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บทน�ำ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระมหากษัตริยร์ ชั กาลที่ ๘ ในพระบรมราชจักรีวงศ์
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นพระมหากษัตริยพ์ ระองค์ที่ ๒ ในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัตติ งั้ แต่
ทรงพระเยาว์ พระชนมายุเพียง ๑๐ พรรษา ขณะทีท่ รงศึกษาวิชาการอยู่
ณ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
สมเด็จพระบรมราชชนกของพระองค์เป็นพระราชโอรสของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้ทรงบ�ำเพ็ญคุณ
ประโยชน์แก่ประเทศชาติและชาวไทยในด้านการแพทย์ การพยาบาล
และสาธารณสุขอย่างมหาศาล จนได้รบั ถวายพระนามว่า “บิดาแห่ง
วงการแพทย์ไทย” สมเด็จพระบรมราชชนนีทรงเป็นกุลสตรีผู้ทรง
วิรยิ ะอุตสาหะฉลาดปราดเปรือ่ ง ใฝ่พระทัยในการศึกษา ทรงบ�ำเพ็ญ
ประโยชน์ยิ่งแก่ชาติไทย และมีพระจริยวัตรอันเหมาะสมในแต่ละ
พระสถานะทีท่ รงด�ำรงอย่างยากทีจ่ ะหาผูใ้ ดเสมอเหมือน เมือ่ สมเด็จ
พระบรมราชชนกของพระองค์สิ้นพระชนม์นั้น พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลมีพระชนมายุเพียง ๕ พรรษา
พระเชษฐภคินีและพระอนุชาของพระองค์ก็ทรงพระเยาว์ การที่
ได้เสด็จขึ้นเสวยราชย์อย่างที่ไม่ได้ทรงคาดคิดหรือเตรียมพระองค์
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มาก่อน ประชาชนจึงทั้งเคารพรักและห่วงใยยิ่งนัก ทรงเป็น
เยาวกษัตริย์ที่เสด็จขึ้นครองราชย์ขณะเหตุการณ์ของโลกและ
บ้านเมืองก�ำลังยุ่งเหยิงและผันผวนปรวนแปร
เมือ่ เสด็จนิวตั ประเทศไทยพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนี
พระเชษฐภคินีและพระอนุชาครั้งแรกหลังการเสด็จขึ้นครองราชย์
พระองค์มีพระชนมายุ ๑๓ พรรษา ประชาชนพากันตื่นเต้น
อยากจะได้เฝ้าชมพระมหากษัตริยผ์ ทู้ รงพระเยาว์และทรงพระเจริญ
ในต่างประเทศด้วยความรูส้ กึ นึกคิดต่าง ๆ กัน เมือ่ ได้เห็นพระอิรยิ าบถ
ทีอ่ อ่ นโยนละมุนละไม การวางพระองค์ทเี่ หมาะสม และได้ทราบข่าว
การพระราชทานสัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ต่างประเทศที่แสดงถึง
ความตระหนักในพระราชภารกิจความรับผิดชอบอันเต็มเปี่ยม
ราษฎรต่างก็พากันชืน่ ชมยินดีเป็นล้นพ้น เฝ้าบอกเล่ากล่าวขานกัน
ไม่จบสิ้น เมื่อถึงเวลาเสด็จกลับไปทรงศึกษาต่อ ประชาชนจึงต่าง
พากันส่งเสด็จอย่างเนืองแน่น และภาวนาขอให้พระองค์ทรง
พระเจริญ ส�ำเร็จการศึกษาและเสด็จกลับมาเป็นขวัญของชาติโดยเร็ว
อีกเจ็ดปีต่อมา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
อานันทมหิดลเสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นครั้งที่สอง ทรงพระเจริญ
ขึ้นในทุกทาง เป็นที่ปีติยินดีแก่พสกนิกรอย่างล้นเหลือ ได้เสด็จ
พระราชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรอย่างใกล้ชิดโดยไม่ถือพระองค์
ทรงบ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่าง ๆ อย่างเอาพระราชหฤทัยใส่
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ความอ่อนโยนของพระองค์ได้ผกู พันจิตใจของประชาชนอย่างมัน่ คง
แน่นแฟ้นต่างพากันชื่นชมสรรเสริญไม่รู้เบื่อ และความจงรักภักดี
ได้ทบทวีขึ้นอีก
แต่แล้วขวัญและจิตใจของคนไทยทัง้ ชาติกต็ อ้ งสัน่ สะเทือน
หวั่นไหวเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่ไม่เคยมีผู้ใดคาดคิดมาก่อน
เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นก่อนที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
อานันทมหิดล จะเสด็จกลับไปทรงศึกษาต่อเพียงไม่กี่วัน ราษฎร
ต่างตกตะลึงงงงันแล้วพากันร�ำ่ ไห้ คนแก่คนเฒ่าถึงกับทรุดนัง่ สะอึก
สะอื้นเช็ดน�้ำตาที่พรั่งพรูด้วยความโศกาดูรจากส่วนลึกของหัวใจ
แม้ว่ารัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
อานันทมหิดล จะมีระยะเวลาไม่นานและเป็นช่วงที่ทรงพระเยาว์
ต้องมีคณะผูส้ ำ� เร็จราชการแทนพระองค์บริหารพระราชภาระและ
ได้เสด็จสวรรคตเสียก่อนที่จะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตาม
ราชประเพณีที่สมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชแห่งประเทศไทยได้
ทรงปฏิบัติ แต่ความทรงจ�ำร�ำลึกที่ประชาชนคนไทยมีต่อพระองค์
นัน้ แจ่มชัด ผูท้ ไี่ ด้ผา่ นบรรยากาศในรัชสมัยของพระองค์ ต่างจ�ำได้ถงึ
ความจงรักภักดีทอี่ าณาประชาราษฎร์มตี อ่ ในหลวงและความห่วงใย
ใกล้ชิดที่ในหลวงทรงมีต่อราษฎรของพระองค์
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๑. ครั้งทรงพระเยาว์
พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรมหาอานั น ทมหิ ด ล
มีพระนามตามประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยว่า พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลอดุลยเดชฯ พระอัฐมรามาธิบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระนามเดิมคือ
หม่อมเจ้าอานันทมหิดล พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้ทรงสถาปนาพระยศเป็น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล
เป็นพระโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก (เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์)
และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จพระราชชนนี
ศรีสังวาลย์) เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.
๒๔๖๘ ณ เมืองไฮเดลแบร์ก ประเทศเยอรมนี เป็นพระโอรสองค์ที่ ๒
มีพระเชษฐภคินีพระองค์หนึ่งคือ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และมีพระอนุชา
พระองค์หนึ่งคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑ พระองค์ได้ตามเสด็จสมเด็จพระบรม
ราชชนกกลับเข้ามาประทับ ณ วังสระปทุม กรุงเทพมหานคร ต่อมาเมือ่
พ.ศ. ๒๔๗๒ สมเด็จพระบรมราชชนกเสด็จสวรรคต จึงทรงก�ำพร้า
พระราชบิดาตั้งแต่พระชนมายุเพียง ๕ พรรษา ขณะนั้นพระบาท
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พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ครั้งทรงพระเยาว์ ฉายพร้อมกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชมีพระชนมายุเพียงพรรษาเศษ
ได้ทรงเข้าศึกษาครัง้ แรกทีโ่ รงเรียนมาแตร์เดอีวทิ ยาลัย และโรงเรียน
มัธยมวัดเทพศิรินทร์ตามล�ำดับ
ใน พ.ศ. ๒๔๗๖ สมเด็จพระบรมราชชนนีได้ขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จไปประทับ ณ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อการ
ศึกษาและพระอนามัยของพระโอรสและพระธิดา
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ระหว่างทีท่ รงศึกษาชัน้ ประถมศึกษาทีโ่ รงเรียนเมียร์มองต์
ณ เมืองโลซาน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเสด็จ
พระราชด�ำเนินไปประทับรักษาพระเนตรที่ประเทศอังกฤษทรง
สละราชสมบัติ และพระองค์ไม่มีพระราชโอรสหรือพระราชธิดา
การสืบราชสมบัตติ ามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม
เป็นไปตามนัยแห่งกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์
พ.ศ. ๒๔๖๗ และด้วยมติเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร ให้ขอ
พระราชทานอัญเชิญพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล
ขึ้นครองราชย์ โดยรัฐบาลได้มีโทรเลขถึงพระองค์มีข้อความว่า
ด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทน
ราษฎร คณะรัฐมนตรี โดยอนุวรรตน์ตามความ
ในมาตรา ๙ แห่งรัฐธรรมนูญ และมาตรา ๘
แห่งกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์
พ.ศ. ๒๔๖๗ ขอพระราชทานอั ญ เชิ ญ ให้
ฝ่าพระบาทได้โปรดเกล้าฯ ขึน้ ครองราชสมบัตสิ บื
ต่อจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก
ซึ่งทรงสละราชสมบัติตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม
พ.ศ. ๒๔๗๗ เวลา ๑๓.๔๕ น. (เวลาอังกฤษ)
เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร์ ณ สงขลา)
ได้รับค�ำสั่งในฐานะที่เป็นผู้แทนรัฐบาลให้รีบไป
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ยังโลซานเพื่อถวายความเคารพของรัฐบาลต่อ
ใต้ฝา่ พระบาทในฐานะทีท่ รงเป็นพระมหากษัตริย์
แห่งประเทศสยามแล้ว
เล่ากันว่าเมือ่ ผูแ้ ทนรัฐบาลเข้าเฝ้าฯ ณ เมืองโลซาน ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ในชั้นแรกทรงแปลกพระราชหฤทัย ซึ่งย่อมเป็น
ธรรมดาเพราะยังทรงพระเยาว์ แต่แล้วก็ได้มีพระราชโทรเลขตอบ
รัฐบาลด้วยข้อความสั้น ๆ ชัดเจนและกะทัดรัดว่า
ได้รับทราบโทรเลขของท่านแล้วด้วยดี
ขอขอบใจอย่างแท้จริง
ปีต่อมาทรงย้ายสถานศึกษาจากโรงเรียนเมียร์มองต์
ไปทรงศึกษาที่โรงเรียนนูแวล เดอ ลา ซืออิส โรมองด์
นอกจากการศึกษาความรู้โดยทั่วไปจากโรงเรียนแล้ว
ยังมีพระอาจารย์ถวายพระอักษรไทย ณ ต�ำหนักที่ประทับด้วย
กับได้ทรงศึกษาอบรมจากสมเด็จพระบรมราชชนนีเกีย่ วกับพระราช
ภารกิจแห่งพระมหากษัตริย์ และพระราชประเพณีต่าง ๆ ของไทย
ทรงศึกษาภาษาถึง ๕ ภาษา คือ ภาษาไทย ฝรัง่ เศส อังกฤษ เยอรมัน
และสเปน
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ในด้านสุขภาพอนามัย สมเด็จพระบรมราชชนนีทรง
เอาพระทัยใส่พระโอรสและพระธิดามาก ได้ทรงสร้างพระนิสัยให้
โปรดกีฬาหลายอย่าง เช่น สกี สเกตน�้ำแข็ง ฮ็อกกี้ จักรยาน
กรรเชียงเรือ ว่ายน�้ำ นอกจากโปรดกีฬาแล้ว พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ยังสนพระราชหฤทัยในเรือ่ งต่าง ๆ
อย่างกว้างขวาง เช่น การช่างไม้ การฝีมือ สวนครัว สะสมรูป
เรือรบจ�ำลอง สะสมแสตมป์ของประเทศต่างๆ ทรงฝึกใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์มาแต่ทรงพระเยาว์
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๒. เสด็จนิวัตและพระราชจริยวัตร
เสด็จนิวัตครั้งแรก

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เสด็จนิวตั
ประเทศไทยเป็นครั้งแรก หลังจากเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
แล้ว ๔ ปี คือ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๑ พร้อมสมเด็จ
พระบรมราชชนนี สมเด็จพระเชษฐภคินีและสมเด็จพระอนุชา
โดยเรือ “มีโอเนีย” เมื่อเสด็จพระราชด�ำเนินผ่านเมืองปีนัง
หนังสือพิมพ์สเตรทเองโกลงข่าวกระแสพระราชด�ำรัสตอนหนึ่งว่า
ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีที่ได้เดินทางกลับสู่
ประเทศอันเป็นที่รักของข้าพเจ้า และในอันที่
จะได้เห็นบรรดาประชาราษฎร์ของข้าพเจ้าเอง
การเสด็จนิวัตครั้งนั้นประชาชนไปคอยเฝ้ารับเสด็จอย่าง
เนืองแน่น บางคนก็ด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่าพระมหากษัตริย์
ผูท้ รงพระเจริญในต่างประเทศจะมีพระอิรยิ าบถอย่างไร และแล้วต่างก็
พากันชืน่ ชมโสมนัส เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระองค์นอ้ ย
ทรงงามในทุกสิ่งทุกอย่าง สมกับที่ทรงเป็นมิ่งขวัญของประชาชน
ไม่มีสิ่งใดต้องเคลือบแคลงเลย ทรงเหมาะสมกับที่ประชาชน
จะเทิดทูนเคารพรักทุกประการ ในการเสด็จพระราชด�ำเนิน
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พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
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มาครั้งนั้นพระองค์ประทับอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา ๒ เดือน
แล้วก็ต้องเสด็จพระราชด�ำเนินกลับเพื่อทรงศึกษาต่อ ณ ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ระยะเวลา ๒ เดือนนัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ได้ทรงผูกพันจิตใจของประชาชนคนไทยไว้อย่างมั่นคง

เสด็จนิวัตครั้งหลัง

หลังจากเสด็จนิวัตครั้งแรกแล้ว สถานการณ์ของโลกเข้าสู่
วิกฤตจนเกิดสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง การติดต่อระหว่างประเทศไทย
กับต่างประเทศไม่สะดวก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จึงมิได้เสด็จ
พระราชด�ำเนินเยีย่ มประเทศไทยอีกเป็นเวลานาน จนสงครามโลกสงบ
จึงได้เสด็จนิวัตอีกครั้งหนึ่ง ขณะนั้นมีพระชนมายุ ๒๑ พรรษา
และทรงบรรลุพระราชนิติภาวะ
การเสด็จนิวัตครั้งนี้ สมเด็จพระบรมราชชนนีและสมเด็จ
พระอนุชาได้ตามเสด็จด้วย ถึงกรุงเทพมหานคร วันที่ ๕ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๔๘๘ เมือ่ เสด็จพระราชด�ำเนินลงจากเครือ่ งบินราชพาหนะ
ทีด่ อนเมือง ได้โปรดเกล้าฯ ให้ผแู้ ทนกองทัพอากาศเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ
ถวายเครื่องยศจอมพลอากาศ แล้วเสด็จพระราชด�ำเนินจาก
ดอนเมืองโดยรถไฟพระทีน่ งั่ ถึงสถานีจติ รลดา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เมื่อครั้งด�ำรงพระยศเป็นกรมขุน
กราบบังคมทูลในนามพระบรมวงศานุวงศ์ ผู้ส�ำเร็จราชการแทน
พระองค์และคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าฯ จากนัน้ เสด็จพระราชด�ำเนินจาก
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สถานีจติ รลดาโดยรถยนต์พระทีน่ งั่ สูพ่ ระบรมมหาราชวัง ท่ามกลาง
ประชาชนจ�ำนวนมากทีค่ อยเฝ้าฯ ชมพระบารมี ผูท้ เี่ คยรับเสด็จครัง้
ทีเ่ สด็จนิวตั ครัง้ แรกก็อยากจะทราบว่าได้ทรงพระเจริญขึน้ เพียงใด
ผูท้ เี่ คยแต่ฟงั ค�ำเล่าขานสรรเสริญ ก็อยากจะได้เฝ้าฯ ชมพระบารมี
ด้วยสายตาตัวเอง ตลอดเส้นทางประชาชนจึงไปรอรับเสด็จอย่าง
เนืองแน่น ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงสักการะพระพุทธมหา
มณีรตั นปฏิมากร พระสงฆ์อานัมนิกายสวดชัยมงคลถวายพระพรหน้า
พระอุโบสถ เสด็จเข้าภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ
สวดถวายพระพรชัยมงคล เสร็จพระราชพิธีแล้วเสด็จประทับ
ณ พระที่นั่งบรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง

พระราชจริยวัตร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลมี
พระราชจริยวัตรสุภาพ อ่อนโยน เปี่ยมไปด้วยพระเมตตากรุณา
มิใช่ว่าจะเพิ่งได้ปรากฏเห็นประจักษ์เมื่อทรงพระเจริญวัยแล้ว
หากแต่ว่าพระลักษณะนั้นได้ฉายเด่นประทับความรู้สึกของผู้ได้
พบเห็นมาแล้วตั้งแต่ทรงพระเยาว์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ได้มลี ายพระหัตถ์ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๔๘๑ ประทานหม่อมเจ้าหญิงจงจิตรถนอม ดิศกุล
พระธิดา ทรงเล่าถึงการรับเสด็จที่ปีนัง ตอนหนึ่งว่า
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....เมือ่ พ่อพาผูอ้ นื่ ไปเฝ้ารายตัวหมดแล้ว
ตรัสชวนพ่อเข้าไปในห้องรับแขก จะโปรดให้
พ่อนั่งเก้าอี้พนักตัวใหญ่ พ่อทูลขอนั่งตัวเล็ก
ก็ไม่โปรด พ่อจึงทูลว่า ถ้าจะโปรดให้พอ่ นัง่ เก้าอี้
ตัวใหญ่นนั้ ก็ขอเชิญเสด็จประทับบนตักอีกครัง้ ๑
เหมือนอย่างเมือ่ ครัง้ แรกได้เฝ้าแต่ยงั ทรงพระเยาว์
ทรงพระสรวลแล้วเสด็จประทับบนตักสักครู่
หนึ่งแล้วไปประทับเก้าอี้ยาว เวลานั้นนอกจาก
พระเจ้าอยู่หัว ดูเหมือนจะมีแต่พระชนนีกับ
เจ้าฟ้า ๒ พระองค์อยู่ในห้องนั้น ทุกพระองค์
และพระชนนีโดยเฉพาะทรงไว้วางพระองค์สนิท
กับพ่อเหมือนอย่างแต่กอ่ น  ไม่แปลกเปลีย่ นแต่
อย่างใด พ่อเฝ้าอยู่สัก ๑๐ นาที ก็ทูลลากลับ..
...พ่อรู้สึกยินดีปลื้มใจมากที่มีโอกาส
ได้สังเกตหลายอย่าง ส่วนพระองค์สมเด็จพระ
อานันทมหิดลนัน้ พระกิรยิ าอัธยาศัย หรือถ้าว่า
อีกอย่างหนึ่งคือ พระอุปนิสัยดีมาก มีเค้าทรง
พระสติปัญญา ผิดกับเด็กสามัญ และรู้จักวาง
พระองค์พอเหมาะแก่เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ยัง
ทรงพระเยาว์ ใครๆ ที่ได้เข้าใกล้แล้วมีแต่ชอบ
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และสรรเสริญกันทุกคน ไม่เลือกว่าไทยหรือฝรัง่
แต่บุญญาภินิหารเป็นข้อส�ำคัญมีอีกอย่าง ๑ ที่
ได้พระชนนีอย่างพระชนนีศรีสงั วาลย์ พ่อไม่เคย
คิดเลยว่าจะเป็นผูห้ ญิงทีม่ สี ติปญั ญาสามารถมาก
เพิ่ งมาสั งเกตในคราวนี้ รู้ จัก วางพระองค์
พอเหมาะดีทุกสถาน ใครคุ้นก็ต้องนับถือ
และค่อยคลายห่วงสมเด็จพระอานันทมหิดล
เพราะมีชนนีดีด้วย
พระมารยาทอ่อนโยนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั นัน้
พระอาจารย์ทเี่ คยถวายพระอักษรครัง้ ทรงศึกษา ณ โรงเรียนมัธยม
วัดเทพศิรนิ ทร์ จะกล่าวเป็นแนวเดียวกันว่าพระองค์มพี ระราชหฤทัยและ
พระมารยาทละมุนละม่อม จากภาพการเสด็จพระราชด�ำเนินเยีย่ ม
ราษฎร จะทรงทักทายกับราษฎรทีห่ มอบเฝ้าฯ โดยจะทรงก้มพระองค์
พระพักตร์ออ่ นโยน พระกิรยิ ามารยาทนุม่ นวล ทรงสนพระราชหฤทัย
ในความรูแ้ ละกิจการบ้านเมืองเสมอ การเสด็จพระราชด�ำเนินเยีย่ มชม
สถานทีต่ า่ ง ๆ จะทอดพระเนตรอย่างใกล้ชดิ ไม่วา่ จะเป็นการรีดพิษงู
ที่สถานเสาวภา หรือทอดพระเนตรอาวุธยุทโธปกรณ์ที่กรมทหาร
ราบที่ ๑ รักษาพระองค์ เมื่อเสด็จพระราชด�ำเนินเยี่ยมกองทัพเรือ
ก็เสด็จพระราชด�ำเนินลงไปในเรือด�ำน�้ำและเรือปืนศรีอยุธยา
แล้วทอดพระเนตรเครือ่ งยนต์กลไกอย่างจริงจัง แม้แต่การปัน้ หม้อ
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หรือสาธิตการท�ำนา ก็จะเสด็จพระราชด�ำเนินเข้าไปทอดพระเนตร
อย่างใกล้ชดิ บางคราวก็ทรงทดลองด้วยพระองค์เอง เช่น ทรงหว่านข้าว
ในนาที่บางเขน
ในสายตาของสื่อมวลชนทั่วไปในสมัยนั้นมีทัศนคติถึง
พระองค์ไว้ต่างๆ กัน แสดงความประทับใจในพระราชจริยวัตร
อย่างยิ่ง เช่น หนังสือพิมพ์สุภาพบุรุษประชามิตร ฉบับวันที่ ๑๕
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๙ ได้พรรณนาถึงพระอุปนิสัยและพระราช
จริยวัตรของพระองค์ ว่า
		
“ทรงนิยมความเป็นอยูอ่ ย่างง่าย ๆ ไม่มี
พิธีรีตอง ซึ่งดู ๆ ก็ไม่ผิดกับสามัญชนเท่าใดนัก
ไม่โปรดความเอิกเกริก ไม่โปรดการกราบกราน
อันเป็นจารีตโบราณ ทรงใช้สรรพนามว่า “ผม”
และทรงใช้คำ� รับว่า “ครับ” แก่ผไู้ ปหาให้เข้าเฝ้าฯ
โดยทั่วๆ ไป
นับตั้งแต่วันเสด็จนิวัตพระนครเป็นต้นมา ผู้ที่ได้เฝ้าแหน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ต่างก็มเี รือ่ งกล่าว
ขวัญถึง “ในหลวง” ผูเ้ ป็นทีร่ กั ของตนไม่เว้นแต่ละวัน และการทีไ่ ด้
ไปเฝ้าฯ รับเสด็จตามทีต่ า่ งๆ ทีท่ ราบว่าจะเสด็จพระราชด�ำเนินนัน้
เป็นความสุขอย่างยิ่ง มักจะกล่าวกันเป็นเสียงเดียวว่า “พระองค์
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประชาธิปไตยโดยแท้”
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๓. พระราชกรณียกิจ
แม้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล จะ
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติและประทับอยู่ในประเทศไทยช่วงเวลา
ไม่นาน พระองค์กท็ รงบ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการอันเป็น
คุณประโยชน์ยงิ่ แก่ประเทศไทย โดยเฉพาะเมือ่ เสด็จนิวตั พระนคร
ครั้งหลัง เมื่อพ.ศ. ๒๔๘๘ ถึง พ.ศ. ๒๔๘๙ มีพระราชกรณียกิจ
แต่ละด้านที่ประมวลได้ดังนี้

ทรงรักษาเกียรติภมู แิ ละทรงสร้างขวัญก�ำลังใจแก่ชาวไทย

เมือ่ เกิดสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ ประเทศไทยประกาศสงครามกับ
ฝ่ายสัมพันธมิตร เมือ่ สงครามสิน้ สุด ไทยจึงเป็นฝ่ายแพ้สงครามและ
หลุดพ้นจากอ�ำนาจของญีป่ นุ่ เราเรียกวันนีว้ า่ “วันสันติภาพ” นับจากนัน้
กองทัพของฝ่ายสัมพันธมิตรในฐานะที่เป็นฝ่ายชนะสงคราม ก็ได้
เข้ามาตั้งอยู่ในประเทศไทยส่วนหนึ่ง เพื่อปลดอาวุธกองทัพญี่ปุ่น
อนาคตของประเทศไทยจะถูกยึดครองหรือไม่ เป็นสิ่งที่ยัง
มืดมนและขึน้ อย่กู บั การด�ำเนินนโยบายทางการเมืองของคณะรัฐบาล
ทหารฝ่ายสัมพันธมิตรมีหลายชาติหลายภาษา ที่เห็นใจไทยก็มี
ที่ถือโอกาสข่มขู่เอาเปรียบก็ไม่น้อย ท�ำให้คนไทยรู้สึกขื่นขม
ต้องใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างยิ่งยวด
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เหตุการณ์สำ� คัญเหตุการณ์หนึง่ ยิง่ ท�ำให้ชาวไทยตระหนักถึง
เกียรติภมู ขิ องชาติวา่ จ�ำเป็นต้องรักษา คือ ลอร์ด หลุยส์ เมาท์แบตเทน
แห่งกองทัพอังกฤษ เป็นผู้บัญชาการทหารฝ่ายสัมพันธมิตร
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้ามายังพระนครอย่างเกรียงไกร ได้มกี าร
ตรวจพลสวนสนามกองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม
พ.ศ. ๒๔๘๙ หลังจากทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลเสด็จถึงพระนครเพียง ๑ เดือนครึ่งเท่านั้น
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลทรงกอบกู้
เกียรติภมู ขิ องชาติไว้ได้ โดยเสด็จออกทรงรับการตรวจพลสวนสนาม
ของกองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรในฐานะองค์พระประมุขของประเทศ
พร้อมกับลอร์ด หลุยส์ เมาท์แบตเทน เป็นการเสด็จออกอย่างสง่างาม
สมพระเกียรติ ในฉลองพระองค์จอมทัพไทย ศักดิศ์ รีของประเทศไทย
ของชาวไทยทั้งชาติ ปรากฏอยู่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระองค์นี้ ทรงเปี่ยมไปด้วยพระบุญราศี ทรงสง่าด้วยพระบารมี
ความข้องในจิตใจของคนไทยว่าเมืองไทยจะอยูใ่ นฐานะถูกยึดครอง
หรือไม่ก็หมดไปทันที มีความรู้สึกว่าทุกคนก็ยังคงเป็น “ไท”
สมชือ่ อย่างเต็มภาคภูมิ ขวัญและจิตใจของคนไทยก็ดขี นึ้ มีกำ� ลังใจ
ในการต่อสู้กับความทุกข์ยากอันเกิดจากผลของสงครามมากขึ้น
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เสด็จพระราชดำ�เนินเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดสมุทรปราการ

เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร

การเสด็จพระราชด�ำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจและ
ทรงเยี่ยมราษฎร ณ สถานที่ต่างๆ ในพิธีต่างๆ ล้วนน�ำความสุข
และความประทับใจมากที่สุดแก่คนไทย เช่น ทรงพระกรุณาเสด็จ
พระราชด�ำเนินไปบ�ำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทาน ทรงบาตร
เทศกาลปีใหม่ เสด็จพระราชด�ำเนินเยี่ยมกรมอู่ทหารเรือและ
ทรงขับเรือยามฝั่ง เสด็จพระราชด�ำเนินเยี่ยมราษฎรอย่างใกล้ชิด
ทีบ่ างเขนในกรุงเทพมหานคร จังหวัดและพืน้ ทีใ่ กล้เคียง ทีส่ มุทรปราการ
ปทุมธานี นนทบุรี พระประแดง ปากเกร็ด ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร
ราษฎรพากันมาเฝ้าฯ รับเสด็จอย่างคับคั่งและพากันชื่นชมใน
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พระราชจริยวัตรอันหาที่ติมิได้ของพระองค์ ทรงทักทายไต่ถามผู้ที่
มาเฝ้าฯ รับเสด็จด้วยพระกิริยาและกระแสพระราชด�ำรัสอ่อนโยน
นุ่มนวล ทรงท�ำให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าพระมหากษัตริย์จะทรงเป็น
ร่มเกล้าให้ความร่มเย็นแก่ชาติไทยเหนือสิ่งอื่นใด
จากการเสด็จพระราชด�ำเนินไปยังเยีย่ มราษฎรและได้มผี นู้ ำ�
ของมาถวายจ�ำนวนมาก จึงโปรดเกล้าฯ ให้จดั เงินส่วนพระองค์เป็น
เงินเหรียญใส่ถงุ ผ้าสีขาวถุงละ ๕ บาท เป็น “เงินก้นถุง” พระราชทาน
เป็นที่ระลึกแก่ผู้ที่ถวายของและเป็นรางวัลแก่ผู้ที่แสดงการละเล่น
ตามประเพณีท้องถิ่นถวายทอดพระเนตร ได้ทรงพยายามเป็นผู้
“ให้” แก่ราษฎรโดยไม่ขอ “รับ” จากราษฎรฝ่ายเดียว เงินก้นถุง
หรือเงินรางวัลนี้ผู้ที่ได้รับพระราชทานถือเป็นสิริมงคลสูงสุด มีค่า
สูงกว่าค่าของเงินหลายเท่าพันทวี

ทรงเป็นตุลาการ

ในการเสด็จพระราชด�ำเนินไปยังหัวเมืองนอกกรุงเทพมหานคร
มิใช่หมายความว่า จะมีพระราชประสงค์เพื่อเยี่ยมเยียนพสกนิกร
แต่เพียงอย่างเดียว หากทรงตัง้ พระราชหฤทัยจะได้ศกึ ษาถึงลักษณะ
การบริหารบ้านเมืองของหน่วยราชการทุกๆ ฝ่าย นับแต่การปกครอง
การศาล เพือ่ ให้เข้าใจสภาพบ้านเมืองได้อย่างถ่องแท้ ดังเช่น เกีย่ วกับ
การใช้อ�ำนาจตุลาการ พระองค์ได้ประทับบัลลังก์เพื่อทรงไว้ซึ่ง
ความยุติธรรม ถึง ๒ ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๙
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ณ บัลลังก์ศาลจังหวัดนครปฐม และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ ได้แสดงพระปรีชาสามารถเป็นทีป่ ระทับใจ
พสกนิกรอย่างยิ่ง โดยเฉพาะที่ศาลประจ�ำจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทรงร่วมพิจารณาคดีลักทรัพย์ จ�ำเลยเป็นหญิงแม่ลูกอ่อน ตาม
ฟ้องของอัยการปรากฏว่าจ�ำเลยได้ขโมยห่วงกุญแจนากของโจทก์
โดยมีผู้เห็นและจับของกลางได้ หญิงผู้เป็นจ�ำเลยได้รับสารภาพ
โดยอ้างว่าตัวเองยากจนและไม่มีทางหาเงินมาเลี้ยงดูบุตร ศาลได้
พิพากษาจ�ำคุกจ�ำเลย ๖ เดือน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้พระบรมราชวินิจฉัย
ตามส�ำนวนฟ้องแล้วมีพระราชด�ำรัสว่า โทษจ�ำคุกนั้นเปลี่ยนเป็น
รอการลงอาญาเพราะจ�ำเลยไม่เคยต้องโทษและไม่เคยกระท�ำความ
ผิดมาก่อน
ผู้พิพากษาได้ถามจ�ำเลยว่า “ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโทษให้นี้ รูส้ กึ ดีใจไหม”
นางผูต้ กเป็นจ�ำเลยได้กราบไปทีบ่ ลั ลังก์ พร้อมกับตอบอย่างฉะฉานว่า
รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เป็นล้นพ้น แต่เมือ่ ได้กระท�ำผิดไปแล้วก็ใคร่จะรับโทษตามกฎหมาย
พระองค์ทรงพระกรุณาพระราชทานเงินส่วนพระองค์ให้แก่หญิง
แม่ลกู อ่อนผูเ้ ป็นจ�ำเลย เป็นบ�ำเหน็จความสัตย์ซอื่ ทีม่ ตี อ่ อาญาแผ่นดิน
ในการที่ทรงร่วมพิจารณาพิพากษาคดีนั้น ประชาชน
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เข้าฟังจนล้นห้องพิจารณา เพราะทรงเป็นมิ่งขวัญของคนไทย
ยิ่งพระองค์เสด็จบ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนอย่าง
ใกล้ชดิ ราษฎรยิง่ จงรักภักดีพากันชืน่ ชมความเอาพระราชหฤทัยใส่
ต่อชาติและประชาชนของพระองค์ยิ่งขึ้น

ทรงห่วงใยการศึกษาของชาติ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลทรง
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการศึกษา ว่าเป็นสิง่ ทีส่ ร้างความเจริญ
รุ่งเรืองให้แก่ประเทศชาติ ผู้มีการศึกษาดีแล้วย่อมจะน�ำประโยชน์
จากวิชาการนัน้ มาพัฒนาประเทศได้อย่างสมบูรณ์ จึงทรงมุง่ หวังที่
จะศึกษาเล่าเรียนให้ส�ำเร็จก่อนที่จะทรงประกอบพระราชภารกิจ
บริหารประเทศในระบอบประชาธิปไตย ทัง้ ๆ ทีป่ ระชาชนชาวไทย
ต่างมีความปรารถนาอย่างยิง่ ยวดทีจ่ ะให้ทรงสถิตเสถียรเป็นมิง่ ขวัญ
อยูใ่ นพระนครต่อไป จึงนับเป็นความเสียสละความสุขส่วนพระองค์
เพือ่ บ้านเมืองโดยแท้จริง แม้ชาวไทยทีอ่ ยูใ่ นต่างแดนเมือ่ ทรงพบปะ
ก็จะทรงพระเมตตาเสด็จเข้าไปทักทายอย่างไม่ถอื พระองค์ กล่าวว่า
นักเรียนไทยที่อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
ไต่ถามถึงการศึกษาเล่าเรียนเป็นพิเศษ บางโอกาสมีพระราชด�ำรัส
ถามว่า “วันนีฟ้ งั ค�ำสอนเข้าใจดีไหม” และจะพระราชทานค�ำอธิบาย
เสมอหากทราบว่ามีความขัดข้อง
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ในการเสด็จนิวัตประเทศไทยครั้งหลังนี้ ทรงประกอบ
พระราชกรณียกิจหลายประการที่แสดงให้เห็นประจักษ์ว่าทรง
ห่วงใยเรื่องการศึกษาของชาติ ดังเช่น เสด็จพระราชด�ำเนินไป
ทอดพระเนตรกิจการหอสมุดแห่งชาติ เสด็จพระราชด�ำเนินไป
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงเรียนต่างๆ
รวมทัง้ โรงเรียนเทพศิรนิ ทร์ ซึง่ เป็นสถานศึกษาเมือ่ ยังทรงพระเยาว์
การเสด็จพระราชด�ำเนินแต่ละแห่งได้พระราชทานพระราชด�ำรัสอัน
เป็นประโยชน์ ดังเช่นพระบรมราโชวาทแก่นิสิตนักศึกษาเมื่อเสด็จ
พระราชด�ำเนินพระราชทานปริญญาบัตรประจ�ำปีการศึกษา ๒๔๘๘
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมือ่ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ ดังนี้
...ส�ำหรับนิสติ ทีส่ ำ� เร็จหลักสูตร ซึง่ ได้รบั
ปริญญาบัตรในวันนี้ อย่าพึงเข้าใจว่าท่านเรียน
จบสิน้ การศึกษาแล้ว การศึกษาย่อมไม่มที สี่ นิ้ สุด
ท่านต้องหมั่นแสวงหาวิชาความรู้เพิ่มเติมให้
ทันสมัยเสมอ อีกอย่างหนึ่งที่ส�ำคัญอันควร
กล่าวก็คือ ความประพฤติ เราเป็นผู้ได้รับ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึง่ นับว่าเป็นสถานศึกษา
ที่สูงและมีเกียรติ ย่อมต้องรู้ผิดรู้ชอบแล้วว่า
สิง่ ใดดีสงิ่ ใดชัว่ และสิง่ ใดควรประพฤติและไม่ควร
เพียงใด ตลอดจนกิรยิ ามารยาท เราต้องบังคับใจ
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ของเราให้เป็นผู้ที่อยู่ในศีลธรรมอันดีงามเสมอ
จึงจะได้ชอื่ ว่าเป็นนักศึกษาทีด่ ขี องชาติ ส่วนผูท้ ี่
ยังศึกษาอยูก่ ข็ อให้จงหมัน่ เพียรอุตส่าห์พยายาม
ตั้งใจเล่าเรียนให้จงได้ ความมุ่งหมายย่อมจะ
ส�ำเร็จสมประสงค์ของท่านในวันหน้าดังเพื่อน
ของท่านที่ส�ำเร็จไปนี้
ขอความเจริญรุง่ เรืองจงมีแด่ทา่ นผูส้ ำ� เร็จ
การศึกษา ซึ่งจะออกไปประกอบกิจการสนอง
คุณประเทศชาติ กับนิสิตผู้ที่ยังศึกษาอยู่

พระราชทานรัฐธรรมนูญและเปิดสภาผู้แทนราษฎร

การเมืองของไทยขณะที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาอานันทมหิดล ประทับอยู่นั้นก็ยังคงยุ่งเหยิงเช่นเดิม มีการ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาลหลายครั้ง ได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผู้แทนราษฎร เพื่อจัดการเลือกตั้งครั้งใหม่ ทั้งนี้เนื่องจาก
สภาผู้แทนราษฎรที่เลือกเข้ามาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๑ - ๒๔๘๙ นั้น
เป็นเวลาหลายปีแล้ว ได้มีการต่ออายุสมาชิกสภาถึง ๒ ครั้ง
ควรจะได้มีการเลือกตั้งใหม่ ภายหลังเลือกตั้ง พันตรี ควง อภัยวงศ์
ได้รับความไว้วางใจจากสภาให้เป็นนายกรัฐมนตรี จึงจัดตั้ง
คณะรัฐบาลเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๘๙ แต่บริหารราชการ
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พระราชพิธพี ระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๔๘๙
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ได้เพียง ๔๕ วัน ก็แพ้คะแนน ต้องลาออกจากต�ำแหน่ง สภาได้เลือก
นายปรีดี พนมยงค์ เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม
พ.ศ. ๒๔๘๙ สมัยของรัฐบาลนายปรีดี พนมยงค์ รัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ได้ร่างเสร็จเรียบร้อย รัฐบาลจึงกราบบังคมทูลพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้ทรงเลื่อนก�ำหนดเสด็จกลับไป
ทรงศึกษาต่อออกไปก่อน เพื่อจะได้พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่อนั เป็นรัฐพิธสี ำ� คัญของปวงชนชาวไทย เมือ่ วันที่ ๙ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๔๘๙ และเสด็จพระราชด�ำเนินเปิดประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙

เสด็จพระราชด�ำเนินเยือนส�ำเพ็ง

การเสด็จพระราชด�ำเนินเยีย่ มราษฎรทีเ่ ป็นความประทับใจ
อย่างลึกซึง้ ของผูท้ อี่ ยูใ่ นบรรยากาศสมัยนัน้ คือการเสด็จพระราชด�ำเนิน
เยือน “ส�ำเพ็ง”
ส�ำเพ็ง เป็นต�ำบลทีพ่ ระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชพระราชทานให้พระยาราชาเศรษฐีกบั ชาวจีนตัง้ ภูมลิ ำ� เนา
ครัง้ ทีโ่ ปรดเกล้าฯ ให้ยา้ ยจากบริเวณทีจ่ ะสร้างพระบรมมหาราชวัง
เมื่อคราวสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ และชาวจีนเหล่านั้นก็ได้ท�ำมา
ค้าขายอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา
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เสด็จพระราชดำ�เนินเยือน “สำ�เพ็ง”

เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ สงบ กระแสข่าวทางการเมืองที่
สับสน ท�ำให้กลุ่มชาวจีนบางกลุ่มซึ่งไม่ได้เข้าใจข้อเท็จจริงแน่ชัด
ก่อความไม่สงบขึน้ โดยรุมท�ำร้ายคนไทยด้วยวิธที เี่ รียกว่า “เลีย้ ะพะ”
เหตุการณ์นนั้ เกิดขึน้ เมือ่ ราวกลางปี พ.ศ. ๒๔๘๘ และได้ทวีความรุนแรง
และขยายวงกว้างขึน้ จนเกือบจะเป็นสงครามกลางเมืองย่อยๆ รัฐบาล
ได้ดำ� เนินการปราบปรามและจับกุมคุมขังชาวจีนทีก่ อ่ ความไม่สงบ
เหตุการณ์ดูเหมือนจะเรียบร้อยและรัฐบาลควบคุมสถานการณ์ได้
แต่ก็เป็นที่รู้กันว่ายังมีความอาฆาตมาดร้ายและความระอุคุกรุ่น
อยู่ ชาวจีนบางกลุ่มได้ประท้วงรัฐบาลโดยปิดร้านค้า ท�ำให้กระทบ
กระเทือนกับชีวติ ความเป็นอยูโ่ ดยปกติของประชาชนซึง่ ด�ำเนินชีวติ
ร่วมกันมาช้านาน รัฐบาลถึงกับต้องประกาศชักชวนให้ราษฎรไทย
ขายของเอง และจัดให้มีต�ำรวจคอยอารักขา
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เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
เสด็จนิวตั มาประทับในประเทศไทย ได้ทรงทราบเรือ่ งความบาดหมาง
ระหว่างกลุ่มราษฎรไทยกับกลุ่มชาวจีนในเมืองไทยซึ่งเคยอยู่
อย่างสงบสุขร่วมกันมาช้านานฉันพี่น้อง ทรงเห็นว่าจะปล่อยให้
เป็นความขุ่นข้องหมองใจเช่นนั้นไม่ได้ จึงได้ทรงหาทางแก้ไขด้วย
พระองค์เอง ได้ทรงมีก�ำหนดการเสด็จพระราชด�ำเนินเยือนส�ำเพ็ง
เป็นทางการเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙
ส�ำเพ็งนั้นเป็นย่านธุรกิจค้าขายที่มีห้างร้านเรียงรายและ
แผงลอยวางขายของแน่นขนัด มีทางเดินแคบๆ ผ่านกลาง จ�ำหน่าย
ข้าวของจิปาถะ ทั้งเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนอนสิ่งของเครื่องใช้ เช่น
ถ้วย ชาม เครื่องแก้ว อาหารสดและแห้ง รวมทั้งร้านขายทอง
ร้านเพชรพลอย และอื่นๆ
เมื่ อ ข่ า วพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว และสมเด็ จ
พระอนุชาจะเสด็จเยือนส�ำเพ็ง ชาวจีนและผูท้ คี่ า้ ขายในส�ำเพ็งต่าง
ตืน่ เต้นยินดีเตรียมการรับเสด็จอย่างมโหฬารเอิกเกริก ทางเดินได้รบั
การปรับปรุงซ่อมแซมอย่างรีบด่วน พ่อค้าจีนร่วมกันสร้างซุม้ ประตู
รับเสด็จด้วยดอกไม้สดและแพรพรรณหลากสีสดใส ประดับประดา
ด้วยธงทิวตระการตา แต่ละร้านตั้งโต๊ะบูชาเตรียมรอรับเสด็จด้วย
ความเคารพยิ่ง ทุกคนในร้านตั้งแต่เด็กน้อยไปจนถึงปู่ย่าตาทวด
ออกมาหมอบเฝ้าฯ ชมพระบารมีอย่างเรียบร้อย
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระอนุชา
เสด็จพระราชด�ำเนินโดยไม่ทรงรีบเร่ง พระอิริยาบถ สีพระพักตร์
และสายพระเนตรเต็มไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ทรงรับของที่
พ่อค้าชาวจีนถวายทุกราย บางร้านเจ้าของร้านกราบบังคมทูล
อัญเชิญเสด็จประทับ เล่ากันว่าเก้าอี้ที่ประทับก็ได้กลายเป็นของ
มงคลศักดิ์สิทธิ์ของร้าน และเป็นความภาคภูมิใจของเจ้าของที่จะ
บอกเล่าไปชั่วลูกชั่วหลานว่าเก้าอี้นั้นฮ่องเต้เคยเสด็จมาประทับ
บางคนปูผ้าแล้วกราบบังคมทูลให้ทรงเหยียบเพื่อตนจะได้น�ำไป
เก็บไว้บูชาเป็นสิริมงคล
ทรงใช้เวลากว่า ๔ ชั่วโมง ในการเสด็จพระราชด�ำเนิน
เยือนส�ำเพ็งซึ่งมีระยะทางไม่ยาวนัก ผู้ที่คอยเฝ้าฯ ชมพระบารมี
ได้มโี อกาสชืน่ ชมพระมหากษัตริยส์ มกับทีเ่ ขาเตรียมใจและรอคอย
ฉะนัน้ แม้วา่ จะเสด็จพระราชด�ำเนินกลับแล้ว ภาพความประทับใจที่
ผูเ้ ฝ้าฯ รับเสด็จบันทึกไว้อย่างละเอียดลออยังชัดเจนแจ่มใส ภาพของ
พระมหากษัตริย์หนุ่มผู้ทรงอ่อนโยนนุ่มนวลและเปี่ยมด้วย
พระเมตตากรุณาทีร่ าษฎรพากันสรรเสริญในพระมหาบารมีไม่รลู้ มื
คนไทยได้เห็นความจงรักภักดีและการเทิดทูนที่ชาวจีน
ส�ำเพ็งมีตอ่ องค์พระประมุขของชาติ ก็คลายความโกรธซึง่ มีมาก่อน
ชาวจีนซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระมหากษัตริย์เสด็จ
พระราชด�ำเนินเยี่ยมถึงที่พ�ำนักของตน ทรงทักถามถึงการค้าขาย
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ทรงรับของถวายโดยไม่ทรงเบื่อหน่ายหรือรีบเร่ง ก็ตระหนักใน
ความร่มเย็นเป็นสุขทีไ่ ด้รบั และคลายความบาดหมางทีค่ า้ งอยูใ่ นใจ
ความร้าวฉานที่ทำ� ท่าจะลุกลามขยายวงก็กลับลบเลือนไป
การเสด็จพระราชด�ำเนินเยือนส�ำเพ็งของพระองค์ จึงมีค่าและ
มีความหมายแก่ชาติและประชาชนไทยอย่างยากจะเปรียบได้

ทรงใฝ่พระราชหฤทัยในพระศาสนา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ทรงเจริญวัย
ในดินแดนที่มิได้นับถือพระพุทธศาสนา แต่ทรงได้รับการอบรม
ให้ซาบซึ้งในความเป็นไทยและเข้าใจถึงโบราณราชประเพณี
อั น ดี ง ามมาอย่ า งดี ทรงใฝ่ พ ระราชหฤทั ย และเลื่ อ มใสใน
พระพุทธศาสนาอย่างยิง่ ทรงศึกษาพระธรรมค�ำสอนขนบธรรมเนียม
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ทั้งเวลาเช้าและเวลาบ่ายทุกวัน และ
เวลาก่อนเสด็จเข้าที่บรรทมจะทรงกราบพระทุกคืน ส่วนการ
จะศึกษาพระพุทธศาสนาอันมีธรรมเป็นข้อปฏิบัตินั้นจ�ำเป็นจะ
ต้องเข้าใจภาษาไทยอย่างดีด้วย จึงทรงขวนขวายอย่างจริงจัง
มีพระราชปรารภกับพระอาจารย์ผู้ถวายพระอักษรว่า
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...หนังสือไทยนั้นอะไรก็ดีดอก เสียแต่
ฉันรู้น้อยเต็มที ช่วยฉันบ้างได้ไหม เวลาฉันไป
เมืองนอกช่วยเขียนหนังสือง่ายๆ ส่งไปให้ฉัน
อ่านบ้าง เขียนให้สั้นๆ นะ เพราะฉันไม่ค่อยมี
เวลาจะอ่าน จะต้องรีบท�ำปริญญากลับเมืองไทย
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ได้ทรง
แสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะตั้งแต่คราวเสด็จนิวัตพระนคร
ครั้งแรก นอกจากทรงศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างสม�่ำเสมอ
ยังโปรดเสด็จพระราชด�ำเนินไปทอดพระเนตรวัดส�ำคัญๆ ใน
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง ในวาระทีเ่ สด็จพระราชด�ำเนิน
เยีย่ มราษฎรแล้ว ยังโปรดทีจ่ ะสนทนาวิสาสะกับพระเถระชัน้ ผูใ้ หญ่
ประจ�ำวัดนั้นๆ ด้วย
ดังทีส่ มเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ
มี ล ายพระหั ต ถ์ จ ากปี นั ง ถึ ง สมเด็ จ พระพุ ท ธโฆษาจารย์
(ญาณวรเถระ) วัดเทพศิรนิ ทราวาส ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๒
สอบถามเกีย่ วกับข่าวพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
เสด็จพระราชด�ำเนินไปทอดพระเนตรวัดต่างๆ คราวเสด็จนิวัต
พระนครครั้งแรกว่า
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ข้าพเจ้าได้เห็นในหนังสือพิมพ์ข่าว
ครั้ ง หนึ่ ง เมื่ อ เวลาสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
อานันทมหิดลเสด็จประทับอยู่ในกรุงเทพฯ ว่า
เสด็จไปทอดพระเนตรวัดต่างๆ บอกรายชื่อ
คือ วัดพระเชตุพน วัดสุทัศน์ วัดบวรนิเวศ
วัดมหาธาตุ วัดอรุณ วัดสระเกศ วัดเบญจมบพิตร
และในหนังสือพิมพ์วา่ ได้เสด็จไปวัดเทพศิรนิ ทร์
ด้วย คิดพิเคราะห์เหตุที่เสด็จไปยังวัดนั้นๆ
จะเข้าใจว่าเสด็จไปเพราะเป็นทีส่ ถิตของสมเด็จ
พระราชาคณะก็ไม่ได้ ด้วยวัดอรุณ วัดมหาธาตุ
วัดสระเกศ และวัดเบญจมบพิตร เจ้าอาวาส
ไม่ได้เป็นสมเด็จพระราชาคณะ จะเข้าใจว่า
เสด็จไปเพื่อทอดพระเนตรเจดีย์วัตถุโบราณ
ก็ขัดอยู่ด้วยวัดเทพศิรินทร์ไม่มีของโบราณ
ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าที่เสด็จไปวัดเทพศิรินทร์นั้น
น่าจะมีพระราชประสงค์เพื่อจะได้ทรงคุ้นเคย
โดยเฉพาะตัวเป็นข้อส�ำคัญ คิดต่อไปว่าอะไรเล่า
จะเป็นเหตุแห่งราชประสงค์ ก็เห็นแต่วา่ คงจะมี
พระราชประสงค์ขอความอนุเคราะห์ของเจ้าคุณ
ให้ แ นะน� ำ ในทางความรู ้ พ ระพุ ท ธศาสนา
ถ้าข้าพเจ้าคาดผิดก็แล้วไป ถ้าคาดถูกดูเป็นการ
ส�ำคัญมาก ข้าพเจ้าเคยนับถือวิจารณ์ปญ
ั หาของ
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เจ้าคุณมาแต่ก่อน นึกว่าเจ้าคุณก็คงเห็นเช่นนั้น
เหมือนกัน ก็พระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้เสด็จ
พรากจากถิ่นฐานไปแต่ทรงพระเยาว์ ยังมิได้
มีโอกาสเล่าเรียนพระพุทธศาสนาอันพระองค์
จะต้องทรงเป็นอัครอุปถัมภกเมื่อภายหน้า
ที่ได้เสด็จเข้ามาท�ำพิธีพุทธมามกะก็นับว่าเป็น
ประโยชน์ส�ำคัญในเบื้องต้น ให้พสกนิกรรู้ว่า
เจ้านายทรงนับถือในพระพุทธศาสนา อีกนัยหนึง่
ส่วนพระองค์เองก็ทรงแน่แก่พระหฤทัยว่าถือ
พระพุทธศาสนาเป็นสรณะ แต่ความนับถือ
เปรียบเหมือนบันไดขั้นต้น ยังต้องศึกษาต่อไป
จนเกิดความเลื่อมใสด้วยเห็นคุณและชอบ
คติธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอน การส่วนทีว่ า่
ตอนหลังนี้ตกอยู่ในหน้าที่ของเจ้าคุณ ถ้าหาก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลได้ทรงขอ
ความสงเคราะห์ของเจ้าคุณดังข้าพเจ้าคาด
เจ้าคุณจะถวายสงเคราะห์ด้วยอุบายอย่างใด
ข้อนีท้ ชี่ วนให้ขา้ พเจ้าคิดอยูเ่ นืองๆ และหวังใจว่า
จะเป็นผลดีมคี ณ
ุ ทัง้ ฝ่ายพระศาสนาและบ้านเมือง
หม่อมราชวงศ์สมุ นชาติ สวัสดิกลุ เขียนเรือ่ ง “ในพระโกศ”
ไว้ใน “สุมนชาตินิพนธ์” ตอนหนึ่งว่า
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...เมื่ อ กราบบั ง คมทู ล ถามถึ ง เรื่ อ ง
เสด็จพระราชด�ำเนินประพาสตามวัด มีพระ
ราชด�ำรัสว่า ที่จริงไปตามวัดดีมาก ได้รู้จักกับ
พระ ได้เห็นสิง่ ทีไ่ ม่คอ่ ยได้พบเห็น และไปพบปะ
กับราษฎร ได้คุยกับเขาถามถึงทุกข์สุขของเขา
และได้ความรู้ เมื่อกราบบังคมทูลถามว่า
ไม่ทรงเหน็ดเหนือ่ ยในการเสด็จประพาสดอกหรือ
มีพระราชด�ำรัสตอบว่า ก็เป็นบ้าง เพราะมากวัด
ด้วยกัน ความรูท้ ไี่ ด้กอ็ อกจะพร่าๆ ไปบ้าง แต่กด็ ี
เพราะราษฎรเขาชอบให้ไป...
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลทรงตั้ง
พระราชหฤทัยว่า เมื่อเสด็จพระราชด�ำเนินกลับไปทรงศึกษาต่อ
อีกเพียงปีครึ่ง ก็จะทรงส�ำเร็จปริญญาเอกทางกฎหมาย หลังจาก
นั้นมีพระราชกุศลเจตนาที่จะทรงพระผนวชในพระพุทธศาสนา
และสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ได้ทรงนิพนธ์
เรื่อง “บวช” ถวาย แต่พระองค์มิได้มีพระราชวโรกาสตามที่ตั้ง
พระราชหฤทัยไว้ ส�ำเนาพระราชหัตถเลขาถึงสมเด็จพระสังฆราชเจ้า
แสดงพระราชศรัทธาที่จะทรงพระผนวช ดังนี้
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พระที่นั่งบรมพิมาน
                       วันที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๘๙
ทูล สมเด็จพระสังฆราช
ด้วยหม่อมฉันมีประสงค์ใคร่จะได้อ่าน
แนวการศึกษาทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็น
การเตรียมตัวและช่วยเหลือในการทีจ่ ะอุปสมบท
ในกาลต่อไป ครัน้ จะค้นหาอ่านจากต�ำราจ�ำนวน
มากก็มเี วลาน้อย ถ้าจะได้รบั สังฆราชานุเคราะห์
ให้ได้ศึกษาจากต�ำราง่ายๆ และเป็นทางลัด
โดยจัดเป็นกัณฑ์ๆ ไม่มากมายนัก พอหาโอกาส
อ่านได้เดือนละกัณฑ์ กว่าจะถึงเวลาอุปสมบท
ของหม่อมฉัน ก็จะได้รับความสะดวก หนังสือ
เรือ่ งนีต้ อ้ งการอ่านทัง้ ในเวลาพักอยูใ่ นเมืองไทย
และแม้ไปพักอยู่ในต่างประเทศ จึงทูลขอ
พระด�ำริและสังฆราชานุเคราะห์มา
ขอถวายนมัสการ
อานันทมหิดล
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๔. เสด็จสวรรคต โศกก�ำสรดทั้งแผ่นดิน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ก�ำลัง
ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งและทรงเป็นมิ่งขวัญของราษฎร ประชาชน
ทุกวัยทุกอาชีพรู้สึกอบอุ่นและอิ่มเอิบใจ ที่พระมหากษัตริย์เสด็จ
พระราชด�ำเนินมาประทับเป็นร่มเกล้าอยูใ่ นแผ่นดิน ต่างเล่าขานกัน
ถึงพระปรีชาสามารถ พระเมตตากรุณา และพระกิริยาที่อ่อนโยน
ละมุนละไม วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ พระองค์เสด็จ
พระราชด�ำเนินเยี่ยมราษฎรที่บางเขนและทรงเยี่ยมชมกิจการ
ของเกษตรกลางบางเขน ทรงรับชะลอมใส่ของที่ชาวสวนน�ำมา
ถวายพร้อมทั้งพระราชทานเงินก้นถุง เสด็จพระราชด�ำเนินช้าๆ
ไปในหมู่ของชาวนาชาวสวนที่มาเรียงรายรับเสด็จสองข้างทาง
ทอดพระเนตรการสาธิตวิธีท�ำนาด้วยความสนพระราชหฤทัย
ทรงหว่านข้าวลงสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อให้พืชพันธุ์ธัญญาหาร
เจริญงอกงาม ผลิรวงออกเมล็ดขยายผลเลี้ยงชีวิตคนไทยสืบไป
ไม่ มี ใ ครคิ ด เลยว่ า ครั้ ง นั้ น คื อ การเสด็ จ เยี่ ย มราษฎร
ครั้งสุดท้าย
วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ ทรงลงพระปรมาภิไธยตั้ง
นายปรีดี พนมยงค์ เป็นนายกรัฐมนตรี
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พระราชกรณียกิจสุดท้ายที่ทรงปฏิบัติในแผ่นดินไทย
วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ ทรงหว่านข้าวลงสู่ผืนแผ่นดินไทยที่บางเขน

วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ วันนั้นอากาศมัวหม่น
เมฆฝนคลุมเครือ ประมาณเก้าโมงเช้าเศษก็มีข่าวที่สะเทือนใจ
คนไทยทั้งแผ่นดิน นั่นคือข่าว “ในหลวงสวรรคต”
ประชาชนบอกข่าวกันด้วยใบหน้าโศกสลด หลายคน
หยิบผ้าเช็ดหน้าซับน�้ำตาครั้งแล้วครั้งเล่า หลายคนสะอื้น และ
บางคนถึงกับร้องไห้โฮ ในขณะทีอ่ กี หลายคนไม่ยอมเชือ่ ข่าวร้ายนัน้
บางคนถึงกับไปที่ประตูพระบรมมหาราชวังเพื่อจะถามใครก็ได้ให้
แน่ชดั ด้วยความหวังทีร่ างเลือนว่า ข่าวร้ายนัน้ อาจจะเป็นเพียงข่าวลือ
จนกระทัง่ มีขา่ วราชการของส�ำนักพระราชวังประกาศความตอนหนึง่ ว่า
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…ครั้นวันที่ ๙ มิถุนายน ศกนี้ เมื่อตื่น
พระบรรทมตอนเช้าเวลา ๖.๐๐ นาฬิกา ได้เสวย
พระโอสถน�้ำมันละหุ่งแล้วเข้าห้องสรงซึ่งเป็น
พระราชกิจประจ�ำวัน แล้วก็เสด็จเข้าพระที่
ครั้นเวลาประมาณ ๙.๐๐ นาฬิกา มหาดเล็ก
ห้องพระบรรทมได้ยนิ เสียงปืนดังขึน้ ในพระทีน่ งั่
จึงรีบเข้าไปดู เห็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรรทม
อยูบ่ นพระที  ่ มีพระโลหิตไหลเปือ้ นพระองค์และ
สวรรคตเสียแล้ว มหาดเล็กห้องพระบรรทมจึง
ได้ไปกราบทูลสมเด็จพระราชชนนีให้ทรงทราบ
แล้วเสด็จไปถวายบังคมพระบรมศพ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศแถลงการณ์รัฐบาลว่า
เนื่องในการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้
เสด็จสวรรคตเสียแล้ว เมือ่ วันที่ ๙ มิถนุ ายน ศกนี้
รัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัสเป็นอย่าง
ยิ่งและได้พิจารณาเห็นว่า ในฐานะที่พระองค์
ทรงเป็นที่เคารพสักการะ ทั้งได้ทรงบ�ำเพ็ญ
พระราชกรณียกิจให้เป็นทีร่ ม่ เย็นแก่ประชากรของ
พระองค์ตลอดมา สมควรทีข่ า้ ราชการ ประชาชน
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จะได้มีการไว้ทุกข์ถวายความจงรักภักดีทั่วกัน
ฉะนั้น จึงให้ไว้ทุกข์มีก�ำหนด ๑ ปี และให้ลด
ธงครึ่งเสาตามระเบียบนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เสื้อผ้าแพรพรรณหลากสีเปลี่ยนเป็นสีด�ำทั้งเมือง ในขณะ
ที่หัวใจของทุกคนก็หม่นหมองด้วยความเศร้าโศก พระบรมศพ
ประดิษฐานบนพระทีน่ งั่ ดุสติ มหาปราสาท ประชาชนพากันไปถวาย
บังคมเนืองแน่น เสียงร�่ำไห้คร�่ำครวญมีอยู่เป็นเวลาแรมเดือน

ถวายพระเพลิงพระบรมศพ

การเคลื่อนพระบรมศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ไปยังพระเมรุมาศ
ท้องสนามหลวง เพื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพ
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชโปรดเกล้าฯ
ให้ก�ำหนดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
เมือ่ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง
ประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดพากันมาถวาย
บังคมพระบรมศพ พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งเป็นครั้งสุดท้าย
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๕. เหตุการณ์ส�ำคัญในรัชสมัย
แม้วา่ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
จะมีระยะเวลาน้อย แต่กม็ เี หตุการณ์สำ� คัญเกิดขึน้ หลายประการ คือ
๑. ค�ำว่า “ไทย” เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๒
รัฐบาลซึง่ มีจอมพล ป. พิบลู สงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศ
เปลี่ยนชื่อ “ประเทศสยาม” เป็น “ประเทศไทย” โดยมีเหตุผลว่า
ค�ำว่าประเทศสยามมักใช้ในวงราชการ และในวงของชาวต่างประเทศ
ส่วนประชาชนคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิง่ คนไทยในชนบทไม่คอ่ ยใช้
ค�ำว่า ประเทศสยาม แต่ใช้คำ� ว่า ไทย อีกประการหนึง่ การขนานนาม
ประเทศส่วนมากมักเรียกตามเชื้อชาติของคนเจ้าของประเทศนั้น
คนไทยมีเชือ้ ชาติเป็นไทยจึงควรเรียกชือ่ ประเทศให้ตรงกับเชือ้ ชาติ
ต่อมาเมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๘ รัฐบาลซึ่งมี
นายทวี บุณยเกตุ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศเรื่อง “การใช้
ชื่อประเทศ ประชาชนและสัญชาติ” ว่า
โดยทีช่ อื่ ของประเทศของเราเป็นทีน่ ยิ ม
เรียกกันทางต่างประเทศว่า “Siam” (ไซแอม)
จนแพร่หลายเป็นทีร่ จู้ กั กันอย่างดีทวั่ ไปมาช้านาน
แล้ว ฉะนั้นจึงให้ชื่อประเทศในภาษาอังกฤษว่า
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“Siam” กับชื่อประชาชนและสัญชาติให้ใช้ว่า
“Siamese” (ไซมิส) ส�ำหรับในภาษาต่างประเทศ
อืน่ ให้ใช้โดยอนุโลม ส่วนชือ่ ในภาษาไทยคงใช้วา่
“ไทย” ไปตามเดิม
๒. ก�ำหนดวันที่ ๑ มกราคม เป็นวันขึน้ ปีใหม่ ได้มปี ระกาศ
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ ให้ใช้วันที่ ๑ มกราคม เป็น
วันขึ้นปีใหม่โดยมีเหตุผลว่าชาติไทยแต่โบราณได้ก�ำหนดขึ้นปีใหม่
ในเดือนอ้าย ต่อมาคตินิยมพราหมณ์แพร่หลายเข้ามามาก
การถือเอาวันที่ ๑ เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่เป็นคติพราหมณ์ซึ่ง
มีวิธีค�ำนวณทางจันทรคติ โดยที่เรามีวิธีนับเดือนทางสุริยคติและ
ได้เคยถือเอาเดือนอ้ายเป็นต้นปีมาแล้ว ประกอบกับประเทศ
ที่เจริญแล้วทางตะวันตกถือเอาวันที่ ๑ มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่
ฉะนั้น เพื่อความสะดวกในการติดต่อกับต่างประเทศ จึงให้ใช้
วันที่ ๑ มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่
๓. การสร้างอนุสาวรีย์ ในรัชกาลนี้มีการสร้างอนุสาวรีย์
ที่ส�ำคัญ คือ
อนุ ส าวรี ย ์ ป ระชาธิ ป ไตย สร้ า งขึ้ น ที่ กึ่ ง กลางถนน
ราชด�ำเนินกลาง ช่วงที่ตัดกับถนนดินสอและถนนประชาธิปไตย
กรุงเทพมหานคร รัฐบาลสร้างขึ้นเพื่อเป็นสิ่งแสดงว่าประเทศไทย
มีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์
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เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๒ และมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๒๔
มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๔๘๓ ลักษณะเด่นของอนุสาวรียน์ คี้ อื พานรัฐธรรมนูญ
ตั้งอยู่บนกลางป้อมของอนุสาวรีย์ รอบอนุสาวรีย์มีปีก ๔ ด้าน

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

อนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ สร้างขึน้ ณ บริเวณถนนพญาไทร่วมกับ
ถนนราชวิถี กรุงเทพมหานคร เพื่อเชิดชูเกียรติ ทหาร ต�ำรวจและ
พลเรือน ซึ่งได้สละชีพเพื่อชาติ มีพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๔๘๕ ลักษณะเป็นรูปดาบปลายปืน ๕ แฉก ฐานเป็นรูปกลม
และมีรูปหล่อทองแดง เป็นทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ
ต�ำรวจสนาม และพลเรือน เดิมจารึกชื่อผู้ที่เสียชีวิตในการรบ
อินโดจีนจ�ำนวน ๕๙ นาย ภายหลังได้จารึกชื่อทหารที่เสียชีวิต
ในสงครามเกาหลีเพิ่มเติมอีก
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อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

๔. สร้างสะพานข้ามแม่น�้ำแควใหญ่ที่มีชื่อว่า “สะพาน
ข้ามแม่น�้ำแคว” และทางรถไฟสายมรณะ
ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ ญี่ปุ่นซึ่งประกาศสงครามกับ
ฝ่ายสัมพันธมิตร ได้ขอเดินทัพผ่านประเทศไทยในการท�ำสงคราม
กับอังกฤษและสหรัฐอเมริกา และได้ยกพลขึ้นบกอย่างกะทันหัน
ตามจังหวัดชายทะเลของไทย ประเทศไทยจ�ำเป็นต้องยอมให้
กองทัพญี่ปุ่นผ่านประเทศ ญี่ปุ่นได้สร้างทางรถไฟจากทางสายใต้
ที่ชุมทางหนองปลาดุก จังหวัดราชบุรี ผ่านจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อ
ต่อไปยังพม่า ใช้เป็นทางล�ำเลียงยุทธสัมภาระไปพม่าและอินเดีย
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สะพานข้ามแม่น�้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี

ในการสร้างทางรถไฟ ญีป่ นุ่ ได้เกณฑ์เชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร
และว่าจ้างกรรมกรสร้างอย่างเร่งด่วน แต่เนือ่ งจากทางรถไฟจะต้อง
ผ่านเทือกเขาและป่าทึบ อากาศร้อนจัดในเวลากลางวันและหนาว
เย็นมากเวลากลางคืน ทัง้ มีไข้ปา่ มาลาเรียชุกชุม เชลยศึกและกรรมกร
ขาดแคลนอาหารและยา จึงเจ็บป่วยล้มตายจ�ำนวนมากทุกวัน
ทางรถไฟสายนี้จึงถูกขนานนามว่า “ทางรถไฟสายมรณะ”
การสร้างทางรถไฟผ่านล�ำน�้ำแควใหญ่ได้มีการสร้าง
สะพานที่มีชื่อว่า “สะพานข้ามแม่น�้ำแคว” สะพานนี้สร้างเสร็จ
เมือ่ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๔๘๖ และได้มพี ธิ เี ปิดทางรถไฟสายมรณะ
เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงคราม รัฐบาล
ไทยได้ซื้อทางรถไฟจากฝ่ายสัมพันธมิตร
ปัจจุบัน สะพานข้ามแม่น�้ำแควและทางรถไฟสายมรณะ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ส�ำคัญแห่งหนึ่ง
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๖. เฉลิมพระเกียรติคุณ
ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธย

โดยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราช
อนุสรณ์ค�ำนึงถึงสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อานันทมหิดล ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักและเคารพ
ของอเนกนิกรชนได้ด่วนเสด็จสวรรคตเสียก่อนได้ประกอบการ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามราชประเพณี ถ้าหากวิปโยคทุกข์
อันมีมาแต่เหตุแห่งการสวรรคตนีม้ ไิ ด้เกิดขึน้ ก็คงจะได้ประกอบการ
พระราชพิธบี รมราชาภิเษกตามโอกาสอันควรเพราะทางราชการได้
ด�ำริตระเตรียมเรื่องนี้ไว้แล้ว
ถึงแม้โอกาสที่จะได้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ต้องสูญสิ้นด้วยเหตุอันเต็มไปด้วยความเศร้าสลด พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชด�ำริว่ายังมีการบางอย่าง
ซึง่ พอจะปฏิบตั สิ นองพระเดชพระคุณให้เป็นการเฉลิมพระบรมขัตติย
ราชอิสริยยศสมพระเกียรติได้ เช่น “การเฉลิมพระปรมาภิไธย” เป็นต้น
ซึ่งตามโบราณราชประเพณีได้เคยมีมาแล้ว คณะผู้ส�ำเร็จราชการ
แทนพระองค์จงึ ได้เชิญกระแสพระราชปรารภปรึกษาคณะรัฐมนตรี
ซึง่ ได้ลงมติเห็นชอบด้วยเป็นเอกฉันท์ว่า ควรจะด�ำเนินการตามนัย
แห่งกระแสพระราชปรารภนัน้ จึงให้ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม
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พ.ศ. ๒๔๘๙ เฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดล
ว่า “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล อดุลยเดช
วิมลรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช พระมหากษัตริย์
แห่งประเทศไทย” และให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีจัดนพปฎล
เศวตฉัตร กางกั้นถวายสืบไป
ครั้นถึงวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ ในวโรกาสพระ
ราชพิธีฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอย่หู วั ภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิม
พระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
เป็นพระปรมาภิไธยอันวิเศษตามแบบแผนโบราณราชประเพณี
โดยให้ขานพระปรมาภิไธยอย่างสังเขปว่า “พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร”

พระบรมราชานุสาวรีย์ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สืบเนือ่ งจาก พ.ศ. ๒๔๘๑ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
อานันทมหิดล ได้มพี ระมหากรุณาธิคณ
ุ ต่อโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วน
พระองค์ จ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรียน ๒ ชั้น ๑ หลัง
หอประชุม ๑ หลัง โรงอาหาร ๑ หลัง บ้านพักครู ๒๐ หลัง ซึ่ง
บุคลากรในโรงเรียนได้เรียกชือ่ อาคารเรียนว่า “อาคารพระราชทาน”
และเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๗ โรงเรียนได้ขอพระราชทานอัญเชิญ
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พระปรมาภิไธยย่อ อปร. มาเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียน ต่อมา
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานชือ่ อาคารพระราชทานว่า “สิรมิ งคลานันท์” นอกจากนัน้
สมาคมศิษย์เก่าอยุธยาวิทยาลัย ได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ประดิษฐานไว้
ที่อาคารดังกล่าวด้วย

พระบรมราชานุสาวรีย์ ณ จังหวัดลพบุรี

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
อานั น ทมหิ ด ล ทรงบริ จ าคทรั พ ย์ ส ่ ว นพระองค์ จ� ำ นวน
๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสร้างตึกอ�ำนวยการโรงพยาบาลและ
ได้พระราชทานนามว่า “โรงพยาบาลอานันทมหิดล” เมือ่ สร้างแล้ว
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเปิด
เมือ่ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๑ ซึง่ กรมการแพทย์ทหารบกถือว่า
เป็นวันก�ำเนิดโรงพยาบาล ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ คณะกรรมการ
โรงพยาบาลได้ดำ� เนินการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ประดิษฐาน
ไว้ที่หน้าตึกอ�ำนวยการ ได้ประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๒๕
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พระบรมราชานุสาวรีย์ ณ สวนหลวงพระราม ๘

เมื่อ พ.ศ ๒๕๔๓ จากการก่อสร้างสะพานพระราม ๘ ข้าม
แม่น�้ำเจ้าพระยา ตามโครงการพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอย่หู วั ภูมพิ ลอดุลยเดช เพือ่ บรรเทาปัญหาการจราจรภายใน
พืน้ ทีก่ รุงรัตนโกสินทร์ให้ระบายจากฝัง่ พระนครส่ฝู ง่ั ธนบุรไี ด้สะดวก
รวดเร็วยิง่ ขึน้ และเนือ่ งจากพืน้ ทีบ่ ริเวณนีม้ บี รรยากาศและทิวทัศน์
งดงาม สามารถมองเห็นสิ่งก่อสร้างส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ของ
กรุงรัตนโกสินทร์ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามได้หลายแห่ง เช่น ป้อมพระสุเมรุ
วังบางขุนพรหม สะพานพระปิน่ เกล้า กรุงุ เทพมหานครจึงได้รว่ มกับ
กรมศิลปากรสร้างพระบรมราชานุสาวรียพ์ ระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาอานันทมหิดล สูงขนาด ๓ เท่าของพระองค์จริง คือ ประมาณ
๕.๔ เมตร ประดิษฐานบนแท่นทีค่ วามสูงระดับเดียวกับราวสะพาน
ภายใต้พระบรมราชานุสาวรีย์จัดให้เป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติ
มีห้องรวบรวมพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ เพื่อให้
ประชาชนที่สนใจเข้าไปศึกษาค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์
ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า
“สวนหลวงพระราม ๘” เมือ่ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๙ และ
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ และสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไป
ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรียพ์ ระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
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อานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และสวนหลวงพระราม ๘
อย่างเป็นทางการ
พระบรมราชานุสาวรียพ์ ระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
อานันทมหิดล ยังได้ปรากฏอยู่ในสถานที่ส�ำคัญ ๆ ของสถาบันการ
ศึกษาอีกหลายแห่ง อาทิ
ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ อันเป็นสถานที่ทรงศึกษาเมื่อยัง
ทรงพระเยาว์
ณ บริเวณลานพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม
ณ อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

พระบรมราชานุสาวรีย์
ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์

พระบรมราชานุสาวรีย์
ณ วัดสุทัศนเทพวราราม
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พระบรมราชานุสรณ์ “ทุนอานันทมหิดล”

เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
ยังทรงพระชนม์ชีพ ทรงตั้งพระราชหฤทัยจะท�ำนุบ�ำรุงปกครอง
บ้านเมืองให้มีความเจริญทัดเทียมกับเมืองในยุโรปที่ทรงศึกษาอยู่
เมื่อเสด็จพระราชด�ำเนินกลับมาประเทศไทย และทอดพระเนตร
เห็นสภาพความเป็นอยู่ของคนไทยทั้งในเมืองและชนบท ท�ำให้
ทรงเห็นว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องพัฒนาและช่วยเหลือ
ให้คนไทยมีความเป็นอยู่ดีขึ้น ด้วยน�้ำพระราชหฤทัยที่ทรงเจริญ
ไว้ในเบื้องต้นแล้วเป็นส่วนหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระอนุชาธิราช ผู้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบต่อมา
ได้ทรงอนุสรณ์ค�ำนึงถึง จึงได้เสนอพระบรมราชประสงค์ ก่อตั้ง
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มูลนิธิ “อานันทมหิดล” ขึ้นเป็นพระบรมราชานุสรณ์แด่สมเด็จ
พระบรมเชษฐาธิราช เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒ โดยคัดเลือกบุคคลไป
ศึกษาวิชาพิเศษชั้นสูง ณ ต่างประเทศ ในสาขาวิชาการต่างๆ เพื่อ
กลับมาปฏิบัติงานให้เป็นประโยชน์โดยตรงต่อประเทศชาติ
ทุนอานันทมหิดลนี้ เมื่อเริ่มแรกเป็นทุนศึกษาเกี่ยวกับการแพทย์
และพยาบาล ต่อมาได้ขยายสาขาการศึกษาออกไปอย่างกว้างขวาง

มูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอย่หู วั ได้เสด็จพระราชด�ำเนินมาทรง
บ�ำเพ็ญพระราชกุศลถวายสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ณ วัดสุทัศนเทพวราราม
เป็นประจ�ำ ทั้งในวันพระราชพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลถวาย
ผ้าพระกฐินและวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต คือ วันที่ ๙ มิถุนายน
เมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์เพิม่ เงินทุน
เพือ่ ทะนุบำ� รุงพระอาราม ในการนีค้ ณะกรรมการได้จดั เป็นเงินทุน
ก่อตัง้ มูลนิธเิ รียกว่า “มูลนิธอิ ฏั ฐมราชานุสรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์”
โดยถือก�ำหนดวันที่ ๒๐ กันยายน อันเป็นวันคล้ายวันพระราช
สมภพ เป็นวันก่อตั้งมูลนิธิ มีวัตถุประสงค์เพื่อบ�ำรุงกิจการทั้งด้าน
การศึกษา การศาสนาและอื่น ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อชาติและ
ปวงชนชาวไทย เหมือนดังพระราชหฤทัยที่มีพระราชประสงค์
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วันเยาวชนแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๘
ก�ำหนดให้วันที่ ๒๐ กันยายนของทุกปีเป็น “วันเยาวชนแห่งชาติ”
เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๒๐
กันยายน พ.ศ. ๒๓๙๖ และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
อานันทมหิดลทรงพระราชสมภพเมือ่ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๘
ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติขณะยังทรง
พระเยาว์ โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้น
ครองราชย์ในขณะทีม่ พี ระชนมายุ ๑๕ พรรษา และพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เสด็จขึ้นครองราชย์ขณะมีพระ
ชนมายุ ๙ พรรษา
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง อนุญาตให้ใช้หนังสือในโรงเรียน
___________________________

ด้วยสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ได้จดั ทำ�
หนังสือวิชาประวัติศาสตร์ ชุด “พระมหากษัตริย์ไทย ๙ รัชกาล”
เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล” ระดับ
ประถมศึกษา เพือ่ ใช้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลา วิชาประวัตศิ าสตร์ไทย
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ใช้
ในสถานศึกษาได้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายกมล รอดคล้าย)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

คณะกรรมการจัดทำ�และคัดเลือกหนังสืออ่านนอกเวลา วิชาประวัติศาสตร์ไทย

เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ระดับประถมศึกษา
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อดีตที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้
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