
 

9 เรียงความพ่อของแผ่นดิน  

พระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระองค์ท่านที่ท าเพื่อประเทศชาติ วันน้ีทีนเอ็มไทยม ี9 เรียงความพ่อของแผ่นดิน มาฝากเพื่อนๆ 
กันค่ะ 

ตัวอย่างท่ี 1 เรียงความวันพ่อ : เร่ือง พ่อของแผ่นดิน 

ตอนเด็ก ๆ ฉันมักได้ยินค าว่า “พ่อของแผ่นดิน” เสมอแตต่อนนั้นฉนัก็ยังไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรแต่ตอนนี้ฉันได้รู้แล้วว่าพ่อของ
แผ่นดินนั้นหมายถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช หรือ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช รัชกาลที่ ๙ พระมหากษตัริย์องค์ปัจจุบัน พ่อของคนไทยทัง้ปวงนั้นเอง 

จากท่ีฉันได้ตดิตามดูพ่อผูร้ักและหวังดีกับลูก ๆ ตามสื่อต่าง ๆ ตลอดมานั้น ฉันก็ไดรู้้ว่าพ่อของเรา ทรงตระหนักถึง การพัฒนา
การศึกษาของเยาวชนและทรงคิดว่ามัน เป็นพื้นฐานอันส าคญัของประเทศชาติ และนอกเหนือจากนี้ ยังทรงก่อตั้งกองทุนน
วฤกษ์ มูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยให้นักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มโีอกาสเข้ารับการศกึษาในระดับ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ทั้งยังพระราชทานพระราชทรพัย์ส่วนของพ่อเอง เพื่อเป็นทุนริเริม่ในการก่อสรา้งโรงเรยีน
ตามวัดในชนบท ส าหรับที่จะสงเคราะห์เด็กยากจนและก าพร้า ให้ไดม้ีสถานท่ีส าหรับศึกษาเล่าเรียน เพื่อที่จะได้เป็นพลเมืองดี
ของประเทศชาติต่อไปในอนาคต และในเรื่องของการช่วยเหลือจังหวัดประสบปัญหาด้านตา่ง ๆนั้นพ่อก็ได้เสด็จพระราชด าเนิน
เยือนจังหวัดนั้น ๆ และทรงน าความปรารถนาดีของประชาชนชาวไทยไปยังจังหวัดที่ประสบปญัหาตา่งๆตามจังหวัดนั้นด้วย ใน
การเสด็จพระราชด าเนินของพ่อใน แต่ละครั้งท่ีไปทรงเยีย่มราษฎรตามท้องที่ต่างๆ ทุกครั้ง จะทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีคณะแพทย์ 
ผู้เชี่ยวชาญในแตล่ะสาขาจากโรงพยาบาลต่างๆ และล้วนเป็นอาสาสมัครทั้งสิ้น และ พร้อมด้วยเวชภณัฑ์และเครื่องมือแพทย์
ครบครัน เพื่อพร้อมที่จะให้การรักษาพยาบาลลูก ๆ ผู้ป่วยไข้ได้ทันที นอกจากนี้พ่อยัง ทรงโปรดให้จัดเจ้าหน้าที่ออกเดินทาง 
ไปรักษาลูก ๆที่ป่วยเจ็บ ตามหมู่บา้นท่ีอยู่ห่างไกลออกไปอีกด้วย และ ยังคงมีโครงการดี ๆเพื่อพัฒนาลกู ๆ และประเทศชาติ 
ออกมาอย่างมิขาดสาย อย่างเช่น โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตน้ และโครงการนี้นี้เองที่ท าให้พ่อได้รับรางวลัสาขาต่าง ๆ
มากมายจากประเทศต่าง ๆ ซึ่งท าให้ฉันได้เห็นและประจักษ์แล้วว่าพอ่ทรงมีสายพระเนตรที่ยาวไกล และ จากน้ าพระราช
หฤทัยที่พ่อทรงได้ท าทุกอย่างเพื่อลูก ๆ กว่า ๖๐ ล้านคนท่ัวประเทศของพ่ออย่างแท้จริง ท้ังนี้ท้ังนั้นในขณะนี้ก็ทรงครบการ
ครองสิรริาชสมบตัิครบ ๖0 ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ นี้เอง 



จากท่ีฉันติดตามเรื่องราวของพ่อมาตลอดนั้นมันท าให้ฉันไดรู้้ว่า พ่อทรงห่วงใย ใส่ใจ ลูกของพ่อ กว่า ๖๐ ล้านคน อย่างไมเ่คย
แสดง ความเหนด็เหนื่อย เมื่อยล้า และ ถ้อถอย ออกมาให้เห็นเลยสกัครั้ง ซึ่งมันท าให้ฉันประทับใจในความรักของพ่อผู้เป็น
ประมุข คนนี้ ใจในเสมอมา และฉนัก็เคยฝันไว้ว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตฉันคงจะมีโอกาสไดไ้ปกราบแทบเท้าพ่อสักครั้ง 

กราบแทบเท้าพ่อของแผ่นดิน 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

ที่มา : http://my1.dek-d.com/meemay_za/diary/ 

ตัวอย่างท่ี 2 เรียงความวันพ่อ : เร่ือง ตามรอยพ่อครูของแผ่นดิน 

พ่อหลวงของเรา เปรียบเสมือนครอูาจารยผ์ู้วางแนวทางและความรู้ให้พวกเราชาวไทย ได้เรียนรู้แล้วปฏิบัติตามในทางที่ถูกต้อง
และสจุริต แล้วพ่อหลวงของเราไมเ่คยที่จะท าสิ่งที่ผิดเลย 

แล้วยังคิดแนวทางเพื่อช่วยเหลือประชาชนท่ีทุกยากและขาดแคน ไมว่่าจะเป็นอาหาร น้ า เรื่องเศรษฐกิจ หรือเรื่องการออม 

พ่อหลวงของเรา น้ันเปรียบเสมือนครูอาจารย์ที่เป็นผู้วางแนวทางตา่งๆและความรู้ให้พวกเราชาว ไทยมากตลอด และไดเ้รียนรู้
แล้วปฏิบัตติามในแนวทางทางที่ถูกต้องและสจุริต แล้วพ่อหลวงของเราไม่เคยที่จะท าสิ่งที่ผดิเลย แล้วยังคิดแนวทางเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนท่ีทุกยากและขาดแคน ไม่ว่าจะเป็นอาหาร น้ า เรื่องเศรษฐกิจ หรือเรื่องการออม ได้แก่ แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อให้คนรู้จักอดออม โครงการแก้มลิง เพื่อจะได้ชะลอน้ าเพื่อเก็บไว้ในหน้าแล้ง โครงการฝนหลวง เพื่อให้มีน้ าท านา 
โครงการกันหันน้ าชัยพัฒนา เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ า หญ้าแฝก เพื่อท าให้ป่าชายเลนสมบูรณ์ แล้วยังมพีระราชกรณียกิจอื่นๆ 
ที่พ่อหลวงของเราได้ท าเอาไว้เพื่อประชาชนชาวไทยทุกคน 

พ่อหลวงของเรา เป็นผู้วางแนวทางต่างๆและความรู้ให้พวกเราชาวไทยมากตลอด และไดเ้รียนรู้แล้วปฏิบัติตามในแนวทางทาง
ที่ถูกต้องและสุจริต เพื่อช่วยเหลือประชาชนท่ีทุกยากและขาดแคน ไม่ว่าจะเป็นอาหาร น้ า เรื่องเศรษฐกิจ หรือเรื่องการออม 
เช่น แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โครงการแก้มลิง โครงการฝนหลวง โครงการกันหันน้ าชัยพัฒนา แล้วยังมีพระราชกรณียกจิ
อื่นๆ ที่พ่อหลวงของเราได้ท าเอาไว้เพื่อประชาชนชาวไทยทุกคน เพราะฉะนั้นเราควรรักรักหลวงเราให้มากๆ 

ที่มา : http://rianbow.wordpress.com 



 

ตัวอย่างท่ี 3 เรียงความวันพ่อ : บทความ พ่อหลวงของแผ่นดิน 

” เราจะครอง แผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ” 
พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมือ่ครั้งเสดจ็ขึ้นครองราชย์ในปีพุทธศักราช 2489 ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการไว้ว่าดังนี้ และ
จากวันนั้นจนถึงวันน้ีก็ผ่านมาเป็นเวลากว่า60ปีแล้ว ท่านทรงตั้งมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมอย่างมเิคยเสื่อมคลาย 

ตลอดระยะ เวลากว่า60ปีท่ีผ่านมา ภาพท่ีคนไทยทุกคนเห็นอยูป่ระจ าคือ ท่านทรงงานหนักเพื่อประเทศไทย เพื่อประชาชน
ชาวไทยมาตลอดเวลา ไม่ว่าจะล าบากเท่าใด จะเป็นสถานท่ีที่ทุรกันดารเพียงใด มีความอันตรายแคไ่หน แต่หากเป็นสถานท่ีที่
ซึ่งมีประชาชนท่ีประสบความทุกข ์ความล าบาก ท่านก็ไม่รรีอที่จะเสด็จไปหาประชาชนของท่าน ท่านยอมเหนื่อย ยอมล าบาก 
เพียงเพราะต้องการให้ประชาชนของท่านได้มีชีวิตที่ดีขึ้น ไมต่้องล าบาก 

แล้วเราเคยท าอะไรให้ท่านมคีวามสุขบ้าง ตอนที่ผมพิมพ์บทความนี้ พ่อหลวงของเราพึ่งมีพระชนมายุ80พรรษาไดเ้พียง4วัน
เท่านั้น คุณลองนึกถึงคนธรรมดาที่มีอายุ80ปีดูนะครับ ตอนนี้พวกเค้าคงอยู่กับบ้าน มีลูกมหีลานคอยเลี้ยงดู ไม่ต้องออกมา
ท างาน 
แต่ไม่ใช่กับพ่อหลวงของเรา ครบั ท่านยังคงทรงเหนื่อยเพื่อประชาชนของท่าน แล้วท่านจะต้องเหนื่อยไปอีกนานแค่ไหนถึงพอ 
เมื่อไรพวกเราคนไทยถึงจะมีจติส านึกและคิดกันไดเ้สียที 

พ่อหลวงของ เราทรงท าทุกอย่างเพื่อพวกเรา ท่านทรงใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ถ้าพวกคุณเคยได้อ่านเกีย่วกับท่านมาบ้างคงจะรู้
ว่าท่านนั้นทรงประหยดัมาก เพียงใด คุณเคยเห็นรูปยาสีพระทนต์ของท่านรึเปล่า? เคยเห็นรูปรถส่วนพระองค์หรือไม?่ แล้วถ้า
ย้อนกลับมาดูที่ประชาชนของท่านล่ะ 
ครับ คนไทยปัจจุบันเห็นแกต่ัว น้ าที่เรียกว่าน้ าใจเริ่มแล้งขึ้นทุกเมื่อเช่ือวัน ทุกๆองค์กรมีแต่การโกงกินกันเพ่ือประโยชนส์่วนตน
โดยไม่ค านึงถึงส่วนรวม ใช้ชีวิตฟุ่มเฟือย ไม่ประหยดัทรัพยากร เข่นฆ่ากันทุกวัน รู้ไหมวา่ท าให้พ่อหลวงของเราเสียใจมากน้อย
เพียงใด ปากของทุกคนพูดแต่เพียงว่ารักในหลวง รักในหลวง แต่คนที่พูดแล้วแสดงออกจริงๆ ถ้าสุ่มคนมาซักล้านคน จะมีถึง
100คนรึเปล่าผมยังไม่แน่ใจเลย คณุรักและบูชาในหลวงกันก็เป็นสิ่งดี แต่ท่านไมไ่ดต้้องการให้พวกเราบูชาท่านนะครับ ท่าน
ต้องการให้พวกเราท าตามท่าน พวกคุณบูชาท่านอย่างเดียวแต่ไม่ท าตามมันกไ็ร้ประโยชน์ 



คุณลองหลับตา ด้านขวาดูนะครับ แล้วมองไปรอบๆ ครับ หลายคนคงรู้แล้วว่าท่านต้องเสียพระเนตรข้างขวาไปจากอุบัติเหตุ
ทางรถยนต์ เมื่อมีพระชนมายเุพียง20พรรษา แล้วลองนึกดูว่า มีกษตัริย์พระองค์หนึ่งต้องทรงงานหนักในการบ าบัดทุกข์บ ารุง
สุขของปวงชนชาว ไทยโดยมองเหน็เพียงพระเนตรข้างซ้ายข้างเดียวมาตลอดเวลากว่า60ปี 
แล้วคุณ รูร้ึเปล่าครับว่า แม้กระทั่งวันท่ีพระองค์ทรงก าลังจะเข้าห้องผ่าตัดกระดูกสันหลังในอีก 5 ช่ัวโมง (20 กรกฎาคม 
2549) ยังทรงรับสั่งให้ข้าราชบริพารไปติดตั้งคอมพิวเตอร์เดินสายออนไลน์ไว้ เพราะก าลังมีพายุเข้าประเทศ พระองค์จะได้
มอนิเตอร์ เผื่อน้ าท่วมจะได้ช่วยเหลือทัน 

นี่แหละครับ พ่อหลวงของพวกเราคนไทย ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยและคอยคดิถึงประชาชนของท่านตลอดเวลา แล้วเมื่อไรล่ะ
ครับ ที่พวกเราจะได้ทดแทนพระคณุของท่าน เมื่อไรที่พวกเราจะท าอะไรเพื่อท่านจะได้ไมต่้องเหนื่อย และเมื่อไรคนไทยทุกคน
จะคิดกันได้ซักท ี

ผมขอน าส่วนหน่ึงจากบทความที่ผมเคยอ่านเจอ แต่จ าไม่ได้ว่าอ่านเจอท่ีไหน แต่นี่ผมน ามาจากเมลที่ผมเก็บไว ้

…..สิบสองปีที่ผา่นมา…… 
พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรหนักด้วยโรคหัวใจเพราะทรงงานหนักเกินไป ในขณะเดียวกัน สมเด็จพระราช
ชนนีก็ทรงพระประชวรหนักอยู่ ณ โรงพยาบาลศริิราชเช่นกัน เรายังจ ารูปในหนังสือพิมพ์ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ
พระราชด าเนิน ไปทรงเยี่ยมพระราชชนนีไม่กี่วันหลังจากการผ่าตดัใหญ่ถวาย พระหตัถ์ข้างหนึ่งกุมอยูท่ี่พระอุระ และในพระ
หัตถ์อีกข้างหนึ่งทรงถือม้วนแผนที่กรุงเทพฯ เพราะน้ าก าลังท่วมกรุงอยู่ 
แล้ววันน้ีเราก าลังท าอะไรกันอยู?่ 
เราสร้างค่านิยมผิดๆ ว่าคนท่ีประสบความส าเร็จคือคนที่มีเงินมากท่ีสุด 
เราโกงทุกครั้งท่ีมีโอกาส 
เราเรียกร้องประชาธิปไตยโดยคิดถึงแต่ “สิทธิ” แต่ลืมค าว่า “หน้าท่ี” 
เราก าลังฆ่ากันเองทุกวันในภาคใต ้
เราสร้าง “กฎหมู”่ ให้เหนือ “กฎหมาย” 
เราเดินขบวนประท้วงในทุกอย่างที่เราไม่เห็นด้วย 
เราก้าวร้าวต่อกัน เราแตกแยกกัน 
และทั้งโลกก าลังจับตามองเราอยู ่
เราเคยหยุดคิดกันบ้างไหมว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา จะทรงเสยีพระทัยเพียงใด? 
80 ชันษาของพระองค์ท่าน หากเปรียบกับคนธรรมดาก็สมควรที่จะได้พักเตม็ที่ ไดร้ับการดูแลและระมัดระวังเป็นพเิศษ ไม่
สมควรที่จะตรากตร าท างานหนัก หรือกระทบกระเทือนใจแต่อย่างใด 
แต่กลับเป็นว่า ในปีท่ีครบ 80 ชันษาของพระองค์ท่านยังต้องทรงงานอยู่ตลอดเวลา ท้ังๆ ที่ทรงต้องอยู่ภายใต้การถวายการ
ดูแลของคณะแพทย์ 
แตพระองค์ก็ยังทรงพัฒนาประเทศ 

ที่มา : http://archive.gameindy.com/forum/20110620/index_t31139.0.html 

ตัวอย่างท่ี 4 เรียงความวันพ่อ : เร่ือง “ท าไมเราจึงรัก พระเจ้าอยู่หัว” 

หนูเป็นเด็กต่างจังหวัด อยู่ปักษ์ใต้ ตั้งแต่จ าความได้ในทีวี หนูก็เห็นรปูผู้ชายคนหนึ่งเดินน าหน้าแล้วมีผูค้นเดินตามหลังท่าน
มากมายไปหมด พร้อมกันนั้นก็มผีูค้นนั่งกับพ้ืนต้อนรับท่านทุกท่ีที่ท่านไป ผู้ชายคนนั้นเป็นใครนะ จนโตหนูถึงได้รู้ว่า เขาคือผู้
เป็นเจ้าของแผ่นดินเกิดของหนูเอง และหนูก็เห็นพระราชกรณียกจิของท่านเยอะแยะมากมายทางทีวี จนท าให้หนูปลาบปลื้ม
ท่านมาก ยิ่งเป็นช่วงหน้าฝน ฝนตกหนัก น้ าท่วมท่านก็เสด็จไปปักษ์ใต้เพื่อดูปัญหาความเดือดร้อน และท่านก็โปรดใหส้รา้ง
เขื่อนคลองชลประทาน ส่วนช่วงหน้าแล้งท่านก็เสด็จไปภาคอีสาน ไปดูความแห้งแล้งของคนอีสาน และท่านก็ท าฝนเทียม
ช่วยเหลือประชาชน 



หนูได้แตค่ิดตลอดเวลาว่า… ท าไมผู้ชายคนนี้ต้องล าบากตัวเองขนาดนี้ ท่านเดินทางไปทุกท่ี ท่ีทุรกันดารและสุดแสนจะล าบาก 
ท่านทรงท าทุกอย่างเพื่อประชาชนท้ังประเทศ ท่านทรงเก่งมาก สามารถรู้หมดว่าในพ้ืนท่ีเมืองไทยว่าตรงไหนเป็นภูมิประเทศ
ลักษณะไหน แอ่งน้ า ภูเขา อย่างเช่น ใกล้บ้านหนูท่ี อ.ปากพนัง ท่านก็ท าอ่างเก็บน้ าใหญ่โตมาก เพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และ
อ านวยประโยชน์ต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในบริเวณ อ.ปากพนัง ญาติพี่น้องหนูท่ีอาศัยอยู่บริเวณนั้นได้ประกอบ
อาชีพท้ังการเกษตรและเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ าได้ทั้งปี 

Advertisement 

ส าหรับตัวหนูแล้ว หนูคดิและฝันไว้ว่า สักวันหน่ึงหนูจะต้องเห็นผู้ชายคนนี้ตัวจริง ๆ สักครั้งในชีวิต แลว้หนูก็มีความพยายาม
มาก คือวันท่ี 4 ธันวาคม 2549 ซึง่ก่อนวันเกิดท่าน 1 วัน เพราะวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันพ่อแห่งชาติ หนูทราบข่าว
ว่าท่านจะเสด็จกลบัจากวังไกลกังวล เพื่อมาร่วมงานท่ีทางรัฐบาลไดจ้ัดขึ้น หนูก็เลยมารอรับเสด็จท่านอยู่หน้าโรงเรียนสวน
จิตรลดา ท่านเสด็จมาตอนเกือบ 1 ทุ่ม ท่านนั่งมากับพระราชินี พระราชินีท่านโบกมือให้หนู แต่พระเจ้าอยู่หัวน่ังนิ่งมากค่ะ แต่
หนูเห็นพระพักตร์ท่านชัดมาก หนดูีใจมาก และก่อนหนา้นี้ หนูก็ไปงานฉลองสิรริาชสมบตัิครบ 60 ปี เมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน 
2549 ที่มีผู้คนเป็นแสน หนูก็เป็นหนึ่งในนั้นท่ีมีความพยายาม หนูขอลาพักร้อนไป 1 วัน เพื่อไปเฝ้ารบัเสด็จท่านทีล่านพระ
รูปทรงม้า หนูตื่นตั้งแต่ ตี 4 ซื้อน้ าเปล่า 1 ขวด กับ ขนมปัง 1 ถุง เพื่อไปรอรับเสดจ็ท่าน ถึงขนาดที่รอนั้นหนูล าบากขนาดไหน
ห้องน้ าก็ไม่พอ ร้อนก็ร้อน แต่หนทูนได้ค่ะ เพราะหนูคดิว่า…ท่านทรงเหนื่อยกว่าหนูมากมายนัก และท่านก็เหนื่อยมาตลอดชีวิต
ของท่านเพือ่ประชาชนของท่าน และท่านก็ออกมาจากหนา้ต่างมาโบกไม้โบกมือให้กับหนูและคนอื่น ๆ ที่น่ังอยู่ และทุกท่านก็
โบกธงและพูดพร้อมกันว่า… 

ขอให้ท่านทรงพระเจรญิ ทรงพระเจริญ พร้อม ๆ กันเสียงก้องดังมาก หนูคิดว่าสิ่งที่หนูเห็นและได้ยินนั้นคือ บารมีที่ท่านได้ท า
ไว้ ทุกคนพร้อมใจกันเปล่งเสียงดังตะโกนโดยไม่มีใครมาบอกคนท่ีนั่งว่าต้องตะโกน แบบนี้นะ แต่ทุกคนก็เปล่งเสยีงดังออกมา
พร้อมกัน หนูรู้สึกปลาบปลื้มใจมาก จนขนลุกซู ่

หนูคงบรรยายความรู้สึกท่ีมตี่อท่านได้ไม่หมดหน้ากระดาษแค่แผ่นเดียว เพราะทุกกิจกรรม ไม่ว่าที่เมอืงทอง ท่ี ท้องสนามหลวง 
หรือซุ้มที่ถนนราชด าเนินทั้งนอกและใน และกับคนเป็นหมื่น ๆ ค่ะ ที่หนูไปต่อคิวเพื่อรอรับพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้าอยู่หัว 

วันน้ันหนูยืนต่อคิวและกลับถึงบ้าน ตี 1 หนูก็ท ามาแล้ว เพื่อพระฉายาลักษณ์ของท่านเพียงรูปเดียว และลา่สดุหนูได้ไปร่วมงาน
ของสโมสรสันติบาลจดัขึ้น เนื่องในวันฉัตรมงคลทีล่านพระรูปทรงมา้ หนูไปมาเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 53 ไปนั่งดูพระกรณียกิจของ
ท่าน น่ังดูแล้วถึงกับน้ าตาซึมเลยทเีดียว เพราะท่านทรงเหนด็เหนื่อยมากจริง ๆ ค่ะ แล้วหนูก็กลับมาคดิว่า ตอนนี้ท่านไมส่บาย
อยู่ท่ี รพ.ศิริราช อาจเป็นเพราะเมือ่ตอนที่ท่านร่างกายแข็งแรงท่านทรงท างานหนักมาก โดยไม่ย่อท้อเลย พอท่านอายุเพิ่มมาก
ขึ้นท าให้ร่างกายของท่านทรุดโทรมมาก 

ส าหรับหนูแล้ว หนูคดิว่าท่านไม่ใช่คนธรรมดาคนหนึ่ง แต่ท่านเกดิมาพร้อมบารมีอันศักดิ์สิทธ์ิ ท่านเหมอืนพระพุทธเจ้า ซึ่งหนู
คิดเองอยู่ตลอดเวลา ส าหรับหนูแล้วกระดาษที่เป็นรูปท่าน หรือปฏทิินหนูไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนได้นอกจากเก็บ
ไว ้

อีกอย่างหนึ่งที่หนูอยากจะกล่าวในบทความนี้ คือการใช้ชีวิตแต่พอเพียงอย่างที่ท่านให้ข้อคิดไว้ ทุกวันน้ีท่านสอนเกษตรกร 
หากมีพื้นท่ีท ากินอยู่แปลงหนึ่ง ต้องแบ่งท ามาหากินอย่างไรบ้าง ส่วนหนึ่งปลูกบ้าน ส่วนหนึ่งเลี้ยงปลา อีกส่วนหน่ึงปลูกผัก หนู
เองก็ใช้ชีวิตอย่างนั้น หนูท างานอยู่ที่นี่ ถือว่าเงินเดือนหนูน้อยก็จริง แต่หนูก็ใช้ชีวิตไม่ฟุ่มเฟือย แบ่งเงนิเป็น 3 ส่วน ส่วนหน่ึง
เก็บฝากแบงค์ประจ า ส่วนหนึ่งเก็บไว้ใช้จ่ายภายใน 1 เดือน อีกส่วนหนึ่งก็ซื้อของให้รางวัลตัวเองบ้าง หนูอยากให้ทุกคนท า
อย่างนี้ค่ะ จะได้สบายไม่มีหนีส้ินกนั 

สุดท้ายนี้ หนูคดิว่าเพื่อเป็นการตอบแทนท่าน หนูไม่ต้องคิดท าโครงการใหญ่โตอลังการหรอกค่ะ แค่หนเูป็นคนดีในสังคม และ
ไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอ่ืนก็เพียงพอแล้วค่ะ ท่านจะไดส้บายใจ ไม่เครียด และจะได้ไมม่ีผลต่อกระทบต่อร่างกายของท่าน 
ท่านจะไดม้ีความสุข สุขภาพแข็งแรง อยู่คู่บ้านคู่เมืองกับคนไทยท้ังประเทศตลอดไปยิ่งยืนนานคะ่ 



ด้วยความรูส้ึกของ น.ส.มยุดา สมเพ็ชร แผนกพัฒนาธุรกิจ รพ.วิภาวดี 

เครดติ : นางสาวมยดุา สมเพ็ชร แผนกพัฒนาธุรกิจ โรงพยาบาลวภิาวดี ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

 
ขอบคุณรูปภาพ janasilpartgallery 

ตัวอย่างที 5 เรียงความวันพ่อ : เร่ือง “พ่อหลวง ของปวงชน” 

“ในหลวง” เป็นช่ือท่ีชาวไทยเรียกติดปาก และเป็นขวัญใจของชาวไทยมาโดยตลอด เพราะท่านท าให้เราได้ทุกอย่าง ไม่ว่าท่าน
จะเหน็ดเหนื่อยจะอ่อนจะเพลยี แต่ท่านก็ไม่เคยที่จะหยุดท าเพื่อประชาชนแม้แต่ครั้งเดียว และท่านทรงมีพระราชกรณยีกิจต่าง 
ๆ มากมาย อาทิเช่น พระราชกรณยีกิจด้านศาสนา ด้านความมั่นคงภายในประเทศ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและอีก
มากมาย ท่านทรงตั้งพระทัย ท าพระราชกรณียกิจอย่างดี เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ 

พ่อหลวงของแผ่นดิน ท่านทรงประสูตเิมื่อ วันท่ี 5 ธันวาคม ชาวไทยจึงถือว่าวันท่ี 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันพ่อแห่งชาติ ท่าน
ทรงสนพระทัยในเรื่องดนตรสีากลมาก ท่านทรงชอบเป่าแซ็กโซโฟน ท่านมีพระราชกรณียกจิด้านการศกึษา ท่านทรงตระหนัก
ดีว่า การพัฒนาการศึกษาของเยาชนนั้น เป็นพ้ืนฐานอันส าคัญของประเทศชาติ จึงทรงประกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
ทรัพย์จัดตั้งมลูนิธิอานันทมหิดลให้เป็นทุนส าหรับการศึกษาในแขนง วิชาต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาในประเทศต่าง ๆ โดยไมม่ี
เงื่อนไขผูกมดัแต่ประการใด เพื่อจะได้น าความรู้กลับมาพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

นอกเหนือจากนี้แล้ว ทรงมีพระราชด าริให้ด าเนินการจัดท าสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนข้ึน ยังมีพระราชกรณียกิจดา้น
การแพทย์และสาธารณสุข พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมคีวามห่วงใยประชาชนชาวไทยในทุกดา้น โดยเฉพาะในด้าน
สุขภาพอนามัย ซึ่งพระองค์ถือว่าเป็นปัญหาส าคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข ดังพระราชด ารสัว่า 

“ถ้าคนเราสุขภาพเสื่อมโทรม ก็จะไม่สามารถพัฒนาชาตไิด้ เพราะทรัพยากรที่ส าคัญของประเทศไทยก็คือพลเมืองนั่นเอง” 



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นห่วงและเอื้ออาทรต่อทุกข์สุขของพสกนิกร อย่างจริงจัง และยังมพีระราชกรณียกิจด้าน
ศาสนา พระองค์ทรงเสด็จพระราชด าเนินเป็นประธานในการเปดิพธิีเนื่องในวโรกาสต่าง ๆ อาทิเช่น พระราชพิธีบ าเพ็ญการ
กุศล ทรงสนันสนุนให้มีการสร้างศาสนสถาน เนื่องจากทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนด ี

ในหลวงท่านทรงท าเพื่อเราตั้งมากมายโดยไม่หวังผลตอบแทน ท่านเพียงอยากเห็นทุกคนเป็นคนดี ท่านก็สุขใจ ดังนั้นเราควร
ท าดีเพื่อตอบแทนท่านให้มากที่สดุ ท าตามหลักค าสอนของท่าน รู้จักการพอเพียง การอดออม ปฏิบตัิตนให้อยู่ในระเบียบวินัย 
ไม่น าความเดือดร้อนมาสู่ประเทศชาติให้ท่านสบายใจ ให้ท่านหายเหนื่อยจากการท างาน หายเมื่อยจากการเยี่ยมประชาชน 
หายเพลยีจากการอดนอน เพราะทรงท างานเพราะท่านคือพระมหากษัตริย์ในดวงใจและเป็นพ่อหลวงของปวงชน 

เครดติ : โดย เด็กหญิงณัฏฐธิดา ไทรงามเอี่ยม ป.6/3 

ที่มา : http://teacherrapin.blogspot.com/2009/12/blog-post.html 

 

ตัวอย่างท่ี 6 เรียงความวันพ่อ : เร่ือง เรารักนายหลวง 

วันท่ี 5 ธันวาของทุกๆ ปี ไม่ว่าจะผ่านมากี่ปี หรือจะนับไปอีกกี่ปี ก็ไม่มีใครสักคนท่ีจะลืมเลือนไปได้ว่า วันนี้เป็นวันอะไร ทุกคน
จะมีค าตอบในใจอยู่แล้วว่าเป็น “วันพ่อ” ของพวกเราชาวไทยทุกคน แต่ส่วนตัวของผมนั้น วันน้ีนอกจากจะเป็นวันพ่อแล้ว 
เป็นวันท่ีผมรูส้ึกภมูิใจมากที่สดุ เพราะว่า วันนี้เป็น “วันเกิดของผม” แม่เล่าให้ฟังว่า เป็นวันท่ีแม่พยายามไม่อยากให้ผมเกิดใน
วันน้ีเลยเพราะเป็นเรื่องที่ไมเ่หมาะ สม แตเ่มื่อเลี่ยงไมไ่ด้ ก็แสดงว่าเราโชคดีที่สดุแล้ว ขอให้เราภูมิใจมากท่ีสุด และท าตนเป็น
คนดี สิ่งนี้แหละ ผมจึงคิดว่าเป็นวันท่ีส าคัญมากส าหรับผม ผมจะน าพระบรมราโชวาทของนายหลวงมาด าเนินชีวิตให้ดตี่อไป 
ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ทีเ่ปน็มากกว่าพระเจ้าแผ่นดินคับ เราคนไทยโชคดมีากกว่าประเทศใดในโลกท่ีมีพระมหากษตัริย์ที่
ยิ่งใหญ่ที่สุด ทรงทรงงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยมไิดร้ับสิ่งใดตอบแทนเลย คนไทยทุกคน ขอให้พระเจ้าอยู่หัวมี
พระชนมายุยิ่งยืนนานอยู่กับชาวไทยไปนาน ๆ ซึ่งผมจะปฏิบัติตนเปน็คนดี และจะท าหน้าท่ีของผมใหด้ีที่สุดทีผ่มจะท าได้ 

สิ่งที่ผมรูจ้ักท่ีมาจากทรงงานของท่านก็คือ ก าเนิดฝนหลวง เมื่อทรงสมัผัสความทุกข์ซับซ้อนของประชาชนอันเนื่องมาจากเรื่อง
ของ “น้ า” อันเป็นปัจจัยส าคัญทีสุ่ดในการด ารงชีวิตพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวผู้บดั นั้นมีพระชนมพรรษาเพียง28 พรรษา 
และเพิ่งเสด็จพระราชด าเนินอีสานครั้งแรกในพระชนมชีพ ก็ทรงเฝา้ครุ่นคิดถึงแต่วิธีท่ีจะแกไ้ขปัญหาให้ชาวอีสานปัญหาที่
ขัดแย้งกัน เอง เมื่อมีน้ า น้ าก็มากไป ท่วมป่าจากภูเขาไม่มสีิ่งใดหยดุยั้งไว้ได้แต่เมื่อน้ าหมดก็แห้งแล้งอย่างที่ สุดเพราะไม่มีฝน
ตกลงมาทรงบันทึกไว้ว่า “ต้องสรา้งเขื่อนเล็กๆ (Check dams) จ านวนมาก ตามล าธารที่ไหลลงมาจากภูเขาต่างๆ จะช่วยให้



กระแสน้ าค่อยไหลอย่างสม่ าเสมอ ถ้าเป็นไปได้ควรสร้างเขื่อนและอา่งเก็บน้ าเล็กๆสิ่งนี้จะแกไ้ขปัญหาแห้งแล้ง ได้ ในฤดูฝนน้ า
จะถูกเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ าและจดัสรรน้ าให้ในฤดูแล้ง”ส่วนปัญหา เรือ่งฝนแล้งน้ัน” ข้าพเจ้าได้แหงนดหู้องพัก และพบว่ามีเมฆ
จ านวนมาก แต่เมฆเหล่านั้นพัดผ่านพ้ืนท่ีแห้งแล้งไป วิธีแก้ไขอยู่ที่ว่าจะท าอย่างไรที่จะให้เมฆเหล่านั้นตกลงมาในท้องถิ่นนั้น 
ความคิดนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการท าฝนเทียม 

ฝนหยาดแรก อีก 17 ปีต่อมา “ฝนเทียม” ตามพระราชด าริในวันเสด็จฯ เยีย่มอีสานก็กลายเป็น”ฝนหลวง”ที่หยาดลงมาสรา้ง
ความชุ่มฉ่ าทั้งแผ่นดินครั้ง แรก ในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2515วันน้ันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางแผนสาธิตการท าฝน
ด้วย พระองค์เอง จนเกิด “ฝนหลวง” ตกลงมาเป็นผลส าเร็จ ท าฝนเทียมทั่วประเทศด้วยพระองค์เองทรงต่อสู้ทุกวิถีทางเพื่อให้
ราษฏรไดม้ี “น้ า”เพราะ “การมีน้ า ” นั้นหมายความถึง”การมีชีวิต” 
นายหลวงของเราท า อะไรอีกมากมายให้กับประชาชน นี่ยังเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเท่าน้ันแต่ที่ผมหยิบเรื่องนี้มาเล่า เพราะเช่ือ
ว่าทุกชีวิตต้องการน้ า ท้ังนั้นไม่ว่าจะเป็น คน หรือ พืช หรือ สัตว์ ดงันั้นให้ถามตนเองว่าท าอะไรเพื่อนายหลวงบ้างหรือยัง หาก
ยังให้รีบท าซะเพราะเวลาของเรามนี้อยมาก และให้ฐานะตัวแทนของคนไทย ขอให้พระองค์มีพระชนมพรรษายิ่งยืนยานและ
เป็นมิ่งขวญัของปวงชนชาวไทยตลอดช่ัว กาลนาน ขออ านาจคุณพระศรีรตันตรัยโปรดดลบันดาลให้พระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หัวฯทรงพระ เกษมส าราญปราศจากโรคภยั มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน 

เครดติ : ด.ช. กิตตภิณ โสรตันชัย ช้ัน ป.6/4 เลขท่ี 29 

ที่มา : http://teacherrapin.blogspot.com/2009/12/blog-post.html 

 

ตัวอย่างท่ี 7 เรียงความวันพ่อ : เร่ือง พ่อของแผ่นดิน 

พ่อบอกพ่อสอนเราหลายอย่าง เวน้อยู่อย่างเดียวท่ีพ่อไมเ่คยบอก กค็ือ “ ให้เราทุกคนรักพ่อ ” แต่เราก็รู้สึกด้วยหัวใจเราเอง
จากสิ่งท่ีพ่อท า 

เราเคยสงสยัรึเปล่าว่า ท าไมเราเกดิมาต้องมีพ่อทั้งสองคน? ซึ่งเราทกุคนชาวไทยมีพ่อคนนี้เป็นพ่อเหมอืนอย่างเรา พ่อท่ีเราพูด
ถึงอยู่นี้ก็คือ ก็คือ พ่อหลวงของทุกๆคน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ท่านทรงเป็นมากกว่าพระมหากษัตริย์ เพราะทรงเป็น



พ่อ และทรงเป็นมากยิ่งกว่าพ่อ และทรงให้มากกว่าชีวิต พ่อคนเป็น ผู้คิด ผูส้ร้าง หลักน าใจเพื่อใช้ชีวิตให้เรารู้จักเพียงพอ ให้
เรารู้จักถูกผิด ตามเส้นทางชีวิตของพ่อ ในหลวงของเราทรงงานหนักมาโดยตลอด สิ่งที่พ่อท าก็เพื่อความสุขของประชาชนชาว
ไทย พ่อหลวงเข้าถึงประชาชนทุกหมู่เหล่า ทรงห่วงใยและให้ความช่วยเหลือประชาชนในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง สอนให้เราบริหารจัดการ ให้อยู่อย่างพอเพียงตามอัถภาพของแต่ละคน เมื่อน้ าท่วมก็หยิบยื่นความช่วยเหลือ
มาโดยตลอด และเมื่อเกิดภัยแล้งพระองค์ก็ทรงมีโครงการฝนเทียม เพื่อแก้ไขภัยแล้งให้กับประชาชนชาวไทย เพื่อให้มีน้ าใช้ น้ า
บริโภค น้ าเพื่อใช้ในการเกษตร ท าให้ประชาชนมีอยู่มีกิน มีความเปน็อยู่ที่ดีขึ้น สิ่งที่พ่อท าก็เพื่อความสุขสบายของลูกๆของ
พระองค์ พ่อทรงเหนื่อยเรารับรูไ้ด ้แต่พระองค์ไม่เคยตรัสเลยสักค าวา่ “เหนื่อย” จนบางครั้งเราก็อดคดิไมไ่ด้ว่า เราท างานยัง
รู้สึกเหนื่อย แล้วพ่อหลวงละ่ทรงงานมากกว่าเราเป็นลา้นเท่า พ่อจะเหนื่อยสักแคไ่หน พ่อเคยพักบ้างไหม เพราะทีเ่ราเห็นกัน
ทุกวัน พระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจมากมาย วันหนึ่งๆต้องเสดจ็ไปไม่รู้กี่ท่ี สิ่งที่พ่อท า พ่อให้เรา มันบรรยายไม่ถูก แต่เช่ือว่า
ลูกๆทุกคนรับรู้มันด้วยใจ จะมลีูกคนไหนในผืนแผ่นดินไทยนี้ท่ีจะไมร่ักพ่อบ้าง? เพราะสิ่งที่เราเห็นมันก็ยืนยันได้ว่า พ่อรักลูก
ทุกๆคนอย่างหาท่ีสุดไมไ่ด้ ส าหรับดิฉัน รักพ่อหลวงเพราะพ่อทรงสอนให้ดิฉันรักตัวเอง ตั้งแต่การใช้ชีวิตที่ถูกท่ีชอบ พ่อมี
ธรรมะ การประกอบสัมมาอาชีวะ การรู้จักความพอเพียงและพอดี รกัท่ีพระองค์ทรงสอนให้ดิฉันรักคนอื่น(พ่ีน้องร่วมแผ่นดิน) 
โดยปราศจากอคติ และไม่ค านึงถึงความแตกต่าง ไม่ว่าจะด้วยเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา ฐานะทางสังคม แมก้ระทั่งลัทธิทาง
การเมือง รักพ่อท่ีทรงสอนให้ดิฉันรักธรรมชาติ รักป่าไม้ รักต้นน้ าล าธาร รักผืนดิน รักสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสัตว์ต่างๆ ดิฉันรักพ่อ
หลวงก็เพราะพระองค์ทรงสอนใหด้ิฉันรักและภูมิใจท่ีเกิดมาเป็นคน ไทย ในชาติไทยท่ีมีความร่มเย็นเปน็สุขด้วยพระบารมีปก
เกล้าฯ พระบารมีที่เกิดจากน้ าพระราชหฤทัย น้ าพักน้ าแรง มันสมอง หยาดเหง่ือ ของพระองค์ ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปีท่ี
ครองราชย์ พระเมตตาของพระองค์เปี่ยมล้นมากยิ่งนัก พ่อท าเพื่อลกูมากมายเพยีงน้ี แล้วท าไมดิฉันถงึไม่รักพ่อหลวงล่ะคะ 

ภูมิใจและดีใจท่ีเกิดมาเป็นลูกของพ่อหลวง สิ่งท่ีลุกจะตอบแทนให้พอ่ มันคงเทียบเท่ากับสิ่งท่ีพ่อ ท าให้ลูกไม่ได้ แต่ลูกคนน้ีขอ
สัญญาว่าจะเป็น “คนด”ี ให้พ่อภูมิใจ จะเดินตามเส้นทางของพ่อและลูกจะขอเป็นข้าฯฝา่พระบาทของพ่อทุกชาติไปวันนี้ สิ่งที่
ลูกอยากบอกพ่อก็คือ “ ถึงพ่อจะไม่เคยบอกเคยสอนให้รักพ่อ แตลู่กก็รักพ่อสุดขั้วหัวใจของลูกจริงๆพ่อ” 

เครดติ : น.ส.ปวณีา อินทะปัญญา ผู้ไดร้ับรางวัลที่ 2 

ที่มา : http://www.vibhavadi.com 

ตัวอย่างท่ี 8 เรียงความวันพ่อ : เร่ือง “พ่อของแผ่นดิน” 

มีเพื่อนคนรัสเซียหลายคนถามฉันว่า ในหลวงคือใคร ท าไมคนไทยถึงรักและเทดิทูนกษัตริย์พระองค์นีม้าก ขนาดเรยีกว่า “พ่อ” 
ฉันยิ้ม และไมร่ีรอท่ีจะอธิบายด้วยความภาคภูมิใจถึงความเก่งและความดีของพ่อคนนี้ของฉัน (ถึงจะมีปัญหาในด้านภาษาบ้างก็
ตาม) ฉันท้ังโชว์รูปภาพจากอินเตอร์เน็ต,มิวสิควีดโีอเพลงเกี่ยวกับในหลวง ท าให้ทั้งฉันและเพื่อนขนลกุ ในความดีที่ยิ่งใหญ่ของ
กษัตริย์พระองค์นี ้

เพราะหากกล่าวถึงกษัตริย์แล้ว คงนึกถึงภาพคนท่ีเกิดในวงศ์ตระกลูสูงศักดิ์ เกิดมาก็สบายทันที มีข้าทาสบริวารคอยรับใช้ แต่
ในหลวงของเรากลับเห็นภาพที่แทบจะตรงกันข้าม ฉันเห็นภาพท่ีพระองค์ทรงก้มผูกเชือกรองเท้าเอง ภาพเหงื่อที่ไหลถึงปลาย
จมูก ภาพพระองค์ทรงงาน ก าแผนท่ีอยู่ในพระหัตถ์ ภาพพบปะเยี่ยมประชาชนท่ีอยู่ห่างไกลทุรกันดาร ภาพเหล่านี้ประทับตรา
ตรึงอยู่ในจิตใจของฉัน ในหลวงเหมือนพ่อท่ีคอยห่วงใยลูก คอยติดตามดูแล ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ และแก้ไขในทุก
สถานการณ์เหมือนกับท่ีพระองคท์รงตรัสไว้ตอนขึ้นครองราชย์ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม์ เพื่อประโยชนส์ุขแห่งมหาชน
ชาวสยาม” นอกจากน้ีฉันยังเล่าวา่ ในหลวงทรงเป็นแบบอย่าง หรือไอดอลของฉันเลยทีเดียว เพราะทา่นไม่เพียงทรงตรัสสอน
เรื่องต่างๆ แต่ยังทรงพระพฤติพระองค์เป็นแบบอย่างท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น เรื่องความประหยดั หลายครั้งฉันโชว์ภาพ
หลอดยาสีฟันที่ถูกรีดจนแบบสนิทให้เพื่อนดู บางคนพอเห็นก็หัวเราะ แต่หลังจากไดรู้้ว่า นี่คือหลอดยาสีพระทนต์ของกษัตริย์ก็
ถึงกับสงบน่ิง ฟังฉันเล่าต่ออย่างสนใจว่าเหตุใดกษัตริย์ต้องประหยดัขนาดนี้ ฉันคิดว่าท่านทรงท าตามที่ท่านตรัสสอนเรื่อง 
“เศรษฐกิจพอเพียง” คือ ไม่ใช่ประหยัดจนไม่ใช้อะไรเลย แต่ให้ใช้สิง่ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่ามากท่ีสดุต่างหาก หรือแม้แต่เรื่องความ
ไม่ถือพระองค์ ท่ีทรงตรสักับราษฎรอย่างเป็นกันเอง จนกลายเป็นเรือ่งเล่าข าขันท่ีอ่านแล้วก็รูส้ึกอบอุ่นหัวใจ และใกล้ชิดกับพ่อ



หลวงมากขึ้น อีกเรื่องที่ทรงเป็นแบบอย่างท่ีน่ายกย่องที่สุด คือความกตัญญู ภาพในหลวงทรงประคองสมเด็จย่า หรือแม้แต่เข็น
รถเข็นให้ ทั้งที่มีบริวารพรักพร้อม แต่ยังตรัสกบัมหาดเล็กว่า “แม่เรา เราดูแลเองได”้ เรื่องที่ในหลวงไปเสวยอาหารกับแม่
อาทิตย์ละห้าวัน, ทรงกอดแม่หรือให้แม่หอมแก้ม เรื่องเหล่านี้ แม้แตป่ระชาชนคนธรรมดายังท าได้น้อยกว่าในหลวง กษัตริย์ที่
ทรงมีพระกรณียกิจมากมายทุกวัน น่ันท าให้สุดท้ายแล้วไม่แปลกใจเลยว่า ท าไมคนไทยถึงรักในหลวงขนาดนี้ 

มีเหตุการณค์รั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549 เป็นวันงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัตคิรบ 60 ปี พ่อของฉันชวนฉันไปดู
ในหลวงเสดจ็ออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม จ าได้ว่า เช้าวันน้ันอากาศร้อนมาก และคนตอ้งเยอะแน่นอน ฉันบอก
พ่อไปทันทีว่า “อยากดูในหลวงดูในทีวีเถอะพ่อ เห็นชัดกว่าอีก” แต่พ่อบอกว่า “พ่อไม่ได้อยากเห็นในหลวง แต่อยากให้ใน
หลวงเห็นพ่อ เห็นประชาชนชาวไทยว่ามากขนาดไหนที่จงรักภักดีตอ่ท่าน” ค าตอบนั้นท าให้ฉันรีบลุกออกไปกับพ่อทันที วันน้ัน
ทั้งคนเยอะและร้อนมากอย่างที่ฉันคิดจริงๆ แตจ่ิตใจของฉันและคนไทยทุกคนก็ชุ่มฉ่ าทันที เมื่อในหลวงออกมาโบกพระหัตถ์ 
ทุกคนพร้อมใจเปล่งเสียงตะโกนกึกก้อง “ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ…” หลายคนน้ าตาไหลโดยไม่รูต้ัว เป็นความรูส้ึกท่ีเตม็
ตื้นอยู่ในจิตใจ จนฉันต้องกลับมาขอบคุณพ่อหลายครั้งที่ท าให้ฉันมีวนันั้น 

และวันน้ี ถึงฉันจะอยู่ห่างไกลถึงประเทศรัสเซีย แต่ฉันกไ็ด้ท าหน้าท่ีของลูกคนไทย ไดเ้ผยแพร่เรื่องราวความดีของพ่อหลวงของ
ฉัน พ่อของแผ่นดิน. 
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ตัวอย่างท่ี 9 เรียงความวันพ่อ : เร่ือง “พ่อของแผ่นดิน” 

“อันที่จริงเราชื่อ “ภูมิพล” ที่แปลว่า “ก าลังของแผ่นดิน” แม่ก็อยากให้เธออยู่กับดิน เมื่อฟังค าพูดแลว้กลับมาคิด ซึ่งแม่คงจะ
สอนเราและมีจุดมุ่งหมายว่าอยากให้ติดดินและอยากให้ท างานให้แกป่ระชาชน” … 

จากพระราชด ารสัของในหลวงข้างต้น ท าให้ฉันระลึกอยูเ่สมอว่า ตั้งแต่วินาทีแรกที่ในหลวงทรงอุทิศตนเป็น “ภูมิพล” ผู้เป็น
พลังของแผ่นดินที่พร้อมด้วยทศพธิราชธรรม พระองค์ก็ทรงปฎิบัติหน้าท่ีอันยิ่งใหญ่นี้ด้วยดีเสมอมา พระองค์ทรงอุทิศพระ
วรกาย เพื่อดินก้อนเล็กๆ ใต้ฝา่ละอองธุลีพระบาทอย่างพวกเรา ทรงเป็นทุกอย่าง เป็นพ่อท่ีล าบากตรากตร า สละแรงกายดูแล
ลูกๆ ด้วยความรัก มาเป็นเวลายาวนานกว่า 60 ปี โดยมไิด้ค านึงถึงว่าราษฎรของพระองค์จะเป็นใครมาจากไหน เชื้อชาติใด 
เพราะพระองค์ทรงยึดมั่นในปณิธานในการที่จะรวมดินก้อนเล็กๆ ในแผ่นดินนี้ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน 



เมื่อกล่าวถึงในหลวง สิ่งท่ีฉันนึกถึงเป็นอันดับแรก คือ กษัตริย์นักพัฒนา ภาพท่ีฉันเห็นบ่อยครั้งตามสือ่ต่างๆ เป็นภาพท่ี
พระองค์เสด็จพระราชด าเนินไปยงัถิ่นทุรกันดารทั่วราชอาณาจักร ภาพท่ีเหล่าพสกนิกรชาวไทยคอยตอ้นรับการเสด็จฯ มาของ
พระองด์ด้วยหัวใจ ภาพธงไตรรงคข์องเหล่าราษฎรที่โบกสะบัดพร้อมด้วยรอยยิ้มและร้องไห้ด้วยความปลื้มปีติ และภาพที่
พระองค์ทรงหลั่งพระเสโทในขณะทรงงาน เป็นภาพที่ได้ประทับอยู่ในใจของฉันและปวงชนชาวไทยตลอดมา แต่ถึงแม้พระองค์
จะทรงงานหนักเพียงใด พวกเรากส็ามารถเห็นรอยแย้มพระสรวลปรากฏอยู่บนพระพักตร์ที่เกิดความสขุของพระองค์ ท่ีทรงได้
ทอดพระเนตรเห็นพสกนิกรอยู่อยา่งร่มเย็นเป็นสุข 

การที่ในหลวงไดเ้สด็จฯ ไปเยี่ยมเยยืนราษฎรในถ่ินทุรกันดารอยูส่ม่ าเสมอเป็นเวลายาวนาน ทรงไดส้ัมผสัความทุกข์ยาก จึงท า
ให้พระองค์ทรงเข้าใจปัญหาต่างๆ ได้อย่างลึกซึ้ง จากนั้นพระองค์ก็ทรงใช้พระปรีชาสามารถในการแกไ้ขบรรเทาความ
เดือดร้อนต่างๆ เหล่านั้น โดยเฉพาะด้านเกษตรกรรม ด้วยการก่อตั้งโครงการใน 
พระราชด าริต่างๆ อาทิ “โครงการฝนหลวง” เป็นการท าฝนเทียมเพื่อบรรเทาภยัแล้งให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ท่ีขาดแคลนน้ า 
เพื่อการท าเกษตรกรรมและการใช้สอยในชีวิตประจ าวัน อีกท้ังยังมี “โครงการหญ้าแฝก” ซึ่งเป็นโครงการแก้ปัญหาดินที่ถูกชะ
ล้างจากฝน โดยการยึดหน้าดินท าให้ดินกักเก็บน้ าได้มากข้ึน “โครงการแก้มลิง” เพื่อช่วยในการระบายน้ าท่วมจากพ้ืนท่ี
ตอนบนโดยใช้หลักการน้ าไหลทางเดียว “โครงการแกล้งดิน” แก้ไขดนิท่ีมีสภาวะเป็นกรด เพื่อให้เกษตรกรสามารถ 
น าดินไปใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกต่อไป เป็นต้น นอกจากน้ัน พระองค์ยังทรงริเริ่มและเช่ือมั่นใน “แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง” ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้พสกนิกรชาวไทยใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย เพื่อการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ 
ให้มีความเจริญทีไ่ม่ฉาบฉวย แตม่คีวามยั่งยืนตลอดไป 

ดังท่ีกล่าวมาทั้งหมด จะเห็นได้ว่า ส าหรับในหลวงแล้ว ความสุขของราษฎรชาวไทยท้ังหมดนั่นคือ ความสุขของพระองค์ และ
สิ่งที่พวกเราทุกคนควรกระท าก็ คอืตอบแทนพระองค์ท่านที่ทรงเหนด็เหนื่อยเพื่อพวกเรามาตลอดชีวิตบ้าง ใช่หรือไม่? แล้ว
ท าไมสิ่งทีเ่กดิขึ้นในบ้านเมืองของเราในปัจจุบัน จึงได้ขดัต่อปณิธานของพ่อในเรื่อง “ความสามัคค”ี ยิง่นักเล่า? … ฉันอยากเห็น
ชาวไทยทุกคนรักประเทศชาติ และมีความสมัครสมานสามัคคี กระท าตนเป็นดั่งดินก้อนเล็กๆ หลากหลายสีที่รวมเป็นแผ่นดิน
เดียวกัน เป็น สเีดียวกัน เป็นดินทีส่ร้างประโยชน์ให้แก่แผ่นดินสยามแห่งนี้ ให้สมกับที่ “พ่อของแผ่นดิน” ทรงเป็นตัวอย่างที่ดี
เสมอมา ในวันพ่อปีนี้ ฉันจึงขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวไทยทุกคนร่วมกันสร้างความสามัคคี ร่วมกันกระท าความดี ฉันแน่ใจว่า
ความดีของพวกเราชาวไทยจะรวมกันเป็นสิ่งท่ียิ่งใหญ่เปรียบเป็นของขวัญที่มีค่าท่ีสุดแด่พระองค์ท่าน สว่นตัวฉันเองก็จะขอตั้ง
ปณิธานว่าจะปฏิบัตติัวเป็นคนดเีปน็ประโยชน์ต่อสังคม และจะเดินตามรอยเท้าพ่อตลอดไป 
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