถ้วน ผลสุดท้ายก็จนแต้มไปอีกหนึ่งคน ต้องเข้าไปตาม
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อมาถวายค�าแนะน�าในที่สุดก็ส่งตัดสินพระราชหฤทัยซื้อ คราวนี้ซื้อมากมายหลายอย่างด้วยกันทั้งเลนส์และอุปกรณ์
ต่าง ๆ”

ภาพสาคัญของในหลวง 
 ภาพส�าคัญนี้คือภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ได้ ทรงถ่ายรูปหมู่ของคณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ ครั้งเมื่อยัง
ทรงศึกษาอยู่หน้าเมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ยืนอยู่ด้านหลัง โดยที่ไม่สามารถเห็น
หน้าได้ชัด พระองค์จึงได้รับสั่งว่า

  “ยู้ฮู คนข้างหลังโผล่หน้ามาหน่อยซิ” 

 หลังจากนั้นได้ทรงน�าภาพนั้นมาตัดเฉพาะใบหน้าของหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ออกมา และเก็บไว้ในกระเป๋าทรงถือ ภาพถ่าย
ภาพนี้จึงนับเป็นภาพถ่ายส�าคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
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ภาพความสุขในครอบครัว
 เม่ือเสด็จขึ้นครองราชสมบัติใหม่ ๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ โปรดที่จะถ่ายภาพสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ พร้อมพระราชโอรสและพระราชธิดา ด้วยจะทรงบันทึกเป็นพระราชประวัติส่วนพระองค์ และเพื่อให้เป็นแบบ
อย่างความสุขของครอบครัว

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล่าถึงสมุดเก็บภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ไว้ในบทพระราชนิพนธ์ค�าน�า
ของหนังสือ “ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ว่า

 “...ภาพในสมดุมหีลายอย่าง เช่น รปูครอบครวัภาพลกู ๆ  ตัง้แต่แรกเกดิจนโตข้ึนเป็นระยะ ๆ  ตวัข้าพเจ้าเองมรีบัสัง่ว่า ถ่าย
ภาพได้ยากมากเพราะว่าซุกซนอยู่ไม่สุข”

การศึกษาเรียนรู้ 
 นับเนื่องจากกล้องบ็อกซ์ตัวเล็ก ๆ ต่อมาจนถึงปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงใช้กล้องที่ผลิตออก
จ�าหน่ายอีกหลายรุ่นหลายยี่ห้อ ทั้งกล้องที่ผลิตในประเทศเยอรมนี รัสเซีย และญี่ปุ่น ทรงใช้ฟิล์มหลากหลายขนาดตั้งแต่ขนาด 
๑๓๕ มม. จนถึงขนาด ๑๒๐ มม. และขนาดพิเศษ ซึ่งกล้องที่โปรดมากเป็นกล้องแบบมาตรฐานที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีมากนัก ดังที่
หม่อมเจ้าการวิก จักรพันธุ์ ทรงเขียนไว้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ว่า

 “...แต่ไหนแต่ไรมาพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรัชกาลที ่๙ ทรงโปรดภาพธรรมดา ถ่ายด้วยกล้องธรรมดาเลนส์ธรรมดาทีติ่ด
มากบักล้องจะทรงใช้การดดัแปลงอย่างเดียวคือตดัขอบเพือ่ให้องค์ประกอบบงัคบัตาให้วนอยูใ่นรูป แต่ต้องกลบัมาทีจ่ดุส�าคญัทุกทีไป...”

 นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ยังสนพระราชหฤทัยในด้านเทคโนโลยีในการถ่ายภาพ ครั้งหนึ่งทรง
คดิค้นหาเทคนคิใหม่ ๆ  มาใช้ในการถ่ายภาพ ทรงน�าแว่นกรองแสงพเิศษติดหน้าเลนส์ ลักษณะเป็นแผ่นใส ส่วนบนเป็นสฟ้ีา ส่วนล่าง
เป็นสีแสด เมื่อถ่ายภาพจะได้ส่วนบนเป็นสีฟ้าและส่วนล่างเป็นสีแสด พระองค์ทรงใช้แว่นกรองแสงนี้ทดลองฉายพระฉายาลักษณ์
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน ท�าให้สีของสิ่งต่าง ๆ  ในภาพ เช่น ชุดฉลองพระองค์ พระ
เก้าอี้ พระวิสูตร พรม เป็นสีสอดคล้องสัมพันธ์เข้าเป็นสีชุดเดียวกัน พระองค์ทรงประดิษฐ์แว่นกรองพิเศษนี้ในขณะที่ยังไม่มีบริษัท

ใดผลิตแว่นกรองแสงเพื่อใช้ในการถ่ายภาพมาก่อน28



 ล้างฟิล์มและขยายภาพสี
 ในยุคที่ยังไม่มีกล้องดิจิทัล ทรงคิดค�านวณการใช้ฟิล์มอย่างประหยัดที่สุด และได้ทรงศึกษาทดลองล้างอัดขยายภาพ ท้ัง
ภาพขาวด�าและภาพสี ทรงจัดท�าห้องมืดส�าหรับล้างและอัดภาพขึ้น ในบริเวณชั้นล่างของตึกที่ท�าการสถานีวิทยุ อ.ส. (อ.ส. ย่อ
มาจาก พระที่นั่งอัมพรสถาน) ส�าหรับล้างฟิล์มและขยายภาพสี โดยใช้เครื่องล้างและเครื่องขยายภาพสีอัตโนมัติ แบบที่ใช้ในห้อง
ปฏิบตักิารมาตรฐานทัว่ไป พระองค์ทรงทราบเรือ่งทฤษฎสีเีป็นอย่างด ีและทรงศกึษาการควบคมุเครือ่งล้างและขยายภาพสอีตัโนมัติ 
จนสามารถอัดขยายภาพสีและแก้สีภาพด้วยพระองค์เอง ด้วยความสนพระราชหฤทัยในเรื่องการถ่ายภาพ และพระปรีชาสามารถ
ในการถ่ายภาพ ประกอบกับมีพระราชประสงค์จะทรงใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายอย่างกว้างขวาง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดตั้งส่วนช่างภาพส่วนพระองค์ขึ้นในส�านักพระราชวัง เพื่อท�าหน้าที่บันทึกภาพล้างอัด
ขยายภาพ อนุรักษ์ภาพ และบริการภาพแก่ผู้มาติดต่อขอไปใช้ประโยชน์

 ทรงหน้าที่ช่างภาพส่วนพระองค์มาก่อน
 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วรชักาลที ่๙ ยงัทรงเคยท�าหน้าทีเ่สมอืนช่างภาพส่วนพระองค์ในขณะตามเสดจ็พระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล อีกด้วย เมื่อขึ้นครองราชสมบัติแล้ว ก็ทรงโปรดถ่ายภาพสิ่งต่าง ๆ  เป็นประจ�า ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของ
พระองค์ปรากฏบนปกนิตยสารต่าง ๆ เสมอ เช่น วารสารสแตนดาร์ดของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร พระองค์ทรงมี
พระราชด�ารัสด้วยพระอารมณ์ขันแก่คนใกล้ชิดว่า 

           “ฉันเป็นกษัตริย์ก็จริง แต่ฉันก็ยังมีอาชีพเป็นช่างภาพของหนังสือพิมพ์สแตนดาร์ด ได้เงินเดือนเดือนละ ๑๐๐ บาท 
ตั้งหลายปีมาแล้ว จนบัดนี้ก็เห็นเขายังไม่ขึ้นเงินเดือนให้สักที เขาก็คงถวายไว้เดือนละ ๑๐๐ บาทอยู่เรื่อยมา”

 พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพได้ขจรขจายไปในวงการถ่ายภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย สมาคมถ่าย
ภาพแห่งประเทศไทยได้ทูลเกล้าฯ ถวายเข็มทองศิลปะการถ่ายภาพแด่พระองค์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ นอกจากนี้ ราชสมาคมถ่าย
ภาพแห่งสหราชอาณาจักร (The Royal Photographic Society of Great Britain) ได้กราบบังคมทูลเชิญให้ด�ารงต�าแหน่ง
ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (Honorary Fellow) และสหพันธ์ศิลปะการถ่ายภาพนานาชาติ (Federation International de l’Art 
Photographique) ได้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายเกียรติบัตรสูงสุด (Honorary Excellent FIAP) อีกด้วย
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ภูมิพลังของแผ่นดิน
ธ คอื ภูมพิลังของแผ่นดนิ            จักรนีฤบดนิทร์แห่งสยาม 

ทรงครองราชย์ครองธรรมทั่วเขตคาม     ระบอืนามภูมพิลพระทรงชัย 

ธ สอนลูกเศรษฐกจิแต่พอเพยีง   สอนหล่อเลี้ยงชวีตีามวสิัย 

สอนรู้คดิเสยีสละจากภายใน   สอนคนไทยยังประโยชน์อย่างถาวร 

ธ ปกเกล้าเหล่าทวยราษฎร์ได้ร่มเย็น  ทุกข์ยากเข็ญปัดเป่าเฝ้าถ่ายถอน 

พระเมตตาพระราชทานพสกนกิร  เราพี่น้องร่วมอุทรสามัคค ี

ธ ดั่งปราชญ์สรรพศาสตร์อันล�า้เลศิ  สุดประเสรฐิบรสิุทธิ์เปี่ยมศักดิ์ศร ี

ทศพธิราชธรรมคุณความด ี   พระอัจฉรยิภาพที่มเีพื่อปวงประชา 

ธ ดุจน�า้ทพิย์พมิานผ่านสงิขร    จากอัมพรหลั่งรนิสุขถ้วนหน้า 

ภัยพบิัตวิกิฤตแล้งแห่งพสุธา   ทรงปลูกป่าเก็บน�า้แก้ไขดนิ

ธ สถติกลางดวงใจไทยทัง้ผอง   ธ ทรงครองหัวใจไทยทัง้สิ้น

เสด็จสู่สวรรคาลัยองค์นวมนิทร์   เทพยดาทัง้ฟ้าดนิถวายคุ้มครอง

ปวงข้าพระพทุธเจ้า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจริยา ไวศยารัทธ์ 
ภาควิชาพยาธิวิทยา ประพันธ์
ภาพวาดลายเส้น ผลงานรองศาสตราจารย์อัศนีย์ ชูอรุณ 
ราชบัณฑิต ข้าราชการบ�านาญ อดีตคณบดีคณะศิลปกรรม
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ภูมิพลังของแผ่นดิน

ผศ.พญ.จริยา ไวศยารัทธ์
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ปวงข้าพระพทุธเจ้า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวิทยาลยัมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจริยา ไวศยารัทธ์ 
ภาควิชาพยาธิวิทยา ประพันธ์
ภาพวาดลายเส้น ผลงานรองศาสตราจารย์อัศนีย์ ชูอรุณ 
ราชบัณฑิต ข้าราชการบ�านาญ อดีตคณบดีคณะศิลปกรรม
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ขอน�ามาบันทึกไว้ว่า วันที่ ๑๓ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ พระผู้สถิตในดวงใจ เสด็จสู่สวรรคาลัย ยังความมหาวิปโยค
สู่พสกนิกรชาวไทย

ตัวดิฉันเอง ได้รับโอกาสสูงสุดครั้งหนึ่งในชีวิต เขียนกาพย์ฉบัง ๑๖ เพื่อใช้อ่านในพิธีถวายความจงรักภักดีของ
โรงพยาบาลรามาธิบดี

ในส่วนหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ได้เขียนบทประพันธ์และพิมพ์ฉบับจริงหนึ่งฉบับ ฉบับค�าอ่านพร้อมทั้งการเว้น
วรรคตอน ส�าหรับอ่านอีกหนึ่งฉบับน�าส่งผู้รับผิดชอบเป็นขั้นตอนขึ้นไป

เริ่มจากน�าส่ง อาจารย์นฤมล ทวีเศรษฐ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และอาจารย์นฤมลน�าส่งศาสตราจารย์
นายแพทย์อร่าม โรจนสกุล รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายดูแลสุขภาพและผู้อ�านวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตน์ ผู้ซึ่งท�าหน้าที่เป็นประธานในพิธี

หลังจากน�าส่งบทประพันธ์ไปทางจดหมายเมล์เมื่อเวลา ๙ นาฬิกากับอีกประมาณ ๒๐ นาที
เวลา ๑๐ นาฬิกา มีสายเรียกเข้าทางโทรศัพท์จากอาจารย์แอนนา วงษ์กุหลาบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวัฒนธรรม 
ติดต่อมาให้ทราบว่าศาสตราจารย์นายแพทย์อร่าม โรจนสกุล มอบหมายให้อาจารย์จริยา ช่วยท�าหน้าที่อ่าน
บทประพันธ์นี้ด้วยและขอให้ลงมาซักซ้อมก�าหนดเวลากันก่อนพิธีการจริง

เพราะยังมีงานต้องจัดการให้เสร็จ จึงรีบจัดการและลงไป ณ โถงของอาคารหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธี เมื่อเวลา 
๑๐.๓๐ นาฬิกา พิธีจะเริ่มเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา อาจารย์แอนนาเดินมารับ บอกก�าหนดการว่าเราจะขึ้นอ่าน ณ จุด
ไหนของพิธี ต�าแหน่งไมโครโฟนที่ใช้อ่านและปิดท้ายด้วยค�าถามว่า “ไหวนะคะอาจารย์”
ดิฉันพยักหน้าพร้อมทั้งค�าตอบที่หนักแน่น “ไหวค่ะ”

หลังพิธีการเสร็จสิ้น ดิฉันได้จดบันทึกไว้ในสมุดส่วนตัวว่า
..วันนี้มีโอกาสเป็นผู้อ่านบทกวีส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ในพิธีถวายความจงรักภักดี ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ขอขอบพระคุณศาสตราจารย์นายแพทย์อร่าม โรจนสกุล และทีมงานทุกท่านท่ีมอบหมายให้ท�าหน้าท่ีท่ีไม่สามารถ
บรรยายความรู้สึก แต่พร้อมท�าให้ถึงที่สุด อย่างที่สุด..

จริยา ไวศยารัทธ์ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ปัจฉิมลิขิต
๑. งานชิ้นนี้จะครบสมบูรณ์ไม่ได้หากปราศจากค�าแนะน�าติชมและค�าสอนที่สั่งสมมานานนับสิบปีจาก 
อาจารย์สุธีร์ พุ่มกุมาร ผู้อ�านวยการสถาบันกวีนิพนธ์ไทย ผู้ซ่ึงเป็นครูสอนภาษา สอนการเขียนงานร้อยกรองและ
ร้อยแก้วแก่ลูกศิษย์คือดิฉัน ขอขอบพระคุณคุณครูค่ะ
๒. ขอขอบคุณ ภาพวาดลายเส้น ผลงานรองศาสตราจารย์อัศนีย์ ชูอรุณ ราชบัณฑิต ข้าราชการบ�านาญ อดีตคณบดี
คณะศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล ผู้ซึง่เขยีนขออนญุาตน�าภาพมาขึน้ต้นบทประพนัธ์ อาจารย์ยนิดอีนญุาต
ให้ใช้ได้ ขอขอบพระคุณอีกครั้งค่ะ
๓. ผู้เขียนได้แต่งโคลงสี่สุภาพเพิ่มเติมเพื่อเป็นค�าประพันธ์ กาพย์ห่อโคลง ส�าหรับนิตยสาร @Rama

จริยา ไวศยารัทธ์
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“พระบารมีคุ้มเกล้าฯ ชาวรามาธิบดี”

ชาญณรงค์ พุ่มบ้านเช่า

 คณะแพทยศาสตร ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี อยู ่
ภายใต้มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งทั้งคณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดีและมหาวิทยาลัยมหิดลต่างได้รับพระ
มหากรุณาธคิณุอนัล้นพ้นหาท่ีสดุมไิด้ เน่ืองจากพระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานนามไว้ 
ให้แก่พวกเรา 
 “...และทีก่ล่าวถึงผูท้ีเ่ป็นเจ้าของชือ่มหดิลว่า คอืสมเดจ็
พระบรมราชชนกนั้น ก็เพราะท่านได้เป็นผู้ที่สนพระทัยและ
ได้พยายามที่จะให้การศึกษาในด้านการแพทย์ก้าวหน้าทุกวิถี
ทาง จนกระทั่งได้รับพระนามว่าเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์
ในเมืองไทย มหาวิทยาลัยมหิดล และโดยเฉพาะผู้ท่ีศึกษาใน
มหาวิทยาลัยนี้ ก็ถือว่าต่างเป็นลูกของท่าน ก็นับว่าเรามีส่ิงที่
ใกล้เคียงกัน เพราะว่าเป็นลูกของท่านเหมือนกัน...”
 ในตอนหนึง่ของพระบรมราโชวาทดงักล่าว ได้มใีจความ
ตอนหนึ่งเกี่ยวกับ “คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี” 
ดังนี้
 “...ถ้าจะตั้งชื่อมหาวิทยาลัยว่ามหิดล ช่ือของคณะซึ่ง
จะอยู่ในมหาวิทยาลัยก็ควรจะเป็นชื่ออื่น ตกลงท่านก็เห็นด้วย 
จึงได้ให้ชื่อคณะว่า คณะรามาธิบดี ซึ่งก็ดูโก้เหมือนกัน หรูหรา
ดี...”

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่
คณะนิสิตมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเสด็จ ฯ ทรงดนตรี

เป็นการส่วนพระองค์ ณ สวนอัมพร พระราชวังดุสิต 
วันเสาร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทที่แสดงให้เห็นถึงความใน
พระราชหฤทยัเกีย่วกบันาม “รามาธบิด”ี ทีไ่ด้ทรงพระราชทาน
แก่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่  ๒๕ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๐๘ เพื่อน�าไปเป็นนามของคณะแพทยศาสตร์แห่งใหม่ 
ซึ่งก่อสร้างอยู่ ณ ถนนพระรามที่หก
  นับจากนั้นเป็นต้นมา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได ้รับพระราชทานพระ
มหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
อย่างมากล้น ซึ่งสามารถประมวลตามล�าดับได้ดังนี้
 พระราชทานพระราชกฤษฎกีาจดัต้ังคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมื่อวัน
ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ อันเป็นปีที่ ๒๐ ในรัชสมัยแห่ง
พระองค์ ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ประกาศว่า 
 “...โดยที่เป็นการสมควรจัดต้ังคณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดี ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ข้ึนใหม่อีก
คณะหนึ่ง...” เพื่อผลิตแพทย์ อาจารย์ พยาบาล ผดุงครรภ์ 
อนามัย และพนักงานวิทยาศาสตร์ ตลอดจนบริการประชาชน
ผู้ป่วยไข้ ซึ่งผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับสนองพระบรม
ราชโองการนี้ไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ตลอดจนน�าไปเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน มาจนถึงปัจจุบันนี้
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 เม่ือวนัที ่ ๑๙ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ พระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงวาง
ศลิาฤกษ์อาคารทดลองวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โดยทรงมีพระราชด�ารัสความตอน
หนึ่งว่า “…และมีความพอใจมาก ท่ีได้ทราบว่าสถานที่น้ีจะได้
เป็นสถานทีศึ่กษาและค้นคว้าทีส่�าคญัของผูท้ีจ่ะเป็นอาจารย์ใน
โรงเรียนแพทย์ในส่วนภมูภิาค และผู้ทีจ่บเข้าเป็นนกัศึกษาแพทย์
ในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดีต่อไปด้วย...”
 นับเป็นพระราชด�ารัสถึง “รามาธิบดี” เป็นครั้งแรก 
ภายหลังจากทรงพระราชทานนาม “รามาธิบดี” จึงเป็นมิ่ง
มหามงคลแรกที่ชาวรามาธิบดีควรภาคภูมิใจ
 

 

เสด็จฯ มาเยือน “รามาธิบดี” เป็นครั้งแรก: เสด็จพระราชด�าเนินทรง
วางศิลาก่อพระฤกษ์ อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 เมือ่วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี ๙ เสด็จพระราชด�าเนินมายังสถาน
ท่ีก่อสร้างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนน
พระรามที่หก เป็นครั้งแรก 
 นับเป็นการรับเสด็จฯ ครั้งแรกของพวกเราชาว
รามาธิบดีที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ พระผู ้พระราชทานนาม 
“รามาธิบดี” แก่พวกเรา และในวโรกาสเดียวกันนี้ ได้ทรงมี
พระราชด�ารัสความว่า                     
 “ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาประกอบพิธีวางศิลา
ฤกษ์อาคารโรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี ในโอกาสนี้  และมีความยินดีมากที่ทราบว ่า 
ต่อไปจะใช้เป็นโรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลใหม่ นอกจาก
น้ีจะผลิตแพทย์และเจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ แล้ว ยังจะผลิตอาจารย์                                    
ส�าหรับออกในส่วนภูมิภาคอีกด้วย
 ข้าพเจ้าขอขอบใจทางราชการท่ีเกื้อกูลและส่งเสริม
การแพทย์ทุก ๆ  ด้านเป็นอย่างดีตลอดมา และขอขอบใจมูลนิธิ
ร็อกกี้เฟลเลอร์ที่ช่วยเหลือสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์นี้ด้วย 
ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคน จงช่วยกันปฏิบัติงานนี้ให้ส�าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี
 ได้เวลาก�าหนดแล้ว ข้าพเจ้าจะได้ประกอบพิธีวาง
ศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีต่อไป ขอให้การก่อสร้าง

และการด�าเนินงานต่าง ๆ จงส�าเร็จลุล่วงด้วยดี สมตามความ
มุ่งหมายและขอให้ทุกคนที่มาประชุมพร้อมกันอยู่นี้ มีความสุข
ความเจริญทั่วกัน”
  ทรงมพีระราชด�ารสัถงึ “รามาธบิด”ี ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๐๙
 

พธิพีระราชทานปรญิญาบตัรมหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๐๙ ณ หอประชุมราชแพทยาลัย มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในปัจจุบัน)

 เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๙ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที ่๙ เสดจ็พระราชด�าเนนิพร้อมด้วย สมเดจ็
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช ในการพระราชทานปรญิญาบตัร
แก่บณัฑิตผู้ส�าเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นครั้งแรก ณ หอประชุมราชแพทยา
ลัย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และทรงพระราชทานพระบรม
ราโชวาท ดังมีใจความตอนหนึ่งว่า “...การที่มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ขึ้นอีกคณะหนึ่งก็ดี การที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะขยายการ
ศึกษาออกไปอีกก็ดี นับเป็นความก้าวหน้าและเป็นประโยชน์
อย่างส�าคัญต่อการแพทย์และการศึกษา...”

 เสด็จพระราชด�าเนินเยือน “รามาธิบดี” ครั้งที่สอง: 
เสด็จพระราชด�าเนินทรงท�าพิธีเปิดอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี 
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  เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชด�าเนินจากพระท่ีนั่ง
อัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงประกอบพิธีเปิดคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยทรงตัดริบบิ้นเปิด
อาคาร พร้อมกับทรงลงพระปรมาภิไธยลงบนแผ่นทองแดง             
ซึ่งปัจจุบันประดิษฐานอยู ่ที่โถงพระราชบิดา อาคาร ๑  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

  ในวโรกาสเดียวกันนี้ ทรงมีพระราชด�ารัสความว่า 
“ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาเปิดอาคารคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิด ีณ โอกาสนี ้และมคีวามพอใจทีไ่ด้ทราบ
รายงานว่าคณะแพทยศาสตร์แห่งนี้ จะสามารถด�าเนินงานให้
เป็นประโยชน์ในการขยายการศึกษาวชิาแพทย์กบัทัง้การรกัษา
พยาบาลประชาชนได้อีกมาพอสมควร
 การที่ทางราชการพยายามขยายงานด้านการแพทย์ 
โดยเฉพาะพยายามเพิ่มจ�านวนแพทย์และพยาบาลให้เพียง
พอกับความจ�าเป็นและความต้องการของประชาชนส่วนรวม
ทั้งประเทศน้ัน เป็นการสมควรอย่างยิ่ง งานนี้เป็นงานใหญ่ที่
ท�าได้ยาก แต่ก็ส�าคัญจ�าเป็นต้องรีบกระท�าให้ดีที่สุด ขอให้ผู้
มีหน้าที่จัดการศึกษาของแพทย์และพยาบาลให้การศึกษาที่
สมบรูณ์แก่แพทย์และพยาบาล ให้ทกุคนมคีวามรูอ้นัแน่นแฟ้น 
ทั้งให้เป็นที่เชื่อถือได้ด้วยว่า ทุกคนรู้จักหน้าที่ของตน ๆ อย่าง
ครบถ้วน เพราะผู้ทีมี่ความรูด้ไีม่รูจ้กัรกัษาหน้าทีน่ัน้ จะท�างาน
ให้บังเกิดประโยชน์แท้จริงมิได้เลย
 

  ข้าพเจ้าขออนุโมทนาในเจตนาดีของบรรดามูลนิธิ
และเอกชนทุกฝ่าย ที่ได้ร่วมมือเกื้อกูลอุปการะสนับสนุนงาน
รัฐ ก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์แห่งนี้ขึ้น และขอเปิดอาคารคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้ด�าเนินงานอ�านวย
ประโยชน์แก่กิจการแพทย์แก่สาธารณชนและแก่ประเทศชาติ
ให้ยั่งยืนต่อไป ขอให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมในพิธี มีความสุข
ความสวัสดีโดยทั่วกัน”

 เสด็จพระราชด�าเนินเยือน “รามาธิบดี” ครั้งสุดท้าย: เสด็จ
พระราชด�าเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชด�าเนินพร้อม
ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาทรงประกอบพิธี
วางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นับเป็นการเสด็จ
พระราชด�าเนินมาเยือน ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นครั้ง
สุดท้ายของพระองค์

 
อ้างอิงจาก: 
- งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส�านักงานมหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี 
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
  หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
- ศูนย์สารสนเทศ ส�านักราชเลขาธิการ34
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 พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไม่เพียงแต่เป็นที่ประจักษ์ในสยามประเทศ
เท่านั้น หากแต่ยังเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ โดยในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๐๒–๒๕๑๐ ทรงมีพระราชภารกิจเสด็จ
ประพาสต่างแดน เพื่อผูกมิตรและน�าความปรารถนาดีของประชาชนชาวไทยไปมอบเพื่อยังประโยชน์ของแผ่นดินสยาม
ทรงมีกระแสพระราชด�ารัสอ�าลาประชาชนทางวิทยุกระจายเสียง ความว่า

พระอัจฉริยภาพด้านการทูต
กับนานาอารยประเทศ

ภาพทั้งสองพระองค์	ประธานาธิบดี	โง	ดินห์	เดียม
และมาดาม	โง	ดินห์	นู	ประทับและยืนอยู่หน้าท�าเนียบ
ประธานาธิบดีในไซ่ง่อน	ทอดพระเนตรและชมพิธีเชิญ

ธงชาติไทยและเวียดนามขึ้นสู่ยอดเสา

	 “ประชาชนชาวไทยทั้งหลายเมื่อปีใหม่ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ทราบ
แล้วว่า	ประเทศต่าง	ๆ	ได้เชิญให้ไปเยี่ยมเป็นราชการ	บัดนี้ถึงก�าหนดที่
ข้าพเจ้าและพระราชินีจะไปประเทศเหล่านั้น	พรุ่งนี้จะออกเดินทางจาก
กรุงเทพฯ	ไปยังสหรัฐอเมริกาก่อน	แล้วจะไปประเทศอื่น	ๆ	ในยุโรปอีก	
๑๓	ประเทศด้วยกัน	การไปต่างประเทศคราวนี้ก็ไปเป็นราชการแผ่นดิน	
เป็นการท�าตามหน้าที่ของข้าพเจ้าในฐานะประมุขของประเทศ	 เป็นที่
ทราบกันอยู่แล้วว่า	ในสมัยนี้ประเทศต่าง	ๆ	ไม่ว่าใหญ่หรือเล็กต่างต้อง
พ่ึงพาอาศยักันอยูเ่สมอ	จะว่าชนทกุชาตเิป็นญาตพิีน้่องกนักว่็าได้	จงึควร
พยายามให้รูจ้กันสิยัใจคอกนั	ต้องผูกน�า้ใจกนัไว้ให้ดด้ีวยการผกูน�า้ใจกนั
ไว้นัน้	ธรรมดาญาติพีน้่องก็ไปเยีย่มถามทกุข์สขุซึง่กันและกัน	แต่ส�าหรบั
ประเทศนั้น	ประชาชนนับแสนนับล้านจะไปเยี่ยมกันก็ยาก	 เขาจึงยกให้
เป็นหน้าที่ของประมุขในการไปเยี่ยมประเทศต่าง	 ๆ	 ข้าพเจ้าก็จะแสดง

 ในครั้ งนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว
รัชกาลที่ ๙  โดยเสด็จพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดลุยเดช ได้เสดจ็เยอืนสาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนามเป็น
ประเทศแรกระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ 
ตามค�ากราบบังคมทูลเชิญของ ฯพณฯ โง ดินห์ เดียม 
ประธานาธบิดแีห่งสาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนามในขณะ
น้ัน ต่อมาจงึเสด็จพระราชด�าเนนิเยอืนประเทศอนิโดนเีซีย
เป็นประเทศท่ีสองระหว่างวันท่ี ๘-๑๖ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๐๓ มีสหภาพพม่าเป็นจุดหมายอันดับต่อไปใน
การเสด็จเยือนเมื่อวันที่ ๒-๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๓

ต่อประชาชนของประเทศเหล่านัน้ว่า	ประชาชนชาวไทยมมีติรจติมติรใจต่อเขา	และข้าพเจ้าจะพยายามเต็มที่	
เพื่อให้ฝ่ายเขารู้จักเมืองไทย	และให้เกิดมีน�้าใจดีต่อชาวไทยข้าพเจ้าจะลาท่านไปเป็นเวลาราว	๖	เดือน	ก็เป็น
ธรรมดาที่นึกห่วงใยบ้านเมือง	จึงใคร่จะตักเตือนท่านทั้งหลายว่า	ขอให้ตั้งหน้าท�าการงานของท่านให้เต็มที่ใน
ทางท่ีชอบท่ีควร	 ตั้งตัวตั้งใจให้อยู่ในความสงบ	 จะได้เกิดผลดีแก่ตัวท่านเองและแก่บ้านเมืองซึ่งเป็นของเรา
ด้วยกันทุกคน	ขออวยพรให้มีความสุขสวัสดีทั่วกัน”

พระอัจฉริยภาพด้านการทูตกับนานาอารยประเทศ

โนรี พรรคพิบูลย์
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 ต่อมา ทรงเสดจ็เยอืนประเทศสหรฐัอเมริกา และประเทศต่าง ๆ ใน
ยโุรปเป็นระยะเวลายาวนานถึง ๖ เดือน โดยระหว่างวนัท่ี ๑๔ มถุินายน ถงึ ๑๔ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ เสดจ็พร้อมสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ ใน
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช พระราชโอรส พระราชธดิา 
ไปยงัเมอืงต่าง ๆ อาท ิฮาวาย แอลเอ กรุงวอชงิตัน ด.ีซ.ี เวอร์จเินยี นิวยอร์ก 
บอสตัน ซ่ึงเสด็จไปเยีย่มมหาวทิยาลัย Harvard ทีส่มเด็จพระราชบิดาเคย
ทรงศกึษา รวมทัง้โรงพยาบาลสถานทีป่ระสูต ิโดยพระองค์มีพระราชด�ารสั ณ 
สภาคองเกรส เมอืงวอชงิตนั ด.ีซ.ี ประเทศสหรฐัอเมรกิา เมือ่วนัที ่๒๙ มถินุายน 
พ.ศ. ๒๕๐๓ ครัง้นัน้ว่า “ขอบใจอเมรกิาทีช่่วยเหลอืเรา เข้าใจว่านีเ่ป็นความช่วย
เหลอืด้วยน�า้ใจไมตรรีะหว่างเพือ่นต่อเพือ่นทีม่ฐีานะเสมอกนั หวงัว่าสักวนัเรา
จะสามารถพฒันาตนเองได้จนเพือ่นไม่ต้องช่วยเราอกีต่อไป”

 นอกจากนี้พระองค์ยังตรัสถึงเหตุการณ์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ เคยมีพระราชสาส์น
ไปถึงอับราฮัม ลินคอล์น ประธานาธิบดีในขณะนั้น โดยทรงเสนอที่จะส่งช้างไปช่วยในสงครามกลางเมืองของอเมริกา โดย
พระองค์ตรสัว่า “เรือ่งนัน้ไม่มอีะไรมากไปกว่าทรงต้องการเสนอในสิง่ทีเ่พือ่นของพระองค์ยงัขาดอยู ่มไิด้มพีระราชประสงค์
จะพระราชทานช้างไปให้อเมริกาเพื่อช่วยฝ่ายเหนือท�าสงครามกับฝ่ายใต้ เพราะช้างสามารถใช้ได้ท้ังการท�าสงครามและ
การสร้างสันติ จะใช้เป็นรถถังก็ได้ จะใช้เป็นรถแทรกเตอร์ก็ได้ ซ่ึงท่านก็ทรงมุ่งให้เอาไปใช้เป็นรถแทรกเตอร์ช่วยถางพง
มากกว่าจะเอาไปรบ” พระราชด�ารัสในวันนั้น เป็นที่จับใจผู้ฟังทั้งสภา นับได้ว่าเป็นพระราชด�ารัสครั้งประวัติศาสตร์ที่ผู้ฟัง
ทัง้สภาต่างกช็อบใจจนถงึกับลกุขึน้ปรบมือเพือ่ถวายพระเกยีรตกิกึก้องจากนัน้จงึเสดจ็ไปเยอืนประเทศต่าง ๆ  ในยโุรป ได้แก่ 
สหราชอาณาจักร สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐโปรตุเกส สมาพันธรัฐสวิส ต่อด้วยประเทศแถบสแกนดิเนเวีย

เสด็จเยือนตลาดหุ้นวอลล์สตรีท	สหรัฐอเมริกา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

ทรงชื่นชมสุนัขพันธุ์นิวกินีและหมีกัวลา	
ซึ่งเซอร์เอ็ดเวิร์ด	ฮัลสตรอม	แห่งสวนสัตว์
ทารองงา	น�าไปถวายให้ทอดพระเนตร	ณ	

ท�าเนียบรัฐบาล	ในการเสด็จฯ	ประพาสออสเตรเลีย																						
ของทั้งสองพระองค์	เริ่มตั้งแต่วันที่	๒๖	สิงหาคม					

ถึง	๑๒	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๐๕

เสด็จเยือนสหราชอาณาจักร	(อังกฤษ)

ชาวนิวยอร์ค	๗๕๐,๐๐๐	คน	รับเสด็จ

 ในช่วง พ.ศ. ๒๕๐๕ มีพระราชภารกิจเสด็จเยือนสาธารณรัฐ
อสิลาม ปากีสถาน สหพันธรฐัมาเลเซยี ประเทศนวิซแีลนด์ และประเทศ
ออสเตรเลยี ซึง่ในการเสดจ็เยอืนออสเตรเลยีครัง้นัน้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
ได้ทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ “ความทรงจ�าในการเสด็จต่างประเทศทาง
ราชการ” ตอนหนึง่ว่า นกัศกึษามหาวทิยาลยัเมลเบร์ินกลุม่หนึง่ถอืป้ายท่ี
มข้ีอความกล่าวร้ายและส่งเสยีงโห่ฮาหมายลบหลูพ่ระเกยีรต ิระหว่างพธิี
ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญานิตศิาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ์ ณ มหาวิทยา
ลยัเมลเบร์ิน หากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที ่๙ ทรงเปิดพระ
มาลาที่ทรงคู่กับฉลองพระองค์ครุย แล้วหันพระองค์ไปโค้งค�านับกลุ่มที่
ส่งเสยีงเอะอะอยูข้่างนอกอย่างงดงาม และน่าดท่ีูสดุทรงมีพระราชด�ารสั
ขอบใจผู้เข้าร่วมประชุมที่ให้การต้อนรับอันอบอุ่นสุภาพเรียบร้อย ทั้งยัง
มีพระราชด�ารสัสดโดยไม่ใช้บนัทกึใด ๆ  ถงึประวตัศิาสตร์และวฒันธรรม
อนัดงีามทีม่มีากว่า ๗๐๐ ปีของสยามประเทศว่า คนไทยนัน้มนี�า้จิตน�า้ใจ
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กว้างขวาง พร้อมที่จะให้โอกาสคนอื่นและฟังความเห็นของผู้อื่นก่อน 
โดยไม่สุ่มสี่สุ่มห้าตัดสินอะไรตามใจชอบโดยไม่ใช้เหตุผล เหตุการณ์นี้
สะท้อนให้เห็นพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙ ในการรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้า น�้าพระราชหฤทัยอัน
กว้างใหญ่อันประกอบด้วยความไม่โกรธ (อักโกธะ) อันเป็นธรรมะ
ส�าคัญข้อหนึง่ของทศพธิราชธรรม อันเป็นธรรมะของผูป้กครองทัง้ปวง

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ ในพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา
ภมิูพลอดลุยเดช เสดจ็เยอืนประเทศญีปุ่น่ระหว่างวนัที ่๒๗ พฤษภาคม 
ถงึ ๕ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๐๖ โดยพระราชวงศ์ของญีปุ่น่และประชาชนชาวญีปุ่น่ได้ถวายการรบัเสดจ็อย่างอบอุน่ ทรงมีบทบาท
ส�าคญัอย่างยิง่ในการสานสมัพันธ์ระหว่างประเทศไทยกบัญีปุ่น่ และพระราชวงศ์ของสองประเทศอย่างแน่นแฟ้น หลงัจากนัน้
ทรงเสดจ็ต่อไปยงัสาธารณรฐัจนีหรอืไต้หวนั โดยได้ทอดพระเนตรฐานทัพอากาศไต้หวนั ระบบการเกษตรและการชลประทาน
ของไต้หวัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเกษตรไทยเป็นอย่างมาก

 จากพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ดังอ้างอิงในข้างต้นจะพบว่าตลอดระยะเวลาที่เสด็จพระราชด�าเนินต่างประเทศอย่างยาวนานในครั้งนั้น พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มีหมายก�าหนดการเต็มเวลา ทั้งการเดินทางและทรงออกงานเลี้ยงต้อนรับ ทรงตรากตร�าทั้งพระวรกายและพระราชหฤทัย
อย่างหนักเมื่อกลับมาถึงที่ประทับในตอนกลางคืน แทนที่จะได้บรรทมพักผ่อน ยังต้องทรงตรวจทานแก้ไขพระราชด�ารัสของ
วนัต่อไป ซึง่ฝ่ายราชเลขานกุารเตรยีมไว้ บางครัง้กท็รงเขียนเองใหม่หมด หรือเตรียมทีจ่ะต้องมพีระราชด�ารัสสด บางแห่งก็จะ
ถูกต่อต้านจากผู้ไม่เข้าใจหรือจากปัญหาการเมืองภายในของประเทศเจ้าภาพเอง แต่ก็ทรงฝ่าไปได้ด้วยพระอัจฉริยภาพ ท�าให้
ทรงได้รับความชื่นชมนิยมยกย่องในทุกประเทศที่เสด็จ

เสด็จทอดพระเนตรระบบชลประทานของไต้หวัน	
ณ	เขื่อนสือเหมินในนครเถาหยวน

มหาลัยเมลเบิร์น	ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขานิติศาสตร์

เสด็จเยือนญี่ปุ่น

ทรงร่วมในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย	-	ลาว
จังหวัดหนองคาย	และทอดพระเนตรการด�าเนินงานตาม

โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร
ห้วยซอน	-	ห้วยซั้ว

 พระราชภารกิจเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว นบัเป็นประเทศสดุท้ายท่ีทรงเสดจ็เยอืนต่างประเทศ 
ในระหว่างวันที่ ๘-๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ หลังจากนั้นมิได้เสด็จ
ออกนอกพระราชอาณาจักรเพื่อทรงเยือนต่างประเทศใด ๆ อีกเลย 
เพราะทรงเหน็ว่าพระราชภารกจิในการทรงงานเพ่ือความผาสกุของ
ประชาชนชาวไทยทั้งปวงเป็นพระราชภาระอันดับแรกนั่นเอง 
อ้างอิงจาก: 
- รักแห่งราชันย์ มิ่งขวัญคู่แผ่นดิน โดย โรม บุนนาค
- ความทรงจ�าในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการ: In Memory of the   
  State Visits of His Majesty the King พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระนาง
  เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
- เสด็จพระราชด�าเนินอเมริกา พ.ศ. ๒๕๐๓ พระนิพนธ์ในพระวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าหญิงวิภาวดี รังสิต 
- ในหลวงกับการต่างประเทศของไทย(2)38






