
พระดำ�รัส พระเจ้�หล�นเธอ พระองค์เจ้�พัชรกิติย�ภ�

โครงก�รกำ�ลังใจในพระดำ�ริ
พระเจ้�หล�นเธอ พระองค์เจ้�พัชรกิติย�ภ� 

“กำ�ลังใจ” คำ�นี้เป็นคำ�ไม่หรูหร� ไม่ยุ่งย�ก แต่ลึกซ้ึง เป็นคำ�ท่ีพูดกับใครก็เข้�ใจและ         

รู้สึกดี ทุกคนจะต้องผ่�นวันเวล�ที่ย�กลำ�บ�ก รู้สึกท้อ ห่อเหี่ยว ทำ�อะไรก็ไม่มีใครรัก ทำ�อะไรก็

ไม่มีใครเห็นว่�ดี คิดว่�ผู้ต้องขังที่ก้�วพล�ดไปก็อยู่ในภ�วะนี้ คือถูกตร�หน้�ว่�เป็นคนผิด ต้องอยู่

ในที่ซึ่งถูกจำ�กัดเสรีภ�พ ดูอย่�งไรก็ไม่ดี ยิ่งผู้ต้องขังรู้สึกไม่ดีกับตัวเอง รู้สึกในท�งลบกับตัวเอง ก็

จะรูส้กึในท�งลบกบัสงัคมไปดว้ย ก�รใหก้ำ�ลงัใจไมใ่ชก่�รเข�้ข�้งตนเอง หรอืลมืคว�มผดิพล�ดของ

ตนเอง แต่ต้องนำ�คว�มผิดพล�ดนั้นกลับม�ทบทวน เพื่อจะได้แก้ไข ไม่กลับไปทำ�ผิดพล�ดอีก ซึ่ง

ต้องก�รกำ�ลังใจที่เกิดขึ้นในตัวเองก่อน และถ้�สังคม ครอบครัว ญ�ติพี่น้อง เพื่อนฝูง ให้โอก�ส 

ให้กำ�ลังใจก็จะส�ม�รถต่อยอดไปสู่สิ่งที่ดีได้



เรื่องและภ�พ

วิสุทธิ์ บุญเกษมสันติ

สี่สห�ย สู้ สู้
โครงก�รกำ�ลังใจในพระดำ�ริพระเจ้�หล�นเธอ พระองค์เจ้�พัชรกิติย�ภ� ได้เปิดพื้นที่เชื่อมใจด้วยโครงก�ร       

“นิท�นสร้�งสุข” : นิท�นข้�มกำ�แพง พลังแสงแห่งรัก

ภ�ยหลังจ�กที่พระเจ้�หล�นเธอ พระองค์เจ้�พัชรกิติย�ภ� ได้เสด็จเยี่ยมเยียนผู้ต้องขังหญิง ณ ทัณฑสถ�น       

หญิงกล�ง กรุงเทพมห�นคร เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎ�คม ๒๕๔๔ พระองค์ทรงส�นต่อพระปณิธ�นด้วยก�รริเริ่มโครงก�ร    

“กำ�ลังใจ” ขึ้น เมื่อวันที่ ๓๑ ตุล�คม ๒๕๔๙ พร้อมประท�นทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นทุนเบื้องต้น ๓๐๐,๐๐๐ บ�ท 

โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหค้ว�มชว่ยเหลือและเปน็กำ�ลงัใจใหแ้กก่ลุม่ผูต้อ้งขงัสตร ีกลุม่เดก็ตดิผูต้อ้งขงั กลุม่เดก็และเย�วชน

ที่ทำ�คว�มผิด และกลุ่มผู้ข�ดโอก�สอื่น ๆ ในกระบวนก�รยุติธรรม ให้ส�ม�รถกลับม�ดำ�รงชีวิตเป็นคนดีของสังคมได้อย่�ง

ปกติสุข นอกจ�กนี้ ยังรณรงค์ให้สังคมไทยเป็นสังคมที่พร้อมจะเป็นกำ�ลังใจ และให้โอก�สแก่บุคคลท่ีแม้จะก้�วพล�ด          

แต่ก็ได้เรียนรู้ที่จะเริ่มชีวิตใหม่เป็นคนดีของสังคม 

นอกจ�กกลุ่มเป้�หม�ยที่โครงก�รกำ�ลังใจ ฯ เข้�ไปช่วยเหลือข้�งต้นแล้ว โครงก�รกำ�ลังใจ ฯ ยังได้เข้�ไปช่วยเหลือ 

“ผู้ต้องขังในแดนประห�ร ของเรือนจำ�กล�งบ�งขว�ง” ซึ่งได้จัดทำ�กิจกรรมต่�ง ๆ ม�กม�ยเพื่อสร้�งคว�มสุขท�งใจ และ

กำ�ลังใจให้ผู้ต้องขังในแดนประห�ร และ โครงก�รนิท�นสร้�งสุข ก็เป็นอีกหนึ่งในหล�ย ๆ โครงก�รที่ได้ดำ�เนินก�ร

เมื่อพระเจ้�หล�นเธอฯ ได้ทอดพระเนตรหนังสือนิท�นของโครงก�ร “นิท�นสร้�งสุข” ท่ีแผนง�นสร้�งเสริม

วัฒนธรรมก�รอ่�น และ สสส. ได้จัดพิมพ์ขึ้นครั้งแรก ทรงประท�นคำ�แนะนำ�ว่�  

“ชุดนิท�นนี้มีประโยชน์ม�กต่อก�รนำ�ไปเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้ข�ดโอก�ส เช่น ผู้ต้องขังที่กำ�ลังตั้งครรภ์ในเรือนจำ� 

เด็กติดผู้ต้องขัง รวมทั้งกลุ่มเด็กเล็กในโรงเรียนต่�ง ๆ ต�มช�ยแดนที่อยู่ในพระร�ชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ  

สย�มบรมร�ชกุม�รี”

เพือ่ใหก้ลุม่ผูข้�ดโอก�ส ไดส้มัผสัคว�มง�มของชดุนทิ�นนี ้พระเจ�้หล�นเธอ ฯ ทรงชกัชวนผูท้ีม่จีติกศุล และองคก์ร

ต่�ง ๆ ได้เข้�ม�สนับสนุนก�รจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่เพิ่มเติม คณะผู้จัดทำ�หนังสือทุกคนขอกร�บแทบพระบ�ทในพระเจ้� 

หล�นเธอ พระองค์เจ้�พัชรกิติย�ภ� ต่อพระปณิธ�นในครั้งนี้

คำ�นำ�

สำ�นักกิจก�รในพระดำ�ริ

พระเจ้�หล�นเธอ พระองค์เจ้�พัชรกิติย�ภ�



ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง 

บรรดาสัตว์ทั้งหลายชอบเล่นฟุตบอลมาก 

พวกเขาฝึกซ้อม 

และเล่นกันเองภายในหมู่บ้านทุกๆ วัน

4 5



ทีมสี่สหายเล่นฟุตบอลเก่งที่สุด

หมีเล็กเป็นผู้รักษาประตู

หมูน้อยเป็นกองหลัง 

จระเข้หางยาวเป็นกองกลาง 

คุณช้างเป็นกองหน้า 

คุณนกฮูกเป็นผู้ฝึกสอน 

สี่สหายมารวมตัวเล่นฟุตบอล

ในตอนเช้าและตอนเย็น
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วันนี้ ทีมสี่สหายต้องเดินทาง

ไปแข่งฟุตบอลกับทีมวานร

แต่คุณช้างยังไม่มา 

ทุกตัวรอคอยด้วยความกังวล

“คุณช้างหายไปไหน” 

“คุณช้างหายไปไหน” 

“ทำาไมคุณช้างยังไม่มา”
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“ช่วยด้วย ช่วยด้วย ใครก็ได้ช่วยฉันที”

คุณนกฮูกรีบบินมา และบอกคุณช้างว่า 

“ใจเย็นๆ นะ ฉันจะไปตามเพื่อนๆ มาช่วย”  

คุณนกฮูกตัดสินใจออกบินตามหาไปทั่วป่า
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“อดทนไว้นะ ไม่ต้องกลัว” หมีเล็กปลอบใจเพื่อน

“จับเถาวัลย์ให้แน่นๆ” จระเข้หางยาวตะโกนบอก

“ไม่กลัวแล้ว เพื่อนต้องช่วยเพื่อนได้แน่นอน” 

คุณช้างร้องตอบ 

“ฮุยเลฮุย ดึง...ฮูก...ฮุยเลฮุย ดึง...ฮูก” 

คุณนกฮูกให้จังหวะดึงคุณช้างขึ้นมา

ทีละนิด...ทีละนิด...

“ฮุยเลฮุย ดึง...ฮูก...ฮุยเลฮุย ดึง...ฮูก” 

คุณช้างขึ้นจากบ่อโคลนได้แล้ว

12 13



ทีมสี่สหายรีบเดินทางไปสนามฟุตบอลให้ทันเวลาแข่ง

ทีมวานรมาถึงสนามฟุตบอลนานแล้ว จึงเยาะเย้ย

“เนื้อตัวมอมแมมแบบนี้ ไปแข่งลุยโคลนดีกว่ามั้ง”

ทีมสี่สหายให้กำาลังใจกัน แล้วรีบไปอาบน้ำาใส่เสื้อผ้า 

“พวกเราจะเล่นกันอย่างเต็มที่”
14 15



ทีมวานรกับทีมสี่สหายแข่งฟุตบอลกัน

อย่างไม่มีใครยอมใคร 

จนใกล้หมดเวลาครึ่งแรกก็ยังทำาประตูกันไม่ได้ 

และแล้วในนาทีสุดท้าย  

ทีมวานรก็ยิงประตูได้ นำาไปหนึ่งประตูต่อศูนย์

16 17



ระหว่างพักครึ่งเวลา คุณนกฮูกเตรียมพืชผักผลไม้

และน้ำาผึ้งให้สี่สหายกินเพื่อเพิ่มพลัง

“ มีพลังอย่างเดียวไม่พอ อย่าลืมทักษะ

ที่เราเคยฝึกกันไว้ เรามาปรับแผนกันใหม่” 

แล้วคุณนกฮูกก็บอกแผนที่หนึ่ง 

...แผนที่สอง...และแผนที่สาม
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การเล่นในครึ่งหลังยังคงสูสี ทำาประตูกันไม่ได้ 

วานรหมายเลข ๑ ส่งต่อบอลให้หมายเลข ๒ 

หมายเลข ๒ ส่งต่อบอลให้หมายเลข ๓ 

หมายเลข ๓ ส่งต่อบอลให้หมายเลข ๔ 

หมายเลข ๔ เลี้ยงลูกหลบกองหลังแล้วยิงประตู 

หมีเล็กผู้รักษาประตูกระโดดตะปบลูกบอล

ไว้ได้อย่างว่องไว
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จนกระทั่งใกล้หมดเวลา 

สี่สหายเริ่มเล่นตามแผน 

หมีเล็กส่งบอลให้หมูน้อย 

หมูน้อยส่งบอลให้จระเข้หางยาว

จระเข้หางยาวส่งบอลให้คุณช้าง

คุณช้างเลี้ยงลูกหลบกองหลัง แต่ไม่ยิงประตู 

ส่งบอลกลับให้จระเข้หางยาว 

จระเข้ใช้หางยาวตวัดลูกอย่างแรง 

ลูกบอลพุ่งผ่านมือผู้รักษาประตูทีมวานร 

เข้าไปตุงตาข่าย
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กองเชียร์ดีใจส่งเสียงดัง 

“สี่สหาย สู้ สู้  สี่สหาย สู้ สู้”

สี่สหายเริ่มเล่นตามแผนอีกครั้ง 

หมีเล็กส่งบอลให้หมูน้อย 

หมูน้อยส่งบอลให้จระเข้หางยาว

จระเข้หางยาวส่งบอลให้คุณช้าง

คุณช้างเลี้ยงลูกหลบกองหลังแต่ไม่ยิงประตู 

ส่งบอลกลับให้จระเข้หางยาว

จระเข้ใช้หางตวัดลูกบอลส่งให้หมูน้อย 

หมูน้อยพุ่งโหม่งอย่างแรง 

ลูกบอลพุ่งผ่านมือผู้รักษาประตูทีมวานร 

เข้าไปตุงตาข่าย
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“ปรี๊ด...ปรี๊ด...ปรี๊ด.....” 

กรรมการเป่านกหวีดยาว หมดเวลา 

ไชโย ไชโย ทีมสี่สหายชนะทีมวานร 

ด้วยคะแนนสองประตูต่อหนึ่ง
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ทีมสี่สหายดีใจจับคุณนกฮูกโยนขึ้นหลายครั้ง

“สี่สหายเก่งที่สุด สี่สหายเยี่ยมจริงๆ  

พวกเรารักสี่สหาย” 

กองเชียร์ร้องเสียงดังยินดี มีความสุข
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“ฉันจะหัดเล่นฟุตบอลให้เก่งเหมือนคุณช้าง” 

กระต่ายน้อยบอกเพื่อน

“ฉันจะขยันฝึกซ้อมฟุตบอลเหมือนสี่สหาย” 

แมวน้อยตะโกน 

สัตว์ทุกตัวในหมู่บ้านออกมาร่วมฉลองชัยชนะ

“พวกเราขอมอบชัยชนะครั้งนี้ให้กับเพื่อนๆ ทุกตัว

ในหมู่บ้าน” 
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คุยสร้�งสุข เพื่อก�รอ่�นสร้�งสุข

สุดใจ พรหมเกิด 

ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

......เพราะเราเชือ่มัน่ในความมหัศจรรยข์องหนังสอื เชือ่ม่ันในพลังของการอ่าน เชือ่ม่ัน
ในความอ่อนโยนของเรื่องเล่า 

“โครงการนิทานสร้างสุข” จึงเดินทางไปเยี่ยมเยือนดินแดนท่ียากจะเข้าถึง เราชวนครู  
นักเขียน คุณครูนักวาด ครูบรรณาธิการ ฯลฯ แลกเปลี่ยนและบอกเล่าประสบการณ์การผลิต
หนังสือเพ่ือเด็กๆ และชักชวนกันเปิดหน้าต่างแห่งจินตนาการโบยบิน ด้วยการอ่านหนังสือ
ภาพสำาหรับเด็ก หนังสือนิทานมากมาย พร้อมๆ กับชักชวนให้ได้ลงมือถ่ายทอดภาพและเรื่อง
ที่อยากเขียน อยากเล่า  

.......๑ เทอมของการเรยีนรู ้สูก่ารลงมอืสรา้งสรรค์ ภาษาท่ีจรงิใจ ภาพท่ีเล่าอยา่งปลอบ
ประโลม เราสัมผัสถึงความละเมียดละไมในเนื้องาน และหัวใจที่บรรจงสร้าง 

...... เพียงครูแต้ว ครูชีวัน และคณะได้บรรจงตัดแต่งกิ่ง งานที่จริงใจอยู่แล้วก็งามเด่น 
แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านและโครงการกำาลังใจในพระดำาริพระเจ้าหลานเธอ 

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้พัฒนาและจัดพิมพ์เผยแพร่ชุดหนังสือ “นิทานสร้างสุข” ครั้งที่ ๑ 
จำานวน ๖ ปก ต่อมาได้มีการพัฒนาเพิ่มเติม รวมหนังสือที่มีการเผยแพร่ทั้งสิ้น ๑๐ ปก

......หวงัวา่เด็กๆ ทุกคนจะได้สมัผัสงานท่ีอ่อนโยนน้ี เพือ่รดน้ำาให้หัวใจท่ีดีงามได้เติบโต
ทุกคืนวัน 

......เราเชื่อมั่น
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ชีวัน วิสาสะ

เม่ือพิจารณาหนังสือภาพเล่มน้ี อย่างละเอียดถ่ีถ้วน จะสัมผัสได้ถึงความพิถีพิถัน                  
ท่ีสามารถใชค้ำาวา่ “เล่าเรือ่งและวาดภาพดว้ยความบรรจง” เสมอืนความพยายามคัดลายมอืของ
เด็ก เพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่ปกติธรรมดา แต่มีรายละเอียดที่น่าสนใจ สิ่งที่สะดุดตาเป็นอันดับแรก
คือ ภาพวาดแบบไรเ้ดียงสา (naive) ท่ีมีชวีติชวีา แสดงความเคล่ือนไหวและอารมณ์ความรูส้กึของ 
ตัวละครได้ดี 

เรื่องราวท่ีเป็นเบ้ืองหลังของเหตุการณ์ท้ังหมด คือ ความมุ่งมั่น ความห่วงหาอาทร          
การไม่ยอมแพ้อุปสรรค และรู้จักแก้ปัญหา นำาพาไปสู่ความสำาเร็จ หากสังเกตให้ดี จะเห็นว่า         
ทีมสีส่หายน้ัน ตัวละครมคีวามแตกต่างหลากหลาย แต่ก็สามารถอยูร่ว่มกัน ชว่ยเหลือกัน มสีขุทุกข์ 
ร่วมกัน และเอาชนะทีมวานรซึ่งเป็นคู่แข่งขันที่มีรูปลักษณ์เหมือนกันเป็นหนึ่งเดียวกัน

ทั้งนี้ผู้เขียนต้องการสื่อความหมายใด ควรนำาไปขบคิดกันต่อ...

“โครงการนิทานสร้างสุข” มาจากความร่วมมือของหลายหน่วยงาน นับแต่โครงการกำาลังใจในพระดำาริ   
พระเจา้หลานเธอ พระองค์เจา้พัชรกิติยาภา แผนงานสรา้งเสรมิวฒันธรรมการอ่าน สสส. กรมราชทัณฑ์ เรอืนจำากลาง
บางขวาง โดยมีเครือข่ายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมเป็นองค์กรประสานงาน

เปิดการเรียนการสอนขึ้นท่ีแดนการศึกษา เรือนจำากลางบางขวาง เมื่อเดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๖       
(๔ เดือน) นักเรียนของโครงการนี้คือผู้ต้องขังจากเรือนจำากลางบางขวาง จำานวน ๕๓ คน

โดยสว่นตัว เชือ่วา่ผู้ใหญ่ทุกคนมคีวามเป็นเด็กน้อยอยูใ่นตัว ในห้องเรยีน ครคูนน้ีได้มองเห็นความสขุแจม่ใส 
เสียงหัวเราะสนุกสนานของนักเรียนทุกคน เมื่อผลงานของนักเรียนเสร็จสิ้นลง เป็นความปลาบปล้ืมใจที่สุดท่ีได้
เห็นความละเอียดอ่อน นุ่มนวลอ่อนโยนท่ีซ่อนอยู่ในมุมลึกสุดของนักเรียน และผลงานท่ีมาจากความสุขและความ          
นุ่มนวลอ่อนโยนน้ีกำาลังเดินทางสูหั่วใจของเด็กๆ ท่ัวประเทศ เพ่ือปลูกสรา้งความสขุให้กับวยัเยาวข์องลูกหลานของเรา

อรสม สุทธิสาคร

เม่ือเอ่ยคำาว่า นิทาน เราส่วนใหญ่ย่อมนึกถึง “ความสุข” จึงเป็นท่ีมาของโครงการ “นิทาน       

สร้างสุข” นั่นเอง

โครงการ “นิทานสร้างสุข” สำาหรับนักเรียนรุ่นพิเศษนี้ ไม่เพียงแต่ “สร้างสุข” เท่านั้น หากแต่ได้
สรา้งพลัง สรา้งกำาลังใจ สรา้งความเชือ่มัน่และศรทัธาต่อชวีติให้แก่ท้ังนักเรยีนและครตูลอดระยะ ๔ เดือน
ในการเรียนการสอน 

หนังสอืนิทานภาพจำานวน ๑๐ เล่ม ท่ีได้รบัการจดัพิมพ์ครัง้น้ี คัดสรรจากต้นฉบับนิทานภาพมากกวา่ 
๓๐ เรื่อง ของนักเรียนรุ่นพิเศษที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่อันจำากัด ภายใต้ข้อจำากัด ความขาดแคลนและ
เงือ่นไขประดาม ีทวา่ต่างๆ เหล่าน้ันไมอ่าจขวางก้ันจนิตนาการ ความคิดสรา้งสรรค์ และความมุง่มัน่ของ
นักเรยีนท้ังหมดได้ พวกเราจงึได้มโีอกาสสมัผัสกับหนังสอืนิทานท่ีมคุีณภาพไมด้่อยไปกวา่ผลงานจากมอื
อาชีพที่ใช้ชีวิตโลดแล่นในโลกอิสระ

ในฐานะของครท่ีูได้รบัโอกาสพเิศษให้สอนนักเรยีนรุน่พิเศษท้ัง ๕๓ คน จนสามารถสรา้งสรรค์งาน
ท่ีดีได้ จงึขอโอกาสน้ีแสดงความคารวะอยา่งลึกซ้ึงต่อหัวใจท่ีกระตือรอืรน้ กับความต้ังใจอันเต็มเป่ียม บวก
พลังแห่งความปรารถนาดีที่ส่งผ่านนิทานมายังผู้อ่านเพื่อให้เกิดความสุขอีกทอดหนึ่ง

ระพีพรรณ พัฒนาเวช
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