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ของฝากจาก... 
ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 

  สวัสดีค่ะ  วันนี้ขอนําเรื่อง “หยาดเหงื่อของพ่อ”  (เรื่อง : อัญวรรณ  ทองบุญรอด)
ซึ่งเป็นบทความดีๆ มีสาระและมีแง่คิด  จึงนํามาเล่าสู่กันฟังค่ะ... 

“...เราก็รู้  พ่อต้องเหนื่อยสักเพียงไหน  ต้องลําบากใจกาย  ไม่เคยสิ้นเพราะพ่อรู้  
พ่อคือพลังแห่งแผ่นดิน  ให้เราพออยู่พอกินกันต่อไป... 

ถึง  5  ธันวาคม  ทีไร  หลายเพลงเทิดพระเกียรติถูกเปิดข้ึน  ย้ําเตือนให้เรา      
คนไทยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ว่าโชคดีเพียงไรที่ได้เกิด
มาเป็นพสกนิกรของพระองค์  ผู้ซึ่งอุทิศพระวรกาย  และเสียสละเพื่อแผ่นดินอย่างแท้จริง 

หนึ่งในอาชีพที่มีโอกาสถวายงานใกล้ชิดมากที่สุด  เห็นจะเป็นข้าราชการ  ซึ่งมี
ความหมายตรงตัวในคําอยู่แล้วว่า  ข้ารับใช้เบื้องพระยุคลบาท  ในความภูมิใจที่ได้รับใช้สนอง
พระบรมราชโองการ  ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม  และไม่ว่าจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหน  แต่ส่ิง
หนึ่งที่ทุกคนรู้ก็คือ  ตลอดช่วงเวลา  60  ปี  ครองราชย์ที่ผ่านมา  พระมหากษัตริย์ของเรา
พระองค์นี้ทรงเหนื่อยกว่ามาก  ก็ด้วยภาพพระเสโทหยดเล็กๆ ที่ปลายพระนาสิก  อันเป็นภาพที่
เราคนไทยคุ้นตากันดี  ว่าพระเจ้าอยู่หัวทุ่มเทพระวรกายเพื่ออาณาประชาราษฎร์มากเท่าไร 

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม  เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม 
พระปฐมบรมราชโองการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่พสกนิกร

ไทย  ในวันที่  9  มิถุนายน  2489  เป็นด่ังคํามั่นสัญญาว่าจะทําทุกอย่างเพื่อประเทศชาติ  และ
เพื่อความผาสุกของประชาชนอย่างเต็มความสามารถ  ด้วยทรงตั้งมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรม  
หรือจริยวัตร  10  ประการที่พระเจ้าแผ่นดินทรงประพฤติเป็นหลักธรรมตลอดมาคุณธรรม
ประจําตนของผู้ปกครองบ้านเมืองให้มีความเป็นไปโดยธรรมและยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่
ประชาชน  ได้แก่  ทาน  ศีล  บริจาค  ความซื่อตรง  ความอ่อนโยน  ความเพียร  ความไม่โกรธ  
ความไม่เบียดเบียน  ความอดทน  และความเที่ยงธรรม 

พระเจ้าอยู่หัวไม่เคยหยุดทรงงาน  การทํางานคือชีวิตของพระองค์ 
นี่คือคํากล่าวของ ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล  เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาที่เคยให้

สัมภาษณ์ไว้ถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ซึ่งแสดงถึงราชธรรมข้อที่  6  
และข้อที่  9  ไว้ได้อย่างชัดเจนคือความเพียรและความอดทน 

พระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างไม่มีวันหยุด  และทรงงานได้มากมายในแต่
ละวันจนไม่น่าเป็นไปได้  หากเป็นประชาชนธรรมดาทั่วไปอาจต้องใช้เวลาหลายวัน  ขณะที่
พระองค์ใช้เวลาเพียงวันเดียวเห็นได้จากโครงการในพระราชดํารินับพัน  รวมไปถึงการเสด็จพระ
ราชดําเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกล  ไม่ว่าจะขวางกั้นด้วยป่าทึบหรือภูเขา
สูง  ถึงขนาดกล่าวได้ว่าในแผ่นดินสยามไม่มีจังหวัดใดที่จะเล็กเกินไป  หรือหมู่บ้านใดที่จะอยู่ไกล
เกินกว่าจะเสด็จพระราชดําเนินไปได้เลย  ดังที่เคยมีสถิติบันทึกไว้ว่า  เพียงในช่วงระหว่างปี  
2512 – 2528  รวมระยะทางการเสด็จพระราชดําเนินของพระองค์ก็ประมาณ  384,400  
กิโลเมตร  ถือว่าไกลกว่าระยะทางจากโลกไปดวงจันทร์เสียอีก 

ครั้งหนึ่งเมื่อน้ําท่วมภาคใต้  อําเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลาได้รับผลกระทบหนัก
ที่สุด  พระองค์เสด็จฯ ทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองเมื่อทรงให้กําลังใจและพระราชทาน     
พระบรมราชานุเคราะห์แก่ผู้ประสบภัย  แม้ในที่พาหนะเข้าไม่ถึง  ก็ทรงพระราชดําเนินลุยน้ําเป็น



 3
ระยะทางหลายกิ โลเมตร   ไม่ เว้นกระทั่ ง ช่วงเวลาดึกด่ืนเที่ยงคืน  หรือช่วงเวลาที่เพิ่ง
ทรงหายจากพระอาการประชวร  ก็ยังทรงเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา  
และทรงเฝ้าติดตามสถานการณ์อยู่อย่างใกล้ชิดด้วยความห่วงใยราษฎร 

และครั้งหนึ่ง  ในปี  พ.ศ. 2513  เมื่อมีพระราชประสงค์เสด็จฯ ไปจังหวัดพัทลุง  
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ปฏิบัติการรุนแรงที่สุดในภาคใต้เวลานั้น  ท่ามกลางเสียง
ปืนระงม  กระทรวงมหาดไทยกราบบังคมทูลขอให้ทรงรอให้สถานการณ์ดีข้ึนก่อน  แต่พระ
เจ้าอยู่หัวก็ทรงตอบกลับมาว่า  “ราษฎรเขาเสี่ยงภัยกว่าเราหลายเท่า  เพราะเขาต้องกินอยู่ที่นั่น  
เขายังอยู่ได้  แล้วเราจะขลาดแม้แต่จะไปเยี่ยมเยียนทุกข์สุขของเขาเชียวหรือ” 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ก็เคยพระราชทานสัมภาษณ์ไว้
ว่า  “เวลาเสด็จฯ ไปไหน  จะต้องขับรถหรือเดินด้วยพระองค์เอง  เพราะจะได้มีความรู้สึกต่อพ้ืนที่
นั้นจริงๆ และเวลาเดินทางไปด้วยพาหนะอื่น  เช่น  เฮลิคอปเตอร์  ท่านก็ถือเป็นโอกาสเป็นการ
ตรวจสอบและแก้ไขแผนที่ไปในตัว  หากมีใครนอนหลับจะกริ้วมาก  เพราะการขึ้นเฮลิคอปเตอร์
นั้นเป็นสิทธิพิเศษ  ใช้เครื่องราชการ  และใช้น้ํามันราชการก็ควรจะทําประโยชน์ให้ราชการให้
สมบูรณ์ 

ทั้งที่บางครั้งไม่มีความจําเป็นต้องเสด็จฯ ด้วยพระองค์เองเลย  แต่สําหรับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว  การพัฒนาต้องมาเห็นด้วยพระเนตร  ถ้าไม่ได้มาสัมผัสก็ไม่
สามารถจะวางแผนได้ถูก  ดังนั้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศที่เราเห็นมีอยู่มากมายนั้น  ก็มาจากการ
เสด็จฯ ไปสํารวจและวางแผนจากพื้นที่จริงทั้งนั้น 

...ตามรอยเท้าพ่อ 
 ฉันเดินตามรอยเท้าอันรวดเร็วของพ่อโดยไม่หยุด 
 ผ่านเข้าไปในป่าใหญ่  น่ากลัว  ทึบ 

 พ่อจ๋า...ลูกหิวจะตายอยู่แล้วและเหนื่อยด้วย 
 ดูซิจ๊ะ...เลือดไหลออกมาจากเท้าทั้งสองที่บาดเจ็บของลูก 
 ลูกเอ๋ย...ในโลกนี้ไม่มีที่ไหนดอก 
 ที่มีความรื่นรมย์  และความสบายสําหรับเจ้า 
 ไปเถิด  ถ้าเจ้าต้องการเดินตามรอยเท้าพ่อ 
  หลายพระบรมฉายาลักษณ์ขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  เราจะเห็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประทับเคียงข้างอยู่
ด้วยเสมอ  บทกวีพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพฯ ที่ตัดตอนมานี้  อาจบรรยายความเหน็ด
เหนื่อยของทั้งสองพระองค์ได้ไม่ทั้งหมด  แต่เราผู้อ่านก็รับรู้ถึงความลําบากตรากตรําในการทรง
งานของทั้งสองพระองค์ได้เป็นอย่างดี 
  นอกจากนี้ยังมีการทรงงานในแง่มุมอื่นๆ อีก  ที่แสดงถึงพระราชวิริยะอุตสาหะของ
พระมหากษัตริย์พระองค์นี้  เช่น  เวลามีพระราชประสงค์สอบถามข้อมูลจากประชาชน  จะโปรด
ประทับพับเพียบกับพ้ืนไม่ว่าตรงนั้นจะเป็นพ้ืนดินลูกรัง  ดินโคลนเปียกแฉะ  หรือแดดร้อนแผด
เผาก็จะประทับได้เป็นช่ัวโมง  บางทีข้าราชบริพารที่ ติดตามรู้ สึกเมื่อยไปหลายครั้งแล้ว           
แต่พระองค์ท่านยังไม่ขยับพระวรกายเลยแม้แต่นิด 
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  ธรรมเนียมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรก็คล้ายกัน  อาจมีน้อยคนนักที่จะเคยสนใจ
ว่าพระเจ้าอยู่หัวต้องทุกข์ทรมานแค่ไหนที่ต้องประทับนิ่งด้วยสมาธิ  เพื่อทรงหยิบปริญญาบัตร
เป็นจํานวนมากพระราชทานให้กับบัณฑิตทั้งมหาวิทยาลัย  จะมีใครรู้หรือไม่ว่าในระยะเวลาเกือบ  
50  ปี  พระองค์พระราชทานปริญญาบัตรบัตรมา  7  แสนกว่าคน  ปริญญาใบหนึ่งหนักประมาณ  
300  กรัม  คํานวณออกมาทั้งหมดก็  220  ตัน  ถ้าบรรทุกรถสิบล้อคันละ  22  ตัน  ก็ต้องใช้รถ
สิบล้อถึง  10  คันทีเดียว  เหตุการณ์ดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆ แต่หากเราหยุดไตร่ตรอง
รายละเอียดสักนิดก็จะรู้ว่าทรงเหนื่อยยากอย่างมาก 
  ทั้งหมดทั้งปวงที่กล่าวมา  คือการทรงงานมาตลอด  60  ปี  โดยมิได้หยุดพัก  ทุกๆ 
วันพระองค์จะต่ืนพระบรรทมใกล้เที่ยง  เพราะทรงงานดึกจนถึงเกือบสว่าง  แล้วค่อยเสวยพระ
กระยาหารมื้อเช้าพร้อมมื้อเที่ยง(Brunch)  เป็นมื้อแรกของวัน  ด้วยพระชนมายุ  80  พรรษา  
เปรียบไปก็เหมือนผู้สูงอายุที่เลยวัยเกษียณมาหลายปีแล้ว  ถึงเวลาที่ควรต้องหยุดพักเสียที  แต่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังมีภาระของประเทศทั้งประเทศที่ต้องแบกรับไว้  ยังไม่นับปัญหา
การเมือง  เศรษฐกิจ  และภัยก่อการร้ายในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน 
  แม้พระวรกายจะเริ่มไม่ค่อยแข็งแรงไปตามวัยและเวลา  ดังที่เห็นในข่าวว่า
พระองค์ทรงมีพระอาการประชวรโรคพระหทัยจนต้องเข้ารับการผ่าตัดไปเมื่อปีพ.ศ.  2538  และ
พระอาการผิวพระสมองด้านซ้ายขาดเลือดที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชเมื่อปลายปี
พ.ศ. 2550  ที่ผ่านมา  แต่พระมหากษัตริย์พระองค์นี้ก็ยังไม่เคยหยุดทรงงาน  ด้วยความเป็นห่วง
ราษฎรของพระองค์อย่างมิได้คํานึงถึงความสุขส่วนพระองค์เลยแม้แต่น้อย 
  “หากจะหาของขวัญให้พ่อสักกล่อง  เราทั้งผองจะพร้อมกันได้ไหม  ช่วยกันทํา
ความดี  ให้พ่อได้สุขใจ  ไม่ต้องเหนื่อยเกินไป  อย่างที่แล้วมา” 
  เพลง  ของขวัญจากก้อนดิน  จบลง  คําถามหนึ่งเกิดข้ึนในใจ   
  ...พระเสโทไหลอาบมา  60  กว่าปีแล้ว  ในวันนี้ก็จะไหลอาบอย่างนี้และจะให้
ทรงเหนื่อยไปอีกสักเท่าไร 

 
 

ของฝากคาํคม 
ผูนําดี   ผูตามดี  ยอมดีแน 

   ผูนําดี   ผูตามแย  ตองแกไข 
   ผูนําดี   ผูตามดี  มีถมไป 
   ผูนําแย   ไมเอาไหน  ........ 
     

นางบุษยมาศ  แสงเงิน : ท่ีปรึกษา / นางฉันทนา  เอ่ียมวชิรากุล : บรรณาธิการ / นางสาวอัมรินทร  ยืนนาน : ผูชวยบรรณาธิการ


