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บทนํา
พุทธศักราช 2553 เปนปแหงความปลื้มปติยินดีของปวงชนชาวไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 60
ปแหงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและราชาภิเษกสมรสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดระยะเวลาอันยาวนานมากกวา 6 ทศวรรษ ที่ทั้งสองพระองค
ทรงมุงมั่นประกอบพระราชกรณียกิจนอยใหญเพื่อประโยชนสุขของมหาชนชาวสยาม สมดังพระปฐมบรม
ราชโองการที่ไดพระราชทานไวในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อ 60 ปลวงมาแลวโดยแทจริง
นับเปน 60 ป ที่ผานไปอยางรวดเร็วเหลือเกิน แตนับเปนโอกาสอันดีที่ปวงชนชาวไทย จะไดรวมนอม
ระลึกถึงพระเมตตาคุณและพระมหากรุณาธิคุณของลนเกลาฯ ทั้งสองพระองคผานทางบทความนี้
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60 ปบรมราชาภิเษก
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในรัชกาลที่ 9 เปนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “สมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดช” เปน “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” ระหวางวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2493 ดังนั้นในป
พุทธศักราช 2553 จึงเปนปที่ 60 แหงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีขึ้นในวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 (วิกิพีเดีย,2552) โดยมีบันทึก
เหตุการณทางประวัติศาสตรไว ดังนี้
เวลา 11.20 น. สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เสด็จฯ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทรงรับการสรง
พระมูรธาภิเษกจากสหัสธารา พระสงฆในมณฑลพระราชพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานประโคม
สังข แตร มโหระทึก และเครื่องดุริยางค ทหารกองเกียรติยศ ถวายความเคารพ แตรวงบรรเลง เพลง
สรรเสริญพระบารมี ทหารปนใหญ ยิงสลุตเฉลิมพระเกียรติ 21 นัด
จากนั้นสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เสด็จฯ สูพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ประทับพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพร
ราชอาสนภายใตพระบวรมหาเศวตฉัตร แปรพระพักตรสูทิศบูรพาเปนปฐม เพื่อทรงรับน้ําอภิเษก จาก
สมาชิกรัฐสภา เมื่อทรงผันพระองค เวียนมาสูทิศบูรพาอีกครั้งแลว เจาพระยาศรีธรรมาธิเบศร (จิตร ณ
สงขลา) ประธานวุฒิสภา กราบบังคมทูลถวายชัยมงคล ดวยภาษามคธ นายเพียร ราชธรรมนิเทศ
ประธานสภาผูแทนราษฎร กราบบังคมทูลเปนภาษาไทย
เสร็จแลวพระราชครูวามเทพมุนี (สวาสดิ์ พราหมณกุล) ทําหนาที่พระมหาราชครู กราบบังคมทูล
ถวายชัยมงคล ดวยภาษามคธ และภาษาไทยแลว นอมเกลาฯ ถวาย พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ขณะนี้
ชาวพนักงาน ประโคมสังข แตร เครื่องดุริยางค
จากนั้นสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เสด็จฯ ประทับ ณ พระที่นั่งภัทรบิฐ ภายใต พระนพปฎลมหา
เศวตฉัตร พระราชครูวามเทพมุนี รายเวทย สรรเสริญศิวาลัยไกรลาสจบแลว กราบบังคมทูลถวาย เครื่อง
ราชกกุ ธ ภั ณ ฑ เป น ภาษามคธ แล ว ทู ล เกล า ฯ ถวาย พระสุ พ รรณบั ฎ จารึ ก พระปรมาภิ ไ ธย
“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ เครื่องบรมขัตติยราชวราภรณ เครื่อง
ราชูปโภค และพระแสงราชศาสตราวุธ ขณะนั้นพระสงฆ เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงาน ประโคมสังข
แตรฯ กองทหารถวายความเคารพ แตรวงบรรเลง เพลงสรรเสริญพระบารมี ทหารยิงปนกองแกวจินดา
ตามกําลัง วันศุกร 21นัด ทหารบก ทหารเรือ ยิงปนใหญเฉลิมพระเกียรติฝายละ 101 นัด พระสงฆทั่ว
พระราชอาณาจักร ย่ําระฆังถวายชัยมงคล
เมื่อสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑแลว พระราชครูวามเทพมุนีกราบบังคม
ทูลถวายชัยมงคลดวยภาษามคธและภาษาไทย จากนั้นจึงมีพระปฐมบรมราชโองการ พระราชทาน
อารักขาแกพสกนิกรชาวไทยทั้งหลายวา “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหง
มหาชนชาวสยาม”
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พระราชครูวามเทพมุนี รับสนองพระปฐมบรมราชโองการ แลวทรงหลั่งทักษิโณทก ตั้งพระราช
สัตยาธิษฐานจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ปกครองราชอาณาจักรไทยโดยทศพิธราชธรรมจรรยา
ดังพระปฐมบรมราชโองการ ที่พระราชทานไว ทุกประการ
ตอมาเวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดําเนินออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย มไหยศูรยพิมาน
โดยมี คณะองคมนตรี คณะรั ฐ มนตรี คณะทู ต านุ ทู ต สมาชิ ก รั ฐ สภา ข า ราชการชั้ น ผู ใ หญ
เฝาทูลละอองธุลีพระบาท ถวายชัยมงคล ทรงมีพระราชดํารัสตอมหาสมาคม ความตอนหนึ่งวา “ขาพเจา
ขอขอบใจที่มอบราชสมบัติให ขาพเจาจะทําทุกอยางเพื่อประเทศชาติ และเพื่อความผาสุกของ
ประชาชนอย า งเต็ ม ความสามารถ ขอให ท า นจงช ว ยร ว มกั น ทํ า ดั ง กล า ว” จากนั้ น กํ า ลั ง จะ
ทรงพระดําเนินออกจากมหาสมาคมนั้น ครั้นแลวก็ทรงหันกลับมาใหม แลวตรัสอยางหนักแนนวา “และ
ดวยใจสุจริต”
จากนั้นเวลา 14.40 น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเปนองคประธาน
ในพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ พระอัครมเหสี ใหทรงดํารงฐานันดร
ศักดิ์เปน สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พรอมดวยสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี
เสด็จออกสีหบัญชร พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ใหพสกนิกรเฝาทูลละอองธุลีพระบาท
พระยารามราชภักดี ปลัดกระทรวงมหาดไทย กราบบังคมทูลถวายชัยมงคล ในนามพสกนิกรชาวไทยทั่วพระราชอาณาจักร
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พุทธศักราช 2493
ที่มา: http://archive1.kanchanapisek.or.th/html/fullpic/20071204233253.jpg.html
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60 ปราชาภิเษกสมรส
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงประกอบพิธีหมั้นหมอมราชวงศสิริกิติ์ กิติยากร เมื่อวันที่
19 กรกฎาคม 2492 ณ เมืองโลซานน ประเทศสวิตเซอรแลนด หลังจากนั้น รัฐบาลไดแจงใหประชาชน
ชาวไทยทราบวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จะเสด็จนิวัติประเทศไทยพรอมดวยพระคูหมั้นในวันที่
24 มีนาคม 2493
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงกําหนดใหวันที่ 28 เมษายน 2493 เปนวันประกอบพระราชพิธี
ราชาภิเษกสมรส ณ วังสระปทุม อันเปนที่ประทับของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสา
อัยยิกาเจา เมื่อใกลถึงเวลาพระฤกษ เวลา 09.30 น. หมอมเจานักขัตรมงคล กิติยากร ทรงนําหมอม
ราชวงศสิริกิติ์ กิติยากร ไปยังวังสระปทุม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงลงพระปรมาภิไธย และ
หมอมราชวงศสิริกิติ์ ลงนามในสมุดทะเบียนสมรส ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหราชสักขี 2 คน คือ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี และพลเอกมังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
รวมลงนามดวย นับเปนพระมหากษัตริยพระองคที่แรกแหงพระบรมราชจักรีวงศที่ทรงจดทะเบียนสมรส
ตามกฎหมาย
เมื่ อสมเด็ จ พระศรีส วริ นทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา เสด็จออก ณ ชั้น 2 ของ
พระตําหนักแลวพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและหมอมราชวงศสิริกิติ์ฯ ทูลเกลาฯ ถวายดอกไมธูปเทียน
เครื่ อ งราชสั ก การะ สมเด็ จ พระพั น วั ส สาอั ย ยิ ก าเจ า ประทานน้ํ า พระพุ ท ธมนต เทพมนต แด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระราชทานน้ําพระพุทธมนต เทพมนตแกหมอมราชวงศสิริกิติ์ ตาม
โบราณราชประเพณี พระบรมวงศานุ ว งศ ข า ราชการ และบุ ค คลที่ ไ ด รั บ เชิ ญ มาร ว มในพระราชพิ ธี
ทูลเกลาฯ ถวายของขวัญ ในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานของที่ระลึกเปนหีบบุหรี่เงิน
ขนาดเล็ก ประดับอักษรพระนามาภิไธยยอ “ภ.อ.” และ “ส.ก.”
ต อ มาทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ ให อ าลั ก ษณ อ า นประกาศสถาปนาหม อ มราชวงศ สิ ริ กิ ติ์
พระอัครมเหสี เปนสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณมหาจักรีบรมราชวงศ
แกสมเด็จพระราชินีในศุภมงคลโอกาสนี้ดวย เมื่อเวลา 16.00 น. ของวันเดียวกันนี้ ทั้งสองพระองคได
เสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง พระราชทานพระราชวโรกาสให
พระบรมวงศานุว งศ เขาเฝาฯ ถวายพระพรชัยมงคลแลว เสด็จออก ณ พระที่ นั่งอมรินทรวินิจฉั ย ให
คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา ขาราชการและคณะทูตานุทูต เฝาฯ ถวายพระพรชัยมงคล
ในวันรุงขึ้น คือวันที่ 29 เมษายน 2493 ทั้งสองพระองคเสด็จแปรพระราชฐานโดยรถไฟพระที่นั่ง
ไปประทับ ณ วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนเวลา 5 วัน

คูฟาสองพระบารมี
ตลอดระยะเวลากวา 6
ทศวรรษ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ ไดทรงอุทิศพระอุตสาหะทั้งมวลในการทรงงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความ
เปนอยูของประชาชนใหดีขึ้นอยางยั่งยืน ทรงพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการ
ดํารงตนและการพัฒนาอยางยั่งยืน กลาวคือ การยึดความพอดี พอเพียง พอควร เปนที่ตั้ง อยาทําอะไร

-5-

ใหลนเกินพอดี เศรษฐกิจพอเพียง อธิบายอยางงายที่สุดก็คือ ถากินมากก็จุก ไมกินหรือกินนอยก็หิวโหย
ทําอะไรใหพอดี แตตองทําอยางเต็มศักยภาพที่แตละคนมีอยู เศรษฐกิจพอเพียงจึงเปนปรัชญาที่ชี้ถึง
แนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึง
ระดั บ รั ฐ ทั้ ง ในการพั ฒ นาและบริ ห ารประเทศให ดํ า เนิ น ไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพั ฒ นา
เศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอยุคโลกาภิวัตน
ทรงนํ าไทยสู สากล ความปรากฏชัดเจนในพระราชกรณียกิจ การเสด็ จ พระราชดํ า เนิน เยื อ น
ตางประเทศระหวางป พ.ศ. 2502 ถึง 2510 ของทั้งสองพระองค ทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรปและอเมริกาเหนือ
รวม 27 ประเทศเพื่อเปนการเจริญพระราชไมตรีกับบรรดามิตรประเทศเหลานั้นและเพื่อนําความ
ปรารถนาดี ข องชาวไทยไปมอบให กั บ ประชาชนชาวต า งชาติ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในคราวเสด็ จ
พระราชดําเนินเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป รวมทั้งสิ้น 14 ประเทศ เริ่มตน
ตั้งแตวันที่ 14 มิถุนายน 2503 และเสด็จนิวัตประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2504 รวมเวลาที่เสด็จฯ
เยือนตางประเทศประมาณหกเดือนเศษ นับเปนพระราชกรณียกิจพิเศษครั้งสําคัญ อันแสดงถึงการที่ทรง
มีสายพระเนตรอันยาวไกลในการวางรากฐานเชื่อมสัมพันธไมตรีกับประเทศตางๆ เพื่อยกระดับประเทศ
ไทยใหเปนที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ ตลอดระยะเวลากวาหกเดือนที่ไดเสด็จฯ เยือนแตละประเทศ
นั้น ไดมีพระราชปฏิสันถารกับผูนําประเทศตางๆ อยางดียิ่ง แมบางครั้งจะทรงพระประชวรบาง แตก็มิได
ทรงเลื่อนหมายกําหนดการใดๆ เลย (ประกาศ วัชราภรณ, คํานํา) นับเปนพระราชภาระในฐานะประมุข
ของประเทศที่เหน็ดเหนื่อยและหนักยิ่ง
หลัง จากการเสด็ จ พระราชดํ าเนิ น เยือ นแคนาดา ระหว างวั นที่ 21-24
มิ ถุ น ายน 2510
พระบาทสมเด็ จ พระเจ าอยู หัว ก็ มิไ ด เ สด็จ พระราชดํา เนิน เยื อ นตา งประเทศอี ก ดว ยพระราชภารกิ จ
ภายในประเทศ หากประมุ ข หรื อ รั ฐ บาลของประเทศใดกราบบั ง คมทู ล เชิ ญ ให เ สด็ จ ฯ ไปเยื อ น
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหพระราชโอรสหรือพระราชธิดา เสด็จพระ
ราชดําเนินแทนพระองค ตราบจนกระทั่งวันที่ 8-9 มีนาคม 2537 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดเสด็จ
พระราชดํ า เนิ น เยื อ นสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว พร อ มด ว ยสมเด็ จ พระนางเจ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งนับเปนการเสด็จพระราช
ดําเนินเยือนตางประเทศอีกครั้ง หลังจากวางเวนมากวา 30 ป (รอยพระยุคลบาทตางแดน,2550:124)
พันเอก ดร.ถนัด คอมันตร อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ในยุคแหงการเสด็จฯ เยือน
ตางประเทศ ไดกลาวถึงผลสืบเนื่องจากการเสด็จฯ เยือนตางประเทศของพระองคทาน ความตอนหนึ่งวา
“…ผลสืบเนื่องมาจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทานเสด็จฯ เยือนยุโรปและอเมริกา
ไดรับการตอนรับอยางเต็มใจเปนกันเอง ทําใหการเจรจาจัดตั้งประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต (อาเซียน) งายและสะดวกยิ่งขึ้น แทบจะทุกประเทศที่กระทรวงการตางประเทศเจรจานั้น
ไดรับการตอบรับอยางเปนกันเอง อยางเหมาะสม…พูดกันอยางตรงไปตรงมา สมัยนั้นประเทศไทย
ยังไมเจริญกาวหนาเหมือนทุกวันนี้” ความสัมพันธที่เรามีอยูกับหลายประเทศอยูในลักษณะที่เราเปน
‘ผูรับความชวยเหลือ’ เสียดวยซ้ํา แตดวยพระราชจริยวัตรและพระราชอัจฉริยภาพระหวางการเสด็จฯ
เยือนตางประเทศที่สงางามองอาจนายําเกรง และสมสมัยเปนสากล ก็ทําใหภาพลักษณของประเทศไทย
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ในยุคที่ทั่วโลกกําลังจัดระเบียบโลกใหม ไมไดมีความดอยไปกวาชาติใดๆ ในประชาคมโลก คนไทยตอง
ระลึกถึงพระมหากรุณาคุณในขอนี้...” (รอยพระยุคลบาทตางแดน,อางแลว:108-109)

วันที่ 8 เมษายน 2537 เสด็จพระราชดําเนินไปทรง เปดสะพานขามแมน้ําโขง หนองคาย - เวียงจันทน (สะพานมิตรภาพ)
พรอมดวย ฯพณฯ นายหนูฮัก พูม สะหวัน ประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว และภริยา
สะพานมิตรภาพนี้ทอดขาม จากฝงไทยบริเวณหาดจอมมณี บานจอมมณี ตําบลมีชัย อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ไปยังฝงลาว บริเวณทานาแลง บานมวง เมืองหาดทรายฟอง แขวงเวียงจันทน
ที่มา: สํานักราชเลขาธิการ (2553)

นับแตวันนั้นมาพระองคทานก็ทรงทุมเทพระอุตสาหะทั้งมวลเพื่อการพัฒนาประเทศไทยและ
คุณภาพชีวิตของคนไทยใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้นเฉกเชนอารยะประเทศ โดยเสด็จฯ ไปทั่วทุกหนแหงบน
ผืนแผนดินไทย ทรงสถิตเปนขวัญของแผนดินโดยแทจริง ดังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงตรัสกับผูนําตางประเทศของประเทศหนึ่งในคราวที่พระองคทานเสด็จฯ เยือนประเทศนั่น
ซึ่งผูเขียนก็จําไมไดเสียแลววาเปนประเทศใด จําไดแตเพียงใจความลางๆ วา เหตุที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว มิทรงเสด็จพระราชดําเนิ นตางประเทศนั้น เนื่องดวยคนไทยจะรูสึกไม สบายใจที่ตอง
หางไกลพระองคทาน ซึ่งผูเขียนและหลายทานก็เขาใจความรูสึกนี้จากใจจริงไดโดยไมตองมีคําอธิบาย
ใดๆ คนไทยมีความสุขใจทุกครั้งที่ไดเฝารับเสด็จ หรือแมกระทั่งไดรับชมภาพขาวพระราชกรณียกิจของ
พระองคทานทางโทรทัศน

-7-

ความทุ มเทแห ง การทรงงานและน้ํา พระราชหฤทั ยที่ จ ะแก ไ ขป ญ หาให อ าณาประชาราษฎร
ปรากฏชัดในหนังสือ “คูฟาสองพระบารมี” ซึ่งจัดทําโดยโครงการคิดอยางยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ของ กอ.รมน. หนังสือที่จะทําใหทุกคนตระหนักวาไมมีพื้นที่ใดบนผืนแผนดินนี้ ที่ทั้ง
สองพระองคไมเคยเสด็จฯ ไปเพื่อสราง “ความรมเย็นเปนสุข” ใหบังเกิดกับพสกนิกรชาวไทยทั้งมวล…
เปน 60 ปแหงการทุมเทพระวรกายของทั้งสองพระองคในการขจัดทุกขบํารุงสุขใหกับประชาชนทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศ …คนไทยตองไมลืมวา…นับตั้งแตเดือนกันยายน 2498 พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ทรงตั้งพระปณิธานวาจะเสด็จพระราชดําเนินทรงเยี่ยมราษฎรในตางจังหวัดใหทั่วประเทศ โดย
เริ่ มที่ ภ าคกลาง แล ว เสด็จ ฯ ยั ง ภาคอื่ น ๆ จนครบ ได แก ภาคอีส าน (ป 2498) ภาคเหนื อ (ป 2501)
ภาคใต (ป 2502) ถือเปนการเสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎรเปนครั้งแรกในรัชสมัย...และยังมีครั้งตอๆ
ไปอีกนับไมถวน จึงไมแปลกที่บางคนกลาวไววา ระยะทางที่ทั้งสองพระองคเสด็จฯ เยี่ยมราษฎร
นั้น หากนับรวมกันจะพบวาไกลกวาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทรเสียอีก… (คูฟาสองพระบารมี,
2553:16)

เอื้อเฟอภาพพระบรมฉายาลักษณโดยกรมการพัฒนาชุมชน

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กลาววา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีความมุงมั่นและความขยันหมั่นเพียร ในการทรงงานตอจน
เสร็จแมจะดึกดื่นเพียงใด ดังความตอนหนึ่งในหนังสือหลักธรรม หลักทําตามรอยพระยุคลบาท วา “…วัน
นั้น เสร็จงานห าทุ ม (พระบาทสมเด็จ พระเจา อยูหัว ) เสด็ จ ฯ ไปแลว เราก็ เ ข าค าย ไปนอนอยู ใ นคา ย
มฤคทายวัน นอนอยูก็ปรากฏวาตี 2 ทรงวิทยุเรียกมาใหไปเขาเฝา เราเหนื่อยมาตั้งแตบาย 4 โมงเย็น
จนกระทั่งถึง 5 ทุม ตี 2 ทรงเรียกไปขอแผนที่ ขอขอมูลเพิ่มเติม ในขณะที่เรากลับไปสลบไสล ทรง
กลับไปทรงงานตอ ...เรื่องเชนนี้ไมใชวาปรากฏขึ้นหนสองหน แตปรากฏขึ้นอยูตลอดเวลา ตราบใดที่งาน
ไมเสร็จ ‘พระเจาอยูหัวเวลาทําอะไร ทรงมุงมั่นมาก เรื่องความขยันไมตองพูด ทรงงานไมมีวัน

-8-

เสาร วันอาทิตยไมมีเวลากลางวัน กลางคืน’…” สวนสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ก็ได
โดยเสด็จพระราชดําเนินพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไปทุกหนแหง แมจะเปนถิ่นทุรกันดารและอันตราย
เพียงใด ทรงเอาพระราชหฤทัยใสในการแบงเบาพระราชภาระนอยใหญนานัปการ ดังที่ พลเอกณพล
บุณทับ รองสมุหราชองครักษ ขาราชบริพารที่รับใชเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ไดรับมอบหมายใหไปติดตามสถานการณชายแดนภาคใต
ไดเลาเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการตางๆ ที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงดําเนินการใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต ไวในหนังสือพระราชินีของเราเรื่องเลาจากแผนดินใต ความตอนหนึ่งวา “…พระองคทานทรง
ยอมทําทุกอยาง เหน็ดเหนื่อยพระวรกายเพื่อคนในชาติ ซึ่งเหมือนกับลูกของพระองคทาน ไมวา
เดือดรอนมีปญหาอะไร เชน โครงการปะการังเทียม อําเภอไมแกน จังหวัดปตตานี ชาวบานรองไหวา
ทํามาหากินไมได เคยทําประมงอยูชายฝง ตอนนี้ปลาไมมี จากนั้นตี 3 พระองคทานทรงเรียกประชุม 2
ชั่ ว โมงกว า ว า จะแก ป ญ หากั น อย า งไร…” แถมสิ น รั ต นพั น ธุ (2549:122-123) กล า วว า “…สมเด็ จ
พระบรมราชินีนาถ ทรงโปรดติดตามขาวความเดือดรอน การตกทุกขไดยากของพสกนิกรเพื่อหาทาง
ชวยเหลือขจัดปดเปา …ทรงสนพระทัยอานขาวสารบ านเมือง เรื่องเศรษฐกิจ และการแกไขปญหา
สิ่งแวดลอม…”
เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2528 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปยังบานตามุง หมูที่ 4 ตําบลเชิงคีรี อําเภอศรีสาคร
จังหวัดนราธิวาส เพื่อทรงพิจารณาพื้นที่ 5,000 ไร สรางอางเก็บน้ําในเขต 3 ตําบล คือ เชิงคีรี มะยูง
และรือเสาะ หนทางที่จะเขาไปสูที่หมายเปยกชื้น เปนปาและสวนยาง มีทั้งทากและปลิงชุกชุม
ทามกลางสายฝนที่ตกหนัก ปรากฏวาทั้งสองพระองคทรงถูกทากหลายตัวเกาะกินพระโลหิตเชนเดียวกับ
ผูติดตามที่ถูกทากกัดเลือดสาดไปตามกัน จนตองหยุดรถยนตพระที่นั่งขณะเสด็จพระราชดําเนินกลับบน
ถนนที่มืดมิดเปนเวลาหลายนาที เพราะรูสึกพระองความีทากหลงเหลือ กัดติดพระวรกายอยูอีกหลายตัว
และรับสั่งใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชวยจับทากจากพระวรกายทิ้งออกจาก
รถยนตพระที่ นั่ง…” แถมสิน รัต นพันธุ (อางแลว :181-182) พระเจาอยูหัว ทรงปฏิบัติตนเชนเดียว
ประชาชน ดังที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ไดเลาไววา “…เมื่อครั้งทรงครองราชยใหมๆ เสด็จประพาสใหญ
เมืองแพร มีการจัดสรางปะรําใหประชาชนเขาเฝาฯ ปรากฏวาฝนเกิดตกอยางหนัก เมื่อพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เสด็จเยี่ยมประชาชนและตองทรงพระราชดําเนินจากปะรําหนึ่งไปยังอีกปะรําหนึ่ง หาง
ออกไปประมาณ 100
เมตร ราชองครักษ
ไดนําฉลองพระองคกันฝนมาทูลเกลาฯ ถวาย
ในหลวงมีรับสั่งว า ‘คนอื่นเปยกได เราก็เ ปยกได’….” แถมสิน รัตนพันธุ (อางแลว:136) พระราช
หฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถนั้น ทรงเคียงขาง
ประชาชนของพระองคทานเสมอมา มิไดทรงปฏิบัติพระองคใหสูงสง หรือแสดงพระองควาทรงเปนคนละ
ชนชั้นกับประชาชนเลย หากแตทรงปฏิบัติพระองคในฐานะประมุขของประเทศตามระบอบการปกครอง
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขแบบรัฐสภา
พระองคทานทรงอุทิศพระอุตสาหะทั้งมวลเพื่อการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตของชนชาว
ไทย ทรงเปนกันเองกับพสกนิกร บอยครั้งที่จะพบเห็นภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จ
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พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมพสกนิกรแลวพระองคทานทรงนั่งพับเพียบ
กับพื้นในระดับเดียวกับประชาชน แมวาพื้นตรงนั้นจะเปนพื้นดินลูกรัง ดินโคลนเปยกแฉะ หรือแดดรอน
เปรี้ยง และไมทรงรังเกียจของถวายของชาวบานแบบตามมีตามเกิดเลย จึงนับไดวาพระองคทานทรง
ประทับเคียงขางราษฎรเสมอมาตราบเทาปจจุบัน
หากจะถามวาอะไรที่ทําใหพระมหากษัตริยของไทยมีความแตกตางจากพระมหากษัตริย
ในหลายประเทศ? เหตุใดจึงแทบไมมีชองวางระหวางสถาบันพระมหากษัตริยกับประชาชน? คําตอบก็คือ
ทศพิธราชธรรม อันเปนจริยวัตร 10 ประการที่พระมหากษัตริยเจา ทรงประพฤติเปนหลักธรรม ประจํา
พระองค ในอันที่จะใหมีความเปนไปโดยธรรมและยังประโยชนสุขใหเกิดแกอาณาประชาราษฎร จนเกิด
ความชื่นชมยินดีนั่นเอง

นอมใจถวายพระพรชัยมงคล
พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ แห ง พระบาทสมเสด็ จ พระเจ า อยู หั ว และสมเด็ จ พระนางเจ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ที่อัญเชิญมากลาวถึงเพื่อเปนเครื่องระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขางตนอาจเปนเพียง
หนึ่งในลานที่แสดงใหเห็นเปนประจักษแลววาทั้งสองพระองคทรงประทับอยูในหัวใจคนไทยทั้งมวล ดังที่
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เคยกลาวไววา “...พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวราชกาลนี้ ทรงครองหัวใจ
คน” แมในวันนี้พระองคทานจะทรงมีพระชนมายุมากแลว และไมอาจเสด็จพระราชดําเนินออกเยี่ยมเยียน
ประชาชนไดเฉกเชนในอดีตที่ผานมา หากแตพระองคทานก็มิเคยที่จะหยุดทรงงาน เพราะปญหาตางๆ
ของอาณาประชาราษฎรและของประเทศยังคงมีอยูในทุกๆ วัน
บารมีพระมากพน
พระพิทักษยตุ ิธรรม
บริสุทธิ์ดุจดวงตะวัน
ทวยราษฎรรกั บาทแม

รําพัน
ทองแท
สองโลก ไสรแฮ
ยิ่งดวยบิตุรงค

(โครงสี่สุภาพของพระพุทธเจาหลวงมหาราช)

จึงสมควรที่ชาวไทยทุกหมูเหลา จะไดชวยกันนําพาประเทศชาติใหเดินหนาตอไป ใหเปนที่เบา
พระราชหฤทัยของพระองคทานที่ทรงวางรากฐานของสังคมไทยใหมีความเจริญรุงเรือง ประชาชนอยูเย็น
เปนสุข หากชาวไทยทุกคนตางปฏิบัติหนาที่ของตนดวยความซื่อสัตย สุจริต มีจิตสาธารณะที่คํานึง
ประโยชนของชาติกอนประโยชนสวนตน ดํารงชีวิตดวยความพอเพียงตามหลักคําสอนที่พระองคไดทรง
ปฏิ บั ติ ใ ห เ ห็ น เป น แบบอย า งแล ว นั้ น พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว และสมเด็ จ พระนางเจ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ พระผูทรงเปนศูนยรวมจิตใจและความรักของชนชาวไทย ก็จะทรงมีความสุขพระราช
หฤทั ย ที่ ไ ด เ ห็ น ประเทศชาติ ก า วหน า ต อ ไปอย า งมั่ น คง…ขอจงทรงพระเจริ ญ ยิ่ ง ยื น นาน พระ
พลานามัยสมบูรณแข็งแรง กอปรดวยพระเกษมสําราญ พระเกียรติคุณแผไพศาลขจรขจายทั่ว
ทิศานุทิศ หมูปจจามิตรที่หวังประทุษรายตอพระบรมเดชานุภาพ จงพายแพแกทศพิธราชธรรม
จรรยา และพระราชสัมมาปฏิบัติที่ทรงบําเพ็ญมา.
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