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คํานําสานักพิมพ

พระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครอง

แผนดนิโดยธรรม เพือ่ประโยชนสขุแหงมหาชน

ชาวสยาม” ทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัภมูพิล
อดุลยเดช พระราชทานไวในพระราชพิธีบรม-
ราชาภิเษก ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ เมื่อวันที่ 
๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ เปนดุจคํามั่นสัญญา
ที่ทรงใหแกพสกนิกรชาวไทยวา จะทรงใชธรรมะ 
คือทศพิธราชธรรมในการครองแผนดิน 

นับจากวันนั้นเปนตนมา ไมมีวันใดที่จะ
ทรงละทิ้งประชาชน ไมมีผืนดินใดในประเทศไทย
ที่พระองคมิไดเสด็จไปเยี่ยมเยือน ไมวาจะลําบาก
ยากเย็นสักเพียงไร กท็รงทุมเทท้ังจติใจและรางกาย
ดวยพระวิริยอุตสาหะ เพื่อหาทางขจัดทุกขบํารุง
สุขใหแกราษฎรของพระองค

ในการเสด็จเยี่ยมราษฎรนั้น มีเหตุการณ
มากมายท่ีราษฎรนําสิ่งของตางๆ มาทูลเกลาฯ 
ถวายแดในหลวง ทั้งสิ่งของที่ตั้งใจทํา หรือสิ่งของ
แปลกๆ ที่พอจะหยิบมาทูลเกลาฯ ถวายไดใน
ขณะน้ัน ซึ่งลวนแตแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ตอในหลวงที่ตนรักและเทิดทูนทั้งสิ้น 



หลายทานอาจไมทราบวา เหตุใด ‘ลงุวาเด็ง 
ปูเตะ’ พอเฒาชาวมุสลิมธรรมดาคนหนึ่งถึงได
กลายมาเปน ‘พระสหายแหงสายบรุ’ี หรือ ‘แมเฒา
ตุม’ ที่ถวาย ‘ดอกบัวสามสาย’ แดในหลวง จน
กลายเปนภาพประวัติศาสตร ‘ดอกไมแหงหัวใจ’ 
และอกีมากมายหลายเรือ่ง ซึง่ลวนแตเปนเรือ่งราว
อนันาประทบัใจท่ีเหลาราษฎรชาวไทยไดแสดงออก 
ถงึความจงรกัภักดีตอพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 

หนงัสือ ของขวัญแดพอ เลมนี ้เปนเสมอืน
บันทึกเหตุการณ โดยมุงถายทอดเร่ืองราวและ
เหตุการณประวัติศาสตรอันนาประทับใจเหลานี้ 
ตลอดจนบงบอกถึงความรูสึกของเหลาราษฎร
ผูทลูเกลาฯ ถวายส่ิงของเหลานัน้แดพระเจาแผนดนิ 
ผูทรงเปนที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกคน และ
โดยทั้งหมดทั้งมวลน้ี เพื่อจะกราบทูลวา...

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

สํานักพิมพสถาพรบุคส



คํานําผูเรียบเรียง

นับตั้งแตพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว
เสด็จขึ้นครองราชยตั้งแต พ.ศ. ๒๔๘๙ ขณะทรง
เจริญพระชนมพรรษา ๑๙ พรรษา พระราชภารกิจ
นานัปการอนัเปนไปเพือ่ ‘ประโยชนสขุแหงมหาชน
ชาวสยาม’ ก็ไดเริ่มตนขึ้น

กาลปจจุบันที่ทรงพระชราภาพมากแลว 
และถึงแมเปนชวงท่ียังประทับรักษาพระองคอยูที่
โรงพยาบาลศริริาช กระนัน้ก็ยงัทรงปฏบิตัพิระราช-
กรณียกิจดังกลาวนี้นับเนื่องมาโดยตลอด

นายเดนนิส เกรย ผูสื่อขาว สํานักขาวเอพี 
ประจํากรุงเทพฯ เขียนรายงานลงในนิตยสาร 
สารคดี ไววา 

“...เห็นไดชดัวา พระเจาอยูหวัมิไดมชีวีติ

สวนพระองคเลย วันเวลาของพระองคทาน

หมดไปดวยการชวยราษฎรท่ีโนนที่นี่...”

และเมือ่นายเดนนสิ เกรย ไดกราบทลูถามวา 

“ใตฝาพระบาทคดิวาวนัทีท่รงมคีวามสขุ

ที่สุดคือวันไหน”

คํานําผูเรียบเรียง

นับตั้งแตพพระะบาทสมเดด็จพระเจาออยูหัว
เสดด็็จข้ึนครองราชชยตต้้ัังแต พ.ศ.. ๒๔๘๙ ขณณะทรง
เจจรริิญพระชนมพรรรษษา ๑๙ พรรรษา พระราชภภารกิจ
นนานปัการอนัเปปนไไปปเพือ่ ‘ประโโยชนสุขแหงมมหาชน
ชาวสยาม’ กก็ไไดเเรร่ิิมตนขึ้น

กาาลลปจจจุบันที่ทรงงพระชราภาพพมากแลว 
และถถึงงแมมเเปปนชวงที่ยังงปประทับรักษาพพระองคอยูที่
โโรรงพพยยาบาลศริริาช กกระนัน้กย็งัทรงปปฏิบตัพิระราช-
กรณียกิจดังกลลาาวนี้นับเนื่องมาโโดดยตลอด

นนาายยเดนนิส เกรย ผผููสส่ืือขาว สํานักขาววเอพี 
ปปรระจํากรุงเทพฯ เขียยนนรายงานลงในนนิตยสาร 
สารคดี ไววาี

“...เห็นไดชดัวา พระเจาอยูหวัมิไดมชีวีติ

สวนพระองคเลย วันเวลาของพระองคทาน

หมดไปดวยการชวยราษฎรที่โนนที่นี่...”

แลละะเเมม่ืือนายเดนนสิ เกกรรยย ไไดกกรราาบทลูถามวา 

“ใตฝาพระบาทคดิวาวนัทีท่รงมคีวามสขุ

ที่สุดคือวันไหน”



พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราช-
กระแสรับสั่งตอบวา

“บาเจาะ”

ที่มาของเหตุการณที่วานี้เกิดขึ้นเมื่อตน
พ.ศ. ๒๕๑๖ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวได
เสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎรที่อําเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส ซึ่งทุกๆ ปจะตองเกิดปญหานํ้าทวม
อยางนากลัว ทําใหบานเรือนไรนาเสียหายหนัก 
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงแนะนําให
ขุดคลองเพ่ือระบายนํ้าออกสูทะเล ซึ่งพอถึงเดือน
ธันวาคมปนั้น คลองก็เสร็จเรียบรอย

ในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗ ขณะกําลัง
ประทับอยูที่เชียงใหม วันหน่ึง (อดีต) อธิบดี
กรมชลประทานซึ่งเคยตามเสด็จลงไปทางใตดวย 
ไดกระหืดกระหอบมาเขาเฝาฯ ทั้งๆ ที่เนื้อตัวอยู
ในสภาพเปยกปอนจากสายฝน พลางละลํ่าละลัก
กราบทูลดวยความดีใจวา 

“ไดผลแลว! ไดผลแลว!”

รับสั่งถามกลับวา 

“ไดผลอะไร”

อธิบดีกรมชลประทานกราบทูลวา 



“บาเจาะพะยะคะ ไดผลดีมาก ชาวบาน

กําลังดีใจกันยกใหญ”

นั่นคือ ‘ความสุข’ ของ ‘พระราชาผูยิ่งใหญ’ 
ความสุขในฐานะของ ‘ผูให’

หัวใจของเหลาราษฎรผูอยูใตเบื้องพระ-
ยุคลบาทเอง ก็ลวนซึมซาบและสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณอันยิ่งใหญนี้มาเนิ่นนาน

ดงันัน้ ความรูสกึของพสกนกิรทกุผูทกุนาม 
ยามเมือ่ไดทลูเกลาฯ หรอืนอมเกลาฯ ถวายสิง่ของ
ใดๆ แด ‘พระเจาแผนดิน’ ผูทรงสถิตอยูในหัวใจ
ของชาวไทยท้ังประเทศ ยอมเปยมไปดวยความ
ปล้ืมปติ และเต็มตื้นไปดวยความสุขล้ําเกินจะ
พรรณนา

...เฉกเชนเดียวกัน การไดมอบ ‘ของขวัญ’ 
ใดๆ เพื่อใครสักคน จึงนํามาซึ่งความสุขมากมาย
อยางเหลือเชื่อ

หรือหากทานไมเชื่อ...ก็ลองมารับรูและ
สัมผัสเร่ืองราวเหลานี้ดูเถิด

      
สุวิสุทธิ์



๑. ‘ปมนํ้าใหมเอี่ยม’...จากลุงวาเด็ง ๑๓

๒. ‘บัวสายสามดอก’...จากหัวใจแมเฒาตุม  ๒๗

๓. ลุงรวย...‘ชวยเข็น’ ๓๙

๔. ชวยถวาย ‘เงิน ๑ บาท’ ใหในหลวงดวย ๔๙

๕. ‘ของดีอยางนี้’ ทําไมไมเก็บไวเอง ๕๙

๖. “ขอทําบุญดวย” ๖๗

๗. ชาวเขากับ ‘เหลาตม’ ๗๓

๘. ‘ของขวัญ’...ขําขัน ๘๑

๙. ‘ประมาณตน’ ๘๙

๑๐. ‘กระปองปริศนา’ ๙๗

๑๑. ‘อานิสงส’...ชายผาเหลือง ๑๐๕

๑๒. เข็มนาฬกา...และ ‘กาลเวลาแหงความภาคภูมิใจ’  ๑๑๓

๑๓. ‘พระรวง’ ของสุดหวงของครูวิทย  ๑๒๓

สารบัญ



๑๔. ‘ภาพยนตร’...เพื่อพอ ๑๒๙

๑๕. ‘บทเพลงแหงแผนดิน’...บทเพลงแดพระราชา ๑๓๕

๑๖. ‘Melody of Love’...ทวงทาํนองแหงรกั ๑๔๓

๑๗. อลัน เบท...“ผมรักเมืองไทยและรักในหลวง” ๑๕๙

๑๘. ‘หัวใจไทยท่ีหล่ังไหลสู ’...โรงพยาบาลศริริาช ๑๖๕

๑๙. ครูมุย...กับความทรงจําในวันลอยกระทง ๑๗๓

๒๐. ยายบุญเชิญกับ ‘นกกระดาษ ๑ ลัง’ ๑๘๕

๒๑. ‘ฉลองพระบาท’ แหงความจงรักภักด ี ๑๘๙

๒๒. ‘ตุงหลวง’ จากดวงใจลุงคํา ๑๙๙

๒๓. ‘สลากออมสน ๑ ลาน’ เงนิเกบ็ทั้งชวีติของคุณยายสนุนัท ๒๐๕

๒๔. ‘กระปุกออมสน’...ของนองเกมส ๒๑๑

๒๕. นองบอสกับ ‘ผาพันคอผืนสวย’ ๒๑๗
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‘ปมน้ํา ใหมเอี่ยม’
...จากลุงวาเด็ง
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ÂÑ§à»š¹º‹Íà¡Ố áË‹§¤ÇÒÁÊØ¢ÍÕ¡ Œ́ÇÂ ¡Å‹ÒÇ¤×Í ¼ÙŒãËŒ
¡çÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ ÁÕ¤ÇÒÁÍÔèÁàÍÔºã¨ ¼ÙŒÃÑº¡çÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢
ÁÕ¡íÒÅÑ§ã¨ ÊÑ§¤ÁÊ‹Ç¹ÃÇÁμÅÍ´¶Ö§»ÃÐà·ÈªÒμÔ 
¡çÁÕ¤ÇÒÁ¼ÒÊØ¡ ÁÕ¤ÇÒÁÃ‹ÁàÂç¹...” 

¾ÃÐÃÒª´íÒÃÑÊ¢Í§¾ÃÐºÒ·ÊÁà ḉ¨¾ÃÐà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇ
¾ÃÐÃÒª·Ò¹á¡‹»ÃÐªÒª¹ªÒÇä·Â

ã¹âÍ¡ÒÊ¢Öé¹»‚ãËÁ‹ ¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª òõôö 
àÁ×èÍÇÑ¹ÍÑ§¤ÒÃ·Õè óñ Ņ̃¹ÇÒ¤Á òõôõ

๑



ของขวัญ
แดพอ๑๔



ของขวัญ
แดพอ ๑๕

พทุธศักราช ๒๕๓๕ ณ อาํเภอสายบรุ ีจงัหวัด

ปตตานี...

ดวงตะวันคลอยลงต่ําจนกระทั่งลับขอบฟาไป
แลว แต ‘วาเดง็ ปเูตะ’ หรือ ‘ลงุวาเด็ง’ หรือ ‘เปาะเดง็’ 
ผูเฒาชาวมุสลิมวัย ๗๐ ป แหงบานบาเลาะ ตําบล
ปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี ยังคงงวน
อยูกบัการดแูลสวนลองกองและทเุรียนของตนเหมือน
เชนทุกวันที่ผานมา

เพียงแตคํ่าวันน้ีไดมี ‘กลุมคนแปลกหนา’ 
กลุมหน่ึง กําลังเดินมาตามทางเล็กๆ ทามกลางปา
รกชฏัในเขตสวนผลไมของลุงวาเด็ง หนึง่ในจํานวนน้ัน
ไดกวักมือเรียกใหชายชราเขาไปหา แตเนื่องจากไม
แนใจวากลุมคนเหลานัน้เปนใครมาจากไหน จะเขาไป
พูดคุยดวยก็ไมสู จะถนัดเพราะตนพูดไดแตภาษา
มลายู ดังนั้น ลุงวาเด็งจึงยังกลาๆ กลัวๆ ที่สุดแลว
ก็ไมกลาเขาไปใกลแตอยางใด


