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พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่นักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ ๕ 

ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๒

...การกีฬานั้นมีหลักส�าคัญอยู่ที่ว่า 
จะต้องฝึกฝนตนเองให้แข็งแรง ให้มีความสามารถ 
ในกีฬาของตน เพื่อจะพร้อมที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ 

ในการแข่งขันและได้ชัยชนะมา ถึงเวลาเข้าแข่งขันก็จะต้อง 
ตั้งสติให้ดี เพ่ือให้ปฏิบัติได้เต็มที่ ตามที่ได้ฝึกฝนมา..."



พระบรมราโชวาท
ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาประจ�าปี  

ณ กรีฑาสถานแห่งชาติ
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๙๘

...การกีฬานั้น ย่อมเป็นท่ีทราบกันอยู่โดยทั่วไปแล้วว่า 
เป็นปัจจัยในการบริหารร่างกายให้แข็งแรง และฝึกอบรมจิตใจ

ให้ผ่องแผ้วร่าเริง รู้จักแพ้และชนะไม่เอารัดเอาเปรียบกัน  
มีการให้อภัยซึ่งกันและกัน สามัคคีกลมเกลียวกัน  

อย่างท่ีเรียกกันว่ามีน�้าใจเป็นนักกีฬา...
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Message  
from  
GM

เถลงิชยั สวุรรณมยั 
ผูจ้ดัการทัว่ไป ราชพฤกษ์คลับ 

Sincerely yours,
Thalerngchai Suwannamai

General Manager

สวัสดีท่านสมาชิกที่รัก 

“กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ” 
ผมขออนัเชญิพระราชด�ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั รชักาลที ่๙ มาใช้เปิดบทสนทนาทกัทายสมาชกิ

ราชพฤกษ์คลบัในครัง้นี ้เน่ืองด้วยราชพฤกษ์คลับมคีวามตัง้ใจทีจ่ะผลิตวารสารฉบบัพิเศษท่ีท่านถืออยู่ในมอืนีข้ึน้มา 
เพ่ือร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ
ตั้งใจให้วารสารฉบับนี้เป็นดั่งจดหมายเหตุซึ่งเก็บรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้อ่าน

นอกเหนอืจากพระราชกรณยีกิจท่ีคนไทยทุกคนเคยได้ยิน ได้เหน็ และได้อ่านกันมาตลอด ยังมอีกีหลากแง่มมุ
ของพระองค์ท่ีราชพฤกษ์คลบัอยากจะน�าเสนอ เพ่ือให้สมาชกิทกุท่านได้ระลกึถึงพระองค์ในทกุๆ แง่มมุ อาทิ เรือ่ง
พระกระยาหารทีพ่ระองค์ทรงโปรด อาหารทีเ่กิดขึน้จากพระราชด�าริของพระองค์ รถยนต์พระท่ีนัง่ หนังสอืพระราช
นิพนธ์ พระราชกรณียกิจเสด็จเยือนต่างประเทศ หน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี และเนื้อหาหลักภายในเล่มอย่างฟีเจอร์  
น�าเสนอเรื่องราวของพระองค์ผ่านบทความ “พ่อผู้เป็นต้นแบบชายไทย” เป็นดั่งมหาบุรุษท่ีแท้จริง รวมถึง 
บทสัมภาษณ์บุคคลที่มีโอกาสใกล้ชิดกับพระองค์ผ่าน “กีฬา” เราได้รับเกียรติจากคุณถิรชัย วุฒิธรรม ประธาน
คณะอนุกรรมการกีฬาและศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรธนะสิน มาบอกเล่าบางเรื่องราวที่คนไทย 
อาจจะยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับพระองค์

หวังเป็นอย่างย่ิงว่า ทกุตวัอกัษรท่ีบอกเล่าเรือ่งราวของพระองค์ในวารสารฉบับน้ี จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
สมาชกิทุกท่าน และน�าสิง่ท่ีพระองค์ทรงสอนผ่านการด�าเนินชวีติและการทรงงานของพระองค์ไปปรบัใช้กับตนเอง 

                 ด้วยส�านกึในพระมหากรณุาธคุิณอย่างหาทีส่ดุมิได้

Dear Rajpruek Members, 

“Sports make the people. The people make  
the nation” 

I greet you in this issue with a quote from His 
Majesty King Bhumibol Adulyadej as this issue is 
made specially to commemorate the death of His 
Majesty the King. This issue of Rajpreuk documents 
our memories of His Majesty’s kindness and his 
activities throughout the 70 years of his reign 

Apart from hundreds of projects initiated by His 
Majesty in order to help improve the quality of life 
for Thai people, we also present many sides of our 
beloved King such as his favourite food, menus 
initiated by His Majesty, his cars, the books he 
wrote, his visits to other countries, his medical 
volunteer projects, etc. Our feature story presents 
His Majesty as the role model for Thai men. We also 
speak to sportsmen who were fortunate enough to 
have served His Majesty the King through. 
Rajpreuk was given an opportunity to interview Mr 
Thirachai Vutithum, Chairman of Sports Sub-
Committee and Professor Charoen Wattanasin who 
will be sharing little known stories bout His Majesty 
the King. 

I hope that every story told in our magazine will 
inspire you to follow in the footsteps of His Majesty 
the King.

In Remembrance of His Majesty King Bhumibol 
Adulyadej..



พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอล ส.ส.มหากุศล 

ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๑๒

...การกีฬานั้น จะต้องมีการฝึกซ้อมให้ดี  
ทั้งในทางวิชาการ คือเทคนิคและทั้งในทางกาย  
คือ ความแข็งแรงสมบูรณ์ ถ้าขาดสองอย่างนี้  
จะท�าให้ไม่สามารถปฏิบัติภาระของตัวให้ได้  

ชัยชนะ จึงต้องเตรียมตัว เตรียมกายของตนให้ดี 
เพื่อที่จะได้ ไม่ต้องปราชัย...
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สัมมนาเรื่องการออกก�าลังเพื่อสุขภาพ

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๓

...ร่างกายของเรานั้น ธรรมชาติสร้างมาส�าหรับ 
ให้ออกแรงใช้งาน มิใช่ให้อยู่เฉยๆ ถ้าใช้แรงให้พอเหมาะ  
พอดี โดยสม�่าเสมอ ร่างกายก็เจริญแข็งแรง คล่องแคล่ว  

ดังนั้น ผู้ที่ปรกติท�าการงานโดยไม่ได้ใช้ก�าลัง หรือใช้ก�าลัง  
แต่น้อย จึงจ�าเป็นต้องหาเวลาออกก�าลังกายให้พอเพียง 

กับความต้องการตามธรรมชาติเสมอ ทุกวัน...
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ตลอดระยะเวลาในรัชสมัยของในหลวง
รัชกาลที่ 9 พสกนิกรชาวไทยทุกคนรู ้ดีว่า
พระองค์เป็นบุคคลที่มีอัจฉริยภาพรอบด้าน 
รวมถึงอัจฉริยภาพด้านการกีฬา พระปรีชา
สามารถในกีฬาทุกประเภทที่พระองค์ทรงเล่น 
เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาคนทั่วโลก และ
ส�าหรบัคนไทยโดยเฉพาะคนในวงการกฬีานัน้ 
พระองค ์ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกล  
เล็งเห็นประโยชน์ของกีฬาอันจะน�ามาซึ่ง
ประโยชน์ของคนท้ังประเทศและของชาติ 

พ่อหลวงในความทรงจ�า

พระองค์จึงให้การสนับสนุนวงการกีฬาไทย
อย่างต่อเนื่อง นับเป็นคุณอันใหญ่หลวงแก่
วงการกีฬาของประเทศไทย 

ราชพฤกษ์คลับฉบับนี้ ได้รับเกียรติจาก
บคุคลผูค้ว�า่หวอดอยูใ่นวงการกฬีามายาวนาน 
และยังเป็นบุคคลที่มีโอกาสถวายงานรับใช้
ในหลวงรชักาลที ่9 ประสบการณ์และเรือ่งเล่า
ในความทรงจ�าที่มีต่อพ่อหลวงของบุคคล 
ทัง้สองท่านนี ้จะน�าพาความปลืม้ปิตมิาสูห่วัใจ
คนไทยทั้งประเทศอย่างแน่นอน 

คุณถิรชัย วุฒิธรรม 
ประธานคณะอนุกรรมการกีฬา 
ราชพฤกษ์คลับ 

คุณถิรชัย ท�างานให้กับวงการกีฬามากกว่า  
30 ปี เล่าประสบการณ์ตลอดชีวิตการท�างานที่ได้
รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท สานต่อพระราช
ปณิธานของพระองค์ และยังน�าแนวคิดในการ 
ทรงงานและการด�าเนินชวิีตของพระองค์มาปรบัใช้
เพื่อพัฒนางานในวงการกีฬาตราบจนทุกวันนี ้
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พ่อหลวงผู้เป็นแบบอย่างของนักกีฬาไทย 
ช ่วงที่ผมด�ารงต�าแหน่งรองผู ้ว ่าราชการ

กรุงเทพมหานคร ก็ได้ถวายงานตามแนวพระ
ราชด�าริหลายเรื่อง โดยเฉพาะโครงการแก้มลิง ซึ่ง
แสดงถึงพระอัจฉริยภาพในการแก้ไขปัญหาน�้า
ท่วมในกรุงเทพมหานครอย่างได้ผลย่ิง การได้
ถวายงานรบัใช้พระองค์นัน้ ได้สร้างแรงบนัดาลใจ
ให้ผมมาตลอด โดยเฉพาะเรื่องการกีฬา ทรง
สนับสนุนกีฬาทุกอย่าง พระราชทานทุนส่วนพระองค์
ให้กับนักสนุกเกอร์เยาวชน นพดล แสงนิล หรือ 
แซก โซโฟน ซึ่งเป็นนักสนุกเกอร์ไทยคนแรกและ
คนเดียวท่ีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ 
เพ่ือแข่งขันรายการระดับชาเลนจ์ทัวร์ในปี 2546 
พระองค์เสด็จไปทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬา
บ่อยครั้ง แม้กระทั่งกีฬาของนักเรียนในสมัยแรกๆ 

ครัง้หนึง่พระองค์เสดจ็ไปทอดพระเนตรการแข่งขนั
ชกมวยของโผน ก่ิงเพชร ไม่ทันเพราะต้องไปส่ง 
พระราชินีก่อน มาถึงก็ต่อยไป 5-6 ยกแล้ว โผน
ก�าลงัจะย�า่แย่ เมือ่พระองค์เสดจ็ไปถึง พ่ีเลีย้งก็ไป
บอกโผนว่า “ไอ้แกละในหลวงมาแล้ว” หลังจาก
นั้นโผนก็ต่อยเป็นคนละคนเลย หรืออย่างสมรักษ์ 
ค�าสิงห์ เมือ่ได้เหรยีญทองโอลมิปิกเหรยีญแรกของ
ประเทศไทย พระองค์ก็รับสั่งให้เข้าเฝ้า สมรักษ์ก็
ถวายเหรยีญให้กับพระองค์ เลยท�าให้โอลมิปิกต้อง
ท�าเหรยีญให้ใหม่ เป็นครัง้แรกของวงการโอลมิปิก
เลยนะ เป็นข่าวไปทั่วโลก ตอนหลังๆ นักกีฬาได้
เหรียญก็ไปถวายพระองค์ ท่านก็รับมาแล้วก็ทรง
คล้องใส่คืนให้ ตรัสว่า เรามีเหรียญแรกของ
ประเทศไทยแล้ว หรอืเมือ่ตอนท่ีทีมฟุตบอลไปเตะ
กับมาเลเซีย นัดชิงซูซูกิคัพ ปี 2014 ครึ่งแรกไทย

โดนยิงน�าไป 3 ลูก พระองค์ก็ทรงให้ราชเลขาโทร
มาบอกว่า “ขอให้ก�าลงัใจกับผูเ้ล่นทุกคน ขออวยพร
ให้มชัีย อย่าย่อท้อแม้ว่าจะตามอยู่ 0-3 ซ่ึงในหลวง
ได้ทอดพระเนตรเกมน้ีอยู่” และไทยก็กลบัมาชนะ 4-3 

พระองค์ยังเป็นแบบอย่างของนักกีฬา ทรงกีฬา
ก็ได้เหรียญทอง และทรงมีพระราชด�ารัสที่คนใน
วงการกีฬาจะไม่มีวันลืม น่ันก็คือ “กีฬาสร้างคน  
คนสร้างชาต”ิ แรงบนัดาลใจท่ีได้รบั ท�าให้ผมมุง่มัน่
ที่จะเดินตามกระแสพระราชด�ารัสของพระองค์ 
พัฒนางานในวงการกีฬา สร้างระเบียบวินัยการ
ยอมรบัในกฎกตกิามารยาท ท่ีผ่านมาบ้านเมอืงเรา
มีความขัดแย้งและยังยุติไม่ได้เพราะเรายังไม่
ยอมรับในเรื่องของการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย แพ้ก็ยัง
ท�าใจรบัไม่ได้ หากพิจารณาให้ด ีพระราชด�ารสัท่ีว่า 
“กีฬาสร้างคน คนสร้างชาต”ิ นัน่แฝงไว้ด้วยนัยยะ 
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ทีล่กึล�า้มาก ส่ิงท่ีผมตัง้ใจท�าเพ่ือสนองต่อพระราช
ปณิธานของพระองค์ก็คอื น�ากีฬามาพัฒนาเยาวชน
และให้เยาวชนน้ันเติบโตมาพัฒนาประเทศ  

ในฐานะที่ผมเป็นคนในวงการกีฬา ได้ฟังข่าว
คราวมาท่ัวโลก ก็ยังไม่เคยเห็นพระมหากษตัรย์ิของ
ประเทศไหนในโลกท่ีใกล้ชดิกับนักกีฬาขนาดนี ้ผม
ถ่ายทอดได้ค�าเดยีวคอื “ทรงใส่ใจใกล้ชดิ” ทุกครัง้ที่
เสด็จไปในสถานทีต่่างๆ พระองค์ไม่ได้เสดจ็ไปตาม
ค�าเชิญให้มามอบรางวัล อย่างตอนท่ีเสด็จไป 
ทอดพระเนตรการชกของ ชาติชาย เชียวน้อย  
นกัมวยแชมป์โลกคนทีส่องของประเทศไทย หลงัจาก
ทีช่กเสรจ็กไ็ปเข้าเฝ้า พระองค์ทรงลบูหลงั ลบูไหล่ 
ถามว่า เหนือ่ยไหม จรงิๆ ไม่จ�าเป็นทีพ่ระองค์จะต้อง
ท�าเช่นน้ี แต่เพราะพระองค์ใส่ใจ ท่านรูถึ้งขนาดว่า
ชาตชิายก�าลงัจะได้บตุรสาว ท่านเลยพระราชทาน
ชือ่ให้ลกูสาวของชาตชิาย

ทรงเป็นต้นแบบในการท�างาน 
พระองค์ทรงเป็นต้นแบบในหลายเรื่อง ตลอด

ระยะเวลาท่ีทรงครองราชย์ พระองค์เสด็จไปในท่ี
ต่างๆ มากมาย โครงการ 4 พันกว่าโครงการที่เกิด
ข้ึน พระองค์เอาพระราชหฤทัยใส่ในรายละเอียด 
ลงพ้ืนทีเ่อง ก�ากับตดิตามเอง ไม่แต่เฉพาะต้นแบบ
เรือ่งการท�างานเท่านัน้ พระองค์ยังทรงเป็นต้นแบบ
ในการใช้ชีวิต ท่านเป็นอัจฉริยะบุคคลที่มนุษย์
ปถุุชนอย่างเราไม่อาจท�าได้แบบพระองค์ พระองค์
เป็นนักกีฬา พระองค์เป็นนักดนตรี พระองค์ทรง
พระราชนิพนธ์เพลง พระองค์ทรงท�าฝนเทียม 
พระองค์ท�าแก้มลิง พระองค์ทรงมีครบทุกมิติ  
ทรงงานหนักก็จริงแต่ทรงดนตรีด้วยก็เป็นการ 
ผ่อนคลาย หลายเพลงท่ีทรงพระราชนิพนธ์ก็เป็นที่
ยอมรบั หรอืแม่แต่พระราชจรยิวตัรก็ยังเป็นต้นแบบ
ของความเรียบง่าย เอื้อเฟื้อ ทรงโปรดสัตว์เลี้ยง 
เรยีกได้ว่าละเอยีดอ่อนครบทกุมติ ิดังนัน้เมือ่ผมได้
รับความไว้วางใจจากสมาชิกให้มาด�ารงต�าแหน่ง
ประธานคณะอนุกรรมการกีฬา ราชพฤกษ์คลบั ผมก็ 
ท�างานแบบลงรายละเอียด ติดตามร่วมประชุม
ท�างานกับทุกฝ่าย เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน 
ผมพยายามที่จะท�าให้ราชพฤกษ์คลับมีความ
หลากหลายในเรือ่งการให้บรกิารเก่ียวกับเรือ่งกีฬา 
เมื่อก่อนราชพฤกษ์คลับมีไม่มีกี่ชมรม ตอนน้ีมี
ทั้งหมด 12 ชมรม 

เรามีกิจกรรมขับเคลื่อนตลอดเวลา ไม่ว่าจะ
เป็นการแข่งขันสนุกเกอร์ หรือการแข่งขันฟุตบอล
ซึ่งจะมีทีมต่างๆ มาเชื่อมสัมพันธไมตรี ชมรม
แบดมนิตันก็มกีารจดั Inter club มกีารเชญิสโมสร

ชั้นน�าของประเทศ จริงๆ แล้วสโมสรของเราเป็นที่
ฝึกซ้อมของทมีชาต ิเราจัดคลนิิกกีฬาเยาวชน เชญิ
นักกีฬาทีมชาติมาให ้ความรู ้  ทิศทางของ 
ราชพฤกษ์คลบั ขบัเคลือ่นไปในทศิทางทีท่�าให้เกิด
การรับรู้อย่างแพร่หลาย และงานที่ท�าเพื่อสังคมก็
ยังคงท�ามาตลอด ผมพยายามขับเคลื่อนให้ทุก
ชมรมมีส่วนร่วมท่ีจะออกไปสู่การพัฒนาร่วมกับ
องค์กรข้างนอก สนับสนนุให้ประธานชมรมออกไป
เป็นกรรมการบริหารในแต่ละสมาคมกีฬาท่ีมีขึ้น 
เพ่ือจะน�าประสบการณ์ท่ีได้มาพัฒนาชมรมของ
ราชพฤกษ์คลบั ส�าคญัท่ีสดุคอื การท�าให้ราชพฤกษ์
คลับเป็นที่ยอมรับของสังคม” 

เรื่องหนึ่งที่ ถือเป ็นสัญลักษณ์มากๆ ของ
ราชพฤกษ์คลับก็คือ การจัดงานว่ิง 5 พฤษภาคม 
5 กม. ไมโครมาราธอน ซึ่งในปีแรกที่เริ่มจัด เราจัด
ขึ้นเพ่ือถวายพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลท่ี 9 เราก็ใช้
ชือ่งานว่า “ราชพฤกษ์แด่ในหลวง ด้วยดวงใจ” ซึง่งาน
นี้ถูกจัดให้เป็นการว่ิงท่ีดีท่ีสุดเป็นอันดับ 2 ใน
บรรดาการจัดงานวิ่งในประเทศไทยสองปีซ้อน 

สานต่อที่พ่อท�า  
สิง่ท่ีผมพยายามท�ามาโดยตลอด คอื ส่งเสรมิให้

มกีารเล่นกีฬาในระดบัเยาวชน จดัการแข่งขนักีฬา 
ตอนทีเ่ป็นรองผูว่้าฯ หรอืตอนท่ีอยู่ในสมาคมกีฬา
ต่างๆ ผมจะมุง่เน้นไปทีเ่รือ่งพัฒนาบคุลากรระดบั
เยาวชน เปิดคลินิกกีฬา หาทุนให้กับนักกีฬาท่ี
ขาดแคลน ก็ถือว่าเป็นการสบืทอดพระราชปณิธาน
เหมอืนกัน หรอืแม้กระท่ังการน�าหลกัปรชัญา “กีฬา
สร้างคน คนสร้างชาติ” มาจัดประกวดเรียงความ  
ก็เพ่ือสบืทอดสิง่ท่ีพระองค์ท�าไว้ น่ันคอืการสร้างกีฬา
ไปสูค่วามปรองดองได้อย่างไร ท่านอยากให้คนไทย
รูร้กัสามคัค ีกีฬาท�าให้คนรกักัน ดตูอนท่ีทีมชาตไิทย
ไปแข่งฟุตบอลส ิพอยิงเข้าไม่ว่าใครกก็ระโดดกอด
คอกัน มิติของกีฬามันเป็นอย่างน้ีจริงๆ ผมจึง
พยายามทีจ่ะเดนิตามรอยพ่อหลวง น�ากีฬามาทลาย

จดุเปราะบางในสงัคม ความขัดแย้งทีเ่กิดข้ึนเพราะ
เราไม่มสีปิรตินักกีฬา รูแ้พ้ รูช้นะ รูอ้ภัย จรงิๆ แพ้ก็
ต้องไปฝึกมาสูใ้หม่ ถ้าแพ้แล้วยังไม่ยอมแล้วเมือ่ไร
จะชนะ มนัชนะใจตวัเองไม่ได้ 

พระบรมราโชวาทท่ียังอยู่ในใจจนถึงทุกวนันีค้อื 
“กีฬาเป็นความส�าคญัต่อชาตบ้ิานเมอืง” พระองค์
ทรงอธิบายว่า คนเราเล่นกีฬาเพ่ือการออกก�าลงักาย 
เพ่ือสขุภาพ เพ่ือความเป็นเลศิ และเพ่ือความเป็น
อาชพี ปรชัญาของกีฬาเหล่าน้ีพระองค์เข้าถึงหมด 
ถ้าเราไม่ออกก�าลงักาย ร่างกายเราทรดุโทรม ก็ไปมี
ปัญหาเรือ่งค่ายา ยังทรงเคยกล่าวว่า ถ้าทุกคนใน
ชาติมีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง เราก็
ประหยัดงบทางด้านสาธารณสขุไปตัง้เยอะ 

อยากให้คนรุ่นหลังไม่แต่เฉพาะนักกีฬา มอง
พระองค์เป็นแบบอย่าง ดูสิว่าพระองค์ทรงเรือใบ 
ท่านทรงฝึกซ้อมเป็นปีๆ ทรงเรือใบในปี 2508 มา
ชนะเลศิในปี 2510 ทรงมพีระวริยิะอตุสาหะ รูห้รอืไม่
ว่าท่านทรงซ้อมแล่นเรือใบจากหัวหิน 5-6 ชั่วโมง 
อยู่เป็นปี นีค่อืสิง่ท่ีอยากให้คนไทยดูเป็นแบบอย่าง 
พระองค์ท่านท�าทุกอย่างต้องท�าให้ส�าเร็จ จริงๆ  
มันก็คือปรัชญาของชีวิต การทดสอบความส�าเร็จ
ของคนมนัจะต้องมอีปุสรรคมากมาย นึกย้อนแล้ว
พระองค์ทรงอยู่เฉยๆ ไม่ดีกว่าเหรอ แต่ท่าน
ต้องการเป็นแบบฉบับให้กับประชาชนของท่าน 
และเราท�าไมพอเจออุปสรรคนิดหน่อยก็ท้อแล้ว 
อยากให้นึกอยู ่เสมอว่า การได้มาของทุกสิ่ง 
ทุกอย่างไม่มีอะไรง่าย แม้กระทั่งพระมหากษัตริย์
ก็ยังต้องฝึกซ้อมเช่นกัน  

นักกีฬาทุกคนก่อนท่ีจะลงแข่ง ผมจะพาพวกเขา
ร้องเพลงสดุดีมหาราชา เป็นเพลงประจ�าของ
นักกีฬาทีมชาติไทย ทุกครั้งท่ีร ้องรู ้สึกเหมือน
พระองค์อยู่กับเรา เป็นเหมือนสิ่งยึดเหนี่ยวให้
นักกีฬามีความมุ่งมั่น ส�าหรับวงการกีฬา พระองค์
ทรงให้มากกว่าท่ีควรจะให้แล้ว เราในฐานะ 
คนกีฬาส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ 



12

ศาสตราจารย์(พิเศษ)
เจริญ วรรธนะสิน 
อดตีนายกสมาคมแบดมนิตนัแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชปูถมัภ์ รองประธานคณะกรรมการ
โอลิมป ิคแห ่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชปูถัมภ์ และรองประธานสหพนัธ์แบดมนิตนั
นานาชาติ ไอบีเอฟ กิตติมศักดิ์ตลอดชีพ 

อดีตนักกีฬาแบดมินตันระดับโลกคนแรก 
ของไทย และยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
พระราชทานทุนส่วนพระองค์ให้ไปศึกษาต่อที่
อังกฤษ กับเรื่องราวชีวิตนักกีฬาแบดมินตัน
ธรรมดาคนหนึ่งจากเชียงใหม่ ก่อนที่จะได้รับ
พระราชทานทุนจนกลายมาเป็นบุคคลที่สร้าง 
คุณประโยชน์มากมายให้แก่วงการแบดมินตัน 
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได้ของ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ท�าให้เขามีวันนี้ 

จากนกัแบดมนิตนัมอืใหม่สูน่กัแบดมนิตนัทมีชาต ิ
เจริญ วรรธนะสิน เริ่มเล่นแบดมินตันช้ากว่า 

นักแบดมนิตนัทมีชาตคินอืน่ๆ  เริม่เล่นอย่างจรงิจงั
ตอนอายุ 14 ปี พอเล่นได้ 2-3 ปี ปรากฏว่าครองแชมป์
ภาคเหนือทุกครัง้ทีแ่ข่งขนั พออายุ 18 ปี ได้มโีอกาส
เข้ามาเป็นลกูศษิย์ฝึกแบดมนิตันทีส่นาม “พร้อมพงศ์” 
ของคณุหลวงธรรมนูญวฒิุกร (นายประวัต ิปัตตพงศ์) 
และอยู ่ภายใต ้การดูแลอย ่างเคร ่งครัดของ 
คณุป้าอวยพร ปัตตพงศ์ ในสโมสรยูนิตี้

เจรญิ เล่าว่า ได้เข้ามาฝึกทีก่รงุเทพฯ ครัง้แรก 
ในเดือนตุลาคม 2498 ได ้พบว ่าตัวเองยัง 
ตีแบ็คแฮนด์ไม่ถูกวิธี แต่ใช้เวลาฝึกอย่างจริงจัง
เพียง 2-3 อาทิตย์ก็ตีได้ เพียงระยะเวลา 3 เดอืน
เท่านั้น ก็มีการแข่งขันชิงแชมเปี้ยนแบดมินตัน 
แห่งประเทศไทย สโมสรยูนิตี้ได้ครองแชมเปี้ยน
สโมสรแห่งประเทศไทย ในประเภทบุคคลเจริญ  
ชนะเลศิรุน่มอืใหม่กับรุน่จ�ากัดมือ และได้เข้าถึงรอบ 
4 คนสุดท ้ายในรุ ่นทั่วไปซึ่งเป ็นการชิงถ ้วย

พระราชทาน แม้จะเป็นมือใหม่แต่ก็สามารถชนะ 
นักแบดฯ ทีมชาติไทยหลายคน

แบดมนิตนัไทยในยุคแรกๆ น้ัน  ไทยแพ้อนิเดีย
ในการแข่งขันโธมัสคัพ 8 ปี 2 สมัยมาตลอด  
จนกระท่ังปี 2500 ทีมชาตโิธมสัคพัไทยพลกิชนะทมี
ชาตโิธมสัคพัอนิเดยี 8-1 แมชท์ “ผมคนเดยีวเล่น 4 
คะแนน คอื คู ่2 เดีย่ว 2 ผมไม่แพ้เลย ท้ังๆ ท่ีตอนนัน้
อนิเดยีเขามมีอืวางอนัดบั 6 อนัดบั 7 ของโลก นานดู 
นาเตก้า, ไตรโลกนารถ เซท็, อมัฤทธ์ิ เทวัญ แต่เรา
ก็สามารถชนะเขาได้...” เจรญิเล่าอย่างภาคภูมใิจ

หลงัจากน้ันทมีชาตโิธมสัคพัไทยไปชนะศรลีงักา 
ปากีสถาน ญ่ีปุน่ จนได้ครองแชมเป้ียนแห่งเอเชยี
เป็นครัง้แรก  ได้สทิธ์ิเข้ารอบชงิชนะเลศิ Inter Zone 
ของโลกเป็นครั้งแรกที่รัฐสิงคโปร์(ในสหพันธรัฐ
มลายู) ทีมชาตโธมัสคัพไทยชนะสหรัฐอเมริกา   
แต่แพ้อินโดนีเซีย ในอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมา เจริญ 
ในฐานะมอื Unseeded ไม่ได้รบัการวางตวัในการ
แข่งออล-มลายันแชมเปี้ยนชิพ1958 รอบแรก 
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ไปชนะเบอร ์ห น่ึงของโลก ฟ ิน คอบเบอโร  
จากเดนมาร์ก หลังจากนั้นก็ไปชนะอีกหลายคน  
ชนะทมีชาตมิลายู ชนะแชมป์อเมรกิา จนกระท่ังไป
ชงิชนะเลศิก็ชนะแต้กิวซาน จากมลายู ครองแชมป์
ชายเด่ียว ออล-มลายัน แชมเปี้ยนชิพ แล้วก็ยังมี
ครองแชมป์เป้ียนชายคูกั่บกมล สทุธิวณิช ในตอนน้ัน
รองประธานไอบีเอฟ มร.เดวิด บลูมเมอร์ เข้ามา 
จบัมอืแล้วบอกว่า “See you at the All-England in 
March, next Year”  เจริญ ตื่นเต้นมาก เพราะ  
All-England เป็นการแข่งขนัชงิแชมเป้ียนโลกอย่าง
ไม่เป็นทางการของแบดมินตัน  อีกสัปดาห์หลัง 
จากนั้น เจริญ ได้ไปครองแชมเปี้ยนชายเดี่ยว 
ถ้วยทองค�า Selangor Gold Cup ของราชาธิบด ี
ยังดิเปอร์ตวนอากงที่รัฐเซลังงอร์ จึงเท่ากับว่า 
ภายในเดือนเดียว เจริญ ได้ท�าให้แบดมินตัน 
ของไทยพุ่งทะยานเข้าสู ่ระดับโลกได้อย่างเต็ม 
ภาคภมูิ

 

“ในหลวงรชักาลท่ี 9” เบือ้งหลงัความส�าเรจ็ 
ของแบดมินตนัของไทย 

เจริญ เล่าต่อไปว่า เบื้องหลังความส�าเร็จของ
แบดมนิตนัไทย  นอกจากคณุหลวงธรรมนญูวุฒิกร
ซึง่ได้ขบัเคีย่วฝึกซ้อมนักแบดมนิตนัไทยอย่างหนัก  
ควบคมุให้ทกุคนอยู่ในระเบยีบวินยั  ด�ารงตนในชวิีต
ของนกักีฬาทีจ่ะก้าวไปสูค่วามเป็นเลศิของโลกแล้ว  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงอยู่
เบื้องหลังความส�าเร็จของกีฬาแบดมินตันไทย 
มาแต่แรกเริม่  พระองค์ทรงรบัสัง่ในหลายโอกาสว่า 
“กีฬาแบดมินตันเป็นกีฬาที่คนไทยสามารถมุ่งสู่
ระดับสูงสุดของโลกได้ ถ้าได้รับการส่งเสริมให้ดี 
เพราะคนไทยมไิด้เสยีเปรยีบทางด้านสรรีะ และมี
ไหวพรบิปฏิภาณกับความคล่องแคล่ว...”  จงึกล่าว
ได้ว่า ความส�าเรจ็ของกีฬาแบดมนิตนัไทยทีก้่าวสู่
ระดบัโลก มจีดุเริม่ต้นมาจากพระองค์ท่าน เพราะ
ระหว่างน้ัน  รฐับาลไทยไม่มนีโยบายหรอืงบประมาณ
ทีจ่ะให้การสนับสนุนการกีฬา ความสนพระราชหฤทัย

ที่มีต่อกีฬาแบดมินตัน ยังผลให้นักธุรกิจหันมาให้
ความสนใจในกีฬาชนิดนี้มากขึ้น อีก ท้ังยัง
พระราชทานก�าลังใจเสด็จพระราชด�าเนินมา 
ทอดพระเนตรการแข่งขันของทีมชาติแบดมินตัน
ไทยมิได้ขาด จนกระทั่งหนังสือพิมพ์ The Straits 
Times ของสิงคโปร์ได้เขียนบทความพูดถึงความ
ก้าวหน้าของแบดมนิตนัไทยท่ีก้าวสูร่ะดบัโลกอย่าง
รวดเร็วว่า “เพราะสยามมีอาวุธลับ และอาวุธลบั
ของวงการแบดมนิตนัของสยามคอื พระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงอยู่เบื้องหลังความส�าเร็จของ 
นักแบดมินตันไทยมาโดยตลอด” เป็นค�ากล่าวท่ี 
ไม่เกินจรงิเลย นักกีฬาแบดมนิตนัไทยทุกคนในยุคนัน้
มีก�าลังใจเต็มเปี่ยม เวลาฝึกซ้อม หรือการท�า 
Physical training ในตอนเช้า ต้องว่ิงจากพร้อม
พงษ์ไปปากน�า้ เหน่ือยมากนะ แต่พอคดิว่าแมทช์ 
ที่ก�าลังจะแข่งขันน้ันเป็นการแข่งขันหน้าพระที่น่ัง  
ไม่อยากให้พระองค์ท่านทรงผิดหวัง จึงท�าให้ 
แต่ละคนเกิดพลังใจขึ้นมาอย่างมหาศาล
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พระองค์พระราชด�าเนินมาทอดพระเนตร 
การแข่งขันทุกแมทช์ไม่เคยขาด และบางครั้งก็
เสด็จท้ังสองพระองค์กับสมเด็จพระนางเจ ้า
พระบรมราชินีนาถ พระองค์ท่านยังรับสั่งผ่าน 
สื่อกีฬาด้วยว่า “นักแบดมินตันไทยเล่นได้ดี  
เล่นอย่างสนุกสนาน..”  

ทนุพระราชทานส่วนพระองค์ และพระกระแส
รบัสัง่ “ไปศกึษาชวีติความเป็นอยู่ของเขา แล้ว 
กลับมาปรบัปรงุชวีติของตัวเอง” 

รับสั่งของพระองค์ท่านเจริญ น้อมน�าใส่เกล้า 
ใส่กระหม่อมยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด เป็น 
พระด�ารสัทีใ่ช้ส�าหรบัการด�าเนนิชวิีต ช่วงทีไ่ปเรยีน
องักฤษแรกๆ นัน้เครยีดมาก ต้องใช้ความใส่ใจและ
ความตัง้ใจมาก เจรญิ ต้องใช้ความมวิีนยัจากการ
บ่มเพาะเพ่ือเป็นนักกีฬามาใช้ส�าหรับการเรียน 
ท�าให้มสีมาธิในการท�าทุกสิง่  พร้อมทัง้ยังจ�ากระแส
รบัสัง่ “ถ้ามเีวลาและโอกาส ก็ให้เข้าแข่งขนัอย่าได้
ทิง้แบดมนิตนัท่ีตัวเองถนัด” เจรญิ จงึเลอืกเรยีนที่
ลิเวอร์พูลเพราะมีนักแบดมินตันอังกฤษอยู่ที่นั่น
หลายคน ไปร่วมฝึกซ้อมกับเขาได้ “ตอนนั้นไม่รู้
หรอกว่ารับสั่งประโยคน้ีคืออะไร ตอนนี้มานั่งคิด  
โอ้โห! พระอจัฉรยิภาพของพระองค์ท่านยอดเย่ียม
มาก ทรงพระปรีชารู้ว่า ถ้าผมไปอยู่ที่ยุโรป ผม
สามารถสร้างชือ่เสยีงให้กับประเทศได้อกี เพราะที่
ยุโรปช่วงฤดูแบดมนิตนั จะเป็นช่วงเดอืนกันยายน-
มนีาคม มแีข่งขนัแบดมนิตนัทุกสปัดาห์  ผมมโีอกาส
ไปร่วมแข่งขนัเกือบตลอดได้แชมป์ในยุโรป 10 กว่า
ประเทศ นี่คือสายพระเนตรท่ีลึกซึ้งยาวไกลของ
พระองค์ท่านอย่างแท้จรงิ

ตอนเรยีนจบกลบัมาเข้าเฝ้า  พระองค์ท่านรบัสัง่
ว่า “ไม่ได้รับราชการก็รับใช้แก่ประเทศชาติได้  
ถ้ารูจ้กัใช้ความรูกั้บประสบการณ์ท�าคณุประโยชน์
ในการท�างาน” ในตอนท้ายพระองค์ท่านรับสั่งว่า 
“เรยีนบรหิารมาก็ช่วยบรหิารดแูลวงการแบดมนิตนั...”   
และนี่คืออีกเหตุหน่ึงท่ีท�าให้เจริญ คลุกคลีอยู่ใน
วงการแบดมินตัน 60 กว่าปี โดยไม่จ�าเป็นต้องมี
ต�าแหน่งอะไร ถ้าเก่ียวกับเรื่องแบดมินตันเจริญ 
รบัใช้ทุกอย่าง จนกระทัง่ในปี คศ. 1974 สมาคม
แบดมินตนัแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ์ 
ส่งเจริญ ไปประชุมใหญ่สหพันธ์แบดมินตัน
นานาชาติ และในที่ประชุมมีการแต่งตั้งให้เจริญ 
เป็นมนตรีของสหพันธ์ครั้งแรก มีโอกาสช่วยงาน
วงการแบดมินตันของโลกตลอดมารวม 31 ปี  
จนกระทัง่ขึน้มาเป็นรองประธานสหพันธ์ฯ ท�าหน้าที่
กรรมาธิการหลายคณะ จัดการแข่งขัน ควบคุม 

การแข่งขัน ในปี ค.ศ. 2000 ได้รับยกย่องเข้าสู่
ท�าเนียบเกียรติคุณ (Hall of Fame) ของสหพันธ์
แบดมนิตนันานาชาตไิอบเีอฟ  ซึง่เป็นนักแบดมนิตนั
ไทยคนเดียวในประเทศไทยท่ีได้รับเกียรติน้ี ในปี 
2005 ทีป่ระชมุ 165 กว่าประเทศก็ให้เกยีรตเิจรญิ
เป็นรองประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพของสหพันธ์
แบดมนิตนัโลก เจรญิ กล่าวในตอนท้ายว่า “ท้ังหมดน้ี
เกิดขึ้นและเป็นไปได้ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ 
อนัหาทีส่ดุไม่ได้ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 
รชักาลที ่9 โดยแท้” 

ครัง้หนึง่ในชีวิตทีไ่ด้ถวายทรงกบัพระองค์ 
ทีแรกที่เข้าไปถวายทรงก็มีความเกร็งบ้าง  

ตอนหลังก็คลายความตื่นเต้นลงได้บ้าง เพราะ
ในหลวงด�าเนินพระองค์อย่างง่ายๆ สมถะ พอถึง
ตอนกลางวัน เล่นเสรจ็แทนท่ีจะเลีย้งอาหารหรหูรา 
จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหาบ พระองค์ท่านเสวยพร้อมกัน 
ทรงโปรดถ่ัวงอก พูดถึงการทรงแบดมินตัน 
พระองค์ท่านทรงได้ดีทีเดียว แบ็คแฮนด์เท่านั้นท่ี
ทรงตไีด้ไม่แรง ก็ได้มกีารถวายทรงให้พระองค์ท่าน
ทรงด้วยโอเวอร์เฮด พระองค์ท่านก็ทรงได้ดี  
การเล่นส่วนมากเป็นการเล่นข้างละ 3 คน เป็นเกม
ที่สนุกมาก พระองค์ท่านทรงโปรดเป็นแบ็ค ผู้ที่อยู่
ข้างหน้าจะต้องคอยถอยลงมาช่วย ตอนแรกๆ ก ็
ไม่กล้าตบลูกแรง แต่ตอนหลังตบลูกแรงๆ ถวาย
พระองค์ท่านก็ยังรบัได้  คราวนีไ้ม่ต้องมกีารย้ังมอืกัน  
เกมเล่นก็เลยสนุกสนานกันเตม็ที ่พระองค์ท่านทรง
พระเกษมส�าราญกับเกมมาก พระองค์ท่านยังมี
พระปรีชา ไม่ต้องถวายค�าแนะน�าพระองค์ก็ทรง
ท�าได้เอง  ทรงมีพระขันติธรรมที่สูงมาก ปกติเวลา
เล่นกีฬาหากพาร์ทเนอร์ตีเสียเราจะโกรธ แต่
พระองค์ไม่ทรงกริว้เลย  เวลาพาร์ทเนอร์ตเีสยี ท่าน
จะรบัสัง่ว่า “น่ีส”ิ ทีแรกพวกเราก็ไม่เข้าใจค�าว่านีส่ิ 
คืออะไร มาเข้าใจทีหลังหมายถึงพระองค์ “ทรง
ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น” 

พระองค์เคยรบัสัง่ถามว่า  ในการแข่งขนัระดบัโลก  
นักแบดมินตันคนไหนท่ีเราหนักใจมากท่ีสุด  
เจริญ กราบบังคมทูลว่ามีหลายคน ทั้งอินโดนีเซีย 
เดนมาร์ก มเีออร์แลนด์ คอปส์ เพราะพละก�าลงัเขา
ดีกว่า ลูกตบเขาหนักมาก เจริญ เข้าใจว่าพระองค์
ท่านทรงถามไปอย่างน้ันเอง ท่ีไหนได้ 3-4 วันต่อมา 
พระองค์ท่านรับสั่งอย่างเอาจริงเอาจังว่า ถ้า 
เออร์แลนด์ คอปส์ มลีกูตบท่ีหนัก ต้องพยายามดึง
ให้เขามาเล่นลูกหน้า แล้วเวลาโยนไปด้านหลัง   
ก็ต้องโยนฉีกไปด้านข้างมิให้เขาตบลูกได้ถนัด ซึ่ง
เป็นยุทธศาสตร์ท่ีใช้เล่นกับเออร์แลนด์ คอปส์ 

แสดงให้เห็นว่า พระองค์ท่านทรงวินิจฉยัในกลยุทธ์
และแก้ไขเกมเล่นในกีฬาแบดมนิตนัได้อย่างลกึซึง้ 

เดนิตามรอยตามเบือ้งพระยคุลบาท 
เจรญิ วรรธนะสนิ กล่าวเสรมิอกีว่า “การด�าเนนิ

ชี วิตของผมทุกย ่างก ้าวเจริญรอยตามเบื้อง 
พระยุคลบาทมาตลอด  ในปี 2545 ท่ีผมได้รบัเลอืก
เป็นนายกสมาคมฯ ผมก็พยายามวางนโยบายการ
บริหารตามพระราชด�ารัสของพระองค ์ท ่าน  
“ในบ้านเมอืงน้ัน มทีัง้คนดแีละคนไม่ด ีไม่มใีครจะ
ท�าให้ทุกคนเป็นคนดีได้ท้ังหมด หากแต่อยู่ท่ีการ
ส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และ
ควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอ�านาจไม่ให้ก่อความ 
เดือดร้อนวุ่นวายได้” 

สิง่ท่ีเจรญิ อยากจะฝากข้อคดิให้กับคนรุน่หลงั 
ให้ยึดถือแบบอย่างของพระองค์ท่าน คือ ความ
เพียร ความอดทน และความมีวินัย ก่อนท่ีเราจะ
ชนะผู้อื่น เราต้องเอาชนะใจตัวเองเสียก่อน  ต้องมี
วินัยในตัวเอง “ค�าว่าวินัยใครๆ ก็พูดได้ แต่ค�าว่า
วินัยของผมคือ ต้องเป็นคนท่ีมีจิตส�านึกในความ
รับผิดชอบ คนที่มีความรับผิดชอบย่อมเป็นคนที่มี
เหตุผล คนท่ีมีเหตุมีผลเป็นคนท่ีมีความเสมอต้น
เสมอปลาย คนท่ีมีความเสมอต้นเสมอปลายจะ
เป็นคนท่ีท�าอะไรสม�่าเสมอ และคนท่ีท�าอะไร
สม�า่เสมอจะเป็นคนทีน่่าเชือ่ถือ และคนท่ีน่าเชือ่ถือ
คือคนท่ีไว้เน้ือเชื่อใจและเป็นที่พ่ึงพาของผู้อื่นได้  
เป็นคนดีของครอบครัว ของชุมชน ของสังคมและ
ของประเทศชาติ  ท�าให้ชีวิตมีความสุขสมบูรณ์ได้ 
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His Majesty King Bhumibol Adulyadej 
was a true Renaissance Man whose talent 
also included sports. His Majesty knew 
that sports would be beneficial for his 
subjects and the country, therefore he 
had given supports to various sport 
associations and became one of the 
driving forces behind the success of many 
athletes throughout his reign. 

In this issue Rajpruek is given an 
opportunity to speak to two of the most 
important figures in Thailand sport 
community who had worked for His 
Majesty the King for many years. They will 
share with us their experiences and fond 
memories of His Majesty the King.

The King in my Memory
Mr. Tirachai Vutithum 
Chaiman of Sports Sub-Committee 
of Rajpruek Club 

He has worked in sport for over 3 decades. 
He shares with us his memories of serving His 
Majesty King Bhumibol Adulyadej through 
sports. 

The King of Sportsmen 
When I was Deputy Governor of Bangkok, 

I worked on many projects that were initiated 
by His Majesty the King such as using sport 
to improve and encourage the advancement 
children as well as working to make sure that 
the city was running smoothly. My experiences 

working for His Majesty, especially in sport 
inspired me greatly. His Majesty gave 
supports to all kinds of sports. He had given 
a scholarship from his personal expenses to 
young snooker player Noppadol Sangnil who 
later became Thailand’s one and only 
professional snooker player to ever receive 
supports for the Challenger Tour in 2003 from 
His Majesty the King. His Majesty attended 
many sport ing events even student 
competitions. Once His Majesty was late 
attending Pone Kingpetch’s boxing match. 
His Majesty arrived after Round 5 or 6, Pone 
was losing but once his helper told him, “The 
King is here,” Pone turned the game around. 
Somrak Khamsing was another boxer who 
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had an opportunity to meet His Majesty. When 
Somrak won the Olympic gold medal, His 
Majesty asked Somrak to come to the Palace 
to congratulate him. Somrak gave his gold 
medal to His Majesty. It was the first time the 
Olympic had to make another medal for 
athletes. After that many athletes did the same. 
His Majesty would take the medals and put 
them back on the winners’ neck. When Thailand’ 
football team went to the final with Malaysia at 
the Suzuki Cup in 2014, TheThai team were 
three goals behind. His Majesty asked his 
assistant to call and wish the players luck.  He 
told them not to lose hope and that he was 
watching and rooting for them to win. The team 
were suddenly courageous and finally won the 
match 4-3. 

His Majesty was a role model for sportsmen. 
He was a gold medalist. His vision, “Sports 
make the people. The people make the nation,”  
was the phrase all Thai athletes would never 
forget. His Majesty had inspired me so much 
that I vow to served him and his vision. I want 
to encourage honour and order in sports. In the 
time that our country is filled with unresolved 
conflicts, we all should learn to have 
sportsmanship. If you listen closely the phrase 
“Sports make the people. The people make the 
nation,” has a deeper meaning. I want to 
continue what His Majesty had stared, use sport 
to improve and develop our youths. 

As someone who has been working in the 
community for years, I have never heard of any 
King from any country who were so close to his 
athletes. He paid attentions to the needs of the 
athletes. When invited to give medals and trophy 
to winning athletes His Majesty also gave 
encouragement to the athletes. Once His Majesty 
went and watched Chatchai Kaewnoi’s boxing 
match, Thailand’s second world champion, after 
the match Chatchai came over to pay his respect, 
His Majesty would ask about his feeling. It was 
something he did not need to do but did out of 
his kindness and caring nature. When His Majesty 
found out Chatchai was having a baby girl, he 
kindly named the baby for him.

A role model at work. 
His Majesty was a role model for me in 

many ways. During his reign he initiated over 
4,000 projects and visited his people all over 
the country. His Majesty would oversee all 
the projects himself and paid attention to 
even the smallest details. Not only in work, 
His Majesty was also a role model in our 
everyday life. His geniuses was unmatched, 
he was talented at sport and music. He 
invented artificial rain and design the Kaem 
Ling Model to control the flood. Although 
always hard at work, His Majesty knew when 
and how to relax. Composing music was one 
of the ways His Majesty used to relax. 
Although he was a King his daily life was 
simple. He was kind to his people and to the 
animals. When I start working as Rajpruek’s 
Chaiman of Sports Sub-Committee, I made a 
point to get hands on in every detail, attend 
every meeting and follow up on progresses. 
I worked with many parties to solve problem 
and improve the quality of Rajpruek Club for 
our members. Back then there weren’t as 
many clubs here now we have 12 clubs for 
various sports. 

We work hard to keep moving forward. 
We hold snooker, football as well as 
badminton Inter-Club competitions. We also 
invite leading teams in the country to play 
with us. Our club is also the practice facility 
for our country’s national teams. Rajpruek 
also holds Youth Athletes Clinic, inviting 
national team players to give advices. We 
aim to help people and the society and we 
will keep doing them. I encourage our clubs 
to interact with other sport associations and 
encourage the club presidents to sign up for 
management positions in outside sport 
associations as well. Together we can 
improve the clubs at Rajpruek. 

One of our key events at Rajpruek is the 
May 5th, 5K Micro-Marathon, held every in 
the honour of His Majesty the King. The 
marathon was ranked second as the best 
marathon for two year straight.

Continuing in his foot steps
What I have always tried to do is to encourage 

our youths to play and love sports both Deputy 
Governor or as Board of Management of many 
sport association. I want our athletes to start 
young and have the best supports they can get. 
I initiated projects such as the sport clinics, 
scholarship for underprivileged athletes. These 
projects followed His Majesty’s lead. We once 
held an essay writing competition on the subject 
of His Majesty’s words, “Sports make the 
people. The people make the nation.” The 
competition aimed to encourage the realisation 
that sportsmanship can lead to peace and 
harmony. When Team Thai won the recent 
football match, we all so how well they worked 
together and how much they rooted for one 
another to score. Sport teaches you to be a 
graceful loser and a gracious winner. 

His Majesty once said that “Sport is an 
important thing for the nation.” He explained 
that playing sport give people the much needed 
exercise. Exercise is good for your health. It is 
something worth investing in for the long run. 

I want us all to look at His Majesty as the role 
model in every aspect of life. His Majesty is a 
determined person who worked hard towards 
his goal. He trained for hours every day for his 
sailing competition. He started in  1965 and 
only won in 1967 but he never gave up for not 
winning right away.  We all should see His 
Majesty as an example of ambition and hard 
work. He could have just sat back and had fun. 
He did not need to  train or compete but he 
wanted his action to be a good example for his 
people. He wanted us to see that problems 
were there to be overcome and that there were 
no easy victory. Even the King had to work for 
his victory.

I always  sing  the song ‘Sadudee Maharaja’ 
with the athletes before every match. The song 
make us feel brave and that His Majesty is with 
us.  His Majesty had giving us and the sport 
community more that any of us can ever repay. 
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Professor Charoen Wattanasin 
is a former president of The Badminton 
Association of Thailand Under Royal 
Patronage of His Majesty the King, 

Vice President of the National Olympic 
Committee of Thailand and the lifelong 
honorary vice president of the International 
Badminton Federation. Prof. Charoen was 
Thailand’s first world ranking badminton player 
and he was also given a scholarship by His 
Majesty from his own personal expense to 
study in England. Here is the story of a student 
and badminton player from Chiangmai who 
was giving a scholarship by His Majesty the 
King. The student later became one of the 
hardest working men in Thailand’s badminton 
society. His success was owed to His 
Majesty’s kindness. 

From a young badminton player to 
an Olympian

Young Charoen Wattanasin started playing 
badminton much older than most player in the 
national team. He stated seriously playing 
badminton at 14 years old. After a few years of 
competing, Charoen became the Champion in 
the Northern region of the country in every 
competition. At 18 years old, he was given an 
opportunity to train at Khun Luang Thammanoon 
Vhudikorn (Prawat Pattaphong)’s Phrom Phong 
Court, under the care of Mrs Ouyporn 
Pattaphong at Unity Club.

Charoen arrived in Bangkok for the first time 
in October 1955. He found out early that he had 
been hitting his backhands incorrectly. After a 
few weeks of intense practice, his improvement 
was apparent. He became one of Unity Club 
representatives and won the country’s 
championship  after three months of practice. 
Charoen won in several competitions and 
became one of the final four players in the 
general round which the winner would have the 
chance to receive the trophy from His Majesty 
the King. Although a young player with very little 
experience, Charoen managed to overpower 
many national team players. The Thai badminton 
team always lost to the Indiana team at Thomas 
Cup until the year 1957 where Team Thai  won 

the match 8-1. “I won four points myself, two in 
double and two in single. I was unbeatable that 
year. We were able to beat the Indian team even 
though their players were ranked sixth or 
seventh in the world at the time,” Charoen 
proudly recounted the story

Afterwards the Thai Thomas Cup team went 
on to beat Sri Lanka, Pakistan and Japan. It 
became the champion of Asia for the firs time 
and went to the final round of the Inter Zone 
competition in Singapore where the Thai team 
won the USA team but lost to Indonesia. One 
week after, Charoen, an unseeded player was 
not ranked at the 1958 Al l-Malayan 
Championship. He beat Danish Finn Kobberø, 
then World No. 1, in the first round and went on 
to beat many more players from the Malaysia 
team and the former champ USA team. Charoen 
went to the final, beat The Kew San from 
Malaysia and became the All-Malayan Single 
Champion as well as the Double champion with 
Kamol Suthivanich. Charoen remembered 
David Bloomer, the Vice President of the IBF 

came over to shook his hand and said, “See 
you at the All-England in March, next Year.” He 
was very excited at the prospect of going to the 
All-England as it was the equivalent of the World 
Championship for Badminton. One week after 
the All-Malayan, Charoen became the winner 
of the Selangor Gold Cup in the single category.  
Within only one month, Charoen single handedly 
brought Thailand into the world ranking chart. 

“His Majesty King Bhumibol 
Adulyadej,” The King behind the 
success of badminton in Thailand.

Charoen recounted the success of 
badminton in Thailand to us. “Apart from  Khun 
Luang Thammanoon Vhudikorn who put the 
players on intense training, His Majesty the 
King was another driving force behind the 
success of badminton in the country from the 
very beginning. His Majesty said at several 
occasions that, ‘Badminton is one of the sports 
that Thai people have the chance to do well 
in the world stage if it has been well promoted. 
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As the sport does not require you to be 
physically well built, Thais are not of the 
disadvantage. It also takes wits and rapid 
movement which can be trained.’ It can be 
said that the success of badminton in the 
country is the result of His Majesty’s vision. In 
the early stage of the sport becoming more 
popular in Thailand, the government did not 
have the budget or policy to support sports 
but His Majesty’s interest in badminton 
encouraged the private sector to take interest 
in supporting the sport as well. His Majesty 
was also the greatest moral support for the 
Thai  team. He of ten at tended thei r 
competitions. Singapore’s The Straits Times 
once wrote an article about Thailand’s 
success in the world stage that, “Siam has a 
secret weapon. Their secret weapon is His 
Majesty King Bhumibol Adulyadej.” This is not 
an overstatement. His Majesty was an 
inspiration for badminton athletes during that 
time. Our morning training and physical 
trading include a run from Phrom Pong to Pak 
Nam. It was exhausting but when we thought 
of competing in front of His Majesty, none of 
us wanted to disappoint him and we all did 
our best to perform.

“His Majesty would attend every match 
and sometimes Her Majesty would also 
accompany him. He once commented to the 
press that, “The Thai team plays very well and 
they are fun to watch.” 

A scholarship from His Majesty and 
an advice “Go and se how they live 
so you can come back and improve 
ours”

His Majesty’s advice to Charoen was a 
guiding principal in his life. During his first few 
months in England, Charoen was stressful, he 
had to work hard on his study. His athletic 
discipline helped him stayed focused while 
His Majesty words, “If time allows, try to keep 
on playing badminton. Don’t give up on the 
thing you do very well,” reminded him of his 
goal. Charoen chose to study in Liverpool 
because there were many badminton players 
there whom he could practice with. “I  didn’t  
fully realise what His Majesty meant back then. 
Later it hit me that His Majesty was a genius. 

Now that I was based in Europe, I had more 
opportunity to garner more success for 
Thailand. Every September to March was 
badminton season in Europe when there are 
weekly competitions. I competed in most of 
them and won in more that 10 counties.

After I graduated and came back to 
Thailand, His Majesty said to me , ‘You do not 
need to be a civil servant to serve the country. 
Use what you studied and your experience to 
benefits your work and others.’ His Majesty 
also said, ‘You studied Management, use the 
knowledge to manage our badminton 
community.’” This is the reason why Charoen 
has always been involved in badminton over 
the past six decades. He has served the 
community without any official title. Always 
happy to help out when it comes to badminton. 
In 1947 The Badminton Association of 
Thailand Under Royal Patronage of His 
Majesty the King, sent him to the International 
Badminton Federation Summit and he was 
named one of the committees. Charoen 
worked for the IBF for 31 years before being 
name Vice President of the Federation. He 
was one the committees who held many 
competitions. In 2000, Charoen was honoured 
in the IBF’s Hall of Fame. He is the only person 
from Thailand to have received this honour. 
In 2005, Charoen was elected the lifelong 
honorary vice president of the International 
Badminton Federation. He credited His 
Majesty the King as the person behind his 
success. “Without his Majesty the King, none 
of this would have been possible.”

A life of serving His Majesty 
“It  can be intimidating serving His Majesty 

but over time the stress and nervousness 
subsided. His Majesty led a very simple life. 
Lunch after practice would be from one of the 
noodle vendors. His Majesty would eat with 
us. He preferred bean sprouts so much. His 
Majesty was also skilled at badminton himself. 
He only had problems with his backhands 
which were not as powerful. His Majesty’s 
overhead shots were well executed. When 
playing with His Majesty we often did three 
players a side. His Majesty preferred to stand 
in the back. Most of us were afraid to be too 

rough in the beginning but once it was clear 
that His Majesty could respond well to 
powerful smash shots the games became 
much more fun. His Majesty was very happy 
practicing with us. He was rather skilled to 
begin with so we weren’t really required to 
guide him to much. His Majesty was very 
patient and understanding. Most players get 
angry when their double partner miss a shot 
but His Majesty never got upset.” 

His Majesty once asked Charoen about 
his most formidable opponents in international 
competitions. Charoen explained that there 
were several players from Indonesia and 
Denmark such as Erland Kops who had a 
powerful smash shots. Charoen thought that 
His Majesty was just making a casual 
conversation but several days later, His 
Majesty gave Charoen a serious advice about 
Kops’s smash shot. He advised  that Charoen 
should try and force Kops to come closer to 
the net and avoid giving him the chance to 
come back with one of his powerful smash 
shots. His Majesty’s advice was the same as 
the tactic Charoen used when playing with 
Kops. This showed that His Majesty paid close 
attention to badminton and understood the 
sport on a deeper level. 

Following in His Majesty’s footsteps.
Charoen Wattanasin added that, “I’ve lived 

my whole life following in the footsteps of His 
Majesty. When I was elected President of The 
Badminton Association of Thailand, I tried to 
managed the Association according to His 
Majesty’s teachings.” His Majesty once 
said,“Our country has both good and bad 
people. It is impossible to make everyone 
virtuous. But we need to encourage those who 
are good. Let them govern and keep those who 
are bad under control.” For Charoen, It is 
important to educate the younger generations 
of His Majesty’s teachings especially on 
courage, patient and discipline. “Discipline is 
easier said than done. Discipline for me also 
comes with being conscientious. One needs to 
be responsible and reasonable. Those who are 
reasonable will be consistent and those who 
are consistent are reliable and dependable for 
their family, community and country.”
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อาหารที่เรียบง่าย ทว่าอร่อย คือหัวใจส�าคัญของพระกระยาหาร
ทรงโปรดของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งต่อไปนี้คือ 9 ตัวอย่างรายการ
พระกระยาหารทรงโปรดที่ถ่ายทอดผ่านการบอกเล่าของผู้ที่เคย 
รับใช้เบื้องพระยุคลบาทและผ่านงานบันทึก 

ไข่พระอาทิตย์ 
สตูรอาหารพระราชทานไข่พระอาทิตย์ เป็นเมนแูรกทีค่นไทยนึกถึงเมือ่

พูดถึงพระกระยาหารทรงโปรด สมเดจ็พระเทพฯ ได้พระราชทานค�าอธิบาย
เมนูนีว่้า “มผีูถ้ามว่าท�าไมเรยีกว่าไข่พระอาทิตย์ ข้าพเจ้าทูลถาม ทรงเล่าว่า 
เมือ่ส่องกล้องแล้ว พ้ืนผวิดวงอาทิตย์มลีายเหมอืนเมลด็ข้าว ภาษาฝร่ังเศส
เรยีกว่า "Grain de riz"” (แกรงเดอร)ี เป็นเมนท่ีูท�าง่าย เพียงแค่มไีข่ไก่ 1 ฟอง 
ข้าวสวย 1 ทัพพี ปรงุรสด้วยซอสแมก็ก้ี ทอดแบบไข่เจยีว 
ภาพ: image.dek-d.com

ความเรียบง่ายในพระกระยาหารทรงโปรด 
ของในหลวงรัชกาลที่ 9
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ข้าวแช่ 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  

เคยมีรับสั่งเมื่อครั้งประทานสัมภาษณ์รายการโทรทัศน์รายการหน่ึงว่า 
บ่อยครัง้ท่ีมโีอกาสปรงุพระกระยาหารถวาย พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งยังมีพระชนม์ชีพ...อย่างข้าวแช่ก็โปรด  
แต่จริงๆ โปรดอาหารฝรั่ง ก็ท�าถวายตามอยู่บ่อยครั้ง 
ภาพ: ข้าวแช่บ้านพระนาง

สารพัดผัดผัก 
อาจารย์วันด ีณ สงขลา อาจารย์ประจ�าวิทยาลยัในวังหญิง เจ้าของหนงัสอืต�านานอาหาร

สามแผ่นดิน ได้เล่าถึงเรื่องราวพระกระยาหารทรงโปรดของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไว้ว่า  
“พระกระยาหารทรงโปรดในรชักาลที ่9 น้ัน หลกัๆ พระองค์ทรงโปรดผกัทกุชนดิมาท�าอาหาร 
เช่น ผดัคะน้า ผดัถ่ัวงอก ผดัถ่ัวลนัเตา ใส่ผกัให้มาก ส่วนเนือ้สตัว์จะน้อย เสวยกับข้าวกล้อง 
เป็นหลกั”

พริกกะเกลือ 
ความจรงิแล้วเป็นเมนูท�าจากมะพร้าวค่ัว และ

ถ่ัวลิสงคั่ว ต�ารวมกับเกลือ และไม่มีพริกเป็น
วัตถุดิบแต่อย่างใด “…หรือแม้แต่กับข้าวพ้ืนๆ 
อย่างท่ีชาวบ้านนิยมกันเป็นอาหารจานโปรดด้วย
เหมอืนกัน หรอือกีอย่างทีช่าวบ้านอาจไม่ค่อยนิยม
ท�ากัน แต่เป็นเครือ่งต้นบ่อย และเป็นของง่ายๆ นัน่
คือ พริกกะเกลือ… เป็นชื่อเฉพาะทั้งๆ ที่ไม่มีพริก
เลยสกัเมด็เดยีว” คณุหญิงประสานสขุ ตนัตเิวชกุล 
ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในหนังสือ ‘เครื่องต้น ก้นครัว’
ภาพ: www.pptvthailand.com 
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ซุปอาสาเรน (ซุปใสใส่ไข่) 
เป็นหนึ่งในเครื่องเสวยประจ�าวัน 

เป็นเมนูไข่อีกหนึ่งเมนู และยังคง
ความง่ายในวิธีการท�า แค่เพียงมีวัตถุดิบ 
คือ ไข่ไก่ 2 ฟอง น�้าซุปไก่ 3 ถ้วยตวง 
เกลือ 1/4 ช้อนชา แป้งข้าวโพด 1 ช้อนโต๊ะ 
และน�้าเปล่า 3 ช้อนโต๊ะ เมื่อซุปพร้อมให้ใส่แป้งข้าวโพด
เพิ่มความข้น หลังจากนั้นค่อยๆ ใส่ไข่ที่แยกตีในถ้วย แล้วคน ปรุงรสตามชอบใจ   
ภาพ: cooking.kapook.com

โอวัลตินชง
เป็นพระกระยาหารทรงโปรดเรยีบง่าย 

ท่ีหาง่ายในท้องตลาด และชงง่าย ทั้งยัง 
ได้รับการบอกเล่าว่า เคยเสวยวันหน่ึง
หลายครั้ง
ภาพ: 3.bp.blogspot.com

กล้วยหักมุกเชื่อม
ขึน้ชือ่ว่ากล้วย ท�าอะไรก็อร่อย และหนึง่ในเมนู

ของหวานทรงโปรด คือ เมนูกล้วยหักมุกเชื่อม
หลายคนอาจจะคุน้กับการกินกล้วยเชือ่มทีท่�าจาก
กล้วยชนิดอื่น แต่เมื่อได้ลองกล้วยหักมุกเชื่อมจะ
ทราบว่าอร่อยมาก เพราะเมื่อน�ามาเชื่อมแล้วจะ
นิ่มกว่ากล้วยโดยทั่วไป
ภาพ: static.wixstatic.com

บะหมี่หมูแดง 
นอกจากน้ีเรายังทราบผ่านการบอกเล่ามาด้วย

ว่าหลงัเสดจ็กลบัจากพระราชกรณียกจิ จะมเีครือ่ง
ว่างท่ีมหาดเล็กได้จัดตั้งถวายให้ หรือเป็นเพียง
บะหมี ่จะใส่หน้าหมแูดง หน้าเป็ด หน้าปู ได้ทัง้น้ัน 
แต่ต้องไม่ใส่ผักชี ใบหอม ต้นหอม และตังฉ่าย

สปาเก็ตตี้มิลานเนส 
อาจอธิบายได้โดยง่ายว่าน่ีคอืสปาเก็ตตี ้ท่ีมวิีธีการปรงุแสนง่ายและอร่อย มวัีตถุดบิส�าคัญ 

หาได้ง่าย ได้แก่ เส้นสปาเก็ตตี้ลวกสุก ซอสมะเขือเทศกระป๋อง แฮมและเบคอนเล็กน้อย แต่
ไปเน้นที่ส่วนผสมของผัก ได้แก่ หัวหอมหั่นลูกเต๋า กระเทียมสับ เห็ดแชมปิยอง และน�้ามัน
มะกอก เป็นต้น เมือ่น�าซอสมิลานเนสราดบนเส้นสปาเกตตีท่ี้ลวกสกุแล้ว ก็ถึงเวลาอร่อยทันที
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การเข ้ าถึ งระบบการรักษาและงาน
สาธารณสุขเป็นเรื่องจ�าเป็นส�าหรับทุกคน  
แต่ส�าหรับประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกลแล้ว  
การเข้าถึงการรักษาท่ีถูกต้องตามหลักการ
แพทย์สมัยใหม่นั้น ถือเป็นเรื่องที่ยากล�าบาก
ไม่น้อย 

และเมือ่ดูจากอตัราส่วนของแพทย์ต่อประชากร 
จะเห็นว่ามีความแตกต่างกันอย่างมาก ขณะท่ี
กรุงเทพมหานคร มีแพทย์ 1 คน ต่อประชากร  
998 คน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ 
และภาคใต้ แพทย์หน่ึงคนจะต้องบรกิารราษฎรถึง 
26,128 คน 12,924 คน และ 14,643 คน  
ตามล�าดบั ด้วยเหตน้ีุเอง ท�าให้สมเด็จพระปรมนิทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงตระหนักอยู่ในพระทัย

หน่วยแพทย์เคล่ือนที ่
ตามพระราชด�าริ 

มาตลอด โดยเฉพาะเมื่อพระองค์เสด็จเย่ียม
ราษฎรในพ้ืนท่ีห่างไกล ก็ยังทรงเห็นว่าประชาชน
ได้รบัความทุกข์ยากจากการขาดแคลนแพทย์และ
บริการสาธารณสุขที่ถูกต้อง จึงทรงด�าริจัดตั้ง 
"โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน" ถือก�าเนิดขึ้น
ในปีพ.ศ.2510 ครั้งท่ีเสด็จพระราชด�าเนินแปร 
พระราชฐานไปประทับแรม ณ พระราชวัง 
ไกลกังวล อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดเจ้าหน้าที่แพทย ์
และพยาบาล ออกท�าการตรวจรกัษาและพยาบาล
ราษฎรโดยไม่คิดมูลค่า ในท้องถ่ินทุรกันดาร 
ในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบรุ ีราชบรุ ีและประจวบครีขีนัธ์ 
ซึง่ขณะนัน้ยังไม่มหีน่วยแพทย์ทางราชการเข้าไปถึง

ปัจจุบันโครงการตามพระราชด�าริด้านการ
แพทย์และสาธารณสุข ได้ขยายขอบข่ายออกไป

อย่างกว้างขวาง กล่าวคือ มีการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนแพทย์ในพ้ืนท่ีออกไปรักษาประชาชน 
ที่อยู่ตามพ้ืนท่ีห่างไกลซึ่งอาจไม่สะดวกในการ 
ออกมาพบแพทย์ เพ่ือปฏิบัติงานสนองพระราช
ประสงค์ในสายการแพทย์

นอกเหนือจากการรักษาแล้ว พระองค์ท่าน 
ยังมีด�าริท่ีจะให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการดูแล 
สุขอนามัยเบื้องต้นเพ่ือเป็นการป้องกันก่อนการ
เกิดโรค  โดยมีการฝึกอบรมประชาชนให้มีความรู้
สามารถช่วยเหลอืตนเองและครอบครวัได้ รวมทัง้
การติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ในกรณีที่เกินขีด
ความสามารถของชุมชน การอบรมหมอหมู่บ้าน
ตามพระราชด�าร ิโดยใช้แพทย์ทีอ่อกหน่วยตดิตาม
พระองค์ และทีมพยาบาลเป็นผู ้ให้ความรู ้กับ 
ชาวบ้าน รวมถึงข้อควรปฏิบัติต่างๆ เมื่อเกิดเหตุ
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ฉุกเฉิน พระองค์ทรงเล็งเห็นว่า ความเจ็บป่วยเป็นอุปสรรคต่อการประกอบ
อาชีพ โดยเฉพาะเกษตรกรที่ต้องใช้ก�าลังในการท�างาน ดังนั้นเมื่อได้รับการ
บ�าบดัรกัษาให้มสีขุภาพพลานามยัท่ีดแีล้ว ราษฎรเหล่านัน้ก็จะสามารถต่อสู้
กับงานหนักในการประกอบอาชีพได้ ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจส่วนรวมของ
สังคมดีขึ้นได้ 

อีกสาขาหน่ึงที่ทรงให้ความส�าคัญอย่างมาก คือ “หน่วยทันตกรรม
เคลื่อนที่พระราชทาน”

หน่วยทันตกรรมพระราชทานก�าเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2512 เมื่อพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงทราบว่าทันตแพทย์มีอยู่น้อย 
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และจะมอียู่ตามโรงพยาบาลประจ�าจงัหวดัเท่านัน้ 
หรอืบางจงัหวัดก็ไม่มทัีนตแพทย์อยู่เลย แต่พบว่า
โรคที่เก่ียวกับช่องปากและฟันน้ันกลับเป็นโรคที่
ชาวบ้านเป็นกันมาก 

พระองค์จึงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค ์
จัดซื้อรถยนต์พร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือท�าฟัน 
พร้อมหัวหน้าทีมทันตแพทย์คอยจดัส่งทันตแพทย์
อาสาสมัครออกช่วยเหลือ บ�าบัดโรคเก่ียวกับฟัน 
ตลอดจนสอนการรักษาอนามัยของปากและฟัน
แก่เด็ก นักเรียน และประชาชนท่ีอยู ่ในพ้ืนท่ี
ทุรกันดารโดยไม่คิดมูลค่า โดยได้รับความร่วมมือ
จากทันตแพทย์โรงพยาบาลต่างๆ ในการออก
ปฏิบัติการภาคสนาม 

นอกเหนือจากน้ัน พระองค์ยังทรงจัดตั้ง 
"โครงการแพทย์พิเศษตามพระราชประสงค์" เป็น
โครงการทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดุลยเดช ทรงศึกษาและปฏิบัติส่วนพระองค ์
กับผูเ้ชีย่วชาญในศาสตร์สาขาต่างๆ จนได้ผลดแีล้ว
จึงน�ามาใช ้ ให ้ เ กิดประโยชน ์แก ่ประชาชน  
โดยโครงการนีเ้กิดขึน้ครัง้แรกในปี พ.ศ. 2517 เพ่ือ
บรรเทาความเจบ็ปวดของราษฎรทีนิ่คมสร้างตนเอง
พัฒนาภาคใต้ อ�าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งใน
ขณะน้ัน มีสถานีอนามัยเพียงแห่งเดียว จึงทรง

กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงสาธารณสุข 
จัดแพทย์หมุนเวียนเข้าไปบริการตรวจรักษา  
พร้อมด้วยแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล
นราธิวาสและโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ออกไป
ปฏิบัติการสัปดาห์ละ 2 ครั้ง

นอกเหนือจากน้ียังมีโครงการอื่นๆ ท่ีจัดตั้งข้ึน

มาเพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับ
ประชาชน เช่น “โครงการแพทย์ หู คอ จมูก และ
โรคภูมิแพ้พระราชทาน” จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2522 
โดยเริม่จากทรงเห็นว่ามรีาษฎรจ�านวนมากทีป่่วย
ด้วยโรคหู คอ จมูก และโรคภูมิแพ้ ซึ่งจ�าเป็นต้อง
ได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
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Health

จึงโปรดเกล้าฯ ให้จัดหน่วยแพทย์อาสาสมัคร 
ในโรคดงักล่าว ผลดักันออกไปปฏิบตัหิน้าทีป่ระจ�า
โรงพยาบาลประจ� าจั งห วัด ท่ี เสด็จฯ  แปร 
พระราชฐาน "โครงการอบรมหมอหมู ่บ้านใน 
พระราชประสงค์" เกิดจากที่ทรงเล็งเห็นความ
จ�าเป ็นท่ีต ้องมีคนในหมู ่บ ้านต ่างๆ เข ้ารับ 

เบื้องต้นและการช่วยคลอดฉุกเฉินโครงการ 
พระราชด�าริส�าหรับต�ารวจจราจร" พระองค์ได้
พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดหา
เครื่องมือเครื่องใช้ รถจักรยานยนต์ พร้อมอุปกรณ์
อ�านวยความสะดวก และพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
ด�าเนินการแก้ไขปัญหาจราจรอนัจะบรรเทาความ
เดือดร้อนของพสกนิกรได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อ
เหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ โดยโครงการนี้เริ่ม
ด�าเนินการมาตัง้แต่วันท่ี 6 กันยายน 2536 เรือ่ยมา
จนถึงปัจจบุนั  แต่นอกจากปัญหาทีเ่กิดจากสภาพ
การจราจรแล ้ว ยังพบความเดือดร ้อนของ
ประชาชนซึง่ต้องการความช่วยเหลอือย่างเร่งด่วน 
เช่น การน�าผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ หญิงใกล้คลอดส่ง 
โรงพยาบาล รวมถึงการคลอดฉกุเฉนิ ดงัน้ันเจ้าหน้าท่ี
ต�ารวจจราจรต้องได้รับการฝึกอบรมให้เกิดทักษะ 
ความรู้ ความช�านาญเก่ียวกับการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการท�าคลอดฉุกเฉิน การฝึกอบรม  
ฝึกช่วยเหลือฉุกเฉินเบื้องต้น การช่วยชีวิตพื้นฐาน 
การป้องกันการแพร่กระจายเชือ้โรค การช่วยเหลอื
การคลอดในสถานการณ์ต่าง ๆ  และการดแูลทารก
แรกคลอดก่อนน�าส่งโรงพยาบาล

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและนับเป็นโชคดี
ของคนไทยท่ีมกีษัตรย์ิทีม่สีายพระเนตรยาวไกล

การฝึกอบรมด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น  
การรักษาโรคอย่างง่าย เพ่ือช่วยเหลือประชากร 
ในหมู่บ้านได้อย่างถูกวิธี ต่อมาได้พัฒนามาเป็น 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน  

ส�าหรับคนกรุงเทพฯ อีกหนึ่งโครงการท่ีเรามัก
เห็นอยู่บ่อยๆ คือ "โครงการอบรมปฐมพยาบาล
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แทบไม่ต้องหาหลักฐานใดมายืนยันว่า 
ปวงชนชาวไทยทุกคนล้วนมีพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 สถิตอยู่ในดวงใจเสมอ 
เพราะ ธ ทรงเป็นแบบอย่างให้เราด�าเนินตาม
ในหลากหลายด้านครอบคลุมทุกแง่มุมของ
ชวีติ โดยเฉพาะหากคณุเป็นชายไทย คณุโชคดี
มากทีไ่ด้เกดิในแผ่นดนิทีม่ ี‘พ่อ’ ผูเ้ป็นต้นแบบ
ให ้คุณได ้ เดินรอยตาม เ พ่ือสั่ งสมไว ้ซึ่ ง
คุณสมบัติของความเป็นสุภาพบุรุษผู้สมบูรณ์
พร้อมในทุกด้านตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มโสด จนถึง
วนัทีค่ณุได้เป็นพ่อคนและส่งต่อค�าสอนทีด่งีาม
สู่ลูกหลานสืบไป

ตู้เสื้อผ้าไม่ต้องใหญ่ 
เน้นใช้สอยได้นาน

ไม่เพียงแต่เป็นรูปท่ีมีทุกบ้านเท่าน้ัน เมื่อคุณ
ไล่สายตามองไปยังทุกรายละเอียดภายในบ้าน 
คณุจะพบว่าทุกองค์ประกอบในบ้านหน่ึงหลงัล้วน
สะท้อนให้คณุร�าลกึถึงในหลวงรชักาลท่ี 9 ได้ท้ังสิน้ 
ลองเริ่มต้นตั้งแต่ต่ืนนอนในตอนเช้า แล้วเปิด 

ในรายละเอียดของ ‘พ่อ’ 
ผู้เป็นต้นแบบของชายไทย

ตู้เสื้อผ้าเพ่ือจะแต่งตัวไปท�างาน คุณอาจจะมีสูท
แขวนเรียงรายกินพื้นที่ครึ่งหนึ่งของตู้ หรือแม้จะมี
สูทชุดเก่งเพียงตัวเดียวก็ไม่แปลก เพราะแม้แต่
ในหลวงรชักาลท่ี 9 เองก็ทรงใช้สอยฉลองพระองค์
บางชุดยาวนานกว่า 12 ปี เม่ือขาดหรือช�ารุดจะ
ทรงส่งไปให้ห้องเสื้อเจ้าประจ�าย่านศาลาแดง
ท�าการแก้ไขปะชนุแทนทีจ่ะตดัใหม่ และแม้แต่การ
เลอืกสรร ‘สไตล์’ ของฉลองพระองค์กท็รงให้ความ
ส�าคัญ เพื่อความร่วมสมัยที่ช่วยยืดระยะเวลาการ
ใช้งานได้อย่างยาวนาน อาทิ ทรงโปรดสูทสไตล์
องักฤษแบบ Conservative ทีส่วมใส่สบาย เหมาะ
แก่การใช้ทรงงาน 

ในช่วงท่ีท่านเสด็จพระราชด�าเนินไปยังพ้ืนท่ี
ทุร กันดาร ท่ัวประเทศไทยอย ่างสม�่ า เสมอ  
ฉลองพระบาทหลายๆ คูข่องพระองค์ล้วนเป็นย่ีห้อ
รองเท้าผ้าใบท่ีเราคุ้นเคย เช่น Onitsuka Tiger, 
Converse Jack Purcell, New Balance ฯลฯ 
สะท้อนให้เห็นถึงการทรงเลือกใช้ของท่ีมีคุณภาพ 
ดีไซน์ดี และมีราคาท่ีสมเหตุสมผล อีกท้ังยังทรง 
ใช้งานอย่างถนอมรักษาเพ่ือยืดอายุให้ของใช ้
ทุกชิ้นอยู่คู่กับการทรงงานของพระองค์ได้อย่าง
ยาวนานอีกด้วย



30

ค่าของเงิน คือผลแห่งการออม
เมื่อแต่งตัวเสร็จเรียบร้อย และพร้อมก้าวเท้า

ออกจากบ้าน คุณต้องเตรียมพร้อมรับมือกับ 
รายจ่ายสารพัด ตั้งแต่ค่าน�้ามัน ค่ากิน ค่าอยู่ ฯลฯ 
รู้หรือไม่ว่า คุณสามารถเริ่มต้นประหยัดได้ตั้งแต่
การรู ้จักใช้ข้าวของรอบตัวอย่างรู ้ซึ้งถึงคุณค่า  
เช ่นเดียวกับท่ีในหลวงรัชกาลท่ี 9 ทรงเป ็น 
แบบอย่าง นึกถึงภาพหลอดยาสีพระทนต์ท่ีถูกรีด
มาใช้งานจนหมดหลอดก็จะย่ิงชดัเจนในความทรงจ�า 
หรอืแม้แต่การหยอดเงนิในกระปกุออมสนิเองก็ไม่
ควรละเลย เพราะเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงเป็น 
ยุวกษัตริย์ก็เคยใช้เงินออมเล็กๆ น้อยๆ ไปกับ 
กิจธุระจ�าเป็นในวัยนั้น ก่อนพัฒนาต่อยอดจน 
เกิดเป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงในกาลต่อมา

เป็นหนึ่งในเชิงช่าง
หนึ่งในคุณสมบัติท่ีเกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่

ออก ระหว่างพระอจัฉรยิภาพในเชงิงานช่างกับการ
ประหยัดพอเพียง ก็คือ การท่ีในหลวงรัชกาลท่ี 9 
ทรงงานช่างได้สมบรูณ์แบบชนดิท่ีเรยีกว่าทรงเป็น
มืออาชีพได้ในทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นการประกอบ
เครื่องรับวิทยุหรือทรงต่อเรือใบได้เอง รวมไปถึง
การซ่อมแซมจักรกลต่างๆ รอบตัว ท่ีปฏิเสธไม่ได้
ว่าเป็นคุณสมบัติที่หญิงสาวต่างมองหาในตัวชาย
หนุ่มทุกคนในฐานะที่พ่ึงประจ�าบ้าน และเพ่ือ
เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมได้เป็น
อย ่างดี  สุภาพบุรุษ ท้ังหลายจึงควรยึดเอา 
พระอัจฉริยภาพด้านนี้เป็นต้นแบบอย่างยิ่งยวด
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หมั่นเติมสุนทรีย์ให้โมงยามแห่งรัก

มากไปกว่านั้นคือ พระองค์ทรงเปี่ยมไปด้วย 
พระราชหฤทัยที ่‘โรแมนตกิ’ เหลอืเกิน ไม่เพียงภาพ
วาดฝีพระหัตถ ์สมเด็จพระนางเจ ้าพระบรม
ราชินีนาถเท่าน้ัน ที่แสดงให้เห็นถึงความรักที่ทั้ง
สองพระองค์มต่ีอกัน ย้อนกลบัไปเมือ่ครัง้ท่ีทรงเพ่ิง
เริม่รูจ้กัชอบพอกัน แต่ต้องอยู่ห่างไกลคนละประเทศ 
ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้า 
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจกัรพันธ์เพ็ญศริ ิประพันธ์
ค�าร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เทวาพาคู่ฝัน และ
อาทติย์อบัแสง ขึน้เพ่ือสือ่ถึงความนยัพระราชหฤทยั 
ซึ่งถือเป็นรายละเอียดเล็กน้อยท่ีย่ิงใหญ่ในหัวใจ
หญิงสาวทุกคน ท่ีพึงได้รบัจากชายคนรกัของเธอ 

หัวใจของการเป็นหัวหน้าครอบครัว

คงไม่มคี�าสอนใดในการอบรมสัง่สอนบตุรธิดา
และบรวิารท่ีจะสมัฤทธ์ิผลได้ดไีปกว่าการประพฤติ
ตนเป็นตัวอย่าง เริ่มต้นด้วยการน้อมน�าชักชวนให้
ลูกหลานร่วมท�ากิจกรรมด้วยกันอย่างใกล้ชิด
ตัง้แต่พวกเขายังเลก็ เหมือนดัง่ท่ีในหลวงรชักาลท่ี 
9 ทรงเสดจ็พระราชด�าเนินพร้อมสมเดจ็พระนางเจ้า
พระบรมราชนีินาถ พระราชโอรส และพระราชธิดา
ไปทุกท้องถ่ินอยู่เสมอ จนเป็นภาพท่ีพสกนิกร 
ชาวไทยล้วนชินตามาตลอดระยะเวลาหลาย
ทศวรรษ ทุกพระราชกรณียกิจของพระองค์ล้วน
เป็นแบบอย่างท้ังแก่ลกูของตน และลกูๆ อกีหลาย
สิบล้านชีวิตทั่วท้ังผืนแผ่นดินไทย ท่ีพร้อมน�าแนว
พระราชด�ารแิละพระราชด�ารสัอนัทรงคณุค่าอย่าง
หาท่ีสุดมิได้ มาปฏิบัติตาม เพ่ือให้รอยทางท่ีพ่อ
สร้างได้ทอดยาวต่อไปในอนาคต



 His 
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A  moderate but long-wearing wardrobe
Not only do we all, at one point or another, 

own and display pictures of His Majesty King 
Bhumibol Adulyadej, items in our house can 
also be reminders of his generosity and 
greatness. For example, we all dress 
properly to go to work every morning, some 
may own countless amount of suits and 
some own one very well tailored one. His 

 It cannot be disputed that His Majesty 
King Bhumibol Adulyadej was and still is 
always in our heart. Over the years of his 
reign, His Majesty has become the role 
model for all Thais in many aspects, 
especially for Thai men. We are very 
fortunate to have had such an exemplary 
King whose footsteps we will do well to 
follow. Whether you are single and 
eligible young men or a father and head 
of the household, His Majesty’s actions 
can be examples for all of you.

Majesty normally wore his jackets and 
trousers for up to 12 years, Some were 
repeatedly mended by his trusted tailor. 
’Style’ was not something he neglected. 
choosing contemporary, timeless pieces 
such as a traditional British-style tailored 
suit, His Majesty was able to ensure that he 
could get maximum wear out of his clothing 
items  

During the period of his reign when His 
Majesty travelled often to remote areas in the 
country, he made sure to wear suitable, 
comfortable shoes that will allow him to be 
able to work and walked to his  subjects 
easily. Common sneakers brands such as 
Onitsuka Tiger, Converse’s Jack Purcell, 
New Balance, etc, whew some the shoes His 
Majesty had chosen. Quality, design, as well 
as reasonable prices were the criteria for 
how His Majesty picked his shoes. Moreover, 
His Majesty took good care of his own shoes 
so that he could wear them for many years.  
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Savings and the value of money
Once you are dressed and ready to leave 

for work, be ready to spend your  hard-
earned money on different things from food, 
gas and other expenses. Do you know that 
by being frugal with your spendings, you will 
be able to save a lot more money? His 
Majesty is a role model in this as well. He 
would use his toothpaste to the very last 
drop. The man who ruled the whole country 
once put money in his piggybank every day. 
His discipline with himself has later been 
developed into his famous sufficiency 
economy policy.

The great craft man
His Majesty is also known for this 

craftsmanship. He is skil led in many 
expertise such as radio receiver and sailboat 
building. He would also repair and maintain 
his own equipments. These are one of the 
most desirable qualities women look for in 
their future husband. All men will do well to 
follow His Majesty’s lead
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A natural romantic
Moreover, His Majesty was one of the 

greatest romantic souls. Not only did he paint 
Her Majesty Queen Sirikit’s portrait, he was also 
not afraid to show his affection. Back when both 
were starting to get to know one another and 
was living in different countries, His Majesty 
would asked his close friend Prince 
Chakrabandh Pensiri to write the lyrics to the 
songs he composed to express his feeling for 
Her Majesty such as Teva Pa Khoo Fun and 
Arthit Up Sang. This romantic way of showing 
affection will surely win the heart of every girl. 

The key to being the head of the 
household 

Leading by example is the most effective 
way to teach your children or those under your 
command. When their children were little, He 
and Her Majesty would travel with all of them 
to remote areas. On these trips he would 
teach his children to be kind and to do their 
best to help the people by showing his 
children how he would help. His actions were 
also excellent examples for all of us to follow.
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สิ่งที่น่าสนใจในงานเขียนและงานแปลของ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
คือพระองค์ทรงเป็นนักเขียนที่เขียนเพื่อใช้งาน
เขียนของพระองค์เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
ความคิดอ่านกับประชาชนของพระองค์ 

พระองค์ทรงประพันธ์ทั้งบทความและแปล
หนังสือไว้ทั้งหมด 18 เรื่อง มีความแตกต่างกันทั้ง
เนื้อหาและความน่าสนใจ เราขอยกบางเล่มท่ี 
ส่งผลกับคนไทยมากที่สุดมาเล่าให้ฟัง 

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

The King's Book

พระมหาชนก, พ.ศ. 2539 
อาจกล่าวได้ว่าพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหา

ชนก เป็นงานชิน้เอกของพระองค์เลยก็ว่าได้ เพราะ
เป็นการท�างานร่วมกันของกษัตริย์ในขณะน้ันกับ
ศลิปินระดบัชาต ิถึง 8 ท่าน ท่ีมาร่วมกันสร้างสรรค์
หนังสือเล่มนี้จนส�าเร็จ และพระองค์เป็นผู้ตรวจ
ทานงานทุกชิ้นเอง ศิลปินทั้ง 8 ท่านที่มาวาดภาพ
ประกอบ ได้แก่ จนิตนา เป่ียมศริ,ิ ประหยัด พงษ์ด�า,  
พิชยั นิรนัต์, ปรชีา เถาทอง, เฉลมิชยั โฆษติพิพัฒน์, 
ปัญญา วจินิธนสาร, ธีระวัฒน์ คะนะมะ และเนติกร 
ชินโย ที่ส�าคัญมีภาพฝีพระหัตถ์ของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท�าให้

พระมหาชนกเป็นท้ังหนังสือน่าอ่านและน่าเก็บ 
และติดอันดับหนังสือขายดีอยู่นานหลายสัปดาห์
เมื่อออกจ�าหน่ายในรูปแบบของการ์ตูน  

ในหนงัสอืมกีารจดัท�าเป็นภาษาไทยและภาษา
อังกฤษอยู ่ในเล่มเดียวกัน พระองค์ทรงแปล 
พระมหาชนกชาดกเสรจ็สมบรูณ์ เม่ือปี 2531 และ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดพิมพ์ ในโอกาส 
เฉลมิฉลองกาญจนาภิเษกแห่งรชักาลเม่ือปี 2539  
พระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกน้ีพระองค์ตั้งใจ
จะให้เป็นหนังสือที่เตือนใจในเรื่องความเพียร
พยายาม ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
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ติโต, พ.ศ.2537
งานแปลเล ่ม ท่ีสองของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว รชักาลที ่9 “ตโิต” แปลจากต้นฉบับ
เรือ่ง TITO ของไฟลสิ อตูี ้(Phyllis Auty) ซึง่ประพันธ์
ไว้เมือ่ปี 2519 

ติโต รู้จักกันในนามของจอมพลติโต เดิมชื่อ 
โจซบิ โบรซ (Josip Broz) ปี 2435-2523  เป็นนายก
รัฐมนตรีคอมมิวนิสต์คนแรก เมื่อปี 2488 และ
ประธานาธิบดีของยูโกสลาเวยีในระหว่างปี 2496-
2523 เกิดทีเ่มอืงคมุโรเวค โครเอเชยี ตโิตเป็นรฐับรุษุ
ของประเทศยูโกสลาเวีย ซึ่งประกอบด้วยหลาย
ชนชาต ิมคีวามแตกต่างทางด้านเชือ้ชาต ิศาสนา 
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ แต่ก็ท�าให้ความ 
แตกต่างท้ังหมดกลายเป็นแง่บวกและใช้ความ
พยายามอดทนในการฝ่าฟันวิกฤตต่างๆ ให้
ประชาชนกลบัมารวมกันเป็นปึกแผ่น ตโิตเสยีชวีติ
ในปี 2523 ในวัย 88 ปี 

ตอนหน่ึงในหนังสือได้สะท้อนถึงความคิดของ
นายพลติโตต่อการเป็นนักปกครองท่ีดีความว่า  
"การต่อสูเ้พ่ือเอกราชของชาตบ้ิานเมอืง ต้องหมาย
ตลอดถึงเสรีภาพของชาวโครแอต สโลวีน เซิร์บ  
มาร์เซโดเนียน ชิปต้าร์ มุสลิมพร้อมกันหมด ต้อง
หมายว่าการต่อสู้จะน�ามาซึ่งอิสรภาพ เสมอภาค
และภารดรภาพ ส�าหรบัทกุชนชาตใินยูโกสวาเวีย 
อย่างแท้จริงน่ีคือสารัตถะส�าคัญของการต่อสู้เพ่ือ
เอกราชของชาต"ิ ( ตโิตพระราชนพินธ์แปลหน้า 62 
- 63 ) นอกเหนือจากทีพ่ระองค์ต้องการให้ประชาชน
ได้เรยีนรูช้วีติของบคุคลผูเ้สยีสละเพ่ือชาต ิด้านหน่ึง
พระองค์ทรงต้องการส่งต่อความคิดเรื่องการเสีย
สละและการคดิถึงส่วนรวมไปถึงประชาชน

นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ 
พ.ศ.2537

หนังสอื “นายอนิทร์ผูปิ้ดทองหลงัพระ” พระองค์
ทรงแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ “A MAN 
CALLED INTREPID” ประพันธ์โดยเซอร์วิลเลียม 
สตีเฟนสัน (William Stevenson) เป็นหนังสือ 
ติดอันดับ best seller มียอดจ�าหน่ายกว่า 2 ล้าน
เล่มท่ัวโลก พระองค์ทรงใช้เวลาในการแปล  
3 ปี ตัง้แต่เดอืนมถุินายน 2520 จนถึงเดอืนมนีาคม 
2523 หนังสือหนากว่า 501หน้า แต่กว่าจะพิมพ์
จ�าหน่าย ต้องรอเวลานับสิบปี  พระองค์ทรงพระ
กรณุาโปรดเกล้าฯ ให้บรษิทัอมรนิทร์พริน้ติง้แอนด์
พับลชิชิง่ จ�ากัด (มหาชน) จดัพิมพ์และจดัจ�าหน่าย
ทั่วประเทศ ในปี 2537 โดยมอบรายได้จากการ 
จัดจ�าหน่ายสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา 

"นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ" เป็นเรื่องราว 
เก่ียวกับนายอนิทร์หรอื INTREPID เป็นชือ่รหสัของ
เซอร์วิลเลียม สตีเฟนสัน ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วย
ราชการลับอาสาสมัครของอังกฤษระหว ่าง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 ซึ่งมีหน้าท่ีล้วงความลับทาง
ทหารของเยอรมัน เพ่ือรายงานต่อนายกรัฐมนตรี
ขององักฤษในขณะนัน้ น่ันคอื เซอร์วนิสตัน เชอร์ชลิ
และประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแฟรงคลิน  
ด ีรสูเวลท์ เพ่ือร่วมกันต่อต้านการขยายอ�านาจของ
นาซหีรอืแผนร้ายของฮติเลอร์ทีห่วังแผ่อ�านาจเข้ามา
ครอบครองโลกโดยม ี นายอนิทร์และผูร่้วมในงานน้ี
เป็นตัวอย่างของผู้กล้าหาญท่ียอมอุทิศชีวิตเพ่ือ
ความถูกต้อง และสันติภาพโดยไม่หวังลาภยศ
สรรเสรญิ  

ทองแดง, พ.ศ. 2545 
“ทองแดง” เป็นหนังสอืพระราชนิพนธ์ทีต่ดิอนัดับ

ขายดีท่ีสุดของประเทศในปี 2545 เล่าถึงเร่ืองราว
ของสนุขัทรงเลีย้ง "คณุทองแดง" สนัุขธรรมดาท่ีไม่
ธรรมดา เพราะมลีกัษณะพิเศษท้ังด้านกายภาพและ
อปุนิสยั แสนรู ้ เฉลยีวฉลาด เป็นสนัุขตวัโปรดของ
พระองค์ท่ีมีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นท่ีประทับใจของ
ประชาชนชาวไทยทุกคน คณุทองแดงเป็นสนุขัทรง
เลีย้งสนัุขตวัท่ี 17 ในพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีติดตามถวายงานรับใช้ 
ทุกครัง้ 

เนื้อหาในเล่มเล่าเรื่องความกตัญญูรู ้ คุณ  
ความมีมารยาท แสนรู้ และการสั่งสอนลูกของ 
คณุทองแดง และได้ทรงยกย่องคณุทองแดงในเรือ่ง
ความกตัญญูรู ้ คุณของคุณทองแดงท่ีมีต ่อ 
แม่มะล ิพระองค์ทรงเปรยีบไว้กับอปุนสิยัใจคนของ
คนว่า "ผิดกับคนอื่นท่ีเมื่อกลายมาเป็นคนส�าคัญ
แล้วมักจะลืมตัวและดูหมิ่นผู้มีพระคุณซึ่งเป็นคน
ต�า่ต้อย" พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิล
อดุลยเดชทรงพระราชนิพนธ์ เรื่อง ทองแดง  
(The Story of Tongdaeng) เผยแพร่เป็นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษในเล่มเดียวกัน ภายหลังมีการ 
น�าเอาพระราชนิพนธ์เรือ่งคุณทองแดงไปเขยีนใหม่
ในรูปแบบการ์ตูน และมีการน�าไปสร้างเป็น
ภาพยนตร์ เพ่ือให้เยาวชนได้เข้าถึงเรื่องราวของ 
คณุทองแดงง่ายข้ึน
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เมื่อกล่าวถึงภาพความทรงจ�าอันงดงามของ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
ย่อมนึกถึงการเสด็จพระราชด�าเนินด้วยรถยนต์
พระทีน่ัง่เพือ่ปฏบัิตพิระราชกรณยีกจิน้อยใหญ่อนั
น�ามาสู ่การดับทุกข์ร้อนของพสกนิกรชาวไทย 
นบัคร้ังไม่ถ้วน เพือ่น้อมส�านกึในพระมหากรณุาธิคณุ 
เราจงึได้รวบรวมเรือ่งราวเกีย่วกบัพระราชพาหนะ
ของพระองค์ไว้ในบทความนี้ 

 
DAIMLER BENZ

ว่ากันว่า รถยนต์รุน่ Daimler Benz (ปี พ.ศ. 2489-
2500) เป็นรถยนต์พระท่ีน่ังทางราชการคนัแรกของ
พระองค์ ปัจจุบันเก็บบ�ารุงรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์
รถยนต์พระท่ีนัง่โบราณ ณ วังศโุขทยั ซึง่ยังคงสภาพ

Cars of the King
รถยนต์พระท่ีน่ังในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

• CADILLAC DTS

• DAIMLER BENZ
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เดมิทุกประการ ส�าหรบัรถยนต์พระทีน่ั่งคนัดงักล่าว
ถือเป็นรถส�าหรบัรบั-ส่งผู้โดยสาร ซรีส์ีแรกท่ีตดิตัง้
เครือ่งยนต์ดเีซล และเปิดตวัครัง้แรกในงานแสดง
รถยนต์ท่ีเบอร์ลนิ ปี 1936 หลงัจากนัน้ยังมรีุน่ใหม่
ตามอกีหลายต่อหลายรุน่และหยุดการผลติในท่ีสุด 

ว่าพระองค์ได้พระราชทานทุนทรพัย์ 600,000 บาท 
ในการซื้อรถคันน้ี พร้อมรับสั่งให้น�าเงินน้ีจัดท�า 
โครงการช่วยเหลอืสงัคมจงึเป็นท่ีมาของ ‘โรงสข้ีาว
รัชมงคล’  ท่ีนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ์ ซิ ต้ี 
จ.ฉะเชิงเทรา ทุกวันนี้ได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้  
การท�าโรงสข้ีาวต้นแบบของแนวคดิเกษตรทฤษฎีใหม่
ให้กับประชาชนคนไทยทุกคน

CADILLAC DTS
หนึง่ในพระราชพาหนะทีเ่ราเหน็ในทีวีบ่อยครัง้ 

เพราะพระองค์ใช ้รถยนต์พระที่นั่งหมายเลข
ทะเบียน ร.ย.ล.960 คันน้ีส�าหรับพิธีถวายสัตย์
ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษา
พระองค์ โดยพิธีดงักล่าวจะจัดขึน้ระหว่างวนัที ่4-6 
ธันวาคมของทุกปี อย่างไรก็ตามรถยนต์พระท่ีนั่ง
คันน้ีเป็นรถท่ีได้รับการดัดแปลง โดยน�ามาตัด
หลังคาให้เป็นรถเปิดประทุนส�าหรับใช้ในการยืน
บริเวณด้านหลัง ส�าหรับจุดเด่นของรถคันน้ีอยู่ท่ี
กระจังหน้าอันดุดันและไฟท้ายเฉียบคม อีกท้ังรถ
ร่วมตระกูลเคยใช้เป็นรถส�าหรบัผูน้�าสหรฐัอเมรกิา
ช่วงปี 2005 มาแล้ว 

JEEP GRAND WAGONEER
อีกภาพประวัติศาสตร์ที่พระองค์ทรงงานหนัก

ด้วยการขับรถยนต์พระท่ีน่ังคันน้ีด้วยพระองค์เอง 
เ พ่ือทรงวางแนวทางในการแก ้ป ัญหาการ
ขาดแคลนน�า้ของประชาชนในบ้านกุดตอแก่น บน
เส้นทางขรุขระทุรกันดาร ส�าหรับรถรุ่นนี้ถือเป็นรุ่น
ทีส่งูสดุในสายผลติ มกีารปรบัปรงุให้สะดวกสบาย
และเหมาะกับการใช้งานให้ง่ายขึ้น ซ่ึงปัจจุบัน 
รถคันน้ีถูกเก็บรักษาอย่างดี ณ หอรัชมงคล 
สวนหลวง ร.9 เ พ่ือให ้ผู ้ เข ้าชมตระหนักถึง 
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่ีทรงงานเพ่ือ
ประชาชนอย่างไม่ลดละแม้แต่น้อย 

 
TOYOTA SOLUNA 

จากข่าวโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทยจะปิด
โรงงาน ส่งผลให้พนักงานตกงานกว่า 5,000 คน 
ในวันที่ 5 พ.ย. 2540 ตรงกับช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ
ต้มย�ากุ้ง วันถัดมาเลขานุการส่วนพระองค์ได้
โทรศัพท์แจ้งว่า พระองค์มีพระราชประสงค์สั่งซื้อ
รถยนต์โตโยต้าโซลูน่าจ�านวน 1 คัน โดยให  ้
พนักงานค่อยๆ ประกอบรถ ไม่ต้องรีบท�า เพ่ือให้
พนักงานได้มีงานท�าไปนานๆ ประโยคดังกล่าว
สร้างความปลาบปลื้มแก่พนักงานโตโยต้า ว่ากัน

• JEEP GRAND WAGONEER

ROLLS ROYCE PHANTOM VI
เมื่อพูดถึงพระราชพาหนะที่พระองค์ทรงใช้

ส�าหรับเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงงานเป็นระยะ
เวลายาวนานที่สุด นั่นคือ Rolls Royce Phantom 
VI สีขาวครีมสุดคลาสสิกทีคุ่้นตา กบัป้ายทะเบียน 
ร.ย.ล.972 ว่ากันว่าพระองค์ทรงงานกับคันนี้
ยาวนานถึง 30 ปี 

• ROLLS ROYCE PHANTOM VI

• TOYOTA SOLUNA 



ภาพยนตร์ 
เฉลิมพระเกียรติ

ร่วมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ผ่านภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติที่จะ
ท�าให้หวัใจของคนไทยทกุดวงอิม่เอม
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(จัดสร้างเนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมี
พระชนมพรรษาครบ 83 พรรษา เมือ่วนัท่ี 5 ธันวาคม 
2553 โดยกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวง
กลาโหม และกระทรวงคมนาคม) 

เรื่องย่อ หน่ึงเหรียญตราสัญลักษณ์ประจ�า
พระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชกับเรื่องราวท่ีเชื่อมโยงกันของคน
สามรุน่ ครธูาน ีอดตีข้าราชการท่ีต้องสญูเสยีขาข้าง
ซ้ายไปจากเหตุการณ์ความไม่สงบในชายแดน
ภาคใต้ หลงัจากนัน้เขาก็ได้รบัพระราชทานเหรยีญ
จากพระองค์ ในฐานะครดูเีด่น สนิธา เจรญิรอยตาม
อุดมการณ์ของพ่อโดยการไปเป็นต�ารวจตระเวน

ชายแดน เขาท�างานอย่างเข้มแขง็และกล้าหาญ ด้วย
มเีหรยีญพระราชทานท่ีพ่อให้มาเป็นขวัญและก�าลงัใจ
ในการท�างาน และเหรยีญนีก็้ถูกส่งต่อให้ นุ่น ลกูสาว
ทีมุ่ง่มัน่สร้างคณุประโยชน์ให้กับแผ่นดนิไทย ด้วย
การเข้าร่วมเป็นแพทย์อาสา พอสว. คนทัง้สามรุน่ต่าง
มสีิง่ยึดเหน่ียวเดยีวกนัน่ันก็คอื เหรยีญพระราชทาน 
และด้วยบารมีของพระองค์ท�าให้ผู้เสียสละและ 
รกัชาตพิบเจอแต่สิง่ท่ีดใีนชวีติ 
• Did You Know • ฉากในภาพยนตร์เรือ่งนี ้สร้าง
จากเรือ่งจรงิจากน�า้พระทยัของในหลวงรชักาลท่ี 9 
เมื่อครั้งท่ีพระองค์ได้ยินเสียงจากวิทยุสื่อสารว่ามี
ทหารบาดเจบ็ พระองค์จงึมรีบัสัง่ให้ส่งเฮลคิอปเตอร์
พระท่ีน่ังออกไปรบัทหารท่ีบาดเจบ็

เหรียญของพ่อ 

ก�ากับโดย นนทรีย์ นิมิบุตร 
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(จดัสร้างขึน้เนือ่งในโอกาสมหามงคล พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมี
พระชนมพรรษาครบ 83 พรรษา เมือ่วนัท่ี 5 ธันวาคม 
2558 โดยส�านกังานปลดัส�านกันายกรฐัมนตร ีโดย
ส�านักงานเสรมิสร้างเอกลกัษณ์ของชาต)ิ 

เร่ืองย่อ สร้างจากเค้าโครงเรือ่งจรงิของคณุยาย
บญุมา ศรจีนัทร์ ชาวบ้านหนองบวั จ.บรุรีมัย์ ทีด่�ารงชพี
ด้วยการท�านาและทอผ้า ด้วยความยากจนท�าให ้
ยายบญุมาต้องกู้เงนิมาใช้จนมหีนีส้นิตดิตวัมากมาย 
หมดหน้านาก็ทอผ้าไหมขาย ต้องเดนิเท้าหลายกิโล 
พาหลานสาวหอบผ้าไปเร่ขาย แต่ก็ขายไม่ได้เลย 
สักผืน วันหนึ่งระหว่างที่พาหลานเดินไปขายผ้า
เหมอืนทุกวัน อยู่ๆ คณุยายก็ล้มน่ังลงรมิถนนด้วย
ความเหนด็เหนือ่ย ช่วงเวลาเดยีวกันนัน้เองทีข่บวน

เสดจ็ของพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผ่านมา คณุยายพนมมอืกราบขบวนเสดจ็ ไม่นานรถ
ของเจ้าหน้าที่ส�านักพระราชวังคันหนึ่งก็จอดและ 
รบัคณุยายขึน้รถไปส่งท่ีบ้าน  และยังซือ้ผ้าไหมของ
คุณยายอีกด้วย จากเหตุการณ์ครั้งน้ันท�าให้ชีวิต 
ของคุณยายบุญมาเปลี่ยนไปตลอดกาล ด้วย 
พระมหากรณุาธิคณุของในหลวงรชักาลท่ี 9
• Did You Know • ปี 2547 ยายบญุมา ได้มโีอกาส
เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เหตุเพราะ 
คณุยายได้ทอผ้าถุงลาย 12 นกัษตัรมรีปูคณุทองแดง
สนุขัทรงเลีย้ง เมือ่พระองค์ทราบก็ทรงสัง่ให้เข้าเฝ้า
และรบัสัง่ให้คณุยายทอผ้าลายคณุทอแดงส่งเข้าวงั 
นับเป็นพระมหากรณุาธิคณุหาท่ีสดุมิได้ 

ยายบุญมา 
ก�ากับโดย โมไนย ธาราศักดิ์
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(จดัสร้างขึน้เน่ืองในโอกาสมหามงคลท่ี พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา และเพ่ือให้พสกนิกร
ได้สมัผสัพระอจัฉรยิภาพทางด้านดนตรขีองพระองค์
ท่าน ฉายในโรงภาพยนตร์เครอืเมเจอร์ ซนีเีพลก็ซ์เมือ่
วันท่ี 2-7 ธันวาคม พ.ศ. 2558) 

เร่ืองย่อ การได้เชญิธงชาตไิทยของโรงเรยีนเป็น
ความฝันอันสูงสุดของนักเรียนทุกคน ทันทีท่ีครู
ประกาศหาคนเชญิธงชาตคินใหม่แทนพ่ี ป.6 ท่ีก�าลงั
จะจบไป การแข่งขนัของเดก็สองคนท่ีต้องการเป็น
คนเชญิธงชาตก็ิเริม่ต้นข้ึน ความฝันอนัสูงสดุของ โก้ 
การได้เชญิธงชาต ิเป็นโอกาสทีเ่ขาจะได้ใกล้ชิดกับ
เพ่ือนร่วมห้องทีแ่อบป๊ิง แต่ส�าหรบั หน่ึง การได้เชญิ
ธงชาตก็ิเพ่ือท�าให้พ่อซึง่เป็นทหารได้ภมูใิจในตัวเขา 

และเมื่อจะต้องมีเพียงคนเดียวท่ีจะได้เชิญธงชาติ 
การตัดสินขึ้นอยู่กับจ�านวนดาวท่ีท้ังสองจะได้รับ  
ใครท�าความดมีากก็จะได้ดาวเยอะ เดก็ท้ังสองจะ
คว้าดาวเพ่ือไปสูค่วามฝันอนัสงูสดุได้หรอืไม่? 
• Did You Know • เพลงพระราชนิพนธ์ที่เป็น 
แรงบันดาลใจของภาพยนตร์เรื่องน้ีคือ ความฝัน 
อนัสงูสดุ เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ ล�าดบัท่ี 43  
ในพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 
โดยมเีน้ือหาปลกุใจ แสดงถึงความรกัชาตบ้ิานเมอืง 
และเพ่ือให้รั้วของชาติได้มีก�าลังใจในการปฎิบัติ
หน้าท่ีในยามท่ีประเทศชาติประสบภาวะคบัขัน 

ดาว 
ก�ากับโดย ยงยุทธ ทองกองทุน 



เสด็จเยือน 31 ประเทศกับอีก 1 นครรัฐ

หากจะเอ่ยด้วยภาษาสามัญชน ปฏิเสธไม่ได้ว่า ‘การเดินทาง’ ดูจะเป็นพันธกิจที ่
กินเวลาเกินกว่าครึ่งชีวิตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
โดยหากจะนับตั้งแต่เม่ือครั้งทรงพระราชสมภพ ณ โรงพยาบาลเมานท์ออเบอร์น  
รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และทรงใช้ชีวิตช่วงปฐมวัยศึกษาเล่าเรียนใน
เมอืงโลซานน์ ประเทศสวติเซอร์แลนด์ก่อนจะเสดจ็นวิตัปิระเทศไทย เมือ่รฐับาลกราบ
บงัคมทลูอัญเชญิขึน้ครองราชย์เป็นพระมหากษตัรย์ิ รชักาลที ่9 แห่งพระบรมราชจกัรวีงศ์ 
เมื่อ พ.ศ. 2489 นับจากนั้นเป็นต้นมา พระองค์ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปเยือนหลาก
ประเทศทัว่โลก เพือ่เจริญสัมพนัธไมตรอีนัด ีบ่มเพาะให้ประเทศไทยค่อยๆ โดดเด่นขึน้
ในสายตาประชาคมโลกทีละน้อย

และเหล่านีเ้ป็นเพยีงบางพ้ืนท่ีส�าคญั ทีใ่นหลวงรชักาลที ่9 เคยเสดจ็พระราชด�าเนนิ 
เพื่อทรงหว่านเมล็ดพันธุ์ทางการทูตให้เจริญงอกงามสืบมา

พระราชกรณียกิจแห่งกษัตริย์นักการทูต
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช เสด็จเยือนสาธารณรัฐเวียดนามเป็น
ประเทศแรก ในระหว่างวันท่ี 18-21 ธันวาคม พ.ศ. 
2502 โดยมีประชาชนและนักเรียนชาวเวียดนาม
โบกธงชาติทั้งสองประเทศเฝ้าฯ รับเสด็จด้วย 
ความยินดี ก่อนท่ีในปีต่อมาจะเสด็จไปเยือน
สาธารณรัฐอินโดนีเซียและสหภาพพม่า ระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม พ.ศ. 2503 เพ่ือ 
เริ่มเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ในแถบอาเซียนด้วยกันเป็นอันดับแรก

เวียดนามใต้ อินโดนีเซีย 
และสหภาพพม่า
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ในช่วงครึ่งปีหลังของ พ.ศ. 2503 ถือเป็นระยะ
เวลาหกเดือนท่ีชาวอเมริกันและยุโรปได้ท�าความ
รู้จักกับกษัตริย์แห่งสยามประเทศดีที่สุด เพราะ
พระองค์ทรงเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกานานกว่า
หนึ่งเดือน ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน ถึง 15 
กรกฎาคม ในหลากหลายรัฐ  อาทิ นครลอสแอง
เจลิส นครพิตต์สเบิร ์ก กรุงวอชิงตัน โดยใน
แถลงการณ์ร่วมของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภูมพิลอดลุยเดชและประธานาธิบดไีอเซนฮาวร์
แห่งสหรัฐอเมริกา ระบุว่า การเสด็จเยือนครั้งนี้ได้
สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งของประเทศไทย
และสหรัฐอเมริกาที่มีต่ อองค์การซีโต้ แสดงถึง

หนึ่งเดือนในสหรัฐอเมริกา

ความเชื่อมั่นว่าจ�าเป็นต้องมีความมั่นคงร่วมกัน 
เพ่ือพิทักษ์รักษาพรมแดน ของโลกเสรีให้พ้น
อันตรายจากการรุกราน และ เพ่ือเสริมสร้าง 
จุดหมายในทางสันติของท้ั งสองประเทศท่ีมีอยู่
ร่วมกัน 

นอกจากน้ี หนังสอืพิมพ์โฮโนลลู ูสตาร์ บลุเลตนิ 
ของรัฐฮาวาย ยังได้เสนอข่าวสดุดีพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พ ร ะ บ ร ม ร า ชิ นี น า ถ ว ่ า  “ พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรง
เป็นพระมหากษัตริย์และพระราชินีท่ีทรงปรีชา
ญาณในโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว”
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ระหว่าง พ.ศ. 2505 - 2510 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรชักาลท่ี 9 ยังคงเสดจ็พระราชด�าเนนิ
หลายประเทศท่ัวโลก ไม่ว่าจะเป็นสาธารณรัฐ
อิสลามปากีสถาน สหพันธรัฐมลายา ประเทศ
ออสเตรเลีย สาธารณรัฐออสเตรีย ฯลฯ ก่อนจะ 
สิ้นสุดที่ประเทศแคนาดา 

ระหว่างวันท่ี 19 - 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2503 
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวรชักาลท่ี 9 และสมเดจ็
พระบรมราชนินีาถเสด็จฯ เยือนองักฤษ โดยสมเดจ็
พระราชินีนาถอลิซาเบธท่ี 2 ได้ถวายเครื่องราช
อสิรยิาภรณ์รอยัลวกิตอเรยีแด่พระองค์ ซึง่พระองค์ 
มีกระแสพระราชด�ารัสสดุดีรัฐสภาอังกฤษว่า  
“เป็นป้อมปราการอันส�าคัญแห่งเสรีภาพและ
ประชาธิปไตย” นอกจากน้ี ยังมพีระราชหัตถเลขาต่อ
สมเดจ็พระราชนีินาถอลซิาเบธที ่2 ความตอนหน่ึงว่า

“การแสดงออกซึ่งความรู้สึกฉันมิตรเช่นน้ีมา
จากประชาชนอังกฤษเองโดยพร้อมเพรียงกัน 
เป็นการตอบสนองความปรารถนาดขีองประชาชน
ชาวไทย หม่อมฉนัตระหนักในพระมหากรณุาธิคณุ
อย่างสุดซึ้ง และไม่ลืมท่ีจะแจ้งให้ประชาชนของ
หม่อมฉันได้ทราบ หม่อมฉันมั่นใจว่าการเดินทาง
มายังประเทศองักฤษน้ันจะช่วยให้ประเทศของเรา
ท้ังสอง และพระราชวงศ์ทั้งสองมีความใกล้ชิด 

13 ประเทศ 1 นครรัฐ  
ในยุโรป

ปากีสถาน มลายา  
อิหร่าน และแคนาดา

สนิทสนมกันมากขึ้นเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน”
ถัดจากนั้น ท้ังสองพระองค์ได้เสด็จเยือน

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน สาธารณรัฐโปรตุเกส 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฯลฯ 
ก่อนจะสิน้สดุการเสดจ็พระราชด�าเนนิอนัยาวนาน 
ณ ประเทศสเปน

จากน้ัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มิได้
เสด็จพระราชด�าเนินเยือนต่างประเทศอีก ด้วย
พระองค์ทรงเหน็ว่า “พระราชภารกิจในการทรงงาน
เพ่ือความผาสุกของประชาชนของพระองค์น้ัน  
มีความส�าคัญย่ิงและมีมากมายเหลือคณานับ” 
และหลงัจากนัน้ก็กลบัเป็นพสกนกิรชาวไทยทัว่ทุก
ต�าบลเอง ทีไ่ม่ว่าจะเหนือสดุหรอืใต้สดุของแผ่นดิน
สยาม ล้วนมีโอกาสได้รับเสด็จ ‘พ่อหลวง’ ของ 
พวกเขาอย่างใกล้ชดิ จากการเสดจ็พระราชด�าเนิน
เยือนท้องถ่ินทุรกันดารทั่วประเทศ เพ่ือทรงรับ
ทราบถึงปัญหาของราษฎรด้วยพระองค์เอง ก่อให้
เกิดโครงการพระราชด�ารเิพ่ือแก้ปัญหาปากท้องของ
ประชาชนหลายสบิโครงการเกิดขึน้ในเวลาต่อมา 

นบัว่าการเดนิทางของพระองค์คอื การเดินทาง
เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอย่าง
แท้จริง
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Travel

His Majesty the King’s  
diplomatic duties 

A royal visit to 31 countries and one city state
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It seems that ‘travelling’ is a duty 
that took up most of His Majesty King 
Bhumibol Adulyadej’s life. He was 
born at Mount Auburn Hospital in 
Cambridge, Massachusetts, USA and 
spent his early years studying in 
Lausanne, Switzerland before moving 
back to Thailand when he ascended 
the throne as King Rama IV in 1946. As 
King, His Majesty still kept up with his 
travelling around the globe. However, 
those trips are now a royal duties with 
diplomatic purposes. These royal 
visits helped shine the spotlight on 
Thailand. Here are some of the 
countries His Majesty the King visited. 

Vietnam, Indonesian and Myanmar
His Majesty King Bhumibol Adulyadej  

visited Vietnam on 18-21 December 1959. 
He was greeted by citizens and students of 
the country, waving the flags of both 
countries. He then visited Indonesia and 
Myanmar in February and March 1960. 
These 3 countries were the first Southeast 
Asian nations His Majesty King Bhumibol 
Adulyadej chose to strengthened diplomatic 
ties with. 

One month in The United States. 
The second half of 1960, were the period 

when the people of the United  States and 
other European nation had the opportunity to 
meet Thailand’s greatest King.  His Majesty 
spent one month in America from 14 June - 15 
July visited many states and cities such as Los 
Angeles, Pittsburgh Pennsylvania, and 
Washington DC. A joint statement between 
His Majesty King Bhumibol Adulyadej and 
President Dwight Eisenhower stated that the 
visit had demonstrated strong alliances 
between Thailand, the US and SEATO as well 
as highlighted the importance of a joint 
national security policies in order to protect 
the free world from undemocratic influences. 
In addition, Hawaii’s Honolulu Star Bulletin 
also reported that His Majesty King Bhumibol 
Adulyadej and Her Majesty Queen Sirikit were 
one of the most visionary Kings and Queens in 
the fast changing world. 

13 Countries and 1 city state in Europe 
During 19 - 23 July 1960, His Majesty 

King Bhumibol Adulyadej visited England with 
Her Majesty Queen Sirikit and was presented 
with the Royal Victoria Chain by Her Majesty 
Queen Elizabeth II. His Majesty said at the 

British Parliament that The United Kingdom 
“was the most important stronghold for 
freedom and democracy.” He also wrote to 
Her Majesty Queen Elizabeth II that he was 
touched by the friendliness of the people of 
England. The visit to England had 
strengthened the bonds between the both 
countries. During the European Visit His 
Majesty also visited Germany, Portugal, 
Switzerland, Denmark, Norway, etc. He ended 
the last leg of his extended trip visiting Spain. 

Pakistan, Malaya, Iran and Canada
In 1962 and 1963 His Majesty King 

Bhumibol Adulyadej visited many other 
countries such as Pakistan, Malaya, Australia 
and Austria Canada etc.,. Canada was his 
last royal visit. His Majesty the King did not 
visit other countries after that as he felt that 
his duties to the wellbeing of his subjects 
were even more important and there were 
much to be done. Thai people in remote 
areas were then given opportunities to meet 
our greatest King. These visits helped 
informed him of the needs of Thai people in 
different areas which resulted in many 
beneficial projects that improved the quality 
of life for all Thais. 



พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอล ส.ส.มหากุศล

ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๑๒

...นักกีฬาที่ดีนอกจากต้องมีการแสดงทั้งในทางกาย 
ในทางสมอง คือ ใช้ความคิด และวิทยาการแล้ว ก็ต้องมีจิตใจ

เป็นนักกีฬา อันนี้จะท�าให้มีชัยเหมือนกัน ถ้าแสดงตน 
เป็นคนที่มีจิตใจเป็นนักกีฬา จะท�าให้ใจเย็นขึ้น เกิดเรื่องอะไร 

ก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้...



ในพระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๒๒

...การรักษาความสมบูรณ์แข็งแรง เป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดี
และสังคมที่มั่นคง เพราะร่างกายที่แข็งแรงจะอ�านวยผลให้

สุขภาพจิตใจสมบูรณ์และเมื่อมีสุขภาพสมบูรณ์ดีพร้อม 
ทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว ย่อมมีก�าลังท�าประโยชน์ สร้างสรรค์

เศรษฐกิจและสังคมของบ้านเมืองได้เต็มที่...




