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“ที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้

คือการได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้า

นั่นคือคนไทยทั้งปวง...”

ความตอนหนึ่งในพระราชหัตถเลขา

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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จากส�านักพิมพ์
ตามรอยพ่อ ก-ฮ  เกิดจากปณิธานของส�านักพิมพ์สารคดีที่จะรวบรวมพระราชประวัติ 

พระราชกรณียกิจ พระราชด�าริ และพระราชด�ารัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ซึ่งมีบันทึกไว้จ�านวนมากและหลากหลาย ทั้งในแง่ประเด็นหัวข้อและปริมาณ ซึ่งปรากฏ 

เป็นหนังสือปกแข็ง หนังสือพ็อกเกตบุ๊ค นิตยสาร เอกสาร บทความ ฯลฯ จัดพิมพ์และ 

จัดท�าโดยหน่วยงานราชการ เอกชน ส�านักพิมพ์ นักเขียน นักวิชาการ และบุคคลต่างๆ 

เชื่อว่ามีจ�านวนไม่ต�่ากว่า ๑๐๐ เล่ม 

ในส่วนเฉพาะที่ส�านักพิมพ์สารคดีคัดมาเป็นหนังสืออ้างอิงหรือบรรณานุกรม 

ในการจัดท�าหนังสือ ตามรอยพ่อ ก-ฮ เล่มนี้ ก็มีไม่ต�่ากว่า ๖๐ เล่ม ซึ่งหากน�าหนังสือ 

อ้างอิงทั้งหมดมาวางซ้อนกันจะสูงถึงราว ๒ เมตร ด้วยหนังสือจ�านวนมากเป็นหนังสือ 

เล่มหนาขนาดใหญ่

แต่เมื่อจะหาหนังสือสักเล่มที่รวบรวมเรื่องราวของพระเจ้าอยู่หัวไว้อย่าง 

ครบถ้วนรอบด้าน และมขีนาดรปูเล่มพอเหมาะแก่การอ่าน เพือ่ให้พวกเราประชาชนทีร่กั 

เทดิทนูใน “พ่อ” จะสามารถหยบิจบัและเข้าถงึเรือ่งราวความดขีองพระองค์ได้อย่างง่ายๆ 

กลับพบว่ามีน้อยเล่มนัก

ตามรอยพ่อ ก-ฮ จงึเป็นความพยายามของส�านกัพมิพ์ทีจ่ะบรรลวุตัถปุระสงค์ 

ดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อลงมือจัดท�าก็พบว่ามีค�าที่คัดสรรเป็นหัวข้อตามตัวอักษร 

ก-ฮ ได้ถึง ๓๐๙ ค�า ท�าให้หนังสือเล่มนี้มีความหนาถึงกว่า ๔๐๐ หน้า

ในการเรียบเรียงและรวบรวมเรื่องราวที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ ส�านักพิมพ์ 

สารคดีพยายามระบุแหล่งที่มาหรือนามเจ้าของข้อความที่น�ามาอ้างอิงไว้ในแต่ละเรื่อง 

หากมีการอ้างอิงส่วนใดขาดตกบกพร่องไป หรือหากมีข้อมูลใดผิดพลาดคลาดเคลื่อน 

ส�านักพิมพ์สารคดีต้องขออภัยท่านผู้อ่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย

เพียงหวังว่า ตามรอยพ่อ ก-ฮ จะเป็นส่วนหนึ่งของการท�า “หน้าที่” และ 

ท�า “ความด”ี ในฐานะสมาชกิหนึง่ในบ้านทีม่ ี“พ่อ” เป็นศนูย์รวมจติใจของปวงชนคนไทย 

ทั้งปวง

              ส�านักพิมพ์สารคดี
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“...ความสุขความสวัสดีของข้าพเจ้า

จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยบ้านเมืองของเรา

มีความเจริญมั่นคง เป็นปกติสุข...

ความเจริญมั่นคงทั้งนั้น จะสัมฤทธิผลเป็นจริงได้

ก็ด้วยทุกคนทุกฝ่ายในชาติ มุ่งที่จะปฏิบัติ

หน้าที่ของตนให้เต็มก�าลังด้วยสติรู้ตัว

ด้วยปัญญารู้คิด และด้วยความสุจริตจริงใจ

โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น”

พระราชด�ารัส

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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ค�าน�า     ๐๐๕

ก
กฎหมาย ๐๑๖  กตัญญู ๐๑๗  กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค ๐๑๘ 

กล้องถ่ายรูป ๐๒๑  กษัตริย์นักพัฒนา ๐๒๒  กส. ๙ ๐๒๓  กังหันน�้า 

ชัยพัฒนา  ๐๒๔  กังหันลมแบบพระราชทาน ๐๒๖  กาแฟ ๐๒๖  การออก 

ก�าลังกาย  ๐๒๘  กีฬา ๐๒๙  เกลียด ๐๓๑  เกลือพระราชทาน ๐๓๒
แก้มลงิ ๐๓๓  แกล้งดนิ ๐๓๔  แกลบ ๐๓๔  แก๊สชวีภาพ ๐๓๕  แก๊สโซฮอล์ 

๐๓๖  โกรธ ๐๓๘  โกลเด้น เพลส ๐๓๘

ข
ของขวญัวนัเกดิ ๐๔๐  ขนัต ิ๐๔๑  ขบัรถ ๐๔๒  ข้าราชการ ๐๔๔  ขาดทนุ 

คอืก�าไร ๐๔๕  ข้าว ๐๔๖  ข้าวกล้อง ๐๔๗  เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา  ๐๔๘
เขือ่นขนุด่านปราการชล ๐๔๙  เขือ่นแควน้อย ๐๕๐  เขือ่นป่าสกัชลสทิธิ ์๐๕๑ 

เขื่อนภูมิพล ๐๕๒  เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ๐๕๒

ค
คนเกง่ ๐๕๕  คนไทย ๐๕๖  คนโปรด ๐๕๗  คนไมด่ ี๐๕๘  ครองราชย์ 

๐๕๙  คร ู๐๖๑  คลองลดัโพธิ ์๐๖๒  คลนิกิศนูย์แพทย์พฒันา ๐๖๓  ความดี 

๐๖๔  ความเพียร ๐๖๕  ความมั่นคง ๐๖๖  ความรัก ๐๖๗  ความรู้ 

๐๖๘  ความสุข ๐๖๙  คอมพวิเตอร์ ๐๖๙  คอมมวินสิต์ ๐๗๐  คณุธรรม 

๐๗๒  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ๐๗๓  โครงการตามพระราชด�าริ ๐๗๕
โครงการตามพระราชประสงค์ ๐๗๖  โครงการในพระบรมราชานุเคราะห ์๐๗๗ 

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ๐๗๗  โครงการหลวง ๐๘๐  โครงการ 

สารบัญ
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เนื่องมาจากพระราชด�าร ิ๐๘๔  โครงข่ายจตุรทิศตะวันตก-ตะวันออก ๐๘๘

ง
งู ู๐๙๐  โง่ ๐๙๑

จ
จระเข้ ๐๙๓  จราจร ๐๙๓  จอมทัพไทย ๐๙๕  จิตใจระเบิดขวด ๐๙๗ 

จิตรกรรมฝาผนังตามแนวพระราชด�าริ ๐๙๗  จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ ๐๙๙  แจ๊ส 

๑๐๐

ฉ
ฉลองพระเนตร ๑๐๓  ฉลองพระบาท ๑๐๓  ฉลองพระองค ์๑๐๔

ช
ชลประทาน ๑๐๖  ชั่งหัวมัน ๑๐๗  ช่าง ๑๐๘  ช้างเผือก ๑๐๙  ชาวเขา 

๑๑๑  แชร ์๑๑๔

ซ
ซื่อตรง ๑๑๗  แซ็กโซโฟน ๑๑๗

ฎ
ฎีกา ๑๒๑
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ณ
เณร ๑๒๔

ด
ดนตรีไทย ๑๒๖  ดอยค�า ๑๒๗  ดิน ๑๒๘  ดินเค็ม ๑๒๘  ดินเปรี้ยว

๑๒๙  ดินสอ ๑๓๐  เดอะคิง can do no wrong ๑๓๐  เดิน ๑๓๑

ต
ตราตัง้ห้าง ๑๓๔  ตาโต ๑๓๕  ต�ารวจ ๑๓๕  ต�ารวจจราจรโครงการพระราช- 

ด�าร ิ๑๓๖  ติโต ๑๓๗  ตุลาการภิวัฒน ์๑๓๘

ถ
ถนนห้วยมงคล ๑๔๒  ถวายสัตย์ปฏิญาณ ๑๔๒  ถาน ๑๔๔

ท
ทรัพย์สิน ๑๔๖  ทฤษฎีใหม่ ๑๔๗  ทศพิธราชธรรม ๑๕๐  ทสก. ๑๕๐ 

ทหาร ๑๕๑  ท้อ ๑๕๑  ทองแดง ๑๕๒  ทะเบียนสมรส ๑๕๓  ทาน 

๑๕๓  ทีด่นิ ๑๕๖  ทนุภมูพิล ๑๕๗  ทนุเล่าเรยีนหลวง คงิสกอลาชปิ ๑๕๘ 

ทุนอานันทมหิดล ๑๕๙

ธ
ธงประจ�าพระองค ์๑๖๑  ธนาคารข้าว ๑๖๑  ธนาคารโค-กระบือ ๑๖๒
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น
นมหนองโพ ๑๖๔  นมอดัเมด็ ๑๖๕  นาเกลอื ๑๖๖  นาฏศลิป์ไทย ๑๖๖ 

นามสกลุ ๑๖๗  นายกรฐัมนตร ี๑๖๘  นายอนิทร์ผูปิ้ดทองหลงัพระ ๑๗๐  น�า้ 

๑๗๑  น�า้ท่วม ๑๗๓  น�า้ท่วมกรงุเทพฯ ๑๗๔  น�า้เน่าเสยี ๑๗๗  น�า้มนั 

ปาล์ม ๑๗๘  นิสิตนักศึกษา ๑๗๙  โน้ตเพลงไทย ๑๘๑

บ
บวร ๑๘๓  บึงพระราม ๙ ๑๘๓  บึงมักกะสัน ๑๘๔  แบดมินตัน ๑๘๕ 

ไบโอดีเซล ๑๘๖

ป
ประชาชน ๑๘๙  ประชาธิปไตย ๑๙๐  ประชาพิจารณ ์๑๙๑  ประติมากรรม 

ฝีพระหัตถ์ ๑๙๒  ประทับพับเพียบ ๑๙๓  ประโยชน์ส่วนตัว ๑๙๓  ประสาน 

งาน ประสานประโยชน์ ๑๙๔  ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๑๙๕  ปริญญา 

บตัร ๑๙๖  ปลานลิ ๑๙๗  ปลาร้องไห้ ๑๙๘  ปลาหมอเทศ ๑๙๙  ปลกูป่า 

๓ อย่าง ให้ประโยชน์ ๔ อย่าง ๑๙๙  ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ๒๐๐  ปลูกป่า 

ทดแทน ๒๐๑  ปลูกป่าในใจ ๒๐๒  ป่าชายเลน ๒๐๒  ป่าเปียก ๒๐๔ 

ป่าพรุ ๒๐๔  ป่าไม้ ๒๐๕  ปิดทองหลังพระ ๒๐๗  ปี่ใน ๒๐๘  ปีพระ 

ราชสมภพ ๒๐๘  ปูเจ้าพ่อหลวง ๒๐๙

ผ
ผักตบชวา ๒๑๑  แผนที ่๒๑๑

ฝ
ฝนหลวง ๒๑๕  ฝายชะลอความชุ่มชื้น ๒๑๘

ตวั
อย
่าง



ต า ม ร อ ย พ่ อ  ก-ฮ011

พ
พร ๒๒๐  พระต�าหนกั ๒๒๐  พระไตรปิฎก ๒๒๑  พระปฐมบรมราชโองการ

๒๒๒  พระปรมาภไิธย ๒๒๒  พระปรมาภไิธยย่อ ๒๒๓  พระพีน่าง ๒๒๓ 

พระพุทธนวราชบพิตร ๒๒๕  พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ ๒๒๖  พระพุทธรูปปาง 

ประทานพร ภปร. ๒๒๗  พระมหากษตัรย์ิ ๒๒๗  พระมหาชนก ๒๒๙  พระ 

ราชธดิา ๒๓๐  พระราชนพินธ์ ๒๓๑  พระราชพธิเีฉลมิพระชนมพรรษา ๒๓๓ 

พระราชพธิถีอืน�า้พระพพิฒัน์สตัยา ๒๓๕  พระราชพธิทีรงพระผนวช ๒๓๖  พระ 

ราชพธิบีรมราชาภเิษก ๒๓๙  พระราชพธิพีชืมงคลจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั ๒๔๒ 

พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ๒๔๓  พระราชสัญลักษณ์ประจ�าพระองค์ ๒๔๕
พระราชอ�านาจ ๒๔๖  พระราชโอรส ๒๔๖  พระราชินี ๒๔๗  พระสมเด็จ 

จติรลดา ๒๕๐  พฤษภาคม ๒๕๓๕ ๒๕๑  พอเพยีง ๒๕๒  พนัธุข้์าวทรงปลกู 

๒๕๒  พธิหีมัน้ ๒๕๓  พพิธิภณัฑ์ธรรมชาตทิีม่ชีวีติ ๒๕๔  พี ่๒๕๔  พรีะมดิ 

๒๕๖  พุทธมามกะ ๒๕๗  เพลงพระราชนิพนธ์ ๒๕๘  แพทย์พระราชทาน 

๒๖๔

ฟ
ไฟพระฤกษ ์๒๖๗  ไฟฟ้า ๒๖๗

ภ
ภาพถ่าย ๒๗๐  ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ๒๗๑  ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ๒๗๓ 

ภูมิบาล ๒๗๔  ภูมิพล ๒๗๕  ภูมิพลอดุลเดช ๒๗๖  ภูมิพโล ๒๗๖ 

ภูมิสังคม ๒๗๗

ม
มหดิล ๒๗๙  มะม่วง ๒๗๙  มลูนธิชิยัพฒันา ๒๘๐  มลูนธิพิระดาบส ๒๘๑ 

มลูนธิริาชประชานเุคราะห์ ๒๘๒  มลูนธิริาชประชาสมาสยั ๒๘๓  มลูนธิสิายใจไทย 

๒๘๔  มลูนธิอิานนัทมหดิล ๒๘๕

ตวั
อย
่าง



ต า ม ร อ ย พ่ อ  ก-ฮ 012

ย
ยะลา ๒๘๗  ยางนา ๒๘๘  ยิ้ม ๒๘๙  ยึกยือ ๒๙๐

ร
รอยพระบาท ๒๙๒  ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒๙๓  ระเบิดจากข้างใน ๒๙๕  รัฐธรรมนูญ ๒๙๕  รัฐประหาร ๒๙๗ 

รับเสด็จ ๓๐๐  รางวัลสมเด็จเจ ้าฟ ้ามหิดล ๓๐๑  ราชาศัพท ์ ๓๐๒ 
รูร้กัสามคัค ี๓๐๓  รปูรบัปรญิญา ๓๐๔  เรอื ต. ๙๑ ๓๐๕  เรอืใบ ๓๐๗ 
เรือใบฝีพระหัตถ์ ๓๐๘  เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ ๓๑๐ 
เรือรบจ�าลอง ๓๑๑  เรื่องทองแดง ๓๑๒  โรคเรื้อน ๓๑๒  โรงพยาบาล

๓๑๓  โรงเรียน ๓๑๔  โรงเรียนวังไกลกังวล ๓๑๖

ล
ลงพระปรมาภไิธย ๓๑๙  ลายคราม ๓๒๐  ลกึและกว้าง ๓๒๑  ลุม่น�า้ปากพนงั

๓๒๑  ลกูเสอื ๓๒๒  ลกูเสอืชาวบ้าน ๓๒๔  เลก็ ๓๒๖  โลกร้อน ๓๒๖

ว
วัดประจ�ารัชกาล ๓๒๙  วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ๓๒๙  วันกีฬาแห่งชาติ

๓๓๐  วันชาติ ๓๓๐  วันทรงดนตรี ๓๓๑  วันเทคโนโลยีของไทย ๓๓๒ 

วันพระบรมราชสมภพ ๓๓๒  วันพ่อแห่งชาติ ๓๓๒  วันภาษาไทยแห่งชาติ 

๓๓๓  วันมหาวิปโยค ๓๓๕  วิทยาศาสตร ์๓๓๖  วิทยุสื่อสาร ๓๓๗

ศ
ศีล ๓๔๑  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ๓๔๑  เศรษฐกิจ 

พอเพียง ๓๔๔

ตวั
อย
่าง



ต า ม ร อ ย พ่ อ  ก-ฮ013

ส
ส.ค.ส. ๓๔๙  สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต ๓๔๙  สนิม ๓๕๑  สมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ๓๕๒  สมเด็จพระบรมราชชนก ๓๕๒  สมเด็จย่า 

๓๕๕  สมาธิ ๓๕๘  สมิทธ ๓๕๙  สระสุวรรณชาด ๓๕๙  สวนจิตรลดา 

รโหฐาน ๓๖๐  สหกรณ์ ๓๖๐  สหาย ๓๖๑  สามัคคี ๓๖๒  สายอากาศ 

สุธี ๓๖๔  สารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชนฯ ๓๖๕  สิ่งใหม่ สิ่งเก่า ๓๖๖
สเีหลอืง ๓๖๗  สวุรรณชาด ๓๖๘  เสดจ็ฯ เยีย่มทหารและต�ารวจตระเวนชายแดน

๓๖๙  เสด็จฯ เยี่ยมเยียนราษฎร ๓๗๐  เสด็จฯ เยือนต่างประเทศ ๓๗๒ 

เสียสละ ๓๗๔  เสื้อพระราชทาน ๓๗๖  ไส้กรอกหลวง ๓๗๖

ห
หญ้าแฝก ๓๗๘  หน้าที่ ๓๗๙  หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ๓๘๐  หลอดยาสี 

พระทนต์ ๓๘๒  ห้องทรงงาน ๓๘๒  หุ่นยนต์คุณหมอ ๓๘๓  หุบกะพง 

๓๘๓  แหลมผักเบี้ย ๓๘๕

อ
อ.ส. วันศุกร์ ๓๘๗  องคมนตรี ๓๘๘  อธรรมปราบอธรรม ๓๙๐  อภัยโทษ 

๓๙๐  อวโิรธนะ ๓๙๑  อวหิงิสา ๓๙๒  อ่อนโยน ๓๙๒  อกัษรเทวนาครี 

๓๙๓  อคัรศาสนปูถมัภก ๓๙๔  อคัรศลิปิน ๓๙๕  อาหาร ๓๙๕  อฐิเก่า 

๓๙๗  อุบัติเหต ุ๓๙๗  เอทานอล ๓๙๘  เอฟบีไอ ๓๙๘

ฮ
เฮลิคอปเตอร ์๔๐๐  โฮเต็ล เซียร่า วัน อัลฟา ๔๐๒

บรรณานุกรม    ๔๐๓

ตวั
อย
่าง
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ก
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ต า ม ร อ ย พ่ อ  ก-ฮ 016

ก กฎหมาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความเข้าใจกฎหมายและปรัชญาของกฎหมายอย่าง 

ลึกซึ้ง ทรงให้ความส�าคัญต่อกฎหมายและหลักความยุติธรรมเป็นอย่างมาก เพราะเป็น 

สิ่งหนึ่งที่ท�าให้พสกนิกรอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างผาสุก  พระองค์มีพระราชด�ารัสว่า

“...กฎหมายเป็นเครื่องมือในการรักษาความ 

ยตุธิรรม ความยตุธิรรมจงึควรมาก่อนและอยูเ่หนอืกฎหมาย 

และการใช้กฎหมายนั้นจะต้องใช้เพื่อรักษาความยุติธรรม 

มิใช่เพื่อรักษาตัวกฎหมาย...”

พระองค์ทรงเห็นว่ากฎหมายควรมีไว้เพื่อความสงบสุขของบ้านเมือง มิใช่ 

เพื่อบังคับประชาชน

“...เราจะต้องพิจารณาในหลักว่า กฎหมายมีไว้ 

ส�าหรบัให้มคีวามสงบสขุในบ้านเมอืง มใิช่ว่า กฎหมายมีไว้ 

ส�าหรับบังคับประชาชน ถ้ามุ่งหมายที่จะบังคับประชาชน 

กจ็ะกลายเป็นเผดจ็การ กลายเป็นสิง่ทีบ่คุคลหมูน้่อยจะต้อง 

ใช้บังคับบุคคลหมู่มาก  ในทางตรงกันข้าม กฎหมายมีไว้ 

ส�าหรบัให้บคุคลส่วนมากมเีสร ีและอยูไ่ด้ด้วยความสงบ...”

ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงห่วงใยในความขัดแย้งระหว่างกฎหมายกับความ 

เป็นจริงซึ่งท�าให้เกิดความไม่ยุติธรรมจากการบังคับใช้กฎหมาย

“...การน�าบทบัญญัติที่ปฏิบัติไม่ได้ตามสภาพที่ 

เป็นจริงของชีวิตมาบังคับใช้ เป็นต้นเหตุแห่งความเดือด 

ร้อนแตกแยกในชาตแิละประชาชน  บทบญัญตัแิห่งกฎหมาย 

ที่จะยังความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นได้ต้องตราขึ้นตาม 

สภาพการณ์และสภาพชีวิตที่แท้จริงของบ้านเมืองและ 

บุคคล...”

กฎหมาย

ตวั
อย
่าง



ต า ม ร อ ย พ่ อ  ก-ฮ017

ก กตัญญู
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นแบบอย่างของลูกกตัญญู  เชื่อว่าทุกคนจดจ�าและ 

ซาบซึ้งใจกับภาพในหลวงทรงคอยประคองแขนสมเด็จย่าไม่ห่าง  พ.อ. (พิเศษ) ทองค�า 

ศรีโยธิน เขียนในบทความ “พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู”  มีใจความโดยย่อว่า เมื่อ 

สมเดจ็ย่าทรงพระประชวร แม้จะมพียาบาลหรอืองครกัษ์คอยดแูล แต่ในหลวงทรงบอกว่า 

“ไม่ต้อง...คนนี้...เป็นแม่เรา...เราประคองเอง”  และเมื่อครั้งสมเด็จย่ากับในหลวงทรง 

พระประชวรอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชพร้อมกัน  เช้าวันหนึ่งขณะพยาบาลก�าลังเข็นรถ 

สมเดจ็ย่าผ่านหน้าห้องพกัของในหลวง พระองค์ทรงรบีออกจากห้องมาเขน็รถให้สมเดจ็ย่า 

แทน เมื่อมหาดเล็กกราบบังคมทูลทักท้วง ในหลวงรับสั่งว่า

“แม่ของเรา...

ท�าไมต้องให้คนอื่นเข็น...

เราเข็นเองได้”

เมื่อสมเด็จย่าทรงพระชราภาพมาก ในหลวงเสด็จจากสวนจิตรลดาไปวัง 

สระปทุมทุกเย็น เพื่อเสวยพระกระยาหารร่วมกับสมเด็จย่า สัปดาห์ละ ๕ วัน ทั้ง ๆ ที่ 

พระองค์มีพระราชกรณียกิจมากมาย  ทุกครั้งที่เสด็จไปหา ในหลวงจะเข้าไปกราบที่ตัก 

สมเด็จย่าก็จะกอดและหอมในหลวง  เวลาเสวย ในหลวงจะทรงตักอาหารที่สมเด็จย่า 

ชอบใส่ช้อนให้  เมื่อเสวยเสร็จ ในหลวงจะทรงนั่งคุยกับสมเด็จย่า แล้วมีรับสั่งว่า

“อยากฟังแม่สอนอีก”

กตัญญู

ในช่วงสดุท้ายทีส่มเดจ็ย่าทรงพระประชวรพกัอยูท่ีโ่รงพยาบาลศริริาช ในหลวง 

เสด็จไปเยี่ยมทุกคืนและประทับอยู่ครั้งละหลายชั่วโมง  กระทั่งคืนสุดท้าย ทรงเฝ้า 

สมเด็จย่าอยู่จนเกือบรุ่งสาง จึงเสด็จกลับ แต่พอถึงที่ประทับก็มีผู้แจ้งมาว่าสมเด็จย่า 

สวรรคตแล้ว

ตวั
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ต า ม ร อ ย พ่ อ  ก-ฮ 018

ก

พ.อ. (พิเศษ) ทองค�าเขียนบรรยายเหตุการณ์ตอนนี้ว่า

“...ในหลวง...รีบเสด็จกลับไปศิริราช...เห็นสมเด็จย่านอนหลับตาอยู่บนเตียง...

ในหลวงท�ายังไงครับ...ในหลวงตรงเข้าไป...คุกเข่า...กราบลงที่หน้าอกแม่ พระพักตร์ 

ในหลวง...ตรงกับหัวใจแม่...ขอหอมหัวใจแม่...เป็นครั้งสุดท้าย...ซบหน้านิ่ง...อยู่นาน... 

แล้วค่อย ๆ เงยพระพกัตร์ขึน้...น�า้พระเนตรไหลนอง...ต่อไปนี.้..จะไม่มแีม่ให้หอมอกีแล้ว... 

เอามอื...กมุมอืแม่ไว้ มอืนิม่ ๆ ที่ไกวเปลนีแ้หละทีป้ั่นลกูจนได้เป็นกษตัรย์ิ เป็นทีร่กัของคน 

ทัง้บ้านทัง้เมอืง...ชวีติลกู...แม่ป้ัน...มองเหน็หว.ี..ปักอยูท่ีผ่มแม่...ในหลวงจบัหว.ี..ค่อย ๆ หวี 

ผมให้แม่...หวี...หวี...หวี...หวีให้แม่สวยที่สุด...แต่งตัวให้แม่...ให้แม่สวยที่สุด...ในวันสุดท้าย 

ของแม่...

กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค
กล่าวกนัว่ากระบวนพยหุยาตราทางชลมารคมทีีม่าจากการจดัรปูกระบวนของทพัเรอื และ 

อาจสบืสาวไปได้ถงึเรอืรปูสตัว์ของอาณาจกัรขอมโบราณ  อย่างไรกต็ามหลกัฐานทีแ่น่ชดั 

ของการจัดกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคของไทยนั้นมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา 

และสืบทอดมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ โดยส่วนใหญ่พระมหากษัตริย์จะทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้จัดกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชด�าเนินเลียบ 

พระนครซึง่มกัเป็นส่วนหนึง่ของพระราชพธิบีรมราชาภเิษก  และการเสดจ็พระราชด�าเนนิ 

ถวายผ้าพระกฐิน

“เป็นภาพที่ประทับใจเป็นที่สุด...

เป็นสุดยอดของลูกกตัญญู...

หาที่เปรียบมิได้อีกแล้ว...”

กระบวนพยุหยาตรา
ทางชลมารคตวั
อย
่าง
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ในรัชกาลที่ ๗ มีการจัดกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคคราวฉลองพระนคร 

ครบรอบ ๑๕๐ ปีในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๗๕  แต่ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการ 

ปกครองในปีนัน้ กม็ไิด้มพีระราชพธิีใด ๆ อกี เรอืพระทีน่ัง่ต่าง ๆ จงึถกูขึน้คานไว้ในโรงเรอื 

พระราชพิธีริมคลองบางกอกน้อย  ต่อมาระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒  เรือพระที่นั่ง 

บางล�าได้รบัความเสยีหายจากการทิง้ระเบดิ  จนกระทัง่ในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ จงึได้เริม่ฟ้ืนฟู 

การจัดกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคขึ้นใหม่ เนื่องในโอกาสฉลองกึ่งพุทธศตวรรษ 

เรียกว่า “พุทธพยุหยาตราทางชลมารค” ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของการจัดให้มีกระบวนเรือ 

พระราชพิธีในรัชกาลปัจจุบัน

อกี ๒ ปีต่อมาคอืในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัโปรดเกล้าฯ 

ให้ฟื้นฟูพระราชพิธีเสด็จพระราชด�าเนินไปถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตรา 

ทางชลมารคขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชกาล

นับถึงปัจจุบัน ในรัชกาลที่ ๙ นี้ มีการจัดกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค 

มาแล้ว ๑๖ ครั้ง โดยครั้งที่เป็นที่จดจ�าแก่พสกนิกรมากที่สุดครั้งหนึ่ง คือคราวสมโภช 

กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี พ.ศ. ๒๕๒๕  เพราะเป็นการจัดเรือกระบวนใหญ่ครั้งแรกใน 

รัชกาล โดยรัฐบาลได้ซ่อมแซมเรือพระที่นั่งและเรือหลวงที่ช�ารุดซึ่งต้องใช้ในพระราชพิธี 

ให้มีสภาพดีขึ้นอีกครั้ง

ส่วนครั้งล่าสุดคืองานพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม 

เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ประกอบด้วยเรือ ๕๒ ล�า ใช้ฝีพายกว่า ๒,๐๐๐ คน 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ 

สยามมกุฎราชกุมารเสด็จฯ แทนพระองค์

ตวั
อย
่าง
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๕ เมษายน ๒๕๒๕

- ครัง้ที ่๙ กระบวนพยหุยาตรา (น้อย) แห่ 

พระพุทธสิหิงค์ เมื่อ ๑๒ เมษายน ๒๕๒๕

- ครั้งที่ ๑๐ พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน 

(ใหญ่) ณ วัดอรุณราชวราราม เมื่อ ๒๐ 

ตุลาคม ๒๕๒๕

- ครั้งที่ ๑๑ กระบวนพยุหยาตรา (ใหญ่) 

ชลมารค ในการเสด็จพระราชด�าเนินถวาย 

ผ้าพระกฐนิ ณ วดัอรณุราชวราราม เมือ่ ๑๖ 

ตุลาคม ๒๕๓๐

- ครั้งที่ ๑๒ กระบวนพยุหยาตรา (ใหญ่) 

ชลมารค ในการเสด็จพระราชด�าเนินถวาย 

ผ้าพระกฐนิ ณ วดัอรณุราชวราราม เมือ่ ๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๓๙

- ครั้งที่ ๑๓ กระบวนพยุหยาตรา (ใหญ่) 

ชลมารค ในการเสด็จพระราชด�าเนินถวาย 

ผ้าพระกฐนิ ณ วดัอรณุราชวราราม เมือ่ ๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๔๒

- ครั้งที่ ๑๔ กระบวนพยุหยาตรา (ใหญ่) 

ชลมารค ในการจดัประชมุการค้าเสรปีระจ�า 

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือเอเปค ๒๐๐๓ 

เมื่อ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๖

-  ครั้งที่ ๑๕ กระบวนพยุหยาตรา (ใหญ่) 

ชลมารค ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระ 

เจ้าอยูห่วัทรงครองสริริาชสมบตัคิรบ ๖๐ ปี 

เมื่อ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙

- ครั้งที่ ๑๖ กระบวนพยุหยาตรา (ใหญ่) 

ชลมารค ในการเสด็จพระราชด�าเนินถวาย 

ผ้าพระกฐนิ ณ วดัอรณุราชวราราม เมือ่ ๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๐

การจัดกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคในรัชกาลที่ ๙

- ครัง้ที ่๑ พยหุยาตราชลมารคในการฉลอง 

๒๕ พุทธศตวรรษ เมื่อ ๑๔ พฤษภาคม 

๒๕๐๐

- ครั้งที่ ๒ กระบวนพยุหยาตรา (น้อย) 

ชลมารค ในการเสด็จพระราชด�าเนินถวาย 

ผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม เมื่อ 

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๒

- ครั้งที่ ๓ กระบวนพยุหยาตรา (น้อย) 

ชลมารค ในการเสด็จพระราชด�าเนินถวาย 

ผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม เมื่อ 

๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๔

- ครั้งที่ ๔ กระบวนพยุหยาตรา (น้อย) 

ชลมารค ในการเสด็จพระราชด�าเนินถวาย 

ผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม เมื่อ 

๒๒ ตุลาคม ๒๕๐๕

- ครั้งที่ ๕ กระบวนพยุหยาตรา (น้อย) 

ชลมารค ในการเสด็จพระราชด�าเนินถวาย 

ผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม เมื่อ 

๓๐ ตุลาคม ๒๕๐๗

- ครั้งที่ ๖ กระบวนพยุหยาตรา (น้อย) 

ชลมารค ในการเสด็จพระราชด�าเนินถวาย 

ผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม เมื่อ 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๐๘

- ครั้งที่ ๗ กระบวนพยุหยาตรา (น้อย) 

ชลมารค ในการเสด็จพระราชด�าเนินถวาย 

ผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม เมื่อ 

๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๐

- ครั้งที่ ๘ กระบวนพยุหยาตรา (ใหญ่) 

ชลมารค ในคราวทีก่รงุรตันโกสนิทร์ มอีายุ 

ครบ ๒๐๐ ปี เสดจ็พระราชด�าเนนิไปบวง- 

สรวงสมเดจ็พระบรูพามหากษตัรย์ิเจ้า เมือ่ 

ตวั
อย
่าง




