




เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ นับเป็น 
มหามงคลสมัยอันพิเศษยิ่ง ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยและประเทศชาต ิ
มาโดยตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติ คณะองคมนตรีจึงมีดำริร่วมกันจัดทำหนังสือ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
กับคณะองคมนตรี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณในวาระอันสำคัญนี้ 

หนังสือแบ่งออกเป็น ๔ บท มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้
บทที่ ๑ ความเป็นมาของคณะองคมนตรี
บทที่ ๒ บทบาทและหน้าที่ของคณะองคมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
บทที่ ๓ รวมบทความที่องคมนตรีแต่ละคนในคณะองคมนตรีปัจจุบันบรรจงเรียงร้อยเรื่องราว ถ่ายทอดเหตุการณ ์

และความรู้สึกประทับใจในการถวายงานใต้เบื้องพระยุคลบาท ในมุมมองและลีลาการเรียบเรียงที่หลากหลาย แตกต่างกันไป 
ตามประสบการณ์ของแต่ละคน ซึ่งล้วนสะท้อนให้เห็นถึงแนวพระราชดำริที่ลึกซึ้งเบื้องหลังพระราชกรณียกิจและโครงการตาม 
พระราชดำริ น้ำพระราชหฤทัยที่ทรงรักและห่วงใยพสกนิกร ตลอดจนพระราชจริยวัตรอันงดงามในการทรงงานเพื่อความสุขสวัสดี 
ของพสกนิกรและความวัฒนาสถาพรของประเทศ

บทที่ ๔ ประวัติย่อขององคมนตรีแต่ละคนในคณะองคมนตรีปัจจุบัน
หนังสือ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับคณะองคมนตรี” จะเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่ายิ่ง ซึ่งได้จารึก 

เรื่องราวและเหตุการณ์สำคัญในรัชกาลปัจจุบันมิให้เลือนหายไปตามกาลเวลา เพื่อประโยชน์สำหรับการค้นคว้าอ้างอิงใน 
ภายภาคหน้า และอาจสร้างแรงบันดาลใจหรือเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้อ่าน ในการทำคุณงามความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาท  
ทั้งแก่ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ สืบไป

        คณะองคมนตรี
        ธันวาคม ๒๕๕๔ 

คำนำ



พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะองคมนตรี

ในโอกาสที่เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารทำเนียบองคมนตรี ๙

บทที่ ๑ ความเป็นมาของคณะองคมนตรี ๑๑

บทที่ ๒ บทบาทและหน้าที่ของคณะองคมนตรี 

 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  ๖๕

บทที่ ๓ รวมบทความขององคมนตรีคณะปัจจุบัน ๗๕

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวสยาม

  พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ๗๖

 พระบารมีคุ้มเกล้าฯ

  นายธานินทร์ กรัยวิเชียร  ๘๘

 พระมหากษัตริย์ “ผู้ให้”

  พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ๑๑๐

 ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกในพระพุทธศาสนา

  นายเชาวน์ ณศีลวันต์ ๑๒๖

สารบัญ



 “พระราชา” ผู้ทรงนำไทยผ่านพ้นวิกฤต

  พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา ๑๓๒

 พระมหากษัตริย์นักคิด...นักปฏิบัติ...เพื่อความสุขของประชาชน

  พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ ๑๔๘

 ยอดกษัตริย์จอมทัพไทย

  พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ ๑๖๘

 ยอดกษัตริย์นักการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

  นายอำพล เสนาณรงค์ ๑๘๐

 พระเมตตาจากฟากฟ้า

  นายจำรัส เขมะจารุ ๑๙๔

 ทรงเป็นอาจารย์ที่วิเศษสุด

  พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช ๒๐๔

 ทรงพระเมตตาหาใดเปรียบ

  หม่อมราชวงศ์เทพกมล เทวกุล ๒๑๐



 พ่อของแผ่นดิน พระผู้ทรงห่วงใยคนไทยทุกหมู่เหล่า

  นายเกษม วัฒนชัย ๒๒๒

 พระผู้ทรงสถิตในดวงใจราษฎร์

  นายพลากร สุวรรณรัฐ ๒๓๖

 พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงงานหนักที่สุดในโลก

  นายสวัสดิ์ วัฒนายากร ๒๔๘

 จอมทัพไทยกับราชนาวี

  พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ ๒๗๖

 ใต้เบื้องพระยุคลบาท

  นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ ๒๙๔

 พระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม

  นายศุภชัย ภู่งาม ๓๐๖



 พระบารมีปกเกล้าฯ

  นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ ๓๑๖

 พระมหากรุณาธิคุณเปี่ยมฟ้าล้นแผ่นดิน

  พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข ๓๒๖

บทที่ ๔  ประวัติองคมนตรีคณะปัจจุบัน ๓๓๙

บรรณานุกรม ๓๘๒ 

ดรรชนีค้นคำ ๓๘๔



* ยศขณะนั้น
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ช่างภาพฉายพระบรมรูปร่วมกับ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
และคณะองคมนตรี  ในโอกาสที่เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารทำเนียบองคมนตรี ณ พระราชอุทยานสราญรมย์ วันอังคาร ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ 

แถวยืน (ซ้ายไปขวา) หม่อมราชวงศ์เทพกมล เทวกุล  นายเกษม วัฒนชัย  นายจำรัส เขมะจารุ  นายอำพล เสนาณรงค์   
นายพลากร สุวรรณรัฐ  นายสวัสดิ์ วัฒนายากร  พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์  พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์  นายศักดา โมกขมรรคกุล

แถวนั่ง (ซ้ายไปขวา) นายจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  พลอากาศตรี กำธน สินธวานนท์*   
นายธานินทร์ กรัยวิเชียร  พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ (ประธานองคมนตรี)  นายเชาวน์ ณศีลวันต์   

พลเรือตรี หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช*  พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา  หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์
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องคมนตรีเป็นท่ีปรึกษาของพระมหากษัตริย์ จึงมีหน้าท่ีท่ีจะให้คำปรึกษา และก็น่ีเป็นส่ิงท่ีคนเขาสงสัยว่า 
องคมนตรีมีอำนาจมีหน้าท่ีอะไร กส็รปุวา่เปน็ผูท้ีใ่หค้ำปรกึษาในทกุดา้นทกุอยา่ง พระมหากษตัรยิจ์ะรบัทราบ จะรบัรู ้
หรือไม่ก็อย่าน้อยใจ เพราะว่าพระมหากษัตริย์จะต้องเป็นผู้ที่ตัดสินในเรื่องราวต่าง ๆ แต่ว่าคำปรึกษาของ 
ท่านองคมนตรีก็มีประโยชน์มาก เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากในด้านต่าง ๆ จึงขอให้ท่านได้คิดดี ๆ  
แล้วก็ช่วยกัน แต่องคมนตรีก็ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาของคนอื่น เป็นที่ปรึกษาของฝ่ายพระมหากษัตริย์เท่านั้นเอง 
ไม่ใช่ว่าจะต้องไปแนะนำคนอื่น ถ้าแนะนำคนอื่น เป็นการแนะนำเป็นส่วนตัว ไม่ใช่ในฐานะองคมนตรี แต่ว่าเป็น 
ในฐานะผู้ที่ได้ปฏิบัติงานมามากแล้วจึงได้รับเลือกเป็นองคมนตรี คือหมายความว่าเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงดี มีความรู้ดี 
คนย่อมอยากฟังคำวินิจฉัยของท่าน ฉะนั้นการวินิจฉัยใด ๆ ทั้งในคณะองคมนตรี ทั้งกับคนอื่น มีความสำคัญมาก  
เพราะว่าคนเขาเชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ และเป็นผู้ที่พิจารณาถ่องแท้อย่างตรงไปตรงมาและ 
อย่างซื่อสัตย์สุจริต ฉะนั้นก็หน้าที่ของท่านก็คือทำตัวให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ผู้มีความสามารถในวิชาการทั้งหมด  
ในชีวิตราชการและในชีวิตธรรมดา ฉะนั้นขอให้ท่านระมัดระวังในคำพูด ในคำวินิจฉัย ในความเห็นที่ให้  
ในที่ประชุมองคมนตรี และที่ข้างนอกด้วย หมายความว่ากับคนทั่ว ๆ ไป ข้าราชการ และประชาชนที่รอฟัง 
ความเห็นของท่าน แต่ที่พูดไม่ใช่ความเห็นขององคมนตรี เป็นความเห็นของผู้ที่มีความรู้ แต่ในที่สุดก็ต้องสรุปว่า 
ท่านทุกท่านมีความรับผิดชอบในตัวเองและในราชการชั้นสูงที่สุด ให้คนมีความไว้ใจได้ ให้คนมีความอุ่นใจ 
ว่ามีคนในประเทศที่มีความสามารถและมีความรู้ ฉะนั้นก็ขอให้ท่านระมัดระวังในความคิด ในวาจา และ 
การกระทำทุกอย่างให้เป็นตัวอย่าง และเป็นประโยชน์กับส่วนรวม เดี๋ยวนี้ท่านมีที่ประชุมที่สวยงามและสะดวก  
ท่านก็ควรจะปฏิบัติงานได้ดีที่สุด ก็ขอขอบใจที่ท่านได้ปฏิบัติงานมา ก็เป็นเวลาช้านาน เป็นประโยชน์แก่ราชการ  
และขอให้ท่านสามารถที่จะปฏิบัติต่อไป ขอให้ทุกคนมีอนามัยแข็งแรง จิตใจเข้มแข็งเพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่  
โดยเรียบร้อย และขอขอบใจท่านทุกท่านที่ได้ปฏิบัติงานเช่นนี้

พระราชดำรัส
พระราชทานแก่คณะองคมนตรี 

ในโอกาสที่เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารทำเนียบองคมนตรี  
ณ พระราชอุทยานสราญรมย์

วันอังคาร ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗





ความเป็นมาของคณะองคมนตรี

บทที่ ๑
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
ให้ตราพระราชบัญญัติเกี่ยวกับองคมนตรีขึ้นเป็นครั้งแรก 

ตามที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ ปรีวีเคาน์ซิลคือที่ปฤกษาในพระองค์ จุลศักราช ๑๒๓๖ (พ.ศ. ๒๔๑๗)
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คำว่า “องคมนตรี”  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้คำอธิบายไว้ว่า 

“น. ผู้มีตำแหน่งที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์”

องคมนตรีมีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในระยะแรกนั้น ยังไม่ได้เรียกว่า “องคมนตรี”  
แต่จะใช้คำว่า “ปรีวีเคาน์ซิล” “ปรีวีเคาน์ซิลลอร์” “ปรีวีเคาน์ซิลเลอร์” หรือ “ที่ปฤกษาในพระองค์”  ส่วนคำว่า “องคมนตรี”  
เริ่มใช้ตั้งแต่เมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน  ทั้งนี้ ในรายงานการประชุมเสนาบดีวันที่ ๒๗ สิงหาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๑ (พ.ศ. ๒๔๓๕)  
และใน “ประกาศการพระราชพิธีศรีสัจปานกาล พระราชทานพระไชยวัฒน์องค์เล็กแลเครื่องราชอิศริยาภรณ์ แลตั้งองคมนตรี”  
รัตนโกสินทรศก ๑๑๑  ปรากฏว่า มีการใช้คำว่า “องคมนตรี” แล้ว

ตามหลักฐานท่ีปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี ๑ วันอาทิตย์ เดือนเจ็ด ข้ึน ๒ ค่ำ ปีจอฉศก จุลศักราช ๑๒๓๖ แผ่นท่ี ๑  
หน้า ๒-๓ ได้ลงพิมพ์ “ประกาศที่ ๓ ว่าด้วยตั้งเกาน์ซิล แลพระราชบัญญัติ” ความว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระราชดำริว่า 

“…ราชการผลประโยชน์บ้านเมืองส่ิงใดท่ีจะเกิดข้ึน แลการท่ียังรกร้างมาแต่เดิมมากน้ัน ถ้าจะทรงจัดการ 
แต่พระองค์เดียว ก็จะไม่ใคร่สำเรจไปได้ ถ้ามีผู้ที่ช่วยกันคิดหลายปัญญาแล้ว การซึ่งรกร้างมาแต่เดิม 
ก็จะได้ปลดเปลื้องไปได้ทีละน้อย ๆ ความดีความเจริญก็คงจะบังเกิดแก่บ้านเมือง จึ่งได้ทรงจัดสัน 
ข้าทูลอองธุลีพระบาท ซึ่งมีสติปัญญาโปรดเกล้าฯ ตั้งไว้เปนที่ปฤกษาแห่งสมเดจพระเจ้าอยู่หัว...” 

และในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑ วันอาทิตย์ เดือน ๘ ขึ้นค่ำ ๑ ปีจอฉศก จุลศักราช ๑๒๓๖ แผ่นที่ ๕ หน้า ๔๖ ได้ลง  
“ประกาศการในที่ปฤกษาราชการแผ่นดิน” และ “ประกาศว่าด้วยปฤกษาจัดการในเคาน์ซิลออฟสเตด คือที่ปฤกษาราชการ 
แผ่นดิน” รวมทั้ง “ประกาศว่าด้วยการปรีวีเคาน์ซิล”  นอกจากนั้น ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑ วันอาทิตย์ เดือน ๙ แรม ๑๐ ค่ำ  
ปีจอฉศก จุลศักราช ๑๒๓๖ แผ่นที่ ๑๗ หน้า ๑๕๘-๑๖๑ ได้ลงประกาศ “พระราชบัญญัติ ปรีวีเคาน์ซิลคือที่ปฤกษาในพระองค์”   
ซึ่งได้นำบางส่วนมาลงพิมพ์เผยแพร่ดังนี้



14



15



16



17

*  ในเอกสารเก่า  คำว่า “พิพัฒน์สัตยา”  เขียนไว้หลายแบบ  ทั้ง “พิพัฒสัตยา” หรือ “พิพัฒนสัตยา” ก็มี  ส่วนคำว่า “ศรีสัจปานกาล”  พบทั้งที่เขียนว่า “ศรีสัจจปานกาล” และ “ศรีสัจจปานการ”

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งองคมนตรี  
ในวันที่ ๔ เมษายน เนื่องในพระราชพิธีศรีสัจปานกาล

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แบบอย่างการแต่งต้ังองคมนตรียังคงเป็นไปตามเดิม ทรงแต่งต้ัง 
องคมนตรีข้ึนใหม่ตามพระราชอัธยาศัย  แต่ทั้งนี้ ทรงตั้งประเพณีไว้อย่างหนึ่ง คือในเดือนมีนาคม ให้กระทรวงมุรธาธรทำบัญชีผู้ที่ 
ได้รับพระราชทานพานทองเครื่องยศ ในคราวพระราชพิธีฉัตรมงคลเดือนพฤศจิกายนข้ึนทูลเกล้าฯ ถวาย เพ่ือทรงเลือกเป็นองคมนตรี  
แล้วจะทรงต้ังเป็นองคมนตรีในวันที่ ๔ เมษายน เนื่องในพระราชพิธีศรีสัจปานกาล (พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒนสัตยา)* ตลอด 
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งองคมนตรีเพิ่มใหม่เป็นประจำทุกปี เป็นผลให้จำนวนองคมนตร ี
ในรัชกาลนี้  มีถึง ๒๓๓ คน และอยู่ในตำแหน่งจนสิ้นรัชกาล
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พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้สภากรรมการองคมนตรีเป็นที่ประชุมตัวอย่าง 
สำหรับการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเสรี

ครั้นถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงยึดแบบอย่างการแต่งตั้งองคมนตรีตามแบบเดิม และ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีทั้งหมดในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นองคมนตรีในรัชกาลของ 
พระองค์ แต่มีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อย คือทรงเลือกผู้ที่ไม่ได้รับพระราชทานเครื่องยศชั้นพานทองเป็นองคมนตรีด้วย  
องคมนตรีในรัชกาลนี้ จัดสรรเป็นสัดส่วนระหว่างพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการ คือ อภิรัฐมนตรี เสนาบดี ราชเลขาธิการ  
พระบรมวงศานวุงศ ์เจา้พระยา พระยา และราชคร ูรวมกนั  ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ตัง้องคมนตรใีนการพระราชพธิศีรสีจัปานกาล 
ในเดือนเมษายนของทุกปี จนถึงพุทธศักราช ๒๔๗๒ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนแปลงการตั้งองคมนตรีมาตั้ง 
ในการพระราชพิธีฉัตรมงคลในเดือนกุมภาพันธ์  ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นองคมนตรีจะต้องเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ และรับ 
พระราชทานสัญญาบัตรองคมนตรีก่อน จึงจะถือว่าเป็นองคมนตรีโดยสมบูรณ์

เนือ่งจากองคมนตรมีจีำนวนมากไมส่ะดวกในการเรยีกประชมุ พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัจงึทรงพระกรณุา 
โปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง สภากรรมการองคมนตรี ขึ้น ตามพระราชบัญญัติองคมนตรี พุทธศักราช ๒๔๗๐ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
ให้ตราขึ้นใช้แทนพระราชบัญญัติ ปรีวีเคาน์ซิลคือที่ปฤกษาในพระองค์ จุลศักราช ๑๒๓๖ และทรงคัดเลือกองคมนตรีที่ทรงคุณวุฒิ 
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สำเนาสัญญาบัตรองคมนตรี 
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
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ในด้านต่าง ๆ จำนวน ๔๐ คน เข้ามาเป็นกรรมการองคมนตรีเพื่อทำหน้าที่ “ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการตามแต่จะโปรดเกล้าฯ  
พระราชทานลงมาให้ปรึกษา”  นอกจากนี้ ยังมีพระราชดำริให้สภากรรมการองคมนตรีเป็นที่ประชุมตัวอย่างสำหรับการแสดง 
ความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างเสรี

ตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  สภากรรมการองคมนตรีได้ปฏิบัติหน้าท่ีและประชุมอย่างสม่ำเสมอ  
จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นประมุข จึงได้มีการประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติองคมนตรี พุทธศักราช ๒๔๗๐ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พุทธศักราช  
๒๔๗๕ เป็นผลให้องคมนตรีและสภากรรมการองคมนตรีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองคมนตรี  
พุทธศักราช ๒๔๗๐ พ้นจากตำแหน่งและหน้าที่ไป

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเสด็จข้ึนครองราชย์น้ัน ยังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะ และจะต้อง 
เสด็จฯ ไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จึงมีการแต่งตั้งคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ขึ้น มีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมขุนชัยนาทนเรนทร ทรงเป็นประธาน และพระยามานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา) ร่วมเป็นคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์  
มีอำนาจหน้าที่ตามประกาศตั้งคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ณ วันท่ี ๑๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙ ดังนี้ 

“...โดยมีข้อตกลงว่า ในการลงนามในเอกสารราชการนั้น ให้ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ทั้งสองคนเป็นผู้ลงนาม...”

ครั้นถึงพุทธศักราช ๒๔๙๐ ได้มีประกาศแต่งตั้งอภิรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว)  
พุทธศักราช ๒๔๙๐ ซึ่งมีรายละเอียดที่บัญญัติไว้ดังนี้ 

“มาตรา ๙   พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งอภิรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งสำหรับถวายคำปรึกษาในราชการแผ่นดิน” 

“มาตรา ๑๐  ในเมื่อพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักรหรือด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งจะทรงบริหาร 
พระราชภาระไม่ได้ จะได้แต่งตั้งอภิรัฐมนตรีขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ถ้าพระมหากษัตริย์มิได้ทรงตั้งหรือไม่สามารถ 
จะทรงตั้งได้ ก็ให้คณะอภิรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการแผ่นดินในหน้าท่ีคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ทันที”  และ 

“มาตรา ๑๓  อภิรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งประจำมีห้านาย เป็นผู้บริหารราชการในพระองค์ และถวายคำปรึกษาแด่ 
พระมหากษัตริย์”

อภิรัฐมนตรีจึงเป็นทั้งที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์ และเป็นคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไปในขณะเดียวกัน 

ตอ่มา วนัที ่๒๓ มนีาคม พทุธศกัราช ๒๔๙๒ ไดม้กีารประกาศใชร้ฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๔๙๒  
แทนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๔๙๐  มาตรา ๑๓ ได้บัญญัติเกี่ยวกับองคมนตรีไว้ดังนี ้
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สำเนาพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งประธานองคมนตรี

“พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหน่ึงและองคมนตรีอีกไม่มากกว่าแปดคน 
ประกอบเปน็คณะองคมนตร ี คณะองคมนตรมีหีนา้ทีถ่วายความเหน็ตอ่พระมหากษตัรยิใ์นพระราชกรณยีกจิทัง้ปวงทีพ่ระมหากษตัรยิ ์
ทรงปรึกษา และมีหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญน้ี” นับเป็นรัฐธรรมนูญไทยฉบับแรกที่บัญญัติถึงคณะองคมนตรี  
และหน้าที่ของคณะองคมนตรี อันเป็นการวางพื้นฐานบทบาทและหน้าที่ของคณะองคมนตรีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้
(ขวาไปซ้าย) 
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ประธานองคมนตรี
และองคมนตรี* ได้แก่ 
พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลงกฏ  
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย  
พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านักขัตรมงคล   
เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา)   
และพระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล)  
เฝ้าฯ ปฏิญาณตนเฉพาะพระพักตร์** ก่อนเข้ารับหน้าที่องคมนตรี 
วันอาทิตย์ ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๔๙๕
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*	 องคมนตรีอีก	๑	คนคือ	พระยามานวราชเสวี	(ปลอด	ณ	สงขลา)
	 ขณะนั้นอยู่ที่ต่างประเทศ	จึงไม่สามารถเข้าเฝ้าฯ	ถวายปฏิญาณในวันนั้นได้
**		ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
	 พุทธศักราช	๒๔๗๕	แก้ไขเพิ่มเติม	พุทธศักราช	๒๔๙๕	
	 (รัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในขณะนั้น)



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นประธานในการประชุมคณะองคมนตรี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน  
วันอังคาร ที่ ๒๐ มกราคม ๒๔๙๖

(ซ้ายไปขวา) พระยามานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา)  เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา)  พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ตรงกลาง  พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร (ประธานองคมนตรี)   

พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านักขัตรมงคล  และพระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล)
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สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี* (พระอิสริยยศขณะนั้น) ขณะที่ทรงดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ 
เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในการประชุมคณะองคมนตรี ณ พระที่นั่งราชกรัณยสภา 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๙**
(ซ้ายไปขวา)  พระยามานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา)  เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา)  สมเด็จพระนางเจ้า ฯ  พระบรมราชินี ประทับอยู่ตรงกลาง   

พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร (ประธานองคมนตรี)  พระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล)  และหม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์

 * ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เฉลิมพระนามาภิไธยเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๔๙๙
 ** พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ทรงนั่งเบื้องขวาของ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  แต่มองไม่เห็นในภาพ
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เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นการถาวร ภาระหน้าที่ของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ 
จึงได้หมดไปโดยปริยาย แต่องคมนตรีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขึ้นมา คงปฏิบัติหน้าที่ตามเดิม

องคมนตรีที่ปฏิบัติงานถวายเป็นระยะเวลานานถึง ๔ แผ่นดิน ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๖ จนถึงรัชกาลปัจจุบัน มีดังนี้

๑. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ 
กรมพระยาชัยนาทนเรนทร

๒. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต 
กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร

๓. พลเอก พระวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าอลงกฏ
กรมหมื่นอดิศรอุดมศักดิ์

๔. เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ 
(จิตร ณ สงขลา)

๕. พระยามานวราชเสวี 
(ปลอด ณ สงขลา)
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มีข้อท่ีน่าสังเกตคือ แม้ว่าคณะองคมนตรีปัจจุบันจะมีรากเหง้ามาจากคณะท่ีปรึกษาในพระองค์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่ีเรียกว่า “ปรีวีเคาน์ซิล” (THE PRIVY COUNCIL) ซ่ึงทรงรับแบบอย่างมาจากประเทศอังกฤษอีกทอดหน่ึง  
แต่เม่ือถึงรัชกาลปัจจุบัน โครงสร้างและหน้าท่ีของคณะองคมนตรีประเทศไทย เปล่ียนไปจากโครงสร้างและหน้าท่ีของคณะองคมนตรีไทย 
แต่ดั้งเดิมและของประเทศอังกฤษโดยสิ้นเชิง คณะองคมนตรีของไทยในปัจจุบันนั้น พระมหากษัตริย์ทรงเลือก และทรงแต่งตั้ง 
ด้วยพระองค์เองทุกคน มีหน้าท่ีบัญญัติไว้ชัดแจ้งตามรัฐธรรมนูญ ส่วนประเทศอังกฤษ (ENGLAND) ซ่ึงปัจจุบันได้เปล่ียนสภาพมา 
เป็นส่วนหน่ึงของสหราชอาณาจักร (THE UNITED KINGDOM หรือ UK) น้ัน พระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังองคมนตรีโดยคำแนะนำของ 
นายกรัฐมนตรีจากบุคคลท่ีดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ ในวงราชการ วงการศาสนา หรือวงการการเมือง เช่น ผู้พิพากษาระดับสูง  
สมเด็จพระสังฆราช รัฐมนตรี เป็นต้น ทั้งที่อยู่ในตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่งแล้ว โดยไม่จำกัดจำนวน ปัจจุบัน สหราชอาณาจักร 
มีองคมนตรีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๕๐๐ คน โดยดำรงตำแหน่งชั่วชีวิต และมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับพิธีการต่าง ๆ เช่น ลงนาม 
ในประกาศพระบรมราชโองการการขึ้นเสวยราชสมบัติของพระประมุขของประเทศพระองค์ใหม่ การอภิเษกสมรสของพระประมุข 
ของประเทศ การเปดิและปิดสมยัประชุมรัฐสภา การยบุสภา เป็นต้น  ทั้งนี้ คณะองคมนตรขีองสหราชอาณาจักรในปจัจบุันมีบทบาท 
ไม่มากนัก
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รายพระนามและรายนามอดีตประธานองคมนตรีในรัชกาลปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรี
 ครั้งที่ ๑ ๑๘ มิถุนายน ๒๔๙๒ - ๒๕ มีนาคม ๒๔๙๓   
  ทรงดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ 
  จนถึงวันที่กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งประธานองคมนตรี  
  เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นการถาวร 
 ครั้งที่ ๒ ๔ มิถุนายน ๒๔๙๓ - ๑๒ มีนาคม ๒๔๙๔   
  ทรงดำรงตำแหน่งแทน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระชัยนาทนเรนทร ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
  แต่งตั้งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ  
  ไปรับการถวายการรักษาพระวรกายที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  และเมื่อ  
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระชัยนาทนเรนทรสิ้นพระชนม์ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้  
  พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
 ครั้งที่ ๓ ๘ เมษายน ๒๔๙๕ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑   
  ทรงดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ แก้ไขเพิ่มเติม 
  พุทธศักราช ๒๔๙๕ ซึ่งประกาศใช้แทนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒  
  และทรงดำรงตำแหน่งจนถึงวันที่คณะปฏิวัติ (จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์) ยกเลิกรัฐธรรมนูญ
  ฉบับดังกล่าว

๑. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต  
(ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นเป็น พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร 
เมื่อ ๘ พฤษภาคม ๒๔๙๓)
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 ครั้งที่ ๔ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๒ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๐๖   
  ทรงดำรงตำแหน่งตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งคณะปฏิวัติประกาศใช้
  ชั่วคราว  จนถึงวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ 
  ในช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ เยือนประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐจีน
  อย่างเป็นทางการ
 ครั้งที่ ๕ ๘ มิถุนายน - ๙ กรกฎาคม ๒๕๐๖
  ทรงกลับมาดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรี เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ กลับ
  จากการเยือนประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐจีน  จนถึงวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
  แต่งตั้งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์อีกครั้ง ในช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการ
 ครั้งที่ ๖     ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๐๖ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๑
  ทรงกลับมาดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรี เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ กลับ 
  จากการเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์  จนถึงวันท่ีมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  พุทธศักราช ๒๕๑๑ แทนธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๒
 ครั้งที่ ๗ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๑๑ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๔
  ทรงดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑  
  จนถึงวันที่รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวถูกยกเลิกโดยคณะปฏิวัติ (จอมพล ถนอม กิตติขจร)
 ครั้งที่ ๘ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๕ - ๘ กันยายน ๒๕๑๗
  ทรงดำรงตำแหน่งตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕ ซึ่งคณะปฏิวัติ
  ประกาศใช้ชั่วคราว  และทรงดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรีจนถึงวันที่สิ้นพระชนม์

  (ทรงดำรงตำแหน่งองคมนตรี  ๒๕ มี.ค. - ๔ มิ.ย. ๙๓)  
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ดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรี
  ๒๕ มีนาคม - ๔ มิถุนายน ๒๔๙๓
  ทรงดำรงตำแหน่งแทน พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต ซึ่งกราบถวายบังคมลาออก  
  และทรงดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรีจนถึงวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
  แต่งตั้งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  เสด็จฯ ไปรับการถวายการรักษาพระวรกายที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

  (สิ้นพระชนม์เมื่อ ๗ มี.ค. ๙๔ ขณะทรงดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์)

๒.  พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรมขุนชัยนาทนเรนทร
 (ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนขึ้นเป็น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระชัยนาทนเรนทร  
 เมื่อ ๘ พฤษภาคม ๒๔๙๓  และเป็น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร  
 เมื่อ ๒๘ มกราคม ๒๔๙๕)
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ดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรี
  ๑๓ มีนาคม - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๔   
  ทรงดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒
  แทน พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
  เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์  และทรงดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรีจนถึงวันที่
  รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวถูกยกเลิกโดยคณะรัฐประหาร (จอมพล ป. พิบูลสงคราม)

  (ทรงดำรงตำแหน่งองคมนตรี  ๑๘ มิ.ย. ๙๒ - ๑๓ มี.ค. ๙๔    และ ๘ เม.ย. - ๑๙ ธ.ค. ๙๕)

๓. พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลงกฏ  
(ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นเป็น พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอดิศรอุดมศักดิ์  
เมื่อ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๕)
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ดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรี
 ครั้งที่ ๑ ๒๗ พฤษภาคม - ๘ มิถุนายน ๒๕๐๖
  ดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรีชั่วคราว ในช่วงเวลาที่ พระวรวงศ์เธอ
  กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ทรงดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
  เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ เยือนประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐจีนอย่างเป็นทางการ 
 ครั้งที่ ๒ ๙ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๐๖ 
  ดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรีชั่วคราว ในช่วงเวลาที่ พระวรวงศ์เธอ
  กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ทรงดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
  เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการ 

  (ดำรงตำแหน่งองคมนตรี ๘ เม.ย. ๙๕ - ๒๐ ต.ค. ๐๑,   ๒๔ ก.พ. ๐๒ - ๒๗ พ.ค. ๐๖,  
  ๘ มิ.ย. - ๙ ก.ค. ๐๖,   ๑๔ ก.ค. ๐๖ - ๒๐ มิ.ย. ๑๑,   ๓๑ ก.ค. ๑๑ - ๑๗ พ.ย. ๑๔, 
  และ ๑๕ ธ.ค. ๑๕ - ๗ ต.ค. ๑๗)

๔. เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา)
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ดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรี
  ๒๔ มีนาคม - ๘ กันยายน ๒๕๑๘
  ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗  
  และดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรีจนถึงวันท่ีถึงแก่อสัญกรรม

  (ดำรงตำแหน่งองคมนตรี  ๒๔ เม.ย. ๙๖ - ๒๐ ต.ค. ๐๑,   ๒๔ ก.พ. ๐๒ - ๒๐ มิ.ย. ๑๑,  
  ๓๑ ก.ค. ๑๑ - ๑๗ พ.ย. ๑๔   และ ๑๕ ธ.ค. ๑๕ - ๗ ต.ค. ๑๗)

๕. หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์
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ดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรี
  ๕ ธันวาคม ๒๕๑๘ - ๔ กันยายน ๒๕๔๑ 
  ดำรงตำแหน่งแทน หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ ซึ่งถึงแก่อสัญกรรม 
  และดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรีจนถึงวันที่กราบถวายบังคมลาออก เนื่องจากสุขภาพไม่สมบูรณ์

  (ดำรงตำแหน่งองคมนตรี  ๑๘ - ๒๐ มิ.ย. ๑๑,   ๓๑ ก.ค. ๑๑ - ๑๗ พ.ย. ๑๔,  
  ๑๕ ธ.ค. ๑๕ - ๑๔ ต.ค. ๑๖,   ๒๖ มี.ค. - ๕ ธ.ค. ๑๘   และ ๔ ก.ย. ๔๑ - ๖ ม.ค. ๔๕)

๖. นายสัญญา ธรรมศักดิ์
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รายพระนามและรายนามอดีตองคมนตรีในรัชกาลปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่งองคมนตรี
 ครั้งที่ ๑ ๑๘ มิถุนายน ๒๔๙๒ - ๑๓ มีนาคม ๒๔๙๔
  ทรงดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒  
  จนถึงวันที่ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธานองคมนตรี (๑๓ มี.ค. - ๒๙ พ.ย. ๙๔) 
  แทน พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
  เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ 
 ครั้งที่ ๒ ๘ เมษายน - ๑๙ ธันวาคม ๒๔๙๕
  ทรงดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ แก้ไขเพิ่มเติม
  พุทธศักราช ๒๔๙๕ ซึ่งประกาศใช้แทนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒  
  และทรงดำรงตำแหน่งองคมนตรีจนถึงวันที่สิ้นพระชนม์               

๑. พลโท พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลงกฏ                                                                                                                               
(ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พลเอก เมื่อ ๑๗ เมษายน ๒๔๙๓   
และให้สถาปนาขึ้นเป็น พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอดิศรอุดมศักดิ์ เมื่อ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๕)
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ดำรงตำแหน่งองคมนตรี
 ครั้งที่ ๑ ๑๘ มิถุนายน ๒๔๙๒ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๔
  ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒  
  จนถึงวันที่รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวถูกยกเลิกโดยคณะรัฐประหาร
 ครั้งที่ ๒ ๘ เมษายน ๒๔๙๕ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑ 
  ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ แก้ไขเพิ่มเติม
  พุทธศักราช ๒๔๙๕ ซึ่งประกาศใช้แทนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒  
  จนถึงวันที่รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวถูกยกเลิกโดยคณะปฏิวัติ
 ครั้งที่ ๓  ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๒ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๑
  ดำรงตำแหน่งตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๒ ซ่ึงคณะปฏิวัติประกาศใช้ช่ัวคราว   
  จนถึงวันที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ 
  แทนธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๒
 ครั้งที่ ๔ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๑๑ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๔
  ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑  
  จนถึงวันที่รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวถูกยกเลิกโดยคณะปฏิวัติ
 ครั้งที่ ๕  ๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๕ - ๗ ตุลาคม ๒๕๑๗ 
  ดำรงตำแหน่งตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕ ซึ่งคณะปฏิวัติประกาศใช้
  ช่ัวคราว  และดำรงตำแหน่งองคมนตรีจนถึงวันท่ีมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  พุทธศักราช ๒๕๑๗ แทนธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕

๒. พระยามานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา)
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ดำรงตำแหน่งองคมนตรี
  ๑๘ มิถุนายน ๒๔๙๒ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๔ 
  ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒  
  และดำรงตำแหน่งองคมนตรีจนถึงวันที่รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวถูกยกเลิกโดยคณะรัฐประหาร

๓. พลเอก อดุล อดุลเดชจรัส
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ดำรงตำแหน่งองคมนตรี
  ๒๕ มีนาคม - ๔ มิถุนายน ๒๔๙๓
  ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อกราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งประธานองคมนตรี  
  และทรงดำรงตำแหน่งองคมนตรีจนถึงวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธานองคมนตรี 
  แทน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระชัยนาทนเรนทร ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
  เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

  (ดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรี  ๑๘ มิ.ย. ๙๒ - ๒๕ มี.ค. ๙๓,   ๔ มิ.ย. ๙๓ - ๑๒ มี.ค. ๙๔,  
  ๘ เม.ย. ๙๕ - ๒๐ ต.ค. ๐๑,   ๒๔ ก.พ. ๐๒ - ๒๗ พ.ค. ๐๖,   ๘ มิ.ย. - ๙ ก.ค. ๐๖,  
  ๑๔ ก.ค. ๐๖ - ๒๐ มิ.ย. ๑๑,   ๓๐ ก.ค. ๑๑ - ๑๗ พ.ย. ๑๔    และ ๑๕ ธ.ค. ๑๕ - ๘ ก.ย. ๑๗)

๔. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต                                                                                                                             
(ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นเป็น พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร 
เมื่อ ๘ พฤษภาคม ๒๔๙๓)
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ดำรงตำแหน่งองคมนตรี
 ครั้งที่ ๑ ๑ พฤษภาคม ๒๔๙๓ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๔ 
  ทรงดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒  
  จนถึงวันที่รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวถูกยกเลิกโดยคณะรัฐประหาร
 ครั้งที่ ๒ ๘ เมษายน ๒๔๙๕ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๖
  ทรงดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ แก้ไขเพิ่มเติม
  พุทธศักราช ๒๔๙๕ ซึ่งประกาศใช้แทนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒  
  และทรงดำรงตำแหน่งองคมนตรีจนถึงวันที่สิ้นพระชนม์

๕. พลเอก หม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร 
(ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นเป็น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านักขัตรมงคล 
เม่ือ ๘ พฤษภาคม ๒๔๙๓ และ พระวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนจันทบุรีสุรนาถ เม่ือ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๕)
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ดำรงตำแหน่งองคมนตรี
 ครั้งที่ ๑ ๘ เมษายน ๒๔๙๕ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑
  ทรงดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ แก้ไขเพิ่มเติม
  พุทธศักราช ๒๔๙๕  จนถึงวันที่รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวถูกยกเลิกโดยคณะปฏิวัติ
 ครั้งที่ ๒ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๒ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๐๓
  ทรงดำรงตำแหน่งตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งคณะปฏิวัติ
  ประกาศใช้ชั่วคราว  และทรงดำรงตำแหน่งองคมนตรีจนถึงวันที่สิ้นพระชนม์      

๖. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย
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ดำรงตำแหน่งองคมนตรี
 ครั้งที่ ๑ ๘ เมษายน ๒๔๙๕ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑
  ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ แก้ไขเพิ่มเติม
  พุทธศักราช ๒๔๙๕  จนถึงวันที่รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวถูกยกเลิกโดยคณะปฏิวัติ
 ครั้งที่ ๒ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๒ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๐๖ 
  ดำรงตำแหน่งตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งคณะปฏิวัติประกาศใช้ชั่วคราว   
  จนถึงวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธานองคมนตรีช่ัวคราว (๒๗ พ.ค. - ๘ มิ.ย. ๐๖)  
  ในช่วงเวลาท่ีเสด็จฯ เยือนประเทศญ่ีปุ่นและสาธารณรัฐจีนอย่างเป็นทางการ
 ครั้งที่ ๓ ๘ มิถุนายน - ๙ กรกฎาคม ๒๕๐๖
  กลับมาดำรงตำแหน่งองคมนตรี เมื่อเสด็จฯ กลับจากการเยือนประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐจีน
  จนถึงวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นประธานองคมนตรีช่ัวคราวอีกคร้ัง (๙ - ๑๔ ก.ค. ๐๖)  
  ในช่วงเวลาที่เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการ 

๗. เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา)



42

 ครั้งที่ ๔  ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๐๖ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๑
  กลับมาดำรงตำแหน่งองคมนตรี เมื่อเสด็จฯ กลับจากการเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
  จนถึงวันที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑  
  แทนธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๒
 ครั้งที่ ๕ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๑๑ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๔
  ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑  
  จนถึงวันที่รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวถูกยกเลิกโดยคณะปฏิวัติ 
 ครั้งที่ ๖ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๕ - ๗ ตุลาคม ๒๕๑๗
  ดำรงตำแหน่งตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕ ซึ่งคณะปฏิวัติประกาศใช้
  ชั่วคราว  และดำรงตำแหน่งองคมนตรีจนถึงวันที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  พุทธศักราช ๒๕๑๗ แทนธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕
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ดำรงตำแหน่งองคมนตรี
 ครั้งที่ ๑ ๘ เมษายน ๒๔๙๕ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑
  ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ แก้ไขเพิ่มเติม
  พุทธศักราช ๒๔๙๕  จนถึงวันที่รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวถูกยกเลิกโดยคณะปฏิวัติ
 ครั้งที่ ๒ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๒ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๐๕
  ดำรงตำแหน่งตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งคณะปฏิวัติประกาศใช้
  ช่ัวคราว  และดำรงตำแหน่งองคมนตรีจนถึงวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากตำแหน่ง ตามท่ี
  นายกรัฐมนตรี (จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์) ได้ขอพระราชทานไปรับราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี

  (ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อ ๒๓ มี.ค. ๑๑)

๘. พระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล)
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ดำรงตำแหน่งองคมนตรี
 ครั้งที่ ๑ ๒๔ เมษายน ๒๔๙๖ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑
  ดำรงตำแหน่งโดยที่ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งซ่อมองคมนตรีขึ้นตามรัฐธรรมนูญ
  แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕  
  จนถึงวันที่รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวถูกยกเลิกโดยคณะปฏิวัติ
 ครั้งที่ ๒  ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๒ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๑
  ดำรงตำแหน่งตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๒ ซ่ึงคณะปฏิวัติประกาศใช้ช่ัวคราว   
  จนถึงวันท่ีมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ 
  แทนธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๒
 ครั้งที่ ๓ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๑๑ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๔
  ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑  
  จนถึงวันที่รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวถูกยกเลิกโดยคณะปฏิวัติ 
 ครั้งที่ ๔  ๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๕ - ๗ ตุลาคม ๒๕๑๗
  ดำรงตำแหน่งตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕ ซึ่งคณะปฏิวัติประกาศใช้
  ชั่วคราว  และดำรงตำแหน่งองคมนตรีจนถึงวันที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  พุทธศักราช ๒๕๑๗ แทนธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕ 

  (ดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรี  ๒๔ มี.ค. - ๘ ก.ย. ๑๘)

๙. หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์
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ดำรงตำแหน่งองคมนตรี
  ๑๔ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๔๙๘
  ดำรงตำแหน่งโดยที่ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้นตามรัฐธรรมนูญ
  แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕  
  และดำรงตำแหน่งองคมนตรีจนถึงวันที่ถึงแก่อสัญกรรม

๑๐. พลเอก หลวงเสนาณรงค์ (ศักดิ์ เสนาณรงค์)
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ดำรงตำแหน่งองคมนตรี
 ครั้งที่ ๑ ๒ พฤษภาคม ๒๕๐๐ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑
  ดำรงตำแหน่งโดยที่ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้นตามรัฐธรรมนูญ
  แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕  
  จนถึงวันที่รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวถูกยกเลิกโดยคณะปฏิวัติ
 ครั้งที่ ๒ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๒ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๑๑
  ดำรงตำแหน่งตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งคณะปฏิวัติประกาศใช้ชั่วคราว   
  และดำรงตำแหน่งองคมนตรีจนถึงวันที่ถึงแก่อสัญกรรม

๑๑. พระยาบริรักษ์เวชชการ (บริรักษ์ ติตติรานนท์)
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ดำรงตำแหน่งองคมนตรี
 ครั้งที่ ๑ ๒๑ มีนาคม - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑
  ดำรงตำแหน่งโดยที่ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้นตามรัฐธรรมนูญ
  แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕   
  จนถึงวันที่รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวถูกยกเลิกโดยคณะปฏิวัติ
 ครั้งที่ ๒ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๒ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๑
  ดำรงตำแหน่งตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งคณะปฏิวัติประกาศใช้ชั่วคราว    
  จนถึงวันที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ 
  แทนธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๒
 ครั้งที่ ๓  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๑๑ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๔
  ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑  
  จนถึงวันที่รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวถูกยกเลิกโดยคณะปฏิวัติ
 ครั้งที่ ๔  ๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๕ - ๗ ตุลาคม ๒๕๑๗
  ดำรงตำแหน่งตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕ ซึ่งคณะปฏิวัติ
  ประกาศใช้ชั่วคราว  จนถึงวันที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  พุทธศักราช ๒๕๑๗ แทนธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕
 ครั้งที่ ๕ ๒๖ มีนาคม ๒๕๑๘ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๒๕
  ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗  
  และดำรงตำแหน่งองคมนตรีจนถึงวันท่ีถึงแก่อสัญกรรม

๑๒. นายศรีเสนา สมบัติศิริ
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ดำรงตำแหน่งองคมนตรี
 ครั้งที่ ๑ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๑
  ดำรงตำแหน่งโดยที่ทรงพระราชดำริเห็นสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้นตามธรรมนูญการปกครอง
  ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๒  จนถึงวันที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  พุทธศักราช ๒๕๑๑ แทนธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๒
 ครั้งที่ ๒ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๑๑ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๔
  ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑  
  จนถึงวันที่รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวถูกยกเลิกโดยคณะปฏิวัติ 
 ครั้งที่ ๓ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๕ - ๗ ตุลาคม ๒๕๑๗
  ดำรงตำแหน่งตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕ ซึ่งคณะปฏิวัติประกาศใช้
  ช่ัวคราว  และดำรงตำแหน่งองคมนตรีจนถึงวันท่ีมีการประกาศใช้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  พุทธศักราช ๒๕๑๗ แทนธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕  

๑๓. พลเอก หลวงกัมปนาทแสนยากร (กำปั่น อุตระวณิชย์)
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ดำรงตำแหน่งองคมนตรี
 ครั้งที่ ๑ ๗ กรกฎาคม ๒๕๐๗ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๑
  ดำรงตำแหน่งโดยที่ทรงพระราชดำริเห็นสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้นตามธรรมนูญการปกครอง
  ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๒  จนถึงวันที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  พุทธศักราช ๒๕๑๑ แทนธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๒
 ครั้งที่ ๒ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๑๑ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๔
  ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑  
  จนถึงวันที่รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวถูกยกเลิกโดยคณะปฏิวัติ 
 ครั้งที่ ๓ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๕ - ๗ ตุลาคม ๒๕๑๗
  ดำรงตำแหน่งตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕ ซึ่งคณะปฏิวัติประกาศใช้
  ช่ัวคราว  จนถึงวันท่ีมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ 
  แทนธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
 ครั้งที่ ๔  ๒๖ มีนาคม ๒๕๑๘ - ๑๘ มกราคม ๒๕๒๙
  ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗  
  และดำรงตำแหน่งองคมนตรีจนถึงวันที่ถึงแก่อสัญกรรม

๑๔. พลเอก หลวงสุรณรงค์ (ธงไชย โชติกเสถียร)
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ดำรงตำแหน่งองคมนตรี
 ครั้งที่ ๑ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๙ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๑
  ดำรงตำแหน่งโดยที่ทรงพระราชดำริเห็นสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้นตามธรรมนูญการปกครอง
  ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๒  จนถึงวันที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  พุทธศักราช ๒๕๑๑ แทนธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๒
 ครั้งที่ ๒ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๑๑ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๓
  ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑  
  และดำรงตำแหน่งองคมนตรีจนถึงวันท่ีถึงแก่อสัญกรรม

๑๕. พลตรี หม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์  
(หม่อมราชวงศ์เฉลิมลาภ ทวีวงศ์ ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์  
เมื่อ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๔๗๒)
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ดำรงตำแหน่งองคมนตรี
 ครั้งที่ ๑ ๑๘ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๑   
  ดำรงตำแหน่งโดยที่ทรงพระราชดำริเห็นสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้นตามธรรมนูญการปกครอง
  ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๒  จนถึงวันที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  พุทธศักราช ๒๕๑๑ แทนธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๒
 ครั้งที่ ๒ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๑๑ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๔
  ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑  
  จนถึงวันที่รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวถูกยกเลิกโดยคณะปฏิวัติ 
 ครั้งที่ ๓ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๕ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖
  ดำรงตำแหน่งตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕ ซึ่งคณะปฏิวัติ
  ประกาศใช้ชั่วคราว  จนถึงวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี 
  (เป็นนายกรัฐมนตรี ๒  สมัย คือ สมัยที่ ๑ ตั้งแต่ ๑๔ ต.ค. ๑๖ - ๒๒ พ.ค. ๑๗  
  และสมัยที่ ๒ ตั้งแต่ ๒๗ พ.ค. ๑๗ - ๑๔ ก.พ. ๑๘)

๑๖. นายสัญญา ธรรมศักดิ์
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 ครั้งที่ ๔  ๒๖ มีนาคม - ๕ ธันวาคม ๒๕๑๘
  ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗  
  จนถึงวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธานองคมนตรี (๕ ธ.ค. ๑๘ - ๔ ก.ย. ๔๑)  
  แทน หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ ซึ่งถึงแก่อสัญกรรม
 ครั้งที่ ๕ ๔ กันยายน ๒๕๔๑ - ๖ มกราคม ๒๕๔๕
  ดำรงตำแหน่งเมื่อพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาออกจากตำแหน่งประธานองคมนตรี 
  และดำรงตำแหน่งองคมนตรีจนถึงวันที่ถึงแก่อสัญกรรม
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ดำรงตำแหน่งองคมนตรี
 ครั้งที่ ๑ ๑ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๔
  ทรงดำรงตำแหน่งโดยที่ทรงพระราชดำริเห็นสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้นตามรัฐธรรมนูญ
  แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑  จนถึงวันท่ีรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวถูกยกเลิกโดยคณะปฏิวัติ
 ครั้งที่ ๒ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๕ - ๗ ตุลาคม ๒๕๑๗
  ทรงดำรงตำแหน่งตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕ ซึ่งคณะปฏิวัติ
  ประกาศใช้ช่ัวคราว  จนถึงวันท่ีมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ 
  แทนธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
 ครั้งที่ ๓ ๒๖ มีนาคม ๒๕๑๘ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙
  ทรงดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗  
  และทรงดำรงตำแหน่งองคมนตรีจนถึงวันที่ถึงชีพิตักษัย
              

๑๗. หม่อมเจ้าวงศานุวัตร เทวกุล
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ดำรงตำแหน่งองคมนตรี ๒๖ มีนาคม ๒๕๑๘ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๗
  ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗  
  และดำรงตำแหน่งองคมนตรีจนถึงวันท่ีถึงแก่อสัญกรรม

ดำรงตำแหน่งองคมนตรี ๒๖ มีนาคม ๒๕๑๘ - ๑๖ กันยายน ๒๕๔๑
  ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗  
  และดำรงตำแหน่งองคมนตรีจนถึงวันที่ถึงแก่อสัญกรรม      
  

๑๘. นายประกอบ หุตะสิงห์

๑๙. พลตำรวจตรี อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร  
(ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พลตำรวจเอก เมื่อ ๘ กันยายน ๒๕๓๙)
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ดำรงตำแหน่งองคมนตรี ๒๖ มีนาคม ๒๕๑๘ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๐
  ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗  
  และดำรงตำแหน่งองคมนตรีจนถึงวันท่ีถึงแก่อสัญกรรม

๒๐. นายจินตา บุณยอาคม

ดำรงตำแหน่งองคมนตรี ๒๖ มีนาคม ๒๕๑๘ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๓๖
  ทรงดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗  
  และทรงดำรงตำแหน่งองคมนตรีจนถึงวันท่ีถึงชีพิตักษัย

๒๑. หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์ุ  
(ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาเป็น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ 
เมื่อ ๒๙ มีนาคม ๒๕๓๗)
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ดำรงตำแหน่งองคมนตรี ๒๖ มีนาคม ๒๕๑๘ - ๒๔ มกราคม ๒๕๒๗
  ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗   
  และดำรงตำแหน่งองคมนตรีจนถึงวันท่ีถึงแก่อสัญกรรม

๒๒. นายกิตติ สีหนนทน์

ดำรงตำแหน่งองคมนตรี ๒๖ มีนาคม ๒๕๑๘ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๔
  ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗  
  และดำรงตำแหน่งองคมนตรีจนถึงวันที่ถึงแก่อสัญกรรม

๒๓. นายจรูญพันธ์ุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
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ดำรงตำแหน่งองคมนตรี ๒๖ มีนาคม ๒๕๑๘ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
  ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗  
  และดำรงตำแหน่งองคมนตรีจนถึงวันท่ีถึงแก่อสัญกรรม

๒๔. หม่อมหลวงจิรายุ นพวงศ์

ดำรงตำแหน่งองคมนตรี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๑๘ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๒๙
  ดำรงตำแหน่งโดยที่ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้นตามรัฐธรรมนูญ
  แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗  และดำรงตำแหน่งองคมนตรีจนถึงวันที่ถึงแก่อสัญกรรม

๒๕. พลเอก สำราญ แพทยกุล
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ดำรงตำแหน่งองคมนตรี ๑๘ เมษายน ๒๕๒๒ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๙
  ดำรงตำแหน่งโดยที่ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้นตามรัฐธรรมนูญ
  แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑  และดำรงตำแหน่งองคมนตรีจนถึงวันที่ถึงแก่อสัญกรรม

๒๖. นายกัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา

ดำรงตำแหน่งองคมนตรี ๓ มีนาคม ๒๕๒๗ - ๓ มีนาคม ๒๕๓๘  
  ดำรงตำแหน่งโดยที่ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้นตามรัฐธรรมนูญ
  แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑  และดำรงตำแหน่งองคมนตรีจนถึงวันที่ถึงแก่อสัญกรรม

๒๗. นายจิตติ ติงศภัทิย์
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ดำรงตำแหน่งองคมนตรี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ - ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙
  ดำรงตำแหน่งโดยที่ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้นตามรัฐธรรมนูญ
  แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔  และดำรงตำแหน่งองคมนตรีจนถึงวันที่ถึงแก่อสัญกรรม

๒๘. นายจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ดำรงตำแหน่งองคมนตรี ๙ เมษายน ๒๕๓๕ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๗  
  ดำรงตำแหน่งโดยที่ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้นตามรัฐธรรมนูญ
  แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔  และดำรงตำแหน่งองคมนตรีจนถึงวันที่ถึงแก่อสัญกรรม

๒๙. หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร
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ดำรงตำแหน่งองคมนตรี ๓ ตุลาคม ๒๕๓๘ - ๗ เมษายน ๒๕๔๙
  ดำรงตำแหน่งโดยที่ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้นตามรัฐธรรมนูญ
  แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔  และดำรงตำแหน่งองคมนตรีจนถึงวันที่ถึงแก่อสัญกรรม

๓๐. หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์

ดำรงตำแหน่งองคมนตรี ๖ มกราคม ๒๕๔๒ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
  ดำรงตำแหน่งโดยที่ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้นตามรัฐธรรมนูญ
  แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  และดำรงตำแหน่งองคมนตรีจนถึงวันที่ถึงแก่อสัญกรรม

๓๑. นายศักดา โมกขมรรคกุล
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ดำรงตำแหน่งองคมนตรี ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๘ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔
  ดำรงตำแหน่งโดยที่ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้นตามรัฐธรรมนูญ
  แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  และดำรงตำแหน่งองคมนตรีจนถึงวันที่ถึงแก่อสัญกรรม

๓๒. นายสันติ ทักราล



ภาพถ่ายคณะองคมนตรีและภริยา ณ ลานพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง วันจันทร์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๐
แถวยืน (ซ้ายไปขวา)  นายเชาวน์ ณศีลวันต์   พลเอก สำราญ แพทยกุล   นายกิตติ สีหนนทน์

หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์ุ*   นายประกอบ หุตะสิงห์   นายศรีเสนา สมบัติศิริ   นายสัญญา ธรรมศักดิ์ (ประธานองคมนตรี)
พลเอก หลวงสุรณรงค์ (ธงไชย โชติกเสถียร)  พลตำรวจตรี อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร**   นายจินตา บุณยอาคม

หม่อมเจ้าวงศานุวัตร เทวกุล   นายจรูญพันธ์ุ อิศรางกูร ณ อยุธยา   หม่อมหลวงจิรายุ นพวงศ์
แถวนั่ง (ซ้ายไปขวา)  คุณหญิงไขศรี ณศีลวันต์   คุณหญิงส่าหรี แพทยกุล   คุณหญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา***  

หม่อมประพาล จักรพันธ์ุ   คุณหญิงชวนชื่น หุตะสิงห์***   ท่านผู้หญิงพงา ธรรมศักดิ์   ท่านผู้หญิงสุรณรงค์ (จรวย โชติกเสถียร)  
คุณหญิงเนื่องสนิท สิทธิสุนทร***   คุณหญิงสุกรี บุณยอาคม   คุณหญิงอรอวล อิศรางกูร ณ อยุธยา***

 * อิสริยยศขณะนั้น
 ** ยศขณะนั้น
 *** คำนำหน้านามขณะนั้น
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ภาพถ่ายคณะองคมนตรีและภริยา ณ ลานพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง วันพฤหัสบดี ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๕
แถวยืน (ซ้ายไปขวา) นายจำรัส เขมะจารุ  นายพลากร สุวรรณรัฐ  นายศักดา โมกขมรรคกุล  พลอากาศตรี กำธน สินธวานนท์*   

พลเรือตรี หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช*  นายธานินทร์ กรัยวิเชียร  นายเชาวน์ ณศีลวันต์  หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร  นายอำพล เสนาณรงค์   
พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา  พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์  หม่อมราชวงศ์เทพกมล เทวกุล  นายเกษม วัฒนชัย  นายสวัสดิ์ วัฒนายากร

แถวนั่ง (ซ้ายไปขวา) คุณหญิงทัศนียา สุวรรณรัฐ**  คุณหญิงสำรวย โมกขมรรคกุล  ท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ 
 ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา  ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา  หม่อมหลวงจิรายุ นพวงศ์   

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ (ประธานองคมนตรี)  นายจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  พันตำรวจเอกหญิง ท่านผู้หญิงวงศ์พรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา   
ท่านผู้หญิงธิดา เศวตศิลา  พันเอกหญิง คุณหญิงวิมล กุลละวณิชย์  คุณหญิงขวัญตา เทวกุล ณ อยุธยา   

นางรัชนีวรรณ วัฒนชัย**  คุณหญิงปานจิตต์ วัฒนายากร

 * ยศขณะนั้น
 ** คำนำหน้านามขณะนั้น
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บทบาทและหน้าที่ของคณะองคมนตรี
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐

บทที่ ๒
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หน้าที่ของคณะองคมนตรี 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้กำหนดบทบาทและหน้าที่  

ของประธานองคมนตรีและองคมนตรีไว้อย่างชัดแจ้ง 
เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเบื้องต้น  
อาจกล่าวได้โดยสังเขป ดังต่อไปนี้
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แต่งตั้งองคมนตรี หรือให้องคมนตรีอื่น 
พ้นจากตำแหน่ง (มาตรา ๑๓ วรรคสาม)  
ส่วนการแต่งต้ังประธานองคมนตรีหรือให้ 
ประธานองคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง 
น้ัน ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนอง 
พระบรมราชโองการ (มาตรา ๑๓  
วรรคสอง)
 ๒. ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งองคมนตรีต้อง 
ไม่ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ คือ สมาชิก 
สภาผู้ แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา  

 ๑. พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและ 
ทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน 
องคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่น 
อีกไม่เกินสิบแปดคนประกอบเป็นคณะ 
องคมนตรี (มาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง)  การ 
เลือกและแต่งตั้งองคมนตรี หรือการให้ 
องคมนตรีพ้นจากตำแหน่งนั้น ให้เป็น 
ไปตามพระราชอัธยาศัย (มาตรา ๑๓  
วรรคหนึ่ง)  ประธานองคมนตรีเป็นผู้ 
ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ประทับที่โต๊ะประชุมคณะองคมนตรีเป็นปฐมฤกษ์ 
และพระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะองคมนตรี 
ในวันเสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารทำเนียบองคมนตรี  
วันอังคาร ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗
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กรรมการการเลือกต้ัง ผู้ตรวจการแผ่นดิน  
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง  
กรรมการป้ อ งกั นและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงิน 
แผ่นดิน ข้าราชการซ่ึงมีตำแหน่งหรือ 
เงินเดือนประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ หรือสมาชิกหรือ 
เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง และต้อง 
ไม่แสดงการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใด ๆ  
(มาตรา ๑๔)
 ๓. เมื่อบุคคลใดได้รับพระราชทาน 
พระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ ง 
เป็นองคมนตรีแล้ว ก่อนเข้ารับหน้าท่ี 
องคมนตรี ต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อ 
พระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคำ ดังต่อไปนี้
 “ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ)  
ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้า 
จ ะ จ ง รั กภั ก ดี ต่ อพ ร ะมหากษั ต ริ ย์   
และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและ 
ประชาชน ท้ังจะรักษาไว้และปฏิบัติตาม 
ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ทุกประการ” (มาตรา ๑๕)
 องคมนตรีพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย  
ลาออก หรือมีพระบรมราชโองการให้พ้น 
จากตำแหน่ง (มาตรา ๑๖)

 ๔. คณะองคมนตรีมีหน้ าที่ ถวาย 
ความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราช 
กรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรง 
ปรึกษา และมีหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติใน 
รัฐธรรมนูญ (มาตรา ๑๒ วรรคสอง)
 ๕. ในกรณีที่พระมหากษัตริย์จะไม่ 
ประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือจะทรง 
บริหารพระราชภาระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม  
และมิได้ทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทน 
พระองค์ไว้ ตามมาตรา ๑๘ ก็ดี  ในกรณีที่ 
พระมหากษัตริย์ไม่สามารถทรงแต่งตั้ง 
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เพราะ 
ยังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุ 
อื่นใดก็ดี ให้คณะองคมนตรีเสนอชื่อ 
ผูใ้ดผูห้นึง่ซึง่สมควรดำรงตำแหนง่ผูส้ำเรจ็ 
ราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภาเพื่อขอ 
ความเห็นชอบต่อไป (มาตรา ๑๙)
 ในระหว่างที่ไม่มีผู้สำเร็จราชการแทน 
พระองค์ หรือในกรณีที่ผู้สำเร็จราชการ 
แทนพระองค์ซ่ึงได้รับการแต่งต้ังไม่สามารถ 
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ประธานองคมนตรีเป็น 
หรือทำหน้าท่ีผูส้ำเรจ็ราชการแทนพระองค ์
เป็นการช่ัวคราว ในระหว่างน้ีประธาน 
องคมนตรีจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็น 
ประธานองคมนตรีไม่ได้ กรณีเช่นว่านี้  
ใหค้ณะองคมนตรเีลอืกองคมนตรคีนหนึง่ 

คณะองคมนตรีมีหน้าที่
ถวายความเห็นต่อ
พระมหากษัตริย์ 

ในพระราชกรณียกิจทั้งปวง
ที่พระมหากษัตริย์

ทรงปรึกษา 
และมีหน้าที่อื่น 
ตามที่บัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญ
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ขึ้นทำหน้าที่ประธานองคมนตรีเป็นการ 
ชั่วคราว (มาตรา ๒๐)
 ประธานองคมนตรีหรือผู้ที่ ได้ รับ 
แต่งตั้งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ 
ตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ต้อง 
ปฏิญาณตนในที่ประชุมรัฐสภา ก่อนเข้า 
รับหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์  
(มาตรา ๒๑)
 ๖. เมือ่พระมหากษตัรยิม์พีระราชดำริ 
ประการใดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎ 
มณเฑยีรบาลวา่ดว้ยการสบืราชสนัตตวิงศ ์ 
พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ ให้คณะองคมนตรี 
จัดทำร่างกฎมณเฑียรบาลฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้ึนทูลเกล้าฯ ถวายเพ่ือมีพระบรมราชวินิจฉัย  
เม่ือทรงเห็นชอบและทรงลงพระปรมาภิไธย 
แล้ว ให้ประธานองคมนตรีดำเนินการแจ้ง 
ประธานรัฐสภาเพื่อให้ประธานรัฐสภา 
แจ้งให้รัฐสภาทราบ และให้ประธานรัฐสภา 
ลงนามรบัสนองพระบรมราชโองการ และ 
เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  
ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ (มาตรา ๒๒)
 ๗. ในกรณีท่ีราชบัลลังก์หากว่างลง และ 
พระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งต้ังพระรัชทายาท 
ไว้ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราช 
สันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ แล้ว  
ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานรัฐสภา 
ทราบและให้เรียกประชุมรัฐสภาเพื่อ 

รับทราบ และให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญ 
พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหา 
กษัตริย์สืบไป และประกาศให้ประชาชน 
ทราบโดยทั่วกัน (มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง)
 ๘. ในกรณีท่ีราชบัลลังก์หากว่างลง 
โดยท่ีพระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้ง 
พระรัชทายาทไว้ ให้คณะองคมนตรีเสนอ 
พระนามผู้สืบราชสันตติวงศ์ต่อคณะรัฐมนตรี  
และให้คณะรัฐมนตรีเสนอต่อรัฐสภา 
เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป ในการนี้ 
จะเสนอพระนามพระราชธิดาก็ได้ เมื่อ 
รัฐสภาเห็นชอบแล้ว ให้ประธานรัฐสภา 
อัญเชิญองค์ผู้ สืบราชสันตติ วงศ์ขึ้ น 
ทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป และ 
ประกาศให้ประชาชนทราบ (มาตรา ๒๓  
วรรคสอง)
 ๙. ในระหว่างท่ียังไม่มีประกาศอัญเชิญ 
พระรชัทายาทหรอืองคผ์ูส้บืราชสนัตตวิงศ์ 
ข้ึนทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ หากมิได้ 
ทรงแตง่ตัง้ผูส้ำเรจ็ราชการแทนพระองคไ์ว ้ 
หรือทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทน 
พระองค์ไว้แล้ว แต่ผู้สำเร็จราชการแทน 
พระองค์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ 
ประธานองคมนตรีเป็นหรือทำหน้าที่ผู้ 
สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการช่ัวคราว 
แต่ในกรณีที่ราชบัลลังก์ว่างลงในระหว่าง 
ที่ได้แต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ 

ประธานองคมนตรี 
หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น 

ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ 
ตามมาตรา ๑๘  
หรือมาตรา ๑๙  
ต้องปฏิญาณตน 

ในที่ประชุมรัฐสภา  
ก่อนเข้ารับหน้าที่ 

ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์  
(มาตรา ๒๑)
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ไว้แล้วหรือระหว่างท่ีประธานองคมนตรีเป็น 
ผูส้ำเรจ็ราชการแทนพระองคอ์ยูแ่ลว้ กใ็ห้ 
ผูส้ำเรจ็ราชการแทนพระองคน์ัน้เปน็ตอ่ไป  
จนกว่าจะได้ประกาศอัญเชิญพระรัชทายาท  
หรือองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์ 
เป็นพระมหากษัตริย์ ในระหว่างน้ี ประธาน 
องคมนตรีจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็น 
ประธานองคมนตรีไม่ได้ กรณีเช่นว่านี้  
ใหค้ณะองคมนตรเีลอืกองคมนตรคีนหนึง่ 

ขึ้นทำหน้าที่ประธานองคมนตรีเป็นการ 
ชั่วคราว (มาตรา ๒๔)
 ๑๐. ในกรณีที่คณะองคมนตรีจะต้อง 
เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จ 
ราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภา หรือเสนอ 
พระนามผู้สืบราชสันตติวงศ์ หรือประธาน 
องคมนตรีจะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นหรือ 
ทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์  
และอยู่ในระหว่างท่ีไม่มีประธานองคมนตรี 

หรือมีแต่ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้   
ให้องคมนตรีที่เหลืออยู่เลือกองคมนตรี 
คนหนึ่งเพื่อทำหน้าที่ประธานองคมนตรี  
หรือปฏิบัติหน้าที่ เป็นหรือทำหน้าที่  
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการ 
ชั่วคราว แล้วแต่กรณี (มาตรา ๒๕)
 
งานที่คณะองคมนตรี
ปฏิบัติถวายเป็นประจำ
 นอกเหนือจากงานในหน้าที่ ตาม 
รัฐธรรมนูญแล้ว  ในทางปฏิบัติ งานที่ 
คณะองคมนตรีปฏิบัติถวาย ยังมีอีก 
หลายด้านด้วยกัน   อาทิ
 ๑. พิจารณาและถวายความเห็น 
ประกอบร่างกฎหมายทั้งปวงที่นายก 
รั ฐ มนตรี ทู ล เ กล้ า ฯ  ถว าย เพื่ อ ขอ 
พระราชทานทรงลงพระปรมาภิไธย
 ๒. พิจารณาและถวายความเห็น 
ประกอบเรื่องที่ทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อ 
ขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
หรือให้พ้นจากตำแหน่ง ของข้าราชการ 
ฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน ในตำแหน่ง 
ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือเทียบเท่า และ 
ตำแหน่งบางตำแหน่งตามที่กฎหมาย 
กำหนด
 ๓. พิจารณาและถวายความเห็น 
ประกอบเรื่องที่นักโทษหรือผู้มีประโยชน์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาส 
ให้คณะองคมนตรีเฝ้าฯ เป็นการส่วนพระองค์  
ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล 
วันศุกร์ ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๖
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะองคมนตรีเฝ้าฯ เป็นการส่วนพระองค์ 
ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ช้ัน ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
วันจันทร์ ท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔
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เก่ียวข้องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทาน 
อภัยโทษ ภายหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงยุติธรรมถวายความเห็นแล้ว
 ๔. พิจารณาและถวายความเห็น 
ประกอบเร่ืองท่ีราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา 
ขอพระราชทานความเป็นธรรมบางเรื่อง  
ตามที่สำนักราชเลขาธิการขอให้พิจารณา
 ๕. ถวายความเห็นสนองพระราชกระแส 
เร่ืองอ่ืน ๆ ตามท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
 ๖. ปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์ใน 
งานท่ีเป็นทางการ ตามท่ีได้ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเป็นผู้แทน 
พระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 
เนื่องในวันมาฆบูชา อาสาฬหบูชา และ 
วิสาขบูชา  ไปมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน 
ในการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ  เป็นต้น
 ๗. ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับพระราช 
กรณียกิจส่วนพระองค์ ตามที่ได้ทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี 
เชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาของ 
พระบรมวงศ์ ไปวางท่ีหน้าโกศหรือหีบศพ   
เชิญดอกไม้หรือสิ่ งของพระราชทาน 
ไปมอบแก่บุคคลในโอกาสต่าง ๆ  เป็นต้น
 ๘. ปฏบิตัหินา้ทีใ่นการบรหิารงานของ 
มูลนิธิอานันทมหิดล ตามท่ีได้ทรงพระ 
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังองคมนตรีทุกคน 
เป็นกรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล 

 ๙. ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารงาน 
มูลนิธิต่าง ๆ และดูแลโครงการต่าง ๆ  
ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ 
องคมนตรีบางคนเป็นกรรมการมูลนิธิ 
ชัยพัฒนา บางคนดูแลโครงการหลวง  
บางคนดูแลโครงการอันเนื่องมาจากพระ 
ราชดำริ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านการ 
เกษตร การชลประทาน การพัฒนาชนบท  
และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 ๑๐. ปฏิบัติงานสนองพระราชกระแส 
ทุกเรื่องตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
ซึ่งมีขอบเขตกว้างขวางและหลากหลาย
 ๑๑. เฝ้าฯ ตามตำแหน่งหน้าที่ในงาน 
พระราชพิธี รัฐพิธี และในโอกาสต่าง ๆ  
เช่น เฝ้าฯ ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนม 
พรรษา เฝ้าฯ ในโอกาสท่ีสถาบัน องค์กร  
สมาคมต่างประเทศ ทูลเกล้าฯ ถวาย 
ปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   
และรางวัลต่าง ๆ เป็นต้น
 ภารกิจโดยรวมที่คณะองคมนตรี  
ปฏิบัติถวายเป็นประจำนั้น อาจกล่าวได้ 
ว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารราชการ 
แผ่นดิน เป็นงานกล่ันกรองการทรงงาน 
ด้านต่าง ๆ ในเบื้องต้นถวายประกอบพระ 
บรมราชวินิจฉัย  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 
มูลนิธิและโครงการต่าง ๆ เป็นงานบริหาร 
จัดการหรือดูแลกิจการต่างพระเนตร 

พระกรรณ  สำหรับในส่วนการปฏิบัติงาน 
ผู้แทนพระองค์หรือสนองพระราชกระแส 
เฉพาะเรื่องนั้น เป็นการแบ่งเบาพระราช 
ภาระน้อยใหญ่ของพระองค์ลงส่วนหนึ่ง
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะองคมนตรีเฝ้าฯ เป็นการส่วนพระองค์  
ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
ชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
วันจันทร์ ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔





บทที่ ๓
รวมบทความของ 

องคมนตรีคณะปัจจุบัน



 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวสยาม

 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
 ประธานองคมนตรี



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ แก่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรี 

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 
วันศุกร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๑



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ประธานองคมนตรี  
นำ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรี เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่องคมนตรี 

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันศุกร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๑
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 คณะองคมนตรีมีความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ว่า  
ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  

องคมนตรีจะทำหนังสือทูลเกล้าฯ ถวาย  
คือหนังสือเรื่อง “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับคณะองคมนตรี”  

ในหนังสือเล่มนี้ นอกจากจะประกอบด้วยสาระสำคัญต่าง ๆ แล้ว  
องคมนตรีแต่ละคนจะเขียนถึงความรู้สึกประทับใจ 

ในการทำงานสนองพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 ผู้เขียนขอเรียนว่า การกล่าวถึงพระเมตตาและพระมหากรุณา
ที่แผ่ไพศาลนั้นมีมากมายเหลือคณานับ เป็นที่ประทับใจของปวงชน
ชาวสยามทั่วกัน จะเขียนให้ครบถ้วนไม่ได้ ผู้เขียนจะเขียนบางเรื่อง

ที่เห็นว่าควรจะปรากฏในหนังสือเล่มนี้เท่านั้น

ขอเริ่มดังนี้ 
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เป็นผลประจักษ์ชัดว่า ประชาชนของ 
พระองค์มีความปลื้มปีติโสมนัสอย่างยิ่ง  
ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น มีความ 
ผาสุกมากขึ้น คนในชนบทมีความรู้  
ความเข้าใจในการทำมาหาเลี้ยงชีพดีขึ้น 
มีรายได้ เพิ่มขึ้น เข้าใจใช้ชีวิตอย่าง  
“พอเพียง” ประชาชนสำนึกรู้ เองว่า  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน 
ส่ิงใด พระราชทานเพ่ืออะไร พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวจึงทรงเป็นท่ีรักเคารพและ 
บูชาของประชาชนชาวสยามทุกหมู่เหล่า 
และประชาชนทราบดวีา่ การทรงเสยีสละ 
พระราชกิจส่วนพระองค์เพื่อความผาสุก 
ของประชาชน คือ “ความสุขพระราชหฤทัย”  
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 ไม่เพียงแต่ “คน” เท่านั้น ที่ได้รับ 
พระราชทานพระเมตตา พระมหากรุณา  
และน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยจาก 
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั “สตัว ์ภเูขา 
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ” ก็ได้รับพระราชทาน 
พระมหากรุณาเช่นเดียวกัน
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสน 
พระราชหฤทัยในทุกเรื่อง ที่มีผลกระทบ 
ต่อชีวิตของประชาชน ที่มีผลกระทบต่อ 
ประเทศ ได้พระราชทานพระราชดำริ 
และพระราชดำรัสแนะนำเจ้าหน้าที่  
ให้ลองไปปฏิบัติ ทรงรับความคิดเห็น  

“ไม่เพียงแต่ ‘คน’ เท่านั้น  
ที่ได้รับพระราชทาน 

พระเมตตา  
พระมหากรุณา 

และนํ้าพระราชหฤทัย
ที่ทรงห่วงใยจาก 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
‘สัตว์ ภูเขา ส่ิงแวดล้อม ฯลฯ’  

ก็ได้รับพระราชทาน
พระมหากรุณา
เช่นเดียวกัน”

 ผู้เขียนและชาวสยามทุกคนต่างก็มี 
บญุวาสนา มโีชคดเีทา่เทยีมกนั ทีป่ระเทศ 
ไทยของเรามีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณ 
อันประเสริฐพระองค์นี้ ผู้เขียนมีโอกาส 
ทำงานถวายเป็นครั้งคราว ตั้งแต่ได้รับ 
พระราชทานพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ  
แต่งตั้งให้เป็นราชองครักษ์เวร เมื่อ ๑๔  
เมษายน ๒๕๑๒ และขออนุญาตใช้คำว่า  
“รับใช้บ่อยขึ้น” ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๗ 
คือ ตั้งแต่ผู้เขียนดำรงตำแหน่งแม่ทัพ 
ภาคที่ ๒ จนกระทั่งเป็นนายกรัฐมนตรี  
จวบจนปัจจุบัน
 พ ระบาทสม เด็ จพ ระ เจ้ า อยู่ หั ว 
พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการใน 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๕ พฤษภาคม 
๒๔๙๓ ว่า“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม  
เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” 
 นับแต่วันน้ันถึงวันน้ี พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวทรงยึดมั่นในพระปฐม 
บรมราชโองการมาโดยตลอด ทรงยัง 
ประโยชน์สุขและความร่มเย็นให้บังเกิด 
แก่ราษฎร เป็นไปตามพระราชปณิธาน 
ดังที่ตั้งพระราชหฤทัย
 การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงยึดมั่นถือมั่นในพระปฐมบรมราช 
โองการ ในการทรงครองแผ่นดิน “เพื่อ 
ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”  



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาตามพระราชดำริขุนยวม  
บ้านต่อแพ ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
วันศุกร์ ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ทอดพระเนตรแผนที่ภูมิประเทศ 
โครงการพัฒนาตามพระราชดำริขุนยวม  
บ้านต่อแพ ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
วันศุกร์ ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔
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พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพ่ือประโยชน์สุข 
ของราษฎร ทรงพระราชดำริ ทรงวางแผน  
ท่ีจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพ่ือราษฎร  
ในขณะเดียวกัน พสกนิกรชาวสยาม 
ท่ัวราชอาณาจักรล้วนตระหนักเสมอว่า  
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่ หั วทรง 
เหน็ดเหนื่อย แต่ทุกคนก็คิดและหวังว่า 
การทรงงานหนักเพื่อราษฎรนั้น จะทำให้ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเบิกบาน 
พระราชหฤทัย
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี 
ความรู้ ความเข้าพระราชหฤทัยในแขนง 
วิชาต่าง ๆ แทบทุกแขนง ทรงศึกษาด้วย 
พระองค์เอง ทรงแนะนำและทรงสนทนา 
กับผู้เข้าเฝ้าฯ ได้ดีและเป็นประโยชน์ 
อย่างยิ่งต่อชาติบ้านเมือง ยิ่งกว่านั้น  
ยังพระราชทานกำลังใจแก่ข้าราชการ  
และผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่  
นั บ เป็นพระมหากรุณาธิคุณย่ิงใหญ่  
และเป็นความซาบซึ้งในน้ำพระราชหฤทัย 
ที่ทุกคนได้รับพระราชทาน การทรงวาง 
พระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ในการทรงปฏิบัติพระราชกิจต่าง ๆ เป็น 
ส่ิงงดงามประเสริฐย่ิง ทรงเป็น “ต้นแบบ 
ของแผ่นดิน”
 คนไทยปวงชนชาวสยามทั่วหน้ารู้สึก 
ประทับใจและซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณ 

ข้อเสนอของเจ้าหน้าที่ ทรงร่วมพิจารณา 
และมีพระบรมราชวินิจฉัยแก้ไขให้นำไป 
ใช้ได้ ทั้งทรงใส่พระราชหฤทัยและทรง 
ติดตามผลงานเป็นเนืองนิจ
 นอกจาก “ทรงครองแผน่ดนิโดยธรรม”  
แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังมี 
พระราชหฤทัยอันประเสริฐ เป่ียมด้วย 
พระเมตตาและพระมหากรุณา ในรอบ  
๒๔ ชั่วโมง เว้นแต่เวลาเสวยและทรง 
พระบรรทม เวลาที่เหลือจะทรงปฏิบัติ 
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ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างไร  
ผู้เขียนซึ่งเป็น ๑ ในจำนวน ๖๕ ล้านคน 
และเป็นข้าราชบริพาร ขอร่วมความรู้สึก 
ประทับใจต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
อย่างนั้นเช่นเดียวกัน
 ในส่วนของผู้เขียน มีเรื่องสำคัญที่ควร 
บันทึกไว้ ดังนี้
 เม่ือผู้เขียนดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคท่ี  ๒ 
 ไม่สามารถอ้างอิงวันเดือนได้ แต่เป็น 
ปลายปี ๒๕๑๗ พลตรี เทียนชัย จั่นมุกดา  
หวัหนา้นายทหารรกัษาความปลอดภยัแด ่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปตรวจ 
ภูมิประเทศเพ่ือวางแผนในการถวายอารักขา  
เรานัดพบกันบนภูผาเหล็ก เวลา ๑๐.๓๐ น.  
พอถึงเวลาอาหารกลางวัน ผู้เขียนชวน 
คุณเทียนชัยให้รับประทานข้าวห่อท่ี 
กองทัพเตรียมไป คุณเทียนชัยบอกว่า  
เตรียมข้าวห่อมาจากกรุงเทพฯ ด้วยแล้ว  
คุณเทียนชัยเล่าต่อว่า พระบาทสมเด็จ 
พระเจา้อยูห่วัรบัสัง่ใหเ้ตรียมข้าวห่อไปด้วย  
จะได้ไม่เป็นภาระของกองทัพ กองทัพ 
เขามีภาระมากอยู่แล้ว
 นี่คือ น้ำพระราชหฤทัยสุดประเสริฐ 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๑๘  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ  
ไปทรงเยี่ยมราษฎรภาคอีสาน ประทับแรม 

ท่ีเข่ือนน้ำอูนของกรมชลประทาน ขณะน้ัน  
ยังไม่มีพระตำหนัก ภูพานราชนิเวศน์  
ก่อนเสด็จฯ กลับกรุงเทพฯ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเล้ียงอาหารค่ำแก่ 
เจ้าหน้าที่ผู้ถวายงานและรับเสด็จ ผู้เขียน 
ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระ 
มหากรุณาให้ประทับต่อไปอีก ๒ - ๓ วัน  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราช 
ดำรัสว่า “ฉันมีความจำเป็นต้องกลับ  
แต่ถ้าแม่ทัพอยากให้ฉันมาอีกเมื่อใด  
ให้บอกไป ฉันจะมา”
 ผู้เขียนไม่มีเอกสารอ้างอิง แต่ขอยืนยัน 
ว่า เป็นพระราชดำรัสที่ผู้เขียนได้ยินและ 
จะไม่มีวันลืม และไม่จำเป็นต้องมีคำอธิบาย 
ถึงสิ่งที่มีอยู่ในพระราชหฤทัย
 เวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรตามจังหวัด 
ต่าง ๆ จะทรงเตรียมพระองค์พร้อมเสมอ  
โปรดที่จะทรงขับรถยนต์พระที่นั่งด้วย 
พระองค์เอง และทรงใช้แผนที่โดยตลอด  
ทรงเชี่ยวชาญในการใช้แผนที่อย่างยิ่ง  
นายทหารแผนท่ียอมรับว่า พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวทรงรู้วิชาแผนที่ดีกว่า 
พวกเขา (นายทหารแผนท่ี) ในการเสด็จฯ ไป 
ทรงเย่ียมราษฎร จะทรงทราบว่า บางระวาง 
ในแผนที่ที่ทรงใช้ ผิดจากภูมิประเทศจริง  
จะทรงอธิบาย และมีพระราชดำรัสกับ 

“เวลา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎร 

ตามจังหวัดต่าง ๆ 
จะทรงเตรียมพระองค์ 
พร้อมเสมอ โปรดที่จะ
ทรงขับรถยนต์พระที่นั่ง

ด้วยพระองค์เอง 
และทรงใช้แผนที่โดยตลอด  

ทรงเชี่ยวชาญในการใช้แผนที่ 
อย่างยิ่ง”
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่ 
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 ไม่ทรงมีกฎเกณฑ์และกำหนดการ 
แต่งกายของราษฎรที่เข้าเฝ้าฯ บางคน 
ไม่สวมเสื้อ ไม่ทรงรังเกียจแต่อย่างใด
 ทรงวางพระองค์เรียบง่าย ประทับกับ 
พื้นดินบ่อย ๆ 
 ในการเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎร 
แต่ละครั้ง จะทรงงานจนเสร็จตามที่  
ทรงตั้งพระราชหฤทัย จึงจะทรงหยุด  
ไม่ว่าจะทรงใช้เวลานานเท่าใด
 จะไม่ทรงตำหนิผู้ใด แม้จะกราบ 
บังคมทูลรายงานไม่ถูก ไม่ครบถ้วน ไม่ใช้ 
ราชาศัพท์ หรือใช้ราชาศัพท์ไม่ถูก
 ปวงชนชาวสยามมีบุญย่ิงใหญ่ท่ีมี 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นหลักชัย 
ของประเทศ มกีารกลา่วถงึพระบาทสมเดจ็ 
พระเจ้าอยู่หัวว่า ทรงเป็นศูนย์รวมใจของ 
คนในชาติ ทรงเป็นม่ิงขวัญ ทรงเป็นท่ีเคารพ 
ทรงเป็นที่บูชา และทรงเป็น“พ่อ” ของ 
คนในแผน่ดนิ คำกลา่วเหลา่นีห้ลัง่ออกมา 
จากใจทั้งของคนไทยและชาวต่างชาติใน 
ประเทศของเรา เป็นคำกล่าวที่แสดงถึง 
ความรู้สึกของคนไทยของปวงชนชาวสยาม 
ที่มีต่อในหลวงพระองค์นี้  ความรู้สึก 
ที่จะดำรงอยู่ตลอดไปไม่มีวันสลาย
 เท่าที่เคยได้ยินมา มีชาวต่างประเทศ 
ประเทศหนึ่งพูดว่า ประเทศของเขาโชคดี 
น้อยกว่าประเทศไทย เขาไม่มีคิง

 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมพีระราช 
ปรารภถึงคำสามคำ คือ “เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา” ทรงพระราชดำริว่า เจ้าหน้าที่ 
ทุกฝ่ายท่ีมีหน้าท่ีดูแลทุกข์สุข มีหน้าท่ีดูแล 
ความสงบเรียบร้อย น่าจะนำคำสามคำนี้ 
ไปใช้ประโยชน์ บัดนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ได้ใช้คำสามคำน้ี เป็นปัจจัยในการกำหนด 
นโยบายในการปฏบิตัติอ่ราษฎรแพรห่ลาย 
มาก โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐในสาม 
จังหวัดภาคใต้ และได้ผลดีระดับหนึ่ง  
ภาคเอกชนก็เข้าใจคำเหล่าน้ี และได้นำ 
ไปปรับใช้ในธุรกิจ
 เมื่อผู้เขียนดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ 
ทหารบก และนายกรัฐมนตรี
 ในบางประเทศทีม่กีารปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ประมุข จะมีการกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 
หรือเปน็จารตีประเพณวีา่ พระมหากษตัรยิ ์
ทรงมหีนา้ทีต่อ่การบรหิารราชการแผน่ดนิ 
ของรัฐบาลอย่างไร รัฐธรรมนูญของเรามิได้ 
กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม พระบาทสมเด็จ 
พระเจา้อยูห่วัทรงปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิ 
หลายอย่างท่ีทรงเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ 
ต่อประชาชนผ่านรัฐบาล นายกรัฐมนตรี 
ของประเทศเราจะขอพระราชทาน 
พระบรมราชวโรกาสเฝ้าฯ ตามระยะเวลา  
เพื่อกราบบังคมทูลรายงานการปฏิบัติ 
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นายทหารแผนท่ีท่ีตามเสด็จให้รับไป 
แก้ไข
 ข้าราชการและผู้ตามเสด็จต้องเตรียมตัว 
ใหพ้รอ้มทีจ่ะกราบบงัคมทลูตอบพระราช 
ดำรัสถาม และส่วนมากจะทรงถามคำถาม
ที่ผู้ถูกถามมักจะไม่ได้เตรียมมาก่อน
 ข้าราชการและผู้ตามเสด็จต้องเตรียม 
ร่างกายให้พร้อม ด้วยพระบาทสมเด็จ 
พระเจา้อยูห่วัจะทรงงานนานหลายชัว่โมง 
โดยไม่ทรงพัก ไม่เสวยเมื่อถึงเวลาเสวย  
และไม่ทรงใช้ห้องสรงเป็นเวลานาน
 ผู้เขียนได้รับพระราชทานพระมหากรุณา 
ให้ตามเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ 
ห่างไกลเป็นสิบ ๆ ครั้ง ได้ทราบ ได้เห็น 
ถึงวิธีการทรงงานของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว พอสรุปได้ว่า
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้ง 
พระราชหฤทัยมั่น ทรงแน่วแน่ที่จะได้ 
ทอดพระเนตรของจริง ความจริง เพื่อ 
ทรงนำไปตรวจสอบเปรียบเทียบกับรายงาน 
ที่องค์กรต่าง ๆ ทูลเกล้าฯ ถวาย
 พระองค์มีพระวิริยะ พระอุตสาหะ  
พระขันติ  แม้ จะทรง เหน็ ด เหนื่ อย 
พระวรกาย ก็ไม่ทรงท้อถอย
 เม่ือทรงทราบข้อมูลโดยละเอียด ถูกต้อง  
และครบถ้วนแล้ว จึงจะทรงพระราชดำริ 
พระราชทานแก่หน่วยงานต่าง ๆ 
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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หน้าที่  และ/หรือ เรื่ องอื่น  ๆ เช่น  
ขอพระราชทานพระราชดำรัสแนะนำ  
ขอพระราชทานพระราชดำริ  ฯลฯ  
ผู้เขียนก็ปฏิบัติเช่นนั้น พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
ตามท่ีกราบบังคมทูลขอพระราชทาน 
พระมหากรุณาทุกครั้งอย่างเต็มพระราช 
หฤทัย ในบางครั้ง จะทรงเตือนในเรื่อง 
ต่าง ๆ ที่ทรงเห็นว่า จะเป็นประโยชน์ 
ในการปฏิบัติหน้าท่ีของรัฐบาล เพ่ือความ 
ผาสุกของราษฎร อันเป็นผลให้นายก 
รัฐมนตรีได้รับทราบแนวทางบริหาร 
ราชการแผ่นดินจากพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวอีกทางหน่ึง
 การทีน่ายกรฐัมนตรไีดร้บัพระราชทาน 
พระมหากรุณาให้เฝ้าฯ มีผลพลอยได้ 
ทีดี่มากอีกประการหน่ึงคือ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวทรงทราบการปฏิบัติหน้าที ่
ตามนโยบายของรัฐบาลทุกรัฐบาล ฉะน้ัน  
ทรงสามารถพระราชทานพระราชดำริ  
พระราชทานพระราชดำรัสแนะนำ หรือ  
พระราชทานพระราชดำรัสเตือนแก่รัฐบาล 
ท่ีผลัดเปลี่ยนเข้ามาบริหารประเทศได้ 
ในทุกเรื่อง ทำให้นโยบายของรัฐบาลที่มี 
ระยะเวลายาวนานมีความต่อเนื่องกันไป 

โดยตลอด เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลน้ัน ๆ  
และเป็นประโยชน์ต่อประเทศโดยรวม
 ในประเทศของเรา ผูไ้มช่อบและตำหนิ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีอยู่บ้าง 
แต่ประชาชนเกือบทั้งประเทศล้วนแต่รัก 
เคารพ บูชา เทิดทูน และจงรักภักดีต่อ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาชน 
ชาวสยามทราบดีว่า พระบาทสมเด็จ 
พระเจา้อยูห่วัพระองคน์ีท้รงเปน็ในหลวง 
ของเราที่สะอาด บริสุทธิ์  ทั้ งกาย  
วาจา และใจ ทรงดำรงเคร่งครัดใน 
ทศพิธราชธรรม ทรงตั้งพระราชหฤทัย 
แน่วแน่มั่นคง ที่จะทรงครองแผ่นดิน 
โดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน 
ชาวสยาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงครองแผ่นดินของเรา ต้ังแต่ปี ๒๔๘๙  
ประชาชนได้รู้ ได้เห็น ได้รับพระราชทาน 
พระมหากรุณาจากพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวท้ังทางตรงและทางอ้อม  
ให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุข ความอบอุ่น  
และความกินดีอยู่ดีทั่วหน้ากัน สิ่งต่าง ๆ  
มากมายมหาศาลที่พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่พสกนิกร  
นำไปสู่ความรัก ความสามัคคีของคน 
ในชาติด้วยความจงรักภักดีชั่วนิรันดร์

 ไม่เพียงแต่ปวงชนชาวสยามเท่านั้น  
แมช้าวตา่งประเทศทีพ่ำนกัอยูใ่นประเทศ 
ของเราเป็นการถาวรก็ดี เป็นการชั่วคราว 
ก็ดี ล้วนแต่สรรเสริญพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว
 พระบาทสมเ ด็จพระเจ้าอ ยู่หัว มี  
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
ผู้เขียนเป็นองคมนตรีเม่ือ ๒๓ สิงหาคม  
๒๕๓๑ ได้เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณเมื่อ  
๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๑ คณะองคมนตรี 
ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยสู ง  
องคมนตรีทุกคนสำนึกในพระมหากรุณา 
ธิคุณอันใหญ่หลวง และภูมิ ใจที่สุดที่  
ครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำงานถวายสนอง 
พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ 
พระองค์นี้
 ในโอกาสพระราชพิ ธี มหามงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม  
๒๕๕๔ ขอปวงชนชาวสยาม ร่วมใจ 
พร้อมเพรียงกันอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
ในสากล ดลบันดาลให้พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเกษมสำราญและ 
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
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พระบารมีคุ้มเกล้าฯ

 นายธานินทร์ กรัยวิเชียร





เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณตน
ก่อนเข้ารับหน้าที่องคมนตรี ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๐

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ประธานองคมนตรี  
นำ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่องคมนตรี 

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 
วันจันทร์ ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๐
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙  

และเสด็จเข้าการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลปัจจุบัน  
แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ โดยสมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓  

ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ  
ในการนี้ พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการ ความว่า:

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” 

นับแต่นั้นมา เป็นเวลากว่า ๖ ทศวรรษแล้ว  
ที่พระองค์ทรงทุ่มเทตรากตรำพระวรกาย ปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ  

โดยมิได้ทรงอยู่อย่างพระเกษมสำราญดังที่พระมหากษัตริย์ควรจะทรงได้รับ  
ทั้งนี้ เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ และเพื่อประโยชน์สุข 

ของพสกนิกรชาวไทย สมดังพระปฐมบรมราชโองการ 
ที่ได้พระราชทานไว้ทุกประการ 
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้า
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง  
วันพฤหัสบดี ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๗
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานพระบรมราชวโรกาส 
ให้เฝ้าฯ รับพระราชทานน้ำสังข์
เป็นการส่วนพระองค์
ในโอกาสที่มีอายุครบ ๗๒ ปี
ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
วันจันทร์ ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๒
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 เมื่อผมพ้นจากตำแหนง่นายกรฐัมนตรี 
ในปี ๒๕๒๐ ช่วงน้ันลังเลใจอยู่เหมือนกันว่า 
จะทำอย่างไรต่อไปดี ผมไม่ได้คิดจะกลับไป 
เป็นผู้พิพากษาอีก แม้จะผูกพันกับวงการน้ี 
มาช้านาน เหตุเพราะได้ตัดสินใจลาออกมา 
เพื่อทำงานทางการเมืองแล้ว จึงปรึกษา 
หารือกับสมัครพรรคพวกว่าจะต้ังสำนักงาน 
ทนายความดีหรือไม่ แต่ยังไม่ทันได้ลงมือ 
ทำอะไรให้เป็นรูปเป็นร่าง ผมก็ได้รับทราบ 
ข่าวอันเป็นมงคลสูงสุดแก่ชี วิตและ 
วงศ์ตระกูล คือ ผมได้รับพระราชทาน 
พระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น 
องคมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๐ 

พระอจัฉรยิภาพของพระบาทสมเดจ็ 
พระเจ้าอยู่หัว

 การได้สนองพระมหากรุณาธิคุณเบื้อง 
พระยคุลบาทมาชา้นาน ทำใหผ้มตระหนกั 
ในพระอัจฉริยภาพของพระองค์ในด้าน 
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครอง การ 
พัฒนา การเกษตร ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี  
การกฬีา ภาษาไทย และโดยเฉพาะอยา่งยิง่  
พระอัจฉริยภาพด้านกฎหมาย
 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมไิดท้รง 
เป็นนักกฎหมายโดยวิชาชีพ แต่ทรงเข้าถึง 
แก่นแท้และจิตวิญญาณของกฎหมายอย่าง 



หลายโอกาส ยังแสดงให้เป็นท่ีประจักษ์ 
แก่นักกฎหมายและบุคคลทั่วไปถึงพระ 
อัจฉริยภาพทางกฎหมายอันลึกซ้ึงย่ิงนัก  
ซึ่งเราอาจเรียนรู้อุดมการณ์ เจตนารมณ์  
และหลักการของกฎหมาย ตลอดจน 
ข้อบกพร่องของกฎหมาย หรือแม้กระท่ัง 
ข้อจำกัดของผู้ใช้กฎหมาย จากพระองค์ 
ได้เป็นอย่างดี บ่อยครั้งที่พระองค์ทรงชี้ 

แท้จริง พระอัจฉริยภาพของพระองค์ 
เป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่ผมอยู่เสมอ จาก 
พระบรมราชวินิจฉัยฎีกาขอพระราชทาน 
อภัยโทษในคดีต่าง ๆ หรือจากพระราช 
กระแสเกี่ยวกับปัญหาทางด้านกฎหมาย 
ที่ พ ร ะ ร าชทาน ให้ คณะองคมนตรี  
พิจารณา นอกจากนี้ พระราชดำรัสและ 
พระบรมราโชวาทที่ได้พระราชทานใน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ 
นำคณะรัฐมนตรีเฝ้าฯ ถวายสัตย์ 
ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่  
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 
(เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี) 
วันศุกร์ ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๑๙
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ทางสว่างให้นักกฎหมายได้เห็นช่องทาง 
ที่จะแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั้งใน 
ตัวบทกฎหมายและในตัวนักกฎหมายเอง
 พระอจัฉรยิภาพทางกฎหมายเรือ่งหนึง่ 
ท่ีประทับอยู่ในดวงใจของผมตลอดมา คือ 
พระราชดำริ ในเรื่ องความยุติ ธรรม  
อันความยุติธรรมนี้นักกฎหมายทุกคน 
ทราบดีว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเป็น 
สุดยอดแห่งความยากที่จะวินิจฉัยว่า  
สิ่งใดยุติธรรม สิ่งใดไม่ยุติธรรม ในหมู่ 
นกักฎหมายดว้ยกนัเองยงัมขีอ้ถกเถยีงกนั 
ได้อย่างไม่จบสิ้น

 อุปสรรคหน่ึงท่ีสำคัญในระบบกฎหมาย 
ไทยตั้งแต่ได้มีการปฏิรูประบบกฎหมาย 
ในครั้งรัชกาลที่ ๕ มาจนถึงปัจจุบัน คือ 
เราถอืตามหลกัระบบกฎหมายองักฤษทีว่า่  
“ตวักฎหมายนัน่แหละคอื ความยตุธิรรม”  
ดังนั้น แม้จะเห็นกันทั่วไปว่า กฎหมาย 
บทนั้นบทนี้ไม่ยุติธรรม ก็ต้องปฏิบัติตาม 
กฎหมายที่ไม่ยุติธรรมนั้น จนกว่าจะได้ 
แก้ไขกฎหมายนั้นเสียก่อน 

 สำหรับในเรื่องนี้มีพระบรมราโชวาท 
องค์หน่ึงเก่ียวกับความยุติธรรมกับกฎหมาย  
ซึ่งให้แง่คิดที่ควรใคร่ครวญและศึกษา 
อย่างลึกซึ้งคือ:

 “...กฎหมายท้ังปวงน้ัน เราบัญญัติข้ึน 
เพ่ือใช้เป็นปัจจัยสำหรับรักษาความยุติธรรม  
กล่าวโดยสรุปคือ ใช้เป็นแบบแผนแห่ง 
ความประพฤติปฏิบัติของมหาชนสถานหน่ึง  
กับใช้เป็นแม่บทในการพิจารณาตัดสิน 
ความประพฤติปฏิบัตินั้น ๆ  ให้เป็นไปโดย 
ถูกต้องเที่ยงตรงอีกสถานหนึ่ง
 โดยทีก่ฎหมายเปน็แตเ่ครือ่งมอืในการ 
รักษาความยุติธรรมดังกล่าว จึงไม่ควร
จะถือว่ามีความสำคัญยิ่งไปกว่าความ 
ยุติธรรม หากควรจะต้องถือว่าความ 
ยุติธรรมมาก่อนกฎหมาย และอยู่เหนือ 
กฎหมาย การพิจารณาพิพากษาอรรถคดี 
ใด ๆ โดยคำนึงถึงแต่ความถูกผิดตาม 
กฎหมายเท่านั้น ดูจะไม่เป็นการเพียงพอ 
จำต้องคำนึงถึงความยุติธรรมซึ่งเป็น 
จุดประสงค์ด้วยเสมอ การใช้กฎหมายจึง 
จะมีความหมาย และได้ผลท่ีควรจะได้...” ๑

 แนวพระราชดำรทิีไ่ดพ้ระราชทานไวใ้น 
เรือ่ง “ความยตุธิรรมมากอ่นกฎหมาย” นี ้
สอดคลอ้งตอ้งกนัอยา่งยิง่กบัสามญัสำนกึ 
เรื่องนี้หากไม่เห็นคดีที่เกิดขึ้นจริงในศาล 
อาจนึกภาพไม่ออกว่าเป็นอย่างไร ผมขอ 
ยกตัวอย่างที่แสดงได้อย่างชัดเจนว่า  
ความยุติธรรมต้องมาก่อนกฎหมาย คดีนี ้
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๑ คัดตัดตอนจากพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ เนติบัณฑิตยสภา วันจันทร์ ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๑๕

“แนวพระราชดำริ 
ที่ได้พระราชทานไว้ในเรื่อง  

“ความยุติธรรม 
มาก่อนกฎหมาย” นี้ 

สอดคล้องต้องกันอย่างยิ่ง 
กับสามัญสำนึก” 
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เกิดขึ้นเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้ว มีหญิงชรา 
อายุ ๘๐ ปี หวังจะฝากผีฝากไข้ไว้กับ 
หลานชายซึ่งเป็นญาติคนเดียวที่ตนมี 
เหลืออยู่ จึงยกทรัพย์สินที่ตนมีทั้งหมด 
ให้กับหลานชาย ต่อมาหลานชายแต่งงาน 
และมีบุตรกับหลานสะใภ้ ๒ คน ระหว่าง 
อยู่กินกับหลานสะใภ้นี้มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 
มาอีกจำนวนหนึ่ง หลังจากนั้นหลานชาย 
ตายโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ ถ้าถือตาม 
กฎหมายลักษณะมรดกในขณะนั้น คือ 
หลัก “ญาติสนิทตัดญาติห่าง” ภรรยากับ 
บุตรของหลานชายจะเป็นผู้ได้รับมรดก 
ท้ังหมด ส่วนยายไม่ได้รับอะไรเลย ศาลฎีกา 
คิดไม่ตกว่าจะตัดสินอย่างไรดีเพื่อให้เกิด 
ความยุติธรรมแก่ยาย เพราะหากตัดสิน 
เคร่งครัดไปตามกฎหมาย ยายคงอดตาย 
เป็นแน่แท้ แต่การจะตัดสินคดีเกินไปกว่า 
ที่กฎหมายบัญญัติไว้ ก็ไม่สามารถทำได้  
ศาลฎีกาจึงขอพระราชทานพระบรมราช 
วินิจฉัยจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หัว ซึ่งกฎหมายขณะนั้นเปิดช่อง 
ให้ทำได้ พระองค์มีพระบรมราชวินิจฉัย 
ลงมาว่า ทรัพย์มรดกส่วนที่ เกิดจาก 
หลานชายกับหลานสะใภ้ทำมาหาได้ร่วมกัน  
ให้แบ่งกันระหว่างหลานสะใภ้กับบุตร  
๒ คน สว่นทรพัยม์รดกสว่นทีเ่ปน็ทรพัยส์นิ 
ที่ยายยกให้หลานชายนั้น ให้แบ่งเป็น  

๒ ส่วนเท่ากัน ให้ยายกับหลานสะใภ้ 
คนละครึ่ง พระราชทานความยุติธรรม 
ให้แก่ยายได้ในที่สุด และมีพระบรม 
ราชวินิจฉัยในคดีนี้ตอนหนึ่งว่า: 

 “...การท่ีเจ้าแผ่นดินใช้อำนาจเกิน 

กฎหมายแต่ไม่เกินกำหนดพระบรม

เดชานุภาพของเจ้าแผ่นดินเมืองนี้...  
ไ ด้ มี ผ ล อั น ดี ใ นท า ง ยุ ติ ธ ร ร ม . . . ” 
(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๕๕/๑๒๑ 
(พ.ศ. ๒๔๔๖))

 หากคดีดังกล่าวเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้  
ยายก็คงจะอดตายอยู่เช่นเดิม เพราะ 
กฎหมายมรดกยงัคงถอืหลกั “ญาตสินทิตดั 
ญาติห่าง” เหมือนในอดีต ทั้งกฎหมาย 
ปัจจุบันไม่เปิดช่องให้ทูลเกล้าฯ ถวาย 
ฎีกาได้ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ก็ไม่อาจทรงพิจารณาพิพากษาอรรถคดี 
ด้วยพระองค์เองได้ ดังนั้น สิ่งที่พระองค์ 
ทรงปฏิบัติได้ คือพระราชทานพระบรม 
ราโชวาทและพระราชดำริดังที่ผมได้ 
เชิญมาแสดงไว้ข้างต้นและในอีกหลาย ๆ  
โอกาส เพื่อเป็นข้อคิดสะกิดใจแก่ผู้มี  
อำนาจหน้าที่ในเรื่องเหล่านี้ ให้ช่วยกัน 
นำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป  
ซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีว่า แนวพระราชดำริ 
ดังกล่าวได้รับการน้อมนำมาบัญญัติไว้ 

ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมาย 
สงูสดุของประเทศ มาตรา ๑๙๗ วรรคหนึง่  
ที่บัญญัติว่า “การพิจารณาพิพากษา 
อรรถคดี เป็นอำนาจของศาลซึ่ งต้อง 
ดำเนินการให้เป็นไปโดยยุติธรรม ตาม 
รัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และใน 
พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์”

 นับเป็นครั้ งแรกที่มีการเพิ่มคำว่า 
“โดยยุติธรรม” เข้ามาในรัฐธรรมนูญ  
ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อน และวางไว้เป็น 
ลำดับแรกก่อนคำว่า “ตามรัฐธรรมนูญ ตาม 
กฎหมาย” น่าคิดได้ว่าผู้ร่างมีเจตนารมณ์ 
ให้ความสำคัญกับความยุติธรรมมาเป็น 
ลำดับแรก อันสอดคล้องกับพระบรม 
ราโชวาทดังกล่าวข้างต้น ส่วนในทางปฏิบัติ 
ควรจะเป็นเช่นไรนั้น คงต้องปล่อยให้เป็น 
เรื่องของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจ 
หน้าที่ช่วยกันใช้ทั้ งศาสตร์และศิลป์  
เจาะทางตันสู่ความยุติธรรมต่อไป

ประสบการณใ์นฐานะนายกรฐัมนตร ี
(๘ ตุลาคม ๒๕๑๙ – ๒๐ ตุลาคม 
๒๕๒๐)

 ช่วงเวลาที่ผมเข้ารับตำแหน่งนายก 
รัฐมนตรีนั้น เป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทย 
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กำลังเผชิญกับภัยคอมมิวนิสต์ ทั้งภายใน 
ประเทศและภายนอกประเทศ ในขณะ 
เดียวกันการบริหารราชการแผ่นดินด้าน 
อื่น ๆ ก็ต้องดำเนินไปพร้อมกัน นับเป็น 
ช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับประเทศ 
ไทย ผมจึงขอนำประสบการณ์ในครั้งนั้น 
มาเล่าสู่กันฟังถึงการนำพาบ้านเมือง 
ให้ผ่านพ้นภัยด้วยพระบารมีและแนว 
พระราชดำริอันทรงคุณค่า ซึ่งเป็นที่มา 
ของโครงการพัฒนาที่หลากหลายเพื่อ 
ประโยชน์สุขของมหาชนชาวไทย

ความประทับใจ

 ก่ อนอื่ น ผมต้ อ งขอ เล่ า ถึ ง ค ว าม 
ป ร ะ ทั บ ใ จ ใ น วั น แ ร ก ที่ ผ ม ไ ด้ รั บ 
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ 
เฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ณ พระราชวั งบางปะอิน  เพื่ อ เข้ า 
กราบบังคมทูลรายงานสถานการณ์  
บ้านเมืองที่เป็นอยู่ในขณะนั้น ผมรู้สึก 
พิศวงมากที่พระองค์ไม่ทรงถือพระองค์ 
เลย พระราชทานพระบรมราชวโรกาส 
ให้ผมเข้าเฝ้าฯ ในห้องทรงงานซึ่งจัด 
อย่างเรียบง่าย ไม่มี เครื่องเรือนหรือ 
เครื่องตกแต่งอย่างใดทั้งสิ้น นอกจาก 
โต๊ะทรงพระอักษรเตี้ย ๆ เพื่อประทับ 

ทรงงานกับพื้นเท่านั้น โต๊ะทรงพระอักษร 
ตัวนั้นมีขนาดประมาณ ๑.๒๐ เมตร x  
๑.๒๐ เมตร มีเครื่องทรงพระอักษร 
ที่จำเป็นวางอยู่บนโต๊ะทรงพระอักษร 
เพียงไม่กี่ ชิ้น ดินสอส่วนมากสั้นกุด  
บางแท่งมีด้ามต่อเพื่อให้เหลาได้จนเกือบ 
หมดไส้ รอบ ๆ ห้องทรงงานเรียงรายไป 
ด้วยม้วนแผนที่  พระองค์ทรงมัธยัสถ์ 
จริง ๆ และพระตำหนักแห่งอื่น ๆ ที่ผม 
มีโอกาสเข้าไปเฝ้าฯ อาทิ พระตำหนัก 
จิตรลดารโหฐาน พระตำหนัก ภูพิงคราช 
นิเวศน์ พระตำหนัก ทักษิณราชนิเวศน์  
ก็ตกแต่งอย่างเรียบง่ายเช่นเดียวกัน

ผา่นพน้ภยัดว้ยพระบารมคีุม้เกลา้ ฯ 

 สมัยที่ผมเริ่มเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตร ี
นั้น ประเทศไทยตกอยู่ในสถานการณ์ 
วิกฤต ต้องเผชิญศึกรอบด้าน ทั้งจาก 
สถานการณ์ที่ยังคุกรุ่นต่อเนื่องจากวัน 
มหาวิปโยค และจากสงครามนอกแบบ 
อันยืดเยื้อเรื้อรังกับฝ่ายคอมมิวนิสต์  
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทำให้ 
เศรษฐกิจของประเทศตกต่ำ สภาวะทาง 
การเมืองปั่นป่วนและผันผวน ไม่มีผู้ใด 
หยั่ งรู้ ได้ว่า ภัยพิบัติอันใดจะเกิดขึ้น 
ที่ ไหนและเมื่อใด เวลานั้นประเทศ 
เพื่อนบ้าน อันได้แก่ ลาว กัมพูชา และ 

เวียดนาม ได้ตกไปอยู่ในค่ายคอมมิวนิสต์ 
แล้ว นักธุรกิจเป็นจำนวนไม่น้อยพากัน 
ลอบส่งเงินและของมีค่าไปต่างประเทศ 
เป็นปริมาณมหาศาล เพราะหวั่นวิตกว่า 
อีกไม่นานประเทศไทยคงตกไปอยู่ใน 
ค่ายคอมมิวนิสต์เป็นแน่แท้ ในฐานะ 
โดมิโนตัวสุดท้ายตามการเขย่าขวัญของ 
ฝ่ายคอมมิวนิสต์ และประเทศไทยเอง 
ก็เปล่ียนท่าทีในการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ 
ไปเป็นการรอมชอมกับฝ่ายนั้นมากขึ้น 
ด้วยการขับไล่กองทัพอเมริกันออกจาก 
ประเทศ ให้รื้อถอนเครื่องเรดาร์ที่ค่าย 
รามสูรกับที่ เกาะคา ด้วยเกรงว่าจะ 
กระเทือนสัมพันธไมตรีกับประเทศ 
เพื่อนบ้าน ทั้ง ๆ ที่เรดาร์เหล่านี้เป็นหู 
เป็นตาให้ฝ่ายเราทราบความเคลื่อนไหว 
ทางทหารของฝ่ายคอมมิวนิสต์ในลาว  
กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งปฏิบัติการ 
ได้ผลดีมาโดยตลอด ในทางกลับกัน  
ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ได้ติดตั้ง 
เรดาร์เฝ้ามองความเคล่ือนไหวทางทหาร 
ของฝ่ายเราในบริ เวณชายแดนไทย 
อยู่ตลอดเวลา โดยที่เราไม่เคยประท้วง 
แต่อย่างใด นอกจากนี้ เรายังห้ามทหาร 
มาเลเซีย ติดตามล่าผู้ก่อการร้ายใน 
เขตแดนไทย อันเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลง 
ที่ ไทยทำไว้กับมาเลเซียเอง เหล่านี้  



98

เปน็ผลใหป้ระเทศเพือ่นบา้นและประเทศ 
ในโลกเสรีหมางเมินประเทศไทยที่  
แสดงท่าทีแปรพักตร์ไป ประเทศไทย 
ถูกโดดเดี่ยวให้เป็น “กลาง” สมความ 
ปรารถนาของฝ่ายคอมมิวนิสต์ สมาคม 
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า อาเซียน ซึ่งใน 
ขณะนั้นมีสมาชิก ๕ ประเทศ ได้แก่ ไทย  
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ 
สิงคโปร์ แทบจะเหลือเพียงแต่ชื่อเท่านั้น  
เพราะไมม่กีารประชมุปรกึษาหารอืกนัเลย  
เรียกได้ว่า เราขาดพันธมิตรในยามวิกฤต 
จริง ๆ
 เหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่ง 
ที่สร้างความระส่ำระสายในบ้านเมือง  
และก่อให้เกิดภาวะเงินฝืดอย่างมาก  
ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด 
ในขณะนั้น คือ ชาวไร่ชาวนาผู้ยากไร้  
ที่นอกจากจะต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติ 
ที่เกิดจากดินฟ้าอากาศไม่เอื้ออำนวยแล้ว 
ยั งต้องตกอยู่ ในภาวะขัดสนเพราะ 
วิ กฤตการณ์ ของบ้ าน เมื อ งอี กด้ วย  
พวกเขาเหล่านั้นต้องการความช่วยเหลือ 
อย่างเร่งด่วน แต่ทางรัฐบาลก็ไม่อาจให้ 
ความอนุเคราะห์ได้มากนัก เนื่องจาก 
งบประมาณแผ่นดินมีอยู่ จำกัดมาก  

ซ้ำร้ายกว่าน้ัน เงินคงคลังและเงินสดใน 
มือรัฐบาลไม่มีเหลืออยู่เลย รัฐบาลชุด 
ของผมต้องบริหารงานราชการแผ่นดิน 
จาก “ศนูย”์ พรอ้มกบัมปีญัหาเฉพาะหนา้ 
ท่ีต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ ความ 
แตกแยกของประชาชน อันเกิดจากการ 
ยุยงของฝ่ายที่ฝักใฝ่คอมมิวนิสต์ ให้  
ประชาชนรังเกียจรัฐบาลและข้าราชการ 
ในระบบเจ้าขุนมูลนายที่เต็มไปด้วยการ 
ฉ้อราษฎร์บังหลวง อีกทั้งยังมุ่งโจมตี 
ข้าราชการทหาร เพราะฝ่ายตรงข้าม 
ตระหนักดีว่า ทหารเป็นหน่วยงานหลัก 
ที่จะปกป้องอำนาจอธิปไตยของชาติไว้ได้  
และพวกเขาเหล่าน้ี อันมีฝ่ ายฝักใฝ่  
คอมมิวนิสต์ กลุ่มนิสิตนักศึกษากลุ่มหนึ่ง  
และผู้ร่วมขบวนการ กำลังพยายาม 
จะนำประชาชนหนีเย็นไปพึ่งร้อน โดยที่ 
เห็นกงจักรเป็นดอกบัว
 แต่ จะด้ วยบุญกุ ศลหรื อด้ วยบุญ 
บารมีของประเทศไทยก็สุดที่จะทราบได้ 
ที่ตอนนั้นมีข่าวสำคัญว่า สมเด็จพระบรม 
โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะทรง 
อภิเษกสมรส เราคิดกันในคณะรัฐมนตรี 
ว่า รัฐบาลจะร่วมกับราษฎรทั้งประเทศ 
น้อมเกล้าฯ ถวายอะไรเป็นของขวัญแด่ 
พระองค์ จึงจะเหมาะสมและดีที่สุด 

ในฐานะที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ  

สยามมกุฎราชกุมาร เป็นพระรัชทายาท  

โดยจะถือโอกาสพิเศษอันหาได้ยากยิ่งนี้ 

เป็นจุดเริ่มต้นของการประสานความ 

เข้าใจและความสามัคคีของคนในชาติ 

ดว้ยการพึง่พระบารม ีและพฒันาประเทศ 

ในส่วนท้องถิ่นทุรกันดารไปพร้อมกัน  

เม่ือตกลงกันในคณะรัฐมนตรีเบ้ืองต้นว่า 

จะรณรงค์จัดสร้างโรงพยาบาลในท้องถิ่น 

ทุรกันดาร เพ่ือประชาชนในท้องถ่ินชนบท 

ที่ยากไร้ และเพื่อเป็นโรงพยาบาลสนาม 

สำหรับทหาร ตำรวจ และหน่วยอาสาสมัคร 

ที่กำลังต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์  

ผมจึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั นอ้มเกลา้ฯ  

ถวายโรงพยาบาลในท้องถิ่นทุรกันดาร 

เป็นของขวัญวันอภิ เษกสมรส แด่  

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎ 

ราชกุมาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงพระกรณุาพระราชทานพระราชดำรสั 

ว่า:

 “ไม่ต้องห่วงครอบครัวของฉัน จะทำ 

อะไรก็ทำเถิด ขอให้เป็นสิ่งที่จะเกิด 

ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนก็แล้วกัน”
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปริญญาบัตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๒ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๓
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 อีกทั้ งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
พระราชทานชื่อโรงพยาบาลด้วยว่า  
“โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช” การ 
รณรงค์สร้างโรงพยาบาลคร้ังน้ัน แม้จะ 
อยู่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ แต่เรา 
ไดร้บัเงนิบรจิาคจากประชาชนทัว่ประเทศ 
เป็นจำนวนสูงมากเกินความคาดหมาย  
ทั้งได้ที่ดินมาเพิ่มด้วยอีกจำนวนหนึ่ง  
เป็นผลให้สามารถสร้างโรงพยาบาล 
ขนาด ๓๐ เตียง ได้ถึง ๒๑ แห่ง และ 
เป็นโรงพยาบาลต้นแบบของโรงพยาบาล 
ชุมชนทั้งหลายด้วย
 ด้วยพระบารมีของสถาบันพระมหา 
กษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมแห่งความรัก 
ความศรัทธาทั้งมวลโดยแท้ ที่ทำให้ 
ประชาชนทั่วประเทศพร้อมใจกันอุทิศ 
เงินจำนวนมากเพื่อดำเนินการจัดสร้าง 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชได้สำเร็จ  
และที่เหนือกว่าสิ่งอื่นใด คือ ความรัก 
ความศรัทธาที่มี ต่อสถาบันพระมหา 
กษัตริย์น้ัน เปรียบเสมือนน้ำประสานทอง  
ที่เชื่อมต่อให้รัฐบาล ข้าราชการ และ 
ประชาชนได้หันกลับมาร่วมมือ ร่วมแรง  
และร่วมใจเป็นทองแผ่นเดียวกัน ฟันฝ่า 
จนผ่านพ้นวิกฤตการณ์ความแตกแยก 
ในครั้งนั้นไปได้ด้วยดี

 สำหรับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง 
ประเทศ  การเปลี่ยนรัฐบาลชุดใหม่ใน 
ระหว่างนั้นถือเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีสำหรับ 
ประเทศไทย เนื่องจากรัฐบาลใหม่มี  
นโยบายต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์อย่าง 
ชัดเจน จึงได้รับการสนับสนุนจากฝ่าย 
ทหารและโลกเสรี นอกจากน้ีรัฐบาลใหม่ 
ยั งมี ส่ วนสำคัญ ในการ เชิญสมาชิ ก 
อาเซียนอีก ๔ ประเทศ ให้รีบจัดการ 
ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่  ๒  
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ขึ้นโดยเร็ว ซึ่ง 
ต่อมาได้จัดระหว่างวันที่ ๔ - ๕ สิงหาคม  
๒๕๒๐ การประชุมครั้งนั้นประสบความ 
สำเร็จ เป็นอย่างดี  โดยได้ฟื้นฟูและ 
กระชับสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ 
ภาคีสมาชิกอาเซียนได้อีกคร้ังหน่ึง ส่งผลให้ 
บรรยากาศความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ 
ไทยกับโลกเสรีดีขึ้นเป็นอย่างมาก

จอมกษัตริย์ จอมทัพไทย

 ช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องเผชิญ 
ศึกหนักจากภัยคอมมิวนิสต์ทั้งภายใน 
และภายนอกประเทศน้ัน พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวทรงมีบทบาทสำคัญที่สุด 
ในการตัดสินใจของชาติ เพราะพสกนิกร 
ท้ังหลายต่างเฝ้ามองว่า พระประมุขของชาติ 

“ที่เหนือกว่าสิ่งอื่นใด คือ 
ความรัก ความศรัทธาที่มีต่อ 
สถาบันพระมหากษัตริย์นั้น  

เปรียบเสมือน 
น้ำประสานทอง  

เชื่อมต่อให้รัฐบาล  
ข้าราชการ และประชาชน 

ได้หันกลับมาร่วมมือ  
ร่วมแรง และร่วมใจ 

เป็นทองแผ่นเดียวกัน”
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จะมีพระบรมราชวินิจฉัยหรือมีพระราช 
ปรารถนาอย่างไร ในครั้งนั้นพระองค์ทรง 
แสดงออกด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเด็ดเด่ียว 
และแจม่แจง้ ดงัทีป่รากฏในเพลงพระราช 
นิพนธ์ ๒ เพลง ที่เริ่มบรรเลงทั่วประเทศ 
ไทยในระยะนั้น คือ เพลง “ความฝัน 
อันสูงสุด” อันมีเนื้อเพลงตอนหนึ่งว่า: 

 “...ขอสู้ศึกทุกเม่ือไม่หว่ันไหว ขอทน 
ทุกข์รุกโรมโหมกายใจ ขอฝ่าฟันผองภัย 
ด้วยใจทะนง...” ๒

 และเพลง “เราสู”้ ซึง่มเีนือ้เพลงมาจาก 
พระราชดำรัสที่พระราชทานแก่สมาชิก 
สภานติบิญัญตัแิหง่ชาตแิละคณะรฐัมนตร ี
ประกอบด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ  
และพลเรือน ซึ่งมาเฝ้าทูลละอองธุลี 
พระบาทในยามบ้านเมืองกำลังเผชิญ 
หน้าสิ่วหน้าขวานนั้นเอง ว่า:

๒  เพลงความฝนัอนัสงูสดุ เนือ้รอ้งประพนัธโ์ดยทา่นผูห้ญงิมณรีตัน ์บนุนาค ตามพระราชเสาวนยีข์องสมเดจ็พระนางเจา้ ฯ พระบรมราชนินีาถ เมือ่ป ี๒๕๑๒ โดยมคีวามประสงคท์ีจ่ะแสดงความนยิม สง่เสรมิคนดใีห้ 
มีกำลังใจทำงานเพื่ออุดมคติ เพื่อประเทศชาติ โดยอาศัยแรงบันดาลใจจากการสังเกตพระราชอัธยาศัย พระราชจริยวัตร ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประพฤติปฏิบัติอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันมิเสื่อมคลาย  
จากนัน้ สมเดจ็พระนางเจา้ ฯ พระบรมราชนินีาถ ไดก้ราบบงัคมทลูฯ ขอใหพ้ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงพระราชนพินธท์ำนองเพือ่พระราชทานประกอบบทกลอนดงักลา่ว อา้งจาก สำนกัราชเลขาธกิาร,  
บทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, ๒๕๔๙), หน้า ๒๔๑.
๓ ในปี ๒๕๑๖ นายสมภพ จันทรประภา ได้ขอพระราชทานพระราชดำรัสที่พระราชทานในโอกาสที่สมาชิกสภานิติบัญญัติและคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย ข้าราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ เข้าเฝ้าฯ  
เพื่อทูลเกล้าฯ  ถวายรายได้จากการจัดแข่งขันฟุตบอลการกุศล โดยเสด็จพระราชกุศล ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน มาประพันธ์เป็นกลอนสุภาพ ๔ บทถวาย หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระราชนิพนธ์ทำนอง เมื่อแล้วเสร็จจึงพระราชทานแก่วงดนตรี อ.ส. วันศุกร์ นำออกบรรเลงครั้งแรกในงานวันขึ้นปีใหม่ ๑ มกราคม ๒๕๑๗ ณ พระราชวังบางปะอิน อ้างจาก สำนักราชเลขาธิการ,  
บทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, ๒๕๔๙), หน้า ๒๔๖.

 เพลงพระราชนิพนธ์ทั้งสองเพลงนี้  
ดังกึกก้องกังวานอยู่ทั่วทุกแห่งหนใน 
ผืนแผ่นดินไทย ในยามที่ประเทศไทย 
ของเรากำลงัอยูร่ะหวา่งปากเหยีย่วปากกา 
เผชิญกับสงครามนอกแบบในครั้งนั้น  
ทุกถ้อยคำในเนื้อเพลงพระราชนิพนธ์ 
มีความหมาย ทำให้พสกนิกรผองไทยต่ืนตัว 
รวมใจกันเป็นอันหนึ่งอันเดียว ลุกขึ้นสู้ 
อย่างฮึกเหิม โดยถือเอาแผ่นดินไทยเป็น 

เรือนตาย “สู้ตรงนี้ สู้ที่นี่ สู้จนตาย”  
ตามพระราชปณิธานอันแรงกล้าของพระ 
ประมุขของประเทศผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย
 การที่ทรงประกาศศึกเพื่อปกป้อง 
แผ่นดินไทยในครั้งนั้น พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ  
พระบรมราชินีนาถ พระราชโอรส และ 
พระราชธดิาทกุพระองคม์ไิดท้รงหวัน่เกรง 
ภยันตรายใด ๆ จากอริราชศัตรู เลย 

 “บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณ ปกบ้านป้องเมืองคุ้มเหย้า
เสียเลือดเสียเนื้อมิใช่เบา หน้าที่เรารักษาสืบไป
 ลูกหลานเหลนโหลนภายหน้า จะได้มีพสุธาอาศัย
อนาคตจะต้องมีประเทศไทย มิยอมให้ผู้ใดมาทำลาย
 ถึงขู่ฆ่าล้างโคตรก็ไม่หวั่น จะสู้กันไม่หลบหนีหาย 
สู้ตรงนี้ สู้ที่นี่ สู้จนตาย ถึงเป็นคนสุดท้ายก็ลองดู 
 บ้านเมืองเราเราต้องรักษา อยากทำลายเชิญมาเราสู้ 
เกียรติศักดิ์ของเราเราเชิดชู เราสู้ไม่ถอยจนก้าวเดียว” ๓
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แม้แต่น้อย หากแต่ทรงแสดงให้เป็นที่  
ประจักษ์แก่ทุกฝ่ายในน้ำพระราชหฤทัย 
อัน เด็ด เดี่ ยวและหาญกล้ า  ดั ง เช่น  
ทรงสร้างและประทับ ณ พระตำหนัก 
กลางดงผู้ก่อการร้าย มีพระตำหนัก ภูพาน 
ราชนิเวศน์ และพระตำหนัก ทักษิณ 
ราชนิเวศน์ เป็นต้น ได้เสด็จพระราช 
ดำเนินไปทรงเยี่ยมเยือนทหาร ตำรวจ 
ตระเวนชายแดน ข้าราชการพลเรือน และ 
พลเรือนอาสาสมัคร ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน 
พื้นที่สีแดงและพื้นที่สีชมพูอยู่ เป็นนิจ  
เพ่ือเป็นการปลุกใจให้กับผู้ปกป้องอธิปไตย 
ของชาติ และเป็นการบำรุงขวัญพสกนิกร 
ในร่มพระบารมีได้อย่างดีที่สุด บางคราว 
ที่เกิดการปะทะกันระหว่างฝ่ายไทยกับ 
ผู้ก่อการร้ายไม่ว่าในท้องที่ใด ก็จะเสด็จ 
พระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทรงนำ 
ทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน ขา้ราชการ 
พลเรือน และพลเรือนอาสาสมัครที่ได้รับ 
บาดเจ็บในการสู้รบ ออกมารักษาพยาบาล 
ในแนวหลังทุกโอกาสที่ทรงกระทำได้ 
 ศึกคอมมิวนิสต์ในครั้งนั้นหนักหนา 
สาหัสนัก นำความสูญเสียอย่างใหญ่หลวง 
มาสู่ทุกฝ่ายในบ้านเมือง พวกผู้ก่อการร้าย 
คอมมิวนิสต์สังหารผลาญชีวิตราษฎร  
เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจของเราไปเป็น 
จำนวนมาก แค่ปี ๒๕๑๙ เพียงปีเดียว 

มียอดผู้เสียชีวิตสูงถึง ๔๖๐ คน ทั้งนี้ 
ยังไม่รวมถึงผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือ 
ตกเป็นผู้พิการจากการใช้กำลังของ 
ฝ่ายคอมมิวนิสต์อีกเป็นจำนวนมาก  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเองก็ทรง 
ต้องสูญเสียพระญาติสนิทที่ทรงเป็นกำลัง 
สำคัญในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจ 
เพ่ือประเทศชาติ คือ พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ที่สิ้นพระชนม์  
เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐ ใน 
ระหว่างทางเสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์ไป 
ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในการนำส่ิงของ 
พระราชทานไปทรงมอบและทรงตรวจเย่ียม 
บำรุงขวัญตำรวจทหาร  โดยทรงต้องกระสุน 
จากปืนของผู้ก่อการร้าย ณ บริเวณบ้านส้อง  
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ซึ่งต่อมาในโอกาสแรกที่ทำได้ รัฐบาลได้ 
กราบบังคมทูลฯ และได้รับพระราชทาน 
พระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยนชื่อ “ถนน 
ซุปเปอร์ไฮเวย์” หรือทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข ๓๑ เป็น “ถนนวิภาวดีรังสิต”  
เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ในพระวีรกรรม 
อันยิ่งใหญ่ครั้งนั้น
 สุดท้ายแล้ว แม้ว่าจักรวรรดินิยม 
คอมมิวนิสต์จะล่มสลาย ทำให้การคุกคาม 
และการก่อการร้ายในประเทศไทยแผ่วบาง 

“ทุกพระองค์มิได้ทรง 
หวั่นเกรงภยันตรายใด ๆ 

จากอริราชศัตรูเลย 
แม้แต่น้อย  

หากแต่ทรงแสดง 
ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ทุกฝ่าย

ในน้ำพระราชหฤทัย
อันเด็ดเดี่ยวและหาญกล้า” 



“แม้ว่าพระองค์จะมี
พระราชอำนาจดังกล่าว 
พระองค์ก็มิเคยทรงใช้

พระราชอำนาจเหล่านั้น 
เพื่อประโยชน์ 

ส่วนพระองค์เลย  
หากแต่ทรงใช้ไปในทางที่

จะเกิดประโยชน์สุข 
แก่บ้านเมืองเท่านั้น”
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ลงเป็นลำดับ แต่สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดที่ 
ทำใหเ้รากา้วผา่นภยนัตรายสำคญัครัง้นัน้ 
มาได้ ก็คือ การทรงเป็นผู้นำอย่างเด็ดเด่ียว 
และองอาจสมดั่งที่ทรงเป็นจอมกษัตริย์  
จอมทัพไทย ที่ทรงสู้ไม่ถอยจนก้าวเดียว  
ทำให้ประชาชนชาวไทยเริ่มตื่นตัวและ 
ตระหนักในภัยของคอมมิวนิสต์มากขึ้น  
การตอ่สูก้บัฝา่ยคอมมวินสิตจ์งึเริม่แขง็ขนั
และต่อเน่ือง มีการผนึกกำลังกันหลายฝ่าย 
ต่างหันหน้าเข้าหากัน ประสานงานกันต่อสู้ 
เพื่อความอยู่รอดของประเทศไทย แม้จะ 
ต้องกรำศึกอย่างยืดเย้ือยาวนานต่อเน่ืองมา 
อีกหลายปีก็ตาม แต่ประเทศไทยกส็ามารถ 
รอดพ้นจากภัยคอมมิวนิสต์ได้ในที่สุด  
และคงความเป็นไทยได้ตราบจนปัจจุบัน

พระผู้ทรงมุ่งมั่นเพื่อประโยชน์สุข 
แห่งมหาชนชาวไทย

 “...ความสขุความสวสัดขีองขา้พเจา้  
จะเกิดมีขึ้นได้ ก็ด้วยบ้านเมืองของเรา 
มีความเจริญมั่นคงเป็นปรกติสุข...” ๔

 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วันอกจาก 
จะมีพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญแล้ว  
ยังมีพระราชอำนาจตามนิติราชประเพณี 

แห่งการบริหารราชการแผ่นดินต่อนายก 
รัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลอีก  
๓ ประการ คือ พระราชอำนาจใน 
การที่จะทรงรับการปรึกษาหารือและ 
พระราชทานพระราชดำรัสแนะนำ (THE  
RIGHT TO BE CONSULTED) พระ 
ราชอำนาจในการที่จะพระราชทานขวัญ 
และกำลังใจ (THE RIGHT TO ENCOURAGE)  
และพระราชอำนาจในการที่จะพระ 
ราชทานพระราชดำรัสเตือน (THE RIGHT  
TO WARN) แม้ว่าพระองค์จะมีพระ 
ราชอำนาจดังกล่าว พระองค์ก็มิเคย 
ทรงใช้พระราชอำนาจเหล่านั้น เพื่อ 
ประโยชน์ส่วนพระองค์ เลย หากแต่ 
ทรงใช้ไปในทางที่จะเกิดประโยชน์สุข 
แก่บ้านเมืองเท่านั้น ดังนั้น แม้ตาม 
นิติ ราชประเพณี  นายกรัฐมนตรี ไม่  
จำต้องปฏิบัติตามพระราชกระแสหรือ 
พระราชดำรัสแนะนำหรือตัก เตือน 
ก็ตาม แต่ในความเป็นจริง นายกรัฐมนตรี 
แต่ละคนก็ล้วนกระตือรือร้นที่จะรับ 
ใส่เกล้าใส่กระหม่อมและสนองพระราช 
กระแสและพระราชดำรัส เสมอมา  
อันนำมาซึ่ งความวัฒนาสถาพรของ 
บ้านเมืองนานัปการ

๔ คัดตัดตอนจากพระราชดำรัสในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๒ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันเสาร์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
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 ผมขอยกตัวอย่างจากประสบการณ์ที่ 
ผมได้รับรู้รับทราบมากับตัวเองโดยตรง  
ในเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระกรณุาพระราชทานพระราชดำรสั 
แนะนำในเรือ่งการบรหิารราชการแผน่ดนิ 
อันมีค่ายิ่งหลายประการ อาทิ

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร 
ผู้ยากไร้ได้มีที่ดินทำกิน

 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงเหน็ 
การณ์ไกลในอนาคตว่า ยิ่งนานวันชาวไร่ 
ชาวนาจะยิ่งไม่มีที่ดินทำกิน เพราะความ 
ยากจนของเขาเหล่านี้ พวกที่เคยมีที่ดิน 
ต้องยอมสูญเสียกรรมสิทธิ์ให้แก่นายทุน 
และกลายมาเป็นผู้เช่าหรือไร้ที่ดินทำกิน 
ในที่สุด จึงมีพระราชดำริที่จะปฏิรูป 
ที่ดินทำกิน เพื่อช่วยราษฎรที่ยากจนให้ม ี
ที่ดินทำกินตลอดไปชั่วลูกชั่วหลาน โดย 
ทรงดำเนินโครงการเป็นแบบอย่าง เร่ิมจาก  
“โครงการจัดสรรและพัฒนาที่ดินตาม 
พระราชประสงค์หุบกะพง” รัฐบาล 
แต่ละชุดได้ดำเนินตามรอยพระยุคลบาท 
ในเรื่องปฏิรูปที่ดินตามพระราชดำริของ 
พระองค์มาเป็นลำดับ ตั้งแต่รัฐบาลชุด 
ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ เสนอ 
และได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาให้ 

ตราพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อ 
เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ขึ้น ช่วงที่ 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับ พระองค์ 
ทรงพระกรุณารับโครงการไว้ในพระบรม 
ราชูปถัมภ์ ด้วยการพระราชทานท่ีดิน 
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จำนวน  
๕๑,๙๖๗ ไร่ ๙๕ ตารางวา ในพ้ืนท่ี  
๘ จังหวัดภาคกลาง แก่สำนักงานการปฏิรูป 
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นประเดิมเริ่มต้น  
โดยมีพระราชประสงค์ให้ผู้เช่าที่ดินของ 
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อยู่แต่เดิม 
ได้ทำกินในที่ดินนั้นต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน  
ตราบที่ยังยึดถืออาชีพเกษตรกรรมอยู่  
แต่จะไม่มีกรรมสิทธ์ิในที่ดินนั้น
 ต่อมาสมัยรัฐบาลหม่อมราชวงศ์คึกฤทธ์ิ  
ปราโมช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ 
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ฯ นายกรัฐมนตรี  
เฝ้าฯ รับพระราชทานพระราชดำริเรื่อง 
การปฏิรูปที่ดิน โดยทรงขอให้รัฐบาล 
ดำเนินการให้เสร็จส้ินภายในเวลาไม่ช้านัก  
แต่เนื่องจากรัฐบาลชุดดังกล่าวมีเวลาอยู่ 
ในหน้าที่ไม่นาน จึงยังไม่มีโอกาสสนอง 
พระราชดำริเต็มที่ การปฏิรูปที่ดินตาม 
พระราชดำรินั้น จึงเริ่มดำเนินการในสมัย 
รฐับาลชดุของผมตามทีไ่ดม้พีระราชดำรสั 
แนะนำ คือ ให้มีการแจกเอกสารสิทธิ 
แก่ราษฎรผู้ ไร้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน  

และจัดให้มีการบูรณาการต่อไปด้วย 
การสร้างถนน สะพาน ขุดคลอง สร้าง 
อ่างเก็บน้ำ ปรับปรุงคุณภาพดิน แจกปุ๋ย  
ฝึกอบรมสาธิตการเพาะปลูกพืชต่างๆ  
ที่ดูแลง่าย โตเร็ว ให้ราคาสูง และจัดสรร 
เงินทุนของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อ 
เกษตรกรรมให้ เกษตรกรกู้ ยื ม เพื่ อ 
การเกษตรด้วย
 รัฐบาลเร่ิมทำการปฏิรูปท่ีดินท่ีได้รับ 
พระราชทานมาท้ัง ๕๐,๐๐๐ ไร่เศษก่อน  
โดยมีที่ดินอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะปฏิรูปได้  
๔๓,๙๐๒ ไร่ จากนั้นก็บุกเบิกปฏิรูปที่ดิน 
ในท้องถ่ินทุรกันดารอ่ืน ๆ ตามพระราชดำริ 
รวม ๑๗ จังหวัด รวมท้องที่ที่แห้งแล้ง 
และทุรกันดารที่สุดในภาคอีสาน คือ 
ทุ่งกุลาร้องไห้ ด้วย และรัฐบาลชุดต่อ ๆ  
มาก็ ได้ ด ำ เนิ นการปฏิ รู ปที่ ดิ นตาม 
พระราชดำริน้ีจวบจนถึงปัจจุบัน สามารถ 
ช่วยเหลือเกษตรกรไทยผู้ยากไร้ เป็น 
จำนวนมากให้มีที่ดินทำกิน และมีชีวิต 
ความเป็นอยู่ดีขึ้นเป็นลำดับมา
 พระมหากรุณาดังกล่าว นอกจาก 
จะทำให้รัฐบาลแต่ละสมัยดำเนินการ 
ปฏิรูปที่ดินได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังทำให้ทุก 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ และประชาชน 
เกิดความเข้าใจและมั่นใจในนโยบาย 
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของ 
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พระองค์ ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่อง 
ราษฎรไม่มีที่ดินทำกินได้อย่างแท้จริง 
อีกด้วย นับเป็นโครงการที่สร้างสรรค์ 
และเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำคัญ 
ที่สุดโครงการหนึ่งในปัจจุบัน

สหกรณก์ารเกษตร กบั ฉางขา้วและ 
พืชผล

 นอกจากนีท้รงพระกรณุาพระราชทาน 
พระราชดำรัสแนะนำให้มีการส่งเสริม 
ระบบสหกรณก์ารเกษตร เพือ่ใหเ้กษตรกร 
ช่วยเหลือกันเองและเป็นการยกระดับ 
ฐานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรให้ดีขึ้น  
จึงเป็นท่ีมาของการต้ังสหกรณ์การเกษตร 
เพิ่มขึ้นอีก ๑๐๒ แห่ง ในปี ๒๕๒๐ เมื่อ 
รวมกับสหกรณ์การเกษตรเดิมที่มีอยู่แล้ว  
ทำให้ทั่วประเทศมีสหกรณ์การเกษตร 
รวมจำนวนทั้งสิ้น ๖๖๔ แห่ง สหกรณ์ 
และรัฐบาลได้เร่งรัดจัดหาเงินให้สมาชิก 
สหกรณ์การเกษตรกู้ยืม เพื่อใช้จ่ายใน 
การลงทุนประกอบอาชีพและปลดเปล้ือง 
หนี้สินได้เป็นจำนวนมาก และทรงพระ 
ราชดำริต่อไปด้วยว่า เพื่อช่วยเกษตรกร 
ในด้านพยุงราคาข้าวและพืชผลอื่นๆ  
และช่วยเพ่ิมอำนาจต่อรองให้กับเกษตรกร  
ควรจัดให้มีการสร้างฉางข้าวและพืชผล  

เกษตรกรจะได้ไม่ต้องเร่งรัดขายข้าวและ 
พืชผลในทันที เมื่อมีฉางแล้ว เกษตรกร 
สามารถเก็บกักข้าวและพืชผลไว้ได้นาน 
เพียงใดก็ได้ เพ่ือรอขายในยามท่ีได้ราคาสูง  
รัฐบาลได้สนองพระราชดำริดังกล่าว 
ด้วยการดำเนินโครงการจัดสร้างฉางข้าว 
และพืชผลขึ้นในสหกรณ์การเกษตร 
ท่ัวราชอาณาจักร โดยรัฐบาลออกค่าวัสดุให้  
สว่นการกอ่สรา้งนัน้สมาชกิสหกรณล์งแรง 
ร่วมกันจัดสร้างเอง ภายในเวลาหนึ่งปี 
มีฉางข้าวและพืชผลเพิ่มขึ้นใหม่อีก  
๕๐๐ ฉาง จากเดิมท่ีมีอยู่เพียง ๓๐๐ ฉาง  
เพิ่มพื้นที่เก็บข้าวและพืชผลการเกษตร 
และเพิ่มรอยยิ้มให้กับเกษตรกรไทยได้อีก 
เป็นจำนวนมาก

ใหช้าวไรช่าวนามฐีานะพอกนิพออยู่

 เรื่ อ งสำคัญที่ สุ ดอีก เรื่ อ งหนึ่ งที่ มี  
พระราชดำรัสเตือนรัฐบาลชุดของผม คือ  
ต้องช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของพสก 
นิกรในชนบทและยกระดับความเป็นอยู่ 
ของเกษตรกร โดยมีพระราชดำรัสเตือน 
ว่า มีความจำเป็นและเร่งด่วนที่จะต้อง  
“หาทางให้ชาวไร่ชาวนามีฐานะพอกิน 
พออยู่” แต่สภาวะเศรษฐกิจขณะนั้น 
ไม่เอื้ออำนวยให้รัฐบาลทำได้ทันทีอย่าง 

“ทรงพระกรุณาพระราชทาน 
พระราชดำรัสแนะนำ 

ให้มีการส่งเสริม
ระบบสหกรณ์การเกษตร 

เพื่อให้เกษตรกร 
ช่วยเหลือกันเอง 

และเป็นการยกระดับ
ฐานะทางเศรษฐกิจ 

ของเกษตรกร 
ให้ดีขึ้น”



“มีน้ำพระราชหฤทัย 
เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง  

เมื่อพระราชทาน 
พระราชดำรัสแนะนำแล้ว 

ก็ทรงมอบ 
ให้เป็นภารกิจของรัฐบาล 
ที่จะตัดสินใจดำเนินการ 

ต่อไป”
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เต็มท่ี รัฐบาลจึงได้ดำเนินการเพ่ือสนอง 
พระราชดำริ ๒ ทางด้วยกัน คือ:
 ทางแรก เจรจาขอกู้เงินจากรัฐบาล 
ญี่ปุ่นมาพัฒนาชนบทและช่วยเหลือ 
เกษตรกรเป็นพิเศษ รวม ๕ โครงการ คือ  
โครงการสร้างถนนเข้าหมู่บ้าน สร้าง 
ชลประทานขนาดเล็ก สร้างสถานีอนามัย  
สร้างระบบไฟฟ้า และสร้างโรงเรียนใน 
ชนบท เป็นเงิน ๔,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่ง 
รัฐบาลญี่ปุ่นได้อนุมัติตามที่ขอและยัง 
เพ่ิมให้อีก ๓๕๐ ล้านบาท เงินจำนวนน้ีจะ 
ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
ได้เป็นอย่างมาก แต่น่าเสียดายที่รัฐบาล 
ชุดของผมพ้นจากหน้าที่มาก่อนที่จะ 
ได้บริหารโครงการเหล่านี้ เพื่อสนอง 
พระราชดำริด้วยตนเอง
 ทางท่ีสอง รัฐบาลได้ชักชวนให้ประชาชน 
รว่มในโครงการ “อาสาพฒันาทอ้งถิน่ของ 
ตนเองในฤดูแล้ง พ.ศ. ๒๕๒๐” โดยจะมี 
การสร้างและซ่อมแซมสะพาน ก่อสร้าง 
งานชลประทานขนาดเล็ก และพัฒนา 
ท้องถ่ินด้านอ่ืนไปพร้อมกันท่ัวราชอาณาจักร  
โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี มีมูลค่า  
๖๐๐ ล้านบาทเศษ รัฐบาลช่วยโครงการน้ี 
ได้ เพียง ๑๐๐ ล้านบาทเศษเท่านั้น  
ทีเ่หลอืเปน็ผลมาจากความรว่มแรงรว่มใจ 
ของประชาชนที่รักถิ่นฐานบ้านเกิดของ 

ตนเอง และโครงการนี้ยังให้เกิดผลดี 
อีกหลายทาง คือ นอกจากจะช่วยพัฒนา 
ท้องถิ่นตามความต้องการของราษฎรเอง 
แล้ว ยังช่วยบำรุงขวัญและจิตใจของ 
ประชาชนให้ดีขึ้นเป็นอย่างมากในยาม 
วิกฤตนั้น ทั้งเป็นการประสานความ 
สมัครสมานสามัคคีระหว่างข้าราชการ 
และประชาชนในท้องถิ่นให้กระชับและ 
แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น หลังจากที่เคยถูกยุแหย่ 
ให้แตกแยกร้าวฉานในสงครามนอกแบบ 
มาระยะหนึ่ง อนึ่ง โครงการนี้ยังช่วยปลุก 
และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรู้จักพึ่งพา 
ตนเอง และรู้สึกผูกพันกับแผ่นดินไทย 
อันเป็นมาตุภูมิอีกด้วย
 ข้อประทับใจผมอย่างยิ่งในเรื่องนี้ก็คือ 
มีน้ำพระราชหฤทัยเป็นประชาธิปไตย 
อย่างแท้จริง เมื่อพระราชทานพระ 
ราชดำรัสแนะนำแล้ว ก็ทรงมอบให้เป็น 
ภารกจิของรฐับาลทีจ่ะตดัสนิใจดำเนนิการ 
ต่อไป แต่ส่วนตัวผมเองตระหนักดีว่า 
ยังขาดประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ  จงึต้อง 
อาศัยทั้งพระอัจฉริยภาพและความรอบรู้ 
ที่ ลุ่ มลึกของพระองค์ เป็นที่พึ่ ง  โดย 
กราบบังคมทูลรายงานถึงแผนงานของ 
รัฐบาลในเรื่องเหล่านี้ให้ทรงทราบโดย 
ละเอียด รวมทั้งแนวทางการดำเนินงาน  
ความคืบหน้า และอุปสรรคปัญหาในการ 
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ปฏิบัติงาน ซึ่งผมก็ได้รับพระราชทาน 
พระราชดำรัสแนะนำและพระมหากรุณา 
อันเป็นขวัญและกำลังใจจากพระองค์ 
เสมอมา

พลิกฟื้นคืนผืนป่า

 ในปี ๒๕๑๙ พื้นที่ป่าในประเทศไทย 
ลดน้อยลงเป็นอันมาก เหลือเพียงร้อยละ  
๓๘.๖๗ ของพื้ นที่ ประ เทศเท่ านั้ น  
จากเดิมในปี ๒๕๐๔ เราเคยมีพื้นที่ป่าไม้ 
สูงถึงร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพื้นที่ประเทศ  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใย 
เร่ืองน้ี และทรงพระกรุณาพระราชทาน 
พระราชดำรัสแนะนำว่า ควรจะชี้ให้  
ประชาชนเห็นว่า มีการตัดไม้ทำลาย 
ป่าไม้กันอย่างกว้างขวาง และรณรงค์ให้ 
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปลูกป่า  
โดยเฉพาะตามต้นน้ ำลำธาร พื้นที่  
รกร้างว่างเปล่า และป่าเสื่อมโทรม 
ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก 
ในหมู่ประชาชนให้ตระหนักในความสำคัญ 
ของป่าที่มีต่อความอุดมสมบูรณ์ของ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และเกิดความรู้สึก 

รักและหวงแหนป่ามากขึ้น รัฐบาลจึงได้ 
จัดรายการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ 
ประชาชนร่วมกันปลูกป่าตามโครงการ  
“อาสาพัฒนาปลูกป่าในฤดูฝน” โดย 
กรมป่าไม้เป็นผู้แจกกล้าไม้ให้ประชาชน 
นำไปปลูก และคณะรัฐมนตรีมีมติให้ 
ถือเอาวันเข้าพรรษา เป็น “วันต้นไม้ 
ประจำปีของชาติ” โครงการนี้ได้รับ 
ความร่วมมือจากประชาชนอย่างดียิ่ง

เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน 
ชาวกรุงเทพฯ

 “...ขอเถิดอนุสาวรีย์อย่าเพิ่งสร้าง  
สร้างถนนดีกว่า.  สร้างถนน เรียกว่า  
วงแหวน เพราะมันเป็นความฝัน เป็น 
ความฝันมาตั้งนานแล้ว เกือบ ๔๐ ปี  
อยากสร้างถนนวงแหวน...” ๕

 น่ีคือพระราชดำรัสตอบอดีตผู้บัญชา 
การทหารบกและอดีตรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงมหาดไทย ที่กราบบังคมทูล 
พระกรุณาว่า รัฐบาลจะขอพระราชทาน 
พระบรมราชานุญาตสร้างพระบรม 
ราชานุสรณ์ น้อมเกล้าฯ ถวายเนื่องใน 

มหามงคลสมัย พระราชพิธีรัชดาภิเษก 
ที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๒๕ ปี
 น้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น มิได้ 
ทรงมีเฉพาะต่อชาวชนบทในท้องถิ่น 
ทุรกันดารเท่านั้น หากแต่ทรงมีต่อ 
ประชาชนชาวไทยทั่วทุกคนอย่างไม่เลือก 
ชั้นวรรณะ ทรงเข้าพระราชหฤทัยและ 
ทรงเหน็ใจชาวกรงุทีต่อ้งประสบกบัปญัหา 
การจราจรคับคั่ง จึงมีพระราชดำรัสให้ 
จัดสร้างถนนวงแหวนรอบกรุงเทพฯ เพื่อ 
ช่วยแก้ปัญหาจราจรคับคั่งในเมืองหลวง  
และยังช่วยอำนวยความสะดวกให้กับ 
ผู้ที่สัญจรเข้าออกระหว่างใจกลางเมือง 
กับชุมชนส่วนนอก ตลอดจนผู้ที่มาจาก 
ต่างจั งหวัดให้สามารถเดินทางผ่าน 
กรุงเทพฯ ได้โดยไม่ต้องผ่านศูนย์กลาง 
ของเมืองท่ีมีการจราจรหนาแน่น
 จากพระราชดำรัสดังกล่าวข้างต้น  
เปน็ทีม่าของวงแหวน “ถนนรชัดาภเิษก”  
ซึ่ งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้  
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ 
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๑๔ พระองค ์
ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่และติดตาม 

๕ พระราชดำรัสเนื่องในมหามงคลสมัย พระราชพิธีรัชดาภิเษก ที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๒๕ ปี พ.ศ. ๒๕๑๔



“ผมยังพิศวงใจในสิ่งหนึ่ง 
ซึ่งเฝ้าสังเกตมานานปีด้วยว่า  
ไม่ว่าสถานการณ์บ้านเมือง 

จะวิกฤตสักปานใด 
พระองค์ไม่เคยทรงหวั่นไหว  
และมีพระบรมราชวินิจฉัย 

แก้ไขวิกฤตการณ์ 
ของบ้านเมือง 

ตามกรอบแห่งเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ 

ให้คลี่คลายและผ่านพ้น
ไปได้ด้วยดีเสมอมา”

108

ความคืบหน้าด้วยพระองค์เองเสมอมา  
เม่ือรัฐบาลชุดของผมเข้าทำงาน พระองค์ 
ได้พระราชทานพระราชดำรัสว่า “ถนน 
สายนี้ เริ่มสร้างมาหลายปีแล้วยังไม่ 
เสร็จเรียบร้อย ยังไม่ครบวง ให้เร่งสร้าง 
ใหเ้สรจ็โดยเรว็ดว้ย” ขณะนัน้ ถนนสายนี ้
กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างช่วงสี่แยก 
อโศกกับถนนพหลโยธิน รัฐบาลจึงได้ 
เร่งรัดให้เป็นไปตามพระราชประสงค์  
และรัฐบาลชุดต่อ ๆ มาก็ ได้รีบเร่ ง 
ดำเนินการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อ 
สนองพระราชดำริจนสำเร็จเป็นวงแหวน 
ถนนรัชดาภิเษกโดยสมบูรณ์ในปี ๒๕๓๖  
ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดของ 
กรุ ง เทพฯ ชั้ น ในให้คลี่ คลายไปได้  
อย่างมาก

เรื่องที่น่าใคร่ครวญ

 เมื่อหวนรำลึกไปถึงการปฏิบัติงาน 
ถวายสนองพระราชดำริ ในฐานะนายก 
รัฐมนตรี ตามประเพณีการปกครอง 
แผ่นดินในระบอบประชาธิปไตยตาม 
รัฐธรรมนูญ เป็นเวลาหนึ่งขวบปีเศษ  
กับการที่มีโอกาสอันประเสริฐสุด ได้ 
ปฏิบัติหน้าที่สนองพระมหากรุณาธิคุณ 
ในฐานะองคมนตรีจวบจนปัจจุบัน เป็นเวลา 
เกือบ ๓๔ ปี ผมได้ปฏิบัติหน้าที่ทุกด้าน 

ด้วยความจงรักภักดีและซื่อสัตย์สุจริต 
ตามที่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณในทั้งสอง 
ฐานะ อย่างสุดความสามารถ ด้วยความ 
สุขใจและภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ตลอดเวลา 
ที่ผ่านมาผมได้รับประสบการณ์ ความรู้  
และแนวคิดในทางสร้างสรรค์เพิ่มเติม  
ได้ยึดถือพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างและ 
ทรงเป็นแรงบันดาลใจในการปรับปรุง 
การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดียิ่งขึ้นไป
 นอกเหนือจากเรื่องงานในหน้าที่แล้ว  
ผมยังพิศวงใจในสิ่งหนึ่งซึ่งเฝ้าสังเกตมา 
นานปีด้วยว่า ไม่ว่าสถานการณ์บ้านเมือง 
จะวิกฤตสักปานใด พระองค์ไม่เคยทรง 
หวั่นไหว และมีพระบรมราชวินิจฉัยแก้ไข 
วิกฤตการณ์ของบ้านเมืองตามกรอบแห่ง 
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญให้คลี่คลาย 
และผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเสมอมา อีกท้ังเม่ือ 
มีผู้ใดจาบจ้วงล่วงละเมิดพระองค์ ไม่ว่า 
จะโดยการบิดเบือนสถานการณ์ หรือข้อ 
เท็จจริงต่าง ๆ หรือโดยการป้ันน้ำเป็นตัว  
จะเห็นเป็นที่ประจักษ์แจ้ งทั่ วกันว่ า  
ไม่เคยทรงตอบโต้หรือทรงมีปฏิกิริยา 
ในทางใด ๆ ทั้งสิ้น พระองค์ทรงสงบนิ่ง  
เสมือนหนึ่ งไม่ เคยทรงมี เรื่องเหล่านี้  
มาแผ้วพานให้ทรงระคายเคืองเบื้อง 
พระยุคลบาทเลย พระองค์ทรงปฏิบัติได้ 
อย่างไร? เรื่องนี้จะคิดเห็นเป็นอื่นคง 
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จะยาก นอกจากว่าพระองค์ทรงปฏิบัติ 
ทศพิธราชธรรม ประการที่ ๗ “อกฺโกธ”  
หรือ “ความไม่โกรธ” และทรงบำเพ็ญ  
“อภัยทาน” ได้อย่างบริสุทธิ์และสมบูรณ์ 
ขณะเดียวกัน ตลอดระยะเวลากว่า ๖๕ ปี 
แห่งการครองสิริราชสมบัติ พระองค์ 
ทรงดำรงคงม่ันอยู่ในทศพิธราชธรรม  
และทรงแน่วแน่ในอันที่จะทรงบำเพ็ญ 
พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ  
สมดั งพระราชปณิธานในพระปฐม 
บรมราชโองการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์  
ด้วยพระพลังแห่งพระจิตอันหนักแน่น  
เด็ดเดี่ยว มั่นคง และด้วยน้ำพระราช 
หฤทัยที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง สิ่งเหล่านี้ล้วน 
เป็นการส่งเสริมพระบารมีในพระองค์ 
ซึ่งสูงส่งและสดใสอยู่แล้วให้ยั่งยืนต่อไป 
ชั่วกาลนาน
 สำหรับประชาชนชาวไทยนั้น เรา 
ทั้ งหลายอาจเรียนรู้ วิ ธีการทำงาน 
จากการทรงงานในโครงการตาม 
พระราชดำริและพระราชกรณียกิจ 
ทั้งปวง ที่ดำเนินไปอย่างมีแบบแผน 
รัดกุม เป็นขั้น เป็นตอน ทั้ งมีการ
ติ ดตามง านและประ เ มิ นผลง าน 
ทุกระยะ เพื่อการพัฒนาปรับปรุง 
ง า น ข อ ง ต น ใ ห้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ไ ป  แ ล ะ 
ที่สำคัญเคียงคู่ไปกับการพัฒนางาน  

“เราสามารถเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ 
ได้จากพระราชจริยวัตร 
และพระบรมราโชวาท 

อันล้ำค่าทั้งมวล พึงน้อมรับ 
ใส่เกล้าใส่กระหม่อม 
นำไปเป็นแนวทาง 
ในการดำเนินชีวิต 

ทั้งเป็นหลักใจในการยึดมั่น 
ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงาม 
เพื่อความผาสุกของ 

แต่ละบุคคลและครอบครัว 
และเพื่อความเจริญมั่นคง 
เป็นปรกติสุขของบ้านเมือง 

สืบไป”

คือ การพัฒนาจิตใจ เราสามารถ 
เรี ย น รู้ สิ่ ง เ หล่ า นี้ ไ ด้ จ า กพระ ร าช 
จ ริ ย วั ต ร แ ล ะ พ ร ะ บ ร ม ร า โช ว า ท 
อันล้ำค่าทั้งมวล พึงน้อมรับใส่เกล้า 
ใ ส่ ก ร ะหม่ อมนำ ไป เป็ นแนวทา ง 
ในการดำเนินชีวิต ทั้ ง เป็นหลักใจ 
ใ น ก า ร ยึ ด มั่ น ท ำ แ ต่ สิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ ง 
ดี งาม เพื่ อความผาสุกของแต่ละ 
บุคคลและครอบครัว และเพื่อความ 
เจริญมั่นคงเป็นปรกติสุขของบ้านเมือง 
สืบไป.



พระมหากษัตริย์ “ผู้ให้” 

 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครืื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ 
แก่ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง  

วันเสาร์ ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๔
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพานดอกไม้ธูปเทียนแพที่ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ทูลเกล้าฯ ถวาย 
ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ ณ พระลานพระราชวังดุสิต  

(เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด)  
วันจันทร์ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๕



 “ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า 
ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน  

ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”

นี่คือคำถวายสัตย์ปฏิญาณที่ผมได้ถวายต่อเบื้องพระพักตร์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวาระแรกท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

 แต่งตั้งผมเป็นองคมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ 
ทว่านั่นไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมได้รับพระราชทาน

พระมหากรุณาจากพระองค์ท่าน เพราะหากนับย้อนไปก่อนหน้า 
ตลอดชีวิตการเป็นทหารของผมก็มีหลายช่วงหลายตอน  
ที่เคยได้รับพระราชทานพระเมตตาและพระมหากรุณา

จากพระองค์ท่านมาแล้ว
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประดับยศพลเอก พระราชทาน 
ในพิธีประดับยศและพระราชทานสัญญาบัตรยศแก่นายทหารชั้นนายพล  
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
(เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ ๒)
วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ 
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“นายทหารและนายตำรวจ
ทุกคนที่อยู่ที่นั่น 

ได้รับพระราชทาน
บทเพลงพระราชนิพนธ์ 

‘ความฝันอันสูงสุด’ 
ซึ่งพิมพ์บนกระดาษ

เคลือบพลาสติกกันน้ำ 
ขนาดเท่ากับที่จะใส่ไว้
ในกระเป๋าอกเสื้อได้ 

ซึ่งพวกผมได้นำ
แผ่นบทเพลงนี้ติดตัวไว้

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
ในการทำงานเรื่อยมา” 

ช่วงเวลาแห่งความประทับใจ

 ครั้งแรกที่ผมได้เฝ้าฯ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว คือ เม่ือเดือนมกราคม  
๒๕๐๘ จากการเฝ้าฯ รับพระราชทาน 
กระบีพ่รอ้มปรญิญาบตัรหลงัจบการศกึษา 
จากโรงเรียนนักเรียนนายร้อย สถานที่คือ  
ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหมในสมัยนั้น  
ซึ่งเป็นเกียรติยศแก่ตัวผมและวงศ์ตระกูล 
เป็นอย่างมาก 
 หลังจากน้ันเม่ือมียศร้อยโท ประจำการ 
อยู่ท่ีกองพันพิเศษ ค่ายสฤษด์ิเสนา จังหวัด 
พิษณุโลก ผมมีโอกาสได้เฝ้าฯ อีกครั้ง 
เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๑๓ โดย 
พระองค์ท่านเสด็จฯ ไปทรงวางพวงมาลา 
แก่ พันเอก จำเนียร มีสง่า เสนาธิการ 
ของกองทัพภาคที่ ๓ ที่เสียชีวิตจากการ 
ถูกผู้ก่อการร้ายลอบยิง (ณ ตอนนั้น 
ประเทศไทยยังมีการต่อสู้กันระหว่าง 
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกับ 
กองกำลังทหาร ในบางพื้นที่) จำได้ว่า 
นายทหารและนายตำรวจทกุคนทีอ่ยูท่ีน่ัน่ 
ไดร้บัพระราชทานบทเพลงพระราชนพินธ ์ 
“ความฝันอันสูงสุด” ซ่ึงพิมพ์บนกระดาษ 
เคลือบพลาสติกกันน้ำ ขนาดเท่ากับที่จะ 
ใส่ไว้ในกระเป๋าอกเสื้อได้ ซึ่งพวกผมได้ 
นำแผ่นบทเพลงนี้ติดตัวไว้เพื่อเป็นขวัญ 
และกำลังใจในการทำงานเรื่อยมา 

 มีคร้ังหน่ึงท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาของผม 
คนหน่ึงที่เป็นทหาร ออกไปปฏิบัติหน้าที่ 
จนเสียชีวิต ผู้ใต้บังคับบัญชาอีกคนที่เป็น 
ตำรวจและเพ่ือนกัน ได้หยิบแผ่นบทเพลงน้ี 
ขึ้นมาดูด้วยความซาบซึ้งว่า ถึงแม้เพื่อน 
จะเสียชีวิต แต่ก็เป็นการเสียชีวิตเพื่อ 
รักษาชาติบ้านเมืองตามเนื้อหาของเพลง 
พระราชนิพนธ์ “ความฝันอันสูงสุด” ของ 
พระองค์ท่าน ซึ่งผมเชื่อว่าความรู้สึกนี้คือ 
สิ่งที่อยู่ในใจทหารตำรวจทุกนาย
 วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ ผมได้ 
เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จพระองค์ท่านอีกครั้ง 
เนื่องในวันรบพิเศษ โดยพระองค์เสด็จฯ  
พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระ 
บรมราชินีนาถ ไปที่กองพลรบพิเศษที่ ๑  
จังหวัดลพบุรี เพ่ือทอดพระเนตรการสาธิต 
ขีดความสามารถของหน่วยบัญชาการ 
สงครามพิเศษ ผมในฐานะผู้บัญชาการ 
กองพลรบพิเศษที่ ๑ ต้องกราบบังคมทูล 
รายงานต่อเบื้องพระพักตร์  ซึ่ งหาก 
ถามความรูส้กึ บอกไดเ้ลยวา่ความตืน่เตน้ 
มีมาก่อนหน้าวันน้ันมากมาย รวมท้ังวินาที 
ท่ีเห็นรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนมาหยุดลง 
ตรงหน้า แต่ทันทีที่พระองค์ท่านและ 
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 
เสด็จลงจากรถยนต์พระที่นั่ง ผมได้เห็น 
พระองค์ท่านทรงฉลองพระองค์ชุดรบ 



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารบก  
“ชุดทหารพลร่ม”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า ฯ  
พระบรมราชินีนาถ ไปทอดพระเนตรการสาธิต 
ขีดความสามารถของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 
และทรงรับการกราบบังคมทูลรายงาน 
ณ กองพลรบพิเศษที่ ๑ จังหวัดลพบุรี 
(เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ ๑) 
วันเสาร์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓
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พิเศษ หรือท่ีในหมู่ทหารเรียกกันว่า  
“ชุดหมวกแดง”ก็กลบความตื่นเต้นลง 
เสียสิ้น
 ในวันนั้นนอกจากการกราบบังคมทูล 
รายงานแลว้ ผมยงัไดก้ราบบงัคมทลูชีแ้จง 
การปฏิบัติงานของหน่วยรบพิเศษใน 
ระหว่างท่ีพระองคท์อดพระเนตรการแสดง 
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และสาธิตของหน่วยฯ อีกหลายชุด รวมท้ัง 
บอร์ดแสดงนิทรรศการของหน่วยบัญชาการ 
สงครามพเิศษ หลงัจากนัน้ทัง้สองพระองค ์
ยงัไดพ้ระราชทานพระบรมราชานญุาตให ้
ร่วมฉายพระบรมรูปไว้เป็นที่ระลึก ณ 
สโมสรของหน่วยฯ ด้วย ยังความภาคภูมิใจ 
ให้กับผมและหน่วยฯ เป็นอย่างมาก

ทรงพระปรีชาเลิศล้ำ

 สิง่หนึง่ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 
ทรงทุ่มเทอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด คือ 
แนวทางที่จะแก้ปัญหาให้แก่ประชาชน  
โดย เฉพาะประชาชนที่ อยู่ ใ นพื้ นที่  
ที่ค่อนข้างลำบาก พวกชนกลุ่มน้อย หรือ 
ผู้ที่ด้อยโอกาสในทุก ๆ ด้าน ทรงพระราช 
ดำริว่า การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ 
จะต้องขจัดปัญหาความยากจนให้ได้  
พระราชดำรัสที่พระราชทานเสมอ คือ  
“พวกเขาลำบาก ให้ไปช่วยกันดูแล”  
พระมหากรุณาในข้อนี้จึ ง เรียกได้ว่า 
ปกแผ่ ไปแทบจะทุกพื้นที่   และใน 
หลาย ๆ ครั้งก็แสดงให้เราได้เห็นถึง 
พระปรีชาสามารถที่เลิศล้ำหาใดเปรียบ
 เมื่ อ วั นที่  ๘  มกราคม  ๒๕๓๙  
ผมได้เข้าเฝ้าฯ พระองค์ท่านอีกครั้ง  
ตอนนั้นผมเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่แล้ว  
พระองค์ท่านและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ  

พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ พร้อมด้วย 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยาม 
มกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
ไปพระราชทานเพลงิศพพระราชนโิรธรงัส ี 
คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)  
ท่ีเมรุวัดหินหมากเป้ง ตำบลพระพุทธบาท  
อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย  
หลังจากที่พระราชทานเพลิงศพเสร็จแล้ว  
ขณะเตรียมเสด็จฯ กลับ ก็ได้มีพระราช 
ดำรัสกับผมว่า “ท่านแม่ทัพ ขอให้ 
ไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้าน 
บ้านแก่งนาง ที่ภูพานด้วย”
 ผมได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรับ 
พระราชดำรัสเอาไว้  ทั้ง ๆ ที่ในขณะนั้น 
เป็นถึงแม่ทัพภาคท่ี ๒ แล้ว แต่ยังไม่ทราบ 
เลยว่าบ้านแก่งนางอยู่ตรงไหน แต่พระองค์ 
ท่านทรงทราบแล้วว่าท่ีน่ันมีปัญหา จึง 
เป็นความรู้สึกที่ทั้งเลื่อมใสและศรัทธาว่า 
พระองค์ท่านทรงทุ่มเท ทรงใส่พระราช 
หฤทัยประชาชนอย่างเหลือเกิน 
 วันน้ันหลังจากส่งเสด็จแล้ว  ผมก็รีบ 
หาข้อมูลเพ่ือจะเดินทางไปบ้านแก่งนาง 
ทันที พบว่าเป็นชุมชนท่ีต้ังอยู่บริเวณ 
ตอนบนของตำบลห้วยบางทราย จังหวัด 
มุกดาหาร แต่อยู่ห่างจากตัวเมืองไปอีก 
ประมาณ ๑๓๐ กิโลเมตร ก่อตั้งขึ้นจาก 

ราษฎรกลุ่มที่ เคลื่อนย้ายจากท้องที่  
หลายจังหวัดมารวมกัน รวมท้ังราษฎรกลุ่ม 
ชนเผ่าดั้งเดิม เช่น โซ่ ข่า กลุ่มนามสกุล 
ชาวดงและภูไท มีจุดเด่นคือ เป็นชุมชน 
ค่อนข้างใหญ่ที่อยู่ ในพื้นที่สีชมพู แต่ 
ราษฎรปฏิเสธไม่เข้าร่วมขบวนการกับ  
ผกค. (ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์) 
 เมื่อผมเดินทางไปถึง ก็ได้เข้าไปถาม 
ชาวบ้านตามท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ได้พระราชทานแนวทางว่า ให้ทหารเข้าไป 
ถามว่าเขามีปัญหาอะไร ชาวบ้านบอกว่า 
เขามีปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ใน 
ช่วงหน้าแล้ง เหตุเพราะพื้นที่หมู่บ้าน 
มีลักษณะเป็นแอ่งหุบเขา ลำห้วยอยู่ลึก 
ลงไป เวลาหน้าแล้งระดับน้ำจะอยู่ต่ำมาก 
ทำให้เอาน้ำขึ้นมาใช้ลำบาก 
 หลังจากปรึกษาหารือกันในหน่วยฯ  
แล้ว ลงความเห็นว่า ให้นำเคร่ืองสูบน้ำไฟฟ้า  
ทีเ่รยีกวา่ “ไดรโว” ลงไปสบูนำ้ขึน้มาไวใ้น 
ถังพัก เพื่อให้ชาวบ้านมาตักไปใช้ เป็น 
การชว่ยใหเ้ขามคีวามสะดวกสบายมากขึน้ 
ในระดับหนึ่ง ไม่ต้องลงไปหาบหามขึ้นมา 
ให้ เป็น ท่ีลำบาก ยังจำภาพได้ติดตา 
มาจนถึงทุกวันน้ีว่า ชาวบ้านต่างมีสีหน้า 
แสดงความดีใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ 
เมื่อผมเล่าให้เขาฟังว่า พระบาทสมเด็จ 
พระเจา้อยูห่วัทรงหว่งใยในความทกุขย์าก 
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ของพี่น้องประชาชน มีพระราชดำรัสสั่ง 
ให้ทหารเข้ามาดูแลและหาทางช่วยกัน 
แก้ไข ครั้งนั้นหลังจากดำเนินการช่วย 
ชาวบา้นเสรจ็เรยีบรอ้ย ผมบอกใหพ้วกเขา 
หันหน้าไปยัง ทิศ ท่ี ต้ังของกรุง เทพฯ  
จากน้ันก็บอกให้ทุกคนก้มลงกราบพระ 
บรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ  
พระบรมราชินีนาถ ซึ่งประดิษฐานไว้ที่ 
โรงเรียนประจำหมู่บ้าน เพ่ือให้รู้ซ้ึงว่าน่ีคือ 
พระมหากรุณาของพระองค์ท่านที่ได้ 
พระราชทานแก่ชาวบ้านแก่งนาง 
 ภายหลังเมื่อผมดำรงตำแหน่งเป็น 
นายกรฐัมนตร ีผมไดก้ลบัไปเยีย่มชาวบา้น 
ที่บ้านแก่งนางอีกครั้ง พบว่าที่นั่นมีความ 
อุดมสมบูรณ์ขึ้นมาก กลายเป็นหมู่บ้าน 
ขยายที่มีถึง ๔ หมู่บ้านในละแวกเดียวกัน  
แทนที่จะเป็นเพียงหมู่บ้านเดี่ยวเหมือน 
สมัยก่อน โดยชาวบ้านได้ขยายการทำ 
มาหากินออกไปหลากหลาย เส้นทาง 
ถนนต่าง ๆ ก็เข้าถึง ซึ่งพอมองย้อนกลับ 
ไปเทียบกับภาพในอดีต จึงนับเป็นอีก 
ครั้ งหนึ่ งที่ ผมมีความซาบซึ้ ง ในพระ 
มหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรง 
มีต่อประชาชน 
 เป็นความรู้สึกที่ตระหนักแน่แก่ใจว่า 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง 

สอดส่องถึงทุกปัญหาความลำบากของ 
ประชาชน ถึงแม้จะเป็นเพียงพื้นที่เล็กๆ  
เป็นเพียงหมู่บ้านเดียว แต่ก็ทรงห่วงใย 
เท่าเทียมเสมอเหมือนกันหมด
 
ทุกตารางนิ้วของแผ่นดินไทย 
ล้วนอยู่ในสายพระเนตร

 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงรูจ้กั 
ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย แผนที่ของ 
พระองค์ท่าน เรียกได้ว่าดีและละเอียด 
กว่าของทุก ๆ คน เพราะทรงบันทึกขึ้นมา 
จากการเสด็จฯ ด้วยพระองค์เอง แม้แต่ 
กรุงเทพฯ ที่เราคุ้นชินและรู้สึกว่าเป็น 
พื้นที่ราบเรียบ พระองค์ก็ยังทรงรู้ว่า 
ตรงไหนเป็นที่ต่ำ ตรงไหนเป็นที่สู ง 
และเพราะเสด็จฯ มาแล้วทุกพื้นที่  
ทำให้ปัญหาหนึ่งที่พระองค์ท่านทรงมี 
ความห่วงใยมาก คือปัญหายาเสพติด  
ทรงพระราชดำริที่จะหาวิธีป้องกันไม่ให้ 
พสกนิกรเฉียดกรายใกล้ความเลวร้ายนี้ 
มาอย่างต่อเนื่อง 
 วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๓ ขณะที่ผม 
ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารบก  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระ 
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าฯ เป็นการ 
ส่วนพระองค์ เพื่อกราบบังคมทูลรายงาน 

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงรู้จักทั่วทุกพื้นที่ 
ของประเทศไทย 

แผนที่ของพระองค์ท่าน 
เรียกได้ว่าดีและละเอียด

กว่าของทุก ๆ คน 
เพราะทรงบันทึกขึ้นมา 

จากการเสด็จฯ  
ด้วยพระองค์เอง”



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ  
กราบบังคมทูลรายงานการปฏิบัติหน้าที่  
ณ  วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก)
วันศุกร์ ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๓
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เรื่องการหาวิธีป้องกันการนำยาเสพติด 
จากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาในประเทศไทย 
ทางด้านเหนือ พื้นที่เพ่งเล็งได้แก่พื้นที่ 
ตั้งแต่ช่องทางกิ่วผาวอก จังหวัดเชียงใหม่ 
ไปจนถึงอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
โดยพระองค์ท่านพระราชทานแนวทาง 

ในการสร้างความม่ันคงตามแนวชายแดน 
ว่า ต้องกระทำในลักษณะผสมผสาน  
มีการเคล่ือนไหว ควบคู่ไปกับปฏิบัติการ 
ทางจิตวิทยา เพ่ือสร้างความใกล้ชิด  
โดยเฉพาะกลุ่มหรือสมาคมแม่บ้าน ควรเข้า 
ไปมีบทบาทในการช่วยเหลือแนะแนวทาง  
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เล็ก ๆ เช่น ฝายกั้นน้ำ และใช้ระบบการ 
สง่นำ้ดว้ยทอ่ โดยกลุม่หรอืสมาคมแมบ่า้น 
ควรมีบทบาทเข้าไปช่วยเหลือ ตัวอย่าง 
โครงการที่ประสบความสำเร็จในห้วง 
ที่ผ่านมา คือ โครงการห้วยตึงเฒ่า ซึ่ง 
หากจะดำเนินงานต่อ ราษฎรในพื้นที่สูง  
สามารถประสานกับหม่อมเจ้าภีศเดช  
รัชนี ได้โดยตรง
 จากยุทธศาสตร์พระราชทานข้างต้น 
ทำให้ผมสามารถน้อมนำไปปฏิบัติให้  
สัมฤทธิผลได้ โดยเริ่มจากการมอบหมาย 
ใหก้องกำลังนเรศวรและกองกำลงัผาเมอืง  
ประสานงานและร่วมกันรับผิดชอบ 
ดำเนินงานในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนและ 
จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากน้ีกองทัพภาค 
ท่ี ๓ ยังส่งชุดปฏิบัติการเข้าพื้นที่อีก  
๕ ชุด ซึ่งชุดปฏิบัติการเหล่านี้จะคอย 
ทำหน้าท่ีประสานงานการช่วยเหลือราษฎร 
ร่วมกับทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและ 
นำไปสู่เป้าหมายการพัฒนา ๔ ประการ  
ดังนี้
 ๑. เพื่อให้ความปลอดภัยแก่ราษฎร 
ตามแนวชายแดน ให้ปราศจากการคุกคาม 
ของผู้มีอิทธิพลในท้องที่และกองกำลัง 
ต่างชาติ
 ๒. เพ่ือให้เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด 
ไม่ว่าจะเป็นการเสพ การค้า และการร่วม 

ขบวนการ
 ๓. เพื่อให้ราษฎรตามแนวชายแดน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 ๔. เพื่อให้ราษฎรตามแนวชายแดน 
มีความรักประเทศไทย มีความเป็น 
คนไทยมากขึ้น และให้ความร่วมมือกับ 
ส่วนราชการในทุกเรื่อง
 ปัจจุบันโครงการนี้ก็ยังดำเนินการ 
มาอย่างต่อเน่ือง และได้เปล่ียนช่ือจาก  
“โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ 
ชายแดนตามแนวทางพระราชทาน”  
ท่ีใช้เม่ือปี ๒๕๔๓ มาเป็น “โครงการ 
หมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่  
ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
จังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่” ซึ่ง 
ผมก็ยังคงเดินทางไปกับคณะทำงาน 
ตรวจเยีย่มพืน้ทีแ่ละตดิตามผลการปฏบิตัิ 
อยู่เสมอ

ถวายสัตย์ปฏิญาณรับใช้ใต้เบ้ือง 
พระยุคลบาท 
 ชั่วชีวิตของผมที่ผ่านมา มีหลายช่วง 
หลายตอนท่ีทำให้ผมได้ตระหนักว่า  
เป็นชีวิตที่ ได้รับพระมหากรุณาอย่าง 
ลน้เหลอืจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
อย่างตอนท่ีเกษียณจากราชการทหาร  
ผมไม่ได้นึกว่าจะได้รับพระมหากรุณา 

แต่ก่อนอ่ืนจะต้องได้ข้อมูลพ้ืนท่ีปฏิบัติการ 
ท้ังหมด รวมท้ังปัญหาและความต้องการท่ี 
แท้จริงของราษฎรมาเสียก่อน พระองค์ท่าน 
ยังพระราชทานแนวทางแก้ไขมาอีกว่า 
ที่นั่นมีโครงการหลวงในพื้นที่อยู่แล้ว  
หมู่บ้ านที่มีอยู่บริ เวณนั้นทั้ งหมดก็มี   
๔๓ หมู่บ้าน อยากให้นำท้ัง ๔๓ หมู่บ้านน้ี  
เข้ามารวมอยู่ในแผนงานทีจ่ะเปน็เครอืขา่ย 
ในการป้องกันการนำยาเสพติดข้ามพรมแดน 
เข้ามา ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ 
อย่างย่ิง เพราะทำให้ผมรู้ว่าจะดำเนินการกับ 
ภารกิจน้ีอย่างไร แนวทางที่พระองค์ท่าน 
ได้พระราชทานไว้ สรุปได้ดังนี้
 ๑. การสร้างความมั่นคงตามแนว 
ชายแดนตอ้งกระทำในลกัษณะผสมผสาน  
มีการเคล่ือนไหวควบคู่ไปกับการปฏิบัติการ 
จิตวิทยา เพื่อสร้างความใกล้ชิด
 ๒. จะต้องได้ข้อมูลพื้นที่ปฏิบัติการ 
ทั้งหมด รวมทั้งปัญหาและความต้องการ 
ที่แท้จริงของราษฎร
 ๓. การปฏิบัติงานจะต้องร่วมกัน 
ทุกฝ่าย
 ๔. พื้นที่เพ่งเล็งในการปฏิบัติงาน 
ได้แก่ พื้นที่ช่องทางกิ่วผาวอก จังหวัด 
เชียงใหม่ ต่อเน่ืองไปจนถึงอำเภอปางมะผ้า  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ลักษณะการ 
ดำเนินงานมิใช่โครงการใหญ่แต่เป็นงาน 



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี  
นำเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ
ก่อนเข้ารับหน้าที่องคมนตรี  
ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล  
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
วันจันทร์ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
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โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี ความ 
ตั้งใจของผม ณ ตอนนั้นคือ เมื่อกลับจาก 
พาภรรยาไปพักผ่อนที่ต่างประเทศแล้ว 
ผมจะบวช 
 ปรากฏว่าเมื่อกลับจากต่างประเทศ  
ผมได้รับทราบว่า พระองค์ท่านทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่ง ต้ังเป็น 
องคมนตรี ผมยังจำทุกเหตุการณ์ของ 
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ตั้งแต่ 
ท่านประธานองคมนตรี พลเอก เปรม 
ติณสูลานนท์ นำผมเข้าเฝ้าฯ ต่อเบ้ือง 
พระพักตร์ได้อย่างแม่นยำ โดยเฉพาะ 
เ ม่ือมีพระราชดำรัสสั่ ง ให้ผมทำงาน 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคง  
พรอ้มกบัทรงยำ้วา่ “ใหป้ฏบิตัหินา้ทีด่ว้ย 
ความซ่ือสัตย์ซ่ือตรง” แล้วพระราชดำรัส 
ต่อมาก็ทำให้ผมถึงกับรู้สึกตื้อขึ้นมา 
ในอกด้วยความประทับใจ “แล้วจะบวช 
เมื่อไร” พระราชดำรัสถามสั้น ๆ  แต่แสดง 
ถึงข้อท่ีว่า พระองค์ท่านทรงทราบว่า 
แต่ละคนที่จะเข้ามาทำงานนั้นมีประวัติ  
มีภูมิหลังอย่างไร และมีความตั้งใจที่  
จะทำอะไรต่อไป  ณ วินาทีนั้นผมได้แต่ 
ก้มลงกราบถวายบังคมแทบพระบาท 
และกราบบงัคมทลูตอบดว้ยเสยีงสัน่เครอื 
ว่า “พรรษาหน้านี้พระพุทธเจ้าข้า” 
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 หากเปรียบกับใครหลาย ๆ คน ผมเอง 
ถือว่าอาจจะได้รับพระมหากรุณาเป็น 
หลายเทา่กวา่คนอืน่ ๆ  โดยเฉพาะเมือ่มอง 
ย้อนกลับไปดูที่ภูมิหลังของผม คงเห็นได้ 
ชัด ๆ  ว่ามีความขัดแย้งทางการเมืองจากเร่ือง 
ของคุณพ่อมาอย่างไร และนี่เป็นส่วนหน่ึง 
ท่ีทำให้ผมมีความรู้สึกว่า พระองค์ท่าน  
มีพระมหากรุณาแก่ผมและพ่ีน้องในตระกูล 
ของผมเป็นอย่างมาก ที่ได้ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผมมาทำหน้าที่เป็น 
องคมนตรี เพราะถ้าจะพูดให้ตรง ๆ ก็คือ  
จะทรงเลือกคนอื่นก็ได้ แต่นี่พระองค์ 
ท่านทรงเลือกผม ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึง 

พระราชดำริว่า ทรงรับรู้ถึงความตั้งใจ 
ในการทำงานและผลงาน มากกว่าที่จะ 
คำนึงถึงเรื่องอดีตที่ผ่านมา
 คำถวายสัตย์ปฏิญาณย้อนกลับเข้ามา 
ดังก้องในห้วงคิดของผมอีกครั้ง
 “ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายสัตย์ 
ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรัก 
ภั กดี ต่ อพระมหากษัตริ ย์  และจะ 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
เ พื่ อ ป ร ะ โ ยชน์ ข อ งป ร ะ เ ทศแล ะ 
ประชาชน ท้ังจะรักษาไว้และปฏิบัติตาม 
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ทุกประการ” 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ 
นำคณะรัฐมนตรี ชุดที่ ๕๖ เฝ้าฯ  
ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนรับหน้าที่  
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
(เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี)
วันเสาร์ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๙
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 ผมสัญญากับตัวเองว่า จะซื่อสัตย์  

ซ่ือตรงกับทุกการกระทำ มิใช่เพียงภาระ 

หน้าท่ี แต่รวมถึงทุกเรื่องราวทุกห้วงตอน 

ของการดำเนินชีวิต แม้เมื่อบ้านเมือง 

เกิดวิกฤตผันผวนกระทั่ งผมต้องขอ 

พระราชทานกราบถวายบงัคมลาออกจาก 

การเป็นองคมนตรี เพ่ือเป็นนายกรัฐมนตรี 
คนที่ ๒๔ ของประเทศ ผมก็ยังยึดมั่นต่อ 
คำสัตย์ปฏิญาณท่ีถวายอย่างไม่เส่ือมคลาย

ภารกิจในฐานะนายกรัฐมนตรี 

 ในช่วงที่เป็นนายกรัฐมนตรี อาจจะ 
เรียกได้ว่าผมได้เห็นถึงพระราชกรณียกิจ 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่ หั ว  
ในส่วนที่คนซึ่ งยังไม่ได้ทำหน้าที่ เป็น 
นายกฯ นา่จะไมม่โีอกาสไดส้มัผสั  ทกุครัง้ 
ที่ได้เข้าเฝ้าฯ พระองค์ท่าน ไม่ว่าจะเป็น 
การนำบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ 
เข้าเฝ้าฯ หรือว่าเข้าเฝ้าฯ เป็นการ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ 
นำ นายบัน คี-มูน เลขาธิการสหประชาชาติ 
เฝ้าฯ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
(เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี)  
วันจันทร์ ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๐
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ส่วนพระองค์เพื่อกราบบังคมทูลรายงาน 
การดำเนนิการตา่ง ๆ  ทำใหผ้มไดป้ระจกัษ์ 
แจ้งชัดว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงเป็นผู้เปี่ยมไปด้วยพระปรีชาสามารถ
ในทุก ๆ ด้านอย่างแท้จริง 

 สิ่งที่พระองค์ท่านพระราชทานมาให้ 
นั้น ไม่ว่าจะเป็นแนวทางพระราชดำริ  
พระราชดำรัสเตือน หรือว่าพระราชดำรัส 
ชมเชย กลายเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นายกฯ  
อย่างผม มีความเชื่อมั่นที่จะทำงานอย่าง 
ต่อเนื่องไปได้ ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า 
พระองค์ท่านพระราชทานพระราชดำรัส 
แนะนำให้ทำอย่างนี้อย่างนั้น แต่เป็น 
ลักษณะท่ีถือว่าพระราชทานพระราช 
ดำรัสแนะนำอยา่งจรงิ ๆ  เชน่ ปทีีส่หพนัธรฐั 
รัสเซียมีความสัมพันธ์กับราชอาณาจักร 
ไทยครบหนึ่งร้อยปี ผมได้มีโอกาสพบกับ 
ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ซึ่งท่าน 
ประธานาธิบดีได้ยืนยันที่จะกราบบังคม 
ทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เสด็จฯ ไปทรงเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย 
ในวาระอันเป็นมงคลน้ี และผมก็รับปากว่า  
จะนำเรื่องนี้ขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณา
 ปรากฏว่า เมื่อผมนำความกราบ 
บังคมทูลพระกรุณา พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราช 

ด ำ รั ส แ น ะ น ำ ว่ า“ ก า ร ที่ จ ะ รั ก ษ า 
ความสัมพันธ์กับประเทศที่มีความ 
สัมพันธ์กับเรามาเป็นเวลานานนั้น  
เป็นสิ่งที่ดี” นั่นคือพระองค์ท่านทรง 
เห็นด้วย แต่มีพระราชดำรัสต่อไปว่า 
พระองค์ท่านเสด็จฯ ไปไม่ได้ แต่อยาก 
จะให้สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรม 
ราชินีนาถ ทรงเป็นผู้แทนพระองค์ ซ่ึงเป็น 
ท่ีมาของการเสด็จฯ เยือนสหพันธรัฐ 
รัสเซียของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรม 
ราชินีนาถ เมื่อครั้งครบรอบความสัมพันธ์ 
หนึ่งร้อยปีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ 
สหพันธรัฐรัสเซีย พ.ศ. ๒๕๕๐
 พระราชประสงค์ข้อนี้  ผมคิดว่ า 
คนไทยทุกคนน่าจะพอทราบอยู่แล้วบ้าง  
หากได้ติดตามพระราชดำรัสในการ 
เสด็จออกมหาสมาคม วันที่ ๔ ธันวาคม  
ของทุกปี พระองค์ท่านมักพระราชทาน 
แนวทางกว้าง ๆ แก่ประชาชน มีท้ังพระราช 
ดำรัสแนะนำ ตักเตือน และพระราชทาน 
กำลังใจ ซึ่งทั้งสามประการนี้ ถ้าใครได้ 
ย้อนกลับไปอ่านพระราชดำรัสท่ีมีคนตีพิมพ์ 
ให้ดี จะเห็นว่า ล้วนเป็นพระราชดำรัสที่ 
ไม่ได้ทรงเตรียมไว้ล่วงหน้า แต่หลั่งไหล 
ออกมาจากนำ้พระราชหฤทยัจรงิ ๆ  จงึเปน็ 
ที่น่าเสียดายว่า ปัจจุบันกำลังพระวรกาย 
ของพระองค์ท่านไม่อำนวย ทำให้ประชาชน 

ไม่ค่อยมีโอกาสได้รับพระราชทานหรือ 
มโีอกาสไดฟ้งัพระราชดำรสักนัไดบ้อ่ยครัง้ 
เหมือนเมื่อก่อน

พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า
ล้นกระหม่อม

 เมื่อโชคชะตานำพาให้ต้องเป็นนายก 
รัฐมนตรีช่ัวคราว ในใจของผมตอนน้ัน 
คิดว่า เม่ือได้ทำงานเสียสละเพ่ือชาติ 
บ้านเมืองแล้ว ก็คงมีโอกาสได้พัก ผมไม่ 
เคยคิดว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
จะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  
แต่งตั้งผมกลับมาเป็นองคมนตรีอีก
 วันที่่ ๘ เมษายน ๒๕๕๑ ท่านประธาน 
องคมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์  
ได้นำผม องคมนตรีศุภชัย ภู่งาม และ 
องคมนตรีชาญชัย ลิขิตจิตถะ เข้าเฝ้าฯ  
ถวายสัตย์ปฏิญาณพร้อมกันสามคน  
โดยพระองค์ท่านยังคงพระราชทาน 
พระราชดำรัสส่ัง ให้ผมช่วยดูงานด้าน 
ความมัน่คงเชน่เดมิ ดว้ยเหตวุา่ทรงหว่งใย 
พสกนิกรของพระองค์ท่านอยู่ตลอดเวลา  
โดยเฉพาะผู้ที่ด้อยโอกาส  งานในหน้าที่ 
องคมนตรขีองผมจงึเปน็ไปในลกัษณะทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ออกไปเย่ียมเยียน 
ประชาชนตามภาคต่าง ๆ  โดยเฉพาะถ้า 
พื้นที่ใดประสบเหตุภัยธรรมชาติ 
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 กำลังใจ คือสิ่งที่พระองค์ท่านทรง 
เห็นว่า ผู้คนต้องการอย่างยิ่งยวดในยาม 
ทุกข์เข็ญ เพราะฉะนั้น หน้าที่ส่วนใหญ่ 
จึงเป็นการไปเพื่อให้กำลังใจข้าราชการ 
ในท้องท่ี กับเย่ียมเยียนประชาชนท่ีประสบ 
ปัญหา พร้อมกับนำสิ่งของพระราชทาน 
ไปมอบให้ การเดินทางแต่ละครั้งจะมี 
คณะแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี 
ไปคอยช่วยให้บริการด้วย เพราะเป็น 
ที่แน่ชัดว่า เวลาเกิดวิกฤตภัยธรรมชาติ 
เรื่องการป่วยไข้จะต้องตามมา 
 เวลาออกไปเยี่ยมพื้นที่ประสบภัย  
แนวทางหนึ่งที่ผมได้จากพระองค์ท่าน 
มาต้ังแต่สมัยรับราชการทหารและนำมา 
ใช้จนถงึทกุวนันีค้อื การฟงัความทกุขข์อง 
ประชาชน อย่างที่ผมได้เล่าไว้ในตอนต้น 
ถึงเรื่องของชาวบ้านบ้านแก่งนาง ผมจะ 
เข้าไปถามหาปัญหาจากเขา ไปรับฟัง 
รับทราบว่ามีปัญหาอะไร แล้วเบื้องต้น 
เขาคดิจะแกไ้ขปญัหาอยา่งไร เราจะไมเ่อา 
ความคิดของเราไปใส่เขา จะฟังเขา แล้วก็ 
ถามเขาก่อน ว่าเขาคิดจะแก้ไขปัญหานั้น 
อย่างไร หลังจากนั้นจึงค่อย ๆ สอดแทรก 
ขอ้คดิเหน็ของเราเขา้ไป และเมือ่ชาวบา้น 
เขาเห็นด้วย เราจึงค่อยดำเนินการ โดย 
เราอาจจะเป็นผู้ดำเนินการบางส่วน  
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไป 

ดำเนินการให้บางส่วน จึงเป็นการทำงาน 
ร่วมกันของทุก ๆ ฝ่าย ไม่ใช่ว่าจะเอา 
ส่วนหน่ึงส่วนใดไปทำให้ แล้วส่วนท่ีเหลือ 
จะอยู่เฉย ๆ ไม่ใช่ และนี่ก็คือหลักที่ได้ 
พระราชทานแนวทางไวเ้สมอวา่ “ทกุฝา่ย 
ต้องร่วมมือกันทำ เราอย่าไปคิดแทนเขา”  
และจากการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ หลายครั้งนี้เอง  
ที่ทำให้ผมได้รู้ซึ้งถึงความจริงข้อหนึ่ง  
นั่นคือ ประชาชนส่วนใหญ่มีความซาบซึ้ง 
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวอย่างมากมาย ถึงแม้พวกเขา 
จะไม่มีโอกาสได้เฝ้าฯ รับเสด็จ เพราะ 
พระองค์ท่านไม่ได้เสด็จฯ แปรพระราชฐาน 
อย่างเมื่อก่อน แต่ทุกแววตาที่ผมได้สบ 
ล้วนเปี่ยมไปด้วยรอยระลึกในพระมหา 
กรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ผมเชื่อว่า 
ในหัวใจของคนไทยทุกคนแล้ว
  พระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์  
“ผู้ให้” อย่างแท้จริง

“เวลาออกไปเยี่ยม 
พื้นที่ประสบภัย  
แนวทางหนึ่ง 

ที่ผมได้จากพระองค์ท่าน 
มาตั้งแต่สมัยรับราชการทหาร 
และนำมาใช้จนถึงทุกวันนี้คือ  

การฟังความทุกข์ 
ของประชาชน”



ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก
ในพระพุทธศาสนา 

 นายเชาวน์ ณศีลวันต์
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ประธานองคมนตรี  
นำ พลเอก สำราญ แพทยกุล  และ  นายเชาวน์ ณศีลวันต์  องคมนตรี เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่องคมนตรี  

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 
วันศุกร์ ที่ ๙ มกราคม ๒๕๑๙



เม่ือถามว่า ผมมีความประทับใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ในช่วงเวลาที่เป็นองคมนตรีปฏิบัติงานถวายเบื้องพระยุคลบาท 

มา ๓๕ ปีเศษ อะไรบ้างนั้น  คงจะตอบได้ทันทีว่า มีหลายเรื่องมาก 
แต่ก็ยากที่จะนำมาเล่าทุกเรื่องได้  แต่เมื่อใคร่ที่จะให้ตอบจริง  ๆ  

ผมอยากจะตอบในเรื่องที่สามารถเล่าได้เป็นเรื่องแรกว่า
ผมได้สัมผัสและมีความประทับใจเป็นอย่างมากในพระองค์ท่าน 

ที่ทรงมีจิตประณีตมาก 
สมกับเวลาที่พระสงฆ์ได้ถวายพระพรพระองค์ท่าน

ในงานพระราชพิธีต่าง ๆ ด้วยประโยคว่า  
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า “ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ” 

เป็นอย่างยิ่ง 
จึงใคร่ขอเล่าถึงเหตุการณ์หนึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นค่อนข้างนานมาแล้ว

129



 สมัยก่อนที่จะมีการสร้างพระตำหนัก 
ภูพานราชนิเวศน์ ท่ีจังหวัดสกลนคร ผม 
ได้มีโอกาสตามเสด็จพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว ซึ่งขณะนั้นได้เสด็จฯ แปร 
พระราชฐานไปประทับแรมที่เขื่อนน้ำอูน  
จังหวัดสกลนคร ด้วยพระองค์ท่านทรงรอบรู้ 
และสนพระราชหฤทัยอย่างมากในพระ 
พุทธศาสนา เวลาเสดจ็ฯ ไปทรงเย่ียมราษฎร 
และทอดพระเนตรติดตามโครงการต่าง ๆ 
โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคอีสาน จะ 
ทรงหาโอกาสเข้ากราบนมัสการพระเถระ 
ในสายปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่ง 
ขณะนั้นมีอยู่หลายรูป ในโอกาสหนึ่ง 
ได้เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรบริเวณ 
เทือกเขาภูพาน ในเขตจังหวัดสกลนคร  
และได้เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรสถานที่ 
ที่จะทำการก่อสร้างพระตำหนัก ภูพาน 
ราชนิเวศน์ ซึ่งในการนี้เป็นการเสด็จฯ 
โดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เพราะสมัยน้ัน 
ความสะดวกในการเดินทางทางถนน 
ในภาคอีสานยังมีไม่มากนัก หลังจากที่ 
ได้เสวยพระกระยาหารกลางวันเสร็จแล้ว 
ไดม้พีระราชดำรสัถามผมวา่ เราจะไปไหน 
กนัด ีผมไดก้ราบบงัคมทลูตอบวา่ หากสน 
พระราชหฤทัยที่จะเสด็จฯ ไปทรงกราบ 
นมัสการพระอาจารย์ในสายพระกรรมฐาน 
มีวัดป่าอุดมสมพร ซ่ึงมีท่านพระอาจารย์ฝ้ัน 

อาจาโร ศิษย์ของท่านพระอาจารย์มั่น 
ภูริทัตตเถระ อยู่อำเภอพรรณานิคม 
ซึ่ ง ไม่ ไกลนัก และวัดอยู่ ในเส้นทาง 
ที่จะเสด็จฯ กลับที่ประทับเขื่อนน้ำอูน  
มีสนามฟุตบอลของโรงเรียนอยู่ใกล้กับ 
วัด เฮลิคอปเตอร์ในขบวนเสด็จสามารถ 
ลงจอดได้ ซึ่งพระองค์ท่านทรงเห็นด้วย 
และได้ทรงส่ังการทางวิทยุให้จัดขบวน 
เสด็จ โดยที่ไม่ได้มีการเตรียมการเสด็จฯ 
ล่วงหน้ามาแต่ประการใดเลย แต่ทุกอย่าง 
ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ 
เม่ือเสด็จฯ ถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ  
พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระดำเนินไป 
ยังศาลากลางน้ำของวัดป่าอุดมสมพร  
ซึ่งท่านพระอาจารย์ฝ้ัน อาจาโร ได้เตรียม 
รอรับเสด็จอยู่  พระองค์ท่านได้ทรง 
สนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์ฝั้นอยู่ 
เป็นเวลานานด้วยความสนพระราช 
หฤทัยเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากช่วงน้ันเป็น 
ฤดูหนาว พระอาทิตย์จะตกค่อนข้างเร็ว  
พอใกล้ค่ ำ เจ้ าหน้าที่ที่ รับผิดชอบใน 
ขบวนเสด็จก็ได้เข้าไปกราบบังคมทูลฯ  
ว่า ใกล้เวลาจะต้องเสด็จฯ กลับที่ประทับ  
เพราะพระอาทิตย์ใกล้ตก แสงสว่าง 
จะไม่พอเพียงและจะไม่ปลอดภัยในการ 

เสด็จฯ ทางเฮลิคอปเตอร์ โดยเฉพาะ 
บริ เวณสนามฟุตบอลโรงเรียนก็ ไม่มี  
แสงสว่างจากไฟฟ้าแต่อย่างใด แต่  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มิ ได้  
มีพระราชดำรัสตอบประการใด คงทรง 
สนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์ฝั้น 
ต่อไปเป็นปรกติ อีกสักครู่หนึ่งต่อมา  
สมุหราชองครักษ์เข้าไปกราบบังคมทูลฯ  
ว่า ใกล้เวลาที่จะต้องเสด็จฯ กลับแล้ว  
พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั วจึ งมี  
พระราชดำรัสว่า ถ้าเขาจำเป็นต้องออก 
เดินทางก็ให้เขาเดินทางกลับไปก่อนได้  
และพระองค์ท่านก็ทรงสนทนาธรรม 
กับท่านพระอาจารย์ฝั้นต่อไป ทุกคนใน 
ที่นั้นรู้สึกมีความตื่นเต้นและสงสัยว่า 
เหตุ การณ์ จะ เกิ ดขึ้ นต่ อ ไปอย่างไร  
หลังจากน้ัน อีกประมาณสิบห้านาที 
ทุกคนได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์ติดเครื่อง 
และทยอยบิ นขึ้ น ไปหมดทั้ ง หกลำ 
ในโอกาสนัน้ ทา่นพระอาจารยฝ์ัน้ไดถ้วาย 
พระพรว่า แถวนี้ รถของคนที่มาวัดและ 
ชาวบ้านมีอยู่หลาย สามารถจัดถวายได้ 
สะดวกมาก พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
ได้ทรงสนทนาธรรมต่อไปจนประมาณ 
หนึ่งทุ่มเศษ จึงได้ทรงกราบนมัสการลา  
วัดป่าฯ ในขณะน้ันไม่มีไฟฟ้าใช้เลย  
ท่านพระอาจารย์ฝ้ันได้ให้พระสงฆ์จุด 
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ตะเกยีงเจา้พาย ุและทา่นเองไดน้ำสง่เสดจ็ 
ที่บริเวณศาลาฉัน รถยนต์พระที่นั่งคันที่ 
จัดถวายเป็นรถเบนซ์ค่อนข้างเก่า เป็นของ 
ศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งเข้ามาที่วัดพอดี  
และมีรถอื่นอีกสามสี่คันสำหรับเจ้าหน้าที่ 
ในขบวนเสด็จ ผู้ขับรถพระที่นั่งเป็นคน 
ของสำนักพระราชวัง ส่วนคณะตามเสด็จ 
มรีถสองแถวซึง่มสีภาพไมสู่จ้ะสมบรูณน์กั  
ได้มีรถตำรวจทางหลวงเข้ามานำขบวนเสด็จ 
ผมเองเดินทางกลับด้วยรถสองแถว แต่ 

เน่ืองจากสภาพรถเก่าวิ่งไม่ได้เร็ว จึงไม่ 
สามารถตามขบวนเสด็จทัน เมื่อเดินทาง 
กลับมาถึงเขื่อนน้ำอูน ทุกพระองค์ได้ 
เสด็จขึ้นแล้ว คงเห็นแต่รถเบนซ์พระที่นั่ง 
จอดอยูเ่พยีงคนัเดยีว โดยมชีายเจา้ของรถ 
เดินวนอยู่รอบ ๆ รถคนเดียว ซึ่งเห็นได้ 
ชัดว่า มีทั้งความปีติ ความตื่นเต้น และ 
ยังไม่มีความกล้าพอที่จะขึ้นไปขับรถ 
กลับบ้านได้ ในเหตุการณ์ครั้งนั้น ผมมี 
ความประทับใจหลายประการ และคงจะ 

ต้องขอบอกต่อไปว่า ผมมีความโชคดี 
เป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสตามเสด็จ 
ไปวัดกรรมฐานต่าง ๆ เกือบทุกวัด ท้ังใน 
ภาคอีสานและภาคเหนือ จึงได้ประจักษ์ 
และมีความประทับใจในความเป็น 
อัจฉริยะในทางพระพุทธศาสนาของ 
พระองค์ท่านเป็นอย่างยิ่ง อันเป็นที่มา 
ของความประทับใจดังท่ีได้กล่าวในเบ้ืองต้น 
ของบทความนี้
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าสิรินธร ฯ (พระอิสริยยศขณะนั้น)
ไปทรงเยี่ยมราษฎร 
ในเขตป่าเทือกเขาภูพาน  
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙



“พระราชา” 
ผู้ทรงนำไทยผ่านพ้นวิกฤต 

 พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา





บรรยายภาพ
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ประธานองคมนตรี  
นำ พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา  และ  นายจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  องคมนตรี เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่องคมนตรี  

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 
วันจันทร์ ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๔



 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผมเป็นองคมนตรี

เมื่อวันที่ ๒๔ เดือนธันวาคม ๒๕๓๔ 
และท่านประธานองคมนตรี อาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ 

เป็นผู้นำผมและคุณจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 
เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณเมื่อวันที่ ๓๐ เดือนธันวาคม ในปีเดียวกัน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสแก่ผม 
เป็นครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งองคมนตรีว่า “ขอให้คุณสิทธิวางตัวเป็นกลาง” 

เนื่องจากผมเคยเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองมาก่อน 
อันอาจจะเกี่ยวกับการปฏิบัติตนและการวางตัวในระหว่างดำรงตำแหน่งองคมนตรี 
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาส 
ให้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานน้ำสังข์ เป็นการส่วนพระองค์ ในโอกาสที่มีอายุครบ ๘๔ ปี  
ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันศุกร์ ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๗



 ก่อนที่ผมจะได้รับพระมหากรุณา 
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นองคมนตรี ผมได้ 
มีโอกาสรบัใชใ้กลช้ดิใตเ้บือ้งพระยคุลบาท 
หลายครั้งหลายหน อย่างเช่น ในสมัย 
ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการสภาความ 
มั่นคงแห่งชาติในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ซ่ึง 
เป็นยุคคอมมิวนิสต์กำลังรุกรานประเทศ 
ต่าง ๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
และไทยก็เป็นเป้าหมายหนึ่งของระบอบ 
คอมมิวนิสต์เช่นกัน พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำรัสผ่าน 
คุณอุทิศ ทินกร ณ อยุธยา รองเลขาฯ  
สภาความมัน่คงแห่งชาติ ว่าทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ ให้ผมเข้าเฝ้าฯ ในวันท่ี  
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๑๘ ณ วังไกลกังวล  
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ผมรู้สึกปลื้มปีติเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุด 
มิได้ หลังจากผมได้กราบบังคมทูลรายงาน 
ให้ทรงทราบถึงเร่ืองท่ีเป็นปัญหาความม่ันคง 
ของประเทศในขณะน้ันแล้ว พระองค์ท่าน 
ก็มีพระราชดำรัสถึงเรื่องต่าง ๆ ซึ่งทำ 
ให้ผมตระหนักในพระปรีชาสามารถ 
พระอัจฉริยภาพ ความรอบรู้ และน้ำ 
พระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยต่อพสกนิกร 
และความมั่นคงของประเทศชาติอยู่ 
ตลอดเวลา พระราชดำรัสในขณะนั้น 
บางกรณีก็อาจจะยังใช้ ได้จนกระทั่ ง 

ปัจจุบันนี้   มีหลายเรื่องที่ผมใคร่ขอ 
นำมากล่าวไว้ในที่นี้  คือ ในขณะนั้น 
ได้มีความวุ่นวายเกิดขึ้นในบ้านเมืองจาก 
การที่นิสิตนักศึกษาได้ยื่นข้อเรียกร้อง 
ให้สหรัฐอเมริกาขอขมาประเทศไทย 
พระองค์ท่านก็มีพระราชดำรัสว่า ตาม 
ปรกติแล้วย่อมหวังได้ยากมากที่จะให้ 
ประเทศใหญ่กระทำตามข้อเรียกร้อง 
แต่ที่สหรัฐฯ ได้ผ่อนปรนขอขมาไทย  
ย่อมแสดงว่าเขาได้เห็นใจท่ีเขาเป็นผู้ก่อ 
ความยุ่งยากภายในให้แก่ไทย และเขา 
คงเห็นแก่มิตรภาพที่มีต่อกันมาเป็นเวลา 
ช้านาน  อน่ึง ไม่ทรงเห็นด้วยกับการแสดง 
ออกของพวกเดินขบวน ในการกระทำ 
ท่ีก้าวร้าวรุนแรงทำลายสัญลักษณ์ของ 
อเมริกัน และปัสสาวะรดธงชาติอเมริกัน 
ท่ีหน้าสถานทูตสหรัฐอเมริกา เพราะเป็น 
การกระทำที่หยาบคาย ไร้ประโยชน์  
และย่อมนำความเสื่อมเสียชื่อเสียงมา 
ให้แก่คนไทยโดยท่ัวไป พระองค์ท่าน 
ทรงเห็นว่า ตามปรกติคนไทยเป็นคนมี 
มารยาท มีเมตตาธรรม รักความมีระเบียบ 
เรียบร้อย
 นอกจากนี้แล้ว ในขณะนั้นก็มีปัญหา 
การสู้รบในอินโดจีน พระองค์ท่านก็ทรง 
คาดคะเนว่าเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้ 
อาจจะรวมกันไม่ได้ในระยะเวลาหน่ึง เพราะ 

“หลังจากผมได้กราบบังคมทูล
รายงานให้ทรงทราบ
ถึงเรื่องที่เป็นปัญหา

ความมั่นคงของประเทศ
ในขณะนั้นแล้ว  
พระองค์ท่าน

ก็มีพระราชดำรัส
ถึงเรื่องต่าง ๆ  

ซึ่งทำให้ผมตระหนักใน 
พระปรีชาสามารถ 
พระอัจฉริยภาพ 

ความรอบรู้  
และน้ำพระราชหฤทัย 

ที่ทรงห่วงใยต่อพสกนิกร 
และความมั่นคง 
ของประเทศชาติ
อยู่ตลอดเวลา” 
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ยังไม่เข้าใจกันได้ดี ผมได้กราบบังคมทูลฯ 
ว่า การรวมเวียดนามในเวลาน้ันน่าจะเป็น 
ไปได้ยาก เพราะความแตกต่างทางสังคม 
ที่เวียดนามเหนือได้เปลี่ยนวิถีชีวิตและ 
สังคมในเวียดนามเหนือเข้าสู่ระบอบ 
คอมมิวนิสต์มาเป็นเวลานาน ส่วน 
เวียดนามใต้ยังต้องใช้เวลาปรับตัวในการ 

ที่จะอบรมลัทธิและจิตใจและคัดเลือก 
ประชาชนบ้าง ว่าจะนำมาทำงานได้ 
หรือไม่ได้ เพราะยังมีปัญหาที่จะต้อง 
นำเอาประชาชนอีกประมาณ ๔๐% ซึ่ง 
เคยร่วมงานกับสหรัฐอเมริกามาก่อน 
ในอดีต เข้ามาร่วมการบริหารประเทศ 
ในระบอบใหม่ คือระบอบคอมมิวนิสต์  
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงประดับยศพลอากาศโท พระราชทาน
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน  
วันศุกร์ ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๑๘



นอกจากนั้นแล้ ว  ฝ่ ายคอมมิวนิสต์  
เวียดกงเองก็ยังขาดเจ้าหน้าท่ีระดับ 
บริหารและเจ้าหน้าท่ีเทคนิคที่จะต้อง 
เข้ามามีส่วนอำนวยการปกครอง และ 
บริหารประเทศในสาขาต่าง ๆ ให้เป็นไป 
โดยราบรื่นไม่ขาดตอน 
 พระองค์ท่านยังมีพระราชดำรัสถึง 
ภัยความม่ันคงจากนอกประเทศไว้ดังนี้  
แม้ เวียดนามจะมีอาวุธยุทโธปกรณ์  
มหาศาล และมกีองทพัเขม้แขง็นา่เกรงขาม 
ประการใดก็ตาม ปัญหาที่เวียดนามเหนือ 
จะใช้รถถังและอาวุธบุกเข้าประเทศไทย 
โดยตรงนั้นคงจะไม่เกิดขึ้น นอกจากจะ 
ปรากฏว่าไทยอ่อนแอขาดความสามัคคี 
กันเองในชาติ  ทรงเห็นว่า ประเทศอ่ืน 
ไม่ว่าจีนคอมมิวนิสต์ เวียดนามเหนือ  
ลาว เขมร ก็ไม่มีโอกาสดีเกินกว่าคนไทย 
ด้วยกันเองที่จะเข้าถึงขุมกำลังพื้นฐาน 
ของเรา คือ เกษตรกรของประเทศ
 หากรัฐบาลสามารถทำให้เกษตรกร 
มีที่อยู่ที่กิน มีรายได้ดีพอสมควร มี  
ความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของและรู้สึก 
หวงแหนที่อยู่ที่ทำกินของเขาแล้ว ปัญหา 
การป้องกันด้วยกำลังทหาร การดำเนินการ 
ทางการเมอืงการทตู การรกัษาความมัน่คง 
ปลอดภยัดา้นอืน่ๆ กจ็ะลดความสำคญัลง  
เพราะประชาชนจะปกป้องรักษาความ 

มั่นคง ซึ่งเป็นหน้าที่ของเขาที่พึงกระทำ 
ด้วยตัวเขาเอง ความอ่อนแอภายในก็จะ 
ไม่เกิดข้ึน
 นอกจากนี้แล้ว ทรงพระราชปรารภ 
ถึงประเทศเขมรว่า เท่าที่ทราบจากข่าว 
บางกระแสว่า ได้ ใช้วิธี รุนแรงสั่ ง ให้  
ประชาชนอพยพออกจากรุงพนมเปญ 
ภายใน ๒๐ นาที เพื่อให้เดินทางไป 
สู่ชนบทเพื่อทำงานในนาในไร่ วิธีการ 
บังคับให้ประชาชนทำงานด้วยกระบอกปืน 
ในไร่ในนาเช่นนี้  เพื่อจะหวังผลผลิต 
ทางการเกษตรให้เพิ่มมากขึ้น มีพอกิน 
พอใช้ และหวังส่งออกนั้น ก็คงหวังได้ยาก 
แม้แต่คอมมิวนิสต์ในโซเวียตและในจีน 
คอมมิวนิสต์ก็ยังคงมีที่ดินที่อนุญาตให้ 
เอกชนเพาะปลูก โดยรัฐไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว 
ซึ่งแม้คอมมิวนิสต์จะถือว่าเป็นวิธีการ 
ของปฏิกิริยาก็ตาม ผลปรากฏว่าได้ผลผลิต 
เตม็เมด็เตม็หนว่ย เพราะมนษุยชนมจีติใจ 
และปรารถนาที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจ 
ทำงานในสิง่ซึง่เปน็สทิธขิองตนอยา่งเตม็ที ่
มากกว่านารัฐนารวม แม้วิธีการสังคมนิยม 
แบบพม่าซ่ึงใช้วิธีบังคับมากเกินไป ก็ปรากฏ 
ว่าพม่าผลิตข้าวได้ลดน้อยลง พม่าเคยเป็น 
ประเทศท่ีส่งออกข้าวได้จำนวนมาก ขณะน้ัน 
ก็ส่งออกได้ไม่กี่แสนตัน จึงทรงเห็นว่า  
เขมรก็คงจะประสบผลเช่นเดียวกัน
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“หากรัฐบาลสามารถทำให้ 
เกษตรกรมีที่อยู่ที่กิน
มีรายได้ดีพอสมควร 

มีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ
และรู้สึกหวงแหนที่อยู่ที่ทำกิน

ของเขาแล้ว  
ปัญหาการป้องกัน
ด้วยกำลังทหาร...

ก็จะลดความสำคัญลง”



 ทั้งนี้ ก็เป็นผลให้เกิดโครงการตาม 
พระราชดำริต่าง ๆ ในเวลาต่อมาถึงกว่า  
๔,๐๐๐ โครงการ เพื่อความกินดีอยู่ดี 
ของพสกนิกรโดยทั่วกันจนถึงปัจจุบัน 
 ในเร่ืองเก่ียวกับความเป็นธรรมในสังคม  
ทรงมีความเห็นว่า วิธีแก้ไขปัญหาความ 
เหลื่อมล้ำและไม่เป็นธรรมในสังคมนั้น 
ทรงสนับสนุนวิธีการสังคมนิยมระบอบ 
ประชาธิปไตย ซึ่งทรงสนับสนุนทั้งใน 
แนวคดิและทรงนำไปปฏบิตัเิองเปน็ระยะ 
เวลานานถึง ๒๐ ปีมาแล้ว พระองค์ท่าน 
ได้ทรงทดลองทำในโครงการต่าง  ๆ 
และทรงเห็นว่าโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ 
อเนกประสงค์ที่ได้ดำเนินการหลายแห่ง 
เช่น โครงการจัดพัฒนาที่ดินหุบกะพง 
โครงการพัฒนาที่ดินหนองพลับ โครงการ 
ระบายน้ำพรุบาเจาะ ซึ่งที่ดินบางแห่ง 
ก็เป็นที่ดินพระราชทาน บางแห่งก็เป็น 
ที่ซึ่งหน่วยงานราชการช่วยบุกเบิกให้  
บางแห่งไม่ได้อยู่ในนามของผู้ใด การทำการ 
พัฒนามีวัตถุประสงค์เพื่อนำทรัพยากร 
ธรรมชาติออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ใน 
ด้านการผลิตอย่างสูงสุด ส่งเสริมให้ราษฎร 
มีที่ดินสำหรับใช้ประกอบอาชีพและอยู่ 
อาศัยได้ตลอดไป และให้ราษฎรรู้จักช่วย 
เหลือตัวเอง และช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
ในทางที่จะเกิดประโยชน์แก่ตนเองและ 

สว่นรวม ทัง้ทางเศรษฐกจิและสงัคม ทีด่นิ 
ที่ราษฎรมีเพียงสิทธิเข้าประกอบอาชีพ 
ชั่วลูกหลาน ส่วนกรรมสิทธิ์ของที่ดินเป็น 
ของสหกรณ์ ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาการ 
เปลีย่นมอืในการครอบครองท่ีดิน เกษตรกร 
จะเลือกพวกของเขาเองบริหารงานของ 
หมู่บ้านสหกรณ์อเนกประสงค์ของเขา โดย 
มีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องสนับสนุน 
และแนะนำทางด้านวิชาการ ผลการดำเนิน 
งานของโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อเนก 
ประสงค์เท่าที่ปรากฏ ได้พัฒนาที่ดิน 
บางพื้นที่ซึ่งนับว่าคุณภาพดินไม่ดี เช่น 
ขนาดระดับ ๒ ใน ๑๐ ระดับ แต่ก็สามารถ 
ปลูกพืชผลได้ผลดี ผลิตผลต่าง ๆ เพิ่ม 
ขึ้น ที่เหลือก็เฉล่ียไปท่ีอ่ืนท่ีขาดแคลน 
ท้ังน้ี ถ้าทำได้ท่ัวประเทศ เราก็จะได้ 
ผลผลิตเกษตรกรรมส่งเสริมเป็นสินค้า 
ออกได้มาก ซึ่งจะได้ไปซื้อเครื่องจักร 
และสิ่งประดิษฐ์จากประเทศที่เหมาะ 
จะทำการอุตสาหกรรมได้มากข้ึนด้วย  
เกษตรกรมีรายได้ มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ 
และหวงแหน ย่อมคิดที่จะปกป้องรักษา 
ความปลอดภัยที่อยู่ที่ทำกินของพวกเขา 
เองด้วยความสมัครใจ ความจำเป็นท่ีใช้ 
กำลังตำรวจ ทหาร ไปคุ้มครองให้แก่ 
พวกเขา ย่อมจะลดน้อยลงด้วย นับว่า 
เป็นวิธีการสังคมนิยมแบบเสรีประชา 
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“ผลการดำเนินงาน
ของโครงการ 

หมู่บ้านสหกรณ์
อเนกประสงค์
เท่าที่ปรากฏ 

ได้พัฒนาที่ดินบางพื้นที่ 
ซึ่งนับว่าคุณภาพดินไม่ดี 

เช่น ขนาดระดับ ๒  
ใน ๑๐ ระดับ 
แต่ก็สามารถ 

ปลูกพืชผลได้ผลดี  
ผลิตผลต่าง ๆ เพิ่มขึ้น”



ธิปไตย ที่หากรัฐบาลเห็นชอบด้วย 
ควรจะทำและรีบทำโดยเร็วในขณะนี้ 
ซึ่งจะก่อให้เกิดความมั่นคงแก่ประเทศ 
ไทยโดยทั่วไป
 พระองคท์า่นเสดจ็ฯ ไปทรงตรวจเยีย่ม 
การดำเนนิงานโครงการเหล่าน้ีเป็นระยะ ๆ  
ทรงเล่าถึงโครงการขุดคลองระบายน้ำที่ 
พรุบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ที่ทรงให้ 
กรมชลประทานดำเนินการขุดคลอง 

ระบายน้ำ แล้วจัดที่ดินเป็นรูปสหกรณ์ 
เพื่อใช้เป็นที่ทำกินของราษฎร การลงทุน 
ทั้งสิ้นประมาณ ๙ ล้านบาท แม้ในปีนั้น 
น้ำจะท่วมมากในจังหวัดภาคใต้ แต่เท่า 
ที่พระองค์ท่านได้เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยม 
ราษฎรในหมู่บ้าน และทอดพระเนตร 
ยุ้งฉางเก็บข้าวแต่ละบ้านด้วยพระองค์เอง 
ก็ปรากฏว่ามีข้าวเก็บเต็มยุ้งฉางแทบ 
ทุกบ้าน ผิดจากแต่ก่อนซึ่งมีน้อยหรือ 
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ  
พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ไปทรงเยี่ยมชาวเขา 
จังหวัดเชียงใหม่



เกือบจะไม่มีเลย ได้เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยม 
ราษฎรและสำรวจเส้นทางต่าง ๆ ซึ่ง 
บางเส้นทางเคยใช้เป็นเส้นทางขนของ 
หนีภาษีข้ามแดน โดยพวกราษฎรเหล่านี้ 
แต่ก่อนก็คงมีรายได้จากการกระทำผิด 
กฎหมายดังกล่าวอยู่ด้วย อีกทั้งได้เสด็จฯ  
ไปทรงเยี่ยมราษฎรและสำรวจเส้นทาง 
บริเวณเทือกเขาบูโดที่ว่ามีโจรผู้ร้ายมาก  
ทรงคอยแนะนำให้ราษฎรเหล่าน้ันขยัน 
ทำมาหากิน ใช้ที่ดินปลูกพืชหมุนเวียน  
มีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรทุกระดับ  
ในเวลานั้นชาวไทยมุสลิมเร่ิมมีความนิยม 
เรียนและพูดภาษาไทยมากข้ึน ซ่ึงนับว่า 
ได้ผลตามพระราชประสงค์ 
 นอกจากน้ี ยังมีพระราชดำรัสว่า 
พระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินฯ ยังมีส่วนท่ี 
ควรแก้ไขเก่ียวกับเร่ืองการกำหนดจำนวน 
ที่ดินที่เกษตรกรใช้ประกอบอาชีพ เพราะ 
เกษตรกรทีข่ยนัและมเีครือ่งจกัรกล เครือ่ง 
ทุ่นแรงก็ย่อมจะทำการเพาะปลูกได้มาก  
ส่วนพวกเกียจคร้านย่อมจะทำได้น้อย  
นอกจากนั้นยังเกี่ยวกับคุณภาพของที่ดิน 
และพืชที่จะเพาะปลูกด้วย  พระองค์เอง 
ทรงเห็นว่า การแบ่งส่วนราชการของเรา 
มีกระทรวงมากเกินไป กระทรวงหลาย 
กระทรวงควรจะรวมกันได้เป็นกระทรวง 
เดียว ทำหน้าที่ด้านพัฒนาและวางแผน 

ในด้านการผลิตด้านต่าง ๆ แล้วกระจาย 
อำนาจการบรหิารไปสูท่อ้งถิน่ใหม้ากทีส่ดุ 
การปกครองของฝ่ายราชการก็เป็นอีก 
เรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งที่ควรแก้ไข 
ปรับปรุงให้ดีขึ้น การคอร์รัปชันต่าง ๆ ที่มี 
อยูค่วรกำจดัใหล้ดนอ้ยลงไปใหเ้หลอืนอ้ย 
ที่สุดเท่าที่จะทำได้ ส่วนประกอบต่าง ๆ  
น่าจะดีตามขึ้นมาเอง 
 พระองค์ทรงเห็นว่า ทางราชการควรจะ 
ให้ความสังเกตต่อพวกที่อ้างตนว่าเป็น 
สังคมนิยมว่า เขาเป็นนักสังคมนิยมจริง 
แบบใดกนัแน ่ไดใ้ชโ้อกาสชว่ยเหลอืสงัคม 
จริงหรือเปล่า เพราะบางคนไม่ได้ทำงาน 
การให้เป็นประโยชน์ แต่เหตุไฉนเขามี 
เงินทองใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ซื้อรถยนต์ขับขี่ 
อย่างโก้หรู และทำการยุแหย่ก่อเหตุ 
วุ่นวายต่าง ๆ ในบ้านเมืองไม่มีที่สิ้นสุด  
พวกเหล่านี้ความจริงมีจำนวนไม่มากนัก  
หากทางราชการสืบทราบโดยแน่ชัดแล้ว  
ก็ควรที่จะเปิดหน้ากากให้เห็นโฉมหน้า 
ทีแ่ทจ้รงิของคนพวกนีด้ว้ย เพราะจะทำให ้
ประชาชนส่วนใหญ่ได้เข้าใจสถานการณ์ 
แท้จริงดียิ่งขึ้น
 พระองค์เองทรงได้รับการโจมตีจาก 
บุคคลบางกลุ่ม ท้ังโดยทางลับและเปิดเผย 
ว่าทรงเป็นศักดินา นำไปเปรียบเทียบกับ 
ประวัติศาสตร์สมัยโบราณครั้งกรุงสุโขทัย 
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“เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎร 
และสำรวจเส้นทาง 
บริเวณเทือกเขาบูโด 
ที่ว่ามีโจรผู้ร้ายมาก  
ทรงคอยแนะนำให้ 
ราษฎรเหล่านั้น 

ขยันทำมาหากิน ใช้ที่ดิน 
ปลูกพืชหมุนเวียน  

มีพระราชปฏิสันถาร 
กับราษฎรทุกระดับ”



ว่า พระเจ้าแผ่นดินทรงเลี้ยงแต่คนใกล้รั้ว 
ใกล้วัง แต่ทรงกดหัวราษฎรอื่นไม่ให้มี 
ความรู้ ให้โง่เขลาเพื่อปกครองง่าย แต่ 
พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน 
ย่อมพิสูจน์ได้ดีกว่า ได้เสด็จฯ ไปทรง 
เยี่ยมราษฎรทุกสารทิศและทุกชั้นวรรณะ 
เพื่อทรงส่งเสริมแนะนำให้ประชาชนมี 
ความรู้ในการทำมาหาเลี้ยงชีพ และทรง 
ส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ ทรงยินดี 
ต้อนรับและสนทนากับบุคคลทุกประเภท  
ใครจะเข้าเฝ้าฯ ก็ไม่จำเป็นต้องหมอบ 
คลานกราบไหว้อย่างท่ีเขากล่าวหา และไม่ 
จำเป็นต้องแต่งกายวิจิตรพิสดารเข้าเฝ้าฯ  
จะพูดราชาศัพท์ก็ได้ หรือจะใช้คำพูด 
ธรรมดาสามัญก็มิได้สนพระราชหฤทัย 
แต่อย่างใด ทรงยกตัวอย่างนายประทีป  
เสียงหวาน เวลาเข้าเฝ้าฯ แต่งเคร่ืองแบบ 
สามล้อธรรมดา ทรงยินดีต้อนรับและทรง 
สนทนากับเขา แต่คร้ันนายประทีปแต่ง 
เคร่ืองแบบสามล้อตามอาชีพของเขาไป 
ประชุมสภานิติบัญญัติ (สภาสนามม้า)  
กลับมีคนแนะนำให้นายประทีปแต่ง 
เครื่องแบบสมาชิกสภา ซ่ึงทรงเห็นว่า 
ไม่จำเป็นเลย  
 พระองค์ท่านมีพระราชดำรัสถึงนาย 
สมคิด ศรีสังคม ว่า เท่าท่ีสังเกตในระยะ 
หลัง ๆ นี้ เป็นบุคคลที่พูดจามีเหตุมีผล 

หวังดีต่อชาติบ้านเมือง ซ่ึงถ้านายสมคิด 
จะประสงค์เข้าเฝ้าฯ เพื่อมาพูดคุย ก็ทรง 
ยินดีต้อนรับ พระองค์ท่านมีพระราช 
ดำรัสถึง หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ และ 
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ว่า เป็นคนดี 
และเป็นเพ่ือน เคยพูดคุยกันมา สนุกดี  
แต่ขณะนี้ไม่ได้ทรงติดต่อด้วยอีก เพราะ 
ต้องทรงยึดถือระบบกฎเกณฑ์ท่ีวางไว้  
ท่ีเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ ว่า  
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ บางครั้งรู้สึกท้อแท้  
ทรงเห็นว่า มีหน้าที่รับผิดชอบสำคัญ 
ในฐานะท่ีเป็นหัวหน้าพรรคฝ่ายค้าน 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่ หั ว  
ซึ่ งมีความสำคัญมาก มีพระราชดำรัส 
ต่อไปว่า หากบุคคลในพรรคการเมือง 
ต่าง ๆ  ในปัจจุบัน มีความหวังดีที่จะ 
ร่วมมือกันเพื่อให้ประเทศไทยอยู่รอด 
ปลอดภัยแล้ว เรื่องใด ๆ ที่เป็นปัญหา 
เกี่ ยวกับความมั่นคง ความอยู่ รอด 
ปลอดภัยของบ้านเมือง พรรคการเมือง 
ทุกพรรคควรที่จะหันหน้า เข้าหากัน 
แก้ไขปัญหาของบ้านเ มือง เหล่า น้ัน  
โดยละเว้นไม่นำปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ 
มาเป็นประเด็นและเครื่องมือเพื่อที่จะ 
ถกเถียงเอาแพ้เอาชนะกันในเชิงการเมือง 
ก็ย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อชาติส่วนรวม 
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน 

สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพราะ 
ประเทศของเราต้องการความสมัคร 
สมานสามคัคขีองทกุหมูเ่หลา่ทกุฝา่ย เพือ่ 
ความอยู่รอดปลอดภัยของคนไทยทั้งมวล
 ทั้งนี้ แสดงว่า พระราชดำรัสเมื่อ ๒๐  
พฤษภาคม ๒๕๑๘ แม้จะล่วงเลยมาถึง  
๓๖ ปีแล้ว ยังคงใช้ได้ในปัจจุบัน
 นอกจากงานในหน้าที่ที่ ผมได้รับ 
ในตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคง 
แห่งชาติแล้ว ผมยังได้รับพระมหากรุณา 
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการต่างประเทศอยู่  ๑๐ ปี  
๖ เดือน ๑๔ วัน ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ  
หลายครั้งหลายหน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในการนำทูตต่างประเทศเข้าเฝ้าฯ ถวาย
พระราชสาส์นและอักษรสาส์นตราตั้ง  
หลังจากเสร็จพิธีแล้ว จะทรงพระดำเนิน 
มาหาผม และทรงพระราชปฏิสันถารใน 
เรื่องต่าง ๆ อยู่เสมอ ซึ่งผมเห็นว่าทรง 
พระปรีชาสามารถทางด้านต่างประเทศ 
อยา่งดยีิง่เปน็พเิศษ สำหรับเอกอัครราชทูต 
ไทยท่ีได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ  
ให้ไปประจำในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 
นั้น ก่อนไปรับตำแหน่งจะต้องเข้าเฝ้าฯ   
รับพระราชทานพระราชสาส์นตราต้ัง ก็ 
จะพระราชทานพระราชดำรัสแนะนำแก่ 
เอกอัครราชทูตเหล่าน้ี ในการท่ีจะนำ 
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ไปปฏิบัติในประเทศต่าง ๆ เพราะถือว่า 
เอกอัครราชทูตเสมือนเป็นผู้แทนของ 
พระองค์เช่นกัน ทรงรู้จักประเทศต่าง ๆ  
ดีอย่างลึกซ้ึง ไม่ว่าจะเป็นด้านภูมิศาสตร์  
ประวัติศาสตร์ การวางตนและปฏิบัติตน 
เช่นไรต่อประเทศเหล่าน้ัน ซ่ึงเอกอัคร 
ราชทูตจะรับใส่เกล้าฯ และน้อมนำ 
ไปปฏิบัติต่อไป ทรงให้ความใกล้ชิดกับ 
กระทรวงการต่างประเทศมาก ในสมัย 
ที่ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ 
ต่างประเทศ ได้จัดให้มีการประชุมทูต 
ในภาคต่าง ๆ เช่น ในภาคพื้นยุโรป เอเชีย  
อเมริกา ซึ่งรวมประเทศใกล้เคียง จัดผู้ที ่
มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
มาใหค้วามรู ้เชน่ ดา้นเศรษฐกจิ ดา้นสงัคม  
แก่บรรดาเอกอัครราชทูตไทยที่มาร่วม 
สมัมนา ตอ่มาผมเหน็วา่นา่จะมสีมัมนาทตู 
ทุกปี ปีละครั้ง จึงเริ่มจัดขึ้นในกรุงเทพฯ  
โดยเชิญเอกอัครราชทูตไทยจากทั่วโลก 
มาประชุมสัมมนาร่ วมกัน เป็น เวลา  
๓-๔ วัน เพื่อมาดูงานความก้าวหน้าของ 
ประเทศไทยในขณะนั้นว่าเป็นอย่างไร  
และถือโอกาสนำทูตทั้งหมดเข้าเฝ้าฯ  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะ 
ใช้เวลานานประมาณ ๓ ชั่วโมง ในการ 
เข้าเฝ้าฯ แต่ละครั้ง ส่วนใหญ่ก็จะมี 
พระราชดำรัสถึงสถานการณ์บ้านเมือง 

ในขณะนั้น สถานการณ์โลก ซึ่งทุกครั้ง 
จะมีพระราชดำรัสอย่างละเอียด ถี่ถ้วน  
เสร็จแล้วก็จะพระราชทานพระบรม 
ราชวโรกาสให้บรรดาเอกอัครราชทูต 
ได้กราบบังคมทูลถามปัญหาที่ต้องการ 
จะทราบจากพระองค์เอง ซึ่งก็นับว่า 
ได้ผลมาก เพราะบางคนก็ยกคำถามที่ 
มีประโยชน์น่าสนใจ ที่ผมจดจำไว้ก็มี  
เช่น หม่อมหลวงพีระพงศ์ เกษมศรี เป็น 
คนหนึ่งที่สนพระราชหฤทัยเป็นพิเศษ 
ต่อมาเม่ือท่านราชเลขาธิการ หม่อมหลวง 
ทวีสันต์ ลดาวัลย์ มีอายุมากขึ้น จึงทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ หม่อมหลวง 
พีระพงศ์มาเป็นรองราชเลขาธิการก่อน 
เพื่อเรียนรู้งานและให้เป็นราชเลขาฯ  
ในเวลาต่อมา ผมจำได้ว่า ครั้ งหนึ่ ง 
หลังจากเอกอัครราชทูตถวายอักษรสาส์น 
ตราต้ังกลับไปแล้ว ผมและหม่อมหลวง 
พีระพงศ์ ยังคงอยู่ต่อไปที่ชั้นบนของ 
พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ทรงเข้ามา 
มีพระราชปฏิสันถารและพระราชดำรัส 
กับหม่อมหลวงพีระพงศ์ ว่า อย่าไปใช้ 
วิธีการของฝรั่งมากเกินไปเก่ียวกับการ 
ดำเนินนโยบายต่อพม่า ควรจะหลีกเลี่ยง 
การกระทำท่ีเป็นการกระทบกระท่ังสัมพันธ 
ไมตรีอันดีกับประเทศเพื่อนบ้านของเรา 
ซ่ึงได้ฉายให้เห็นถึงน้ำพระราชหฤทัยท่ีทรง 
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“ทรงรู้จักประเทศต่าง ๆ  
ดีอย่างลึกซึ้ง ไม่ว่าจะเป็น 

ด้านภูมิศาสตร์  
ประวัติศาสตร์  
การวางตน 

และปฏิบัติตนเช่นไร 
ต่อประเทศเหล่านั้น  
ซึ่งเอกอัครราชทูต 
จะรับใส่เกล้าฯ  
และน้อมนำ 

ไปปฏิบัติต่อไป”



ห่วงใยและทรงคำนึงถึงมิตรภาพระหว่าง 
ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นพิเศษ 
 พระองค์ท่านมีพระราชดำรัสกับผม 
คร้ังหน่ึงว่า ในการเสด็จประพาสอย่าง 
เป็นทางการท่ีเรียกว่า state visit  
ครั้งหนึ่งเสด็จเยือนประเทศแถบยุโรป  
อังกฤษ อเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย  
ทรงประสบปัญหามีนักข่าวฝ่ายซ้ายจัด 
กราบบังคมทูลถามปัญหาเรื่องต่าง ๆ 
จึงทรงพระราชดำริว่า ในระยะต่อไป 
จะไม่เสด็จฯ เยือนต่างประเทศแบบ  
state visit อีก มีพระราชประสงค์จะ 
ใช้ชีวิตและเวลาส่วนใหญ่กับประชาชน 
ไทยเท่านั้น ก็จะเห็นว่า ในเวลาต่อมา  
พระองค์ท่านเสด็จฯ เยือนประเทศลาว  
ไม่ ใช่ ในแบบ s ta te  v i s i t  แต่ ใน 
สถานะการกระชับสัมพันธไมตรี สร้าง 
ความเข้าใจอันดีระหว่างไทย - ลาว 
โดยท่ีท่านไกสอน พมวิหาน ประธาน 
ประเทศลาว ได้ขอให้ทรงช่วยพัฒนา 
ประเทศลาวด้วยโครงการในพระราชดำร ิ
ตามแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
พระองค์ท่านเสด็จฯเยือนประเทศลาว 
เพียงวันเดียว เพ่ือทรงติดตามงานท่ีมี 
พระราชดำริพระราชทานแก่ประเทศลาว  
และทรงแนะนำให้แก้ไขบางจุดที่ทรงเห็น 
สมควรเพ่ิมเติม การเสด็จฯ เยือนประเทศ 

ลาวครั้งนี้ไม่ถือว่าเป็น state visit
 สมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การต่างประเทศ ผมมีโอกาสได้ตามเสด็จ 
ไปทรงตรวจโครงการหลวงท่ีจังหวัด 
เชียงใหม่ ซ่ึงทรงปฏิบัติเป็นประจำทุกปี  
ทรงมอบให้กระทรวงการต่างประเทศ 
เชิญบรรดาเอกอัครราชทูตตามเสด็จด้วย 
พระองค์ท่านเสด็จฯ ไปยังที่ต่าง ๆ ตาม 
ยอดดอย ทอดพระเนตรโครงการต่าง ๆ ท่ี 
ทรงมอบให้ทำ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองเล้ียงแกะ  
เลี้ยงแพะ หรือการประกอบอาชีพของ 
ชาวไทยภูเขา ซึ่งแต่เดิมชาวไทยภูเขา 
ส่วนใหญ่จะทำไร่ เ ล่ือนลอย ปลูกฝ่ิน  
ทรงแก้ไขเร่ืองการปลูกฝ่ินให้เปล่ียนไป 
ปลูกพืชหมุนเวียน พืชฤดูหนาวที่มีราคา 
มากกวา่ ทรงจดัหาตลาดให ้ในการเสดจ็ฯ  
ไปในทีต่า่ง ๆ  ทกุครัง้จะทรงถอืแผนทีใ่หญ ่ๆ  
หลายแผ่น พร้อมทรงคล้องกล้องถ่ายรูป 
ติดพระองค์ตลอดเวลา จะมีเจ้าหน้าท่ี 
กรมแผนท่ีทหารตามเสด็จทุกคร้ังเพื่อ 
ปรับปรุงแผนท่ีตามท่ีมีรับส่ัง เน่ืองจากทรง 
รู้จักประเทศไทยแทบทุกตารางนิ้ว ใน 
แผนทีห่ากไมไ่ดใ้สช่ือ่หมูบ่า้นใดลงไป กจ็ะ 
รบัสัง่ใหเ้จา้หนา้ทีก่รมแผนทีท่หารใสล่งไป  
แมก้ระทัง่สภาพภมูปิระเทศ ระบบทางนำ้  
ระบบชลประทาน จะทรงทราบเปน็อยา่งด ี 
ทรงเชี่ยวชาญมากในการบริหารจัดการน้ำ  

จำได้ว่า พระองค์ท่านได้เสด็จฯ ไปทรง  
เยี่ยมหมู่บ้านชาวเขา ทรงถามชาวบ้านที่ 
มารับเสด็จว่า แพะท่ีพระราชทานไปปีท่ีแล้ว 
มีลูกก่ีตัว และทรงจำช่ือหัวหน้าหมู่บ้านได้  
เม่ือทอดพระเนตรเห็นหมู่บ้านใหม่ที่  
ไม่มีปรากฏในแผนที่ ก็ทรงเรียกทหาร 
กรมแผนทีท่หารมาใหใ้สช่ือ่หมูบ่า้นใหมน่ี้ 
ลงในแผนที่ด้วย
 ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวาย 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรม 
มหาราชวัง ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งเกิด 
น้ำท่วมขังอย่างหนักในเขตกรุงเทพฯ 
ระหว่างประทับทรงสดับพระพิธีธรรม 
สวดพระอภิธรรมอยู่นั้น ก็ทรงเอาภาพ 
ทีท่รงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหเ้จา้หนา้ที่ 
ไปถ่ายสภาพน้ำท่วมในกรุงเทพฯ มา  
ทรงแนะนำวิธีแก้ไขและทรงให้นายก 
รัฐมนตรีขณะนั้น คือ คุณบรรหาร  
ศลิปอาชา รบัไปดแูลตอ่ไป ในระยะตอ่มา  
กม็พีระราชดำรใิหส้รา้งเขือ่นปา่สกัชลสทิธิ ์
ซึ่งเป็นเขื่อนดินกั้นน้ำจากแม่น้ำป่าสัก 
นับแต่เขื่อนก่อสร้างเสร็จก็ไม่มีน้ำท่วม 
หนกัในกรงุเทพฯ อกีเลย นับเป็นพระปรีชา 
สามารถของพระองค์ย่ิงที่ได้ทรงช่วยเหลือ 
ชาวกรุงเทพฯ ให้รอดพ้นจากภัยน้ำท่วม  
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ขณะ 
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ประทับรับการถวายการรักษาพระวรกาย 
ที่โรงพยาบาลศิริราช ทางรัฐบาลได้กราบ 
บังคมทูลเชิญเสด็จฯ ไปทรงเปิดประตู 
ระบายน้ำคลองลัดโพธ์ิ ในอดีตท่ีผ่านมา  
พื้นที่บริเวณอำเภอพระประแดง และ 
พื้นที่ โดยรอบกรุงเทพฯ ประสบกับ 
ปัญหาน้ำทะเลหนุนและปัญหาน้ำหลาก 
มาโดยตลอด รวมถึงปัญหาการจราจร 
ติดขัด แต่เมื่อประชาชนในพื้นที่ได้รับ 
พระมหากรุณาจากพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริให้พัฒนา 
คลองลัดโพธิ์กับสร้างสะพานภูมิพล ๑  
และสะพานภูมิพล ๒  ก็ทำให้สภาพ 
ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น เพราะ 
ตั้งแต่เด็ก ชาวอำเภอพระประแดงทุกคน 
ต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมทุก ๆ ๑๕  
วัน ชาวบ้านต้องอพยพออกจากพ้ืนท่ี 
อย่างยากลำบาก แต่หลังจากท่ีมีโครงการ 
ตามพระราชดำริ  ชาวบ้านก็ ไม่ต้อง 
เดือดร้อนอีกต่อไป ท่ีสำคัญคือชาวบ้าน 
ส่วนมากมีอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็น 
วิถีชีวิตดั้งเดิม ก็สามารถดำรงชีพต่อไปได้  
ไมต่อ้งดิ้นรนออกไปรับจ้างงานเหมอืนแต่ 
ก่อน ทำให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข  
การก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ 
ไม่ได้ช่วยเหลือชาวพระประแดงและ 
กรุงเทพฯ เท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงจังหวัดอ่ืนทีม่ี 

พื้นที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้วย เพราะ 
ประตูระบายน้ำนี้สามารถระบายน้ำได้  
๕๐๐ ลกูบาศกเ์มตรตอ่วนิาท ีพระองคท์า่น 
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ท่ีทรงงานหนักท่ีสุด 
ในโลก ทรงบรรเทาทุกข์เข็ญความเดือดร้อน 
ของประชาชนให้หมดส้ินไป ทำให้ประชาชน 
มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง 
ครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม ทรง 
เป็นที่รักเทิดทูนของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า  
ทรงเสียสละพระวรกาย ทรงทุ่มเทให้แก่ 
ประชาชนของพระองค์มาตลอดหกสิบ 
กว่าปีท่ีทรงครองราชย์มาจนเป็นท่ียอมรับ 
ไปทั่วโลก และองค์การสหประชาชาติได้ 
ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลเกียรติยศด้านการ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของโครงการแห่ง 
สหประชาชาติ หรือ UNDP Award เพื่อ 
เฉลมิพระเกยีรตแิละแสดงความตระหนกั 
ถึงการท่ีทรงอุทิศพระวรกายและพระวิริย 
อุตสาหะในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ  
และดำเนนิโครงการในพระบรมราชปูถมัภ ์ 
โดยท่ีนายโคฟี อันนัน เลขาธิการสห- 
ประชาชาติ ได้เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวาย 
ด้วยตัวเอง ซ่ึงนับเป็นพระมหากษัตริย์ 
พระองค์แรกและพระองค์เดียวในโลก 
ท่ีได้รับรางวัลน้ีจากองค์การสหประชาชาติ
 ในโอกาสที่รัฐบาลจัดงานเฉลิมฉลอง 
สิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี น้อมเกล้าถวาย 
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“ทรงครองแผ่นดินด้วย 
ทศพิธราชธรรม  

ทรงเป็นที่รักเทิดทูน 
ของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า 
ทรงเสียสละพระวรกาย  

ทรงทุ่มเทให้แก่ 
ประชาชนของพระองค์ 
มาตลอดหกสิบกว่าปี 
ที่ทรงครองราชย์มา 

จนเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก”  



แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปี  
พ.ศ. ๒๕๔๙ กษัตริย์และพระราชวงศ์ 
ทัว่โลกทรงตอบรับมาร่วมในพิธีเฉลิมฉลอง 
คร้ังน้ี แสดงให้เห็นว่านอกจากความรัก 
ความเทิดทูนของประชาชนชาวไทยแล้ว  
ราชวงศ์ต่างชาติก็ทรงให้การยอมรับและ 
ทรงให้เกียรติพระองค์ท่านเป็นอย่างย่ิง  
ซ่ึงเป็นท่ีน่าภาคภูมิใจท่ีประเทศไทยเรา 
มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักของ 
คนทั่วโลก
 ประชาชนชาวไทยให้ความสำคัญยิ่ง 
ต่อพระราชดำ รัสของพระองค์ท่าน 
ในโอกาสต่าง ๆ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทกุวนัที ่ 
๔ ธันวาคม ที่พระองค์ท่านจะเสด็จออก 
มหาสมาคม ก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
๕ ธันวาคม นั้น ท้ังรัฐบาล ข้าราชการ 
ระดับสูง ทหาร ตำรวจ พลเรือน ตลอดจน 
ประชาชนทุกหมู่เหล่าจะเข้าเฝ้าฯ และ 
รับฟังพระราชดำรัสของพระองค์ท่าน 
เป็นประจำทุกปี พระราชดำ รัสใน 
แ ต่ ล ะ ปี ก็ จ ะ แ ต ก ต่ า ง กั น ไ ป ต า ม 
สถานการณ์ ซึ่ งแต่ละเรื่องที่ฟังแล้ว 
จะเป็น words of wisdom ให้แก่ 
ประชาชนทั่วไป บางเรื่องก็ทำให้รู้สึก 
ขบขัน แต่มีความหมายและเข้าใจง่าย  
๒ - ๓ ปีที่ผ่านมานี้ ทรงพระประชวร 
จึงมิได้เสด็จออกมหาสมาคมเช่นเดิม ทั้ง 
บ้านเมืองแตกแยกแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย  

พระองค์ท่านมีพระราชหฤทัยเป็นทุกข์ย่ิง 
ท่ีทรงเห็นประชาชนแตกความสามัคคี 
แม้ทุ กครั้ งที่ เ สด็ จออกมหาสมาคม  
จ ะทร ง เ น้ น ย้ ำ เรื่ อ ง ใ ห้ ข้ า ร า ชก า ร  
นักการเ มืองทุกพรรค สมัครสมาน 
สามัคคี ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ถูกต้อง 
ชัดเจนเพ่ือส่วนรวม ไม่ใช่ทำเพื่อส่วนตัว  
ส่วนพรรคของตัวเท่านั้น เพื่อให้ประเทศ 
ชาติ เจริญก้าวหน้าม่ันคงต่อไปอย่าง 
ปลอดภัย ทรงเน้นย้ำเสมอวา่ความสามคัค ี
ข อ ง คน ไทย เร า เ ท่ า นั้ น ที่ จ ะท ำ ให้  
ประเทศชาติอยู่รอดได้ สำหรับในส่วน 
ขององคมนตรี ซ่ึงถือว่าเป็นข้าใต้เบ้ือง 
พระยุคลบาทในพระองค์ ได้ทรงเตือน 
คณะองคมนตรีในวันเสด็จฯ ไปทรง 
เปิดทำเนียบองคมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๐  
มกราคม ๒๕๔๗ ไว้ว่า 
 “องคมนตรีเป็นที่ปรึกษาของพระ 
มหากษตัรยิ ์จงึมหีนา้ทีท่ีจ่ะใหค้ำปรกึษา 
...ในทุกด้านทุกอย่าง...จึงขอให้ท่าน 
ได้คิดดีๆ แล้วก็ช่วยกัน แต่องคมนตรี 
ก็ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็น ท่ีป รึกษาของคน อ่ืน . . .  
ถ้าแนะนำคนอื่น เป็นการแนะนำเป็น 
ส่วนตัว ไม่ใช่ในฐานะองคมนตรี แต่ว่า 
เป็นในฐานะผู้ที่ได้ปฏิบัติงานมามาก 
แล้วจึงได้รับเลือกเป็นองคมนตรี คือ 
หมายความว่า เป็นผู้ที่ มีชื่ อ เสียงดี   
มีความรู้ดี คนย่อมอยากฟังคำวินิจฉัย 

ของท่าน ฉะนั้นการวินิจฉัยใด ๆ ทั้งใน 
คณะองคมนตรี ทั้งกับคนอื่น มีความ 
สำคัญมาก เพราะว่าคนเขาเช่ือว่าเป็น 
ผู้ท่ีมีความรู้ มีประสบการณ์ และเป็น 
ผู้ที่พิจารณาถ่องแท้อย่างตรงไปตรงมา 
และอย่างซื่อสัตย์สุจริต...ฉะนั้นก็ขอ 
ให้ท่านระมัดระวังในความคิด ในวาจา 
แ ล ะ ก า ร ก ร ะท ำทุ ก อ ย่ า ง ใ ห้ เ ป็ น 
ตั ว อย่ า ง  และ เป็ นประ โยชน์ กั บ 
ส่วนรวม...”
 พระองค์ทรงให้ความเป็นกันเองและ 
ทรงคอยตดิตามถามทุกข์สุขขององคมนตรี 
อย่างใกล้ชิดอยู่เสมอ ซึ่งนับเป็นพระมหา 
กรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

147



พระมหากษัตริย์นักคิด...นักปฏิบัติ... 
เพื่อความสุขของประชาชน

 พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์





พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ประธานองคมนตรี 
นำ นาวาอากาศตรี กำธน สินธวานนท์* องคมนตรี เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่องคมนตรี  

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันจันทร์ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๐

* ยศขณะนั้น
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ครั้งหนึ่ง 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชปรารภว่า  

“ฉันครองราชย์สองปีแรก ฉันไม่มีผลงาน เพราะฉันยังไม่รู้ว่าราษฎรต้องการอะไร”  
เป็นที่ประจักษ์ว่า 

ทรงมองการเป็นพระมหากษัตริย์เป็นเรื่องของงาน  
เป็นพระราชภาระ ที่จะสนองความต้องการของราษฎร  

เพื่อราษฎรจะได้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  
และการที่จะทรงงานให้ได้ผลตรงเป้าหมายได้นั้น 

ต้องทราบว่า ประชาชนต้องการอะไร
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 เมือ่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และ 
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 
เริ่มเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรตามภาค 
ต่าง ๆ ได้ทรงศึกษาและทรงถามไถ่ความ 
เป็นอยู่และทุกข์สุขของราษฎร จึงทรง 
ได้รับข้อมูลปฐมภูมิอย่างลึกละเอียดใน 
ทุกพื้นที่ ทรงทราบว่า การที่ประชาชน 
ส่วนใหญ่ของประเทศเป็นเกษตรกรนั้น  
“เกษตรกรต้องมีน้ำ  มีที่ดิน แล้วก็  
พื ชพันธุ์ ที่ ดี  และถ้ ามีปุ๋ ยอี กหน่อย 
ก็วิเศษ” ในเรื่องน้ำนั้น เนื่องจากการทำ 
การเกษตรของประเทศอาศัยน้ำฝนเป็น 
หลักมาเป็นเวลาช้านาน ฝนตกมาก น้ำท่วม 
พืชพรรณ แล้วก็ไหลลงทะเลไป เวลา 
หน้าแล้ง น้ำไม่มี ปลูกพืชไม่ได้ ซึ่งเป็น 
เรื่องที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนทั้งระยะยาวและ 
ระยะสั้น สำหรับหน้าที่ในการบริหาร 
จัดการน้ำนั้น เมื่อประมาณ ๕๐ กว่าปี 
ที่แล้ว กรมชลประทาน และการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็น 
หน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญและต้อง 
ร่ วมมือกันปฏิบัติ ง านถวาย ด้ วยมี  
พระราชประสงค์จะหาน้ำให้ราษฎรที่ทำ 
การเกษตร
 ในการเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎร ซึ่ง 
จะทรงใช้เวลาปีละประมาณ ๖ เดือน  
องคมนตรีที่ตามเสด็จก่อนหน้านั้น มี 

องคมนตรี หม่อมหลวงจิรายุ นพวงศ์ และ 
องคมนตรีประกอบ หุตะสิงห์ ต่อมามี 
องคมนตรี หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ  
จักรพันธุ์ (ภายหลังได้ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ  
พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ) ซึ่งทรง 
ชำนาญด้านการเกษตร องคมนตรีจุลนภ  
สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ซึ่งเชี่ยวชาญด้าน 
การชลประทาน แล้วก็ผม เวลาเสด็จฯ  
อย่างท่ีเราได้เห็นในภาพยนตร์ส่วนพระองค์  
ทรงขับรถยนต์พระที่นั่งเองบ้าง รถยนต์ 
พระที่นั่ ง ไปไม่ ได้  ก็ทรงพระดำเนิน 
ลุยน้ำลุยโคลน พระหัตถ์ทรงถือแผนท่ี  
ทรงสังเกตพ้ืนท่ี และทรงบันทึกภาพ 
ทรงถามชาวบ้านเป็นเวลานาน ๆ ถึงเวลา 
พระกระยาหารก็ประทับเสวยข้าวกล่อง 
เหมือน ๆ กับผู้ตามเสด็จทั้งหลาย ตกค่ำ 
จะพระราชทานเลี้ยงผู้ที่มาช่วยงาน 
เสวยเสร็จก็ทรงกางแผนที่บนโต๊ะ มี 
พระราชดำรัสถึงปัญหาที่ทรงพบระหว่าง 
การเสด็จฯ ทรงซักถามความคิดเห็น  
และพระราชทานพระราชดำริถึงวิธีการ 
แก้ปัญหานั้น ๆ อย่างตรงจุดและยั่งยืน  
ฉะนั้น พระตำหนักตามภาคต่าง ๆ นั้น  
ไม่ ใช่ เป็นที่สำราญพระราชอิริยาบถ  
แต่เป็นสำนักงานที่ใช้ทรงงาน
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง 

“ทรงทราบว่า  
การที่ประชาชน 

ส่วนใหญ่ของประเทศ 
เป็นเกษตรกรนั้น

‘เกษตรกร 
ต้องมีน้ำ มีที่ดิน  
แล้วก็พืชพันธุ์ที่ดี 

และถ้ามีปุ๋ยอีกหน่อย 
ก็วิเศษ’”
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ละเอียดถี่ถ้วน เมื่อเสด็จฯ ไปในพื้นที่ด้วย 
พระองค์เอง จะทรงถามไถ่ทุกข์สุขราษฎร 
ถึงความเปน็อยู ่การทำมาหากนิ แมก้ระทัง่ 
ว่า ในการเดินทางมานั้นผ่านอะไรมาบ้าง  
ทรงรวบรวมรายละเอียดทุกอย่างท่ีเก่ียวกับ 
พืน้ทีไ่วด้ว้ย ขอ้มลูทีท่รงไดร้บัจงึเปน็ขอ้มลู 
ปฐมภูมิท่ีเช่ือถือได้ แผนท่ีของพระองค์ท่าน 
จึงมักใช้ได้ทันสมัยกว่าที่ราชการทำไว้ 
ครั้งหนึ่งทอดพระเนตรแผนที่กับตำรวจ 

ตระเวนชายแดน ในแผนที่ของตำรวจ 
ลงไว้ว่า มีบ้านร้าง กลับรับสั่งว่า ไม่ร้าง  
มีคนอาศัยอยู่ อย่างน้อย ๓ ครอบครัว  
ที่ทรงทราบเช่นนั้น เพราะเพิ่งทรงถาม 
จากราษฎรที่มาเฝ้าฯ เมื่อทางตำรวจไปดู 
ก็ปรากฏว่าเป็นความจริง
 เม่ือทรงได้รับข้อมูลและสรุปปัญหาความ 
ต้องการแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ก็จะทรงพระราชดำริว่า จะช่วยเหลือ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการก่อสร้าง 
เขื่อนบางลาง ตำบลเข่ือนบางลาง  
อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  
วันอาทิตย์ ท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๒๒
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อย่างไร จึงเกิดเป็นโครงการตามพระราช 
ดำริข้ึนกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ส่วนใหญ่จะ 
เป็นโครงการขนาดเล็กท่ีช่วยบรรเทาทุกข์ 
ของราษฎรไดโ้ดยเรว็ เปน็งานทีส่นบัสนนุ 
และกระตุน้รฐับาล โดยไมข่ดัตอ่แผนใหญ่ 
ของรัฐในการพัฒนาประเทศ มีหน่วยงาน 
ที่เรียกย่อ ๆ ว่า กปร. อยู่ในสภาพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ช่วยประสาน 
ระหว่างกัน ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน และ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งมูลนิธิ 
ชัยพัฒนา ขึ้นดูแลโครงการต่าง ๆ เหล่านี้  
เพื่ อให้ เกิดความยั่ งยืนต่อเนื่ องของ 
โครงการ 

สร้างน้ำ สร้างชีวิต

 เกษตรกรที่ขาดน้ำก็ยากที่จะทำมา 
หากิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงเห็นว่า น้ำเป็นเรื่องที่ต้องจัดการก่อน 
ประเทศเรามีฤดูฝนที่ฝนตกน้ำท่วม 
มีฤดูแล้งที่ไม่มีน้ำ ปลูกพืชไม่ได้ จะทรง 
มองปัญหาตลอดแนว ทรงค้นหาสาเหตุ 
ทรงมองไปข้างหน้า โครงการเรื่องน้ำของ 
พระองคท์า่นจงึครอบคลมุตัง้แตก่ารหานำ้ 
สำหรับที่แล้งด้วยฝนหลวง การรักษา 
ต้นน้ำลำธารด้วยการปลูกป่า และการ 
ลดการตัดไม้ทำลายป่า การกระจายน้ำ 
ให้ใช้ประโยชน์ด้วยระบบชลประทาน 

ขนาดเล็กขนาดใหญ่ ซึ่งกักน้ำไว้เวลา 
มีน้ำมาก เพื่อช่วยป้องกันน้ำท่วม และ 
ปล่อยให้เกษตรกรใช้เพาะปลูกเมื่อยาม 
ต้องการ ไปจนถึงการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย
 การสร้างเขื่อนใหญ่ ๆ จะเพื่อการ 
ชลประทานหรือผลิตไฟฟ้า เป็นเรื่องของ 
รัฐบาล อย่างเช่นเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัด 
ชัยภูมิ รัฐบาลสร้างเขื่อนปิดกั้นลำน้ำพรม 
ซ่ึงเหมาะกับการผลิตกระแสไฟฟ้า เพราะ 
เป็นพื้นที่มีความชัน ใช้น้ำแค่ ๑ ลูกบาศก์ 
เมตร ก็สามารถผลิตไฟฟ้าได้  ๑ หน่วย  
ขณะท่ีเข่ือนภูมิพลต้องใช้ ๔ ลูกบาศก์เมตร  
และขณะเดียวกันก็มีประโยชน์ในการ 
บรรเทาความเสียหายจากน้ำท่วมในหน้าน้ำ  
และน้ำที่ปล่อยจากเขื่อน ราษฎรก็ได้ใช้ 
ในการเพาะปลูก แต่ในหน้าแล้ง น้ำไม่พอ  
ราษฎรเข้าใจว่าเป็นเพราะเขื่อนกักน้ำไว้ 
เพื่อทำไฟฟ้า กฟผ.จึงได้พิจารณาหา 
พื้นที่สร้างเขื่อนเพิ่ม เพื่อกักน้ำที่ปล่อย 
ออกจากเขื่อนใหญ่ ต่อมาความทราบถึง 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงมี  
พระราชกระแสให้ กฟผ. เข้าไปดูแผนท่ี 
ร่วมกัน เพื่อกำหนดพื้นที่ และเตรียมจะ 
เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรด้วยพระองค์เอง  
แต่ฝนตก ในที่สุดจึงทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ ให้ กฟผ. ไปดูพื้นที่จริง 
และศึกษาความเป็นไปได้ ปรากฏว่า 
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“ประเทศเรา 
มีฤดูฝนที่ฝนตกน้ำท่วม  

มีฤดูแล้งที่ไม่มีน้ำ  
ปลูกพืชไม่ได้  

จะทรงมองปัญหาตลอดแนว  
ทรงค้นหาสาเหตุ  

ทรงมองไปข้างหน้า”



มีความเหมาะสมตามที่ทรงพระราชดำริ  
จึงเกิดเข่ือนห้วยกุ่มข้ึน เม่ือสร้างเสร็จแล้ว  
ทาง กฟผ.  ก็คิดกันว่า อยากจะขอ 
พระราชทานเชิญเสด็จฯ ไปทรงเปิดเขื่อน  
เพราะเป็นพระราชดำริ แต่ก็เกรงอยู่ว่า 
เป็นเขื่อน “กระจอก” เล็กนิดเดียว  
มีพระราชดำรัสว่า “ไม่กระจอก นี่เป็น 
เขื่อนที่ใหญ่ที่สุดของฉันในโครงการ 
พระราชดำริ” แล้วก็เสด็จฯ ไปทรง 
เปิดเขื่อน ซึ่งเขื่อนดังกล่าวสามารถกัก 
น้ำไว้ให้ราษฎรใช้ในยามต้องการ และ 
ผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติมได้ด้วย จึงเห็นได้ว่า 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเอา 
พระราชหฤทัยใส่ความทุกข์ความสุข 
ของราษฎร และทรงพระบรมราชวินิจฉัย 
แก้ไขปัญหาด้วยพระองค์เอง
 ครั้งหนึ่ง หลังจากเสด็จฯ ไปทรงเปิด 
พพิธิภณัฑพ์ระเกจอิาจารยท์างภาคอสีาน 
ณ จังหวัดสกลนคร พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ  
พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ ไปทรง 
เยี่ยมราษฎรทั้งที่ยังไม่ทันได้ทรงเปลี่ยน 
ฉลองพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ  
พระบรมราชินีนาถ ทรงงานด้านศิลปาชีพ  
ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงออกเยี่ยมราษฎร เมื่อทรงทราบว่า 
ราษฎรยังมีปัญหาน้ำไม่พอใช้ ถึงแม้จะ 

มีอ่างเก็บน้ำขนาดพอสมควรอยู่แล้ว  
มีพระราชดำริว่า อ่างนั้นถ้ายกประตูน้ำ 
ขึ้นอีกเล็กน้อย ก็จะเก็บน้ำเพิ่มได้อีก 
เป็นปริมาณมากขึ้น พอใช้ตามต้องการ  
แต่อย่างไรก็ดี ขอบอ่างมีลักษณะชัน 
โดยรอบ บางแห่งลาดเอียง หากยก 
ประตูน้ำขึ้น น้ำก็จะท่วมเข้าไปในพื้นที่ 
สาธารณะบางส่วน แต่มีราษฎรเข้าไป 
ปลูกพืชทำกินอยู่  ซึ่ งถ้าหากทำตาม 
กฎหมาย เจ้ าหน้าที่บ้ านเมืองก็จะ 
สามารถไล่ออกไปจากพื้นที่ ได้ทันที   
แต่ในวันนั้น ก็ทรงพยายามอธิบายให้ 
ชาวบ้านที่อาจจะต้องเดือดร้อนเข้าใจ  
ทรงเจรจาต่อรองที่จะหาที่ดินทดแทน 
และชดเชยให้  ทรงลงประทับที่พื้น 
เจ รจาอธิ บ ายกั บชาวบ้ านอยู่ น าน  
ชาวบ้านยังไม่เข้าใจ ก็ยังไม่เสด็จฯ กลับ 
จนพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ผู้ว่าราชการ 
จังหวัดต้องนำเทียนไขมาจุด ทรงเจรจา 
กั บชาวบ้ านจนหมดเที ยน เป็ น เล่ ม 
เมื่อเข้าใจกันได้ดี จึงได้เสด็จฯ กลับ  
ด้วยพระวิริยอุตสาหะและพระขันติธรรม 
ดังกล่าว ทำให้การดำเนินการลุล่วงไป 
ด้วยดี
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ 
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 
เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคใต้ 
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“ทรงเจรจากับชาวบ้าน
จนหมดเทียนเป็นเล่ม 

เมื่อเข้าใจกันได้ดี  
จึงได้เสด็จฯ กลับ 

ด้วยพระวิริยอุตสาหะ
และพระขันติธรรมดังกล่าว 

ทำให้การดำเนินการ 
ลุล่วงไปด้วยดี”



เป็นประจำ รวมทั้งที่ปากพนัง จังหวัด 
นครศรีธรรมราช ซึ่งแต่เดิมราษฎรทำนา 
ปลูกข้าวเป็นจำนวนมาก มีโรงสีตั้งอยู่ 
หลายแห่ง ต่อมาเมื่อมีการทำนากุ้งซึ่ง 
ต้องใช้น้ำเค็ม แต่ไม่ได้มีการจัดพื้นที่การ 
ประกอบอาชีพแต่ละอย่างให้เหมาะสม 
การจัดน้ำเค็มกับน้ำจืดเพื่อการประกอบ 
อาชีพ จึงเข้าไปปะปนกัน ทำให้การ 
เพาะปลูกไม่ได้ผลดี การเล้ียงกุ้งก็ไม่ได้ 
ประสิทธิภาพ ทุกครั้งที่เสด็จฯ ไป ก็ได้ 

พระราชทานพระราชดำริเรื่องวิธีแก้ไข  
แต่เมื่อผ่านไป ๓ ปีแล้ว ยังไม่มีหน่วยงาน 
ของรัฐเข้าไปแก้ไข ราษฎรยังคงเดือดร้อน 
อยู่ จึงมีพระราชดำริว่า จะทรงทำเอง เม่ือ 
จะเร่ิมโครงการ รัฐบาลจึงได้เข้ามาดำเนิน 
การตามพระราชดำร ิจนปจัจบุนัโครงการ 
ประสบความสำเร็จ นาข้าวและโรงสีกลับมา 
มีชีวิตได้ดังเดิม นับเป็นการกระตุ้นให้ 
รัฐบาลเข้าแก้ไขปัญหาราษฎรได้อย่าง 
ตรงจุด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ  
เสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 
ซึ่งมีพระราชดำริให้ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างและสร้างขึ้น  
ณ บ้านยาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
วันศุกร์ ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๗
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 เรื่องน้ำนี้ มีเกร็ดเล็ก ๆ เล่าให้ฟัง 
ถึงพระอารมณ์ขัน หลายปีมาแล้วเมื่อ 
พระเจ้าชาห์แห่งอิหร่าน จะเสด็จฯ เยือน 
ประเทศไทย และมีพระราชประสงค์จะ 
ทอดพระเนตรเขื่อนภูมิพล เพราะทรง 
สงสัยว่า ทำไมเขื่อนภูมิพลจึงไม่เต็มเร็ว  
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่ หั วจึ งมี  
พระราชดำรัสถาม กฟผ.  ก็ได้กราบ 
บังคมทูลตอบไปว่า เขื่อนในอิหร่านนั้น 

มีรูปทรงตีบ แคบ พอเปิดให้น้ำไหลเข้า 
โรงไฟฟ้า น้ำจึงไหลเชี่ยวพัดเอาตะกอน 
มาทับถมทำให้ตื้น เร็ว  ขณะที่ เขื่ อน 
ภูมิพลกว้างเหมือนอ่าว น้ำจึงไม่ไหลเชี่ยว  
จึงไม่ค่อยเต็ม  ทรงถามว่า “แล้วอีกกี่ปี 
ถึงจะเต็ม” ก็กราบบังคมทูลตอบว่า  
อย่างน้อย ๔๐๐ ปีขึ้นไป  ก็ทรงถาม 
ตอ่ไปอกีวา่ “ถา้เขือ่นเตม็จะทำอยา่งไร”  
ถึงตอนนี้ เข้าตาจน ก็กราบบังคมทูล 
ตอบไปว่า “ไม่ทราบเกล้าพระพุทธเจ้าข้า  
ยังไม่ได้คิด เพราะว่าตายแล้วไปเกิด 
ใหม่อีกไม่รู้ก่ีชาติ กว่าจะครบ ๔๐๐ ปี”  
จึ งได้พระราชทานพระราชดำรัสว่า  
“ถ้าคิดออกแล้วให้เขียนใส่โอ่งฝังดิน  
แล้วทำลายแทงไว้ ถ้าเขื่อนเต็มเมื่อไร 
ก็ให้ไปขุดดู”
 ในส่วนของ กฟผ. เอง นอกจากจะได้ 
ปฏิบัติงานถวายในหลาย ๆ เรื่องแล้ว  
ยังได้รับพระมหากรุณาพระราชทาน 
พระราชดำรัสแนะนำว่า ควรจะมีส่วน 
ช่ วยทำนุบำรุ งศิ ลปวัฒนธรรมด้ วย  
เป็นเหตุให้เริ่มมีการศึกษาค้นคว้าและ 
จัดพิมพ์หนังสือเกี่ ยวกับพระราชวั ง 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ภาพถ่าย 
ฝีพระหัตถ์ และอื่น ๆ พระราชดำริ  
ซึ่งพระราชทานเมื่อหลายสิบปีมาแล้ว  
ตรงกับแนวคิดสมัยใหม่ในการบริหาร 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ  
เสด็จฯ พร้อมด้วยพระบรมวงศ์ 
ไปทรงเยี่ยมราษฎร ระหว่างการก่อสร้าง 
เขื่อนบางลาง ตำบลเขื่อนบางลาง  
อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  
วันอาทิตย์ ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๒๒
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องค์กรเรื่องการคืนกำไรสู่สังคม (Cor- 
porate Social Responsibilities –  
CSR) ซึ่ง กฟผ. ก็ได้ดำเนินการต่อเนื่อง 
มาจนปัจจุบัน

ทรงแก้ไข...สารพันปัญหา

 สมัยที่ กำลั งสร้ าง เขื่ อนจุฬาภรณ์   
มีราษฎรที่ไปบุกรุกป่าสงวนถูกตำรวจ 
ไล่จับ จึงอพยพหนีตำรวจมานอนอยู่  
ริมถนนในพื้นที่ของ กฟผ. ความทราบถึง 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นว่า 
ถึงราษฎรเหล่านี้กระทำผิด แต่ก็มีความ 
เดือดร้อนจริง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
ให้ กฟผ. ติดต่อหาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม 
ทำโครงการจัดสรรที่ดินให้ราษฎรเหล่านี้  
กฟผ. ก็ไปได้ที่ดินตำบลลุยลาย ซึ่งใน 
ตอนแรกต้องเช่าจากกรมป่าไม้ วางผัง  
ตัดถนน แบ่งที่ดินเป็นแปลง ให้มีที่ทำกิน  
ปลูกบ้าน สร้างอาชีพเพาะปลูก และ 
เลี้ยงหมู โดยได้รับความช่วยเหลือจาก 
เอกชน เช่น เครือเจริญโภคภัณฑ์ช่วย 
เร่ืองพันธุ์หมูและการตลาด เรื่องทุนก็ไป 
เจรจาขอกู้ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งก็ให้กู้โดย 
ไม่ต้องค้ำประกัน การดำเนินโครงการ 
ดังกล่าวต้องใช้วินัยเป็นหลัก เมื่อราษฎร 
มีรายได้ ต้องส่งใช้หนี้ตามสัญญาก่อน 
ไม่ฟุ่มเฟือย ผ่านไป ๔ - ๕ ปี ก็หมดหนี้ 

ตั้งตัวได้ หมู่บ้านลุยลายจึงมีชื่อเสียง 
เป็นที่รู้จัก มีคนเอาไปเขียนนวนิยายและ 
สร้างเป็นภาพยนตร์ นี่เป็นตัวอย่างที่ทรง 
เอาพระราชหฤทัยใส่ราษฎร และทรง 
พระปรีชาในการสร้างประโยชน์สุขให้แก่ 
ราษฎรอย่างตรงความต้องการ ครบวงจร  
และยั่งยืน
 ในภาคเหนือที่มีปัญหาชาวเขาตัดไม้ 
ทำลายป่า ทำไร่เลื่อนลอยเพื่อปลูกฝิ่น 
มานานแล้ว มีพระราชดำริว่า ในการที่ 
จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว จำเป็นต้องหา 
อาชีพเข้าไปทดแทน ที่สร้างรายได้ให้เท่า 
หรือมากกว่าการปลูกฝิ่น จึงเป็นที่มา 
ของโครงการหลวง ที่ ส่ ง เสริมและ 
พัฒนาการปลูกพืชเมืองหนาวทดแทน 
การปลูกฝิ่น ซึ่งหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี 
ไดท้รงรบัสนองพระราชดำรไิปดำเนนิการ 
ต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน เรื่องพันธุ์พืชและ 
เทคโนโลยีก็ได้รับความช่วยเหลือจาก 
ต่างประเทศ สถาบันการศึกษา และ 
หน่วยราชการ จนปัจจุบันการปลูกฝิ่น 
และการตั ด ไม้ทำลายป่ า เพื่ อทำ ไร่  
เลื่อนลอยลดน้อยลงมาก ชาวเขาหันมา 
ปลูกพืชเมืองหนาวแทนการปลูกฝิ่น 
ประเทศไทยมีผลผลิตผักและผลไม้  
ทดแทนการนำเข้า เพิ่มขึ้นอีกมากมาย  
ด้วยผลงานดังกล่าว โครงการหลวง 
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“ในภาคเหนือ 
ที่มีปัญหาชาวเขา 
ตัดไม้ทำลายป่า 
ทำไร่เลื่อนลอย 

เพื่อปลูกฝิ่นมานานแล้ว 
มีพระราชดำริว่า 

ในการที่จะ 
แก้ไขปัญหาดังกล่าว 
จำเป็นต้องหาอาชีพ 

เข้าไปทดแทน 
ที่สร้างรายได้ให้เท่า 

หรือมากกว่าการปลูกฝิ่น  
จึงเป็นที่มาของ 
โครงการหลวง”



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงเปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  
ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยาง ตำบลแม่งอน 
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  
เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้โรงงาน 
แปรรูปผลไม้ของโครงการหลวง 
วันศุกร์ ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๗
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จะต้องสร้างโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ขึ้น 
ที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อ 
เพิ่มมูลค่าและลดความเสียหาย โรงงาน 
ดั งกล่าวมี เครื่ องจักรที่ต้องใช้ ไฟฟ้า  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่า  
มีลำน้ำขนาดเล็กท่ีไหลตลอดปีสามารถทำ 
ไฟฟ้าได้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ 
หม่อมเจ้าภีศเดชฯ ทรงติดต่อ กฟผ. เข้าไป 
ดำเนินการ จึงได้มีการสร้างเขื่อนเล็ก ๆ  
โรงไฟฟ้า และออกแบบสร้างกังหันให้ด้วย 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ 
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ  
เสด็จฯ โดยรถม้าพระที่นั่ง ไปทรงเปิด 
โรงไฟฟ้าและเขื่อน การดำเนินการตาม 
พระราชดำรินี้ทำให้พื้นที่ทั่วบริเวณนี้ 
มีความเจริญไปอีกขั้นหนึ่ง คือ มีโรงงาน 
แปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรที่จะรองรับของ 
ที่ขายสดไม่ทัน มีไฟฟ้าใช้ก่อนกำหนดถึง 
๑๐ ปี และมีการสร้างงานเพิ่มขึ้นอีกมาก
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง 
แก้ไขปัญหาของราษฎรโดยละมุนละม่อม  
เมื่อทรงเห็นว่า ราษฎรประสบความ 
เดือดร้อน ถึงแม้กระทำผิดและสามารถ 
ถูกลงโทษได้ตามกฎหมาย เช่น การ 
ปลูกฝิ่น การบุกรุกป่าสงวน ก็ทรงหาวิธี 
แก้ไขโดยทรงแก้ที่ต้นเหตุ ซึ่งเป็นวิธีตัด 
ไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีกโดยสิ้นเชิง

จึงได้รับรางวัลแมกไซไซ เมื่อปี ๒๕๓๑ 
และเพื่อความยั่งยืนของโครงการ จึงได้ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งมูลนิธิ 
โครงการหลวงขึ้น จะเห็นได้ว่า ในการ 
แก้ปัญหานั้นทรงแก้ที่ต้นเหตุก่อน โดย 
วิธีที่ราษฎรจะเดือดร้อนน้อยที่สุดและ 
มีความยั่งยืน
 โครงการหลวงส่งเสริมการปลูกพืช 
เมืองหนาวจนได้ผลดี มีผลิตผลทั้งจาก 
ชาวเขาและชาวบ้าน จนในที่สุดจำเป็น 



การศึกษา...
ทางรอดของประเทศชาติ

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง 
ให้ความสำคัญกับการศึกษาอย่างมาก  
ทรงเป็นบัณฑิตใฝ่รู้  ทรงศึกษาด้วย 
พระองค์เอง และทรงสนับสนุนให้ราษฎร 
ได้รับการศึกษาในหลากหลายรูปแบบ 
วันหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พระราชทานหนังสือมาเล่มหนึ่ง และ 
มีพระราชดำรัสว่า “อยากเป็นช่าง  
แต่พอมาเป็นพระเจ้าอยู่หัวจึงต้องเรียน 
วิชาอื่น ซึ่งหนังสือเล่มนี้ทำให้สามารถ 
หาความรู้ได้อย่างกว้างขวาง มีดรรชนี 
ที่จะให้ค้นเรื่องได้อย่างต่อเนื่อง”
 เรื่องหนึ่งที่สนพระราชหฤทัยได้แก่ 
วิทยุสื่อสาร เนื่องจากทรงติดตามความ 
เป็นไปของประชาชนผ่านทางวิทยุตำรวจ 
FM 5 ซึ่งรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
ทั่วประเทศ โดยมี พลตำรวจตรี สุชาติ  
เผือกสกนธ์  เป็นผู้ปฏิบัติ งานถวาย  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระ 
ปรีชาเรื่องการใช้วิทยุมาก เข้าพระราช 
หฤทัยเรื่องวงจรไฟฟ้า การทำงานของ 
เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร และแม้แต่การ 
ซ่อมแซมเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็คงจะทรงทำ 
ได้ด้วยพระองค์เอง ครั้งหนึ่งเสด็จฯ ไปที่  
กฟผ. เพ่ือทอดพระเนตรระบบการส่งวิทยุ 

ที่ ใช้มือถือธรรมดาแต่ว่าสามารถไป 
ได้ไกล ก็ทรงเห็นว่าเป็นระบบสองคลื่น  
แล้วเมื่อทรงเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียแล้ว  
ก็ทรงเลือกใช้แบบเดิมซึ่งเหมาะกับวิธี 
ทรงงานซึ่งเสด็จฯ ไปเป็นขบวนไม่ห่างกัน 
มากนัก ต่อมาทรงตั้งโจทย์ว่า ทหาร 
ชายแดนจะติดต่อกับฐานที่ตั้งได้อย่างไร  
และด้วยเหตุที่ทรงเข้าพระราชหฤทัยว่า 
เสาอากาศเป็นปัจจัยสำคัญในการรับ-ส่ง 
วิทยุ ดร.สุธี อักษรกิตติ์  จึงได้ทำขึ้น 
ทูลเกล้าฯ ถวาย ๔ แบบ ทรงพิจารณา 
แล้วทรงเลือก ๓ แบบที่ถือว่าใช้การได้  
และพระราชทานแก่ กฟผ. ผลิตให้  
ราชการใช้ จะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้ าอยู่หั วทรงศึกษาค้นคว้ าอยู่  
ตลอดเวลา ยิ่ ง เรื่ องที่ เป็นที่สนพระ 
ราชหฤทัยแล้ว  จะทรงศึกษาลึกลง 
รายละเอียด
 การศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้น 
ทรงพระกรุณาเสด็จฯ ไปพระราชทาน 
ปริญญาบัตรและพระราชทานพระ 
บรมราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก 
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อเป็นกำลังใจแก่ 
บัณฑิตและอาจารย์ติดต่อกันมาเป็นเวลา 
นานหลายสิบปี ทรงก่อตั้งทุนอานันท 
มหิดล พระราชทานพระราชทรัพย์  
ส่งคนไทยไปเรียนต่อยังต่างประเทศ 
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“อยากเป็นช่าง  
แต่พอมาเป็นพระเจ้าอยู่หัว 

จึงต้องเรียนวิชาอื่น  
ซึ่งหนังสือเล่มนี้ 
ทำให้สามารถ 

หาความรู้ได้อย่างกว้างขวาง 
มีดรรชนีที่จะให้ค้นเรื่อง 

ได้อย่างต่อเนื่อง”



ในสาขาวิชาต่าง ๆ กันหลายสาขา ซึ่ง 
ไม่ได้ทรงกำหนดกฎเกณฑ์ว่า กลับมา 
แล้วต้องทำงานใช้ทุน แต่หากใครจะมีจิต 
อาสา ทำงานรับใช้ชาติ มีผลงานออกมา 
พระองค์ท่านก็จะดีพระราชหฤทัย แต่ 
ถ้าใครจะไปทำงานอ่ืนหรือไม่กลับมา  
พระองค์ท่านก็ไม่ได้ทรงตำหนิแต่อย่างใด  
เคยมพีระราชดำรสัวา่ “อยา่งนอ้ยคนไทย 
ก็สามารถเรียนวิชานี้ได้”
 เมือ่หลายสบิปกีอ่นครไูมพ่อกบัจำนวน 
นักเรียน สื่อก็ยังไม่กว้างขวางเหมือนใน 
ปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระราชดำริที่จะช่วยให้นักเรียน 
สามารถค้นคว้าหาความรู้ในวิชาต่าง ๆ 
นอกห้องเรียนได้เองตลอดเวลา ไม่ต้องรอ 
ครู และในช่วงโรงเรียนหยุด นักเรียนไม่มี 
อะไรทำก็จะได้หันมาอ่านหนังสือ โดยให้มี 
สารานุกรมชนิดที่มีดรรชนีสืบค้นข้อมูล  
ต่อเนื่องประจำที่บ้านและห้องสมุด จึง 
เกิดเป็นโครงการสารานุกรมไทยสำหรับ 
เยาวชนข้ึน ลักษณะของสารานุกรมท่ีจัดทำ 
โดยผูท้รงคณุวฒุสิาขาตา่ง ๆ  จะมขีอ้ความ 
เป็น ๓ ระดับ คือ สำหรับเด็กเล็ก เด็กโต  
และผู้ใหญ่ เลือกอ่านได้ตามพ้ืนฐานความรู้ 
ซึ่งพี่อาจจะช่วยสอนน้อง หรือพ่อแม่ช่วย 
สอนลูก เป็นการสร้างนิสัยรักการอ่าน  
สร้างการศึกษาต่อเนื่องและสร้างความ 

ถ้าไม่มีอาชีพติดตัวก็จะเกิดปัญหาทั้งแก่ 
ตนเอง ครอบครัว และสังคม จึงทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโครงการ 
สอนวิชาชีพให้แก่เด็กเหล่านี้ เรียกว่า 
โครงการพระดาบส โดยจดทะเบียนกับ 
กระทรวงศึกษาธิการ เพราะถือว่าเป็น 
การศึกษานอกโรงเรียน
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้  
พระราชทานหลักการดำเนินงาน ว่า 
เด็กต้องตั้งใจมาเรียนเอง มาสมัครเอง 
จึงจะสอนให้ เพราะที่นี่ไม่ใช่โรงเรียน 
ดัดสันดาน ที่จะรับเด็กที่พ่อแม่เลี้ยง 
ไม่ไหวแล้วเอามาฝาก เมื่อรับเข้าเป็น 
นักเรียนแล้ว โครงการจะมีที่พักให้อยู่  
มีอาหารให้กิน มีพระสงฆ์มาสอน โดยมี 
เป้าหมายว่า เด็กท่ีจบออกไปต้องเป็นคนดี 
และมีความสามารถท่ีจะทำงานหาเล้ียงชีพ 
โดยสุจริต พระองค์ทรงเปรียบเทียบว่า 
เหมือนในสมัยก่อนที่มีสำนักพระดาบส 
ที่จะสั่งสอนให้ลูกศิษย์เป็นคนดีมีวิชา  
แต่ใครอยากเรียนต้องเดินทางผ่าน 
ป่าหิมพานต์มาหา เริ่มต้นก็ให้กวาด 
ใบไม้ เก็บผลหมากรากไม้มาให้อาจารย์  
ถ้ามีความอดทนจึงจะสอนให้จนได้เป็น 
ใหญ่เป็นโต ด้วยแนวพระราชดำรินี้ จึง 
พระราชทานนามว่า “พระดาบส” ผมก็ 
กราบบังคมทูลพระกรุณาว่า “พระดาบส 

สัมพันธ์ในครอบครัว จึงเป็นแหล่งความรู้ 
สำหรับคนไทย ตั้งแต่เด็กอายุ ๘ ขวบ 
ไปจนถึ งผู้ ใหญ่อายุ  ๖๐ ปีอ่ านได้   
มีประโยชน์ได้ตามความสามารถ และ 
สามารถผูกโยงกันได้หมด ไม่ว่าจะเป็น 
หลักวิชาด้านวิทยาศาสตร์หรือด้านศิลปะ
 โดยมีพระราชดำรัสว่า “...สารา 
นุกรมนี้เดิมกำหนดไว้จะมีจำนวนเล่ม 
ที่แน่นอน แต่การจัดหาเรื่องให้ครบ 
ทุกหมวดหมู่ ให้เป็นเล่มตามต้องการ 
นั้น ไม่สามารถทำได้ ฉะนั้น เมื่อผลิต 
หนังสือออกมาได้แล้ว ไม่สามารถ 
ให้จบลงได้ตามต้องการ จึงจัดเรื่อง 
ต่าง  ๆ เข้าเป็นรูปเล่มต่อเนื่องกันมา 
จนบัดนี้ ออกจะผิดลักษณะของหนังสือ 
ท่ีใช้ตำราสารานุกรม ซ่ึงต้องมีจำนวนเล่ม 
ที่แน่นอน” อย่างไรก็ดีมีพระราชดำรัสว่า  
“คงใช้เรียกหนังสือนี้เป็นสารานุกรม 
ต่อไป แต่อาจจะเรียกให้ถูกต้องได้ว่า 
เป็นหนังสือแห่งความรู้ บุ๊กออฟโนวเลดจ์  
(Book of Knowledge)”
 สำหรับเด็กที่ไม่ได้เล่าเรียนจนอายุ 
เกินวัยเรียน ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก อาจจะ 
เป็นเพราะทางบ้านจำเป็นต้องใช้แรงงาน  
หรือว่าเด็กอาจจะเกเรไม่ยอมเล่าเรียน  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราช 
ดำริว่า เด็กเหล่านี้ต้องมีชีวิตอีกยาวนาน  
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รุ่นของข้าพระพุทธเจ้าคงต่างจากพระ 
ดาบสรุ่นเก่า ตรงที่จบแล้วไม่มีผอบแจก” 
พระองค์ท่านและสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดา ฯ ที่ประทับอยู่ด้วยกัน ก็ทรง 
พระสรวล ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ 
จึ ง ได้ รับแนวพระราชดำริการสอน 
วิชาชีพในระบบการศึกษานอกโรงเรียน  
เอาไปขยายต่ออีกมาก นับเป็นการขยาย 
โอกาสทางการศึกษา

สามัคคีคือพลัง...
หมู่บ้านสหกรณ์สู่ศูนย์การเรียนรู้

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็น 
ว่า ระบบสหกรณ์เหมาะกับประเทศไทย  
เพราะเป็นการรวมตัวให้มีอำนาจต่อรอง 
ทั้งการซื้อและการขาย ไม่ถูกเอารัด 
เอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง หมู่บ้าน 
สหกรณ์ตามพระราชดำริแห่งแรก คือ 
ที่หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี โดยได้จัด 
ราษฎรเข้าทำกินในบริเวณป่าเสื่อมโทรม  
๑๐,๐๐๐ ไร่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดเป็น 
หมู่บ้านหลายหมู่บ้าน และจัดสรรให้คน 
เข้าอยู่โดยห้ามขายที่ดินต่อ แต่สามารถ 
ตกทอดถึงลูกหลานได้ แต่ถ้าทิ้งพื้นที่  
ว่างลง เพราะผู้ได้รับจัดสรรทิ้งไป ผู้ที่ 
เข้ามาอยู่ใหม่ต้องเช่า มีการตั้งสหกรณ์ 

ร่วมกันผลิต ร่วมกันขาย ภายหลังได้เกิด 
หมู่บ้ านสหกรณ์ ในแนวคิด เช่นนี้ อีก 
มากมายหลายแห่ง เช่น ที่สันกำแพง  
ห้วยสัตว์ใหญ่ เป็นต้น ปัจจุบันชาวบ้าน 
ที่เข้าอยู่ในหมู่บ้านเหล่านี้มีอาชีพที่มั่นคง  
บางแห่งสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นของตนเอง 
โดยเฉพาะ  ด้วยพระมหากรุณา ราษฎร 
ที่ไม่มีที่ทำกินจำนวนหนึ่ง จึงสามารถ 
ลืมตาอ้าปากได้ และพลิกฟื้นผืนป่าที่ 
เสื่อมโทรมให้เป็นประโยชน์ได้
 ที่ใดที่ราษฎรรวมตัวกันปลูกข้าวมาก 
ก็จะพระราชทานโรงสีข้าวขนาดกลาง 
ไว้ให้ใช้เป็นส่วนรวม มีพระราชดำรัสว่า 
“คนที่คุมการสีข้าวต้องมีความรู้ ท่ีจะ 
ปรับเคร่ืองจักรให้เข้ากับความต้องการ  
เพราะปลูกกันคนละพันธุ์ เมล็ดข้าวอาจ 
จะมขีนาดไมเ่ทา่กนั และตอ่มาใหพ้ยายาม 
หาข้าวพันธุ์ดีปลูกให้เหมือน ๆ กัน เพ่ือ 
จะได้ไม่ต้องปรับเคร่ืองมาก การบริหาร 
เงิน ต้องมีการทำบัญชีต้นทุนให้ชัดเจน”  
นอกจากนี้ ยังได้พระราชทานแนวพระ 
ราชดำริ เรื่ องปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงและการเกษตรผสมผสาน  
ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากสำหรับเกษตรกร 
รายเล็กที่มีทุนน้อยให้สามารถเลี้ยงชีพได ้
โดยไม่ขัดสน
 ความสำเร็จของโครงการมากมาย 
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ทรงเห็นว่า 

ระบบสหกรณ์ 
เหมาะกับประเทศไทย  
เพราะเป็นการรวมตัว 
ให้มีอำนาจต่อรอง 

ทั้งการซื้อและการขาย  
ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ 
จากพ่อค้าคนกลาง” 



เหล่านี้ได้ทำหน้าที่ที่สำคัญอีกประการ  
คือ เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ผู้คนหรือหน่วยงาน 
จะมาศึกษาเพื่อเอาไปขยายผลต่อไปได้ 
ศูนย์เรียนรู้เหล่าน้ีจะสาธิตถึงการแก้ปัญหา 
ในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ซ่ึงมีความหลากหลาย และ 
แตกต่าง เป็นการรวบรวมและบูรณาการ 
ความรูท้ีจ่ำเปน็ในการประกอบอาชพีและ 
ดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยราษฎร 
จะสามารถเข้าไปศึกษาและนำมาปรับใช้ 
กับพื้นที่ของตนเองได้

ความมั่นคงของประเทศ...
สายใจไทย...ศูนย์รวมน้ำใจคนไทย

 เมื่อประมาณ เกือบ ๔๐ ปีก่อน  
มีเหตุการณ์ความไม่สงบจากผู้ก่อการร้าย 
คอมมิวนิสต์ ทำให้กระทบกระเทือนต่อ 
ความมั่นคงของประเทศ และราษฎร 
หลายพื้นที่ ไม่สามารถทำมาหากินได้ 
อย่างสงบสุข  ทหาร ตำรวจ และราษฎร 
อาสาสมัครต้องช่วยกันทำหน้าที่ป้องกัน 
ประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงมีความห่วงใยผู้ทำหน้าที่ เหล่านี้   
บางครั้งเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมทหารถึง 
ฐานปฏิบัติการ ส่วนราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ 
เส่ียงภัย ก็ทรงเห็นว่าควรได้รับการพัฒนา 
และการดูแลที่เหมาะสม

 คร้ังหน่ึงเสด็จฯ ไปทรงเย่ียมหน่วยทหาร 
ที่คลองช่องกล่ำ สระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ 
ท่ีมีการสู้รบรุนแรง ทรงเห็นว่าในค่ายทหาร 
ไม่มีไฟฟ้าใช้ สื่อสารกับภายนอกไม่ได้  
เปน็อปุสรรคตอ่การรกัษาความมัน่คงของ 
ประเทศ เมื่อทรงพิจารณาพื้นที่ร่วมกับ 
กฟผ. แล้วทรงเห็นว่า มีพื้นที่ ๓ แห่ง 
ที่จะสร้างเขื่อนเล็ก ๆ เพื่อผลิตไฟฟ้าป้อน 
ค่ายทหาร และน้ำท่ีปล่อยออกมาจากเข่ือน 
ก็ให้ราษฎรใช้ในการเกษตรได้ ก็ทรงเลือก 
ให้สร้างเขื่อนที่ใหญ่ที่สุด ๑ เขื่อน แต่ว่า 
เขื่อนเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าตอนกลางคืน 
เพ่ือให้ไฟฟ้ากับค่ายทหาร มีการปล่อยน้ำ 
ออกมามากแต่ราษฎรไม่ได้ใช้ เนื่องจาก
ราษฎรต้องการใช้น้ำในตอนกลางวัน ซึ่ง 
เขื่อนไม่ได้ผลิตไฟฟ้า ทำให้ไม่มีน้ำใช้ 
ท ร ง เป็ นห่ ว งทั้ ง ทหารและราษฎร 
ด้วยทหารทำหน้าที่รักษาความมั่นคง  
ส่วนราษฎรก็ต้องทำมาหากินได้ด้วย
 ถ้ า ร าษฎรมี ค ว ามมั่ น ค ง ในชี วิ ต
ก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ก่อการร้าย 
จึงมีพระราชดำรัสถามว่า “เขื่อนต้อง 
ปล่อยน้ำตอนกลางคืนเพื่อทำไฟฟ้าให้ 
ทหารใช้ แต่ราษฎรไม่ได้ทำสวนไร่นา 
ตอนกลางคืน ทำอย่างไรจึงจะหาน้ำให้ 
ราษฎรใช้ตอนกลางวันได้ด้วย” โจทย์นี้ 
ค่อนข้างยาก ในที่สุด ต้องสร้างบ่อพักน้ำ 
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และการดูแลที่เหมาะสม”



ที่มีขนาดพอเหมาะขึ้นตามจุดต่าง ๆ  
เพื่ อกักน้ ำ  แล้ วปล่อยให้ ราษฎรใช้  
ในตอนกลางวัน และทำทางน้ำไปยังจุดที่ 
ต้องการ พื้นที่นี้ในปัจจุบันเป็นที่ทดลอง 
ทำไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์
 เหตุการณ์ความไม่สงบในระยะนั้น  
มีทหาร ตำรวจ ราษฎรอาสาสมัครล้มตาย 
จากการต่อสู้มากมาย บางคนก็พิการ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ 
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ  
ทรงห่วงใย เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมด้วย 
พระองค์ เอง พร้อมทั้ งพระราชทาน 
พระบรมราชานุเคราะห์ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงนำระเบียบความ 
ช่วยเหลือของหน่วยราชการต่าง ๆ มา 
ศึกษาและเปรียบเทียบด้วยพระองค์เอง  
ทรงทราบถึงความแตกต่างและขั้นตอน 
การให้ความช่วยเหลือ และทรงเห็นว่า  
จำเป็นจะต้องมีหน่วยงานต่างหาก เพื่อ 
ดำเนนิการใหค้วามชว่ยเหลอืแกผู่เ้สยีหาย 
โดยรวดเร็วและเท่าเทียมกัน สมเด็จ 
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรง 
เป็นห่วงว่า สำหรับผู้ทุพพลภาพต้องได้ 
รับการดูแลอย่างเหมาะสม ครอบครัว 
ที่ขาดหัวหน้าต้องได้รับการดูแล และ 
ต้องมีหน่วยงานที่มิใช่ราชการรับผิดชอบ 
เพ่ือความคล่องตัว ท้ังสองพระองค์จึง 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งมูลนิธิ 
สายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขึ้น  
เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว และทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง 
เป็นประธาน ทำหน้าท่ีเป็นศูนย์รวม 
น้ำใจคนไทยที่จะช่วยกลุ่มผู้ที่เสียสละ 
เหล่านี้ และให้ความอุ่นใจแก่ผู้ที่กำลัง 
ปฏิบัติงานว่ามีผู้ที่เห็นถึงความเสียสละ 
และช่วยดูแล มูลนิธิฯ ดำเนินกิจการมา 
ตามลำดับจนถึงปัจจุบันเข้าปีที่ ๓๖ แล้ว  
และมูลนิธิฯ ได้ขยายความช่วยเหลือ 
ไปถึงทหาร ตำรวจ ราษฎรอาสาสมัคร  
ผู้ที่ทำหน้าที่ทางภาคใต้ รวมทั้งครู ซึ่ง 
มีทั้งการให้ความช่วยเหลือตลอดชีวิต  
ดูแลการศึกษาของบุตรธิดา และฝึกอาชีพ

ศาสนา...ที่พึ่งทางใจ

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง 
เป็นพุทธมามกะและอัครศาสนูปถัมภก  
นอกจากจะทรงพระผนวชแล้ว ก็ยัง 
ทรงศึกษาธรรมะจากพระอริยสงฆ์  
หลาย ๆ รูป ดังเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป  
ครั้งหนึ่งเคยมีพระราชดำริว่า พระพุทธ 
ศาสนาของไทยควรเป็นหนึ่ง ดังนั้น เพื่อ 
บำรุงพระพุทธศาสนาให้แข็งแรงมั่นคง 
และเป็นที่พึ่งทางใจสำหรับประชาชน  
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จึงเกิดโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับ 
พระสงฆ์ไทย ซึ่งทรงพระกรุณารับเป็น 
นายกกิตติมศักดิ์ ก็มีกิจกรรมการถวาย 
ทุนเล่าเรียนสำหรับพระสงฆ์และสามเณร  
ทั้งหลักสูตรเปรียญธรรมของแม่กอง 
บาลีสนามหลวง และหลักสูตรอุดมศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 
วิทยาลัย นับเป็นคร้ังแรกในประวัติศาสตร์ 
ที่ ได้มีการถวายทุนการศึกษาแด่พระ 
ภิกษุสงฆ์ นอกจากนั้น ยังได้สนับสนุน 
การอบรมพระนักเทศน์ พระวิปัสสนาจารย์ 
และส่งเสริมสำนักเรียนกับพระธรรมทูต 
อำเภอ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการจรรโลง 
พระพุทธศาสนา และส่งเสริมให้นำ 
พุทธธรรมมาเผยแพร่แก่ประชาชนอย่าง 
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โครงการ 
ดำเนินการมาได้ประมาณ ๘ ปีแล้ว

คืนเกษียณ คืนแห่งองคมนตรี

 เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เป็นเขื่อนส่งท้ายการปฏิบัติงานของผม 
ในฐานะผู้ว่าการ กฟผ. เมื่อก่อสร้างเสร็จ 
กฟผ. ได้ทำหนังสือขอพระราชทานเชิญ 
เสด็จฯ ไปทรงทำพิธีเปิดเขื่อนอย่างเป็น 
ทางการ จะด้วยอะไรก็ตามแต่ ปรากฏว่า 
ทรงพระกรุณากำหนดวันเสด็จฯ ไปทรง 
เปิดในวันพุธ ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๐  
ซึ่งเป็นวันสุดท้ายในการทำงานของผม 
พอดี ผมไม่นึกไม่ฝันเลยว่า วันนั้นจะเป็น 
วันที่ ผมจะได้รับมงคลสู งสุดในชีวิต  
เพราะเมื่อทรงทำพิธีเปิดเสร็จสิ้นแล้ว  
ทรงถามผมว่า “จบจากนี้จะไปทำ 
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ  
พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี ไปทรงเปิด 
เขื่อนรัชชประภา และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ  
บ้านเชี่ยวหลาน ตำบลเขาพัง 
อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันพุธ ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๐



งานอะไร” ผมก็กราบบังคมทูลตอบว่า 
คงจะทำงานการกุศลต่อไป มีพระราช 
ดำรัสว่า “มาช่วยฉันทำงาน ฉันจะต้ังเป็น 
องคมนตรี” นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ 
ล้น เกล้ าล้นกระหม่อมหาที่ สุ ดมิ ได้   
มีพระราชดำรัสต่อด้วยว่า “ให้ช่วยกัน 
ทำงาน ให้ดูแลความถูกต้องเป็นสำคัญ  
แล้วสิ่งที่ต้องสนใจคือกฎหมาย แต่ 
ไม่ เป็นไร กำธนไม่ ใช่นักกฎหมาย  
ไม่ใช่ปัญหา ถ้าสนใจ เรื่องแบบนี้  
ส ามารถหาความรู้ กั น ไ ด้  อี กทั้ ง 
องคมนตรีเป็นนักกฎหมายมีตั้งเยอะ  
แต่เราอย่าทำผิดก็แล้วกัน”
 กระทั่งวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ 
จึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  
แต่งต้ังผมเป็นองคมนตรี และสองวันถัดมา 
ก็ได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ผม 
ภายหลังจากการถวายสัตย์ปฏิญาณว่า  
“องคมนตรีต้องใช้สามัญสำนึกและ 
ความถูกต้อง ดูว่าถูกต้องและเป็นธรรม 
คืออย่างไร งานใดที่จะช่วยให้ราษฎร 
ได้ผลประโยชน์  อย่ า เกี่ ยงว่ า เล็ก 
หรือใหญ่ ต้องทำอย่างเท่าเทียมกัน”  
ซึ่งผมจำขึ้นใจและยึดเป็นหลักในการ 
ปฏิบัติงานสนองพระมหากรุณาธิคุณ 
มาตราบเท่าทุกวันนี้ พระองค์ท่านจะทรง 
ใช้งานองคมนตรีตามความถนัดของ 

แต่ละคน อย่างผมหนักไปทางช่าง  
แต่ผมก็ต้องศึกษาให้รู้กฎหมายด้วย  
เพื่อให้ “การทำงานขององคมนตรี 
ต้องอาศัยความถูกต้องเป็นสำคัญ” 
อยู่เสมอ

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม 
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน
ชาวสยาม”
 เล่ากันว่า พระองค์ท่านทรงเคยต้อง 
กรอกแบบสอบถาม ทรงระบุในหัวข้อ 
อาชีพว่า“ทำราชการ” ในการทรงงาน 
ของพระองค์ ถ้าจะตีความตามแบบ 
การบริหารจัดการสมัยใหม่  ทรงตั้ ง 
ประโยชน์สุขของราษฎรเป็นเป้าหมาย 
และทรงมกีระบวนการจดัการเปน็ขัน้ตอน  
ทรงศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ ดำเนินการ 
แล้วทรงติดตามประเมินผลอย่างเป็น 
ระบบ
 ว่ากันในทางธรรม พระองค์ท่าน 
ทรงกอปรด้วยอิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ  
ทรงพอพระราชหฤทัยในพระราชกรณียกิจ 
ที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของราษฎร  
วิริยะ ทรงหมั่นเพียรทรงงานและศึกษา 
โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค จิตตะ เรื่องที่ 
เป็นความต้องการ เป็นประโยชน์สุขของ 
ราษฎร จะอยู่ในพระราชหฤทัยเสมอ  
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“องคมนตรี 
ต้องใช้สามัญสำนึก 
และความถูกต้อง  

ดูว่าถูกต้องและเป็นธรรม 
คืออย่างไร  

งานใดที่จะช่วยให้ราษฎร 
ได้ผลประโยชน์  

อย่าเกี่ยงว่าเล็กหรือใหญ่  
ต้องทำอย่างเท่าเทียมกัน”



แม้จะเสด็จฯ ไปด้วยพระราชภารกิจอื่น  
ก็จะต้องทรงพ่วงเอาทุกข์สุขของราษฎร 
เข้ามาทรงพิจารณาด้วย และวิมังสา  
ทรงใคร่ครวญติดตามประเมินผล และ 
ทรงนำไปปรับปรุ ง ให้ดีขึ้ นอยู่ เสมอ  
พระราชดำริที่พระราชทานแต่ละครั้ง 
แสดงถึงพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ซึ่ง 
สามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริงเพ่ือความ 
สุขของราษฎร ทั้งยังเป็นเรื่องที่ใช้เป็น 
หลักการและหลักคิดในการทำงานของ 
แต่ละคนอีกด้วย
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง 
ปฏิบัติพระองค์ตามรัฐธรรมนูญและ 
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่มีแม้แต่ 
สั กครั้ งที่ จะทรง ใช้พระราชอำนาจ 
นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในกฎหมาย  
พระราชกรณียกิจดังที่กล่าวมาข้างต้น 
เป็นเพียงส่วนเสี้ยวเล็ก ๆ ของพระมหา 
กรณุาทีไ่ดพ้ระราชทานแกป่วงชนชาวไทย 
มาโดยตลอด ความเป็น “พระมหา 
กษัตริย์ เจ้ า” ของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว อยู่ที่ทศพิธราชธรรมที่ทรง 
ปฏิบัติอยู่เป็นเนืองนิตย์ พระราชอำนาจ 
ที่ทรงมี  ก็จะทรงใช้ เพื่ อการปฏิบัติ  
พระราชกจิตามทีก่ฎหมายกำหนดเทา่นัน้  
โดยมีเป้าหมายที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุข 
ให้แก่ประชาชนทุกหมู่ เหล่า  สมดัง 

พระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครอง 
แผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่ง
มหาชนชาวสยาม” พระเกียรติคุณของ 
พระองค์จึงเป็นท่ีปรากฏแก่วิญญูชนท่ัวโลก 
ที่ต่างแซ่ซ้องสรรเสริญตลอดกาลนาน
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“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงปฏิบัติพระองค์ 
ตามรัฐธรรมนูญและ 

ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  
ไม่มีแม้แต่สักครั้ง 

ที่จะทรงใช้พระราชอำนาจ
นอกเหนือจาก 

ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย”



ยอดกษัตริย์จอมทัพไทย

 พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์





พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ประธานองคมนตรี 
นำ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่องคมนตรี  

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 
วันพุธ ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๖
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ผมเป็นทหารรับใช้ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มาตลอดชีวิต 
ไม่ว่ากี่สมรภูมิที่กรำศึกเพื่อปกป้องอธิปไตย

หรือกี่ชีวิตของเพื่อนทหารหาญที่ต้องพลีชีพเพื่อรักษาเอกราชชาติไทย 
หากไม่ใช่เพราะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ผืนแผ่นดินไทยคงไม่สงบสุขร่มเย็น 
ตราบถึงวันนี้    
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาส 
ให้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานนํ้าสังข์ เป็นการส่วนพระองค์ ในโอกาสที่มีอายุครบ ๗๒ ปี 
ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
วันจันทร์ ท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๔๗
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 ฉะนั้น เมื่ อได้รับพระมหากรุณา 
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น “องคมนตรี”  
ผมตั้งปณิธานไว้ว่า จะมอบกายถวายชีวิต 
รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทจนกว่าชีวิต 
จะหาไม่ 

ยุทธศาสตร์พระราชทาน
 หากยอ้นกลบัไปประมาณ ๕๐ ปทีีแ่ลว้ 
ความขดัแยง้ทางการปกครองแทรกซมึอยู ่
ในทกุหยอ่มหญา้ของประเทศไทย เปน็ศกึ 
ภายในที่เกิดจากการผนึกกำลังของพรรค 
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) 
โดยมุ่งที่จะล้มล้างรัฐบาล แล้วเปลี่ยน 
แปลงการปกครองของไทยให้เป็นรูป 
แบบคอมมิวนิสต์ มีการแทรกซึมเข้ามา 
ปลุกระดมในชนกลุ่มน้อยและคนไทย 
ที่ด้อยการศึกษามานานแล้ว จน พคท. 
สามารถประกาศ “วันเสียงปืนแตก” ได ้
ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๐๘ ณ หมู่บ้าน 
นาบัว ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร  
จังหวัดนครพนม 
 ตั้งแต่นั้นทุกภูมิภาคของประเทศไทย 
ก็ตกอยู่ภายใต้สถานการณ์สู้รบ รัฐบาล 
ส่งกำลังทั้งทหารและตำรวจออกควบคุม 
สถานการณ์ แต่กลายเป็นว่ายิ่งทวีความ 
รุนแรงข้ึนทุกที เม่ือกำลังทหารไม่เพียงพอ  
รฐับาลตอ้งประกาศจดัตัง้กองรอ้ยชาวเขา  

กองกำลังทหารพราน และราษฎรอาสา 
สมัคร เพื่อยับยั้งและต่อต้านการคุกคาม 
ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย 
 ณ ตอนนั้น ผมรับตำแหน่งหัวหน้า 
กองยุทธการกองทัพภาคที่ ๓ รับผิดชอบ 
ในการกวาดล้างและกำจัดอิทธิพลของ 
ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในเขตพื้นที่  
ภาคเหนือหลายจังหวัด ได้แก่ อำเภอ 
อุ้มผาง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
อำเภอทุ่งช้าง อำเภอปัว จังหวัดน่าน  
อำเภอชาติตระการ อำเภอนครไทย 
จังหวัดพิษณุโลก อำเภอหล่มสัก อำเภอ 
ทุ่งสมอ (เขาค้อ) จังหวัดเพชรบูรณ์ และ 
เขตติดต่อจังหวัดเลย ในแต่ละพื้นที่ล้วน 
เป็นป่าภูเขาสูงชัน หนาแน่น รกทึบ และ 
เป็นเขตเชื่อมต่อกันและกัน โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งบริเวณเขาค้อและภูหินร่องกล้า  
มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 
คือ “สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน 
ลาว” พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย 
จึงยึดไว้เป็นฐานที่มั่น และตั้งเป็นฐาน 
อำนาจรัฐในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศ 
ไทย เป็นแหล่งสะสมทั้งเสบียงอาหาร  
อาวุธยุทโธปกรณ์ และกำลังพล ให้แก่  
ชนกลุ่มน้อยในพ้ืนท่ี เวลาน้ันกองทัพบก 
และกองทัพภาคที่ ๓ ได้ร่วมกันกวาดล้าง 
ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ก็สำเร็จภารกิจ 
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“ผมตั้งปณิธานไว้ว่า  
จะมอบกายถวายชีวิต 

รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท 
จนกว่าชีวิตจะหาไม่”



ไปได้ เพียงระดับหนึ่ ง  ครั้นเมื่อถอน 
กำลังกลับ ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์  
ก็ขยายกำลังเข้าสู่พื้นที่มั่นเดิมอย่างเต็ม 
รูปแบบ
 ในเวลาเดยีวกนันัน้เอง พระบาทสมเดจ็ 
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยต่อสถานการณ์ 
บ้านเมือง ทรงอุทิศพระวรกายทุ่มเทและ
ตรากตรำ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรเพื่อ 
เป็นขวัญและกำลังใจ และพระราชทาน 
โครงการตามพระราชดำริมากมาย เพื่อ 
ให้ ราษฎรของพระองค์ ได้อยู่ ดีกินดี   
มีพระราชดำรัสว่า 
 “หากปากท้องของเขาอิ่ม เขาก็จะ 
ไม่เป็นคอมมิวนิสต์” 
 ฉะนั้น แม้จะทุรกันดารหรือเสี่ยง 
อันตรายเพียงใด ทั้งสองพระองค์ไม่ทรง 
ย่อท้อ เสด็จฯ ไปทุกหนทุกแห่งเพื่อทรง 
ช่วยเหลือพสกนิกรของพระองค์ ให้  
พอมีพอกิน จะได้หลุดพ้น ไม่ตกไปอยู่ 
ภายใต้อิทธิพลของคอมมิวนิสต์ 
 วันหนึ่งทั้งสองพระองค์เสด็จฯ ไป 
ทรงเยี่ยมกองพันพิเศษ (พลร่ม) ค่าย 
สฤษดิ์เสนา จังหวัดพิษณุโลก ขณะนั้น 
ผม พร้อมด้วย พันโท มนัส คล้ายมณี  
ผู้บังคับกองพัน และพันโท หาญ เพไทย  
หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษ ๓๐๑ เป็น 

ผู้เฝ้าฯ รับเสด็จและถวายความสะดวก  
ในระหว่างที่ประทับอยู่ ณ เรือนประทับ 
รับรอง แม่ทัพภาคที่ ๓ สมัยนั้นคือ พลโท  
สมศักดิ์ ปัญจมานนท์ ได้เข้าเฝ้าฯ กราบ 
บังคมทูลรายงานว่า เครื่องบิน F-5 ตก 
มี เรืออากาศเอก พงษ์ณรงค์ เกษรศุกร์  
เป็นนักบิน จะขอหน่วยกู้ภัยของกองพัน 
พิเศษ (พลร่ม) ออกค้นหา   ตอนน้ัน 
ถ้าดวงวิญญาณ เรืออากาศเอก พงษ์ณรงค์ 
ได้ล่วงรู้ คงดีใจที่ชีวิตของท่านได้แลกกับ 
อธิปไตยที่กำลังจะกลับคืนมา ด้วยพระ 
บารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เพราะพระองค์ทรงกางแผนท่ีบริ เวณ 
เขาค้อ พระราชทานพระราชดำรัส  
ใจความว่า... 
 “การใช้กำลังทหารเข้ากวาดล้าง 
บริเวณเขาค้อ เสมือนหนึ่งโยนหินลงไป 
ในแหน เมื่อน้ำหยุดกระเพื่อม แหนก็จะ 
ปิดตัวเหมือนเดิม เปรียบเหมือนเอา 
กำลังทหารเข้ากวาดล้าง ผู้ก่อการร้าย 
ก็จะหนีไป เมื่อถอนกำลังออก เขาก็ 
จะกลับเข้ามาเหมือนเดิม ไม่ได้อะไร  
เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๙  
เราสูญเสีย พันโท เจริญ ทองนิ่ม ไปแล้ว  
เรามิได้อะไรกลับคืนมา ขอให้พิจารณา 
หาวิธีใหม่ 
 เขาค้อมีลักษณะคล้ายก้นกระทะ 
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“แม้จะทุรกันดาร
หรือเสี่ยงอันตรายเพียงใด

ทั้งสองพระองค์ไม่ทรงย่อท้อ 
เสด็จฯ ไปทุกหนทุกแห่ง 

เพื่อทรงช่วยเหลือ 
พสกนิกรของพระองค์ 

ให้พอมีพอกิน 
จะได้หลุดพ้น 

ไม่ตกไปอยู่ภายใต้ 
อิทธิพลของคอมมิวนิสต”์ 



เป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ เป็นอู่ข้าวอู่น้ำ 
พรรคคอมมิวนิสต์จะไม่ยอมละทิ้งเป็น
เด็ดขาด จึงมีความรุนแรง หากเปรียบ 
ไปก็เหมือนเตาอั้งโล่ที่กำลังร้อนแรง 
หากเอาอะไรใส่ลงไปก็จะหลอมละลาย 
วิธีการที่จะลดความร้อนลงได้ ต้องสร้าง 
จุดความเย็นล้อมรอบ ซึ่งเป็นตัวช่วย 
ดึงความร้อนจากเตาที่กำลังร้อนแรง 
นั่นคือ การสร้างหมู่บ้านล้อมรอบ สร้าง 
ความเจริญให้หมู่บ้าน คอมมิวนิสต์ 
กลัวความเจริญ หากที่ไหนเจริญแล้ว 
คอมมวินสิตเ์ขา้ไมไ่ด ้เพราะชาวบา้นรูท้นั 
คอมมิวนิสต์ใช้หลักป่าล้อมเมือง ล้อม 
กรุง แต่ของเรากลับกัน คือ สร้างบ้าน 
ล้ อมป่ า  เพราะหากปล่อยให้ เขา 
ลงพื้นราบได้แล้ว เราจะแพ้ หมู่บ้านที่ 
จัดตั้งขึ้น ให้ใช้หมู่บ้านอาสาสมัคร  
รับสมัครจากครอบครัวที่ยากจน ไม่มี 
ที่ทำกิน หรือจากทหารกองหนุน เพราะ 
ทหารจะเป็นแกนนำในการระวังป้องกัน 
หมู่บ้าน
 ราษฎรอาสาสมคัรนีจ้ะตอ้งฝกึอาชีพ 
ในการเกษตร และฝึกทางยุทธวิธี เพราะ 
เมื่อเข้าไปอยู่ในเขาค้อแล้ว จะต้อง 
ประกอบอาชีพในการเกษตร ต้องป้องกัน 
ตนเองและป้องกันหมู่บ้าน หากผู้  
ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ฆ่าชาวบ้าน  

เขาจะเสียทางด้าน ‘ปจว’ (ปฏิบัติการ 
จิตวิทยา) และเสียทางด้านการเมือง  
หากเปรียบประเทศไทยเหมือนร่างกาย 
ของเรา เขาค้อก็เปรียบเสมือนหัวใจ ถึงแม้ 
จะตัดแขนตัดขาออก แต่หัวใจยังเต้นได้  
ร่างกายก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ ดังนั้น จะต้อง 
ทำลายหัวใจให้หยุดเต้น ร่างกายก็อยู่ 
ไม่ได้ และเมื่อนั้นเขาก็จะแพ้ วิธีนี้  
เรียกว่า ‘ยุทธศาสตร์พัฒนา’ ให้ทดลอง 
ทำดู อาจใช้เวลานานห้วงแรกถึง ๔ ปี  
โดยเริ่มจากค่ายสฤษดิ์เสนาและด้าน 
ทุ่งสมอก่อน ต่อไปจึงค่อยขยายด้านอื่น 
เพื่อปิดล้อม”
 นัน่คอืจดุเริม่ตน้ของ “โครงการพฒันา 
ลุ่มน้ำเข็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”  
โดยที่ขณะนั้นผมดำรงตำแหน่งรอง 
ผู้อำนวยการกองยุทธการรับสนองงาน  
พระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ 
ส่วนพระองค์จำนวนหนึ่งไว้สำหรับการ 
ใช้จ่าย  ในขณะที่กำลังพลส่วนหนึ่งกำลัง 
เร่งสร้างความเจริญในพื้นที่ เช่น หมู่บ้าน 
แหล่งน้ำ ตัดถนนเชื่อมต่อหมู่บ้าน พัฒนา 
อาชีพให้ราษฎรมีรายได้สูงขึ้นจากการ 
เกษตร พร้อมทั้งพัฒนาการศึกษา เช่น  
สร้างโรงเรียน สถานการณ์การสู้รบยิ่งทวี 
ความรุนแรง ทำให้การพัฒนาโครงการตาม 
พระราชดำริเต็มไปด้วยอันตรายรอบด้าน 

พคท. ดักซุ่มโจมตีขัดขวางการทำงาน 
อยู่ตลอดเวลา กว่าจะสร้างทางสำเร็จ  
ทั้งคนงาน ทั้งกำลังพล ต้องบาดเจ็บ 
ล้มตายไปไม่รู้เท่าไหร่ แต่พอสร้างเสร็จ 
ก็ไม่มีใครกล้าใช้ ที่พึ่งของผม ณ ตอนนั้น 
ก็คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ได้พระราชทานพระราชดำรัสแนะนำว่า 
 “ ใ ห้ ส ร้ า ง ห มู่ บ้ า น ห่ า ง กั น  ๑ 
กิโลเมตร” 
 ผมดำเนินการสนองพระราชดำริโดย 
จัดสรรที่ดินทำกินให้กับชาวบ้านคนละ  
๒๐ ไร่ ให้เมล็ดพันธ์ุพืช ปุ๋ย และสัตว์เล้ียง 
ทางเศรษฐกิจไว้ทำทุน จาก ๒ หมู่บ้าน  
ค่อย ๆ ขยายเป็น ๓๒ หมู่บ้าน ท่ามกลาง 
เสียงปืนที่ยังดังรัวอยู่ตลอดเวลา ทุกครั้ง 
ที่ผมเข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงาน 
จะมีพระราชดำรัสพระราชทานกำลังใจว่า 
 “การที่ผู้ก่อการร้ายขัดขวางและ 
ต่อต้านมิให้เราจัดตั้งหมู่บ้านได้สำเร็จ  
แสดงว่าเราเดินมาถูกทางแล้ว เสมือน 
หนึง่เราไปบบีจมกูแลว้เขาหายใจไมอ่อก 
จึงจำเป็นต้องดิ้น”
 พระราชดำรสัของพระองคเ์ปน็กำลงัใจ 
อันสูงค่าของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกคน  
ที่พร้อมจะสละชีวิตเพื่อปกปักรักษา 
ผืนแผ่นดินไทย และด้วยพระบารมีแห่ง 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ 
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พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรง 
ห่วงใยและทรงเป็นกำลังใจแก่ทหารหาญ 
อย่างสม่ำเสมอ ได้เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยม 
ทุกปี กระทั่งครั้งหนึ่งหน่วยทหารเกิด 
ปะทะกับผู้ก่อการร้ายและได้รับบาดเจ็บ 
พระองค์ท่านพระราชทานเฮลิคอปเตอร์ 
พระที่นั่งไปรับทหารบาดเจ็บ นับเป็น 
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
 หนึ่งปี สองปี สามปี เสียงปืนไม่เคย 
เงียบหายไปจากพื้นที่แห่งนี้ ผมจำได้ 
ตั้งแต่ที่เริ่ม “โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” เมื่อปี  
๒๕๒๐ ล่วงเข้าปี ๒๕๒๔ ใกล้ถึงวันครบ 
กำหนดที่ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริมา  
แม้ทหารจะพยายามกดดันด้วยยุทธวิธี  
“การรุก” ตลอดเวลา แต่ผู้ก่อการร้าย 
คอมมิวนิสต์ยังคงต้ังหลักต่อสู้ ผมตัดสินใจ 
เปิด “ยุทธการผาเมืองเผด็จศึก” เพื่อหวัง 
เผด็จศึกให้ผู้ก่อการร้ายพ่ายแพ้และ 
ยอมละทิ้งพื้นที่บริเวณเขาค้อ เขาย่า  
บ้านหนองแม่นา แม้ยุทธการครั้ งนี้  
กองทัพจะสูญเสียกำลังพลทั้งนายทหาร  
นายสิบ พลทหาร และอาสาสมัคร 
ทหารพรานไปเป็นจำนวนมาก แต่ผลที่ 
ทหารไทยได้รับคือ “ชัยชนะ” อันยิ่งใหญ่  
เราสามารถเข้าตี ทำลายล้าง และยึด 
ที่หมายสำคัญ ๆ ไว้ได้หมด กำลังพล 

ของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่รอดตาย 
หลบหนีไปอยู่แหล่งอื่น มวลชนที่ตกอยู่ 
ภายใต้อำนาจของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์  
มีชาวเขาเข้ามอบตัวหลายร้อยคน ถือเป็น 
ชยัชนะครัง้สำคญัทีจ่ะนำไปสูค่วามสำเรจ็ 
อันยิ่งใหญ่สมดังกระแสพระราชดำรัส 
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคย 
พระราชทานไว้ว่า
 “แผนยุทธศาสตร์พัฒนานี้ทดลอง 
ปฏิบัติดู ๔ ปี ซึ่งอาจจะยาวนาน แต่ถ้า 
สำเร็จแล้ว เขาจะต้องพ่ายแพ้ในที่สุด”
 เหตุการณ์ต่อจากนั้นก็เป็นจริงดังที่ 
พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำรัสไว้ 
ทุกประการ เมื่อผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ 
ในพื้นที่เขาค้อพ่ายแพ้ ในห้วงเวลาต่อมา 
เขตภูหินร่องกล้าก็ยอมวางอาวุธและ 
เข้ามอบตัว จากนั้นก็ไล่ไปเรื่อย ๆ ตั้งแต่ 
ผูก้อ่การรา้ยคอมมวินสิตใ์นเขตภาคเหนอื 
จังหวัดน่าน (บ้านห้วยโกร๋น อำเภอทุ่งช้าง) 
ในพื้นที่จังหวัดตาก (อำเภอพบพระ และ 
อำเภออุ้มผาง) รวมท้ังท่ีเป็นกองกำลังสำคัญ 
ของกองทัพปลดแอกแห่งประเทศไทย 
ในภาคอีสาน ได้แก่ จังหวัดนครพนม 
จังหวัดสกลนคร และจังหวัดอุดรธานี  
รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงที่ยอมวางอาวุธ 
และเข้ามอบตัว จนที่สุดเมื่อปี ๒๕๒๗  
ผู้ก่อการร้ายในพ้ืนท่ีภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ 

ธานี (อำเภอช่องช้าง และอำเภอนาสาร)  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อำเภอกุยบุรี)  
ขอมอบตัวเป็นผู้เข้าร่วมพัฒนาชาติไทย  
เป็นอันว่าการต่อสู้ของพรรคคอมมิวนิสต์ 
แห่งประเทศไทยได้สิ้นสุดลง ทำให้ 
ประเทศไทยหลุดพ้นจากภัยคอมมิวนิสต์  
เป็นไปตามกระแสพระราชดำรัสของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกประการ 
 จากนั้นผมเร่ งพัฒนายุทธศาสตร์  
พระราชทานคือ ปลูกฝังให้ราษฎรรักและ 
หวงแหนในพื้นที่ และส่งเสริมให้ราษฎร
ได้อยู่ดีกินดี โดยมีเป้าหมายที่เด่นชัด คือ  
ให้มีรายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปีสูงกว่า 
รายได้ของราษฎรทั่วไปในภาคเหนือ ซึ่งก็ 
บรรลผุลตามเปา้หมายทกุป ีนบัเปน็ความ 
สำเร็จท่ีย่ิงใหญ่ของยุทธศาสตร์พระราชทาน 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการ 
นำเอาการพัฒนาอาชีพและจิตใจมา 
เปน็อาวธุในการสูร้บจนไดร้บัชยัชนะอยา่ง 
แท้จริง  
 อย่างไรก็ตาม เมื่อทั้งสองพระองค์ 
เสด็จฯไปทรงเยี่ยมทหารถึงในสนามรบ  
ได้มีพระราชดำรัสเตือนว่า
 “ตอนนี้เขาค้อเริ่มเจริญแล้ว มีไฟ 
แล้ว มีน้ำประปาใช้แล้ว ต้องระวัง  
ทหารต้องดูแล มิฉะนั้นจะมีการเอารัด 
เอาเปรียบ วันรุ่งขึ้น (๒๐ กุมภาพันธ์  
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พ.ศ .  ๒๕๒๗)  ฉั นจะต้ อ ง ไป เปิ ด 
อนุสาวรีย์เขาค้อ เป็นอนุสรณ์ของการ 
เสียสละของตำรวจ ทหาร และราษฎร 
อาสาสมัคร มันจะไม่คู่ควร ถ้ามีการ 
เอารัดเอาเปรียบกันเกิดขึ้นอีก และ 
เราจะต้องมาสู้ รบกันอีก และต้อง 
มาสร้างอนุสาวรีย์กันอีก เพราะฉะนั้น 
ทหารต้องดูแล” 
 พระราชดำรัสเตือนของพระองค์ท่าน 
ก้องอยู่ในหัวผมตลอดเวลา นายทหารที่ 
ร่วมรบด้วยกันจึงสาบานกันว่า “พวกเรา 

จะไม่แสวงหาประโยชน์ จะไม่เอาที่ดิน 
แม้กระผีกเดียว เพราะเราจะต้องทำพื้นที่ 
นีใ้หเ้ปน็ประโยชนแ์กค่นไทยทีเ่ปน็คนยาก 
คนจน คนไทยที่ไม่มีที่ทำกิน เราจะฝึกคน
ยากจนให้เขาไปตั้งเป็นหมู่บ้าน” 
 แม้ภาพสมรภูมิเลือดของ “เขาค้อ” 
ในอดีต ถึงวันนี้ได้ถูกลบเลือนด้วยป่าเขา 
สลับซับซ้อนอย่างสวยงาม จนได้รับการ 
กล่าวขานให้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่  
มีชื่อเสียงของประเทศไทย แต่ทุกครั้งที่ 
ผมเหยียบลงบนสมรภูมิแห่งนี้ ไม่เคยมี 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทอดพระเนตรภูมิประเทศ 
บริเวณโครงการพัฒนาลุ่มนํ้าเข็ก
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
และพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับ 
ด้านการพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหา 
การก่อการร้ายในพื้นที่ดังกล่าว
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วันใดที่ผมจะไม่คิดว่า เพราะประเทศไทย 
มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ 
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ  
เราจึงยังคงเป็นไทมาได้จนถึงวันนี้ 

“องคมนตรี ต้องสร้างคน 
สร้างชาติ”

 วั นที่  ๑๓  ก รกฎาคม  ๒๕๓๖  
เป็นวันที่ผมต้องจดจำไว้ในชีวิตว่า ได้รับ 
พระราชทานพระมหากรุณาสูงสุดจาก 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผมเป็น  
“องคมนตรี” และในวันที่ผมเข้าเฝ้าฯ  

ถวายสัตย์ปฏิญาณ ได้พระราชทาน 
พระราชดำรัสว่า 
 “๙๐% ของคนไทยนับถือพุทธ 
ศาสนา ซึ่งศาสนาพุทธสอนว่า ทุกคน 
ต้องเกิด แก่ เจ็บ ตาย ร่างเอาไปได้ไหม  
ไม่ได้ ก็ทำประโยชน์ให้แผ่นดินเกิด” 
 จากพระราชดำรัสในวันนั้น ได้กลาย 
เป็นหลักชัยในการทำงานของผมมา
โดยตลอด ผมยึดแนวทางการพัฒนา 
ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้าน เมือง จังหวัด 
หรือประเทศก็ตาม ขึ้นอยู่กับ 3 M 1 T 
คือ M-Man  M-Material M-Manage 
ment และ T-Technology 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง 
ให้ความสำคัญกับ M ตัวแรกคือ Man  
สำคัญท่ีสุด พระราชทานพระราชดำรัสว่า  
“ต้องสร้างคน สร้างชาติ ไม่ใช่สร้างตึก 
ระฟ้า” ประเทศสิงคโปร์เป็นเกาะ มีคนแค่ 
สามล้านคน มีความเจริญ ขณะท่ีเมืองไทย 
เป็นประเทศเก่าแก่ เกือบแปดร้อยปี   
แต่ยังเจริญสู้ เขาไม่ได้ นั่นเป็นเพราะ 
สังคมเราไม่ได้ปลูกฝังให้เยาวชนใฝ่ดี  
อัดฉีดกันในเรื่องของวิชาความรู้ ผลิต 
บัณฑิตปีละไม่รู้เท่าไหร่ ออกมาเป็นเบ๊  
ไม่ใช่บอส สิ่งที่ไม่ได้สอนกันคือ “สอนให้ 
เป็นคนดี” เมื่อก่อนนี้เด็กกลับบ้านไป 
ต้องเจอผู้เฒ่าผู้แก่ ปู่ย่าตายาย พ่อแม่  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ  
เสด็จฯ โดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง  
ไปยังพระตำหนักเขาค้อ บนยอดเขาย่า 
ตำบลนางั้ว กิ่งอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ซึ่งประชาชนร่วมใจกันสร้างน้อมเกล้าฯ ถวาย
สำหรับเป็นที่ประทับแรมในเวลาเสด็จฯ  
ทอดพระเนตรโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก 
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ และทรงเยี่ยม 
ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
วันจันทร์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘
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“สิ่งที่ผมไม่เคยลืมเลย 
แม้สักวินาทีเดียว 

คือ 
ปลูกฝังให้เด็ก 

รู้จักความเป็นไทย”

แต่เดี๋ยวนี้กลับไปไม่เจอใคร ก็ชวนกันไป 
เที่ยวห้างสรรพสินค้าบ้าง เล่นตู้เกมบ้าง  
จนเสี่ยงต่อการติดยาเสพติด ผมจึงคิดว่า  
“กีฬา” คือชีวิตประจำวันแบบไทย ๆ แม้ว่า 
เราจะพัฒนาจนไปถึงโลกพระจันทร์ได้  
แต่ต้องรู้จักต้นทุนตัวเอง รู้กำพืดความ 
เป็นไทย จึงจะไปต่อรองกับคนอื่นได้
 สมัยที่ ผมเรียนโรงเรียนนายร้อย 
เวสปอยต์ ทุกๆ ปีเขาเชิญนักมวยที่มี 
ชื่อเสียงของโลกมากินข้าวกลางวันที่  
โรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก ปรากฏว่า  
๙๐% ของนักมวยเหล่านี้มาจากเด็กสลัม 
เช่น โจ หลุยส์  ซูการ์เลย์ เลียวนาร์ด 
เป็นเด็กสลัม แต่เขามีโครงการนวมทอง 
ฉะนั้นแทนที่เด็กจะติดยา ค้ายา ก็ให้ 
มาหัดชกมวย ชิงแชมป์จนได้รับทุนการ 
ศึกษา แต่มีข้อตกลงกันว่า ถ้าสำเร็จ 
มหาวิทยาลัยหรือไปชกมวยที่ ใดแล้ว  
จะต้องกลับมาช่วยสลัมที่เคยอยู่ 
 ผมจึงนำแนวทางนี้มาเปิด “ลานมวย 
ไทยต้านภัยยาเสพติด” โดยนำเด็กตัว 
เล็ก ๆ ตั้งแต่อายุ ๙ ขวบขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ 
ในชุมชนแออัดมาฝึ กต่ อยมวยไทย 
ทุกวันเสาร์ เราสนับสนุนไปจนถึงว่า หาก 
คนใดไม่มีทุนเรียนต่อ ผมหาทุนให้เข้า 
มหาวิทยาลัยจนจบ แล้วกลับมาสอน 
เด็กรุ่นหลังต่อไป

 เร่ิมต้นท่ีชุมชนแออัดวังทองหลาง กับ 
ท่ีคลองเตย ก่อนจะขยายไปที่คลองตัน 
หัวหมาก สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น จากนั้น 
ผมนำเดก็ ๆ  ไปโชวม์วยไทยทีอ่เมรกิา โดย 
ต้องเขียนเรียงความประสบการณ์ของ 
ข้าพเจ้ามาส่งด้วย สิ่งที่ผมไม่เคยลืมเลย 
แม้สักวินาทีเดียว คือ ปลูกฝังให้เด็กรู้จัก 
ความเปน็ไทย ครัง้หนึง่ผมพาเยาวชนไทย 
ไปแสดงมวยไทยที่กรุ งมอสโก เมื่อ 
แสดงเสร็จก็พาเด็กชมสถานที่สำคัญ 
ทางประวัติศาสตร์ เห็นครูชาวรัสเซียนำ 
นักเรียนชั้นมัธยม ๒๐๐-๓๐๐ คน มาชม  
เขาอธิบายให้ลูกศิษย์ฟังว่า “นี่คือสมบัติ 
ของชาติ จะต้องรู้จักรักและหวงแหน”  
ผมจึงช้ีให้เด็ก ๆ ดูว่า ขนาดพวกเขาเป็น 
คอมมิวนิสต์แท้ ๆ ยังสอนลูกหลานให้ 
เห็นถึงความสำคัญ ให้เห็นคุณค่าของชาติ  
แล้วพวกเราเล่า ถ้าคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักและ 
ไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างมา 
และเก็บไว้ กระทั่งอีก ๕๐ ปี ๑๐๐ ปี 
ข้างหน้า ถูกชาติอื่นมายื้อแย่งเอาไป  
ถึงตอนนั้นประเทศไทยจะเหลืออะไร  
 ผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นห่วงมากที่สุด 
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ยอดกษัตริย์นักการเกษตร
และสิ่งแวดล้อม

 นายอำพล เสนาณรงค์





พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ประธานองคมนตรี  
นำ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่องคมนตรี 

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 
วันอังคาร ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๗
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ผมได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๓๗ 

หลังจากที่ผมเกษียณอายุราชการในตำแหน่ง 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อปี ๒๕๓๕ 

ซึ่งผมไม่เคยนึกว่าจะมีโอกาสได้ถวายการรับใช้ในตำแหน่งนี้  
เช่นเดียวกับคุณพ่อของผม คือ พลเอก หลวงเสนาณรงค์ 

อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม  
แต่ท่านเป็นองคมนตรีได้ไม่นาน ก็ถึงแก่อสัญกรรม
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปทรงเกี่ยวข้าว 
ที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 
วันพุธ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๑
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องคมนตรีสายการเกษตร 
และสิ่งแวดล้อม

 ผมดีใจเม่ือรับทราบข่าวอันเป็นมงคลน้ี 
แต่ว่ากว่าจะได้เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ 
ก่อนรับหน้าท่ีองคมนตรี ก็ในเดือนตุลาคม  
เน่ืองด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มีพระราชกิจมาก ในวันที่เข้าเฝ้าฯ นั้น  
ท่านอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ประธาน 
องคมนตรี  ขณะนั้น เป็นผู้นำเฝ้าฯ 
มีพระราชดำรัสกับผมมากมาย จำได้ 
ตอนหน่ึงว่า มีพระราชดำรัสให้มาช่วยงาน 
เ ก่ียวกับการเกษตรและส่ิงแวดล้อม  
โดยปรกติองคมนตรีที่เข้ามาปฏิบัติงาน 
ถวาย ไม่ได้รับมอบหมายว่าจะเข้ามา 
ทำงานด้านไหน ซ่ึงองคมนตรีรุ่นแรก ๆ 
ส่วนใหญ่เป็นนักกฎหมาย จึงปฏิบัติงาน 
ด้านกฎหมายถวายเป็นส่วนใหญ่ 
 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงงานดา้นการพฒันามากขึน้ องคมนตร ี
รุน่ตอ่มาจงึเปน็บคุคลทีม่าจากหลายสาขา 
โดยเฉพาะด้านการเกษตรและการ 
ชลประทาน ซึ่งมีองคมนตรี หม่อมเจ้า 
จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ (ภายหลัง 
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาข้ึน 
เป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 
จักรพันธ์เพ็ญศิริ) และองคมนตรีจุลนภ  
สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ทรงทำงานและทำงาน 

ด้านนี้ถวายอยู่ ซึ่งท่านทรงเป็นและเป็น 
แบบอย่างที่ข้าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท 
รุน่หลงัสมควรดำเนนิรอยตาม  โดยเฉพาะ 
ในเรือ่งความจงรกัภกัด ี ความซือ่สตัยส์จุรติ 
ความเรยีบงา่ยและสภุาพ เมือ่ทัง้สองทา่น 
ส้ินไป ผมก็ได้ปฏิบัติงานในด้านน้ีถวายต่อ 
แต่ก็ทำหน้าที่อื่น ๆ ถวายด้วย หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรโดยตรง คือ  
สำนกังาน กปร. (สำนกังานคณะกรรมการ 
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำริ) และมูลนิธิชัยพัฒนา  
ผมได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมการท่ีปรึกษา 
ทั้ง ๒ แห่ง เมื่อตอนที่องคมนตรีจุลนภ  
สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ยังมีชีวิตอยู่ ท่านเป็น 
กรรมการหลัก ผมเป็นผู้ช่วย แต่หลังจากท่ี 
ทา่นถงึแกอ่สญักรรม  ผมจงึเปน็กรรมการ 
เต็มตัว 
 งานของ กปร. และมูลนิธิชัยพัฒนา 
นั้นเหมือนกัน แต่มูลนิธิชัยพัฒนาเป็น 
มูลนิธิส่วนพระองค์ โดยมีพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนายกกิตติมศักดิ์ 
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม 
บรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน ซ่ึงในอดีต 
ต้องพึ่งบุคลากรและงบประมาณของ  
กปร. บ้าง แต่ปัจจุบันได้รับงบประมาณ 
เพิ่มมาก และอาศัยผู้เกษียณอายุราชการ 
บางคนและข้าราชการบางส่วนจาก กปร.  

ไปช่วยปฏิบัติงาน จึงไม่ต้องห่วงเรื่อง 
การบริหารและดำเนินงาน ส่วนงานของ 
สำนักงาน กปร. เป็นของราชการ มีฐานะ 
ระดับกรม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ข้ึน 
ตรงต่อนายกรัฐมนตรี และมีเลขาธิการ  
กปร. เป็นผู้บังคับบัญชาสำนักงาน ซึ่ง 
นายกรัฐมนตรีทุกสมัย ท่านไม่มีเวลา 
ที่จะมาดู ก็จะสั่งมาที่เลขาธิการ กปร.  
ผมมีหน้าที่ตามที่ได้รับพระมหากรุณา 
พระองค์ท่านทรงให้มาเป็นท่ีปรึกษา   
เวลาเขาทำอะไร ผมก็ต้องติดตามดูแล 
และพยายามให้เป็นไปตามนั้น ตอนที่ 
ผมรับราชการมีเรื่องปวดหัวมากมาย  
มีเจ้านายเยอะ มีรัฐมนตรีสั่งโน่นสั่งนี่  
บางทีรู้สึกบีบค้ันในการทำงาน พอเกษียณ 
ก็ว่างงาน ชีวิตเบาลง แต่เมื่อมาเป็น 
องคมนตรีปฏิบัติงานถวายแล้ว รู้สึกดีใจ  
ภาคภูมิใจ มีความสุขขึ้น เพราะ หนึ่ง  
ได้ทำงานรับใช้พระองค์ท่าน สอง งานที ่
รับผิดชอบไม่เครียด เรียกว่ามีเจ้านาย 
พระองค์เดียว ถือว่าได้ดำเนินชีวิตภายใต้ 
ร่มพระบารมี  ทำให้ชีวิตยืนยาวขึ้น  
มีความสุข และสภาพจิตใจดีเหมาะสม 
กับวัย 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง 
รู้จักผมตั้งแต่ตอนที่ผมรับราชการเป็น 
รองอธบิดกีรมวชิาการเกษตร และชว่งแรก 
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปทรงงาน  
ณ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
วันจันทร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๙
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ที่เข้ามาปฏิบัติงานถวาย พระองค์ท่านจะ 
ทรงทดสอบความรู้ของผม เหมือนทรง 
อยากทราบว่า ผมทำงานเป็นหรือไม่  
รู้เ ร่ืองเ ก่ียวกับ ส่ิงแวดล้อมมากน้อย 
เพียงใด โดยมากวิธีการของพระองค์ท่าน 
คือ จะมีพระราชดำรัสถาม บางทีก็มี 
พระราชกระแสเป็นเอกสารลงมา เช่น  
ให้ไปติดตามโครงการหมุนเวียนขยะ 
แบบครบวงจร (พ.ศ. ๒๕๓๘)  ให้แก้ปัญหา 
เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ทรงถามว่า 
มีการทำกันอย่างไร (พ.ศ. ๒๕๓๙)  ปัญหา 
เร่ืองไฟไหม้พรุโต๊ะแดง (พ.ศ. ๒๕๔๑) 
น้ำท่วมที่รามคำแหง (พ.ศ. ๒๕๔๑)    
ฝนหลวงที่พิษณุโลก (พ.ศ. ๒๕๔๒)  
นกแต้วแร้วท้องดำที่เขานอจูจี้ กระบี่  
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ฯลฯ ซึ่งแต่ละโครงการ 
หรือเหตุการณ์เหล่านี้ พระองค์ทรงทราบ 
ความเป็นมาของโครงการดีอยู่แล้ว แต่ 
คงมีพระราชประสงค์จะทรงทราบความ 
คืบหน้า และให้ผมได้ทราบเหตุการณ์ 
ต่าง ๆ ด้วยตัวของผมเอง หรือทราบ 
ต่างพระเนตรพระกรรณ เพราะจะต้องมี 
การประสานงาน ก็จะมีพระราชกระแส 
ให้ผมเดินทางไปดู วิธีการทำงานของผม  
คือ ต้องออกไปศึกษา ไปถาม ไปดู เข้าไป 
คลุกคลีแนะนำกับคนที่ทำจริง ๆ พอกลับ 
มาก็จะทำรายงาน เขียนสรุปสั้น ๆ ย่อ ๆ  

ไม่ทำเป็นเล่มหนา  แล้วผมชอบถ่ายรูป 
ก็แนบรูปถ่ายไปกับรายงานส่งทูลเกล้าฯ 
ถวายให้ทรงทราบเป็นระยะเรื่อยมา ซึ่ง 
บางเรื่องก็มีพระบรมราชวินิจฉัยหรือ 
พระราชดำริเพิ่มเติมพระราชทานกลับ 
ลงมา บางเรื่องก็มีพระราชดำรัสด้วย 
พระองค์ เอง ในโอกาสที่ผมได้ เฝ้าฯ  
ณ สถานที่ต่าง ๆ เมื่อพระองค์ท่านทรง 
พระดำเนินผ่านผม ก็มักจะทรงถาม 
เกี่ยวกับเรื่องที่ทรงมอบหมายให้ทำอยู่  
ผมก็จะกราบบังคมทูลรายงานด้วยวาจา 
ในขณะท่ีได้ส่งรายงานทูลเกล้าฯ ถวายแล้ว  
ทุกอย่างที่ผมทำจะมีรายงาน  เป็นที่  
น่าช่ืนใจว่า โครงการตามพระราชดำริต่าง ๆ  
ทุกวันนี้ ก็มีหลายหน่วยงานในราชการ 
และรัฐวิสาหกิจนำไปขยายผลต่อ อย่าง 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีงบประมาณ 
มากหน่อย เช่น ปตท. ปูนซิเมนต์ไทย  
นอกนั้นก็เป็นกรมต่าง ๆ ในกระทรวง 
เกษตรฯ เช่น กรมการข้าว กรมปศุสัตว์  
กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร ฯลฯ    
ทุ กหน่ วยก็นำ ไปขยายผลมากมาย 
กรมพัฒนาที่ดิน เป็นผู้ผลิตพันธุ์แฝก 
และแจกจ่ายไปปลูก เช่น ไปปลูกบนภูเขา 
ในจังหวัดกาญจนบุรี เชียงใหม่ ชุมพร  
ฯลฯ แต่สิ่งที่ต้องติดตาม คือ เอาไปแล้ว 
เป็นอย่างไร ก็เพราะในช่วงแรก ชาวบ้าน 

“ช่วงแรก 
ที่เข้ามาปฏิบัติงานถวาย  

พระองค์ท่านจะ
ทรงทดสอบความรู้ของผม 
เหมือนทรงอยากทราบว่า 

ผมทำงานเป็นหรือไม่  
รู้เรื่องเกี่ยวกับ 
สิ่งแวดล้อม

มากน้อยเพียงใด”
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อาจจะยังไม่เข้าใจว่า ปลูกหญ้าไปทำไม  
แต่พออธิบาย ก็เข้าใจว่าเพ่ือป้องกันดินพัง  
เป็นปุ๋ย ต่อมาพวกเขายังเห็นประโยชน์ 
โดยตรง ด้วยการเอาไปสานเป็นหมวก 
กระเป๋า ชาวต่างชาตินำไปทำเสื้อ ฯลฯ  
เท่าที่ผ่านมา ทุกอย่างยังเป็นผลบวกอยู่ 
ดังนั้น หน้าที่หนึ่งของผม คือ จะแบ่งเวลา 
ไปเยี่ยม ไปให้กำลังใจ 

ความภาคภูมิใจสูงสุด

  งานที่ผมทำถวายและรู้สึกภาคภูมิใจ 
สูงสุดเรื่องหนึ่ ง  ได้แก่  เรื่อง เกษตร 
ทฤษฎีใหม่ ซ่ึง ไ ด้ เ ร่ิมทรงพระราช
ดำริ โครงการนี้ ม าตั้ ง แต่ปี  ๒๕๓๒ 
โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทำที่ 
วัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี ต่อมา 
ปี ๒๕๓๗  ให้ทำที่เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
และได้พระราชทานแนวพระราชดำรินี้ 
เป็นครั้งแรกแก่ผู้เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพร 
ชัยมงคล เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๗  
ในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา  
๕  ธันวาคม ๒๕๓๗ ซึ่ งก่ อนที่ จะ 
พระราชทานแนวพระราชดำรินี้  ก็มี  
ข้าราชการในกระทรวงเกษตรฯ ทำกันมา 
บ้างแล้ว โดยเรียกว่า เกษตรผสมผสาน  
ไม่ได้เรียกว่าทฤษฎีใหม่ แต่พระองค์ท่าน 
ทรงทำเป็นหลักการที่ชัดเจนว่า ต้องมีน้ำ 

มีดิน มีข้าว มีพืชอื่น ๆ สัดส่วนเท่าใด  
ทรงเขียนออกมาอย่างชัดเจน กลายเป็น 
เกษตรทฤษฎีใหม่ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง 
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของ 
ประชาชนในระดับรากหญ้า ท่ัวทุกท้องถ่ิน 
ทั่วประเทศ ทั้งในเขตใช้น้ำฝน และเขต 
ชลประทาน ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยอมรับและ 
กระจายไปในภูมิภาคต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว
 ในฐานะที่ผมเคยเป็นอธิบดีกรมวิชา 
การเกษตร จงึมสีว่นเกีย่วขอ้งมาตัง้แตแ่รก  
ต้องไปอบรมบรรยาย เม่ือผมได้รับพระมหา 
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี  
จึงได้สนองพระราชดำริ โดยเริ่มทำแปลง 
ทดลองตามสถานีทดลองทั่วประเทศ 
จำนวน ๒๖ แห่ง แต่พอมีปัญหาต่าง ๆ  
ก็นำความขึ้นกราบบังคมทูลถาม และ 
ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘ พระองค์ท่าน 
ก็ได้ทรงอธิบายเรื่อง“เกษตรทฤษฎีใหม่”  
เพิ่มเติม เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง 

พระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง

  ในปี ๒๕๓๙ ได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 
ของประเทศ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐  
และ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ พระองค์ท่าน 
จงึไดพ้ระราชทานปรชัญาของ “เศรษฐกจิ 
พอเพียง” ซึ่งเป็นการนำส่วนหนึ่งไป 

“งานที่ผมทำถวาย
และรู้สึกภาคภูมิใจ

สูงสุดเรื่องหนึ่ง  
ได้แก่ เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ซึ่งได้พระราชทาน
แนวพระราชดำริ

โครงการนี้ 
มาตั้งแต่ปี ๒๕๓๒”
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ประยุกต์กับ “การเกษตรทฤษฎีใหม่” 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้  
ผมอยากจะเล่าไว้ ณ ที่นี้อีกครั้งว่า เป็น 
ปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และ 
ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ  
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชม จนถึง 
ระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหาร 
ประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง  
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ 
ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ 
 ความพอเพียง หมายถึง การพ่ึงพาตนเอง 
ความพอประมาณ การเดินสายกลาง  

ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะ 
ต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร 
ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ 
เปลีย่นแปลงทัง้ภายนอกและภายใน ทัง้นี ้
จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ 
และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำ 
วิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและ 
การดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะ 
เดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ 
ของคนในชาต ิโดยเฉพาะเจา้หนา้ทีข่องรฐั  
นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้ 
เปน็คนดมีสีำนกึในคณุธรรมความซือ่สตัย์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จฯ พร้อมด้วย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
ไปทรงงานที่ไร่เกษตรกร 
อำเภอห้วยทราย จังหวัดเพชรบุรี 
วันจันทร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๙
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สุจริต และให้มีความสามัคคี ดำเนินชีวิต 
ด้วยความอดทน พากเพียร มีสติปัญญา  
และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและ 
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
และกว้างขวาง ทั้ งด้านวัตถุ  สั งคม  
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม จากโลก 
ภายนอกได้เป็นอย่างดี
   

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาส
ให้นำคณะผู้ปฏิบัติงานโครงการพัฒนา 
และรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ 
และรับพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฯ
วันจันทร์ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒
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ปฏิบัติภารกิจแทนพระองค์ 
ด้านการศาสนา

  นอกจากผมมีงานวิชาการในพระราช 
ดำริทางด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 
เป็นงานประจำแล้ว ยังได้ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ ให้ผมปฏิบัติหน้าที่แทน 
พระองค์ด้านพระพุทธศาสนาหลายครั้ง 
เช่ น  ให้ เชิ ญดอก ไม้ พ ระ ร าชทาน  
ไปถวาย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๓ ครั้ง  
และให้เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการ 
บำเพญ็พระราชกศุลเนือ่งในวนัสำคญัทาง 
พระพุทธศาสนาที่พุทธมณฑล ตั้งแต่ 
เมื่อปี ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นงานเวียนเทียน 
แห่งเดียวที่มีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ 
ตลอดพิธีการนานประมาณ ๑ ชั่วโมง  
ผมก็ไปเวียนเทียนปีละ ๓ ครั้ ง  คือ  
ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวัน 
อาสาฬหบูชา ทำให้ชีวิตมีความสุขและ 
สงบยิ่งขึ้น 

ความประทับใจในพระองค์

  ผมมีความประทับใจในพระองค์ท่าน  
คอื หนึง่ พระราชจรยิวตัรทีเ่ปน็แบบอยา่ง 
ในเรื่องการทรงงาน อย่างที่เราอ้างบ่อย ๆ 
คือ “ทศพิธราชธรรม” ทรงยึดเป็นหลักการ 

ทีท่รงปฏบิตั ิเวลาทกุคนไปบรรยายมกัจะ 
อ้างถึง สอง คือ พระปฐมบรมราชโองการ 
ในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่า “เรา 
จะครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์ 
สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ถือว่าเป็น 
พระราชสัจวาจาที่ทรงเปล่งมา แล้วเรา 
นำมาอ้างถึงได้ตลอดเวลา พระองค์ท่าน 
ไมเ่คยทรงทำอะไรทีผ่ดิจากธรรมะ ผมเชือ่ 
อย่างนั้นจริง ๆ เมื่อได้ใกล้ชิด เพราะว่า 
พระองค์ท่านไม่ทรงเหมือนข้าราชการ 
ทั่ว ๆ ไป ซึ่งผมอยู่ในระบบราชการไทย 
ก็จะมีเจ้านายท่ีดุด่าว่าลูกน้อง ด้วยวาจาท่ี 
ไม่สุภาพ แต่ว่าพระองค์ท่านไม่ทรงมีเลย  
แลว้ไมเ่คยเหน็วา่จะกริว้ใคร  โดยสรปุแลว้  
พระองค์ท่านมีพระราชจริยวัตรที่สุภาพ 
เรียบร้อย และมีพระอารมณ์ที่เย็น สงบ  
ถ้ากริ้ว อาจจะทรงนิ่งเงียบ หรือว่ามี 
พระราชดำรัสอะไรบางอย่างที่ผมรู้  
ได้เอง
  สมัยก่อน เวลาผมไปยืนเฝ้าฯ ในงาน 
ต่าง ๆ เมื่อทอดพระเนตรเห็นผม ก็จะ 
มีพระราชดำรัสถามว่า ไปที่นั่นมาเป็น 
อย่างไร พอกราบบังคมทูลตอบแล้ว ก็จะ 
มีพระราชดำรัสว่า “ดีนะ” อะไรอย่างนี้ 
สั้น ๆ นั่นคือ การทรงชม หรือบางทีก็ 
มีพระบรมราชวินิจฉัยเป็นเอกสารลงมา  
ผมก็รู้แล้วว่า ทรงอ่านรายงานของผม 

“สมัยก่อน 
เวลาผมไปยืนเฝ้าฯ

ในงานต่าง ๆ  
เมื่อทอดพระเนตรเห็นผม  
ก็จะมีพระราชดำรัสถามว่า 

ไปที่นั่นมาเป็นอย่างไร
พอกราบบังคมทูลตอบแล้ว 

ก็จะมีพระราชดำรัสว่า  
‘ดีนะ’ ” 
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นำคณะทำงานศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพ 
ของคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านไฟฟ้าพลังนํ้าและการปรับปรุงคุณภาพนํ้า  
เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ  ถวายสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ เลขที่ ๒๙๑๖๒  
และสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์โครงสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ เลขที่ ๒๙๑๖๓  
ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวให้ 
และรับพระราชทานพระราชดำริเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป 
วันจันทร์ ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔
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  ครั้งหนึ่งพระองค์ท่านทรงพระดำเนิน 
มากบัพระราชอาคนัตกุะชาวตา่งประเทศ 
เมื่อทอดพระเนตรเห็นผมก็ทรงแนะนำ 
ผมให้พระราชอาคันตุกะท่านนั้นว่า  
องคมนตรีอำพลทำงานอะไรบ้าง ผมก็ 
รู้สึกปลื้มใจ โดยสรุปแล้ว พระองค์ท่าน 
จะมีพระราชดำรัสชมบางงานที่ผมทำ  
แต่ว่าบางงานของผมที่ทูลเกล้าฯ ถวาย 
รายงานขึ้นไปโดยไม่ เป็นไปตามที่มี  
พระราชกระแส ก็จะทรงถามทำนองว่า  
ทรงสั่งงานนี้หรือ

ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ 

  แนวพระราชดำริหรือพระราชดำรัส 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ผม 
น้อมนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน คือเรื่อง 
เศรษฐกิจพอเพียง ทุกอย่างที่เกี่ยวกับ 
เศรษฐกิจพอเพียง อย่างการสอนให้พึ่ง 
ตนเอง พอประมาณ เดินสายกลาง ให้ทำงาน 
ดว้ยความมเีหตมุผีล มภีมูคิุม้กนั เปน็คนด ี 
และมีความสามัคคี ผมก็ยึดตามนั้นหมด  
แต่ผมยอมรับว่า หลักการเศรษฐกิจ 
พอเพียงนี้ ขึ้นอยู่กับอายุและชีวิตของ 
ครอบครัว บางอย่างบางคนเขาทำไม่ได้  
คือ คนยังหนุ่มอยู่ ให้ไปพึ่งตนเอง ไปเดิน 
สายกลาง น่ันคงทำไม่ได้ พออายุมากข้ึน ๆ 
ก็จะทำได้ เพราะทำให้สบายใจ แต่ผมก็ 

ทำหมด เวลาทำอะไรต่าง ๆ ก็นึกอยู่แต่ว่า 
ต้องยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งผม 
จะมสีตูรของผมทีใ่ชใ้นการบำรงุปญัญาอยู ่ 
อาจจะแตกต่างบ้างเท่านั้นเอง

สิ่งที่ขอฝากไว้

 นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เสด็จขึ้นครองราชสมบัติจนถึงทุกวันนี้ 
ก็เป็นเวลากว่า ๖๕ ปีแล้ว ตลอดรัชสมัย  
พระองค์ท่านเสด็จฯ แปรพระราชฐาน 
ไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วพระราชอาณาจักร  
ทรงมีโอกาสได้ทอดพระเนตรสภาพชีวิต 
ความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วทุกท้องถิ่น  
ได้ทรงรับฟังปัญหาอุปสรรค และความ 
ทกุขย์ากในการดำรงชพีของพสกนกิรดว้ย 
พระองค์เอง ทั้งยังได้ทรงทราบถึงสภาพ 
ดินฟ้าอากาศและภูมิประเทศของแต่ละ 
ภูมิภาคอย่างถ่องแท้ จึงมีพระราชประสงค์ 
แน่วแน่ที่จะทรงทุ่มเทพระสติปัญญา  
พระราชทรัพย์ และกำลังพระวรกาย  
เพื่อแก้ไขและปัดเป่าความทุกข์ยากของ 
ประชาชนให้ลดน้อยลง ทั้งนี้ เพื่อความ 
กินดีอยู่ดี  มีความสุขและความเจริญ 
สืบไป
 แต่ถึงวันนี้  พระสุขภาพและพระ 
พลานามัยของพระองค์ท่านได้ถดถอย 
ลงไปตามพระชนมายุและกฎธรรมชาติ  

ทำให้ทรงต้องลดพระราชกรณียกิจ 
ท่ีทรงปฏิบัติในภาคสนามลง แม้พระราช 
หฤทัยจะเปี่ยมล้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะ 
ทรงงานเหมือนเช่นเดิม ดังนั้น ในยามที ่
บ้านเมืองและแผ่นดินยังมีภัยและวิกฤต 
รุมล้อมทุกด้านเช่นนี้  สมควรท่ีเหล่า 
ข้าราชการและประชาราษฎร์ทุกหมู่เหล่า 
จะต้องร่วมกันบำเพ็ญหน้าท่ีของตนเองให้ดี 
ทีส่ดุ เมือ่เกดิปญัหาอปุสรรคใดในแผน่ดนิ  
จะต้องไม่นิ่งดูดาย ต้องช่วยกันออกมา 
ปฏิบัติหน้าที่  และแก้ไขปัญหาอย่าง 
พร้อมเพรียงและเต็มกำลัง
 ผมอยากให้ทุกคนอุทิศตนเองดำเนิน 
ตามรอยใตเ้บือ้งพระยคุลบาทและสบืสาน 
ต่อตามแนวพระราชดำริและพระราช 
จริยวัตร เพื่อขยายผลให้กว้างขวางต่อไป  
เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชน 
และความววิฒันาสถาพรของประเทศชาต ิ
สืบไปชั่วกาลนาน
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พระเมตตาจากฟากฟ้า

 นายจำรัส เขมะจารุ





พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ประธานองคมนตรี  
นำ นายจำรัส เขมะจารุ องคมนตรี เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่องคมนตรี  

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน  
วันศุกร์ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๓๗
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เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามราชประเพณี 
ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ 

ผมก็เพียงได้ยินข่าวพระองค์ท่านจากข่าวสารทางสื่อต่าง ๆ  
แต่ไม่เคยได้เข้าเฝ้าฯ อย่างใกล้ชิด เนื่องจากผมเป็นสามัญชนธรรมดา 
จึงคิดว่าคงไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ซึ่งเปรียบเสมือนพระองค์ท่านอยู่ที่สูงมาก 
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เทน้ำศักดิ์สิทธิ์จากจังหวัดต่าง ๆ ลงในขันพระสาคร ในรัฐพิธีเสกทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ 
เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายสรงอภิเษกในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ พุทธศักราช ๒๕๓๐
ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม 
(เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา)
วันพุธ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๓๐
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แต่แล้วในวันหนึ่ง พระองค์ท่านได้เสด็จฯ 
ไปพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้  
ที่จบการศึกษาหลักสูตรเนติบัณฑิตไทย  
ในปีเดียวกันกับที่ทรงประกอบพิธีบรม 
ราชาภิเษก ผมจึงมีโอกาสได้เข้าเฝ้าฯ  
ในระยะใกล้ที่สุดเป็นครั้งแรก โดยเฝ้าฯ 
รับพระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต 
จากพระหัตถ์ ความรู้สึกในตอนนั้นมีทั้ง 
ความต่ืนเต้น และรับรู้ถึงพระเมตตาท่ีทรง 
มีต่อทุกคนที่ได้ใกล้ชิดกับพระองค์ท่าน 
อย่างชัดเจน วันน้ันจึงเป็นวันท่ีผมประทับใจ 
อย่างที่สุดและไม่เคยลืมเลือนเลย
  ตั้งแต่วันนั้นมา ผมก็สำนึกว่า ถ้ามี 
โอกาสทำอะไรเพื่อพระองค์ท่านได้บ้าง 
แม้เล็กน้อยก็จะทำให้เต็มที่ตามความ 
สามารถ ขณะนั้นผมรับราชการอยู่ใน 
กระทรวงยุติธรรม จึงตั้งความหวังว่า ถ้า 
ได้ทำงานในพระปรมาภิไธยด้วยความ 
ซื่อสัตย์ สุจริต และด้วยความเป็นธรรม  
ก็ถือว่าเป็นการรับใช้พระองค์ท่านได้  
จึงสอบเข้ารับราชการเป็นตุลาการในศาล 
ยุติธรรม เพ่ือจะได้ทำงานถวายตามเจตนา  
ในการทำงานเป็นตุลาการ ผมได้น้อมนำ 
พระราชดำรัสตอนหนึ่งที่วางหลักในการ 
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาว่า 
  “..งานของผู้พิพากษานั้นจะต้อง 
ผจญอันตรายต่าง ๆ มากมาย ทั้งทาง 

ด้านร่างกายท้ังด้านจิตใจ ในด้านร่างกาย 
นั้นก็อาจไปประสบเหตุร้ายต่าง ๆ ก็ได้  
เพราะว่าผู้ที่ทุจริตก็ไม่อยากให้ความ 
ทุจริตของเขาถูกเปิดเผยและถูกทำให้ 
โค่น ก็จะต้องไม่หวั่นไหวต่ออันตราย 
เหล่านี้ เพราะว่าหากว่าไม่ปฏิบัติตน 
ด้วยความซื่อตรงก็ไม่มีความหมาย  
อันตรายอีกอย่างหนึ่ งที่สำคัญที่สุด 
ก็คือทางจิตใจ งานที่เราทำนั้นจะต้อง 
ไม่ท้อถอย จะต้องไม่ยอมละเว้นจาก 
ความยุติธรรม อาจต้องประสบต่อ 
การล่อการยั่ว ความโลภของแต่ละคน  
หรือความกลัวของแต่ละคน อันนี้เป็น 
อันตรายทางจิตใจ ซึ่งเราจะต้องทำด้วย 
ความซื่อตรงเหมือนกัน....”
  ผมได้น้อมนำพระราชดำรัสดังกล่าว 
มาเป็นหลักในการทำงานเสมอมา ทำให้ 
ชีวิตในการรับราชการเจริญก้าวหน้ามา 
ตลอด จนกระทั่งดำรงตำแหน่งประธาน 
ศาลฎีกา และมีโอกาสเข้าร่วมพิธีอันเป็น 
มงคลอกีครัง้หนึง่ในพระราชพธิมีหามงคล 
เฉลมิพระชนมพรรษา ๕ รอบ พทุธศกัราช 
๒๕๓๐  ซึ่งในครั้งนั้น ได้มีการจัดรัฐพิธี 
เสกทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์  ณ  
พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม  
ในวันพุธ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๓๐ และ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก 

มหาสมาคม ทรงรับการถวายพระพร 
ชัยมงคลและ ทูล เก ล้าฯ  ถวาย น้ำ 
พระพุทธมนต์ศั กดิ์ สิ ท ธิ์ ส ร งอภิ เษก  
ณ พระที่นั่งชัยมังคลาภิเษก (สร้างขึ้น 
บริเวณท้องสนามหลวง) ในวันเสาร์ ที่  
๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ ซึ่งวันนั้น ผมใน 
ฐานะประธานศาลฎีกา ได้มีโอกาสเป็น 
ผู้แทนข้าราชการฝ่ายตุลาการ ในการ 
กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล 
ทูลเกล้าฯ ถวายพานดอกไม้ธูปเทียนแพ  
และทูลเกล้าฯ  ถวายนํ้าพระพุทธมนต์ 
ศักดิ์สิทธิ์จากพระเต้าปทุมนิมิตเงิน แด่ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผมรู้สึก 
ปลื้มปีติมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานอัน 
สำคัญย่ิง และได้รับรู้ถึงพระเมตตาของ 
พระองค์ท่าน ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตาม 
หลังจากนั้น ผมยังได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ  
พระองค์ท่านตามงานพระราชพิธีต่างๆ  
อกีหลายครัง้ในตำแหนง่ประธานศาลฎกีา 
 สองปีต่อมา ผมก็เกษียณอายุราชการ 
และคิดว่าคงไม่มีโอกาสในการเข้าเฝ้าฯ  
หรือปฏิบัติงานถวายประการใดอีกแล้ว
 แต่สิ่งที่ เป็นมงคลแก่ชีวิตก็เกิดขึ้น 
อีกคร้ังโดยมิได้คาดหมาย เม่ือมีพระบรม 
ราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผมเป็น 
องคมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน  
๒๕๓๗ และได้เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ 
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ถือเชิญพานดอกไม้ธูปเทียนแพ ขึ้นไปเฝ้าฯ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ในโอกาสเสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งชัยมังคลาภิเษก ท้องสนามหลวง
ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ พุทธศักราช ๒๕๓๐
(เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา)
วันเสาร์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐
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ต่ อพระบาทสม เด็ จพระ เจ้ า อยู่ หั ว 
ก่อนเข้ารับหน้าที่องคมนตรี โดยท่าน 
อาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์  ประธาน 
องคมนตรีในขณะนั้น เป็นผู้นำเฝ้าฯ  
เมื่อวันศุกร์  ที่  ๒ ธันวาคม ๒๕๓๗  
หลังจากได้ถวายคำสัตย์ปฏิญาณแล้ว  
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่ หั วทรง 
พระดำเนินจากที่ประทับมายังที่ซึ่ ง 
ท่านอาจารย์สัญญาฯ และผมยืนเฝ้าฯ  
พระองค์ท่านมีพระราชดำรัสทรงขอบใจ 
ที่มาช่วยกันทำงาน พร้อมทั้งทรงแนะนำ 
รายละเอียดต่าง  ๆ ในการทำหน้าที่   
ตอนนั้นผมรู้สึกตื่นเต้นมาก พระองค์ท่าน 
มี พ ร ะ ร าชด ำ รั ส อยู่ น านประม าณ  
๑๕ - ๒๐ นาที ในเวลานั้นผมรู้สึกว่า 
จะต้องทำทุกอย่างที่จะสามารถมีส่วน 
ช่วยพระองค์ท่านได้ เพราะเท่าที่ทราบ 
พระองค์ท่านทรงงานหนักมาก ทรงต้อง 
ดูแลพสกนิกรทุกคน ทุกเวลา อย่าง 
เสมอภาค ตามที่ได้เคยมีพระราชดำรัส 
เกี่ยวกับหน้าที่ของพระมหากษัตริย์ไทย 
ความว่า
 “ในหลาย ๆ ประเทศ สถาบัน 
กษัตริย์ เปรียบเสมือนรูปพีระมิดที่มี 
ประชาชนเป็นฐาน สูงขึ้นไปก็มีบรรดา 
ข้าราชการต่าง ๆ  และกษัตริย์ก็อยู่บนยอด 
พีระมิด แต่หน้าท่ีของพระมหากษัตริย์ 

ไทยในปัจจุบันกลับกัน เป็นพีระมิด 
ที่คว่ำหัวลง คือ ประชาชนทั้งหลาย 
อยู่ข้างบน และสถาบันกษัตริย์อยู่ที่  
จุดล่างสุด ทำหน้าที่บริการสนองความ 
ต้องการของประชาชนที่อยู่ข้างบน”
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง 
ห่วงใยประชาชนอยู่เสมอ ในส่วนของผม  
เมือ่ไดร้บัหนา้ทีอ่งคมนตร ีเพือ่ปฏบิตังิาน 
ถวายด้านท่ีเก่ียวกับกฎหมายต่าง ๆ รวมท้ัง 
การขอพระราชทานอภัยโทษของจำเลย 
ในคดีอาญา ที่จำเลยต้องคำพิพากษาให้ 
ลงโทษด้วยประการหนึ่งประการใด และ 
คดีถึงที่สุดแล้ว ซึ่งจำเลยนั้นมีทางที่จะ 
บรรเทาโทษของตนโดยยืน่เรือ่งราวขอรบั 
พระราชทานอภัยโทษ หรือเปลี่ยนโทษ 
หนักเป็นโทษเบา หรือลดโทษ 
 การพระราชทานอภัยโทษเปน็พระราช 
อำนาจโดยเฉพาะและโดยเด็ดขาดของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพราะ 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
มาตรา ๑๙๑ บัญญัติไว้ว่า “พระมหา 
กษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการ 
พระราชทานอภัยโทษ” ซึ่งการพิจารณา 
เรื่องราวการขอพระราชทานอภัยโทษ 
แต่ละราย จะทรงพิจารณาอย่างละเอียด 
รอบคอบที่สุด มีฎีกาขอพระราชทาน 
อภัยโทษหลายเร่ืองท่ีทรงพระเมตตา  

“พระองค์ท่าน
มีพระราชดำรัสทรงขอบใจ 

ที่มาช่วยกันทำงาน 
พร้อมทั้งทรงแนะนำ
รายละเอียดต่าง ๆ  
ในการทำหน้าที่  

ตอนนั้นผมรู้สึกตื่นเต้นมาก  
พระองค์ท่าน

มีพระราชดำรัสอยู่นาน 
ประมาณ ๑๕ - ๒๐ นาที 

ในเวลานั้นผมรู้สึกว่า
จะต้องทำทุกอย่าง
ที่จะสามารถมีส่วน 

ช่วยพระองค์ท่านได้”
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และแสดงให้เห็นว่าได้ทรงพิจารณาอย่าง 
รอบคอบถึงอายุของนักโทษ และความ 
ยุ่งยากของหน่วยงานราชการ ซึ่งหาก 
จะคุมขังนักโทษรายน้ันต่อไป คงไม่เกิด 
ประโยชน์อะไร ตัวอย่างเช่น ฎีกาขอพระ 
ราชทานอภัยโทษเรื่องหนึ่ง บุตรชายของ 
นักโทษชาย ศ. ขอพระราชทานอภัยโทษ 
ให้แก่บิดาซึ่งขณะนั้นมีอายุถึง ๗๔ ปี  
ต้องโทษฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน  
กำหนดโทษจำคุกตลอดชีวิต และได้รับ 
การลดโทษลงตามกฎหมาย ๓ ครั้ง  
เหลือกำหนดโทษจำคุก ๓๓ ปี ๔ เดือน  
รัฐมนตรีฯ ถวายความเห็นว่าควรยกฎีกา  
คณะองคมนตรีเห็นควรอภัยโทษโดย 
ลดโทษลง ๓ ใน ๕ ของกำหนดโทษครั้ง 
หลังสุด แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทอดพระเนตรสำนวนฎกีาขอพระราชทาน 
อภัยโทษแล้ว ทรงพบว่านักโทษชาย 
อยู่ในวัยชรา อายุ ๗๔ ปีแล้ว การคุมขัง 
ต่อไปคงไม่ก่อประโยชน์ จะเป็นปัญหา 
ในการดูแลของหน่วยงานราชการ ควรให้ 
กลับไปอยู่กับครอบครัวในบั้นปลายชีวิต 
แมก้ารกระทำของนกัโทษชาย ศ. จะวูว่าม 
ไปบ้าง แต่ก็เพราะผู้ตายพูดจาไม่ดีกับ 
นักโทษชาย ศ. ก่อน ทำให้ขาดสติ และ 
เกิดเรื่องขึ้น ทั้งได้ถูกคุมขังมาเป็นเวลา  
๑๑ ปี เศษแล้ว ขณะคุมขังก็มีความ 

ประพฤติดีตลอดมา จึงทรงพระเมตตา 
มีพระราชกระแสว่า “ควรปล่อยตัวเลย”  
จะเห็นได้ว่า มีสายพระเนตรที่กว้างไกล  
ทรงคำนึงถึงเหตุและผลในการพิจารณา 
ในแต่ละเรื่อง 
 อีกเรื่องหนึ่งที่ผมได้รับรู้ถึงพระเมตตา 
ที่ทรงมีโดยไม่มีใครคาดคิดและเห็นได้ 
อย่างลึกซึ้งของพระองค์ท่าน ได้แก่ กรณี 
นักโทษ ๔ ราย มีความผิดตามพระราช 
บัญญัติยาเสพติดให้โทษ ศาลกำหนด 
โทษประหารชีวิตทั้ง ๔ ราย ท้ัง ๔ ราย  
ขอพระราชทานอภัยโทษ รัฐมนตรีฯ และ 
คณะองคมนตรีมีความเห็นว่า สมควร 
ยกฎีกาท้ัง ๔ ราย คือ ไม่ควรพระราชทาน 
อภัยโทษให้ตามที่นักโทษขอ แต่กลับมี 
พระราชกระแสว่า “ในจำนวน ๔ ราย  
มี ๑ ราย ที่มีสติปัญญาทึบ โง่ เขลา  
เบาปญัญา และไมใ่ชเ่ปน็ตวัการ” เมือ่ทรง 
พิจารณาถึงความบกพร่องทางสติปัญญา 
ของนักโทษรายนั้น โดยที่ไม่มีใครคิดถึง 
จุดนี้เลย ก็ทรงพระเมตตาพระราชทาน 
ลดโทษใหน้กัโทษเฉพาะรายนัน้เปน็จำคกุ 
ตลอดชีวิต พระเมตตาที่ยกขึ้นมากล่าวนี ้
เป็นเพียงบางส่วนที่ผมได้รับรู้จากการ 
ถวายงานฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ  
นับเป็นพระเมตตาและพระมหากรุณา 
ทีท่รงมตีอ่พสกนกิรทกุคนทีเ่ปรยีบเสมอืน 

“การพิจารณาเรื่องราว 
การขอพระราชทาน 
อภัยโทษแต่ละราย 
จะทรงพิจารณา 

อย่างละเอียดรอบคอบ 
ที่สุด 

...ทรงพิจารณา 
อย่างรอบคอบถึง 

อายุของนักโทษ...”
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ลูก ๆ ของพระองค์ท่าน แม้จะถูกตัดสิน 
จากศาลว่าได้กระทำความผิด แต่ก็ทรง 
ห่วงใย เคยพระราชทานพระราชดำรัส 
ว่า งานประเภทน้ีต้องใช้ความละเอียด 
รอบคอบมาก ต้องดูถึงสาเหตุของการ 
กระทำความผิด ดูถึงสิ่งแวดล้อมที่ทำให้ 
ต้องกระทำความผิด แม้ผู้กระทำความผิด 
อาจจะถูกหลายคนลืม แต่พระองค์ท่าน 
ไม่ เคยทรงลืม  ไม่ ว่ าพสกนิกรของ 
พระองค์ท่านจะอยู่ ณ ที่แห่งใด
 การ ท่ีมีพระเมตตาพระราชทาน 
อภัยโทษหรือลดโทษให้ ทำให้นักโทษ 
บางคนรอดพ้นจากการถูกประหารชีวิต  
หรือได้รับโทษเบาลง ตามสมควรแก่โทษ 
น้ัน ๆ อาจจะทำให้ผู้กระทำผิดกลับตัวเป็น 
พลเมืองดี ทำให้เกิดผลดีต่อครอบครัว 
และประเทศชาติต่อไป 
 นอกจากนี ้ ผมเองกไ็ดร้บัพระราชทาน 
น้ำพระราชหฤทัยห่วงใย ในกรณีที่ผม 
เจ็บป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  
ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานดอกไม้ 
และสิ่งของเยี่ยม เป็นการพระราชทาน 
กำลังใจแก่ผมโดยตลอด แม้ภายหลังออก 
จากโรงพยาบาล และมีโอกาสเข้าเฝ้าฯ  
พระองค์ท่านก็ทรงพระดำเนินมาทรงยืน 
ด้านหน้าคณะองคมนตรี มีพระราชดำรัส 
พระราชทานกำลงัใจวา่ “เราทกุคนกแ็ก ่ๆ   

กันทั้งนั้นนะ” ซึ่งทำให้ผมรู้สึกซาบซึ้ง 
เป็นล้นพ้น เนื่องจากในขณะนั้นพระองค์ 
เองก็ทรงพระดำเนินไม่ค่อยสะดวกนัก  
พระเมตตาและพระมหากรุณาของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อ 
พสกนิ กรทุ กคน ในทุ กที่  และทุ ก 
สถานการณ์ ท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย  
ไม่สามารถจะบรรยายได้ครบถ้วน 
 ตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงอยู่ในราชสมบัติ  
ได้ทรงครองแผ่นดินโดยทรงยึดมั่ น 
ในทศพิธราชธรรม และด้วยพระปรีชา 
สามารถอันสูงยิ่ง พระองค์จึงทรงทำนุ 
บำรุ งประ เทศชาติ ให้ เจริญรุ่ ง เรื อ ง 
ตลอดมาในทุก  ๆ ด้าน เป็นเหตุ ให้  
อาณาประชาราษฎร์ทุกท้องถิ่ นทั่ ว 
ราชอาณาจักรบังเกิดความผาสุกเป็น 
ที่ประจักษ์ทั่วไป
 สิ่งเดียวที่ผมอยากได้มากที่สุดในชีวิต  
คือ ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ 
มีพระสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ทรงอยู่ 
เป็นร่มโพธิ์รม่ไทรแก่อาณาประชาราษฎร์ 
ตลอดไป

“แม้ผู้กระทำความผิด 
อาจจะถูกหลายคนลืม  

แต่พระองค์ท่าน 
ไม่เคยทรงลืม  

ไม่ว่าพสกนิกรของพระองค์ท่าน 
จะอยู่ ณ ที่แห่งใด”
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พระเมตตาจากฟากฟ้า

 นายจำรัส เขมะจารุ

ทรงเป็นอาจารย์ที่วิเศษสุด

 พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสัญญา ธรรมศักดิ์* ประธานองคมนตรี  
นำ นายจิตติ ติงศภัทิย์  และ  หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช** องคมนตรี เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่องคมนตรี 

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันพุธ ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๒๗

 * ไม่ปรากฏในภาพ
 ** ขณะนั้นยังไม่ได้รับพระราชทานยศพลเรือเอก



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นอาจารย์ที่ดียิ่ง  
หากแต่เราต้องยึดพระองค์ท่านเป็นแบบอย่าง 

ผมมีบุญที่ได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทในฐานะเป็นองคมนตรี 
ผู้จัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์  และนักดนตรีในวงดนตรี อ.ส. วันศุกร์  

จึงมีโอกาสได้เฝ้าฯ ใกล้ชิดในหลายโอกาส ในหลายเรื่อง
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสัญญา ธรรมศักดิ์* ประธานองคมนตรี  
นำ นายจิตติ ติงศภัทิย์  และ  หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช** องคมนตรี เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่องคมนตรี 

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันพุธ ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๒๗
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดนตรีร่วมกับวงดนตรี อ.ส. วันศุกร์ 
วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๐๗
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 ในที่นี้จะพูดเรื่องของดนตรี เป็นที่  
ยอมรับโดยทั่วไปว่า พระองค์ท่านทรง 
เป็นอัครศิลปิน และตามที่ผมเคยได้ฟัง 
พระองค์ท่านทรงดนตรีกับนักดนตรีแจ๊ส 
ระดับโลก ผมยืนยันได้ว่า ฝีพระหัตถ์ 
ทัดเทียมไม่แพ้พวกเขา มีครั้งหนึ่งทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นาย Benny 
Golson เข้าเฝ้าฯ เล่นดนตรีถวาย ผม 
เ ป็นหนึ่ ง ในผู้ ที่ นั่ งฟั งอยู่  ตอนหนึ่ ง 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรง 
แซกโซโฟนสลับกับนาย Benny Golson  
ผ ม ห ลั บ ต า ฟั ง แ ล ะ ก็ ฟั ง ไ ม่ อ อ ก ว่ า  
ตอนนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงแซกโซโฟนหรือนาย Benny Golson  
เล่นอยู่
 ก่อนที่ผมจะเข้าเฝ้าฯ เล่นดนตรีถวาย  
ผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับดนตรีแจ๊ส ซึ่งเป็น 
ดนตรีที่มีชีวิตชีวาและท้าทายสำหรับ 
ผู้เล่น แต่ที่ผมพอจะเล่นเป็นในขณะนี้ 
ก็ เนื่องจากฟังและเรียนรู้วิธี เล่นจาก 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้  
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผม 
เรียบเรียงเสียงประสานเพลงพระราช 
นิพนธ์หลายต่อหลายบท ผู้เรียบเรียง 
เสียงประสานนั้น มีหน้าที่ต้องพยายาม 
เข้าใจเจตนาของเจ้าของเพลง สำหรับเพลง 
พระราชนิพนธ์น้ัน ไม่ใช่ของง่าย เพราะ 

การวางเสียงประสานของพระองค์ท่าน 
มีความลึกซึ้งเป็นอย่างยิ่ง การที่ผมทำ 
หน้าที่ผู้ เรียบเรียงเสียงประสานเพลง 
พระราชนิพนธ์นั้น ทำให้ผมมีความรู้  
ทางดนตรีเพิ่มขึ้นอีกมากมาย
 ในช่วงที่คนไทยเฉลิมฉลองการเสด็จ 
ขึน้ครองสริริาชสมบตัคิรบ ๖๐ ป ีกระทรวง 
วัฒนธรรมและกระทรวงการต่างประเทศ  
ได้จัดให้ผมนำคณะนักดนตรีไปแสดง 
เพลงพระราชนิพนธ์ในต่างประเทศหลาย 
ประเทศ รวมท้ังประเทศในสมาคมอาเซียน  
ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี  
ทุกแห่งที่เราไปแสดง ผู้ที่เข้าชมการแสดง 
ประทับใจในความไพเราะเพราะพริ้งของ 
บทเพลงพระราชนิพนธ์  สรุปได้ ว่ า  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา 
ทรงเป็นคีตกวีระดับโลก
 นอกจากนี้ ผมได้รับบทเรียนทางชีวิต 
จากพระองคท์า่นอกีมากมายจนเหลอืทีจ่ะ 
พรรณนา ถ้าคนไทยทุกคนยึดพระองค์ท่าน 
เป็นแบบอย่าง และศึกษาพระราชดำรัส 
ที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ พวกเรา 
ก็มีโอกาสเป็นคนที่ดีขึ้น และสังคมไทย 
ก็มีโอกาสที่จะเป็นสังคมที่ดีน่าอยู่มากขึ้น

“ก่อนที่ผมจะเข้าเฝ้าฯ 
เล่นดนตรีถวาย 

ผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับ
ดนตรีแจ๊ส ซึ่งเป็นดนตรี
ที่มีชีวิตชีวาและท้าทาย
สำหรับผู้เล่น แต่ที่ผม 

พอจะเล่นเป็นในขณะนี้ 
ก็เนื่องจาก 

ฟังและเรียนรู้วิธีเล่นจาก 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
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ทรงพระเมตตาหาใดเปรียบ

 หม่อมราชวงศ์เทพกมล เทวกุล
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรี ทำหน้าที่แทนประธานองคมนตรี*  
นำ หม่อมราชวงศ์เทพกมล เทวกุล องคมนตรี เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่องคมนตรี 

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันเสาร์ ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๐

 * ขณะนั้น นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ประธานองคมนตรีสุขภาพไม่สมบูรณ์



เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ 
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  

ท่านประธานองคมนตรีได้มีดำริให้องคมนตรี 
เขียนบทความเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เพื่อรำลึกถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติ
พระราชทานแก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทย

ตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย์กว่า ๖๕ ปีที่ผ่านมา
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรี ทำหน้าที่แทนประธานองคมนตรี*  
นำ หม่อมราชวงศ์เทพกมล เทวกุล องคมนตรี เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่องคมนตรี 

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันเสาร์ ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๐



 ตำแหน่ง “องคมนตรี” เป็นตำแหน่ง 
ท่ีผมไม่เคยคิดว่าจะได้รับพระราชทาน 
พระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เมื่อ 
ได้รับแจ้งจากท่านราชเลขาธิการว่า  
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ้ า อ ยู่ หั ว มี  
พระราชกระแสให้มาสอบถามผมว่า  
หากจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
แต่งตั้งเป็น “องคมนตรี” ผมพร้อมที่จะ 
รับตำแหน่งนี้หรือไม่ ผมได้เรียนให้ท่าน 
ราชเลขาธิการนำความกราบบังคมทูลฯ 
ว่า ผมมีความยินดีและเต็มใจที่สุดที่จะ 
รับตำแหน่งหน้าที่อันสูงสุดนี้ และขอ 
พระราชทานปวารณาตัวว่า จะปฏิบัติงาน 
ถวายรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริตตลอดไป
 วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๐ เป็นวันที่ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระ 
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก เปรม 
ติณสูลานนท์ องคมนตรี ทำหน้าที่แทน 
ประธานองคมนตรี นำผมเฝ้าฯ ถวายสัตย์ 
ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ตามประเพณี 
ปฏิบัติ ด้วยการทูลเกล้าฯ ถวายพาน 
ดอกไม้ธูปเทียนแพแล้วถวายสัตย์ปฏิญาณ  
เรียบร้อยแล้ว ได้มีพระราชดำรัสว่า  
“ดีแล้ว เธอก็รู้จักกันดีกับเพื่อนร่วมงาน 
ในราชสำนกั และคงจะชว่ยกนัทำงานได ้
ด้วยดี” เท่านั้นเป็นอันเสร็จพิธี

 ในระยะเริ่มต้นของรัชกาล เมื่อเสด็จ 
ข้ึนครองราชย์ ในวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙  
ยังมีพระราชกิจในการศึกษาต่อ จึงเสด็จ ฯ 
ไปทรงศึกษาต่อยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๔๘๙ ซึ่งเป็นวัน 
เสด็จฯ น้ัน มีราษฎรจำนวนมากมาส่งเสด็จ 
ขณะรถยนต์พระที่นั่งแล่นถึงวัดเบญจม
บพิตร มีราษฎรร้องขึ้นมาดัง ๆ ว่า “อย่า 
ละทิ้งประชาชน” ซึ่งพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวทรงบันทึกถึงเหตุการณ์นี้ 
ไว้ว่า “อยากจะร้องบอกเขาลงไปว่า  
ถ้าประชาชนไม่ ‘ทิ้ง’ ข้าพเจ้าแล้ว  
ข้าพเจ้าจะ ‘ละทิ้ง’ อย่างไรได้ แต่รถ 
วิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้ว” นั่น 
เปรียบดั่งเป็นคำมั่นในพระราชหฤทัย 
ที่พระราชทานแก่ประชาชน ต่อมาเม่ือ 
เสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นการถาวรแล้ว  
ได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
เป็นพระบาทสมเด็ จพระ เจ้ าอ ยู่หัว  
ในวันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ และ 
ได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการ 
แก่พสกนิกรชาวไทยว่า “เราจะครอง 
แผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข 
แห่งมหาชนชาวสยาม”
 ตลอดระยะเวลากว่า ๖๕ ปีแห่งการ 
เปน็พระมหากษตัรยิท์ีไ่ดท้รงครองแผน่ดนิ  
พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ตลอดจน 
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“มีพระราชดำรัสว่า  
‘ดีแล้ว  

เธอก็รู้จักกันดีกับ
เพื่อนร่วมงานในราชสำนัก 
และคงจะช่วยกันทำงาน

ได้ด้วยดี’  
เท่านั้น

เป็นอันเสร็จพิธี”



ผู้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารต่างได้รับ 
ความร่มเย็นเป็นสุขภายใต้พระบารมีและ 
พระบรมเดชานุภาพเป็นที่ประจักษ์ของ 
ผู้คนทั้งหลาย
 อย่างไรก็ดี ยังมีปัญหาทางการเมือง 
ที่คงสร้างความหนักพระราชหฤทัยแก่ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่วนใหญ่ 
เป็นเรื่องการช่วงชิงอำนาจและความเป็น 
ใหญ่ในแผ่นดิน ระหว่างนักการเมือง กับ 
นายทหารชั้นสูงในกองทัพ อาทิ กรณี 
กบฏทั้งหลาย เช่น กบฏเสนาธิการทหาร  
กบฏวั งหลวง และกบฏแมนฮัตตัน  
เป็ นต้ น  ซึ่ ง เ กิ ดขึ้ นภายหลั ง จากที่  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไป 
ทรงศึกษาต่อ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  
ก่อนท่ีจะเสด็จฯ กลับมาเพ่ือทรงประกอบ 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งก่อนหน้า 
ที่จะทรงเริ่มปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อ 
แผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
คงยังทรงมีความหนักพระราชหฤทัยว่า  
จะทรงปฏิบัติพระราชภารกิจท่ีหนักหน่วง 
ได้หรือไม่ แต่ ในที่สุดก็ทรงทราบใน 
พระราชหฤทัยว่า ต้องทรงยึดมั่นในสิ่ง 
ที่คิดว่าถูกต้องและทรงพยายามทำให้ 
ดีที่ สุ ด  ด้ วยได้ทรง เห็นถึ งความรัก 
และศรัทธาที่ประชาชนมีต่อพระองค์  
อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่จะทรงตอบแทน 

ประเทศชาติ

โครงการตามพระราชดำริ

 โ ค ร งการตามพระราชดำริ ขอ ง 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เริ่มขึ้น 
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๔ โดยในระยะเริ่มต้น  
ต้องจำกัดอยู่บริเวณภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ 
และอาศัยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 
เปน็หลกั ไมไ่ดร้บัการสนบัสนนุจากรฐับาล 
แต่อย่างใด
 นอกจากโครงการตามพระราชดำริ 
ที่เน้นการพัฒนาชนบทแล้ว ยังมีโครงการ 
เพือ่สนบัสนนุการศกึษาของชาต ิ โดยระดม 
ทุนจากการฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์  
แล้วพระราชทานเงินที่ได้แก่จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เพื่อเก็บดอกผลให้เป็นทุนการศึกษาแก่ 
นิสิต นักศึกษา ซึ่งต่อมาทุนนี้ก็ได้มีการ 
พระราชทานแก่สถาบันการศึกษาอีก 
หลายแห่งทั่วประเทศ
 โครงการทีเ่กีย่วกบัการสาธารณสขุนัน้ 
เริ่มขึ้นใน พ.ศ.  ๒๔๙๕ เนื่องจากได้ 
เกิดโรคโปลิโอระบาด ผู้ป่วยจะมีปัญหา 
เกี่ยวกับระบบการหายใจและกล้ามเนื้อ  
พ ร ะบาทสม เด็ จพ ระ เจ้ า อยู่ หั ว ไ ด้  
พระราชทานตึกวชิราลงกรณ์ธาราบำบัด  
เพื่อเป็นสถานพยาบาลสำหรับผู้ป่วย 
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“โครงการตามพระราชดำริ 
ของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๔ 

โดยในระยะเริ่มต้น 
ต้องจำกัดอยู่บริเวณ 

ภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ 
และอาศัยพระราชทรัพย์ 
ส่วนพระองค์เป็นหลัก 
ไม่ได้รับการสนับสนุน

จากรัฐบาลแต่อย่างใด” 



โรคโปลิโอได้เข้าบำบัดฟื้นฟูอวัยวะต่าง ๆ  
โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถานี 
วิทยุ อ.ส. ท่ีเพ่ิงจะเร่ิมจัดต้ังข้ึน เชิญชวน 
ประชาชนร่วมกันโดยเสด็จพระราชกุศล  
เป็นผลให้ประชาชนจำนวนมากหลั่งไหล 
นำเงินข้ึนทูลเกล้าฯ ถวาย อันมีส่วนสำคัญ 
ที่ทำให้โรคโปลิโอค่อย ๆ หมดไปในที่สุด  
ครั้นถึง พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้พระราชทาน 
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่กระทรวง 
สาธารณสุข เพื่อจัดตั้ งหน่วยแพทย์ 
พระราชทานเคล่ือนท่ี โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อออกไปรักษาประชาชนที่อยู่ห่างไกล 
ในชนบท
 ต่อมา พ.ศ. ๒๔๙๘ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวทรงต้ังทุนอานันทมหิดลข้ึน  
เพ่ือประโยชนแ์กเ่พือ่นมนษุยแ์ละประเทศ 
ชาติ เพราะทรงตระหนักว่า ชีวิตความ 
เปน็อยูข่องประชาชน จำเปน็ตอ้งไดร้บัการ 
พัฒนาให้ดีข้ึน โดยผู้มีความรู้ความสามารถ 
ร่วมกันพัฒนา ดังนั้น จึงทรงสนับสนุน 
และส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีความสามารถ 
ยอดเ ย่ียมในสาขาวิชาต่าง  ๆ ได้รับ 
พระราชทานทนุ และมีโอกาสไปศึกษาหา 
ความรู้ข้ันสูงสุดจากประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  
ต่อมาได้ขยายการพระราชทานทุน 
อานันทมหิดลแก่นักศึกษาแผนกต่าง ๆ  
มากขึ้น เช่น ด้านวิทยาศาสตร์และวิศว 

กรรมศาสตร์ อักษรศาสตร์ เกษตรศาสตร์  
เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์  
และโบราณคดี และใน พ.ศ. ๒๕๐๒  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปล่ียนสภาพ 
ทนุอานนัทมหดิลเปน็มลูนธิอิานนัทมหดิล  
เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ในสมเด็จ 
พระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
 ทนุอานนัทมหดิลไมม่ขีอ้กำหนดผกูพนั 
ระยะเวลาการศึกษา แต่ให้ผู้ได้รับทุน 
สามารถเรียนต่อจนถึงขั้นสูงที่สุดตาม 
ศักยภาพของแต่ละคน เมื่อจบแล้วก็ไม่ 
ต้องมาทำงานใช้ทุน ซึ่งต่างจากทุนอื่น ๆ 
จึงเป็นที่น่ายินดีว่า ในปัจจุบันมีผู้สำเร็จ 
การศึกษาวิชาการแขนงต่าง ๆ ที่ได้รับ 
พระราชทานทุนอานันทมหิดลจำนวนเกือบ 
๓๐๐ คน ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับทุนล้วนสำนึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  ต่างต้ังใจแสวงหาความรู้และ 
กลับมาทำประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมือง  
โดยเกือบท้ังหมดรับราชการอยู่ในกระทรวง 
ทบวง กรมต่าง ๆ ได้ทำคุณประโยชน์แก ่
ประเทศชาติและประชาชนผู้มีโอกาส 
น้อยกว่า โดยถ่ายทอดความรู้แก่บุคคลอ่ืน 
ต่อไป 
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“ทุนอานันทมหิดล 
ไม่มีข้อกำหนด 

ผูกพันระยะเวลาการศึกษา  
แต่ให้ผู้ได้รับทุน 
สามารถเรียนต่อ 
จนถึงขั้นสูงที่สุด 

ตามศักยภาพของแต่ละคน 
เมื่อจบแล้วก็ไม่ต้อง 

มาทำงานใช้ทุน 
ซึ่งต่างจากทุนอื่น ๆ”



พระมหากษัตริย์ในยุคใหม่

 ในช่วงท่ีมีเหตุการณ์ทางการเมืองวุ่นวาย 
ซึง่เป็นการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างรัฐบาล 
กับปัญญาชนต่าง ๆ นั้น พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงเริ่มปฏิบัติ 
พระราชกรณียกิจในฐานะพระประมุข 
และพระราชินีของประเทศ ด้วยการเสด็จฯ  
ไปต่างจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ 
เป็นการส่วนพระองค์ โดยใน พ.ศ. ๒๔๙๘  
เริ่มเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในแถบ 
ภาคกลางกอ่น เชน่ สพุรรณบรุ ีสมทุรสาคร  
อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา หลังจากนั้น 
ในปีเดียวกันจึงได้เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยม 
ประชาชนแถบภาคอีสานเป็นลำดับถัดมา
 เหตุการณ์หนึ่งก่อนที่พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จฯ ไปทรงศึกษาต่อ 
ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เสด็จฯ  
ไปทรงนมสัการและทรงบชูาพระรตันตรยั 
ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
ได้ทรงพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จ 
พระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์  
ที่ประทับรอรับเสด็จอยู่  และได้สดับ 
พระดำรัสถวายพระพรของสมเด็จ 
พระสังฆราชเจ้าว่า “ราษฎรเขามาคอย 
เฝ้าชมพระบารมีรอรับเสด็จกันตาม 
ถนนหนทางมากมาย เจ้าหน้าที่ทหาร 

ตำรวจไปคอยกันเขา ไม่ให้เข้ามาใกล้  
ไม่ให้แลเห็นพระองค์ เขาเสียใจกันมาก  
ในเมืองไทยเรานี้ พระเจ้าแผ่นดินกับ 
ราษฎรไม่เป็นภัยต่อกันเลย ขอให้ทรง 
จำไว้ ราษฎรไม่เป็นภัยต่อพระองค์เลย”  
ดังนั้น การเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎร 
ทุกคร้ัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ 
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 
จะทรงยึดถือพระดำรัสของสมเด็จ 
พระสังฆราชเจ้าที่ว่า “ราษฎรไม่เป็นภัย 
ต่อพระเจ้าแผ่นดิน” โดยมีพระราชดำรัส 
ว่า ราษฎรต้องเดินทางมาจากที่ไกล ๆ  
บางแห่งก็มาด้วยความยากลำบาก และ 
ยังต้องมาคอยพระองค์เป็นเวลานาน 
นับชั่ ว โมงหรือหลายชั่ ว โมง ฉะนั้น  
ทั้ งสองพระองค์ จึงทรงพระกรุณาให้ 
ราษฎรเฝ้าฯ แต่ละแห่งเป็นเวลานาน  
ไม่ว่าจะเป็นการเสด็จฯ โดยเรือพระที่นั่ง  
หรือการเสด็จฯ ไปทรงเยือนภาคอีสาน 
โดยรถไฟพระที่นั่ง ก็ตาม

ทรงขจัดปัดเป่าภัยพิบัติต่าง ๆ  
ด้วยพระบรมเดชานุภาพ

 พระราชกรณียกิจที่มีความสำคัญ 
อย่างยิ่งยวด และเป็นสิ่งที่ไม่มีบุคคล 
อื่นใดสามารถจะปฏิบัติให้ได้ผลดีและมี 
การสูญเสียน้อยที่สุดสำหรับประเทศชาติ 
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“การเสด็จฯ  
ไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกครั้ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ 

พระบรมราชินีนาถ 
จะทรงยึดถือพระดำรัสของ 

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า 
ที่ว่า 

‘ราษฎรไม่เป็นภัย
ต่อพระเจ้าแผ่นดิน’”



บ้านเมือง นั่นคือการระงับการปะทะกัน 
ด้วยกำลังอาวุธระหว่างเจ้าหน้าท่ีบ้านเมือง 
กับกลุ่มประชาชนท่ีไม่เห็นด้วยกับนโยบาย 
ของรัฐบาล ซ่ึงพระองค์ทรงเล็งเห็นว่า การ 
ใชค้วามรนุแรงนัน้เปน็สิง่ทีจ่ะทำใหป้ญัหา 
ทีม่อียู ่แทนทีจ่ะไดร้บัการแกไ้ข กลบักลาย 
เป็นการทำให้ปัญหาที่มีอยู่เป็นปัญหาที่ 
ร้ายแรงยิ่งขึ้นและยากที่จะแก้ไขได้ ควร 
ที่จะชี้ให้ทั้งสองฝ่ายยอมรับว่า การใช้ 
กำลังอาวุธเข้าประหัตประหารกันนั้น  
ไม่ใช่ช่องทางที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาท่ี 
จะนำมาซ่ึงทางออกท่ีท้ังสองฝ่ายยอมรับได้  
และพยายามทำให้ เกิดความพอใจ 
ด้วยกันท้ังสองฝ่าย ไม่ให้มีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด 
ได้เปรียบเสียเปรียบ หรือมีความคิดเคียด 
แค้นและหาทางท่ีจะต่อสู้ท่ีร้ายแรงข้ึน 
ต่อไป ตัวอย่างกรณีวิกฤตการณ์ความรุนแรง 
ใน “วันมหาวิปโยค” เม่ือวันท่ี ๑๔ ตุลาคม  
๒๕๑๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ 
พระราชทานพระราชดำรัสแนะนำแก่ 
ทั้งสองฝ่าย ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ปฏิบัติตาม 
พระราชดำรัส ทำให้ประเทศกลับคืนมา 
สู่ความสงบ อันเป็นการขจัดปัดเป่าวิกฤต 
ของประเทศให้ผ่านพ้นไปด้วยดี ทั้งนี้ 
ด้วยพระบารมี ในฐานะพระประมุขของ 
ประเทศและตามพระราชอำนาจในฐานะ 
พระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ

การเจริญสัมพันธไมตรี 
กับต่างประเทศ

 โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เป็นพระประมุขของประเทศ ได้เสด็จฯ 
เยือนประเทศต่าง ๆ หลายประเทศ  
นานถึง ๖ เดือน ถือว่าเป็นการเสด็จฯ  
เยือนต่างประเทศครั้งยิ่งใหญ่และเป็น 
ปรากฏการณ์โลก คือ การเสด็จฯ เยือน 
สหรัฐอเมริกาและประเทศต่าง ๆ ในยุโรป  
รวม ๑๔ ประเทศ และ ๑ รัฐ ระหว่าง 
วันท่ี ๑๔ มิถุนายน ถึง ๑๘ พฤศจิกายน  
๒๕๐๓ ทั้งในทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป และ 
ทวีปอเมริกาเหนือ เพื่อเป็นการเจริญ 
พระราชไมตรีระหว่างประเทศไทยกับ 
บรรดามิตรประเทศเหล่านั้นที่มีความ 
สัมพันธ์อันดีอยู่แล้ว ให้มีความสัมพันธ์ 
แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทรงนำความปรารถนาดี 
ของประชาชนชาวไทยไปยงัประเทศตา่ง ๆ   
นั้นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชดำรัส 
ที่พระราชทานแก่ประชาชนของประเทศ 
เหล่านั้น เป็นที่ประทับใจอย่างยิ่ง ทำให้ 
ประเทศไทยเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างไกล 
มากยิง่ขึน้ นบัวา่เปน็ประโยชนต์อ่ประเทศ 
ไทยอย่างมหาศาล
 เมื่อเสร็จสิ้นการเสด็จฯ เยือนประเทศ 
ต่าง ๆ แล้ว ก็ได้ทรงรับพระราชอาคันตุกะ 
ทีเ่ปน็พระประมขุและประมขุของประเทศ 
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“เมื่อวันที่  
๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ได้พระราชทาน 

พระราชดำรัสแนะนำ 
แก่ทั้งสองฝ่าย 
ซึ่งทั้งสองฝ่าย

ได้ปฏิบัติตามพระราชดำรัส
ทำให้ประเทศกลับคืน

มาสู่ความสงบ” 



ต่าง ๆ ที่เสด็จฯ และเดินทางมาเยือน 
ประเทศไทยเป็นการตอบแทน ซึ่ ง 
บรรดาพระราชอาคันตุกะ ท้ังหลาย 
ต่างก็ทรงประทับใจและประทับใจใน 
พระราชวงศ์ของไทย  ตลอดจนประชาชน 
ชาวไทยอย่างทั่วหน้า
 พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย 
นั้นทรงตั้งอยู่บนรากฐานการเมืองที่ว่า  
อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน และ 
พระมหากษัตริย์ผู้เป็นพระประมุขของ 
ปวงชน ทรงใช้อำนาจนั้นเท่าที่บัญญัติไว้ 
ในรัฐธรรมนูญ
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ 
ขึ้นครองราชย์จนถึงบัดนี้ย่างเข้าปีที่ ๖๖  
นับเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ 
ยาวนานที่สุดเท่าที่ เคยปรากฏมาใน 
ประวัติศาสตร์ชาติไทย เป็นพระประมุข 
ของประเทศภายใตร้ฐัธรรมนญูทีป่ระกาศ 
ใช้มา ๑๘ ฉบับ ได้ทรงเห็นการเปล่ียนแปลง 
รฐับาลมากกวา่ ๕๐ ชดุ และนายกรฐัมนตร ี
มากกว่า ๒๐ คน
 นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลในรัชสมัย 
ของพระองค์ทุกชุดได้รับพระราชทาน 
พระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ ทั้งใน 
งานพระราชพิธี และเข้าเฝ้าฯ เป็นการ 
ส่วนพระองค์เพื่อกราบบังคมทูลรายงาน 
การปฏิบัติงานของรัฐบาล ซึ่งการขอ 

พระราชทานเรียนพระราชปฏิบัติ รวมทั้ง 
พระราชดำรัสแนะนำนั้น ส่วนใหญ่แล้ว 
จะเป็นเรื่องส่วนพระองค์ที่นายกรัฐมนตรี 
ไม่พึงนำมาเปิดเผย นอกเหนือไปจาก 
เรื่องที่มีพระราชดำรัสแนะนำเกี่ยวกับ 
แนวทาง นโยบาย หรือโครงการต่าง ๆ  
เพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐบาล
 พระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ 
ย่อมมีพระราชอำนาจและพระราชฐานะ 
หน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ แต่ใน 
ขณะเดียวกัน ตามจารีตประเพณีและ 
การยึดถือปฏิบัติ พระมหากษัตริย์ยังคง 
ทรงดำรงไว้ซึ่งสิทธิบางประการ กล่าวคือ
 ๑. สิทธิท่ีจะพระราชทานพระราชดำรัส 
แนะนำ
 ๒. สิทธิท่ีจะพระราชทานกำลังใจ
 ๓. สิทธิท่ีจะพระราชทานพระราชดำรัส 
ตักเตือน 
 พระองค์ทรงดำรงไว้ซึ่งสิทธิทั้ง ๓  
ประการ อย่างครบถ้วน และทรงใช้สิทธิ 
ดังกล่าวนั้นอย่างทรงพระสุขุมคัมภีรภาพ  
และทรงไว้ซึ่งพรหมวิหารธรรม ดังที่  
นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี  
เคยกลา่ววา่ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
ไม่เคยมีพระราชดำรัสใด ๆ ในเรื่องที่ 
รั ฐบาลหรือนายกรั ฐมนตรี ไ ม่ไ ด้ขอ 
พระราชทานพระราชดำรัสแนะนำหรือ 
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“นายอานันท์ ปันยารชุน
อดีตนายกรัฐมนตรี 

เคยกล่าวว่า 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ไม่เคยมีพระราชดำรัสใด ๆ  

ในเรื่องที่รัฐบาล
หรือนายกรัฐมนตรี

ไม่ได้ขอพระราชทาน 
พระราชดำรัสแนะนำ 

หรือปรึกษา
แต่ประการใดเลย”



ปรึกษาแต่ประการใดเลย
 “ทา่นไมเ่คยมบีทบาททีจ่ะชีว้า่อนันีผ้ดิ  
อันนี้ถูก คนนี้ดี คนนี้ไม่ดี คนนี้ทำถูก 
หรือทำผิด ไม่เคยมี ท่านระมัดระวัง 
เรื่องพวกนี้มาก ผมจึงมองว่า ท่านเป็น 
นักประชาธิปไตยหรือนักรัฐธรรมนูญ”
 ในฐานะพระประมุขของประเทศ  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรง 
บำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ โดย 
ทรงคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ 
และประชาชน เมื่อเกิดเหตุการณ์รุนแรง 
หรือวิกฤตของบ้านเมือง เช่น เหตุการณ ์
๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ หรือเหตุการณ์ 
เมื่ อ เดื อนพฤษภาคม ๒๕๓๕ นั้ น  
พระองค์ท่านก็ได้ทรงขจัดปัดเป่าให้ 
เหตุการณ์คล่ีคลายลง นำประเทศชาติ 
ให้กลับสู่ความสงบและเข้าสู่ภาวะปรกติ
 เนื่องจากทรงครองราชย์มายาวนาน 
จึงทรงมีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ  
อย่างมากมาย และได้ทรงประกอบ 
พระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและ 
ประชาชนด้วยทศพิธราชธรรม จนกระทั่ง 
สถาบันพระมหากษัตริ ย์ กลาย เป็น 
ศูนย์รวมแห่งความถูกต้องดีงาม เป็น 
เกียรติยศของประเทศ เป็นศูนย์รวมแห่ง 
จิตใจและความจงรักภักดีของประชาชน 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระ 

ปรีชาสามารถในงานพัฒนาประเทศ  
ทรงมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย 
รั ฐธรรมนูญและบทบาทหน้าที่ ของ 
พระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ 
เป็นอย่างดี ได้ทรงวางพระองค์และ 
ทรงปฏิบัติพระองค์อย่างครบถ้วนของ 
การที่ทรงมีสิทธิและพระราชอำนาจ 
ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้อย่างถูกต้อง 
ทุกประการ 
 สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นั้น นายอานันท ์ฯ เห็นว่า
 “ท่านไม่ได้เป็นพระมหากษัตริย์อย่าง 
เดียว...แต่ท่านเป็นศูนย์กลางของความ 
ถูกต้อง เพราะฉะนั้น ในอีกบริบทหนึ่ง... 
อันนี้ไม่ได้หมายถึงภายใต้รัฐธรรมนูญ แต่ 
เป็นส่วนพระองค์ ด้วยความเคารพนับถือ 
ของคนไทยที่มีต่อท่านและพระบารมี  
พระบารมีก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาอย่างไม่มีที่มา 
ที่ไป แต่เกิดจากการที่ท่านสั่งสมคุณงาม 
ความดี เพราะฉะนั้นคนไทยก็มองท่านว่า 
ทรงเป็น...ภาษาอังกฤษเรียกว่า Moral  
Authority เป็นศูนย์กลางของความ 
ยุติธรรม ศีลธรรม ความดีงาม... เป็น 
ศนูยก์ลางของการรวมพลงัของประชาชน 
ชาวไทย นี่เป็นอำนาจ...แต่เป็นอำนาจ 
ที่คนถวายให้ด้วยความยินดี ซึ่งอันนี้ใน 
ลกัษณะการปกครองแบบพระมหากษตัรยิ ์
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“เนื่องจากทรงครองราชย์
มายาวนาน 

จึงทรงมีประสบการณ์ 
ในด้านต่าง ๆ อย่างมากมาย  

และได้ทรงประกอบ 
พระราชกรณียกิจ
เพื่อประเทศชาติ 
และประชาชน 

ด้วยทศพิธราชธรรม”



ภายใตร้ฐัธรรมนญูขององักฤษหรอืสวเีดน 
เขาไม่มี ฝรั่งไม่มีทางเข้าใจ”* 
 เหตุการณ์ที่เป็นเรื่องประทับใจที่สุด  
เนื่องด้วยพระเกียรติคุณอันแผ่ไพศาล 
ของพระองค์ ในโอกาสที่ทรงครองสิริ 
ราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ใน พ.ศ. ๒๕๔๙  
นอกจากรัฐบาลและประชาชนชาวไทย 
จะได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดงาน เพื่อแสดง 
ความจงรักภักดีอย่างยิ่งใหญ่ มีสมเด็จ 
พระราชาธิบดีและผู้แทนพระองค์จาก 
นานาประเทศเสด็จฯ/เสด็จมาร่วมแสดง 
ความยินดีกันอย่างพร้อมเพรียง เช่น  
ราชวงศ์แห่งยุโรป ๑๐ ประเทศ ราชวงศ์ 
แห่งตะวันออกกลาง ๖ ประเทศ ราชวงศ์ 
แห่งแอฟริกา ๓ ประเทศ ราชวงศ์แห่ง 
แปซิฟิก ๑ ประเทศ ราชวงศ์แห่งเอเชียใต้  
๑ ประเทศ และราชวงศ์แห่งเอเชีย ๔  
ประเทศ การเสด็จฯ/เสด็จมาของสมเด็จ 
พระราชาธิบดีและผู้แทนพระองค์จาก 
นานาประเทศในการเฉลมิฉลองการครอง 
ราชย์ครบ ๖๐ ปี ของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวในครั้ งนั้น นับว่าเป็น 
ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของสถาบัน 

พระมหากษัตริย์ในโลกน้ีท่ีได้รับความสนใจ 
ของคนทั่วโลก
 และเรื่องที่ขอเตือนสติคนไทยทุกคน 
คือ การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงพยายามจะพัฒนาประเทศชาติ  
ในขณะที่คนอื่น ๆ ในชาติได้แต่เฝ้ารอ 
ให้สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้น โดยที่มิได้ดำเนิน 
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท...จึงเป็น 
เรือ่งนา่เศรา้ทีค่นไทยทัง้หลายไมต่ระหนกั 
และยอมรับในสิ่งนี้ ทุกคนภาคภูมิใจใน 
การมีพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ แต่แนว 
พระราชดำริอันเป็นรากฐานสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมือง การทรงเป็นแรงบันดาลใจ  
การทรงเป็นแบบอย่างท่ีดี และวิถีแห่งการ 
ทรงดำเนินชีวิตของพระองค์ ไม่ได้ถูกรับ 
เอามาใช้ในการปฏิบัติอย่างเต็มบ่า...
 ทุกคนควรจะตระหนักว่า หนทาง 
เดียวที่จะแสดงความเคารพต่อครู ก็คือ  
เรยีนรูจ้ากพระองค ์เพือ่ทีจ่ะนำความรูน้ัน้ 
ไปช่วยเหลือคนอื่น ไม่ใช่เพียงแค่แขวน 
หรือประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ 
ของพระองค์ไว้ในบ้าน...

*  วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย, เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ เล่ม ๓, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ (๑๙๘๔).
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“ทุกคนควรจะตระหนักว่า  
หนทางเดียวที่จะแสดง 
ความเคารพต่อครู ก็คือ 

เรียนรู้จากพระองค์ 
เพื่อที่จะนำความรู้นั้น
ไปช่วยเหลือคนอื่น 
ไม่ใช่เพียงแค่แขวน
หรือประดิษฐาน 

พระบรมฉายาลักษณ์ 
ของพระองค์ไว้ในบ้าน...”
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พ่อของแผ่นดิน 
พระผู้ทรงห่วงใยคนไทยทุกหมู่เหล่า

 นายเกษม วัฒนชัย
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี  
นำ นายเกษม วัฒนชัย  และ  นายพลากร สุวรรณรัฐ  องคมนตรี เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่องคมนตรี 

ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
วันศุกร์ ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๔
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นับจากวันแรก
ที่ผมได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น “องคมนตรี” 

ชีวิตนี้ก็ไม่มีอะไรจะสำคัญกว่า 
งานที่ได้รับใช้สนองเบื้องพระยุคลบาทอีกแล้ว 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี  
นำ นายเกษม วัฒนชัย  และ  นายพลากร สุวรรณรัฐ  องคมนตรี เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่องคมนตรี 

ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
วันศุกร์ ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๔
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ภารกิจ “องคมนตรี” ผู้รับสนองงาน 
ใต้เบื้องพระยุคลบาท 

 ด้วยพระมหากรุณาของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว ที่มิ ได้ทรงกำหนดว่า 
องคมนตรีต้องถวายงานด้านใดเป็นพิเศษ 
ให้องคมนตรีมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ  
อันมีภารกิจหลักคือ การถวายงานแด่ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามแต่ 
จะทรงปรึกษา ซึ่งในทุก ๆ วันอังคาร  
องคมนตรีทุกท่านจะร่วมประชุมในเรื่อง 
ทีท่รงมอบหมาย เชน่ การทลูเกลา้ฯ ถวาย 
ฎกีาขอพระราชทานอภยัโทษของนกัโทษ  
หรือการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการ 
ชั้นผู้ใหญ่ในตำแหน่งต่าง ๆ รวมทั้งถวาย 
คำปรึกษาในเร่ืองต่าง ๆ  ในด้านการบริหาร 
ราชการแผ่นดินและการบริหารราชการ 
ส่วนพระองค์  ถ้าเป็นเรื่องกฎหมาย  
องคมนตรีทางด้านกฎหมายจะเป็นผู้รับ 
สนองงาน แต่ท้ายสุดแล้วต้องเสนอต่อ 
ที่ประชุมคณะองคมนตรีเพื่อลงความเห็น 
ก่อน จึงจะนำความขึ้นกราบบังคมทูล 
พระกรุณา แม้ขณะนี้จะประทับอยู่ที่ 
โรงพยาบาลศิริราชเพื่อรับการถวายการ 
รักษาพระวรกาย แต่ก็ ยั งทรงงาน 
ตลอดเวลา เห็นได้จากท่ีมีการพระ 
ราชทานงานกลับมาทุกครั้ง
 ผมได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ  

แต่งตั้งเป็น “องคมนตรี” ประมาณ ๑๐ ปี 
มาแล้ว ถวายงานในโครงการพระราช 
ดำริเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาเป็นส่วนใหญ่  
อาทิ เป็นเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ซึ่ง 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราช 
ดำริให้จัดตั้งโรงเรียนพระดาบสขึ้นเมื่อ 
ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึก 
อาชีพให้แก่คนยากจนที่พ้นวัยเรียนและ 
ยังไม่มีอาชีพ ให้มีโอกาสทำงานสร้าง 
อาชีพเพื่อหาเลี้ยงตัวเองได้ต่อไป โดยมี 
พลตำรวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ์ เป็นเลขา 
ธิการคนแรก ท่านเล่าให้ฟังว่า เมื่อครั้ง 
ที่ท่านเป็นอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข  
โรงเรียนพระดาบสเปิดหลักสูตรช่างซ่อม 
วิทยุข้ึน แล้วรับคนยากจนมาฝึกอาชีพโดย 
มีที่อยู่ที่กินให้เสร็จสรรพ จากหลักสูตร 
แรกในวนันัน้ไดข้ยบัขยายเปน็ ๘ หลกัสตูร 
ในวันนี้ ในแต่ละปีมีผู้ เรียนเฉลี่ยปีละ  
๑๕๐ คน มีอายุระหว่าง ๑๘ - ๓๕ ปี  
เข้ามาเรียนฝึกอาชีพในหลักสูตรต่าง ๆ  
ซึ่งตรงนี้พระองค์ท่านมีพระราชดำรัส 
เน้นย้ำว่า 
 “ต้องเป็นคนที่ยากจนและยังไม่มี 
อาชพี ขอ้สำคญัตอ้งตัง้ใจมาเรยีนจรงิ ๆ   
ไม่ใช่พ่อแม่บอกให้มาเรียน” 
 โรงเรียนจะจัดที่อยู่  ที่กิน เสื้อผ้า  
และเครื่องแบบให้ โดยที่นักเรียนไม่ต้อง 

“แม้ขณะนี้จะประทับ 
อยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช

เพื่อรับการถวาย 
การรักษาพระวรกาย  

แต่ยังทรงงานตลอดเวลา”
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เสียเงินเลยแม้แต่บาทเดียว เมื่อจบแล้ว 
สามารถนำวชิาความรูไ้ปใชป้ระกอบอาชพี 
ไดเ้ลย บางคนตอนไปฝกึงานรูจ้กักระเหมด็ 
กระแหม่เบ้ียเล้ียง พอจบมาก็สบาย เพราะ 
ว่ามีเงินใช้ก่อนได้รับเงินเดือนเดือนแรก  
และเป็นที่น่าดีใจว่า นักเรียนโรงเรียนพระ 
ดาบสกว่าร้อยละ ๙๐ ท่ีจบการศึกษาแล้ว  
สามารถหางานทำได้และสามารถตั้งหลัก 
ปักฐานได้ด้วยตัวเอง
 นอกจากนั้นผมยังช่วยท่านองคมนตรี 
กำธน สนิธวานนท ์ ในโครงการสารานกุรม 
ไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ 
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผมได้ 
ทราบจากท่านองคมนตรีกำธนถึงที่มาว่า 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนึกถึง 
ตอนที่ยังทรงพระเยาว์ ขณะทรงศึกษา 
อยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เขามีสารา 
นุกรมให้เด็กนักเรียน จึงมีพระราชดำรัส 
ว่ า  “อยู่ที่ โน่นอยากรู้ ความหมาย 
ไม่ยาก เพราะมีสารานุกรม ถ้าเด็กไทย 
อยากรู้ความหมายของคำ จะมีสารา 
นุกรมอะไรไหมที่ เด็กสามารถวิ่งไป 
ที่ห้องสมุดโรงเรียนแล้วเปิดอ่านได้” 
นี่คือจุดเริ่มต้นที่พระองค์ท่านทรงนึกถึง 
นักเรียนไทย ดังนั้นเราจึงหานักปราชญ์  
ราชบัณฑิตเก่ ง  ๆ มาทำงานสนอง 
พระราชประสงค์แต่งสารานุกรมไทย  

จนออกมาเป็นชุดสารานุกรมสำหรับ 
เยาวชนไทย มาเป็นเวลานานกว่า ๓๐ ปี 
แล้ ว  ในแต่ละปีจะผลิตสารานุกรม 
เล่มใหญ่ท่ีประกอบด้วยเร่ืองราวต่าง ๆ  
ประมาณ ๗ - ๘ เร่ือง  ตอนหลังมีการ 
ผลิตเป็นเล่มเล็ก ภายในเล่มมี ๓ เรื่อง  
รวบรวมเรื่องราวทั้งที่เกี่ยวกับสากลและ 
เกี่ยวกับไทย เช่น ลิเก ทุเรียน พร้อม 
เนื้อหาสาระ อ่านแล้วได้ทั้งความรู้และ 
สนุกด้วย
 เช่นเดียวกับโครงการทุนเล่าเรียนหลวง 
สำหรบัพระสงฆไ์ทย ทา่นองคมนตรกีำธน 
ได้รับสนองงานมาว่า พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริจะถวาย 
ทุนการศึกษาแก่พระเณรให้ได้ศึกษา 
เล่าเรียนสูง ๆ เพื่อที่บ้านเมืองเราจะได้มี 
ผู้รู้ในเรื่องพระไตรปิฎกพอจะเป็นหลัก 
ให้กับสังคมได้ จึงมีพระราชดำริจัดตั้ง 
โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระ 
สงฆ์ไทยขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยได้ 
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 
มาให้เริ่มต้นเพื่อเป็นทุนแก่พระเณรที่ 
เรียนปริญญาตรี โท และเอก สาขาพุทธ 
ศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัยมหามกุฏ 
ราชวิทยาลัย และถวายปัจจัยสำหรับ 
เป็นค่าใช้จ่ายแก่พระเณรที่เตรียมสอบ 

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มีพระราชดำริ 

จะถวายทุนการศึกษา
แก่พระเณร 

ให้ได้ศึกษาเล่าเรียนสูง ๆ 
เพื่อที่บ้านเมืองเรา 

จะได้มีผู้รู้ 
ในเรื่องพระไตรปิฎก

พอจะเป็นหลักให้กับสังคมได้ 
จึงมีพระราชดำริจัดตั้ง

โครงการทุนเล่าเรียนหลวง
สำหรับพระสงฆ์ไทย

ขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗”
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เปรียญธรรม ตั้งแต่ประโยค ๖ - ๙ เพื่อ 
เปน็กศุโลบายใหพ้ระเณรทีไ่ดเ้ปรยีญธรรม  
๓ - ๕ ประโยค ได้มีกำลังใจที่จะศึกษา 
พระบาลีให้สูงขึ้น
 นอกจากน้ี โครงการฯ ยังมีทุนพระ 
ราชทานแก่พระภิกษุทั่ วประเทศให้  
มาเรียนหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเป็นพระ 
วิปัสสนาจารย์  หลักสูตรที่สำคัญอีก 
หนึ่งหลักสูตร คือ หลักสูตรพระนักเทศน์  
เนื่องจากการเทศน์เป็นเรื่องสำคัญใน 
การถ่ายทอดพุทธธรรม จึงจำเป็นต้อง 
มีการอบรมสาระและเนื้อหาที่ถูกต้อง  
ซึ่งทั้งสองหลักสูตรได้มีพระภิกษุสงฆ์ 
สำเร็จการศึกษาไปแล้วหลายรุ่น

“ปรับปรุง ต่อยอด สร้างประโยชน์”
แกนหลักพระราชกรณียกิจที่ทรง 
คุณค่า

 ผมยังจำได้ เมื่อครั้งที่ได้รับพระมหา 
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นเลขาธิการ 
มลูนธิอิานนัทมหดิล ผมเริม่ศกึษาพระราช 
กรณียกิจของพระองค์ท่านตั้งแต่ทรงเริ่ม 
ครองราชย์ว่า มีงานใดบ้างที่เกี่ยวกับการ 
แพทย์และสาธารณสุข ก็พบว่าพระราช 
กรณยีกจิทีไ่ดท้รงปฏบิตัแิละพระราชทาน 
แก่คนไทยทั้งประเทศนั้นมีหลากหลาย 
มากมาย ที่ ประทับ ใจผมมาก คื อ  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมอง 
ทุกเรื่องว่า “จะปรับปรุง ต่อยอด แล้ว 
จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไร” 
ผมขอยกตัวอย่างงานทางการแพทย์และ 
สาธารณสุขที่พระองค์สนพระราชหฤทัย 
และทรงพระกรุณาพระราชทานพระ 
บรมราชานุเคราะห์ในการควบคุมกลุ่ม 
โรคระบาด ได้แก่ โรคอหิวาตกโรค โปลิโอ  
โรคเรื้อน วัณโรค สำหรับโรคเรื้อนนั้น 
ประเทศไทยเคยมีประวัติการแพร่ระบาด 
มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว พระองค์ท่าน 
ได้พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ 
ทั้งพ่อแม่ที่ป่วยเป็นโรคเร้ือนไปจนถึง 
ลูกหลานในครอบครัวเดียวกัน เพราะ 
โรคเรื้อนเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่อาศัย 
อยู่ บนผิ วหนั งซึ่ ง ติ ดต่ อ โดยการอยู่  
ใกล้ชิดร่วมกันเป็นเวลานาน พระองค์ 
ได้พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ 
โดยให้การดูแลรักษาด้วยยาและให้  
ผู้ป่วยได้รับการฝึกอาชีพในระหว่างที่  
เข้ารับการรักษา เพื่อให้สามารถเลี้ยงดู 
ตัวเองได้ สำหรับลูกหลานที่ไม่ได้ติดโรค 
ก็ทรงอุปการะให้ เรี ยนหนั งสือจนมี  
อาชีพเลี้ยงตัว อันเป็นที่มาของ “มูลนิธิ 
ราชประชาสมาสัย” นับตั้งแต่นั้นเป็น 
ต้นมา โรคเรื้อนจึงไม่ใช่โรคระบาดในผืน 
แผ่นดินไทยอีกต่อไป พระราชกรณียกิจ 

“ที่ประทับใจผมมาก คือ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงมองทุกเรื่องว่า  
‘จะปรับปรุง ต่อยอด 
แล้วจะเป็นประโยชน์

ต่อประชาชนอย่างไร’”



229

อันทรงคุณค่าน้ี ทำให้องค์การอนามัยโลก 
ไดท้ลูเกลา้ฯ ถวายเหรยีญทองสาธารณสขุ 
เพ่ือมวลชน แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือสดุดีพระเกียรติคุณ 
ในฐานะที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราช 
กรณยีกจินานปัการเพือ่ประโยชนท์างดา้น 
การสาธารณสุขของประเทศ
 นอกเหนือจากนี้  พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวยังได้พระราชทานพระ 
บรมราชานุเคราะห์แก่ราษฎรผู้ประสบ 
สาธารณภัยจากเหตุการณ์วาตภัยที่แหลม 
ตะลุมพุก ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้ง 
ชีวิตและทรัพย์สินมากมาย ทรงพระราช 
ดำริจัดต้ัง “มูลนิธิราชประชานุเคราะห์” 
ขึ้น ภายใต้พระราชดำรัสว่า
 “มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ตั้งขึ้น 
มาเพื่อจุดประสงค์ที่จะแสดงให้เห็นว่า  
ประชาชาติไทยนี้จะเป็นชาวภาคเหนือ  
ภาคใต ้ภาคอสีาน ภาคกลาง กเ็ปน็พีน่อ้ง 
กันทั้งนั้น ชาติไทยมีความเดือดร้อนก็ 
ช่วยกัน การช่วยเหลือก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ 
ต้องมีการติดต่อ ผลที่จะได้ก็คือ ความ 
ปลอดภัยและมั่นคงของประเทศไทย 
เพราะทำให้คนที่ประสบภัยธรรมชาติ 
ต่าง ๆ ได้มีความสุขใจและไม่วุ่นวายใจ” 
  จนถงึวนันีเ้จา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานทกุคน 
ยังคงยึดพระราชดำรัสไว้เหนือเกล้าฯ 

เมื่อใดที่เกิดภัยพิบัติ ไม่ว่าสึนามิ น้ำท่วม  
“มูลนิธิราชประชานุเคราะห์” จะไปช่วย 
ชาวบ้านที่เดือดร้อนให้บรรเทาทุกข์ลง 
โดยทันที
 อีกทั้งยังมีกลุ่มงานหน่วยแพทย์และ 
พยาบาลเคลื่อนที่ยังถิ่นทุรกันดาร เท่าที่ 
ผมได้ศึกษาประวัติจากที่แพทยสมาคม 
รวบรวมไว้ เริ่มตั้งแต่สมเด็จพระพันวัสสา 
อัยยิกาเจ้า สมเด็จย่าของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว ตอนน้ันหมอฝร่ังสมัยรัชกาล 
ที่  ๕ ถวายคำแนะนำให้สมเด็จพระ 
พันวัสสาเสด็จฯ ไปทรงพักผ่อนเพื่อบำรุง 
พระวรกายที่ เกาะสีชัง พระองค์ท่าน 
จึงมีพระราชเสาวนีย์ให้บุคลากรทาง 
สาธารณสุขที่ไปถวายการรักษา ให้หมั่น 
แวะเวียนไปรักษาชาวบ้านในละแวกนั้น 
พร้อมกันด้วย จึงอาจอนุมานได้ว่า นี่คือ 
ต้นกำเนิดของหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่  
ในยุคแรก กระทั่งตอนหลังพระองค์ท่าน 
มีพระราชวินิจฉัยว่า ถึงเวลาที่ต้องสร้าง 
โรงพยาบาลแล้ ว  จึ ง เป็นที่ ม าของ 
โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา สมเด็จ 
คือสมเด็จพระพันวัสสา ณ ศรีราชา  
คือ เริ่มต้นที่ศรีราชา จนต่อมาได้เป็น 
ตัวอย่างของหน่วยแพทย์พระราชทาน 
ของเจ้านายพระองค์อ่ืน รวมท้ังหน่วยแพทย์  
พอ.สว. ของสมเด็จพระศรีนครินทรา 

“มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ 
ตั้งขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ 

ที่จะแสดงให้เห็นว่า 
ประชาชาติไทยนี้ 

จะเป็นชาวภาคเหนือ 
ภาคใต้ ภาคอีสาน ภาคกลาง  

ก็เป็นพี่น้องกันทั้งนั้น  
ชาติไทยมีความเดือดร้อน 

ก็ช่วยกัน”
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บรมราชชนนี ซ่ึงเป็นหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี 
ไปยังถิ่นทุรกันดารครอบคลุมทุกภาค 
ของประเทศและยังเป็นแรงบันดาลใจ  
ตลอดจนตัวอย่างให้กับโรงพยาบาล  
หรือมูลนิธิที่มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไป 
บริการประชาชนสืบมาจนทุกวันนี้
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้ 
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 
ให้โรงพยาบาลได้มีเครื่องมือที่ทันสมัย  
เพื่อรองรับการรักษาโรคที่รักษายาก เช่น  
โรคทางประสาท เป็นต้น รวมทั้งทรง 
สนับสนุนให้ผู้ที่มีศักยภาพในสายวิชา 
แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และ 
สัตวแพทยศาสตร์ ได้ไปศึกษาต่อยังต่าง 
ประเทศแล้วกลับมาทำงานในประเทศ  
โดยพระราชทานทนุการศกึษาทีรู่จ้กัในชือ่ 
ทุน“อานันทมหิดล” เมื่อมีความต้องการ 
ผู้เชี่ยวชาญในวิชาแขนงอื่น ๆ เพิ่มขึ้น  
พระองค์ท่านทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
พระราชทานทุนในสาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน 
เปน็ลำดบั จนปจัจบุนัมลูนธิอิานนัทมหดิล 
มีการขยายการพระราชทุนเป็น ๘ แผนก  
โดยทรงให้อิสระกับผู้ได้รับพระราชทาน 
ทุนว่า ไม่จำเป็นต้องกลับมาทำงานใช้ทุน  
ให้นำความรู้กลับมาทำคุณประโยชน์ 
พัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าต่อไป  
สำหรับนักเรียนทุนมูลนิธิอานันทมหิดล 

ในรุ่นแรก ได้แก่ อาจารย์หมอประเวศ  
วะสี อาจารย์หมอจรัส สุวรรณเวลาและ 
อีกหลาย ๆ ท่าน ที่ต่อมาได้มีโอกาส 
ทำงานร่วมกันจนถึงวันนี้ ล้วนเกิดจาก 
สายพระเนตรอันยาวไกลของพระองค์  
ที่ได้พระราชทานพระราชดำรัสว่า 
 “เราต้องยอมลงทุนส่งคนไปเรียนต่อ  
เพื่อมาต่อยอดให้กับวงการแพทย์ไทย” 

ตามรอยพระบาท “คำพ่อสอน” 
ที่ประทับอยู่ในใจมิลืมเลือน 

 ผมนับเป็นองคมนตรีรุ่นหลังที่ไม่ทัน 
ได้ถวายงานพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิด 
เคยเข้าเฝ้าฯ บ้างแบบเป็นหมู่คณะ แต่ 
ผมจะติดตามอ่านพระบรมราโชวาทที่ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน 
พระบรมราชานุญาตให้เชิญไปจัดพิมพ์ใน 
โอกาสต่าง ๆ  และใช้เวลาอ่านอย่างวิเคราะห์  
รู้สึกได้ประโยชน์มาก เหมือนพระองค์ท่าน 
ทรงสอนลูก ผมพยายามรวบรวมคัดเลือก 
ที่เกี่ยวข้องกับงานเก็บไว้เพื่อเตือนตัวเอง  
องค์ที่ผมชอบมากและคิดว่าน่าจะเหมาะ 
กับยุคสมัยนี้ คือองค์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ  
“ความดี คนดี” ซึ่งพิมพ์อยู่ในหนังสือ  
“คำพ่ อสอน”  จั ดพิ มพ์ โดยมู ลนิ ธิ  
พระดาบส ผมขอเชิญบางส่วนมาเป็น 
ตัวอย่าง ดังนี้

“ผมจะติดตามอ่าน
พระบรมราโชวาทที่ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทาน 

พระบรมราชานุญาตให้เชิญ 
ไปจัดพิมพ์ในโอกาสต่าง ๆ 

และใช้เวลาอ่าน 
อย่างวิเคราะห์  

รู้สึกได้ประโยชน์มาก 
เหมือนพระองค์ท่าน 

ทรงสอนลูก”
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 ๑. เชื้อแห่งความดีในจิตใจของคน 
ไทย “บรรพบุรุษของพวกเรามีเชื้อแห่ง 
ความดีในจิตใจ จึงได้สร้างบ้านสร้างเมือง 
จนม่ังค่ังก้าวหน้ามาถึงรุ่นเรา” 

 ๒. ใหร้ะวงัใจของตนใหด้ี หากออ่นแอ  
ไม่คำนึงถึงผิดชอบชั่วดี ก็จะสร้างความ 
เสียหาย ทั้งแก่ตนเองและแก่ส่วนรวม  
ต้องระวังใจ อย่าให้ความช่ัวครอบงำ หาก 
รู้ ตั วก็ ให้ รีบกำจัด เสียทันที  ขอเชิญ 
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทาน 
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ อาคารใหม่ 
สวนอัมพร เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๖ มีนาคม  
๒๕๒๔ ดังนี้
 “...จิตใจที่ต่ำทรามนั้นเป็นจิตใจที่ 
อ่อนแอ ไม่กล้าและไม่อดทนที่จะเพียร 
พยายามสรา้งสมความดงีาม ความเจรญิ  
ความสำเร็จ ในทางที่ถูกต้องเป็นธรรม 
มีแต่คิดจะให้ได้มาโดยสะดวกง่ายดาย 
โดยไม่คำนึงถึงผิดชอบชั่วดี
 จิตใจดังนี้ ถ้าปล่อยให้เกิดมีขึ้นจน 
เคยชิน อย่างน้อยที่สุด ก็ทำให้เป็น 
คนมักง่าย ทำงานบกพร่องเสียหาย 
อย่างมาก ก็ทำให้เป็นคนด้านหนา 
ไร้ความอาย หยาบคาย ละโมบ ทำอะไร 
ที่ไหน ก็เกิดอันตรายที่นั่น 

 ท่านจึงสอนให้สังวรระวังใจของตน 
ให้ดี  อย่าให้ความชั่วเกิดขึ้น และ 
หากเกิดขึ้นแล้ว ก็ให้กำจัดเสียทันที...”

 ๓. การฝึกหัดทางใจ “ทุกคนต้อง 
ฝึกหัดใจให้สุจริต เข้มแข็ง และเป็น 
ระเบียบ”

 ๔. ความเข้มแข็งของคนดี คนดีทำ 
ให้เกิดความดีในสังคมและอาจชักนำให้ 
เกิดคนดีเพิ่มขึ้น ขอเชิญพระราชดำรัส 
ที่พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่ 
เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน 
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลา 
ดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันพุธ ที่ ๔  
ธันวาคม ๒๕๓๙ ดังนี้
 “…คนดีทำใหค้นอื่นดไีด ้หมายความ 
ว่าคนดี  ทำให้ เกิดความดีในสังคม 
คนอื่นก็ดีไปด้วย. ความเลวนั้นจะทำให้ 
คนดีเป็นคนเลวก็ยาก แต่เป็นไปได้.  
ถ้าคนดีเข้มแข็งในความดี จะให้คนเลว 
มาทำให้คนดีเป็นคนเลวยาก. สำคัญอยู่ 
ที่ความเข้มแข็งของคนดี…”

 ๕. ต้องตอบแทนคุณของทุกฝ่าย  
คนไทยมหีนา้ทีท่ดแทนบญุคณุของทกุฝา่ย 
การทดแทนบุญคุณแผ่นดิน ทำได้โดยยึด 

“ให้ระวังใจของตนให้ดี  
หากอ่อนแอ  

ไม่คำนึงถึงผิดชอบชั่วดี  
ก็จะสร้างความเสียหาย  

ทั้งแก่ตนเอง 
และแก่ส่วนรวม”
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ประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ 
ส่วนตน

พระองค์ทรงงานหนักเพื่อปวงชน 
ชาวไทยได้อยู่ดีมีสุข

 ครั้ งหนึ่ ง  ผมเข้าไปที่ห้องสมุดใน 
พระบรมมหาราชวงั เหน็กองหนงัสอืยงัไม่ 
ได้จัดเข้าชั้น ทราบจากบรรณารักษ์ว่า  
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเพิง่ทรงพระ 
อกัษร แลว้พระราชทานหนงัสอืกลบัมาคนื 
ห้องสมุด ประชาชนคนไทยทราบกันดีว่า 
พระองค์ท่านมีพระเกียรติคุณมากมาย 
หลายสาขา สนพระราชหฤทัยหาความรู้ 
เรื่องต่าง ๆ ตลอดเวลา ซึ่งแต่ละเรื่อง 
นอกจากทรงรู้ก่อนแล้ว ยังทรงรู้ลึกซึ้ง 
อีกด้วย
 แล้วภาพประทับใจที่ชีวิตนี้ผมมิอาจ 
ลืมเลือนได้ก็ย้อนขึ้นมา สมัยที่อยู่ชมรม 
ผู้ รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล  
พระองค์ท่านมีพระเมตตาให้พวกเราเฝ้าฯ 
ปีละครั้ง และทุกครั้งจะพระราชทาน 
พระราชดำรัสในเร่ืองต่าง ๆ คร้ังหน่ึง 
มีพระราชดำรัสเตือนเป็นทำนองว่า
 “คนไทยกินข้าวมาแต่บรรพบุรุษ จะ 
กินขนมปังม้ือสองม้ือก็คงได้ แต่จะให้กิน 
ตลอดคงไม่ได้ กินข้าวอร่อย เพราะว่า 
อร่อยมาตลอดชีวิต แล้วถ้ามีอยู่วันหนึ่ง  

เราเอานาไปทำอย่างอื่นหมด แล้วต้อง 
ไปซื้อข้าวที่บรรทุกมาในเรือบรรทุก 
แล้วก็แพงมากกว่าที่เราปลูกได้ แล้ว 
คิดถึงชาวบ้านที่เขายากจน เขาต้องซื้อ 
ข้าวแพง คงไม่ได้” 
 พระองค์ท่านทรงเล็งเห็นถึงความ 
สำคัญของการปลูกข้าวว่า เป็นสิ่งที่ต้อง 
ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจัง 
ทรงมีสายพระเนตรท่ียาวไกลมาก ๆ ถ้าเรา 
เอานาไปทำอย่างอื่นหมด วันหนึ่งคนไทย 
ต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศ ถึงตอนนั้น 
ข้าวคงมีราคาแพงแน่  
 ในปีหนึ่ ง ทรงถามนักเรียนทุนว่า  
เรียนจบเกษตรฯ จบวิทยาศาสตร์ มีใคร 
รู้เรื่องหญ้าแฝกบ้าง ผมยังจำบรรยากาศ 
ขณะนั้นได้เลยว่า ความที่ไม่มีใครเคย 
ได้ยินเรื่องหญ้าแฝก จึงนั่งนิ่งกันเป็นแถว 
ต่างนึกไปถึงต้นอ้อ ต้นแฝก สุดท้ายไม่มี 
คนกราบบังคมทูลตอบ จึงทรงอธิบาย 
ว่า หญ้าแฝกมีคุณสมบัติพิเศษทำอะไร 
ได้บ้าง จากวันนั้นผมได้ไปสืบถามต่อก็ยิ่ง 
อัศจรรย์ใจ เพราะว่าพระองค์ท่านทรง 
พระอักษรเกี่ยวกับหญ้าแฝกทั้งหมด 
ทุกชนิด ใครที่ชำนาญเรื่องหญ้าแฝก 
พระองค์ท่ านทรงถาม ทรงทำวิจัย 
ด้วยพระองค์เองที่ดอยตุง ปัจจุบันมีการ 
จัดสัมมนาเร่ืองหญ้าแฝกท่ีประเทศไทย  

“ประชาชนคนไทย 
ทราบกันดีว่า  
พระองค์ท่านมี
พระเกียรติคุณ 

มากมายหลายสาขา  
สนพระราชหฤทัย 

หาความรู้เรื่องต่าง ๆ  
ตลอดเวลา  

ซึ่งแต่ละเรื่อง
นอกจากทรงรู้ก่อนแล้ว
ยังทรงรู้ลึกซึ้งอีกด้วย”
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แล้วผลัดเปลี่ยนไปทั่วโลกทุก ๆ สองปี  
กระท่ังเด๋ียวน้ีหญ้าแฝกนำไปใช้ประโยชน์ 
ได้มากมาย
 รวมถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ท่ีได้พระราชทานแก่คนไทย ต้ังแต่ปี  
พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้นมา
 ฉะนั้น ที่เราพูดกันว่าจะสร้างสังคม 
ไทยให้เป็นสังคมความรู้ (knowledge  
society) นั่นคือ สิ่งที่พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่าง 
ให้แก่คนไทยตลอดมา จะเห็นว่าทุกเรื่อง 
ต้องวางอยู่บนรากฐานของความรู้จริง 
ดังปรากฏอยู่ในเอกสารของสำนักงาน  
กปร. (สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ 
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำริ) ท่ีได้รวบรวมหลักการทรง 
งานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
มีข้อหนึ่งกล่าวว่า “ทำงานอย่างผู้รู้จริง”  
ข้อนี้สำคัญมาก เพราะตราบใดที่เราจะ 
สร้างสังคมความรู้  เราต้องทำอย่างผู้ 
รู้จริง ด้วยการใฝ่หาความรู้อยู่ตลอดเวลา 

แซ่ซ้อง “ทรงพระเจริญ” กึกก้อง 
ทั่วทั้งแผ่นดินไทย

  ตลอดเวลาที่ผมปฏิบัติงานในวงการ 
การศกึษามาหลายป ีไดร้ว่มศกึษากบัเพือ่น 
นกัวชิาการเกีย่วกบัโครงการตามพระราช 

ดำริ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อคนไทยท่ัวประเทศ 
พวกเขาต่างพูดเป็นเสียงเดียวว่า “ขอพระองค์ 
จงทรงพระเจริญ ถ้าไม่มีพระองค์ท่าน  
คงไม่ได้รับโอกาสท่ีดีแบบน้ี” พวกเขา 
ไม่ได้พูดเกินจริงเลย เพราะประชาชน 
คนไทยทราบกันดีว่า โครงการตามพระราช 
ดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
แต่ละโครงการ ล้วนให้วิชาชีพและโอกาส 
กับคนที่เผชิญวิกฤตให้สามารถลุกขึ้นยืน 
ได้ใหม่ โดยไม่เลือกยากดีมีจน ไม่เลือกว่า 
จะอยู่ในเมืองหรือนอกเมือง ประชาชน 
คนไทยทุกคนคือลูกของพระองค์ ย่ิงยากจน 
เท่าไหร่ยิ่งได้รับการใส่พระราชหฤทัย 
มากเท่านั้น เหมือนกับว่าลูกคนไหนที่ยัง 
อ่อนแอหรือพิการ ยิ่งต้องทรงช่วยเหลือ  
เพื่อจะได้ยืนหยัดได้เหมือนลูกที่เข้มแข็ง 
พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินอย่าง 
แท้จริง
 ผมขอย้อนกลับไปเม่ือคร้ังประเทศไทย 
เกิดภัยสึนามิ หน่วยบริการของโรงเรียน 
พระดาบสได้ลงพื้นที่ ไปช่วยชาวบ้าน 
ผู้ประสบภัย โดยช่วยติดตั้งสายไฟบ้าง  
สร้างบ้านพระราชทานบ้าง  มีผู้หญิงคนหน่ึง 
ซ่ึงสามีพร้อมลูกหนึ่งคนถูกคลื่นยักษ์ 
พัดหายไป เหลือลูกอีกเพียงคนเดียว โชคดี 
วา่บา้นพอ่แมอ่ยูล่กึเขา้ไป จงึไมถ่กูคลืน่ซดั  
เธอจึงนำลูกไปฝากไว้ ส่วนตัวเองหมด 

“ประชาชนคนไทย 
ทราบกันดีว่า 

โครงการตามพระราชดำริ 
ของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แต่ละโครงการ 

ล้วนให้วิชาชีพและโอกาส 
กับคนที่เผชิญวิกฤต 

ให้สามารถลุกขึ้นยืนได้ใหม่ 
โดยไม่เลือกยากดีมีจน”
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กะจิตกะใจที่จะอยู่สู้ชีวิตต่อ ทราบดังนั้น 
พวกเราจึงชวนมาเรียนท่ีโรงเรียนพระดาบส 
ปรากฏว่าในช่วงเดือนแรก เธอร้องไห้ 
ตลอดเวลา จนต้องขอความช่วยเหลือจาก 
จิตแพทย์โรงพยาบาลวชิระให้ช่วยฟื้นฟู 
สภาพจิตใจ กระทั่งกลับไปเรียนได้ตาม 
ปรกติจนเป็นถึงหัวหน้าช้ัน  เม่ือเรียนจบแล้ว 
ก็กลับไปทำงานที่บ้านเกิด โดยใช้วิชาชีพ 
ที่ เล่าเรียนมาจากโรงเรียนพระดาบส 
หาเลี้ยงลูกด้วยลำแข้งของตัวเองได้ นี่คือ 
โอกาสชวีติทีเ่ขาไดจ้ากโรงเรยีนพระดาบส 
 อีกรายหนึ่งมีพ่อเป็นทหารประจำอยู่ 
ค่ายลพบุรี แต่ต้องไปราชการท่ี ๓ จังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ แล้วเสียชีวิตลงขณะ 
ปฏิบัติหน้าที่ แม่หนีไป ทิ้งลูกชายเผชิญ 
ชะตากรรมตามลำพงั ตามระเบยีบราชการ 
ต้องคืนบ้านพักไป เสนาธิการทหารจึงพา 
มาฝากไว้ที่โรงเรียนพระดาบส เราจึงให้ 
สอบคดัเลอืกเขา้เรยีน ถงึตอนนีเ้ดก็คนนัน้ 
เรยีนจบและมอีาชพีหาเลีย้งตวัเองไดแ้ลว้ 
เช่นเดียวกันกับคนไข้ในพระบรมราชา 
นเุคราะห ์ทีน่ำ้พระราชหฤทยัของพระองค ์
ท่านแผ่ไพศาลมาถึงคนไข้ทุกคน ผมเคย 
ตามเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยม 
ชาวบ้านตามถิ่นทุรกันดาร พร้อมด้วย 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่  ทุกครั้งสมเด็จ 

พระเทพรัตน ฯ จะสนพระราชหฤทัย 
คนไข้แต่ละรายไม่ใช่แค่เฉพาะโรค แต่ 
สนพระราชหฤทัยด้วยว่า ระหว่างที่  
คนไข้รักษาตัว ใครจะดูแลครอบครัว  
ถ้าเป็นเด็กจะทรงถามว่า ถ้ารักษาหาย 
แล้วเรียนต่อได้ไหม แล้วพ่อแม่มีอาชีพ 
อะไร ทรงดูแลคนไข้ทุกรายจนกว่าเขา 
จะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้  โดย 
ยึดหลักการทำงาน ดังที่พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแนวปฏิบัติ  
๓ ข้อ  ที่ปรากฏอยู่ ใน เอกสารของ 
โครงการหลวง ดังนี้ คือ 
 ๑. เร็ว ๆ เข้า จะทำอะไรก็ให้เร็ว ๆ เข้า  
เคยมีพระบรมราชาธิบายขยายความว่า  
ประชาชนตกทุกข์ได้ยากอยู่บนดอย  
จะมัวช้าไม่ได้ 
 ๒. ลดข้ันตอน ระบบราชการมีข้ันตอน 
มาก ถ้าลดลงบ้างจะทำให้งานสำเร็จลุล่วง 
เร็วข้ึน
 ๓. ชว่ยเขาใหช้ว่ยตนเอง พระองคท์า่น 
ทรงให้ความสำคัญกับข้อนี้มาก 
 เช่นเดียวกับโครงการพระราชทาน 
ความช่วยเหลือด้านการเกษตร และ 
ด้านอ่ืน ๆ ท่ีท้ายท่ีสุดแล้วจะต้องทำให้ 
ประชาชนช่วยตนเองให้ได้
 ทุกวันนี้ผมทำงานด้านการศึกษา ก็ยึด 
แนวปฏิบัติพระราชทาน ๓ ข้อนี้ไว้เตือน 

ใจตัวเองตลอดเวลาว่า “สุดท้ายแล้วเรา 
ต้องให้เขาช่วยตนเอง จึงถือว่าเป็นการ 
ช่วยอย่างยั่งยืน” 
 เมื่อถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕  
ธันวาคม ของทุกปี หรือในวาระโอกาส 
พิเศษท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เสด็จออกจากที่ประทับให้ประชาชนได้ 
เฝ้าฯ อย่างใกล้ชิด ภาพที่อยู่เบื้องหน้าผม  
ซ่ึงเป็นภาพเดียวกันกับท่ีคนไทยท้ังประเทศ 
ได้เห็น คือ ธงสีเหลืองที่โบกสะบัดอย่าง 
พร้อมเพรียงกัน พร้อมกับเสียงที่ดังตลอด 
ทางท่ีเสด็จฯ ผ่านว่า“ทรงพระเจริญ”  
ณ วินาทีนั้นผมรู้สึกตื้นตันใจอย่างยิ่ง  
พระองค์ท่านทรงครองราชย์มากว่า ๖๐  
ปี ทรงห่วงใยประชาชนที่เป็นลูกหลาน 
ของพระองค์ท่านเสมอมา ไม่ว่าจะเป็น 
ประชาชนกลุ่มใดหรืออยู่ที่ใด ไกลใกล้ 
แค่ไหน พระมหากรุณาธิคุณแผ่ไพศาล 
ไปถึงเท่าเทียมกันทุกคน
 ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้า 
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง 
วันเสาร์ ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐



พระผู้ทรงสถิตในดวงใจราษฎร์

 นายพลากร สุวรรณรัฐ





พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี  
นำา นายเกษม วัฒนชัย  และ  นายพลากร สุวรรณรัฐ  องคมนตรี เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่องคมนตรี 

ณ พระตำาหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
วันศุกร์ ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๔
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี  
นำา นายเกษม วัฒนชัย  และ  นายพลากร สุวรรณรัฐ  องคมนตรี เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่องคมนตรี 

ณ พระตำาหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
วันศุกร์ ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๔

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
เป็นพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ  

แต่ด้วยทรงตระหนักถึงความจงรักภักดีที่ประชาชนมีต่อพระองค์ 
ด้วยคำามั่นในพระราชหฤทัยว่าจะไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ 

และด้วยพระราชปณิธานที่พระราชทานพระราชดำารัส
แก่ปวงชนชาวไทย ดังปรากฏในพระปฐมบรมราชโองการว่า

 
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

จึงไม่ทรงเลือกท่ีจะดำารงพระราชฐานันดรเป็นเพียงสัญลักษณ์ของชาติ 
ตามประเพณีที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตย  
หรือทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะพระประมุขของประเทศ 
เฉพาะตามกรอบที่กำาหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรัฐธรรมนูญ  

ที่ดูเสมือนว่าทำาให้ทรงอยู่ห่างไกลจากพสกนิกร  
แต่ทรงเลือกที่จะบำาเพ็ญประโยชน์แก่ประชาชน 

คือ การบำาบัดทุกข์ บำารุงสุขของราษฎรทุกหมู่เหล่าในผืนแผ่นดินไทย 
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ  ไปทรงเยี่ยม  
ผู้นำาศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และราษฎรจังหวัดปัตตานี
ณ มัสยิดกลาง อำาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๓๖
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้า 
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  
พระบรมมหาราชวัง  
วันเสาร์ ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐
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 พระองค์ทรงเลือกที่จะมีพระราช 
ภาระเพิม่ขึน้ มใิชม่พีระราชอำานาจมากขึน้  
มิใช่จะทรงพระเกษมสำาราญมากขึ้น แต่ 
ทรงเลือกที่จะเหน็ดเหนื่อย เป็นพระมหา 
กษัตริย์ท่ีร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชน  
ทรงอุทิศกำาลังพระวรกายและกำาลัง 
พระสติปัญญา เพ่ือบรรเทาความทุกข์ 
ยากของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุข 
ของประชาชนอย่างแท้จริง
 นับจากวันเสด็จข้ึนเถลิงถวัลยสิริราช 
สมบัติในพุทธศักราช ๒๔๘๙ เป็นต้นมา  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติ 
พระราชกรณียกิจนานัปการอย่างไม่ทรง 
เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย โดยครอบคลุม 
ถึ งชี วิ ตความ เป็ นอยู่ ขอ งพสกนิ กร 
ทุกหมู่ เหล่า ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา  
ครอบคลุมพื้นที่แทบทุกตารางนิ้วของ 
ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ ใต้  
ตะวันออก ตะวันตก พื้นที่ห่างไกล 
ทุรกันดาร ไม่ว่าช่วงเวลานั้นบ้านเมืองจะ 
อยู่ในสถานการณ์ร้ายแรงหรือสุ่มเสี่ยง 
เพียงไร 



สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน การพัฒนา 
การศึกษา การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีที่ เหมาะสมและประหยัด  
การส่งเสริมอาชีพราษฎร โดยเฉพาะ 
ในภาคการเกษตร การฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท้ังด้านดิน  
นำ้า ป่าไม้ และพลังงาน การส่งเสริม 
กิจการศาสนาทุกศาสนา รักษาประเพณี 

 พระราชดำาริและพระราชกรณียกิจ 
ของพระองค์จะอยู่ภายใต้หลักใหญ่   
๒ ประการ คือ การพัฒนาความเป็นอยู่ 
ให้ราษฎรพออยู่พอกิน มีปัจจัยส่ีเพียงพอ 
ในการดำาเนินชีวิต และการพัฒนาคน 
ให้มีคุณภาพในทุกสาขา ดูแลให้ความ 
เ ป็นธรรมแก่ประชาชน ช่วยเหลือผู้ 
ด้อยโอกาสทางสังคม โดยการจัดให้มี 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน 
พระราชดำารัสแนะนำาแก้ไขปัญหาน้ำาเปรี้ยว 
จากพรุบาเจาะที่ไหลลงคลองในพื้นที่ 
อำาเภอสายบุรี อันก่อให้เกิดผลกระทบต่อ 
การเลี้ยงปลาในกระชังของราษฎรในตำาบล 
ปาตาตีมอ อำาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  
วันพฤหัสบดี ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๓๖
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วัฒนธรรมของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า  
การสนับสนุนด้านกีฬา รวมท้ังการสร้าง 
ขวัญกำาลังใจให้แก่พสกนิกรชาวไทย  
ตลอดจนทรงเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจ 
ในการแก้วิกฤตการณ์ทางการเมือง 
ที่สำ าคัญหลายครั้ งจนมิอาจกล่าวได้  
ครบถ้วน
 การปฏิบัติพระราชกรณียกิจของ 

พระองค์ โดยเฉพาะการดูแลทุกข์สุข 
ของประชาชนในภูมิภาคและการพัฒนา 
ชนบท ซึ่งทรงเน้นเป็นพิเศษ เพราะทรง 
ตระหนักว่า เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของ 
ประเทศและยังมีความเป็นอยู่ที่แร้นแค้น  
จึงทรงปฏิบัติ โดยมี เป้าหมายชัดเจน  
มุ่งผลสัมฤทธ์ิอย่างแท้จริง มิ ใช่ เ ป็น 
ไปอย่างฉาบฉวยผิวเผิน หรือแล้วแต่ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จฯ ไปทรงตรวจพื้นที่บริเวณ 
โครงการก่อสร้างคลองระบายนำ้า 
พรุแฆแฆ ในส่วนที่ผ่านท้องที่ 
อำาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 
โดยมี นายวาเด็ง ปูเต๊ะ นำาเสด็จ 
วันพฤหัสบดี ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๓๖
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ 
รับพระราชทานนำ้าสังข์ เป็นการส่วนพระองค์ 
ในโอกาสที่มีอายุครบ ๖๐ ปี  
ณ พระตำาหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล 
อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
วันจันทร์ ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๑
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ข้าราชบริพาร ส่วนราชการต่าง ๆ จะ 
กราบบังคมทูลฯ จัดหมายกำาหนดการ 
มาทูลเกล้าฯ ถวาย โดยหลักการทรงงาน 
ของพระองค์จะมีลักษณะเป็น “ทาง 
สายกลาง” ที่ผสมผสานระหว่างหลัก 
การบริหารจัดการสมัยใหม่ กับความ 
เข้าใจในวิถีชีวิต สังคม และนิสัยใจคอ 

ของคนไทย ท้ังในภาพรวมและท่ีแตกต่าง 
กันออกไปในแต่ละ “ภูมิสังคม” และ 
วัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มี 
ความแตกต่างกัน
 ในการทรงงานเพ่ือช่วยเหลือราษฎร  
ทรงเน้นการทำาตามลำาดับขั้นตอน ทรง 
เร่ิมตน้จากสิง่ทีจ่ำาเปน็ทีส่ดุของประชาชน  
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สร้างรากฐานที่มั่นคงก่อน แล้วค่อย  ๆ  
สร้างเสริมความเจริญและการพัฒนาด้าน 
อื่น ๆ ที่สูงขึ้น และยุ่งยากขึ้น ตามลำาดับ  
เพื่อให้เกิดความรอบคอบ ประหยัด  
สมดุล และยั่งยืน   
 พระองค์ทรงมีวิธีคิดอย่างองค์รวม  
หรือทรงมองอย่างครบวงจร ไม่ทรงยึด 
ติดกับตำารามากเกินไป มีความยืดหยุ่น  
สอดคล้องกับธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและ 
จติวทิยาของชมุชน โดยเนน้การพึง่ตนเอง 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประหยัด 
เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด ทำาส่ิงท่ียาก 
ให้กลายเป็นสิ่งที่ง่าย ทำาสิ่งที่สลับซับซ้อน
ให้เข้าใจง่าย 
 ทรงมุ่งเน้นการพัฒนาคน สร้างความ 
เข้มแข็งให้คนในชุมชน เป้าหมายเพื่อ 
ให้มีความพร้อมที่จะรับการพัฒนา และ 
ลุกขึ้นมามีส่วนร่วมในการพัฒนาตาม 
หลักการ “ระเบิดจากข้างใน” แม้จะทรง 
มองปัญหาในภาพรวมก่อนเสมอ แต่ 
การแก้ปัญหาของพระองค์จะเริ่มจาก 
จุดเล็ก ๆ รวมทั้งแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
ที่คนอื่น ๆ มักมองข้าม เพื่อเป็นพื้นฐาน 
ในการแก้ปัญหาใหญ ่ๆ และยากยิ่งขึ้น
 ผนวกกบันำา้พระราชหฤทยัทีเ่ปีย่มดว้ย 
พระเมตตา พระราชจริยวัตรที่เรียบง่าย  
ใกล้ชิดกับสามัญชน พระอัจฉริยภาพ  

พระปรีชาสามารถ รวมทั้งความคาดหวัง 
ที่ประชาชนมีต่อพระองค์ ทุกโครงการ 
ที่ จ ะพระราชทานความช่ วย เหลื อ 
ราษฎร จะทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียด 
อย่างเป็นระบบ ทั้งจากเอกสาร แผนที่  
เจ้าหน้าที่ นักวิชาการ รวมทั้งราษฎร 
ในพื้นที่ ในลักษณะ “ฟังความรอบด้าน”  
เพื่อให้ทุกความช่วยเหลือเป็นไปอย่าง 
ถูกต้อง รวดเร็ว และตรงกับความ 
ต้องการที่แท้จริงของประชาชน
 ทรงให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ  
ทรงเปิดพระราชหฤทัยกว้างรับฟังความ 
คิดเห็นของประชาชน ความต้องการของ 
สาธารณชน โดยทรงระลึกถึงประโยชน์ 
ส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง ภายใต้หลักการ “ขาดทุน 
คือ กำาไร” ทรงเน้นการ “ให้” และ  
“เสียสละ” เพื่อผลกำาไร นั่นคือ “ความ 
อยู่ดีมีสุขของราษฎร” หรืออธิบายได้ว่า  
ขาดทุนในด้านเศรษฐกิจ แต่ได้กำาไร 
ในด้านสังคม
 นอกจากน้ี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงให้ความสำาคัญกับการบริการรวม 
ท่ีจุดเดียว เพ่ือให้ประชาชนท่ีมาใช้บริการ  
ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย ได้รับประโยชน์ 
หลายอย่างในคราวเดียวกัน โดยทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
เป็นต้นแบบในเร่ืองดังกล่าว ซ่ึงเป็นท่ีมา 
ของโครงการใหบ้รกิาร ณ จดุเดยีว (One-  
Stop Service) ของทั้งภาครัฐและ 
เอกชนในเวลาต่อมา
 ทรงเข้าพระราชหฤทัยธรรมชาติ  
ทรงใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ มีพระ 
ราชประสงค์ให้ประชาชนใกล้ชิดและอยู่ 
ร่วมกับธรรมชาติอย่างเก้ือกูลกัน ทรงนำา 
กฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นแนวทาง 
ปฏิบัติในการแก้ปัญหาสภาวะที่ไม่ปรกติ  
เช่น การนำานำ้าดีมาขับไล่นำ้าเสีย การใช้ 
ผักตบชวามาดูดซึมสิ่งสกปรกในนำ้า ดัง 
ที่มีพระราชดำารัสว่า “ใช้อธรรมปราบ 
อธรรม”   
 ส่วนการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้ 
กลับมา ทรงเน้นยำ้าว่า ต้องเร่ิมต้นท่ีการ 
ปลูกจิตสำานึกให้แก่คนเสียก่อน จึงจะ 
สามารถประสบความสำาเร็จอย่างยั่งยืน  
ดังพระราชดำารัสความตอนหนึ่งว่า
 
 “ควรปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน  
แล้วคนเหล่าน้ันจะพากันปลูกต้นไม้ลงบน 
แผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง”

 สำาหรับเรื่องของจิตใจ คุณธรรม และ 
จริยธรรมน้ัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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ได้พระราชทานพระราชดำารัสเรื่องความ 
เพียรพยายาม ซ่ือสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน 
อย่างต่อเนื่องตลอดมา เพราะทรงเห็นว่า  
ส่ิงน้ีคือพ้ืนฐานสำาคัญท่ีจะนำาพาประเทศ 
ไทยไปสู่ความเจริญเช่นเดียวกับการ “รู้  
รัก สามัคคี” คำา ๓ คำา ที่มีคุณค่าและ 
ความลึกซ้ึง สามารถปรับใช้ได้กับทุกเร่ือง 
ทุกยุคทุกสมัย
 สำาหรับข้าราชบริพาร ส่วนราชการ 
ต่าง ๆ ที่ร่วมปฏิบัติงานถวาย จะได้เห็น 
พระองค์ทรงพระเกษมสำาราญ ทรงมี 
ความสุขที่ ได้ช่วยเหลือพสกนิกรของ 
พระองค์ และมีพระราชประสงค์ให้ 
ทุกคนมีความสุขที่ ได้ช่วยเหลือผู้อื่น  
ดังพระราชดำารัสครั้งหนึ่งความว่า 

 “ทำางานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ 
นอกจากการมีความสุขร่วมกันในการ 
ทำาประโยชน์ให้กับผู้อื่น”

 จากวนัทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยสิริราชสมบัติจนถึง 
ปัจจุบัน มีเอกสาร ส่ิงตีพิมพ์ และส่ือ 
นานาชนดิทีบ่อกเลา่เรือ่งราวของพระองค ์
ในแทบทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นพระราช 
ประวัติ พระราชจริยวัตร พระราชภารกิจ  
พระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพ 

พระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชภารกิจ 
อันเป็นบทบาทหน้าที่ที่กำาหนดไว้ใน 
รัฐธรรมนูญโดยสมบูรณ์ และยังทรงอุทิศ 
กำาลังพระวรกายกำาลังพระสติปัญญา 
อย่างตรากตรำา แทบไม่ได้ทรงพักผ่อน  
เพื่อทรงบำาบัดทุกข์บำารุงสุขแก่ปวงชน 
ชาวไทย
 ถึงวันนี้ แม้จะทรงห่วงใยประเทศชาติ 
และประชาชนของพระองค์สักเพียงไร  
แต่ด้วยผลจากการที่พระองค์ทรงงาน 
หนักประกอบกับพระชนมายุที่เพิ่มขึ้น  
และปัญหาด้านพระสุขภาพพลานามัย  
พระองค์คงไม่อยู่ในวิสัยที่จะทรงทุ่มเท 
พระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 
เพื่อพวกเราได้อย่างเต็มที่ดังเช่นหลายปี 
ที่ผ่านมา
 ในขณะท่ีประเทศไทยแม้จะพัฒนาขึ้น 
ในหลายด้าน แต่ยังมีปัญหาอีกนานัปการ 
ที่จะต้องเร่งรัดแก้ไข อีกทั้งยังมีประชาชน 
อีกจำานวนมากท่ีอยู่ในสภาวะขัดสน  ต้องการ 
ความช่วยเหลือให้สามารถพึ่งตนเองได้ 
อย่างแท้จริง มีชีวิตความเป็นอยู่อย่าง 
สมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ซำ้าร้าย 
ยังมีปัญหาความขัดแย้ง แตกความสามัคคี 
ปรากฏให้เห็นอยู่เนือง ๆ
 ความคาดหวังที่จะให้สังคมไทยเป็น  
“สังคมท่ีรู้รักสามัคคี อยู่เย็นเป็นสุข”  

หลักการทรงงาน พระราชกรณียกิจ  
พระราชดำาริ พระบรมราโชวาท และ 
พระราชดำารัสในโอกาสต่าง  ๆ มีพระ 
ราชพิธี พิธีกรรม บทกวี บทเพลง และ 
กิจกรรมต่าง ๆ มากมายที่หน่วยราชการ  
ภาคเอกชน ตลอดจนพี่น้องประชาชน 
ทุกสาขาอาชีพได้กำาหนดและจัดทำาขึ้น 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ด้วยความสำานึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณ ทั้ ง ในภาวะ 
ปรกติและในโอกาสสำาคัญ โดยเฉพาะ 
ในมหามงคลสมัยที่พระองค์ทรงครอง 
สิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช  
๒๕๔๙ และเนื่องในโอกาสมหามงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา  
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
 ดังน้ัน ส่ิงท่ีทุกภาคส่วนควรใคร่ครวญ  
ตรึกตรองร่วมกันก็คือ ยังมีเรื่องอะไร 
หรือส่ิงหน่ึงส่ิงใดอีกหรือไม่ ท่ีพวกเรา 
ทุกคนซ่ึงล้วนเป็นพสกนิกรที่จงรักภักดี  
จะพึงตระหนัก ระลึกถึง และสมควร 
ประพฤติปฏิบัติ ดำาเนินการเป็นพิเศษ 
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม 
พรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพ่ือ 
ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสอดคล้อง 
กับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป เราคง 
ต้องยอมรับความเป็นจริงว่า ตลอดระยะ 
เวลายาวนานที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จ 



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระดำาเนินผ่านปะรำาที่ราษฎรมารอเฝ้าฯ  
ทรงพระราชปฏิสันถารกับราษฎรเกี่ยวกับ 
ปัญหาการทำามาหากินและชีวิตความเป็นอยู่ 
ของราษฎรไทยมุสลิม ในพื้นที่อำาเภอสายบุรี  
และอำาเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 
วันพฤหัสบดี ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๓๖
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ร่วมกันอย่างแท้จริงตามพระราชปณิธาน 
ของพระองค์ จึงเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคน 
พึงระลึกและมุ่งมั่น น้อมนำาไปปฏิบัติ 
ให้เกิดผลในทางรูปธรรมให้จงได้
 มีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ห่วงใยบ้านเมือง 
จำานวนมากต้ังข้อสังเกตว่า หากพวกเรา 
ทุกคนสามารถปฏิบัติตามคำาถวายสัตย์ 
ปฏิญาณ ยึดมั่นในพระบรมราโชวาท  
กระแสพระราชดำารัสของพระองค์ใน 
โอกาสต่าง ๆ อย่างจริงจัง และเพียงแต่ 

พวกเราทุกคนสืบสานพระราชปณิธาน  
ยึดหลักการทรงงาน เจริญรอยตาม 
ใต้เบื้องพระยุคลบาทแม้เพียงเศษเสี้ยว 
ธุลีแล้ว พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า 
จะมีความอยู่ดีกินดี 
 ประเทศไทยและสังคมไทยจะต้องมี 
ความเจริญรุ่งเรืองและร่มเย็นผาสุกอย่าง 
ยั่งยืนตลอดไปชั่วกาลนาน



พระมหากษัตริย์
ผู้ทรงงานหนักที่สุดในโลก 

 นายสวัสดิ์ วัฒนายากร





พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี  
นำา นายสวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรี เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่องคมนตรี 

ณ พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน 
วันจันทร์ ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๕
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี  
นำา นายสวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรี เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่องคมนตรี 

ณ พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน 
วันจันทร์ ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๕

คืนวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เวลา ๔ ทุ่ม ๔๕ นาที  
เสียงโทรศัพท์บนโต๊ะหัวเตียงของผมดังขึ้น ผมงัวเงียลุกขึ้นมารับสาย  

เป็นเสียงของท่านราชเลขาธิการ อาสา สารสิน แจ้งว่า  
เพิ่งออกมาจากเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่วังไกลกังวล หัวหิน  

มีพระราชกระแสทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผมเป็นองคมนตรี  
ความรู้สึกของผมหลังจากที่ได้ยินครั้งแรกยากที่จะบรรยาย  

คงต้องเรียกว่า ตะลึงงันไปขณะหนึ่ง ผมคิดว่าหูคงเพี้ยนไป ถามยำ้าหลายครั้ง  
ท่านราชเลขาฯ ยืนยันว่า เมื่อได้ยินครั้งแรก ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน 

ต้องกราบบังคมทูลถามอีกครั้งจึงแน่ใจ  
หลังจากวางหูโทรศัพท์ ผมนอนตาค้างอยู่ประมาณสิบห้านาที  

ตัดสินใจโทร. กลับไปหาท่านราชเลขาฯ ขอให้พูดซำ้าอีกทีเรื่องพระราชกระแส  
เพื่อผมจะได้แน่ใจว่า เมื่อครู่นี้ไม่ได้ฝันไป
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 จากวันน้ันเป็นต้นมา ต้องยอมรับว่า 
ในส่วนลึกย่อมต้องมีความปีติยินดีอย่าง 
ยากท่ีจะพรรณนาได้ แต่ก็ยังปนอยู่กับ 
ความงงงันว่า สิ่งที่ไม่เคยแม้แต่จะฝัน 
ได้เกิดขึ้นได้อย่างไร พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
ให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธาน 
องคมนตร ีนำาผมเฝา้ฯ ถวายสตัยป์ฏญิาณ 
ก่อนเข้ารับหน้าท่ีองคมนตรี ในวันท่ี  
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ณ พระตำาหนัก 
จิตรลดารโหฐาน  เช้าวันน้ัน ผมขอเข้า 
พบท่านประธานองคมนตรีที่บ้านสี่เสา 
เทเวศร์ เพื่อกราบขอบพระคุณที่ท่าน 
จะนำาผมเฝ้าฯ ถวายสัตย์ฯ ในตอนเย็น  
ประโยคแรกที่ท่านกล่าวกับผม ซึ่งผมจำา 
ตดิหจูนทกุวนัน้ี คอื “ขอแสดงความยินด ี
ด้วย คุณสวัสดิ์ ที่ได้รับพระมหากรุณา 
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี  
ผมบอกได้เลยว่าตำาแหน่งนี้ไม่มีใคร 
เสนอได้ ไม่มีการเสนอใด ๆ พระองค์ท่าน 
จะทรงพิจารณามีพระบรมราชวินิจฉัย 
ด้วยพระองค์เองทั้งสิ้น”
 หลังจากที่ผมได้ถวายสัตย์ปฏิญาณ 
เรียบร้อยแล้ว ผมถอยหลังมายืนอยู่ด้านข้าง 
ค่อนไปทางหลังของท่านประธานองคมนตรี  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระ 
ราชปฏิสันถารกับท่านประธานองคมนตรี 

ซ่ึงก็คงรวมถึงตัวผมด้วย เพราะผมยืน 
อยู่ในระยะที่จะได้ยินพระสุรเสียงชัด มี 
พระราชดำารัสใจความว่า เรื่องการแต่งตั้ง 
องคมนตรีในครั้งนี้ ทรงพระราชดำาริอยู่ 
เป็นปี จะทรงหาคนมาช่วยองคมนตรี 
จุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ซ่ึงสุขภาพ 
ไม่สู้ดีเพราะทำางานหนักมานาน มีพระราช 
ประสงค์ให้มาช่วยในเร่ืองโครงการอนัเนือ่ง 
มาจากพระราชดำาริที่เกี่ยวข้องกับด้าน 
การเกษตร โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับแหล่งนำ้า 
ซึ่งมีจำานวนมาก พระองค์ท่านทรงเล่าถึง 
โครงการต่าง ๆ ประโยชน์ท่ีจะได้รับ รวม 
ถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข  
หลังจากเสด็จขึ้น ท่านประธานองคมนตรี 
และผมเดินออกมาจากห้องเฝ้าฯ  พลเอก  
ดำารง สิกขะมณฑล สมุหราชองครักษ์ 
ในขณะน้ัน ซ่ึงยืนอยู่กับท่านราชเลขาฯ 
ที่หน้ าประตู  ยกนาฬิกาข้อมือ ข้ึนดู  
พร้อมกับกล่าวว่า “๔๓ นาทีครับ”

“ห้ามเดาเด็ดขาด!”

 ผมเริ่มได้มาปฏิบัติงานถวายอย่าง 
ใกล้ชิด เมื่อผมได้รับคำาสั่งแบบไม่รู้เน้ือ 
รู้ตัวให้ย้ายจากรองปลัดกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ ไปดำารงตำาแหน่งอธิบดี 
กรมชลประทาน ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม  
๒๕๓๕ จนกระทั่งผมเกษียณอายุราชการ  

“มีพระราชประสงค์ให้มาช่วย 
ในเรื่องโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
ที่เกี่ยวข้องกับ 
ด้านการเกษตร  

โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ 
แหล่งนำ้า 

ซึ่งมีจำานวนมาก”
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ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๘ การย้าย 
จากตำาแหน่งรองปลัดกระทรวงฯ ไปเป็น 
อธิบดีกรมชลประทาน ถือว่าเป็นการเล่ือน 
ครั้งใหญ่ ผมย่อมดีใจเป็นธรรมดาที่ได้ 
กลับบ้านเก่า ซึ่งผมเคยอยู่มา ๓๐ ปี  
ปัญหาเรื่องการบริหารงานในตำาแหน่ง 
อธิบดี ตัวผมมาจากสายช่างกลซึ่งไม่ใช่ 
สายตรง คือสายวิศวกรรมชลประทาน  

หรือวิศวกรรมโยธา แต่ผมก็ไม่ได้หนักใจ  
ที่กังวลใจอยู่เรื่องเดียว คือเรื่องการปฏิบัติ 
งานถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เป็นท่ีทราบกันท่ัวไปว่า พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนัก เสด็จฯ ไป 
ทรงเยี่ยมราษฎร โดยเฉพาะในพื้นที่ 
แห้งแล้งทุรกันดารทั่วทุกหัวระแหงของ 
ประเทศ เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีชีวิต 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรฝาย 
ในถิ่นทุรกันดารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
สันฝายแคบและสูงชัน  
คนที่เป็นโรคกลัวความสูง 
มีสิทธิหล่นลงไปได้
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ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พสกนิกรส่วนใหญ่ 
เป็นเกษตรกร ฉะนั้นพระองค์ท่านจะ 
ทรงเน้นช่วยเหลือในด้านการเกษตร  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเร่ืองแหล่งนำ้า ช่วง 
ท่ีผมยังเป็นข้าราชการชั้นโท รับผิดชอบ 
ดูแลเครื่องจักรกลหนัก เช่น รถขุด  
รถแทรกเตอร์ ซึ่งไปสนับสนุนงานด้าน 
ก่อสร้างอ่างเก็บนำ้า คูคลองส่งนำ้า ผมได้ 
ติดตามอธิบดีกรมชลประทานมาหลาย 
ยุคหลายสมัย ตั้งแต่อธิบดีแสวง พูลสุข  
(๒๕๑๔ - ๒๕๑๘) อธิบดีมนัส ปิติวงษ์   
(๒๕๑๘ - ๒๕๒๒) จนถึงอธิบดีสุหะ  
ถนอมสิงห์ (๒๕๒๙ - ๒๕๓๑) อธิบดี 
แต่ละท่านที่ผมเอ่ยถึง ล้วนเป็นนายช่าง 
ชลประทาน ทุกท่านเคยปฏิบัติงานอยู่ใน 
ต่างจังหวัด มีประสบการณ์อย่างชำ่าชอง 
ในเร่ืองก่อสร้างเข่ือน อ่างเก็บนำ้า คู คลอง  
รวมถึงการส่งนำ้าบำารุงรักษา ถึงกระน้ัน 
พอถึงเวลาปฏิบัติงานถวาย ทุกท่านจะ 
มีการเตรียมตัวทำาการบ้านอย่างหนัก  
เรียกเจ้าหน้าที่ที่ เ ก่ียวข้องนำาข้อมูล 
มาซักซ้ อมกางแผนที่  ว างแผนกัน 
จนดึกดื่นทุกครั้ง เพราะเป็นที่ทราบกันดี 
ในกรมชลประทานว่า พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวทรงพระปรีชาสามารถยิ่ง 
ในด้านการชลประทาน ยิ่งพระองค์ท่าน 
เสด็จฯ ไปถึงพื้นที่ จะทรงทราบถึงปัญหา 

และอุปสรรคอย่างถ่องแท้ ทรงวางโครงการ 
ชลประทาน เช่น เขื่อน อ่างเก็บนำ้า ฝาย  
และคลอง เพ่ือช่วยเหลือราษฎรได้ทันที  
จากแผนที่ ๑:๕๐,๐๐๐ ที่ทรงถือประจำา  
พระองค์ท่านทรงมีข้อมูลในเชิงลึกมากๆ  
โดยเฉพาะเร่ืองสภาพพ้ืนท่ีภูมิประเทศ  
แหล่งนำ้า และการชลประทาน 
 เป็นที่ตอกยำ้ากันในหมู่ข้าราชการ 
ชลประทานชั้นผู้ใหญ่ที่กราบบังคมทูล 
รายงานว่า “ห้ามเดาเด็ดขาด!” ถ้าเร่ืองไหน 
ไม่รู้ ก็ให้กราบบังคมทูลตอบไปตรง ๆ  
เคยมีช่วงแรก  ๆ ที่พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎร 
ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางภาคเหนือ มี 
กำาหนดการเสด็จฯ ไปที่ฝายนำ้าล้นใกล้ ๆ  
หมู่บ้าน ผู้อำานวยการกอง ที่กรุงเทพฯ  
ในฐานะผู้ ใหญ่  จึ ง ไปรับ เสด็จและ 
กราบบังคมทูลรายงานด้วยตัวเอง โดย 
เตรียมตัวมาเป็นอย่างดี ท่องจำาข้อมูล 
เ ก่ียวกับตัวฝายไว้พร้อม ในช่วงหน่ึง 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถามว่า 
สันฝายอยู่ที่ระดับเท่าใด ผู้อำานวยการฯ  
เกิดจำาไม่ได้ ตัดสินใจดำานำ้ากะตัวเลข 
ที่ ใกล้ เคียง สมมติว่ า  “บวก ๓๕๐  
พระพุทธเจ้าข้า” (สูงกว่าระดับนำ้าทะเล 
ปานกลาง ๓๕๐ เมตร) พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวทรงหยุดนิดหนึ่ง แล้ว 

“เป็นที่ตอกยำ้ากัน 
ในหมู่ข้าราชการชลประทาน

ชั้นผู้ใหญ ่
ที่กราบบังคมทูลรายงาน 
ว่า ‘ห้ามเดาเด็ดขาด!’ 

ถ้าเรื่องไหนไม่รู้ 
ก็ให้กราบบังคมทูลตอบ 

ไปตรง ๆ”
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มีพระราชดำารัสว่า “ถ้าระดับ ๓๕๐  
นำ้าก็ท่วมตำาบลน้ีทั้งตำาบล” ทรงชี้ไปที่ 
แผนที่ ๑:๕๐,๐๐๐ เส้นบอกระดับตำาบล 
ที่อยู่เหนือนำ้าอยู่ที่ ๓๔๙ นับแต่บัดนั้น 
เป็นต้นมา ผมท่องเป็นคาถาว่า เวลากราบ 
บังคมทูลตอบเมื่อมีพระราชดำารัสถาม  
“ห้ามเดา” แต่ก็ยังไม่วายพลาดจนได้

 ในช่วงเวลาสามปีเศษที่ผมปฏิบัติงาน 
ถวายในฐานะอธิบดี และต่อมาในฐานะ 
กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา  ผมได้ประสบการณ์  
ไ ด้เรียน รู้ส่ิง ท่ีมีคุณค่า ท่ีสุดในชีวิต ว่า  
เป็นบุญเหลือเกินที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย  
มีพระเจ้าแผ่นดินท่ีทรงยอมตรากตรำา 
พระวรกาย เสด็จฯ ไปในท้องที่ทุรกันดาร  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระดำาเนินขึ้นไปบนภูเขาสูง  
และลงไปในหุบเหวที่เต็มไปด้วย 
โคลนตม ปลิง และทาก  
ในป่าที่รกชัฏ จนค่ำามืดดึกดื่น
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ท่ามกลางแสงแดดที่แผดเผาหรือสายฝน 
ที่กระหนำ่า ทรงพระดำาเนินขึ้นไปบนภูเขา 
สูง หรือไต่ลงไปในหุบเหวที่เต็มไปด้วย 
โคลนตม ปลิง และทาก ในป่าที่รกชัฏ  
จนคำ่ามืดดึกด่ืน โดยมีพระราชประสงค์ 
แน่วแน่ในอันที่จะทรงหาทางช่วยเหลือ 
พสกนิกรของพระองค์ท่าน โดยเฉพาะผู้ 
ด้อยโอกาส ยากจน มีปัญหาอุปสรรคใน 

การทำามาหาเลี้ยงชีพ ให้ได้มีโอกาสและ 
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ข้ึน คืนวันหน่ึง 
ผมได้ร่วมโต๊ะเสวยหลังจากที่พระองค์ 
ท่านเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในพ้ืนท่ี 
ทุรกันดารแห่งหน่ึงในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ พระราชดำารัสที่ยังก้องอยู่ใน 
หูของผมจนทุกวันนี้ คือ

ลุงวาเด็งปลื้มปีติเป็นที่สุด  
เม่ือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงแวะท่ีบ้าน
ช่วงเสด็จฯ กลับจาก 
ทอดพระเนตรคลองนำ้าจืด
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 “ที่เขายากจนต้องมาทำามาหากินใน 
พ้ืนท่ีแห้งแล้งเช่นน้ี ไม่ใช่ว่าเขาอยากจะมา  
แต่เพราะเขาไม่มีท่ีอ่ืนจะไป ท่ีฉันช่วยเขา 
ไม่ใช่ว่าจะช่วยตลอดไป แต่ช่วยเพื่อให้ 
เขาได้มีโอกาสช่วยตัวเองต่อไป”

“ลุงวาเด็ง พระสหาย”

 ผมเข้ารับตำาแหน่งได้เพียงเดือนเศษ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ 
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ  
เสดจ็ฯ แปรพระราชฐานไปยงัพระตำาหนกั 
ทักษิณราชนิเวศน์ กรมชลประทานก็ 
เปิดศูนย์รับเสด็จที่โครงการชลประทาน 
นราธิวาส ดังเช่นได้เคยปฏิบัติมา ทุกเช้า  
เจา้หนา้ทีผู่เ้กีย่วขอ้งจะมาประชุมทบทวน 
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการต่าง  ๆ ในพื้นที่  
ตามปรกติ เมื่อทราบว่าจะเสด็จออก 
ทรงงานที่ใด พลเอก เทียนชัย จั่นมุกดา  
กับ พลอากาศโท สุพจน์ ครุฑพันธ์ุ (ยศ 
ขณะนั้น) รองสมุหราชองครักษ์ จะรีบ 
แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อ 
ออกไปตรวจพื้นที่พร้อมกับกำาหนดจุด 
ท่ีจะเสด็จฯ ในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๓๕  
มีกำาหนดจะเสด็จฯ ไปพื้นที่พรุแฆแฆ 
อำาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นพรุ 
เส่ือมโทรมขนาดใหญ่ ราษฎรที่ทำามา 
หากินอยู่บริเวณรอบ  ๆ พรุ มีปัญหา 

ขาดนำ้าในหน้าแล้ง บางปีเกิดนำ้าล้นจากพรุ 
ท่วมพื้นที่ของราษฎร พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวทรงแนะนำาให้ขุดลอก 
แล้วทำาอาคารควบคุม เพื่อเก็บนำ้าไว้ใช้ 
ในหน้าแล้งและระบายนำ้าได้สะดวกใน 
หน้าฝน ปัจจุบันราษฎรได้มีชีวิตความ 
เป็นอยู่ และรายได้ดีกว่าเดิมมาก หลังจาก 
ทรงงานท่ีพรุแฆแฆจนมืด พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
ให้ พลเอก เทียนชัย จั่นมุกดา พร้อมกับ 
เจ้าหน้าที่กรมราชองครักษ์เฝ้าฯ ทรงชี้ใน 
แผนท่ี ๑:๕๐,๐๐๐ แล้วมีพระราชดำารัส 
ว่า จะเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรปากคลอง 
นำ้าจืด ซึ่งมีศักยภาพที่จะสร้างอาคาร 
เก็บนำ้ า จืดไว้ให้ราษฎรในหน้าแล้งได้  
เจ้าหน้าที่  รวมทั้งกำานัน ผู้ ใหญ่บ้าน 
เจ้าของพื้นที่ ร่วมกันทัดทานว่า เสด็จฯ  
ไปไม่ได้ ทางที่ไปขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ  
เพราะเป็นหน้าฝน และจุดท่ีจะเสด็จฯ ไป  
รถยนต์เข้าไม่ถึง อยู่ห่างจากถนนประมาณ 
เกือบหน่ึงกิโลเมตร พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำารัสสั้น ๆ ว่า  
“ฉันไปได้”
 การเปลี่ยนเส้นทางกะทันหันในยาม 
คำ่ามืดเช่นนี้ ย่อมมีปัญหาที่ทุกคนกังวลยิ่ง  
คือเรื่องการถวายความปลอดภัย ไม่มีใคร 
ทราบว่า เส้นทางที่จะไปจะเจออะไรบ้าง  

ผมจำาได้ว่า พอสุดเส้นทางถนนขรุขระที่ 
รถแล่นได้ ทุกคนต้องลงเดิน ทางท่ีเดินน้ัน 
มืดมาก สภาพเหมือนเป็นสวนผลไม้ของ 
ราษฎร มีการยกร่องเป็นจุด ๆ  พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำาเนินโดยมี 
เจ้าหน้าท่ีใช้ไฟฉายส่องทาง ผู้ท่ีตามเสด็จ 
ทุกคนเตรียมพกไฟฉายประจำาตัวอยู่แล้ว  
ถ้าใครไม่มี เป็นต้องเดินตกท้องร่องแน่ ๆ  
สักครู่ก็ถึงบ้านใต้ถุนสูงของเจ้าของสวน  
ซ่ึงเป็นชาวไทยมุสลิมอายุประมาณ ๗๐  
ปีเศษ นุ่งกางเกงสีนำ้าเงินไม่สวมเสื้อ เห็น 
กล้ามเน้ือเป็นมัด ๆ แสดงอาการตื่นเต้น 
ดีอกดีใจ เมื่อทราบว่า พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำาเนินผ่านท่ีของเขา  
ชายคนน้ี คือ ลุงวาเด็ง รับอาสานำาทางไปยัง 
จุดที่มีพระราชประสงค์จะทอดพระเนตร  
คือ ปากคลองนำ้าจืด พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวทรงแนะนำาให้กรมชลประทาน 
ไปพิจารณารายละเอียด เพื่อสร้างประตู 
บังคับนำ้าที่ปากคลอง เพื่อเก็บนำ้าจืดไว้ใช้ 
ในหน้าแล้ง หลังจากประทับอยู่เกือบ 
หนึ่งชั่วโมง จึงเสด็จฯ กลับ โดยทรงแวะ 
ทีบ่า้นลงุวาเด็ง ชว่งนัน้มสีภุาพสตรสีามถงึ 
สี่คน แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าใหม่เอี่ยมสวยงาม 
คลุมศีรษะเรียบร้อยตามประเพณี ยืนรอ 
เฝา้ฯ รบัเสดจ็ เขา้ใจวา่เปน็ครอบครวัของ 
ลุงวาเด็ง ลุงวาเด็งซึ่งยังคงอยู่ในชุดเดิม  
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เฝ้าฯ กราบบังคมทูลฯ อยู่ข้างบ่อนำ้าตื้น  
ซึ่งมีเครื่องสูบนำ้าใหม่เอี่ยมวางอยู่ข้างบ่อ  
ลุงวาเด็งได้กราบบังคมทูลฯ เป็นภาษา 
ยาวี (โดยมีล่ามแปล) ความว่า เป็น 
สิริมงคลแก่ครอบครัวของเขาอย่างยิ่ง  
ที่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จฯ มาถึงบ้าน  
แต่เสียใจเหลือเกินที่ไม่มีผลไม้ทูลเกล้าฯ  
ถวายเลย เงาะกับทุ เรี ยนที่ป ลูกไว้  
ก็เ พ่ิงขายไป เหลือทุเรียนลูกเล็ก  ๆ  
ห้อยต่องแต่งอยู่ลูกเดียว และยังดิบอยู่  
เงินที่ ได้มาสองหมื่นบาทก็ เอาไปซื้อ 
เครื่องสูบนำ้าใหม่ที่เห็นวางอยู่ ผมจำาได้ว่า 
เป็น ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ 
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  

จะหอบหิ้ วผลไม้ตามฤดูกาลเข้า ไป 
ทูลเกล้าฯ ถวายเป็นประจำาทุกปี สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา  ฯ สยามบรม 
ราชกุมารี ทรงเล่าว่า พระบาทสมเด็จ 
พระ เจ้าอ ยู่หัวทรงเรียกลุงวาเ ด็ง ว่า  
“พระสหาย”

“จากถนนดิสโก้สู่รั้วลวดหนาม”

 หลังจากเสด็จฯ กลับจากแปรพระ 
ราชฐานที่พระตำาหนัก ทักษิณราชนิเวศน์ 
ได้เพียงเดือนเศษ ก็เสด็จฯ แปรพระ 
ราชฐานไปยังพระตำาหนัก ภูพานราชนิเวศน์  
จังหวัดสกลนคร และมีกำาหนดการเสด็จฯ  
ไปอำาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ พร้อมด้วย 
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ  

(กปร.) ที่กล่าวทำานองแหย่เล่นว่า “ไม่มี 
อะไรถวาย ก็ปั๊มนำ้าน่ันไงล่ะ” ลุงวาเด็ง 
แสดงอาการดีใจเหมือนเพิ่งนึกได้และ  
กราบบังคมทูลฯ ว่า “ถวายเลย ขอถวาย 
ปั๊มนำ้า” พร้อมกับหันไปทางเจ้าหน้าที่ 
บอกว่า “ยกไปเลย ยกไปเลย” เสียงของ 
ลุงวาเด็งบ่งบอกถึงความจริงใจ ว่าตั้งใจ 
ทูลเกล้าฯ ถวายด้วยความเต็มใจจริง ๆ  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแย้มพระ 
สรวล ลุงวาเด็งแสดงท่าทางงุนงงท่ีเห็น 
ทุกคนได้แต่ย้ิม ไม่มีใครมีท่าทีจะไปยก 
ป๊ัมนำ้า ลุงวาเด็งจึงทราบว่า พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวมีพระเมตตา ไม่ทรง 
รับปั๊มนำ้าของลุงหรอก ต่อมาเมื่อใกล้ 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ลุงวาเด็ง 

ลุงวาเด็งยืนยันจะถวายเครื่องสูบนำ้าใหม่เอี่ยม
ที่เพิ่งซื้อมาด้วยเงินที่ได้จากขายผลไม้
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ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ คณะ 
ของเราที่ไปรอรับเสด็จ ประกอบด้วย  
เลขาธิการ กปร. ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล  
กับคณะ ส่วนผมมีคุณสุพจน์ รุจิรกุล  
ผู้อำานวยการสำานักกิจกรรมพิเศษ กรม 
ชลประทาน ซ่ึงรับผิดชอบโครงการอัน 
เน่ืองมาจากพระราชดำาริ เป็นแม่ทัพหน้า 
หน่วยกล้าตาย ส่วนผมเป็นแม่ทัพ (ยืนอยู่ 
ข้างหลัง) จะได้ไม่ต้องกราบบังคมทูลถวาย 
ความเห็นเม่ือพระองค์ท่านจะทรงลงลึก 
เก่ียวกับการกำาหนดและวางโครงการ 
ชลประทาน ซ่ึงผมมีความรู้น้อยมาก  
เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ นาฬิกา เราได้ยิน 
เสียงขบวนเฮลิคอปเตอร์เดินทางมาถึง  
ครู่เดียว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรม 
ราชินีนาถ พระองค์เดียว เสด็จฯ มาถึง 
ที่ว่าการอำาเภอเขาวง เพื่อทรงเยี่ยม 
ราษฎร และทรงงานกับสมาชิกศิลปาชีพ  
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หั ว ไม่ ได้  
เสด็จฯ มาพร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ  
พระบรมราชินีนาถ 
 พวกเราเห็นเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง 
บินวนเวยีนหลายรอบบรเิวณทศิตะวันตก  
ซึ่งลำานำ้าลำาพะยังไหลผ่าน พวกเราคาด 
คะเนว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
คงทอดพระเนตรบรเิวณทีน่า่สนใจแถบนัน้  
และเชือ่วา่เด๋ียวพระองคท์า่นคงจะเสดจ็ฯ  

ไปแน่ จึงเอาแผนที่ ๑:๕๐,๐๐๐ มาดูกัน 
เป็นการด่วน ครู่ใหญ่ เฮลิคอปเตอร์พระท่ีน่ัง 
ลงจอด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระดำาเนินตรงมายังพวกเราที่ยืน 
รอเฝ้าฯ รับเสด็จ ทรงช้ีไปท่ีลำานำ้าลำาพะยัง 
ในแผนท่ี จุดใกล้ ๆ กับบ้านกุดตอแก่น  
พร้อมกับมีพระราชดำารัสว่า ลำาพะยัง 
เหมือนลำานำ้าทั้งหลายในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ลำานำ้าคดเคี้ยวมาก หน้านำ้า 
นำ้าจะท่วมเป็นประจำา พอหมดฝน ลำานำ้า 
ก็แห้งผาก กลายเป็นหุบเหวลึกสิบถึง 
สิบห้าเมตร น่าจะพิจารณาจุดท่ีเหมาะสม  
สร้างประตูเก็บนำ้าไว้ใช้หลังฝน ประเดี๋ยว 
พระองค์ท่านจะเสด็จฯ ไปทอดพระเนตร 
ตรงจุดนี้  ทรงชี้ ในแผนที่  มีพระราช 
ดำารัสแล้วพระองค์ท่านก็เสด็จฯ ไปยัง 
ที่ว่าการอำาเภอ
 รองสมุหราชองครักษ์ พลอากาศโท  
สุพจน์ ครุฑพันธ์ุ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล 
และผมจะต้องอยู่ในรถนำาขบวน พวกเรา 
รีบตะลีตะลานศึกษาเส้นทางที่จะไปยัง 
จุดที่พระองค์ท่านทรงชี้ มีปลัดอำาเภอโท 
อยู่คนเดียวที่ เป็นคนจังหวัดกาฬสินธ์ุ  
แต่ก็ไม่ใช่คนอำาเภอเขาวง ไม่ชำานาญพื้นที่ 
เหมือนกัน สรุปว่า ระหว่างนำาขบวนซึ่ง 
เส้นทางต้องผ่านบ้านกุดตอแก่น เราจะ 
รีบไปพาตัวกำานัน ซ่ึงมีบ้านอยู่ท่ีน่ัน ให้ 

“มีพระราชดำารัสว่า 
ลำาพะยัง...

ลำานำ้าคดเคี้ยวมาก 
หน้านำ้า นำ้าจะท่วมเป็นประจำา 
พอหมดฝน ลำานำ้าก็แห้งผาก

กลายเป็นหุบเหว 
ลึกสิบถึงสิบห้าเมตร 

น่าจะพิจารณา 
จุดที่เหมาะสม 

สร้างประตูเก็บนำ้า 
ไว้ใช้หลังฝน”
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นำาทางไป เวลาเกือบ ๑๙.๐๐ นาฬิกา  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลง 
จากอำาเภอ ขบวนเร่ิมออกเดินทางไปจุดท่ี 
ลำาพะยังแห้งเป็นหุบเหวลึก พวกเราในรถ 
ใจคอไม่สู้ดี เพราะไม่รู้เส้นทางเลย ได้แต่ 
ดูจากแผนที่ ๑:๕๐,๐๐๐ และขณะนั้น 
บรรยากาศมืดสนิท การจัดขบวนเสด็จฯ  
รถยนต์พระที่นั่งจะเป็นคันที่สอง ต่อจาก 
รถนำาซ่ึงเป็นรถของเรา และพระบาทสมเด็จ 

พ ร ะ เ จ้ า อ ยู่ หั ว จ ะ ท ร ง ขั บ ร ถ ย น ต์  
พระที่นั่งด้วยพระองค์เอง จำาได้ว่าเป็น 
รถ Jeep Wagoneer พวงมาลัยซ้าย  
เราเร่งเคร่ืองเต็มท่ี เหลียวดูเห็นไฟหน้า 
รถขบวนยาวเหยียด เราทิ้งระยะขบวน 
ประมาณสองถึงสามกิโลเมตร พอถึง 
หน้าบ้านกำานัน ปลัดอำาเภอตะโกนเรียก  
ได้ความว่า กำานันไม่อยู่ ไปกรุงเทพฯ 
พวกเราชักเล่ิกล่ัก ออกจากหน้าบ้านกำานัน 

รั้วลวดหนามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ต้องทรงมุดเข้าไปเพื่อจะหานำ้าให้ราษฎร 
(สังเกตมัคคุเทศก์ผ้าขาวม้า ซึ่งยืนขวาสุด
ได้เสื้อมาคลุมแล้ว)
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ก็พบชายสองถึงสามคนยืนอยู่ริมถนน 
คนหนึ่งนุ่งผ้าขาวม้าไม่สวมเสื้อ ปลัด 
อำาเภอส่งภาษาท้องถิ่นถามไปถามมา  
รถยนต์พระท่ีน่ังก็ใกล้เข้ามา รองสมุหราช 
องครักษ์ พลอากาศโท สุพจน์ บอกให้ 
คว้าตัวขึ้นมาเลย โดยให้นั่งเบียดข้างหน้า  
ปลัดอำ า เภอโ ต้ตอบ กับ มัค คุ เทศ ก์ ท่ี  
นุ่งผ้าขาวม้าตลอดเวลา ซึ่งเราฟังไม่ออก 
พอรถออกจากบ้านกุดตอแก่น มัคคุเทศก์ 
บอกให้เลี้ยวซ้าย ขับไปได้ราวสองสาม 
กิโลเมตร มัคคุเทศก์ส่ังให้เล้ียวขวาลง 
ทางเกวียน ถนนขรุขระสุด ๆ รถกระเด้ง 
กระดอนแกว่งไปมา มืดก็มืด มีแต่ไฟ 
รถยนต์ส่องทาง พวกเราชักใจเสีย เพราะ 
รถยนต์พระที่นั่งและขบวนตามมาติด ๆ  
รถแล่นอยู่บนทางเกวียนเกือบสองสาม 
กิโลเมตร พักใหญ่ รถมาหยุดอยู่ตรง 
ชายป่าละเมาะ สิ้นสุดทางเกวียน เรา 
คิดว่าต้องมาผิดทางแน่ คงจะสื่อสารกัน 
ไม่เข้าใจหรืออย่างไร รถยนต์พระที่นั่งมา 
จอดใกล้ ๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เสด็จลงจากรถยนต์พระท่ีน่ัง ผมว่ิงไป 
ถวายความเคารพ พระองค์ท่านมีพระราช 
ดำารัสถามว่า “อธิบดีจะพาฉันไปดิสโก้ 
ท่ีไหน?” ผมยิ้มแห้ง ๆ กราบบังคมทูล 
ตอบว่า “ข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบว่าที่นี่ 
ที่ไหน พระพุทธเจ้าข้า” พระองค์ท่าน 

มีพระราชดำารัสว่า “ตอนออกจากบ้าน 
กุดตอแก่น ต้องเลี้ยวขวา แต่รถนำา 
เลี้ ยวซ้ าย  ฉัน เลยต้องตามมา” มี  
พระราชดำารัสสั่งให้ถามมัคคุเทศก์ให้ 
ชัดเจนว่า จุดที่ลำาพะยังเป็นหน้าผาสูง  
มองเห็นลำานำ้าเป็นร่องเหวลึก มีทางไป 
ได้ไหม ปลัดอำาเภอสอบถามได้ความว่า  
ต้องกลับไปบ้านกุดตอแก่น จากน้ัน ต่อไป 
อีกสองถึงสามกิโลเมตร แล้วต้องเดินไป 
อีกราวห้าร้อยเมตรจะถึงลำาพะยังตรง 
จุดนั้น
 ขบวนกลับรถกันกลางทุ่งนาอย่าง 
ทุ ลั กทุ เ ล  ขณะ น้ัน เวล าประมาณ  
๑๙.๓๐ นาฬิกา วิ่งกลับไปจนสุดทาง 
ตามที่มัคคุเทศก์บอก พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงทรงพระดำาเนิน 
ท่ามกลางความมดืไปในทุง่นาตะปุม่ตะปํา่  
โดยมีไฟฉายส่องทาง และมีมัคคุเทศก์ 
ผ้าขาวม้าเดินนำา ทุกคนต้องเดินอย่าง 
ระมัดระวัง ถ้าพลาด เท้าจะแพลงได้ทันที  
สักครู่มาถึงสระบัวของราษฎร มีรั้ ว 
ลวดหนามก้ันอยู่ เส้นทางต้องผ่านที่น่ี  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห้าม 
ไม่ให้ตัดลวดหนาม โดยทรงให้เจ้าหน้าที่ 
ถ่างลวดหนาม แล้วทรงพระดำาเนินมุดร้ัว 
ลวดหนามเข้าไป
 ความรู้สึกของผมขณะนั้นบอกไม่ถูก  

นึกรำาพงึในใจวา่ จะมพีระเจา้แผน่ดนิหรอื 
พระประมขุของประเทศไหนหนอในโลกนี ้ 
ที่จะทรงตรากตรำาพระวรกายจนถึงทรง 
มุดรั้วลวดหนาม เพื่อจะเสด็จฯ ไปทรง 
หานำ้าให้ราษฎร ยิ่งกว่านั้น พระองค์ท่าน 
ยังทรงหันกลับมามีพระราชดำารัสเตือน 
ว่า “อธิบดี อย่าลืมซ่อมรั้วให้เขานะ” 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับ 
ทอดพระเนตรลำาพะยังที่แห้งผากเป็น 
หุบเหวลึกอยู่ครู่ ใหญ่  พระราชทาน 
พระราชดำ าริ ให้ กรมชลประทานไป 
พิจารณาจุดท่ีเหมาะสมในลำานำ้าลำาพะยัง 
กับลำานำ้ากำ่า เพื่อทำาประตูเก็บกักนำ้าไว้ 
ในฤดูแล้ง ในช่วงทรงพระดำาเนินกลับ  
ระหว่างทางมีราษฎรราวสบิคนทีท่ราบขา่ว 
การเสด็จฯ ได้มานั่งรอเฝ้าฯ อยู่ ข้าง 
กองรวงข้าวท่ีเพ่ิงเก็บเก่ียว พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้ าอยู่ หั วทรงหยิบรวง ข้ าวมา 
ทอดพระเนตร รวงข้าวมีเมล็ดข้าวลีบ ๆ  
อยู่ส่ีถึงห้าเมล็ด ทรงถามด้วยพระพักตร์ท่ี 
หม่นหมองว่า ทำาไมจึงเป็นเช่นน้ี ราษฎร 
กราบบังคมทูลตอบว่า“ปีน้ีแล้งมาก ข้าว 
ตายเกือบหมด ต้องปักดำาไปในหลุมแห้ง ๆ  
ข้าวที่รอดก็อาศัยนำ้าค้าง ไม่พอกิน ปีน้ี 
อดอยากกันทั่ว”
 ด้วยพระปรีชาสามารถในเรื่องนำ้า 
และเรือ่งการชลประทานอยา่งนา่อศัจรรย ์ 
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ระหว่างท่ีเสด็จฯ กลับ พอถึงบ้านกุดตอแก่น 
ตรงกลางถนนลูกรังท่ีมืดมิด ทรงคล่ีแผนท่ี  
๑:๕๐,๐๐๐ พิกัดตรงบริเวณนั้นออกมา 
เจา้หนา้ทีใ่ชไ้ฟฉายส่องแผนที ่(ดังในภาพ)  
ทรงชี้ให้คณะผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งมีเลขาธิการ  
กปร. ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล รองเลขาธิการ  
คุณพิมลศักด์ิ สุวรรณทัต ผม คุณสุพจน์  
รุจิรกุล และนายช่างชลประทานเจ้าของ 
พื้นที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง 
กำาหนดและทรงวางโครงการ ณ ท่ีน้ันเอง  

ณ บนถนนลูกรังอันมืดมิด
ของบ้านกุดตอแก่น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
พระราชทานพระราชดำาริ 
ให้กรมชลประทานสร้าง 
อ่างเก็บนำ้าลำาพะยังตอนบน  
เพืื่อช่วยชาวบ้าน 

โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรม 
ชลประทานไปพิจารณาสร้างอ่างเก็บนำ้า 
ลำาพะยังตอนบน มีพระราชดำารัสแนะนำาว่า  
ถ้าสร้างตรงจุดน้ันจะเก็บนำ้าได้สามถึงส่ีล้าน 
ลูกบาศก์เมตร และให้ส่งนำ้าโดยท่อเพื่อ 
ประหยัดนำ้า ช่วยพ้ืนท่ีบริเวณอำาเภอเขาวง  
แตถ่งึกระน้ันนำา้กย็งัไมพ่อกับความจำาเปน็ 
ทรงชี้ไปที่ห้วยไผ่ อำาเภอดงหลวง จังหวัด 
มุกดาหาร ซ่ึงอยู่อีกฟากหน่ึงของภูเขา 
อยู่ต่างลุ่มนำ้า มีพระราชดำารัสต่อไปว่า  
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ห้วยไผ่มีนำ้ามาก ถ้าสร้างอ่างตรงจุดนี้ 
(ที่ทรงชี้ )  จะเก็บนำ้าได้ เกือบสิบล้าน 
ลูกบาศก์เมตร พื้นที่เกษตรก็มีน้อย นำ้าจะ 
เหลือเฟือ แล้วทรงให้พิจารณาผันนำ้า 
ข้ามลุ่มนำ้า โดยสร้างอุโมงค์นำานำ้ามาช่วย 
พื้นที่ลุ่มนำ้าลำาพะยัง ปัจจุบันอ่างเก็บนำ้า 
ลำาพะยังตอนบนสร้างเสร็จแล้วในปี พ.ศ.  
๒๕๓๘ อุโมงค์ผันนำ้าจากห้วยไผ่ข้าม 
ลุ่มนำ้ามาอำาเภอเขาวง สร้างเสร็จในปี  
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นการผันนำ้าข้ามลุ่มนำ้า 

ทรงชี้ไปยังจุดที่ควรสร้าง
อ่างเก็บน้ำาห้วยหินขาว

โดยอุ โมงค์แห่ งแรกในประเทศไทย  
ส่วนประตูเก็บนำ้าในลำานำ้ากำ่าห้าประตู  
เก็บนำ้าได้ประตูละสามถึงห้าล้านลูกบาศก์ 
เมตร ทุกโครงการสร้างเสร็จได้ช่วยเหลือ 
ราษฎรอย่างเต็มท่ี เป็นไปตามท่ีได้ทรงวาง 
โครงการในคืนวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน  
๒๕๓๕ กลางถนนลูกรังของบ้านกุดตอแก่น 
ทุกประการ ชีวิตความเป็นอยู่จากที่เคย 
ยากจนลำาบากสาหัส ปัจจุบันดีขึ้นอย่าง 
หน้ามือเป็นหลังมือ ราษฎรพูดเป็นเสียง 

เดียวกันว่า “เหมือนฟ้ามาโปรด”

“ทฤษฎีใหม่ อธิบดีใหม่”

 วันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๓๖ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ  
พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ไปยังวัด 
มงคลชัยพัฒนา อำาเภอเมืองสระบุรี   
จังหวัดสระบุรี ก่อนเสด็จขึ้นไปบนอุโบสถ  
มีพระราชดำารัสว่า เดี๋ยวพระองค์ท่าน 
จะเสด็จฯ ไปท่ีห้วยหินขาว ทางการไฟฟ้า 
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เริ่มตั้งแต่ลำาห้วยที่ผมมองไม่ออกว่าเป็น 
ลำาห้วย แล้วต่อมา ทฤษฎีใหม่ยังเพิ่มพื้นที่ 
ชลประทานได้อีกถึงสี่เท่า
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน 
พระราชดำารสัตอ่ไปวา่ “ใหจ้ดัทำาโครงการ 
ทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ทำากินของราษฎรที่ 
รับนำ้าจากอ่างห้วยหินขาว โดยให้แบ่ง 
แปลงออกเปน็ ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ สมมติุวา่ 
มีท่ี ๑๐ ไร่  ๓ ไร่ ให้ขุดสระเก็บนำ้าลึก  
สามถึงส่ีเมตร เล้ียงปลา หรือเล้ียงไก่ 
บนบ่อด้วยก็ได้  ๓ ไร่ ทำานา หมดหน้านา 
ก็ปลูกพืชไร่ท่ีใช้นำ้าน้อย ส่วนอีก ๓ ไร่  
ทำาไร่ ทำาพืชสวน  อีก ๑ ไร่ เป็นท่ีอยู่อาศัย  
และถนน ตัวเลขจริงปรับได้ตามสภาพ 
พื้นท่ี ราษฎรจะทำานาในหน้าฝน เพื่อ 
เอาข้าวไว้บริโภคตามธรรมเนียม หากเหลือ 
กข็าย นำา้ในสระจะช่วยไมใ่ห้ขา้วขาดนำา้ 
หากเกิดฝนทิ้งช่วง เมื่อหมดฝน นำ้า 
ในสระ ๓ ไร่ จะใช้กับผักผลไม้ และ 
สวนผสม เมือ่นำา้หมด ใหก้รมชลประทาน 
วางระบบท่อส่งนำ้ามาเติมในสระ ทฤษฎี 
ใหม่น้ี จะทำาให้อา่งห้วยหินขาวเพิม่พืน้ท่ี 
เกษตรได้มาก ‘อธิบดีใหม่ ต้องใช้ทฤษฎี 
ใหม่’”
 กรมชลประทานได้สนองพระราชดำาริ  
สร้างอ่างเก็บนำ้าห้วยหินขาวเสร็จในปี  
พ.ศ. ๒๕๓๘ ทุกอย่างเป็นไปตามที่ได้มี 

พระราชดำารัสไว้เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม  
๒๕๓๖ ทุกประการ นำ้าในอ่างห้วยหินขาว 
ช่วงแรกระเหยและซึมมาก แต่ราษฎรที่ 
อยู่ท้ายนำ้าบอกว่า ต้ังแต่มีอ่างห้วยหินขาว  
บ่อนำ้าตื้นที่ไม่เคยมีนำ้าในหน้าแล้ง เดี๋ยวนี้ 
มีนำ้าตลอดปี สำาหรับลำาห้วยหินขาวท้ายอ่าง 
ซึ่งจะแห้งสนิทหลังฝน กลับมีนำ้าตลอดปี

“ฉันดีใจมาก”

 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงมอง 
ปญัหาในมมุทีค่นสว่นใหญม่องไมค่อ่ยเหน็  
และพระองค์ท่านจะทรงแก้ด้วยวิธีง่ายๆ 
ซึ่งได้ผลอย่างที่ไม่มีใครคาดถึง โครงการ 
มูโนะ เป็นโครงการหนึ่งที่ผมได้อยู่ใน 
เหตุการณ์ เพราะได้ติดตามอธิบดีมนัส  
ปิติวงษ์ ไปรับเสด็จที่นราธิวาส ในช่วง 
ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๒๒  แม่นำ้าโกลกเป็น 
เส้นแบ่งพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับ 
มาเลเซีย ต้นนำ้าเป็นเทือกเขาสันกาลาคีรี  
แม่นำ้ าไหลออกทะเลที่อำาเภอตากใบ 
มีปัญหานำ้าท่วมอำาเภอสุไหงโก-ลก และ 
อำาเภอสุไหงปาดี เป็นประจำา ฝ่ังมาเลเซีย 
ทำาคันก้ันน้ำาตลอดแนว นำ้าแทนท่ีจะไหล 
ล้นสองฝั่ง กลับล้นมาฝั่งเราฝั่งเดียว  
จึงท่วมหนักกว่าปรกติ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำารัสกับอธิบดี 
กรมชลประทานว่า “ฝ่ังมาเลเซียทำา 

ภูมิภาครีบจัดเตรียมการเอาเคร่ืองไฟฟ้ากับ 
โคมไฟไปรอไว้ ช่วงพลบค่ำา พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงจากอุโบสถ ทรง 
ขับรถยนต์พระที่นั่ งด้วยพระองค์เอง 
เช่นเคย ขบวนมาจอดอยู่ห่างจากวัด 
ประมาณเจ็ดถึงแปดกิโลเมตร เสด็จลง 
จากรถยนต์พระที่นั่ง ทรงพระดำาเนินไป 
ยังเนินดินเต้ีย ๆ ทรงช้ีไปท่ีพ้ืนดินข้างหน้า  
และมีพระราชดำารัสกับผมว่า “อธิบดี 
เห็นไหม นี่แหละคือห้วยหินขาว”  
ผมมองดู เห็นเป็นร่องดินปนกรวดทราย 
กว้างราวสามถึงส่ีเมตร ไม่เห็นมีนำ้าสัก 
หยด ผมมองอย่างไรก็ดูไม่ออกว่า นั่นคือ 
ร่องลำาห้วย มีพระราชดำารัสต่อไปว่า 
“แถวนี้ เ ป็น ท่ีอับฝน ดินปนทราย  
พอหมดฝน นำ้าในลำาห้วยก็แห้งสนิท  
ให้ไปพิจารณากั้นเป็นเขื่อนบริเวณนั้น”  
พลางทรงชี้ไปที่จุดห่างไปจากที่ทรงยืน 
ประมาณสองถึงสามร้อยเมตร “จะเก็บ 
นำ้าได้ราวสี่แสนลูกบาศก์เมตร ช่วงแรก 
จะมีการระเหยและซึมค่อนข้างมาก  
ต่อไปจะซึมน้อยลง แต่ไม่เป็นไร นำ้า 
ที่ซึมก็จะไปทำาให้พื้นที่ท้ายนำ้าชุ่มชื้นขึ้น  
นำ้าสี่แสนลูกบาศก์เมตรตามทฤษฎีของ 
ชลประทานจะช่วยพ้ืนท่ีได้ราว ๒,๕๐๐ ไร่  
แต่ทฤษฎีใหม่ของฉัน จะช่วยพื้นที่ได้ 
เกอืบหมืน่ไร”่ ผมยิง่ฟงัพระราชดำารสัยิง่งง  
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 
ประทับเรือพายพระท่ีน่ัง ทอดพระเนตรบึงบากง ตำาบลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  
โดยมีนายนุช อนันตรานนท์ เป็นผู้พายเรือพระที่นั่งถวาย
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คันกั้นนำ้า ถ้าฝั่งเราทำาบ้าง ต่อไปก็จะ 
สูงข้ึนสูงข้ึนท้ังสองฝ่ัง กลายเป็นกำาแพง”  
พระองค์ท่านทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
ให้สร้างโครงการมูโนะ โดยทำาประตูนำานำ้า 
ส่วนที่เกินจากแม่นำ้าโก-ลกเข้ามาที่คลอง 
มูโนะ แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
ใหก้รมชลประทานสรา้งระบบชลประทาน 
ทำาคลองส่งนำ้าส่งไปเลี้ยงพื้นที่ เกษตร 
ในอำาเภอสุไหงโก-ลก กับอำาเภอตากใบ  
จังหวัดนราธิวาส โครงการมูโนะสอดคล้อง 
ช่วยเหลือเก้ือกูลกับโครงการพรุโต๊ะแดง 
ของพระองค์ท่านอีกโครงการหน่ึงด้วย  
พรุโต๊ะแดง คือป่าชุ่มนำ้าผืนใหญ่ที่สุดของ 
ประเทศไทย เกิดขึ้นจากการที่ลมมรสุม 
ตะวันออกเฉียงใต้พัดเอาตะกอนทราย 
มาขวางทางนำ้า ซึ่งไหลลงมาจากเทือกเขา 
สันกาลาคี รี  ทำ า ให้ เกิดผืนป่ า ชุ่มนำ้ า 
ขนาดใหญ่ เดิมมีพ้ืนท่ีเกือบสองแสนไร่ 
ลักษณะดินเป็นดินพีท (peat) เกิดจาก 
ใบไม้ กิ่งไม้ รากไม้ ที่ทับถมอยู่ในป่าผืนนี้ 
ตั้งแต่ดึกดำาบรรพ์ ทำาให้นำ้าเป็นกรดจัด  
สีดำาเหมือนสีกาแฟ พรุป่าโต๊ะแดงจึงเป็น 
ผืนป่าดงดิบชุ่มนำ้าท่ีมีคุณค่าหลากหลาย 
ทางชีววิทยาและทางพฤกษศาสตร์  
ระดับโลก อุดมด้วยสัตว์ป่ าหายาก 
นานาชนิด เช่น แมวป่าหัวแบน เสือไฟ 
และกระรอกบินแก้มแดง ส่วนพรรณไม้ 

จำานวนมากท่ีหาไม่ได้ที่อื่น เพราะเป็นไม้ที่ 
เติบโตในดินเปรี้ยวชุ่มน้ำาตลอดปี ที่นี่เป็น 
แหล่งกำาเนิดของหมากแดงอันสวยงาม  
ผมเชื่อว่าเป็นป่าหลงสำารวจแห่งเดียวของ 
เมืองไทยจนบัดน้ี เพราะจะไม่มีช่างสำารวจ 
เข้าไปถึงใจกลางป่าได้ เนื่องจากพื้นดิน 
มีนำ้าขังตลอดปี บางแห่งนำ้าลึกห้าสิบ 
เซนติเมตร แต่บางจุดก็ลึกเป็นเมตร 
ผมเคยนั่งเรือหางยาวเข้าไปกับอธิบดี 
มนัส ปิติวงษ์ เพื่อสำารวจพรุ โดยเข้าไป 
ทางคลองนำ้าแบ่ง ซึ่งเป็นคลองขนาดใหญ่ 
ระบายนำ้าจากพรุไปลงแม่นำ้าบางนรา  
แม่นำ้าบางนรารับนำ้าจากอีกหลายคลอง 
ที่ระบายจากพรุโต๊ะแดง ทิศเหนือแม่นำ้า 
บางนราออกทะเลผ่านตัวเมืองนราธิวาส  
ทิศใต้ออกทะเลที่อำาเภอตากใบ แม่นำ้า 
บางนราจึงเป็นแม่นำ้าประหลาดท่ีหัวท้าย 
ไหลออกสู่ทะเลท้ังสองด้าน เรือท่ีคณะของ 
เราแล่นเข้าไปเพียงครู่เดียว คลองนำ้าแบ่ง 
ก็แคบเข้าแคบเข้าจนไม่เห็นแสงอาทิตย์  
สองฝั่งมีแต่นำ้าสีดำา ดูแทบไม่ออกว่า 
ร่องนำ้าอยู่ท่ีไหน บรรยากาศวิเวกวังเวง 
น่าสะพรึงกลัว โดยเฉพาะเป็นที่ทราบกัน 
ว่า จระเข้นำ้าจืดตัวใหญ่ที่สุดในเอเชีย 
ที่แสดงอยู่ ในฟาร์มของนายไวเซียะ  
ที่ทุ่งมหาเมฆในสมัยนั้น จับได้ในแม่นำ้า 
บางนรา โดยถูกนำ้าพัดพาออกมาจาก

“ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้กรมชลประทาน 

สร้างระบบชลประทาน 
ทำาคลองส่งน้ำา 

ส่งไปเลี้ยงพื้นที่เกษตร 
ในอำาเภอสุไหงโก-ลก 
กับอำาเภอตากใบ”  
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พรุโต๊ะแดงในปีที่น้ำาท่วมใหญ่ ทุกคน 
ใจคอไม่ค่อยดี เมื่อได้ยินเสียงท้องเรือ 
ครูดกับวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งคงเป็น 
รากไม้ แล้วก็โล่งอกเม่ืออธิบดีส่ังให้กลับได้ 
 พรุ โ ต๊ะแดงเริ่ มต้นที่ อำ า เภอเมือง  
จังหวัดนราธิวาส ไปสิ้นสุดที่อำาเภอ 
สุไหงโก-ลก ระยะทางเกือบส่ีสิบกิโลเมตร  
เดิมครอบคลุมพื้นที่ เกือบสองแสนไร่   
ในปีที่แล้งติดต่อกัน ราษฎรที่ทำากินอยู่ 
บรเิวณรอบพรจุะคอ่ย ๆ  รกุลำา้เขา้ไปทำากิน  
บางปีก็เกิดไฟไหม้ป่าพรุ จนปัจจุบัน 
เหลือพื้นที่พรุเพียงประมาณ ๘๐,๐๐๐ 
ไร่ ปัญหาการทำากินของราษฎร คือเรื่อง  
๔ นำ้า นำ้าท่วม นำ้าแล้ง นำ้าเปร้ียว และ 
นำ้าเค็ม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงทราบถึงความเดือดร้อนของราษฎร 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำาเนิน 
โครงการพรุโต๊ะแดง โดยขุดลอกคูคลอง  
แล้วสร้างประตูควบคุมนำ้า ให้บริหารจัดการ  
โดยให้นำ้าในพรุอยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 
ห้าสิบเซนติเมตร ถ้านำ้าน้อยกว่านั้น เมื่อ 
ดินแห้ง ปฏิกิริยาของใบไม้รากไม้ที่สะสม 
อยู่ใต้ดินลึกหลายสิบเมตรจะทำาให้เกิด 
ความร้อน เกิดไฟลุกขึ้นเองได้ ยากที่จะ 
ทำาการดับ เมื่อนำ้ามากก็เปิดประตูระบาย 
นำ้าออก ไม่ให้ล้นท่วมพื้นที่เกษตรของ 
ราษฎร และทรงกำาชับให้กรมป่าไม้และ 

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงทราบถึง 

ความเดือดร้อนของราษฎร 
จึงทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้ดำาเนินการ 
โครงการพรุโต๊ะแดง” 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องป้องกันไฟไหม้ป่า 
และป้องกันการบุกรุกของราษฎร เพื่อ 
รักษาผืนป่าชุ่มนำ้าอันมีค่านี้ไว้
 เมื่อวันที่  ๒๘ กันยายน ๒๕๒๙  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ  
ไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านโคกอิฐ โคกใน  
และโคกกูแว ตำาบลพร่อน อำาเภอตากใบ 
ทอดพระเนตรสภาพความยากจนของ 
ชาวบ้าน ทรงซักถามถึงปัญหาอุปสรรค 
ในการดำารงชีพของราษฎร ราษฎรซึ่ง 
ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมที่มารอเฝ้าฯ  
ได้กราบบังคมทูลฯ ว่า ถึงแม้ปัญหา 
เร่ืองนำ้าท่วมได้บรรเทาเบาบางลงตั้งแต่ 
มีโครงการพรุโต๊ะแดงอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริ แต่ก็มีเรื่องนำ้าเปรี้ยวที่ไหล 
มาจากพรุ  ทำาให้สวนผลไม้ ไม่ ได้ผล  
ข้าวก็ได้ไร่ละ ๑๐ - ๑๕ ถัง บางปีได้เพียง  
๔  -  ๕ ถัง ไม่พอกิน สัตว์เลี้ยงมักจะ 
ล้มป่วย กรมพัฒนาที่ดินช่วยเหลือโดยนำา 
ปูนมาร์ลมาใส่ในนา แต่เน่ืองจากค่าใช้จ่ายสูง  
ไม่สามารถใส่ให้พอเพียงได้ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำารัส 
ว่า นำ้าจืดในโครงการมูโนะ มีเหลือเฟือ 
ใหก้รมชลประทานสรา้งคลองนำานำา้จืดมา 
ชะล้างดินเปรี้ยวและใช้นำ้าในการทำานา  
แล้วทำาคันก้ันนำ้าจากพรุโต๊ะแดง โดยให้ 
ทำาระบบคลองระบายนำ้าเปร้ียวแยกออก 
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ต่างหาก ไม่ให้เข้าไปในพื้นที่เกษตรของ 
ราษฎร และให้กระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์แนะนำาให้ความรู้ด้านวิชาการ 
แก่ราษฎร
 หลายปีต่อมา วันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๓๖  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จฯ  
ไปยังบ้านโคกอิฐ โคกใน และโคกกูแว  
อีกคร้ังหน่ึง ทุกคนสังเกตเห็นมีบ้าน 
สร้างใหม่ขึ้นหลายหลัง ต้นผลไม้ก็ดูเขียว 
ชอุ่มงามขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะ 
ข้าวในนากำาลังงามแตกกอเต็มท้องทุ่ง  
ราษฎรที่มารับเสด็จทุกคนมีใบหน้าที่ 
ยิ้มแย้ม ราษฎรกราบบังคมทูลฯ ว่า  
เดี๋ยวนี้ข้าวที่ เคยได้ ๕  -  ๑๐ ถังต่อไร่  
ไม่พอกิน ตั้งแต่ได้นำ้าจืดพระราชทาน 
และทำาคันเอานำ้าเปร้ียวออก ต้นข้าว 
ก็งดงามได้ถึง ๔๐ - ๕๐ ถังต่อไร่ ทำานา 
ได้ปีละสองครั้ง เหลือพอขาย ต้นผลไม้ 
ก็พลอยงามให้ผลดี วัวควายก็อ้วนท้วน 
สมบูรณ์ ทุกอย่างดีขึ้นอย่างที่ ไม่ เคย 
เป็นมาก่อน เดี๋ยวนี้สบายแล้ว ทุกคน 
ในขบวนเสด็จฯ สังเกตเห็นได้ชัดว่า  
พระบาทสมเด็ จพระ เจ้ าอยู่ หั วทรง 
พระราชปฏิสันถารกับราษฎรและทรง 
ซักถามในรายละเอียดด้วยพระพักตร์ท่ี 
เบิกบานผ่องใส ทุกข์ของราษฎร คือทุกข์ 
ของพระองค์ท่าน คงไม่มีสิ่งใดที่จะทำาให้ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา 
ทรงมีความสุขยิ่งไปกว่าความอยู่ดีกินดี  
รอดพ้นจากความยากจนของพสกนิกร 
ของพระองค์ท่าน
 ผมจำาภาพน้ีติดตาไม่มีวันลืมเลือน  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหัน 
พระพักตร์มาที่พวกเรา แย้มพระสรวล  
แล้วมีพระราชดำารัสว่า “ฉันดีใจมาก”

“ฝายแม้ว ที่แม้วไม่เคยสร้าง”

 เมื่ อ วั นที่  ๒๑ มีนาคม ๒๕๓๖  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไป 
ยงัโครงการปา่ขนุแมก่วง จงัหวดัเชยีงใหม ่ 
สภาพของผืนป่าแห้งแล้งทรุดโทรม  
ราษฎรทิ้งถิ่นฐานบ้านช่อง เพราะความ 
ลำาบากยากจน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้สร้างอ่างเก็บนำ้าข้ึนหลายแห่ง ในช่วง 
ที่ทรงพระดำาเนินข้ึนไปบนภูเขา เพื่อ 
ทอดพระเนตรจุดที่ ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างอ่างเก็บนำ้าบ้าน 
ศาลาปางสัก-๑ ทรงชี้ไปข้างทางแล้วมี 
พระราชดำารัสกับผมว่า “อธิบดี ตรงน้ี 
เป็นร่องนำ้า ในหน้าฝนจะมีนำ้าตลอด  
พอหมดฝนก็แห้งสนิท เป็นเช่นนี้ทั้งภูเขา  
ทำาให้ป่าแห้งแล้ง ต้นไม้เหี่ยวเฉาทิ้งใบ 
เกือบท้ังป่า  ให้กรมชลประทานไปสร้างฝาย 
เล็ก ๆ ก้ันนำา้ไว้ในจุดท่ีเหมาะสมให้มากท่ีสุด 

“ทุกข์ของราษฎร 
คือทุกข์ของพระองค์ท่าน 
คงไม่มีสิ่งใดที่จะทำาให้ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ของเราทรงมีความสุข 

ยิ่งไปกว่า
ความอยู่ดีกินดี 

รอดพ้นจากความยากจน 
ของพสกนิกร

ของพระองค์ท่าน”
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เท่าที่จะมากได้ โดยให้เอาเศษไม้และดิน 
ในบริเวณนั้นมาทำาเป็นฝายชะลอนำ้าโดย 
ใช้แรงคน ห้ามทำาฝายคอนกรีตแบบท่ัวไป  
ช่วงแรกนำ้าจะรั่วซึม พอหมดฝนอาจจะ 
เก็บไว้ได้ห้าวันสิบวัน แต่ต่อไป โคลนตม 
ก็จะอุดรูรั่ว เก็บนำ้าได้นานขึ้นเป็นอาทิตย์ 
เป็นเดือน ป่าก็จะค่อย ๆ ชุ่มช้ืน ฟ้ืนตัวข้ึน 
มาเอง” กรมชลประทานสนองพระราชดำาร ิ 
สรา้งฝายชะลอนำา้จำานวนมากขึน้บนภูเขา 
ในศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ฯ เป็นแห่งแรก โดย 
เสียค่าใช้จ่ายน้อยมาก ภายในเวลาไม่กี่ปี 
ต่อมา ทุกอย่างเป็นไปตามพระราชดำารัส 
ในวันนั้นทุกประการ ผืนป่าพลิกฟื้น 
เขียวชอุ่ม สัตว์ป่ารวมทั้งนกนานาชนิด  
โดยเฉพาะนกยูง ได้กลับมายังถ่ินเดิม 
บริเวณศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ฯ ปัจจุบันป่า 
แห้งแล้งที่มีการก่อสร้างฝายชะลอน้ำา 
บนภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  
ไดพ้ลกิฟืน้คนืสภาพเปน็ปา่ทีอ่ดุมสมบรูณ ์
ทั่วทุกแห่ง 
 แล้วคำาว่า “ฝายแม้ว” ที่ผู้คนเข้าใจผิด  
เรียกจนติดปากไปทั่ว มีที่มาอย่างไร  
สืบเน่ืองมาจากในช่วงแรก นายช่าง 
ชลประทานที่มาจากนอกพื้นที่  หรือ 
มาจากกรุงเทพฯ ไปเห็นเข้าก็งง เพราะ 
ฝายท่ีกรมชลประทานสร้างท่ัวไป ต้องเป็น 
ฝายคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างเดียว ไม่เคย 

เห็นฝายที่ทำาด้วยไม้ไผ่ ท่อนไม้ตอก หิน 
และทรายในท้องนำ้า ด้วยความที่ไม่ทราบ 
ทีม่า ก็ตัง้ชือ่ใหว้า่ “ฝายแมว้” จนเรยีกกัน 
ติดปากไประยะหนึ่ง ที่ถูกควรจะเป็น  
“ฝายต้นนำ้าลำาธารอันเน่ืองมาจากพระ 
ราชดำาริ”
 กาลเวลาได้พิสูจน์ให้เห็นว่า หากไม่ 
สร้างฝายตามแบบของพระองค์ การพลิก 
ฟื้นผืนป่าจะไม่มีทางสำาเร็จได้ เพราะการ 
ชะลอนำ้าทั้งผืนป่าต้องใช้ฝายจำานวนมาก  
ค่าใช้จ่ายในการสร้างฝายคอนกรีตเพียง 
ฝายเดียว สามารถนำาไปสร้างฝายแบบ 
เรียบง่ายของพระองค์ท่านได้เป็นร้อย ๆ 
ฝาย อีกทั้งการซ่อมแซมบำารุงรักษาก็ทำา 
ได้ง่าย เป็นพระปรีชาสามารถในการ 
แก้ปัญหาที่ทุกคนคิดไม่ถึง
 พระปรีชาสามารถอันน่าอัศจรรย์ของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจาก 
ในด้านแหล่งนำ้า ยังมีอีกมากมายในสาขาอ่ืน  
ได้เห็นประจักษ์คร้ังแล้วคร้ังเล่า ตัวอย่าง 
เช่น ปัญหาด้านการจราจร พระองค์ท่าน 
ได้พระราชทานพระราชดำาริแก้ไขปัญหา 
การจราจรติดขัดมาหลายครั้ง ทั้ง ๆ ที่ 
ไม่เคยทรงประสบปัญหารถติด คร้ังหลังสุด  
คือถนนและสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม 
ข้ามแม่นำ้าเจ้าพระยา ซึ่งชาวอำาเภอ 
พระประแดงได้สาธุแซ่ซ้องสรรเสริญ  

“กาลเวลาได้พิสูจน์ให้เห็นว่า  
หากไม่สร้างฝาย 

ตามแบบของพระองค์  
การพลิกฟื้นผืนป่า 
จะไม่มีทางสำาเร็จได้  
เพราะการชะลอนำ้า 

ทั้งผืนป่า 
ต้องใช้ฝายจำานวนมาก”  
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ก่อนที่จะมีสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม 
ข้ามแม่นำา้เจ้าพระยา รถบรรทุกขนาดใหญ่ 
ท่ีจะขนสง่สนิคา้จากทา่เรอืกรงุเทพฯ และ 
จากนิคมอุตสาหกรรมปู่เจ้าสมิงพราย 
ลงไปทางภาคใต้ จะต้องไปลงแพขนานยนต์ 
ฝั่งตรงข้ามกับอำาเภอพระประแดง ข้าม 
แม่นำ้าเจ้าพระยาแล้วไปขึ้นฝั่งแล่นผ่าน 
ชุมชนตัวอำาเภอพระประแดง ทำาให้รถติด 
อย่ างมโหฬารทั้ งกลาง วันกลางคืน  
ชาวพระประแดงเลา่ใหท้า่นราชเลขาธกิาร  
อาสา สารสิน และคณะที่ไปตรวจเยี่ยม  
รวมทั้ ง อ ธิบ ดีกรมทางหลวงชนบท 
ท่ีไปรอรับว่า ก่อนท่ีจะมีถนนวงแหวน 
อุตสาหกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  
ชาวพระประแดงต้องเดือดร้อนเร่ืองรถติด 
อย่างแสนสาหัส ชาวบ้านกลับจากทำางาน 
เห็นหลังคาบ้านตอนหกโมงเย็น กว่าจะ 
เข้าบ้านได้ก็ปาเข้าไปสองทุ่มกว่า บางราย 
ป่วยหนักจะรีบไปโรงพยาบาล ก็ไปไม่ทัน 
เพราะรถติด เดี๋ยวนี้ไม่เป็นเช่นนั้นแล้ว 
“ด้วยเดชะพระบารมีปกเกล้าฯ สาธุ” 
พร้อมยกมือพนมท่วมศีรษะ

“พระปรีชาสามารถในเรื่องแผนที่”

 ทกุครัง้ทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว 
เสด็จฯ ไปทรงงานในพ้ืนท่ี ภาพท่ีพสกนิกร 
เห็นเป็นประจำา คือ ภาพที่พระองค์ท่าน 

ทรงถือแผนที่ปึกหนาด้วยพระองค์เอง จะ 
ไม่มีภาพผู้ใดถือแผนที่ปึกน้ีแทนพระองค์ 
ทา่นอยา่งเดด็ขาด นอกจากอาจจะชว่ยจบั 
ในเวลาที่พระองค์ท่านทรงคลี่ดู แผนที่นี้ 
เราเรียกกันว่า แผนที่ (มาตราส่วน) หนึ่ง 
ต่อห้าหมื่น (๑:๕๐,๐๐๐)  หมายความ 
ว่า ระยะ ๒ เซนติเมตร ในแผนที่ คือ 
ระยะหนึ่งกิ โลเมตร ตารางสี่ เหลี่ยม 
ในแผนที่ขนาด ๒ x ๒ เซนติเมตร คือ 
พ้ืนท่ีหน่ึงตารางกิโลเมตร เขาสร้างข้ึน 
จากภาพถ่ายทางอากาศ มีเส้นบอกพิกัด  
และระดับความสูงของพ้ืนท่ีจากระดับนำ้า 
ทะเลปานกลาง เป็นตัวเลขมีเคร่ืองหมาย 
บวกข้างหน้า ในพื้นที่สูงขึ้นเป็นภูเขา  
จะมี เส้ นบอกระดับทุกยี่ สิ บ เมตรที่  
ความสูงเปล่ียนแปลง ฉะน้ัน บริเวณภูเขา 
สูงชัน เส้นบอกระดับจะอยู่ติดกันดำา 
พรืด เมื่อความลาดชันลดลง เส้นบอก 
ระดับก็จะค่อย  ๆ ห่างออก นายช่าง 
ชลประทานจะใช้แผนที่ น้ี ในการวาง 
โครงการชลประทานเบื้องต้น โดยอ่าน 
ระดับความสูงของหุบเขา คำานวณพื้นที่ 
รับนำ้าแล้วคูณด้วยตัวเลขฝนเฉลี่ย จะได้ 
ปริมาณนำ้าเฉลี่ยต่อปี แล้วนำามาพิจารณา 
ว่า ควรจะสร้างฝายหรืออ่างเก็บนำ้าตรง 
จุดใด ได้นำ้าประมาณเท่าใด ส่งไปช่วย 
พื้นที่เกษตรจำานวนกี่ไร่ ซึ่งทั้งหมดก็ต้อง 

“ทุกครั้งที่ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เสด็จฯ ไปทรงงานในพื้นที่ 
ภาพที่พสกนิกร 
เห็นเป็นประจำา 

คือภาพที่พระองค์ท่าน 
ทรงถือแผนที่ปึกหนา 

ด้วยพระองค์เอง 
 จะไม่มีภาพผู้ใดถือแผนที่ปึกนี้ 

แทนพระองค์ท่าน 
อย่างเด็ดขาด”
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แผนทีซ่ึ่งทรงคลีอ่อก เปน็แผนทีภ่าคเหนือ 
ตั้งแต่เชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ 
ลงมาจนถึงจังหวัดตาก อุทัยธานี เพชรบุรี  
ผมสังเกตเห็นเส้นบอกระดับความสูงของ 
ภูมิประเทศด้านทิศเหนือและตะวันตกของ 
ประเทศไทย เป็นเส้นติดกันจนดูดำามืด  
แสดงว่าเต็มไปด้วยภูเขาสูง ผมใจคอ 
ไม่ค่อยดี  ได้แต่ท่องคาถาประจำาตัว  
“ห้ามเดา” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงใชป้ลายดนิสอชีไ้ปในแผนที ่เริม่ตัง้แต ่
เชียงรายเหนือสุดไล่ลงมาทีละจังหวัด 
จนถึงจังหวัดเพชรบุรี “อธิบดี ลำาห้วยน้ี 
มีนำ้ามาก ถ้าเราก้ันตรงจุดน้ีจะได้นำ้าถึง  
๒๐ - ๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งนำ้าไปช่วย 
อำาเภอนี้ได้ทั้งอำาเภอ” ผมมองไม่เห็น 
เส้นบอกลำาห้วยด้วยซำ้าว่า นำ้าไหลไป 
ทางไหน บางจุดก็มีพระราชดำารัสว่า  
“ลำาห้วยน้ีพ้ืนท่ีรับนำ้าไม่มาก ควรสร้าง 
เป็นฝาย ช่วยหมู่บ้านนี้ได้หลายหมู่บ้าน” 
ผมฉงนจริง ๆ ว่า พระองค์ทอดพระเนตร 
เ ห็น ตัว เลขบอกระ ดับความสูงของ 
ภูมิประเทศได้อย่างไร ในเม่ือตัวเลขเล็ก ๆ  
เบียดอยู่ในเส้นบอกระดับจะอยู่ติดกันดำา 
พรืด แม้แต่ในตอนกลางวันก็ต้องเพ่งมอง 
หาตัวเลขระดับ จึงจะนำามาคำานวณพื้นที่ 
รับนำ้ากับปริมาณฝนเฉลี่ย เพื่อจะให้ได้ 
ปริมาณนำ้าที่จะเก็บกักได้ และจะต้อง 

พิจารณาด้วยว่า ตัวเขื่อนควรจะสูงเท่าใด 
จึงจะเหมาะสม ซ่ึงท้ังหมดต้องใช้เวลา  
แตพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงพระ 
ปรีชาสามารถ เพียงทอดพระเนตรแผนที่  
ก็ทรงสามารถวางโครงการกำาหนดจุดที่ 
ควรจะสร้างอ่าง สร้างฝายได้ในทันทีทันใด  
เป็นที่น่าอัศจรรย์ ผมกลับมาถามวิศวกร 
จากกองออกแบบ ว่าเป็นไปได้อย่างไร  
หลายคนลงความเห็นว่า เป็นไปได้สำาหรับ 
ผู้ เชี่ยวชาญด้านแผนที่  และใช้แผนที่   
๑:๕๐,๐๐๐ จนเชี่ยวชาญ เพียงดูความถี่ 
ความหา่งของเสน้บอกระดบั กอ็าจจะมอง 
แผนที่เป็นสามมิติ มองเห็นความสูงตำ่า 
ของภูมิประเทศที่เป็นภูเขาหรือหุบเหว  
พระองค์ท่านจึงทรงสามารถทอดพระเนตร 
จุดเหมาะสมที่จะสร้างฝายหรืออ่าง แล้ว 
ทรงคำานวณปริมาณนำ้าท่ีเก็บกักนำ้าใน 
พระราชหฤทัยได้ในทันที คำา่คืนน้ันผมตาม 
พระองค์ท่านไม่ได้เลย งงเป็นไก่ตาแตก 
ได้แต่ “พระพุทธเจ้าข้า” ทั้งคืน ผมคิดว่า  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงจะทรง 
ทราบแล้วว่า อธิบดีคนใหม่น้ีเป็นวิศวกร 
เครื่องกล ไม่รู้เรื่องวิชาการชลประทาน  
จึงมีพระเมตตา ไม่ทรงถามความเห็น 
ของผมเลย คงมีพระราชประสงค์เพียงว่า 
ให้รับทราบถึงศักยภาพในการพัฒนา 
แหล่งนำ้าของพ้ืนท่ีต่าง ๆ เพ่ือให้นายช่าง 

ใช้เวลาพอสมควร แผนที่ ๑:๕๐,๐๐๐  
ที่พระองค์ท่านทรงถือติดพระองค์นั้น  
ถา้คลีอ่อกเต็มที ่ทุกคนจะแปลกใจ เพราะ 
เป็นแผ่นใหญ่มาก ครอบคลุมพ้ืนท่ีบริเวณ 
กว้างใหญ่รอบ ๆ จุดที่เสด็จฯ ไป  โดย 
พระองค์ท่านจะทรงนำาแผนที่หลายแผ่น 
มาต่อกันด้วยพระองค์เอง และพระองค์ 
เคยทรงสอนวิธีการพับให้เหลือขนาด 
ที่ทรงพกพาได้สะดวก การพับแผนที่ 
แผ่นใหญ่ เพื่อให้คลี่มาดูจุดที่ต้องการได้ 
ในทนัทโีดยไม่ต้องคล่ีท้ังแผ่นใหญ่เปน็เรือ่ง
ยากมาก แม้พระองค์ท่านจะเคยทรงสอน 
แต่ผมเชื่อว่า จนบัดนี้ ยังไม่มีนายช่าง 
ชลประทานคนไหนทำาได้
 ในวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรอ่างเก็บนำ้า 
บ้านศาลาปางสัก-๑ โครงการป่าขุนแม่กวง  
กรมชลประทานถวายเล้ียงพระกระยาหาร
คำา่แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ 
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 
หลังจากเสวยพระกระยาหารเสร็จ กรม 
ชลประทานจัดการแสดงถวาย จึงหร่ีไฟฟ้า 
ให้สลัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำาแผนที่  
๑:๕๐,๐๐๐ มาวางบนโต๊ะเสวย ทรงหยิบ 
ดินสอกับไฟฉายเล็ก ๆ ที่ทรงเหน็บไว้ที่ 
กระเป๋าฉลองพระองค์ มาทรงเปิดส่อง 
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หรือวิศวกรชลประทานที่ เกี่ ยวข้อง 
ได้พิจารณารายละเอียดต่อไป คืนนั้น 
พอกล้อมแกล้มรอดตัวไปได้แบบใจคอ 
ไม่ค่อยอยู่กับเน้ือกับตัว แต่พอแก่วัด 
เข้าหน่อยก็พลาดจนได้
 วันหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผมร่วม 
โต๊ะเสวย โดยผมน่ังทางด้านซ้ายของ 
พระองค์ท่าน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มีพระราชดำ า รัสกับ ผู้ ร่ วม โ ต๊ะ เสวย 
ในหลาย ๆ  เรื่อง ช่วงหนึ่ง มีพระราชดำารัส 
ถึงโครงการพัฒนาแหล่งนำ้าต่าง  ๆ ที่มี 
ความจำาเป็น เป็นประโยชน์กับราษฎร  
“อธิบดี โครงการอะไรนะ ที่อุดรฯ  
เก็บนำ้าได้ ๓๐ - ๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร  
ควรจะรีบสร้างเพราะจะเป็นประโยชน์ 
มาก” พระองค์ท่านมีพระราชดำารัส 
เป็นเชิงสนทนามากกว่า ไม่ได้ทรงตั้ง 
เป็นพระราชดำารัสถามที่จะต้องตอบ  
ถ้ าผม เพี ย งแต่ รับพระราชดำ า รัส ว่า  
“พระพุทธเจ้าข้า” พระองค์ท่านก็จะมี 
พระราชดำารัสต่อไป ด้วยทรงทราบว่า  
คงจำาไม่ได้เหมือนกัน เม่ือเขากลับไป 
ก็จะตรวจสอบได้ไม่ยาก แต่ด้วยความที่ 
ชักจะชะล่าใจว่าเราเป็นอธิบดีมากว่า 
สองปีแล้ว ควรจะทราบ จึงลืมคาถา  
“ห้ามเดา” สนิท หลุดปากกราบบังคมทูล 

เอ่ยชื่อโครงการแถวภาคอีสานที่คุ้น ๆ ว่า  
“โครงการลำาปลายมาศ พระพุทธเจ้าข้า”  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหยุด 
นิดหน่ึง หันพระพักตร์มาทางผม แล้วมี 
พระราชดำารัสเบา  ๆ เพียงเพ่ือให้ผม 
ได้ยินคนเดียวว่า “อธิบดี เสียชื่อแล้ว” 
ผมใจหายวาบ รู้ทันทีว่าคงปล่อยไก่ตัว 
เบ้อเริ่ม อยากจะมุดลงใต้โต๊ะเสวย ด้วย 
พระเมตตาเป็นล้นพ้น มีพระราชดำารัส 
เรื่องอื่นต่อ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น  
หลังจากน้ัน ผมรีบตรวจสอบไปทาง 
อุดรฯ ปรากฏว่าเป็น โครงการลำาพันชาด  
ส่วนโครงการลำาปลายมาศอยู่ที่โคราช  
คนละลุ่มนำ้า คนละจังหวัด ไกลกันลิบ !

“สิ่งมหัศจรรย์เรื่องลมฟ้าอากาศ”

 เมื่อทรงศึกษาเรื่องใด พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวจะทรงศึกษาด้วยพระองค์เอง  
โดยทรงคน้คว้าลงลกึจนถงึแก่นในทกุเรือ่ง  
และทรงพระปรีชาสามารถในแต่ละเรื่อง 
เป็นที่น่าอัศจรรย์ ยกตัวอย่างเช่น การทำา 
ฝนเทียมที่ โด่งดังไปทั่วโลก ฟังเผินๆ  
คล้ายกับใช้เครื่องบินโปรยสารเคมี แล้ว 
ฝนก็จะตก ที่จริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ มี 
ตัวแปรมากมายซ่ึงต้องใช้เทคนิคพิเศษที่ 
พระองค์ท่านทรงคิดค้น ดังเช่นที่ทรงเคย 
อธิบายโดยใช้คำาว่า “เลี้ยง (เมฆ) ให้อ้วน  

แล้วโจมตีแบบแซนด์วิช” เป็นต้น คร้ังหน่ึง  
เกิดฝนแลง้ผดิปรกตใินเขตจงัหวดัเพชรบรุ ี 
ราชบุรี ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  
(คณุศกัดิ ์โกไศยกานนท)์ ขอฝนเทยีมดว่น 
เพราะข้าวกำาลังจะตาย ช่วงน้ันผมอยู่ท่ี 
กระทรวงเกษตรฯ ด้วยความอยากรู้ จึงขอ 
ติดเครื่องบินทำาฝนเทียมไปด้วย ระหว่าง 
โปรยสารเคมี บางครั้งต้องบินเข้าไปใน 
ก้อนเมฆ มองไม่เห็นอะไรเลย นักบิน 
ต้องติดต่อกับเครื่องบินอีกสองลำาตลอด 
เวลา เพื่อแจ้งพิกัดความสูงและทิศทาง  
มิฉะน้ันอาจชนกันเองได้ เคร่ืองลำาที่ 
ผมขึ้นคงจะบินเป็นเที่ยวสุดท้าย เพราะ 
ประมาณครึ่งชั่วโมง ผมสังเกตเห็นฟ้า
ที่ก่อนน้ันมีแดดจ้า เมฆเริ่มเกาะตัวเป็น 
ก้อนดำาใหญ่ นักบินบอกว่าต้องรีบลง 
โดยด่วน เพราะถ้าฝนตก จะมองไม่เห็น 
สนามบิน เครื่องของผมลงสนามบิน 
ชั่วคราวเรียบร้อย โดยมีเมฆดำาทะมึน 
ไล่หลัง เพียงไม่กี่นาทีต่อมา ฝนก็ตกลงมา 
อย่างหนัก มืดไปทั่ว ระหว่างนั่งรถกลับ 
ผมนึกรำาพึงอยู่ในใจว่า “ช่างเป็นบุญของ 
ชาวนาไทยโดยแท้ ที่เรามีพระเจ้าอยู่หัว 
ทีท่รงพระปรชีาสามารถอย่างหาทีเ่ปรยีบ 
มิได้” ผมหลับตาวาดภาพเห็นท้องนา 
อันกว้างใหญ่ไพศาลสุดลูกหูลูกตา ท่ีต้นข้าว 
กำาลังจะเหี่ยวเฉาตาย เห็นชาวนาผู้ยากไร้ 
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ทั้งลูกเมียยืนนำ้าตาตก มองความหายนะ 
ของตนเองและครอบครัวที่กำาลังจะมาถึง 
ต่อหน้าต่อตา แต่แล้วเหมือนปาฏิหาริย์ 
ฝนก็ตกกระหนำา่ลงมา เป็น “ฟ้ามาโปรด”  
จริงๆ !
 เขื่อนภูมิพล ที่จังหวัดตาก กับเขื่อน 
สริกิติิ ์ทีจ่งัหวดัอตุรดติถ ์มบีทบาทกบัชวีติ 
ความเป็นอยูข่องประชากรใน ๒๒ จงัหวัด 
ภาคกลาง มากกว่าที่คนจำานวนมาก 
ตระหนัก โดยท้ังสองเข่ือนจะเก็บกักนำ้า 
จำานวนมหาศาลไว้ในหน้าฝน เมื่อหมดฝน 
ในเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม ท้ังสอง 
เข่ือนจะปล่อยนำ้าท่ีเก็บกักไว้ มาหล่อเลี้ยง 
พื้นที่ภาคกลาง เพื่อการอุปโภคบริโภค 
การเดินเรือ ไล่นำ้าเค็ม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเพื่อการทำานาปรัง ในพื้นที่ประมาณ  
๔ - ๕ ล้านไร่  ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔, ๒๕๓๕  
และ ๒๕๓๖ ได้เกิดสภาวะฝนน้อยกว่า 
ปรกติติดต่อกัน ทำาให้เกิดวิกฤตการณ์ 
ภัยแล้งที่รุนแรงที่สุด  ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖  
ต่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ปริมาณนำ้าในสองเขื่อน 
มีน้อยเป็นประวัติการณ์ ต้องมีการ 
รณรงค์ให้ประหยัดนำ้า การเดินเรือใน 
แม่นำ้าเจ้าพระยา และแม่นำ้าท่าจีน ต้อง 
หยุดชะงัก เรือไม่สามารถผ่านประตูนำ้าได้  
นำ้ า เค็มรุกขึ้น ไปถึ งจั งหวัดปทุมธานี   
บริเวณตำาบลสำาแล ซึ่งเป็นสถานีสูบนำ้า 

เขา้คลองประปาของการประปานครหลวง  
มีประกาศเตือนและห้ามไม่ให้ทำานาปรัง  
ด้วยเกรงว่านาจะเสียหายหนัก เพราะ 
ไม่มีนำ้ าส่งให้พื้นที่ชลประทาน แต่ ก็  
ไม่ได้ผล เพราะข้าวราคาดี และชาวบ้าน 
บอกว่า ขอเส่ียงเอง ในขณะท่ีสถานการณ์ 
ภัยแล้งกำาลังเข้าขั้นวิกฤต ได้เกิดฝนตก 
หนักก่อนฤดู ในเดือนมีนาคม ๒๕๓๗  
และตกติดต่อกันจนเข้าหน้าฝน ปริมาณ 
นำ้าในเข่ือนภูมิพลและเข่ือนสิริกิต์ิเพ่ิมข้ึน 
อย่างรวดเร็ว จนมีนำ้าเพียงพอสำาหรับ 
หน้าแลง้ป ีพ.ศ. ๒๕๓๘  ทกุคนโลง่อกและ 
ดีใจที่ผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งไปได้อย่าง 
หวุดหวิด หารู้ไม่ว่ามหันตภัยตัวใหม่กำาลัง 
จะมาเยือน  ในช่วงฤดูฝนปี พ.ศ. ๒๕๓๘  
ต้ังแต่เดือนมิถุนายน พายุโซนร้อนท่ีก่อตัว 
ในมหาสมุทรแปซิฟิก ได้เข้าถล่มประเทศ 
ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น  
ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม อย่างหนัก  
ประเทศไทยได้รับผลกระทบทั้งทางตรง 
และทางอ้อมจากพายุถึง ๔ ลูก คือ ไต้ฝุ่น 
แกรี่ เฮเลน โลอิส และนีน่า ส่งผลให้ 
เกิดสภาวะนำา้ท่วมอย่างรุนแรงในภาคเหนือ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะ 
ในภาคกลาง เขื่อนภูมิพลเก็บกักนำ้าจาก 
เหนือเข่ือนไว้ได้หมด แต่ฝันร้ายสุด  ๆ  
ของชาวชลประทานก็เกิดขึ้น เมื่อเข่ือน 

สิริกิต์ินำ้าเต็ม ล้นออกทางระบายนำ้าล้น  
หมายความว่าลุ่มนำา้น่านไม่สามารถบริหาร 
จัดการได้เลย นำ้ามาเท่าใด ต้องปล่อยออก 
ทางระบายนำ้าล้นเท่านั้น ส่วนลุ่มนำ้ายม 
ไม่มีเขื่อน จัดการผ่อนปรนใด ๆ ไม่ได้ 
อยู่แล้ว ได้เกิดสภาวะนำ้าท่วมรุนแรงต้ังแต่ 
จังหวัดแพร่ สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิจิตร  
นครสวรรค์ และทุกจังหวัดในภาคกลาง 
ตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงเดือนตุลาคม  
ในขณะที่ หลายจั งหวั ดจมอยู่ ใ ต้ นำ้ า  
กรงุเทพมหานครไดเ้สรมิคันกัน้นำา้เป็นการ 
ดว่นทัง้วนัทัง้คนื แตฝ่ัง่ตะวนัตกของแม่นำา้ 
เจ้าพระยา บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ 
กับถนนเจริญนคร คันก้ันนำ้าพ่ายแพ้ 
แก่ระดับนำ้า นำ้าเข้าท่วมบ้านเรือนอาคาร 
พาณิชย์เป็นบริเวณกว้าง สร้างความ 
เสียหายมากมาย การระบายนำ้าลงทะเล 
ก็ทำาได้ยากมาก เพราะเป็นช่วงระดับ 
นำ้าทะเลขึ้นสูง ช่วงนำ้าลงก็ไหลออกทะเล 
ได้บ้าง พอช่วงนำ้าขึ้นก็ไหลกลับมาใหม่  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระ 
ราชทานพระราชดำาริให้สร้าง “แก้มลิง”  
โดยสรา้งประตูกัน้นำา้ทีป่ากคลองทีจ่ะออก 
สู่ทะเล เมื่อช่วงนำ้าทะเลขึ้นสูง ก็ปิดประตู 
ไม่ให้นำ้าไหลกลับ นำ้าที่เอ่ออยู่หลังประตู  
จะมีระดับสูงขึ้น พอช่วงนำ้าลง ระดับจะ 
ต่างกันเกือบสองเมตร รีบเปิดประตู ก็จะ 
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ระบายนำา้ไดม้าก คลา้ยกบัลงิทีอ่มอาหารไว ้
ในกระพุง้แกม้ แลว้คอ่ยเคีย้วกลนืภายหลงั  
ในช่วงที่ไม่ต้องแย่งอาหารกับตัวอื่น 
 ในช่วงปลายเดือนตุลาคม ซึ่งควรจะ 
หมดฝนเข้าหนาวแล้ว คุณสมิทธ ธรรมสโรช  
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ทูลเกล้าฯ ถวาย 
รายงาน พร้อมกับออกโทรทัศน์ประกาศว่า  
ยังมีไต้ฝุ่นอีกหนึ่งลูกเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่น ชื่อ  
“แอนเจลล่า” ความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลาง 
ถึง ๑๕๐ กโิลเมตรต่อช่ัวโมง ถล่มฟลิิปปนิส์ 
ยับเยิน มีคนตายจำานวนมาก และจะตรง 
เข้ามาประเทศไทยแน่นอนในอีกสามวัน 
ขอให้เตรียมตัว สำาหรับคนกรุงเทพฯ  
ควรเตรยีมเรอืไวด้้วย ปรากฏว่าผู้คนตกใจ 
แตกต่ืนเป็นการใหญ่ ทั้งซีเอ็นเอ็น และ 
บีบีซี ก็ออกเป็นข่าวด่วนด้วย วันรุ่งขึ้น  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราช 
ดำารัสถึงอธิบดีสมิทธ ว่า ซูเปอร์ไต้ฝุ่น  
“แอนเจลล่า” จะอ่อนแรงลงเปลี่ยน 
ทิศทางขึ้นเหนือ ไม่ เข้าไทยแน่นอน  
ขอให้แจ้งประชาชนด้วยว่าไม่ต้องตกใจ  
วันต่อมา สิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้น ก่อนจะ 
ถงึเวยีดนาม พาย ุ“แอนเจลล่า” ได้เปล่ียน 
ทิศทางหักมุม ๙๐ องศาข้ึนเหนือ ขึ้นฝั่ง 
ทางตอนใต้ของประเทศจีน มีคนตาย 
๗๐๐  -  ๘๐๐ คน ต่อมาไม่นาน ทรง 
พระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหผ้มรว่มโตะ๊เสวย  

ช่วงหนึ่งผมได้กราบบังคมทูลถามว่า  
“อธิบดีสมิทธบอกว่า นักอุตุนิยมวิทยา 
ท่ัวโลกเห็นตรงกันว่า ไต้ฝุ่น ‘แอนเจลล่า’  
จะต้องเข้าเวียดนามและไทยแน่นอน  
ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระองค์เดียว 
ทรงยืนยันว่าไม่เข้า เขาจะพากันเผา 
ตำาราทิ้งหมดแล้ว ทรงทราบได้อย่างไร  
พระพุทธเจ้า ข้า” พระบาทสมเด็ จ 
พระเจ้าอยู่หัวแย้มพระสรวล พลางมี 
พระราชดำารัสตอบว่า “ฉันให้นางมณี 
เมขลาไปห้ามไว้” ในวันท่ี ๔ ธันวาคม  
๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ได้มีพระราชดำารัสเรื่องน้ีในทำานองขำาขัน 
เช่นเดียวกันว่า “ได้ให้นางมณีเมขลาไป 
เจรจาได้ผลดี แล้วให้พาคุณ ‘แอนเจลล่า’  
ไปเที่ยวเขาพระสุเมรุแทน” ที่มีพระราช 
ดำารัสเช่นนี้ก็เพราะพระเมตตาโดยแท้  
ด้วยทรงเกรงว่า เจ้าหน้าที่จะเสียหน้า  
ท่ีจริงแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ 
กรมอุตุนิยมวิทยาทูลเกล้าฯ ถวายข้อมูล 
สภาพอากาศและแผนทีท่างอากาศทกุวนั  
ยิ่งกว่านั้นยังทรงค้นคว้าหาข้อมูลทาง 
คอมพิวเตอร์จากหลายแห่งทั่วโลก นำามา 
ทรงศึกษาอย่างละเอียดลึก ซ้ึง และ 
บางครั้งมีพระบรมราชวินิจฉัยแตกต่าง 
ไปจากคำาพยากรณ์อากาศของกรมอุตุฯ  
ซึ่ ง ผล เป็ น ไปตามที่ พ ระองค์ท่ านมี  

พระบรมราชวินิจฉัย

“พีระมิดกลับทิศ”

 ที่ผมเล่ามาเป็นเพียงเกร็ดเล็กน้อย 
ของเศษเส้ียวท่ีได้ตามเสด็จและปฏิบัติงาน 
ถวายใกล้ชิดในช่วงสามปีเศษที่ได้รับใช้ 
ใต้เบื้องพระยุคลบาทในฐานะอธิบดีกรม 
ชลประทาน   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ  
เสด็จฯ แปรพระราชฐานเพื่อทรงงาน 
เกือบตลอดทั้งปีดังเช่นที่ทรงปฏิบัติมา 
โดยตลอด และในระหว่างประทับ ณ  
ท่ีแปรพระราชฐาน จะเสด็จฯ ไปทรงงาน 
เกือบทุกวัน เพื่อทรงเยี่ยมราษฎรใน 
ทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในที่ทุรกันดาร ซ่ึง 
หลายแห่งไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเคยเข้า 
ไปเลย ภาพทีป่ระจกัษแ์กส่ายตาพสกนกิร 
เป็นประจำา คือ หยาดพระเสโทเต็ม 
พระพักตร์จนฉลองพระองค์เปียกชุ่ม  
หรือประทับบนพ้ืนดิน ทรงซักถามทุกข์ 
สุขของราษฎรที่มารอเฝ้าฯ หรือเสด็จฯ  
ไปในป่าเขาหุบเหวท่ามกลางสายฝน 
ที่กำ าลังกระหน่ำ า  ท้ังในเวลากลางวัน  
หรือค่ำาคืนดึกด่ืน เฉพาะในช่วงปี พ.ศ.  
๒ ๕ ๓ ๕ - ๒ ๕ ๓ ๘  พระบาทสม เ ด็ จ 
พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำาริ 
ให้สร้างโครงการที่ เป็นประโยชน์แก่ 
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ใกล้ปากนำ้า ไม่ให้นำ้าเค็มรุกลำ้า และ 
เก็บนำ้ า จืด แล้วแบ่งพ้ืนท่ีให้ชัดเจน 
เหมาะสม นำาส่ิงแวดล้อมกลับคืนมาสู่ 
ชาวปากพนัง”  สำาหรับเข่ือนป่าสัก 
มีพระราชดำารัสว่า “ปีที่ เกิดนำ้าท่วม  
แม่นำ้าป่าสักจะพานำ้ามาซำ้าเติมที่อยุธยา  
ทำาให้เกิดความเสียหายเพิ่มมากขึ้น  
สร้างเข่ือนป่าสัก แล้วจัดการนำ้าให้ดี  
จะช่วยป้องกันหรือบรรเทาสภาวะ 
นำ้ า ท่ วม ได้ ม าก  เพี ย งสองปี ก็ คุ้ ม 
ค่าก่อสร้างแล้ว” 
 ผมเป็นเพียงคนไทยคนหนึ่งที่มีบุญ 
ได้ปฏิบัติงานถวายรับใช้ใต้ เบื้องพระ 
ยุคลบาทในช่วงส้ันๆ ยังมีข้าราชการและ 
ผู้คนอีกเป็นจำานวนมาก ที่ได้ปฏิบัติงาน 
สนองพระเดชพระคุณในพระราชกรณียกิจ 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ 
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ  
เหนือกว่าสิ่งอื่นใดผมคิดว่าเป็นบุญของ 
ประเทศไทยและคนไทยทั้งชาติ ที่เรา 
มีพระมหากษัตริ ย์  และพระราชินี   
สุดประเสริฐ ท้ังสองพระองค์ได้ทรง 
ทุ่มเทและทรงตรากตรำาพระวรกาย 
อย่างต่อเนื่องมายาวนานกว่า ๖๐ ปี ด้วย 
พระราชปณิธานอันแน่วแน่ เพื่อความ 
เจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และเพื่อ 
ความผาสุก ความอยู่ดีกินดี รอดพ้น 

จากความลำาบากยากจนของพสกนิกร 
ของพระองค์ท่าน โดยมิได้ทรงแบ่งแยกว่า 
จะเป็นเชื้อชาติใด นับถือศาสนาใด ที่ผม 
เล่ามาน้ี เป็นเพียงส่วนหนึ่งของหลาย ๆ  
เหตุการณ์ ที่ผมได้สัมผัสด้วยตนเอง และ 
ติดตาตรึงใจของผมมาโดยตลอด ราวกับ 
ว่าเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนเมื่อเร็ว ๆ น้ีเอง ทำาให้ 
ผมอดนึกวาดภาพไม่ได้ว่า ตลอดระยะ 
เวลากว่า ๖๐ ปีที่ผ่านมา ถนนหนทาง 
มิเต็มไปด้วยถนน “ดิสโก้” เต็มบ้านเต็ม 
เมืองหรือ อีกท้ังยังฝุ่นละออง โคลนตม  
คงมากกวา่ปจัจบุนัหลายเทา่ สิง่เหลา่นีจ้ะ 
มีผลโดยตรงหรือโดยอ้อมกับพระสุขภาพ 
พลานามัย และพระอาการประชวรของ
พระองค์ท่านที่ต้องทรงแบกรับอยู่ขณะน้ี  
หรือไม่
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระ 
ราชทานสัมภาษณ์แก่นิตยสาร “เนชั่น 
แนลจีโอกราฟฟิก” ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕  
ความตอนหน่ึง “...เคยมีผู้กล่าวไว้ว่า  
ราชอาณาจักรนั้นเปรียบเสมือนพีระมิด 
มีพระมหากษัตริย์อยู่บนยอด และ 
มีประชาชนอยู่ข้างล่าง แต่สำาหรับ 
ประเทศไทยแล้วดู เหมือนทุกอย่าง 
จะตรงกันข้าม น่ันเป็นสาเหตุที่ทำาให้ 
ข้าพเจ้าต้องปวดคอและบริเวณไหล่ 
อยู่เสมอ”

ประเทศชาตแิละประชาชนอยา่งมหาศาล 
จำานวนมากมายหลายโครงการ อีกท้ังยัง 
พระราชทานพระราชดำารัสท่ีมีความหมาย 
ลึกซึ้ งทรงคุณค่ายิ่ ง ในหลายโอกาส  
หลายวาระ ซ่ึงนอกจากจะสะท้อนให้เห็น 
ถึงพระปรีชาสามารถอันลึกลำ้าแล้ว ยัง 
ให้เ ห็นถึงสายพระเนตรอันยาวไกล  
จากการที่ได้มีพระบรมราชวินิจฉัยใน 
หลายเรื่อง ผมจะขอยกตัวอย่างเพียง  
๒  -  ๓ เรื่อง เช่น มีพระราชดำารัสถึง 
โครงการเขื่อนท่าด่าน ตอนหนึ่ ง ว่า  
“จังหวัดนครนายก มีปัญหานำ้าท่วม 
ทุกปี พอหมดฝนก็ขาดนำ้า และยังมี 
ปัญหาดินเปรี้ยว จุดที่เหมาะสมตาม 
ที่กรมชลประทานเสนออยู่ในใจกลาง 
อุทยานฯเขาใหญ่ใกล้นำ้าตกเหวนรก  
จะกระทบส่ิงแวดล้อมมาก ลงมาสร้าง 
ท่ีเชิงเขาขอบอุทยาน ค่าสร้างเขื่อนจะ 
แพงกว่าแต่ก็คุ้ม” หรือในกรณีโครงการ 
พัฒนาลุ่มน้ำาปากพนัง “เดิมปลูกข้าว 
เกือบสี่แสนไร่ เป็นอู่ข้าวอู่นำ้า ปัจจุบัน 
สภาพแวดล้อมเปล่ียนไป นำ้าเค็มรุกข้ึน 
ไปถึงอำาเภอชะอวด คนหนุ่มสาวละท้ิง 
ถ่ินฐาน เหลือแต่คนแก่ยากจน เพราะ 
ปลูกข้าวไม่ได้ผล ทั้งเกิดความขัดแย้ง 
ระหว่างชาวนากับเจ้าของบ่อเลี้ยง 
กุ้งกุลาดำา  ควรสร้างประตูควบคุม 



จอมทัพไทยกับราชนาว ี

 พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์





พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี  
นำา นายสันติ ทักราล  และ  พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์  องคมนตรี เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่องคมนตรี  

ณ พระตำาหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันจันทร์ ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๘
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ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ 
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

ผมใคร่ขอถือโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกคน
บอกเล่าถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือในด้านต่าง ๆ 
จากหลักฐานของกองทัพเรือที่มีการบันทึกไว้ 
และจากเหตุการณ์ที่ผมได้รับทราบด้วยตนเอง

ดังต่อไปนี้
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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล  
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช 
และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
(พระอิสริยยศขณะนั้น) ประทับเรือหลวงศรีอยุธยา 
เสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นการชั่วคราว  
วันอังคาร ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๘๑
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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล 
สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ 
และสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ
เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช (พระอิสริยยศขณะนั้น)
ประทับเรือหลวงแม่กลอง  
เสด็จฯ ไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์  
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มกราคม ๒๔๘๑

๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓
๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘
๓ ทรงรับเฉลิมพระปรมาภิไธยว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓
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เรือหลวงศรีอยุธยา และเรือหลวง 
แม่กลอง เป็นเรือพระที่นั่งครั้งเสด็จ  
นิวัตประเทศไทย

  เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๘๑  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หั วอานันทมหิดล 
พระราชชนนีศรีสังวาลย์๑ สมเด็จพระเจ้า 
พ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา๒ และ 

สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพล 
อดุลยเดช๓  เสด็จนิวัตประเทศไทยโดย 
เรือพระท่ีน่ัง “มีโอเนีย” กองทัพเรือได้จัด 
เรือหลวงศรอียธุยา เปน็เรอืพระทีน่ัง่ถวาย 
รับเสด็จจากเกาะสีชัง ไปยังท่าราชวรดิฐ  
นับเป็นคร้ังแรกท่ีเรือหลวงศรีอยุธยาได้เป็น 
เรือพระที่น่ังเชิญเสด็จสู่พระนคร ตาม 



ทหารเรือแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 ครั้นถึงวันที่  ๒ ธันวาคม ๒๔๙๔ 
เรือหลวงแม่กลอง ได้เป็นเรือพระที่น่ังที่ 
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั และสมเดจ็ 
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนีิ๖ พรอ้มดว้ย 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตน 
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประทับจาก 

คำากราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลใน 
ช่วงเวลานั้น และเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม  
๒๔๘๑๔ กองทัพเรือได้จัดเรือหลวง 
แม่กลอง ถวายเป็นเรือพระท่ีน่ังเชิญ 
ท้ังส่ีพระองค์เสด็จฯ ไปยังเรือพระที่นั่ง  
“ซีแลนเดีย”เสด็จฯ ไปยังประเทศ 
สวิตเซอร์แลนด์ เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกิจ 
ในด้านการศึกษา
 ครั้นต่อมา วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๔๙๓  
กองทัพเรือได้จัดเรือหลวงศรีอยุธยา  
ถวายเป็นเรือพระท่ีน่ังไปรับเสด็จสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยหม่อมราชวงศ์สิริกิต์ิ  
กิติยากร๕ พระคู่หม้ัน จากเรือพระที่นั่ง 
“ซีแลนเดีย” ที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า  
เพื่อเสด็จฯ ไปยังท่าราชวรดิฐ นับเป็น 
คร้ังท่ี ๒ ท่ีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประทับ 
เรือหลวงศรีอยุธยา และเหตุการณ์หนึ่งที่ 
เกิดขึ้นในห้องโถงของเรือหลวงศรีอยุธยา  
ก็คือ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายก 
รัฐมนตรี เป็นผู้กราบบังคมทูลรายงาน และ 
พลเรือเอก สินธ์ุ กมลนาวิน ผู้บัญชาการ 
ทหารเรือ ทูลเกล้าฯ ถวายเคร่ืองพระยศ 
จอมพลเรือและฉลองพระองค์เครื่องแบบ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และหม่อมราชวงศ์ 
สิริกิติ์ กิติยากร พระคู่หมั้น ขณะประทับ 
เรือหลวงศรีอยุธยา เสด็จนิวัตประเทศไทย 
วันศุกร์ ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๔๙๓

๔ ก่อน พ.ศ. ๒๔๘๔ วันขึ้นปีใหม่ของประเทศไทย คือ วันที่ ๑ เมษายน 
๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ หลังพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ๒๘ เมษายน ๒๔๙๓ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เฉลิมพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
 พระบรมราชินี เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓
๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เฉลิมพระนามาภิไธยเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๔๙๙
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สาธิตยกพลขึ้นบกของทหารนาวิกโยธิน 
ท่ีหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่  
๒๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๗ นับเป็นคร้ัง 
แรกที่ทหารนาวิกโยธินของกองทัพเรือ 
ได้ปฏิบัติการฝึกยกพลขึ้นบกต่อเบื้อง  
พระพักตร์

ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 
และขบวนเรือพระราชพิธี... 
ภารกิจอันยิ่งใหญ่ของกองทัพเรือ

 ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ซึ่ง 

เป็นริ้วขบวนเรืออันประกอบไปด้วย 
เรือพระที่นั่งและเรือพระราชพิธี นับเป็น 
มรดกทางวัฒนธรรมอันลำ้าค่าของไทย ที่
ผ่านมา ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว มีการจัดขบวนพยุหยาตรา 
ทางชลมารค๗ และขบวนเรือพระราชพิธี๘  

มาแล้วหลายคร้ัง ในโอกาสต่าง ๆ อาทิ  
ครั้งแรกจัดขึ้นในโอกาสการฉลอง ๒๕  
พุทธศตวรรษ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม  
๒๕๐๐ และครั้งต่อ ๆ มา ในการฉลอง 
กรุงรัตนโกสินทร์ครบ ๒๐๐ ปี เมื่อวันที่  

๗ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค หมายถึง ขบวนเรือที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับบนเรือพระที่นั่ง
๘ ขบวนเรือพระราชพิธี หมายถึง ขบวนเรือที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิได้ประทับบนเรือพระที่นั่ง

นา่นนำา้จงัหวดัสมทุรปราการ เสด็จ ฯ ไปยงั 
ท่าราชวรดิฐ ในการเสด็จนิวัตประเทศ 
ไทยเป็นการถาวร นับเป็นครั้งที่ ๒ ที่ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับ 
เรือหลวงแม่กลอง

ทรงตรวจพลสวนสนามทางเรือ 
ครั้งแรก

  พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัประทบั 
เรอืหลวงแมก่ลอง เสด็จฯ ไปทรงตรวจพล 
สวนสนามทางเรือและทอดพระเนตรการ 

ขบวนเรือพระราชพิธี ในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี  วันจันทร์ ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
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๕ เมษายน ๒๕๒๕  ในพระราชพิธีทรง 
บำาเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน  
ณ วั ดอรุณราชวราราม  เมื่ อ วั นที่   
๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๒  ในพระราชพิธี 
ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เมื่อวันที่  
๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ เป็นต้น 

พระราชทานเพลงประจำาหน่วย 
แก่ทหารนาวิกโยธิน

 หลังจากท่ีทรงทราบว่าทหารนาวิกโยธิน 
ยงัไมม่เีพลงประจำาหนว่ย พระบาทสมเดจ็ 
พระเจ้าอยู่หัวซ่ึงมีพระอัจฉริยภาพทาง 
ด้านดนตรีอย่างยอดเยี่ยม จึงทรงพระ 
ราชนิพนธ์เพลงมาร์ช “ราชนาวิกโยธิน” 
พระราชทานแก่ทหารนาวิกโยธิน เพื่อ 
ใช้เป็นเพลงประจำาหน่วย เมื่อวันที่ ๒๘  
มิถุนายน ๒๕๐๒ และได้มีการอัญเชิญ 
เพลงนี้ไปบรรเลงเป็นปฐมฤกษ์หน้าพระ 
ที่นั่ งที่สนามศุภชลาศัย เมื่อวันที่  ๕  
กรกฎาคม ๒๕๐๒ ในช่วงพักของการ 
แข่งขันฟุตบอลเพื่อเชื่อมความสามัคคี 
ระหว่างทหารเรือไทยกับนาวิกโยธิน 
อเมริกัน ในโอกาสที่กองพลนาวิกโยธิน 
ที่ ๓ เดินทางมาเยือนประเทศไทย โดย 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ 
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ 
ไปทอดพระเนตรการแข่งขันในวันนั้นด้วยโน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ “ราชนาวิกโยธิน”
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เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง
ตามพระราชดำาริ

 ระหว่างการเสด็จประพาสยุโรปเมื่อ 
พ.ศ. ๒๕๐๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกิจการอู่เรือ 
LUERSSEN WERFT ณ สหพันธ์สาธารณ 
รัฐเยอรมนี ซ่ึงมีช่ือเสียงในการต่อเรือยนต์ 
รักษาฝั่งขนาดเล็ก เมื่อพระองค์เสด็จฯ  
กลับมาถึงประเทศไทย พระราชทาน 
พระราชดำารัสว่า “กองทัพเรือควรต่อ 
เรือยนต์ขนาดเล็กไว้ใช้เอง จะเป็นการ 
ประหยัดกว่าการจัดหาจากต่างประเทศ”
 กองทัพเรือได้น้อมรับใส่เกล้าฯ และ 

ดำาเนินการต่อเรือตามพระราชดำาริ โดย 
ให้ชื่อว่า เรือ ต.๙๑ เพื่อความหมายว่า 
เป็นเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งที่ต่อในสมัย 
รัชกาลที่ ๙ ลำาที่ ๑ ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรม 
ราชานุเคราะห์แก่กองทัพเรือในด้าน 
ต่าง ๆ อาทิ ทรงติดต่อวิศวกรจากอู่เรือ  
LUERSSEN WERFT มาให้คำาปรึกษา  
พระราชทานตำาราที่เกี่ยวกับการต่อเรือ  
พระราชทานพระราชดำารัสแนะนำา  
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ 
เจ้าหน้าที่ของกองทัพเรือเฝ้าฯ กราบ 
บังคมทูลรายงานความก้าวหน้า และ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ 
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ 
ไปทรงประกอบพิธีปล่อยเรือ ต.๙๑ ลงนำ้า 
ณ กรมอู่ทหารเรือ 
วันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๑๑
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ข้อขัดข้องในการต่อเรือหลายคร้ัง อีกท้ัง 
เสด็จฯ ไปทรงวางกระดูกงูเรือ เมื่อวันที่  
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๑๐ หลังจากนั้น 
พระองค์และสมเด็จพระนางเจ้า  ฯ   
 พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ไปทรงเป็น 
ประธานพิธีปล่อยเรือ ต.๙๑ ลงนำ้ า 
ที่กรมอู่ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม  
๒๕๑๑
 เมื่อมีการทดสอบสมรรถนะของเรือ 
ต.๙๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ได้เสด็จฯ ไปประทับเรือ ต.๙๑ เพื่อ 
ทรงทดสอบด้วยพระองค์ เองที่ทะเล 
หน้าวังไกลกังวล อำาเภอหัวหิน จังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม  
๒๕๑๑ และเสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จ 
พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ฯ๙  
ไปทรงทดสอบ เรือ ต.๙๑ เป็นครั้งที่สอง  
ระหว่างการฝึกทักษิณ ๑๒ เมื่อเดือน 
สิงหาคม ๒๕๑๒ บริเวณหาดบ้านทอน  
จังหวัดนราธิวาส สำาหรับทหารเรือแล้ว  
เป็นที่กล่าวขานกันว่าเรือ  ต.๙๑ เป็น  
“เรือของพระเจ้าอยู่หัว” และเป็นเรือท่ี 
มีความผูกพันอยู่ในพระราชหฤทัยของ 
พระองค์มาโดยตลอด 

 เหตกุารณห์น่ึงทีส่อดคลอ้งกับคำากลา่ว 
นั้น ก็คือ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๖ 
ในโอกาสพระราชทานพระราชดำารัสแก่ 
ผู้เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย  
พระราชดำารสัในวนัน้ันมคีวามบางตอนวา่ 
“...แม้จะกองทัพก็ต้องพอเพียง.  แต่ 
กองทัพทำาอะไรพอเพียงเยอะแยะ ทำา 
โครงการต่าง ๆ ที่ช่วย แล้วก็ที่สมควร 
ที่จะทำา แล้วก็ทำาได้.  ถ้าเรือทหารเรือ 
นั่นน่ะ เรือ ต.๙๑ นั่นน่ะเศรษฐกิจ 
พอเพียง.”
 พระราชดำารัสดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า 
พระองค์ยังทรงจดจำาเรือ ต.๙๑ ซ่ึงเป็น 
เรอืตรวจการณใ์กลฝ้ัง่ลำาแรกทีก่องทพัเรอื 
ต่อขึ้นเพื่อใช้ในราชการตามพระราชดำาริ 
แม้ว่าเวลาจะผ่านพ้นมานานแล้วก็ตาม  
ปัจจุบันกองทัพเรือยังคงรักษาเรือ ต.๙๑  
ไว้ในประจำาการ หลังจากที่ได้ทำาการปรับ 
ปรุงตัวเรือหลายครั้ง โดยในครั้งสุดท้าย 
เปน็การซ่อมปรบัปรงุในลกัษณะทีเ่หมอืน 
กับการต่อเรือใหม่ แต่ยังคงรักษากระดูกงู 
เรือเดิมไว้ 

๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๕

ทรงเรือใบ “เวคา” ข้ามอ่าวไทย

 วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๐๙ เป็นวัน 
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง 
เรือใบประเภทโอเค หมายเลข TH18  
ขนาด ๑๓ ฟุต นาม “เวคา” ที่ทรงต่อขึ้น 
ด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เอง จาก 
ชายหาดวังไกลกงัวล อำาเภอหวัหนิ จงัหวดั 
ประจวบคีรีขันธ์  ข้ามทะเลอ่าวไทย 
ไปทางทิศตะวันออก มุ่งสู่หาดเตยงาม 
กรมนาวิกโยธิน อำาเภอสัตหีบ จังหวัด 
ชลบุรี เป็นระยะทางประมาณ ๖๐ ไมล์ 
ทะเล เพียงลำาพังพระองค์ โดยใช้เวลา 
ทั้งสิ้นกว่า ๑๗ ชั่วโมง ซึ่งหลังจากที่ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบังคับ 
เรอืใบจนบรรลถึุงทีห่มายแลว้ จึงทรงปกัธง 
“ราชนาวิกโยธิน” ลงอย่างมั่นคง เหนือ 
ก้อนหินใหญ่ของหาดเตยงาม นับเป็น 
เหตุการณ์ที่ชาวไทยและชาวโลกได้  
ประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถในการทรง 
เรือใบของพระมหากษัตริย์พระองค์นี้
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปักธง  
“ราชนาวิกโยธิน” ลงอย่างมั่นคง 
เหนือก้อนหินใหญ่ของหาดเตยงาม
อำาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
วันอังคาร ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๐๙
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 ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเรื่องที่ผมนำามา 
จากหลักฐานที่กองทัพเรือบันทึกไว้ แต่ 
เรือ่งทีผ่มทราบดว้ยตนเองมอียูห่ลายเรือ่ง 
ดังต่อไปนี้

ทอดพระเนตรการประลอง
ความเร็วเรือรบ

 ระหว่างวันที่  ๑๖  -  ๒๑ เมษายน  
๒๕๑๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรม 
ราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้า 
ลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธร ฯ๑๐ และสมเด็จ 
พระ เ จ้ า ลู ก เ ธ อ  เ จ้ า ฟ้ า จุฬ าภรณ 
วลัยลักษณ์ ฯ เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมราษฎร 
ในจังหวัดชายทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตก  
โดยเรือหลวงจันทร การเสด็จฯ ครั้งนั้น  
กองทัพเรือได้จัดหมู่เรือตามเสด็จและ 
อารกัขา ประกอบดว้ย เรอื ต.๙๑ เรอื ต.๑๕  
และเรือหลวงตาปี ขณะนั้นผมมียศเรือโท  
ประจำาอยู่บนเรือหลวงตาปี จำาได้ว่า หลัง 
เสร็จส้ินพระราชกรณียกิจ ทรงพระกรุณา 
พระราชทานเงินขวัญถุงแก่ทหารเรือ 
ทุกคน คนละ ๒๐๐ บาท นอกจากนี้ 
ยังได้มีการประลองความเร็วเรือถวาย 
ทอดพระเนตร ระหว่างเรือหลวงตาปี  

เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ 
รัชกาลที่ ๙

เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ 
รัชกาลที่ ๙

 ใน พ.ศ. ๒๕๓๙ กองทัพเรือมีดำาริที่จะ 
สร้างเรือพระราชพิธีเป็นเรือพระที่นั่งเพิ่ม 
อีก ๑ ลำา เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายในโอกาสที่ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครอง 
สริริาชสมบตัคิรบ ๕๐ ป ีโดยกรมศลิปากร 
ดำาเนินการในส่วนท่ีเก่ียวกับศิลปกรรมของ 
เรือลำาน้ีท้ังหมด ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานชือ่เรอืลำาน้ีวา่ “เรอืพระท่ีนัง่ 
นารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙” และ 
เสด็จฯ ไปทรงวางกระดูกงูเรือ ณ กรมอู่ 
ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๓๗ 
และทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหส้มเดจ็ 
พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงเป็นประธาน 
พิธีปล่อยเรือลงนำ้า เมื่อวันที่ ๕ เมษายน 
๒๕๓๙ นับเป็นเรือพระท่ีน่ังในขบวน 
พยุหยาตราทางชลมารคลำาแรกที่สร้าง 
ในรัชกาลปัจจุบัน มีเกร็ดเก่ียวกับเรื่องน้ี 
ว่า ในวันเสด็จฯ ไปทรงวางกระดูกงูเรือ 
เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง 
ทราบว่าเรือพระท่ีน่ังนารายณ์ทรงสุบรรณ  
รัชกาลที่ ๙ ใช้ฝีพาย ๕๐ นาย ได้ทรง 
ถามว่า “๕๐ แรงคน เท่ากับกี่แรงม้า”

๑๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธร ฯ  
(พระอิสริยยศขณะนั้น) และสมเด็จ 
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ  
ฉายพระบรมรูปกับคณะนายทหาร 
บนเรือหลวงตองปลิว 
วันอังคาร ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๒๐

ระวางขับนำ้ าประมาณ ๑,๐๐๐ ตัน  
กับเรือ ต.๙๑ ระวางขับนำ้าประมาณ  
๑๓๐ ตัน ทั้งนี้ สืบเน่ืองจากมีการกล่าว 
ถึงข้อมูลสมรรถนะของเรือทั้งสองลำาว่า  
สามารถทำาความเร็วสูงสุดได้ใกล้เคียงกัน 
ประมาณ ๒๑ นอต จนเป็นที่มาของการ 
ประลองความเร็ว  ผลการประลอง 
ปรากฏว่า เรือ ต.๙๑ เป็นฝ่ายชนะ

ครั้งแรกที่ถวายงาน 
บนเรือหลวงตองปลิว

 เม่ือคร้ังผมมียศเรือเอก ดำารงตำาแหน่ง 
ผู้บังคับการเรือหลวงตองปลิว ได้รับคำาสั่ง 
ใหน้ำาเรอืไปถวายอารกัขาพระบาทสมเดจ็ 
พระเจ้าอยู่หัว หน้าวังไกลกังวล อำาเภอ 
หวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ ครัน้วนัที ่๗  
มถินุายน ๒๕๒๐ กไ็ดร้บัแจง้จากเจา้หนา้ที ่
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“ทั้งสี่พระองค์ประทับบน
พื้นดาดฟ้าซึ่งเป็นแผ่นเหล็ก 
บริเวณหัวเรือหลวงตองปลิว  

บริเวณดังกล่าว
มีพื้นที่ค่อนข้างคับแคบ  
อีกทั้งยังมิใช่พื้นเรียบ 

เนื่องจากมีส่วนประกอบ 
หลายอย่างติดตั้งอยู่ เช่น  

กว้านสมอ รูโซ่สมอ เป็นต้น 
แสดงให้เห็นถึงความเรียบง่าย 

ไม่ถือพระองค์”  
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สำานักพระราชวังว่า พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จ 
พระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์ จะเสด็จฯ 
มายังเรือหลวงตองปลิวในเวลาเย็น และ 
จะเสวยพระกระยาหารบนเรือด้วย ซึ่ง 
เจา้หน้าทีส่ำานักพระราชวังจะเปน็ผูด้ำาเนิน 
การในเรื่องน้ีทั้งหมด เมื่อทุกพระองค์ได้ 
เสด็จฯ ประทับบนเรือหลวงตองปลิวแล้ว  
ก็มีพระราชดำารัสสั่ ง ให้ออกเรือเพื่อ 
ทอดพระเนตรทัศนียภาพทางทะเลไป 
จนถึงเกาะสิงโต ซึ่งอยู่บริเวณด้านใต้ของ 
หัวหิน แล้วจึงกลับมาจอดเรือบริเวณ 
หน้าวังไกลกังวลตามเดิม 
 ในการเสวยพระกระยาหาร ทั้งสี่ 
พระองค์ประทับบนพื้นดาดฟ้าซึ่งเป็น 
แผ่นเหล็กบริเวณหัวเรือหลวงตองปลิว  
บริเวณดังกล่าวมีพื้นที่ค่อนข้างคับแคบ  
อีกทั้ งยั งมิ ใช่พื้ น เรี ยบ  เ น่ืองจากมี  
ส่วนประกอบหลายอย่างติดตั้งอยู่ เช่น  
กว้านสมอ รูโซ่สมอ เป็นต้น แสดงให้ 
เห็นถึงความเรียบง่าย ไม่ถือพระองค์  
เหตุการณ์ในครั้ง น้ันยังความปลื้มปีติ 
ให้แก่ผมและลูกเรือทุกคนเป็นล้นพ้น  
รวมเวลาที่ประทับอยู่บนเรือประมาณ  
๓ ชั่วโมง อนึ่ง ระหว่างที่ประทับบนเรือ  
ยังได้พระราชทานพระบรมราชานุญาต

ให้คณะนายทหารร่วมฉายพระบรมรูป 
กับทั้งสี่พระองค์ไว้เป็นสิริมงคลด้วย

พระสติมั่นคงในเหตุการณ์
ไม่คาดฝัน

 ในเวลาต่อมา ผมได้รับพระมหากรุณา 
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นราชองครักษ์ประจำา 
กรมราชองครักษ์ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๐ 
ถึง พ.ศ. ๒๕๒๓ ผมจึงมีโอกาสเข้าเฝ้าฯ 
และตามเสด็จมากข้ึน เหตุการณ์หน่ึง 
ขณะปฏิบัติหน้า ท่ีราชองครักษ์ก็ คือ 
เ ม่ือวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๒๐ ผม 
ตามเสด็จไปที่จังหวัดยะลา ในโอกาสที่ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไป 
พระราชทานธงลูกเสือชาวบ้าน ระหว่าง 
ที่ทรงยืนพระราชทานพระบรมราโชวาท 
อยู่นั้น ได้เกิดเสียงระเบิดดังขึ้นหลายครั้ง 
ห่างจากพลับพลาท่ีประทับประมาณ  
๒๐๐ เมตร ทำาให้ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ 
บางคนถงึกบัวิง่หน ีมคีวามสบัสนอลหมา่น 
เกิดขึ้น แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มีพระสติมั่นคงและทรงยืนอยู่ที่ เดิม  
พร้อมทั้งมีพระบรมราโชวาทต่อไป โดย 
รับสั่งถึงเรื่องที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นด้วย 
เมื่ อ เสร็จสิ้ นพระราชกรณียกิจแล้ว 
พระองค์ได้เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมผู้บาดเจ็บ 
จากเหตกุารณด์งักลา่วทีโ่รงพยาบาลยะลา  



ในทันที สร้างความปลาบปล้ืมในพระมหา 
กรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัว 
เป็นอย่างยิ่ง

เรือ ต.๙๙๑ พระอัจฉริยภาพ
ด้านการต่อเรือ

 วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๔๕ ระหว่าง 

ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ  
แปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ วัง 
ไกลกังวล อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบ 
คีรีขันธ์ ได้พระราชทานพระราชดำารัสแก่ 
ผู้บังคับหมู่เรือรักษาการณ์วังไกลกังวล 
มีความบางตอนว่า “เรือรบขนาดใหญ่ 
มีราคาแพง และมีค่าใช้จ่ายในการ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน 
พระบรมราชวโรกาสให้นำาคณะผู้เกี่ยวข้อง 
ในการออกแบบเรือ ต.๙๙๑ เฝ้าฯ กราบ 
บังคมทูลรายงานและรับพระราชทาน 
พระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 
ณ วังไกลกังวล อำาเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
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ปฏิบัติงานสูง  กองทัพเรือ จึงควรใช้ 
เรือท่ีมีขนาดเหมาะสมและสร้างได้เอง  
ซึง่เมือ่สรา้งเรอืตรวจการณใ์กลฝ้ัง่ชดุเรอื  
ต.๙๑ ได้แล้วควรขยายแบบเรือให้ 
ใหญ่ขึ้นและสร้างเพิ่มเติม” กองทัพเรือ 
จึ ง ได้ น้ อมรับ ใส่ เ กล้ าฯ  และนำ า ไป 
ดำาเ นินการจนเกิดเป็นโครงการเรือ 
ตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดเรือ ต.๙๙๑ ซึ่ง 
จัดเป็นหน่ึงในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
ของกองทัพเรือ ในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา  
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
  เมื่อได้เตรียมการออกแบบในการ 
ต่อเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งลำาใหม่ตาม 
พระราชดำาริแล้ว วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  
๒ ๕ ๔ ๗  ผ ม ใ น ฐ า น ะ ผู้ บั ญ ช า ก า ร 
ทหารเรือ จึงทำาหนังสือกราบบังคมทูล 
พระกรุณาขอพระราชทานพระบรม 
ราชว โรกาสนำ าคณะผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง ใน 
การออกแบบ เข้าเฝ้าฯ ณ วังไกลกังวล 
อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
โดยขอเฝ้าฯ เป็นการส่วนพระองค์ เพื่อ 
กราบบังคมทูลรายงานและขอรับพระ 
ราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับ 
เรื่องดังกล่าว แต่เมื่อทรงทราบว่า ผม 
และคณะขอเฝ้าฯ ได้มีพระราชดำารัส 

ว่า “พรุ่งนี้ทหารเรือจะมาเฝ้าฯ เป็น 
เรื่องดีมีประโยชน์ สมควรให้คนอื่นได้ 
รบัรู ้ให้นำาทีวมีาดว้ย” การเขา้เฝา้ฯ สว่น 
พระองคจ์งึกลายมาเปน็การเขา้เฝา้ฯ อยา่ง 
เปน็ทางการ และมกีารออกขา่วทางสถาน ี
โทรทัศน์ทุกช่องในคำ่าวันเดียวกัน
 ระหว่างการเฝ้าฯ ซ่ึงใช้เวลาประมาณ 
๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที พระองค์ทรงแสดงให้ 
เห็นถึงพระอัจฉริยภาพในด้านการต่อเรือ 
อย่างยอดเยี่ยม ทรงเล่าถึงประสบการณ์ 
ต่าง ๆ และปัญหาที่เคยเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่ 
กองทัพเรือต่อเรือ ต.๙๑ ตลอดจนสภาพ 
ท้องทะเลในอ่าวไทย ซ่ึงจะมีผลต่อการใช้เรือ 
ท่ีสำาคัญก็คือ มีพระบรมราชวินิจฉัยให้แก้ไข 
แบบลายเสน้และรปูทรงของเรอื ซ่ึงผลทีไ่ด ้
จากการคำานวณเปน็ไปตามทีไ่ดม้พีระบรม 
ราชวินิจฉัยไว้ กล่าวคือ เม่ือเปรียบเทียบกับ 
ผลการคำานวณเดมิ ปรากฏวา่ เรอื ต.๙๙๑  
มีความเร็วเพิ่มข้ึนและประหยัดเช้ือเพลิง 
ได้ถึงร้อยละ ๖ 
 ต่อมาในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๘  
พระบาทสม เด็ จพระ เจ้ า อยู่ หั ว ไ ด้  
เสด็จฯ ไปทรงวางกระดูกงูเรือ ต.๙๙๑  
ที่กรมอู่ทหารเรือด้วยพระองค์เอง หลัง 
จากน้ัน ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐ 
พระองค์ท่านและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ 

“ทรงแสดงให้เห็นถึง 
พระอัจฉริยภาพ
ในด้านการต่อเรือ 
อย่างยอดเยี่ยม  

ทรงเล่าถึง 
ประสบการณ์ต่าง ๆ 

และปัญหาที่เคยเกิดขึ้น 
เมื่อครั้งที่กองทัพเรือ 

ต่อเรือ ต.๙๑  
ตลอดจน 

สภาพท้องทะเลในอ่าวไทย 
ซึ่งจะมีผลต่อการใช้เรือ” 
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พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ พร้อมด้วย 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม 
บรมราชกุมารี ไปทรงเป็นประธานพิธี 
ปล่อยเรือ ต.๙๙๑ ลงนำ้า สร้างความปลื้ม 
ปีติแก่เหล่าทหารเรืออย่างหาที่สุดมิได้

พระอารมณ์ขันกับทหารเรือ

 กองทัพเรอืไดท้ำาการฝกึรว่มกบักองทพั 
เรือและนาวิกโยธินสหรัฐฯ มาโดยตลอด  
มีการฝึกร่วมประเภทหนึ่งที่ใช้รหัสว่า   
คอบร้า โกลด์ (COBRA GOLD) แปลเป็น 
ไทยวา่ “งเูห่าทอง” เปน็การฝกึทีไ่ดร้บัการ 
กล่าวขานกันมากถึงความยิ่งใหญ่ การฝึก 
ดังกล่าวในบางปีมีการฝึกผสมยกพล 
ขึ้นบกด้วย ในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปีที่ 
พระราชทานเพลงมาร์ช “ราชนาวิกโยธิน”  
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ ผู้บัญชาการกรมนาวิก 
โยธนิในขณะนัน้ ซึง่ผมขออนญุาตเอย่นาม 
ท่าน คือ พลเรือตรี ปรีดา กาญจนรัตน์  
(ยศสดุทา้ยพลเรอืเอก) จงึเสนอให้กองทพั 
เรือทำาหนังสือกราบบังคมทูลพระกรุณา 
ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสนำา 
ทหารนาวกิโยธนิเขา้เฝ้า ฯ ณ วังไกลกงัวล  
อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ต่อมาได้มีพระราชดำารัสกับผู้บัญชาการ 
กรมนาวกิโยธนิหลงัเสรจ็สิน้การทรงเรอืใบ  

ว่า “ทหารนาวิกโยธินท่ีจะมาเฝ้าฯ ใน 
วันท่ี ๒๗ มิถุนายน ให้ยกพลข้ามอ่าว 
จากสัตหีบมาที่หัวหิน สาธิตการยกพล 
ข้ึนบกให้เหมือนคอบร้า โกลด์ (COBRA  
GOLD) แต่ให้ย่อขนาดลงเป็นงูเขียว 
หางไหม้” 
 อีกตัวอย่างหน่ึงของพระอารมณ์ขัน 
ก็คือ เม่ือคร้ังท่ีถวายเล้ียงพระกระยาหารค่ำา 
แด่พระประมุขต่างประเทศที่เสด็จฯ มา 
ทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ  
๖๐ ปี เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๙  
ในขณะน้ันผมไ ด้ รับพระมหากรุณา 
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรีแล้ว 
เมื่ อ เสร็จสิ้นงานพระราชทานเลี้ ยง 
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่ หั วทรง 
พระดำาเนินมาบริเวณที่ผมยืนอยู่และเป็น 
จังหวะเดียวกับท่ีดนตรีบรรเลงเพลง 
พระราชนิพนธ์ “คำ่าแล้ว” (LULLABY) ซึ่ง 
เป็นเพลงกล่อมเด็กพอดี พระองค์จึง 
มีพระราชดำารัสว่า “ไปนอนซิ”
 จากวันที่มีพระปฐมบรมราชโองการ  
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อ 
ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”  
จนถึงวันน้ี ผมเช่ือว่า คนไทยคงประจักษ์ 
ด้วยตนเองแล้วว่า  ส่ิงท่ีอยู่ในพระราชหฤทัย 
ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเสมอมา 

ก็คือ พระราชปณิธานแน่วแน่ในอันที่จะ 
บำาบัดทุกข์บำารุงสุขของประชาชน โดย 
ไม่ทรงทอดทิ้งประชาชนของพระองค์ 
 ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
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ใต้เบื้องพระยุคลบาท 

 นายอรรถนิติ ดิษฐอำานาจ





พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี  
นำา นายอรรถนิติ ดิษฐอำานาจ  องคมนตรี เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่องคมนตรี

ณ พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน
วันศุกร์ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐
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ผมได้รับพระบรมราชโองการ 
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นองคมนตรี 

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๐  
โดยท่านประธานองคมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์  

เป็นผู้นำาเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐  

ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดอายุ ๖๓ ปี ของผม 
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น

หาที่เปรียบมิได้
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พระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงนำาสมัย 

 ในวันท่ีผมเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ 
ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น ผม 
รู้สึกประทับใจและตื้นตันใจที่สุดในชีวิต  
เมื่อมีพระราชดำารัสว่า “ขอบใจที่มาช่วย 
งาน” อันแสดงถึงพระเมตตาท่ีพระราชทาน 
แก่ประชาชนทุกคนตลอดมา อีกท้ังยังมี 
พระราชดำารัสต่อไป มีใจความว่า
 งานด้านกฎหมายเป็นงานท่ีมีความ 
สำาคัญ และจำาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 
แทบทุกเร่ือง องคมนตรีจึงควรมีความรู ้
ด้านกฎหมาย แม้จะมิได้เรียนจบด้าน 
กฎหมายมาก็ตาม
 หลังจากที่ผมได้ เข้ารับหน้าที่ เป็น 
องคมนตรี ผมได้รับมอบหมายให้ทำา 
หน้าที่อยู่ในคณะองคมนตรีฝ่ายกฎหมาย  
อันประกอบด้วย องคมนตรีธานินทร์ 
กรัยวิเชียร เป็นหัวหน้า  องคมนตรีจำารัส 
เขมะจารุ และองคมนตรีสันติ ทักราล  
ต่อมาได้มีองคมนตรีฝ่ายกฎหมายเพิ่มอีก  
๒ ท่าน ได้แก่ องคมนตรีศุภชัย ภู่งาม 
และองคมนตรีชาญชัย ลิขิตจิตถะ
 องคมนตรีฝ่ายกฎหมายมีหน้าที่หลัก 
ในการถวายความเห็นประกอบพระ 
บรมราชวินิจฉัยในเรื่องต่าง ๆ อันได้แก่  
ร่างกฎหมายที่มีการทูลเกล้าฯ ถวาย 
เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย เรื่องที่มีการ 

ทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการระดับสูง 
และกรรมการในองค์กรอิสระตามท่ี 
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ฎีการ้องทุกข์ 
ในเรื่องต่าง  ๆ ที่มีข้อพิจารณาในด้าน 
กฎหมาย และทีส่ำาคัญคือฎกีาของนกัโทษ 
ท่ีมีการทูลเกล้าฯ ถวายเพ่ือขอพระราชทาน 
อภัยโทษ แต่ทุกเรื่องจะต้องผ่านที่ประชุม
องคมนตร ีดงัน้ัน ในทางปฏบิตั ิองคมนตร ี
ฝ่ายกฎหมายจะทำาความเห็นเสนอต่อ 
ที่ประชุมองคมนตรีเพื่อพิจารณาและ 
ให้ความเห็นชอบ ก่อนนำาทูลเกล้าฯ ถวาย 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 ในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย 
ที่องคมนตรีฝ่ายกฎหมายรับผิดชอบ 
และถวายความเห็นนั้น พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงให้เห็นถึงพระปรีชา 
สามารถและพระอัจฉริยภาพอย่างลำ้าลึก 
ในสาขานิติศาสตร์ รวมทั้งได้ทรงแสดงถึง 
พระปรีชาสามารถในการพิจารณาปัญหา 
ต่าง ๆ โดยอยู่ในกรอบของกฎหมายและ 
ความเป็นธรรม ที่พระองค์ทรงพระปรีชา 
สามารถและพระอัจฉริยภาพในด้านกฎหมาย 
นั้น ถ้าได้ศึกษาพระราชประวัติก็จะทราบ 
ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษา 
วิชาวิทยาศาสตร ์เพราะสนพระราชหฤทยั 
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่ 

 “ในทางปฏิบัติ  
องคมนตรีฝ่ายกฎหมาย 
จะทำาความเห็นเสนอต่อ 

ที่ประชุมองคมนตรี 
เพื่อพิจารณา

และให้ความเห็นชอบ 
ก่อนนำาทูลเกล้าฯ ถวาย 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
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เมื่อทรงตัดสินพระราชหฤทัยรับภาระ 
อันหนักของแผ่นดินเป็นพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๙ ก็ทรงเปล่ียน 
วิชาที่ทรงศึกษาด้านวิทยาศาสตร์มาเป็น 
นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัย 
โลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และ 
คร้ังหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เคยพระราชทานสัมภาษณ์แก่ผู้ส่ือข่าว 
ต่างประเทศว่า
 “ฉันคิดว่าพระเจ้าแผ่นดินที่ทันสมัย 
นั้น จะต้องมีความรู้กว้างขวาง ตั้งแต่ 
วิทยาศาสตร์ การเมือง นิติศาสตร์  
วรรณคดี และศิลปศาสตร์”
 แสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงใส่ 
พระราชหฤทัยในศาสตร์ทุกแขนง เพื่อ 
ทรงนำาไปใช้ในการครองแผ่นดินให้ 
ประชาชนของพระองค์มีความเป็นอยู่ 
ที่ดีและมีความผาสุก
 พระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพ 
ดา้นกฎหมายของพระองคท์ีแ่สดงออกนัน้ 
เห็นได้จากหลายกรณี อาทิ มีกรณีหนึ่งที่ 
คณะองคมนตรีฝ่ายกฎหมายเสนอและ 
คณะองคมนตรีเห็นชอบให้ตั้งข้อสังเกต 
ประกอบการกราบบังคมทูลพระกรุณา 
เพ่ือโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งบุคคลให้ดำารง 
ตำาแหน่งสำาคัญตำาแหน่งหนึ่ง โดยเห็นว่า 
ผู้ที่ ได้รับการเสนอแต่งตั้ งนั้น อาจมี 

คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
 เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท 
มีพระราชกระแสให้สอบถามผู้ เสนอ 
ขอแต่งต้ังรายน้ันว่า ได้มีการพิจารณา 
คุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอแต่งต้ังว่า 
ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายแล้วหรือไม่  
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถและ 
พระอัจฉริยภาพในการแก้ไขปัญหาให้ 
ลุล่วงไปด้วยดี  ต่อมา เม่ือมีการรับรองแล้ว 
ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
ตามที่ เสนอมา ส่วนในกรณีที่มีการ 
ทูลเกล้าฯ ถวายฎีการ้องทุกข์เรื่องอ่ืน ๆ  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระ 
บรมราชวินิจฉัย โดยทรงยึดถือหลัก 
กฎหมายและความเป็นธรรมเสมอมา  
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชน 
ชาวไทยยิ่งนัก

“อภยัโทษ”คอืพระราชอำานาจอสิระ

 สิ่งที่จะเว้นการกล่าวเสียมิได้ในหน้าที่ 
ขององคมนตรีฝ่ายกฎหมาย ก็คือ การ 
พิจารณาฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ 
ของนักโทษ
 พระราชอำานาจในการพระราชทาน
อภัยโทษนี้ มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ ซึ่งเป็น
พระราชอำานาจอิสระและเด็ดขาดของ 

“กรณีที่มีการทูลเกล้าฯ 
ถวายฎีการ้องทุกข์

เรื่องอื่น ๆ  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงพระบรมราชวินิจฉัย 
โดยทรงยึดถือ 
หลักกฎหมาย 

และความเป็นธรรม 
เสมอมา”
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“พระราชอำานาจในการ 
พระราชทานอภัยโทษ 

ถือเป็นบทบาทสำาคัญยิ่ง 
ของพระมหากษัตริย์ 

ในการผดุงความยุติธรรม 
แก่พสกนิกรผู้ต้องคดีอาญา

เพราะการบังคับใช้
กฎหมายนั้น 

บางกรณีมีข้อบกพร่อง  
มิได้สอดคล้องกับ 

ความยุติธรรมทางศีลธรรม  
หรือความรู้สึกนึกคิด 

ของประชาชนทั่วไป”

พระมหากษตัรยิ ์หมายความวา่ เรือ่งนีใ้ห ้
เป็นไปตามพระราชประสงค์และพระราช 
อัธยาศัย พระองค์ไม่ต้องทรงผูกพันตาม 
ความเหน็ หรอืคำาแนะนำาของฝา่ยบรหิาร 
หรือคณะองคมนตรีแต่อย่างใด
 ทว่า ในการใช้พระราชอำานาจดังกล่าว  
พระองค์ทรงใคร่ครวญอย่างรอบคอบ 
ทุกเรื่อง เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม 
เสมอมา 
 ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ อดีต 
ประธานองคมนตรี เคยกล่าวในการสัมมนา 
เกี่ยวกับการประสานงานในกระบวนการ 
ยุติธรรมว่า 
 “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง 
ทอดพระเนตรตรวจสำานวนเองแทบทุก 
เร่ือง เรารู้ เพราะบางคดีท่านย้อนสำานวน 
มาให้องคมนตรีพิจารณาอีกครั้ง โดย 
ทรงถามมาว่า ข้อนั้น ๆ อยู่ตรงไหน เช่น  
ทรงถามว่า ปืนของกลางจับได้เม่ือใด...  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัทรงละเอียด  
ทรงใช้ เวลาวินิจฉัยฎีกานักโทษด้วย 
พระองค์เอง บางเร่ืองก็ง่าย เช่น ยาเสพติด 
ให้โทษ แต่คดียากท่ีทรงทักท้วงให้พิจารณา 
อีกครั้งบ่อย ๆ คือ คดีประหารชีวิต...”
 หลายคนอาจไม่รู้ว่า แม้ขณะประทับ 
อยู่ที่ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อรับการ 
ถวายการรักษาพระวรกาย พระองค์ท่าน 

ก็ยังทรงงานพระบรมราชวินิจฉัยฎีกา 
ขอพระราชทานอภัยโทษของนักโทษ 
อย่างสมำ่าเสมอ และมีพระราชกระแส 
ในฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษตลอดมา  
ไม่ได้ทรงหยุด พระองค์ท่านไม่ได้ทรง 
รกัษาพระองคเ์หมอืนคนปว่ยทีเ่ขา้รบัการ 
รักษาตัวตามโรงพยาบาล แต่ยังคงทรงงาน 
ตลอดเวลา เพราะทรงทราบดีว่าทุกคนฝาก 
ความหวังไว้ท่ีพระองค์ท่าน และพระองค์ 
ท่านเองก็ไม่เคยทรงละพระเมตตาที่มีต่อ 
ประชาชน 
 พระราชอำานาจในการพระราชทาน 
อภัยโทษ ถือเป็นบทบาทสำาคัญยิ่งของ 
พระมหากษัตรยิใ์นการผดงุความยตุธิรรม 
แก่พสกนิกรผู้ต้องคดีอาญา เพราะการ 
บังคับใช้กฎหมายน้ัน บางกรณีมีข้อบกพร่อง 
มิได้สอดคล้องกับความยุติธรรมทางศีลธรรม 
หรือความรู้สึกนึกคิดของประชาชนทั่วไป
โดยเฉพาะกรณีที่กฎหมายลงโทษรุนแรง 
เกินสมควร และไม่เปิดช่องให้ศาลใช้ดุลพินิจ 
ในการกำาหนดโทษ แตด่ว้ยพระมหากรณุา 
อาศัยพระราชอำานาจตามรัฐธรรมนูญ 
ความไมย่ตุธิรรมจงึไดร้บัการแกไ้ขเยยีวยา 
และคลี่คลายในที่สุด 
 เคยมีตัวอย่าง กรณีที่ศาลชั้นต้นมิได้ 
ส่งสำานวนคดีลงโทษจำาคุกตลอดชีวิตไป 
ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาตามประมวล 
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“อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ 
ความผิดใน 

คดียาเสพติดให้โทษ
กรณีนำาเข้าหรือส่งออก 

แม้ยาเสพติดมีจำานวนน้อย
แต่โทษทางกฎหมายรุนแรง 
กำาหนดโทษประหารชีวิต

หรือจำาคุกตลอดชีวิต
กรณีเช่นนี้  

ถ้าเป็นผู้มีความประพฤติดี 
มักได้รับพระราชทาน 

อภัยโทษ 
รวมถึงนักโทษที่มีปัญหา

ด้านสุขภาพด้วย”

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา  
๒๔๕ และได้ออกหมายจำาคุกเมื่อคดีถึง 
ท่ีสดุใหแ้กจ่ำาเลย ความปรากฏตอ่มาวา่ การ 
พิจารณาของศาลไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  
จึงได้มีการเพิกถอนหมายจำาคุกเมื่อคดีถึง 
ท่ีสุด และส่งสำานวนให้ศาลอุทธรณ์พิจารณา 
พิพากษา เม่ือศาลอุทธรณ์พิพากษายืน  
เป็นผลให้คดีของจำาเลยผู้น้ันถึงท่ีสุด จึงได้ 
ออกหมายจำาคุกเม่ือคดีถึงที่สุดฉบับใหม่  
ตามคำาพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ปรากฏว่า 
ระหว่างมีการออกหมายจำาคุกเม่ือคดีถึง 
ที่สุดครั้งแรกและครั้งที่สอง ได้มีการตรา 
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ 
หลายครัง้ การเพกิถอนหมายจำาคกุเมือ่คด ี
ถึงที่สุดฉบับแรกและออกหมายจำาคุกเมื่อ 
คดีถึงทีส่ดุครัง้ทีส่อง ทำาใหจ้ำาเลยเสยีสทิธิ 
ในการได้รับพระราชทานอภัยโทษตาม 
พระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นในห้วงเวลา 
ดังกล่าว ซึ่งไม่เป็นธรรมแก่จำาเลย เม่ือมี 
การทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทาน 
อภั ย โทษ  คณะองคมนตรี จึ ง เ สนอ 
ความเห็นให้จำาเลยได้รับประโยชน์จาก 
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เนื่องจาก 
เปน็ความผิดพลาดในกระบวนการยตุธิรรม  
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ 
พระราชทานอภัยโทษแก่จำาเลยผู้นั้น 
ให้ได้รับความเป็นธรรมโดยการลดโทษให้ 

 อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ ความผิดในคดี 
ยาเสพติดให้โทษ กรณีนำาเข้าหรือส่งออก  
แม้ยาเสพติดมีจำานวนน้อย แต่โทษทาง 
กฎหมายรนุแรง กำาหนดโทษประหารชวีติ 
หรือจำาคุกตลอดชีวิต กรณีเช่นนี้ ถ้าเป็น 
ผู้มีความประพฤติดีมักได้รับพระราชทาน 
อภัยโทษ รวมถึงนักโทษที่มีปัญหาด้าน 
สุขภาพด้วย
 คำาว่า “พระราชอำานาจ” ในการพระ 
ราชทานอภัยโทษนี้ มิได้จำากัดเฉพาะโทษ 
ทางอาญาเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงโทษทางวินัย 
กรณีอื่นด้วย เช่นในคราวเกิดวิกฤตการณ์ 
ทางตุลาการเมื่อ ๒๐ ปีที่แล้ว และมีการ 
กราบบังคมทูลพระกรุณาเพ่ือทรงพระ 
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้พิพากษาพ้นจาก 
ตำาแหน่ง เน่ืองจากถูกลงโทษทางวินัย 
ให้ออกจากราชการ พระองค์ท่านได้ 
พระราชทานอภัยโทษลดโทษทางวินัย  
จากโทษให้ออก เหลือเพียงโทษงดบำาเหน็จ 
ความชอบ ซึ่งเป็นโทษในสถานเบา ทำาให้ 
ผู้พิพากษาเหล่าน้ันยังคงรับราชการได้ 
ต่อไป ซ่ึงในเวลาต่อมา บางท่านได้มีโอกาส 
เป็นผู้นำาในกระบวนการยุติธรรม บางท่าน 
ทำาหน้าที่ในองค์กรอิสระ
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระ 
เมตตาธรรมสูง มีพระบรมราชวินิจฉัย 
ฎีกานักโทษด้วยพระเมตตา แม้จะเป็น 
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ผูก้ระทำาความผดิตอ่พระมหากษัตรยิ ์ตาม 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒  
พระองค์ก็พระราชทานอภัยโทษให้
 แม้ว่าพระราชอำานาจในการพระ 
ราชทานอภัยโทษตามรัฐธรรมนูญ จะเป็น 
พระราชอำานาจอันเดด็ขาดและกว้างขวาง  
แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ 
พระราชอำานาจภายในกรอบของกฎหมาย  
และทรงยึดม่ันในความยุติธรรมและ 
เมตตาธรรม  เป็นมู ลฐานในการมี  
พระบรมราชวินิจฉัยให้สอดคล้องกับ 
รูป เรื่ อง ในแต่ละเร่ือง ส่งผลให้เ กิด 
ประโยช น์แ ก่พสกนิกร ผู้ ต้องอาญา 
แผ่นดินเป็นรายบุคคลโดยตรง รวมท้ัง 
มีพระราชปรารภเก่ียวกับฎีกาต่าง ๆ  
ที่ทูลเกล้าฯ ถวาย อีกทั้งพระราชทาน 
พระราชดำารสิว่นพระองคใ์นเรือ่งเหลา่น้ัน 
เป็นครั้งคราว 
 พระบรมราชวินิจฉัยและพระราช 
กระแสเหล่ านั้ น  ย่อมแสดงให้ เห็น 
ประจักษ์ชัดแจ้งในพระปรีชาสามารถ  
พระสุขุมคัมภีรภาพ และพระอัจฉริยภาพ 
ในเชิงกฎหมายได้เป็นอย่างดี โดยทรง 
ยึดถือความเป็นธรรมเป็นที่ตั้ง สอดคล้อง 
กับพระปฐมบรมราชโองการในคราวที่ 
ทรงเขา้พธิบีรมราชาภเิษกวา่ “เราจะครอง 
แผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่ง 

มหาชนชาวสยาม” และทศพิธราชธรรม 
ข้อ ๑๐ “อวิโรธนะ” คือ ความเที่ยงธรรม  
ความหนักแน่น ถือความถูกต้องเท่ียงธรรม 
เป็นหลัก ไม่เอนเอียงหว่ันไหวด้วยคำาพูด 
อารมณ์ หรือลาภสักการะใด ๆ โดยทรง 
ตั้งมั่นอยู่ในประเพณี ไม่ทรงประพฤติผิด 
จรรยานุวัตรทั้งทางนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์  
และทรงธำารงรักษาหลักนิติธรรมอย่าง 
เคร่งครัด
 พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ในระบอบ 
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข และตลอดเวลาที่ผ่านมา 
ทร งป ฏิ บั ติพ ระ ร าชกร ณีย กิ จ ด้ ว ย 
พระสุขุมคัมภีรภาพ ทรงห่วงใยความ 
มั่ น ค ง ปลอดภั ย ขอ งป ร ะ เ ทศช าติ   
พระราชจริยวัตรของพระองค์แสดง 
ให้ เห็นถึงพระราชหฤทัยที่ เชื่อมั่นใน 
ระบอบประชาธิปไตย และได้ทรง 
จรรโลงระบอบประชาธิปไตยให้มีความ 
มั่นคงถาวร ด้วยพระปรีชาสามารถของ 
พระองค์ เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทย 
ทั้งปวง โดยได้ทรงยึดหลักความสามัคคี  
ความไม่มีอคติ และทางสายกลาง ในการ 
แก้ ไขวิกฤตการณ์ความวุ่ นวายทาง 
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมท่ีผ่านมา  
ทำาให้ประเทศไทยผ่านพ้นช่วง เวลา 
ดังกล่าวไปด้วยความสงบสุขเรียบร้อย  

“แม้ว่าพระราชอำานาจ 
ในการพระราชทานอภัยโทษ 

ตามรัฐธรรมนูญ จะเป็น 
พระราชอำานาจอันเด็ดขาด 

และกว้างขวาง  
แต่ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงใช้พระราชอำานาจ 

ภายในกรอบของกฎหมาย 
 และทรงยึดมั่นในความ 
ยุติธรรมและเมตตาธรรม  

เป็นมูลฐานในการ 
มีพระบรมราชวินิจฉัย 

ให้สอดคล้องกับรูปเรื่อง 
ในแต่ละเรื่อง”
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จนสรา้งความประหลาดใจแกช่าวตา่งชาติ 
ที่ติดตามข่าวประเทศไทยอยู่เป็นระยะ ๆ 

พระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงยึดมั่นใน 
ความยุติธรรม

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง 
ยึดม่ันในพระปฐมบรมราชโองการและ 
ทศพิธราชธรรมในส่วนที่เกี่ยวกับความ 
เที่ยงธรรมอย่างเคร่งครัดในการทรงงาน  
หลกัดงักลา่วอยูใ่นพระราชหฤทยัเสมอมา  
ไม่ว่าในพระราชจริยวัตรหรือพระบรม 
ราโชวาท พระราชดำารัส และพระราชกระแส 
ท่ีพระราชทานแก่นักกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น 
ทนายความ อัยการ ผู้พิพากษา อาจารย์ 
สอนกฎหมาย หรือเป็นผู้ใช้กฎหมายใน 
หน้าที่ต่าง ๆ 
 ดังปรากฏในพระราชดำารัสในโอกาส 
ที่ประธานศาลฎีกานำาผู้พิพากษาประจำา 
กระทรวงเฝา้ฯ ถวายสตัยป์ฏิญาณกอ่นเขา้ 
รบัหนา้ที ่ณ ศาลาดสุดิาลยั วนัเสาร ์ที ่๒๑  
ธันวาคม ๒๕๓๙ ความตอนหนึ่งว่า
 “...สถาบันตุลาการนั้นก็ถือว่าเป็น 
สถาบันหนึ่งในสามสถาบันการปกครอง  
คือสถาบันนิติบัญญัติ บริหาร และ 
ยุติธรรม.  ท่านก็เป็นส่วนหนึ่งในสาม 
สถาบนั ซึง่เปน็รากฐานของการปกครอง 
ประเทศในระบอบประชาธิปไตย.  ถ้าท่าน 

ไดท้ำาดว้ยด ีกห็มายความวา่ประเทศชาต ิ
จะไปรอด.  เป็นที่น่าสังเกตว่า สถาบัน 
บริหารนั้นต่อเนื่องมาจากสถาบันนิติ 
บัญญัติ ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีใช้กัน 
อยู่ในปัจจุบัน.  ส่วนสถาบันตุลาการน้ัน 
เป็นสถาบันเอกเทศ และเป็นสถาบันท่ี 
ควรจะรักษาความเป็นเอกเทศน้ัน เพ่ือท่ี 
จะให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน.  ในการ 
นี้ก็จะต้องทำางานหลายด้าน ผู้พิพากษา 
นั้นจะต้องเข้าไปตัดสินความต่าง ๆ ใน 
ศาลทุกศาล และให้ความยุติธรรมแก่ 
ทุกฝ่าย.  จึงเป็นสถาบันท่ีเป็นท่ีพ่ึงของ 
ประชาชน สามารถท่ีจะคิดว่าประเทศ 
เรามีขื่อมีแป ทำาให้สบายใจว่า ถ้า 
มีเหตุการณ์ใด  ๆ เกิดขึ้นจะมีผู้ ท่ีจะ 
ช่วยให้ได้รับความยุติธรรม.  ฉะน้ัน 
หน้าท่ีของผู้พิพากษาทุกคนมีความ 
สำาคัญอย่างย่ิง และจะไม่มีใครบังคับ 
ให้ทำาอะไรได้ เพราะว่าแต่ละคนมีความรู้ 
และมีความสุจริต ดังท่ีได้กล่าวคำาสัตย์...”
 ในส่วนท่ีเก่ียวกับผู้พิพากษาเอง พระองค์ 
ทา่นไดม้พีระราชดำารสัในโอกาสทีป่ระธาน 
ศาลฎีกานำาผู้พิพากษาประจำาศาลเฝ้าฯ 
เพ่ือถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ 
ณ  ทอ้งพระโรงศาลาเรงิ วงัไกลกงัวล วนัพธุ 
ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ มีข้อความสำาคัญ 
ตอนหนึ่งว่า

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงยึดมั่นใน

พระปฐมบรมราชโองการ
และทศพิธราชธรรม
ในส่วนที่เกี่ยวกับ 
ความเที่ยงธรรม 
อย่างเคร่งครัด

ในการทรงงาน”
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 “ ท่านได้ เปล่ งคำ าปฏิญาณด้ วย 
ความเข้มแข็ง ก็เข้าใจว่าท่านตั้งใจที่จะ 
ทำาตามคำาพูดท่ีเปล่งออกมาน้ี.  ท่ีมีความ 
สำาคัญท่ีสุดสำาหรับข้าพเจ้าคือ ท่านได้ 
บอกว่าจะปฏิบัติในพระปรมาภิไธย. 
หมายความว่า ข้าพเจ้าถ้าได้เห็นท่าน 
ทั้งหลายปฏิบัติดีชอบจริง ๆ ก็สบายใจ  
แต่ว่าถ้าสงสัยว่าท่านจะทำาอะไรท่ีไม่ 
ถูกต้อง ข้าพเจ้าเดือดร้อน.  ที่เดือดร้อน 
เพราะว่าเม่ือปฏิบัติอะไรในพระปรมาภิไธย 
พูดง่าย ๆ ในนามของพระเจ้าอยู่หัว  
ถ้าทำาอะไรท่ีมิดีมิชอบ พระเจ้าอยู่หัวก็ 
เป็นคนท่ีทำามิดีมิชอบ.  ฉะน้ัน จะต้อง 
ขอกำาชบัอยา่งหนกัแนน่ว่าใหท้ำาตามคำา 
ปฏิญาณ เพราะว่าจะทำาให้ข้าพเจ้าเอง 
ในส่วนตัวและในหน้าท่ี เดือดร้อน.   
แล้วก็ถ้าข้าพเจ้าเดือดร้อน ก็คงทำาให้ 
คนเดือดร้อนมากเหมือนกัน ก็ทำาให้ 
ประชาชนไม่ได้รับความยุติธรรม...”
 ส่วนคำาว่า “ยุติธรรม” น้ัน พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำารัสในโอกาส 
ท่ีรองประธานศาลฎีกานำาผู้พิพากษา 
เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับ 
หน้าที่ครั้งแรก ณ พระตำาหนักจิตรลดา 
รโหฐาน วันจันทร์ ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๓๐  
ไว้ดังนี้
 “...คำาวา่ยตุธิรรมนัน้ เปน็คำาทีแ่ปลวา่ 

การตกลง พจิารณาในทางทีถ่กูตอ้งตาม 
ธรรมะ แลว้ธรรมะนีก้ห็มายความวา่สิง่ที ่
ควรท่ีจะปฏบิตัใิหน้ำาความเจรญิแกม่วล 
มนุษย์ ในการปฏิบัตินี้ก็จะต้องมีความ 
เที่ยงตรง และปราศจากอคติ...”
 พระราชดำารัสที่ ให้ความสำาคัญแก่ 
ความยตุธิรรมอยา่งนา่สนใจอกีองคห์นึง่ ที ่
พระราชทานในโอกาสทีป่ระธานศาลฎกีา 
นำาผูพ้พิากษาประจำากระทรวงเฝา้ฯ ถวาย 
สัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ ศาลา 
ดุสิดาลัย วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ มกราคม  
๒๕๔๑ มีข้อความว่า
 “...คำาวา่ ยุตธิรรม น้ี กเ็คยไดก้ลา่ววา่ 
เปน็สิง่ทีม่ากกวา่กฎหมายดว้ยซ้ำา เพราะ 
วา่กฎหมายนัน้กเ็ปน็การวางกฎระเบยีบ 
เพื่อท่ีจะให้ปฏิบัติโดยดีโดยชอบ.  แต่ 
คำาว่ายุติธรรมนี้สูงกว่านั้น เพราะว่าแม้ 
จะไม่ได้บัญญัติในข้อบังคับใด ๆ  ก็ต้องมี 
ความหมายวา่ทกุสิง่ทกุอยา่งทีเ่รยีกวา่ด ี 
กต็อ้งกระทำา ทกุสิง่ทกุอยา่งทีเ่รยีกวา่ชัว่  
จะต้องงดเว้น...”
 ความยุติธรรมที่พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวทรงถือเป็นเรื่องสำาคัญนี้  
ปรากฏอยู่ ในพระราชดำารัสเพื่อเป็น 
แนวทางการปฏิบัติงานแก่บรรดาผู้พิพากษา 
ในโอกาสทีป่ระธานศาลฎกีานำาผูพ้พิากษา 
ประจำาศาล สำานักงานศาลยุติธรรม  

“ได้พระราชทาน 
พระราชดำารัสหลายองค์ 

เป็นแนวทางให้นักกฎหมาย 
ได้ตระหนักถึงความยุติธรรม 

อันเป็นอุดมคติสูงสุด 
ของกระบวนการยุติธรรม  
ส่วนกฎหมายเป็นเพียง 
วิถีทางหรือเครื่องมือ 
นำาไปสู่ความยุติธรรม 

เท่านั้น”
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เข้าเฝ้าฯ เพ่ือถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับ 
หน้าที่ ณ พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน  
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑  
ดังความตอนหนึ่งว่า
 “...บ้านเมืองต้องมีผู้พิพากษา บ้าน 
เมืองต้องมีผู้ที่รักษาความยุติธรรม ต้อง 
มีศาลเพื่อที่จะรักษาความยุติธรรมนี้  
ซึ่งเป็นสิ่งที่สำาคัญ.  เพราะว่าในบ้าน 
เมืองถ้าไม่มีความยุติธรรม บ้านเมือง 
ก็จะล่มจม...”
 นอกจากนี้  ได้พระราชทานพระ 
ราชดำารัสหลายองค์เป็นแนวทางให้  
นักกฎหมายได้ตระหนักถึงความยุติธรรม  
อันเป็นอุดมคติสูงสุดของกระบวนการ 
ยุติธรรม ส่วนกฎหมายเป็นเพียงวิถีทาง 
หรือเคร่ืองมือนำาไปสู่ความยุติธรรมเท่าน้ัน 
 ดังนั้น จึงต้องรักษาความยุติธรรม 
เป็นสำาคัญ มิ ใช่รักษากฎหมายซึ่ ง 
เป็นเพียงเคร่ืองมือในการนำามาซึ่ง 
ความยุติธรรม ความยุติธรรมจึงต้อง 
มาก่อนและอยู่เหนือกฎหมาย
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง 
เจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ในวันที่ ๕  
ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ พระองค์ 
เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ 
ยาวนานที่สุดเท่าที่ เคยปรากฏมาใน 
ประวัติศาสตร์ชาติไทย ตลอดเวลาที่ทรง 

ครองราชย์ ทรงตั้งมั่นในทศพิธราชธรรม  
สังคหวัตถุ และจักรวรรดิธรรม ที่ทรงใช้ 
ในการคุ้มครองและทำาประโยชน์ให้แก่ 
แผ่นดิน ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของ 
ประชาชนชาวไทย ในบรรดาหลักธรรม 
ทัง้หลาย “ความเปน็ธรรม” เปน็หลกัธรรม 
หน่ึงที่ทรงยึดถือและให้ความสำาคัญ 
มาตลอด ดังที่ทรงแสดงให้ปรากฏใน 
พระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาท 
พระราชดำารัส และพระราชกระแสใน 
โอกาสต่าง ๆ  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ 
แก่ประชาชนชาวไทย และเป็นแนวทางที่ 
นักกฎหมายและประชาชนพึงระลึกถึง 
และยึดถือปฏิบัติ ผลสุดท้ายจะนำามาซ่ึง 
ความสงบเรียบร้อยของประเทศอันเป็น 
ประโยชน์สูงสุดแก่แผ่นดิน
 ขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญและ 
ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน

“ในบรรดาหลักธรรมท้ังหลาย  
‘ความเป็นธรรม’ 

เป็นหลักธรรมหนึ่ง
ที่ทรงยึดถือและให้ความสำาคัญ 

มาตลอด 
ดังที่ทรงแสดงให้ปรากฏ 

ในพระราชกรณียกิจ 
พระบรมราโชวาท 

พระราชดำารัส 
และพระราชกระแส
ในโอกาสต่าง ๆ”
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พระมหากษัตริย์ผู้ทรงครอง
แผ่นดินโดยธรรม

 นายศุภชัย  ภู่งาม





พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี  
นำ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์  นายศุภชัย ภู่งาม  และ  นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ  องคมนตรี  

เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่องคมนตรี 
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันศุกร์ ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๑
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“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม 
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” 

 พระปฐมบรมราชโองการเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ยังดังก้องและกังวานไกลมาจนทุกวันนี้

309309



เฝ้าฯ กราบบังคมทูลแนะนำตัว 
ในการพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นเกียรติแก่ 
นายเอส. อาร์. นาธาน (Mr. S. R. Nathan) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
และภริยา ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะพระราชอาคันตุกะ 
ณ  พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
(เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา) 
วันจันทร์ ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๘
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 นับตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยึดมั่น 
และทรงปฏิบัติตามพระปฐมบรมราช 
โองการข้างต้นด้วยพระราชปณิธานอัน 
มุ่ งมั่นมาตลอด เห็นได้จากพระราช 
กรณียกิจนับไม่ถ้วนที่ทรงปฏิบัตินับแต่ 
เริ่มเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ ได้เสด็จ 
พระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชน 
ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ทั้ง ๆ ที่ 
ในขณะนั้น สภาพภูมิประเทศและการ 
คมนาคมในหลายจังหวัดยังยากลำบาก  
แต่พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย 
เสด็จพระราชดำเนินไป เพราะมีพระราช 
ประสงค์จะทอดพระเนตรชีวิต ความเป็นอยู่  
และความเดือดร้อนของพสกนิกรที่อยู่ 
ห่างไกล แสดงให้เห็นถึงน้ำพระราชหฤทัย 
ท่ีเป่ียมล้นดว้ยพระเมตตา ซึง่ปรากฏใหเ้หน็ 
ผ่านทางโครงการตามพระราชดำรินับพัน 
โครงการ เพื่อช่วยเหลือแก้ปัญหาความ 
ทุกข์ยากของประชาชน อาทิ การพัฒนา 
ระบบชลประทาน การแก้ปัญหาอันเกิด 
จากภัยพิบัติธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่ง 
แวดล้อม และยังทรงแนะนำหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชน 
ได้ศึกษาเรียนรู้ นำไปเป็นแนวทางในการ 
ประกอบอาชีพและดำเนินชีวิต

 แมก้ระทัง่ทีป่ระทบัอยา่ง “พระตำหนกั 
จิตรลดารโหฐาน” พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวยังทรงใช้เป็นพ้ืนท่ีของโครงการ 
ส่วนพระองค์ ซึ่งมุ่งเน้นความสุขของ 
ประชาชนท้ังส้ิน โดยเฉพาะอย่างย่ิงเกษตรกร  
เนื่องจากเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนิน 
แปรพระราชฐานไปต่างจังหวัด ทรงพบเห็น 
ความเดือดร้อนของเกษตรกรมากมาย  
จึ งทรงมุ่ งมั่นที่ จะพัฒนาอาชีพหลัก 
ของคนไทยให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งเป็นที่มา 
ของ “โครงการส่วนพระองค์เกี่ยวกับการ 
เกษตร สวนจิตรลดา” เพื่อทรงศึกษาและ 
หาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง เช่น  
การเลี้ยงโคนม การเลี้ยงปลานิล การ 
ปลูกข้าว โรงสีข้าว ป่าไม้สาธิต และอื่น ๆ 
อีกมากมาย
 สำหรับผม มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ ครั้งแรก  
เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเย่ียมประชาชน 
และประทับแรมที่จังหวัดเลย เมื่อปี  
พ.ศ. ๒๔๙๘  ขณะน้ัน “เลย” เป็นเพียง 
จังหวัดเล็ก ๆ ที่อยู่ห่างไกลความเจริญ  
ถนนหนทางไม่สู้ดีนัก แต่พระองค์ก็เสด็จ 
พระราชดำเนินไปเพื่อทรงช่วยเหลือ 
ชาวบ้ านให้มีชี วิ ตความเป็นอยู่ดี ข้ึน  
ผมยังจำภาพเหตุการณ์วันน้ันได้อย่าง 

“แม้กระทั่งที่ประทับ 
อย่าง ‘พระตำหนัก 
จิตรลดารโหฐาน’  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ยังทรงใช้เป็นพื้นที่ 

ของโครงการส่วนพระองค์  
ซึ่งมุ่งเน้นความสุข 

ของประชาชนทั้งสิ้น”
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แม่นยำ รู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็น 
พระราชจริยวัตรอันงดงามและพระพักตร์ 
ที่ เปี่ยมด้วยพระเมตตาของพ่อหลวง 
แห่งแผ่นดิน
  ต่อมา ประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๕ - ๒๕๐๘  
ขณะที่ผมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เสด็ จพระราชดำ เนิน ไปทรงดนตรี  
ที่หอประชุม นักศึกษาจำนวนมาก 

เบียดเสียดกันเข้าไปนั่งฟัง มีพระราช 
ดำรัสอย่างไม่ถือพระองค์  และทรง 
ให้ขอพระราชทานเพลงได้ ซึ่งทุกคนต่าง 
ประทบัใจในพระปรชีาสามารถทางดนตรี 
ของพระองค์ท่าน หลังจากจบการศึกษา 
ผมเลือกทำงานในสายกฎหมาย โดยเข้า 
รับราชการในศาลยุติธรรมตลอดมา และ 
ไม่เคยคิดฝันว่า จะมีโอกาสปฏิบัติงาน 
ถวายพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัในด้าน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ 
นำผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานศาลยุติธรรม 
เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่  
ณ ท้องพระโรง ศาลาเริง วังไกลกังวล  
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา) 
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
รุ่นที่ ๓๙ ปีการศึกษา ๒๕๓๙ - ๒๕๔๐ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
วันอังคาร ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๐
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อ่ืนอีก จนกระท่ังได้มีพระมหากรุณา 
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผมเป็นองคมนตรี  
เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๑ นับเป็น 
พระมหากรุณาธิคุณอันสูงสุด ทำให้ผม 
มีโอกาสปฏิบัติงานถวายสนองพระเดช 
พระคุณใต้เบื้องพระยุคลบาทเกี่ยวกับ 
การถวายความเห็นประกอบฎีกาของ 
ผู้ ร้องทุกข์และฎีกานักโทษ ซึ่ ง เป็น 
พระราชอำนาจตามที่บัญญัติเป็นหลักไว้ 
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๑  
ความว่า “พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่ง 
พระราชอำนาจในการพระราชทาน 
อภัยโทษ”
 สืบเน่ืองจากบทบัญญัติดังกล่าว ในแต่ 
ละปี จึงมีกรณีที่ประชาชนผู้ได้รับความ 
เดือดร้อนทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ที่เรียก 
ว่า ฎีการ้องทุกข์ ประเภทหนึ่ง และฎีกา 
นักโทษ อีกประเภทหน่ึง เป็นจำนวนมาก  
ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ อดีต 
ประธานองคมนตรี เคยกล่าวไว้ว่า 
 “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็น 
ผู้ทรงงานหนักมากเพื่ อราษฎรของ 
พระองค์ แต่ยังมีงานที่ขึ้นไปถึงพระองค์ 
ท่านอีกประเภทหนึ่งซึ่งมิได้ปรากฏใน 
ข่าวสารของสื่อมวลชนเลย งานนี้มิได้เป็น 

งานเบา และเป็นงานที่มีมาตลอดปี ไม่ 
ขาดสาย เป็นงานที่ต้องทรงพระราชดำริ 
โดยสุขุม รอบคอบ แล้วจึงมีพระบรมราช 
วินิจฉัย งานน้ีคืออะไร งานน้ีคือฎีกานักโทษ 
และฎีการ้องทุกข์”  
 เกีย่วกบัเรือ่งฎกีาตา่ง ๆ  นี ้หมอ่มหลวง 
ทวีสันต์ ลดาวัลย์ อดีตราชเลขาธิการ  
เคยแสดงปาฐกถาต่อท่ีประชุมคณาจารย์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งหนึ่งว่า 
 “พระมหากรุณาธิคุณอีกข้อที่ไม่ได้ 
มีต่อประชาชนคนไทยทั่ว ๆ ไป แต่ 
พระราชทานแกบ่คุคลกลุม่หนึง่ทีเ่ขาไดร้บั 
เคราะห์กรรม คือ บรรดานักโทษที่ได้รับ 
โทษจำคกุ แลว้เขาไดท้ลูเกลา้ฯ ถวายฎกีา 
ขึ้นมาโดยผ่านรัฐบาล ผมอยากจะกราบ 
เรียนว่า ทรงเอาพระทัยใส่เป็นอย่างมาก 
ทรงอ่านฎีกา หรือที่เรียกว่าข้อมูลในคดี 
ทกุตวัอกัษร เพราะเหตวุา่ มหีลายคดทีีผ่ม 
ไม่ทราบว่าจะเรียนได้อย่างไรว่า เป็นด้วย 
พระอัจฉริยภาพหรือพระปรีชาญาณ 
ของพระองค์ท่าน ปรากฏว่าได้ช่วยให้ 
นัก โทษบ า ง ค น ไ ด้ ก ลั บ มี ชี วิ ต ใ ห ม่  
และได้รับความยุติธรรมอย่างที่ เขา 
สามารถจะพึงได้รับในฐานะท่ีเป็นคนไทย”
 สำหรับผม แม้จะมีความปลาบปลื้ม 
ยินดีและภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ได้ปฏิบัติงาน 
ดังกล่าวถวาย แต่ลึก ๆ ก็รู้สึกหว่ันวิตกว่า 

“เป็นด้วยพระอัจฉริยภาพ
หรือพระปรีชาญาณ 
ของพระองค์ท่าน  

ปรากฏว่าได้ช่วยให้ 
นักโทษบางคน 

ได้กลับมีชีวิตใหม่ 
และได้รับความยุติธรรม 

อย่างที่เขาสามารถ 
จะพึงได้รับ 

ในฐานะที่เป็นคนไทย”
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จะปฏิบัติงานถวายบกพร่องหรือไม่สมบูรณ์ 
ครบถว้น แมจ้ะมพีืน้ฐานในงานตลุาการมา 
ตลอดชีวิตราชการก็ตาม ผมจึงพยายาม 
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง และมีความ 
ระมัดระวัง รอบคอบที่สุด หมั่นพัฒนา 
ตัวเอง ค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้ง 
ศึกษาจากแนวทางที่มีพระราชกระแส 
ไว้เดิม ซึ่งพบว่าทรงพระบรมราชวินิจฉัย 
อย่างละเอียดรอบคอบ ประกอบด้วย 
เหตุผลที่เหมาะสม ในกรณีที่ทรงเห็นว่า 
ผู้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีการายใดมีเหตุอัน 
สมควรได้รับพระมหากรุณา ก็จะมีพระบรม 
ราชวนิจิฉยัพระราชทานอภยัโทษแกผู่น้ัน้ 
ตามสมควรแก่เหตุ
 ตลอดชีวิตราชการจนถึงวันนี้ ผมมี 
โอกาสได้ เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวในโอกาสต่าง ๆ หลายครั้ง  
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่ 
พระราชทานแก่ผู้เข้าเฝ้าฯ แต่ละคร้ังนั้น  
ล้วนแต่ทรงแนะนำ ตักเตือน ให้ข้อคิด 
ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของ 
ประชาชนและประเทศชาติท้ังส้ิน พระ 
บรมราโชวาทองค์ท่ีผมรู้สึกประทับใจมาก 
คือ ที่พระราชทานในพิธีเปิดงานชุมนุม 
ลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม  
๒๕๑๒ ความว่า 

 “...ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคน 
ไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็น 
คนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมี 
ความปรกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การ 
ทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การ 
สง่เสรมิคนด ีใหค้นดไีดป้กครองบา้นเมอืง 
และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ 
ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้...”
 ในปีนี้  นับ เป็นปีมหามงคลยิ่ งที่  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญ 
พระชนมายุ ๘๔ พรรษา จะมีใครรู้  
หรือระลึกถึงบ้างหรือไม่ว่า แม้ขณะทรง 
พระประชวร ประทับอยู่ที่โรงพยาบาล 
เพื่อรับการถวายการรักษาพระวรกาย  
ก็ยังทรงงานเกี่ยวกับการพระราชทาน 
อภัยโทษอยู่ โดยมีพระราชกระแสลงมา 
เป็นระยะโดยตลอด แสดงถึงน้ำพระราช 
หฤทัยอันแน่วแน่ของพระองค์ที่ จะ 
ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม ดังพระปฐม 
บรมราชโองการ นับเป็นโชคดีมหาศาล 
ของคนไทย ที่มีประมุขของประเทศทรง 
เปี่ยมด้วยพระเมตตาธรรมอย่างสูงส่ง  
แต่เป็นที่น่าเสียใจว่า ยังมีบางคนหลง 
ลืมนึกถึงเรื่องนี้ไป  ผมเคยตั้งคำถาม 
กับตัวเองว่า ทำอย่างไรเราจึงจะร่วมกัน 
รักษาสมบัติอันทรงคุณค่าของชาติไทย  

คือ สถาบันพระมหากษัตริย์ ไว้ให้คงอยู่ 
คู่กับชาติและประชาชนชาวไทยตลอดไป
 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม  
๒๕๕๔ นี้ ผมใคร่ขอวิงวอนให้ชาวไทย 
ร่วมกันระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 
อันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและ 
ประชาชนชาวไทยตลอดมา ช่วยกัน 
รักและเทิดทูนพระองค์ไว้ อย่าให้มีผู้ใด 
มากระทำการอันเป็นที่ระคายเคืองใต้ 
เบื้องพระยุคลบาทอีกเลย
 ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
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พระบารมีปกเกล้าฯ

 นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ





พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี  
นำ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์  นายศุภชัย ภู่งาม  และ  นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ  องคมนตรี  

เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่องคมนตรี 
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันศุกร์ ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๑
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เป็นพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง 
 ทรงเป็นธรรมิกราชา ทรงตั้งมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรม 

ซึ่งเป็นคุณธรรมแม่บทของพระราชาในการปกครองแผ่นดิน เพื่อประโยชน์ของมหาชน  
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่โดยทรงคำนึงถึง 

ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประโยชน์สุขของประชาชน 
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 เม่ือมีเหตุการณ์ขัดแย้งกันระหว่างรัฐบาล 
กบัประชาชน พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 
ทรงแสดงพระบรมเดชานุภาพ และพระบารมี 
เข้าระงับเหตุขัดแย้งให้หมดส้ินไปได้อย่าง 
เหมาะสมทนัตอ่สถานการณ ์สามารถขจดั 
ปดัเปา่ใหเ้หตุการณส์งบเรยีบรอ้ยและนำพา 
ประเทศชาติเข้าสู่ภาวะปรกติ อาทิ เหตุการณ์ 
วันมหาวิปโยค ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ นิสิต  
นักศึกษา และประชาชนเดินขบวนชุมนุม 
ประท้วง เรียกร้องให้รัฐบาลประกาศใช้ 
รฐัธรรมนญูโดยเรว็จนเหตุการณ์บานปลาย  
เจ้าหน้าที่ตำรวจยิงแก๊สน้ำตาใส่ผู้ชุมนุม 
ประท้วงบาดเจ็บ ทำให้ผู้ชุมนุมหนีลงไปใน 
คูน้ำรอบสวนจิตรลดาเพ่ือขอพ่ึงพระบารมี  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราช 
กระแสให้เปิดประตูรับผู้ชุมนุมเข้ามาหลบภัย 
ในบรเิวณสวนจติรลดา และมพีระราชดำรสั 
ขอให้ทุกฝ่ายทุกคนระงับเหตุแห่งความรุนแรง 
ด้วยการตั้งสติยับยั้งเพื่อให้ชาติบ้านเมือง 
คนืสูส่ภาพปรกตโิดยเรว็ทีส่ดุ ขอใหร้ฐับาล 
อยา่ไดท้ำรา้ยนกัเรยีน นสิติ นกัศกึษา และ 
ประชาชนเป็นอันขาด แม้จะถูกยั่วโทสะ  
หรอืถกูทำรา้ยกอ่น กข็ออยา่ไดท้ำรา้ยตอบ  
ในทีส่ดุนายกรฐัมนตรกีราบถวายบงัคมลา 
ออกจากตำแหน่ง เหตุการณ์รุนแรงจึงยุติ  
และสงบลงได้เพราะพระบารมี หลังจาก 
นั้น ทรงแต่งตั้งนายสัญญา ธรรมศักดิ์  

เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า  
“นายกรัฐมนตรีพระราชทาน”
 ครั้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕ เกิด 
เหตุการณ์นองเลือดอีกครั้งหนึ่ง เมื่อนัก 
การเมืองฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลและ 
ประชาชนเดินขบวนขับไล่นายกรัฐมนตรี 
ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง เหตุการณ์เพิ่ม 
ความรนุแรงขึน้เรือ่ย ๆ  เมือ่รฐับาลสัง่สลาย 
การชุมนุมและจับผู้นำการชุมนุมไป 
ควบคุมไว้ เหตุการณ์บานปลายกลายเป็น 
จลาจล มีผู้คนบาดเจ็บล้มตายจำนวนหน่ึง 
เมื่อไม่มีองค์กรทางการเมืองใดสามารถ 
แกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ พระบาทสมเดจ็ 
พระเจ้าอยู่หัวจึงต้องทรงเข้ามาแก้ไข 
สถานการณ์อีกคร้ังหน่ึง โดยทรงพระกรุณา 
โปรดเกลา้ฯ ใหน้ายกรฐัมนตรแีละผูน้ำการ 
ชุมนุมเข้าเฝ้าฯ และมีพระราชดำรัสเตือน 
สตคิูข่ดัแยง้วา่ หากยงัเผชญิหนา้กนัแบบนี ้
ต่อไปประเทศไทยก็มีแต่ล่มจม ขอให้ฝ่าย 
ต่าง ๆ  ที่เผชิญหน้ากัน คิดถึงประเทศชาติ 
และประชาชน หลังจากพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวทรงเตือนสติคู่ขัดแย้งแล้ว 
นายกรฐัมนตรไีดก้ราบถวายบงัคมลาออก 
จากตำแหน่ง ทำให้เหตุการณ์ “พฤษภา 
ทมิฬ” ยุติ และมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่  
พร้อมกับมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้นายก 
รัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 ทรงแสดงพระบรมเดชานุภาพ 

และพระบารมี
เข้าระงับเหตุขัดแย้ง 

ให้หมดสิ้นไปได้ 
อย่างเหมาะสม

ทันต่อสถานการณ์”
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เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวาย ก่อนที่จะกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แทนข้าราชการตุลาการ 
ในโอกาสเสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม 
ในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙
(เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา) 
วันศุกร์ ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙
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 ประ เทศ ไทยผ่ านพ้ นมรสุ มทา ง 
การเมืองและความขัดแย้งมาได้โดย 
ปลอดภัยทั้ งสองครั้ ง  ก็ เพราะพระ 
บรมเดชานุภาพและพระบารมีของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยแท้  
พระบรมเดชานุภาพและพระบารมี  
เกิดข้ึนได้ เพราะทรงปฏิบัติและทรงต้ังม่ัน 
อยู่ ในทศพิธราชธรรมอย่างเคร่งครัด  
ถูกต้องและจริงจัง มิได้เกิดขึ้นเองใน 
ทันทีทันใด หากแต่เกิดจากการที่ทรง 
บำเพ็ญคุณงามความดีสั่งสมมาโดยตลอด  
จนสมบูรณ์บริบูรณ์
 แม้จะมีพระบรมเดชานุภาพและพระ 
บารมีเป็นที่ยอมรับของพสกนิกรชาวไทย 
ทุกหมู่เหล่า ดังท่ีเรียกกันว่า “อเนกชนนิกร 
สโมสรสมมติ” แต่พระองค์ก็ยังทรงเป็น 
นักประชาธิปไตยท่ีปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ 
และกฎหมายทุกประการ ไม่เคยทรงทำ 
เกนิหนา้ทีท่ีร่ฐัธรรมนญูกำหนด ดงัจะเหน็ 
ได้จากวิกฤตการณ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซ่ึงรัฐบาล 
ขณะนั้นถูกกล่าวหาว่าทุจริตคอร์รัปชัน 
แทรกแซงส่ือและองค์กรอิสระ จนหมดอิสระ 
และเป็นเผด็จการทางรัฐสภาอย่างเบ็ดเสร็จ 
ประชาชนหลายกลุ่ม นักวิชาการหลาย 
สถาบัน ออกมาต่อต้านรัฐบาลทุกรูปแบบ 
และเรียกร้องนายกรัฐมนตรีพระราชทาน 
ตามมาตรา ๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราช 

อาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึงแม้รัฐบาล 
ประกาศยุบสภา จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่  
แต่ไม่มีพรรคการเมืองใดลงสมัครรับ 
เลอืกตัง้ นอกจากพรรคของนายกรฐัมนตร ี
เพียงพรรคเดียว เบอร์เดียว
 ๒๕ เมษายน ๒๕๔๙ ขณะนั้นผมเป็น 
ประธานศาลฎีกา นำผู้ช่วยผู้พิพากษา 
เพิ่งเข้าใหม่ ๖ คน เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ 
ปฏิญาณที่วังไกลกังวล ซึ่งเป็นวันเดียวกับ 
ที่ประธานศาลปกครองสูงสุดนำตุลาการ 
ศาลปกครองชุดใหม่ไปเข้าเฝ้าฯ ถวาย 
สัตย์ปฏิญาณเหมือนกัน แต่ศาลปกครอง 
เข้าเฝ้าฯ ก่อน พอท่านเดินลงมา พวกผม 
จึงเดินขึ้นไป ตอนนั้นยังไม่ทราบว่า 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราช 
ดำรัสเรื่องอะไร 
 มาทราบทีหลังว่า ได้พระราชทาน 
พระราชดำรัสแก่คณะตุลาการศาลปกครอง 
และผูพ้พิากษาศาลยตุธิรรม ขอใหท้กุศาล 
ปรึกษาหารือกันแก้ไขวิกฤตการณ์ทาง 
การเมืองที่เกิดขึ้น เพื่อทำให้บ้านเมือง 
สามารถปกครองในระบอบประชาธปิไตย 
ได้ต่อไป มีพระราชดำรัสว่า อย่าคอย 
นายกรัฐมนตรีพระราชทาน การขอนายก 
รัฐมนตรีพระราชทานไม่ใช่การปกครอง 
แบบประชาธิปไตย จะอ้างมาตรา ๗  
อ้างไม่ได้ เพราะมาตรา ๗ ไม่ได้บอกว่า 

“แม้จะมี 
พระบรมเดชานุภาพ 

และพระบารมี 
เป็นที่ยอมรับของพสกนิกร

ชาวไทยทุกหมู่เหล่า  
ดังที่เรียกกันว่า  

‘อเนกชนนิกรสโมสรสมมติ’  
แต่พระองค์ก็ยังทรงเป็น 

นักประชาธิปไตย 
ที่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ

และกฎหมาย 
ทุกประการ”
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พระมหากษัตริย์สั่งได้ ขอยืนยันว่า ไม่เคย 
สัง่การอะไรทีไ่มม่กีฎเกณฑข์องบทบญัญตั ิ
ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย พระมหา 
กษัตริย์ต้องทำถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ 
ทุกอย่าง ไม่เคยทำอะไรตามใจชอบเลย 
ต้ังแต่เป็นพระมหากษัตริย์ ตอนนี้เขาขอ 
ให้ทำตามใจชอบ ไม่ใช่กลัว ถ้าต้องทำ 
ก็ต้องทำ แต่มันไม่ต้องทำ เม่ือคร้ังท่ีแต่งต้ัง 
นายสัญญา ธรรมศักด์ิ เป็นนายกรัฐมนตรี 
ก็ไม่ใช่นายกรัฐมนตรีพระราชทาน เพราะ 
มีนายทวี  แรงขำ รองประธานสภา 
นิติบัญญัติ เป็นผู้รับสนองพระบรมราช 
โองการตามกฎหมาย ถ้าไม่ทำตามหลัก 
กฎหมายและหลักการปกครองที่ถูกต้อง  
ประเทศชาติจะไปไม่รอด
 พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ 
พระเจา้อยูห่วัไมไ่ดเ้ปน็ทีท่ราบกนัดเีฉพาะ 
ในหมูค่นไทย มหาวทิยาลยัในตา่งประเทศ 
กท็ราบถงึพระราชกรณยีกจิอยา่งละเอยีด  
และพากันชื่นชมสดุดีพระเกียรติคุณ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอาไว้  
มากมายหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัย 
นอตติงแฮม สหราชอาณาจักร ได้ประกาศ 
สดุดีพระเกียรติคุณว่า พระปฐมบรมราช 
โองการในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
เม่ือ พ.ศ. ๒๔๙๓ พระองค์ได้พระราชทาน 
พระราชปณธิานวา่จะทรง “ครองแผน่ดนิ 

โดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน 
ชาวสยาม” เป็นจุดเริ่มต้นของการอุทิศ 
พระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  
ทั้งนี้ ทรงได้รับการปลูกฝังจากสมเด็จ 
พระบรมราชชนนี ผู้ทรงเป็นแบบอย่าง 
ของการอุทิศพระองค์อย่างมิทรงเห็นแก่ 
ความเหน็ดเหนื่อยตลอดพระชนมชีพ...  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มต้น 
พระราชกรณียกิจที่ละเอียดอ่อน ในการ 
พัฒนาพระราชภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
กับรัฐบาลและทรงบำเพ็ญพระราช 
กรณียกิจเพื่อประโยชน์ของประเทศและ 
พสกนิกร โดยวิธีโน้มน้าวจูงใจแทนท่ีจะ 
ทรงใช้พระราชอำนาจ แตบ่างครัง้ทีจ่ำตอ้ง 
ทรงใช้พระราชอำนาจในฐานะพระมหา 
กษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญเข้าแทรกแซง 
ในกระบวนการทางการเมือง เพื่อระงับ 
ยับยั้ งการนองเลือดและปกป้องผล 
ประโยชน์ของประชาชน พระองค์ก็มิได้ 
ทรงหลีกเลี่ยงพระราชภาระนั้น...ด้วย 
พระบรมราโชบายทางการทูตอันเป็น 
แบบอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน สื่อมวลชน 
ทั่วโลกจึงเสนอภาพพระราชกรณียกิจ 
ขณะทรงพยายามสมานสามัคคีระหว่าง 
บุคคลสำคัญที่มีความขัดแย้งกันเพื่อให้ 
หาทางออกใหม่อย่างสันติ น่ันคือเหตุผลของ 
ประชาธปิไตยและคณุคา่ของการปกครอง 

“พระมหากษัตริย์ 
ต้องทำถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ

ทุกอย่าง  
ไม่เคยทำอะไรตามใจชอบเลย 
ตั้งแต่เป็นพระมหากษัตริย์ 

ตอนนี้เขาขอให้ทำตามใจชอบ  
ไม่ใช่กลัว  

ถ้าต้องทำก็ต้องทำ 
แต่มันไม่ต้องทำ” 
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ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา 
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข เช่นเดียวกับ 
มหาวิทยาลัยแคนเบอร์รา เครือรัฐ 
ออสเตรเลีย ได้สดุดีพระเกียรติคุณ ว่า  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำพา 
ประชาชนของพระองค์ด้วยพระปรีชา 
สามารถ พระวิริยอุตสาหะในการทรงงาน 
หนักอย่างไม่ย่อท้อ ผ่านการเปล่ียนแปลง 
มากมายหลายทศวรรษ...พระองค์เป็น 
พระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ ด้วย 
พระสถานะเช่นน้ีทรงปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
ตามสิทธิ ๓ ประการ คือ สิทธิที่จะ 
พระราชทานคำแนะนำ สิทธิที่ จะ 
พระราชทานคำปรึกษา และสิทธิที่จะ 
ทรงสนับสนุนและพระราชทานกำลังใจ  
ทรงใช้สิทธิทั้ง ๓ ประการ ในการทรงนำ 
การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทย 
ด้วยพระปรีชาสามารถอันยอดเยี่ยม  
ความเป็นรัฐบุรุษของพระองค์ทำให้  
ทรงสามารถบรรเทาสถานการณ์ความ 
ไม่สงบทางการเมืองได้หลายครั้ง
 การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงเป็นนักประชาธิปไตย ทรงงานหนัก 
ทรงเห็นอกเห็นใจอาณาประชาราษฎร์ และ 
ทรงปฏิบัติตามหลักรัฐธรรมนูญ หลักการ 
ปกครองที่ดี ก็ด้วยมีพระราชประสงค์ 
ที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า 

อย่างเดียว เรื่องเศรษฐศาสตร์ การเมือง 
ก็ต้องรู้ ดังจะเห็นว่า ในต่างประเทศ คนที่ 
เรยีนกฎหมาย ตอ้งจบปรญิญาตรสีาขาอืน่ 
มากอ่น เพือ่ทีเ่ขาจะไดรู้ก้วา้ง ๆ  รูท้ัว่ ๆ  ไป 
ว่า อาชีพอื่นเขาเป็นอย่างไร จะได้นำมา 
ปรับใช้ 
 เหนือสิ่ งอื่ น ใด พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นเรื่องความยุติธรรม 
ที่สุด มีพระราชดำรัสว่า การใช้กฎหมาย 
สำคัญอยู่ ที่ คน ใช้  ถ้ า ใช้ ให้ ดี  ก็ จะ 
ให้ความยุติธรรม แล้วก็เกิดประโยชน์  
ข้อสำคัญ คือ ตัวบทกฎหมายเป็นแต่ 
เพียงเครื่องมือที่จะให้เราใช้เพื่อนำไปสู่ 
ความยุติธรรม 
 ตัวกฎหมายอาจจะไม่ใช่ความยุติธรรม 
แท้ ๆ  ถ้าเรารู้จักใช้ให้ถูกต้อง ใช้ด้วย 
ความบริสุทธิ์  จึงจะทำให้เกิดความ 
ยุติธรรม

ให้ประชาชนอยู่สุขสบาย มีที่อยู่ ที่ทำกิน 
อย่างพอเพียง ทุกคนจึงควรตระหนักและ 
เรียนรู้จากพระองค์ เพื่อนำความรู้ต่าง ๆ  
ไปช่วยเหลือคนอื่นที่ยังลำบากยากจนอยู่
 ผมในฐานะที่เป็นนักกฎหมาย ยึดหลัก 
ตามแนวพระบรมราโชวาทว่า ผู้พิพากษา 
ต้องปราศจากอคติ ๔ ได้แก่ ฉันทาคติ  
ความลำเอียงเพราะความรักใคร่  โทสา 
คติ ความลำเอียงเพราะความไม่ชอบ  
โมหาคติ ความลำเอียงเพราะความไม่รู้  
ภยาคติ ความลำเอียงเพราะความกลัว 
 ขณะที่ผู้พิพากษารุ่นเก่าอาจได้รับการ 
บอกเล่าต่อ ๆ กันมาว่า เป็นผู้พิพากษา 
ต้องเก็บตัว คบใครไม่ได้ หรือต้องคบให้ 
นอ้ย ๆ  เพราะถา้คบคนมาก ๆ  อาจจะตอ้งม ี
การชว่ยเหลอืเกือ้กลูเพราะเหน็แกเ่ขา แต่ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราช 
ดำรัสว่า ผู้พิพากษาไม่ใช่พิจารณาคดีเฉพาะ 
อยู่ในศาล เป็นผู้พิพากษาต้องไปดูชาวบ้าน 
ด้วยว่า เขามีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร  
มีประเพณี มีวัฒนธรรมอย่างไร และ 
เดือดร้อนอย่างไร ต้องรู้ข้อเท็จจริงทุกอย่าง  
เพื่อนำมาประกอบการพิจารณา จึงจะได้ 
หลักความยุติธรรมแท้ ๆ เพราะฉะนั้น 
สมัยนี้ เราจะเห็นว่า ผู้พิพากษามีสังคม 
มากขึ้น โดยเฉพาะการสั่งสมองค์ความรู้ 
ด้านต่าง ๆ ไม่ใช่เฉพาะวิชากฎหมาย 
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ลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ณ ห้องแดง สำนักพระราชวัง พระบรมมหาราชวัง  
(เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม)
วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
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พระมหากรุณาธิคุณ
เปี่ยมฟ้าล้นแผ่นดิน

 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข





พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี  
นำ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่องคมนตรี  

ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช 

วันจันทร์ ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔
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หลังจากผมเกษียณอายุราชการ จบภารกิจของกองทัพอากาศ
ในตำแหน่งผู้บัญชาการกองทัพอากาศ 

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว 
ผมก็ได้ใช้ชีวิตเป็นชาวนาในผืนนาย่านรังสิต 

อย่างสุขสงบตามอัตภาพ 
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมกองทัพอากาศ  
ทอดพระเนตรเฮลิคอปเตอร์ค้นหาและกู้ภัยแบบแรกของกองทัพอากาศ
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ข่าวมหามงคลของชีวิต

 กระทั่ง วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
เป็นวันที่ผมรู้สึกตื่นเต้นและปลื้มปีติที่สุด 
วนัหนึง่ของชวีติ เมือ่ผมไดร้บัโทรศพัทจ์าก 
สำนกัราชเลขาธกิารแจง้ขา่วอนัเปน็มงคล 
สูงสุดว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผม 
เป็นองคมนตรี ผมรับทราบข่าวมงคลนี้ 
ด้วยความรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
อย่างหาที่สุดมิได้ ถือเป็นเกียรติยศสูงสุด 
ของชีวิตและวงศ์ตระกูลที่ ไม่มีวันลืม  
พร้อมกันนี้ ผมคิดว่าในห้วงเวลาต่อจากนี้ 
ไปจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต ผม 
จะอุทิศตัวปฏิบัติงานถวายรับใช้ใต้เบ้ือง 
พระยุคลบาทอย่างเต็มที่ จะพยายาม 
ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ เป็นประโยชน์แก่ 
บ้านเมือง เพราะผมถือว่า พระองค์ทรง 
เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญยิ่งของประเทศชาติ
 ต่อมา ในช่วงเย็นวันที่ ๒๐ มิถุนายน  
๒๕๕๔ ท่านพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 
ประธานองคมนตรี ได้นำผมเข้าเฝ้าฯ  
ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่  
องคมนตรี ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้า 
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง 
นราธิวาสราชนครินทร์ โรงพยาบาล 
ศิริราช ผมยอมรับว่า มีความตื่นเต้นและ 
ปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าเฝ้าฯ อย่าง 

ใกล้ชิด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
แย้มพระสรวลและทอดพระเนตรมา 
ที่ผม มีพระราชดำรัสกับผมอยู่ประมาณ  
๒๐ นาที ผมขอสรุปความโดยย่อว่า  
มีพระราชดำรัสว่า ตอนเป็นผู้บัญชาการ 
ทหารอากาศกเ็ปน็งานหนกั ตอนนีม้าเปน็ 
องคมนตรีก็เป็นงานหนัก แต่เป็นงานเพื่อ 
ประเทศชาติ พร้อมกับมีพระราชดำรัส 
พระราชทานกำลังใจ ให้ทำงานอย่าง 
เต็มที่
 การเข้าเฝ้าฯ อย่างใกล้ชิดครั้งนี้ ผม 
ได้แอบชื่นชมในพระบารมี สังเกตเห็น 
พระพักตร์เป็นสีชมพูอมเลือดฝาด ทำให้ 
นึกถึงในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งผมเคยเข้าเฝ้าฯ  
ตั้งแต่ผมยังเป็นนายทหารชั้นผู้น้อย 
 ผมจำได้ว่า ตอนนั้นผมมียศเป็นนาวา 
อากาศเอก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งผมเป็นราชองครักษ์เวร และ 
ได้ปฏิบัติหน้าที่ครั้งแรก ณ พระตำหนัก 
จิตรลดารโหฐาน ตรงจุดใกล้ทางเสด็จลง 
ซึ่งที่ประทับนั้นอยู่ชั้นบน ส่วนผมยืนเฝ้า 
อยู่ตรงบันไดชั้นล่าง เวลาที่พระองค์ทรง 
พระดำเนินผ่านมาใกล้ ๆ ก็ทอดพระเนตร 
มาท่ีใบหน้าผม ทรงทราบว่าคนท่ีมาเข้าเวร 
อยู่ตรงนั้นชื่ออะไร เพราะมีรายงานเข้าไป 
ทูลเกล้าฯ ถวายก่อนหน้าแล้ว
 ครั้งนั้น ผมโชคดีที่สมุหราชองครักษ์ 

“ผมได้รับโทรศัพท์จาก 
สำนักราชเลขาธิการ 

แจ้งข่าว 
อันเป็นมงคลสูงสุดว่า 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งผมเป็นองคมนตรี  
ผมรับทราบข่าวมงคลนี้ 
ด้วยความรู้สึกสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ 
อย่างหาที่สุดมิได้  

ถือเป็นเกียรติยศสูงสุด 
ของชีวิต”
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จัดให้ผมมีโอกาสได้นั่งรถยนต์พระที่นั่ง 
คู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำได้ 
ว่าในครั้งนั้น ทรงขับรถยนต์พระที่นั่งเอง 
จากพระตำหนักฯ ไปยังศาลาดุสิดาลัย เพ่ือ 
ทรงออกกำลงัพระวรกาย กอ่นทีผ่มจะขึน้ 
ไปนั่ง ก็ถวายความเคารพและเขยิบเข้าไป 
นั่งก่อนแล้วจึงยกขาขึ้นมา มิฉะนั้นจะดู 
เกง้กา้ง เพราะการแตง่กายชดุราชองครกัษ์ 
ต้องสวมหมวก พกปืน พอเข้าไปนั่งคู่กับ 
พระองคแ์ลว้ ผมไดแ้อบชำเลอืงดพูระหตัถ์ 
ซ้ายที่ทรงเข้าเกียร์ ด้วยความตื่นเต้น 
ไม่กล้าเงยหน้ามองพระพักตร์ตรง ๆ สี 
พระหัตถ์นั้นดูผุดผ่อง คงเป็นเพราะ 
พระบุญญาบารมีของพระองค์เป็นแน่  
ทั้งที่ทรงงานหนักเพื่อความอยู่ดีกินดีของ 
ประชาชนมาตลอด
 หลังจากนั้น ผมไม่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าฯ  
ใกล้ชิดอย่างนั้นอีก แม้เวลาต่อมาผมจะ 
มียศและตำแหน่งหน้าที่สูงขึ้น เวลาเฝ้าฯ  
ก็จะไปตามฐานะตำแหน่งหน้าที่ ไม่ว่า 
จะเปน็ในพระราชพธิตีา่ง ๆ  พธิสีวนสนาม  
หรือร่วมอยู่ในขบวนของคณะผู้ตามเสด็จ 
เวลาเสด็จประพาสในที่ต่าง ๆ
 แม้ผมจะไม่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าฯ อย่าง 
ใกล้ชิด แต่ผมก็ได้เฝ้าติดตามการบำเพ็ญ 
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวมาตลอด ด้วยความชื่นชม 

และสำนกึในพระมหากรณุาธคิณุเปน็ทีย่ิง่  
โดยเฉพาะสิ่งที่พระองค์ได้พระราชทาน 
แก่ประชาชนในเรื่องของการทำมาหากิน 
ประกอบอาชพี เพือ่ใหส้ามารถดำรงชวีติได้ 
อยู่รอด พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ 
แก่ผู้ที่มีโอกาสน้อย อาศัยอยู่ ในพ้ืนท่ี 
แห้งแล้ง ให้สามารถประกอบอาชีพได้  
ดังจะเห็นว่าโครงการแรก ๆ ที่พระองค์ 
ทรงพระราชดำริที่ปราณบุรี ปัจจุบันนี้ 
พื้นที่นั้นก็มีความอุดมสมบูรณ์ ราษฎรใน 
ย่านนั้นกินดีอยู่ดีขึ้น ลูกหลานสบายขึ้น  
ทั้งที่บริเวณพื้นที่นั้นไม่ได้กว้างใหญ่มาก  
แต่ทรงให้ความสำคัญว่า ทุกพื้นที่บน 
แผ่นดินไทยล้วนมีคุณค่า ต้องใช้ให้เต็ม 
ประสิทธิภาพ ท้องถิ่นอื่น ๆ ที่มีปัญหา 
เรื่องการขาดแคลนทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็น 
ปจัจยัสำคญัในการดำรงชวีติ พระองคก์ไ็ด ้
พระราชทานพระบรมราชานเุคราะหอ์ยา่ง 
ดียิ่ง
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราช 
ดำรัสว่า ทรัพยากรทุกอย่างนั้น ถ้าใช้ 
กันอย่างไม่ฟุ่มเฟือย ก็จะมีใช้ไปได้ตลอด 
โดยไม่เดือดร้อน ทรงเห็นตัวอย่างจาก 
ประเทศอิสราเอล แม้จะเป็นดินแดนที่ 
แห้งแล้ง แต่ประชาชนของเขาก็อยู่กันได้  
เพราะรู้จักการประหยัด และหาวิธีการ 
สงวนนำ้ไมใ่หร้ะเหยไปโดยเปลา่ประโยชน ์

“พอเข้าไปนั่งคู่กับ
พระองค์แล้ว ผมได้แอบ
ชำเลืองดูพระหัตถ์ซ้าย

ที่ทรงเข้าเกียร์  
ด้วยความตื่นเต้น 
ไม่กล้าเงยหน้า

มองพระพักตร์ตรง ๆ 
สีพระหัตถ์นั้นดูผุดผ่อง 

คงเป็นเพราะ 
พระบุญญาบารมี 

ของพระองค์เป็นแน่”
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ดว้ยการใชพ้ลาสตกิคลมุดนิปลกูพชื เจาะร ู
ไวน้ดิเดยีวใหน้ำ้ระเหยออกไปไดน้อ้ย แลว้ 
ใช้ระบบน้ำหยดหล่อเลี้ยงพืชที่ปลูกไว้ 
วิทยาการความรู้เหล่านี้ พระองค์ได้ทรง 
นำมาเผยแพร่แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
ทุรกันดาร โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ตาม 
ป่าเขาต่าง ๆ ซึ่งทุกวันนี้พวกเขาเหล่านั้น 
ก็ใช้กันมาก อย่างเช่น โครงการหลวงใน 
ภาคเหนอื นีค่อืตวัอยา่งทีพ่ระบาทสมเดจ็ 
พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงอุทิศพระองค์แก่ 

ประชาชนโดยแท้
 ไม่ เพียงแต่พระมหากรุณาที่มีต่อ 
ประชาชนชาวไทยและชาวเขาที่อาศัย 
อยู่ในแผ่นดินไทยเท่านั้น แม้แต่กับสัตว์  
พระองค์ก็ทรงดูแลด้วยเช่นกัน ในช่วง 
ปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๘ หลังจากที่ผมเข้า 
รับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศได้ 
เดือนเศษ ผมได้มีโอกาสน้อมเกล้าฯ ถวาย 
เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งลำใหม่ (แบบ  
Bell 412 EP) เข้าประจำการท่ีวังไกลกังวล  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ 
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ  
ไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเครื่องแรก 
ที่กองทัพอากาศน้อมเกล้าฯ ถวาย
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หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้ 
ประทับเฮลิคอปเตอร์พระท่ีน่ังมาราว ๗  ปี 
ในวันท่ีผมเข้าเฝ้าฯ น้ัน มีพระราชประสงค์ 
จะเสด็จฯ โดยเฮลิคอปเตอร์พระท่ีน่ัง  
จากวังไกลกังวลไปยังอ่างเก็บน้ำบ้านยางชุม 
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้  
ประทับเฮลิคอปเตอร์พระท่ีน่ังหมายเลข ๑  
ส่วนผมในฐานะผู้อำนวยการเดินทาง อยู่ใน 

เฮลิคอปเตอร์หมายเลข ๒ เฮลิคอปเตอร์ 
เครื่องที่ผมนั่งได้ลงจอดก่อน และรอ 
รับเสด็จ เมื่อเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง 
ได้ลงจอด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เสด็จลงจากเครื่อง ทรงพระดำเนินมา 
หาผม มีพระราชดำรัสว่า “ไปดูช้างมา”  
ผมไดก้ราบบงัคมทลูถามพระองคว์า่มชีา้ง 
จำนวนมากหรอืไม ่มพีระราชดำรสัตอบวา่ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงประดับยศพลอากาศตรี พระราชทาน 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
วันอังคาร ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๙

334



“มีอยู่มาก แต่เขาได้ยินเสียงเครื่องบิน 
จงึไปแอบอยูใ่ตต้น้ไม”้ นีเ่ปน็สิง่ทีแ่สดงวา่ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วง 
ช้างในเขตพื้นที่ป่ากุยบุรี ซึ่งพื้นที่แถบนั้น 
ชาวบ้านได้หักร้างถางพงไปใกล้กับพื้นที่ 
ที่ฝูงช้างเคยอยู่อาศัยมาก่อน และมีข่าว 
ยิงช้าง ล่าสัตว์ในเขตป่าน้ี พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวทรงมีข้อมูลของโขลงช้าง 
ต่าง ๆ เหล่านี้มาก่อนแล้ว จึงได้เสด็จฯ  
ไปทอดพระเนตรด้วยพระองค์เอง นี่คือ 
พระเมตตาต่อสรรพสัตว์ในประเทศของ 
เราด้วย
 มีเรื่องของพระมหากรุณาต่อกองทัพ 
อากาศและข้าราชการทหารอากาศ คือ  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระ 
กรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหส้ถาปนาหนว่ยทหาร 
เป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ ซึ่งแต่เดิม 
กองทัพอากาศมีหน่ วยทหารรักษา 
พระองค ์คอื กรมนกัเรยีนโรงเรยีนนายเรอื 
อากาศรักษาพระองค์ และกรมทหาร 
อากาศโยธินรักษาพระองค์ ต่อมาเมื่อ 
วันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๘ ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรม 
ราชานุญาตให้สถาปนาหน่วยทหารรักษา 
พระองค์เพิ่มขึ้นอีก คือ กรมทหารต่อสู้ 
อากาศยาน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  
ฝูงบิน ๒๐๑ รักษาพระองค์ กองบิน ๒  

(ฝูงบินเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ)  
และฝงูบนิ ๖๐๒ รกัษาพระองค ์กองบนิ ๖  
(ฝงูบนิเครือ่งบนิพระราชพาหนะ) นบัเปน็ 
ฝูงบิน ๒ ฝูงบิน ในประเทศไทย ที่เป็น 
หน่วยทหารรักษาพระองค์ ซ่ึงมีภารกิจ 
ถวายความปลอดภัยในการเสด็จฯ แด่ 
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
 พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่ หั วมี  
พระมหากรุณาต่อพสกนิกรชาวไทย 
ตลอดเวลา แม้กระทั่งในช่วงเวลานี้ ที่ 
ทรงพระประชวรและต้องประทับอยู่  
ที่โรงพยาบาลศิริราช เพื่อรับการถวาย 
การรักษาพระวรกาย ก็ยังทรงคำนึงถึง 
ความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่อง 
การจราจรโดยรอบโรงพยาบาลศิริราช  
หลายคนอาจจะมองว่า นั่นเป็นเพียง 
การแก้ไขปัญหาการจราจรที่โรงพยาบาล 
ไม่น่าจะมีผลอะไรมาก แต่ถ้าลองคิดดูว่า 
คนที่มาโรงพยาบาลศิริราชนั้นคือคนป่วย 
ทกุวนิาทนีัน้หมายถงึชวีติ และถา้สามารถ 
แก้ไขปัญหาจราจรในบริเวณนี้ได้แล้ว  
พื้นที่อื่น ๆ โดยรอบก็จะพลอยไม่มีปัญหา 
ไปด้วย
 ในด้านการแต่งตั้งองคมนตรี การที่ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังผู้ใดเป็น 
องคมนตรีนั้น เป็นพระบรมราชวินิจฉัย 

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงห่วงช้าง 

ในเขตพื้นที่ป่ากุยบุรี 
ซึ่งพื้นที่แถบนั้น 

ชาวบ้านได้หักร้างถางพง 
ไปใกล้กับพื้นที่ที่ฝูงช้าง 
เคยอยู่อาศัยมาก่อน”
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ส่วนพระองค์โดยแท้ พระองค์คงทรง 
พิจารณาจากปัจจัยหลาย ๆ ด้าน ในกลุ่ม 
องคมนตรีน้ัน จะประกอบด้วยบุคคลท่ี 
เป็นเสมือนหนึ่งผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขา 
ของประเทศ ซ่ึงคงได้ทรงตรวจสอบแล้ว 
ว่า นา่จะยงัขาดอยู ่ณ จดุใด หากพจิารณา 
ถึงภูมิหลังขององคมนตรี จะเห็นว่า 
แต่ละคนมาจากหลากหลายสาขา อาทิ  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ 
เฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวายเครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗ (alpha jet)  
ซึ่งติดตั้งชุดอุปกรณ์การทำฝนที่ได้พัฒนาสำหรับปฏิบัติการฝนหลวง  
และเครื่องบินจำลอง 
ณ ท้องพระโรง ศาลาเริง วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ)  
วันจันทร์  ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๑
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จากกรมชลประทาน กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย แพทย์ 
อดตีอธกิารบดมีหาวทิยาลยั อดตีประธาน 
ศาลฎีกา อดีตผู้บัญชาการทหารบก  
อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ ฯลฯ ซ่ึงมอง 
ในภาพรวมแล้วจะเห็นว่า ครอบคลุม 
หมดทุกด้าน
 คณะองคมนตรีชุดปัจจุบันมีทั้งหมด  
๑๙ คน มีผู้ดำรงยศเหล่าทหารอากาศ 
จำนวน ๓ คน คือ พลอากาศเอก สิทธิ  
เศวตศลิา พลอากาศเอก กำธน สนิธวานนท ์ 
และผม ซึง่สองทา่นนัน้เคยรบัราชการเปน็ 
ทหารอากาศในช่วงต้น ๆ ของชีวิตราชการ 
ทหารของแต่ละท่าน มีเพียงผมคนเดียว
ที่รับราชการในกองทัพอากาศจนเกษียณ
อายุราชการ
 บทบาทของคณะองคมนตรีนั้น คือ 
ทำหน้าที่ถวายความเห็นในพระราช 
กรณียกิจด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
และราชการส่วนพระองค์ที่ทรงปรึกษา 
โดยจะกลั่นกรอง ตรวจสอบงานต่าง ๆ 
แทนพระองค์ แล้วนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย  
ซึ่งก็แล้วแต่ว่าจะมีพระบรมราชวินิจฉัย 
อยา่งไรลงมา โดยทัว่ไปองคมนตรทีัง้คณะ 
จะมีนัดร่วมประชุมกันทุกสัปดาห์ เพื่อ 
พจิารณาและรบัทราบเรือ่งตา่ง ๆ  พรอ้มกนั 
หมดทกุเรือ่ง แตว่า่ในการกลัน่กรองขัน้ตน้  

จะมกีล่มุยอ่ยเปน็ผูพ้จิารณากอ่นนำเสนอ 
ต่อที่ประชุมทั้งคณะ
 ในด้านชีวิตส่วนตัว ผมก็ใช้ชีวิตปรกติ  
ไม่หวือหวาฟุ่มเฟือย ผมชอบชีวิตแบบ 
เรียบง่าย ธรรมดา ซึ่งตรงกับหลักการ 
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้ าอยู่หั วมาตลอด หลักการนี้  
ผมนำมาสอนทั้งลูกและหลาน สอนให้ 
พอใจเท่าที่มี  ให้ทำความดี  มีความ 
เสียสละ พยายามทำประโยชน์ให้แก่ 
ประเทศชาติ
 ผมคิดว่าถ้าเราทุกคนวางเป้าหมาย 
หลักว่า จะทำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่ 
ประเทศชาติแล้ว ก็เป็นเรื่องง่ายที่จะ 
ตัดสินใจและนำเอาเป้าหมายนี้มาเป็น 
หลกัในการดำเนนิชวีติตอ่ไปอยา่งมคีณุคา่  
เราควรดำเนินชีวิตตามรอยพระยุคลบาท  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็น 
ประทีปทองของแผ่นดิน ซึ่งจะช่วยส่อง 
นำทางใหพ้วกเราทกุคนไดอ้ยูร่ว่มกนัอยา่ง 
ร่มเย็นเป็นสุข ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 
ยิ่งยืนนาน

“ในด้านชีวิตส่วนตัว 
ผมก็ใช้ชีวิตปรกติ  

ไม่หวือหวาฟุ่มเฟือย
ผมชอบชีวิตแบบเรียบง่าย 

 ธรรมดา 
ซึ่งตรงกับหลักการ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

มาตลอด” 
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ประวัติองคมนตรีคณะปัจจุบัน

บทที่ ๔



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะองคมนตรีและภริยาเฝ้าฯ เป็นการส่วนพระองค์ 
ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช

วันจันทร์ ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓
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คณะองคมนตรีปัจจุบัน
แถวยืน (ซ้ายไปขวา)  นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ   นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ   นายสวัสดิ์ วัฒนายากร   นายเกษม วัฒนชัย 

พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช   หม่อมราชวงศ์เทพกมล เทวกุล   นายพลากร สุวรรณรัฐ 
พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์   นายศุภชัย ภู่งาม   พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข

แถวนั่ง (ซ้ายไปขวา)  นายอำพล เสนาณรงค์   พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์   นายเชาวน์ ณศีลวันต์ 
นายธานินทร์ กรัยวิเชียร   พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ (ประธานองคมนตรี)   พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 

พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา   พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์   นายจำรัส เขมะจารุ
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คณะภริยาองคมนตรีปัจจุบัน
แถวยืน (ซ้ายไปขวา)  นางเพ็ญศรี ลิขิตจิตถะ   นางสุดใจ ดิษฐอำนาจ   คุณหญิงปานจิตต์ วัฒนายากร 

พลโทหญิง คุณหญิงทรรศนีย์ ปัจจุสานนท์   พลตรีหญิง กาญจนาวดี ภู่งาม   นางพรทิพย์ พุกผาสุข
แถวนั่ง (ซ้ายไปขวา)  คุณหญิงรัชนีวรรณ วัฒนชัย   ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา   พันเอกหญิง คุณหญิงวิมล กุลละวณิชย์ 

ท่านผู้หญิงธิดา เศวตศิลา   พันเอกหญิง ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์   ท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ 
คุณหญิงบังอร เขมะจารุ   คุณหญิงขวัญตา เทวกุล ณ อยุธยา   ท่านผู้หญิงทัศนียา สุวรรณรัฐ
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พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ประธานองคมนตรี
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ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๓๑
เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๑
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธานองคมนตรี  ๔ กันยายน ๒๕๔๑ 
วัน เดือน ปี เกิด ๒๖ สิงหาคม ๒๔๖๓
คุณวุฒิ 
• โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (๒๔๘๔)
•  โรงเรียนทหารม้า (๒๔๙๐)
•  U.S. Army Armor School, Company Off icer Course (๒๔๙๖)
•  U.S. Army Armor School, Off icer Career Course (๒๔๙๖)
•  วิทยาลัยการทัพบก (๒๕๐๓)
•  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๙ (๒๕๐๙)
ภริยา  -
ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน   
•  รัฐบุรุษ
•  กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต    

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ 
• นพรัตนราชวราภรณ์ (๒๕๓๑)
• ปฐมจุลจอมเกล้า (๒๕๒๕)
• รามาธิบดี ชั้นที่ ๑ (เสนางคะบดี) (๒๕๓๓)
•  มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๒๕๒๑)

•  มหาวชิรมงกุฎ (๒๕๑๘)
• ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (๒๕๓๙)
•  เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ ๑ (๒๕๒๕)

•  นายกรัฐมนตรี คนที่ ๑๖ (๒๕๒๓ - ๒๕๓๑)
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (๒๕๒๑)
•  ผู้บัญชาการทหารบก (๒๕๒๑)

• รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (๒๕๒๐)
• แม่ทัพภาคที่ ๒ (๒๕๑๗)



นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
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ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี  ๑๕ ธันวาคม ๒๕๒๐
เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่  ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๐
วัน เดือน ปี เกิด  ๕ เมษายน ๒๔๗๐
คุณวุฒิ 
• ธรรมศาสตรบัณฑิต 
• Barrister of Gray’s Inn, U.K.
• LL.B. (London)
ภริยา  คุณหญิงคาเรน กรัยวิเชียร (ถึงแก่กรรม)
ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน   
• กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล • รองประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ    
• ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
• ประธานกรรมการมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการ • ที่ปรึกษาพิเศษประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 แห่งเอเชียและแปซิฟิก ในพระราชูปถัมภ์ • กรรมการสภากาชาดไทย
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (ม.ศพอ.) • กรรมการศิริราชมูลนิธิ
• ประธานที่ปรึกษาพิเศษศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 
 (องค์การมหาชน) (ศ.ศ.ป.)
ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต    
• นายกรัฐมนตรี คนที่ ๑๔ (๒๕๑๙ - ๒๕๒๐) • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
• กรรมการตุลาการผู้ทรงคุณวุฒิ • กรรมการร่างกฎหมาย
• ประธานกรรมการพิจารณาปรับปรุง
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ  
• ปฐมจุลจอมเกล้า (๒๕๓๗)
• มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๒๕๒๑)
• มหาวชิรมงกุฎ (๒๕๒๐)
• เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ ๒ (๒๕๒๒)
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พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
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ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี  วาระแรก ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
  วาระปัจจุบัน ๘ เมษายน ๒๕๕๑
เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่  ๑๘ เมษายน ๒๕๕๑
วัน เดือน ปี เกิด ๒๘ สิงหาคม ๒๔๘๖
คุณวุฒิ 
• โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๑๒ (๒๕๐๓)
• โรงเรียนศูนย์การทหารราบ (๒๕๑๒)
• โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (๒๕๑๕)
• โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สหรัฐอเมริกา (๒๕๑๗)

• หลักสูตรการบริหารทรัพยากร กระทรวงกลาโหม 
 สหรัฐอเมริกา (๒๕๑๘)
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๓๖ (๒๕๓๖)

ภริยา  พันเอกหญิง ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์
ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน 
• กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล • กรรมการสภากาชาดไทย
•  รองประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทรา • กรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 บรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ • รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
• สภานายกราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย • ประธานที่ปรึกษาสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย 
 ในพระบรมราชูปถัมภ์  ในพระอุปถัมภ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
• รองประธานกรรมการกิตติมศักดิ์มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวัง  สิริวัฒนาพรรณวดี
 พญาไท ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ  • ประธานมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี • นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
• นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง • ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต    
• นายกรัฐมนตรี คนที่ ๒๔ (๒๕๔๙ - ๒๕๕๑)
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (๒๕๕๐ - ๒๕๕๑)
• องคมนตรี (๒๕๔๖ - ๒๕๔๙)
• ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (๒๕๔๕ - ๒๕๔๖)

• ผู้บัญชาการทหารบก (๒๕๔๑ - ๒๕๔๕)
• แม่ทัพภาคที่ ๒ (๒๕๓๗ - ๒๕๔๐)
• สมาชิกวุฒิสภา (๒๕๓๕ และ ๒๕๓๙)
• ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (๒๕๓๕ - ๒๕๓๗)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ 
• มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๒๕๓๘)
• มหาวชิรมงกุฎ (๒๕๓๕)
• ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (๒๕๔๔)

• เหรียญรามมาลา (๒๕๓๓)
• เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๑ (๒๕๑๗)
• เครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ ๓ ประเทศ
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นายเชาวน์ ณศีลวันต์
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ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี  ๑๙ ธันวาคม ๒๕๑๘
เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่  ๙ มกราคม ๒๕๑๙
วัน เดือน ปี เกิด  ๗ สิงหาคม ๒๔๗๑
คุณวุฒิ 
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาเครื่องกล 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๒๔๙๓)
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๒๔๙๔)
• Master of Science in Mechanical Engineering (S.M.),
 Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.),  
  U.S.A. (๒๔๙๖)
• สมาชิกสมาคมเกียรตินิยม Sigma XI, M.I.T. Chapter (๒๔๙๗)
• Mechanical Engineering Degree (Mech.E.), 
 Massachusetts Institute of Technology
  (M.I.T.), U.S.A. (๒๔๙๘)

• Doctor of Science in Mechanical Engineering (Sc.D.), 
 Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.),  U.S.A.
 (๒๔๙๙)
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๑๕ (๒๕๑๕)
• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๒๕๒๗)
• บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๒๕๒๙)
• ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยี
 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (๒๕๓๐)

ภริยา  ศาสตราจารย์ คุณหญิงไขศรี ณศีลวันต์ (ถึงแก่กรรม)
ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน 
• กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล • กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา
• กรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ • ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์บริษัทปูนซิเมนต์ไทย 
• ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์มูลนิธิศึกษาพัฒน์  จำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการมูลนิธิเพ่ือการศึกษาคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร
ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต    
• สมาชิกวุฒิสภา • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• ประธานกรรมการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย • ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
• ประธานกรรมการบริษัทไทยเดินเรือทะเล จำกัด • ประธานกรรมการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
• ประธานกรรมการบริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) • ประธานคณะกรรมการควบคุมการขนส่ง
• ประธานคณะกรรมการการบินพลเรือน • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
• กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ • กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
• กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ • กรรมการการศึกษาแห่งชาติ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ  
• ปฐมจุลจอมเกล้า (๒๕๓๑)
• มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๒๕๒๑)
• มหาวชิรมงกุฎ (๒๕๑๙) 

• เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา (๒๕๑๗)
• เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ ๒ (๒๕๒๒)
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พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา
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ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๔
เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่  ๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๔
วัน เดือน ปี เกิด  ๗ มกราคม ๒๔๖๒
คุณวุฒิ  
• S.B. (Metallurgy), Massachusetts Institute 
 of Technology (M.I.T.), U.S.A. (๒๔๘๖)
• S.M. (Metallurgy), Massachusetts Institute
 of Technology (M.I.T.), U.S.A. (๒๔๙๐)
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖ (๒๕๐๖)
• Honorary Doctorate Degree in Laws, 
 University of the Philippines (๒๕๒๖)
• Honorary Doctorate Degree in Laws, 
 National University of Singapore (๒๕๒๘)
• รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 สาขาวิชาการระหว่างประเทศและการทูต
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (๒๕๓๓)

• รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (๒๕๓๕)
• รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๒๕๓๗)
• นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (๒๕๓๙)
• ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (๒๕๔๐)

ภริยา  ท่านผู้หญิงธิดา เศวตศิลา
ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน 
• กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล • กรรมการมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท
ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต    
• รองนายกรัฐมนตรี (๒๕๒๙)
• สมาชิกวุฒิสภา (๒๕๒๔ - ๒๕๒๕)
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (๒๕๒๓ - ๒๕๓๓) 

• รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (๒๕๒๒ - ๒๕๒๓)
• เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (๒๕๑๗ - ๒๕๒๓)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ 
• ปฐมจุลจอมเกล้า (๒๕๓๙)
• มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๒๕๑๘)
• มหาวชิรมงกุฎ (๒๕๑๑)

• เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ ๓ (๒๕๑๑)
• เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ ๑๔ ประเทศ

353



พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์
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ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี  ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๐
เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๐
วัน เดือน ปี เกิด  ๒๐ มีนาคม ๒๔๖๙
คุณวุฒิ  
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๒๔๙๐)

• วิชาการบินพลเรือนกองทัพอากาศ รุ่นที่ ๑๓ (๒๕๐๒)
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๒๐ (๒๕๒๐)

ภริยา  ท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์
ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน   
• กรรมการบริหารและรองเหรัญญิกมูลนิธิอานันทมหิดล • กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา
• ประธานโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน  • ประธานกรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.๙
 โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว • ประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบส
• ประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย • รองประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง
• รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ • รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ 
• ประธานกรรมการมูลนิธิประชาธิปก - รำไพพรรณี  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• กรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า • ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ 
  เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ในพระบรมราชูปถัมภ์  สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
• ประธานมูลนิธิธารน้ำใจ • ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการประสานงาน   
• นายกสมาคมเปตองแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เพื่อเตรียมการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานพลังงานนิวเคลียร์
 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต  

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ 
• ปฐมจุลจอมเกล้า (๒๕๓๙)
• มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๒๕๓๒)
• มหาวชิรมงกุฎ (๒๕๓๑)

• เหรียญชัยสมรภูมิ
• เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ ๒ (๒๕๓๔)

• นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
 ในพระบรมราชูปถัมภ์ (๒๕๓๓ - ๒๕๓๔ และ ๒๕๓๕ - ๒๕๓๖)
• ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (๒๕๒๘ - ๒๕๓๐)
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
 พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (๒๕๒๙)

• สมาชิกวุฒิสภา (๒๕๒๔)
• ประธานสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 แห่งประเทศไทย (IEEE) (๒๕๒๑ - ๒๕๒๓)
• นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 (๒๕๐๔ และ ๒๕๐๘ - ๒๕๐๙)
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พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์
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ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี  ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๖
เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่  ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๖
วัน เดือน ปี เกิด  ๖ กรกฎาคม ๒๔๗๕
คุณวุฒิ      
• U.S. Military Academy (West Point), U.S.A. (๒๕๐๑)
• โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (๒๕๐๘)
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๒๘ (๒๕๒๘)

• ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยสันตพล 
 วิทยาลัยปทุมธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ภริยา  พันเอกหญิง คุณหญิงวิมล กุลละวณิชย์
ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน   
• กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล 
• ที่ปรึกษาพิเศษประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
• ประธานกรรมการมูลนิธิร่มเกล้าเขาค้อ
ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต 
• รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ (๒๕๓๖) 
• รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (๒๕๓๕)

• รองปลัดกระทรวงกลาโหม (๒๕๓๔ - ๒๕๓๕) 
• รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (๒๕๓๓ - ๒๕๓๔)

• ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๒๕๒๙ - ๒๕๓๓)
ราชการสงคราม 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ 
• ปฐมจุลจอมเกล้า (๒๕๔๑)
• มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๒๕๓๑)
• มหาวชิรมงกุฎ (๒๕๒๙)

• รามาธิบดี ชั้นที่ ๔ (อัศวิน) (๒๕๒๐)
• เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ ๓ (๒๕๓๔)

• ในประเทศ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓ - 
 รองผู้อำนวยการร่วมพลเรือนตำรวจทหาร ๑๖๑๗ 
 (๒๕๑๗ - ๒๕๒๔)
• ลาว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราทิกุล - 
 ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจศักดิ์มนตรี (๒๕๑๔ - ๒๕๑๗)

• เวียดนาม กรมทหารอาสาสมัคร จงอางศึก
 ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายยุทธการ - นายทหารฝ่ายยุทธการ 
 (๒๕๑๐ - ๒๕๑๑)
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นายอำพล เสนาณรงค์
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ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี  ๙ กันยายน ๒๕๓๗
เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่  ๔ ตุลาคม ๒๕๓๗
วัน เดือน ปี เกิด  ๓๐ ตุลาคม ๒๔๗๔
คุณวุฒิ      
• กสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (๒๔๙๙)
• ปริญญาโททางเกษตร สาขาพืชไร่นา
 มหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปีสหรัฐอเมริกา (๒๕๐๑)
• ปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ สาขาการปรับปรุงพันธุ์พืชและ
 พันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนบราสก้า สหรัฐอเมริกา (๒๕๐๗)
• วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (๒๕๒๔)
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๒๘ (๒๕๒๘)
• วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร (๒๕๔๓)

• ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพืชศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (๒๕๔๗)
• ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ
 มหาวิทยาลัยภาคกลาง (๒๕๔๘)
• ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (๒๕๕๒)
• ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย (๒๕๕๒)
• ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพืชศาสตร์
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (๒๕๕๔)

ภริยา คุณหญิงชีวันต์ เสนาณรงค์ (ถึงแก่กรรม)
ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน
• กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล • กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน • ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษา
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
• ประธานกรรมการโครงการพัฒนาและรณรงค์ • ประธานคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง
 การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต    
• รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (๒๕๓๕) 
• อธิบดีกรมวิชาการเกษตร (๒๕๓๔)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ  
• ปฐมจุลจอมเกล้า (๒๕๔๒)
• มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๒๕๓๕)
• มหาวชิรมงกุฎ (๒๕๓๒)
• เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้น ๒ ประเภท ๒ (๒๕๓๒)

• เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาเกษตรศาสตร์ 
 (๒๕๓๘)
• เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ ๓ (๒๕๒๕)
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นายจำรัส เขมะจารุ
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ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี  ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๗
เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่  ๒ ธันวาคม ๒๕๓๗
วัน เดือน ปี เกิด  ๑๑ สิงหาคม ๒๔๗๒
คุณวุฒิ      

• ประธานศาลฎีกา (๒๕๒๙ - ๒๕๓๒)
• อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง (๒๕๒๕ - ๒๕๒๘)
• อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง (๒๕๒๓ - ๒๕๒๕)
• อาจารย์ผู้บรรยาย ในคณะนิติศาสตร์ของ
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และที่
 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

• กรรมการกฤษฎีกา 
• ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑๐
• ประธานกรรมการพิจารณาปรับปรุง
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
• ประธานกรรมการที่ปรึกษาประจำสาขาวิชา
 นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ 
• ปฐมจุลจอมเกล้า (๒๕๔๒)
• มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๒๕๒๗)
• มหาวชิรมงกุฎ (๒๕๒๓)

• ธรรมศาสตรบัณฑิต (๒๔๙๒)
• เนติบัณฑิตไทย (๒๔๙๒)
• Master of Comparative Laws, 
 Columbia University, U.S.A.
• Master of Laws, Harvard University, U.S.A.
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๑๙ (๒๕๑๙) 

• นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (๒๕๓๐)
• นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (๒๕๓๑)
• นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (๒๕๕๑)

ภริยา คุณหญิงบังอร เขมะจารุ
ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน   
• กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต    
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พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช
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ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี  ๓ มีนาคม ๒๕๒๗
เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่  ๑๔ มีนาคม ๒๕๒๗
วัน เดือน ปี เกิด  ๑ กรกฎาคม ๒๔๗๗
คุณวุฒิ      
• B.A. (Jurisprudence), Oxford University, U.K. 
 (๒๔๙๖ - ๒๔๙๙) 
• Barrister of Gray’s Inn, U.K. (๒๔๙๙ - ๒๕๐๐)
ภริยา  ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา
ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน   
• กรรมการบริหารและเหรัญญิกมูลนิธิอานันทมหิดล • ผู้จัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์
• กรรมการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี • ประธานกรรมการมูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ ๙
• รองประธานมูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์ • ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
• ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล)   บริษัทซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
 ปีพุทธศักราช ๒๕๓๗
ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต 
• ประธานกรรมการบริษัทฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 
 (๒๕๒๑ - ๒๕๕๒)
• กรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 (๒๕๓๑ - ๒๕๔๖)
• ประธานกรรมการบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
  สินเคหะการ จำกัด (๒๕๑๖ - ๒๕๔๑)

• ประธานกรรมการบริษัทสินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 
 (๒๕๒๑ - ๒๕๓๗)
• ประธานกรรมการบริษัทนวนคร จำกัด (๒๕๑๔ - ๒๕๒๔)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ 
• ปฐมจุลจอมเกล้า (๒๕๔๐)
• มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๒๕๓๐)
• มหาวชิรมงกุฎ (๒๕๒๙)
• เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ ๒ (๒๕๒๗)
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หม่อมราชวงศ์เทพกมล เทวกุล
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ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี  ๗ สิงหาคม ๒๕๔๐
เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่  ๙ สิงหาคม ๒๕๔๐
วัน เดือน ปี เกิด  ๑๒ เมษายน ๒๔๗๙
คุณวุฒิ 
• Barrister of Middle Temple, U.K. 
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๒๙ (๒๕๒๙)
ภริยา  คุณหญิงขวัญตา เทวกุล ณ อยุธยา
ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน  
• กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต 
• กรรมการกฤษฎีกา (๒๕๔๓ - ๒๕๔๖)
• กรรมการร่างกฎหมาย (๒๕๔๐ - ๒๕๔๓)
• สมาชิกวุฒิสภา (๒๕๓๙ - ๒๕๔๐)
• รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (๒๕๓๙)
• ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (๒๕๓๘ - ๒๕๓๙)
• เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (๒๕๓๓ - ๒๕๓๘)

• รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (๒๕๓๒ - ๒๕๓๓)
• อธิบดีกรมการเมือง (๒๕๒๗ - ๒๕๓๒)
• เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ (๒๕๒๓ - ๒๕๒๗)
• เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง (๒๕๒๒ - ๒๕๒๓)
• เลขาธิการสำนักงานอาเซียนแห่งประเทศไทย (๒๕๒๐ - ๒๕๒๒)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ 
• ปฐมจุลจอมเกล้า (๒๕๔๔)
• มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๒๕๓๒)
• มหาวชิรมงกุฎ (๒๕๒๘)
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นายเกษม วัฒนชัย
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ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี  ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๔
เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่  ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๔
วัน เดือน ปี เกิด  ๒๘ เมษายน ๒๔๘๔
คุณวุฒิ 
• แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๒๕๑๐) • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
• วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 มหาวิทยาลัยชิคาโก (๒๕๑๕)   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
• วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 มหาวิทยาลัยชิคาโก (๒๕๑๗)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  ราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัย
 รุ่นที่ ๓๖ (๒๕๓๖)  นเรศวร มหาวิทยาลัยคริสเตียน และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ภริยา  คุณหญิงรัชนีวรรณ วัฒนชัย
ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน 
• กรรมการบริหารและเลขาธิการมูลนิธิอานันทมหิดล • รองประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบส
• กรรมการโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน • กรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
 โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว • ประธานกรรมการมูลนิธิแพทย์อาสา
• กรรมการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
• นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ • อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
• นายกสภามหาวิทยาลัยสยาม • เลขาธิการมูลนิธิจุฬาภรณ์
ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต    
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๔๔) • ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (๒๕๓๗ - ๒๕๓๙)
• อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (๒๕๔๐ - ๒๕๔๔) • อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๒๕๓๒ - ๒๕๓๕)
• สมาชิกวุฒิสภา (๒๕๓๙ - ๒๕๔๓) • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (๒๕๓๔ - ๒๕๓๕)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ  
• ปฐมจุลจอมเกล้า (๒๕๕๐)
• มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๒๕๓๙)
• มหาวชิรมงกุฎ (๒๕๓๗)
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นายพลากร สุวรรณรัฐ
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ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี  ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๔
เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่  ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๔
วัน เดือน ปี เกิด  ๑๔ กรกฎาคม ๒๔๙๑
คุณวุฒิ 
• รัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย`
• M.A.I.A. Ohio University, U.S.A.
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๓๗ (๒๕๓๗)
• ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (รัฐศาสตร์) 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (๒๕๔๖)
• ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (๒๕๔๘) 

• บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
 (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
 (๒๕๔๘)
• รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๒๕๔๙)
• ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (๒๕๕๐)

ภริยา  ท่านผู้หญิงทัศนียา สุวรรณรัฐ
ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน
• กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล • กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา
• กรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย • กรรมการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
• รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาล • รองประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา
 สมเด็จพระยุพราช   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ
 โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต    
• กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (๒๕๔๔)
• ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (๒๕๔๔)
• กรรมการธนาคารออมสิน (๒๕๔๓ - ๒๕๔๔)
• รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายกิจการพิเศษ และ
 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 (๒๕๔๑ - ๒๕๔๔)

• ประธานกรรมการการไฟฟ้านครหลวง (๒๕๔๓)
• กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (๒๕๔๑ - ๒๕๔๒)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (๒๕๓๙ - ๒๕๔๑) 
• ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี (๒๕๓๕ - ๒๕๓๙)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ 
• ปฐมจุลจอมเกล้า (๒๕๕๐)
• มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๒๕๔๒)

• มหาวชิรมงกุฎ (๒๕๓๘)
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นายสวัสดิ์ วัฒนายากร
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ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี  ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕
เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่  ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๕
วัน เดือน ปี เกิด  ๘ ตุลาคม ๒๔๗๗
คุณวุฒิ  
• Bachelor of Science in Mechanical Engineering, 
  Massachusetts Institute of Technology, (M.I.T.),    
 U.S.A. (๒๕๐๑)
• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (๒๕๓๘)
ภริยา  คุณหญิงปานจิตต์ วัฒนายากร
ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน 
• กรรมการบริหารและรองเลขาธิการมูลนิธิอานันทมหิดล 
• กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา
• รองประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา
 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต    
• ตุลาการศาลปกครองสูงสุด (๒๕๔๓ - ๒๕๔๕) 
• กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ (๒๕๓๙ - ๒๕๔๓)
• อธิบดีกรมชลประทาน (๒๕๓๕ - ๒๕๓๘) 
• รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (๒๕๓๒ - ๒๕๓๕)
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (๒๕๓๐ - ๒๕๓๒) 
• วิศวกรใหญ่ กรมชลประทาน (๒๕๒๙ - ๒๕๓๐)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ  
• ปฐมจุลจอมเกล้า (๒๕๔๗) 
• มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๒๕๓๘)
• มหาวชิรมงกุฎ (๒๕๓๓) 
• เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ ๓ (๒๕๓๙)
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พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์
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ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี  ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๘
เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่  ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๘
วัน เดือน ปี เกิด ๓๐ มิถุนายน ๒๔๘๗
คุณวุฒิ      
• โรงเรียนนายเรือ (๒๕๑๐) 
• โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๓๙ (๒๕๒๑)
• วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๒๖ (๒๕๓๖) 
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๔๐ (๒๕๔๐)
ภริยา  พลโทหญิง คุณหญิงทรรศนีย์ ปัจจุสานนท์
ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน  
• กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล 
• กรรมการมูลนิธิพระดาบส
ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต    
• ผู้บัญชาการทหารเรือ (๒๕๔๖) 
• เสนาธิการทหารเรือ (๒๕๔๕)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ  
• มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๒๕๔๕) 
• มหาวชิรมงกุฎ (๒๕๔๒)
• ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (๒๕๕๐)
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นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ

374



ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี  ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๐
เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่  ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐
วัน เดือน ปี เกิด  ๒๔ สิงหาคม ๒๔๘๗
คุณวุฒิ 

• ประธานสมาคมกฎหมายอาเซียน (๒๕๔๙ - ๒๕๕๒)
• ประธานคณะกรรมการแห่งชาติ สมาคมกฎหมายอาเซียน
 ประจำประเทศไทย (๒๕๓๒ - ๒๕๔๙)
• ประธานศาลฎีกา (๒๕๔๕ - ๒๕๔๗)
• ประธานศาลอุทธรณ์ (๒๕๔๔)
• อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง (๒๕๔๒ - ๒๕๔๔)
• อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี (๒๕๔๒) 
• ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา (๒๕๔๑)

• รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง (๒๕๓๕)
• รองปลัดกระทรวงยุติธรรม (๒๕๓๔)
• เลขาธิการส่งเสริมงานตุลาการ (๒๕๓๐ - ๒๕๓๔)
• เลขานุการศาลฎีกา (๒๕๒๙)
• กรรมการกฤษฎีกา
• กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมาย
 วิธีพิจารณาความแพ่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ 
• มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๒๕๓๘)
• มหาวชิรมงกุฎ (๒๕๓๓)

• ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (๒๕๔๗)

• นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมดี 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (๒๕๐๗)
• เนติบัณฑิตไทย (๒๕๐๘)
• ปริญญาโททางกฎหมาย มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 
 สหรัฐอเมริกา (๒๕๑๑)

• โรงเรียนสงครามจิตวิทยา รุ่นที่ ๒๐ (๒๕๑๙)
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๓๗ (๒๕๓๗)
• นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๒๕๕๑)

ภริยา  นางสุดใจ ดิษฐอำนาจ
ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน   
• กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล • รองประธานกรรมการมูลนิธิปกเกล้าตุลาการ 
• ศาสตราจารย์พิเศษในสาขาวิชานิติศาสตร์   ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สยามมกุฎราชกุมาร
• อาจารย์ผู้บรรยายที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการแห่งชาติ
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  สมาคมกฎหมายอาเซียนประจำประเทศไทย 
 และสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต    
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นายศุภชัย ภู่งาม
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ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี  ๘ เมษายน ๒๕๕๑
เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่  ๑๘ เมษายน ๒๕๕๑
วัน เดือน ปี เกิด  ๔ มิถุนายน ๒๔๘๘
คุณวุฒิ 
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (๒๕๐๙) 
• เนติบัณฑิตไทย (๒๕๑๓)
• หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำ โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง  
 : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. ๒) รุ่นที่ ๑๗ (๒๕๓๘)
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๓๙ (๒๕๓๙)
ภริยา  พลตรีหญิง กาญจนาวดี ภู่งาม
ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน    
• กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล 
• กรรมการมูลนิธิศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์
ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต 
• ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแรงงานกลาง (๒๕๔๘ - ๒๕๕๑) 
• ประธานศาลฎีกา (๒๕๔๗ - ๒๕๔๘)
• ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๓ (๒๕๔๕ - ๒๕๔๗)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ   
• มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๒๕๓๙) 
• มหาวชิรมงกุฎ (๒๕๓๕)
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นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ

378



ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี  ๘ เมษายน ๒๕๕๑
เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่  ๑๘ เมษายน ๒๕๕๑
วัน เดือน ปี เกิด  ๒๕ เมษายน ๒๔๘๙
คุณวุฒิ      
• ป.กศ. วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
• นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 (๒๕๑๒)
• เนติบัณฑิตไทย (๒๕๑๓)
• ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (๒๕๕๐)
• นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (๒๕๕๐)  
• นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (๒๕๕๑)
ภริยา  นางเพ็ญศรี ลิขิตจิตถะ
ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน  
• กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต    
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (๒๕๔๙ - ๒๕๕๑)
• ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแพ่งธนบุรี (๒๕๔๙)
• ประธานศาลฎีกา (๒๕๔๘ - ๒๕๔๙)
• ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๑ (๒๕๔๖)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ  
• มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๒๕๔๐) 
• มหาวชิรมงกุฎ (๒๕๓๕)
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พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข
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ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่  ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔
วัน เดือน ปี เกิด  ๕ เมษายน ๒๔๙๑
คุณวุฒิ 
• โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ ๑๓ (๒๕๑๒)
• หลักสูตรครูการบินไอพ่น (PILOT INSTRUCTOR T-38)
 โดยทุน IMETP ซานอันโตนิโอ รัฐเท็กซัส
 สหรัฐอเมริกา (๒๕๒๒) 
• โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๔๐ (๒๕๒๓)

• โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๒๗ (๒๕๒๖)
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ ๒๐ (๒๕๒๘)
• วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๒๕ (๒๕๓๔)
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๔๑ (๒๕๔๑)

ภริยา  นางพรทิพย์ พุกผาสุข
ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน 
• ประธานมูลนิธิศิษย์เก่าโยธินบูรณะ  
• ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานโครงการตามแนวพระราชดำริ
ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต    
• ผู้บัญชาการทหารอากาศ (๒๕๔๘ - ๒๕๕๑)
• ผู้บัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ (๒๕๔๖ - ๒๕๔๘)
• รองเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายกำลังพล (๒๕๔๒ - ๒๕๔๓)
• ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ 
 กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ (๒๕๔๑ - ๒๕๔๒)
• เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ (๒๕๔๐ - ๒๕๔๑)

• ผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย/จาการ์ตา อินโดนีเซีย 
 (๒๕๓๕ - ๒๕๓๗)
• ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์
 โรงเรียนนายเรืออากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
 (๒๕๓๒ - ๒๕๓๓)
• ผู้บังคับฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑ (๒๕๒๗ - ๒๕๒๙)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ  
• มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๒๕๔๗)
• มหาวชิรมงกุฎ (๒๕๔๔)
• เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ (๒๕๔๘)
• บินตัง ยุตทะ ดามา นารายะ (Bintang Yudha 
 Dharma Nararya) ประเทศอินโดนีเซีย (๒๕๓๙)
• Pingat Jasa Gemilang (Tentara) Meritorios Service 
 Medal ZM ประเทศมาเลเซีย (๒๕๕๐ - ๒๕๕๑)
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บรรณานุกรม
เอกสารชั้นต้น
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, สำนัก. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๖ ร.๖.๒๕/๑ เรื่องตั้งองคมนตรี  

(๑๙ มี.ค. ๒๔๕๗ – ๑๑ มี.ค. ๒๔๖๗)
_____.เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๗ ร.๗ รล.๖/๑ เรื่องรายงานกรรมการองคมนตรี  

(๑๓ ตุลาคม – ๖ มีนาคม ๒๔๖๘)
_____.เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๗ ร.๗ รล.๖/๒ เรื่องตั้งองคมนตรี 
 (๒ ธันวาคม ๒๔๖๘ – ๒๘ มีนาคม ๒๔๗๔)
_____.เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๗ ร.๗ รล.๖/๓ เรื่องพระราชบัญญัติองคมนตรี  

(๒๗ ตุลาคม ๒๔๖๙ – ๘ มิถุนายน ๒๔๗๐)
_____.เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๗ ร.๗ รล.๖/๖ เรื่องตั้งกรรมการองคมนตรี  

(๒๕ สิงหาคม ๒๔๗๐ – ๘ เมษายน ๒๔๗๔)
_____.เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๗ ร.๗ รล.๖/๗ เรื่องลาประชุม  

(๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๗๐ – ๓๐ มีนาคม ๒๔๗๓)
_____.เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๗ ร.๗ รล.๖/๘ เรื่องกรรมการองคมนตรี ปรึกษาเรื่อง
  พระราชบัญญัติครอบครัว (๑๙ พฤศจิกายน – ๒๘ มีนาคม ๒๔๗๐)
_____.เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๗ ร.๗ รล.๖/๙ เรื่องการประชุมองคมนตรี  

(๓๐ พฤศจิกายน – ๗ พฤษภาคม ๒๔๗๑)
_____.เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๗ ร.๗ รล.๖/๑๒ เรื่องเปิดที่ประชุมกรรมการองคมนตรี  

และเรื่องตั้งสภานายก อุปนายกและเลขาธิการ (๓ ธันวาคม ๒๔๗๐ – ๘ เมษายน ๒๔๗๔)
_____.เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๗ ร.๗ รล.๖/๑๓ เรื่องข้อบังคับสภากรรมการองคมนตรี  

(๘ ธันวาคม ๒๔๗๐ – ๑๕ มิถุนายน ๒๔๗๒)
_____.เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๗ ร.๗ รล.๖/๒๐ เรื่องบัญชีองคมนตรี  

(๑๒ มีนาคม ๒๔๗๑ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๗๓)
_____.เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๗ ร.๗ รล.๖/๒๓ เรื่องระเบียบการที่จะให้คนภายนอกเข้าไปฟัง
 การประชุมกรรมการองคมนตรี และเรื่องการอารักขา กับให้กระทรวงวังช่วยเหลือการต่างๆ  

(๑๐ เมษายน – ๑๔ พฤษภาคม ๒๔๗๔)
_____.เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๗ ร.๗ รล.๖/๒๔ เรื่องกรรมการองคมนตรีจะถวายความเห็นเป็นบันทึก 

หรือร่างใหม่ก็ได้ (๒๘ พฤศจิกายน ๒๔๗๔)
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หนังสือ

ทองน้อย ทองใหญ่, ม.ร.ว. เอกสารวิจัยส่วนบุคคลในลักษณะวิชาการเมือง เรื่องราชการบางส่วนของสำนัก 
ราชเลขาธิการอันเกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงของชาติ. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, ๒๕๒๒ – ๒๕๒๓.

นายกรัฐมนตรี, สำนัก. คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย. ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๒  
รัชกาลที่ ๔ – พ.ศ. ๒๔๗๕. กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, ๒๕๒๕.

_____.ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๓ พ.ศ. ๒๔๗๕ – ปัจจุบัน. กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, ๒๕๒๕.
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑ ตั้งแต่เดือนห้าไปจนถึงเดือนสี่ ๑๒๓๖. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ต้นฉบับ, ๒๕๔๐.
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี, สำนัก. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๕๕ ก. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สำนัก
  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ๒๕๔๐.
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, สำนักงาน. รวมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ – ๒๕๐๒ เล่ม ๑. 
 ม.ป.ท., ม.ป.ป.
_____. รวมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ – ๒๕๓๔ เล่ม ๒. ม.ป.ท., ม.ป.ป.
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ดรรชนีค้นคำ
ก

กฎมณเฑียรบาล ๖๙

กฎหมาย   ๗๐, ๙๓ - ๙๖, ๑๔๒, ๑๖๖ - ๑๖๗,  

  ๑๘๕, ๒๐๒, ๒๒๖, ๒๙๘ - ๓๐๕,  

  ๓๑๒, ๓๒๒ - ๓๒๔                  

กบฏแมนฮัตตัน ๒๑๕ 

กบฏวังหลวง  ๒๑๕ 

กบฏเสนาธิการทหาร  ๒๑๕ 

กปร.  ดูที่  คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, สำนักงาน

กฟผ.  ดูที่  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กรมอู่ทหารเรือ ๒๘๕ - ๒๘๖

กระรอกบินแก้มแดง ๒๖๖

กองกำลังนเรศวร ๑๒๐

กองทัพภาค ที่ ๓ ๑๒๐, ๑๗๓,

กองทัพเรือ ๒๗๙, ๒๘๒, ๒๘๕ - ๒๘๖, ๒๘๘, ๒๙๒ - ๒๙๓                                                                                                  

กองทัพอากาศ ๓๒๙ - ๓๓๐ 

กองพลรบพิเศษที่ ๑ จ. ลพบุรี ๑๑๕ - ๑๑๖

กัมปนาทแสนยากร(กำปั่น อุตระวณิชย์), พลเอก  หลวง ๔๘ 

กัมพูชา, ราชอาณาจักร       ๙๗, ๑๓๙

กัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา               ๕๘

กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, 

  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า ๒๘๐ - ๒๘๑

 - ห้องประชุม  ดูที่  ศิริราช, โรงพยาบาล

กาญจนาวดี ภู่งาม, พลตรีหญิง ๓๔๓                                                              

การขอพระราชทานอภัยโทษ ๗๒, ๙๔, ๒๐๑ - ๒๐๒, ๒๒๖,  

  ๒๙๘ - ๓๐๒, ๓๑๔ - ๓๑๕

การคืนกำไรสู่สังคม ๑๕๘

การทำงาน ๒๓๔                                                                     

การบริหารราชการแผ่นดิน ๘๕, ๘๗, ๙๗, ๑๐๔, ๒๒๖ 

การแบ่งส่วนราชการ ๑๔๒ 

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ๑๐๔, ๑๔๒ 

การประชุมเสนาบดี ๑๓

การพัฒนา ๑๐๕, ๑๐๙, ๑๒๐, ๑๗๕ - ๑๗๖, 

  ๑๗๘, ๑๘๕, ๒๔๒, ๒๔๕, ๒๗๑

การแพทย์ ๒๑๕ - ๒๑๖, ๒๒๙, ๒๓๔  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ๑๕๒, ๑๕๔ - ๑๕๘, ๑๖๐   

การศาสนา ๑๒๙ - ๑๓๑, ๑๖๔ - ๑๖๕,  

  ๑๙๑, ๒๒๗ - ๒๒๘ 

การศึกษา ๑๖๐ - ๑๖๓, ๒๑๕ - ๒๑๖,  

  ๒๒๗ - ๒๒๘, ๒๓๓ - ๒๓๔                                             

การสาธารณสุข ๒๑๕, ๒๒๘ - ๒๒๙                                                                                                    

การสืบราชสันตติวงศ์ ๖๙ - ๗๐                                                                                

กำธน สินธวานนท์, พลอากาศเอก ๘, ๑๔๘, ๑๕๐,  

  ๒๒๗, ๓๓๗, ๓๔๒, ๓๕๔                               

กำปั่น อุตระวณิชย์  ดูที่  กัมปนาทแสนยากร, พลเอก หลวง

กำไร ๒๔๕ 

กิตติ สีหนนทน์ ๕๖, ๖๒
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เกษตรกร ๑๐๔ - ๑๐๕, ๑๓๙ - ๑๔๐, ๑๔๒,  

  ๑๕๒, ๑๕๔, ๑๖๒ - ๑๖๓, ๑๘๙, ๓๑๑                    

เกษม วัฒนชัย ๘, ๖๓, ๒๒๒, ๒๒๔, ๒๓๘, ๓๔๒, ๓๖๖                                                                                 

เกษตรทฤษฎีใหม่ ๑๘๗ - ๑๘๙

 ดูเพิ่มเติมที่ ทฤษฎีใหม่                                                                                       

เกษตรผสมผสาน ๑๖๒, ๑๘๘                             

เกาน์ซิล ๑๓ 

เกาหลี, สาธารณรัฐ ๒๐๙ 

แกรี่, ไต้ฝุ่น ๒๗๓ 

แก้มลิง, โครงการ ๒๗๓ 

โกลก, แม่น้ำ ๒๖๔, ๒๖๖ 

ไกสอน พมวิหาน ๑๔๕

ไกลกังวล, วัง ๗๐, ๙๓, ๑๑๙, ๑๒๑, ๑๓๖ - ๑๓๗, 

  ๒๒๔, ๒๓๘, ๒๔๔, ๒๕๑, ๒๗๘, ๒๘๙, 

  ๒๙๐ - ๒๙๓, ๓๑๒, ๓๒๒, ๓๓๔, ๓๓๖                                        

ข

ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ๒๘๓

ขยะ ๑๘๗ 

ขวัญตา เทวกุล ณ อยุธยา, คุณหญิง ๖๓, ๓๔๓

ข้าว ๑๐๕, ๑๓๙, ๑๔๑, ๑๕๖, ๑๖๒, ๑๘๘, ๒๓๒, 

  ๒๖๑, ๒๖๔, ๒๖๗ - ๒๖๘, ๒๗๒, ๒๗๕, ๓๑๑                             

ขาดทุน คือ กำไร ๒๔๕

ขุนยวม บ้านต่อแพ จ. แม่ฮ่องสอน,   

 โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ๘๑ - ๘๒

เขาค้อ, พระตำหนัก ๑๗๘

เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์ ๑๗๓, ๑๗๕ - ๑๗๘                                                               

เขาชะงุ้ม, โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม ๑๘๖ 

เขมร  ดูที่  กัมพูชา, ราชอาณาจักร

เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ๘๕

เขื่อน ๘๓, ๑๕๓ - ๑๕๙, ๑๖๓, ๒๕๔, ๒๖๔, ๒๗๕

 - จุฬาภรณ์ ๑๕๔

 - ท่าด่าน  ๒๗๕

 - น้ำอูน ๘๓, ๑๓๐ - ๑๓๑

 - บางลาง ๑๕๗

 - ป่าสักชลสิทธิ์ ๑๔๕, ๒๗๕

 - ภูมิพล           ๑๕๗, ๒๗๓ 

 - สิริกิติ์ ๒๗๓

 - รัชชประภา ๑๖๕                                

เขื่อน “กระจอก” ๑๕๕

ไขศรี ณศีลวันต์  ๖๒

ค

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ

 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 

 สำนักงาน ๑๕๔, ๑๘๕, ๒๓๓

คณะรัฐมนตรี ชุดที่ ๕๖ ๑๒๒
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คนดี ๒๓๐ - ๒๓๑                                                                          

คลองช่องกล่ำ จ. สระแก้ว ๑๖๓

คลองลัดโพธิ์, ประตูระบายน้ำ ๑๔๖, ๑๙๒

ความดี ๒๒๐, ๒๓๐ - ๒๓๑, ๓๒๒                                                                                             

ความฝันอันสูงสุด, เพลงพระราชนิพนธ์ ๑๐๑, ๑๑๕

ความมั่นคง ๑๑๙ - ๑๒๑, ๑๓๗,  ๑๓๙,  

  ๑๔๑, ๑๔๓, ๑๖๒

ความมั่นคงแห่งชาติ, สภา ๑๓๗                                             

ความไม่โกรธ ๑๐๙

ความยุติธรรม ๙๕ - ๙๖, ๓๐๐, ๓๐๒ - ๓๐๕                            

ความรู้ ๙, ๑๔๓, ๑๔๗, ๒๓๓

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ๙๘, ๑๐๐, ๑๔๕, ๒๑๘

 - ไทย-จีน, สาธารณรัฐ ๒๙, ๓๒, ๔๑

 - ไทย-จีน, สาธารณรัฐประชาชน ๑๓๙

 - ไทย-ญี่ปุ่น ๒๙, ๔๑, ๑๔๕

 - ไทย-พม่า, สาธารณรัฐ ๑๒๔, ๑๔๔

 - ไทย-ฟิลิปปินส์, สาธารณรัฐ ๒๙, ๔๑ - ๔๒                                     

 - ไทย-รัสเซีย, สหพันธรัฐ ๑๒๔, ๑๓๙

 - ไทย-ลาว, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ๑๔๕

 - ไทย-สหรัฐอเมริกา ๑๓๗ - ๑๓๘, ๑๔๕, ๒๑๘, ๒๘๔

 - ไทย-สิงคโปร์, สาธารณรัฐ ๓๑๐

 - ไทย-ออสเตรเลีย, เครือรัฐ ๑๔๕, ๓๒๔

 - ไทย-อังกฤษ ๑๔๕

 - ไทย-อิหร่าน ๑๕๗

คอมมิวนิสต์ ๙๗ - ๙๘, ๑๐๐, ๑๐๒ - ๑๐๓,  

  ๑๑๕, ๑๑๗, ๑๓๗ - ๑๓๙, ๑๗๓ - ๑๗๖

คอร์รัปชั่น ๑๔๒, ๓๒๒

ค่ายสฤษดิ์เสนา จ. พิษณุโลก ๑๑๕, ๑๗๔, ๑๗๕                                                                          

คำพ่อสอน, หนังสือ ๒๓๐

ค่ำแล้ว, เพลงพระราชนิพนธ์ ๒๙๓ 

คึกฤทธิ์ ปราโมช, หม่อมราชวงศ์ ๑๐๔, ๑๔๓ 

เคาน์ซิลออฟสเตด ๑๓

แคนเบอร์รา, มหาวิทยาลัย ๓๒๔

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังจลน์ ๑๙๒

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ๑๓, ๗๗, ๙๒, ๑๑๑, ๒๔๑                                                                      

โคกกูแว จ. นราธิวาส ๒๖๗ - ๒๖๘

โคกใน จ. นราธิวาส ๒๖๗ - ๒๖๘

โคกอิฐ จ. นราธิวาส ๒๖๗ - ๒๖๘

โครงการจัดสรรและพัฒนาที่ดินหุบกะพง ๑๐๔, ๑๔๐

โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ๑๖๕, ๒๒๗

โครงการพระดาบส ๑๖๑ - ๑๖๒, ๒๒๖ - ๒๒๗, ๒๓๔

โครงการพัฒนาตามพระราชดำริขุนยวม  

 บ้านต่อแพ จ. แม่ฮ่องสอน ๘๑ - ๘๒

โครงการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองในฤดูแล้ง ๑๐๖

โครงการพัฒนาที่ดินหนองพลับ ๑๔๐

โครงการพัฒนาปลูกป่าในฤดูฝน ๑๐๗

โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน 

 ตามแนวทางพระราชทาน ๑๒๐ 
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โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก  

 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๑๗๖ - ๑๗๗

โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จ. ปราจีนบุรี ๑๘๔

โครงการส่วนพระองค์เกี่ยวกับการเกษตร                                         

 สวนจิตรลดา ๓๑๑

โครงการหลวง ๗๒, ๑๒๐, ๑๔๕, ๑๕๘ - ๑๕๙, ๓๓๓

โครงการหลวง, มูลนิธิ ๑๕๙                                                                       

โครงการให้บริการ ณ จุดเดียว ๒๔๕                            

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๗๒, ๑๔๐, ๑๔๕, ๑๕๔, 

  ๑๗๔ - ๑๗๕, ๑๘๗, ๒๑๕, ๒๓๓, ๒๕๘

ง

งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ๑๔๖, ๒๐๙, ๒๒๑, 

  ๒๔๖, ๒๘๔, ๒๙๓, ๓๒๑        

งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ๒๘๘                                                                      

งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๒๕ ปี ๑๐๗                                                                     

งูเห่าทอง (Cobra Gold) ๒๙๓

จ

จรัส สุวรรณเวลา ๒๓๐

จรวย โชติกเสถียร  ดูที่  สุรณรงค์, คุณหญิง                                                                              

จราจร ๒๖๙, ๓๓๕

จรูญพันธุ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ๕๖, ๖๒

จอมทัพไทย ๑๐๓

จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์, หม่อมเจ้า  ดูที่  จักรพันธ์เพ็ญศิริ,  

 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

จักรพันธ์เพ็ญศิริ,   

 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ๕๕, ๖๒, ๑๕๒, ๑๘๕

จักรีมหาปราสาท, พระที่นั่ง ๓๑๐

จัดสรรและพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง, 

 โครงการ ๑๐๔

จันทบุรีสุรนาถ, พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่น ๒๓, ๒๔, ๓๙

จันทร, เรือหลวง ๒๘๘ 

จำเนียร มีสง่า, พันเอก ๑๑๕

จำรัส เขมะจารุ ๘, ๖๓, ๑๙๔, ๑๙๖, ๒๙๘, 

  ๓๔๒, ๓๖๐                                                      

จินตา บุณยอาคม ๕๕, ๖๒

จิตติ ติงศภัทิย์ ๕๘, ๒๐๖

จิตร ณ สงขลา  ดูที่  ศรีธรรมาธิเบศ, เจ้าพระยา

จิตรวดี จุลานนท์, พันเอกหญิง ท่านผู้หญิง ๓๔๓

จิตรลดารโหฐาน, พระตำหนัก ๒๓, ๗๗ - ๗๘, ๙๐, ๙๔, 

  ๙๗, ๑๒๒ - ๑๒๓, ๑๒๘, ๑๓๔, 

  ๑๓๘, ๑๕๐, ๑๗๐, ๑๘๒, ๑๙๖, 

  ๒๐๖, ๒๑๒, ๒๕๐, ๒๙๖, ๓๐๘, 

  ๓๑๑, ๓๑๘, ๓๓๑                                                                                                                                              

จิรายุ นพวงศ์, หม่อมหลวง ๕๗, ๖๒ - ๖๓, ๑๕๒

จีน, สาธารณรัฐ ๒๙, ๔๑

จีน, สาธารณรัฐประชาชน ๑๓๙
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จุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ๘, ๕๙, ๖๓, ๑๓๔ - ๑๓๕, 

  ๑๕๒, ๑๘๕, ๒๕๒

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ ๑๒, ๑๓, ๒๗

จุฬาภรณ์, เขื่อน ๑๕๔

จุฬาภรณวลัยลักษณ์, อัครราชกุมารี,  

 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า ๑๑๗, ๒๘๘ - ๒๘๙

จุฬาราชมนตรี ๒๔๐

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๙๙, ๒๑๕ 

เจริญ ทองนิ่ม, พันโท ๑๗๔ 

แจ๊ส ๒๐๙ 

ฉ

ฉลองพระองค์, ชุดรบพิเศษ              ๑๑๕ - ๑๑๖

ฉัตรมงคล, พระราชพิธี ๑๗, ๑๘

ฉางข้าวและพืชผล, โครงการจัดสร้าง ๑๐๕ 

เฉลิมลาภ ทวีวงศ์, หม่อมราชวงศ์  ดูที่  ทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์, 

 พลตรี หม่อม

ช

ชนกลุ่มน้อย                                  ๑๑๗, ๑๗๓

ชลประทาน ๑๐๖, ๑๕๔, ๑๘๕, ๒๖๔,  

  ๒๖๖ - ๒๖๗, ๓๑๑   

ชลประทาน, กรม ๘๓, ๑๔๑, ๑๕๒, ๒๕๒ - ๒๕๔, ๒๕๗,  

  ๒๖๑ - ๒๖๒, ๒๖๔, ๒๖๗, ๒๖๙, ๒๗๑

ชลประทานขนาดเล็ก, โครงการสร้าง ๑๐๖

ชลิต พุกผาสุข, พลอากาศเอก ๓๒๖, ๓๒๘, ๓๔๒, ๓๘๐

ชวนชื่น หุตะสิงห์, ท่านผู้หญิง ๖๒ 

ชาวเขา ๑๑๗, ๑๔๑, ๑๔๕, ๑๗๓

ชัยนาทนเรนทร, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา 

  ๒๖, ๒๘, ๓๐, ๓๘                   

ชัยพัฒนา, มูลนิธิ ๗๒, ๑๕๔, ๑๘๕, ๒๕๕ 

ชัยมังคลาภิเษก, พระที่นั่ง ๑๙๙ - ๒๐๐ 

ช้าง ๓๓๔ - ๓๓๕

ชาญชัย ลิขิตจิตถะ ๑๒๔, ๒๙๘, ๓๐๘, ๓๑๖, 

  ๓๑๘, ๓๔๒, ๓๗๘ 

ชาห์แห่งอิหร่าน, พระเจ้า ๑๕๗ 

ชุมพล ปัจจุสานนท์, พลเรือเอก ๒๗๖, ๒๗๘, ๓๔๒, ๓๗๒ 

เชาวน์ ณศีลวันต์ ๘, ๖๒ - ๖๓, ๑๒๖, ๑๒๘, ๓๔๒, ๓๕๐

ซ

ซีแลนเดีย, เรือพระที่นั่ง ๒๘๒                  

ซื่อสัตย์ ๙, ๖๘, ๑๐๘, ๑๑๓, ๑๒๑ - ๑๒๓,  

  ๑๔๗, ๑๘๙, ๑๙๙, ๒๑๔, ๒๔๖

โซเวียต ๑๓๙

 ดูเพิ่มเติมที่  รัสเซีย, สหพันธรัฐ                                                       
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ญ

ญี่ปุ่น                ๒๙, ๔๑, ๑๐๖, ๑๔๕, ๒๐๙ 

ด

ดนตรี ๒๐๙, ๓๑๒ 

ดอยตุง ๒๓๒

ดำรง สิกขะมณฑล, พลเอก ๒๕๒ 

ดินเปรี้ยว                                 ๒๖๗

ดิสโก้, ถนน ๒๖๑, ๒๗๕

ดุสิดาลัย, ศาลา ๑๑๔, ๓๐๓, ๓๓๒

ดุสิตมหาปราสาท, พระที่นั่ง ๙๒, ๑๑๑, ๑๔๕, ๒๓๕, ๒๔๑

เดช สนิทวงศ์, หม่อมหลวง ๒๕, ๓๓ - ๓๔, ๔๔, ๕๒

ไดรโว ๑๑๗ 

ต

ต. ๙๑, เรือ ๒๘๕ - ๒๘๖, ๒๘๘ - ๒๘๙, ๒๙๒

ต. ๙๙๑, เรือ ๒๙๑ - ๒๙๓

ต้นแบบของแผ่นดิน ๘๒ 

ตรวจการณ์ใกล้ฝั่งตามพระราชดำริ, เรือ ๒๘๕

ตองปลิว, เรือหลวง ๒๘๙ - ๒๙๐

ตาปี, เรือหลวง ๒๘๘ 

แต้วแร้วท้องดำ, นก ๑๘๗

ถ

ถนนเข้าหมู่บ้าน, โครงการสร้าง ๑๐๖

ถนนรัชดาภิเษก ๑๐๗

ถนนวงแหวน ๑๐๗

ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ๒๖๙ - ๒๗๐

ถนอม กิตติขจร, จอมพล ๒๙

ถือน้ำพระพิพัฒนสัตยา, พระราชพิธี ๑๗

                                      

ท

ทรรศนีย์ ปัจจุสานนท์, พลโท คุณหญิง ๓๔๓

ทรัพยากรธรรมชาติ ๑๐๗, ๒๔๒

ทฤษฎีใหม่ ๑๘๗, ๒๖๓ - ๒๖๔ 

ทวี แรงขำ ๓๒๓

ทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์ (หม่อมราชวงศ์เฉลิมลาภ ทวีวงศ์),  

 พลตรี หม่อม ๕๐

ทวีสันต์ ลดาวัลย์, หม่อมหลวง ๘, ๖๐, ๓๑๔

ทศพิธราชธรรม ๘๗, ๑๐๙, ๑๔๖, ๑๖๗, ๑๙๑, ๒๐๓,  

  ๒๒๐, ๓๐๒, ๓๐๓, ๓๐๕, ๓๑๙, ๓๒๒                                            

ทหาร ๑๐๒, ๑๑๓ - ๑๒๐, ๑๒๕, ๑๓๙ - ๑๔๐,  

  ๑๖๓ - ๑๖๔, ๑๗๑, ๑๗๓ - ๑๗๔, ๑๗๖ - ๑๗๗                             

ทหารรักษาพระองค์ ๑๑๒, ๓๓๕

ทักษิณราชนิเวศน์, พระตำหนัก ๙๗, ๑๐๒, ๒๕๗ - ๒๕๘

ทำราชการ ๑๖๖
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ท่าด่าน, โครงการเขื่อน ๒๗๕

ทัศนียา สุวรรณรัฐ, ท่านผู้หญิง ๖๓, ๓๔๓

ที่ปรึกษาในพระองค์ ๑๓ - ๑๔, ๑๖

ทุ่งสมอ (เขาค้อ) จ. เพชรบูรณ์ ๑๗๓

ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ๑๖๐, ๒๑๖, ๒๓๐, ๒๓๒

ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย, โครงการ ๑๖๕, ๒๒๗

ทูต  ๑๔๓ - ๑๔๔, ๓๒๓

เทพกมล เทวกุล, หม่อมราชวงศ์ ๘, ๖๓, ๒๑๑ - ๒๑๒,  

  ๓๔๒, ๓๖๔                                                  

เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ 

  ๘, ๑๓๐, ๑๔๑, ๑๖๒, ๑๖๔ - ๑๖๕,  

  ๑๘๕, ๑๘๙, ๒๓๔, ๒๕๘, ๒๙๓                                                                                                      

เทสก์ เทสรังสี, หลวงปู่  ๑๑๗

เทียนชัย จั่นมุกดา, พลเอก ๘๓, ๒๕๗ 

เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล  ดูที่  ศรีวิสารวาจา, พระยา

ไทยมุสลิม ๑๔๒, ๒๔๗, ๒๕๗, ๒๖๗

ธ

ธงไชย โชติกเสถียร  ดูที่  สุรณรงค์, พลเอก หลวง

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร ๒๙

ธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัย ๒๑๕, ๓๑๒

ธานินทร์ กรัยวิเชียร ๘, ๖๓, ๘๘, ๙๐, ๙๒, 

  ๒๙๘, ๓๔๒, ๓๔๖

ธานีนิวัต. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 

 ดูที่  พิทยลาภพฤฒิยากร, พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่น

ธิดา เศวตศิลา, คุณหญิง ๖๓, ๓๔๓

น

นกแต้วแร้วท้องดำ ๑๘๗

นกยูง ๒๖๙

นราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 

 เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  ๒๘๐ - ๒๘๑ 

นอตติงแฮม, มหาวิทยาลัย ๓๒๓

นักขัตรมงคล กิติยากร, พลเอก หม่อมเจ้า 

 ดูที่  จันทบุรีสุรนาถ, พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่น

นาธาน, เอส. อาร์.  ๓๑๐

นาบัว อ.เรณูนคร จ. นครพนม ๑๗๓

นายกรัฐมนตรี ๕๑, ๘๐, ๘๕, ๘๗, ๙๓ - ๙๔,  

  ๙๖ - ๙๗, ๑๐๓, ๑๑๘, ๑๒๒ - ๑๒๔,  

  ๑๘๕, ๒๑๙, ๒๘๒, ๓๒๐     

นายกรัฐมนตรีพระราชทาน ๓๒๐, ๓๒๒ - ๓๒๓

นารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙, เรือพระที่นั่ง ๒๘๘

น้ำ  ๑๑๗, ๑๔๑, ๑๔๖, ๑๕๒, ๑๕๔ - ๑๕๕, ๑๕๗,   

  ๑๖๓, ๑๘๘, ๒๕๗, ๒๕๙, ๒๖๑ - ๒๖๔,  

  ๒๖๖ - ๒๖๘, ๒๗๐ - ๒๗๓, ๒๗๕                           

 - น้ำจืด ๑๕๖, ๒๕๗, ๒๖๗ - ๒๖๘ 

 - น้ำเค็ม ๑๕๖, ๒๖๗, ๒๗๓

 - น้ำท่วม ๑๔๕ - ๑๔๖, ๑๕๒, ๑๘๗, 

  ๒๕๙, ๒๖๗, ๒๗๓, ๒๗๕                                                    

 - น้ำเปรี้ยว ๒๔๒, ๒๖๗ - ๒๖๘ 
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น้ำอูน, เขื่อน ๘๓, ๑๓๐ - ๑๓๑ 

นีน่า, ไต้ฝุ่น ๒๗๓ 

นุช อนันตรานนท์ ๒๖๕

เนชั่นแนลจีโอกราฟฟิก ๒๗๕

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗

 - ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ๗๙, ๘๗, ๒๑๓,  

  ๒๔๖, ๒๗๙, ๓๐๕, ๓๑๕

 - ๕ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ ๑๙๘ - ๒๐๐                                                                   

 - ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ๒๔๖, ๒๙๒                                                                  

เนื่องสนิท สิทธิสุนทร, ท่านผู้หญิง ๖๒

บ

บรมราชาภิเษก, พระราชพิธี ๙๑, ๑๙๑, ๑๙๗, ๑๙๙, 

  ๒๑๔ - ๒๑๕, ๓๐๙                             

บรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร, สมเด็จพระ  ดูที่  

วชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร,   

 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหา                                                   

บรรหาร ศิลปอาชา ๑๔๕

บริรักษ์ ติตติรานนท์  ดูที่  บริรักษ์เวชชการ, พระยา

บริรักษ์เวชชการ (บริรักษ์ ติตติรานนท์), พระยา  ๔๖  

บังอร เขมะจารุ, คุณหญิง ๓๔๓

บัน คี-มูน ๑๒๓

บากง, บึง ๒๖๕ 

บางนรา, แม่น้ำ ๒๖๖ 

บางปะอิน, พระราชวัง ๙๗ 

บางลาง, เขื่อน ๑๕๓                                        

บ้านกุดตอแก่น ๒๕๙, ๒๖๑ - ๒๖๓             

บ้านแก่งนาง ภูพาน ๑๑๗ - ๑๑๘, ๑๒๕

บ้านศาลา-ปางสัก ๑, โครงการ ๒๖๘, ๒๗๑

บ้านห้วยโกร๋น อ.ทุ่งช้าง จ. น่าน ๑๗๖

บูโด, เทือกเขา ๑๔๒ 

                                        

ป

ป. พิบูลสงคราม, จอมพล ๓๑, ๒๘๒

ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ ๑๘ - ๒๐

ปฏิบัติการจิตวิทยา (ปจว.) ๑๗๕

ประกอบ หุตะสิงห์  ๕๔, ๖๒, ๑๕๒ 

ประทีป เสียงหวาน ๑๔๓ 

ประพาล จักรพันธุ์, หม่อม ๖๒                                        

ประเวศ วะสี ๒๓๐

ปรีดา กาญจนรัตน์, พลเรือเอก ๒๙๓

ปรีวีเคาน์ซิล ๑๓, ๑๖, ๒๗ 

 - พระราชบัญญัติ ๑๒, ๑๔

 - คำสาบาล                                                                      

ปรีวีเคาน์ซิลเลอร์ ๑๓ - ๑๖ 

ปลอด ณ สงขลา  ดูที่  มานวราชเสวี, พระยา                                         

ป่า  ๑๐๗, ๑๕๔, ๑๕๘ - ๑๕๙, ๑๖๒,  

  ๑๗๕, ๒๔๒, ๒๖๖ - ๒๖๙, ๓๓๕

ป่าขุนแม่กวง, โครงการ ๒๖๘, ๒๗๑

ป่าสักชลสิทธิ์, เขื่อน ๑๔๕, ๒๗๕
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ป่าอุดมสมพร, วัด ๑๓๐

ปานจิตต์ วัฒนายากร, คุณหญิง ๖๓, ๓๔๓                                          

ปูติน,วลาดิเมียร์ ๑๒๔

ปูนมาร์ล ๒๖๗

เปรม ติณสูลานนท์, พลเอก    ๘, ๖๓, ๗๖ - ๗๘, ๑๒๑, ๑๒๔,  

  ๒๑๒, ๒๑๔, ๒๒๔, ๒๓๘, ๒๕๐,  

  ๒๕๒, ๒๗๘, ๒๙๖ - ๒๙๗, ๓๐๘,  

  ๓๑๘, ๓๒๘, ๓๓๑, ๓๔๒, ๓๔๔

เปี่ยมสุข, พระตำหนัก ๗๐, ๙๓, ๑๒๑, ๑๓๖, 

  ๒๒๔, ๒๓๘, ๒๔๔, ๒๗๘                                         

โปลิโอ, โรค ๒๑๕ - ๒๑๖, ๒๒๘ 

ผ

ผู้นำ ๑๐๓

ผู้บัญชาการทหารบก ๘๕, ๑๑๘, ๓๓๗

ผู้บัญชาการทหารเรือ ๒๙๒, ๒๘๒, ๓๓๗

ผู้บัญชาการทหารอากาศ ๓๒๙, ๓๓๑, ๓๓๓

ผู้พิพากษา ๙๓, ๑๙๙, ๓๐๑, ๓๐๓, - ๓๐๕,  

  ๓๑๒, ๓๒๒, ๓๒๔

ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์  ๒๐, ๒๕ - ๒๖, ๒๘ - ๓๒,  

  ๓๕, ๓๘, ๖๘ - ๗๐

แผนที่ ๘๒ - ๘๓, ๘๕, ๑๑๘, ๑๔๕,  

  ๑๕๒ - ๑๕๓, ๑๗๔, ๒๔๕, ๒๕๔,  

  ๒๕๙ - ๒๖๐, ๒๖๒, ๒๗๐ - ๒๗๑, ๒๗๔

แผนยุทธศาสตร์พัฒนา ๑๗๕ 

ฝ

ฝนเทียม ดูที่  ฝนหลวง                                         

ฝนหลวง ๑๘๗, ๒๗๒, ๓๓๖

ฝั้น อาจาโร, พระอาจารย์ ๑๓๐

ฝาย ๒๕๓ - ๒๕๔, ๒๖๙ - ๒๗๑

ฝายต้นน้ำลำธารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๒๖๙

ฝายแม้ว ๒๖๘ - ๒๖๙ 

ฝิ่น  ๑๔๕, ๑๕๘, ๑๕๙

แฝก  ดูที่  หญ้าแฝก                         

ฝึกอาชีพ ๑๖๑ - ๑๖๒, ๒๒๖

                                         

พ

พงา ธรรมศักดิ์, ท่านผู้หญิง ๖๒

พงษ์ณรงค์ เกษรศุกร์, เรืออากาศเอก ๑๗๔ 

พม่า, สหพันธรัฐ ๑๓๙, ๑๔๔

พรทิพย์ พุกผาสุข ๓๔๓

พระดาบส, โครงการ ๑๖๑ - ๑๖๒, ๒๒๖ - ๒๒๗, ๒๓๔                                                                  

พระมหากษัตริย์ ๙, ๒๐ - ๒๑, ๖๗ - ๗๐, ๘๐, ๑๐๐,  

  ๑๒๕, ๑๔๖ - ๑๔๗, ๑๕๑, ๑๖๗,  

  ๒๐๑, ๒๑๗, ๒๑๙ - ๒๒๑, ๒๗๕,  

  ๓๐๒, ๓๐๕, ๓๑๓ - ๓๑๔, ๓๒๓

พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ ๑๑๗

พระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดิน ๑๐๔, ๑๔๒ 
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พระราชอำนาจ ๑๐๓

พระสงฆ์ไทย ๑๖๕, ๒๒๗

พระสหาย ๒๕๗ - ๒๕๘

พรุแฆแฆ, คลองระบายน้ำ ๒๔๓, ๒๕๗

พรุโต๊ะแดง ๑๘๗, ๒๖๖ - ๒๖๗

พรุบาเจาะ, โครงการระบายน้ำ ๑๔๐ - ๑๔๑, ๒๔๒

พฤษภาทมิฬ ๓๒๐

พลากร สุวรรณรัฐ ๘, ๖๓, ๒๒๔, ๒๓๖, ๒๓๘, 

  ๒๔๑ - ๒๔๒, ๓๖๘

พอ.สว., หน่วยแพทย์ ๒๒๙

พัฒนาที่ดินหนองพลับ, โครงการ  ๑๔๐

พัฒนาที่ดินหุบกะพง. โครงการจัด ๑๔๐

พัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน ๑๒๐                

ตามแนวทางพระราชทาน, โครงการ 

พัฒนาลุ่มน้ำเข็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ,                                        

 โครงการ ๑๗๕ - ๑๗๗

พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ,  

 โครงการ ๑๙๐

พิจิตร กุลละวณิชย์, พลเอก ๘, ๖๓, ๑๖๘, ๑๗๐, 

  ๓๔๒, ๓๕๖

พิทยลาภพฤฒิยากร, พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่น ๒๓ - ๒๖, ๒๘,  

  ๓๐ - ๓๒, ๓๕, ๓๘

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน ๑๑๒

พิมลศักดิ์ สุวรรณทัต ๒๖๒ 

พีท (peat), ดิน ๒๖๖

พีระพงศ์ เกษมศรี, หม่อมหลวง ๑๔๔

พีระมิดกลับทิศ ๒๐๑, ๒๗๔ - ๒๗๕

พึงใจ สินธวานนท์, ท่านผู้หญิง ๖๓, ๓๔๓

พุทธศาสนา ๑๓๐ - ๑๓๑, ๑๖๔ - ๑๖๕,  

  ๑๗๘, ๑๙๑

พูนทรัพย์ นพวงศ์, ท่านผู้หญิง ๖๒ - ๖๓

เพ็ญศรี ลิขิตจิตถะ ๓๔๓                                    

เพลงพระราชนิพนธ์ ๑๐๑, ๑๑๕, ๒๐๙                                                               

ไพศาลทักษิณ, พระที่นั่ง ๙๑ 

ฟ

ฟ้ามาโปรด                                                       ๒๖๓, ๒๗๓

ฟิลิปปินส์, สาธารณรัฐ    ๒๙, ๔๑ - ๔๒, ๙๘, ๒๗๓ - ๒๗๔

ไฟฟ้าพลังนํ้า, โรง    ๑๕๖, ๑๕๙, ๑๖๕

ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์                                    ๑๖๔

                                           

ภ

ภัยพิบัติ ๙๗, ๒๑๗, ๒๒๙ 

ภีศเดช รัชนี, หม่อมเจ้า ๑๒๐, ๑๕๘ - ๑๕๙

ภูพาน, เทือกเขา ๑๓๐ - ๑๓๑ 

ภูพานราชนิเวศน์, พระตำหนัก ๘๓, ๑๐๒, ๑๓๐, ๒๕๘ 

ภูพิงคราชนิเวศน์, พระตำหนัก ๙๗ 

ภูมิพล, เขื่อน ๑๕๗, ๒๗๓ 
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ภูมิพล ๑, สะพาน ๑๔๖ 

ภูมิพล ๒, สะพาน ๑๔๖ 

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ๘, ๒๓ - ๒๔,  

  ๗๑, ๗๓, ๗๗ - ๗๘, ๘๐ - ๘๒, ๘๔, ๘๖, ๙๐ - ๙๔,  

  ๙๙, ๑๑๑ - ๑๑๒, ๑๑๔, ๑๑๖, ๑๑๙, ๑๒๑ - ๑๒๒,  

  ๑๒๘, ๑๓๑, ๑๓๔, ๑๓๖, ๑๓๘, ๑๔๑, ๑๕๐, ๑๕๓,  

  ๑๕๖ - ๑๕๗, ๑๕๙, ๑๖๕, ๑๗๐, ๑๗๒, ๑๗๗ - ๑๗๘,  

  ๑๘๔, ๑๘๖, ๑๘๙ - ๑๙๐, ๑๙๒, ๑๙๖, ๒๐๖, ๒๐๘,  

  ๒๑๒, ๒๓๕, ๒๒๔, ๒๓๘, ๒๔๐ - ๒๔๔, ๒๔๗, ๒๕๐,  

  ๒๕๓, ๒๕๕ - ๒๕๖, ๒๖๐, ๒๖๒ - ๒๖๓, ๒๖๕, ๒๗๘,  

  ๒๘๐ - ๒๘๒, ๒๘๕, ๒๘๗, ๒๘๙, ๒๙๑, ๒๙๖, ๓๐๐,  

  ๓๐๘, ๓๑๐, ๓๑๘, ๓๒๘, ๓๓๐, ๓๓๓ - ๓๓๔, ๓๓๖

 - การบริหารจัดการน้ำ ๑๔๕, ๑๕๒

 - การเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ ๑๔๕, ๒๑๘

 - ทรงงาน ๘๒, ๘๕, ๑๐๙, ๑๙๑, ๒๔๔ - ๒๔๖                

 - ทรงพระประชวร ๑๔๗, ๒๒๖, ๓๑๕, ๓๓๕

 - พระปฐมบรมราชโองการ ๘๐, ๙๑, ๑๖๗, ๑๙๑, ๒๑๔,  

  ๒๓๙, ๒๙๓, ๓๐๒ - ๓๐๓,  

  ๓๐๙, ๓๑๑

 - พระปรีชาสามารถ ๑๑๗, ๑๔๓, ๒๖๙, ๒๗๑,  

  ๒๘๖, ๒๙๙, ๓๐๒, ๓๑๒

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

 - พระราชดำรัส ๙, ๘๓, ๙๘, ๑๐๓, ๑๐๗, ๑๔๗,  

  ๑๖๑, ๑๖๖, ๑๗๔ - ๑๗๘, ๑๙๙, ๒๐๑,  

  ๒๑๔, ๒๒๖ , ๒๒๙ - ๒๓๒, ๒๔๕ - ๒๔๖,  

  ๒๕๒, ๒๕๗, ๒๖๑, ๒๖๔, ๒๗๒, ๒๗๔ - ๒๗๕,   

  ๒๘๖, ๒๙๑ - ๒๙๓, ๓๐๓ - ๓๐๕, ๓๓๔

 - พระสหาย ๒๕๗ - ๒๕๘

 - พระอารมณ์ขัน ๑๕๗, ๒๙๓

 - เพลงพระราชนิพนธ์

  - - ความฝันอันสูงสุด ๑๐๑, ๑๑๕

  - - ค่ำแล้ว ๒๙๓

  - - ราชนาวิกโยธิน                                  ๒๘๔, ๒๙๓

  - - เราสู้ ๑๐๑

 - การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ

  - - ครบ ๖๐ ปี ๑๔๖, ๒๐๙, ๒๒๑, ๒๔๖, ๒๘๔,  

   ๒๙๓, ๓๒๑

  - - ครบ ๕๐ ปี ๒๘๘                                                                                

  - - ครบ ๒๕ ปี   (รัชดาภิเษก) ๑๐๗                                                                         

 - เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

  - - ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ๗๙, ๘๗, ๒๑๓,  

   ๒๔๖, ๒๗๙, ๓๐๕, ๓๑๕ 

  - - ๕ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ ๑๙๘ - ๒๐๐                                                                           

  - - ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ๒๔๖, ๒๙๒

ภูมิพลอดุลยเดช, สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้า ๒๘๐ - ๒๘๑                                               

ภูหินร่องกล้า ๑๗๓, ๑๗๖ 
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ม

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ ๑๗ 

มงคลชัยพัฒนาราม, วัด ๒๖๓ 

มนัส คล้ายมณี, พันโท ๑๗๔ 

มนัส ปิติวงษ์ ๒๕๔, ๒๖๔, ๒๖๖                                                                                              

มวยไทย ๑๗๙                                                                                                                    

มณีเมขลา ๒๗๔ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย ๑๖๕, ๒๒๗                                                         

มหามกุฏราชวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย ๑๖๕, ๒๒๗

มหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร,   

 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้า  ดูที่  วชิราลงกรณ   

 สยามมกุฎราชกุมาร, สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช                                

มั่น ภูริทัตตเถระ, พระอาจารย์ ๑๓๐                                          

มัสยิดกลาง จ. ปัตตานี ๒๔๐

มานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา), พระยา ๒๓ - ๒๕, ๓๖

มาเลเซีย ๙๗ - ๙๘, ๒๖๔

มีโอเนีย, เรือพระที่นั่ง ๒๘๑

มุรธาธร, กระทรวง ๑๗

มูโนะ, โครงการ ๒๖๖ - ๒๖๗

แม่กลอง, เรือหลวง ๒๘๑ - ๒๘๓

แม่ทัพภาคที่ ๒ ๘๐, ๘๓, ๑๑๔

แม่ทัพภาคที่ ๓ ๑๗๓ - ๑๗๔ 

แมกไซไซ, รางวัล ๑๕๙

แมวป่าหัวแบน ๒๖๖

ย

ยาวี, ภาษา ๒๕๘

ยาเสพติด ๑๑๘ - ๑๒๐, ๑๗๙, ๒๐๒, ๓๐๐                                                                

ยุทธการผาเมืองเผด็จศึก ๑๗๖

ยุทธศาสตร์พระราชทาน ๑๒๐, ๑๗๓, ๑๗๖

เยอรมนี, สหพันธ์สาธารณรัฐ ๒๘๕

ร

ระบบการส่งน้ำด้วยท่อ                                       ๑๒๐, ๒๖๒

ระบายน้ำพรุบาเจาะ, โครงการ ๑๔๐ - ๑๔๑,  ๒๔๒ 

ระเบิดจากข้างใน ๒๔๕

รังสิตประยูรศักดิ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า  ดูที่    

 ชัยนาทนเรนทร, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา

รัชชประภา, เขื่อน ๑๖๕ 

รัชนีวรรณ วัฒนชัย, คุณหญิง ๖๓, ๓๔๓ 

รัชดาภิเษก, ถนน ๑๐๗ - ๑๐๘ 

รัชดาภิเษก, พระราชพิธี ๑๐๗ 

รัชทายาท, พระ ๖๙, ๙๘

รัฐธรรมนูญ ๒๐, ๒๓, ๒๘ - ๒๙, ๓๑, ๓๓, ๓๕ - ๓๗,  

  ๓๙ - ๖๑, ๖๖, ๖๘, ๗๐, ๘๕, ๙๖, ๑๐๓,  

  ๑๐๘, ๑๖๗, ๒๐๑, ๒๑๙ - ๒๒๐, ๒๒๖,  

  ๒๓๙, ๓๑๔, ๓๒๐, ๓๒๒ - ๓๒๔

รัฐประหาร ๓๑ 
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รัฐสภา ๖๙ - ๗๐, ๓๒๒ 

รัสเซีย, สหพันธรัฐ ๑๒๔, ๑๗๙ 

รางวัลเกียรติยศด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๑๔๖

รางวัลแมกไซไซ ๑๕๙

ราชกรัณยสภา, พระที่นั่ง ๒๕

ราชนาวิกโยธิน

 - ธง                                                 ๒๘๖ - ๒๘๗

 - เพลงพระราชนิพนธ์ ๒๘๔, ๒๙๓

ราชนิโรธรังสีคัมภีร์ปัญญาวิศิษฏ์, พระ ๑๑๗

ราชประชานุเคราะห์, มูลนิธิ ๒๒๙ 

ราชประชาสมาสัย, มูลนิธิ ๒๒๘

ราชเลขาธิการ ๑๘, ๑๔๔, ๒๑๔, ๒๕๑ - ๒๕๒, ๒๗๐

ราชเลขาธิการ, สำนัก ๗๒, ๓๓๑

ราชองครักษ์เวร ๘๐, ๓๓๑ - ๓๓๒                                   

รู้ รัก สามัคคี ๒๔๖

เราสู้, เพลงพระราชนิพนธ์ ๑๐๑

เรือ ต. ๙๑ ๒๘๕ - ๒๘๖, ๒๘๘ - ๒๘๙, ๒๙๒

เรือ ต. ๙๙๑ ๒๙๑ - ๒๙๓

เรือของพระเจ้าอยู่หัว ๒๘๖

เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ๒๘๕

เรื้อน, โรค ๒๒๘

โรงงานแปรรูปผลไม้ ๑๕๙

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ๑๕๖, ๑๕๙, ๑๖๕

โรงเรียนในชนบท ๑๐๖

โรงสีข้าว ๑๕๖, ๑๖๒ 

ล

ลานมวยไทยต้านยาเสพติด ๑๗๙ 

ลาว, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ๙๗, ๑๔๕, ๑๗๓

ลำน้ำก่ำ ๒๖๑, ๒๖๓

ลำน้ำพะยัง ๒๕๙ - ๒๖๒

ลำพันชาด, โครงการ ๒๗๒

ลำปลายมาศ, โครงการ ๒๗๒

ลุ่มน้ำปากพนัง, โครงการพัฒนา ๒๗๕

ลุ่มน้ำเข็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, โครงการพัฒนา ๑๗๕ - ๑๗๘

ลุยลาย, หมู่บ้าน ๑๕๘

โลอิส, ไต้ฝุ่น ๒๗๓ 

ว

วงดนตรี อ.ส. วันศุกร์                               ๒๐๗ - ๒๐๘

วงศ์พรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, พันตำรวจเอกหญิง ท่านผู้หญิง                            

  ๖๓ 

วงศานุวัตร เทวกุล, หม่อมเจ้า ๕๓, ๖๒               

วงแหวนอุตสาหกรรม, สะพาน ๒๖๙ - ๒๗๐

วชิรญาณวงศ์, สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง ๒๑๗                                                                                                     

วชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร, 

 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหา ๙๘, ๑๑๗, ๒๘๖, ๒๘๘

วชิราลงกรณ์ธาราบำบัด, ตึก ๒๑๕

วราพร ปราโมช ณ อยุธยา, ท่านผู้หญิง ๖๓, ๓๔๓
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วลาดิเมียร์ ปูติน ๑๒๔

วัดป่าอุดมสมพร จ. สกลนคร ๑๓๐

วัณโรค ๒๒๘

วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ ๑๐๗ 

วันมหาวิปโยค ๙๗, ๒๑๘, ๓๒๐

วันเสียงปืนแตก ๑๗๓

วาเด็ง ปูเต๊ะ ๒๔๓, ๒๕๖ - ๒๕๘

วิกฤตบ้านเมือง ๙๗, ๒๒๐, ๒๔๓, ๓๒๒

วิกฤตเศรษฐกิจ ๑๘๘

วิทยุสื่อสาร ๑๖๐

วิภาวดีรังสิต, ถนน ๑๐๒ 

วิภาวดีรังสิต, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ๑๐๒

วิมล กุลละวณิชย์, พันเอกหญิง คุณหญิง ๖๓, ๓๔๓

วิวัฒนไชย, พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ๒๓ - ๒๕, ๔๐

เวคา, เรือใบ ๒๘๖                               

เวียดนาม, สาธารณรัฐ ๙๗, ๑๓๗ - ๑๓๙

เวียดนาม, สาธารณรัฐสังคมนิยม ๑๓๗ - ๑๓๙, ๒๗๓, ๒๗๔

ศ

ศรีนครินทราบรมราชชนนี, สมเด็จพระ ๑๔๕, ๒๒๙, ๒๘๑

ศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา), เจ้าพระยา ๒๓ - ๒๖, ๓๒, ๔๑

ศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล), พระยา ๒๓ - ๒๖, ๔๓ 

ศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า, สมเด็จพระ  

  ๒๒๙                                     

ศรีสัจปานกาล, พระราชพิธี ๑๓, ๑๗ - ๑๘

ศรีสังวาลย์, สมเด็จพระบรมราชชนนี  ดูเพิ่มเติมที่   

 ศรีนครินทราบรมราชชนนี, สมเด็จพระ                                           

ศรีเสนา สมบัติศิริ ๔๗, ๖๒

ศรีอยุธยา, เรือหลวง ๒๘๐ - ๒๘๒

ศักดิ์ โกไศยกานนท์ ๒๗๒ 

ศักดิ์ เสนาณรงค์  ดูที่  เสนาณรงค์, พลเอก หลวง

ศักดา โมกขมรรคกุล ๘, ๖๐, ๖๓

ศักดินา ๑๔๒

ศาสนาอิสลาม ๒๔๐

ศิริราช, โรงพยาบาล ๗๑, ๗๓, ๑๔๖, ๒๒๖, 

  ๓๐๐, ๓๒๘, ๓๓๑, ๓๓๕

 - ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา   

  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ๗๑, ๗๓, ๓๒๘,  

   ๓๓๑, ๓๔๐ - ๓๔๑

ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจาก

 พระราชดำริ, โครงการ ๑๘๖               

ศุภชัย ภู่งาม ๑๒๔, ๒๙๘, ๓๐๖, ๓๐๘, ๓๑๘,  

  ๓๔๒, ๓๗๖

ศูนย์การเรียนรู้ ๑๖๒ - ๑๖๓

ศูนย์รวมใจ ๘๕

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๒๔๕

เศรษฐกิจพอเพียง ๘๐, ๑๖๒, ๑๘๘ - ๑๘๙, ๑๙๓,  

  ๒๓๓, ๒๔๕, ๒๘๖, ๓๑๑, ๓๓๗
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ส

สถานีวิทยุ อ.ส. ๒๑๖

สถาบันพระมหากษัตริย์ ๑๐๐, ๒๓๙

สถานีอนามัย, โครงการสร้าง ๑๐๖

สภาความมั่นคงแห่งชาติ ๑๓๗, ๑๔๓

สภาสนามม้า ๑๔๓

สมคิด ศรีสังคม ๑๔๓

สมเด็จ ณ ศรีราชา, โรงพยาบาล ๒๒๙

สมเด็จพระพันวัสสา  ดูที่  ศรีสวรินทิราบรมราชเทวี   

 พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า, สมเด็จพระ                                         

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

 ดูที่  วชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร,   

 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหา                  

สมเด็จพระยุพราช, โรงพยาบาล ๑๐๐

สมศักดิ์ ปัญจมานนท์, พลโท ๑๗๔

สมิทธ ธรรมสโรช ๒๗๔ 

สมุหราชองครักษ์ ๓๓๑

สฤษดิ์ ธนะรัชต์, จอมพล ๔๓

สฤษดิ์เสนา, ค่าย ๑๑๕, ๑๗๔ - ๑๗๕

สวนสนามทางเรือ ๒๘๓

สวัสดิ์ วัฒนายากร ๖๓, ๒๔๘, ๒๕๒, ๓๔๒, ๓๗๐

สวิตเซอร์แลนด์, สมาพันธรัฐ ๒๐, ๓๐, ๒๑๔ - ๒๑๕, ๒๑๗, 

  ๒๒๗, ๒๘๑ - ๒๘๒, ๒๙๙

สหกรณ์ ๑๐๕, ๑๔๐ - ๑๔๑, ๑๖๒

สหประชาชาติ, เลขาธิการ ๑๒๓ 

สหรัฐอเมริกา ๑๓๗, ๑๔๕, ๑๗๙    

สังคมความรู้ ๒๓๓           

สังคมนิยม ๑๓๙ - ๑๔๐, ๑๔๒

สังคมนิยมระบอบประชาธิปไตย ๑๔๐                         

สัญญา ธรรมศักดิ์ ๓๔, ๕๑, ๖๒, ๗๘, ๙๐, ๑๐๔,  

  ๑๒๘, ๑๓๔ - ๑๓๕, ๑๕๐, ๑๗๐,  

  ๑๘๕, ๑๙๖, ๒๐๑, ๓๐๐, ๓๒๐, ๓๒๓                                    

สันติ ทักราล ๖๑, ๒๗๘, ๒๙๘ 

สาธารณสุข ๒๑๕, ๒๒๘ - ๒๓๙ 

สามัคคี ๘๗, ๙๘, ๑๐๖, ๑๓๙, ๑๔๓, ๑๔๗,  

  ๑๖๒, ๑๙๐, ๑๙๓, ๒๔๖, ๓๐๒, ๓๒๓                                                                  

สายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิ ๑๖๔

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ในพระราชประสงค์

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, โครงการ ๑๖๑, ๒๒๗

ส่าหรี แพทยกุล, คุณหญิง ๖๒

สำรวย โมกขมรรคกุล, คุณหญิง ๖๓                                

สำราญ แพทยกุล, พลเอก ๕๗, ๖๒, ๑๒๘

สิงคโปร์, สาธารณรัฐ ๙๘, ๑๗๘, ๓๑๐

สิ่งแวดล้อม ๘๐, ๑๘๕, ๑๙๐ - ๑๙๑, ๒๔๒,  

  ๒๔๕, ๓๑๑

สิทธิ เศวตศิลา, พลอากาศเอก ๘, ๖๓, ๑๓๒, ๑๓๔ - ๑๓๕,  

  ๓๓๗, ๓๔๒, ๓๕๒

สินธุ์  กมลนาวิน, พลเรือเอก ๒๘๒

สิริกิติ์, เขื่อน ๒๗๓
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สิริกิติ์ กิติยากร, หม่อมราชวงศ์ ๒๘๒ 

  ดูเพิ่มเติมที่  สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระนางเจ้า 

สิริกิติ์ พระบรมราชินี, สมเด็จพระนางเจ้า  ๒๕, ๒๘๒ 

 ดูเพิ่มเติมที่  สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระนางเจ้า                          

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระนางเจ้า ๒๕, ๑๐๑, 

  ๑๑๕ - ๑๑๘, ๑๒๔, ๑๓๐, ๑๕๒, ๑๕๕ - ๑๕๖,  

  ๑๕๙, ๑๖๔, ๑๗๔, ๑๗๖, ๑๗๘, ๒๑๗,  

  ๒๕๗ - ๒๕๙, ๒๖๓, ๒๖๕, ๒๗๑, ๒๗๔,  

  ๒๘๔ - ๒๘๕, ๒๘๘ - ๒๘๙, ๒๙๒, ๓๓๓

สิรินธร, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า ๑๓๑, ๒๘๘ - ๒๘๙ 

 ดูเพิ่มเติมที่ เทพรัตนราชสุดา ฯ 

 สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ 

สึนามิ ๒๓๓

สุกรี บุณยอาคม, คุณหญิง ๖๒                                       

สุดใจ ดิษฐอำนาจ ๓๔๓                                      

สุชาติ เผือกสกนธ์, พลตำรวจตรี ๑๖๐, ๒๒๖                                

สุทัศนเทพวราราม, วัด ๑๙๘ - ๑๙๙ 

สุธี อักษรกิตติ์ ๑๖๐ 

สุพจน์ ครุฑพันธ์ุ, พลอากาศโท ๒๕๗, ๒๕๙, ๒๖๑ 

สุพจน์ รุจิรกุล ๒๕๙, ๒๖๒ 

สุเมธ ตันติเวชกุล ๒๕๘, ๒๕๙, ๒๖๒

สุรณรงค์ (จรวย โชติกเสถียร), คุณหญิง ๖๒

สุรณรงค์ (ธงไชย โชติกเสถียร), พลเอก หลวง ๔๙, ๖๒ 

สุรยุทธ์ จุลานนท์, พลเอก ๘, ๑๑๐ - ๑๑๑, ๑๒๑, 

  ๓๐๘, ๓๑๘, ๓๔๒, ๓๔๘

สุหะ ถนอมสิงห์ ๒๕๔

เสนาณรงค์ (ศักดิ์ เสนาณรงค์), พลเอก หลวง ๔๕, ๑๘๓

เสนาบดี ๑๘

เสนีย์ ปราโมช, หม่อมราชวงศ์ ๑๔๓

เสือไฟ ๒๖๖

แสวง พูลสุข ๒๕๔

                                      

ห

หญ้าแฝก        ๑๘๗ - ๑๘๘, ๑๙๐, ๒๓๒ - ๒๓๓

หนองพลับ, โครงการพัฒนาที่ดิน ๑๔๐ 

หน่วยแพทย์ พอ.สว. ๒๒๙ 

หน่วยแพทย์และพยาบาลพระราชทานเคลื่อนที่ ๒๒๙                                        

๑๐๐ ปี ความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทย 

 กับสหพันธรัฐรัสเซีย ๑๒๔                                                

หมวกแดง, ชุดรบพิเศษ ๑๑๖

หมากแดง, ต้นไม้  ๒๖๖

หมุนเวียนขยะแบบครบวงจร, โครงการ ๑๘๗

หมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจาก 

 พระราชดำริ, โครงการ ๑๒๐   

หมู่บ้านสหกรณ์อเนกประสงค์, โครงการ ๑๔๐

หลักการทำงาน ๑๗๘ 

หลักสูตรช่างซ่อมวิทยุ ๒๒๖

หลักสูตรพระนักเทศน์ ๒๒๘ 

ห้วยกุ่ม, เขื่อน ๑๕๕
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ห้วยตึงเฒ่า, โครงการ ๑๒๐

ห้วยไผ่ จ. มุกดาหาร ๒๖๒ - ๒๖๓

ห้วยหินขาว ๒๖๓ - ๒๖๔

ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

  ๒๖๙

ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 

 กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ๗๑, ๗๓, ๓๒๘, ๓๔๑                        

หาญ เพไทย, พันโท                                         ๑๗๔

หาดเตยงาม อ.สัตหีบ จ. ชลบุรี  ๒๘๖ - ๒๘๗

ห้ามเดา ๒๕๒, ๒๕๔ - ๒๕๕, ๒๗๑ - ๒๗๒

หินหมากเป้ง, วัด ๑๑๗                   

หุบกะพง, โครงการจัดสรรและพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์  

  ๑๐๔, ๑๔๐

เหรียญทองสาธารณสุขเพื่อมวลชน ๒๒๙

แหลมตะลุมพุก ๒๒๙ 

อ

องคมนตรี

 - คำถวายสัตย์ปฏิญาณ ๖๘, ๑๑๓, ๑๒๒

 - พระราชบัญญัติ ๑๘ - ๒๐ 

 - สภากรรมการ ๑๘, ๒๐                                                                                     

 - สัญญาบัตร ๑๙

 - หน้าที่  ๖๘ - ๗๐, ๗๒

 - อาคารทำเนียบ ๘ - ๙, ๖๗                                                                                         

อคติ ๔ ๓๒๔ 

อดิศรอุดมศักดิ์, พลเอก พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่น 

  ๒๓, ๒๖, ๓๑, ๓๕

อดุล อดุลเดชจรัส, พลเอก ๓๗ 

อดุลกิติ์ กิติยากร, หม่อมราชวงศ์ ๕๙, ๖๓

อธรรมปราบอธรรม ๒๔๕ 

อนันตสมาคม, พระที่นั่ง                                         ๓๒๑ 

อนามัยโลก, องค์การ                                         ๒๒๙ 

อภิรัฐมนตรี                                     ๑๘, ๒๐ 

อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ ๒๙๔, ๒๙๖ 

อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร, พลตำรวจตรี      ๕๔, ๖๒

อรอวล อิศรางกูร ณ อยุธยา, ท่านผู้หญิง ๖๒

อลงกฏ, พลเอก, พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า  ดูที่   

 อดิศรอุดมศักดิ์, พลเอก, พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่น

อหิวาตกโรค ๒๒๘

ออสเตรเลีย, เครือรัฐ ๑๔๕, ๓๒๔

อังกฤษ ๑๔๕

อันนัน, โคฟี ๑๔๖ 

อัมพรสถาน, พระที่นั่ง ๒๔ 

อัศนี ปราโมช, พลเรือเอก  หม่อมหลวง ๘, ๖๓, ๒๐๔, 

  ๒๐๖, ๓๔๒, ๓๖๒ 

อาคารทำเนียบองคมนตรี ๘ - ๙, ๖๗

อ่างเก็บน้ำ ๒๕๔, ๒๖๒ - ๒๖๔,  

  ๒๖๘, ๒๗๐ - ๒๗๑, ๓๓๔

อาเซียน ๙๘, ๑๐๐ 
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อานันท์ ปันยารชุน ๒๒๐ 

อานันทมหิดล, ทุน ๒๑๖, ๒๓๐, ๒๓๒ 

อานันทมหิดล, มูลนิธิ ๗๒, ๒๑๖, ๒๒๘ 

อานันทมหิดล, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘๐ - ๒๘๑ 

อาสา สารสิน ๒๕๑, ๒๗๐ 

อาสาพัฒนาท้องถิ่นของตนเองในฤดูแล้ง, โครงการ ๑๐๖                                          

อาสาพัฒนาปลูกป่าในฤดูฝน, โครงการ ๑๐๗

อำพล เสนาณรงค์ ๘, ๖๓, ๑๘๐, ๑๘๒, ๓๔๒, ๓๕๘                                                 

อิทธิบาท ๔  ๑๖๖

อินโดนีเซีย, สาธารณรัฐ ๙๘

อิสลาม, ศาสนา ๒๔๐

อุตุนิยมวิทยา ๒๗๔

อุทิศ ทินกร ณ อยุธยา ๑๓๗

อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี,                               

 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ๒๘๒, ๓๔๙

อุโมงค์ผันน้ำ ๒๖๓ 

เอกสารสิทธิ ๑๐๔ 

แอนเจลล่า, ซูเปอร์ไต้ฝุ่น ๒๗๔

ฮ

เฮเลน, ไต้ฝุ่น                                        ๒๗๔

B

Book of Knowledge                                      ๑๖๑ 

                                        

C

Cobra Gold ๒๙๓                        

Corporate Social Responsibilities ๑๕๘                                        

G

Golson, Benny ๒๐๙             

K

Knowledge  society ๒๓๓ 

                                        

L

LUERSSEN WERFT ๒๘๕ 

                                        

M

Moral Authority ๒๒๐
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N

Nathan, S.R.                                         ๓๑๐ 

                                        

O

One-Stop Service                                        ๒๔๕ 

                                        

T

3 M 1 T                                       ๑๗๘                

THE RIGHT TO BE CONSULTED ๑๐๓ 

THE RIGHT TO  ENCOURAGE ๑๐๓ 

THE RIGHT TO WARN ๑๐๓

U

UNDP Award  ๑๔๖ 

                                        

W

Words of  Wisdom ๑๔๗ 
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บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ธนาคารแห่งประเทศไทย

การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

องค์กรเอกชน

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ  
จำกัด (มหาชน)

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ
ภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 

รายนามองค์กรที่สนับสนุนในการจัดทำหนังสือ
องค์กรของรัฐ
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