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พิมพ์ชนก โกวิทเสถียรชัย

คล้ายสายฟ้าผ่าลงเงียบงัน บ้างร้องระงม บ้างร�ำ่ ไห้อยูใ่ นใจ
ในรายละเอียดของอารมณ์นั้นคงต่างกันไป แต่เชื่อว่าไม่ว่าใคร
ก็คงสะเทือนใจไม่ต่างกัน 13 ตุลาคม เป็นวันที่กระทบกระเทือน
ต่อความรู้สึกของคนไทยอย่างมาก แรกเริ่มเราต่างสับสน ไม่รู้ว่า
ควรจะท�ำอย่างไร เพราะเราไม่กล้าและไม่เคยแม้แต่จะนึกว่า
วันนั้นจะมาถึง แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วค�ำถามส�ำคัญที่ควรตอบให้ได้
คือ เราจะท�ำอย่างไรกันต่อไป
ชีวิตประจ�ำวันนั้นเต็มไปด้วยความอยากได้ อยากเป็น
ไม่อยากได้ ไม่อยากเป็น เมื่อสิ่งต่างๆ ไม่เป็นไปดังใจต้องการ
เราต่างไม่พอใจ ความไม่พอใจทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ เรา หากลอง
เลื่อนฟีดส์เฟซบุ๊กดูก็จะพบกับความไม่พอใจได้ไม่ยาก การงานที่
ไม่ได้ดงั่ ใจ ความรักทีไ่ ม่เป็นไปดังหวัง ปัญหาค่าใช้จา่ ย ความฝัน
พบอุปสรรค แม้แต่เรื่องเล็กๆ อย่างความคิดเห็นของคนที่
ไม่เห็นด้วยก็สามารถเข้ามากระทบใจเราได้ ความไม่พอใจนั้น
ปรากฏได้ในหลายรูปแบบหลากวาระ แต่เมื่อตกอยู่ในภาวะ
ดังว่าแล้ว เราก็ต้องหาทางจัดการกับมัน เพราะส่วนหนึ่งของชีวิต
ก็คือการจัดการกับความไม่พอใจนี้
เวลาล่วงไปหลายเดือน บรรยากาศของการไว้อาลัยยังคง
ปรากฏให้เห็นอยู่ ความโศกเศร้ายังไม่จางหาย แต่เราสามารถ
จัดการกับมันได้ ทุกการสิ้นสุดล้วนเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ Read Me
ฉบับนี้จะพาท่านผู้อ่านไปพบกับผู้คนหลากหลายสาขาอาชีพ
ที่ลุกขึ้นมาจัดการเปลี่ยนความสะเทือนใจให้กลายเป็นก�ำลังใจ
สร้างสรรค์ผลงานทัง้ ทางศิลปะและเพือ่ สังคม ท�ำให้เราได้มองเห็น
ว่าในสภาวะเช่นนี้ สิ่งที่เราท�ำได้คืออะไร

วิชัย สว่างพงศ์เกษม
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13 ตุลาคม 2559 เป็นวันแห่งความสูญเสียของชาวไทย
เราสูญเสียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
พระองค์ผู้เป็นที่รักยิ่ง ผู้ทุ่มเทให้กับประเทศไทยมากเหลือเกิน
คงเพราะเป็นที่รักนี้เอง คนไทยในทุกวงการต่างน�ำเสนอ
ถึงเรือ่ งราวของพระองค์ทา่ น ไม่วา่ จะเป็นภาพยนตร์ ดนตรี ศิลปะ
หนังสือ หรือแม้กระทั่งโฆษณา
Read Me เองก็เป็นหนึง่ ในนัน้ โดยเลือกจะหยิบสิง่ ทีเ่ กิดขึน้
หลังเหตุการณ์สวรรคตของพระองค์มาน�ำเสนอ ซึ่งท�ำให้เห็นว่า
ในความสูญเสียนี้ยังมีความหวังอยู่
และพระองค์จะอยู่ในใจเราทุกคนตลอดไป ตราบเท่าที่เรา
ยังระลึกถึงพระราชด�ำรัสของพระองค์

ในยามที่แหงนมองฟ้า
แล้วมองไม่เห็นอาทิตย์เพราะเมฆบัง
ลูกรู้ว่าหลังเมฆนั้น
พ่อมองลูกอยู่ทุกเชื่อวัน
ลูกเชื่อว่าพ่อบอกลูก
เหมือนแสงจากดวงตะวัน
ว่ามีรุ่งเช้ารอเราเสมอ
ลูกจะเก็บแสงนี้ไปเป็นพลัง

ส่วนหนึ่งจากเพลง พลังแสงอาทิตย์
โดย ณัฐวุฒิ ศรีหมอก, ธิติวัฒน์ รองทอง
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เรื่องและภาพ: ปาริฉัตร แทนบุญ

“ผมท�ำอะไรได้ไม่มาก แต่ทแี่ น่ๆ คือจะไม่สร้าง
ปัญหาให้ส่วนรวม”
สาริศ ศรีนวกุล
(นักเรียน)

“ถ้ า ได้ เ รี ย นในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ที่ สู ง ขึ้ น
จะน�ำความรูม้ าใช้ให้เกิดประโยชน์และท�ำงาน
ช่วยเหลือสังคมให้เต็มที่”
“สักครั้งในชีวิตอยากจะช่วยเหลือคนที่ด้อย
โอกาส แบ่งสิ่งที่ตัวเองมีมากพอแล้วให้กับ
คนที่ขาด”
กรกช เรือนจันทร์
(นักศึกษา)

“อยากช่วยเหลือคนที่เดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็น
ใคร โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน และไม่สร้าง
ความเดือดร้อนให้ผู้อื่นด้วย”

ณัฐพล สกุลช่างสัจจะทัย
(นักเรียน)

“จะด�ำเนินชีวิตด้วยความพอเพียง ตัดสิ่งที่
ไม่จ�ำเป็นออกจากชีวิตให้ได้มากที่สุด ฝึกให้
พอใจกั บสิ่ ง ที่ ตัว เองมี อ ยู ่ และที่ ส� ำ คัญคือ
ถ้าสิ่งไหนตัวเองมีเยอะแล้วก็แบ่งปันให้คนอื่น
บ้าง”

ดวงพร วิริยา
(นักสารสนเทศ)

อิสรีย์ เสรีโยธิน
(นักศึกษา)

“พยายามติดตามพระราชนิพนธ์และพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านว่าทรงท�ำอะไร
ให้คนไทยบ้าง และน�ำเรื่องราวที่ได้ศึกษานี้
ไปบอกเล่าส่งต่อให้กับคนที่ไม่รู้”
กนกกร มณีโชติ
(พนักงานเอกชน)
05

“ตั้งใจเรียน ท�ำหน้าที่ของตัวเองให้ดีสุด เพื่อ
น� ำ ความรู ้ ไ ปใช้ ป ระโยชน์ กั บ สั ง คมต่ อ ไป
ในอนาคต”
เลิศพงศ์ เกรียงกรกฎ
(นักศึกษา)
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“น้อมรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้”
นั บ เป็ น ประโยคที่ ช าวไทยทุ ก คนต่ า งเอ่ ย ออกมา
และต่างเข้าใจในความหมายเป็นอย่างดีวา่ พระราชกรณี ย กิ จ ที่ ใ นหลวงทรงทำ�เพื่ อ ประชาชนนั้ น
มากมายหาที่สุดมิได้อย่างแท้จริง คงจะเป็นเรื่องดี
หากเราทุ ก คนจะสื บ สานพระราชปณิ ธ านของ
พระองค์ท่านให้คงอยู่
ลองฟั ง ปณิ ธ านของชาว TK park
ที่ ตั้ ง ใจไว้ ว ่ า จะทำ�เพื่ อ ส่ ว นรวมให้ เ หมื อ นกั บ ที่
ในหลวงทรงทำ�เพื่อประชาชนของพระองค์

ศศิธรา ธนฤกษ์ชัย
(รองผู้จัดการธนาคาร)

//

ตามรอยปณิธานของพ่อ
อย่างตั้งใจ

“จะเป็นคนไทยคนหนึง่ ทีม่ คี ณุ ภาพให้ได้ ด้วย
การหาวิธีให้คนรุ่นใหม่ได้รับสิ่งดีๆ พยายาม
ลดช่องว่างระหว่างกันให้มากที่สุด เพื่อจะได้
ส่งต่อสิ่งดีๆ ให้พวกเขาและสังคมต่อไป”
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เรื่อง: พิมพ์ชนก โกวิทเสถียรชัย

READ ME		

ต้นไม้ของพ่อ
ต้นไม้ของเรา
“...ออกผลให้เก็บกิน แตกใบเพื่อให้ร่มเงา และคอยดูแลเรา ให้เรา
ยังมีวันต่อไป...”
ส่วนหนึ่งจากเพลง ต้นไม้ของพ่อ แสดงให้เห็นว่าหลายคน
เปรียบพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดชเสมือนต้นไม้ทพ
่ี ระองค์ทรงปลูกเพือ
่ เป็นให้รม
่ เงาแก่ชาวไทย
ต้นไม้นจ
้ี งึ เป็นตัวแทนของพระองค์ในวันทีเ่ ราไม่มพ
ี ระองค์ทา่ น

ยิ่งไปกว่านั้น พระองค์ทรงหว่านเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้ไว้ใน
ใจเราแต่ละคน ที่พระองค์ทรงสอนวิธีปลูกมามาตลอดเจ็ดสิบกว่าปี
ตอนนี้ได้เวลาที่เราจะปลูกต้นไม้ต่อจากพระองค์แล้ว
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ตั้งแต่ ‘ราก’ ที่ยึดอยู่กับผืนดิน คอยหล่อเลี้ยงให้ต้นไม้เติบโต
เช่นเดียวกับพระราชประวัตท
ิ เ่ี ป็นรากฐานของพระองค์ทา่ น ซึง่ ทัง้ สร้าง
ประโยชน์และเป็นเครื่องเตือนใจของประชาชน
‘ลำ�ต้น’ ทีแ่ สดงถึงความแข็งแรงของต้นไม้อย่างโครงการต่างๆ
ที่เติบโตอย่างแข็งแรงตามพระราชดำ�รัส
‘ใบ’ แต่ละใบช่วยกันรับแสงอาทิตย์ แม้ใบไม้จะเป็นส่วนเล็กๆ
แต่เมื่อแต่ละใบมารวมกันก็เกิดเป็นร่มเงาให้แก่ผู้พักพิง เช่นกลุ่มคน
ที่ทำ�งานเพื่อสังคม
‘ดอกไม้’ ที่เกิดมาเพื่อสร้างสีสันให้กับต้นไม้ ตัวแทนของ
งานสร้างสรรค์ที่เป็นความสวยงามในช่วงเวลาแห่งความเศร้า
สุดท้ายคือ ‘ผล’ ทีจ
่ ะกลายเป็นเมล็ดและทำ�ให้เกิดต้นไม้ตน
้ ใหม่
ต่อไป เช่นเหล่าคนที่จะส่งต่อเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจ

‘ราก’

1
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เรื่อง : ชนนันท์ ชูชีพชื่นกมล
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ขายหัวเราะ / มหาสนุก / ปังปอนด์
ฉบับพิเศษ
การรวมตัวของการ์ตูนลายเส้นกวนๆ กับพระราช
ประวั ติ ข องพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชคงจะเป็นไปได้ยาก แต่ก็ไม่ได้
แปลว่าจะเป็นไปไม่ได้ เมือ่ กลุม่ บริษทั บันลือกรุป๊ ได้
สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กบั วงการหนังสือการ์ตนู
แก๊ก อย่างการออกการ์ตนู ขายหัวเราะ ฉบับรอยยิม้
ของพระราชา ทีม่ ยี อดสัง่ จองแบบถล่มทลาย ถึงกับ
ต้องมีการเปิดให้จองผ่านเว็บไซต์ถึงสองรอบ โดย
ขายหัวเราะเล่มนีร้ วบรวมพระราชประวัติ เรือ่ งราว
พระเมตตาและพระราชอารมณ์ขันของพระองค์
ผ่านการ์ตูนจากนักวาดทั้งขาประจ�ำและขาจรที่
หลายคนได้อ่านแล้วก็จะบอกกันเป็นเสียงเดียวกัน
ว่า เป็นขายหัวเราะเล่มแรกที่อ่านแล้วร้องไห้
หลังจากความส�ำเร็จจากเล่มแรกไม่นาน
กลุ่มบริษัทบันลือกรุ๊ปก็ได้ออกการ์ตูนคลาสสิก
อย่างมหาสนุก ฉบับเมือ่ เจ้าชายกลายเป็นพระราชา
โดยเน้ น ไปที่ พ ระราชประวั ติ เ มื่ อ ครั้ ง พระองค์
ยังทรงพระเยาว์ จนกระทั่งทรงเติบโตขึ้นเป็น
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถ บอกเล่า
ถึงความรัก และวิธีการอบรมสั่งสอนของสมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนีทมี่ ตี อ่ พระราชโอรส
และพระราชธิดา ที่มีส่วนส�ำคัญในการสร้างให้ทั้ง
สามพระองค์กลายเป็นก�ำลังส�ำคัญในการช่วยเหลือ
ราษฎรของพระองค์ และเป็นมิ่งขวัญของปวงชน
ชาวไทยมาจนถึงปัจจุบัน มหาสนุกฉบับนี้บอกกับ
เราอย่างชัดเจนว่า การอบรมสัง่ สอนจากแม่สลู่ กู นัน้
มีความส�ำคัญกับพวกเรามากแค่ไหน
ถั ด จากสองหั ว เรื อ ใหญ่ ข องเครื อ บั น ลื อ
ก็ถึงคิวของเด็กชายผมสามเส้นจอมป่วนอย่าง
‘ปังปอนด์’ ในปังปอนด์ ฉบับด้วยจงรัก โดย...
ภักดี เล่าเรือ่ งราวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ภูมิพลอดุลยเดชในความทรงจ�ำและมุมมองของ
ภักดี แสนทวีสุข หรือ ต่าย ผู้สร้างตัวการ์ตูน
ปังปอนด์ โดยต่ายได้เล่าถึงความทรงจ�ำของเขา
ตั้งแต่สมัยที่เขาวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ของ
พระองค์เป็นครัง้ แรก จนกระทัง่ เมือ่ มีโอกาสได้วาด
การ์ตูนเกี่ยวกับพระองค์หลังจากที่พระองค์ทรง
จากคนไทยไป ซึ่ ง ท� ำ ให้ เ รายิ่ ง คิ ด ถึ ง พระองค์
มากกว่าเดิม
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‘ราก’ คือส่วนประกอบของพืชที่ฝังอยู่ใต้ดิน แม้จะมองไม่เคยโผล่พ้นขึ้นมารับแสง
แต่กลับยึดหลักปักฐานลงในดิน เพื่อประคองลำ�ต้นและส่วนอื่นๆ ไว้ได้อย่างมั่นคง
ทั้งยังทำ�หน้าที่ดูดน�้ำและสารอาหารจากในดินเพื่อนำ�ไปหล่อเลี้ยงส่วนอื่นๆ อีกด้วย
จึงเป็นส่วนประกอบของพืชที่สำ�คัญที่สุด
ไม่ต่างอะไรกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่มีมาแต่อดีต ซึ่งระยะเวลา 70 ปี
อาจสร้างเรื่องราวมากมาย แต่สำ�หรับช่วงเวลา 70 ปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชครองราชย์ นั้ น สิ่ ง ต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ไม่ ใ ช่ เ พี ย งเรื่ อ งราวทาง
ประวัติศาสตร์ แต่เป็นเรื่องราวที่บรรจุไว้ซึ่งความรัก ความประทับใจ ความผูกพันของ
คนไทยที่มีต่อพระองค์ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถของพระองค์
ที่ยากจะหาใครมาเปรียบ เป็นเรื่องราวที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้ดำ�เนินชีวิตตามทาง
ของพระองค์ และเกิดเป็นการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ จนถึงปัจจุบัน
ถึงแม้วา่ ในเวลานี้ พระองค์จะทรงจากประชาชนชาวไทยไปยังสถานทีอ
่ น
ั ไกลแสนไกล
แต่เรื่องราวความทรงจำ�ที่ประชาชนชาวไทยมีต่อพระองค์นั้น จะถูกบอกเล่าและส่งต่อ
ผ่านงานรูปแบบต่างๆ ไปจนชั่วลูกชั่วหลาน
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สารคดี
ฉบับที่ 380

คู่สร้างคู่สม
ฉบับที่ 967

นิตยสาร สารคดี อัดแน่นด้วยเนื้อหาสารคดีเข้มข้นอย่างเรื่อง
‘บันทึกเหตุการณ์ในช่วงปลายรัชกาลที่ 1-8’ ที่เล่าช่วงเวลา
สุดสะเทือนใจของคนไทยทัง้ 8 ครัง้ และยังน�ำ ‘9 พระราชด�ำรัส
9 พระบรมฉายาลักษณ์ตราตรึงใจ’ และ ‘9 มรดกแห่ง
พระอัจฉริยภาพ’ มาเตือนสติผู้อ่านให้เริ่มด�ำเนินรอยตาม
ค�ำสอนและสิ่งที่พระองค์ได้เริ่มต้นไว้ นอกจากนี้ยังมีบันทึก
เรื่องราว ‘ประวัติศาสตร์วิปโยคแห่งศตวรรษ รัชกาลที่ 9 เสด็จ
สู่สวรรคาลัย’ ที่บันทึกความเศร้าโศกของคนไทยต่อเหตุการณ์
เมือ่ วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ทีบ่ อกเล่าได้อย่างสะเทือนความรูส้ กึ
รวมทั้งบันทึกความตั้งใจที่จะเริ่มท�ำความดีตามรอยพ่อของ
คนไทยหลายๆ คน

นิตยสารวาไรตี้คู่บ้าน คู่สร้างคู่สม
พาไปพบกับประสบการณ์ครั้งหนึ่งใน
ชีวิต ความทรงจ�ำ ความประทับใจ
ของประชาชนชาวไทยทีม่ ตี อ่ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ที่โดดเด่นด้วยเรื่องเล่าจากทาง
บ้านที่หาไม่ได้ที่ไหน ทั้งเรื่องราวของ
คุณเอกชัย เขียวชอุ่ม ผู้บันทึกภาพ
พระบรมฉายาลั ก ษณ์ ข องพระองค์
ขณะที่ พ ระเสโทหยดรดพระนาสิ ก
ที่เราคุ้นตาและตราตรึงใจมากที่สุด
ภาพหนึ่ง เรื่องราวของ คุณอนันต์
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a day
ฉบับที่ 195
a day ฉบับเดือนพฤศจิกายนน�ำเรื่อง
ราวประทั บ ใจและพระอั จ ฉริ ย ภาพ
ของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชที่เคยตีพิมพ์ใน
นิตยสาร a day ฉบับที่ 88 ธันวาคม
2550 มาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งด้วยส�ำนึก
ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ถึ ง แม้ ว ่ า
เนื้อหาจะเป็นเรื่องเดิมที่เคยผ่านตา
มาแล้ว แต่ความประทับใจที่ได้จาก
การอ่านเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้ลดลง
เลยแม้แต่น้อย นอกจากนี้ a day
ยังเพิ่มพระบรมฉายาลักษณ์ในวาระ
พิ เ ศษต่ า งๆ ทั้ ง บนธนบั ต รพิ เ ศษ
และบนดวงตราไปรษณียากรที่กลาย
เป็นของหายากในปัจจุบันมาให้ชม
อีกครั้ง แต่ที่เป็นจุดเด่นของเล่มคือ
การรวบรวมพระบรมสาทิสลักษณ์จาก
010

ร่มรื่นวาณิชกิจ เจ้าของอู่รถยนต์ที่
ได้มีโอกาสท�ำสีรถยนต์พระที่นั่งที่มี
ทั้งรอยข่วนและรูพรุนเต็มคัน เล่าถึง
ความประหยัดมัธยัสถ์และพระราช
กรณี ย กิ จ อั น หนั ก อึ้ ง ของพระองค์
ที่สะท้อนผ่านรถยนต์พระที่นั่ง และ
เรื่องราวของมัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซานที่
เคยเป็นมัสยิดเถื่อนจนได้รับพระมหา
กรุณาธิคณุ กลายเป็นมัสยิดในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ชาวไทยมุสลิมที่ห้วยทราย จังหวัด
เพชรบุรีมาจนถึงปัจจุบัน

ศิลปินหลากหลายสาขา ทั้งผลงาน
พระบรมสาทิสลักษณ์ที่ล้อมรอบด้วย
เทวดาแบบตะวันตกที่ดูศักดิ์สิทธิ์ของ
นักรบ มูลมานัส และพระบรมสาทิสลั ก ษณ์ ใ นฉลองพระองค์ เ ต็ ม ยศ
ประทับบนราชบัลลังก์สวรรค์ จากฝีมอื
ของ ธีรวัฒน์ เฑียรฆประสิทธิ์ รวมทั้ง
หน้าปกโดย อังกฤษ อัจฉริยโสภณ
ที่มองจากไกลๆ หน้าปกของ a day
ฉบับนี้คงเป็นเพียงกระดาษแข็งสีขาว
แต่หากมองใกล้ๆ แล้วจะเห็นพระบรม
สาทิสลักษณ์ปรากฏอยู่ ไม่ต่างจาก
พระองค์ท่านที่ถึงแม้ว่าอาจจะมอง
ไม่เห็น แต่เราก็ยังคงสัมผัสความรัก
และความห่วงใยที่พระองค์มีต่อปวง
ชนชาวไทยได้ตลอดไป

happening
ฉบับที่ 107
Heart Work
happening ฉบั บ พิ เ ศษ ฉบั บ นี้
น�ำเสนอเรื่องราวของพระมหากษัตริย์
ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้สร้างงานอันเป็นประโยชน์
แก่ประชาชนชาวไทยมากว่า 70 ปี ผ่าน
ผลงานศิลปะ 70 ชิ้นจากหลากหลาย
ศิลปิน ที่เลือกน�ำพระราชกรณียกิจ
ของพระองค์มาสร้างสรรค์เป็นผลงาน
จากใจของศิลปิน อาทิ ภาพวาดการ์ตนู
สีละมุนของ ชิงชิง กฤชเทียมเมฆ
ในเรือ่ งปลูกป่าโดยไม่ตอ้ งปลูก, ศิลปะ
ตั ด กระดาษเป็ น ภาพปลานิ ล จาก
วรรณประภา ตุงคะสมิต, พระบรม
สาทิสลักษณ์บนผ้าปักโดยฝีมือของ

ปั ท มา สุ ร พงศานุ รั ก ษ์ และเพลง
ชั่งหัวมัน จากวงดนตรีภูมิจิต ที่ได้
แรงบั น ดาลใจจากโครงการในพระ
ราชด�ำริ ชั่งหัวมัน ที่มีความหมาย
ลึ ก ซึ้ ง มากกว่ า แค่ มั น เทศที่ ง อกเงย
บนตราชั่ง นอกจากนี้ Heart Work
ยั ง เตรี ย มพั ฒ นากลายเป็ น รายการ
โทรทั ศ น์ ที่ บ อกเล่ า เรื่ อ งราวของ
พระองค์ผา่ นงานศิลปะของคนรุน่ ใหม่
พร้อมออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส ต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้
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ด�ำเนินชีวิต ใน ‘In remembrance
of our beloved King’ เป็นตัวแทน
ที่บอกเล่าความรักและความศรัทธา
ของคนไทยหลายล้านคนได้อย่าง
ชัดเจน นอกจากนี้ยังรวบรวมเกร็ด
ความรู ้ แ ละเรื่ อ งราวที่ เ กี่ ย วกั บ
พระองค์ท่านที่หาอ่านได้ยาก ทั้ง
พระอัจฉริยภาพด้านภาษาในการ
พระราชทานนามโครงการในพระ
ราชด�ำริต่างๆ ที่มีความหมายเป็น
มงคลและจดจ�ำง่าย และคอลัมน์
‘Total eclipse of the heart’
เซ็ตภาพทีบ่ นั ทึกเรือ่ งราวหัวใจสลาย
หลังวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ทีส่ ามารถ
ถ่ายทอดความสูญเสียครั้งใหญ่ของ
ชาวไทยได้ อ ย่ า งชั ด เจน ราวกั บ
ย้ อ นเวลาไปเผชิ ญ หน้ า กั บ วั น นั้ น
อีกครั้ง

พิพิธภัณฑ์ออนไลน์
เฉลิมพระเกียรติเพื่อพ่อ
นิ ทรรศการออนไลน์ ข องพระบาท
สมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล
อดุลยเดช น�ำเสนอด้วยภาพวาดสีนำ�้
ตระการตาและเปียโนบรรเลงคลอ
ตลอดการชมนิทรรศการ ราวกับ
ก�ำลังยืนอยู่ในพิพิธภัณฑ์จริงๆ โดย
เว็บไซต์จะแบ่งเนือ้ หาหลักๆ ออกเป็น
สี่ส่วน คือ ‘๘๙ ปีของพ่อ’ น�ำเสนอ
พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ จนถึงการ
ทรงงานครั้ ง สุ ด ท้ า ยของพระองค์
ที่ไล่ดูไปจนถึงหน้าสุดท้ายก็คงอด
ไม่ ไ ด้ ที่ จ ะมี น�้ ำ ตาซึ ม ส่ ว นต่ อ มา
‘รักของพ่ออยู่รอบตัวเรา’ แสดงถึง
พระราชกรณี ย กิ จ และโครงการ
ในพระราชด�ำริต่างๆ ที่หลายคน

อาจคิ ด ว่ า เป็ น เรื่ อ งไกลตั ว แต่
แท้ ที่ จ ริ ง แล้ ว งานของพ่ อ นั้ น อยู ่
ใกล้ตัวเราอย่างไม่น่าเชื่อ ‘๘๙ ภาพ
จากนักวาด’ รวบรวมภาพจากนักวาด
ที่แสดงถึงความรักและความอาลัย
สุดหัวใจ ที่ท�ำให้เรารู้จักพระองค์
ผ่านมุมมองและสายตาของศิลปิน
และส่วนสุดท้าย คือ ‘พ่อในความ
ทรงจ�ำของฉัน’ ที่เชิญทุกคนมาร่วม
เขี ย นจดหมายจากใจถึ ง พ่ อ หลวง
โดยจดหมายทั้งหมดจะถูกรวบรวม
และส่งไปทีส่ ำ� นักพระราชวังภายหลัง
ถึงแม้ว่าจะอยู่บ้าน แต่เราก็สามารถ
เข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งความทรงจ�ำ
ของประชาชนชาวไทยได้ที่ king9moment.com

ถึ ง แม้ ว ่ า พ่ อ หลวงของปวงชนชาวไทยจะจากพวกเราไปอย่ า งไม่ มี วั น กลั บ
แต่เรื่องราวของพระองค์ พระราชกรณียกิจ และความทรงจำ�มากมายที่คนไทย
ทุกคนมีตอ
่ พระองค์ทา่ นจะไม่มวี น
ั จางหาย และจะคงอยูเ่ พือ
่ บอกเล่าถึงประวัตศ
ิ าสตร์
ที่ครั้งหนึ่งพวกเราได้มีโอกาสได้อาศัยอยู่ในรัชสมัยแห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรง
พระปรีชาสามารถและทรงเปี่ยมไปด้วยพระเมตตา เรื่องราวของพระองค์ท่าน
จะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับผู้อื่นตลอดไป
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LIPS ฉบับพิเศษนี้ เต็มไปด้วยภาพ
สวยงามจากฝีมือช่างภาพแห่ง LIPS
ในชุด ‘In homage to his majesty footstep’ ที่บอกเล่าเส้นทาง
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมพิ ลอดุลยเดชเสด็จพระราชด�ำเนิน
เพือ่ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องราษฎร และ
เพื่อความสุขของประชาชนผ่านภาพ
ที่เก็บรวบรวมมาตลอด 17 ปี พร้อม
ทัง้ รวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระ
อิ ริ ย าบทต่ า งๆ ซึ่ ง บางส่ ว นเป็ น
พระบรมฉายาลักษณ์ที่หาชมได้ยาก
จากนั้นพาไปพูดคุย ซึมซับแนวคิด
และความรู้สึกกับบุคคลที่มีพระองค์
เป็นต้นแบบในการท�ำงานและการ

//

LIPS (ฉบับพิเศษ)
กำ�สรวลสยาม
13 ตุลาคม 2559

COVER
STORY

ลำ�ต้นแห่งประโยชน์สุข
อันมั่นคง

เรื่อง : ธันย์ชนก รื่นถวิล

‘ล�ำต้น’ คือส่วนที่สะท้อนถึงการเจริญเติบโต
ของพืชได้ดีที่สุด เพราะมักจะเติบโตขึ้นด้านบน
เสมอ ล�ำต้นที่แข็งแรงมั่นคงหมายถึงพืชต้นนั้น
ได้น�ำสารอาหารมาเปลี่ยนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์
ทั้งการสร้างใบ ขยายกิ่งก้านสาขา และเป็น
เส้นทางล�ำเลียงน�ำ้ และธาตุอาหารไปสูส่ ว่ นต่างๆ
ของพืช
เหมือนดังโครงการต่างๆ ที่ประชาชน
ได้เติบโตอย่างแข็งแรงตามแนวพระราชด�ำรัส
นับจากพระปฐมบรมราชโองการทีท่ รงมีพระราช
กระแสรับสั่งว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” นับ
จากนั้นตลอดจนระยะเวลากว่าเจ็ดทศวรรษแห่ง
การครองราชย์ ภาพชินตาที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงงานอย่าง

‘ต้น’

ฮิพอินทรีย์ ฟาร์มวิลล์พอเพียง (Hip
Incy Farm, P2WARSHIP SelfSufficiency Farming) ของ โอ๋
ธรรมศั ก ดิ์ ลื อ ภู ว พิ ทั ก ษ์ กุ ล อดี ต
นักร้องน�ำวง P2Warship เจ้าของเพลง
ชือ่ ดังอย่างเพลง อย่า อยู่ อย่าง อยาก
ได้เปลี่ยนสนามฟุตบอลขนาด 1 ไร่
ย่านลาดพร้าว 71 มาเป็นสวนเกษตร
อินทรีย์ เริ่มก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2011
โดยหยิบเอาต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่
มาปรั บ ใช้ ใ นแบบของตนเอง จาก
คนที่ไม่เคยปลูกต้นไม้มาก่อนกลาย

มาเป็น ‘เกษตรกรในเมือง’
จนปัจจุบัน ฮิพอินทรีย์ ได้มี
การขยายสาขาออกไปทางเขตมีนบุรี
ซึ่งมีพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า เปิดพื้นที่
ให้ กั บ คนเมื อ งที่ ส นใจการเกษตร
เข้ามาแลกเปลี่ย นความรู้ ทดลอง
ร่วมกัน และต่อยอดผลผลิตออกมา
เป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ บนแนวคิด
ตามพระราชด�ำริที่ว่า ผลิตแบบพออยู่
พอกิ น เหลื อ แล้ ว จึ ง น� ำ มาแปรรู ป
เพื่อเพิ่มมูลค่าและขายเพื่อน�ำรายได้
กลับมาหมุนเวียนในสวนเกษตรต่อไป

www.facebook.com/HipIncyFarmville
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พออยู่พอกิน
แบบคนเมือง

หนักต่อเนื่องท่ามกลางแดดจ้า อากาศร้อน หรือ
แม้กระทั่งถิ่นทุรกันดาร พระองค์เสด็จไปทั่ว
ทุกถิ่นในประเทศไทย เพื่อแก้ปัญหาและขจัด
ความทุกข์ยากของประชาชน
หลั ง จากที่ พ ระองค์ ท รงงานอย่ า งหนั ก
จนประชาชนของพระองค์ มี ค วามอยู ่ ดี กิ น ดี
เป็นรากฐานที่มั่นคงแล้ว จึงพระราชทานแนว
พระราชด�ำริ ‘เศรษฐกิจพอเพียง’ ว่าด้วยแนวทาง
การพัฒนาที่ต้ังอยู่บนทางสายกลาง มีความ
พอประมาณ มีเหตุมีผล สร้างภูมิคุ้มกันใน
ตัวเอง ซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญในการน้อมน�ำเอา
หลั ก การเหล่ า นี้ ม าปรั บ ใช้ ใ นชี วิ ต ประจ� ำ วั น
ที่อยู่ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
ในยุคโลกาภิวัตน์และเศรษฐกิจแบบทุนนิยม

READ ME		
//
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ละทิ้งเพื่อเติมเต็ม
หน่อย หรือ ลลิดา ค�ำวิชัย ตัดสินใจ
ทิ้งเงินเดือนสูงลิ่ว หันหลังให้ชีวิต
มนุษย์เงินเดือน เดินทางกลับมาใช้
ชีวิตตามรอยพระราชด�ำริ เศรษฐกิจ
พอเพียง พลิกที่ดินรกร้าง 35 ไร่ ที่
ต�ำบลทับพริก อ�ำเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว ให้กลับมามีชีวิต
ชีวาอีกครั้ง จนเกิดเป็นไร่หมุนเวียน
สามารถน�ำผลผลิตไปแปรรูปส่งขาย
ตามร้านโอทอปต่างๆ เกิดการรวม
กลุ ่ ม กั น ของทั้ ง เกษตรกรรุ ่ น ใหม่

และเกษตรกรรุ่นเก่า โดยที่เกษตรกร
รุ่นใหม่น�ำเอาความรู้ใหม่ๆ มาใช้
ควบคูก่ บั ประสบการณ์ของเกษตรกร
รุ่นเก่า เพื่อให้ทั้งชุมชนสามารถที่จะ
เติบโตไปด้วยกันโดยไม่มีใครถูกทิ้ง
ไว้ข้างหลัง บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า
หากเราอยากจะพัฒนาชุมชนของเรา
เราจะต้ อ งพยายามที่ จ ะสร้ า งมั น
ขึ้นมาจากข้างในชุมชน ไม่ใช่การ
น�ำเอาความเจริญจากภายนอกเข้ามา
แต่เพียงอย่างเดียว

www.facebook.com/ไร่-ณ-ชายแดน-661162030667970
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ต่อยอดต้นทุนชีวิต
ด้วยความพอเพียง

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์, ไทยรัฐออนไลน์
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ดูได้ยากในปัจจุบัน โดยได้รวบรวมไว้
เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตคนไทย พร้อม
ให้ความรูเ้ ชิงปฏิบตั เิ กีย่ วกับการเกษตร
เช่น การเพาะกล้าข้าวนาโยน ให้กับ
หน่วยงานต่างๆ ผู้คนในชุมชน และ
โรงเรียนได้มาศึกษาดูงาน เรียกได้ว่า
นี่คือการต่อยอดจากต้นทุนครอบครัว
ที่เธอมี ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง
และคนรอบข้างอย่างแท้จริง

PURUE
RUENMAI
RESORT

หลั ง จาก น้ อ งหนู ดี หรื อ จิตชนก
ต๊ะวิชัย เพิ่งจบปริญญาตรีจากคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ มาได้ไม่นาน บัณฑิตสาว
ในวัยยี่สิบสี่ก็เลือกที่จะหันกลับมาหา
ต้ น ทุ น ที่ เ ธอมี อ ยู ่ ต้ น ทุ น ที่ ว ่ า ก็ คื อ
‘ภูเรือเรือนไม้รสี อร์ท’ ซึง่ เป็นธุรกิจของ
ครอบครัว ขนาดกว่า 15 ไร่ ที่อ�ำเภอ
ภูเรือ จังหวัดเลย โดยเธอได้น�ำทุน
ที่เธอมีอยู่เหล่านี้มาต่อยอดด้วยการ
ขยั บ ขยายเป็ น พื้ น ที่ ท� ำ การเกษตร
ประเภทผักสวนครัว โรงสีข้าว ยุ้งข้าว
ตามรอยพระราชด� ำ ริ ข องในหลวง
นอกจากนี้ยังแบ่งพื้นที่ 8 ไร่ และ
อาคารไม้เก่าเพื่อสร้างเป็น ‘ศูนย์การ
เรียนรู้เกษตรพอเพียง’ โดยปัจจุบันนี้
ในศูนย์การเรียนรู้ได้รวบรวมสิ่งของ
ต่างๆ อย่างเช่นอุปกรณ์เครื่องครัว
อุปกรณ์การจับปลา หรือเครื่องโม่ข้าว
ที่ท�ำจากไม้ไผ่และดินเหนียว ซึ่งหา

READ ME		

จากทุนนิยม
สู่ความพอเพียงที่ยั่งยืน

015

JAN - FEB 2017

ที่มา: ส�ำนักข่าวไทย

//

MARTIN
WHEELER

มาร์ ติ น วี ล เลอร์ (Martin Wheeler) หรื อ
พ่อใหญ่มา ฝรั่งตาน�้ำข้าว บัณฑิตเกียรตินิยม
อันดับหนึ่งจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ที่ย้าย
มาตั้งรกรากอยู่ในเมืองไทยนับกว่า 20 ปีแล้ว
แม้จะเติบโตจากสังคมระบบทุนนิยมที่คุณภาพ
ชี วิ ต แปรผั น ตามความสามารถในการหาเงิ น
ถ้าสามารถหาเงินได้มาก คุณภาพชีวิตก็จะดีตาม
ไปด้วย แต่ตัวเขากลับมีความคิดที่ว่า ชีวิตน่าจะ
มีอะไรมากกว่าแค่การน�ำความรู้ไปหาเงินเพียง
อย่างเดียว เขาจึงเริ่มที่จะคิดน�ำแนวคิดเกี่ยวกับ
ความพอเพียงมาใช้ เริ่มจากการสร้างกระต๊อบ
หลังเล็กหรือเถียงนาด้วยเงิน 12,000 บาท แล้ว
ผ่อนซื้อและพัฒนาพื้นที่ดินขนาด 6 ไร่ ในจังหวัด
ของแก่ น ศึ ก ษาแนวทางเกษตรแบบพอเพี ย ง
รับจ้างท�ำงานก่อสร้าง ตกเย็นกลับมาท�ำงาน
ในที่ดินของตัวเอง มุ่งเน้นให้มีปัจจัยสี่เพียงพอ
ต่อการยังชีพได้ มีบ้าน มีงานท�ำทุกวัน และ
ที่ส�ำคัญคือ มีกินทุกมื้อให้อิ่มท้อง ชักชวนคน
ในหมู่บ้านให้รู้จักกิน ลดการกู้หนี้ยืมสิน กระทั่ง
ปัจจุบันบ้านค�ำปลาหลายได้พัฒนาจากหมู่บ้าน
ทีย่ ากจนทีส่ ดุ ในอ�ำเภออุบลรัตน์ กลายเป็นหมูบ่ า้ น
ที่มีความเป็นอยู่ดี มีหน่วยงานและองค์กรต่างๆ
เข้ามาศึกษาดูงานอย่างมากมาย ทุกวันนี้ นอกจาก
จะท�ำการเกษตรเพื่อเลี้ยงชีพแล้ว ตัวมาร์ตินเอง
ก็ได้เป็นวิทยากรเผยแพร่แนวพระราชด�ำริเศรษฐกิจ
พอเพียงในฐานะปราชญ์ชาวบ้านที่ศูนย์เรียนรู้
ชุมชนบ้านค�ำปลาหลายอีกด้วย

แนวพระราชดำ�ริว่าด้วย ‘เศรษฐกิจ
พอเพียง’ จึงเป็นเสมือนลำ�ต้นของ
ต้นไม้ที่เติบใหญ่แข็งแรงขึ้นจาก สติ
ปัญญา และความเพียร ไม่ว่าพายุ
หรือลมแรงแค่ไหนก็จะไม่มีวันหักโค่น
ลงมา ทุกการทรงงานอย่างหนักของ
พระองค์นน
ั้ จึงเป็นแรงบันดาลใจสูงสุด
ที่ ป ระชาชนของพระองค์ จ ะน้ อ มนำ�
สิ่งที่ทรงปฏิบัติมาเป็นแนวทางในการ
ดำ�เนิ น ตามรอยเท้ า แห่ ง คุ ณ ความดี
เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

COVER
STORY

เรื่อง: กมลพร สุนทรสีมะ, นฤพล เปาอินทร์

‘ใบ’
ใบสังเคราะห์แสง
แห่งความดี
‘ใบ’ คือส่วนประกอบของพืชทีทำ
่ �หน้าทีค
่ อยสังเคราะห์
แสงแดด เพื่อนำ�มาเปลี่ยนเป็นอาหารหล่อเลี้ยงต้นไม้
ทัง้ ต้นให้เจริญเติบโต ถึงแม้ใบจะเป็นส่วนเล็กๆ ทีง่ อก
ออกมาจากกิง่ และลำ�ต้น แต่ทก
ุ ใบก็พยายามทำ�หน้าที่
ของตนเอง แต่ละใบต่างพากันโผล่พ้นร่มเงาออกไป
รับแสงแดด ขณะเดียวกันก็กลายเป็นผู้สร้างร่มเงา
ให้กับผู้ที่อยู่ใต้ต้นไม้นั้นรู้สึกร่มเย็น

เช่นเดียวกับกลุ่มคนที่ท�ำงานเพื่อสังคม โดยยึดมั่นตามสิ่งที่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงปฏิบัติอย่างมิรู้เหน็ดเหนื่อย
ด้วยหยาดเหงื่อแรงกายของพระองค์ มิใช่เพียงแค่ค�ำพูด มิใช่เพียงแค่
ค�ำแนะน�ำ แต่ด้วยวิธีการท�ำให้เห็นเป็นแบบอย่าง จากพระราชกรณียกิจ
มากมายทีพ่ ระองค์ทา่ นท�ำให้พสกนิกรชาวไทย อีกทัง้ ยังเป็นร่มเงาของจิตใจ
ให้ทุกคนได้พักพิงอย่างร่มเย็น
ทุกวันนี้ได้เกิดเรื่องราวเเห่งความดีงามจากหลายหน่วยงานหลาย
กลุ่มคน หรือแม้แต่ชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่ง ล้วนต่างช่วยกันสืบสาน
พระราชปณิธานของพระองค์ ช่วยกันท�ำหน้าที่เป็นใบเพื่อสังเคราะห์แสง
แห่งความดีเช่นเดียวกับพระองค์ เพือ่ ยืนยันว่าหยาดเหงือ่ แรงกายทีพ่ ระองค์
ทรงปฏิบัติบ�ำเพ็ญพระราชภาระของพระมหากษัตริย์อย่างเต็มก�ำลัง
ความสามารถไม่เคยสูญเปล่า พร้อมให้ร่มเงาแก่ผู้คนอีกมากมายบนผืน
แผ่นดินนี้
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ปลูกต้นไม้ในใจคน
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ที่มา: www.panporpeang.com, www.facebook.com/sufficiency9
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‘พันธุ์พอเพียง’ โครงการปลูกต้นไม้ 9 ล้านต้นที่จัดโดย กรมป่าไม้
เพื่อน้อมร�ำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ตามแนวทางพระราชด�ำริความพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี
เป้าหมายเพื่อปลูกจิตส�ำนึกความพอเพียงผ่านการปลูกต้นไม้ เพื่อ
เพิ่มจ�ำนวนต้นไม้ในเมือง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศ และเพื่อให้
เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ยั่งยืนตามอายุที่ยั่งยืนของต้นไม้
โดยการแจกกล้าไม้ให้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปจ�ำนวน 9 ล้านคน
ให้ร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในบริเวณบ้านหรือพื้นที่ของตนเอง โดย
ประชาชนสามารถรับกล้าไม้ผ่านสถานีเพาะช�ำกล้าไม้ใกล้บ้านได้
หากลงลึกในรายละเอียดแล้ว ต้นไม้ในเขตโซนร้อนชื้นบริเวณ
บ้านเราต้องการการเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ ต้องให้น�้ำพอดี ใส่ปุ๋ย
ให้พอเหมาะ และต้องรู้จักสิ่งแวดล้อมที่เหมาะกับพืชพันธุ์นั้นๆ ด้วย
ไม่เช่นนั้นความตั้งใจที่จะปลูกต้นไม้ให้เขียวชอุ่มจะเหลือเพียงสีน�้ำตาล
ของใบไม้ที่ร่วงโรย ซึ่งนั่นเป็นอีกเป้าหมายของโครงการ คือต้องการให้
ต้นไม้ที่น�ำไปปลูกนั้นไม่เสียเปล่า โดยทางโครงการพันธุ์พอเพียงมีการ
ให้ความรู้และค�ำแนะน�ำอย่างละเอียดไว้มากมาย ตั้งแต่เลือกพรรณไม้
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ สภาพดินที่ดี ขนาดที่พื้นที่ที่ใช้ และละเอียด
ถึงนิเวศวิทยาของพืชพันธุ์นั้นๆ
สิ่งที่ส�ำคัญกว่าการปลูกต้นไม้ 9 ล้านต้น คือการปลูกจิตส�ำนึก
ของการักษาสิง่ แวดล้อมและรักษาธรรมชาติ ดังพระราชด�ำรัสทีพ่ ระองค์
เคยได้ให้ไว้

// COVER STORY

บอดเพียงสายตา
แต่ดวงใจยังผูกพัน
“บอดก็เพียงสายตาเท่านั้น แต่ดวงใจก็ยังผูกพันความงาม อาจจะรับรู้
ไปตาม สูดกลิ่นงามฟังเสียงวิไลร่มไม้บังเงา สิ่งจะงามอยู่กับใจ บอด
ที่ใจเห็นไปอย่างไรไม่มีวันงาม โลกจะสวยนั้นสวยไปตาม จิตที่งาม
มองโลกสดใสไปในทางดี”
นี่คือส่วนหนึ่งของเพลง ต้นชบากับคนตาบอด ของวงเฉลียง
เพลงเพราะความหมายดีทเี่ ข้าไปจุดประกายให้ ชาญฉลาด กาญจนวงศ์
ผู้ก่อตั้งงานองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม Heart of Happiness จัดท�ำ
โครงการ ‘Blind But Not Blind’ (ตาบอด แต่ใจไม่บอด) อันเป็นโครงการ
ที่ท�ำขึ้นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้พิการด้านสายตา ให้พัฒนาคุณภาพ
ทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปญั ญา ผ่านกิจกรรมศิลปะบ�ำบัดเเขนง
ต่างๆ โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านศิลปะบ�ำบัด เเละผู้เชี่ยวชาญ
ด้านปฐมวัยศึกษา มารวมตัวช่วยกันพัฒนาเเละออกเเบบกิจกรรมสนุกๆ
เพื่อให้เด็กพิการทางสายตาได้เรียนรู้เหมือนเด็กทั่วไปในวัยเดียวกัน
โดยได้ จั ด กิ จ กรรมอั น อบอุ ่ น เเก่ เ ด็ ก ผู ้ พิ ก ารทางสายตาที่ โ รงเรี ย น
สอนคนตาบอดกรุงเทพมาเเล้วกว่า 8 ครั้ง โดยเเต่ละครั้งก็ได้มีการ
ออกเเบบกิจกรรมเเตกต่างกันไป เช่น ช่วยกันระบายสีกระถางต้นไม้
เเล้วน�ำต้นไม้มาปลูก ซึ่งท�ำให้เด็กๆ ผู้พิการทางสายตาได้สัมผัสต้นไม้
ใบไม้รูปทรงต่างๆ ควบคู่ไปกับการเล่นสนุกกับศิลปะ
เช่นเดียวกันกับคนไทยทุกคน ที่ยังคงโศกเศร้ากับการสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เด็กๆ ผู้พิการ
ทางสายตา ก็อยากมีโอกาสเรียนรู้สิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้สร้างไว้
ให้กับเเผ่นดินไทย จึงได้มีการสานต่อโครงการเพิ่มเติม คือโครงการ
‘Smiles’ (ยิ้มสู้) เพื่อจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือพระราชนิพนธ์
เรือ่ ง พระมหาชนก ฉบับอักษรเบรลล์ แก่ศนู ย์การศึกษาและหน่วยงาน
เพื่อผู้พิการทางการมองเห็นทั่วประเทศ ที่ชวนนักวาดภาพพอร์เทรต
ชื่อดังมาวาดภาพให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เเล้วน�ำรายได้จากการวาดภาพ
ร่วมสมทบทุนสร้างหนังสืออักษรเบรลล์
โครงการนี้จึงเต็มเปี่ยมไปด้วยพระราชปณิธานของในหลวง
รัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริย์ผู้เห็นคุณค่าของผู้พิการทางสายตา เเม้เเต่
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพก็เป็นโรงเรียนทีพ่ ระองค์มพี ระราชด�ำริ
ให้จอมพล ป. พิบูลสงคราม (นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น) เป็นผู้สร้าง
ที่ส�ำคัญทรงมีพระราชประสงค์อยากให้ผู้พิการทางสายตาลุกขึ้นมา
ต่อสู้กับชีวิต
ที่มา: www.heart-of-happiness.com, www.matichon.co.th
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หากจะดำ�... ดำ�ที่เสื้อใส่ใช่หัวใจ
เสือ้ ด�ำกรมราชทัณฑ์โครงการนีเ้ ป็นกิจกรรมหนึง่ ภายใต้โครงการแบ่งปัน
เพื่อการเปลี่ยนแปลง โดย มูลนิธิกระจกเงา จุดมุ่งหมายของโครงการ
คือการรับบริจาคและแจกเสื้อผ้า ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่ส�ำคัญในการ
ด�ำรงชีวิตของคน โดยมีการแจกเสื้อผ้าสีด�ำให้แก่ผู้ยากไร้ในช่วงไว้ทุกข์
ในช่วงระยะเวลาที่พ่อค้าแม่ค้าต่างฉกฉวยโอกาสขึ้นราคาเสื้อสีด�ำ อาจ
มีคนหลายๆ คนที่ไม่มีปัจจัยพอจะหาซื้อเสื้อใหม่ๆ มาใส่ หรือแม้แต่
นักโทษที่เพิ่งออกมาจากเรือนจ�ำก็เช่นกัน ด้วยเหตุนั้นเองโครงการนี้
จึงเกิดขึ้น เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำและความเข้าใจผิดในสังคม
ที่มา: มูลนิธิกระจกเงา www.facebook.com/mirrorf
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ใต้ร่มเงา
ของพวกเราเอง

TOGETHER
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กิจกรรมขององค์กรขนาดใหญ่ หรือมูลนิธิต่างๆ นั้น
ต่างขับเคลื่อนด้วยเงินทุนจ�ำนวนไม่น้อย แต่ในอีก
มุมหนึ่งก็มีเรื่องราวของคนตัวเล็กๆ หน่วยงานเล็กๆ
ที่ไม่มีเงินทุนมากมายพอที่จะท�ำอะไรที่ยิ่งใหญ่ แต่
พวกเขาก็เลือกที่จะท�ำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา เพื่อ
ยืนยันอีกครั้งว่า ในป่านี้มิได้มีแต่ต้นไม้ใหญ่เท่านั้น
ที่ให้ร่มเงา ยังมีต้นไม้เล็กๆ อีกมากที่พร้อมจะเป็น
ร่มเงาให้แก่กันและกัน

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงเหล่าใบไม้ไม่กี่ใบในป่าอันกว้างใหญ่ ที่พระองค์ท่าน
ทรงรดน�ำ้ พรวนดิน ใส่ปย
ุ๋ ให้เจริญงอกงาม จนใบไม้แผ่ขยายปกคลุม
เป็นร่มเงาให้แก่ผืนแผ่นดินไทย และใบไม้เหล่านี้ก็ส่งต่อพลังให้เหล่า
ใบอ่อนรุ่นใหม่ๆ ได้ปฏิบัติตามแบบอย่าง
พวกเราทุกคนก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของ ‘ใบไม้’ เหล่านี้ได้ เพียง
เริ่มต้นคิดว่า ไม่ว่าทำ�สิ่งใด ไม่นึกถึงแต่ตัวเองเป็นที่ตั้ง หากนึกถึง
คนรอบข้าง นึกถึงสังคม นึกถึงประเทศชาติ แล้วมาช่วยกันทำ�ให้บ้าน
หลังนี้มีร่มเงาของใบไม้ทอดตัวปกคลุมให้ร่มเย็นชุ่มฉ�่ำในทุกๆ วัน
021
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ที่มา: www.thairath.co.th, www.royyimbaandin.com, www.facebook.com/RubberBands2013
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• ส่งต่อสุขภาพที่ดี - ดร.เมธี ธรรมวัฒนา
ผู้ทดลองท�ำสิ่งประดิษฐ์ยางยืดออกก�ำลังกาย
รูปเเบบต่างๆ ให้กับผู้ป่วยโรคเลือดสมอง
เเละเมื่อมีการทดลองเเจกฟรีให้กับผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลรามาธิบดี ก็ได้รับผลตอบรับที่
ดี ม าก ท� ำ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
จนปัจจุบันมีสิ่งประดิษฐ์ยางยืดถึง 39 รูปเเบบ
ใช้ได้กบั เด็กวัยรุน่ ผูส้ งู อายุ เเละผูพ้ กิ าร พร้อม
กันนี้ยังมีการออกเเบบยางยืดพูดได้ โดยเป็น
ยางยืดผูกโบว์ที่มีข้อความพระบรมราโชวาท
เเละพระราชด�ำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 เเจก
จ่ายให้กับโรงพยาบาลต่างๆ เช่น โรงพยาบาล
ภูมิพลอดุลยเดช ท�ำให้ทุกขณะที่เราขยับเเขน
ขยับขา เราก็ได้น้อมร�ำลึกถึงในหลวงรัชกาล
ที่ 9 เเล้วพร้อมน�ำค�ำสอนของพระองค์ไปปรับ
ใช้ด้วย
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• รอยสักบันทึกความทรงจ�ำ - Gu_D_Sign
ร้านบริการสัก เจาะ เพนต์บนร่างกาย จังหวัด
สุโขทัย เปิดให้บริการสักเลข ๙ ให้กับลูกค้า
ฟรี เป็นเวลา 9 วัน สร้างความประทับใจให้
แก่ผทู้ รี่ กั ในศิลปะการสัก ซึง่ เป็นการบันทึกความ
ทรงจ�ำต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกรูปแบบหนึ่ง
พัสพรกมล นุชถิ่น เจ้าของร้านได้กล่าวว่า
อยากมี ส ่ ว นร่ ว มในการท� ำ ดี เ พื่ อ ถวายเป็ น
พระราชกุ ศ ลแด่ พ ระองค์ ท ่ า นตามรู ป แบบ
และอาชีพที่ตนถนัด
• รักษาคุณความดี - คลินิกแพทย์หญิง
นันทพรและนายแพทย์ดริส จังหวัดขอนแก่น
ได้เปิดบริการรักษาผูป้ ว่ ยฟรีโดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย
เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ โดยแพทย์หญิงนันทพร
เล่าว่า ต้องการทดแทนพระคุณพระองค์ท่าน
ที่ก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ภูมิภาค เปิดโอกาส
ให้เด็กต่างจังหวัดได้เรียนแพทย์ จึงเปิดให้
บริการรักษากับประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
• จิตอาสาบ่มเพาะแหล่งเรียนรู้ - กลุ่ม
รอยยิ้ ม ของพ่ อ รอยยิ้ ม บ้ า นดิ น รั บ สมั ค ร
จิตอาสามาช่วยกันลงมือก่อสร้างศูนย์เศรษฐกิจ
พอเพียง ณ โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์
จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนนีเ้ ป็นหนึง่ ในโรงเรียน
พระราชู ป ถั ม ภ์ ใ นองค์ พ ระบาทสมเด็ จ พระ
ปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ซึง่ พระองค์เสด็จ
ประทับตรวจเยีย่ มเมือ่ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2523
พร้อมกับพระราชทานเงินสร้างอาคารเรียนไม้
2 หลัง เเละให้การอุปถัมภ์มาโดยตลอด ทาง
โรงเรียนจึงมีความตั้งใจก่อสร้างศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง และพิพิธภัณ ฑ์เพื่อเทิด
พระเกี ย รติ เ พื่ อ เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู ้ ข องชุ ม ชน
ในอนาคต

COVER
STORY
เรื่อง : มัสลิน ลาวัง

‘ดอก’

ดอกไม้แห่งความงดงามทางใจ
‘ดอกไม้’ คือส่วนประกอบของพืชที่
สวยงามที่สุด ซึ่งไม่เพียงแต่ทำ�หน้าที่
ในการสืบพันธุ์ แต่ยังทำ�หน้าที่ในการ
แต่งแต้มสีสน
ั ให้กบ
ั ธรรมชาติ อันเป็น
สัญลักษณ์ของความสดใสประหนึ่ง
งานศิลปะ ที่ช่วยเยียวยาความรู้สึก
ให้กับผู้ที่ได้พบเห็น
คุณสมบัตขิ องดอกไม้ จึงไม่ตา่ งอะไร
กับการสร้างงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ
ทั้ ง ดนตรี ภาพวาด และโปรเจกต์
ต่างๆ ที่ได้แสดงออกถึงความอาลัย
อาวรณ์ ต ่ อ การสู ญ เสี ย พระราชาผู ้
เป็ น เหมื อ นดั่ ง บิ ด าของปวงชนชาว
ไทย ซึง่ งานศิลปะทุกชิน
้ ต่างก็มค
ี ณ
ุ ค่า
ด้านความงามในตัวเองอยูแ่ ล้ว แต่สงิ่
ที่เพิ่มเติมเข้ามาคือคุณค่าทางจิตใจ
สำ�หรับช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้า
นี้ ให้คนไทยทุกคนได้มีที่พึ่งพิงทางใจ
เพื่อกลับมาสานต่อพระราชปณิธาน
ของพระองค์ให้ดำ�รงอยู่ต่อไป
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เสียงเพลงสรรเสริญ
จากการะบุหนิง
เพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นเพลงที่เราชาวไทยทุกคนรู้จัก
ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตาม เพราะเป็นเสมือนสัญลักษณ์ที่
แทนความเคารพ ความจงรักภักดีของปวงชนไทยต่อในหลวง
รัชกาลที่ 9 กษัตริย์ที่เป็นเหมือนพ่อของแผ่นดินไทย และ
สำ�หรับการแปลเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นภาษาอาหรับของ
ชาวมุสลิมนั้น เป็นเสมือนตัวแทนแสดงความเคารพรักของ
ชาวไทยมุสลิมที่มีต่อพระองค์เช่นกัน เพราะภาษาอาหรับเป็น
ภาษาทีใ่ กล้ชด
ิ สำ�หรับประชาคมมุสลิม ไม่วา่ จะอยู่ ณ ทีใ่ ดก็ตาม
สันติ เสือสมิง อาจารย์ใหญ่ประจำ�โรงเรียนมัจลิซุดดีนี ได้
นำ�เพลงสรรเสริญพระบารมีมาแปลเป็นภาษาอาหรับ เพือ
่ แสดง
ถึงความจงรักภักดีอันบริสุทธิ์ที่ชาวไทยมุสลิมมีต่อพระองค์
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มีอุปสรรคด้านภาษาหรือท�ำนองในการแปลไหม
เป็นเรื่องปกติของการถ่ายหรือแปลภาษา แต่ละภาษาจะมี
เอกลักษณ์ มีลลี า มีอรรถรสของตัวเอง ภาษาไทยก็แบบหนึง่
ภาษาอาหรับก็แบบหนึ่ง ถ้าเราจะถ่ายภาษาหนึ่งไปเป็นอีก
ภาษาหนึ่ง โดยยังคงตัวตนของภาษาเดิมทุกกระเบียดนิ้ว
มันเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นอุปสรรคที่ส�ำคัญคือการใช้ถ้อยค�ำ
เราจะใช้ถ้อยค�ำใดให้คุมความหมายของภาษาเดิมได้และ
ที่ยากที่สุดคือการใช้ถ้อยค�ำให้สอดคล้องกับท�ำนองด้วย
							
การแปลเพลงนีถ้ อื เป็นสิง่ ทีแ่ ทนความจงรักภักดีทปี่ ระชาชน
ชาวไทยมุสลิมมีต่อในหลวงอย่างไร
คือเราแปลเพลงนีไ้ ว้กอ่ นจะเกิดเหตุการณ์สวรรคต ชีใ้ ห้เห็น
ถึงความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ส�ำหรับมุสลิมแล้ว
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คือสิ่งส�ำคัญ การใช้สีขาวแทนศาสนา
เป็นการสื่อถึงความบริสุทธิ์ หมายถึงศาสนาอันบริสุทธิ์ที่
อยู่ในใจของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่ใน
ศาสนาเดียวกัน และพระมหากษัตริยม์ คี วามผูกพันเกีย่ วข้อง
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ท�ำไมถึงเลือกน�ำภาษาอาหรับมาแปล
เนื่องจากภาษาอาหรับเป็นภาษาที่ได้ร�่ำเรียนมาตลอด อาจ
ไม่สามารถกล่าวได้ว่าเป็นผู้ที่มีความช�ำนาญการ แต่ภาษา
อาหรับคือภาษาที่ใช้เวลาศึกษานานที่สุดรองจากภาษาไทย
และภาษาอาหรับเป็นภาษาทีใ่ กล้ชดิ ส�ำหรับประชาคมมุสลิม
ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใดก็ตาม ภาษาอาหรับคือส่วนหนึ่งของ
วิถีชีวิตของพวกเขาเหล่านั้น อีกอย่างคือท่านอดีตจุฬา
ราชมนตรี ต่วน สุวรรณศาสน์ ได้เคยแปลเพลงสรรเสริญ
พระบารมีเวอร์ชันเก่าเป็นภาษาอาหรับไว้ก่อนแล้ว เราก็
ด�ำเนินตามแนวทางของท่าน

เป็นศูนย์รวมใจแทนด้วยสีน�้ำเงิน และเป็นผู้ให้การอุปถัมภ์
ทั้งพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ อีก 5 ศาสนา ถือเป็น
พระมหากรุณาธิคุณอันล้นเหลือที่ทรงใส่พระทัยต่อชาวไทย
มุสลิม โดยเฉพาะเรื่องที่ทรงโปรดให้มีการแปลพระมหา
คัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาไทย คนมุสลิมจึงมีความผูกพัน
กับสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่อดีตแล้ว			
		
ถ้าจะเปรียบเพลงสรรเสริญพระบารมีฉบับภาษาอาหรับนี้
เป็นดอกไม้ คิดว่าเหมือนดอกไม้อะไร
ดอกไม้ทจี่ ะเกีย่ วข้องกับเพลงนีต้ อ้ งเป็นสีขาว เพราะต้องการ
สื่อถึงความใสบริสุทธิ์ สะอาด ผ่องแผ้ว และมีกลิ่นอายของ
ความเป็นมลายูชวา เพราะประชากรมุสลิมส่วนใหญ่ใน
ประเทศไทยมีเชื้อสายมลายู ดังนั้นจึงเป็นดอกการะบุหนิง
หรือ ดอกแก้ว ซึ่งเป็นดอกไม้ที่หอม ลักษณะของดอกแก้ว
คล้ายกับไม้จันทน์ที่ถูกถากเป็นช่อ คือตัวแทนความรัก
ความอาลัยของพสกนิกรมุสลิมที่แสดงออกถึงความจงรัก
ภักดี บ่งบอกถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์
กับประชาชนชาวไทยมุสลิมได้อย่างลงตัวที่สุดแล้ว
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อะไรคื อ แรงบั น ดาลใจที่ ท� ำ ให้ เ ริ่ ม แปลเพลงสรรเสริ ญ
พระบารมีเป็นภาษาอาหรับ
แรงบันดาลใจที่ได้ถ่ายทอดเนื้อร้องภาษาไทยมาเป็นภาษา
อาหรับมีมาแต่เดิมแล้ว ในฐานะทีท่ รงเป็นอัครศาสนูปถัมภก
คือแรงบันดาลใจที่ขับเคลื่อนและเป็นส่วนหนึ่งให้เกิดความ
ผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ความจริงนีไ่ ม่ใช่เพลงแรก
ทีเ่ ขียนเกีย่ วกับพระองค์ทา่ น ก่อนหน้านีจ้ ะมีเพลง บิลาดุนา
ที่แต่งขึ้นเพื่อให้นักเรียนขับร้องถวายต่อหน้าพระพักตร์ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งนั้น
จัดทีอ่ สิ ลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พระองค์ทรงชืน่ ชมมาก
และยังมีเพลงอื่นๆ หรือแม้แต่ต�ำราที่เกี่ยวข้องกับในหลวง
รัชกาลที่ 9 โดยเฉพาะ

// COVER STORY

‘ภาพถ่าย’ คือสือ
่ ทีบ
่ น
ั ทึกความทรงจำ�ในรูปแบบหนึง่ และการทีจ
่ ะหวนกลับมานึกถึง
ความทรงจำ�ดีๆ ได้ คือการหยิบรูปถ่ายขึ้นมาดู เดินทางไปยังสถานที่ในรูปถ่ายนั้น
หรือทำ�ทั้งสองอย่างพร้อมกัน
นั่นคือแนวคิดของ เจมส์ - อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ ช่างภาพอิสระและอาจารย์
พิเศษ คณะสือ
่ สารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ทีร่ เิ ริม
่ โปรเจกต์การนำ�พระบรม
ฉายาลักษณ์ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่เคยเสด็จพระราชดำ�เนินไปปฏิบัติพระราช
กรณียกิจในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ มาเทียบกับสถานที่จริงให้อยู่ในตำ�แหน่งเดียว
กับที่พระองค์เคยทรงประทับอยู่ ณ เวลานั้น
นับเป็นการตามรอยเสด็จทีใ่ ช้สอ
ื่ อย่างภาพถ่าย มานำ�เสนอพระราชกรณียกิจ
ที่เคยทรงพระราชทานไว้ให้กับคนไทยได้อย่างน่าชื่นชม

‘ที่ที่พ่อไป’
โปรเจกต์ภาพถ่ายตามรอย
ในหลวงรัชกาลที่ 9

เรื่อง: ปาริฉัตร แทนบุญ / ภาพ: อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ
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อะไรคือจุดเริ่มต้นที่ท�ำให้เกิดโปรเจกต์นี้
เริ่มมาจากความอยากจะไปในสถานที่
ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เคยเสด็จฯ เยือนในอดีต
และอยากไปโครงการตามแนวพระราชด�ำริ
ว่าปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง แต่ก็คิดว่าถ้าไป
เฉยๆ ก็คงไม่ค่อยรู้สึกอะไร แล้ววันหนึ่งก็เห็น
เพจเฟซบุ ๊ ก ของมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
ลงรูปในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงปลูกต้นยูงทอง
ที่ศูนย์รังสิต ก็เลยนึกถึงไอเดียการถ่ายภาพ คิดว่าคนไทยทุกคนได้รับอะไรจากโปรเจกต์นี้
เป้าหมายแรกจริงๆ ของการถ่ายภาพ
แบบ Dear Photograph คือใช้ภาพถ่ายในอดีต
มาซ้อนทับกับสถานที่จริงในปัจจุบัน จึงหยิบ ในโปรเจกต์ นี้ เ พี ย งแค่ ต ้ อ งการที่ จ ะไปตาม
โครงการพระราชด�ำริของพระองค์ท่าน อยาก
ไอเดียนี้มาท�ำเป็นตัวตั้งต้น
เห็นว่าโครงการในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
มีวิธีการหาแหล่งข้อมูลของภาพถ่ายแต่ละที่ ไปอย่างไรบ้าง อยากเห็นว่าสิ่งที่ท่านท�ำไว้
สร้ า งประโยชน์ ใ ห้ กั บ พื้ น ที่ นั้ น อย่ า งไรด้ ว ย
ที่พ่อไปอย่างไร
เริม่ ค้นจากโครงการตามแนวพระราชด�ำริ ตาของตัวเอง แล้วเอาภาพที่ได้มาบอกเล่าให้
ก่อนว่ามีอยูท่ ไี่ หนบ้างทีอ่ ยูใ่ กล้ๆ กรุงเทพฯ บ้าง เพื่อนๆ ฟัง แต่พอสิ่งที่ผมน�ำเสนอไปมีคน
เพราะท�ำงานจันทร์ถงึ ศุกร์ จะมีเวลาไปถ่ายภาพ
ก็คือช่วงเสาร์อาทิตย์เท่านั้น หลังจากนั้นก็เริ่ม
หาภาพโครงการนั้นๆ หาดูว่ามีภาพหรือเปล่า
ถ้ามีเป็นภาพประมาณไหน จากภาพนั้นจะหา
สถานที่ปัจจุบันได้หรือเปล่า เมื่อได้ข้อมูลที่
ชัดเจนแล้วก็น�ำรูปที่ได้มาอัดขนาด 4x6 นิ้ว
เพื่ อ เอาไปใช้ ถ ่ า ยในสถานที่ จ ริ ง ซึ่ ง ข้ อ มู ล
ส่วนมากที่ได้ก็มาจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ที่ ดู แ ลโครงการตามแนวพระราชด� ำ ริ ข อง
พระองค์ท่านหรือจากเว็บไซต์ข่าว
การเดินทางไปถ่ายภาพไหนที่ประทับใจเป็น
พิเศษ
ประทับใจตอนเดินทางไปที่ดอยผาหมี
จังหวัดเชียงราย เมื่อครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จฯ
ต้องเสด็จฯ ทางเฮลิคอปเตอร์ พอเสด็จฯ ถึง
แล้วก็ต้องนั่งม้า นั่งลาของชาวเขาขึ้นไปอีก
เป็นภาพที่ทุรกันดารมาก ผมได้มีโอกาสคุยกับ
คนหนึ่งที่อยู่ในรูปนั้น เขาบอกว่าหลังจากที่
ในหลวงเสด็จฯ แล้วหลายอย่างก็ดีขึ้น มีถนน
เข้ามาถึงหมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้ พระองค์ขอให้
ชาวดอยผาหมีเลิกปลูกฝิน่ แล้วหันมาปลูกกาแฟ
ปลูกลิ้นจี่แทน สิ่งเหล่านี้ก็เป็นอาชีพที่พระองค์
ท่านทรงมอบไว้ และชาวบ้านก็ยืดเป็นอาชีพ
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
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สนใจมากขึ้น ก็คาดหวังว่าคนไทยจะศึกษา
การท� ำ งานของพระองค์ ท ่ า นว่ า พระองค์ มี
แนวคิดในการท�ำงานอย่างไร แล้วน้อมน�ำเอา
หลักคิด แนวคิดมาใช้ในการท�ำงาน ในการ
ด�ำเนินชีวิต นอกจากนี้ก็ยังเป็นการร�ำลึกถึง
พระองค์ท่านที่ทรงบ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจ
มาตลอด 70 ปีของการครองราชย์
ถ้ า หากเปรี ย บเที ย บโปรเจกต์ นี้ กั บ ดอกไม้
คิดว่าเป็นดอกไม้อะไร
คิดว่าน่าจะเป็น ‘ดอกบานไม่รโู้ รย’เพราะ
ว่าอยากให้สิ่งที่ผมได้น�ำเสนอผ่านภาพถ่าย
เป็นสื่อกลางในการที่ช่วยให้ผู้คนได้เห็นสิ่งที่
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงท�ำเพื่อคนไทย และ
ให้สิ่งเหล่านี้เบ่งบานในหัวใจคนไทยตลอดไป
ไม่มีวันจางหายโรยรา

READ ME		
//

Draw for King
เรื่อง: พิมพ์ชนก โกวิทเสถียรชัย

เรื่อง: มัสลิน ลาวัง

โครงการ Draw for King เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการตามรอยธรรมราชา
ที่จัดขึ้นบริเวณชั้น 1 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์
กรุงเทพฯ) เพื่อถวายความระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดชด้วยภาพวาด
โครงการนี้ไม่จ�ำกัดอายุหรือเทคนิคของนักวาด ดังนั้นผลงานที่
คัดเลือกมาจัดแสดงจึงมีความหลากหลายมีตงั้ แต่ภาพของศิลปินร่วมสมัย
ทีค่ นุ้ ตากันในอินเทอร์เน็ต ผลงานในชัว่ โมงศิลปะของเด็กมัธยม ตลอดจน
ลายเส้นยุ่งเหยิงไร้เดียงสาของเด็กอนุบาล แต่ทุกผลงานนั้นมีจุดร่วมกัน
อยู่อย่างหนึ่ง นั่นคือเป็นผลงานเพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช แม้แต่ละภาพจะถูกวาดจากมุมที่ต่างกันออกไปตาม
ประสบการณ์ แต่ทกุ ผลงานต่างแสดงให้เห็นถึงความเคารพรักทีป่ ระชาชน
ชาวไทยมีต่อพระองค์
นอกจากนิทรรศการครั้งนี้แล้ว ยังมีการรวบรวมภาพจัดท�ำเป็น
หนังสือเพื่อจัดเก็บที่หอสมุดแห่งชาติ ไฟล์ภาพในงานยังจะมีการเผยแพร่
ให้โหลดได้ในระบบ e-book เพื่อให้คนทั่วไปเข้าถึงผลงานได้ง่ายที่สุด

ว่ากันว่าดอกลิลลี่สีขาวเป็นตัวแทนของความรักอันสะอาด บริสุทธิ์
จริงใจ และเทิดทูน คล้ายกันกับคณะผู้จัดงานกลุ่มนี้ พวกเขาก�ำลัง
ช่วยกันปลูกลิลลี่สีขาวเพื่อแสดงออกถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ
จนท�ำให้เกิดงาน Sound of the king ซึ่งเป็นงานดนตรีเทิดพระเกียรติ
ทีจ่ ดั ขึน้ ณ Berklee Performance Center นครบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์
สหรัฐอเมริกา ด้วยความร่วมมือระหว่าง นายกสมาคมไทย-บอสตัน
นายธีรเดช เวชธนากร ร่วมกับกลุ่มนักเรียน Berklee College of Music
และกลุ่มประชาชนไทยในบอสตัน เพื่อเป็นการแสดงถึงความอาลัยและ
ความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยได้มีการอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ 12 บทเพลง มาเรียบเรียง
บรรเลงและขับร้องใหม่ โดยนักร้องนักดนตรีมืออาชีพที่อยู่ในบอสตัน
และใกล้เคียง อย่าง กูด๊ ชยพล, ปัญหกาญจน์, ไมร่า - มณีภสั สร มอลลอย,
โอง - ณัฐชา ปฐมพงษ์ และ นุ้ย - วิริยาภา จันทร์สุวงศ์

ที่มา: www.facebook.com/drawforking

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์, สยามรัฐ, www.facebook.com/khonthaiboston
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Sound of the King

// COVER STORY

PROJECT OUR
BELOVED KING

Project Our
Beloved King
เรื่อง: ปาริฉัตร แทนบุญ

ผ่านเทคนิคที่ตนถนัด
เนื่องจากมีศิลปินส่งผลงานเข้ามาร่วมเป็น
จ�ำนวนมาก จึงมีการจัดรวบรวมงานในโปรเจกต์นี้
เป็นงานแสดงนิทรรศการที่ The Jam Factory
คลองสาน ซึ่งถือเป็นการรวบรวมผลงานครั้งแรก
ของโปรเจกต์นี้ ต่อมาก็เกิดนิทรรศการที่ใหญ่ขึ้น
เพราะมีศิลปินส่งผลงานเข้ามาร่วมมากขึ้น โดยที่
มีทงั้ ศิลปินไทยในต่างประเทศและในประเทศไทย
เอง จึงมีนิทรรศการต่อที่ The Street Ratchada,
อาคาร FYI Center และแกลเลอรี Nova Contemporary
งานนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆ ที่ใช้งาน
ศิลปะเพื่อแสดงความรักและอาลัยต่อพ่อหลวง
รัชกาลที่ 9

Project Our Beloved King มีจุดเริ่มต้นจาก
การร่วมมือของกลุ่มศิลปินไทยในเมืองนิวยอร์ก
และในประเทศไทยผู้มีหัวใจรักพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ต้องการแสดงออก
ถึงความอาลัยรักพระองค์ท่านผ่านงานศิลปะ
โดย ไพโรจน์ พิเชฐเมธากุล ศิลปินชาวไทย
ที่อาศัยในเมืองนิวยอร์กผู้ซึ่งริเริ่มโครงการได้
ชักชวนและรวบรวมกลุ่มศิลปินและบุคคลทั่วไป
มาร่วมวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราวของในหลวง ที่มา: www.facebook.com/projectourbelovedking
028
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กำ�ลังใจ
จากเสียงเพลง
เรื่อง: มัสลิน ลาวัง

หลังจากเหตุการณ์สวรรคตอันน�ำมาซึง่ ความเศร้าเสียใจ อาจเป็นเพราะ
ไม่รู้ว่าต้องรับมือกับความรู้สึกนี้อย่างไร ต่างฝ่ายต่างพยายามให้ก�ำลัง
ใจซึ่งกันและกัน ผ่านอ้อมกอด ผ่านค�ำพูด ผ่านแววตา ผ่านการสื่อสาร
บางอย่างที่พอจะท�ำได้ เช่นเดียวกับบรรดานักร้องและศิลปินในวงการ
บันเทิงไทย พวกเขาเลือกให้ก�ำลังใจผ่านเสียงเพลง มีหลากหลายเพลง
ที่ถูกแต่งขึ้นเพื่อแสดงถึงความอาลัย และยังเป็นการให้ก�ำลังใจแก่ผู้ฟัง
อีกด้วย
‘เมื่อยอดมนุษย์บินกลับดาว’ โดย บิทเติ้ล เพลงที่มีท่วงท�ำนอง
ฟังสบาย เนือ้ เพลงคล้ายนิทานทีเ่ ล่าถึงยอดมนุษย์ผหู้ นึง่ ซึง่ คอยช่วยเหลือ
ชาวบ้านอยู่เสมอ เมื่อถึงเวลาที่ยอดมนุษย์ต้องบินกลับดาวของตน
ชาวบ้านต่างพากันเสียใจ ยอดมนุษย์ปลอบว่า “เรามอบพลังให้ไว้แล้วไง
ทุกคนคือยอดมนุษย์รนุ่ ใหม่ จงเฝ้าคอยห่วงหาและคอยใส่ใจกันและกัน”
เป็นประโยคจากเพลงที่ท�ำให้ผู้ฟังต้องย้อนกลับมามองตนเองว่า พลัง
ที่ยอดมนุษย์ให้ไว้คืออะไร นับว่าเป็นเพลงที่มีความหมายดีมากอีกหนึ่ง
เพลง

‘พลังแสงอาทิตย์’ โดย ฟักกลิ้ง ฮีโร่ feat. คิว Flure เพลงที่
ดนตรีมคี วามหนักแน่น จังหวะปลุกเร้าให้ฟงั การร้องแร็ปอย่างตัง้ ใจ โดย
เปรียบแสงอาทิตย์เหมือนพระบารมีทสี่ อ่ งน�ำทางคนไทยมาตลอด 70 ปี
ประโยคทีฟ่ งั แล้วติดหูคงจะเป็นประโยคทีว่ า่ “พ่ออยูบ่ นฟ้า แต่พอ่ ก็รกั เรา
อยู่ดี เหมือนแสงแดดเช้านี้ที่ยังอบอุ่นอยู่ทุกนาที” เมื่อดนตรีรวมเข้า
กับเนื้อร้องและเสียงประสาน ท�ำให้เพลงนี้เป็นทั้งเพลงปลุกใจและให้
ก�ำลังใจไปในตัว

‘เสด็จประทับอยู่...’ โดย PARADOX feat. เอ๋ EBOLA,
เอส กล้วยไทย, บอมบ์ GANESHA เป็นอีกเพลงที่มีท�ำนองฟังสบาย
แต่กนิ ใจ เนือ้ เพลงพูดถึงความคิดถึงทีป่ ระชาชนชาวไทยมีตอ่ ในหลวง
รัชกาลที่ 9 พระองค์ไม่เคยหายไปไหน แต่ทรงเสด็จประทับอยู่ในใจ
ทุกเวลา มีการร้องประสานเสียงในช่วงท้ายเพลง ท�ำให้เพลงนี้แสดง
พลังของความคิดถึงออกมามากยิ่งขึ้น
เพลงที่กล่าวมาล้วนเป็นเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อให้ก�ำลังใจคนไทย
ในวันที่ต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆ เผชิญกับความรู้สึกมากมายที่ถาโถม
เข้ามา ถ้าเปิดฟังเพลงเหล่านี้ อย่างน้อยทีส่ ดุ คุณจะไม่ตอ้ งเผชิญเรือ่ ง
ทั้งหมดโดยล�ำพัง ความงามของเสียงเพลงทั้ง 3 เพลงนี้ คงเหมือน
กับดอกลิลลี่สีเหลืองที่แสดงถึงความห่วงใย ดังเช่นที่คนไทยมีให้กัน
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ที่มา: www.manager.co.th, www.truelife.com,
www.facebook.com/wesharelovecommunity

//

We: พอ คือโปรเจกต์ทางดนตรีที่เกิดขึ้นจาก
ชัชวาล วิศวบ�ำรุงชัย หรือ ชัช แห่งวง 7thScene
ได้ประกาศชวนอาสาสมัครในด้านดนตรีและ
การร้องเพลงมารวมตัวกันท�ำมิวสิกวิดีโอพิเศษ
เพือ่ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้รับการตอบรับจาก
ศิลปินและนักดนตรีอย่างล้นหลาม จนกลาย
เป็นภาพการรวมตัวคนดนตรีที่ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่ง
เลยทีเดียว
ในมิ ว สิ ก วิ ดี โ อได้ อั ญ เชิ ญ บทเพลง
พระราชนิพนธ์ทั้ง 4 บทเพลง มาเรียงร้อยเข้า
ด้วยกัน โดยเริ่มจากบทเพลง แผ่นดินของเรา,
ใกล้รุ่ง, สายฝน และ ความฝันอันสูงสุด โดย
ด้านดนตรีมีการน�ำเอาเครื่องดนตรีที่เรียกได้ว่า
เกือบทุกประเภททัง้ ไทยและสากลมาใช้มากทีส่ ดุ
มีการน�ำเทคนิคการร้องหลากหลายรูปแบบมา
ประสานเข้าด้วยกัน โดยแบ่งท่อนให้ศิลปิน
ทุกคนอย่างพอเหมาะ โดยยังคงเอกลักษณ์ของ
เสียงร้องแต่ละคนไว้อย่างดี การเรียบเรียงดนตรี
ของทุกเพลงก็ท�ำได้อย่างยอดเยี่ยม สร้างมิติ
อารมณ์ใหม่ของบทเพลงพระราชนิพนธ์ได้อย่าง
น่าอัศจรรย์
ด้านภาพก็ตัดต่อด้วยความประณีต
สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของศิลปินและนักดนตรี
ทุกคน ที่ร่วมใจกันร้องและเล่นบทเพลงพระราช
นิพนธ์ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในฐานะ
ชาวไทยอย่างแท้จริง พร้อมทิ้งท้ายมิวสิกวิดีโอ
ด้วยประโยคสัน้ ๆ ทีไ่ ด้ใจความว่า “ถ้าเรารวมกัน
พ่อจะยังอยู่กับเราเสมอ”
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‘ผล’

ผลแห่งการส่งต่อ
สิ่งดีงาม
ไม่ว่าจะไปที่ใด พ่อ ทิ้ง เมล็ด ไว้ในดินให้เราเสมอ

‘ผล’ คือส่วนของพืชทีเ่ ป็นเหมือนการประมวลทัง้ หมดว่า สิง่ ทีท่ กุ ส่วนของพืช
ร่วมใจกันดูแลมาตั้งแต่แรกนั้นให้ผลลัพธ์ออกมาอย่างไร ซึ่งผลลัพธ์ที่ว่านั้น
ไม่ได้มีประโยชน์เพื่อตนเอง แต่เป็นสิ่งที่ส่งต่อไปยังผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นผลที่
มีรสชาติอร่อย หรือจะเป็นผลที่ทิ้งเมล็ดพันธุ์ไว้เพื่อสืบทอดความดีงามให้
เจริญเติบโตเป็นต้นใหม่ต่อไป
เช่นคนเหล่านี้ ผู้ที่ส่งต่อเรื่องราวแห่งความดีงามที่ได้แรงบันดาลใจ
มาจากทุกย่างก้าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช ผูฝ้ ากฝัง
เมล็ดพันธุ์เอาไว้บนผืนดินทุกหนแห่งที่ได้ไปเยือน เมล็ดนั้นเติบโตกลายเป็น
ต้นไม้ใหญ่ แผ่กิ่งก้านสาขา ผลิหน่อ แตกใบอ่อน ออกดอกไม้ชูช่อสวยงาม
และออกผลให้ชาวไทยทุกคนได้เก็บกิน บ้างก็วา่ ผลนัน้ ช่วยต่อชีวติ ช่วยท�ำให้
ปากท้องของพวกเขาอิ่ม และบางผลก็ได้กลายมาเป็นแรงบันดาลใจในชีวิต
ส่งต่อกันไปไม่มีที่สิ้นสุด
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ตามรอยก้าวของพ่อ
ตามรอยแรงบันดาลใจ
เรื่อง: รุจรวี นาเอก / ภาพ: Perspective TV

เมื่อมองดูจากภายนอกแล้ว ไข่ - ภคนัฐ ทาริยะวงศ์ ก็เป็นเหมือนกับ
หนุ่มสาววัยท�ำงานทั่วไป แต่เมื่อพิจารณาดูแล้วการแต่งตัวที่เน้นความ
เรียบง่าย คล่องตัว สะพายกระเป้ใบโต ท่าทางและแววตากระฉับเฉง
เขาคือนักเดินทางคนหนึ่ง ด้วยสัญญาณชีพจรจากเท้าของชายหนุ่ม ท�ำให้
เขาตัดสินใจสมัครเข้าร่วมในโครงการ ‘เดินทางพ่อ Walk of The King’
โครงการเดินทางตามรอยโครงการพระราชด�ำริ เพือ่ สานต่อในสิง่ ทีพ่ ระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็นผู้ริเริ่มโครงการเหล่านี้ไว้ 5 สถานที่
ในประเทศไทย
โดยโครงการ ‘เดินทางพ่อ Walk of The King’ เป็นโครงการที่
จะน�ำไปสูก่ ารเดินทางไปยัง 5 สถานที่ ซึง่ เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วชือ่ ดัง ทีไ่ ม่วา่
ใครก็ต่างคุ้นหูกันดี ไม่ว่าจะเป็น ดอยอ่างขาง, ดอยอินทนนท์, แม่ลาน้อย,
กุยบุรี และอ่าวคุ้งกระเบน แต่เบื้องหลังความนิยมที่ใครๆ ต่างวาดฝันว่า
จะต้องเดินทางไปถึงที่สักครั้งในชีวิตนั้นเป็นผลจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกล
ของพระองค์ทพี่ ลิกฟืน้ ขึน้ มาจากความว่างเปล่าในอดีตสูป่ จั จุบนั ทีส่ วยงาม
อย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้
ส�ำหรับภคณัฐแล้ว การเดินทางครั้งนี้เริ่มต้นจากค�ำชักชวนของ
เพื่อนคนหนึ่ง ด้วยความเป็นนักเดินทางของเขาท�ำให้ตัดสินใจไม่ยากเลย
ว่าจะเดินทางไปที่ใด “ตอนนั้นเราเห็นว่าดอยอินทนนท์น่าสนใจ ยังไม่เคย
ไปด้วย จนได้ไปกับพีเ่ ปอร์-สุวกิ รม อัมระนันท์ (พิธกี รรายการ เดินทางพ่อ)
แล้วเขาเป็นนักเดินทางอยู่แล้ว ถ้าไปกับนักเดินทางน่าจะได้อะไรดีกว่า
034

ช่วงทีเ่ ราเห็นโครงการ เราก็คาดหวังว่าอยากเดินทางเฉยๆ แค่นนั้ ถ้าดูจาก
เส้นทาง ไปเองน่าจะไปล�ำบาก เลยลองสมัครไปดู แล้วก็อยากรู้ด้วยว่า
การเดินทางไปกับคนอื่นที่ไลฟ์สไตล์แตกต่างกันจะเป็นอย่างไร ตอนนั้น
เราก็ไม่รู้หรอกว่าจะเจอใครบ้าง แต่อยากลองเดินทางกับคนเยอะๆ น่าจะ
สนุกดี”
ส�ำหรับชายหนุ่มและทุกคนที่เข้าร่วมการเดินทางในครั้งนั้น ไม่มีใคร
คาดเดาได้เลยว่า ก่อนที่พวกเขาจะได้เดินทางในทริปที่ฝันเอาไว้ พวกเขา
ต้ อ งพบฝั น ร้ า ยที่ ค นไทยทุ ก คนไม่ ค าดคิ ด กั บ ข่ า วการสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 13 ตุลาคม
ซึ่งอีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะเป็นการเดินทางสู่สถานีการเกษตร ดอยอินทนนท์
จังหวัดเชียงใหม่ แล้ว แต่สุดท้ายโครงการยังคงด�ำเนินไปตามก�ำหนดการ
เดิม ท�ำให้ภคณัฐได้บินลัดฟ้าสู่เชียงใหม่ในวันที่ 11 พฤศจิกายน พร้อมกับ
คนแปลกหน้าอีก 20 กว่าชีวิต
“ตอนนั้นคนไทยทุกคนรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ เห็นงานอีเวนต์
โดนยกเลิกพร้อมกันหลายๆ งาน ก็กังวลว่าของเราจะเป็นยังไง แต่ถ้ามัน
จะไม่จดั เพราะสาเหตุนี้ เราเข้าใจนะ มีสงิ่ หนึง่ ทีร่ บั รูด้ ว้ ยกันก็คอื เราสมัคร
มาโครงการนี้ด้วยกันเพราะอยากตามรอยในหลวง แต่เหตุการณ์ที่ไม่มี
ใครคาดฝันก็เกิดขึ้นเสียก่อน สุดท้ายทีมผู้จัดก็บอกว่าไม่ยกเลิก มันคือ
การสานต่อ การทีเ่ ราทุกคนในค่ายเรียนรูส้ งิ่ ทีท่ า่ นท�ำ สานต่อในสิง่ ทีท่ า่ นท�ำ
ตามความสามารถของเรา เราไม่จ�ำเป็นต้องปลูกผัก เราแค่ยึดสิ่งที่ท่านท�ำ
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จากเมล็ดพันธุ์ที่พระองค์ได้หว่านไว้ยังดอยอินทนนท์
กลับมาเติบโตงอกงาม กลายเป็นต้นไม้ และออกผลเป็น
แรงบันดาลใจต่อไป
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เป็นแบบอย่าง” ภคณัฐเล่าถึงวินาทีทไี่ ด้รบั ข่าวร้ายพร้อมกับคนไทยทุกคน
“วันแรกไปถึงเชียงใหม่ตอนเช้าเลย แรกๆ เราก็ยังไม่รู้จักใคร
เขาจะแบ่งเราขึ้นรถคันนู้นคันนี้ แล้วก็พาไปขึ้นดอยอินทนนท์ วันแรก
เป็นการชมแปลงดอกกุหลาบที่ในหลวงทรงมาพัฒนาจัดการ” ภคณัฐ
เล่าถึงสวนกุหลาบที่เขาได้เห็น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานวิจัยการเกษตร
บนพืน้ ทีส่ งู โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ งานวิจยั เพือ่ เพิม่ ผลผลิต
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน งานวิจัยจ�ำพวกไม้ดอกและไม้ประดับ และงาน
ประมงบนพื้นที่สูง
แต่สิ่งที่ท�ำให้นักเดินทางหนุ่มต้องประหลาดใจกลับเป็นแปลง
มะเขือเทศ “ตอนเราไปเจอแปลงมะเขือเราตกใจมาก มะเขือเทศลูกเล็กๆ
แบบที่ขายในห้างเขาทิ้งหมดเลย เขาบอกว่าเป็นขนาดที่ไม่ได้คุณภาพ
ปกติทขี่ ายนีค่ อื ขนาดลูกเต็มฝ่ามือ ซึง่ ถ้าของไม่ได้คณุ ภาพเขาก็ไม่ขาย”
ที่นี่เน้นให้สินค้ามีคุณภาพมากกว่าการแสวงหาผลก�ำไร และสร้างงาน
ให้กับชาวบ้านบนดอย
การเดินทางวันแรกเป็นการเยี่ยมชมในสถานีเกษตรเสียส่วนใหญ่
ก่อนทีจ่ ะจบลงด้วยการล้อมวงคุยกันในตอนกลางคืน ดวงตานักเดินทาง
เป็นประกายเมื่อเล่าถึงความประทับใจว่า ก่อนจะเป็น ‘ดอยอินทนนท์’
สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในทุกวันนี้ ในอดีตนั้นไม่มีอะไรเลยนอกจาก
ภูเขาและป่าไม้
“สมัยก่อนเขาบอกกันว่า ดอยอินทนนท์เป็นแค่ดอยธรรมดา

ไม่มีอะไร สิ่งแรกที่ในหลวงท�ำตอนที่เริ่มคือการเดินหาต้นน�้ำ จริงๆ
แล้วจะใช้เฮลิคอปเตอร์ส�ำรวจก็ได้ แต่มันต้องเดินเพื่อให้รู้ว่าสภาพมัน
เป็นยังไง จะพัฒนาได้มากแค่ไหน จะตัดถนนยังไง แล้วจะใช้ต้นน�้ำ
เพือ่ ประโยชน์อะไรต่อไป ไม่นา่ เชือ่ จากต้นน�ำ้ เล็กๆ ทีท่ อดพระเนตรเห็น
จะกลายมาเป็นดอยอินทนนท์ สถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม ที่คนอยากไป
เยือนอย่างทุกวันนี้ มันเริ่มจากศูนย์ เป็นเพราะวิสัยทัศน์ของท่านจริงๆ”
นั่นรวมไปถึง กิ่วแม่ปาน จุดถ่ายรูปสุดฮิตในตอนนี้ ซึ่งกลายเป็น
แลนด์มาร์กของดอยอินทนนท์ ขนาดที่ว่าช่วงปีใหมีบรรดานักท่องเที่ยว
ต้องต่อแถวกันเป็นจ�ำนวนมากเพื่อถ่ายรูป
“กิ่วแม่ปาน แรกเริ่มคือไม่มีอะไรเลยนะ แม้กระทั่งทางเดิน แต่ที่
มีทุกวันนี้ได้เพราะในหลวงท่านเห็นว่ามีต้นน�้ำ มีป่าเบญจพรรณเยอะ
น่าจะท�ำเป็นอุทยานการเรียนรู้ ซึ่งทางเดินตลอดกิ่วแม่ปานเกิดจาก
ชาวม้งช่วยกันขนไม้มาท�ำเป็นทางเดินเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตาม
ธรรมชาติอย่างที่ในหลวงทรงบอก แล้วก็เป็นสถานที่ยอดนิยมในตอนนี้”
และเมื่อเข้าสู่การเดินทางวันที่สอง พวกเขาได้เดินทางไปเยี่ยมชม
หมู่บ้านของชนเผ่าปกาเกอะญอ ชนเผ่าที่อาศัยอยู่บนภูเขาสูงและป่า
ผูกพันกับธรรมชาติจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต แต่เมื่อความเจริญมาถึง
ยอดดอย พวกเขาถูกขับไล่จากถิ่นที่อยู่เดิม จนต้องหันไปปลูกฝิ่น
เพื่อความอยู่รอด
แต่เมือ่ พระบาทของในหลวงก้าวมาถึงทีน่ ี่ พระองค์นำ� พาเมล็ดพันธุ์
ทีจ่ ะช่วยให้ชนเผ่าปกาเกอะญอเติบโตได้อย่างมัน่ คง นัน่ คือ ‘เมล็ดกาแฟ
พันธุ์อะราบิก้า’ ภคณัฐเล่าว่า ในตอนแรกก็ฟังดูเหมือนเรื่องตลก “เรา
ได้ยินมาว่าตอนที่เอากาแฟมาปลูก ทุกคนก็ตลก มันจะขึ้นจริงๆ เหรอ
สุดท้ายมันก็ขึ้น แล้วก็กลายเป็นกาแฟอะราบิก้าต้นแรกของไทย ไม่ว่า
จะต่างถิ่น ต่างหน้าตา ต่างเผ่าพันธุ์ แต่เรายืนอยู่บนผืนแผ่นดินเดียวกัน
ทีช่ อื่ ว่าประเทศไทย ในหลวงทรงน�ำต้นกาแฟต้นแรกมาปลูก จนสร้างงาน
สร้างรายได้ให้คนในชุมชน”
“เขาบอกว่าทุกๆ ที่ที่ในหลวงเสด็จพระราชด�ำเนินไป เหมือน
ท่านได้หย่อนเมล็ดบางอย่างไว้ในดิน แล้วรอให้เติบโต”
		
การเดินทางสู่ดอยอินทนนท์ในครั้งนี้ ไม่เหมือนกับการเดินทาง
ในหลายๆ ครั้งของชายหนุ่ม เพราะไม่ใช่การเดินทางไปท่องเที่ยวเพื่อ
ถ่ายรูปสวยๆ แต่การเดินทางที่ท�ำให้ชีวิตของคนในวัยหนุ่มสาวต้อง
กลับมาทบทวนชีวิตของตัวเอง
“การเดินทางไปเห็น ท�ำให้เราเข้าใจบางอย่างมากขึ้น พอเรามอง
ย้อนกลับมาดูตัวเอง ท�ำให้เกิดค�ำถามว่าตอนนี้เราท�ำอะไรให้กับโลกเรา
บ้าง เราดีใจที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในยุคสมัยเดียวกับท่าน”
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สานต่อที่พ่อทำ�
สานต่อความดี
ไม่มีที่สิ้นสุด
เรื่อง: วิชัย สว่างพงศ์เกษม

2-3 เดือนที่ผ่านมา คงได้เห็นการร่วมมือร่วมใจของทุกคน ทั้งหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ไปจนถึงกลุ่มคนเล็กๆ ที่ช่วยกันเยียวยา
สภาพจิตใจของชาวไทยให้กลับมาเป็นปกติมากที่สุด จะมากหรือน้อย
ไม่ใช่สิ่งส�ำคัญ แต่เชื่อว่าทุกคนที่ร่วมมือกันต่างเต็มใจลงมือโดยไม่ได้
หวังผลตอบแทนใดๆ
‘สานต่อที่พ่อท�ำ’ เครือข่ายของนักสื่อสารนิรนามที่รวมตัวกันท�ำ
โครงการเพือ่ สังคมในทุกๆ รูปแบบ โดยมีแนวคิดจากสิง่ ทีพ่ ระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ทรงท�ำไว้ แล้วน�ำมาสานต่อพระราชปณิธาน
ให้เกิดขึน้ ต่อไปด้วยความเชีย่ วชาญของตัวเอง จึงเห็นโครงการหลากหลาย
รูปแบบ ทริปเดินทางตามรอยพระราชด�ำเนิน, เว็บไซต์ถวายค�ำปณิธาน
ไปจนถึง หนังสือนิทานจากพระราชด�ำรัส
เช่นเดียวกันกับหลายๆ โครงการที่เริ่มขึ้นก่อนวันที่ 13 ตุลาคม
ทางเครือข่ายเองก็ต้องปรับตัวรับเหตุการณ์ความสูญเสียครั้งใหญ่ของ
ชาวไทย เครือข่ายได้กลับมาทบทวนว่าควรจะท�ำอย่างไรต่อไป และพบ
ค�ำตอบว่า สิ่งที่พวกเขาเชื่อนั้นยิ่งใช่ เพราะเครือข่ายเน้นไปที่การทรงงาน
ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และการสืบสานพระราชปณิธานนั่นเอง ซึ่งเป็น
การท�ำให้พ่ออยู่กับทุกคนต่อไป
“เราก็ยังคิดว่า เรื่องสานต่อที่พ่อท�ำ เป็นเรื่องจ�ำเป็นมากๆ แต่
โดยบทบาทของสานต่อที่พ่อท�ำ หลังวันที่ 13 ตุลาคม เราต้องค�ำนึงถึง
ความรู้สึกของคนทั้งชาติมากขึ้นกว่าเดิม จากเดิมที่เราแค่ต้องการชวนคน
มาสานต่อ ทีมต้องกลับไปท�ำกลยุทธ์ใหม่ โดยศึกษาความเศร้าโศกเสียใจ
ของคนทัง้ ชาติเป็นหลัก เพือ่ ทีเ่ ราคนไทยจะผ่านช่วงเวลานีไ้ ปด้วยกันอย่าง
เข้มแข็ง เครือข่ายได้คุยกับจิตแพทย์เพื่อท�ำความเข้าใจภาวะเศร้าโศก
จากการสูญเสีย เพื่อประคับประคองความรู้สึกของคนไทยไปด้วยกัน”
ตัวแทนจากทางเครือข่ายได้ให้ข้อมูลว่าเนื้อหาที่ตระเตรียมไว้ยังมี
อีกมาก โครงการของเครือข่ายสานต่อทีพ่ อ่ ท�ำยังคงด�ำเนินไปไม่ถงึ ครึง่ ทาง
กิจกรรม ข้อมูล และผลงานใหม่ๆ ก�ำลังทยอยกันออกมา รวมถึงผลงาน
ต่อยอดจากโครงการที่ผ่านมา “อยากให้ทุกคนรู้ว่า คุณท�ำได้ แบบที่
คุณถนัด มีความสุขทีจ่ ะท�ำ ท�ำได้ดี แค่ทกุ คนลุกขึน้ มาท�ำหน้าทีข่ องตัวเอง
ให้ดี เท่านี้ก็ถือเป็นการตอบแทนประเทศชาติ แล้วก็ถือเป็นการสานต่อ
ที่พ่อท�ำแล้ว ไม่ต้องท�ำอะไรเกินตัว เริ่มจากต้องเริ่ม”
โครงการจ�ำนวนมากยังคงทยอยออกมาจากเครือข่ายผู้ไม่ประสงค์
ออกนามนี้ เพื่อจะบอกว่า เราต่างสานต่อที่พ่อท�ำได้ด้วยความถนัดของ
เราเอง
www.facebook.com/fulfillingfatherslegacy
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‘เดินทางพ่อ’
เดินทางพ่อ เป็นโครงการแรกของเครือข่ายสานต่อที่พ่อท�ำ
ที่เปิดตัวออกสู่สาธารณะ โดยเป็นทริปที่จะพาคนรุ่นใหม่
ที่ไม่ได้เห็นในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงงาน ไปเยือนอ่างขาง
แม่ลาน้อย อินทนนท์ กุยบุรี และอ่าวคุง้ กระเบน รวม 5 ทริป
5 สถานที่ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชด�ำเนิน
ทรงพัฒนา เพื่อตามรอยและเรียนรู้สิ่งที่พระองค์สร้างไว้
“พวกเรารวมตัวกันเดือนพฤษภาคม หลังจากนั้น
ก็วางแผนเป็นทีมย่อยๆ ท�ำในสิ่งที่ตัวเองถนัด ตั้งโจทย์ว่า
เราอยากจะพูดคุยกับคนกลุม่ ไหน แล้วก็กำ� หนดว่าเราอยาก
ท�ำให้เขาเกิดความรู้สึกอย่างไร หรือลงมือปฏิบัติอะไร เรา
ใช้ศาสตร์ของการเป็นนักสื่อสารมาท�ำ ก�ำหนดเป้าหมาย
วางกลยุทธ์ ก�ำหนดปฏิกริ ยิ าตอบรับทีต่ อ้ งการ แล้วแต่ละทีม
ก็ออกแบบในสิง่ ทีต่ วั เองถนัดแล้วก็มคี วามสนใจ เดินทางพ่อ
ก็เป็นทีมที่อยากจะท�ำงานกับกลุ่มวัยรุ่นที่สนใจเรื่องของ
การสร้างคอนเทนต์ออนไลน์ ก็เลยออกมาเป็นลักษณะนัน้ ”
ตัวแทนจากทางเครือข่ายเล่าถึงที่มา ในเวลาต่อมาจึงเกิด
การแบ่งปันประสบการณ์เป็นคอนเทนต์ออนไลน์จากผู้เข้า
ร่วมโครงการ เพื่อให้คนที่ไม่ได้มีโอกาสไปได้ซึมซับความ
รู้สึกดีๆ เช่นเดียวกัน
www.facebook.com/walkoftheking

READ ME		
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หลายคนอาจจะได้เห็นโฆษณาผ่านทางโทรทัศน์
และโซเชียลมีเดีย เป็นวิดีโอคลิปสั้นๆ เกี่ยวกับ
การถวายปณิธานของบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่าง
สุหฤท สยามวาลา พระไพศาล วิศาโล และ
ดร.วิรไท สันติประภพ พร้อมเชิญชวนให้ทุกคน
ร่วมถวายปณิธานผ่านทางเว็บไซต์ เป็นความ
ตั้งใจแต่เดิมของเครือข่ายที่จะให้คนมาถวาย
ปณิธานเพื่อที่สานต่อสิ่งที่พ่อท�ำ และการถวาย
ปณิธานก็เป็นหนึ่งในก�ำลังใจส�ำหรับผู้สูญเสีย
โดยความพิ เ ศษอยู ่ ที่ ค� ำ ปณิ ธ านของทุ ก คน
จะกลายเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมาจาก
ความคิดหลักที่ว่า ‘ถ้าเราท�ำ พระองค์ก็จะอยู่
กับเรา เราจะเห็นพระองค์อยู่กับเราตลอดไป’
และจะมีการส่งปณิธานของทุกคนกลับไปยัง
อีเมลของเจ้าของปณิธาน ในวันที่ 5 ธันวาคม
ของทุกปีเพือ่ ระลึกถึงปณิธานทีไ่ ด้ถวายแด่พอ่ ไว้
www.fulfillingfatherslegacy.comอ

039

JAN - FEB 2017

ถวายปณิธานเพื่อพ่อ

นิทานตามค�ำพ่อ
นิทานชุดตามค�ำพ่อ คือนิทาน 7 เรื่อง ที่จัดท�ำ
ขึ้นเพื่อให้เด็กๆ ในวัย 4 - 6 ปี และ 7 - 9 ปี
ได้เรียนรู้ เข้าใจพระบรมราโชวาทและพระราช
ด�ำรัสได้ง่ายๆ ผ่านนิทานสมุดระบายสี โดยพิมพ์
แจกตามมูลนิธิและโรงพยาบาลต่างๆ รวมถึง
ให้ดาวน์โหลดฟรีอีกด้วย พร้อมทั้งยังมีกิจกรรม
เล่านิทานตามค�ำพ่อ ที่จะน�ำนิทานไปเล่าใหม่
ในรูปแบบละครหุ่น นอกจากนี้เรื่องราวจากสมุด
นิทานทั้ง 7 เรื่องยังจัดท�ำเป็นการ์ตูนอะนิเมชัน
สองมิติ ความยาว 3 นาที เพื่อเผยแผ่ผ่านทาง
โซเชียลมีเดียอีกด้วย นับเป็นการสานต่อสิ่งที่
พ่อท�ำด้วยการปลูกฝังให้เด็กๆ ได้อย่างเห็นผล

จาก ‘บทเพลง’

สู่ ‘ตัวหนังสือ’
เรื่อง: ลักษิกร กรทรวง, รุจรวี นาเอก

“ได้ยินเสียงแว่วดังแผ่วมาแต่ไกลๆ ชุ่มชื่นฤทัย หวานใดจะปาน...”
ส�ำหรับใครหลายๆ คน คงเคยได้ยนิ เนือ้ เพลงท่อนนีจ้ ากทีใ่ ดสักทีห่ นึง่ อาจเป็นวิทยุ อาจเป็น
โทรทัศน์ เพลง ใกล้รุ่ง เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ล�ำดับที่ 4 จากจ�ำนวนทั้งหมด 45 บทเพลง ที่ได้รับความนิยมในหมู่ชาวไทย
บทเพลงเหล่านี้เองได้กลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆ คน รวมไปถึงนักเขียนสาว
นามปากกา อิสย่าห์ ผู้เขียนนิยายเรื่อง หัวใจใกล้รุ่ง จากนวนิยายชุด ลูกไม้ของพ่อ ซึ่งได้รับ
แรงบันดาลใจจากพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช โดยภายในชุด
ประกอบไปด้วยนิยายจ�ำนวน 5 เรื่องคือ ใต้ร่มใบภักดิ์, ลูกหนี้ที่รัก, แสงดาวกลางใจ, ในม่านเมฆ
และ หัวใจใกล้รงุ่ โดยนวนิยายชุดนีไ้ ด้รบั การตีพมิ พ์ครัง้ แรกเมือ่ ปี พ.ศ. 2554 ก่อนจะได้กา้ วมาเป็น
ละครจอแก้วภายในอีก 2 ปีต่อมา ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้ชมเป็นอย่างมาก
ลองไปสัมผัสเรือ่ งราวความประทับใจของนักเขียนคนไทยคนหนึง่ มีตอ่ บทเพลงพระราชนิพนธ์
จนสามารถน�ำมาถ่ายทอดเป็นตัวหนังสือได้อย่างกลมกล่อม จนท�ำให้ใครหลายคนอยากเปิดฟัง
เพลงพระราชนิพนธ์และอ่านนวนิยายเรื่องนี้ไปพร้อมๆ กัน
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มีความประทับใจเยอะมาก ตั้งแต่การนั่งฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์
หลายสิบเพลงอยู่หลายเที่ยว หลายเพลงไม่เคยฟังมาก่อน แล้วก็เพิ่งรู้ว่า
เพราะจับใจขนาดนี้ ท�ำไมก่อนหน้านีเ้ ราไม่เคยรูเ้ ลย แล้วยิง่ ได้รถู้ งึ ประวัติ
ความเป็นมาในหลายๆ บทเพลง ก็ยงิ่ ประทับใจ และยิง่ ค้นคว้าก็ยงิ่ ค้นพบ
ว่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นนักดนตรีที่มีพระอัจฉริยภาพสูงส่งมาก
ได้รับการยกย่องจากนานาประเทศ ทรงเป็นอัครศิลปินอย่างแท้จริง
และที่มากกว่าประทับใจ คือความภาคภูมิใจที่ประเทศไทยมีพระราชา
หัวใจใกล้รุ่ง ได้แรงบันดาลใจมาจากอะไร
ที่เป็นคีตกวีและนักดนตรีที่เปี่ยมพระปรีชาสามารถ คงมีประเทศไทย
แรงบันดาลใจส�ำคัญคือบทเพลงพระราชนิพนธ์ เพราะเรื่องหัวใจใกล้รุ่ง ประเทศเดียวทีม่ พี ระราชาทีพ่ ระราชนิพนธ์บทเพลงเพือ่ มอบให้ประชาชน
เป็นการเดินเรื่องโดยน�ำบทเพลงพระราชนิพนธ์มาเชื่อมโยงต่อกันเป็น ของพระองค์มากมายแบบนี้
นิยายเรื่องหนึ่ง โดยเนื้อเรื่องแต่ละช่วงแต่ละตอนก็จะมีเนื้อหาอิงกับ
เรื่องราวและอารมณ์ในแต่ละบทเพลงที่เรียงร้อยกันไป ดังนั้นถ้าได้
ฟังเพลงก่อนหรือฟังขณะอ่านไปด้วย ก็จะเข้าใจเรื่องราวได้มากขึ้น

เป็นคนชอบฟังเพลงอยู่แล้ว เลยคิดว่าบทเพลงพระราชนิพนธ์น่าจะเป็น
ตัวเลือกที่น่าสนใจ อย่างที่ทราบกันว่าในหลวงทรงมีพระปรีชาสามารถ
และพระอัจฉริยภาพหลายด้านมาก ซึ่งอีก 4 เล่มจะน�ำเสนอพระปรีชา
สามารถในด้านการทรงงานด้านต่างๆ ตั้งแต่ ฝนหลวง ทฤษฎีพอเพียง
น�้ำมันไบโอดีเซล โครงการปลูกพืชเมืองหนาว จึงคิดว่าน่าจะมีบทเพลง
พระราชนิพนธ์ดว้ ย เพราะพระองค์ทรงโปรดดนตรีเป็นอย่างมากและทรง
เป็นนักดนตรีแจ๊ซที่ทั่วโลกต่างยกย่อง
เหตุผลที่เลือกเพลง ใกล้รุ่ง เพราะอะไร มีความประทับใจ
ส่วนตัวไหม

ที่เลือกเพลง ใกล้รุ่ง นอกจากความชอบส่วนตัวแล้ว ทั้งความหมาย
ในเนื้ อ เพลงและท่ ว งท� ำ นองสื่ อ ถึ ง ความสุ ข สดใส ฟั ง ที ไ รก็ ต ้ อ งยิ้ ม
และอยากฮัมเพลงตามทุกครั้ง เลยคิดว่าเพลงนี้น่าจะสื่อถึงความสุข
และความหวังได้ดี ส่วนเพลงอื่นๆ ไม่ว่าจะยามเย็น อาทิตย์อับแสง
ภิรมย์รัก หรืออีกหลายๆ บทเพลงพระราชนิพนธ์ ก็เพิ่งจะได้ฟังตอนที่
ก�ำลังจะเขียนนิยายเรื่องนี้ ท�ำให้พบว่าแต่ละเพลงมีความไพเราะมาก
มีทงั้ ความหวานจับใจ ซาบซึง้ โรแมนติก หมองเศร้า และฮึกเหิม ทัง้ หมด
ทั้งมวลถือเป็นแรงบันดาลใจชั้นดีแก่เราในการเรียงร้อยเรื่องราวในนิยาย
ผ่านบทเพลง
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ทำ�ไมถึงเลือกบทเพลงพระราชนิพนธ์เป็นโจทย์ในการแต่ง
ซึ่งแตกต่างจากเรื่องอื่นๆ ที่เป็นโครงการหลวง

//

ทั้งปลาบปลื้มและกังวลไปพร้อมกัน ปลาบปลื้มเพราะนี่ถือเป็นครั้งหนึ่ง
ในชีวิตที่เราได้รับเกียรติถวายงานรูปแบบหนึ่งแก่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ถือ
เป็นความภาคภูมใิ จอย่างหาทีส่ ดุ ไม่ได้ทงั้ แก่ตวั นักเขียนเองและครอบครัว
ส่วนที่กังวลก็เพราะเกรงว่าจะเขียนงานชิ้นนี้ออกมาได้ไม่ดีพอ แต่ด้วย
ก�ำลังใจจากคนรอบข้าง และทีส่ ำ� คัญคือการได้รบั แรงบันดาลใจทีม่ าจาก
ในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงท�ำให้การท�ำงานชิ้นนี้ผ่านพ้นไปด้วยดีและราบรื่น

อยากให้เล่าถึงความประทับใจระหว่างที่เขียนนิยายเรื่องนี้
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รู้สึกอย่างไรที่ได้นำ�เรื่องราวของพระองค์มาแต่งเป็นนิยาย
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เรื่อง: วิชัย สว่างพงศ์เกษม / ภาพ: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย

พุฒิ - ภูมิจิต
:
ความหวัง
พลัง
ชั่งหัวมัน
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ความโครงการออกมาเป็นเพลงได้อย่างไร
Q. ตีตอนที
่ เ ราเขี ย นเพลง เราอยากให้ มั น เป็ น เพลงในหลวง

ขณะเดียวกันเราก็อยากให้เพลงนี้เป็นของทุกๆ คนด้วย
มันก็เลยอาจจะต่างจากเพลงในหลวงเพลงอื่นๆ หน่อย
เพราะว่าเพลงของคนอืน่ จะเหมือนเป็นเพลงทีอ่ ทุ ศิ ให้ในหลวง
แต่เรารู้สึกว่าของเรา เราอยากอุทิศให้ท่านโดยการให้เรื่องนี้
ไปอยู่ในใจของทุกๆ คน คือให้ทุกคนฟังแล้วย้อนกลับไป
นึกถึงชีวิตตัวเองได้ด้วย เราก็เลยเลือกที่จะเขียนออกมา
ในรูปแบบนี้
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ตอนแรกเราพยายามจะเขียนเพลงโดยการอ่านรีวิวท่องเที่ยว
ใน pantip (หัวเราะ) คือเราก็ไปเสิร์ชโครงการพระราชด�ำริ
ชั่งหัวมัน แล้วก็เจอคนเขียนรีวิวเยอะมาก แต่เรารู้สึกว่าเรา
ยังจับเมนไอเดียบางอย่างไม่ได้ เราก็เลยคิดว่า ลองขับรถไป
ดูหน่อยละกัน เผื่อจะได้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาใช้ในการเขียน
เราก็ใช้เวลาค่อยๆ ดู ค่อยๆ อ่านที่มาของโครงการ หลายคน
ก็คงทราบว่ามีคนมาถวายมันเทศให้ท่าน พอเราไปในพื้นที่
เราก็เห็นหลายๆ อย่าง คือท่านเป็นคนที่ขับเคลื่อนโปรเจกต์
เร็ว เก่ง และมีประโยชน์ โปรเจกต์ของท่านบันดาลใจมาก
เต็มไปด้วยความเป็นนักสู้ จริงๆ คนอาจจะพูดถึงเยอะนะ แต่
มันเป็นสิง่ ทีเ่ พิง่ จะเข้ามาในจิตใจเราจริงๆ ความเป็นสุภาพบุรษุ
นักสู้ของท่าน หนึ่งคือท่าน process งานตลอดเวลา แล้ว
ไม่ยอมแพ้ ทรงท�ำจนกว่าจะชนะให้ได้ เป็นลูกผู้ชายนักสู้มาก
จากดินที่ปลูกอะไรไม่ได้เลย ท่านก็ทรงพัฒนาจนปลูกได้
จนถ้าตอนนี้ไป ข้าวก็ปลูกได้ วัวก็เลี้ยงได้ หญ้าก็มีกิน ขนาด
ยางพารายังมีเลย มีโรงงานนมวัวด้วย เราพยายามนึกภาพว่า
ที่ตรงนี้เป็นที่แล้งๆ ไม่มีใครใส่ใจ ท่านใช้เวลา 5 ปี ในการ
พัฒนาดิน หลังจาก 5 ปีนั้นก็ค่อยๆ ท�ำทีละนิดๆ จนเป็น
โครงการทีใ่ หญ่มาก จากโปรเจกต์เล็กๆ ตรงนัน้ ท�ำให้เกิดอะไร
ได้ขนาดนี้ มันน่าตื่นเต้นมาก
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เป็นเหมือนแรงบันดาลใจที่ท�ำให้ใจบันดาลแรง ด้วยความที่
โปรเจกต์ทา่ นมีเยอะมาก มุมมองให้เรียนรูม้ เี ยอะมาก พอเรา
พยายามศึกษาประวัติท่าน ศึกษางาน เรารู้สึกว่ามีเรื่องให้
เขียนเต็มไปหมดเลย แล้วพอเราเขียนมากระจัดกระจายมาก
มันก็ไม่โฟกัส ทีนี้พอมีโครงการ Heart Work พี่วิภว์ (วิภว์
บูรพาเดชะ บรรรณาธิการบริหารนิตยสาร happening)
ก็แนะน�ำว่าไปโฟกัสที่สักโปรเจกต์หนึ่งไหม เราก็เลยนึกถึง
โครงการชั่งหัวมันตามพระราชด�ำริ เพราะว่าโครงการชื่อเท่
ครับ (หัวเราะ) เท่านั้นจริงๆ ครับ เราก็เลยคิดว่า ท�ำไม
โครงการชื่อเท่ขนาดนี้ ก็เลยเลือกโฟกัสศึกษาโครงการนี้ดู
แล้วดูเหมือนจะเหมาะด้วย
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เห็นว่าไปลงพืน
้ ทีข่ องโครงการมาด้วย ได้เก็บวัตถุดบ
ิ
งสนใจนำ�โครงการชัง่ หัวมันมาแต่งเป็นเพลง
Q. ทำ�ไมถึ
Q.
อะไรจากการไปแหล่งข้อมูลจริงบ้าง
ตอนแรกเราเขียนเพลงไว้เพลงหนึ่ง แต่เราเขียนว่าท่าน
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“ความหวังยังอยู่ ความฝันยังอยู่ พลังยังอยู่ เส้นทางยังมี ช่างมัน เรายังทำ�ได้อยู่”
ท่อนฮุกสบายอารมณ์อิ่มความหวังนี้เป็นส่วนหนึ่งของเพลง ชั่งหัวมัน โดย
วงภูมิจิต วงดนตรีที่มีเอกลักษณ์อยู่ที่เพลงที่มีเนื้อหาเชื่อมโยงกับชีวิตของเราเสมอ
เพลงใหม่ของภูมจ
ิ ต
ิ ซึง่ มีชอ
ื่ เดียวกับ โครงการชัง่ หัวมัน ตามพระราชดำ�รินน
ั้ เป็นหนึง่
ในงานศิลปะจากโครงการ Heart Work ของนิตยสาร happening ทีศ
่ ล
ิ ปินร่วมสมัย
ต่างสร้างผลงานรวม 70 ชิ้น โดยได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ร่วมกันสำ�รวจที่มาของแรงบันดาลใจและใจที่บันดาลแรงของเพลงเพลงนี้ และ
พูดคุยสัพเพเหระว่าด้วยเรือ
่ งราวในชีวต
ิ ของนักร้องนำ�ประจำ�วง พุฒิ - พุฒย
ิ ศ ผลชีวน
ิ
ที่จะทำ�ให้รู้จักความนึกคิดของภูมิจิตมากขึ้น
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พธ์ออกมาเป็นเพลงทีย
่ งั พูดถึงชีวต
ิ ในสไตล์
Q. ซึภูง่มผลลั
ิจิต จริงๆ แล้วภูมิจิตนิยามวงตัวเองไว้อย่างไร

เราชอบเรียกตัวเองว่าวงที่ท�ำเพลงป็อปนะ เราใช้คอร์ดง่ายๆ
ถ้าไม่ติดภาพว่าเราเป็นวงอินดี้มากๆ แบบทุกคนฟังเข้าใจได้
เราว่าเพลงของวงเราป็อปมากๆ แต่ดีเทลของเนื้อหาอาจจะ
ต่างกันหน่อย เพราะว่าเราอาจจะเริ่มมีอายุมาก คือคนอายุ
ประมาณเรา ถ้าไม่ดังไปแล้ว เขาก็อาจจะเลิกท�ำดนตรีไปแล้ว
เรายังเป็นคนอายุที่ค่อนข้างสูง แต่ยังไม่ได้ดังมากๆ เราก็เลย
อาจจะเล่าเรื่องที่เราอยากเล่าจริงๆ ได้เท่านั้นเอง

Q. เราว่าอัลบั้มที่ดีควรจะจดบันทึกความคิดในช่วงเวลานั้นได้
แต่สมัยภูมิจิตยุคแรกๆ ก็เป็นอีกแบบหรือเปล่า

ส�ำหรับ Found and Lost อัลบั้มแรก คือช่วงสมัยที่เราเป็น
วัยรุ่นเลือดร้อน อยากตะโกนบอกโลกว่า ท�ำไมไม่ท�ำอย่างนี้วะ
มันคือความจริงนะ แต่ว่าพอกลับมาอัลบั้ม Bangkok Fever
เราก็โอเค เราอาจจะเปลีย่ นท่าทีขนึ้ ว่า บางทีการตะโกนบอกโลก
อาจจะไม่ได้ส�ำคัญเท่าการเปลี่ยนจากภายในของตัวเอง ส่วน
อัลบั้มต่อไป รวมถึงเพลง ชั่งหัวมัน ด้วย มันอาจจะบอกย�้ำว่า
เราเป็นผูใ้ หญ่ขนึ้ มองโลกในอีกรูปแบบหนึง่ ทีต่ า่ งจากเด็กในสมัย
อัลบั้มก่อน ซึ่งเราคิดว่ามันดีนะ เพราะลองนึกดูสิ สมมติว่า
ในงานศพเรา ทุกคนที่ได้ฟังเพลงจากทุกอัลบั้มจนถึงอัลบั้ม
สุดท้ายก่อนเราเสียชีวิต เขาจะรู้ว่าเราเติบโตมายังไง ช่วงเวลา
หนึ่งเราคิดยังไง แล้วในช่วงเวลาหนึ่ง ไอ้คนอย่างนี้ มันเติบโต
มาเป็นคนแบบนี้ได้ด้วยนะ ถ้าได้เรียนรู้อะไรที่ดีพอ เราไม่ได้
คิดว่ามันเป็นเพลงอย่างเดียว แต่มันคือการรวบรวมชุดความรู้
ชุดหนึ่ง แล้วเราก็ส่งมอบให้คนถัดไปผ่านเสียงเพลง

ลบัม
้ หลังๆ ถึงฟังดูมค
ี วามหวังมากขึน
้
Q. ทำ�ไมเพลงในอั
เราโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นน่ะ ตอนนี้หน้าที่การงานเราเป็นวิศวกร เรา

มีลกู น้อง แล้วเราเจอเรือ่ งปวดหัวทุกวัน แต่สงิ่ หนึง่ ทีเ่ ราต้องท�ำ
คือเราสิ้นหวังไม่ได้ งานไม่เสร็จ หน้าที่ของเราคือท�ำมันให้ได้
ถ้าเราที่อยู่ระดับสูงกว่าแล้วเราไม่สามารถคอนโทรลตัวเองได้
ก็จะมีปัญหากับทีม ซึ่งเราต้องควบคุมตัวเองมากพอสมควร
เป็นหนึ่งในสกิลใหม่ที่เราเพิ่งเรียนรู้ในช่วง 2-3 ปีมานี้
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เหตุการณ์ไหนที่รู้สึกว่าเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตไหม
Q. มีตอนที
่บวชเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิต เป็นเหตุการณ์

ประหลาดมาก ก่อนหน้านั้นคือเราท�ำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
ตอนนั้นวันรับปริญญา ระหว่างนั่งรอเราก็ค่อยๆ ทบทวนชีวิต
ตัวเองทั้งหมดเลยว่าอะไรท�ำให้เรามานั่งตรงนี้ แล้วชีวิตเรา
จะไปทางไหนต่อ เรารู้สึกสับสนมาก หลังจากรับปริญญาเสร็จ
เราก็ถามตัวเองทุกวันเลย ถามตัวเองจนท�ำงานไม่ได้ อยู่มา
วันหนึ่งเราก็เลยขอลางานนั่งรถไปวัดบวรฯ แล้วก็นั่งสมาธิ
แล้วอยู่ๆ ข้างในตัวเองก็บอกว่า “พุฒิยศ เธอบวชหรือยัง” เรา
ก็เลยโทรไปลาออกจากงานแล้วก็ไปบวช แม่ก็ตกใจ ที่ท�ำงาน
ก็ตกใจ (หัวเราะ) มีแต่คนตกใจ เราก็ไปบวชที่วัดบวรฯ บวช
ได้ 2 สัปดาห์ เราก็ไปอยู่ที่วัดป่านาค�ำน้อย ของหลวงพ่อ
อินทร์ถวาย เป็นครัง้ แรกทีไ่ ด้ยนิ ตัวเองจริงๆ ฉันมือ้ เดียว มีอะไร
ก็เดินจงกรม นั่งสมาธิอยู่ที่กุฏิ กุฏิก็อยู่ในป่าลึก มองก็ไม่เห็น
ไฟก็ไม่มี มีเทียนเล่มเดียว ดึกๆ ก็มีตุ๊กแกร้องตลอดทั้งคืน
ต้องสู้กับตุ๊กแกหนักมาก เป็นคนกลัวตุ๊กแก
มีเหตุการณ์หนึ่งคือเราลองงดฉัน 3 วัน แล้วเรารู้สึกว่า
เป็นการต่อสู้กับตัวเองครั้งยิ่งใหญ่ ต่อสู้กับความหิวด้วย ต่อสู้
กับความเดียวดายในป่า การไม่คุยกับใครเลย คือพอเราไม่คุย
กับใครเลย เราจะได้ยนิ เสียงตัวเองชัดมาก แล้วพอไม่คยุ กับใคร
สักพักหนึ่ง เราก็จะได้ยินเสียงที่ชัดกว่านั้น คือไอ้เรื่องที่เรา
คิดซ�้ำๆ วนเวียนอยู่ เราก็เลยเริ่มรู้ว่า เหมือนกับเราปลูกอะไร
ในใจอยู่นี่หว่า แล้วพอช่วงงดฉันคืนที่สอง เป็นครั้งแรกที่เรา
รูส้ กึ หิวเหมือนไส้ขาดแล้วจะตาย คือเราจะตายอยูท่ กี่ ฏุ คิ นเดียว
ตอนสองทุ่ม แล้วอยู่ๆ เราก็น็อก หลับไป เออ แล้วเช้าก็ตื่น
ขึน้ มา แล้วจ�ำความรูส้ กึ ก่อนน็อกไปได้วา่ มันเจ็บปวดมาก นึกว่า
จะตายอยู่แล้ว แล้วก็ตื่นขึ้นมา อ้าว ยังไม่ตายนี่หว่า ยังรอด
ก็เลยเหมือนเข้าใจว่าชีวิตตัวเองมีความหมายมากจากการ
เฉียดตายครั้งนั้นมั้ง ก็เลยรักการมีชีวิตของตัวเอง คือเมื่อก่อน
ถ้าฟัง Found and Lost จะพบว่าเราเป็นคนขี้หงุดหงิด แล้วก็
ไม่ค่อยรักตัวเอง แต่พอหลังจากเหตุการณ์นั้น เรารักตัวเอง
มากขึน้ อาจจะเป็นหนึง่ ในโมเมนต์ทเี่ ปลีย่ นชีวติ เราไป จ�ำได้วา่
ตอนไปขอหลวงพ่ออินทร์ถวายบอกว่า ของดฉันได้ไหม ท่าน
โยนช็อกโกแลตบาร์มาให้ 4 แท่ง บอกว่า “เอ้า เอาตัวให้รอด
จากการอยู่คนเดียวในป่าแล้วกัน” ต้องขอบคุณช็อกโกแลตบาร์
ที่ช่วยชีวิตตอนนั้นไว้ด้วย
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กานต์ (เกษม จรรยาวรวงศ์) มือกีตาร์ ก่อนหน้าจะมีลกู มันกินเหล้า
เมาหย�ำเปมาก แต่พอมีลูกปุ๊บมันกลายเป็นผู้ชายคุณพ่อน่ารัก
ขึ้นมาเลย ขณะเดียวกัน บอมบ์ (ธิตินันท์ จันทร์แต่งผล) มือเบส
พอมีลูกแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตมันไม่เคว้งคว้าง ตอนนี้ลูกอยู่ต่างจังหวัด
แล้วบอมบ์ก็อยู่กรุงเทพฯ เวลาที่มันเหงา ไม่รู้จะคุยกับใคร มัน
รู้สึกว่ามีใครสักคนอยู่ มันก็จะไลน์ไปคุยกับลูก ขณะเดียวกัน แม็ก
(อาสนัย อาตม์สกุล) มือกลอง ลูกเพิง่ 2 เดือนเอง ก�ำลังเห่อลูกมาก
แล้วลูกก็น่ารักมาก ตอนเราแต่งเพลง ชั่งหัวมัน ดราฟต์สุดท้าย
เราก็ไปนัง่ แต่งทีบ่ า้ นแม็ก คนทีไ่ ด้ฟงั เพลงนีด้ ราฟต์สดุ ท้ายมีสามคน
คือแม็ก เรา แล้วก็ลูกสาวของแม็ก น้องวันฟ้าใส ก็ต้องขอบคุณ
น้องวันฟ้าใสด้วยทีฟ่ งั ดราฟต์สดุ ท้ายของเราแล้วไม่รอ้ งไห้ แสดงว่า
เพลงผ่าน (หัวเราะ)
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เรื่องและภาพ: สุธาสินี เลิศวัชระสารกุล
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‘ข้างหน้าที่ทิ้งไว้
		คือรอยเท้าที่พ่อเดิน’

เดิมพื้นที่บริเวณต�ำบลห้วยห้อม อ�ำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนนี้
เป็นที่อยู่อาศัยของชาวเขาเผ่าละว้าและกะเหรี่ยง ซึ่งแต่เดิมด�ำรงชีพ
ด้วยการปลูกฝิ่น ท�ำไร่เลื่อนลอย และเก็บของป่า เนื่องจากอยู่ห่างไกล
ความเจริญเป็นอย่างมาก ชาวบ้านจึงขาดแคลนทั้งสาธารณูปโภคและ
องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จนกระทั่ง พ.ศ. 2513 พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินนี าถ เสด็จพระราชด�ำเนินมาทีน่ คี่ รัง้ แรกโดยเฮลิคอปเตอร์
พระที่น่ัง และทรงพระด�ำเนินส�ำรวจปัญหาของชุมชนบนที่สูงตั้งแต่เช้า
จรดค�่ำ
จากนั้นได้ทรงเสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์อีกหลายครั้ง และ
มีพระราชด�ำริให้ชาวบ้านปลูกพืชเมืองหนาวทดแทนฝิ่น โดยทรงส่ง
นักวิชาการเกษตรเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิด และในปี พ.ศ. 2523 ได้มีการ
ก่อตัง้ ‘ศูนย์พฒั นาโครงการหลวงแม่ลาน้อย’ ขึน้ เพือ่ บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์
แห่งความอุดมสมบูรณ์อันจะน�ำไปสู่ชีวิตที่ดี ให้เติบโตและหยั่งรากลึก
ลงไปในชุมชนบนดอยห่างไกลแห่งนี้
ปัจจุบันโครงการหลวงแม่ลาน้อยส่งเสริมการปลูกพืชหลายชนิด
ไม่ว่าจะเป็นเสาวรส คะน้า เคปกูสเบอร์รี กวางตุ้งฮ่องเต้ มะเขือเทศ
พริกเม็กซิกนั สารพัดผักสลัด ถัว่ แดงหลวง กาแฟ และอืน่ ๆ อีกมากมาย
หากใครสนใจแวะเวียนมาเรียนรู้เรื่องการเกษตร ชมวิวนาขั้นบันไดสวย
จับใจ และสัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายใกล้ชิดธรรมชาติ ทางศูนย์ก็มีที่พัก
พร้อมอาหารปลอดสารพิษให้บริการแก่นักท่องเที่ยวด้วย
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กำ�เนิดพื้นที่
แห่งความอุดมสมบูรณ์
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ในความทรงจำ�ของชาวอำ�เภอ
แม่ ล าน้ อ ยเต็ ม ไปด้ ว ยเรื่ อ งราว
ของพระองค์ ท ่ า น จากพระราช
กรณียกิจที่พระองค์ทรงทำ�เพื่อให้
พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้น
และต่อไปนีค
้ อ
ื ความทรงจำ�แห่ง
ความสุ ข ที่ พ วกเขาเคยได้ รั บ จาก
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
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บ่งบอกว่าขณะนี้เราเดินทางมาถึง
ห้องเรียนธรรมชาติทา่ มกลางหุบเขา
ณ อำ�เภอแม่ ล าน้ อ ย จั ง หวั ด
แม่ฮอ
่ งสอน แล้ว ซึง่ เคยเป็นเส้นทาง
ที่ ใ นหลวงรั ช กาลที่ 9 เคยเสด็ จ
พระราชดำ�เนินผ่าน
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พระราชาในความทรงจำ�
ปู่บุญสม แก่นเจิง วัย 73 ปี ผู้อาวุโสชาวไทยภูเขาเผ่าละว้าที่เห็นความ
เปลีย่ นแปลงของแม่ลาน้อยมาโดยตลอด ถ่ายทอดความประทับใจเมือ่ ครัง้
มีโอกาสรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระราชินี เมือ่ ปี พ.ศ. 2522
ให้เราฟังว่า ตอนนัน้ ปูบ่ ญุ สมซึง่ มีตำ� แหน่งเป็นผูใ้ หญ่บา้ น กังวลมากกับการ
พูดคุยกับในหลวง เนื่องจากตนเองไม่ได้มีความรู้มากนัก แต่ความรู้สึกนั้น
ก็หายไปอย่างรวดเร็ว เพราะในหลวงทรงรับสัง่ อย่างไม่ถอื พระองค์วา่ “เรียก
พ่อหลวงแม่หลวงก็ได้” ครัง้ นัน้ สมเด็จพระราชินที รงถ่ายภาพปูบ่ ญุ สมคูก่ บั
ในหลวงเอาไว้และได้มีการอัดใส่กรอบน�ำมาพระราชทานให้ สร้างความ
ปลื้มปีติใจและถือเป็นภาพประวัติศาสตร์ในชีวิตของปู่บุญสมเลยทีเดียว
“ปลูกอะไรกิน ใช้ชวี ติ ยังไง ขับถ่ายทีไ่ หน” บทสนทนาระหว่างพระราชา
และประชาชนของพระองค์เป็นไปอย่างเรียบง่าย เมือ่ อยูใ่ นบ้านหลังเดียวกัน
ที่ชื่อประเทศไทยแล้ว ท่านก็ไม่อยากเห็นใครต้องล�ำบาก องค์ความรู้จึงถูก
น�ำเข้ามาพลิกฟื้นผืนป่าเพื่อให้ชาวเขามีพื้นที่ท�ำกินอย่างยั่งยืน ในหลวง
รักประชาชน ประชาชนจึงรักในหลวง สายตาเป็นประกายของปู่บุญสม
ขณะเล่าเรื่องราวของพระองค์ท่านบอกเราเช่นนั้น

แกะเปลี่ยนชีวิต
จากจุดหมายแรกเดินทางต่อไปอีกประมาณ 9 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของ
บ้านห้วยห้อม หมู่บ้านเล็กๆ ขนาด 60 หลังคาเรือน อยู่ในเขตรับผิดชอบ
ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย ชาวบ้านที่นี่มีอาชีพหลักคือ
การเกษตร ทอผ้าขนแกะ และปลูกกาแฟอราบิก้า ซึ่งไม่ได้ท�ำกันเล่นๆ
แต่มีการวางแผนและพัฒนากระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบ จนสามารถ
ส่งออกสินค้าขายไปทั่วโลก น�ำรายได้เข้าสู่หมู่บ้านปีละหลักล้านบาท!
048

ที่พักโฮมสเตย์บ้านห้วยห้อม
ทีพ่ กั คืนละ 150 บาท/คน ไกด์นำ� เทีย่ ว 200 บาท/ครัง้
โทร. 08-9854-0914
royalprojectthailand.com/maelanoi
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ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย
ต�ำบลห้วยห้อม อ�ำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
โทร. 09-3167-1649

เรื่องราวเปี่ยมล้นแรงบันดาลใจของในหลวงรัชกาลที่ 9 จะยัง
คงอบอวลอยู่ในห้วงค�ำนึงของพวกเราไปอีกยาวนาน การเรียนรู้ผ่าน
สถานที่จริงท�ำให้เราเข้าใจงานของพระองค์ท่านอย่างลึกซึ้งกว่าที่เคย
รับรู้ผ่านสื่อใดๆ วันนี้ดอกผลจากเมล็ดพันธุ์ที่พ่อหว่านไว้ผลิบานสม
ความตั้งใจ และถ้าเราช่วยกันสานต่อ งานทรงคุณค่าของพระองค์ท่าน
ก็จะไม่มีวันลบเลือน

//

มะลิวัลย์ นักรบไพร ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยห้อม
บอกเล่าว่า ชาวบ้านห้วยห้อมรูจ้ กั อาชีพเลีย้ งแกะและปลูกกาแฟจากการ
สนับสนุนของกลุ่มมิชชันนารีอเมริกันที่เดินทางมาเผยแพร่ศาสนาคริสต์
ในช่วงปี พ.ศ. 2500 โดยแต่เดิมนั้นสตรีบ้านห้วยห้อมมีทักษะการทอผ้า
ด้วยฝ้ายเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ทางมิชชันนารีจึงน�ำขนแกะมาให้ชาวบ้าน
ลองทอ และถวายผ้าทอขนแกะแด่สมเด็จพระราชินีเมื่อครั้งเสด็จเยือน
บ้านห้วยห้อม พระองค์ทา่ นมีความเห็นว่าเป็นอาชีพทีน่ า่ สนใจ แต่ขนแกะ
ยังแข็งเกินไป ในปี พ.ศ. 2538 สมเด็จพระราชินีจึงพระราชทานแกะ
พันธุ์ผสมระหว่างสายพันธุ์พื้นเมืองกับสายพันธุ์บอนด์จากประเทศ
ออสเตรเลีย ซึ่งทนต่อสภาพภูมิอากาศและมีขนหนานุ่มกว่าเดิมมาก
ท�ำให้กลุ่มแม่บ้านสามารถผลิตผ้าทอขนแกะที่มีคุณภาพดีขึ้นและ
กระจายสินค้าออกสูต่ ลาดต่างประเทศด้วยความช่วยเหลือจากส�ำนักงาน
พัฒนาชุมชน
ทุกวันนีส้ ตรีบา้ นห้วยห้อมยังคงทอผ้าขนแกะด้วยมือตามวิถดี งั้ เดิม
ทุกขัน้ ตอน และย้อมสีดว้ ยวัสดุธรรมชาติ เช่น ใบห้อม เมล็ดกาแฟ ฯลฯ
จึงท�ำให้สนิ ค้ามีคณุ ค่าทางจิตใจและมีมลู ค่าสูง ลูกค้าต่างชาติโดยเฉพาะ
ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบสินค้าท�ำมือ 100% เช่นนี้มาก นอกจากนี้การเลี้ยงแกะ
บนดอยในบรรยากาศธรรมชาติปราศจากสิ่งปรุงแต่งยังดึงดูดใจผู้คน
จากทั่วสารทิศให้เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงนิเวศและแวะพักที่โฮมสเตย์
บ้านห้วยห้อม สร้างรายได้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่ง

เมือ่ ป่าถูกปลูกในใจคน คนก็จะช่วยกันรักษาป่าให้อยูค่ แู่ ผ่นดินอย่างยัง่ ยืน
นี่คือแนวพระราชด�ำริที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้แก่ปวงชน
ชาวไทย และเครือ่ งมือหนึง่ ทีท่ รงประสิทธิภาพอย่างมากในการช่วยรักษา
ผืนป่าก็คือ ‘กาแฟ’
กาแฟทีเ่ ติบโตใต้รม่ ไม้ในป่ามักมีรสชาติดกี ว่ากาแฟทีป่ ลูกกลางแจ้ง
เพราะเมล็ดกาแฟจะถูกบ่มให้สุกอย่างช้าๆ จึงมีน�้ำตาลธรรมชาติสูงกว่า
เมือ่ น�ำมาผ่านกรรมวิธคี วั่ บดก็จะได้ออกมาเป็นขมร้อนๆ ทีม่ รี สชาติลมุ่ ลึก
ชวนให้จิบซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า และแน่นอนว่ากาแฟดีย่อมน�ำมาซึ่งรายได้ให้แก่
เกษตรกร หากอยากปลูกกาแฟให้ได้ผลผลิตเลอค่าพวกเขาจึงต้องช่วยกัน
ฟื้นคืนสมดุลสู่ธรรมชาติไปด้วยโดยปริยาย โครงการหลวงหลายแห่ง
จึงส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกกาแฟ พืชที่ตอบโจทย์ทั้งด้านรายได้และการ
อนุรักษ์ ทั้งยังเหมาะกับสภาพภูมิประเทศของภาคเหนือซึ่งเป็นพื้นที่สูง
และมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี
บ้านห้วยห้อมก็เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่ประสบความส�ำเร็จในการปลูก
กาแฟพันธุ์อะราบิก้า โดยได้รับใบรับรองแหล่งผลิตพืช (GAP) จาก
กรมวิชาการเกษตร และส่งขายไปยังร้านกาแฟชัน้ น�ำหลายแห่ง หนึง่ ในนัน้
ก็คอื แบรนด์ระดับโลกอย่างสตาร์บคั ส์ รวมถึงมีการรวมกลุม่ ภายในชุมชน
ผลิตกาแฟห้วยห้อมขายเป็นแบรนด์ของตัวเองด้วย ความส�ำเร็จเหล่านี้
สะท้อนให้เห็นว่า การพัฒนาชุมชนด้วยความรู้และภูมิปัญญาสามารถ
ต่อยอดไปสู่การสร้างอาชีพได้อย่างไม่รู้จบจริงๆ
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กันฝุ่น ยังดีที่เมื่อกดลงไปเสียงนั้นยังคงเหมือนเดิม ไม่เพี้ยน
ไม่แปร่ง ปานวางมือลงบนแป้นและตอบ “บางครั้งความเงียบ
ก็ไม่ได้ท�ำให้ความเศร้าหายไปหรอกปัน”
ปันเงียบและฟังเพลงของพี่สาว
“เพลงแว่วแผ่วกังวาน หวานใดปานเพลงรักระรื่น”
น�้ำเสียงหวานร้องคลอ นิ้วเคลื่อนขยับ “กลับคะนึงถึงวันคืน
เคยชิดชื่นอุรา” เธอมองตาน้องชาย ยิ้มให้เขาเหมือนเคย เหมือน
วัยเยาว์ที่ร้องเพลงนี้ด้วยกัน ปันจ�ำได้ว่าปานชอบเพลงนี้มาก
แค่ไหน เพลงทีแ่ ผ่วเบาแต่กอ้ งสะท้อนอยูใ่ นความทรงจ�ำของเขา
กับพี่สาว บทเพลงที่เขาจ�ำเนื้อร้องได้จากเสียงกระซิบค่อยๆ นั้น
“หวังประสบ ฉันยังอยากพบเธอไม่วาย” เขาร้อง เสียงทื่อตัดกับ
เปียโนหวานละมุน แต่ปานกลับยิ้ม นิ้วที่กดลงบนแป้น ช้าลง
ช้าลง “...ร้าวรอนเพลงสะท้อน แต่ส�ำเนียงเพียงแผ่วแผ่วดัง”
“โลกเรานี้ที่แท้ไม่มี” ทั้งสองร้องประสาน “ยืนยัง”
มือของปานขยับช้าลง ช้าลง ช้าลง... จนเหมือนไม่อยาก
จากกัน แต่ในที่สุดมือของเธอก็เคลื่อนไปยังโน้ตห้องสุดท้ายของ
เพลง ตัวที่หนึ่ง สอง สาม... และตัวสุดท้ายในที่สุด
“แต่ความรัก เราจีรัง ...คงคู่ฟ้ายั่งยืน”
เสียงโน้ตตัวสุดท้ายก้องกังวานไปทั่วบ้าน สะท้อน
กลั บ มาเป็ น เสี ย งของสายลมในช่ ว งปลายฝน เสี ย งของนก
และเสียงของความเศร้า เมื่อใครคนหนึ่งจากไปแล้ว...
“พี่คงคิดถึงเจ้าของเพลงนี้” ปานยิ้มเจือเศร้า “ปัน
จะคิดถึงเหมือนพี่ไหม”
เขาเงียบไม่ตอบ เพราะมีเสียงหนึ่งสะท้อนในใจ เสียง
แผ่วๆ นั้นยังคงดังอยู่
คิดถึง
และจะคิดถึงตลอดไป...

เนื้อร้องในเรื่องสั้นมาจากเพลงพระราชนิพนธ์ลำ�ดับที่ 41
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ส�ำหรับปัน วันนี้ความว่างเปล่าดังกว่าเสียงใด
ในวันทีม่ แี ต่ความเงียบบรรเลงกล่อมโลก ปันกลับบ้าน
มือข้างหนึ่งเลื่อนบานประตูเหล็ก อีกข้างหนึ่งถอดรองเท้าผ้าใบ
ออก เสียงของประตูเหล็กดังก้องสะท้อนผ่านห้องหับ ดังถึงห้อง
ของปาน ผู้เป็นพี่สาว ปานจึงเดินลงมาด้านล่าง เป็นจังหวะเดียว
กับที่น้องชายปิดประตูบานเหล็กและก�ำลังวางรองเท้าบนชั้น
“ท�ำไมวันนีป้ นั กลับเร็วจัง” เธอถาม ปันหันมาตอบด้วย
เสี ย งเรี ย บๆ “ก็ โ รงเรี ย นเขาประกาศหยุ ด ครึ่ ง วั น ” น้ อ งชาย
ถามกลับ “แล้วพี่ล่ะ ท�ำไมไม่ไปท�ำงาน” ปานยิ้ม “ก็พอรู้ว่า
เขาอาจจะประกาศหยุด หัวหน้าพีเ่ ขาก็เลยบอกว่าวันนีไ้ ม่ตอ้ งมา
ถึงมาแล้วจะมีกะจิตกะใจท�ำอะไรได้”
ปันขมวดคิ้ว “ดูเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเนอะ” ก่อน
วางกระเป๋าลงที่ชั้นวาง มือถอดเข็มขัด ปล่อยชายเสื้อออกให้
สบายตัวขึ้น “หลังจากนี้ก็คงมีเรื่องให้จัดการอีกมาก ก็คงวุ่นวาย
จนกว่าจะสิ้นปีแหละ” ปานตอบน้องชายง่ายๆ อย่างนั้น ปล่อย
ให้ความเงียบกล่อมโลกในวันนี้ เพือ่ ให้บางสิง่ นัน้ เจือจางอ่อนลง
“เล่นเปียโนกันไหมปัน” เธอยิม้ ก่อนจะเดินไปยังเปียโน
หลังเล็กของบ้าน ปันมองพี่สาว มือคู่เล็กนั้นดึงผ้าที่คลุมเรือน
เปียโน เปิดฝาครอบ นานมาแล้วทีป่ านเริม่ เล่นเปียโนตัวนี้ เปียโน
ซึ่งตกทอดมาจากญาติคนหนึ่ง ปันจ�ำไม่ได้ว่าเปียโนตัวนี้มาอยู่
ทีบ่ า้ นได้อย่างไร แต่ภาพทีเ่ ขาชินตาคือของภาพของพีส่ าวก�ำลัง
จรดนิว้ ลงบนแป้น กดลงเป็นเสียง แว่วแผ่วสะท้อน ดังอยูใ่ นความ
ทรงจ�ำของน้องชาย
ปันยืนอยู่ข้างพี่สาว ก่อนเอ่ยถามว่า “คิดยังไงถึงกลับ
มาเล่น” นานมากแล้วทีภ่ าพของพีส่ าวเล่นเปียโนนัน้ จางลงเหลือ
เพียงความทรงจ�ำ เมื่อโตขึ้นปานไม่ได้แตะต้องมันอีก ด้วยภาระ
หน้าที่ท�ำให้ต้องรามือจากการเล่นดนตรี มีเพียงผ้าขาวคลุมไว้
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กี่หมื่นล้านดวงใจฝากไป
บนฟากฟ้า ท่านได้ยินไหม
ต่อจากนี้พวกเราคนไทย
จะรักกันไว้ จะกอดกันไว้
ให้แน่นกว่าเดิม

ส่วนหนึ่งจากเพลง เสด็จประทับอยู่
โดย อิทธิพงศ์ กฤดากร ณ อยุธยา (ต้า พาราด็อกซ์)
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อ่าน Read Me
ผ่าน TK App
ได้แล้ววันนี้

TK App

แหล่ ง รวมสาระความรู ้ แ ละความเพลิ ด เพลิ น
ให้ เ ด็ ก ไทยเรี ย นรู ้ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์

ดาวน์ โ หลด TK App และเนื้ อ หาในแอปพลิ เ คชั น ได้ ฟ รี
และสามารถเข้ า ใช้ TK App
ทาง Web Browser ที่ URL :
http://tkapp.tkpark.or.th
ติ ด ตามความรู ้ อื่ น ๆ ของ TK park ได้ ที่ http://www.tkpark.or.th/
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