
bâÜ  UxÄÉäxw ^|Çz 

"ครองใจคน" หลากเหตุผลที่คนไทยรักในหลวง 
  

(เตรียมผาซับน้าํตาดวยนะตอนอาน เพราะซึง้มาก ๆ)  
 

 
".... ผมเคยอยูมาแลวหลายแผนดิน แตก็ไมเคยเห็นวาพระเจาอยูหัวแผนดนิใดที่คนทั้งเมอืงเขาเปนเจาเขาเจาของ 
ใหความเคารพบูชาอยางสนทิสนมอยางทุกวนันี้  
 
...พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลกอน ๆ ทรงครองแผนดิน แตพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัรัชกาลน้ี
ทรง "ครองใจคน.." 
 
                        หมอมราชวงศคึกฤทธิ์  ปราโมช 
  

*****  
 
เรื่อง "เดิมพันของเรา" 
 
ครั้งหนึ่ง เม่ือหมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช กราบบังคมทูลถามพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัววา "เคยทรงเหนื่อย 
ทรงทอบางหรอืไม" 
 
ครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชกระแสตอบวา 
 
"ความจริงมันนาทอถอยหรอก บางเรือ่งมนันาทอถอย แตวาฉันทอไมได เพราะเดมิพันของเราน้ันสูง
เหลือเกิน เดิมพันของเราน้ันคือบานคอืเมอืง คอืความสขุของคนไทยทั่วประเทศ" 
 
                     ขอมูลจาก ไทยรัฐ ฉบับ 5 ธ.ค.32  
 

***** 
 
เรื่อง "ราษฎรยังอยูได"  
 
ปพุทธศักราช 2513 เม่ือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชประสงคที่จะเสด็จพระราชดําเนินไปเยี่ยมราษฎรใน
ตําบลหนึ่งของอําเภอเมืองพัทลุง อันเปนแหลงที่ผูกอการรายคอมมิวนิสตปฏบัิติการรุนแรงทีสุ่ดในภาคใตเวลานั้น  
 
ดวยความหวงใยอยางยิ่งลน ทางกระทรวงมหาดไทยไดกราบบังคมทลูขอใหทรงรอใหสถานการณดีข้ึนกวาที่เปนอยู
เสียกอน แตคําตอบทีท่างกระทรวงมหาดไทยไดรับก็คือ 
 
"ราษฎรเขาเสีย่งภัยย่ิงกวาเราหลายเทา เพราะเขาตองกินอยูที่น่ันเขายังอยูได แลวเราจะขลาดแมแตจะไป
เยี่ยมเยียนทกุขสุขของเขาเชียวหรือ" 
 
             ขอมูลจากคําอภิปรายเรื่อง "พระบิดาประชาชน"  
 

***** 
 
และมีอีกหนึ่งพระกระแสพระราชดํารัสที่เปนคาํตอบวาเหตใุดจึงไมอาจหยดุทรงงานได 
 
"...คนเราจะอยูสุขสบายแตคนเดียวไมได ถาคนทีอ่ยูลอมรอบมคีวามทุกขยาก ควรตองแบงเบาความทกุข
ยากของเขาบาง ตามกําลังและความสามารถเทาทีจ่ะทาํได"  
 

***** 



 
"ดอกไมจากหัวใจ" 
 
ที่นครพนม บนเสนทางรับเสดจ็ตรงสามแยกชยางกูร-เรณูนคร บายวันที่ 13 พ.ย. 2498 อาณัติ บุนนาค หัวหนาสวน
ชางภาพประจาํพระองค ไดบันทึกภาพในวินาทีสาํคัญที่กลายเปนภาพประวตัิศาสตรภาพหนึ่งของประเทศ 
 
ภาพที่พดูไดมากกวาคาํพดูหน่ึงลานคาํ 
 
วันนั้นหลังจากทรงบําเพ็ญพระราชกุศล ณ วดัพระธาตุพนมวรมหาวิหารเสรจ็สิ้นในชวงเชาแลว ทั้ง 2 พระองคไดเสดจ็ฯ 
โดยรถยนตพระที่น่ังกลับไปประทับแรม ณ จวนผูวาราชการจงัหวัดนครพนม ราษฎรทีรู่ขาวก็พากันอุมลูก จูงหลานหอบ
กันมารับเสดจ็ที่ริมถนนอยางเนืองแนน  
 
ดังเชนครอบครวัจันทนิตย ที่ลกูหลานชวยกันนํา แมตุม จันทนิตย วยั 102 ป ไปรอรับเสดจ็ ณ จุดรับเสด็จหางจากบาน 
700 เมตร โดยลูกหลานไดจัดหาดอกบัวสายสีชมพูใหแมเฒาจํานวน 3 ดอก และพาออกไปรอที่แถวหนาสุดเพ่ือให
ใกลชิดเบื้องพระยุคลบาททีสุ่ด 
 
เปลวแดดรอนแรงตั้งแตเชาจนสาย เที่ยงจนบาย แผดเผาจนดอกบัวสายในมือเหี่ยวโรย แตหัวใจรักภักดขีองหญิงชรา
ยังเบิกบาน เม่ือเสด็จฯ มาถึงตรงหนา แมเฒาไดยกดอกบัวสายโรยราสามดอกนั้นข้ึนจบเหนือศีรษะแสดงความ
จงรักภักดีอยางสุดซึ้ง พระเจาแผนดินทรงโนมพระองคอยางต่าํที่สุด จนพระพกัตรแนบชิดกบัศรีษะของแม
เฒา ทรงแยมพระสรวลอยางเอ็นดู พระหตัถแตะมอืกรานคลํ้าของเกษตรกรชราชาวอีสานอยางออนโยน 
 
เปนคําบรรยายเหมือนไมจําเปน สําหรับภาพที่ไมจําเปนตองบรรยาย ไมมีใครรูวาทรงกระซบิคาํใดกบัแม
เฒา แตแนนอนวาแมเฒาไมมีวันลืม 
 
เชนเดียวกับที่ในหลวงไมทรงลืมราษฎรคนสาํคัญที่ทรงพบรมิถนนวันนั้น หลานและเหลนของแมเฒาเลาวา "หลังจาก
เสด็จพระราชดาํเนินกลับกรุงเทพฯ แลว ทางสํานักพระราชวงัไดสงภาพรับเสด็จของแมเฒาตุม พรอมทั้งพระบรมรูป
หลอดวยปูนพลาสเตอรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแผนมาทางอําเภอพระธาตุพนมใหแมเฒาตุมไวเปน
ที่ระลึก" 
 
พระมหากรุณาธิคุณอันหาทีส่ดุมิไดน้ี อาจมสีวนชุบชชูีวิตใหแมเฒายืนยาวขึ้นอีกดวยความสุขตอมาอีกถงึสามปเต็ม ๆ 
 
แมเฒาตุม จันทนิตย ราษฎรผูโชคดทีี่สดุคนหนึ่งในรชักาลที่ 9 สิ้นอายุขัยอยางสงบดวยโรคชราเมื่ออายุได 105 ป 
 
 ขอมูลจาก "แมเฒาตุม จันทนิตย" ภาคพิเศษโดย คุณหญิงศรีนาถ สุรยิะ วารสารไทย  
 

***** 
 
"เขาเดินมาเปนวัน ๆ" 
 
"...มีอยูครั้งนึง ขาพเจาอายุ 18 ป ไดตามเสด็จ...ตอนนั้นเปนชวงหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร
ทุกจังหวดัและอําเภอใหญ ๆ ก็เสด็จฯ ประมาณ 9 โมงเชา เสด็จออกทรงเยีย่มราษฎรมาเรือ่ย ๆ  
 
ทีน้ีขาพเจาก็รูสกึวา แหม นานเหลือเกิน ตอนนั้นยังไมกางรม ตอนนั้นยังไมคอยกลัวแดด ไมใสหมวก ก็รูสกึแดดเปรีย้ง 
หนังเทานี้รูสึกไหมเชียว ก็เดินเขาไปกระซิบทานวา พอหรือยงั ก็โดนกริ้ว 
 
น่ีเห็นไหมราษฎรเขาเดินมาเปนวัน ๆ เพื่อมาดูเราแมแตนิดเดียว แตน่ีเรายืนอยูไมเทาไรละ ตอนน้ีทนไมไหว
เสียแลว.." 
 
          พระราชดํารัสสมเดจ็พระนางเจาพระบรมราชินีนาถ วันที่ 11 ส.ค. 2534  
 

***** 
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"ตอไปจะมีนํ้า" 
 
บทความ "นํ้าทพิยสาดเปนสายพรายพลิ้วทิวงาม ทั่วเขตคามชื่นธารา" เขียนโดย มนูญ มุกขประดิษฐ ตพิีมพใน
หนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันที่ 5 ธ.ค.2528 ไดเลาใหผูอานชาวไทยไดประจักษถึงเรื่องอัศจรรยของ "ในหลวง" กับ 
"นํ้า" ที่เกิดข้ึนในคําวันหนึ่งของเดือน ก.พ.2528 
 
ดวยความทุกขที่เปยมลนใจอันเนื่องมาจากตองเผชิญความแหงแลงอยางหนัก หญิงชราคนนึ่งที่มาเขาเฝาฯ รับเสด็จ
ไดคลานเขามากอดพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั กราบบังคมทลูดวยน้าํตาอาบแกม ขอพระราชทานน้ํา  
 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมพีระราชดาํรสัตอบวา  
 
"ยายไมตองหวงแลวนะ ตอไปน้ีจะมีนํ้า เราเอาน้าํมาให" 
 
แลวพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็ทรงพระดําเนินกลับไปยังรถพระที่น่ังซึ่งจอดหางออกไปราว 5 เมตร ปรากฏวา
ทามกลางอากาศทีร่อนแลง จู ๆ ก็เกิดฝนตกลงมาเปนครั้งแรกในรอบป ทําใหผูตามเสด็จและราษฎรในทีน้ั่นถึงกับงุนงง
ไปตาม ๆ กัน  
 

***** 
 
"เก็บรม" 
 
การเสดจ็พระราชดําเนินทุกครั้ง แมจะตองเผชญิกับแดดรอนหรือลมแรง ราษฎรก็ไมเคยยอทอที่จะอดทนรอรับเสด็จให
ถึงทีสุ่ด แมฝนจะตกหนักแคไหนก็ไมมีใครยอมกลับบาน  
 
รอยเอกศรีรตัน หริรักษ เลาไวในบทความ "พระบารมีปกเกลาฯ ที่อําเภอทายาง" ตีพิมพในหนังสือ "72 พรรษา
ราชาธริาชเจานกัรัฐศาสตร" วา ครั้งหนึ่งที่โครงการหวยสตัวใหญ เม่ือเฮลิคอปเตอรพระที่น่ังมาถึง ปรากฏวาฝนตกลง
มาอยางหนัก ราษฎรและขาราชการที่มาเขาแถวรอรับเสดจ็ตางเปยกปอนกันหมด แตก็ยังตั้งแถวเปนระเบียบเรียบรอย
อยูอยางนั้น  
 
เม่ือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จลงมาจากเฮลิคอปเตอร นายตาํรวจราชองครักษที่ตามเสด็จไดเขาไปกางรม
ถวาย ทรงทอดพระเนตรเห็นบรรดาขาราชการและราษฎรที่มายืนตั้งแถวรอรบัเสด็จอยูตางก็เปยกฝนโดยทัว่กัน  
 
"จึงมรีับส่ังใหนายตํารวจราชองครักษเกบ็รม แลวทรงพระดาํเนินเยี่ยมขาราชการและราษฎรที่เขาแถวรอรับ
เสด็จ โดยทรงเปยกฝนเชนเดียวกับขาราชการ และราษฎรทั้งหลายที่ยืนรอรบัเสดจ็ในขณะน้ัน"  
 
 

***** 
 
"ส่ิงทีท่รงหวัง" 
 
ครั้งหนึ่งขณะเสด็จฯ เยีย่มเยยีนราษฎรในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ผูสื่อขาวตางประเทศคนหนึ่งไดขอพระราชทาน
สัมภาษณ และไดกราบบังคมทูลถามวา การที่เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรและมีโครงการตามพระราชดําริเกิดข้ึนมากมายนั้น 
 
ทรงหวังวาจะใหคอมมิวนสิตนอยลงใชหรือไม  
 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงรับสั่งตอบวา "มิไดทรงสนพระทยัวาคอมมิวนิสตจะนอยลงหรอืไม แตทรงสน
พระทยัวาประชาชนของพระองคจะหวินอยลงหรือไม"  
 

***** 
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 "รักถงึเพียงน้ี" และ "จุดเทียนสงเสด็จ" 
 
บทความชื่อ "แผนดินรมเย็นทีน่ราธิวาส" ตีพิมพในนิตยสาร "สูอนาคต" ฉบับพิเศษเนื่องในวันเฉลิมฯ ไดเลายอนใหเรา
ไดเห็นภาพความยากลําบากในการเสดจ็ฯ เยี่ยมราษฎรทางภาคใตเม่ือหลายปกอน 
 
โดยเฉพาะชวงกอนสรางพระราชตําหนักทักษิณราชนิเวศนน้ัน เปนที่รูกันวาจังหวัดนราธิวาสชุกชุมไปดวยโจรราย โจร
ปลนสะดมและพวกโจรเรียกคาไถ ถงึขนาดทีใ่นหลาย ๆ หมูบานนั้น แมแตเจาหนาที่ของรฐัก็ไมกลายางกรายเขาไป 
 
ทวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักในทุกขอันลกึล้ําของชาวบานที่ทั้งทุกขเพราะยากจนและทกุขเพราะภัย
คุกคาม จึงไดเสด็จฯ ลงไปเยี่ยมเยียนเปนขวญักําลังใจใหราษฎรของพระองคโดยไมทรงหวาดหวั่น บางวันถึงกับเสดจ็
ฯ เปนการสวนพระองคโดยปราศจากกําลังอารักขา และบางหมูบานตํารวจเพิ่งถูกคนรายแยงปนแลวยิงตายกอนเสด็จ
ไปถึงเพียงไมก่ีชั่วโมง 
 
ทรงรักราษฎรถงึเพียงนี้ จึงไมแปลกทีห่ญิงชราคนหนึ่งในหมูบานหนึ่งของอําเภอรือเสาะจะ .."เขามาเกาะ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรองไหแลวบอกวา ไมนึกเลยวาพระเจาอยูหัวเปนคนไทยชาวพุทธ จะมารักมุสลิมไดถึง
ขนาดนี้".. 
 
บทความเดียวกันไดเปดเผยตอไปอีกวา ที่อีกหมูบานหนึ่งในอําเภอเดียวกันนั้น "โตะครูไดพาพรรคพวกมายืนรอรบั
เสด็จแลวพูดขึ้นวา ..รายอกลับไปเถอะ ประไหมสหุรกีลับไปเถิด ประเดีย๋วพวกโจรจะลงจากเขา..."  
 
และเมื่อถึงเวลาเสด็จฯ กลับที่มืดสนิทอยางนากลัว โตะครกูับชาวบานก็พากันมาจุดเทียนสงเสดจ็ตลอด
เสนทางอันตราย ดวยความหวงใยใน "รายอ" และ "ประไหมสหุร"ี หรือ พระราชาพระราชินีของพวกเขา
อยางสุดซึง้  
 

***** 
"รถติดหลมกบัถนนสายน้ัน" 
 
หากยอนกลับไปคนหาจดุเริ่มตนของพระราชกรณียกิจในดานการพัฒนาแลว ชื่อของ "ลุงรวย" และ "บานหวยมงคล" 
คือสองชื่อที่ลืมไมได 
 
เรื่องราวของ "ลุงรวย" เกิดข้ึนตั้งแตป 2495 หรือมากกวาหาสิบปลวงมาแลว ที่บานหวยมงคล ตําบลหินเหล็กใน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
 
บานหวยมงคลนี้อยูทั้ง "ใกลและไกล" ตลาดหัวหิน ใกลเพราะระยะทางที่หางกันนั้นไมก่ีกิโลเมตร แตไกลเพราะไมมี
ถนน หากชาวบานจะขนพืชผักไปขายทีต่ลาดตองใชเวลาเปนวัน ๆ  
 
หางไกลความเจริญถึงเพียงนี้ แตวันหนึ่งกลับมีรถยนตคันหนึง่มาตกหลมอยูที่หนาบานลุงรวย เม่ือเห็นทหารตํารวจกวา
สิบนายระดมกําลังกันชวยรถคนันั้นข้ึนจากหลม ลุงรวยผูรวยน้ําใจสมชื่อก็กุลีกุจอออกไปชวยทั้งงัด ทั้งดัน ทั้งฉดุ จน
ที่สดุลอรถก็หลดุจากหลม 
 
เมื่อรถขึ้นจากหลมแลว ลุงรวยจึงไดรูวารถคันที่ตัวทัง้ฉดุทั้งดึงน้ันเปนรถยนตพระที่น่ังและคนในรถนั้นคอื 
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัและสมเด็จพระนางเจาฯ พระราชินีนาถ 
 
แมจะตื่นเตนตกใจที่ไดเฝาฯ ในหลวงอยางไมคาดฝน แตลงุรวยก็ยังจําไดวาวันนั้น "ในหลวง" มีรับสั่งถามลุงวา 
หมูบานนี้มีปญหาอะไรบาง.. 
 
ลุงไดกราบบังคมทูลวา ปญหาใหญที่สดุคือไมมีถนน จึงนอกจากจะโชคดีไดรบัพระราชทาน "เงินกนถุง" จํานวน 
36 บาท ซึง่ลุงนําไปเกบ็ใสหีบบูชาไวเปนสิริมงคลจนถงึทกุวันน้ีแลว 
 
อีกไมนานหลังจากน้ัน ลุงรวยก็ไดเห็นตาํรวจพลรมกลุมหน่ึงเขามาชวยกันไถดินทีบ่านหวยมงคล และเพียง
หน่ึงเดอืนเทาน้ัน ชาวบานกไ็ดถนนพระราชทาน 
 
ถนนหวยมงคลที่ทาํใหชาวไรหวยมงคลสามารถขนพชืผักออกมาขายทีต่ลาดหัวหินไดภายในเวลาเพียง 20 นาท ี
 

***** 
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"สามรอยตุม" 
 
มีหลายหนที่ทรงงานติดพันจนมืดสนทิ ทามกลางฝูงยุงทีรุ่มตอมเขามากัดบริเวณพระวรกาย รอบพระศอ พระกร พระ
พักตร รวมทั้งแมลงตาง ๆ ที่เขามารุมรบกวนพระองค 
 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะยังทรงทอดพระเนตรแผนที่อยูภายใตแสงไฟฉายที่มีผูสองถวายอยางไมสะดุงสะเทือน 
อยางมากทีท่รงทําคือโบกพระหัตถปดไลเบา ๆ เทานั้น 
 
ครั้งหนึ่งทรงมีรบัสั่งเลาเรื่อง "ยุง" ดวยพระอารมณขันวา 
 
"..ที่บางจาก แตไมมีจากหรอกนะ ยุงชุมมากเลย ไปยนืดูแผนที่ เลยโดนยุงรุมกัดขาทั้งสองขาง กลับมาขา
บวมแดง ไปสกลนครกลับมาแลวถงึไดยุบลง มองเห็นเปนตุมแดง ลองนับดูไดขางละรอยหาสิบตุม สองขาง
รวมสามรอยพอดี.."  
แกไขเมื่อ 28 ธ.ค. 48 10:31:50  
    

***** 
"นํ้าทวมครั้งน้ัน" 
 
วันที่ 7 พ.ย. 26 ขณะที่ชาวกรงุเทพมหานครสวนหนึ่งกําลังทนทุกขหนักกับสภาพน้าํทวมขัง นอยคนทีจ่ะรูวา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกําลังทรงพยายามหาหนทางบรรเทาทุกขใหพวกเขาอยูอยางเงียบ ๆ  
 
วันนั้นรถพระทีน่ั่งแวนแวคคอนเนียร แลนออกจากพระตาํหนักจิตรลดารโหฐาน ราวบายสองโมงเศษ สูถนนศรีอยุธยา
เลี้ยวขวาเขาถนนเพชรบุรี มุงสูถนนบางนาตราด 
 
ไมมีหมายกําหนดการ ไมมีการปดถนน แมแตตํารวจทองทีก็่ไมทราบลวงหนา 
 
รถยนตพระที่น่ังชะลอเปนระยะ ๆ เพ่ือทรงตรวจดูระดับน้ํา จนเมื่อถึงคอสะพานสรางใหมที่คลองลาดกระบัง จึงเสดจ็ลง
จากรถยนตพระที่น่ังเพ่ือทรงหารือกับเจาหนาที่ทีต่ามเสด็จ 
 
ทรงฉายภาพดวยพระองคเอง ทรงกางแผนทีท่อดพระเนตรจดุตาง ๆ จนถึงเวลาบายคลอย รถยนตพระที่น่ังจึงแลน
กลับ เม่ือถึงสะพานคลองหนองบอน รถพระทีน่ั่งหยุดเพ่ือใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงฉายภาพบริเวณน้ําทวม
และทรงศึกษาแผนที่รองน้ําอีกครั้ง 
 
ปรากฏวาชาวบานทราบขาววา "ในหลวงมาดนํู้าทวม" ตางก็พากันมาชมพระบารมีนับรอย ๆ คน จนทําใหการจราจรบน
สะพานเกิดการติดขัด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัตองทรงโบกพระหัตถใหรถขบวนเสด็จผานไปจนเปนที่
เรียบรอยดวยพระองคเอง  
 

***** 
 
"เช่ือมั่น" 
 
เย็นย่ําแลวแตขบวนรถยนตพระที่น่ังยังไมหมดภารกิจ เม่ือรถว่ิงกลับมาทางถนนพัฒนาการ ทรงแวะฉายภาพบริเวณ
คลองตัน ทอดพระเนตรระดับน้ําแลวทรงวกกลับมาทีค่ลองจกิ 
 
เวลานั้นฟามดืแลวเพราะเปนเวลาจวนค่าํ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงทรงนําไฟฉายสวนพระองคออกมาสองแผนที่
ปองกันน้ําทวมและแนวพนังก้ันน้ําอยูเปนเวลานาน 
 
กลายเปนอีกภาพหนึ่งทีส่รางความตืน้ตันใจแกประชาชนชาวกรุงเทพฯ อยางยิ่ง  
 
ประชาชนคนหนึ่งในละแวกเคหะนคร 1 แขวงบางบอน เขตประเวศ บอกวา "รูสึกซาบซึง้ในพระมหากรณุาธิคณุ
เปนลนพนที่ทรงหวงใยทกุขของราษฎร เสด็จฯ มาแกไขปญหานํ้าทวมดวยพระองคเอง พวกเราถงึจะทน
ทุกขเพราะนํ้าทวมขังเนามาเปนเวลานานก็เช่ือมั่นวาพระองคทรงชวยพวกเราไดอยางแนนอน"  
 

***** 
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อันน้ีชอบมากครับ... 
 
เคยอานบทสัมภาษณทีใ่นหลวงใหสัมภาษณผูสื่อขาวตางประเทศ เม่ือครั้งเดินทางไปที่อเมริกา วา  
 
เพราะเหตุใดพระองคถึงไมทรงยิ้มหรือพระสรวลบางเลย เวลาใหสัมภาษณกับนักขาว 
 
พระองคทรงชี้ไปที่พระราชินีทีน่ั่งอยูขางๆ พระองค พรอมกับตอบคําถามที่นักขาวคนนั้นถามวา  
 
"She's my smile" 
 
เม่ือนักขาวมองไปที่พระราชนีิ ทานก็ทรงยิม้ใหกับนักขาวตางประเทศเหลานั้น 
 
 ผมชอบประโยคนี้จังครับ  
 

***** 
 
"ฉันทนได" 
 
ในเดือนหนึ่งของป 2528 พระทนตองคหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัหักเฉียดโพรงประสาทฟน พระทนตองค
น้ันตองการการถวายการรักษาเรงดวน แตขณะน้ันกรุงเทพฯ ก็กําลังประสบปญหาอุทกภัย ตองการการบรรเทาทุกข
เรงดวนเชนกัน 
 
เม่ือทันตแพทยเขามาถวายการรักษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรบัสั่งถามวา "จะใชเวลานานเทาใด"  
 
ทันตแพทยกราบบังคมทลูวา อาจตองใชเวลา 1-2 ชม. 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรบัสั่งวา 
 
"ขอรอไวกอนนะ ฉันทนได วันน้ีขอไปดูราษฎรและชวยแกไขปญหาเรื่องนํ้าทวมกอน"  
 
 

***** 
 
"คําสอนประโยคเดียว" 
 
เม่ือนิตยสาร "สไตล" ฉบับป 2530 ไดตั้งคําถามกับ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ถึง "คําสอน" ของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวที่ประทับอยูในหัวใจ ดร.สุเมธ ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเลขานุการ กปร. ตอบวา "คํา
สอนประโยคเดยีวก็เกินพอ" น้ันคือพระราชดํารัสที่วา 
 
 
"มาอยูกับฉันน้ัน ฉันไมมีอะไรจะให นอกจากความสุขที่จะมีรวมกันในการทาํประโยชนใหแกผูอืน่"  
 

***** 
 
"ดีใจที่สุด" 
 
สําหรับผูทีต่กอยูในความทุกขมืดมน พระบรมฉายาลักษณไมเพียงเปนรูปเคารพบูชา แตยังเปนเสมือนสัญลักษณของ
ความศรทัธาทีช่วยใหมีแรงตอสูกับความทุกขตอไปได ดัง คณุยายละเมียด แสงเนียมวัย 72 ป ชาวจังหวดัชุมพร ผูที่
เผชิญกับอุทกภัยภาคใตในป 2540 นํ้าทวมบานสูงมากจนอยูอาศัยไมได 
 
"อยู ๆ นํ้าก็ทวมมาเร็วมาก ยายตองไปขออาศัยบานคนอื่นเขาอยู ตอมาก็ข้ึนไปอยูชั้นบน ออกไปไหนไมไดเลย 
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...พอดีที่บานนีเ้ขาปลูกมะละกอ ตนมันสูงมาถงึหนาตางเราก็เอ้ือมถึงพอดี เลยไดกินขาวกับมะละกอ ก็กินมาสามวัน  
มาเมื่อวานผูใหญบานมาบอก มูลนิธิในหลวงจะเอาของมาแจกยายคิดเลยวา ไมอดตายแลว ทุกครั้งทีค่นไทยเดือดรอน 
ในหลวงจะใหความชวยเหลือทุกครั้ง 
 
ของที่ยายไดมา ที่ดีใจที่สุดคือมรีูปของทานมาดวย ทีบ่านเสียหายหมดแลว ยายจะเอารปูทานไวบูชา 
 
ยายพดูแลวกก็มลงกราบพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัดวยความจงรักสุดหัวใจ  
 

***** 
   
  
"ทกุขบรรเทา" 
 
การ "ประทับอยูในบานเมือง" ดังพระราชดํารสันั้น ในเวลาตอมาก็เปนที่รูกันวามิไดหมายถึงการประทับอยูในเมืองหลวง
เทานั้น แตยังเสด็จฯ เยีย่มเยยีนราษฎรของพระองคจนแทบจะทัว่ทุกตารางนิ้วที่พระบาทจะยางไปถึงได 
 
ทรงวทิย แกวศรี ผูเรยีบเรียงบทความ "บรมบพิตรพระราชสมภารเจาผูทรงพระคุณธรรมอันประเสริฐ" บันทกึไววา วันที่ 
13 ก.ย 2497 ขณะที่ทรงมีพระชนมายุ 26 พรรษา และทรงครองราชยเปนปที่ 8  
 
ปรากฏวาเกิดเหตุการณอัคคีภยัครั้งรายแรงขึน้ที่อําเภอบานโปง จ.ราชบุรี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจงึเสด็จพระ
ราชดําเนินไปเยี่ยมเยือนราษฎรขาวบานโปงผูประสบภัยในพื้นที่ ทรงทอดพระเนตรบริเวณที่เกิดเพลิงไหมและ
พระราชทานสิ่งของบรรเทาทุกข  
 
ทุกขในยามยากเพราะสิ้นเน้ือประดาตวัจากภัยเพลิงน้ันมากลน แต เมื่อไดรูวายังมใีครสักคนคอยเปน
กําลังใจ ทกุขสาหัสแคไหนก็ยังพอมีแรงกายลกุขึ้นสูตอได 
 
การเสดจ็พระราชดําเนินเยีย่มเยียนราษฎรผูประสบภัยในครั้งนั้น นับไดวาเปนการเสดจ็พระราชดําเนินเยี่ยมราษฎร
ตางจังหวดัเปนครั้งแรกในรชักาล  
 

***** 
 
"141 ตัน" 
 
เปนที่รูกันดีวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเริม่เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรตั้งแตป พ.ศ. 2493 และหลังจากนั้น
บัณฑิตทุกคนก็เฝารอที่จะไดรบัพระราชทานปริญญาบตัรจากพระหัตถอยางใจจดใจจอ 
 
ภาพถายวันรับพระราชทานปรญิญาบัตรกลายเปนของล้ําคาที่ตองประดับไวตามบานเรือนและเปนสญัลักษณแหง
ความสําเร็จของหนุมสาวและความภาคภูมิใจของบิดามารดา  
 
จน 29 ปตอมามีผูคาํนวณใหฉกุใจคิดกันวาพระราชภารกิจในการพระราชทานปริญญาบตัรนัน้เปนพระราชภารกิจทีห่นัก
หนวงไมนอย หนังสือพิมพลงวาหากเสดจ็ฯพระราชทานปริญญาบัตร 490 ครั้ง ประทับครั้งละราว 3 ชม. เทากับทรงยื่น
พระหตัถพระราชทานใบปรญิญาบัตร 470,000 ครั้ง นํ้าหนกัปริญญาบตัรฉบับละ 3 ขีด รวมน้ําหนักทั้งหมดที่
พระราชทานมาแลว 141 ตัน 
 
ไมเพียงเทานั้น ดร.สุเมธ ตันตเิวชกุล ยังเลาเสริมใหเห็น "ความละเอียดออนในพระราชภารกิจ" ที่ไมมีใครคาดถึงวา 
 
"..ไมไดพระราชทานเฉย ๆ ทรงทอดพระเนตรอยูตลอดเวลา โบวหลุดอะไรหลุดพระองคทานทรงผูกโบวใหม
ใหเรียบรอย บางครัง้เรียงเอกสารไวหลายวัน ฝุนมันจบั พระองคทานก็ทรงปดออก"  
 

***** 
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"สุขเปนป ๆ" 
 
ดวยเหตุน้ีจึงมผีูกราบบังคมทลูขอพระราชทานใหทรงลดการเสดจ็ฯ พระราชทานปริญญาบัตรลงบาง โดยอาจงดเวน
การพระราชทานปริญญาบตัรในระดับปริญญาตรี คงไวแตเพียงระดับปรญิญาโทข้ึนไป 
 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกลับมีพระราชกระแสรับสั่งตอบวา พระองคเองเสียเวลายื่นปรญิญาบัตรใหบัณฑิตคนละ 
6-7 วินาทีน้ัน แตผูไดรับนั้นมคีวามสุขเปนป ๆ เปรียบกันไมไดเลย 
 
ที่สาํคัญคือ ทรงเห็นวาการพระราชทานปริญญาสําหรับผูสําเร็จปริญญาตรี น้ันสําคญั เพราะบางคนอาจไมมีโอกาส
ศึกษาชั้นปรญิญาโทและปริญญาเอก ดังนั้น  
"จะพระราชทานปรญิญาบตัรแกบณัฑติปริญญาตรีไปจนกวาจะไมมแีรง.."  
 

***** 
 
สุดทาย แตยังไมทายสดุ  
 
"พระมหากษตัริย"  
 
เม่ือมีผูสื่อขาว BBC ขอพระราชทานสัมภาษณเพ่ือประกอบภาพยนตรเรื่อง The Soul of Nation ในป 2522 โดยได
กราบบังคมทูลถามถึงพระราชทัศนะเก่ียวกับบทบาทหนาทีข่องพระมหากษัตริยไทย พระองคไดพระราชทานคาํตอบวา 
 
"การที่จะอธิบายวา พระมหากษตัริย คืออะไรนั้น ดูเปนปญหาที่ยากพอสมควร โดยเฉพาะในกรณีของ
ขาพเจา ซึ่งถกูเรียกโดยคนทั่วไปวา พระมหากษัตริย แตโดยหนาที่ทีแ่ทจรงิแลว ดจูะหางไกลจากหนาทีท่ี่
พระมหากษัตริยที่เคยรูจักหรอืเขาใจกนัมาแตกอน 
 
หนาที่ของขาพเจาในปจจุบนัน้ัน ก็คือทําอะไรก็ตามที่เปนประโยชน ถาถามวา ขาพเจามีแผนการอะไรบาง
ในอนาคต คาํตอบก็คอืไมม ีเราไมทราบวาอะไรจะเกดิขึ้นในภายภาคหนา แตไมวาอะไรจะเกดิขึ้นก็ตาม เรา
ก็จะเลอืกทาํแตส่ิงที่เปนประโยชน ซึ่งน่ันเปนส่ิงที่เพียงพอแลวสําหรบัเรา"  
 

***** 
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