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13 ตุลาคม 2559 เป็นวันแห่งความสูญเสียของชาวไทย

 เราสูญเสียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

พระองค์ผู้เป็นที่รักยิ่ง ผู้ทุ่มเทให้กับประเทศไทยมากเหลือเกิน

 คงเพราะเป็นที่รักนี้เอง คนไทยในทุกวงการต่างน�าเสนอ 

ถงึเรือ่งราวของพระองค์ท่าน ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ ดนตร ีศิลปะ 

หนังสือ หรือแม้กระทั่งโฆษณา

 Read Me เองกเ็ป็นหนึง่ในนัน้ โดยเลอืกจะหยบิสิง่ทีเ่กดิขึน้ 

หลังเหตุการณ์สวรรคตของพระองค์มาน�าเสนอ ซ่ึงท�าให้เห็นว่า 

ในความสูญเสียนี้ยังมีความหวังอยู่

 และพระองค์จะอยู่ในใจเราทุกคนตลอดไป ตราบเท่าที่เรา 

ยังระลึกถึงพระราชด�ารัสของพระองค์

 คล้ายสายฟ้าผ่าลงเงยีบงนั บ้างร้องระงม บ้างร�า่ไห้อยูใ่นใจ 

ในรายละเอียดของอารมณ์นั้นคงต่างกันไป แต่เช่ือว่าไม่ว่าใคร 

ก็คงสะเทือนใจไม่ต่างกัน 13 ตุลาคม เป็นวันที่กระทบกระเทือน

ต่อความรู้สึกของคนไทยอย่างมาก แรกเริ่มเราต่างสับสน ไม่รู้ว่า 

ควรจะท�าอย่างไร เพราะเราไม่กล้าและไม่เคยแม้แต่จะนึกว่า 

วันนั้นจะมาถึง แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วค�าถามส�าคัญท่ีควรตอบให้ได้

คือ เราจะท�าอย่างไรกันต่อไป

 ชีวิตประจ�าวันนั้นเต็มไปด้วยความอยากได้ อยากเป็น  

ไม่อยากได้ ไม่อยากเป็น เมื่อสิ่งต่างๆ ไม่เป็นไปดังใจต้องการ  

เราต่างไม่พอใจ ความไม่พอใจท่ีเป็นส่วนหนึง่ของชวีติเรา หากลอง 

เลื่อนฟีดส์เฟซบุ๊กดูก็จะพบกับความไม่พอใจได้ไม่ยาก การงานที่

ไม่ได้ดัง่ใจ ความรกัทีไ่ม่เป็นไปดงัหวัง ปัญหาค่าใช้จ่าย ความฝัน 

พบอุปสรรค แม้แต่เรื่องเล็กๆ อย่างความคิดเห็นของคนที่ 

ไม่เห็นด้วยก็สามารถเข้ามากระทบใจเราได้ ความไม่พอใจนั้น

ปรากฏได้ในหลายรูปแบบหลากวาระ แต่เมื่อตกอยู ่ในภาวะ 

ดังว่าแล้ว เราก็ต้องหาทางจัดการกับมัน เพราะส่วนหนึ่งของชีวิต

ก็คือการจัดการกับความไม่พอใจนี้

 เวลาล่วงไปหลายเดือน บรรยากาศของการไว้อาลัยยังคง

ปรากฏให้เห็นอยู่ ความโศกเศร้ายังไม่จางหาย แต่เราสามารถ

จัดการกับมันได้ ทุกการสิ้นสุดล้วนเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ Read Me  

ฉบับนี้จะพาท่านผู ้อ่านไปพบกับผู ้คนหลากหลายสาขาอาชีพ 

ท่ีลุกข้ึนมาจัดการเปลี่ยนความสะเทือนใจให้กลายเป็นก�าลังใจ 

สร้างสรรค์ผลงานทัง้ทางศลิปะและเพือ่สงัคม ท�าให้เราได้มองเห็น

ว่าในสภาวะเช่นนี้ สิ่งที่เราท�าได้คืออะไร

พิมพ์ชนก โกวิทเสถียรชัย

วิชัย สว่างพงศ์เกษม
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ในยามที่แหงนมองฟ้า
แล้วมองไม่เห็นอาทิตย์เพราะเมฆบัง
ลูกรู้ว่าหลังเมฆนั้น
พ่อมองลูกอยู่ทุกเชื่อวัน
ลูกเชื่อว่าพ่อบอกลูก
เหมือนแสงจากดวงตะวัน
ว่ามีรุ่งเช้ารอเราเสมอ 
ลูกจะเก็บแสงนี้ไปเป็นพลัง

ส่วนหนึ่งจากเพลง พลังแสงอาทิตย์
โดย ณัฐวุฒิ ศรีหมอก, ธิติวัฒน์ รองทอง
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TK
VOICES

ตามรอยปณิธานของพ่อ
อย่างตั้งใจ
“น้อมร�ลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได้”  
นับเป็นประโยคท่ีชาวไทยทุกคนต่างเอ่ยออกมา 
และต่างเข้าใจในความหมายเป็นอย่างดว่ีา พระราช- 
กรณียกิจท่ีในหลวงทรงท�เพ่ือประชาชนน้ัน
มากมายหาที่สุดมิได้อย่างแท้จริง คงจะเป็นเรื่องดี  
หากเราทุกคนจะสืบสานพระราชปณิธานของ
พระองค์ท่านให้คงอยู่
 ลองฟังปณิธานของชาว TK park 
ที่ตั้งใจไว้ว่า จะท�เพื่อส่วนรวมให้เหมือนกับที่
ในหลวงทรงท�เพื่อประชาชนของพระองค์ 

เรื่องและภาพ: ปาริฉัตร แทนบุญ

“สักคร้ังในชีวิตอยากจะช่วยเหลือคนท่ีด้อย

โอกาส แบ่งส่ิงที่ตัวเองมีมากพอแล้วให้กับ

คนที่ขาด”

“จะเป็นคนไทยคนหนึง่ทีม่คีณุภาพให้ได้ ด้วย

การหาวิธีให้คนรุ่นใหม่ได้รับสิ่งดีๆ พยายาม

ลดช่องว่างระหว่างกันให้มากที่สุด เพื่อจะได ้

ส่งต่อสิ่งดีๆ ให้พวกเขาและสังคมต่อไป”

“ผมท�าอะไรได้ไม่มาก แต่ท่ีแน่ๆ คอืจะไม่สร้าง 

ปัญหาให้ส่วนรวม”

“ถ้าได้เรียนในระดับมหาวิทยาลัยที่สูงขึ้น 

จะน�าความรูม้าใช้ให้เกดิประโยชน์และท�างาน

ช่วยเหลือสังคมให้เต็มที่”

“จะด�าเนินชีวิตด้วยความพอเพียง ตัดสิ่งที่

ไม่จ�าเป็นออกจากชีวิตให้ได้มากท่ีสุด ฝึกให้ 

พอใจกับสิ่งท่ีตัวเองมีอยู่ และท่ีส�าคัญคือ 

ถ้าสิ่งไหนตัวเองมีเยอะแล้วก็แบ่งปันให้คนอื่น 

บ้าง”

“ตั้งใจเรียน ท�าหน้าที่ของตัวเองให้ดีสุด เพื่อ

น�าความรู ้ไปใช้ประโยชน์กับสังคมต่อไป 

ในอนาคต”

“อยากช่วยเหลือคนที่เดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็น

ใคร โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน และไม่สร้าง

ความเดือดร้อนให้ผู้อื่นด้วย”

“พยายามตดิตามพระราชนพินธ์และพระราช- 

กรณียกิจของพระองค์ท่านว่าทรงท�าอะไร 

ให้คนไทยบ้าง และน�าเร่ืองราวท่ีได้ศึกษานี้ 

ไปบอกเล่าส่งต่อให้กับคนที่ไม่รู้”

กรกช เรือนจันทร์
(นักศึกษา)

ศศิธรา ธนฤกษ์ชัย
(รองผู้จัดการธนาคาร)

สาริศ ศรีนวกุล 
(นักเรียน)

ณัฐพล สกุลช่างสัจจะทัย 
(นักเรียน)

ดวงพร วิริยา 
(นักสารสนเทศ)

เลิศพงศ์ เกรียงกรกฎ 
(นักศึกษา)

อิสรีย์ เสรีโยธิน 
(นักศึกษา)

กนกกร มณีโชติ 
(พนักงานเอกชน)
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ต้นไม้ของพ่อ
ต้นไม้ของเรา
“...ออกผลให้เก็บกิน แตกใบเพื่อให้ร่มเงา และคอยดูแลเรา ให้เรา
ยังมีวันต่อไป...”
 ส่วนหนึ่งจากเพลง ต้นไม้ของพ่อ แสดงให้เห็นว่าหลายคน
เปรียบพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดชเสมือนต้นไม้ท่ีพระองค์ทรงปลูกเพ่ือเป็นให้ร่มเงาแก่ชาวไทย
 ต้นไม้น้ีจึงเป็นตัวแทนของพระองค์ในวันท่ีเราไม่มีพระองค์ท่าน
 
 ตั้งแต่ ‘ราก’ ที่ยึดอยู่กับผืนดิน คอยหล่อเลี้ยงให้ต้นไม้เติบโต 
เช่นเดียวกับพระราชประวัติท่ีเป็นรากฐานของพระองค์ท่าน ซ่ึงท้ังสร้าง 
ประโยชน์และเป็นเครื่องเตือนใจของประชาชน
 ‘ล� ต้น’ ท่ีแสดงถึงความแข็งแรงของต้นไม้อย่างโครงการต่างๆ 
ที่เติบโตอย่างแข็งแรงตามพระราชด� รัส
 ‘ใบ’ แต่ละใบช่วยกันรับแสงอาทิตย์ แม้ใบไม้จะเป็นส่วนเล็กๆ 
แต่เมื่อแต่ละใบมารวมกันก็เกิดเป็นร่มเงาให้แก่ผู้พักพิง เช่นกลุ่มคน
ที่ท� งานเพื่อสังคม
 ‘ดอกไม้’ ที่เกิดมาเพื่อสร้างสีสันให้กับต้นไม้ ตัวแทนของ
งานสร้างสรรค์ที่เป็นความสวยงามในช่วงเวลาแห่งความเศร้า
 สุดท้ายคือ ‘ผล’ ท่ีจะกลายเป็นเมล็ดและท� ให้เกิดต้นไม้ต้นใหม่ 
ต่อไป เช่นเหล่าคนที่จะส่งต่อเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจ
 
 ยิ่งไปกว่านั้น พระองค์ทรงหว่านเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้ไว้ใน
ใจเราแต่ละคน ที่พระองค์ทรงสอนวิธีปลูกมามาตลอดเจ็ดสิบกว่าปี
ตอนนี้ได้เวลาที่เราจะปลูกต้นไม้ต่อจากพระองค์แล้ว

เรื่อง: พิมพ์ชนก โกวิทเสถียรชัย
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ขายหัวเราะ / มหาสนุก / ปังปอนด์ 
ฉบับพิเศษ

การรวมตัวของการ์ตูนลายเส้นกวนๆ กับพระราช 

ประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดชคงจะเป็นไปได้ยาก แต่ก็ไม่ได้

แปลว่าจะเป็นไปไม่ได้ เมือ่กลุม่บรษิทับนัลอืกรุป๊ได้ 

สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กบัวงการหนงัสอืการ์ตนู

แก๊ก อย่างการออกการ์ตนูขายหวัเราะ ฉบบัรอยยิม้

ของพระราชา ทีม่ยีอดสัง่จองแบบถล่มทลาย ถงึกบั

ต้องมีการเปิดให้จองผ่านเว็บไซต์ถึงสองรอบ โดย 

ขายหวัเราะเล่มนีร้วบรวมพระราชประวติั เรือ่งราว

พระเมตตาและพระราชอารมณ์ขันของพระองค์

ผ่านการ์ตูนจากนักวาดท้ังขาประจ�าและขาจรที่

หลายคนได้อ่านแล้วก็จะบอกกันเป็นเสียงเดียวกัน

ว่า เป็นขายหัวเราะเล่มแรกที่อ่านแล้วร้องไห้

 หลังจากความส�าเร็จจากเล่มแรกไม่นาน 

กลุ่มบริษัทบันลือกรุ ๊ปก็ได้ออกการ์ตูนคลาสสิก 

อย่างมหาสนกุ ฉบบัเมือ่เจ้าชายกลายเป็นพระราชา 

โดยเน้นไปที่พระราชประวัติเมื่อครั้งพระองค์ 

ยังทรงพระเยาว์ จนกระทั่งทรงเติบโตขึ้นเป็น 

พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถ บอกเล่า

ถึงความรัก และวิธีการอบรมสั่งสอนของสมเด็จ

พระศรนีครนิทราบรมราชชนนทีีม่ต่ีอพระราชโอรส

และพระราชธิดา ที่มีส่วนส�าคัญในการสร้างให้ทั้ง

สามพระองค์กลายเป็นก�าลังส�าคญัในการช่วยเหลอื

ราษฎรของพระองค์ และเป็นม่ิงขวัญของปวงชน 

ชาวไทยมาจนถึงปัจจุบัน มหาสนุกฉบับนี้บอกกับ

เราอย่างชดัเจนว่า การอบรมสัง่สอนจากแม่สูล่กูน้ัน 

มีความส�าคัญกับพวกเรามากแค่ไหน

 ถัดจากสองหัวเรือใหญ่ของเครือบันลือ 

ก็ถึงคิวของเด็กชายผมสามเส้นจอมป่วนอย่าง  

‘ปังปอนด์’ ในปังปอนด์ ฉบับด้วยจงรัก โดย... 

ภกัด ีเล่าเรือ่งราวของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

ภูมิพลอดุลยเดชในความทรงจ�าและมุมมองของ

ภักดี แสนทวีสุข หรือ ต่าย ผู้สร้างตัวการ์ตูน 

ปังปอนด์ โดยต่ายได้เล่าถึงความทรงจ�าของเขา 

ตั้งแต่สมัยที่เขาวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ของ

พระองค์เป็นครัง้แรก จนกระท่ังเมือ่มโีอกาสได้วาด 

การ์ตูนเกี่ยวกับพระองค์หลังจากท่ีพระองค์ทรง

จากคนไทยไป ซึ่งท�าให้เราย่ิงคิดถึงพระองค์

มากกว่าเดิม

เรื่อง : ชนนันท์ ชูชีพชื่นกมล

รากแห่งแรงบันดาลใจ
‘ราก’ คือส่วนประกอบของพืชที่ฝังอยู่ใต้ดิน แม้จะมองไม่เคยโผล่พ้นขึ้นมารับแสง  
แต่กลับยึดหลักปักฐานลงในดิน เพื่อประคองล�ต้นและส่วนอื่นๆ ไว้ได้อย่างม่ันคง  
ทั้งยังท�หน้าที่ดูดน�้าและสารอาหารจากในดินเพื่อน�ไปหล่อเล้ียงส่วนอ่ืนๆ อีกด้วย  
จึงเป็นส่วนประกอบของพืชที่ส�คัญที่สุด
 ไม่ต่างอะไรกับเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ที่มีมาแต่อดีต ซ่ึงระยะเวลา 70 ป ี
อาจสร้างเรื่องราวมากมาย แต่ส�หรับช่วงเวลา 70 ปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชครองราชย์นั้น สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ แต่เป็นเรื่องราวที่บรรจุไว้ซึ่งความรัก ความประทับใจ ความผูกพันของ
คนไทยที่มีต่อพระองค์ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถของพระองค์ 
ที่ยากจะหาใครมาเปรียบ เป็นเรื่องราวที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้ด�เนินชีวิตตามทาง
ของพระองค์ และเกิดเป็นการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ จนถึงปัจจุบัน
 ถงึแม้ว่าในเวลานี ้พระองค์จะทรงจากประชาชนชาวไทยไปยงัสถานทีอ่นัไกลแสนไกล 
แต่เร่ืองราวความทรงจ�ที่ประชาชนชาวไทยมีต่อพระองค์นั้น จะถูกบอกเล่าและส่งต่อ
ผ่านงานรูปแบบต่างๆ ไปจนชั่วลูกชั่วหลาน
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นิตยสารวาไรตี้คู ่บ้าน คู่สร้างคู ่สม 

พาไปพบกับประสบการณ์ครั้งหนึ่งใน

ชีวิต ความทรงจ�า ความประทับใจ

ของประชาชนชาวไทยท่ีมต่ีอพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช ท่ีโดดเด่นด้วยเรื่องเล่าจากทาง

บ้านที่หาไม่ได้ที่ไหน ทั้งเรื่องราวของ 

คุณเอกชัย เขียวชอุ่ม ผู้บันทึกภาพ

พระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์

ขณะที่พระเสโทหยดรดพระนาสิก 

ที่เราคุ้นตาและตราตรึงใจมากท่ีสุด 

ภาพหนึ่ง เรื่องราวของ คุณอนันต์ 

ร่มรื่นวาณิชกิจ เจ้าของอู่รถยนต์ที่ 

ได้มีโอกาสท�าสีรถยนต์พระที่น่ังที่มี

ท้ังรอยข่วนและรูพรุนเต็มคัน เล่าถึง 

ความประหยัดมัธยัสถ์และพระราช

กรณียกิจอันหนักอึ้งของพระองค ์ 

ท่ีสะท้อนผ่านรถยนต์พระที่นั่ง และ

เรื่องราวของมัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซานที่

เคยเป็นมัสยิดเถื่อนจนได้รับพระมหา 

กรณุาธิคณุกลายเป็นมสัยดิในพระบรม 

ราชปูถมัภ์ และเป็นศนูย์รวมจติใจของ

ชาวไทยมุสลิมท่ีห้วยทราย จังหวัด

เพชรบุรีมาจนถึงปัจจุบัน

คู่สร้างคู่สม
ฉบับที่ 967

happening ฉบับพิเศษ ฉบับนี ้

น�าเสนอเรื่องราวของพระมหากษัตริย์

ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้สร้างงานอันเป็นประโยชน์

แก่ประชาชนชาวไทยมากว่า 70 ปี ผ่าน 

ผลงานศิลปะ 70 ชิ้นจากหลากหลาย

ศิลปิน ท่ีเลือกน�าพระราชกรณียกิจ

ของพระองค์มาสร้างสรรค์เป็นผลงาน 

จากใจของศลิปิน อาท ิภาพวาดการ์ตนู 

สีละมุนของ ชิงชิง กฤชเทียมเมฆ  

ในเรือ่งปลกูป่าโดยไม่ต้องปลกู, ศลิปะ

ตัดกระดาษเป ็นภาพปลานิลจาก 

วรรณประภา ตุงคะสมิต, พระบรม

สาทิสลักษณ์บนผ้าปักโดยฝีมือของ 

ปัทมา สุรพงศานุรักษ์ และเพลง 

ชั่งหัวมัน จากวงดนตรีภูมิจิต ที่ได้

แรงบันดาลใจจากโครงการในพระ

ราชด�าริ ชั่งหัวมัน ที่มีความหมาย 

ลึกซึ้งมากกว่าแค่มันเทศที่งอกเงย

บนตราชั่ง นอกจากนี้ Heart Work 

ยังเตรียมพัฒนากลายเป็นรายการ

โทรทัศน ์ที่บอกเล ่า เรื่ องราวของ

พระองค์ผ่านงานศลิปะของคนรุน่ใหม่ 

พร้อมออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์

ไทยพีบีเอส ต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ 

happening 
ฉบับที่ 107 
Heart Work

//  COVER STORY

a day
ฉบับที่ 195 

a day ฉบับเดือนพฤศจิกายนน�าเรื่อง

ราวประทับใจและพระอัจฉริยภาพ 

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชท่ีเคยตีพิมพ์ใน

นิตยสาร a day ฉบับที่ 88 ธันวาคม 

2550 มาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งด้วยส�านึก

ในพระมหากรุณาธิคุณ ถึงแม้ว ่า

เน้ือหาจะเป็นเรื่องเดิมที่เคยผ่านตา

มาแล้ว แต่ความประทับใจที่ได้จาก

การอ่านเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้ลดลง

เลยแม้แต่น้อย นอกจากนี้ a day 

ยังเพิ่มพระบรมฉายาลักษณ์ในวาระ

พิเศษต่างๆ ทั้งบนธนบัตรพิเศษ 

และบนดวงตราไปรษณียากรท่ีกลาย

เป็นของหายากในปัจจุบันมาให้ชม

อีกครั้ง แต่ที่เป็นจุดเด่นของเล่มคือ

การรวบรวมพระบรมสาทสิลกัษณ์จาก

ศิลปินหลากหลายสาขา ทั้งผลงาน 

พระบรมสาทิสลักษณ์ที่ล้อมรอบด้วย

เทวดาแบบตะวันตกท่ีดูศักด์ิสิทธิ์ของ 

นักรบ มูลมานัส และพระบรมสาทิส- 

ลักษณ ์ ในฉลองพระองค ์ เต็มยศ 

ประทบับนราชบลัลงัก์สวรรค์ จากฝีมอื 

ของ ธีรวัฒน์ เฑียรฆประสิทธิ์ รวมทั้ง 

หน้าปกโดย อังกฤษ อัจฉริยโสภณ  

ที่มองจากไกลๆ หน้าปกของ  a day 

ฉบับนี้คงเป็นเพียงกระดาษแข็งสีขาว 

แต่หากมองใกล้ๆ แล้วจะเหน็พระบรม

สาทิสลักษณ์ปรากฏอยู่ ไม่ต่างจาก

พระองค์ท่านที่ถึงแม้ว่าอาจจะมอง 

ไม่เห็น แต่เราก็ยังคงสัมผัสความรัก

และความห่วงใยท่ีพระองค์มีต่อปวง

ชนชาวไทยได้ตลอดไป

3

4

5

สารคดี 
ฉบับที่ 380

นิตยสาร สารคดี อัดแน่นด้วยเนื้อหาสารคดีเข้มข้นอย่างเร่ือง 

‘บันทึกเหตุการณ์ในช่วงปลายรัชกาลที่ 1-8’ ที่เล่าช่วงเวลา 

สดุสะเทอืนใจของคนไทยท้ัง 8 ครัง้ และยงัน�า ‘9 พระราชด�ารสั 

9 พระบรมฉายาลักษณ์ตราตรึงใจ’ และ ‘9 มรดกแห่ง 

พระอัจฉริยภาพ’ มาเตือนสติผู้อ่านให้เริ่มด�าเนินรอยตาม 

ค�าสอนและสิ่งที่พระองค์ได้เร่ิมต้นไว้ นอกจากนี้ยังมีบันทึก

เรื่องราว ‘ประวัติศาสตร์วิปโยคแห่งศตวรรษ รัชกาลที่ 9 เสด็จ

สู่สวรรคาลัย’ ที่บันทึกความเศร้าโศกของคนไทยต่อเหตุการณ์

เมือ่วนัที ่13 ตลุาคม 2559 ทีบ่อกเล่าได้อย่างสะเทอืนความรูส้กึ 

รวมทั้งบันทึกความตั้งใจที่จะเร่ิมท�าความดีตามรอยพ่อของ 

คนไทยหลายๆ คน 

2
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ถึงแม้ว่า พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยจะจากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับ  
แต่เรื่องราวของพระองค์ พระราชกรณียกิจ และความทรงจ�มากมายที่คนไทย 
ทกุคนมต่ีอพระองค์ท่านจะไม่มวีนัจางหาย และจะคงอยูเ่พือ่บอกเล่าถึงประวตัศิาสตร์ 
ที่ครั้งหนึ่งพวกเราได้มีโอกาสได้อาศัยอยู่ในรัชสมัยแห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรง 
พระปรีชาสามารถและทรงเปี่ยมไปด้วยพระเมตตา เรื่องราวของพระองค์ท่าน 
จะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับผู้อื่นตลอดไป

LIPS ฉบับพิเศษนี้ เต็มไปด้วยภาพ

สวยงามจากฝีมือช่างภาพแห่ง LIPS  

ในชุด ‘In homage to his maj-

esty footstep’ ที่บอกเล่าเส้นทาง

ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภมูพิลอดลุยเดชเสดจ็พระราชด�าเนนิ

เพือ่ความเป็นอยูท่ีด่ขีองราษฎร และ

เพื่อความสุขของประชาชนผ่านภาพ

ที่เก็บรวบรวมมาตลอด 17 ปี พร้อม

ทัง้รวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล

อดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้า 

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระ

อิริยาบทต่างๆ ซึ่งบางส่วนเป็น

พระบรมฉายาลักษณ์ที่หาชมได้ยาก 

จากนั้นพาไปพูดคุย ซึมซับแนวคิด

และความรู้สึกกับบุคคลที่มีพระองค์

เป็นต้นแบบในการท�างานและการ

ด�าเนินชีวิต ใน ‘In remembrance 

of our beloved King’ เป็นตัวแทน

ที่บอกเล่าความรักและความศรัทธา

ของคนไทยหลายล้านคนได้อย่าง

ชัดเจน นอกจากนี้ยังรวบรวมเกร็ด

ความรู ้ และเรื่ องราวที่ เกี่ ยวกับ

พระองค์ท่านที่หาอ่านได้ยาก ทั้ง

พระอัจฉริยภาพด้านภาษาในการ

พระราชทานนามโครงการในพระ

ราชด�าริต่างๆ ที่มีความหมายเป็น

มงคลและจดจ�าง่าย และคอลัมน์ 

‘Total eclipse of the heart’  

เซต็ภาพทีบ่นัทกึเรือ่งราวหัวใจสลาย

หลงัวนัที ่13 ตลุาคม 2559 ท่ีสามารถ

ถ่ายทอดความสูญเสียคร้ังใหญ่ของ

ชาวไทยได้อย่างชัดเจน ราวกับ 

ย้อนเวลาไปเผชิญหน้ากับวันนั้น

อีกครั้ง

LIPS (ฉบับพิเศษ) 
กำ สรวลสยาม 
13 ตุลาคม 2559 

พิพิธภัณฑ์ออนไลน์
เฉลิมพระเกียรติเพื่อพ่อ 

นิทรรศการออนไลน์ของพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดลุยเดช น�าเสนอด้วยภาพวาดสนี�า้ 

ตระการตาและเปียโนบรรเลงคลอ 

ตลอดการชมนิทรรศการ ราวกับ

ก�าลังยืนอยู่ในพิพิธภัณฑ์จริงๆ โดย

เวบ็ไซต์จะแบ่งเนือ้หาหลกัๆ ออกเป็น 

สี่ส่วน คือ ‘๘๙ ปีของพ่อ’ น�าเสนอ

พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ จนถึงการ 

ทรงงานครั้งสุดท้ายของพระองค์  

ท่ีไล่ดูไปจนถึงหน้าสุดท้ายก็คงอด 

ไม่ได้ที่จะมีน�้าตาซึม ส่วนต่อมา  

‘รักของพ่ออยู่รอบตัวเรา’ แสดงถึง 

พระราชกรณียกิจและโครงการ 

ในพระราชด�าริต่างๆ ท่ีหลายคน 

อาจคิดว ่าเป ็นเรื่องไกลตัว แต  ่

แท ้ที่จริงแล ้วงานของพ ่อนั้นอยู  ่

ใกล้ตัวเราอย่างไม่น่าเชื่อ ‘๘๙ ภาพ

จากนกัวาด’ รวบรวมภาพจากนกัวาด 

ท่ีแสดงถึงความรักและความอาลัย

สุดหัวใจ ท่ีท�าให้เรารู ้จักพระองค์

ผ่านมุมมองและสายตาของศิลปิน 

และส่วนสุดท้าย คือ ‘พ่อในความ

ทรงจ�าของฉัน’ ท่ีเชิญทุกคนมาร่วม

เขียนจดหมายจากใจถึงพ่อหลวง 

โดยจดหมายทั้งหมดจะถูกรวบรวม

และส่งไปทีส่�านกัพระราชวงัภายหลงั 

ถึงแม้ว่าจะอยู่บ้าน แต่เราก็สามารถ

เข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งความทรงจ�า

ของประชาชนชาวไทยได้ท่ี king-

9moment.com
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เรื่อง : ธันย์ชนก รื่นถวิล

ลำ ต้นแห่งประโยชน์สุข
อันมั่นคง
‘ล�าต้น’ คือส่วนที่สะท้อนถึงการเจริญเติบโต 
ของพืชได้ดีที่สุด เพราะมักจะเติบโตขึ้นด้านบน
เสมอ ล�าต้นที่แข็งแรงมั่นคงหมายถึงพืชต้นนั้น 
ได้น�าสารอาหารมาเปล่ียนเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์  
ทั้งการสร้างใบ ขยายกิ่งก้านสาขา และเป็น 
เส้นทางล�าเลยีงน�า้และธาตอุาหารไปสูส่่วนต่างๆ 
ของพืช 
 เหมือนดังโครงการต่างๆ ที่ประชาชน 
ได้เติบโตอย่างแข็งแรงตามแนวพระราชด�ารัส 
นบัจากพระปฐมบรมราชโองการทีท่รงมพีระราช 
กระแสรับสั่งว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม  
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” นับ
จากน้ันตลอดจนระยะเวลากว่าเจ็ดทศวรรษแห่ง
การครองราชย์ ภาพชินตาที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงงานอย่าง

หนักต่อเนื่องท่ามกลางแดดจ้า อากาศร้อน หรือ 
แม้กระทั่งถิ่นทุรกันดาร พระองค์เสด็จไปทั่ว 
ทุกถิ่นในประเทศไทย เพื่อแก้ปัญหาและขจัด
ความทุกข์ยากของประชาชน
 หลังจากที่พระองค์ทรงงานอย่างหนัก 
จนประชาชนของพระองค์มีความอยู ่ดีกินดี 
เป็นรากฐานที่ม่ันคงแล้ว จึงพระราชทานแนว 
พระราชด�าร ิ‘เศรษฐกจิพอเพยีง’ ว่าด้วยแนวทาง
การพัฒนาที่ตั้งอยู ่บนทางสายกลาง มีความ 
พอประมาณ มีเหตุมีผล สร้างภูมิคุ ้มกันใน 
ตัวเอง ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญในการน้อมน�าเอา
หลักการเหล่านี้มาปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน 
ที่อยู่ท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงที่รวดเร็ว
ในยุคโลกาภิวัตน์และเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 

ฮิพอินทรีย์ ฟาร์มวิลล์พอเพียง (Hip  

Incy Farm, P2WARSHIP Self- 

Sufficiency Farming) ของ โอ๋ 

ธรรมศักดิ์ ลือภูวพิทักษ์กุล อดีต 

นกัร้องน�าวง P2Warship เจ้าของเพลง 

ชือ่ดงัอย่างเพลง อย่า อยู ่อย่าง อยาก 

ได้เปลี่ยนสนามฟุตบอลขนาด 1 ไร่  

ย่านลาดพร้าว 71 มาเป็นสวนเกษตร

อินทรีย์ เริ่มก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2011 

โดยหยบิเอาต้นแบบเกษตรทฤษฎใีหม่ 

มาปรับใช้ในแบบของตนเอง จาก 

คนที่ไม่เคยปลูกต้นไม้มาก่อนกลาย 

มาเป็น ‘เกษตรกรในเมือง’ 

 จนปัจจุบัน ฮิพอินทรีย์ ได้มี 

การขยายสาขาออกไปทางเขตมีนบุรี

ซึ่งมีพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า เปิดพื้นท่ี

ให ้กับคนเมืองที่สนใจการเกษตร 

เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู ้ ทดลอง 

ร่วมกัน และต่อยอดผลผลิตออกมา

เป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ บนแนวคิด

ตามพระราชด�าริที่ว่า ผลิตแบบพออยู ่

พอกิน เหลือแล้วจึงน�ามาแปรรูป 

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและขายเพ่ือน�ารายได้

กลับมาหมุนเวียนในสวนเกษตรต่อไป

พออยู่พอกิน
แบบคนเมือง
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www.facebook.com/HipIncyFarmville
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หน่อย หรือ ลลิดา ค�าวิชัย ตัดสินใจ 

ทิ้งเงินเดือนสูงลิ่ว หันหลังให้ชีวิต

มนุษย์เงินเดือน เดินทางกลับมาใช้

ชีวิตตามรอยพระราชด�าริ เศรษฐกิจ

พอเพียง พลิกที่ดินรกร้าง 35 ไร่ ที่

ต�าบลทับพริก อ�าเภออรัญประเทศ 

จังหวัดสระแก้ว ให้กลับมามีชีวิต

ชีวาอีกครั้ง จนเกิดเป็นไร่หมุนเวียน 

สามารถน�าผลผลิตไปแปรรูปส่งขาย 

ตามร้านโอทอปต่างๆ เกิดการรวม

กลุ ่มกันของทั้งเกษตรกรรุ ่นใหม ่

และเกษตรกรรุ่นเก่า โดยที่เกษตรกร

รุ่นใหม่น�าเอาความรู้ใหม่ๆ มาใช้

ควบคูก่บัประสบการณ์ของเกษตรกร

รุ่นเก่า เพื่อให้ทั้งชุมชนสามารถที่จะ

เติบโตไปด้วยกันโดยไม่มีใครถูกทิ้ง

ไว้ข้างหลัง บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า 

หากเราอยากจะพฒันาชมุชนของเรา 

เราจะต้องพยายามท่ีจะสร้างมัน 

ข้ึนมาจากข้างในชุมชน ไม่ใช่การ 

น�าเอาความเจรญิจากภายนอกเข้ามา 

แต่เพียงอย่างเดียว

ละทิ้งเพื่อเติมเต็ม

www.facebook.com/ไร่-ณ-ชายแดน-661162030667970
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หลังจาก น้องหนูดี หรือ จิตชนก  

ต๊ะวิชัย เพิ่งจบปริญญาตรีจากคณะ

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ มาได้ไม่นาน บณัฑิตสาว 

ในวัยยี่สิบสี่ก็เลือกท่ีจะหันกลับมาหา 

ต้นทุนที่ เธอมีอยู ่ ต ้นทุนที่ว ่าก็คือ 

‘ภเูรอืเรอืนไม้รสีอร์ท’ ซึง่เป็นธรุกจิของ

ครอบครัว ขนาดกว่า 15 ไร่ ที่อ�าเภอ

ภูเรือ จังหวัดเลย โดยเธอได้น�าทุน 

ที่เธอมีอยู่เหล่านี้มาต่อยอดด้วยการ

ขยับขยายเป ็นพื้นที่ท�าการเกษตร

ประเภทผักสวนครัว โรงสีข้าว ยุ้งข้าว 

ตามรอยพระราชด�าริของในหลวง

นอกจากนี้ยังแบ่งพ้ืนที่ 8 ไร่ และ

อาคารไม้เก่าเพื่อสร้างเป็น ‘ศูนย์การ

เรียนรู้เกษตรพอเพียง’ โดยปัจจุบันนี้ 

ในศูนย์การเรียนรู้ได้รวบรวมสิ่งของ

ต่างๆ อย่างเช่นอุปกรณ์เครื่องครัว 

อุปกรณ์การจับปลา หรือเครื่องโม่ข้าว

ที่ท�าจากไม้ไผ่และดินเหนียว ซึ่งหา 

ดูได้ยากในปัจจุบัน โดยได้รวบรวมไว้

เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตคนไทย พร้อม

ให้ความรูเ้ชงิปฏบิตัเิกีย่วกบัการเกษตร 

เช่น การเพาะกล้าข้าวนาโยน ให้กับ 

หน่วยงานต่างๆ ผู้คนในชุมชน และ

โรงเรียนได้มาศึกษาดูงาน เรียกได้ว่า 

นี่คือการต่อยอดจากต้นทุนครอบครัว

ที่เธอมี ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนและเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง

และคนรอบข้างอย่างแท้จริง

ต่อยอดต้นทุนชีวิต
ด้วยความพอเพียง

//  COVER STORY

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์, ไทยรัฐออนไลน์ 
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ที่มา: ส�านักข่าวไทย 

มาร์ติน วีลเลอร์ (Martin Wheeler) หรือ  

พ่อใหญ่มา ฝรั่งตาน�้าข้าว บัณฑิตเกียรตินิยม 

อันดับหนึ่งจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ที่ย้าย 

มาตั้งรกรากอยู่ในเมืองไทยนับกว่า 20 ปีแล้ว  

แม้จะเติบโตจากสังคมระบบทุนนิยมท่ีคุณภาพ

ชีวิตแปรผันตามความสามารถในการหาเงิน  

ถ้าสามารถหาเงินได้มาก คุณภาพชีวิตก็จะดีตาม

ไปด้วย แต่ตัวเขากลับมีความคิดที่ว่า ชีวิตน่าจะ

มีอะไรมากกว่าแค่การน�าความรู้ไปหาเงินเพียง

อย่างเดียว เขาจึงเร่ิมที่จะคิดน�าแนวคิดเกี่ยวกับ

ความพอเพียงมาใช้ เร่ิมจากการสร้างกระต๊อบ 

หลังเล็กหรือเถียงนาด้วยเงิน 12,000 บาท แล้ว 

ผ่อนซื้อและพัฒนาพื้นที่ดินขนาด 6 ไร่ ในจังหวัด

ของแก่น ศึกษาแนวทางเกษตรแบบพอเพียง 

รับจ้างท�างานก่อสร้าง ตกเย็นกลับมาท�างาน

ในที่ดินของตัวเอง มุ่งเน้นให้มีปัจจัยสี่เพียงพอ 

ต่อการยังชีพได้ มีบ้าน มีงานท�าทุกวัน และ 

ที่ส�าคัญคือ มีกินทุกมื้อให้อิ่มท้อง ชักชวนคน 

ในหมู่บ้านให้รู้จักกิน ลดการกู้หนี้ยืมสิน กระทั่ง

ปัจจุบันบ้านค�าปลาหลายได้พัฒนาจากหมู่บ้าน 

ทีย่ากจนทีส่ดุในอ�าเภออบุลรตัน์ กลายเป็นหมูบ้่าน

ที่มีความเป็นอยู่ดี มีหน่วยงานและองค์กรต่างๆ 

เข้ามาศกึษาดงูานอย่างมากมาย ทุกวันนี ้นอกจาก

จะท�าการเกษตรเพ่ือเลี้ยงชีพแล้ว ตัวมาร์ตินเอง

กไ็ด้เป็นวทิยากรเผยแพร่แนวพระราชด�ารเิศรษฐกจิ

พอเพียงในฐานะปราชญ์ชาวบ้านที่ศูนย์เรียนรู ้

ชุมชนบ้านค�าปลาหลายอีกด้วย

จากทุนนิยม 
สู่ความพอเพียงที่ยั่งยืน

แนวพระราชด�ริว่าด้วย ‘เศรษฐกิจ
พอเพียง’ จึงเป็นเสมือนล�ต้นของ
ต้นไม้ที่เติบใหญ่แข็งแรงขึ้นจาก สติ 
ปัญญา และความเพียร ไม่ว่าพายุ 
หรือลมแรงแค่ไหนก็จะไม่มีวันหักโค่น 
ลงมา ทุกการทรงงานอย่างหนักของ 
พระองค์นัน้จึงเป็นแรงบนัดาลใจสงูสดุ 
ที่ประชาชนของพระองค์จะน้อมน� 
ส่ิงท่ีทรงปฏิบัติมาเป็นแนวทางในการ
ด�เนินตามรอยเท้าแห่งคุณความดี
เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
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‘ใบ’
เรื่อง: กมลพร สุนทรสีมะ, นฤพล เปาอินทร์

ใบสังเคราะห์แสง
แห่งความดี

  เช่นเดียวกับกลุ่มคนที่ท�างานเพื่อสังคม โดยยึดมั่นตามสิ่งที่พระบาท 

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงปฏิบัติอย่างมิรู้เหน็ดเหนื่อย 

ด้วยหยาดเหงื่อแรงกายของพระองค์ มิใช่เพียงแค่ค�าพูด มิใช่เพียงแค่ 

ค�าแนะน�า แต่ด้วยวิธีการท�าให้เห็นเป็นแบบอย่าง จากพระราชกรณียกิจ 

มากมายทีพ่ระองค์ท่านท�าให้พสกนกิรชาวไทย อกีทัง้ยงัเป็นร่มเงาของจติใจ

ให้ทุกคนได้พักพิงอย่างร่มเย็น 

 ทุกวันนี้ได้เกิดเรื่องราวเเห่งความดีงามจากหลายหน่วยงานหลาย 

กลุ่มคน หรือแม้แต่ชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่ง ล้วนต่างช่วยกันสืบสาน 

พระราชปณิธานของพระองค์ ช่วยกันท�าหน้าที่เป็นใบเพื่อสังเคราะห์แสง

แห่งความดเีช่นเดยีวกบัพระองค์ เพ่ือยนืยนัว่าหยาดเหงือ่แรงกายทีพ่ระองค์

ทรงปฏิบัติบ�าเพ็ญพระราชภาระของพระมหากษัตริย์อย่างเต็มก�าลัง 

ความสามารถไม่เคยสูญเปล่า พร้อมให้ร่มเงาแก่ผู้คนอีกมากมายบนผืน

แผ่นดินนี้

‘ใบ’ คอืส่วนประกอบของพชืทีท่�หน้าทีค่อยสงัเคราะห์
แสงแดด เพื่อน�มาเปลี่ยนเป็นอาหารหล่อเลี้ยงต้นไม้
ทัง้ต้นให้เจรญิเตบิโต ถึงแม้ใบจะเป็นส่วนเลก็ๆ ทีง่อก 
ออกมาจากกิง่และล�ต้น แต่ทกุใบกพ็ยายามท�หน้าที ่
ของตนเอง แต่ละใบต่างพากันโผล่พ้นร่มเงาออกไป
รับแสงแดด ขณะเดียวกันก็กลายเป็นผู้สร้างร่มเงา
ให้กับผู้ที่อยู่ใต้ต้นไม้นั้นรู้สึกร่มเย็น
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‘พันธุ์พอเพียง’ โครงการปลูกต้นไม้ 9 ล้านต้นที่จัดโดย กรมป่าไม้  

เพ่ือน้อมร�าลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ตามแนวทางพระราชด�าริความพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยม ี

เป้าหมายเพ่ือปลูกจิตส�านึกความพอเพียงผ่านการปลูกต้นไม้ เพื่อ 

เพิ่มจ�านวนต้นไม้ในเมือง เพ่ือเพ่ิมพื้นที่สีเขียวให้ประเทศ และเพ่ือให้

เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ย่ังยืนตามอายุท่ียั่งยืนของต้นไม้  

โดยการแจกกล้าไม้ให้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปจ�านวน 9 ล้านคน 

ให้ร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในบริเวณบ้านหรือพื้นท่ีของตนเอง โดย

ประชาชนสามารถรับกล้าไม้ผ่านสถานีเพาะช�ากล้าไม้ใกล้บ้านได้

 หากลงลึกในรายละเอียดแล้ว ต้นไม้ในเขตโซนร้อนชื้นบริเวณ

บ้านเราต้องการการเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ ต้องให้น�้าพอดี ใส่ปุ ๋ย 

ให้พอเหมาะ และต้องรู้จักส่ิงแวดล้อมที่เหมาะกับพืชพันธุ์นั้นๆ ด้วย  

ไม่เช่นน้ันความตั้งใจท่ีจะปลูกต้นไม้ให้เขียวชอุ่มจะเหลือเพียงสีน�้าตาล

ของใบไม้ที่ร่วงโรย ซึ่งนั่นเป็นอีกเป้าหมายของโครงการ คือต้องการให้

ต้นไม้ที่น�าไปปลูกนั้นไม่เสียเปล่า โดยทางโครงการพันธุ์พอเพียงมีการ

ให้ความรู้และค�าแนะน�าอย่างละเอียดไว้มากมาย ตั้งแต่เลือกพรรณไม้ 

ที่เหมาะสมกับพื้นที่ สภาพดินที่ดี ขนาดที่พื้นที่ที่ใช้ และละเอียด 

ถึงนิเวศวิทยาของพืชพันธุ์นั้นๆ 

 สิ่งท่ีส�าคัญกว่าการปลูกต้นไม้ 9 ล้านต้น คือการปลูกจิตส�านึก 

ของการักษาสิง่แวดล้อมและรกัษาธรรมชาต ิดงัพระราชด�ารสัทีพ่ระองค์

เคยได้ให้ไว้ 

ที่มา: www.panporpeang.com, www.facebook.com/sufficiency9

ปลูกต้นไม้ในใจคน

PAN 
POR 
PEANG



“บอดก็เพียงสายตาเท่านั้น แต่ดวงใจก็ยังผูกพันความงาม อาจจะรับรู้

ไปตาม สูดกลิ่นงามฟังเสียงวิไลร่มไม้บังเงา สิ่งจะงามอยู่กับใจ บอด 

ท่ีใจเห็นไปอย่างไรไม่มีวันงาม โลกจะสวยนั้นสวยไปตาม จิตที่งาม 

มองโลกสดใสไปในทางดี” 

 นี่คือส่วนหน่ึงของเพลง ต้นชบากับคนตาบอด ของวงเฉลียง  

เพลงเพราะความหมายดทีีเ่ข้าไปจดุประกายให้ ชาญฉลาด กาญจนวงศ์ 

ผู้ก่อตั้งงานองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม Heart of Happiness จัดท�า 

โครงการ ‘Blind But Not Blind’ (ตาบอด แต่ใจไม่บอด) อนัเป็นโครงการ

ที่ท�าขึ้นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้พิการด้านสายตา ให้พัฒนาคุณภาพ

ทางกาย อารมณ์ สังคม และสตปัิญญา ผ่านกจิกรรมศลิปะบ�าบดัเเขนง 

ต่างๆ โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านศิลปะบ�าบัด เเละผู้เชี่ยวชาญ

ด้านปฐมวยัศกึษา มารวมตวัช่วยกนัพฒันาเเละออกเเบบกจิกรรมสนกุๆ  

เพื่อให้เด็กพิการทางสายตาได้เรียนรู้เหมือนเด็กทั่วไปในวัยเดียวกัน 

โดยได้จัดกิจกรรมอันอบอุ ่นเเก่เด็กผู ้พิการทางสายตาท่ีโรงเรียน 

สอนคนตาบอดกรุงเทพมาเเล้วกว่า 8 ครั้ง โดยเเต่ละคร้ังก็ได้มีการ 

ออกเเบบกิจกรรมเเตกต่างกันไป เช่น ช่วยกันระบายสีกระถางต้นไม้ 

เเล้วน�าต้นไม้มาปลูก ซึ่งท�าให้เด็กๆ ผู้พิการทางสายตาได้สัมผัสต้นไม้

ใบไม้รูปทรงต่างๆ ควบคู่ไปกับการเล่นสนุกกับศิลปะ 

 เช่นเดียวกันกับคนไทยทุกคน ที่ยังคงโศกเศร้ากับการสวรรคต

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เด็กๆ ผู้พิการ

ทางสายตา ก็อยากมีโอกาสเรียนรู้สิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้สร้างไว ้

ให้กับเเผ่นดินไทย จึงได้มีการสานต่อโครงการเพิ่มเติม คือโครงการ 

‘Smiles’ (ยิ้มสู ้) เพื่อจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือพระราชนิพนธ ์

เรือ่ง พระมหาชนก ฉบบัอกัษรเบรลล์ แก่ศนูย์การศกึษาและหน่วยงาน 

เพ่ือผู้พิการทางการมองเห็นทั่วประเทศ ท่ีชวนนักวาดภาพพอร์เทรต 

ชื่อดังมาวาดภาพให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เเล้วน�ารายได้จากการวาดภาพ

ร่วมสมทบทุนสร้างหนังสืออักษรเบรลล์ 

 โครงการนี้จึงเต็มเปี ่ยมไปด้วยพระราชปณิธานของในหลวง 

รัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริย์ผู้เห็นคุณค่าของผู้พิการทางสายตา เเม้เเต่

โรงเรยีนสอนคนตาบอดกรงุเทพกเ็ป็นโรงเรยีนทีพ่ระองค์มพีระราชด�าริ

ให้จอมพล ป. พิบูลสงคราม (นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น) เป็นผู้สร้าง  

ที่ส�าคัญทรงมีพระราชประสงค์อยากให้ผู้พิการทางสายตาลุกข้ึนมา

ต่อสู้กับชีวิต 

ที่มา: www.heart-of-happiness.com, www.matichon.co.th

บอดเพียงสายตา 
แต่ดวงใจยังผูกพัน

BLIND
BUT 
NOT
BLIND

//  COVER STORY
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เสือ้ด�ากรมราชทัณฑ์โครงการนีเ้ป็นกจิกรรมหนึง่ภายใต้โครงการแบ่งปัน

เพื่อการเปลี่ยนแปลง โดย มูลนิธิกระจกเงา จุดมุ่งหมายของโครงการ 

คือการรับบริจาคและแจกเสื้อผ้า ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่ส�าคัญในการ

ด�ารงชีวิตของคน โดยมีการแจกเสื้อผ้าสีด�าให้แก่ผู้ยากไร้ในช่วงไว้ทุกข์ 

ในช่วงระยะเวลาที่พ่อค้าแม่ค้าต่างฉกฉวยโอกาสขึ้นราคาเสื้อสีด�า อาจ 

มีคนหลายๆ คนที่ไม่มีปัจจัยพอจะหาซื้อเสื้อใหม่ๆ มาใส่ หรือแม้แต่

นักโทษที่เพ่ิงออกมาจากเรือนจ�าก็เช่นกัน ด้วยเหตุนั้นเองโครงการนี้ 

จึงเกิดขึ้น เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล�้าและความเข้าใจผิดในสังคม

ที่มา: มูลนิธิกระจกเงา www.facebook.com/mirrorf

หากจะดำ ... ดำ ที่เสื้อใส่ใช่หัวใจ

SHARE
FOR
CHANGE
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กิจกรรมขององค์กรขนาดใหญ่ หรือมูลนิธิต่างๆ นั้น 

ต่างขับเคล่ือนด้วยเงินทุนจ�านวนไม่น้อย แต่ในอีก 

มุมหนึ่งก็มีเรื่องราวของคนตัวเล็กๆ หน่วยงานเล็กๆ 

ที่ไม่มีเงินทุนมากมายพอที่จะท�าอะไรที่ยิ่งใหญ่ แต่

พวกเขาก็เลือกที่จะท�าดีเพื่อพ่อหลวงของเรา เพื่อ 

ยืนยันอีกคร้ังว่า ในป่าน้ีมิได้มีแต่ต้นไม้ใหญ่เท่านั้น 

ที่ให้ร่มเงา ยังมีต้นไม้เล็กๆ อีกมากท่ีพร้อมจะเป็น 

ร่มเงาให้แก่กันและกัน

ใต้ร่มเงา
ของพวกเราเอง

//  COVER STORY
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ใต้ร่มเงา
ของพวกเราเอง

• รอยสักบันทึกความทรงจ�า - Gu_D_Sign 

ร้านบริการสัก เจาะ เพนต์บนร่างกาย จังหวัด 

สุโขทัย เปิดให้บริการสักเลข ๙ ให้กับลูกค้า

ฟรี เป็นเวลา 9 วัน สร้างความประทับใจให้ 

แก่ผู้ทีร่กัในศลิปะการสกั ซึง่เป็นการบนัทกึความ

ทรงจ�าต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกรูปแบบหนึ่ง 

พัสพรกมล นุชถิ่น เจ้าของร้านได้กล่าวว่า  

อยากมีส่วนร่วมในการท�าดีเพื่อถวายเป็น 

พระราชกุศลแด่พระองค์ท ่านตามรูปแบบ 

และอาชีพที่ตนถนัด 

• รักษาคุณความดี - คลินิกแพทย์หญิง 

นันทพรและนายแพทย์ดริส จังหวัดขอนแก่น  

ได้เปิดบริการรักษาผู้ป่วยฟรีโดยไม่คดิค่าใช้จ่าย

เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ โดยแพทย์หญิงนันทพร 

เล่าว่า ต้องการทดแทนพระคุณพระองค์ท่าน 

ที่ก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ภูมิภาค เปิดโอกาส

ให้เด็กต่างจังหวัดได้เรียนแพทย์ จึงเปิดให้

บริการรักษากับประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

• จิตอาสาบ่มเพาะแหล่งเรียนรู้ - กลุ่ม

รอยยิ้มของพ่อ รอยยิ้มบ้านดิน รับสมัคร 

จติอาสามาช่วยกนัลงมือก่อสร้างศนูย์เศรษฐกจิ

พอเพียง ณ โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 

จงัหวดัพษิณุโลก โรงเรียนนีเ้ป็นหนึง่ในโรงเรยีน

พระราชูปถัมภ์ในองค์พระบาทสมเด็จพระ 

ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช ซึง่พระองค์เสดจ็ 

ประทบัตรวจเยีย่มเม่ือวนัที ่29 กมุภาพนัธ์ 2523 

พร้อมกับพระราชทานเงินสร้างอาคารเรียนไม้ 

2 หลัง เเละให้การอุปถัมภ์มาโดยตลอด ทาง 

โรงเรียนจึงมีความตั้งใจก่อสร้างศูนย์เรียนรู ้

เศรษฐกิจพอเพียง และพิพิธภัณฑ์เพ่ือเทิด 

พระเกียรติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู ้ของชุมชน 

ในอนาคต

• ส่งต่อสุขภาพที่ดี - ดร.เมธี ธรรมวัฒนา 

ผู้ทดลองท�าส่ิงประดิษฐ์ยางยืดออกก�าลังกาย

รูปเเบบต่างๆ ให้กับผู ้ป่วยโรคเลือดสมอง  

เเละเมื่อมีการทดลองเเจกฟรีให้กับผู้ป่วยใน 

โรงพยาบาลรามาธิบดี ก็ได้รับผลตอบรับที ่

ดีมาก ท�าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

จนปัจจุบันมีสิ่งประดิษฐ์ยางยืดถึง 39 รูปเเบบ 

ใช้ได้กบัเดก็วยัรุน่ ผูส้งูอาย ุเเละผูพิ้การ พร้อม

กันนี้ยังมีการออกเเบบยางยืดพูดได้ โดยเป็น

ยางยืดผูกโบว์ที่มีข้อความพระบรมราโชวาท 

เเละพระราชด�ารสัของในหลวงรชักาลที ่9 เเจก

จ่ายให้กับโรงพยาบาลต่างๆ เช่น โรงพยาบาล

ภูมิพลอดุลยเดช ท�าให้ทุกขณะที่เราขยับเเขน 

ขยับขา เราก็ได้น้อมร�าลึกถึงในหลวงรัชกาล 

ที่ 9 เเล้วพร้อมน�าค�าสอนของพระองค์ไปปรับ

ใช้ด้วย

ที่มา: www.thairath.co.th, www.royyim-

baandin.com, www.facebook.com/Rub-

berBands2013

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงเหล่าใบไม้ไม่กี่ใบในป่าอันกว้างใหญ่ ที่พระองค์ท่าน
ทรงรดน�า้ พรวนดนิ ใส่ปุย๋ให้เจรญิงอกงาม จนใบไม้แผ่ขยายปกคลมุ
เป็นร่มเงาให้แก่ผืนแผ่นดินไทย และใบไม้เหล่านี้ก็ส่งต่อพลังให้เหล่า 
ใบอ่อนรุ่นใหม่ๆ ได้ปฏิบัติตามแบบอย่าง
 พวกเราทุกคนก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของ ‘ใบไม้’ เหล่านี้ได้ เพียง
เร่ิมต้นคิดว่า ไม่ว่าท�ส่ิงใด ไม่นึกถึงแต่ตัวเองเป็นท่ีตั้ง หากนึกถึง 
คนรอบข้าง นึกถึงสังคม นึกถึงประเทศชาติ แล้วมาช่วยกันท�ให้บ้าน
หลังนี้มีร่มเงาของใบไม้ทอดตัวปกคลุมให้ร่มเย็นชุ่มฉ�่าในทุกๆ วัน 
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COVER
STORY

‘ดอก’

เรื่อง : มัสลิน ลาวัง

‘ดอกไม้’ คือส่วนประกอบของพืชที่
สวยงามที่สุด ซึ่งไม่เพียงแต่ท�หน้าที่
ในการสืบพันธุ์ แต่ยังท�หน้าท่ีในการ
แต่งแต้มสสีนัให้กบัธรรมชาต ิอนัเป็น
สัญลักษณ์ของความสดใสประหนึ่ง
งานศิลปะ ที่ช่วยเยียวยาความรู้สึก
ให้กับผู้ที่ได้พบเห็น
คณุสมบตัขิองดอกไม้ จงึไม่ต่างอะไร
กบัการสร้างงานศลิปะในรปูแบบต่างๆ 
ทั้งดนตรี ภาพวาด และโปรเจกต์ 
ต่างๆ ท่ีได้แสดงออกถึงความอาลัย
อาวรณ์ต่อการสูญเสียพระราชาผู้
เป็นเหมือนดั่งบิดาของปวงชนชาว
ไทย ซึง่งานศลิปะทุกชิน้ต่างกม็คุีณค่า
ด้านความงามในตวัเองอยูแ่ล้ว แต่สิง่
ที่เพิ่มเติมเข้ามาคือคุณค่าทางจิตใจ
ส�หรับช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้า
นี้ ให้คนไทยทุกคนได้มีที่พึ่งพิงทางใจ 
เพ่ือกลับมาสานต่อพระราชปณิธาน
ของพระองค์ให้ด�รงอยู่ต่อไป 

ดอกไม้แห่งความงดงามทางใจ

เพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นเพลงที่เราชาวไทยทุกคนรู้จัก 
ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตาม เพราะเป็นเสมือนสัญลักษณ์ที่
แทนความเคารพ ความจงรกัภกัดขีองปวงชนไทยต่อในหลวง 
รัชกาลที่ 9 กษัตริย์ที่เป็นเหมือนพ่อของแผ่นดินไทย และ
ส�หรบัการแปลเพลงสรรเสรญิพระบารมเีป็นภาษาอาหรบัของ
ชาวมุสลิมนั้น เป็นเสมือนตัวแทนแสดงความเคารพรักของ
ชาวไทยมุสลิมที่มีต่อพระองค์เช่นกัน เพราะภาษาอาหรับเป็น
ภาษาทีใ่กล้ชดิส�หรบัประชาคมมสุลิม ไม่ว่าจะอยู ่ณ ทีใ่ดกต็าม 
สันติ เสือสมิง อาจารย์ใหญ่ประจ�โรงเรียนมัจลิซุดดีนี ได ้
น�เพลงสรรเสรญิพระบารมมีาแปลเป็นภาษาอาหรบั เพือ่แสดง
ถึงความจงรักภักดีอันบริสุทธิ์ที่ชาวไทยมุสลิมมีต่อพระองค์  

เสียงเพลงสรรเสริญ
จากการะบุหนิง
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อะไรคือแรงบันดาลใจที่ท�าให้เ ร่ิมแปลเพลงสรรเสริญ 

พระบารมีเป็นภาษาอาหรับ

แรงบันดาลใจท่ีได้ถ่ายทอดเนื้อร้องภาษาไทยมาเป็นภาษา

อาหรับมีมาแต่เดมิแล้ว ในฐานะท่ีทรงเป็นอคัรศาสนปูถมัภก 

คือแรงบันดาลใจที่ขับเคลื่อนและเป็นส่วนหนึ่งให้เกิดความ

ผูกพนักบัสถาบนัพระมหากษัตริย์ ความจรงิน่ีไม่ใช่เพลงแรก 

ทีเ่ขยีนเกีย่วกบัพระองค์ท่าน ก่อนหน้านีจ้ะมเีพลง บลิาดนุา 

ที่แต่งขึ้นเพื่อให้นักเรียนขับร้องถวายต่อหน้าพระพักตร์ของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งนั้น 

จดัทีอ่สิลามวทิยาลยัแห่งประเทศไทย พระองค์ทรงชืน่ชมมาก 

และยังมีเพลงอื่นๆ หรือแม้แต่ต�าราที่เกี่ยวข้องกับในหลวง 

รัชกาลที่ 9 โดยเฉพาะ 

ท�าไมถึงเลือกน�าภาษาอาหรับมาแปล 

เนื่องจากภาษาอาหรับเป็นภาษาที่ได้ร�่าเรียนมาตลอด อาจ

ไม่สามารถกล่าวได้ว่าเป็นผู้ที่มีความช�านาญการ แต่ภาษา

อาหรับคือภาษาที่ใช้เวลาศึกษานานที่สุดรองจากภาษาไทย 

และภาษาอาหรับเป็นภาษาทีใ่กล้ชดิส�าหรบัประชาคมมสุลมิ 

ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใดก็ตาม ภาษาอาหรับคือส่วนหนึ่งของ 

วิถีชีวิตของพวกเขาเหล่านั้น อีกอย่างคือท่านอดีตจุฬา 

ราชมนตรี ต่วน สุวรรณศาสน์ ได้เคยแปลเพลงสรรเสริญ 

พระบารมีเวอร์ชันเก่าเป็นภาษาอาหรับไว้ก่อนแล้ว เราก็

ด�าเนินตามแนวทางของท่าน

มีอุปสรรคด้านภาษาหรือท�านองในการแปลไหม 

เป็นเรื่องปกติของการถ่ายหรือแปลภาษา แต่ละภาษาจะมี

เอกลักษณ์ มีลลีา มอีรรถรสของตวัเอง ภาษาไทยกแ็บบหนึง่ 

ภาษาอาหรับก็แบบหนึ่ง ถ้าเราจะถ่ายภาษาหน่ึงไปเป็นอีก 

ภาษาหน่ึง โดยยังคงตัวตนของภาษาเดิมทุกกระเบียดนิ้ว 

มันเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นอุปสรรคท่ีส�าคัญคือการใช้ถ้อยค�า  

เราจะใช้ถ้อยค�าใดให้คุมความหมายของภาษาเดิมได้และ 

ที่ยากที่สุดคือการใช้ถ้อยค�าให้สอดคล้องกับท�านองด้วย 

       

การแปลเพลงนีถ้อืเป็นสิง่ทีแ่ทนความจงรกัภกัดทีีป่ระชาชน

ชาวไทยมุสลิมมีต่อในหลวงอย่างไร 

คอืเราแปลเพลงนีไ้ว้ก่อนจะเกดิเหตกุารณ์สวรรคต ชีใ้ห้เหน็

ถงึความผูกพันกบัสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ ส�าหรบัมสุลิมแล้ว 

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คือสิ่งส�าคัญ การใช้สีขาวแทนศาสนา

เป็นการสื่อถึงความบริสุทธิ์ หมายถึงศาสนาอันบริสุทธิ์ที่ 

อยู่ในใจของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่ใน

ศาสนาเดยีวกนั และพระมหากษัตริย์มคีวามผกูพนัเกีย่วข้อง

เป็นศูนย์รวมใจแทนด้วยสีน�้าเงิน และเป็นผู้ให้การอุปถัมภ์

ทั้งพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ อีก 5 ศาสนา ถือเป็น 

พระมหากรุณาธิคุณอันล้นเหลือที่ทรงใส่พระทัยต่อชาวไทย

มุสลิม โดยเฉพาะเรื่องที่ทรงโปรดให้มีการแปลพระมหา

คัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาไทย คนมุสลิมจึงมีความผูกพัน

กับสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่อดีตแล้ว   

  

ถ้าจะเปรียบเพลงสรรเสริญพระบารมีฉบับภาษาอาหรับนี ้

เป็นดอกไม้ คิดว่าเหมือนดอกไม้อะไร

ดอกไม้ทีจ่ะเกีย่วข้องกบัเพลงนีต้้องเป็นสีขาว เพราะต้องการ

สื่อถึงความใสบริสุทธิ์ สะอาด ผ่องแผ้ว และมีกลิ่นอายของ

ความเป็นมลายูชวา เพราะประชากรมุสลิมส่วนใหญ่ใน

ประเทศไทยมีเช้ือสายมลายู ดังนั้นจึงเป็นดอกการะบุหนิง 

หรือ ดอกแก้ว ซึ่งเป็นดอกไม้ที่หอม ลักษณะของดอกแก้ว

คล้ายกับไม้จันทน์ที่ถูกถากเป็นช่อ คือตัวแทนความรัก 

ความอาลัยของพสกนิกรมุสลิมที่แสดงออกถึงความจงรัก

ภกัด ีบ่งบอกถงึความผูกพนัระหว่างสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ

กับประชาชนชาวไทยมุสลิมได้อย่างลงตัวที่สุดแล้ว 
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//  COVER STORY

‘ที่ที่พ่อไป’
โปรเจกต์ภาพถ่ายตามรอย

ในหลวงรัชกาลที่ 9
เรื่อง: ป�ริฉัตร แทนบุญ / ภ�พ: อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ

‘ภาพถ่าย’ คอืสือ่ทีบ่นัทึกความทรงจ�ในรปูแบบหนึง่ และการทีจ่ะหวนกลบัมานกึถงึ
ความทรงจ�ดีๆ ได้ คือการหยิบรูปถ่ายขึ้นมาดู เดินทางไปยังสถานที่ในรูปถ่ายนั้น 
หรือท�ทั้งสองอย่างพร้อมกัน  
 นั่นคือแนวคิดของ เจมส์ - อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ ช่างภาพอิสระและอาจารย์
พเิศษ คณะสือ่สารมวลชน มหาวทิยาลยัรามค�แหง ทีร่เิร่ิมโปรเจกต์การน�พระบรม
ฉายาลักษณ์ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่เคยเสด็จพระราชด�เนินไปปฏิบัติพระราช
กรณียกิจในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ มาเทียบกับสถานที่จริงให้อยู่ในต�แหน่งเดียว
กับที่พระองค์เคยทรงประทับอยู่ ณ เวลานั้น     
 นบัเป็นการตามรอยเสดจ็ทีใ่ช้สือ่อย่างภาพถ่าย มาน�เสนอพระราชกรณียกจิ
ที่เคยทรงพระราชทานไว้ให้กับคนไทยได้อย่างน่าชื่นชม 
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อะไรคือจุดเริ่มต้นที่ท�าให้เกิดโปรเจกต์นี้ 

 เริ่มมาจากความอยากจะไปในสถานที ่

ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เคยเสด็จฯ เยือนในอดีต 

และอยากไปโครงการตามแนวพระราชด�าริ 

ว่าปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง แต่ก็คิดว่าถ้าไป

เฉยๆ ก็คงไม่ค่อยรู้สึกอะไร แล้ววันหนึ่งก็เห็น 

เพจเฟซบุ ๊กของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ลงรูปในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงปลูกต้นยูงทอง 

ที่ศูนย์รังสิต ก็เลยนึกถึงไอเดียการถ่ายภาพ 

แบบ Dear Photograph คอืใช้ภาพถ่ายในอดตี

มาซ้อนทับกับสถานที่จริงในปัจจุบัน จึงหยิบ 

ไอเดียนี้มาท�าเป็นตัวตั้งต้น 

มีวิธีการหาแหล่งข้อมูลของภาพถ่ายแต่ละที ่

ที่พ่อไปอย่างไร

 เริม่ค้นจากโครงการตามแนวพระราชด�าริ

ก่อนว่ามอียู่ท่ีไหนบ้างทีอ่ยูใ่กล้ๆ กรุงเทพฯ บ้าง 

เพราะท�างานจนัทร์ถงึศกุร์ จะมีเวลาไปถ่ายภาพ 

ก็คือช่วงเสาร์อาทิตย์เท่านั้น หลังจากนั้นก็เริ่ม

หาภาพโครงการน้ันๆ หาดูว่ามีภาพหรือเปล่า 

ถ้ามีเป็นภาพประมาณไหน จากภาพนั้นจะหา 

สถานท่ีปัจจุบันได้หรือเปล่า เม่ือได้ข้อมูลท่ี

ชัดเจนแล้วก็น�ารูปที่ได้มาอัดขนาด 4x6 น้ิว

เพื่อเอาไปใช้ถ่ายในสถานที่จริง ซึ่งข้อมูล 

ส่วนมากท่ีได้ก็มาจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ท่ีดูแลโครงการตามแนวพระราชด�าริของ 

พระองค์ท่านหรือจากเว็บไซต์ข่าว

การเดินทางไปถ่ายภาพไหนที่ประทับใจเป็น

พิเศษ

 ประทับใจตอนเดินทางไปที่ดอยผาหมี 

จังหวัดเชียงราย เมื่อครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จฯ 

ต้องเสด็จฯ ทางเฮลิคอปเตอร์ พอเสด็จฯ ถึง

แล้วก็ต้องน่ังม้า น่ังลาของชาวเขาข้ึนไปอีก  

เป็นภาพที่ทุรกันดารมาก ผมได้มีโอกาสคุยกับ 

คนหน่ึงท่ีอยู่ในรูปน้ัน เขาบอกว่าหลังจากท่ี 

ในหลวงเสด็จฯ แล้วหลายอย่างก็ดีขึ้น มีถนน 

เข้ามาถึงหมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้ พระองค์ขอให้

ชาวดอยผาหมเีลกิปลกูฝ่ินแล้วหนัมาปลกูกาแฟ 

ปลูกลิ้นจี่แทน สิ่งเหล่านี้ก็เป็นอาชีพที่พระองค์

ท่านทรงมอบไว้ และชาวบ้านก็ยืดเป็นอาชีพ

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

คิดว่าคนไทยทุกคนได้รับอะไรจากโปรเจกต์นี้ 

 เป้าหมายแรกจริงๆ ของการถ่ายภาพ

ในโปรเจกต์นี้เพียงแค่ต้องการท่ีจะไปตาม

โครงการพระราชด�าริของพระองค์ท่าน อยาก

เห็นว่าโครงการในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลง

ไปอย่างไรบ้าง อยากเห็นว่าสิ่งที่ท่านท�าไว้ 

สร้างประโยชน์ให้กับพ้ืนที่นั้นอย่างไรด้วย 

ตาของตัวเอง แล้วเอาภาพที่ได้มาบอกเล่าให้

เพื่อนๆ ฟัง แต่พอส่ิงที่ผมน�าเสนอไปมีคน

สนใจมากขึ้น ก็คาดหวังว่าคนไทยจะศึกษา 

การท�างานของพระองค์ท่านว่าพระองค์มี

แนวคิดในการท�างานอย่างไร แล้วน้อมน�าเอา

หลักคิด แนวคิดมาใช้ในการท�างาน ในการ

ด�าเนินชีวิต นอกจากนี้ก็ยังเป็นการร�าลึกถึง

พระองค์ท่านที่ทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจ 

มาตลอด 70 ปีของการครองราชย์

ถ้าหากเปรียบเทียบโปรเจกต์นี้ กับดอกไม้  

คิดว่าเป็นดอกไม้อะไร

 คิดว่าน่าจะเป็น ‘ดอกบานไม่รูโ้รย’เพราะ

ว่าอยากให้ส่ิงที่ผมได้น�าเสนอผ่านภาพถ่าย 

เป็นสื่อกลางในการที่ช่วยให้ผู้คนได้เห็นสิ่งที่

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงท�าเพื่อคนไทย และ 

ให้ส่ิงเหล่านี้เบ่งบานในหัวใจคนไทยตลอดไป 

ไม่มีวันจางหายโรยรา
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โครงการ Draw for King เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการตามรอยธรรมราชา

ที่จัดขึ้นบริเวณชั้น 1 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ  (สวนโมกข์

กรุงเทพฯ) เพื่อถวายความระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล

อดุลยเดชด้วยภาพวาด

 โครงการน้ีไม่จ�ากัดอายุหรือเทคนิคของนักวาด ดังนั้นผลงานที่ 

คดัเลอืกมาจัดแสดงจึงมคีวามหลากหลายมีตัง้แต่ภาพของศลิปินร่วมสมยั

ทีคุ่น้ตากนัในอนิเทอร์เนต็ ผลงานในชัว่โมงศลิปะของเดก็มธัยม ตลอดจน 

ลายเส้นยุ่งเหยิงไร้เดียงสาของเด็กอนุบาล แต่ทุกผลงานนั้นมีจุดร่วมกัน

อยู่อย่างหนึ่ง นั่นคือเป็นผลงานเพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดช แม้แต่ละภาพจะถูกวาดจากมุมท่ีต่างกันออกไปตาม

ประสบการณ์ แต่ทกุผลงานต่างแสดงให้เหน็ถงึความเคารพรักทีป่ระชาชน

ชาวไทยมีต่อพระองค์ 

 นอกจากนิทรรศการคร้ังนี้แล้ว ยังมีการรวบรวมภาพจัดท�าเป็น

หนังสือเพื่อจัดเก็บที่หอสมุดแห่งชาติ ไฟล์ภาพในงานยังจะมีการเผยแพร่

ให้โหลดได้ในระบบ e-book เพื่อให้คนทั่วไปเข้าถึงผลงานได้ง่ายที่สุด

Draw for King

ที่มา: www.facebook.com/drawforking ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์, สยามรัฐ, www.facebook.com/khonthaiboston

ว่ากันว่าดอกลิลล่ีสีขาวเป็นตัวแทนของความรักอันสะอาด บริสุทธิ์ 

จริงใจ และเทิดทูน คล้ายกันกับคณะผู้จัดงานกลุ่มนี้ พวกเขาก�าลัง 

ช่วยกันปลูกลิลล่ีสีขาวเพื่อแสดงออกถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ 

จนท�าให้เกิดงาน Sound of the king ซึ่งเป็นงานดนตรีเทิดพระเกียรต ิ

ทีจ่ดัขึน้ ณ Berklee Performance Center นครบอสตนั รฐัแมสซาชเูซตส์  

สหรัฐอเมริกา ด้วยความร่วมมือระหว่าง นายกสมาคมไทย-บอสตัน 

นายธีรเดช เวชธนากร ร่วมกับกลุ่มนักเรียน Berklee College of Music 

และกลุ่มประชาชนไทยในบอสตัน เพื่อเป็นการแสดงถึงความอาลัยและ

ความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

โดยได้มีการอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ 12 บทเพลง มาเรียบเรียง 

บรรเลงและขับร้องใหม่ โดยนักร้องนักดนตรีมืออาชีพที่อยู่ในบอสตัน 

และใกล้เคียง อย่าง กู๊ด ชยพล, ปัญหกาญจน์, ไมร่า - มณีภสัสร มอลลอย, 

โอง - ณัฐชา ปฐมพงษ์ และ นุ้ย - วิริยาภา จันทร์สุวงศ์ 

Sound of the King
เรื่อง: พิมพ์ชนก โกวิทเสถียรชัย

เรื่อง: มัสลิน ลาวัง
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ผ่านเทคนิคที่ตนถนัด 

 เนื่องจากมีศิลปินส่งผลงานเข้ามาร่วมเป็น

จ�านวนมาก จึงมกีารจดัรวบรวมงานในโปรเจกต์น้ี 

เป็นงานแสดงนิทรรศการที่ The Jam Factory 

คลองสาน ซึ่งถือเป็นการรวบรวมผลงานครั้งแรก 

ของโปรเจกต์นี้ ต่อมาก็เกิดนิทรรศการที่ใหญ่ขึ้น

เพราะมีศิลปินส่งผลงานเข้ามาร่วมมากขึ้น โดยที่

มีทัง้ศลิปินไทยในต่างประเทศและในประเทศไทย

เอง จึงมีนิทรรศการต่อที่ The Street Ratchada, 

อาคาร FYI Center และแกลเลอรี Nova Con-

temporary 

 งานนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆ ที่ใช้งาน

ศิลปะเพื่อแสดงความรักและอาลัยต่อพ่อหลวง

รัชกาลที่ 9 

Project Our Beloved King มีจุดเริ่มต้นจาก

การร่วมมือของกลุ่มศิลปินไทยในเมืองนิวยอร์ก

และในประเทศไทยผู้มีหัวใจรักพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ต้องการแสดงออก 

ถึงความอาลัยรักพระองค์ท่านผ่านงานศิลปะ 

โดย ไพโรจน์ พิเชฐเมธากุล ศิลปินชาวไทย 

ที่อาศัยในเมืองนิวยอร์กผู้ซึ่งริเร่ิมโครงการได้

ชักชวนและรวบรวมกลุ่มศิลปินและบุคคลทั่วไป

มาร่วมวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราวของในหลวง

Project Our 
Beloved King

PROJECT OUR 
BELOVED KING

เรื่อง: ปาริฉัตร แทนบุญ 

//  COVER STORY

ที่มา: www.facebook.com/projectourbelovedking
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หลงัจากเหตกุารณ์สวรรคตอนัน�ามาซึง่ความเศร้าเสยีใจ อาจเป็นเพราะ

ไม่รู้ว่าต้องรับมือกับความรู้สึกนี้อย่างไร ต่างฝ่ายต่างพยายามให้ก�าลัง

ใจซึ่งกันและกัน ผ่านอ้อมกอด ผ่านค�าพูด ผ่านแววตา ผ่านการสื่อสาร 

บางอย่างที่พอจะท�าได้ เช่นเดียวกับบรรดานักร้องและศิลปินในวงการ

บันเทิงไทย พวกเขาเลือกให้ก�าลังใจผ่านเสียงเพลง มีหลากหลายเพลง

ที่ถูกแต่งขึ้นเพื่อแสดงถึงความอาลัย และยังเป็นการให้ก�าลังใจแก่ผู้ฟัง

อีกด้วย 

 ‘เมื่อยอดมนุษย์บินกลับดาว’ โดย บิทเติ้ล เพลงที่มีท่วงท�านอง 

ฟังสบาย เน้ือเพลงคล้ายนิทานทีเ่ล่าถงึยอดมนษุย์ผู้หนึง่ซึง่คอยช่วยเหลือ 

ชาวบ้านอยู่เสมอ เม่ือถึงเวลาที่ยอดมนุษย์ต้องบินกลับดาวของตน  

ชาวบ้านต่างพากันเสยีใจ ยอดมนษุย์ปลอบว่า “เรามอบพลงัให้ไว้แล้วไง  

ทุกคนคอืยอดมนุษย์รุ่นใหม่ จงเฝ้าคอยห่วงหาและคอยใส่ใจกนัและกนั”  

เป็นประโยคจากเพลงที่ท�าให้ผู้ฟังต้องย้อนกลับมามองตนเองว่า พลัง 

ที่ยอดมนุษย์ให้ไว้คืออะไร นับว่าเป็นเพลงที่มีความหมายดีมากอีกหนึ่ง

เพลง 

กำลงัใจ
จากเสยีงเพลง
เรื่อง: มัสลิน ลาวัง

 ‘พลังแสงอาทิตย์’ โดย ฟักกลิ้ง ฮีโร่ feat. คิว Flure เพลงที่ 

ดนตรมีคีวามหนกัแน่น จงัหวะปลุกเร้าให้ฟังการร้องแรป็อย่างตัง้ใจ โดย

เปรยีบแสงอาทติย์เหมอืนพระบารมทีีส่่องน�าทางคนไทยมาตลอด 70 ปี  

ประโยคท่ีฟังแล้วตดิหคูงจะเป็นประโยคทีว่่า “พ่ออยูบ่นฟ้า แต่พ่อก็รกัเรา 

อยู่ดี เหมือนแสงแดดเช้านี้ที่ยังอบอุ่นอยู่ทุกนาที” เมื่อดนตรีรวมเข้า 

กับเนื้อร้องและเสียงประสาน ท�าให้เพลงนี้เป็นทั้งเพลงปลุกใจและให้

ก�าลังใจไปในตัว 

 ‘เสด็จประทับอยู ่...’ โดย PARADOX feat. เอ๋ EBOLA,  

เอส กล้วยไทย, บอมบ์ GANESHA เป็นอีกเพลงที่มีท�านองฟังสบาย

แต่กินใจ เนือ้เพลงพดูถงึความคิดถงึท่ีประชาชนชาวไทยมต่ีอในหลวง

รัชกาลที่ 9 พระองค์ไม่เคยหายไปไหน แต่ทรงเสด็จประทับอยู่ในใจ 

ทุกเวลา มีการร้องประสานเสียงในช่วงท้ายเพลง ท�าให้เพลงนี้แสดง

พลังของความคิดถึงออกมามากยิ่งขึ้น 

 เพลงที่กล่าวมาล้วนเป็นเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อให้ก�าลังใจคนไทย 

ในวันที่ต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆ เผชิญกับความรู้สึกมากมายที่ถาโถม

เข้ามา ถ้าเปิดฟังเพลงเหล่านี ้อย่างน้อยทีส่ดุคณุจะไม่ต้องเผชญิเรือ่ง

ทั้งหมดโดยล�าพัง ความงามของเสียงเพลงทั้ง 3 เพลงนี้ คงเหมือน

กับดอกลิลลี่สีเหลืองที่แสดงถึงความห่วงใย ดังเช่นที่คนไทยมีให้กัน 
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We: พอ คือโปรเจกต์ทางดนตรีที่เกิดขึ้นจาก 

ชัชวาล วิศวบ�ารุงชัย หรือ ชัช แห่งวง 7thScene 

ได้ประกาศชวนอาสาสมัครในด้านดนตรีและ 

การร้องเพลงมารวมตัวกันท�ามิวสิกวิดีโอพิเศษ 

เพือ่เทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้รับการตอบรับจาก

ศิลปินและนักดนตรีอย่างล้นหลาม จนกลาย

เป็นภาพการรวมตัวคนดนตรีที่ยิ่งใหญ่คร้ังหน่ึง

เลยทีเดียว 

 ในมิวสิกวิดีโอได้อัญเชิญบทเพลง 

พระราชนิพนธ์ทั้ง 4 บทเพลง มาเรียงร้อยเข้า 

ด้วยกัน โดยเริ่มจากบทเพลง แผ่นดินของเรา, 

ใกล้รุ่ง, สายฝน และ ความฝันอันสูงสุด โดย

ด้านดนตรีมีการน�าเอาเคร่ืองดนตรีที่เรียกได้ว่า

เกอืบทกุประเภททัง้ไทยและสากลมาใช้มากทีส่ดุ 

มีการน�าเทคนิคการร้องหลากหลายรูปแบบมา 

ประสานเข้าด้วยกัน โดยแบ่งท่อนให้ศิลปิน 

ทุกคนอย่างพอเหมาะ โดยยังคงเอกลักษณ์ของ 

เสยีงร้องแต่ละคนไว้อย่างด ีการเรยีบเรยีงดนตรี

ของทุกเพลงก็ท�าได้อย่างยอดเยี่ยม สร้างมิติ

อารมณ์ใหม่ของบทเพลงพระราชนิพนธ์ได้อย่าง

น่าอัศจรรย์ 

 ด้านภาพก็ตัดต่อด้วยความประณีต 

สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของศิลปินและนักดนตรี

ทุกคน ที่ร่วมใจกันร้องและเล่นบทเพลงพระราช

นิพนธ์ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณในฐานะ

ชาวไทยอย่างแท้จริง พร้อมทิ้งท้ายมิวสิกวิดีโอ

ด้วยประโยคส้ันๆ ทีไ่ด้ใจความว่า “ถ้าเรารวมกนั  

พ่อจะยังอยู่กับเราเสมอ” 

เรื่อง: มัสลิน ลาวัง

ที่มา: www.manager.co.th, www.truelife.com, 
www.facebook.com/wesharelovecommunity

we 
: 

พอ
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‘ผล’ คอืส่วนของพืชท่ีเป็นเหมือนการประมวลทัง้หมดว่า สิง่ทีท่กุส่วนของพืช 

ร่วมใจกันดูแลมาตั้งแต่แรกนั้นให้ผลลัพธ์ออกมาอย่างไร ซึ่งผลลัพธ์ที่ว่านั้น 

ไม่ได้มีประโยชน์เพื่อตนเอง แต่เป็นส่ิงที่ส่งต่อไปยังผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นผลที่ 

มีรสชาติอร่อย หรือจะเป็นผลที่ทิ้งเมล็ดพันธุ์ไว้เพื่อสืบทอดความดีงามให้

เจริญเติบโตเป็นต้นใหม่ต่อไป  

 เช่นคนเหล่าน้ี ผู้ที่ส่งต่อเรื่องราวแห่งความดีงามที่ได้แรงบันดาลใจ 

มาจากทกุย่างก้าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดลุยเดช ผูฝ้ากฝัง 

เมล็ดพันธุ์เอาไว้บนผืนดินทุกหนแห่งที่ได้ไปเยือน เมล็ดนั้นเติบโตกลายเป็น 

ต้นไม้ใหญ่ แผ่กิ่งก้านสาขา ผลิหน่อ แตกใบอ่อน ออกดอกไม้ชูช่อสวยงาม  

และออกผลให้ชาวไทยทกุคนได้เกบ็กนิ บ้างกว่็าผลน้ันช่วยต่อชวีติ ช่วยท�าให้

ปากท้องของพวกเขาอิ่ม และบางผลก็ได้กลายมาเป็นแรงบันดาลใจในชีวิต 

ส่งต่อกันไปไม่มีที่สิ้นสุด

ผลแห่งการส่งต่อ
สิ่งดีงาม
ไม่ว่าจะไปที่ใด พ่อ ทิ้ง เมล็ด ไว้ในดินให้เราเสมอ 

COVER
STORY
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เมื่อมองดูจากภายนอกแล้ว ไข่ - ภคนัฐ ทาริยะวงศ์ ก็เป็นเหมือนกับ 

หนุ่มสาววัยท�างานทั่วไป แต่เม่ือพิจารณาดูแล้วการแต่งตัวที่เน้นความ 

เรียบง่าย คล่องตัว สะพายกระเป้ใบโต ท่าทางและแววตากระฉับเฉง  

เขาคือนักเดินทางคนหนึ่ง ด้วยสัญญาณชีพจรจากเท้าของชายหนุ่ม ท�าให ้

เขาตัดสินใจสมัครเข้าร่วมในโครงการ ‘เดินทางพ่อ Walk of The King’  

โครงการเดินทางตามรอยโครงการพระราชด�าริ เพือ่สานต่อในสิง่ทีพ่ระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็นผู้ริเริ่มโครงการเหล่านี้ไว้ 5 สถานที่

ในประเทศไทย

 โดยโครงการ ‘เดินทางพ่อ Walk of The King’ เป็นโครงการที่ 

จะน�าไปสูก่ารเดนิทางไปยงั 5 สถานที ่ซึง่เป็นสถานทีท่่องเทีย่วชือ่ดงั ทีไ่ม่ว่า

ใครก็ต่างคุ้นหูกันดี ไม่ว่าจะเป็น ดอยอ่างขาง, ดอยอินทนนท์, แม่ลาน้อย, 

กุยบุรี และอ่าวคุ้งกระเบน แต่เบื้องหลังความนิยมที่ใครๆ ต่างวาดฝันว่า 

จะต้องเดินทางไปถึงที่สักครั้งในชีวิตนั้นเป็นผลจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกล

ของพระองค์ทีพ่ลกิฟ้ืนขึน้มาจากความว่างเปล่าในอดตีสูปั่จจบุนัทีส่วยงาม

อย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้

 ส�าหรับภคณัฐแล้ว การเดินทางคร้ังน้ีเร่ิมต้นจากค�าชักชวนของ 

เพื่อนคนหนึ่ง ด้วยความเป็นนักเดินทางของเขาท�าให้ตัดสินใจไม่ยากเลย 

ว่าจะเดินทางไปที่ใด “ตอนนั้นเราเห็นว่าดอยอินทนนท์น่าสนใจ ยังไม่เคย

ไปด้วย จนได้ไปกับพ่ีเปอร์-สวุกิรม อมัระนนัท์ (พธิกีรรายการ เดนิทางพ่อ)  

แล้วเขาเป็นนักเดินทางอยู่แล้ว ถ้าไปกับนักเดินทางน่าจะได้อะไรดีกว่า  

ช่วงทีเ่ราเหน็โครงการ เรากค็าดหวงัว่าอยากเดนิทางเฉยๆ แค่นัน้ ถ้าดจูาก 

เส้นทาง ไปเองน่าจะไปล�าบาก เลยลองสมัครไปดู แล้วก็อยากรู้ด้วยว่า 

การเดินทางไปกับคนอื่นที่ไลฟ์สไตล์แตกต่างกันจะเป็นอย่างไร ตอนนั้น 

เราก็ไม่รู้หรอกว่าจะเจอใครบ้าง แต่อยากลองเดินทางกับคนเยอะๆ น่าจะ 

สนุกดี”

 ส�าหรับชายหนุ่มและทุกคนที่เข้าร่วมการเดินทางในครั้งนั้น ไม่มีใคร 

คาดเดาได้เลยว่า ก่อนที่พวกเขาจะได้เดินทางในทริปที่ฝันเอาไว้ พวกเขา 

ต้องพบฝันร ้ายที่คนไทยทุกคนไม่คาดคิดกับข่าวการสวรรคตของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 13 ตุลาคม 

ซึ่งอีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะเป็นการเดินทางสู่สถานีการเกษตร ดอยอินทนนท์ 

จังหวัดเชียงใหม่ แล้ว แต่สุดท้ายโครงการยังคงด�าเนินไปตามก�าหนดการ

เดิม ท�าให้ภคณัฐได้บินลัดฟ้าสู่เชียงใหม่ในวันที่ 11 พฤศจิกายน พร้อมกับ

คนแปลกหน้าอีก 20 กว่าชีวิต

 “ตอนนั้นคนไทยทุกคนรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ เห็นงานอีเวนต์ 

โดนยกเลิกพร้อมกันหลายๆ งาน ก็กังวลว่าของเราจะเป็นยังไง แต่ถ้ามัน

จะไม่จดัเพราะสาเหตนุี ้เราเข้าใจนะ มสีิง่หนึง่ทีร่บัรูด้้วยกนักค็อื เราสมคัร 

มาโครงการนี้ด้วยกันเพราะอยากตามรอยในหลวง แต่เหตุการณ์ที่ไม่ม ี

ใครคาดฝันก็เกิดขึ้นเสียก่อน สุดท้ายทีมผู้จัดก็บอกว่าไม่ยกเลิก มันคือ 

การสานต่อ การทีเ่ราทกุคนในค่ายเรยีนรูส้ิง่ทีท่่านท�า สานต่อในสิง่ท่ีท่านท�า 

ตามความสามารถของเรา เราไม่จ�าเป็นต้องปลูกผัก เราแค่ยึดสิ่งที่ท่านท�า 

ตามรอยก้าวของพ่อ
ตามรอยแรงบันดาลใจ
เรื่อง: รุจรวี นาเอก / ภาพ: Perspective TV
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เป็นแบบอย่าง” ภคณฐัเล่าถงึวนิาททีีไ่ด้รับข่าวร้ายพร้อมกบัคนไทยทกุคน

 “วันแรกไปถึงเชียงใหม่ตอนเช้าเลย แรกๆ เราก็ยังไม่รู้จักใคร  

เขาจะแบ่งเราขึ้นรถคันนู้นคันนี้ แล้วก็พาไปขึ้นดอยอินทนนท์ วันแรก

เป็นการชมแปลงดอกกุหลาบที่ในหลวงทรงมาพัฒนาจัดการ” ภคณัฐ 

เล่าถึงสวนกุหลาบที่เขาได้เห็น ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งในงานวิจัยการเกษตร 

บนพ้ืนทีส่งู โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกนั คอื งานวจิยัเพือ่เพ่ิมผลผลติ

ให้มีคุณภาพมาตรฐาน งานวิจัยจ�าพวกไม้ดอกและไม้ประดับ และงาน

ประมงบนพื้นที่สูง 

 แต่สิ่งท่ีท�าให้นักเดินทางหนุ่มต้องประหลาดใจกลับเป็นแปลง 

มะเขอืเทศ “ตอนเราไปเจอแปลงมะเขอืเราตกใจมาก มะเขอืเทศลูกเล็กๆ 

แบบท่ีขายในห้างเขาท้ิงหมดเลย เขาบอกว่าเป็นขนาดที่ไม่ได้คุณภาพ 

ปกตทิีข่ายนีค่อืขนาดลกูเตม็ฝ่ามอื ซึง่ถ้าของไม่ได้คณุภาพเขากไ็ม่ขาย” 

ที่นี่เน้นให้สินค้ามีคุณภาพมากกว่าการแสวงหาผลก�าไร และสร้างงาน 

ให้กับชาวบ้านบนดอย 

 การเดินทางวันแรกเป็นการเยี่ยมชมในสถานีเกษตรเสียส่วนใหญ่ 

ก่อนทีจ่ะจบลงด้วยการล้อมวงคยุกนัในตอนกลางคนื ดวงตานกัเดนิทาง 

เป็นประกายเมื่อเล่าถึงความประทับใจว่า ก่อนจะเป็น ‘ดอยอินทนนท์’ 

สถานที่ท่องเท่ียวชื่อดังในทุกวันน้ี ในอดีตนั้นไม่มีอะไรเลยนอกจาก

ภูเขาและป่าไม้

 “สมัยก่อนเขาบอกกันว่า ดอยอินทนนท์เป็นแค่ดอยธรรมดา  

ไม่มีอะไร ส่ิงแรกที่ในหลวงท�าตอนที่เริ่มคือการเดินหาต้นน�้า จริงๆ 

แล้วจะใช้เฮลิคอปเตอร์ส�ารวจก็ได้ แต่มันต้องเดินเพ่ือให้รู้ว่าสภาพมัน 

เป็นยังไง จะพัฒนาได้มากแค่ไหน จะตัดถนนยังไง แล้วจะใช้ต้นน�้า 

เพ่ือประโยชน์อะไรต่อไป ไม่น่าเชือ่ จากต้นน�า้เลก็ๆ ทีท่อดพระเนตรเห็น 

จะกลายมาเป็นดอยอินทนนท์ สถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม ที่คนอยากไป 

เยือนอย่างทุกวันนี้ มันเริ่มจากศูนย์ เป็นเพราะวิสัยทัศน์ของท่านจริงๆ” 

 นั่นรวมไปถึง กิ่วแม่ปาน จุดถ่ายรูปสุดฮิตในตอนนี้ ซึ่งกลายเป็น 

แลนด์มาร์กของดอยอินทนนท์ ขนาดที่ว่าช่วงปีใหมีบรรดานักท่องเที่ยว

ต้องต่อแถวกันเป็นจ�านวนมากเพื่อถ่ายรูป

 “กิ่วแม่ปาน แรกเริ่มคือไม่มีอะไรเลยนะ แม้กระทั่งทางเดิน แต่ที่ 

มีทุกวันนี้ได้เพราะในหลวงท่านเห็นว่ามีต้นน�้า มีป่าเบญจพรรณเยอะ  

น่าจะท�าเป็นอุทยานการเรียนรู้ ซึ่งทางเดินตลอดกิ่วแม่ปานเกิดจาก 

ชาวม้งช่วยกันขนไม้มาท�าเป็นทางเดินเพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตาม

ธรรมชาติอย่างที่ในหลวงทรงบอก แล้วก็เป็นสถานที่ยอดนิยมในตอนนี้”

 และเมื่อเข้าสู่การเดินทางวันที่สอง พวกเขาได้เดินทางไปเยี่ยมชม

หมู่บ้านของชนเผ่าปกาเกอะญอ ชนเผ่าที่อาศัยอยู่บนภูเขาสูงและป่า  

ผูกพันกับธรรมชาติจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต แต่เมื่อความเจริญมาถึง 

ยอดดอย พวกเขาถูกขับไล่จากถิ่นที่อยู ่เดิม จนต้องหันไปปลูกฝิ่น  

เพื่อความอยู่รอด

 แต่เมือ่พระบาทของในหลวงก้าวมาถงึทีน่ี ่พระองค์น�าพาเมล็ดพนัธุ์ 

ทีจ่ะช่วยให้ชนเผ่าปกาเกอะญอเตบิโตได้อย่างมัน่คง นัน่คอื ‘เมลด็กาแฟ

พันธุ์อะราบิก้า’ ภคณัฐเล่าว่า ในตอนแรกก็ฟังดูเหมือนเรื่องตลก “เรา 

ได้ยินมาว่าตอนที่เอากาแฟมาปลูก ทุกคนก็ตลก มันจะขึ้นจริงๆ เหรอ 

สุดท้ายมันก็ขึ้น แล้วก็กลายเป็นกาแฟอะราบิก้าต้นแรกของไทย ไม่ว่า 

จะต่างถิ่น ต่างหน้าตา ต่างเผ่าพันธุ์ แต่เรายืนอยู่บนผืนแผ่นดินเดียวกัน

ทีช่ือ่ว่าประเทศไทย ในหลวงทรงน�าต้นกาแฟต้นแรกมาปลกู จนสร้างงาน 

สร้างรายได้ให้คนในชุมชน”

 “เขาบอกว่าทุกๆ ท่ีที่ในหลวงเสด็จพระราชด�าเนินไป เหมือน 

ท่านได้หย่อนเมล็ดบางอย่างไว้ในดิน แล้วรอให้เติบโต”

  

 การเดินทางสู่ดอยอินทนนท์ในครั้งนี้ ไม่เหมือนกับการเดินทาง 

ในหลายๆ ครั้งของชายหนุ่ม เพราะไม่ใช่การเดินทางไปท่องเท่ียวเพื่อ

ถ่ายรูปสวยๆ แต่การเดินทางที่ท�าให้ชีวิตของคนในวัยหนุ่มสาวต้อง 

กลับมาทบทวนชีวิตของตัวเอง

 “การเดินทางไปเห็น ท�าให้เราเข้าใจบางอย่างมากขึ้น พอเรามอง

ย้อนกลับมาดูตัวเอง ท�าให้เกิดค�าถามว่าตอนนี้เราท�าอะไรให้กับโลกเรา

บ้าง เราดีใจที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในยุคสมัยเดียวกับท่าน”

 จากเมล็ดพันธุ์ที่พระองค์ได้หว่านไว้ยังดอยอินทนนท์ 
กลับมาเติบโตงอกงาม กลายเป็นต้นไม้ และออกผลเป็น 
แรงบันดาลใจต่อไป 
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2-3 เดือนที่ผ่านมา คงได้เห็นการร่วมมือร่วมใจของทุกคน ทั้งหน่วยงาน

ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ไปจนถึงกลุ่มคนเล็กๆ ที่ช่วยกันเยียวยา 

สภาพจิตใจของชาวไทยให้กลับมาเป็นปกติมากที่สุด จะมากหรือน้อย

ไม่ใช่ส่ิงส�าคัญ แต่เชื่อว่าทุกคนที่ร่วมมือกันต่างเต็มใจลงมือโดยไม่ได้ 

หวังผลตอบแทนใดๆ 

 ‘สานต่อท่ีพ่อท�า’ เครือข่ายของนักส่ือสารนิรนามท่ีรวมตัวกันท�า

โครงการเพ่ือสงัคมในทกุๆ รปูแบบ โดยมแีนวคดิจากสิง่ทีพ่ระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ทรงท�าไว้ แล้วน�ามาสานต่อพระราชปณิธาน 

ให้เกดิข้ึนต่อไปด้วยความเชีย่วชาญของตวัเอง จงึเหน็โครงการหลากหลาย 

รูปแบบ ทริปเดินทางตามรอยพระราชด�าเนิน, เว็บไซต์ถวายค�าปณิธาน  

ไปจนถึง หนังสือนิทานจากพระราชด�ารัส

 เช่นเดียวกันกับหลายๆ โครงการที่เริ่มขึ้นก่อนวันที่ 13 ตุลาคม  

ทางเครือข่ายเองก็ต้องปรับตัวรับเหตุการณ์ความสูญเสียคร้ังใหญ่ของ 

ชาวไทย เครือข่ายได้กลับมาทบทวนว่าควรจะท�าอย่างไรต่อไป และพบ

ค�าตอบว่า สิ่งที่พวกเขาเชื่อนั้นยิ่งใช่ เพราะเครือข่ายเน้นไปที่การทรงงาน

ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และการสืบสานพระราชปณิธานนั่นเอง ซึ่งเป็น 

การท�าให้พ่ออยู่กับทุกคนต่อไป

 “เราก็ยังคิดว่า เรื่องสานต่อที่พ่อท�า เป็นเร่ืองจ�าเป็นมากๆ แต่ 

โดยบทบาทของสานต่อที่พ่อท�า หลังวันที่ 13 ตุลาคม เราต้องค�านึงถึง 

ความรู้สึกของคนทั้งชาติมากขึ้นกว่าเดิม จากเดิมที่เราแค่ต้องการชวนคน 

มาสานต่อ ทีมต้องกลับไปท�ากลยุทธ์ใหม่ โดยศึกษาความเศร้าโศกเสียใจ 

ของคนทัง้ชาตเิป็นหลกั เพือ่ทีเ่ราคนไทยจะผ่านช่วงเวลานีไ้ปด้วยกนัอย่าง 

เข้มแข็ง เครือข่ายได้คุยกับจิตแพทย์เพื่อท�าความเข้าใจภาวะเศร้าโศก 

จากการสูญเสีย เพื่อประคับประคองความรู้สึกของคนไทยไปด้วยกัน” 

 ตัวแทนจากทางเครือข่ายได้ให้ข้อมูลว่าเนื้อหาที่ตระเตรียมไว้ยังมี 

อกีมาก โครงการของเครอืข่ายสานต่อทีพ่่อท�ายงัคงด�าเนนิไปไม่ถงึครึง่ทาง 

กิจกรรม ข้อมูล และผลงานใหม่ๆ ก�าลังทยอยกันออกมา รวมถึงผลงาน 

ต่อยอดจากโครงการที่ผ่านมา “อยากให้ทุกคนรู้ว่า คุณท�าได้ แบบที ่

คณุถนดั มคีวามสขุทีจ่ะท�า ท�าได้ด ีแค่ทกุคนลกุขึน้มาท�าหน้าทีข่องตวัเอง 

ให้ดี เท่านี้ก็ถือเป็นการตอบแทนประเทศชาติ แล้วก็ถือเป็นการสานต่อ 

ที่พ่อท�าแล้ว ไม่ต้องท�าอะไรเกินตัว เริ่มจากต้องเริ่ม”

 โครงการจ�านวนมากยังคงทยอยออกมาจากเครือข่ายผู้ไม่ประสงค์

ออกนามนี้ เพื่อจะบอกว่า เราต่างสานต่อที่พ่อท�าได้ด้วยความถนัดของ

เราเอง

สานต่อที่พ่อทำ  
สานต่อความดี
ไม่มีที่สิ้นสุด

‘เดินทางพ่อ’ 

เดินทางพ่อ เป็นโครงการแรกของเครือข่ายสานต่อที่พ่อท�า

ที่เปิดตัวออกสู่สาธารณะ โดยเป็นทริปท่ีจะพาคนรุ่นใหม่ 

ที่ไม่ได้เห็นในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงงาน ไปเยือนอ่างขาง 

แม่ลาน้อย อนิทนนท์ กยุบรุ ีและอ่าวคุ้งกระเบน รวม 5 ทรปิ 

5 สถานที่ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชด�าเนิน 

ทรงพัฒนา เพื่อตามรอยและเรียนรู้สิ่งที่พระองค์สร้างไว้

 “พวกเรารวมตัวกันเดือนพฤษภาคม หลังจากนั้น 

ก็วางแผนเป็นทีมย่อยๆ ท�าในสิ่งที่ตัวเองถนัด ตั้งโจทย์ว่า 

เราอยากจะพดูคุยกบัคนกลุ่มไหน แล้วกก็�าหนดว่าเราอยาก

ท�าให้เขาเกิดความรู้สึกอย่างไร หรือลงมือปฏิบัติอะไร เรา 

ใช้ศาสตร์ของการเป็นนักส่ือสารมาท�า ก�าหนดเป้าหมาย  

วางกลยทุธ์ ก�าหนดปฏกิิรยิาตอบรบัท่ีต้องการ แล้วแต่ละทมี 

กอ็อกแบบในสิง่ท่ีตวัเองถนดัแล้วกม็คีวามสนใจ เดนิทางพ่อ 

ก็เป็นทีมที่อยากจะท�างานกับกลุ่มวัยรุ่นที่สนใจเรื่องของ 

การสร้างคอนเทนต์ออนไลน์ กเ็ลยออกมาเป็นลกัษณะนัน้” 

ตัวแทนจากทางเครือข่ายเล่าถึงที่มา ในเวลาต่อมาจึงเกิด 

การแบ่งปันประสบการณ์เป็นคอนเทนต์ออนไลน์จากผู้เข้า

ร่วมโครงการ เพ่ือให้คนท่ีไม่ได้มีโอกาสไปได้ซึมซับความ

รู้สึกดีๆ เช่นเดียวกัน 

//  COVER STORY

www.facebook.com/fulfillingfatherslegacy

www.facebook.com/walkoftheking

เรื่อง: วิชัย สว่างพงศ์เกษม
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นิทานชุดตามค�าพ่อ คือนิทาน 7 เร่ือง ที่จัดท�า

ขึ้นเพื่อให้เด็กๆ ในวัย 4 - 6 ปี และ 7 - 9 ปี  

ได้เรียนรู้ เข้าใจพระบรมราโชวาทและพระราช

ด�ารัสได้ง่ายๆ ผ่านนิทานสมุดระบายสี โดยพิมพ ์

แจกตามมูลนิธิและโรงพยาบาลต่างๆ รวมถึง 

ให้ดาวน์โหลดฟรีอีกด้วย พร้อมท้ังยังมีกิจกรรม 

เล่านิทานตามค�าพ่อ ที่จะน�านิทานไปเล่าใหม่

ในรูปแบบละครหุ่น นอกจากนี้เร่ืองราวจากสมุด

นิทานทั้ง 7 เร่ืองยังจัดท�าเป็นการ์ตูนอะนิเมชัน  

สองมิติ ความยาว 3 นาที เพ่ือเผยแผ่ผ่านทาง 

โซเชียลมีเดียอีกด้วย นับเป็นการสานต่อส่ิงที ่

พ่อท�าด้วยการปลูกฝังให้เด็กๆ ได้อย่างเห็นผล

นิทานตามค�าพ่อ 

www.facebook.com/walkoftheking

 หลายคนอาจจะได้เหน็โฆษณาผ่านทางโทรทศัน์

และโซเชียลมีเดีย เป็นวิดีโอคลิปสั้นๆ เกี่ยวกับ

การถวายปณิธานของบุคคลที่มีช่ือเสียงอย่าง  

สุหฤท สยามวาลา พระไพศาล วิศาโล และ 

ดร.วิรไท สันติประภพ พร้อมเชิญชวนให้ทุกคน

ร่วมถวายปณิธานผ่านทางเว็บไซต์ เป็นความ

ตั้งใจแต่เดิมของเครือข่ายท่ีจะให้คนมาถวาย

ปณิธานเพื่อที่สานต่อสิ่งท่ีพ่อท�า และการถวาย

ปณิธานก็เป็นหน่ึงในก�าลังใจส�าหรับผู้สูญเสีย  

โดยความพิเศษอยู ่ที่ค�าปณิธานของทุกคน 

จะกลายเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมาจาก 

ความคิดหลักที่ว่า ‘ถ้าเราท�า พระองค์ก็จะอยู่ 

กับเรา เราจะเห็นพระองค์อยู่กับเราตลอดไป’  

และจะมีการส่งปณิธานของทุกคนกลับไปยัง 

อีเมลของเจ้าของปณิธาน ในวันท่ี 5 ธันวาคม 

ของทกุปีเพ่ือระลกึถงึปณธิานทีไ่ด้ถวายแด่พ่อไว้

ถวายปณิธานเพื่อพ่อ

www.fulfillingfatherslegacy.comอ
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จาก ‘บทเพลง’ 

สู่ ‘ตัวหนังสือ’

 “ได้ยินเสียงแว่วดังแผ่วมาแต่ไกลๆ ชุ่มชื่นฤทัย หวานใดจะปาน...”

 ส�าหรบัใครหลายๆ คน คงเคยได้ยนิเนือ้เพลงท่อนนีจ้ากทีใ่ดสกัทีห่นึง่ อาจเป็นวทิย ุอาจเป็น 

โทรทัศน์ เพลง ใกล้รุ่ง เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

ล�าดับที่ 4 จากจ�านวนทั้งหมด 45 บทเพลง ที่ได้รับความนิยมในหมู่ชาวไทย

 บทเพลงเหล่านี้เองได้กลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆ คน รวมไปถึงนักเขียนสาว

นามปากกา อิสย่าห์ ผู้เขียนนิยายเรื่อง หัวใจใกล้รุ่ง จากนวนิยายชุด ลูกไม้ของพ่อ ซึ่งได้รับ 

แรงบนัดาลใจจากพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช โดยภายในชดุ

ประกอบไปด้วยนิยายจ�านวน 5 เรื่องคือ ใต้ร่มใบภักดิ์, ลูกหนี้ที่รัก, แสงดาวกลางใจ, ในม่านเมฆ  

และ หวัใจใกล้รุง่ โดยนวนยิายชดุนีไ้ด้รบัการตพีมิพ์ครัง้แรกเม่ือปี พ.ศ. 2554 ก่อนจะได้ก้าวมาเป็น

ละครจอแก้วภายในอีก 2 ปีต่อมา ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้ชมเป็นอย่างมาก 

 ลองไปสัมผสัเรือ่งราวความประทบัใจของนกัเขยีนคนไทยคนหนึง่มต่ีอบทเพลงพระราชนพินธ์ 

จนสามารถน�ามาถ่ายทอดเป็นตัวหนังสือได้อย่างกลมกล่อม จนท�าให้ใครหลายคนอยากเปิดฟัง 

เพลงพระราชนิพนธ์และอ่านนวนิยายเรื่องนี้ไปพร้อมๆ กัน 

เรื่อง: ลักษิกร กรทรวง, รุจรวี นาเอก 
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รู้สึกอย่างไรที่ได้น�เรื่องราวของพระองค์มาแต่งเป็นนิยาย 
ทั้งปลาบปลื้มและกังวลไปพร้อมกัน ปลาบปลื้มเพราะนี่ถือเป็นคร้ังหนึ่ง 

ในชีวิตที่เราได้รับเกียรติถวายงานรูปแบบหนึ่งแก่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ถือ

เป็นความภาคภมูใิจอย่างหาทีส่ดุไม่ได้ทัง้แก่ตวันกัเขยีนเองและครอบครวั 

ส่วนที่กังวลก็เพราะเกรงว่าจะเขียนงานชิ้นนี้ออกมาได้ไม่ดีพอ แต่ด้วย

ก�าลงัใจจากคนรอบข้าง และทีส่�าคญัคอืการได้รับแรงบันดาลใจทีม่าจาก

ในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงท�าให้การท�างานชิ้นนี้ผ่านพ้นไปด้วยดีและราบรื่น 

หัวใจใกล้รุ่ง ได้แรงบันดาลใจมาจากอะไร
แรงบันดาลใจส�าคัญคือบทเพลงพระราชนิพนธ์ เพราะเรื่องหัวใจใกล้รุ่ง  

เป็นการเดินเรื่องโดยน�าบทเพลงพระราชนิพนธ์มาเชื่อมโยงต่อกันเป็น

นิยายเรื่องหนึ่ง โดยเนื้อเร่ืองแต่ละช่วงแต่ละตอนก็จะมีเนื้อหาอิงกับ 

เรื่องราวและอารมณ์ในแต่ละบทเพลงที่เรียงร้อยกันไป ดังนั้นถ้าได ้

ฟังเพลงก่อนหรือฟังขณะอ่านไปด้วย ก็จะเข้าใจเรื่องราวได้มากขึ้น 

ท�ไมถึงเลือกบทเพลงพระราชนิพนธ์เป็นโจทย์ในการแต่ง  
ซึ่งแตกต่างจากเรื่องอื่นๆ ที่เป็นโครงการหลวง
เป็นคนชอบฟังเพลงอยู่แล้ว เลยคิดว่าบทเพลงพระราชนิพนธ์น่าจะเป็น 

ตัวเลือกที่น่าสนใจ อย่างที่ทราบกันว่าในหลวงทรงมีพระปรีชาสามารถ

และพระอัจฉริยภาพหลายด้านมาก ซึ่งอีก 4 เล่มจะน�าเสนอพระปรีชา

สามารถในด้านการทรงงานด้านต่างๆ ตั้งแต่ ฝนหลวง ทฤษฎีพอเพียง 

น�้ามันไบโอดีเซล โครงการปลูกพืชเมืองหนาว จึงคิดว่าน่าจะมีบทเพลง

พระราชนิพนธ์ด้วย เพราะพระองค์ทรงโปรดดนตรีเป็นอย่างมากและทรง

เป็นนักดนตรีแจ๊ซที่ทั่วโลกต่างยกย่อง

เหตุผลที่เลือกเพลง ใกล้รุ่ง เพราะอะไร มีความประทับใจ
ส่วนตัวไหม
ท่ีเลือกเพลง ใกล้รุ่ง นอกจากความชอบส่วนตัวแล้ว ท้ังความหมาย 

ในเนื้อเพลงและท่วงท�านองสื่อถึงความสุขสดใส ฟังทีไรก็ต้องยิ้ม 

และอยากฮัมเพลงตามทุกคร้ัง เลยคิดว่าเพลงนี้น่าจะสื่อถึงความสุข 

และความหวังได้ดี ส่วนเพลงอื่นๆ ไม่ว่าจะยามเย็น อาทิตย์อับแสง  

ภิรมย์รัก หรืออีกหลายๆ บทเพลงพระราชนิพนธ์ ก็เพิ่งจะได้ฟังตอนที่

ก�าลังจะเขียนนิยายเรื่องนี้ ท�าให้พบว่าแต่ละเพลงมีความไพเราะมาก  

มท้ัีงความหวานจับใจ ซาบซึง้ โรแมนตกิ หมองเศร้า และฮกึเหมิ ทัง้หมด

ทั้งมวลถือเป็นแรงบันดาลใจชั้นดีแก่เราในการเรียงร้อยเรื่องราวในนิยาย

ผ่านบทเพลง 

อยากให้เล่าถึงความประทับใจระหว่างที่เขียนนิยายเรื่องนี้
มีความประทับใจเยอะมาก ต้ังแต่การนั่งฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์ 

หลายสิบเพลงอยู่หลายเที่ยว หลายเพลงไม่เคยฟังมาก่อน แล้วก็เพิ่งรู้ว่า

เพราะจบัใจขนาดน้ี ท�าไมก่อนหน้านีเ้ราไม่เคยรูเ้ลย แล้วยิง่ได้รูถ้งึประวติั

ความเป็นมาในหลายๆ บทเพลง ก็ยิง่ประทบัใจ และยิง่ค้นคว้าก็ยิง่ค้นพบ 

ว่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นนักดนตรีที่มีพระอัจฉริยภาพสูงส่งมาก  

ได้รับการยกย่องจากนานาประเทศ ทรงเป็นอัครศิลปินอย่างแท้จริง  

และที่มากกว่าประทับใจ คือความภาคภูมิใจท่ีประเทศไทยมีพระราชา

ที่เป็นคีตกวีและนักดนตรีที่เปี่ยมพระปรีชาสามารถ คงมีประเทศไทย

ประเทศเดยีวทีม่พีระราชาทีพ่ระราชนพินธ์บทเพลงเพือ่มอบให้ประชาชน

ของพระองค์มากมายแบบนี้ 
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เรื่อง: วิชัย สว่�งพงศ์เกษม / ภ�พ: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย

พุฒิ - ภูมิจิต
:
ความหวัง 
พลัง 
ชั่งหัวมัน
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“ความหวังยังอยู่ ความฝันยังอยู่ พลังยังอยู่ เส้นทางยังมี ช่างมัน เรายังท�ได้อยู่” 
 ท่อนฮุกสบายอารมณ์อ่ิมความหวังนี้เป็นส่วนหนึ่งของเพลง ชั่งหัวมัน โดย 
วงภูมิจิต วงดนตรีที่มีเอกลักษณ์อยู่ท่ีเพลงท่ีมีเนื้อหาเชื่อมโยงกับชีวิตของเราเสมอ 
เพลงใหม่ของภมูจิติ ซึง่มชีือ่เดียวกบั โครงการชัง่หวัมนั ตามพระราชด�รนิัน้ เป็นหนึง่ 
ในงานศลิปะจากโครงการ Heart Work ของนติยสาร happening ทีศ่ลิปินร่วมสมยั 
ต่างสร้างผลงานรวม 70 ชิ้น โดยได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 ร่วมกันส�รวจที่มาของแรงบันดาลใจและใจที่บันดาลแรงของเพลงเพลงนี้ และ 
พดูคยุสพัเพเหระว่าด้วยเรือ่งราวในชวีติของนกัร้องน�ประจ�วง พฒิุ - พฒิุยศ ผลชวิีน 
ที่จะท�ให้รู้จักความนึกคิดของภูมิจิตมากขึ้น

Q.

Q. Q.ท�ไมถงึสนใจน�โครงการชัง่หวัมนัมาแต่งเป็นเพลง 
ตอนแรกเราเขียนเพลงไว้เพลงหนึ่ง แต่เราเขียนว่าท่าน 

เป็นเหมือนแรงบันดาลใจที่ท�าให้ใจบันดาลแรง ด้วยความที่

โปรเจกต์ท่านมีเยอะมาก มุมมองให้เรียนรู้มีเยอะมาก พอเรา 

พยายามศึกษาประวัติท่าน ศึกษางาน เรารู้สึกว่ามีเรื่องให้

เขียนเต็มไปหมดเลย แล้วพอเราเขียนมากระจัดกระจายมาก 

มันก็ไม่โฟกัส ทีนี้พอมีโครงการ Heart Work พี่วิภว์ (วิภว์  

บูรพาเดชะ บรรรณาธิการบริหารนิตยสาร happening)  

ก็แนะน�าว่าไปโฟกัสที่สักโปรเจกต์หนึ่งไหม เราก็เลยนึกถึง

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชด�าริ เพราะว่าโครงการชื่อเท ่

ครับ (หัวเราะ) เท่านั้นจริงๆ ครับ เราก็เลยคิดว่า ท�าไม

โครงการชื่อเท่ขนาดนี้ ก็เลยเลือกโฟกัสศึกษาโครงการนี้ดู 

แล้วดูเหมือนจะเหมาะด้วย

ตีความโครงการออกมาเป็นเพลงได้อย่างไร 
ตอนท่ีเราเขียนเพลง เราอยากให้มันเป็นเพลงในหลวง  

ขณะเดียวกันเราก็อยากให้เพลงนี้เป็นของทุกๆ คนด้วย  

มันก็เลยอาจจะต่างจากเพลงในหลวงเพลงอื่นๆ หน่อย 

เพราะว่าเพลงของคนอ่ืนจะเหมือนเป็นเพลงทีอ่ทุศิให้ในหลวง 

แต่เรารู้สึกว่าของเรา เราอยากอุทิศให้ท่านโดยการให้เรื่องนี ้

ไปอยู่ในใจของทุกๆ คน คือให้ทุกคนฟังแล้วย้อนกลับไป 

นึกถึงชีวิตตัวเองได้ด้วย เราก็เลยเลือกท่ีจะเขียนออกมา 

ในรูปแบบนี้

เหน็ว่าไปลงพืน้ทีข่องโครงการมาด้วย ได้เกบ็วตัถดุบิ
อะไรจากการไปแหล่งข้อมูลจริงบ้าง
ตอนแรกเราพยายามจะเขียนเพลงโดยการอ่านรีวิวท่องเท่ียว 

ใน pantip (หัวเราะ) คือเราก็ไปเสิร์ชโครงการพระราชด�าริ 

ชั่งหัวมัน แล้วก็เจอคนเขียนรีวิวเยอะมาก แต่เรารู้สึกว่าเรา 

ยังจับเมนไอเดียบางอย่างไม่ได้ เราก็เลยคิดว่า ลองขับรถไป 

ดูหน่อยละกัน เผื่อจะได้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาใช้ในการเขียน  

เราก็ใช้เวลาค่อยๆ ดู ค่อยๆ อ่านที่มาของโครงการ หลายคน 

ก็คงทราบว่ามีคนมาถวายมันเทศให้ท่าน พอเราไปในพื้นที ่

เราก็เห็นหลายๆ อย่าง คือท่านเป็นคนที่ขับเคลื่อนโปรเจกต ์

เร็ว เก่ง และมีประโยชน์ โปรเจกต์ของท่านบันดาลใจมาก  

เต็มไปด้วยความเป็นนักสู้ จริงๆ คนอาจจะพูดถึงเยอะนะ แต่

มนัเป็นส่ิงทีเ่พิง่จะเข้ามาในจติใจเราจรงิๆ ความเป็นสุภาพบรุษุ 

นักสู้ของท่าน หนึ่งคือท่าน process งานตลอดเวลา แล้ว 

ไม่ยอมแพ้ ทรงท�าจนกว่าจะชนะให้ได้ เป็นลูกผู้ชายนักสู้มาก 

จากดินที่ปลูกอะไรไม่ได้เลย ท่านก็ทรงพัฒนาจนปลูกได้  

จนถ้าตอนนี้ไป ข้าวก็ปลูกได้ วัวก็เลี้ยงได้ หญ้าก็มีกิน ขนาด

ยางพารายังมีเลย มีโรงงานนมวัวด้วย เราพยายามนึกภาพว่า 

ที่ตรงนี้เป็นที่แล้งๆ ไม่มีใครใส่ใจ ท่านใช้เวลา 5 ปี ในการ

พัฒนาดิน หลังจาก 5 ปีน้ันก็ค่อยๆ ท�าทีละนิดๆ จนเป็น

โครงการทีใ่หญ่มาก จากโปรเจกต์เล็กๆ ตรงนัน้ท�าให้เกดิอะไร

ได้ขนาดนี้ มันน่าตื่นเต้นมาก
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Q.

Q.

Q.

ซึง่ผลลพัธ์ออกมาเป็นเพลงทีย่งัพดูถงึชวีติในสไตล์
ภูมิจิต จริงๆ แล้วภูมิจิตนิยามวงตัวเองไว้อย่างไร
เราชอบเรียกตัวเองว่าวงที่ท�าเพลงป็อปนะ เราใช้คอร์ดง่ายๆ  

ถ้าไม่ติดภาพว่าเราเป็นวงอินดี้มากๆ แบบทุกคนฟังเข้าใจได้ 

เราว่าเพลงของวงเราป็อปมากๆ แต่ดีเทลของเนื้อหาอาจจะ 

ต่างกันหน่อย เพราะว่าเราอาจจะเริ่มมีอายุมาก คือคนอายุ

ประมาณเรา ถ้าไม่ดังไปแล้ว เขาก็อาจจะเลิกท�าดนตรีไปแล้ว 

เรายังเป็นคนอายุที่ค่อนข้างสูง แต่ยังไม่ได้ดังมากๆ เราก็เลย

อาจจะเล่าเรื่องที่เราอยากเล่าจริงๆ ได้เท่านั้นเอง

แต่สมัยภูมิจิตยุคแรกๆ ก็เป็นอีกแบบหรือเปล่า
เราว่าอัลบ้ัมท่ีดีควรจะจดบันทึกความคิดในช่วงเวลานั้นได้ 

ส�าหรับ Found and Lost อัลบั้มแรก คือช่วงสมัยที่เราเป็น 

วัยรุ่นเลือดร้อน อยากตะโกนบอกโลกว่า ท�าไมไม่ท�าอย่างนี้วะ 

มันคือความจริงนะ แต่ว่าพอกลับมาอัลบั้ม Bangkok Fever  

เรากโ็อเค เราอาจจะเปลีย่นท่าทข้ึีนว่า บางทกีารตะโกนบอกโลก 

อาจจะไม่ได้ส�าคัญเท่าการเปล่ียนจากภายในของตัวเอง ส่วน

อัลบั้มต่อไป รวมถึงเพลง ชั่งหัวมัน ด้วย มันอาจจะบอกย�้าว่า 

เราเป็นผูใ้หญ่ขึน้ มองโลกในอีกรูปแบบหนึง่ทีต่่างจากเด็กในสมยั 

อัลบั้มก่อน ซึ่งเราคิดว่ามันดีนะ เพราะลองนึกดูสิ สมมติว่า 

ในงานศพเรา ทุกคนที่ได้ฟังเพลงจากทุกอัลบั้มจนถึงอัลบั้ม

สุดท้ายก่อนเราเสียชีวิต เขาจะรู้ว่าเราเติบโตมายังไง ช่วงเวลา

หนึ่งเราคิดยังไง แล้วในช่วงเวลาหนึ่ง ไอ้คนอย่างนี้ มันเติบโต

มาเป็นคนแบบน้ีได้ด้วยนะ ถ้าได้เรียนรู้อะไรที่ดีพอ เราไม่ได้

คิดว่ามันเป็นเพลงอย่างเดียว แต่มันคือการรวบรวมชุดความรู้

ชุดหนึ่ง แล้วเราก็ส่งมอบให้คนถัดไปผ่านเสียงเพลง

ท�ไมเพลงในอัลบัม้หลงัๆ ถงึฟังดมูคีวามหวงัมากขึน้ 
เราโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นน่ะ ตอนนี้หน้าที่การงานเราเป็นวิศวกร เรา 

มลูีกน้อง แล้วเราเจอเรือ่งปวดหวัทกุวนั แต่สิง่หนึง่ทีเ่ราต้องท�า

คือเราสิ้นหวังไม่ได้ งานไม่เสร็จ หน้าที่ของเราคือท�ามันให้ได้ 

ถ้าเราที่อยู่ระดับสูงกว่าแล้วเราไม่สามารถคอนโทรลตัวเองได้  

ก็จะมีปัญหากับทีม ซึ่งเราต้องควบคุมตัวเองมากพอสมควร 

เป็นหนึ่งในสกิลใหม่ที่เราเพิ่งเรียนรู้ในช่วง 2-3 ปีมานี้

มีเหตุการณ์ไหนที่รู้สึกว่าเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตไหม
ตอนที่บวชเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิต เป็นเหตุการณ์

ประหลาดมาก ก่อนหน้านั้นคือเราท�างานไปด้วยเรียนไปด้วย 

ตอนนั้นวันรับปริญญา ระหว่างนั่งรอเราก็ค่อยๆ ทบทวนชีวิต

ตัวเองทั้งหมดเลยว่าอะไรท�าให้เรามาน่ังตรงนี้ แล้วชีวิตเรา 

จะไปทางไหนต่อ เรารู้สึกสับสนมาก หลังจากรับปริญญาเสร็จ

เราก็ถามตัวเองทุกวันเลย ถามตัวเองจนท�างานไม่ได้ อยู่มา 

วันหน่ึงเราก็เลยขอลางานน่ังรถไปวัดบวรฯ แล้วก็น่ังสมาธิ  

แล้วอยู่ๆ ข้างในตัวเองก็บอกว่า “พุฒิยศ เธอบวชหรือยัง” เรา

ก็เลยโทรไปลาออกจากงานแล้วก็ไปบวช แม่ก็ตกใจ ท่ีท�างาน 

ก็ตกใจ (หัวเราะ) มีแต่คนตกใจ เราก็ไปบวชที่วัดบวรฯ บวช 

ได้ 2 สัปดาห์ เราก็ไปอยู่ที่วัดป่านาค�าน้อย ของหลวงพ่อ 

อนิทร์ถวาย เป็นครัง้แรกทีไ่ด้ยนิตัวเองจรงิๆ ฉนัมือ้เดยีว มอีะไร

ก็เดินจงกรม นั่งสมาธิอยู่ที่กุฏิ กุฏิก็อยู่ในป่าลึก มองก็ไม่เห็น  

ไฟก็ไม่มี มีเทียนเล่มเดียว ดึกๆ ก็มีตุ๊กแกร้องตลอดทั้งคืน  

ต้องสู้กับตุ๊กแกหนักมาก เป็นคนกลัวตุ๊กแก 

 มีเหตุการณ์หนึ่งคือเราลองงดฉัน 3 วัน แล้วเรารู้สึกว่า

เป็นการต่อสู้กับตัวเองคร้ังย่ิงใหญ่ ต่อสู้กับความหิวด้วย ต่อสู้

กับความเดียวดายในป่า การไม่คุยกับใครเลย คือพอเราไม่คุย 

กบัใครเลย เราจะได้ยนิเสยีงตวัเองชดัมาก แล้วพอไม่คยุกบัใคร 

สักพักหน่ึง เราก็จะได้ยินเสียงท่ีชัดกว่านั้น คือไอ้เร่ืองท่ีเรา 

คิดซ�้าๆ วนเวียนอยู่ เราก็เลยเริ่มรู้ว่า เหมือนกับเราปลูกอะไร

ในใจอยู่นี่หว่า แล้วพอช่วงงดฉันคืนที่สอง เป็นครั้งแรกที่เรา 

รูส้กึหิวเหมอืนไส้ขาดแล้วจะตาย คือเราจะตายอยูท่ีก่ฏุคินเดยีว 

ตอนสองทุ่ม แล้วอยู่ๆ เราก็น็อก หลับไป เออ แล้วเช้าก็ตื่น 

ขึน้มา แล้วจ�าความรูส้กึก่อนนอ็กไปได้ว่ามนัเจบ็ปวดมาก นกึว่า 

จะตายอยู่แล้ว แล้วก็ตื่นขึ้นมา อ้าว ยังไม่ตายนี่หว่า ยังรอด  

ก็เลยเหมือนเข้าใจว่าชีวิตตัวเองมีความหมายมากจากการ 

เฉียดตายครั้งนั้นมั้ง ก็เลยรักการมีชีวิตของตัวเอง คือเมื่อก่อน

ถ้าฟัง Found and Lost จะพบว่าเราเป็นคนขี้หงุดหงิด แล้วก ็

ไม่ค่อยรักตัวเอง แต่พอหลังจากเหตุการณ์นั้น เรารักตัวเอง 

มากขึน้ อาจจะเป็นหนึง่ในโมเมนต์ทีเ่ปลีย่นชวีติเราไป จ�าได้ว่า 

ตอนไปขอหลวงพ่ออินทร์ถวายบอกว่า ของดฉันได้ไหม ท่าน 

โยนช็อกโกแลตบาร์มาให้ 4 แท่ง บอกว่า “เอ้า เอาตัวให้รอด 

จากการอยู่คนเดียวในป่าแล้วกัน” ต้องขอบคุณช็อกโกแลตบาร์

ที่ช่วยชีวิตตอนนั้นไว้ด้วย

044
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Q.U T 15 ปีทีผ่่านมา สมาชกิในวงภมูจิิตเปล่ียนแปลงไปแค่ไหน 
ตอนนี้ทุกคนก็มีลูกกันหมดแล้ว ยกเว้นเรานี่ล่ะ มันก็ตามอายุ  

กานต์ (เกษม จรรยาวรวงศ์) มอืกตีาร์ ก่อนหน้าจะมลีกูมนักนิเหล้า 

เมาหย�าเปมาก แต่พอมีลูกปุ๊บมันกลายเป็นผู้ชายคุณพ่อน่ารัก 

ขึ้นมาเลย ขณะเดียวกัน บอมบ์ (ธิตินันท์ จันทร์แต่งผล) มือเบส 

พอมีลูกแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตมันไม่เคว้งคว้าง ตอนนี้ลูกอยู่ต่างจังหวัด 

แล้วบอมบ์ก็อยู่กรุงเทพฯ เวลาที่มันเหงา ไม่รู้จะคุยกับใคร มัน 

รู้สึกว่ามีใครสักคนอยู่ มันก็จะไลน์ไปคุยกับลูก ขณะเดียวกัน แม็ก 

(อาสนยั อาตม์สกลุ) มอืกลอง ลกูเพิง่ 2 เดอืนเอง ก�าลงัเห่อลกูมาก  

แล้วลูกก็น่ารักมาก ตอนเราแต่งเพลง ชั่งหัวมัน ดราฟต์สุดท้าย 

เรากไ็ปนัง่แต่งทีบ้่านแมก็ คนทีไ่ด้ฟังเพลงนีด้ราฟต์สดุท้ายมสีามคน 

คือแม็ก เรา แล้วก็ลูกสาวของแม็ก น้องวันฟ้าใส ก็ต้องขอบคุณ

น้องวนัฟ้าใสด้วยทีฟั่งดราฟต์สดุท้ายของเราแล้วไม่ร้องไห้ แสดงว่า 

เพลงผ่าน (หัวเราะ)



046

MY
SPACE
เรื่องและภ�พ: สุธ�สินี เลิศวัชระส�รกุล

‘ข้างหน้าที่ทิ้งไว้
  คือรอยเท้าที่พ่อเดิน’
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ภาพทวิเขาสลบัซบัซ้อนไกลสดุลกูหู 
ลูกตาเบื้องหน้าและสายลมอ่อนๆ 
เยน็สดช่ืนทีพ่ดัมาปะทะ เป็นสัญญาณ
บ่งบอกว่าขณะนี้เราเดินทางมาถึง 
ห้องเรยีนธรรมชาตท่ิามกลางหบุเขา 
ณ อ�เภอแม ่ลาน ้อย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน แล้ว ซ่ึงเคยเป็นเส้นทาง 
ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เคยเสด็จ
พระราชด�เนินผ่าน  

ในความทรงจ�ของชาวอ�เภอ
แม่ลาน้อยเต็มไปด้วยเร่ืองราว
ของพระองค์ท่าน จากพระราช
กรณียกิจที่พระองค์ทรงท�เพื่อให้
พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้น 
 และต่อไปนีค้อืความทรงจ�แห่ง
ความสุขที่พวกเขาเคยได้รับจาก
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

เดิมพื้นที่บริเวณต�าบลห้วยห้อม อ�าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนนี ้

เป็นที่อยู่อาศัยของชาวเขาเผ่าละว้าและกะเหรี่ยง ซึ่งแต่เดิมด�ารงชีพ 

ด้วยการปลูกฝิ่น ท�าไร่เลื่อนลอย และเก็บของป่า เนื่องจากอยู่ห่างไกล

ความเจริญเป็นอย่างมาก ชาวบ้านจึงขาดแคลนทั้งสาธารณูปโภคและ

องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จนกระทั่ง พ.ศ. 2513 พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชนีินาถ เสดจ็พระราชด�าเนินมาทีน่ีค่รัง้แรกโดยเฮลคิอปเตอร์

พระที่นั่ง และทรงพระด�าเนินส�ารวจปัญหาของชุมชนบนที่สูงต้ังแต่เช้า

จรดค�่า 

 จากนั้นได้ทรงเสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์อีกหลายครั้ง และ 

มีพระราชด�าริให้ชาวบ้านปลูกพืชเมืองหนาวทดแทนฝิ่น โดยทรงส่ง 

นักวิชาการเกษตรเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิด และในปี พ.ศ. 2523 ได้มีการ

ก่อตัง้ ‘ศนูย์พฒันาโครงการหลวงแม่ลาน้อย’ ขึน้ เพือ่บ่มเพาะเมลด็พนัธุ์

แห่งความอุดมสมบูรณ์อันจะน�าไปสู่ชีวิตที่ดี ให้เติบโตและหยั่งรากลึก 

ลงไปในชุมชนบนดอยห่างไกลแห่งนี้

 ปัจจุบันโครงการหลวงแม่ลาน้อยส่งเสริมการปลูกพืชหลายชนิด  

ไม่ว่าจะเป็นเสาวรส คะน้า เคปกูสเบอร์รี กวางตุ้งฮ่องเต้ มะเขือเทศ  

พรกิเมก็ซกินั สารพัดผักสลดั ถัว่แดงหลวง กาแฟ และอืน่ๆ อกีมากมาย  

หากใครสนใจแวะเวียนมาเรียนรู้เรื่องการเกษตร ชมวิวนาขั้นบันไดสวย 

จับใจ และสัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายใกล้ชิดธรรมชาติ ทางศูนย์ก็มีที่พัก

พร้อมอาหารปลอดสารพิษให้บริการแก่นักท่องเที่ยวด้วย 

กำ เนิดพื้นที่
แห่งความอุดมสมบูรณ์



048

จากจุดหมายแรกเดินทางต่อไปอีกประมาณ 9 กิโลเมตร เป็นที่ต้ังของ  

บ้านห้วยห้อม หมู่บ้านเล็กๆ ขนาด 60 หลังคาเรือน อยู่ในเขตรับผิดชอบ 

ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย ชาวบ้านที่น่ีมีอาชีพหลักคือ

การเกษตร ทอผ้าขนแกะ และปลูกกาแฟอราบิก้า ซึ่งไม่ได้ท�ากันเล่นๆ  

แต่มีการวางแผนและพัฒนากระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบ จนสามารถ

ส่งออกสินค้าขายไปทั่วโลก น�ารายได้เข้าสู่หมู่บ้านปีละหลักล้านบาท! 

 

แกะเปลี่ยนชีวิต

ปู่บุญสม แก่นเจิง วัย 73 ปี ผู้อาวุโสชาวไทยภูเขาเผ่าละว้าที่เห็นความ

เปลีย่นแปลงของแม่ลาน้อยมาโดยตลอด ถ่ายทอดความประทบัใจเมือ่ครัง้ 

มโีอกาสรบัเสดจ็ในหลวงรชักาลที ่9 และสมเดจ็พระราชนิ ีเมือ่ปี พ.ศ. 2522 

ให้เราฟังว่า ตอนนัน้ปูบ่ญุสมซึง่มตี�าแหน่งเป็นผูใ้หญ่บ้าน กงัวลมากกบัการ

พูดคุยกับในหลวง เนื่องจากตนเองไม่ได้มีความรู้มากนัก แต่ความรู้สึกนั้น 

กห็ายไปอย่างรวดเรว็ เพราะในหลวงทรงรบัสัง่อย่างไม่ถอืพระองค์ว่า “เรียก

พ่อหลวงแม่หลวงกไ็ด้” คร้ังนัน้สมเด็จพระราชนิทีรงถ่ายภาพปูบ่ญุสมคูก่บั

ในหลวงเอาไว้และได้มีการอัดใส่กรอบน�ามาพระราชทานให้ สร้างความ

ปลื้มปีติใจและถือเป็นภาพประวัติศาสตร์ในชีวิตของปู่บุญสมเลยทีเดียว

 “ปลกูอะไรกนิ ใช้ชวีติยงัไง ขบัถ่ายทีไ่หน” บทสนทนาระหว่างพระราชา 

และประชาชนของพระองค์เป็นไปอย่างเรยีบง่าย เมือ่อยูใ่นบ้านหลงัเดยีวกนั

ที่ชื่อประเทศไทยแล้ว ท่านก็ไม่อยากเห็นใครต้องล�าบาก องค์ความรู้จึงถูก

น�าเข้ามาพลิกฟื้นผืนป่าเพื่อให้ชาวเขามีพื้นที่ท�ากินอย่างยั่งยืน ในหลวง 

รักประชาชน ประชาชนจึงรักในหลวง สายตาเป็นประกายของปู่บุญสม 

ขณะเล่าเรื่องราวของพระองค์ท่านบอกเราเช่นนั้น 

พระราชาในความทรงจำ 

//   MY SPACE
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เมือ่ป่าถกูปลูกในใจคน คนกจ็ะช่วยกนัรกัษาป่าให้อยูคู่่แผ่นดนิอย่างย่ังยนื 

นี่คือแนวพระราชด�าริที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้แก่ปวงชน 

ชาวไทย และเครือ่งมอืหนึง่ทีท่รงประสทิธภิาพอย่างมากในการช่วยรกัษา

ผืนป่าก็คือ ‘กาแฟ’ 

 กาแฟทีเ่ตบิโตใต้ร่มไม้ในป่ามกัมรีสชาตดิกีว่ากาแฟทีป่ลกูกลางแจ้ง 

เพราะเมล็ดกาแฟจะถูกบ่มให้สุกอย่างช้าๆ จึงมีน�้าตาลธรรมชาติสูงกว่า 

เมือ่น�ามาผ่านกรรมวธิคีัว่บดกจ็ะได้ออกมาเป็นขมร้อนๆ ทีม่รีสชาติลุ่มลึก 

ชวนให้จิบซ�้าแล้วซ�้าเล่า และแน่นอนว่ากาแฟดีย่อมน�ามาซึ่งรายได้ให้แก่

เกษตรกร หากอยากปลกูกาแฟให้ได้ผลผลติเลอค่าพวกเขาจงึต้องช่วยกนั 

ฟื้นคืนสมดุลสู่ธรรมชาติไปด้วยโดยปริยาย โครงการหลวงหลายแห่ง

จึงส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกกาแฟ พืชท่ีตอบโจทย์ทั้งด้านรายได้และการ

อนุรักษ์ ทั้งยังเหมาะกับสภาพภูมิประเทศของภาคเหนือซึ่งเป็นพื้นที่สูง

และมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี

 บ้านห้วยห้อมก็เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่ประสบความส�าเร็จในการปลูก

กาแฟพันธุ์อะราบิก้า โดยได้รับใบรับรองแหล่งผลิตพืช (GAP) จาก 

กรมวชิาการเกษตร และส่งขายไปยงัร้านกาแฟชัน้น�าหลายแห่ง หน่ึงในนัน้ 

กค็อืแบรนด์ระดบัโลกอย่างสตาร์บคัส์ รวมถงึมกีารรวมกลุม่ภายในชมุชน

ผลิตกาแฟห้วยห้อมขายเป็นแบรนด์ของตัวเองด้วย ความส�าเร็จเหล่านี้

สะท้อนให้เห็นว่า การพัฒนาชุมชนด้วยความรู้และภูมิปัญญาสามารถ

ต่อยอดไปสู่การสร้างอาชีพได้อย่างไม่รู้จบจริงๆ 

 

 เรื่องราวเปี่ยมล้นแรงบันดาลใจของในหลวงรัชกาลท่ี 9 จะยัง 

คงอบอวลอยู่ในห้วงค�านึงของพวกเราไปอีกยาวนาน การเรียนรู้ผ่าน 

สถานท่ีจริงท�าให้เราเข้าใจงานของพระองค์ท่านอย่างลึกซึ้งกว่าท่ีเคย 

รับรู้ผ่านสื่อใดๆ วันนี้ดอกผลจากเมล็ดพันธุ์ที่พ่อหว่านไว้ผลิบานสม

ความตั้งใจ และถ้าเราช่วยกันสานต่อ งานทรงคุณค่าของพระองค์ท่าน 

ก็จะไม่มีวันลบเลือน

รักษ์ป่าด้วยกาแฟ

 มะลิวัลย์ นักรบไพร ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยห้อม

บอกเล่าว่า ชาวบ้านห้วยห้อมรู้จกัอาชพีเลีย้งแกะและปลกูกาแฟจากการ

สนับสนุนของกลุ่มมิชชันนารีอเมริกันที่เดินทางมาเผยแพร่ศาสนาคริสต์

ในช่วงปี พ.ศ. 2500 โดยแต่เดิมนั้นสตรีบ้านห้วยห้อมมีทักษะการทอผ้า

ด้วยฝ้ายเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ทางมิชชันนารีจึงน�าขนแกะมาให้ชาวบ้าน

ลองทอ และถวายผ้าทอขนแกะแด่สมเด็จพระราชินีเมื่อครั้งเสด็จเยือน

บ้านห้วยห้อม พระองค์ท่านมีความเหน็ว่าเป็นอาชพีทีน่่าสนใจ แต่ขนแกะ 

ยังแข็งเกินไป ในปี พ.ศ. 2538 สมเด็จพระราชินีจึงพระราชทานแกะ 

พันธุ์ผสมระหว่างสายพันธุ ์พื้นเมืองกับสายพันธุ ์บอนด์จากประเทศ

ออสเตรเลีย ซึ่งทนต่อสภาพภูมิอากาศและมีขนหนานุ่มกว่าเดิมมาก 

ท�าให้กลุ ่มแม่บ้านสามารถผลิตผ้าทอขนแกะที่มีคุณภาพดีขึ้นและ

กระจายสินค้าออกสูต่ลาดต่างประเทศด้วยความช่วยเหลอืจากส�านกังาน

พัฒนาชุมชน 

 ทุกวันน้ีสตรบ้ีานห้วยห้อมยงัคงทอผ้าขนแกะด้วยมือตามวถิดีัง้เดมิ

ทกุขัน้ตอน และย้อมสด้ีวยวสัดธุรรมชาต ิเช่น ใบห้อม เมลด็กาแฟ ฯลฯ 

จงึท�าให้สนิค้ามคีณุค่าทางจติใจและมีมูลค่าสงู ลกูค้าต่างชาติโดยเฉพาะ 

ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบสินค้าท�ามือ 100% เช่นนี้มาก นอกจากนี้การเลี้ยงแกะ

บนดอยในบรรยากาศธรรมชาติปราศจากสิ่งปรุงแต่งยังดึงดูดใจผู้คน 

จากทั่วสารทิศให้เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงนิเวศและแวะพักท่ีโฮมสเตย์

บ้านห้วยห้อม สร้างรายได้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่ง

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย 
ต�าบลห้วยห้อม อ�าเภอแม่ลาน้อย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน
โทร. 09-3167-1649 

ที่พักโฮมสเตย์บ้านห้วยห้อม 
ท่ีพักคนืละ 150 บาท/คน ไกด์น�าเทีย่ว 200 บาท/คร้ัง
โทร. 08-9854-0914 
royalprojectthailand.com/maelanoi
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‘ แว่ว ’ 
สำ�หรับปัน วันนี้คว�มว่�งเปล่�ดังกว่�เสียงใด

 ในวนัทีม่แีต่คว�มเงยีบบรรเลงกล่อมโลก ปันกลบับ้�น 

มือข้�งหนึ่งเลื่อนบ�นประตูเหล็ก อีกข้�งหน่ึงถอดรองเท้�ผ้�ใบ

ออก เสียงของประตูเหล็กดังก้องสะท้อนผ�่นห้องหับ ดังถึงห้อง

ของป�น ผู้เป็นพี่ส�ว ป�นจึงเดินลงม�ด้�นล่�ง เป็นจังหวะเดียว

กับที่น้องช�ยปิดประตูบ�นเหล็กและกำ�ลังว�งรองเท้�บนชั้น

 “ทำ�ไมวนัน้ีปันกลบัเรว็จงั” เธอถ�ม ปันหันม�ตอบด้วย

เสียงเรียบๆ “ก็โรงเรียนเข�ประก�ศหยุดคร่ึงวัน” น้องช�ย 

ถ�มกลับ “แล้วพ่ีล่ะ ทำ�ไมไม่ไปทำ�ง�น” ป�นย้ิม “ก็พอรู้ว่� 

เข�อ�จจะประก�ศหยุด หวัหน้�พ่ีเข�ก็เลยบอกว่�วันนีไ้ม่ต้องม� 

ถึงม�แล้วจะมีกะจิตกะใจทำ�อะไรได้”

 ปันขมวดคิ้ว “ดูเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเนอะ” ก่อน 

ว�งกระเป๋�ลงที่ชั้นว�ง มือถอดเข็มขัด ปล่อยช�ยเสื้อออกให้

สบ�ยตัวขึ้น “หลังจ�กนี้ก็คงมีเรื่องให้จัดก�รอีกม�ก ก็คงวุ่นว�ย

จนกว่�จะสิ้นปีแหละ” ป�นตอบน้องช�ยง่�ยๆ อย่�งนั้น ปล่อย

ให้คว�มเงียบกล่อมโลกในวนันี ้เพ่ือให้บ�งสิง่นัน้เจอืจ�งอ่อนลง

 “เล่นเปียโนกันไหมปัน” เธอย้ิม ก่อนจะเดนิไปยังเปียโน

หลังเล็กของบ้�น ปันมองพ่ีส�ว มือคู่เล็กน้ันดึงผ้�ท่ีคลุมเรือน 

เปียโน เปิดฝ�ครอบ น�นม�แล้วท่ีป�นเริม่เล่นเปียโนตวัน้ี เปียโน

ซึ่งตกทอดม�จ�กญ�ติคนหนึ่ง ปันจำ�ไม่ได้ว่�เปียโนตัวน้ีม�อยู ่

ทีบ้่�นได้อย่�งไร แต่ภ�พทีเ่ข�ชนิต�คอืของภ�พของพ่ีส�วกำ�ลงั

จรดน้ิวลงบนแป้น กดลงเป็นเสยีง แว่วแผ่วสะท้อน ดงัอยู่ในคว�ม

ทรงจำ�ของน้องช�ย

 ปันยืนอยู่ข้�งพ่ีส�ว ก่อนเอ่ยถ�มว่� “คิดยังไงถึงกลับ

ม�เล่น” น�นม�กแล้วท่ีภ�พของพ่ีส�วเล่นเปียโนน้ันจ�งลงเหลือ

เพียงคว�มทรงจำ� เมื่อโตขึ้นป�นไม่ได้แตะต้องมันอีก ด้วยภ�ระ

หน้�ที่ทำ�ให้ต้องร�มือจ�กก�รเล่นดนตรี มีเพียงผ้�ข�วคลุมไว้ 

กันฝุ่น ยังดีท่ีเมื่อกดลงไปเสียงน้ันยังคงเหมือนเดิม ไม่เพ้ียน  

ไม่แปร่ง ป�นว�งมือลงบนแป้นและตอบ “บ�งครั้งคว�มเงียบ 

ก็ไม่ได้ทำ�ให้คว�มเศร้�ห�ยไปหรอกปัน”

 ปันเงียบและฟังเพลงของพี่ส�ว

 “เพลงแว่วแผ่วกังว�น หว�นใดป�นเพลงรักระรื่น”  

นำ้�เสียงหว�นร้องคลอ น้ิวเคลื่อนขยับ “กลับคะนึงถึงวันคืน  

เคยชิดชื่นอุร�” เธอมองต�น้องช�ย ยิ้มให้เข�เหมือนเคย เหมือน

วัยเย�ว์ท่ีร้องเพลงน้ีด้วยกัน ปันจำ�ได้ว่�ป�นชอบเพลงน้ีม�ก 

แค่ไหน เพลงทีแ่ผ่วเบ�แต่ก้องสะท้อนอยู่ในคว�มทรงจำ�ของเข� 

กับพี่ส�ว บทเพลงที่เข�จำ�เนื้อร้องได้จ�กเสียงกระซิบค่อยๆ นั้น 

“หวังประสบ ฉันยังอย�กพบเธอไม่ว�ย” เข�ร้อง เสียงทื่อตัดกับ

เปียโนหว�นละมุน แต่ป�นกลับย้ิม นิ้วที่กดลงบนแป้น ช้�ลง  

ช้�ลง “...ร้�วรอนเพลงสะท้อน แต่สำ�เนียงเพียงแผ่วแผ่วดัง”

 “โลกเร�นี้ที่แท้ไม่มี” ทั้งสองร้องประส�น “ยืนยัง”

 มอืของป�นขยับช้�ลง ช้�ลง ช้�ลง... จนเหมอืนไม่อย�ก

จ�กกัน แต่ในที่สุดมือของเธอก็เคลื่อนไปยังโน้ตห้องสุดท้�ยของ

เพลง ตัวที่หนึ่ง สอง ส�ม... และตัวสุดท้�ยในที่สุด

 “แต่คว�มรัก เร�จีรัง ...คงคู่ฟ้�ยั่งยืน”

 เสียงโน้ตตัวสุดท้�ยก้องกังว�นไปท่ัวบ้�น สะท้อน 

กลับม�เป็นเสียงของส�ยลมในช่วงปล�ยฝน เสียงของนก 

และเสียงของคว�มเศร้� เมื่อใครคนหนึ่งจ�กไปแล้ว...

 “พ่ีคงคิดถึงเจ้�ของเพลงน้ี” ป�นย้ิมเจือเศร้� “ปัน 

จะคิดถึงเหมือนพี่ไหม”

 เข�เงียบไม่ตอบ เพร�ะมีเสียงหน่ึงสะท้อนในใจ เสียง

แผ่วๆ นั้นยังคงดังอยู่

 คิดถึง

 และจะคิดถึงตลอดไป...

เนื้อร้องในเรื่องสั้นมาจากเพลงพระราชนิพนธ์ล�ดับที่ 41 
เพลง แว่ว (Echo) 
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กี่หมื่นล้านดวงใจฝากไป 
บนฟากฟ้า ท่านได้ยินไหม 
ต่อจากนี้พวกเราคนไทย 
จะรักกันไว้ จะกอดกันไว้
ให้แน่นกว่าเดิม

ส่วนหนึ่งจากเพลง เสด็จประทับอยู่
โดย อิทธิพงศ์ กฤดากร ณ อยุธยา (ต้า พาราด็อกซ์) 
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ได้แล้ววันนี้

ติดตามความรู ้อื่นๆ ของ TK park ได้ท่ี http://www.tkpark.or.th/

และสามารถเข้าใช้ TK App
ทาง Web Browser ที่ URL : 
http://tkapp.tkpark.or.th

ดาวน์โหลด TK App และเนื้อหาในแอปพลิเคชันได้ฟรี
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แหล่งรวมสาระความรู ้และความเพลิดเพลิน
ให้เด็กไทยเรียนรู ้อย่างสร้างสรรค์
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