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CHIEF EXECUTIVE OFFICER วงศ์ทนง ชยัณรงคสิ์งห ์MANAGING DIRECTOR นิตพัิฒน ์สุขสวย EDITOR-IN-CHIEF วิไลรตัน ์เอมเอ่ียม EDITOR-IN-CHIEF (CULTURE SECTION) เจมิสริิ  
เหลอืงศุภภรณ ์EDITOR ยศยอด คลงัสมบติั WRITER นธินิาฏ ปโุรทกานนท ์DESIGN DIRECTOR วรีะยุทธ คงเทศน ์ART DIRECTOR อนงคน์าฎ ววิฒันานนท ์SENIOR GRAPHIC DESIGNER  
พรวล ี จว้งพุฒซา GRAPHIC DESIGNER อรณญัช ์ สุขเกษม PROOFREADERS สราญรตัน์ ไว้เกียรต,ิ ภาวิกา ขนัตศิรสีกลุ MARKETING MANAGER วไิลลักษณ์ โพธ์ิตระกลู ASSISTANT  
MARKETING MANAGER พิมพ์นารา มฤีทธิ ์CREATIVE MARKETING ชลธร จารุสวุรรณวงค ์MAGAZINE MANAGER สรุเกตุ เรอืงแสงระว ีPRODUCTION ทศพล บญุคง PHOTOGRAPHERS 
นวลตา วงศ์เจรญิ, วงศกร ย่ีดวง ADVERTISING DIRECTOR ศุภลกัษณ ์เลศิกาญจนวัฒน์ SENIOR ADVERTISING MANAGER ธญัญน์ร ีนิธพัิชรโรจน ์ASSISTANT ADVERTISING MANAGERS 
มาสสุภา เอีย่มมงคลศิลป,์ ภัทรลดา พุ่มเจรญิ, สกุญัญา แกว้ชิงดวง, สุรตันา ทรรปณ์ทิพากร MARKETING COORDINATOR ศศิมา เหลอืงศิริฉาย DIGITAL MEDIA MANAGER วมิลพร รชัตกนก

THE STANDARD เป็นนิตยสารแจกฟรีรายสัปดาห์ ห้ามจ�าหน่าย สงวนลิขสิทธิ์ การน�าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของนิตยสารไปใช้โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
ถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย 
เจ้าของ บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จ�ากัด เลขที่ 23/100-102 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02 203 1142
แฟกซ์ 02 203 1143 เว็บไซต์ WWW.THESTANDARD.CO ISSN 2586-8586
แยกสี บริษัท คลาสิคสแกน จ�ากัด โทรศัพท์ 0 2291 7575 พิมพ์ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จ�ากัด (มหาชน) โทรศัพท ์0 2551 0533, 44
ภาพถ่าย AFP, SHUTTERSTOCK ฟอนต์ KANIT โดย คัดสรร ดีมาก, 9 OUR KING โดย ไพโรจน ์ธรีะประภา

ตดิตอ่กองบรรณาธิการ MAGAZINE@THESTANDARD.CO ตดิตอ่ฝ่ายโฆษณา ศุภลกัษณ ์เลศิกาญจนวฒัน ์09 2964 1635, ธญัญน์ร ีนธิพัิชรโรจน ์09 9975 5878, ภทัรว ีตัง้วบิลูยก์ลุ 08 9675 3309, 
มาสสุภา เอีย่มมงคลศิลป ์08 5056 0083, ภัทรลดา พุ่มเจรญิ 09 2365 6415, สุกญัญา แกว้ชิงดวง 09 6156 3692, สุรตันา ทรรปณทิ์พากร 09 5516 2441, ศศิมา เหลอืงศิรฉิาย 08 3999 5484

“คุณผ่านพ้นช่วงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาได้อย่างไร”
		 น่ันเป็นค�าถามท่ีทีมงานใช้เปิดบทสนทนาครั้งหน่ึงในช่วง 
ท่ีเรามีโอกาสสัมภาษณ์บุคคลในสาขาอาชีพต่างๆ	 เพ่ือจัดท�า
ฉบับพิเศษในช่วงเดือนตุลาคมเลยไปจนถึงต้นเดือนหน้า	
		 ค�าถามเดียวกันเรียกค�าตอบยาวที่มีเสียงสั่นเครือเป็นช่วงๆ	
ขณะทีมงานก้มหน้างุดๆ	สูดน�้ามูกในบางจังหวะ	และสกัดก้ัน
อาการรื้นที่ขอบตา	เพื่อไม่ให้การสัมภาษณ์ต้องหยุดกลางคัน
		 อาการแบบน้ีเกิดขึ้นทุกครั้งในการสัมภาษณ์ท่ีมีเน้ือหา
เก่ียวข้องกับพระราชกรณยีกิจ	พระเมตตา	และพระมหากรณุาธิคณุ	
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
		 นั่นสินะ	เราทั้งประเทศผ่านปีที่เศร้าที่สุดมาได้อย่างไร	
		 นับตัง้แต่วันน้ัน	ย�า่ค�า่วนัที	่13	ตลุาคม	2559	เชือ่ว่า	แต่ละคน
ต้องผ่านประสบการณ์แห่งความสูญเสียร่วมกันไม่มากก็น้อย	
		 เราได้เห็นเพ่ือนบางคนพูดอธิบายความรู ้สึกได้ไม่จบ
ประโยค	เราอยู่ในภาวะที่พร้อมจะหลั่งน�้าตาเมื่อได้อ่าน	ได้ยิน	
และได้เหน็เรือ่งราวทีส่ือ่ทยอยน�าออกมาเผยแพร่	เราทัง้ประเทศ
ได้ทบทวนและเรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับพระราชกรณียกิจตลอด

รัชสมัยของพระองค์	และได้ประจักษ์ในใจจนเด่นชัดอีกครั้งว่า	
มหาราชพระองค์น้ีทรงควรค่าแก่การเทิดทูนและจงรักภักดี
เพียงใด
		 ท่ามกลางความสูญเสียใหญ่หลวงที่เกิดขึ้น	 เราได้เข้าใจ
เร่ืองไตรลักษณ์ในทางธรรม	ขณะท่ีในทางโลกเราได้เห็นแง่มุม
ที่งดงามของการร่วมแรงร่วมใจถวายอาลัย	และการตั้งปณิธาน
ที่จะสานต่อ	 ‘สิ่งท่ีพ่อท�า’	จากความตระหนักแก่หัวใจไทยแล้ว
ว่าทรงวางรากฐานด้านการพัฒนาไว้ในทุกด้าน
		 เหมือนอย่างที่หลายท่านซึ่งให้สัมภาษณ์กับทีมงานใน 
ช่วงที่ผ่านมาไว้ว่า	 เราคงไม่สามารถจะท�าอะไรเพ่ือประเทศได้
มากมายอย่างที่พระองค์ทรงท�า	แต่เราสร้างการเปลี่ยนแปลง
ได้แน่	หนึ่งปีที่เศร้าที่สุดผ่านมาแล้ว	เมื่อเสร็จสิ้นวาระส�าคัญใน
ช่วงปลายเดือน	เป็นโอกาสที่เราจะเปลี่ยนความเศร้าโศกให้เป็น
พลังในด้านบวกแล้วก้าวเดินต่อไป	เพื่อให้สิ่งที่พ่อสร้างไว้ยั่งยืน	

ยศยอด คลังสมบัติ
บรรณาธิการ
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ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จัดแสดงในนิทรรศการ	‘ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช’

โดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่	2	กันยายน	2560	-	7	มกราคม	2561
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เหลอืงศุภภรณ ์EDITOR ยศยอด คลงัสมบติั WRITER นธินิาฏ ปโุรทกานนท ์DESIGN DIRECTOR วีระยุทธ คงเทศน ์ART DIRECTOR อนงค์นาฎ วิวัฒนานนท ์SENIOR GRAPHIC DESIGNER  
พรวล ี จ้วงพุฒซา GRAPHIC DESIGNER อรณญัช ์ สขุเกษม PROOFREADERS สราญรตัน์ ไวเ้กียรต,ิ ภาวกิา ขนัตศิรสีกลุ MARKETING MANAGER วไิลลกัษณ ์ โพธ์ิตระกลู ASSISTANT  
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		 ค�าถามเดียวกันเรียกค�าตอบยาวที่มีเสียงสั่นเครือเป็นช่วงๆ	
ขณะทีมงานก้มหน้างุดๆ	สูดน�้ามูกในบางจังหวะ	และสกัดก้ัน
อาการรื้นที่ขอบตา	เพื่อไม่ให้การสัมภาษณ์ต้องหยุดกลางคัน
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		 นับตัง้แต่วันน้ัน	ย�า่ค�า่วนัที	่13	ตลุาคม	2559	เชือ่ว่า	แต่ละคน
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และได้เหน็เรือ่งราวทีส่ือ่ทยอยน�าออกมาเผยแพร่	เราทัง้ประเทศ
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ที่จะสานต่อ	 ‘สิ่งท่ีพ่อท�า’	จากความตระหนักแก่หัวใจไทยแล้ว
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จัดแสดงในนิทรรศการ	‘ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช’

โดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่	2	กันยายน	2560	-	7	มกราคม	2561
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“ที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้ คือการที่ได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้า นั่นคือคนไทยทั้งปวง” ข้อความบางส่วนจากพระราชหัตถเลขา
ของรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีไปถึงพระสหายในต่างประเทศ ภายหลังที่เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ 

เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ 
ใครจะทราบว่า เสียงหนึ่งที่ตะโกนแทรกเข้าพระกรรณว่า “ในหลวงอย่าทิ้งประชาชน” ระหว่างที่รถพระที่นั่งแล่นผ่านฝูงชนที่มาส่งเสด็จฯ

จากสยามประเทศเพื่อไปศึกษาต่อ ณ สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2489 จะกลายเป็นที่มาของความผูกพัน
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีต่อประเทศไทยและประชาชนไทยอย่างแน่นแฟ้น 
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จากเหตุการณ์ในคราวนั้น พระองค์ไม่เพียงแต่ทรงนึกตอบในพระราชหฤทัยว่า “ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้า แล้วข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชน
ได้อย่างไร” ตลอดรัชสมัยขององค์พระภูมินทร์ รัชกาลที่ 9 ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อชาติและประชาชน กลายเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร

ให้ราษฎรได้อยู่เย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมี THE STANDARD ขอน้อมร�าลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ด้วยการเก็บภาพส่วนหนึ่งใน ‘นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์’ ช่วงที่พระองค์เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรและทรงงานในโครงการต่างๆ 

เป็นภาพของประเทศไทยและประชาชนในสายพระเนตรของพระองค์ อันเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดว่า 
พระองค์ทรงห่วงใยพสกนิกรอย่างแท้จริง จนเรารับรู้ร่วมกันว่า ‘ที่ของพระองค์ อยู่ตรงกลางใจไทยทั้งมวล’
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 “หลักส�าคัญว่า ต้องมีน�้า น�้าบริโภคและน�้าใช้ น�้าเพื่อการเพาะปลูก
เพราะชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน�้า คนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน�้า คนอยู่ไม่ได้ 

ไม่มีไฟฟ้า คนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้า ไม่มีน�้า คนอยู่ไม่ได้” 
พระราชด�ารัส พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เฝ้าฯ ณ  พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน 

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2529

โครงการอัน เนื่ อ งมาจากพระราชด� า ริ ของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	
มีทั้งหมดกว่า	4,000	โครงการ	ซึ่งหากน�ามาระบุลง
ในแผนทีป่ระเทศไทย	จะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงงาน
ครอบคลมุทกุพ้ืนท่ี	ตัง้แต่ยอดดอยจรดชายฝ่ัง	และ
กว่า	3,000	โครงการ	ล้วนเกีย่วพนักบัการพฒันาน�า้ 
ทัง้สิน้	 เช่น	ฝนหลวง	กังหันน�้าชัยพัฒนา	 โครงการ
แก้มลิง	 เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ	 ฯลฯ	 สะท้อนชัดถึง 
ความห่วงใยในพระราชหฤทัยเก่ียวกับปัญหาเรื่อง 
น�้าที่เกิดข้ึนในประเทศไทย	 และเป็นไปในมิติที่ 
แตกต่างกัน	ทั้งน�้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค,	น�้าเพื่อ
การเพาะปลูก,	พลังงานน�้า,	 การบรหิารจดัการน�า้
บรรเทาอุทกภัย	และรักษ์น�า้ในแหล่งป่าต้นน�้า	

THE KING’S
WISDOM
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ตลอดระยะ	70	ปี	ทีท่รงครองราชย์	พระบาท-	
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชด�าเนินไปทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย	ทรงเห็นสภาพป่าไม้เสือ่มโทรม	
และทรงต้ังพระราชปณิธานจะหาแนวทาง
ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้	โครงการศึกษาและ
พัฒนาการปลกูชาน�า้มนั	และพืชน�า้มนัอืน่ๆ	
ของมลูนิธิชยัพัฒนา	 เป็นหน่ึงในโครงการ
ตามแนวพระราชด�าริ	 เพ่ือสร้างวิถีท่ีย่ังยืน
ระหว่างคนกับป่า	 ขณะที่ศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาห้วยทราย	ต�าบลสามพระยา	อ�าเภอ
ชะอ�า	 จังหวัดเพชรบุรี 	 ได้รับการจัดตั้ง 
ให้เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาด้านป่าไม้
อเนกประสงค์	 หลังจากพระองค์เสด็จ
พระราชด�าเนิน	 เมื่อวันที่	 5	 เมษายน	พ.ศ.	
2526	และทรงพบสภาพป่ามคีวามเส่ือมโทรม	 
ศูนย์แห่งน้ีมีการด�าเนินงานเพ่ือฟื้นฟูระบบ
นิเวศ	และปลูกป่า	ทั้งไม้โตเร็ว	 ไม้ผล	และ
ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ	 เพ่ือสร้างสมดุลทาง
ธรรมชาติของป่าให้คืนสู่สภาพเดิม

THE KING’S
WISDOM

“ควรจะปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้
ลงบนแผ่นดิน และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง”  

พระราชด�ารัสเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2502 
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พระปฐมบรมราชโองการ	ในวนัท่ี	5	พฤษภาคม	
พ.ศ.	 2493	 “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม	 
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”	ได้รับ 
การพิสจูน์ให้ประจกัษ์แก่ใจคนไทยท่ัวประเทศ	
เพราะตลอดรัชสมยั	พระองค์ทรงห่วงใยพสกนิกร
ใต้ร่มพระบารมีอยู่มิรู้คลาย	นอกจากจะเสด็จ 
พระราชด�าเนินไปยังพ้ืนที่ต่างๆ	 ทั่วประเทศ	
พระองค์ยังทรงสนพระราชหฤทยัศกึษาปัญหา
ของพ้ืนท่ีปัญหา	 เพื่อน�ากลับไปหาทางแก้ไข	
เพ่ือให้ราษฎรสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้
อย่างย่ังยืน	 ไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ใด 
ในโลกอีกแล้วท่ีทรงงานหนักเพ่ือพสกนิกร 
ของพระองค์ได้มากเพียงนี้

THE KING’S
WISDOM

“ความจริงมันน่าท้อถอยหรอก บางเรื่องมันน่าท้อถอย 
แต่ว่าฉันท้อไม่ได้ เพราะเดิมพันของเรานั้นสูงเหลือเกิน

เดิมพันของเรานั้นคือบ้านคือเมือง 
คือความสุขของคนไทยทั่วประเทศ”

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มีพระราชกระแสตอบหลังจาก ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช 

ทูลถามพระองค์ว่า ทรงเคยเหนื่อยหรือทรงท้อบ้างหรือไม่ 
(ข้อมลูจากหนงัสอืพมิพ์ไทยรฐั  ฉบบัวนัที ่5 ธนัวาคม พ.ศ. 2557) 
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พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	 
มพีระราชด�ารใิห้หน่วยงานต่างๆ	 คิดค้นพัฒนา
เครื่องจักรกลใช้พลังงานทดแทน	จนเป็นที่มา
ของโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริหลาย
โครงการ	 รวมทั้งโรงไฟฟ้าพลังน�้าศูนย์พัฒนา
ปางตอง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัแม่ฮ่องสอน	เพราะ
ทรงเห็นว่าการผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 
มคีวามล�าบากในเร่ืองการล�าเลียงน�า้มันเชือ้เพลิง 
และภายในศนูย์พัฒนามแีหล่งน�า้ทีส่ามารถน�า
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างอเนกประสงค์

THE KING’S
WISDOM

“ถ้าน�้ามันเชื้อเพลิงหมดแล้ว ก็ยังใช้เชื้อเพลิงอย่างอื่นได้ 
มี แต่ต้องขยัน ต้องหาวิธีที่จะท�าให้เชื้อเพลิงเกิดขึ้นมาใหม่”

พระราชด�ารสัของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช 
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ  

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.  2548 
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โครงการพัฒนาส่วนพระองค์	 ต�าบลบางแตน	
อ�าเภอบ้านสร้าง	จงัหวัดปราจนีบรุ	ี เป็นโครงการท่ี
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	 
ทรงใช้ทีด่นิและพระราชทรพัย์ส่วนพระองค์จดัท�า
โครงการพัฒนาในรปูแบบต่างๆ	เพ่ือเป็นตวัอย่าง
ให้กับประชาชนได้น�าไปปฏิบัติตาม	 สนับสนุน
เศรษฐกิจแบบพอเพียง	 ให้ประชาชนได้อยู่อย่าง
พอมพีอกิน	ไม่เดอืดร้อน	ในขณะทีร่ะบบเศรษฐกิจ
ของชาติก�าลังอยู่ในภาวะถดถอย

“คนเราถ้าพอใจในความต้องการ ก็มคีวามโลภน้อย เมือ่มคีวามโลภน้อย
ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าท�าอะไรต้องพอเพียง 

หมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข”
พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน

แก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2541

THE KING’S
WISDOM
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โครงการพัฒนาส่วนพระองค์	 ต�าบลบางแตน	
อ�าเภอบ้านสร้าง	จงัหวัดปราจีนบรีุ	เป็นโครงการท่ี
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	 
ทรงใช้ทีด่นิและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จดัท�า
โครงการพัฒนาในรปูแบบต่างๆ	เพ่ือเป็นตวัอย่าง
ให้กับประชาชนได้น�าไปปฏิบัติตาม	 สนับสนุน
เศรษฐกิจแบบพอเพียง	 ให้ประชาชนได้อยู่อย่าง
พอมพีอกิน	ไม่เดอืดร้อน	ในขณะทีร่ะบบเศรษฐกิจ
ของชาติก�าลังอยู่ในภาวะถดถอย

“คนเราถ้าพอใจในความต้องการ กม็คีวามโลภน้อย เมือ่มคีวามโลภน้อย
ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าท�าอะไรต้องพอเพียง 

หมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข”
พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน

แก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2541
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- 
อดุลยเดช	 ทรงมีความเชื่อมั่นในศักยภาพ
ของ	‘คน’	ว่าสามารถพัฒนาต่อยอดได้	จึงมี
พระราชด�าริว่า	การพัฒนา	‘ต้องระเบิดจาก
ข้างใน’	หมายถึง	ชาวบ้านต้องตืน่รูแ้ละมแีรง
กระตุน้จากภายใน	จงึจะท�าให้ชาวบ้านหรอื
ชุมชนนั้นมีความเข้มแข็ง	พร้อมส�าหรับการ
พัฒนา	มใิช่น�าความเจรญิจากสงัคมภายนอก
เข้าไปหาชมุชน	ทีห่ากยังไม่พร้อมต่อกระแส
ใหม่ๆ	สิง่ทีต่ามมา	คอืการพัฒนาทีล่่มสลาย	
หรือเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน
	 แต่การจะกระตุ้นให้เกิดการระเบิดจาก 
ข้างในได้	นักพัฒนาจะต้องเข้าใจภูมิสังคม
อย่างถ่องแท้เสียก่อน	 ในช่วงกลางรัชสมัย 
พระองค์เสดจ็ฯ	เย่ียมเยยีนราษฎรในทกุถ่ินที่	
ภาพที่เห็นบ่อยครั้งคือ	พระองค์ทรงประทับ
ร่วมกับชาวบ้านท่ีมารอเฝ้าเสด็จฯ	อย่างไม่
ทรงถือพระองค์	 และตรัสถามประชาชนถึง
ปัญหาและความทุกข์ยากทีพ่วกเขาเผชิญ	ใน
ขณะเดยีวกันก็ทรงเก็บข้อมลูอนัเป็นจรงิจาก
บคุคลในพ้ืนที	่เพ่ือการแก้ปัญหาอย่างตรงจดุ	

นัน่คอืทรงเริ่มจากการศึกษาภูมิสังคม	
	 ดร.	สุเมธ	ตันติเวชกุล	เลขาธิการมูลนิธิ
ชัยพัฒนา	 ผู ้ตามเสด็จฯ	 และถวายงาน
พระองคม์าโดยตลอด	ได้อธิบายถึงหลกัการ 
ทรงงานของพระองค์ไว้ในการแสดงปาฐกถา	
ในงานเฉลิมพระเกียรติ	 ‘พระบาทสมเด็จ
พระเจ ้าอยู ่หัวกับการพัฒนาคนไทยท่ี
สมบูรณ์แบบ’	 เมื่อวันที่	 4	 มิถุนายน	พ.ศ. 
2553	ที่ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	
จัดร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 โดยม ี
ใจความตอนหนึ่งว ่า	 ภูมิ 	 น้ันหมายถึง
ภูมิศาสตร์	 ทรัพยากรธรรมชาติ	 ดิน	 น�้า	 
ลม	 ไฟ	 ที่อยู่รอบตัวเรา	 ซึ่งต่างกันไปใน 
แต่ละท้องท่ี	 ดินอีสานเป็นแบบหน่ึง	 ดิน 
ทางเหนือเป็นอีกแบบหนึ่ง	 ปัญหาของคน
แต่ละท้องที่ก็ย่อมไม่เหมือนกัน	 ส่วนอีก 
ค�าคือ	 สังคม	 นั้นหมายถึงคน	 ซึ่งมีความ
หลากหลายไม่น้อยไปกว่าดนิ	น�า้	ลม	ไฟ	เลย	
เพราะฉะน้ันจึงต ้องเคารพคน	 รู ้จักคน	 
เข้าใจคน	เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนอย่างแท้จริง	

THE KING’S
WISDOM

“ในการพัฒนาประเทศนัน้ จ�าเป็นต้องท�าตามล�าดบัข้ัน เร่ิมด้วยการสร้างพ้ืนฐานคือความมีกนิมีใช้ของประชาชนก่อน
ด้วยวิธีการท่ีประหยดัระมดัระวัง แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เม่ือพ้ืนฐานเกิดขึน้มัน่คงพอควรแล้ว จงึค่อยสร้างเสรมิความเจริญ

ขัน้ทีสู่งข้ึนตามล�าดบัต่อไป ก็เพ่ือป้องกันความผดิพลาดล้มเหลวและเพ่ือให้บรรลุผลส�าเรจ็แน่นอนบริบูรณ์”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.  2517 
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- 
อดุลยเดช	 ทรงมีความเชื่อมั่นในศักยภาพ
ของ	‘คน’	ว่าสามารถพัฒนาต่อยอดได้	จึงมี
พระราชด�าริว่า	การพัฒนา	‘ต้องระเบิดจาก
ข้างใน’	หมายถึง	ชาวบ้านต้องต่ืนรูแ้ละมแีรง
กระตุน้จากภายใน	จงึจะท�าให้ชาวบ้านหรอื
ชุมชนนั้นมีความเข้มแข็ง	พร้อมส�าหรับการ
พัฒนา	มใิช่น�าความเจรญิจากสงัคมภายนอก
เข้าไปหาชมุชน	ทีห่ากยังไม่พร้อมต่อกระแส
ใหม่ๆ	สิง่ทีต่ามมา	คอืการพัฒนาทีล่่มสลาย	
หรือเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน
	 แต่การจะกระตุ้นให้เกิดการระเบิดจาก 
ข้างในได้	นักพัฒนาจะต้องเข้าใจภูมิสังคม
อย่างถ่องแท้เสียก่อน	 ในช่วงกลางรัชสมัย 
พระองค์เสด็จฯ	เย่ียมเยยีนราษฎรในทุกถ่ินที่	
ภาพที่เห็นบ่อยครั้งคือ	พระองค์ทรงประทับ
ร่วมกับชาวบ้านท่ีมารอเฝ้าเสด็จฯ	อย่างไม่
ทรงถือพระองค์	 และตรัสถามประชาชนถึง
ปัญหาและความทุกข์ยากทีพ่วกเขาเผชิญ	ใน
ขณะเดียวกันก็ทรงเก็บข้อมลูอันเป็นจรงิจาก
บคุคลในพ้ืนที	่เพ่ือการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด	

นัน่คอืทรงเริ่มจากการศึกษาภูมิสังคม	
	 ดร.	สุเมธ	ตันติเวชกุล	เลขาธิการมูลนิธิ
ชัยพัฒนา	 ผู ้ตามเสด็จฯ	 และถวายงาน
พระองคม์าโดยตลอด	ได้อธิบายถึงหลักการ 
ทรงงานของพระองค์ไว้ในการแสดงปาฐกถา	
ในงานเฉลิมพระเกียรติ	 ‘พระบาทสมเด็จ
พระเจ ้าอยู ่หัวกับการพัฒนาคนไทยท่ี
สมบูรณ์แบบ’	 เมื่อวันที่	 4	 มิถุนายน	พ.ศ. 
2553	ที่ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	
จัดร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 โดยม ี
ใจความตอนหนึ่งว ่า	 ภูมิ 	 นั้นหมายถึง
ภูมิศาสตร์	 ทรัพยากรธรรมชาติ	 ดิน	 น�้า	 
ลม	 ไฟ	 ที่อยู่รอบตัวเรา	 ซึ่งต่างกันไปใน 
แต่ละท้องท่ี	 ดินอีสานเป็นแบบหนึ่ง	 ดิน 
ทางเหนือเป็นอีกแบบหนึ่ง	 ปัญหาของคน
แต่ละท้องที่ก็ย่อมไม่เหมือนกัน	 ส่วนอีก 
ค�าคือ	 สังคม	 นั้นหมายถึงคน	 ซึ่งมีความ
หลากหลายไม่น้อยไปกว่าดนิ	น�า้	ลม	ไฟ	เลย	
เพราะฉะน้ันจึงต ้องเคารพคน	 รู ้จักคน	 
เข้าใจคน	เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนอย่างแท้จรงิ	
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“ในการพัฒนาประเทศนัน้ จ�าเป็นต้องท�าตามล�าดับข้ัน เริม่ด้วยการสร้างพืน้ฐานคือความมกีนิมีใช้ของประชาชนก่อน
ด้วยวธิกีารท่ีประหยดัระมดัระวัง แต่ถกูต้องตามหลักวิชา เม่ือพ้ืนฐานเกดิข้ึนมัน่คงพอควรแล้ว จงึค่อยสร้างเสรมิความเจริญ

ขัน้ทีส่งูข้ึนตามล�าดบัต่อไป ก็เพือ่ป้องกนัความผิดพลาดล้มเหลวและเพือ่ให้บรรลุผลส�าเรจ็แน่นอนบริบูรณ์”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
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นิติกร กรยัวเิชยีร
นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชปูถมัภ์

INTERVIEW
เรื่อง กองบรรณาธิการ

ภาพ วงศกร ยี่ดวง
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ถึงวันน้ี คนไทยส่วนหนึ่งคงได้มาร�าลึกถึงรัชกาล
ที่ 9 ด้วยการชมนิทรรศการ ‘ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช’ 
ณ หอศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร คร้ังแลว้
ครั้งเล่า
 นทิรรศการนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของโครงการ ‘นอ้มร�าลกึ
องค์อัครศลิปิน’ จดัข้ึนเพ่ือนอ้มร�าลกึถงึพระอจัฉริยภาพ
ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช
ในฐานะองค์อัครศิลปิน และพระมหากรุณาธิคุณ
ในฐานะองค์อุปถัมภ์งานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย 
โดยมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
รว่มกบัสมาคมถา่ยภาพแหง่ประเทศไทย ในพระบรม-
ราชูปถัมภ์ โดยมีการจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
จ�านวน 200 ภาพ ทัง้ทีเ่คยเผยแพรแ่ละไมเ่คยเผยแพร่
มาก่อน 
 THE STANDARD ไดพู้ดคยุกับ นติกิร กรยัวเิชยีร
ภัณฑารักษ์ประจ�านิทรรศการนี้ ถึงเรื่องภาพรวม
การน�าเสนอ ความประทับใจท่ีได้รับจากภาพถ่าย
ฝีพระหัตถ์ และการร�าลึกถึงพระองค์ในฐานะกษัตริย์
ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศไทยผ่าน
พระราชกรณียกิจที่สะท้อนพระเมตตาและความรัก
ตอ่พสกนกิรชาวไทยในทุกช่วงของรัชกาล

ภาพถา่ยฝีพระหัตถช์ว่งกลางรชักาลทีน่�ามาจดัแสดง 
เป็นงานทีส่ะทอ้นพระราชกรณยีกจิมากมาย และพระองค์
ทรงงานหนักเพ่ือประเทศไทย ทีมงานประทับใจและ
เรยีนรูอ้ะไรจากภาพเหล่านี้บ้าง 
ผมอยากเริ่มต้นด้วยพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จ-
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเคยพระราชทานให้
กับคณะกรรมการบรหิารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับ ซึ่งคณะกรรมการแต่ละคน
ก็ล้วนแต่เป็นช่างภาพ นักถ่ายภาพทั้งสิ้น ข้อความอาจจะ
ไม่เป๊ะอย่างที่พระองค์รับสั่ง แต่มีความว่า การถ่ายภาพ
เป็นงานศิลปะ เป็นสิ่งที่ดี มีประโยชน์ ก็ขอให้นักถ่ายภาพ
ทุกคนอย่าได้ถ่ายเพียงเพ่ือความสวยงาม หรือเพียงเพ่ือ
ความสนุกเท่าน้ัน แต่ขอให้เอาความรู้ความสามารถด้าน
การถ่ายภาพไปท�าประโยชน์ให้กับสังคมด้วย ซึ่งหากท�าได้
เช่นนั้น ก็เท่ากับเป็นการช่วยพัฒนาประเทศอีกทางหนึ่ง 
 เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่า งานของพระองค์มีทุก
แนวทาง ในช่วงต้นรัชกาล ก่อนที่จะมาถึงช่วงท่ีคุณถาม 
เป็นช่วงที่พระองค์ทรงก�าลังสร้างครอบครัว พระราชโอรส
พระราชธิดาแต่ละพระองค์ก็ยังทรงพระเยาว์อยู่ สมเด็จ-
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ก็ทรง
เป็นพระมารดาท่ีดูแลลูกๆ อย่างดีเย่ียม เราจะเห็นได้ว่า
ภาพฝพระหัตถ์ต่างๆ เหล่านั้น พระองค์ทรงอยู่ในวัยที่สร้าง
ครอบครัว ก็สะท้อนภาพออกมาแนวหนึ่ง แม้กระน้ันก็ดี 
จะเห็นได้ว่ามีช่วงเวลาท่ีเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเย่ียม
ราษฎร ในยุคนัน้ก็มภีาพท่ีภาคอสีาน จะเหน็ได้ว่าประชาชน

"ถ้าเป็นคนที่มา
นิทรรศการ
อย่างผิวเผิน 
ก็อาจไม่ได้รู้สึกอะไร 
อาจจะรู้สึกว่า
เป็นภาพธรรมดา 
เป็นภาพที่มองเห็น
ทั่วๆ ไป แต่ถ้าหาก
ตั้งใจที่จะมา
เพ่ือศึกษา 
หรือว่ามาเพ่ือ
พยายามค้นหา
ความหมายในภาพ 
ก็จะได้ความหมาย
กลับไปเยอะ"
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ถึงวันนี้ คนไทยส่วนหนึ่งคงได้มาร�าลึกถึงรัชกาล
ที่ 9 ด้วยการชมนิทรรศการ ‘ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช’ 
ณ หอศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร คร้ังแลว้
ครั้งเล่า
 นทิรรศการนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของโครงการ ‘น้อมร�าลกึ
องคอ์คัรศลิปิน’ จดัข้ึนเพ่ือนอ้มร�าลกึถงึพระอจัฉริยภาพ
ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช
ในฐานะองค์อัครศิลปิน และพระมหากรุณาธิคุณ
ในฐานะองค์อุปถัมภ์งานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย 
โดยมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
รว่มกับสมาคมถา่ยภาพแหง่ประเทศไทย ในพระบรม-
ราชูปถัมภ์ โดยมีการจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
จ�านวน 200 ภาพ ทัง้ทีเ่คยเผยแพรแ่ละไมเ่คยเผยแพร่
มาก่อน 
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ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศไทยผ่าน
พระราชกรณียกิจที่สะท้อนพระเมตตาและความรัก
ตอ่พสกนกิรชาวไทยในทุกช่วงของรัชกาล

ภาพถ่ายฝีพระหัตถช์ว่งกลางรชักาลทีน่�ามาจดัแสดง 
เป็นงานทีส่ะทอ้นพระราชกรณยีกจิมากมาย และพระองค์
ทรงงานหนักเพ่ือประเทศไทย ทีมงานประทับใจและ
เรยีนรูอ้ะไรจากภาพเหล่านี้บ้าง 
ผมอยากเริ่มต้นด้วยพระบรมราโชวาทท่ีพระบาทสมเด็จ-
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเคยพระราชทานให้
กับคณะกรรมการบรหิารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับ ซึ่งคณะกรรมการแต่ละคน
ก็ล้วนแต่เป็นช่างภาพ นักถ่ายภาพทั้งสิ้น ข้อความอาจจะ
ไม่เป๊ะอย่างท่ีพระองค์รับสั่ง แต่มีความว่า การถ่ายภาพ
เป็นงานศิลปะ เป็นสิ่งที่ดี มีประโยชน์ ก็ขอให้นักถ่ายภาพ
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ความสนุกเท่านั้น แต่ขอให้เอาความรู้ความสามารถด้าน
การถ่ายภาพไปท�าประโยชน์ให้กับสังคมด้วย ซึ่งหากท�าได้
เช่นนั้น ก็เท่ากับเป็นการช่วยพัฒนาประเทศอีกทางหนึ่ง 
 เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่า งานของพระองค์มีทุก
แนวทาง ในช่วงต้นรัชกาล ก่อนที่จะมาถึงช่วงท่ีคุณถาม 
เป็นช่วงท่ีพระองค์ทรงก�าลังสร้างครอบครัว พระราชโอรส
พระราชธิดาแต่ละพระองค์ก็ยังทรงพระเยาว์อยู่ สมเด็จ-
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ก็ทรง
เป็นพระมารดาท่ีดูแลลูกๆ อย่างดีเย่ียม เราจะเห็นได้ว่า
ภาพฝพระหัตถ์ต่างๆ เหล่านั้น พระองค์ทรงอยู่ในวัยที่สร้าง
ครอบครัว ก็สะท้อนภาพออกมาแนวหนึ่ง แม้กระน้ันก็ดี 
จะเห็นได้ว่ามีช่วงเวลาที่เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเย่ียม
ราษฎร ในยุคนัน้ก็มภีาพท่ีภาคอสีาน จะเหน็ได้ว่าประชาชน
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มาคอยรับเสด็จอย่างเนืองแน่น และภาพลักษณะน้ีเราจะ
ได้เห็นทุกช่วงเวลาของรัชสมัย ไม่ใช่เพียงช่วงใดช่วงหนึ่ง 
ช่วงต้นรชักาลก็ม ีช่วงกลางก็มเียอะมาก ช่วงปลายรชักาลก็มี 
แสดงให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างพระองค์กับประชาชน
ที่ไม่เคยแยกห่างกันเลย แม้กระทั่งวันที่ 13 ตุลาคม 2559 
ท่ีเสด็จสวรรคต ประชาชนก็ไปรอเฝ้าด้วยความห่วงใยใน
พระอาการประชวรของพระองค์จนวาระสดุท้าย เพราะฉะนัน้ 
สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ความผูกพันของพระองค์กับ
ประชาชนนี้มีมาก ไม่เคยขาดหายไปเลย 
 กับค�าถามของคุณที่ถามผมว่า มุมมองเรื่องการ
ถ่ายภาพในช่วงกลางรชักาล ผมมองอย่างน้ีครบัว่า พระองค์
ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ตรงกับพระบรมราโชวาท
ทีไ่ด้พระราชทานให้นักถ่ายภาพทัง้หลาย ก็คอืว่าทรงปฏบิตัิ
พระราชกรณียกิจ ไม่ว่าจะเสด็จฯ ที่ไหน เราจะเห็นภาพ
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คุ้นตาคือ ทรงกล้องถ่ายรูปและมีแผนที่ติดพระองค์ไปด้วย 
สิง่เหล่าน้ีแสดงให้เห็นชดัเจนว่า พระองค์ทรงห่วงใยประชาชน 
ภาพถ่ายในช่วงนั้นจะเห็นได้หลักๆ อันดับแรกเลยคือ ชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชน อันดับสองก็คือ สภาพท่ีท�ากิน  
อันดับสาม สภาพภูมิประเทศ อันดับสี่ สภาพปัญหาต่างๆ  
ที่เกิดขึ้น เราเห็นได้จากในภาพหลายอย่างเลย ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องความแห้งแล้ง การตัดไม้ท�าลายป่า ซึ่งมันส่งผลมาถึง
ชีวิตความเป็นอยู่ คือป่าก็ไม่สามารถเก็บซับน�้าไว้ได้ เวลา 
ที่ฝนตกหนัก น�้าก็ท่วม เวลาที่ฝนห่างช่วงไปก็แล้ง คือไม่มี 
ความพอดี น่ีเป็นส่ิงส�าคัญท่ีเห็นได้จากพระราชกรณียกิจ 
ของพระองค์ที่สะท้อนออกมาได้ชัดเจน ผมว่า 70-80%  
ของช่วงท่ีปฏิบตัพิระราชกรณียกิจเป็นเรือ่งของน�า้ ไปทีไ่หน
ก็เห็นแต่น�้า เพราะน�้าเป็นปัจจัยส�าคัญที่สุดในการด�ารงชีพ
ของมนุษย์ ซึ่งพระองค์ทรงเห็นเรื่องน้ีและให้ความส�าคัญ 
เป็นอย่างยิ่งว่า ถ้าหากไม่มีน�้าแล้ว ประชาชนไม่มีทางที่จะ
มีความสุข อันน้ีคือหลักการที่ผมเห็น คือทรงน�าภาพถ่าย
เหล่านี้ท่ีเสด็จพระราชด�าเนินไปท่ีต่างๆ ทรงถ่ายไว้ เพ่ือน�า
มาประกอบกับข้อมูลท่ีพระองค์ทรงได้พบเห็นด้วยตัวเอง  
น�ามาวางแผนเพื่อทรงงานให้ประชาชน
 
พระองค์เสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎรส่วนหนึ่ง 
แลว้ทรงน�าภาพทีไ่ดก้ลบัมาเป็นขอ้มลูใชใ้ห้เกิดประโยชน์  
ใช่ครบั ถ้าคณุลองด ูไม่ใช่พระองค์เท่านัน้ แต่เราจะเห็นภาพ
ทีส่มเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ ในรชักาลที ่9  
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ ปรากฏ
อยู่ในภาพทุกพระองค์ ในเวลาที่เสด็จฯ เย่ียมราษฎร เราก็

ทราบกันดีว่า แต่ละพระองค์ก็มีความสนพระราชหฤทัยใน 
แต่ละด้าน สมเด็จพระน างเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 ทรงสนพระราชหฤทัยในอาชีพ แล้วก็เรื่อง
รายได้ของประชาชน น่ั นจึงเป็นท่ีมาของการเกิดมูลนิธิ 
ส่งเสริมศิลปาชีพ ขณะ เดียวกันเราก็จะเห็นพระเจ้าลูกเธอ  
พระเจ้าลูกยาเธอเสด็จ ฯ ออกเย่ียมเยียนราษฎรเช่นกัน
ทรงไต่ถามความทุกข์ความสขุของประชาชน แล้วก็เรือ่งหนึง่ที ่
เป็นเรือ่งส�าคญัคอื การสาธารณสขุ ความกินดีอยู่ดี หรอืว่า
ปัญหาสุขภาพของประชาชน  ก็ทรงน�าปัญหาเหล่าน้ีมา
วางแผนในการแก้ไขปัญหา  ส่งผลให้เกิดเป็นโครงการ 
พระราชด�าริมากมาย
 
พระบรมวงศานุวงศ์แต่ละพระองค์ทรงเป็นก�าลังให้ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
ในการท�าประโยชน์ให้ประชาชน
ใช่ครบั ซึง่ภาพถ่ายเหล่าน้ีเป็นตวัเล่าเรือ่งทีด่ท่ีีสดุ เพราะเรา 
จะเห็นภาพเหล่านั้นทั้งหมด
 
ภาพทั้งหมดช่วยให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ถึงการที่
พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างไรได้บ้าง 
ผมคิดอย่างนี้นะครับว่า ถ้าเป็นคนที่มานิทรรศการอย่าง 
ผวิเผนิก็อาจไม่ได้รูส้กึอะไร อาจจะรูส้กึว่าเป็นภาพธรรมดา  
เป็นภาพท่ีมองเหน็ท่ัวๆ ไป แต่ถ้าหากต้ังใจทีจ่ะมาเพ่ือศึกษา 
หรือว่ามาเพ่ือพยายามค้นหาความหมายในภาพ ก็จะได้
ความหมายกลับไปเยอะ มันขึ้นอยู่กับคนที่มองว่าจะมอง 
ละเอียดแค่ไหน ถ้ามองอย่างที่พระองค์เคยรับสั่ง จะมอง 

“ผมตั้งใจที่จะ
เสนอภาพรวม
ในช่วงเวลา
ของรัชกาล 
โดยจัดภาพ

ออกไล่ตามเวลา
เป็น 3 ช่วง 
แล้วค่อยๆ 

ผสมกลมกลนื
เขา้หากัน

ในแต่ละช่วง
ก็จะเห็นความ
เปลี่ยนแปลง
ได้ชัดเจน”
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ให้เป็นเรื่องสวยงามก็ได้ เรื่องความเพลิดเพลินก็ได้ แต่ถ้า
หากจะมองให้ลึกซึ้ง และน�ามาเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเอง 
ก็สามารถท�าให้แต่ละคนกลับมาถามตัวเองได้ว่า เราได้
ท�าอะไรตามรอยพระองค์ให้กับสังคมหรือเปล่า ไม่ต้องท�า
มากถึงขนาดท่ีพระองค์ทรงท�า เพราะไม่มใีครท�าได้อย่างน้ัน 
แต่อย่างน้อยที่สุด ก็ให้ท�าหน้าที่ที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
หรือว่าเห็นคนอื่นท่ีทุกข์ยากล�าบาก ก็พยายามช่วยเหลือ
เท่าที่ก�าลังเราจะท�าได้ ก็ถือว่าดีมากพอแล้ว
 
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในนิทรรศการครั้งนี้ เป็นการ
คดัเลือกมาเพียงส่วนหนึง่ หากยงัมภีาพถา่ยฝีพระหตัถ์
อีกจ�านวนมากที่ไม่ได้น�ามาจัดแสดง
ผมกล่าวอย่างนีด้กีว่าครบั ผมไม่สามารถทีจ่ะล่วงรูไ้ด้เลยว่า
ภาพถ่ายทัง้หมดมจี�านวนเท่าไร แต่ว่าพระองค์ทรงถ่ายภาพ
ทุกวัน เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่า ต้องเป็นเรือนหมื่นเรือนแสน 
แต่การจะน�าภาพถ่ายทั้งหมดมาจัดแสดงก็เป็นไปไม่ได้ 
ภาพถ่ายเหล่าน้ีเป็นเพียงตัวแทน เป็นตัวอย่างส่วนหน่ึง
ท่ีเราได้คดัเลอืกมาเพ่ือเป็นบรบิทโดยรวมของงานภาพถ่าย
ของพระองค์ให้ทุกคนได้เห็น 

ในฐานะที่คุณนิติกรเป็นภัณฑารักษ์คัดเลือกภาพ
มาจัดแสดง มีสารอะไรที่ต้องการสื่อถึงผู้ที่มาชม
นิทรรศการครั้งนี้
จรงิๆ แล้วในมมุมองของภณัฑารกัษ์ ผมอาจจะไม่ได้มองใน
ลักษณะนัน้เสียทีเดียว ผมมองว่าแล้วแต่อัธยาศัยของคนดู 
เพราะบางคนที่ชอบถ่ายภาพบุคคลอาจมามองหาในเรื่อง
ที่ว่า พระองค์ทรงจัดแสงสวย องค์ประกอบภาพดี อารมณ์
ในภาพดี บางคนอาจจะเป็นคนท่ีท�างานด้านการพัฒนา
ก็อาจจะอยากรู้ว่า สมัยนั้นท่ีจังหวัดประจวบฯ มีอย่างน้ัน
อย่างน้ี ตอนนี้หลังจากการพัฒนา บ้านเมืองก็เปลี่ยนไป
เยอะแล้ว ส�าหรับผมเองในฐานะภัณฑารักษ์ ผมตั้งใจที่จะ
เสนอภาพรวมในช่วงเวลาของรัชกาล โดยจัดภาพออกไล่
ตามเวลาเป็น 3 ช่วง แล้วค่อยๆ ผสมกลมกลืนเข้าหากัน
ในแต่ละช่วง ก็จะเหน็ความเปลีย่นแปลงได้ชดัเจนถึงความ
สนพระราชหฤทัยของพระองค์ในแต่ละช่วงเวลา 

“ไม่ต้องท�ามากถึงขนาดที่พระองค์
ทรงท�า เพราะไม่มีใครท�าได้อย่างน้ัน 
แต่อย่างน้อยที่สุด ก็ให้ท�าหน้าที่ที่
ตัวเองรับผิดชอบอยู่ หรือเมื่อเห็น
คนอื่นที่ทุกข์ยากล�าบาก ก็พยายาม
ช่วยเหลือเท่าที่ก�าลังเราจะท�าได้ 
ก็ถือว่าดีมากพอแล้ว”
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ให้เป็นเรื่องสวยงามก็ได้ เรื่องความเพลิดเพลินก็ได้ แต่ถ้า
หากจะมองให้ลึกซึ้ง และน�ามาเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเอง 
ก็สามารถท�าให้แต่ละคนกลับมาถามตัวเองได้ว่า เราได้
ท�าอะไรตามรอยพระองค์ให้กับสังคมหรือเปล่า ไม่ต้องท�า
มากถึงขนาดท่ีพระองค์ทรงท�า เพราะไม่มใีครท�าได้อย่างน้ัน 
แต่อย่างน้อยที่สุด ก็ให้ท�าหน้าท่ีท่ีตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
หรือว่าเห็นคนอ่ืนที่ทุกข์ยากล�าบาก ก็พยายามช่วยเหลือ
เท่าที่ก�าลังเราจะท�าได้ ก็ถือว่าดีมากพอแล้ว
 
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในนิทรรศการครั้งนี้ เป็นการ
คดัเลอืกมาเพียงส่วนหนึง่ หากยงัมภีาพถา่ยฝีพระหตัถ์
อีกจ�านวนมากที่ไม่ได้น�ามาจัดแสดง
ผมกล่าวอย่างนีด้กีว่าครบั ผมไม่สามารถทีจ่ะล่วงรูไ้ด้เลยว่า
ภาพถ่ายทัง้หมดมจี�านวนเท่าไร แต่ว่าพระองค์ทรงถ่ายภาพ
ทุกวัน เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่า ต้องเป็นเรือนหมื่นเรือนแสน 
แต่การจะน�าภาพถ่ายทั้งหมดมาจัดแสดงก็เป็นไปไม่ได้ 
ภาพถ่ายเหล่าน้ีเป็นเพียงตัวแทน เป็นตัวอย่างส่วนหน่ึง
ทีเ่ราได้คัดเลอืกมาเพ่ือเป็นบรบิทโดยรวมของงานภาพถ่าย
ของพระองค์ให้ทุกคนได้เห็น 

ในฐานะที่คุณนิติกรเป็นภัณฑารักษ์คัดเลือกภาพ
มาจัดแสดง มีสารอะไรที่ต้องการสื่อถึงผู้ที่มาชม
นิทรรศการครั้งนี้
จรงิๆ แล้วในมมุมองของภณัฑารกัษ์ ผมอาจจะไม่ได้มองใน
ลักษณะนัน้เสียทีเดียว ผมมองว่าแล้วแต่อัธยาศัยของคนดู 
เพราะบางคนท่ีชอบถ่ายภาพบุคคลอาจมามองหาในเรื่อง
ที่ว่า พระองค์ทรงจัดแสงสวย องค์ประกอบภาพดี อารมณ์
ในภาพดี บางคนอาจจะเป็นคนท่ีท�างานด้านการพัฒนา
ก็อาจจะอยากรู้ว่า สมัยนั้นท่ีจังหวัดประจวบฯ มีอย่างน้ัน
อย่างน้ี ตอนนี้หลังจากการพัฒนา บ้านเมืองก็เปลี่ยนไป
เยอะแล้ว ส�าหรับผมเองในฐานะภัณฑารักษ์ ผมตั้งใจที่จะ
เสนอภาพรวมในช่วงเวลาของรัชกาล โดยจัดภาพออกไล่
ตามเวลาเป็น 3 ช่วง แล้วค่อยๆ ผสมกลมกลืนเข้าหากัน
ในแต่ละช่วง ก็จะเห็นความเปลีย่นแปลงได้ชดัเจนถึงความ
สนพระราชหฤทัยของพระองค์ในแต่ละช่วงเวลา 

“ไม่ต้องท�ามากถึงขนาดที่พระองค์
ทรงท�า เพราะไม่มีใครท�าได้อย่างนั้น 
แต่อย่างน้อยที่สุด ก็ให้ท�าหน้าที่ที่
ตัวเองรับผิดชอบอยู่ หรือเมื่อเห็น
คนอื่นท่ีทุกข์ยากล�าบาก ก็พยายาม
ช่วยเหลือเท่าที่ก�าลังเราจะท�าได้ 
ก็ถือว่าดีมากพอแล้ว”
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 ในช่วงต้นรัชกาล เป็นช่วงเวลาของหนุ่มสาว ถ้าจะ
พูดกันตามธรรมชาตขิองคนเรา พระองค์ทรงเน้นเรือ่งภาพ
ครอบครัว เป็นภาพครอบครัวที่อบอุ่นสวยงาม แต่ก็ไม่ได้
แปลว่าพระองค์ทรงเน้นแต่ตวัพระองค์เอง เราเห็นได้เลย
ว่าพระองค์มพีระราชกรณียกิจท่ีท่านเสดจ็ฯ ไป ในช่วงน้ัน
มีพระราชกรณียกิจมากมาย เพียงแต่ว่าไม่ได้คัดเลือก
รปูมา แต่เป็นการเจาะจงว่า ช่วงเวลาน้ันภาพท่ีประชาชน
คนไทยนึกถึงพระองค์และจ�าได้จะเป็นภาพในลักษณะนี้
 แน่นอนว่าช่วงกลางรัชกาล ใครๆ ก็รู้ว่าพระองค์
ทรงงานหนกัมากๆ เพราะฉะนัน้ภาพในช่วงนีเ้ห็นได้อย่าง
ชัดเจนว่าเป็นพระราชกรณียกิจล้วนๆ จะมีภาพในเชิง
ศิลปะที่เราเห็นหลายๆ ภาพแซมบ้าง ไม่ว่าจะเป็นภาพ
พระฉายา (เงา) ของพระองค์เอง หรอืภาพในแนวขบขนั
ก็มบ้ีาง แต่โดยรวมของช่วงกลางรัชกาลจะเป็นเรื่องของ

พระราชกรณียกิจเป็นหลัก 
 ช่วงปลายรชักาล พระองค์มพีระชนมพรรษามากขึน้ 
แล้วพระวรกายไม่ทรงแข็งแรงเท่าเดิม เพราะฉะนั้นเวลา
ส่วนใหญ่ก็เหมือนกับคนในวัยท่ีเกษียณแล้ว แม้กระน้ัน
พระองค์ก็ยังเสด็จฯ เยี่ยมประชาชนเท่าที่พระองค์จะ
ทรงมีพระก�าลังเสด็จฯ ได้ แต่ว่าสิ่งที่ท�าให้พระองค์ทรงมี
ความสุขในช่วงเวลาน้ัน ก็คงไม่พ้นสุนัขทรงเลี้ยงท่ีเรา
ได้เห็น เป็นอกีช่วงเวลาหน่ึงท่ีสามารถเห็นได้อย่างชดัเจน
ว่าแต่ละช่วงเวลามีความแตกต่างกัน

เสียงสะท้อนจากคนที่ได้มาชมเป็นอย่างไร
ผมมองว่าช่วงน้ีไม่ว่าใครจะจัดงานอะไรก็ตามที่เก่ียวกับ
พระองค์จะได้รับการตอบรับอย่างดีมาก เพราะคนไทย
ทุกคนคิดถึงพระองค์ ผมเองก็คิดถึงทุกวัน ตั้งแต่วันท่ี
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ใช่ครับ นั่นล่ะครับ เป็นภาพที่ผมประทับใจ และเป็นภาพ 
ท่ีผมกล่าวว่าไม่ได้มีเฉพาะในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง  
มีทุกช่วงเวลา จนกระท่ังช่วง (ชี้ภาพ) ประชาชนสวมเสื้อ 
สีเหลืองไปเฝ้ารับเสด็จในช่วงท่ีพระองค์ทรงประชวรท่ี 
โรงพยาบาลศริริาช เสดจ็ฯ ไปวันไหนก็มคีนมากมายขนาดนี ้ 
แม้พระองค์ไม่ได้เสด็จฯ ลงมา ก็ยังมีคนมารอเฝ้ารับเสด็จ  
เพราะฉะนัน้ ไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถเกณฑ์มาได้ เรื่องแบบนี้
ไม่ใช่เรื่องท่ีจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้ แล้วก็ไม่ใช่เรื่องท่ีจะ 
เกิดขึ้นทันที หากเป็นเรื่องที่ต้องสั่งสมบารมี

เหตุผลที่เลือกภาพพระฉายาของพระองค์มาเป็น 
หน้าปกหนังสืองานนิทรรศการครั้งนี้ และพระองค์
ทรงถา่ยภาพพระองคเ์องอย่างไร พอจะคาดเดาไดไ้หม
คงเป็นช่วงเวลาตอนเย็น แดดใกล้จะตกแล้ว แล้วผมก็เชื่อ
ว่าพระองค์ทรงพระด�าเนินผ่านในช่วงนี้บ่อยๆ แล้วทรงเห็น  
จึงทรงตั้งเวลากล้องไว้แล้วก็ถ่าย เหมือนท่ีพระองค์ทรง 
ถ่ายรูปพระองค์ตอนทรงแตร 
 เหตุผลที่เลือก เพราะหนึ่งเลย เป็นภาพที่ไม่เคย 
เผยแพร่ที่ไหนมาก่อน สองคือ เป็นภาพที่ทรงพลัง สามคือ 
ถ้าคุณดูรูปดีๆ จะเห็นว่ามีพ้ืนท่ีว่างไปด้านหลังเหมาะกับ
การทีจ่ะน�ามาเป็นปกหลงั องค์ประกอบลงตวัมาก คุณดปูุบ๊ 
คุณรู้ไหมว่ารูปใคร เป็นรูปพระองค์อย่างไม่ต้องสงสัยเลย 
นั่นล่ะคือค�าตอบ 

พระองค์เสด็จสวรรคต ไม่เคยมีวันไหนท่ีไม่คิดถึง มีความ
รูส้กึว่า อย่างน้อยงานน้ีก็เป็นงานทีเ่รามโีอกาสทีจ่ะท�าถวาย
เป็นครัง้สดุท้าย เชือ่ว่าเหมอืนกับคนทีม่าเดินดงูานนี ้ขนาดน่ี
เป็นวันธรรมดา ไม่ใช่วันเสาร์-อาทิตย์ก็ยังมีคนมากมาย  
และโดยปกตวัินเสาร์-อาทิตย์ก็ไม่ได้มคีนเดนิดงูานมากมาย
ขนาดนี้ แต่งานนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าประชาชน
ชาวไทยรักพระเจ้าอยู่หัว

พอสือ่น�าเสนองานนทิรรศการมากขึน้ คนใหค้วามสนใจ
มากขึ้น มีความเป็นไปได้ขนาดไหนที่จะมีงานแบบนี้อีก
เราคดิอยู่นะครบั แต่ว่าคงต้องขึน้อยู่กับจงัหวะเวลา แล้วคง 
ต้องท�าเรื่องขอพระบรมราชานุญาต เพราะผมเชื่อว่าคนใน 
ต่างจังหวัด ในภูมิภาคต่างๆ คงอยากจะเห็นบ้าง เราก�าลัง 
ดอูยู่ แต่คงต้องลดขนาด เพราะคงจะหาทีจ่ดัแสดงท่ีใหญ่พอ 
จะแสดงรูปจ�านวน 200 ภาพได้ยาก อาจจะเลือกจัดเป็น
นิทรรศการย่อยลงไป

ภาพถา่ยฝีพระหตัถใ์นชว่งทีพ่ระองคท์รงงานแสดงถงึ
พระเมตตาและความรักที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกร
และแสดงให้เห็นถึงความรักที่พสกนิกรมีต่อพระองค์ด้วย

ภาพที่พระองค์ทรงถ่ายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที ่ 9 ทีข่อนแกน่ แลว้ม ี
พสกนิกรจ�านวนมากมารอรับเสด็จนั้นทรงพลังมาก

"ผมเองก็คิดถึง
ทุกวัน ตั้งแต่วันที่

พระองค์
เสด็จสวรรคต 
ไม่เคยมีวันไหน

ที่ไม่คิดถึง 
มีความรู้สึกว่า
อย่างน้อยงานนี้
ก็เป็นงานที่เรา
มีโอกาสที่จะท�า

ถวายเป็น
ครั้งสุดท้าย"

42 THESTANDARD.CO
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ESPRIT 
DE CORPS

หากใครมโีอกาสเดนิเขา้มาภายในโรงเรยีน ภ.ป.ร. ราชวทิยาลยั ในพระบรมราชปูถมัภ์ ชว่ง 2-3 เดอืนทีผ่า่นมา 
คงจะเห็นแล้วว่า สนามรักบี้ซึ่งใช้เป็นสถานที่ฝกึซ้อมกีฬาของเหล่านักเรียนมาอย่างยาวนาน ได้แปรสภาพ
เป็นแปลงปลูกดอกดาวเรืองเหลืองสดเต็มพ้ืนที่ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของเหล่าครูบาอาจารย์ บุคลากร 
คณะผู้ปกครอง นักเรียนปัจจุบัน รวมทั้งกลุ่มนักเรียนเก่า ที่ต้องการแสดงความจงรักภักดีอย่างสุดหัวใจ
อกีครัง้ตอ่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช เพราะดอกดาวเรอืงทัง้หมดจ�านวน 100,000 ตน้ 
จะถูกขนยา้ย เพ่ือน�าไปประดบัรอบลานพระบรมราชานุสาวรย์ี รชักาลท่ี 9 ในพิธีถวายดอกไมจั้นทน ์ในวันที่ 
26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ที่จะถึงนี้
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ESPRIT 
DE CORPS

หากใครมโีอกาสเดนิเขา้มาภายในโรงเรยีน ภ.ป.ร. ราชวทิยาลยั ในพระบรมราชปูถมัภ ์ชว่ง 2-3 เดอืนทีผ่า่นมา 
คงจะเห็นแล้วว่า สนามรักบี้ซึ่งใช้เป็นสถานที่ฝกึซ้อมกีฬาของเหล่านักเรียนมาอย่างยาวนาน ได้แปรสภาพ
เป็นแปลงปลูกดอกดาวเรืองเหลืองสดเต็มพ้ืนที่ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของเหล่าครูบาอาจารย์ บุคลากร 
คณะผู้ปกครอง นักเรียนปัจจุบัน รวมทั้งกลุ่มนักเรียนเก่า ที่ต้องการแสดงความจงรักภักดีอย่างสุดหัวใจ
อกีครัง้ตอ่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช เพราะดอกดาวเรอืงท้ังหมดจ�านวน 100,000 ตน้ 
จะถูกขนย้าย เพ่ือน�าไปประดบัรอบลานพระบรมราชานุสาวรย์ี รชักาลท่ี 9 ในพิธถีวายดอกไมจ้นัทน ์ในวันที่ 
26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ที่จะถึงนี้
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“ข้าพเจ้ามีความยินดี
ที่ได้มาเยี่ยมโรงเรียน
ราชวทิยาลยั และได้เหน็
ความเจรญิของโรงเรยีน 
ซึง่เจรญิขึน้เป็นอนัมาก 
ทุกๆ ทาง
	 “โรงเรียนนี้มีวัตถุประสงค์อันเป็นเลิศ	และได้รับ
ความร่วมมือ	สนับสนุนส่งเสรมิจากทางราชการ	
และเอกชนโดยพร้อมเพรียง	ท�าให้เริ่มต้นได้ด้วยดี	
ได้รับความนิยมเชื่อถือ	และเจริญขึ้นอยา่งรวดเรว็	
ทุกคนมีส่วนเกีย่วขอ้งกับงานของราชวทิยาลัย	
โดยเฉพาะคณะผูบ้ริหาร	และคณะครูผูส้อนควรจะยินดี
และพอใจ	ทัง้ถอืเป็นก�าลงัใจ	ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่
สร้างเสริมความดี	และชื่อเสียงเกียรติคุณ
ของโรงเรียนให้มั่นคง	และกว้างขวางยิ่งขึ้นไป	
	 “ส�าหรับนักเรียนนั้น	ทุกคนจะต้องระลึกไว้เสมอว่า	
ตัวได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาอบรมในส�านักที่ดีแล้ว	
จะต้องพยายามเล่าเรียนและอบรมคุณสมบัติ 
ทกุประการโดยเตม็ก�าลงัความสามารถ	อย่าให้เสียโอกาส	
เพ่ือจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดี	มีความรู้	ความสามารถ	
และมีประโยชน์ต่อสังคม	
	 “ขออวยพรให้โรงเรียนราชวิทยาลัย	มีความเจรญิ
รุง่เรอืง	ขอให้นักเรยีนทุกคนมีพลานามยัสมบรูณ์	
มีก�าลังใจอันเข้มแข็งที่จะศึกษาเล่าเรียน	และประกอบ
ความดี	ให้เป็นคุณแกต่นเอง	แกโ่รงเรียน	และประเทศชาติ
สืบไป”	

พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช 
เมื่อครั้งเสด็จฯ พิธีเปิดป้ายอาคารเรียน 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511
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คือประตูที่ รั ชกาล ท่ี  9 เสด็จ
พระราชด�าเนินผ่านเขา้-ออก ตัง้แต่
ครั้งที่เสด็จฯ มาทรงเปิดโรงเรียน 
และมีธรรมเนียมปฏิบัติคือ ทุกครั้ง
ทีเ่สดจ็ฯ กลบั จะทรงดบัเครือ่งยนต์
ตรงประตู และนักเรียนจะมาเข็นรถ
พระท่ีน่ังออกนอกประตู อันเป็น
ธรรมเนียมส�าหรับโรงเรียนใน
พระบรมราชูปถัมภ์มาตั้งแต่สมัย
รชักาลที ่6

นายภวพล ชินฮะงอ กรรมการสมาคมนักเรียนเกา 
ภ.ป.ร. ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชปูถัมภ หนึง่ในผูทุมเท
แรงกายแรงใจกับงานน้ีมาตัง้แตเริม่แรก เลาใหเราฟงวา 
 “เราเริ่มตนปลูกดอกดาวเรืองกันมาตั้งแตวันที่ 5 
สิงหาคมที่ผานมา เพราะปกติดอกดาวเรืองจะโตเต็มที่
ภายใน 60 วัน ซึ่งจะพอดีกับชวงวันเวลาที่ทางโรงเรียน 
ภ.ป.ร. ราชวิทยาลยั  ในพระบรมราชปูถัมภ จะจดัพิธีวาง
ดอกไมจันทน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
วนัที ่26 ตุลาคมนี้ 

  “พอเราตั้งใจวาจะปลูกดอกดาวเรืองท้ังหมดใหได 
100,000 ตน พวกเราทีเ่ปนคณะนักเรยีนเกาและครอูาจารย
ก็ชวยกันคดิวาจะทาํอยางไรด ีเริม่ตัง้แตหาสถานท่ีปลกู 
ซึง่ในทีส่ดุเราก็เลอืกสนามรกับ้ีในโรงเรยีน เพราะมพ้ืีนท่ี
เพียงพอ และพวกเราสามารถมาดแูลแปลงดอกดาวเรือง
ไดอยางใกลชดิ เพราะการปลกูดอกดาวเรอืงจาํนวนมาก
ขนาดน้ีไมใชเรือ่งงาย อกีเหตผุลหนึง่ท่ีเราปลกูในสนาม
รักบี้ เพราะจะไดสะดวกในการขนยายดอกดาวเรือง
ไปตรงบริเวณอนุสาวรียสองรัชกาล 
 “พวกเรามคีาํประจาํโรง เรยีนวา ‘Esprit de Corps’ 

ซึ่งเปนคําที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
พระราชทานไว มคีวามหมายถึงความสามคัค ีและการ
ทําเพ่ือสวนรวม ซึ่งจากเหตุการณท่ีพวกเรารวมมือ
รวมใจทํางานรวมกันมาตั้งแตงานแสดงความอาลัย 
หลังจากรัชกาลท่ี 9 เสด็จส วรรคต ซึ่งตอนน้ันเราใช
ดอกกลวยไมสขีาว 1 ลานดอก (19 ตลุาคม พ.ศ. 2560) 
จนมาถึงพิธีวางดอกไมจันทน ท่ีเราใชดอกดาวเรือง 
100,000 ตน ประดบัลานอนุสาวรยีสองรชักาล พวกเรา
จงึเรยีนรูวา งานใดๆ ก็ตาม เราตองทาํดวยความศรทัธา 
ทําดวยความเชือ่วามนัตองสาํเรจ็ เมือ่เราต้ังใจวาจะทาํ 
ก็ตองทําใหได ตอนงานวันท่ี 19 ตลุาคมปทีแ่ลว คนถาม
วาจะหาดอกกลวยไมสีขาวมาอยางไรใหทันงาน หรือ
ถามวาจะจดังานวันน้ันอยางไรถาหากฝนตก ผมตอบวา 
ไมรูเลย เชื่อวาตองทําไดอยางไมมีเงื่อนไข ฝนจะตก 
หรอืแดดจะออก เราก็ตองทาํ พระองคทรงงานหนักกวา
พวกเราเยอะ พระองคยังทรงทําได เราตองดูพระองคไว
เปนแบบอยาง เราทาํไดทกุอยาง  เพราะความศรทัธาและ
ความเชื่อ พวกเราศรัทธาในพระองค   น่ันคือเหตุผลท่ี
พวกเราทําได”

เป็นสัญลักษณ์ของนักเรียนเก่า
โรงเรียนราชวิทยาลัย ท�าด้วย
ทองค�าสีเ่หลีย่มผืนผ้า ยาว 2.25 ซม. 
กวา้ง 1.75 ซม. ขอบยกกวา้ง 0.05 ซม.
ตรงกลางลงยาด�าลายพระมหามงกฎุ
เลข 6 อยู่ภายในรัศมีเส้นสีขาว
รูปหลังคาสองชั้นอยู่ เบื้ องบน
พระมหามงกุฎ รัชกาลท่ี 6 มี
พระราชด�ารขิึน้เมือ่ พ.ศ. 2456

• เหรียญก�ะดานชนวน

• โรงเรียนราชวิทยาลัย

• ป�ะตูทอง 

• โรงเรียนราชวิทยาลัย มีกา�โ�ก�้ายที่ตั้ง�ถานศึกษา�ึง 4 สมัย
• แรกเริ่ม
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงธรรมการจัดตั้งโรงเรียนหลวงส�าหรับ
อยู่ประจ�าขึ้น ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดการศึกษาแบบพับลิกสคูล 
(Public School) ของอังกฤษ ปรากฏตามราชกจิจานเุบกษา เล่ม 13 
หน้า 269 ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2439 โดยมีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองคเ์จ้ากิติยากรวรลกัษณ ์อธบิดกีรมศึกษาธกิาร เปน็ผูร้บัสนอง
พระบรมราชโองการ มีการศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เพ่ือฝกึหดักุลบุตรให้เป็นสุภาพบุรษุ และพระราชทานนามวา่ โรงเรยีน
ราชวิทยาลัย โปรดให้เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า King’s College

• สมัยที่ 1 
สมยับ้าน

สมเดจ็เจ้าพระยา
 พ.ศ. 2440-2446

• สมัยที่ 2 
สมัยสายสวลี 

พ.ศ. 2447-2453 

• สมัยที่ 3
สมัยบางขวาง 

พ.ศ. 2454-2468 
 

• สมัยที่ 4
สมัยสามพราน 
พ.ศ. 2507-ถึงปัจจุบัน 

เรื่องนา�ู้เกี่ยวกับโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย �นพระบรมราชูปถัมภ

เปน็โรงเรยีนในพระบรมราชปูถมัภ์
ของพระมหากษัตริย์ถึง 4 
รัชกาลคือ พระบาทสมเด็จ-
พระ จุลจอมเกล้ า เจ้ าอ ยู่ หัว 
พระราชทานก�าเนิดโรงเรียน
ราชวิทยาลัย พระบาทสมเด็จ-
พร ะมงกุ ฎ เ กล้ า เ จ้ า อยู่ หั ว 
ทรงรับโรงเรียนราชวิทยาลัย

ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ คู่กับ 
โ ร ง เ รี ยนมห าด เ ล็ กหลวง 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า-
เจา้อยูห่วั มพีระบรมราชโองการ
โปรด เกล้ า ฯ  ใ ห้ โ รง เ รี ยน
ราชวิทยาลัย โรงเรียมหาดเล็ก
หลวง และโรงเรยีมหาดเลก็หลวง
เชียงใหม่ รวมเป็นโรงเรียน

เดยีวกนั และพระราชทานนามใหม่
ว่า โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 
ทั้งน้ีเพราะสภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศไม่เอ้ืออ�านวย โรงเรียน
ราชวทิยาลยัจงึถกูปิดลง นับแต่
วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2469 
เป็นต้นมา แต่สามารถก่อตั้ง
โรงเรียนขึ้นได้อีกครั้งในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภมูพิลอดลุยเดช ซึง่ถอืเปน็
สมัยที่ 4 ของโรงเรียน ในการ
ก่อตั้งโรงเรียนใหม่ พระองค์ได้
พระราชทานพระปรมาภิไธยย่อ 
ภ.ป.ร. น�าหน้าช่ือ ราชวิทยาลัย 
เพ่ือเป็นมหาศิริมงคล และโปรด
ให้อยู่ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
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คือประตู ท่ี รั ชกาล ท่ี  9 เสด็จ
พระราชด�าเนินผ่านเข้า-ออก ตัง้แต่
ครั้งที่เสด็จฯ มาทรงเปิดโรงเรียน 
และมีธรรมเนียมปฏิบัติคือ ทุกครั้ง
ทีเ่สดจ็ฯ กลบั จะทรงดบัเครือ่งยนต์
ตรงประตู และนักเรียนจะมาเข็นรถ
พระที่นั่งออกนอกประตู อันเป็น
ธรรมเนียมส�าหรับโรงเรียนใน
พระบรมราชูปถัมภ์มาตั้งแต่สมัย
รชักาลท่ี 6

นายภวพล ชินฮะงอ กรรมการสมาคมนักเรียนเกา 
ภ.ป.ร. ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชปูถัมภ หน่ึงในผูทุมเท
แรงกายแรงใจกับงานน้ีมาตัง้แตเริม่แรก เลาใหเราฟงวา 
 “เราเริ่มตนปลูกดอกดาวเรืองกันมาตั้งแตวันท่ี 5 
สิงหาคมที่ผานมา เพราะปกติดอกดาวเรืองจะโตเต็มที่
ภายใน 60 วัน ซึ่งจะพอดีกับชวงวันเวลาที่ทางโรงเรียน 
ภ.ป.ร. ราชวิทยาลยั  ในพระบรมราชปูถัมภ จะจดัพิธีวาง
ดอกไมจันทน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
วนัที ่26 ตุลาคมนี้ 

  “พอเราตั้งใจวาจะปลูกดอกดาวเรืองท้ังหมดใหได 
100,000 ตน พวกเราทีเ่ปนคณะนักเรยีนเกาและครอูาจารย
ก็ชวยกันคดิวาจะทาํอยางไรด ีเริม่ตัง้แตหาสถานท่ีปลกู 
ซึง่ในท่ีสดุเราก็เลอืกสนามรกับ้ีในโรงเรยีน เพราะมพ้ืีนที่
เพียงพอ และพวกเราสามารถมาดแูลแปลงดอกดาวเรือง
ไดอยางใกลชิด เพราะการปลกูดอกดาวเรอืงจาํนวนมาก
ขนาดน้ีไมใชเรือ่งงาย อกีเหตผุลหนึง่ท่ีเราปลกูในสนาม
รักบี้ เพราะจะไดสะดวกในการขนยายดอกดาวเรือง
ไปตรงบริเวณอนุสาวรียสองรัชกาล 
 “พวกเรามคีาํประจาํโรง เรยีนวา ‘Esprit de Corps’ 

ซึ่งเปนคําที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
พระราชทานไว มคีวามหมายถึงความสามคัค ีและการ
ทําเพ่ือสวนรวม ซึ่งจากเหตุการณท่ีพวกเรารวมมือ
รวมใจทํางานรวมกันมาตั้งแตงานแสดงความอาลัย 
หลังจากรัชกาลท่ี 9 เสด็จส วรรคต ซึ่งตอนน้ันเราใช
ดอกกลวยไมสขีาว 1 ลานดอก (19 ตลุาคม พ.ศ. 2560) 
จนมาถึงพิธีวางดอกไมจันทน ที่เราใชดอกดาวเรือง 
100,000 ตน ประดบัลานอนุสาวรยีสองรชักาล พวกเรา
จงึเรยีนรูวา งานใดๆ ก็ตาม เราตองทําดวยความศรทัธา 
ทาํดวยความเชือ่วามนัตองสาํเรจ็ เมือ่เราตัง้ใจวาจะทาํ 
ก็ตองทําใหได ตอนงานวันท่ี 19 ตลุาคมปท่ีแลว คนถาม
วาจะหาดอกกลวยไมสีขาวมาอยางไรใหทันงาน หรือ
ถามวาจะจดังานวันน้ันอยางไรถาหากฝนตก ผมตอบวา 
ไมรูเลย เชื่อวาตองทําไดอยางไมมีเงื่อนไข ฝนจะตก 
หรอืแดดจะออก เราก็ตองทาํ พระองคทรงงานหนักกวา
พวกเราเยอะ พระองคยังทรงทาํได เราตองดพูระองคไว
เปนแบบอยาง เราทาํไดทกุอยาง  เพราะความศรทัธาและ
ความเชื่อ พวกเราศรัทธาในพระองค   น่ันคือเหตุผลท่ี
พวกเราทําได”

เป็นสัญลักษณ์ของนักเรียนเก่า
โรงเรียนราชวิทยาลัย ท�าด้วย
ทองค�าสีเ่หลีย่มผนืผา้ ยาว 2.25 ซม. 
กวา้ง 1.75 ซม. ขอบยกกวา้ง 0.05 ซม.
ตรงกลางลงยาด�าลายพระมหามงกฎุ
เลข 6 อยู่ภายในรัศมีเส้นสีขาว
รูปหลังคาสองชั้นอยู่ เบื้ องบน
พระมหามงกุฎ รัชกาลที่ 6 มี
พระราชด�าริขึน้เมือ่ พ.ศ. 2456

• เหรียญก�ะดานชนวน

• โรงเรียนราชวิทยาลัย

• ป�ะตูทอง 

• โรงเรียนราชวิทยาลัย มีกา�โ�ก�้ายที่ตั้ง�ถานศึกษา�ึง 4 สมัย
• แรกเริ่ม
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงธรรมการจัดตั้งโรงเรียนหลวงส�าหรับ
อยู่ประจ�าขึ้น ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดการศึกษาแบบพับลิกสคูล 
(Public School) ขององักฤษ ปรากฏตามราชกจิจานเุบกษา เล่ม 13 
หน้า 269 ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2439 โดยมีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองคเ์จ้ากติยิากรวรลกัษณ ์อธิบดกีรมศึกษาธิการ เป็นผูรั้บสนอง
พระบรมราชโองการ มีการศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เพ่ือฝกึหดักุลบตุรใหเ้ปน็สภุาพบรุษุ และพระราชทานนามวา่ โรงเรยีน
ราชวิทยาลัย โปรดให้เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า King’s College

• สมัยที่ 1 
สมยับ้าน

สมเดจ็เจ้าพระยา
 พ.ศ. 2440-2446

• สมัยที่ 2 
สมัยสายสวลี 

พ.ศ. 2447-2453 

• สมัยที่ 3
สมัยบางขวาง 

พ.ศ. 2454-2468 
 

• สมัยที่ 4
สมัยสามพราน 
พ.ศ. 2507-ถึงปัจจุบัน 

เรื่องนา�ู้เกี่ยวกับโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย �นพระบรมราชูปถัมภ

เปน็โรงเรยีนในพระบรมราชปูถมัภ์
ของพระมหากษัตริย์ถึง 4 
รัชกาลคือ พระบาทสมเด็จ-
พระ จุลจอมเกล้า เจ้ าอยู่ หั ว 
พระราชทานก�าเนิดโรงเรียน
ราชวิทยาลัย พระบาทสมเด็จ-
พร ะมงกุ ฎ เ ก ล้ า เ จ้ า อยู่ หั ว 
ทรงรับโรงเรียนราชวิทยาลัย

ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ คู่กับ 
โ ร ง เ รี ย นมห าด เ ล็ ก หลวง 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า-
เจา้อยูห่วั มพีระบรมราชโองการ
โปรด เกล้ า ฯ  ใ ห้ โ รง เ รี ยน
ราชวิทยาลัย โรงเรียมหาดเล็ก
หลวง และโรงเรยีมหาดเลก็หลวง
เชียงใหม่ รวมเป็นโรงเรียน

เดยีวกนั และพระราชทานนามใหม่
ว่า โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 
ทั้งน้ีเพราะสภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศไม่เอ้ืออ�านวย โรงเรียน
ราชวทิยาลยัจงึถกูปิดลง นับแต่
วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2469 
เป็นต้นมา แต่สามารถก่อตั้ง
โรงเรียนขึ้นได้อีกครั้งในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภมูพิลอดลุยเดช ซึง่ถอืเปน็
สมัยที่ 4 ของโรงเรียน ในการ
ก่อตั้งโรงเรียนใหม่ พระองค์ได้
พระราชทานพระปรมาภิไธยย่อ 
ภ.ป.ร. น�าหน้าช่ือ ราชวิทยาลัย 
เพ่ือเป็นมหาศิริมงคล และโปรด
ให้อยู่ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
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วัน�ี่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
ณ ซุ้มถวายดอกไม้จัน�น ป�ะจําโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย 

ใ�พระบรมราชูปถัมภ ตั้งแตเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ขอเชิญป�ะชาชนรวมถวายดอกไม้จัน�น เพื่อน้อมรําลึกใ�พระม�าก�ุณาธิคุณ
ของ พระบาทสมเด็จพระ��มินท�ม�าภูมิ�ลอ�ลย�ดช
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