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เรื่องราวเก่าก่อนนั้น หากไม่มใีครเล่าต่อกจ็ะสญู นานวนัเข้า 

กจ็ะยิ่งหาผู้มปีระสบการณ์ตรงได้ยาก

หนงัสอื เล่าเรื่องความหลงั เล่มนี้ เป็นการรวบรวมงานเขยีน 

ของ ส. พลายน้อย ที่ได้เขยีนลงใน ต่วย’ตูน เป็นตอนๆ แต่ละเรื่อง 

เป็นการเล่าเรื่องเป็นแบบเลเพลาดพาด เล่าไปตามความทรงจ�าหรือ 

ความคิดค�านึงเป็นหลักใหญ่ มีตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ 

ของคนสมยัสงคราม เหตุการณ์หลงัเปลี่ยนแปลงการปกครอง ชวีติ 

นักเรียนในชนบท เรื่องราวเกี่ยวกับนักเขียนมีชื่อเสียงในสมัยก่อน  

รวมถงึความเป็นมาของตวั ส. พลายน้อย เอง ว่าเป็นมาอย่างไรจงึ 

ได้มาเขยีนหนงัสอื

หนงัสอืเล่มนี้อาจเป็นหลกัฐานชิ้นหนึ่งที่เอาไว้ให้คนรุน่ต่อไป 

ที่สนใจได้อ่าน เพื่อจะได้ทราบว่าแต่ก่อนเคยเกดิอะไรขึ้นบ้าง และผู้ที่ 

เคยอยู่ในสมยันั้นจรงิๆ มคีวามนกึคดิกบัมนัอย่างไร

 พมิพ์ค�าส�านกัพมิพ์



ค�าน�า

เรื่องต่างๆ ในหนงัสอืเล่มนี้ เขยีนเมื่ออายแุปดสบิถงึแปดสบิ 

เจด็ปี ซึ่งอยู่ในวยัชรา เปรยีบเหมอืนกาลเวลาที่เข้าสู่เวลา “โพล้เพล้”  

คอืเป็นเวลาพลบค�่า หรอืจวนค�่า ตะวนัตกดนิ ความมดืเข้ามาแทนที่

ชีวิตเราก็เป็นเช่นนั้น เริ่มจากทารก เดินทางไปสู่ความชรา  

และหมดสภาพไปในที่สุด

คุณวาทนิ ปิ่นเฉลยีว บรรณาธกิารหนงัสอื ต่วย’ตูน ซึ่งเป็น 

มิตรแท้ เป็นผู ้ที่คอยกระตุ ้นเตือนผู ้เขียนให้เขียนสิ่งที่รู ้ เป็น 

ประสบการณ์ถ่ายทอดเป็นตัวหนังสือไว้ให้คนรุ่นหลังได้ทราบ ไม ่

ปล่อยให้เรื่องสูญหายไปโดยเปล่าประโยชน์ และเขาเป็นก�าลังใจอยู่ 

ตลอดเวลาทั้งๆ ที่เราเป็นโรคอย่างเดียวกัน ก็อยากให้ท�าสิ่งที่ 

เพลิดเพลินจะได้ไม่คิดถึงความทุกข์ทรมานที่เกิดจากโรค เราจึงเป็น 

คนสนุกกบังาน

คุณวาทินเป็นเพื่อนอุปการะ เขาจึงชวนให้เขียนเรื่องนี้ 

เรื่องนั้นอยู่เสมอ แม้แต่เรื่องผ ีเขากข็อให้ผู้เขยีนเขยีนตามที่เคยฟังมา 

จากคนรุ่นเก่า กเ็ขยีนให้เท่าที่นกึได้ และเป็นเรื่องผมีสีาระ ไม่ใช่เอาแต่ 

แลบลิ้นปลิ้นตาหลอกอย่างเดยีว เรื่องสุดท้ายที่เขาอยากให้เขยีนกค็อื 

เรื่องของตัวเอง ซึ่งผู้เขียนไม่ชอบเลย แต่เขากลับชอบให้เขียนต่อไป 



เรื่อยๆ เล่าเรื่องความหลัง จึงเกิดขึ้นด้วยประการฉะนี้ ไม่ทราบว่า 

ผู้อ่านจะชอบอย่างที่เขาชอบหรอืเปล่า แต่เท่าที่ทราบ ผู้อ่านส่วนมาก 

กว็่ามสีาระ ไม่เสยีเวลาอ่าน ซึ่งท�าให้ผู้เขยีนมกี�าลงัใจมากยิ่งขึ้น ทั้งๆ  

ที่บางคราวอยากจะนอนมากกว่านั่งหลังแข็งเขียนหนังสืออยู่คนเดียว 

ในเวลาดกึสงดั

คุณวาทนิจากไปก่อน เพื่อเป็นอนุสรณ์ถงึความเป็นมติรแท้  

ผู้เขียนขออุทิศประโยชน์อันจะพึงได้จากหนังสือเล่มนี้ จงเป็นกุศล 

ส่งผลให้เขาเป็นสุขในสมัปรายภพด้วยเทอญ
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เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๙ เวลานั้นผู้เขยีน 

อายุได้สิบเจ็ดปี ยังเรียนอยู่ชั้นเตรียมอักษร 

ศาสตร์ปีสุดท้าย ที่โรงเรยีนอยุธยาวทิยาลยั

เช้าวนัหนึ่ง ตรงกบัวนัพธุที่ ๓ เมษายน  

พ.ศ. ๒๔๘๙ โรงเรยีนยงัไม่เปิดเทอม ผู้เขยีน 

กบัเพื่อนนดัพบกนัที่หน้าพระราชวงัจนัทรเกษม  

เมื่อไปถงึพบคนยนืจบักลุ่มกนัอยู่ สอบถามได้ 

ความว่าสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัอานนัทมหดิล และ 

สมเดจ็พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภมูพิลอดลุยเดช  

จะเสดจ็พระราชด�าเนนิโดยเรอืยนต์พระที่นั่งมา 

เสด็จขึ้นที่สะพานท่าน�้าหน้าพระราชวังจันทร- 

เกษม แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จไป 

ทอดพระเนตรพระราชวงัโบราณ
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พระราชวังจันทรเกษมในปัจจุบัน
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การเสด็จพระราชด�าเนินครั้งนั้นดูเหมือนจะเป็นการส่วน 

พระองค์ ไม่ได้มีการเตรียมการรับเสด็จอย่างเป็นทางการจึงมีคนรู้ 

ไม่มากนกั เมื่อผู้เขยีนและเพื่อนๆ ทราบเช่นนั้นจงึล้มเลกิธุระที่จะไป 

เสยี และคอยรบัเสดจ็ที่หน้าพระราชวงัจนัทรเกษมนั่นเอง

ประชาชนที่ไปรอเฝ้ารับเสด็จต่างปลื้มปีติปราโมทย์ เพราะ 

เป็นครั้งแรกที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จประพาสจังหวัดพระนคร- 

ศรอียธุยา และไม่มใีครเคยเฝ้ารบัเสดจ็ที่ไหนมาก่อน นอกจากบางคน 

จะพบเหน็พระบรมฉายาลกัษณ์ในหน้าหนงัสอืพมิพ์เท่านั้น ตามอาคาร 

บ้านเรือนหรือตามสถานที่ราชการก็หาดูได้ยาก และในเวลานั้น 

พระบรมฉายาลกัษณ์กค็่อนข้างจะมนี้อย เพราะทั้งสองพระองค์เสดจ็ 

ประทบัในต่างประเทศเป็นเวลานาน

พระบรมฉายาลักษณ ์ของทั้งสองพระองค ์ที่พบใน 

หนังสือพิมพ์เป็นประจ�าก็คือ พระบรมฉายาลักษณ์ฉลองพระองค์ 

ปกใหญ่แบบทหารเรอื ซึ่งทางรฐับาลในสมยันั้น (พ.ศ. ๒๔๗๗) ได้ 

ทูลขอเพื่อน�าไปเผยแพร่ เมื่อครั้งอญัเชญิพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 

อานนัทมหดิล เสดจ็ขึ้นเสวยราชสมบตั ิ(วนัที่ ๒ มนีาคม พ.ศ. ๒๔๗๗)  

ที่หอประชุมโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยที่ผู ้เขียนเรียนก็มีพระบรม 

ฉายาลกัษณ์แบบเดยีวกนันี้ ผูเ้ขยีนเคยได้เหน็อยูท่กุวนั จงึจ�าพระบรม 

ฉายาลกัษณ์ได้ตดิตา
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เหตทุี่โรงเรยีนอยุธยาวทิยาลยัประดษิฐาน 

พระบรมฉายาลักษณ์ไว้ที่หอประชุม ก็เพราะใน 

ตอนบ่ายวันเสาร์ก่อนเลิกเรียน นักเรียนทั้งหมด 

จะต้องเข้าประชุมรวมกันฟังโอวาท แล้วสวดมนต์ 

และร้องเพลงสรรเสรญิพระบารมเีป็นประจ�า ต่อมา 

สมาคมนักเรียนเก่าอยุธยาวิทยาลัยได้เป็นต้นคิด 

จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลขึ้นประดิษฐานไว้หน้า 

อาคารพระราชทาน โดยวธิบีอกกล่าวไปยงัศษิย์เก่า 

ให้ร่วมทุน เวลานั้น อาจารย์พทิยา วรรธนานุสาร  

เป็นอาจารย์ใหญ่ ท่านจ�าผูเ้ขยีนได้เพราะเคยเป็นครู 

ประจ�าชั้น ท่านได้มหีนงัสอืถงึผูเ้ขยีนให้ช่วยแจ้งข่าว 

แก่พวกเพื่อนๆ ก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันตามก�าลัง  

เมื่อสร้างเสรจ็แล้วได้กราบบงัคมทลูพระบาทสมเดจ็ 

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนาง 

เจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ เสดจ็พระราชด�าเนนิทรงเป็น 

ประธานในพธิเีปิดพระบรมราชานุสาวรยี์ เมื่อวนัที่  

๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙
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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล  

และสมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช   

ฉลองพระองค์แบบทหารเรือ
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หลายคนสงสยัว่าเหตใุดจงึมพีระบรมราชานสุาวรย์ีประดษิ- 

ฐานที่หน้าโรงเรยีนแห่งนี้ และเป็นพระบรมราชานสุาวรย์ีแบบเดยีวกนั 

กบัที่โรงเรยีนเทพศรินิทร์ ซึ่งเป็นโรงเรยีนที่เคยทรงศกึษาอยูส่มยัหนึ่ง  

จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกันอีกครั้งหนึ่งว่า พระบาท 

สมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหดิลได้พระราชทานพระราชทรพัย์ 

ส่วนพระองค์จ�านวนหนึ่งแสนบาท เพื่อจัดสร้างอาคารเรียนและ 

หอประชุม ณ บรเิวณสี่แยกสะพานชกีนุ (กลางเกาะเมอืงอยธุยา) แทน 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยหลังเก่าที่อยู ่หลังพระราชวังจันทรเกษม  

ฉะนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้สร้างพระบรม 

ราชานุสาวรยี์ไว้เป็นอนุสรณ์และถวายเครื่องราชสกัการะ

ผูเ้ขยีนเป็นนกัเรยีนรุน่แรกที่ย้ายจากโรงเรยีนหลงัวงัจนัทร- 

เกษมมาอยู่ที่อาคารพระราชทานหลงัใหม่นี้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ จงึพอ 

จะจ�าเหตุการณ์บางอย่างได้บ้าง

การที่มีพระบรมฉายาลักษณ์ฉลองพระองค์แบบทหารเรือ 

นั้น ถอืเป็นพระบรมฉายาลกัษณ์รุน่แรกที่เผยแพร่สูป่ระชาชน ถ้าทาง 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยยังคงรักษาพระบรมฉายาลักษณ์นี้ไว้ได้ ก็ 

เท่ากบัเป็นการบอกประวตัิของโรงเรยีนได้เป็นอย่างดี
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อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล  

หน้าอาคารพระราชทาน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
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พระบรมฉายาลักษณ์รุ่นเดียวกับที่กล่าวถึงข้างต้นแต่เป็น 

ทางการมากกว่านั้น กค็อืพระบรมฉายาลกัษณ์ทรงเครื่องจกัรอีย่างที่ 

เหน็ในธนบตัรรุ่นแรก ซึ่งประชาชนทั่วไปจะเหน็พระบรมฉายาลกัษณ์ 

ในธนบัตรมากกว่าที่แห่งอื่น ธนบัตรจึงเป็นสื่อส�าคัญในการเผยแพร ่

พระบรมฉายาลกัษณ์ในสมยันั้น

เมื่อผู้เขียนร�าลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น จึงคิดว่าถ้า 

บนัทกึเรื่องของในหลวงทั้งสองพระองค์ไว้ เท่าที่ได้จดบนัทกึไว้เอามา 

เรยีบเรยีงให้ปะตดิปะต่อกนั กน่็าจะเป็นประโยชน์ อย่างน้อยกเ็ป็นการ 

ช่วยเตอืนความจ�า และเยาวชนที่ไม่เคยทราบกอ็าจได้รูบ้้าง โดยเฉพาะ 

เรื่องการเสด็จนิวัตเมืองไทยครั้งแรกของทั้งสองพระองค์ซึ่งหลายคน 

อาจลมืกนัไปแล้ว

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัอานนัทมหดิล และสมเดจ็พระอนชุาธริาช  

เจ้าฟ้าภูมพิลอดุลยเดช เสดจ็นวิตัเมอืงไทยครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑  

ขณะนั้นผู้เขียนยังเรียนอยู่ชั้นประถมปีที่ ๔ ไม่รู้เรื่องการเสด็จนิวัต  

มารู้รวบยอดจากการอ่านหนังสือต่างๆ ภายหลัง และคิดว่าเยาวชน 

รุ่นหลงัที่ไม่ทราบเรื่องกจ็ะมอียู่บ้าง จงึขอเกบ็ความมาเล่าเท่าที่พอจะ 

ค้นหาได้ และจากบนัทกึที่รวบรวมไว้
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ธนบตัรตามแบบข้างต้นน้ี เรยีกกนัว่า ธนบตัรแบบ ๔ รุ่นแรก ทีมี่พระบรมฉายาลกัษณ์รชักาลท่ี ๘  

มีด้วยกัน ๔ ชนิด คือ ชนิดราคา ๑ บาท (ออกจ�าหน่ายเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑)  

ราคา ๕ บาท, ๑๐ บาท, ๒๐ บาท และ ๑๐๐๐ บาท (๔ ชนิดหลังนี้ออกจ�าหน่ายเมื่อ  

พ.ศ. ๒๔๘๒)  (ภาพจากธนาคารแห่งประเทศไทย)
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การเสดจ็นวิตัครั้งนั้นเรยีกในหมายก�าหนดการว่า การเสดจ็ 

พระราชด�าเนนิมาเยี่ยมราชอาณาจกัรสยาม พฤศจกิายน พทุธศกัราช  

๒๔๘๑

ในเวลานั้น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารง- 

ราชานุภาพ ประทบัที่ซนินามอนฮอล ปีนงั สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัจงึม ี

พระราชประสงค์จะเสดจ็ไปยงัซนินามอนฮอลเป็นการเยี่ยมเยยีน ตรงนี้ 

มีเรื่องเกร็ดเล่าแทรกว่า ครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล 

มีพระราชประสงค์จะเสวยข้าวตัง ดังปรากฏในลายพระหัตถ์สมเด็จ 

กรมพระยาด�ารงราชานุภาพทรงเล่าถึงเหตุการณ์นี้ ให้หม่อมเจ้าอัป- 

ภศัราภา เทวกุล ได้ทราบ มคีวามตอนหนึ่งว่า

กงสุลเขาได้รับโทรเลขมีรับส่ังมาว่าอยากเสวยข้าวตัง  

เขาออกล�าบากไม่รู ้ว่าจะไปหาท่ีไหนในปีนังนี้ พ่อคิดจะท�าขึ้นท่ี 

ซินนามอนฮอล แต่เผอิญไปค้นพบข้าวตังหลานแมวเอามาด้วยลุ้ง  

๑ เลยริบเอาข้าวตังหลานแมวลงไปถวาย

ตามหมายก�าหนดการ สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเสดจ็ประทบัเรอื  

เมโอเนยี จากปีนงั เสดจ็พระราชด�าเนนิมาถงึน่านน�้าสยาม ในวนัที่ ๑๕  

พฤศจกิายน ๒๔๘๑ ทอดสมอที่เกาะสชีงั คณะผู้ส�าเรจ็ราชการแทน 

พระองค์ (ในเวลานั้นคอื พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทติย์ทพิอาภา 
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เจ้าพระยายมราช และ พลเอก เจ้าพระยาพิชเยนทร์โยธิน) ลงเรือ 

หลวง ธนบรุ ีที่ท่าราชวรดฐิ ไปรบัเสดจ็ที่เกาะสชีงั สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 

เสดจ็พระราชด�าเนนิจากเรอื เมโอเนยี ลงประทบัในเรอืหลวงศรอียุธยา 

เป็นเรอืพระที่นั่งถงึท่าราชวรดฐิเมื่อเวลา ๑๖.๐๐ น. นายกรฐัมนตร ี 

(พนัเอก หลวงพบิลูสงคราม) กราบบงัคมทูลแทนข้าราชการฝ่ายทหาร 

และพลเรอืนกบัทั้งประชาชนแสดงความปีตยินิดรีบัเสดจ็ ต่อจากนั้น 

เสด็จพระราชด�าเนินไปวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงจุดธูปเทียน 

เครื่องราชสักการะ ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จ 

พระบรมมหาบุรพการ ี แล้วเสดจ็ขึ้นพระที่นั่งไพศาลทกัษณิ ทรงจุด 

ธูปเทยีนบูชาพระสยามเทวาธริาช
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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และสมเด็จพระอนุชาธิราช  

เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระทัยอาวุธประจ�าเรือรบหลวงแม่กลอง  

ระหว่างเสด็จฯ ไปยังเรือ ซีแลนเดีย ที่จอดคอยอยู่ที่เกาะสีชัง 

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๔๘๑

(ภาพจาก : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ)
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หลงัจากทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานวุงศ์ 

และข้าทูลละอองธุลพีระบาทฝ่ายในเฝ้าทูลละอองธุลพีระบาทแล้ว ได ้

ประทับรถม้าพระที่นั่งเสด็จออกจากพระบรมมหาราชวังไปประทับ  

ณ พระต�าหนกัจติรลดารโหฐาน

รุ่งขึ้นวนัที่ ๑๖ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๔๘๑ เวลา ๑๖.๓๐ น.  

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลประทับรถยนต์พระที่นั่งออกจาก 

สวนจติรลดามาสูพ่ระบรมมหาราชวงั เสดจ็ออกประทบัพระราชอาสน์ 

ในพระที่นั่งอมรนิทรวนิจิฉยั พราหมณ์เบกิแว่น พระบรมวงศานุวงศ์ 

และข้าทูลละอองธุลีพระบาทรับแว่นเวียนเทียนสมโภชสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หวั เสรจ็แล้วเสดจ็พระราชด�าเนนิกลบัสู่สวนจติรลดา

ผูเ้ขยีนไม่มหีมายรบัสั่งวนัที่ ๑๗ พฤศจกิายน จงึไม่ทราบว่า 

ในวันนั้นท�าอะไรบ้าง แต่เผอิญพบที่จดบันทึกไว้ค่อนข้างละเอียดว่า 

ทางราชการได้จัดพิธีทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องแบบยุวชนทหารเมื่อวันที่  

๑๗ พฤศจกิายน เหตุการณ์ในวนันั้นด�าเนนิไปดงัต่อไปนี้

เวลา ๑๕.๓๐ น. กองเกียรติยศยุวชนทหาร ๑ กองพัน  

เดนิขบวนไปตั้งแถวที่หน้าพระที่นั่งจติรลดาพร้อมด้วยยุวชนนายทหาร 

เชญิหบีเครื่องแบบยุวชนนายทหารประจ�าหน้าแถว

เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเสดจ็ฯ แถวกองเกยีรต-ิ 

ยศยุวชนทหารกระท�าวนัทยาวุธ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสรญิพระ- 

บารม ีสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเสดจ็พระราชด�าเนนิตรวจแถวยวุชนทหาร
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เมื่อเสดจ็ประทบัพระราชอาสน์เรยีบร้อยแล้ว พนัเอกหลวง 

พบิลูสงคราม รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหมได้อ่านค�ากราบบงัคมทลู 

ดงัต่อไปนี้

“ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

ในการท่ีใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงรับต�าแหน่งเป็น 

องค์อปุถมัภกของยุวชนทหารครัง้นี ้นบัเป็นพระมหากรณุาธคิณุอนั 

ประเสริฐย่ิงแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าผู้มีหน้าท่ีบังคับบัญชาทุกชั้น  

ตลอดจนถึงยุวชนทหารท่ัวไปข้าพระพุทธเจ้าท้ังหลายมีความ 

ปลาบปลื้มและภาคภูมิใจเป็นล้นเกล้าฯ

ยุวชนทหารนี้ กระทรวงกลาโหมได้จัดตั้งขึ้นโดยมุ่งหวัง 

จะฝึกให้ยุวชนมีสมรรถภาพเป็นผูบั้งคบับัญชาทหารของชาติไทยใน 

ยามสงครามและให้คนไทยรุน่นีถ้งึพร้อมด้วยศลีธรรมและวัฒนธรรม  

เป็นรากฐานของชาติไทยสืบไปจวบกัลปาวสาน

บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราช 

วโรกาส ให้เจ้ากรมยุวชนทหารน�าเครือ่งแต่งพระองค์ยุวชนนายทหาร 

ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพ่ือเป็นเครื่องหมายแห่งความ 

กตัญญูกตเวทีและความจงรักภักดีของข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวง

ในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอต้ังสัตยาธิษฐานถวาย 

พระพรสรวมคุณพระศรีรัตนตรัยอันเป็นเนื้อนาบุญของโลก อีกทั้ง 

พระกฤตยาภินหิารแห่งปฐมจกัรบีรมราชวงศ์และสรรพส่ิงศกัดิสิ์ทธิ ์

ท้ังมวลในพ้ืนพิภพ จงดลบันดาลให้พระองค์ผู้เป็นประมุขของชาติ  
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จงทรงพระเจรญิย่ิงด้วย

จตุรพิธพรชัย ธ�ารง

สยามรฐัสีมาอาณาจกัร 

ด้วยความสวัสดีนริติัศยั 

เป็นท่ีอุ่นเกล้าฯ แก่ข้า

พระพุทธเจ้าท้ังหลาย 

สืบไปชั่วกาลนานย่ิง

เทอญ

ด ้วยเกล ้า

ด้วยกระหม่อมขอเดชะ”

เมื่อรัฐมนตรีว ่ าการ 

กระทรวงกลาโหมอ่านค�ากราบ 

บงัคมทูลจบแล้ว พนัโท ประยูร  

ภมรมนตรี  เจ ้ ากรมยุ วชน 

ทหารบกได้เชญิเครื่องแบบยวุชน

นายทหารทูลเกล้าฯ ถวาย และ 

ในโอกาส เดียวกันนั้น ได ้น� า 

เครื่องแบบยุวชนทหารทูลเกล้าฯ  

ถวายสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ  

เจ้าฟ้าภูมพิลอดุลยเดชด้วย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล 

ทรงแต่งเครื่องแบบยุวชนนายทหาร  

เสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตร 

งานฉลองรัฐธรรมนูญที่สวนสราญรมย์
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ต่อจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชด�ารัสตอบดัง 

ต่อไปนี้

“ข้าพเจ้าขอขอบใจท่านท้ังหลายท่ีได้น�าเครื่องแบบ 

ยุวชนทหารมาให้ในวันนี้ และแสดงความจงรักภักดีในตัวข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขออวยพรให้แก่ยุวชนทหารและผู้บังคับบัญชา 

จงมีความสุขความเจริญทั่วกัน”

คอืเมื่อแรกตั้งยุวชนทหารเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ นั้น ได้ก�าหนด

หลกัเกณฑ์ไว้ว่าจะต้องเป็นลูกเสอืเอกมาแล้ว มอีายุไม่ต�่ากว่า ๑๕ ปี 

และไม่เกนิ ๑๘ ปี ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๘๐ ได้ตั้งยุวชนนายทหารขึ้น 

จงึได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั รชักาลที่ ๘ เมื่อวนัที่ ๑๗ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๑ ดังกล่าวข้างต้น และพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หวัรชักาลที่ ๙ ทรงเป็นยุวชนทหารในวนัเดยีวกนันั้น

ปรากฏว่าในวนัที่ ๘ ธนัวาคมนั้นเอง สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 

ได้ทรงแต่งเครื่องแบบยวุชนนายทหาร เสดจ็พระราชด�าเนนิทอดพระ- 

เนตรงานฉลองรัฐธรรมนูญที่สวนสราญรมย์ ได้ประทับรถสามล้อ  

ทรงถือแฮนเดิล บังคับรถด้วยพระองค์เอง หนังสือพิมพ์ได้ลงภาพ 

พระบรมฉายาลกัษณ์นี้เผยแพร่ เป็นที่ชื่นชมของพสกนกิรเป็นอนัมาก  

และอีกครั้งหนึ่งในงานพระราชพิธีพระราชทานธงประจ�ากองยุวชน 
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รือ่งความหลัง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล  

ทรงแต่งเครื่องแบบยุวชนนายทหาร  

และสมเด็จพระอนุชาธิราช  

เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช  

ทรงแต่งเครื่องแบบยุวชนทหาร

ทหาร เมื่ อตอนบ ่ ายวันที่  ๙  

มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๑ สมเดจ็ 

พระเจ ้าอยู ่หัวเสด็จพระราช- 

ด�าเนนิมาประทบัพระที่นั่งชุมสาย 

ที่ท ้องสนามหลวง รัฐมนตร ี

ว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวค�า 

ปฏิญาณต่อธงประจ�ากองให ้ 

ยวุชนทหารทั้งปวงว่าตาม เมื่อจบ 
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วันฉลองรัฐธรรมนูญที่สวนสราญรมย์  

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลได้ประทับรถสามล้อ  

ทรงถือแฮนเดิล บังคับรถด้วยพระองค์เอง
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พระราชพิธีพระราชทานธงประจ�ากอง 

ยุวชนทหาร วันที่ ๙ มกราคม ๒๔๘๑

ค�าปฏิญาณแล้ว สมเด็จพระ- 

เจ ้าอยู ่หัวพระราชทานธงแก ่ 

ผู้บังคับกองตามล�าดับจนตลอด 

แล้วเสด็จพระราชด�าเนินประทับ 

รถยนต์พระที่นั่งตรวจยุวชน 

ทหารจนทั่ว แล้วเสด็จพระราช- 

ด� า เนิ นกลั บ ม าป ร ะทั บ  ณ  

พระที่นั่งชุมสาย ทอดพระเนตร 

ยุทธกรีฑา ยุวชนทหารเดิน 

สวนสนามผ่านหน้าพระที่นั่งถวาย 

ตวั

ในการเสด็จพระราช- 

ด�าเนินมาเยี่ยมราชอาณาจักร 

สยามครั้งแรกนั้น ได้เสด็จไป 

ทอดพระเนตรสถานที่ต ่ างๆ  

หลายแห่ง เช่น เสด็จไปทอด- 

พระเนตรพิพิธภัณฑสถานแห่ง- 

ชาติ พระนคร และวัดส�าคัญ 

ต่างๆ ในกรุงเทพฯ กับเสด็จไป 

เปิดโรงพยาบาลอานันทมหิดล 

ที่จงัหวดัลพบุรี
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เหล่ายุวชนทหารเดินสวนสนามหน้าพระที่นั่ง


