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เย็นศิระเพราะพระบริบาล
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ตลอดระยะเวลากวา 6 ทศวรรษแลวที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงอุทิศพระอุตสาหะทั้งมวลเพื่อการพัฒนาประเทศและคุณภาพ
ชี วิ ต ของชนชาวไทย พระองค ท า นทรงเป น กั น เองกั บ พสกนิ ก ร บ อ ยครั้ ง ที่ จ ะพบเห็ น ภาพที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินเยี่ยม
ราษฎร พระองคทานก็ทรงนั่งพับเพียบกับพื้นในระดับเดียวกับราษฎร แมวาพื้นตรงนั้นจะเปนพื้นดิน
ลูกรัง ดินโคลนเปยกแฉะ หรือแดดรอนเปรี้ยง และไมทรงรังเกียจของถวายของชาวบานแบบตามมีตาม
เกิดเลย จึงนับไดวาพระองคทานทรงประทับเคียงขางราษฎรเสมอมาตราบเทาปจจุบัน
หากจะถามวาอะไรที่ทําใหพระมหากษัตริยของไทยมีความแตกตางจากพระมหากษัตริยในหลาย
ประเทศ? เหตุ ใ ดจึ ง แทบไม มี ช อ งว า งระหว า งสถาบั น พระมหากษั ต ริ ย กั บ ประชาชน? คํ า ตอบก็ คื อ
ทศพิธราชธรรม อันเปนจริยวัตร 10 ประการที่พระมหากษัตริยเจา ทรงประพฤติเปนหลักธรรม ประจํา
พระองค ในอันที่จะใหมีความเปนไปโดยธรรมและยังประโยชนสุขใหเกิดแกอาณาประชาราษฎร จนเกิด
ความชื่นชมยินดี อันประกอบดวย (1) ทาน (ทานํ) (2) ศีล (ศีลํ) (3) บริจาค (ปริจาคํ) (4) ความซื่อตรง
(อาชชวํ) (5) ความออนโยน (มัททวํ) (6) ความเพียร (ตป) (7) ความไมโกรธ (อกฺโกธ) หรือความไม
แสดงความโกรธใหปรากฏ (8) ความไมเบียดเบียน (อวีหึสา) (9) ความอดทน (ขันติ) และ (10) ความ
ยุติธรรม (อวิโรธนํ) ดังพระปฐมบรมราชโองการที่ทรงพระราชทานในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อ
วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ความวา "เราจะครองแผนดิ น โดยธรรม เพื่ อ ประโยชนสุข แห ง
มหาชนชาวสยาม" และยังมีพระราชดํารัสตอมหาสมาคม ความตอนหนึ่งวา “ขาพเจาขอขอบใจที่
มอบราชสมบัติให ขาพเจาจะทําทุกอยางเพื่อประเทศชาติ และเพื่อความผาสุกของประชาชน
อยางเต็มความสามารถ ขอใหทานจงชวยรวมกันทําดังกลาว” จากนั้นกําลังจะทรงพระดําเนินออก
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จากมหาสมาคมนั้น ครั้งแลวก็ทรงหันกลับมาใหม แลวตรัสอยางหนักแนนวา “และดวยใจสุจริต” และ
พระราชหัตถเลขา ความตอนหนึ่งวา “ขาพเจาไดเรียนรูที่จะรักประชาชนของขาพเจาเมื่อไดติดตอ
กับเขาเหลานั้น ซึ่งทําใหขาพเจาสํานึกในความรักอันมีคายิ่ง ขาพเจาไมเปนโรคคิดถึงบานที่
จริงจังอะไรนัก แตขาพเจาไดเรียนรูโดยการทํางานที่นี่วา ที่ของขาพเจาในโลกนี้ ก็คือการไดอยู
ทามกลางประชาชนของขาพเจา นั่นคือคนไทยทั้งปวง” และมีผูกลาวไววา คนตางชาติตางภาษา
เมื่อไดอานพระราชหัตถเลขาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีไปถึงพระสหายที่เคยศึกษารวมกับ
พระองคในตางประเทศ ภายหลังจากที่เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติไมนานนัก ดังที่อัญเชิญมาขางตนนี้ คง
ยากที่จะเขาใจความหมายไดอยางลึกซึ้งครบถวน ใครเลยจะคิดวาจะมีพระมหากษัตริยผูสละเสียซึ่ง
ความสุขสวนตน ไมยึดติดในฐานะอันสูงสง เสด็จไปยังถิ่นของราษฎรผูยากไรกันดารเพื่อทรงชวยเหลือ
เขาเหลานั้นดวยพระวิริยะอุตสาหะ ไมวาแดดรอนหรือลมแรง ก็จะเห็นพระองคเคียงขางอยูกับพวกเขา
ดวยความรักอันบริสุทธิ์ ชางไมตางอะไรกับบิดาที่ทราบวาบุตรของตนกําลังตกทุกขไดยากอยู ณ ที่แหง
ใด ก็ เ ร งรุ ด ไปช ว ยบําบั ดโดยมิ ไดเ ห็น แก ค วามยากลําบาก ทํา ใหค วามรัก และเทิด ทูน ที่ร าษฎรมีต อ
พระองคเพิ่มพูนมั่นคง เหมือนบุตรที่รักและเทิดทูนผูใหกําเนิดฉันนั้น ความจริงที่มีอยูตลอดหกสิบปอยาง
นี้นี่แหละ ที่คนตางชาติตางภาษายากจะเขาใจไดอยางลึกซึ้ง
ในโลกนี้ กษัตริยกับสามัญชนยอมแตกตางหางชั้นกันยิ่งนัก แตสําหรับประเทศไทย ดวยสายใย
แหงรัก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับราษฎรสามัญชน ไดขามพนความแตกตางนั้นเสียอยางสิ้นเชิง
จนทําใหพระองคทรงรูสึกวา “ที่ของขาพเจาในโลกนี้ ก็คือการไดอยูทามกลางประชาชนของขาพเจา” และ
ทําใหราษฎรซาบซึ้งอยูในใจวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไมใชผูอื่นที่แยกออกไปตางหากจากตัวเขา
แตทรงเปน “หทัยราษฎร – กษัตริยผูอยูในหัวใจของเขา” ตลอดกาล
ห า ก จ ะ ก ล า ว ถึ ง พ ร ะ เ ม ต ต า คุ ณ พ ร ะ ม ห า
กรุณาธิ คุณและพระราชกรณียกิจใดๆ ที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ และ
พระบรมวงศ ทรงปฏิบัติเคียงขางอาณาประชาราษฎร ก็คง
จะไม ส ามารถยกมากล า วได ทั้ ง หมด ผู เ ขี ย นจึ ง ของยก
ขอความบางชวงบางตอนมา เพื่อเปนเครื่องระลึกถึงในพระ
มหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
จากบันทึกถึงเหตุการณขณะเสด็จพระราชดําเนิน
กลั บ ไปทรงศึ ก ษาต อ ณ สวิ ต เซอร แ ลนด เมื่ อ วั น ที่ 19
สิงหาคม 2489 “...ตลอดทางที่รถพระที่นั่งแลนผานฝูงชน
ที่มาสงเสด็จอยางลนหลาม ในหลวงไดทอดพระเนตรเห็น
ประชาชนที่ แ สดงความจงรั ก ภั ก ดี บางแห ง ใกล จ น
ทอดพระเนตรเห็ น ดวงหน า และแววตาชั ด ที่ บ ง บอกถึ ง
ความเสียขวัญอยางใหญหลวง ทั้งเต็มไปดวยความรักและ
หวงใย อันเปนภาพที่ทําใหอยากรับสั่งกับเขาทุกคน ถึงความหวังดีที่ทรงเขาพระทัย และขอบใจเขา
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เชนกัน ขวัญของคนเปนสิ่งสําคัญ ถาขาดกําลังใจ ถาขวัญเสียมีแตความหวาดระแวง ประเทศจะมีแต
ความออนแอและแตกสลาย
ทามกลางเสียงโหรองถวายพระพร ก็มีเสียงหนึ่งที่ตะโกนแทรกมาเขาพระกรรณวา “ในหลวง
อยาทิ้งประชาชน” ...ในขณะนั้นทรงนึกตอบในพระทัยวา “ถาประชาชนไมทิ้งขาพเจา แลวขาพเจา
จะทิ้งประชาชนไดอยางไร” ...เปนเรื่องนาประหลาดที่วา ตอมาอีกประมาณ 20 ป พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงพบชายที่รองตะโกนทูลพระองคไมใหทิ้งประชาชน ตอนที่รองตะโกนนั้นเขาเปนพลทหาร
และตอนที่ทรงพบครั้งนี้ เขากําลังทํานาอยูตางจังหวัด ...เขากราบบังคมทูลวา ตอนที่เขารองตะโกนนั้น
เขารูสึกวาเหวและใจหาย ที่เห็นพระเจาแผนดินจะเสด็จไปจากเมืองไทย กลัวจะไมเสด็จกลับมาอีก
เพราะคงจะทรงเข็ดเมืองไทย เห็นเปนเมืองที่นากลัวนาสยดสยอง เขาดีใจมากที่ไดเฝาฯ อีก ...เขากราบ
บังคมทูลถามวา "ทานคงจําผมไมได ผมเปนคนรองไมใหทานทิ้งประชาชน”
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรับสั่งถามวา "เรานะรึที่รอง"
"ใช ค รั บ ตอนนั้ น เห็ น หน า ท า นเศร า มาก กลั ว จะไม ก ลั บ มา จึ ง ร อ งไปเหมื อ นคนบ า ”
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตอบวา "นั่นแหละ ทําใหเรานึกถึงหนาที่ จึงตองกลับมา”
ทรงวิทย แกวศรี ผูเรียบเรียงบทความ "บรมบพิตรพระราชสมภารเจาผูทรงพระคุณธรรมอัน
ประเสริฐ" บันทึกไววา วันที่ 13 กันยายน 2497 ขณะที่ทรงมีพระชนมายุ 26 พรรษา และทรงครองราชย
เป น ป ที่ 8
ปรากฏว า เกิ ด เหตุ ก ารณ อั ค คี ภั ย ครั้ ง ร า ยแรงขึ้ น ที่ อํ า เภอบ า นโป ง จั ง หวั ด ราชบุ รี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงเสด็จพระราชดําเนินไปเยี่ยมเยียนราษฎรชาวบานโปงผูประสบภัยใน
พื้นที่ ทรงทอดพระเนตรบริเวณที่เกิดเพลิงไหมและพระราชทานสิ่งของบรรเทาทุกข …ทุกขในยามยาก
เพราะสิ้นเนื้อประดาตัวจากภัยเพลิงนั้นมากลน แตเมื่อไดรูวายังมีใครสักคนคอยเปนกําลังใจ ทุกขสาหัส
แคไหนก็ยังพอมีแรงกายลุกขึ้นสูตอได การเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมเยียนราษฎรผูประสบภัยในครั้งนั้น
นับไดวาเปนการเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมราษฎรตางจังหวัดเปนครั้งแรกในรัชกาล
ระหวางวันที่ 2-20 พฤศจิกายน 2498 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมราษฎรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นํามาซึ่งความปลื้มปติ
ยินดีและตื่นเตนใหกับประชาชนชาวอีสานในเวลานั้นเปนที่สุด หนังสือ “รอยเสด็จฯ” ไดเลาถึงบรรยากาศ
ในหวงเวลาอันนาปลื้มปติยินดีนั้นวา ครั้งนั้นแมแตราษฎรที่อยูในถิ่นทุรกันดารหางไกลจากทางเสด็จก็ยัง
พากันอุมลูกจูงหลาน หอบเสื่อหอบหมอน ขาวปลาอาหาร ชักชวนกันเดินทางมาเฝารอตามเสนทางที่
เสด็จฯ ผาน ขนาดบนยอดภูกระดึงก็มีชาวบานพากันเดินทางขึ้นไปรอชมพระบารมี ราษฎรลวนจัดขาว
ของมีคาที่สุดที่มีอยู ไมวาจะเปนของกินของใช ของมีคาประจําตัว ประจําตระกูล ของพื้นเมืองที่ตนวามี
คุณคานํามาทูลเกลาฯ ถวายดวยความจงรักภักดีอยางชนิดสุดลนในหัวใจ
นางเจียม แสงเสนาะ ชาวทาบอ จังหวัดหนองคาย เตรียมการลวงหนาไวถึง 3 วัน “เตรียม
ปลาคอ (ปลาชอน) 3 ตัวใหญๆ ทําปลาเค็มตากแหง จําไดวาตัวหนึ่งทําได 6 ริ้ว ทําอยางดี เอากระดูก
ออก แลวเอาปลาคอทั้ง 3 ตัวใสถุงหอกระดาษเพื่อถวาย” สวน นางนอย สิงหเผน ชาวบานอําเภอ
จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เลาวา “ทุกคนคิดเหมือนกันวาตองเฝารับเสด็จฯใหจงได....พากันเตรียมเสบียง
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อาหารสําหรับการเดินทาง เลือกเสื้อผาชุดที่ดีที่สุดไวรับเสด็จฯ บางคนแบกทอนออยไปกินระหวางทาง
กันหิวน้ํา เดินทางเปนระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร เดินทางดวยเทาตอนกลางคืนไป(ถึง)ก็สวางพอดี”
ลวงถึง พ.ศ. 2501 เปนตนมา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ก็ไดเสด็จพระราชดําเนินทรงเยี่ยม
ราษฎรในทุกภูมิภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต และ
ทุกจังหวัดในประเทศไทย เพื่อทรงศึกษาปญหาความเดือดรอนของราษฎร ทรงมีพระราชดําริในการ
แก ไ ขป ญ หาต า งๆ เพื่ อ
ประโยชน สุ ข ของอาณา
ประชาราษฎรอยางแทจริง
ส ม เ ด็ จ ฯ พ ร ะ เ ท พ พ ร ะ
รั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรม
ราชกุ มารี ทรงเล าว า
“ก า ร ที่ เ ส ด็ จ ไ ป ด ว ย
พระองค เ องนั้ น ทรงถื อ ว า
เ ป น สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ ม า ก
เพราะฉะนั้นเวลาที่เสด็จไป
ที่ ไ หน จะต อ งขั บ รถด ว ย
พระองคเ อง ท านบอกว า
จะได มี ค วามรู สึ ก ต อ พื้ น ที่
นั้น”
“เวลาเดินทางไปดวยพาหนะอื่น เชน เฮลิคอปเตอร ทานก็ถือโอกาสเปนการตรวจสอบและแกไข
แผนที่ไปในตัว ทานจะกริ้วพวกเราอยางมากที่พอไปๆ ก็นอนหลับ ทานบอกวาการขึ้นเฮลิคอปเตอรนั้น
ถือเปนสิทธิพิเศษ และใชเครื่องราชการในน้ํามันราชการ ก็ควรทําประโยชนใหราชการใหสมบูรณ ไมใช
วาขึ้นไปฟงเสียงบรื๋อๆ 2-3 นาทีก็หลับ”
พระราชจริยวัตรในการเสด็จฯออกพื้นที่นี้ บอยครั้งที่โปรดเสด็จฯ อยางไมเปนทางการ โดยจะ
ไมบอกจุดหมายปลายทางไวกอน แตจะทรงแจงใหผูตามเสด็จรูตัวลวงหนาแบบทันดวนไมเกิน 2 ชั่วโมง
ทั้งนี้ ก็ดวยเหตุที่ทรงตองการเห็นสภาพที่แทจริง ไมทรงตองการใหมีการจัดเตรียมโดยเจาหนาที่ และไม
ทรงตองการใหราษฎรตองมาเขาแถวรอรับเสด็จฯ กางเตนทเรียงราย ปญญา เจริญวงศ เลาไวใน
บทความเรื่อง “ของขวัญวันเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ”ในหนังสือ “ไทยรัฐ” วา “เนื่องจากการเสด็จฯ อยาง
ไมเปนทางการนี้ ในบางกรณีอาจมีการนําเสนทางผิดพลาด โดยที่ไมไดตรวจเสนทางไวกอน พระองคก็
ไมไดทรงวาอะไร ปลอยใหเขานําทางไปเรื่อยๆ แทนที่จะทรงกริ้ว พระองคกลับมีอารมณขัน และทรง
บอกใหหยุดรถขบวน และก็ทรงเฉไปเรื่องอื่น เชน ขอลงถายรูปกับภูมิประเทศ วาที่นี่สวยดี ปาไมอุดม
สมบูรณ วิวสวย...เสร็จแลวจึงรับสั่งวา เสนทางที่จะไปนั้นไมไกลอยางนี้”
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ยอนเวลากลับไปเมื่อกวา 17 ปที่แลว ขณะที่ "วาเด็ง ปูเตะ" กําลังขะมักเขมนอยูกับการดูแลตน
ทุเรียนและลองกองในสวน ชวงเวลาใกลค่ําไดเห็นคนกลุมหนึ่งเดินเขามา หนึ่งในจํานวนนั้นไดกวักมือ
เรียกใหเขาไปหา แตตัวผูเฒาเองกลับรูสึกกลาๆ กลัวๆ ไมกลาเขาใกล ผูเฒาเห็นทหารกลุมหนึ่งเดินเขา
มาและกลาววา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินมาทอดพระเนตรความเปนไปไดใน
การสรางอาคารกั้นน้ําที่คลองน้ําจืดบานทุงเค็จ ตําบลแปน อําเภอสายบุรี
"ตอนนั้นเปาะทราบแลววาเปนในหลวง แตจะเขาไปใกลๆ
ก็ไมกลา เพราะวานุงโสรงตัวเดียว ไมไดสวมเสื้อ พอเขาไปใกลๆ
ในหลวงก็บอกวา จะมาขุดคลองชลประทานให พอไดยินอยางนั้น
เปาะก็ดีใจมาก คุยกันเยอะ ทานถามวาถาขุดคลองสายทุงเค็จนี้จะ
ไปสิ้นสุดลงที่ตรงไหน เปาะบอกทานวา คลองเสนนี้มีที่ดินติดเขต
ต.แปน ทางเหนือขึ้นไปสุดที่ อําเภอศรีสาคร ในหลวงถามตอวา ถา
ไปออกทะเลจะมีกี่เกาะ เปาะก็ตอบทานไปวามี 4 เกาะ ทานก็ชม
วา เกงสามารถจําทุกที่ที่ผานไปได แลวทานก็เปดดูแผนที่ที่นํามา
ดวย แลวบอกวา เปาะรูจริง ไมโกหก ทุกสิ่งที่เปาะบอกมีอยูในแผน
ที่ของพระองคแลว" เปาะเด็งในวัยกวา 90 ปทบทวนความทรงจํา
ดวยแววตาสดชื่น
หลังจากไดกราบบังคมทูลเสนทางขุดคลองในโครงการพระราชดําริแลว ในครั้งนั้นผูเฒาแหงบาน
เบาะเลาะ ยังไดถวายที่ดินเพื่อดําเนินโครงการพระราชดําริอีกดวย และหลังขุดคลองชลประทานดังกลาว
เสร็จแลว ทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จฯ มาทรงงานและประทับแปรพระราชฐานที่พระ
ตําหนักทักษิณราชนิเวศน จังหวัดนราธิวาส เปาะเด็งก็จะไปเขาเฝาฯ แทบทุกครั้ง หรือบางครั้งถาหาก
คิดถึงพระองคมากๆ เปาะเด็งก็จะไปขอเขาเฝาฯ ถึงพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน
มนูญ มุ กขประดิษฐ ได กลา ววา ลุงวาเด็งพาแววตาที่ เป นประกายมาเฝาฟระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ดวยชุดเต็มยศครึ่งทอน คือ สวมกางเกงตัวเดียวไมสวมเสื้อไมมีที่ไหนในโลกอีกแลวที่
สามั ญชนคนธรรมดาไม วาจะอยู ในเสื้ อผาอาภรณ ใดๆ ก็มีสิทธิ์เ ทา เทียมกันที่ จะเขาใกลชิด
พระองค บอกเลาความทุกขสุขกับพระเจาแผนดินของเขาไดอยาง เสมอภาคกันถวนหนาเชนนี้
......ลุงวาเด็งดีใจที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินมาถึงหนาบาน จึงเหลียวซายแลขวา
หลายครั้งผิดปกติในที่สุดก็ไดกราบบังคมทูลอยางฉะฉานวา "พระเจาอยูหัวเสด็จมาทั้งทีไมมีอะไร จะ
ถวายผลไมในสวนเพิ่งเก็บขายไปไดเงินมาสองหมื่นบาท ก็นําเงินไปซื้อ เครื่องปมน้ํามาได 1
เครื่อง ถอดเอาขึ้นรถและขนไปเลยขอถวายพระเจาอยูหัว"
"เมื่อถึงฤดูทุเรียน ลองกอง จําปาดะ ก็จะนึกถึงในหลวงตลอด ถาทานมาที่นี่ (บานทุงเค็จ) ก็เอา
ไปถวายที่นี่ บางปทานไมไดมา ก็สงผลไมไปถวายทาน ทางไปรษณีย สง EMS ไปเลย เวลาสงเขียน
หนังสือไมเปน ก็บอกเจาหนาที่ไปรษณียวา จะสงของไปใหในหลวงที่สวนจิตร เจาหนาที่ก็ดําเนินการให
...ผลไมที่สงไปถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถนั้น ถึง
พระหัตถเสมอ เพราะทุกครั้งที่มีโอกาสไดเขาเฝาฯ ทั้งสองพระองคมักจะมีรับสั่งวา "ขอบใจ ผลไมที่สงไป
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ให ไดรับแลว" เปาะเด็ง เลาตอวา เสียคาสงผลไมไปถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ครั้งละ 1,000
กวาบาท เปาะเด็งอยากใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถได
เสวยผลไมที่สงไปถวายเชนเดียวกับที่ดินที่ถวายไป เปาะเด็งก็ไมเคยคิดเสียดายแมแตนอย และหาก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชประสงคจะใชประโยชนที่บริเวณไหนที่เปนของเปาะเด็งแลว
เปาะเด็งพรอมที่จะทูลเกลาฯ ถวายใหทั้งหมด
"เมื่อในหลวงมาที่ อําเภอแมลานครั้งลาสุด พอเจอเปาะก็เขาไปกอดเลยไมไดพูดอะไร
กับทาน ทานรูนิสัยเปาะดีวาไมคอยพูดอะไร ทานก็เรียกเปาะ" "คิดถึงทานที่สุดเลย" เปาะเด็ง
บอกผานลาม เมื่อถูกถามวารูสึกอยางไรหากไมไดเจอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนานๆ
ในดานการดํารงชีวิต พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็ทรงเนนใหประชาชน ซึ่งสวนใหญก็ยังมี
ฐานะยากจนถึงปานกลาง ไดเรียนรูถึงการใชชีวิตอยางเรียบงาย ดวยความพอเพียง ดวยความรูประมาณ
ตน มีเหตุ มีผล กอปรดวยความรูคูคุณธรรม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มิไดเพียงแนะแนวทางให
พสกนิกรปฏิบัติอยางเดียวเทานั้น แตยังทรงปฏิบัติพระองคเปนแบบอยาง ทรงสอน ทรงนําทางใหชาว
ไทยไดใชชีวิตบนทางสายกลาง ประหยัด อดออม เอื้อเฟอเผื่อแผ ขยันขันแข็งบนพื้นฐานของความ
ซื่อสัตยสุจริต อันเปนแบบอยางของคําวา “เศรษฐกิจพอเพียง” พระองคทาน ทรงมีพระราชดํารัสเนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2541 ไววา “ใหพอเพียงก็หมายความวา มีกิน มีอยู ไม
ฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ไดแตวาพอ แมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย แตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็
สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัติ”
ความพอเพียงที่พระองคทรงปฏิบัติเพื่อเปนตัวอยางแกชนชาวไทยนั้น อยูในทุกขั้นตอนของการ
ดําเนินชีวิต ตั้งแตครั้งยังทรงพระเยาว เมื่อประทับอยูที่เมืองโลซานน สวิสเซอรแลนด สมเด็จพระบรม
ราชชนนี พระราชทานเงินใหใชแตพอสมควร พระองคทรงรูจักคุณคาของเงินและทรงรูจักหาเงินอยาง
สุจริต แมพระพี่เลี้ยงอยากถวายเงินพิเศษให เพื่อจะไดใชสอยตามพระราชอัธยาศัย แตก็ไมทราบจะ
ถวายอยางไรดี วันหนึ่งเมื่อจักรเย็บผาของพระพี่เลี้ยงชํารุด พระองคทรงอาสาซอมใหจนจักรเย็บผาใช
การได พระพี่เลี้ยงจึงไดโอกาสทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินคาซอมจักรใหเพื่อเปนการตอบแทน
นอกจากนั้น ยังมีเกร็ดเล็กๆ นอยๆ ของการดํารงชีวิตอยางพอเพียงของพระองคทาน ซึ่งมีผู
สนองใตเบื้องพระยุคลบาทนํามาถายทอดใหฟงอยางเปนลายลักษณอักษรวา ของใชสวนพระองคลวน
เปนของธรรมดา การทรงงานก็เชนเดียวกัน พระองคทานมีวิธีการทรงงานอยางเรียบงายภายในหองทรง
งานขนาด 3 x 4 เมตร ภายในหองทรงงานที่มีวิทยุ โทรทัศน โทรสาร โทรศัพท คอมพิวเตอร เทเล็กซ
เครื่องบันทึกเสียง เครื่องพยากรณอากาศ แผนที่อื่นๆ แสดงถึงพื้นที่หมูบาน แมน้ํา ภูเขา และปาอยาง
ละเอียด
มนูญ มุกขประดิษฐ ไดเขียนเลาถึงหลักการทรงงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ไวในหนังสือประทีปแหงแผนดิน วา “...ทรงคํานึงและยึดหลักการความถูกตองและความสอดคลอง
เหมาะสมกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมของทองถิ่นเปนหลัก...ทรงหลีกเลี่ยงเปนพิเศษในการที่จะเขาไป
สรางปญหาความเดือดรอน ใหแกคนกลุมหนึ่ง โดยสรางความสะดวกสบายและผลประโยชนใหแกคนอีก
กลุมหนึ่ง ไมวาพื้นที่ดังกลาว จะมีความเหมาะสมทางดานเทคนิคและวิชาการ ตลอดจนจะกอประโยชน
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ทางดานเศรษฐกิจและสังคมประการใดก็ตาม หากวาการดําเนินการนั้นอาจมีผลกระทบตอความเขาใจอัน
ดีและความสงบสุขของประชาชนแลว ก็จะหลีกเลี่ยงไมกระทํา เนื่องจากเห็นวาโครงการนั้นๆ ควรเปน
‘มติ’ ของชุมชนนั้นเองที่จะพึงตัดสินใจ...”
พระองคทานทรงมีความมุงมั่นและความขยันหมั่นเพียร ในการทรงงานตอจนเสร็จแมจะดึกดื่น
เพียงใด ดั่งที่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กลาวไวในหนังสือหลักธรรม หลักทํา
ตามรอยพระยุ ค ลบาท ว า วั น นั้ น เสร็ จ งานห า ทุ ม เสด็ จ ฯ ไปแล ว เราก็ เ ข า ค า ย ไปนอนอยู ใ นค า ย
มฤคทายวัน นอนอยูก็ปรากฏวาตี 2 ทรงวิทยุเรียกมาใหไปเขาเฝา เราเหนื่อยมาตั้งแตบาย 4 โมงเย็น
จนกระทั่งถึง 5 ทุม ตี 2 ทรงเรียกไปขอแผนที่ ขอขอมูลเพิ่มเติม ในขณะที่เรากลับไปสลบไสล ทรง
กลับไปทรงงานตอ ...เรื่องเชนนี้ไมใชวาปรากฏขึ้นหนสองหน แตปรากฏขึ้นอยูตลอดเวลา ตราบใดที่งาน
ไมเสร็จ “พระเจาอยูหัวเวลาทําอะไร ทรงมุงมั่นมาก เรื่องความขยันไมตองพูด ทรงงานไมมีวัน
เสาร วันอาทิตยไมมีเวลากลางวัน กลางคืน”
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงไวซึ่งความยุติธรรมและความเชื่อมั่นที่ราษฎรมีตอพระองค
ทาน ทําใหมีการถวายฎีกาจากราษฎรถึงพระหัตถพระองคทาน ทั้งที่ถวายโดยตรงและผานทางไปรษณีย
ทําใหความทราบฝาละอองธุลีพระบาท วามีราษฎรมากมายที่ไดรับความทุกขรอนและไมไดรับความเปน
ธรรมพระบาทสมเด็ จ พระเจา อยูหั ว มีพ ระราชดํ า รัส หลายครั้ งว า ส ว นหนึ่ ง ของปญ หามาจากการที่
ประชาชนไมรูกฎหมาย และไมมีใครไปอธิบายชี้แจง การที่ทุกขของราษฎรไทยกลายเปนทุกขของพระ
เจาอยูหัวไปดวยแทบจะทุกเรื่องนี้ สรางความประหลาดใจใหกับสื่อมวลชนตางประเทศมาก สมเด็จพระ
นางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ รับสั่งเลาใหนักขาวหญิงฟงวา “ฝรั่งชมพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัววา
เปนพระเจาแผนดินที่ไมมีใครทําใหสถาบันกษัตริยดําเนินไปอีกแนวหนึ่ง เปนแนวใหมไมมีที่
ไหนในโลก ไมมีที่ไหนในโลกที่พระมหากษัตริยจะออกไป แลวประชาชนมาเลาความทุกขแลวก็
พากันไปดูจนถึงหลังบาน”
“ชาวต า งประเทศ
ถามวา ไมเสี่ยงเกินไปหรือ
เ ส ด็ จฯ ไ ป ใ น ดิ น แ ด น ที่
เ รี ย ก ว า ก อ ก า ร ร า ย
พระเจาอยูหัวรับสั่งวา ถามี
น้ํ า ให เ ขา มี อ ะไรให เ ขา
เขาคงไม อ ยากก อ หรอก
ความร า ย เขาก็ ก อ แต
ความดี”
พระบาทสมเด็จพระ
เจ า อยู หั ว ทรงดํ า รงไว ซึ่ ง
ค ว า ม ยุ ติ ธ ร ร ม ทํ า ใ ห
ประชาชนมีความไววางใจสูงสุดในองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงมีประชาชนทูลเกลาฯ ถวายฎีกา
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รองทุกขตอพระองคทานทั้งดวยตนเอง หรือทางไปรษณียเปนจํานวนมาก นอกนี้ ยังมีฎีกาความทุกข
สาหัสอีกประเภทหนึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตองทรงใชพระวิริยะอุตสาหะในการวินิจฉัยตาม
หลักนิติธรรม กอนที่จะทรงใชพระราชอํานาจในการ “แกไขความทุกข” ใหราษฎรกลุมนี้ได ฎีกาที่วานี้
คือฎีกาพระราชทานอภัยโทษ ศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักดิ์ อดีตประธานองคมนตรี กลาวไวใน
การอภิปรายเรื่อง “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับความยุติธรรม”
ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย วันที่ 8 เมษายน 2530 วา “...ในระยะหลังผูตองโทษทั้งหลายถือเปนสิทธิทูลเกลาฯ
ถวายฎีกา ฉะนั้นเรื่องจึงขึ้นสูพระองคมาก ...”
ถึงจะมีพระราชกระแสวาฎีกาเหลานี้ใหผานเห็นชอบขององคมนตรี แตศาสตราจารยสัญญา
กลาววา ไมไดทรงเห็นพองตามคณะองคมนตรีเสมอไป บางเรื่องพระองคทรงตรวจสํานวนเอง (บาง
สํานวน) พระองคทรงยอนสํานวนกลับมาใหองคมนตรีพรอมกับทรงถามวาขอนั้นขอนี้เปนอยางไรอยู
ตรงไหน “ทรงละเอียดเหลือเกิน และทรงหาเวลาไหนไมทราบมาตรวจดูคดีของเรา คดีนักโทษ
ประหารบางคดีพระองคตรัสกับพวกเราวา ฉันอึดอัดเหลือเกินจะประหารดีหรือไมประหารดี
เล็งใหเห็นวาพระองคทรงเปนหวงและหนักพระทัยในเรื่องนักโทษที่จะถูกประหาร และยังแสดง
ใหเห็นวาพระองคไมทรงผานไปเฉยๆ”
การเสด็จพระราชดําเนินทุกครั้ง แมจะตองเผชิญกับแดดรอนหรือลมแรง ราษฎรก็ไมเคยยอทอที่
จะอดทนรอรับเสด็จใหถึงที่สุด แมฝนจะตกหนักแคไหนก็ไมมีใครยอมกลับบาน รอยเอกศรีรัตน หริ
รักษ เลาไวในบทความ "พระบารมีปกเกลาฯ ที่อําเภอทายาง" ตีพิมพในหนังสือ "72 พรรษา ราชาธิราช
เจานักรัฐศาสตร" ความวา ครั้งหนึ่งที่โครงการหวยสัตวใหญ เมื่อเฮลิคอปเตอรพระที่นั่งมาถึง ปรากฏวา
ฝนตกลงมาอยางหนัก ราษฎรและขาราชการที่มาเขาแถวรอรับเสด็จตางเปยกปอนกันหมด แตก็ยังตั้ง
แถวเปนระเบียบเรียบรอยอยูอยางนั้น
เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จลงมาจากเฮลิคอปเตอร นายตํารวจราชองครักษที่ตาม
เสด็จไดเขาไปกางรมถวาย ทรงทอดพระเนตรเห็นบรรดาขาราชการและราษฎรที่มายืนตั้งแถวรอรับเสด็จ
อยูตางก็เปยกฝนโดยทั่วกัน "จึงมีรับสั่งใหนายตํารวจราชองครักษเก็บรม แลวทรงพระดําเนินเยี่ยม
ขาราชการและราษฎรที่เขาแถวรอรับเสด็จ โดยทรงเปยกฝนเชนเดียวกับขาราชการ และราษฎร
ทั้งหลายที่ยืนรอรับเสด็จในขณะนั้น"
ครั้งหนึ่งขณะเสด็จฯ เยี่ยมเยียนราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผูสื่อขาวตางประเทศคนหนึง่
ไดขอพระราชทานสัมภาษณ และไดกราบบังคมทูลถามวา การที่เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรและมีโครงการตาม
พระราชดําริเกิดขึ้นมากมายนั้นทรงหวังวาจะใหคอมมิวนิสตนอยลงใชหรือไม พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงรับสั่งตอบวา "มิไดทรงสนพระทัยวาคอมมิวนิสตจะนอยลงหรือไม แตทรงสนพระทัย
วาประชาชนของพระองคจะหิวนอยลงหรือไม"
พุทธศักราช 2513 ขอมูลจากคําอภิปรายเรื่อง "พระบิดาประชาชน" ความวา เมื่อพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวมีพระราชประสงคที่จะเสด็จพระราชดําเนินไปเยี่ยมราษฎรในตําบลหนึ่งของอําเภอเมือง
พัทลุง อันเปนแหลงที่ผูกอการรายคอมมิวนิสตปฏิบัติการรุนแรงที่สุดในภาคใตเวลานั้น ดวยความหวงใย
อยางยิ่งลน ทางกระทรวงมหาดไทยไดกราบบังคมทูลขอใหทรงรอใหสถานการณดีขึ้นกวาที่เปนอยู
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เสียกอน แตคําตอบที่ทางกระทรวงมหาดไทยไดรับก็คือ "ราษฎรเขาเสี่ยงภัยยิ่งกวาเราหลายเทา
เพราะเขาตองกินอยูที่นั่นเขายังอยูได แลวเราจะขลาดแมแตจะไปเยี่ยมเยียนทุกขสุขของเขา
เชียวหรือ" และมีอีกหนึ่งกระแสพระราชดํารัสที่เปนคําตอบวา เหตุใดจึงไมอาจหยุดทรงงานได คือ "...
คนเราจะอยูสุขสบายแตคนเดียวไมได ถาคนที่อยูลอมรอบมีความทุกขยาก ควรตองแบงเบา
ความทุกขยากของเขาบาง ตามกําลังและความสามารถเทาที่จะทําได"

บทความ เรื่อง "แผนดินรมเย็นที่นราธิวาส" ตีพิมพในนิตยสาร "สูอนาคต" ฉบับพิเศษเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา ไดเลายอนใหเห็นภาพความยากลําบากในการเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมราษฎร
ทางภาคใตเมื่อหลายปกอนโดยเฉพาะชวงกอนสรางพระราชตําหนักทักษิณราชนิเวศนนั้น เปนที่รูกันวา
จังหวัดนราธิวาสชุกชุมไปดวยโจรกอการราย โจรปลนสะดมและพวกโจรเรียกคาไถ ถึงขนาดที่ในหลาย
ๆ หมูบานนั้น แมแตเจาหนาที่ของรัฐก็ไมกลายางกรายเขาไป ทวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
ตระหนักในทุกขอันลึกล้ําของชาวบานที่ทั้งทุกขเพราะยากจนและทุกขเพราะภัยคุกคาม พระองคทานได
เสด็จพระราชดําเนินลงไปเยี่ยมเยียนเปนขวัญกําลังใจใหราษฎรของพระองคโดยไมทรงหวาดหวั่น บาง
วันถึงกับเสด็จพระราชดําเนินเปนการสวนพระองคโดยปราศจากกําลังอารักขา และบางหมูบานตํารวจ
เพิ่งถูกคนรายแยงปนแลวยิงเสียชีวิตกอนเสด็จไปถึงเพียงไมกี่ชั่วโมง
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ทรงรักราษฎรถึงเพียงนี้ จึงไมแปลกที่หญิงชราคนหนึ่ง
ในหมู บ า นหนึ่ ง ของอํ า เภอรื อ เสาะจะ .."เข า มาเกาะ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรองไหแลวบอกวา ไมนึก
เลยวาพระเจาอยูหัวเปนคนไทยชาวพุทธ จะมารัก
มุสลิมไดถึงขนาดนี้"…บทความเดียวกันไดเปดเผย
ต อ ไปอี ก ว า ที่ อี ก หมู บ า นหนึ่ ง ในอํ า เภอเดี ย วกั น นั้ น
"โตะครูไดพาพรรคพวกมายืนรอรับเสด็จแลวพูด
ขึ้นวา ..รายอกลับไปเถอะ ประไหมสุหรีกลับไปเถิด ประเดี๋ยวพวกโจรจะลงจากเขา..." และเมื่อถึง
เวลาเสด็จฯ กลับที่มืดสนิทอยางนากลัว โตะครูกับชาวบานก็พากันมาจุดเทียนสงเสด็จตลอด
เสนทางอันตราย ดวยความหวงใยใน "รายอ" และ "ประไหมสุหรี" หรือ พระราชาพระราชินีของ
พวกเขา อยางสุดซึ้ง
7 พฤศจิกายน 2526 ขณะที่ชาวกรุงเทพมหานครสวนหนึ่งกําลังทนทุกขหนักกับสภาพน้ําทวม
ขัง นอยคนที่จะรูวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกําลังทรงพยายามหาหนทางบรรเทาทุกขใหพวกเขา
อยูอยางเงียบๆ วันนั้นรถพระที่นั่งแวนแวคคอนเนียร แลนออกจากพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน ราวบาย
สองโมงเศษ สูถนนศรีอยุธยา เลี้ยวขวาเขาถนนเพชรบุรี มุงสูถนนบางนาตราด ไมมีหมายกําหนดการ
ไมมีการปดถนน แมแตตํารวจทองที่ก็ไมทราบลวงหนา รถยนตพระที่นั่งชะลอเปนระยะๆ เพื่อทรงตรวจดู
ระดับน้ํา จนเมื่อถึงคอสะพานสรางใหมที่คลองลาดกระบัง จึงเสด็จลงจากรถยนตพระที่นั่งเพื่อทรงหารือ
กับเจาหนาที่ที่ตามเสด็จ ทรงฉายภาพดวยพระองคเอง ทรงกางแผนที่ทอดพระเนตรจุดตางๆ จนถึงเวลา
บ า ยคล อ ย รถยนต พ ระที่ นั่ ง จึ ง แล น กลั บ เมื่ อ ถึ ง สะพานคลองหนองบอน รถพระที่ นั่ ง หยุ ด เพื่ อ ให
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงฉายภาพบริเวณน้ําทวมและทรงศึกษาแผนที่รองน้ําอีกครั้ง ปรากฏวา
ชาวบานทราบขาว "ในหลวงมาดูน้ําทวม" ตางก็พากันมาชมพระบารมีนับรอย ๆ คน ...เย็นย่ําแลวแต
ขบวนรถยนตพระที่นั่งยังไมหมดภารกิจ เมื่อรถวิ่งกลับมาทางถนนพัฒนาการ ทรงแวะฉายภาพบริเวณ
คลองตัน ทอดพระเนตรระดับน้ําแลวทรงวกกลับมาที่คลองจิก
เวลานั้นฟามืดแลวเพราะเปนเวลาจวนค่ํา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงทรงนําไฟฉายสวน
พระองคออกมาสองแผนที่ปองกันน้ําทวมและแนวพนังกั้นน้ําอยูเปนเวลานาน กลายเปนอีกภาพหนึ่งที่
สรางความตื้นตันใจแกประชาชนชาวกรุงเทพฯ อยางยิ่ง ประชาชนคนหนึ่งในละแวกเคหะนคร 1 แขวง
บางบอน เขตประเวศ กลาววา "รูสึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนที่ทรงหวงใยทุกขของ
ราษฎร เสด็จฯ มาแกไขปญหาน้ําทวมดวยพระองคเอง พวกเราถึงจะทนทุกขเพราะน้ําทวมขังเนา
มาเปนเวลานานก็เชื่อมั่นวาพระองคทรงชวยพวกเราไดอยางแนนอน"
ในเดือนหนึ่งของป 2528 พระทนตองคหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวหักเฉียดโพรง
ประสาทฟน พระทนตองคนั้นตองการการถวายการรักษาเรงดวน แตขณะนั้นกรุงเทพฯ ก็กําลังประสบ
ปญหาอุทกภัย ที่ตองบรรเทาทุกขเรงดวนเชนกัน เมื่อทันตแพทยเขามาถวายการรักษา พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวรับสั่งถามวา "จะใชเวลานานเทาใด" ทันตแพทยกราบบังคมทูลวา อาจตองใชเวลา 1-2
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ชั่วโมง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงรับสั่งวา "ขอรอไวกอนนะ ฉันทนได วันนี้ขอไปดูราษฎร
และชวยแกไขปญหาเรื่องน้ําทวมกอน"

นิต ยสาร "สไตล " ฉบั บ ป 2530 ไดตั้ ง คํ า ถามกับ ดร. สุ เ มธ ตั นติ เ วชกุ ล ถึง "คํา สอน" ของ
พระบาทสมเด็ จพระเจาอยู หัว ที่ประทั บอยูใ นหัวใจ ดร.สุเมธ ซึ่งขณะนั้นดํารงตํ าแหนงผูอํานวยการ
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) ตอบ
วา "คําสอนประโยคเดียวก็เกินพอ" นั้นคือพระราชดํารัสที่วา "มาอยูกับฉันนั้น ฉันไมมีอะไรจะให
นอกจากความสุขที่จะมีรวมกันในการทําประโยชนใหแกผูอื่น"
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีความหวงใยประชาชนชาวไทยในทุกดาน โดยเฉพาะในดาน
สุขภาพอนามัย ซึ่งพระองคทรงถือวาปญหาดานสุขภาพอนามัยของประชาชนนั้น เปนปญหาสําคัญที่
ตองไดรับการแกไข ดังพระราชดํารัสที่วา ถาคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรม ก็จะไมสามารถพัฒนาชาติ
ได เพราะทรัพยากรที่สําคัญของประเทศชาติ ก็คือพลเมืองนั่นเอง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงเปนหวง และเอื้ออาทรตอทุกขสุขของพสกนิกรอยางจริงจัง โดยเฉพาะความทุกขของไพรฟาจาก
พยาธิภัย ในการเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามทองที่ตางๆ ทุกครั้ง พระองคจะทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ใหมีคณะแพทย ทั้งแพทยที่เปนผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาจากโรงพยาบาลตางๆ และ
แพทยอาสาสมัคร โดยเสด็จพระราชดําเนินไปในขบวนอยางใกลชิด เพื่อที่จะไดรักษาผูปวยไขไดทันที
แมพระองคทานเองก็เคยตองทรงรับการผาตัดใหญมาแลวครั้งหนึ่งเมื่อ พ.ศ. 2538 ครั้งนั้นพสก
นิกรทั้งแผนดินแทบตางปริวิตก เนื่องจากตางก็รูวาโรคหัวใจเปนโรคที่มีอันตราย ทั้งสมัยนั้นการผาตัด
หัวใจก็มีความเสี่ยงพอประมาณ แตทุกอยางก็เปนไปโดยเรียบรอย หากแตจะมีสักกี่คนที่ทราบวาสาเหตุ
ของโรคพระหทัยเตนผิดปกตินี้ มาจากอะไร?
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ยอนไปราว พ.ศ. 2530 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินไปเยี่ยมประชาชนที่
อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ทรงพบวาชาวบานจํานวนมากเปนโรคคอพอก ซึ่งเจาหนาที่สาธารณสุข
ทูล วา มีการเอาเกลือเสริมไอโอดี นมาแจกประจํา แตชาวบานไม ยอมใช เพราะไมรูจักก็กลั ว จะเป น
อันตราย พระองคทานจึงรับสั่งใหนําเกลือเสริมไอโอดีนมาแจกประชาชนดวยพระหัตถ ชาวบานไดรับ
เกลือพระราชทาน จึงยอมเชื่อวาเกลือชนิดนี้กินได จนแพรหลายตอๆมา ทําใหไมมีคนปวยโรคคอพอกที่
สะเมิงอีกแลว
นอกจากนี้ ยั ง ทรงเสด็ จ ขึ้ น -ลงสะเมิ ง อี ก หลายครั้ ง เพื่ อ ติ ด ตามแก ป ญ หาเรื่ อ งน้ํ า และถนน
จนชาวบานทํากินกันไดเปนปกติสุข มีรายไดเลี้ยงชีพไดพอเพียง แตพระองคทานเองที่ทรงพระประชวร!
เนื่องจากทรงไดรับเชื้อไมโครพลาสมาจากการเสด็จไปที่สะเมิงนี้เอง อันเปนสาเหตุของโรคพระหทัยเตน
ผิดปกติเรื้อรังมาถึงปจจุบัน แมคณะแพทยจะพยายามเทาใด ก็ไมอาจถวายการรักษาใหหายขาดได ทํา
ไดเพียงถวายพระโอสถประคองพระอาการมาตลอด จนกระทั่งตองทรงรับการผาตัดใหญเมื่อป 2538 ดัง
เลามาแลว พระองคทานเคยมีพระราชกระแสเกี่ยวกับเรื่องนี้วา..."ฉันขึ้น-ลงสะเมิงอยูหลายป จนไดรับ
เชื้อไมโครพลาสมา ซึ่งในที่สุดทําใหฉันเปนโรคหัวใจเตนไมปกติ จนเกือบตองเสียชีวิต" เปนถอย
รับสั่งที่แสนจะเรียบงาย ราวกับวาเปนเรื่องเล็กนอยธรรมดาเสียเหลือเกิน!
ดร.สุเ มธ ตั นติเวชกุล ไดเลาวา มีอยูครั้ งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราช
ดําเนิน ไปที่เซ็นทรัลวันที่มีประชุมรัฐสภาโลก วันนั้นดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ก็ติดอยูบนถนนขณะที่ฝนตก
และไดยินรับสั่งมาทางวิทยุสื่อสารกับเจาหนาที่ตํารวจ ความวา "วันนี้ไมตองกั้นรถ" พระองคทานทรง
เขาใจความทุกขของราษฎรอยูตลอดเวลา วันนี้เปนวันฝนตกรถติดกันอยางมหาศาลถาขืนตองไปติด
ขบวนอีกยอมสรางความทุกขใหกับประชาชน ทรงวิทยุบอกตํารวจวา "ขบวนจะแลนไปพรอมกับรถ
ของประชาชนไมตองกั้นเคลื่อนที่ไปพรอมกัน"
แมเด็กตัวเล็กๆ "พระองคทานก็ทรงเปนครู" เมื่อเด็กอยากรูอยากเห็นวาของที่เหน็บอยูที่เข็มขัด
ของพระองคทานมั นคืออะไร เลยเขาไปถามพระองค
พระองคทานก็ทรงอธิบายใหเด็กคนนั้นฟงวามันคือวิทยุ
สื่อสาร
วันที่ 18 พฤศจิ กายน 2541 พสกนิกรชาว
ไทยตา งปลื้ ม ปติ เ มื่อ ได เ ห็ น ภาพพระบาทสมเด็จ พระ
เจาอยูหัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงเกี่ยวขาวในแปลงนาสวนพระองคที่บาน
บางกระดาน ตําบลบางแสน จังหวัดปราจีนบุรี แตที่
สรางความประหลาดใจและประทับใจใหกับผูสื่อขาวที่
ตามเสด็จฯ คือระหวางที่ทั้งสองพระองคทอดพระเนตร
นิทรรศการเรื่อง “ขาวปา” โดยมีคณะผูตามเสด็จฯ ทั้ง
ขาราชการและสื่อมวลชนจํานวนมากนั้นพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงมีรับสั่งกับผูสื่อขาววา “ขาวที่ออกเปน
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สีลักษณะนี้ (สีมวงคล้ําแบบขาวกลอง) เปนขาวที่มีประโยชน อยางขาวกลอง คนไทยสวนใหญไมคอยกิน
กัน เพราะเปนขาวของคนจน” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงหันมาทางกลุมผูสื่อขาว แลวตรัสดวย
พระพักตรยิ้มแยมวา “ไปไหนกันหมด ประโยคนี้ดีไมเห็นมีใครจดเลย” ผูสื่อขาวราว 10 คนในที่นั้น พา
กันตกใจดวยไมคาดฝนวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะมีพระราชดํารัสดวย ตางพากันละลาละลังกัน
หมดทวามองเห็นพระพักตรทั้งสองพระองคยิ้มแยมแจมใสก็ไดสติ จึงพากันถวายบังคมแลวทรุดตัวลงนั่ง
เพื่อรับพระราชทานพระราชดํารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระสรวล ตรัสวา “คราวนี้จดนะ”
จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีกระแสพระราชดํารัสกับผูสื่อขาววา “ขาวกลองมีประโยชน ทําให
รางกายแข็งแรง ขาวขาวเม็ดสวย แตเขาเอาของดีออกไปหมดแลว มีคนบอกวาคนจนกินขาว
กลอง เรากินขาวกลองเรานี่ก็คนจน”
นี่อาจเปนเพียงหนึ่งในลานที่แสดงใหเห็นเปนประจักษแลววาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
ประทั บ อยู ใ นหั ว ใจเหล า พสกนิ ก รไทยทั้ง ประเทศ ดังที่ ม.ร.ว.คึก ฤทธิ์ ปราโมช เคยกล า วไว ว า “...
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวราชกาลนี้ ทรงครองหัวใจคน” พระองคทานทรงแสดงใหเห็นวาการมี
ชีวิตอยูเพื่อคนอื่น การรักผูอื่นยิ่งกวาชีวิตของตนเองนั้น...ยิ่งใหญอยางไรและเพียงไหน" นี่คือ
น้ําพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และพระ
บรมวงศ ที่ทรงอุทิศพระองคเพื่อประชาชนชาวไทยเสมอมา แมในวันที่พระองคทานจะทรงมีพระชนมายุ
มากแลว และไมอาจจะเสด็จพระราชดําเนินออกเยี่ยมเยียนประชาชนไดบอยครั้ง เฉกเชนในอดีตที่ผาน
มา หากแตพระองคทานก็มิเคยที่จะหยุดทรงงาน เพราะปญหาตางๆ ของอาณาประชาราษฎรและของ
ประเทศยังคงมีอยูในทุกๆ วัน จึงสมควรที่ชนชาวไทยทุกหมูเหลา จะไดชวยกันนําพาประเทศชาติให
เดินหนาตอไป ใหเปนที่เบาพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงวางรากฐานของ
สังคมไทยใหมีความเจริญรุงเรือง เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข หากเราชาวไทยทุกคนตางปฏิบัติ
หนาที่ของตนดวยความซื่อสัตย สุจริต มีจิตสาธารณะที่คํานึงประโยชนของชาติกอนประโยชนสวนตน
ดํ า รงชี วิต ด ว ยความพอเพี ยงตามหลั กคํ า สอนที่ พระองคไ ดท รงปฏิบั ติใ ห เ ห็ น เป น แบบอย า งแลว นั้ น
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผูทรงเปนศูนยรวมจิตใจและเปนที่รักยิ่งของชนชาวไทย ก็จะทรงมีความสุข
ที่พระองคทานจะไดเห็นประเทศชาติกาวหนาตอไปอยางมั่นคง…ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.

อางอิง
แถมสิน รัตนพันธุ. ใกลเบื้อง พระยุคลบาท. พิมพครั้งที่ 25. กรุงเทพฯ : รวมดวยชวยกัน, 2549.
แปดสิบพรรษา 80 เรื่องราวพระเจาอยูหัว. นิตยสารสารคดี ปที่ 23 ฉบับที่ 274 ธันวาคม 2550.
บทสัมภาษณ "วาเด็ง ปูเตะ" ในหนังสือพิมพคมชัดลึก.
http://region2.prd.go.th/king/100story/ คนคืน เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551.
ทศพิธราชธรรม. http://th.wikipedia.org/wiki/ทศพิธราชธรรม คนคืน เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551.
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. http:// th.wikipedia.org/wiki/พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว คนคืน เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551.

