
ทอไอเสีย*
             เทอรโบ

 นับเปนพระมหากรุณาธิคุณอยางหาท่ีสุดไมได
 ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ
 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหคณะบุคคลตาง ๆ เขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท
ทูลเกลาฯ ถวายของและถวายพระพรชัยมงคล

เน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาเปนประจํ าทุกป
จากการคนควาหาตัวเลข ปรากฎวา
ในรอบ 5 ป ที่ผานมา มีคณะบุคคลตาง ๆ ขอพระราชทานเขาเฝาทูลละอองธุลี

พระบาท ทูลเกลาฯ ถวายของและถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

เพ่ิมข้ึนท้ังจํ านวนคณะและจํ านวนคนทุกป  จะเวนอยูเพียงปเดียวคือป พ.ศ. 2539
ท่ีลดลงจากป พ.ศ. 2538 เล็กนอย

ดูตัวเลขซิครับ
ป พ.ศ. 2537 ขอเขาเฝา 356 คณะ จํ านวน    9,571 คน
ป พ.ศ. 2538 ขอเขาเฝา 415 คณะ จํ านวน  13,095 คน
ป พ.ศ. 2539 ขอเขาเฝา 407 คณะ จํ านวน  11,942 คน
ป พ.ศ. 2540 ขอเขาเฝา 470 คณะ จํ านวน  14,618 คน
ป พ.ศ. 2541 ขอเขาเฝา 567 คณะ จํ านวน  20,009 คน
จากตัวเลขขางตนจะเห็นไดวา จํ านวนคณะบุคคลที่ขอพระราชทานเขาเฝาฯ ในป

พ.ศ. 2541 สูงกวาป พ.ศ. 2537 ถึง 211 คณะ
สูงข้ึนเกือบคร่ึงเทา
หรือสูงกวาเดิมรอยละ 59.27

---------------------------
*ลงใน “วารสารขาราชการ” ฉบับเดือนกันยายน-ตุลาคม 2542
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สวนจํ านวนบุคคลที่ขอพระราชทานเขาเฝาฯ ในป พ.ศ. 2541 สูงกวาป พ.ศ. 2537
ถึง 10,438 คน

สูงข้ึนกวาเทาตัว
หรือสูงกวาเดิมรอยละ 109.06
วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในปน้ี
นับเปนปท่ีพิเศษปหน่ึง
เพราะพระองคทานทรงมีพระชนมายุ 72 พรรษา

 ดังน้ัน จึงคาดวา จะมีคณะบุคคลตาง ๆ ขอพระราชทานเขาเฝาทูลละอองธุลีพระ
บาท  ทูลเกลาฯ ถวายของและถวายพระพรชัยมงคลเปนจํ านวนมาก

ในรอบ 5 ปท่ีผานมาน้ี
“เทอรโบ” ไดพระราชทานใหเขาเฝาถวายพระพรชัยมงคล ฯ ศาลาดุสิตาลัย สวน

จิตรลดา ทุกป
นับเปนพระมหากรุณาธิคุณอยางหาท่ีสุดไมได
ยังความปลาบปล้ืมและปติท่ีไดเห็นและไดฟงพระราชดํ ารัสของพระองคทาน
บุคคลที่ไดรับพระราชทานเขาเฝาฯ ทุกทาน ก็คงจะมีความรูสึกอยางเดียวกัน
เพราะไดเห็นแตละทานก็ไดรับฟงอยางสงบและดวยความต้ังใจ

 ปน้ีก็จะขอพระราชทานเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท  ถวายพระพรชัยมงคลอีก
หลังจากเขาเฝาฯ ในแตละป
มีความต้ังใจท่ีจะเขียนเร่ืองท่ีเก่ียวกับการเขาเฝาฯ แตจังหวะและโอกาสไมอ ํานวย
ปน้ีไดโอกาสเหมาะท่ีไดมีโอกาสไดเขียน กอนถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เร่ืองท่ีจะเขียนถึงก็คือจํ านวนรถท่ีนํ าบุคคลและคณะบุคคลเขาเฝาฯ
ดังท่ีไดกลาวขางตนแลววา  ในแตละปท้ังจํ านวนคณะและจํ านวนบุคคลท่ีขอ

พระราชทานเขาเฝาฯ สูงมากข้ึนเกือบทุกป
ซึ่งแนนอน จํ านวนรถในแตละปก็ยอมสูงข้ึนเปนเงาตามตัว
แตท่ีจอดรถในพระราชวังสวนจิตรลา ไมไดมีเพิ่มขึ้น
และแตละปก็ไมอาจรองรับจํ านวนรถของบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีขอพระราช

ทานเขาเฝาฯ ได
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ดังน้ัน จึงไดเห็นภาพรถยนตหลายตอหลายคันตองจอดอยูในสนามหญา
เม่ือสนามหญาพบกับรถยนต
แนนอนครับ สนามหญาก็ตองพัง
เห็นแลวสงสารหญาและตนไมในพระราชวัง
โดยเฉพาะในปใด ท่ีมีฝนตกกอนหรือในวันเขาเฝาฯ
ความนาสงสารของสนามหญาและตนไมในสวนจิตรลดายิ่งมีมากขึ้น

ในวันเขาเฝาฯ แตละปน้ัน ไดเดินทางไปกับคณะในรถตู
จะเห็นภาพรถและบุคคลในรถที่เขาเฝาฯ ในวันดังกลาวอยางชัดเจน
เพราะรถวิ่งไดชา เน่ืองจากมีรถมาก
นอกจากน้ี ยังตองมีหลายเล้ียว กวาจะถึงศาลาดุสิตาลัย
จึงไดมีโอกาสไดเห็นรถคันงาม ๆ และคันโต ๆ
แตนอกจากพนักงานขับรถแลว ในรถหลาย ๆ คัน
มีผูโดยสารเพียงคนเดียวเทาน้ัน
จากสถิติดังกลาวแลวขางตนปรากฏวา การขอพระราชทานเขาเฝาฯ
สวนใหญจะเปนการขอเขาเฝาฯ เปนคณะ
สวนการขอเขาเฝาฯ โดยตัวบุคคลมีไมมากนัก
ท่ีเปนคณะก็ เชน คณะรัฐมนตรี
คณะผูบริหารและขาราชการจากกระทรวง ทบวง กรม
คณะกรรมการสมาคม มูลนิธิ ชมรม และคณะชุมชน
คณะคร ูอาจารย
คณะผูบริหารบริษัท และคณะผูแทนบริษัท หางราน
คณะผูบริหารแรงงาน
และคณะลูกเสือชาวบาน
ซึ่งมีตั้งแตคณะตั้งแตตํ ่าสุด คณะละจ ํานวน 2 คน จนถึงจํ านวนสูงสุด จํ านวน

1,050  คน
ดังน้ัน หากคณะท่ีเขาเฝาฯ จะรวมตัวกัน ณ จุดใดจุดหน่ึง เชน ท่ีกระทรวง ทบวง

กรมตาง ๆ
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หรือแมแตสนามมานางเลิ้ง
แลวเดินทางมาดวยรถตูหรือรถโดยสารปรับอากาศ
จํ านวนรถท่ีเขามาในพระราชวังสวนจิตรลดา ก็จะไดนอยลง
ท่ีจริงตัวอยางในเร่ืองน้ีเราก็ไดเห็นและไดทราบมาแลว
คือกรณีท่ี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย
ไดนํ าคณะรัฐมนตรีใหมเขาถวายสัตยปฏิญาน
ท่ีพระราชวังไกลกังวล หัวหิน
เม่ือวันท่ี 12 กรกฏาคม 2542
ในคร้ังน้ัน ไดใชรถโดยสารปรับอากาศ
นอกจากจะประหยัดแลว ก็ยังลดภาวะมลพิษไดอีกดวย
นับวาเปนตัวอยางท่ีดีได
ดังน้ัน หากในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในปน้ี
คณะบุคคลท้ังหลายจะไดใชรถในการเดินทางเขาเฝาฯ ถวายพระพรรวมกัน
นอกจากจะเปนการรักษาสนามหญาและตนไมในวังสวนจิตรลดาใหคงอยูใน

สภาพท่ีสวยงาม ชวยลดภาวะมลพิษ รวมท้ังเปนการประหยัดแลว
ยังเปนการทํ าดีท่ีเปนตัวอยางท่ีดีแกผูพบเห็นดวย
การทํ าดีในวันเขาเฝาฯ ถวายพระพรเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ถือเปนการทํ าดีเพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดวย
ขอจงทรงพระเจริญ
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