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ในป ีพ.ศ. 2532 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช เคยพระราชทาน 
สัมภาษณ์แก่ The New York Times เมื่อนักข่าวถามถึงประเด็นการถูกจดจำาใน 
ประวัติศาสตร์ พระองค์ทรงตรัสตอบโดยมีเนื้อหาส่วนหนึ่งว่า

“If they want to write about me in a good way, they should write how I do things  
that are useful.”

“หากพวกเขาอยากจะเขียนถึงข้าพเจ้าในแง่ดี พวกเขาควรเขียนถึงสิ่งอันเป็น 
ประโยชน์ที่ข้าพเจ้าทำา”

ช่วงเช้าวันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ข้ามคืนท่ีเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความโศกเศร้า 
ของปวงชนชาวไทยไปไม่ก่ีชั่วโมง ทีมงานนิตยสาร happening ก็นัดประชุมกันโดย 
ด่วนถึงสิ่งท่ีเราพอจะทำาได้ในสถานการณ์เช่นน้ี เราสรุปกันว่าจะเลื่อนการทำานิตยสาร  
happening ฉบับ 107 ท่ีควรวางแผงในเดือนพฤศจิกายนออกไปก่อน (จริงๆ เราได้ 
จัดทำาเน้ือหาฉบับน้ีไปจนเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว) เราตัดสินใจใช้แรงบันดาลใจจาก 
พระราชดำารัสท่ีพระองค์เคยพระราชทานไว้ในบทสัมภาษณ์ชิ้นนั้นมาเป็นแนวทาง 
ในการทำาหนังสือเล่มนี้

เราจะทำาหนังสือท่ีเล่าเรื่อง ‘งาน’ อันเป็นคุณประโยชน์ที่พระองค์ทรงทำาเพื่อ 
คนไทยมาตลอด 70 ปี โดยหมายรวมท้ังพระราชกรณียกิจ, โครงการอันเน่ืองมาจาก 
พระราชดำาริ, สิ่งของที่พระองค์พระราชทานแก่ประชาชน ไปจนถึงพระราชจริยวัตร 
ท่ีทรงทำาเปน็แบบอยา่ง และเหตกุารณต์า่งๆ ทีพ่ระองค์ทรงเคยมีสว่นรว่มในเหตกุารณ ์
บ้านเมืองของเรา

อีกประเด็นหน่ึงท่ีเราให้ความสำาคัญก็คือ หนังสือเล่มนี้จะมุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มผู้อ่าน 
ซึง่เปน็คนรุน่ใหม่ สว่นหน่ึงเพราะเปน็กลุม่เปา้หมายหลกัๆ ท่ีตดิตามหนังสอื happening  
อยู่แล้ว และอีกเหตุผลหน่ึงคือดูเหมือนว่ากลุ่มคนรุ่นหลังๆ จะค่อนข้างห่างเหินกับ 
เรื่องของพระองค์ท่านอยู่บ้างเม่ือเทียบกับคนรุ่นก่อนหน้าท่ีเคยสัมผัสกับเรื่องราว 
โดยตรง หรือเคยติดตามข่าวในพระราชสำานักในห้วงเวลาตลอดหลายสิบปีท่ีพระองค์ 
เสด็จพระราชดำาเนินไปทั่วทุกภูมิภาคของเมืองไทย 

เราอยากให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เหมาะจะเอาไปส่งต่อกับคนรุ่นต่อๆ ไป
กองบรรณาธิการของเราได้ทำาการค้นคว้ารวบรวมเรื่องราว 70 เรื่อง (เท่ากับ 

จำานวนปีท่ีพระองค์ครองราชย์) ซ่ึงเป็นตัวแทน ‘งาน’ ของพระองค์ท่านท่ีเราคิดว่า 
ควรบันทึกไว้ให้คนไทยได้อ่านกัน แล้วขอให้ศิลปินร่วมสมัย 70 คน นำาเรื่องราวเหล่านี้ 
ไปเปน็แรงบนัดาลใจในการสรา้งสรรค์งานศลิปะขึน้มา บางชิน้อาจจะเปน็งานท่ีศลิปนิ 
เคยทำาไว้แล้วหรือกำาลังสร้างอยู่พอดี แต่ส่วนใหญ่เป็นงานท่ีสร้างขึ้นใหม่เพื่อการน้ี 
โดยเฉพาะ แล้วนำาท้ังหมดมาร้อยเรียงจนกลายเป็นหนังสือท่ีผู้อ่านน่าจะได้ความรู้สึก 
เหมือนเดินชมแกลเลอรีท่ีเต็มไปด้วยงานศิลปะพร้อมกับคำาบรรยายอย่างเป็น 
การเป็นงาน ซึ่งงานศิลปะทุกชิ้นได้แรงบันดาลใจจาก ‘สิ่งอันเป็นประโยชน์’  
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ทรงมอบไว้ให้ชาวไทย



วิภว์ บูรพาเดชะ 
และทีมงาน happening

เป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจจากพระองค์ท่าน โดยกลุ่มคนซึ่งมีหน้าท่ีสร้าง 
แรงบันดาลใจให้กับสังคม ซึ่งก็คือ ‘ศิลปิน’ ท่ีพร้อมใจกันทำาด้วยหัวใจ ถวายแด่ 
พระองค์ผู้ทรงงานอย่างหนักเพื่อชาวไทยตลอดมา ...นี่คือเหตุผลท่ีเราตั้งชื่อหนังสือ  
happening เล่มนี้ว่าฉบับ ‘heart work’

อีกเร่ืองหน่ึงท่ีเกิดจากการประชุมในเช้าวันน้ัน คือทีมงาน happening ได้ตกลง 
กันว่า เราอยากให้ผู้อ่านของเรามีส่วนร่วมกับ ‘สิ่งอันเป็นประโยชน์’ ของพระองค์ด้วย  
ดังน้ันเราจึงจะนำารายได้ท้ังหมดจากการจำาหน่าย happening ‘heart work’ ไปมอบ 
ให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา น่ันหมายความว่า เม่ือมีผู้อ่านจ่ายเงินซื้อหนังสือเล่มนี้  
195 บาท เงินทั้ง 195 บาทนั้นจะถูกนำาไปมอบให้กับมูลนิธิฯ ทั้งหมด 

นี่เป็นสิ่งที่พวกเราตั้งเป็นหมุดหมายเอาไว้ในหัวใจ

ในระหว่างการค้นข้อมูล เราค้นพบว่าสิ่งท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา- 
ภูมิพลอดุลยเดชทรงทำาเพื่อเหล่าพสกนิกรน้ันมีมากมายเกินกว่าท่ีเราจะบอกเล่า 
ได้ด้วยการแบ่งออกเพียง 70 บท มีเร่ืองราวเก่ียวกับพระองค์ท่านอีกมากมายท่ีเรายัง 
ไม่เคยรู้ (แม้ว่าเราเคยคิดว่าเรารู้เรื่องของพระองค์มาไม่น้อยแล้วก็ตาม) หลายสิ่งที่ 
ท่านทรงทำาก็ลึกซึ้งและมีความบูรณาการจนยากยิ่งที่จะเล่าด้วยการแบ่งเป็นบทๆ หรือ 
บอกเล่าในพื้นท่ีอันจำากัด ดังน้ันในบทบรรณาธิการน้ี ผมจึงจำาต้องออกตัวว่า หนังสือ 
เล่มน้ีเป็นเพียงการบอกเล่าในมุมของพวกเรา และด้วยวิธีของเราเท่าน้ัน แน่นอนว่า 
มันจะไมใ่ชว่ธีิท่ีดีท่ีสดุ แต่เราก็หวังเปน็อย่างยิง่วา่หนังสอืเลม่น้ีจะทำาให้ผูอ่้านไดค้วามรู ้ 
ไดแ้รงบนัดาลใจ และคงจะเปน็เรือ่งดอีย่างย่ิงถา้แรงบนัดาลใจน้ันหมายถึงการท่ีผู้อ่าน 
ของเราจะลองลงมือค้นคว้า ลองไปสมัผสั ลองไปเห็น ‘สิง่อันเปน็ประโยชน’์ ท่ีพระองค์ 
ทรงสร้างไว้ด้วยสายตาของตัวเอง และอาจถึงขั้นลงมือบอกเล่า หรือกระท่ังสานต่อ 
สิ่งนั้นด้วยตัวเองบ้าง ไม่มากก็น้อย

ในระหวา่งการประสานงานและการทำางานหนังสอืเลม่น้ี เราคน้พบนำา้ใจอันมากมาย 
จากมวลมิตรและจากคนที่เราไม่เคยรู้จัก ที่ช่วยกันสนับสนุนให้หนังสือเล่มนี้แล้วเสร็จ 
ไปได้ด้วยดี ศิลปินหลายท่านตอบตกลงและทำางานศิลปะให้เราทันที และยังยินดี 
มอบค่าแรงร่วมสมทบทุนมอบให้มูลนิธิชัยพัฒนาด้วย มิตรหลายคนส่งต่อข่าวว่าเรา 
กำาลังทำาหนังสือเล่มนี้ หลายองค์กรช่วยกันสนับสนุนต้นทุนในการผลิตหนังสือเล่มนี้ 
อย่างเต็มอกเต็มใจ ในสายธารแห่งนำ้าใจนั้น เรารับรู้ได้ถึงพลังอันยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ใน 
หัวใจของทุกๆ คนที่มีส่วนร่วมกับงานชิ้นนี้ 

เรารับรู้วา่ทุกคนกำาลงัทำาเพือ่รว่มน้อมรำาลกึถึงพระราชาท่ีจะทรงประทับอยูใ่นหัวใจ 
ของพวกเราไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่

และอย่างไม่มีข้อสงสัย เรารู้ได้เต็มหัวใจว่าทุกคนอยากสื่อสารและลงมือทำาเรื่อง 
ที่ดีงาม และเป็นประโยชน์ 

เป็นการก้าวตามรอยพระบาทที่พระองค์เสด็จฯ นำาทางแก่พวกเรามาแล้ว 70 ปี
เรากำาลังจะตามรอยนั้นไปด้วยกัน

ด้วยความสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
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เพลงพระราชนิพนธ์

หากนี่ไม่ใช่เรื่องราวของพระมหากษัตริย์ผู้กลายเป็น 
ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนทั้งประเทศแล้ว บางทีน่ีอาจจะเป็น 
เร่ืองราวของนักดนตรีและนกัแต่งเพลงทีย่อดเย่ียมท่ีสดุคนหนึง่ 
เท่าที่ประเทศเราเคยมี

อย่างที่ เบนนี กู๊ดแมน (Benny Goodman) นักดนตรีแจ๊ซ 
ชื่อดังชาวอเมริกันเคยกล่าวถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดชว่า “ผมมั่นใจว่าหากพระองค์ไม่ได้ดำารง 
ตำาแหน่งกษัตริย์อย่างที่เป็นอยู่ พระองค์จะต้องประสบความ 
สำาเร็จในฐานะหัวหน้าวงดนตรีแจ๊ซและสวิงอย่างแน่นอน”

แต่นีไ่มใ่ชเ่รือ่งของนักดนตรช่ืีอก้องโลก หากแต่เปน็เรือ่งราว 
ของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

เพียงแต่เรื่องนี้เริ่มต้นด้วยเสียงดนตรีเท่านั้นเอง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

สนพระราชหฤทัยในดนตรีต้ังแต่ทรงพระเยาว์ เครื่องดนตรี 
ชิ้นแรกที่ทรงหัดเล่นคือแอคคอร์เดียน พอพระชนมพรรษาได้  
14 พรรษา ก็ได้ทรงใช้เงินออมส่วนพระองค์รวมกับเงินของ 
สมเด็จพระบรมราชชนนีอีกครึ่งหน่ึง เพ่ือซื้อแซกโซโฟนมือสอง 
มาหัดเล่น พอพระชนมพรรษาได้ 18 พรรษา พระองค์  
พระราชนิพนธ์บทเพลง แสงเทียน เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ 
อันดับแรก แต่เนื่องด้วยพระราชประสงค์ที่จะทรงแก้ไขทำานอง 
กับคอรด์บางตอนในบทเพลง จงึยังไมโ่ปรดเกลา้ฯ พระราชทาน 
ให้นำาออกมา เพลง ยามเย็น กับ สายฝน จึงเป็นบทเพลง 
พระราชนิพนธ์ 2 เพลงแรกที่พสกนิกรได้รับฟัง ก่อนท่ีพระองค์ 

จะพระราชทาน แสงเทียน  ออกมาเป็นเพลงลำาดับที่  3  
โดยบรรเลงในงานลีลาศที่สวนอัมพร โดยมีวงดนตรีของกรม 
โฆษณาการ (กรมประชาสมัพันธ์ขณะน้ัน) และม ีเอือ้ สนุทรสนาน 
(หัวหน้าวงดนตรีสุนทราภรณ์) เป็นผู้ควบคุมวง

ต่อมาพระองค์พระราชนิพนธ์บทเพลงออกมาอย่าง 
ต่อเนื่องสิริรวมได้ถึง 49* บทเพลง โดยมีบทเพลงสำาคัญๆ  
อย่าง พรปีใหม่ ท่ีพระองค์พระราชนิพนธ์ขึ้นในเดือนธันวาคม  
พ.ศ. 2494 และกลายเป็นบทเพลงประจำาช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ของประเทศไทยเรือ่ยมา เพลงสำาหรบัใชเ้ปน็เพลงประจำาองคก์ร 
และมหาวิทยาลัย เช่น เพลง มหาจุฬาลงกรณ์ ของจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย, เพลง ยูงทอง ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  
เพลง เกษตรศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น  
จนกระท่ังถึงเพลงลำาดับสุดท้าย เมนูไข่  
พระองค์พระราชนิพนธ์เพลงนี้ขึ้นมา 
จากโคลงสี่ของสมเด็จพระเทพรัตนราช 
สุดาฯ เพ่ือพระราชทานเป็นของขวัญ 
วันคล้ายวันประสูติครบ 72 พรรษา ให้แด่  
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เมื่อปี 2538

ไม่น่าแปลกใจที่ เบนนี กู๊ดแมน ผู้เคย 
มีโอกาสเล่นดนตรีกับพระองค์จะกล่าว 
เช่นนั้น แต่ทว่าพระองค์ก็ทรงเลือกแล้ว 
ท่ีจะเป็นพระมหากษัตริย์ท่ีทรงงานเพ่ือ 
ปวงชนชาวไทย ...อีกทั้งยังเป็นกษัตริย์ 
ที่ทรงดนตรีและมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์แล้วระดับโลกไป 
พร้อมกัน ดังพระราชดำารัสของพระองค์ท่ีพระราชทานแก่ 
คณะกรรมการสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2524  
ไว้ดังนี้

“...การดนตรีจึงมีความหมายสำาคัญสำาหรับประเทศชาติ  
สำาหรบัสงัคม ถ้าทำาดีๆ  ก็ทำาใหค้นเขามกีำาลงัใจจะปฏิบตังิานการ 
ก็เป็นหน้าที่ส่วนหน่ึงที่ให้ความบันเทิง ทำาให้คนท่ีกำาลังท้อใจ 
มีกำาลังใจขึ้นมาได้ คือเร้าใจได้ คนกำาลังไปทางหน่ึงทางท่ีไม่ 
ถูกต้องก็อาจจะดึงกลับมาในทางที่ถูกต้องได้ ฉะน้ัน ดนตรีก็ม ี
ความสำาคัญอย่างหน่ึง จึงพูดได้กับท่านทั้งหลายท่ีเก่ียวข้อง 
กับการดนตรีในรูปการณ์ต่างๆ ว่ามีความสำาคัญและต้องทำาให ้
ถูกต้อง ต้องทำาให้ดี...”

ทุกครั้งท่ีฟังเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัว รัชกาลที่ 9 เราจะรู้สึกเหมือนได้รับการ์ดอวยพรที่เต็ม 
ไปด้วยกำาลังใจ ความหวังและแง่คิด ซึ่งเป็นสิ่งเรียบง่ายแสน 
ธรรมดาแตส่ำาคญัอยา่งมากตอ่การใชช้วีติ โดยเฉพาะทว่งทำานอง 
ออ่นหวานและลกูเลน่ทางดนตร ียงัทำาให้จติใจสงบ สนกุและสดชืน่  
จึงอยากถ่ายทอดความรู้สึกนั้นผ่านภาพพระอัจฉริยภาพด้าน 
ดนตรอีนัหลากหลาย องิกบัสญัลกัษณ์จากเพลง อาท ิดอกจามจรุ ี 
ดอกยูงทอง ดอกนนทรี ลมหนาว สายฝน อาทิตย์ยามเย็น  
ใบหน้ายิ้มสู้ของผู้พิการทางสายตา หมวกทหาร นก ไก่   
เกาะในฝัน ฯลฯ

h e a r t  w o r k

*  ข้ อมูล เกี่ ยวกับจำ านวนบทเพลง 
พระราชนิพนธ์จากเดิมที่เข้าใจกันว่ามีทั้งสิ้น  
48 บทเพลง ลา่สดุเมือ่วนัที ่25 ตลุาคม 2559  
ดร.ภาธร ศรีกรานนท์ หนึ่งในสมาชิกวง 
ดนตรี อ.ส. วันศุกร์ ได้ชี้แจงไว้ในรายการ  
ต่างคนต่างคิด ทางช่องอมรินทร์ทีวีว่า 
แท้ที่จริง บทเพลงพระราชนิพนธ์ท้ังหมดนั้น 
มีด้วยกัน 49 เพลง โดยเพลงที่หายไปคือ 
เพลง ราชวัลลภ ซึ่งเป็นเพลงที่มีเนื้อร้อง 
และทำานองคล้ายคลึงกับเพลง มาร์ชราช- 
วัลลภ ที่เป็นเพลงบรรเลง จึงทำาให้หลาย 
คนเข้าใจผิดว่าเป็นบทเพลงเดียวกัน โดย  
ดร.ภาธร ได้ทราบข้อมูลนี้หลังจากได้ทูลถาม 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- 
อดุลยเดช พระองค์ทรงมีรับสั่งกลับมาว่า 
ทั้ง 2 บทเพลงเป็น ‘คนละเพลงเดียวกัน‘  
โดยพระองคไ์ดพ้ระราชนพินธเ์พลง ราชวลัลภ 
ขึ้นมาเป็นลำาดับแรก ต่อมาจึงแก้ไขบางส่วน 
ให้เป็นเพลงบรรเลงจนกลายเป็นเพลง มาร์ช 
ราชวัลลภ

พิมพ์รัก ชัยกุล
อายุ 35 ปี, ชาวสมุทรปราการ
นักเขียน, ครีเอทีฟ
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สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต

งานสำาคัญหลายอย่างเริ่มต้นด้วยการสื่อสาร...
ในปี พ.ศ. 2495 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- 

อดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้ง 
สถานีวิทยุกระจายเสยีงอมัพรสถาน (อ.ส.) ข้ึนภายในพระราชวัง 
ดุสิต เพื่อเป็นสื่อกลางให้สาระและความบันเทิงแก่ประชาชน

สถานีวิทยุ อ.ส. ในยุคแรกเป็นเพียงสถานีเล็กๆ มีเครื่องส่ง 
2 เครื่อง กำาลังส่ง 100 วัตต์ (เป็นเครื่องท่ีกรมประชาสัมพันธ์ 
ทลูเกลา้ฯ ถวายและตดิตัง้ให)้ เมือ่เริม่ออกอากาศใหม่ๆ  พระองค ์
ทรงปรับเครื่องส่งวิทยุเอง ทรงจัดรายการและเปิดแผ่นเสียงเอง  
ทรงบันทึกเสียงวงดนตรีของนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอด  
วงดนตรีไทย วงข้าราชบริพาร มาออกอากาศด้วยพระองค์เอง  
พอผ่านไประยะหน่ึงก็มีจดหมายรายงานผลการรับฟังเข้ามา 
จากหลายประเทศ เชน่ นวิซแีลนด์ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น เยอรมน ี 
ฯลฯ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ขยายกำาลังส่งมากขึ้นเรื่อยๆ จนในปี  
พ.ศ. 2525 ก็เพิ่มการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ขึ้นอีกระบบ

สถานีวิทยุ อ.ส. กลายเป็นช่องทางให้พสกนิกรได้ติดต่อกับ 
พระองค์ได้อย่างไม่ยากเย็น โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนพิธีการ 
มากมายเหมือนสมัยโบราณ รายการของสถานีวิทยุแห่งน้ีมีทั้ง 

รายการเพลง มีวงดนตรี 
ของพระองค์บรรเลงเพลง 
ให้ประชาชนฟังสดๆ ผ่าน 
ทางสถานีในทุกวันศุกร์   
มีการเผยแพร่ความรู้ต่างๆ  
ที่เป็นประโยชน์ และยังมี 
การแจ้ งข่ าว เหตุการณ์  
สำาคัญๆ อย่างเช่น การเกิด 
โ ร ค โ ป ลิ โ อ ร ะ บ า ด ใ น ปี   
2495, อหิวาตกโรคระบาด 
ในปี 2501 และเมื่อเกิด 
วาตภัยที่แหลมตะลุมพุก 
ในปี 2505 พระองค์ก็มีพระราชดำาริให้ใช้สถานีวิทยุ อ.ส.  
เปน็สือ่กลางในการชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัย จนเปน็ต้นกำาเนดิของ  
มลูนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชปูถัมภ ์ในเวลาตอ่มา

นอกจากน้ี เมื่อมีการเสด็จพระราชดำาเนินเย่ียมเยียน 
ประชาชนท่ัวทุกภาคของประเทศ สถานีวิทยุ อ.ส. ก็ร่วมกับ 
สถานีวิทยุ จ.ส. กรมการทหารสื่อสาร ถ่ายทอดการเสด็จฯ  
ทุกครั้ง ทำาให้ประชาชนได้ยินพระสุรเสียงและได้ฟังพระราช- 
ดำารัสที่พระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่นั้นๆ ด้วย

เรื่องที่น่าประทับใจอีกประการของสถานีวิทยุแห่งน้ีก็คือ 
นโยบายในการบริหารงานท่ีพระองค์พระราชทานไว้ คือการ 
เปิดโอกาสให้คนที่มีความรู้ ความสามารถ ไม่ว่าจะจากหน่วย 
ราชการหรือเอกชน ได้เข้ามาสนองพระมหากรุณาธิคุณให้มาก 
ท่ีสุด ดังนั้นทีมงานของสถานีแห่งนี้จึงเป็นอาสาสมัครทั้งสิ้น  
และทรงรับภาระต่างๆ ด้านสถานีด้วยทุนทรัพย์ส่วนพระองค์  
เป็นการใช้นโยบายประหยัดและใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุด 
นั่นเอง

อาจกล่าวได้ว่า สถานีวิทยุแห่งน้ี คือจุดเร่ิมต้นท่ีทำาให้ 
ประชาชนไดส้มัผสักบัพระมหากษตัรย์ิผูท้รงเปน็ศนูย์รวมจติใจ 
ของชาวไทยทั้งชาติในเวลาต่อมา

ก่อนที่โทรทัศน์จะเเพร่หลาย วิทยุเป็นเหมือนประตูวิเศษ 
ที่ทำาให้ราษฎรกับพระเจ้าอยู่หัวได้ใช้สื่อสารกัน มันเป็นช่องทาง 
ที่ทำาให้ผู้คนรู้สึกว่ามีพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่พึ่งเเละเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร  
เเละนอกจากน้ันในหลวงยังทรงใช้วิทยุเพื่อสื่อสารมุมมองต่างๆ  
เเละเพื่อความบันเทิงเเละพักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย

h e a r t  w o r k

ตุล ไวฑูรเกียรติ
อายุ 40 ปี, ชาวกรุงเทพฯ
นักร้อง-นักแต่งเพลงวงอพาร์ตเมนต์คุณป้า, กวี 
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ด้วยความสนใจเกี่ยวกับดนตรีและศิลปะของพระองค์ ทำาให้ 
อยากสร้างสรรค์งานที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากบทเพลง 
พระราชนิพนธ์ท่ีพระราชทานให้กับวงดนตรีแจ๊ซ ซึ่งท่านเป็นคน 
จัดตั้งและรวบรวมเหล่านักดนตรีทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่น 
ขึ้นมา โดยออกแบบเป็นหน้าปกแผ่นเสียงสำาหรับบทเพลง  
Lay Kram Goes Dixie -วงดนตรีลายคราม และ Friday Night  
Rag -วงดนตรี อ.ส. วันศุกร์ ผ่านรูปแบบของกราฟิกอาร์ต

มานิตา ส่งเสริม
อายุ 26 ปี, ชาวนครราชสีมา
นักออกแบบกราฟิก, ศิลปิน

h e a r t  w o r k

วงดนตรีของพ่อ

เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประทับ 
อยู่ที่พระท่ีนั่งอัมพรสถาน ในช่วงปรับปรุงพระตำาหนักจิตรลดา 
รโหฐาน พระองค์ได้นำาดนตรีดิ๊กซี่แจ๊ซ (Dixieland Jazz)  
ซึ่งพระองค์ทรงโปรดเป็นพิเศษ มาใช้เป็นแนวทางให้การก่อต้ัง 
วงดนตรีส่วนพระองค์ ชื่อ ‘วงลายคราม’ ที่สมาชิกวงประกอบ 
ไปดว้ยพระประยูรญาตบิางองคแ์ละคนสนิท ตอ่มาเมือ่ พระองค ์
จัดตั้งสถานีวิทยุ อ.ส. ขึ้นในปี พ.ศ. 2495 และได้มีการปรับปรุง 
วงลายครามให้นักดนตรีเข้ามาถวายงานได้ วงดนตรีวงน้ี 
ก็กลายเป็น ‘วง อ.ส. วันศุกร์’ ซึ่งคอยบรรเลงออกอากาศทาง 
สถานีวิทยุ อ.ส. ทุกวันศุกร์ โดยมีพระองค์ทรงร่วมบรรเลงด้วย 

นอกจากจะออกอากาศทางสถานีวิทยุแล้ว ต่อมาในปี  
พ.ศ. 2501 พระองค์ได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณนำาวง 
ลายคราม ไปแสดงดนตรีที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
บรรยากาศของงานคล้ายกับการแสดงดนตรีท่ีสวนอัมพร  
นับจากน้ันทางจุฬาฯ จึงกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จ- 
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำาเนินทรงดนตรีท่ีหอประชุมจุฬาฯ  
เป็นประจำาทุกปี (เว้นปีที่มีพระราชภารกิจมาก) กลายเป็น 
ธรรมเนียมที่ เรียกว่า ‘วันทรงดนตรี’ ซึ่งเป็นวันที่พระองค์ 

จะเสด็จฯ ไปบรรเลงดนตรีร่วมกับวง 
ดนตรีตามคำาเชิญของมหาวิทยาลัย 
ต่างๆ 

นอกจากการบรรเลงดนตรีแล้ว  
พระองคยั์งทรงเปน็ครสูอนดนตรทีีด่ ี
ทรงสอนดนตรีให้กับพระราชโอรส  
พระราชธิดา และข้าราชบริพาร  
ครั้งหนึ่งยังทรงสอนดนตรีให้กับคน 
ตาบอดอีกด้วย หลายครั้งพระองค์ 
ก็ทรงใช้การสอนดนตรีเป็นเครื่องมือสร้างความสามัคคี ดังเช่น 
ในปี พ.ศ. 2529 ทรงตั้งวง ‘แตรวงสหายพัฒนา’ ขึ้น เพื่อกระชับ 
ความสัมพันธ์ข้าราชบริพารจากโครงการต่างๆ โดยพระองค์ 
พระราชทานการสอนให้ด้วยตัวพระองค์เอง และมีสมเด็จ- 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์หัวหน้าวง  
จากที่สมาชิกส่วนใหญ่ที่เล่นดนตรีไม่เป็น พอผ่านการฝึกซ้อม 
เรียนรู้ก็สามารถบรรเลงร่วมกันในโอกาสต่างๆ ได้ 

การที่ทรงจัดต้ังวงดนตรีหรือสอนดนตรีให้ข้าราชบริพาร  
แทจ้รงิไมใ่ชห่นา้ทีท่ีก่ษตัรย์ิจำาเปน็ตอ้งกระทำา แตเ่พราะพระองค ์
ทรงเล็งเห็นถึงความสำาคัญและประโยชน์นอกเหนือจากความ 
บนัเทงิของดนตรอีนัมต่ีอประเทศชาตบิา้นเมอืง ดงัพระราชดำารสั 
ภายหลงัทีม่หาวทิยาลยัการดนตรแีละศลิปะการแสดงแห่งกรงุ 
เวียนนาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายประกาศนียบัตรเกียรติคุณ 
ชั้นสูง ให้ทรงดำารงตำาแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์หมายเลข 23  
พร้อมกับสลักพระปรมาภิไธย ‘ภูมิพลอดุลยเดช’ ลงบนแผ่นหิน 
ของสถาบันดังนี้

“...ดนตรีทุกชนิดเป็นศิลปะที่สำาคัญอย่างหนึ่ง มนุษย์เกือบ 
ทั้งหมดชอบและรู้จักดนตรี ตั้งแต่เยาว์วัยคนเริ่มรู้จักดนตรี 
บา้งแลว้ ความรอบรูท้างดนตรอีย่างกว้างขวางย่อมขึน้กบัเชาวน ์ 
และสามารถในการแสดงของแต่ละคน อาศัยเหตุน้ีจึงกล่าว 
ได้ว่า ในระหว่างศิลปะนานาชนิด ดนตรีเป็นศิลปะที่แพร่หลาย 
กว่าศิลปะอื่นๆ และมีความสำาคัญในด้านการศึกษาของ 
ประชาชนทุกประเทศด้วย...”
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วินทร์ เลียววาริณ 
อายุ 60 ปี, ชาวสงขลา/กรุงเทพฯ
ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์, นักเขียนรางวัลซีไรต์

พระราชทานปริญญาบัตร

ชว่งเวลาเพียง 10 วินาทขีองเหลา่บณัฑิต เปน็ชว่งเวลาเดยีว 
ที่ทำาให้พวกเขาได้ใกล้ชิดกับพระมหากษัตริย์ผู้ครองแผ่นดิน  
ผา่นการได้รบัพระราชทานปรญิญาบตัรจากพระหตัถ์ ...ถือเปน็ 
ช่วงเวลาสำาคัญที่ควรจดจำาไปตลอดชีวิต 

การพระราชทานปริญญาบัตรนับเป็นพระราชกรณียกิจ 
ต่อสาธารณะลำาดับแรกๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดชหลังเสด็จนิวัตประเทศไทย ทรงเริ่ม 
พระราชทานปริญญาบัตรแก่สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ของรัฐ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 เป็นต้นมา ในการเสด็จพระราชทานแต่ละ 
ครั้งนั้น พระองค์ต้องประทับน่ังตรงนิ่งอยู่เป็นเวลานานหลาย 
ชั่วโมงเพ่ือพระราชทานปริญญาบัตรให้บัณฑิตที่จบการศึกษา 
นับพันคน 

พล.ต.อ. วสิษฐ เดชกุญชร ซึ่งเคยอารักขาพระบาทสมเด็จ 
พระเจา้อยู่หวั รชักาลท่ี 9 เปน็เวลากว่า 11 ป ีเขียนเลา่ในหนงัสอื  
รอยพระยุคลบาท ว่า พระองค์จะทรงรบัปรญิญาบตัรทีเ่จา้หน้าท่ี 
ทูลเกล้าฯ ถวาย และพระราชทานให้แก่บัณฑิตด้วยพระกิริยา 
สมำ่าเสมอ ไม่เปลี่ยนพระอิริยาบถ ไม่มีว่ีแววของความง่วง 
และความเมื่อยล้าเลย มิหนำาซำ้าเมื่อเสด็จกลับถึงพระตำาหนัก 

แล้ว ยังทรงวิ่งบริหารพระวรกายตามปกติอีกด้วย!
“ทรงเคยเล่าว่า ในเวลาพระราชทานปริญญาบัตรเช่นนั้น  

ทรงสงัเกตและทอดพระเนตรเหน็ทุกอริิยาบถของบณัฑิตทกุคน  
เพราะฉะน้ัน เมื่อใครชะงักหรือช้าและยังไม่ย่ืนมือออกไปรับ 
พระราชทาน พระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงถือปริญญาบัตรรอไว้ 
และยังไม่พระราชทานจนกว่าบัณฑิตผู้นั้นจะย่ืนมือออกไป 
เอางานแล้วนั่นแหละ พระเจ้าอยู่หัวจึงจะพระราชทาน”

ซึง่สาเหตทุีท่ำาให้พระองคม์พีระกิรยิาสมำา่เสมอน้ัน เนือ่งจาก 
ทรงนำาวิธีการทำาสมาธิมาใช้ประยุกต์ในการประทับน่ังในเวลา 
หลายชั่วโมงน่ันเอง หมายความว่า พระองค์ทรงตระหนักได้ถึง 
ความปวดเมือ่ยและไมส่บายพระวรกาย แตท่รงปลอ่ยความรูส้กึ 
นั้นไป ไม่ให้ยึดติดกับความรู้สึกนั้น

ตามธรรมเนียม หลังจากพระราชทานปริญญาบัตรแก่ 
เหล่าบัณฑิต พระองค์พระราชทานพระบรมราโชวาทเสมอ  
ส่วนใหญ่แล้วมักเป็นข้อความเตือนสติผู้สำาเร็จการศึกษาให้ 
ตระหนักในภาระหน้าท่ีท่ีคอยอยู่ หลายโอกาสก็เป็นพระบรม- 
ราโชวาทที่ทรงคุณค่าและสะท้อนถึงความรอบรู้อันลึกซึ้งใน 
ศาสตร์ต่างๆ ของพระองค์เอง

ใน พ.ศ. 2530 มีผู้รวบรวมสถิติมาว่าพระองค์ทรงเริ่ม 
พระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2493 เมื่อนับรวม 
ถึงปี พ.ศ. 2529 คำานวณได้ว่าเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร  
490 ครั้ง ประทับครั้งละ 3 ชม. ทรงยื่นพระหัตถ์พระราชทาน  
470,000 ครั้ง นำ้าหนักปริญญาบัตรฉบับละ 3 ขีด รวมนำ้าหนัก 
ทั้งหมด 141 ตัน  

เรื่องที่น่าทึ่งก็คือ น่ียังไม่ใช่สถิติล่าสุด! เนื่องจากพระองค์ 
เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรด้วยพระองค์เองจนถึงปี พ.ศ.  
2540 นับรวมเป็นเวลากว่า 50 ปี ก่อนจะโปรดเกล้าฯ ให้ 
พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ในเวลาต่อมา

ผมอยากเล่าเรื่องพระราชทานปริญญาบัตรในมุมมอง 
ของคนธรรมดา คนเล็กๆ มุมเล็กๆ ฉากเล็กๆ เพ่ือแสดงให้เห็น 
พลังของหนึ่งในพระราชกรณียกิจของในหลวงต่อชาวบ้าน 
ธรรมดา โครงเรื่องสะท้อนเรื่องจริงของผู้เขียน และเช่ือว่า 
เป็นเรื่องจริงของคนจำานวนมากในประเทศนี้เช่นกัน

h e a r t  w o r k
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เมืองนี้มีรถมากจริง เพิ่งเห็นรถติดเป็นครั้งแรกในชีวิต แกคิดขณะยืน 

รอรถที่ป้ายรถเมล์... ไม่นึกว่าจะมีรถมากขนาดนี้ ติดกันตั้งแต่เช้าตรู่

แกอายุหกสิบสาม มาเมืองหลวงเป็นครั้งแรกในชีวิต ตื่นแต่เช้าตรู่ 

และแต่งตัวรอ ลูกสัพยอกว่า “พ่อตื่นเต้นหรือ?”

ครั้งแรกของทุกอย่างก็ต้องตื่นเต้นไม่ ใช่หรือ?

ตื่นเต้นต้ังแต่เตรียมกระเป๋าเดินทาง ยืมชุดสูท ซ้ือรองเท้าคู่ ใหม่  

จัดของอยู่หลายวันก่อนเดินทาง

ทิ้งงานที่บ้าน ปิดร้าน นั่งรถไฟชั้นสามมายี่สิบชั่วโมง

ถึงกรุงเทพฯ แล้ว ลูกมารับ พาพ่อไปที่ห้องพัก เพื่อนร่วมห้องของลูก 

กลับไปต่างจังหวัด จึงมีเตียงให้แกนอน
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ลกูชายพาพอ่ข้ึนรถเมล ์คนแนน่รถ แกสงัเกตวา่หลายคนมองลกูดว้ย 

ความแปลกใจ แต่บางคนก็ยิ้ม ไม่ทุกวันที่พวกเขาเห็นคนสวมชุดครุย 

ขึ้นรถเมล์ แกหวังเพียงว่าชุดครุยจะไม่ยับเพราะเบียดเสียดกัน

ระยะทางจากที่พักไปมหาวิทยาลัยห่างกันแค่สองป้ายรถเมล์ แก

บอกว่า “แค่นี้เดินไปก็ได้” แต่ลูกบอกว่า “ขาพ่อไม่ดี ขึ้นรถเมล์ดีกว่า”

ลูกเข้ากรุงเมื่อห้าปีก่อนเพื่อมาเรียนต่อ เกือบจะต้องสละสิทธิ์แล้ว 

หากมิ ใช่เพราะได้รับทุนการศึกษา อาศัยข้าวก้นบาตรต่อชีวิต จนเทอม 

สุดท้าย งานวิทยานิพนธ์หนักมาก จึงมาเช่าห้องอยู่กับเพื่อน แกไม่เคย 

ส่งเสียลูกสักบาทเดียว ลูกหาเงินมาเรียนเองโดยตลอด

วันที่ลูกบอกว่าเรียนจบแล้ว ลูกบอกว่าจะไม่เข้าร่วมพิธีรับปริญญา  

เพราะจะได้ประหยัดเงิน แกบอกว่า “ครั้งนี้อย่าประหยัดเลย ขอสักครั้ง 

เถอะลูก”
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หน้ามหาวิทยาลัยมีคนมากมาย ดอกไม้กับรอยยิ้ม เสียงหัวเราะกับ 

เสียงนับ “1-2-3” ตอนถ่ายรูป แกสวมสูทที่ยืมมาจากกำานัน ใส่แล้วรู้สึก 

แปลกๆ เป็นอีก ‘ครั้งแรกในชีวิต’

ลูกยืมกล้องถ่ายรูปเก่าจากเพื่อนคนหนึ่ง วานให้เพื่อนๆ ถ่ายรูปคู่ 

กับพ่อ หน้าคณะที่เรียน

ครั้นหลังเที่ยง ลูกกับเพื่อนๆ เข้าไปรอในหอประชุม แกนั่งรอใต้ต้นไม้ 

ใหญ่ข้างนอก เสียงคุยของคนกลุ่มใหญ่ลอยมาแผ่วๆ แกมองไปรอบตัว  

ที่นี่ร่มรื่นดี ไม่เคยฝันว่าวันหนึ่งลูกของแกจะไต่มาถึงจุดนี้ ได้

แกลกุข้ึนเมื่อเสยีงคยุของคนเงียบลง เห็นขบวนรถแลน่เข้ามา ผูค้นยนื 

สำารวม ใจเต้นแรงขึ้นเมื่อรถยนต์แล่นไปที่หน้ามุขของหอประชุม 

แกจ้องตาไม่กะพริบ เห็นคนคนหนึ่งก้าวลงมาจากรถ แต่ภาพนั้น 

ถูกคนบัง เห็นเงาร่างนั้นก้าวเข้าไป ในหอประชุมเพียงแวบหนึ่ง ภาพนั้น 

ก็ถูกคนบังอีก

แกประนมมือขึ้นเหนือหัว
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ลูกออกจากหอประชุมตอนเกือบเย็น แกถามลูก “จะได้รูปเมื่อไหร่?  

ทันพ่อกลับไหม?”

“พ่อจะกลับเมื่อไหร่ครับ?”

“พรุ่งนี้เย็น”

“ไม่ทันหรอกพ่อ ร้านบอกว่าต้องใช้เวลาอาทิตย์นึง แล้วผมจะส่ง 

ไปให้ทันทีที่ ได้”

“เสียดาย นึกว่าจะเอากลับไปพร้อมกัน”

“พ่ออยากดูวัดพระแก้วไหม? หรือวัดอรุณ?  ยักษ์วัดแจ้ง หรือจะดู 

พระนอนที่ ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย พ่อไม่เคยมากรุงเทพฯ”

“ไม่ล่ะ”

ไม่ ไดม้าเท่ียว มาเพื่อดลูกูในชุดครยุ ถา่ยรปูคู่กบัพระองค ์และถา้โชคดี 

ได้เห็นพระพักตร์สักแวบ ก็พอใจแล้ว เข้ากรุงครั้งนี้ก็สมหวังทั้งสองอย่าง 

ถึงจะเห็นแค่เงาร่างพระองค์เพียงแวบเดียวก็เป็นบุญแล้ว

พรุ่งนี้ ได้เวลากลับบ้าน
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ลูกวิ่งมาท่ีสถานีรถไฟ ยื่นถุงกระดาษให้พ่อ แกดึงสิ่งของภายในถุง 

ออกมา เป็นรูปถ่าย กรอบรูปเป็นไม้เรียบๆ ไม่มีลวดลาย

“ไหนว่าเสร็จไม่ทันไง”

“ผมขอร้องเจ้าของร้านช่วยเร่งให้เมื่อคืน บอกเขาว่าพ่อจะเอารูป 

กลับต่างจังหวัดไปติดฝาบ้าน พูดเท่านี้เขาก็รับปาก ทำาเสร็จจนได้”

รถไฟเคลื่อนออกจากสถานี มือจับรูปถ่ายในมือและครุ่นคิดไปตลอด 

ทาง จะติดบนฝาผนงัท่ีหนา้บา้น หรอืบนกำาแพงห้องนอน หรอืบนขื่อตำาแหนง่ 

ใต้พระบรมฉายาลักษณ์... เดี๋ยวก็รู้

เ รื่ อ ง สั้ น :  วั น เ ข้ า ก รุ ง

โ ด ย :  วิ น ท ร์  เ ลี ย ว ว า ริ ณ
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ถนนห้วยมงคล

นับจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.  
2493 ซึ่งพระองค์พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการ 
ไว้ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่ง 
มหาชนชาวสยาม” พระองค์ก็ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ 
เสด็จพระราชดำาเนินเย่ียมสภาพความเป็นอยู่ของราษฎร 
ชาวไทยตามพ้ืนที่ ต่างๆ ทั่วประเทศไม่ว่าเส้นทางน้ันจะ 
ทุรกันดารเพียงใด 

วันหน่ึงในปี พ.ศ. 2495 เมื่อรถยนต์ของพระองค์เกิดเหตุ 
มาตกหล่มอยู่บนเส้นทางระหว่างเสด็จพระราชดำาเนินไปยัง 
หมู่บ้านห้วยคต ตำาบลหินเหล็กไฟ อำาเภอหัวหิน จังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อคณะผู้ติดตามและชาวบ้านแถวน้ันได้
ชว่ยกันนำารถพระท่ีน่ังของ 
พระองค์ออกจากหล่มจน 
สำาเร็จ พระองค์ตรัสถาม 
เหล่าชาวบ้านที่มาช่วยว่า 
หมู่บ้านแห่งน้ีมีปัญหา 
อะไรให้พระองค์ช่วยได้ 
บ้าง เหล่าชาวบ้านจึงได้ 
กราบบังคมทูลว่า ปัญหา 
ใหญ่ของหมู่บ้ านนี้ คือ 
ไม่มีถนน

เมื่อที่ใดมีถนน ความเจริญก็จะเข้ามาสู่ที่แห่งนั้น หลังจาก 
วันน้ันเพียงไม่นาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- 
อดุลยเดช กท็รงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานรถแทรก็เตอร ์
ให้กับตำารวจพลร่มค่ายนเรศวร อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี  
เข้ามาดำาเนินการแผ้วถางทางรกและสร้างถนนสัญจรเข้า 
หมู่บ้าน โดยมีชาวบ้านแถวนั้นเข้ามาช่วยเหลือ เพียงหนึ่งเดือน 
ถนนก็แล้วเสร็จ สร้างประโยชน์สุขให้กับชาวบ้านให้ได้ใช้ 
เพ่ือการคมนาคม จากท่ีเคยใช้เวลาเป็นวันเพ่ือนำาสินค้า 
การเกษตรมาขายที่ตลาด ก็เหลือเพียงไม่กี่นาที 

พระองค์พระราชทานชื่อถนนแห่งนี้ว่า ถนนห้วยมงคล  
ซึ่งนับเป็นถนนซึ่งเกิดมาจากโครงการพระราชดำาริอันดับแรก 
ของประเทศไทย และเป็นถนนท่ีนำาไปสู่โครงการอีกจำานวน 
มากกว่า 4 พันโครงการทั่วประเทศต่อมา

ท่านพ่อหลวง สร้างทาง ให้ย่างก้าว
เพื่อพวกเรา ท้องถิ่น แผ่นดินนี่
ทางชีวิต ติดต่อ ก่อเกิดมี
โครงการดี ที่หนึ่ง นึกถึงคุณ...
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รองศาสตราจารย์ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง
อายุ ๕๙ ปี, ชาวนครสวรรค์
ข้าราชการ, จิตรกร



พระราชกรณียกิจเสด็จพระราชดำาเนินเยือนต่างประเทศ 
ของในหลวง เพ่ือเจริญสัมพันธไมตรี คือส่วนหนึ่งที่ทำาให้ 
ทุกวันนี้คนไทยเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติ เปรียบเสมือน 
เสน้ทางทีพ่ระองคไ์ดเ้ตรยีมไวเ้พือ่ใหช้าวไทยไดเ้ขา้สูค่วามเปน็ 
สากล ดังนั้นจึงวาดออกมาในรูปของแผนที่แสดงเส้นทาง 
การเสด็จฯ เยือนแต่ละประเทศของพระองค์

นลพัฐร์ ลี้สมประสงค์ 
อายุ 20 ปี, ชาวกรุงเทพฯ
นกัศกึษาคณะมณัฑนศลิป์

25

พระราชกรณียกิจ
เสด็จเยือนต่างประเทศ

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย- 
เดชทรงขึ้นครองราชสมบัติ พระองค์เสด็จพระราชดำาเนิน 
เยือนต่างประเทศเพ่ือการเจริญพระราชไมตรีระหว่างประเทศ 
หลายครั้ง เป็นพระราชกรณียกิจเพ่ือความสัมพันธ์ระหว่าง 
ประเทศท่ีแน่นแฟ้นย่ิงขึ้น และยังเพ่ือเป็นการทำาให้ประเทศ 
ของเราเป็นท่ีรู้จักของชาวโลกอย่างกว้างขวางมากข้ึนด้วย  
โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2503 ท่ีทรงเริ่มต้นด้วยการเสด็จไปเยือน 
ประเทศเพ่ือนบ้านอย่างอินโดนีเซีย (8-16 กุมภาพันธ์), พม่า  
(2-5 มนีาคม) ก่อนจะเสด็จฯ ขา้มไปยังโลกฝัง่ตะวันตกทีป่ระเทศ 
สหรัฐอเมริกา (14 มิถุนายน-14 กรกฎาคม), เยอรมนี (25  
กรกฎาคม-2 สิงหาคม), อังกฤษ (19-23 กรกฎาคม), โปรตุเกส  
(22-25 สงิหาคม), สวิตเซอรแ์ลนด ์(29-31 สงิหาคม), เดนมารก์  
(6-9 กันยายน), นอร์เวย์ (19-21 กันยายน), สวีเดน (23-25  
กันยายน), อิตาลีและกรุงวาติกัน (28 กันยายน-1 ตุลาคม),  
เบลเยี่ยม (4-7 ตุลาคม), ฝรั่งเศส (11-14 ตุลาคม), ลักเซมเบิร์ก  
(17-19 ตุลาคม), เนเธอร์แลนด์ (24-27 ตุลาคม) และปิดท้าย 
ที่ประเทศสเปน (3-8 พฤศจิกายน) นับเป็นตารางการเดินทาง 
ที่ยาวนานและเหน็ดเหน่ือย แต่ก็ชัดเจนว่าเป็นการเสด็จฯ  
ไปเพื่อทรงประกอบพระราชกรณียกิจอย่างแท้จริง

แต่พอหลังจาก พ.ศ. 2510 พระองค์ก็มิได้เสด็จฯ เยือน 
ต่างประเทศอีก ยกเว้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2537 ท่ีเสด็จฯ  
เยือนประเทศลาวเพ่ือทรงเป็นประธานในการเปิดสะพาน 
มิตรภาพไทย-ลาวเท่านั้น แต่พระองค์ยังโปรดเกล้าฯ ฟให้ 
พระราชโอรสและพระราชธิดาเสดจ็ฯ ไปเยือนตา่งประเทศแทน  
เพื่อแลกเปลี่ยนวิทยาการใหม่ๆ และวัฒนธรรมต่อไป
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งานประติมากรรมชิ้นนี้ถูกทำาขึ้นมา แล้วนำาไปตั้งที่โครงการ 
เน่ืองมาจากพระราชดำาริ เขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี ในช่วงเวลา 
ที่ทั้งแผ่นดินมืดหม่นและเศร้าหมอง แต่ในความรู้สึกผม ในหลวง 
ไม่ได้กลายไปเปน็ภาพขาวดำา แต่พระองค์ยังคงเปน็สท่ีีสว่างสดใส  
เด่นชัดที่สุดเสมอในหัวใจ และไม่มีทางเลือนหายจากความทรงจำา  
อยากให้พวกเราเห็นในสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงพยายามทำาให้ 
พวกเรา และอยากให้พวกเราระลึกถึงพระองค์เสมอ 

ทุกส่ิงที่พระองค์ท่านได้เริ่มไว้ คือสิ่งที่พวกเราต้องดูแล  
สานต่อ และรักษาไว้ให้ได้ตลอดไป

วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์
อายุ 45 ปี, ชาวราชบุรี
ศิลปินศิลปาธร สาขาการออกแบบ ปี 2553, 
ศิลปินเซรามิก

หากไม่มีโอกาสได้เห็นภาพถ่ายเมื่อ 30 กว่าปีท่ีแล้วของ 
พืน้ทีเ่ขาชะงุม้ อำาเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรุ ีมากอ่น กค็งยาก 
ที่จะจินตนาการภาพได้ว่าพ้ืนท่ีตั้งของศูนย์การศึกษาฯ แห่งนี้ 
จะเคยแห้งแล้ง ปลูกพืชผลไม่ข้ึน และถูกปล่อยให้รกร้าง 
จนเกือบจะกลายเป็นพื้นที่ทะเลทราย 

เดิมพ้ืนท่ีเขาชะงุ้มเป็นท่ีทำาฟาร์มปศุสัตว์และปลูกพืชไร่  
ที่มีการใช้ดินอย่างผิดวิธีจนหน้าดินเสียหาย ขาดความอุดม 
สมบรูณ์ แต่เมือ่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลย- 
เดช ได้เสด็จพระราชดำาเนินมายังพ้ืนที่แห่งน้ีเมื่อปี พ.ศ. 2529  
พระองค์ทอดพระเนตรเห็นความเสื่อมโทรมบนพ้ืนท่ีแห่งนี้ 
จึงได้มีพระราชดำารัสให้จัดตั้งโครงการศึกษาวิธีการฟ้ืนฟูที่ดิน 
เสื่อมโทรมเขาชะงุ้มขึ้นมา โดยดำาเนินการเป็นดั่งสาขาของ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ของอำาเภอชะอำา จังหวัด 
เพชรบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมที่พระองค์ทรงเคยได้เข้าไปช่วย 
แก้ไขฟื้นฟูมาก่อน

หลังจากพสกนิกรผู้ ถือครองท่ีดินบริเวณเขาชะงุ้มได้ 
น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินส่วนต่างๆ ให้กับโครงการ งานฟื้นฟูพื้นที ่
เขาชะงุ้มก็เริ่มดำาเนินข้ึนตามแนวคิดการฟ้ืนฟูอย่างเป็นระบบ 

และผสมผสาน ไม่วา่จะเป็นการใช้หญา้แฝกสำาหรับอนุรักษ์ดิน 
กับนำ้า การขุดอ่างเก็บนำ้าเพ่ือกระจายความชุ่มชื้นให้กับพ้ืนท่ี  
การปรับสภาพดินด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆ กับการปลูกพืช 
คลุมดิน ค่อยๆ ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมไปเรื่อยๆ จนสามารถ 
ปล่อยให้ป่าฟ้ืนฟูได้ด้วยตนเอง ตามหลักพระราชดำาริ ‘ปลูกป่า 
โดยไม่ต้องปลูก’ จนพ้ืนท่ีป่า 3,633 ไร่ ฟ้ืนคืนสภาพ ในท่ีสุด 
พ้ืนท่ีโดยรวมของเขาชะงุ้มก็กลับมาเขียวชอุ่มอีกครั้ง มีการ 
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศจากป่าเต็งรังเป็นป่าเบญจพรรณ  
ซึ่งกลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเกือบ 200 กว่าชนิด

ปัจจุบันภารกิจของโครงการศึกษาวิธีการฟ้ืนฟูท่ีดินเสื่อม 
โทรมเขาชะงุ้ม คือการเป็นศูนย์ศึกษาด้านการฟ้ืนฟูทรัพยากร 
และการพัฒนาด้านการเกษตรต่างๆ อีกทั้งยังแบ่งแต่ละพ้ืนที่ 
ในโครงการเปน็แปลงสาธิตโครงการตามแนวพระราชดำารติา่งๆ 
ของพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นการ 
อนุรักษ์นำ้าและดินด้วยหญ้า 
แฝก, การสาธิตวิธีจดัสรรพ้ืนท่ี 
ตามแบบเกษตรทฤษฎีใหม่  
ฯลฯ ท่ีสำาคัญพ้ืนท่ีซึ่งเคยแห้ง 
ร้างแห่งนี้ก็ยังได้ฟ้ืนกลับมา 
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
สำาคัญอันหน่ึงของจังหวัด
ราชบุรี 

ประเด็นท่ีน่าประทับใจ 
ทีส่ดุของเรือ่งเขาชะงุม้ก็คอื ไมน่า่เชือ่ว่านีค่อืโครงการท่ีพระองค์ 
ได้ทรงริเร่ิมไว้ขณะจะมีพระชนมายุ 60 พรรษา ...วัยท่ีคน 
ส่วนใหญ่คิดจะเกษียณและวางมือจากการงานอันลำาบาก  
แต่ไม่ใช่สำาหรับพระองค์ กษัตริย์ผู้ซึ่งมีความเป็นอยู่ที่ดีของ 
พสกนิกรชาวไทยเป็นภารกิจสำาคัญในพระราชหฤทัยเสมอมา


