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คํานํา
หนังสือเรื่อง รัตนสังวาลย เรียบเรียงขึ้นเพื่อเปนหนังสืออานประกอบหลักสูตรสถานศึกษาในโครงการ
พัฒนานวัตกรรมและแหลงเรียนรูที่สอดคลองกับประวัติความเปนมาและความภาคภูมิใจของโรงเรียนสตรีวิทยา
ซึ่งไดพัฒนาสูค วามเขมแข็งในปจจุบนั
โดยมีจดุ มุงหมายเพื่อใหผเู รียนไดตระหนักถึงพระราชประวัตแิ ละพระ
ราชกรณียกิจในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงคุณประโยชนตอประเทศชาติและประชาชนอยาง
ใหญหลวง และเพื่อใหสามารถนําคติธรรมที่ไดรับจากการศึกษาพระราชกรณียกิจของพระองคซึ่งทรงเปนศิษย
เกาและทรงเปนแบบอยางใหนักเรียนพึงปฏิบัติ อันจะกอใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคมโดยรวม
ในโอกาสที่โรงเรียนสตรีวิทยาไดกอตั้งมาครบ ๑๑๑ ปใน พ.ศ. ๒๕๕๔ การจัดการเรียนการสอน
เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
จึงเปนสิ่งที่แสดงถึงพัฒนาการสู
ความกาวหนาของโรงเรียนสตรีวิทยาในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองอันทรงคุณคาตอผูเรียน อีกทั้งยังเปน
การแสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองคทรงมีตอประเทศชาติและพสกนิกรทั้งปวง
เนื้อหาในหนังสือเลมนี้แบงออกเปน ๔ บท คือพระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
พระราชกรณียกิจตอแผนดิน พระราชกรณียกิจตอราษฎร และคติธรรมจากการศึกษาพระราชกรณียกิจของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โรงเรียนสตรีวิทยาหวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือ รัตนสังวาลย เลมนี้จะกอใหเกิดคุณประโยชนตอผูเรียน
และผูอานทั่วไป ทั้งนี้ขอขอบคุณนักวิชาการผูทรงคุณวุฒิที่ไดกรุณาเรียบเรียงหนังสือเลมนี้ และขอขอบคุณคณะ
ครูของโรงเรียนสตรีวิทยาทีม่ ีสวนรวมในการจัดทําหนังสือ รัตนสังวาลย ใหลุลวงดวยดี

(นางพัชรา ทิพยทัศน)
ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีวิทยา
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คณะผูจัดทําหนังสือ “รัตนสังวาลย”
ที่ปรึกษา
กองบรรณาธิการ

คณะผูเรียบเรียง

พิมพครั้งที่ ๑
จํานวนพิมพ
พิมพที่

นางพัชรา ทิพยทัศน ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีวทิ ยา
ดร.วาสนา เลิศศิลป
นายจรัสฤทธิ์ กลิ่นสุวรรณ
นางพิกุลทอง อุดมพาณิชย (อ.ติ้ง)
นางยอดขวัญ เลี่ยมสกุล (อ.ออย)
นางจริยา ธรรมบรรหาร
พระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี : นางสาวสุวรรณา สัจจวีรวรรณ
พระราชกรณียกิจตอแผนดิน : ผศ.ชมพูนุท นาคีรักษ
พระราชกรณียกิจตอราษฎร : ผศ.ชมพูนุท นาคีรักษ
นางสาวละออทอง อมรินทรรัตน
นางสาวสุวรรณา สัจจวีรวรรณ
คติธรรมจากการศึกษาพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี :
ผศ.ดร.วงเดือน นาราสัจจ
พ.ศ. ๒๕๕๔
............ เลม
โรงพิมพ.............................
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บทนํา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จยา ของพสกนิกรชาวไทย และ พระแมฟาหลวง ของ
ชาวไทยภูเขาเผาตางๆ ทรงเปนบุคคลสําคัญในประวัติศาสตรที่ไดรับการยกยองเทิดทูนจากประชาชนทุกหมูเหลา
ดวยคุณูปการที่พระองคทรงมีตอประเทศไทย และในวโรกาสวันคลายวันพระราชสมภพครบ ๑๐๐ ปใน พ.ศ.
๒๕๔๓ พระองคทรงไดรับการยกยองจากองคการศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ ใหเปน
บุคคลสําคัญของโลก พระองคทรงประกอบคุณความดีเปนที่ประจักษแกชนทุกชั้นมาตลอดพระชนมชีพ ยัง
ความผาสุกสมบูรณแกประชาชนผูไดรับพระเมตตาจากพระองค ทรงเปนพระชายาในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก
ผูทรงบําเพ็ญคุณความดีในแงมนุษยธรรมตอมวลมนุษยชาติดานการ
สาธารณสุข และที่สําคัญยิง่ พระองคทรงเปนพระราชชนนีของพระมหากษัตริยไทยแหงพระบรมราชจักรีวงศถงึ
๒ พระองค คือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช พระองคทรงถวายการอภิบาลและอบรมพระราชโอรสซึ่งเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติตั้งแตยังทรงพระ
เยาวใหทรงเติบโตเปนพระมหากษัตริยทที่ รงคุณธรรมอันประเสริฐภายใตการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ยามที่สมเด็จพระบรมราชชนนีประทับอยูใ นประเทศไทย พระองคทรงประกอบพระราชกรณียกิจในดานตางๆ ที่
เปนการชวยแบงเบาพระราชกิจตอบานเมืองอีกนานัปการ และในฐานะที่ทรงเปนพระราชมารดาของพระโอรส
ธิดานั้น พระองคไดพระราชทานความรัก ทรงอุทิศพระองคเพื่อพระโอรสธิดาเปนสําคัญ
ตลอดพระชนมชีพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระองคทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจอัน
เปนคุณประโยชนแกชาติบานเมืองและประชาชนเปนอเนกประการ ทรงหวงใยในความเปนอยูของประชาชน
ทรงมุงมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนใหสูงขึ้น ทรงสนับสนุนใหเยาวชนผูดอยโอกาสตามชายแดน
และทองถิ่นทุรกันดารไดมีโอกาสรับการศึกษา เพื่อนําความรูไปประกอบอาชีพและสรางรายไดใหแกครอบครัว
รวมทั้งสรางคนใหมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ ทรงชวยบรรเทาความเดือดรอนจากความเจ็บปวยของประชาชน
ในทองถิ่นหางไกลที่ขาดแคลนแพทยและเวชภัณฑ ดวยการสงหนวยแพทยอาสาเคลื่อนที่ออกไปรักษาพยาบาล
ยังทองที่นั้นๆ
นอกจากนี้พระองคยงั ทรงมีพระราโชบายที่จะรักษาผืนปาของไทยใหคงมีสภาพธรรมชาติที่
สมบูรณภายใตโครงการพัฒนาดอยตุง พระองคเสด็จเยีย่ มพสกนิกรในจังหวัดชายแดนซึ่งเปนทองถิ่นทุรกันดาร
โดยมิไดทรงหวั่นเกรงตอความยากลําบากและภยันตรายใดๆ
พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนับเปนการเสียสละความสุขสวนพระองค
อยางใหญหลวงเพื่อประโยชนสุขของอาณาประชาราษฎร ดังที่ทรงถือคติวา “ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่
หนึ่ง ผลประโยชนสว นตัวเปนที่สอง” แมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจะเสด็จสูสวรรคาลัยไปแลว
ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๘ แตปวงชนชาวไทยก็ยังนอมรําลึกถึงพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณของพระองคดวย
ความจงรักภักดีอยางสูงสุดตลอดไป
(แสดงภาพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)
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สารบัญ
หนา
คํานํา
บทนํา
บทที่ ๑ พระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
พระกําเนิดและชาติสกุล
ชีวิตเมื่อทรงพระเยาว
พระราชอัธยาศัยและพระราชจริยาวัตร
การศึกษา
ชีวิตครอบครัว
การดํารงสถานะสมเด็จพระบรมราชชนนี
บทที่ ๒ พระราชกรณียกิจตอแผนดิน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล
การเตรียมพระโอรสเพื่อเปนพระมหากษัตริยที่เพียบพรอม
ความใสพระทัยดานพระพลานามัย
การปลูกฝงพระจริยาวัตรและพระอุปนิสยั
การวางแนวทางดานการศึกษา
แนวพระดําริเกี่ยวกับสถานการณทางการเมือง
การรักษาพระเกียรติและการสรางพระบารมี
การเสด็จนิวัตพระนครครั้งที่หนึ่ง
การเลือกสถานที่ประทับระหวางสงครามโลกครั้งที่สอง
การเสด็จนิวัตพระนครครั้งที่สอง
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระบรมราชชนนีแหงพระมหากษัตริยพระองคใหม
การถวายขอเสนอแนะแกพระโอรส
การดํารงตําแหนงผูสําเร็จราชการแทนพระองค
สมเด็จยาแหงปวงชนชาวไทย
พระจริยาวัตรที่เปนแบบอยางแหงสังคม
การชวยเหลือสนับสนุนโครงการสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห
การชวยเสริมสรางเอกภาพของบานเมือง
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บทที่ ๓ พระราชกรณียกิจตอราษฎร
ดานการแพทยและการสาธารณสุข
มูลนิธิ พอ.สว.
ดานการศึกษา
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูห ัว
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั อานันทมหิดล
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ภูมิพลอดุลยเดช
ดานการประชาสงเคราะห
มูลนิธิสงเคราะหตํารวจตระเวนชายแดนและครอบครัว
มูลนิธิสงเสริมผลผลิตชาวเขาไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
มูลนิธิแมฟาหลวง ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการพัฒนาดอยตุง
ดานการศาสนา
การปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
การเผยแผหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
โครงการจัดทําปทานุกรม บาลี-ไทย
การสรางพระพุทธรูป
บทที่ ๔ คติธรรมจากการศึกษาพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
การทดแทนคุณแผนดิน
การปฏิบัติหนาที่พระราชมารดาของพระมหากษัตริย
การชวยพัฒนาประเทศใหเจริญรุงเรือง
การมีเมตตาธรรมตอเพื่อนมนุษย
การสงเคราะหบุคคลที่ไดรับความเดือดรอน
การมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผตอบุคคลโดยทั่วไป
การเปนผูนาํ ครอบครัว
การอบรมอภิบาลพระราชโอรส พระราชธิดา
การสงเคราะหและอุปการะญาติ
การดํารงชีวิต
การประกอบกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
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การใชเวลาวางใหเปนประโยชนตอตนเองและสวนรวม
การศึกษาและเผยแผหลักธรรมของศาสนา
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
พระนามและพระอิสริยศักดิ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
พ.ศ. ๒๔๔๓ สังวาลย
พ.ศ. ๒๔๖๐ นางสาวสังวาลย ตะละภัฏ
พ.ศ. ๒๔๖๓ หมอมสังวาลยในสมเด็จเจาฟาฯ กรมขุนสงขลานครินทร
พ.ศ. ๒๔๗๒
หมอมสังวาลย มหิดล ณ อยุะยา
พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชชนนีศรีสังวาลย
พ.ศ. ๒๔๘๑
สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย
พ.ศ. ๒๕๑๓
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
พ.ศ. ๒๔๓๔
สมเด็จเจาฟามหิดลอดุลเดชฯ
พ.ศ. ๒๔๔๖
สมเด็จเจาฟามหิดลอดุลเดชฯ กรมขุนสงขลานครินทร
พ.ศ. ๒๔๕๓
สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟามหิดลอดุลเดชฯ กรมขุนสงขลานครินทร
พ.ศ. ๒๔๗๒
สมเด็จเจาฟามหิดลอดุลเดชฯ กรมหลวงสงขลานครินทร
พ.ศ. ๒๕๑๓
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
สมเด็จพระศรีสวินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา
พ.ศ. ๒๔๐๕
พระองคเจาสวางวัฒนา
พ.ศ. ๒๔๒๓
สมเด็จพระนางเจาสวางวัฒนา พระบรมราชเทวี
พ.ศ. ๒๔๖๘
สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสามาตุจฉาเจา
พ.ศ. ๒๔๗๗
สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา
สมเด็จพระราชปตุจฉา เจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
พ.ศ. ๒๔๒๗
สมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณฯ
พ.ศ. ๒๔๕๔
สมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณฯ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
พ.ศ. ๒๔๗๘
สมเด็จพระราชปตุจฉาเจา เจาฟาวไลยอลงกรณฯ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
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สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
พ.ศ. ๒๔๖๖
หมอมเจากัลยาณิวัฒนา
พ.ศ. ๒๔๗๐
พระวรวงศเธอ พระองคเจากัลยาณิวัฒนา
พ.ศ. ๒๔๗๗
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา
พ.ศ. ๒๕๓๘
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล
พ.ศ. ๒๔๖๘
หมอมเจาอานันทมหิดล
พ.ศ. ๒๔๗๐
พระวรวงศเธอ พระองคเจาอานันทมหิดล
พ.ศ. ๒๔๗๗
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั อานันทมหิดล
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
พ.ศ. ๒๔๗๐
พระวรวงศเธอ พระองคเจาภูมิพลอดุลยเดช
พ.ศ. ๒๔๗๗
สมเด็จพระอนุชา เจาฟาภูมพิ ลอดุลยเดช
สมเด็จกรมพระยาชัยนาทนเรนทร
พ.ศ. ๒๔๒๘
พระองคเจารังสิตประยูรศักดิ์
พ.ศ. ๒๔๕๗
กรมหมื่นไชยนาทนเรนทร
พ.ศ. ๒๔๖๕
กรมขุนชัยนาทนเรนทร
พ.ศ. ๒๔๙๓
กรมพระชัยนาทนเรนทร
พ.ศ. ๒๔๙๕
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
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บทที่ ๑
พระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีชาติกําเนิดจากครอบครัวสามัญชน แตทรงมีโอกาสไดรับ
การศึกษาแผนใหม
ตามพระราโชบายปฏิรูปประเทศของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ที่ทรงเปด
โอกาสแกราษฎร โดยเฉพาะการใหสตรีเขามามีบทบาทในสังคม พระราชจริยาวัตรสวนพระองคอันงดงาม
กอปรดวยพระวิริยะปญญาที่สอดคลองกัน เปนผลใหพระองคทรงดํารงพระอิสริยยศพระชายาในสมเด็จเจาฟา
กรมขุนสงขลานครินทร และเปนพระราชมารดาอันประเสริฐของพระโอรสและพระธิดาอีก ๓ พระองค จวบจน
เปน “สมเด็จยา” ของพสกนิกรชาวไทยในระยะตอมา

พระกําเนิดและชาติสกุล
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเดิมมีพระนามวา สังวาลย ทรงพระราชสมภพที่เมืองนนทบุรี ใน
ครอบครัวสามัญชน เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๓ ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว
พระบิดาคือพระชนกชู สวนพระมารดาคือพระชนนีคํา ทั้งสองทานมีบุตรธิดาทั้งหมด ๔ คน เปนหญิง ๒ คนและ
ชาย ๒ คน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเปนลําดับที่ ๓ พระภคินแี ละพระเชษฐารวมพระอุทร ๒
คนเสียชีวิตตั้งแตยังเยาววยั จึงเหลือพระอนุชาเพียงคนเดียวชื่อถมยา ซึ่งมีอายุออนกวาพระองค ๒ ป พระองค
ทรงกําพราพระชนกตั้งแตทรงมีพระชนมายุราว ๒-๓ พรรษา
สวนพระชนนีคําเสียชีวิตเมื่อพระองคทรงมี
พระชนมายุได ๙ พรรษา
(รูปถมยา พระอนุชา จากหนังสือพระมามลายโศกหลา หนา ๑๒๐)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อยังทรงพระเยาวไมปรากฏสายสกุลเพราะถึงแมวาในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั จะมีการตราพระราชบัญญัตินามสกุลขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๕๖ แตประชาชน
ทั่วไปยังไมมีการใชนามสกุล ดังนั้นเมือ่ พระองคจะเสด็จไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและตองทําหนังสือ
เดินทาง (passport) ซึ่งจําเปนตองระบุนามสกุล แตเนื่องจากไมมีผูใหญชายทางครอบครัวของพระชนกคนใดไป
จดนามสกุล พระองคจึงทรงขออนุญาตใชนามสกุลของเจากรมหลี ตะละภัฏ หรือขุนสงขลานครินทร ซึ่งเปน
เจากรมของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟามหิดล
อดุลเดช กรมขุนสงขลานครินทร ในขณะนั้น) ในหนังสือเดินทางของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจึง
ใชนามสกุลตะละภัฏ ตอมาภายหลังเมื่อพระอนุชาถมยาเติบใหญขึ้น ไดไปขอจดทะเบียนที่อําเภอเพื่อใชนามสกุล
“ชูกระมล” ตามนามพระชนกชู สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจึงทรงถือวาพระองคทรงพระราชสมภพ
ในสกุลชูกระมล แมจะไมเคยใชนามสกุลนี้ก็ตาม
อยางไรก็ตามไมปรากฏวามีทายาทผูสบื สกุลชูกระมล
เนื่องจากคุณถมยาไมมีครอบครัวและถึงแกกรรมเมื่ออายุไดราว ๒๗-๒๘ ปดวยโรคเยือ่ หุมสมองอักเสบ
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ชีวิตเมื่อทรงพระเยาว
ตั้งแตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงจําความได ครอบครัวของพระองคยา ยจากเมืองนนทบุรี
มาอยูที่ชุมชนบานชางนาค ริมแมน้ําเจาพระยาฝงธนบุรี ในซอยวัดอนงคารามหรือซอยสมเด็จเจาพระยา ๓ ใน
ปจจุบัน เนื่องจากตระกูลของพระชนกชูเปนคหบดีอยูแถบนี้ ชุมชนบานชางนาคเปนชุมชนเกาแกมาตั้งแตสมัย
ตนรัตนโกสินทร มีบานเรือนอยูหนาแนน เปนถิ่นที่อยูของชนหลายเชือ้ ชาติ ศาสนา ทั้งไทย จีน ลาว แขก นับถือ
ศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม ผูคนในชุมชนดําเนินชีวิตอยูรวมกันอยางมีความสุข ยานนี้มีความเจริญทาง
เศรษฐกิจเพราะเปนแหลงซื้อขายเสื้อผาเครื่องนุงหม ตลอดจนสิ่งของเครื่องใชที่ผลิตจากเมืองแขกและเมืองฝรั่ง
ถือไดวาเปนแหลงการคาสําคัญเปนอันดับสองรองจากยานสําเพ็งทางฝงพระนครซึ่งเปนตลาดการคาสินคาจากจีน
อีกทั้งบริเวณวัดอนงคารามยังเปนนิวาสถานของขุนนางตระกูลบุนนาคซึ่งเปนตระกูลที่มีบทบาทสําคัญทางการ
ปกครองในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน กับเปนผูสรางและบูรณะวัดวาอารามสําคัญๆในยานนี้ซึ่งไดแก วัดประยุร
วงศาวาส วัดพิชยญาติการาม และวัดอนงคาราม
บานที่ซอยวัดอนงคารามเปนบานเชาหองแถวชั้นเดียวมีหลายหอง กอดวยอิฐ หลังคามุงกระเบื้อง อยูใน
สภาพเกา ไมมีการซอมแซม มีเพียงกําแพง ผนังบานและหลังคา ผูเชาตองนําขาวของเครื่องใชมาเอง บานหลังนี้
เปนทั้งที่อยูอาศัยและที่ทํามาหากินของพระชนกชูซึ่งประกอบอาชีพเปนชางทอง โดยมีพระชนนีคําและพี่สาวคือ
ทานซวยเปนผูชวย
จากพระนิพนธ “แมเลาใหฟง ” ของสมเด็จพระเจาพีน่ างเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร ซึ่งพิมพขึ้นเปนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ ทรงบรรยายลักษณะของบานหลังนี้ไววา
...ขางหนาบานมีระเบียง พืน้ เปนไมปด ขางๆ และมีหลังคามุงจาก สวนนอกกอนถึง
ถนนเปนอิฐแลวจึงเปนถนน เมื่อเขาไปในบานแลวจะมีหองโลงๆ ดานขวามียกพื้นซึ่ง
เปนทั้งหองพระและหองทําทองของพอแม....ถัดไปมีหอ งซึ่งเปนหองนอนและขางหลัง
จะมีหองครัวยาวตลอดซึ่งกัน้ ดวยกําแพง หลังกําแพงนีม้ ีที่โลงๆ ซึ่งจะไปถึงไดถาออม
ไปเพราะทางครัวไมมีประตูออก ในบานไมมีหองน้ํา การอาบน้ํานัน้ อาบกันทีห่ นา
บาน ตุมน้ําตั้งอยูที่ระเบียงหรือไปอาบที่คลองสมเด็จเจาพระยา...สวมนั้นก็ไมมใี นบาน
ตองไปที่ตึกรางซึ่งอยูถัด “บาน” ไป หรือที่หองน้ําสาธารณะซึ่งเปนกระตอบไมบน
คลอง และนับวาเปนหองน้าํ ที่สะอาดและไมมีกลิ่น...
(๑. รูปแผนทีต่ งั้ บาน จากหนังสือแมเลาใหฟง หนา ๑๔
๒. ผังบาน จากหนังสือแมเลาใหฟง หนา ๑๖)
เมื่อพระชนนีคําถึงแกกรรมแลว บานหลังนี้ถูกปลอยใหทรุดโทรมจนไมอาจใชเปนที่อยูอาศัย ทานซวย
ซึ่งเปนพระมาตุจฉาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและคุณถมยาจึงยายไปอาศัยอยูกับมารดา ตอมา
หลังจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระบรมราชชนกแลว สมเด็จพระบรมราช
ชนกทรงซื้อที่ดินฝงตรงขามกับบานเดิม ขนาดเนื้อที่ ๒๐ x ๔๐ เมตร ปลูกบานประทานทานซวย เมื่อทานซวย
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หลังจากสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงนิพนธ
หนังสือ “แมเลาใหฟง” ใน พ.ศ. ๒๕๓๖ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงมีพระราชกระแสใหขาราชบริพารผู
ใกลชิดไปสํารวจสถานที่ที่เคยเปนที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว
จากการสํารวจพบวาบานของพระองคถูกรื้อถอนไปแลวโดยมีตึกแถวสองชั้นขึ้นมาแทนที่ แตยงั มีอาคารตึกแถว
ชั้นเดียวที่มีลักษณะใกลเคียงกับบานในหนังสือ “แมเลาใหฟง” หากมีสภาพคอนขางทรุดโทรม เมื่อนายเล็ก
นานา และนายแดง นานา สองพี่นองผูเปนเจาของที่ดินผืนนี้ทราบเรื่อง จึงนอมเกลานอมกระหมอมถวายที่ดนิ ผืน
ดังกลาวจํานวน ๔ ไร แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว พระองคจงึ โปรดเกลาฯ ใหอนุรักษและพัฒนาพื้นที่แหงนี้
ใหเปนอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมอบกรรมสิทธิ์ที่ดินแกมลู นิธิชัยพัฒนา
และมอบใหกรมศิลปากรดูแลความถูกตองทางดานประวัติศาสตรและศิลปกรรม รวมทั้งโปรดเกลาฯ ใหสราง
บานจําลองที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเคยประทับแตครั้งยังทรงพระเยาว ตามขอมูลในพระนิพนธ
“แมเลาใหฟง” ไวที่กลางอุทยานเฉลิมพระเกียรติ
(รูปบานจําลองในซอยหลังวัดอนงคาราม จากหนังสือ พระมามลายโศกหลาฯ หนา ๑๖)
ณ บานที่ประทับในซอยวัดอนงคารามขณะยังทรงพระเยาว สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่ง
ทรงมีพระอุปนิสัยราเริง โปรดการเลนสนุกสนานกับเด็กๆ แถวบาน แมวาพระชนนีคําและทานซวยจะไมชอบให
พระองคไปเลนกับเด็กอื่นๆ ก็ตาม อยางไรก็ตาม พระองคทรงสนพระทัยใฝเรียนรู ดังปรากฏวาทรงหัดอาน
หนังสือกับพระชนนีคําซึ่งเปนคนเดียวในบรรดาญาติพี่นอ งที่อานหนังสือออกทั้งที่ในสมัยกอนยังไมมีโรงเรียน
นับวาเปนเรื่องพิเศษ เนื่องจากในสมัยนัน้ คนไทยยังไมนิยมใหผูหญิงรูหนังสือเพราะเกรงวาจะเขียนเพลงยาวสง
ใหผูชาย ซึ่งถือเปนเรื่องผิดประเพณีและนําความเสื่อมเสียมาสูวงศตระกูล สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ทรงอานหนังสือไดอยางคลองแคลว จนสามารถอานวรรณคดีเรื่องสังขทองไดอยางซาบซึ้งถึงกับทรงกันแสงเมือ่
อานถึงตอนที่นางรจนาถูกทาวสามลขับไลออกจากวัง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมักเสด็จไปที่รา น
หนังสือใหเชาของปาสมบูรณ เพื่อนของทานซวย และไดรับอนุญาตจากปาสมบูรณใหอานหนังสือโดยไมคิดเงิน
พระองคทรงมีโอกาสอานหนังสือวรรณคดีตางๆ ไดแก อิเหนา พระอภัยมณี สังขศิลปชัย เปนตน จึงทําให
พระองคทรงอานหนังสือไดอยางแตกฉานตั้งแตยังไมไดเขาโรงเรียน
นอกจากพระชนนีคําจะสอนหนังสือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจนอานออกเขียนไดแลว ยัง
สนับสนุนใหพระองคเขารับการศึกษาในโรงเรียนใกลบานอีกดวย ใน พ.ศ. ๒๔๔๙ สมเด็จพระพุฒาจารย (นวม
พุทธสโร) เจาอาวาสวัดอนงคาราม ขณะเปนพระครูอุดมพิทยากร ซึ่งสงเสริมการศึกษาสําหรับกุลบุตรกุลธิดา
ไดจัดตั้งโรงเรียนสอนหนังสือเด็กขึ้นในวัดอนงคารามโดยเริ่มเปดโรงเรียนสําหรับเด็กชายกอน หลังจากนั้นก็เปด
โรงเรียนหญิงขึ้นอีกแหงหนึง่ ที่เรือนเการิมคลองสาน สอนวิชาความรูเ บื้องตนโดยมีทานเปนครูสอน สมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนีเปนนักเรียนรุน ที่ ๒ ของโรงเรียนนี้และไดรับความเมตตาจากสมเด็จพระพุฒาจารย
เปนอันมาก แตทรงเรียนอยูไ ดไมถึงปโรงเรียนก็ปดดําเนินการ หลังจากนั้นทรงเขาศึกษาตอที่โรงเรียนศึกษานารี
ซึ่งเปนโรงเรียนสตรีในความอุปการะของสมเด็จพระพุฒาจารย
แตดว ยเหตุที่ครอบครัวของพระองคมีฐานะ
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การดําเนินพระชนมชีพขณะยังทรงพระเยาวของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเปนไปตามที่
ผูใหญจัดการถวาย เมื่อพระองคทรงมีพระชนมายุไดราว ๗-๘ พรรษา พระชะตาชีวิตของพระองคผันแปรไปจาก
เดิมหลังจากทีท่ านรอดซึ่งเปนญาติของพระชนกชูไดนําพระองคไปฝากไวกับคุณหญิงจันทร แสงชูโต พระพี่เลีย้ ง
ของสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาวไลยอลงกรณ เพื่อถวายตัวเปนขาหลวงของสมเด็จฯ เจาฟาวไลยอลงกรณ ณ
พระตําหนักสวนสี่ฤดู สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีฐานะเปนขาหลวงชัน้ สองเนื่องจากไมไดเปนบุตร
ขุนนาง ทรงมีหนาที่ขึ้นเฝาสมเด็จฯ เจาฟาวไลยอลงกรณวนั ละ ๒ ครั้ง คือ ตอนตื่นบรรทมและตอนค่าํ บางครั้งก็
ตามเสด็จไปเฝาสมเด็จพระนางเจาสวางวัฒนา พระบรมราชเทวี ที่พระตําหนักสวนหงสในพระราชวังดุสิต เมื่อ
แรกถวายตัวเปนขาหลวง พระองคทรงคิดถึงบานและไมมีความสุขนัก ถึงกับทรงหนีกลับบานที่ซอยวัดอนงคเสีย
หลายวันจนกระทั่งมีผูมาตามตัวกลับไปอยูที่พระตําหนักสวนสี่ฤดูตามเดิม
ระหวางที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเปนขาหลวงอยู ณ พระตําหนักสวนสี่ฤดู สมเด็จฯ
เจาฟาวไลอลงกรณโปรดใหขาหลวงวายน้าํ เปน แมวาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจะทรงเติบโตใน
บริเวณริมคลองวัดอนงคารามในยานฝงธนบุรีซึ่งทั้งกวางและลึกขนาดเปนอูตอเรือกําปนแบบฝรั่งที่เรียกวา “อูเรือ
บานสมเด็จ” มีเรือเดินทะเลขนาดใหญสามารถแลนเขาออกไดโดยสะดวก แตพระองคก็ทรงวายน้ําไมเปนแมจะ
โปรดการเลนน้ําในคลองก็ตาม ครูสอนวายน้ําไดบังคับใหสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหดั วายน้ําใน
คลองที่พระราชวังดุสิต เมือ่ ครูดึงพระองคไปกลางคลองแลวปลอยใหวายน้ํากลับเองก็ทรงรองเสียงดังดวยความ
กลัว แตก็ทรงมีพระมานะขมความกลัวจนในที่สุดทรงวายน้ําเปน
วิถีชีวิตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หลังจากที่ทรงไดรบั การ
ศึกษาสูงขึ้นเปนลําดับ จนกระทั่งทรงไดรับพระราชทานทุนการศึกษาใหไปศึกษาตอยังตางประเทศ ตอมา
พระองคทรงอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และทรงเปนสมเด็จ
พระราชชนนีของยุวกษัตริยถ ึง ๒ พระองคคือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั อานันทมหิดลและพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั ภูมิพลอดุลยเดช
ที่สําคัญยิ่งคือพระองคทรงประกอบพระราชกรณียกิจในดานตางๆ ที่เปน
คุณประโยชนตอความสุขความเจริญของประเทศชาติและประชาชนชาวไทย

พระราชอัธยาศัยและพระราชจริยาวัตร
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระราชอัธยาศัยตลอดจนแนวพระราชดําริที่สมควรยกยอง
และยึดถือเปนแบบอยาง
สําหรับการเปนผูที่เพียบพรอมดวยคุณลักษณะของ “คนดี” ที่มีความซื่อตรง มี
คุณธรรม ทรงมีความกตัญูตอผูมีพระคุณ มีความคิดอานของพระองคเอง ดํารงพระชนมชีพอยางเรียบงาย ไม
ทอถอยตออุปสรรคและความยากลําบากอันใด ทรงคํานึงถึงผูอื่นยิ่งกวาพระองคเอง และเมื่อมีโอกาสก็ทรงทํา
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พระอุปนิสัยขณะยังทรงพระเยาว
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระอุปนิสยั ที่งดงามเปนแบบอยางตอมาตั้งแตยังทรงพระ
เยาว และถือปฏิบัติมาจนตลอดพระชนมชพี อาทิ เปนคนตรง และรักความยุติธรรม ดังจะเห็นไดจากเมื่อครั้งที่
ทรงเขาโรงเรียนและประทับอยูที่บานของพระยาดํารงแพทยาคุณ (ฮวด วีระไวทยะ) ที่บานมีเด็กๆ หลายคน เมื่อ
เลนกันก็จะมีการทะเลาะเบาะแวงกันบางเปนธรรมดา ครั้นมีผูนําไปเลาใหสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ฟง พระองคทรงแสดงพระราชดําริอยางตรงไปตรงมาใครผิดก็วาผิด ใครถูกก็วา ถูก ความเปนคนตรงทําให
พระองคทรงรักความยุติธรรมซึ่งเปนหลักจริยธรรมประการหนึ่ง ตัวอยางเรื่องนี้เห็นไดจากการเลีย้ งดูพระโอรส
ธิดา ขณะประทับอยูทวี่ ังสระปทุม พระองคไมโปรดใหพระราชโอรสธิดาทรงวางอํานาจเหนือเพื่อนเลนเด็กๆ
ดวยกัน ถาทรงรังแกเพื่อนเลน จะทรงกริ้วและใหขอโทษผูนั้น พระองคทรงอบรมสั่งสอนพระโอรสธิดาวาการ
อยูในสังคมจะตองไมรังแกกัน เอาใจเขามาใสใจเรา และตองมีความอดทน
อยางไรก็ตาม การที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระชนมายุนอยที่สุดในชั้นขณะทรง
เรียนพยาบาล จึงโปรดที่จะวิ่งเลนซุกซนตามวัยเด็ก สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร ทรงเลาไวในหนังสือ “แมเลาใหฟง” วา ในขณะที่สมเด็จพระบรมราชชนนีทรงเรียนใน
ชั้นเรียนแลวรูส ึกเบื่อ จึงเอาลูกโปงมาเปาเลน ครั้งหนึ่งถึงกับทรงทําลูกโปงแตกในกลางชั้นเรียน และเมื่อ
จะตองเสด็จไปทรงงานชวยในการคลอดลูก คนตองไปตามพระองคลงมาจากตนมะมวง ในหองเรียนพระองค
จะทรงสนุกสนานที่ไดเลนแกลงเพื่อน โดยเฉพาะพระสหายสนิทที่ชื่อ เนื่อง จินตดุล (ตอมาคือ ทาวอินทรสุริยา)
ซึ่งมีอายุแกกวาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีถึงรอบกวา ดังเชน ทรงแกลงหยิบขวดหมึกของพระสหาย
ออกจากโตะเรียน ทําใหพระสหายผูนเี้ ผลอจิ้มปากกาลงไปบนโตะ บางครั้งก็ทรงหลอกแมเนื่องไปที่กอกน้ําใน
สวนแลวทรงไขน้ํารดขา หรือบางทีก็ทรงเอากระดาษมวนๆ มาพันตัวแมเนื่องเปนสไบ
แตถึงกระนัน้
พระองคก็ทรงรักและมีน้ําพระทัยตอพระสหายผูนี้ โดยทรงชวยเหลือลอกตําราใหเพราะแมเนื่องจดหนังสือเรียน
ไมทัน
ความเปนเพื่อนรักที่สนิทกันมากระหวางสมเด็จพระบรมราชชนนีและแมเนื่อง จะเห็นไดจากการที่
แมเนื่องใหสญ
ั ญาวาหากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีพระโอรสธิดา
แมเนื่องรับอาสาจะชวยเลี้ยง
พระโอรสธิดาให ซึ่งแมเนื่องไดปฏิบัติหนาที่พระพี่เลี้ยงใหแกพระโอรสธิดาของพระองคมาตลอด
(ภาพสมเด็จพระบรมราชชนนีและคุณเนื่อง จากหนังสือสมเด็จยาของปวงชน, หนา ๑๗)
ความเกรงใจ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระนิสัยเกรงใจผูอื่น ไมตองการเปนภาระหรือสรางความ
ยุงยากใหแกผใู ด พระองคมกั ทรงทําสิ่งตางๆ ดวยพระองคเอง ดังในสมัยที่ประทับอยูกับครอบครัวชาวอเมริกัน
คือครอบครัวสตรอง (Strong) เพื่อเรียนภาษาอังกฤษกอนเขามหาวิทยาลัย ใน พ.ศ. ๒๔๖๑ ทุกๆ เชานางสตรอง
จะเปนผูทําอาหารและลางชามใหพระองค สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจึงขอทําอาหารเชาและลางชาม
เองเพื่อนางสตรองจะไดไมตอ งตื่นแตเชาและยังมีเวลาอานหนังสือพิมพอีกดวย
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อีกเรื่องหนึ่งทีแ่ สดงใหเห็นถึงการไมโปรดใหผูอื่นตองไดรับความยุงยากเพราะพระองค คือ ในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หากพระองคประทับอยูในประเทศไทย ทางราชการ
จะตองจัดงานถวายพระพร
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจึงมักเสด็จไปประทับอยูท ี่เมืองโลซานน
ประเทศสวิตเซอรแลนด
หรือมิฉะนัน้ หากประทับอยูในประเทศไทยก็จะทรงหนีไปเยีย่ มราษฎรในทองถิ่นที่
หางไกล ดังในลายพระหัตถที่ทรงมีไปถึงนายขวัญแกว วัชโรทัย เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๑ ความตอน
หนึ่งวา “...ลองถามนายเจริญทีวาถาฉันอยูเมืองไทยในวันเกิด จะใหไปที่ไหนได ถามอยางเงียบๆ ไปที่ไหนทีไ่ ม
ยุงยากกับคนอืน่ ไปแถวอิสานใตกด็ ี ไปทีห่ มวด ต.ช.ด. ก็ไมเลว...”และในวโรกาสทีพ่ ระองคจะทรงมีพระชนมายุ
ครบ ๖ รอบในวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ พระองคไมเสด็จกลับประเทศไทยในวันนั้น แตเสด็จกลับในวันที่
๓ พฤศจิกายน โดยทรงมีรับสั่งวางานวันพระราชสมภพไมเปนเรื่องสําคัญ พระองคไมโปรดทําอะไรยุงๆ และไม
ทรงมีพระราชประสงคใหรัฐบาลตองเสียคาใชจายจํานวนมากเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองคโดยเฉพาะ
การดําเนินพระชนมชีพอยางสามัญชน
แมวาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินีทรงเปลี่ยนสถานะจากสามัญชนเปนพระชายาในพระราชวงศ
ระดับสูงแหงบรมราชจักรีวงศ และตอมาทรงเปนพระราชชนนีของพระมหากษัตริยถ ึง ๒ พระองค แตพระองคก็
ไมเคยลืมพระองคและหลงใหลในสิ่งสมมติตางๆ
พระองคโปรดการดํารงพระชนมชีพอยางเรียบงายเฉกเชน
สามัญชนทั่วไป ปราศจากพิธีรีตองตางๆ แมในยามทีท่ รงมีพระอิสริยยศสูงสง ดังเชนในสมัยที่ทรงพํานักอยูที่
พระตําหนักวิลลาวัฒนาในประเทศสวิตเซอรแลนด เมื่อมีผูมาเยือน บางครั้งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนีจะเสด็จมาเปดพระทวารหนาดวยพระองคเองอยางไมทรงถือพระยศ
เมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จไปทรงเยีย่ มราษฎรและทรงพักแรมในตางจังหวัด ก็มิได
ทรงถือพระองควาเปนเจานายสูงศักดิ์ โปรดวางพระองคสบายๆ ทรงเปนกันเองกับราษฎร ทรงมีรับสั่งและ
ทักทายผูมาเฝารับเสด็จโดยถวนหนา และโปรดใหผูเขาเฝาทําตัวตามสบายไมตองมีพิธีรีตองมากนัก หากจะตอง
กราบบังคมทูลก็โปรดใหใชภาษาธรรมดาไมตองใชคําราชาศัพท ในหมูขาราชการในทองที่ก็ทรงปฏิบัติพระองค
เชนเดียวกับคนอื่นๆ ทุกอยาง เสวยพระกระยาหารเหมือนกับที่ทุกคนรับประทาน ภายหลังการเสวยพระกระยา
หารแลว ทรงสนทนากับผูปฏิบัติงานและเสด็จไปประทับอยูบนสนามหญาดวย แมจะมีผูปูเสื่อถวายก็ทรงไมยอม
ประทับบนเสือ่ มีรับสั่งวา “ทําไมฉันจะตองนั่งไมใหเหมือนคนอื่น”
ความประหยัดมัธยัสถ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงอยูในฐานะทีจ่ ะทรงใชสอยเงินทองเพื่อบํารุงความสะดวก
สบายได แตพระองคทรงใชจายแตพอสมควรตามความจําเปนเทานั้น ตัวอยางเชนในแตละปทรงตัดฉลอง
พระองคใหมเพียง ๒ ชุด สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไมเพียงแตจะทรงประหยัดการใชจายเงินสวน
พระองค หากยังประหยัดใหทางราชการอีกดวย เมื่อเสด็จไปทรงเยีย่ มราษฎรและประทับแรมตามจังหวัดตางๆ
พระองคไมโปรดใหสรางที่ประทับแหงใหมถวาย เพราะเปนการสิ้นเปลือง หากแตจะประทับแรมที่บานพัก
รับรองที่มีอยูแลว เชน บานพักรับรองของกรมปาไมบนภูกระดึง จังหวัดเลย บานพักรับรองที่เขื่อนตางๆ ของ
กรมชลประทานที่จังหวัดตาก อุตรดิตถ และกาญจนบุรี และบานพักรับรองในบริเวณโรงงานปูนซีเมนต อําเภอ
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ความสนพระทัยในวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงสนพระทัยอยากเรียนรูและทดลองเทคโนโลยีใหมๆ กิจกรรม
อยางหนึ่งทีพ่ ระองคทรงโปรดมากมาตั้งแตยังทรงเปนนักเรียนพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราชคือ การถายรูป ใน
สมัยนั้นกลองถายรูปเปนสิ่งประดิษฐใหมที่เพิ่งแพรหลายเขามาในประเทศไทย พระองคทรงสนพระราชหฤทัย
การถายรูปมาก แตยังไมมกี ลองถายรูปเปนของพระองคเอง มีการถายรูปแลกเปลี่ยนกันระหวางเพือ่ นในโรงเรียน
อัลบั้มรูปถายเลมแรกของพระองคเต็มไปดวยรูปครูและเพื่อนนักเรียนพยาบาล เมื่อพระองคเสด็จไปทรงศึกษา
วิชาพยาบาลทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกาและทรงไดรับเงินคาใชจายงวดแรก ๔ ดอลลารสหรัฐ จึงทรงรีบไปซื้อกลอง
ถายรูปแบบบอกซ (Box) ทันที ทรงทดลองการถายภาพดวยเทคนิคใหมๆ พระราชจริยาวัตรเรื่องการถายรูปนี้
ดําเนินมาตลอด โดยเฉพาะหลังจากที่พระองคประสูติพระราชธิดาและพระราชโอรส จะทรงถายรูปบันทึกพระ
อิริยาบถของพระราชธิดาและพระราชโอรสไวทุกระยะ ถือเปนภาพประวัติศาสตรทสี่ ําคัญของชาติ นอกจากนีย้ ัง
โปรดการถายภาพยนตร ทรงซื้อกลองและเครื่องฉายเปนของพระองคเอง รวมทั้งยังทรงเปนสมาชิกของสมาคม
ภาพยนตรสมัครเลนของไทยที่กอตั้งขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหวั
สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนีทรงกาวทันความกาวหนาทางเทคโนโลยีของโลกในยุคนั้นเสมอ ดังจะเห็นไดจากเมื่อครั้งที่
พระองคประทับอยูที่เมืองบอสตัน พระองคทรงขับรถยนตดวยพระองคเอง
(ภาพสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงฉายกับพระสหายที่โรงเรียนแพทยผดุงครรภ)
(ภาพสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงขับรถยนต)
การใชเวลา
ปรัชญาและพระราชดําริในการดําเนินพระชนมชีพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีคือการตรง
ตอเวลา พระองคทรงมีพระราชดําริวาเวลาเปนของมีคา ไมปลอยใหเวลาผานไปโดยเปลาประโยชน การทรงงาน
ตางๆ ของพระองคนอกจากเพื่อใหไดรับความเพลิดเพลินแลว ยังอํานวยประโยชนแกครอบครัวและสาธารณชน
อีกดวย นายแกวขวัญ วัชโรทัย ผูซึ่งไดตามเสด็จไปพํานักอยูที่พระตําหนักวิลลาวัฒนาใน พ.ศ. ๒๔๘๙ ไดกลาววา
“...เกิดมาไมเคยเห็นสุภาพสตรีคนไหนขยันเทานี้เลย...เมือ่ บรรทมตื่น ก็ทรงหางานทํา...ทรงลงไปจับทําเอง ไม
ทรงเรียกใหใครทําใครชวย...” นอกจากนี้ เมื่อพระโอรสธิดาทรงเจริญพระชนมายุและทรงเขาโรงเรียนแลว
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีเวลาวางมากขึ้น ก็ทรงตั้ง “คณะเย็บผา” (Sewing Circle) ตามแบบ
สตรีอเมริกัน โดยตัดเย็บเสือ้ ผาใหแกเด็กตามโรงพยาบาล
เมื่อทรงวางจากพระราชกิจ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงประดิษฐสิ่งของตางๆ สําหรับ
จําหนายหารายไดสมทบทุนสาธารณกุศล ผลงานสําคัญไดแก การเขียนลายบนกระเบื้อง การทําเครื่องเคลือบดิน
เผา การปนพระพุทธรูป การปกภาพ การทับดอกไมภูเขา การถักโครเชท การทําที่คั่นหนังสือประดับดวย
ดอกไม การทําบัตรอวยพรความสุขปใหมซึ่งทําดวยดอกไมไทยๆ การทําถวยหรือที่เขี่ยบุหรี่ และการทําผาจับ
ของรอน เปนตน ผลงานเหลานี้แสดงถึงพระปรีชาสามารถทางศิลปกรรมของพระองค สิ่งที่ทรงประดิษฐจากฝ
พระหัตถสวนใหญทรงนําไปจําหนายหารายไดสมทบทุนอานันทมหิดล
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ความสนพระทัยในงานศิลปะ
เมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จไปศึกษาตอที่ประเทศสหรัฐอเมริกา พระองคทรงสน
พระทัยงานศิลปะภาพพิมพ ในสมัยนั้นชาวอเมริกันชืน่ ชมภาพเขียนของจิตรกรคนสําคัญ ไดแก กามิลล โกโรต
(Camille Corot) จิตรกรชาวฝรั่งเศส ผูมีชื่อเสียงในการวาดภาพภูมิประเทศซึ่งใหความรูสึกสงบ และจัง ฟรอง
ซัวส มีเยต (Jean Francois Millet) จิตรกรชาวฝรั่งเศส ผูนิยมวาดภาพชีวิตในชนบท สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนีโปรดจิตรกรทั้งสองนี้เปนพิเศษ การที่ทรงเขาถึงสุนทรียศิลปนี้ทําใหพระองคทรงมีพระทัยละเอียด
ออน สามารถพิจารณาเรื่องตางๆ ไดอยางลึกซึ้ง และนําไปสูการทรงงานดานศิลปะจํานวนมาก
แนวพระราชดําริคติพจน
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเติบโตมาจากครอบครัวที่ไมชอบแสดงความรูสึกใหผูอนื่ เห็น
ตั้งแตเยาวพระชันษา พระองคทรงมีบุคลิกเปนคนเงียบๆ ชางคิดไมชางพูด แมวาสิ่งทีพ่ ระองคทรงมีพระราชดําริ
จะไมตรงกับสิ่งที่ไดทรงอานและทรงเห็นก็ตาม
ขณะประทับอยูต างประเทศพระองคโปรดการอานหนังสือ
ประเภทตางๆ ไดแก หนังสือเกี่ยวกับการสืบสวน เชน หนังสือของอะกาธา คริสตี้ (Agatha Christie) หนังสือทาง
ศาสนา เชน พระคัมภีรไบเบิล พระไตรปฎก หนังสือภาษาฝรั่งเศส หนังสือที่แตงโดยนักปรัชญา เชน เพลตัน
(Platon) อริสโตเติล (Aristote) ซารตร (Sartre) และงานวรรณกรรมของนักเขียนมีชื่อ เชน โคนาน ดอยล
(Conan Doyle) เอ็ดการ วาลลาส (Edgar Wallace) เปนตน การอานหนังสือภาษาฝรั่งเศสทําใหทรงพบวา
พระราชดําริทเี่ คยทรงมีมาตัง้ แตครั้งทรงพระเยาว และทีท่ รงเห็นวาตางจากความคิดของผูอื่นนั้น ตรงกับความคิด
ของนักเขียนฝรั่งเศสหลายคน จึงทรงนิยมยกยองนักปรัชญาเหลานี้
การทรงพระอักษรนับวาเปนการพักผอนพระราชอิริยาบถที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโปรด
มากที่สุด ทําใหทรงไดใชความคิดมากกวาอยางอื่น เมือ่ ทรงมีเวลาวางขณะประทับอยูที่ประเทศสวิตเซอรแลนด
พระองคมักเสด็จไปฟงการบรรยายที่มหาวิทยาลัยโลซานนเรื่องวรรณคดี ปรัชญา จิตวิทยา ศาสนาเปรียบเทียบ
สังคมวิทยา และเศรษฐศาสตรการเมือง ทําใหพระองคทรงมีความรอบรูกวางขวางและโปรดการมีเสรีภาพเปน
อยางยิ่ง
ยามที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงอานหนังสือ
หากมีขอความตอนใดที่ทรงเห็นวานา
สนใจหรือมีสาระ พระองคมักขีดเสนใตขอ ความนั้นดวยดินสอแดง บทนิพนธที่พระองคทรงประทับพระทัยมาก
เปนพิเศษคือ พระราชนิพนธประชุมโคลงสุภาษิตในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว ๒ บท ซึ่งทรง
ไดรับแจกขณะไปถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัวที่พระที่นั่งดุสติ มหาปราสาท
ขณะนัน้ ทรงมีพระชนมายุเพียง ๑๐ พรรษาแตก็ทรงประทับพระทัยในสาระของโคลงพระราชนิพนธทั้ง ๒ บทนี้
แมเวลาจะลวงเลยไปเจ็ดสิบกวาปและกระดาษแผนนั้นไดสูญหายไปแลว ก็ยังทรงจดจําไดและไดทรงพระอักษร
ไวดว ยลายพระหัตถ ดังนี้
ฝูงชนกําเนิดคลาย
คลึงกัน
ใหญยอมเพศผิวพรรณ
แผกบาง
ความรูอาจเรียนทัน
กันหมด
ยกแตชั่วดีกระดาง
ออนแกฤๅไหว
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(โคลงบทนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัวทรงพระราชนิพนธพระราชทานในสมุดวันเกิดของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั ขณะดํารงพระยศเปนสยามมกุฎราชกุมารเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรป
พ.ศ. ๒๔๔๐)
ความรูคูเปรียบดวย
กําลัง กายเฮย
สุจริตคือเกราะบัง
สาตรพอง
ปญญาประดุจดัง
อาวุธ
กุมสติตางโลหปอง
อาจแกลวกลางสนาม
(พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั จากสมุดสุภาษิตของ
ม.จ.หญิงประวาศ
สวัสดี โสณกุล พ.ศ. ๒๔๒๘ และสมุดรวบรวมสุภาษิตของกรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา)
ความกตัญู
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระกตัญูตอผูมีพระคุณ โดยเฉพาะอยางยิ่งตอสมเด็จพระ
พุฒาจารย (นวม พุทธสโร) เจาอาวาสวัดอนงคาราม ซึ่งเปนพระบุรพาจารยของพระองค ดวยเหตุที่ที่ประทับของ
พระองคอยูใกลกับวัดอนงคาราม
ทานผูใหญจึงใหสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงนําของไปถวาย
สมเด็จพระพุฒา-จารยเสมอ สมเด็จพระพุฒาจารยเมตตาพระองคเปนอยางมาก ครั้นเมื่อพระองคทรงมีโอกาสได
เรียนหนังสือ
ก็ทรงเขาเรียนในโรงเรียนที่สมเด็จพระพุฒาจารยเปนผูอุปถัมภคือโรงเรียนวัดอนงคารามและ
โรงเรียนศึกษานารี พระองคทรงระลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระพุฒาจารยมิไดขาด ดังจะเห็นไดจากเมื่ออภิเษก
สมรสกับสมเด็จพระบรมราชชนกแลว ทุกครั้งที่เสด็จกลับจากตางประเทศก็จะเสด็จไปทรงเยี่ยมสมเด็จพระพุฒา
จารยพรอมนําภัตตาหารและของเยี่ยมไปถวายอยูเสมอ
บางครั้งก็ทรงพาพระโอรสธิดาไปเคารพสักการะผูมี
พระคุณดวย เมื่อสมเด็จพระพุฒาจารยเริ่มอาพาธใน พ.ศ. ๒๔๙๙ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีก็ทรง
อาราธนาใหไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราชในพระอุปถัมภของพระองค หากวัดอนงคารามดําเนินกิจกรรมใดๆ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจะพระราชทานความชวยเหลือมาโดยตลอด หลังจากสมเด็จพระพุฒาจารย
ถึงแกมรณภาพใน พ.ศ. ๒๕๐๑ สมเด็จพระบรมราชชนนีไดเสด็จไปทรงเปนองคประธานในพิธีเททองหลอรูป
ปนของสมเด็จพระพุฒาจารยโดยทรงบริจาคทองพระกรผสมลงในเบาดวย
(ภาพสมเด็จพระบรมราชชนนีเสด็จพระราชดําเนินยังวัดอนงคาราม เยี่ยมสมเด็จพระพุฒาจารย)
การสงเคราะหสถานศึกษาเดิม
นอกเหนือจากความกตัญูตอ ผูมีพระคุณแลว สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนียังไมทรงลืมบุญคุณ
ของสถานศึกษาที่เคยใหความรูแกพระองคโดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนสตรีวิทยา ในฐานะศิษยเกาพระองคทรงมี
พระมหากรุณาธิคุณตอโรงเรียนสตรีวิทยาตลอดมา
ทรงเปนองคราชูปถัมภโรงเรียนในกิจการดานการศึกษา
ดังเชน เมื่ออภิเษกสมรสกับสมเด็จพระบรมราชชนกใน พ.ศ. ๒๔๖๓ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได
พระราชทานเงินเพื่อเกื้อกูลโรงเรียนสตรีวิทยา เปนจํานวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท โรงเรียนไดนําเงินนี้มากอสราง
อาคารเรียนเปนเรือนไม ๒ ชั้น ๖ หองเรียน และเมือ่ โรงเรียนสตรีวิทยาจะสรางอาคารเรียนใน พ.ศ. ๒๕๓๔
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไดพระราชทานเงินสวนพระองคจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาทสมทบในการสราง
อาคารเรียนดวย
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นอกจากนี้ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนียังไดพระราชทานทุนการศึกษาแกนักเรียนที่มีฐานะ
ยากจน โดยใน พ.ศ. ๒๔๘๑ พระองคไดพระราชทานเงินใหแกโรงเรียนสตรีวิทยาจํานวน ๕,๐๐๐ บาท โดยมอบ
ใหกระทรวงศึกษาธิการนําเงินจํานวนนี้ฝากไวในธนาคารเพื่อเก็บดอกผลเปนทุนการศึกษาแกนกั เรียนยากจน ใน
นาม “ทุนสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย” ตอมาใน พ.ศ. ๒๕๓๕ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได
พระราชทานเงินจํานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาทเพื่อนําดอกผลมาเปนทุนการศึกษาแกนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยาที่ขาด
แคลนทุนทรัพย นอกจากนีย้ ังทรงรับโรงเรียนสตรีวิทยา สตรีวิทยาสมาคม สมาคมผูปกครองและครูสตรีวิทยา
ตลอดจนมูลนิธิสตรีวิทยาเขาไวในพระราชูปถัมภ เมื่อโรงเรียนหรือสมาคมมีกิจกรรมและกราบบังคมทูลเชิญ ก็
มักเสด็จพระราชดําเนินมารวมงานเสมอ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยาตางมีความรูสึกภาคภูมใิ จและ
สํานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ที่พระองคทรงมีตอโรงเรียนอยางหาที่สดุ มิได จึงมุงมั่นที่จะสรางความเจริญและ
ชื่อเสียงใหแกโรงเรียนสตรีวิทยาเพื่อสนองพระราชปณิธาน ทั้งยังไดสรางพระราชานุสาวรียของสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนีไวที่โรงเรียน เพือ่ นอมรําลึกถึงพระกรุณาธิคณ
ุ สืบไป
(ภาพสมเด็จพระบรมราชชนนีเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมโรงเรียนสตรีวทิ ยา)
การสงเคราะหญาติ
ในดานการดูแลและอุปถัมภเครือญาติทางฝายพระชนนี
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรง
ตระหนักในหนาที่ของการเปนผูนําที่จะตองดูแลบุคคลในครอบครัว ทั้งนี้เพราะพระชนกและพระชนนีถึงแก
กรรมไปตั้งแตพระองคทรงมีพระชันษานอย ทิ้งใหพระองคและคุณถมยา พระอนุชา อยูในความอุปการะของทาน
ซวยผูเปนพี่สาวของพระชนนี ดังนั้นเมื่ออภิเษกสมรสกับสมเด็จพระบรมราชชนกแลว สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนีไดทรงแสดงกตัญูกตเวทิธรรมตอทานซวยโดยทรงสรางบานในซอยชางนาคใหเปนที่พํานัก
พรอมกับพระอนุชาของพระองค และพระราชทานพระอุปถัมภจนกระทั่งทานซวยถึงแกกรรม สวนคุณถมยา
พระอนุชานัน้ แมในวัยเด็กจะไมไดเขาโรงเรียนดวยมีฐานะยากจน แตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีก็
ทรงสอนใหคณ
ุ ถมยาอานหนังสือได ภายหลังคุณถมยาไดเขาเรียนที่โรงเรียนมัธยมบานสมเด็จเจาพระยาจนจบ
ชั้นมัธยมปที่ ๘ จากนั้นสมเด็จพระบรมราชชนกทรงสงคุณถมยาไปเมืองโลซานน ประเทศสวิตเซอรแลนดเพื่อ
รักษาสุขภาพ และใหเตรียมตัวเรียนแพทยตามที่คุณถมยาตองการ แตคุณถมยาไดถึงแกกรรมดวยโรคเยื่อหุม
สมองอักเสบกอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ หลังจากไปอยูท ี่เมืองโลซานน ประเทศสวิตเซอรแลนดได ๓ ป
นอกเหนือจากบุคคลในครอบครัวแลว สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนียังทรงอุปการะพระญาติทางฝาย
พระชนนีคําอีกดวย ดังเชนทรงรับคุณแชมซึ่งเปนหลานของพระชนนีคําและบุตรธิดามาอยูในวังสระปทุมและ
ทรงสงเสียใหไดเรียนหนังสือ

การศึกษา
การศึกษาเบื้องตน
กอนที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจะทรงเขาโรงเรียน พระองคทรงเรียนอานหนังสืออยูที่บาน
โดยมีพระชนนีคําเปนครูผูสอน เมื่ออานหนังสือออกแลว พระชนนีคําไดสงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
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ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว การศึกษาสําหรับสตรีไดรับการสงเสริม มีการ
จัดตั้งโรงเรียนขึ้นหลายแหงทั้งในวังของเจานายและโรงเรียนสามัญ ขาหลวงในสมเด็จฯ เจาฟาวไลยอลงกรณที่
ยังเปนเด็กจะถูกสงไปเรียนหนังสือตามโรงเรียนตางๆ โดยไดรับพระราชทานเงินคาเลาเรียนและคาใชจายอืน่ ๆ
ทั้งหมด สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงถูกสงไปเปนนักเรียนประจําที่โรงเรียนของหมอมเจามัณฑา
รพ กมลาสน ซึ่งตั้งอยูในวังของพระบิดา พระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่นราชศักดิส์ โมสร ใกลโรงพักสําราญ
ราษฎร สี่กั๊กพระยาศรี ชวงนั้นเปนระยะที่โรงเรียนหยุด จึงยังไมไดเรียน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ประทับอยูประมาณ ๑ เดือนเพื่อรอใหโรงเรียนเปด แตปรากฏวาหมอมเจามัณฑารพ กมลาสนทรงเลิกกิจการ
โรงเรียน จึงตองเสด็จกลับพระตําหนักสวนสี่ฤดู หลังจากนั้นทรงถูกสงไปประทับอยูที่พระตําหนักของสมเด็จ
พระนางเจาสวางวัฒนา พระบรมราชเทวี ในพระบรมมหาราชวัง พระองคไดเสด็จไปเรียนที่โรงเรียนแหงหนึง่
ใกลกับพระบรมมหาราชวังได ๒-๓ เดือน โรงเรียนแหงนีก้ ็ปดอีก ในที่สุดพระองคเสด็จไปทรงเรียนตอที่
โรงเรียนสตรีวิทยาซึ่งเปนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งในยุคนั้น โรงเรียนสตรีวิทยาขณะนัน้ ตั้งอยูที่ถนนดินสอ
ตําบลตึกดิน บริเวณฝงตรงขามกับโรงเรียนสตรีวิทยาในปจจุบัน
โรงเรียนสตรีวทิ ยา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงศึกษาที่โรงเรียนสตรีวิทยาเมื่อพระชนมายุ 8 พรรษารวมเวลา
๕ ปคือระหวาง พ.ศ. ๒๔๕๑-๒๔๕๖ เนื่องจากยังทรงพระเยาวและการเดินทางไปโรงเรียนไมสะดวก ผูใหญที่
พระตําหนักสวนสี่ฤดูจึงนําพระองคไปฝากไวที่บานของคุณหวน หงสกุล ขาหลวงของสมเด็จเจาฟาวไลย
อลงกรณ ซึ่งอยูหนาวัดมหรรณพารามเพือ่ จะไดทรงอยูใ กลโรงเรียน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรง
พระดําเนินไปโรงเรียนพรอมกับญาติกับคุณหวน เมื่อถึงเวลารับประทานอาหารเที่ยง เพื่อนผูนี้จะแบงอาหาร
ปนโตใหเสวยดวยเพราะที่โรงเรียนไมมีอาหารขาย
ระหวางที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงศึกษาอยูที่โรงเรียนสตรีวิทยา พระชนนีคําซึง่ พักอยู
กับพี่สาวชื่อมาที่มีนบุรีลมปวยลง
ทางบานที่วัดอนงคารามจึงมาตามใหพระองคเสด็จไปรับพระชนนีกลับมา
รักษาตัวที่บาน แตไมนานพระชนนีคําก็เสียชีวติ ขณะนั้นพระองคทรงมีพระชนมายุได ๙ พรรษา เมื่อทําการ
ฌาปนกิจศพพระชนนีแลวทรงพักอยูที่บานไมถึงเดือนคุณหวนก็สงคนมารับกลับไปเรียนหนังสือตามเดิม
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประทับอยูกับคุณหวนไดปกวาก็ทรงยายไปอยูที่บานพระยาดํารง
แพทยาคุณ (ฮวด วีระไวทยะ) ใกลวัดชนะสงคราม บางลําภู เนื่องจากวันหนึ่งขณะที่ทรงอยูที่โรงเรียนสตรีวิทยา
ทรงทําความสะอาดพระหัตถเพื่อจะไดทําการฝมือ โดยถูพระหัตถกับขอบซีเมนตทางเดินใกลกับโองน้ํา ที่ขอบ
ถนนนั้นมีคนทิ้งเข็มเย็บผาไว แตสมเด็จพระบรมราชชนนีไมทันไดทอดพระเนตร จึงถูกเข็มตําฝาพระหัตถจนมิด
เลม เมื่อเสด็จกลับจากโรงเรียนมาถึงบาน คุณหวนไดพาไปยังพระตําหนักสวนสี่ฤดู จากนัน้ ก็มีผูพาพระองคไป
ที่บานพระยาดํารงแพทยาคุณ แพทยใหญทหารบกและแพทยประจําพระองคสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินี
นาถ พระพันปหลวง เพื่อใหผาตัดเอาเข็มออกโดยใชเวลาผาอยูหลายวันถึง ๓ ครั้งจึงสามารถผาเอาเข็มออกจากฝา
พระหัตถได หลังจากนัน้ ก็รักษาพระองคอยูที่บานของพระยาดํารงแพทยาคุณ และเมื่อคุณหญิงสงวน ภรรยาของ
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ในชวงที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเรียนอยูที่โรงเรียนสตรีวิทยา ทรงมีผลการเรียนไมดี
นัก พระวรกายผายผอมเนื่องจากไมไดเสวยพระกระยาหารกลางวัน อีกทั้งไมทรงมีหนังสือเรียน จึงไมคอยไดทาํ
การบาน ประกอบกับไมทรงขยันนักจึงตองเรียนซ้ําชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๓ ทําใหทรงเบื่อหนายการเรียน ดัง
ปรากฏวาเมื่อเสด็จไปโรงเรียนในตอนเชา แทนที่จะเขาโรงเรียน พระองคกลับเสด็จขึ้นเรือจางขามไปบานทีฝ่ ง
ธนบุรี จนกระทั่งถึงเวลาโรงเรียนเลิกจึงเสด็จกลับบานพระยาดํารงแพทยาคุณ ในที่สุดพระองคทรงหนีกลับไป
อยูที่บานวัดอนงคาราม และทรงตั้งพระทัยวาจะเปดโรงเรียนสอนหนังสือเด็ก แตก็ถูกตามกลับไปบานพระยา
ดํารงแพทยาคุณอีก
หารูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขณะทรงเปนนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยาดวย
โรงเรียนแพทยผดุงครรภและหญิงพยาบาลแหงศิริราชพยาบาล
ขณะที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเรียนซ้าํ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ อยู พระยาดํารงแพทยา
คุณไดชกั ชวนใหพระองคเรียนวิชาพยาบาลที่โรงเรียนแพทยผดุงครรภและหญิงพยาบาลแหงศิรริ าชพยาบาล ซึ่ง
สมเด็จพระนางเจาเสาวภาผองศรี พระบรมราชินีนาถ โปรดเกลาฯ ใหตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๙ ในสมัยนั้นวิชาชีพ
สําหรับผูหญิงที่จะเลือกเรียนมีอยูไมมากนัก ถาจะเรียนตอก็มีแตวิชาครูและพยาบาลเทานั้น การเขาเรียนใน
โรงเรียนพยาบาลยังไมมีกฎเกณฑมากนัก เพียงแคอานออกเขียนไดก็เขาเรียนไดแลว นอกจากนั้นทางการยัง
สนับสนุนใหคนเรียนวิชาพยาบาลโดยใหเงินเดือนระหวางเรียนเดือนละ ๑๕ บาท ซึ่งเปนจํานวนมากพอสําหรับ
เปนคาอาหารตลอดทั้งเดือน
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงตัดสินพระทัยทีจ่ ะเรียนวิชาพยาบาล
ทันที ใน พ.ศ. ๒๔๕๖ พระองคทรงลาออกจากโรงเรียนสตรีวิทยาและเขาเปนนักเรียนพยาบาลในโรงเรียนแพทย
ผดุงครรภฯ โดยที่ทรงมีพระชนมายุยังไมครบ ๑๓ พรรษาบริบูรณ นับวาทรงมีพระชนมายุต่ํากวาเกณฑทกี่ ําหนด
ไวในระเบียบวาดวยการรับนักเรียนพยาบาลซึ่งกําหนดไววานักเรียนจะตองมีอายุระหวาง ๑๕-๑๗ ปและตองจบ
การศึกษาชั้นประโยคประถมสามัญหรือประถมศึกษาปที่ ๓ แลว แตปรากฏวาทางโรงเรียนยอมผอนผันรับเขา
ศึกษาเนื่องจากขณะนั้นโรงเรียนมีนักเรียนพยาบาลนอย ประกอบกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมี
คุณสมบัติตามที่โรงเรียนตองการคือทรงสามารถอานและเขียนไดเปนอยางดี ดังนัน้ พระองคจึงทรงเปนนักเรียน
พยาบาลที่มีพระชนมายุนอยที่สุดในจํานวนนักเรียนเขาใหม ๑๔ คน มีคุณหญิงสงวน วีระไวทยะ ภรรยาของพระ
ยาดํารงแพทยาคุณเปนผูปกครอง
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(บาญชีนักเรียนโรงเรียนแพทยผดุงครรภฯ จากหนังสือ ๑๐ ทศวรรษสตรีวิทยา, หนา ๓๐, พระฉายาลักษณของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขณะทรงเปนนักเรียนพยาบาล พระชนมายุ ๑๔ พรรษา)
ระหวาง พ.ศ. ๒๔๕๖-๒๔๕๙ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเปนนักเรียนพยาบาล ประเภท
นักเรียนหลวง ซึ่งไดรับเงินทุนการศึกษาเดือนละ ๑๕ บาท โดยมีขอผูกพันวาเมื่อสําเร็จการศึกษาและไดรับ
ประกาศนียบัตรแลว จะตองทํางานที่โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภไมนอยกวา ๓ ป นักเรียนหลวงทุกคนตองอยู
ประจําที่โรงเรียนในเขตโรงพยาบาลศิริราช
พระองคจึงทรงยายจากบานพระยาดํารงแพทยาคุณมาพํานักที่
โรงเรียน มีคุณหญิงขํา จินดารังสรรคเปนอาจารยผูปกครอง
ตามหลักสูตรของโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ ในชั้นปที่ ๑ เปนการเรียนวิชาในภาคทฤษฎี ไดแก วิชา
สรีรวิทยา ผดุงครรภ สุขวิทยา การตรวจไข การพยาบาล และธรรมจริยา มีนายแพทยเปนผูสอน ในชัน้ ปที่ ๒
นักเรียนตองเขาไปนั่งฟงวิชาในภาคทฤษฎีกับนักเรียนชั้นปที่ ๑ ซึ่งเปนการเรียนซ้าํ อีกครั้งหนึ่ง สวนในชั้นปที่ ๓
เปนการฝกหัดทํางานภายใตการควบคุมของนางพยาบาล
นักเรียนพยาบาลตองฝกทํารายงานการตรวจไข
พยาบาลผูปวย ทําการผดุงครรภ ปลูกฝ เลี้ยงเด็ก หัดเย็บปกถักรอย หุงตมประกอบอาหาร และการนวด สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงไดรับมอบหมายจากโรงเรียนใหเปนผูเย็บผาปูทนี่ อน
สวนการประกอบ
อาหารนั้น ในเวลาตอมาโรงเรียนจัดซื้อของสดใหนกั เรียนทําอาหารกันเอง พระกระยาหารที่สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนีทรงเคยทําคือไขหวาน
ดวยเหตุทพี่ ระองคทรงเปนนักเรียนที่มพี ระชันษานอย บางครั้งจึงไมไดรับความเชื่อถือจากคนไข เมื่อถึง
เวรที่พระองคตองเขาไปพยาบาล คนไขถึงกับรองไหเมื่อเห็นผูที่จะมาพยาบาลตนยังเปนเด็กอยู สมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนีทรงเรียนจบหลักสูตร ๓ ป เมื่อมีพระชนมายุเพียง ๑๖ พรรษา สําเร็จการศึกษาไดรับ
ประกาศนียบัตรโรงเรียนแพทยผดุงครรภและหญิงพยาบาลแหงศิริราช เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๙ หลังจาก
นั้นทรงทํางานและประทับอยูที่โรงพยาบาลศิริราชตามขอผูกพันของการเปนนักเรียนหลวง
(ภาพถายประกาศนียบัตรโรงเรียนแพทยผดุงครรภ จากหนังสือ พระมามลายโศกหลา, หนา ๔๖)
การศึกษาในตางประเทศ
ในขณะที่การสาธารณสุขของประเทศไทยกําลังไดรับการปรับปรุงใหเจริญกาวหนา
รัฐบาลจึงสง
นักเรียนไทยไปศึกษาวิชาแพทยและพยาบาลในตางประเทศ ตอมาสมเด็จเจาฟามหิดลอดุลเดช กรมขุนสงขลา
นครินทรซึ่งกําลังทรงศึกษาวิชาแพทยอยูใ นมหาวิทยาลัยฮารวารด เมดิคัล สกูล (Harvard Medical School) เมือง
บอสตัน มลรัฐแมสซาชูเสตต ประเทศสหรัฐอเมริกา ทรงมีพระประสงคจะใหหามหาดเล็กรับใชและจะใหทนุ
เรียนหนังสือดวย กรมหมืน่ ไชยนาทนเรนทรซึ่งทรงดํารงตําแหนงอธิบดีกรมสาธารณสุขในกระทรวงมหาดไทย
และผูบัญชาการโรงเรียนราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช จึงมีพระดําริที่จะขยายโอกาสเปนการสงนักเรียน
แพทยและนักเรียนพยาบาลอยางละ ๒ คนไปเรียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา (โดยนักเรียนแพทยจะไดรับทุนเลา
เรียนจากสมเด็จเจาฟามหิดลอดุลเดชฯ สวนนักเรียนพยาบาลจะไดรับทุนเลาเรียนจากสมเด็จพระศรีสวรินทิรา
บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และนางสาวอุบล ปาลกะวงศ ณ อยุธยา (ตอมาคือนางอุบล ลิป
ธรรมศรีพยัตต) ซึ่งเปนขาหลวงของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจา ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูไดรับทุนไปศึกษา
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...วันหนึ่ง เสด็จในกรมไชยนาทฯ เสด็จไปที่โรงพยาบาลศิริราช และ
ทรงเรียกใหแมไปเฝา ทรงถามวาอยากไปเรียนเมืองนอกไหม แมเลา
วาจําความรูสึกตอนนั้นไดวา อยากไปเหลือเกิน...
กอนเสด็จไปทรงศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงตองเตรียมพระองค
ในดานภาษาอังกฤษ ถึงแมวาจะทรงเคยเรียนภาษาอังกฤษมาบางแลวที่โรงเรียนพยาบาล แตก็เปนเพียงความรู
เบื้องตน ยังไมสามารถใชการไดดี
พระองคไดเสด็จไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเปนเวลา ๕-๖ เดือนที่
โรงเรียนกุลสตรีวังหลังซึ่งอยูติดกับโรงพยาบาลศิริราช โดยทรงอานเรื่องสั้นแลวยอเปนภาษาอังกฤษ นอกจากนี้
ยังทรงเตรียมเสื้อผาที่จะทรงใชในสหรัฐอเมริกา เปนเสื้อกระโปรงแบบสากลพรอมทั้งถุงนองรองเทาชนิดติด
กระดุมหุมขึ้นมาปดขอเทา และที่สําคัญคือพระองคทรงมีนามสกุลใชเปนครั้งแรกเพือ่ ทําหนังสือเดินทาง โดยขอ
อนุญาตใชนามสกุล “ตะละภัฏ” ของขุนสงขลานครินทร (หลี ตะละภัฏ) เพราะยังไมทรงมีนามสกุล ในหนังสือ
เดินทางของพระองคจึงมีพระนามและพระนามสกุลวา นางสาวสังวาลย ตะละภัฏ
(พระฉายาลักษณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสําหรับทําหนังสือเดินทาง ขณะมีพระชนมายุ ๑๗
พรรษา จากหนังสือ พระมามลายโศกหลาฯ, หนา ๕๘)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จพระราชดําเนินไปยังสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๔๖๐ โดยสารเรือ “กัวลา” พรอมกับนักเรียนไทยรวมทั้งสิ้น ๑๘ คน มีพระยาชนินทรภักดี (ตอย อัศเสวี)
ผูดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกาเปนผูค วบคุมดูแล ใชเวลาเดินทาง ๖ สัปดาห เปลี่ยนเรือโดยสาร “มอนเดล”
ที่สิงคโปร และเรือโดยสาร “ซินโยมารู” ที่ฮองกง และในวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ เรือโดยสาร “ซินโยมารู”
ก็เขาเทียบทาที่เมืองซานฟรานซิสโก มลรัฐแคลิฟอรเนีย
ณ เมืองเบิรกเลย มลรัฐแคลิฟอรเนีย
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประทับอยูกับครอบครัว
อดัมเสน (Adamsen) เนื่องจากนายแพทยอดัมเสนเปนญาติกับภรรยาของพระยาชนินทรภักดี และเคยเปนอาจารย
ของพระองคที่โรงเรียนแพทยผดุงครรภและหญิงพยาบาล แตขณะนั้นนายแพทยอดัมเสนยังอยูใ นประเทศไทย
พระองคประทับอยูที่เมืองเบิรกลียเปนเวลาเกือบ ๑ ป ทรงเขาเรียนที่โรงเรียนประถมเอเมอรสัน (Emerson
School) โดยไดรับเงินคาใชจายสวนพระองคเดือนละ ๔ ดอลลารสหรัฐ
ตอมาในวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๑ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงยายไปประทับที่มล
รัฐคอนเนกติกตั พระองคเสด็จโดยรถไฟพรอมกับคณะนักเรียนจากเมืองซานฟรานซิสโก ถึงเมืองบอสตัน มลรัฐ
แมสซาชูเสตตในคืนวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๑ ณ สถานีรถไฟเมืองบอสตัน สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจา
ฟามหิดลอดุลเดช กรมขุนสงขลานครินทร เสด็จมาตอนรับคณะนักเรียนและทรงพบกับสมเด็จพระบรมราชชนนี
เปนครั้งแรก พระองคทรงพอพระทัยสมเด็จพระบรมราชชนนีเปนอยางยิ่ง
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ระหวาง พ.ศ. ๒๔๖๑-๒๔๖๒ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและนางสาวอุบล ปาลกะวงศ ณ
อยุธยา พํานักอยูกับครอบครัวสตรอง (Strong) ซึ่งเปนญาติกับแหมมโคล (Cole) อาจารยใหญโรงเรียนกุลสตรีวัง
หลัง ที่เมืองฮารตฟอรด มลรัฐคอนเนกติกัต (Hartford, Connecticut) เพื่อเตรียมเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
กอนที่จะเขาเรียนในมหาวิทยาลัยพระองคทรงฝกฝนทักษะการพูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับ ๖ และ ๗
ที่โรงเรียนนอรทเวสเทิรน (North Western) ซึ่งเปนโรงเรียนระดับประถมศึกษาใกลที่ประทับ
ดวย
เปนพระราชดําริของสมเด็จพระบรมราชชนกที่จะใหนักเรียนไทยสามารถฟงคําบรรยายของอาจารยไดอยางเขาใจ
เมื่อเขาเรียนในมหาวิทยาลัย
ผลพลอยไดประการหนึ่งจากการไดเรียนภาษาอังกฤษรวมกับเด็กนักเรียนชาว
อเมริกันก็คือ ทําใหพระองคทรงเรียนรูวิถชี ีวิตของชาวอเมริกันและทรงปรับตัวใหเขากับสังคมอเมริกันได
ระหวางที่ประทับอยูที่มลรัฐคอนเนกติกัต สมเด็จพระบรมราชชนกมักเสด็จไปทรงเยี่ยมสมเด็จพระศรี
นครินทราบราชชนนีในวันอาทิตยแทบทุกสัปดาห
ความสัมพันธของสองพระองคเริ่มกอตัวขึน้ จนกลายเปน
ความรัก ใน พ.ศ. ๒๔๖๒ สมเด็จพระบรมราชชนนีทรงหมั้นกับสมเด็จพระบรมราชชนกเปนการเงียบๆ
หลังจากนัน้ สมเด็จพระบรมราชชนกทรงจัดใหสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงยายไปอยูกับครอบครัวอาจารย
มหาวิทยาลัยชือ่ เคนท (Kent) ที่เมืองบอสตัน และตอมาไดเสด็จไปอยูก ับนางสาวเอมิลี่และนางสาวคอนสแตนซ
วิลลิสตัน (Emily and Constance Williston) ซึ่งเปนอาจารยสอนพิเศษที่เมืองเคมบริดจ ตรงขามกับเมืองบอสตัน
โดยไดทรงศึกษาวิชาประวัตศิ าสตรโลกและสหรัฐอเมริกา วิชาคํานวณ พีชคณิต เรขาคณิต ฟสิกส เคมี
ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศสและละติน เพื่อเตรียมพระองคศึกษาในสถาบันชั้นสูงตอไป ในการเรียนภาษาอังกฤษที่
โรงเรียนกวดวิชาของมิสจอหนสัน (Miss Johnson’s tutoring school) สมเด็จพระบรมราชชนนีทรงรูจักเพื่อนรวม
ชั้นเรียนคนหนึ่งคือ มิสเบ็ตตี้ ดูเมน (Betty Dumaine) ซึ่งกลายเปนพระสหายสนิทในเวลาตอมา ภายหลังทานผูนี้
ไดเดินทางมายังประเทศไทยและชวยเหลือการกุศลในไทยมาตลอด
หลังจากที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระบรมราชชนกใน พ.ศ.
๒๔๖๓ พระองคไดตามเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนกกลับมายังประเทศสหรัฐอเมริกา สมเด็จพระบรมราชชนก
ทรงจัดใหสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเขาเรียนเปนนักเรียนพิเศษในหลักสูตรเตรียมพยาบาลที่วิทยาลัย
ซิมมอนส (Simmons College) เมืองบอสตัน ทรงเรียนวิชาเคมีและโภชนาการอยูประมาณ ๑ ภาคเรียนก็ทรงสอบ
จบหลักสูตร ตอจากนั้นทรงเขาเรียนการสาธารณสุขเกี่ยวกับโรงเรียน (School Health) ในภาคฤดูรอนที่
สถาบันเอ็มไอที (MIT – Massachusetts Institute of Technology)
นอกเหนือจากการเรียนในสถานศึกษาแลว
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนียังทรงมีโอกาส
แสวงหาความรูดานการพยาบาลและการสาธารณสุขในโอกาสตางๆ อยูเสมอ โดยการตามเสด็จสมเด็จพระบรม
ราชชนกในการสํารวจคนควาทางดานสาธารณสุข
หรือการศึกษาดูงานในสถานพยาบาล ดังเชนเมื่อเสด็จ
ประเทศอังกฤษใน พ.ศ. ๒๔๖๔ สมเด็จพระบรมราชชนกก็ทรงจัดใหสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เสด็จไปดูงานที่โรงพยาบาลผดุงครรภควีนแมรีเปนเวลา ๑ สัปดาห และในชวงที่สมเด็จพระบรมราชชนกทรง
กลับมาเรียนตอวิชาแพทยทมี่ หาวิทยาลัยฮารวารดใน พ.ศ. ๒๔๖๙-๒๔๗๑ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ก็ไดเสด็จไปเรียนวิชาจิตวิทยา การประกอบอาหารและโภชนาการทีว่ ทิ ยาลัยซิมมอนสอีกครั้งหนึง่ การศึกษา
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หลังจากที่สมเด็จพระบรมราชชนกสิ้นพระชนม
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงรับภาระ
หนักในการดูแลอบรมพระโอรสธิดา แตพระองคยังทรงใฝศึกษาหาความรูอยูเสมอ ดวยทรงเห็นวาการแสวงหา
ความรูเปนงานอดิเรกอยางหนึ่ง พระองคทรงเรียนอยางสบายๆ ขณะประทับอยูที่วังสระปทุม ทรงเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส พีชคณิต และพฤกษศาสตรทางไปรษณียจ ากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกาอยูระยะหนึ่ง นอกจากนีเ้ มื่อจะทรงนําพระโอรสธิดาไปประทับและเรียนหนังสือที่เมืองโลซานน
(Lausanne) ประเทศสวิตเซอรแลนด ซึ่งพลเมืองใชภาษาฝรั่งเศส พระองคจึงทรงเตรียมความพรอมดานภาษาดวย
การเสด็จไปเรียนภาษาฝรั่งเศสที่สมาคมฝรั่งเศส (Alliance Francaise) ไดจัดสอนแกประชาชนที่จฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัยดวย อนึ่ง ขณะประทับอยูที่ประเทศสวิตเซอรแลนด เมื่อทรงวางจากพระราชภารกิจในการถวายอภิบาล
พระโอรสธิดา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จไปเรียนวิชาปรัชญา วรรณคดีฝรั่งเศส ภาษาบาลีและ
สันสกฤตแบบไมนับหนวยกิต (audit) ที่มหาวิทยาลัยโลซานน ซึ่งพระองคโปรดเขาฟงบรรยายในวิชาที่ทรงสน
พระทัย ทรงทําการบานสงอาจารยอยางสม่าํ เสมอ

ชีวิตครอบครัว
เมื่อสมเด็จพระบรมราชชนกทรงพบกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเปนครัง้ แรก ใน พ.ศ.
๒๔๖๒ พระองคทรงพอพระทัยในพระสิริโฉมและพระอุปนิสัยอันงดงามของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี หลังจากที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเสด็จมาประทับอยูที่เมืองฮารตฟอรต มลรัฐคอนเน็กติกตั พรอมกับ
นางสาวอุบล ปาลกะวงศ ณ อยุธยา ในวันหยุดแทบทุกสัปดาหสมเด็จพระบรมราชชนกมักเสด็จมาเยีย่ มคนทัง้
สอง บางครั้งทรงพาไปเที่ยวสถานที่สําคัญๆ ทั้งในเมืองฮารตฟอรดและเมืองบอสตัน พระองคทรงพอพระทัยใน
พระอุปนิสัยและพระคุณสมบัติอื่นๆ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมิไดทรงคํานึงถึงพระชาติ
วุฒิ ดังที่พระยาประภากรวงศ อัครราชทูตไทยประจํากรุงวอชิงตัน ซึง่ ไดเขาเฝาสมเด็จพระบรมราชชนกเมื่อเดือน
มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ มีจดหมายถึงเสนาบดีกระทรวงการตางประเทศถึงเรื่องนี้วา
...พระองคทานไดชอบรักกันโดยเที่ยงธรรมกับนางสาวสังวาลย
ตะละพัต...ทรงตระหนักแนพระทัยในความดีของนางสาวสังวาลยวา
เปนผูประกอบไปดวยคุณสมบัติวิชาความรูความสามารถเฉลียวฉลาด
ตองพระทัยทุกอยาง ทรงหวังวาคงจะเปนคูค้ําชูพระเกียรติไมผิดไป
ตอพระราชนิยมได แมหากวาจะขาดอยูเพียงยศ แตเมื่อมีความดีแลว
ยศก็ยอมเปนของที่ควรยกขึน้ ไดภายหลัง...
ใน พ.ศ. ๒๔๖๒ สมเด็จพระบรมราชชนกไดมีลายพระหัตถกราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจาสวาง
วัฒนา พระบรมราชเทวี พระราชมารดา ขอพระราชทานพระราชานุญาตทรงหมั้นกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระองคทรงอธิบายสาเหตุที่ทรงตัดสินพระทัยในครั้งนีว้ า
...สังวาลยเปนกําพรา...แตงงานแลวก็มาใชนามสกุลหมอมฉัน
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หมอมฉันไมไดเลือกเมียดวยสกุลรุนชาติ ตองเกิดเปนอยางนั้นตอง
เกิดเปนอยางนี้ คนเราเลือกเกิดไมได หมอมฉันเลือกคนดี ทุกขสุข
เปนเรื่องของหมอมฉันเอง...
หลังจากไดรับพระราชทานพระราชานุญาตแลว สมเด็จพระบรมราชชนกทรงหมั้นกับสมเด็จพระศรีนค
รินทราบรมราชชนนีอยางเงียบๆ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ใน พ.ศ. ๒๔๖๒ โดยพระราชทานแหวนเพชรน้ําใส
บริสุทธิ์เกาะไวดว ยหนามเตยสลักรูปหัวใจงดงามมาก ในปตอมาสมเด็จพระบรมราชชนกตองเสด็จกลับประเทศ
ไทยเพื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปหลวง หลังงานพระเมรุสมเด็จพระบรมราชชนกไดกราบ
บังคมทูลพระกรุณาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหอภิเษกกับ
นางสาวสังวาลยตามกฎมณเฑียรบาลวาดวยการเสกสมรสแหงเจานายในพระราชวงศ
เมื่อไดรบั พระราชทาน
พระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั ใหอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนีได สมเด็จพระบรมราชชนกทรงจัดใหสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีตามเสด็จกลับประเทศไทย
ถึงกรุงเทพฯในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2463 เขาประทับที่พระตําหนักเขียวในวังสระปทุม ตรงขามกับพระตําหนัก
ใหญที่ประทับของสมเด็จพระนางเจาสวางวัฒนา พระบรมราชเทวี
ในวันศุกรที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๓ ซึ่งเปนวันคลายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจาสวาง
วัฒนา พระบรมราชเทวี ไดมีการจัดพิธีอภิเษกสมรสอยางเงียบๆ ระหวางสมเด็จพระบรมราชชนกกับสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนีที่วังสระปทุม โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั เสด็จพระราชดําเนินมา
พระราชทานน้ําสังข เจาพระยามหิธร (ลออ ไกรฤกษ) เมื่อครั้งเปนพระยาจักรปาณี เปนนายทะเบียน จดทะเบียน
สมรสตามแบบแผนของราชสํานัก ตอนกลางคืน สมเด็จพระนางเจาสวางวัฒนา พระบรมราชเทวี พระราชทาน
เลี้ยงพระกระยาหารค่ํา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห ัวและพระบรมวงศานุวงศที่ใกลชดิ บางพระองค
เสด็จมารวมในงานดวย และในวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๓ เจาพระยายมราช (ปน สุขุม) นายกเทศมนตรี
กรุงเทพฯ ไดขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดงานเลีย้ งฉลองพระราชพิธีอภิเษกสมรสอีกครั้งหนึ่ง ณ บานศาลา
แดง นับเปนงานที่หรูหรามาก
การอภิเษกสมรสของสมเด็จพระบรมราชชนกกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีถือวาเปนขาว
ใหญของราชสํานัก
เพราะในขณะนัน้ ไมมีเจานายชั้นสมเด็จเจาฟาพระองคใดเลยที่ทรงอภิเษกสมรสกับหญิง
สามัญชน การประกอบพระราชพิธีอยางถูกตองตามขนบธรรมเนียมราชประเพณี แสดงใหเห็นถึงความรักที่ทรง
มีตอสมเด็จพระบรมราชชนนีอยางแทจริง
หนังสือพิมพบางกอกไทมส (THE BANGKOK TIMES)
ประจําวันศุกรที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๓ ไดลงขาวการอภิเษกสมรสดังนี้
A ROYAL WEDDING
The marriage of the Prince of Songkhla takes place
this afternoon at His Royal Highness’ palace at Sapatum.
His Majesty the King will be present. The bride is Nang
Sao Sangwan, formerly a lady in the household of Somdej
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Phra Borom Raja Devi, the bridegroom’s mother, and more
recently sent to America to finish her studies.
เมื่ออภิเษกสมรสแลว สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงใชพระนามวา หมอมสังวาลย ในสมเด็จ
เจาฟาฯ กรมขุนสงขลานครินทร จนกระทัง่ พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูห ัวพระราชทานนาม สกุลใหสมเด็จ
เจาฟาฯ กรมขุนสงขลานครินทรวา “มหิดล” ใน พ.ศ. ๒๔๗๒ จึงทรงเปนหมอมสังวาลย มหิดล ณ อยุธยา นับแต
นั้นมา สวนในขณะที่ทั้งสองพระองคประทับอยู ณ เมืองบอสตัน ทรงใชพระนามวา “นายและนางมหิดล
สงขลา” (Mr. & Mrs. Mahidol Songkhla) อยางสามัญชน
หลังการอภิเษกสมรส สมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไดเสด็จจาก
ประเทศไทยกลับไปประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อทรงศึกษาวิชาสาธารณสุขศาสตรตอที่มหาวิทยาลัยฮารวารดและ
สถาบันเอ็มไอที ออกเดินทางเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ สมเด็จพระบรมราชชนกทรงสําเร็จการศึกษา
ไดรับประกาศนียบัตรการสาธารณสุข (Certificate of Public Health : C.P.H.) เมื่อวันที่ ๓๑ มิถุนายน พ.ศ.
๒๔๖๔ หลังจากนั้นสมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไดเสด็จมาประทับอยู
ในยุโรป
ระหวางนั้นสมเด็จพระบรมราชชนกทรงเปนผูแทนไทยในการเจรจาขอความรวมมือดานการตั้ง
โรงเรียนแพทยที่ทันสมัยกับมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร (Rockefeller Foundation) และไดเสด็จมาประทับอยูที่ประเทศ
อังกฤษเพื่อทรงดูแลสมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ซึ่งประชวรตองผาตัดพระวักกะ
(ไต) ออกขางหนึ่ง และทรงพักฟนอยูในประเทศฝรั่งเศส โดยมีสมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนีตามเสด็จดวย
ตอมาสมเด็จพระบรมราชชนกทรงมีพระประสงคจะเรียนแพทยที่ทรงเรียนคางไวใหจบ จึงไดเสด็จไป
เรียนที่เมืองเอดินเบอระ (Edinburgh) ในสกอตแลนด ประเทศอังกฤษ ใน พ.ศ. ๒๔๖๖ ระหวางนั้นสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระประสูติกาลพระธิดาองคแรก เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ ที่กรุง
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั พระราชทานพระนามใหวา กัลยาณิวัฒนา แต
เนื่องจากอากาศที่เมืองเอดินเบอระหนาวมาก ทําใหทรงพระประชวรตองทรงเลิกเรียน
(ภาพสมเด็จพระบรมราชชนกทรงอุมพระโอรสธิดา)
สมเด็จพระบรมราชชนกทรงมีพระทัยมุงมัน่ ที่จะศึกษาวิชาแพทย เพือ่ นําความรูมาพัฒนาการแพทยและ
การสาธารณสุขในประเทศไทยใหเจริญกาวหนา แตอปุ สรรคสําคัญคือพระสุขภาพที่ไมสูแข็งแรง ประชวรอยู
เสมอ ไมสามารถประทับอยูในสถานที่ที่มีอากาศรอนหรือหนาวเกินไปได ดังเชนใน พ.ศ. ๒๔๖๖ พระองคเสด็จ
ไปทรงเรียนแพทยที่เมืองเอดินเบอระ ในสกอตแลนด ประเทศอังกฤษ อากาศที่นนั่ หนาวมากจนประชวร ตอง
ทรงเลิกเรียนและเสด็จกลับประเทศไทย ตลอดระยะเวลา ๒๐ เดือนในประเทศไทย พระองคทรงตรากตรําพระ
วรกายและทรงทุมเทเวลาใหกับการทรงงานสอนนิสิตนักศึกษาทีจ่ ุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและกรมสาธารณสุข
ทรงดํารงตําแหนงมหาอํามาตยตรี อธิบดีกรมมหาวิทยาลัย และมหาอํามาตยตรี ขาหลวงสํารวจการศึกษาทัว่ ไป
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ ตามลําดับ ทรงชวยพัฒนาโรงเรียนพยาบาลใหดีขึ้น ใน พ.ศ.
๒๔๖๗ ทรงเปดโรงพยาบาลแมคคอรมิกของมิชชันนารีอเมริกันลัทธิเพรสไบทีเรียนซึ่งเปนโรงพยาบาลแหงใหม
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ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ สมเด็จพระบรมราชชนกทรงพาครอบครัวเสด็จไปรักษาพระองคที่
เมืองไฮเดลเบิรก (Heidelberg) ประเทศเยอรมนี ตามคําแนะนําของพระองคเจารังสิตประยูรศักดิ์ กรมหมื่นไชย
นาทนเรนทร ที่เมืองนี้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระประสูติกาลพระโอรสองคใหญเมื่อวันที่
๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๘ ซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั พระราชทานพระนามใหวา อานันทมหิดล
ตอมาในวันที่ ๒๖
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห ัวสวรรคต สมเด็จพระบรมราชชนกจึงตองเสด็จ
กลับประเทศไทยแตเพียงพระองคเดียวเพื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบรมเชษฐาธิราช และประทับอยูจนถึง
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูห วั ระหวางนัน้ สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนีทรงพาพระธิดาและพระโอรสไปประทับอยูที่เมืองโลซานน ประเทศสวิตเซอรแลนด จนกระทั่งสมเด็จ
พระบรมราชชนกเสด็จกลับโลซานนในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๙
ระหวาง พ.ศ. ๒๔๖๙-๒๔๗๑ สมเด็จพระบรมราชชนกทรงพาครอบครัวเสด็จกลับไปศึกษาตอวิชา
แพทยในชั้นปที่ ๓ ที่มหาวิทยาลัยฮารวารด เมืองบอสตัน มลรัฐแมสซาชูเสตต ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ ๕
ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีพระประสูตกิ าลพระโอรสองคที่สอง ที่
โรงพยาบาลเคมบริดจ (ตอมาเปลี่ยนชื่อเปนโรงพยาบาลเมานตออเบอรน) พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูห ัว
พระราชทานพระนามใหวา ภูมิพลอดุลยเดช ขณะที่สมเด็จพระบรมราชชนกทรงเรียนอยูใ นปสุดทาย ก็ประชวร
โรคพระวักกะกําเริบ และกอนสอบปลายปก็ประชวรโรคไสติ่งอักเสบ ตองเขารับการผาตัดหลังสอบเสร็จใน
เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๑ พระองคทรงสําเร็จการศึกษาไดปริญญาแพทยศาสตรขั้นเกียรตินิยม หลังจากนั้นก็
ทรงพาครอบครัวเสด็จกลับประเทศไทยในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๑
พระฉายาลักษณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระโอรสธิดาอีก 3 พระองค)
เมื่อเสด็จกลับถึงกรุงเทพฯ
สมเด็จพระบรมราชชนกทรงตั้งพระทัยที่จะทําหนาที่แพทยประจําบาน
(Internship) ที่โรงพยาบาลศิริราช แตดวยเหตุที่ทรงพระอิสริยยศสูงจึงไมอาจทําตามพระประสงคได เมื่อ
โรงพยาบาลแมคคอรมิก จังหวัดเชียงใหมกราบทูลเชิญเสด็จไปเปนแพทยประจําบานก็ทรงรับและเสด็จขึน้ ไป
เชียงใหมเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๒ เพียงพระองคเดียวกอน หลังจากทรงหาบานที่ประทับไดแลวจึงจะ
ใหครอบครัวตามไปภายหลัง แตประทับอยูไดประมาณ ๓ สัปดาหก็ตองเสด็จกลับกรุงเทพฯ เพื่อทรงรวมพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จฯ กรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช กอนเสด็จกลับเชียงใหมทรงมีพระ
อาการประชวรพระโรคพระยกนะ (ตับ) อักเสบ จึงตองรักษาพระองคอยู ณ พระตําหนักใหมในวังสระปทุม
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไดถวายการพยาบาลอยางใกลชิดตลอดระยะเวลา ๔ เดือน คณะแพทยได
ถวายการรักษาอยางสุดความสามารถ แตพระอาการก็ไมดีขั้น ในที่สุดก็สิ้นพระชนมเนื่องจากอาการบวมน้ําทีพ่ ระ
ปบผาสะ (ปอด) เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๒ มีพระชนมายุได ๓๘ พรรษา ๘ เดือน ๒๓ วัน ยังความ
วิปโยคอยางใหญหลวงแกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
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สมเด็จพระบรมราชชนกสิ้นพระชนมขณะที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีพระชนมายุไดเพียง
๒๙ พรรษา พระโอรสธิดาทั้ง ๓ พระองคก็ยังทรงพระเยาวอยูมาก กลาวคือ พระธิดาพระองคโตมีพระชนมายุ ๖
พรรษา พระโอรสองคแรกมีพระชนมายุ ๔ พรรษา และพระโอรสองคสุดทองมีพระชนมายุ ๑ พรรษา ๙ เดือน
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงรับพระราชภาระในการอบรมเลี้ยงดูพระโอรสและพระธิดาเพียงลําพัง
โดยที่สมเด็จพระพันวัสสาพระอัยยิกาเจาไมทรงเขาไปกาวกายในการอภิบาลพระราชนัดดาทั้ง ๓ พระองค
สมเด็จพระบรมราชชนนีพรอมดวยพระโอรสธิดายังคงประทับอยูที่พระตําหนักใหม ในวังสระปทุม
เมื่อ
พระโอรสธิดาเจริญพระชนมายุ ก็เสด็จเขาโรงเรียน โดยพระวรวงศเธอ พระองคเจากัลยาณิวัฒนา ทรงเรียนที่
โรงเรียนราชินี พระวรวงศเธอ พระองคเจาอานันทมหิดล ทรงเรียนชั้นอนุบาลทีโ่ รงเรียนมาแตรเดอีและชั้น
ประถมที่โรงเรียนเทพศิรินทรตามลําดับ สวนพระวรวงศเธอ พระองคเจาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเรียนชั้นอนุบาลที่
โรงเรียนมาแตรเดอีเชนเดียวกับพระเชษฐา ทุกวันหลังเลิกเรียน สมเด็จพระบรมราชชนนีจะทรงพาพระโอรสธิดา
ไปเฝาสมเด็จพระพันวัสสาฯ ที่พระตําหนักใหญ อันเปนเวลาที่สมเด็จพระพันวัสสาฯ ทรงสําราญพระราชหฤทัย
ยิ่งนัก
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ พระบรมวงศานุวงศตา งไดรับ
ผลกระทบกระเทือนจากสถานการณบานเมือง สมเด็จพระพันวัสสาฯ ทรงปรึกษากับสมเด็จเจาฟากรมหลวง
เพชรบุรีฯ และพระเจาบรมวงศเธอ กรมขุนชัยนาทนเรนทร เกี่ยวกับการศึกษาของพระราชนัดดาทีจ่ ะทรงมีตอไป
และทรงมีพระราชดําริที่จะสงพระราชนัดดาไปศึกษาตอยังตางประเทศที่มีอากาศเหมาะสม ดวยพระวรวงศเธอ
พระองคเจาอานันทมหิดลทรงมีพระสุขภาพไมแข็งแรง พระเจาบรมวงศเธอ กรมขุนชัยนาทนเรนทร ทรงแนะนํา
ใหเสด็จไปเรียนที่เมืองโลซานน ประเทศสวิตเซอรแลนด สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพอพระทัย
เพราะนอกจากจะเปนเมืองที่มีอากาศดี ภูมิประเทศสวยงาม และพลเมืองมีอัธยาศัยดีแลว ยังเปนเมืองที่สมเด็จ
พระบรมราชชนกโปรดมากอีกดวย ในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๗๖ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพรอม
ดวยพระโอรสธิดาไดเสด็จไปยังประเทศสวิตเซอรแลนด นับเปนการเสด็จไปประทับในตางประเทศที่ยาวนาน
กวาครั้งใดๆ เพราะจะตองประทับอยูจนกวาพระโอรสธิดาจะทรงสําเร็จการศึกษา
การอบรมอภิบาลพระโอรสธิดา
เมื่อสิ้นสมเด็จพระบรมราชชนก
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในฐานะพระราชมารดาทรง
กลายเปนหัวหนาครอบครัว อันเปนภารกิจอันยิ่งใหญที่พระองคตองทรงรับไวเกือบจะลําพังพระองคเดียว ทรง
เปนหลักสําคัญใหแกพระโอรสธิดา พระองคทรงอภิบาลและปลูกฝงพระโอรสธิดาใหทรงเพียบพรอมดวยพระ
คุณวุฒแิ ละพระคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ไมเบียดเบียนรังแกผูอื่น ทรงอบรมสั่งสอนทุกพระองคให
เปนคนดี เมื่อมีผูกราบบังคมทูลถามวาพระองคทรงมีหลักการและวิธีการอยางไรในการอบรมพระโอรสธิดา ทรง
มีรับสั่งตอบวา “ไมมี แลวแตโอกาส เห็นอยางไรก็สอนไป” ทรงตักเตือนสัง่ สอนไปเรื่อยๆ ไมเคยมีพระ
ราโชวาทที่เปนกิจจะลักษณะแลว แตพระโอรสธิดาจะทรงซึมซับคําสั่งสอนนั้นไปเอง พระองคทรงยึดมั่นในการ
ประกอบคุณความดีซึ่งเปนหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ทรงเห็นวาการเปน “คนดี” นั้นเกิดจากการไดรับการ
อบรมสั่งสอนเหมือนกับการปลูกตนไมที่ตอ งคอยดูแลใสปุยรดน้ําพรวนดินอยูเสมอ
ดังปรากฏในวารสารวง
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...คนดีของฉันรึ จะตองเปนคนที่ไมพูดปด ไมสอพลอ ไมอิจฉาริษยา
ไมคดโกง และไมมีความทะเยอทะยานอยางบาๆ แตพยายามทําหนาทีข่ อง
ตนใหดี ในขอบเขตของศีลธรรม...
ในการอบรมเลี้ยงดูพระโอรสธิดา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงใหความสําคัญกับ ๒ เรื่อง
คือ การมีพระพลานามัยสมบูรณและการอยูในระเบียบวินัยโดยไมบงั คับเขมงวดจนเกินไป ในดานพระพลานามัย
พระองคทรงเคยรับสั่งวา “ตองรางกายแข็งแรงกอน แลวจิตใจจึงเขมแข็ง ทําอะไรได” ดวยเหตุที่พระสุขภาพของ
พระโอรสไมสูจะแข็งแรง จึงทรงเนนหนักในดานการพักผอนและทรงกีฬา ในวันหยุดสุดสัปดาหหรือชวงปด
ภาคเรียน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพาพระโอรสธิดาประพาสนอกเมืองเสมอเพือ่ ชมสถานที่ที่
นาสนใจเชน พิพิธภัณฑ สวนสัตว และน้ําตก และเสด็จทรงกีฬา เชน ไตเขา วายน้ํา กรรเชียงเรือ หรือหัดเรือใบ
ในฤดูหนาวจะทรงจัดใหพระโอรสธิดาเสด็จไปประทับบนภูเขาเพื่อเปลี่ยนพระอิริยาบถเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์
และทรงกีฬาฤดูหนาว เชน สกีและสเก็ตน้าํ แข็งซึ่งเปนผลดีตอพระพลานามัย
ในดานสุขอนามัย เนื่องจาก
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเรียนการพยาบาลมา จึงทรงเครงครัดเรื่องอนามัยและโภชนาการมาก
พระองคทรงเลี้ยงดูพระโอรสธิดาอยางสะอาดถูกอนามัยตามหลักวิชาการ ทรงพิถีพิถันเรื่องพระกระยาหาร โดย
โปรดใหเปนอาหารที่ประกอบไดงายและมีนอยสิ่งที่สุด ทรงตรวจตราทั้งเครื่องเสวยและภาชนะ
แทรกภาพสมเด็จพระบรมราชชนนี+พระโอรสธิดาทั้งสามพระองค
สวนในเรื่องระเบียบวินยั สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงกวดขันพระโอรสธิดาใหทรงอยูใน
ระเบียบวินยั และตรงตอเวลา ทุกพระองคตองทรงปฏิบัติทุกอยางตามตารางเวลา ยกตัวอยางเชนขณะประทับอยู
ที่พระตําหนักในวังสระปทุม เมื่อถึงเวลาเสวยพระกระยาหารกลางวันจะมีเสียงฆองเปนสัญญาณ บางครั้ง
พระโอรสทั้งสองพระองคทรงพระสําราญกับการเลนจนเลยเวลาเสวย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีก็
ทรงใหเลนตอไป ไมตามมาเสวย ครั้นถึงเวลาบรรทมตอนบาย ก็จะทรงตามใหเสด็จขึ้นพระแทนบรรทมโดยไม
ทรงอนุญาตใหเสวยอะไรเลยจนกวาจะถึงเวลาเสวยนมตอนบายสี่โมงเย็น ดังนัน้ การมีระเบียบวินยั นี้ก็คือการรูจัก
ควบคุมตนเองโดยไมตองมีผอู ื่นบังคับ รูจักตัดสินใจดวยตนเอง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงให
อิสระพระโอรสธิดาในการคิดและการมีวิจารณญาณตัดสินแยกแยะระหวางถูกผิดไดดว ยพระองคเอง
ในการดําเนินพระชนมชีพในชีวิตประจําวันของพระโอรสธิดา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ทรงมีพระราชประสงคที่จะใหพระโอรสธิดาทรงใชชีวิตที่สงบเรียบงายเหมือนอยางเด็กธรรมดาสามัญสมกับวัย
ไมถือพระองควาทรงเปนเจา ทรงสอนใหพระโอรสธิดาทรงมีความคิดความรูสึกเปนปุถุชน ไมทรงหลงใหลใน
สิ่งสมมติ มีการใชจายอยางประหยัดมัธยัสถ พระองคทรงฝกใหพระโอรสธิดาทรงทํางานตางๆ ดวยพระองคเอง
ทุกพระองคทรงรูจักทําความสะอาดหองที่ประทับของพระองค และที่สําคัญทรงสอนใหพระโอรสธิดาสมัคร
สมานสามัคคีและรักใครกนั ไมวาจะเสด็จพระราชดําเนินไปที่ใด ก็มกั เสด็จไปพรอมกันทั้งสามพระองค สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงอบรมพระโอรสธิดาทุกพระองคดว ยหลักการแบบเดียวกัน
ทรงจัดใหทุก
พระองคทรงอยูในสภาพแวดลอมที่คลายคลึงกัน
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การดํารงสถานะสมเด็จพระราชชนนี
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ความสัมพันธระหวางพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหวั กับรัฐบาลดําเนินไปอยางไมราบรื่น ใน พ.ศ. ๒๔๗๖ พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหวั ไดเสด็จไป
รักษาพระเนตรที่ประเทศอังกฤษพรอมดวยสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระบรมราชินี ถึงวันที่ ๒ มีนาคม
พ.ศ. ๒๔๗๗ พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหวั ทรงสละราชสมบัติ พระราชวงศที่จะสืบราชสมบัติตอจาก
พระองคเปนไปตามกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พ.ศ. ๒๔๖๗ ซึ่งจะตองไดรับความเห็นชอบ
จากสภาผูแทนราษฎรดวย โดยพระวรวงศเธอ พระองคเจาอานันทมหิดล ทรงอยูในลําดับที่ ๑ แหงการสืบราช
สันตติวงศ เมือ่ นําขึ้นเสนอสภาผูแทนราษฎร สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบใหอญ
ั เชิญพระวรวงศเธอ พระองค
เจาอานันทมหิดลขึ้นเปนพระมหากษัตริย ทรงพระนามวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั อานันทมหิดล
แต
เนื่องจากพระมหากษัตริยยังทรงพระเยาว ขณะนัน้ ทรงมีพระชนมายุเพียง ๙ พรรษา สภาผูแทนราษฎรจึงเห็นชอบ
ใหแตงตั้งพระเจาวรวงศเธอ กรมหมืน่ อนุวัตนจาตุรนต พระวรวงศเธอ พระองคเจาอาทิตยทิพอาภา และ
เจาพระยายมราช (ปน สุขุม) เปนคณะผูส ําเร็จราชการแทนพระองค ตอมาในวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๗
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งทรงเปนสามัญชนทรงไดรับการเฉลิมพระยศเปนพระราชชนนี ทรงพระ
นามวา พระราชชนนีศรีสังวาลย สวนพระอิสริยยศของพระธิดาและพระโอรสองคเล็กเลื่อนจากพระองคเจาขึน้
เปนสมเด็จเจาฟา และเพือ่ ใหสมพระเกียรติยศพระมหากษัตริยพระองคใหม สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนีทรงยายที่ประทับจากแฟลตไปประทับที่บานเชาคอนขางใหญที่เมืองพุยยี่ (Pully) ซึ่งเปนเมืองเล็กๆ ติดกับ
เมืองโลซานน ทรงตั้งชื่อที่ประทับแหงนี้วา พระตําหนักวิลลาวัฒนา (Villa Vadhana)
แทรกภาพพระตําหนักวิลลาวัฒนา
เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั อานันทมหิดลขึ้นครองราชสมบัติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนีทรงตั้งพระทัยที่จะอบรมพระราชโอรสใหทรงเปนพระมหากษัตริยที่ดีในระบอบประชาธิปไตย เปย มดวย
ทศพิธราชธรรม การที่พระองคทรงพํานักอยูในประเทศสวิตเซอรแลนดซึ่งเปนดินแดนแหงประชาธิปไตย ทําให
ทรงอยูในสภาพแวดลอมที่สนับสนุนการเคารพและรักษาสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค ตลอดจนทรงเห็น
แบบอยางของการประพฤติปฏิบัติของผูที่มีสํานึกในประชาธิปไตย
เปนการกอใหเกิดความรูค วามเขาใจและ
ความเชื่อมั่นเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยโดยปริยาย สําหรับดานการศึกษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
อานันทมหิดลยังคงประทับเพื่อศึกษาในประเทศสวิตเซอรแลนดตอไป
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวอานันทมหิดลเสด็จนิวัตประเทศไทยเปนครั้ง
แรกนับแตขึ้นครองราชสมบัติ ขณะที่ทรงมีพระชนมายุ ๑๓ พรรษา ตลอดเวลา ๒ เดือนที่ประทับอยูในพระ
นคร พระจริยาวัตรที่งดงามของพระองคตลอดจนความสุภาพถอมพระองค ยังความปลื้มปติชื่นชมมาสูผูที่เขา
เฝาทูลละอองธุลีพระบาทถวนหนา
กอใหเกิดความรักความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยในหมู
ประชาชน ยามปกติทรงมีพระอากัปกิรยิ าที่ทรงเปนธรรมชาติ แตเมื่อทรงงานพระราชพิธีตางๆ ในฐานะที่ทรง
เปนพระเจาแผนดิน ก็ทรงทําไดอยางดียิ่ง สมเด็จพระพันวัสสาพระอัยยิกาเจา ถึงกับทรงออกพระโอษฐชมวาพระ
ราชชนนีทรงอบรมดี เมือ่ ทรงไดพบปะกับพระประยูรญาติ พระบรมวงศานุวงศ และพระบรมวงศชั้นผูใหญ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั พระเชษฐภคินี และพระราชอนุชา ทรงวางพระองคออนนอมตามวัฒนธรรมไทย
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หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั อานันมหิดลเสด็จกลับไปทรงศึกษาตอที่ประเทศสวิตเซอรแลนด
ไดไมนาน สงครามโลกครั้งที่สองก็อุบัติขึ้นในยุโรปเมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๒ ในภาวะสงครามเชนนี้
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงไดรับความยากลําบากในฐานะหัวหนาครอบครัว รัฐบาลไทยหวงใน
ความปลอดภัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั อานันทมหิดลและไดกราบบังคมทูลขอใหเสด็จยายจากประเทศ
สวิตเซอรแลนดไปประทับอยูที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไมก็เสด็จกลับประเทศไทยแตสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนีกลับทรงตัดสินพระทัยทีจ่ ะประทับอยูในประเทศสวิตเซอรแลนดตอไป แสดงใหเห็นวาทรงมี
บุคลิกลักษณะเขมแข็งและทรงมีจิตใจทีแ่ นวแนวาจะสามารถดูแลพระโอรสธิดาไดเปนอยางดี ในขณะ เดียวกันก็
ทรงดูแลพระโอรสธิดาใหไดรับการศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยโลซานน กลาวคือ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟา
กัลยาณิวัฒนาทรงศึกษาวิชาเคมี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั อานันทมหิดลทรงศึกษาวิชานิติศาสตร และ
สมเด็จพระอนุชาทรงศึกษาดานวิทยาศาสตร
เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองยุติลงใน พ.ศ. ๒๔๘๘ รัฐบาลของ ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช ไดกราบบังคมทูล
เชิญพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั อานันทมหิดลเสด็จนิวัตประเทศไทยเพื่อประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
แตเนื่องจากสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงมีพระราชประสงคจะทรงศึกษาวิชากฎหมายใหสําเร็จ จึงทรงตัดสินพระทัย
เสด็จกลับมาเยีย่ มราษฎรชั่วระยะหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั อานันทมหิดลพรอมดวยสมเด็จพระอนุชา
และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไดเสด็จนิวัตถึงพระนครในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ สวนสมเด็จ
พระเจาพีน่ างเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนามิไดเสด็จกลับดวยเนื่องจากเพิ่งประสูติพระธิดา (ทานผูหญิงทัศนาวลัย ศร
สงคราม) นับเปนครั้งที่สองที่สมเด็จพระเจาอยูหวั เสด็จนิวัตประเทศไทยหลังจากทรงราชยแลว ระยะเวลาหาง
จากครั้งแรก ๗ ป ในคราวนี้พระองคทรงมีพระชนมายุได ๒๐ พรรษา เดิมพระองคทรงตั้งพระทัยจะประทับอยูใน
ประเทศไทยเพียงเดือนเศษและจะเสด็จกลับไปโลซานนใหทนั เปดภาคการศึกษาใหมกลางเดือนมกราคม พ.ศ.
๒๔๘๙ แตเพราะตองทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลายประการ จึงทรงเลื่อนวันเสด็จกลับสวิตเซอรแลนดไป
เปนวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ ระหวางประทับอยูใ นพระนคร ไดเสด็จเยี่ยมสถานที่สําคัญ รวมถึงการเสด็จ
ประพาสสามเพ็ง (สําเพ็ง) เพื่อใหชาวจีนไดเขาเฝา เปนผลทําใหเกิดความสมานสามัคคีระหวางชาวไทยกับชาวจีน
นอกจากนี้ยังไดเสด็จเยี่ยมราษฎรตามตางจังหวัดและนอกเขตพระนคร ยังความปลื้มปติแกพสกนิกรยิ่งนัก
แทรกพระบรมฉายาลักษณรัชกาลที่ ๘ และรัชกาลที่ ๙
เชาวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ กอนถึงกําหนดวันเสด็จพระราชดําเนินกลับสวิตเซอรแลนดของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั อานันทมหิดลเพียง ๔ วัน เหตุการณท่ไี มคาดฝนก็อุบตั ิขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวั ตองพระแสงปนสวรรคต ยังความวิปโยคอยางสุดซึ้งมาสูชาวไทย และเปนความสูญเสียอยางใหญหลวง
ของสมเด็จพระบรมราชชนนีและสมเด็จพระอนุชา ความทุกขทว มทนพระราชหฤทัยฉายอยูบนพระพักตรของ
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ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ภูมพิ ลอดุลยเดชและสมเด็จพระศรีนค
รินทราบรมราชชนนีเสด็จพระราชดําเนินกลับประเทศสวิตเซอรแลนด โดยมีประชาชนคอยสงเสด็จดวยความ
อาวรณ ภาพที่ทุกคนไดเห็นก็คือพระพักตรอันเศราสลดของสมเด็จพระบรมราชชนนีที่สูญสิ้นพระราชปโยรสผู
เปนที่รักปานพระชนมชีพของพระองค หลังจากเหตุการณสวรรคต พระวรกายของพระองคซูบลงอยางเห็นได
ชัดเจนจากเดิมทรงมีพระน้ําหนักประมาณ ๔๕-๔๖ กิโลกรัม ลดลงเหลือเพียง ๔๐-๔๑ กิโลกรัม อยางไรก็ตาม
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงตั้งพระสติและทรงปฏิบัติพระราชกิจตางๆในพระตําหนักวิลลาวัฒนา
ตอไปดังเดิม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ภูมิพลอดุลยเดชตองทรงเปลี่ยนแนวทางการศึกษาจากวิชาวิทยา ศาสตรมาเปนวิชาทางรัฐศาสตร นิติศาสตร และเศรษฐศาสตร ในฤดูหนาวจะเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับยัง
บนภูเขาสูง สถานที่ตากอากาศ เชนที่เมืองดาวอส (Davos) หางจากเมืองโลซานนประมาณ ๔๐๐ กิโลเมตร และ
ทรงเลนกีฬาฤดูหนาว เชน ทรงสกี เปนการออกกําลังพระวรกายทําใหพระอนามัยแข็งแรงและทรงสําราญพระ
ราชหฤทัย
บางครั้งทั้งสองพระองคไดเสด็จประพาสชนบทและประเทศใกลเคียง เชน อิตาลี ฝรั่งเศส และ
ลิคเตนสไตน (Liechtenstein)
ชวงเวลาแหงความสุขของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสะดุดลงอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหวั ภูมิพลอดุลยเดชทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนตในคืนวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ พรอม
กับคุณอราม รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ พระสวามีในสมเด็จพระเจาพีน่ างเธอ เจาฟากัลยาณิวฒ
ั นา พระองคตองทรง
ผาตัดพระเนตรขางขวา พระอาการบาดเจ็บของพระโอรสเปนที่สะเทือนพระขวัญและกําลังพระทัยสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนีอยางมาก พระองคทรงทุมเทพระกําลังดูแลพยาบาลพระโอรสอยางมิรูเหน็ดเหนื่อย จน
แพทยตองกราบทูลแนะนําใหเสด็จไปประทับเปลี่ยนพระอิริยาบถในชนบทหลังจากที่พระอาการของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงคอยทุเลาขึ้น
หลังจากเหตุการณรายแรงผานพนไป เหตุการณทนี่ ํามาซึ่งความชื่นชมโสมนัสก็บังเกิดขึ้นเมื่อพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหวั ภูมิพลอดุลยเดชทรงหมั้นกับหมอมราชวงศสิริกิติ์ กิติยากร ธิดาคนโตในหมอมเจานักขัตร
มงคล กิติยากร (ตอมาไดรบั สถาปนาเปนพระวรวงศเธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ) อัครราชทูตไทยประจําราช
สํานักเซนตเจมส ประเทศอังกฤษ กับหมอมหลวงบัว กิติยากร เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ สมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงปฏิบัติหนาที่ในฐานะพระราชมารดาโดยทรงเปนพระธุระในเรื่องการประกอบ
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หลังพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวอานันทมหิดล พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั ภูมิพลอดุลยเดชทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ณ พระตําหนักสมเด็จพระพันวัสสา
อัยยิกาเจา วังสระปทุม เมือ่ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๓ ตอมาในวันที่ ๕ พฤษภาคม ปเดียวกัน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เสด็จเขาสูพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เปนพระมหากษัตริยพระองคที่ ๙ แหงพระ
บรมราชวงศจกั รี แลวเสด็จพระราชดําเนินกลับประเทศสวิตเซอรแลนดพรอมดวยสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระ
บรมราชินี เพื่อทรงรักษาพระสุขอนามัยอีกระยะหนึ่งตามที่แพทยผูถวายการรักษาไดกราบบังคมทูล สมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงยายที่ประทับจากพระตําหนักวิลลาวัฒนาไปอยูทแี่ ฟลตขนาดยอม เลขที่ ๑๙ ถนน
อาวองโปสต (Avant Poste Avenue) ในเมืองโลซานนซึ่งเคยเปนที่ประทับเดิมของพระองคสืบตอมาจนถึง พ.ศ.
๒๕๒๗ สวนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี พรอมดวย
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาอุบลรัตนราชกัญญาฯ ไดเสด็จนิวัตประเทศไทยและประทับอยูเปนการถาวรในปลาย
พ.ศ. ๒๔๙๔
หลังจากที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จมาประทับอยูที่แฟลตแลว พระราชภารกิจตางๆ
ของพระองคกล็ ดนอยลงเพราะทรงพนจากพระราชกิจแมบานของพระตําหนักหลังใหญที่วิลลาวัฒนา
ทําให
พระองคทรงมีเวลาวางสําหรับงานอดิเรกทีท่ รงโปรดปราน เชน การเสด็จไปทรงฟงคําบรรยายวิชาตางๆ ที่
มหาวิทยาลัยโลซานน การอานหนังสือ การวาดภาพบนเครื่องกระเบือ้ ง เปนตน พระองคพรอมดวยสมเด็จพระ
เจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวฒ
ั นา เสด็จพระราชดําเนินกลับประเทศไทยเปนครั้งคราว ไมมีกําหนดเวลาที่แนนอน
โดยประทับอยูที่วังสระปทุม เพื่อทรงประกอบพระราชกิจเกีย่ วกับพระราชวงศหรือพระราชกิจเกี่ยวกับบานเมือง
เชน การประสูติพระเจาหลานเธอ การประชวรและสวรรคตของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจา หรือเมื่อ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เสด็จเยือนตางประเทศอยางเปนทางการและมีพระบรมราชโองการแตงตั้งสมเด็จ
พระบรมราชชนนีใหทรงปฏิบัติหนาที่เปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค เปนตน เหตุการณที่ทําใหสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนีทรงปลื้มปติยินดีมากก็คือ การที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงผนวชเมื่อวันที่ ๒๒
ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ ประทับอยูที่วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จมาเฝาพระภิกษุ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เพื่อถวายพระกระยาหารและสนทนาธรรมอยูเปนนิตย
(ภาพรัชกาลที่ ๙ ทรงผนวช และสมเด็จพระบรมราชชนนีเขาเฝาที่วัดบวรนิเวศวิหาร)
ขณะประทับอยูในประเทศไทย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไดทรงงานอันเปนพระราชกรณีย
กิจที่เปนคุณประโยชนแกชาติบานเมืองและพสกนิกรชาวไทยมากมายสุดจะพรรณนาไดครบถวน
ประชาชน
ไดแลเห็นน้ําพระทัยที่เปย มไปดวยพระเมตตากรุณาธิคุณ
และการอุทิศพระองคเพื่อบําบัดทุกขบํารุงสุขเพื่อน
มนุษยรว มชาติ พระองคทรงหวงใยในความเปนอยูของประชาชน เมือ่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรง
มีเวลาวางมากขึ้น ก็เริ่มเสด็จประพาสหัวเมืองเพื่อทรงเยี่ยมราษฎร ทอดพระเนตรบานเมืองและสถานที่ตา งๆ
ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๗ เปนตนมา แมในทองที่หางไกลและทุรกันดาร ก็ทรงพระวิริยะอุตสาหะเสด็จไปจนถึง โดยมี
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรทรงอยูเคียงขาง นอกจากนี้
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แทรกพระฉายาลักษณสมเด็จพระบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนาฯ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนียังพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคและเงินที่มีผูทลู เกลาฯ
ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล ใหจัดสรางโรงเรียนชาวเขาและประชาชนไกลคมนาคมที่อยูชายแดนเพื่อใหเยาวชน
ในทองถิ่นนั้นๆ ไดมีโอกาสศึกษาเลาเรียน
พระราชกรณียกิจที่สาํ คัญอีกประการหนึ่งที่สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนีทรงใหความเอาพระทัยใสอยางยิ่งคือเรือ่ งการสาธารณสุข ในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ โปรด
เกลาฯ ใหจัดตั้งหนวยแพทยอาสาเคลื่อนที่ในพระองคออกไปรักษาพยาบาลประชาชนในทองที่ตางๆ ทั่ว
ราชอาณาจักร หนวยแพทยอาสานี้ไดรับพระราชทานนามวา “แพทยอาสา สมเด็จพระราชชนนี” หรือ “แพทย
อาสา สมเด็จพระบรมราชชนนี” ใน พ.ศ. ๒๕๑๓ มีอกั ษรยอวา “พอ.สว. (สว. เปนพระนามาภิไธยยอของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี คือ สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย) หลังจากนัน้ มาสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนีไดเสด็จพระราชดํานินทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดแพทยอาสาเปนสวนใหญ
ในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๓ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงรําลึกถึงพระคุณอันประเสริฐที่
สมเด็จพระราชบิดาและสมเด็จพระราชชนนีทรงมีตอพระองคและอาณาประชาราษฎร
จึงทรงมีพระบรมราช
โองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศเฉลิมพระนามพระอัฐิสมเด็จพระราชบิดา เจาฟามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลา
นครินทร ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏวา “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก” และ
โปรดเกลาฯ ใหเฉลิมพระนามสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย ตามทีจ่ ารึกในพระสุพรรณบัฏวา “สมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี”
ใน พ.ศ. ๒๕๓๑ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโปรดใหสรางพระตําหนักดอยตุงดวยพระราช
ทรัพยสวนพระองค ที่อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งอยูเหนือระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ ๑,๐๐๐
กิโลเมตร สําหรับเปนที่สําหรับทรงงานตามโครงการพัฒนาดอยตุง อันเปนพระราชประสงคที่จะฟนฟูปาซึ่ง
กําลังเสื่อมโทรมใหมีความอุดมสมบูรณขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โครงการพัฒนาดอยตุงนีท้ ําใหพระองคทรงไดรับขนาน
พระนามวา “สมเด็จยา” จากชาวไทยบนพื้นราบ หรือ “แมฟาหลวง” จากชาวไทยภูเขา นอกจากนี้ พระองคทรง
รับเปนองคอุปถัมภสมาคม หรือมูลนิธิตางๆ ที่ดําเนินการดานสังคมสงเคราะห อาทิ ดานการแพทย การ
สาธารณสุข การพระพุทธศาสนา การดูแลเด็กพิการและผูดอยโอกาส เปนตน ทรงจัดตั้งโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
โดยพระราชทานนามโรงเรียนวา “โรงเรียนศรีสังวาลย” พระองคยังไดพระราชทานพระราชทรัพยอุดหนุน
กิจกรรมของหนวยงานตางๆ ที่ทําประโยชนแกประชาชน พระราชกรณียกิจเหลานี้นับเปนการชวยแบงเบาพระ
ราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ในการดูแลทุกขสุขของราษฎร
การปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังกลาวขางตนของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทําใหพสกนิกร
ชาวไทยรําลึกถึงอีกภาพหนึง่ ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน นั่นคือ ภาพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ภูมิพลอดุลยเดช
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ทรงพระประชวรและเสด็จสวรรคต
ใน พ.ศ. ๒๕๓๘ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระอาการทางพระหทัย (หัวใจ) กําเริบ
และทรงเหนื่อยออน คณะแพทยถวายการรักษาเบื้องตนที่วังสระปทุมจนกระทั่งวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘
จึงเชิญเสด็จพระราชดําเนินไปประทับรักษาพระองค ณ ตึก ๘๔ ป โรงพยาบาลศิริราช ระหวางการประทับรักษา
คณะแพทยตรวจพบพระอาการติดเชื้อในพระกระแสโลหิต จึงถวายพระโอสถปฏิชีวนะ ตอมาทรงมีพระอาการ
แทรกซอน มีการอักเสบที่พระอันตะและพระอันตคุณ (ลําไสใหญและลําไสเล็ก) และที่พระปบผาสะ (ปอด) ขาง
ขวา คณะแพทยไดพยายามถวายการรักษาจนพระอาการดีขึ้น แตเมือ่ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ทรงมีพระอาการ
ทรุดลงเนื่องดวยพระยกนะ (ตับ) และพระวักกะ (ไต) ไมทํางาน พระหทัยทํางานไมปกติ ความดันพระโลหิตต่าํ
ทําใหเกิดภาวะเปนกรดในพระโลหิต พระอาการตั้งแตเชาจนเทีย่ งของวันที่ ๑๘ กรกฎาคม อยูใ นภาวะวิกฤต
จนกระทั่งเวลา ๒๑.๑๗ น. ก็เสด็จสวรรคต ขณะมีพระชนมายุได ๙๔ พรรษา ๘ เดือน ๒๗ วัน นับเปนการสูญเสีย
ที่ยังความอาดูรแกพสกนิกรทั่วทั้งประเทศ ดังบทประพันธของเนาวรัตน พงษไพบูลย กวีซีไรต ที่แสดงความ
อาลัยตอสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ความวา
แผนดินแผนฟามืด
เมืองเย็น
โหยยิ่งโหยไหเห็น
แตไห
ใจราษฎรรวมละลายเปน ใจหนึ่ง
ถวายพระแมยา ไว
ฟากฟาอมรสถาน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหประดิษฐานพระบรมศพไว ณ พระทีน่ ั่งดุสิต
มหาปราสาท และพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหประชาชนเขาถวายสักการะพระบรมศพ ตั้งแตวนั ที่ ๒๖
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เปนตนมาจนถึงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ มีประชาชนเขาถวายสักการะพระบรมศพ
เปนจํานวน ๓,๒๘๑,๕๖๙ คน พรอมกับบริจาคเงินเพื่อรวมบําเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ อันเปนการ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีที่พสกนิกรชาวไทยมีตอสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเปนเงินรวมทั้งสิ้น
๓๑๔,๑๖๗,๙๗๘.๑๖ บาท ในวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ ไดเสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยพระบรมวงศานุวงศไปทรงประกอบพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระเมรุมาศ ทองสนามหลวง ประวัตศิ าสตรไทยได
จารึกไววาวันนี้เปนวันที่ประชาชนชาวไทยรวมแสดงความอาลัยและรวมรําลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนีเปนครั้งสุดทาย ประชาชนจากทั่วทั้งประเทศไดเดินทางมารวมพิธี ณ บริเวณมณฑลพิธีทองสนามหลวง
อยางมืดฟามัวดินจนถึงยามค่าํ คืน
(ภาพ - พระบรมศพสมเด็จยาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
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ภายหลังพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเชิญพระโกศพระบรมอัฐขิ ึ้นประดิษฐานที่พระวิมานในพระทีน่ ั่งจักรี
มหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง และเชิญพระราชสรีรางคารไปบรรจุประดิษฐาน ณ อนุสรณสถานรังษีวัฒนา
สุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เคียงขางพระราชสรีรางคารสมเด็จพระมหิตลาธิเยศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก
พระเกียรติคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเปนองคขัตติยนารีที่ประวัตศิ าสตรไทยจารึกไวในฐานะที่ทรง
บําเพ็ญพระราชกรณียกิจใหญหลวงเพื่อความเจริญกาวหนาของประเทศชาติและประชาชน จากชีวิตสามัญชน
พระองคไดกาวเขาสูสมาชิกแหงราชจักรีวงศ ในฐานะพระชายาของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก และสมเด็จพระบรมราชชนนีแหงพระมหากษัตริยรชั กาลที่ ๘ และรัชกาลที่ ๙ ผูทรงเปนที่
เคารพรักและเทิดทูนของเหลาพสกนิกร
ตลอดพระชนมชีพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระองคทรงอุทิศพระองคเพื่อบําบัดทุกข
บํารุงสุขอาณาประชาราษฎรทั่วราชอาณาจักรโดยมิไดทรงคํานึงถึงความสุขสวนพระองค พระราชจริยาวัตรอัน
งดงามของพระองคเปนที่ประทับใจราษฎรทุกหมูเหลาและชนชาติพนั ธุตางๆ ที่เขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารใน
แผนดินไทย จึงไดพรอมใจกันถวายพระสมัญญาแดพระองคอันสืบเนื่องมาจากการทรงงานที่สําคํญ ซึ่งไดแก
พระสมัญญา “สมเด็จยา” “แมฟาหลวง” “พระมารดาแหงการแพทยชนบท” และ “พระมารดาแหงการสังคม
สงเคราะห” นอกจากนี้สถาบันอุดมศึกษาตางๆ ไดทลู เกลาฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เพื่อเปนการ
เทิดพระเกียรติแดสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับพระราชกรณียกิจของพระองค
อาทิเชน สาขาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห สาขาวิชาสาธารณสุข และสาขาวิชา
เทคโนโลยีภูมทิ ัศนและอนุรกั ษสิ่งแวดลอม เปนตน
ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ นเปนวันคลายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนีครบ ๑๐๐ ป องคการศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติหรือยูเนสโก (UNESCO)
ไดเฉลิมพระเกียรติยกยองใหสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเปนบุคคลสําคัญของโลก
พระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีตอแผนดินไทยและพสกนิกรชาวไทย
ทําใหคนไทยยังคงรําลึกถึงพระองคมิเสื่อมคลายตราบจนปจจุบัน
หนวยงานและองคกรตางๆไดขอพระราชา
นุญาตนําพระนามาภิไธยของพระองคมาใชเปนชื่อสถานที่สําคัญตางๆเปนจํานวนมากเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระองคทาน อาทิ
- อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
- อําเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง
- เขื่อนศรีนครินทร อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
- ถนนศรีนครินทร ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ
- ถนนบรมราชชนนี ในกรุงเทพมหานคร
- ทาอากาศยานนานาชาติแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
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- โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
- โรงพยาบาลศรีสังวาลย อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
- มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
- โรงเรียนสังวาลยวิท ในจังหวัดตางๆ
- โรงเรียนศรีสังวาลย อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- โรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
- สวนสมเด็จพระศรีนครินทร ในจังหวัดตางๆ
- อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
ฯลฯ
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บทที่ ๒
พระราชกรณียกิจตอแผนดิน
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงประกอบพระราชกรณียกิจดานการเมืองอันทรงคุณประโยชน
ตอแผนดินทั้งทางตรงและทางออมตลอดมา นับแตวาระที่ทรงเขามาเปนสวนหนึ่งของราชสกุล โดยเฉพาะเมื่อ
ทรงดํารงสถานะเปนพระราชชนนีของพระมหากษัตริยแ หงบรมราชจักรีวงศถึง ๒ พระองค คือ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั อานันทมหิดลและพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ภูมิพลอดุลยเดช
ในชวงระยะเวลานั้น
การเมืองไทยไดเปลี่ยนเปนระบอบประชาธิปไตยพรอมกับการขยายตัวของ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมและการคลี่คลายเขาสูสังคมโลก สถาบันพระมหากษัตริยในยุคนี้จึงจําเปนตองปรับเปลี่ยน
บทบาทเพื่อเสถียรภาพของประเทศและความผาสุกของราษฎร การบรรลุเปาหมายดังกลาวสวนหนึ่งมีรากฐานมา
จากพระราโชบายที่ปรีชาชาญแหงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยสามารถจําแนกถึงพระราชกรณียกิจ
แหงพระองคไดเปน ๒ ชวงเวลาตามรัชกาล ดังนี้

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล
การดํารงฐานะพระชายาในสมเด็จฯ เจาฟากรมหลวงสงขลานครินทรและพระสุณิสาในสมเด็จพระนาง
เจาสวางวัฒนา พระบรมราชเทวีในรัชกาลที่ ๕ มีผลใหหมอมสังวาลยซึ่งถือกําเนิดจากตระกูลสามัญชนกาวขึ้นสู
ความเปนสมาชิกระดับสูงในพระราชวงศ แตก็มิไดประสบปญหายุง ยากในการวางพระองคเนื่องจากเคยรับการ
ฝกฝนขนบธรรมเนียมราชสํานักตั้งแตครั้งเปนขาหลวงฝกหัดในสํานักของสมเด็จฯ เจาฟากรมหลวงเพชรบุรีราช
สิรินธร กอปรกับทรงเปนสตรีรุนแรกๆ ที่มีโอกาสไดไปศึกษาวิชาการสมัยใหมที่สหรัฐอเมริกา จึงคุนเคยกับ
มารยาทสังคมตะวันตก แตที่นับวาสําคัญคือสมเด็จพระนางเจาสวางวัฒนาฯ ไดพระราชทานพระเมตตาตอพระ
สุณิสาเปนอยางดีเพราะทรงเคารพในการตัดสินพระทัยเลือกคูชีวิตของพระโอรส ทั้งยังมิไดทรงเขามากําหนด
แนวทางการปกครองของพระตําหนักใหม ตลอดถึงวิธีการอภิบาลพระนัดดาทั้ง ๓ องคที่ประสูติในระยะตอมา
ทรงวางพระทัยใหหมอมสังวาลยเลี้ยงดูพระโอรสธิดาตามหลักวิชาการสมัยใหมตามที่ศึกษามาโดยสะดวก สงผล
ถึงการดํารงวิถีชีวิตในระยะตอมาเปนอยางยิ่ง
โดยเฉพาะเมื่อสมเด็จฯ เจาฟากรมหลวงสงขลานครินทรสิ้น
พระชนมและพระวรวงศเธอ พระองคเจาอานันทมหิดล พระโอรสองคใหญไดรบั การอัญเชิญขึ้นตํารงตําแหนง
พระมหากษัตริยแหงราชอาณาจักรสยาม
พระกรณียกิจดานการเมืองอันดับแรกทีน่ บั วามีความสําคัญที่สงผลทั้งตอครอบครัวของพระองคและ
ประเทศชาติคอื กรณีที่รัฐบาลไดมอบใหหลวงธํารงนาวาสวัสดิ์มาเฝาพระวรวงศเธอ พระองคเจาอานันทมหิดลที่
พระตําหนักเมืองโลซานนในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๗๗ เพื่อกราบทูลทาบทามอัญเชิญขึ้นครองสิริราช
สมบัติเปนพระมหากษัตริยพ ระองคใหมสืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหวั ไดแสดงพระราช
ประสงคที่จะสละพระราชสมบัติ รวมทั้งสละพระราชสิทธิในการแตงตั้งผูสืบราชสมบัติ โดยทรงใหเปนไปตาม
กฎมณเฑียรบาลฉบับพุทธศักราช ๒๔๖๗ หากพิจารณาตามนี้พระราชวงศที่มีสทิ ธิเปนลําดับแรกจึงเปนพระว
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ในการนี้
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไดแสดงใหเห็นถึงพระปรีชาดานการเมืองทามกลาง
ภาวะวิกฤตระหวางพระราชวงศและคณะรัฐบาล ขณะเดียวกันก็ทรงตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบที่ทรงมี
ตอครอบครัวของพระองคและตอพระราชวงศ ดังปรากฏในลายพระหัตถกราบบังคมทูลสมเด็จพระพันวัสสา
มาตุจฉาเจา ฉบับลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๗๗ ตามที่อางถึงในหนังสือ “พระมามลายโศกหลา เหลือสุข”
ความวา
...เขามาพูดเรื่องรัฐบาลอยากใหนันทเปนพระเจาแผนดิน เมื่อพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงลาออกจริงๆ หมอมฉันก็ไดพูดกับเขาตามที่ไดกราบ
ทูลไป คือการจะรับหรือไมรบั ตองแลวแตใตฝาพระบาทและพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั เขาก็เขาใจและทราบดี และตอไปไดพดู กันถึงเรื่องรางกายและ
การศึกษา เขาเห็นวารัฐบาลจะไมมกี ารขัดของในการที่จะอยูที่นี่ตอไป...
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหวั ทรงสละพระราชสมบัติในวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ คณะ
รัฐบาลไดพิจารณาเห็นชอบที่จะเสนอตอรัฐสภาใหพระวรวงศเธอพระองคเจาอานันทมหิดลขึ้นเปนพระมหากษัตริยลําดับที่ ๘ หลังจากนั้นพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรีและคณะ ไดเขาเฝากราบทูล
สมเด็จพระพันวัสสามาตุจฉาเจาซึ่งเปนพระราชวงศที่ทรงอิสริยยศสูงสุด และทรงเปนพระอัยยิกาของพระวรวงศ
เธอ พระองคเจาอานันทมหิดล
เมื่อสมเด็จพระพันวัสสาทรงรับทราบพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหวั จากพระวรวงศเธอ กรมหมื่นเทววงศวโรทัยมาแลว จึงมิไดทรงขัดของ
การเสด็จขึ้นครองราชยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั อานันทมหิดลจึงเปนไปตามพระราชประสงค
ของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูห ัว และโดยพระราชานุญาตของสมเด็จพระพันวัสสาฯ มิใชการตัดสินใจ
ของพระราชชนนี ดังขอความในหนังสือ “พระมามลายโศกหลา เหลือสุข” อางถึงพระดํารัสของสมเด็จพระเจาพี่
นางเธอ เจาฟากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ความวา “...สมเด็จพระพันวัสสาฯ รับสั่งผานกรมขุนชัยนาทให
บอกไปใหแมทราบวา ใหรบั ได ทานไมไดตัดสินใจรับเอง ทานไมกลาผานสมเด็จพระพันวัสสาฯ ตองทูลถาม
กอน...” สําหรับความรูสึกสวนพระองคของพระราชชนนีตอการเสด็จขึ้นครองราชยของพระโอรส ปรากฏใน
ลายพระหัตถกราบทูลสมเด็จพระพันวัสสาฯ ฉบับวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ จากหนังสือ “พระมามลายโศก
หลา เหลือสุข” ความวา “...เวลาหมอมฉันกลุมใจมากๆ เขาก็มาคิดเสียวา การที่นันทรับเปนคิงเสีย ก็ไดชวย
บานเมืองของเราโดยทางออม ถาเขาจะตั้งคนอื่นก็อาจเกิดยุงขึ้นได ก็ทาํ ใหสบายใจขึน้ หนอย...”
แตเนื่องจากสมเด็จพระเจาอยูหวั พระองคใหมยังทรงพระเยาว สภาผูแ ทนราษฎรไดลงมติใหตั้งพระเจา
วรวงศเธอ กรมหมื่นอนุวัตนจาตุรนต พระวรวงศเธอ พระองคเจาอาทิตยทิพอาภา และเจาพระยายมราช (ปน
สุขุม)เปนคณะผูสําเร็จราชการแทนพระองคในการบริหารราชการแผนดิน สําหรับภาระหนาทีใ่ นการดูแลอภิบาล
สมเด็จพระเจาอยูหวั ยังคงขึ้นอยูกับพระราชชนนีซึ่งไดรับการถวายพระอิสริยยศเปนพระราชชนนีศรีสังวาลย
ตลอดชวงรัชสมัยนี้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงประกอบพระกรณียกิจสําคัญทั้งสําหรับองคพระ
เจาอยูหวั และตอบานเมือง มีสาระสําคัญดังนี้
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การเตรียมพระโอรสเพื่อเปนพระมหากษัตริยที่เพียบพรอม
สมเด็จพระเจาอยูหวั อานันทมหิดลเมื่อแรกเสด็จขึ้นครองราชยนั้น ทรงเจริญพระชนมายุเพียง ๙ พรรษา
เปนยุวกษัตริยท ี่ทรงไรพระญาติสนิทสายตรงและขาราชบริพารที่จะเปนฐานอํานาจสงเสริมพระบารมี นอกจากนี้
ยังประทับอยูน อกพระราชอาณาจักรหางไกลและไมเปนที่รูจักของประชาชนสยาม
ในขณะที่ฝายรัฐบาลและ
รัฐสภาก็มิไดแสดงเจตจํานงจะเชิดชูสถาบันกษัตริยดุจสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย การแกไขขอจํากัดดังกลาวซึง่
อาจกออันตรายตอพระโอรสและพระราชวงศ
จึงเปนภาระของพระราชชนนีที่จะตองดําเนินการเตรียมความ
พรอมใหพระโอรสเจริญพรอมทั้งกายใจและสติปญญา
เพื่อเปนพระมหากษัตริยที่ประเสริฐในระบอบ
ประชาธิปไตย
สามารถสรางสรรคความเจริญรุงเรืองแกประเทศชาติและเปนที่เคารพรักยกยองเทิดทูนจาก
ประชาชน ถึงแมความเพียรพยายามของพระองคจะยังไมปรากฏผลเดนชัดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหวั อานันทมหิดล แตในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ภูมพิ ลอดุลยเดช พระโอรสองคเล็ก แนวพระ
ดําริพระราโชบายและการดําเนินงานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีก็ปรากฏผลสําเร็จเปนที่ประจักษ
ทั้งในและนอกประเทศ ในการเตรียมความพรอมใหแกพระโอรส สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรง
ดําเนินการดังนี้
ความใสพระทัยดานพระพลานามัย
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงใสพระทัยทํานุบํารุงและถวายการอภิบาลแบบตะวันตกแก
พระโอรสธิดาทั้ง ๓ พระองคอยางใกลชิดเสมอกันนับแตแรกประสูติ เนื่องจากสมเด็จฯ พระชนกตองทรงงาน
หนักทั้งการศึกษาตอและการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ประกอบกับระหวางนั้นครอบครัวมหิดลใชชวี ิตสวน
ใหญอยูใ นตางประเทศ แนวปฏิบัติที่แสดงออกถึงความใสพระทัยดานสุขอนามัยที่เห็นไดชดั เจนคือเรื่องอนามัย
โภชนาการและการประกอบอาหาร
รวมทั้งจิตวิทยาซึ่งพระองคทรงเขารับการศึกษาอบรมเมื่อครั้งตามเสด็จ
สมเด็จฯ พระชนกไปทรงศึกษาตอที่สหรัฐอเมริกา และนํามาใชในการอภิบาลพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพและ
พลานามัยของพระโอรสธิดา ดังปรากฏในหนังสือ “สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย” ของจิรภา ออนเรือง ความ
วา “...ตองรางกายแข็งแรงกอน แลวจิตใจจึงเขมแข็ง ทําอะไรได...”
พระนิพนธของสมเด็จฯ เจาฟากัลยาณิวัฒนา เรื่อง “เจานายเล็กๆ-ยุวกษัตริย” ไดกลาวไววา นอกจากทรง
เครงครัดเรื่องอนามัยและอาหารแลว สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนียังโปรดใหพระโอรสธิดาไดเลนอยู
กลางแจง ในทีอ่ ากาศบริสุทธิ์ ทั้งวิ่งเลน ลุยน้ํา ลุยโคลน กอทราย จุดไฟ เพื่อใหมีประสบการณในสิ่งเหลานี้ ซึ่ง
สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจาก็มิไดทรงทวงติงหามปราม เพราะ “ทรงเห็นวาแมเลี้ยงอยางมีระเบียบ อยางมี
หลักวิชาการ ทานก็วาตองไมยุงดวย คือเขาเลี้ยงของเขาตามแบบที่ถกู ตองแลว” ยิง่ ไปกวานั้นสมเด็จฯ ยังโปรด
ใหพระประยูรญาติจัดมามาฝกหัดพระสุณสิ าและพระนัดดา ๒ พระองคแรกใหสามารถทรงมาได เพื่อการเสด็จ
ประพาสไปนอกวังสระปทุม
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ สงผลกระทบอยางมากตอสถานภาพของเจานายในราช
ตระกูลทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม สมเด็จพระพันวัสสามาตุจฉาเจาซึ่งเปรียบเสมือนประมุขของวัง
สระปทุมจึงทรงมีพระดําริเกีย่ วกับอนาคตและการศึกษาของพระนัดดา เพราะพระโอรสคือสมเด็จฯ เจาฟากรม
หลวงสงขลานครินทรก็สิ้นพระชนมไปแลว ประกอบกับพระนัดดาองคกลางคือพระวรวงศเธอ พระองคเจา
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สําหรับประเทศที่จะเสด็จไปประทับนั้น
เดิมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเลือก
สหรัฐอเมริกาเพราะทรงคุนเคยและมีพระสหายอยูมาก แตกรมขุนชัยนาทนเรนทรซึ่งเปนพระโอรสบุญธรรม
ของสมเด็จพระพันวัสสาฯ ทรงเสนอวาควรจะเสด็จไปประทับที่อังกฤษซึ่งเปนประเทศที่มีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข หากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไมทรงเห็นดวยเพราะอากาศที่นั่นไมเหมาะกับพระอนามัย
ของพระโอรส ขอปรึกษาไดยุติลงโดยการเลือกไปประทับที่เมืองโลซานน ประเทศสวิตเซอรแลนด ซึ่งมีภูมิ
ประเทศสวยงาม อากาศดี และพลเมืองมีอัธยาศัยดี ในประเด็นนี้จะเห็นไดวาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนีทรงคํานึงถึงประโยชนของพระพลานามัยของพระโอรสเปนหลักสําคัญยิ่งกวาพระประสงคสวนพระองค
พระพลานามัยของสมเด็จพระเจาอยูหวั เปนประเด็นปญหาสําคัญดานการเมืองตั้งแตตน รัชกาล เนื่องจาก
รัฐบาลประสงคจะอัญเชิญเสด็จใหกลับมาประทับในประเทศ แตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไมทรง
เห็นดวย เหตุผลสําคัญคือพระอนามัยทีไ่ มสมบูรณของสมเด็จพระเจาอยูหวั เนื่องจากทรงพระประชวรหลายพระ
โรคมาตั้งแตยงั ทรงพระเยาวคือโรคลําไสพิการ กระเพาะอาหารไมยอย กลามเนื้อออนแอ และกระดูกไมเจริญ
จําเปนตองไดรับการรักษาพยาบาลอยางเขมงวดตอเนื่องจากแพทยผูเชีย่ วชาญเฉพาะดาน สมเด็จพระเจาอยูหวั จึง
ยังไมสมควรเสด็จกลับเมืองไทยในขณะนัน้ แตควรรอจนกวาพระอาการประชวรจะเปนปกติ ดังปรากฏในลาย
พระหัตถที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีถึงพระวรวงศเธอ พระองคเจาอาทิตยทิพอาภา ผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองค ในหนังสือ “พระมามลายโศกหลา เหลือสุข” ความวา “...นันทถาแลดูเผินๆ ก็ไมรูสึกวา
ออนแออะไร แตทจี่ ริงออนแอมากและตองระวังมากทีเดียวในทางอนามัย...ถารอไปอีกปหนึง่ จะดีกวาสําหรับ
สุขภาพของนันท หมอมฉันเชื่อในเรื่องการกันดีกวาแก...”
ดวยเหตุนี้สมเด็จพระเจาอยูห ัว พระราชชนนี พระพีน่ างเธอและพระอนุชา จึงยังคงประทับที่ประเทศ
สวิตเซอรแลนด อยางไรก็ตามถาพิจารณาในมุมมองทางการเมืองแลว พระราชชนนีและพระบรมวงศานุวงศ
ระดับสูงอาจทรงเห็นวาการที่สมเด็จพระเจาอยูหวั ยังคงประทับอยูในยุโรปจะเปนการดีกวาในการถวายความ
ปลอดภัยและปองกันมิใหเกิดปญหาขอขัดแยงดานการเมืองในประเทศ
ระหวางประทับที่สวิตเซอรแลนด สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนียังทรงสงเสริมใหพระโอรส
ธิดาไดเปลี่ยนพระอิริยาบถดวยการทรงกีฬาตางๆ เชน วายน้ํา ไตเขา กรรเชียงเรือ เลนเรือใบ รวมทั้งกีฬาฤดู
หนาวคือสกีและสเก็ตน้ําแข็งระหวางเสด็จไปประทับบนภูเขา กีฬาเหลานี้ลวนเปนผลดีตอพระอนามัยทั้งรางกาย
และจิตใจคือฝกฝนใหมีความเขมแข็ง เยือกเย็น และอดทน
สวนดานพระกระยาหารนั้น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโปรดใหพระโอรสธิดาเสวยพระ
กระยาหารที่ถูกตองตามหลักโภชนาการ ประกอบงาย และมีนอยชนิด ทรงตรวจถี่ถวนทั้งเครื่องปรุงและภาชนะ
เมื่อเสด็จตางแดนก็โปรดใหเสวยอาหารแบบทองถิ่น นอกจากนีย้ ังทรงปลูกผักและไมผลหลายชนิดไวในบริเวณ
พระตําหนักซึง่ อํานวยประโยชนใหอยางมากเมื่อเกิดภาวะความขาดแคลนสินคาอุปโภคบริโภคในระหวาง
สงครามโลกครั้งที่ ๒ จนตองมีการปนสวน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงนําผลไมที่ปลูกไวเชน
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การปลูกฝงพระจริยาวัตรและพระอุปนิสัย
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงปลูกฝงอบรมพระโอรสธิดาในรูปแบบเดียวกัน
แมตอมา
พระโอรสจะขึน้ เปนพระมหากษัตริยแ ลวก็ตาม สมเด็จฯ เจาฟากัลยาณิวัฒนาทรงเลาประทานไวในหนังสือ “พระ
มามลายโศกหลา เหลือสุข” ความวา “...ทรงตักเตือนสั่งสอนไปเรื่อยๆ ไมเคยมีพระราโชวาท ของพวกนี้มันซึมๆ
เขาไป ของที่วาไมควรทําอะไรอยางนัน้ อยางนี้ มันซึมเขา การอบรมสั่งสอนของพอแมที่ดีควรเปนอยางนี้...ใน
ครอบครัวเรา (ความรับผิดชอบ) เปนของที่ไมตองคิด เปนธรรมชาติ สิ่งที่สอนอันแรกคือเราจะทําอะไรให
เมืองไทย ถาไมมีความรับผิดชอบ จะไปชวยเมืองไทยไดอยางไร...”
การอยูในระเบียบวินัย ตามพระกระแสรับสั่งที่มีตอนายขวัญแกว วัชโรทัย สมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนีทรงเห็นวาการเลี้ยงเด็กตองกําหนดเวลานอน เวลาเรียน เวลารับประทานอาหาร เวลาพักผอน มิฉะนั้น
จะไมเจริญเติบโต ไรสติปญญา ดังตัวอยาง เมื่อครั้งยังประทับที่วังสระปทุม พระโอรสทั้ง ๒ องคทรงหวงเลน ไม
มาเสวยพระกระยาหารกลางวัน พระราชชนนีก็มิไดทรงเรียกหาจนเมื่อถึงเวลาบรรทมชวงบายจึงใหเขาพระที่
โดยมิไดเสวย กรณีดังกลาวนับเปนการฝกสอนจากประสบการณตรงและทรงสอนตามโอกาส ทรงใชวิธีอธิบาย
และชี้แจงเหตุผลถูกผิด แตไมเขมงวดจนเกินไป
ในพระนิพนธของสมเด็จฯ เจาฟากัลยาณิวฒ
ั นา เรื่อง “เจานายเล็กๆ-ยุวกษัตริย” ทรงอัญเชิญลายพระ
หัตถของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกราบทูลสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจา ฉบับวันที่ ๒๓ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๔๗๖ ความวา “หมอมฉันรูสึกดีใจมากที่ลูกๆ ถาอธิบายกันเขาใจแลวเชื่อเสมอ แตมีบางเวลาหมอมฉัน
รูสึกกลุมใจเหมือนกันเวลาทีล่ ูกๆ ยุง แลวหาวิธีแกยังไมได...เด็กทุกคนนิสสัยไมเหมือนกัน ก็ตองใชความคิดของ
ตัวเองหันใหถูกนิสสัยของเด็ก...หมอมฉันรูส ึกวาตัวเคราะหดีมากที่มีลูกฉลาด แตเด็กฉลาดเลี้ยงยากมากกวาเด็ก
โง เพราะตองพูดกันมากและตองอธิบายกันใหเห็นจริงทุกอยางถึงจะเชือ่ ...”
การมัสยัสถ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงปฏิบัติพระองคเปนแบบอยางใหพระโอรสธิดา
ปฏิบัติในเรื่องการมัสยัสถ มีความเปนอยูง ายๆ แบบคนธรรมดาสามัญ รูจักการทรงงานตางๆ ดวยพระองคเอง
ทั้งงานบานและการสรางของเลนตางๆ ที่สําคัญคือไมหลงใหลในคําเยินยอและสิ่งสมมติตางๆ โดยเฉพาะใน
วาระที่ทรงดํารงสถานะองคพระประมุขของประเทศ ดังตัวอยางความเปนอยูที่พระตําหนักวิลลาวัฒนาที่ใชธรรม
เนียมปฏิบัติแบบสากล มีขาราชบริพารเฉพาะที่จําเปน และไมใชอิสริยศักดิ์ ซึ่งสมเด็จฯ เจาฟากัลยาณิวัฒนาทรง
เลาประทานวา “...ที่ประเทศสวิตเซอรแลนด...ไมมีใครเรียกเราวาเจาชายหรือเจาหญิง เรียกนายและนางสาว...จึง
ทําใหเราเหมือนคนธรรมดา...” รวมทั้งการที่มีหนาที่และสิทธิเชนเดียวกับนักเรียนชาวสวิสอื่นๆ แมแตการเสด็จ
ดวยพระบาทหรือจักรยานไปโรงเรียนใกลพระตําหนัก
แนวคิดทางศาสนา เปนสิ่งสําคัญที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงปลูกฝงในพระอุปนิสัย
และจริยาวัตรของพระโอรสธิดา สมเด็จฯ เจาฟากัลยาณิวัฒนาทรงเลาประทานวาเมือ่ ยังทรงพระเยาว สมเด็จพระ
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แนวความคิดแบบประชาธิปไตย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเขาพระทัยดีถึงสถานภาพ
ทางการเมืองของสมเด็จพระเจาอยูหวั ที่เปนพระมหากษัตริยในระบอบประชาธิปไตย
ซึ่งมิใชเพียงแครับราช
สมบัติ หากตองทําหนาทีป่ ระมุขของชาติเพื่อประโยชนของประเทศและประชาชนอยางเต็มความสามารถ ดัง
ปรากฏแนวพระดําริอยูในจดหมายของพลโทพระยาวิชติ วงศสุรไกร (ม.ร.ว.สิทธิ์ สุทัศน) สมุหราชองครักษที่
รัฐบาลสงไปประจําพระองคที่สวิตเซอรแลนด ทูลพระวรวงศเธอ พระองคเจาอาทิตยทิพอาภา ผูสําเร็จราชการ
แทนพระองค ฉบับวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๙
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงรับภาระในการปลูกฝงองคยุวกษัตริยใ หเขาพระทัยในหลักการและวิธีปฏิบัติของระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริง เพื่อจะไดปฏิบัติพระราชภารกิจเปนพระมหากษัตริยท ี่
เพียบพรอมในระบอบประชาธิปไตยเมื่อเจริญพระชนมพรรษาบรรลุนิติภาวะแลว ทั้งนี้พระองคทรงเขาพระทัย
ในวิถีประชาธิปไตยเปนอยางดี อันเปนผลจากสถานะทางสังคมแตดงั้ เดิมของพระองค การมีโอกาสไปศึกษา
และประทับในสหรัฐอเมริกา ที่สําคัญคือจากพระอุปนิสัยและพระจริยาวัตรของพระสวามี สมเด็จฯ เจาฟากรม
หลวงสงขลานครินทร ซึ่งเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาเปนเจาฟานักประชาธิปไตย นอกจากนี้ การที่ทรงพํานัก
อยูในสวิตเซอรแลนดซึ่งไดชื่อวาเปนรัฐประชาธิปไตย ลวนเปนปจจัยใหสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ทรงสามารถหลอหลอมสมเด็จพระเจาอยูห ัวและพระโอรสธิดาอีก ๒ พระองคใหเขาพระทัยในความเปน
ประชาธิปไตยไดเปนอยางดี จนอาจกลาวไดวาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีสวนสําคัญในการ
สรางพระมหากษัตริยใ นระบอบประชาธิปไตย
อนึ่ง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนียังทรงเลาเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองไทยเพือ่ ใหพระโอรสธิดาไม
ลืมและมีความเขาใจผูกพันกับประเทศไทยมากขึ้น สมเด็จฯ เจาฟากัลยาณิวฒ
ั นาทรงเลาประทานวา พระราช
ชนนีทรงใชเวลาพูดคุยกับพระโอรสองคใหญมากกวาองคอื่นๆ อาจดวยเหตุผลเพื่อใหองคยวุ กษัตริยทรงมีความ
รอบรูเรื่องบานเมืองและประชาชน จะไดไมเกิดปญหาในอนาคต แตสมเด็จพระเจาพี่นางเธอทรงสันนิษฐานวาคง
เปนเพราะสมเด็จพระเจาอยูห ัวทรงประชวรบอย ตองทรงหยุดเรียน พระราชชนนีจึงตองทรงดูแลใกลชิดและใช
เวลาพูดคุยเพื่อมิใหทรงเบื่อหนายดวย
การวางแนวทางดานการศึกษา
นับแตสมเด็จฯ เจาฟากรมหลวงสงขลานครินทรเสด็จกลับมาประทับเปนการถาวรในประเทศไทยจวบ
จนสิ้นพระชนมใน พ.ศ. ๒๔๗๒ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไดรับหนาที่ดูแลพระโอรสธิดาในทุกๆ
ดานรวมทั้งเรือ่ งการศึกษาทีไ่ ดเสด็จไปศึกษาในระบบโรงเรียนโดยพระราชมารดาทําหนาที่รับ-สง เมื่อครอบครัว
มหิดลยายไปประทับที่เมืองโลซานน ประเทศสวิตเซอรแลนด ใน พ.ศ. ๒๔๗๖ สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
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...ทีแรกเจาพระยาศรีฯ เห็นวานันทไมควรไปโรงเรียน ใหมีครูมาสอน
ที่บาน หมอมฉันก็ตอบไปทันทีวาหมอมฉันเห็นตรงกันขาม เพราะการเรียน
คนเดียวจะทําใหเด็กไมอยากเรียน เพราะไมมีคนแขงและไมสนุกเลยที่ไม
ไดมีเพื่อน จะทําใหนันทไมมีความศุขทีต่ องแบกยศพระเจาแผนดินจนไมมี
เวลาจะเปนเด็ก และพระเจาแผนดินก็จําเปนมากที่จะตองปะปนกับคนอืน่ จะ
ไดรูจักนิสสัยคนทั่วไป จะเปนประโยชนสําหรับบานเมืองที่มีการปกครอง
อยางประชาธิปไตย เจาพระยาศรีฯ ก็เห็นดวย...
แผนการศึกษาขั้นตอไปของสมเด็จพระเจาอยูหวั กลายเปนปญหาอีกครัง้ หนึ่งใน พ.ศ. ๒๔๘๑ หลังการ
นิวัตประเทศไทย พระประยูรญาติชั้นผูใหญ อาทิเชน พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหวั สมเด็จพระพันวัสสา
อัยยิกาเจา ฯลฯ ทรงมีพระประสงคจะใหสมเด็จพระเจาอยูหวั อานันทมหิดลเสด็จไปศึกษาระดับมัธยมเพื่อเตรียม
เรียนวิชาการดานทหารและพลเรือนระดับสูงที่ประเทศอังกฤษ
เนื่องจากเปนประเทศประชาธิปไตยที่มี
พระมหากษัตริยเปนประมุขและมีสัมพันธไมตรีอันดีกับไทยตลอดมา ประกอบกับเจานายไทยสวนใหญก็สําเร็จ
การศึกษาจากอังกฤษ สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีถึงแมจะทรงเห็นประโยชนของระบบการศึกษา
ของอังกฤษ แตสภาพภูมิอากาศไมเหมาะกับพระอนามัยของพระโอรส จึงทรงขอชลอเวลาจนกวาแพทยประจํา
พระองคจะเห็นชอบ
สวนคณะรัฐบาลซึ่งมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของพระเจาอยูหวั มีความเห็นแตกแยก เหตุผลของฝาย
ที่ไมเห็นดวยก็เพราะเกรงวาพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหวั ซึ่งประทับอยูที่อังกฤษจะเขามามีบทบาทชักนํา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั อานันทมหิดลใหทรงเปนปฏิปกษตอรัฐบาล แตในที่สุดฝายนิยมอังกฤษก็ประสบ
ผลสําเร็จโดยการสนับสนุนอยางมากจากทูตอังกฤษที่ตอ งการคงอิทธิพลของตนในสยาม อยางไรก็ตาม หลังจาก
รัฐบาลซึ่งนําโดยพันเอกหลวงพิบูลสงครามดําเนินการจับกุมผูที่เขาใจวาเปนศัตรูทางการเมืองของรัฐบาล เชน
กรมขุนชัยนาทนเรนทร ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของฝายราชวงศ เปนผลใหฝายตอตานการเสด็จไปประทับที่
อังกฤษมีน้ําหนักมากขึ้น ในที่สุดสมเด็จพระเจาอยูหวั จึงเลื่อนการเสด็จไปศึกษาตอที่อังกฤษอีก ๒-๓ ป ก็พอดี
เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ขึ้นในยุโรป
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ในชวงเวลานัน้ สมเด็จพระเจาอยูห ัวและพระอนุชาทรงศึกษาที่โรงเรียนเอกอล นูเวลล เดอ ลา สวิส โร
มองด (Ecole Nouvelle de la Suisse Romande) ในเมืองโลซานน เดิมทั้งสองพระองคทรงเปนนักเรียนแบบไป
กลับจนถึงสองปสุดทาย พระราชชนนีโปรดใหเปนนักเรียนประจําเพื่อฝกหัดพระนิสัยในการชวยตนเอง สําหรับ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้นเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ ยังไมยุติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั อานันท
มหิดลจึงเสด็จเขาศึกษาวิชานิตศิ าสตรในมหาวิทยาลัยโลซานนแทนการเสด็จไปอังกฤษตามแผนการเดิม
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงใสพระทัยการศึกษาของพระโอรสธิดามาตั้งแตยังทรงพระ
เยาว เชน ทรงจัดหาพระอาจารยมาถวายพระอักษรเปนพิเศษในภาษาตางๆ ที่ศึกษาในโรงเรียน ทั้งภาษาฝรั่งเศส
เยอรมัน ละติน และวิชาการชาง สวนภาษาอังกฤษนัน้ ทรงจางหญิงอังกฤษมาเปนครูพี่เลี้ยง สําหรับภาษาไทย
นอกจากทรงสอนดวยพระองคเองแลว
ยังมีพระอาจารยไทยที่รัฐบาลสงมาถวายพระอักษรทั้งดานภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี ประวัติศาสตร และศาสนา นอกจากนั้นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนียังทรง
สงเสริมเปดโลกทัศนของพระโอรสธิดาดวยการนําเสด็จไปประพาสพิพิธภัณฑและสถานที่สําคัญทาง
ประวัติศาสตรของนานาประเทศในยุโรปอยูเสมอ
สวนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตามทีส่ มเด็จฯ เจาฟากัลยาณิวัฒนาทรงเลาประทานไวนั้น สมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนีมิไดทรงกําหนดใหพระโอรสธิดาทรงเลือกศึกษาสาขาที่ชอบเอง
ยกเวนพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหวั อานันทมหิดลซึ่งพระราชชนนีเห็นวาทรงสามารถมีพระราชดํารัสไดอยางมีหลักการและเปน
เหตุเปนผลมาตั้งแตยังทรงพระเยาว ดังปรากฏในพระดํารัสอธิบายเหตุผลที่พระองคไมมีพระประสงคจะเปนพระ
เจาแผนดิน ประทานแกหลวงธํารงนาวาสวัสดิ์ซึ่งมาเฝาที่พระตําหนักในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๗๗ พระ
อุปนิสัยเชนนีเ้ หมาะสําหรับการเรียนกฎหมาย อีกทั้งเปนวิชาที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารปกครอง
ได สวนพระธิดาองคใหญทรงเลือกศึกษาวิชาเคมี
และพระโอรสองคเล็กทรงศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร
ขณะเดียวกันพระราชชนนีก็ทรงใชเวลาวางเขาศึกษาวิชาปรัชญา วรรณคดี และภาษาสันสกฤตในมหาวิทยาลัย
โลซานนเชนเดียวกันดวย เพราะทรงเห็นถึงคุณคาของการแสวงหาความรูที่ทําไดตลอดชีวิต
จากขอความทีก่ ลาวมาทั้งหมดนั้น จะเห็นไดวาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเปนพระมารดา
ที่ใสพระทัยอภิบาลพระโอรสธิดาอยางใกลชิดตลอดมา ทั้งดานพระสุขพลานามัยของรางกาย ความสมบูรณแหง
จิตใจจากความรักเอื้ออาทร กอปรดวยคุณธรรมและวิจารณญาณ รวมทั้งความสามารถแหงสติปญญา ความ
เพียรพยายามและความมุงมั่นของพระราชชนนีไดบรรลุผลสําเร็จอยางงดงาม มิใชเฉพาะพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวั อานันทมหิดล หากยังรวมถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจาพีน่ างเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ที่ทรงเปน “คนดี” สมพระราชประสงค

แนวพระดําริเกี่ยวกับสถานการณทางการเมือง
พระดําริเกีย่ วกับสถานการณทางการเมืองของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเริ่มตั้งแตเปลี่ยน
แปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยมุงเพื่อปกปองความปลอดภัยใหแกพระโอรสธิดาและทรงนําเสด็จไป
ประทับในยุโรปเพื่อหลีกเลีย่ งความขัดแยงกับคณะผูปกครองใหม แตเมื่อมีกระแสขาวการสละราชสมบัติของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหวั ทําใหพระองคทรงกังวลพระทัยเปนอยางยิ่ง เพราะพระโอรสถูกนําเขาไป
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...ทั้งลูกและแมไมมคี วามตองการยศและลาภ แตทรงรับเปนพระเจา
แผนดิน เพราะเห็นวาเปนหนาที่ตอบานเมือง เพราะฉะนั้นจะทําอะไรตอไป
ขอใหพูดกันดีๆ อยาบังคับและตัดอิสรภาพ สําหรับรางกายและการศึกษา
แลวขอใหไดเต็มที่ เวลานีท้ รงเปนเด็กก็ขอใหเปนเด็ก พระเจาแผนดินที่
รางกายไมแข็งแรงและโง ก็ไมเปนสงาสําหรับประเทศ...
แนวพระดําริและบทบาททางการเมืองของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีตลอดรัชสมัยนี้ไดแก
การรักษาพระเกียรติและการสรางพระบารมี
เมื่อพระวรวงศเธอ พระองคเจาอานันทมหิดลไดรับการอัญเชิญขึ้นเปนพระมหากษัตริย พระราชชนนีจึง
จําเปนตองปรับเปลี่ยนวิถีชวี ติ ความเปนอยูแ บบเรียบงายของราชสกุลมหิดล เพื่อใหสมพระเกียรติแหงการเปน
พระมหากษัตริยแหงราชวงศจักรี แตก็ตองมีความเหมาะสมกับสถานภาพของยุคสมัยนั้นดวย พรอมกันนั้นก็ทรง
เริ่มนําพระโอรสออกสูสมาคม คอยๆ เสริมสรางพระบารมีขององคยุวกษัตริยใ หเปนที่รูจกั ของประชาชนชาว
ไทยและชาวตางชาติ การดําเนินการของพระราชชนนีพจิ ารณาในประเด็นตางๆ ดังนี้
การสงเสริมพระเกียรติยศ เมื่อแรกเสด็จไปประทับที่เมืองโลซานน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนีทรงเลือกประทับอยูที่แฟลตขนาด ๕ หอง ประกอบดวยหองรับแขก หองรับประทานอาหาร ๓ หองนอน
หองครัว ๒ หองน้ํา และหองเล็กสําหรับขาหลวงชาวสวิส นอกเหนือจากพระพี่เลี้ยงที่ตามเสด็จ แตเมือ่
พระโอรสเปลี่ยนสถานะเปนพระมหากษัตริย พระราชชนนีจึงไดยายครอบครัวไปเชาบานสามชั้นขนาดคอนขาง
ใหญที่เมืองพุยยี ใกลโลซานน คือ “พระตําหนักวิลลาวัฒนา” ทรงจางคนทํางานเพิม่ ขึ้นคือแมครัว คนขับรถ คน
สวน นอกจากนี้ยังมีขาหลวงไทยที่สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจาทรงสงมาพระราชทานอีก ๒ คน สวนรัฐบาล
ไทยไดประสานรัฐบาลสวิสจัดตํารวจถวายอารักขา
รวมทั้งแตงตั้งขาราชการประจําพระองคคือหลวงสิริราช
ไมตรีเปนราชเลขานุการ และพระยาวิชิตวงศวุฒิไกรเปนสมุหราชองครักษ ขาราชการทั้งสองพรอมครอบครัวได
เชาแฟลตอยูตา งหาก
นอกจากนี้ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนียังทรงระมัดระวังในเรื่องของพระจริยาวัตรและการ
ปฏิบัติพระองคอยูเสมอ เพื่อรักษาพระเกียรติยศแหงองคยุวกษัตริย ในวันหยุดจะทรงนําพระโอรสธิดาเสด็จไป
ประทับบนภูเขาเพื่อหลบเลี่ยงนักขาวและบุคคลทั่วไปที่จูโจมเขาเฝาเพือ่ นําขาวไปเผยแพร แมแตพระสหายที่ทรง
สมาคมดวยก็อยูในวงจํากัด สวนใหญจะเปนชาวอเมริกนั ที่รูจักคุนเคยกับสมเด็จพระบรมราชชนกมากอน
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การเสริมสรางพระบารมี
การขึ้นครองราชยของสมเด็จพระเจาอยูหวั พระองคใหมตั้งอยูบนความไม
พรอมตางๆ ทั้งดานวัยวุฒทิ ี่เจริญพระชนมเพียง ๙ พรรษา และสงผลถึงดานคุณวุฒิที่ยังไมไดศกึ ษาวิชาการใด จึง
ขาดประสบการณ ประการสําคัญคือขาดฐานอํานาจโดยเฉพาะการเปนยุวกษัตริยในระบอบประชาธิปไตยของ
ไทยที่มีปญหาความขัดแยงรุนแรงระหวางคณะรัฐบาลและพระราชวงศ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงกังวลพระทัยอยางมากในเรือ่ งนี้ ดังปรากฏในพระนิพนธเรื่อง
“เจานายเล็กๆ-ยุวกษัตริย” ของสมเด็จฯ เจาฟากัลยาณิวฒ
ั นา อางถึงลายพระหัตถพระราชชนนี ฉบับวันที่ ๒๑
สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ ความวา “...การที่นันทจะตองไปเลนเปนกษัตริยนะ ไมดสี ําหรับเสนประสาทแลย แต
เมื่อจําเปนจริงๆ ก็ตองทํา...” ดวยเหตุนี้พระราชชนนีจึงตองหาวิธีการชวยเสริมสรางเสถียรภาพใหแกพระโอรส
ที่สําคัญคือการทําใหเปนที่รจู ักนิยมรักใครในหมูประชาชนสยาม
สื่อสําคัญในสมัยนั้นคือหนังสือพิมพซึ่งเคยลงขาวพระราชประวัติของสมเด็จพระเจาอยูหวั พระองคใหม
ตั้งแตแรกเสด็จขึ้นครองราชยในทางทีด่ ี เชนขอความในหนังสือพิมพศรีกรุง ฉบับวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๗
ที่อางถึงในหนังสือ “พระมามลายโศกหลา เหลือสุข” ความวา
...หมอมสังวาลย มหิดล พระชนนีเปนผูทมี่ ีดวงจิตตเปยมไปดวย
การกุศลหาผูเสมอเหมือนไดยาก มิมีผิดน้ําพระทัยของทูลกระหมอม
สงขลานครินทรเลยแมแตนอ ย และสมเด็จพระเจาอยูหวั ปรัตยุบันเลา
แมจะทรงพระชนมายุอยูใ นปฐมวัย พระองคก็มีพระนิสสัยไมผิดแผก
ไปจากพระชนกนารถและพระชนนีของพระองคเทาใดนัก พระอัธยา
ศัยก็ละเอียดออนสุขุมคัมภีรภาพเปนอยางยิ่ง...
หนังสือพิมพไดตีพิมพพระบรมฉายาลักษณของสมเด็จพระเจาอยูหวั ทั้งพระรูปฉายเดี่ยว ทรงฉายรวมกับ
พระราชชนนี พระพีน่ างและพระอนุชา และฉายรวมกับขาราชการที่ไปเฝา พระบรมฉายาลักษณเหลานี้มีทั้งที่
ทรงฉายกอนเสด็จยุโรปและขณะประทับในสวิตเซอรแลนด
ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรง
คัดเลือกสงมาถวายสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจาเพื่อใหทรงพิจารณากอนสงใหหนังสือพิมพนําออกเผยแพร
บางครั้งก็ทรงสงขาวและพระบรมฉายาลักษณที่ตีพิมพในหนังสือพิมพยุโรป อันแสดงถึงความสนใจของชาว
ตะวันตกที่มีตอ การเมืองและพระราชวงศของไทย เทากับเปนการสรางความคุนเคยและความผูกพันระหวางองค
ยุวกษัตริยก ับประชาชนไทย ขาวดังกลาวไดรับความสนใจติดตามจากพสกนิกรอยางตอเนื่อง อาจสะทอนถึง
ความจงรักภักดีของราษฎรที่มีตอสถาบันกษัตริยไดในระดับหนึ่ง
พระบารมีของสมเด็จพระเจาอยูหวั เพิ่มพูนขึ้นอยางยิ่งในคราวเสด็จนิวตั พระนครครั้งแรก พระราชจริยา
วัตรและพระบุคลิกภาพอันสุขุม พระปรีชาหลักแหลมสมพระราชอิสริยศักดิ์ ถึงแมจะยังเยาวพระชันษาเปนที่
ประทับใจ เพิ่มพูนความรักใครเทิดทูนและจงรักภักดีในหมูประชาชนไทยในหวงเวลานัน้ ที่เบื่อหนายและวิตก
กังวลจากความขัดแยงทางการเมือง สมเด็จพระเจาอยูหวั จึงเปรียบเสมือนเปนศูนยรวมแหงจิตใจและความหวัง
ของสังคมไทย ซึ่งทั้งนี้อาจกลาวไดวาทัง้ หมดคือผลแหงความสําเร็จในการหลอหลอมสรางสรรคของพระราช
ชนนี
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แนวปฏิบัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอีกประการหนึ่งที่ชวยเสริมสรางพระบารมีใหแก
พระโอรสและพระราชวงศกค็ ือ การอนุเคราะหชวยเหลือแกนักเรียนและขาราชการไทยในตางแดน เชน การ
พระราชทานเลี้ยงอาหารไทยแกคนไทยทุกวันเสารซึ่งเปนธรรมเนียมปฏิบัติมาตั้งแตสมัยสมเด็จพระชนก ในชวง
นั้นจํานวนคนไทยในยุโรปมีมากขึ้น จึงโปรดใหผลัดเปลีย่ นกันมา วิธีการนี้เทากับเปนการพบปะสังสันทนเพิ่ม
ความสนิทสนมคุนเคยในกลุม คนไทยทุกหมูเหลา อนึง่ นักเรียนไทยในตางแดนสมัยนั้นยอมไมใครมีโอกาส
ไดรับประทานอาหารไทยบอยนัก ดังนัน้
การพระราชทานเลี้ยงอาหารไทยจึงเปนการชวยบรรเทาการคิดถึง
บานเมืองที่จากมาไดทางหนึง่ กลุมคนเหลานี้ลวนเปนปญญาชนที่จะกลับไปพัฒนาบานเมือง การสรางความ
สนิทสนมคุนเคยไวแตเบื้องตนก็จะเปนประโยชนในการรวมพลังบริหารบานเมืองและเปนกําลังใหแกองคยวุ กษัตริยใ นอนาคต
น้ําพระทัยเมตตาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยไมหวังผลยังปรากฏตอนักเรียนไทย
จํานวนหนึ่งทีป่ ระสบปญหาดานการเงินระหวางชวงสงครามโลกครั้งที่สอง เนื่องจากปญหาการสงเงินที่ลาชา
หยุดชะงัก พระองคทรงเกื้อกูลพระราชทานเงินชวยเหลือตามความเหมาะสม ความจงรักภักดีของชาวไทยใน
ยุโรปไดมีการแสดงออกอยางยิ่งใหญในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจาอยูหวั ครบ ๒๐ พรรษา แสดง
ถึงการบรรลุนิติภาวะโดยสมบูรณเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๘ ขาราชการ นักเรียน และเหลาคนไทย
จํานวนมากไดเขาเฝาถวายพระพร รวมทัง้ เฉลิมฉลองการยุติสงคราม มีการจัดงานเลี้ยงถวาย ณ พระตําหนักวิล
ลาวัฒนา สมเด็จพระเจาอยูห ัวไดทรงดนตรีรวมกับนักดนตรีสมัครเลนอยางสนุกสนาน
ประเด็นการเมืองที่สําคัญยิ่งในชวงแรกของรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล
ประเด็นสําคัญคือกรณีที่รัฐบาลกราบบังคมทูลเชิญใหสมเด็จพระเจาอยูห ัวเสด็จกลับมาประทับใน
ประเทศไทย ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงแกไขจนลุลวงไดดังกลาวมาแลว แตรัฐบาลยังไมละ
ความพยายามโดยเปลี่ยนเปนการเชิญเสด็จนิวัตพระนครเปนการชั่วคราว เพื่อเปนขวัญกําลังใจใหประชาชนได
ชื่นชมพระบารมีของพระเจาอยูหวั องคใหม และที่สุดคือเพื่อประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
การกราบบังคมทูลเชิญนิวัตพระนครในตน พ.ศ. ๒๔๗๘ รัฐบาลไดเตรียมการรับเสด็จไวพรอม แตแลว
ในเดือนกันยายนปเดียวกัน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไดมีหนังสือแจงประธานคณะผูสําเร็จราชการ
ขอเลื่อนหมายกําหนดการเสด็จนิวัตพระนคร เนื่องจากสมเด็จพระเจาอยูหวั ยังไมทรงแข็งแรงพอสําหรับการเดิน
ทางไกล
แตรัฐบาลไดแจงแกประชาชนถึงสาเหตุทเี่ ลื่อนการเสด็จวาเนื่องจากเกิดสงครามระหวางอิตาลีและ
อบิสสิเนีย ทั้งนี้เพื่อมิใหประชาชนเกิดความวิตกกังวล รัฐบาลไดกราบบังคมทูลเชิญใหเสด็จนิวัตพระนครอีก
ครั้งในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ หากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนียังทรงปฏิเสธจากเหตุผลเดิม
การปฏิเสธคํากราบบังคมทูลเชิญใหเสด็จนิวัตพระนครทั้ง ๒ ครั้งนี้ คณะรัฐบาลเขาใจวาเกิดจากการ
ตัดสินพระทัยของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ดวยเกรงวาจะเปนการทําใหพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหวั ไมทรงพอพระทัยที่สมเด็จพระบรมราชชนนีทรงยอมตามประสงคของกลุมรัฐบาล
แต
เหตุผลที่แทจริงคือทรงหวงใยในความปลอดภัยของพระโอรสทั้งพระพลานามัยสวนพระองคและการเคลื่อนไหว
จากกลุมตอตานพระราชวงศ
อยางไรก็ตามจากหนังสือของพระยาวิชิตวงศวุฒิไกรแจงประธานคณะผูสําเร็จ
ราชการเมื่อปลาย พ.ศ. ๒๔๗๙ มีใจความที่ระบุถึงพระดํารัสของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเกีย่ วกับ
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สมเด็จพระพันวัสสาฯ และพระบรมวงศานุวงศยังไมมพี ระประสงคจะใหสมเด็จพระเจาอยูหวั เสด็จนิวัต
พระนครในชวงเวลาทีก่ ระแสความจงรักภักดีตอพระราชวงศในกลุมผูบริหารกําลังตกต่ํา ความแตกราว ชวงชิง
อํานาจทางการเมืองทวีความรุนแรง และเปนมูลเหตุใหองคประธานผูสําเร็จราชการองคกอนปลงพระชนมชพี
ทั้งยังมีการกบฏการกวาดลางตางๆ ดวยเหตุนี้จึงไมอยากใหเสด็จพระราชดําเนินกลับเพราะอาจเปนอันตรายตอ
พระชนมชีพ หรือมิฉะนัน้ รัฐบาลก็อาจยับยั้งขัดขวางมิใหเสด็จกลับไปศึกษาตอในยุโรปอีก ทั้งนี้สมเด็จพระ
พันวัสสาฯ ไดมีลายพระหัตถลงวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ พระราชทานพระวรวงศเธอ พระองคเจาอาทิตย
ทิพอาภา ประธานผูสําเร็จราชการองคใหมเพื่อขอคํายืนยันจากรัฐบาล ความวา “...เรื่องการเชิญเสด็จกลับ
เมืองไทยชัว่ คราวนั้น ถารัฐบาลยังคงมีความประสงคจะเชิญเสด็จกลับโดยความจงรักภักดีแลวฉันก็ไมขัดของ...
ขออยาลืมวาถาหลานฉันกลับมาแลว จะตองใหกลับออกไปตามทีส่ ัญญาไว เพื่อประโยชนทจี่ ะไดทั้งความสุข
และความรู...”
การประวิงเวลายังไมเสด็จนิวัตพระนครนับแตเสด็จขึ้นครองราชยกอ ใหเกิดขาวลือและคํานินทา
ตางๆ เปนอันมาก ที่รายแรงก็คือการกลาวถึงชาติกาํ เนิดของพระราชชนนีจนทําใหทรงนอยพระทัยอันนําไปสู
ขาวเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั อานันทมหิดลจะสละราชสมบัติ ดังปรากฏในพระนิพนธสมเด็จฯ เจาฟา
กัลยาณิวัฒนา เรื่อง “เจานายเล็กๆ- ยุวกษัตริย” ทรงอางถึงลายพระหัตถพระราชชนนีกราบทูลสมเด็จพระพันวัส
สาฯ ฉบับวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ ความวา “...ถาคนรังเกียจหมอมฉันที่ไมใชเจา ก็ควรรังเกียจนันท
และลูกหมอมฉันทุกองค...ถารังเกียจกันและเห็นวาหมอมฉันไมสมควรเปนแมกษัตริย ก็เอาออกเสียแลวกัน...”
สวนอีกฉบับลงวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๙ ความวา
...คนอยากหาเรื่องวานันทกับหมอมฉันอยูเสมอ...หมอมฉันไดเขียน
หนังสือไปถวายพระองคอาทิตยหนึ่งฉบับแลวถึงเรื่องพวกนี้ และบอกวา
นันทยินดีลาออกที่สุด ที่ตองทนอยูกน็ ึกวาจะทําประโยชนไดบาง
หมอมฉันรูสึกวาเรื่องนันทนั้นทรงปรึกษากับสมเด็จเจาฟากรมพระ
นริศฯ และคณะผูสําเร็จราชการวาจะลาออกดีไหม ถาลาออกจะทําความ
กระทบกระเทือนอะไรบาง สําหรับหมอมฉันเองยินดีและเต็มใจอยางที่
สุด เพราะเบื่อในการเลนละครในเรื่องที่ไมรูจักจบ...
อยางไรก็ตาม ในที่สุดสมเด็จพระเจาอยูหวั อานันทมหิดลพรอมดวยพระราชชนนี พระพีน่ างและพระ
อนุชา ก็ไดเสด็จพระราชดําเนินนิวัตประเทศไทยเพื่อเยีย่ มเยือนประชาชนเปนครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
๒๔๘๑ และเสด็จพระราชดําเนินกลับสวิตเซอรแลนดในวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๑ รวมเวลาประทับใน
ไทย ๒ เดือน
ตลอดเวลาที่ประทับอยูในไทย ผูที่ไดเฝาชมพระบารมีทั้งคนไทยและชาวตางชาติลวนชื่นชมในพระราช
จริยาวัตรและพระปรีชาสามารถของ “ในหลวงพระองคเล็ก” ทั้งการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในงานพระราชพิธี
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กลาวไดวาการเสด็จนิวัตพระนครครั้งนี้ ฝายพระราชวงศสามารถฟนฟูความชื่นชมจงรักภักดีในสถาบัน
กษัตริยก ลับคืนมาได สมเด็จพระเจาอยูห ัวทรงเปนศูนยรวมจิตใจและสัญลักษณแหงความสามัคคีกลมเกลียวใน
ทุกชนชั้น ขจัดความแตกราวลงชั่วขณะ แมแตรัฐบาลก็ถวายการรับเสด็จอยางสมพระเกียรติ ในสวนของสมเด็จ
พระเจาอยูหวั ก็ทรงมีความผูกพันกับอาณาประชาราษฎรของพระองคอยางลึกซึ้ง ดังจะเห็นไดจากกระแสพระ
ราชดํารัสอําลาทางวิทยุกระจายเสียงกอนเสด็จพระราชดําเนินกลับ ความวา “...ขาพเจาจะตั้งใจเรียนจนสําเร็จเพือ่
จะไดมาสนองคุณชาติที่รักของเรา...”
ความสําเร็จในการสรางสรรคพระเจาอยูหวั พระองคนอยใหเปนทีย่ อมรับชื่นชมรักใคร กอใหเกิดความ
จงรักภักดีในหมูมวลชนเชนนี้ ลวนมาจากการถวายอภิบาล ชี้แนะและดําเนินการจากพระราชชนนีแทบทั้งสิน้
พระปรีชาสามารถของพระองคเปนที่ประจักษและยอมรับในวงกวาง สําหรับในหมูพระราชวงศ ปรากฏในพระ
นิพนธของสมเด็จฯ เจาฟากัลยาณิวฒ
ั นา เรื่อง “เจานายเล็กๆ –ยุวกษัตริย” อางถึงลายพระหัตถสมเด็จพระพันวัส
สาอัยยิกาเจา ความวา “...ฉันตองชมเชยสังวาลยอีกครั้งหนึ่ง ฉลาดเปนอัศจรรย ใจเย็น พูดโตตอบงดงาม...บุญ
ของฉันมาไดลูกสะใภเชนนี้ บุญของหลานที่มีแมเปนเลิศ ไมมีใครจะมาดูถกู ไดวา เลวทราม...” นอกจากนี้ยัง
ปรากฏคําชมในลายพระหัตถสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพถึงม.จ.จงจิตรถนอม ดิศกุล ลงวันที่ ๑๘
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๑ ทรงเลาถึงการเขาเฝาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เมื่อเสด็จถึงปนัง ความวา “...พอไม
เคยคิดเลยวาจะเปนผูหญิงทีม่ ีสติปญญาสามารถมาก เพิ่งมาสังเกตในคราวนี้ รูจ ักวางพระองคองคเหมาะดีทุก
สถาน ใครคุนก็ตองนับถือ และคอยคลายหวงสมเด็จพระอานันทมหิดลเพราะมีชนนีดีดวย...”
แมแตรัฐบาลเองก็ไดตระหนักในบทบาทความสําคัญของพระราชชนนีในการดูแลอภิบาลพระเจาอยูหวั
และครอบครัวของทานเปนอยางดี รวมทั้งพระจริยาวัตรสวนพระองคที่งดงามเปนแบบฉบับของสังคมยุคใหม
ดังนั้น รัฐบาลจึงไดดําเนินการใหมีการสถาปนาเลื่อนพระอิสริยยศเปนเจานายฝายในระดับสูงตามราชประเพณีใน
วาระการเสด็จนิวัตคราวนี้ คือเปนสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย (Her Royal Highness the Princess Mother)
การเลือกสถานที่ประทับระหวางสงครามโลกครั้งที่สอง
เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สองขึ้นในยุโรปหลังจากเยอรมนีบุกโปแลนดในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๔๘๒
และอังกฤษ ฝรั่งเศส ประกาศสงครามกับเยอรมนี สถานการณรุนแรงขึ้นทุกขณะเนื่องจากเยอรมนีและพันธมิตร
เริ่มยึดครองยุโรปตอนเหนือ รัฐบาล พระราชวงศ และประชาชนแสดงความหวงใยในความปลอดภัยของสมเด็จ
พระเจาอยูหวั และพระประยูรญาติที่ยังคงประทับอยูในสวิตเซอรแลนด ถึงแมวานานาชาติจะยอมรับความเปน
กลางของประเทศนี้ แตถาสงครามทวีความรุนแรงก็อาจสงผลกระทบตอนโยบายเปนกลางของสวิตเซอรแลนด
ได ดังนั้น นโยบายตั้งแตแรกของรัฐบาลคือ ขอใหสมเด็จพระเจาอยูห ัวเสด็จกลับมาประทับในไทย แตสมเด็จ
พระบรมราชชนนีไมทรงเห็นดวย
การที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไมทรงคิดจะกลับประเทศไทยก็ดวยสถานการณในประเทศ
ที่รัฐบาลแสดงทาทีเปนปฏิปกษตอพระราชวงศอยางมาก เชน การจับกุมกรมขุนชัยนาทนเรนทรซึ่งเปนพระ
ประยูรญาติที่ใกลชิด คดีฟองรองพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูห ัวและพระราชินี รวมทั้งนโยบายชาตินยิ มที่
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ในระยะแรก
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีพระประสงคจะนําเสด็จพระโอรสธิดาเลี่ยงภัย
สงครามไปประทับที่สหรัฐอเมริกาที่พระองคทรงมีความคุนเคย
และพระโอรสธิดาจะไดมีโอกาสศึกษาอยาง
ตอเนื่อง แตแนวพระดํารินี้ไมไดรับการเห็นชอบจากรัฐบาลและพระบรมวงศานุวงศ ทั้งอาจมีการแทรกแซงจาก
ทูตอังกฤษซึ่งสนับสนุนใหไปประทับในอังกฤษหรืออาจเปนฝรั่งเศสตอนใต สมเด็จพระเจาอยูหวั จึงยังคงประทับ
อยูที่สวิตเซอรแลนด กลาง พ.ศ. ๒๔๘๓ สงครามทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ ฝรั่งเศสเริ่มพายแพแกเยอรมนี
ขณะเดียวกันฝูงบินนาซีก็เขาถลมเมืองสําคัญของอังกฤษอยางหนัก แผนการอพยพของสมเด็จพระเจาอยูหวั จึง
ตองเปลี่ยนไปโดยรัฐบาลไดสงโทรเลขกราบบังคมทูล “สุดแลวแตจะทรงพระราชดําริเห็นชอบ” ซึ่งหมายความ
วารัฐบาลยอมรับการตัดสินพระทัยของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีวาจะทรงเลือกไปสหรัฐอเมริกา
หรือเสด็จกลับไทยก็ได
สมเด็จฯ เจาฟากัลยาณิวัฒนาทรงเลาประทานในหนังสือ “พระมามลายโศกหลา เหลือสุข” วา สมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงตัดสินพระทัยจะอพยพไปสหรัฐอเมริกา ถึงกับมีการจัดเตรียมกระเปาเดินทางไว
แตในที่สุดก็ทรงตัดสินพระทัยอยูที่เดิม ดังขอความในหนังสือเลมเดิม ความวา
...ในที่สุด แมเปนคนตัดสินวาไมไปละ อยูที่สวิสดีกวา ทั้งๆ ที่เตรียมตัว
แลว การตัดสินใจวาจะไปไหน ขึ้นอยูก ับแม คิดวาอยูท ี่นี่ปลอดภัยแลว เปน
หวงเรื่องการเดินทางจะเปนอยางไร จะเจออะไรก็ไมทราบ ระหวางสงคราม
โลกก็ติดตอกันไมได ทานจึงตองตัดสินพระทัยเองวาไมไปอเมริกา...
สําหรับเหตุผลในการคงประทับที่สวิตเซอรแลนดนั้น ปรากฏในพระราชโทรเลขของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั อานันทมหิดลแจงมายังกระทรวงการตางประเทศในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ มีใจความสําคัญ
คือ รัฐบาลสวิสไดใหคํารับรองที่จะถวายความปลอดภัยและเตรียมพรอมสําหรับการอพยพเรงดวน นอกจากนี้
พระองคยังทรงเห็นวาการประทับที่สวิตเซอรแลนดระหวางสงครามจะเปนขวัญและกําลังใจใหแกชาวสวิส ซึ่ง
เปนหนทางโดยออมในการรักษาไมตรีระหวางประเทศทัง้ สอง
สวนประชาชนชาวไทยซึ่งเปนพสกนิกรของพระองคนนั้ สมเด็จพระเจาอยูห ัวทรงมีความกังวลหวงใย
เปนอยางมากและโปรดเกลาฯ ใหสงพระราชโทรเลขมาใหกําลังใจแกรัฐบาลในวันที่ญี่ปุนสงกองทัพยกพลขึ้นบก
ผานไทย แตในที่สุดรัฐบาลไทยก็ไดประกาศตนเปนพันธมิตรกับญี่ปุน พรอมประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกา
และประเทศสัมพันธมิตร นับวาการตัดสินพระทัยของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ระงับแผนการ
อพยพไปสหรัฐอเมริกาเปนการถูกตองอยางยิ่ง
การเสด็จนิวัตพระนครครั้งที่สอง
สงครามโลกครั้งที่สองในเขตเอเชียยุติลงเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ ปลายปนั้นรัฐบาลม.ร.ว.
เสนีย ปราโมช ไดกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเจาอยูหวั อานันทมหิดลเสด็จกลับประเทศไทย เพื่อเปนขวัญ
และกําลังใจแกประชาชนในการฟนฟูประเทศจากความบอบช้ําของภัยสงครามและเพื่อประกอบพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก เพราะทรงเจริญพระชนมายุครบ ๒๐ พรรษาแลว สามารถประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อแผนดินดวย
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ในครั้งนี้สมเด็จพระเจาอยูหวั เสด็จพรอมสมเด็จพระราชชนนีและสมเด็จพระอนุชาประทับเครื่องบินพระ
ที่นั่งมาถึงพระนครในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ ในวันนั้นประชาชนทุกหมูเหลาทุกเชื้อชาติไดมาคอยเฝารอรับ
เสด็จอยางเนืองแนนในบริเวณถนนราชดําเนิน และภายหลังเมื่อทราบขาววาจะเสด็จพระราชดําเนินที่ใดก็จะมี
ประชาชนไปรับเสด็จอยางคับคั่งเสมอไป โดยเฉพาะเมื่อครั้งเสด็จประพาสสามเพ็ง (สําเพ็ง) ซึง่ เปนชุมชนจีน
ขนาดใหญ ชาวจีนไดถวายการรับเสด็จอยางยิ่งใหญ มีการประดับธงทิว ตั้งโตะหมูบูชา การเสด็จคราวนีจ้ ึงชวย
ประสานความสัมพันธกับชาวจีนใหแนนแฟนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเสด็จเยีย่ มราษฎรในเขตปริมณฑลของพระนคร
และจังหวัดใกลเคียง สมเด็จพระเจาอยูห ัวทรงมีพระราชกระแสถามทุกขสุขของประชาชนอยางไมถือพระองค
เปนการเพิ่มพูนความจงรักภักดีในหมูประชาชนสมกับทรงเปนพระมหากษัตริยใ นระบอบประชาธิปไตย
ในการเสด็จนิวัตพระนครครั้งนี้ ถึงแมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจะโดยเสด็จไปตามสถานที่
ตางๆ กับพระโอรสทั้งสอง แตก็มิไดทรงเหน็ดเหนื่อยพระทัยเหมือนครั้งกอน เพราะสมเด็จพระเจาอยูห ัวทรง
เจริญพระชนมเปนพระมหากษัตริยที่เพียบพรอมสมดังพระราชหฤทัย ทั้งยังเปนที่รกั ใครชื่นชมในหมูประชาชน
อยางมาก สวนสถานการณทางการเมืองในประเทศก็ดูผอนคลายลงบาง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
จึงทรงมีเวลาพอที่จะเขาไปดูแลชวยเหลือกิจการดานสาธารณสุขและการแพทยสืบสานพระปณิธานของสมเด็จฯ
พระชนก
หมายกําหนดการเดิมที่จะเสด็จกลับไปศึกษาตอที่สวิตเซอรแลนดตองเลื่อนออกไปอีกหลายเดือน
เนื่องจากเกิดความผันผวนทางการเมือง มีการเปลี่ยนรัฐบาลหลายชุด ประกอบกับการจัดรางรัฐธรรมนูญฉบับ
พุทธศักราช ๒๔๘๙ ไดสําเร็จลง รัฐบาลนายปรีดี พนมยงค ไดกราบบังคมทูลใหเสด็จมาเปดการประชุมสภา
และพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับใหมในเดือนพฤษภาคม แลวจึงจะเสด็จกลับสวิตเซอรแลนดในเดือนถัดไป
แตเพียง ๔ วันกอนเสด็จกลับ สมเด็จพระเจาอยูหวั อานันทมหิดลที่เปนความหวังของปวงชนชาวไทย ก็ตองพระ
แสงปนและสวรรคตในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙
พระกรณียกิจสุดทายของสมเด็จพระราชชนนีที่ทรงมอบใหพระโอรสพระองคใหญคือ การดูแลตกแตง
พระวรกายใหสะอาดเรียบรอยกอนที่จะเสด็จไปประทับในพระบรมโกศตามโบราณราชประเพณี เปนการสิน้ สุด
หนาที่ในการอภิบาลองคสมเด็จพระเจาอยูหวั อานันทมหิดล พระโอรส ทั้งการระมัดระวังรักษาพระพลานามัย
เสริมสรางพระปรีชาญาณลงแตเพียงนี้ดว ยพระหทัยอันชอกช้ําสุดที่จะพรรณนา ถึงแมวาพระโอรสองคเล็กจะ
ไดรับการอัญเชิญจากรัฐสภาใหสืบสันตติวงศเปนพระมหากษัตริยลําดับตอไปก็ตาม ดังปรากฏหลักฐานจากพระ
ฉายาลักษณทที่ รงฉายในชวงหลังเหตุการณนี้ตอเนื่องมาอีกหลายป รวมทั้งจากบทความในหนังสือพิมพและตาม
หนังสือตางๆ ที่มีผูบันทึกไว

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
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สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึน้ เถลิงถวัลยราชสมบัติเปนพระมหากษัตริยล ําดับ
ที่ ๙ แหงราชวงศจักรี ตามคํากราบบังคมทูลอัญเชิญของรัฐสภาในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ ดังนัน้
สถานภาพของสมเด็จพระราชชนนีจึงยังมิไดเปลี่ยนแปลง ตอมาทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ สถาปนาสมเด็จพระ
ราชชนนีศรีสังวาลยขึ้นเปน “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” เมื่อวันที่ ๙ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๑๓ ทรงอิส
ริยศักดิ์ไดรับฉัตร ๕ ชั้น และเลื่อนเปนฉัตร ๗ ชั้น (สัปตฎลเศวตฉัตร) เมื่อสวรรคต
พระกรณียกิจดานการเมืองของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในรัชสมัยนีจ้ ะมีทั้งทางตรงและ
ทางออม แตตางไปจากรัชกาลกอน เนือ่ งจากพระโอรสทรงเจริญพระชนมพรรษาบรรลุราชนิติภาวะ สามารถ
บริหารราชกิจดวยพระองคเอง ทั้งยังเสด็จกลับมาประทับเปนการถาวรในประเทศไทย ดังนัน้ การปฏิบัตพิ ระ
กรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจึงเปนการดําเนินการในเมืองไทยโดยตรง และขยายขอบเขต
จากครอบครัวสวนพระองคไปสูครอบครัวใหญแหงประเทศชาติคือพสกนิกรทุกหมูเ หลานั่นเอง
นับเปนการ
สรางเอกภาพทางการเมืองโดยออม

สมเด็จพระบรมราชชนนีแหงกษัตริยพระองคใหม
การสวรรคตของสมเด็จพระเจาอยูหวั อานันทมหิดลอยางกะทันหัน ถึงแมจะมีผลใหสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนีทรงโทมนัสอยางยิ่งยวด
แตกท็ รงตระหนักในพระราชภารกิจที่จะตองดําเนินสืบตอไป
โดยเฉพาะการเสริมสรางประคับประคองพระโอรสพระองคเล็กใหขึ้นเปนพระมหากษัตริยที่สมบูรณอีกพระองค
หนึ่ง แตในประเด็นนี้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมิไดทรงหนักพระทัยมากนัก เพราะตลอดระยะเวลา
ที่ผานมานั้นพระองคทรงปฏิบัติหนาที่ถวายการอภิบาลอบรมแนะนําแกพระโอรสธิดาทุกพระองคเสมอกัน ทัง้
แนวทางการปฏิบัติพระองค พระราชจริยาวัตรและพระอุปนิสัยที่กอปรดวยคุณธรรมความรับผิดชอบตอแผนดิน
และประชาชน นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผานมาสมเด็จพระเจาอยูหวั พระองคกอนและสมเด็จพระอนุชาก็ทรง
ทํากิจกรรมตางๆ รวมกันมาอยางใกลชิด แมเมื่อครั้งเสด็จพระราชดําเนินนิวัตพระนครก็ทรงปฏิบัติพระราช
กรณียกิจเคียงคูมาโดยตลอด ดังนั้น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจึงทรงวางพระทัยวาพระโอรสองค
เล็กจะสามารถดํารงพระองคเปนพระมหากษัตริยทดี่ ีได พระกรณียกิจของสมเด็จพระราชชนนีที่ทรงดําเนินใน
ฐานะพระราชชนนีปรากฏดังนี้
การถวายขอเสนอแนะแกพระโอรส
เมื่อเสด็จกลับไปประทับที่พระตําหนักวิลลาวัฒนา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงดูแลจัด
กิจการตางๆ ในพระตําหนักตามกิจวัตรที่เคยดําเนินมา แตทรงโปรดใชเวลาในการทรงงานตางๆ ดวยพระองคเอง
มากขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาภาษาและวรรณกรรมสันสกฤตที่มหาวิทยาลัยโลซานน และทรงศึกษาภาษาบาลีและ
พระไตรปฎกฉบับภาษาไทยดวยพระองคเอง สวนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ภูมิพลอดุลยเดชทรงเปลี่ยนไป
ศึกษาสาขารัฐศาสตร นิติศาสตร และเศรษฐศาสตร เพื่อประโยชนทางการปกครองในอนาคต ในยามทีว่ างจาก
การศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหวั สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจะทรงกีฬาที่โปรด เชน สกี รวมทั้ง
เสด็จไปประพาสชนบทและสถานที่สําคัญในประเทศใกลเคียงเพื่อบรรเทาความเสียพระทัย
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเผชิญเหตุสะเทือนพระทัยอีกครั้งหนึ่งชวงปลาย พ.ศ. ๒๔๙๑
เมื่อสมเด็จพระเจาอยูหวั ภูมพิ ลอดุลยเดชทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนตพรอมกับคุณอราม รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์
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หลังอุบัติเหตุรา ยแรงก็มีเหตุการณที่นาชืน่ ชมยินดีคือ สมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงประกอบพิธีหมั้น ม.ร.ว.
สิริกิติ์ กิติยากร ธิดาคนโตใน ม.จ. นักขัตรมงคล กิติยากร อัครราชทูตไทยประจําอังกฤษ กับ ม.ล. บัว (สนิทวงศ)
กิติยากร ในการเลือกคูครองนี้ สมเด็จฯ เจาฟากัลยาณิวฒ
ั นาทรงเลาประทานไววา สมเด็จพระราชชนนีโปรดให
พระโอรสธิดาตัดสินพระทัยเรื่องคูครองโดยอิสระ ไมทรงแนะนํายุงเกีย่ ว ถาโปรดใครก็โปรดดวย แตในฐานะ
ของพระมารดาเมื่อสมเด็จพระเจาอยูห ัวทรงตัดสินพระทัยเลือกคูอภิเษก สมเด็จพระราชชนนีจึงทรงเปนธุระใน
พระราชพิธีหมั้นซึ่งประกอบเปนการภายในเฉพาะครอบครัว
พ.ศ. ๒๔๙๓ สมเด็จพระเจาอยูหวั เสด็จนิวัตพระนครเปนการชั่วคราวเพื่อประกอบพระราชพิธีที่สําคัญ
ยิ่ง ๓ พิธี คือ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระเจาอยูหวั อานันทมหิดล ณ พระเมรุมาศ ทอง
สนามหลวง ระหวางวันที่ ๒๘-๓๐ มีนาคม พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ณ วังสระปทุม ในวันที่ ๒๘ เมษายน
และพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเปนพระมหากษัตริยโดยสมบูรณ ในวันที่ ๕ พฤษภาคม และในวันนั้นก็โปรด
เกลาฯ สถาปนาสมเด็จพระบรมราชินีดวย แตการเสด็จนิวัตพระนครครั้งนี้ สมเด็จพระราชชนนีมิไดตามเสด็จ
เนื่องจากทรงพระประชวร
หลังการประกอบพระราชพิธี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จฯ พระบรมราชินี
ไดเสด็จกลับไปประทับที่พระตําหนักวิลลาวัฒนาเพื่อทรงรักษาพระองคและศึกษาตออีกระยะหนึ่ง
ในการนี้
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงปลีกพระองคยายไปประทับที่แฟลตในเมืองโลซานน
เพื่อให
ครอบครัวของพระโอรสมีอิสระในการบริหารจัดการชีวติ ใหมโดยสมบูรณ สมเด็จพระเจาอยูหวั จะเสด็จไปเฝา
พระมารดาเพือ่ ทรงสนทนาและทูลขอคําแนะนําตางๆ อยางสม่ําเสมอ จนถึง พ.ศ. ๒๔๙๔ พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวั เสด็จกลับมาประทับในไทยเปนการถาวร แตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนียังคงประทับตอที่
แฟลตแหงเดิม และบอกคืนการเชาพระตําหนักวิลลาวัฒนาซึ่งมีขนาดใหญและราคาแพงเกินกวาที่จะใชประโยชน
สวนพระองค
การดํารงตําแหนงผูสาํ เร็จราชการแทนพระองค
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมิไดเสด็จพระดําเนินกลับประเทศไทยอีกเลยจนถึง พ.ศ. ๒๔๙๕
จึงเสด็จกลับในวาระที่สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีจะมีพระประสูติกาล และประทับตอมาอีกระยะหนึ่งเพื่อ
รวมในพระราชพิธีสมโภชเดือนสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟามหาวชิราลงกรณ หลังจากนัน้ ไดเสด็จกลับไป
ประทับที่สวิตเซอรแลนดและเสด็จนิวัตประเทศไทยมีเปนครั้งคราวในวาระสําคัญ เชน งานพระราชพิธีพระบรม
ศพสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจา พระสุณิสามีพระประสูติกาล และครั้งสําคัญคือเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวั เสด็จออกผนวช ระหวางวันที่ ๒๒ ตุลาคม - ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๙ สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนีจะเสด็จมาเฝาพระภูมิพโลภิกขุซงึ่ ประทับที่วัดบวรนิเวศวิหาร
เพื่อถวายพระกระยาหารและสนทนา
ธรรมเปนประจํา ทั้งยังโปรดสละพระราชทรัพยซอมแซมอาคารสําคัญในวัดนี้ ตลอดจนจัดใหมีการบรรยาย
ธรรมทางสถานีวิทยุ อ.ส. ทุกวันเพื่ออุทิศถวายเปนพระราชกุศล
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การปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูสําเร็จราชการแทนพระองคของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เปน
พระราชกรณียกิจที่เกีย่ วของกับการบริหารราชการแผนดินโดยตรง เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั และ
สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถไดเสด็จพระราชดําเนินไปเยือนตางประเทศเพือ่ กระชับสัมพันธไมตรีกับ
นานาประเทศทั้งในเอเชีย ยุโรป สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งให
สมเด็จพระราชชนนีทรงดํารงตําแหนงผูสาํ เร็จราชการแทนพระองค เพราะทรงตระหนักในพระปรีชาสามารถ
และพระราชวิจารณญาณของพระมารดาทีจ่ ะชวยทํานุบํารุงบานเมือง ดูแลทุกขสุขของประชาชน และรวม
พิจารณาไตรตรองพระราชกําหนดกฎหมายตางๆ ที่จะตองลงพระปรมาภิไธย เพื่อประโยชนสูงสุดของบานเมือง
และสังคมไทย
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงดํารงตําแหนงผูสําเร็จราชการแทนพระองคเมื่อพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหวั เสด็จพระราชดําเนินเยือนตางประเทศ รวม ๑๐ ครั้ง ดังนี้
๑. การเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศอินโดนีเซีย ระหวางวันที่ ๘-๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๐๓
๒. การเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศพมา ระหวางวันที่ ๑-๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
๓. การเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศตางๆ ในยุโรป ระหวางวันที่ ๑๔
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๓ – วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๔ เปนเวลา ๗ เดือน
๔. การเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศปากีสถาน ระหวางวันที่ ๑๑-๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๕
๕. การเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศสหพันธมลายา ระหวางวันที่ ๒๐-๒๗ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๐๕
๖. การเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศนิวซีแลนดและออสเตรเลีย ระหวางวันที่ ๑๗ สิงหาคม –
๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๕
๗. การเสด็จพระราชดําเนินไปรวมงานอภิเษกสมรสของกษัตริยแ หงกรีซ และเสด็จพระราชดําเนิน
เยือนประเทศออสเตรีย ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน – ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๗
๘. การเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศอังกฤษ ระหวางวันที่ ๑๕ กรกฎาคม – ๗ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๐๙
๙. การเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศอิหราน ระหวางวันที่ ๒๓ – ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๐
๑๐. การเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ระหวางวันที่ ๖ มิถุนายน – ๔
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๐
การปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค อาทิ การเสด็จออกรับรองเอกอัครราชทูตประเทศตางๆ เขาเฝาถวาย
พระราชสาสนตราตั้ง การพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย การบําเพ็ญ
พระราชกุศลเนื่องในเทศกาลและวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา และการลงพระนามาภิไธยในพระราชกรณียกิจ
ดานนิติบัญญัติเปนจํานวน ๑๔๔ ฉบับ จําแนกเปนพระราชบัญญัติ ๗๗ ฉบับ พระราชกําหนด ๒ ฉบับ พระราช
กฤษฎีกา ๖๐ ฉบับ และประกาศตางๆ ๕ ฉบับ ระหวางที่ทรงปฏิบัติหนาที่นยี้ งั ทรงเตรียมความพรอมขาราช
สํานักในการกาวเขาสูสังคมโลก โดยการจัดใหขาราชการสํานักพระราชวังที่จะมีหนาที่ในการรับรองพระราช
อาคันตุกะใหเขารับการอบรมภาษาอังกฤษตามวุฒิและหนาที่
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สมเด็จยาแหงปวงชนชาวไทย
การปฏิบัติพระกรณียกิจในชวงที่ทรงดํารงตําแหนงผูสําเร็จราชการแทนพระองคทําใหสมเด็จพระศรีนค
รินทราบรมราชชนนีทรงมีโอกาสสานตองานดานสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห
หลังจากนั้นจึงทรงทุมเท
ความสนพระทัยทํานุบํารุงกิจการดานนี้ขยายไปทั่วประเทศ เปนทีพ่ ึ่งพิงของผูคนหลากหลายเผาพันธุ ชวย
เสริมสรางความเปนปกแผนของบานเมือง กอปรดวยพระจริยาวัตรสวนพระองคที่งดงาม จึงทรงไดรับการถวาย
สมัญญานามอยางไมเปนทางการวา “สมเด็จยา” พระกรณียกิจในฐานะสมเด็จยาจึงเปรียบเสมือนวิธีที่ชวย
ปรับปรุงแกไขปญหาทางการเมืองของประเทศไทยในทางออม จําแนกเปนดานตางๆ คือ
พระจริยาวัตรที่เปนแบบอยางแหงสังคม
พระจริยาวัตรในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเปนที่ประจักษอยางเดนชัดทัง้ ในดานการเปนแม
การเปนแมเหยาแมเรือน และการเปนหัวหนาครอบครัว ลักษณะการดําเนินวิถีชีวิตของพระองคนับแตเปนพระ
ชายา พระมารดา พระราชชนนีของพระมหากษัตริย และสมเด็จยา คือตนแบบของพระราโชบายหลายประการ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ภูมิพลอดุลยเดช ที่สําคัญคือ “เศรษฐกิจพอเพียง” พระราชจริยาวัตรที่เปน
แบบอยางตามที่ปรากฏในแนวทางการอภิบาลอบรมพระโอรสธิดา
หลักการสําคัญคือการเปนคนดี
มี
ความมัสยัสถ อดออม ซื่อสัตย มีความรับผิดชอบตอหนาที่ รูจักการทํากิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง มีคุณธรรม จิต
กุศลเอื้อเฟอสงเคราะหผูอื่น โดยเฉพาะในสถานภาพของการเปนเชื้อสายของราชตระกูล ยิ่งตองปฏิบัติมากยิ่งขึน้
เพื่อความผาสุกของประชาชนและความสงบรมเย็นเจริญรุงเรืองของประเทศชาติ
การชวยเหลือสนับสนุนโครงการสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห นับเปนพระราชกรณียกิจหลักของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่พระราชทานแกพสกนิกร ซึ่งจะกลาวรายละเอียดในบทตอไป
การชวยเหลือเสริมสรางเอกภาพของบานเมือง
รัชสมัยนี้นับเปนชวงระยะเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม อัน
เปนผลกระทบของการเคลื่อนไหวจากโลกภายนอก โดยเฉพาะภาวะสงครามเย็นซึ่งขยายตัวลุกลามไปทุกภูมภิ าค
การขัดแยงทางอุดมการณการเมืองระหวางกลุมเสรีนิยมประชาธิปไตยและกลุมสังคมนิยมคอมมิวนิสต ไดเพิ่ม
ปญหาขอขัดแยงทางการเมืองและลุกลามขยายตัวไปทัว่ ประเทศ สรางความราวฉานในหมูประชาชนขณะเดียวกัน
การพัฒนาเศรษฐกิจไดเขาสูร ะบบอุตสาหกรรมและทุนนิยมตางชาติ มีผลใหเกิดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและ
สังคมระหวางคนในเมืองกับคนตางจังหวัดและชนหมูนอยตามชายขอบ
มูลเหตุเหลานี้นํามาซึง่ รัฐบาลเผด็จ
การทหาร การตอตานของมวลชนที่มีความเห็นตาง ตลอดจนการเรียกรองของกลุมตางๆ ที่รัฐบาลละเลย
อยางไรก็ตาม โครงการสงเคราะหตางๆ ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั สมเด็จ
พระบรมราชชนนีและพระบรมวงศานุวงศ ไดชวยจรรโลงสังคมไทยใหคงความเปนเอกภาพ สามารถขจัดความ
เหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจไดในระดับหนึ่ง
ชวยแกไขปญหาการประสบภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติและภาวะการ
เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ฯลฯ ซึ่งหากพิจารณาแลวจะเห็นไดวาโครงการเหลานี้สวนใหญมาจากการปลูกฝง
แนวคิดของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
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บทที่ ๓
พระราชกรณียกิจตอราษฎร
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงใสพระทัยในกิจกรรมที่ชวยเหลือใหราษฎรที่อาศัยอยูใน
ดินแดนประเทศไทยมีสภาพวิถีชีวิตและความเปนอยูทดี่ ีขึ้น โดยเฉพาะผูยากไรในถิ่นทุรกันดารที่ไมมีโอกาส
เขาถึงโครงการชวยเหลือของรัฐบาล โดยมิไดเลือกเชื้อชาติ ศาสนา หรืออุดมการณทางการเมืองใดๆ พระราช
กรณียกิจของพระองคมีทั้งการริเริ่มโครงการใหม การสนับสนุนอุปถัมภสมาคมโครงการเกาและหนวยงานตางๆ
แนวพระราชดําริในการชวยเหลือสงเคราะหประชาชนนัน้ ปรากฏในกระแสพระดํารัสที่พระราชทานแกผูเขียน
หนังสือเรื่อง “๙๐ พรรษา สมเด็จยา พระมารดาแหงการสังคมสงเคราะห” ความวา “...คนไทยเราตามหัวเมือง
ลําบากมาก เรื่องน้ํา เรื่องสุขภาพอนามัย จําเปนที่ประชาชนคนไทยตองชวยกัน ของใหญๆ เราทําไมไดตอง
รัฐบาลทํา แตเราก็ชวยเทาที่เราจะชวยได...”
พระราชกรณียกิจตอราษฎรของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครอบคลุมทั้งดานการแพทยและ
สาธารณสุข การศึกษา ประชาสงเคราะห การฝกอบรมอาชีพ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การพระศาสนา
ตลอดจนการชักชวนใหเขาไปมีสวนรวมในสังคมโดยไมละทิ้งอัตลักษณของตน ทั้งหมดนี้ลว นเปนการปรับปรุง
คุณภาพชีวิต พรอมปลูกฝงจิตสํานึกใหประชาชนทุกหมูเหลารวมพลังเปนกลไกในการขับเคลื่อนสังคมไทยให
พัฒนาอยางยั่งยืน ดังปรากฏในผลงานตางๆ ที่ทรงปฏิบัติตลอดพระชนมชีพ จําแนกเปนประเภทตางๆ ดังนี้

ดานการแพทยและการสาธารณสุข
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงสนพระทัยงานดานการแพทย สุขอนามัยและสังคมสงเคราะห
เปนอยางยิ่ง พระองคทรงมีพื้นฐานจากการศึกษาวิชาการพยาบาลจากโรงเรียนแพทยผดุงครรภฯ แหงศิริราช
พยาบาล และทรงมานะบากบั่นจนไดรับทุนไปศึกษาตอที่สหรัฐอเมริกา เพื่อพัฒนาศักยภาพในการรักษาพยาบาล
ผูเจ็บปวย ตอมาเมื่ออภิเษกสมรสกับสมเด็จเจาฟากรมหลวงสงขลานครินทรซึ่งทรงสนพระทัยในกิจการดานนี้อยู
แลว สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจึงทรงมีโอกาสไดเพิ่มพูนความรูดานการรักษาพยาบาล
ดาน
โภชนาการ และดานจิตวิทยา เพื่อนํามาใชในการทํานุบํารุงครอบครัวของพระองค รวมทั้งทรงเขารับการอบรม
เรื่องปญหาแมและลูกระหวางตามเสด็จพระสวามีไปประทับที่สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร ซึ่งสมเด็จฯ
เจาฟากัลยาณิวัฒนาทรงวิเคราะหวาเปนประโยชนในการชวยเหลือสังคมเปนอยางมาก
พระราชกรณียกิจแรกเริ่มเกีย่ วกับงานประชาสงเคราะหมขี ึ้นตั้งแตเมื่อยังประทับที่พระตําหนักใหมในวัง
สระปทุม เพราะทรงมีเวลาสวนพระองคมากขึ้นเนื่องจากพระสวามีสิ้นพระชนมลง กอปรกับพระโอรสธิดา
เจริญพระชนมเขาศึกษาในโรงเรียนแลว สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจึงทรงรวมกลุมสตรีบรรดาศักดิ์
ตั้งเปนคณะเย็บผาเพื่อตัดเย็บเสื้อผาใหแกเด็กตามโรงพยาบาล สมาชิกในกลุมจะผลัดเปลี่ยนกันเปนเจาภาพใน
การทํางานและพบปะสังสรรค
แตกิจกรรมนี้ไดยตุ ิลงเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไดนําเสด็จ
พระโอรสธิดาไปประทับในยุโรปเพื่อศึกษาตอ
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ตอมาเมื่อพระโอรสพระองคใหญคือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั อานันทมหิดล ไดเสด็จนิวัตประเทศ
ไทยใน พ.ศ. ๒๔๘๑ เปนเวลาเพียง ๒ เดือน แตสมเด็จพระบรมราชชนนีกย็ ังทรงมีโอกาสบําเพ็ญพระราชกรณีย
กิจดานสังคมสงเคราะหตามสมควร
พรอมทั้งนอมนําใหพระโอรสธิดาใฝพระทัยในงานกุศลตางๆ เชน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั อานันทมหิดลไดพระราชทานเงินสวนพระองคจัดสรางโรงพยาบาลอานันทมหิดลที่
ลพบุรี สวนพระธิดาและพระโอรสองคเล็กพระราชทานเงินสรางสุขศาลาที่สมุทรสาคร
ระหวางสงครามโลกครั้งที่ ๒ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพรอมทั้งพระโอรสธิดาประทับใน
ยุโรปจวบจนสงครามยุติ จึงไมทรงมีโอกาสเสด็จกลับมาประกอบพระราชกรณียกิจในประเทศไทย อยางไรก็
ตามในชวงเวลานั้น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนียังทรงมุงมั่นในการชวยเหลือประชาชนชาวไทยแมจะ
อยูในแวดวงทีค่ อนขางจํากัด อันไดแกการพระราชทานความชวยเหลือดานการเงินและคาใชจายแกนกั เรียนไทย
และขาราชการไทยในยุโรปบางคนที่ประสบปญหาในการติดตอกับครอบครัวทางเมืองไทย รวมทั้งพระราชทาน
เลี้ยงอาหารไทยเปนประจําอยางสม่ําเสมอ ทรงวางพระองคเปนที่พึ่งและศูนยรวมจิตใจของคนไทยในตางแดน
การเสด็จนิวัตพระนครครั้งที่ ๒ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั อานันทมหิดลใน พ.ศ. ๒๔๘๘
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงประกอบคุณปู การดานการแพทยแกประชาชน คือทรงนํายา PAS ซึ่ง
ใชในการผลิตวัคซีนบีซีจีที่ใชสรางภูมิตานทานเชื้อวัณโรคมาเผยแพรในไทย
อันเปนการสืบสานงานดาน
การแพทยตอจากพระสวามีทเี่ คยทรงเรียบเรียงหนังสือเกี่ยวกับโรคนี้เพื่อเผยแพรความรูเบื้องตนเกีย่ วกับโรคนี้ไว
นอกจากนี้พระองคยังไดพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคสนับสนุนกิจการดานการแพทยและ
สาธารณสุข เชน กอสรางกิจการประปาชัว่ คราวแกโรงพยาบาลโรคติดตอปากคลองสาน ธนบุรี เงินสมทบทุน
โรงเรียนพยาบาลและผดุงครรภของโรงพยาบาลกลาง และเงินสมทบแกสภากาชาดไทยเพื่อจัดสงผูแทนไปรวม
ประชุมกาชาดสากลที่ยุโรป
การบําเพ็ญพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีงดเวนไประยะหนึ่งหลังจาก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั อานันทมหิดลสวรรคตอยางกะทันหัน
ถึงแมพระโอรสพระองคเล็กจะขึ้นเถลิง
ถวัลยราชสมบัติเปนพระมหากษัตริยลําดับตอไป แตก็มิไดทําใหสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงคลาย
จากพระอาการเศราโศกเสียพระทัย พระองคทรงใชเวลาสวนใหญในการสรางสรรคงานดานศิลปะที่ทรงโปรด
อยูที่สวิตเซอรแลนด
นอกจากนี้ยังทรงศึกษาภาษาสันสกฤตและภาษาบาลีเพิม่ เติมซึ่งนําไปสูการศึกษาหลัก
ธรรมะในพระพุทธศาสนาอยางลึกซึ้งในเวลาตอมา
ใน พ.ศ.๒๕๐๒ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถไดเสด็จพระราชดําเนินเยือนนานาประเทศเพื่อเจริญพระราชไมตรี ในการนี้สมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนีทรงรับตําแหนงผูสําเร็จราชการแทนพระองค จึงเสด็จมาประทับในประเทศไทยยาวนานขึ้น ทําให
พระองคทรงสามารถสืบสานพระราโชบายในการทํานุบํารุงราษฎร ในระยะแรกจะเปนไปในลักษณะที่ทรงรับ
เปนองคอุปถัมภของสมาคมและมูลนิธิตางๆ ทั้งดานการศึกษา สังคมสงเคราะห การแพทยสาธารณสุข และการ
พระศาสนา รวมทั้งพระราชทานเงินสนับสนุนกิจกรรมของหนวยงานในพระอุปถัมภอยางสม่ําเสมอ ตอมาเมื่อ
พระองคทรงมีโอกาสเสด็จประพาสหัวเมืองตางๆ โดยเฉพาะเมื่อมีที่ประทับ ณ พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน
จังหวัดเชียงใหม ทําใหทรงสัมผัสกับความทุกขยากของประชาชนซึ่งเปนปญหาสําคัญของประเทศ สมเด็จพระ
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พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีดานประชาสงเคราะหทสี่ ําคัญ คือ
๑. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเปนองคอุปถัมภของมูลนิธิอนุเคราะหคนพิการ ตั้งแต พ.ศ.
๒๔๙๙
การดําเนินงานที่สําคัญของมูลนิธินี้คือการจัดสรางที่พักรักษาและฟนฟูสมรรถภาพของเด็กพิการจาก
ตางจังหวัด ซึ่งไดพัฒนาเปนศูนยบริการเด็กพิการใน พ.ศ. ๒๕๐๔ และโรงเรียนการศึกษาพิเศษสําหรับเด็กพิการ
“โรงเรียนศรีสังวาลย” ใน พ.ศ. ๒๕๐๘ โรงเรียนเปดสอนจากระดับกอนวัยเรียนจนถึงมัธยมศึกษาตอนตน และ
มีชั้นเรียนสําหรับเด็กพิการซ้าํ ซอนดวย ทั้งนี้พระองคไดพระราชทานความอนุเคราะหอยางตอเนื่องและเสด็จ
มาตรวจเยี่ยมเปนประจํา
๒. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไดพระราชทานความชวยเหลือแกกิจการที่สงเคราะหผูปวย
โรคเรื้อน เชน สนับสนุนมูลนิธิราชประชาสมาสัย รับมูลนิธิชวยคนโรคเรื้อนลําปางและมูลนิธิชีวติ ใหม เชียงใหม
(โรคเรื้อน โรคจิต) ไวในพระราชูปถัมภ จุดมุงหมายของมูลนิธิเหลานี้ในเบื้องตนคือบําบัดรักษาผูปวย และ
ชวยเหลือใหสามารถกลับเขาสูสังคมหลังจากหายปวยแลว โดยการจัดตัง้ หมูบานใหอยูอาศัยรวมกันในเขตชนบท
มีพื้นที่ทํากิน จัดฝกอาชีพ ฟนฟูจิตใจ เพื่อใหผูปว ยสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว สราง
ความเขาใจในการกลับคืนสูสังคมภายนอก งานสําคัญอีกสวนหนึ่งคือการจัดสรางโรงเรียนใหการศึกษาสําหรับ
บุตรหลานผูปวยที่ตดิ ตามผูปกครองเขามาอยูในชุมชนดวย เชน โรงเรียนราชประชาสมาสัย (พระประแดง)
โรงเรียนจิตรอารี (ลําปาง) ซึ่งปจจุบันเปนโรงเรียนสําหรับเด็กทัว่ ไป และแสดงถึงผลสําเร็จของมูลนิธิในการ
สรางการยอมรับของสังคม
๓. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระราชทานเงินทุนสนับสนุนกิจการโรงพยาบาลตางๆ เชน
สรางอาคารใหมของโรงพยาบาลสมเด็จศรีราชาในพระราชูปถัมภ “ตึกศรีสังวาลย” ซึ่งเปนอาคารสําหรับบําบัด
อาการของผูพิการในโรงพยาบาลศิริราช จัดซื้ออุปกรณดานการแพทยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาด
ไทย รวมทั้งพระราชทานเงินเดือนเพิม่ แกแพทยในโรงพยาบาลที่เปนนักเรียนทุนของสมเด็จพระบรมราชชนก
อันสะทอนถึงพระเมตตาสนพระทัยอยางตอเนื่อง
๔. พระกรณียกิจที่สําคัญยิ่งซึ่งเกิดจากพระดําริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และทรง
ดําเนินการดวยพระองคเองมาตั้งแตเบื้องตนสืบทอดมาถึงปจจุบัน คือ มูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) มูลนิธินี้เปนหลักฐานสําคัญที่แสดงถึงน้ําพระทัยอันมุงมั่นของสมเด็จพระศรีนค
รินทราบรมราชชนนีที่จะสงเคราะหพสกนิกรในประเทศไทยใหมีความสุขสมบูรณโดยถวนหนา
มูลนิธิ พอ.สว.
หนวยแพทยอาสา ถือกําเนิดจากพระดําริในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่โปรดใหจดั ตั้งหนวย
แพทยอาสาเคลื่อนที่ในพระองค เพื่อชวยบําบัดรักษาอาการเจ็บปวยของประชาชนในถิ่นทุรกันดารซึ่งทางการยัง
ไมสามารถใหบริการทางการแพทยไดอยางทั่วถึง โครงการนี้เมื่อแรกตั้งในตน พ.ศ. ๒๕๑๒ จึงใชชื่อวา “แพทย
อาสาสมเด็จพระราชชนนี” (Princess Mother’s Medical Volunteer) เรียกโดยยอวา พอ.สว. ตามพระนามาภิไธย
ตอมาเมื่อโปรดเกลาฯ เฉลิมพระยศเปนสมเด็จพระบรมราชชนนี
ชื่อโครงการจึงไดรับการปรับเปลี่ยนเปน
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วัตถุประสงคในการกอตั้งหนวย พอ.สว. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระประสงคจะ
บรรเทาความทุกขยากดานการแพทยและสาธารณสุขแกประชาชนในทองถิ่นทุรกันดารโดยไมคิดมูลคา ไมเลือก
เชื้อชาติหรือศาสนา มุงบําเพ็ญประโยชนโดยไมหวังผลทางการเมือง รวมทั้งเปนการเสริมสรางความหวังและ
ความอบอุนใจแกราษฎร ทัง้ ยังเปนการชวยเสริมงานของหนวยแพทยเคลื่อนที่อื่นๆ ของทางการใหสมบูรณขึ้น
ซึ่งมีทั้งของคณะกรรมการกลางรักษาความปลอดภัยแหงชาติ ของสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท ตลอดจนองคกร
การกุศลตางๆ ของเอกชน เนื่องจาก พอ.สว. จะปฏิบัติงานเฉพาะในพื้นที่ซึ่งรถยนตเขาไมถงึ และยังไมเคยมี
หนวยงานใดเขามาใหการดูแล
อยางไรก็ตามดวยพระปณิธานมุงมั่นของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทําใหหนวย พอ.สว.
ไดรับการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่มีจิตศรัทธารวมบริจาคเงินทุนสมทบ จัดหาบุคลากร อํานวยความ
สะดวกดานทีพ่ ัก ยานพาหนะ การขนสงสื่อสาร และจัดหาเวชภัณฑ ฯลฯ หนวยงานสําคัญเชน กระทรวง
สาธารณสุข กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ตํารวจตระเวนชายแดน สวนราชการจังหวัด สํานักงานสลาก
กินแบงรัฐบาล องคการโทรศัพท บริษัทเดินอากาศไทย ฯลฯ
การดําเนินการและพัฒนาการของ พอ.สว. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโปรดใหคณะแพทย
ประจําพระองคออกตรวจรักษาประชาชนที่บานผาหมอน ดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม เมื่อปลาย พ.ศ. ๒๕๑๐
และที่ดอยขุนสถาน อําเภอนานอย จังหวัดนาน เมื่อตน พ.ศ. ๒๕๑๒ ซึ่งนับเปนโครงการนํารองที่ประสบ
ผลสําเร็จ ทําใหมีการจัดตัง้ หนวยแพทยอาสาเคลื่อนที่ในพระองคเปนการถาวรในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๒
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนาน เชียงใหม เชียงราย และแมฮอ งสอน ซึ่งเปนเขตรับผิดชอบของกองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนเขต ๕ คายดารารัศมี จุดปฏิบัติงานแรกคือที่บานสามหมื่น อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
ในสวนของบุคลากรนั้น ทั้งหมดเปนอาสาสมัคร ปฏิบัติหนาที่ระหวางวันเสารและวันอาทิตย โดยไมมี
คาตอบแทน แบงเปน
อาสาสมัครสามัญ ไดแกผูมีอาชีพทางสายการแพทยและสาธารณสุข ประกอบดวยแพทย ทันตแพทย
เภสัชกร และพยาบาล ทําหนาที่ดานการรักษาพยาบาล
อาสาสมัครสมทบ คือผูสนใจชวยเหลืองานดานอื่นๆ เชน การออกเยีย่ มและแจกจายสิ่งของแกประชาชน
ตลอดจนชวยจัดทําบัตรผูปวย อธิบายวิธีใชยา
อาสาสมัครในระยะแรกมาจากบุคลากรดานการแพทยและสาธารณสุขในเชียงใหม เจาหนาที่ทุกคนจะมี
บัตรประจําตัวและสวมเครื่องแบบเฉพาะของหนวย เปนเสื้อสีเทา กระเปาเขียวปกตราประจําหนวย ทั้งนี้เพือ่
ความมีระเบียบและความปลอดภัยของอาสาสมัคร ทามกลางความขัดแยงรุนแรงของกลุมอุดมการณทางการเมือง
ทําใหการปฏิบัติงานของ “หมอกระเปาเขียว” ผานไปดวยดี เปนทีย่ อมรับของทุกฝาย
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การปฏิบัติงานของ พอ.สว. มีพัฒนาการเปนลําดับคือ ในระยะแรกมีเฉพาะการดําเนินงานของหนวย
แพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. ออกตรวจรักษาโรคพื้นฐานทัว่ ไปที่ผูปวยมีอัตราเสียชีวิตคอนขางสูง เชน โรคเกี่ยวกับ
ระบบทางเดินอาหาร โรคพยาธิ ไขปา และโรคผิวหนัง ถาผูปวยมีอาการรุนแรงก็จะจัดสงไปรักษาตอโรงพยาบาล
ในเมือง สวนดานทันตกรรมคงมีเฉพาะการถอนฟนเนื่องจากเปนเขตที่ยังไมมีไฟฟาใช จึงไมสามารถทําการ
รักษาได นอกจากนี้ก็มกี ารใหความรูดานสุขอนามัยเพื่อปองกันโรคและการเยีย่ มเยือนประชาชน ชวงตอมา
หนวยแพทยเคลื่อนที่ไดเพิ่มการฉีดวัคซีนปองกันโรค การตรวจเลือดหาเชื้อไขมาลาเรีย แนะนําการวางแผน
ครอบครัว แนะนําวิธีปองกันโรคเฉพาะทองถิ่น และการปฏิบัติตนใหถูกสุขอนามัย
ตอมามีการจัดตั้งหนวยแพทยทางวิทยุ พอ.สว. (พ.ศ. ๒๕๑๕) โดยการใชวิทยุเปนเครื่องมือสื่อสารใน
การรักษาพยาบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน แบงเปน ๒ กลุมคือสถานีโรงพยาบาล มีแพทยอาสารับฟง
ปญหาและใหคําปรึกษาวินิจฉัยโรคทางวิทยุ สวนอีกกลุมหนึ่งคือสถานีรักษา ไดแกสถานีอนามัยชั้น ๒ ที่อยู
หางไกล จะมีเจาหนาทีพ่ ยาบาลอาสาสมัครรับผิดชอบการรักษาพยาบาล ถาคนไขมอี าการหนัก แพทยจะสั่งการ
รักษาขั้นตนเพือ่ ชวยชีวิต
แลวติดตอยานพาหนะไปรับมารักษาที่โรงพยาบาลหรือสงใหแพทยเฉพาะทางที่
กรุงเทพฯ
โครงการนี้จัดทําเฉพาะในพื้นที่ชายแดนที่มีอาณาเขตติดตอกันในบริเวณภาคเหนือลงมาทางภาค
ตะวันตก ทุกจังหวัดในภาคใต สวนภาคตะวันออกมีเฉพาะที่ชลบุรี อนึ่ง ในชวง พ.ศ. ๒๕๑๙ การตรวจรักษา
ทางวิทยุไดพฒ
ั นาใชเครื่องตรวจผูปวยอิเล็กทรอนิก นายแพทยสามารถรับฟงเสียงเตนของหัวใจและปอดของ
ผูปวยได จึงเพิม่ ประสิทธิภาพในการวินจิ ฉัยมากขึ้น
นับแตมีการกอตั้งเปนมูลนิธิสืบมาจนถึงปจจุบัน การดําเนินงานของ พอ.สว. ขยายกิจกรรมเพิม่ ขึ้นจาก
หนวยแพทยเคลื่อนที่และหนวยแพทยทางวิทยุ เชน งานทันตสาธารณสุขซึ่งไดรับการสนับสนุนจากคณะทันต
แพทย มหาวิทยาลัยตางๆ และสมาคมทันตแพทยแหงประเทศไทย จัดกิจกรรมและออกบริการตรวจรักษาฟรีใน
วาระสําคัญๆ ซึ่งทําไดมากกวาในระยะแรกเพราะทางการไดขยายการติดตั้งระบบไฟฟาไปทั่วประเทศ นอกจากนี้
ก็มีงานฝกอบรม งานสนับสนุนการวิจัย งานพัฒนาอุปกรณอวัยวะเทียม รวมทั้งงานสาธารณสุขของโครงการดอย
ตุง
งานที่นับวามีความสําคัญและเปนประโยชนแกผูปว ยโดยตรงในชวงนี้คือ งานรักษาเฉพาะโรคที่มูลนิธิ
พอ.สว. กําหนด เปนการรักษาผูปวยพิการและยากจนทีม่ ีภูมิลําเนาในจังหวัด พอ.สว. ดวยการผาตัด เพื่อใหผูปว ย
สามารถมีชีวิตที่ดีขึ้น โรคทีม่ ูลนิธิกําหนดคือ ตาตอกระจก ปากแหวง-เพดานโหว แกวหูทะลุ ใสอุปกรณเทียม
สําหรับแขน-ขาขาด ฟนคุด โรคหัวใจรูหม าติค โรคหัวใจพิการแตกําเนิด และภาวะไตวาย โครงการนี้สามารถ
ชวยผูปวยใหมชี ีวิตที่ดีขึ้น ตั้งแตเริ่มงานใน พ.ศ. ๒๕๒๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๓ มากกวา ๔๐,๐๐๐ ราย
การดําเนินงานของ พอ.สว. ในพื้นที่ตางๆ เปนการประสานงานระหวางคณะกรรมการบริหารกลาง และ
คณะกรรมการบริหารจังหวัดแพทยอาสาซึ่งมาจากเขตจังหวัดที่มกี ารจัดตั้งหนวยแพทยอาสา ในระยะที่สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนียังดํารงพระชนมชีพมีอยูท ั้งหมด ๔๘ จังหวัดแพทยอาสา ถึง พ.ศ. ๒๕๕๓ มี
ทั้งสิ้นรวม ๕๒ จังหวัด การที่มิไดทรงขยายไปใหครบทุกจังหวัดทางการปกครองคงเพราะบางจังหวัดอยูใ นพืน้ ที่
ไมหางไกล ประชาชนสามารถเขาถึงบริการทางการแพทยและสาธารณสุขของทางการไดสะดวกแลว
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สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงดูแลกิจการ พอ.สว. อยางใกลชิดมาตั้งแตแรกกอตั้ง เริ่มจาก
การกําหนดพืน้ ที่ออกปฏิบัติงาน การกําหนดเกณฑในการคัดเลือกพืน้ ที่จัดตั้งจังหวัด พอ.สว. การวางแนวทาง
ปฏิบัติ การจัดประชุมกลุมปฏิบัติงาน ตลอดจนการประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ เมื่อจัดตั้งเปน
หนวย พอ.สว. แลว พระองคยังทรงรับตําแหนงประธานคณะกรรมการบริหารกลางและองคนายิกากิตติมศักดิเ์ มื่อ
ปรับเปนมูลนิธิ พอ.สว. แลว
นอกจากนี้ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนียังไดพระราชทานแนวทางดําเนินการ ตลอดจน
วิธีแกไขปญหา รวมทั้งขอคิดที่ทรงคุณคาตางๆ ดังปรากฏในกระแสพระดํารัสพระราชทานแกสมาชิก พอ.สว.
สกลนคร เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ความวา “...อยากจะขอใหทกุ ทานทั้งที่เปนกรรมการและสมาชิกทุกคน
จงทํางานดวยความสามัคคี...ถามีอะไรที่ไมพอใจที่เห็นวาควรเปลี่ยน ก็ควรจะนํามาพูดกัน...ถาเห็นดวยกันเปน
สวนใหญก็เปลี่ยนตามนั้น...ทุกสิ่งทุกอยางที่ผานมานี้...ไดสิ่งที่เปนกุศล...คงจะทําใหทุกๆทานมีความพอใจสบาย
ใจขึ้น...” นอกจากนี้พระองคยังเคยมีกระแสรับสั่งกับหมอมศรีนวล ณ เชียงใหมวา “ใหทํางานเพื่อประชาชนที่
เดือดรอนจริงๆ...เผื่อไมมีฉันจะทําอยางไร”
ยิ่งกวานั้นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนียังทรงเขารวมในการปฏิบัติงานภาคสนามอยูเสมอโดย
เฉพาะในการทดลองชวงแรกๆ ที่คณะแพทยประจําพระองคไปตรวจรักษาในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดนาน
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไดเสด็จโดยเฮลิคอปเตอรพระทีน่ ั่งไปตรวจงานและรับผูปฏิบัติงานกลับ
เชียงใหมดว ยพระองคเอง
แสดงถึงน้ําพระทัยเด็ดเดี่ยวมุงมั่นทีจ่ ะชวยเหลือราษฎรพรอมทั้งปกปองขาราช
บริพารในพระองค
นอกจากนี้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนียังชวยทรงงานดวยพระองคเองอยูเสมอ
เชน การจัดเตรียมเวชภัณฑและของพระราชทานในการเยี่ยมเยียนประชาชน ตลอดจนทรงชวยจายยาและแจก
สิ่งของตางๆ ดวยพระเมตตาอยางไมถือพระองค
พระกรุณาธิคณ
ุ อันสําคัญยิ่งคือ
การที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไดพระราชทานเงินสวน
พระองคเปนคาใชจายในการออกปฏิบัติงานของหนวยแพทยอาสาเคลื่อนที่โดยทรงจัดหายามาพระราชทาน สวน
เวชภัณฑและอุปกรณเครื่องมือแพทย
พระองคพระราชทานเงินใหหวั หนาหนวยจัดซื้อตามความจําเปน
คาใชจายนี้ยังรวมถึงการจัดเตรียมเครื่องใช เครื่องแบบและอาหารสําหรับอาสาสมัครที่ปฏิบัติงาน ในระยะตอมา
เมื่อมีการขยายงานเปนการรักษาทางวิทยุ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกท็ รงจัดหาวิทยุรับสงติดตั้งตาม
สถานีโรงพยาบาลและสถานีรักษาเครือขาย รวมทัง้ พระราชทานอุปกรณการแพทยและยารักษาโรคไวประจํา
สถานีเหลานี้ ภายหลังโครงการนี้ไดรับการสนับสนุนดานอุปกรณสื่อสารจากรัฐบาลออสเตรเลีย
กิจการของหนวย พอ.สว. ขยายเติบโตเปนความหวังและที่พึ่งของประชาชน รัฐบาลเห็นความสําคัญของ
โครงการนี้จึงไดจัดสรรงบประมาณสมทบใหปละ ๑๓ ลานบาท เริ่มจาก พ.ศ. ๒๕๑๗ ขณะเดียวกันรัฐบาลญี่ปุน
ก็ไดชว ยสนับสนุนทั้งดานเงินทุนและเวชภัณฑ เปนการชวยบรรเทาพระราชภาระของสมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี อยางไรก็ตามพระองคยังคงพระราชทานความชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของหนวย
พอ.สว. อยางสม่ําเสมอตลอดมา เชน พระราชทานเงินทุนในการกอตั้งมูลนิธิ พอ.สว. เปนเงิน ๑ ลานบาท และ
เสด็จไปตรวจเยี่ยมจังหวัด พอ.สว. เปนประจํา ครั้งละประมาณ ๑๕ เดือน หลังจากนั้นจะเสด็จไปประทับฟนฟู
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วงรอบปฏิบัติพระราชกิจงาน พอ.สว. ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แบงตามชวงเวลาดังนี้
ปลายเดือนตุลาคม-ตนเดือนพฤศจิกายน ทรงปฏิบัติพระราชกิจในกรุงเทพมหานคร
กลางเดือนพฤศจิกายน-ตนเดือนมกราคม ทรงปฏิบัติพระราชกิจในภาคอีสานตอนบน ไดแก จังหวัดเลย
อุดรธานี หนองคาย กาฬสินธุ สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร
กลางเดือนมกราคม-กลางเดือนมีนาคม ทรงปฏิบัติพระราชกิจในภาคใตฝงทะเลอันดามัน ที่จังหวัด
ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ สตูล ตรัง และฝงอาวไทยทีน่ ครศรีธรรมราช
ตนเดือนเมษายน-ตนเดือนพฤษภาคม ทรงปฏิบัติพระราชกิจในภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม เชียงราย
แมฮองสอน พะเยา และนาน
กลางเดือนพฤษภาคม-ตนเดือนมิถุนายน ทรงปฏิบัติพระราชกิจที่จงั หวัดกาญจนบุรี และราชบุรี
กลางเดือนมิถนุ ายน-ตนเดือนกันยายน ทรงปฏิบัติพระราชกิจในภาคใต เริ่มจากจังหวัดนราธิวาส ยะลา
ปตตานี สงขลา พัทลุง สุราษฎรธานี ชุมพร ประจวบคีรีขันธ และเพชรบุรี
ปลายเดือนกันยายน-ตนเดือนตุลาคม ทรงปฏิบัติพระราชกิจในภาคกลางตอนบนที่จงั หวัดตาก อุตรดิตถ
และพิษณุโลก
กลางเดือนตุลาคม-ปลายเดือนพฤศจิกายน ทรงปฏิบัติพระราชกิจในพื้นที่ชายทะเลฝงตะวันออก แถบ
จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี และตราด
เดือนธันวาคม ทรงปฏิบัติพระราชกิจในภาคอีสานตอนลาง ที่จังหวัดยโสธร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ
สุรินทร และบุรีรัมย
เดือนมกราคม-กลางเดือนกุมภาพันธ
ทรงปฏิบัติพระราชกิจในภาคกลางและภาคอีสาน ที่จังหวัด
เพชรบูรณ ชัยภูมิ ขอนแกน นครราชสีมา นครนายก และปราจีนบุรี
การเสด็จปฏิบตั ิพระราชกิจของ พอ.สว. ยังเปนการสะทอนถึงพระจริยาวัตรสวนพระองคของสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนีไดเปนอยางดี ไดแก
การประหยัดและความเรียบงาย ดังเชน การกําหนดจํานวนคณะผูตามเสด็จเพียง ๓๕-๔๐ คน ซึ่งตอง
สามารถปฏิบัติหนาที่อันหลากหลาย และใชจายอยางประหยัดทั้งเรือ่ งอาหารและที่พัก โดยทรงเลือกพํานักใน
สถานที่ที่มีอยูแลว ไมตองสรางหรือตกแตงเพิ่ม เชน บานพักของกรมชลประทาน และเรือของกองทัพเรือ
การออกกําลังกาย ระหวางที่ทรงพักผอนจะโปรดการเสด็จพระดําเนินและการเลนกีฬาเปตอง ซึ่งเปน
เครื่องประสานความสามัคคีในกลุมไดเปนอยางดี
ความเอาพระทัยใสในเจาหนาที่และผูตามเสด็จที่ชวยในการปฏิบตั ิพระราชกิจ สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนีทรงดูแลทั้งในเรื่องที่พัก อาหาร และเครื่องใช มิใหบกพรองเพือ่ สรางขวัญและกําลังใจใหกบั
ผูปฏิบัติงาน
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ดานการศึกษา
การบําเพ็ญพระกุศลเพื่อสนับสนุนการศึกษาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเริ่มตั้งแตเมื่อครั้ง
ทรงตามเสด็จสมเด็จฯ เจาฟากรมหลวงสงขลานครินทรกลับมาประทับในประเทศไทย จวบจนพระโอรสทั้งสอง
พระองคไดเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ พระเมตตาในดานนี้ไดปรากฏเปนลําดับ ดังนี้
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไดพระราชทานเงินตําแหนงสะใภหลวงปละ ๒๐๐ บาทเพื่อ
ชวยเหลือนักเรียนที่เรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย สวนใหญจะพระราชทานผานบุคคลที่ติดตอกับผูเดือดรอนได
โดยตรง เชน ทานผูหญิงอนุรักษราชมณเฑียร (พัว) ซึ่งทํางานสภากาชาดไทย มีการติดตอประสานงานกับ
โรงเรียนตางๆ เปนประจํา
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล
เมื่อพระโอรสพระองคใหญขึ้นครองราชยเปนพระมหากษัตริย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจึง
ทรงสามารถขยายการปฏิบัติพระราชกิจใหมากขึ้น ดังเชน
๑. ใน พ.ศ. ๒๔๘๒ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไดพระราชทานทุนการศึกษาจํานวน ๕,๐๐๐
บาทแกโรงเรียนสตรีวิทยาซึ่งเปนสถานศึกษาเดิมของพระองค และพระราชทานเพิ่มในระยะตอมาอีกจํานวน
หนึ่งเพื่อเก็บดอกผลเปนทุนสงเคราะหนักเรียนเรียนดีที่ขดั สน รวมทั้งเสด็จเปนองคประธานในกิจกรรมตางๆ
ของโรงเรียนและรับสตรีวิทยาสมาคมไวในพระอุปถัมภ
๒. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไดพระราชทานเงินจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาทแกคณะ
แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อเก็บดอกผลเปนทุนการศึกษาตอในตางประเทศ ตามพระปณิธานของ
สมเด็จพระบรมราชชนก ในระยะตอมาไดโอนทุนนี้ไปใหมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร (มหิดล)
๓. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนียังไดพระราชทานเงินรายปสมทบทุนเก็บดอกผลชวยการ
ศึกษาของนักเรียนพยาบาลผดุงครรภและอนามัย คณะแพทยศาสตร ตลอดจนไดพระราชทานอุปกรณจําเปนใน
การศึกษาวิชาแพทยและพยาบาล แกหอสมุดคณะแพทยศาสตร ศิริราช และหองสมุดศรีสังวาลย สถาบันประสาท
วิทยา
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระวโรกาสขยายพระกรณียกิจในการสงเสริมทํานุบํารุง
ดานการศึกษาออกไปอยางกวางขวาง อาทิเชน
๑. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงรับตําแหนงองคประธานมูลนิธิอานันทมหิดล ซึ่งเปน
มูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกลาฯ ใหกอ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘ เพือ่ ระลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคณ
ุ ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั อานันทมหิดล มูลนิธินี้ไดจดั สรรทุนการศึกษาสาขาตางๆ ใน
ตางประเทศตัง้ แตระดับปริญญาตรีขึ้นไปถึงระดับสูงสุดโดยไมมเี งื่อนไขผูกพันหลังเรียนจบ ผูไดรับทุนมูลนิธิ
อานันทมหิดลจะตองมีคุณสมบัติดีเดนทั้งดานวิชาการและคุณธรรม เพื่อนําความรูก ลับมาถายทอดแกชนรุนหลัง
ตลอดจนชวยในการพัฒนาประเทศชาติ มูลนิธินี้ยังไดจดั ตั้งสถาบันคนควาวิชาการและรวมมือกับสถาบันอื่นเพื่อ
สนับสนุนการคนควาทางวิชาการใหกวางขวางขึ้นดวย
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๒. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไดพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคจัดสรางโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดตางๆ ในชวง พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๒๘ จํานวน ๒๓ แหง ไดแก
โรงเรียนอานันท (ประจวบคีรีขันธ) โรงเรียนวไลย (ประจวบคีรีขันธ) โรงเรียนสระปทุม (สระแกว) โรงเรียน
สวางวัฒนา (นราธิวาส) โรงเรียนมหิดล (สงขลา) โรงเรียนทัศนาวลัย (นครศรีธรรมราช) โรงเรียนสมเด็จพระ
ราชชนนี (อุบลราชธานี) โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี (สุรินทร) โรงเรียนสังวาลยวิท ๑ (หนองคาย) โรงเรียน
สังวาลยวิท ๒ (สงขลา) โรงเรียนสังวาลยวิท ๓ (แมฮอ งสอน) โรงเรียนสังวาลยวิท ๔-๕ (ยะลา) โรงเรียน
สังวาลยวิท ๖ (จันทบุรี) โรงเรียนสังวาลยวิท ๗ (นครศรีธรรมราช) โรงเรียนสังวาลยวิท ๘ (เชียงราย) โรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห ๒ (ชายแดนบํารุง-สระแกว) โรงเรียนจาตุรจินดา (ตาก) โรงเรียนจักรพงษ (เลย) โรงเรียนบาน
สองแพรก (ราชเวศพิศาล-นครศรีธรรมราช) โรงเรียนบานลาดเรือ (พิษณุโลก) โรงเรียนขอนแกน-อุดร
(ขอนแกน) และโรงเรียนเบตตี้ ดูเมน (พะเยา)
๓. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงรับสมาคมนักเรียนเกาและสมาคมวิชาชีพบางแหงไวใน
พระอุปถัมภ เชน สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย สมาคมศิษยเกาพยาบาลศิริราช โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ
และอนามัยสงขลา โรงพยาบาลสงขลา และสมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย
๔. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไดพระราชทานเงินจํานวน ๒ แสนบาท จัดสรางหอพักธรรม
นิวาสในพื้นทีด่ านหลังวัดบวรนิเวศวิหาร สําหรับเปนทีพ่ ักของนักเรียนที่ขัดสน
๕.
พระกรณียกิจดานการศึกษาที่นบั วาสําคัญยิ่งคือ การที่ทรงใหความอุปถัมภแกโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนซึ่งมีที่มาจากการเสด็จพระราชดําเนินเยีย่ มเยียนประชาชนในทองถิน่ ทุรกันดารและทอดพระเนตรเห็นสภาพดอยโอกาสทางการศึกษาของเด็กในพื้นที่ดังกลาว
โดยเฉพาะความขาดแคลนของโรงเรียน
ชาวเขาและประชาชนที่อยูห า งไกลการคมนาคมที่ตํารวจตระเวนชายแดนจัดตั้งขึ้นตามขีดความสามารถโดยจัดตัง้
ขึ้นเปนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๙ ณ บานดอนมหาวัน อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีชื่อวา
“โรงเรียน ตชด. บํารุงที่ ๑” จากความริเริ่มของกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน เขต ๕ คายดารารัศมี
เชียงใหม เพื่อใหเยาวชนชาวเขาเผาตางๆ และเยาวชนที่อยูใ นถิน่ ทุรกันดารหางไกลการคมนาคมที่ยังไมมี
หนวยงานรับผิดชอบโดยตรงใหมีโอกาสรับการศึกษาตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา สามารถเรียนรูหนังสือ
ไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย และสํานึกวาตนเปนคนไทย ตอมากองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนเขตอืน่ ๆ ก็ไดจดั ตั้งโรงเรียนชาวเขาและประชาชนไกลคมนาคมในถิ่นทุรกันดารขึ้นอีกหลายแหงเชนกัน
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงตระหนักดีวา “...ความไมรู จากการขาดโอกาสดานการศึกษา
เปนปญหาสําคัญเรื่องหนึ่งของการพัฒนาประเทศ การศึกษาเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ใหมีคุณภาพ เพื่อเปนคนทีท่ ําประโยชนตอ สังคม และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศสืบไป...” พระองค
จึงทรงรับโครงการโรงเรียนชาวเขาและประชาชนไกลคมนาคมไวในพระราชูปถัมภตั้งแตปลาย พ.ศ. ๒๕๐๗
และพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคใหจัดตั้งโรงเรียนชายแดนขึ้นอีกหลายแหง ทรงจัดหาอุปกรณการ
เรียนการสอนสงไปพระราชทาน ชวยใหเด็กชาวเขาผูขาดโอกาสไดมีการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นและไดกลับไป
เปนครูที่หมูบา นชาวเขา
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ในการจัดสรางโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน นอกจากการใชพระราชทรัพยสวนพระองคแลว ยังมีผู
ทูลเกลาฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลเพือ่ ใหกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนเขตตางๆ นําไปสรางโรงเรียน
อีกดวย ตามขอมูล พ.ศ. ๒๕๓๙ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนมีจํานวนถึง ๖๗๐ โรง และกระจายอยูทกุ
ภูมิภาค โรงเรียนพระราชทานที่สรางจากเงินที่มีผูทูลเกลาฯถวายนัน้ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจะ
พระราชทานชือ่ ใหตามชื่อของหนวยงานและของผูโดยเสด็จพระราชกุศล เชน โรงเรียนสมาคมศิษยเการาชินี
โรงเรียนเบตตี้ ดูเมน โรงเรียนจุฬา-ธรรมศาสตร โรงเรียนสื่อมวลชนกีฬา และโรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลีย
เปนตน
ในการจัดสรางโรงเรียน ตชด. นั้น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงกําหนดใหสรางอาคาร
เรียนถาวรตามแบบของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อความเหมาะสมเมื่อโอนกิจการโรงเรียนใหกระทรวง ศึกษาธิการ
ไปดําเนินการตอ นอกจากอาคารเรียนแลวพระองคยังพระราชทานบานพักครู ๑ หลังดวย เพื่อใหครูมีที่อยูอาศัย
สะดวกสบาย เปนการสรางกําลังใจใหครูในการปฏิบัติงาน แตทสี่ ําคัญคือพระองคไดพระราชทานชุดนักเรียน
สมุด ดินสอ แบบเรียน อุปกรณการเรียน และแผนทีจ่ ิ๊กซอวประเทศไทยเพื่อใหเด็กนักเรียนรูว า จังหวัดของตน
ตั้งอยูที่ใด โครงการนี้ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเปนจํานวนมาก เชน
กระทรวงศึกษาธิการจัดโครงการฝกอบรมดานการสอนแกตํารวจตระเวนชายแดนทีท่ ําหนาที่ครู
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดโครงการจัดหาอุปกรณสื่อการเรียนการสอน และฝกอบรม
ครูของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
โรงเรียนศึกษานารีไดเริ่มโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนนองเพื่อชวยเหลือเกื้อกูลกัน จึงมีโรงเรียนมัธยม
ศึกษาขนาดใหญในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ รับโรงเรียน ตชด. ไวเปนโรงเรียนนอง
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนียังไดพระราชทานยาและเวชภัณฑตางๆ แกโรงเรียน ตชด. ทั่ว
ประเทศเพื่อใชรักษาพยาบาลเบื้องตนแกครูและนักเรียนในโรงเรียน ภายหลังไดโอนงานนี้ใหมูลนิธิ พอ.สว.
ดําเนินการ
ตอมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงริเริ่มโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตาม
หลักโภชนาการขึ้นในโรงเรียน ตชด. รวมทั้งโปรดฯ ใหวิทยาลัยครูทวั่ ประเทศรับโรงเรียน ตชด. เขาโครงการ
สงเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ตชด. ดวย
มูลนิธิสงสริมผลผลิตชาวเขาไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไดจัดโครงการ
อบรมเยาวชนชาวเขาตามหลักสูตรเบ็ดเสร็จ ๘ เดือน เพื่อใหเยาวชนชาวเขาไดรับการศึกษา สามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหดีขึ้น และนําความรูที่ไดรับกลับไปเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยทัศนคติใหมใน
หมูบานของตน
ภายหลังมูลนิธิฯ ยังสนับสนุนเยาวชนที่มศี ักยภาพในการศึกษาใหไดศกึ ษาตอในระดับที่สูงขึ้นในสาขา
วิชาตางๆ ตามความถนัดตอไป เยาวชนชาวเขาที่ผานการอบรมตามโครงการดังกลาวไดมีสวนสําคัญในการชวย
นําทางและเปนลามในการติดตอกับชาวเขาในพื้นทีต่ างๆ ใหแกมูลนิธฯิ และหนวยงานของรัฐตอมา
ตนทศวรรษ ๒๕๒๐ การศึกษาภาคบังคับขยายออกไปกวางขึ้น เยาวชนชาวเขามีโอกาสไดรับการศึกษา
ภาคบังคับมากกวาในอดีต แตสวนใหญไมมีโอกาสศึกษาตอเมื่อจบชั้นประถมศึกษา ดังนัน้ มูลนิธิฯ จึง
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วิชาชีพที่เยาวชนชาวเขาเรียนจนสําเร็จการศึกษาภายใตโครงการฯ นี้ ไดแก ครูสาขาตางๆ การบัญชี การ
พาณิชย เกษตรกรรม คหกรรม ชางไฟฟา ชางเครื่องยนต และชางกอสราง โดยไดเขาทํางานในหนวยงานทัง้
ภาครัฐและเอกชน และมีสว นรวมในการชวยงานพัฒนาชาวเขาในภูมลิ ําเนาของตน

ดานการประชาสงเคราะห
ตนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวภูมิพลอดุลยเดช ในชวงเวลาที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนีประทับอยูในประเทศไทย พระองคโปรดการเสด็จประพาสหัวเมืองตางๆ ทั่วประเทศพรอมทั้งทรงงาน
ชวยเหลือประชาชนเปนครั้งคราว
สวนการเสด็จเยีย่ มเยียนราษฎรในทองถิ่นทุรกันดารที่ยาวนานนั้นเริ่มขึ้น
หลังจากมีการกอสรางพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศนที่จังหวัดเชียงใหม สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจะ
เสด็จไปประทับที่พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศนเพื่อทอดพระเนตรทัศนียภาพในหัวเมืองเหนือพรอมเสด็จไปเยี่ยม
เยียนชาวเขาตามดอยตางๆ เสมอ
ดวยเหตุนี้จึงทําใหทรงทอดพระเนตรเห็นชีวิตของตํารวจตระเวนชายแดนที่มาถวายอารักขาและประจํา
การอยูตามชายแดน ตลอดจนชีวิตของราษฎรตามหมูบ านตางๆ ทีข่ าดแคลนทั้งน้ํา โรงเรียน แพทย พยาบาล
รวมทั้งประสบปญหาดานการอนามัยและความยากลําบากอื่นๆ จึงทรงมีพระราชประสงคจะขจัดปดเปาทุกขของ
คนเหลานั้น ในระยะแรกพระองคทรงมุงเยี่ยมเยียนประชาชนและตํารวจตระเวนชายแดนเทานั้น แตภายหลังได
ขยายไปถึงทหารที่ปฏิบัติงานอยูในทองถิ่นนั้นๆ ดวย ในชวงเวลาดังกลาวพระองคเสด็จไปเฉพาะภูมภิ าคใด
ภูมิภาคหนึ่งหรือสองภูมิภาคตอเนื่องกัน แลวกลับมาประทับที่กรุงเทพฯระยะหนึง่ กอนจะเสด็จตอไปยังภูมภิ าค
อื่น หลังจาก พ.ศ. ๒๕๑๓ จึงมีการกําหนดวาระการเสด็จพระราชดําเนินเยีย่ มราษฎรเปนวงรอบติดตอกันนาน
ประมาณ ๑๕ เดือน อันเปนการบั่นทอนพระพลานามัยอยางยิ่งเพราะขณะเริ่มโครงการนั้น ทรงเจริญพระชนมายุ
ถึง ๖๔ พรรษา ทรงตรากตรําปฏิบัติพระราชกิจในถิ่นทุรกันดารเปนเวลายาวยาน จึงตองเสด็จพระราชดําเนินไป
ประทับที่สวิตเซอรแลนดอีก ๘ เดือน ดังมีรับสั่งวาตองเสด็จไปทรง “ไขลาน” เพือ่ ใหทรงมีพระกําลังเสด็จมา
ทรงชวยเหลือราษฎรตอไป ประกอบกับการเสด็จไปประทับที่สวิตเซอรแลนดยังเปนการออมพระราชทรัพยมา
ชวยราษฎรในครั้งตอๆไปตามรับสั่งวา “...ฉันมาอยูที่นี่ไดเก็บเงินไวบาง ใชนอยลง มาอยูเพื่อเก็บเงินไวใหคนอืน่
เพราะอยูเ มืองไทย อดไปนัน่ ไปนี่ไมได เวลาไปก็มีของไป ตั้งแตมแี พทยอาสาก็ตอ งใชมากขึ้น แตไมใชไมชอบ
ฉันชอบ...”
งานสงเคราะหอันยิ่งใหญของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจากการเสด็จพระราชดําเนินทองถิ่น
ทุรกันดาร ปรากฏเปนรูปธรรม ดังนี้
มูลนิธิสงเคราะหตํารวจตระเวนชายแดนและครอบครัว
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เนื่องจากตํารวจตระเวนชายแดนซึ่งมีภารกิจหลักในการปกปองรักษาชายแดนของประเทศ จึงมีหนาที่
ถวายอารักขาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศระดับสูง ขณะ
เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับในตางจังหวัดเสมอมา ใน พ.ศ. ๒๕๐๗ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับที่พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน พระองคไดเสด็จเยีย่ มหนวยตํารวจทหารที่ถวาย
อารักขา ทําใหทรงเขาพระทัยวาตํารวจตระเวนชายแดนมีความยากลําบากเพียงใด ดังนั้นทุกครั้งที่เสด็จเยีย่ มพสก
นิกรตามจังหวัดที่หางไกล จึงทรงเยี่ยมหนวยตํารวจตระเวนชายแดนดวยเปนประจํา ความหวงใยตอสุขทุกขของ
ตํารวจตระเวนชายแดนของสมเด็จพระบรมราชชนนีปรากฏเปนรูปธรรมตอเนื่องเปนเวลายาวนานนับสิบๆ ป
พระองคเคยตรัสกับผูใกลชิดถึงผูที่ไดรับความเดือดรอนวา “...ยิ่งเขาตกอยูในความลําบาก ฉันยิง่ อยากไปชวยเขา
...”
ในชวงหลังแมวาสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงเนนเฉพาะการเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดาร
แตก็จะ
พระราชทานสิ่งของตางๆ แกหนวยงานทีร่ ับผิดชอบตํารวจตระเวนชายแดนทุกเขต นอกจากนี้สมเด็จพระบรม
ราชชนนียังพระราชทานสิ่งของอื่นๆตามที่ทหารและตํารวจตระเวนชายแดนกราบบังคมทูลขอมาตามความจําเปน
ดวยพระราชทรัพยสวนพระองค เชน ผาพลาสติกหนาสําหรับทํากระโจม ขาวสาร และเกลือเม็ด
ในชวงเวลานัน้ ความขัดแยงทางการเมืองระหวางรัฐบาลและกลุมตางๆ ในบริเวณชายแดนยังคุกรุนอยู
เปนเหตุใหตํารวจตระเวนชายแดนจํานวนมากสูญเสียชีวติ หรือทุพพลภาพ
สมเด็จพระบรมราชชนนีทรงมี
พระราชดําริวา บุคคลเหลานั้นควรไดรับสิง่ ตอบแทนเพือ่ เปนกําลังใจใหปฏิบัติงานตอไป เพราะนอกจากตัวเองจะ
ลําบากแลว ครอบครัวยังไดรับผลกระทบดวย
ใน พ.ศ. ๒๕๑๐ พระองคจึงพระราชทานทุนริเริ่มจํานวน
๑,๑๕๗,๐๐๐ บาท เพื่อจัดตัง้ มูลนิธิสงเคราะหตํารวจตระเวนชายแดนและครอบครัว พรอมทั้งทรงรับมูลนิธินี้ไว
ในพระอุปถัมภ บุคคลที่อยูในขายไดรับการสงเคราะหประกอบดวย ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนที่ถึงแก
กรรมหรือไดรบั บาดเจ็บจากการปฏิบัตหิ นาที่ ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนและครอบครัวที่ประสบสาธารณ
ภัย ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนที่ทาํ หนาที่ครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน บุตรของขาราชการตํารวจ
ตระเวนชายแดนตั้งแตชนั้ ประทวนลงมาทีก่ ําลังศึกษาอยู รวมทั้งขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนหรือภริยาทีถ่ ึง
แกกรรม
หลังจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไดพระราชทานทุนเริ่มแรกของมูลนิธิแลว ตอมาไดมี
คณะบุคคลถวายเงินสมทบเปนทุนเพิ่มตลอดมา ถึงแมวาเงินที่พระราชทานจะเปนจํานวนไมมากนักแตก็สามารถ
สรางขวัญและกําลังใจใหแกเจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่เสี่ยงภัยเพื่อประเทศชาติไดอยางดี และเปนการเพิ่มพูนขวัญ
ใหแกทุกคน ทุกครั้งที่เสด็จกลับจากตางประเทศ พระองคจะตองเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยีย่ มตํารวจตระเวน
ชายแดนเปนการสวนพระองค ระยะหลังเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเจริญพระชนมายุสูง ไม
สามารถเสด็จพระราชดําเนินไปยังถิ่นทุรกันดารไดอยางเคย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และสมเด็จพระเจาพีน่ างเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ก็ทรงสืบสานพระราชกรณีย
กิจรวมกับตํารวจตระเวนชายแดนตอ ความหวงใยที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีตอหนวยงาน
ปรากฏในพระดํารัสพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ความวา “...ยาแกแลว ไปไหนไมคอยไหว
ขอใหสมเด็จพระเทพฯ ถาไปที่ไหนขอใหเสด็จเยีย่ ม ตชด. แทนยาดวย...”
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มูลนิธิสงเสริมผลผลิตชาวเขาไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ชาวไทยภูเขาในประเทศไทยมีหลากหลายชาติพันธุ เชน กะเหรีย่ ง (ปะกากะญอ) แมว (มง) มูเซอ อีกอ
(อาขา) เยา ฉิ่น ลีซอ ละวา และขมุ กระจายอยูใ น ๒๒ จังหวัด สวนใหญอยูบริเวณชายแดนที่หางไกลใน ๘
จังหวัดของภาคเหนือตอนบนคือ แมฮองสอน เชียงราย พะเยา เชียงใหม ลําพูน ลําปาง แพร และนาน ชาวเขา
เหลานี้มีความยากจน คุณภาพชีวิตต่ํา อาชีพหลักคือการทําไรเลื่อนลอยและปลูกฝน ทําใหภาคเหนือของไทยเปน
แหลงคาฝนสําคัญของโลกแหงหนึ่ง รัฐบาลจึงไดเริ่มแผนงานพัฒนาชาวเขาทั้งระยะสั้นและระยะยาวมาตั้งแตตน
ทศวรรษ ๒๕๐๐ เพื่อใหชาวเขาเหลานัน้ สามารถดํารงชีพอยูอยางสุขสงบ ชวยตัวเองได และตระหนักวาตนเปน
พลเมืองไทยและเปนสวนหนึ่งของสังคมไทย
นอกจากนี้ยังมีรายงานการวิจยั ของอาสาสมัครจากหนวยอาสาสมัครแคนาดาประจําประเทศไทย ซึ่งได
ไปทํางานเพื่อพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษแกเยาวชนในจังหวัดเชียงราย ตามโครงการความรวมมือระหวางไทย
กับแคนาดา ระหวาง พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๑๔ เสนอความเห็นวา รัฐบาลควรพัฒนางานศิลปหัตถกรรมชาวเขาให
เปนอาชีพ สงเสริมทั้งดานการผลิต การตลาด และการอนุรักษไว แตหนวยงานของรัฐ ทั้งกองสงเคราะหชาวเขา
กรมประชาสงเคราะห และกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ยังไมสามารถบุกเบิกการพัฒนาชาวเขาได จึงนําโครงการ
นี้ไปพึ่งพระบารมีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงสนพระทัยและทรงตระหนักในคุณคาของงานศิลปหัตถกรรม
ชาวเขาที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว แสดงออกถึงภูมิปญญา ประวัติศาสตร เอกลักษณและวัฒนธรรมของชนเผาตางๆ
พระองคทรงมีพระราชดําริจะสงเสริมและอนุรักษสรางอาชีพเพื่อชวยเหลือชาวเขาใหมีชีวิตความเปนอยูดีขึ้น จึง
พระราช ทานเงินทุนประเดิมจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท กับเงินที่สโมสรโรตารี บางกะป ถวายสมทบอีก ๒๐,๐๐๐
บาท เพื่อจัดตัง้ มูลนิธิสงเสริมผลผลิตชาวเขาไทยในพระอุปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่
๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ใน พ.ศ. ๒๕๒๔ ไดเปลี่ยนจาก “พระอุปถัมภ” เปน “พระราชูปถัมภ”) สมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนีทรงพระกรุณารับเปนองคนายกของมูลนิธิฯ
ภายหลังเปลี่ยนมาเรียกวา “นายิกา
กิตติมศักดิ”์
วัตถุประสงคของมูลนิธิฯคือ สงเสริมและรักษาไวซึ่งศิลปหัตถกรรมของชาวเขาเผาตางๆ โดยสนับสนุน
ดานเงินทุนและเครื่องมือใหชาวเขาผลิตงานหัตถกรรมในครัวเรือนเปนอาชีพ รวมทั้งชวยเหลือสงเคราะหดา น
ความเปนอยูและอาหาร มูลนิธิฯเริ่มบุกเบิกงานในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเปนแหงแรก การดําเนินงานเบื้องตน
ของมูลนิธิฯ คือการซื้องานศิลปหัตถกรรมของชาวเขาจากหมูบานตางๆมาขายตอในเชิงพาณิชย เพื่อกระตุน ให
ชาวเขาทํางานหัตถกรรมเปนงานเสริมนอกเหนือจากการเพาะปลูก และยังชวยบุกเบิกหาตลาดใหแกสินคาของ
ชาวเขา ทําใหงานของมูลนิธิฯขยายตัวไปไดเร็ว แตยังคงมีปญหาจากปริมาณและคุณภาพสินคาที่ไมสม่ําเสมอ
รวมทั้งการหาตลาดรองรับ ดังนั้นมูลนิธิฯจึงตองวางแผนการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังคงไดรับ
ความสนับสนุนจากแคนาดาอยางตอเนื่อง
งานสําคัญที่ถือเปนกาวสําคัญตอๆ มาของมูลนิธิสงเสริมผลผลิตชาวเขาไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี ไดแก
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การสอนชาวเขาใหปรับปรุงคุณภาพงานศิลปหัตถกรรม เดิมงานศิลปหัตถกรรมชาวเขามีคุณภาพตางกัน
และคุณภาพไมสม่ําเสมอ ทําใหเกิดปญหาทางการตลาดมาก การพัฒนาเริ่มจากแนะนําใหใชผาและดายที่สีไมตก
และเปนสีตามสมัยนิยมของชาวเมืองและชาวตางประเทศ
แนะนําใหผลิตผาเพื่อการตกแตงและผลิตภัณฑ
เครื่องใชในครัวเรือน เชน ผาปูโตะ ผาคลุมเตียง ปลอกหมอน และผาปกตกแตงเสื้อผา ฯลฯ โดยมูลนิธิฯจะคิด
รูปแบบ จางชางฝมือทําเปนตัวอยาง จากนั้นจึงนําไปสอนใหชาวเขาทําตาม สวนการออกแบบลวดลายจะให
ชาวเขาใชลายที่เปนเอกลักษณของเผา มูลนิธิฯจัดรวบรวมลายของชาวเขาเผาตางๆ เพื่อใหนําไปพัฒนา ชาวเขา
สามารถขายสินคาของตนโดยอิสระ หากเปนสินคาตามใบสั่งซื้อ มูลนิธิฯจะจัดหาวัตถุดิบที่มคี ุณภาพดีให ทั้ง
ไหม ดาย ผา และวัสดุอนื่ ๆ เมื่อทําเสร็จแลวมูลนิธิฯจายเปนเงินสดใหทันที งานนี้นําไปสูการพัฒนาชาวเขาให
สามารถพึ่งตนเองไดตามพระราชดําริ
การจัดแสดงแบบเสื้อที่ตัดเย็บดวยผาชาวเขา มูลนิธิฯตองการเผยแพรงานศิลปหัตถกรรมชาวเขาและ
สงเสริมการตลาดดวยการจัดแสดงแบบเสื้อที่ตัดเย็บหรือตกแตงดวยผาปก ผาทอชาวเขาหลากรูปแบบ ทั้งใน
กรุงเทพฯ และตางประเทศ งานศิลปหัตถกรรมชาวเขาจึงเปนสินคาเชิงพาณิชยในตลาดทั้งในและนอกประเทศ
การทําหนาทีพ่ ี่เลี้ยงและผูจดั การของมูลนิธิฯทําใหชาวเขาสามารถปรับปรุงคุณภาพสินคา ผนวกกับการ
สนับสนุนของตางชาติ เชน สถานทูตแคนาดาประจําประเทศไทยไดจัดการประกวดงานศิลปหัตถกรรมของ
ชาวเขาเผาตางๆ ขึ้นที่ไรของมูลนิธิฯใน พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อสงเสริมใหชาวเขาไดพัฒนาสรางสรรคงาน
ศิลปหัตถกรรมที่มีคุณภาพ งานหัตถกรรมของชาวเขาจึงแพรหลาย เปดตลาดในตางประเทศไดทั้งในเอเชีย
ยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย ชาวเขาจึงมีหนทางประกอบอาชีพเลีย้ งตนเองได เปนผลดีตอการพัฒนาชาวเขา
ในภาพรวม
มูลนิธิแมฟาหลวงในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เมื่อกิจการของมูลนิธิขยายงานเพิ่มอีกหลายดาน
จึงจําเปนตองมีสถานที่ทําการแหงใหมรองรับโดย
เฉพาะเมื่อมีโครงการฝกอบรมเยาวชนชาวเขา อันเปนที่มาของไรมูลนิธิซึ่งตอมาเรียกวาไรแมฟาหลวง ไรนเี้ ริ่ม
จากการซื้อที่ดนิ ดวยเงินพระราชทานจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเงินจากหนวยปฏิบัติการ
เกษตรของเยอรมนี (GAA - German Agro-Action) ถวายสมทบ เปนพื้นที่จํานวน ๑๙ ไร ๓ งาน ที่บานปางิว้
ตําบลรอบเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ภายหลังขยายเปน ๑๖๓ ไร ๒ งาน ๔๐๕ ตารางวา
พระราชสมัญญา “แมฟาหลวง” สันนิษฐานวามาจากชาวเขาที่รับรูวา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนีเสด็จมาเยี่ยมเยียนโดยเฮลิคอปเตอร ประหนึ่งวาเสด็จมาจากฟากฟา สวนในความเปนจริงการเสด็จของ
พระองคนํามาซึ่งความอบอุน ความหวัง ความชวยเหลือ สิ่งของพระราชทาน เปนการบรรเทาความยากลําบาก
เดือดรอนทั้งกายและใจของพวกเขา ตํารวจตระเวนชายแดนคงไดรับถายทอดความคิดจากชาวเขา จึงบัญญัติคํานี้
ขึ้น อยางไรก็ดี คําวา “แมฟา หลวง” ในความหมายถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ไดแพรหลายสูชาว
ไทยทั้งมวล หลังการจัดงานไหวสาแมฟา หลวงครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งมูลนิธิสงเสริมผลผลิตชาวเขาไทยฯ
ไดจัดขึน้ ณ ไรของมูลนิธิ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในปที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเจริญพระชนมายุ
๘๔ พรรษา
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มูลนิธิสงเสริมผลผลิตชาวเขาไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไดดําเนินงาน
มาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๑๕ เพื่อสนองพระราชดําริการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขาดานงานอาชีพและการศึกษา ตอมา
ใน พ.ศ. ๒๕๒๘ มูลนิธิฯไดเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการดําเนินงานใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โดยขยายงานมาสูการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย แกไขสิ่งแวดลอมในชุมชนเสือ่ มโทรม และชวยเหลือชาว
ชนบทที่ยากไร มูลนิธิจึงไดเปลี่ยนชื่อจาก “มูลนิธิสงเสริมผลผลิตชาวเขาไทย” เปน “มูลนิธิแมฟาหลวงในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” มีชื่อภาษาอังกฤษวา “The Mae Fah Luang Foundation Under
the Patronage of H.R.H. the Princess Mother”
หลังจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงรับมูลนิธิแม
ฟาหลวงไวในพระบรมราชูปถัมภ โดยทรงมอบใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปนองค
ประธานและดําเนินงานตามพระราชประสงคของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสืบตอมาจนถึงปจจุบัน
งานของมูลนิธิแมฟาหลวง
เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๔) ซึ่ง
รัฐบาลเนนการพัฒนาชนบทมากขึ้น มูลนิธิแมฟาหลวงจึงเปลี่ยนวัตถุประสงคเปนการชวยเหลือผูยากไรทั้งที่เปน
ชาวเขาและชาวพื้นราบในพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน เชน โครงการผูนําเยาวชนชาวเขาไดปรับเปลี่ยนเปนโครงกร
อบรมและพัฒนาเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร แตยังคงไดรับพระราชูปถัมภจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
และเงินสนับสนุนจาก USAID อยูจนถึง พ.ศ. ๒๕๓๓
มูลนิธิแมฟาหลวงไดดําเนินงานที่เปนการสนองพระราชดําริอีกหลายโครงการ เชน การสงเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบานทั้งของภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต และภาคอีสาน การฝกฝนเยาวชนที่ไดรับทุนการศึกษาใน
โครงการไปชวยซอมแซมพระวิหารในจังหวัดลําปางและเชียงใหม การเขารวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่วัด
พระแกว เชียงราย การทําหนังสือเผยแพรศิลปวัฒนธรรมชาวเขาเปนภาษาอังกฤษ การจัดทําพจนานุกรมลานนาไทย ดําเนินการคนควาวิจัยประวัติพระธาตุดอยตุง การเก็บรักษาศิลปวัฒนธรรมที่มีคาโดยเฉพาะอยางยิง่
ศิลปวัตถุลานนา และประการสําคัญคือเปนผูประสานงานระหวางภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่เขารวม
โครงการพัฒนาดอยตุง

ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
การเสด็จพระราชดําเนินไปเยี่ยมพสกนิกรในถิ่นทุรกันดารติดตอกันมาเปนเวลานาน ทําใหสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเขาพระทัยถึงปญหาที่ทาํ ใหประชาชนตามชายแดนโดยเฉพาะชาวเขา อยูในวงจร
ยากแคนอันนําไปสูการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ เชน การตัดไมทําลายปาเพื่อทําไรเลื่อนลอย สงผลกระทบถึง
ภาวะตนน้ําลําธารและการพังทลายของหนาดิน
สวนการปลูกฝนก็เปนการทําลายมนุษยชาติและตนเอง
เนื่องจากชาวเขาสวนใหญนยิ มการสูบฝน ทําใหคุณภาพชีวิตตกต่ํา พระองคทรงมีพระประสงคใหชาวไทยภูเขา
เหลานี้มีความเปนอยูที่ดี
มีโอกาสและทางเลือกชีวติ โดยตระหนักวาปาไมมีความสําคัญตอชีวิต ไมตดั ไม
ทําลายปา รักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของเผาไวไมใหสูญหาย
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สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระราชดําริวาปญหานี้มาจาก “คน” จึงทรงมีพระราช
ประสงคที่จะ “ปลูกคน” พรอมทั้ง “ปลูกสิ่งแวดลอม” ไปพรอมๆ กัน ปรัชญาการพัฒนาของพระองคทานคือ
การสรางโอกาสและภูมิคุมกันในการดํารงชีวิตเพื่อใหคนยืนหยัดไดดว ยตนเอง ดังนั้นจึงตองเริ่มโดยการชวยให
ราษฎรชวยตนเองได ไมมีการใหเปลา พระกรณียกิจของพระองคจึงมีการแกไขทั้งความเจ็บ ความจน และความ
ไมรู ผานทางงาน พอ.สว. และงานดานการศึกษา แตการแกไขความยากจนอยางยั่งยืนตามพระราชปณิธานของ
พระองคไดเริม่ ใน พ.ศ. ๒๕๓๐ จากโครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย

โครงการพัฒนาดอยตุง
ดอยตุง ตั้งอยูในเขตอําเภอแมสายและอําเภอแมจนั จังหวัดเชียงราย เนื่องจากเปนยอดดอยสูง มีปา ไมขึ้น
ปกคลุมและเปนแหลงของตนน้ําลําธาร จึงไดขึ้นทะเบียนเปนปาสงวนแหงชาติ แตในที่สุดบริเวณนี้ไดกลาย
สภาพเปนปาเสื่อมโทรมและเปนปาโลนมาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๙ ชาวเขาที่อาศัยอยูท ี่นี่สวนใหญเปนชนเผาอีกอ
มูเซอ ไทยใหญ และจีนฮอ มีอาชีพปลูกขาวโพด มัน ขาว แตสวนใหญปลูกฝนเปนรายไดหลัก ถึงแมวาหนวย
พัฒนาตนน้าํ ๓๑ ของกรมปาไมจะพยายามปลูกปาทดแทน ก็ไมสามารถฟนสภาพปาดอยตุงได
ใน พ.ศ. ๒๕๓๐ ดอยตุงยังคงเปนพื้นที่ทรุ กันดาร หางไกลการคมนาคม การสัญจรใชมาลอเปนพาหนะ
ไปตามทางแคบ ขรุขระ ลาดชัน และอันตรายอยางยิง่ ความเปนอยูข องผูคนยังต่ํากวามาตรฐานทั่วไป แมจะมี
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนอยู ๒ แหง แตก็มีเจาหนาที่ประจําเพียง ๒ คน ไมสามารถดูแลไดทวั่ ถึง ชาวเขา
ยังคงพึ่งหมอผีในการรักษาโรค สวนดานการศึกษาแมจะมีโรงเรียน ตชด. แตเด็กๆ ก็ไปโรงเรียนไมสม่ําเสมอ
และเลิกเรียนเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ หรือ ๔
การริเริ่มโครงการพัฒนาดอยตุง หัวหนาหนวยพัฒนาตนน้ําที่ ๓๑ ทีท่ ําหนาที่รักษาปาดอยตุง ปรารถนา
จะหาทางแกไขไมใหชาวบานรุกล้ําทําลายปาที่เหลืออยู โดยการมอบพืน้ ที่ ๒,๐๐๐ ไรในเขตครอบครองใหเปน
สถานที่ฝกงานของมูลนิธิแมฟาหลวง กรรมการมูลนิธิแมฟาหลวงเห็นวาบริเวณนั้นสงบ งดงามดวยธรรมชาติ
อากาศเย็น ภูมิประเทศมีสภาพคลายกับที่ประเทศสวิตเซอรแลนด สมควรจะสรางพระตําหนักเพื่อเปนที่ประทับ
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ทั้งยังเหมาะสมจะใชเปนสถานที่ทรงงานเพื่อกอประโยชนสุขแก
ราษฎรชายขอบตามพระราชปณิธานได
ตน พ.ศ. ๒๕๓๐ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพรอมสมเด็จพระเจาพีน่ างเธอ เจาฟากัลยาณิ
วัฒนา ไดเสด็จมาทอดพระเนตรบริเวณดังกลาวและทรงโปรดสถานที่แหงนี้มาก ดังมีพระราชกระแสรับสั่งวา
“ฉันจะปลูกปาบนดอยตุง” แตในชัน้ แรกฝายทหารไมเห็นดวยทีจ่ ะสรางพระตําหนักในบริเวณนี้เพราะเกรงวาจะ
ไมปลอดภัย เนื่องจากอยูใกลชายแดนซึ่งมีกองกําลังชนกลุมนอยที่ตอตานพมาอาศัยอยู นอกจากนี้ยังเปนเสนทาง
ลําเลียงของพอคาฝน อยางไรก็ตามในทีส่ ุดผูบัญชาการทหารบกในขณะนัน้ ไดสนองพระราชประสงคที่จะปลูก
ปาที่ดอยตุงถวาย ตอมาในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๐ รัฐบาลไดลงนามอนุมัติโครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัด
เชียงราย
โครงการพัฒนาดอยตุงตั้งอยูในเขตอําเภอแมฟาหลวง (ปจจุบัน) และอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย มี
พื้นที่ประมาณ ๑๕๐ ตารางกิโลเมตร หรือ ๙๓,๕๑๕ ไร แบงเปนสวนของปาสงวน ปาไมถาวร และนิคม
สงเคราะหชาวเขา เปาหมายหรือวัตถุประสงคของโครงการเปนไปตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระศรีนคริน
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การดําเนินโครงการ
กองอํานวยการรักษาความมัน่ คงภายใน (กอ.รมน.) เปนหนวยงานหลักที่
รับผิดชอบโครงการนี้โดยมีมูลนิธิแมฟาหลวงเปนหนวยงานประสานความรวมมือกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และภาคเอกชนที่เขารวมโครงการนี้ เริ่มตนดวยการวางโครงสรางพื้นฐาน เชน การสรางทาง การจัดหาแหลงน้ํา
การจัดหาไฟฟา งานอนุรักษและพัฒนาปาไม พัฒนาดานการเกษตร สงเสริมคุณภาพชีวติ และการสรางพระ
ตําหนักดอยตุงเปนที่ประทับและทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนี
ระยะเวลาการดําเนินงานโครงการยาวนานถึง ๓๐ ป แบงแผนงานเปน ๓ ระยะ
ระยะที่ ๑ ใชเวลา ๖ ป แบงเปน ๒ ชวงคือ ระหวาง พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๓ และ พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๖
เปนการจัดทําโครงสรางพื้นฐานโดยมีการปลูกปาเปนเปาหมายหลัก ทําความเขาใจกับประชาชนในพืน้ ที่และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเหลานั้น
ระยะที่ ๒ ใชเวลา ๙ ป ระหวาง พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๕ เปนการเพิ่มและการกระจายรายไดของ
ประชาชนในพื้นที่ดว ยการจัดสรรที่ดินทํากินโดยมุง หวังใหคนกับปาอยูรวมกันไดอยางกลมกลืน
นอกจาก
สงเสริมอาชีพดานการเกษตรแลว
ยังสนับสนุนอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่ไมเปนอันตรายตอสภาพแวดลอม
จัดการตลาดใหครบวงจร ใหความรูดานอนามัยแกชาวบาน และสงเสริมใหดอยตุงเปนแหลงทองเทีย่ ว โครงการ
หวังวาจะพึ่งงบประมาณแผนดินนอยลง
ระยะที่ ๓ ใชเวลา ๑๕ ป คือ พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๖๐ มุงหวังที่จะชวยตนเองไดถึงระดับที่ประชาชนในพื้นที่
มีความเปนอยูด ีและมีรายไดสูงจนเปนผูเสียภาษีใหรัฐได มิใชจะคอยรับแตความชวยเหลือจากรัฐเทานั้น
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระราชดําริและริเริ่มโครงการนี้เมื่อมีพระชนมายุ
๘๘
พรรษา ดังนั้นรัฐบาลจึงมุงหวังใหโครงการนี้ลุลวงมากที่สุดเพื่อใหทนั วโรกาสที่พระองคจะเจริญพระชนมายุ ๙๐
พรรษาใน พ.ศ. ๒๕๓๓ รัฐบาลไดระดมสรรพกําลังในการดําเนินงานทุกดานไปพรอมๆ กันตั้งแตแรก แบงการ
รับผิดชอบเปน ๒ สวน สวนแรกเปนพืน้ ที่ทรงงาน ไดแกบริเวณรอบพระตําหนักและพื้นทีเ่ ล็กๆ อีก ๔ แหง อยู
ในการดูแลบริหารงานของมูลนิธิแมฟาหลวง เพื่อประสานงานกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.)
สวนที่สองเปนพื้นที่รอบนอก กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ดูแลพื้นที่ตามที่ไดรับอนุมัติ
จากกรมปาไมจนถึง พ.ศ. ๒๕๓๖ เมื่อการจัดทําโครงสรางพื้นฐานในโครงการพัฒนาดอยตุงสําเร็จลุลวง กอ.
รมน. จะถวายพื้นที่สวนนี้ใหเปนพืน้ ที่ทรงงานดวยทั้งหมด โดยมีมูลนิธิแมฟาหลวงเปนผูบริหารงาน
โครงการพัฒนาดอยตุงสามารถทําใหประชาชนในพืน้ ทีเ่ กิดความเขาใจและใหความรวมมืออยางเต็มที่
ดวยความเชื่อมั่นที่มีตอมูลนิธิแมฟาหลวงของชาวเขา โดยเฉพาะราษฎรในหมูบา นอีกอปากลวยไดยินยอมยาย
ออกจากหมูบา นเดิมที่อยูใ กลบริเวณพระตําหนัก ไปอยูในบริเวณใหมคือกิโลเมตรที่ ๑๑ ของทางหลวงสายบาน
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สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพรอมสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทรไดเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับที่พระตําหนักดอยตุงรวม ๖ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ ระหวางวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๑ – วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๒ รวม ๘๐ วัน
ครั้งที่ ๒ ระหวางวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๒ – วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๒ รวม ๓๘ วัน
ครั้งที่ ๓ ระหวางวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ – วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ รวม ๔๘ วัน
ครั้งที่ ๔ ระหวางวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๔ – วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๔ รวม ๑๕๔ วัน
ครั้งที่ ๕ ระหวางวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ – วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ รวม ๒๔๙ วัน
ครั้งที่ ๖ ระหวางวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ – วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๖ รวม ๔๑ วัน
ทุกครั้งที่เสด็จแปรพระราชฐานมาประทับ ณ “บานที่ดอยตุง” สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ทรงงานทุกอยางดวยพระองคเอง นับตั้งแตเพาะกลาไมที่จะใชในการปลูกปาเทิดพระเกียรติ ๙๐ พรรษา จํานวน
๙,๙๐๐ ไรที่ดอยตุง เสด็จไปทรงปลูกตนสักรวมกับประชาชน ณ บานอีกอ ตําบลแมไร อําเภอแมจัน ทรงดูแล
รักษาพืชพันธุท ี่ทรงปลูกไว ทั้งรดน้ําพรวนดินและใหปุย ทรงติดตามดูแลใหคําแนะนําการดําเนินงานของ
โครงการตางๆ โดยมิไดทรงอยูเฉย และดวยพระบารมีปกเกลา โครงการพัฒนาดอยตุงจึงประสบความสําเร็จและ
เปนโครงการตนแบบในการพัฒนาใหพื้นที่ตางๆ ทั้งในและนอกประเทศ
โครงการสําคัญๆ ของโครงการพัฒนาดอยตุงไดแก
๑. โครงการปลูกปาเทิดพระเกียรติ ๙๐ พรรษาสมเด็จยา พ.ศ. ๒๕๓๓ บนที่ดินของโครงการพัฒนา
ดอยตุง รวม ๙,๙๐๐ ไร และมีพิเศษ ๓ แปลงคือ แปลงของสมเด็จพระเจาอยูหวั โปรดเกลาฯ ใหปลูกตนเกาลัด
แปลงของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โปรดเกลาฯ ใหปลูกตนวอลนัท และแปลงของสมเด็จพระเจาพี่
นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรโปรดเกลาฯ ใหปลูกตนอัลมอนด รวมอีก ๑๒,๐๐๐
ไร คาปลูกปาและดูแลบํารุงรักษาตลอด ๓ ป ไรละ ๓,๐๐๐ บาท
โครงการนี้เปนตนแบบใหรฐั บาลนําไปขยายเปนโครงการปลูกปาถาวรจํานวน ๕ ลานไรทั่วประเทศ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวในมหามงคลสมัยครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปใน พ.ศ. ๒๕๓๙
๒. โครงการปลูกปาเศรษฐกิจและโครงการปลูกไมดอกไมใบใหรมเงาไมใหญใน พ.ศ. ๒๕๓๒ เพื่อ
รองรับการลดการจางงานชาวบานจากโครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ ๙,๙๐๐ ไร หลังจากตนไมเติบโตแลว
เพื่อใหชาวบานสามารถเลี้ยงตัวเองได มูลนิธิแมฟาหลวงไดจัดตั้งเปนบริษัทนวุติ จํากัด เพื่อบริหารงานโครงการ
ปลูกปาเศรษฐกิจ และบริษทั อุตะยายุ จํากัด เพื่อจัดการโครงการปลูกไมดอกไมใบใหรมเงาไมใหญ
ปาเศรษฐกิจประกอบดวย แมคคาเดเมีย กาแฟ และเกาลัด โดยในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไดเสด็จไปทรงปลูกตนแมคคาเดเมีย ตนกาแฟพันธุอาราบิกา และตน
เกาลัด เปนปฐมฤกษ
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ไมดอกที่ปลูกใหรมเงาไมใหญคือ หนาวัว ปกษาสวรรค และขิงญี่ปุน ไมใบคือ วาสนา ไมหัว เชน
อเมซอน ลิลลี่ บัวเข็ม และหงสเหิน กลวยไม เชน รองเทานารี เครื่องเทศ เชน อบเชย รวมทัง้ บัวดินสีตางๆ
มณฑา บอนสี วานแสงอาทิตย และปทุมมา ฯลฯ
๓. โครงการพัฒนาการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ เชน เห็ดหอม เห็ดสกุลนางรม เห็ดเข็มเงิน เห็ดหลินจือ
และเห็ดแชมปญอง
๔.
โครงการสงเสริมการเกษตรและอุตสาหกรรมปอสา สามารถตั้งโรงงานผลิตกระดาษสาไดเมือ่
พ.ศ. ๒๕๓๗ เพื่อผลิตกระดาษสาสงศูนยหัตถกรรมของโครงการ
๕. โครงการขยายพันธุไมมีคาและหายากโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เริ่มดําเนินการเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔
พันธุไมที่ผลิตได เชน กลวย หญาแฝก หนอไมฝรั่ง บัวสวรรค บอน กลวยไมกระถาง ขนุน สตรอเบอรี่ และ
ไมประดับตางๆ
๖. โครงการพัฒนาการปลูกขาวญี่ปุน เริม่ นําขาวญี่ปุนมาทดลองปลูกใน พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๖
๗. งานดานหัตถกรรม เชน ตัดเย็บเสื้อผา ทอผา ทอพรม ทํากระดาษสาและสิ่งประดิษฐจากกระดาษ
สา งานจัดบานจากหญาแฝก เชือกกลวย
๘. โครงการศึกษาพัฒนาหญาแฝกตามทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานแนวทางดําเนินงานตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนตนมา
๙. โครงการผลิตเมล็ดพันธุไมดอก โดยเฉพาะไมเมืองหนาว เชน ซัลเวีย
๑๐. จัดตั้งศูนยบําบัดและฟน ฟูสมรรถภาพผูเสพยาเสพติดที่บานผาหมี
เปดดําเนินการเมื่อวันที่ ๑๕
มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระราชดําริวานาจะทําทั้งๆ ที่มีผูทัดทานวา
เปนงานทีย่ ากมาก แตทรงมีรับสั่งวา “คนที่ติดยาเปนคนหรือเปลา ในเมื่อเขาเปนคน เรามีการชวยเหลือเขาได
ไหม ถาชวยเหลือเขาได เทากับชุบชีวิตใหมใหเขา เราก็ควรทํา” หลังการบําบัดแลว ยังมีการฝกอบรมวิชาชีพ
ตางๆ ตามความถนัดของแตละคนเพื่อใหมอี าชีพติดตัวไปประกอบสัมมาอาชีพ
๑๑. โครงการสวนรุกขชาติแมฟาหลวงบนดอยชางมูบซึ่งเปนดอยทีส่ ูงที่สุดของเทือกเขานางนอน สูง
จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ๑,๕๐๐ เมตร มีพระสถูปเล็กๆ บนยอดดอย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ทรงมีพระราชดําริวาควรฟน ฟูดอยชางมูบใหกลับคืนสภาพปาดังเดิมเพือ่ เปนแหลงตนน้ําลําธาร การดําเนินงาน
ตามโครงการนี้ไดมีการขุดลอมเคลื่อนยายตนไมใหญจากริมถนนพหลโยธิน สายแมจัน-แมสาย ที่กําลังขยายผัง
การจราจร จําเปนตองโคนตนไมขนาดใหญสองขางทางออกไป มูลนิธิแมฟาหลวงและกรมปาไมจึงดําเนินการ
เคลื่อนยายตนไมขนาด ๗-๘ คนโอบ ขึ้นไปไวที่ดอยชางมูบระหวางวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ถึง ๒ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๓๕ จํานวน ๑๔ ตน สวนตนที่ ๑๕ คือตนไทรซึ่งเปนตนที่ใหญที่สุด สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ไดเสด็จไปทอดพระเนตรการยายตนไทรตนนี้ดว ย รวมทั้งไดเคลื่อนยายตนไมขนาดเล็กและขนาดกลางสูง ๓-๘
เมตร อีก ๓,๖๐๐ ตนขึ้นไปปลูกที่ดอยชางมูบเพื่อ “ชุบชีวิตตนไมถวายสมเด็จยาเนรมิตปาดอยตุง”
๑๒. สวนแมฟาหลวง บริเวณดานหลังพระตําหนักดอยตุงสรางเปนสวนดอกไมเพื่อใหเปนแหลง
พักผอนเพื่อชมธรรมชาติและรองรับนักทองเที่ยว สวนนี้ไดรับการออกแบบอยางสวยงาม มีความสวยงามดวยไม
ดอกไมประดับตลอดทั้งป การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดนอ มเกลาฯ ถวายสวนแมฟาหลวงในวันที่ ๒๙
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ตามแผนงานระยะที่ ๒ ของโครงการพัฒนาดอยตุงตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๗ เปนตนมา มีการเริ่มโครงการ
ใหมคือ โครงการปลูกปาพระราชทานฉลองสิริราชสมบัติ ๕๐ ป ในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรง
ครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปใน พ.ศ. ๒๕๓๙ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั และสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงมี
พระราชประสงคใหมูลนิธิแมฟาหลวงและมูลนิธิชัยพัฒนารวมทั้งหนวยงานรัฐและเอกชน
รวมกันปลูกปา
พระราชทานแกประชาชนชาวไทย โดยใหมีการปลูกหญาแฝกเพื่อปองกันการพังทลายของหนาดินเสริมกับการ
ปลูกปาประเภทไมผล ไมใชสอย และไมรกั ษาตนน้ําลําธาร ในลักษณะใหคนกับปาอยูรวมกันได เรียกวา ปายังชีพ
(ปาพระราชทาน) โดยเริ่มดําเนินการเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗ ในเขตอําเภอแมฟาหลวง จํานวน ๔,๐๐๐
ไร โครงการนี้ยังจัดสรรที่ดนิ ทํากินใหแกราษฎรที่มีความรูในการเพาะปลูก แตไมมที ี่ทํากินอีกดวย
อยางไรก็ตาม โครงการพัฒนาดอยตุงทีน่ ําความเจริญ รายได และคุณภาพชีวติ ที่ดีขนึ้ ตามมาตรฐานสากล
มาสูชุมชนชาวเขา ไดสงผลกระทบในเชิงวัฒนธรรมตอวิถีการดําเนินชีวิตของชาวเขาเหลานัน้ โครงการฯไม
ตองการใหชาวเขาละทิ้งประเพณีดั้งเดิมของตน จึงตองเปนผูแนะนําและใหความรูแกชาวเขาเหลานั้น
โครงการพัฒนาดอยตุงตามพระราชดําริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมิไดนํามาซึ่งการ
พัฒนาคนใหหลุดจากวงจรอันคับแคบของความยากจนเทานั้น แตยังไดนําความเจริญมาสูจังหวัดเชียงรายและ
นําไปสูการพัฒนาประเทศโดยรวมไดในทีส่ ุด ดังจะเห็นไดจากโครงการตางๆ ทั่วประเทศที่รับรูปแบบมาจาก
โครงการพัฒนาดอยตุง

ดานการศาสนา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเจริญพระชนมทามกลางสังคมพุทธศาสนาแหงวัดอนงคาราม
มาตั้งแตยังทรงพระเยาว พระองคทรงมีความคุนเคยกับวัดเนื่องจากไดเสด็จพระราชดําเนินตามพระชนนีและ
พระญาติไปทําบุญที่วัดอนงคารามอยูเสมอ วัดนีย้ ังเปนสถานที่ตั้งของโรงเรียนแหงแรกที่พระองคทรงศึกษาอีก
ดวย พระองคจึงทรงไดรับการอบรมศีลธรรมและหลักธรรมของพระพุทธศาสนา แตคงเปนความรูเพียงผิวเผิน
ตอมาเมื่อพระองคไดเสด็จไปศึกษาตอที่ประเทศสหรัฐอเมริกา พระองคเคยเสด็จไปโบสถคริสตและโรงเรียนวัน
อาทิตยของคริสตศาสนา ซึ่งมีวิธีการสอนใหเด็กเขาใจโดยการอธิบายอยางงายๆ ทําใหพระองคสนพระทัยในเรื่อง
ศาสนาและมีพระราชประสงคที่จะศึกษาพระพุทธศาสนาใหลึกซึ้งขึน้ โดยเฉพาะหลังจากที่สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนกสิ้นพระชนม ขณะประทับอยูที่สวิตเซอรแลนดพรอมดวยพระโอรสธิดา พระองคทรงมีเวลาวาง
พอที่จะศึกษาเพิ่มเติมในวิชาที่ทรงสนพระทัย คือ ปรัชญา ภาษาบาลีและสันสกฤต ที่มหาวิทยาลัยโลซานน วิชา
เหลานี้มีสวนสําคัญตอทัศนะและแนวคิดการศึกษาพระธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาของพระองคเปนอยาง
มาก
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงปลูกฝงความรูทางพระพุทธศาสนาแกพระโอรสธิดาตั้งแตยัง
เยาวพระชันษา พระราชจริยาวัตรที่พระโอรสธิดาทรงปฏิบัติเปนประจําขณะประทับอยูที่วังสระปทุมคือการทรง
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การปฏิบตั ิตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเผชิญกับความสูญเสียและเหตุการณรายแรงในพระชนมชีพ
หลายครั้ง นับตั้งแตการสูญสิ้นพระบุพการีขณะยังทรงพระเยาว การสิ้นพระชนมของสมเด็จพระบรมราชชนกผู
ทรงเปนพระสวามีใน พ.ศ. ๒๔๗๒ และการสวรรคตอยางกะทันหันของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั อานันท
มหิดลผูทรงเปนพระปโยรสใน พ.ศ. ๒๔๘๙ ทามกลางความวิปโยคอยางใหญหลวง พระองคทรงตองครองพระ
สติใหมั่นคงและเขมแข็ง เหตุการณดังกลาวนี้นา จะเปนปจจัยใหสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงใฝ
พระทัยศึกษาหลักธรรมของพระพุทธศาสนา การไดปฏิบัติธรรมทําใหพระองคทรงตระหนักในหลักสัจธรรม
แหงชีวิตที่ไมมีความเที่ยงแท มีความเปนอนิจจังและอนัตตา จึงทรงสามารถขมพระทัยจากความทุกขโศกในพระ
ชนมชีพได พระองคทรงสนพระทัยที่จะศึกษาในดานวิปสสนากรรมฐานและการเจริญสมาธิ ใน พ.ศ. ๒๔๘๙
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไดเสด็จไปทรงศึกษาและเจริญพระกรรมฐานโดยมีพระอุดมวิชาญาณเถร
(โชดก ญาณสิทธิ) แหงวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เปนพระอาจารยถวายวิปสสนากรรมฐาน อันเปนการปฏิบัติ
ทางจิตที่ทําใหพระองคทรงสามารถปลอยวาง ไมยึดมั่นในสิ่งใดๆ พระองคทรงนําธรรมะมาเปนคติในการดําเนิน
พระชนมชีพ ทรงยึดหลักความสันโดษ ประกอบกรรมดีโดยไมหวังสิง่ ตอบแทนซึ่งทําใหเกิดความสุขอยางแทจริง
จากการปฏิบัตติ ามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ทําให
พระองคทรงตั้งอยูในศีลและทานบารมี ทรงเพียบพรอมไปดวยคุณธรรม อันมีพรหมวิหารธรรม สังคหวัตถุ
ธรรม และขันติธรรม เห็นไดจากพระราชกรณียกิจในดานตางๆ ของพระองค ในดานพรหมวิหารธรรมนั้นนับวา
เปนธรรมประจําพระองค ทรงพระเมตตาตอเพื่อนมนุษยใหมีชีวติ ทีด่ ีขึ้น ทรงมีพระราชปรารถนาใหทุกคนมี
ความสุข ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ ดังที่ไดทรงตั้งหนวยแพทยอาสาเคลื่อนที่ (พอ.สว.) สงแพทย พยาบาลและ
อาสาสมัครไปรักษาโรคภัยไขเจ็บใหแกประชาชนในถิ่นทุรกันดาร สวนดานสังคหวัตถุธรรมนั้น จะเห็นไดวา
ทุกครั้งที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จเยีย่ มราษฎรตามชนบทหางไกล พระองคจะพระราชทานยา
รักษาโรค เครื่องนุงหมแกคนชราและเด็กนักเรียน ของเลนแกเด็กเล็ก นอกจากนี้ยังทรงบริจาคพระราชทรัพย
เพื่อบํารุงพระศาสนาและทรงสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห ชวยเหลือประชาชนทีป่ ระสบภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
สําหรับดานขันติธรรม พระองคทรงอดทนตอความลําบากพระวรกายในการเสด็จออกเยีย่ มราษฎร
ในบางครั้งที่บา นเมืองเกิดเหตุวิกฤตทางการเมือง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพยายาม
แกไขคลี่คลายสถานการณรุนแรงใหสงบลงเพื่อปองกันพสกนิกรมิใหไดรับอันตราย
ดังเหตุการณวันวิปโยค
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การเผยแผหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระราชดําริวา ธรรมะเปนสิ่งที่ชวยนอมนําชีวิตใหสงบสุข
พระองคทรงสงเสริมใหประชาชนไดมีความรูทางพระพุทธศาสนา และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธ
ศาสนาเพื่อประโยชนตอการดําเนินชีวิตที่ถกู ตอง ในการเผยแผหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สมเด็จพระศรีนค
รินทราบรมราชชนนีโปรดใหจัดขึ้นหลายรูปแบบ ดังนี้
การจัดแสดงธรรมปาฐกถา
ขณะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงดํารงตําแหนงผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองคใน พ.ศ. ๒๕๐๓ พระองคทรงมีพระราชดําริที่จะใหขาราชการในราชสํานักไดสดับพระ
ธรรมเปนครั้งคราว เพื่อเพิ่มพูนความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับพระพุทธศาสนาและนําหลักธรรมมาใชในการปฏิบัติ
หนาที่การงานของตน ใน พ.ศ. ๒๕๐๓ และ ๒๕๐๙ พระองคทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ อาราธนาพระสงฆ
ผูทรงคุณวุฒิทางพระพุทธศาสนามาแสดงธรรมปาฐกถา เชน สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฒนมหาเถร) สมเด็จ
พระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร พระเทพวิสุทธิเมธี (ปญญานนโท) วัดชลประทานรังสฤษดิ์ สมเด็จพระมหาวีร
วงศ (ธมมสาโร) วัดราชผากิการาม และพระธรรมธีรราชมหามุนี (ญาณสิทธิ) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ หลัง
การแสดงธรรม สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหจัดพิมพธรรมปาฐกถาเหลานี้
เปนหนังสือสําหรับพระราชทานแกบุคคลทั่วไปในเวลาตอมา เพื่อใหเกิดประโยชนแกพุทธศาสนิกชนกวางขวาง
ขึ้น
แทรกรูปสมเด็จพระบรมราชชนนีกับสมเด็จพระญาณสังวร
การจัดพิมพหนังสือธรรมทางพระพุทธศาสนา
สําหรับพระราชทานแจกขาราชการและประชาชน
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระราชประสงคใหประชาชนทั่วไป ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาและ
ขาราชการไทยที่อยูตางประเทศไดมีหนังสืออธิบายคําสอนในพระพุทธศาสนาอยางงายๆ เพื่อใหผูอานเกิดความ
เขาใจ เห็นคุณคา และนําไปปฏิบัติใหเปนประโยชนตอชีวิตของตนเองตามความเหมาะสมแกฐานะและอาชีพ จึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเรียบเรียงและจัดพิมพหนังสือธรรมะเพื่อเผยแพรความรูแกประชาชนทั่วไปตัง้ แต
พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๒๗ รวม ๑๐ เลม ไดแก พระพุทธเจาทรงสั่งสอนอะไร วิธีปฏิบัตติ นใหถูกตองทางธรรมะ ศีล
อปสเสนธรรม ธรรมเหมือนพนักอิง อวิชชา สันโดษ กรรม อักโกสกสูตร ขันติ พรหมวิหาร ๔ หลักการทํา
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แทรกรูปหนังสือมิลินทปญหา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงอาราธนาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวร
นิเวศวิหาร เมื่อครั้งดํารงสมณศักดิเ์ ปนพระสาสนโสภณ (เจริญ สุวฑฒโน) เปนผูเรียบเรียงหนังสือดังกลาว
ขางตน (ยกเวนหนังสือเลมที่ ๔ เรียบเรียงโดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย วัดเทพศิรินทราวาส) โดยพระองค
พระราชทานหัวขอและพระราชดําริบางประการเปนแนวทางในการเรียบเรียง หัวขอที่ทรงเลือกสําหรับหนังสือ
ธรรมะนี้ลวนเปนเรื่องสําคัญในทางพระพุทธศาสนา
และเปนหลักธรรมที่ประชาชนทั่วไปในฐานะ
พุทธศาสนิกชนควรศึกษาใหเขาใจ เพราะเปนพืน้ ฐานในการปฏิบัตติ นใหถูกตองทั้งในฐานะที่เปนชาวพุทธและ
ในฐานะเปนพลเมืองที่ดีของชาติ การเรียบเรียงหนังสือโปรดใหใชภาษากะทัดรัด อานแลวเขาใจและจดจํางาย
ใชคําศัพทบาลีใหนอยลงเพื่อไมใหผูอานเกิดความเบื่อหนายเพราะมีความรูสึกวาอานยาก เมื่อสมเด็จพระญาณ
สังวรเรียบเรียงเสร็จเรียบรอยแลว สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจะทรงตรวจทานและพระราชทานพระ
ราชวินิจฉัยเพิม่ เติมเพื่อใหเขาใจชัดเจนยิ่งขึ้น
หนังสือที่ไดพระราชทานแจกนีเ้ ปนเครื่องแสดงถึงพระมหา
กรุณาธิคุณยิ่งที่พระราชทานแกประชาชน เพราะการใหธรรมเปนการใหสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชีวิต
การจัดบรรยายธรรมทางวิทยุ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระราชปรารภวาจิตใจเปน
มูลฐานแหงความประพฤติในทุกทาง และความประพฤตินั้นเปนรากฐานของการเกิดความสุขหรือความทุกขของ
ตน หากประชาชนไดใชธรรมะเปนเครื่องอบรมจิตใจ กระทั่งสามารถสรางนิสัยในทางที่ถูกที่ควร ก็จะทําใหชวี ติ
มีแตความเจริญกาวหนาและความสุข สามารถเผชิญกับเหตุการณตางๆ ได เมื่อคุณธรรมเปนสิ่งจําเปนสําหรับ
ชีวิต ชีวิตของคนทุกระดับทุกวัยจึงตองมีการดูแลรักษาดวยการฝกอบรมหรือพัฒนา สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนีทรงริเริ่มใหมีการบรรยายธรรมทางวิทยุ อส. ซึ่งจัดขึ้น ๒ ระยะดังนี้
ระยะที่ ๑ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ภูมิพลอดุลยเดชทรงผนวช เมื่อวันที่ ๒๒
ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ ยังความปติยนิ ดีแกสมเด็จพระบรมราชชนนีที่พระราชโอรสทรงผนวชสืบพระศาสนาของ
พระพุทธองค ในฐานะที่ทรงพระราชสมภพภายใตพระบวรพุทธศาสนา ทรงยึดถือพระรัตนตรัยเปนสรณะ และ
ทรงเชื่อถือเลื่อมใสในพระธรรมคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา การถวายอนุโมทนาในการทรงผนวชครั้ง
นี้ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระราชประสงคที่จะไดรวมถวายพระราชกุศลอีกทางหนึ่งคือ
“ธัมมัสสวนมัย” หรือการทําบุญดวยการฟงธรรม ดังนั้นพระองคจงึ ทรงขอใหผูคุนเคยที่ไดรวมสนทนาธรรมมา
ดวยกัน ชวยกันเขียนบทความวาดวยขอธรรมะตางๆ มาอานทางวิทยุกระจายเสียงสถานีวิทยุ อส. ทุกวันใน
ระหวางที่สมเด็จพระเจาอยูห ัวทรงผนวช เพื่อเปนความรูในการพิจารณาธรรมและปฏิบัติธรรมของผูฟง หลังจาก
นั้นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโปรดเกลาฯ ใหจัดพิมพเผยแพรธรรมบรรยายดังกลาว เนื่องในงาน
ฉลองพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษาของสมเด็จพระวชิรญาณวงศ พระสังฆราช วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๔๙๙
แทรกปกหนังสือธรรมบรรยาย (หนังสือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเรื่องศาสนา หนา ๑๓๐)
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ระยะที่ ๒ ในตน พ.ศ. ๒๕๑๑ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโปรดเกลาฯ ใหสถานีวทิ ยุ อ.ส.
พระราชวังดุสติ จัดรายการสอนพระพุทธศาสนาแกประชาชนเปนประจําทุกเชาวันอาทิตย โดยจัดครั้งละ ๒๕
นาที คือ ระหวางเวลา ๐๙.๓๕-๑๐.๐๐ น. ทรงใหชื่อรายการวา “รายการบริหารทางจิต” สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนีโปรดเกลาฯ ใหอาราธนาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อ
ครั้งดํารงสมณศักดิ์เปนพระสาสนโสภณ เปนผูจัดรายการนี้โดยแบงออกเปน ๓ ชวงคือ การบริหารทางจิตสําหรับ
เด็กเล็ก การบริหารทางจิตสําหรับเด็กวัยรุน และการบริหารทางจิตสําหรับผูใหญ เพื่อประโยชนในการ
ฝกอบรมจิตใจของบุคคลทุกวัยใหสงบ มีความมุงมั่นและหัดใชความคิด ทําใหเจริญปญญา ผูบรรยายมีทั้ง
บรรพชิตและคฤหัสถผูทรงคุณวุฒิ แนวสําคัญของเนื้อหาที่บรรยายคือหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ใหผูฟงได
เกิดความเขาใจซาบซึ้ง มองเห็นประโยชนและทําการบริหารจิตใจใหเกิดผลดีตอการดําเนินชีวิต ตอมาสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหพมิ พคําบรรยายการบริหารทางจิตเผยแพรแก
ประชาชน
โครงการจัดทําปทานุกรมบาลี-ไทย
จากการศึกษาหลักธรรมของพระพุทธศาสนา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงประจักษวา
หนังสือพระพุทธศาสนามักมีคําบาลีปะปนอยูมาก ผูอา นทั่วไปทีไ่ มมีความรูในภาษาบาลีจึงเกิดความเบื่อหนายที่
จะอานหนังสือเหลานี้เพราะไมรูความหมายของคําภาษาบาลี ขณะที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่ง
เคยศึกษาภาษาบาลีมากอนทรงเห็นวาการเรียนภาษาบาลีมีประโยชนตอ การศึกษาพระพุทธศาสนามาก เพราะ
นอกจากจะทําใหอานหนังสือทางพระพุทธศาสนาไดสะดวกและงายขึน้ แลว
ยังชวยใหผูอานสามารถอาน
พระไตรปฎกและคนควาคัมภีรอันเปนแหลงที่มาของประวัตแิ ละคําสอนในพระพุทธศาสนาไดอีกดวย และจะทํา
ใหผูศึกษาไดรบั ความรูความเขาใจในพระพุทธศาสนาอยางถูกตองมากยิ่งขึ้น
แตในขณะนั้นในประเทศไทยแทบจะไมมปี ทานุกรมไทย-บาลี ที่พอมีอยูบางก็เปนของเกาและอานยาก
จากขอขัดของดังกลาวนี้ทําใหสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระราชดําริที่จะจัดทําปทานุกรมบาลีไทยเพื่อชวยในการศึกษาพระพุทธศาสนาและเปนประโยชนตอประชาชนที่สนใจศึกษาพระพุทธศาสนา แตดว ย
เหตุที่พระองคทรงมีพระราชกรณียกิจในดานตางๆมาก จึงไมทรงมีเวลาที่จะดําเนินการใหแลวเสร็จได
ใน
ภายหลังเมื่อทรงทราบวามีผูจัดทําปทานุกรมบาลี-ไทยแลว จึงทรงสบายพระทัยที่มีผูอื่นชวยทําสิ่งที่พระองคตั้ง
พระทัยจะทําพระราชทานแกประชาชน
การสรางพระพุทธรูป
การสรางพระพุทธรูปเปนงานประติมากรรมที่แสดงถึงความใฝพระราชหฤทัยในธรรมและพระราช
ศรัทธาในพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอยางดียิ่ง ถึงแมพระองคจะมิไดทรงศึกษา
ดานศิลปะการชางมาโดยตรง
แตพระราชศรัทธาอันยิ่งใหญในสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาและพระธรรมคํา
สอนของพระพุทธองค เปนพลังบริสุทธิ์ในการรังสรรคพระพุทธปฏิมาขนาดยอมดวยฝพระหัตถขึ้นมาไดอยาง
งดงาม ถูกตองตามพระพุทธลักษณะ ทําจากวัสดุเซรามิก มีจํานวนไมมากนัก พระราชทานแกผูใกลชิดบาง
พระองคและบางคนเทานั้น นอกจากนี้ สมเด็จพระบรมราชชนนียังทรงสรางเหรียญพระพุทธรูปในโอกาสตางๆ
ประดับพระนามาภิไธยยอ “สว” พระราชทานแกบคุ คลและหนวยงานที่ไดปฏิบัติงานถวาย
การสราง

25

แทรกรูปพระพุทธรูป-เหรียญพระพุทธรูปฝพระหัตถสมเด็จพระบรมราชชนนี
พระราชจริยาวัตร พระราชกรณียกิจ พระราชดํารัส พระราโชวาท รวมทั้งลายพระหัตถสวนพระองคที่
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระราชทานแกผูใกลชิดและบุคคลกลุมตางๆ แสดงใหเห็นแนวทางการ
ดําเนินพระชนมชีพของพระองคที่ยึดมั่นอยูในคติธรรมทางพระพุทธศาสนามาโดยตลอด พระองคทรงสงเสริมให
ประชาชนไดเขาถึงหลักธรรมของพระพุทธศาสนาดวยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ยังใหเกิดความรมเย็นเปนสุขแก
ปวงชนในสังคม สมเด็จพระบรมราชชนนีทรงเปนแบบอยางอันประเสริฐของพุทธศาสนิกชน ดังในพระบรม
ราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหประกาศเฉลิมพระนามสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย เปนสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๓ ปรากฏขอความเฉลิมพระเกียรติคุณดานการ
ศาสนาของพระองค วา “...ในดานการพระศาสนานั้น ก็ไดทรงสนับสนุนการศึกษาและปฏิบัติธรรมอยาง
กวางขวาง และไดทรงบริจาควัตถุปจจัยเกือ้ กูลกิจการตางๆ ในพระบวรพุทธศาสนา และในศาสนาอื่นๆ อยูเสมอ
...”

๑

บทที่ ๔
คติธรรมจากการศึกษาพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

การศึ กษาพระราชกรณี ย กิ จ ของสมเด็ จ พระศรี น คริน ทราบรมราชชนนี กอ ให เ กิ ด คติธ รรมต อ การ
ดํารงชีวิตและการครองตนใหเกิดคุณประโยชนตอสังคม เพราะพระราชกรณียกิจของพระองคเปนแบบอยางที่ดี
สําหรับมนุษยซึ่งเกิดมาพรอมกับหนาที่ ทั้งตอตนเอง ครอบครัว เพื่อนมนุษย และแผนดินที่ชุบเลี้ยงเรามา
นอกจากนี้ ยังช ว ยใหผูศึกษาสามารถนําไปปฏิบัติและเผยแพรใ หเ กิดประโยชนสุขและสัน ติสุขตอตนเอง
ตลอดจนประเทศชาติสืบไป

การทดแทนคุณแผนดิน
การทดแทนคุณแผนดินจัดเปนภาระหนาที่สูงสุดที่มนุษยในสังคมจะตองพึงปฏิบัติ เพราะการดํารงอยู
การเติบโตกาวหนา ความมั่นคงและสันติสุขของประเทศชาติลวนสงผลโดยตรงตอทุกขสุขและความอยูรอด
ของประชาชน ตลอดจนผูที่เขามาพึ่งพิงแผนดินและพระบรมโพธิสมภาร ดวยเหตุนี้ พระมหากษัตริยและบุรพ
กษัตริยของสยามประเทศจึงทรงมีพระราชปณิธานในการปกครองบานเมืองวา จะทรงปกครองแผนดินใหมั่นคง
ถาวรโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขของพสกนิกรชาวไทยเปนสําคัญ ขณะเดียวกัน การทดแทนคุณแผนดินให
เจริญมั่นคงก็เปนหนาที่ของชาวไทยทุกคนที่ตองปฏิบัติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงตระหนักถึง
คติธรรมดังกลาว และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อแผนดินไทยมาตลอดพระชนมชีพของพระองค ดัง
ปรากฏในการปฏิบัติหนาที่พระราชมารดาของพระมหากษัตริย และการชวยพัฒนาประเทศใหเจริญรุงเรือง
การปฏิบัติหนาที่พระราชมารดาของพระมหากษัตริย
เมื่ อ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ งครั้ ง ใหญ ใ นแผ น ดิ น สยาม พ.ศ. ๒๔๗๕ และส ง ผลให
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงตัดสินพระทัยสละราชสมบัติ รัฐบาลในขณะนั้นจึงไดกราบบังคมทูล
เชิญพระองคเจาอานันทมหิดลขึ้นครองสิริราชสมบัติเปนพระมหากษัตริยพระองคใหม สงผลใหสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนีซึ่งขณะนั้นทรงดํารงพระยศเปนหมอมสังวาลย มหิดลตองเปลี่ยนสถานะเปนพระราช

๒

การปฏิ บั ติ ห น า ที่ พ ระราชมารดาของพระมหากษัต ริ ย ข องสมเด็ จ พระศรีน คริ น ทราบรมราชชนนี
สามารถจําแนกเปน ๒ ชวงเวลา คือ ขณะที่พระมหากษัตริยทรงเปนยุวกษัตริย และเมื่อพระมหากษัตริยทรง
ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกแลว
การปฏิบัติหนาที่พระราชมารดาของยุวกษัตริย

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงปฏิบัติ

หน าที่ พ ระราชมารดาของยุ ว กษั ตริ ย น านถึง ๑๖ ป นับตั้ง แตพ ระบาทสมเด็ จ พระเจ าอยูหัว ทรงไดรับ การ
สถาปนาเปนพระมหากษัตริยในพ.ศ. ๒๔๗๗ ขณะมีพระชนมายุเพียง ๙ พรรษา จนถึงเมื่อพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพ.ศ. ๒๔๙๓ ในชวงเวลาดังกลาวนี้ สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงปฏิบัติหนาที่ดวยพระปรีชาสามารถและพระวิริยะอุตสาหะเพราะพระองค
ทรงตระหนักดีวา ความหวังของประเทศชาติและประชาชนทั้งปวงฝากไวกับพระองค ซึ่งจะตองทรงรับพระราช
ภาระในการอบรมอภิบาลใหพระโอรสทรงเปนพระมหากษัตริยที่สถิตอยูในหัวใจของราษฎรทุกคน
ในฐานะพระราชมารดาของยุวกษัตริย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระราชกรณียกิจ
หลักอยู ๒ ประการคือ การอบรมอภิบาลเพื่อสรางสรรคพระมหากษัตริยที่เพียบพรอม และการประสานกับ
รัฐบาลไทย

๓

การอบรมอภิบาลเพื่อสรางสรรคพระมหากษัตริยที่เพียบพรอม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันท
มหิดลเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติขณะมีพระชนมายุเพียง ๙ พรรษา สวนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอ
ดุลยเดชเมื่อเสด็จเสวยราชสมบัติก็มีพระชนมายุ ๑๘ พรรษาเศษ และยังไมทรงบรรลุนิติภาวะ สมเด็จพระราช
มารดาจึงทรงทําหนาที่อบรมอภิบาลเพื่อเตรียมความพรอมใหแกยุวกษัตริย เนื่องจากการเสด็จเถลิงถวัลยราช
สมบัติของพระมหากษัตริยทั้งสองพระองคมีที่มาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ไมมีใครคาดฝนมากอน
ดั ง จะเห็ น ได ว า หลั ง จากสมเด็ จ ฯ พระบรมราชชนกสิ้ น พระชนม ใ นพ.ศ. ๒๔๗๒ และต อ มาได เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองในพ.ศ. ๒๔๗๕ ซึ่งสงผลกระทบตอพระบรมวงศานุวงศอยางใหญหลวง สมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนีจึงทรงพาพระโอรสและพระธิดาเสด็จไปศึกษาที่ประเทศสวิตเซอรแลนดซึ่งมีอากาศ
ดีเหมาะสมกับการรักษาพระสุ ขภาพของพระโอรสองคโตคือ พระองคเจาอานันทมหิดล และทรงใชชีวิต
ธรรมดาเยี่ยงสามัญชนทั่วไป เชน ทรงเชาแฟลตขนาด ๓ หองนอนเปนที่ประทับสวนพระองค ทรงสอนให
พระโอรสธิดาทรงมีระเบียบ มีความรับผิดชอบ ประหยัดมัธยัสถ มีคุณธรรม และเติบโตเยี่ยงเด็กในวัยเดียวกัน
แตเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูและสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจาไมทรงขัดของที่รัฐบาลไดกราบทูล
เชิญพระองคเจาอานันทมหิดลใหเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติแลว สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจึงตอง
รับพระราชภาระอันใหญหลวงในการอบรมอภิบาลเพื่อสรางสรรคพระมหากษัตริยที่เพียบพรอม ซึ่งนับเปนการ
ทดแทนคุณแผนดินที่ยิ่งใหญ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงยอมปรับเปลี่ยนการดําเนินชีวิตเพื่อรักษาพระเกียรติและพระ
บารมีของพระมหากษัตริย เชนทรงยายที่ประทับจากแฟลตที่ประทับหลังเดิมไปเชาบานหลังใหญขนาด ๓ ชั้น
และทรงจางคนทํางานเพิ่มขึ้น แตพระองคยังทรงปฏิบัติหนาที่พยาบาลประจําพระองคของสมเด็จพระเจาอยูหัว
อานันทมหิดลซึ่งมีพระพลานามัยไมสูจะแข็งแรงดังเดิม ทั้งยังทรงดูแลเรื่องความปลอดภัย การการศึกษาที่
เหมาะสมแกวัยวุฒิของยุวกษัตริย คือ ทรงตัดสินพระทัยใหพระโอรสเสด็จไปเรียนที่โรงเรียน เพื่อใหทรงมี
เพื่อนเลน มีคูแขงและรูจักคนหลากหลาย เพราะ “พระเจาแผนดินที่รางกายไมแข็งแรงและโง ก็ไมเปนสงา
สําหรับประเทศ” แตขณะเดียวกันสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีก็ทรงสอนพระโอรสธิดาใหทรงหมั่น
ศึกษาหาความรูเพื่อจะไดกลับมาชวยประเทศชาติ ดังที่สมเด็จเจาฟา ฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรทรงเลา
ไววา “..ทานก็ไดพูดวา เรียนหนังสือใหดี จะไดความรูมาชวยประเทศ สงสารคนไทยที่ยังยากจนที่เคราะหราย
กวาเรามาก...”

๔

กลาวไดวา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไดทรงอบรมสั่งสอนพระโอรสใหมีพระสติปญญา
เฉลียวฉลาด มีพระวิสัยทัศนกวางไกล มีพระจริยาวัตรงดงาม คือ ทรงมีความออนนอม ไมถือพระองค ทรงยึด
มั่นตามแบบแผนธรรมเนียมประเพณีไทย และทรงเปนพระมหากษัตริยที่พ รอมด วยทศพิ ธราชธรรม ๑๐
ประการในระบอบประชาธิปไตย จึงนับวาพระองคทรงประกอบคุณูปการอันใหญหลวงใหแกแผนดินอันหาที่
เปรียบมิได
การประสานกับรัฐบาลไทยเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของยุวกษัตริย เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
อานันทมหิดลเสด็จขึ้นครองราชยแลว พระองคพรอมดวยพระราชชนนี พระเชษฐภคินี และพระอนุชายังคง
ประทับอยู ณ ประเทศสวิตเซอรแลนดเพื่อทรงศึกษาตอ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจึงทรงมีพระราช
ภารกิจในการประสานกับรัฐบาลไทยเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย พระองคทรงตัดสินพระทัย
หลายกรณี ที่ ส ง ผลดี ต อ อนาคตของยุ ว กษั ต ริ ย โดยเฉพาะที่ เ กี่ ย วกั บ ข อ เสนอและนโยบายของรั ฐ บาลต อ
พระมหากษัตริย เชน เรื่องการศึกษา สถานที่ศึกษา ประเทศที่ทรงพํานักระหวางสงคราม การเสด็จนิวัตพระนคร
ฯลฯ แนวทางที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงตัดสินพระทัยและทรงวางแผนเกี่ยวกับอนาคตของ
มหากษั ต ริ ย ไ ด รั บ การยกย อ งว า ถู ก ต อ ง เพราะเป น การเตรี ย มความพร อ มให กั บ พระมหากษั ต ริ ย ที่ เ ป น
คุณประโยชนตอประเทศชาติอยางยิ่ง นอกจากนี้ การประสานกับรัฐบาลของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนียังเปนการชวยเชื่อมโยงพระมหากษัตริยกับประชาชน เนื่องจากในขณะนั้นประชาชนชาวไทยมีความรูสึก
วาเหวและขาดที่พึ่ง เพราะพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงสละราชสมบัติ สวนพระมหากษัตริย
พระองคใหมก็ทรงอยูหางไกล การไดเห็นพระบรมฉายาลักษณที่พิมพเผยแพรทางหนังสือพิมพเปนครั้งคราวก็
ดี หรือการรับทราบขาวสารเกี่ยวกับพระมหากษัตริยจากแถลงการณของรัฐบาลก็ดี จึงลวนนําความปติยินดีมาสู
พสกนิกรทั้งมวล
การปฏิบัติหนาที่พระราชมารดาของพระมหากษัตริยที่ทรงประกอบพิธีบรมราชาภิเษกแลว ในพ.ศ.
๒๔๙๓ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และไดเสด็จ
กลับมาประทับที่ประเทศไทยเปนการถาวร สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจึงทรงผอนคลายพระราช
ภารกิ จ ที่ ต อ งทรงรั บ ผิ ด ชอบอย า งหนั ก หน ว งในช ว ง ๑๖ ป ก อ นหน า นั้ น และทรงพํ า นั ก อยู ที่ ป ระเทศ
สวิตเซอรแลนดเปนหลัก พระองคไดเสด็จนิวัตพระนครเปนครั้งคราวเมื่อมีการประกอบพระราชพิธีสําคัญ เชน
งานพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจา และเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จ
ออกผนวช เปนตน อยางไรก็ตาม สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนียังคงถวายงานพระบาทสมเด็จพระ

๕

การปฏิบัติหนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเปนการสนอง
คุณแผนดินที่สําคัญเชนกัน พระองคทรงประกอบพระราชกรณียกิจสําคัญๆหลายดาน ทําใหการบริหารราชการ
แผนดินดําเนินตอไปอยางราบรื่นไมวางเวนในเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินไป
กระชับสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศเพื่อประโยชนแหงแผนดิน นอกจากนี้ ยังเปนการสรางขวัญกําลังใจแก
ประชาชนในยามที่องคพระประมุขตองเสด็จไปตางประเทศเพื่อทรงปฏิบัติหนาที่ ณ แดนไกลดวย
การชวยพัฒนาประเทศใหเจริญรุงเรือง
ในชวง ๖๐ ปที่ผานมา ประเทศไทยอยูในชวงการพัฒนาประเทศ ดังจะเห็นวารัฐบาลไดเริ่มดําเนิน
นโยบายพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๐๙) แตการพัฒนา
ประเทศตองดําเนินเปนขั้นตอนตามแผนพัฒนาฯที่วางไว ขณะที่ภายในประเทศจําเปนตองไดรับการพัฒนาทุก
ดาน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงความจําเปนดังกลาว จึงทรงเริ่มตนการพัฒนาประเทศดวย
การริเริ่มโครงการพัฒนาตางๆที่เติบโต เชนโครงการพระราชดําริตางๆ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ทรงมีบทบาทสําคัญในการชวยพระโอรสพัฒนาประเทศดวย เนื่องจากขณะเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมราฎษรใน
ถิ่นทุรกันดาร พระองคไดทอดพระเนตรเห็นวาชาวชนบทของไทย เชนชาวไทยภูเขามีสภาพความเปนอยูที่ลา
หลัง จึงทรงสงเสริมใหมีการพัฒนาความเปนอยูของชาวไทยภูเขา และสงเสริมใหดําเนินชีวิตโดยไมตองทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งยังทรงสงเสริมใหมีการปลูกปาที่ดอยตุง ซึ่งเปนที่มาของ โครงการ
พัฒนาดอยตุงในพ.ศ. ๒๕๓๑ และโครงการตางๆของมูลนิธิแมฟาหลวงซึ่งมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาพื้นที่
บนดอยตุงใหกลับเปนผืนปาที่อุดมสมบูรณ ทั้งยังชวยสรางงานและอาชีพใหแกผูคนอีกจํานวนมาก กลาวไดวา
การพัฒนาประเทศดวยการอนุรักษสิ่งแวดลอมและพิทักษทรัพยากรธรรมชาติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนีไดเริ่มอยางเปนรูปธรรมกอนที่ประชาคมโลกจะรวมกันรณรงคปญหา “โลกรอน” อยางจริงจังถึง ๒๐
ป

๖

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนียังทรงมีพระดําริในการพัฒนาคนซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการ
พัฒนาประเทศดวย พระองคทรงริเริ่มและสงเสริมใหตํารวจตะเวนชายแดนซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูตามชายแดนของ
ประเทศไทยชวยสอนหนังสือแกเยาวชนในทองถิ่นทุรกันดารที่อยูหางไกลจากศูนยกลางการศึกษาและขาด
โอกาสทางการศึกษา จึงเปนที่มาของการกอตั้งโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนทั่วราชอาณาจักร ซึ่งมีบทบาท
สําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ไดกลายเปนพลังสําคัญของการพัฒนาประเทศตอมา นอกจากนี้ พระองค
ยังทรงสนับสนุนและทรงเปนประธานมูลนิธิอานันทมหิดลที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวโปรดเกลาฯใหจัดตั้ง
ขึ้นในพ.ศ. ๒๕๐๒ เพื่อเปนพระบรมราชานุสรณแดพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล โดยมี
จุดประสงคสนับสนุนสงเสริมใหผูมีความรูความสามารถไดรับทุนไปศึกษาวิชาการแขนงตางๆ ณ ตางประเทศ
เพื่อนําความรูกลับมาพัฒนาประเทศ ปจจุบันมีผูไดรับทุนอานันทมหิดลในสาขาวิชาตางๆทํางานเพื่อพัฒนา
ประเทศชาติใหกาวหนาอยูจํานวนมาก
พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่มีตอแผนดินดังกลาวขางตน สะทอนถึง
ความเสียสละอดทนของบุคคลในการปฏิบัติหนาที่ตอประเทศชาติ โดยใหความสําคัญตอความมั่นคงของ
ประเทศชาติมากกวาความสุขสวนตัว กอใหเกิดประโยชนตอประเทศอยางอเนกอนันต และพึงยึดถือเปนแบบ
ฉบับสืบไป

การมีเมตตาธรรมตอเพื่อนมนุษย
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงยึดมั่นในคุณธรรมซึ่งเปนหลักการสําคัญของทุกศาสนา คือ
การมี เ มตตาธรรมต อ เพื่ อ นมนุ ษ ย ได แ ก ก ารสงเคราะห บุ ค คลที่ ไ ด รั บ ความเดื อ ดร อ นและการมี น้ํ า ใจ
เอื้อเฟอเผื่อแผตอบุคคลทั่วไป พระราชกรณียกิจที่แสดงถึงการมีเมตตาธรรมตอเพื่อนมนุษยโดยถวนหนาเปนที่
ปรากฏโดยทั่วไป ทั้งจากคําบอกเลาของผูที่ไดรับพระมหากรุณาธิคุณ และจากโครงการสงเคราะหตางๆ ที่ทรง
ริเริ่มและเปนองคอุปถัมภ
การสงเคราะหบุคคลที่ไดรับความเดือดรอน
การเสด็จพระราชดําเนินไปเยี่ยมเยียนราษฎรในทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งเขตเมืองและชนบทที่อยู
หางไกลทําใหสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทอดพระเนตรเห็นวา ราษฎรไทยจํานวนมากมีความเปนอยู
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การสงเคราะหราษฎรที่ยากไร

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเริ่มการเสด็จเยี่ยมเยียน

ราษฏรเปนครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหมใน พ.ศ. ๒๕๐๗ ขณะที่ทรงมีพระชนมายุ ๖๔ พรรษาแลว และทรงพบวา
ราษฎรตามหมูบานที่หางไกลความเจริญ ทั้งในพื้นที่ราบและบนดอยลวนประสบปญหาความขาดแคลนและ
ยากจน หลังจากนั้น พระองคจึงทรงออกเยี่ยมเยียนราษฏรในทุกภูมิภาคเปนประจํา และพระราชทานความ
ชวยเหลือแก ประชาชน ตลอดจนทหาร ตํารวจ ครู และขาราชการในถิ่นทุรกันดารที่มีความเปนอยูขัดสน ดวย
พระราชทรัพยสวนพระองคผานมูลนิธิและสมาคมตางๆ เพื่อซื้อสิ่งของเครื่องใชที่จําเปนสําหรับพระราชทาน
เชน เสื้อผา ผาหม ยาตําราหลวง อาหารกระปอง ของเลนสําหรับเด็ก ฯลฯ อนึ่ง เพื่อใหโครงการชวยเหลือตางๆ
สามารถดําเนินการไดตอเนื่อง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจึงทรงหารายไดจากการขายของที่ทรงทํา
ขึ้นดวยฝพระหัตถเพื่อการกุศล เชน บัตรอวยพร ของที่ระลึก ของใช ฯลฯ รวมทั้งทรงทําดอกปอปปและจําหนาย
ดวยพระองคเอง เพื่อหาเงินใหกับสมาคมสงเคราะหทหารผานศึก ในพระราชูปถัมภของสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี
สวนการสงเคราะหแกราษฎรในดานอื่นๆที่สําคัญ เชน การพัฒนาการศึกษาของชาวไทยภูเขา พระองค
ทรงรับ “โครงการโรงเรียนชาวเขาและประชาชนไกลคมนาคม” ไวในพระราชูปถัมภตั้งแตพ.ศ. ๒๕๐๗ และ
ทรงสละพระราชทรัพยสวนพระองคสรางโรงเรียนสําหรับชาวเขาและประชาชนในถิ่นทุรกันดารรวม ๒๙ แหง
นอกจากนี้ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนียังทรงริเริ่มโครงการ “แพทยอาสาสมเด็จพระราชชนนี” หรือ
พอ.สว. ซึ่ง เป น หน ว ยแพทยอ าสาเคลื่ อ นที่ ประกอบด ว ย แพทย ทัน ตแพทย เภสั ช กร พยาบาล เจ า หน า ที่
สาธารณสุข และอาสาสมัคร เดินทางเปนหนวยแพทยเคลื่อนที่ในชวงวันหยุดสุดสัปดาหเพื่อรักษาพยาบาล
ราษฎรที่เจ็บปวย และไมสามารถเดินทางไปยังโรงพยาบาลที่อยูใกลเคียงได เพราะมีฐานะยากจนและขัดสน
โครงการดังกลาวกอใหเกิดประโยชนแกราษฎรเปนเอนกอนันต สามารถชวยเหลือเยียวยาราษฎรที่มีปญหาดาน
สุขอนามัยเปนจํานวนมาก ดังนั้นเพื่อใหโครงการนี้มีความมั่นคง และสามารถขยายความชวยเหลือทางดาน
การแพทยและสาธารณสุขไดครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจึง
พระราชทานทุนเริ่มแรก ๑ ลานบาทกอตั้ง “มูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ในพ.ศ.
๒๕๑๗ ปจจุบันโครงการ พอ.สว. ยังคงดําเนินตอเนื่องและมีความกาวหนาตามลําดับ เนื่องจาก สมเด็จเจาฟาฯ
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การสงเคราะห ค นพิ ก ารและผู ด อ ยโอกาส สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี ท รงริ เ ริ่ ม การ
สงเคราะหคนพิการและผูดอยโอกาส โดยเฉพาะผูปวยโรคติดตอรายแรง ดวยทรงเล็งเห็นวาบุคคลเหลานี้เปนผูมี
ความสามารถและมีศักยภาพในการทําประโยชนใหแกสวนรวมและพึ่งพาตนเองได หากขาดโอกาสที่จะไดรับ
การฟนฟูและพัฒนาศักยภาพ พระองคจึงพระราชทานความชวยเหลือคนพิการกลุมตางๆ ในพ.ศ. ๒๔๙๘
พระองคทรงรับมูลนิธิอนุเคราะหคนพิการไวในพระราชูปถัมภ และทรงพระกรุณาพระราชทานพระนามของ
พระองคใหแกโรงเรียนของมูลนิธิที่ตั้งขึ้นเพื่อเด็กพิการ คือ “โรงเรียนศรีสังวาลย” และเสด็จพระราชดําเนินเปด
โรงเรียนในพ.ศ. ๒๕๐๘ ตอมาในพ.ศ. ๒๕๓๕ ไดโปรดฯใหกอตั้งมูลนิธิขาเทียม เพื่อจัดทําขาเทียมใหแกคน
พิการ โดยพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคเปนเงินทุน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และสมเด็จเจาฟาฯ กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทรไดพระราชทานสมทบอีก ๗๕๐,๐๐๐ บาท ความชวยเหลือของมูลนิธิขาเทียมไดชวยให
ผูพิการจํานวนมากสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว และอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดเปนปรกติ
สุข
อนึ่ง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนียังทรงมีพระเมตตาสงเคราะหผูดอยโอกาสอื่นๆ โดยเฉพาะ
ผูปวยโรคเรื้อนซึ่งมีจํานวนมากและเปนที่รังเกียจของสังคม รวมทั้งผูปวยโรคจิตเวช โดยพระราชทานเงินทุน
สนับสนุนการรักษาผูปวย และทรงอุปถัมภมูลนิธิที่ชวยเหลือบุคคลเหลานี้ เชน มูลนิธิชีวิตใหม จังหวัดเชียงใหม
ที่มีวัตถุประสงคชวยกอตั้งหมูบานในชนบทเพื่อรองรับผูที่หายปวยจากโรคเรื้อนและจิตเวช เปนตน นอกจากนี้
พระองค ยั ง ทรงสละพระราชทรั พ ย ส ว นพระองค ส มทบการทํ า งานของมู ล นิ ธิ แ ละองค ก รเอกชนต า งๆที่
สงเคราะหผูดอยโอกาสอื่นๆ เชน ผูปวยโรคเอดส เด็กกําพรา ฯลฯ
การสงเคราะหบุคคลทั่วไป สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระเมตตาตอบุคคลถวนหนา
ดังจะเห็นไดวา พระองคไดพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคเปนทุนการศึกษาแกนักเรียนจํานวนมาก
โดยเฉพาะการสงเคราะห นั ก เรี ย นพยาบาลผดุ ง ครรภ แ ละอนามั ย ของคณะแพทยศาสตร ศิ ริ ร าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเปนสาขาอาชีพที่ไดชวยเหลือเพื่อนมนุษยผูเจ็บปวย พระเมตตาธรรมของสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนีในการสงเคราะหบุคคลทั่วไปยังเปนที่ประจักษเมื่อมีการกอตั้งมูลนิธิถันยรักษในพ.ศ.
๒๕๓๗ เพื่อชวยเหลือหญิงไทยที่ปวยเปนมะเร็งเตานม ซึ่งเปนโรครายที่คราชีวิตของหญิงไทยจํานวนมากในแต
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การมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผตอบุคคลทั่วไป
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีน้ําพระทัยโอบออมอารีซึ่งเปนที่ประจักษแกบุคคลทั่วไป
ทั้งผูที่ถวายงานทุกระดับ และพสกนิกรที่ไดเขาเฝาในวโรกาสตางๆ วา พระองคทรงเอาใจใสทุกขสุขของบุคคล
ทั่วไป ทรงมีน้ําพระทัยเผื่อแผ โอบออมอารี ดังปรากฏในผลงานจํานวนมากที่พิมพเผยแพรเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในวโรกาสตางๆ โดยเฉพาะหนังสือ พระมามลายโศกหลา เหลือสุข
ซึ่งไดรวบรวมคําสัมภาษณบุคคลหลากหลายอาชีพที่มีโอกาสไดเขาเฝา และเลาถึงความประทับใจในน้ําพระทัย
ของพระองคที่เปนแบบอยางแกพสกนิกรชาวไดยึดและปฏิบัติตาม
คติธรรมเรื่องการมีเมตตาธรรมตอเพื่อนมนุษยของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่กลาวมา
ขางตนนี้ เปนแบบอยางที่บุคคลทั่วไปพึงยึดถือและปฏิบัติ เพราะเปนหลักธรรมที่นําพาใหผูปฏิบัติประสบ
ความสุขใจที่ไดสงเคราะหและเผื่อแผบุคคลอื่น ทั้งยังนําสันติสุขมาสูสังคมและประเทศชาติ ดวยเหตุที่สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงสงเคราะหตอเพื่อนมนุษยมาตลอดพระชนมชีพ รัฐบาลจึงกําหนดใหวันที่
๒๑ ตุลาคมของทุกปซึ่งเปนวันคลายวันพระราชสมภพของพระองค เปน “วันสังคมสงเคราะหแหงชาติ”

การเปนผูนําครอบครัว
เมื่อสมเด็จพระบรมราชชนกสิ้นพระชนมใน พ.ศ. ๒๔๗๒ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรง
แบกรับพระราชภาระเปนหัวหนาครอบครัว พระองคตองทรงรับผิดชอบและตัดสินพระทัยเรื่องสําคัญตางๆที่
เกี่ยวกับการอบรมอภิบาลพระโอรสธิดาใหทรงเจริญวัยอยางเพียบพรอมสมบูรณ นอกเหนือจากการสงเคราะห
อุปการะญาติที่เปนสามัญชน ซึ่งแสดงถึงความเปนผูนําครอบครัวที่มีเมตตาธรรมสูงดวย
การอบรมอภิบาลพระราชโอรส พระราชธิดา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระราชภารกิจในการอบรมอภิบาลพระโอรสธิดาทั้งใน
ฐานะพระราชมารดาและฐานะที่ทรงเปนหัวหนาครอบครัว ทั้งนี้สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจาทรงมอบหมาย
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ตอมาเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงตัดสินพระทัยใหพระโอรสทรงรับการอัญเชิญขึ้น
เสวยสิริราชสมบัติแลว พระราชภาระที่ทรงรับผิดชอบก็ยิ่งทวีขึ้นตามลําดับดวย อยางไรก็ตาม ดวยพระปรีชา
สามารถของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงทุมเทความรักความเอาใจใสในการอบรมอภิบาล
พระโอรสธิด าอย างดี เ ยี่ ย ม ทํา ให พ ระโอรสธิด าทุก พระองค ท รงมี พ ระจริย าวัต รงดงามและเปน ที่พึ่ ง ของ
ประเทศชาติและประชาชน ดังที่สมเด็จเจาฟาฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรทรงใหสัมภาษณวา “... ใน
ครอบครัวเรา (ความรับผิดชอบ) เปนของที่ไมตองคิด เปนธรรมชาติ สิ่งที่สอนอันแรก คือ เราจะทําอะไรให
เมืองไทย ถาไมมีความรับผิดชอบจะไปชวยอะไรได...” และ “คลายกับเราไดรับการอบรมจากพอผานทางแม
คือ กลับเมืองไทยตองทํางาน ตั้งแตเล็กเคยไดยินแมรับสั่งเรื่องตองทํางานเพื่อเมืองไทยอยูตลอดเวลา” ก า ร ที่
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงอบรมอภิบาลพระโอรสธิดาดวยความเอาใจใส โดยทรงมุงหมายให
ทุกพระองคทรงมีวุฒิภาวะและพรอมที่จะเสียสละเพื่อบานเมืองตั้งแตยังทรงเยาววัย ประเทศไทยและปวงชน
ชาวไทยจึงไดรับอานิสงสอยางเต็มเปยม เพราะพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศทรงมีความหวงใย
บานเมือง และทรงทุมเททํางานหนักเพื่อบานเมืองดวยพระปรีชาสามารถอยางเต็มพระกําลัง ดังปรากฏเปน
โครงการที่เปนรูปธรรมตางๆในปจจุบัน
การสงเคราะหและอุปการะญาติ
การสงเคราะห แ ละอุ ป การะญาติ เ ป น คุ ณ ธรรมสํ า คั ญ ที่ บุ ค คลทั่ ว ไปพึ ง ปฏิ บั ติ โดยเฉพาะหั ว หน า
ครอบครัวซึ่งจะตองเปนแบบอยางที่ดีสําหรับสมาชิกในครอบครัว สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรง

๑๑

การดํารงชีวิต
หลักสําคัญของการดําเนินชีวิตของมนุษยโดยทั่วไป คือการประกอบสัมมาอาชีวะเพื่อใหถึงพรอมดวย
ปจจัย ๔ ไดแก ที่อยูอาศัย อาหาร เครื่องนุงหม และยารักษาโรค แตนอกเหนือจากนั้นแลว มนุษยยังมีหนาที่ตอ
ตนเอง คือ การดําเนินชีวิตที่กอใหเกิดประโยชนแกตัวเองและสังคมโดยรวม การศึกษาถึงพระจริยาวัตรและ
พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทําใหเขาใจถึงวิธีการดํารงชีวิตที่กอประโยชนใหแก
ตนเอง ครอบครัว และสังคม ซึ่งไดแก การประกอบกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน การใชเวลาวางให
เปนประโยชนตอตนเองและสวนรวม รวมทั้งการศึกษาและเผยแผหลักธรรมของศาสนา
การประกอบกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแลว
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนียังทรงประทับอยูที่สวิตเซอรแลนดเปนสวนใหญ พระองคทรงเลือก

๑๒

การใฝหาความรูเพื่อพัฒนาพระปญญา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงสนพระทัยศึกษา
วิชาการและความรูตางๆ เมื่อทรงมีเวลาเปนการสวนพระองค โดยเฉพาะเมื่อทรงวางเวนจากพระราชกรณียกิจ
ในการอบรมอภิบาลพระโอรสธิดา พระองคทรงเลือกที่จะศึกษาหาความรูวิชาการตางๆ ดังเชนเมื่อสมเด็จฯ
พระบรมราชชนกทรงพาครอบครัวไปประทับที่สหรัฐอเมริกาเพื่อทรงศึกษาดานการแพทยที่มหาวิทยาลัยฮาร
วารด สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีก็ทรงศึกษาวิชาจิตวิทยา ที่วิทยาลัยซิมมอนสอยูระยะหนึ่ง ตอมา
หลังจากสมเด็จฯ พระบรมราชชนกสิ้นพระชนมไปแลว ในชวงระหวางพ.ศ. ๒๔๗๒-๒๔๗๖ สมเด็จพระศรีนค
รินทราบรมราชชนนีและพระโอรสธิดายังคงประทับอยูในเมืองไทยที่วังสระปทุม พระองคก็ทรงศึกษาวิชาการ
ตางๆ เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส พีชคณิต พฤกษศาสตร ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกาจัดสอน
ทางไปรษณีย และเมื่อทรงนําเสด็จพระโอรสธิดาไปอยูที่สวิตเซอรแลนด พระองคไดทรงศึกษาภาษาฝรั่งเศส
และอานหนังสือภาษาฝรั่งเศส รวมทั้งเสด็จไปฟงการบรรยายที่มหาวิทยาลัยโลซานน เรื่องวรรณคดี ปรัชญา
จิตวิทยา ศาสนาเปรียบเทียบ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตรการเมือง ความสนพระทัยใฝรูในวิชาการแขนงตางๆ
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทําใหพระองคทรงมีความรูกวางขวาง และทรงเกิดปญญา ซึ่งทําให
เกิ ด ผล ๓ ประการคื อ การคิด ถู ก พูด ถูก และประพฤติถูก (หลัก จริยธรรมของ เดโมคริต ในหนังสือเรื่อง
Réflexions Morales หรือความคิดคํานึงทางจริยธรรม อธิบายอยูในหนังสือ แมเลาใหฟง)
การพัฒนาพระพลานามัย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงโปรดการกีฬาหลายประเภท
ตั้งแตเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว พระองคทรงเปนคนวองไว โปรดการออกกําลังกาย เชน การวายน้ํา วิ่งเลน ปน
ตนไม ฯลฯ นอกจากนี้เมื่อทรงเจริญพระชันษาแลว พระองคไดทรงกีฬาอีกหลายประเภท เชน เทนนิส ทรงมา
แบดมินตัน และทรงสกี ซึ่งเปนกีฬาที่ทรงเลนมาจนถึงพระชนมายุ ๘๐ พรรษา การทรงกีฬาประเภทตางๆอยาง
สม่ําเสมอ และทรงเลือกเสวยพระกระยาหารที่มีประโยชนตอพระพลานามัย สงผลใหสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนีทรงมีพระพลามัยดี แข็งแรง และมีพระชันษายืนยาว ดังจะเห็นไดวาเมื่อพระองคทรงเริ่มพระ
ราชกรณียกิจเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารนั้น พระองคทรงมีพระชนมายุเกิน ๖๐ พรรษาแลว แตยังทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจนี้ตอเนื่องมาไดอีกนานกวา ๒๐ ป เนื่องจากพระองคทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง จึงสามารถ
เสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมราษฎรในทองถิ่นทุรกันดาร รวมทั้งเขตภูเขาสูงที่การคมนาคมยังไมสะดวกไดอยาง
คลองแคลว ตอมาเมื่อทรงเจริญพระชนมายุสูงเพิ่มขึ้นมากและไมสามารถทรงกีฬาหนักไดอีก สมเด็จพระศรี

๑๓

การใชเวลาวางใหเปนประโยชนตอตนเองและสวนรวม
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเปนแบบอยางของผูที่รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนตอ
ตนเองและสวนรวม ดวยพระอุปนิสัยที่ทรงมีความสนพระทัยหลากหลายและทรงสนพระทัยทดลองสิ่งใหม
ทําใหพระองคทรงใชเวลาวางทรงงานอดิเรกหลายอยาง ที่สําคัญเชน
การถายรูปและถายภาพยนตร สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงสนพระทัยเรื่องการถายรูปมา
ตั้งแตสมัยที่ทรงศึกษาวิชาพยาบาลอยูที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อเสด็จไปศึกษาวิชาพยาบาลที่สหรัฐอเมริกา
พระองคทรงสละเงินเบี้ยเลี้ยงประจําเดือนเพื่อซื้อกลองถายรูปมาฝกหัด ตอมาทรงฝกถายภาพยนตร ภาพถาย
และภาพยนตรฝพระหัตถของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทั้งหลายเปนหลักฐานทางประวัติศาสตร
สําคัญที่ทําใหผูศึกษาทราบถึงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย ๒ พระองคและพระ
บรมวงศานุวงศที่พสกนิกรชาวไทยเทิดทูนบูชา
การอานหนังสือ สมเด็จเจาฟาฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรทรงเลาไวในหนังสือ แมเลาใหฟง
วางานอดิเรกที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโปรดมากที่สุดคือ การอานหนังสือตางๆ โดยเฉพาะ
วรรณคดี ปรัชญา ศาสนา ฯลฯ โดยเฉพาะผลงานของนักปราชญ ทั้ง ชาวกรีกและฝรั่งเศส รวมทั้งกวีนิพนธไทย
เชน โคลงโลกนิติ ของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาเดชาดิศรฯ ซึ่ง พระองคทรงยึดเปนคติธรรมประจํา
พระองค
การทําสวน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโปรดการทําสวนตั้งแตยังทรงพระเยาว ตอมาเมื่อ
เสด็จไปประทับในตางประเทศ ทั้งที่สหรัฐอเมริกาและสวิตเซอรแลนด พระองคทรงปลูกดอกไมตางๆ ไวรอบ
พระตําหนัก แมแตในอพารตเมนตซึ่งไมมีพื้นที่ทําสวน พระองคก็จะทรงปลูกดอกไมที่บริเวณเฉลียงหอง
ตอมาเมื่อทรงยายกลับมาประทับในเมืองไทยเปนการถาวร สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโปรดฯให
สรางพระตําหนักสวนพระองคที่ดอยตุง จึงโปรดใหปลูกพรรณไมดอกตางๆ ทั้งของไทยและเทศไวอยาง
สวยงาม ทําใหปจจุบันสวนดอกไมในบริเวณพระตําหนักดอยตุงกลายเปนแหลงทองเที่ยวที่ดึงดูดนักทองเที่ยว
มากที่สุดแหงหนึ่งของจังหวัดเชียงราย

๑๔

การทํางานฝมือเย็บปกถักรอย เปนงานอดิเรกที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงสนพระทัย
เชน การตัดเย็บผาเพื่อเป นฉลองพระองคของพระองคเองและพระธิดา การถักไหมพรมเปนหมวก ถุงเทา
ผาพันคอ และเสื้อไหมพรม ตอมาทรงสนพระทัยการปกผาครอสติชเปนรูปตางๆ แลวใสกรอบสําหรับแขวนที่
พระตําหนัก และพระราชทานเปนของขวัญ รวมทั้งโปรดใหนําไปขายเพื่อการกุศล
การทับดอกไมแหงเพื่อทําบัตรอวยพร สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงโปรดดอกไมตางๆ
โดยเฉพาะดอกไมบนภูเขาในประเทศสวิตเซอรแลนดที่พระองคเสด็จไปประทับเปนประจําในชวงฤดูรอน
พระองคจะเสด็จพระราชดําเนินเก็บดอกไมภูเขาตางๆดวยพระองคเอง แลวไปทับเปนดอกไมแหง สําหรับใช
ประดับบนบัตรอวยพร ที่คั่นหนังสือ ที่ทับกระดาษ ที่เขี่ยบุหรี่ ฯลฯ สิ่งของเหลานี้สวนใหญไดนําไปจําหนาย
เปนการกุศล
การวาดภาพบนเครื่องกระเบื้องและการทําเครื่องปนดินเผา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรง
สนพระทัยการวาดภาพบนเครื่องกระเบื้องและการทําเครื่องปนดินเผาดวยฝพระหัตถเพื่อเปนของใชสวน
พระองคและพระราชทานแกพระโอรสธิดา รวมทั้งพระราชทานเปนของขวัญแกบุคคลตางๆ และจําหนายเพื่อ
การกุศลในโอกาสตางๆดวย
การปนพระพุทธรูป เปนงานอดิเรกที่เกิดจากการที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีศรัทธา
ตอพุทธศาสนา พระพุทธรูปที่ทรงปนมีขนาดตางๆ สวนใหญเปนปางสมาธิและเคลือบสีเขียว วัตถุประสงค
ของการปนพระพุทธรูปเพื่อใหเปนศูนยรวมของพระรัตนตรัย จํานวนพระพุทธรูปที่ทรงปนดวยฝพระหัตถมี
มากกวา ๑๔๐ องค พระพุทธรูปเหลานี้บางสวนพระองคทรงเก็บไวบูชาหรือนําถวายแดพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว พระราชทานแกพระธิดา และบางสวนโปรดใหเชาเพื่อการกุศล
การใชเวลาวางของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการทรงงานอดิเรกดังกลาวขางตนเปนพระ
ราชกรณียกิจหลากหลายที่ทรงปฏิบัติสม่ําเสมอ และกอใหเกิดประโยชนแกทั้งพระองคเองและผูอื่น ซึ่งเปน
แบบอยางที่ดีที่ผูศึกษาพระราชกรณียกิจของพระองคพึงนําไปปฏิบัติ ดังนี้
การใชเวลาวางที่เปนประโยชนตอตนเอง งานอดิเรกของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหลาย
อยางทําใหเกิดการพัฒนาพระปญญา เชนการอานหนังสือเกี่ยวกับหลักธรรมของศาสนา แนวคิดทางปรัชญา
ของนักปราชญตางๆ สวนการปนพระพุทธรูป หรือการวาดรูปบนเครื่องกระเบื้องเปนการทํางานที่ชวยฝกสมาธิ
และพัฒนาอารมณ เพราะเปนงานที่ตองใชสมาธิในการทํางาน งานอดิเรกดังกลาว รวมทั้งการถายภาพ การปก

๑๕

การใชเวลาวางที่เปนประโยชนตอผูอื่น ผลงานที่เปนงานอดิเรกของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนีจํานวนมากไดจัดทําขึ้นเพื่อสรางประโยชนใหแกผูอื่น บุคคลกลุมตางๆที่ไดรับของขวัญพระราชทานซึ่ง
เปนฝพระหัตถของพระองค ตางมีความสุขและปลื้มปติยินดีที่พระองคทรงใสพระทัย ระลึกถึงผูปฏิบัติงานรับ
ใชประเทศชาติและพระราชวงศ เชน ทหารและตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่เสี่ยงภัยอยูตามชายแดนของประเทศไทย
ความปลึ้มปติทําใหบุคคลเหลานี้มีมานะอุตสาหะทํางานเพื่อประโยชนสุขของประเทศชาติตอไป นอกจากนี้
สิ่งของที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงอุทิศเวลาผลิตขึ้นสวนใหญไดนําไปจําหนายเพื่อการกุศล
และนําเงินบริจาคใหหนวยงานและองคกรตางๆไปทําประโยชนเพื่อสวนรวม เชน สภากาชาดไทย โครงการ
สงเคราะหชาวไทยภูเขา องคการทหารผานศึก เปนตน

การศึกษาและเผยแผหลักธรมของศาสนา
การศึกษาหลักธรรมของศาสนาใดๆก็ตาม ลวนเปนการพัฒนาจิตใจที่มีสําคัญยิ่งตอการดําเนินชีวิต
มนุษย เพราะทําใหผูศึกษาเปนผูมีคุณธรรม ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งตอตนเองและบุคคลอื่นๆ สมเด็จพระศรีนค
รินทราบรมราชชนนีทรงใฝพระทัยในการศึกษาและปฏิบัติธรรมมาตลอด พระองคทรงเขาพระทัยถึงหลักธรรม
ของพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ และทรงเห็นความสําคัญของการเผยแผธรรมใหบุคคลอื่นไดเขาถึงธรรมเพื่อ
เปนหลักชัยของชีวิต โดยเริ่มจากการอบรมสั่งสอนพระโอรสธิดาใหทรงยึดมั่นในพระรัตนตรัย บําเพ็ญทาน
และมีคุณธรรม จากนั้นไดทรงสงเสริมใหเผยแผธรรมแกขาราชการและประชาชนดวยวิธีการตางๆ เชน โปรด
ใหมีการบรรยายธรรม ใน “รายการบริหารทางจิต” ทางสถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต เปนประจํา ใหพิมพ
หนังสือธรรมทางพุทธศาสนาเพื่อแจกจายขาราชการและประชาชน และ ใหอาราธนาพระเถระชั้นผูใหญมา
แสดงปาฐกถาธรรมแกขาราชการในสํานักพระราชวังพระราชทานแกประชาชน นอกจากนี้ สมเด็จพระศรีนค
รินทราบรมราชชนนียังโปรดใหพิมพเผยแพรหนังสือธรรมและปาฐกถาธรรมที่ประชาชนจะสามารถอานและ
เขาใจได อาทิ หนังสือเรื่อง พระพุทธเจาสอนอะไร ที่สมเด็จพระญาณสังวร (ตําแหนงในขณะนั้น) ไดเรียบเรียง

๑๖

กลาวไดวา การศึกษาและเผยแผธรรมของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเปนการบําเพ็ญทาน
บารมีอันยิ่งใหญ คือการเผยแผธรรมใหเกิดประโยชนแกบุคคลอื่น เปนการปฏิบัติธรรมที่ยังประโยชนใหแก
พระองคเองและผูอื่น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจึงทรงเปนแบบอยางของการดํารงชีวิตเพื่อผูอื่น
และเพื่อประโยชนสุขของพระองคเองอยางแทจริง
สรุป
การศึกษาเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทําใหผูศึกษาเขาใจถึงคติ
ธรรมของดํารงชีวิตมนุษยวา มนุษยทุกคนไมวาจะอยูในสถานะใด เชื้อชาติใด ตางมีภาระและหนาที่ความ
รับผิดชอบทั้งตอตนเอง เพื่อนมนุษย และประเทศชาติ แตการประพฤติปฏิบัติตนใหมีคุณคา โดยคํานึงถึง
ประโยชนของสวนรวมอันมีประเทศชาติและเพื่อนมนุษยเปนหลัก จัดวาเปนการเสริมสรางสันติสุข และความ
เจริญวัฒนาใหแกชาติบานเมือง เพราะประเทศชาติที่มีความสงบสุขรมเย็น ประชาชนมีความสมัครสมาน
สามัคคีและเอื้อเฟอเผื่อแผกัน สังคมก็จะสามารถพัฒนาใหเจริญกาวหนาสืบไปได สมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนีทรงเขาพระทัยถึงสัจจธรรมดังกลาว และทรงดําเนินพระกรณียกิจเพื่อเปนแบบอยาง เปนคติธรรม
แกพสกนิกรชาวไทยที่ยังคงนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผูทรง
ตราตรึงอยูในใจของชาวไทยเปนนิรันดร ดังบทนิพนธที่วา
พฤษภกาสร

อีกกุญชรอันปลดปลง

โททนตเสนงคง

สําคัญหมายในกายมี

นรชาติวางวาย
สถิตทั่วแตชวั่ ดี

มลายสิ้นทั้งอินทรีย
ประดับไวในโลกา

จาก “กฤษณาสอนนองคําฉันท” พระนิพนธใน
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
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