
พระราชประสงค์
องค์พ่อเมือง

พระโอษฐ์ที่แย้มพระสรวล พระเนตรที่ทอดไปยังใบหน้า 

ของผู้ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯให้เข้าเฝ้า 

ทลูละอองธลุพีระบาททกุคน และพระพกัตรท์ีเ่ตม็ไปดว้ย 

พระเมตตา ทำให้หัวใจของผู้ท่ีเฝ้าฯ ณ พระตำหนัก 

จิตรลดารโหฐานในวันน้ัน เต็มต้ืนไปด้วยความปลาบปล้ืม 

และจงรักภักดี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกระแส 

รับสั่งถึงทุกข์สุขของผู้มาเฝ้าในฐานะ “คนเก่าแก่” อย่างที ่

เรยีกวา่สว่นพระองคจ์รงิ ๆ ทรงมคีวามทรงจำเรือ่งในอดตี 

ที่แม่นยำ แม้เรื่องเหล่านั้นจะผ่านมาหลายสิบปีแล้ว  

ทั้งที่เป็นเรื่องส่วนพระองค์และเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านเมือง



2 ตะวันส่องหล้า 

ตอนหนึ่งทรงมีพระราชกระแสถึงเรื่องในอดีตว่า

“แบกะดินสโตร์นี่มีมานานแล้วนะ เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของไทยได้เลย 

ใช่ไหมคุณ...มีมานานพอ  ๆ  กับ  ‘เจ๊กตู้’  นั่นละ เขาเรียกอะไรกันก็ไม่รู้ แต่เราเรียก  

‘เจก๊ตู’้ สมยัตอนเดก็ ๆ อยูก่บัสมเดจ็ยา่กอ็อกมาซือ้ขนม ‘เจก๊ตู’้ เขาบอกสามสตางค์  

ต่อเหลือสตางค์เดียว เด็ก  ๆ  ไม่ค่อยมีสตางค์ เขาก็เอา เอา ให้ ให้ ยังจำได้  

ความจริง แบกะดินสโตร์ก็น่าจะรักษาไว้นะ เป็นเอกลักษณ์นี่ แต่ต้องจัดให้เป็น 

ระเบียบ ให้รักษาความสะอาดให้ดี”

แบกะดินสโตร์ที่รับสั่งถึงก็คือหาบเร่นั่นเอง ทรงให้เหตุผลว่า

“พวกนี้คนจนทั้งนั้น ไม่รู้จะทำอะไร ไม่มีงานทำ ก็ทำของขาย ทำขนม  

ทำข้าวแกง ก็พอเลี้ยงชีพได้”

พระราชดำรัสแสดงถึงความห่วงใยที่ทรงมีต่อพสกนิกรที่มีรายได้น้อยหรือ 

ไม่มีรายได้จากทางอื่น พวกเขาเหล่านี้เป็นพวกที่ควรจะได้รับการเอาใจใส่ดูแลให้มี 

หนทางที่จะทำมาหากินได ้ ช่วยตัวเองได้

ทรงมพีระราชดำรสัอกีหลายเรือ่ง แมแ้ตเ่รือ่งพชืซึง่ครัง้หนึง่เคยเปน็ทีถ่กเถยีง 

กันมาก

“ผักตบชวานี่แก้น้ำเน่าได้นะ คราวก่อนนี้ที่สวนจิตรลดานี่เป็นแหล่งเลย  

แหล่งน้ำเหม็น ตอนนั้นไม่สบายมาก หมอจะต้องดูแลตลอดเวลา พอค่อยยังชั่ว  

เขาก็ให้เดินทุกวัน เดินไปรอบ  ๆ  สวนจิตรฯก็ไปเจอเข้า เหม็นหึ่งเลย เหม็นมาก  

กม็คีนจะเขา้มาแก.้..มาคดิโนน่คดินี ่ แลว้ตอ้งใชง้บประมาณตัง้ ๒๐ กวา่ลา้น กเ็ลย 

บอกไมไ่หว มากเกนิไป ลองแกเ้อง กเ็อาผกัตบชวามาลง นำ้กค็อ่ย ๆ ดขีึน้ เวลานี ้

หายแล้ว หายเหม็น”

“ข้าพระพุทธเจ้ายังเคยสงสัยว่าทำไมในวังจึงมีผักตบชวาแยะ ที่ไหน  ๆ  เขา 

ก็กำลังกำจัดกัน” คนหนึ่งในคณะกราบบังคมทูล



สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  
และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงเป็น “พระองค์เล็ก”



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง 
นราธิวาสราชนครินทร์





6 ตะวันส่องหล้า 

ทรงพระสรวลก่อนที่จะมีพระราชดำรัสตอบว่า

“ก็นั่นละ โครงการพระราชดำริละ ประหยัดเงินไปตั้งแยะ แล้วก็ใช้ได้ 

ประโยชนจ์รงิ ๆ กอ็ยา่งทีว่า่ ตอ้งรูจ้กัใช ้ รูจ้กัควบคมุ อยา่งผกัตบชวานีใ่ชท้ำปุย๋ได ้ 

เอามาตากแห้งทำของใช้ก็ได ้ ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์เสียเลยทีเดียว”

นี่เป็นโครงการพระราชดำริที่เป็นส่วนย่อย โครงการในพระราชดำริที่เป็น 

ส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็นโครงการที่จะได้ประโยชน์แก่ประชาชนเป็นส่วนรวม และ 

ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่ไม่ต้องใช้ทุนรอนมาก

ตอนหนึ่งได้มีผู้กราบบังคมทูลถามเกี่ยวกับ  “สวนหลวง ร.๙”  ขึ้น ก็ทรงมี 

พระราชดำรัสในเรื่องนี้ว่า

“สวนหลวง ร.๙ นี่ก็เกิดขึ้นมาอย่างนี้ คือมีคนถามว่า ตอนอายุ ๖๐ ปี 

จะทำอะไรให้ดี ก็บอกว่าไม่อยากให้ทำอะไรที่ต้องลงทุนมากมาย ไม่อยากให้ไป 

รบกวนใคร ๆ ไม่อยากให้รบกวนประชาชน ลงทุนมากแล้วบางทีก็ไม่ได้ประโยชน์ 

อะไร ถา้จะมกีารทำจรงิ  ๆกอ็ยากใหเ้ปน็สิง่ทีค่นสว่นใหญจ่ะไดป้ระโยชน ์ ใหท้กุ  ๆคน 

ได้เป็นเจ้าของ สวนนี่ก็เป็นสิ่งที่ดี เพราะเป็นสาธารณสถานที่ทุกคนจะไปใช้ได้  

ไปเที่ยวได้ คนทั่วไปจะมีที่ไปพักผ่อนหย่อนใจเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่ง เราก็เลยตกลง 

จะทำสวนกัน”

นี่คือความเป็นมาของ “สวนหลวง ร.๙” อันแท้จริง

“ตอนแรก ๆ กไ็มไ่ดแ้นะนำ ไมไ่ดเ้ปน็ทีป่รกึษาอะไรหรอก แตท่นีีเ้ขาตัง้ชือ่วา่ 

สวนหลวง ร.๙ เรากเ็ปน็ ร.๙ ใชไ่หม กเ็ลยตอ้งแนะเขาบา้ง ไมอ่ยากใหเ้ขาทำอะไร 

ใหญ่ ๆ โต ๆ ที่ต้องใช้ทุนทรัพย์มากแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรคุ้มค่า...อยากให้ทำง่าย ๆ  

ปรับที่ให้ดี แล้วปลูกต้นไม้...ที่ตรงนั้นเป็นหลุมเป็นบ่อ เป็นพรุเหมือนทางภาคใต้  

จำได้ไหม ทำอะไรก็ทำไม่ได ้ ถ้าขุดดินก็จะได้ทั้งที่ราบและได้สระได้ค ู เป็นสวนน้ำ 

ไดด้ว้ย แลว้นำ้กเ็อามารดตน้ไม.้..สว่นตรงทีเ่ปน็พรกุเ็อาทิง้เอาไวบ้า้ง ชาวกรงุจะได ้

รู้จักว่าพรุเป็นอย่างไร”

ความประหยัด แต่ให้ได้ประโยชน์ที่สุดแก่คนส่วนใหญ่ดูจะเป็นพระราช- 

ประสงค์ที่สำคัญที่สุด ดังที่มีพระราชกระแสต่อไปว่า

“เร่ืองขุดเร่ืองถมน่ี ก.ร.ป.กลางก็เข้าไปช่วย ย่ิง ผบ.สูงสุดไปดูเอง งานก็เดินเร็ว 

ยิ่งขึ้น ถ้าทำแบบนี้ก็ไม่ต้องใช้ทุนทรัพย์มาก ไม่อยากให้ไปรบกวนผู้คน”

พระราชดำรินั้นมักจะเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ



ณ พระตำหนักของสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทว ี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า



โปรด “เจ๊กตู้” กันทุกพระองค์
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“อยากให้ทำให้เป็นธรรมชาติท่ีสุด  สงวนพันธ์ุไม้ สงวนป่าไม้ แล้วก็ 

สงวนสัตว์ป่า นี่เป็นสิ่งสำคัญ เป็นเอกลักษณ์ของชาติเหมือนกันนะ ใช่ไหม... 

สวนนีเ้มือ่ปลกูตน้ไมม้าก ๆ อกีหนอ่ยตน้ไมโ้ต นกกากม็าเกาะมาอาศยั อกีสบิกวา่ป ี

อาจจะมีนกมาอาศัยแยะ พอฉลอง ๖ รอบของ ร.๙ สวนนี้ก็อาจจะเป็นสวนนก 

ไปด้วยก็ได้นะ”

พวกเราทุกคนก็ตั้งความหวังว่า ทุกสิ่งจะเป็นไปตามพระราชประสงค์

พระราชประสงค์ที่ประหยัด ยังประโยชน์และปลอดภัยทั้งทางกายและจิตใจ 

แก่พสกนิกรของพระองค์

นับเป็นบุญของคนไทยอย่างใหญ่หลวงที่มีองค์พระประมุขเยี่ยงพระองค์ท่าน

เขียนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐



เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “สวนหลวง ร.๙” วันที ่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐



สวนหลวง
ปวงชนสร้าง

ในที่สุด  “สวนหลวงปวงชนสร้างด้วยภักดี เสริมคุณค่า 

ชีวี” ก็ได้  “บันดาลความเขียวขจีแก่แผ่นดิน” สมตาม 

ความมุ่งหมายของผู้ร่วมศรัทธา ร่วมแรงร่วมใจกันพลิก 

ท้องนาให้เป็นสวนที่เขียวขจีด้วยต้นไม้ใบหญ้า และ 

สะพรั่งพราวด้วยหลากสีของไม้ดอกนานาชนิด เพื่อ 

ถวายเป็นราชสักการะในการเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา  

๕ รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันท่ี ๑  ธันวาคม  ๒๕๓๐ เป็นวันสำคัญอีก 

วันหน่ึง เพราะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดสวนหลวง ร.๙



14 ตะวันส่องหล้า 

วันนั้นอากาศช่างเป็นใจเสียจริง ๆ ท้องฟ้าแจ่มใส แสงแดดส่องสว่าง แต่ไม่ 

ร้อนแรงจนระคายเคือง ลมโชยตลอดเวลา ทำให้ลูกโป่งสีเหลืองอร่ามเรือง 

ทัว่ทกุหนทกุแหง่ในบรเิวณสวนหลวงโยกไหวไปมา แขง่กบัดอกไมใ้บหญา้ทีบ่านไสว 

ในวาระพิเศษสุดวันนี้

จากประตใูหญท่างเขา้ ถนนสายใหญส่องสายขนานกนัพุง่เขา้หาหอรชัมงคล  

ข้างทางดารดาษด้วยดอกไม้สีเหลืองสดใสที่เจิดจ้าสว่างไสวอยู่ในใจผู้ที่ได้พบเห็น  

ในสระใหญ่ ๓ สระ น้ำพุสวยกำลังเริงระบำ สร้างความเย็นชุ่มฉ่ำให้แก่ผู้ไปเยือน 

สวนหลวง

หน้าหอรัชมงคลมีปะรำพิธีซึ่งเป็นที่ประทับ และเต็นท์ของบรรดาแขก 

ผู้มีเกียรติทั้งหลายที่พร้อมใจกันมาจนหาที่ว่างไม่ได้ ทุกคนต่างก็รอคอยที่จะได้ชม 

ผลงานที่ตนร่วมแรงร่วมใจและร่วมศรัทธากันทำถวายแด่องค์พระประมุขอันเป็นที่รัก 

และเทิดทูน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

ได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช- 

กุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาในสมเด็จพระบรม- 

โอรสาธิราชฯ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

หลงัจากทีม่พีธิสีงฆแ์ละไดพ้ระราชทานของทีร่ะลกึแกผู่ร้ว่มศรทัธารายใหญ่  ๆ  

แก่สวนหลวงแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมแผ่นป้าย  

พร้อมกันนั้น ผู้ที่ถือลูกโป่งสีเหลืองทั่วบริเวณงานก็พร้อมใจกันปล่อยลูกสวรรค์ขึ้นสู ่

ท้องฟ้า จนท้องฟ้าสีครามถูกแต้มแต่งตัดกันด้วยสีเหลืองอร่าม เป็นภาพที่น่าชม 

เป็นอย่างยิ่ง

ท่านองคมนตรีกำธน สินธวานนท์ เลขาธิการมูลนิธิและกรรมการจัดการ 

ก่อสร้างสวนหลวง และท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ประธานฝ่ายหาทุนและ 

ผู้ริเริ่มโครงการ ได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯขึ้นไปยังหอรัชมงคล





ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมแผ่นป้าย “สวนหลวง”





ทรงเจิมหอรัชมงคล
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หอนี้เป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติ เป็นศูนย์รวมเรื่องราวพระราชกรณียกิจ 

และสิง่ของเนือ่งในพระองค ์ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทีท่รงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ  

พระราชทานมา เช่น เรือใบที่ทรงต่อเอง ภาพวาดฝีพระหัตถ์ และภาพถ่าย 

ฝีพระหัตถ์ เครื่องทรงต่าง ๆ และของที่ระลึกที่มีผู้ทูลเกล้าฯถวายจากต่างประเทศ  

เป็นต้น

ม.ล.ตรีทศยุทธ เทวกุล  ออกแบบตัวอาคารเป็น  ๙  เหลี่ยม หมายถึง 

รชักาลที ่ ๙ ทกุดา้นเหมอืนกนัหมด ไมม่ขีา้งหนา้ขา้งหลงั มบีนัไดทกุดา้น หลงัคา 

เปน็กระเบือ้งสเีหลอืงทอง ซึง่เปน็สปีระจำพระชนมวาร มยีอดสงูเปน็เสาวทิย ุ ซึง่เปน็ 

เครื่องมือที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ในการติดต่อว่าที่ใดประชาชนทุกข์สุข 

อย่างไร จึงเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของพระองค์

สิง่ของเนือ่งในพระองคน์ีแ้บง่แสดงเปน็หอ้งตา่ง ๆ ตามเหลีย่มของหอ ๙ ช่อง  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชกระแสรับสั่งกับองคมนตรีกำธนว่า

“จะเลอืกของสง่มาใหอ้กี คงจะตอ้งมาจดัใหเ้ปน็หมวดเปน็หมู ่ และขอ้สำคญั 

คือมีที่เก็บพอหรือเปล่า”

จึงเป็นที่แน่ใจได้ว่า หอรัชมงคลนี้จะเป็นหอที่เต็มไปด้วยสิ่งสูงค่าที่น่าศึกษา 

และน่าชื่นชมมาก

หลังจากทรงพระดำเนินรอบหอรัชมงคลแล้ว ก็ได้เสด็จฯลงไปประทับ 

รถพระที่นั่ง ซึ่งเป็นรถโดยสารที่บริษัทการบินไทยจัดหามาถวายเป็นพระราชพาหนะ  

เพื่อเสด็จฯไปทอดพระเนตรรอบ ๆ บริเวณสวนหลวง

ทรงแวะที่สวนรมณีย์ ซึ่งเป็นสวนสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ เต็มไปด้วย 

ไม้ดอกไม้ใบจากส่วนต่าง  ๆ  ของประเทศ หินจากภาคต่าง  ๆ  ที่มาทำเป็นธารน้ำใส  

คุณหญิงอุไร ลืออำรุง ได้บันดาลให้สวนนี้สวยงามน่ารื่นรมย ์ สมชื่อเป็นอย่างยิ่ง

สวนที่จัดสร้างขึ้นตามพระราชดำริที่ทรงเห็นว่าพื้นที่แถวหนองบอนเป็นที่ลุ่ม 

และมีหนองน้ำแยะ จึงทรงแนะนำว่า ถ้าทำเป็นสวนน้ำคงจะเหมาะสมดี โดย 

ให้มีการปลูกต้นไม้น้ำ ปล่อยให้ต้นไม้ขึ้นตามธรรมชาติให้มากที่สุด ให้นกน้ำได้ 

มาอยู่มาอาศัย เมื่อเสด็จพระราชดำเนินมาถึงสวนนี้ ก็ได้มีพระราชกระแสกับ 

ท่านองคมนตรีกำธนว่า

“ก็ทำได้ดีนี่ แต่อย่าให้น้ำตื้นเกินไปจนกลายเป็นแหล่งเพาะยุงไปก็แล้วกัน  

เดี๋ยวจะกลายเป็นให้เลี้ยงยุง” ทรงพระสรวลด้วยพระอารมณ์ขัน
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สวนสวยอีกแห่งหนึ่งคือ สวนนานาชาติ เช่น สวนอังกฤษ สวนฝรั่งเศส  

สวนอเมริกัน สวนญี่ปุ่น เป็นต้น เอกอัครราชทูตของแต่ละประเทศไปคอยรับเสด็จ 

ตามสวนของตน

สวนทีส่ำคญัเหมอืนหวัใจของสวนหลวงคอื สวนพฤกษศาสตร ์ ซึง่จะเปน็สวน 

ที่ตั้งใจกันว่าจะให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในเมืองไทย จะเป็นที่ 

รวบรวมพันธุ์ไม้ต่าง ๆ จัดเข้าเป็นหมวดหมู่ตามหลักวิชา และเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัย 

ทางพฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์นี้จะต้องค่อยทำค่อยไป จะต้องใช้เวลามาก 

กว่าจะเสร็จสมบูรณ ์ องคมนตรีกำธนได้กล่าวว่า

“สวนพฤกษศาสตร์นี้เป็นสวนที่ต้องใช้เวลามาก เวลานี้เราก็จะเริ่มโครงการ 

ซึ่งกะว่าจะเสร็จให้ทันรัชมังคลาภิเษกในเดือนกรกฎาคม สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ เรา 

จะต้องคอยดูแลรักษาสิ่งก่อสร้างที่สร้างแล้ว ตลอดจนต้นไม้ใบหญ้าในสวนต่าง  ๆ   

ที่ได้ตกแต่งไว้แล้วให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และให้ดีตลอดไป ซึ่งในการนี้ก็ต้องใช้ 
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ทนุไมน่อ้ย การรกัษาสภาพสวนนี ้ เราตอ้งขอความรว่มมอืจากผูท้ีไ่ปเทีย่วสวนดว้ย”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

พร้อมด้วยพระราชธิดาและพระเจ้าหลานเธอ ได้เสด็จฯกลับขึ้นไปบนหอรัชมงคลอีก 

ครั้งหนึ่ง เพื่อทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตของวงบางกอกซิมโฟนีออร์เคสตรา 

ในคอนเสิร์ตฮอลล์

เมื่อทุกพระองค์เสด็จฯออกมานอกอาคารอีกครั้งหนึ่ง ก็เมื่อแสงเงินแสงทอง 

ลบัทอ้งฟา้ไปแลว้ สวนหลวงงามตระการตาไปอกีแบบหนึง่จากแสงไฟระยบิระยบัใน 

สุมทุมพุ่มไม้ จากหลืบของอาคาร และจากสายน้ำกลางสระใหญ่ พลุลูกแล้วลูกเล่า 

ทะยานสู่ท้องฟ้าแล้วแตกออกเป็นดาวกระจ่างกระจาย เป็นที่ชื่นชมแก่ทุกผู้ทุกนาม 

ที่ได้ไป “ชมสวน” ในวันนั้น

ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ประธานฝ่ายหาทุน ได้กล่าวหลังจากส่งเสด็จ 

แล้วว่า

“สวนนี้สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระเจ้าอยู่หัวก็จริง แต่ 

ผลประโยชน ์ ประชาชนจะไดร้บั จงึตอ้งขอแรงชว่ยกนัคนละเลก็ละนอ้ย คอ่ย  ๆสรา้ง 

ไปเรื่อย ๆ ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจที่สวยงามของคนไทยทั้งปวง”

ความสุขใจของปวงประชาทั้งหลายนี่เอง ที่เป็นสิ่งต้องพระราชประสงค์ของ 

องค์มิ่งขวัญของชาวไทย

         

เขียนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐


