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ติดต่อชมรมผู้สูงอายุ มศว

	 ประธานกรรมการบริหารชมรมฯ	ผศ.	นงนารถ		ชัยรัตน์		

ส�ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร 

โทร. 081-300-2558

 รองประธานกรรมการบริหารชมรมฯ ผศ. สุพิน  ทองธานี  

โทร. 02-564-0776 หรือ 081-625-9313 รศ. วิจิตร  วรุตบางกูร

โทร. 086-077-4077

	 เลขานุการชมรมฯ	คุณนงลักษณ์		พจนากรรักษ์	โทร. 081-489-5501  

และ นางสาวอุมาพร		นาคะวัจนะ		ส�ำนักหอสมุดกลำง มศว  

โทร. 02-258-4002-3  โทร. 090-917-3993

	 สมัครและช�าระเงินค่าสมาชิกชมรมฯ		ผศ.	เลิศ		ชูนาค		33/12 

ซอยสังขะวัฒนะ 2 ถนนลำดพร้ำว  เขตจตุจักร กทม. 10900 

โทร. 02-259-1474, 081-420-6737		คุณกฤษณา	สุนันทเกษม		

โทร. 081-755-9823

	 ส่งเรื่องลงพิมพ์ในจดหมายข่าว		รศ.	เฉลียว		พันธ์ุสีดา		

ส�ำนักหอสมุดกลำง มศว โทร. 02-258-4002-3 โทรสำร 02-260-4514 หรือที่ 

982 บ้ำนภัทรพันธุ์ ซอยประชำอุทิศ 1 ถนนประชำอุทิศ เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 

10310 โทร. 02-277-8542 หรือ 089-445-3691 และ อ.	สุจิตต์		รักษ์เผ่า

94 หมู่ 14 รำมอินทรำ 44 เขตคันนำยำว กทม 10230 โทร. 02-510-9692 

	 เรื่องทั่วไป	คุณกานดา		ไทรฟัก	งำนสำรบรรณ  กองกลำง ส�ำนักงำน

อธิกำรบดี โทร. 02-649-5000 ต่อ 5610, 5659 โทรสำร 02-258-4007
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พระมหา  บารมี  ที่ทรงสร้าง
ล้วนแนวทาง   ที่ระงับ  ดับทุกข์เข็ญ

70 ปี  ที่พระองค์  ทรงบ�าเพ็ญ
ไทยร่มเย็น  ทุกหย่อมหญ้า  น่าอัศจรรย์

บันดาลน�้า  ฉ�่าชื้น  ชื่นดวงจิต
บันดาลดิน  ที่วิกฤต  ให้บิดผัน

บันดาลฝน  พ่นเมฆา  ตกมาพลัน
สร้างกังหัน  ผันน�้า  สีคล�้าคลาย
เศรษฐกิจ  พอเพียง  เลี้ยงชีวิต

พระทรงคิด  สร้างรากฐาน มานานหลาย
พระทรง  สละ  พระวรกาย

อยู่ในข่าย  ทศพิธ   ราชธรรม
70 ปี  ที่พระองค์  ทรงครองราชย์

ไทยทั้งชาติ  ที่พระองค์  ทรงอุปถัมภ์
เทียบทั้งโลก  ไทยโชคดี  มีผู้น�า
ที่เลิศล�้า  กว่าผู้ใด  ในโลกา

กาลบัดนี้  ศรีประเทศ  เสด็จกลับ
ทรงลาลับ    กลับสวรรค์  ขวัญผวา
โศกอาลัย  ไทยทั้งผอง  นองน�้าตา

ภาวนา  พระราชัน เสด็จสวรรค์ชั้นดุสิตเทอญ

ชินกร  ไกรลาศ  : ศิลปินแห่งชาติ

14 ตุลาคม 2559

 1  ที่มา We Smile November 2016
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สังคมในแวดวง มศว

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงกรุณา

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ  อัญเชิญไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จ�าพรรษากาล 

ณ  วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร พระอารามหลวง ต�าบลท่าราบ อ�าเภอ

เมือง  จังหวัดเพชรบุรี ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 โดย

กาลกฐินพระราชทานทีไ่ด้รับยอดบริจาคจากสาธชุนคนทัง้หลาย ผูมี้จิตอนั

เป็นกศุลโดยถ้วนหน้า ได้รับยอดเงินถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เป็นเงิน 

1,859,999 บาท



จดหมายข่าว ปีที่ 22  ฉบับที่ 12 เดือน ธันวาคม 2559 

http://seniorclub.swu.ac.th 3

 ชมรมฯ ก�ำหนดท�ำบุญถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำท

สมเดจ็พระปรมินทรมหำภมิูพลอดลุยเดช มหิตลำธเิบศรำมำธบิด ี

จักรีนฤบดินทร์ สยำมมินทรำธิรำช บรมนำถบพิตร ในวัน

พฤหัสบดท่ีี 22 ธนัวำคม 2559 ระหว่ำงเวลำ 09.30-13.30 น. 

ณ ห้องแปดเหลี่ยม อำคำรวิจัยและกำรศึกษำต่อเนื่อง

 จึงขอเรียนเชิญสมำชิกเข้ำร่วมกิจกรรมในวันเวลำดังกล่ำว 

และร่วมท�ำบุญ โดยโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรไทยพำณิชย์ บัญชี

เลขท่ี 032-400924-9 หรอื ธนำคำรกรงุไทย บัญชเีลขท่ี 015- 

1-51428-3  นำงสำวอมุำพร นำคะวัจนะ โทร 090-917-3993

ข่าวชมรมฯ

  คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ก�าหนดการประชุมประจ�าเดือน

มกราคม วันพฤหัสบดีที่ 5 มกรำคม 2560 ณ ห้องประชุมสภา 1 

สมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมประชุมโปรดแจ้งคุณนงลักษณ์ พจนากรรักษ์ 

081-489-5501
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  ระหว่างวนัที ่28-29 ตุลาคม 2559 ชมรมฯ พาสมาชกิไปร่วมถวาย

ผ้าพระกฐินพระราชทาน มศว ครั้งที่ 43 ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร 

จังหวัดเพชรบุรี จ�านวน 49 คน ในช่วงเช้าของวันเดินทางไปแวะเยี่ยมชม 

และท�าสปาเกลือ ที่กังหันทอง แหลมผักเบี้ย เป็นกิจกรรมที่ถูกใจสมาชิก  

รับประทานอาหารกลางวันทีค่รัวไม้พยงุ ทกุคนเจริญอาหาร เข้าทีพ่กั แล้ว

จึงออกมาร่วมสมโภชองค์พระกฐิน และรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ขอ

ขอบคุณฝ่ายต้อนรับ มศว ที่ดูแลสมาชิกชมรมฯ เป็นอย่างดี เช้าวันรุ่งขึ้น 

ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน อาหารกลางวันผดัไทท่ายาง แล้วเดนิทาง 

กลับ มศว ในการนี้ ชมรมฯ ร่วมท�าบุญ 12,000 บาท คณะกรรมการ 

บริหารฯ และสมาชิก ร่วมท�าบุญเป็นเงิน 25,000 บาท รวมเป็น 37,000 

บาท (สามหม่ืนเจด็พันบาทถ้วน) และร่วมในการบริจาคเงิน เพ่ือซ้ือหนงัสือ

มอบให้ห้องสมุดโรงเรียนอีกเป็นเงิน 4,500 บาท ขออนุโมทนา สาธุ

  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ชมรมฯ และสมาชิกได้ไปร่วม

ทอดกฐินสามัคคี วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย (เขาสาป) จ. ระยอง ชมรมฯ 

ร่วมท�าบุญ 9,500 บาท คณะกรรมการบริหารฯ และสมาชิก 42,850 

บาท รวมเป็นเงิน 52,350 บาท (ห้าหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

ขออนุโมทนา สาธุ

  เม่ือวนัที ่5 พฤศจกิายน 2559 ชมรมฯ และสมำชิก ร่วมทอดกฐิน 

วัดช้าง อ.บ้านนา จ. นครนายก ชมรมฯ ร่วมท�าบุญ 1,840 บาท 

คณะกรรมการบริหารฯ และสมาชิก 4,300 รวมเป็นเงิน 6,140 บาท  

ขออนุโมทนา สาธุ

  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559  ชมรมฯ และสมำชิก ร่วม

ทอดกฐินวัดมเหยงค์ ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โดย 
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ชมรมฯ ร่วมท�าบุญ 1,840 บาท คณะกรรมการบริหารฯ และสมาชิก 

4,000 บาท  รวมเป็นเงิน 5,840 บาท ขออนุโมทนา สาธุ

  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ชมรมฯ และสมำชิก ร่วม 

ทอดกฐิน วัดดอนกู ่จ.ชยัภูมิ โดยชมรมฯ ร่วมท�าบุญ 2,000 บาท คณะกรรมการ 

บริหารฯ และสมาชิก 4,900 บาท รวมเป็นเงิน 6,900 บาท ขออนุโมทนา 

สาธุ

  คุณธัธพร ศรีวาลา ผู้ท�าเร่ืองเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้ 

ผู้เกษียณอายุราชการ ขอให้ผู้ที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค. ที่หักเงินเดือนของ

มหำวิทยำลัยเท่ำนั้น ขอให้ไปท�าแบบส�ารวจข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค.  

หน่วยงาน มศว ประสานมิตร ที่กองคลัง ชั้น 2  ภายในสิ้นปี 2559 นี้

  คณะกรรมกำรชมรมฯ ใคร่ขอให้ผู้บริจาคเงินตรวจสอบราย

ชื่อจากจดหมายข่าวของชมรมฯ ในแต่ละเดือน หากไม่ปรากฏรายชื่อของ 

ผูบ้ริจาคภายใน 1-2 เดอืน โปรดติดต่อกบัคณุกฤษณา สุนนัทเกษม 081-

755-9823 หรือคุณพิศมัย  พนาเวศร์ 081-412-1310 และหากท่าน

สมาชิกมีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคเงินเข้าชมรมฯ โปรดแสดงความ

จ�านงได้ที่สหกรณ์ ออมทรัพย์ มศว ชื่อบัญชี ชมรมผู้สูงอายุ มศว เลขที่

บัญชี 2686-3 ชมรมฯ ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

  ชมรมผู้สูงอำยุ มศว ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว 

เทียมบุญประเสริฐ เนื่องจากคุณแม่ซอกเค็ง แซ่ต้ัง ถึงแก่กรรม  

ฌาปนกิจศพ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559



จดหมายข่าว ปีที่ 22  ฉบับที่ 12 เดือน ธันวาคม 2559 

ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ6

ผู้บริจำคเงินให้แก่ชมรมฯ

1. รศ. ดร. ชาญวิทย์  เทียมบุญประเสริฐ    2,000 บาท

2. ผศ. ณัฐยา  วิสุทธิสิน       1,000 บาท

3. คุณพิศมัย  พนาเวศร์       1,000 บาท

4. เภสัชกรหญิงสุวณี  กาญจนลักษณ์    1,000 บาท

5. อ. พัธนี  โชติกเสถียร      1,000 บาท

6. อ. ดร. สุทัสสี  สมุทรโคจร      1,000 บาท

7. ผศ. ภักตร์เพ็ญ  ทิพยมนตรี     1,200 บาท

8. รศ. ชาดา  กลิ่นเจริญ      500 บาท

9. รศ. สุมาลี  เหลืองสกุล      2,000 บาท

10. รศ. เฉลียว  พันธุ์สีดา      1,000 บาท

11. อ. จรูญ  พิชิตกุล       2,000 บาท

12. ผศ. จันทิมา  พรหมโชติกุล     1,000 บาท

13. ผศ. อารยา  นันทจิต      1,000 บาท

14. รศ. สายทิพย์  นุกูลกิจ      1,000 บาท

15. ผศ. วาสนา  เกตุภาค      1,000 บาท

16. อ. สุพีพรรณ  พัฒนพานิชย์     1,000 บาท

สมำชิกใหม่ชมรมฯ
คุณรัฐวิทย์  มลคลรัตนกูล 
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         รำยชื่อสมำชิกชมรมฯ 

         ที่เกิด เดือนธันวำคม

 พระศาสดาท่านศรัทธามหาศาล	 โปรดบันดาลพรประเสริฐวันเกิดท่าน
สบสุขสมร่มเย็นทุกคืนวัน	 	 	 	 ผิวผ่องพรรณพูนพลังทั้งกายใจ
พึงพานพบแสงแห่งธรรมน�าชีวิต	 	 ส่องพาจิตสู่แนวทางสว่างใส
บริสุทธิ์สะอาดปราศหมองใจ	 	 	 ดวงหทัยสงบสุขสิ้นทุกข์เทอญ
                                               พรรณนิภา  สันติพงษ์   ประพันธ์

1. รศ. สีอุไร  จิปิภพ    2. ผศ. พัวพรรณ  เหล่าวานิชย์  

3. อ. พิศวง  มหาขันธ์    4. คุณประพันธ์  ปลิดปลอดภัย

5. ผศ. ประเสริฐ  ข่ายม่าน 6. รศ. ท่านหญิงประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ

7. อ. อ�านวย  คเชนทร์เดชา  8. อ. อ�าไพ จิตต์วัฒน

9. อ. กรองแก้ว  พู่พิทยาสถาพร  10. รศ. เบ็ญญา สุทัศน์ ณ อยุธยา

11. ผศ. อุไร  บัวทอง    12. อ. เตือนตา  เลาสุขศรี

13. คุณมงคล  ศรีชื่น    14. คุณส�าราญ  เต๊กอวยพร  

15. ผศ. ดร. ปรีชา  ธรรมา  16. ผศ. ดร. วชิรญา  บัวศรี

17. รศ. วราพร  สุรวดี   18. รศ. เฉลียว  พันธุ์สีดา

19. อ. ขจร  สุขรังสรรค์   20. ผศ. สมศักดิ์  เจียมทะวงษ์

21. ผศ. รัตนา  สัมพันธชิต  22. อ. สมพร  ต่อประดิษฐ์ 

23. รศ. จรีย์  สุวัตถี    24. อ. ส้มโอ  ธรรมโชติ

25. คุณพิศมัย  พนาเวศร์   26. อ. ภัทณีญา  ไชยสุข

27. อ. สมทรง  สถิรมน   28. พล.ท. เอราวัต  กุญชร ณ อยุธยา

29. รศ. ดร. อัจฉรา วัฒนาณรงค์ 30. อ. ดร. ละออ  อัมพรพรรดิ์

31. อ. มาลินี  ประเสริฐธรรม  32. อ. พวงร้อย  กล่อมเอี้ยง
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33. รศ. ดร. วารินทร์  รัศมีพรหม 34. ผศ. ศิรินนา  บุณยสงวน

35. ผศ. สนธยา  ศรีบางพลี  36. ผศ. ลดาวัลย์  นุตสติ

37. อ. วราวุธ  สุมน     38 อ. ประพันธ์  เปรมศรี

39. อ. ยุวดี  วัณโณ    40. คุณสมศักดิ์  มูลทอง

41. อ. ทวีป  เกตุทับทิม    42. ผศ. ประจิตต์  อภินัยนุรักต์ 

43. ผศ. พนอ  อัศวรุจานนท์  44. ศ. ดร. พจน์  สะเพียรชัย 

45. รศ. ดร. วิรัช  วรรณรัตน์  46. ศ. อารี  สุทธิพันธุ์

47. คุณนันทา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  48. ผศ. วรวุฒิ  รอบรู้

49. รศ. วรรณี  โสมประยูร  50. คุณไอยรา กุญชร ณ อยุธยา

51. ผศ. บุญยฤทธิ์  คงคาเพ็ชร  52. คุณนัทรี  แสงทองศรีกมล

53. อ. บุญเกิด  บัวหภักดี  54. ผศ. วาสนา  เกตุภาค

55. คุณอัญชลี  ตานะโก   56. คุณรังรอง  สีทองดี

57. ผศ. ดารกา  วรรณวนิช  58. รศ. ดร. ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ์

59. ผศ. ศิริณี  ตาละลักษณ์  60. ผศ. อุทัย  ชูธรรมขจร

61. คุณนงลักษณ์  สกุลญานนท์วิทยา 62. รศ. อ้อทิพย์  ราษฎร์นิยม

63. รศ. สุดใจ  จรุงจิตต์   64. ผศ. อุทัย  ชูธรรมชจร

65. ผศ. ประไพพรรณ เอมชู  66. คุณนภพรรษ  สุดปาน

67. คุณเชิดชาติ  พุกพูน   68. คุณลลิตภัทร วณิชยานันต์

69. ผศ. ดร. พ.ต.ท. นภดล ทองนพเนื้อ
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พระนิพนธ์ที่ 24

สมเด็จพระญาณสังวร
2

  ศรัทธาความเชื่อของคนนั้น ถ้าเชื่อผิดก็เท่ากับก้าวไปในทางที่ผิด

ครึ่งทางแล้ว ถ้าเชื่อถูกก็เท่ากับก้าวไปในทางถูกครึ่งทางแล้วเช่นเดียวกัน  

ฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงได้สอนย�้าให้เชื่อเร่ืองกรรม หมายถึงความดี 

ความชั่วว่ามีผลที่ผู้ท�าจะต้องเป็นผู้รับ เมื่อเชื่อดังนี้แล้ว ก็จะไม่ก้าวไปใน

ทางชั่วหรือในทางอันตรายแน่

 2  “พระโอวาท ภาค 100 บทพระนิพนธ์” สมเด็จพระญาณสังวร  

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 
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บอกเล่ำเก้ำสิบ : ทรงเป็นเทพคุ้มครองไทย

ปิยโสภณ 
3

 ยิง่รักยิง่โศก ยิง่ภักดยีิง่เศร้า ความโศกเศร้าเพราะพลัดพราก สูญเสีย 

คนรัก คือพ่อแม่ญาติมิตร แม้จะท�าใจได้ยาก แต่กก็ระเทอืนเพียงเครือญาติ 

แต่คราวนี้กระเทือนหัวใจคนไทยทั้งชาติ เมื่อทราบข่าวว่าพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต  แล้ว

 จะมีธรรมะข้อไหนบ้างเล่า ที่พอจะบรรเทาเยียวยาจิตใจคนไทยใน

คราครั้งนี้

 3  วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
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 ลองใคร่ครวญตามนะ

 1. ให้คิดว่ำพระเจ้ำอยู่หัวเสด็จอุบัติมำสร้ำงบุญบำรม ี ทรง 

ช่วยเหลือประชาชน บนราชบัลลังก์แห่งกษัตริย์มานานถึง 70 ปี เม่ือ 

เหนื่อยหนัก ก็อยากพักผ่อนบ้าง 

 วันนี้ พระองค์ท่านทรงพักพระวรกายให้สบายใจ ทรงพ้นทุกข์โศก

โรคภัยทุกประการแล้ว

 เพียงร่างกายเท่านั้น ที่เจ็บป่วย แต่ดวงใจยังแจ่มใส สงบนิ่ง อิ่มบุญ 

 เพียงพระองค์ลงมาสร้างบารมีเยีย่มเยยีนโลกมนษุย์ชัว่ขณะหนึง่ เสร็จ

ภาระแล้ว วันนี้ ขอเดินทางกลับไปสู่สวรรคาลัยที่ทรงประทับ บุญบารมีที่

ทรงบ�าเพ็ญ 89 ปี บนโลกมนษุย์ กเ็พียงพอแล้ว ทีจ่ะต่ออายบุนโลกสวรรค์ 

 พระองค์ ไม่ได้ทิ้งคนไทยไปไหนแต่ทรงไปเป็นเทพไท้เทวา ผู้มีศักดิ์

ใหญ่ คอยปกป้องคุม้ครองผนืแผ่นไทย พสกนกิรไทยทีจ่งรักภักดต่ีอพระองค์ 

ให้ทุกคนร่มเย็นเป็นสุข เหมือนที่เราขอพ่ึงพระบารมีของสมเด็จพระ 

ปิยมหาราช

 2. นึกในทำงผ่อนคลำย การมาเกิดบนโลกใบนี้เหมือนออกสู่

สนามรบ ในหลวงทรงรบกับความทุกข์ยากล�าบากของชาตินานาประการ 

ทรงผ่านมาทุกสมรภูมิ มีท้ังโศกเศร้าและสูญเสีย ทรงเป็นนักรบที่แม้แต่

ข้าศึกก็ยังรัก ทรงรบกับความยากจน ให้คนจนมีรอยยิ้ม รบกับกิเลสโกรธ

เกลียดและทรงอภัย สุดท้าย ทรงรบกับกาลเวลา ชรา พยาธิ อย่างอดทน

ที่สุดถึง 89 พรรษา จนร่างกายของพระองค์ชราและเสื่อมสภาพ

 ร่างกายเหมือนเคร่ืองบิน จิตเหมือนนักบิน ชราพยาธเิหมือน ลูกกระสุน 

จากข้าศกึ เม่ือเคร่ืองถกูยงิ นกับิน ต้องรีบดดีตัวออกจากเคร่ืองบิน  กดร่มชชูพี 

ให้กาง เพื่อพยุงตัวลงสู่ที่ปลอดภัย ฉันใด
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 วันนี้ ดวงจิตของพระองค์ ได้วางเรือนร่างที่ใช้งานมานาน จนชรา

ช�ารุดมากเกินการเยียวยาแล้ว ยิ่งรักษายิ่งทรุดโทรม  จึงต้องให้ธรรมชาติ

หลอมรวมหล่อใหม่ ให้ดีกว่าเดิม

 นักบนิคือดวงจิตของพระองค์ ทรงมบีุญกุศลพลังจิตจากพสกนิกรทั้ง

แผ่นดินส่งไปให้  เป็นเหมือนร่มชูชีพ ที่จะพยุงส่งให้พระองค์ปลอดภัยใน

สวรรคาลัย

 3. คิดในทำงโลกุตระ สังสารวัฏนี้ ไม่มีเกิด ไม่มีตายจริง มีเพียง

ปรากฏการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงตามหลักไตรลักษณ์เท่านั้น    

 ทุกอย่างล้วน เป็นกฎแห่งธรรมชาติและ สัจธรรม 

 เวลานี้ธรรมชาติก�าลังเยียวยาตัวเอง คือดินน�้าลมไฟ ก�าลังท�าหน้าที่

สร้างความสมดุลให้ชีวิต ซึ่งเครื่องมือแพทย์หมดทางเยียวยาแล้ว

 นี่คือกฏแห่งธรรมชาติ 

 การเกิดเหมือนพระอาทิตย์ขึ้น การตายเหมือนพระอาทิตย์ตกดิน 

การเกิดใหม่ ก็เหมือนดวงอาทิตย์ไปข้ึนใหม่ เราคิดว่าพระอาทิตย์ตกดิน

เพราะโลกมืด แต่ความจริงพระอาทิตย์ไม่ได้ตก แต่ก�าลังไปขึ้นใหม่ในอีก

ซีกหนึ่งของโลกต่างหาก

 ชีวิตก็เช่นกัน เราเรียกว่าตายในภพภูมิของเรา แท้จริงคือการไปเกิด

ในภพภูมิใหม่ที่สูงส่งกว่า ดีกว่า ร่มเย็นกว่าต่างหาก

 คิดดูว่า ขณะที่คนร้องโศกเศร้าเสียใจเพราะสูญเสียคนที่รัก แต่อีก

ภพภูมิหนึ่งอาจดีใจคอยต้อนรับการกลับมาใหม่ของเทพผู้มีศักดิ์ใหญ่ก็ได้

 เพราะมีเกิดจึงมีตาย เพราะมีตายจึงมีเกิด

 เม่ือมีเดก็มาเกดิใหม่ในบ้าน เราดใีจ แต่เบ้ืองหลงัอกีภพภมิูทีเ่ดก็คน

นีจ้ากมาอาจมีคนมากมายก�าลงัร้องไห้เสียใจ เหมือนทีเ่กดิกบัเราในขณะนี้
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ก็ได้

 นี่คือสังสารวัฏของชีวิต

 ชีวิตเป็นสัจธรรม ท�างานเหมือนฤดูกาล 

 เกิดเหมือนฤดูใบไม้ผลิ แก่เหมือนฤดูใบไม้ร่วง ตายเหมือนฤดูหนาว 

หมิะลงหนา ดเูหมือนต้นไม้ตายเพราะทัง้ต้นดแูห้งโกร๋น มีเพียงกิง่ก้านสาขา 

แต่ไร้ดอกใบ แต่เมื่อถึงฤดูสปริง ก็ผลิดอกออกใบคืนชีพมางดงามอีกรอบ 

เหมือนการมาเกิดใหม่ของชีวิต ครั้งแล้วครั้งเล่า ต้องเผชิญกับชรา พยาธิ 

และมรณะ หมุนเวียนไปเช่นนี้ทุกชีวิต ไม่สิ้นสุด จนกว่าจะหมดเชื้อกิเลส

เป็นเหตุให้มาเกิด

 พิจารณาให้สูงขึ้น เกิดกับตายไม่มีอยู่จริง เป็นเพียงการสมมติเรียก

ธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 ชวิีตจึงหมายถงึการเดนิทางแห่งกาลเวลา การเหน็คณุของบุญบารมี

 ขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกฐ ที่

เต็มเป่ียมงดงามสูงส่ง ได้ส่งพระองค์ให้ไปเป็นเทพผูมี้ศักดิ ์คอยดแูลปกป้อง

คุ้มครองไทยให้ร่มเย็นตลอดไป เทอญ
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สถำปนิกแห่งแผ่นดิน4

 เจ็ดสิบปีมาแล้ว มีสถาปนิกผู้หนึ่งกลายเป็นสถาปนิกโดยบังเอิญ 

เขาไม่เคยร�่าเรียนวิชาออกแบบมาก่อน แต่ด้วยความรักเต็มหัวใจ เขาเริ่ม

ออกแบบงานเล็กๆ ทลีะงาน วนัและเดอืนและปีคล้อยเคล่ือนเล่ือนผ่าน งาน

ของเขากินขอบข่ายกว้างขึ้น ใหญ่ขึ้น ทวีจ�านวนมากขึ้น จากหนึ่งโครงการ

เป็นสิบ จากสิบเป็นร้อย จากร้อยเป็นพันโครงการ

 แต่ละโครงการที่เขาออกแบบวางบนหลักง่ายอย่างยิ่ง นั่นคือใช้ทุกข์

สุขของประชาชนเป็นโจทย์

 4  ประพันธ์โดย วินทร์ เลียววาริณ ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 

รุ่น พ.ศ. 2518
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 มันคือการออกแบบประเทศไทย

 สถาปนิกผู้นั้นคือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

‘ในหลวง’ ของเรา

 ทรงเป็น ‘สถาปนิก’ แห่งแผ่นดิน ทรงซ่อมแผ่นดินให้น่าอยู่ขึ้น สร้าง

โลกที่ดีขึ้นเพื่อราษฎรทั้งผอง ทรงวาดฝันแล้วแปลงความฝันเป็นความจริง

 บทบาทของสถาปนิกทั่วไปคือออกแบบก่อสร้างอาคาร แต่สถาปนิก

แห่งแผ่นดินมีหน้าที่การงานกว้างใหญ่กว่านั้นมาก ยากกว่าหลายร้อยเท่า

 ตลอดพระชนม์ชีพ ทรงออกแบบงานของแผ่นดินนับไม่ถ้วน ทุก

โครงการเกิดขึ้นด้วยพระเมตตา ก่อสร้างด้วยความรักโดยไร้ข้อแม้ ไม่ทรง

เลือกที่รักมักที่ชัง

 ทรงตรวจงานในทุกหนแห่ง ชดุคมุงานของพระองค์คือเส้ือผ้าสามัญชน 

กล้องถ่ายรูปคล้องพระศอ กล้องส่องทางไกล ดนิสอ และแผนทีใ่นพระหตัถ์ 

เสโทอาบพระวรกาย ฝุ่นเปื้อนภูษาเช่นเดียวกับชาวบ้าน สัมผัสไอร้อนของ

แดดเปรี้ยงและความเย็นชื้นของสายฝนเช่นเดียวกับคนอื่น

 เครื่องมือท�างานทั้งหมดของพระองค์ล้วนเรียบง่าย : กล้องส่องทาง

ไกลคือวิสัยทัศน์อันชัดแจ้ง แผ่นกระดาษคือแผ่นดินไทยไพศาล ไม้บรรทัด

คอืความเท่ียงธรรม ไม้สเกลคอืการเข้าใจขนาดของงานอย่างถ่องแท้ ดนิสอ

คือเส้นแผนที่ ยางลบคือการแก้ไขงานให้เหมาะสมกับแต่ละท้องที่

 งานออกแบบของพระองค์เรียบง่ายแต่ยั่งยืน ลุ่มลึกแต่เข้าใจง่าย ใช้

ปรัชญาน้อยเท่ากับมาก คือหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 ด้วยเคร่ืองมือทั้งหมดน้ีกับความรักที่ไม่เคยพร่อง ทรงแปลงฝันบน

แผ่นกระดาษเป็นความจริงบนแผ่นดนิ เปลีย่นน�า้ตาของประชาราษฎร์เป็น

รอยยิม้และเสียงหวัเราะ ปรับความไม่รู้เป็นความรู้ ด้วยความต้ังม่ัน แน่วแน่ 
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และมานะ วันต่อวัน เดือนต่อเดือน ปีต่อปี เจ็ดสิบปี

 ทรงเป็นสถาปนิกแห่งมวลสถาปนิก

 ทรงเป็นสถาปนิกแห่งแผ่นดินด้วยน�้าพระทัยดั่งตาน�้าที่ไม่มีวันหมด

 พวกเราคนในวงการสถาปัตยกรรมมาชุมนุมกัน ณ ที่นี้เพื่อร�าลึกถึง

สิ่งที่พระองค์ทรงท�าในสถานะสถาปนิกแห่งแผ่นดิน

 เพื่อเข้าใจว่างานสร้างโลกใหม่กว้างไกลกว่าแค่การสร้างอาคาร แต่

ต้องสามารถสร้างความปึกแผ่นของแผ่นดิน

 เพื่อเรียนรู้ว่าการสร้างโลกด้วยอิฐ ปูน และเงินตราไม่เพียงพอ มัน

ต้องการหัวใจด้วย

 และท้ายทีสุ่ดเพือ่ตระหนกัว่า เราควรใช้โอกาสนีส้านต่อพระปณธิาน

ของพระองค์ รับภาระงานหนกัอึง้ของพ่อหลวงมาไว้ในมือของเรา ประสาน

แรงซ่อมสร้างแผ่นดินต่อไป 

 กตญัญูคอืระลึกถงึบุญคุณ กตเวทติาคือตอบแทนด้วยการสานต่องาน

ออกแบบที่พระองค์ท�าต่อไป

 และเมื่อนั้นเราจึงจะได้ชื่อว่าเป็นสถาปนิกแห่งสถาปนิกแห่งแผ่นดิน

 

 ส�านกังานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร  พืน้ที ่2 แจ้งผลการ

จัดมาตรฐานสหกรณ์ประจ�าปี 2559 ซ่ึงได้ก�าหนดมาตรฐานไว้ 4 ระดบั 

คือ ระดับดีเลิศ ระดับดีมาก ระดับดี และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่ง

สหกรณ์ สอ. มศว จ�ากัด มีผลอยู่ในระดับดีเลิศ ติดต่อกันเป็น

ปีที่ 7
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พระมหำกรุณำธิคุณในงำนพระรำชทำนปริญญำบัตร5

 ประเทศไทยเป็นประเทศเดียว ที่พระมหากษัตริย์พระราชทาน

ปริญญาบัตรด้วยพระองค์เอง พระองค์ทรงให้เกียรติแก่บัณฑิตอย่างสูงยิ่ง 

เท่ากบัผูท้�าคุณประโยชน์ได้รับเคร่ืองราชอสิริยภรณ์ ชัน้สายสะพายทเีดยีว 

คือ มีโอกาสได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร อย่างใกล้ชิดที่สุดด้วย . 

เคยคิดกันหรือไม่ว่า ปริญญาบัตร 10 แผ่นที่เข้าปก เท่ากับ 1 กิโลกรัม 

ปีหนึง่พระราชทานแก่บัณฑิตมีการเสดจ็พระราชด�าเนนิกีค่ร้ัง และทรงท�า

เช่นนี้มากว่า 50 ปี หรอืมากกว่านี้ คิดเป็นน�้าหนักหลายร้อยกิโลกรมั และ

ระยะทางการหยิบยื่นปริญญาบัตร ต่อ 1 ปี เป็นร้อยกิโลเมตร นับว่าเป็น

พระราชภาระที่หนักมาก

 5  ข้อมูล-ส�านักข่าวอิศรา
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 แม้ในวงัเคยพระราชทานบังคมทลูแล้วว่า ให้งดพระราชทานปริญญา

บัตร เปลี่ยนไปใช้วิธีอย่างอื่น แต่พระองค์รับสั่งว่า  “สิ่งที่มีประสงค์จะ

สอนให้คนที่เป็นบัณฑิตได้รู้ด้วย เป็นความรู้สุดท้ายจากมหาวิทยาลัยนั้นๆ 

เป็นความรู้สุดท้าย คอืให้รู้จักว่าคนเราต้องอดทน คนเราต้องมีวินยั คนเรา

บางครั้งมันเหนื่อย แต่ต้องท�าเพื่อคนอื่น และที่ส�าคัญที่สุด คือ ทรงรับสั่ง

ว่า เป็นโอกาสเดียวที่พระองค์ท่านจะทรงได้ใกล้ชิดพสกนิกรมากที่สุด จน

กระทัง่มือต่อมือจบักระดาษทีเ่ดยีวกนั แม้แต่เวลาพระราชทานน�า้สงัข์กย็งั

ไม่ได้ใกล้ชดิเทยีบเท่าขนาดนี ้เพราะแค่ทรงหล่ังน�า้สังข์ลงบนศรีษะเท่านัน้ 

แต่นีเ่ป็นการสัมผสัเบ้ืองบน บัณฑิตจับเบ้ืองล่าง เป็นการส่งต่อพระบรมราช

ปณิธานไปยังบัณฑิตด้วย”. . . พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอธิบาย 

กับหม่อมหลวงพีระพงศ์ เกษมศรีว่า การที่ทรงยืนยันการจะพระราชทาน

ปริญญาบัตร ด้วยพระหัตถ์พระองค์เอง แม้จะมีอาการพระประชวรนั้นมี 

2 เรื่องที่ส�าคัญ คือ 

 หนึ่งต้องการที่จะใกล้ชิดกับบัณฑิตใหม่แต่ละคน ในวินาทีที่รับ

พระราชทานปริญญาบัตรนั้น มือของบัณฑิตข้างหนึ่ง และพระหัตถ์ของ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัข้างหนึง่ จบัอยูบ่นกระดาษแผ่นเดยีวกนั ถ้า

สองมือท�างานไม่พร้อมกนักระดาษกจ็ะหล่นร่วงลงมา บัณฑิตทีมี่โชคได้จบั

กระดาษแผ่นเดียว กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กระดาษแผ่นนั้นจะ

มีความหมายมากกว่ากระดาษแผ่นหนึ่ง 

 อีกเร่ืองหนึ่งที่ส�าคัญยิ่งไปกว่านั้นคือ มีพระราชประสงค์ทรงสอน

บัณฑิต ทีอ่าจจะไม่ได้กลับมาเรียนอะไร เพิม่เติมจากมหาวิทยาลัยอกีแล้ว

ว่า บางคร้ังคนเรากต้็องท�าอะไรทีไ่ม่ใช่ความสุขของตนเอง เป็นความเหนือ่ย

ยาก อย่างเช่นทีพ่ระองค์ทรงมาพระราชทานปริญญาบัตรด้วยพระองค์เอง 
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แต่เพื่อประโยชน์ของคนอื่น สิ่งนี้ทรงสอนด้วยการกระท�าให้เป็นแบบอย่าง 

ในเร่ืองของการเสียสละเพ่ือส่วนรวม และทรงหวังว่าบัณฑิตจะได้น�าไปเป็น

แบบอย่าง และน�าไปใช้ในการด�าเนินชีวิตต่อไป  พระบาทสมเด็จพระปร

มนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช เริม่พระราชทานปริญญาบตัรด้วยพระองค์เอง 

ตั้งแต่ปี 2493 จนถึงปี 2540 เป็นเวลากว่า 50 ปี 

บันทึกย่ำงพระบำทที่ยำตรำ6

 เร่ืองเล่าจากหัวใจช่างภาพผู ้ถวายงานการบันทึกภาพพระราช

กรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 เบ้ืองหลังภาพถ่ายหลายภาพที่ถูกแชร์ออกไปในโลกโซเชียล คือผล

งานของผู้ชายคนนี้ ทว่า เหตุผลในการให้สัมภาษณ์คร้ังนี้ไม่ได้มีเจตนา

แม้เพียงเล็กน้อยที่จะแสดงความเป็นเจ้าของภาพพระราชกรณียกิจของ

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช ความมุ่งหวงัเพยีงอย่าง

เดียวคือการเล่าถึงพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ที่ได้สัมผัสตลอดระยะ

เวลาของการท�างานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท

 6  จากบทความ ‘นภันต์ เสวิกุล’ ผู้บันทึกย่างพระบาทที่ยาตรา
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 “ผมเป็นคนท�าโปรดักชั่น สมัยใหม่ก็ต้องบอกว่าเป็นโปรดักชั่นเฮาส์ 

และออแกไนเซอร์ เจ้าแรกของเมืองไทย ผมก็เป็นคนที่ท�าสไลด์มัลติวิชั่น

คนแรกที่เข้าไปสู่วงการโฆษณา ก็ท�าให้ได้ไปท�างานให้กับคณะกรรมการ

เอกลักษณ์ของชาติอยู ่หลายปี จนกระทั่งในที่สุดตัวเองก็ได้เป็นคณะ

อนกุรรมการภาพนิง่และภาพยนตร์ของส�านกังานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของ

ชาติ ร่วมกับผู้ใหญ่หลายคนที่ผมเคารพนับถือ”

 นัน่คือจุดเร่ิมต้นทีท่�าให้ ‘นภนัต์’ ช่างภาพหนุม่ในเวลานัน้ได้มีโอกาส

ติดตามขบวนเสด็จพระราชด�าเนินไปเยี่ยมเยียนราษฎร

 .“ประมาณปี พ.ศ. 2520 กรรมการก็มอบหมายให้ผมเป็นคนที่

ท�างานเก็บข้อมูลเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์ ปีแรกท�าเร่ืองรัชกาลที่ 1 

และรัชกาลที่ 9 ซึ่งในส่วนของรัชกาลที่ 9 ท�าให้ผมต้องตามเสด็จฯ แล้ว

ก็ตามอยู่หลายปี ประมาณ 6-7 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา โดย

ช่วงปี พ.ศ. 2522 - 2525 เป็นช่วงเวลาที่ตามเสด็จฯ เยอะ เพราะว่า

เตรียมข้อมูลส�าหรับงานฉลองกรุงเทพฯ 200 ปี ในปี พ.ศ. 2525”

 เขาว่า แม้ภารกิจการถ่ายภาพจะไม่ได้เกินความสามารถ แต่งาน

ครั้งนี้ก็หนักหนาสาหัสกว่าทุกงานที่ผ่านมา

 “ปีแรกนี่เหนื่อยเลยเพราะว่าเราอยู่ประมาณรถคันที่ 13,14,15 เมื่อ

พระองค์ท่านจอด ... คือระหว่างเสด็จพระราชด�าเนิน ถ้าพระองค์ท่าน

ต้องพระประสงค์ พระองค์ท่านจะจอดกจ็อด เพราะพระองค์ทรงขบัรถเอง 

จอดปุ๊บเราก็วิ่งลงไป กว่าจะถึงเน่ียบางทีพระองค์คุยจบแล้ว แล้วเราจะ

ยืนคอยรถอยู่ก็ไม่ได้ ต้องวิ่งสุดชีวิตกลับมา ช่วงแรกมีผมคนเดียว ช่วงป ี

ที่สองที่สามต่อมา คุณหญิงคณิตา เลขะกุล บ.ก. อนุสาร อสท. ในเวลา

นัน้ตามไปด้วย เพราะท่านกเ็ป็นอนกุรรมการด้วย อกีคนทีม่าหลังผมหน่อย
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ก็คือคุณดวงดาว สุวรรณรังษี ที่เป็น บ.ก. อนุสาร อสท. รุ่นหลังๆ นั่นก็

วิ่งกับผมมาเหมือนกัน”

 ทุกเส้นทางที่พระองค์เสด็จฯ ไปทรงงาน เรื่องความยากล�าบากไม่

ต้องพูดถึง บางพื้นที่ต้องเดินเท้านานนับชั่วโมง

 “เอาง่ายๆ อย่างไปแม่แจ่ม สมัยโน้นไม่ใช่ขึ้นไปอินทนนท์แล้วลงมา

มีถนนลาดยางลงถึง ไม่ใช่ ต้องไปอ้อมฮอดแล้ววกเข้ามาข้างใน ถนนไม่มี 

ทางลูกรังอย่างเดียว ก็แปลว่าจะไปแม่แจ่มนี่สิบชั่วโมงไม่ถึง ขับรถไม่ถึง 

ไม่ใช่ไม่ถึงสิบชั่วโมงนะ สิบชั่วโมงไม่ถึง ออกตีสามบ้าง ตีสองบ้าง

 แต่เราว่าล�าบากแล้วพระองค์ท่านล�าบากกว่าเราอกี เพราะว่าบางที

เราได้รูปแล้วเราก็หยุด แต่พระองค์ท่านยังไม่ได้น�้า น�้าหมายความว่า 

พระองค์ทรงไปหาน�้าให้ชาวเขา เสด็จพระราชด�าเนินขึ้นเขาไปสามลูกส่ี

ลูก บางทีเราก็ไม่ตาม”

 เม่ือมองย้อนกลับไป นภันต์ยอมรับว่า แม้ตัวเองจะเหนื่อย “แต่

พระองค์ท่านเหนื่อยกว่าแน่ๆ แต่ไม่แสดงออก”

 “อย่างท่ีเสดจ็ฯ ปลวกแดงเนีย่ วันนัน้ทหารเป็นเจ้าภาพ เขากไ็ปปรับ

ที่ เพราะราษฎรทั้งระยอง ทั้งปราจีนฯ มากันเต็ม ซุ้มรับเสด็จฯ นี่ยาว

เป็นกิโล เขาก็เอาหินฝุ่นหยาบมาโรย สวยนะครบั แต่ร้อนนะฮะ ร้อนแบบ

สาหัสเลย แล้วมันก็คมด้วย เราเดินไปแป๊บเดียวก็จะเป็นลมแล้ว พระองค์

ท่านประทับอยู่ถึงสี่ทุ่มกว่า”

 พ้นจากอุปสรรคเรื่องการเดินทาง ภารกิจที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือ

การบันทึกภาพพระราชจริยวัตรให้สมพระเกียรติ

 “สมัยนั้นส�านักพระราชวังค่อนข้างเข้มงวดในการถ่ายภาพพระราช

อิริยาบถของเจ้านายทุกพระองค์ เช่น ก้าวเดินไม่ได้ ต้องให้พระองค์หยุด
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แล้วถงึถ่ายรูป ท�าให้บางทเีราในฐานะคนท�าสารคดกีจ็ะถกูเอด็ประจ�าว่ารูป

ทีน่�ามาเผยแพร่เนีย่พระองค์ไม่สวยในสายตาของผูใ้หญ่ แต่ผมคิดว่าการที่

พระองค์ทรงมีพระเสโทเต็มพระพักตร์ ต่างๆ นานา สามารถถ่ายทอดสื่อ

ความหมายได้ รุ่นผมก็จะกลายเป็นรุ่นหัวแข็ง ผู้ใหญ่ก็อาจจะโกรธ แต่ว่า

เราก็ท�างานของเรา”

 ส�าหรับการถ่ายภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช ช่างภาพคนนีบ้อกว่า ความง่ายอยูต่รง “พระองค์ประทบันิง่และนาน” 

ส่วนความยากคือเรื่องสภาพแวดล้อม

 “เรื่องที่พระองค์ท่านทรงคุยกับราษฎรก็จะเป็นเรื่องเดิมๆ ทรงรับสั่ง

ถามว่า พอมีพอกินไหม อะไรคืออุปสรรคปัญหา น�้ามีไหม น�้าอยู่ที่ไหน ปี

นี้ได้ข้าวเท่าไหร่ ต่างๆ นานา พระราชอิริยาบถของพระองค์นิ่งๆ เพราะ

ฉะนั้นการถ่ายภาพก็ง่าย แต่เราอยู่ในต�าแหน่งที่ถ่ายยาก เพราะว่าจะมี

องครักษ์ เจ้าหน้าที่กองราชเลขาธิการ ถ้าเป็นปักษ์ใต้ก็จะมีล่าม ซึ่งจะบัง 

เราก็ต้องหลบ หลบเหล่ียมให้พ้นแล้วก็ไม่ท�าอะไรที่เป็นที่ผิดสังเกต เช่น 

ไม่ยุกยิก ต้องรู้ว่าถ่ายรูปแล้วต้องรีบลดกล้อง หลีกเลี่ยงการใช้แฟลช อัน

นี้เราก็จะรู้หน้าที่อยู่”

 เม่ือถามถงึเบ้ืองหลังภาพพระบรมฉายาลักษณ์ทีพ่ระองค์ประทบัยนื

ถอืแผนทีโ่ดยมีฉากหลังเป็นภูเขา (ภาพปกเสาร์สวัสดฉีบับนี)้ ซ่ึงมีการแชร์

กันเป็นจ�านวนมาก นภันต์เล่าถึงเหตุการณ์ในวันนั้นว่า

 “รูปนั้นเป็นวันเสด็จฯ บ้านแกน้อย ที่จริงอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง

เชยีงใหม่เลย ขับรถชัว่โมงกว่าๆ กถ็งึแล้ว แต่วนันัน้เราขบัรถไปส่ีห้าชัว่โมง

กว่าจะถึง พระองค์เสด็จฯ มากับเฮลิคอปเตอร์ เราไปยืนรอก่อน โอ้โห...

ตัวละลาย เพราะว่าข้างหน้าคือฝุ่นแดงอันมหาศาล ทั้งภูเขาไม่มีต้นไม้
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เลย มีแต่ความแห้งแล้ง ตรงที่พระองค์เสด็จฯ เป็นบ้านมูเซอแดง แล้วก็

เป็นโรงเรียน แล้วระหว่างที่พระองค์ท่านประทับกับราษฎร ผมยืนอยู่ห่าง

สักประมาณสิบเมตร ถ่ายรูปพระองค์เสร็จก็ยืนคอยอยู่เฉยๆ ปรากฏว่ามี

ลมหมุนหอบดินแดงวนขึ้นมาแล้วก็ไปคลุมพระองค์ท่านจนกระทั่งแผนที่

หลุดไปจากพระหัตถ์ข้างหนึ่ง พระองค์ก็ทรงตะปบ ก็เห็นว่าฝุ่นเข้าพระ

พกัตร์ ทกุคนกต็กใจ พอฝุน่จางหน่อย ตอนนัน้พระองค์ท่านทรงถอดฉลอง

พระเนตรออกแล้วทรงเช็ดพระเนตร แล้วทรงกางแผนที่ใหม่ ทรงงานต่อ 

เราร้องไห้เลย ร้องไห้เพราะว่าพระองค์ไม่ต้องมาอย่างนี้ก็ได้ ก็เป็นภาพที่

ตัวเองประทับใจมากๆ

 หลังจากนัน้อกีสามสิบปีถดัมา ผมไปทีน่ัน่อกีคร้ัง มันเป็นอะไรทีช่อ็ค 

เพราะว่าจากภเูขาหลายลูกทีเ่ป็นทะเลทรายในวันนัน้ วันนีมั้นเขยีวไปหมด 

บ้านแกน้อยก็เป็นโครงการหลวงที่ท�ารายได้สูงมาก

 ต่อมาเม่ือประมาณสามปีที่แล้ว เนื่องจากผมจบมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ทางคณะส่ือสารมวลชนก็มาขอหนังสือผมเล่มหนึ่ง ชื่อ ‘ย่าง

พระบาทที่ยาตรา’ เอาไปเป็นคอนเซ็ปในการท�างานถวายฯ ผมก็เลือกรูป

หนึ่งที่ชอบมากก็คือรูปนี้ แล้วให้เขาไปออกแบบมาอีกที ก็ท�าออกมาเป็น

อย่างทีเ่หน็ เดมิรูปทีผ่มถ่ายข้างหลังเป็นภูเขาก่อนทรงงาน แต่รูปทีท่�าออก

มา ใช้ภาพภูเขาหลังทรงงานเป็นฉากหลังแทน

 หลังวันเสด็จสวรรคต เช้าวันที่ 14 ตุลาคม ผมก็โพสต์รูปนี้ ซึ่งเป็น

รูปทีอ่ยูใ่นคอมพวิเตอร์ เขียนเจ็ดบรรทดั เล่าให้ฟังว่าตัวเองเหน็อะไรวนันัน้ 

กไ็ม่คิดว่ามันจะถกูแพร่หลายไปมากมาย แสดงว่าคนสมัยนีเ้ขากอ็ยากทีจ่ะ

เข้าใจอะไรที่สิบบรรทัด

 ในวันที่ทราบข่าวว่าพระองค์เสด็จสวรรคต เขาบอกว่าในความโศก
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เศร้าเสียใจคือค�าม่ันสัญญาทีใ่ห้ไว้กบัตัวเองว่า จะท�างานเพือ่เผยแพร่พระ

ราชกรณียกิจให้มากขึ้น

 “รู้สึกเสียใจว่าเรามีเวลาตั้งมากมายที่น่าจะท�าอย่างนี้ให้กับเด็กสมัย

นี้ ผู้คนสมัยนี้ได้เข้าใจพระองค์ท่าน เพราะแม้กระทั่งลูกผมก็ไม่เคยเห็น

พระเจ้าอยูห่วั นอกจากเหน็ในโทรทศัน์ ผมกสั็ญญากบัตัวเองว่าจะท�ามาก

ขึ้น”

 เหตุผลไม่ใช่เพราะพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ แต่ทรงเป็นยิ่ง

กว่าพระมหากษัตริย์

 “มีหลายคร้ังที่ผมไปถ่ายภาพพระองค์ท่านแล้วเห็นพระองค์ประทับ

ราบอยู่กับพื้น หัวเข่าเปื้อนทรายเต็มไปหมด ผมเคยยกกล้องขึ้นถ่ายรูป

เม่ือพระองค์ประทบับนบัลลังก์ในวนัฉัตรมงคล พอเหน็ภาพอย่างนีเ้ม่ือไหร่

ผมก็น�้าตาไหล คือท�าไมพระองค์ต้องมาท�าอย่างนี้ ทรงงานทุกวัน ตีสามตี

สี่ พระองค์ก็ยังทรงงาน พระองค์เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรทุกวัน 11 โมงเช้า 

กลับมาได้เสวยพระกระยาหารค�า่ตอนส่ีทุม่ เป็นเรากอ็ยูไ่ม่ได้ ไม่มีทาง แต่

พระองค์ทรงท�าได้ด้วยความเต็มพระราชหฤทัย

 โครงการของพระองค์ส่ีพันกว่าโครงการ ทรงติดตามความคืบหน้า

ทุกโครงการด้วยพระองค์เอง แล้วโครงการเหล่านั้นก็ได้เดินทางไปสู่ความ

ส�าเร็จทุกโครงการด้วยพระองค์เอง ทรงคิดได้อย่างไร ทรงท�าได้อย่างไร 

คนธรรมดาท�าไม่ได้ ไม่มีวัน

 ในฐานะช่างภาพบางคร้ังกส็งสัยว่าพระองค์ท่านทรงถ่ายอะไร บางที

แอบ แอบเลยล่ะ แอบไปยืนข้างหลังว่าพระองค์ทรงถ่ายอะไร คือพระองค์

ท่านทรงยกกล้องมาแต่ละคร้ังทรงถ่ายของไม่ดทีัง้นัน้ ดนิแดงแห้งผาก ราก

ไม้ ต้นไม้ล้ม พระองค์ทรงถ่ายภาพเหล่านี้ แต่อีกสิบปีกลับไปดูสิ ตรงนั้น
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จะกลายเป็นอ่างเก็บน�้าใหญ่ พระองค์ท่านทรงถ่ายไปต้องคิดไปด้วยแน่ๆ 

ว่าจะเอาไปท�าอะไร เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้มาจากรูปของพระองค์ก็คือชีวิต”

 ในฐานะช่างภาพที่มีโอกาสได้ตามเสด็จฯ และซาบซ้ึงในพระ

มหากรุณาธิคุณของพระองค์ ข่าวการเสด็จสวรรคตจึงเป็นความสูญเสีย

ครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตเช่นเดียวกับพสกนิกรทั่วไป

 “ตั้งแต่เสด็จสววรคตก็ร้องไห้ใหญ่ๆ สักสองครั้ง มันเหมือนน�้าตาตก

ในม้ัง ทุกวันนี้ต่ืนเช้ามาก็ยังถามตัวเองว่า จริงเหรอ แต่สุดท้ายก็คิดว่า 

พระองค์ท่านยังอยู่กับเรา ไม่เคยไปไหน พระเจ้าอยู่หัวทรงอยู่รอบๆ ตัว

เรา ในคอมพิวเตอร์ผมมีแต่รูปพระเจ้าอยู่หัว กล้องถ่ายรูปผมในฐานะช่าง

ภาพ ผมไม่เคยถ่ายรูปคน ใครมาจ้างผมถ่ายรูปคนผมไม่รับงาน เพราะ

ผมคิดว่ากล้องผมถ่ายรูปพระเจ้าอยู่หัว ถ่ายรูปสมเด็จพระนางเจ้าฯ ผม

ไม่อยากถ่ายรูปอื่นแล้ว ถึงไม่ท�างานก็ไม่อยากถ่ายรูปคนอื่นแล้ว ผมก็จะ

ถ่ายใต้น�้า ถ่ายภูเขา ไม่ถ่ายคน”

 ในวาระแห่งความสญูเสียนี ้นภันต์มีความในใจทีต้่องการส่งถงึคนรุ่น

ใหม่หรือคนที่อาจจะยังไม่ได้รับรู้ในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 “เราต้องมีพระเจ้าอยู่หัวอยู่ในหัวใจ อยู่ในจิตวิญญาณของความเป็น

คนไทย คนไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 

ไม่ต้องพระองค์ไหน ไม่ต้องอะไร ขอให้มีสถาบันพระมหากษตัริย์อยูก่บัคน

ไทย เราก็จะเป็นคนไทย ถ้าเราคิดว่าเรารักประเทศเรา เราก็ต้องเคารพ

เทิดทูนพระมหากษัตริย์โดยไม่ต้องมีเง่ือนไข รักแล้วไม่ต้องถาม ไม่ต้อง

สงสัย ผมไม่เคยสงสัยอะไรเลย ... ผมรัก”
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บันทึกของ ดร.วิษณุ เครืองำม ปี 2013

 ในฐานะที่ท�างานอยู่ในท�าเนียบรัฐบาลโดยหน้าที่ต่างๆ กันถึง 15 ป ี

ขอยืนยันว่าพระองค์ทรงมีมาตรฐานเดียวโดยตลอดจะต่างกันก็ที่โอกาส 

เช่น คณะรัฐมนตรีบางคณะเข้ามาในช่วงท่ีทรงพระประชวร บางคณะมี

ราชการงานเมืองต้องเข้าเฝ้าฯ ขอพระราชทานมหากรุณาบ่อยหรือห่าง

ตามเหตุการณ์ ในการมีพระราชด�าริ พระราชด�ารัส และการทรงงาน

ใดๆ ไม่มีเลยสักเร่ืองที่จะแสดงว่าทรงรับเอาประโยชน์ส่วนพระองค์แม้ 

พสกนิกรจะเต็มใจถวาย

  - สมัยจอมพลถนอมเป็นนายกฯ คราวหนึ่งประจวบโอกาสครอง

ราชย์ครบ 25 ปี (พ.ศ. 2514) รัฐบาลจะสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์และ

ถาวรวัตถใุหญ่โตทีสุ่ดในประเทศถวาย ทรงมีพระราชกระแสรับส่ังว่า “ส้ิน

เปลืองและไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน สร้างถนนกันรถติดดีกว่า” และ

นี่จึงเป็นที่มาของ “ถนนรัชดาภิเษก”
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 - สมัยคุณบรรหารเป็นนายกฯ เคยกราบบังคมทลูว่าจะสร้างทาวเวอร์

หรือหอคอยสูงใหญ่ข้างสะพานพระราม 9 ใช้เป็นหอดูวิว หอโทรคมนาคม 

และเฉลิมพระเกียรติ พระองค์ท่านทรงมีพระราชกระแสรับส่ังว่า 

“เทคโนโลยีสมัยนี้ไม่ต้องสร้างหอโทรคมนาคมและเปลืองเงินเปล่าๆ” 

 - นายกฯ คนหนึ่ง เคยกราบบังคมทูลถามว่าที่ พระอนุสาวรีย์กรม

หลวงชุมพรฯ หน้าท�าเนียบรัฐบาลนั้น ตอนพลบค�่าคนมักมาจุดประทัด

แก้บน บางทีก็ยิงปืนสนั่นหว่ันไหว ดังรบกวนมาถึงสวนจิตรฯ หรือไม่ 

พระองค์ท่านทรงมีพระราชกระแสรับส่ังว่า “อยูท่ีห่ลักการว่าท�าอย่างนัน้ผดิ

กฎหมายไหม ถ้าผิดก็ต้องห้าม แต่ถ้าเป็นเสรีภาพก็ต้องปล่อยไป ร�าคาญ

หนวกหกูต้็องทน อย่าใช้มาตรฐานสวนจติรฯ หรือท�าเนยีบรัฐบาลมาตัดสิน”

 - สมัยนายกฯ ทักษิณ เคยกราบบังคมทูลว่า เม่ือประทับรักษา

พระองค์ที่วังไกลกังวลอย่างนี้ รัฐบาลจะขอพระราชทานพระบรมราชานุ

ญาตให้ส�านักพระราชวังปรับปรุงวังไกลกังวล ให้สะดวกสบายสมกับที่จะ

ใช้เป็นที่ประทับยาวนานรวมทั้งจะปรับปรุงโรงพยาบาลหัวหินให้ทันสมัย

พร้อมทุกประการ ทรงพระราชกระแสรับสั่งว่า การปรับปรุงโรงพยาบาล

เป็นประโยชน์แก่ทุกคนถ้ามีงบก็ควรท�า แต่การปรับปรุงวังไกลกังวลเป็น

เรื่องพระส�าราญ “แค่นี้ก็พออยู่พอเพียงแล้ว”

 - รัฐบาลหลายคณะเคยออกกฎหมายที่มุ่งจะเฉลิมพระเกียรติ เช่น 

มีค�าว่า “พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช” ทรง

มีพระราชกระแสให้รัฐบาลน�ากลับไปปรับปรุงเพราะไม่อาจทรงสถาปนา

พระองค์เองได้ เช่นเดียวกับที่ใน พ.ศ. 2512 ไม่ทรงลงพระปรมาภิไธย

ในร่างพระราชบัญญัติยศทหารซ่ึงถวายพระยศทางทหารเป็นจอมพล 

จนร่างพระราชบัญญัตินั้นตกไปเองในที่สุด
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 - รัชกาลที่ 9 ทรงลงพระปรมาภิไธยตรากฎหมายมาแล้วทั้งที่เป็น

พระราชบัญญัติ พระราชก�าหนด พระราชกฤษฎีกานับหม่ืนฉบับ ทรง

วินิจฉัยฎีกานักโทษ ฎีการ้องทุกข์ขอพระราชทานความเป็นธรรมอีกหลาย

พันราย บางรายขอพระราชทานยืมเงิน บางรายขอความเป็นธรรมเร่ือง

แต่งตั้งโยกย้าย รายหนึ่งพ่อตาย ลูกชายบวชหน้าไฟให้พ่ออยู่มาก็ไม่ยอม

สึก แม่มีลูกชายคนเดยีวท�าหนงัสือถวายฎีกาว่าเดอืดร้อนหนกั ขอพระมหา

กรุณาให้ลูกสึกมาช่วยเล้ียงแม่เถดิ โปรดให้ตรวจสอบแล้วมีพระราชกระแส

ว่า แท้จริงแม่ไม่ได้อยากให้ลูกสึก แต่ปัญหาคือแม่ล�าบากยากจน จึงโปรด

ให้กรมประชาสงเคราะห์เข้าไปช่วยดูแล สอนอาชีพให้และหาเครื่องมือท�า

มาหากนิไปให้แม่ ลงท้ายแม่กท็�ามาหากนิได้ ส่วนลูกกอ็ยูไ่ปจนเป็นสมภาร

 - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงสงเคราะห์

ทั้งส่วนรวมและพระองค์เองเพื่อจะได้มีพระพลามัยดี ทรงดนตรี ทรงพระ

ราชนิพนธ์หนังสือ ทรงเล่นคอมพิวเตอร์ ทรงฉายภาพ ทรงกีฬา ทรงวาด

รูป ปั้นรูป ทรงงานไม้งานช่าง จะทรงจับงานด้านใดก็ทรงท�าได้ดี ที่คนไม่

ใคร่ทราบคอื ทรงสนพระราชหฤทยัเป็นพเิศษในเร่ืองภาษาไทย การศกึษา 

ระบบสิ่งแวดล้อม การสาธารณสุข และพุทธศาสนา ส่วนที่ทรงพระปรีชา

ทางดนิ น�า้ ระบบระบายน�า้ และการแก้ปัญหาจราจรนัน้เป็นทีท่ราบทัว่ไป

อยูแ่ล้ว เม่ือคร้ังยงัเป็นเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ตนเคยได้รับพระมหากรุณา

พระราชทานค�าแนะน�าเรื่องการใช้ถ้อยค�าภาษาไทยหลายหน

 - ครั้งหนึ่งได้ถวาย “รายชื่อ” บุคคลให้ทรงแต่งตั้ง รับสั่งถามว่าตั้ง

กี่คน ตนกราบบังคมทูลว่าคนเดียว ทรงมีพระราชด�ารัสว่าคนเดียวเรียกว่า 

“ชื่อ” ถ้า “รายชื่อ” ต้องหลายคน
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 - อีกคราวหนึ่ง มีหนังสือกราบบังคมทูลว่า “ทูลเกล้าทูลกระหม่อม

มาเพือ่ทรงพจิารณา” ทรงพระสรวลตรัสว่า “ถ้าทลูเกล้าทลูกระหม่อมกอ็ยู่

บนกระหม่อมยังไม่ถึงฉัน ถ้าจะให้ถึงฉัน ต้องทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

มาเพื่อทรงพิจารณา”

 - ในทางพระพทุธศาสนากป็รากฏว่าทรงรอบรู้ทัง้ในทางปฎิบัติและ

ปริยัติ เม่ือมีพระราชด�ารัสถึงเหตุการณ์คร้ังใดจะทรงย้อนไปถึงเร่ืองราว

ครั้งเก่าก่อน เช่น ครั้งสมเด็จพระสังฆราชยังเป็นพระญาณวราภรณ์ หรือ

ครั้นเจ้าคุณประยุทธยังเป็นพระราชวรมุนี และเคยตรัสเล่าเรื่องราวความ

เป็นอัครศาสนูปถัมภกว่า ต้องทรงอุปถัมภ์ และคุ้มครองทุกศาสนา โดย

ไม่เลือกปฏิบัติ ทรงเล่าพระราชทานว่าคร้ังหนึ่งควีนจากประเทศหนึ่งทูล

ถามว่า พุทธศาสนาไม่มีพระเจ้าแล้วชาวพุทธนับถืออะไรกันเหตุใดไม่ยก

พระพุทธเจ้าเป็นพระเจ้าเสียเลย ทรงตอบว่า พุทธศาสนานับถือ “ธรรม” 

เรานับถือธรรมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเสียอีก เพราะธรรมเป็นเครื่องคุ้มครอง

โลก และมีพระราชด�ารัสต่อไปว่าแม้ศาสนาอืน่กย็งัต้องทรงอปุถมัภ์ ฉะนัน้

ในฝ่ายพุทธศาสนาขอให้ทุกคนวางใจเถิดว่าจะเป็น เถรวาท มหายาน 

รามัญนิกาย มหานิกาย ธรรมยุต ก็ต้องทรงคุ้มครองและพระราชทาน

ความเป็นธรรมเสมอกัน

 - รัชกาลที่ 5 นั้น อะไรที่ไม่เคยมีและไม่มีคนไทยคนใดนึกว่าชีวิตนี้

จะมีแต่กท็รงบันดาลวางรากฐานให้มีขึน้ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล รถไฟ 

ไปรษณีย์ เลิกทาส จนคนรุ่นก่อนหน้านั้นต้องคิดว่าเหลือเชื่อ แต่รัชกาล 

ที่ 9 นั้น อะไรที่ควรจะมี ควรจะคิดออก ควรจะท�าเป็นนานแล้ว แต ่

ผู้มีอ�านาจหน้าที่ไม่ใคร่คิดไม่ใคร่ท�า ก็ทรงบันดาลหรือวางรากฐานให้มีให้

เป็นขึ้น อาทิ เขื่อน ฝาย ประตูระบายน�้า ถนน สะพาน การสงเคราะห์
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คนเป็นโรคเรื้อน คนประสบภัยธรรมชาติ การแก้ปัญหาจราจร การเพิ่ม

ผลผลิตการเกษตร การแก้ปัญหาความยากจน ปัญหาพลังงาน

 ในบันทึกของ ดร. วิษณุ เขียนว่า สมัยผมเป็นเลขาธิการ ครม. ต้อง

ทลูเกล้าฯ ถวายเอกสารใส่ซองขนาดใหญ่สีขาว เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย 

ทรงมีพระราชกระแสรับส่ัง ต่อไปหน้าซองไม่ต้องเขียนเลขที่หนังสือ จะ

ได้หมุนเวียนกลับลงมาใช้หลายหน ไม่ต้องทิ้ง แม้แต่เร่ืองเล็กๆ ก็ควร

ประหยดั เวลาร่างกฎหมายโปรดให้ถวายปะหน้า 2 แผ่น เผือ่ว่าทรงลงพระ

ปรมาภิไธยแล้วหมึกซึมเลอะจะได้ประหยัดเวลาไม่ต้องรอถวายใหม่ เวลา

ตั้งรัฐมนตรีใหม่จะต้องเข้าเฝ้าฯ  ถวายสัตย์ปฏิญาณ ทรงมีพระราชด�ารัส

ว่าให้รีบมาจะได้รีบไปท�างานไม่ต้องห่วงว่าติดเสาร์-อาทิตย์ ประเทศไทย

พระเจ้าแผ่นดินไม่มีวันหยุดราชการ

 - เมื่อปี 2538 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสวรรคต ลอง

คิดดูว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ท่านจะ

ทรงวิปโยคขนาดไหน เสด็จฯ ไปทรงสดับพระพิธีธรรมที่พระที่นั่งดุสิตฯ 

ทุกราตรี แต่ทราบกันบ้างหรือไม่ว่าพอพระสวดจบเสด็จฯ ลงมาประทับ

ที่พระที่นั่งราชกรัณยสภาใกล้ๆ กัน พระราชทานค�าแนะน�าการแก้ปัญหา

จราจรแทบทุกคืน

 - ปี 2553 อยูร่ะหว่างทรงพระประชวรประทบัในโรงพยาบาล พระ

ราชกรณยีกจิอืน่ภายนอกโรงพยาบาลทรงงดเสียเกอืบส้ิน แต่การเสดจ็ฯ ไป

เปิดประตูระบายน�า้คลองลัดโพธิ ์ทอดพระเนตรโครงการแก้ปัญหาน�า้ท่วม

และเปิดสะพานระบายการจราจรเพ่ือพสกนกิรของพระองค์ เป็นเร่ืองทีท่รง

ถือเป็นกิจส�าคัญ
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 - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นยอด

แห่งผู้อดทน อดกล้ัน ในการประกอบพระราชกรณียกิจนั้นย่อมมีทั้งร้อน

ทัง้หนาวยาวนานและเหนือ่ยหนกั ดเูอาจากการพระราชทานปริญญาบัตร

แม้แต่ที่ต้องทรงอดกลั้นด้วยขันติบารมีในค�าจ้วงจาบหรือระคายเคืองเบื้อง

พระยุคลบาทอีกไม่รู้เท่าไร อย่าลืมว่าพระชนมพรรษา 83 แล้ว ทรงงาน

มา 64 ปีแล้ว

 ดาไลลามะ เคยพูดว่า “ใครอย่ามาชมตัวท่านเลยว่าเป็นยอดคน ไป

ดูที่พระเจ้าแผ่นดินเมืองไทยเถิด”

 ตนเคยไปเฝ้าฯ เจ้าชายจิกมี กษตัริย์แห่งภูฏาน ทรงตรัสว่า “กษตัริย์

ของท่านเป็นแบบอย่างของข้าพเจ้าในการจะครองราชย์ให้คนรัก”

 สุลต่านบรูไนทีเ่ป็นผูแ้ทนกษตัริย์ 25 ประเทศ ถวายพระพรในคราว

ฉลองการครองราชสมบัติครบ 60 ปี เม่ือ พ.ศ. 2549 เคยทลูว่า การครอง

ราชย์นานถึง 60 ปีเป็นเพียงตัวเลข ส�าคัญอยู่ที่ว่า 60 ปีนั้นได้ท�าอะไร

 “เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าฝ่าพระบาททรงท�าทุกอย่างตลอด 60 ปี ให้

เป็นประโยชน์ต่อชาวไทย ชาวเอเชยี และชาวโลก วาระนีจ้งึทรงเป็นความ

ภาคภูมิใจของบรรดาพระราชามหากษัตริย์ทั้งปวงโดยทั่วกัน”

 เม่ือวันเฉลิมพระชนมพรรษาปี 2552 มีพระราชด�ารัสตอนหนึ่ง

ว่า “ความสุขความสวัสดีของพระองค์จะมีได้ก็ด้วยการที่บ้านเมืองมีความ

เรียบร้อย”

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้พวกเรามา

ตลอด แต่พระราชด�ารัสนีมี้นยัเป็นทัง้ส่ิงที ่“ทรงหวงั” “ทรงบอกให้รู้” และ 

“ทรงขอ” ซึ่งน่าจะทรงประสงค์ยิ่งกว่าค�าถวายพระพร “ทรงพระเจริญ”

. . .
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รูปที่มีทุกบ้ำน7

 ตั้งแต่เล็กยังเคยได้ถามแม่ว่า  บนข้างฝาบ้านเรานั่นติดรูปใคร

ที่แม่คอยบูชาประจ�าก่อนนอนทุกคืน  จะต้องไหว้

 แม่ตอบว่าให้กราบรูปนั้นทุกวัน  ท่านเป็นเทวดาที่มีลมหายใจ

ที่เรายังพอมีกินอย่างวันนี้    ท่านดูแลคนไทยมานานเหลือเกิน ให้จ�าไว้

 เป็นรูปที่มีทุกบ้าน    จะรวย หรือจน หรือว่าจะใกล้ไกล

เป็นรูปที่มีทุกบ้าน      ด้วยความรัก ด้วยภักดี ด้วยจิตใจ

 เติบโตมากี่สิบปีที่ผ่าน   ภาพที่เห็นคือท่านท�างานทุกวัน

เมื่อไรเราท�าอะไรที่เกิดท้อ    แค่มองดูรูปบนข้างฝาจะได้ก�าลังใจ จากรูปนั้น

 เป็นรูปที่มีทุกบ้าน    จะรวย หรือจน หรือว่าจะใกล้ไกล

เป็นรูปที่มีทุกบ้าน      ด้วยความรัก ด้วยภักดี ด้วยจิตใจ

 จะขอตามรอยของพ่อ   ท่องค�าว่า เพียงและพอ จากหัวใจ

เป็นลูกที่ดีของพ่อ      ด้วยความรัก ด้วยภักดี

 จะขอตามรอยของพ่อ   ท่องค�าว่า เพียงและพอ จากหัวใจ

เป็นลูกที่ดีของพ่อ      ด้วยความรัก ด้วยภักดี

 จะขอตามรอยของพ่อ   ท่องค�าว่า เพียงและพอ จากหัวใจ

เป็นลูกที่ดีของพ่อ      ด้วยความรัก ด้วยภักดี

 ด้วยความรัก ด้วยภักดี ตลอดไป

 7  ศิลปิน เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์


