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สวัสดี  ทานสมาชิกสภาประชาชนผูทรงเกยีรติ 
 
สมาชิก “แปะยิ้ม” ยกมือขออนุญาตนําเนื้อหาในหนังสือ “พระมหากษัตริยยอด
กตัญู” มาถายทอดเพื่อนสมาชิกไดทราบ 
เรียน  ประธานทวม 
(ตอนที่ 1) 
 ผมไดรับหนังสือ “พระมหากษัตริยยอดกตัญู” ที่มูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ 
เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ  จัดพิมพในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวั  ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ใน พ.ศ. 2549 เปนคําบรรยายของพนั
เอก (พิเศษ) ทองคํา ศรีโยธิน  ผมขออนุญาตนํามาเผยแผในสภาประชาชน  ดังนี้.. 
 ..ลูกๆทุกคนกไ็ดรูกันแลววา  ความหวังของแมที่มีตอลูก 3 หวัง คือ 
 ยามแกเฒา  หวังเจา  เฝารับใช 
 ยามปวยไข  หวังเจา  เฝารักษา 
 เมื่อถึงยาม  ตองตาย  วายชีวา 
 หวังลูกชวย  ปดตา  เมื่อสิ้นใจ 
 ทีนี้มาดูตัวอยางบาง  บุคคลที่เปนยอดกตัญูที่ประทับใจอาจารยมากทีสุ่ด
คือใคร? ทราบไหม? คือคนในภาพนี้...ในหลวงของเรา  ในหลวงนอกจากจะเปนยอด
พระมหากษัตริยของโลก  เปน THE KING OF KINGS แลว  ในหลวงของเรายัง
เปนกษตัริยยอดกตัญูดวย 
 



 

ความหวังของแมทั้ง 3 หวัง ในหลวงปฏิบัตไิดครบถวนสมบูรณเปน
ตัวอยางทีด่ีที่สุดใหแกพวกเรา  ในหลวงทํากับแมยังไง? ตามอาจารยมา  
อาจารยจะฉายภาพใหเหน็ 
 หวังที่ 1 ยามแกเฒา...หวังเจา..เฝารับใช 
 ใครเคยเหน็ภาพที่สมเด็จยาเสด็จไปในทีต่างๆ แลวมีในหลวง
ประคองเดินไปตลอดทาง  เคยเห็นไหม? ใครเคยเหน็กรณุายกมือใหดู
หนอย ขอบคณุ..เอามือลง 
 ตอนสมเด็จยาเสด็จไปไหนเนี่ยมีคนเยอะแยะ มีทหาร มีองครักษ 
มีพยาบาล ที่คอยประคองสมเด็จยาอยูแลว  แตในหลวงบอกวา “ไมตองคน
นี้เปนแมเรา  เราประคองเอง” 
 ตอนเล็กๆ แมประคองเรา สอนเราเดิน หัดใหเราเดนิ เพราะฉะนัน้
ตอนนี้แมแกแลว เราตองประคองแมเดนิเพื่อเทิดทูนพระคุณทาน  ไมตอง
อายใคร 
 เปนภาพที่ประทับใจมาก  เจาฟาเจาแผนดนิทานกตัญตูอแม
ประคองแมเดนิ  ประชาชนที่มาเฝารับเสด็จสองขางทาง ฝงนี้ 5,000 คน 
ฝงโนน 8,000 คน ยกมือสาธุแซซอง สรรเสริญ “กษัตริยยอดกตัญ”ู ใน
หลวงเดนิประคองแม คนเหน็แลวเขาประทับใจ ถายรูปเอามาทําปฏิทิน 
เอาไปติดไวทีบ่านเพื่อแสดงความเคารพกราบไหว  
 ลองหันมาดูพวกเรา สวนใหญเวลาออกไปไหนแตงตัวโก ลูกชาย
แตงตัวโก ลูกสาวแตงตวัสวย แตเวลาเดนิไมมีใครประคองแม กลัวไมโก 
กลัวไมสวย ขาราชการแตงเครื่องแบบเต็มยศ ติดเหรียญตรา เหรียญกลา
หาญเต็มหนาอก แตเวลา 

เดินไมกลาประคองแม กลัวไมสงา กลัวเสยีศักดิ์ศรี ประคองแมเปนเรือ่งของคนใช 
หลายคนใหประคองแมไมกลาทํา...อาย 
 เวลาทําดี...ไมกลาทํา...อาย, เวลาทําชั่ว...กลา...ไมอาย  ใครเห็นภาพนี้ที่
ไหนกรณุาซื้อใสกรอบ แลวเอาไปแขวนไวที่บาน  เอาไวสอนลูก  เห็นภาพชัดเจน
ไหมครับ? เทานั้น...ยังนอยไป  มาดูภาพทีช่ัดเจนกวานั้น 
 หลังงานพระบรมศพสมเด็จยา...เสร็จสิ้นลงแลว  ราชเลขาของสมเด็จยามา
แถลงในที่ประชุมตอหนาสือ่มวลชนวา  กอนสมเด็จยาสิน้พระชนมปเศษ ตอนนัน้
อายุ 93 ในหลวงเสด็จฯจากวงัสวนจิตรฯ ไปวังสระปทุมตอนเย็นทกุวนั  ไปทําไม
ครับ? ไปกินขาวกับแม ไปคยุกับแม ไปทําใหแมชุมชืน่หวัใจ  พอเขาแถลงตรงนี้
อาจารยตกตะลึง!  โอโห!..ขนาดนี้เชยีวหรือในหลวงของเรา 
 เสดจ็ไปกนิขาวเยน็กับแม สัปดาหละกี่วันทราบไหมครับ? พวกเราทราบ
ไหมครับ สัปดาหละกีว่ัน? 5 วัน มีใครบางครับ? ที่อยูคนละบานกับแม แลวกนิขาว
กับแมสัปดาหละ 5 วัน หายาก... 
 ในหลวงของเรามีโครงการเปนรอยเปนพนัโครงการ  มีเวลาไปกินขาวกับ
แมสัปดาหละ 5 วัน พวกเราซี 7 ซี 8 ซี 9 รอยเอก พลตรี อธิบดี ปลัดกระทรวง ไม
เคยไปกนิขาวกับแม บอกวางานยุง แมบอกวาใหพาไปกนิขาวหนอย บอกวาไมมี
เวลา จะไปตีกอลฟ ไมมีเวลาพาแมไปกนิขาว แตมีเวลาไปตีกอลฟ เห็นตัวเองหรือ
ยัง? 
 พอแมพอแกแลวก็เหมือนไมใกลฝง ฝนตก น้ําเซาะ อีกไมนานโคน พอถึง
วันนัน้เราก็ไมมีแมใหกราบแลว  ในหลวงจึงตัดสินพระทัยไปกนิขาวกับแม 



 

สัปดาหละ 5 วนั เมื่อตอนสมเด็จยาอายุ 93 สัปดาหหนึ่งม ี7 วัน ในหลวง
ไปกินขาวกับแม 5 วัน อีก 2 วัน ไปไหนครับ? 
 (ตอนที่ 2) 
เรียน ทานประธานทวม 
 ดร.เชาว  ณ ศรีวันต  องคมนตรีบอกวา ในหลวงถือศีล 8 วันพระ  
ถือศีล 8 นี่ยังไง? ตองงดขาวเย็นเลยไมไดไปหาแมวันนี้...  เพราะถือศีล 
อีกวนัหนึ่งที่เหลืออาจจะกนิขาวกับพระราชินี  กับคนใกลชิด แต 5 วนัให
แม เหน็ภาพชดัแลวใชไหม? 
 ตอนนี้เราขยับเขาไปใกลๆ หนอย ไปดตูอนกินขาว ทกุครั้งที่ใน
หลวงไปหาสมเด็จยา ในหลวงตองเขาไปกราบที่ตัก แลวสมเด็จยาก็จะดึง
ตัวในหลวงเขามากอด กอดเสร็จแลวก็หอม 
 ใครเคยเหน็ภาพสมเด็จยาหอมแกมในหลวงบาง?  ภาพนีถ้าใครมี
ตองเอาไปใสกรอบ เปนภาพความรักของแมที่มีตอลูก อยางยอดเยีย่ม 
 ตอนสมเด็จยาหอมแกมในหลวง อาจารยคดิวาแกมในหลวงคงไม
หอมเทาไหร เพราะไมไดใสน้ําหอม  แตทาํไมสมเด็จยาหอมแลวชื่นใจ 
 เพราะทานไดกลิ่นหอมจากหัวใจในหลวง หอมกลิ่นกตญัู 
 ไมนึกเลยวา ลูกคนนี้จะกตัญูขนาดนี้  จะรักแมมากขนาดนี ้
 ตัวแมเองคือ สมเด็จยา ไมไดเปนเชื้อพระวงศ  เปนคนธรรมดา
สามัญชน  เปนเดก็หญิงสังวาลย เกิดหลังวดัอนงค เหมือนเด็กหญิงทั่วไป  
เหมือนพวกเราทุกคนในทีน่ี ้
 

ในหลวงนะเกดิมาเปนพระองคเจา  เปนลูกเจาฟา  ปจจุบนัเปนกษัตริย เปนพระเจา
แผนดินอยูเหนือหัว  
 แตในหลวงที่เปนพระเจาแผนดิน กมลงกราบคนธรรมดาที่เปนแม 
 หัวใจลูกที่เคารพแม  กตัญกูับแมอยางนีห้าไมไดอีกแลว คนบางคนพอเปน
ใหญเปนโต  ไมกลาไหวแม  เพราะแมจากเบื้องต่ําเปนชาวนา  เปนลูกจาง  ไมเคารพ
แม ดูถูกแม 
 แตนี่ในหลวง เทิดแมไวเหนอืหัว นี่ละครับความหอม 
 นี่คือเหตุที่สมเด็จยาหอมแกมในหลวงทุกครั้ง ทานหอมความดี  หอม
คุณธรรม  หอมกตัญูของในหลวง หอมแกมเสร็จแลวกร็วมโตะเสวย  ตอนกินขาว
นี่ปกติ  แคลูกมาเยี่ยมก็ชื่นใจแลว 
 นี่ลูกมากินขาวดวย โอย...ยิง่ปลื้มใจ 
 แมทั้งหลายลองคิดดูซิ  อะไรอรอยๆ  ในหลวงจะตกัใสชอนแม  อันนี้อรอย
แมลองทาน  รูวาแมชอบทานผัก  หยิบผักมามวนๆใสชอนแม  เอา...แม..แมทานซะ  
ของที่แมชอบ  แทนที่จะกนิแค 3 คํา 4 คํา ก็เจริญอาหารกินไดเยอะ เพราะมีความสุข
ที่ไดกินขาวกบัลูก  มีความสุขที่ลูกดูแลเอาใจใส 
 กินขาวเสร็จแลวก็มานั่งคยุกบัแม  ในหลวงดํารัสกับแมวาไงทราบไหม? 
 ตอนในหลวงเลก็ๆ...แมเคยสอนอะไรที่สําคัญ”อยากฟงแมสอนอีก” เปนไง
บาง? เปนกษตัริยปกครองประเทศ อยากฟงแมสอนอีก 
 พวกเราเปนยังไง?เราคิดวาเรารูมาก  เราเรียนสูง  เรามีปริญญา แมจบ ป.4 
 



 

เวลาแมสอน...ตะคอกแม  ตวาดแม กระทืบเทาใสแม  เบื่อจะตายอยูแลว  
รําคาญ พูดจาซ้ําซาก เมื่อไรจะหยุดพูดสักที เราเหยยีบย่ําหัวใจแม 
 พอสมเด็จยาสอน  ในหลวงเอากระดาษมาจด  มีอยูเรื่องหนึ่งที่จําได
แมน  สมเด็จยาเลาวา ตอนเรยีนหนังสือที่สวิส ในหลวงยงัเล็กอยูเขามาบอก
วา อยากไดรถจักรยาน เพื่อนๆเขามีจักรยานกัน 
 แมบอกวา”ลูกอยากไดจักรยาน ลูกก็เก็บสตางคที่แมใหไปกินที่
โรงเรียนไวซิ” เก็บมาหยอดกระปุกวันละเหรียญ สองเหรียญ พอไดมากพอก็
เอาไปซื้อจักรยาน 
 นี่คือสิ่งแมสอน...แมสอนอะไร  ทราบไหมครับ?  
 ถาเปนพอแมบางคนพอลูกขอรีบกดปุมเอทีเอ็มใหเลย  ประเคนให
เลย ลูกก็ฟุงเฟอ ฟุมเฟอย เหลิงและหลงตัวเอง พอตนใหญเห็นไหม? ตามใจ
เทิดทูนจนเสียคน 
 แตสมเด็จยานี่เปนยอดพระคณุแม  สรางคณุธรรมใหแกลูก ลูกอยาก
ได ลูกตองเก็บสตางคที่แมใหไปหยอนกระปุก 
 แมสอนสองเรื่องคือ ใหประหยัด ใหยืนอยูบนขาของตัวเอง 
 “ความประหยดั...เปนสมบัตเิศรษฐ”ี ใครสอนลูกใหประหยัดไดคน
นั้นกําลังมอบความเปนเศรษฐีใหแกลูก 
 (ตอนที่ 3) 
 พอถึงวันปใหม...สมเด็จยากบ็อกวา”ปใหมแลว...เราไปซือ้จักรยาน
กัน” 
 “อาว...แคะกระปุกดูซิวามีเงนิเทาไหรแลว?” เสร็จแลวสมเด็จยาก็
แถมให  สวนที่แถมมากกวาเงินที่มีในกระปุกอีก  
 

มีเมตตา...ใหเงินลูก ตองเริ่มจากตัวเอง  คําสอนนั้น...ติดตัวในหลวงมาถึงทุกวันนี ้
 เขาบอกวาในสวนจิตรเนีย่  คนที่ประหยัดที่สุดคือ ในหลวง ประหยัดที่สุด 
ทั้งน้ํา ทั้งไฟ เรื่องฟุงเฟอไมมี เปนอันวาภาพนี้ชัดเจน  
 หวังที่ 2 ยามปวยไข...หวังเจา...เฝารักษา 
 ดูวาในหลวงทาํกับแมอยางไร? สมเด็จยาประชวรอยูที่โรงพยาบาลราชวิถี  
ในหลวงไปเยีย่มตอนไหนครับ? ตี1 ตี2 ตี4 เศษๆ จึงเสด็จกลับ ไปเฝาแมวันละ
หลายชั่วโมง 
 แม...พอเหน็ลูกมาเยีย่มกห็ายปวยไปครึ่งหนึ่งแลว 
 ทีมแพทยที่รักษาสมเด็จยาเหน็ในหลวงมาเยี่ยม  มาประทบั  ก็ตองฟตตาม
ไปดวย ตองปรึกษาหารือกนัตลอดวา จะใหยาอยางไร? จะเปลี่ยนยาไหม? จะ
ปรับปรุงการรักษาอยางไรใหดีขึ้น ทําใหสมเด็จยาไดรับการดูแลดีขึ้น  เห็นภาพ
ไหม?  
 กลางคืนในหลวงอยูกับสมเด็จยา คืนละหลายชั่วโมง ไปใหความอบอุน
ทุกคืน  
 ลองหันมาดูตวัเราเองซิ  ตอนพอแมปวย โผลหนาเขาไปดูหนอยนึง ถามวา
ตอนนี้อาการเปนอยางไร? 
 พอแมยังไมหนัตอบเลย ฉันมีธุระ งานยุง ตองไปแลว...โผลหนาไปใหเห็น
พอแคเปนมารยาท แลวก็กลับ เราไมไดไปเพราะความกตัญู เราไมไดไปเพื่อ
ทดแทนพระคณุทาน นาอายไหม?  
 



 

ในหลวงเสด็จไปประทับกับแม  ตอนแมปวยไปทกุวนั ไปใหความอบอุน
ประทับอยูวนัละหลายชัว่โมง นี่คือสิ่งที่ในหลวงทํา 
 คราวหนึ่งในหลวงปวย สมเด็จยาก็ปวยไปอยูที่ศิริราชดวยกัน อยูคน
ละมุมตึก ตอนเชาในหลวงเปดประตู...แอด...ออกมา พยาบาลกําลังเข็นรถ
สมเด็จยา ออกมารับลมผานหนาหองพอดี  
 ในหลวงมองเห็นแม รีบออกจากหอง มาแยงพยาบาลเขน็รถ 
มหาดเล็กกราบทูลวาไมเปนไร ไมตองเข็นมีพยาบาลเข็นใหอยูแลว 
 ในหลวงมีรับสั่งวา...แมของเรา ทําไมตองใหคนอื่นเข็น เราเข็นเอง
ได 
 นี่ขนาดเปนพระเจาแผนดินเปนกษัตริยยังมาเดินเข็นรถใหแม  ยงัมา
ปอนขาว ปอนน้ําใหแม ปอนยาใหแม  ใหความอบอุนแกแม  เลี้ยงหวัใจแม 
ยอดเยี่ยมจริงๆ เห็นภาพนี้กซ็าบซึ้ง 
 หวังที่ 3  เมื่อถึงยาม...ตองตาย...วายชีวา...หวังลูกชวย...ปดตา...เมื่อ
สิ้นใจ 
 วันนัน้ในหลวงเฝาสมเด็จยาอยูจนถึงตี 4 ต5ี เฝาดูแมอยูทัง้คืน จับ
มือแม กอดแม ปรนนิบัติแม จนกระทั่ง”แมหลับ” จึงเสด็จกลับ 
 พอไปถึงวัง...เขาโทรศัพทมาแจงวาสมเด็จยาสิ้นพระชนม 
 ในหลวงรีบเสด็จกลับไปศิริราช เห็นสมเดจ็ยานอนหลับตาอยูบน
เตียง ในหลวงทําอยางไรครับ?  
 ในหลวงทรงเขาไปคุกเขา กราบลงที่หนาอกแม พระพักตรในหลวง
ตรงไปที่หัวใจแม”ขอหอมหัวใจแมเปนครัง้สุดทาย” ซบหนานิ่ง...อยูนาน
แลวคอยๆเงยพระพักตรขึ้น น้ําพระเนตรไหลนอง  
 

ตอไปนี้จะไมมีแมอีกแลว เอามือกุมมือไว มือนิ่มๆ ที่ไกวเปลนี่แหละที่ปนลูกจน
ไดเปนกษัตริย  เปนที่รักของคนทั้งบานทั้งเมือง ชีวิตลูก...แมปน 
 มองเห็นหวีปกที่ผมแม  ในหลวงจับหวีคอยๆ หวีผมใหแม หวี...หวี...หวี
...ใหแมสวยทีสุ่ด แตงตัวใหแมสวยที่สุดในวันสุดทายของแม 
 เปนภาพที่ประทับใจอาจารยที่สุด เปนสุดยอลูกกตัญู หาที่เปรียบมิได
อีกแลว 
 ขอพระองคจงทรงพระเจริญ 
 
อางอิงจาก : คอลัมภสภาประชาชน หนังสือพิมพไทยโพสต  
       ฉบับวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2549 
 

คุณประณีต  จนิตนะ 
หัวหนาทีมพยาบาล PCU ทุงรี 

>>>>>>>>>>>>อานเจอแลวเก็บมาฝาก  “บอกเลาเกาสิบ”<<<<<<<<<<<< 
แกพยาบาล PCU ทุกทาน 

   



 

 

 


