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...  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลก่อนๆ ทรงครองแผ่นดิน

แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลน�้

ทรงครองหัวใจคน...  

ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช

“
”
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ค�าน �า

 เมื่อครั้งที่สำานักข่าวเอพี โดยนายแมตทิว เพนนิงตัน เสนอบทความยาวเหยียด

เกี่ยวกับการที่ประเทศไทยจะจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษาอย่างยิ่งใหญ่ในปี 2542 

 นกัข่าวเอพคีนนี้ได้ถามคนไทยคนหนึง่ซึง่มอีาชพีเป็นยามรกัษาความปลอดภยั

ว่า เหตุใดจึงรักในหลวง

 คนไทยคนนั้นตอบซื่อๆ ว่า “ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท�าไม แต่ผมก็รัก”

 ดฉินัเชือ่ว่าลกึลงไปในความรูส้กึของผูต้อบทีว่่า “ไม่รูท้ำาไม” นัน้ แท้จรงิมเีหตผุล

อยู่มากมาย เหตุผลที่สะสมอยู่ในจิตใต้สำานึกนานปี นับตั้งแต่เขาคนน้ีเกิดมา 

เป็นคนไทย 

 ในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่มีหน้าที่การงานเกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน ดิฉัน

อาจมีโอกาสได้รู้เหตุผลมากกว่าคุณยามอยู่บ้าง ว่าทำาไมตัวถึงรักในหลวง 

 แต่กระนัน้ เวลาทีจ่ะเรยีบเรยีงเหตผุลเพือ่อธบิายใครสกัคนว่าเหตผุลนัน้คอือะไร 

กลับดูจะกลายเป็นเรื่องยาก เพราะสิ่งที่อยากพูดมันมากล้น จนไม่รู้ว่าจะเริ่มตรง

ไหนก่อน นั่นเป็นเหตุผลที่ทำาให้เกิดหนังสือเล็กๆ เล่มนี้ขึ้น 

 หนังสือที่บอกเหตุผลว่าทำาไมพวกเราคนไทย ถึงได้รักในหลวงเสียนักหนา

   หนังสือซื่อๆ เล่มนี้ไม่มีจุดมุ่งหมายซับซ้อน ไม่ได้มีขึ้นเพื่อให้คนไทยได้รัก

ในหลวงมากขึ้น

 เพราะความรักเทิดทูนที่คนไทยมีต่อในหลวงนั้นมากที่สุด จนเกินกว่าจะมีให้

มากกว่านี้ได้อีกแล้ว

 จุดหมายของหนังสือเล่มนี้แค่อยากให้ผู้อ่านได้ประโยชน์จากความรักเทิดทูนน้ี 

เหมือนที่ดิฉันได้รับมาตลอดทุกครั้งที่ได้อ่านเรื่องของในหลวง ที่เมื่ออ่านแล้วเกิด

ความคิดต่อเนื่องขึ้นมาเป็นฉากๆ มีหลายเรื่องที่ต้องจด ต้องจำา และต้องนำาไปใช้

 หลายพระราชกรณยีกิจช่วยผลักดันใจให้สู้ หลายพระบรมราโชวาทใช้ได้ในยาม
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เกิดปัญหา แม้พระราชจริยวัตรก็ดูเป็นแบบอย่างชีวิตได้

 ทุกครั้งที่มีปัญหาเกิดขึ้นกับคนใกล้ บ่อยครั้งที่ดิฉันเลือกเล่าเรื่องในหลวงให้ฟัง

แทนคำาแนะนำา ไม่ลืมยำ้าให้เขาไตร่ตรองก่อนว่าเห็นด้วยหรือไม่ ถ้าเห็นด้วยแล้วจึง

นำาไปใช้ เพราะจำาได้ถึงพระบรมราโชวาทหนึ่งว่า 

 “...โลกปัจจุบันเต็มไปด้วยการโฆษณาชวนเชื่อ ฉะนั้น ก่อนที่จะปักใจเชื่ออะไร

ลงไปควรพิจารณาดูเหตุผลให้ถ่องแท้เสียก่อน แม้แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ยังทรงแนะให้ใช้สติและปัญญา ศึกษาค้นคว้าและไตร่ตรองให้แน่ว่า ค�าสั่งสอนนั้น

เป็นความจริงที่เชื่อได้หรือไม่ ไม่ให้สักแต่ว่าเชื่อเพราะว่ามีผู้รู้บัญญัติไว้..."

 พระบรมราโชวาทนีเ้ป็นหนึง่ในร้อยๆ เหตผุลทีท่ำาให้คนไทยอย่างดฉินัรกัในหลวง

 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เคยมีพระราชกระแสว่า เหตุผลท่ี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักเพ่ือคนไทยน้ัน ก็ด้วย “...เราต้อง

ตอบแทนความรักของประชาชนด้วยการกระท�ามากกว่าค�าพูด ท�าทุกสิ่งทุกอย่างที่

จะบ�าบัดความทุกข์ของเขา เพราะเขาเป็นหลักพ่ึงพาของพระมหากษัตริย์ตลอด

เวลา....”

 ฟังแล้วรู้สึกอย่างไรบ้าง

 แทนทีจ่ะแค่ซาบซึง้ร้องไห้ ควรหรอืไม่ทีเ่ราจะตระหนกัว่า พระมหากษตัรย์ิทรง

เป็นที่พึ่งของคนไทยตลอดเวลา เราจึงควรตอบแทนความรักของพระองค์ท่านด้วย

การกระทำามากกว่าคำาพูดเช่นกัน

 และหนึ่งในการกระทำาที่คนไทยจะทำาเพื่อให้ทรงเหนื่อยน้อยลงได้

 คือการดูแลตัวเองให้เป็นคนไทยที่ดี คิดดี ตั้งใจดี ทำาดี

 ไม่ยากแม้แต่นิดเดียวเลยที่จะทำาแค่นี้

 เพื่อคนที่เรารักสุดหัวใจ

-อมิตา อริยอัชฌา-
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ขอขอบพระคุณ

แหล่งข้อมูลทุกแหล่งที่ได้อ้างอิง

หนังสือพิมพ์ทุกฉบับ 

บทความทุกชิ้น 

หนังสือทุกเล่ม

ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกท่าน

และเจ้าของเรื่องราวที่แบ่งปันกันในโลกไซเบอร์ทุกท่าน

ที่ผู้เรียบเรียงขออนุญาตนำามาถ่ายทอด ณ ที่นี้

ด้วยเจตจำานงอย่างเดียวเท่านั้น

ที่จะรวบรวมเรื่องดีๆ เล่าต่อกันไปในหมู่คนไทย

เพราะทุกเรื่องไม่เพียงจับหัวใจ

แต่ยังอาจเป็นข้อคิดในการดำาเนินชีวิต

และเป็นแรงบันดาลใจในการทำางานให้บรรลุผลได้

หากมีข้อผิดพลาดประการใด

อันเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

ผู้เรียบเรียงขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
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พระเจ้าแผ่นดิน

 มากกว่าศตวรรษล่วงมาแล้ว พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่

หัว หนึ่งใน “พระเจ้าแผ่นดิน” ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของราษฎรไทยตลอด

กาล ด้วยทรงงานอย่างหนกัเพือ่พฒันาประเทศเป็นเวลายาวนานถงึส่ีสิบ

สองปี ทรงมพีระราชปรารภถงึคำาว่า “พระเจ้าแผ่นดนิ” ไว้ว่า

 “การได้รับสิริราชสมบัติเป็นค�าไพเราะ เพราะสมบัติย่อมเป็นที่

ปรารถนาของคนทั่วไป ซึ่งมักจะคิดว่าผู้ที่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินย่อมจะ

มีเกียรติยศยิ่งกว่าคนสามัญ มีอ�านาจลงโทษแก่ผู้ที่ไม่พอใจหรือปันแก่ผู้

พึงใจได้ตามประสงค์ ฯลฯ  

 แต่ความจรงิแล้วหาเป็นเช่นนัน้ไม่ ทีว่่าเป็นผูม้บีญุขึน้น้ัน แท้จริงแล้ว

เป็นผู้มีกรรมและทุกข์อย่างยิ่ง” 
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ป้องทุกข์ราษฎร

 ความในลายพระราชหตัถเลขาทีส่มเดจ็พระปิยมหาราชพระราชทาน

แก่สมเด็จพระบรมโอรสาธริาช เจ้าฟ้ามหาวชริณุหศิ ทีเ่วลานัน้ทรงดำารง

พระยศสยามมกฎุราชกมุาร สะท้อนถงึความหมายในพระราชทศันะทีแ่ท้

ของคำาว่า “เจ้าแผ่นดิน”

 “เป็นเจ้าแผ่นดนิ ส�าหรบัแต่เป็นคนจนและเป็นคนอดกลัน้ต่อทกุข์และ

สุข อดกลั้นต่อความรักและความชังอันจะเกิดฉิวขึ้นมาในใจหรือมีผู้ยุยง 

เป็นผู้ปราศจากความเกียจคร้าน 

 ผลทีจ่ะได้น้ันมแีต่ชือ่เสยีงจะปรากฏเมือ่เวลาตายแล้ว ว่าเป็นผูรั้กษา

วงศ์ตระกูลไว้ได้ และเป็นผู้ป้องกันความทุกข์ของราษฎร...

 ถ้ารูซ้ึง่มิได้ท�าใจได้เช่นนี ้ก็ไม่แลเหน็เลยว่าจะปกครองรกัษาแผ่นดนิ

อยู่ได้” 
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หน้าที่ประมุข

 ตลอดระยะเวลาอันยาวนานของการดำารงสิริราชสมบัติมากกว่า

พระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใดในโลก “พระมหากษัตราธิราช” ผู้เป็นที่รักยิ่ง

ของราษฎรที่สุดอีกพระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย ผู้ทรงพระนามว่า 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร 

รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  

 ได้ทรงกำาหนด “หน้าที่ประมุข” แน่วแน่ในพระราชหฤทัย ปรากฏใน

พระราชดำารัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถว่า 

 “...พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไม่พอใจกับการที่เพียงแต่เยี่ยมเยียน

ราษฎรหรือเพียงแต่สิ่งที่เคยท�ากันเป็นประเพณี เราต้องพยายามท�าดี

กว่านั้น 

 ...การเพียงแต่ไปเย่ียมราษฎร เพราะถือว่าเป็นหน้าที่ที่ประมุขของ

ประเทศจะต้องกระท�าตามประเพณีน้ันเป็นเรื่องไร้สาระ หากเราไม่

สามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนแล้ว เรา

ก็ต้องถือว่าการเป็นประมุขของประเทศประสบความล้มเหลว...”
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พระมหากษัตริย์
  

  เมื่อผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์บีบีซี ได้กราบบังคมทูลถามถึงพระราช

ทัศนะเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของพระมหากษัตริย์ ไทย เพื่อจัดทำา

ภาพยนตร์เรื่อง “Soul of The Nation” ในปี 2522 พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานคำาตอบว่า

 “การทีจ่ะอธิบายว่า ‘พระมหากษตัรย์ิ’ คอือะไรนัน้ ดเูป็นปัญหาทีย่าก

พอสมควร โดยเฉพาะในกรณีของข้าพเจ้า ซ่ึงถูกเรียกโดยคนทั่วไปว่า

พระมหากษัตริย์ แต่โดยหน้าที่ที่แท้จริงแล้ว ดูจะห่างไกลจากหน้าที่ที่

พระมหากษัตริย์ที่เคยรู้จักหรือเข้าใจกันมาแต่ก่อน  

 หน้าที่ของข้าพเจ้าในปัจจุบันนั้น ก็คือท�าอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ 

  ถ้าจะถามว่าข้าพเจ้ามีแผนการอะไรบ้างในอนาคต ค�าตอบก็คือไม่มี  

เราไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น

กต็าม เรากจ็ะเลือกท�าแต่สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ ซึง่นัน่เป็นสิง่ทีเ่พยีงพอแล้ว

ส�าหรับเรา”
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หน้าที่พลเมืองไทย

 พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วังท่าพระ วันที่ 14 ตุลาคม 2512  

  “...ในชวิีตการงานนัน้ ทกุคนมภีาระอนัหนกัทีจ่ะต้องกระท�ามากมาย 

ทั้งในงานอาชีพและงานที่ท�าประโยชน์แก่สังคม นอกจากนั้นยังมีหน้าที่

ทีจ่ะต้องปฏบิติัรบัใช้ชาตบ้ิานเมอืง ในฐานะทีเ่ป็นพลเมอืงไทยอกีประการ

หนึ่งด้วย...”

 “...ฉันถือว่า ฉันเป็นพลเมืองคนหนึ่งซึ่งมีต�าแหน่ง ตราบใดที่ยังอยู่

ในต�าแหน่งนี้ ตราบน้ันฉันต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้

สมบูรณ์...”
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เดิมพันของเรา

 ครั้งหนึ่ง หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้เคยกราบบังคมทูลถาม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า เคยทรงเหนื่อยหรือทรงท้อบ้างหรือไม่ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสตอบว่า 

 “ความจริงมันน่าท้อถอยหรอก บางเรื่องมันน่าท้อถอย แต่ว่าฉันท้อ

ไม่ได้ เพราะเดิมพันของเรานั้นสูงเหลือเกิน เดิมพันของเรานั้นคือบ้าน

คือเมือง คือความสุขของคนไทยทั่วประเทศ”
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ปิรามิด
 

 ปี 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสัมภาษณ์แก่ผู ้

สื่อข่าวนิตยสาร “เนชั่นแนลจีโอกราฟฟิก” 

 “...เคยมีผู้กล่าวไว้ว่า ราชอาณาจักรนั้นเปรียบเสมือนปิรามิด มีพระ

มหากษตัรย์ิอยูบ่นยอด และมปีระชาชนอยูข้่างล่าง แต่ส�าหรบัประเทศไทย

แล้วดูเหมือนทุกอย่างจะตรงกันข้าม  

 นั่นเป็นสาเหตุที่ท�าให้ข้าพเจ้าต้องปวดคอและบริเวณไหล่อยู่เสมอ”
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สุขไม่ได้

 กระแสพระราชดำารัสที่อาจเป็น “ค�าตอบ” ว่า เหตุใดจึงไม่อาจหยุด

ทรงงานได้ตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ทรงครองราชย์

 “..คนเราจะอยู่สุขสบายแต่คนเดยีวไม่ได้ ถ้าคนทีอ่ยูล้่อมรอบมคีวาม

ทกุข์ยาก ควรต้องแบ่งเบาความทกุข์ยากของเขาบ้าง ตามก�าลงัและความ

สามารถเท่าที่จะท�าได้...”
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ฉันเป็นคนไทย

 ย ้อนกลับไปในปีพุทธศักราช 2489 ขณะที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วัยงัทรงดำารงพระอสิรยิยศเป็นสมเดจ็พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้า

ฟ้าภูมิพลอดุลยเดช  

  หนังสือ “พระธรรมิกราชของชาวไทย” จัดพิมพ์โดยกรมศิลปากร 

เล่าไว้ว่า ในวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2489 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

อานันทมหิดลเสด็จสวรรคตในตอนเช้า วันเดียวกันรัฐสภามีมติเป็น

เอกฉันท์ที่จะกราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระอนุชาผู้มีพระชนมายุ

เพียง 18 พรรษา เสด็จขึ้นดำารงสิริราชสมบัติ 

 คำ่านั้น ความทุกข์ที่สุดจากการสูญเสียพระบรมเชษฐาธิราชอย่างไม่

คาดฝันยังท่วมท้นในพระราชหฤทัย 

 เมื่อสมเด็จพระบรมราชชนนี ทรงถามว่า “รับไหมลูก”

 ทรงตอบด้วยพระราชหฤทัยเข้มแข็งว่า “รับ”

 พระวรวงศ์เธอ กรมหมืน่พทิยลาภพฤฒยิากร อดตีประธานองคมนตรี 

ได้กราบบังคมทูลถามถึงเหตุผลที่ทรงรับราชสมบัติ

 “มีพระราชด�ารัสตอบว่า หน้าที่และความเป็นคนไทยท�าให้ทรงรับ... 

 เพราะฉันเป็นคนไทย ประชาชนเขาต้องการให้ฉันท�าหน้าที่...”
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พระเจ้าอยู่หัวยังอยู่

 ในช่วงเวลาน้ัน หวัใจของคนไทยยงัอาดรูทีต้่องสญูเสียพระเจ้าอยูหั่ว

อานนัทมหดิลผูท้รงงามทัง้พระสริโิฉม งามทัง้พระราชจริยวตัร ทรงริเร่ิม

ปฏบิตัพิระราชภารกจิอย่าง “พระเจ้าแผ่นดนิยคุใหม่” เสดจ็ฯ เยีย่มเยยีน

พสกนิกรอย่างใกล้ชิด โดยมีพระอนุชาธิราชทรงร่วมปฏิบัติพระราช

ภารกิจอย่างเข้มแข็ง 

 ประชาชนไทยซึ่งมีความหวังอันเรืองรองที่ฉายโชนอยู่เมื่อไม่กี่วัน

ก่อน จึงรู้สึกเหมือนหัวใจสลาย ในชั่วข้ามคืนที่ยินข่าวร้าย พวกเขารู้สึก

เหมือน “พระเจ้าอยู่หัว” พระองค์นั้น “ไม่มีอีกแล้ว”  

 นีคื่อพระราชดำารสัทีก่ลายเป็นเปลวเทยีนส่องสว่างกลางความมดืมน

 “พระเจ้าอยู่หัวยังอยู่ พระอนุชาต่างหากที่ไม่มีแล้ว”
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ด้วยใจสุจริต

 25 ปีต่อมา วนัที ่9 มถินุายน  2514 เมือ่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

เสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยสูรยพิมาน ใน

พระบรมมหาราชวัง ทรงรับคำาถวายชัยมงคลเนื่องในวโรกาสมหามงคล

สมัยเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 25 ปี  

 ครั้งนั้น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล กราบบังคม

ทูลพระกรุณาถวายชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ์ ด้วยถ้อยคำาที่มี

ความหมายจับใจ

 “...เมื่อ 25 ปีโพ้น ต่อหน้ามหาสมาคมกอปรด้วยประธานสภาผู้แทน

ราษฎร นายกรัฐมนตรี พระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่ และข้าราชการผู้ใหญ่ 

พระราชาพระองค์หนึง่ตรสัมคีวามโดยสงัเขปว่า ข้าพเจ้าขอขอบใจทีม่อบ

ราชสมบตัิให้ ข้าพเจ้าจะท�าทกุอย่างเพือ่ประเทศชาต ิและเพือ่ความผาสุก

ของประชาชนอย่างเต็มความสามารถ ขอให้ท่านจงช่วยร่วมกันท�าดัง

กล่าว 

 แล้วก็เสด็จก้าวไปจากมหาสมาคมน้ัน ครั้นแล้วทรงหันกลับมาใหม่ 

แล้วตรัสอย่างหนักหน่วงว่า และด้วยใจสุจริต...”
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เบื้องลึกของพระราชหฤทัย

 “...พระราชกระแสรบัสัง่และสพีระพกัตร์ตอนทีร่บัสัง่นัน้ เป็นทีซ่าบซึง้

จบัจติและต้ืนตนัใจผูท้ีม่วีาสนาได้เหน็ได้ฟังอย่างยากยิง่ทีจ่ะพรรณนาให้

ถูกต้องได้  

 เพราะว่าประการแรกขณะนัน้มพีระชนม์เพยีง 18 พรรษา อกีทัง้ขณะ

นัน้เป็นยามทีต่ื่นตระหนกและยามเศร้าหมองอย่างสดุทีพ่ระมหากษตัรย์ิ

หรือบุคคลใดจะพึงก�าลังเผชิญในชีวิต  

 อกีทัง้เป็นกาลเวลาทีบ้่านเมอืงก�าลงัป่ันป่วน มอิาจทีจ่ะทรงทราบหรือ

ทรงเดาได้ว่า เหตกุารณ์ภายในประเทศต่อไป แม้เพยีงในชัว่โมงข้างหน้า 

วันหน้าจะเป็นอย่างไร

 ประการที่สอง พระราชกระแส พระสุรเสียง ตลอดจนสีพระพักตร์ใน

ขณะที่รับสั่งนั้น แสดงถึงความจริงจัง ความแน่ชัด และความเด็ดขาด 

เหน็ได้ชดัว่าเป็นพระราชกระแสรบัสัง่ทีม่าจากเบือ้งลกึของพระราชหฤทยั  

 จึงเป็นราชปฏิภาณที่แน่นอนและเด่นชัด และเห็นได้ว่าเป็นพระราช

ด�ารัสที่มิได้ทรงตระเตรียม แต่งหรือเขียนไว้ก่อน จึงไม่มีผู้ใดได้เตรียม

บันทึกพระราชกระแสนั้นไว้...”


