ราชันแห่งราชัน
KING OF KINGS
“...พระราชาเป็นสง่าของแคว้น ....ในเวลาที่มีเหตุการณ์สาคัญมาสู่ชาติบ้านเมือง เช่น มีศึกสงคราม เป็นต้น ทหารชาติใดมี
พระราชาเป็นจอมทัพ มีขวัญดีกว่าทหารที่ไม่มี พระราชาเปรียบเหมือนธงชัยของชาติเรา...”
พระราชนิพนธ์ เรื่อง “ฉวยอานาจ”
ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
พระปฐมบรมราชโองการอันแสดงถึงพระราชปณิธานที่จะทรงดารงอยู่ในทศพิศราชธรรม เพื่อความไพบูลย์รุ่งเรืองของ
ราชอาณาจักรและเพื่อความสุขสวัสดิ์ของพสกนิกร

[บทความนี้ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ทหารบก ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๑ ประจาเดือนมกราคม - เมษายน ๒๕๔๙
สิบปีก่อนปีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และปีสวรรคต พ.ศ. ๒๕๕๙]

๒
บทความเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
เนื่องในมิ่งมหามงคลวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พ.อ.หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ประพันธ์ในนามพสกนิกรกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ที่เป็นข้าราชการ
ลูกจ้าง พร้อมครอบครัว และทหารประจาการ ทั้งที่ยังรับราชการ ปลดจากกองประจาการ ลาออกจากราชการ และ
เกษียณอายุราชการแล้ว ด้วยความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสุดจะหาถ้อยคาพรรณนาได้หมด และสุดแสนจะ
ปลื้มปีติที่ได้เกิดเป็นคนไทยและมีชีวิตอยู่ในรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าพระองค์นี้ ผู้ทรงเป็นราชันแห่งราชันโดยแท้

สพฺพ รฏฺฐ สุข โหติ
ราชา เจ โหติ ธมฺมิโก
ถ้าพระราชาเป็นผู้ทรงธรรม ราษฎรทั้งปวงก็เป็นสุข
พุทธศาสนสุภาษิต
ถ้าจะถามว่ามีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในจักรวาลในชั่วอายุขัยของพวกเราที่ยังมีลมหายใจอยู่ขณะนี้ ที่
ทรงอุทิศทั้งพระวรกายและพระราชหฤทัยในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจตามตาแหน่งหน้าที่พระมหากษัตริย์ด้วยทศพิศ
ราชธรรมและด้วยความอุตสาหะวิริยะยิ่ง เพื่อให้พสกนิกรของพระองค์มีความผาสุก มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ว่าผู้นั้นจะ
อยู่แห่ งหนใดในราชอาณาจั กร ไม่ว่ าจะเป็นชาติพั นธุ์ใด ไม่ว่า จะนั บถือ ศาสนาหรื อยึด มั่นในลัท ธิใด จัก ได้รั บพระมหา
กรุณาธิคุณเสมอกัน จนทรงได้รับคายกย่องและเทิดพระเกียรติจากนานาอารยประเทศและองค์การระหว่างประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง สาหรับคนไทยแล้วคาตอบจะเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิ
เบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
“เมื่ อ ๒๕ ปี โ พ้ น ต่ อ หน้ า มหาสมาคม กอปรด้ ว ยพระบรมวงศานุ ว งศ์ ประธานสภาผู้ แ ทนราษฎร
นายกรัฐมนตรี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ พระราชาพระองค์หนึ่งตรัสมีความสังเขปว่า “ข้าพเจ้าขอขอบใจที่ได้มอบราช
สมบัติให้ ข้าพเจ้าจะทาทุกอย่างเพื่อประเทศชาติ และเพื่อความผาสุกของประชาชนอย่างเต็มความสามารถ ขอให้ท่าน
จงช่วยกันทาดังกล่าว” แล้วเสด็จก้าวไปจากมหาสมาคมนั้น ครั้นแล้วก็ทรงหันกลับมาใหม่ แล้วตรัสอย่างหนักหน่วงว่า
“และด้วยใจสุจริต” พระมหากษัตริย์พระองค์นั้นคือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดวงมณี ดวงประทีป
และดวงใจของมวลชนชาวไทย พระราชกระแสรับสั่งและสีพระพักตร์ตอนที่รับสั่งนั้น เป็นที่ซาบซึ้งจับจิตและตื้นตันใจผู้ที่มี
วาสนาได้เห็นได้ฟัง อย่างยากยิ่งจะพรรณนาให้ถูกต้องได้ เพราะว่า ประการแรก ขณะนั้นทรงมีพระชนม์เพียง ๑๘ พรรษา
อีกทั้งเป็นยามที่ตื่นตระหนกและเศร้าหมอง เจ็บแสบหัวใจอย่างสุดที่พระมหากษัตริย์หรือบุคคลใดจะพึงกาลังเผชิญในชีวิต
อีกทั้งเป็นกาลเวลาที่บ้านเมืองกาลังปั่นป่วน มิอาจที่จะทรงทราบหรือทรงเดาได้ว่า เหตุการณ์ภายในประเทศต่อไปแม้เพียง
ชั่วโมงข้างหน้า วันหน้า จะเป็นอย่างไร (หมายเหตุ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พระบรมเชษฐาธิราช ต้องพระแสง
ปืนพกสวรรคต ด้วยสาเหตุที่ยังมืดมนจนทุกวันนี้ ณ พระที่นั่งบรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง เช้าวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.
๒๔๘๙ สามวันก่อนที่จะเสด็จพระราชดาเนินกลับประเทศสมาพันธรัฐสวิส เพื่อทรงศึกษาต่อ ) ประการที่สอง พระราช
กระแสและพระสุรเสียง ตลอดจนสีพระพักตร์ในขณะรับสั่งนั้น แสดงถึงความจริงจัง ความแน่ชัด และความเด็ดขาด เห็นได้
ชัดว่าเป็นพระราชกระแสรับสั่งที่มาจากเบื้องลึกสุดของพระราชหฤทัย จึงเป็นราชปฏิญาณที่แน่นอนและเด่นชัด

๓
และเห็นได้ว่าเป็นพระราชดารัสที่รับสั่งโดยที่มิได้ทรงตระเตรียม แต่งหรือเขียนไว้ก่อน จึงไม่มีผู้ใดเตรียมบันทึกพระราช
กระแสนั้นไว้ และต่อมาเพียงไม่กี่วันก็ทรงแสดงน้าพระราชหฤทัยที่ทรงมีต่อประชากรให้ประจักษ์และเห็นกันได้ว่า ราช
ปฏิญาณนั้นเป็นสัจธรรมที่แน่แท้มีความหนักแน่นเพียงใด เมื่อจาต้องเสด็จพระราชดาเนินไปจากประเทศไทย เพื่อทรงศึกษา
ต่อ ในขณะที่ประทับรถยนต์พระที่นั่งผ่านฝูงประชาชน ทรงได้ยินประชาชนคนหนึ่งตะโกนกราบบังคมทูลว่า “อย่าละทิ้ง
ประชาชน” ก็ทรงมีพระราชบันทึกพระราชทานมายังผู้ใกล้ชิดว่า “อยากจะร้องบอกเขาลงไปว่า ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้า
แล้ว ข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนได้อย่างไร แต่รถวิ่งเลยไปไกลเสียแล้ว ” พระราชบันทึกนี้จะเข้าใจได้ว่าเสมือนหนึ่งจะมีพระ
ราชประสงค์ให้ทราบว่า “เราได้เสี่ยงแล้ว และได้ปฏิญาณแล้ว ว่าจักให้ทุกอย่างแก่ประชาชนตราบเท่าที่จะพึงรับตัวเรา และ
สิ่งที่เราจะให้ไว้ด้วยใจสุจริต” และแล้วตลอดกาลเวลา ๒๕ ปีที่ผ่านมานี้ ก็ได้ทรงแสดงราชสัจธรรมที่แน่แท้นั้น ให้ประจักษ์
เห็นกันได้อย่างชัดถ้วนนานาประการและตลอดมา โดยมิได้มีวันมีเวลาที่จะขาดเว้น ทรงนาความเจริญก้าวหน้ามาสู่ประเทศ
พระราชทานความร่มเย็น และทรงขจัดความทุกข์ที่หนักของประชาชนให้เหือดหายหรือเบาบาง ทรงยังให้ความสมบูรณ์พูน
สุขที่น้อยให้เป็นความผาสุกที่ยิ่งใหญ่มาได้โดยตลอดเวลา ๒๕ ปี แต่ทั้งนี้ ประชาชนในชาติไทยที่ไม่มีใจเป็นพาล ย่อมต่าง
ตระหนักกันทั่วทุกตัวคนว่า ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องทรงเสียสละต่อสู้ด้วยพระสติปัญญาและวิรยะที่
ยิ่งใหญ่ โดยไม่ทรงคานึงถึงทั้งพระพลานามัย ทั้งความสุขสบาย ทรงทนต่อความยากลาบากนานาประการ ทั้งนี้ก็เพื่อสวัสดิ
ภาพและความผาสุกของประชาชน และที่ทรงสามารถทาได้ก็ด้วยสัจธรรมที่ทรงยึดมั่นมานับตั้งแต่นาทีแรกที่ทรงรับราช
สมบัติ จึงจะเรียกได้ว่าปีนี้เป็นปีที่ ๒๕ ภายใต้ร่มพระบรมเดชานุภาพ” * คากราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลของพระ
บรมวงศานุวงศ์เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๒๕ ปี ดังยกมาข้างต้น ยังคงทันสมัย แม้กาลเวลา
จะล่วงเลยมาอีก ๓๕ ปี จนทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ นี้ พระราชจรรยาวัตรก็ยังไม่แปรเปลี่ยนไป
เมื่อรัฐสภามีมติเป็นเอกฉันท์ที่จะกราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จขึ้น ดารงสิริ ราชสมบั ติ เมื่อวั นที่ ๙ มิ ถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ ขณะมีพระชนมายุเ พียง ๑๘ พรรษา หลังสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จสวรรคต สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ทรงถามพระโอรสว่า “รับไหมลูก” ทรงตอบด้วยพระ
ราชหฤทัยที่เข้มแข็งว่า “รับ” ปวงพสกนิกรที่มีความทุกข์ท่วมท้นจิตใจ เศร้าโศก ว้าเหว่ หวาดหวั่น และสับสน พลันรู้สึกว่า
มีที่ยึดเหนี่ยวและเกิดความหวังขึ้นมาใหม่ ดังดวงสุริยาฉายแสงหลังราตรีกาลผ่านพ้น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต
กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร อดีตประธานองคมนตรี ทรงนิพนธ์ว่า “กฎแห่งธรรมชาติมีอยู่ว่า เมื่อราตรีกาลได้ปกคลุมโลก
ไว้มิดชิดพักหนึ่งแล้ว ท้องฟ้าจะค่อย ๆ สว่างขึ้นด้วยรัศมีทองเรื่อ ๆ แต่ภายในไม่กี่นาทีสีท้องฟ้าอันงดงามนั้นก็ค่อย ๆ จางลง
โดยลาดับ จนหมดไป บัดนี้จึ่งจะมีแสงสุริยาทิตย์โผล่ขึ้นมาในท้องฟ้า ทาให้โลกกระปรี้กระเปร่าขึ้น เป็นกาหนดสาหรับคนที่
ทางานเลี้ยงชีพได้เริ่มออกปฏิบัติอาชีพ ....ส่วนการสืบราชสมบัติตามกฎมณเฑียรบาลอันบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนั้น ย่อมตก
อยู่แก่สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช พระราชอนุชา ลาดับนี้ “แสงเงินแสงทอง” ก็นับว่าจางไปความตอน
หนึ่งของคากราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลของ พ.อ.พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล แทนพระบรมวงศา
นุวงศ์ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมาน ใน
พระบรมมหาราชวัง เนื่องในวันฉลองรัชดาภิเษก เมื่อ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๔ คัดจากหนังสือที่ระลึกงานพระราชทาน
เพลิงศพ พล.ต.พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล ม.จ.ก., ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริ
ยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส, ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙.
*

ความตอนหนึ่งของคากราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลของ พ.อ.พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล แทนพระบรมวงศา
นุ ว งศ์ ในวโรกาสที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เสด็ จ ออกมหาสมาคม ณ พระที่ นั่ ง อั ม ริ น ทรวิ นิ จ ฉั ย มไหสู ร ยพิ ม าน ใน
พระบรมมหาราชวัง เนื่องในวันฉลองรัชดาภิเษก เมื่อ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๔ คัดจากหนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ พล.ต.
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล ม.จ.ก., ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส,
๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙.

๔
มหาชนต่างพากันรอดูว่าแสงสุริยาทิตย์จะขึ้นมารื้อฟื้นโชคชะตาของชาติไทยหรือไม่ ” ** ใ นการทรงรับพระราชภารกิจอัน
ยิ่งใหญ่นี้ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากรได้กราบบังคมทูลถามและมีพระราชดารัสตอบว่า “เพราะฉันเป็นคนไทย ประชาชน
เขาต้องการให้ฉันทาหน้าที่” และในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ได้พระราชทานคามั่น
สัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ของพระมหากษัตริย์ต่อประชาชนทั้งแผ่นดิน หลังจากที่ทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระนพ
ปฎลมหาเศวตฉัตร และเฉลิมพระนามเป็น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จัก
รีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยทรงหลั่งทักษิโณทกและมีปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดิน
โดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยึดมั่นในคามั่นสัญญาที่พระราชทานแก่อาณา
ประชาราษฎร์อย่างเคร่งครัด ดังความที่ตรัสไว้ในปฐมบรมราชโองการ ว่าจะทรงครองแผ่นดินโดยธรรม ธรรมะที่ว่านี้คือ
ทศพิธราชธรรม ซึ่งเป็นธรรมะ ๑๐ ประการ สาหรับพระราชาทรงปฏิบัติในการปกครองบ้านเมือง ให้เจริญรุ่งเรืองมีความ
ร่มเย็นเป็นสุขสันติ แต่ทั้งนี้เสนา-อามาตย์จะต้องรับเอาการของพระราชามาปฏิบัติโดยยึดหลักทศพิธราชธรรมอย่าง
เคร่งครัดด้วย และจะต้องรักประชาชนและทางานเพื่อประชาชนอย่างทุ่มเท ดังเช่นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
ปฏิบัติติดต่อกันมายาวนานถึง ๖๐ ปี พระราชธรรม ๑๐ ประการ ได้แก่ ทาน (การให้)
สีล (การสารวมในศีล) บริจฺจาค (การบริจาค) อาชฺชว (ความซื่อตรง) มทฺทว (ความเป็นผู้อ่อนโยน) ตปํ (ความเพียร) อกฺโกธ
(ความไม่โกรธ) อวิหึสา (ความไม่เบียดเบียน) ขนฺติ (ความอดทน) และ อวิโรธน (ความไม่คลาดธรรม) การบาเพ็ญและรักษา
พระราชธรรมนี้ เป็นที่ประจักษ์แล้วอย่างชัดแจ้ง ว่าทรงกระทาทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและปวงชนชาวไทย
ด้วยน้าพระราชหฤทัยที่สมบูรณ์พรั่งพร้อมด้วยพระเมตตาคุณ พระกรุณาคุณ และพระขันติคุณทุกประการมาโดยตลอด ทุก
กาลทุกเวลาทุกสมัย ทั้งในยามที่ทรงพระเกษมสาราญและในยามที่ทรงต้องเผชิญกับความยุ่งยากพระราชหฤทัย เป็นเหตุให้
เกิดประโยชน์แก่ประเทศและพสกนิกรชาวไทยถ้วนหน้า พระราชจรรยาวัตรนี้ยังเป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่ประชาชนชาวโลกอีก
ด้วย จึงกล่าวได้ว่า ทรงเป็นมหาราชที่เป็นขวัญใจของมวลมนุษย์ เพราะด้วยการทรงรักษาสัจธรรมอันเป็นราชธรรมของมวล
กษัตริย์และประมุขแห่งหมู่ชน
ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติได้ทรงบาเพ็ญและอุทิศพระองค์ให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ
ศาสนา และประชาชน ทุกเมื่อทุกขณะ และทุกอย่างทุกประการ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงรอบรู้ทุกด้าน ทรงมุ่งใช้พระ
ปรีชาญาณเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นโดยมิได้มุ่งหวังประโยชน์ส่วนพระองค์แต่ประการใด ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความ
กตัญญูต่อพสกนิกร ด้วยทรงตระหนักดีว่าพวกเขาได้ถวายราชสมบัติ ถวายความจงรักภักดี ความเสน่หา และทุกสิ่งทุกอย่าง
แม้กระทั่งชีวิตก็ยอมถวายได้ ตลอดรัชสมัยจึงทรงเฝ้าห่วงใยและคอยหาทางบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พสกนิกรทุกวันคืน
ทรงใช้ประปรีชาญาณ ใช้พระบรมราโชบาย ในการแนะนาสั่งสอน เพื่อแก้ไขความทุกข์ของประชาชน ทรงริเริ่มนานา
โครงการในพระราชดาริ ซึ่งเป็นแบบอย่างการแก้ไ ขปัญหาความเดือดร้อนในการทากินและบรรเทาผลกระทบจากภั ย
ธรรมชาติ โดยการจัดและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในประเทศอย่างประหยัดและคุ้มค่า พระราชทานทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการพัฒนาประเทศที่มุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมและการพาณิชย์เชิงทุนนิยม ที่มี
ต่อประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งทามาหากินอยู่ในชนบท อีกทั้งทรงบริจาคพระราช ** อัตตชีวประวัติ พระวรวงศ์เธอ
กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร, หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร
ม.จ.ก., ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส, ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗.
**

อั ต ตชี ว ประวั ติ พระวรวงศ์ เ ธอ กรมหมื่ น พิ ท ยลาภพฤฒิ ย ากร , หนั ง สื อ ที่ ร ะลึ ก งานพระราชทานเพลิ ง ศพ พระ
วรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ม.จ.ก., ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส, ๑๕
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗.

๕
ทรัพย์ทั้งที่รัฐบาลจัดถวายและที่เป็นของส่วนพระองค์ พระราชทานให้เพื่อขจัดทุกข์บารุงสุขของประชาชนอยู่มิเว้นว่าง ทรง
ระงับข้อพิพาทบาดหมางทางการเมือง เท่าที่ขอบเขตพระราชอานาจจะอานวย เพื่อให้ประเทศชาติหลุดพ้นจากวิกฤตการณ์
ณ กาลใดที่หมู่ชนเบียดเบียนมุ่งร้ายซึ่งกันและกัน และแตกแยกสามัคคีกัน ด้วยความโฉดเขลาเบาปัญญา อันจะเป็นเหตุให้
บ้านเมืองล่มจม ก็จะทรงหาทางให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ พระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยให้เห็น
หนทางรอดพ้นวิกฤต หรือพระราชทานพระบรมราโชวาทให้มีสติ ให้ต่างสานึกตน ให้ต่างฝ่ายต่างอภัยให้กัน ให้เกิดธรรมใน
ใจ เพราะมีพระราชประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะให้มีสามัคคีธรรมในหมู่มวลประชากรชาวไทย ทรงคอยพระราชทานความ
สว่าง ความหวัง หนทาง และกาลังใจให้เกิดขึ้นทุกหนแห่งที่อยู่ในสภาพสิ้นหวังดั่งตกอยู่ความมืด นี้คือเนื้อแท้ของความ
กตัญญูที่ไม่มีมาตร ไม่มีขอบเขต เพราะมิได้ทรงคานึงว่าพสกนิกรคนนั้น คนนี้ จะจงรักภักดี จะเป็นมิตร หรือจะเป็นศัตรู
เกลียดชังพระองค์หรือไม่ เพราะถ้าหากเป็นพสกนิกรชาวไทยแล้ว จักต้องได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นการตอบแทนบุญคุณ
ถ้วนหน้า จัดว่าเป็นกตัญญูธรรมที่แน่แท้ สดใส บริสุทธิ์ผุดผ่องล้าค่า ดุจดวงสุริยาทิตย์ที่ส่องแสงมาให้มวลมนุษย์บนพื้นพิภพ
ดารงชีวิตได้ทั่วถ้วนหน้าโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของปวงชนชาวไทย และเป็นที่ชื่นชมเคารพนับถือใน
บรรดาประเทศทั่วสากลโลก
เนื่องในมิ่งมหามงคลวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ปวงข้าพระพุทธเจ้าชาวกรมวิทยาศาสตร์
ทหารบกล้วนบังเกิดความปรีดาปราโมทย์เป็นยิ่งนัก จึงขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสนี้ถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคล
บาทและตั้งจิตอธิฏฐาน ด้วยความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ กอปรกับความสานึกและความภูมิใจที่โชคดี
ได้เกิดเป็นคนไทยภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ขอให้บุญญานุภาพอันเกิดแต่คุณความดีที่ได้ทรงบาเพ็ญมาแล้วตลอดรัชกาล
และคุณพระศรีรัตนตรัย อันเป็นที่พึ่งของมวลมนุษย์ อีกทั้งพระบรมเดชานุภาพของพระมหาจักราช อันมีพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระปิยมหาราช เป็นที่ตั้ง และพระ
บรมเดชานุภาพของอดีตไทยมหาราช อันมีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นองค์ประธาน ร่วมด้วยเดชะอานาจของมวลไทย
เทวาธิราช อันมีพระสยามเทวาธิราชเป็นใหญ่ ตลอดจนบุญกุศลที่ปวงข้าพระพุทธเจ้าได้บาเพ็ญมาแล้วและที่จะบาเพ็ญต่อไป
ในกาลข้ างหน้ า จงได้ เ ป็ นพลั ง ดลบัน ดาลให้ สมเด็ จ พระมหาธรรมิ ก ราชเจ้ า พระองค์ นี้ พ ร้ อมด้ ว ยสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมราชโอรสและธิดา ทรงพระสาราญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ชั่วนิจนิรันดร์ ขอพระบรม
เดชานุภาพและพระบุญญาธิการจงแผ่ไพศาล หมู่มารและอริราชศัตรูจงพ่ายแพ้แก่พระบารมี สานึกในความผิด และกลับใจ
มาสวามิภักดิ์ใต้เบื้องพระยุคลบาท ทุกเมื่อทุกขณะ และทุกกรณี ขอให้พระราชประสงค์อันยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใด คือ ให้
บรรดาพสกนิกรชาวไทยได้มีความสุข มีความสุจริต สมานสามัคคี ร่วมกันนาความผาสุกมาสู่ตนและประเทศชาตินั้น จงเป็น
ผลสมดังพระราชหฤทัยประสงค์ทุกประการ ขอทรงสถิตสถาพรในไอศูรย์สิริราชสมบัติ เฉลิมสยามรัฐสีมาอาณาจักร เป็นร่ม
เกล้าเหล่าอาณาประชาไทยและปวงข้าพระพุทธเจ้าชาวกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกตลอดไป ชั่วกาลนานเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล
ในนามข้าราชการ ลูกจ้าง กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
และข้าราชการ พลทหาร กองร้อยวิทยาศาสตร์ที่ ๑
-------------

