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๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ รัชกาลที่ ๙ สวรรคต



น้อมสำ�นึกพระมห�กรุณ�ธิคุณ

ใต้ร่มบุญทุกแนวท�งล้วนสร้�งสรรค์

ขอสืบส�นคำ�พ่อสอนเป็นสำ�คัญ

คือมิ่งขวัญสถิตในดวงใจนิรันดร์

ข้�พระพุทธเจ้� คณะผู้บริห�ร และ พนักง�น 

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)



เจ้าของ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง
252/6 ชั้น 29
อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 1
ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10320

โทร.0 2290 7575, 0 2693 2288

บรรณาธิการที่ปรึกษา
ทิพย์สุดา คืนคง
เมธี คุ้มเผ่า
ณัฐติกาญจน์ ธรรมธรสิริ
บรรณาธิการ

ทรงยศ กมลทวิกุล

ควบคุมการผลิต
นฤมล ลือประเสริฐ
พิสูจน์อักษร

พรพรหม บุญถนอม

ออกแบบดำาเนินการผลิต
ทรงยศ กมลทวิกุล
โทร.08 1855 1146
E-mail : k.songyot@gmail.com ข้อ
เขียน บทความ เป็นความคิดเห็นส่วนตัว
ของผู้เขียนโดยตรง ห้ามนำารูปภาพ หรือ
ข้อเขียนไปเผยแพร่ หรือพิมพ์ซำ้าโดยมิได้
รับอนุญาต



คล้�ยดังลมพ�ยุโหมพัด เปลวไฟสว่�งในตะเกียงพลันวูบดับ มืดสนิทอยู่ชั่วครู่ ร�วชั่วกัลป์ 

แตแ่ลว้แสงไฟกลบัสว�่งขึน้อกีคร� สว�่งจ�้นำ�ท�งทกุผองชน สว�่งไสวอยูก่ล�งใจไทยนรินัดร์

ภ�พถ่�ยโดย : นคเรศ ธีระคำ�ศรี



ภ�พถ่�ยโดย : นคเรศ ธีระคำ�ศรี



เสด็จสู่สวรรค�ลัย

ภ�พถ่�ยโดย : นคเรศ ธีระคำ�ศรี
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คำ�ว่� “ในหลวง” ย่อม�จ�ก “ใน (พระบรมมห�ร�ชวัง) หลวง” 

“ในหลวง” เป็นคำ�ที่ ใช้กันม�ตั้งแต่ โบร�ณ เมื่อจะกล่�วถึง

พระมห�กษัตริย์ ในเชิงเลี่ยง มีคว�มห่�งในฐ�นะสถ�บันอันสูงส่ง

ที่พสกนิกรต่�งเค�รพรักเทิดทูน

ในประวตัศิ�สตร์มกี�รบนัทกึว่� เมือ่จะเข้�เฝ้�ทลูละอองธลุพีระบ�ท

จะต้องหมอบคล�น และห้�มแหงนหน้�มองพระพักตร์ เว้นแต่

ข้�ร�ชบริพ�รที่ถว�ยง�น ซึ่งเป็นม�ช้�น�นจวบกระทั่งปล�ย 

รชัสมยัรชัก�ลที ่ ๔ แตกต่�งจ�กคำ�ว่� “พระเจ้�อยูห่วั” ทีก่ล่�วถงึ 

“พระมห�กษัตริย ์” แบบตรงๆ ลดคว�มห่�งและเข ้�ถึง

ได้ง่�ย แต่กระนั้น คำ�ว่� “ในหลวง” ก็ยังเป็นคำ�ที่ติดป�กใช้

สืบต่อกันม�จนปัจจุบัน

ท่ีม�ของคำ�ว่� “ในหลวง” อ้�งอิงข้อมูลจ�กศูนย์ส�รสนเทศ 

สำ�นักร�ชเลข�ธิก�ร ที่เคยนำ�ล�ยพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเจ้�

บรมวงศ์เธอ กรมพระย�ดำ�รงร�ช�นุภ�พ ที่ทรงมี ไปถึงสมเด็จ

พระเจ้�บรมวงศ์เธอ เจ้�ฟ้�กรมพระย�นริศร�นุวัดติวงศ์ ลงวันท่ี ๒๗ 

มกร�คม ๒๔๘๐ ม�เผยแพร่ (ต่อม�ได้รวบรวมเป็นหนังสือ 

“ส�ส์นสมเด็จ” ล�ยพระหัตถ์ ในสมเด็จเจ้�ฟ้�กรมพระย�นริศร�

นวุดัตวิงศ ์และสมเดจ็พระเจ�้บรมวงศเ์ธอ กรมพระย�ดำ�รงร�ช�

นุภ�พ ) นำ�ม�เรียบเรียง ดังนี้

ที่ม�ของคำ�ว่� “ในหลวง” หม�ยคว�มตรงข้�มกับคำ� “นอก” 

คำ�ว�่ “หลวง” น้ัน โดยลำ�พังคำ�ชัน้เดมิหม�ยคว�มว�่ “ใหญ่โต” 

เหมือนคำ�ภ�ษ�อังกฤษว่� Great เป็นคุณศัพท์ Adjective 

สำ�หรับประกอบกับคำ�ที่เป็นน�มศัพท์ ยกตัวอย่�งดัง...

    “เข�หลวง” หม�ยคว�มว่�ภูเข�ที่ ใหญ่กว่�เพื่อน

    “บ�งหลวง” หม�ยคว�มว่�คลองต้นที่ ใหญ่ย�วยิ่งกว่�เพื่อน

    “เมืองหลวง” หม�ยคว�มว่�เมืองใหญ่ที่เป็นร�ชธ�นี

    “วงัหลวง” หม�ยคว�มว�่วงัทีเ่ปน็ใหญ ่(อนัเปน็ทีป่ระทบัของ  

    พระเจ้�แผ่นดิน)

ในสมัยกรุงศรีอยุธย� เรียกข�นพระเจ้�แผ่นดินว่� “ขุนหลวง” 

กันแพร่หล�ยม�จนตลอดสมัย เรียกพระเจ้�แผ่นดินท่ียังเสวยร�ชย์

อยูว่�่ “ขนุหลวง” เรยีกพระเจ�้แผน่ดินทีล่่วงลับไปแล้ว ด้วยเอ�

คำ�อื่นประกอบเข�้ข�้งท�้ยใหรู้ว้�่องค์ไหน เชน่ เรยีกว�่ “ขนุหลวง

เสอื” “ขนุหลวงท�้ยสระ” “ขนุหลวงบรมโกศ” “ขนุหลวงห�วัด” 

และ “ขุนหลวงพระท่ีน่ังสุรยิ�มรนิทร” แมพ้ระเจ�้กรุงธนบรีุกเ็รียก

กันว่� “ขุนหลวงต�ก” เป็นที่สุด

คำ�ว่� “ขุนหลวง” น้ี เป็นมูลที่ตัดเอ�คำ� “หลวง” ข้�งท้�ยไป

ประกอบ ใช้หม�ยคว�มว่� “เนื่องด้วยพระเจ้�แผ่นดิน” เช่นว่� 

“คนหลวง” “ช้�งหลวง” “เรือหลวง” หม�ยคว�มว่� คน ช้�ง

และเรือ อันเป็นของขุนหลวง แล้วพูดลดคำ� “ขุน” ให้คงเหลือ

เพียง ๒ พย�งค์ โดยสะดวกป�ก เลยเกิดคำ� “ของหลวง” 

หม�ยคว�มสรรพสิง่บรรด�ซึง่เปน็ของพระเจ�้แผ่นดิน แล้วใช้เลย

ไปโดยไม่สังเกตคว�ม ถึงเรียกพระเจ้�แผ่นดินว่� “ของหลวง”

คำ�นี้มีอยู่ ในตำ�ร�กระบวนเสด็จประพ�ส ซ่ึงพระเจ้�กรุงธนบุรี

โปรดให้ประชุมข้�ร�ชก�รคร้ังกรุงศรีอยุธย� ๒๐ คน ประชุมกัน

แต่งข้ึน (หอพระสมุดฯ พิมพ์ไว้ ในหนังสือลัทธิธรรมเนียมต่�งๆ 

ภ�คที่ ๑๙) ในตำ�ร�น้ันเรียกพระเจ้�แผ่นดินว่� “ของหลวง” 

เช่นว่� “ปลูกพลับพล�รับเสด็จของหลวง” ดังนี้ เห็นจะใช้เรียก

กันม�แต่สมัยกรุงศรีอยุธย�แล้ว

ควรทร�บว่� “ในหลวง” ก็อยู่ ในคำ�พวกเดียวกัน เห็นจะม�แต่

คำ�ว�่ “ในวงัขนุหลวง” หรอื “ในกจิก�รของขนุหลวง” แลว้กเ็ลย

เรยีกหม�ยคว�มตอ่ไปถงึพระองคพ์ระเจ�้แผน่ดนิต�มสะดวกป�ก

ว่� “ในหลวง” อย่�งเดียวกับคำ�ว่� “ของหลวง”

 “ในหลวง”
เรื่อง : ธวัชชัย กฤติย�ภิช�ตกุล

ภ�พประกอบ รูปภ�พว�ดโดย อ.ดินหิน รักพงษ์อโศก



“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม 
เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
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๑.ความเพียร

ก�รสร�้งสรรคต์นเอง ก�รสร�้งบ�้นเมอืงกต็�ม มิ ใชว่�่สร�้งในวนัเดยีว ตอ้งใช้

เวล� ต้องใช้คว�มเพียร ต้องใช้คว�มอดทน เสียสละ แต่สำ�คัญที่สุดคือคว�ม

อดทนคอืไมย่อ่ทอ้ ไมย่อ่ทอ้ในสิง่ทีด่งี�ม สิง่ทีด่งี�มนัน้ทำ�มนัน�่เบื่อ บ�งทเีหมอืน

ว�่ไม่ไดผ้ล ไมด่งั คอืดมูนัควรทำ�ดน่ีี แตข่อรบัรองว�่ก�รทำ�ใหด้คีวรตอ้งมคีว�ม

อดทน เวล�ข้�งหน้�จะเห็นผลแน่นอนในคว�มอดทนของตนเอง

.

พระบรมร�โชว�ท พระร�ชท�นแกน่กัเรยีน นกัศกึษ� คร ูและอ�จ�รย์ ในโอก�ส

เข้�เฝ้�ฯ วันที่ ๒๗ ตุล�คม ๒๕๑๖ 

๒.ความพอดี

ในก�รสร�้งตวัสร�้งฐ�นะน้ันจะตอ้งถือหลักคอ่ยเป็นคอ่ยไป ดว้ยคว�มรอบคอบ 

ระมัดระวังและคว�มพอเหม�ะพอดี ไม่ทำ�เกินฐ�นะและกำ�ลัง หรือทำ�ด้วย

คว�มเรง่รบี เมื่อมพีืน้ฐ�นแนน่หน�รองรบัพรอ้มแลว้ จงึคอ่ยสร�้งคอ่ยเสรมิคว�ม

เจริญก้�วหน้�ในระดับสูงขึ้น ต�มต่อกันไปเป็นลำ�ดับ ผลที่เกิดขึ้นจึงจะแน่นอน 

มีหลักเกณฑ์ เป็นประโยชน์แท้และยั่งยืน

.

พระบรมร�โชว�ท ในพิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตรของมห�วิทย�ลัยขอนแก่น 

วันที่ ๑๘ ธันว�คม ๒๕๔๐

๓.ความรู้ตน

เด็กๆ ทำ�อะไรต้องหัดให้รู้ตัว ก�รรู้ตัวอยู่เสมอจะทำ�ให้เป็นคนมีระเบียบ

และคนที่มีระเบียบดีแล้ว จะส�ม�รถเล่�เรียนและทำ�ก�รง�นต่�งๆ ได้ โดย

ถูกต้องรวดเร็ว จะเป็นคนที่จะสร้�งคว�มสำ�เร็จและคว�มเจริญ ให้แก่ตนเอง

และส่วนรวมในอน�คตได้อย่�งแน่นอน

.

พระบรมร�โชว�ท พระร�ชท�นลงพิมพ์ ในหนังสือ วันเด็ก ประจำ�ปี ๒๕๒๑

๔.คนเราจะต้องรับและจะต้องให้

คนเร�จะเอ�แต่ได้ไม่ได้ คนเร�จะต้องรับและจะต้องให้ หม�ยคว�มว่�ต่อไป และ

เด๋ียวน้ีด้วย เม่ือรับส่ิงของใดม� ก็จะต้องพย�ย�มให้ ในก�รให้น้ัน ให้ได้โดย

พย�ย�มที่จะสร้�งคว�มส�มัคคี ให้หมู่คณะและในช�ติ ทำ�ให้หมู่คณะและ

ช�ติประช�ชนทั้งหล�ยมีคว�มไว้ ใจซึ่งกันและกันได้ ช่วยที่ ไหนได้ก็ช่วย 

ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้

.

พระบรมร�โชว�ท พระร�ชท�นแก่นักศึกษ�มห�วิทย�ลัยขอนแก่น วันที่ ๒๐ 

เมษ�ยน ๒๕๒๑

กระแสพระบรมราโชวาท๙

ภ�พประกอบ รูปภ�พว�ดโดย อ.ดินหิน รักพงษ์อโศก
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๕.อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ

ในวงสังคมนั้นเล่� ท่�นจะต้องรักษ�ม�รย�ทอันดีง�มสำ�หรับสุภ�พชน รู้จัก

สัมม�ค�รวะ ไม่แข็งกระด�้ง มีคว�มอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ พร้อมจะเสียสละ

ประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม

.

พระบรมร�โชว�ท ในพิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตรของจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 

วันที่ ๒๕ มิถุน�ยน ๒๔๙๖

๖.พูดจริงทำาจริง

ผูห้นกัแนน่ในสจัจะพดูอย�่งไร ทำ�อย�่งนัน้ จงึไดร้บัคว�มสำ�เรจ็ พรอ้มทัง้คว�ม

ศรัทธ�เชื่อถือและคว�มยกย่องสรรเสริญจ�กคนทุกฝ่�ย ก�รพูดแล้วทำ� คือ 

พดูจรงิ ทำ�จรงิ จงึเปน็ปจัจยัสำ�คญัในก�รสง่เสรมิเกยีรตคิณุของบคุคลใหเ้ดน่ชดั 

และสร้�งเสริมคว�มดี คว�มเจริญ ให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม

.

พระบรมร�โชว�ท ในพิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตรของจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 

วันที่ ๑๐ กรกฎ�คม ๒๕๔๐

๗.หนังสือเป็นออมสิน

หนงัสอืเปน็ก�รสะสมคว�มรูแ้ละทกุสิง่ทกุอย�่งทีม่นษุย์ไดส้ร�้งม� ทำ�ม� คดิม� 

แต่โบร�ณก�ลจนทุกวันนี้ หนังสือจึงเป็นสิ่งสำ�คัญ เป็นคล้�ยๆ ธน�ค�รคว�มรู้

และเป็นออมสิน เป็นสิ่งที่จะทำ�ให้มนุษย์ก้�วหน้�ได้ โดยแท้

.

พระบรมร�โชว�ท พระร�ชท�นแก่คณะสม�ชิกห้องสมุดทั่วประเทศ ในโอก�สที่

เข้�เฝ้�ทูลละอองธุลีพระบ�ท วันที่ ๒๕ พฤศจิก�ยน ๒๕๑๔

๘.ความซื่อสัตย์

คว�มซื่อสตัยส์จุรติเปน็พืน้ฐ�นของคว�มดทีกุอย�่ง เดก็ๆ จงึตอ้งฝกึฝนอบรมให้

เกิดมีขึ้นในตนเอง เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีชีวิตที่สะอ�ด 

ที่เจริญมั่นคง

.

พระบรมร�โชว�ท พระร�ชท�นเพื่อเชิญลงพิมพ์ ในหนังสือวันเด็ก ปีพุทธศักร�ช 

๒๕๓๑

๙.การเอาชนะใจตน

ในก�รดำ�เนินชีวิตของเร� เร�ต้องข่มใจไม่กระทำ�ส่ิงใดๆ ท่ีเร�รู้สึกด้วยใจจริง

ว่�ชัว่ว่�เสือ่ม เร�ต้องฝืนต้องต้�นคว�มคดิและคว�มประพฤตทิกุอย่�งทีรู่ส้กึว่�

ขัดกับธรรมะ เร�ต้องกล้�และบ�กบั่นที่จะกระทำ�สิ่งที่เร�ทร�บว่�เป็นคว�มดี 

เป็นคว�มถูกต้อง และเป็นธรรม ถ้�เร�ร่วมกันทำ�เช่นน้ีให้ได้จริงๆ ให้ผลของ

คว�มดบัีงเกิดม�กข้ึนๆ ก็จะช่วยคำ�้จนุส่วนรวมไวม้ใิห้เส่ือมลงไป และจะช่วยให้

ฟื้นคืนดีขึ้นได้เป็นลำ�ดับ

.

พระร�ชดำ�รัส พระร�ชท�นเพ่ือเชิญไปอ่�นในพิธีเปิดก�รประชุมยุวพุทธิก

สม�คมทัว่ประเทศ ครัง้ที ่๑๒ ทีจ่งัหวดัพระนครศรอียธุย� วนัที ่๑๒ ธนัว�คม 

๒๕๑๓
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“...ข้�วรพุทธเจ้� เอ�มโนและศิระกร�น นบพระภูมิบ�ล บุญดิเรก เอกบรมจักริน 

พระสย�มนิทร ์พระยศยิง่ยง เยน็ศริะเพร�ะพระบริบ�ล ผลพระคุณ ธ รักษ� ปวง

ประช�เป็นสุขศ�นต์...”

 บทเพลงสรรเสริญพระบ�รมีที่คนไทยคุ้นเคยและร้องเป็นกันม�ตั้งแต่

เล็ก ในช่วงเวล�นี้คนไทยทุกคนต้องร้องเพลงน้ีด้วยนำ้�ต�แห่งคว�มอ�ลัยอย่�ง 

ห�ที่ สุ ดมิ ได ้  เมื่ อพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช 

มหิตล�ธิเบศรร�ม�ธิบดี จักรีนฤบดินทร สย�มินทร�ธิร�ช บรมน�ถบพิตร 

ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนช�วไทย เสด็จสวรรคต ณ โรงพย�บ�ลศิริร�ช ด้วย

พระอ�ก�รสงบ ในวนัพฤหสับดทีี ่๑๓ ตลุ�คม พุทธศกัร�ช ๒๕๕๙ เวล� ๑๕ น�ฬิก� 

๕๒ น�ท ีสิริพระชนมพรรษ�ปีที่ ๘๙ ทรงครองร�ชย์สมบัติได้ ๗๐ ปี นับตั้งแต่

ว�ระที่พระองค์เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยร�ชสมบัติเป็นรัชก�ลที่ ๙ แห่งร�ชวงศ์จักรี 

เมื่อวันที่ ๙ มิถุน�ยน พ.ศ. ๒๔๘๙ 

 ด้วยระยะเวล�แห่งคว�มผูกพันอันย�วน�น คนไทยจึงรู้สึกหัวใจสล�ย

อย่�งยิ่งกับก�รจ�กไปของพระองค์ อย่�งชนิดที่ฝรั่งต่�งช�ติจำ�นวนม�กเห็น

แล้วไม่เข้�ใจ แต่คนไทยเร�นั้นต่�งรู้ดีว่�พระองค์คือพระมห�กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ 

ผูเ้ปรยีบดงั “พ่อของแผ่นดิน” ท่ีทุกคนเค�รพรักย่ิงท่ีสุด เด็กไทยหรือคนรุ่นหนุ่มส�ว

ในเวล�น้ีอ�จไมม่ีโอก�สไดร้บัรูถ้งึสิง่ทีพ่ระองคท์รงเสยีสละแดพ่สกนกิรช�วไทยดว้ย

ส�ยต�ตนเองเหมอืนกับคนรุน่พ่อรุน่แมห่รอืปู่ย�่ทีย่งัคงจดจำ�ภ�พพระร�ชกรณยีกจิ

นับไม่ถ้วนของพระองค์ผ่�นท�งจอทีวี ได้อย่�งแจ่มชัด

 ตลอดระยะเวล�แห่งก�รครองร�ชย์อันย�วน�นนั้น พระองค์เป็นที่

เลื่องลือไปทั่วโลกในฐ�นะพระร�ช�ผู้เปี่ยมด้วยพระปรีช� และครองร�ชย์อย่�ง

ย�วน�นท่ีสุดในโลกปัจจุบัน พระองค์ทรงได้รับก�รทูลเกล้�ฯ ถว�ยร�งวัลและ

เกียรติยศต่�งๆ ม�กม�ย ท้ังจ�กบุคคลและคณะบุคคลจ�กต่�งประเทศ อันเนื่อง

ม�จ�กพระร�ชกรณียกิจและพระร�ชอัธย�ศยัในก�รแสวงห�สรรพวชิ�คว�มรู้อย�่ง

อุตส�หวิริยะ ทั้งเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนช�วไทย และเผื่อแผ่ไปยังเหล่�มวล

มนุษยช�ติอีกด้วย 

 ดังเช่นในปี ๒๕๓๙ องค์ก�รยูเนสโกได้ถว�ยสดุดี ให้พระบ�ทสมเด็จ

พระเจ้�อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นบุคคลสำ�คัญของโลก เนื่องในโอก�สฉลองสิริร�ช

สมบตัคิรบ ๕๐ ป ีและในป ี๒๕๕๐ สำ�นกัง�นโครงก�รพฒัน�แหง่สหประช�ช�ต ิ

(UN) ทูลเกล้�ฯ ถว�ย ร�งวัลคว�มสำ�เร็จสูงสุดด้�นก�รพัฒน�มนุษย์ (The 

Human Development Lifetime Achievement Award) จ�กก�รที่ ได้

ทรงอุทิศกำ�ลังพระวรก�ยและทรงพระวิริยอุตส�หะในก�รปฏิบัติพระร�ชกรณียกิจ

ม�ตลอดพระชนม์ชีพ โดยน�ยโคฟี อันนัน เลข�ธิก�รสหประช�ช�ติ เป็นผู้

ทูลเกล้�ฯ ถว�ย เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติครองร�ชย์ ๖๐ ปี

พระมห�ร�ช�ผู้เป็นที่รักยิ่งที่สุดของปวงชนช�วไทย

สิ่งที่ปวงชนช�วไทยควรยึดถือปฏิบัติไว้เสมอ 

คือก�รเจริญรอยต�มคุณง�มคว�มดีที่พระองค์

ทรงเป็นต้นแบบไว้ ทั้งด้วยคว�มสำ�นึกใน

พระมห�กรุณ�ธิคุณอย่�งห�ที่สุดมิได้ และเพื่อ

เสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตตนเองและครอบครัว 

ในก�รร่วมกันสร้�งสังคมไทยให้ผ�สุกร่มเย็น 

เฉกเช่นที่เคยเห็นและเป็นไปภ�ยใต้ร่มมห�

พระบ�รมีรัชก�ลที่ ๙

สุทัศน์ รุ่งศิริศิลป์ /เรื่อง
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 หล�ยคนอ�จยังไม่ทร�บว่� วันที่ ๕ ธันว�คมของทุกปีนั้น นอกจ�กจะ

เป็นวนัคล้�ยวนัพระร�ชสมภพของในหลวงของปวงชนช�วไทยแล้ว ปัจจบุนันีไ้ด้ถูก

กำ�หนดให้เป็น วันดินโลก (World Soil Day) ซ่ึงที่ประชุมองค์ก�รอ�ห�รและ

ก�รเกษตรแห่งสหประช�ช�ต ิ (FAO) ได้มมีตสินบัสนนุและร่วมกนัจดัตัง้ขึน้ม�ตัง้แต่

ช่วงกล�งปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ในช่วงระยะเวล�ไม่น�นหลังจ�ก ท่�นศ�สตร�จ�รย์

เกียรติคุณ ดร.สตีเฟน นอร์ตคลิฟฟ์ แห่งสหภ�พวิทย�ศ�สตร์ท�งดินน�น�ช�ติ 

(International Union of Soil Sciences : IUSS) ได้ทูลเกล้�ฯ 

ถว�ยร�งวัลนักวิทย�ศ�สตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil 

Scientist) แด่ในหลวงเป็นพระองค์แรกของโลก สบืเนือ่งม�จ�กพระบ�ทสมเดจ็

พระเจ้�อยู่หัว ทรงปฏิบัติพระร�ชกรณียกิจเกี่ยวกับก�รพัฒน�ที่ดินม�อย่�งต่อเนื่อง

และย�วน�น ดังปร�กฏผลสำ�เร็จเป็นที่ประจักษ์อย่�งกว้�งขว�งทั้งในประเทศและ

น�น�ช�ติ อ�ทิ ก�รนำ�หญ้�แฝกม�ปลูกเพื่ออนุรักษ์ดินและนำ้�และป้องกันก�ร

พังทล�ยของหน้�ดิน จนประเทศไทยกล�ยเป็นศูนย์กล�งของก�รใช้เทคนิคและ

วชิ�ก�รเกีย่วกบัหญ้�แฝกทีป่ระสบผลสำ�เรจ็ และมคีว�มก้�วหน้�ม�กทีส่ดุประเทศหนึง่

ของโลกเลยทีเดียว    

 ก่อนหน้�นั้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ หัวหน้�ส�ข�เกษตร ฝ่�ยวิช�ก�ร

ภูมิภ�คเอเชียของธน�ค�รโลก ทูลเกล้�ฯ ถว�ย “ร�งวัลหญ้�แฝกชุบสำ�ริด” สดุดี

พระเกียรติคุณในฐ�นะที่ทรงเป็นนักอนุรักษ์ดินและนำ้� 

 พ.ศ. ๒๕๓๙ องค์ก�รอ�ห�รและเกษตรแห่งสหประช�ช�ติ (FAO) 

ทูลเกล้�ฯ ถว�ย “เหรียญสดุดีพระเกียรติคุณในด้�นก�รพัฒน�ก�รเกษตร” 

 พ.ศ. ๒๕๔๒ องค์ก�รอ�ห�รและเกษตรแห่งสหประช�ช�ติ (FAO) 

ทูลเกล้�ทูลกระหม่อมถว�ยเหรียญเทเลฟู้ด (Telefood Medal) เพื่อเป็นก�ร

สดดุพีระเกยีรตคิณุในฐ�นะทีท่รงบำ�เพญ็พระร�ชกรณยีกจิท�งก�รพฒัน�ก�รเกษตร

ของประเทศไทยเพื่อยกระดับคว�มเป็นอยู่ของเกษตรกร และสร้�งคว�มมั่นคง

ด้�นอ�ห�ร

 สำ�หรับช�วไทยนั้น คงเป็นท่ีประจักษ์กันดีอยู่แล้วว่�ในหลวงทรงทุ่มเท

พระวรก�ยตร�กตรำ� และมุ่งมั่นเพื่อแก้ ไขปัญห�คว�มเดือดร้อนของพสกนิกร

ช�วไทยม�อย่�งย�วน�น ผ่�นส�ยต�ทั้งท�งภ�พข่�วพระร�ชสำ�นักฯ และกระแส

พระร�ชดำ�รัสนับไม่ถ้วน จนกระทั่งมีคำ�กล่�วไว้ว่� “ไม่มีที่แห่งใดในประเทศไทย 

ที่พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวไม่เคยย่�งพระบ�ทไปถึง”

 ดว้ยพระร�ชปณธิ�นอนัแนว่แนท่ี่จะทรงเสยีสละประโยชนส์ขุสว่นพระองค์

เพื่อประโยชนส์ว่นรวม สมดงัพระปฐมบรมร�ชโองก�รในพระร�ชพธิบีรมร�ช�ภเิษก 

ณ วันท่ี ๕ พฤษภ�คม พ.ศ. ๒๔๙๓ ว่� “เร�จะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์

สุขแหง่มห�ชนช�วสย�ม” ท้ังยงัทรงเลง็เห็นว�่ร�กฐ�นสำ�คญัของบ�้นเมอืงเร� คอื 

ประช�ชนระดบัร�กหญ�้ในภ�คเกษตรกรรม พระองคจ์งึทรงทุม่เทพระวรก�ยมุง่ม่ันใน

ก�รคิดค้นห�วิธีก�รใหม่ๆ เพื่อช่วยแก้ปัญห�ภัยแล้งและเพ่ิมผลผลิตมวลรวมประช�ช�ติ 

ผ่�นโครงก�รม�กม�ยในรูปของมูลนิธิ ๘ มูลนิธิ และโครงก�รอันเนื่องม�จ�ก

พระร�ชดำ�รินับ ๔,๑๐๐ โครงก�ร อ�ทิ โครงก�รต�มพระร�ชประสงค์ โครงก�ร

หลวง โครงก�รต�มพระร�ชดำ�ริ และโครงก�รในพระบรมร�ช�นุเคร�ะห์ เป็นต้น
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 พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้มีอัจฉริยภ�พท�งก�รประดิษฐ์ กระทั่งสม�พันธ์นักประดิษฐ์

น�น�ช�ติ (IFIA) ซึ่งประกอบไปด้วย ๓๐๐ องค์กรด�้นก�รประดิษฐ์จ�ก ๘๖ ประเทศทั่วโลก 

พร้อมใจกันทูลเกล้�ฯ ถว�ยร�งวลัในปี ๒๕๕๒ และทรงเป็นพระบิด�แห่งก�รประดษิฐ์เพือ่ประโยชน์

สุขของช�วไทยอย่�งแท้จริง ยืนยันได้จ�กก�รจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรผลง�นของ

พระองค์เพื่อให้เป็นทรัพย์สินท�งปัญญ�ของแผ่นดิน ไว้ม�กถึง 11 ฉบับ อ�ทิ

  สทิธบิตัรก�รประดษิฐ์เลขที ่๓๑๒๗ (พ.ศ.๒๕๓๖) เรือ่ง เครือ่งกลเตมิอ�ก�ศท่ีผิวนำ�้

หมุนช้�แบบทุ่นลอย หรือ กังหันนำ้�ชัยพัฒน� เป็นเครื่องกลเติมอ�ก�ศที่ใช้ในก�รเติมออกซิเจนลงใน

นำ้�ที่ระดับผิวนำ้�

 สิทธิบัตรก�รประดิษฐ์เลขที่ ๑๐๗๖๔ (๒๕๔๔) เรื่อง ก�รใช้นำ้�มันป�ล์มกลั่นบริสุทธิ์

เป็นนำ้�มันเชื้อเพลิงสำ�หรับเครื่องยนต์ดีเซลแทนนำ้�มันดีเซล หรือ ไบโอดีเซล 

 สิทธิบัตรก�รประดิษฐ์เลขที่ ๑๓๘๙๘ (พ.ศ.๒๕๔๕) เรื่อง ก�รดัดแปรสภ�พอ�ก�ศ

เพือ่ให้เกดิฝน (ฝนหลวงพเิศษ) เป็นกรรมวธิกี�รทำ�ฝนหลวงทีม่กี�รทำ�ฝนทัง้ในระดบัเมฆอุน่ทีร่ะดบัตำ�่

กว่� ๑ หมืน่ฟุต และเมฆเยน็ทีร่ะดบัสงูกว่� ๑ หมืน่ฟุต พร้อมๆ กัน ซึง่ทรงเรยีกว่� ซปุเปอร์แซนวิช 

 สิทธิบัตรก�รประดิษฐ์เลขที่ 22637 (พ.ศ.2550) เรื่อง กระบวนก�รปรับปรุงสภ�พดิน

เปรี้ยวเพื่อให้เหม�ะแก่ก�รเพ�ะปลูก หรือ โครงก�รแกล้งดิน โดยใช้วิธีก�รเลียนแบบธรรมช�ติเพื่อ

แกล้งให้ดินมีสภ�พเปรี้ยวจัดก่อน แล้วทำ�ก�รชะล้�งคว�มเปรี้ยวของดิน และทำ�ก�รปรับสภ�พดิน

ให้เหม�ะแก่ก�รเพ�ะปลูกต่อไป

 สิทธิบัตรก�รประดิษฐ์เลขที่ ๒๙๑๖๓ (พ.ศ.๒๕๕๓) เรื่อง โครงสร้�งเครื่องกำ�เนิด

ไฟฟ้�พลงัง�นจลน์และชดุสำ�เรจ็เครือ่งกำ�เนดิไฟฟ้�พลงัง�นจลน์ว่� หรอืกงัหนัผลติไฟฟ้�ด้วยพลังนำ�้

ไหล (อทุกพลวตั) สิง่ประดษิฐ์นีไ้ด้นำ�ไปตดิตัง้ทีบ่รเิวณคลองลดัโพธิ ์ส่งผลให้พืน้ทีใ่นบรเิวณนัน้ซึง่เคย

ถูกนำ้�ท่วมตลอดม� รอดพ้นจ�กเหตุนำ้�ท่วมใหญ่ ในปี ๒๕๕๔ 

 ผลง�นท�งคว�มคิดของพระองค์ที่นำ�ไปสู่ทฤษฎี ใหม่ๆ เพื่อช่วยบำ�บัดทุกข์บำ�รุงสุขให้กับ

ร�ษฎร ผ่�นพระร�ชกรณียกิจต่�งๆ ที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติม�อย่�งย�วน�น ยังมีม�กม�ยเกินกว่�

จะนำ�ม�กล่�วสดดุีไว ้ณ ท่ีน้ี ให้ไดค้รบถ้วนท้ังหมด ไมว่�่จะเป็นก�รเสดจ็พระร�ชดำ�เนินออกไปเพื่อทรง

รบัรูท้กุขแ์ละปญัห�ของประช�ชนดว้ยพระเนตรพระกรรณของพระองคเ์อง ทรงเปน็จอมทพัออกไปเยีย่ม

ทห�รห�ญที่เสี่ยงต�ยกล�งป่�เพื่อปกป้องผืนปฐพีไทยจ�กภัยคอมมิวนิสต์ และทรงสอนหลักปรัชญ�

เศรษฐกิจพอเพียงให้คนไทยรู้จักประหยัดและยืนบนลำ�แข้งของตนเองได้อย่�งมั่นคง

 ในห้วงย�มแห่งคว�มอ�ลัยใหญ่หลวงของพสกนิกรช�วไทยม�กม�ยห�ท่ีสุดมิได้เช่นน้ี 

ส่ิงท่ีปวงชนช�วไทยควรยึดถือปฏิบัติไว้เสมอ คือก�รเจริญรอยต�มคุณง�มคว�มดีที่พระองค์ทรง

เป็นต้นแบบไว้ ทั้งด้วยคว�มสำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณอย่�งห�ที่สุดมิได้ และเพื่อเสริมสิริมงคล

ให้แก่ชีวิตตนเองและครอบครัว ในก�รร่วมกันสร้�งสังคมไทยให้ผ�สุกร่มเย็น เฉกเช่นที่เคยเห็นและ

เป็นไปภ�ยใต้ร่มมห�พระบ�รมีรัชก�ลที่ ๙
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ประวัติ เพลงสรรเสริญพระบ�รมี : มีเค้�โครงว่� ในสมัย

กรุงศรีอยุธย� ได้มีเพลงที่มีลักษณะคล้�ยเพลงสรรเสริญพระบ�รมี

อยู่ก่อนแล้ว ใชบ้รรเลงในเวล�พระมห�กษตัริย์เสดจ็ลงท้องพระโรง

และเสด็จขึ้น มีชื่อเรียกว่� “สรรเสริญน�ร�ยณ์” แต่ ในบ�งแหล่ง

ระบุชื่อเพลงว่� “เสด็จออกขุนน�ง”

แต่เพลงสรรเสริญพระบ�รมีในฐ�นะเพลงช�ตินั้น เริ่มปร�กฏใน

สมัยรัชก�ลที่ 4 โดยมีก�รใช้เพลง ก็อดเซฟเดอะคิง ซึ่งเป็นเพลง

สรรเสรญิพระบ�รมแีละเพลงช�ตขิององักฤษ บรรเลงเป็นเพลงถว�ย

คว�มเค�รพแด่องค์พระมห�กษตัรย์ิ ต�มแบบอย่�งก�รฝึกทห�รของ

อังกฤษ พระย�ศรีสุนทรโวห�ร (น้อย อ�จ�รย�งกูร) ได้ใช้ทำ�นอง

เพลงนี้แต่งคำ�ร้องสรรเสริญพระบ�รมีถว�ยโดยให้ช่ือว�่ “จอมร�ช

จงเจริญ” 

จนกระทั่งถึงรัชสมัยพระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว 

พระองค์ได้เสด็จประพ�สเมืองสิงคโปร์และเก�ะชว�ในปี พ.ศ. 

2414 ขณะที่ทรงประทับอยู่ที่สิงคโปร์นั้น ทห�รอังกฤษได้ ใช้เพลง 

“ก็อดเซฟเดอะคิง” บรรเลงเป็นเพลงเกียรติยศรับเสด็จ ปัญห�

จึงเกิดขึ้นว่�ทั้งอังกฤษและไทยต่�งใช้เพลงสรรเสริญพระบ�รมี

เพลงเดียวกัน ต่อม�เมื่อเสด็จพระร�ชดำ�เนินไปยังเมืองปัตต�เวีย 

ช�วฮอลันด�ท่ีต้ังอ�ณ�นิคมท่ีน้ัน ได้ถ�มถึงเพลงประจำ�ช�ติของไทย 

เพื่อจะได้นำ�ไปบรรเลงรับเสด็จ พระองค์จึงมีพระร�ชดำ�ริแก่ครู

ดนตรีไทย ให้แต่งเพลงแตรวงรับเสด็จเพื่อใช้แทนเพลง “ก็อดเซฟ

เดอะคิง”

ตอนนั้น คณะครูดนตรี ไทยจึงได้เสนอเพลงบุหลันลอยเลื่อน (หรือ

เพลงทรงพระสบุนิ) ซึง่เปน็พระร�ชนพินธ์ ในพระบ�ทสมเดจ็พระพุทธ

เลิศหล้�นภ�ลัย ใช้เป็นเพลงสรรเสริญพระบ�รมี จึงทรงพระกรุณ�

โปรดเกล้�ฯ ให้ น�ยเฮวุดเซน (Heutsen) ครูดนตรี ในกรมทห�ร

มห�ดเล็กช�วฮอลันด� เรียบเรียงทำ�นองขึ้นใหม่ ให้เป็นท�งดนตรี

ตะวันตก และได้ใช้เป็นเพลงสรรเสริญพระบ�รมีต้ังแต่ปี พ.ศ. 2414 

(ดร.สุกรี เจริญสุข ได้สันนิษฐ�นว่�น่�จะเป็นเพลงเดียวกันกับ

เพลงสรรเสริญเสือป่� ซึ่งใช้เป็นเพลงเกียรติยศของเสือป่�ในสมัย

รัชก�ลที่ 6)

ต่อม�จึงได้มีก�รเปลี่ยนม�ใช้เพลงสรรเสริญพระบ�รมีฉบับของ

พระประดิษฐไพเร�ะ (ม ีดุรยิ�งกรู หรอื ครมูแีขก) ครดูนตรคีนสำ�คญั 

ท่ีได้ประดิษฐ์ทำ�นองข้ึนทูลเกล้�ฯ ถว�ยเมื่อร�ว พ.ศ. 2416 ภ�ยหลัง

จ�กพระร�ชพิธีบรมร�ชภิเษกครั้งที่ 2 ได้ไม่น�น ซึ่งได้เค้�ทำ�นอง

ม�จ�กเพลงสรรเสริญน�ร�ยณ์ของเก่� และได้เรียบเรียบเสียง

ประส�นสำ�หรับดนตรีตะวันตกโดย ปโยตร์ ชูรอฟสกี้ (Pyotr 

Schurovsky) นักประพันธ์ช�วรัสเซีย เมื่อ พ.ศ. 2431 

สมเด็จพระเจ้�บรมวงศ์เธอ เจ้�ฟ้�กรมพระย�นริศร�นุวัดติวงศ์ 

ทรงนิพนธ์เน้ือร้องประกอบและได้ออกบรรเลงคร้ังแรกท่ีศ�ล�

ยุทธน�ธิก�รในปีเดียวกัน ต่อม�ทรงนิพนธ์เนื้อร้องของเพลงนี้

อีกหล�ยเน้ือร้องเพื่อขับร้องในกลุ่มต่�งๆ กัน เช่น ทห�ร นักเรียน

ช�ย นักเรียนหญิง เป็นต้น แต่มีเนื้อร้องเพลงสรรเสริญพระบ�รมี

อีกสำ�นวนหนึ่งที่เป็นพระนิพนธ์ ในพลเรือเอก พระเจ้�บรมวงศ์เธอ 

กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ สำ�นวนนี้เป็นสำ�นวนสำ�หรับทห�รเรือ

ขับร้องโดยเฉพ�ะ

เนื้อร้องเพลงสรรเสริญพระบ�รมีฉบับปัจจุบันนั้น เดิมทีเป็นเนื้อร้องที่

พระองค์ได้นิพนธ์ขึ้นเพื่อใช้ ในพระร�ชพิธีลงสรงของสมเด็จพระบรม

โอรส�ธิร�ช เจ้�ฟ้�มห�วชิรุณหิศ สย�มมกุฎร�ชกุม�ร ต่อม�เมื่อ

ถึงรัชสมัยของพระบ�ทสมเด็จพระมงกุฎเกล้�เจ้�อยู่หัว ทรงนำ�เพลง

สรรเสริญพระบ�รมีม�พระร�ชนิพนธ์คำ�ร้องขึ้นใหม่ โดยทรงรักษ�

คำ�ร้องเดิมเอ�ไว้เกือบทุกอย่�ง ยกเว้นแต่ทรงเปลี่ยนคำ�ร้องในท่อน

สุดท้�ยว่� ฉะนี้ ให้เป็น ชโย และประก�ศใช้ ในวันที่ 1 มีน�คม 

พ.ศ. 2456 และใช้เรื่อยม�จนถึงปัจจุบัน

ภ�ยหลังก�รเปลี่ยนแปลงก�รปกครอง พ.ศ. 2475 เพลงสรรเสริญ

พระบ�รมีไม่ได้ ใช้ ในฐ�นะเพลงช�ติอกีต่อไป แต่ยงัคงใช้ ในฐ�นะของ

เพลงถว�ยคว�มเค�รพแด่องค์พระมห�กษัตริย์ มีอยู่ช่วงหนึ่งมีก�ร

ตัดทอนเพลงนี้ ให้สั้นลง แต่ได้ยกเลิกก�รใช้แล้ว

เรื่อง : ธวัชชัย กฤติย�ภิช�ตกุลเพลงสรรเสริญพระบ�รมี
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ไม่เพียงทรงแล่นใบได้อย่�งเชี่ยวช�ญ ทว่�ยังทรงต่อเรือใบ

ด้วยพระองค์เองได้อย่�งชำ�น�ญก�รอีกด้วย ทั้งนี้เพร�ะสมัย

ยังทรงพระเย�ว์ สมเด็จพระบรมร�ชชนนีทรงสอนไม่ ให้ ใช้

จ่�ยฟุ่มเฟือย และไม่ทรงอนุญ�ตให้ซื้อของเล่นร�ค�แพง 

พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดชจึงโปรดที่จะ

ลงมือประดิษฐ์ส่ิงของข้ึนเอง ด้วยก�รท่ีทรงศึกษ�วิช�ช่�งไม้ท่ี

โรงเรียนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์สมัยยังทรงพระเย�ว์ และ

ทรงฝึกฝนด้วยพระองค์เองสืบต่อม� พระองค์ทรงนำ�คว�มรู้นั้น

ม�ทรงต่อเรือใบลำ�แรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๗ โดยเป็นเรือใบประเภท

เอนเตอร์ไพรส์ มชีื่อว�่ “เรอืร�ชปะแตน” หลงัจ�กนัน้ ในป ีพ.ศ. 

๒๕๐๘ ทรงต่อเรือใบประเภทโอเค ชื่อ “เรือนวฤกษ์” ต�มม�ด้วย 

“เรือเวค� ๑” “เรือเวค� ๒” และ “เรือเวค� ๓” ผ่�นม�

จนถึงช่วงปี พ.ศ. ๒๕๐๙-๒๕๑๐ ทรงออกแบบและต่อ

เรอืใบประเภทมอธ ซึง่ม ี๓ แบบ คอื เรอืมด เรอืซเูปอรม์ด และ

เรอืไมโครมด ส่วนเรอืใบลำ�สุดท้�ยท่ีทรงออกแบบและทรงต่อด้วย

พระองค์เองคือเรือโม้ก อันเป็นเรือที่มีลักษณะผสมระหว่�งเรือ

โอเคและเรือซูเปอร์มด

พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดชโปรด

ก�รแล่นเรือใบและทรงทำ�ได้ดีอย่�งยิ่ง เมื่อประเทศไทย

เป็นเจ้�ภ�พจัดก�รแข่งขันกีฬ�แหลมทอง คร้ังที่ ๔ ใน

ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ พระองค์ทรงร่วมแข่งขันเรือใบ โดยสมเด็จ

พระเจ้�ลูกเธอ เจ้�ฟ้�อุบลรัตนร�ชกัญญ� ทรงลงแข่งขันด้วย 

ทั้งสองพระองค์ทรงเป็นตัวแทนทีมช�ติไทยเข้�แข่งขันเรือใบกับ

นักกีฬ�จ�กประเทศกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อวันที่ 

๑๑-๑๓ ธันว�คม พ.ศ. ๒๕๑๐ ในอ่�วพัทย� จังหวัดชลบุรี 

สองพระองคท์รงทำ�คะแนนนำ�นักกีฬ�ช�ตอิื่น และทรงทำ�คะแนน

สูสีกันม�โดยตลอด กระทั่งวันสุดท้�ยของก�รแข่งขัน ทรงมี

คะแนนเท่�กัน คณะกรรมก�รจึงถว�ยชัยชนะอันดับหนึ่งแด่

ทั้งสองพระองค์ นำ�คว�มปลื้มปีติม�สู่ช�วไทยยิ่งนัก ทรงได้รับ

ก�รทูลเกล้�ฯ ถว�ยเหรียญทองจ�กสมเด็จพระบรมร�ชินีน�ถ 

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันว�คม พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งเป็นวันพิธีปิดก�ร

แข่งขันกีฬ�แหลมทอง ครั้งที่ ๔ ณ สน�มศุภชล�ศัย ต่อม�

คณะรฐัมนตรมีมีติ ใหว้นัที ่๑๖ ธนัว�คมของทุกป ีเปน็ “วันกีฬ�

แห่งช�ติ” สืบม�จนกระทั่งถึงทุกวันนี้

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว รัชก�ลที่ ๙

กับเรือใบในชีวิต

ปิยะฤทัย ปิโยพีระพงศ์ /เรื่อง

เปน็ทีร่บัรูก้นัโดยทัว่ไปว�่พระบ�ทสมเดจ็พระปรมนิทรมห�ภมูพิลอดลุยเดชมพีระอจัฉรยิภ�พ

หล�กหล�ยด้�น กล่�วได้ว่�พระองค์ทรงเป็นผู้ปร�ดเปรื่องในหล�ยศ�สตร์ รวมถึงด้�นก�ร

กีฬ� ซึ่งกีฬ�ที่พระองค์ โปรดที่สุดนั้นคือก�รแล่นเรือใบ
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พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็น

พระมห�กษัตริย์ไทยพระองค์แรกและทรงเป็นพระมห�กษัตริย์

พระองค์เดียวในทวปีเอเชยีท่ีชนะเลศิก�รแขง่ขนัเรอืใบน�น�ช�ติ 

ได้รับก�รจ�รึกไว้ ในประวัติศ�สตร์กีฬ�โลก ล่วงม�ถึงปี พ.ศ. 

๒๕๓๐ คณะกรรมก�รโอลิมปิกส�กลมีมติเป็นเอกฉันท์ ขอ

พระร�ชท�นทูลเกล้�ฯ ถว�ยเหรียญทองดุษฎีกิตติมศักดิ์

ของโอลิมปิก “อิสริย�ภรณ์ โอลิมปิกสูงสุด (ทอง)” แด่

พระองค์เมื่อวันท่ี ๑๔ ธันว�คม เป็นก�รประก�ศคว�มเป็น

ปร�ชญ์ด้�นกีฬ�ของพระองค์ ให้ขจรขจ�ยไปทั่วโลกอีกคร�

ด้วยคว�มโปรดกีฬ�แล่นใบเป็นพิเศษ พระบ�ทสมเด็จ

พระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดชจึงทรงก่อต้ังสโมสรเรือใบ

ส่วนพระองค์ขึ้น คือสโมสรเรือใบจิตรลด� ทั้งยังมีพระ

มห�กรณุ�ธิคุณรบัสโมสรเรอืใบต่�งๆ ม�ไว้ ในพระบรมร�ชปูถมัภ์

อีกหล�ยสโมสร เช่น สโมสรเรือใบร�ชวรุณ สโมสรเรือใบกรม

อู่ทห�รเรือ สโมสรเรือใบฐ�นทัพเรือสัตหีบ สโมสรเรือใบน�วิก

โยธิน และสโมสรเรือใบกองเรือยุทธก�ร เป็นต้น

พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดชมิได้ทรงกีฬ�

เพื่อเป็นก�รออกกำ�ลังพระวรก�ยและเพื่อคว�มเพลิดเพลิน

เท่�นั้น พระองค์ยังทรงมีข้อคิดในก�รดำ�เนินชีวิตจ�กก�ร

แล่นเรือใบผ่�นพระร�ชดำ�รัสว่�

“ก�รแล่นใบ สอนให้คนคิดเอง ทำ�เอง เพร�ะเมื่อเร�ลงไปเล่น

เรือใบแล้วเรือไม่วิ่ง จะไม่มีใครม�คอยสอน เร�ต้องคิดเอง 

ทำ�เอง ว่�ลมม�ท�งไหน ลมแรงขน�ดนี้ เร�สู้ไหวไหม ถ้�ไหว

เร�ก็สู้ แต่ถ้�ไม่ไหวแล้วเร�ยังสู้ เรือก็จะควำ่� ถ้�ลมเบ�เร�จะ

ต้องทำ�อย่�งไรเรือจึงจะวิ่ง แล้วถ้�ไม่มีลม เร�จะทำ�อย่�งไร 

เร�กค็วรจะนัง่รอสกัครูใ่ห้ลมม� ถ้�เร�เล่นเรอืเป็น ดทูศิท�งลม

เป็น ถ้�เร�เป็นตวันี ้เดก็ไทยเป็นตวันีแ้ล้วนำ�ม�ใช้ในชวีติ นำ�ม�

ใช้ในกิจก�รง�นได้ ไม่มีท�งข�ดทุน เพร�ะรู้เทคนิคก�รใช้ชีวิต 

เด็กไทยจะรู้จักและเข้�ใจในก�รคิดเอง ทำ�เอง”

ปวงชนช�วไทยได้น้อมนำ�พระร�ชดำ�รัสนี้ม�เป็นข้อคิดในก�ร

ดำ�เนินชีวิต ในวันที่พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว รัชก�ลที่ ๙ 

เสด็จสู่สวรรค�ลัย คว�มอ�ลัยไม่สูญส้ิน ทว่�พสกนิกรอ่ิมอุ่นใจว่�

พระองค์มิได้ทรงล�ลับห�ย เพร�ะพระองค์จะสถิตอยู่ ในทุกสิ่ง

ดีง�มที่เกิดขึ้นในร�ชอ�ณ�จักรไทย และสถิตอยู่ ในใจช�วไทย

ตร�บนิจนิรันดร์

“ก�ร

แล่นใบ 

สอนให้คนคิดเอง 

ทำ�เอง เพร�ะเมื่อเร�ลงไป

เล่นเรือใบแล้วเรือไม่วิ่ง จะไม่มี

ใครม�คอยสอน เร�ต้องคิดเอง ทำ�เอง 

ว่�ลมม�ท�งไหน ลมแรงขน�ดนี้ เร�สู้ไหว

ไหม ถ้�ไหวเร�ก็สู้ แต่ถ้�ไม่ไหวแล้วเร�ยังสู้ เรือ

ก็จะควำ่� ถ้�ลมเบ�เร�จะต้องทำ�อย่�งไรเรือจึงจะวิ่ง 

แล้วถ้�ไม่มีลม เร�จะทำ�อย่�งไร เร�ก็ควรจะนั่งรอสักครู่

ให้ลมม� ถ้�เร�เล่นเรือเป็น ดูทิศท�งลมเป็น ถ้�เร�เป็นตัวนี้ 

เด็กไทยเป็นตัวนี้แล้วนำ�ม�ใช้ในชีวิต นำ�ม�ใช้ในกิจก�รง�นได้ 

ไม่มีท�งข�ดทุน เพร�ะรู้เทคนิคก�รใช้ชีวิต เด็กไทยจะรู้จักและเข้�ใจ

ในก�รคิดเอง ทำ�เอง”

พระร�ชดำ�รัสเกี่ยวกับก�รเล่นเรือใบ พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวรัชก�ลที่ ๙
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“ใกล้รุ่ง” บทเพลงพระร�ชนิพนธ์ของพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพล

อดุลยเดช เพลงแรกที่รู้จักตั้งแต่เด็กๆ ได้ยินและร้องต�มได้ก่อนจะทร�บว่�

เป็นเพลงพระร�ชนิพนธ์เสียอีก ตลอดชีวิตก็ ได้ยินและชื่นชอบเรื่อยม� เมื่อได้ฟัง

ครัง้ใดกอ็ิม่ใจไปกบัทว่งทำ�นองที่ ไพเร�ะงดง�ม จ�กอจัฉรยิภ�พท�งด�้นดนตรขีอง

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวสมดั่งอัครศิลปินของแผ่นดิน

 ใกล้รุ่งเป็นหนึ่งใน 48 บทเพลงพระร�ชนิพนธ์ที่พระบ�ทสมเด็จ

พระเจ้�อยู่หัวทรงพระร�ชนิพนธ์ระหว่�งปี พ.ศ. 2489-2538 พระองค์ทรงมีคว�มรู้

อย่�งแตกฉ�นในทฤษฎีก�รประพันธ์ ทรงเป็นผู้นำ�ในด้�นก�รประพันธ์ทำ�นอง

เพลงส�กลของเมืองไทย หล�ยเพลงทรงพระร�ชนิพนธ์ทำ�นองเพลงแล้วจึงใส่

คำ�รอ้งภ�ษ�องักฤษดว้ยพระองคเ์อง ไดแ้ก ่Echo (แวว่), Still on My Mind 

(ในดวงใจนิรนัดร)์, Old Fashioned Melody (เตอืนใจ), No Moon (ไรจ้นัทร)์ 

และ Dream Island (เก�ะในฝัน) สำ�หรับบทเพลงที่ทรงพระร�ชนิพนธ์ทำ�นอง

จ�กคำ�รอ้งภ�ษ�ไทย ไดแ้ก่ เพลงคว�มฝนัอนัสูงสุด และเร�สู้ นอกจ�กน้ันก็เป็น

บทเพลงทรงพระร�ชนิพนธ์ทำ�นอง และโปรดเกล้�ฯ ให้มีผู้แต่งคำ�ร้องประกอบ

เพลงพระร�ชนิพนธ์หล�ยท่�น ได้แก่ พระเจ้�วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้�จักรพันธ์

เพ็ญศิริ ศ�สตร�จ�รย์ ท่�นผู้หญิงนพคุณ ทองใหญ่ ณ อยุธย� ศ�สตร�จ�รย์ 

ดร.ประเสริฐ ณ นคร ฯลฯ

 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว สนพระร�ชหฤทัยดนตรีม�ตัง้แต่ยังทรง

พระเย�ว์ ทรงเริ่มเรียนดนตรีเมื่อพระชนม�ยุ 13 พรรษ� ขณะประทับอยู่ที่ประ

เทศสวิตเซอร์แลนด์ ทรงเรียนเป่�แซกโซโฟน วิช�ก�รดนตรี ก�รเขียนโน้ต และ

บรรเลงในแนวดนตรีคล�สสิค โดยมีพระอ�จ�รย์ถว�ยคำ�แนะนำ�อย่�งเข้มงวด

น�นกว่� 2 ปี

 หลังจ�กทรงฝึกหัดดนตรีขั้นพื้นฐ�น พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว

จึงเริ่มสนพระร�ชหฤทัยในแนวดนตรีแจ๊ส (Jazz) ทรงศึกษ�ประวัตินักดนตรี

ที่มีชื่อเสียงและทรงเปรียบเทียบฝีมือก�รเล่นดนตรีจ�กแผ่นเสียงที่บรรเลง

โดยนักดนตรีเหล่�นั้น แล้วจึงทรงบรรเลงสอดแทรกพร้อมกับแผ่นเสียงของ

นักดนตรตี�มสไตล์ทีท่รงโปรด เชน่ ก�รเป่�โซปร�โน แซกโซโฟน ของ ซดิน่ี เบเซ ่

(Sydney Bechet) ก�รเป่�ออโต แซกโซโฟน ของ จอห์นนี่ ฮอดเจส (Johny 

Hodges) ก�รเลน่เปยีโนและวงดนตร ีของ ดุค๊ เอลลงิตนั (Duke Ellington) 

“ได้ยินเสียงแว่วดังแผ่วม�แต่ไกลไกล

ชุ่มชื่นฤทัยหว�นใดจะป�น

ฟังเสียงบรรเลงขับเพลงประส�น

จ�กทิพย์วิม�นประท�นกล่อมใจ.......”

ทำ�นอง : พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช

คำ�ร้อง : พระเจ้�วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้�จักรพันธ์เพ็ญศิริ 

ร่วมกับ ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร

ดนตรีของในหลวง  พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวมีพระปรีช�ส�ม�รถในก�ร

ทรงดนตรี เครื่องดนตรีที่ทรงโปรดคือเครื่องเป่�แทบทุกชนิด เช่น 

แซกโซโฟน คล�ริเน็ต และทรัมเป็ต ทั้งยังทรงกีต�ร์และเปียโนได้อีกด้วย 

นอกจ�กน้ีทรงเล่นดนตรีร่วมกับวงดนตรี ได้ทุกวงทั้งไทยและต่�งประเทศ 

ทรงเข�้บรรเลงรว่มกบัวงดนตรนีัน้ๆ ได ้ไมว่�่วงดนตรนีัน้จะมแีนวก�รเลน่

แบบใด 

 เมื่อถงึตอนเลน่เดีย่ว พระบ�ทสมเดจ็พระเจ�้อยูห่วัทรงส�ม�รถ

ใชป้ฏภิ�ณเล่นเดีย่วไดอ้ย่�งยอดเยี่ยม พระร�ชอัจฉรยิภ�พท�งดนตรขีอง

พระองคถึ์งข้ันทรงเป่�แซกโซโฟนและคล�ริเนต็ได้อย�่งยอดเยีย่ม ส�ม�รถ

บรรเลงโตต้อบกับนักดนตรตี�่งๆ ทีม่ชีื่อเสยีงของโลก เชน่ เบนนี ่กูด๊แมน 

(Benny Goodman), แจ๊ค ทีก�ร์เดน้ (Jack Teagarden), ไลออเนล 

แฮมพ์ตัน (Lionel Hampton) และ สแตน เก็ตส์ (Stan getz) 

 เพลงพระร�ชนิพนธ์แต่ละ เพลงของพระบ�ทสมเด็ จ

พระเจ้�อยู่หัวยังแสดงออกถึงพระมห�กรุณ�ธิคุณที่มีต่อพสกนิกรทุก

หมู่เหล่�โดยถ้วนหน้� เช่น เพลงย�มเย็น พระร�ชท�นแก่สม�คมปร�บ

วัณโรค เพื่อนำ�ออกแสดงเก็บเงินบำ�รุงก�รกุศล เพลงใกล้รุ่ง บรรเลง

เป็นปฐมฤกษ์ ในง�นของสม�คมเล้ียงไก่แห่งประเทศไทย เพลงยิ้มสู้ 

พระร�ชท�นแก่ โรงเรียนสอนคนต�บอด เพลงลมหน�ว พระร�ชท�น

ในง�นประจำ�ปีของสม�คมนักเรยีนเก�่องักฤษในพระบรมร�ชปูถมัภ ์เพลง

พรปี ใหม่ พระร�ชท�นแก่พสกนิกรเนื่องในวันปี ใหม่ เพลงเกิดเป็นไทย

ต�ยเพื่อไทย เพลงคว�มฝันอันสูงสุด และเพลงเร�สู้ พระร�ชท�นแก่

ผู้ปฏิบัติหน้�ที่เพื่อประเทศช�ติ 

 พระบ�ทสมเดจ็พระเจ้�อยูห่วัทรงเหน็ว่� ดนตรีนอกจ�กให้คว�ม

บันเทิงแล้ว ควรเป็นสื่อสร้�งสรรค์ชักนำ�ให้คนเป็นคนดีของประเทศช�ติ

และสังคม ดังพระร�ชดำ�รัสที่พระร�ชท�นแก่คณะกรรมก�รสม�คมดนตรี

แห่งประเทศไทย ณ ศ�ล�ดุสิด�ลัย เมื่อวันที่ 16 ธันว�คม พ.ศ. 2524 

มีคว�มตอนหนึ่งว่�

 “...ก�รดนตรีจึงมีคว�มหม�ยสำ�คัญสำ�หรับประเทศช�ติ

สำ�หรับสังคม ถ้�ทำ�ดีๆ ก็ทำ�ให้คนเข�มีกำ�ลังใจจะปฏิบัติง�นก�ร ก็เป็น

หน้�ที่ส่วนหน่ึงที่ ให้คว�มบันเทิง ทำ�ให้คนที่กำ�ลังท้อใจมีกำ�ลังใจขึ้นม�

ได้ คือเร้�ใจได้ คนกำ�ลังไปท�งหน่ึงท�งที่ ไม่ถูกต้อง ก็อ�จจะดึงกลับม�

ในท�งที่ถูกต้องได้ ฉะนั้น ดนตรีก็มีคว�มสำ�คัญอย่�งหนึ่ง จึงพูดได้กับ

ท่�นทั้งหล�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รดนตรี ในรูปก�รณ์ต่�งๆ ว่� มีคว�มสำ�คัญ

และต้องทำ�ให้ถูกต้อง ต้องทำ�ให้ดี ถูกต้องในท�งหลักวิช�ก�รดนตรี

อย่�งหนึ่ง และก็ถูกต้องต�มหลักวิช�ของผู้ที่มีศีลธรรม มีคว�มซื่อสัตย์

สุจริต ก็จะทำ�ให้เป็นประโยชน์อย่�งม�ก เป็นประโยชน์ทั้งต่อส่วนรวมทั้ง

ส่วนตัว เพร�ะก็อย่�งที่กล่�วว่�เพลงน้ีมันเกิดคว�มปิติภ�ยในของตัวเอง

ได ้คว�มปติิ ในผูอ้ื่นได ้กเ็กดิคว�มดีได้คว�มเสียก็ได้ ฉะน้ันก็ตอ้งมคีว�ม

ระมัดระวังให้ดี...” 

รุ่งโรจน์ จุกมงคล /เรื่อง
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ภ�พแห่งคว�มทรงจำ� พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพล

อดุลยเดช ทรงประทับนั่งข้�งรถยนต์พระที่นั่งบนสะพ�นไม้ ข้�ง

พระวรก�ยมีช�ยหนุ ่มใส่เสื้อเช้ิตสีข�ว ก�งเกงข�สั้นสีนำ้�ต�ล 

เนื้อตัวเต็มไปด้วยดินโคลนติดก�ย แถมไม่สวมรองเท้�

๗ กันย�ยน ๒๕๒๔ สะพ�นแห่งนี้ตั้งอยู่บ้�นเจ�ะบ�กง หมู่ ๓ 

ต.ปูโยะ อ.สุไหงโกลก จ.นร�ธิว�ส ช�ยคนดังกล่�วคือ น�ยพร้อม 

จินน�บุตร ขณะนั้นอ�ยุ ๔๗ ปี ผู้มี โอก�สเข้�เฝ้�รับเสด็จอย่�ง

ใกล้ชิด ปัจจุบันได้เสียชีวิตไปแล้ว เมื่อวันที่ ๘ มิถุน�ยน ๒๕๕๗ 

ด้วยวัย ๘๐ ปี

ในวันนั้นขณะที่ช�วบ้�นเจ�ะบ�กง ซ่ึงมีพี่น้องทั้งช�วไทยพุทธและ

มุสลิม กำ�ลังทำ�น�อยู่ในพื้นที่ของตนเอง ได้เห็นรถยนต์ของตำ�รวจ

นำ�ขบวนเสด็จฯ ผ่�นเข้�ม� โดยที่ไม่ได้มีก�รแจ้งกำ�หนดก�ร

ล่วงหน้� เมือ่พระบ�ทสมเดจ็พระปรมนิทรมห�ภมูพิลอดลุยเดช เหน็

น�ยพร้อมจงึทรงรบัสัง่ให้รถยนต์พระทีน่ัง่หยดุ แล้วตรสัถ�มว่� ทีน่ี่

ที่ไหน น�ยพร้อมตอบว่� หมู่บ้�นเจ�ะบ�กง แล้วพระองค์ก็ได้ตรัส

ออกม�ว่� หมู่บ้�นนี้ไม่มีในแผนที่ พระองค์จึงได้ตรัสถ�มน�ยพร้อม 

ถงึสภ�พคว�มเป็นอยู ่น�ยพร้อมจงึได้กร�บบงัคมทลูขอพระร�ชท�น

ให้มีก�รขุดคลองเชื่อมต่อคลองเจ�ะบ�กง เพื่อให้ประช�ชนในพื้นที่ 

ได้มีแหล่งนำ้�ไว้สำ�หรับใช้ทำ�ก�รเกษตร

หลงัจ�กนัน้จงึเสดจ็ลงจ�กรถยนต์พระทีน่ัง่ แล้วเสดจ็พระร�ชดำ�เนิน

ไปที่สะพ�นไม้และประทับกับน�ยพร้อม เพื่อทอดพระเนตรสภ�พ

พืน้ท่ีบรเิวณดังกล่�ว ดังท่ีปร�กฏเป็นภ�พพระร�ชกรณยีกจิ หลงัจ�ก

นั้นไม่น�นมีเจ้�หน้�ที่ที่เกี่ยวข้องม�ทำ�ก�รขุดคลองเชื่อมต่อคลอง

เจ�ะบ�กง ต�มทีน่�ยพร้อมได้กร�บบงัคมทลูขอจนพืน้ทีน่�และพ้ืนที่

ท�งก�รเกษตรมนีำ�้ใช้อย่�งอดุมสมบรูณ์ และมเีจ้�หน้�ทีค่อยม�ดแูล

และให้คว�มช่วยเหลือ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ภ�พแหง่คว�มทรงจำ�

เรื่อง : ธวัชชัย กฤติย�ภิช�ตกุล
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 ร้อยดอย แดนสวรรค์ แห่งโครงก�รหลวงและลมหน�ว เสน่ห์ตรึงใจให้เป็นภ�พ

ในคว�มทรงจำ� แม้เคยได้เห็นเพียงภ�พถ่�ยเผยแพร่ คว�มง�มดุจแดนสวรรค์ดังว่�ช่วย

สร้�งแรงบันด�ลใจ โดยเฉพ�ะคนกรุงให้ขยับจัดของใส่เป้ ใส่กระเป๋� มุ่งสู่ยอดดอยแถวๆ 

เชียงใหม่-เชียงร�ย-แม่ฮ่องสอน สู่บรรย�ก�ศแสนจะงดง�มกับคว�มสุขก�ยในธรรมช�ติ 

อิงแอบเอกเขนกท่�มกล�งพรรณพฤกษ�

 ร้อยดอย ดินแดนขุนเข�ในภ�คเหนือท่ีวันนี้คือผืนแผ่นดินที่งดง�มอย่�งสวรรค์

สร้�ง สวยสดตรึงต�ตรึงใจด้วยธรรมช�ติมอบให้แก่ใครต่อใครได้ทุกฤดูก�ล คว�ม

สมบูรณ์จ�กธรรมช�ติบนยอดดอยสร้�งนำ้�และอ�ห�รจุนเจือคว�มสุขในครัวเรือนและ

เศรษฐกิจอย่�งเพียงพอแก่ผู้คนม�กม�ย แก่ช�วเข�หล�ยชนเผ่�บนยอดดอย ทั้งที่เมื่อ

หล�ยสิบปีก่อนธรรมช�ติและผู้คนบนยอดดอยนับร้อยลูกแถบนี้หล�ยครอบครัวกำ�ลัง

ตกอยู่ในสภ�พย�กลำ�บ�ก ธรรมช�ติถูกทำ�ล�ยจนหล�ยแห่งกล�ยเป็นภูเข�หัวโล้น และ

ก�รทำ�ล�ยป่�เพื่อเป็นแหล่งทำ�เกษตรเลื่อนลอยกำ�ลังบุกรุกไปอย่�งไม่มีขีดจำ�กัด

 กระท่ังในหลวง รชัก�ลท่ี ๙ พระองคท์รงเสด็จพระร�ชดำ�เนนิไปทัว่ร�ชอ�ณ�จกัร

ไทย ท่ัวทุกถ่ินทุรกันด�ร เมื่อร�ว พ.ศ. ๒๕๐๐ นับยอ้นเวล�ได้เกอืบ ๖๐ ป.ี.. เพื่อทรงรับ

รูถึ้งคว�มเป็นอยูข่องประช�กรทัง้หล�ยในแผน่ดนิทีพ่ระองคท์รงปกครอง และทรงห�หนท�ง

ช่วยเหลือประช�กรห่�งไกลผู้ย�กไร้ ให้พวกเข�ได้ชีวิตที่ดีกว่�ด้วยธรรมช�ติแวดล้อม

 จ�กก�รเสด็จพระร�ชดำ�เนินของพระองค์ ดินแดนของช�วเข� ช�วไทยผู้ย�ก

ลำ�บ�ก ห่�งไกลในขุนดอย กล�ยเป็นดินแดนแห่งคว�มสุข คว�มง�มด่ังสรวงสวรรค์ 

เกิดขึ้นม�อย่�งช้�ๆ และมั่นคงโดย “โครงก�รหลวงของในหลวง รัชก�ลที่ ๙”

เที่ยวร้อยดอย แดนสวรรค์ 

โครงก�รหลวง

เรื่องและภ�พ : ยอด เนตรสุวรรณ
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 โครงก�รหลวงของในหลวง รชัก�ลท่ี ๙ ถกูกำ�หนดสร�้ง

ขึ้นถึง ๓๘ แห่งในหล�ยจังหวัดภ�คเหนือ แต่ละแห่งไม่เพียงถูก

พลิกแผ่นดินทุรกันด�รให้กล�ยเป็นแดนสวรรค์แห่งคว�มสุขและ

งดง�มของช�วบ�้นป�่และช�วเข�เท่�นัน้ ท่ีนัน่ยงักล�ยเปน็ดินแดน

สวรรค์สำ�หรับผู้คนทั่วไปให้ร่วมสัมผัสคว�มงดง�ม คว�มสุข และ

เรียนรู้วิถีเกษตรเมืองหน�วต�มตำ�ร�ของพระองค์ทรงค้นคว้� และ

ต�มปรัชญ�ชีวิตเพื่อคว�มสุขถ�วรที่พระองค์มอบให้ 

 สองดอยในร้อยดอย ที่นักท่องเที่ยวใฝ่ฝัน ท่ี ไปถึงง่�ย

และต้องชวนไปกัน...ดอยอ่�งข�ง–ดอยอินทนนท์

 ดอยอ่�งข�ง ที่นี่คือสถ�นีวิจัยก�รเกษตรเมืองหน�ว

ในโครงก�รหลวงแห่งแรก มียอดดอยสูงสุดท่ี ๑,๙๒๘ เมตร

จ�กระดับนำ้�ทะเล ขณะเดียวกันยังมีบริเวณพื้นที่ร�บกว้�งใหญ่ที่สูง

กว่�ระดับนำ้�ทะเล ๑,๔๐๐ เมตร พื้นที่ร�บสูงของดอยอ่�งข�ง

ถกูร�ยรอบด้วยยอดเข�สลบัซบัซ้อนอกีม�กม�ยของทิวเข�แดนล�ว 

อุณหภูมิที่ลดลงถึงจุดเยือกแข็งให้เกิดปร�กฏก�รณ์นำ้�ค้�งแข็งหรือ

ที่มีชื่อเรียกต�มภ�ษ�ถิ่นว่� “เหมยข�บ” อย่�งสมำ่�เสมอ มีนำ้�

และคว�มชื้นสมบูรณ์ รวมทั้งดินดี กล�ยเป็นภูมิประเทศยอดเยี่ยม

สำ�หรับทดลองปลูกพืชเมืองหน�ว ที่นี่จึงถูกสร้�ง “สถ�นีเกษตร

หลวงอ่�งข�ง” สถ�นีวิจัยก�รเกษตรเมืองหน�วในโครงก�รหลวง

ขึ้นเป็นแห่งแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒ 

 เดินท�งสู่ดอยอ่�งข�ง ส�ม�รถไปถึงจ�กตัวเมือง

เชียงใหม่ได้ด้วยท�งหลวงหม�ยเลข ๑๐๗ เชียงใหม่-ฝ�ง ผ่�น

อำ�เภอแม่ริม แม่แตง เชียงด�ว ไชยปร�ก�ร ถึงหลักกิโลเมตรท่ี 

๑๓๗ เลี้ยวซ้�ยเข้�สู่ท�งหลวงหม�ยเลข ๑๒๔๙ ไปอีก ๒๕ 

กิโลเมตร ช่วงสุดท้�ยนี้ เส้นท�งชันและคดโค้งอย่�งม�ก ห�ก

ไม่แน่ ใจในคว�มส�ม�รถในก�รขับขี่รถส่วนตัวขึ้นลงเข�สูงชันก็

เลอืกใชบ้รกิ�รรถยนตร์บัจ�้งจ�กป�กท�ง โดยมรี�ค�เหม�ประม�ณ 

๑,๐๐๐-๑,๕๐๐ บ�ท หรือสอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติม 

โทร. ๐๕๓-๔๕๐-๑๐๗-๙ สำ�หรับที่พักบนดอยอ่�งข�ง มีเปิด

บริก�รอยูม่�กม�ยทีช่มุชนหน�้สถ�นฯี และภ�ยในสถ�นฯี กม็บีรกิ�ร

บ้�นพักและร้�นอ�ห�ร

 พญ�เสือโคร่ง หรือ ฉวีวรรณ หรือ Wild Cherry หรือ

ช�วญีปุ่น่เรยีก “ซ�กรุะ” ชชู่อออกดอกอวดสสีนัชมพบู้�ง ข�วแทรก

ชมพูบ้�ง บ�นสะพรั่งไปทั่วดงดอย ส่งท้�ยปีเก่� ต้อนรับปีใหม่ ทั้ง

ดอกไม้เมืองหน�วในแปลงปลูก อ�ทิ ปอปปี้, ล�เวนดริน, กุหล�บ

อังกฤษ, กุหล�บพันปี, แมกโนเลีย, กระหลำ่�ปลีสี, โบตั๋น, กล็อก

ซเินยี, เซนซีโิอ, ค�ลซโิอล�เรยี, ฟกุเซยี, เจอร�เนยีม, ดอกออธโีอ

สเปอร์มมั, แพนซ ีแย่งกนัอวดโฉมเปล่งสสีดสวยกนัตลอดฤดหูน�ว 

ภ�พโดย : สถ�นีเกษตรหลวงอ่�งข�ง 
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จนย่�งเข้�ฤดูร้อน คร�วน้ีเป็นทีของผักเมืองหน�วหล�ยสิบชนิดและ

ผลไม้กันบ้�ง อย่�งเช่น ท้อ บ๊วย พลัม สตรอเบอร์รี่ ส�ลี่ ร�สเบอรี่ 

และลูกพลับ ทัง้ผลทีย่งัไม่สุกพอดดีกดืน่อยูบ่นต้น และทีสุ่กพอกินแล้ว

ในแผงแม่ค้�ช�วเข�

 ดอยอินทนนท์ จุดสูงที่สุดของประเทศไทยอยู ่ที่ น่ี ที่ 

๒,๕๖๕ เมตรจ�กระดับนำ้�ทะเล และในอ�ณ�บริเวณยังเป็นที่ตั้ง

ของสถ�นีเกษตรหลวงอินทนนท์ จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ หนึ่งใน

โครงก�รหลวงทีส่ำ�คญัม�กทีส่ดุแห่งหนึง่ บรเิวณสถ�นฯี ตัง้อยูบ่นพืน้ที่

สูงร�ว ๑,๓๐๐ เมตรจ�กระดับนำ้�ทะเล 

 ก�รเดินท�งสู่ดอยอินทนนท์ จ�กตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้

ท�งหลวงหม�ยเลข ๑๐๘ หรอืเส้นท�งส�ยเชยีงใหม-่ฮอด ถึงบรเิวณ

หลักกิโลเมตรที่ ๕๗ ซึ่งอยู่ก่อนถึงตัวอำ�เภอจอมทอง ประม�ณ ๑ 

กิโลเมตร เลีย้วขว�เข�้สูท่�งหลวงหม�ยเลข ๑๐๐๙ ส�ยจอมทอง-

อินทนนท์ สถ�นีเกษตรหลวงอินทนนท์ตั้งอยู่ระหว่�งท�งก่อนถึง

ยอดดอยทีห่ลกักิโลเมตรที ่๓๑ รวมระยะท�งจ�กตวัเมอืงเชยีงใหมถ่งึ

สถ�นีฯ ๙๑ กิโลเมตร สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๕๓-

๒๘๖-๗๗๗-๘, ๐๘๐-๗๖๙-๑๙๔๔ สำ�หรับที่พัก มีบริก�ร

ของอุทย�นแห่งช�ติดอยอินทนนท์ เปิดบริก�รในพื้นที่ติดกัน ค้นห�

ข้อมูลจองที่พักที่ www.dnp.go.th

 นอกจ�กคว�มงดง�มและพืชพรรณน่�สนใจเฉกเช่นเดียว

กับดอยอ่�งข�งแล้ว ที่นี่ยังมีสวนกุหล�บพันปี ที่รวบรวมพืชสกุล 

Rhododendron เช่น Azalia และอีกหล�ยชนิด รวมทั้งชนิดที่

เกดิขึน้ในธรรมช�ตขิองประเทศไทย เช่น คำ�แดง หรอืคำ�ดอย บรเิวณ

แปลงเกษตรเมอืงหน�วอยูต่ดิกบัหน้�ผ�สูงชันและม ีนำ�้ตกสิริภมู ิเป็น

นำ้�ตกขน�ดใหญ่ที่มีโรงไฟฟ้�พลังนำ้�ขน�ดเล็กที่ใช้พลังง�นจ�กนำ้�ตก

แห่งนี้ สร้�งเสร็จปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ให้พลังง�นไฟฟ้� ๗๐๐,๐๐๐ 

กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี 

 วัฒนธรรมช�วเข� พ้ืนที่ โครงก�รหลวงทั้งหล�ยตั้งอยู่บน

พื้นที่สูงบนขุนดอย ขุนเข� ผู้คนที่ปักหลักปักฐ�นอยู่กันบนนั้น รอบๆ 

สถ�นฯี ทกุแหง่ สว่นใหญค่อืกลุม่ช�วเข�ชนเผ่�ต�่งๆ เช่น กะเหร่ียง, 

ม้ง, ลีซอ, ปะหล่อง, ยูนน�น, เย้�, มูเซอ และม�กกว่�น้ี คว�มงดง�ม

จ�กวถิ ีจ�กประเพณ ีจ�กก�รแตง่ก�ยทีล่ว้นสวยง�มไปต�มเอกลกัษณ์

ของแต่ละชนเผ่�นั้น คือสีสันแสนเสน่ห์อีกมุมที่ยังคงอยู่ควบคู่ ไปกับ

ก�รพัฒน�พ้ืนท่ีสูงของประเทศไทยไปกับ ๓๘ โครงก�รหลวงของ

ในหลวง รัชก�ลที่ ๙

 ๓๘ โครงก�รหลวง คอืผลสำ�เร็จในก�รพัฒน�อย�่งยัง่ยนื 

ซึ่งนอกจ�กคว�มงดง�มดั่งแดนสวรรค์แล้ว ยังจะทำ�ให้ผู้ที่ ได้ไปเยือน

เข้�ใจกับปรัชญ�ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน ที่ ในหลวง รัชก�ลที่ ๙ ได้

ทรงประท�นไว้ ให้เร� ห�ข้อมลูท่องเทีย่วเพิม่เตมิ ทัง้ ๓๘ แหง่ได้ ใน 

www.thairoyalprojecttour.com


