“ที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้

คือการได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้า นั่นคือคนไทยทั้งปวง”
“The source of my existence in this world is to be
among my people, that is, the Thai people.”
[บทความนี้ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ทหารบก ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๒ ประจาเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๔๙
สิบปีก่อนฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และเป็นปีที่สวรรคต]

๒

ธ เป็นพลังแผ่นดิน เป็นชีวินของชาติ
Thou art Strength of the Land and Soul of the Nation
พ.อ.หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล
เดือนมิถุนายน ๒๕๔๙ เดือนแห่งการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ดัชนีความสุขมวลรวม (Gross
National Happiness) ของคนไทยเพิ่มสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ความแตกแยกในความคิดและการแสดงออกที่มีสาเหตุจาก
ความยุ่งเหยิงทางการเมืองก่อนหน้านี้ยุติลงฉับพลัน กลายเป็นพลังความสามัคคีแห่งการแสดงออกถึงความจงรักภักดี พสก
นิกรหลั่งน้้าตาด้วยความปลื้มปีติในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ
๖๐ ปี แต่ย้อนไป ๖๐ ปีก่อนหน้านี้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๙ ดัชนีความสุขมวลรวมของคนไทยตกลงต่้าสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง
หนึ่ง พสกนิกรทั่วแผ่นดินหลั่งน้้าตาด้วยความโทมนัสอย่างแสนสาหัส หลังการเสด็จสวรรคตอย่างกะทันหันและเป็นปริศนา
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ ยุวกษัตริย์แห่งพระราชวงศ์จักรี ในเช้าวันที่ ๙ มิถุนายน ก่อนถึงวัน
ก้าหนดเสด็จพระราชด้าเนินกลับไปทรงศึกษาต่อ ณ ประเทศสมาพันธรัฐสวิสเพียงไม่กี่วัน ความหวังของไทยทั้งชาติดับวูบลง
อย่างกะทันหัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลทรงเป็นความหวังของคนไทยทั้งชาติ ในการที่จะทรงน้าพาประเทศชาติ
ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอีกครั้ง หลังความตกต่้าและอัปยศอดสูที่เกิดกับประเทศไทย เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุด ด้วย
จอมพล แปลก พิบูลสงคราม ผู้พึงพอใจให้คนชาติเดียวกันยกย่องตนว่าเป็น “ท่านผู้น้า” ตามอย่างมุสโซลินี (“Il Duce”)
และฮิตเลอร์ (“Der Führer”) ที่ต่างมีสมญานามแปลได้ความหมายเดียวกัน น้าประเทศไปเข้าข้างญี่ปุ่นและประกาศ
สงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตร พร้อมออกค้าขวัญว่า “เชื่อผู้น้า ชาติพ้นภัย” ครั้นเมื่อมหามิตรญี่ปุ่นแพ้สงครามและยอมจ้านน
ต่อฝ่ายสัมพันธมิตร ประเทศไทยจึงถูกกล่าวหาว่าเป็นฝ่ายแพ้สงครามและจวนเจียนจะถูกยึดครอง แม้จะแก้ต่างได้ด้วยอาศัย
ความเข้าใจและไมตรีจิตของสหรัฐอเมริกา โดยยกเอาความกล้าหาญของขบวนการเสรีไทยและคนไทยในประเทศผู้รักชาติ
ว่าไม่เคยยอมก้มหัวให้ศัตรู แต่ไทยก็ต้องเสียค่าปฏิกรรมสงคราม (war reparations) มากโข ทหารฝ่ายสัมพันธมิตรที่เข้ามา
ปลดอาวุธทหารญี่ปุ่นในประเทศไทยก้าหนดจะสวนสนามในกรุงเทพฯ เพื่อแสดงแสนยานุภาพอันเกรียงไกรอย่างไม่เกรงใจ
เจ้าของประเทศ และเตรียมให้ พลเรือเอก ลอร์ดหลุยส์ เมาท์แบตเตน แห่งกองทัพอังกฤษ ผู้ด้ารงต้าแหน่งผู้บัญชาการทหาร
ฝ่ายสัมพันธมิตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงของอังกฤษ เป็นประธานการสวนสนามในครั้ง
นั้น
ครั้นถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๔๘๙ ซึ่งเป็นวันสวนสนาม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดล ในฐานะที่ทรง
เป็นประมุขของประเทศและจอมทัพไทย ทรงเครื่องแบบจอมพลทหารบก ทรงตรวจพลสวนสนามและทรงรับการถวาย
ความเคารพด้วยความสง่างาม จากทหารต่างชาติที่เป็นทหารฝ่ายสัมพันธมิตรและคนไทยในขบวนการเสรีไทยซึ่งเป็นทหาร
ในสังกัดกองทัพต่างชาติที่เดินสวนสนาม ณ ท้องสนามหลวงและถนนราชด้าเนิน ส่วนลอร์ดหลุยส์ เมาท์แบตเตน ลดฐานะ
ลงเป็นผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทร่วมพิธีสวนสนาม ศักดิ์ศรีของประเทศไทยและของชาวไทยทั้งชาติเจิดจรัสขับไล่เมฆ
หมอกแห่งความอึมครึมด้วยการเสด็จพระราชด้าเนินทรงเป็นประธานการชุมนุมสวนสนามของทหารต่างชาติในวันนั้นอย่าง
สมพระเกียรติ นับว่าทรงกอบกู้เกียรติภูมิของชาติไว้ได้ด้วยพระบุญญาบารมี ความข้องจิตของคนไทยว่าประเทศจะถูกยึด
ครองหรือไม่หมดไปทันที ทุกคนรู้สึกมั่นใจ

๓
ว่ายังเป็นไทอยู่ ขวัญและจิตใจของไทยทั้งมวลดีขึ้น มีก้าลังใจมากขึ้นที่จะต่อสู้ต่อไปกับความทุกข์ยากอันเกิดจากผลของ
สงคราม
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่
๙ แห่ง พระราชวงศ์จั กรี ในค่้ าวั นที่ ๙ มิ ถุน ายน ๒๔๘๙ การสืบราชสมบัติเ ป็น ไปตามมาตรา ๙ ของรัฐ ธรรมนูญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๙ (๘) แห่งกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันติวงศ์ พ.ศ. ๒๔๖๗ รัฐสภาเรียกประชุม
ฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมรัฐสภา ท้องพระโรงพระที่นั่ง อนันตสมาคม ลงมติให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้กราบบังคมทูล
อัญเชิญขึ้นครองสิริราชสมบัติสืบต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช เพื่อมิให้ประเทศว่างเว้นจากการมีประมุข เมื่อทรงรับ
สิริราชสมบัติตามค้ากราบบังคมทูลแล้ว รัฐบาลจึงแจ้งให้ประชาชนทราบ ดังความตอนหนึ่งว่า
“จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช ได้ขึ้นครองราชย์
สืบราชสันตติวงศ์ เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙ เป็นต้นไป”
วันที่ ๑ ของปีที่ ๑ แห่งรัชกาลที่ ๙ จึงเริ่มขึ้นในวันนั้น

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช หลังทรงรับสิริราชสมบัติได้ไม่นาน สีพระพักตร์
หม่นหมอง ขณะเสด็จพระราชดาเนินออกจากพระบรมมหาราชวัง เมื่อเสร็จสิ้น
การพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระบรมเชษฐาแล้วในค่าคืนหนึ่ง
แม้จะกะทันหันและเป็นเวลาที่เศร้าโศกพระทัยเป็นที่ยิ่งเช่นนี้ ทรงรับที่จะเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์
ต่อไปด้วยพระราชหฤทัยที่แน่วแน่และเข้มแข็ง ขณะมีพระชนมายุเพียง ๑๘ พรรษา ด้วยทรงเห็นแก่ชาติบ้านเมืองและ
ประชาชน ทรงตรัสเมื่อเสด็จออกมหาสมาคม ณ ท้องพระโรง พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมาน ความตอนหนึ่งว่า
“จะทาทุกอย่างเพื่อประเทศชาติและเพื่อความผาสุกของประชาชนอย่างเต็มความสามารถด้วยใจสุจริต”
นับแต่วันที่เสด็จขึ้นครองราชย์จนวันนี้ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อความผาสุกของพสกนิกรและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ
อย่างมิเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ทรงเป็นก้าลังให้แผ่นดินเสมอมา สมดั่งพระนาม “ภูมิพล” ซึ่งแปลว่า “ก้าลังของแผ่นดิน”
แม้จะมีพระชนมายุเกือบ ๘๐ พรรษา แต่ยังทรงตั้งพระทัยแน่วแน่ที่จะปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่อไปอย่างไม่มีก้าหนด ดัง
พระราชด้ารัส เมื่อเสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม เมื่อเช้าวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ ความตอนหนึ่งว่า

๔
“จิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคน ทุกฝ่าย ทาให้ข้าพเจ้าเห็นแล้ว
มีกาลังใจมากขึ้น”
การทรงรับ สิริราชสมบั ติท้าให้ความหวังของไทยทั้งชาติไ ม่ดับ สูญ ไป พสกนิกรมีก้าลัง ใจและ
ความหวังขึ้นมาอีก จนกล่าวได้ว่าทรงเป็นกุญแจสู่ความวัฒนาสถาพรของชาติ พระราชภาระนี้ทรงรับมาท้าด้วย
พระวิริยะอุตสาหะ “อย่างสุดชีวิต” ถ้าจะพูดอย่างภาษาธรรมดา และถ้าจะเปรียบประเทศชาติเป็นร่างกาย ซึ่งมี
สภาพหมดเรี่ยวแรงและแทบหมดหวังในการมีชีวิตอยู่รอดภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ทรงเป็นดั่งจิตวิญญาณ
ของชาติที่ไม่ยอมดับสูญหรือหนีออกจากร่าง อยู่ร่วมชะตากรรมต่อไป เป็นเหตุให้ร่างกายค่อย ๆ พลิกฟื้น ต่อสู้
จนกระทั่งวันนี้มีสภาพแข็งแรงมั่นคงและผาสุก
ขอทรงพระเจริญยิง่ ยืนนาน
-------------

๕
ส่วนหนึง่ ของกาพย์เห่เรือฉลองสิรริ าชสมบัติครบ ๖๐ ปี
เมื่อกองทัพเรือจัดขบวนเรือพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
น.อ.ทองย้อย แสงสินชัย ร.น. ประพันธ์
บทที่ ๑ สรรเสริญพระบารมี
ฯลฯ
ยอกรขึ้นเหนือเกศ
กราบบทเรศองค์ภูมพิ ล
หกสิบวัสสาดล
เป็นมงคลครองแผ่นดิน
เดชะพระบารมี
จาเริญศรีจาเริญสิน
เย็นจิตอยูอ่ าจิณ
ทุกธานินทร์เทิดพระนาม
คือแสงทิพย์ที่ส่องไทย
คือสายใยแห่งทวยสยาม
ยิ่งยาววันยิ่งแวววาม
ยิ่งยาวยามยิ่งร่มเย็น
หัตถ์ทิพย์แห่งท่านไท้
กาจัดไข้กาจัดเข็ญ
ถอนทุกข์ขุกลาเค็ญ
เย็นทั่วหน้ามาทุกฉนา
แผ่นดินที่ทรงครอง
แผ่นดินทองแผ่นดินธรรม
คราวเข็ญเข้าครอบงา
ทรงดับเข็ญทุกคราวครัน
เหน็ดเหนื่อยนั้นหนักนัก
ทรงงานหนักอเนกอนันต์
วันพักเพียงสักวัน
ก็แสนน้อยดูนานเกิน
วังทิพย์คือท้องทุ่ง
ม่านงามรุ้งคือเขาเขิน
ร้อนหนาวในราวเนิน
มาโลมไล้ต่างรสสุคนธ์
ย่างพระบาทที่ยาตรา
ยาวรอบหล้าฟ้าสกล
พระเสโทที่ถั่งท้น
ถ้าไหลรวมคงท่วมไทย
ทรงธรรมโดย “ทรงทา”
พระทรงนาอเนกนัย
ยึดรอยยุคลไคล
ย่อมคว้าชัยให้โลกชม
ยามภัยพิบัติเบียน
จาจนเจียนจวนจ่อมจม
ทรงเสกชีวิตตรม
ให้กลับฟื้นขึ้นยืนตน
ถิ่นโหยระหายหิว
ที่เหือดแห้งทุกแห่งหน
ย่อมชื้นด้วยหยาดชล
ที่ทรงชุบให้ฉ่าทรวง
คือธารเมตตาธรรม
อันลึกล้าทะเลหลวง
เอิบอาบกาซาบปวง
ทุกลมปราณด้วยปรานี
แผ่ผายข่ายการุณย์
เบิกบัวบุญพระบารมี
คุ้มครองป้องธาตรี
ให้บานชื่นรื่นเริงชนม์
ทศธรรมล้าสถิต
ทศทิศไร้ทุกข์ทน
พระเดชอดุลย์ดล
ทั้งสากลจึงเกริกไกร
ฯลฯ

