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วันนักขาว

5 มีนาคม 2560

สารนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ยึดมั่นแนวทางคำ�สอน “พ่อ” ปฏิรูปสื่อกันเอง
ปี 2559 นับเป็นปีแห่งความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของปวงชนชาวไทย รวมถึง
นักข่าว-สือ่ มวลชน จากการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ความร่มเย็นแก่
พสกนิกรชาวไทยมายาวนาน ตลอด 70 ปี แห่งยุคสมัยของการ “ครองแผ่นดิน
โดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ดังนั้นแม้จะข้ามปี พ.ศ.ใหม่
2560 แล้ว ความโศกเศร้าอาดูรของคนไทยและนักข่าว-สื่อมวลชนทั้งปวง ยังมี
อยู่เต็มเปี่ยม
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระมหากรุณาธิคณ
ุ ใหญ่หลวง
ต่อวงการนักข่าว-สื่อมวลชน โดยอาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์รวมของหลายองค์กรวิชาชีพสื่อ สร้างขึ้นบนที่ดิน
สำ�นักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ ทัง้ นี้ พระองค์เสด็จฯ มาทรงวางศิลาฤกษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2512 และหลังสร้างเสร็จ ยังเสด็จฯ พร้อมด้วย
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มาทรงเปิดอาคารอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2514 อีกทั้งพระราชทานพระบรมราโชวาท
หลายวาระโอกาสให้นักข่าว-สื่อมวลชนได้ยึดถือปฏิบัติในหลักการสำ�คัญของ
การทำ�หน้าที่ตามหลักวิชาชีพ โดยคำ�นึงถึงเรื่องจริยธรรม การเสนอข่าวสารที่
ตรงไปตรงมา ไม่มีความเท็จ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
บัดนีพ้ ระองค์เสด็จสูส่ วรรคาลัยแล้ว แต่พระมหากรุณาธิคณ
ุ จะยังคงอยูใ่ นจิตใจ
ของนักข่าว-สื่อมวลชน ซึ่งจะน้อมนำ�แนวทางคำ�สอนของพระองค์ ไปปฏิบัติ
เพื่อความเจริญก้าวหน้าของวงการสื่อมวลชนและเพื่อประโยชน์สุขของสังคม
ส่วนรวมตลอดไป แม้จะอยู่ในสถานการณ์เช่นไรก็ตาม
สำ�หรับสถานการณ์สื่อตั้งแต่ปี 2559 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ต้องยอมรับว่า
เป็นช่วงเวลาที่ยากลำ�บากเป็นอย่างยิ่ง ทั้งจากสภาพทางธุรกิจของสื่อเองแล้ว
ยังเผชิญกับความพยายามเข้ามาควบคุม “สื่อ” ผ่านขบวนการที่อ้างว่าเป็นการ
“ปฏิรูป” โดยอำ�นาจรัฐ

สือ่ มวลชนจำ�นวนมากยังคงอยูใ่ นสภาวะทีต่ อ้ งดิน้ รนเอาตัวรอด เพราะสถานการณ์ทางธุรกิจมีอาการหนักมากขึน้
ทุกที บางค่ายบางสำ�นักถึงกับเข้าขั้น “โคม่า” เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันไปเสพสื่อผ่านโซเชียลมีเดียพุ่งสูงขึ้น
ทุกขณะ จนสื่อดั้งเดิมที่ยังหาแนวทางใหม่ๆ ในการสร้างความนิยมหรือเรียกศรัทธาคืนมาไม่ได้ จึงต้องเผชิญกับ
“วิกฤต” ทางธุรกิจอย่างรุนแรง
เป็นเรื่องเศร้าอย่างยิ่งที่สื่อสิ่งพิมพ์เก่าแก่ นิตยสารดีๆ หลายฉบับ ที่เคยสร้างเกียรติภูมิประดับวงการ ไม่สามารถ
ยืนหยัดต่อไป ต้องทยอยปิดกิจการ สร้างความอาลัยให้กับแฟนๆ นักอ่าน จนเกิดการตั้งคำ�ถามถึงสังคมและ
ผู้ถืออำ�นาจรัฐ ต่อการที่หนังสือดีๆ ไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าที่ควร จนไม่สามารถอยู่รอดได้ ซึ่งย่อมส่งผลกระทบ
ต่อสังคมไทยในแง่ของการที่จะยิ่งทำ�ให้การอ่านหนังสือของคนไทยที่มีน้อยมากอยู่แล้ว ยิ่งลดน้อยลงไปอีก
อันเป็นเครื่องสะท้อนถึงความเสื่อมทางสติปัญญาที่จะมีมากขึ้น
ขณะที่หนังสือพิมพ์รายวันฉบับเก่าแก่อย่าง “บ้านเมือง” ต้องปิดตัวเองลง เป็นอีกหนึ่งสัญญาณอันตราย ยิ่งเร่งเร้า
ให้สื่อหนังสือพิมพ์ต้องหาทางปรับตัว นำ�เสนอเนื้อหาที่โดนใจผู้อ่าน ทั้งต้องเปี่ยมด้วยคุณภาพและคุณค่าของ
ความเป็นสื่อสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม เพื่อสร้างศรัทธา เรียกความยอมรับจากผู้คนกลับมาให้ได้
ไม่เพียงเพื่อความอยู่รอดของตัวเอง แต่ยังเพื่อเกียรติภูมิแห่งหนังสือพิมพ์ เกียรติภูมิของสื่อมวลชน เช่นเดียวกับ
สื่อมวลชนสาขาอื่นๆ ไม่ว่าวิทยุ โทรทัศน์ แม้กระทั่งสื่อใหม่ในโลกออนไลน์ก็เช่นกัน เมื่อมุ่งมั่นที่จะทำ�หน้าที่
“สื่อมวลชน” ก็ต้องเป็นสื่อที่มีเกียรติยศ ศักดิ์ศรี และทรงคุณค่าให้ได้ มิเช่นนั้น ความพยายามของผู้ถืออำ�นาจ
ทีต่ อ้ งการเข้ามาควบคุมสิทธิเสรีภาพของสือ่ ผ่านขบวนการทีอ่ า้ งเป็นการ “ปฏิรปู ” ก็ยงิ่ จะมีโอกาสประสบผลสำ�เร็จ
หากสื่อมวลชนที่มีอยู่ ไม่ได้ทำ�หน้าที่ให้ผู้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นสื่อมวลชนที่แท้จริง
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ยังคงยืนหยัดทีจ่ ะร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพสือ่ มวลชนต่างๆ ในการ
ทีจ่ ะหาทาง “ปฏิรปู สือ่ ” กันเอง เพือ่ ให้วชิ าชีพสือ่ คนข่าว คนสือ่ ได้ท�ำ หน้าทีบ่ นหลักการทีถ่ กู ต้อง โดยเฉพาะการทำ�
หน้าทีเ่ พือ่ ผลประโยชน์ของส่วนรวม ตามทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ได้เคยพระราชทาน
แนวทางไว้ และหวังว่าเพื่อนพ้องน้องพี่คนข่าว คนสื่อจะร่วมมือกัน “ปฏิรูป” ด้วยมือของพวกเรากันเอง
ขอเป็นกำ�ลังใจให้คนข่าว-คนสื่อที่แท้จริง ที่จะร่วมกันจรรโลงวงการสื่อมวลชนต่อไป แม้จะอยู่ในสถานการณ์
ที่มืดมิดเพียงใดก็ตาม
วันชัย วงศ์มีชัย

บทบรรณาธิการ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต เมื่อเวลา 15.52 น. วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม
พ.ศ. 2559 นับเป็นความสูญเสียครัง้ ยิง่ ใหญ่ของปวงชนชาวไทยทัง้ แผ่นดิน เพราะตลอด 70 ปี แห่งการครองราชย์
พระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า
“กษัตริย์นักพัฒนา” ผู้ทรงสะพายกล้องถ่ายรูปส่วนพระองค์ พร้อมแผนที่เสด็จพระราชดำ�เนินไปเยี่ยมเยือน
พสกนิกรชาวไทยในทุกถิ่นที่ ไม่ว่าพื้นที่นั้นจะทุรกันดารเพียงใด คือภาพที่สื่อมวลชนทุกแขนงต่างพร้อมใจกัน
นำ�ออกเผยแพร่สู่สายตาและผ่านการรับรู้ของปวงชนชาวไทย มาอย่างยาวนานต่อเนื่องนับสิบๆ ปี หลายครั้ง
หลายโอกาสพระองค์มีพระเมตตา พระราชทานคำ�แนะนำ� ชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อบรรดานักข่าว
ช่างภาพ และองค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชน
เพื่อรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “หนังสือวันนักข่าว” ประจำ�ปี 2560 ฉบับพิเศษเล่มนี้จึงขอร่วมบันทึก
ประวัติศาสตร์ครั้งสำ�คัญที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการ
สือ่ สารมวลชนไทย สำ�หรับเนือ้ หาในเล่มทีท่ า่ นถืออยูใ่ นมือนี้ ประกอบด้วย บันทึกในความทรงจำ� พระราชประวัติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านหน้าหนึ่งหรือปกของสื่อสิ่งพิมพ์ พระมหากรุณาธิคุณ
ในด้านต่างๆ ทั้งต่อวงการสื่อสารมวลชน ผู้สื่อข่าว ช่างภาพ อีกทั้งยังได้รวบรวมพระอัจฉริยภาพ อาทิ ด้าน
วรรณกรรม ด้านการถ่ายภาพ ฯลฯ ที่เป็นคุณูปการแก่วงการสื่อสารมวลชนทุกแขนง
ขอบคุณภาพจากบริํษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน) ทั้งนี้คณะผู้จัดทำ�หนังสือวันนักข่าวมีความตั้งใจจัดทำ�
หนังสือเล่มนีอ้ ย่างรอบด้านทีส่ ดุ โดยอาศัยการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงหลากหลาย รวมถึงได้มโี อกาสรับฟัง
การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ที่เคยถวายงานใกล้ชิด ด้วยหวังว่าจะให้เป็นหนังสือที่บันทึกประวัติศาสตร์
แห่งความภาคภูมิใจของพี่น้องในวิชาชีพสื่อทุกคน
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นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง (อีคอนนิวส์)
นายเรืองชัย ทรัพย์นริ นั ดร์ (มติชน)
ดร.สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล (ผูจ้ ดั การ)

อุปนายกฝ่ายบริหาร
อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรปู สือ่
อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ
อุปนายกฝ่ายวิชาการ
เลขาธิการ
รองเลขาธิการ ฝ่ายวิชาการ
รองเลขาธิการ ฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรปู สือ่
เหรัญญิก
นายทะเบียน
กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์
กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์
กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์
กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรปู สือ่
กรรมการฝ่ายต่างประเทศ

บันทึกในความทรง จำ�
พระราชประวัติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผ่านหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์

2470
เสด็จพระราชสมภพ ทีโ่ รงพยาบาลเมาต์ออเบิรน์ เมืองเคมบริดจ์
รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม
พระนามภูมิพลอดุลยเดช ได้รับพระราชทานทางโทรเลข
จากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ในหลวงรัชกาลที่ 7
โดย “ภูมิพล” มีความหมายว่า “พลังแห่งแผ่นดิน” ส่วน
อดุลยเดช มีความหมายว่า “อำ�นาจที่ไม่อาจเทียบได้”

2475
เมื่อเจริญพระชนพรรษาได้ 4 พรรษา เสด็จเข้าศึกษาที่
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
ก่ อ นเสด็ จ พระราชดำ � เนิ น ไปประทั บ ณ เมื อ งโลซาน
ประเทศสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ พร้ อ มด้ ว ยพระบรมราชชนนี
พระเชษฐภคินแี ละสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช เพือ่ การศึกษา
และพระพลานามัยของสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช จากนัน้
ทรงเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษา ณ โรงเรียนเมียร์มองต์
ชั้นมัธยมศึกษา ณ เอกอลนูแวลเดอลาซุอิสรอม็องด์ และ
ชั้นมหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยโลซาน ทั้งหมดอยู่ใน
เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

2493
5 พฤษภาคม มีพระราชพิธบี รมราชาภิเษกเสด็จขึน้ ครองราชย์
เป็นพระมหากษัตริย์ลำ�ดับที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรีอย่าง
สมบูรณ์ และมีพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครอง
แผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
ปีเดียวกัน ทรงเข้าพิธรี าชาภิเษกสมรส กับสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ พระนามเดิมว่า ม.ร.ว.สิริกิติ์ กิติยากร
เมื่อวันที่ 28 เมษายน ณ วังสระปทุม โดยมีพระพันวัสสา
อัยยิกาเจ้า พระราชมารดาของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงเป็นประธาน
ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับ ณ
วังไกลกังวล หัวหิน 3 วัน

2499
ทรงออกผนวชเป็นเวลา 15 วัน ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม 5 พฤศจิกายน 2499 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมี
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เป็น
พระอุปัชฌาย์ ทรงได้รับฉายาว่า “ภูมิพโลภิกขุ”

2503
เสด็จฯ เยือนสหรัฐอเมริกาและอีก 14 ประเทศในทวีปยุโรป
เพื่อทรงเจริญสัมพันธไมตรี ทำ�ให้ได้รับความสนใจจาก
สื่อนานาชาติ

2516
ทรงใช้ พ ระราชอำ � นาจและพระบารมี แ ก้ ไ ขเหตุ ก ารณ์
วันที่ 14 ตุลาคม จากการที่รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร
ใช้ความรุนแรงกับกลุ่มนักศึกษาที่ชุมนุมประท้วง และมี
พระราชดำ�รัสทางวิทยุโทรทัศน์แก่ประชาชนขอให้ทุกฝ่าย
ตั้งสติยับยั้งระงับเหตุแห่งความรุนแรง ความว่า
“วั น นี้ เ ป็ น วั น มหาวิ ป โยคที่ น ่ า เศร้ า สลดอย่ า งยิ่ ง
ในประวั ติ ศ าสตร์ ช าติ ไ ทยตลอดระยะเวลา 6-7 วั น
ที่ ผ ่ า นมาได้ ที่ ก ารเรี ย กร้ อ งและเจรจากั น จนกระทั่ ง
นักศึกษาและรัฐบาลท�ำข้อตกลงกันได้ แต่แล้วมีการขว้าง
ระเบิดขวดและยิงแก๊สน�้ำตาขึ้นท�ำให้เกิดการปะทะกัน
และมีคนได้รับบาดเจ็บหลายคน ความรุนแรงได้ทวีขึ้น
ทั้งพระนครถึงขั้นจลาจลและยังไม่สิ้นสุดมีคนไทยด้วยกัน
ต้ อ งเสี ย ชี วิ ต นั บ ร้ อ ย ขอให้ ทุ ก ฝ่ า ยทุ ก คนจงระงั บ เหตุ
แห่งความรุนแรงด้วยการตั้งสติยับยั้งเพื่อให้ชาติบ้านเมือง
คืนสู่สภาพปกติเร็วที่สุด
“อนึ่งเพื่อขจัดเหตุร้ายนั้นจอมพลถนอม กิตติขจร ได้
ขอลาออกจากต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อค�่ำวันนี้ ข้าพเจ้า
จึงแต่งตั้งให้ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี
ขอให้ทกุ คนทุกฝ่ายร่วมกันสนับสนุนเพือ่ ให้คณะรัฐบาลใหม่
สามารถบริหารงานแผ่นดินได้โดยมีประสิทธิภาพเต็มเปีย่ ม
และแก้ไขสถานการณ์ให้คืนสู่สภาพเรียบร้อยได้โดยเร็ว
ยังความสงบสุขความเจริญรุง่ เรืองให้บงั เกิดแก่ประเทศและ
ประชาชนชาวไทยโดยทั่วกัน”

2535
ทรงแก้ วิ ก ฤตการณ์ ก ารเมื อ งเหตุ ก ารณ์ พ ฤษภาทมิ ฬ
โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.สุจินดา
คราประยูร และ พล.ต.จำ�ลอง ศรีเมือง มาเข้าเฝ้าฯ ที่
พระตำ�หนักจิตรลดาฯ ในช่วงค่ำ�วันที่ 20 พฤษภาคม และ
เผยแพร่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ โดยมีพระราชดำ�รัส
ตอนหนึง่ ว่า “แล้วก็ใครจะชนะ ไม่มที างชนะ อันตรายทัง้ นัน้
มีแต่แพ้ คือต่างคนต่างแพ้ ผูท้ เี่ ผชิญหน้าก็แพ้ แล้วก็ทแี่ พ้ทสี่ ดุ
ก็คือประเทศชาติ”

2549
พระราชพิ ธี ฉ ลองสิ ริ ร าชสมบั ติ ค รบ 60 ปี ระหว่ า ง
วันที่ 8-13 มิถุนายน โดยประเทศที่มีพระมหากษัตริย์และ
สมเด็จพระราชินีทรงเป็นประมุข จำ�นวน 25 ประเทศ
เสด็จพระราชดำ�เนินเยือนประเทศไทยเพือ่ ร่วมถวายพระพร

2555
บารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เข้าเฝ้าฯ
ที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน

2559

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เสด็จสวรรคตที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม เวลา 15.52 น.
สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงครองราชสมบัติได้ 70 ปี

18

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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วันที่ 14 ตุลาคม 2559

หน้า 1
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สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันที่ 15 ตุลาคม 2559

หน้า 1

บทที๑่

พระมหากรุณาธิคุณต่อวงการสื่อมวลชน
ชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม
นิภาวรรณ แก้วรากมุกข์

พระมหากรุณาธิคุณ
ต่อวงการสื่อมวลชน
ถือเป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ เป็นล้นพ้นทีอ่ งค์พระมหากษัตริยไ์ ทยได้ให้ความส�ำคัญกับวงการ
สื่อมวลชน เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชด�ำเนิน
มายังสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (ขณะนั้นยังไม่รวมกับสมาคมนักข่าวแห่ง
ประเทศไทย) ถึง 2 ครั้ง เพื่อทรงวางศิลาฤกษ์อาคารที่ท�ำการสมาคมนักหนังสือพิมพ์ฯ
เมื่อปี พ.ศ. 2512 และเสด็จฯ มาทรงเปิดอาคารอย่างเป็นทางการอีกครั้งในปี พ.ศ. 2514

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ในการเสด็จฯ ครั้งแรกปี พ.ศ. 2512 นายเสฐียร พันธรังสี นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ฯ
ขณะนั้น กราบบังคมทูลขณะเสด็จฯ ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารของสมาคมนักหนังสือพิมพ์ฯ
ตอนหนึ่งว่า
“การเสด็จพระราชด�ำเนินครั้งนี้ นับเป็นเหตุใหญ่ท�ำให้บรรดาข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
หวนระลึกส�ำนึกในหน้าทีเ่ สมอมาว่า พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในพระบรมราชจักรีวงศ์เริม่
ตัง้ แต่สมเด็จพระบรมอัยกาธิราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เป็นต้นมา ได้มี
พระราชหฤทัยโน้มน้าวเข้าไปข้างนักข่าวและนักหนังสือพิมพ์ เห็นได้จากพระราชหัตถเลขา
เรื่อง ‘ไกลบ้าน’ ที่ทรงพระราชนิพนธ์เป็นรายงานข่าว เกินกว่าที่นักหนังสือพิมพ์ยุคปัจจุบัน
จะเจริญรอยตามพระยุคลบาทได้ ยังสมเด็จพระปิตลุ าธิราช พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวนั้นเล่า ถึงกับได้ทรงออกหนังสือพิมพ์และทอดพระองค์ลงมาทรงพระราชนิพนธ์
บทความโต้กับนักหนังสือพิมพ์ทั้งหลายโดยมิได้ทรงถือพระองค์ แม้จะทรงพระราชอ�ำนาจ
เด็ดขาดเพียงไร นับว่าทรงเป็นแบบอย่างแห่งพระมหากษัตริยผ์ ใู้ คร่ในประชาธิปไตยโดยแท้”

“นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แห่งวงการหนังสือพิมพ์ที่องค์พระมหากษัตริย์ไทยทรง
พระเมตตาโปรดเกล้าฯ เสด็จฯ มาพระราชทานสิริมงคลให้แก่นักหนังสือพิมพ์ทั้งหลาย”
22 นายเสฐียรกล่าว

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

23

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

24

2 ปีต่อมา ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชด�ำเนิน พระองค์ก็ตรัสถามว่า “อยู่ที่ไหน”
มายังสมาคมนักหนังสือพิมพ์ฯ อีกครัง้ ในโอกาสเปิดอาคาร ผมก็ตอบว่า ”ข้าพระพุทธเจ้าอยู่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
สมาคมที่ได้สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2514 ช่วงนั้นบรรดา พระพุทธเจ้าค่ะ”
สื่อมวลชน นักหนังสือพิมพ์ทั่วประเทศทุกชาติ ทุกภาษา พระองค์ก็ตรัสถามว่า ”ท�ำอะไรอยู่”
รวมทั้ ง บุ ค คลชั้ น น�ำตั้ ง แต่ ป ระธานสภาผู ้ แ ทนราษฎร ผมก็ตอบพระองค์ว่า ”ข้าพระพุทธเจ้าเป็นหัวหน้าข่าว
รัฐมนตรี ทูตานุทูตหลายประเทศ นักการเมือง ประชาชน การศึกษา”
ฯลฯ รวมประมาณ 1 พันคน เฝ้าฯ รับเสด็จกันเนืองแน่น พระองค์กต็ รัสถามว่า “เห็นนายกบอกว่าช่วยงานเขามาก
จนท�ำให้ บ ริ เ วณสมาคมซึ่ ง มี เ นื้ อ ที่ ป ระมาณ 1 ไร่ ค รึ่ ง ท�ำอะไร”
คับแคบถนัดตา
ผมก็ตอบพระองค์ว่า “เรื่องติดต่อขอใช้ที่ดินแห่งนี้ ก็ท�ำ
หนังสือ เนื่องจากข้าพเจ้าเรียนกฎหมายมา ผู้ใหญ่ก็ใช้ให้
นายศุภเกียรติ ธารณกุล อดีตนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ฯ ไปร่างข้อบังคับสมาคมด้วย”
เล่าว่า “พระองค์ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยวงการ พระองค์ก็ทรงพยักพระพักตร์
สือ่ มวลชนอย่างมาก ตอนนัน้ วิทยุ ทีวี ก็ยงั ไม่เฟือ่ งเท่าสมัยนี้
เรียกว่าวงการสือ่ มวลชนเป็น ‘เจ้าไม่มศี าล’ เมือ่ เราจะมีอาคาร ระหว่างที่พระองค์ทรงเปิดอาคารที่ท�ำการสมาคมฯ และ
ที่ท�ำการสมาคมฯ พระองค์ก็เสด็จฯ มาทรงวางศิลาฤกษ์ พระราชทานพระบรมราโชวาทจบแล้ว นายกสมาคมได้
ปี พ.ศ. 2512 เป็นครั้งที่ 1 เมื่อเราสร้างอาคารเสร็จปี พ.ศ. ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึกทั้งสองพระองค์ นางสมศรี
2514 ก็เสด็จฯ มาทรงเปิด เป็นปีแรกทีผ่ มได้รบั เลือกตัง้ เป็น หงสกุล ทูลเกล้าฯ ถวายสมุดประมวลเรื่อง และภาพ
กรรมการบริหารของสมาคมนักหนังสือพิมพ์ฯ และอาคาร หนั ง สื อ พิ ม พ์ ฉ บั บ ต่ า งๆ ในพระราชพิ ธี รั ช ดาภิ เ ษก
สมาคมเสร็จพอดี พระเจ้าอยูห่ วั พร้อมด้วยสมเด็จพระบรม 9 มิถุนายน พ.ศ. 2514 รวมทั้ง “ภาพข่าวด่วน” นับตั้งแต่
ราชินีนาถเสด็จฯ มาทรงเปิด”
สองพระองค์เสด็จลงจากรถยนต์พระที่นั่งเข้าสู่ปะร�ำพิธี
และภาพทรงกดสวิตช์ไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่อสมาคม
“ผมเป็นนักข่าวเด็กๆ ตัวเล็ก ยืนแถวท้ายสุด แต่เราเห็น นักหนังสือพิมพ์ฯ ทีเ่ พิง่ ผ่านไปได้ชวั่ ครู่ ยังความประหลาด
น�้ำพระราชหฤทัยของพระองค์ พระองค์ทรงพระด�ำเนิน พระราชหฤทัยถึงกับตรัสถามว่า “ท�ำไมรวดเร็วเช่นนั้น”
และทรงทักทายตัง้ แต่คนแรกจนถึงคนสุดท้าย แล้วก็ตรัสว่า
ให้ช่วยกันท�ำงานให้ดี ที่นี่เป็นสถาบัน ให้ช่วยกันรักษา นายเจน นิมมานนิตย์ กับนายสรรพสิริ วิริยศิริ หัวหน้า
สถาบัน” นายศุภเกียรติกล่าว
กลุม่ ช่างภาพได้กราบบังคมทูลว่า มีหอ้ งมืดพิเศษอยูช่ นั้ บน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีความสนพระราชหฤทัย
นายมานิจ สุขสมจิตร นักหนังสือพิมพ์อาวุโสจากไทยรัฐ ในการถ่ายภาพเป็นพิเศษอยู่แล้ว ได้เสด็จขึ้นสู่ชั้นสามของ
ซึ่งได้เฝ้าฯ รับเสด็จ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันดังกล่าว สมาคมทอดพระเนตรภายในห้องมืดพิเศษ ส�ำหรับล้างฟิลม์
เล่าว่า ตอนนั้น นายเสฐียร พันธรังสี เป็นนายกสมาคม และอั ด รู ป ที่ ใ ช้ ห ้ อ งน�้ ำ ของสมาคมเป็ น ห้ อ งมื ด ชั่ ว คราว
นักหนังสือพิมพ์ฯ ได้แนะน�ำกรรมการสมาคม ซึ่งผมเป็น ซึง่ นายประดิษฐ์ ตัณฑ์ก�ำเนิด ช่างภาพของหนังสือพิมพ์สยามรัฐ
รองเลขาธิการ ก็แนะน�ำว่า คนนี้คือคุณมานิจ ช่วยข้าพเจ้า เป็นผูท้ �ำหน้าทีล่ า้ งฟิลม์ และอัดขยายอยูใ่ นห้องมืดนั้น
อย่างมาก
นายประดิษฐ์ ตัณฑ์ก�ำเนิด อดีตหัวหน้าช่างภาพหนังสือพิมพ์
สยามรัฐ ผู้ถ่ายภาพวันนั้น ย้อนความทรงจ�ำว่า “เมื่อผม
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นช่างภาพ เพื่อฉาย
พระรูปพระเจ้าอยู่หัวทรงเปิดผ้าคลุมป้ายอาคารหลังใหม่

“ผมเลือกห้องท�ำงานบนอาคารห้องหนึ่งไว้ใช้ท�ำงาน เป็น
ห้องเล็กๆ มีห้องน�้ำในตัว ผมดัดแปลงห้องน�้ำที่เล็กและ
แคบเป็นห้องมืดส�ำหรับล้างฟิล์มและขยายรูป และได้
เตรียมการกับช่างภาพทุกคนว่า ห้ามใครบังกล้องผม ผมจะ
นัง่ คุกเข่าเพือ่ ให้ทกุ คนสามารถฉายพระรูปพระเจ้าอยูห่ วั ได้
โดยไม่บังกล้องของผม ขอเพียงภาพวินาทีส�ำคัญ 1 ช็อต
ส�ำคัญ คือเมือ่ พระเจ้าอยูห่ วั ทรงกดปุม่ ไฟฟ้าเพียงภาพเดียว
เท่านั้น พอฉายพระรูปได้แล้วผมก็รีบน�ำฟิล์มไปล้างและ
ขยาย พอล้างและขยายภาพเสร็จก็น�ำพระบรมฉายาลักษณ์
ที่ยังเปียกส่งออกมาให้ผู้ช่วย ท�ำให้แห้ง ก่อนจะช่วยกัน
ติดการ์ดและใส่กรอบ

“ตอนนั้นผมตกตะลึง ตัวสั่น กราบบังคมทูลอะไรไม่ออก
แค่ขยับใส่เสื้อสูทให้เรียบร้อยและยืนนิ่งเท่านั้น ขณะนั้น
นายสมเจตน์ วัฒนาธร เลขาธิการสมาคมฯ สมัยนั้น
และนายสรรพสิริ วิริยศิริ อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท
ไทยโทรทัศน์ จ�ำกัด (อสมท.) ก็ตามขึ้นมาในห้อง พร้อม
กราบบังคมทูลว่า นี่คือนายประดิษฐ์ ตัณฑ์ก�ำเนิด เป็น
ผู้ฉายและขยายพระรูปพระพุทธเจ้าค่ะ จากนั้นพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งต่อว่า มีวิธีท�ำอย่างไรและ
รวดเร็ ว ด้ ว ย จะขอดู ห ้ อ งมื ด สั ก หน่ อ ย ว่ า มี เ ครื่ อ งมื อ
อะไรบ้าง

“พระองค์ ท รงสนพระราชหฤทั ย การถ่ า ยภาพนิ่ ง และ
ภาพยนตร์ และทรงพระปรีชาอย่างยิ่ง แต่เมื่อพระองค์
มีพระราชประสงค์จะทอดพระเนตรห้องมืด ซึ่งผมได้ใช้
ห้องน�้ำมาดัดแปลงชั่วคราว จึงเห็นว่าไม่บังควรอย่างยิ่ง
ตัดสินใจว่า ตายเป็นตาย แล้วขยับเลื่อนตัวไปยืนขวาง
พระองค์กับประตูห้องน�้ำนั้น แล้วถวายค�ำนับ พระองค์
“ตอนนั้นก็มีเสียงของคณะกรรมการด้านนอก ที่คอยลุ้น คงทรงเข้าพระทัยดีถงึ อาการทีผ่ มท�ำในขณะนัน้ จึงมีรบั สัง่
อย่างตื่นเต้น และรายงานสถานการณ์ภายนอก ขณะนั้น ว่า ท�ำได้ดี รวดเร็ว เหมาะกับการเป็นช่างภาพหนังสือพิมพ์
ในหลวงพระราชทานรางวั ล ให้ แ ก่ ก ลุ ่ ม นั ก ข่ า วอยู ่ น อก ขอบใจ
อาคาร เมื่อเสร็จกระบวนการ ผมจึงได้ชักรอกที่เตรียม
ไว้ น�ำพระบรมฉายาลักษณ์จากชั้นบนลงมาชั้นล่างเพื่อให้
คณะกรรมการน�ำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ทั้งสิ้นใช้เวลาราว
25 นาที ซึ่งทันการณ์ที่พระองค์พระราชทานถ้วยรางวัล
เสร็จสิ้นพอดี
“เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจที่ผมและทีมงานรวม 3 คน ได้รับ
มอบหมาย ก็ โ ล่ ง อก ผมถอดเสื้ อ สู ท แขวนไว้ กั บ เก้ า อี้
ก่อนจะนั่งพัก และดื่มเหล้าที่เพื่อนรุ่นน้องเตรียมไว้ให้
ผมดืม่ ไปได้แค่ครึง่ แก้ว ประตูหอ้ งก็ถกู เปิดออก แล้วนายทหาร
ราชองครักษ์นายหนึง่ ก็เข้ามาบอกว่า พระเจ้าอยูห่ วั จะเสด็จ
มาทอดพระเนตรห้องนี้ ด้วยความตกใจ ผมจึงรีบคว้าเสือ้ สูท
ขึ้ น มา ใส่ แ ขนได้ ข ้ า งเดี ย ว ยั ง ไม่ ทั น ได้ เ ก็ บ เหล้ า และ
กับแกล้มที่วางอยู่บนโต๊ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ ก็เสด็จเข้ามาถึงแล้ว พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งกับผมโดยตรงว่า ‘ท�ำงานกันอยู่
บนนี้หรือ’ ด้วยพระพักตร์ที่ทรงยิ้ม และทรงพระเมตตา
ไม่ถือสาที่ห้องรกและแคบ
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ของสมาคมฯ แล้วล้างฟิลม์ ขยายภาพ ติดการ์ด และใส่กรอบ
แล้วส่งให้คณะกรรมการของสมาคมภายในเวลาไม่เกิน 30
นาที เพือ่ น�ำขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวายให้ทนั เวลาก่อนเสด็จฯ กลับ
โดยได้มีการเตรียมการล่วงหน้าเพียงไม่กี่วัน

“พระสุรเสียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตรัสกับผมโดยตรง
ก่ อ นจะทรงหั น ไปแย้ ม พระสรวลกั บ สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ และผมก็ ไ ด้ เ ห็ น ล้ น เกล้ า ฯ
ทั้งสองพระองค์แย้มพระสรวลด้วยกัน ก่อนเสด็จออกจากห้องไป หลังจากหายตกตะลึง
ผมและทีมงานได้ก้มลงกราบกับพื้น ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระเมตตาเสด็จ
ขึ้นมาบนห้อง ให้พวกผมได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิด โดยไม่ถือพระองค์”
หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จขึ้นสู่ชั้น 3 ของสมาคม เพื่อทอดพระเนตร
ห้องมืดพิเศษ และตรัสกับนายประดิษฐ์ จากนั้นทั้งสองพระองค์ทรงทักทายกับบรรดา
ผู้เข้าชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดอีกครั้ง กระทั่งประมาณ 17.30 น. จึงเสด็จฯ กลับ
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำ�เนินมาทรงเปิดอาคารสมาคมฯ
เมือ่ วันเสาร์ท่ี 26 มิถนุ ายน พ.ศ. 2514 ซึง่ ในโอกาสนีเ้ อง ทรงได้พระราชทานพระราชดำ�รัส
มีความตอนหนึ่งว่า
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“
”

นักหนังสือพิมพ์เป็นผู้เสนอข่าวสาร ความรู้ ความคิดเห็น
รวมทั้งเป็นปากเสียงแทนผู้อื่น
ทุกเรื่องทุกสิ่งที่ท่านนำ�ลงพิมพ์ ในหนังสือพิมพ์แพร่หลาย
ไปได้โดยรวดเร็วและกว้างขวางอย่างไม่มีขอบเขต
จึงจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จักต้องปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ
ด้วยความคิดพิจารณาที่รอบคอบ
ด้วยความสุจริต ยุติธรรม และด้วยความสำ�นึก
ในความรับผิดชอบเป็นพิเศษอยู่เป็นนิตย์
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พระราชด�ำรัส
ถึงนักหนังสือพิมพ์
“ข้าพเจ้ายินดีดว้ ยทีส่ มาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สามารถจัดสร้างอาคารสมาคม
ขึ้นได้ส�ำเร็จ ท�ำให้มีสถานที่ท�ำการของตัวเองซึ่งจะใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง และพอใจ
ที่ได้เห็นนักหนังสือพิมพ์กับบรรดาสื่อมวลชนมีความพร้อมเพรียงกันในงานวันนี้
“งานสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะงานหนังสือพิมพ์ เริ่มขึ้นในประเทศของเรามาช้านานแล้ว
และมีประวัติการณ์อันน่าสนใจมาตั้งแต่ต้น นักหนังสือพิมพ์ไทยทุกรุ่นทุกสมัย พยายาม
ทีจ่ ะท�ำหน้าทีบ่ ริการประชาชนเพือ่ ให้ประชาชนยอมรับนับถือผลงานทีป่ ระจักษ์แล้ว ควรจะ
เป็นก�ำลังใจให้แต่ละคนท�ำงานและท�ำตัวให้ดียิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นให้ควรกับความ
ยกย่องนับถือของมหาชนทัง้ ควรกับหลักการและจรรยาอันสูงในอาชีพของนักหนังสือพิมพ์
“ข้าพเจ้าขอฝากความคิดไว้ส�ำหรับท่านทั้งหลายว่า ทุกคนไม่ว่าจะมีอาชีพใด ต่างมีหน้าที่
ร่วมกันอยู่ประการหนึ่งเหมือนกันหมด คือหน้าที่ที่จะท�ำตัวให้เป็นคนมีประโยชน์และมีค่า
ต่อบ้านเมืองและส่วนรวม ได้แก่การท�ำงานด้วยความตั้งใจจริง ประพฤติสุจริต และตั้งตน
อยู่ด้วยคุณธรรมเพื่อให้ผลการปฏิบัตินั้น บังเกิดเป็นความสุขความเจริญ และความสงบ
เรียบร้อยของชาติบ้านเมือง
“นักหนังสือพิมพ์เป็นผู้เสนอข่าวสาร ความรู้ ความคิดเห็น รวมทั้งเป็นปากเสียงแทนผู้อื่น
ทุกเรือ่ งทุกสิ่งทีท่ า่ นน�ำลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ แพร่หลายไปได้โดยรวดเร็ว และกว้างขวาง
อย่างไม่มีขอบเขต จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จักต้องปฏิบัติด้วยความตั้งใจ ด้วยความพิจารณา
ที่รอบคอบด้วยความสุจริต ยุติธรรม และด้วยความส�ำนึกในความรับผิดชอบเป็นพิเศษ
อยู่เป็นนิตย์

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

“ขออวยพรให้สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มีความเจริญงอกงามมัน่ คงสามารถ
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมได้สมบูรณ์ตามความมุ่งประสงค์ และขอให้
ทุกคนมีความสุขความสวัสดีพร้อมทั้งความก้าวหน้ารุ่งเรืองทั่วกัน”
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ที่มา : พระราชด�ำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่
สมาชิกสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชด�ำเนินเปิด
อาคารทีท่ �ำการสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เมือ่ วันที่ 26 มิถนุ ายน พ.ศ. 2514)

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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“คึกฤทธิ์” เขียน
“ในหลวงเป็นของ
คนหนังสือพิมพ์”
“ในสมัยรัชกาลที่ 8 ช่างภาพหนังสือพิมพ์ทถี่ า่ ยภาพพระราชพิธแี ละงานเสด็จพระราชด�ำเนิน
ต่างๆ รูส้ กึ ตัวว่า มีชา่ งภาพอีกคนหนึง่ ทีเ่ ข้ามาในกลุม่ ของตน ช่างภาพคนนัน้ พูดจาแต่นอ้ ย
ถ่ายภาพเอาจริงเอาจัง คนหนังสือพิมพ์เห็นแล้วก็เกิดความเลื่อมใส ครั้งจะเข้าไปพูดด้วย
ช่างภาพนั้นก็ปราศรัยแต่โดยดี ให้ความสนิทสนมด้วยทุกครั้งไป
“คนหนังสือพิมพ์นั้นเป็นคนใจคอกว้างขวาง เมื่อเห็นใครที่กระท�ำกิจการอย่างเดียวกับตน
อย่างเอาจริงเอาจัง ไม่ถือเนื้อถือตัว ก็ก�ำหนดหมายว่า คนคนนั้นเป็นพวกเดียวกัน เกิด
ความเคารพนับถือและความสนิทสนมทางใจ ผูกพันกับผู้นั้นจนถึงบัดนี้
“ถึงแม้ว่า ผู้ที่คนหนังสือพิมพ์ยอมรับเข้าพวกแล้วนั้น จะได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ
เป็นพระมหากษัตริยาธิราชเจ้ารัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ความสัมพันธ์อัน
ใกล้ชิดนั้น ก็ยังคงมีอยู่ ตลอดมาจนตราบเท่าถึงทุกวันนี้ ในใจคนหนังสือพิมพ์โดยทั่วไป

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

“พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ต่ อ นั ก หนั ง สื อ พิ ม พ์ เป็ น ล้ น พ้ น
ต่ อ เนื่ อ งมาจนถึ ง ทุ ก วั น นี้ เป็ น เครื่ อ งผู ก มั ด ให้ ค น
หนั ง สื อ พิ ม พ์ ตั้ ง มั่ น อยู ่ ด ้ ว ยความจงรั ก ภั ก ดี ซึ่ ง ความ
จงรักภักดีน้ัน นอกจากจะมีอยู่อย่างมั่นคงในฐานะที่เป็น
คนไทยแล้ว ยังมีลักษณะพิเศษเพิ่มเติมในฐานะที่เป็นคน
อยู่ในอาชีพที่อยู่ในข่ายพระมหากรุณาธิคุณอีกด้วย คือ
ความหวงแหน ความรู้สึกใกล้ชิดและความรู้สึกที่พอจะ
สรุปได้ว่า ‘ในหลวงเป็นของคนหนังสือพิมพ์’ พระราช
จริยวัตรทั้งปวง และพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อ
คนหนังสือพิมพ์เป็นรากฐานแห่งความรู้สึกเช่นนั้น
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“เมื่อครั้งเสด็จพระราชด�ำเนินเยี่ยมสหรัฐอเมริกาเป็นทาง
ราชการครัง้ แรก ได้มพี ระราชด�ำรัสต่อสมาคมหนังสือพิมพ์
ที่กรุงวอชิงตัน ตอนหนึ่งว่า ‘หน้าที่ของคนหนังสือพิมพ์
กับหน้าที่ของพระเจ้าแผ่นดินนั้น มีลักษณะอย่างเดียวกัน
คือ ท�ำให้เกิดความเข้าใจอันดีและถูกต้องขึ้นในมวลชน
ข้าพเจ้าเองก็พยายามท�ำหน้าทีเ่ ช่นนัน้ ชัว่ แต่วา่ ต้องท�ำด้วย
พิธีรีตองและยศอย่างมากไปหน่อยตามธรรมเนียม’
“พระราชด�ำรัสนี้ แม้จะได้พระราชทานแก่หนังสือพิมพ์
ชาวต่างประเทศก็แสดงให้เห็นถึงน�้ำพระราชหฤทัยที่มีต่อ
อาชีพหนังสือพิมพ์ และคนหนังสือพิมพ์ เป็นเหตุแห่งพระ
มหากรุณาธิคณ
ุ ทีม่ ตี อ่ คนหนังสือพิมพ์ตลอดมาไม่เคยขาด
ทุกครั้งที่คนหนังสือพิมพ์ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ก็จะทรงมีพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดสนิทสนมเป็น
กันเองเสมอมา เมื่อนักหนังสือพิมพ์กราบบังคมทูลถาม
ข้อความอันใด ก็มพี ระราชด�ำรัสตอบโดยเปิดเผย ไม่มสี งิ่ ใด
ปิดบังซ่อนเร้น หรือแสดงให้เห็นว่าทรงรังเกียจ หรือสงสัย
คลางแคลงพระราชหฤทัยในเจตนาของคนหนังสือพิมพ์

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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“ในยามเสด็ จ พระราชด�ำเนิ น ไปในที่ ใ ด ที่ มี ช ่ า งภาพ “คนหนังสือพิมพ์รู้สึกส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็น
หนังสือพิมพ์และคนข่าวหนังสือพิมพ์เฝ้าฯ อยู่ ก็ทรงแสดง ล้นพ้น
พระเมตตากรุณาภาพให้ประจักษ์ชัดต่อคนหนังสือพิมพ์
ทุกครั้ง
“ในการวางศิลาฤกษ์ อาคารของสมาคมนักหนังสือพิมพ์ฯ นี้
ก็ทรงพระมหากรุณาฯ มีพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชด�ำเนิน
“การท�ำหน้าที่กิจการของหนังสือพิมพ์นั้น ต้องกระท�ำด้วย มาทรงวางศิลาฤกษ์ เป็นสิริมงคลแก่สมาคม
ความรวดเร็ว คนหนังสือพิมพ์อาจกระท�ำการละลาบละล้วง
ล่วงเกิน หรือขัดต่อขนบธรรมเนียมราชประเพณีได้บ่อยๆ “พระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้ นักหนังสือพิมพ์ย่อมจารึกไว้
โดยมิได้เจตนาที่จะล่วงเกิน เช่น วิ่งเกินพระองค์ขึ้นไป เหนือเกล้าฯ โดยไม่มีวันลืม และจะเป็นพลังใจที่จะท�ำให้
ขณะเสด็จพระราชด�ำเนิน หรือวิ่งตัดหน้าฉาก ซึ่งแต่ก่อน นักหนังสือพิมพ์ปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อไป ด้วยความจงรัก
เคยถือว่าเป็นโทษร้ายแรง แต่ก็ปรากฏว่า ทรงพร้อมด้วย ภักดีแน่นแฟ้น คือ การตั้งตนอยู่ในศีล และในจริยะของ
พระขันติธรรมมิได้ถือสา และพระราชทานอภัยให้แก่ผู้ที่ นักหนังสือพิมพ์ให้พร้อมมูลทุกประการ”
พยายามปฏิบัติ

ที่ ม า : บั น ทึ ก ม.ร.ว.คึ ก ฤทธิ์ ปราโมช เรื่ อ ง
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ต่อนักหนังสือพิมพ์ เผยแพร่ในหนังสือ
ประจ�ำปีสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.
2536

ลงข่าวต้องระวัง
อย่าท�ำลายผู้มีความปรารถนาดี
ผูท้ มี่ หี น้าทีส่ อื่ ข่าวก็ดี หรือมีหน้าทีป่ ระสานความเข้าใจระหว่างคนหลายชาติหลายชัน้ ก็ดี ควรส�ำนึกอยูเ่ สมอ
ว่า งานของเขาเป็นงานส�ำคัญ และมีเกียรติสงู เพราะหมายถึงความรับผิดชอบอันยิง่ ใหญ่ในการร่วมกันสร้าง
สันติสุขให้แก่โลก การแพร่ข่าวโดยขาดความระมัดระวังหรือแม้แต่ค�ำพูดง่ายๆ เพียงนิดเดียวก็สามารถ
จะท�ำลายงานที่ผู้มีความปรารถนาดีทั้งหลายพยายามสร้างไว้ด้วยความยากล�ำบากเป็นเวลาแรมปี หากจะ
แก้ตัวว่า การพูดพล่อยๆ เพียง 2-3 ค�ำนี้เป็นเรื่องเล็ก ไม่น่าจะเก็บมาถือเป็นเรื่องใหญ่เลยก็ไม่ถูก เหมือน
ฟองอากาศนิดเดียวถ้าเข้าไปอยูใ่ นเส้นเลือดก็จะสามารถปลิดชีวติ คนได้ทง้ั คน และนำ�้ ตาลหวานๆ ก้อนเล็ก
นิดเดียว ถ้าใส่ลงไปในถังน�้ำมันรถก็จะท�ำให้เครื่องจักรดีๆ ของรถเสียได้โดยสิ้นเชิง

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ที่มา : พระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ที่ประชุม
นักหนังสือพิมพ์และนักธุรกิจที่สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2510
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ประสิ ท ธิ์ ลุ ลิ ต านนท์ นายกสมาคมนั ก หนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ห่ ง ประเทศไทย กราบบั ง คมทู ล ในโอกาส
เสด็จพระราชด�ำเนินมาทรงเปิดอาคารสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย วันที่ 26 มิถุนายน
พ.ศ. 2514 ตอนหนึ่ง โดยได้ปฏิญาณว่า จะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะปฏิบัติหน้าที่
ตามจริยธรรมนักหนังสือพิมพ์ที่ได้ก�ำหนดไว้ รวม 7 ประการ
1. ความรับผิดชอบ ได้แก่ การรับผิดชอบต่อผลประโยชน์อันชอบธรรม ของปัจเจกชน สถาบัน ประเทศ
ชาติ ศาสนา และ ราชบัลลังก์ ตรงกับหลักธรรมในพุทธศาสนา คือ “กิจญาณ”
2. ความมีเสรีภาพ ได้แก่ เสรีภาพทีม่ คี วามรับผิดชอบก�ำกับ ตรงกับหลักธรรมในพุทธศาสนา คือ “ปวารณา”
หรือ “ธรรมาธิปไตย”
3. ความเป็นไท ได้แก่ ความไม่ตกเป็นทาสของใคร ทั้งกายและจิตใจ จะโดยอามิสสินจ้างอื่นใด ตรงกับ
หลักธรรมในพุทธศาสนา คือ ความไม่ตกเป็นทาสของ “อกุศลมูล”
4. ความจริ ง ใจ ได้ แ ก่ ความไม่ มี เ จตนาบิ ด เบื อ น ผิ ด พลาดต้ อ งรี บ แก้ ไ ข ตรงกั บ หลั ก ธรรมใน
พุทธศาสนา คือ “สัจจะ”
5. ความเที่ ย งธรรม ได้ แ ก่ ความไม่ ล�ำเอี ย ง หรื อ ความไม่ เ ข้ า ใครออกใคร ตรงกั บ หลั ก ธรรมใน
พุทธศาสนา คือ ความไม่มีอคติ 4 ประการ หมายถึง “ฉันทาคติ” ล�ำเอียงเพราะรัก “โทสาคติ” ล�ำเอียง
เพราะชัง “โมหาคติ” ล�ำเอียงเพราะหลง และ “ภยาคติ” ล�ำเอียงเพราะกลัว
6. ความมีใจเป็นนักกีฬา ได้แก่ การปฏิบัติอันดีงาม ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เว้นแต่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของสาธารณะ ตรงกับหลักธรรมในพุทธศาสนา คือ “สุปฏิบัติ”
7. ความมีมารยาท ได้แก่ การใช้ภาษา และภาพที่ไม่หยาบโลน และลามก อนาจาร หรือไม่ส่อไปในทาง
ดังกล่าว ตรงกับหลักธรรมในพุทธศาสนา คือ “โสเจยยะ” หรือ “อาจารสมบัติ”
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ค�ำมั่นต่อหน้าพระพักตร์
รักษาไว้ซึ่งจริยธรรมสื่อ 7 ประการ
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ทรงยับยั้ง กฎหมายเพื่อวงการสื่อ
เรื่องส�ำคัญที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการสื่อ คือทรงยับยั้งการแก้ไขกฎหมายแพ่งที่มีเป้าหมาย
ในการลงโทษสื่อ ในคดีหมิ่นประมาท ด้วยการก�ำหนดการชดใช้ค่าเสียหายไว้สูงถึง 4 ล้านบาท
ดังที่ นายมานิจ สุขสมจิตร นักหนังสือพิมพ์อาวุโสจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และอดีตประธานสภา
การหนังสือพิมพ์แห่งชาติคนแรก ถ่ายทอดให้ฟัง โดยเท้าความว่า เมื่อปี พ.ศ. 2535 รัฐบาลสมัยนั้น
เสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยเรื่องหมิ่นประมาท ซึ่งมาตรา 326 ของประมวลกฎหมาย
อาญาเดิม ก�ำหนดโทษไว้ว่า ถ้าหมิ่นประมาทธรรมดา ไม่ใช่หมิ่นประมาทด้วยเอกสาร มีโทษจ�ำคุก
ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ ก็มีการแก้ไขเป็น “โทษจ�ำคุก
ไม่ เ กิ น 1 ปี หรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น 20,000 บาท หรื อ ทั้ ง จ�ำทั้ ง ปรั บ ” แต่ ห ากหมิ่ น ประมาทด้ ว ย
การโฆษณา มาตรา 328 เดิมก�ำหนดโทษจ�ำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจ�ำ
ทั้งปรับ แก้เป็นต้อง “จ�ำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท” จนมีการประกาศใช้เป็นกฎหมาย
เมื่อปี พ.ศ. 2535
ต่อมารัฐบาลเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อีก คือหากมีการไปละเมิดผู้อื่น โทษทาง
อาญาก็มีโทษแล้ว โทษทางแพ่งก็มีอีก โดยเสนอแก้ไขไปใส่ไว้ในมาตรา 447 ทวิ ว่า “ให้ชดใช้ค่าเสียหาย
20 เท่าของโทษปรับขัน้ สูงสุด ทีก่ �ำหนดไว้ในมาตรา 328 ของประมวลกฎหมายอาญา ทีก่ �ำหนดไว้ 200,000 บาท
ซึ่ง 20 เท่าของ 200,000 บาท ก็คือ 4,000,000 บาท ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับโจทก์ 4,000,000 บาท
เป็นอย่างต�่ำ ไม่ต้องให้ศาลใช้ดุลยพินิจเลย และหากผู้เสียหายพิสูจน์ได้ว่าเสียหายมากกว่านั้น
ก็ต้องจ่ายมากกว่า 4,000,000 บาท
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“สมมุติรถยนต์คุณถูกชน คุณจะไปเรียกให้คู่กรณีต้องซื้อรถยนต์ใหม่ให้ทั้งคัน ศาลก็จะไม่ให้ คือหากชน
ประตู ก็เปลี่ยนประตู ชนกระโปรงรถก็เปลี่ยนกระโปรงรถ ศาลจะไม่ก�ำหนดขั้นต�่ำไว้ แต่ดูความเสียหาย
ถึงจะก�ำหนด อันนี้จะไปแก้โดยไม่ให้ศาลใช้ดุลยพินิจเลย คือ 4,000,000 บาท ต้องจ่ายไปก่อน แต่หาก
พิสูจน์ได้ว่าเสียหายมากกว่านั้น ก็ต้องจ่ายมากขึ้นไปอีก
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“การเสนอแก้ไขกฎหมายครั้งนั้น หลังผ่านสภาฯ แล้ว รัฐบาลมีการน�ำร่างขึ้นทูลเกล้าฯ ก็หายไปนาน
ผมก็ตามกฎหมายนีอ้ ยู่ ก็ไปเจอผูใ้ หญ่คอื ท่านอาจารย์สญ
ั ญา ธรรมศักดิ์ ตอนนัน้ ท่านเป็นประธานองคมนตรี
ผมก็ถามท่านว่า อาจารย์ครับ ที่มีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งฯ ยังไม่ลงมา อาจารย์สัญญาก็บอกว่า
ไม่ลงมาหรอกครับ เพราะพระเจ้าอยู่หัวไม่ทรงลงพระปรมาภิไธย พระองค์ไม่ให้ประกาศใช้”

นายมานิจขยายความว่า ตอนนั้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2535 เขียนไว้ว่า หาก
พระเจ้าอยู่หัวไม่ทรงลงพระปรมาภิไธย หรือไม่พระราชทานคืนมาภายใน 90 วัน ให้รัฐสภายืนยันด้วย
คะแนนเสียงเห็นชอบอย่างน้อยสองในสาม เพือ่ น�ำขึน้ ทูลเกล้าฯ อีกครัง้ หนึง่ ถ้าไม่ทรงลงพระปรมาภิไธย
ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายได้เลย แต่รัฐบาลก็ไม่กล้าให้รัฐสภายืนยัน แล้วหลังจากนั้นอีก 1 เดือน
ก็มีการยุบสภา มีการเลือกตั้ง กฎหมายที่เสนอแก้ไขอันนี้เลยตกไป สิ่งนี้คือพระมหากรุณาธิคุณ
ทีย่ งิ่ ใหญ่มาก ซึง่ คนหนังสือพิมพ์นอ้ ยคนนักทีจ่ ะตระหนักในเรือ่ งนี้ ก็อยากบอกว่าหากกฎหมายนีอ้ อกมา
ประกาศใช้ เดือดร้อนกันเป็นแถว
“ผมเข้าใจเอาเองว่า เหตุผลที่พระองค์ทรงใช้พระราชอ�ำนาจยับยั้งกฎหมายดังกล่าว ไม่ใช่เพราะกลัว
พวกเราจะถูกลงโทษแพงๆ หรอก แต่ว่าตราบใดที่มีกฎหมายที่มีโทษหนักๆ ค�้ำหัวพวกเราอยู่ พวกเรา
ก็จะไม่มีหน้าที่ไปตรวจสอบอะไรต่อไปอีก การตรวจสอบก็จะท�ำไม่ได้ ไปว่าอะไรนิดหน่อย โดน
4,000,000 บาท ก็จะเกิดการค้าความอะไรขึ้น พระองค์จึงไม่ทรงลงพระปรมาภิไธย” นายมานิจกล่าว
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ร�ำลึกค�ำสอนของในหลวง
นายอัศศิริ ธรรมโชติ นักหนังสือพิมพ์และศิลปินแห่งชาติ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระราชด�ำรั ส ไว้ ค รั้ ง หนึ่ ง ว่ า หน้ า ที่ ข องคนหนั ง สื อ พิ ม พ์ กั บ หน้ า ที่ ข อง
พระเจ้าแผ่นดินนัน้ มีลกั ษณะอย่างหนึง่ เป็นเช่นเดียวกัน นัน่ ก็คอื หน้าทีใ่ นการสร้างความเข้าใจอันดีและ
ถูกต้องให้เกิดขึ้นในหมู่คนประชาชนทั่วไป การแพร่ข่าวโดยขาดความระมัดระวัง แม้แต่เพียงนิดเดียว
ก็สามารถท�ำร้ายท�ำลายผู้อื่นให้ถึงตายได้ “เปรียบเหมือนกับฟองอากาศนิดเดียวแต่ถ้าหลุดเข้าไป
ในเส้นเลือด ก็สามารถปลิดชีวิตคนได้ทั้งคน” แสดงให้เห็นว่าทรงเข้าพระราชหฤทัยเกี่ยวกับอิทธิพล
ของสื่อได้อย่างลึกซึ้ง จึงทรงเตือนอยู่เสมอว่า ให้ตระหนักถึงหน้าที่ และงานที่ต้องมีความรับผิดชอบ
อันยิ่งใหญ่นี้

นายศุภเกียรติ ธารณกุล อดีตนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า พระองค์
มั ก จะทรงเตื อ นสติ พ วกเราหลายๆ ครั้ ง ไม่ ใ ช่ ค รั้ ง ที่ เ สด็ จ ฯ ไปทรงเปิ ด สมาคมเท่ า นั้ น ซึ่ ง มี
พระราชด�ำรัสโดยตรง แต่หลายครั้งมักจะทรงกล่าวถึงสื่อมวลชน ขอให้ตระหนักในการใช้สิทธิ
เสรีภาพ โดยไม่เข้าไปรุกล�้ำ ก้าวก่ายสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น พระราชทานพระบรมราโชวาท
อบรมสั่งสอนสื่อ เรื่องส�ำคัญคือ ให้ใช้เสรีภาพโดยค�ำนึงถึงเสรีภาพของผู้อื่น ไม่ไปละเมิดผู้อื่น
อี ก ประการหนึ่ ง ให้ เ สนอข่ า วด้ ว ยความเที่ ย งธรรม ที่ ส�ำคั ญ พระองค์ รั บ สั่ ง ว่ า การพู ด อะไร
โดยไม่ยั้งคิด เพียง 2-3 ค�ำ อาจไปท�ำลายงานของผู้อื่นที่เขามีความปรารถนาดีได้ นี่คือพระองค์ทรง
สอนพวกเรา

นายวันชัย วงศ์มชี ยั นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การทีเ่ ราพูดว่าจะน้อมน�ำ
และร�ำลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อย่ า งเดี ย ว คงไม่ เ พี ย งพอ เราต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามพระราชด�ำรั ส
พระบรมราโชวาท ที่พระราชทานต่อแวดวงสื่อมวลชน หลายครั้ง หลายโอกาส ล้วนแต่บอกกล่าว
ให้เห็นถึงความส�ำคัญของสื่อ ที่สร้างประโยชน์ให้สังคมส่วนรวมได้มาก ซึ่งจะต้องท�ำงานในกรอบ
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ในยุคปัจจุบัน เราถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่มากหากเราได้น้อมเกล้าฯ ท�ำ
ตามที่เคยรับปากไว้ น�ำมาเป็นแนวทาง เชื่อว่าจะท�ำให้วงการสื่อดีขึ้น และการยอมรับต่อสื่อมวลชน
มากขึ้นด้วย
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รหัสจากฟ้า VR 009
พระอัจฉริยภาพด้านวิทยุสื่อสาร ยังได้ครอบคลุมถึงการติดต่อสื่อสารทางวิทยุสมัครเล่น
ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัย และทรงทดลอง
การแพร่กระจายคลื่นวิทยุและการรับส่งสัญญาณด้วยพระองค์เอง โดยมีพระนามเรียกขาน
ทางวิทยุว่า VR 009 (อ่านว่า วี อาร์ ศูนย์ ศูนย์ เก้า)
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นายมนัส ทรงแสง อดีตรองอธิบดีกรมไปรษณียโ์ ทรเลข เล่าเรือ่ งราวประทับใจถึงพระอัจฉริยภาพ
ด้านการสื่อสารของในหลวงรัชกาลที่ 9 ว่า พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยด้านการสื่อสาร
ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ โดยเมื่อปี พ.ศ. 2524 กรมไปรษณีย์โทรเลข สมัยที่ พล.ต.ต.สุชาติ
เผือกสกนธ์ เป็นอธิบดี ได้ก่อตั้งชมรมวิทยุอาสาสมัคร (VR - Voluntary Radio) และได้
ทูลเกล้าฯ ถวายสัญญาณเรียกขาน “VR 009” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5
ธันวาคม พ.ศ. 2524 โดยรหัส VR 001 เป็นของ พล.ต.ต.สุชาติ
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เมื่ อ ถวายแล้ ว พระองค์ ท รงใช้ วิ ท ยุ ท�ำโครงการหลาย
โครงการในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร เช่น รถหาย รายงาน
อุบตั เิ หตุตา่ งๆ และชมรมวิทยุสมัครเล่นท�ำโครงการร่วมกับ
ต�ำรวจ ในการเป็นสายตรวจร่วมตระเวนภาคกลางคืน
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“พระองค์ได้รบั การถวายควอไซต์ VR 009 จาก พล.ต.ต.สุชาติ
ในวันที่ 5 ธันวาคม ทีเ่ ป็นวันเปิดศูนย์ฯ และตรงกับวันเฉลิม
พระชนมพรรษา พล.ต.ต.สุชาติเป็นคนน�ำพิธีถวายพระพร
ชัยมงคลทางวิทยุดว้ ย จนจบ พล.ต.ต.สุชาติได้กล่าวรายงาน
สรุปว่า มีผมู้ าถวายพระพรกีค่ น จากนัน้ ก็เงียบ แต่พระองค์
ทรงติดต่อเข้ามาว่า ‘ขอบใจ VR 001 (พล.ต.ต.สุชาติ)
ทีม่ าอวยพรวันเกิดให้กบั VR 009 ในวันนี’้ ซึง่ ทุกคนตืน่ เต้นดีใจ
ที่พระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการวิทยุสมัครเล่น”
นายมนัสระบุ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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ช่วงปี พ.ศ. 2528 พระองค์ทรงใช้วทิ ยุสอื่ สารสมัครเล่นมาก
โดยทรงเข้าไปช่วยเรือ่ งภัยพิบตั ติ า่ งๆ กลุม่ วิทยุสมัครเล่นก็
ด�ำเนินตามรอยพระยุคลบาท และในยามทีเ่ จ้าหน้าทีไ่ ม่รวู้ ธิ ี
แก้ปญ
ั หา พระองค์ (VR 009) ได้ทรงติดต่อเข้ามายัง VR 019
(นายมนัส ทรงแสง) ทรงรับฟังปัญหาและพระราชทาน
ค�ำแนะน�ำ พระองค์มีพระเมตตาให้ใช้ถ้อยค�ำแบบกันเอง
จนแก้ปัญหาสัญญาณรบกวนได้ส�ำเร็จ
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มีช่วงหนึ่ง พระองค์ทรงใช้ VR 009 คุยกับ VR 019
(นายมนัส ทรงแสง) ตรัสถึงเรือ่ งของเล่น พระองค์ทรงถาม
มาว่า “ยังจ�ำความได้ไหมเมือ่ สมัยเด็กๆ VR 019 มีของเล่น
ระหว่างของเล่นที่ซื้อ กับของเล่นที่ประกอบเอง อันไหน
มีความหมายมากกว่ากัน...?” ก็ยังไม่ทันได้ตอบ พระองค์
ก็ทรงตอบมาว่า “ของที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง ถึงแม้ว่ามันจะ
ไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ แต่มันมีความหมายมาก...”

เหตุวาตภัยทีอ่ �ำเภอสวนผึง้ จังหวัดราชบุรี เมือ่ ปี พ.ศ. 2539
ซึ่งมีนักวิทยุสมัครเล่นอยากออกไปช่วยเหลือชาวบ้าน และ
ติดต่อเข้ามายังศูนย์สายลม เพื่อขอความช่วยเหลือ ต้อง
เตรียมการอย่างไร ขณะนั้นพระองค์ทรงติดต่อเข้ามา เพื่อ
แนะน�ำวิธีที่ถูกต้องให้อาสาสมัครในการออกไปช่วยเหลือ
ประชาชนว่า สิง่ ส�ำคัญคือการไม่เข้าไปเป็นภาระของคนใน
พื้นที่ พร้อมเตรียมระบบเครื่องมือสื่อสารที่มีความพร้อม
ด้วยการน�ำวิทยุในรถยนต์ไปติดตั้งในตัวเมือง โดยให้หา
พื้นที่สูงติดกับเสาสัญญาณ เพื่อให้นักวิทยุที่เข้าไปในพื้นที่
สามารถติดต่อออกมาได้ และยังละเอียดถึงขั้นต้องเตรียม
เรื่องแบตเตอรี่ส�ำรอง ต้องมีฉนวนหุ้มแบตเตอรี่ป้องกัน
ไม่ให้โดนโลหะ หรือเศษสตางค์ท�ำให้ชอร์ตขั้ว และไม่มี
พลังงานใช้
พระองค์ทรงมีระเบียบวินัย ใส่พระทัยรายละเอียดทุกเรื่อง
มาก และทรงใช้วิทยุอย่างคล่องแคล่ว คณะกรรมการ
สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย และสมาคมวิทยุ
อาสาสมัคร ยังได้เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายประกาศนียบัตร
พนักงานวิทยุสมัครเล่นขัน้ สูง และสัญญาณเรียกขาน HS1A

บทที๒
่

พระมหากรุณาธิคุณต่อผู้สื่อข่าว
พงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์

“

พระมหากรุณาธิคุณต่อผู้สื่อข่าว
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ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระมหากรุณาธิคุณ
ต่อวงการสื่อมวลชน รวมถึงต่อองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนอย่างหาที่สุดไม่ได้
ในอีกด้านหนึ่ง พระองค์ก็มีพระมหากรุณาธิคุณต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้สื่อข่าวด้วยการพระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
หลายครั้งหลายหน หลายวาระและโอกาส
...ทั้งสื่อมีหน้าที่ในการประสานความเข้าใจระหว่างคนในชาติหรือกับต่างชาติ
จึงต้องเผยแพร่ข่าวด้วยความระมัดระวัง โดยทรงเปรียบเทียบว่า
การน�ำเสนอข่าวที่ไม่ระมัดระวังก็ไม่ต่างกับ
“ฟองอากาศในเส้นเลือดที่สามารถปลิดชีวิตคนได้”
...ทั้งหน้าที่ของหนังสือพิมพ์เป็นก�ำลังของบ้านเมือง
ถ้าใช้ไปในทางที่ดี ก็จะท�ำให้บ้านเมืองไปในทางที่ดี จึงต้องระมัดระวัง
ใช้ความพินิจพิเคราะห์ และต้องมีสิ่งที่เรียกว่าความเสียสละเพื่อส่วนรวม
...ทั้งหน้าที่ของนักหนังสือพิมพ์ ที่จะเป็นปากเป็นเสียงแทนผู้อื่น
จึงจ�ำเป็นต้องปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ ด้วยความรอบคอบ ด้วยความสุจริต
ยุติธรรม และส�ำนึกในความรับผิดชอบเป็นพิเศษอยู่เป็นนิตย์ เป็นต้น

”

ข้อความสรุปพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 ข้างต้น แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเห็นทรงเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของผู้สื่อข่าว และทรงเห็นถึงความส�ำคัญของสื่อสารมวลชนต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งการสร้างความเข้าใจ
การเป็นก�ำลังท�ำให้บ้านเมืองดีขึ้น ไปจนถึงการเป็นปากเป็นเสียงแทนผู้อื่น

จึงสมควรที่ผู้สื่อข่าวทั้งหลายจะรับเอาพระบรมราโชวาทดังกล่าวไว้ใส่เกล้าใส่กระหม่อม และน�ำไปปฏิบัติอย่าง
46 สุดก�ำลังความสามารถ
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ข่าวที่ขาดความระมัดระวัง
เหมือนฟองอากาศในเส้นเลือด
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...ผู้มีหน้าที่สื่อข่าวก็ดี หรือมีหน้าที่ประสานความเข้าใจ
ระหว่างคนหลายชาติหลายชั้นก็ดี ควรส�ำนึกอยู่เสมอว่างานของเขา
เป็นงานส�ำคัญและมีเกียรติสูง เพราะหมายถึงความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่
ในการร่วมกันสร้างสันติสุขให้แก่โลก การแพร่ข่าวโดยขาดความระมัดระวัง
หรือแม้แต่ค�ำพูดง่ายๆ เพียงนิดเดียว ก็สามารถจะท�ำลายงาน
ที่ผู้มีความปรารถนาดีทั้งหลายพยายามสร้างไว้ด้วยความยากล�ำบากเป็นเวลาแรมปี
หากจะแก้ตัวว่าการพูดพล่อยๆ เพียงสองสามค�ำนี้เป็นเรื่องเล็ก
ไม่น่าจะเก็บมาถือเป็นเรื่องใหญ่เลย ก็ไม่ถูก เหมือนฟองอากาศนิดเดียว
ถ้าเข้าไปอยู่ในเส้นเลือดก็สามารถปลิดชีวิตคนได้...และน�้ำตาลหวานๆ ก้อนเล็กนิดเดียว
ถ้าใส่ลงไปในถังน�้ำมันรถ ก็จะท�ำให้เครื่องจักรดีๆ ของรถเสียได้โดยสิ้นเชิง
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”

พระราชด�ำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช พระราชทานแก่นกั ธุรกิจและ
นักหนังสือพิมพ์ ณ พิพิธภัณฑ์เมโทรโปลิตัน นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน
พ.ศ. 2510

“
”
“
”

หนังสือพิมพ์เป็นก�ำลังของบ้านเมือง
ถ้าหากว่าใช้ก�ำลังในทางที่ดีก็จะท�ำให้บ้านเมืองไปในทางที่ดี แต่ถ้าใช้ก�ำลังในทางที่เรียกว่าไม่ดี
ก็จะท�ำให้บ้านเมืองเป็นไปในทางที่ไม่ดี จึงต้องระมัดระวังและต้องใช้ความพินิจพิเคราะห์ที่ดี
และต้องมีสิ่งที่เรียกว่าความเสียสละบ้าง เพื่อส่วนรวม
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานแก่คณะกรรมการสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ พระตำ�หนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 25
กรกฎาคม พ.ศ. 2515

เสรีภาพที่ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง
การมีเสรีภาพนั้น เป็นของดีอย่างยิ่ง แต่เมื่อจะใช้ จ�ำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง
และความรับผิดชอบ มิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกัน
ทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วย
มิฉะนั้นจะท�ำให้มีความยุ่งยาก จะท�ำสังคมและชาติประเทศต้องแตกสลายจนสิ้นเชิง

พระราชดำ�รัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันนักข่าว 5 มีนาคม พ.ศ. 2520

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ต้องเสียสละ
เพื่อส่วนรวม
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นักหนังสือพิมพ์จักต้องมีส�ำนึก
ในความรับผิดชอบ

“

งานสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะงานหนังสือพิมพ์ เริ่มขึ้นในประเทศของเราช้านานแล้ว
และมีประวัติการณ์อันน่าสนใจมาแต่ต้น นักหนังสือพิมพ์ไทยทุกรุ่นทุกสมัย
พยายามที่จะท�ำหน้าที่บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนยอมรับนับถือผลงานที่ประจักษ์แล้ว
ควรจะเป็นก�ำลังใจ ให้แต่ละคนท�ำงานและท�ำตัวให้ดียิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ให้ควรกับความยกย่องนับถือของมหาชน ทั้งควรกับหลักการและจรรยาอันสูง
ในอาชีพของนักหนังสือพิมพ์

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ข้าพเจ้าขอฝากความคิดไว้ส�ำหรับท่านทั้งหลายว่า ทุกคน ไม่ว่าจะมีอาชีพใด
ต่างมีหน้าที่ร่วมกันอยู่ประการหนึ่งเหมือนกันหมด คือหน้าที่ที่จะท�ำตัวให้เป็นคนมีประโยชน์
และมีค่าต่อบ้านเมืองและส่วนรวม ได้แก่การท�ำงานด้วยความตั้งใจจริง ประพฤติสุจริต
และตั้งตนอยู่ด้วยคุณธรรม เพื่อให้ผลการปฏิบัตินั้นบังเกิดเป็นความสุขความเจริญ
และความสงบเรียบร้อยของชาติบ้านเมือง
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นักหนังสือพิมพ์เป็นผู้เสนอข่าวสาร ความรู้ ความคิดเห็น รวมทั้งเป็นปากเสียง
แทนผู้อื่น ทุกเรื่องทุกสิ่งที่ท่านน�ำลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ แพร่หลายไปได้โดยรวดเร็ว
และกว้างขวางอย่างไม่มีขอบเขต จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จักต้องปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ
ด้วยความพิจารณาที่รอบคอบ ด้วยความสุจริตยุติธรรม
และด้วยความส�ำนึกในความรับผิดชอบเป็นพิเศษอยู่เป็นนิตย์

”

พระราชดำ�รัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สมาคม
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2514

“
”

ถ้าอยากทราบว่าวันนี้ได้พูดอะไร ขอให้ดูหนังสือพิมพ์พรุ่งนี้ (เสียงหัวเราะ)
เขาลงอะไร เขาก็ต้องถูก เพราะว่าผู้พูดเอง พูดไปแล้วก็ลืม ไม่ทราบว่าพูดไปอย่างไรแท้
โดยมาก เวลาพูดที่ไหน โดยที่ไม่ได้จด ไม่ได้เตรียมอะไร
วันรุ่งขึ้น จึงต้องอ่านหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ จะได้ทราบว่าพูดอะไรเมื่อวานนี้
แต่บางครั้ง อ่านแล้วก็งงเหมือนกัน เพราะว่าเวลาพูดมาก ๆ บางอย่างอาจขัดกัน
ไม่ทราบว่าเพราะลิ้นพันกัน หรือเพราะ ‘ปากกา’ พัน (เสียงหัวเราะ ตามด้วยปรบมือ)
เครื่องพิมพ์อาจเก่าก็ได้ (เสียงหัวเราะ)

พระราชดำ � รั ส พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
รั ช กาลที่ 9 ในคราวเสด็ จ ฯ ไปทรงดนตรี
พระราชทานแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

พระอารมณ์ขัน เมื่อนักข่าวถูกแซว
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“กระต่าย 3”รหัสลับแห่งวิทยุ จส.100

จากข้อมูลที่ ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการ เคยออกมาระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเคยโทรศัพท์ไปรายงานสถานการณ์ต่างๆ ในกรุงเทพฯ ที่สถานีวิทยุ จส.100
โดยทรงใช้พระนามแฝง
น�ำไปสู่การสืบค้นพงศาวดารกระซิบ ที่ถูกเล่าขานภายใน จส.100 นานนับสิบปี
ราวปี 2540 โทรศัพท์สายหนึง่ ดังขึน้ ทีส่ ถานีวทิ ยุแห่งนี้ ซึง่ เป็นเรือ่ งปกติธรรมดาทีจ่ ะมีผฟู้ งั โทรศัพท์มารายงาน
สภาพการจราจร รวมไปถึงร้องเรียนความเดือดร้อนต่างๆ
แต่สายทีโ่ ทร.มาในวันนัน้ หากใครได้ฟงั รับรองว่าอาจจะต้องขนลุก เพราะผูท้ อี่ ยูป่ ลายสายไม่ใช่บคุ คลธรรมดา
ทว่าเป็นถึงพระเจ้าแผ่นดิน ทีท่ รงโทรศัพท์มารายงานปัญหาต่างๆ ภายในกรุงเทพฯ รวมถึงแนะน�ำการท�ำงาน
ให้แก่ จส.100
ภายหลังมีการเรียกขานถึงสายโทรศัพท์ดังกล่าว โดยใช้โค้ดเนมว่า “กระต่าย 3” ซึ่งโค้ดเนมดังกล่าว
ทางสถานีวิทยุไม่ใช่ผู้ตั้งขึ้น ทว่าเป็นพระนามแฝงที่มหาบุรุษปลายสายทรงคิดขึ้นมาเอง

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นีค่ อื เรือ่ งราวเล่าขาน ทีแ่ สดงให้เห็นถึงความเป็นห่วงเป็นใยต่อพสกนิกรของพระองค์ทา่ น ซึง่ ยากจะหาประมุข
แห่งประเทศใดเสมอเหมือน
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ส�ำหรับสถานีวิทยุ จส.100 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยบริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ซึ่งด�ำเนิน
ธุรกิจด้านวิทยุมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 โดยได้ท�ำสัญญาสัมปทานจากกรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก ให้ใช้
คลื่นเอฟเอ็ม 100 MHz เพื่อผลิตรายการวิทยุเป็นสื่อกลางในการช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรและช่วยเหลือ
ประชาชนได้อย่างทันท่วงที ภายใต้ค�ำขวัญ “ด้วยใจเพื่อสังคม”
มีนายปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา เป็นเจ้าของ

บทที๓
่

พระมหากรุณาธิคุณต่อวงการช่างภาพ
น.รินี เรืองหนู
ชนันทร์พร อภิธนไชยนันท์

พระปรีชาสามารถ ด้านการถ่ายภาพ
ของในหลวง รัชกาลที่ 9
ภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำ�เนินไปทรงงานในสถานที่ต่างๆ พระหัตถ์
ถือแผนที่ พระศอสะพายกล้องถ่ายภาพ คือภาพทีป่ ระชาชน
ชาวไทยเห็นกันจนชินตามาแล้วไม่ต่ำ�กว่า 60 ปี และยังคง
ประทับอยู่ในจิตใจของทุกคนอย่างไม่มีวันลืม
สำ�หรับภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์นนั้ มิได้มเี ป้าหมาย
เพียงเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก หรือให้ความสุขแก่ผู้ชมเพียง
อย่างเดียว หากแต่ภาพส่วนใหญ่ได้ถูกนำ�ไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า และประชาชน
ของพระองค์อยู่ดีมีสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี

จากการถามผู้รู้บ้าง ศึกษาจากต�ำราถ่ายภาพบ้าง จน
สามารถใช้กล้องได้ช�ำนาญขึ้น สมเด็จพระบรมราชชนนี
จึงได้ประทานเงินสมทบกับพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่
ทรงสะสมไว้ ท�ำให้ทรงสามารถซื้อกล้องถ่ายภาพอย่างดี
ได้เป็นกล้องตัวแรกเมื่อพระชนมพรรษา 18 พรรษา

นอกจากนีใ้ นหนังสือดังกล่าวก็มเี รือ่ งเล่าจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทีท่ รงเล่าถึงเหตุการณ์เกีย่ วกับ
ความละเอียดถีถ่ ว้ นในการซือ้ กล้องของในหลวงรัชกาลที่ 9
ไว้วา่ “ในวันแรกทีเ่ สด็จฯ เข้าไปในร้านขายของ กล้องถ่ายรูป
ทรงซื้อมากล้องหนึ่ง และไม่กี่สัปดาห์ต่อมา ก็เสด็จฯ กลับ
ไปยังร้านนั้นใหม่ ในครั้งหลังนี้รับสั่งถามคนขายอยู่เป็น
เวลานานจนเขางงไปหมด ต้องกราบบังคมทูลลาเข้าไปตาม
คนข้างในอีกคนหนึง่ ออกมาถวายค�ำอธิบาย รับสัง่ ถามเป็น
ภาษาฝรั่งเศสอย่างละเอียดถี่ถ้วน ผลสุดท้ายก็จนแต้มไป
ความสนพระราชหฤทั ย ในการถ่ า ยภาพของพระบาท
อีกคนหนึง่ ต้องเข้าไปตามผูเ้ ชีย่ วชาญเข้ามาถวายค�ำแนะน�ำ
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้น เกิดขึ้นจาก
ในที่สุดก็ทรงตัดสินพระราชหฤทัยซื้อ คราวนี้ซื้อมากมาย
การที่พระองค์ทรงคุ้นเคยกับการถ่ายภาพมาตั้งแต่ยังทรง
หลายอย่างด้วยกัน ทั้งเลนส์และอุปกรณ์ต่างๆ”
พระเยาว์ เนือ่ งเพราะได้รบั การปลูกฝังและสืบทอดพระราช
อัธยาศัยในการถ่ายภาพมาจากสมเด็จพระบรมราชชนนี
ด้วยความสนพระราชหฤทัยในเรือ่ งกล้องถ่ายภาพและการ
เมื่อครั้งประทับอยู่ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และกล้อง
ถ่ายภาพนี้เอง เมื่อพระองค์ทรงฝึกฝนจนช�ำนาญ ท�ำให้
ถ่ายภาพตัวแรกของพระองค์ คือ กล้องโคโรเน็ต มิดเจ็ต
เมือ่ ครัง้ ทีท่ รงด�ำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช
(Coronet Midget) ที่สมเด็จพระบรมราชชนนีทรงซื้อให้
พระองค์ได้ตามเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 8 ไปทรงปฏิบัติ
ศึกษา เรียนรู้ด้วยพระองค์เองในขณะที่มีพระชนมพรรษา
พระราชกรณียกิจยังสถานที่ต่างๆ ครั้งหนึ่งทรงถ่ายภาพ
เพียง 8 พรรษา
รามเกียรติท์ ผี่ นังพระอุโบสถวัดพระศรีรตั นศาสดาราม และ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้พมิ พ์ใน “หนังสือ
หนังสือ “My King-ในหลวงของเรา” ให้ขอ้ มูลไว้วา่ ในสมัยนัน้
พระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
อุปกรณ์การถ่ายภาพไม่เจริญเท่าปัจจุบัน กล้องถ่ายภาพที่
ชัยนาทนเรนทร” นอกจากนี้ ยังทรงท�ำหน้าที่เสมือนเป็น
ทรงใช้ในระยะเริ่มแรก เป็นกล้องที่ไม่มีเครื่องวัดแสงในตัว
ช่างภาพส่วนพระองค์ในขณะตามเสด็จด้วย
การถ่ายภาพจึงต้องใช้พระราชวิจารณญาณอย่างรอบคอบ
ละเอียด ถีถ่ ว้ น แต่ดว้ ยความสนพระราชหฤทัยในการถ่ายภาพ
ภาพถ่ายเหล่านั้นได้กลายเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงค่อยๆ ฝึกฝนด้วยพระองค์เอง
ในมุมมองที่บุคคลทั่วไปมิอาจบันทึกไว้ได้
54
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ทรงเรียนรู้-ฝึกฝนจนช�ำนาญ
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พระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 มีพระอัจฉริยภาพ
ทีห่ ลากหลายเป็นทีป่ ระจักษ์ในทุกด้าน ในด้านการถ่ายภาพ
นั้น พระองค์ทรงเชี่ยวชาญจนเป็นที่ยอมรับของวงการช่าง
ภาพทัง้ ในระดับประเทศและระดับโลก ในหนังสือ “วารสาร
ช่างภาพสื่อมวลชน” ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ประจ�ำเดือนธันวาคม
2559 ของสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
ได้เขียนถึงพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของพระองค์วา่
พระองค์ทรงศึกษาจากต�ำรา และทรงคิดค้นหาเทคนิคใหม่ๆ
มาใช้ในการถ่ายภาพอยูเ่ สมอ อาทิ ทรงเคยน�ำแว่นกรองแสง
ชนิดพิเศษติดหน้าเลนส์ ลักษณะของแว่นกรองแสงเป็น
แผ่นใส ส่วนบนเป็นสีฟ้า ส่วนล่างเป็นสีแสด และเมื่อถ่าย
ภาพผลที่ได้คือ ส่วนบนจะเป็นสีฟ้า และส่วนล่างจะได้
สีแสด

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

“พระองค์ทรงเคยใช้แว่นกรองแสงนี้ทดลองฉายพระรูป
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ณ พระต�ำหนัก
จิตรลดารโหฐาน ท�ำให้สีของสิ่งต่างๆ ในภาพ เช่น ฉลอง
พระองค์ พระเก้าอี้ พระวิสูตร พรม ฯลฯ เป็นสีสอดคล้อง
สั ม พั น ธ์ เ ข้ า เป็ น สี ชุ ด เดี ย วกั น พระองค์ ท รงประดิ ษ ฐ์
แว่ น กรองพิ เ ศษนี้ ซึ่ ง ในขณะนั้ น ยั ง ไม่ มี บ ริ ษั ท ใดผลิ ต
แว่นกรองแสงเพื่อใช้ในการถ่ายภาพมาก่อน”
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ภายหลังเมื่อพระราชกรณียกิจมีมากขึ้น จึงทรงสอนให้
มหาดเล็กท�ำถวาย

ทรงเป็นช่างภาพอาชีพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรด
การถ่ายภาพสิ่งต่างๆ เป็นประจ�ำ ทรงถ่ายภาพสถานที่
ที่พระองค์เสด็จพระราชด�ำเนิน ภาพพสกนิกรที่รอเฝ้าฯ
รับเสด็จ เพื่อทรงเก็บไว้เป็นที่ระลึกและเพื่อเป็นหลักฐาน
อ้างอิงส�ำหรับทรงงาน
ด้วยความเชี่ยวชาญของพระองค์ท�ำให้ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
ของพระองค์มกั ไปปรากฏอยูใ่ นหนังสือนิตยสารต่างๆ เสมอ
เช่ น วารสารสแตนดาร์ ด ซึ่ ง เป็ น หนั ง สื อ พิ ม พ์ ภ าพ
อังกฤษรายสัปดาห์ฉบับแรกของประเทศไทย ที่ก่อตั้งโดย
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร

หนังสือ “My King-ในหลวงของเรา” ได้เขียนถึงพระองค์
ว่า เมื่ออยู่ในฐานะพระเจ้าแผ่นดิน แม้จะมีช่างภาพส่วน
พระองค์ แต่ก็ยังโปรดการถ่ายภาพ และทรงถ่ายรูปต่างๆ
อยู่เป็นประจ�ำ และภาพถ่ายฝีพระหัตถ์จ�ำนวนหนึ่งก็เคย
ไปปรากฏตามหน้านิตยสาร พระองค์มีพระราชด�ำรัสแก่
ผู้ใกล้ชิดว่า ทรงนับเป็น “ช่างภาพอาชีพ” ด้วยเพราะเมื่อ
ราวปี พ.ศ. 2483 ได้ทรงรับเป็นช่างภาพประจ�ำนิตยสาร
นอกจากนี้ยังทรงเชี่ยวชาญกระบวนการในห้องมืด เช่น สแตนดาร์ด ของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร
การล้างฟิล์ม การอัดขยายภาพทั้งขาวด�ำและสี ทรงเคย
จัดท�ำห้องมืดที่บริเวณชั้นล่างของตึกที่ท�ำการสถานีวิทยุ ครั้งหนึ่งพระองค์ได้รับสั่งกับสื่อมวลชนที่เข้าเฝ้าฯ ว่า
อ.ส. ส�ำหรับล้างฟิล์มและขยายภาพสี โดยใช้เครื่องล้าง
และเครื่องขยายภาพสีอัตโนมัติแบบที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ “ฉันเป็นกษัตริย์ก็จริง แต่ฉันก็ยังมีอาชีพเป็นช่างภาพของ
มาตรฐานทั่วไป ทรงรู้เรื่องทฤษฎีสีเป็นอย่างดี ทรงศึกษา หนังสือพิมพ์สแตนดาร์ด ได้เงินเดือนละ 100 บาท ตัง้ หลายปี
การควบคุมเครือ่ งล้างและขยายภาพสีอตั โนมัตจิ นสามารถ มาแล้ว จนบัดนีก้ ย็ งั ไม่เห็นเขาขึน้ เงินเดือนให้สกั ที เขาก็คง
อัดขยายภาพสีและแก้สีภาพต่างๆ ได้ด้วยพระองค์เอง
ถวายเดือนละ 100 บาท อยู่เรื่อยมา”
ขณะที่หนังสือ “My King-ในหลวงของเรา” ระบุด้วยว่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นช่างภาพที่มีพระอัจฉริยภาพ
ในยุคทีย่ งั ไม่มกี ล้องดิจทิ ลั พระองค์ทรงคิดค�ำนวณการใช้ฟลิ ม์ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อ
อย่ า งประหยั ด ที่ สุ ด เมื่ อ ล้ า งอั ด จนได้ ภ าพที่ ส มบู ร ณ์ พระองค์เองและต่อการพัฒนาประเทศอย่างยิ่ง
ก็ทรงจัดเก็บด้วยพระองค์เอง โดยมีหมายเลขประจ�ำภาพ

ส�ำหรั บ กล้ อ งถ่ า ยภาพตั ว แรกของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั้น คือ กล้องยี่ห้อโคโรเน็ต
มิดเจ็ต (CORONET MIDGET) ที่สมเด็จพระบรมราชชนนี
ทรงซื้อให้ศึกษาด้วยพระองค์เอง เมื่อพระชนมพรรษา 8
พรรษา หรือราวปี พ.ศ. 2479 เป็นกล้องทีไ่ ม่มเี ครือ่ งวัดแสง
ในตัวเอง จะต้องอาศัยความช�ำนาญในการถ่ายภาพเท่านัน้
จึงจะได้ภาพทีด่ ี ดังทีใ่ นหนังสือ “My King-ในหลวงของเรา”
ระบุไว้ตอนหนึ่งว่า “รัชกาลที่ 9 ทรงเล่าว่า กล้องตัวแรก
ราคา 2.50 แฟรงค์ ฟิล์มม้วนละ 0.25 แฟรงค์ ม้วนหนึ่ง
มี 6 รูป ม้วนแรกนั้นเสีย 5 รูป และรูปที่ 6 ที่ดีนั้น คนอื่น
เป็นผู้ถ่าย”
นับจากกล้องถ่ายภาพพระราชทานตัวแรกนี้แล้ว ในหลวง
รัชกาลที่ 9 ยังทรงศึกษาเรียนรู้และทดลองใช้กล้องถ่าย
ภาพอีกหลากหลายทั้งรุ่นและยี่ห้อ ทั้งนี้ หนังสือ “มอง
ผ่านเลนส์พ่อ” ที่จัดพิมพ์โดยธนาคารทหารไทย จ�ำกัด
(มหาชน) ได้รวบรวมกล้องถ่ายภาพที่พระองค์ทรงใช้ใน
ช่วงปีต่างๆ ไว้ดังนี้

ต่อมาทรงใช้กล้อง HASSELBLAD ของประเทศสวีเดน ใช้
ฟิลม์ 3 นิว้ หรือ 120 เป็นกล้องสะท้อนภาพแบบเลนส์เดีย่ ว
สามารถเปลีย่ นเลนส์ได้ และมีแมกกาซีน (MAGAZINE) ใส่
ฟิล์มเปลี่ยนได้หลายขนาด ในปี พ.ศ. 2493 ทรงใช้กล้อง
CONTAX II เลนส์ ZEISS-OPTION NO.821255 กับ ZEISSOPTION NO.885584 SONNAR 1:2 F 50 MM. เป็นกล้อง
แบบใหม่ ทันสมัยมาก สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้ มีเครื่อง
วัดแสงในตัว ทรงได้มาจากประเทศสิงคโปร์ และเป็นที่พอ
พระราชหฤทัยมาก ปัจจุบนั พระราชทานไว้ทสี่ วนหลวง ร.9
จากนั้นเมื่อบริษัท E.LEITZ WETZLAR ประเทศเยอรมนี ได้
ออกกล้อง LEICA ระบบ M ทีม่ ชี อื่ เสียงโด่งดังมากในยุคนัน้
พระองค์ทรงได้กล้อง LEICA มือสองมา และทรงลองใช้อยู่
ระยะหนึ่ง ต่อมาเปลี่ยนเป็นกล้อง SUPER IKONTA ของ
บริษัท ไซส์ ซึ่งใช้ฟิล์มเบอร์ 120 ถ่ายภาพได้ขนาด 6x9
เซนติเมตร จ�ำนวน 8 ภาพ และสามารถแบ่งเป็นภาพขนาด
6x4.5 เซนติเมตร ได้จ�ำนวน 16 ภาพ เป็นกล้องทีท่ รงใช้อยู่
พักหนึง่ ก่อนพระราชทานให้หวั หน้าช่างภาพประจ�ำพระองค์
(นายอาณัติ บุนนาค) ใช้ในงานราชการต่อ

หากนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2479 ที่ทรงใช้กล้องยี่ห้อโคโรเน็ต
มิดเจ็ต กล้องตัวที่สองที่ทรงใช้คือกล้อง KODAK VEST เมื่อบริษัท Robot ผลิตกล้องตัวใหม่ออกสู่ตลาด พระองค์
POCKET MONTREUX มีลักษณะคล้ายกล่องสี่เหลี่ยม ทรงใช้รนุ่ ROBOT ROYAL NO.G 125721 MOD. 111 LENS
ประเภทที่เรียกว่า MINIBOX ใช้ฟิล์มม้วน ถ่ายได้ 6 ภาพ SCHNEIDER-KREUZNACH XENON 1.1.9/3542375 ซึง่ เป็น
กล้องที่มีขนาดกะทัดรัดใช้ฟิล์มเบอร์ 135 ภาพถ่ายที่ได้
ต่อมาปี พ.ศ. 2481 ทรงใช้กล้อง ELAX LUMIERE จนช�ำนาญ เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัส ฟิล์ม 1 ม้วน สามารถถ่ายภาพ
และได้เปลี่ยนกล้อง ELAX LUMIERE อีก 1 ตัว ปี พ.ศ. ได้มากกว่ากล้องทีใ่ ช้ฟลิ ม์ ขนาดเดียวกัน นอกจากนีย้ งั หมุน
2484 ทรงใช้กล้อง ELAX LUMIERE บันทึกภาพระหว่างตาม ฟิล์มขึ้นชัตเตอร์ได้เร็วกว่ากล้องชนิดอื่น
เสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดล รัชกาลที่
ในปี พ.ศ. 2494 พระองค์ทรงใช้กล้อง IKOFLEX เป็นกล้อง
8 นิวัติประเทศไทย
สะท้อนภาพแบบเลนส์คู่ และเป็นกล้องที่ทรงใช้ในล�ำดับที่
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ทรงใช้กล้อง LINHOF ของ 12 เลขทีต่ วั กล้อง 2592052 LENS ZEISS OPTION TESSAR 1
ประเทศเยอรมนี แต่ไม่เหมาะกับพระหัตถ์และพระราช : 35 f.75 mm.-No.637288 และมีพระราชด�ำรั สว่ า
“ใช้ง่าย เลนส์ดี ได้ภาพสวยคมชัด”
ประสงค์ จึงไม่ทรงทดลองใช้ต่อไป
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ปี พ.ศ. 2495 ขณะนัน้ มีงานฉลองรัฐธรรมนูญ ณ สวนลุมพินี
มีการแสดงกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นประธานเปิดงาน
เมื่อเสด็จมาทอดพระเนตรกิจการร้านสถานทูตรัสเซีย เจ้า
หน้าที่ได้ทูลเกล้าฯ ถวายกล้องถ่ายภาพยี่ห้อ KIEV ซึ่งเป็น
กล้องที่คล้ายกับกล้องไซส์อิคอน ขนาด 6x9 เซนติเมตร ที่
เคยทรงใช้ และเป็นที่พอพระราชหฤทัยมาก
ปี พ.ศ. 2514 พระองค์ทรงทดลองใช้กล้องญี่ปุ่น ซึ่งเคยมี
พระราชปรารภกับผูใ้ กล้ชดิ เบือ้ งพระยุคลบาทว่า “เขาว่ากัน
ว่าตัวกล้องญี่ปุ่นใช้ไม่ทน แต่ทรงลองใช้ดูแล้ว ทรงเห็นว่า
ใช้ได้ ไม่เห็นมีอะไรเสียหาย”
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จากนั้นทรงใช้กล้อง CANON-7 แบบเล็งระดับสายตา
อย่างจริงจัง แต่เมื่อเปลี่ยนเลนส์ไม่ได้ จึงท�ำให้ทรงถ่าย
ภาพได้ไม่กว้างตามพระราชประสงค์ จึงทรงเปลี่ยนมาใช้
กล้อง CANON A-1 เลขประจ�ำกล้อง A1/2097120 เลนส์
มาตรฐาน CANON F D 1: 1.4/50 mm. 2052111 1 กับ
CANON A-1 2307372 Lens RMC Tokina ZOOM 1:
3.5-4.3, 35-105 และทรงมีกล้อง CANON รุ่นใหม่ๆ ที่
เป็นระบบอัตโนมัติ ได้แก่ กล้อง CANON 35 AUTO
FOCUS LENS f=38 mm. กล้องขนาดเล็ก น�้ำหนักเบา มี
พระราชปรารภว่า “ใช้งานง่ายเกินไป และไม่ค่อยเหมาะ
กับพระหัตถ์นัก”
ต่อมาทรงทดลองใช้กล้อง NIKON F-3 พร้อมด้วยเลนส์
มาตรฐานและเลนส์ซูม ขนาด 35-105 mm. อยู่พักหนึ่ง
เมื่อคราวเสด็จฯ รอบโลก ก็ทรงใช้กล้อง NIKON เพราะ
ทรงบันทึกภาพได้คมชัด เป็นทีพ่ อพระราชหฤทัย เคยมีพระ
ราชปรารภว่า “อะไรๆ ก็ดี หากแต่น�้ำหนักมากไปหน่อย”
จึงพระราชทานให้เป็นสมบัติของช่างภาพส่วนพระองค์นับ
ตั้งแต่นั้นมา

ในเวลาใกล้เคียงกัน ทรงทดลองใช้กล้องกลุม่ EOS (ELECTRONIC OPTICAL SYSTEM) ได้แก่ CANON EOS-650
และ EOS-620 ซึ่งท�ำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และ
60 คอมพิวเตอร์ อีกทั้งทรงทดลองใช้กล้อง MINOLTA Dynax

5000 i ซึ่งสร้างความสะดวกสบาย และถ่ายภาพได้ผล
เทีย่ งตรง รวดเร็ว มีดไี ซน์ทแี่ ปลกใหม่ และมีการสร้างสรรค์
ผลงานภาพได้ ด ้ ว ยระบบต่ า งๆ อาทิ การถ่ า ยภาพ
เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว การถ่ายภาพบุคคล การเน้นจุด
ระยะชัด เป็นต้น
ในช่วงปี พ.ศ. 2531-2554 หลังจากทรงแจ่มแจ้งพระราช
หฤทัยในการศึกษาความก้าวหน้าและความทันสมัยของ
กล้องรุ่นใหม่ขนาดมาตรฐานระบบสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว
แล้ว จึงได้ทรงทดลองใช้กล้องคอมแพกต์ (Compact
Camera) ในแบบต่างๆ อาทิ CANON – I HS LENS,
CANON ZOOM EF 28-80 mm., CANON AUTOBOY
TELE 6 LENS 35-60 mm. f1: 3.5/f 5.6, CANON XL
LENS, CANON ZOOM X2 LENS, CANON ZOOM 39-85
mm. f1: 35 ฯลฯ
ครั้งหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชทรงจับสลากได้รางวัลกล้อง RICOH EF-9D LENS 35
mm.f 1: 35 และในปีตอ่ มาได้พระราชทานเป็นของขวัญให้
จับสลากต่อไป ได้แก่ กล้อง PENTEX AF ZOOM 35-70
mm., MINOLTA WEATHERMATIC 35 DL และ NIKON
TW ZOOM และที่โดดเด่นมากคือ ปี พ.ศ. 2552 ทรงใช้
กล้อง CANON EOS 30D ถ่ายภาพประชาชน เมื่อครั้ง
เสด็จฯ กลับจากโรงพยาบาลศิริราช
กระทั่งปี พ.ศ. 2555-2559 พระองค์ยังทรงใช้กล้องถ่าย
ภาพทุกครั้งที่เสด็จพระราชด�ำเนินไปยังสถานที่ต่างๆ โดย
กล้องที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นยี่ห้อ CANON อาทิ CANON
G9, CANON G15 เป็นต้น
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จากหัวใจและความทรงจ�ำ
นภันต์ เสวิกุล
ช่างภาพตามเสด็จ
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชทีท่ รงฉลองพระองค์
เชิต้ สีแดง ในพระหัตถ์ทรงถือแผนที่ และทรงพิงรถยนต์ในขบวนทรงงาน กลายเป็นภาพติดตา
ของคนไทยมานานหลายสิบปี ผ่านทั้งภาพสารคดีต่างๆ ไปจนถึงดวงตราไปรษณียากร
เฉกเช่นเดียวกับเมื่อไม่นานมานี้ พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชทรงถือแผนที่ไว้ในพระหัตถ์ ผินหน้าไปยังภูเขาท่ามกลางฝุ่นดินแดง
ที่ก�ำลังพัดผ่าน กลายเป็นภาพที่มีคนแชร์ความประทับใจนับแสนครั้ง
และผู้ที่อยู่เบื้องหลังภาพถ่ายเหล่านี้ คงไม่พ้น “นายนภันต์ เสวิกุล” ช่างภาพที่เคย
ได้มีโอกาสตามเสด็จอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เมื่อ 30 ปีที่แล้ว
จากช่างภาพมืออาชีพ ที่ถ่ายภาพน�้ำตก ทะเล จนเรียกว่าไม่ถนัดถ่ายภาพคนเท่าไรนัก
ในช่วงแรก โอกาสทีไ่ ด้รบั หน้าทีส่ �ำคัญนัน้ เริม่ ต้นเมือ่ ปี พ.ศ. 2518 เมือ่ ส�ำนักงานเอกลักษณ์
แห่งชาติ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี มีความคิดที่จะน�ำเสนอภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์
ให้เป็นที่รู้จัก หลังจากมีสงครามเวียดนามและสงครามที่ลาว
แต่สมัยนั้นช่างภาพมืออาชีพมีอยู่ไม่มากนัก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้เลือกให้
นายนภันต์ เสวิกุล ได้ท�ำหน้าที่เป็นช่างภาพตามเสด็จในการทรงงานต่างๆ รวมทั้งเวลา
เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับ ณ พระต�ำหนักต่างๆ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522

ในช่วงแรกนายนภันต์ยอมรับว่า งานใหม่นี้เป็นเรื่องยาก
เพราะไม่รู้จักใคร การตามเสด็จมักได้อยู่รถยนต์คันที่ 23
เวลาที่รถขบวนพระที่นั่งจอดลงแล้ว ยากมากที่จะวิ่งไป
ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทัน ท�ำให้
กว่าจะได้พระบรมฉายาลักษณ์ที่ชัดก็ยากจ�ำเป็นต้องใช้
เลนส์ยาวๆ ถ่ายภาพแทน ก่อนที่จะได้เริ่มขยับเข้าใกล้
มากขึ้นในเวลาต่อมา เขาจึงได้สะพายกล้องภาพนิ่ง 2 ตัว
และภาพวิดีโอ 1 ตัว เริ่มถ่ายภาพ ในแต่ละเดือนใช้ฟิล์ม
ถ่ายภาพกว่า 200 ม้วน หรือมากกว่า 7,000 รูป

“ทุ ก ครั้ ง ที่ ต ามเสด็ จ ในพระหั ต ถ์ ข องพระองค์ จ ะทรง
ถือแผนที่ไว้เสมอ ซึ่งเราทราบมาว่าแผนที่นี้มีอัตราส่วน
1:50,000 เปรียบก็คือในแต่ละหน้ากินพื้นที่ได้ 4 ตาราง
กิโลเมตร ซึ่งพระองค์ทรงน�ำมาต่อกัน 8 ชิ้น จนได้พื้นที่
500 ตารางกิโลเมตร น�้ำหนักรวมกันนับกิโล แม้สถานที่
ที่พระองค์เสด็จฯ ไปจะไม่กว้างนัก แต่แผนที่ต้องกว้าง
พระองค์ทรงรูว้ า่ ความลาดชันเป็นอย่างไร คลองมาจากไหน
นอกจากนี้ยังทรงสะพายกล้องถ่ายภาพ และทรงอักษร
ตลอดเวลา เรียกว่าพระองค์ทรงงานทุกนาที

“สมัยก่อนช่างภาพส่วนพระองค์ที่ตามเสด็จมีไม่มากนัก
และจะมีธรรมเนียมในการฉายพระรูปพระบรมวงศานุวงศ์
เช่น ต้องอยู่ในพระอิริยาบถที่เรียบร้อย หรือเก็บภาพ
พระราชพิธีต่างๆ เท่านั้น เรียกว่าผมเป็นคนแรกๆ ที่ฉาย
พระรูปพระอิริยาบถที่ทรงพระด�ำเนิน ทรงเช็ดเหงื่อ หรือ
พระเกศาเปื้อนฝุ่น ไปเผยแพร่ผ่านส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ก็ถือเป็นเรื่องที่โบราณเขาไม่ท�ำกัน แต่ทุกๆ ครั้งก็จะฉาย
พระรูปโดยไม่อยากให้รบกวนการทรงงานของพระองค์

“จ�ำได้ว่าในแต่ละที่หากเจอแหล่ง น�้ำ พระองค์จะทรง
พระด�ำเนินด้วยความรวดเร็วจนเจ้าหน้าที่ตามแทบไม่ทัน”
และนั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความประทับใจที่ได้ติดตาม
ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ไปทรงงานตามที่ต่างๆ ซึ่ง
นายนภันต์ได้กล่าวต่อว่า
“เวลาเสด็จฯ ไปทรงงานที่ต่างๆ ภาพที่ติดตาของเรา
นอกจากทรงสะพายกล้อง ถือแผนทีท่ รงงานแล้ว คงไม่พน้
ภาพฉลองพระองค์ตัวนอกของพระองค์ชุ่มไปด้วยเหงื่อ
แต่ก็ไม่ทรงย่อท้อ เสด็จฯ ไปที่ต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาให้
ประชาชน อย่างเวลาเสด็จฯ ไปเยีย่ มชาวบ้านจังหวัดต่างๆ
ในอดีตเวลาจัดงานก็ไม่ได้เตรียมสถานทีร่ บั เสด็จทีเ่ รียบร้อย
หรือสะดวกสบายอะไร พระองค์จะต้องทรงตากแดด และ
คุกเข่าลงบนหินฝุ่นที่บาด และร้อนตลอดทั้งวัน ตั้งแต่บ่าย
สองจนถึงสี่ทุ่ม จนพระสนับเพลาเลอะไปด้วยฝุ่น แต่ก็ทรง
ไม่เคยแสดงความย่อท้อให้ประชาชนได้เห็น”
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สิง่ ต่างๆ ทีน่ ายนภันต์ได้ฉายภาพให้เห็นนัน้ แสดงออกผ่าน
พระบรมฉายาลักษณ์ในช่วงเวลาต่างๆ เป็นที่ประจักษ์ถึง
ความรักที่ “พ่อหลวง” ทรงมีต่อพสกนิกรไทย
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เฉกเช่ น เดี ย วกั บ พระบรมฉายาลั ก ษณ์ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์เชิ้ตสีแดง ทรงพิงรถยนต์
ในขบวนเสด็จ ที่อยู่ในความทรงจ�ำของทุกคน ซึ่ง นภันต์
ได้เล่าความทรงจ�ำในครั้งนั้นว่า
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“เป็นประจ�ำในทุกครัง้ เวลาเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับ
พระต�ำหนักต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมพิ ลอดุลยเดชจะทรงขับรถยนต์พระทีน่ งั่ น�ำขบวนไปเยีย่ ม
ราษฎร โดยไม่มใี ครรูว้ า่ จะเสด็จฯ ไปทีใ่ ด เหตุการณ์ครัง้ นัน้
เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2524 พระองค์เสด็จฯ จากพระต�ำหนัก
ทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส ออกไปทรงเยีย่ มชาวบ้าน
ซึ่งเมื่อเสด็จฯ ไปถึงที่สะพานแห่งนี้ พบว่าถนนขาด ไม่มี
ทางไปต่อ ด้วยทอดพระเนตรเห็นชายคนหนึ่งอยู่ในทุ่งนา
พระองค์ก็ทรงพระด�ำเนินลงไปในท้องนา ทรงพูดคุยกับ
ชาวนาคนนั้นนานสักช่วงหนึ่ง ก่อนจะทรงพระด�ำเนิน
ขึ้นมาประทับริมรถในขบวนพระที่นั่ง และทรงพูดคุยกับ
ชายคนดังกล่าวต่อ

“จ�ำได้ว่าทรงพูดคุยอยู่นานนับครึ่งชั่วโมง จนสามารถ
บันทึกภาพได้หลายสิบภาพ แม้ว่าจะไม่ทราบว่าทรงคุยกัน
เรื่องอะไร แต่ในทุกครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะ
ทรงคุยกับประชาชนก็เรือ่ งน�ำ้ ถนน ทีด่ นิ ท�ำกิน แทบทัง้ นัน้ ”
หรื อ อี ก หนึ่ ง ภาพประทั บ ใจของทุ ก คนอี ก ภาพหนึ่ ง คื อ
พระบรมฉายาลักษณ์ซงึ่ ถ่ายทีบ่ า้ นแกน้อย จังหวัดเชียงใหม่
ซึง่ ขณะนัน้ ถนนหนทางยังไม่ดี นายนภันต์กล่าวว่า จ�ำได้วา่
ต้องเป็นทีมล่วงหน้าไปรอรับเสด็จ ใช้เวลาเดินทาง 8 ชัว่ โมง
จากด้านล่าง เพราะถนนไม่ดี และมีอากาศร้อนจัด มีแต่
ฝุ่นดินแดง เมื่อพระองค์เสด็จฯ โดยเฮลิคอปเตอร์มาถึง
ทรงพระด�ำเนินออกไปทอดพระเนตรภูเขา ระหว่างนั้น
ลมพัดเข้ามาแรง ท�ำให้แผนทีใ่ นพระหัตถ์หลุดลง ทรายปลิว
เข้าพระเนตร จ�ำได้ว่าตอนนั้นมองลอดผ่านช่องมองภาพ
ถ่ายไปก็ร้องไห้ไป ในใจได้แต่คิดว่า พระมหากษัตริย์ที่
ทรงมีทกุ อย่างเช่นพระองค์ ท�ำไมต้องมาทรงล�ำบากท�ำงาน
เพื่อคนไทยขนาดนี้
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ท�ำให้หลังจากนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต นายนภันต์จึงได้น�ำภาพ
ประทับใจนี้ มาตกแต่งให้ดูสวยงามขึ้น และน�ำไปแชร์ลง
เฟซบุก๊ ส่วนตัว ก่อนเป็นกระแสทีถ่ กู แชร์ไปบนโลกออนไลน์
นับแสนครั้ง
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นับตั้งแต่ตามเสด็จครั้งแรก จวบจนกระทั่งบัดนี้นับ 30 ปี
เขาบอกว่ า ความเปลี่ ย นแปลงในสถานที่ ต ่ า งๆ และ
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีขึ้น เป็นหลักฐานส�ำคัญ
ว่าทุกวินาทีของพระองค์ทรงท�ำเพื่อประชาชนไทย และ
ทรงเป็น “พระผู้ให้” อย่างแท้จริง

นายนภันต์เผยว่า ในระยะหลังได้มีโอกาสเดินทางไป
สถานที่ต่างๆ ที่เคยตามเสด็จหลายที่ เกือบทุกที่เปลี่ยน
จากพื้นที่แห้งแล้ง ถนนหนทางไม่มีต้องเดินทางล�ำบาก
มีแต่ฝุ่นทราย กลายเป็นภูเขาเขียว ชาวเขาได้เพาะปลูก
และคนมีอาชีพ มีความสุขขึ้น เป็นสิ่งที่ท�ำให้ตนคิดได้ว่า
ในทุ ก ที่ ที่ พ ระองค์ เ สด็ จ ฯ ไป ทรงรู ้ ว ่ า จะพั ฒ นา จะ
ท�ำให้ชีวิตคนดีขึ้นอย่างไร โดยที่คนอื่นยังไม่เคยรู้มาก่อน
เช่นเดียวกับภาพถ่ายของพระองค์ ความจริงแล้วช่างภาพ
ทุกคนก็อยากถ่ายแต่สิ่งสวยงาม แต่กล้องถ่ายภาพของ
พระองค์กลับมีไว้เพื่อถ่ายหิน ดิน ทรายอันแห้งแล้ง เพื่อ
ประกอบการทรงงานทั้งนั้น
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แต่กระนั้น แม้จะออกตัวว่าเขาเองไม่ได้ตามเสด็จใกล้ชิด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างที่
หลายคนเข้าใจ แต่ก็ขออยากน�ำเรื่องราวความประทับใจ
ส่งต่อผู้อื่น

“ตลอดเวลา 70 ปีที่ผ่านมา ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรง
งานหนักอย่างมิเคยได้หยุดพัก ไม่มีแม้แต่เสาร์อาทิตย์
เช่นคนอื่น พระองค์ทรงมีแต่ให้ เพียงแต่คนไทยตอบแทน
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระองค์นอ้ ย ความจริงแล้วเพียงแค่
เราน้อมน�ำพระบรมราโชวาทของพระองค์มาปรับใช้ในชีวติ
สัก 1 เรื่อง ช่วยกันท�ำความดี ท�ำต่อไปเรื่อยๆ ไม่หยุดนิ่ง
เหมื อ นที่ พ ระองค์ ท รงเป็ น ต้ น แบบ ประเทศของเราก็
จะดีแล้ว ไม่ตอ้ งท�ำอะไรทีพ่ เิ ศษไปกว่านี”้ นายนภันต์กล่าว
ทิ้งท้าย

“

การถ่ายรูปนี้ ตอนถ่ายรูปก็ต้องอาศัยความรู้เบื้องต้นที่ได้มาจากหนังสือคู่มือ ต่อจากนั้น
ก็ต้องมีความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์บ้าง คือหมายความว่า จะใช้เลนส์อย่างไร
ยาวแค่ไหน จะได้รูปอย่างไรหรือการบิดเบี้ยวอย่างไร ซึ่งเมื่อผู้ที่ถ่ายรูปเล่นๆ
โดยรู้เรื่องก็ไม่เข้าใจ ขั้นต่อไปก็ต้องดูว่าจะใช้ฟิล์มชนิดไหน จะได้รูปที่ชัดหรือไม่ชัด
หรือที่จะมีรูปภาพนิ่ง จะมีการเคลื่อนไหวหรือไม่ แล้วแต่ความรู้ว่าจะใช้ฟิล์มอะไร
ต่อจากนั้นก็ส่งไปให้ที่ร้านให้ล้าง ก็ไม่รู้เรื่องทีเดียว นอกจากถึงขั้นตอนที่ผู้ที่ได้สนใจ
ในการถ่ายรูปลึกซึ้งเข้าไปอีกก็จะทราบถึงวิธีการ กรรมวิธีต่างๆ ของการถ่าย เช่น การถ่ายและ
ล้างรูป และอัดรูป จะได้สามารถแจ้งให้ผู้ที่จะล้างรูปหรืออัดรูปปฏิบัติตามความรู้สึกหรือความ
ต้องการ ยิ่งลึกเข้าไป คือ ผู้ที่ปฏิบัติการล้างรูปเอง และได้สามารถที่จะน�ำวิทยาการต่างๆ มา
ประสมประเสในรูปนั้นออกมาคนละอย่าง แม้จะได้ถ่ายออกมาอย่างหนึ่ง
แล้วมาประสมประเส หรือมาใช้วิธีการต่างๆ ก็ออกมาอีกอย่างหนึ่ง ต่างกับที่ออกมาเดิม
นั่นก็เป็นวิทยาการในห้องมืด ทั้งหมดนี่ก็รวมเป็นศิลปะการถ่ายภาพ

”“
”
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พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ ค ณะกรรมการบริ ห ารสมาคมถ่ า ยภาพแห่ ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ พระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน วันศุกร์ที่ 8
สิงหาคม พ.ศ. 2518
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รูปที่ถ่าย เราก็คัดเอาไปให้เลือกพิมพ์ขึ้นมาเป็นหนังสือ ก็เป็นสิ่งที่ให้ความสุข
ให้ความสบายใจ เพราะว่าการถ่ายรูปนั้น ไม่ได้ตั้งใจที่จะถ่ายรูปให้เป็นศิลปะ
หรือจะเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงอะไร เป็นเพียงแต่กดชัตเตอร์ไว้ส�ำหรับเก็บให้เป็นที่ระลึก
แล้วก็ถา้ รูปนัน้ ดี มีคนได้มาเห็นรูปเหล่านัน้ และก็พอใจ ก็ท�ำให้เป็นการแผ่ความสุขไปให้กบั ผูท้ ไี่ ด้ดู
เพราะว่าเขาชอบ หมายความว่าได้ให้เขามีโอกาสได้เห็นทัศนียภาพที่เขาอาจไม่ค่อยได้เห็น
หรือในมุมที่เขาไม่เคยเห็น ก็แผ่ความสุขไปให้เขาอีกทีหนึ่ง ซึ่งเป็นจุดประสงค์ของการถ่ายรูป
พระราชด�ำรัสต่อคณะกรรมการจัดท�ำหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พฒ
ั นาประเทศ และนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
ในโอกาสทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือ “ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พัฒนาประเทศ” เมื่อวันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2537
ณ พระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน

บทที๔่

พระมหากรุณาธิคุณต่อวงการวรรณกรรม
วรพล กิตติรัตวรางกูร
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หนังสือพระราชนิพนธ์
ในหลวง รัชกาลที่ 9
พระอัจฉริยภาพด้านวรรณศิลป์
อีกหนึ่งพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่หลายคน
ประจักษ์และรับรู้ก็คือ ความสามารถในด้านวรรณศิลป์ ทั้งงานเขียน-การแปล อันมีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ชัดหลายเรื่อง ที่แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในด้านนี้ โดยผลงานที่
ปรากฏออกมาเป็นหนังสือหลายเล่มยังคงเป็นงานที่ทรงคุณค่าและอยู่ในความประทับใจ
ของคนไทยจนถึงทุกวันนี้
พระราชด�ำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเขียนหนังสือที่ส�ำคัญ ก็คือ
พระราชด�ำรัสที่ว่า...
“นักเขียน นักประพันธ์ งานส�ำคัญก็คือ แสดงความคิดของตนออกมาเป็นเรื่องชีวิต หรือ
เรื่องแต่งขึ้นมา เพื่อให้ผู้อื่นได้ประโยชน์ คือความรู้บ้าง บันเทิงบ้าง นักแสดงความคิด
ส�ำคัญมาก เพราะว่ามีอทิ ธิพลต่อชีวติ ของมวลมนุษย์ อาจท�ำให้เกิดความคล้อยตามไป และ
ตัวท่านเขียนดีก็ยิ่งคล้อยตามกันมาก ฉะนั้น นักประพันธ์ต้องมีความรับผิดชอบสูง เพราะ
ท่านเป็นผู้ปั้นความคิดและความบริสุทธิ์ในความคิดจึงเป็นเรื่องที่ส�ำคัญ ดังบทความ
กลั่นกรองไว้ในสมองว่า สิ่งที่จะเขียนออกมาจะไม่แสลง ไม่ท�ำลายความคิดของประชากร
ไม่ท�ำลายผู้อื่น และตนเอง คือมีเสรีภาพในการเขียนอย่างเต็มที่ในขอบเขตของศีลธรรม”
(พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะกรรมการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ณ
พระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515)
ส�ำหรับหนังสือพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมี
ออกมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. 2489-2545 ที่มีทั้งพระราชบันทึก หนังสือพระราชนิพนธ์
และพระราชนิพนธ์แปล โดยทุกเล่มล้วนแต่เป็นหนังสืออันทรงคุณค่าที่คนไทยทุกคนควร
ได้รับรู้และไปติดตามหาอ่านกัน มีดังนี้

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

71

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

พระราชนิพนธ์เรื่องแรก “พระราชานุกิจ รัชกาลที่ 8”
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เป็ น พระราชนิ พ นธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามค�ำกราบบั ง คมทู ล
ขอพระราชทานของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล เพือ่ ให้
พระราชานุกิจกรุงรัตนโกสินทร์ครบแปดรัชกาล ที่อยู่ใน
หนังสือ “พระราชานุกจิ ” ซึง่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พมิ พ์

พระราชทานในการพระราชกุศล 100 วัน พระบรมศพ
พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรมหาอานั น ทมหิ ด ล ณ
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2489 โดยภาษา ได้รบั การยกย่องว่า
ทรงใช้ภาษาทีส่ น้ั กระชับ อ่านแล้วได้ใจความในการสือ่ สาร
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โดยพระราชานุกจิ รัชกาลที่ 8 ทีพ่ ระองค์ทรงพระราชนิพนธ์
มีข้อความดังนี้
...ตามปกติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั บรรทมตืน่ เวลาเช้า
ระหว่าง 08.30 นาฬิกา นอกจากทรงมีพระราชกิจบางอย่าง
เช่น เสด็จพระราชด�ำเนินเยี่ยมกรมกองทหารหรือสถานที่
อื่นๆ ก็ตื่นบรรทมเวลาย�่ำรุ่ง หรือก่อนย�่ำรุ่ง
เมื่อสรงและแต่งพระองค์แล้ว เสด็จมายังห้องพระบรรทม
สมเด็จพระอนุชาและสมเด็จพระราชชนนีกอ่ น แล้วจึงเสด็จ
เสวยเครื่องเช้าพร้อมกันที่มุขพระที่นั่งด้านหน้าเวลาราว
09.00 นาฬิกา ถึง 09.30 นาฬิกา บางวันทรงพระอักษร
หรือตรัสเรื่องต่างๆ กับสมเด็จพระราชชนนี
เวลา 10.00 นาฬิกา ถึง 10.30 นาฬิกา ราชเลขานุการ
ในพระองค์เฝ้าถวายหนังสือราชการทุกวันอังคารและวันศุกร์
ถ้ามีงานพระราชพิธีก็เสด็จพระราชด�ำเนินตามก�ำหนด
เวลา 11.00 นาฬิกา ทรงปฏิบตั พิ ระราชกิจบ้าง ทรงส�ำราญ
พระราชอิริยาบถบ้าง สับเปลี่ยนกันเป็นวันๆ ดังนี้ คือ
1. ทรงศึกษาภาษาไทยและพระพุทธศาสนา
2. ข้าราชการในกระทรวงและกรมต่างๆ ผลัดกันเข้าเฝ้า
ถวายรายงานกิจการตามหน้าที่ บางวันมีพระบรมวงศานุวงศ์
และผู้ทรงคุ้นเคยเข้าเฝ้า
3. เสด็จพระราชพิธี
4. ถ้าไม่มีการเฝ้าหรือพระราชกิจอื่นใดก็มักจะทรง
พระอักษร บางวันทรงรถยนต์ในบริเวณพระบรมมหาราชวัง

ตามธรรมดาเสวยเสร็จภายในเวลาประมาณ 45 นาที
แล้วเสด็จจากโต๊ะเสวย ทรงปราศรัยเรื่องต่างๆ กับผู้ที่มา
ร่วมโต๊ะเสวยต่อไป ถ้าไม่มีผู้ใดเฝ้าก็ทรงพักผ่อน

เวลา 15.00 นาฬิกา ทรงปฏิบตั พิ ระราชกิจบ้าง ทรงส�ำราญ
พระราชอิริยาบถบ้าง ดังนี้
1. ทรงศึกษาภาษาไทยและพระพุทธศาสนา
2. ข้าราชการ ชาวต่างประเทศ หรือผู้ทรงคุ้นเคย
เข้าเฝ้า
3. หากไม่มีพระราชกิจอย่างหนึ่งอย่างใด ก็มักจะทรง
เวลา 12.30 นาฬิกา เสด็จลงเสวยพระกระยาหารกลางวัน ส�ำราญพระราชหฤทัยกับสมเด็จพระอนุชา
พร้อมด้วยสมเด็จพระราชชนนีและสมเด็จพระอนุชา เสวย
เครือ่ งฝรัง่ และไทย ส่วนเครือ่ งเสวยนัน้ ได้โปรดเกล้าฯ ให้ลด
จ�ำนวนโดยเฉพาะเครื่องฝรั่งซึ่งเคยตั้งโต๊ะเสวยมาก่อนนั้น
ลงบ้าง ด้วยทรงพระราชด�ำริว่ามากเกินไป โปรดเกล้าฯ
ให้พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ หรือผู้ที่ทรงคุ้นเคย
ร่วมโต๊ะเสวยด้วยในบางโอกาส บางวันเสด็จเสวยกลางวัน
อย่างปิคนิคที่ริมสระในสวนศิวาลัย

เวลา 16.00 นาฬิกา เสวยเครื่องว่างบนพระที่นั่งเป็นปกติ
นอกจากบางครั้งเสด็จลงเสวยที่ริมสระน�้ำในสวนศิวาลัย
เสวยเครื่ อ งว่ า งแล้ ว ถ้ า ไม่ มี ง านพระราชพิ ธี ห รื อ ไม่ ท รง
มีพระราชกิจอื่นใด ก็เสด็จวังสระปทุมเฝ้าเยี่ยมสมเด็จ
พระอัยยิกาบ้าง เสด็จเยีย่ มพระประยูรญาติอนื่ บ้าง มิฉะนัน้
ก็เสด็จประพาสพระนคร ทอดพระเนตรพระอารามและ
สถานที่ส�ำคัญต่างๆ ถ้าไม่เสด็จประพาสหรือมีพระราชกิจ
อื่นใดก็มักจะเสด็จลงทรงส�ำราญพระอิริยาบถกับสมเด็จ
พระราชชนนีและสมเด็จพระอนุชา หรือทรงกีฬาบางอย่าง
เพือ่ เป็นการบ�ำรุงพระราชอนามัย แล้วเสด็จขึน้ ทรงพักผ่อน
เวลาประมาณ 18.00 นาฬิกา
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เวลา 19.30 นาฬิกา เสด็จลงประทับโต๊ะเสวยพร้อมด้วย
สมเด็จพระราชชนนีและสมเด็จพระอนุชา บางวันโปรดเกล้าฯ
ให้ ผู ้ ท รงคุ ้ น เคยร่ว มโต๊ะ เสวยด้ว ย เสวยเสร็จแล้วทรง
ปราศรัยเรือ่ งต่างๆ กับผูม้ าร่วมโต๊ะเสวยภายหลังเวลาเสวย
แล้ว ทรงพระราชกิจเปลี่ยนแปลงเป็นวันๆ ดังนี้ คือ
1. พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ หรือผู้ทรงคุ้นเคย
เข้าเฝ้า
2. ทรงพระส�ำราญในการดนตรีกับสมเด็จพระอนุชา
พร้อมด้วยนักดนตรี หรือผู้สนใจในการดนตรีที่เข้ามาเฝ้า
ร่วมด้วย
3. บางวันเสด็จทอดพระเนตรภาพยนตร์ ละคร หรือ
ทรงฟังดนตรีในโรงละครสวนศิวาลัย
4. บางวันเสด็จทรงรถพระที่นั่งประพาสพระนครเป็น
ไปรเวต บางทีทรงขับเอง
5. บางวั น ทรงพระราชด�ำเนิ น พร้ อ มด้ ว ยสมเด็ จ
พระอนุชาและมหาดเล็ก ภายในบริเวณพระบรมมหาราชวัง
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเอาพระราชหฤทัยใส่
ในการเสด็จประพาสเยี่ยมประชาชนภายนอกเขตพระนคร
ได้เสด็จตามท้องที่จังหวัดและอ�ำเภอใกล้เคียง มีอ�ำเภอ
สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี พระประแดง ปากเกร็ด
สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา และบางเขน ภายในเขตต์พระนคร
ได้เสด็จประพาสเยี่ยมส�ำเพ็งเพื่อให้ประชาชนชาวต่างชาติ
ได้เฝ้าด้วย
พระราชกิ จ ที่ ท รงปฏิ บั ติ ใ นระหว่ า งเวลาเสด็ จ ประพาส
มีดังนี้ คือ
1. ทรงนมั ส การพระพุ ท ธรู ป ในพระอารามที่ ส�ำคั ญ
ในท้องที่
2. เสด็จเยี่ยมสถานที่ราชการในท้องที่
3. ทอดพระเนตรกิจการในสถานทีส่ �ำคัญๆ เช่น โรงงาน
และทอดพระเนตรการประกอบอาชีพ เช่น การท�ำนา การ
จับปลา การหัตถกรรมและอุตสาหกรรมต่างๆ
4. ทรงปราศรัยต่อประชาชนด้วยเครื่องกระจายเสียง
5. ทรงปราศรัยต่อประชาชนเป็นรายบุคคล
6. ทอดพระเนตรการเล่นหรือการแสดงถวาย
7. พระราชทานรางวั ล แก่ ป ระชาชนที่ น�ำของขึ้ น
ทูลเกล้าฯ ถวาย
ในการเสด็จประพาสทั้งทางบกทางน�้ำนี้ เสด็จพระที่นั่ง
ในเวลาเช้า บางครั้งก่อนเสวยเครื่องเช้า บางครั้งภายหลัง
เมื่ อ เสด็ จ ก่ อ นเครื่ อ งเช้ า ก็ มั ก จะเสวยแต่ เ พี ย งเล็ ก น้ อ ย
ก่อนเสด็จ และเสวยเครื่องเช้าในเรือพระที่นั่งบ้าง หรือ
สถานที่ที่เสด็จประพาสบ้าง

เสวยเครื่องกลางวันประมาณเวลา 12.30 นาฬิกา หรือ
เมื่อเสร็จพระราชกิจแล้ว ทรงเปลี่ยนเครื่องแต่งพระองค์ 13.00 นาฬิกา โปรดเกล้าฯ ให้ขา้ ราชการและเจ้าหน้าทีร่ ว่ ม
แล้วเสด็จมาเฝ้าสมเด็จพระราชชนนีก่อนบรรทม เสด็จเข้า โต๊ะเสวยด้วย เสวยแล้วทรงพักผ่อนเล็กน้อยก่อนที่จะทรง
ปฏิบัติพระราชกิจต่อไปในตอนบ่าย เสด็จพระราชด�ำเนิน
ที่พระบรรทมประมาณเวลา 22.30 นาฬิกา เป็นปกติ
กลับถึงพระบรมมหาราชวังเวลาประมาณ 17.00 นาฬิกา
โดยมาก
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พระราชนิพนธ์ “เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิทเซอร์แลนด์”
พระราชนิพนธ์ล�ำดับถัดมาคือ “เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมา
สู่สวิทเซอร์แลนด์” พระราชนิพนธ์เรื่องนี้ตีพิมพ์ครั้งแรก
ในหนังสือรายเดือน วงวรรณคดี ฉบับประจ�ำเดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2490 โดยเป็นบันทึกที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในช่วง
เวลาเสด็จพระราชด�ำเนินเพื่อกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์อีกครั้ง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2489
หลังจากทีพ่ ระองค์เสด็จขึน้ ครองราชย์เมือ่ วันที่ 9 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2489 โดยในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงบันทึกเป็นเรือ่ งราว
การเดิ น ทาง แสดงถึงความรู้สึก ของพระองค์ที่ห่วงใย
พสกนิกรอย่างยิ่ง รวมถึงเหตุการณ์ที่ทรงพบเจอ
หนั ง สื อ พระราชนิ พ นธ์ “เมื่ อ ข้ า พเจ้ า จากสยามมาสู ่
สวิ ท เซอร์ แ ลนด์ ” มี ก ารเริ่ ม ต้ น ถึ ง ที่ ม าที่ ไ ปของบั น ทึ ก
ดังกล่าวไว้ว่า

(หมายเหตุ : การทับศัพท์ชื่อประเทศ Switzerland ว่า
สวิทเซอร์แลนด์ สะกดตามต้นฉบับทีท่ รงพระราชนิพนธ์ ซึง่
จะแตกต่างจากปัจจุบันที่ใช้ สวิตเซอร์แลนด์)
ทั้งนี้ ความตอนหนึ่งในพระราชนิพนธ์เรื่อง “เมื่อข้าพเจ้า
จากสยามสู่สวิทเซอร์แลนด์” ที่ได้รับการพูดถึง และอยู่
ในความทรงจ�ำของคนไทยทั้งแผ่นดิน ก็คือข้อความที่
ขอยกมาถ่ายทอดไว้ดังนี้
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2489 - วันนีถ้ งึ วันทีเ่ ราจะต้องจากไป
แล้ว...พอถึงเวลาก็ลงจากรถพระทีน่ งั่ พร้อมกับแม่ ลาเจ้านาย
ฝ่ า ยใน ณ พระที่ นั่ ง ชั้ น ล่ า ง แล้ ว ก็ ไ ปยั ง วั ด พระแก้ ว
เพือ่ นมัสการลาพระแก้วมรกตและพระภิกษุสงฆ์ ลาเจ้านาย
ฝ่ายหน้า ลาข้าราชการทัง้ ไทยและฝรัง่ แล้วก็ไปขึน้ รถยนต์
พอรถแล่นออกไปได้ไม่ถึง 200 เมตร มีหญิงคนหนึ่งเข้ามา
หยุดรถแล้วส่งกระป๋องให้เราคนละใบ ราชองครักษ์ไม่แน่ใจ
ว่าจะมีอะไรอยู่ในนั้น บางทีจะเป็นลูกระเบิด! เมื่อมาเปิดดู
ภายหลังปรากฏว่าเป็นทอฟฟี่ที่อร่อยมาก ตามถนนผู้คน
ช่างมากมายเสียจริงๆ ที่ถนนราชด�ำเนินกลาง ราษฎรเข้า
มาใกล้ชิดรถที่เรานั่ง กลัวเหลือเกินว่าล้อรถของเราจะไป
ทับแข้งทับขาใครเข้าบ้าง รถแล่นฝ่าฝูงชนไปได้อย่างช้าทีส่ ดุ
ถึงวัดเบญจมบพิตร รถแล่นเร็วขึน้ ได้บา้ ง ตามทางทีผ่ า่ นมา
ได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆ ว่า “อย่าละทิ้ง
ประชาชน” อยากจะร้องบอกเขาส่งไปว่า

...“วงวรรณคดี” ได้ขอร้องให้ขา้ พเจ้าเขียนเรือ่ งเล็กๆ น้อยๆ
ที่ถนัดมาลงในหนังสือนี้นานมาแล้ว อันที่จริงข้าพเจ้า
ก็ ไ ม่ ใ ช่ นั ก ประพั น ธ์ เมื่ อ อยู ่ โ รงเรี ย น เรี ย งความและ
แต่งเรือ่ งก็ท�ำไม่ได้ดนี กั อย่างไรก็ดขี า้ พเจ้าก็ปรารถนาทีจ่ ะ
สนองความต้องการของ “วงวรรณคดี” อยู่บ้าง และเนื่อง
ด้วยไม่สามารถที่จะเขียนเรื่องที่ข้าพเจ้ารู้บ้าง เช่น ดนตรี
ศิลป วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือกฎหมาย ฯลฯ ได้
เพราะไม่มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้ดีพอ ฉะนั้นจึงตกลงใจส่ง
บันทึกประจ�ำวันที่เขียนไว้ก่อนและระหว่างวันเดินทางจาก
สยามสูส่ วิทเซอร์แลนด์มาให้ และในโอกาสนี้ จึงขอขอบใจ
เป็นการส่วนตัวต่อทุกๆ คนที่มาถวายความจงรักภักดีที่มี “ถ้ า ประชาชนไม่ ล ะทิ้ ง ข้ า พเจ้ า แล้ ว ข้ า พเจ้ า จะละทิ้ ง
ต่อสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชของข้าพเจ้า ณ พระมหา ประชาชนอย่างไรได้”
ปราสาท ตลอดจนความปรารถนาดีที่มีต่อตัวข้าพเจ้าเอง
กับขอขอบใจเหล่าทหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการด้วย
ความจงรักภักดีต่อเราทั้งสองด้วย...
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พระราชนิพนธ์ “นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ”
ด้วยความทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
ทรงศึกษาในต่างแดนตั้งแต่ทรงพระเยาว์ จึงท�ำให้ทรงมี
ความรู้ความเข้าใจในภาษาต่างประเทศหลายภาษา เช่น
ฝรั่งเศส เยอรมัน อังกฤษ ฯลฯ
มีการรายงานข่าวถึงที่มาที่ไปของงานแปลหนังสือดังกล่าว
ไว้หลายครัง้ ตามสือ่ ต่างๆ อันสรุปได้วา่ “นายอินทร์ ผูป้ ดิ ทอง
หลังพระ” ทรงเริม่ แปลงานเขียนชิน้ นีต้ งั้ แต่วนั ที่ 20 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2520 โดยใช้เวลาในการแปลงานเขียนเล่มนี้รวมเวลา
3 ปี เพราะเสร็จสิ้นการแปลเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.
2523 จึงเกิดหนังสือแปล “นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ”
ที่เป็นหนังสือแปลที่นักอ่านจ�ำนวนมากยังนิยมตามอ่าน
อยู่จนถึงปัจจุบัน

ฝ่ายอักษะ ที่น�ำโดยฮิตเลอร์ ซึ่งการท�ำงานของนายอินทร์
และทีมงาน เป็นการท�ำงานแบบปิดทองหลังพระ ไม่หวังให้
ผูใ้ ดรับรูก้ ารท�ำงานอย่างแท้จริง เพราะการท�ำหน้าทีด่ งั กล่าว
มีผู้กล่าวไว้ว่าเป็นจุดส�ำคัญที่ท�ำให้ฝ่ายพันธมิตรได้รับ
ชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่สอง
ในรีวิวของสื่อหลายแห่ง ต่อพระราชนิพนธ์งานแปลเรื่อง
“นายอินทร์ ผูป้ ดิ ทองหลังพระ” พบว่า มีการอ้างอิงความเห็น
ของ ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล อดีตสมาชิกวุฒิสภา-อดีต
นักสื่อสารมวลชนผู้มีชื่อเสียง ที่เขียนถึงหนังสือดังกล่าว
ด้วยแง่มุมหลายเรื่องที่น่าสนใจ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.
2557 ที่มีการน�ำไปอ้างอิงไว้จ�ำนวนมาก ภายใต้ข้อสรุปถึง
พระราชนิพนธ์ดังกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า

โดย “นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ” ในหลวงรัชกาลที่ 9 “นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ คือเรื่องของคนดีที่เสียสละ
ทรงแปลจากหนังสือต้นฉบับภาษาอังกฤษทีม่ ชี อื่ ว่า A Man เพื่อชาติ ตลอดความยาว 603 หน้า ล้วนเป็นเรื่องของ
คนดีที่ชาติต้องการทั้งสิ้น เมื่ออ่านจบจึงรู้ว่านี่คือลักษณะ
Called Intrepid ซึ่งเขียนโดย Sir William Stevenson
คนดีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อันเป็นเรื่องราวที่อ้างอิงกันว่า เขียนขึ้นมาจากเรื่องจริง ทรงต้องการสนับสนุนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครอง
ในสมัยสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ทีเ่ ป็นเรือ่ งของสายลับหน่วย ประเทศ”
จารกรรมข่าวกรองทีเ่ สีย่ งชีวติ เพือ่ ปฏิบตั กิ ารใต้ดนิ ต่อต้าน
“อดอล์ฟ ฮิตเลอร์” นายกรัฐมนตรีเยอรมนีและผู้น�ำนาซี พระราชนิพนธ์แปล “นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ” จึง
เยอรมัน ที่มีอ�ำนาจอยู่ในช่วง ค.ศ. 1933-1945 (หรือ เป็นอีกหนึ่งหนังสือที่ทุกคนควรได้อ่าน เพื่อเป็นก�ำลังใจ
ระหว่าง พ.ศ. 2476-2488) ที่เป็นผู้จุดชนวนสงครามโลก ในการท�ำงาน เพราะท�ำให้เกิดข้อคิดได้ว่า งานทุกอย่าง
ครั้งที่สอง โดยสายลับหน่วยจารกรรมข่าวกรองดังกล่าว ล้วนมีคุณค่าในตัวของมันเอง แม้จะเป็นงานที่ไม่มีใครเห็น
ใช้ชื่อรหัสในการท�ำงานว่า “นายอินทร์” หรือ Intrepid หรือรับรู้ แต่เมือ่ ผลของการท�ำงานถูกขับเคลือ่ น และเกิดผล
ที่ก็คือนามรหัสของ “เซอร์วิลเลียม สตีเวนสัน” หัวหน้า ออกมา อย่างน้อยผู้ปฏิบัติงานก็ได้เกิดความภาคภูมิใจ
หน่ ว ยราชการลั บ อาสาสมั ค รของอั ง กฤษ ที่ ท�ำงานหา ในตัวเอง โดยไม่จ�ำเป็นต้องให้ใครรับรู้ ชื่นชม
ความลับทางทหารของเยอรมันรายงานแก่ 2 ผูน้ �ำคนส�ำคัญ
ของฝ่ายพันธมิตร ยุคสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง คือ “เซอร์วนิ สตัน
เชอร์ซิลล์” นายกรัฐมนตรีอังกฤษ และ “แฟรงคลิน ดี.
รูสเวลต์” ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ที่ร่วมกันต่อสู้กับ
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ทัง้ นี้ เว็บไซต์ www.bangkokbanksme.com ทีไ่ ด้เรียบเรียง
ข้อมูลจากหนังสือชุดพระมหากษัตริย์บรมราชจักรีวงศ์
9 รัชกาลอีกทีหนึง่ ได้พดู ถึงพระราชนิพนธ์แปลดังกล่าวไว้วา่
เรื่องนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงแปลเพื่อให้ข้าราชบริพาร
ได้รู้จักบุคคลที่น่าสนใจคนหนึ่งของโลก ฐานะผู้นำ�คนแรก
ของประเทศยูโกสลาเวีย ที่มีความกล้าหาญชาญชัยถึง
ขนาดท้ า ทายอิ ท ธิ พ ลทางการเมื อ งทุ ก รู ป แบบรวมทั้ ง
แสนยานุภาพอันเกรียงไกรทางทหารของโซเวียต (สมัย
จอมพลโจเซฟ สตาลิน) ด้วยการดำ�เนินนโยบายอิสระทั้ง
ด้านการปกครอง เศรษฐกิจ และการต่างประเทศ รวมไปถึง
การปฏิรูปสังคม เป็นผลให้ยูโกสลาเวียถูกขับออกจาก
กลุ่มประทศคอมมิวนิสต์ซึ่งมีโซเวียตเป็นผู้นำ� กลายเป็น
คอมมิวนิสต์นอกคอกแห่งยุโรปตะวันออก
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พระราชนิพนธ์แปล “ติโต”
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งานเขียน-งานแปล เรื่องที่สี่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 คือ
“ติโต” ที่ทรงแปลจาก “Tito” (Ballantine's Illustrated History of the Violent Century, War Leader Book, No. 10)
เขียนโดย Phyllis Auty ที่พิมพ์ออกเผยแพร่เมื่อปี ค.ศ.
1972 หรือ พ.ศ. 2515

รายงานดังกล่าวระบุด้วยว่า พระราชนิพนธ์แปลเรื่องนี้
แสดงให้เห็นการดิน้ รนต่อสูข้ องติโตตัง้ แต่วยั เด็ก จนกระทัง่
ก้าวเข้าร่วมการเคลื่อนไหวทางการเมือง การปฏิบัติงานที่
เสี่ยงชีวิตในองค์กรคอมมิวนิสต์สากล หรือโคมินเทิร์น
การนำ�ขบวนการผู้รักชาติเข้าต่อต้านการยึดครองของฝ่าย
อักษะอย่างเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและ
ความยากลำ�บาก มีความพยายามทีจ่ ะรวมชาติซงึ่ แตกแยก
ทั้งด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ให้
กลับมารวมกันเป็นปึกแผ่นในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่
สอง รวมทั้งชี้ให้เห็นคุณลักษณะพิเศษเฉพาะตัวของติโต
ลูกชาวนาผู้ยากจนได้ส่งให้เขากลายเป็นวีรบุรุษของชาติ
และผู้นำ�ประเทศที่ทั่วโลกยอมรับ
โดยข้อคิดที่ได้จากเรื่องทำ�ให้รู้ว่า “ติโต” นั้นเป็นแบบอย่าง
แห่งผูน้ �ำ ทีม่ คี วามเพียร เป็นผูท้ ฟี่ นั ฝ่าอุปสรรคในทุกวิถที าง
เพื่อสร้างความเป็นไท นอกจากนี้ยังทำ�ให้ทราบว่า ความ
สามัคคีหากจะเกิดขึน้ ได้ ส่วนหนึง่ ต้องมาจากการมีผนู้ �ำ ทีด่ ี
และมีความยุติธรรม

สำ�หรับหนังสือพระราชนิพนธ์งานแปลเรือ่ ง “ติโต” ดังกล่าว
โดยเรื่องราวของติโต เป็นเรื่องของ จอมพลติโต หรือ มีการจัดพิมพ์เป็นเล่มและวางจำ�หน่ายในปี พ.ศ. 2537 และ
“โจซิบ โบรซ” อดีตนายกรัฐมนตรีคอมมิวนิสต์คนแรกและ ยังคงเป็นหนังสือทีไ่ ด้รบั การกล่าวถึง และติดตามจากคนไทย
ประธานาธิบดีของยูโกสลาเวีย
อย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
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พระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก”
พระราชนิพนธ์ล�ำดับถัดมาของในหลวงรัชกาลที่ 9 คือ
“พระมหาชนก” ซึ่งเป็นหนังสือที่ประชาชนจ�ำนวนมากที่
ได้อ่านก็จะได้แง่คิด ให้ก�ำลังใจกับตัวเองในเรื่อง ความ
เพียร ความมุ่งมั่น มีวิริยอุตสาหะ ในการท�ำภารกิจต่างๆ
ทั้งด้านการเรียน การศึกษา การท�ำงาน การแก้ปัญหาชีวิต

มีการให้ข้อมูลไว้ว่า เมื่อปี พ.ศ. 2529 พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชทรงสดับพระธรรมเทศนา
ของสมเด็ จ พระมหาวี ร วงศ์ แ ละทรงสนพระราชหฤทั ย
จึงได้มีการค้นคว้าเรื่องพระมหาชนกในพระไตรปิฎกและ
พระสุตตันตปิฎก และทรงน�ำมาพระราชนิพนธ์ โดยการ
ใช้ภาษาที่ท�ำให้คนอ่านแล้วมีความเข้าใจง่าย รวมถึงใช้
ส�ำหรับบทพระราชนิพนธ์เรื่อง “พระมหาชนก” เนื้อหา การเล่าเรื่องด้วยการมีภาพประกอบเดินเรื่องให้เรื่องราว
โดยสรุปคือ เป็นเรื่องของหนึ่งในทศชาติชาดก ซึ่งเป็น ความเพียรของพระมหาชนก มีความน่าสนใจ น่าติดตาม
ชาดก 10 ชาติสดุ ท้าย ก่อนทีพ่ ระโพธิสตั ว์จะมาประสูตเิ ป็น โดยแฝงไว้ซึ่งหลักคติธรรม
เจ้าชายสิทธัตถะและตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
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โดยธีมหลักของเรื่องที่คนจดจ�ำได้มากที่สุดก็คือแนวทาง
คติธรรมในเรื่อง ความเพียร ความพยายาม ไม่ย่อท้อ
ต่ออุปสรรคปัญหา แต่ให้เดินหน้าต่อไป อย่าได้สิ้นหวัง
จนกว่ า จะบรรลุ เ ป้ า หมาย ดั ง เช่ น พระมหาชนกที่ มี
ความเพียร อดทนว่ายน�้ำในทะเลนาน 7 วัน 7 คืน
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และได้มกี ารบันทึกไว้วา่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีพระราชด�ำรัส
เกี่ยวกับพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” เมื่อวันที่ 28
มีนาคม พ.ศ. 2539 ตอนหนึ่งความว่า “หนังสือนี้เป็นที่รัก
ของข้าพเจ้า หนังสือนี้ไม่มีที่เทียม และจะเป็นที่เริงใจ
ของผู้อ่าน ต้องการให้เห็นว่าส�ำคัญที่สุด คนเราท�ำอะไร
ต้องมีความเพียร ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ ปัญญาที่
มีการให้ข้อมูลไว้อีกว่า พระองค์ทรงใช้ระยะเวลาค้นคว้า เฉียบแหลม ก�ำลังกายที่สมบูรณ์”
และทรงพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” ถึงประมาณ 19 ปี
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520-2539 จึงแล้วเสร็จสมบูรณ์ และถูกน�ำ
มาเผยแพร่ออกสูส่ ายตาพสกนิกรไทยในโอกาสเฉลิมฉลอง
กาญจนาภิเษกแห่งรัชกาล หรือในโอกาสที่พระองค์ทรง
ครองราชย์ครบ 50 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2539 ซึ่งได้รับการ
ชื่นชมอย่างมาก
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พระมหาชนก ฉบับการ์ตูน
ห ลั ง จ า ก มี ก า ร จั ด พิ ม พ ์ เ ผ ย แ พ ร ่ พ ร ะ ร า ช นิ พ น ธ ์
“พระมหาชนก” ออกมาแล้ว ต่อมาในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษาครบหกรอบ หรือ 70 พรรษา ในปี พ.ศ.
2542 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พมิ พ์
พระราชนิ พ นธ์ พ ระมหาชนกเป็ น ฉบั บ การ์ ตู น โดยให้

“ชัย ราชวัตร” นักวาดการ์ตูนส์ชื่อดังจากหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ เป็นผู้วาดภาพประกอบ ซึ่งผู้จัดพิมพ์ได้มีการ
จัดพิมพ์ในราคาย่อมเยา ท�ำให้ประชาชนจ�ำนวนมาก
หาอ่ า นได้ เพื่ อ น�ำหลั ก คิ ด ในเรื่ อ งความเพี ย รของ
พระมหาชนกมาเป็นหลักคิดและแนวทางในการด�ำเนินชีวติ

ในพระราชนิพนธ์ได้ทรงยกย่องคุณทองแดงในเรื่องความ
กตัญญูรู้คุณของคุณทองแดงที่มีต่อแม่มะลิ “ผิดกับคนอื่น
ที่เมื่อกลายมาเป็นคนส�ำคัญแล้วมักจะลืมตัว และดูหมิ่น
ผู้มีพระคุณซึ่งเป็นคนต�่ำต้อย” อันเป็นประโยชน์ต่อการ
ด�ำรงชีวิต ซึ่งอยู่ในความตอนหนึ่งที่ว่า
“เมือ่ ครัง้ มาใหม่ๆ สมัยทีท่ องแดงยังเป็นลูกสุนขั มีอายุเพียง
5 สัปดาห์ ท�ำให้ต้องอาศัยนมแม่มะลิ ยังชีพให้เติบโต ซึ่ง
ต่อมาแม้ทองแดงจะเลิกกินนมแม่มะลิแล้วก็ตาม ทองแดง
ก็ยังแตกต่างจากสุนัขตัวอื่น ตรงที่จะชอบอยู่คลอเคลียกับ
แม่มะลิเลียหน้าตาประจบประแจงอยู่เสมอ
“แม้ทองแดงแยกกับแม่มะลิ เมื่อมีโอกาสพบกันครั้งใด
ทองแดงก็ยงั แสดงความเคารพแม่มะลิทกุ ครัง้ ทัง้ ทีแ่ ม่มะลิ
ไม่ได้เป็นสุนขั โปรด ซึง่ ต่างไปจากทองแดงทีไ่ ด้เข้าเฝ้าใกล้ชดิ
... ผิดกับคนอื่น เมื่อกลายเป็นคนส�ำคัญแล้ว มักจะลืมตัว
และดูหมิ่นผู้มีพระคุณต�่ำต้อย”

พระราชนิพนธ์
เรื่อง “ทองแดง”
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อีกหนึ่งพระราชนิพนธ์ที่คนไทยจ�ำนวนมากได้อ่านและ
ชื่นชอบ อันเป็นเรื่องราวของ “คุณทองแดง-สุนัขทรงเลี้ยง”
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่ง
คนไทยส่วนใหญ่รจู้ กั และคุน้ เคยเป็นอย่างดี เพราะเป็นสุนขั
ทรงเลีย้ งทีต่ ดิ ตามถวายงานรับใช้พระองค์มาตลอดหลายปี
ไม่ว่าจะเสด็จพระราชด�ำเนินไปที่ใด
โดยมีการรายงานไว้ว่า หนังสือพระราชนิพนธ์เล่มนี้ เป็น
หนังสือพระราชนิพนธ์ที่ติดอันดับขายดีที่สุดของประเทศ
ในปี พ.ศ. 2545 โดยมีการจัดพิมพ์เผยแพร่ออกมาเป็น
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ใช้ชื่อว่า The Story of
Tongdaeng

ทัง้ นี้ คุณทองแดง คือสุนขั ทรงเลีย้ งสุนขั ล�ำดับที่ 17 ของ
พระองค์ เป็นสุนขั ทรงเลีย้ งทีต่ ดิ ตามถวายงานรับใช้อยูต่ ลอด
ไม่วา่ จะเสด็จพระราชด�ำเนินไปทีใ่ ด เรือ่ งราวของ “คุณทองแดง”
อยู่ในความประทับใจของคนไทยจ�ำนวนมาก
โดยมี ก ารบั น ทึ ก ไว้ ต ามสื่ อ ต่ า งๆ ที่ ป ระมวลสรุ ป ได้
ว่า ทองแดง เป็นลูกของ “แดง” สุนัขจรจัดบริเวณซอย
ศู น ย์ แ พทย์ พั ฒ นา ถนนพระราม 9 เกิ ด เมื่ อ วั น ที่ 7
พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชทรงน�ำมาเลี้ ย งหลั ง จากเสด็ จ
พระราชด�ำเนินไปทรงเปิดศูนย์การแพทย์พระราม 9 และ
นายแพทย์คนหนึ่งน�ำคุณทองแดงมาทูลเกล้าฯ ถวายให้
ทอดพระเนตร โดยคุณทองแดงได้เข้าเฝ้าฯ ถวายตัวเมื่อ
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ขณะมีอายุได้ 5 สัปดาห์ ที่
พระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน จนต่อมา “คุณทองแดง สุนัข
ทรงเลีย้ ง” ก็กลายเป็นสุนขั ทรงเลีย้ งซึง่ เป็นทีร่ กั ของในหลวง
รัชกาลที่ 9 และปวงชนชาวไทย

เรื่องราวหลักของหนังสือเล่มนี้ ถ่ายทอดเรื่องราวของ
คุณทองแดง สุนขั ทรงเลีย้ ง ทีเ่ น้นให้เห็นถึงความจงรักภักดี ทั้งนี้ “คุณทองแดง” สุนัขทรงเลี้ยงได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 27
82 ความมีมารยาท และการสั่งสอนลูกของคุณทองแดง และ ธันวาคม พ.ศ. 2558 รวมอายุ 17 ปี 1 เดือน 9 วัน
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เรื่องทองแดง ฉบับการ์ตูน
หลั ง จากหนั ง สื อ พระราชนิ พ นธ์ เ รื่ อ งทองแดงเผยแพร่
ออกมา ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่นักอ่าน
โดยเฉพาะเด็กๆ เยาวชน ดังนัน้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชจึงพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้จัดพิมพ์หนังสือเรื่องคุณทองแดงขึ้นอีกครั้งในปี พ.ศ.
2547 โดยหนังสือ “ทองแดง ฉบับการ์ตูน : The Story of
Tongdaeng Cartoon Version” มีการจัดพิมพ์ออกมา
2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่จัดท�ำขึ้นด้วย
พระราชประสงค์ของพระองค์ ซึ่งทรงต้องการส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านให้แก่เด็ก-เยาวชนไทย รวมถึงประชาชนทั่วไป

อันพบว่า เนื้อเรื่องในหนังสือนั้น เป็นเรื่องราวตั้งแต่ประวัติ
ความเป็นมาของ “แม่แดง” ซึ่งเป็นแม่ของทองแดง พี่น้อง
ของทองแดง เหตุการณ์วันที่ทองแดงได้เข้าเฝ้าฯ ถวายตัว
ลักษณะพิเศษของทองแดง อุปนิสัยใจคอและความฉลาด
ของทองแดง ซึ่งยากที่จะมีสุนัขใดเสมอเหมือน นอกจาก
เรื่องราวของทองแดง ยังมีเรื่องของสุนัขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับทองแดงอีกด้วย เช่น แม่มะลิ ทองด�ำ ทองแท้ และ
ทองหลาง เป็นต้น โดยแก่นของเรือ่ งยังทรงเน้นในเรือ่ งของ
“ความจงรักภักดี ความกตัญญูรู้คุณ ความมีมารยาทที่ดี”
และการสั่งสอนลูกผ่านทางตัวละครเอกอย่าง “ทองแดง”
อันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

นอกจากนี้ ในหนังสือของวรนุช อุษณกร เรื่อง “ในหลวง
ผูท้ รงพระอัจฉริยภาพ” พิมพ์ครัง้ ที่ 1 พ.ศ. 2544 ของส�ำนักพิมพ์
โอเดียนสโตร์ และเว็บไซต์ www.bangkokbiznews.com
ได้อ้างอิงข้อมูลถึงบทความที่ทรงพระราชนิพนธ์แปลและ
เรียบเรียงด้วยว่าประกอบด้วย ดังต่อไปนี้

หนังสือพระราชด�ำรัส
บทพระราชนิพนธ์ทพี่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดชทรงแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดย
เป็ น หนั ง สื อ ที่ ร วบรวมพระราชด�ำรั ส ที่ พ ระราชทานแก่
คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาของทุกปี
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หนั ง สื อ เล่ ม นี้ จ ะเริ่ ม ด้ ว ยพระราชด�ำรั ส เรื่ อ งน�้ ำ และ
สิ่งแวดล้อม อันเป็นพระราชด�ำรัสเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม
พ.ศ. 2532 โดยพระราชด�ำรัสในครัง้ นีไ้ ด้รบั ความสนใจจาก
สหประชาชาติเป็นอย่างมากอีกด้วย และมีความประสงค์
จะได้รับฉบับที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งพระองค์ได้มี
พระมหากรุณาธิคณ
ุ แปลพระราชด�ำรัสเอง และจากพระราช
ด�ำรัสดังกล่าว ท�ำให้รฐั บาลมีมติประกาศให้วนั ที่ 4 ธันวาคม
ของทุกปี เป็น “วันสิ่งแวดล้อมไทย” หลังจากนั้นก็ทรงแปล
พระราชด�ำรัสในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเรื่อยมา
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พระราชนิพนธ์ทกุ เรือ่ งนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงพระปรีชา
สามารถด้านวรรณกรรมในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชแล้วนัน้ ยังแฝงแง่คดิ ทีท่ รงคุณค่าและ
มีประโยชน์สูงสุดแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดมา

• “ข่าวจากวิทยุเพือ่ สันติภาพและความก้าวหน้า” จาก
Radio Peace and Progress ในนิตยสาร Intelligence
Digest 1 เมษายน พ.ศ. 2518
• “การคืบหน้าของมาร์กซิสต์” จาก “The Marxist
Advance” Special BRIEF
• “รายงานตามนโยบายของคอมมูนสิ ต์” จาก Following
the Communist Line
• “ฝันร้ายไม่จ�ำเป็นจะต้องเป็นจริง” จาก No Need
for Apocalypse ในนิตยสาร The Economist ฉบับลง
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2518
• “รายงานจากลอนดอน” จาก London Report ใน
นิตยสาร Intelligence Digest Weekly Review ฉบับลง
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2518
• “ประเทศจีนอยู่ยง” จาก “Eternal China” ใน
นิตยสาร Intelligence Digest Weekly Review ฉบับลง
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2518
• “ทัศนะน่าอัศจรรย์จากชิลีหลังสมัยอาล์เลนเด” จาก
Surprising Views from a Post Allende Chile ในนิตยสาร
Intelligence Digest Weekly Review ฉบับลงวันที่ 20
สิงหาคม พ.ศ. 2518
• “เขาว่าอย่างนั้น เราก็ว่าอย่างนั้น” จาก Sauce for
the Gander… ในนิตยสาร Intelligence Digest Weekly
Review ฉบับลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2518
• “จีนแดง ตั้วเฮียค้ายาเสพติดแห่งโลก” จาก “Red
China Drug Pushers to the World” ในนิตยสาร
Intelligence Digest Weekly Review ฉบับลงวันที่ 20
สิงหาคม พ.ศ. 2518
• “วีรบุรุษตามสมัยนิยม” จาก FASHION in Heroes
โดย George F. Will ในนิตยสาร Newsweek ฉบับลง
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2522

พระอัจฉริยภาพ
การออกแบบ ส.ค.ส.พระราชทาน
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงออกแบบ ส.ค.ส. โดยใช้รูปและ
สัญลักษณ์ เช่น เครื่องหมาย / \ ( ) = < > มาร้อยเรียง
เพื่อปรุงแต่ง ส.ค.ส.ให้เกิดลวดลาย พร้อมทั้งภาพวาด
ฝีพระหัตถ์ เช่น ส.ค.ส.พระราชทาน ประจ�ำปี พ.ศ. 2539
ทรงใช้ภาพเครื่องดนตรีไทยทั้งประเภทดีด-สี-ตี-เป่ามา
ประกอบเนื้อหาที่แฝงข้อคิดว่า “ตลอดปีเก่า โลกประสบ
ปัญหานานาประการ คนต้องใช้มอื เกาหัว สุนขั ใช้เท้าเกา ลิง
กว่า 30 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
ใช้ทั้งมือทั้งเท้า คนสมัยใหม่ใช้เครื่องสมองกล คนโบราณ
อดุลยเดช หรือในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทาน ส.ค.ส.
ใช้ฝ่าเท้ามากรอง บางคนดีดลูกคิด พูดอย่างนี้อาจสีซอ
ให้ แ ก่ พสกนิ กร ปวงชนชาวไทยในช่ว งเทศกาลปีใ หม่
ให้ ค วายฟั ง ขอให้ ตี ค วามให้ แ ตกเพื่ อ ปั ด เป่ า อุ ป สรรค
ระหว่างปี พ.ศ. 2530-2559
ถ้าดีดสีตเี ป่า ให้กลมกล่อม ก็มหี วังผ่านพ้นปัญหาทัง้ หลาย”
จาก ส.ค.ศ.ฉบับแรก ที่เป็นเพียงเอกสารคล้ายแฟกซ์
ธรรมดา แต่เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้น พระองค์ก็ทรงใช้
คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ ที่น่าสนใจก็คือ เนื้อหาใน
“ส.ค.ส.พระราชทาน” ทุกฉบับได้แฝงความหมายที่ลึกซึ้ง
รวมถึงให้แง่คิดการด�ำรงชีวิตที่แฝงอยู่ในระหว่างบรรทัด
หรือกระทั่งลวดลายของ ส.ค.ส.
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถด้านภาษา ด้าน
การออกแบบ และพระอารมณ์ขันของพระองค์ ในการใช้
กระดาษเล็ ก ๆ เพี ย งหนึ่ ง แผ่ น ที่ ใ ห้ ร ะหว่ า งกั น เป็ น
ธรรมเนียม แฝงความหมายอะไรบางอย่าง อันถือเป็น
“พรจากฟ้า” ที่พสกนิกรชาวไทยได้รับตลอดช่วงเวลา
หลายทศวรรษที่ผ่านมา

ส.ค.ส.พระราชทาน ประจ�ำปี พ.ศ. 2536 ที่มีข้อความว่า
“แก้ปัญหา หายากไม่ ให้ตามสูตร พูดอะไร ให้พูดง่าย
ไม่พดู ผิด คิดก่อนท�ำ ท�ำตรงจุด หยุดก่อนชน” ซึง่ นอกจาก
จะมีการ “เล่นค�ำ” ได้อย่างมีจงั หวะ “คิดก่อนท�ำ ท�ำตรงจุด
หยุดก่อนชน” อ่านเป็นจังหวะ 3-3-3 บนพื้นหลังพระองค์
ยังทรงแต่งแต้ม “วงกลม” ประมาณ 50 วง เป็นวงกลม
ทึบ และโปร่ง
ส.ค.ส.พระราชทาน ประจ�ำปี พ.ศ. 2538 พระราชทาน
หลักคิดว่าการท�ำงานต้องมีทั้งผู้รู้และผู้รับ โดยปรากฏ
รูปวาดลายเส้นเป็นรูป “ปาก” และ “หู” ก�ำลังสื่อสารกัน
พร้อมข้อความว่า “พูดมาก คนฟังยาก พูดเร็ว ฟังไม่ทัน
พูดดี ฟังสบาย”
ส.ค.ส.พระราชทาน ประจ�ำปี พ.ศ. 2545 ซึง่ ให้แง่คดิ เกีย่ วกับ
“หลายปัญหา ความขัดแย้ง” พระองค์ทรงใช้ภาพสัตว์ที่มี

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ส.ค.ส.พระราชทาน
“พรปีใหม่” ถึงพสกนิกรชาวไทย
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หลายขามาประกอบ เช่น คน สุนัข ยุง ปลาดาว ปลาหมึก สุนัขทรงเลี้ยง เช่นเดียวกับ ส.ค.ส.พระราชทาน ประจ�ำปี
ยักษ์ กิง้ กือ ตะขาบ ประกอบข้อคิดว่า “ให้ใช้ หัว คือสมอง พ.ศ. 2550 เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ ใน
ฉลองพระองค์พระกรยาวสีเหลือง ปักตราสัญลักษณ์งาน
ควบคุมทุกส่วนของตัว รวมทั้ง ขา ให้อยู่ในระเบียบ”
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ประทับบนเก้าอี้ ทรงฉายกับ
หรือบางครั้งพระองค์ก็พระราชทาน ส.ค.ส.ที่สะท้อนความ คุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยง และลูกสุนัขที่เป็นเหลนของ
เรียบง่าย เพือ่ ประกอบข้อความทีใ่ ห้ก�ำลังใจชาวไทยในยาม คุณทองแดงอีก 9 สุนัข พระกรหนึ่งทรงอุ้มลูกสุนัข 1 สุนัข
ที่ต้องเผชิญเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ “ต้มย�ำกุ้ง” ธุรกิจต่างๆ อีกพระกรหนึ่งทรงถือกล้องถ่ายภาพ ที่พื้นแทบพระบาท
ล้มลุกคลุกคลาน ส.ค.ส.พระราชทาน ประจ�ำปี พ.ศ. 2541 มีลูกสุนัขอีก 8 สุนัข พร้อมด้วยคุณทองแดงหมอบเฝ้าอยู่
ยิ่งท�ำให้ความหมายของข้อความดูความโดดเด่นยิ่งขึ้น แสดงถึงพระจริยวัตรอันงดงาม พระเมตตาต่อสุนขั ทรงเลีย้ ง
โดยข้อความระบุว่า “ใจเอ๋ยใจ ใจหายใจคว�่ำ หายใจยาว และแฝงด้วยปรัชญาเรื่องความจงรักภักดี ความซื่อสัตย์
ของคุณทองแดง
ใจดีสู้เสือ”
ต่อเนื่องด้วย ส.ค.ส.พระราชทาน ประจ�ำปี พ.ศ. 2542
มีตัวละครในพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก ซึ่งเป็น
บทพระราชนิ พ นธ์ เ รื่ อ งเกี่ ย วกั บ ความเพี ย รปรากฏอยู ่
พร้อมข้อความตอนหนึ่งว่า “ถึงจะมองไม่เห็นฝั่งเราก็ต้อง
พยายามว่ายอยู่ท่ามกลางมหาสมุทร โภคะทั้งหลายมิได้
ส�ำเร็จด้วยเพียงคิดเท่านั้น”
ขณะที่ ส.ค.ส.พระราชทาน ประจ�ำปี พ.ศ. 2544 ทรง
ออกแบบโดยด้านบนมีค�ำว่า ส.ค.ส. สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.
๒๕๔๔ Happy New Year 2001 มีเนื้อความ “ปีใหม่
เป็นอนาคต ปีเก่าเป็นอดีต วันนี้เป็นวาระที่จะทบทวนหา
บทเรียนของอดีต และเตรียมฟันฝ่าปัญหาของอนาคต
จึงขอให้ทุกคนตั้งอยู่ในความดีและความบริสุทธิ์สุจริต
ใจ ในทุกกรณี” อยู่ระหว่างภาพนกกระยาง 2 ตัว เป็น
นกกระยางที่บินผ่านพระต�ำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล
หัวหิน ซึ่งเป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ เป็นต้น
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การใช้ภาพพระบรมฉายาลักษณ์
มาประดิษฐ์เป็น ส.ค.ส.พระราชทาน
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ทว่า ส.ค.ส.พระราชทาน ประจ�ำปี พ.ศ. 2558 มีการน�ำ
ภาพพืน้ หลังเป็นพระราชนิพนธ์เรือ่ ง พระมหาชนก กลับมา
ใช้อีกครั้ง และมีข้อความว่า “ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์
ปัญญาที่เฉียบแหลม ก�ำลังกายที่สมบูรณ์”
ตราบจน ส.ค.ส.พระราชทาน ประจ�ำปี พ.ศ. 2559 โดย
เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ครึ่งพระองค์ ในฉลองพระองค์
เชิ้ตด้านใน ฉลองพระองค์คลุมสีขาว ปักภาพคุณทองแดง
สุนัขทรงเลี้ยง กลางภาพ ส.ค.ส.มีพรพระราชทานว่า ให้มี
ก�ำลังกายทีแ่ ข็งแรง มีก�ำลังใจทีเ่ ข้มแข็งหนักแน่น และมีสติ
รู้เท่าทันอยู่เสมอ ด้านบนของ ส.ค.ส.มีข้อความว่า สวัสดี
ปีใหม่ ๒๕๕๙ พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีม่วง มีตราพระมหา
พิชัยมงกุฎ และผอบทองประดับ ด้านล่างของภาพมีรูปลิง
สัญลักษณ์ปีนักษัตรปีวอก สีฟ้า มีข้อความภาษาไทย
พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีเขียวว่า ขอจงมีความสุขความเจริญ
และข้อความภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีเหลือง
ว่า Happy New Year ด้านล่างของ ส.ค.ส.มีแถบสีฟ้า
มุมล่างซ้ายมีข้อความ ก.ส.9 ปรุง 311502 ธ.ค. 2558 มุม
ด้านขวามีข้อความ มหาวิทยาลัยปูทะเลย์ มิถิลา ๒๕๕๘
กรอบของ ส.ค.ส.พระราชทานฉบับนี้เป็นภาพใบหน้าคน
เล็กๆ เรียงกัน ด้านละสองแถว รวม 396 หน้า

เริ่มขึ้นตั้งแต่ ส.ค.ส.พระราชทาน ประจ�ำปี พ.ศ. 2549
เป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร “ทุกใบหน้า...มีแต่รอยยิ้ม”
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชในฉลองพระองค์เชิต้ สีเขียว มีภาพปัก
รูปคุณทองแดงทีก่ ระเป๋าด้านซ้าย ทรงฉายคูก่ บั คุณทองแดง

บทที๕่

ปากค�ำผู้เคยถวายงานใกล้ชิด
ปราเมศ เหล็กเพ็ชร์
ณัฐวุฒิ กรัณยโสภณ
สุภัทรา บุณยพรหม

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ติดตรึงตรา ความธรรมดาที่ยิ่งใหญ่
คนในวงการสื่อมวลชน ที่รับใช้เบื้องพระยุคลบาทมายาวนาน “สมเด็จพระเทพฯ”, สูตร “ซุปหัวหอม” ของ “สมเด็จพระเทพฯ”,
ได้ถ่ายทอดเรื่องราวพระราชจริยวัตร อีกมุมหนึ่งที่ติดตรึงตรา พระอาจารย์ - ดีไซเนอร์ประจ�ำพระองค์, กีฬาโปรดของ
ความธรรมดาที่ ยิ่ ง ใหญ่ ข องพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร “เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ” ฯลฯ
มหาภูมิพลอดุลยเดช
ผ่านคอลัมน์ “ลัดดาซุบซิบ” - “ลัดดาครอบสังคม” - “ลึก(ไม่)ลับ
นายแถมสิน รัตนพันธุ์ เจ้าของนามปาก “ลัดดาซุบซิบ” นักข่าว กับลัดดา” ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ นิตยสารหลากหลาย
นั ก เขี ย น กว่ า 6 ทศวรรษที่ รั บ ใช้ เ บื้ อ งพระยุ ค ลบาท ฉบับ พัฒนามาสู่จอโทรทัศน์ในชื่อว่า “สุดสัปดาห์กับลัดดา
ถ่ายทอดพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระปรมินทร ซุบซิบ” กระทั่งน�ำเรื่องราวต่างๆ มารวมเล่มเป็นหนังสือ 8 เล่ม
มหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม หนึ่งในนั้นเป็นหนังสือชื่อว่า “ใกล้เบื้องพระยุคลบาท” เป็น
ราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ นับร้อยเรื่อง เช่น เรื่อง หนั ง สื อ ที่ ท�ำลายสถิ ติ ข ายดี ใ นงานสั ป ดาห์ ห นั ง สื อ แห่ ง ชาติ
ที่ เ กี่ ย วกั บ ในหลวง อาทิ รั ก แรกพบ “ในหลวง-ราชิ นี ” ประจ�ำปี พ.ศ. 2549 ท�ำให้ต้องจัดพิมพ์ใหม่ถึง 38 ครั้ง
ครบรอบ 52 ปี, พระกระยาหารโปรดของในหลวง, ในหลวงทรง ในระยะเวลาเพียง 2 ปี
ใช้ของธรรมดา ธรรมดา ในห้องสรงส่วนพระองค์, ย้อนอดีต
“ในหลวง” ทรงแบดมินตัน สัปดาห์ละ 3 วัน, งานช่างชิ้นแรก หลังจากถ่ายทอดเรื่องราวในรั้วในวัง นายแถมสิน บรรยาย
ความประทับใจต่อในหลวงว่า “ประทับใจมาตลอด เป็นเพราะ
ของ “ในหลวง” ฯลฯ
พระราชจริ ย วั ต รอั น งดงามของท่ า นที่ ท รงท�ำในแต่ ล ะวั น
เรื่องที่เกี่ยวกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระองค์ท่านเก่งหลายอย่าง ทั้งกีฬา ทั้งการเกษตร ท่าน
อาทิ สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ ศิ ษ ย์ เ ก่ า เป็ น กษั ต ริ ย ์ ที่ ไ ม่ ท รงว่ า งเลย อย่ า งญี่ ปุ ่ น เขามี ก ษั ต ริ ย ์
เซนต์ฟรังฯ เลขประจ�ำตัว 371 อดีตหัวหน้าทีมวิ่งเปี้ยว, เหมือนกัน แต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง ถูกก�ำหนดไม่ให้
การบริหารพระวรกายของ “สมเด็จพระนางเจ้าฯ”, ดอกไม้ที่ ลงมาสัมผัสกับประชาชน โดยรัฐบาลอเมริกันห้าม แต่กษัตริย์
ของเราเหนือ่ ย พบปะราษฎรเสมอ จักรพรรดิญปี่ นุ่ ไม่เคยแบบนี”้
“สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงโปรด” ฯลฯ

เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ ราชวงศ์ อาทิ “สมเด็ จ พระบรมฯ” โปรด “ที่ส�ำคัญพระองค์ท่านทรงท�ำงานหนักและท�ำตลอดมา ญี่ปุ่น
พระโอสถมวนของไทย และไฟแช็ ก อั น ละสิ บ บาท, การ ยกย่องในหลวงเรามาก จากกรณี พล.อ.สุจินดา คราประยูร
90 ดูแลพระพลานามัยของ “สมเด็จพระบรมฯ”, เงินปีของ มีปัญหากับ พล.ต.จ�ำลอง ศรีเมือง บ้านเมืองจะลุกเป็นไฟ

“อี ก ทั้ ง แต่ ก ่ อ นนี้ พ ระองค์ ท ่ า นพระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร 91
เพียงพระองค์เดียว ตลอด 30 ปี พระองค์ทรงพระราชทาน
ปริญญาบัตรให้ผู้ส�ำเร็จการศึกษา 470,000 คน คิดเป็นน�ำ้ หนัก
141 ตัน ข้อมูลนี้ก็ได้มาจากในวัง ต้องเป็นตัวเลขที่ถูกต้อง”

แต่ พ ลั น ที่ ไ ด้ ข ่ า วการสวรรคตของในหลวง นายแถมสิ น
เหตุใดที่พระองค์ท่านทรงงานหนักทั้งๆ ที่เป็นพระมหากษัตริย์ ก็รู้สึกเศร้าไม่ต่างกับคนทั่วไป
นายแถมสิน อธิบายว่า “เป็นความพอพระทัยของท่านเอง
ดูพระราชอิริยาบถของท่านสิ มียายแก่ยกมือไม้แล้วพระองค์ก็ อย่างไรก็ตาม มีการตัง้ ค�ำถามมากมาย ถึงวิธกี ารหาข้อมูลของ
ก้มลงมา บ้านเมืองได้เปรียบกว่าญี่ป่นุ มาเลเซียเปลี่ยนกษัตริย์ “ลัดดาซุบซิบ” ว่าท�ำอย่างไรถึงเข้าวงในไปหาข่าวในราชส�ำนัก
ได้ นายแถมสิน ตอบว่า “มีคนมาถามผมว่าต้องขอพระบรม
ทุก 4 ปี แต่ของเราพระองค์ท่านครองราชย์มา 70 ปี”
ราชานุญาตหรือเปล่า เราก็แกล้งถามกลับว่าเป็นยังไงครับ
“และพระองค์ทา่ นก็เป็นครูในการใช้ชวี ติ ผม โดยพระองค์ใช้ชวี ติ พระบรมราชานุญาต เราไม่ได้ขอ เพียงแต่เราจะเสนอข่าว
อย่างเรียบง่าย ผมมีรปู รูปหนึง่ ยืนข้างในหลวง ใส่เสือ้ เหมือนกันเลย ที่ถูกต้อง ดีงาม และเป็นข่าวที่คนทั่วไปสนใจอยากทราบ”
และท่านทรงรูจ้ กั เรา ทรงงานของเรา รูว้ า่ เราไม่หวิ ข่าว บางคน
ด้วยความเป็นนักหนังสือพิมพ์ ท�ำให้ นายแถมสิน กลายเป็นคน
หิวข่าวเกินไปเลยต้องระวัง”
“กว้างขวาง” ในทุกวงการ รู้จักคนมากมาย ไม่เว้นแม้กระทั่ง
“พระองค์ท่านเล่นเรือใบ ก็ได้รับเหรียญทอง ถ่ายภาพก็มี คนในรั้วในวัง “เราก็พอรู้จักคนในวัง มีคนเขียนค�ำตอบมาให้
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พระองค์ ท ่ า นส�ำเร็ จ ทั้ ง นั้ น พระกระยาหารก็ แต่ต้องเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันมาก ในวังสมัยก่อนไม่ได้ใหญ่
เสวยเหมือนคนทั่วไป คือถ้าดีเกินไปพระองค์ท่านก็ไม่เสวย อย่างนี้ รู้จักกันหมด แต่เดี๋ยวนี้ก็ยังผูกพันกันอยู่”
ท่ า นผู ้ ห ญิ ง ประสานสุ ข ตั น ติ เ วชกุ ล เป็ น แม่ ค รั ว ใหญ่
(พระเครือ่ งต้นไทย) เคยบอกว่า หมูไม่ตอ้ งมาก มีผกั พระองค์ทา่ น หลายทศวรรษที่ นายแถมสิ น ต้ อ งเขี ย นเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งใน
เสวยง่ายๆ แต่พระองค์ไม่เสวยปลานิล เพราะแต่กอ่ นจักรพรรดิ ราชส�ำนัก แต่กลับไม่เคยถูกฟ้องร้อง หรือถูกด�ำเนินคดีเลย
ญีป่ นุ่ ส่งปลานิลมา 300 ตัว ปรากฏว่ามาถึงตายเกือบหมด เหลือ เป็นเพราะ “เราก็เขียนออกในเชิงยกย่อง สรรเสริญ อย่าไป
50 ตัว ในหลวงท่านทรงเอาไปเลี้ยงโดยพระองค์เอง เวลานี้ เบลม ไปบลั๊ฟกัน ถ้าอย่างนั้นก็ต้องติดคุก และกับแหล่งข่าว
ปลานิลเลี้ยงคนทั้งประเทศ พระองค์ท่านจึงไม่เสวยปลานิล รู้จักกันดี ขอกันทางโทรศัพท์ ไม่มี ไม่ได้เป็นหลักเป็นฐาน
มีคนไปทูลถามพระองค์ท่านว่า เอ๊ะท�ำไมท่านไม่เสวยปลานิล อะไร แต่เชื่อถือได้ว่าคนนี้ให้ข่าวมาเป็นเรื่องจริง”
บางคนกล้าหาญชาญชัยไปถามท่าน พระองค์ท่านตรัสว่า
เราเลี้ ย งมาเหมื อ นลู ก แล้ ว จะไปกิ น ได้ อ ย่ า งไร จนปลานิ ล นับถึงปีนี้ นายแถมสิน เป็นนักหนังสือพิมพ์ประจ�ำการมาแล้ว
4 แผ่นดิน
ขายไปทั่วโลก เมืองไทยก็แพร่หลาย”
ปัจจุบัน “ปลานิล” ที่เจ้าของคอลัมน์ “ลัดดาซุบซิบ” เอ่ยถึง
คือ “ปลานิลสายพันธุ์จิตรลดา” พระองค์ท่านไม่เพียงใส่
พระราชหฤทัยราษฎรยากจน หรือประสบความเดือดร้อน
ทั่ ว ไปเท่ า นั้ น แต่ พ ระองค์ ยั ง ใส่ พ ระราชหฤทั ย ฎี ก าของ
นั ก โทษที่ ข อพระราชทานอภั ย โทษด้ ว ย ซึ่ ง พระองค์ ท ่ า น
ทรงวิ นิ จ ฉั ย ฎี ก าขอพระราชทานอภั ย โทษด้ ว ยพระองค์ เ อง
ปีๆ หนึ่งมีจ�ำนวนร่วมหลายพัน และทอดพระเนตรเอกสาร
ทุกชิ้นด้วยพระองค์เอง
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พระองค์ท่านเรียกสองคนนี้มาเข้าเฝ้าฯ ปรับความเข้าใจกันได้
บ้านเมืองหยุด ความร่มเย็นมาทันที ซึ่งเป็นพระอัจฉริยภาพ
อันโดดเด่นของพระองค์ท่าน เพราะปกติพระองค์ท่านต้องอยู่
เหนือการเมือง และจะไม่เข้ามา แต่กรณีนี้ต้องพระองค์ท่าน
ออกมาเอง”
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หลังกล้อง “ข่าวราชส�ำนัก”
ชีวิตการท�ำข่าวพระราชกรณียกิจมาร่วม 30 ปี ในฐานะ
สื่อมวลชนสายราชส�ำนัก “นางพัชรินทร์ เศวตสุทธิพันธ์”
หรือที่เพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการจะเรียกเธอว่า “อ้อย” หรือ
“พี่อ้อย” อดีตบรรณาธิการข่าวราชส�ำนัก และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านข่าวราชส�ำนัก ช่อง 9 อสมท ที่ได้ตามเสด็จพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภาพพระราช
กรณียกิจของที่น�ำเสนอผ่านข่าวในพระราชส�ำนัก เวลา
20.00 น. แม้จะฉายให้เห็นเพียงแค่ไม่กี่นาที แต่ก็ท�ำให้
ประชาชนคนไทยประจักษ์ใจกันว่า ตลอด 70 ปีแห่ง
การครองราชย์ พระองค์ทรงงานหนักเพียงไหน เพื่อให้
พสกนิกรชาวไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข
ถ้วนหน้า

ไม่ว่าจะเสด็จฯ ไปในท้องถิ่นทุรกันดารเพียงไหน หรือการ
เดินทางยากล�ำบากเพียงใด ต้องนั่งรถยนต์ยาวนานหลาย
92 ชั่วโมง ต้องขึ้นเฮลิคอปเตอร์ หากพื้นที่นั้นรถยนต์ไปไม่ถึง

“แรกๆ ที่ได้ท�ำข่าวราชส�ำนัก รู้เป็นเกียรติ ภาคภูมิใจ และ
คิดว่า มาท�ำข่าวสายนีค้ งท�ำงานสบาย แต่จริงๆ แล้วทุกอย่าง
ตรงกันข้าม เพราะพระองค์ท่านทรงให้ความส�ำคัญกับ
ความทุกข์ยากของราษฎร การเสด็จฯ ไปทรงงาน ไม่ได้
อยู่ในตัวเมือง แต่เสด็จฯ ไปในพื้นที่แห้งแล้งทุรกันดาร
บางพื้นที่ไม่มีอยู่ในแผนทีด่ ้วยซ�้ำ” นางพัชรินทร์ย้อนเล่าไป
ถึงช่วงแรกที่เข้ามาท�ำงานข่าว
การเสด็จฯ ไปในพืน้ ทีท่ บี่ างครัง้ ไม่มใี นแผนที่ นางพัชรินทร์
เล่าว่า ที่ทรงทราบเพราะทรงใช้แผนที่ทางอากาศ ทรงใช้
ภาพถ่ายทางอากาศ แผนที่ในห้องทรงงานของพระองค์
ท่านมีขนาดใหญ่มาก ทรงน�ำแผนที่มาขยายแล้วทรงน�ำมา
ต่อๆ กันเพือ่ จะได้รายละเอียดทีช่ ดั เจน เวลาเสด็จฯ ไปทีไ่ หน
ก็จะทรงพับและทรงน�ำไปด้วยเสมอ และถ้าสถานที่นั้น
รถยนต์พระที่นั่งเข้าไปไม่ถึง จะทรงลงจากรถและทรง
พระด�ำเนินต่อ ซึ่งไม่ว่าจะทรงพระด�ำเนินไกลแค่ไหน หรือ
ล�ำบากเพียงใด ก็ไม่เคยทรงบ่น “ภาพพระเสโทที่เราเห็น
นั่นคือของจริงทั้งนั้น”

จะมีหน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบ แต่ถ้ารอให้หน่วยงาน 93
เหล่านั้นด�ำเนินการ ต้องเป็นกระบวนการตามขั้นตอน
พระองค์จึงทรงเข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้นก่อน เพื่อที่จะได้
ช่วยเหลือประชาชนให้เร็วที่สุด”
หลายคนเคยสงสัยว่า ท�ำไมพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชเสด็ จ ฯ ไปทรงงานตอนบ่ า ย
นางพัชรินทร์ตอบข้อสงสัยนี้ว่า “พระองค์รับสั่งว่า ถ้าเรา
จะไปช่วยเขา อย่าไปท�ำให้เขาเดือดร้อน รู้ไหมว่า ชาวไร่
ชาวนา เขาออกไปท�ำไร่ท�ำนากันตั้งแต่เช้ามืด กว่าเขาจะ
เสร็จงานจากไร่จากนา กลับมาบ้าน ก็ตอนกลางวัน เขามา
กินข้าว อาบน�้ำ เมื่อเขาพักผ่อน เขาสบายใจแล้ว เมื่อเรา
ไปเยี่ยมเขา ไปถามทุกข์สุขเขา เขาจะได้เล่าให้เราฟังได้
เต็มที่ ไม่ใช่เราไปท�ำให้เขาต้องหยุดท�ำงาน การเสด็จฯ
ไปของพระองค์ ไม่มีการให้ทุกคนต้องหยุดงานเพื่อมา
รับเสด็จ พระองค์เสด็จฯ เพื่อที่จะไปช่วยเขา ทรงให้ความ
ส�ำคัญกับราษฎรในพื้นที่เป็นส�ำคัญ ทรงเริ่มงานประมาณ
บ่าย 2 บ่าย 3 และเสด็จฯ กลับประมาณ 3-4 ทุ่ม”
“หลายครั้งที่ทรงงานอยู่จนดึกดื่น พระองค์ยังไม่ได้เสวย
พระกระยาหารเลย”
“บางครั้ง 3-4 ทุ่มนี่ยังประทับอยู่ในป่า เรานี่บางทีทนหิว
ไม่ไหว ก็แอบออกไปทานข้าวกล่องกันก่อน แต่กก็ ลับเข้าไป
ท�ำงานต่อ ด้วยความรู้สึกผิด เพราะพระองค์ยังประทับ
ทรงงานอยู่กลางป่ากลางเขา ยังไม่ได้เสวยอะไรเลย จริงๆ
พระองค์น่าจะทรงหิว แต่ทุกข์สุขของราษฎรส�ำคัญกว่า”

ส�ำหรับหลักการทรงงานของพระองค์ นางพัชรินทร์เล่าว่า ทุกครัง้ ทีเ่ สด็จฯ ไปทรงเยีย่ มชาวบ้าน ภาพทีค่ นไทยจะเห็น
จะทรงใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
จนชินตาคือ “พระองค์จะทรงพูดคุยกับชาวบ้านอย่างเป็น
กันเอง และไม่ถือพระองค์ และอีกภาพคือภาพที่พระองค์
“เข้าใจ คือทรงศึกษาไปล่วงหน้า โดยจะทรงศึกษาทัง้ สภาพ ประทับนั่งรับสั่งกับชาวบ้านบนพื้นดิน เวลามีรับสั่งกับ
ภูมิประเทศ ภูมิสังคม พื้นที่ไหนมีปัญหาอะไร จากนั้นจะ ชาวบ้าน จะรับสั่งถามถึงปัญหาอย่างละเอียด ซึ่งนี่คือการ
เสด็จพระราชด�ำเนินเข้าไปในพื้นที่ คือการเข้าถึง เพื่อไป เข้าถึง เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง ชัดเจน พระองค์ทรงให้ความ
ทรงฟังปัญหาจากประชาชน เมื่อทรงทราบแล้วก็จะทรง ส�ำคัญกับการซักถามราษฎรมาก หลายครั้งที่เราได้เห็น
กลับไปท�ำการบ้านทันที คือทรงน�ำปัญหานัน้ ไปหาแนวทาง พระองค์ท่านประทับนั่งเพื่อทรงพูดคุยกับชาวบ้าน คงทรง
แก้ไข จากนั้นจะพระราชทานแนวพระราชด�ำริเพื่อให้พื้นที่ ไม่ต้องการที่จะยืนค�้ำศีรษะเขา”
นั้นๆ น�ำไปพัฒนา ซึ่งที่จริงแล้ว การช่วยเหลือประชาชน
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หรือต้องเดินข้ามภูเขา 3-4 ลูก “นางพัชรินทร์” ก็ตาม
เสด็จไปท�ำข่าว เพื่อน�ำมาเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบถึง
พระราชกรณียกิจทีพ่ ระเจ้าแผ่นดินอันเป็นทีร่ กั ยิง่ ทรงปฏิบตั ิ
เพื่อประเทศชาติและประชาชน แต่เวลาเพียง 3-5 นาที
ทีข่ า่ วในพระราชส�ำนักได้เผยแพร่พระราชกรณียกิจ เป็นแค่
เพียงเสี้ยวหนึ่งของงานทั้งหมดเท่านั้น พระราชกรณียกิจ
และพระราชจริยวัตรที่ลึกซึ้งลงไปกว่านั้น น้อยคนนักที่จะ
ได้รู้ ถ้าไม่ได้ตามเสด็จอย่างใกล้ชิด

หลายต่ อ หลายภาพที่ เ ราได้ เ ห็ น พระบาทสมเด็ จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชทรงปฏิ บั ติ พ ระราช
กรณียกิจ เป็นภาพแห่งความประทับใจ แต่ไม่เคยทราบ
ถึ ง เบื้ อ งหลั ง ของภาพนั้ น ในฐานะผู ้ สื่ อ ข่ า วตามเสด็ จ
นางพัชรินทร์ได้รู้และได้เห็นเบื้องหลังภาพเหล่านั้นมา
มากมาย เช่ น ภาพที่ ท รงใช้ นิ้ ว วาดภาพลงบนพื้ น ดิ น
ขณะทรงพูดคุยกับชาวบ้าน
“ภาพนีม้ รี บั สัง่ กับชาวนาว่า เราจะนัง่ รอนำ�้ อย่างเดียวไม่ได้
เพราะสภาพภูมิประเทศเปลี่ยน สภาพภูมิอากาศเปลี่ยน
ทรงบอกชาวบ้านว่า ต้องแบ่งพื้นที่ในบ้านขุดบ่อน�้ำไว้ด้วย
และช่วงไหนยังเกี่ยวข้าวไม่ได้ ให้ปลูกต้นไม้ ผลไม้ หรือ
พืชอื่นๆ เสริม เพื่อจะได้น�ำมาขาย หารายได้ในช่วงเวลา
ทีย่ งั เกีย่ วข้าวไม่ได้ พระองค์ทรงสอนเรือ่ งการท�ำการเกษตร
แบบผสมผสาน”

และทรงดึงตัวทากออก ท�ำให้มีพระโลหิตออก”
พระองค์ ท รงงานหนั ก เพื่ อ ประชาชน แม้ ป ระทั บ รั ก ษา
พระอาการประชวรอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชก็ไม่ทรงหยุด
ทรงงาน “ที่โรงพยาบาลศิริราชมีห้องทรงงานที่เหมือน
ย้ายห้องทรงงานจากพระต�ำหนักจิตรลดารโหฐานมาไว้ที่
โรงพยาบาล เพราะมีทั้งคอมพิวเตอร์ มีวิทยุสื่อสาร มีที่
รับสัญญาณภาพถ่ายทางอากาศ”
บ่ อ ยครั้ ง ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล
อดุลยเดชเสด็จลงจากชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลศิริราช ข่าวจะน�ำเสนอว่า เสด็จลงเพื่อทรง
เปลี่ยนพระอิริยาบถ ทว่าจริงๆ แล้ว เสด็จลงเพื่อมา
ทอดพระเนตรระดับน�้ำ
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“บ่อยครั้งที่เสด็จไปที่ท่าน�้ำ หรือที่ระเบียงห้อง ไม่ได้
อีกหนึง่ ภาพทีค่ นไทยเห็นจนคุน้ ชิน คือ ภาพทีท่ รงถือแผนที่ เสด็จไปเพื่อทรงผ่อนคลาย แต่เสด็จไปทอดพระเนตร
และดินสอขณะทรงงาน
ระดับน�้ำ เพราะทรงทราบว่าพายุจะเข้า จะมีรับสั่งให้
รีบพร่องน�้ำในแม่น�้ำล�ำคลองด้วยการเปิดประตูระบายน�้ำ
“พระองค์จะทรงศึกษาข้อมูลมาล่วงหน้า เมือ่ เข้าไปถึงพืน้ ที่ ไม่ให้น�้ำท่วม พระองค์ทรงเชี่ยวชาญเรื่องน�้ำมาก”
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ก็ทรงบันทึกเพื่อน�ำไปปรับ
ทรงใช้ ดิ น สอเพราะว่ า ใช้ ย างลบลบแก้ ไ ขได้ ง ่ า ยแผนที่ ทุกๆ ปี ในวันที่ 31 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
ไม่เสีย และเมื่อทรงจด ทรงเขียนอะไร ถ้าจะแก้ไขก็ทรงใช้ มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชจะพระราชทานพรปี ใ หม่ และ
ยางลบลบ และทรงเขี ย นใหม่ พระองค์ ท รงจดทุ ก ส.ค.ส.พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย ซึ่งนางพัชรินทร์
รายละเอียดของราษฎร มีปัญหาต้องแก้ไขมากมาย ต้อง เป็ น ผู ้ อ ยู ่ เ บื้ อ งหลั ง การเขี ย นข่ า วบรรยาย ส.ค.ส.
ทรงจด เพื่อหาสาเหตุมาแก้ไข”
พระราชทาน มาโดยตลอด “ไม่ว่าพระราชกรณียกิจจะ
มากมายแค่ไหน แต่ด้วยความที่ทรงนึกถึงประชาชนใน
อี ก ภาพที่ ห ลายคนเห็ น แล้ ว อาจตั้ ง ค�ำถามว่ า สมเด็ จ ทุกด้าน นอกจากความทุกข์ยาก ทรงให้ความสุขทางใจด้วย
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงจับชาย ทุกๆ ปี จะพระราชทานพรปีใหม่ และ ส.ค.ส.พระราชทาน
พระสนับเพลา (กางเกง) ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร ทุกปี ในทุกวันที่ 31 ธันวาคม ส.ค.ส.ทุกฉบับจะทรง
มหาภูมิพลอดุลยเดชขึ้นมาท�ำไม
ประดิษฐ์ด้วยพระองค์เอง เริ่มตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปี 2559
มีเพียงปีเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้พระราชทาน คือปีที่เกิดสึนามิ
นางพัชรินทร์เล่าว่า ภาพนี้เป็นภาพที่สมเด็จพระเทพรัตน โดย ส.ค.ส.พระราชทานจะปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตาม
ราชสุดาฯ ทรงก�ำลังดึงตัวทากออกจากพระเพลา (ขา) สถานการณ์ อย่างช่วงที่เรื่องคุณทองแดงเป็นที่นิยม ก็จะมี
ของทูลกระหม่อมพ่อ “จากการเสด็จฯ ไปยังหมูบ่ า้ นแห่งหนึง่ ส.ค.ส.พระบรมฉายาลักษณ์ทที่ รงฉายคูก่ บั คุณทองแดง หรือ
ที่ต้องลุยน�้ำที่สูงระดับเข่าเข้าไป พอขึ้นมาจากน�้ำ มีใคร หลังๆ มาจะเป็นภาพพระมหาชนก ทีท่ รงพระราชนิพนธ์ขนึ้
พูดท�ำนองว่า ถูกตัวอะไรกัดขา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ทรงเน้นความเพียร ความอดทน
94 ดาฯ จึงทรงเลิกชายพระสนับเพลาของทูลกระหม่อมพ่อขึน้
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“พระองค์ทรงประเสริฐเหลือเกิน ทรงให้ความร่วมมือ
กับทีมงาน ทรงไม่ถือพระองค์ เพราะทรงอยากให้งาน
ออกมาดีที่สุด”
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อย่ า งไรก็ ต าม การท�ำงานถวายในหลวงรั ช กาลที่ 9
ต้ อ งมี ค วามละเอี ย ดมาก “ทุ ก ครั้ ง ที่ เ ขี ย นค�ำบรรยาย
ส.ค.ส.พระราชทาน ต้องน�ำขึ้นถวายให้ทอดพระเนตรด้วย
เพราะทรงไม่แน่พระทัยว่า เราจะเข้าใจและถ่ายทอด
ความหมายที่ ถู ก ต้ อ งให้ ป ระชาชนได้ รั บ ทราบตามที่ มี
พระราชประสงค์หรือเปล่า เมือ่ เขียนเสร็จ ตัดต่อภาพเสร็จ
ก็จะส่งไปถวายให้ทอดพระเนตร บางทีก็จะทรงแก้ ทรง
ปรับมาให้ พระองค์ทรงละเอียดมาก หากสังเกตให้ดี ใน
ส.ค.ส.พระราชทานจะมีพระราชอารมณ์ขันซ่อนอยู่ เช่น
กรอบของ ส.ค.ส.พระราชทานปีหนึ่ง เป็นรูปใบหน้าคนยิ้ม
400 กว่าหน้า และมีใบหน้าบึ้งซ่อนไว้หนึ่งหน้า แสดงให้
เห็นว่า ทรงรักประชาชน ทรงมีพระราชอารมณ์ขัน เพื่อให้
ประชาชนมีความสุข”
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ไม่เพียงเท่านี้ ในการประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆ
พระองค์ ท รงให้ ค วามส�ำคั ญ กั บ สื่ อ มวลชนไม่ น ้ อ ย แต่
ส�ำหรับคนท�ำงานข่าว นางพัชรินทร์บอกว่า ปีแรกๆ ที่
เข้าไปท�ำก็ค่อนข้างเกร็ง แต่หลังจากนั้นการท�ำงานจะ
เป็นการท�ำงานที่สบายใจที่สุด จะเห็นมุมตรงนี้ได้จาก
เวลาที่มีรับสั่งกับชาวบ้าน เราจะน�ำไมโครโฟนไปใกล้ๆ
พระองค์ เพื่อให้ได้ยินพระสุรเสียงชัด พระองค์จะทรง
ให้ความร่วมมือหันมารับสั่งใกล้ๆ เช่นกัน บางครั้งทรง
พระเมตตา เห็นเราท�ำหน้าไม่เข้าใจ ก็จะมีพระราชด�ำรัส
ซ�้ำให้อีกครั้ง เพื่อให้พระราชด�ำรัสนี้สะท้อนกลับไปถึง
หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ
เพื่อน�ำไปแก้ไขต่อไป

“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรง
เป็นพระราชาที่มีแต่ให้ประชาชน โดยที่ทรงไม่หวังอะไร
ตอบแทน จะมีเพียงสิ่งเดียวที่ ‘ทรงรับ’ คือ ความสุขของ
ประชาชน อย่างวันที่เสด็จออกมหาสมาคมที่พระที่นั่ง
อัมพรสถาน เมื่อครั้งทรงครองราชย์ครบ 60 ปี ทรงเห็น
คนไทยยิ้มแย้มแจ่มใส พระองค์ทรงแย้มพระสรวล นั่นคือ
สิ่งที่ประชาชนให้พระองค์ ทรงมีความสุขที่เห็นคนไทย
มีความสุข พระองค์ทรงรักประชาชนเหนือสิ่งอื่นใด ทรง
อยากให้ราษฎรมีความสุขกันถ้วนหน้า”
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จากการที่ ไ ด้ ต ามเสด็ จ สิ่ ง ที่ ป ระจั ก ษ์ แ ก่ หั ว ใจเราคื อ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง
ไม่คิดถึงพระองค์เองเลย ทรงคิดถึงแต่ประชาชนและ
ประเทศชาติ ตลอดระยะเวลาที่ได้ตามเสด็จไปทุกพื้นที่
ในประเทศไทย ได้ ป ระจั ก ษ์ ถึ ง พระราชจริ ย วั ต รและ
น�้ำพระราชหฤทัยที่พระองค์ทรงมีต่อประชาชน และทรง
เป็นแบบอย่างให้กับเธอในเรื่องของการเป็น “ผู้ให้” ซึ่งเธอ
ได้น้อมน�ำมาเป็นแบบอย่างในการด�ำเนินชีวิต

ทัง้ หมด นางพัชรินทร์ เล่าผ่านรายการ “ต่างคนต่างคิด” สถานี
โทรทัศน์อมรินทร์ทวี ี และรายการพิเศษ “ธ สถิต ณ แดนสรวง
ราษฎร์ก�ำสรวล หวนไห้ ตอนเบือ้ งหลังส.ค.ส.พระราชทาน”
และ “เรื่องเล่าจากนักข่าวในพระราชส�ำนักรักยิ่งใหญ่
ของในหลวงสู่ปวงชน” สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 เอชดี

“พระสุรเสียงผ่านสาย Z”
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชได้ ต่อมา สถานีวิทยุ จส.100 ได้จัดเตรียมให้พระองค์ทรง
ทรงงานช่วยเหลือบรรเทาปัญหากรุงเทพฯ ผ่านสถานีวิทยุ โทรศั พ ท์ ติ ด ต่ อ กั บ สถานี ไ ด้ ส ะดวก โดยตรงผ่ า นสาย
จส.100 อย่างไร
โทรศัพท์สายพิเศษ ที่พวกเราเรียกว่า “สาย Z” และนั่นเอง
ท�ำให้คนท�ำงานสถานีวิทยุ จส.100 โชคดี ได้มีโอกาสรับรู้
คุณหญิงสุวิมล ผึ่งประเสริฐ กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทรงห่วงใยติดตามดูแลทุกข์สขุ ของ
แปซิฟคิ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด และสถานีวทิ ยุ จส.100 เล่าว่า ประชาชนอย่างไม่ทรงเหน็ดเหนือ่ ย สถานีวทิ ยุ จส.100 นัน้
คงจ�ำภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระด�ำเนินบุกป่าฝ่า ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง ก็ดูเหมือนว่า พระองค์ได้
เข้าไปในพื้นที่ทุรกันดารทั่วประเทศเพื่อได้ทอดพระเนตร ทรงเคยโทรศัพท์มาในทุกช่วงเวลา ไม่ว่าเช้ามืด สาย บ่าย
ได้ทรงพูดคุยกับราษฎรในพื้นที่โดยพระองค์เอง ท�ำให้เรา เย็น จนถึงยามวิกาลดึกดื่น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พอจะทราบว่าทรงใช้วธิ กี ารศึกษาข้อมูล ข้อเท็จจริงโดยตรง ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลในช่วงเวลานั้น
จากต้นตอของเรื่อง
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ดังนั้น การที่ทรงฟังสถานีวิทยุ จส.100 นั้น คิดในมุมมอง
ของตนเอง ด้วยไม่อาจทราบความในพระทัยได้ว่าทรงฟัง
สถานีวิทยุ จส.100 ด้วยเหตุผลใด ว่าอาจเป็นเพราะ
ลักษณะการด�ำเนินงานของสถานีเป็นการที่สมาชิกผู้ฟัง
จส.100 ที่ อยู่ในพื้น ที่ก รุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง
โทรศัพท์เข้ามารายงานออกอากาศเหตุการณ์ต่างๆ ท�ำให้
ทรงสามารถติ ด ตามรั บ ฟั ง ปั ญ หาทุ ก ข์ สุ ข ต่ า งๆ ของ
98 คนกรุงเทพฯ และพื้นที่นั้นๆ ได้ด้วยพระองค์เอง
  

อีกเรื่องหนึ่งเช่น ทรงติดตามรายงานการเกิดไฟไหม้พื้นที่
กรุงเทพฯ บ่อยครัง้ และปัญหาเจ้าหน้าทีข่ าดแคลนชุดผจญเพลิง
ภายหลังสถานีวิทยุ จส.100 จึงได้จัดซื้อชุดผจญเพลิงไป
น้อมเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 เพื่อ
ทรงน�ำไปพระราชทานแก่หน่วยงานนั้น

ปัญหาเรื่องการจราจร ขอยกตัวอย่าง ตอนนั้นสถานีวิทยุ
จส.100 ใช้เฮลิคอปเตอร์บนิ ตรวจสภาพจราจรบนท้องถนน
โปรดให้ถ่ายภาพทางอากาศสภาพการจราจรบนท้องถนน
มาถวายให้ทอดพระเนตร และเมือ่ มีพระราชด�ำริให้จดั สร้าง
เส้นทางเพื่อแก้ปัญหาจราจร โปรดให้ จส.100 ถ่ายภาพ
ทางอากาศเพื่อทรงติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้าง
ดังเช่นทีม่ พี ระราชด�ำริให้แก้ปญ
ั หาจราจรคับคัง่ เชิงสะพาน
พระปิ่นเกล้า ฝั่งพระนคร ที่กลายมาเป็นถนนที่เรียกกัน
ว่าถนนหยดน�้ำ ทรงแก้ปัญหา “คอขวด” หลายจุด บน
ถนนราชด�ำเนิน โดยโปรดให้ขยายสะพานผ่านฟ้าลีลาศ
สร้างสะพานคู่ขนานสะพานมัฆวานรังสรรค์ ลดขนาดฐาน
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยลงประมาณ 1 เมตรและปรับผิว
การจราจรใหม่ เป็นต้น

ส�ำหรับคนท�ำงานสถานีวิทยุ จส.100 เราท�ำงานเป็นชุดๆ
เปลี่ยนผลัดกันตามช่วงเวลา ทุกคนจะต้องคอยฟั งว่ า
“โทรศัพท์สาย Z” จะดังเมื่อไร และที่รู้สึกเหมือนกันทุกคน
คือ รู้สึกเหมือนพระองค์จะไม่เคยทรงหยุดพักเลย เพราะ
เมื่อไหร่ที่มีสมาชิกผู้ฟัง จส.100 รายงานเหตุการณ์ร้ายแรง
เข้ามา พวกเรารู้ทันทีว่าเดี๋ยวจะต้องได้ยิน “พระสุรเสียง
ผ่านสาย Z” แน่

ส่วนเรือ่ งปัญหาอุบตั เิ หตุใหญ่ๆ หรือทีจ่ ะมีภยั ต่อเนือ่ ง เช่น
ครั้งหนึ่งทรงโทรศัพท์มารับสั่งที่ได้ยิน จส.100 ออกอากาศ
เรือ่ งรถบรรทุกขนก�ำมะถันเกิดอุบตั เิ หตุคว�ำ่ ทีส่ มุทรปราการ
ทรงเกรงว่าก�ำมะถันจะลงไปในแม่น�้ำเจ้าพระยา ทรง
เป็นห่วงเรื่องวิธีจัดการกับก�ำมะถัน ให้ จส.100 ติดตาม
รายงานอย่างต่อเนื่อง เข้าใจว่าได้มีรับสั่งต่อกับหน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ ให้รบี จัดการปัญหาก�ำมะถันอย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว

ทัง้ หมดนีค้ งเป็นเพียงส่วนหนึง่ ให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถ
ในการทรงใช้ ก ารสื่ อ สาร ตลอดจนหน่ ว ยงานสื่ อ สาร
ต่างๆ อย่างเช่น สถานีวิทยุ จส.100 รวมทั้งอีกหลาย
หน่วยงาน เป็นเครื่องมือให้ทรงช่วยเหลือปัญหาทุกข์ร้อน
ของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด

วันนี้พวกเราไม่ได้ยิน “พระสุรเสียงผ่านสาย Z” อีกแล้ว แต่
พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อคนกรุงเทพฯ และพสกนิกร
ทัว่ ประเทศ ก็จะอยูใ่ นความทรงจ�ำของพวกเราตราบนิรนั ดร์
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พระเมตตาห่วงใยผ่านสาย Z ของ จส.100 นั้นมากมาย
ใหญ่หลวงหาทีส่ ดุ มิได้ โดยเฉพาะเรือ่ งปัญหาใหญ่ๆ ปัญหา
หลักคือ ปัญหาน�้ำท่วม การจราจร ปัญหาอุบัติภัย จนถึง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เรื่อง
ปัญหาน�ำ้ ท่วม ทรงเป็นห่วงมาก มีรบั สัง่ ให้สถานีวทิ ยุ จส.100
ช่วยท�ำหน้าที่ ทรงใช้ค�ำว่า “จราจรน�ำ้ ” หมายถึงให้เจ้าหน้าที่
สถานีฯ ไปศึกษาเรื่องแผนที่ลุ่มน�้ำ ว่าน�้ำไหลไปถึงไหน
คอยดูดาวเทียมสภาพอากาศ เวลาขึ้นลงของน�้ำทะเล
เพื่อให้เข้าใจเวลาพูดจัดรายการ แล้วให้คอยสัมภาษณ์
เจ้าหน้าทีท่ �ำงานน�ำ้ ท่วม คอยถามประชาชน เพือ่ ทีพ่ ระองค์
จะทรงรู้ว่าสถานการณ์น�้ำท่วมเป็นอย่างไรแล้ว

สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
หรือในหลวงรัชกาลที่ 10 ก็มีพระปรีชาสามารถด้านการสื่อสาร
โดยเฉพาะด้านการแต่งบทกลอน ที่มีพระปรีชาสามารถเป็นพิเศษ
เป็นที่ประจักษ์ตั้งแต่ครั้งยังเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ
ซึ่งทรงทำ�เป็นงานอดิเรก
กรมศิลปากร เคยรวบรวมพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่ 10 จำ�นวนหนึ่ง
มาไว้ในหนังสือชื่อ “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร”
ที่จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2515

และนี่คือพระราชนิพนธ์จำ�นวนหนึ่ง ที่ทรงแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านการสืื่อสาร
ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์

ยังมี ยังอยู่ ยังเห็น ยังเป็นไป
แม้สิ้นปีที่ 70 แห่งการครองราชย์
แม้สิ้นรัชสมัย แห่งรัชกาลที่ 9
ทว่าผลแห่งการทรงงาน หลักชัยแห่งการพัฒนา ยังมี ยังเห็นปรากฏเป็นดัชนีแห่งการพัฒนาโลก
พระอัจฉริยภาพ พระจริยวัตรอันงดงามยังอยู่ ตราตรึงในจิตใจคนไทยทั้งชาติ
ภาพพระองค์ เคียงด้วยอุปกรณ์การทรงงาน ผ่านแผนที่ กล้องถ่ายรูป วิทยุสื่อสาร และดินสอ
เป็นเอกลักษณ์ สัญลักษณ์แห่งการทรงงานที่ยิ่งใหญ่ของแผ่นดิน
พระราชอาสน์ คือพื้นห้องทรงงาน คือพื้นดิน
ดังที่เคยมีพระราชหัตถเลขาตอนหนึ่งว่า
“ที่อยู่ของข้าพเจ้าในโลกนี้คือการได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้านั้นคือคนไทยทั้งปวง...”
ทุกสรรพสิ่งยังมี ยังอยู่ ยังเห็น และยังเป็นไป
(ภาพห้องทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ถูกฉายผ่านการให้สัมภาษณ์สำ�นักข่าวบีบีซีของอังกฤษ เมื่อกว่า 30 ปีก่อน
ซึ่งถูกใช้อ้างอิงในการวาดภาพปกหนังสือวันนักข่าวประจำ�ปี 2560)

หนังสือวันนักขาวประจำป 2560
สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย
538/1 ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

