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"ครองใจคน" หลากเหตุผลที่คนไทยรักในหลวง
(เตรียมผาซับน้าํ ตาดวยนะตอนอาน เพราะซึง้ มาก ๆ)
".... ผมเคยอยูม
 าแลวหลายแผนดิน แตก็ไมเคยเห็นวาพระเจาอยูหัวแผนดินใดที่คนทั้งเมืองเขาเปนเจาเขาเจาของ
ใหความเคารพบูชาอยางสนิทสนมอยางทุกวันนี้
...พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลกอน ๆ ทรงครองแผนดิน แตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห
 ว
ั รัชกาลนี้
ทรง "ครองใจคน.."
หมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช
*****
เรื่อง "เดิมพันของเรา"
ครั้งหนึ่ง เมื่อหมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช กราบบังคมทูลถามพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัววา "เคยทรงเหนื่อย
ทรงทอบางหรือไม"
ครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชกระแสตอบวา
"ความจริงมันนาทอถอยหรอก บางเรือ
่ งมันนาทอถอย แตวาฉันทอไมได เพราะเดิมพันของเรานัน
้ สูง
เหลือเกิน เดิมพันของเรานั้นคือบานคือเมือง คือความสุขของคนไทยทั่วประเทศ"
ขอมูลจาก ไทยรัฐ ฉบับ 5 ธ.ค.32
*****
เรื่อง "ราษฎรยังอยูได"
ปพุทธศักราช 2513 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชประสงคที่จะเสด็จพระราชดําเนินไปเยี่ยมราษฎรใน
ตําบลหนึ่งของอําเภอเมืองพัทลุง อันเปนแหลงที่ผูกอการรายคอมมิวนิสตปฏิบัติการรุนแรงทีส
่ ุดในภาคใตเวลานั้น
ดวยความหวงใยอยางยิ่งลน ทางกระทรวงมหาดไทยไดกราบบังคมทูลขอใหทรงรอใหสถานการณดีขึ้นกวาที่เปนอยู
เสียกอน แตคําตอบทีท
่ างกระทรวงมหาดไทยไดรับก็คือ
"ราษฎรเขาเสีย
่ งภัยยิ่งกวาเราหลายเทา เพราะเขาตองกินอยูท
 ี่นั่นเขายังอยูได แลวเราจะขลาดแมแตจะไป
เยี่ยมเยียนทุกขสุขของเขาเชียวหรือ"
ขอมูลจากคําอภิปรายเรื่อง "พระบิดาประชาชน"
*****
และมีอีกหนึ่งพระกระแสพระราชดํารัสที่เปนคําตอบวาเหตุใดจึงไมอาจหยุดทรงงานได
่ ยูลอ
 มรอบมีความทุกขยาก ควรตองแบงเบาความทุกข
"...คนเราจะอยูสุขสบายแตคนเดียวไมได ถาคนทีอ
ยากของเขาบาง ตามกําลังและความสามารถเทาทีจ
่ ะทําได"
*****
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"ดอกไมจากหัวใจ"
ที่นครพนม บนเสนทางรับเสด็จตรงสามแยกชยางกูร-เรณูนคร บายวันที่ 13 พ.ย. 2498 อาณัติ บุนนาค หัวหนาสวน
ชางภาพประจําพระองค ไดบันทึกภาพในวินาทีสาํ คัญที่กลายเปนภาพประวัติศาสตรภาพหนึ่งของประเทศ
ภาพที่พด
ู ไดมากกวาคําพูดหนึ่งลานคํา
วันนั้นหลังจากทรงบําเพ็ญพระราชกุศล ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารเสร็จสิ้นในชวงเชาแลว ทั้ง 2 พระองคไดเสด็จฯ
โดยรถยนตพระที่นั่งกลับไปประทับแรม ณ จวนผูวาราชการจังหวัดนครพนม ราษฎรทีร่ ูขาวก็พากันอุมลูก จูงหลานหอบ
กันมารับเสด็จที่ริมถนนอยางเนืองแนน
ดังเชนครอบครัวจันทนต
ิ ย ที่ลก
ู หลานชวยกันนํา แมตุม จันทนิตย วัย 102 ป ไปรอรับเสด็จ ณ จุดรับเสด็จหางจากบาน
700 เมตร โดยลูกหลานไดจัดหาดอกบัวสายสีชมพูใหแมเฒาจํานวน 3 ดอก และพาออกไปรอที่แถวหนาสุดเพื่อให
ใกลชิดเบื้องพระยุคลบาททีส
่ ุด
เปลวแดดรอนแรงตั้งแตเชาจนสาย เที่ยงจนบาย แผดเผาจนดอกบัวสายในมือเหี่ยวโรย แตหัวใจรักภักดีของหญิงชรา
ยังเบิกบาน เมื่อเสด็จฯ มาถึงตรงหนา แมเฒาไดยกดอกบัวสายโรยราสามดอกนั้นขึ้นจบเหนือศีรษะแสดงความ
จงรักภักดีอยางสุดซึ้ง พระเจาแผนดินทรงโนมพระองคอยางต่า
ํ ที่สุด จนพระพักตรแนบชิดกับศีรษะของแม
เฒา ทรงแยมพระสรวลอยางเอ็นดู พระหัตถแตะมือกรานคล้ําของเกษตรกรชราชาวอีสานอยางออนโยน
เปนคําบรรยายเหมือนไมจา
ํ เปน สําหรับภาพที่ไมจําเปนตองบรรยาย ไมมีใครรูว
 าทรงกระซิบคําใดกับแม
เฒา แตแนนอนวาแมเฒาไมมีวันลืม
เชนเดียวกับที่ในหลวงไมทรงลืมราษฎรคนสําคัญที่ทรงพบริมถนนวันนั้น หลานและเหลนของแมเฒาเลาวา "หลังจาก
เสด็จพระราชดําเนินกลับกรุงเทพฯ แลว ทางสํานักพระราชวังไดสงภาพรับเสด็จของแมเฒาตุม พรอมทั้งพระบรมรูป
หลอดวยปูนพลาสเตอรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแผนมาทางอําเภอพระธาตุพนมใหแมเฒาตุมไวเปน
ที่ระลึก"
พระมหากรุณาธิคุณอันหาทีส
่ ด
ุ มิไดนี้ อาจมีสว นชุบชูชีวิตใหแมเฒายืนยาวขึ้นอีกดวยความสุขตอมาอีกถึงสามปเต็ม ๆ
แมเฒาตุม จันทนิตย ราษฎรผูโชคดีที่สด
ุ คนหนึ่งในรัชกาลที่ 9 สิ้นอายุขย
ั อยางสงบดวยโรคชราเมื่ออายุได 105 ป
ขอมูลจาก "แมเฒาตุม จันทนต
ิ ย" ภาคพิเศษโดย คุณหญิงศรีนาถ สุรย
ิ ะ วารสารไทย
*****
"เขาเดินมาเปนวัน ๆ"
"...มีอยูค
 รั้งนึง ขาพเจาอายุ 18 ป ไดตามเสด็จ...ตอนนั้นเปนชวงหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร
ทุกจังหวัดและอําเภอใหญ ๆ ก็เสด็จฯ ประมาณ 9 โมงเชา เสด็จออกทรงเยีย
่ มราษฎรมาเรือ
่ ยๆ
ทีนี้ขาพเจาก็รส
ู ก
ึ วา แหม นานเหลือเกิน ตอนนั้นยังไมกางรม ตอนนั้นยังไมคอยกลัวแดด ไมใสหมวก ก็รส
ู ก
ึ แดดเปรีย
้ ง
หนังเทานี้รส
ู ึกไหมเชียว ก็เดินเขาไปกระซิบทานวา พอหรือยัง ก็โดนกริ้ว
นี่เห็นไหมราษฎรเขาเดินมาเปนวัน ๆ เพื่อมาดูเราแมแตนิดเดียว แตนี่เรายืนอยูไมเทาไรละ ตอนนี้ทนไมไหว
เสียแลว.."
พระราชดํารัสสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ วันที่ 11 ส.ค. 2534
*****
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"ตอไปจะมีน้ํา"
บทความ "น้ําทิพยสาดเปนสายพรายพลิ้วทิวงาม ทั่วเขตคามชื่นธารา" เขียนโดย มนูญ มุกขประดิษฐ ตีพิมพใน
หนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันที่ 5 ธ.ค.2528 ไดเลาใหผูอานชาวไทยไดประจักษถึงเรื่องอัศจรรยของ "ในหลวง" กับ
"น้ํา" ที่เกิดขึ้นในคําวันหนึ่งของเดือน ก.พ.2528
ดวยความทุกขที่เปยมลนใจอันเนื่องมาจากตองเผชิญความแหงแลงอยางหนัก หญิงชราคนนึ่งที่มาเขาเฝาฯ รับเสด็จ
ไดคลานเขามากอดพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั กราบบังคมทูลดวยน้าํ ตาอาบแกม ขอพระราชทานน้ํา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห
 ัวมีพระราชดํารัสตอบวา
"ยายไมตองหวงแลวนะ ตอไปนี้จะมีน้ํา เราเอาน้า
ํ มาให"
แลวพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็ทรงพระดําเนินกลับไปยังรถพระที่นั่งซึ่งจอดหางออกไปราว 5 เมตร ปรากฏวา
ู ามเสด็จและราษฎรในทีน
่ ั้นถึงกับงุนงง
ทามกลางอากาศทีร่ อนแลง จู ๆ ก็เกิดฝนตกลงมาเปนครั้งแรกในรอบป ทําใหผต
ไปตาม ๆ กัน
*****
"เก็บรม"
การเสด็จพระราชดําเนินทุกครั้ง แมจะตองเผชิญกับแดดรอนหรือลมแรง ราษฎรก็ไมเคยยอทอที่จะอดทนรอรับเสด็จให
ถึงทีส
่ ุด แมฝนจะตกหนักแคไหนก็ไมมีใครยอมกลับบาน
รอยเอกศรีรต
ั น หริรักษ เลาไวในบทความ "พระบารมีปกเกลาฯ ที่อําเภอทายาง" ตีพิมพในหนังสือ "72 พรรษา
ราชาธิราชเจานักรัฐศาสตร" วา ครั้งหนึ่งที่โครงการหวยสัตวใหญ เมื่อเฮลิคอปเตอรพระที่นั่งมาถึง ปรากฏวาฝนตกลง
มาอยางหนัก ราษฎรและขาราชการที่มาเขาแถวรอรับเสด็จตางเปยกปอนกันหมด แตก็ยังตั้งแถวเปนระเบียบเรียบรอย
อยูอยางนั้น
เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จลงมาจากเฮลิคอปเตอร นายตํารวจราชองครักษที่ตามเสด็จไดเขาไปกางรม
 างก็เปยกฝนโดยทัว่ กัน
ถวาย ทรงทอดพระเนตรเห็นบรรดาขาราชการและราษฎรที่มายืนตั้งแถวรอรับเสด็จอยูต
"จึงมีรับสั่งใหนายตํารวจราชองครักษเก็บรม แลวทรงพระดําเนินเยี่ยมขาราชการและราษฎรที่เขาแถวรอรับ
เสด็จ โดยทรงเปยกฝนเชนเดียวกับขาราชการ และราษฎรทั้งหลายที่ยืนรอรับเสด็จในขณะนั้น"
*****
"สิ่งทีท
่ รงหวัง"
ครั้งหนึ่งขณะเสด็จฯ เยีย
่ มเยียนราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผูสื่อขาวตางประเทศคนหนึ่งไดขอพระราชทาน
สัมภาษณ และไดกราบบังคมทูลถามวา การที่เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรและมีโครงการตามพระราชดําริเกิดขึ้นมากมายนั้น
ทรงหวังวาจะใหคอมมิวนิสตนอ
 ยลงใชหรือไม
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห
 ัวทรงรับสั่งตอบวา "มิไดทรงสนพระทัยวาคอมมิวนิสตจะนอยลงหรือไม แตทรงสน
พระทัยวาประชาชนของพระองคจะหิวนอยลงหรือไม"
*****
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"รักถึงเพียงนี้" และ "จุดเทียนสงเสด็จ"
บทความชื่อ "แผนดินรมเย็นทีน
่ ราธิวาส" ตีพม
ิ พในนิตยสาร "สูอนาคต" ฉบับพิเศษเนื่องในวันเฉลิมฯ ไดเลายอนใหเรา
ไดเห็นภาพความยากลําบากในการเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรทางภาคใตเมื่อหลายปกอน
โดยเฉพาะชวงกอนสรางพระราชตําหนักทักษิณราชนิเวศนนั้น เปนที่รูกันวาจังหวัดนราธิวาสชุกชุมไปดวยโจรราย โจร
 านนั้น แมแตเจาหนาที่ของรัฐก็ไมกลายางกรายเขาไป
ปลนสะดมและพวกโจรเรียกคาไถ ถึงขนาดทีใ่ นหลาย ๆ หมูบ
ทวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักในทุกขอันลึกล้ําของชาวบานที่ทั้งทุกขเพราะยากจนและทุกขเพราะภัย
คุกคาม จึงไดเสด็จฯ ลงไปเยี่ยมเยียนเปนขวัญกําลังใจใหราษฎรของพระองคโดยไมทรงหวาดหวั่น บางวันถึงกับเสด็จ
ฯ เปนการสวนพระองคโดยปราศจากกําลังอารักขา และบางหมูบานตํารวจเพิ่งถูกคนรายแยงปนแลวยิงตายกอนเสด็จ
ไปถึงเพียงไมกี่ชั่วโมง
ทรงรักราษฎรถึงเพียงนี้ จึงไมแปลกทีห
่ ญิงชราคนหนึ่งในหมูบานหนึ่งของอําเภอรือเสาะจะ .."เขามาเกาะ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห
 ัวรองไหแลวบอกวา ไมนึกเลยวาพระเจาอยูห
 ัวเปนคนไทยชาวพุทธ จะมารักมุสลิมไดถึง
ขนาดนี้"..
บทความเดียวกันไดเปดเผยตอไปอีกวา ที่อีกหมูบานหนึ่งในอําเภอเดียวกันนั้น "โตะครูไดพาพรรคพวกมายืนรอรับ
๋ วพวกโจรจะลงจากเขา..."
เสด็จแลวพูดขึ้นวา ..รายอกลับไปเถอะ ประไหมสุหรีกลับไปเถิด ประเดีย
และเมื่อถึงเวลาเสด็จฯ กลับที่มืดสนิทอยางนากลัว โตะครูกับชาวบานก็พากันมาจุดเทียนสงเสด็จตลอด
เสนทางอันตราย ดวยความหวงใยใน "รายอ" และ "ประไหมสุหรี" หรือ พระราชาพระราชินีของพวกเขา
อยางสุดซึง
้
"รถติดหลมกับถนนสายนั้น"

*****

หากยอนกลับไปคนหาจุดเริ่มตนของพระราชกรณียกิจในดานการพัฒนาแลว ชื่อของ "ลุงรวย" และ "บานหวยมงคล"
คือสองชื่อที่ลืมไมได
เรื่องราวของ "ลุงรวย" เกิดขึ้นตั้งแตป 2495 หรือมากกวาหาสิบปลวงมาแลว ที่บานหวยมงคล ตําบลหินเหล็กใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
บานหวยมงคลนี้อยูทั้ง "ใกลและไกล" ตลาดหัวหิน ใกลเพราะระยะทางที่หา งกันนั้นไมกี่กิโลเมตร แตไกลเพราะไมมี
ถนน หากชาวบานจะขนพืชผักไปขายทีต
่ ลาดตองใชเวลาเปนวัน ๆ
หางไกลความเจริญถึงเพียงนี้ แตวันหนึ่งกลับมีรถยนตคันหนึง่ มาตกหลมอยูท
 ี่หนาบานลุงรวย เมื่อเห็นทหารตํารวจกวา
สิบนายระดมกําลังกันชวยรถคันนั้นขึ้นจากหลม ลุงรวยผูร วยน้ําใจสมชื่อก็กล
ุ ีกุจอออกไปชวยทั้งงัด ทั้งดัน ทั้งฉุด จน
ที่สด
ุ ลอรถก็หลุดจากหลม
้ ฉุดทั้งดึงนั้นเปนรถยนตพระที่นั่งและคนในรถนั้นคือ
เมื่อรถขึ้นจากหลมแลว ลุงรวยจึงไดรูวา
 รถคันที่ตัวทัง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห
 ว
ั และสมเด็จพระนางเจาฯ พระราชินีนาถ
แมจะตื่นเตนตกใจที่ไดเฝาฯ ในหลวงอยางไมคาดฝน แตลงุ รวยก็ยังจําไดวาวันนั้น "ในหลวง" มีรับสั่งถามลุงวา
หมูบานนี้มีปญหาอะไรบาง..
ั พระราชทาน "เงินกนถุง" จํานวน
ลุงไดกราบบังคมทูลวา ปญหาใหญที่สด
ุ คือไมมีถนน จึงนอกจากจะโชคดีไดรบ
36 บาท ซึง
่ ลุงนําไปเก็บใสหีบบูชาไวเปนสิริมงคลจนถึงทุกวันนี้แลว
อีกไมนานหลังจากนั้น ลุงรวยก็ไดเห็นตํารวจพลรมกลุม
 หนึ่งเขามาชวยกันไถดินทีบ
่ านหวยมงคล และเพียง
หนึ่งเดือนเทานั้น ชาวบานก็ไดถนนพระราชทาน
ถนนหวยมงคลที่ทาํ ใหชาวไรหวยมงคลสามารถขนพืชผักออกมาขายทีต
่ ลาดหัวหินไดภายในเวลาเพียง 20 นาที
*****
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"สามรอยตุม"
มีหลายหนที่ทรงงานติดพันจนมืดสนิท ทามกลางฝูงยุงทีร่ ุมตอมเขามากัดบริเวณพระวรกาย รอบพระศอ พระกร พระ
พักตร รวมทั้งแมลงตาง ๆ ที่เขามารุมรบกวนพระองค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห
 ัวจะยังทรงทอดพระเนตรแผนที่อยูภายใตแสงไฟฉายที่มผ
ี ูสองถวายอยางไมสะดุงสะเทือน
อยางมากทีท
่ รงทําคือโบกพระหัตถปดไลเบา ๆ เทานั้น
ครั้งหนึ่งทรงมีรบ
ั สั่งเลาเรื่อง "ยุง" ดวยพระอารมณขน
ั วา
"..ที่บางจาก แตไมมีจากหรอกนะ ยุงชุมมากเลย ไปยืนดูแผนที่ เลยโดนยุงรุมกัดขาทั้งสองขาง กลับมาขา
บวมแดง ไปสกลนครกลับมาแลวถึงไดยบ
ุ ลง มองเห็นเปนตุมแดง ลองนับดูไดขา
 งละรอยหาสิบตุม
 สองขาง
รวมสามรอยพอดี.."
แกไขเมื่อ 28 ธ.ค. 48 10:31:50
"น้ําทวมครั้งนัน
้ "

*****

่ ะรูวา
วันที่ 7 พ.ย. 26 ขณะที่ชาวกรุงเทพมหานครสวนหนึ่งกําลังทนทุกขหนักกับสภาพน้าํ ทวมขัง นอยคนทีจ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห
 ัวกําลังทรงพยายามหาหนทางบรรเทาทุกขใหพวกเขาอยูอยางเงียบ ๆ
วันนั้นรถพระทีน
่ ั่งแวนแวคคอนเนียร แลนออกจากพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน ราวบายสองโมงเศษ สูถนนศรีอยุธยา
เลี้ยวขวาเขาถนนเพชรบุรี มุงสูถนนบางนาตราด
ไมมีหมายกําหนดการ ไมมีการปดถนน แมแตตํารวจทองทีก
่ ็ไมทราบลวงหนา
รถยนตพระที่นงั่ ชะลอเปนระยะ ๆ เพื่อทรงตรวจดูระดับน้ํา จนเมื่อถึงคอสะพานสรางใหมที่คลองลาดกระบัง จึงเสด็จลง
จากรถยนตพระที่นั่งเพื่อทรงหารือกับเจาหนาที่ทต
ี่ ามเสด็จ
ทรงฉายภาพดวยพระองคเอง ทรงกางแผนทีท
่ อดพระเนตรจุดตาง ๆ จนถึงเวลาบายคลอย รถยนตพระที่นงั่ จึงแลน
กลับ เมื่อถึงสะพานคลองหนองบอน รถพระทีน
่ ั่งหยุดเพื่อใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห
 ัวทรงฉายภาพบริเวณน้ําทวม
และทรงศึกษาแผนที่รองน้ําอีกครั้ง
ปรากฏวาชาวบานทราบขาววา "ในหลวงมาดูน้ําทวม" ตางก็พากันมาชมพระบารมีนับรอย ๆ คน จนทําใหการจราจรบน
สะพานเกิดการติดขัด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห
 ว
ั ตองทรงโบกพระหัตถใหรถขบวนเสด็จผานไปจนเปนที่
เรียบรอยดวยพระองคเอง
*****
"เชื่อมั่น"
เย็นย่ําแลวแตขบวนรถยนตพระที่นั่งยังไมหมดภารกิจ เมื่อรถวิง่ กลับมาทางถนนพัฒนาการ ทรงแวะฉายภาพบริเวณ
คลองตัน ทอดพระเนตรระดับน้ําแลวทรงวกกลับมาทีค
่ ลองจิก
เวลานั้นฟามืดแลวเพราะเปนเวลาจวนค่าํ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงทรงนําไฟฉายสวนพระองคออกมาสองแผนที่
ปองกันน้ําทวมและแนวพนังกั้นน้ําอยูเปนเวลานาน
กลายเปนอีกภาพหนึ่งทีส
่ รางความตืน
้ ตันใจแกประชาชนชาวกรุงเทพฯ อยางยิ่ง
ประชาชนคนหนึ่งในละแวกเคหะนคร 1 แขวงบางบอน เขตประเวศ บอกวา "รูสึกซาบซึง
้ ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
เปนลนพนที่ทรงหวงใยทุกขของราษฎร เสด็จฯ มาแกไขปญหาน้า
ํ ทวมดวยพระองคเอง พวกเราถึงจะทน
ทุกขเพราะน้ําทวมขังเนามาเปนเวลานานก็เชื่อมั่นวาพระองคทรงชวยพวกเราไดอยางแนนอน"
*****
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อันนี้ชอบมากครับ...
เคยอานบทสัมภาษณทใี่ นหลวงใหสัมภาษณผูสื่อขาวตางประเทศ เมื่อครั้งเดินทางไปที่อเมริกา วา
เพราะเหตุใดพระองคถึงไมทรงยิ้มหรือพระสรวลบางเลย เวลาใหสัมภาษณกบ
ั นักขาว
พระองคทรงชี้ไปที่พระราชินีทน
ี่ ั่งอยูขางๆ พระองค พรอมกับตอบคําถามที่นก
ั ขาวคนนั้นถามวา
"She's my smile"
เมื่อนักขาวมองไปที่พระราชินี ทานก็ทรงยิม
้ ใหกับนักขาวตางประเทศเหลานั้น
ผมชอบประโยคนี้จังครับ
*****
"ฉันทนได"
ในเดือนหนึ่งของป 2528 พระทนตองคหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั หักเฉียดโพรงประสาทฟน พระทนตองค
นั้นตองการการถวายการรักษาเรงดวน แตขณะนั้นกรุงเทพฯ ก็กําลังประสบปญหาอุทกภัย ตองการการบรรเทาทุกข
เรงดวนเชนกัน
เมื่อทันตแพทยเขามาถวายการรักษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรับสั่งถามวา "จะใชเวลานานเทาใด"
ทันตแพทยกราบบังคมทูลวา อาจตองใชเวลา 1-2 ชม.
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห
 ัวรับสั่งวา
"ขอรอไวกอ
 นนะ ฉันทนได วันนี้ขอไปดูราษฎรและชวยแกไขปญหาเรื่องน้า
ํ ทวมกอน"
*****
"คําสอนประโยคเดียว"
เมื่อนิตยสาร "สไตล" ฉบับป 2530 ไดตั้งคําถามกับ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ถึง "คําสอน" ของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวที่ประทับอยูในหัวใจ ดร.สุเมธ ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเลขานุการ กปร. ตอบวา "คํา
สอนประโยคเดียวก็เกินพอ" นั้นคือพระราชดํารัสที่วา
"มาอยูก
 ับฉันนั้น ฉันไมมีอะไรจะให นอกจากความสุขที่จะมีรว
 มกันในการทําประโยชนใหแกผอ
ู น
ื่ "
*****
"ดีใจที่สุด"
สําหรับผูท
 ต
ี่ กอยูในความทุกขมืดมน พระบรมฉายาลักษณไมเพียงเปนรูปเคารพบูชา แตยังเปนเสมือนสัญลักษณของ
่ วยใหมีแรงตอสูกับความทุกขตอไปได ดัง คุณยายละเมียด แสงเนียมวัย 72 ป ชาวจังหวัดชุมพร ผูท
 ี่
ความศรัทธาทีช
เผชิญกับอุทกภัยภาคใตในป 2540 น้ําทวมบานสูงมากจนอยูอาศัยไมได
"อยู ๆ น้ําก็ทวมมาเร็วมาก ยายตองไปขออาศัยบานคนอื่นเขาอยู ตอมาก็ขน
ึ้ ไปอยูชั้นบน ออกไปไหนไมไดเลย
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...พอดีที่บานนีเ้ ขาปลูกมะละกอ ตนมันสูงมาถึงหนาตางเราก็เอื้อมถึงพอดี เลยไดกินขาวกับมะละกอ ก็กินมาสามวัน
มาเมื่อวานผูใหญบานมาบอก มูลนิธิในหลวงจะเอาของมาแจกยายคิดเลยวา ไมอดตายแลว ทุกครั้งทีค
่ นไทยเดือดรอน
ในหลวงจะใหความชวยเหลือทุกครั้ง
ของที่ยายไดมา ที่ดีใจที่สุดคือมีรูปของทานมาดวย ทีบ
่ า
 นเสียหายหมดแลว ยายจะเอารูปทานไวบูชา
ยายพูดแลวก็กมลงกราบพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห
 ว
ั ดวยความจงรักสุดหัวใจ
*****
"ทุกขบรรเทา"
การ "ประทับอยูในบานเมือง" ดังพระราชดํารัสนั้น ในเวลาตอมาก็เปนที่รูกน
ั วามิไดหมายถึงการประทับอยูในเมืองหลวง
เทานั้น แตยังเสด็จฯ เยีย
่ มเยียนราษฎรของพระองคจนแทบจะทัว่ ทุกตารางนิ้วที่พระบาทจะยางไปถึงได
 รงพระคุณธรรมอันประเสริฐ" บันทึกไววา วันที่
ทรงวิทย แกวศรี ผูเรียบเรียงบทความ "บรมบพิตรพระราชสมภารเจาผูท
13 ก.ย 2497 ขณะที่ทรงมีพระชนมายุ 26 พรรษา และทรงครองราชยเปนปที่ 8
ปรากฏวาเกิดเหตุการณอัคคีภย
ั ครั้งรายแรงขึน
้ ที่อําเภอบานโปง จ.ราชบุรี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห
 ัวจึงเสด็จพระ
ราชดําเนินไปเยี่ยมเยือนราษฎรขาวบานโปงผูประสบภัยในพื้นที่ ทรงทอดพระเนตรบริเวณที่เกิดเพลิงไหมและ
พระราชทานสิ่งของบรรเทาทุกข
้ มากลน แต เมื่อไดรว
ู ายังมีใครสักคนคอยเปน
ทุกขในยามยากเพราะสิ้นเนื้อประดาตัวจากภัยเพลิงนัน
กําลังใจ ทุกขสาหัสแคไหนก็ยังพอมีแรงกายลุกขึ้นสูตอ
 ได
การเสด็จพระราชดําเนินเยีย
่ มเยียนราษฎรผูประสบภัยในครั้งนั้น นับไดวาเปนการเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมราษฎร
ตางจังหวัดเปนครั้งแรกในรัชกาล
*****
"141 ตัน"
เปนที่รูกันดีวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห
 ัวเริม
่ เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรตั้งแตป พ.ศ. 2493 และหลังจากนั้น
บัณฑิตทุกคนก็เฝารอที่จะไดรบ
ั พระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถอยางใจจดใจจอ
ภาพถายวันรับพระราชทานปริญญาบัตรกลายเปนของล้ําคาที่ตองประดับไวตามบานเรือนและเปนสัญลักษณแหง
ความสําเร็จของหนุมสาวและความภาคภูมิใจของบิดามารดา
จน 29 ปตอมามีผูคาํ นวณใหฉก
ุ ใจคิดกันวาพระราชภารกิจในการพระราชทานปริญญาบัตรนัน
้ เปนพระราชภารกิจทีห
่ นัก
หนวงไมนอย หนังสือพิมพลงวาหากเสด็จฯพระราชทานปริญญาบัตร 490 ครั้ง ประทับครั้งละราว 3 ชม. เทากับทรงยื่น
พระหัตถพระราชทานใบปริญญาบัตร 470,000 ครั้ง น้ําหนักปริญญาบัตรฉบับละ 3 ขีด รวมน้ําหนักทั้งหมดที่
พระราชทานมาแลว 141 ตัน
ไมเพียงเทานั้น ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ยังเลาเสริมใหเห็น "ความละเอียดออนในพระราชภารกิจ" ที่ไมมใี ครคาดถึงวา
 นทรงผูกโบวใหม
"..ไมไดพระราชทานเฉย ๆ ทรงทอดพระเนตรอยูต
 ลอดเวลา โบวหลุดอะไรหลุดพระองคทา
ใหเรียบรอย บางครัง
้ เรียงเอกสารไวหลายวัน ฝุนมันจับ พระองคทา
 นก็ทรงปดออก"
*****
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"สุขเปนป ๆ"
ดวยเหตุนี้จึงมีผูกราบบังคมทูลขอพระราชทานใหทรงลดการเสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรลงบาง โดยอาจงดเวน
การพระราชทานปริญญาบัตรในระดับปริญญาตรี คงไวแตเพียงระดับปริญญาโทขึ้นไป
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห
 ัวกลับมีพระราชกระแสรับสั่งตอบวา พระองคเองเสียเวลายื่นปริญญาบัตรใหบณ
ั ฑิตคนละ
6-7 วินาทีนั้น แตผูไดรับนั้นมีความสุขเปนป ๆ เปรียบกันไมไดเลย
ที่สาํ คัญคือ ทรงเห็นวาการพระราชทานปริญญาสําหรับผูส
 ําเร็จปริญญาตรี นั้นสําคัญ เพราะบางคนอาจไมมีโอกาส
ศึกษาชั้นปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนั้น
"จะพระราชทานปริญญาบัตรแกบณ
ั ฑิตปริญญาตรีไปจนกวาจะไมมแ
ี รง.."
*****
สุดทาย แตยังไมทายสุด
"พระมหากษัตริย"
เมื่อมีผูสื่อขาว BBC ขอพระราชทานสัมภาษณเพื่อประกอบภาพยนตรเรื่อง The Soul of Nation ในป 2522 โดยได
กราบบังคมทูลถามถึงพระราชทัศนะเกี่ยวกับบทบาทหนาทีข
่ องพระมหากษัตริยไทย พระองคไดพระราชทานคําตอบวา
"การที่จะอธิบายวา พระมหากษัตริย คืออะไรนั้น ดูเปนปญหาที่ยากพอสมควร โดยเฉพาะในกรณีของ
ขาพเจา ซึ่งถูกเรียกโดยคนทั่วไปวา พระมหากษัตริย แตโดยหนาที่ทแ
ี่ ทจริงแลว ดูจะหางไกลจากหนาทีท
่ ี่
พระมหากษัตริยที่เคยรูจก
ั หรือเขาใจกันมาแตกอน
หนาที่ของขาพเจาในปจจุบน
ั นั้น ก็คือทําอะไรก็ตามที่เปนประโยชน ถาถามวา ขาพเจามีแผนการอะไรบาง
ในอนาคต คําตอบก็คอ
ื ไมมี เราไมทราบวาอะไรจะเกิดขึ้นในภายภาคหนา แตไมวา
 อะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม เรา
ก็จะเลือกทําแตสิ่งที่เปนประโยชน ซึ่งนั่นเปนสิ่งที่เพียงพอแลวสําหรับเรา"
*****

