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ณ กาลครั้งหนึ่ง

กอ่นอืน่ ขอกลา่วถงึอดตีของขา้พเจา้เพราะเกีย่วเนือ่งกนัอยู ่ แตจ่ะเปน็การเลา่โดยยอ่  

ตามความเข้าใจของข้าพเจ้าเอง พ่อของข้าพเจ้าคือ นายพันตรี หลวงพลหาญ- 

สงคราม  (จิตร  อัคนิทัต)  เป็นนายทหารช่างผู้สอบไล่ได้ที่  ๑  จากโรงเรียน 

เสนาธิการทหารบก และได้ถูกส่งตัวไปศึกษาต่อยังประเทศฝรั่งเศส เมื่อเรียนจบ 

กลบัประเทศไทยเขา้มารบัราชการ ตอ่มาปพีทุธศกัราช ๒๔๗๕ เกดิการเปลีย่นแปลง 

การปกครองขึ้น โดยพ่อและลุงของข้าพเจ้า นายพันเอก  พระยาเทพสงคราม  

(สิน อคันทิตั) เปน็ฝา่ยทีม่คีวามคดิเหน็ไมต่รงกบัรฐับาลซึง่มเีพือ่นรว่มรุน่รวมอยูด่ว้ย  

เพราะเหตุว่าการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็น 

พระประมุข นายทหารทุกคนที่ดื่มน้ำพระพิพัฒน์สัตยา สาบานตนยึดมั่นในความ 

จงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยเกียรติศักดิ์ของทหารดังคำที่เขียนไว้เป็น 

ตราหน้าหมวกสมัยก่อนว่า “สละชีพเพื่อชาติ” เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเช่นนี้  

นายทหารกลุม่หนึง่จงึถอืวา่เปน็การ “กลบัสตัยส์าบาน” ตา่งกพ็ากนัรวมตวัจากจงัหวดั 

ต่าง  ๆ  ทั่วประเทศขึ้นเป็น  “กองทัพ” ภายใต้การนำของพลเอก พระวรวงศ์เธอ  

พระองค์เจ้าบวรเดช ก่อให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงถึงขั้นสู้รบกับ “กองทัพฝ่ายรัฐบาล”  
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ซึ่งเป็นผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  ในขณะนั้นพ่อและลุงของข้าพเจ้า 

เป็นเสนาธิการของกองทัพด้วย ต่อมากองทัพพระองค์เจ้าบวรเดชปราชัย ฝ่าย 

กองทัพรัฐบาลที่รุกมาประจัญกัน ณ ท้องทุ่งบางเขน เป็นเหตุให้พ่อของข้าพเจ้า 

ผู้ไม่ยอมเสียสัตย์ต้องถึงแก่กรรม ส่วนลุง นายพันเอก พระยาเทพสงครามลี้ภัย 

การเมืองออกไปนอกประเทศ ดังจะหารายละเอียดได้จากหนังสือประวัติศาสตร์ 

ชาติไทยยุคเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งมีผู้เขียนไว้อย่างแพร่หลาย เพื่อนของพ่อ 

ที่ศึกษาอยู่ในประเทศฝรั่งเศสขณะนั้น ได้ถ่ายรูปคู่กันไว้ทั้งที่เป็นเจ้านายและ 

เพื่อนนายทหาร เช่น หม่อมเจ้าธัญญลักษณ์ สุขสวัสดิ์ หม่อมเจ้าลักษณเลิศ  

ชยางกูร หลวงพิบูลสงคราม หลวงวิทิตกลชัย หลวงวิชิตสงคราม

ขณะนั้นข้าพเจ้ายังเด็กมาก  อยู่กับแม่  (ไสว สีหอุไร อัคนิทัต)  และ 

น้องชาย (พิพัฒน์ อัคนิทัต) ที่บ้านราชวัตร รวมกับญาติอื่น ๆ บ้านพ่อและลุงเป็น 

เรอืนไม ้ ๒ ชัน้ ปลกูแบบสมยันยิม มพีืน้ทีต่ดิตอ่กนัเปน็สวน บนทีด่นิพระราชทาน  

ข้าพเจ้าจำได้ว่า ครอบครัวเราเมื่อขาดพ่อและลุงแล้ว ลูก  ๆ  ต่างยากลำบาก 

แสนสาหัส ด้วยภัยการเมืองที่คุกคาม แทบจะเอาชีวิตไม่รอด บนผืนดินอันเป็น 

บา้นเกดิเมอืงนอน การทำมาหากนิถกูจำกดัเพราะเปน็ลกู “ขบถ” หนา้ปากตรอกบา้น 

มีตำรวจสันติบาลนั่งเฝ้า คอยสอดส่องความเคลื่อนไหว ใครจะช่วยเหลือก็ไม่กล้า  

ลกูของลงุอายมุากกวา่ขา้พเจา้ เขา้โรงเรยีนรฐับาลไมไ่ด ้ รบัราชการไมไ่ด ้ ตอ้งเลีย่ง 

ไปเข้าโรงเรียนราษฎร์และอาชีวะไต่เต้าขึ้นไป เรารวมกันอยู่ในบ้านลุง ส่วนบ้านพ่อ 

ให้เขาเช่าพอมีรายได้บ้าง แม่ก็เจ็บออด  ๆ  แอด  ๆ  เพราะความตรอมใจ ท่านได้ 

สั่งเสียเราสองคนพี่น้องจนจำขึ้นใจได้ว่า “ถ้าแม่ตาย ขอให้ลูกไปหาท่านนักขัตรฯ๑  

กับเจ้าคุณพิไชยฯ๒ แม่ฝากท่านไว้แล้ว ไม่เช่นน้ันลูกจะลำบากมาก” ท้ังสองท่านเป็น 

นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นที่เคารพรักสูงสุดของพ่อและแม ่ ข้าพเจ้าได้ประทานชื่อ 

๑ นายพันเอก หม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร พระชนกของสมเด็จฯ (ยศในขณะนั้น)  

ภายหลังทรงอภิเษกสมรสแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สถาปนาเป็นพลเอก พระวรวงศ์เธอ  

กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ
๒  นายพลตรี พระยาพิไชยสงคราม (แก๊ป สรโยธิน) รั้งตำแหน่งแม่ทัพที่ ๑ (คำสั่ง 

กระทรวงกลาโหม วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๕) ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก  

(วันที ่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๖) และรัฐมนตรี (ในระยะสั้น)





พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ 

โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่ง

มหาจักรีบรมราชวงศ์ แก่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน ี

เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก



พลเอก พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ



เสด็จในกรมและคุณท่าน







ทรงเปียโนร่วมกับวงดนตร ีอ.ส.





พลตร ี พระยาพิไชยสงคราม (แก๊ป สรโยธิน)



พันตร ี หลวงพลหาญสงคราม (จิตร อัคนิทัต)

ขณะศึกษาอยู่ในประเทศฝรั่งเศส



1๔ ต า ม เ ส ด็ จ ฯ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ

จากท่านนักขัตรฯ พร้อมใบสุทินน์กำเนิด แม่เก็บใส่กรอบไว้ให้เป็นอย่างดี

จากนั้นแม่ได้พาเราพี่น้องไปหาเจ้าคุณพิไชยฯและคุณหญิงที่บ้านสะพานหัน  

ทั้งพาไปเฝ้าท่านนักขัตรฯและคุณท่าน  (หม่อมหลวงบัว กิติยากร พระชนนี 

สมเด็จฯ) ท่ีวังกรมพระจันท์ฯ๓ อยู่เสมอ จำได้ว่าทางเข้าวังไกลเหมือนเดินเข้าไปในสวน 

ที่มีต้นไม้ร่มรื่นสองข้างทางจนถึงสนามรูปวงกลมหน้าตำหนัก ตัวตำหนักเป็น 

ตึกใหญ่แบบยุโรปสง่างามมาก อากาศเย็นสบายเห็นทิวทัศน์จากแม่น้ำเจ้าพระยา  

แม่พาเราไปนั่งรออยู่ในตำหนักชั้นล่าง พอท่านนักขัตรฯเสด็จลงมาเสวยกับคุณท่าน 

พร้อมคุณชายและคุณหญิง เราแม่ลูกก็เข้าไปเฝ้าในห้องเสวย ท่านจะรับสั่งด้วย 

อย่างไพเราะ  เปี่ยมด้วยพระเมตตายิ่ง  คุณท่านนั้นงามและบอบบางมาก  

คุณชายใหญ่ พี่ชายคนแรก (ศาสตราจารย์ นายแพทย์ หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์  

กิติยากร) ปีเดียวกับข้าพเจ้า ท่าทางมีสง่า นุ่มนวลและใจดี คุณชายอ้วน พี่ชาย 

คนที่สอง (หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร) มีรูปร่างล่ำสัน ร่าเริง และเสียงดัง  

ทา่นปเีดยีวกบัพพิฒัน ์ นอ้งชายของขา้พเจา้ ทา่นนกัขตัรฯมกัจะใหข้า้พเจา้และนอ้ง 

ยืนขึ้นวัดความสูงกับคุณชายทั้งสองอยู่เสมอ ขณะนั้นเองข้าพเจ้าก็ได้พบกับ 

คุณหญิงสิริกิติ์ ซึ่งมีรูปร่างสูงโปร่ง ใบหน้าเรียวงาม อ่อนหวาน ยิ้มแย้มทักทาย 

อยู่เสมอ ส่วนคุณหญิงบุษบา (น้องสาวคนสุดท้อง) น่ารักมาก ยังเล็กอยู่ แล้ว 

ความทรงจำต่อจากนั้นก็ขาดหายไป เมื่อข้าพเจ้าประสบเคราะห์กรรมถึงที่สุด 

ในชีวิต แม่ถึงแก่กรรมลงเมื่อข้าพเจ้าอายุได้ ๑๓ ปี ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒  

กำลังดำเนินอยู่ ข้าพเจ้าและน้องไปกราบแม่เป็นครั้งสุดท้ายที่โรงพยาบาลศิริราช  

จากนั้นเราพี่น้องก็ต้องแยกจากกัน ข้าพเจ้าอาศัยญาติอยู่ที่บ้านราชวัตรต่อไป  

รูส้กึวา้เหวม่าก เวลาหวอมาไมเ่คยหลบลกูระเบดิ กลบัยนืดเูครือ่งบนิทีม่าทิง้บอมบ์ 

อยู่กลางถนน คิดว่าถึงจะอยู่หรือตายก็เหมือนกัน แต่ยังตั้งใจมั่นที่จะเรียนหนังสือ 

ต่อไป แม้ว่าเพื่อน  ๆ  บางคนจะเลิกเรียนไปเลย ขณะนั้นข้าพเจ้ายังพอมีเงินทอง 

ข้าวของของแม่อยู่บ้าง พอเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียน ไม่เดือดร้อนเท่าไรนัก แม้ว่า 

แม่จะจากไปแล้ว ข้าพเจ้าและน้องก็ได้ไปกราบเจ้าคุณพิไชยฯและท่านนักขัตรฯ  

กับคุณท่านที่วังกรมพระจันท์ฯอยู่เสมอ ท่านได้กรุณารับสั่งให้ข้าพเจ้าและน้องชาย 

๓ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
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เขา้รว่มโตะ๊เสวยดว้ยพรอ้มคณุชายและคณุหญงิ แลว้ทรงเลา่เรือ่งเกา่  ๆของพอ่ใหฟ้งั 

เมื่อครั้งยงัอยูใ่ตบ้ังคบับัญชาของทา่น ทรงยกยอ่งวา่พอ่เปน็ทหารทีด่ี ซือ่สตัยส์จุริต  

และมสีจัจะ ทา่นรบัสัง่วา่ นา่เสยีดายทีอ่ายสุัน้เหลอืเกนิ เมือ่ฟงัแลว้ทำใหเ้ราพีน่อ้ง 

ชื่นใจมาก ส่วนคุณท่านได้กรุณาหาของนำมามอบให้ เช่น ผ้าตัดเสื้อและของใช้ 

ต่าง  ๆ ซึ่งหายากมากในสมัยนั้น ทุกท่านได้ต้อนรับข้าพเจ้าและน้องอย่างอบอุ่น  

ทั้งคุณชายและคุณหญิง จึงก่อให้เกิดความผูกพันทางใจจนอยากจะไปเฝ้าบ่อย  ๆ  

เมื่อมีโอกาส

บ้านเมืองตกอยู่ในภาวะสงครามหลายปี การเรียนต้องไปเรียนพิเศษ๔  

เพราะโรงเรยีนปดิหมด ระหวา่งเดนิไปเรยีนกผ็จญกบัเครือ่งบนิทีม่าทิง้ระเบดิกลางวนั 

แสก  ๆ ทางแถวบ้านอยู่ไม่ไกลนักจากโรงไฟฟ้าสามเสน จึงต้องกระทบกระเทือน 

จากการทิ้งบอมบ์ พอถึงเวลาสอบไล่ชั้น  ม.๖ การสอบต้องไปสอบถึงบางกะปิ  

(โรงเรยีนเขมะสริอินสุสรณ)์ ตืน่ตัง้แตต่สีี ่ ญาตหิงุหาขา้วใหร้บัประทาน ทอ่งหนงัสอื 

กับไฟในเตา ออกเดินทางจากบ้านตีสี่ครึ่งเพื่อจับรถรางเที่ยวแรกตีห้าที่ศรีย่าน  

พอหกโมงเชา้กถ็งึประตนูำ้ ตอ้งลงเรอืยนตเ์ขา้ไปในคลองบางกะป ิ กวา่จะถงึโรงเรยีน 

ก็ประมาณแปดโมงเศษแล้วเข้าห้องสอบ การสอบดำเนินอยู่ ๑ สัปดาห์ก็เสร็จ  

เป็นอันสอบไล่ได้ชั้นมัธยมปีที่ ๖ ต่อจากนั้นสงครามก็สงบลงเมื่อปี  พ.ศ.  ๒๔๘๘  

พอสงครามสงบ รัฐบาลได้ส่งท่านนักขัตรฯไปเป็นเอกอัครราชทูตยังประเทศ 

ในทวีปยุโรปหลายประเทศ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เดนมาร์ก พร้อมคุณท่าน  

คุณชาย และคุณหญิง ส่วนเราสองพี่น้องได้ไปอยู่ในอุปการะของพลตรี พระยา- 

พไิชยสงครามและคณุหญงิ (ตามคำสัง่เสยีของแม)่ ซึง่ทา่นไดก้รณุาชบุเลีย้งประดจุ 

ลกูหลาน ขา้พเจา้เองไมเ่คยลมืพระเมตตาของทา่นนกัขตัรฯเลย ไดพ้ยายามสบืถาม 

ที่อยู่ของท่าน แล้วเขียนจดหมายส่งไปกราบทูลถึงความเป็นไปของข้าพเจ้าและน้อง 

เป็นครั้งคราว เมื่อจบ  ม.๖  แล้วก็ได้กราบทูลไปพรรณนาถึงความอยากเรียน 

หนังสือต่อจนท่านทรงสงสารจึงโปรดประทานทุนการศึกษาแก่ข้าพเจ้า ขณะนั้น 

โรงเรียนที่เปิดสอนเป็นแห่งแรกคือ โรงเรียนพณิชยการพระนคร๕ วังบูรพาภิรมย์  

๔ อาจารย์สำเภา วรางกูร สอนพิเศษที่โรงเรียนเนติศึกษา ถนนพระรามที ่ ๕ 
๕ อาจารย์ชยันต์ ผลาชีวะ เป็นผู้อำนวยการ ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา  

เป็นอาจารย์ประจำชั้น
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ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเรียนต่อตามความตั้งใจ โดยไปรับค่าเล่าเรียนจากคุณยายของ 

สมเด็จฯ (คุณท้าววนิดาพิจาริณี) ซึ่งท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดี มีเมตตาสูง ข้าพเจ้า 

ไปมาหาสู่จนมีความคุ้นเคยสนิทสนมกับท่านเป็นอย่างดี  ได้พบนายแพทย์   

หม่อมหลวงจินดา สนิทวงศ์ และคุณเกนหลง กับหม่อมหลวงมณีรัตน์ สนิทวงศ์  

(น้องคุณท่าน)  ด้วย ซึ่งขณะนั้นเป็นนิสิตอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วน 

ค่าใช้จ่ายประจำวันได้รับจากเจ้าคุณและคุณหญิงพิไชยสงคราม จนจบการศึกษา 

เม่ือ พ.ศ. ๒๔๙๐ คงเป็นเพราะความดีของพ่อผู้ซ่ือสัตย์ต่อแผ่นดินและพระมหากษัตริย์  

ลูก ๆ จึงได้รับความเมตตากรุณาจากท่านผู้ใหญ่เช่นนี้

เมือ่เรยีนจบ พลตร ี พระยาพไิชยสงครามไดพ้าขา้พเจา้ไปฝากงานทีโ่รงเรยีน 

นายร้อย จปร. ผู้บัญชาการขณะนั้นคือ พลตรี ขุนสวัสดิ์รณชัย มีงานว่างอยู่เพียง 

ตำแหน่งเดียว ต้องสอบแข่งขันกันกับผู้สมัครอื่นอีก ๒๐ กว่าคน ข้าพเจ้าโชคดี  

สอบได้เป็นที่ ๑ จึงได้เข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีฝ่ายการเงิน โดยมีพันโท พิณ  

กำลังเอก (บิดาพลเอก อาทิตย์ กำลังเอก) เป็นผู้บังคับบัญชา ต่อมาโรงเรียน 

นายร้อยเปลี่ยน  ผบ.ใหม่ตามลำดับ คือ พลตรี หลวงกัมปนาทแสนยากร และ 

พลตร ี ขนุเสนาทพิ (บดิาพลโท นายแพทยอ์ศัวนิ เทพาคำ) การทีข่า้พเจา้ไดเ้ขา้มา 

ทำงานในหน้าที่การเงินนี้ นอกจากทำบัญชีรับจ่ายแล้ว ยังเป็นผู้ช่วยจ่ายเงินเดือน 

นายทหาร ข้าราชการ นักเรียนนายร้อย ตลอดจนเสมียนพนักงานในโรงเรียนด้วย  

จึงเป็นที่รู้จักกันทั่วไปเป็นอย่างดี ระหว่างนายทหารครูบาอาจารย์ เจ้าหน้าที่ 

แผนกต่าง  ๆ ตลอดจนนักเรียนนายร้อยทั้งรุ่น เพราะที่นี่มีผู้หญิงทำงานน้อย 

เพยีงไมก่ีค่น แตท่ีข่า้พเจา้ภมูใิจมากคอืการทีไ่ดม้โีอกาสเขยีนประกาศนยีบตัรนกัเรยีน 

นายร้อยรุ่นนั้นโดยคำสั่งของผู้บัญชาการ เนื่องจากผู้เขียนเดิมป่วยเขียนไม่ทัน  

จนนักเรียนเหล่านั้นจบออกมาเป็นนายทหาร เมื่อเข้ามาอยู่ในวังได้พบกับพวกนี้ 

ทั้งสามเหล่าทัพซึ่งมาเข้าเวรราชองครักษ์ต่างเป็นผู้ใหญ่ไปตามกัน

วันหนึ่ง พลตรี ขุนเสนาทิพ ผู้บัญชาการ ได้นำนิตยสารต่างประเทศมาให้ 

ข้าพเจ้าดู ลงข่าวพระเจ้าอยู่หัวทรงหมั้นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ท่าน 

ก็พลอยตื่นเต้นยินดีด้วย เพราะท่านเป็นผู้ที่อยู่ในวงการนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่ทราบ 

ตื้นลึกหนาบางเป็นอย่างดี ท่านรู้จักทั้งท่านนักขัตรฯและพ่อของข้าพเจ้าในฐานะ 

นายทหารด้วยกัน ท่านกล่าวกับข้าพเจ้าประโยคหนึ่งว่า

“ฉันทายว่า ท่านนักขัตรฯต้องเอาเธอไปอยู่ด้วยอย่างแน่นอน เพราะท่าน 
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รักพ่อเธอมาก”

คำกล่าวของท่านเป็นที่สะดุดใจข้าพเจ้ามาก นับว่าเป็นคำทำนายที่แม่นยำ  

แต่เวลานั้นข้าพเจ้าคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้ ประกอบกับขณะนั้นข้าพเจ้ามุ่งจะเข้า 

เรยีนตอ่ในคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรอ์ยูท่เีดยีว ดว้ยการเรยีนไป 

พรอ้มกบัทำงานไปดงัเพือ่นรว่มรุน่ปฏบิตักินัอยูแ่ทบทกุคน เมือ่ไดฟ้งัดงันัน้กน็ิง่ไปเลย  

พร้อมกับคิดว่าเราจะไปอยู่ในวังได้อย่างไร เราไม่รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณี 

อะไรเลย แล้วเราก็เป็นคนที่ตรงผางออกเช่นนี้ เป็นลูกทหารแท้ ๆ มิหนำซ้ำยังถูก 

อบรมทั้งทางบ้านและที่ทำงานแบบทหารเสียอีก คงไม่สามารถจะปรับตัวเป็น 

ชาววังได ้ การจะพูดอะไรก็พูดไม่เพราะ ไม่มีความนิ่มนวลเลย อาจจะแข็งกระด้าง 

เสียด้วยซ้ำ ทั้งขณะนั้นข้าพเจ้ามีความพอใจในความเป็นอยู่ของตนเองแล้ว

“ถ้าชะตาชีวิตจะเปลี่ยนไปเพราะความกตัญญูก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง!”

แล้ววันตัดสินโชคชะตาก็มาถึง วันนั้นข้าพเจ้าได้ไปรับเสด็จพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวซึ่งเสด็จนิวัตพระนครพร้อมพระคู่หมั้นที่ท่าราชวรดิฐ ประชาชน 

แน่นขนัดทุกแห่ง ต่างก็ดีใจที่ท่านทรงหมั้นและเสด็จฯกลับมา เมื่อขบวนเสด็จฯ  

ทางชลมารคเทียบท่าราชวรดิฐ มีการรับเสด็จเป็นทางการแล้ว ก็ทรงพระดำเนิน 

มาตามลาดพระบาทเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งยังด้านหน้า เสด็จฯผ่านประชาชน 

ซึ่งเรียงรายเฝ้าฯอยู่สองฟากทาง ข้าพเจ้าและเพื่อนก็ได้ยืนอยู่ในหมู่ประชาชนด้วย 

ลักษณะอันซอมซ่อ

ทันใดนั้นท่านนักขัตรฯและคุณท่านก็เผอิญทอดพระเนตรเห็นข้าพเจ้าพอดี  

จึงรับสั่งออกมาว่า

“แน่ะ! พึงจิตต์ กำลังอยากพบอยู่ทีเดียว รีบไปหาที่วังนะ” ขณะนั้น 

ขบวนเสด็จฯได้หยุดลงตรงหน้าข้าพเจ้าโดยอัตโนมัติ ข้าพเจ้าจึงหมอบกราบลง  

ได้เฝ้าฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่วนพระคู่หมั้นหันมายิ้มแย้มด้วย มีผิว 

เป็นสีขาวอมชมพูงามมาก กลับจากรับเสด็จรู้สึกชุ่มชื่นอิ่มเอิบใจที่เจ้านายทรงจำ 

ได้อย่างแม่นยำและทรงหยุดทักทายด้วยทั้ง  ๆ  ที่ในวันนั้นข้าพเจ้าและเพื่อนยืนอยู่ 

หลงัสดุ ไมท่ราบวา่ถกูผลกัออกไปขา้งหนา้ไดอ้ยา่งไร ทา่มกลางประชาชนนบัไมถ่ว้น  

ยังทอดพระเนตรเห็น เป็นเหตุการณ์ประหลาดมาก

ตอ่มาในวนัหยดุราชการ ขา้พเจา้ไดไ้ปเฝา้ทา่นนกัขตัรฯ (ทีว่งักรมพระจนัทฯ์)  

ตามรับสั่ง ได้พบพระคู่หมั้น คุณชาย และคุณหญิงบุษบาอยู่กันพร้อม ทุกท่าน 
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กรุณาทักทายกับข้าพเจ้าอย่างยิ้มแย้มแจ่มใส พระคู่หมั้นคือคุณหญิงสิริกิติ์นั้น 

งามมาก ท่าทางอ่อนหวานและพูดจาไพเราะยิ่ง ข้าพเจ้าได้เฝ้าฯพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวซึ่งเสด็จฯมาที่วังพอดี ท่านนักขัตรฯและคุณท่านได้ทรงชวนข้าพเจ้า 

ใหม้าอยูด่ว้ยกนั มพีระประสงคจ์ะใหข้า้พเจา้เขา้ไปรบัใชอ้ยูใ่นวงัเมือ่ทรงอภเิษกสมรส 

แลว้ ขา้พเจา้จงึรบัคำ ความรูส้กึของขา้พเจา้ขณะนัน้ตอ้งตดัสนิใจหนกั เพราะชวีติ 

ซึ่งเคยอิสระจะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่ง เมื่อคิดว่าจะไม่ได้ศึกษาต่อตามที่ตั้งใจไว้ 

ก็อดใจหายไม่ได้ ขณะนั้นข้าพเจ้าอายุยังน้อย ความหวังที่จะได้ปริญญาบัตร 

จากมหาวิทยาลัยรุนแรงมาก มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะเรียนด้วยเงินเดือน 

ของตนเอง แม้จะอดอาหารกลางวันทุกวันก็ยอม ทั้งได้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชา 

ในการขอเวลาไปฟงัเลกเชอรไ์วเ้รยีบรอ้ยแลว้ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไดน้ำความไปปรกึษา 

คณุหญงิพไิชยสงคราม ซึง่ทา่นกลบัเหน็ดดีว้ย ทา่นอวยชยัใหพ้ร ลบูหนา้ลบูหลงัวา่  

ป้าดีใจกับหนูด้วย เป็นอันว่าข้าพเจ้าได้เปลี่ยนเส้นทางชีวิตไปตามชะตาลิขิต 

นับแต่นั้นมา

พอใกลว้นัอภเิษกสมรส ขา้พเจา้กไ็ดเ้ขา้ไปอยูใ่นวงักรมพระจนัทฯ์โดยเดด็ขาด  

แล้วได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จฯเข้าไปยังสวนจิตรลดา 

ในวนัอภเิษกสมรสนัน้เอง ดว้ยความรกักตญัญอูนัผกูพนัตอ่เสดจ็ในกรมและคณุทา่น 

ที่ท่านมีเมตตาดีกับข้าพเจ้าเหลือเกิน ทั้งคุณท่านได้จัดเสื้อผ้าสำหรับไปใช้ในวังด้วย  

ข้าพเจ้าจึงต้องยอมรับชีวิตใหม่ด้วยประการฉะนี้

เมื่อเข้ามาอยู่ในวังก็ต้องเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีราชสำนักด้วยการ 

สังเกตจดจำและฟังท่านผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นงานที่ละเอียดอ่อนมากสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคย  

ข้าพเจ้ามีห้องพักอยู่ตรงสถานีวิทยุ  อ.ส. เป็นตึกแถวชั้นเดียวแบบเก่า ห้องเรียงกัน 

เป็นแถว มีห้องน้ำอยู่หน้าห้อง พักห้องละ ๒ คน ข้าพเจ้าอยู่กับคุณผัน อสุนี  

ณ  อยุธยา ที่ในวังนี้เอง ได้เพื่อนใหม่อีก  ๑  คน ชื่อ  “ออมทรัพย์ สุจริตกุล”  

มาจากวงัสระปทมุ นบัเปน็เพือ่นคนแรกในชวีติใหม ่ ไดม้าอยูด่ว้ยกนั ถวายการรบัใช ้

ทุกอย่าง ฝ่ายผู้ใหญ่ที่คอยช่วยแนะนำดูแลข้าพเจ้าในขณะนั้นคือ คุณหญิง 

อนุรักษ์ราชมณเฑียร (นางสนองพระโอษฐ์) ท้าวศรีสัจจา ท้าวพิทักษ์อนงคนิกร  

มีหม่อมหลวงมณีรัตน์ บุนนาค เป็นนางสนองพระโอษฐ์คนแรก นางพระกำนัล 

คนตอ่มากค็อื คณุกรณัฑ ์ สจุรติกลุ (พระสหายรว่มรุน่โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสิซาเวยีร)์  

นอกจากนั้นก็มีท่านอาจารย์ หม่อมเจ้าอัจฉราฉวี เทวกุล ผู้ดูแลรักษาและถวาย 



ท่ า น ผู้ ห ญิ ง พึ ง จิ ต ต์   ศุ ภ มิ ต ร 1๙

คำแนะนำในเรื่องเครื่องเพชรร่วมกับคุณท้าวศรีสัจจา

พอเสร็จพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสแล้ว จึงเสด็จฯไปประทับแรม ณ วัง 

ไกลกังวล หัวหิน โดยทางรถไฟ ตามทางผ่านมีราษฎรมารับเสด็จกันเนืองแน่น  

เขาจดัโตะ๊หมูบ่ชูาขา้งทางเปน็ระยะ ๆ สถานใีหญม่ขีา้ราชการพลเรอืน ตำรวจ ทหาร  

พร้อมแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี รถไฟพระที่นั่งจะหยุดสัก ๒ นาที  

มีผู้ถวายของมากมาย ทั้งสองพระองค์ทรงยืนรับความเคารพแล้วโบกพระหัตถ์ 

จนถึงวังไกลกังวลซึ่งเป็นพระตำหนักแบบยุโรป ๒ ชั้น มองดูสง่างาม อยู่ริมทะเล 

เห็นน้ำทะเลสีฟ้าใส อาณาเขตโดยรอบกว้างขวางมาก บ้านพักของข้าราชบริพาร 

เป็นตึกชั้นเดียว มีชื่อคล้องจองกันคือ พระตำหนักเปี่ยมสุข ปลุกเกษม เอิบเปรม  

เอมปรีดิ์  ทำให้หวนระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก  

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  ๗  และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี   

พระบรมราชินี ซึ่งยังมีพระราชดำรัสมอบไว้เป็นสมบัติของประชาชนชาวไทย 

อนัจารกึไวใ้นประวตัศิาสตร ์ เมือ่ครัง้ทรงสละพระราชสมบตั ิ ป ีพ.ศ. ๒๔๗๗ ความวา่

“ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ 

ราษฎรโดยทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด  

คณะใดโดยเฉพาะ เพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาด และโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริง 

ของราษฎร”

ที่หัวหิน ทั้งสองพระองค์ทรงพระสำราญมาก ตอนเย็น  ๆ  มักจะเสด็จลง 

สรงน้ำทะเล สมเด็จฯพระราชทานชุดอาบน้ำแก่เราทั้งสองคน โดยให้เจ้าหน้าที่ 

ไปนำมาเลือกจากโรงแรมหัวหิน บังเอิญมีแต่ชุดบิกินี่สีแสดทั้งสองชุด เมื่อเสด็จ 

ลงสรงน้ำ เราสองคนก็ต้องตามเสด็จลงด้วย บนชายหาดหน้าพระราชวังพรั่งพร้อม 

ดว้ยฝา่ยอารกัขา ในทะเลมเีรอืรบหลวงจอดเปน็สงา่อยูส่องลำ มทีหารเรอืคอยรกัษา 

ความปลอดภยัอยูใ่นทะเล ขณะนัน้ สมเดจ็ฯทอดพระเนตรเหน็ขา้พเจา้กบัออมทรพัย ์ 

จึงรับสั่งให้เดินขึ้นไปหาหอยหาปูอยู่บนชายหาด เราต้องทำสนองพระราชประสงค์ 

ไม่กล้าขัด ทุกคนจึงเห็นภาพข้าหลวงสองคน คนหนึ่งสูง คนหนึ่งเตี้ย แถมยัง 

ตัวดำเสียอีกในชุดบิกินี่สีแสดจัดบาดตาเป็นที่ขบขันกันยิ่ง ประทับอยู่หัวหินสัก  

๒  -  ๓ วันก็เสด็จฯกลับ ก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเป็นพระราชพิธีสำคัญ 

ติดต่อกันหลายวัน

การเฉลิมพระราชมณเฑียรในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จ 



๒0 ต า ม เ ส ด็ จ ฯ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ

พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จฯจะต้องเสด็จเข้าไปบรรทมในพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน 

ตามโบราณราชประเพณ ี ๑ คนื พวกเราไดต้ามเสดจ็เขา้ไปดว้ย พรอ้มฉลองพระองค ์

เครือ่งใชต้า่ง ๆ ความทีไ่มเ่คยอยูใ่นวงัจงึตอ้งหมอบกราบเสยีรอบทศิ เกรงวา่เจา้นาย 

เก่า  ๆ  ท่านจะเสด็จออกมาทักทาย ต่างก็นอนไม่ค่อยจะหลับ ไม่ทราบจะหันเท้า 

ไปทางไหน เพราะมีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบตัว แต่เหตุการณ์ผ่านไปโดยสวัสดิภาพ

พระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งชื่อเล่นข้าพเจ้าว่า  “จู๋” คงทรงเห็นว่าตัวเล็กและรวดเร็ว 

เหมือนลิง เวลารับสั่งด้วย เช่นต้องพระราชประสงค์สิ่งใด ยังฟังไม่ทันจบก็ออกวิ่ง 

ไปจัดการแล้ว บางครั้งก็ถูก บางครั้งก็ผิด สมเด็จฯท่านเลยทรงตั้งเต็มยศพร้อม 

นามสกุลไว้เสร็จว่า “นางสาวพึงจู๋ พิมพ์วานร” แล้วยังทรงเขียนแก้จากชื่อจริงตาม 

หน้าปกสมุดของข้าพเจ้าเสียอีก ต่อมาภายหลังข้าพเจ้าเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำที่หัวหิน  

แต่รอดชีวิตมาได้ โดยสูญเสียข้าหลวงรุ่นพี่ไปคนหนึ่ง คือ คุณผุสดี ศรวิถี  

สมเด็จฯจึงทรงเปลี่ยนชื่อให้ใหม่ว่า “เจี๊ยก” เวลาทรงเรียกแล้วต้องขานว่า “คร่อก”  

ความหมายคงเดมิ สว่นออมทรพัยน์ัน้รบัสัง่วา่เปน็ “เจดยีต์ัง้ฐาน” เพราะเวลานัง่แลว้ 

ดูมีสง่าราศี จะลุกก็ยาก แต่เราสองคนก็ทำงานร่วมกันด้วยความรวดเร็ว ทุกสิ่ง 

ผ่านไปด้วยดี

พอเสรจ็พระราชพธิบีรมราชาภเิษกและเฉลมิพระราชมณเฑยีรแลว้ พระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จฯจึงเสด็จฯไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

เมื่อวันที ่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๓


