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 This independent study aims to study the techniques for honouring His Majesty the 

King Bhumibol Adulyadej and values of LOOKMAIKHONGPHOR. 

 The results of the study show that there are three techniques for honouring His Majesty 

the King Bhumibol Adulyadej : by using elements of novel, using writing techniques and using 

language use. There are five elements of novel for honouring His Majesty the King Bhumibol 

Adulyadej : plots, charactors, dialogues, scenes and atmospheres, and themes. There are 

three writing techniques for honouring His Majesty the King Bhumibol Adulyadej : naming, opening 

and closing. There are two use of languages for honouring His Majesty the King Bhumibol 

Adulyadej : direct words and comparing words. 

 LOOKMAIKHONGPHOR also contains value in three dimensions : knowledge, 

morality and enjoyment. 
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บทท่ี ๑ 
บทน า 

 
๑. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

สถาบันพระมหากษัตริย๑นับวํา เป็นสถาบัน ที่สําคัญที่สุดของชาติ  เพราะ สถาบัน
พระมหากษัตริย๑เป็นสถาบันที่เป็นศูนย๑รวมจิตใจของคนไทย นอกจากนี้ พระมหากษัตริย๑ยังมีพระ
มหากรุณาธิคุณตํอประชาชนอยํางหาที่สุดมิได๎ โดยเฉพาะอยํางยิ่งพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย๑รัชกาลที่ ๙ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นพระมหากษัตริย๑ที่เปี่ยมด๎วยพระ
ปรีชาสามารถในวิทยาการตํางๆ หลายสาขา พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพล อดุลยเดชนั้นสํวนหนึ่งคือพระปรีชาสามารถที่มีอยูํแล๎วในพระองค๑เอง อีกสํวนหนึ่งเกิด
จากความสนพระราชหฤทัยศึกษาและทดลองปฏิบัติ ทรงสะสมประสบการณ๑ ตลอดจนพัฒนาให๎
เกิดความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น๑อาจแบํงเป็นสาขาตํางๆ ได๎แกํ ด๎านการถํายภาพ จิตรกรรม ประติมากรรม 
หัตถกรรม กีฬา ดนตรี การพระราชนิพนธ๑เพลง ตลอดจนการประพันธ๑และการแปลวรรณกรรม 
พระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ๑ทั่วไปทั้งในประเทศและตํางประเทศ ดังนั้นจึงมีหนํวยงาน 
สถาบันการศึกษา องค๑กร สมาคมตํางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศและตํางประเทศ ทูลเกล๎าฯ 
ถวายปริญญา รางวัล เหรียญ เคร่ืองราชอิสริยาภรณ๑ คําประกาศเทิดพระเกียรติ ฯลฯ จํานวนมาก๒ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีความรู๎ในด๎านตํางๆ อยํางแตกฉาน 
เมื่อมีพระราชประสงค๑จะทรงศึกษาสิ่งใดก็จะทรงศึกษาอยํางถํองแท๎ และสิ่งที่ทรงอุทิศเวลา ทุํมเท
พระวรกาย พระสติปัญญา และพระราชหฤทัยศึกษาก็คือหนทางในการบําบัดทุกข๑ บํารุงสุขให๎แกํ

                                                 
๑ คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ โดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม. จดหมาย

เหตุเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เล่ม ๑. (กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทร๑พริ้นติ้งแอนด๑พับลิชช่ิง 
จํากัด (มหาชน), ๒๕๕๒), ๗๒.  
๒ เรื่องเดียวกัน, ๙๒.  

 



๒ 
 

 
 

ราษฎร พระองค๑เสด็จไปทอดพระเนตรความเป็นอยูํของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคแม๎ในถิ่น
ทุรกันดาร ทรงใกล๎ชิดกับราษฎร เพื่อจะได๎ทรงทราบปัญหาความเดือดร๎อนของพสกนิกรอยําง
แท๎จริงและพระราชทานความชํวยเหลือให๎อยํางถ๎วนหน๎าในเกือบทุกด๎าน พระองค๑ทรงหํวงใยพสก
นิกรทุกหมูํเหลํา ทรงเอาพระราชหฤทัยใสํ และเสียสละความสุขสํวนพระองค๑เพื่อความเจริญของ
ประเทศและความอยูํดีมีสุขของพสกนิกร โดยถือวําความทุกข๑ยากของประชาชนเปรียบเสมือน
ความทุกข๑ยากของพระองค๑เอง มูลนิธิโครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริกวําสี่
พันโครงการเกิดขึ้นเพื่อบรรเทาความทุกข๑ยากของราษฎร เพื่อชํวยเหลือ และสํงเสริมให๎ราษฎรมี
งานทําและมีความเป็นอยูํที่ดีขึ้น ข๎อมูลจากหนังสือ กลางใจราษฎร์ : หกทศวรรษแห่งการทรงงาน 
หนังสือเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชที่มีคณะบรรณาธิการและผู๎เขียนเป็นนักวิชาการและผู๎สื่อขําวซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วไป 
โดยมี ประพจน๑ อัศววิรุฬหการ และนิตยา มาศะวิสุทธิ์ เป็นที่ปรึกษาของคณะทํางานฉบับภาษาไทย 
กลําวถึงพระราชกรณียกิจของพระองค๑ไว๎วํา 

 
‚ข๎าพเจ๎าทําทุกสิ่งที่คิดวําเป็นประโยชน๑‛ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดํารัสไว๎ถึงบทบาทของพระองค๑ในฐานะ
พระมหากษัตริย๑ คําอธิบายอันเรียบงํายนี้ได๎มีการนําไปใช๎นับคร้ังไมํถ๎วนและ
สํงผลอยํางแท๎จริงตํอความมั่นคงและความอยูํดีมีสุขของราชอาณาจักร โดยการ
เสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมเยียนทุกจังหวัดของประเทศ ครอบคลุมระยะทางกวํา 
๔๘,๐๐๐ กิโลเมตรเป็นระยะเวลาหลายตํอหลายปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชได๎ทอดพระเนตรเห็นด๎วยพระองค๑เองถึงความท๎าทายที่
ประชาชนไทยในชนบทต๎องเผชิญ ทรงมุํงเน๎นด๎านการสาธารณสุข การศึกษา และ
การบริหารจัดการอยํางมีประสิทธิภาพขึ้น โดยทรงริเร่ิมโครงการพัฒนาหลายพัน
โครงการขึ้นอยํางกว๎างขวาง หลายโครงการดังกลําวเป็นการนําพระราชดําริและ
นวัตกรรมที่ทรงประดิษฐ๑คิดค๎นขึ้นเองมาประยุกต๑ใช๎ เมื่อมาถึงชํวงทศวรรษ 
๑๙๙๐ (พ.ศ. ๒๕๓๓ -๒๕๔๒) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชได๎ทรงพัฒนาแนวคิดเร่ือง ‚เศรษฐกิจพอเพียง‛ ซึ่งมุํงสร๎างสมดุลระหวํางการ
พัฒนาเศรษฐกิจอยํางรอบคอบและยั่งยืนกับข๎อควรระวังทางสังคม สิ่งแวดล๎อม 
และจริยธรรม๓ 

 
                                                 
๓ กลางใจราษฎร์ : หกทศวรรษแหง่การทรงงาน. (กรุงเทพมหานคร : บริษทั เอเชียบุ๏คส๑ จํากัด, ๒๕๕๖), ๒๒๕. 



๓ 
 

 
 

 สํานักงานเสริมสร๎างเอกลักษณ๑ของชาติ ได๎กลําวถึ งการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไว๎ในหนังสือ ธ สถิตในดวงใจไทยท้ังชาติ ไว๎
ดังนี ้
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นทั้งนักวิชาการ
และนักปฏิบัติ ดังน้ัน จึงจะสังเกตพบวําพระราชกรณียกิจที่พระองค๑ทรงปฏิบัตินั้น 
ได๎มีการพัฒนาขึ้นทุกระยะ เพราะจะทรงสังเกตวําสิ่งใดที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหมํ
ที่สามารถนํามาประยุกต๑ใช๎ได๎กับเทคโนโลยีพื้นบ๎าน ก็จะทรงนํามาทดลองใช๎ 
และหากเกิดผลดีก็จะพระราชทานเป็นแนวทางให๎ผู๎ที่มีหน๎าที่เกี่ยวข๎องนําไป
เผยแพรํแกํประชาชนทั่วไป กลําวคือ จะทรงทดลองด๎วยพระองค๑เองกํอนวําจะ
ได๎ผลเป็นอยํางไร จะไมํทรงหยุดนิ่งกับที่  จะทรงค๎นคว๎าวิจัยอยูํตลอด จะทรงย้ํา
อยูํเสมอๆ วําการหยุดนิ่งอยูํกับที่เทํากับเป็นการล๎าหลัง เพราะทุกสรรพสิ่งล๎วนแตํ
มีการพัฒนาการไปข๎างหน๎ากันทั้งนั้น และเพราะพระองค๑ทรงเป็นทั้งนักวิชาการ
และนักปฏิบัตินี่เอง จึงทรงทราบถึงสิ่งบรรดานี้ได๎เป็นอยํางดี๔   

 
 ในหนังสือ กลางใจราษฎร์ : หกทศวรรษแห่งการทรงงาน ยังได๎กลําวถึงพระวิริยะ
อุตสาหะในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจไว๎วํา  
 

พระอุตสาหวิริยะของพระเจ๎าอยูํหัวในการพัฒนาประเทศ และพระราช
กรณียกิจที่ทรงกระทําเพื่อสามัญชนคนธรรมดา ทําให๎ทรงเป็นที่เคารพนับถืออยําง
ที่ไมํเคยปรากฏมากํอนเลยหลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวเป็นต๎น
มา คริส เบเคอร๑และศาสตราจารย๑ ดร.ผาสุก      พงษ๑ไพจิตร นักประวัติศาสตร๑ ได๎
เขียนไว๎ในทศวรรษ ๑๙๘๐ วํา ‚ภาพลักษณ๑ของพระเจ๎าอยูํหัวที่ทรงทุํมเทอุทิศ
พระองค๑เพื่อชาวไรํชาวนา และการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในงานพระราชพิธี
ตํางๆ อยํางสม่ําเสมอได๎ทําให๎ทรงเป็นศูนย๑รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ และพระ
บารมีก็เพิ่มพูนยิ่งขึ้นเป็นลําดับ ข๎าราชสํานักรํุนใหมํและผู๎นิยมกษัตริย๑ได๎พากันยก

                                                 
๔ สํานักงานเสริมสร๎างเอกลักษณ๑ของชาติ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. ธ สถิตในดวงใจไทยทั้งชาติ. 

(กรุงเทพมหานคร : ชวนพิมพ๑, ๒๕๔๔), ๑๖๓.  



๔ 
 

 
 

ยํองพระเกียรติคุณวําทรงเป็นธรรมราชา และเห็นวําพระเจ๎าอยูํหัวทรงถํวงดุล
ระบบทหารและระบบธุรกิจซึ่งเติบโตมากเกินไปเสียแล๎ว‛๕ 

 
นับตั้งแตํพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงขึ้นครองราชย๑ พระองค๑ก็

ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในฐานะองค๑พระประมุข บําเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุกของ
ปวงชนอยํางสม่ําเสมอ มีพระราชวิริยะอุตสาหะในการทรงงานโดยไมํทรงเห็นแกํความเหน็ด
เหนื่อยพระวรกายมากวําเจ็ดทศวรรษ มีพระราชจริยวัตรอันอํอนโยน ไมํถือพระองค๑ พสกนิกรทุก
หมูํเหลําล๎วนซาบซึ้งในน้ําพระราชหฤทัยและพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค๑ทรงมีตํอปวงชนชาว
ไทยอยํางหาที่สุดมิได๎ พระองค๑จึงทรงเป็นพระมหากษัตริย๑ที่ประชาชนรักและเทิดทูนไว๎เหนือเกล๎า
ฯ โรเบิร๑ต วู๎ดโรว๑ ได๎เขียนในนิตยสาร เอเชียวีค เนื่องในวาระสมโภชกรุงรัตนโกสินทร๑ ๒๐๐ ปี ถึง
ความรู๎สึกของคนไทยที่มีตํอระบบกษัตริย๑วํา  

 
...‚คนไทยนั้นมีธรรมชาติเป็นคนหยิ่งในตัวเองและมีความเป็นอิสระสูง พระเจ๎า
แผํนดินคือหลักสําคัญของจิตใจคนไทย ถ๎าปราศจากพระเจ๎าแผํนดินเสียแล๎ว คน
ไทยก็จะสูญเสียความเป็นไทย รวมกันไมํติด และหมดความเชื่อมั่นในตัวเอง 
ตราบใดที่คนไทยยังมีความภูมิใจในความเป็นไทยของตนอยูํ  เมื่อนั้นระบบ
กษัตริย๑ก็จะดํารงอยูํ‛๖ 
 
คนไทยเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย๑และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

พระองค๑ จึงมีการถํายทอดความร๎ูสึกจงรักภักดีออกมาในรูปแบบตํางๆ มาตั้งแตํอดีต กวีหลายคน
แตํงวรรณกรรมขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดี เรียกวําเป็นวรรณกรรมเทิดพระเกียรติ ยุพร แสง
ทักษิณ๗ กลําววํา   

 
การแตํงวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติเป็นวิธีหนึ่งที่ทําให๎ประชาชนได๎

แสดงความจงรักภักดีที่มีตํอพระมหากษัตริย๑ บ๎างก็แตํงเฉลิมพระเกียรติตลอด

                                                 
๕ กลางใจราษฎร์ : หกทศวรรษแหง่การทรงงาน. (กรุงเทพมหานคร : บริษทั เอเชียบุ๏คส๑ จํากัด, ๒๕๕๖), ๑๗๕. 
๖ กลางใจราษฎร์ : หกทศวรรษแหง่การทรงงาน. (กรุงเทพมหานคร : บริษทั เอเชียบุ๏คส๑ จํากัด, ๒๕๕๖), ๑๗๗. 
๗ ยุพร แสงทักษิณ, ๒๕๓๗, น.๑ อ๎างถึงใน ธงชัย ดิษโส. “การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมรอ้ยกรองเฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชภมูิพลอดุลยเดช.” (วิทยานิพนธ๑ศิลปศาสตรมหา-
บัณฑิต สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑, ๒๕๔๗), ๒. 



๕ 
 

 
 

รัชกาล บ๎างก็หยิบยกเฉพาะบางเหตุการณ๑หรือบางสมัยขึ้นมาเฉลิมพระเกียรติ 
วรรณกรรมเฉลิมพระเกียรตินี้มีอยูํเป็นจํานวนมาก และมีตํอเนื่องกันมาหลายยุค
หลายสมัย นับตั้งแตํสมัยกรุงสุโขทัยมาจนสมัยกรุงรัตนโกสินทร๑  
 
ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีผู๎ประพันธ๑วรรณกรรม

เฉลิมพระเกียรติไว๎เป็นจํานวนมาก๘ ธงชัย ดิษโส๙ กลําววํา  
 

ตลอดระยะเวลาแหํงการครองราชย๑  พระองค๑ได๎ทรงดํารงอยูํ ใน
ทศพิธราชธรรม ทรงอุทิศพระองค๑บําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ยังความ
รํมเย็นเป็นสุขแกํพสกนิกรทั่วทั้งประเทศ  ทรงเป็นมิ่งขวัญและศูนย๑รวมแหํงความ
สามัคคีของปวงชนชาวไทย ตลอดระยะเวลาในรัชสมัยของพระองค๑ ประเทศไทย
มีความเจริญรํุงเรืองก๎าวหน๎าและมั่นคงเป็นปึกแผํนตลอดมา ความจงรักภักดีของ
ประชาชนที่มีตํอพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงมีมากสุดที่
จะพรรณนาได๎ จนเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวําพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นศูนย๑รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ด๎วยความร๎ูสึก
ผูกพัน ความจงรักภักดี และความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ปวงพสกนิกรชาว
ไทยมีตํอพระองค๑นี้เองเป็นแรงบันดาลใจอันสําคัญที่ทําให๎พสกนิกรชาวไทย 
องค๑กรและหนํวยงานทั้งของภาครัฐและเอกชนประพันธ๑วรรณกรรมเฉลิมพระ
เกียรติเพื่อทูลเกล๎าทูลกระหมํอมถวายเป็นราชสดุดีและเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระองค๑ ดังจะเห็นได๎จากวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งประเภทร๎อยแก๎วและ
ร๎อยกรองที่ปรากฏในพระราชพิธีสําคัญๆ ที่เกี่ยวข๎องกับพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เชํน พระราชพิธีรัชดาภิเษก พระราชพิธีเฉลิมฉลอง
ในพระราชวโรกาสที่มีพระชนมายุครบ ๕  รอบ พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก และ
พระราชพิธีกาญจนาภิเษก เป็นต๎น 

  

                                                 
๘ ธงชัย ดิษโส. “การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดชภมูิพลอดุลยเดช.” (วิทยานิพนธ๑ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑, 
๒๕๔๗), ๒. 
๙ หน๎าเดียวกัน  



๖ 
 

 
 

 วรรณกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ 
แตกตํางจากวรรณกรรมเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย๑ในรัชสมัยที่ผํานมาหลายประการ ประการ
หนึ่งคือผู๎เขียนวรรณกรรมมักจะเป็นคนธรรมดา ไมํใชํกวีในราชสํานักผู๎ใกล๎ชิดเบื้องพระยุคลบาท 
ประคอง นิมมานเหมินท๑๑๐ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองนี้ไว๎ ดังนี้ 

 
...กวีผู๎เขียนบทสดุดีพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
องค๑ปัจจุบัน ซึ่งซาบซึ้งประทับใจในพระมหากรุณาธิคุณ ตัวอยํางเชํน นายเกื้อ 
นคร นางจิราภา อํอนเรือง นายสุภร  ผลชีวิน และพระมหาสมหวัง สาระภะ เป็น
ต๎น การที่ผู๎เขียนวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย๑รัชกาลปัจจุบันมักเป็น
คนธรรมดาสามัญนําจะมาจากสาเหตุ ๓ ประการ คือ 
 ๑. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนาง
เจ๎าฯ พระบรมราชินีนาถทรงใกล๎ชิดกับประชาชนมากกวําพระมหากษัตริย๑
สมัยกํอน 
 ๒. การสื่ อสารสมัยใหมํในปัจจุบัน  ได๎แกํ  วิทยุ  โทรทัศน๑  และ
หนังสือพิมพ๑ทําให๎ประชาชนธรรมดาสามัญได๎ร๎ูเห็นในพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย๑มากกวําสมัยกํอน 
 ๓. การสํงเสริมสนับสนุนจากหนํวยงานตํางๆ เชํน กรมศิลปากรที่จัด
ประกวดวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติและโครงการสํงเสริมให๎รางวัลวรรณกรรม
ไทยประจําปีของธนาคารกรุงเทพ แม๎มิได๎มีการกําหนดให๎แตํงวรรณกรรมยอพระ
เกียรติโดยตรง แตํผู๎เขียนวรรณกรรมยอพระเกียรติก็มีสิทธิสํงขอเข๎ารับรางวัลได๎ 
สํานักงานคณะกรรมการเอกลักษณ๑แหํงชาติก็เป็นหนํวยงานหนึ่งที่สนับสนุนให๎มี
การแตํงบทสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชในโอกาสตํางๆ 
 
ความแตกตํางอีกประการหนึ่งคือการเทิดพระเกียรติในปัจจุบันมีความหลากหลายมากกวํา

ในอดีต กลําวคือ ในอดีตมักจะเทิดพระเกียรติด๎วยการแตํงวรรณคดีโดยใช๎คําประพันธ๑ร๎อยกรอง
ประเภทตํางๆ มี โคลง ฉันท๑ กาพย๑ กลอน รําย เป็นต๎น แตํในรัชกาลที่ ๙ เนื่องจากการสื่อสารพัฒนา
มากขึ้น จึงมีการแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
                                                 
๑๐ ประคอง นิมมานเหมนิท๑. “ภาพพระมหากษัตริย๑ไทยจากวรรณคดียอพระเกียรต.ิ” วารสารภาษาและวรรณคดี

ไทย. ปีที่ ๑๖ (ธันวาคม ๒๕๔๒), ๑ - ๒๕. 



๗ 
 

 
 

อดุลยเดชผํานสื่ออ่ืนๆ จํานวนมาก  ดังในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๐ มีโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติซึ่งจัดโดยหนํวยงานภาครัฐและเอกชน 
ทั้งในประเทศและตํางประเทศหลากหลายประเภท เชํน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง รํวมกับบริษัท เจ เอส แอล จํากัด 
จัดรายการโทรทัศน์ พ.ศ. พอเพียง (Be porpiang generation) นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต๑ใช๎อยํางเป็นรูปธรรม เพื่อให๎เข๎าใจงําย ใช๎สื่อโทรทัศน๑ สื่อออนไลน๑ และการจัดกิจกรรม
สัญจร เผยแพรํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูํประชาชนทั่วประเทศ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน๑
กองทัพบกชํอง ๕ เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๐ ถึง เดือนมกราคม ๒๕๕๑๑๑ สํานักงานเสริมสร๎าง
เอกลักษณ๑ของชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จัดทําเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน๑๒ บริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) รํวมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดประกวดศิลปกรรม ปตท. คร้ังท่ี ๒๒ หัวข้อ พลัง
สามัคคี...ความดีแห่งแผ่นดิน เพื่อสนองแนวพระราชดํารัส ที่ทรงเน๎นเร่ืองความสามัคคีของคนใน
ชาติ๑๓ สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรํวมสมัย จัดให๎มีจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ คัดเลือกศิลปินที่มี
ชื่อเสียง จังหวัดละ ๑ คน ทั่วประเทศ มาวาดภาพเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติในแตํละ
จังหวัด เพื่อนําไปจัดแสดงในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติภายใต๎แนวคิดพระผู๎ทรงแผํนดินอัน
ยิ่งใหญํ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ เมื่อวันอาทิตย๑ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ ทั้งยังอํานวยการ
สร๎างภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยผู๎กํากับภาพยนตร๑ จํานวน ๙ คน รํวมสร๎างภาพยนตร๑สั้น
สะท๎อนเร่ืองราวพระวิริยะอุตสาหะ พระเมตตาธรรม และพระจริยวัตรที่ทรงมีตํอไพรํฟ้าประชาชน 

                                                 
๑๑ คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ โดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม. จดหมายเหตุเฉลิม

พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดลุยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เล่ม ๒. (กรุงเทพมหานคร : บรษิัท อมรินทร๑พริ้นติ้งแอนด๑พับลิชช่ิง จํากัด 
(มหาชน), ๒๕๕๒), ๖๐.  
๑๒ คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ โดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม. จดหมายเหตุ

เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เล่ม ๒. (กรุงเทพมหานคร : บริษทั อมรินทร๑พริ้นติ้งแอนด๑พับลิชช่ิง 
จํากัด (มหาชน), ๒๕๕๒), ๖๑. 
๑๓ คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ โดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม. จดหมายเหตุ

เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เล่ม ๒. (กรุงเทพมหานคร : บริษทั อมรินทร๑พริ้นติ้งแอนด๑พับลิชช่ิง 
จํากัด (มหาชน), ๒๕๕๒), ๙๗.  



๘ 
 

 
 

ชุด แดํพระผู๎ทรงธรรม ฉายในโรงภาพยนตร๑ชั้นนําให๎คนไทยชมฟรี เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๐๑๔ 
บริษัทบรอดคาซท๑ ไทย เทเลวิชั่น จํากัด รํวมกับสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหํงชาติ จัดท า
ละครเทิดพระเกียรติ จํานวน ๙ เร่ือง สร๎างเร่ืองจากแนวพระราชดําริ เป็นละครที่ทันสมัย คนดูได๎
ทุกกลุํม จบในเวลา ๑ ชั่วโมง ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน๑ไทยทีวีสีชํอง ๓ เมื่อปี ๒๕๔๙ - 
๒๕๕๐๑๕ บริษัท ยูบีซี แฟนเทเชีย จัดแสดงละครเพลง AF เดอะมิวสิเคิล ตอน เงิน เงิน เงิน พระ
นิพนธ๑ของพลโท พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าอนุสรมงคลการ เนื้อเร่ืองสอดแทรกปรัชญาเร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ๑๖ 
สมาชิกวัดพุทธธรรมรํวมกับพุทธบริษัทแหํงรัฐอิลลินอยส๑และมลรัฐใกล๎เคียง จัดคอนเสิร์ตเพลง
พระราชนิพนธ์ คีตนวมินทร์ ๘๐ พรรษา โดยศิลปินแหํงชาติ และนักร๎องรํวมขับร๎อง๑๗ เป็นต๎น 
นอกจากนี้ยังมีการเทิดพระเกียรติในรูปแบบอื่นๆ อีกมาก  

อยํางไรก็ดี การเทิดพระเกียรติด๎วยการจัดพิมพ๑หนังสือนับวําเป็นการเทิดพระเกียรติ
ลักษณะหนึ่งซึ่งมีผู๎จัดทําเป็นจํานวนมาก มีการตีพิมพ๑บทกวีร๎อยกรองเฉลิมพระเกียรติ หนังสือ
เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชพิธี พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส ตลอดจนพระราชกรณีย
กิจในด๎านตํางๆ จํานวนมาก ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ บริษัทสถาพรบุ๏คส๑ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทผู๎ผลิต
หนังสือประเภทตํางๆ รวมทั้งหนังสือ  นวนิยายได๎จัดพิมพ๑นวนิยายชุด ‚ลูกไม๎ของพํอ‛ ขึ้น โดยมี
จุดประสงค๑ ‚เพื่อถํายทอดพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผํานนวนิยาย ๕ เร่ือง โดยนักเขียน ๕ คน เนื้อหากลําวถึงแนว
พระราชดําริและโครงการในพระราชดําริตํางๆ โดยยังคงอรรถรสของความเป็นนวนิยายรักโรแมน
ติกไว๎อยํางครบถ๎วน‛ นวนิยายทั้ง ๕ เร่ือง ได๎แกํ ๑) นวนิยายเร่ือง ใต๎รํมใบภักดิ์ ของ ชมจันทร๑ ๒) 
นวนิยายเร่ือง ในมํานเมฆ ของ รํมแก๎ว ๓) นวนิยายเร่ือง ลูกหนี้ที่รัก ของ ชาครียา ๔)   นวนิยาย
เร่ือง แสงดาวกลางใจ ของ รินท๑ลภัส และ ๕) นวนิยายเร่ือง หัวใจใกล๎รํุง ของ อิสยําห๑ การ
เทิดพระเกียรติโดยใช๎นวนิยายชุดนี้นับวําเป็นการเทิดพระเกียรติที่นําสนใจมาก 

                                                 
๑๔ คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ โดยกรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม. จดหมายเหตุ

เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เล่ม ๒. (กรุงเทพมหานคร : บริษทั อมรินทร๑พริ้นติ้งแอนด๑พับลิชช่ิง 
จํากัด (มหาชน), ๒๕๕๒), ๑๑๔. 
๑๕ เรื่องเดียวกัน, ๑๗๔.  
๑๖ เรื่องเดียวกัน, ๑๗๖. 
๑๗ เรื่องเดียวกัน, ๔๗๖. 



๙ 
 

 
 

ร่ืนฤทัย สัจจพันธุ๑๑๘ กลําววํา นวนิยายจะมีพลังในการสร๎างประชามติในสังคม เพราะคน
อํานมักจะซาบซึ้งหลงใหล เกิดความร๎ูสึกสะเทือนใจไปกับวรรณศิลป์ของผู๎เขียนได๎อยํางงํายดาย 
โดยเฉพาะบทบาทและพฤติกรรมของตัวละครมักจะเป็นแบบอยํางให๎ผู๎อํานบางคนอยากจะเป็น
เชํนน้ันบ๎าง ดังนั้น การเทิดพระเกียรติโดยใช๎นวนิยายจึงนําจะทําให๎ผู๎อํานร๎ูสึกซาบซึ้งและสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสมตามเจตนาของผู๎เขียน 
หากผู๎เขียนมีการใช๎ภาษาอยํางมีวรรณศิลป์ มีการสร๎างบทบาทและพฤติกรรมของตัวละคร ตลอดจน
มีองค๑ประกอบตํางๆ ของ       นวนิยายเหมาะสม 

อยํางไรก็ตาม นวนิยายจัดเป็นงานเขียนประเภทบันเทิงคดี สายทิพย๑ นุกูลกิจ ๑๙ กลําววํา      
บันเทิงคดี (fiction) หมายถึงงานเขียนที่ผู๎ เขียนมีเจตนาจะให๎ผู๎ อํานได๎รับความสนุกสนาน
เพลิดเพลินเป็นสําคัญ คือมุํงให๎ความเพลิดเพลินมากกวําความร๎ู ขณะที่การเทิดพระเกียรติ
พระมหากษัตริย๑นําจะเป็นงานเขียนประเภทสารคดี (non-fiction) คือเป็นวรรณกรรมร๎อยแก๎วที่มุํง
ให๎ผู๎ อํานได๎สาระ ข๎อเท็จจริง ความร๎ูและ ความคิดเห็นเป็นประการสําคัญ ๒๐ งานเขียนเพื่อ
เทิดพระเกียรติสํวนใหญํจึงเป็นงานเขียนประเภทสารคดี เพราะมุํงให๎ความร๎ู ให๎ข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับ
พระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย๑ สะท๎อนความร๎ูสึกผูกพันอันลึกซึ้ง
ระหวํางพระมหากษัตริย๑กับประชาชน และโน๎มน๎าวใจให๎ผู๎อํานร๎ูสึกซาบซึ้งในพระเกียรติคุณของ
พระองค๑ เพราะเหตุนี้การเทิดพระเกียรติโดยใช๎นวนิยายรักซึ่งเป็นงานเขียนประเภทบันเทิงคดีจึง
เป็นสิ่งที่นําสนใจวําผู๎เขียนสามารถทําได๎โดยใช๎กลวิธีอยํางไรบ๎าง  

จากการศึกษาเบื้องต๎น ผู๎ศึกษาพบวําผู๎เขียนนวนิยายทั้ง ๕ เร่ือง เลือกกลําวถึงพระปรีชา
สามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในด๎านที่แตกตํางกัน กลําวคือ นว
นิยายเร่ือง  ใต้ร่มใบภักดิ์ กลําวถึงโครงการพระราชดําริเกี่ยวกับการใช๎พลังงานทดแทน (น้ํามันไบ
โอดีเซล) นวนิยายเร่ือง ในม่านเมฆ กลําวถึง โครงการฝนหลวง นวนิยายเร่ือง ลูกหนี้ท่ีรัก กลําวถึง
แนวพระราชดําริเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นวนิยายเร่ือง แสงดาวกลางใจ กลําวถึงแนว
พระราชดําริเกี่ยวกับการเกษตรที่สูงและการรักษาต๎นน้ําลําธาร และนวนิยายเร่ือง หัวใจใกล้รุ่ง 
กลําวถึงพระปรีชาสามารถด๎านการพระราชนิพนธ๑เพลง นับวํานวนิยายชุดนี้มีการเทิดพระเกียรติใน
ด๎านที่หลากหลาย และล๎วนแตํเป็นพระปรีชาสามารถที่โดดเดํนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ในด๎านการประพันธ๑ ผู๎เขียนก็สามารถถํายทอดพระมหากรุณาธิคุณของ
                                                 
๑๘ รื่นฤทัย สัจจพันธุ๑ ๒๕๓๐, ๕๗ อ๎างถึงใน สุรีย๑ ทองสมาน. “การวเิคราะห์เปรียบเทียบบทละครโทรทัศน์กับนว

นิยาย.” (วิทยานิพนธ๑ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยศกึษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๒), ๒-๓. 
๑๙ สายทิพย๑ นุกูลกิจ. วรรณกรรมไทยปัจจุบัน. (พิมพ๑ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท. , ๒๕๓๗), ๙๙.  
๒๐ หน๎าเดียวกัน.   



๑๐ 
 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยใช๎องค๑ประกอบตํางๆ ของนวนิยายแตํละ
เร่ืองได๎อยํางนําสนใจ ยกตัวอยํางเชํน การถํายทอดผํานการบรรยายฉากในเร่ือง แสงดาวกลางใจ 
ที่วํา 

 
...ผืนป่าที่เชียงดาวยังอุดมสมบูรณ๑อยูํมากครับ ถึงแม๎จะมีบางสํวนถูกทําลายไป แตํ
นับจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวทรงกํอตั้งโครงการเกษตรที่สูงเพื่อสํงเสริม
อาชีพให๎แกํชาวเขา การบุกรุกแผ๎วถางป่าก็ลดน๎อยลงไปมาก... 
                                                                                                                   (หน๎า ๗) 
 
ข๎อความดังกลําวเป็นข๎อความที่อคิน ตัวละครเอกของเร่ืองบรรยายสภาพพื้นที่บริเว ณ

อุทยานแหํงชาติเชียงดาวซึ่งเป็นฉากหลักในเร่ืองให๎บิดาของเขาทราบ ฉากของผืนป่าที่อุดมสมบูรณ๑
เป็นสํวนที่สามารถแสดงถึงความเอาพระราชหฤทัยใสํในความเป็นอยูํของพสกนิกรของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได๎อยํางดี  

ตัวอยํางการถํายทอดโดยใช๎องค๑ประกอบอื่นของนวนิยาย เชํน ถํายทอดโดยใช๎ตัวละคร ดัง
เร่ือง ใต้ร่มใบภักดิ์ ผู๎เขียนสร๎างให๎ จิรเมธ ตัวละครเอกของเร่ืองเป็นผู๎ที่ไมํเห็นคุณคําของการผลิต
น้ํามันไบโอดีเซล แตํเมื่อได๎เรียนร๎ูเกี่ยวกับคุณคําของโครงการอนุรักษ๑พลังงานโดยการใช๎พลังงาน
ทดแทนตามแนวพระราชดําริ เขาก็ตั้งใจจะพัฒนาโครงการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลให๎ก๎าวหน๎า ดัง
ข๎อความในเร่ืองที่วํา 
 

‚ผมอยากจะทําหน๎าที่ของประชาชนที่ดีครับ‛ คราวนี้แววตาขี้ เลํน
แปรเปลี่ยนเป็นความมุํงมั่น ‚ผมกับผู๎ใหญํธม คุณน๎ามาลินี และชาวบ๎านในเขา
กะหมอกทุกคนตั้งใจจะชํวยกันเผยแพรํสิ่งดีๆ สนองตอบตามแนวพระราชดําริ
ขององค๑พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว เพื่อให๎ชนรํุนหลังได๎เห็นถึง   พระ
อัจฉริยภาพของพระองค๑และความสําคัญของน้ํามันไบโอดีเซลในอนาคตครับ‛ 

                                                                                                (หน๎า ๔๔๖) 
 
 นวนิยายชุดนี้ยังมีกลวิธีการประพันธ๑ที่นําสนใจ โดยเฉพาะการตั้งชื่อที่สื่อความหมายถึง    
พระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชได๎
เป็นอยํางดี เชํน การตั้งชื่อเร่ือง ใต้ร่มใบภักดิ์ ซึ่งผู๎อํานสามารถตีความได๎วํา คนในหมูํบ๎านเขา
กะหมอกซึ่งเป็นหมูํบ๎านในเร่ืองตํางอยูํอยํางสงบรํมเย็นภายใต๎รํมเงาของความจงรักภักดีที่มีตํอ



๑๑ 
 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกจากนี้ยังมีการตั้งชื่ออ่ืนๆ ที่สะท๎อนพระ
มหากรุณาธิคุณของพระองค๑อีก เชํน ชื่อบท ชื่อตัวละคร เป็นต๎น 
 ในสํวนของการเปิดเร่ืองและการปิดเร่ืองนั้นมีการใช๎กลวิธีที่หลากหลาย เชํน การเปิดเร่ือง
โดยการใช๎จดหมาย เป็นกลวิธีหนึ่งที่ผู๎เขียนนํามาสร๎างความนําสนใจและกระตุ๎นให๎ผู๎อํานติดตาม
เนื้อเร่ืองตํอไป การเปิดเร่ืองด๎วยบทเพลงพระราชนิพนธ๑ ทําให๎ผู๎อํานใครํร๎ูวําจะมีความสําคัญ
อยํางไรกับ เน้ือเร่ืองหรือตัวละคร เป็นต๎น 
 สํวนการปิดเร่ือง ผู๎เขียนมีกลวิธีในการปิดเร่ืองที่ทําให๎ผู๎อํานประทับใจ และสร๎างความร๎ูสึก
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีตํอ       
พสกนิกรชาวไทย  
 ในด๎านการใช๎ภาษา นวนิยายทั้ง ๕ เร่ือง มีการใช๎คําอยํางตรงไปตรงมาและใช๎คํา
เปรียบเทียบเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผํานการใช๎ภาษา
ได๎ตามความตั้งใจ ทําให๎ผู๎อํานเข๎าใจเนื้อเร่ือง มีความร๎ูสึกชื่นชมพระอัจฉริยภาพ สํานึกและซาบซึ้ง
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรํวมไปกับตัวละคร
ในเร่ือง 

นวนิยายชุดนี้ยังคงเป็นนวนิยายที่เสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับความรักระหวํางตัวละครเป็นหลัก 
แตํก็สามารถสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับแนวพระราชดําริและโครงการในพระราชดําริตํางๆ เอาไว๎ได๎            
อยํางกลมกลืนและนําประทับใจ อาจกลําวได๎วํา นวนิยายชุดนี้อาศัยความบันเทิงเป็นเคร่ืองมือใน
การถํายทอดพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณออกมาได๎ด๎วยกลวิธีที่นําติดตาม 

ผู๎ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษานวนิยายชุด ‚ลูกไม๎ของพํอ‛ เพื่อศึกษากลวิธีการถํายทอดพระ
อัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผําน             
นวนิยายรักดังที่ได๎กลําวไว๎ข๎างต๎น 
 
๒. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มี
ดังนี ้
 

รัตนา ทิมเมือง และศรัญญ๑ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน๑  (๒๕๕๓) ศึกษาวิจัยเร่ือง ‚การสื่อ
ความหมายในบทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว‛ มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษา
แนวคิด แรงบันดาลใจ และโอกาสในการสร๎างสรรค๑บทเพลงเทิดพระเกียรติ การสร๎างความหมาย
เกี่ยวกับพระมหากษัตริย๑ ระดับภาษา และการใช๎ถ๎อยคําในบทเพลงเทิดพระเกียรติ  โดยศึกษาจาก



๑๒ 
 

 
 

เพลงเทิดพระเกียรติจํานวน ๑๒๙ เพลง และสัมภาษณ๑เชิงลึกผู๎สร๎างสรรค๑เพลงเทิดพระเกียรติ คือ 
ผู๎ประพันธ๑เพลงและผู๎ขับร๎อง รวมจํานวน ๘ คน  

ผลการศึกษาพบวํา แนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร๎างสรรค๑เพลงเทิดพระเกียรติมี ๔ 
ประการ คือ ความร๎ูสึกรักเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ความปรารถนา
ที่จะแบํงเบา พระราชภาระของพระองค๑ การนําพระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพ พระราชกรณีย
กิจมาเป็นแกํนความคิด และการนําโอกาสแหํงวาระสําคัญมาเป็นแกํนความคิด โอกาสที่ใช๎
สร๎างสรรค๑เพลงเทิดพระเกียรติ ได๎แกํ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ปีครบรอบปีนักษัตรแหํงการเฉลิม
พระชนมพรรษา และโอกาสครบรอบการเสด็จเถลิงถวัลย๑ครองสิริราชสมบัติ  วิธีการสร๎าง
ความหมายเกี่ยวกับพระมหากษัตริย๑ในบทเพลงมี ๒ วิธี คือ สร๎างความหมายในชื่อเพลง และสร๎าง
ความหมายในเนื้อ เพลง การสร๎างความหมายในชื่อ เพลงมี  ๒ วิธี  คือใช๎การสื่อสารวํ า
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชคือพํอของคนไทย และสร๎างความหมายเชิง
เปรียบเทียบพระองค๑กับสิ่งที่มีคุณคําและสําคัญ เชํน เพชร สายใย รํมฉัตร เป็นต๎น สํวนการสร๎าง
ความหมายในเนื้อเพลงมี ๓ วิธี คือ สร๎างความหมายวําพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชทรงเป็น “พํอ” ของคนไทยทั้งประเทศ สร๎างความหมายเกี่ยวกับการทรงงานหนักเพื่อคน
ไทย และสร๎างความหมายเกี่ยวกับความยิ่งใหญํ ด๎านระดับภาษาใน     บทเพลงเทิดพระเกียรติพบวํา
มีทั้งการใช๎ภาษาระดับทางการ และภาษาระดับไมํเป็นทางการ สํวนการใช๎ถ๎อยคําในบทเพลง
เทิดพระเกียรติ พบการสร๎างความงามด๎านวรรณศิลป์ เชํน การเลํนคํา การซ้ําคํา และพบการใช๎คํา
เปรียบเทียบ เชํน อุปมา อุปลักษณ๑ บุคคลวัต อติพจน๑ และสัญลักษณ๑ ๒๑ 

 
ธงชัย ดิษโส (๒๕๔๗) ศึกษาเร่ือง ‚การศึกษาวิเคราะห๑วรรณกรรมร๎อยกรองเฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช‛ มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาวิเคราะห๑วรรณกรรม
ร๎อยกรองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จํานวน ๑๙ เร่ือง โดย
มุํงศึกษารูปแบบ เนื้อหา และศิลปะการใช๎ภาษา รวมทั้งลักษณะของการสืบทอดจารีตนิยมจาก
วรรณกรรมร๎อยกรองเฉลิมพระเกียรติในอดีต ตลอดจนศึกษาลัก ษณะการปรับเปลี่ยนของ
วรรณกรรมร๎อยกรองเฉลิมพระเกียรติด๎วย 

ผลการศึกษาพบวํา รูปแบบ เนื้อหา และศิลปะการใช๎ภาษามีลักษณะที่สํงเสริมและ
สอดคล๎องกับจุดประสงค๑หลักในการแตํงวรรณกรรมร๎อยกรองเฉลิมพระเกียรติ คือการสดุดีพระ
                                                 
๒๑ รัตนา ทิมเมือง และศรัญญ๑ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน๑. “การสื่อความหมายในบทเพลงเทิดพระเกียรตพิระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว.” (งานวิจัยในโครงการสํงเสริมงานวิจัยและตํารา คณะนิเทศศาสตร๑ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๑, ๒๕๕๓). 



๑๓ 
 

 
 

เกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สํงผลให๎ผู๎อํานเกิดความสํานึก 
ซาบซึ้ง และได๎ตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย๑ที่มีตํอสังคมไทย  

ด๎านการสืบทอดจารีตนิยมนั้นพบวําลักษณะสํวนใหญํของวรรณกรรมร๎อยกรองเฉลิมพระ
เกียรติมุํงสืบทอดจารีตนิยมในด๎านรูปแบบ เนื้อหา และศิลปะการใช๎ภาษาจากวรรณกรรมร๎อยกรอง
เฉลิมพระเกียรติในอดีตอยํางเครํงครัด  

ด๎านการปรับเปลี่ยนรูปแบบปรากฏชัด ๒ ลักษณะ ได๎แกํ การปรับเปลี่ยนรูปแบบคํา
ประพันธ๑ด๎วยการประดิษฐ๑ฉันทลักษณ๑ชนิดใหมํ และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอสาระ ๒ 
ตอน คือ ตอนต๎นเร่ือง ได๎แกํ การกลําวชมความอุดมสมบูรณ๑ของบ๎านเมือง และตอนเนื้อเร่ือง ได๎แกํ 
รูปแบบการนําเสนอแบบ    บทสนทนา รูปแบบการนําเสนอด๎วยวิธีตั้งหัวข๎อ รูปแบบการนําเสนอ
โดยใช๎ภาพประกอบ และรูปแบบการนําเสนอโดยใช๎เชิงอรรถ ทางด๎านเนื้อหานั้น สํวนใหญํเป็น
การปรับเปลี่ยนในแงํของการเพิ่มเติมรายละเอียดและมุมมองที่ตํางไปจากเดิม สํวนการปรับเปลี่ยน
ศิลปะการใช๎ภาษา ได๎แกํ การเลือกสรรใช๎คําเรียกแทนพระนามให๎มีหลากหลายกวําในอดีต และการ
ใช๎ภาพพจน๑แบบการอ๎างถึงที่มุํงให๎ผู๎อํานได๎มองเห็นภาพ  พระมหากรุณาธิคุณอันงดงามของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอยํางชัดเจน และมุํงให๎ผู๎อํานเกิดกระแสความรัก
และความหวงแหนชาติบ๎านเมือง๒๒ 
 

ชูศักดิ์ ศุกรนันท๑  (๒๕๔๕) ศึกษาเร่ือง ‚วิเคราะห๑บทร๎อยกรองเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก จาก
วารสารและนิตยสาร‛ โดยเก็บข๎อมูลเฉพาะปี ๒๕๓๘ – ๒๕๔๐ เก็บข๎อมูลได๎ ๙๔ ชิ้นงาน มี
วัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาวิเคราะห๑บทร๎อยกรองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พล อดุลยเดช เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก จากวารสารและนิตยสาร ในด๎านรูปแบบ
คําประพันธ๑  ด๎ านทัศนคติของผู๎ เขี ยนที่มีตํอพระมหากษัต ริย๑  ด๎ านทัศนะที่มีตํ อสถาบัน
พระมหากษัตริย๑ ด๎านเนื้อหา และด๎านกลวิธีในการแตํง 

ผลการศึกษาพบวํา ผู๎เขียนบทร๎อยกรองใช๎รูปแบบคําประพันธ๑ร๎อยกรองครบทุกประเภท 
และนิยมแตํงคําประพันธ๑ประเภทกลอนมากที่สุด ในด๎านทัศนคติของผู๎เขียนที่มีตํอพระมหากษัตริย๑
นั้น ผู๎เขียนได๎แสดงทัศนะวํา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้นทรงเป็น
นักปราชญ๑ เป็นศูนย๑รวมจิตใจของคนไทย ทรงเป็นนักปกครองที่ดี เป็นสมมติเทพเป็นที่พึ่งของ
ประชาชนเสมือนพํอแหํงชาติ ทรงมีพระจริยวัตรอันงดงามสมกับเป็นมหาราช สํวนทัศนะที่มีตํอ
                                                 
๒๒ ธงชัย ดิษโส. “การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ

ดุลยเดช.” (วิทยานิพนธ๑ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑, ๒๕๔๗). 



๑๔ 
 

 
 

สถาบันพระมหากษัตริย๑พบวํา สถาบันพระมหากษัตริย๑มีประโยชน๑ตํอประเทศชาติมาก เป็นศูนย๑
รวมใจ มีความสูงสํง และมีธรรมะ ในการวิเคราะห๑ด๎านเนื้อหา พบวําผู๎ เขียนได๎แสดงการ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชไว๎สูงสํงมากกวําที่เคยมีในอดีต 
และให๎ความสําคัญระดับโลก กลําวถึงพระราชกรณียกิจมากมายหลายด๎ านที่ทรงเคยปฏิบัติ 
ประชาชนมีความจงรักภักดีตํอพระองค๑และในตอนท๎ายเป็นการถวายพระพร สํวนด๎านกลวิธีในการ
แตํงพบวํามีการเลือกรูปแบบคําประพันธ๑ประเภทกลอนเพื่อสื่อความที่มีบรรยากาศที่ไมํเป็นทางการ 
ทําให๎ลดชํองวํางระหวํางพระมหากษัตริย๑กับประชาชน สะท๎อนให๎เห็นพระจริยวัตรอันงดงามที่ไมํ
ทรงถือพระองค๑ มีความใกล๎ชิดกับราษฎร การเลือกใช๎คําและโวหารมีความเหมาะสมกับบรรยากาศ
ที่นําเสนอ นิยมเสียงสัมผัสใน ทั้งสัมผัสสระและสัมผัสพยัญชนะตามธรรมเนียมนิยมแบบดั้งเดิม
ด๎วยการนําเสนอเร่ืองราว นิยมนําเสนอแบบตรงไปตรงมา บางชิ้นงานใช๎วิธีสร๎างเป็นเ ร่ืองราวจาก
เหตุการณ๑จริงแตํก็มีเป็นสํวนน๎อย๒๓ 
 

ประคอง นิมมานเหมินท๑ (๒๕๔๒) เขียนบทความเร่ือง ‚ภาพพระมหากษัตริย๑ไทยจาก
วรรณคดี  ยอพระเกียรติ‛ มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาภาพของพระมหากษัตริย๑ไทย โดยเลือกศึกษาจาก
วรรณคดียอพระเกียรติเฉพาะบางสมัยเทํานั้น ได๎แกํ วรรณคดียอพระเกียรติพระมหากษัตริย๑ ๕ 
พระองค๑ คือ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระเจ๎าปราสาททอง สมเด็จพระเจ๎าตากสิน
มหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดช วรรณคดียอพระเกียรติพระมหากษัตริย๑  ๕ พระองค๑  สะท๎อนให๎ เห็นภาพของ
พระมหากษัตริย๑ใน ๕ สมัย ซึ่งมีทั้งลักษณะที่คล๎ายคลึงกันและแตกตํางกัน สํวนที่คล๎ายคลึงกันคือ
ทรงเป็นผู๎มีบุญญาบารมี ทรงศรัทธาและค้ําจุนพระพุทธศาสนา และทรงพระเมตตาตํอคนทั้งปวง 
สํวนที่แตกตํางกันมีความสัมพันธ๑กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม๒๔  
 

จากการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวข๎อง พบวําวรรณกรรมที่ เกี่ยวกับการเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีจํานวนมาก มีการเทิดพระเกียรติไว๎สูงสํงและ

                                                 
๒๓ ชูศักดิ์ สุกรนันท๑. “วิเคราะห์บทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่อง

ในวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก จากวารสารและนิตยสาร .” (วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ ๒๐ 
ฉบับที่ ๒ (๒๕๔๕), ๑ – ๒๓). 
๒๔ ประคอง นิมมานเหมินท๑. “ภาพพระมหากษัตริย์ไทยจากวรรณคดียอพระเกียรติ.” (วารสารภาษาและวรรณคดี
ไทย ๑๖ (ธันวาคม ๒๕๔๒) : ๑ – ๒๕). 
 



๑๕ 
 

 
 

ให๎ความสําคัญระดับโลก และมีความหลากหลายมากกวําในอดีต แตํวรรณกรรมเทิดพระเกียรติ
สํวนใหญํที่มีผู๎ศึกษาไว๎เป็นวรรณกรรมร๎อยกรอง ดังนั้นผู๎ศึกษาจึงสนใจจะศึกษานวนิยายชุด ลูกไม๎
ของพํอ ซึ่งเป็นวรรณกรรมร๎อยแก๎ว เนื่องจากประสงค๑จะทราบวํานวนิยายชุดนี้มีกลวิธีในการ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอยํางไร โดยผู๎ศึกษาจะศึกษาทั้ง
กลวิธีเทิดพระเกียรติโดยใช๎องค๑ประกอบ และศึกษาคุณคําของนวนิยายชุดนี้ 

 
๓. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 ๑. เพื่อศึกษากลวิธีการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในนวนิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ 
 ๒. เพื่อศึกษาคุณคําของนวนิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ 
 
๔. สมมติฐานของการศึกษา 
 นวนิยายชุด ‚ลูกไม๎ของพํอ‛ มีกลวิธีในการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชโดยใช๎องค๑ประกอบทุกองค๑ประกอบ ใช๎กลวิธีการประพันธ๑ และใช๎ภาษา และ
มีคุณคําด๎านความรู๎ ด๎านคุณธรรม และด๎านความเพลิดเพลิน 
  
๕. ขอบเขตของการศึกษา 
 ศึกษาเฉพาะนวนิยายชุด ‚ลูกไม๎ของพํอ‛  ของบริษัทสถาพรบุ๏คส๑ จํากัด ซึ่งประกอบด๎วยนว
นิยาย ๕ เร่ือง ได๎แกํ ๑) นวนิยายเร่ือง ใต๎รํมใบภักดิ์ ของ ชมจันทร๑ ๒) นวนิยายเร่ือง ในมํานเมฆ 
ของ รํมแก๎ว ๓) นวนิยายเร่ือง ลูกหนี้ที่รัก ของ ชาครียา ๔) นวนิยายเร่ือง แสงดาวกลางใจ ของ
รินทร๑ลภัส ๕) นวนิยายเร่ือง หัวใจใกล๎รํุง ของอิสยําห๑  
 
๖. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การเทิดพระเกียรติ ในสารนิพนธ๑เลํมนี้ หมายถึง การแสดงให๎เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีตํอพสกนิกรชาวไทย 
 
๗. วิธีด าเนินการศึกษา 
 ๑. กําหนดความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา พร๎อมทั้งตั้งวัตถุประสงค๑ ขอบเขต
การศึกษา และวิธีการศึกษาวิเคราะห๑ 

๒. ศึกษานวนิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ ทั้ง ๕ เร่ืองอยํางละเอียด 



๑๖ 
 

 
 

 ๓. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
 ๔. ศึกษาวิเคราะห๑นวนิยายทั้ง ๕ เร่ืองตามวัตถุประสงค๑ที่ตั้งไว๎ 
 ๕. สรุปผลการศึกษาและนําเสนอผลงานในรูปแบบของการค๎นคว๎าอิสระ 
 
๘. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ทําให๎ทราบกลวิธีการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในนวนิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ 
 ๒. ทําให๎ทราบคุณคําของนวนิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ 

๓. ทําให๎ผู๎อํานเข๎าใจและตระหนักถึงความสําคัญของโครงการในพระราชดําริ ตลอดจน
ร๎ูสึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีตํอ
ประชาชนชาวไทยมากยิ่งขึ้น 



 

 

๑๗ 
 

 
 

บทท่ี ๒ 
ความรู้เกี่ยวกับแนวพระราชด าริและโครงการในพระราชด าริ 

 
นวนิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ เป็นนวนิยายรักโรแมนติกที่สอดแทรกการเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีเนื้อหาที่กลําวถึงแนวพระราชดําริและ
โครงการในพระราชดําริของพระองค๑จํานวน ๕ ด๎าน ดังนี ้ 

๑. นวนิยายเร่ือง ใต๎รํมใบภักดิ์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวพระราชดําริเร่ืองน้ํามันไบโอดีเซล  
๒. นวนิยายเร่ือง ในมํานเมฆ มีเนื้อหาเกี่ยวกับโครงการฝนหลวงและฝายชะลอความชุํมชื้น   
๓. นวนิยายเร่ือง ลูกหนี้ที่รัก มีเนื้อหาเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. นวนิยายเร่ือง แสงดาวกลางใจ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรักษาต๎นน้ําลําธาร 
๕. นวนิยายเร่ือง หัวใจใกล๎รํุง ของอิสยําห๑ มีเนื้อหาเกี่ยวกับบทเพลงพระราชนิพนธ๑ 
 
ความร๎ูเกี่ยวกับแนวพระราชดําริและโครงการในพระราชดําริทั้ง ๕ ด๎านเป็นสิ่งสําคัญใน

การศึกษานวนิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ เพราะจะชํวยให๎เข๎าใจพระอัจฉริยภาพในด๎านตํางๆ ที่ผู๎เขียน
ต๎องการนําเสนอ และเข๎าใจเร่ืองราวได๎กระจํางยิ่งขึ้น ผู๎ศึกษาได๎รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับแนว
พระราชดําริและพระอัจฉริยภาพทั้ง ๕ ด๎านมาจากหนังสือ “สารานุกรมพระราชกรณียกิจ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวในรอบ ๖๐ ปี แหํงการครองราชย๑” จัดพิมพ๑โดย กรมศิลปากร เมื่อ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยผู๎ศึกษาได๎ศึกษาตามลําดับ ดังนี้  
 
๑. น้ ามันไบโอดีเซล 

ไบโอดีเซล (Bio Diesel) หมายถึง เชื้อเพลิงเหลวสําหรับเคร่ืองยนต๑ดีเซลที่ผลิตได๎จาก
น้ํามันพืช เชํน น้ํามันรําข๎าว น้ํามันปาล๑ม น้ํามันถั่วเหลือง หรือน้ํามันสัตว๑ รวมทั้งน้ํามันใช๎แล๎วจาก
การปรุงอาหาร นํามาทําปฏิกิริยาทางเคมีกับเมทานอลหรือเอทานอล ทําให๎ได๎สารที่มีคุณสมบัติ
ใกล๎เคียงกับน้ํามันดีเซลที่กลั่นจากปิโตรเลียม มีคุณสมบัติในการเผาไหม๎ไมํตํางกันและเป็นการเผา
ไหม๎ที่สะอาด เพราะมีการสันดาปที่สมบูรณ๑กวํา มีปริมาณก๏าซคาร๑บอนมอนอกไซด๑น๎อยกวํา เป็น
สํวนหนึ่งของการทดลองผลิตภัณฑ๑เชื้อเพลิงในโครงการสํวนพระองค๑ สวนจิตรลดา เมื่อพ.ศ. 
๒๕๒๙ 



๑๘ 
 

 
 

พ.ศ.๒๕๒๙ เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงตรวจเยี่ยมและทรง
ติดตามงานในโครงการสํวนพระองค๑สวนจิตรลดา ได๎มีพระราชประสงค๑ให๎ศึกษาต๎นทุนการผลิตเอ
ทานอลหรือเอทิลแอลกอฮอล๑จากอ๎อย เพื่อใช๎เป็นสํวนประกอบของเชื้อเพลิงหรือพลังงานทดแทน 
ตํอมาได๎มีการกํอตั้งสํวนงานทดลองผลิตภัณฑ๑เชื้อเพลิงขึ้นเมื่อพ.ศ.๒๕๒๙ และสามารถผลิตแก๏ส
โซฮอล๑ ใช๎กับเคร่ืองยนต๑เบนซินได๎เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๑ 

พ.ศ.๒๕๓๑ มีพระราชกระแสรับสั่งให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องสร๎างโรงงานแปรรูปน้ํามัน
ปาล๑มขนาดเล็กครบวงจรที่ศูนย๑ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
นราธิวาส แล๎วเสร็จเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๓ 

พ.ศ.๒๕๔๓ โครงการสํวนพระองค๑ สวนจิตรลดา และกองงานสํวนพระองค๑ วังไกลกังวล 
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ ทดลองนําน้ํามันปาล๑มมาใช๎เป็นเชื้อเพลิงสําหรับเคร่ืองยนต๑
ดีเซล พบวําน้ํามันปาล๑มกลั่นบริสุทธิ์ ๑๐๐% สามารถใช๎เป็นนํ้ามันเชื้อเพลิงสําหรับเคร่ืองยนต๑ดีเซล
โดยไมํต๎องผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงอื่น หรือผสมกับน้ํามันดีเซลได๎ตั้งแตํ ๐.๐๑ – ๙๙.๙๙% 

พ.ศ.๒๕๔๔ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได๎พระราชทานพระบรม
ราชานุญาตแกํสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ นําผลงานประดิษฐ๑อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ไปรํวมแสดงในงานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ๑นานาชาติ หรือบรัสเซลส๑ ยูเรกา (Brussels Eureka 
2001) ที่ประเทศเบลเยี่ยม ในงานดังกลําว ผลงานจากแนวพระราชดําริ ๓ ประการ คือ ทฤษฎีใหมํ 
โครงการฝนหลวง และโครงการน้ํามันไบโอดีเซลสูตรสกัดจากน้ํามันปาล๑ม ได๎รับเหรียญทอง 
ประกาศนียบัตรสดุดีเทิดพระเกียรติคุณ พร๎อมถ๎วยรางวัล ในฐานะผลงานการคิดค๎นแนวใหมํเพื่อ
พัฒนาประเทศ 

พ.ศ.๒๕๔๙ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ๑พลังงาน กระทรวงพลังงาน สนอง
พระราชดําริด๎วยการสนับสนุนการทํา ไบโอดีเซลชุมชน ๖๐ แหํง โดยเร่ิมจากการสํารวจพื้นที่แตํละ
แหํงวําเหมาะจะทําไบโอดีเซลจากพืชชนิดใด หากพื้นที่ดังกลําวเหมาะสําหรับปลูกปาล๑ม ก็สํงเสริม
ให๎ประชาชนปลูก พื้นที่ใดปลูกสบูํดําอยูํแล๎ว ก็นําเคร่ืองไบโอดีเซลที่ใช๎กับสบูํดําเข๎าไปมอบให๎
ประชาชน หรืออาจเลือกใช๎น้ํามันพืชใช๎แล๎วซึ่งมีในทุกพื้นที่ เชํน ชุมชนหนองแก๐ง อําเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหมํ มหาวิทยาลัยขอนแกํน และชุมชนหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีการทําไบโอ
ดีเซลจากน้ํามันพืชใช๎แล๎วเพื่อเติมเคร่ืองยนต๑๑ 

                                                 
๑
 คณะกรรมการอํานวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี. สารานุกรมพระราชกรณียกิจ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรอบ ๖๐ ปี แห่งการครองราชย์. กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร.  ๒๕๕๑), 
๒๒๐ – ๒๒๑.   
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๒. โครงการฝนหลวงและฝายชะลอความชุ่มชื้น 
ฝนหลวง เป็นฝนที่ได๎จากการดัดแปรสภาพอากาศโดยกระบวนการทางฟิสิกส๑ เกิดจาก

พระราชดําริและการทดลองตํอเนื่องยาวนานหลายสิบปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชทรงริเร่ิมขึ้นเพื่อแก๎ปัญหาความแห๎งแล๎ง ฝนทิ้งชํวง และฝนไมํตกในพื้นที่ที่เกษตรกร
ต๎องการ ทดลองคร้ังแรกเมื่อพ.ศ.๒๕๑๒ และเร่ิมชํวยเหลือราษฎรที่ทําการเกษตรได๎ในเวลาตํอมา 
ภายหลังยังได๎ชํวยบรรเทาปัญหาไฟป่าและหมอกควันปกคลุม รวมทั้งเป็นวิชาที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาสอนนักเรียนวังไกลกังวล เพื่อถํายทอดทางไกล
ผํานดาวเทียมไปทั่วประเทศเมื่อพ.ศ.๒๕๔๔ หนํวยงานที่รับผิดชอบคือ สํานักฝนหลวงและการบิน
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ 

พ.ศ.๒๔๙๘ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดําเนินไปทรง
เยี่ยมราษฎรอยํางเป็นทางการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทอดพระเนตรความแห๎งแล๎งและราษฎร
ยากจน ระหวํางเสด็จพระราชดําเนินโดยเคร่ืองบินพระที่นั่งผํานเทือกเขาภูพาน ทรงสังเกตวํา
ท๎องฟ้าบริเวณนั้นมีเมฆมากแตํไมํสามารถกํอตัวเป็นหยดน้ํา ฝนจึงทิ้งชํวงเป็นเวลานานทั้งๆ ที่เป็น
ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ ทําให๎เกิดความแห๎งแล๎ง หรือหากมีฝนก็ไมํตกลงในพื้นที่ที่ชาวนาชาวไรํ
ต๎องการ แนวพระราชดําริเพื่อการจัดการน้ําในเวลานั้นคือ สร๎างฝายกั้นน้ําพร๎อมอํางเก็บน้ําขนาด
เล็กตามลาดเขา และหาวิธีบังคับเมฆให๎ตกเป็นฝนในพื้นที่ที่ต๎องการ 

วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๒ การทดลองทําฝนเทียมคร้ังแรกเกิดขึ้นใน โครงการเพาะ
เมฆและบังคับให๎เกิดฝน ที่บริเวณเหนืออุทยานแหํงชาติเขาใหญํ แม๎จะไมํเห็นผลประจักษ๑แกํสายตา 
แตํจากการติดตามผลสํารวจภาคพื้นดิน มีรายงานฝนตกสูํพื้นที่ทดลอง เป็นการพิสูจน๑สมมติฐานที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงตั้งไว๎วํามีวิธีที่จะทําฝนได๎ ภายหลังจึงมีการ
ทดลองควบคูํกับปฏิบัติการชํวยเหลือราษฎรให๎พ๎นจากภัยแล๎งได๎สําเร็จเมื่อพ.ศ.๒๕๑๔ ทําให๎ชื่อ
ของ ฝนเทียม ฝนพระราชทาน หรือชื่อทางการวํา ฝนหลวง เร่ิมเป็นที่ร๎ูจัก ทั้งได๎มีการวิจัยรํวม
ระหวํางสํานักปฏิบัติการฝนหลวงและกรมสรพาวุธทหารบก ระหวํางพ.ศ.๒๕๑๕ – ๒๕๑๖ 
ประดิษฐ๑และทดลองจรวดบรรจุสารเคมีหรือพลุไอโอไดด๑เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทําฝนให๎มี
ปริมาณเพียงพอและตกลงในพื้นที่เป้าหมายได๎แมํนยํายิ่งขึ้น 

พ.ศ.๒๕๑๖ ทรงสรุปปฏิบัติการฝนหลวง ๓ ขั้นตอน เป็นวลีที่ทําให๎เกิดการจดจํานําไปใช๎
ได๎ คือ กํอกวน เลี้ยงให๎อ๎วน โจมตี ซึ่งเป็นการโจมตีแบบที่ทรงเรียกวํา แซนด๑วิช คือใช๎เคร่ืองบิน ๒ 
ลํา บินประกบเพื่อโปรยสารเคมีที่ฐานเมฆด๎านใต๎ลมและเหนือลม 

ตํอมาพ.ศ.๒๕๔๒ ได๎ทรงคิดค๎นกระบวนการที่ทําให๎ได๎ผลดียิ่งขึ้น คือการโจมตีแบบ 
ซูเปอร๑ แซนดฺวิช (Super Sandwich) และพระราชทาน ตําราฝนหลวง ซึ่งทรงประดิษฐ๑ด๎วย
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คอมพิวเตอร๑เป็นภาพแสดงขั้นตอนการทําฝนหลวงพระราชทานแกํคณะปฏิบัติการให๎ถือปฏิบัติไป
ในแนวทางเดียวกัน 

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ กระทรวงพาณิชย๑ได๎ทูลเกล๎าทูลกระหมํอมถวายสิทธิบัตร
เลขที่ ๑๓๘๙๘ สําหรับ ดัดแปรสภาพอากาศให๎เกิดฝน (ฝนหลวง) และสํานักสิทธิบัตรยุโรปได๎
ทูลเกล๎าทูลกระหมํอมถวายสิทธิบัตรเลขที่ ๑๔๙๑๐๘๘ มีผลคุ๎มครองสิทธิ์ในทวีปยุโรป ๓๐ 
ประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกองค๑กรทรัพย๑สินทางปัญญาโลก ( World Intellectual Property 
Organization) และเขตปกครองพิเศษฮํองกง 

ฝนหลวงได๎ชํวยบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ําระหวํางฝนแล๎งหรือฝนทิ้งชํวง ชํวยเสริมสร๎าง
เส๎นทางคมนาคมทางน้ํา เพิ่มปริมาณน้ําในบริเวณที่แมํน้ําตื้นเขิน เจือจางและบําบัดน้ําเสีย เพิ่ม
ปริมาณน้ําในเขื่อนและแหลํงเก็บน้ําตํางๆ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า มีสํวนสําคัญในภารกิจดับไฟป่า
บริเวณพรุโต๏ะแดง (พ.ศ.๒๕๔๑) และหมอกควันจากไฟป่าบริเวณจังหวัดเชียงใหมํและหลาย
จังหวัดภาคเหนือ (พ.ศ.๒๕๕๐)๒ 

 
ฝายชะลอความชุํมชื้น หรือ เช็คแดม (Check Dam) หมายถึง สิ่งกํอสร๎างขวางกั้นทางเดินน้ํา 

เชํน ลําห๎วยขนาดเล็กในบริเวณต๎นน้ํา หรือพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง เพื่อชะลอน้ําหรือความชุํมชื้น
ให๎หมุนเวียนภายในบริเวณนั้นๆ ทําให๎ดินชุํมฉ่ํา ป่าไม๎เขียวขจี และการกระจายความชุํมชิ้นไปยัง
บริเวณโดยรอบ ทั้งเป็นแนวป้องกันไฟป่า ชะลอน้ําที่เชี่ยวกรากในฤดูน้ําหลาก กักเก็บตะกอนหรือ
หน๎าดินไมํให๎ไหลลงลุํมน้ําตอนลําง 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแนวพระราชดําริเร่ืองฝาย
หรือเช็คแดม (Check Dam) หลายคร้ัง เมื่อเสด็จพระราชดําเนินไปยังบริเวณพื้นที่ต๎นน้ํา 

ฝายชะลอความชุํมชิ้น อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ มี ๒ ประเภท คือ ฝายรักษาความชุํมชื้น 
และ ฝายดักตะกอน แบํงเป็น ๓ แบบ คือ ฝายท๎องถิ่น ฝายเรียงด๎วยหิน และ ฝายคอนกรีต 

การกํอสร๎างฝายกั้นน้ําตามแนวพระราชดําริ มี ๓ ขั้นตอน คือ สํารวจสภาพพื้นที่ คํานึงถึง
ความแข็งแรงของฝาย และกํอสร๎างในพื้นที่ที่ชํองลําห๎วยลาดชัน 

โครงการสร๎างฝายชะลอความชุํมชื้นที่ประสบผลสําเร็จเป็นแบบอยําง ได๎แกํ ศูนย๑ศึกษาการ
พัฒนาห๎วยฮํองไคร๎ฯ จังหวัดเชียงใหมํ ศูนย๑ศึกษาการพัฒนาห๎วยทราย จังหวัดเพชรบุรี  โครงการ

                                                 
๒
 คณะกรรมการอํานวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี. สารานุกรมพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในรอบ ๖๐ ปี แห่งการครองราชย์. กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร.  ๒๕๕๑), ๒๕๒ – ๒๕๓. 



๒๑ 
 

 
 

ฝายต๎นแบบถาวร ของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ๑ ๑๖ สาขาแมํสะเรียง จังหวัดแมํฮํองสอน ศูนย๑
ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร และโครงการพื้นที่ทุํงหัวช๎าง จังหวัดลําพูน๓  

 
๓. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง (sufficiency economy) เป็นแนวคิดที่แสดงถึงวิถีการดําเนินชีวิตและการ
ปฏิบัติตนตั้งแตํระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแกํชาวไทย และเป็นสํวนสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๔๙) และฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) 

พ.ศ.๒๕๑๗ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดําเนินไปใน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ และมีพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นคร้ังแรก ขณะนั้นเป็นชํวงเวลาที่เศรษฐกิจไทยอยูํในภาวะถดถอย 

ชํวงพ.ศ.๒๕๓๕ – ๒๕๓๙ โครงสร๎างเศรษฐกิจของประเทศเปลี่ยนจากเศรษฐกิจ
การเกษตรสูํ เศรษฐกิจอุตสาหกรรม วิถีชีวิตไทยดั้งเดิมเปลี่ยนสูํ รูปแบบสมัยใหมํที่ต๎องพึ่ง
เคร่ืองจักรกล สํงผลตํอวัฒนธรรมความเป็นอยูํ คนไทยจํานวนมากใช๎จํายเกินตัว นิยมการพนันเสี่ยง
โชค ฯลฯ ปัญหาสังคมทวีขึ้นโดยเฉพาะอาชญากรรม ในที่สุดสภาวะเศรษฐกิจที่พองโตขึ้นแบบ
ฟองสบูํก็แตกเมื่อพ.ศ.๒๕๔๐ ประเทศไทยอยูํในสภาวะลุกหนี้ของสถาบันการเงินระหวํางประเทศ
หลายแหํง 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงอีกคร้ังเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๐ เพื่อทรงเตือนสติและทรงชี้แนะแนวทางการ
ดํารงชีวิตในชํวงวิกฤตเศรษฐกิจ ตํอมา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ได๎เชิญผู๎ทรงคุณวุฒิทางเศรษฐกิจและสาขาอ่ืนๆ รํวมกันประมวลและกลั่นกรองพระราช
ดํารัสดังกลําว เพื่อเตรีมทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๔๙) และ
จัดทําหนังสือ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงแก๎ไขและมีพระบรมราชานุญาตให๎เผยแพรํ
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒  

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรง
ปรับปรุงพระราชทาน เป็นที่มาของนิยาม ๓ หํวง ๒ เงื่อนไข ที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน

                                                 
๓
 คณะกรรมการอํานวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี. สารานุกรมพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวในรอบ ๖๐ ปี แห่งการครองราชย.์ กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร.  ๒๕๕๑), ๒๕๒ – ๒๕๓. 
 



๒๒ 
 

 
 

เศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ใช๎รณรงค๑
เผยแพรํให๎ประชาชนเข๎าใจและจดจําไปประยุกต๑ ใช๎ในการดําเนินชีวิต ประกอบด๎วย ความ
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ๎มกัน ในเงื่อนไข ความรู๎ และ คุณธรรม 

ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ไมํน๎อยเกินไป ไมํมากเกินไป หรือไมํสุดโตํงไปข๎าง
ใดข๎างหนึ่ง และไมํเบียดเบียนตนเองและผู๎อื่น 

ความมีเหตุผล หมายถึง ทุกการตัดสินใจ การกระทํา การลงทุน ต๎องเป็นไปอยํางมีเหตุผล 
อยํางรอบคอบ คํานึงถึงเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข๎องและผลที่คาดวําจะเกิดขึ้น 

การมีภูมิคุ๎มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให๎พร๎อมเผชิญผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด๎าน
ตํางๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากทั้งภายในและภายนอก 

มีความรู๎ คือ มีความรอบรู๎ รอบคอบ และระมัดระวังในการนําความร๎ู วิทยาการ เทคโนโลยี
ตํางๆ มาใช๎ในการวางแผนและการปฏิบัติ 

มีคุณธรรม คือ มีความตระหนัก ความซื่อสัตย๑สุจริต ความอดทน ความเพียร และใช๎
สติปัญญาในการดําเนินชีวิต 

นับแตํพ.ศ.๒๕๔๒ ประเทศไทยเร่ิมเกิดความตื่นตัวตํอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.
๒๕๔๗ มีการสร๎างความร๎ูความเข๎าใจที่ถูกต๎องตามแนวพระราชดําริ 

พ.ศ.๒๕๔๙ ผู๎ที่นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต๑ใช๎เร่ิมเห็นผลและสามารถเป็น
แบบอยํางแกํผู๎อ่ืนได๎ ประชาชนทั่วไปเกิดคํานิยมใหมํที่มีรากฐานจากพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่พระองค๑ทรงวางแนวทางไว๎ 

แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่ร๎ูจักกว๎างขวางขึ้น เมื่อองค๑การสหประชาชาติได๎
ทูลเกล๎าทูลกระหมํอมถวายรางวัลสูงสุดด๎านการพัฒนามนุษย๑ (The Human Development Lifetime 
Achievement Award) แดํพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่ ๒๖ 
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๙ และสนับสนุนให๎ประเทศสมาชิกนําแนวพระราชดําริไปประยุกต๑ใช๎ใน
ประเทศของตนตามสภาพภูมิศาสตร๑ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ฯลฯ 

พ.ศ.๒๕๕๐ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได๎บูรณาการเข๎าสูํวิชาตํางๆ ในโรงเรียนอยํางเป็น
ระบบ เชํนเดียวกับหนํวยราชการ กองทัพ เอกชน ชุมชน บริษัท ตํางนําแนวพระ ราชดําริไป
ประยุกต๑ใช๎ในการดําเนินชีวิตเพื่อความเป็นอยูํที่ยั่งยืนมีดุลยภาพ ทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และสิ่งแวดล๎อม สามารถพึ่งตนเองยํางมีความสุข ก๎าวทันโลกโดยที่รักษาเอกลักษณ๑ของตนไว๎ได๎๔ 

 
                                                 
๔
 คณะกรรมการอํานวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี. สารานุกรมพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในรอบ ๖๐ ปี แห่งการครองราชย์. กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร.  ๒๕๕๑), ๓๗๖ – ๓๗๘. 



๒๓ 
 

 
 

๔. การรักษาต้นน้ าล าธาร 
แนวพระราชดําริเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม๎เพื่อรักษาต๎นน้ําลําธาร เกิดขึ้นตํอเนื่อง

กับการจัดการทรัพยากรน้ําและดิน เร่ิมขึ้นเมื่อพ.ศ.๒๕๑๙ ปัจจุบันมีหนํวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และเอกชนรํวมสนองพระราชดําริปลูกป่าอยํางตํอเน่ือง 

แนวพระราชดําริการจัดการทรัพยากรป่าไม๎ ได๎แกํ ป่าสาธิต ป่าพรุ ป่า ๓ อยําง ประโยชน๑ 
๔ อยําง ปลูกต๎นไม๎ลงในใจคน ปลูกป่าทดแทน ปลุกป่าโดยไมํต๎องปลูก ป่าชายเลน ป่าเปียก และป่า
ต๎นน้ํา๕ 

การปลูกป่าทดแทน เป็นแนวพระราชดําริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมอยํางเรํงดํวน โดย
เน๎นปลูกไม๎โตเร็วและให๎ประโยชน๑หลายทาง คลุมแนวรํองน้ําเพื่อยึดผิวดินและเก็บความชุํมชื้นแผํ
ขยายออกไปด๎านข๎างของรํองน้ํา พร๎อมกับการสร๎างฝายชะลอความชุํมชื้น โดยคํานึงถึงลักษณะภูมิ
ประเทศ ภูมิสังคม หรือลักษณะดั้งเดิมของป่าและชุมชนเป็นแนวทางสําคัญ 

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว มีการบุกเบิกทําป่าไม๎โดยชาวตํางชาติ
เร่ิมเข๎าขอทําสัมปทาน ตํอมาเกิดการบุกรุกโดยผิดกฎหมายมากขึ้น เมื่อพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติ การทําป่าไม๎ทั้งโดยถูกกฎหมายและบุกรุก
โดยผิดกฎหมายยังคงดําเนินตํอมาตามสภาพเมืองที่เจริญเติบโต พื้นที่ป่าต๎นน้ําซึ่งคือต๎นทางของ
สิ่งมีชีวิตลดน๎อยลง ป่าไม๎ถูกทําลายจนพื้นที่หลายแหํงเกือบจะกลายเป็นทะเลทราย ราษฎรต๎อง
อพยพเข๎ามาแออัดในเมือง 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดําริเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม 
๒๕๒๐ ณ สถานีหลวงพัฒนาชาวเขา จังหวัดเชียงใหมํ วําการปลูกป่าทดแทนต๎องมีแผนดําเนินการ
ไปพร๎อมกับการพัฒนาชาวไทยภูเขา เจ๎าหน๎าที่ป่าไม๎ เจ๎าหน๎าที่ชลประทาน และเจ๎าหน๎าที่การเกษตร
ต๎องชํวยกันสํารวจต๎นน้ําและพัฒนาอาชีพให๎เหมาะสมกับวิถีที่แท๎จริงของราษฎร 

ต๎นไม๎ที่ใช๎ปลูกทดแทนควรเป็นพันธุ๑ไม๎ดั้งเดิมของพื้นที่เพื่อไมํทําลายระบบนิเวศ ทั้งเป็น
ไม๎โตเร็วมีประโยชน๑หลายอยําง โดยปลูกคลุมแนวรํองน้ําให๎ชํวยยึดผิวดิน เก็บความชุํมชื้น รวมทั้ง
มีพระราชดําริให๎สร๎างฝายชะลอความชุํมชื้นขนาดเล็ก เพื่อหนุนน้ําสํงไปไว๎ในการเพาะปลูก น้ําจาก
ฝายขนาดเล็กจะคํอยๆ แผํขยายออกไปสร๎างความชุํมชื้นให๎บริเวณนั้นด๎วย ทั้งหมดนี้เน๎นวิธีการที่
เรียบงําย ประหยัด และมีแผนดําเนินการไปพร๎อมกับการพัฒนาชุมชน พัฒนาอาชีพ เจ๎าหน๎าที่ต๎อง
หมั่นสํารวจ พัฒนาป่าต๎นน้ํา และสร๎างความเข๎าใจให๎กับชุมชนวํา น้ําตามแหลํงน้ําธรรมชาติลดลง
เพราะมีการทําลายป่าไม๎ต๎นน้ําโดยรู๎เทําไมํถึงการณ๑ 
                                                 
๕
 คณะกรรมการอํานวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี. สารานุกรมพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในรอบ ๖๐ ปี แห่งการครองราชย์. กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร.  ๒๕๕๑), ๒๔๐ – ๒๔๑. 



๒๔ 
 

 
 

การปลูกป่าทดแทนมีหลายวิธี ได๎แกํ ปลูกทดแทนในพื้นที่ถูกบุกรุกแผ๎วถางเสื่อมโทรม 
ปลูกทดแทนตามไหลํเขา ปลูกทดแทนบริเวณต๎นน้ําบนยอดเขาและเนินสูง ปลูกป่าที่ยอดเขา
เน่ืองจากสภาพป่าบนเขาทรุดโทรม ปลูกป่าบริเวณอํางเก็บน้ํา ปลูกป่าเพื่อพัฒนาลุํมน้ําและแหลํงน้ํา
ให๎มีน้ําสะอาดบริโภค ปลูกป่าให๎ราษฎรมีรายได๎เพิ่มขึ้น และปลูกป่าเสริมธรรมชาติ๖ 
 
๕. บทเพลงพระราชนิพนธ์ 
 เพลงพระราชนิพนธ๑ หมายถึง เพลงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงพระราชนิพนธ๑ระหวํางพ.ศ.๒๙๘๙ – ๒๕๓๘ รวม ๔๘ ทํานอง เป็นเพลง ๗๙ เพลง ทั้งเพลง
ไทย เพลงสากล และเพลงบรรเลง ทรงพระราชนิพนธ๑จากแรงบันดาลพระราชหฤทัยสํวนพระองค๑ 
จากธรรมชาติ จากเหตุการณ๑บ๎านเมืองหรือสถานการณ๑ที่มีผู๎ต๎องการขวัญกําลังใจ รวมทั้งเพลง
ประจําสถาบันที่มีผู๎กราบบังคมทูลขอพระราชทาน เพลงพระราชนิพนธ๑ที่คนไทยร๎ูจักดีที่สุดเพลง
หนึ่ง คือเพลง พรปีใหมํ ทรงพระราชนิพนธ๑เพื่ออวยพรปีใหมํแกํพสกนิกรไทยเมื่อพ.ศ.๒๔๙๖ และ
กระจายเสียงวันเร่ิมต๎นปีใหมํทุกปี นับแตํนั้นสืบมาจนปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดการดนตรีมาตั้งแตํทรงพระเยาว๑ 
ทรงเคร่ืองดนตรีได๎หลากหลายโดยเฉพาะเคร่ืองเป่า เชํน แซ็กโซโฟน เมื่อพ.ศ.๒๔๘๙ จึงได๎ทรง
พระราชนิพนธ๑ทํานองเพลงขึ้นเพลงหนึ่ง และทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าโปรดกระหมํอมให๎พระ
เจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าจักรพันธ๑เพ็ญศิริทรงแตํงเนื้อร๎อง เพลง แสงเทียน ถวาย แตํยังไมํได๎
พระราชทานออกแสดงเนื่องจากยังมีพระราชประสงค๑แก๎ได๎ หากได๎พระราชทานเพลง ยามเย็น และ
เพลง สายฝน ออกแสดงในปีเดียวกัน 

หลังจากนั้นได๎ทรงพระราชนิพนธ๑เพลงและมีพระบรมราชานุญาตให๎เผยแพรํถึงปัจจุบัน 
จํานวน ๔๘ ทํานอง เป็นเพลง ๗๙ เพลง ในจํานวนนี้ ทรงพระราชนิพนธ๑ทํานองพร๎อมเนื้อร๎องรวม 
๕ เพลง ได๎แกํ Still on my mind, Old-Fashioned Melody, No Moon, Dream Island, Echo เนื้อร๎อง
นอกจากนี้ บางเพลงมีผู๎ชํานาญด๎านภาษาเป็นผู๎ประพันธ๑ถวาย เชํน เพลง ใกล๎รํุง และเพลง ลมหนาว 
บางเพลงมาจากบทพระราชนิพนธ๑ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชํน เพลง 
รัก และเพลง เมนูไขํ บางเพลงมีผู๎ประพันธ๑เนื้อร๎องไว๎แล๎ว จึงกราบบังคมทูลขอพระราชทานทํานอง 
เชํนเพลง เราสู๎ และเพลง ความฝันอันสูงสุด บางเพลงมีเฉพาะทํานองเป็นเพลงบรรเลง เชํนเพลง 
ธงไชยเฉลิมพล และเพลง พระมหามงคล  

                                                 
๖
 คณะกรรมการอํานวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี. สารานุกรมพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวในรอบ ๖๐ ปี แห่งการครองราชย์. กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร.  ๒๕๕๑), ๒๓๒ – ๒๓๓. 
 



๒๕ 
 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระปรีชาสามารถในทางดนตรีทั้ง
ในฐานะผู๎ทรงพระราชนิพนธ๑และผู๎ทรงบรรเลง ทรงเคร่ืองดนตรีรํวมด๎วยวงดนตรีทั้งไทยและสากล 
แนวแจ๏ส และแนวอ่ืนๆ ทั้งโดยมีโน๎ตและบรรเลงสดไมํมีโน๎ต 

พ.ศ.๒๕๓๒ องค๑การศึกษาวิทยาศาสตร๑และวัฒนธรรมแหํงสหประชาชาติ หรือยูเนสโก 
(UNESCO) ได๎ประกาศให๎เพลงพระราชนิพนธ๑ สายฝน เป็นหนึ่งในเพลงประจํากลุํมประเทศ
อาเซียน 

เพลงพระราชนิพนธ๑ เป็นเพลงที่มีผู๎เชิญไปขับร๎องและบรรเลงในโอกาสพิเศษตลอดมา ทั้ง
เป็นบทเรียนกลวิธีการประพันธ๑เพลงสําหรับนักเรียนขับร๎องและนักเรียนดนตรีในสถาบันตํางๆ ใน
ฐานะเพลงที่มีเอกลักษณ๑ทั้งในด๎านการใช๎คอร๑ด โน๎ต การประสานเสียง และยังเป็นบทพิสูจน๑
ความสามารถขั้นสูงของนักร๎องในเวทีการประกวดขับร๎องและการบรรเลงเพลง๗ 

ชื่อเพลงพระราชนิพนธ๑ทั้ง ๗๙ เพลง ลําดับที่ ปีที่พระราชทานออกบรรเลง และพระนาม
และนามผู๎ประพันธ๑เน้ือร๎อง มีดังนี้ 

เพลงพระราชนิพนธ์๘ 
 

ลําดับ
ที ่

ปีที่
พระราชทาน 
ออกบรรเลง 

ช่ือเพลง พระนามและนามผู๎ประพันธ๑เนื้อร๎อง 

๑. ๒๔๘๙ แสงเทียน พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าจักรพันธ๑เพ็ญศิร ิ
๒๔๙๖ Candlelight Blues รองศาสตราจารย๑สดใส พันธุมโกมล 

๒. ๒๕๘๙ ยามเย็น พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าจักรพันธ๑เพ็ญศิร ิ
๒๕๘๙ Love at Sundown ทํานผู๎หญิงนพคุณ ทองใหญํ ณ อยุธยา 

๓. ๒๔๘๙ สายฝน พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าจักรพันธ๑เพ็ญศิร ิ
๒๔๘๙ Falling Rain พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าจักรพันธ๑เพ็ญศิร ิ

และทํานผูห๎ญิงนพคุณ ทองใหญํ ณ อยุธยา 
๔. ๒๔๘๙ ใกล๎รํุง พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าจักรพันธ๑เพ็ญศิร ิ

และศาสตราจารย๑ ดร.ประเสริฐ ณ นคร 
๒๔๘๙ Near Dawn ทํานผู๎หญิงนพคุณ ทองใหญํ ณ อยุธยา 

                                                 
๗
 คณะกรรมการอํานวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี. สารานุกรมพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในรอบ ๖๐ ปี แห่งการครองราชย.์ กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร.  ๒๕๕๑), ๓๐๐ – ๓๐๑. 
๘
 เรื่องเดียวกัน, ๓๐๒ – ๓๐๔. 

 



๒๖ 
 

 
 

ลําดับ
ที ่

ปีที่
พระราชทาน 
ออกบรรเลง 

ช่ือเพลง พระนามและนามผู๎ประพันธ๑เนื้อร๎อง 

๕. ๒๔๘๙ ชะตาชีวิต พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าจักรพันธ๑เพ็ญศิร ิ
และศาสตราจารย๑ ดร.ประเสริฐ ณ นคร 

๒๔๘๙ H.M. Blues พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าจักรพันธ๑เพ็ญศิร ิ
๖. ๒๔๘๙ ดวงใจกับความรัก พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าจักรพันธ๑เพ็ญศิร ิ
 ๒๔๘๙ Never Mind the Hungry Men’s 

Blues 
พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าจักรพันธ๑เพ็ญศิร ิ

๗. ๒๔๙๑ อาทิตย๑อับแสง พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าจักรพันธ๑เพ็ญศิร ิ
๒๔๙๑ Blue Day พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าจักรพันธ๑เพ็ญศิร ิ

๘. ๒๔๙๑ เทวาพาคูํฝัน พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าจักรพันธ๑เพ็ญศิร ิ
๒๔๙๑ Dream of  Love Dream of You พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าจักรพันธ๑เพ็ญศิร ิ

๙. ๒๔๙๒ มหาจุฬาลงกรณ๑ ทํานผู๎หญิงสมโรจน๑ สวัสดิกุล ณ อยุธยา 
และนายสุภร ผลชีวิน 

๑๐. ๒๔๙๓ คําหวาน พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าจักรพันธ๑เพ็ญศิร ิ
๒๔๙๓ Sweet Words พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าจักรพันธ๑เพ็ญศิร ิ

๑๑. ๒๔๙๓ แก๎วตาขวัญใจ พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าจักรพันธ๑เพ็ญศิร ิ
๒๔๙๓ Lovelight in My Heart พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าจักรพันธ๑เพ็ญศิร ิ

๑๒. ๒๔๙๔ เมื่อโสมสํอง ทํานผู๎หญิงสมโรจน๑ สวัสดิกุล ณ อยุธยา 
๒๔๙๔ I Never Dream พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าจักรพันธ๑เพ็ญศิร ิ

๑๓. ๒๔๙๕ ยิ้มส๎ู พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าจักรพันธ๑เพ็ญศิร ิ
๒๔๙๕ Smiles พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าจักรพันธ๑เพ็ญศิร ิ

๑๔. ๒๔๙๕ พรปีใหม ํ พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าจักรพันธ๑เพ็ญศิร ิ
๑๕. ๒๔๙๕ รักคืนเรือน พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าจักรพันธ๑เพ็ญศิร ิ

๒๔๙๕ Love Over Again พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าจักรพันธ๑เพ็ญศิร ิ
๑๖. ๒๔๙๕ ธงไชยเฉลิมพล หรือ  

The Colours March 
เพลงบรรเลง 

๑๗. ๒๔๙๖ ยามค่ํา พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าจักรพันธ๑เพ็ญศิร ิ
๒๔๙๖ Twilight พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าจักรพันธ๑เพ็ญศิร ิ

๑๘. ๒๔๙๖ มาร๑ชราชวัลลภ หรือ 
Royal Guards March 

พันตรีศรีโพธ์ิ ทศนุต 

๑๙. ๒๔๙๗ ลมหนาว ทํานผู๎หญิงสมโรจน๑ สวัสดิกุล ณ อยุธยา 
๒๔๙๗ Love in Spring พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าจักรพันธ๑เพ็ญศิร ิ



๒๗ 
 

 
 

ลําดับ
ที ่

ปีที่
พระราชทาน 
ออกบรรเลง 

ช่ือเพลง พระนามและนามผู๎ประพันธ๑เนื้อร๎อง 

๒๐. ๒๔๙๗ ศุกร๑สัญลักษณ๑ หมํอมราชวงศ๑เสนีย๑ ปราโมช 
๒๔๙๗ Friday Night Rag หมํอมราชวงศ๑เสนีย๑ ปราโมช 

๒๑. ๒๔๙๘ Oh I Say หมํอมราชวงศ๑เสนีย๑ ปราโมช 
๒๒. ๒๔๙๘ Can’t You Ever See พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าจักรพันธ๑เพ็ญศิร ิ
๒๓. ๒๔๙๘ Lay Kram Goes Dixie เพลงบรรเลง 
๒๔. ๒๔๙๘ ค่ําแล๎ว ทํานผู๎หญิงสมโรจน๑ สวัสดิกุล ณ อยุธยา 

๒๔๙๘ Lullaby พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าจักรพันธ๑เพ็ญศิร ิ
และทํานผูห๎ญิงนพคุณ ทองใหญํ ณ อยุธยา 

๒๕. ๒๕๐๐ สายลม พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าจักรพันธ๑เพ็ญศิร ิ
๒๕๐๐ I Think of You พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าจักรพันธ๑เพ็ญศิร ิ

๒๖. ๒๕๐๐ ไกลกังวล นายวิชัย โกกิลกนิฐ 
๒๕๑๔ เกิดเปน็ไทย ตายเพื่อไทย ทํานผู๎หญิงมณีรัตน๑ บนุนาค 
๒๕๐๐ When Mr. Raul Manglapus 

๒๗. ๒๕๐๑ แสงเดือน พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าจักรพันธ๑เพ็ญศิร ิ
๒๕๐๑ Magic Beams พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าจักรพันธ๑เพ็ญศิร ิ

๒๘. ๒๕๐๒ ฝัน นายศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ 
๒๕๐๙ เพลินภูพิงค๑ ทํานผู๎หญิงมณีรัตน๑ บนุนาค 
๒๕๐๒ Somewhere Somehow พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าจักรพันธ๑เพ็ญศิร ิ

๒๙. ๒๕๐๒ มาร๑ชราชนาวิกโยธิน หรือ 
Royal Marines March 

พลเรือโท จตรุงค๑ พันธุ๑คงชื่น 
และ พลเรือโท สุมิตร ช่ืนมนุษย๑ 

๓๐. ๒๕๐๒ Nature Waltz (Kinari Suite) เพลงบรรเลง 
๓๑. ๒๕๐๒ The Hunter (Kinari Suite) เพลงบรรเลง 
๓๒. ๒๕๐๒ Kinari Waltz (Kinari Suite) เพลงบรรเลง 
๓๓. ๒๕๐๒ ภิรมย๑รัก พลเรือตรี ปรีชา ดิษยนนัท๑ 

๒๕๐๒ A Love Story (Kinari Suite) พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าจักรพันธ๑เพ็ญศิร ิ
๓๔. ๒๕๑๖ แผํนดินของเรา ทํานผู๎หญิงมณีรัตน๑ บนุนาค 

 ๒๕๐๒ Alexandra หมํอมราชวงศ๑เสนีย๑ ปราโมช 
๓๕. ๒๕๐๒ พระมหามงคล เพลงบรรเลง 
๓๖. ๒๕๐๖ ยูงทอง หรือ ธรรมศาสตร๑ นายจํานงราชกิจ (จรัล บุณยรัตพันธุ๑) 
๓๗. ๒๕๐๘ ในดวงใจนิรนัดร๑ ศาสตราจารย๑ ดร. ประเสริฐ ณ นคร 

 



๒๘ 
 

 
 

ลําดับ
ที ่

ปีที่
พระราชทาน 
ออกบรรเลง 

ช่ือเพลง พระนามและนามผู๎ประพันธ๑เนื้อร๎อง 

 ๒๕๐๘ Still on My Mind พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช 

๓๘. ๒๕๑๐ เพลงเตือนใจ ทํานผู๎หญิงมณีรัตน๑ บนุนาค 
และหมํอมหลวงประพันธ๑ สนิทวงศ๑ 

 ๒๕๐๘ Old Fashion ed Melody พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช 

๓๙. ๒๕๐๘ ไร๎จันทร๑ นายอาจินต๑ ปัญจพรรค๑ 
๒๕๑๒ ไร๎เดือน ทํานผู๎หญิงมณีรัตน๑ บนุนาค 

และหมํอมหลวงประพันธ๑ สนิทวงศ๑ 
๒๕๐๘ No Moon พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช 
๔๐. ๒๕๐๘ เกาะในฝนั ทํานผู๎หญิงมณีรัตน๑ บนุนาค 

และหมํอมหลวงประพันธ๑ สนิทวงศ๑ 
๒๕๐๘ Dream Island พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช 
๔๑. ๒๕๐๙ แวํว ศาสตราจารย๑ ดร. ประเสริฐ ณ นคร 

๒๕๐๙ Echo พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช 

๔๒. ๒๕๐๙ เกษตรศาสตร๑ ศาสตราจารย๑ ดร. ประเสริฐ ณ นคร 
๔๓. ๒๕๑๔ ความฝันอันสูงสุด ทํานผู๎หญิงมณีรัตน๑ บนุนาค 
๔๔. ๒๕๑๖ เราส๎ู นายสมภพ จันทรประภา 
๔๕. ๒๕๑๙ เรา-เหลําราบ ๒๑ หรือ  

We-Infantry 21 
พันตํารวจเอก วัลลภ จันทร๑แสงส ี

๔๖. ๒๕๒๒ Blues for Uthit หรือ  
บลูส๑ ฟอร๑ อุทิตต๑ 

เพลงบรรเลง 

๔๗. ๒๕๓๗ รัก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๔๘. ๒๕๓๘ เมนูไข ํ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
 



๒๙ 
 

 
 

จากการศึกษาความร๎ูเกี่ยวกับแนวพระราชดําริและโครงการในพระราชดําริที่ปรากฏในนว
นิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ จะเห็นได๎วําเป็นแนวพระราชดําริและโครงการในพระราชดําริที่โดดเดํน
และแสดงให๎เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได๎เป็น
อยํางดี  ทําให๎นวนิยายชุดนี้มีคุณคํามากยิ่ งขึ้น ดังนั้นผู๎ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษากลวิธีการ
เทิดพระเกียรติและคุณคําของนวนิยายชุดนี้ 



 

 

๓๐ 
 

 
 

บทท่ี ๓ 
กลวิธีการเทิดพระเกียรติในนวนิยายชุด ลูกไม้ของพ่อ 

 
นวนิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ เป็นนวนิยายที่โดดเดํนเพราะเป็นนวนิยายรักโรแมนติกที่มีการ

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนั้นผู๎ศึกษาจึงประสงค๑จะ
ศึกษากลวิธีการเทิดพระเกียรติในนวนิยายชุดนี้โดยแบํงเป็น ๓ ประเด็น คือ กลวิธีการ
เทิดพระเกียรติโดยใช๎องค๑ประกอบของนวนิยาย กลวิธีการเทิดพระเกียรติโดยใช๎กลวิธีการ
ประพันธ๑ และกลวิธีการเทิดพระเกียรติโดยใช๎ภาษา โดยกลวิธีการเทิดพระเกียรติโดยใช๎
องค๑ประกอบของนวนิยายแบํงเป็น ๕ วิธี คือ โครงเร่ือง ตัวละคร บทสนทนา ฉาก และแกํนเร่ือง 
กลวิธีการเทิดพระเกียรติโดยใช๎กลวิธีการประพันธ๑แบํงเป็น ๓ วิธี คือ การตั้งชื่อ การเปิดเร่ือง และ
การปิดเร่ือง สํวนกลวิธีการเทิดพระเกียรติโดยใช๎ภาษาแบํงเป็น ๒ วิธี คือ ใช๎คําตรงไปตรงมา และ
ใช๎คําเปรียบเทียบ มีรายละเอียด ดังน้ี 
 
๑. กลวีการเทิดพระเกียรติโดยใช้องค์ประกอบของนวนิยาย 

สายทิพย๑ นุกูลกิจ (๒๕๔๓ : ๑๘๒ - ๑๘๖) กลําวถึงองค๑ประกอบของนวนิยายวํามี ๖ 
ประการ ได๎แกํ แกํนเร่ือง โครงเร่ือง ตัวละคร บทสนทนา ฉาก และบรรยากาศ  

จากความคิดเห็นข๎างต๎น ผู๎ศึกษามีความเห็นวําบรรยากาศสามารถจัดเป็นสํวนหนึ่งของ
ฉากได๎ ดังนั้นผู๎ศึกษาจึงแบํงองค๑ประกอบในนวนิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ ออกเป็น ๕ ประการ คือ 
โครงเร่ือง ตัวละคร บทสนทนา ฉากและบรรยากาศ และแกํนเร่ือง 

จากการศึกษานวนิยายชุด ลุกไม๎ของพํอ พบวําผู๎เขียนมีกลวิธีในการเทิดพระเกียรติโดยใช๎
องค๑ประกอบของนวนิยายทั้ง ๕ ประการ ดังนี ้
 

๑.๑ กลวิธีการเทิดพระเกียรติโดยใช้โครงเร่ือง 
นวนิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ ทั้ง ๕ เร่ือง มีโครงเร่ืองที่ เกี่ยวกับแนวพระราชดําริของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในด๎านที่แตกตํางกัน ดังนี้ 



๓๑ 

 

 
 

๑) นวนิยายเร่ือง ใต้ร่มใบภักดิ์ มีโครงเร่ืองเกี่ยวกับน้ํามันไบโอดีเซล 
นวนิยายเร่ืองนี้กลําวถึงความขัดแย๎งระหวํางตัวละครเอกฝ่ายชายซึ่งเป็นนักธุรกิจกับตัว

ละครเอกฝ่ายหญิงซึ่งเป็นลูกสาวของผู๎ใหญํบ๎าน ชายหนุํมเติบโตขึ้นมาในเมืองและให๎ความสําคัญ
กับอํานาจเงิน สํวนหญิงสาวเติบโตมาในชนบทและให๎ความสําคัญกับคุณคําของการใช๎ภูมิปัญญา
ตามกระแสพระราชดําริ (น้ํามันไบโอดีเซล) ความขัดแย๎งในเร่ืองนี้จึงมีสาเหตุมาจากทัศนคติที่
แตกตํางกัน ตอนจบของเร่ืองนี้ คือ ตัวละครเอกฝ่ายชายปรับเปลี่ยนทัศนคติและเห็นคุณคําของ
โครงการผลิตนํ้ามันไบโอดีเซลเชํนเดียวกับตัวละครเอกฝ่ายหญิง 

 
๒) นวนิยายเร่ือง ในม่านเมฆ มีโครงเร่ืองเกี่ยวกับโครงการฝนหลวง 
นวนิยายเร่ืองนี้กลําวถึงตัวละครเอกฝ่ายหญิงวําร๎ูสึกผิดที่ได๎ทําให๎ตาของเธอต๎องอับอาย

เมื่อ ๑๐ ปีกํอน จึงพยายามที่จะทําความดีเพื่อลบล๎างความผิดนั้น แตํก็ทําความดีผิดวิธีบ๎าง ถูก
ขัดขวางจากตัวละครฝ่ายร๎ายบ๎าง ในที่สุดหญิงสาวก็สามารถทําความดีลบล๎างความผิดและทําให๎
ตาของเธอภูมิใจได๎สําเร็จเพราะการดําเนินรอยตามพระราชดําริเร่ืองโครง การฝนหลวงอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
๓) นวนิยายเร่ือง ลูกหน้ีท่ีรัก มีโครงเร่ืองเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
นวนิยายเร่ืองนี้กลําวถึงตัวละครเอกฝ่ายหญิงซึ่งเป็นคนมีนิสัยชอบใช๎จํายเกินตัวจนเป็น

หนี้บัตรเครดิต เธอต๎องพยายามหาวิธีปลดหนี้และเปลี่ยนแปลงนิสัยการใช๎เงินของตนเองโดยมี
เพื่อนๆ คอยชํวยเหลือ ตอนจบของเร่ืองนี้ คือ หญิงสาวสามารถเอาชนะใจตนเอง ปรับเปลี่ยน
อุปนิสัยและพอใจกับการใช๎ชีวิตอยํางพอเพียงได๎ในที่สุด 

 
๔) นวนิยายเร่ือง แสงดาวกลางใจ มีโครงเร่ืองเกี่ยวกับการรักษาต๎นน้ําลําธารและ

การเกษตรบนที่สูง 
นวนิยายเร่ืองนี้กลําวถึงความขัดแย๎งระหวํางตัวละครเอกฝ่ายชายซึ่งเป็นหัวหน๎าหนํวย

พิทักษ๑ป่าอุทยานแหํงชาติกับตัวละครเอกฝ่ายหญิงซึ่งเป็นลูกสาวของผู๎ต๎องสงสัยในคดีลักลอบตัด
ไม๎ ตัวละครเอกฝ่ายชายต๎องพยายามทําให๎ตัวละครเอกฝ่ายหญิงรักตอบ ขณะเดียวกันก็ต๎องปฏิบัติ
ตามหน๎าที่ของตนอยํางเครํงครัด ตอนจบของเร่ืองนี้ คือ ตัวละครเอกฝ่ายชายรักษาอุดมการณ๑และ
หน๎าที่ของตนไว๎ได๎ สํวนตัวละครเอกฝ่ายหญิงก็รับรักเขาเพราะทราบวําบิดาของตนทําผิดจริงแตํ
กลับตัวกลับใจได๎ในที่สุด  

 



๓๒ 

 

 
 

๕) นวนิยายเร่ือง หัวใจใกล้รุ่ง มีโครงเร่ืองเกี่ยวกับบทเพลงพระราชนิพนธ๑ 
นวนิยายเร่ืองนี้กลําวถึงตัวละครเอกฝ่ายหญิงซึ่งแก๎ปัญหาตํางๆ ในชีวิตด๎วยการใช๎บท

เพลงพระราชนิพนธ๑เป็นแรงใจ ปัญหาที่ใหญํที่สุดของเธอคือปัญหาเร่ืองความรักที่มีอุปสรรค
เพราะเธอกับตัวละครเอกฝ่ายชายเข๎าใจผิดกัน ตอนจบของเร่ืองนี้ คือ ตัวละครทุกตัวในเร่ืองแก๎ไข
ปัญหาชีวิตได๎และมีความสุขเพราะซาบซึ้งและเห็นคุณคําในความหมายของบทเพลงพระราช
นิพนธ๑ สํวนตัวละครเอกฝ่ายหญิงและตัวละครเอกฝ่ายชายก็ปรับความเข๎าใจกันได๎และครองรักกัน
อยํางมีความสุข 

 
จากการศึกษานวนิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ พบวําผู๎ เขียนมีกลวิธีการเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยใช๎โครงเร่ือง ๒ วิธี คือ การสร๎างความ
ขัดแย๎งระหวํางตัวละคร และการใช๎แนวพระราชดําริเพื่อแก๎ไขปมปัญหา โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
 ๑.๑.๑ การสร้างความขัดแย้งระหว่างตัวละคร 
เมื่อศึกษาโครงเร่ืองของนวนิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ จะพบวําการสร๎างความขัดแย๎งระหวําง

ตัวละครเป็นกลวิธีการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวิธีหนึ่ง 
กลําวคือ ผู๎เขียนจะวางโครงเร่ืองให๎ตัวละครเอกฝ่ายหนึ่งเป็นผู๎เห็นคุณคําและประโยชน๑ของการทํา
โครงการตามแนวพระราชดําริ และกําหนดให๎ตัวละครเอกอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู๎ที่ไมํเห็นคุณคํา
ดังกลําว กลวิธีนี้ปรากฏในนวนิยายเร่ือง ใต้ร่มใบภักดิ์ ซึ่งเป็นนวนิยายที่กลําวถึงโครงการอนุรักษ๑
พลังงาน การใช๎พลังงานทดแทน (ไบโอดีเซล) ตามแนวพระราชดําริ โดยผู๎ที่เห็นคุณคําและปฏิบัติ
ตามมาโดยตลอดคือตัวละครเอกฝ่ายหญิง สํวนผู๎ที่มีความคิดเห็นขัดแย๎งคือตัวละครเอกฝ่ายชาย 
ดังความตอนหน่ึงที่ตัวละครเอกฝ่ายชายสนทนากับบิดาของเขาวํา 

 
 “แกเห็นแล๎วใชํไหม เพราะแบบนี้ไง พํอถึงต๎องเข๎ามาชํวยเหลือ

ชาวบ๎านที่นี่ ให๎เขาได๎ทําโครงการน้ํามันไบโอดีเซลตามแนวพระราชดําริของ
ในหลวงทําน เพื่อจะได๎เป็นประโยชน๑ตํอสาธารณชนในภายภาคหน๎า” บิดาจบ
การโน๎มน๎าวด๎วยคําพูดที่สวยหรู 

 “แตํถ๎าคุณพํอคอยชํวยพวกเขาอยูํอยํางนี้ สักวันมันคงไมํแคล๎วต๎องติด
เป็นนิสัย แล๎วคนที่นี่ก็จะไมํรู๎จักยืนหยัดด๎วยลําแข๎งของตัวเอง แบบนี้มันจะไมํ
ยิ่งเป็นผลเสียมากกวําเหรอครับ?” 



๓๓ 

 

 
 

 ถึงกระนั้นคนที่มีอคติก็ยังคงตั้งแงํอยูํเพียงทําเดียว แถมยังจงใจปราย
ตามองบุคคลทั้งสามที่เขาเอํยถึงเสียอีก โดยเฉพาะแมํสาวตาคมที่ยืนเม๎มปาก
แนํนสนิท ราวกับพยายามจะหักห๎ามใจมิให๎กระโดดเข๎ามากัดหูเขาอยํางยิ่งยวด 
จิรเมธซึ่งเป็นฝ่ายได๎ทีเลยยิ่งพูดจายั่วประสาทหลํอนเข๎าไปอีกวํา 

 “อีกอยํางผมไมํเห็นความจําเป็นวําคุณพํอจะต๎องมาทําเร่ืองไร๎สาระ
แบบนี้เลยนี่ครับ ในเมื่อปีหน่ึงๆ ครอบครัวของเราก็เสียภาษีมาให๎คนพวกนี้ไมํ
ร๎ูตั้งกี่แสนกี่ล๎านบาทแล๎ว” 

(หน๎า ๙๓) 
 

จากทัศนคติที่ขัดแย๎งกันดังกลําว ทําให๎ทั้งสองฝ่ายต๎องการพิสูจน๑วําทัศนคติของตน
ถูกต๎อง ดังนั้นฝ่ายชายจึงเข๎ามารับผิดชอบโครงการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลของหมูํบ๎านเพื่อให๎
ชาวบ๎านมีเงินมาใช๎หนี้บิดาของตนโดยเร็ว สํวนฝ่ายหญิงก็พยายามทําให๎ฝ่ายชายเรียนร๎ู
กระบวนการผลิตและคุณประโยชน๑ของน้ํามันไบโอดีเซล จนกระทั่งเขาตระหนักถึงคุณคําและ
ความสําคัญ และรํวมมือกับเธอ อุทิศตนเพื่อพัฒนาโครงการ โดยคิดหาวิธีการที่จะทําให๎คนอ่ืนๆ 
หันมาใช๎น้ํามันไบโอดีเซลอยํางเห็นคุณคํา ดังความวํา 

 
  ‚ผมอยากทําหน๎าที่ของประชาชนที่ดีครับ‛ คราวนี้แววตาขี้เลํน
แปรเปลี่ยนเป็นความมุํงมั่น ‚ผมกับผู๎ใหญํธม คุณน๎ามาลินี และชาวบ๎านในเขา
กะหมอกทุกคนตั้งใจจะชํวยกันเผยแพรํสิ่งดีๆ สนองตอบตามแนวพระราชดําริ
ขององค๑พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว เพื่อให๎ชนรํุนหลังได๎เห็นถึงพระ
อัจฉริยภาพของพระองค๑ และความสําคัญของน้ํามันไบโอดีเซลในอนาคตครับ‛ 

(หน๎า ๔๔๖) 
 

จะเห็นได๎วําทัศนคติที่ไมํตรงกันของทั้งสองฝ่ายคือเร่ืองเกี่ยวกับคุณคําของพลังงาน
ทดแทนอันมีที่มาจากแนวพระราชดําริ เมื่อผลสุดท๎ายปรากฏวําฝ่ายที่ไมํเคยเห็นคุณคํากลับเปลี่ยน
มาศรัทธา เห็นคุณคํา และได๎รับความอ่ิมเอมใจจากการดําเนินรอยตามแนวพระราชดําริ ยํอมเป็น
สิ่งที่แสดงให๎เห็นวํา แนวพระราชดําริเร่ืองการใช๎พลังงานทดแทน (ไบโอดีเซล) เป็นสิ่งอันมี
คุณประโยชน๑ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได๎ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ 
พระราชทานให๎แกํปวงชนชาวไทย 

 



๓๔ 

 

 
 

นวนิยายเร่ือง ลูกหนี้ท่ีรัก ผู๎เขียนสร๎างให๎ออมสินซึ่งเป็นตัวละครเอกฝ่ายหญิงมีนิสัยชอบ
ใช๎จํายเงินเกินตัวจนติดหน้ีบัตรเครดิต และสร๎างให๎การดีซึ่งเป็นตัวละครประกอบเป็นผู๎เห็นคุณคํา
ของการใช๎ชีวิตอยํางพอเพียงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อออมสินได๎ร๎ูประวัติของการดี 
เธอจึงนึกเปรียบเทียบกับตัวเธอเอง ดังความวํา 

 
 นงนุชเลําประวัตินําทึ่งของการดีให๎ฟัง โดยที่เจ๎าตัวนั่งยิ้มเขินๆ อยูํข๎างๆ 

 การดีมีประวัติชีวิตที่แปลกมาก เขาไมํยอมเรียนตํอมหาวิทยาลัย ทั้งๆ ที่
ทางบ๎านพร๎อมสํงเสีย เขาเป็นคนมีอุดมการณ๑และความมุํงมั่นในการเป็น
เกษตรกร เพื่อพิสูจน๑วําอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่มีความสุขและประสบ
ความสําเร็จได๎ไมํแพ๎คนเรียนจบมหาวิทยาลัย 

ตอนที่นงนุชกระซิบวํา “อายุแคํนี้มีเงินเก็บหลายแสนนะ” เธอมองหน๎า
เขาด๎วยความชื่นชมและตื่นตะลึง แตํสิ่งที่ลอยเข๎ามาในความร๎ูสึกเกือบจะพร๎อม
กันคือเ ร่ืองราวที่แตกตํางกันอยํางสุดขั้ว  รํุ นราวคราวเดียวกัน เ รียนจบ
มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นดี ทํางานมาเกือบสองปี รายได๎เดือนละเกือบสามหมื่น 
แตํมีหนี้สามแสนกวําบาทที่ยังไมํร๎ูจะหาเงินที่ไหนมาชดใช๎ และสถานการณ๑
เลวร๎ายถึงขนาดต๎องหนีหน้ีมาเกือบสุดเขตชายแดนไทยเลยทีเดียว 

(หน๎า ๓๘ – ๓๙) 
  

เมื่อท๎ายที่สุดออมสินยอมปฏิบัติตามคําแนะนําของการดี โดยนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาปรับใช๎ใน
ชีวิตประจําวัน เธอจึงสามารถใช๎ชีวิตอยํางมีความสุขได๎เชํนเดียวกับการดี ตอนที่การดีถามออมสิน
วําเมื่อเธอทําตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล๎วเธอเป็นอยํางไรบ๎าง ออมสินได๎ตอบวําเธอ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหลายอยําง ดังความวํา 

 
“ลองย๎อนกลับไปถามตัวเองสิครับวํา ตั้งแตํตั้งใจปลดหนี้จนถึงวันนี้ มี

อะไรเกิดขึ้นบ๎าง คุณเปลี่ยนไปยังไงบ๎าง” 
“ก็หลายอยํางนะคะ เห็นคุณคําของเงินมากขึ้น ประหยัด อดออม และ

อดทนมากขึ้น” 
 
 



๓๕ 

 

 
 

“เข็ดมั้ย” 
ออมสินพยักหน๎าถี่ๆ 

(หน๎า ๒๖๕) 
 
จะเห็นได๎วําการสร๎างความขัดแย๎งระหวํางตัวละครที่เห็นคุณคําของแนวพระราชดําริกับ

ตัวละครที่ไมํ เห็นคุณคําของแนวพระราชดําริ เป็นกลวิธีหนึ่งที่ผู๎ เขียนใช๎ เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพราะเมื่อตัวละครที่ไมํเห็นคุณคําของแนว
พระราชดําริเปลี่ยนมาเห็นคุณคํา ตัวละครตัวนั้นก็จะประสบกับความสุข แสดงให๎เห็นวําแนว
พระราชดําริของพระองค๑เป็นสิ่งที่มีประโยชน๑และทรงคุณคํา 

 
 ๑.๑.๒ การใช้แนวพระราชด าริเพื่อแก้ไขปมปัญหา 
เมื่อศึกษาโครงเร่ืองของนวนิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ จะพบวําโครงเร่ืองของนวนิยายแตํละ

เร่ืองประกอบด๎วยปมปัญหาตํางๆ ในชีวิตของตัวละครเอก และตัวละครเอกสามารถแก๎ไขปม
ปัญหาเหลํานั้นได๎โดยการใช๎แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช การใช๎แนวพระราชดําริของพระองค๑เพื่อแก๎ไขปัญหาของตัวละครจึงเป็นกลวิธีหนึ่งที่ผู๎เขียน
ใช๎เพื่อเทิดพระเกียรติ โดยวิธีการใช๎นั้นสามารถแบํงได๎ ๓ วิธี ได๎แกํ การจุดประกายความคิด การ
สร๎างแรงบันดาลใจ และการปฏิบัติตาม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
  ๑.๑.๒.๑ การจุดประกายความคิด 
การใช๎แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อจุด

ประกายความคิดของตัวละคร คือ การทําให๎ตัวละครที่กําลังประสบปัญหาสามารถค๎นพบวิธีการ
แก๎ปัญหาได๎เมื่อตระหนักถึงคุณูปการของแนวพระราชดําริ กลวิธีการเทิดพระเกียรติวิธีนี้ปรากฏ
ในนวนิยายเร่ือง ในม่านเมฆ เมื่อรวงข๎าวซึ่งเป็นตัวละครเอกฝ่ายหญิงพยายามทําความดีลบล๎าง
ความผิดเพื่อให๎ตาของเธอภาคภูมิใจในตัวเธอ แรกเร่ิมรวงข๎าวใช๎วิธีแจกจํายสิ่งของให๎แกํชาวบ๎าน
ในหมูํบ๎าน แตํพบวําเป็นวิธีที่ไมํให๎ประโยชน๑ที่ยั่งยืน หญิงสาวร๎ูสึกท๎อแท๎แตํก็พยายามคิดหาวิธี
อ่ืนมาชํวยชาวบ๎าน จนกระทั่งได๎เห็นวําชาวบ๎านทุกคนดีใจเป็นอยํางยิ่งเมื่อได๎รับฝนหลวง เธอจึง
คิดออกวําควรจะชํวยชาวบ๎านแก๎ปัญหาภัยแล๎ง ดังความวํา 

 
 
 



๓๖ 

 

 
 

“ฝนตกแล๎ว!!” 
เสียงไชโยโหํร๎องนั้นดังมาจากชาวบ๎านสํวนหนึ่งที่ยังคงยืนอยูํกลางสาย

ฝนอยํางไมํกลัวเปียก หลํอนมองภาพเหลํานั้นอยํางพูดไมํออก ขณะที่มณฑลดู
งุนงงไมํเข๎าใจ หันมองมาราวกับจะถามวํา...คนบ๎านนอกเขาดีใจอะไรกัน
นักหนาที่ฝนตก 

คําถามนั้นได๎รับคําตอบเมื่อลุงแกํๆ คนหนึ่งถึงกับคุกเขําลงบนพื้นดิน 
เงยหน๎าขึ้นมองบนฟ้าและยกมือไหว๎ทํวมหัว แม๎ในสายฝนพรํามัว รวงข๎าวยัง
เห็นวําคุณลุงตาแดงก่ํา อยํางที่หลํอนอยากจะเดาวําที่ปนอยูํในน้ําฝนที่เปียกปอน
นั้น คือนํ้าตาแหํงความซาบซึ้งใจ 

“นาเรารอดแล๎ว!” 
ภาพนั้นทําให๎รวงข๎าวเผลอก๎าวออกมาจากเต็นท๑โดยไมํร๎ูตัว หลํอนเงย

หน๎าขึ้นให๎เม็ดฝนหยดกระทบใบหน๎า แล๎วรู๎สึกวํานี่คือน้ําฝนที่เย็นที่สุดเทําที่เคย
สัมผัสมา 

ฝนที่ตกคร้ังนี้หมายถึงความอยูํรอดของเกษตรกรที่นี่. ..และคงอีก
มากมายในประเทศไทยที่ประสบปัญหาภัยแล๎งซ้ําแล๎วซ้ําเลําเชํนเดียวกัน เพราะ
ฝนนี้ พวกเขาถึงรอด ไมํอดตาย... 

พลันนั้นเองที่ความคิดสวํางวาบขึ้นในสมอง... 
หลํอนเข๎าใจแล๎ว...ที่ ‘พระเอก’ ในจดหมายของหลํอนบอกวํา พระองค๑

ทํานไมํชอบให๎ปลา แตํชอบที่จะให๎เบ็ดตกปลา...ทํานทรงคิดค๎นเพื่อแก๎ปัญหา
ให๎ชาวบ๎านทําอาชีพของตนเอง เพื่อเลี้ยงตัวได๎ 

ปัญหาของที่นี่คือภัยแล๎ง ถ๎าแก๎ปัญหาภัยแล๎ง ชาวบ๎านก็ทําอาชีพได๎ 
เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได๎ โดยไมํต๎องออกจากพื้นที่ไปทํางานโรงงาน ไปหา
งานทําที่กรุงเทพฯ หรือเอาแตํรอเงินทองข๎าวของบริจาคจากใคร 

ใชํแล๎ว...ปัญหาภัยแล๎งนี่แหละ คือคําตอบ! 
ถ๎าชาวบ๎านเดือดร๎อนเร่ืองนี้...และพระองค๑ทํานทรงเห็นปัญหา ทําไม

หลํอนจึงไมํสืบทอดเจตนารมณ๑นั้น! 
(หน๎า ๑๓๖ - ๑๓๗) 

 
 จากข๎อความข๎างต๎น จะเห็นได๎วําการทําฝนหลวงชํวยจุดประกายความคิดให๎แกํรวงข๎าว 
ทําให๎หญิงสาวคิดหาวิธีแก๎ปัญหาความแห๎งแล๎งให๎แกํชาวบ๎านได๎ โดยอาศัยแนวพระราชดําริเป็น



๓๗ 

 

 
 

ต๎นแบบ เธอศึกษาค๎นคว๎า หาความร๎ูเร่ืองการสร๎างฝายชะลอน้ํา เป็นแกนนําชักชวนชาวบ๎านให๎
รํวมมือรํวมใจกันสร๎างฝาย และประสบความสําเร็จในการทําประโยชน๑ให๎แกํสํวนรวม รวมทั้งทํา
ให๎ตาของเธอภาคภูมิใจในตัวเธอด๎วยวิธีนี้เอง ดังนั้นจึงกลําวได๎วํา การใช๎แนวพระราชดําริเร่ืองการ
ทําฝนหลวงชํวยจุดประกายความคิดให๎แกํตัวละครจึงเป็นกลวิธีหนึ่งที่ผู๎เขียนใช๎เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 
 นวนิยายเร่ือง ใต้ร่มใบภักดิ์ ผู๎ใหญํธมซึ่งเป็นผู๎ใหญํบ๎านของหมูํบ๎านเขากะหมอกได๎ริเร่ิม
ทําโครงการผลิตนํ้ามันไบโอดีเซลเพราะได๎ความคิดมาจากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังความวํา 
 

เพราะพระราชดํารัสซึ่งแสดงความเอาพระทัยใสํตํอปวงประชาในยุค
ข๎าวยากหมากแพงนี้เอง ทําให๎เขาตัดสินใจริเร่ิมทําโครงการอนุรักษ๑พลังงาน 
การใช๎พลังงานทดแทน (ไบโอดีเซล) ตามแนวพระราชดําริ 

โดยหลักใหญํใจความของแผนงานก็คือ การนําน้ํามันพืชซึ่งใช๎แล๎วหรือ
สกัดจากพืชที่สามารถผลิตนํ้ามันได๎มาทําปฏิกิริยาทางเคมี จนกลายเป็นน้ํามันที่
มีคุณสมบัติใกล๎เคียงน้ํามันไบโอดีเซล จากนั้นจึงเอาผลิตผลดังกลําวไปผสมกับ
น้ํามันดีเซล ก็จะสามารถนํากลับมาใช๎ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงได๎เป็นอยํางดี 

จากจุดประกายเล็กๆ ในคร้ังนั้น ทําให๎ทุกวันนี้กลุํมคนแหํงหมูํบ๎านเขา
กะหมอกเรียนรู๎และนําหลักการน้ีมาผลิตนํ้ามันดีเซลใช๎กันทุกครัวเรือน ไมํวําจะ
ใช๎เติมเคร่ืองยนต๑ทําการเกษตร หรือยานยนต๑ที่สัญจรกันอยูํในหมูํบ๎าน 

(หน๎า ๗ – ๘) 
 

 จากข๎อความข๎างต๎น จะเห็นได๎วําแนวพระราชดําริเร่ืองน้ํามันไบโอดีเซลเป็นสิ่งที่จุด
ประกายความคิดให๎แกํผู๎ใหญํธม ทําให๎ผู๎ใหญํธมได๎ทําโครงการที่มีประโยชน๑ตํอชาวบ๎าน 
โครงการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลในหมูํบ๎านเขากะหมอกทําให๎ชาวบ๎านในหมูํบ๎านได๎รับประโยชน๑
จากน้ํามันที่ผลิตได๎ ไมํวําจะใช๎เติมเคร่ืองยนต๑ทําการเกษตรหรือใช๎เป็นเชื้อเพลิงยานยนต๑ ดังนั้น
การใช๎แนวพระราชดําริเร่ืองน้ํามันไบโอดีเซลมาชํวยจุดประกายความคิดให๎แกํตัวละครจึงเป็น
กลวิธีการเทิดพระเกียรติวิธีหนึ่ง 
  



๓๘ 

 

 
 

 นวนิยายเร่ือง ลูกหนี้ท่ีรัก การดีซึ่งเป็นตัวละครที่มีความร๎ูเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอยําง
ดีได๎ให๎ความรู๎แกํก๎องภพและออมสินซึ่งเป็นตัวละครเอกวํา เศรษฐกิจพอเพียงไมํใชํการทําไรํทํานา
หรือไปอยูํตํางจังหวัด ดังความวํา 
 

“แล๎วจะมารณรงค๑เร่ืองพอเพียงกันทําไม” ออมสินถามอยํางไมํสบ
อารมณ๑นัก ด๎วยเร่ิมหมั่นไส๎เพื่อนรํวมชั้นเรียนที่สนอกสนใจและกระตือรือร๎น
เกินเหตุ 

“ยิ่งต๎องรณรงค๑ใหญํเลย รณรงค๑ให๎คนเข๎าใจวําชีวิตพอเพียงไมํใชํการ
ทําไรํทํานาหรือไปอยูํตํางจังหวัด ในหลวงทํานไมํเคยบอกวําต๎องทิ้งทุกอยํางมา
ทําไรํทํานาสักหนํอย” น้ําเสียงการดีเร่ิมเป็นการเป็นงานเกินวัย 

“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมีงํายๆ คือ ความ
พอประมาณ พอดี มีเหตุผล มีภูมิคุ๎มกัน เป้าหมาย เพื่อให๎เกิดความสมดุลและ
พร๎อมตํอการเปลี่ยนแปลง วิธีการก็งําย คือใช๎ชีวิตด๎วยความอดทน มีความเพียร 
มีสติ และรอบคอบ...เห็นมั้ยวําไมํมีตอนไหนเลยที่พูดวําชีวิตพอเพียงต๎องไปทํา
ไรํทํานา” 

“แล๎วเป็นไงมาไงคําวํา พอเพียง ถึงกลายเป็นไปทํานาได๎ลํะครับ” ก๎อน
ภพป้อนคําถาม เขาเก็บภาพวิดีโออีกตามเคย 

“ผมเข๎าใจเอาเองวํานําจะเป็นการเอาทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมารวมกับ
การเกษตรทฤษฎีใหมํของในหลวงแบบไมํเข๎าใจแกํนแท๎นัก” 

“เกษตรทฤษฎีใหมํคืออะไรคะ” ออมสินร๎ูสึกคุ๎นหูแตํไมํเข๎าใจ 
“การเกษตรที่เน๎นการจัดการน้ําที่ดินให๎ได๎ประโยชน๑สูงสุดและพึ่ง

ตัวเองได๎ พูดให๎เห็นภาพก็คือ ถ๎ามีที่ดินหนึ่งไรํก็แบํงพื้นที่ขุดสระเป็นแหลํงน้ํา
และเลี้ยงปลา ปลูกข๎าว ปลูกผักและต๎นไม๎ อยํางละสามสิบเปอร๑เซ็นต๑ ที่เหลือ
สิบเปอร๑เซ็นต๑เป็นที่อยูํอาศัย เป้าหมายของการเกษตรทฤษฎีใหมํก็คือ การใช๎
ชีวิตที่พอเพียง หมายถึงถ๎าทํากินแล๎วเหลือ ก็รวมกลุํมกันในรูปสหกรณ๑เพื่อ
แลกเปลี่ยนหรือซื้อขาย แตํไมํได๎หมายความวําทุกคนจะต๎องมาทําการเกษตร
ทฤษฎีใหมํถึงจะได๎ชื่อวําทําตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง เข๎าใจนะครับ” สอง
หนุํมสาวพยักหน๎าหงึกๆ แสดงความเข๎าใจเหมือนขอไปที ซึ่งไมํสามารถหลอก
ตาวิทยากรที่มีประสบการณ๑อยํางการดีได๎ “เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียง



๓๙ 

 

 
 

สามารถปรับใช๎กับชีวิตของคนทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพได๎ แคํใช๎ชีวิตแบบทาง
สายกลาง มีสติ ก็จะสร๎างสมดุลของรายรับรายจํายได๎ไมํยาก...” 

(หน๎า ๗๘ – ๗๙) 
 
 จากข๎อความข๎างต๎น จะเห็นได๎วําความรู๎ที่ถูกต๎องเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทํา
ให๎ก๎องภพและออมสินเข๎าใจวําหลักเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาปรับใช๎ได๎กับชีวิตของคนทุก
คน ความร๎ูที่ถูกต๎องนี้เป็นจุดเร่ิมต๎นที่ทําให๎ก๎องภพและออมสินเร่ิมคิดได๎วําแม๎จะไมํต๎องทําไรํทํา
นา พวกเขาก็สามารถใช๎ชีวิตอยํางพอเพียงตามแนวพระราชดําริได๎ และพยายามนําหลักของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช๎ในชีวิตประจําวันจนสามารถใช๎ชีวิตอยํางมีความสุขได๎ ดังนั้นการใช๎แนว
พระราชดําริเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงมาชํวยจุดประกายความคิดของตัวละครจึงเป็นกลวิธีการ
เทิดพระเกียรติกลวิธีหนึ่ง  
 

  ๑.๑.๒.๒ การสร้างแรงบันดาลใจ 
การใช๎แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อสร๎าง

แรงบันดาลใจให๎แกํตัวละคร ปรากฏชัดเจนอยูํในนวนิยายเร่ือง หัวใจใกล้รุ่ง ผู๎เขียนวางโครงเร่ือง
ให๎ใกล๎รํุงซึ่งเป็นตัวละครเอกฝ่ายหญิงประสบปัญหาน๎อยใหญํมากมายในชีวิต แตํหญิงสาวก็ยึดมั่น
ในบทเพลงพระราชนิพนธ๑ใกล๎รํุงซึ่งมีชื่อเดียวกับชื่อของเธอ โดยใช๎เป็นหลักในการดําเนินชีวิต ทํา
ให๎ตนเองยังคงมีความหวังอยูํเสมอ มีศรัทธา และมีกําลังใจที่จะตํอสู๎ ฟันฝ่าอุปสรรคตํางๆ ในชีวิต
ไปให๎ได๎ ดังเชํนที่บิดาของเธอได๎บอกกับเธอวํา 

 
“ร๎ูมั้ย ที่พํอตั้งชื่อหนูวําใกล๎รํุง เพราะพํออยากให๎ลูกเป็นเสมือนตัวแทน

แหํงความสุขและความหวังของครอบครัวเราหรืออาจจะของใครหลายๆ คน 
หลายคร้ังที่พํอเหนื่อยๆ ฟังบทเพลงนี้ของในหลวงทีไร พํอก็หายเหนื่อย มีแรง
ฮึดสู๎ตํอทุกที แล๎วอีกหนํอยใกล๎รํุงของพํอก็จะเป็นแสงตะวันแหํงความหวังยาม
รํุงสาง ที่งดงามและมีความหมาย ไมํตํางจากบทเพลงของพระองค๑” 

(หน๎า ๒๙) 
 

เมื่อใกล๎รํุงร๎ูสึกเศร๎า หดหูํ หรือเหน็ดเหนื่อย หญิงสาวจะระลึกถึงเนื้อหาและความหมาย
ในบทเพลงพระราชนิพนธ๑ใกล๎รํุงเพื่อปลุกปลอบใจให๎ตนเองมีกําลังใจที่จะดําเนินชีวิตตํอไป ดัง
ความวํา 



๔๐ 

 

 
 

 
ใกล๎รํุงมองแสงสีส๎มนวลที่ปลายขอบฟ้า หลํอนชอบท๎องฟ้าและ

บรรยากาศยามใกล๎รํุงนัก เมืองที่หลับใหลมาทั้งคืนเร่ิมทยอยตื่น ดวงอาทิตย๑
คํอยๆ โผลํพ๎นขอบฟ้า ประหนึ่งเพื่อย้ําเตือนวําความหวังไมํเคยหมดสิ้น หากยัง
มีวันพรุํงนี ้

ไมํวําหลํอนจะต๎องเผชิญกับปัญหาหนักหรือเบา สุดท๎ายก็จะฝ่าฟันผําน
พ๎นไปได๎ในที่สุด ก็บิดาเคยบอกแล๎ววํา เหตุผลที่ตั้งชื่อหลํอนวําใกล๎รํุง ก็เพราะ
อยากให๎หลํอนเป็นตัวแทนของความสุขและความหวังของครอบครัว หรือ
อาจจะของใครหลายๆ คนก็ได๎ 

เพราะฉะนั้น ชีวิตนี้จะเศร๎าไปไย และการคิดถึงใครสักคนหรือความ
ทรงจํามากมายในวันวาน ก็อาจเป็นความงดงามอยํางหนึ่งในชีวิตก็ได๎ ถ๎าเรา
เลือกเก็บสิ่งดีๆ มาเป็นการสร๎างรอยยิ้ม ความหวัง และกําลังใจให๎ตัวเองแทน
การจมปลักหดหูํอยูํกับมัน 

(หน๎า ๕๐) 
 

นอกจากตัวละครเอกฝ่ายหญิงอยํางใกล๎รํุงแล๎ว ตัวละครประกอบอ่ืนๆ ที่ประสบปัญหาก็
ใช๎บทเพลงพระราชนิพนธ๑เป็นแรงบันดาลใจให๎มีความหวังและฮึดสู๎จนกระทั่งผํานพ๎นปัญหาและ
ประสบกับความสุขในที่สุดเชํนกัน ดังเชํนสร๎อยแสงแขซึ่งพิการทางการได๎ยินอยํางกะทันหัน ก็
สามารถกลับมามีกําลังใจในการใช๎ชีวิตอีกคร้ัง หลังจากสามารถเลํนเปียโนบทเพลงพระราช
นิพนธ๑ชะตาชีวิตได๎ ดังความวํา 

 
“นกน๎อยคล๎อยบินมาเดียวดาย คิดคิดมิวายกังวลให๎หมํนฤทัยหมอง 
ขาดมวลมิตรไร๎คนสนิทคูํเคียงครอง หลงใหลหมายปองคนปรานี...” 
สร๎อยแสงแขฟังเพลงนั้นจนจบอยํางตั้งใจ แม๎หลํอนจะไมํได๎ยินเสียง

ของเขาเลยก็ตาม แตํก็นําอัศจรรย๑ใจที่ ร๎ูสึกวําไมํมีคร้ังไหนที่บทเพลงนี้จะ
ไพเราะเพราะพร้ิงเทําคร้ังนี้ ทั้งที่ขณะหูดีๆ เคยฟังบทเพลงนี้อยูํหลายคร้ังหลาย
ครา ทวําครั้งนี้เป็นคร้ังแรกที่บทเพลงนี้ซึมซับเข๎าไปในใจมากยิ่งกวําคร้ังไหน  

แล๎วที่ยิ่งกวํานําอัศจรรย๑ใจ คือ สร๎อยแสงแขเลํนเปียโนได๎อยําง
คลํองแคลํวขึ้นทันตาเห็น ก็เพราะบทเพลงนี้... 

(หน๎า ๑๗๗) 



๔๑ 

 

 
 

หรืออีกตัวอยํางหนึ่ง เชํน ป้ารัมภา หญิงสูงวัยที่พลัดพรากจากคนรักมาหลายสิบปี แม๎จะ
ทุกข๑ใจแตํก็ยังมีความหวังวําจะได๎พบกับคนรักอีกคร้ัง เธออาศัยบทเพลงพระราชนิพนธ๑ยามเย็น
เป็นเคร่ืองหลํอเลี้ยงจิตใจให๎อยูํอยํางมีความหวังและมีความสุข ดังความวํา 

 
“มาหาป้ารัมภาหรือคะ คุณรุํง” คนดูแล เป็นหญิงสาววัยสามสิบปลายๆ 

หน๎าตายิ้มแย๎ม คุ๎นเคยกับใกล๎รํุงเป็นอยํางดี 
“เอาสตรอว๑เบอร๑รีเกาหลีมาฝากป้ารัมภาคํะ ฝากน๎าเดือนด๎วย” ใกล๎รํุง

ตอบ และทันทีที่ก๎าวเข๎าไปในบริเวณบ๎าน ก็ได๎ยินเสียงดนตรีบทเพลงพระราช
นิพนธ๑ ยามเย็น แวํวมาจากในบ๎าน ไมํวําจะมาบ๎านนี้กี่คร้ัง หรือเวลาไหน ก็มัก
ได๎ยินเพลงนี้ทุกคร้ังไป 

ใกล๎รํุงอดยิ้มไมํได๎ ชีวิตของหลํอนชํางผูกพันกับบทเพลงพระราช
นิพนธ๑เสียนี่กระไร และก็เชื่อวํา ป้ารัมภาคงมีความผูกพันกับสิ่งนี้ไมํตํางกัน 

หลํอนยืนยิ้มบางๆ ขณะเฝ้ามองภาพคุ๎นตาของป้ารัมภาที่ยังสวยเสมอ
ตั้งแตํศีรษะจดเท๎าเคลื่อนตัวไปมาช๎าๆ อยูํในห๎องรับแขก ตามจังหวะเพลงที่ดัง
มาจากเคร่ืองเลํนแผํนเสียงโบราณปากแตรที่ตั้งอยูํอีกมุมห๎อง 

(หน๎า ๖๖) 
 

จะเห็นได๎วํา บทเพลงพระราชนิพนธ๑เป็นเคร่ืองมือในการสร๎างแรงบันดาลใจให๎ตัวละคร
ในนวนิยายเร่ือง หัวใจใกล้รุ่ง ทําให๎ตัวละครแตํละตัวใช๎ชีวิตอยํางมีความหวัง มีกําลังใจในการ
ดําเนินชีวิต และสามารถผํานพ๎นอุปสรรคตํางๆ มาได๎ การใช๎พระอัจฉริยภาพด๎านดนตรีของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นสิ่งสร๎างแรงบันดาลใจให๎แกํตัวละครจึงเป็น
กลวิธีในการเทิดพระเกียรติพระองค๑อีกวิธีหนึ่ง 

 
นวนิยายเร่ือง ในม่านเมฆ รวงข๎าวซึ่งเป็นตัวละครเอกฝ่ายหญิงคิดจะทําฝายชะลอน้ําเพื่อ

ชํวยแก๎ปัญหาภัยแล๎งให๎แกํชาวบ๎านในหมูํบ๎านไอดิน แตํไมํได๎รับความรํวมมือจากคนในหมูํบ๎าน 
หญิงสาวจึงร๎ูสึกท๎อแท๎ แตํเมื่อเธอได๎อํานจดหมายฉบับหนึ่งที่บิดาของเธอเขียนถึงคุณยายน๎อยของ
เธอ เธอก็ร๎ูสึกมีกําลังใจมากขึ้น ข๎อความในจดหมายกลําวถึงการสร๎างฝายชะลอน้ําตามแนว
พระราชดําริที่หมูํบ๎านสามขา จังหวัดลําปาง ดังความวํา 

 
 



๔๒ 

 

 
 

‘ถึงคุณน้อยที่รัก... 
คุณน้อยเคยเห็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกไหมครับ? 
ผมเองเพิ่งมีโอกาสได้เห็นก็ตอนที่ได้มาท างานที่นี่แหละครับ หลายอย่าง

เสียด้วย...เมื่อวันก่อน เราพากันไปดูงานที่หมู่บ้านสามขาที่ล าปาง และก็ได้เห็นสิ่ง
มหัศจรรย์อีกอย่างอยู่ที่นี่ คุณน้อยเดาได้ไหมครับว่ามันคืออะไร...มันก็คือการ
พลิกฟื้นผืนป่า อันแห้งแล้งกลับมาอุดมสมบูรณ์ อีกคร้ังหนึ่ งภายใต้แนว
พระราชด าริของในหลวงเรา ด้วยการท า ‘ฝายแม้ว’ เพื่อชะลอน้ า กระจายน้ า และ
เพิ่มความชุ่มชื้นในดินและอากาศนี่แหละครับ 

ถ้าคนที่นี่ไม่ยืนยันผมคงแทบไม่อยากเชื่อ ว่าคร้ังหนึ่งพื้นที่อันอุดม
สมบูรณ์เขียวขจีของหมู่บ้านนี้ เคยแห้งแล้งมากครับ ยามร้อนก็ร้อนจับจิต ยาม
หนาวก็หนาวจับใจ บางครั้งก็เกิดไฟป่าเพราะคนเชื่อว่าถ้าเผาป่าแล้วจะมีเห็ด หรือ
ผักหวานขึ้น ถึงฤดูฝนก็เกิดน้ าป่ารุนแรง และคนแก้ปัญหาเหล่านี้คือใครรู้ไหม
ครับ...คือเด็กๆ ที่รวมตัวกันสร้างฝายต้นน้ าขึ้นบนภูเขา ด้วยพลังของเด็กๆ แท้ๆ 
ในที่สุดผู้ใหญ่ก็อยู่เฉยไม่ได้ ต้องเข้ามาร่วม จนกลายเป็นการร่วมมือกันทั้งชุมชน 
แบ่งหน้าที่กันดูแลรักษา ซ่อมแซมฝายที่ช ารุด 

ถึงตอนนี้บ้านสามขามีฝายมากกว่าหนึ่งพันลูกแล้วนะครับ จากพื้นที่แห้ง
แล้งก็กลับมาชุ่มชื้น เพราะรากของต้นไม้ใหญ่ในป่าสามารถดูดซับน้ าในฝาย
ชะลอน้ าได้ ฤดูร้อนก็จะคายน้ าออกมาให้ชุมชนมีไว้ใช้ตลอดปี เด็กๆ บอกอีกว่าปี
นี้ต้ังใจจะสร้างฝายชะลอน้ าเพิ่มเติมอีกเพื่อถวายในหลวง 

นี่ความมหัศจรรย์ที่เกิดจากพระปรีชาของในหลวงที่ทรงคิดและท าเพื่อ
ลูกๆ ของพระองค์ครับ...’ 

ข๎อความในจดหมายยังไมํได๎จบ พระเอกในจดหมายของหลํอนยังคงเลํา
เร่ืองอ่ืนๆ ทั่วไปตํออีกเกือบหน๎ากระดาษ แตํรวงข๎าวหยุดอํานไว๎แคํตรงนั้น ร๎ูสึก
ขนลุก...มองจดหมายในมืออยํางพูดไมํออกบอกไมํถูก 

“คุณกําลังจะบอกวําฉันทําถูกแล๎วใชํไหมคะ?” 
รวงข๎าวถามกับคนในจดหมาย กํอนจะกอดแผํนกระดาษแนบอกด๎วย

ความรู๎สึกอบอุํนและเชื่อมั่นอยํางไมํเคยเป็นมากํอน 
“...เป็นกําลังใจให๎ฉันด๎วยนะคะ!” 

 (หน๎า ๑๗๓ – ๑๗๔) 
 



๔๓ 

 

 
 

จากข๎อความข๎างต๎น จะเห็นได๎วําการสร๎างฝายชะลอน้ําตามแนวพระราชดําริในหมูํบ๎าน
สามขาประสบความสําเร็จ ทําให๎สามารถแก๎ปัญหาภัยแล๎งได๎ ตัวอยํางความสําเร็จดังกลําวเป็นแรง
บันดาลใจให๎รวงข๎าวมีความหวัง มีความมุํงมั่นที่จะทําตามความตั้งใจเดิมของเธอตํอไปโดยไมํ
ท๎อถอย จนกระทั่งประสบความสําเร็จในท๎ายที่สุด 

 
นวนิยายเร่ือง แสงดาวกลางใจ นับดาวซึ่งเป็นตัวละครเอกฝ่ายหญิงได๎ไปเผยแพรํความร๎ู

เกี่ยวกับโครงการหลวงให๎แกํชาวไทยภูเขาทั้งที่เธอยังปวดข๎อเท๎าอยูํ อคินซึ่งเป็นตัวละครเอกฝ่าย
ชายร๎ูสึกเป็นหํวงจึงเข๎าไปถามไถํอาการ นับดาวโกหกเขาวําเธอหายดีแล๎วจึงสามารถมาพูดเชิญ
ชวนให๎ชาวบ๎านปลูกพืชเมืองหนาวได๎ หญิงสาวทําเชํนนี้เพราะตั้งใจจะดําเนินรอยตามแนว
พระราชดําริโดยการรักษาต๎นน้ําลําธารและชํวยเหลือชาวไทยภูเขา ดังความวํา 

 
“นั่นมันคุณนับนี่ครับหัวหน๎า” อินทรเอํยขึ้น เมื่อเห็นหญิงสาวยืนพูดอยูํ

กลางลานประชุมของหมูํบ๎าน นับดาวมาเป็นตัวแทนในการพูดเชิญชวนให๎พวก
เขาเลิกอาชีพปลูกฝิ่นรํวมกับพวกตํารวจตระเวนชายแดน โดยนําความสําเร็จของ
ไรํแสงดาวมาเป็นตัวอยํางจูงใจ 

..... 
“ผมก็แคํอยากตามมาถามวําข๎อเท๎าของคุณหายดีแล๎วเหรอครับ เดินมา

ไกลๆ แบบนี้ ถ๎าหากเกิดอะไรขึ้นใครจะชํวยทัน” 
“แคํนั้นไมํทําให๎ฉันถึงกับพิการหรอก และที่สําคัญถ๎าฉันไมํหาย ฉันจะ

มายืนเชิญชวนชาวบ๎านให๎หันมาปลูกผักผลไม๎เมืองหนาวอยูํได๎ยังไงตั้งนานสอง
นาน” นับดาวปด อันที่จริงข๎อเท๎าของหลํอนยังไมํหายดีนัก เวลาเดินยังปวดอยูํ
บ๎าง แตํเน่ืองจากรับปากนํานนทีเอาไว๎แล๎ว ถึงได๎ไมํอยากเบี้ยว 

สําคัญกวํานั้นคือหลํอนก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อยากดําเนินรอยตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ปกปักรักษาความอุดมสมบูรณ๑
ของผืนป่าให๎คงอยูํกับลูกหลานชาวไทยสืบไป รวมทั้งชํวยเหลือชาวไทยภูเขาให๎
มีความเป็นอยูํที่ดีขึ้น 

(หน๎า ๖๘ – ๗๑) 
 

จากข๎อความข๎างต๎น จะเห็นได๎วําตัวละครใช๎แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นแรงบันดาลใจในการทําความดี สิ่งที่เธอทําเป็นสิ่งที่กํอให๎เกิด



๔๔ 

 

 
 

ประโยชน๑ตํอสํวนรวม ดังนั้นการนําแนวพระราชดําริมาเป็นแรงบันดาลใจในการทําความดีจึงเป็น
กลวิธีในการเทิดพระเกียรติวิธีหนึ่ง 

 
  ๑.๑.๒.๓ การปฏิบัติตาม 
การปฏิบัติตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เพื่อแก๎ปัญหาตํางๆ ในชีวิตของตัวละครนั้นเป็นอีกกลวิธีหนึ่งในการเทิดพระเกียรติพระองค๑ เป็น
กลวิธีที่ปรากฏชัดเจนในนวนิยายเร่ือง ลูกหนี้ท่ีรัก ในนวนิยายเร่ืองนี้ออมสินซึ่งเป็นตัวละครเอก
ฝ่ายหญิงประสบปัญหาการเป็นหนี้เนื่องจากมีนิสัยชอบซื้อของฟุ่มเฟือยและใช๎จํายเงินเกินตัว แตํ
สามารถปรับเปลี่ยนนิสัยการใช๎เงินได๎ในท๎ายที่สุด โดยเร่ิมต๎นจากการเรียนร๎ูเร่ืองปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
การดี ตัวละครชายตัวหนึ่งเป็นผู๎ให๎ความรู๎เร่ืองนี้แกํเธอ ดังความวํา 

  “เคยได๎ยินทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมั้ยครับ” การดีถาม 
หญิงสาวพยักหน๎ารับแตํทําหน๎าแหย สําหรับคนที่ตกอยูํในสภาพเดียวกับเธอ คํา
วํา ‘พอเพียง’ ดุจเป็นการซ้ําเติมหรือทําร๎ายกันดีๆ นี่เอง 

“อยําบอกนะวําจะชวนให๎มาใช๎ชีวิตพอเพียงด๎วยการทําไรํทํานา ” 
น้ําเสียงบํงบอกการตํอต๎านอยํางเต็มที่ 

คูํสนทนาหัวเราะหึๆ พลางหันไปสํายหน๎ากับนงนุช 
“อีกละ คงต๎องโทษสื่อที่ทําให๎คนทั่วบ๎านทั่วเมืองเข๎าใจวําการใช๎ชีวิต

พอเพียงคือการทําไรํไถนา” 
“แล๎วไมํใชํหรือคะ” 
“ไมํใชํครับ หลักการมันอยูํที่การพึ่งพาตัวเองให๎ได๎ ใช๎ชีวิตให๎สมดุล 

ไมํได๎หมายความวําต๎องปลูกหรือทําทุกอยํางไว๎กินและใช๎ แตํทํายังไงถึงจะมีกิน
มีใช๎แบบพอตัว” 

(หน๎า ๔๒) 
 
 นอกจากนี้เขายังให๎ความรู๎กับเธอเพิ่มเติมอีก ดังความวํา  
 

  ‚ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมํใชํเร่ืองยากครับ ไมํใชํเร่ืองปลูกข๎าวกี่
สํวน เลี้ยงไกํกี่สํวน แตํเป็นเร่ืองธรรมชาติมาก ถ๎ามีรายจํายแตํไมํมีรายได๎เข๎า
สุดท๎ายคุณก็ล๎ม ตรงกันข๎าม ถ๎าคุณมีแตํเข๎าแตํไมํใช๎ สุดท๎ายก็พุงแตกตาย แตํถ๎า



๔๕ 

 

 
 

รายได๎รายจํายสมดุล หรือมีเงินเก็บออมคุณก็จะมีภูมิคุ๎มกันให๎ชีวิต ทางที่งําย
ที่สุดที่จะร๎ูวําเราใช๎จํายสมดุลหรือไมํก็คือบัญชีครัวเรือน เชื่อผมเถอะครับ เมื่อ
เห็นตัวเลข พวกคุณจะคิดออกเองวําจะจัดการกับตัวเองยังไง‛ 

(หน๎า ๘๐) 
 

หลังจากได๎รับความรู๎ดังกลําวแล๎ว ออมสินก็นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ
ใช๎ในการดําเนินชีวิต ทําอยํางเป็นรูปธรรมโดยอาศัยคําแนะนําของคนรอบข๎าง ได๎แกํ ทําบัญชี
ครัวเรือน ขี่จักรยานไปทํางาน ทํางานพิเศษ รวมทั้งปลูกผักบนดาดฟ้า ดังความวํา 

 
 “แคํทําบัญชีครัวเรือน ปั่นจักรยาน และปลดหนี้ยังไมํพออีกหรือ ทําไม
ต๎องมาปลูกผักบนดาดฟ้าอีก บอสเล็กนํะเสนอโครงการเอาใจแฟนและเอาหน๎า 
เขาเสียหน๎าที่ออมเสนอโครงการที่นายหญิงซื้อ” 
 “เออนํา ทั้งหมดทั้งปวงที่แกทําก็เป็นเรื่องสํวนตัวของแกและทําให๎แกดู
ดีขึ้นทั้งนั้น แกบอกเองไมํใชํหรือวําสิ่งที่จะนําไปสูํความสุขที่แท๎นํะ นอกจากไมํ
พึ่งพิงวัตถุ และมีความเพียรแล๎ว ต๎องมีจิตอาสาและเกื้อกูลผู๎อ่ืนด๎วย ไอ๎โครงการ
ปลูกผักบนดาดฟ้านี่ครบทุกองค๑ประกอบเลย” อิทธิจําสิ่งที่ออมสินกลับมาเลํา
ให๎ฟังได๎แมํนยํา เพราะตอนกลับมาใหมํๆ ออมสินประทับใจและทึ่งกับสิ่งที่ได๎
ไปเรียนรู๎จากชนบทมากจนพูดให๎ฟังวันละหลายหน 

(หน๎า ๒๐๑ - ๒๐๒) 
 
ผลจากการใช๎ชีวิตอยํางพอเพียงทําให๎ออมสินสามารถปรับเปลี่ยนนิสัยของตนเองได๎ ร๎ูจัก

ประหยัด อดออม และมีความอดทนมากขึ้น ดังความวํา 
 

“ใจเย็นๆ สิครับ ความสําคัญไมํได๎อยูํที่เป้าหมาย แตํอยูํระหวํางการ
เดินทางสูํเป้าหมาย” เป็นคําพูดเชิงปรัชญาที่เข๎าใจยากจนออมสินต๎องเลิกคิ้วถาม 

“ลองย๎อนกลับไปถามตัวเองสิครับวํา ตั้งแตํตั้งใจปลดหนี้จนถึงวันนี้มี
อะไรเกิดขึ้นบ๎าง คุณเปลี่ยนไปยังไงบ๎าง” 

“ก็หลายอยํางนะคะ เห็นคุณคําของเงินมากขึ้น ประหยัด อดออม และ
อดทนมากขึ้น” 

(หน๎า ๒๖๕) 



๔๖ 

 

 
 

จะเห็นได๎วํานวนิยายเร่ือง ลูกหนี้ท่ีรัก มีโครงเร่ืองหลักอยูํที่การพยายามปลดหนี้และการ
เปลี่ยนแปลงตัวเองของตัวละครเอกฝ่ายหญิง และหญิงสาวก็สามารถทําสําเร็จได๎ในท๎ายที่สุดด๎วย
การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มาปรับใช๎ในการดําเนินชีวิต ทําให๎เธอสามารถปลดหน้ีได๎อยํางคํอยเป็นคํอยไป ร๎ูจักคุณคําของเงิน 
และใช๎จํายเงินอยํางรอบคอบมากขึ้น แสดงให๎เห็นวําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน๑ ผู๎ที่นํามาเป็นหลักใน
การดําเนินชีวิตยํอมมีชีวิตที่มีความสุขและปราศจากหนี้ 

 
นวนิยายเร่ือง ในม่านเมฆ รวงข๎าวซึ่งเป็นตัวละครเอกฝ่ายหญิงสามารถโน๎มน๎าวใจให๎

ชาวบ๎านในหมูํบ๎านไอดินรํวมมือรํวมใจกันสร๎างฝายชะลอน้ําเพื่อบรรเทาความแห๎งแล๎งได๎สําเร็จ  
ดังความวํา 

 
การทําฝายชะลอน้ําที่ตําบลไอดินดําเนินตํอไปเร่ือยๆ อยํางไมํหยุดยั้ง

ด๎วยความชํวยเหลือของชาวบ๎าน นักเรียน และทุกฝ่าย  ทําให๎สร๎างได๎ทั้งหมด
รํวมร๎อยฝายในเวลาไมํกี่วัน 

หลังจากนั้นทุกคร้ังที่เคร่ืองบินมาทําฝนหลวง และฝนตกในป่าต๎นน้ํา 
ฝายทั้งหลายก็เร่ิมกักเก็บน้ําเอาไว๎ทีละนิด ทีละหนํอย...วันผํานไปเป็นสัปดาห๑ 
เมื่อมีน้ําก็เร่ิมมีชีวิต วันกํอนนี้เองเด็กๆ ไปเจอลูกอ๏อดในฝาย ก็พากันไปดูเป็นที่
สนุกสนาน 

ชาวบ๎านพากันตื่นเต๎นเพราะบ๎านไอดินแห๎งแล๎งมานาน เร่ืองพูดกันไป
ปากตํอปาก กระทั่งชาวบ๎านตํางตําบลก็ยังแวะเวียนกันมาดูด๎วยความสนใจ 
หนังสือพิมพ๑ท๎องถิ่นตามมาถํายรูป ถึงฝายเล็กๆ เหลํานี้ไมํอาจเป็นขําวใหญํ 
เพราะรวงข๎าวห๎ามไมํให๎ต๎องตาใช๎เงินซื้อพื้นที่สื่ออยํางคราวแจกชุดนักเรียน แตํ
สักวัน เมื่อป่าต๎นนํ้าอันแห๎งแล๎งของตําบลไอดินกลายสภาพเป็นป่าอุดมสมบูรณ๑
เขียวขจี อยํางที่เคยเกิดขึ้นมาแล๎วที่ห๎วยฮํองไคร๎ หรือห๎วยทราย ด๎วยโครงการ
ตามแนวพระราชดําริ...วันนั้นทุกคนจะต๎องร๎ูจักบ๎านไอดิน 

(หน๎า ๒๓๘ - ๒๓๙) 
 

 



๔๗ 

 

 
 

จากข๎อความข๎างต๎น จะเห็นได๎วํา การปฏิบัติตามแนวพระราชดําริทําให๎รวงข๎าวบรรลุ
ความตั้งใจได๎ในที่สุด ฝายเร่ิมกักเก็บน้ําไว๎ได๎ หมูํบ๎านไอดินเร่ิมมีความอุดมสมบูรณ๑ พื้นดินมี
ความชุํมชื้นมากขึ้น  

 
นวนิยายเร่ือง ใต้ร่มใบภักดิ์ จิรเมธซึ่งเป็นตัวละครเอกฝ่ายชายนั้นเป็นคนเห็นแกํเงิน ไมํ

เห็นคุณคําของการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลตามแนวพระราชดําริ และไมํเห็นประโยชน๑ของการเป็น
ผู๎ให๎ แตํหลังจากได๎เรียนร๎ูเกี่ยวกับประโยชน๑และความสําคัญของน้ํามันไบโอดีเซล เขาก็ตั้งใจจะ
อุทิศเวลาและทุํมเทแรงกายแรงใจเพื่อดําเนินโครงการตามแนวพระราชดําริตํอไป เขาขอร๎องอํา
ไพพรรณซึ่งเป็นมารดาวํา ขอให๎เขาได๎ชํวยเหลือคนในหมูํบ๎านเขากะหมอกพัฒนาโครงการผลิต
น้ํามันไบโอดีเซลตํอไปอีกสองปี ดังความวํา 

 
“อนุญาตให๎ผมได๎ทําตามใจสักสองปีเถอะนะครับคุณแมํ” จิรเมธบีบมือ

ทํานเบาๆ “คุณแมํก็เห็นน่ีครับวําโครงการที่ผมดูแลอยูํกําลังจะไปได๎สวย คนที่นี่
เร่ิมหันมาสนใจน้ํามันไบโอดีเซลกันมากขึ้น อีกหนํอยพอผมสร๎างหมูํบ๎านเขา
กะหมอกจนเป็นเมืองศูนย๑กลางการผลิตไบโอดีเซลแล๎ว ผมก็จะวางมือปลํอยให๎
พวกชาวบ๎านเขาพัฒนาตํอยอดไปจังหวัดอ่ืนๆ เอง สํวนผมจะกลับไปดูแลบริษัท
เดชาธรของเราตามเดิมครับ” 

อําไพพรรณนิ่งคิด ฟังที่บุตรชายกลําวด๎วยทําทางมุํงมั่นเอาจริง กํอนจะ
ถามเรียบๆ “สองปีมันพอเหรอ กับการที่แกจะพัฒนาที่นี่ให๎เป็นศูนย๑กลางการ
ผลิตนํะ?” เธอเหลํมองชายหนุํมคล๎ายจะประเมินความสามารถของเขา 

“คุณแมํไมํเชื่อมือลูกชายคนนี้เหรอครับ?” เขาไมํตอบคําถาม แตํถาม
กลับยิ้มๆ ให๎อีกฝ่ายได๎คิดวําลูกชายเธอคนนี้ เกํงกาจมาแตํไหนแตํไรแล๎ว 
เพราะฉะนั้นถ๎าเขาเอาจริงขึ้นมาละก็ เวลาแคํสองปีกับการพัฒนาหมูํบ๎านเล็กๆ 
อยํางนี้ไมํคณามือของจิรเมธหรอก 

“แล๎วถ๎าสมมติวําแมํเชื่อ แกจะมีเหตุผลอะไรดีๆ ที่จะทําให๎แมํยอมรับ
ข๎อเสนอนี้ได๎บ๎างลํะ?” เธอถามบุตรชายอยํางลองภูมิ 

“มีสิครับ” จิรเมธตอบด๎วยความมั่นใจ “ข๎อแรก ผมลงทุนซื้อที่ ซื้อตึกให๎
คนที่นี่เชําไปแล๎ว แตํถ๎าผมทิ้งทุกสิ่งทุกอยํางไปเฉยๆ สิ่งที่ผมลงทุนทํามาทั้งหมด
ก็จะเสียเปลําและขาดทุน ซึ่งมันไมํใชํวิสัยของนักธุรกิจที่ดีตามที่คุณแมํเคยบอก
เลยนะครับ” 



๔๘ 

 

 
 

อําไพพรรณมองบุตรชายจอมเจ๎าเลํห๑เจื้อยแจ๎วด๎วยความเอ็นดู กํอนจะ
ถามตํอ “แล๎วข๎อสองลํะ?” 

‚ผมอยากจะทําหน๎าที่ของประชาชนที่ดีครับ‛ คราวนี้แววตาขี้ เลํน
แปรเปลี่ยนเป็นความมุํงมั่น ‚ผมกับผู๎ใหญํธม คุณน๎ามาลินี และชาวบ๎านในเขา
กะหมอกทุกคนตั้งใจจะชํวยกันเผยแพรํสิ่งดีๆ สนองตอบตามแนวพระราชดําริ
ขององค๑พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว เพื่อให๎ชนรํุนหลังได๎เห็นถึงพระ
อัจฉริยภาพของพระองค๑และความสําคัญของน้ํามันไบโอดีเซลในอนาคตครับ‛ 

                                                                                 (หน๎า ๔๔๕ - ๔๔๖) 
 
จากข๎อความข๎างต๎น จะเห็นได๎วําการปฏิบัติตามแนวพระราชดําริเกี่ยวกั บการผลิต

น้ํามันไบโอดีเซลทําให๎ตัวละครเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยไปในทางที่ดีขึ้น เห็นคุณคําของภูมิปัญญา
ตามแนวพระราชดําริมากกวําเงินทองและมีความสุขกับการได๎เป็นผู๎ให๎ การที่เขาเข๎ามาดูแล
โครงการน้ีให๎แกํหมูํบ๎าน ทําให๎โครงการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลเจริญก๎าวหน๎าขึ้น พัฒนาขึ้น เป็นที่
ร๎ูจักมากขึ้นและได๎รับการยอมรับจากคนอ่ืนๆ สิ่งดีๆ มากมายที่เกิดขึ้นกับคนในหมูํบ๎านและเกิด
ขึ้นกับตัวเขาเอง แสดงให๎เห็นวําการนําแนวพระราชดําริมาปฏิบัติเป็นหนทางที่ทําให๎ชีวิตมีคุณคํา
และมีความสุข ดังนั้นการที่ตัวละครปฏิบัติตามแนวพระราชดําริจึงเป็นกลวิธีการเทิดพระเกียรติวิธี
หนึ่ง 

 
จึงสรุปได๎วํา ผู๎เขียนนวนิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ มีกลวิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยใช๎โครงเร่ือง ๒ วิธี ได๎แกํ การสร๎างความขัดแย๎งระหวํางตัว
ละคร และการใช๎แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อ
แก๎ไขปัญหาของตัวละคร โดยอาจใช๎เป็นเคร่ืองมือในการจุดประกายความคิด ใช๎ในการสร๎างแรง
บันดาลใจ หรือใช๎เป็นต๎นแบบให๎ตัวละครปฏิบัติตาม 
 

๑.๒ กลวิธีการเทิดพระเกียรติโดยใช้ตัวละคร 
จากการศึกษานวนิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ พบวําผู๎ เขียนมีกลวิธีการเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยใช๎ตัวละคร ๒ วิธี ได๎แกํ การกําหนดอาชีพ
ของตัวละคร และการใช๎การกระทําของตัวละคร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
 



๔๙ 

 

 
 

 ๑.๒.๑ การก าหนดอาชีพของตัวละคร 
จากการศึกษาตัวละครในนวนิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ พบวําตัวละครหลายตัวประกอบ

อาชีพที่เกี่ยวข๎องกับแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เชํน 
ทิวเมฆ ซึ่งเป็นตัวละครเอกฝ่ายชายในนวนิยายเร่ือง ในม่านเมฆ เป็นนักบินฝนหลวง เขาเป็น
เสมือนผู๎ที่นําความชํวยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาสูํชาวบ๎าน 
ดังนั้นเมื่อรวงข๎าวซึ่งเป็นตัวละครเอกฝ่ายหญิงเห็นเขาและนักบินคนอ่ืนกําลังปฏิบัติหน๎าที่ เธอจะ
ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค๑เสมอ ดังความวํา 

 
รวงข๎าวเงยหน๎ามองเคร่ืองบินที่กําลังทําการ ‘โจมตี’ เมฆอยูํบนฟ้า 

เหนือภูเขาต๎นน้ําในเขตตําบลบ๎านไอดิน ทุกคร้ังที่หลํอนมองเคร่ืองบินเหลํานั้น 
ใจจะปนเปไปด๎วยความร๎ูสึกสารพัน ที่ยิ่งใหญํที่สุดคือความปลื้มปีติเมื่อคิดถึง
พระบิดาแหํงฝนหลวง... 

(หน๎า ๒๐๒) 
 
จากข๎อความข๎างต๎นจะเห็นได๎วําอาชีพนักบินฝนหลวงเป็นอาชีพที่สร๎างประโยชน๑ให๎แกํ

สํวนรวม และเป็นอาชีพที่สะท๎อนให๎เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ตัวอยํางอีกตัวอยํางหนึ่ง เชํน อคิน ซึ่งเป็นตัวละครเอกฝ่ายชายในนวนิยาย
เร่ือง แสงดาวกลางใจ เขาเป็นหัวหน๎าหนํวยพิทักษ๑อุทยานแหํงชาติ ชายหนุํมภูมิใจในอาชีพของเขา
มาก ดังความวํา 

 
 อินทรเลําให๎ผมฟังวําหัวหน๎าหนํวยคนกํอนๆ อยูํได๎ไมํถึงคร่ึงปีก็ย๎าย

หนีกันไปหมด สํวนใหญํล๎วนหวั่นเกรงตํออํานาจมืด แตํพํอไมํต๎องเป็นหํวงผม
นะครับ ผมจะทํางานด๎วยความมุํงมั่น ซื่อสัตย๑สุจริต ให๎สมกับที่ผมได๎มีโอกาส
ปฏิบัติหน๎าที่อันทรงเกียรตินี้ ผมขอสัญญาด๎วยเกียรติของหัวหน๎าหนํวยพิทักษ๑
ป่าคนใหมํวําจะไมํทําให๎นามสกุลอคิราห๑ต๎องเสื่อมเสีย หรือทําให๎พํอต๎อง
ผิดหวังแนํนอนครับ 

(หน๎า ๗ - ๘) 
 

จากข๎อความข๎างต๎นจะเห็นได๎วําอาชีพข๎าราชการป่าไม๎เป็นอาชีพที่มีเกียรติ เพราะต๎องทํา
หน๎าที่ปกป้องรักษาป่าซึ่งเป็นแหลํงต๎นน้ําลําธาร อันเป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา



๕๐ 

 

 
 

ภูมิพลอดุลยเดชทรงให๎ความสําคัญ  ตัวอยํางอีกตัวอยํางหนึ่ง ได๎แกํ ใกล๎รํุง ซึ่งเป็นตัวละครเอกฝ่าย
หญิงในนวนิยายเร่ือง หัวใจใกล้รุ่ง หญิงสาวเป็นครูสอนดนตรีที่มีชีวิตผูกพันกับบทเพลงพระราช
นิพนธ๑มาก และประสบความสําเร็จในชีวิตด๎วยการใช๎บทเพลงพระราชนิพนธ๑เป็นแรงบันดาลใจ  
หญิงสาวเลือกเพลงพระราชนิพนธ๑ใกล๎รํุงมาใช๎ในการประกวดคัดเลือกนักดนตรี เลํนดนตรีบท
เพลงพระราชนิพนธ๑ในงานคอนเสิร๑ต และบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ๑ในงานการกุศลโครงการ
เพลงพระราชนิพนธ๑หน๎าที่นั่ง บทเพลงพระราชนิพนธ๑จึงเป็นองค๑ประกอบสําคัญประการหนึ่งที่
ชํวยให๎เธอเจริญก๎าวหน๎าและประสบความสําเร็จในอาชีพ ในทางกลับกัน ความสําเร็จในอาชีพ
ของเธอก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงคุณคําของบทเพลงพระราชนิพนธ๑ 

จะเห็นได๎วําการที่ตัวละครมีอาชีพที่เกี่ยวข๎องกับแนวพระราชดําริและโครงการใน
พระราชดําริตํางๆ นั้นทําให๎ตัวละครดังกลําวเป็นบุคคลที่มีคุณคํา มีเกียรติ เป็นบุคคลที่ได๎รับการ
ยอมรับและยกยํอง และเป็นผู๎ประสบความสําเร็จในหน๎าที่การงาน ดังนั้น การกําหนดให๎ตัวละคร
ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข๎องกับแนวพระราชดําริและโครงการในพระราชดําริตํางๆ จึงเป็นกลวิธีการ
เทิดพระเกียรติวิธีหนึ่ง 
 

 ๑.๒.๒ การใช้การกระท าของตัวละคร 
การเทิดพระเกียรติโดยใช๎การกระทําของตัวละคร คือ การที่ตัวละครกระทําการใดๆ ที่

แสดงถึงความร๎ูสึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช เชํน นวนิยายเร่ือง ในม่านเมฆ ตัวละครประกอบตัวหน่ึงได๎รับขําววําศูนย๑ฝนหลวงจะสํง
นักบินออกปฏิบัติภารกิจทําฝนหลวงเพื่อบรรเทาภัยแล๎งให๎แกํประชาชน จึงยกมือไหว๎พระบรม
ฉายาลักษณ๑ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด๎วยความซาบซึ้งในพระมหา
กรุณาธิคุณ ดังความวํา 

 
“เห็นเขาวํายายเหมียวพาคนไปขอฝนแล๎ว เดี๋ยววันสองวันเค๎าก็คงทําให๎

มาตกที่นี่บ๎าง” ป้าเป้าพูดด๎วยน้ําเสียงมีความหวัง และชื่นชมอยํางเห็นได๎ชัด 
กํอนจะหันไปยกมือไหว๎พระบรมฉายาลักษณ๑ที่อยูํบนปฏิทินข๎างฝาที่รวงข๎าวไมํ
เคยสังเกตวําแขวนอยูํตรงนั้น  

(หน๎า ๑๓๐) 
 

หลังจากมีฝนหลวงตกลงมาในหมูํบ๎าน ตัวละครประกอบอีกตัวหนึ่งก็ได๎คุกเขําลงบน
พื้นดินและมองขึ้นไปบนฟ้าพลางยกมือไหว๎ ดังความวํา 



๕๑ 

 

 
 

“ฝนตกแล๎ว!!” 
เสียงไชโยโหํร๎องนั้นดังมาจากชาวบ๎านสํวนหนึ่งที่ยังคงยืนอยูํกลางสาย

ฝนอยํางไมํกลัวเปียก หลํอนมองภาพเหลํานั้นอยํางพูดไมํออก ขณะที่มณฑลดู
งุนงงไมํเข๎าใจ หันมองมาราวกับจะถามวํา...คนบ๎านนอกเค๎าดีใจอะไรกัน
นักหนาที่ฝนตก 

คําถามนั้นได๎รับคําตอบเมื่อลุงแกํๆ คนหนึ่งถึงกับคุกเขําลงบนพื้นดิน 
เงยหน๎าขึ้นมองบนฟ้าและยกมือไหว๎ทํวมหัว แม๎ในสายฝนพรํามัว รวงข๎าวยัง
เห็นวําคุณลุงตาแดงก่ํา อยํางที่หลํอนอยากจะเดาวําที่ปนอยูํในน้ําฝนที่เปียกปอน
นั้น คือนํ้าตาแหํงความซาบซึ้งใจ 

(หน๎า ๑๓๖ - ๑๓๗) 
 
จากการกระทําดังกลําว ผู๎อํานยํอมสามารถคาดเดาได๎วํา ผู๎ที่เขาไหว๎ด๎วยความร๎ูสึกซาบซึ้ง

คือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู๎ทรงคิดค๎นฝนหลวง 
นวนิยายเร่ือง แสงดาวกลางใจ ตัวละครฝ่ายดีหลายตัวได๎รํวมจุดเทียนชัยถวายพระพรและ

ลอยโคมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังความวํา 
 

ฟ้าลั่นเองก็หันไปรับโคมที่ลูกน๎องคนสนิทของเขาถือไว๎มาจุด แล๎วสํง
โคมลอยขึ้นฟ้าไปพร๎อมกับโคมของผู๎คนมากมายในบริเวณนั้น ซึ่งตํางพร๎อมใจ
กันมาจุดเทียนชัยถวายพระพร ลอยโคมยี่เป็งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ด
รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

นับดาวกับอคินตํางจับมือกันเอาไว๎ แล๎วเงยหน๎าขึ้นมองฟ้า มืออีกข๎าง
หนึ่งจับมือหนูอินกับหนูจัน พยานรักตัวน๎อยๆ ที่กําลังจะเติบโตขึ้นเป็นผู๎ใหญํ
ในวันข๎างหน๎า 

ชํวงเวลาที่โคมสีอําพันลอยละลํองขึ้นไปบนฟากฟ้า นับดาวหวนนึกถึง
ไรํแสงดาวที่บิดาของหลํอนตั้งชื่อตามความศรัทธาของทําน ศรัทธาที่มีตํอผู๎ให๎
ชีวิตใหมํแกํครอบครัวของหลํอน และใครตํอใครอีกมากมายบนผืนแผํนดิน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
(หน๎า ๒๙๕ - ๒๙๖) 



๕๒ 

 

 
 

นวนิยายเร่ือง หัวใจใกล้รุ่ง ใกล๎รํุงซึ่งเป็นตัวละครเอกได๎รับการปลูกฝังความร๎ูสึกรักและ
เทินทูนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาจากบิดาตั้งแตํเธอยังเป็นเด็ก เธอ
แสดงความร๎ูสึกนั้นผํานการไหว๎พระบรมฉายาลักษณ๑ ดังความวํา 

 
บิดายิ้มพึงพอใจระคนเอ็นดู วางหีบเพลงชักคูํใจลงข๎างกาย และช๎อน

บุตรสาวมานั่งตัก “เกํงมากครับ ลูกสาวของพํอจะเป็นตัวแทนแหํงความหวัง
และความสุขของพํอและทุกคน เหมือนบทเพลงนี้ของในหลวงที่พระองค๑ทําน
ได๎ทรงประทานให๎แกํคนไทยทุกคน” 

เด็กน๎อยละความสนใจจากหีบเพลงชักที่วางอยูํใกล๎ตัวทันที เพื่อหัน
บอกกับบิดาด๎วยรอยยิ้มสดใส “หนูรักในหลวงคํะ” 

จากนั้นหนูน๎อยก็ปีนลงจากตักบิดา เพื่อวิ่งซอยเท๎าเข๎าไปในบ๎าน แหงน
มองพระบรมฉายาลักษณ๑ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ที่แขวนอยูํบนฝา
ผนังบ๎าน ตามด๎วยยกมือประนม สองเท๎าลากชิด และก๎มศีรษะอยํางอํอนช๎อย
อยํางที่เห็นบิดาทําเป็นประจําทุกวัน ทําให๎บิดาที่จ๎องมองมาจากด๎านนอก คลี่
รอยยิ้มเปี่ยมล๎นไปด๎วยความสุขและความภาคภูมิใจ 

(หน๎า ๘) 
 
จะเห็นได๎วํา การกระทําของตัวละครที่แสดงถึงความร๎ูสึกซาบซึ้งและสํานึกในพระมหา

กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งการไหว๎พระบรมฉายา
ลักษณ๑ การมองฝ่าสายฝนขึ้นไปบนฟ้าแล๎วยกมือไหว๎ การจุดเทียนชัยถวายพระพร และการลอย
โคมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ จัดเป็นกลวิธีที่ผู๎เขียนใช๎เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชอยํางตรงไปตรงมาอีกวิธีหนึ่ง นอกเหนือจากการกระทําอ่ืนๆ ของตัวละครที่
ได๎กลําวไว๎แล๎วในโครงเร่ือง   

 
จึงสรุปได๎วํา ผู๎เขียนนวนิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ มีกลวิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยใช๎ตัวละคร ๒ วิธี ได๎แกํ เทิดพระเกียรติโดยกําหนดอาชีพของ
ตัวละคร และการเทิดพระเกียรติโดยใช๎การกระทําของตัวละคร  
 
 
 



๕๓ 

 

 
 

 ๑.๓ กลวิธีการเทิดพระเกียรติโดยใช้บทสนทนา 
จากการศึกษานวนิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ พบวํามีการเทิดพระเกียรติโดยใช๎บทสนทนาอยูํ

หลายตอน เชํน นวนิยายเร่ือง ใต้ร่มใบภักดิ์ จิรเมธซึ่งเป็นตัวละครเอกฝ่ายชายถามลัลนาซึ่งเป็นตัว
ละครเอกฝ่ายหญิงวําเหตุใดบิดาของเธอจึงลงทุนทําน้ํามันไบโอดีเซลแทนที่จะลงทุนทําอยํางอ่ืนที่
ได๎กําไรมากกวํา หญิงสาวจึงตอบวําเพราะบิดาของเธอซาบซึ้งและประทับใจในพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังความวํา 

 
“เพราะพํอจ๐าซาบซึ้งและประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระองค๑

ทําน ที่ทรงคิดและทําเพื่อราษฎรอยํางพวกเราทุกคน” คนเลําบอกด๎วยความปลื้ม
ปีติอยํางล๎นเกล๎า กํอนเอํยตํอด๎วยน้ําเสียงเศร๎าสร๎อย 

“แตํคนที่รับและเห็นคุณคํานั้นมีน๎อยมาก พํอจ๐าเลยคิดอยากจะสานตํอ
แนวทางตามพระราชดําริ เพราะหวังวําอยํางน๎อยในวันหนึ่งข๎างหน๎า คนไทยจะ
ได๎ตระหนักถึงความรักความหํวงใยของพระองค๑ที่มีตํอปวงชน แล๎วชํวยกัน
รักษาทรพัยากรธรรมชาติอยํางเชํนน้ํามันที่มีอยูํไมํให๎หมดไป เพื่อที่ประเทศของ
เราจะได๎ยังคงมีใช๎...ไมํลําบาก” 

(หน๎า ๑๓๘) 
 
นวนิยายเร่ือง ในม่านเมฆ เจ๎าอาวาสวัดไอดินซึ่งเป็นตัวละครประกอบที่มีบทบาทเพียง

ฉากเดียวได๎เทศน๑เตือนใจชาวบ๎านที่มารวมตัวกันในงาน ‘พิธีสืบชะตา บวชป่าต๎นน้ํา’ ความวํา 
 

“แตํสิ่งมหัศจรรย๑เกิดขึ้นได๎ อยํางที่เคยเกิดขึ้นในหลายๆ แหํงที่ในหลวง
ของเราเสด็จพระราชดําเนินไปถึง พื้นที่ที่เกือบกลายเป็นทะเลทรายได๎กลับมา
เป็นป่าอุดมสมบูรณ๑ ด๎วยวิธีการที่พวกเรากําลังทําตามแนวพระราชดําริอยํางการ
สร๎างฝายชะลอน้ํา ปลูกป่า สร๎างแนวกันไฟ บ๎านไอดินจะเป็นอีกพื้นที่หนึ่ง ที่เรา
รํวมกันพลิกฟื้นผืนป่าให๎เขียวขจี และชํวยกันรักษาเอาไว๎ไมํให๎ใครมาทําลาย 
ยํอมเป็นสิ่งที่คนตัวเล็กๆ อยํางพวกเราจะทําได๎ เพื่อในหลวงของเรา” 

เสียง ‘ทรงพระเจริญ’ ดังก๎องป่าโดยไมํต๎องมีใครนัดหมาย คนแกํหลาย
คนยกชายเสื้อขึ้นซับน้ําตา แม๎แตํรวงข๎าวก็ยังน้ําตาซึมด๎วยความซาบซึ้ง 



๕๔ 

 

 
 

จะมีพระมหากษัตริย๑สักกี่พระองค๑ ที่เพียงแคํเอํยถึงพระองค๑ทําน ก็
เหมือนจะชํวยหลอมรวมหัวใจของทุกคนให๎กลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได๎
อยํางนําอัศจรรย๑ 

(หน๎า ๒๘๘) 
 
นวนิยายเร่ือง แสงดาวกลางใจ ขณะที่นับดาวซึ่งเป็นตัวละครเอกฝ่ายหญิงกําลังเดินชมงาน

แสดงสินค๎าพื้นเมือง หญิงสาวได๎พูดกับนํานนทีซึ่งเป็นเพื่อนวําประชาชนมีความเป็นอยูํที่ดีขึ้น
เพราะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงริเร่ิมโครงการเกษตรที่สูง ดังความวํา 

 
“หันจะอี้แล๎วนับก็อดภูมิใจบํได๎ ถ๎าหากเมื่อหลายปีกํอนในหลวงของเฮา

บํทรงริเร่ิมโครงการเกษตรที่สูง บํสํงเสริมให๎ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร
อยํางเฮาปลูกพืชเมืองหนาว นับก็นึกภาพบํออกเลยวําจะมีไผอ่ืนมาใสํใจความ
เป็นอยูํของคนยากคนจนเทํากับในหลวงอีก” 

นํานนทียิ้มรับในเชิงเห็นด๎วย นอกจากดอกไม๎สวยๆ จําพวกยิปโซฟิลลา 
แกลดิโอลัส หรือที่เรียกอีกอยํางวําดอกซํอนกลิ่นฝร่ังแล๎ว ผักผลไม๎ตํางๆ ที่
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวได๎ทรงนํามาทดลอง วิจัย และสํงเสริมให๎คนบน
ดอยปลูกนั้น ยังทํารายได๎ให๎เกษตรกรได๎มากกวําการปลูกฝิ่น 

(หน๎า ๘๕ - ๘๖) 
 
นวนิยายเร่ือง หัวใจใกล้รุ่ง ใกล๎รํุงซึ่งเป็นตัวละครเอกฝ่ายหญิงได๎กลําวถึงพระมหา

กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กํอนที่เธอจะเร่ิมแสดงดนตรีใน
คอนเสิร๑ตการกุศลคร้ังหนึ่ง ความวํา 

 
“กํอนอ่ืนรํุงขอบอกวํานี่ถือเป็นความปลาบปลื้มอยํางหาที่สุดไมํได๎ ที่

วันนี้ได๎มีโอกาสอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ๑มาร๎องบนเวทีแหํงนี้ รํุงผูกพัน
กับบทเพลงของพระองค๑ทํานมาตั้งแตํยังเด็ก เพราะพํอของรํุงที่เป็นนายตํารวจ
ชั้นผู๎น๎อย ได๎เสียชีวิตในหน๎าที่ ชื่นชอบในบทเพลงพระราชนิพนธ๑ของในหลวง
มาก ทุกคร้ังที่เลํนหรือร๎องเพลงพระราชนิพนธ๑ ก็มักคิดถึงพํอเสมอ พร๎อมๆ กับ
นึกถึงในหลวงของเรา พํอของรํุงสอนเสมอวํา เราโชคดีที่ได๎เกิดบนแผํนดินไทย
แหํงนี้ ได๎อยูํใต๎รํมพระบารมีของพระองค๑ ไมํมีประเทศไหนในโลกนี้ที่จะมี



๕๕ 

 

 
 

กษัตริย๑ที่ทรงทุํมเทพระวรกายตรากตรําเพื่อประชาชนขนาดนี้ รํุงภาคภูมิใจที่ได๎
เกิดเป็นคนไทยคํะ” 

(หน๎า ๓๗๘) 
 

จะเห็นได๎วําผู๎เขียนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดย
บทสนทนา โดยอาจกลําวถึงพระราชกรณียกิจตํางๆ กลําวถึงพระปรีชาสามารถและพระมหา
กรุณาธิคุณที่พระองค๑ได๎พระราชทานให๎แกํปวงชนชาวไทย และคุณูปการตํางๆ ที่เกิดขึ้น บอกเลํา
ถึงความร๎ูสึกของตนเองที่มีตํอพระองค๑ ทั้งความร๎ูสึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความเคารพ
เทิดทูน ความปีติยินดี ความร๎ูสึกภาคภูมิใจที่ได๎เกิดมาเป็นคนไทย และได๎อยูํใต๎รํมพระบารมีของ
พระองค๑ รวมทั้งกลําวถึงความตั้งใจของตนวําคิดจะทําอะไรเพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของ
พระองค๑บ๎าง จะเห็นได๎วํา การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยใช๎บทสนทนานั้นเป็นกลวิธีที่ชัดเจนและทําได๎อยํางตรงไปตรงมา 
 

๑.๔ กลวิธีการเทิดพระเกียรติโดยใช้ฉากและบรรยากาศ 
จากการศึกษานวนิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ พบวําผู๎ เขียนมีกลวิธีการเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยใช๎ฉากและบรรยากาศ ๒ วิธี ได๎แกํ การใช๎
ฉากจริง และการใช๎ฉากสมมติ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
 ๑.๔.๑  การใช้ฉากจริง 
ฉากจริง หมายถึง สถานที่ที่มีอยูํจริงในประเทศไทย  นวนิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ มีการใช๎

ฉากจริง ๓ เร่ือง คือ เร่ือง ลูกหน้ีท่ีรัก เร่ือง แสงดาวกลางใจ และเร่ือง หัวใจใกล้รุ่ง 
นวนิยายเร่ือง ลูกหนี้ท่ีรัก เหตุการณ๑สํวนใหญํเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร นวนิยายเร่ืองนี ้

กลําวถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอนให๎ร๎ูจักใช๎ชีวิตอยํางพอเพียง ประหยัด และอดออม 
เมืองใหญํอยํางกรุงเทพมหานครเป็นสถานที่ที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกสบาย มีสิ่งของฟุ่มเฟือยให๎
จับจํายซื้อหามาก มีสถาบันทางการเงินจํานวนมากให๎คนกู๎ยืมเงินได๎งําย และมีสิ่งที่ยั่วยุให๎เกิด
กิเลสมาก จึงทําให๎คนในเมืองมีชํองทางให๎ใช๎เงินมากเชํนกัน นอกจากนี้ ออมสินซึ่งเป็นตัวละคร
เอกฝ่ายหญิงยังทํางานอยูํในบริษัทโฆษณาที่มีการแขํงขันเร่ืองเสื้อผ๎า เคร่ืองแตํงกาย และ
เค ร่ืองประดับตํางๆ และอาศัยอยูํ ในคอนโดมิ เนียมที่ต๎องเสียคํา เชํ าราคาแพง ฉากใน
กรุงเทพมหานครซึ่งมีสภาพแวดล๎อมดังกลําวจึงเป็นอุปสรรค ทําให๎ผู๎คนในเมืองใช๎ชีวิตอยําง
พอเพียงได๎ยากและคิดวําไมํสามารถทําได๎ ดังเชํนออมสินที่เมื่อได๎ยินอิทธิซึ่งเป็นเพื่อนรํวมงาน



๕๖ 

 

 
 

บอกให๎พยายามลดคําใช๎จํายจากเดือนละสามหมื่นบาทให๎เหลือสามพันบาท หญิงสาวก็บอกทันที
วํา “แคํคําเชําคอนโดฯ ก็ปาเข๎าไปหกพันแล๎ว ไหนจะคําผํอนรถเกือบหมื่น คําน้ํามันอีกเกือบห๎า
พัน” (หน๎า๑๑๒) แตํในที่สุดหญิงสาวก็พยายามลดรายจําย เพิ่มรายได๎ เปลี่ยนมุมมองชีวิต และ
สามารถใช๎ชีวิตอยํางพอเพียงได๎ในที่สุด เร่ืองนี้ให๎แงํคิดวําการอยูํอยํางพอเพียงนั้นไมํวําจะเป็นคน
ชนบทหรือคนเมืองก็ทําได๎ เพียงแตํต๎องปรับให๎เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยูํของตนเอง 

จะเห็นได๎วําการประยุกต๑ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให๎เข๎ากับชีวิตในเมืองใหญํ
นั้นทําได๎ยากกวําชีวิตในชนบท แตํหากตั้งใจจริงก็สามารถทําได๎ และจะทําให๎ผู๎ปฏิบัติร๎ูสึก
ภาคภูมิใจและมีความสุขอยํางแท๎จริง ดังนั้น การที่ผู๎เขียนใช๎ฉากในกรุงเทพมหานครมามาเป็น
โจทย๑เพื่อให๎ตัวละครเอกได๎ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นคําตอบของการอยูํรอด
อยํางมีความสุข จึงเป็นกลวิธีการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อยํางแยบยลวิธีหนึ่ง 

 
นวนิยายเร่ือง แสงดาวกลางใจ เหตุการณ๑เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหมํ ตัวละครเอกฝ่ายชาย

เป็นหัวหน๎าหนํวยพิทักษ๑อุทยานแหํงชาติเชียงดาวซึ่งเป็นอุทยานแหํงชาติในจังหวัดเชียงใหมํ  
นับวําเป็นฉากที่เหมาะสมเพราะนวนิยายเร่ืองนี้กลําวถึงแนวพระราชดําริเกี่ยวกับการทําเกษตรที่
สูงและการรักษาต๎นน้ําลําธาร จังหวัดเชียงใหมํเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่สูงและมีป่าไม๎มาก ผู๎เขียนมี
การบรรยายไว๎ตอนหน่ึงผํานจดหมายที่ตัวละครเอกฝ่ายชายเขียนถึงบิดาวําเหตุผลสําคัญที่ทําให๎ผืน
ป่ายังคงอุดมสมบูรณ๑เป็นเพราะพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช ดังความวํา 

 
...ผืนป่าที่เชียงดาวยังอุดมสมบูรณ๑อยูํมากครับ ถึงแม๎จะมีบางสํวนถูก

ทําลายไป แตํนับจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวทรงกํอต้ังโครงการเกษตรที่
สูงเพื่อสํงเสริมอาชีพให๎แกํชาวเขา การบุกรุกแผ๎วถางป่าก็ลดน๎อยลงไปมาก 

(หน๎า ๗) 
 

จากข๎อความข๎างต๎นจะเห็นได๎วําการบรรยายสภาพฉากจึงเป็นกลวิธีหนึ่งในการสะท๎อน
ภาพพระมหากรุณาธิคุณของพระองค๑ 

 
สํวนนวนิยายเร่ือง หัวใจใกล้รุ่ง เหตุการณ๑สํวนใหญํเกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร นับวําเป็น

ฉากที่เหมาะสมเพราะใกล๎รํุงซึ่งเป็นตัวละครเอกฝ่ายหญิงประกอบอาชีพเป็นครูสอนดนตรี ในนว



๕๗ 

 

 
 

นิยายเร่ืองนี้ปรากฏฉากงานกาลาดินเนอร๑การกุศลโครงการเพลงพระราชนิพนธ๑หน๎าที่นั่ง ในงานนี้
ใกล๎รํุงซึ่งเป็นตัวละครเอกฝ่ายหญิงมีโอกาสได๎รํวมแสดงดนตรีบนเวทีด๎วย หญิงสาวแสดงดนตรี
ด๎วยความรู๎สึกภาคภูมิใจเป็นอยํางยิ่ง ดังความวํา 

 
  ด๎านหลังเวที ของงานกาลาดินเนอร๑การกุศลโครงการเพลงพระราช
นิพนธ๑หน๎าพระที่นั่ง ณ โรงแรมใจกลางเมืองกรุงเทพฯ แหํงหนึ่ง ซึ่งเป็นการ
แสดงดนตรีเพื่อหารายได๎โดยเสด็จพระราชกุศล ใกล๎รํุงอยูํในชุดราตรีสุภาพแตํ
ทะมัดทะแมงในตัว เพื่อให๎เหมาะแกํการเป็นมือกีตาร๑แจ๏สในค่ําคืนนี้ 

.....  
  เปียโน ทรัมเป็ต แซ็กโซโฟน เชลโล และกีตาร๑ คือ เคร่ืองดนตรีที่วง
ของหลํอนเลือกมาใช๎ในค่ําคืนนี้ ใกล๎รํุงมีหน๎าที่เลํนกีตาร๑ตามถนัด 

ใกล๎รํุงปลาบปลื้มอยํางที่สุดในชีวิต ที่ได๎มีโอกาสแสดงดนตรีหน๎าพระ
ที่นั่ง นี่คือเกียรติประวัติแกํวงศ๑ตระกูล 

(หน๎า ๔๐๖ - ๔๐๘) 
 

จากข๎อความข๎างต๎นจะเห็นได๎วํางานดังกลําวเป็นงานที่ทําให๎ผู๎มีโอกาสได๎เข๎ารํวมแสดง
ดนตรีร๎ูสึกปลาบปลื้มใจและร๎ูสึกเป็นเกียรติแกํวงศ๑ตระกูลดังนั้นฉากจึงเป็นองค๑ประกอบสําคัญที่
ผู๎เขียนใช๎เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได๎ 
 

๑.๔.๒ การใช้ฉากสมมติ 
ฉากสมมติ หมายถึง ฉากที่ไมํมีอยูํจริงในประเทศไทย นวนิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ มีการใช๎

ฉากสมมติ ๒ เร่ือง คือ เร่ือง ใต้ร่มใบภักดิ์ และเร่ือง ในม่านเมฆ 
นิยายเร่ือง ใต้ร่มใบภักดิ์ เหตุการณ๑สํวนใหญํเกิดขึ้นในหมูํบ๎านเขากะหมอก ซึ่งเป็น

หมูํบ๎านสมมติแหํงหน่ึงในจังหวัดตรัง หมูํบ๎านแหํงนี้มีโครงการผลิตน้ํามันไบโอดีเซล และมีพื้นที่
สําหรับปลูกปาล๑มและต๎นสบูํดําที่สามารถสกัดเอาน้ํามันมาทําน้ํามันไบโอดีเซลได๎ ดังนั้นจึงเป็น
ฉากที่สอดคล๎องกับแนวพระราชดําริเร่ืองน้ํามันไบโอดีเซล  ในตอนต๎นเร่ือง แม๎วําหมูํบ๎านแหํงนี้
จะมีการผลิตนํ้ามันไบโอดีเซล แตํก็เป็นโครงการที่ไมํคํอยก๎าวหน๎า เพราะคนจํานวนมากยังไมํเห็น
คุณคํา แตํเมื่อเหตุการณ๑ดําเนินมาถึงตอนท๎ายเร่ือง โครงการดังกลําวได๎รับการพัฒนามากขึ้น อีก
ทั้งตัวละครเอกฝ่ายชายยังได๎ซื้อที่ดินเพื่ออํานวยความสะดวกเร่ืองการขนสํง และใช๎เป็นพื้นที่ปลูก
ปาล๑มกับสบูํดํา และได๎ซื้อตึกแถวเพื่อใช๎เป็นร๎านค๎าขายน้ํามันไบโอดีเซลและผลิตภัณฑ๑อ่ืนๆ การ



๕๘ 

 

 
 

เปลี่ยนแปลงด๎านฉากนี้แสดงวํามีผู๎ตระหนักถึงคุณคําและความสําคัญของการใช๎พลังงานทดแทน 
(ไบโอดีเซล) มากขึ้น 

สํวนนวนิยายเร่ือง ในม่านเมฆ เหตุการณ๑สํวนใหญํเกิดขึ้นในหมูํบ๎านไอดิน ซึ่งเป็น
หมูํบ๎านสมมติแหํงหน่ึงที่แห๎งแล๎ง ดังความวํา 

 
เลยหมูํบ๎านออกไปเป็นเส๎นทางรํมร่ืนที่นําไปสูํเรือกสวนไรํนา พื้นที่

การเกษตรสองข๎างทางทอดยาวออกไปจนจดภูเขาซึ่งทอดตัวคล๎ายจะล๎อมรอบ
หมูํบ๎านแหํงนี้เอาไว๎ ทุํงนาหลายแหํงยังถูกปลํอยทิ้งเพราะยังไมํใชํฤดูทํานา 
หลายพื้นที่เปลี่ยนไปปลูกพืชอยํางอ่ืน ที่หลํอนมองไกลๆ ไมํร๎ูวําเป็นต๎นอะไร 
แตํบางพื้นที่ก็กลับถูกทิ้งร๎างไว๎เฉยๆ ให๎ต๎นหญ๎าขึ้นบนพื้นดินแตกแห๎ง ดูแห๎ง
เห่ียวพิกล 

(หน๎า ๖๗) 
 
แตํตํอมาชาวบ๎านในหมูํบ๎านได๎ รํวมใจกันสร๎างฝายและทําคันดินกั้นน้ําตามแนว

พระราชดําริ ดังความวํา 
 
 ดังนั้นเมื่อผู๎ใหญํช๎างลุกขึ้นมาเดินหน๎าเร่ืองฝายชะลอน้ํา ชาวบ๎านจึงให๎
ความสนใจไมํน๎อย...ไมํใชํแคํฝาย ตาช๎างขยายแนวคิดออกไปถึงการทําคันดิน
กั้นน้ําตามแนวพระราชดําริ ซึ่งเป็นการสร๎างคันดินขวางพื้นที่ลาดเอียงใน
บริเวณพื้นที่ราบเชิงเขา โดยขุดบางสํวนให๎เป็นแอํงขยายให๎กว๎าง คล๎ายอํางน้ํา
ขนาดเล็กใช๎เก็บกักน้ําไว๎ในพื้นที่ สร๎างความชุํมชื้น น้ําบางสํวนสามารถซึมลงสูํ
ใต๎ดินชํวยรักษาระดับน้ําใต๎ดินแล๎วทําการปลูกป่าเสริมรอบๆ เพื่อสร๎างป่าขึ้นมา
ใหมํ คันดินกั้นน้ํานี้ยังใช๎เป็นแนวป้องกันไฟป่าได๎อีกด๎วย 

(หน๎า ๒๒๙ - ๒๓๐) 
 
ผลจากความรํวมมือรํวมใจดังกลําว ทําให๎สภาพพื้นที่ในหมูํบ๎านไอดินชุํมชื้นขึ้น สามารถ

กักเก็บน้ําไว๎ได๎มากขึ้น ดังความวํา 
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การทําฝายชะลอน้ําที่ตําบลไอดินดําเนินตํอไปเร่ือยๆ อยํางไมํหยุดยั้ง
ด๎วยความชํวยเหลือของชาวบ๎าน นักเรียน และทุกฝ่าย ทําให๎สร๎างได๎ทั้งหมด
รํวมร๎อยฝายในเวลาไมํกี่วัน 

หลังจากนั้นทุกคร้ังที่เคร่ืองบินมาทําฝนหลวง และฝนตกในป่าต๎นน้ํา 
ฝายทั้งหลายก็เร่ิมกักเก็บน้ําเอาไว๎ทีละนิด ทีละหนํอย...วันผํานไปเป็นสัปดาห๑ 
เมื่อมีน้ําก็เร่ิมมีชีวิต วันกํอนนี้เองเด็กๆ ไปเจอลูกอ๏อดในฝาย ก็พากันไปดูเป็นที่
สนุกสนาน 

ชาวบ๎านพากันตื่นเต๎นเพราะบ๎านไอดินแห๎งแล๎งมานาน เร่ืองพูดกันไป
ปากตํอปาก กระทั่งชาวบ๎านตํางตําบลก็ยังแวะเวียนกันมาดูด๎วยความสนใจ 
หนังสือพิมพ๑ท๎องถิ่นตามมาถํายรูป ถึงฝายเล็กๆ เหลํานี้ไมํอาจเป็นขําวใหญํ 
เพราะรวงข๎าวห๎ามไมํให๎ต๎องตาใช๎เงินซื้อพื้นที่สื่ออยํางคราวแจกชุดนักเรียน แตํ
สักวัน เมื่อป่าต๎นนํ้าอันแห๎งแล๎งของตําบลไอดินกลายสภาพเป็นป่าอุดมสมบูรณ๑
เขียวขจี อยํางที่เคยเกิดขึ้นมาแล๎วที่ห๎วยฮํองไคร๎ หรือห๎วยทราย ด๎วยโครงการ
ตามแนวพระราชดําริ...วันนั้นทุกคนจะต๎องร๎ูจักบ๎านไอดิน 

(หน๎า ๒๓๘ - ๒๓๙) 
 

นอกจากนี้พื้นดินที่แห๎งแล๎งในตอนต๎นเร่ืองก็กลับกลายเป็นพื้นดินที่สามารถปลูกข๎าวได๎
งอกงาม ดังความวํา 

 
...รวงข๎าวเหวี่ยงตัวลงมายืนงงๆ เมื่อเห็นวําจุดที่เขาพามา สองข๎างทาง

คือทุํงนา ทอดยาวออกไปสุดสายตาเทําที่จะมองเห็นได๎ในความมืด รวงข๎าวที่ชู
ชํอไสวอยูํรอบกายของหญิงสาว โบกไหวเบาๆ อยํางรําเริงราวกับจะล๎อเลํนกับ
แสงจันทร๑และแสงดาว 

รวงข๎าวเผลอก๎าวไปยืนบนคันนา คํอยๆ หมุนตัวมองรอบๆ อยําง
อัศจรรย๑ใจ... 

(หน๎า ๒๐๖ – ๒๐๗) 
 
จะเห็นได๎วําปัญหาความแห๎งแล๎งของหมูํบ๎านไอดินได๎รับการแก๎ไขด๎วยฝนหลวง การทํา

ฝายชะลอน้ําและทําคันดินกั้นน้ําตามแนวพระราชดําริ ฉากที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นจึงเป็นหลักฐานที่
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แสดงถึงพระปรีชาสามารถและพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ได๎เป็นอยํางด ี

 
จะสังเกตเห็นได๎วํานวนิยายที่ใช๎ฉากสมมติในการดําเนินเร่ือง เป็นนวนิยายที่ ให๎

ความสําคัญกับฉากมากกวํานวนิยายที่ใช๎ฉากจริง ฉากสมมติเป็นฉากที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางเห็น
ได๎ชัด และการเปลี่ยนแปลงของฉากก็สัมพันธ๑กับแนวพระราชดําริด๎านที่ผู๎เขียนต๎องการนําเสนอ 
กลําวคือ ความเปลี่ยนแปลงดังกลําวเป็นผลมาจาก การปฏิบัติตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั่นเอง อยํางไรก็ตาม การใช๎ฉากนับเป็นกลวิธี
การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวิธีหนึ่ง 

 
จึงสรุปได๎วํา ผู๎เขียนนวนิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ มีกลวิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยใช๎ฉาก ๒ วิธี ได๎แกํ การใช๎ฉากจริง และการใช๎ฉากสมมติ  
 

๑.๕ กลวิธีการเทิดพระเกียรติโดยใช้แก่นเร่ือง 
จากการศึกษานวนิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ พบวําผู๎ เขียนมีกลวิธีการเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยใช๎แกํนเร่ือง โดยการให๎คุณคํากับคุณธรรม
และความดีมากกวําเงินทอง คุณธรรมและความดีเหลํานั้นได๎แกํ การให๎โดยไมํหวังผลตอบแทน 
การกระทําตนให๎เป็นประโยชน๑ตํอสํวนรวม ความพอเพียง และความหวัง โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
 ๑.๕.๑ การให้โดยไม่หวังผลตอบแทน 
การให๎โดยไมํหวังผลตอบแทนเป็นแกํนเร่ืองของนวนิยายเร่ือง ใต้ร่มใบภักดิ์ นวนิยายเร่ือง

นี้กลําวถึงแนวพระราชดําริเกี่ยวกับน้ํามันไบโอดีเซล และมีแกํนเร่ืองเกี่ยวกับการให๎ เพราะตัว
ละครฝ่ายดีแทบทุกตัวในเร่ือง รวมทั้งตัวละครเอกฝ่ายหญิงล๎วนสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในฐานะที่พระองค๑ทรงเป็น “ผู๎ให๎” แตํจิรเมธซึ่ง
เป็นตัวละครเอกฝ่ายชายไมํได๎ร๎ูสึกซาบซึ้ง การดําเนินเร่ืองของนวนิยายเร่ืองนี้ตั้งแตํต๎นจนจบนั้น
เป็นเร่ืองราวการเรียนร๎ูของจิรเมธในการเป็น “ผู๎ให๎” อีกคนหนึ่ง ซึ่งเป็นการดําเนินรอยตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กลําวคือ  เมื่อจิรเมธได๎เรียนร๎ู
เร่ืองโครงการไบโอดีเซลซึ่งมีที่มาจากแนวพระราชดําริของพระองค๑ เขาก็คํอยๆ ร๎ูจักการให๎โดย
ไมํหวังผลตอบแทน และมีความสุขจากการให๎นั้น ผู๎เขียนสอดแทรกแนวคิดเร่ืองการให๎ไว๎หลาย
ตอน และสรุปผํานความคิดของตัวละครเอกฝ่ายชายไว๎ในตอนท๎ายเร่ือง ความวํา 



๖๑ 

 

 
 

 
หลังจากนั้นเขาจะทุํมเทแรงกายใจพัฒนาโครงการนี้ให๎ก๎าวไกลเป็นที่

ร๎ูจัก มีรากฐานมั่นคงแข็งแกรํงสืบตํอไปอีกนานเทํานาน ชนรํุนหลังจะได๎เรียนร๎ู
และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ที่ทรงมี
พระราชดําริค๎นคว๎าวิธีการสร๎างพลังงานทดแทน เพื่อให๎ เราชาวไทยยังมี
พลังงานเชื้อเพลิงเอาไว๎ใช๎ ไมํต๎องเดือดร๎อน แม๎ในยามที่เข๎าสูํยุคน้ํามันขาด
แคลน ถึงแม๎พวกเขาจะต๎องฝ่าฟันอุปสรรคอีกมากมายสักแคํไหน เขาก็จะ
ท๎อถอยไมํได๎! 

และเมื่อถึงวันนั้นเขาเชื่อมั่นวําสิ่งที่เขากับคนในหมูํบ๎านชํวยกันทําใน
วันนี้จะมีคนอีกนับหลายสิบล๎านชีวิตในวันข๎างหน๎าขอบคุณอยํางแนํนอน...
ไมํใชํการขอบคุณเขาหรือคนในเขากะหมอก! แตํเป็นการสํานึกในบุญคุณของ
พํอ! ที่รัก เป็นหํวง และเสียสละเพื่อลูกๆ โดยไมํหวังสิ่งตอบแทน 

เหมือนดังคําที่บิดาของเขาเคยพรํ่าสอนอยูํเสมอมา จนทําให๎วันนี้เขา
ประจักษ๑แจ๎งเห็นจริงวํา ในโลกนี้ยังมีคนที่ยอมเสียสละกายใจของตนเพื่อผู๎อ่ืน
อยูํ 

แล๎วรอยยิ้มแหํงความสุขของผู๎ให๎อีกคนหน่ึงก็ผุดขึ้น... 
(หน๎า ๔๖๔) 

 
 จะเห็นได๎วํานวนิยายเร่ือง ใต้ร่มใบภักดิ์ มีแกํนเร่ืองเกี่ยวกับการให๎ ผู๎เขียนเขียนให๎ตัว
ละครเอกฝ่ายชายได๎เรียนร๎ูภูมิปัญญาตามกระแสพระราชดําริเร่ืองพลังงานทดแทน (ไบโอดีเซล) 
ได๎ตระหนักวําเป็นสิ่งที่มีคุณคํา และเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีตํอปวงชนชาวไทย พระองค๑ทรงเป็นผู๎ให๎โดยไมํหวังผลตอบแทน เมื่อเขา
ดําเนินโครงการตามแนวพระราชดําริของพระองค๑ เขาจึงได๎ประสบกับความอ่ิมเอมใจจากการให๎
โดยไมํหวังผลตอบแทน ซึ่งเป็นสิ่งที่ใช๎เงินทองซื้อไมํได๎ ดังนั้นจึงกลําวได๎วํา การใช๎แนวคิดที่วํา
การให๎โดยไมํหวังผลตอบแทนเป็นสิ่งที่มีคุณคํากวําเงินทองมาเป็นแกํนเร่ือง จึงเป็นกลวิธีการ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวิธีหนึ่ง 

 
 ๑.๕.๒ การกระท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
คุณคําของการกระทําตนให๎เป็นประโยชน๑ตํอสํวนรวมเป็นแกํนเร่ืองของนวนิยายเร่ือง ใน

ม่านเมฆ นวนิยายเร่ืองนี้กลําวถึงการพยายามทําความดีลบล๎างความผิดของรวงข๎าวซึ่งเป็นตัว



๖๒ 

 

 
 

ละครเอกฝ่ายหญิง หญิงสาวได๎เรียนร๎ูวําสิ่งที่ทําให๎คนเราร๎ูสึกภาคภูมิใจได๎อยํางแท๎จริงคือการได๎
กระทําตนให๎เป็นประโยชน๑ตํอสํวนรวม ไมํใชํเงินทอง  เธอได๎เรียนร๎ูแนวคิดดังกลําวจากการได๎
เห็นประโยชน๑ของฝนหลวง และได๎ข๎อคิดจากการอํานจดหมายที่บิดาเขียนถึงยายของเธอ ความวํา 

 
ผมได๎เรียนร๎ูวําทํานมีพระอัจฉริยภาพมากจริงๆ ทํานอยูํสูงสุด แตํกลับ

ทรงทราบเร่ืองดิน เร่ืองน้ํา เร่ืองอากาศ แม๎แตํก๎อนเมฆของประเทศเราอยําง
ลึกซึ้งที่สุด ทํานทรงอุทิศเวลาคิดค๎นเร่ืองที่จะแก๎ปัญหาให๎แกํเกษตรกร ชาวนา...
จะมีพระมหากษัตริย๑กี่พระองค๑ในโลกที่ทุํมเทเวลาคิดเพื่อคนที่ถูกมองวําอยูํ
ลํางสุดของประเทศ ถ๎าทํานมีเงินซื้ออะไรแจกก็ได๎ ไมํต๎องอุทิศเวลาและหยาด
เหงื่อถึงเพียงนี้ 

ชํวงแรกที่ผมมาที่นี่ ผมได๎เรียนร๎ูงานที่พระองค๑ทํานทํา ผมยิ่งร๎ูวําทํานมี
พระอัจฉริยภาพมากแคํไหน ทุกสิ่งที่ทรงทํา ล๎วนมีแนวคิดอยูํที่วํา ไมํมีอะไรดี
ไปกวําการที่ทําให๎ประชาชนพึ่งตนเองได๎ การชํวยให๎คนยืนด๎วยขาตัวเองก็
เหมือนกับการให๎เบ็ดตกปลาแกํเขา ไมํใชํเอาปลาไปให๎ 

(หน๎า ๙๖ - ๙๗) 
 
จะเห็นได๎วําพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นต๎นแบบของผู๎ที่

อุทิศตนในการทําประโยชน๑เพื่อประชาชน ดังนั้น การใช๎แนวคิดที่วําการกระทําตนให๎เป็น
ประโยชน๑ตํอสํวนรวมเป็นสิ่งที่มีคุณคํากวําเงินทองมาเป็นแกํนของเร่ือง จึงเป็นกลวิธีการ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวิธีหนึ่ง  

 
๑.๕.๓ ความพอเพียง 

คุณคําของความพอเพียงเป็นแกํนเร่ืองของนวนิยายเร่ือง ลูกหนี้ท่ีรัก นวนิยายเร่ืองนี้
กลําวถึงออมสินซึ่งเป็นตัวละครเอกฝ่ายหญิงที่มีนิสัยชอบใช๎จํายเงินเกินตัวจนทําให๎เกิดความทุกข๑ 
แตํสามารถปรับเปลี่ยนนิสัยการใช๎เงินของตนได๎และดําเนินชีวิตอยํางมีความสุขด๎วยการปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย
เร่ิมจากการทําบัญชีครัวเรือนตามคําแนะนําของการดี ตัวละครชายที่ใช๎ชีวิตพอเพียงอยํางมี
ความสุข ดังความวํา 

 



๖๓ 

 

 
 

“แคํบัญชีเลํมเดียวจะทําให๎เราทําตามพระราชดําริของในหลวงได๎เชียว
หรือคะ” 
“ใชํครับ ชํวงหลังๆ มีหนํวยงานภาครัฐหลายหนํวยสนับสนุนเร่ืองบัญชี

ครัวเรือน มันเป็นเคร่ืองมือที่จับต๎องได๎และนําไปสูํแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได๎
ดีที่สุด ผมทํามาแล๎ว และคนทั่วประเทศอีกหลายพันหลายหมื่นคนก็ทํามาแล๎ว 
และกําลังทําอยูํอีกนับไมํถ๎วน” 

“แล๎วออมต๎องบีบยาสีฟันให๎เกลี้ยงหลอด หรือขยายเสื้อผ๎าซ้ําๆ เหมือน
ในหลวงด๎วยหรือเปลําคะ” 

การดีหันไปสํายหน๎ากับนงนุชอีกครั้ง 
“ผมไมํได๎วําคุณนะครับ แตํสังคมยุคนี้สํวนใหญํรับร๎ูเร่ืองราวจากภาพที่

เห็นแล๎วไมํคิดตํอกันเลย เห็นแคํไหนคิดแคํนั้น ทั้งๆ ที่ในหลวงทํานทําเพื่อสื่อ
ให๎เห็นถึงแนวคิดการประหยัดที่กว๎างกวํานั้น คุณไมํจําเป็นต๎องใช๎ยาสีฟันให๎
เกลี้ยงหลอด แคํใช๎จํายให๎รายรับสมดุลกับรายจําย เหลือเก็บออมเพื่อดูแลพํอแมํ
และตัวเองในอนาคตและแบํงปันคนอ่ืนบ๎างก็พอแล๎ว” 

(หน๎า ๔๓) 
 

หลังจากออมสินปฏิบัติตามคําแนะนําของการดี หญิงสาวก็มีชีวิตที่ดีขึ้นเร่ือยๆ ดังนั้น จะ
เห็นได๎วําความพอเพียงทําให๎คนเรามีความสุขได๎มากกวําเงินทอง การนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช๎ในการดําเนินชีวิต
ทําให๎หญิงสาวรอดพ๎นจากวิกฤติของชีวิต ดังนั้นจึงสามารถสรุปได๎วํา การใช๎แนวคิดที่วําความ
พอเพียงเป็นสิ่งที่มีคุณคํา สามารถทําให๎ชีวิตมีความสุขได๎มากกวําเงินทองมาเป็นแกํนเร่ือง จึงเป็น
กลวิธีการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวิธีหนึ่ง 

 
๑.๕.๔ ความหวัง  

คุณคําของความหวังเป็นแกํนเร่ืองของนวนิยายเร่ือง หัวใจใกล้รุ่ง กลําวคือ ผู๎เขียนให๎
แนวคิดวํา คนเราควรมีความหวังอยูํเสมอ ดังเนื้อหาในบทเพลงพระราชนิพนธ๑ใกล๎รํุงซึ่งกลําวถึง
เวลาที่พระอาทิตย๑ใกล๎จะพ๎นขอบฟ้า ประดุจจะบอกวําเรายังมีวันพรุํงนี้ ชีวิตยังมีความหวังอยูํ เสมอ 
แนวคิดนี้สะท๎อนผํานพฤติกรรมของตัวละครหลายตัว ยกตัวอยําง เชํน รัมภา หญิงสูงวัยซึ่งยังมี
หวังอยูํเสมอวําจะได๎พบกับคนรักอีกคร้ัง และใกล๎รํุง ที่แม๎จะคิดวํามีโอกาสน๎อยมากที่รัมภาจะได๎
พบกับคนรักอีกคร้ัง แตํก็เห็นคุณคําของความหวังวําเป็นสิ่งที่ชํวยหลํอเลี้ ยงจิตใจของคน จึงรับ



๖๔ 

 

 
 

อาสาออกตามหาคนรักของรัมภาให๎โดยไมํรับเงิน หรืออารัติ ครูสอนดนตรีที่พยายามทําให๎สร๎อย
แสงแข นักเรียนที่พิการทางหูของเขามีความหวังในชีวิตขึ้นมาใหมํด๎วยความปรารถนาดีจากใจจริง 
ความหวังจึงกลายเป็นสิ่งที่ทําให๎สร๎อยแสงแขมีกําลังใจที่จะมีชีวิตอยูํอยํางมีความสุขตํอไป ขณะที่
เงินทองมากมายที่เธอมีไมํสามารถชํวยเธอได๎ 

จะเห็นได๎วํา ความหวังเป็นสิ่งที่มีคุณคํา เป็นองค๑ประกอบสําคัญที่ทําให๎ประสบ
ความสําเร็จในชีวิต และตัวละครในนวนิยายเร่ือง หัวใจใกล้รุ่ง ก็มีความหวังเพราะอาศัยคุณคําของ
บทเพลงพระราชนิพนธ๑ ดังนั้น การใช๎แนวคิดที่วําความหวังเป็นสิ่งที่ทุกคนควรมีอยูํเสมอ เป็นสิ่ง
ที่ควรให๎คุณคํามากกวําเงินทองมาเป็นแกํนเร่ือง จึงเป็นกลวิธีการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอีกวิธีหนึ่ง 
 

จึงสรุปได๎วํา ผู๎เขียนนวนิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ มีกลวิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยใช๎แกํนเร่ืองโดยการให๎คุณคํากับคุณธรรมและความดีมากกวํา
เงินทอง คุณธรรมและความดีเหลํานั้นได๎แกํ การให๎โดยไมํหวังผลตอบแทน การกระทําตนให๎เป็น
ประโยชน๑ตํอสํวนรวม ความพอเพียง และความหวัง  

 
จากการวิเคราะห๑กลวิธีการเทิดพระเกียรติโดยใช๎องค๑ประกอบของนวนิยาย พบวํามีกลวิธี

การเทิดพระเกียรติ ๕ วิธี คือ โครงเร่ือง ตัวละคร บทสนทนา ฉากและบรรยากาศ และแกํนเร่ือง 
โดยกลวิธีการเทิดพระเกียรติโดยใช๎โครงเร่ืองมี ๒ วิธี คือ การสร๎างความขัดแย๎งระหวํางตัวละคร 
และการใช๎แนวพระราชดําริเพื่อแก๎ไขปมปัญหา กลวิธีการเทิดพระเกียรติโดยใช๎ตัวละครมี ๒ วิธี 
คือ 
 
๒. กลวิธีการเทิดพระเกียรติโดยใช้กลวิธีการประพันธ์ 

นวนิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ นอกจากจะมีการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชโดยใช๎องค๑ประกอบของนวนิยายแล๎ว ยังมีการเทิดพระเกียรติโดยใช๎กลวิธีการ
ประพันธ๑อีกด๎วย โดยมีการเทิดพระเกียรติโดยใช๎กลวิธีการประพันธ๑ ๓ วิธี คือ การตั้งชื่อที่เกี่ยวกับ
การเทิดพระเกียรติ การเปิดเร่ือง และการปิดเร่ือง ดังมีรายละเอียดตํอไปนี้ 
 

๒.๑ การตั้งชื่อที่เกี่ยวกับการเทิดพระเกียรติ 
 การตั้งชื่อเป็นกลวิธีแรกในการดึงดูดความสนใจของผู๎ อําน ผู๎ เขียนมักจะมีวิธีการ
หลากหลายในการต้ังชื่อเพื่อให๎ผู๎อํานเข๎าใจถึงความสําคัญของสิ่งที่ผู๎เขียนต๎องการจะถํายทอด การ



๖๕ 

 

 
 

ตั้งชื่อที่เกี่ยวกับการเทิดพระเกียรติในนวนิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ ได๎แกํ การตั้งชื่อเร่ือง การตั้งชื่อ
บท และการต้ังชื่อตัวละคร 
 
  ๒.๑.๑ การตั้งชื่อเร่ือง 
 ชื่อเร่ืองเป็นสิ่งแรกที่ผู๎อํานสังเกตเห็น และเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู๎เขียนใช๎เชิญชวนให๎ผู๎อํานร๎ูสึก
สนใจใครํร๎ู อยากติดตาม ผลการศึกษานวนิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ พบวําผู๎เขียนนวนิยายชุดนี้มี
กลวิธีในการเทิดพระเกียรติโดยการตั้งชื่อเร่ือง ๒ วิธี คือ การตั้งชื่อตามลักษณะของสถานที่ และ
การตั้งชื่อโดยใช๎สมญานาม ดังนี้ 
 
   ๒.๑.๑.๑ การตั้งชื่อตามลักษณะของสถานท่ี 
 การตั้งชื่อลักษณะนี้เป็นการนําเอาลักษณะของสถานที่สําคัญในเร่ืองมาตั้งเป็นชื่อเร่ือง 
จากการศึกษานวนิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ พบวํานวนิยายที่มีการเทิดพระเกียรติโดยการตั้งชื่อเร่ือง
ตามลักษณะของสถานที่ คือ นวนิยายเร่ือง ใต้ร่มใบภักดิ์  
 
 นวนิยายเร่ือง ใต้ร่มใบภักดิ์ กลําวถึงเร่ืองราวที่เกิดขึ้นในหมูํบ๎านเขากะหมอก ซึ่งเป็น
หมูํบ๎านสมมติในจังหวัดตรัง สาเหตุที่ผู๎เขียนตั้งชื่อเร่ืองวํา ใต้ร่มใบภักดิ์ นําจะเป็นเพราะต๎องการ
สื่อถึงลักษณะของหมูํบ๎านเขากะหมอกซึ่งแตกตํางกับหมูํบ๎านอ่ืน กลําวคือเป็นหมูํบ๎านที่ดําเนิน
รอยตามแนวพระราชดําริเร่ืองการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทน ดังข๎อความที่
กลําวถึงในเร่ืองวํา 
  

  ...คนในหมูํบ๎านเขากะหมอกประสบปัญหาและอุปสรรคตํางๆ นานา 
ไมํวําจะเป็นยุคเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทําให๎คํานิยมการผลิตไบโอดีเซลลดลง แล๎ว
เปลี่ยนเป็นการลงทุนธุรกิจใหมํๆ เพื่อมุํงหวังแตํกําไรให๎มากขึ้น จนในที่สุดก็
เหลือเพียงแคํหมูํบ๎านเขากะหมอกแหํงเดียวนี่แหละ ที่ ยังคงดําเนินรอยตาม
พระราชดําริด๎วยความมุํงมั่น 

(หน๎า ๘๘) 
 

 เมื่อตัวละครเอกฝ่ายชายเข๎ามาเรียนร๎ูและดูแลโครงการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลของหมูํบ๎าน 
โครงการนี้ก็เจริญก๎าวหน๎ามากขึ้น ชาวบ๎านมีรายได๎เลี้ยงตัวมากขึ้น ตัวเขาเองก็เปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้นกลายเป็นคนที่ซาบซึ้งในคุณคําของการใช๎ภูมิปัญญาตามกระแสพระราชดําริของ
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งหมดล๎วนมาจาก
การยึดมั่นและดําเนินรอยตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช อาจเรียกได๎วําเป็นความสุขที่มาจากความจงรักภักดีของผู๎ที่อาศัยอยูํใต๎รํมพระบารมีของ
พระองค๑ ในความหมายระดับแคบ ใต้ร่มใบภักดิ์ อาจหมายถึงหมูํบ๎านเขากะหมอกเทํานั้น แตํใน
ระดับกว๎ าง  อาจหมายถึงประเทศไทย หรือที่ ใดก็ได๎ที่ผู๎ อยูํ อาศัยมีความจงรักภักดีตํอ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขอเพียงมีความจงรักภักดีเป็นที่ตั้ง และมุํงมั่น
ดําเนินรอยตามแนวพระราชดําริยํอมจะมีความสุขเชํนเดียวกับตัวละครเอกฝ่ายชายในเร่ืองและ
ชาวบ๎านในหมูํบ๎านเขากะหมอกทุกคน 

จะเห็นได๎วําการตั้งชื่อเร่ืองวํา ใต้ร่มใบภักดิ์ นี้ สามารถดึงดูดใจให๎ผู๎อํานร๎ูสึกสงสัยและ
จินตนาการถึงสถานที่ในเร่ืองวํา ใต๎รํมใบภักดิ์นั้นคือสถานที่ใด นําจะเป็นอยํางไร คําวํา “ใต๎รํม” 
ให๎ความร๎ูสึกปลอดภัยและเย็นสบาย ชวนให๎นึกถึงต๎นไม๎ใหญํที่แผํกิ่งก๎านสาขาคอยให๎รํมเงาและ
เป็นที่พักพิงให๎แกํบุคคลที่อาศัยอยูํใต๎รํมเงานั้น แตํผู๎ที่อาศัยอยูํจะต๎องมีความศรัทธาและมีความ
จงรักภักดีตํอต๎นไม๎ใหญํที่ตนได๎อาศัยด๎วย และเนื่องจากนวนิยายเร่ืองนี้อยูํในชุด ลูกไม๎ของพํอ 
ชวนให๎นึกถึงสํานวนไทยที่วํา “ลูกไม๎หลํนไมํไกลต๎น” ดังนั้นผู๎อํานอาจจินตนาการวําในเมื่อต๎นไม๎
ต๎นนี้ชื่อ “ภักดิ์” เพราะฉะนั้น “ลูกไม๎” ที่หลํนลงมายํอมจะเป็นลูกไม๎แหํงความจงรักภักดี
เชํนเดียวกัน สื่อความได๎วําคนทุกคนที่ได๎อาศัยอยูํใต๎รํมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชยํอมจะมีความสุขและมีความจงรักภักดีตํอพระองค๑ จะเห็นได๎วํา
การตั้งชื่อเร่ืองเชํนน้ีสามารถสื่อความหมายอันเป็นแนวคิดของเร่ืองได๎อยํางลึกซึ้งและจัดเป็นกลวิธี
ในการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวิธีหนึ่ง 

 
๒.๑.๑.๒ การตั้งชื่อโดยใช้สมญานาม  

การตั้งชื่อลักษณะนี้เป็นการนําสมญานามของบุคคลมาตั้งเป็นชื่อเร่ือง ผู๎เขียนไมํได๎บอก
โดยตรงวําหมายถึงบุคคลใด แตํเมื่อผู๎อํานได๎อํานเนื้อเร่ืองแล๎วก็จะสามารถตีความได๎วําสมญานาม
ที่ผู๎เขียนนํามาตั้งเป็นชื่อเร่ืองนั้นหมายถึงใคร วิธีนี้เป็นการกระตุ๎นให๎ผู๎อํานสนใจและอยากอําน
เน้ือเร่ืองเพื่อจะได๎เข๎าใจอยํางชัดเจนวําสมญานามนั้นเป็นของใคร จากการศึกษานวนิยายชุด ลูกไม๎
ของพํอ พบวํามีนวนิยายเพียงเร่ืองเดียวที่ตั้งชื่อเร่ืองโดยใช๎สมญานาม คือ นวนิยายเร่ือง แสงดาว
กลางใจ 

นวนิยายเร่ืองนี้มีการเฉลยเอาไว๎ในตอนจบของเร่ืองวําผู๎ที่ผู๎เขียนต๎องการสื่อวําเป็น “แสง
ดาวกลางใจ” ก็คือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงเป็นมิ่งขวัญของปวง
ชนชาวไทย ดังข๎อความที่ได๎บรรยายผํานความคิดของนับดาวไว๎วํา 
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ชํวงเวลาที่โคมสีอําพันลอยละลํองขึ้นไปบนฟากฟ้า นับดาวหวนนึกถึง
ไรํแสงดาวที่บิดาของหลํอนตั้งชื่อตามความศรัทธาของทําน ศรัทธาที่มีตํอผู๎ให๎
ชีวิตใหมํแกํครอบครัวหลํอน และใครตํอใครอีกมากมายบนผืนแผํนดิน 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 ไมํนําแปลกใจเลยที่พระองค๑ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย เป็น
แสงดาวกลางใจของพสกนิกรทุกคน ดั่งแสงประทีปในโคมที่กําลังลอยละลํอง
ขึ้นสูํฟ้าไกล 

(หน๎า ๒๙๖) 
 

สาเหตุที่ผู๎เขียนตั้งชื่อเร่ืองวํา แสงดาวกลางใจ นําจะเป็นเพราะนวนิยายเร่ืองนี้เป็นหนึ่งใน        
นวนิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ จุดประสงค๑ในการเขียนคือเพื่อถํายทอดพระอัจฉริยภาพและพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผํานนวนิยายรักโรแมนติก 
ดังนั้นผู๎เขียนจึงใช๎สมญานาม “แสงดาวกลางใจ” มาตั้งเป็นชื่อเร่ืองเพื่อสื่อความหมายถึงพระองค๑ 
เปรียบเทียบวําพระองค๑ทรงเป็นแสงดาวที่อยูํกลางใจของพสกนิกร สํวนเหตุผลที่ใช๎คําวํา “แสง
ดาว” อาจเพราะแสงจากดวงดาวเป็นสิ่งที่สํองประกายอยูํบนท๎องฟ้ายามค่ําคืน เป็นความสวําง
ทํามกลางความมืด เป็นดุจความหวังในใจของคน และเป็นตัวแทนความเชื่อมั่นและศรัทธา 
เปรียบเสมือนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งทรงเป็นศูนย๑รวมใจของ
ประชาชน บิดาของนับดาวก็เป็นคนหนึ่งที่มีชีวิตอยํางมีความสุขเพราะความศรัทธาในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระองค๑ นอกจากนี้เหตุการณ๑ในเร่ืองยังเกิดขึ้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งมี
ภูมิประเทศเป็นที่สูง มีภูเขาอยูํมาก เป็นสถานที่ที่มองเห็นดวงดาวได๎ชัดเจนกวําพื้นที่ราบ การใช๎
คําวํา “แสงดาว” จึงเหมาะสม อีกเหตุผลหนึ่งอาจเป็นเพราะคําวํา “แสงดาว” ให๎ความร๎ูสึกสวยงาม
และโรแมนติกกวําแสงอาทิตย๑ซึ่งให๎ความรู๎สึกร๎อนแรง 

จะเห็นได๎วําการตั้งชื่อเร่ืองวํา แสงดาวกลางใจ นี้ เป็นการตั้งชื่อโดยใช๎สมญานามที่
หมายถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สื่อความหมายวําพระองค๑ทรงเป็นแสง
ดาวที่อยูํกลางใจประชาชน  ดังนั้นการตั้งชื่อนวนิยายเชํนนี้จึงเป็นการตั้งชื่อที่ สามารถ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได๎วิธีหนึ่ง 

  
จากการวิเคราะห๑ชื่อนวนิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ สามารถสรุปได๎วํา ผู๎เขียนนวนิยายชุดนี้มี

กลวิธีในการตั้งชื่อเร่ืองเพื่อเทิดพระเกียรติ ๒ วิธี คือ การตั้งชื่อตามลักษณะของสถานที่ และการ
ตั้งชื่อโดยใช๎สมญานาม 
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  ๒.๑.๒ การตั้งชื่อบท 
นวนิยายมักจะมีการแบํงเนื้อหาเป็นบท นวนิยายสํวนใหญํจะมีเพียงตัวเลขกํากับแตํละบท

เทํานั้นแตํนวนิยายบางเร่ือง ผู๎เขียนจะเขียนชื่อบทกํากับแตํละบทเอาไว๎ด๎วย ในกรณีนี้ชื่อบทจะเป็น
สิ่งหนึ่งที่นําศึกษาวิเคราะห๑เพราะเป็นสิ่งที่ผู๎อํานได๎เห็นกํอนเร่ิมอํานเนื้อหาในแตํละบท ชํวยดึงดูด
ความสนใจของผู๎อําน กระตุ๎นให๎สงสัยวําจะเกี่ยวข๎องกับเนื้อหาในบทนั้นๆ อยํางไร ผลการศึกษา
นวนิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ พบวํามีนวนิยายที่ผู๎เขียนตั้งชื่อบทเอาไว๎ ๒ เร่ืองจาก ๕ เร่ืองในชุด คือ 
นวนิยายเร่ือง ใต้ร่มใบภักดิ์ และนวนิยาย เร่ือง  หัวใจใกล้รุ่ง  
 

เร่ือง ใต้ร่มใบภักดิ์ 
นวนิยายเร่ือง ใต้ร่มใบภักดิ์ ผู๎เขียนแบํงเนื้อหาออกเป็น ๓๐ บท มีบทนํา ๑ บท และบทสํง

ท๎าย ๑ บท 
ในสํวนบทนํา ผู๎เขียนตั้งชื่อบทวํา “เร่ิมเปิดฝา...เทน้ํามัน” เมื่ออํานชื่อบท ผู๎อํานคงจะนึก

ถึงภาพคนกําลังเปิดฝาขวดนํ้ามันและเทน้ํามันลงในยานพาหนะประเภทใดประเภทหนึ่งเพื่อจะได๎
ขับเคลื่อนยานพาหนะไปทําธุระตํอไป แตํเมื่ออํานเนื้อหาในบทนี้จะพบวําผู๎เขียนกลําวถึงผู๎ใหญํ
ธม ผู๎ใหญํบ๎านหมูํบ๎านเขากะหมอกซึ่งยืนอยูํตํอหน๎าพระบรมฉายาลักษณ๑ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชและรําลึกถึงพระราชดํารัสของพระองค๑ที่ เขาเคยอํานใน
หนังสือพิมพ๑ นั่นเป็นสิ่งที่ทําให๎เขาเร่ิมทําโครงการผลิตน้ํามันไบโอดีเซล ดังที่ผู๎เขียนบรรยาย
เอาไว๎วํา 

 
 เพราะพระราชดํารัสซึ่งแสดงถึงความเอาพระทัยใสํตํอปวงประชาในยุค
ข๎าวยากหมากแพงนี้เอง ทําให๎เขาตัดสินใจริเร่ิมทําโครงการอนุรักษ๑พลังงาน 
การใช๎พลังงานทดแทน (ไบโอดีเซล) ตามแนวพระราชดําริ 
 โดยหลักใหญํใจความของแผนงานก็คือ การนําน้ํามันพืชซึ่งใช๎แล๎วหรือ
สกัดจากพืชที่สามารถผลิตน้ํามันได๎มาทําปฏิกิริยาทางเคมี จนกลายเป็นน้ํามันที่
มีคุณสมบัติใกล๎เคียงน้ํามันดีเซล จากนั้นจึงเอาผลิตผลดังกลําวไปผสมกับน้ํามัน
ดีเซล ก็จะสามารถนํากลับมาใช๎ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงได๎เป็นอยํางดี 
 จากจุดประกายเล็กๆ ในคร้ังนั้น ทําให๎ทุกวันนี้กลุํมคนแหํงหมูํบ๎านเขา
กะหมอกเรียนรู๎และนําหลักการน้ีมาผลิตนํ้ามันดีเซลใช๎กันทุกครัวเรือน ไมํวําจะ
ใช๎เติมเคร่ืองยนต๑ทําการเกษตร หรือยานยนต๑ที่สัญจรกันอยูํในหมูํบ๎าน 

(หน๎า ๗ - ๘) 



๖๙ 

 

 
 

 
เมื่ออํานจบบท ผู๎ อํานจะเข๎าใจวําชื่อบท “เร่ิมเปิดฝา...เทน้ํามัน” นั้นนําจะหมายถึง

จุดเร่ิมต๎นของการทําโครงการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลในหมูํบ๎านเขากะหมอกนั่นเอง นั่นคือผู๎ใหญํ
ธมเป็นคนริเร่ิม โดยมีแรงบันดาลใจจากการอํานพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช การเปิดฝาคือการเร่ิมโครงการ นํ้ามันคือนํ้ามันไบโอดีเซล สํวนยานพาหนะที่
ต๎องการจะขับเคลื่อนก็อาจหมายถึงยานพาหนะจริงๆ หรืออาจหมายถึงโครงการของหมูํบ๎านก็
เป็นได๎ ดังนั้นชื่อบทนํานี้จึงเป็นการเลือกใช๎คําที่เหมาะสม เพราะบอกให๎ผู๎อํานร๎ูวําเป็นเร่ือง
เกี่ยวกับอะไร และมีที่มาอยํางไร 

ตั้งแตํบทที่ ๑ ถึงบทที่ ๓๐ ผู๎เขียนตั้งชื่อบทวํา “แกลลอนที่ ๑, แกลลอนที่ ๒, แกลลอนที่ 
๓,...,  แกลลอนที่ ๓๐” เป็นชื่อบทที่มีความหมายตํอเนื่องมาจากบทนํา กลําวคือเมื่อเปิดฝาเทน้ํามัน
แล๎วก็เทเพิ่มอีกหลายแกลลอน เนื้อหาของนวนิยายเร่ืองนี้เกี่ยวข๎องกับโครงการผลิตน้ํามันไบโอ
ดีเซลของหมูํบ๎านเขากะหมอก ปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนเร่ิมเร่ืองคือจิรเมธ บุตรชายของเกริกเกียรติ
ไมํพอใจที่บิดาของตนให๎เงินสนับสนุนแกํโครงการนี้ทุกเดือน เขาจึงเข๎ามาดูแลโครงการนี้เพื่อให๎
โครงการสามารถคืนเงินให๎แกํบิดาของเขาได๎ ชายหนุํมคํอยๆ เข๎าใจความสําคัญและคุณคําของ
โครงการ เขาพบวําโครงการนี้ไมํก๎าวหน๎าเพราะมีปัญหาเร่ืองการตลาด จึงพยายามแก๎ไขปัญหา
เพื่อพัฒนาโครงการจนกระทั่งสามารถทําได๎สําเร็จ เนื้อหาแตํละบทกลําวถึงอุปสรรคที่คํอยๆ 
ได๎รับการแก๎ไข และความก๎าวหน๎าที่คํอยๆ มีเพิ่มมากขึ้น อีกสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นเสมอก็คือความร๎ูสึก
อ่ิมเอมใจของจิรเมธที่ได๎ทําโครงการน้ี ดังนั้นการเติมน้ํามันทีละแกลลอนในแตํละบท อาจตีความ
ได๎ทั้งสองประการ คือเป็นการเติมน้ํามันให๎โครงการสามารถขับเคลื่อนตํอไปได๎เร่ือยๆ หรืออาจ
เป็นการเติมพลังงานลงในหัวใจของจิรเมธซึ่งเป็นตัวละครเอกฝ่ายชาย เมื่อเขามีความซาบซึ้งใน
คุณคํา เขาก็มีกําลังใจที่จะคิดหาวิธีพัฒนาโครงการตํอไป 

สํวนบทสํงท๎าย ผู๎เขียนตั้งชื่อบทวํา “ปิดฝาแกลลอน...รับความสุข” เป็นชื่อที่กระตุ๎นให๎
เกิดความสงสัยวําทําไมหลังจากเติมน้ํามันเสร็จแล๎วจึงมีความสุข ผู๎เขียนได๎เฉลยเอาไว๎ในตอนท๎าย
ที่สุดวํานั่นเป็นความสุขที่เกิดจากการให๎ ดังความวํา 

 
 และเมื่อถึงวันนั้นเขาเชื่อมั่นวําสิ่งที่เขากับคนในหมูํบ๎านชํวยกันทําใน
วันนี้ จะมีคนอีกนับหลายสิบล๎านชีวิตในวันข๎างหน๎าขอบคุณอยํางแนํนอน...
ไมํใชํการขอบคุณเขาหรือคนในเขากะหมอก! แตํเป็นการสํานึกในบุญคุณของ
พํอ! ที่รัก เป็นหํวง และเสียสละเพื่อลูกๆ โดยไมํหวังสิ่งใดตอบแทน 



๗๐ 

 

 
 

 เหมือนดังคําที่บิดาของเขาเคยพรํ่าสอนอยูํเสมอมา จนทําให๎วันนี้เขา
ประจักษ๑แจ๎งเห็นจริงวํา ในโลกนี้ยังมีคนที่ยอมเสียสละกายใจของตนเพื่อผู๎อ่ืน
อยูํ 
 แล๎วรอยยิ้มแหํงความสุขของผู๎ให๎อีกคนหน่ึงก็ผุดขึ้น... 

(หน๎า ๔๖๔) 
 

สิ่งที่ผู๎เขียนต๎องการจะสื่อความในบทนี้นําจะเป็นข๎อคิดที่วํา การทําโครงการนี้เป็นการ
สนับสนุน สํงเสริมให๎คนหันมาใช๎พลังงานทดแทน ผู๎ทําโครงการยํอมจะมีความสุขจากการได๎เป็น
ผู๎มอบสิ่งดีๆ ให๎แกํผู๎อ่ืน เพราะการใช๎น้ํามันไบโอดีเซลแทนน้ํามันดีเซลนั้นเป็นการใช๎เชื้อเพลิงที่
ผลิตขึ้นเอง จึงไมํต๎องเป็นหํวงวําในอนาคตข๎างหน๎าจะไมํมีน้ํามันใช๎ นอกเหนือจากได๎น้ํามันแล๎ว 
ผู๎ใช๎ยังได๎รับความสุขเพิ่มขึ้น 

จะเห็นได๎วําการตั้งชื่อบทในนวนิยายเร่ือง ใต้ร่มใบภักดิ์ นี้ชื่อแตํละบทไมํได๎แสดง
ความหมายเฉพาะ แตํเป็นชื่อที่มีความเกี่ยวข๎องกัน เป็นการกระทําที่ตํอเนื่องกันมาโดยตลอด เร่ิม
ตั้งแตํเปิดฝา เทน้ํามัน ปิดฝา และรับความสุข หากนําชื่อบทมาเขียนตํอกันก็จะได๎ประโยคหนึ่ง
ประโยค สิ่งที่ไมํมีอยูํในประโยคคือประธานของประโยค ผู๎เขียนไมํได๎บอกวําใครเป็นผู๎เปิดฝาและ
เทน้ํามัน และไมํได๎บอกวําใครเป็นผู๎ได๎รับความสุข ผู๎อํานอาจตีความจากการอํานบทนําวําผู๎เท
น้ํามันคือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพราะพระองค๑ทรงเป็นผู๎ ริเร่ิมเร่ือง
การผลิตน้ํามันไบโอดีเซล ทรงเป็นเจ๎าของสิทธิบัตร “การใช๎น้ํามันปาล๑มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน้ํามัน
เชื้อเพลิงเคร่ืองยนต๑ดีเซล” และทรงเป็นแรงบันดาลใจให๎แกํผู๎ใหญํธม หรืออาจตีความได๎วําผู๎เท
น้ํามันคือผู๎ใหญํธม เพราะเขาเป็นผู๎นําโครงการในหมูํบ๎านเขากะหมอก แตํ เมื่อเร่ิมอํานบทที่ ๑ 
จนถึงจบเร่ืองจะพบวําคนที่ทุํมเทแรงกายแรงใจในการพัฒนาโครงการนี้คือจิรเมธซึ่งเป็นตัวละคร
เอกฝ่ายชาย เขาจึงเป็น “ผู๎ให๎” อีกคนหนึ่ง แตํตัวเขาเองก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งทรงเป็น “ผู๎ให๎” ที่ยิ่งใหญํกวําตัวเขามาก 
ดังนั้นการตั้งชื่อบทในนวนิยายเร่ืองนี้จึงจัดเป็นกลวิธีในการเทิดพระเกียรติวิธีหนึ่ง 
 

เร่ือง หัวใจใกล้รุ่ง 
นวนิยายเร่ือง หัวใจใกล้รุ่ง ผู๎เขียนแบํงเนื้อหาออกเป็น ๒๔ บท มีบทนํา ๑ บท และบทสํง

ท๎าย ๑ บท 
ในสํวนบทนํา ผู๎เขียนตั้งชื่อบทวํา “คอนเสิร๑ตเร่ิมบรรเลง...” เมื่ออํานชื่อบท ผู๎อํานอาจคิด

วําผู๎เขียนกําลังเกร่ินนําเข๎าสูํการแสดงคอนเสิร๑ตที่ใดที่หนึ่ง อาจเป็นการแสดงที่ตัวละครเอกฝ่าย



๗๑ 

 

 
 

ชายหรือตัวละครเอกฝ่ายหญิงเข๎าไปเกี่ยวข๎องหรือมีบทบาท  โดยผู๎เขียนอาจสร๎างสถานการณ๑ให๎
เหมือนกับผู๎อํานเป็นผู๎ชมที่กําลังนั่งชมการแสดงคอนเสิร๑ตอยูํ นับเป็นศิลปะในการเขียนอยํางหนึ่ง 
เมื่อได๎อํานเนื้อหา จะพบวําในบทนี้ผู๎เขียนได๎กลําวถึงบทเพลงจริงๆ นั่นคือบทเพลงพระราช
นิพนธ๑ใกล๎รํุง 

 
 “ได๎ยินเสียงแวํวดังแผํวมาแตํไกลไกล ชุํมชื่นฤทัยหวานใดจะปาน 
 ฟังเสียงบรรเลง ขับเพลงประสาน จากทิพย๑วิมาน ประทานกลํอมใจ...” 
 เสียงเพลงหวานละมุนคลอเคล๎าทํวงทํานองดนตรีตามจังหวะจากหีบ
เพลงชัก (Accordion) ดังขึ้นในยามรํุงสางของเช๎าวันอาทิตย๑ ณ หน๎าบ๎าน
ทาวน๑เฮาส๑หลังเล็ก แสงเรืองรองตรงเส๎นขอบฟ้าเร่ิมแย๎มทักทายวันใหมํ 
 ชายวัยกลางคน หน๎าตาอบอํุนและใจดี หันยิ้มให๎บุตรสาววัยห๎าขวบที่
มักตื่นแตํเช๎าตรํูเพื่อปีนขึ้นเก๎าอ้ีมานั่งข๎างๆ บิดาพร๎อมฟังเพลงโปรดที่บิดาชอบ
ร๎องและเลํนในยามวํางของทุกวัน 

(หน๎า ๗) 
 
จะเห็นได๎วําสถานที่ในบทนําไมํใชํเวทีแสดงคอนเสิร๑ต แตํเป็นที่ทาวน๑เฮาส๑หลังหนึ่ง 

เสียงเพลงนั้นไมํใชํเสียงของนักร๎องหรือนักดนตรีบนเวที แตํเป็นเสียงจากหีบเพลงชักของผู๎ชาย
คนหนึ่งซึ่งบรรเลงให๎บุตรสาวฟัง หลังจากนั้นเขาได๎สนทนากับบุตรสาวเร่ืองความหมายของชื่อ
ของเธอ ชื่อของเธอคือใกล๎ รํุง เขาตั้งให๎เธอตามชื่อบทเพลงพระราชนิพนธ๑ใกล๎รํุง และมี
ความหมายเดียวกับบทเพลง คือต๎องการให๎เธอเป็นความหวังและความสุขของทุกคนดังเชํนบท
เพลงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได๎พระราชทานให๎แกํคนไทยทุกคน 
ดังนั้น เนื้อหาในบทนําจึงไมํใชํการแสดงคอนเสิร๑ตเพลงพระราชนิพนธ๑ แตํเป็นการเกร่ินถึง
เด็กหญิงคนหนึ่งที่มีชื่อเดียวกับบทเพลงพระราชนิพนธ๑ เป็นการบอกเป็นนัยให๎ผู๎อํานร๎ูวําเนื้อหา
บทตํอไปจะเป็นเร่ืองราวสํวนหนึ่งในชีวิตของผู๎หญิงคนหนึ่งที่ชื่อใกล๎รํุง ผู๎เขียนเปรียบชีวิตน๎อยๆ 
ที่เพิ่งเร่ิมต๎นกับคอนเสิร๑ตที่เพิ่งเร่ิมบรรเลง สํวนบทเพลงตํางๆ ที่จะบรรเลงตํอไปก็คือเร่ืองราว
ตํางๆ ที่เธอต๎องเผชิญในชีวิตนั่นเอง อีกทั้งชีวิตของเธอยังเกี่ยวข๎องกับบทเพลงพระราชนิพนธ๑
อยํางลึกซึ้ง ดังนั้นชื่อบทนํานี้จึงเป็นการใช๎คําเปรียบเทียบที่ชาญฉลาดและเหมาะสมกับเนื้อหา มี
ความหมายตรงตามที่ต๎องการนําเสนอ และใช๎คําเปรียบเทียบอยํางมีศิลปะ 

ตั้งแตํบทที่ ๑ ถึงบทที่ ๒๔ ผู๎เขียนตั้งชื่อบทวํา “บทเพลงที่ ๑, บทเพลงที่ ๒, บทเพลงที่ 
๓,..., บทเพลงที่ ๒๔” เป็นชื่อบทที่มีความหมายตํอเนื่องมาจากบทนํา กลําวคือเมื่อเปิดคอนเสิร๑ต
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แล๎วก็ตามด๎วยการบรรเลงบทเพลงแรก และบทเพลงตํอมาอีกหลายบทเพลง ผู๎เขียนได๎ระบุชื่อบท
เพลงเอาไว๎ด๎วย เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ๑ทั้ง ๒๔ บทเพลง (ดูภาคผนวก)โดยมีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีเน้ือเพลงบางสํวน ดังตัวอยํางตํอไปนี้ 
 

๑)                                                    บทเพลงที่ ๑ 
ในดวงใจนิรันดร์ 

อยากลืมลืมรักลืมมิลง กลับพะวงหลงเพ๎อเงา 
เปรียบปานเพลิงรักรุมสุมเศร๎า เปลี่ยวเปลําร๎าวรอน 

บทเพลงนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเจ็บปวดที่เกิดจากความรัก สํวนเนื้อหาในบทนี้กลําวถึง
สิงขรซึ่งเป็นตัวละครเอกฝ่ายชายวําถึงแม๎จะมีคนรักแล๎วก็ยังลืมใกล๎รํุงซึ่งเป็นตัวละครเอกฝ่ายหญิง
ไมํได๎ เขายังรักเธออยูํและคิดถึงเธอเสมอ ดังนั้นจึงร๎ูสึกเจ็บปวด เนื้อหาในบทนี้นับวําสอดคล๎อง
กับเน้ือเพลงในชื่อบท 

 
๒)                                                 บทเพลงที่ ๑๖  

ดวงใจกับความรัก 
ค่ําคืนนภาดาราพราว ประกายแสงดาวพราวตา 

ดาษเรียงเคียงแสงดวงจันทรา เพลินชมแสงพรายนภาเห็นดวงดาราล๎อมจันทร๑ 
 

บทเพลงนี้บรรยายถึงบรรยากาศยามค่ําคืนที่มีดวงจันทร๑และดวงดาวสวยงาม สํวนเนื้อหา
ในบทกลําวถึงความสุขสมหวังของตัวละครประกอบสองตัว คือสร๎อยแสงแขกับอารัติ อารัติเคย
เปรียบเทียบวําสร๎อยแสงแขเหมือนกับดวงจันทร๑ ดังนั้นบรรยากาศในบทเพลงจึงสอดคล๎องกับ
อารมณ๑ความร๎ูสึกมีความสุขเพราะสมหวังในความรักของสร๎อยแสงแข 
  

๓)                                                  บทเพลงที่ ๒๓ 
I Never Dream 

I Never Dream that I will ever find you. 
I Never Dream my dreams will ever come true. 

บทเพลงนี้กลําวถึงความฝันที่เป็นจริง ในบทนี้ใกล๎รํุงตกลงแตํงงานกับสิงขร ทั้งยังได๎รับ
ทุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร๑และการวิจัยออสเตรีย ให๎ไปฝึกอบรมด๎านดุริยางคศิลป์ที่ University 
of Music and Performing Arts Vienna เป็นเวลาเก๎าเดือน หญิงสาวสมหวังทั้งเร่ืองชีวิตคูํและชีวิต
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การทํางาน ทั้งสองเร่ืองล๎วนเป็นสิ่งที่เธอเคยหวัง แตํไมํคิดวําจะกลายเป็นความจริง บทเพลงนี้จึง
เป็นอีกบทเพลงหนึ่งซึ่งผู๎เขียนเลือกมาใช๎ได๎เหมาะสมอยํางยิ่ง 

 
 จากตัวอยํางชื่อบทและเนื้อหาในบทข๎างต๎น แสดงให๎เห็นวําชื่อบทซึ่งประกอบด๎วยชื่อ
เพลงและเนื้อเพลงบางทํอนมีความสําคัญในฐานะที่เป็นแนวทางให๎ผู๎อํานสามารถคาดเดาอารมณ๑
ของเร่ืองหรือเหตุการณ๑ที่อาจเกิดขึ้นตํอไปในเร่ืองได๎ นับเป็นความสนุกสนานเร๎าใจอยํางหนึ่ง 
หากเปรียบการอํานนิยายเป็นการชมภาพยนตร๑ ก็คล๎ายกับการได๎ชมภาพยนตร๑ที่มีเพลงประกอบ 
ผู๎อํานที่มีจินตนาการจะได๎รับสุนทรียภาพจากทางตา ทางใจ และทางหูไปพร๎อมๆ กัน เป็นการชํวย
เพิ่มประสาทสัมผัสในการรับความรื่นรมย๑ เน้ือเพลงและเนื้อหานั้นเชื่อมโยงกันทั้ง ๒๔ บท นับวํา
ผู๎เขียนประสบความสําเร็จในการเลือกสรรเพลงมาทําให๎ผู๎อํานร๎ูสึกมีอารมณ๑รํวม ขณะเดียวกันก็
เป็นกลวิธีหนึ่งที่ทําให๎ผู๎อํานได๎รับความร๎ูเกี่ยวกับชื่อเพลงและเนื้อหาของบทเพลงพระราชนิพนธ๑
ตํางๆ เป็นการสอดแทรกเอาไว๎อยํางมีความหมาย ได๎ประโยชน๑ เป็นการเผยแพรํบทเพลงพระราช
นิพนธ๑อีกทางหนึ่งโดยไมํทําให๎ผู๎อํานร๎ูสึกวําเป็นการให๎ความร๎ูอยํางยัดเยียด ทั้งยังอาจทําให๎ผู๎อําน
สนใจไปหาความร๎ูเกี่ยวกับบทเพลงพระราชนิพนธ๑เพิ่มเติมเมื่ออํานจบ เพราะเนื้อเพลงและเนื้อหา
สํงเสริมกัน กลมกลืนกันเป็นอยํางดี 

ลักษณะที่นําสังเกตประการหนึ่งคือมีทั้งชื่อเพลงภาษาไทยและชื่อเพลงภาษาอังกฤษ ใน
จํานวน ๒๔ บทนั้นเป็นเพลงภาษาไทย ๑๔ เพลง และเป็นเพลงภาษาอังกฤษ ๑๐ เพลง ทั้งที่เพลง
ภาษาอังกฤษสํวนใหญํเป็นเพลงที่มีเนื้อร๎องภาษาไทยด๎วย แตํผู๎เขียนเลือกใช๎เนื้อเพลงที่เป็น
ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้อาจเพราะเน้ือเพลงภาษาอังกฤษสามารถสื่อถึงอารมณ๑ความรู๎สึกของตัวละครได๎
ลึกซึ้งกวํา เหมาะสมกับเนื้อเร่ืองมากกวํา หรืออาจเป็นเพราะผู๎เขียนต๎องการให๎มีทั้งเนื้อเพลง
ภาษาไทยและเน้ือเพลงภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อความเป็นนัยวําดนตรีคือภาษาสากลและบทเพลงพระ
ราชนิพนธ๑ก็เป็นบทเพลงที่มีความเป็นสากล มีความทันสมัย 

สํวนบทสํงท๎าย ผู๎เขียนตั้งชื่อบทวํา “ปิดฉากคอนเสิร๑ต...” เป็นชื่อที่เหมาะสมกลมกลืนกับ
ชื่อบทนําและชื่อบทตํางๆ เป็นอยํางดี เนื้อหาในบทนี้กลําวถึงการแสดงดนตรีจริงๆ กลําวคือใกล๎
รํุงมีโอกาสได๎แสดงดนตรีในงานกาลาดินเนอร๑การกุศลโครงการเพลงพระราชนิพนธ๑ เป็นการ
แสดงหน๎าที่นั่งโดยนํารายได๎ทูลเกล๎าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล หญิงสาวและเพื่อนๆ ได๎
บรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ๑สามเพลง หนึ่งในนั้นคือบทเพลงพระราชนิพนธ๑ใกล๎รํุง ประโยค
ที่วํา “ปิดฉากคอนเสิร๑ต” อาจหมายถึงการปิดการแสดงดนตรีโครงการเพลงพระราชนิพนธ๑ หรือ
อาจหมายถึงการจบเร่ืองราวในชีวิตของใกล๎ รํุงก็ได๎  เป็นประโยคที่มีความหมายสองนัย
เชํนเดียวกับชื่อบทนําแตํไมํวําจะเป็นความหมายใดก็ล๎วนแตํเป็นการจบอยํางมีความสุขทั้งสิ้น  
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ผู๎ศึกษาพบวําการตั้งชื่อบทในนวนิยายเร่ือง หัวใจใกล้รุ่ง นี้ มีลักษณะคล๎ายคลึงกับการตั้ง
ชื่อบทในนวนิยายเร่ือง ใต้ร่มใบภักดิ์ กลําวคือ ชื่อบทแตํละบทไมํได๎แสดงความหมายเฉพาะ แตํ
เป็นชื่อที่มีความหมายเกี่ยวข๎องกัน และตํอเนื่องกันมาโดยตลอดตั้งแตํเร่ิมบรรเลงคอนเสิร๑ต 
บรรเลงบทเพลงที่ ๑ บทเพลงที่ ๒ บทเพลงที่ ๓ ไปจนกระทั่งปิดคอนเสิร๑ต คอนเสิร๑ตดังกลําว
ไมํได๎บรรเลงอยูํในสถานที่ใดหรืองานใดงานหนึ่ง แตํบรรเลงอยูํในชีวิตของใกล๎รํุงซึ่งเป็นตัว
ละครเอกฝ่ายหญิง  

จะเห็นได๎วําชื่อบทในนวนิยายเร่ือง หัวใจใกล้รุ่ง นี้นําสนใจมาก เพราะเป็นการสร๎าง
บรรยากาศให๎ผู๎อํานนวนิยายรู๎สึกเหมือนกับได๎เข๎าไปชมการแสดงดนตรีแหํงหนึ่ง เร่ืองราวของตัว
ละครเปรียบเสมือนกับบทเพลงที่บรรเลงอยํางตํอเนื่องเพลงแล๎วเพลงเลําจนกระทั่งจบการแสดง 
เนื้อหาในบทเพลงสอดคล๎องสัมพันธ๑กับเนื้อหาในเร่ือง แสดงให๎เห็นถึงพระอัจฉริยภาพในด๎าน
การทรงพระราชนิพนธ๑เพลงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วําพระองค๑มี
พระปรีชาสามารถในการทรงพระราชนิพนธ๑บทเพลงได๎มากมายและหลากหลาย ทั้งในด๎าน
ความหมายและด๎านอารมณ๑ อีกทั้งยังเป็นบทเพลงที่เปี่ยมด๎วยความหมายที่ลึกซึ้งกินใจ สามารถ
นําไปเปรียบเทียบกับชีวิตของมนุษย๑ได๎ในทุกชํวงทุกตอน นอกจากนี้ เนื้อหาในบทเพลงยังเปี่ยม
ด๎วยคุณคําในด๎านการเข๎าใจชีวิตของมนุษย๑และแฝงด๎วยการให๎กําลังใจ ดังนั้นการตั้งชื่อบทในนว
นิยายเร่ืองนี้จึงเป็นกลวิธีหนึ่งในการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช 

 
จากการวิเคราะห๑ชื่อบทในนวนิยายเร่ือง ใต้ร่มใบภักดิ์ และเร่ือง หัวใจใกล้รุ่ง สามารถสรุป

ได๎วํา การตั้งชื่อบทให๎เกี่ยวข๎องสัมพันธ๑กับแนวพระราชดําริเป็นกลวิธีในการเทิดพระเกียรติวิธี
หนึ่ง 
 
  ๒.๑.๓ การตั้งชื่อตัวละคร 
 ชื่อตัวละครเป็นชื่อที่ถูกกลําวถึงบํอยที่สุดในเร่ือง ผู๎ศึกษาพบวําชื่อตัวละครหลายตัวในนว
นิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ เป็นชื่อที่สัมพันธ๑กับการเทิดพระเกียรติ ชื่อตัวละครเหลํานั้น ได๎แกํ ทิวเมฆ 
รวงข๎าว ออมสิน การดี และใกล๎รํุง 
 
ทิวเมฆ 

ทิวเมฆเป็นตัวละครเอกฝ่ายชายในนวนิยายเร่ือง  ในมํานเมฆ “ทิวเมฆ” คือ ก๎อนเมฆที่อยูํ
รวมกันเป็นกลุํมเป็นแนว ผู๎ศึกษาสันนิษฐานวําผู๎เขียนคงจะตั้งใจให๎ทิวเมฆนี้หมายถึง เมฆฝน 



๗๕ 

 

 
 

เพราะนวนิยายเร่ือง ในมํานเมฆ เป็นนวนิยายที่ผู๎เขียนตั้งใจจะเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเกี่ยวกับโครงการฝนหลวง นอกจากจะตั้งชื่อของตัวละครเอกฝ่าย
ชายให๎เกี่ยวกับฝนแล๎ว ผู๎เขียนยังเขียนให๎เขาประกอบอาชีพเป็นนักบินของสํานักการบินอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นผู๎ทําให๎เกิดฝน ทั้งโดยชื่อ และโดยอาชีพ สายฝนในเร่ืองเป็นสิ่งที่ตกลงมา
เพื่อชํวยเหลือชาวบ๎าน และจุดประกายความคิดให๎แกํรวงข๎าวซึ่งเป็นตัวละครเอกฝ่ายหญิง ทําให๎
เธอสามารถหาวิธีทําความดีเพื่อลบล๎างความผิดได๎ ทิวเมฆเองก็เชํนกัน ชายหนุํมเป็นคนมีจิตอาสา 
ฝนที่เกิดจากตัวเขาคือน้ําใจ เขามีใจอยากชํวยเหลือผู๎อ่ืนจึงมาเป็นนักบินฝนหลวง ทิวเมฆเป็นผู๎ให๎ 
น้ําใจของเขาทําให๎ “รวงข๎าว” ร๎ูสึกสดชื่น ร๎ูสึกวํามีที่พึ่ง และสามารถเจริญเติบโตขึ้นมาได๎ 
ตลอดจนประสบความสําเร็จอยํางงดงาม เมื่อพิจารณาจากเหตุผลข๎างต๎น จะเห็นวําชื่อ “ทิวเมฆ” 
เป็นชื่อที่ผู๎เขียนตั้งใจคิดขึ้นเพื่อให๎มีความหมายโดยนัย สื่อถึงอาชีพของเจ๎าของชื่อ อุปนิสัยใจคอ 
บทบาทในเร่ือง รวมทั้งเกี่ยวข๎องกับโครงการในพระราชดําริที่ต๎องการนําเสนอ  

 
รวงข๎าว 

รวงข๎าวเป็นตัวละครเอกฝ่ายหญิงในนวนิยายเร่ือง ในม่านเมฆ “รวงข๎าว” คือ ข๎าวที่งอก
ออกมาเป็นรวง ข๎าวเป็นพืชที่ต๎องการดินดีและน้ํามาก จึงจะสามารถเจริญงอกงามได๎ เงื่อนไข
เชํนน้ีตรงกับสภาวะของรวงข๎าวซึ่งเป็นตัวละครเอกฝ่ายหญิงในนวนิยายเร่ืองนี้ กลําวคือแม๎วําเธอ
จะจากบ๎านไอดินมาโดยไมํคิดจะกลับไปอีก แตํก็ยังคิดถึงอยูํเสมอและตัดสินใจกลับไปแก๎ไขอดีต
ที่ผิดพลาด ทําความดีลบล๎างความผิดด๎วยการชํวยเหลือชาวบ๎านในหมูํบ๎าน หญิงสาวพบวําเธอมี
ความสุขเมื่ออยูํที่นั่น และความตั้งใจที่จะชํวยเหลือชาวบ๎านของเธอก็สัมฤทธิ์ผลเมื่อได๎เห็นถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีตํอชาวบ๎านในพื้นที่
แห๎งแล๎ง รวมทั้งได๎รับความชํวยเหลือและกําลังใจจากทิวเมฆ บ๎านไอดินเปรียบเสมือนดินที่เหมาะ
แกํการปลูกข๎าว สํวนฝนหลวงและทิวเมฆก็เปรียบเสมือนฝนที่ให๎ปริมาณน้ําอยํางเพียงพอ ทําให๎
รวงข๎าวอยํางเธอเจริญงอกงามขึ้นมาได๎ เมื่อพิจารณาจากความหมายเปรียบเทียบดังกลําว จะเห็น
ได๎วําชื่อ “รวงข๎าว” เป็นชื่อที่ผู๎เขียนตั้งขึ้นมาอยํางตั้งใจ เป็นชื่อที่สะท๎อนสภาพชีวิตและจิตใจ 
สะท๎อนความต๎องการของตัวละครตัวนี้ออกมาได๎อยํางถูกต๎อง ลงตัว ทั้งยังเป็นชื่อที่สัมพันธ๑กับ
การเทิดพระเกียรติอีกด๎วย 
 
ออมสิน 

ออมสินเป็นตัวละครเอกฝ่ายหญิงในนวนิยายเร่ือง ลูกหนี้ท่ีรัก “ออมสิน” หมายถึง การ
ประหยัดทรัพย๑ ความหมายของชื่อตัวละครสอดคล๎องกับแกํนเร่ืองที่ผู๎เขียนต๎องการนําเสนอ นั่น
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คือ การประหยัด  อดออมและการใช๎ชีวิตอยํางพอเพียงจะทําให๎ชีวิตมีความสุข ในตอนต๎นของ
เร่ือง ชื่อของตัวละครมีความหมายตรงกันข๎ามกับพฤติกรรมของตัวละคร เพราะหญิงสาวเป็นคน
ใช๎จํายฟุ่มเฟือย ใช๎เงินเกินตัวจนกระทั่งเป็นหนี้บัตรเครดิต ภายหลังเมื่อได๎รับความชํวยเหลือจาก
คนรอบข๎างจึงสามารถปรับเปลี่ยนอุปนิสัยของตนได๎ กลายเป็นคนที่เห็นคุณคําของการออมและมี
ความสุขกับการใช๎ชีวิตอยํางพอเพียงตามแนวพระราชดําริสมกับความหมายของชื่ อ ดังนั้นชื่อ 
“ออมสิน” จึงเป็นชื่อที่ผู๎ เขียนตั้งขึ้นมาเพื่อล๎อเลียนพฤติกรรมการใช๎เงินที่ตรงกันข๎ามกับ
ความหมายของชื่อในเบื้องแรก และนับวําเป็นชื่อที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของเธอเป็นอยํางยิ่งใน
ท๎ายที่สุด อีกทั้งยังเป็นชื่อที่สอดคล๎องสัมพันธ๑กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ 

 
การดี 
 การดีเป็นตัวละครฝ่ายดีในนวนิยายเร่ือง ลูกหนี้ท่ีรัก คําวํา “การดี” หมายถึง งานที่ดี การดี
เป็นเกษตรกร งานที่ดีนั้นจึงหมายถึงอาชีพเกษตรกรรม เขาเลือกประกอบอาชีพนี้ด๎วยความมุํงมั่น
ตั้งใจ และมีความสุขในการประกอบอาชีพ เพราะเขายึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว๎เป็น
แนวทางในการดําเนินชีวิต อีกทั้งยังสนับสนุนและสํงเสริมให๎ผู๎อ่ืนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใช๎ในชีวิตประจําวัน ดังเชํนที่เขาได๎ให๎คําแนะนําแกํออมสินซึ่งเป็นตัวละครเอก
ฝ่ายหญิงของเร่ือง จนทําให๎หญิงสาวสามารถปรับเปลี่ยนนิสัยของตัวเองได๎และใช๎ชีวิตอยํางมี
ความสุข ชื่อ “การดี” จึงเป็นชื่อที่สะท๎อนให๎เห็นคุณคําของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได๎อยํางชัดเจน 
 
ใกล๎รํุง 

ใกล๎รํุงเป็นตัวละครเอกฝ่ายหญิงในนวนิยายเร่ือง หัวใจใกล้รุ่ง คําวํา “ใกล๎รํุง” หมายถึง 
ใกล๎จะเช๎าแล๎ว บิดาของใกล๎รํุงบอกแกํเธอตั้งแตํเด็กๆ วําชื่อของเธอมีความหมายวํา ความหวังและ
ความสุขของทุกคน และหญิงสาวก็ เป็นเชํนนั้นจริง ใกล๎รํุงมักชํวยเหลือผู๎ อ่ืนโดยไมํหวัง
ผลตอบแทนอยูํเสมอ เธอเป็นความหวังของครอบครัว เป็นความหวังของน๎องสาวของสิงขรที่
พิการทางการได๎ยิน เป็นความหวังของป้าข๎างบ๎านที่ต๎องการตามหาคนรัก สิงขรเองก็หวังวําเธอจะ
รักเขา แม๎แตํตัวเธอเองก็เป็นคนที่มีความหวังอยูํ เสมอ ชื่อ “ใกล๎รํุง” จึงเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นมาได๎
เหมาะสมกับชีวิตของเธอเป็นอยํางยิ่ง นอกจากนี้ชื่อ ใกล๎รํุง ยังพ๎องกับชื่อเพลงพระราชนิพนธ๑อีก
ด๎วย ทําให๎คิดได๎วําผู๎เขียนอาจต๎องการถํายทอดความหมายของบทเพลงนี้ออกมาอยํางเป็นรูปธรรม
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โดยผํานการกระทําของตัวละครนั่นเอง กลําวคือ ใกล๎รํุงเป็นความหวังของทุกคน บทเพลงพระ
ราชนิพนธ๑ใกล๎รํุงก็เป็นความหวังของทุกคนเชํนกัน 

 
จากการวิเคราะห๑การต้ังชื่อตัวละครในนวนิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ จะเห็นได๎วํา ชื่อตัวละคร

ในนวนิยายบางเร่ืองมีความหมายเกี่ยวข๎องเป็นชุดเดียวกัน เชํน เร่ือง ในม่านเมฆ ตัวละครเอกฝ่าย
ชายชื่อ ทิวเมฆ ตัวละครเอกฝ่ายหญิงชื่อ รวงข๎าว ชื่อตัวละครหลายตัวเป็นชื่อที่มีความหมาย
สอดคล๎องสัมพันธ๑กับแนวพระราชดําริที่ผู๎เขียนต๎องการนําเสนอ ตัวละครดังกลําวดําเนินรอยตาม
แนวพระราชดําริในด๎านนั้นๆ เป็นผลให๎ประสบความสําเร็จในชีวิตและประสบกับความสุข 
ดังนั้นการตั้งชื่อตัวละครจึงจัดเป็นกลวิธีการเทิดพระเกียรติอีกวิธีหนึ่ง 
 
 ๒.๒ การเปิดเร่ือง 
 การเปิดเร่ืองเป็นองค๑ประกอบสําคัญในนวนิยาย ชํวยเร๎าความสนใจของผู๎อําน ทําให๎
ผู๎อํานใครํร๎ูและติดตามเร่ืองราวตํอไป 
 
 จากการศึกษานวนิยายชุด  ลูกไม๎ของพํอ พบวํ าการเปิดเ ร่ืองที่สัมพันธ๑กับการ
เทิดพระเกียรติมี ๓ วิธี คือ การเปิดเร่ืองด๎วยพระราชดํารัส การเปิดเร่ืองด๎วยการกลําวถึงโครงการ
ในพระราชดําริ และการเปิดเร่ืองด๎วยบทเพลงพระราชนิพนธ๑ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 
  ๒.๒.๑ การเปิดเร่ืองด้วยพระราชด ารัส 
 การเปิดเร่ืองด๎วยพระราชดํารัสปรากฏในนวนิยายเร่ือง ใต้ร่มใบภักดิ์ นวนิยายเร่ืองนี้เปิด
เร่ืองด๎วยการกลําวถึงพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เกี่ยวกับเร่ืองการผลิตนํ้ามันไปโอดีเซล ดังนี้ 
 

  ‘เราทําแล๎วก็หมายความวําเราไมํเดือดร๎อนถึงเวลาเราอายุร๎อยสิบแปด 
ถ๎าอยํางไรเราก็ใช๎น้ํามันปาล๑มของเราเอง คนอ่ืนอาจจะไมํได๎ คนอ่ืนอาจจะไมํมี
แตํวําเรามี เพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทําเชื้อเพลิงทดแทนได๎ ถ๎าไมํได๎ทํา
เชื้อเพลิงทดแทน เราก็เดือดร๎อนแล๎วก็เป็นหํวง แตํเราไมํต๎องเป็นหํวง ถ๎าคนอ่ืน
เขาไมํทํา เขาอาจจะไมํมีน้ํามันไบโอดีเซลใช๎ แตํวําเรามี เราคือข๎าพเจ๎าทําเอง...’ 
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  ผู๎ใหญํธม แก๎วกําเนิด แหํงหมูํบ๎านเขากะหมอก ยืนมองพระบรมฉายา
ลักษณ๑บานใหญํบนผนังบ๎านด๎วยแววตาเทิดทูน เมื่อหวนระลึกไปถึงพระราช
ดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช... 

(หน๎า ๗) 
 
 นวนิยายเร่ือง ใต้ร่มใบภักดิ์ เป็นนวนิยายที่สอดแทรกการเทิดพระเกียรติเกี่ยวกับการผลิต
น้ํามันไบโอดีเซล ดังนั้นการเปิดเร่ืองด๎วยพระราชดํารัสเกี่ยวกับน้ํามันไบโอดีเซลจึงเป็นการเกร่ิน
นําให๎ผู๎อํานได๎ร๎ูวํานวนิยายเร่ืองนี้มีจุดมุํงหมายในการเทิดพระเกียรติด๎านใด อีกทั้งยังเป็นการปูพื้น
ความเข๎าใจให๎แกํผู๎อํานด๎วยวําน้ํามันไบโอดีเซลเป็นพลังงานทดแทนชนิดหนึ่งที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงคิดค๎นขึ้นด๎วยพระองค๑เอง เป็นสิ่งที่มีคุณคํา มีประโยชน๑ 
และแสดงให๎เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด๎านวิทยาศาสตร๑ของพระองค๑ การเปิดเร่ืองด๎วยการกลําวถึง
พระราชดํารัสจึงเป็นกลวิธีในการเทิดพระเกียรติวิธีหนึ่ง 
 
  ๒.๒.๒ การเปิดเร่ืองด้วยการกล่าวถึงโครงการในพระราชด าริ 

การเปิดเร่ืองด๎วยการกลําวถึงโครงการในพระราชดําริ ปรากฏในนวนิยาย เร่ือง แสงดาว
กลางใจ ผู๎เขียนเปิดเร่ืองด๎วยการบรรยายเนื้อความในจดหมายที่ตัวละครเอกฝ่ายชายกําลังจะนําไป
สํงที่ไปรษณีย๑ในตัวเมือง ดังนี้ 

 
๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๐ 

กราบเท๎าพํอที่เคารพรัก 
 กํอนอ่ืนผมต๎องขอโทษพํอด๎วยนะครับที่เพิ่งสํงขําวถึงพํอทั้งที่ผมมาถึง
เชียงดาวได๎เกือบอาทิตย๑แล๎ว ที่นี่ผมได๎ร๎ูจักกับอินทร ผู๎ชํวยคนสนิทของผม 
หลายวันกํอนอินทรเพิ่งพาผมเข๎าไปสํารวจในป่า ผืนป่าที่เชียงดาวยังอุดม
ส ม บู รณ๑ อ ยูํ ม า ก ค รับ  ถึ ง แ ม๎ จะ มี บ าง สํ วน ถู ก ทํ า ล า ย ไ ป  แ ตํ นั บ จ า ก ที่
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวทรงกํอตั้งโครงการเกษตรที่สูงเพื่อสํงเสริมอาชีพ
ให๎แกํชาวเขา การบุกรุกแผ๎วถางป่าก็ลดน๎อยลงไปมาก 
 อินทรเลําให๎ผมฟังวําหัวหน๎าหนํวยคนกํอนๆ อยูํได๎ไมํถึงคร่ึงปีก็ย๎าย
หนีกันไปหมด สํวนใหญํล๎วนหวั่นเกรงตํออํานาจมืด แตํพํอไมํต๎องหํวงผมนะ
ครับ ผมจะทํางานด๎วยความมุํงมั่น ซื่อสัตย๑สุจริต ให๎สมกับที่ผมได๎มีโอกาส
ปฏิบัติหน๎าที่อันทรงเกียรตินี้ ผมขอสัญญาด๎วยเกียรติของหัวหน๎าหนํวยพิทักษ๑



๗๙ 

 

 
 

ป่าคนใหมํวําจะไมํทําให๎นามสกุลอคิราห๑ต๎องเสื่อมเสีย หรือทําให๎พํอต๎อง
ผิดหวังแนํนอนครับ 
 สุดท๎ายนี้ ฝากความคิดถึงถึงยายสาด๎วยนะครับ 

ด๎วยรักและคิดถึงครับพํอ 
                             อคิน 

(หน๎า ๗ - ๘) 
 

จะเห็นได๎วําเนื้อความในจดหมายกลําวถึงโครงการเกษตรที่สูงที่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงโปรดเกล๎าฯ ให๎กํอตั้งขึ้นเพื่อสํงเสริมอาชีพให๎แกํชาวเขา สํงผล
ให๎การตัดไม๎ทําลายป่าลดน๎อยลง และทําให๎ผืนป่าในเขตอุทยานแหํงชาติเชียงดาวยังอุดมสมบูรณ๑
อยูํมาก การเปิดเร่ืองด๎วยการกลําวถึงโครงการในพระราชดําริโดยให๎ตัวละครเอกฝ่ายชายเขียน
เอาไว๎ในจดหมายถึงบิดาเชํนน้ี จึงเป็นกลวิธีในการเทิดพระเกียรติวิธีหนึ่ง 
 
  ๒.๒.๓ การเปิดเร่ืองด้วยบทเพลงพระราชนิพนธ์ 
 การเปิดเร่ืองด๎วยบทเพลงพระราชนิพนธ๑ปรากฏในนวนิยายเร่ือง หัวใจใกล้รุ่ง ผู๎เขียนเปิด
เร่ืองด๎วยบทเพลงพระราชนิพนธ๑ใกล๎รํุง ดังนี้ 
 

 “ได๎ยินเสียงแวํวดังแผํวมาแตํไกลไกล ชุํมชื่นฤทัยหวานใดจะปาน 
 ฟังเสียงบรรเลง ขับเพลงประสาน จากทิพย๑วิมาน ประทานกลํอมใจ...” 
 เสียงเพลงหวานละมุนคลอเคล๎าทํวงทํานองดนตรีตามจังหวะจากหีบ
เพลงชัก (Accordion) ดังขึ้นในยามรํุงสางของเช๎าวันอาทิตย๑ ณ หน๎าบ๎าน
ทาวน๑เฮาส๑หลังเล็ก แสงเรืองรองตรงเส๎นขอบฟ้าเร่ิมแย๎มทักทายวันใหมํ 
 ชายวัยกลางคน หน๎าตาอบอํุนและใจดี หันยิ้มให๎บุตรสาววัยห๎าขวบที่
มักตื่นแตํเช๎าตรํูเพื่อปีนขึ้นเก๎าอ้ีมานั่งข๎างๆ บิดาพร๎อมฟังเพลงโปรดที่บิดาชอบ
ร๎องและเลํนในยามวํางของทุกวัน 
 ..... 
 “เพลงเมื่อกี้ชื่ออะไรลูก” บิดาถามเมื่อเลํนเพลงเดิมจบเป็นรอบที่สอง 
 “ใกล๎รํุงคํะ” 

“ใกล๎รํุงแปลวําอะไรเอํย” 
..... 



๘๐ 

 

 
 

“แปลวําความหวัง ความสุขของทุกคน” เด็กน๎อยตอบเสียงเจ้ือยแจ๎ว 
บิดายิ้มพึงพอใจระคนเอ็นดู วางหีบเพลงชักคูํใจตรงข๎างกาย และช๎อน

บุตรสาวมานั่งตัก “เกํงมากครับ ลูกสาวของพํอจะเป็นตัวแทนแหํงความหวัง
และความสุขของพํอและทุกคน เหมือนบทเพลงนี้ของในหลวงที่พระองค๑ทําน
ได๎ทรงประทานให๎แกํคนไทยทุกคน” 

เด็กน๎อยละความสนใจจากหีบเพลงชักที่วางอยูํใกล๎ตัวทันที เพื่อหัน
บอกกับบิดาด๎วยรอยยิ้มสดใส “หนูรักในหลวงคํะ” 

(หน๎า ๗ – ๘) 
 

การเปิดเร่ืองข๎างต๎นเป็นการเปิดเร่ืองที่ผู๎เขียนต้ังใจจะทําให๎ผู๎อํานเข๎าใจความหมายของชื่อ
บทเพลงพระราชนิพนธ๑ และความหมายของชื่อตัวละครเอกฝ่ายหญิง ซึ่งมีความหมายเดียวกัน นั่น
คือความหวังและความสุขของทุกคน บรรยากาศยามเช๎าในการเปิดเร่ืองสอดคล๎องกับชื่อเร่ืองและ
เน้ือหาในบทเพลงที่ตัดตอนมาเป็นอยํางดี เหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นในตอนนี้เป็นเหตุการณ๑คร้ังอดีต การ
เปิดเร่ืองเชํนนี้จึงเป็นการเปิดเร่ืองที่อธิบายให๎ผู๎อํานเข๎าใจได๎อยํางดียิ่งวําใกล๎รํุงเติบโตมาอยํางไร 
เหตุใดหญิงสาวจึงมีความผูกพันกับบทเพลงพระราชนิพนธ๑อยํางลึกซึ้ง  ขณะเดียวกันผู๎อํานก็จะ
มองเห็นถึงความศรัทธาที่ตัวละครมีตํอบทเพลงพระราชนิพนธ๑และเห็นวําตัวละครร๎ูสึกซาบซึ้ง
และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีตํอ
ประชาชนชาวไทย 
 
 จะเห็นได๎วําการเปิดเร่ืองทั้ง ๓ วิธี เป็นการเปิดเร่ืองที่สอดคล๎องสัมพันธ๑กับแนว
พระราชดําริที่ผู๎เขียนต๎องการนําเสนอ แสดงให๎เห็นถึงความตั้งใจของผู๎เขียนที่ต๎องการเกร่ินนําให๎
ผู๎ อํานได๎ร๎ูวําเร่ืองราวที่จะกลําวถึงตํอไปในเนื้อเร่ืองนั้นมุํงเทิดทูนพระปรีชาสามารถของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในด๎านใด การบรรยายวําตัวละครสําคัญในเร่ือง
ร๎ูสึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค๑มากเพียงใดนั้นคล๎ายกับบทประณามพจน๑ในการ
แตํงบทร๎อยกรองเฉลิมพระเกียรติ คือกลําวเทิดทูนบูชาพระมหากษัตริย๑กํอนที่จะเข๎าสูํเนื้อเร่ือง
นั่นเอง 
 

๒.๓ การปิดเร่ือง 
 การปิดเร่ืองเป็นสํวนที่อยูํท๎ายสุดของเนื้อเร่ือง เป็นการสรุปเร่ืองราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดใน
เร่ือง อาจเป็นสํวนที่ไมํยาวมากนัก แตํเป็นสํวนที่สร๎างความประทับใจให๎แกํผู๎อําน 
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จากการศึกษานวนิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ ผู๎ศึกษาพบวํา การปิดเร่ืองที่สัมพันธ๑กับการ
เทิดพระเกียรติ คือ การปิดเร่ืองด๎วยความร๎ูสึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ การปิดเร่ืองใน
ลักษณะนี้ปรากฏในนวนิยายเร่ือง ใต้ร่มใบภักดิ์ นวนิยายเร่ือง ในม่านเมฆ นวนิยายเร่ือง แสงดาว
กลางใจ และนวนิยายเร่ือง หัวใจใกล้รุ่ง ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 
นวนิยายเร่ือง ใต้ร่มใบภักดิ์ ผู๎เขียนปิดเร่ืองโดยกลําวถึงตัวละครเอกฝ่ายชายวําได๎ตัดสินใจ

ขอแตํงงานกับตัวละครเอกฝ่ายหญิง สํวนสุดท๎ายผู๎เขียนบรรยายความคิดของตัวละครเอกฝ่ายชาย
เอาไว๎วําเขาจะตั้งใจพัฒนาโครงการไบโอดีเซลของหมูํบ๎านตํอไปเพราะสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังความวํา 

 
สิ่งที่เขาจะทําให๎ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือ การสร๎างครอบครัวของเขากับ

เธอให๎มั่นคงเสียกํอน 
หลังจากนั้นเขาจะทุํมเทแรงกายแรงใจพัฒนาโครงการน้ีให๎ก๎าวไกลเป็น

ที่ร๎ูจัก มีรากฐานมั่นคงแข็งแกรํงสืบตํอไปอีกนานเทํานาน ชนรํุนหลังจะได๎
เรียนรู๎และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวที่ทรง
มีพระราชดําริค๎นคว๎าวิธีการสร๎างพลังงานทดแทน เพื่อให๎เราชาวไทยยังมี
พลังงานเชื้อเพลิงเอาไว๎ใช๎ ไมํต๎องเดือดร๎อน แม๎ในยามที่เข๎าสูํยุคน้ํามันขาด
แคลน ถึงแม๎พวกเขาจะต๎องฟันฝ่าอุปสรรคอีกมากมายสักแคํไหน เขาก็จะ
ท๎อถอยไมํได๎! 

และเมื่อถึงวันนั้นเขาเชื่อมั่นวําสิ่งที่เขากับคนในหมูํบ๎านชํวยกันทําใน
วันนี้จะมีคนอีกนับหลายสิบล๎านชีวิตในวันข๎างหน๎าขอบคุณอยํางแนํนอน...
ไมํใชํการขอบคุณเขาหรือคนในเขากะหมอก! แตํเป็นการสํานึกในบุญคุณของ
พํอ! ที่รัก เป็นหํวง และเสียสละเพื่อลูกๆ โดยไมํหวังสิ่งใดตอบแทน 

เหมือนดังคําที่บิดาของเขาเคยพรํ่าสอนอยูํเสมอมา จนทําให๎วันนี้เขา
ประจักษ๑แจ๎งเห็นจริงวํา ในโลกนี้ยังมีคนที่ยอมเสียสละกายใจของตนเพื่อผู๎อ่ืน
อยูํ 

แล๎วรอยยิ้มแหํงความสุขของผู๎ให๎อีกคนหน่ึงก็ผุดขึ้น... 
 (หน๎า ๔๖๒ - ๔๖๔) 
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เร่ือง ในม่านเมฆ ผู๎เขียนปิดท๎ายด๎วยการกลําวถึงตัวละครเอกฝ่ายชายและตัวละครเอกฝ่าย
หญิงซึ่งกลําวรํ่าลากันกํอนที่ตัวละครเอกฝ่ายชายจะต๎องไปทํางานในฐานะนักบินฝนหลวง สํวน
สุดท๎ายผู๎เขียนนําเนื้อเพลงพระราชนิพนธ๑มาใสํไว๎ ดังความวํา 

 
รวงข๎าวได๎แตํยืนตัวแข็ง ร๎อนซํานไปทั้งใบหน๎า เมื่อทิวเมฆโบกมือวิ่ง

กลับไปยังลานจอดเคร่ืองบินอยํางอารมณ๑ดี หลํอนมองตามไป และอีกไมํนาน
เคร่ืองบินทั้งสามลําก็จะขึ้นบินอีกคร้ังเพื่อโจมตีก๎อนเมฆที่เพิ่งขึ้นไปกํอไว๎ 

อีกไมํนาน สายฝนก็จะโปรยปรายลงมา หลํอเลี้ยงสรรพชีวิตที่รอคอย
สายน้ําแหํงชีวิต...ต๎นไม๎ ใบหญ๎า ทุํงนา ไรํสวนของเกษตรกรจะงอกงาม 
ปริมาณของน้ําในเขื่อนกับอํางเก็บน้ําจะเพิ่มขึ้น ขณะที่ฝายชะลอน้ําที่ถูกสร๎าง
ขึ้นจะชํวยเก็บความชุํมชื้นจากน้ําฝนไว๎เพื่อสร๎างความอุดมสมบูรณ๑ให๎ผืนดิน
และป่าต๎นนํ้าตํอไป 

ในหูหลํอนเหมือนจะได๎ยินเสียงเพลงแวํวมากับสายลม...เพลงที่คุ๎นหูมา
ตั้งแตํเด็ก ทวําซาบซึ้งถึงความหมายชัดเจนจับหัวใจในวันนี้... 
 
  เมื่อลมฝนบนฟ้ามาลิ่ว  ต๎นไม๎พลิ้วลูํกิ่งใบ 
 เหมือนจะเอนรากคลอนถอนไป  แตํเหลําไม๎ยิ่งกลับงาม 
 พระพรหมทํานบันดาลให๎ฝนหลั่ง  เพื่อประทังชีวิตมิทราม 
 น้ําทิพย๑สาดเป็นสายพรายพลิ้วทิวงาม ทั่วเขตคามชุํมธารา 
 สาดเป็นสายพรายพลิ้วทิวทุํง  แดดทอร๎ุงอรํามตา 
 ร๎ุงเลื่อมลายพรํางพรายนภา  ยามเมื่อฝนมาแตํไกล 
 พระพรหมชํวยอํานวยให๎ชื่นฉ่ํา  จะนําดับความร๎อนใจ 
 น้ําฝนหลั่งลงมาจากฟ้าแดนไกล  พืชพรรณไม๎ชื่นยืนยง 

(หน๎า ๓๕๘ - ๓๕๙) 
 
จะเห็นได๎วําตัวละครเอกฝ่ายหญิงคิดคํานึงถึงประโยชน๑มากมายที่ชาวบ๎านและสิ่งมีชีวิต

อ่ืนๆ จะได๎รับจากการทําฝนหลวงซึ่งเป็นโครงการพระราชดําริ ซึ่งเป็นการคิดคํานึงถึงด๎วย
ความรู๎สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 



๘๓ 

 

 
 

เร่ือง แสงดาวกลางใจ ผู๎เขียนปิดท๎ายด๎วยการกลําวถึงการจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาเจ็ดรอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่จังหวัดเชียงใหมํ สํวนสุดท๎ายกลําวถึงความร๎ูสึกของ
ตัวละครเอกฝ่ายหญิงที่สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช ดังความวํา 

 
เหนือตัวเมืองเชียงใหมํค่ําคืนนี้มีโคมสีอําพันกําลังลอยละลํองขึ้นสูํ

ท๎องฟ้า แม๎ยังไมํถึงเวลาที่ผู๎จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ จะให๎สัญญาณในการถวาย
พระพร บรรดาผู๎มารํวมงานบางสํวนก็เร่ิมทยอยปลํอยโคมกันบ๎างแล๎ว 

….. 
นับดาวกับอคินตํางจับมือกันเอาไว๎ แล๎วเงยหน๎าขึ้นมองท๎องฟ้า มืออีก

ข๎างหนึ่งจับมือหนูอินกับหนูจัน พยานรักตัวน๎อยๆ ที่กําลังจะเติบโตขึ้นเป็น
ผู๎ใหญํในวันข๎างหน๎า 

ชํวงเวลาที่โคมสีอําพันลอยละลํองขึ้นไปบนฟากฟ้า นับดาวหวนนึกถึง
ไรํแสงดาวที่บิดาของหลํอนตั้งชื่อตามความศรัทธาของทําน ศรัทธาที่มีตํอผู๎ให๎
ชีวิตใหมํแกํครอบครัวหลํอน และใครตํอใครอีกมากมายบนผืนแผํนดิน 

พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช 
ไมํนําแปลกใจเลยที่พระองค๑ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย เป็น

แสงดาวกลางใจของพสกนิกรทุกคน ดั่งแสงประทีปในโคมที่กําลังลอยละลํอง
ขึ้นสูํฟ้าไกล 

 (หน๎า ๒๙๒ - ๒๙๖) 
 

นวนิยายเร่ือง หัวใจใกล้รุ่ง ผู๎เขียนปิดเร่ืองโดยกลําวถึงงานกาลาดินเนอร๑การกุศลโครงการ
เพลงพระราชนิพนธ๑เฉพาะพระพักตร๑ที่ตัวละครเอกฝ่ายหญิงมีโอกาสได๎รํวมแสดงดนตรีในงาน
ด๎วย สํวนสุดท๎ายผู๎เขียนบรรยายความร๎ูสึกของหญิงสาวที่มีตํอบทเพลงพระราชนิพนธ๑ใกล๎รํุง
เอาไว๎ ดังความวํา 

 
หลํอนกับเพื่อนๆ มีโอกาสได๎เลํนบทเพลงพระราชนิพนธ๑ในแนว

แจ๏สสามเพลง และหนึ่งในสามเพลงนั้นก็มีเพลงใกล๎รํุงด๎วย 



๘๔ 

 

 
 

บิดาเคยสอนหลํอนอยูํบํอยคร้ัง การจะร๎องหรือเลํนดนตรีบทเพลงพระ
ราชนิพนธ๑ให๎ไพเราะจับใจนั้น นักดนตรีหรือนักร๎องจะต๎องทําสิ่งนั้นด๎วยหัวใจ 
และไมํลืมที่จะน๎อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเ ด็จพระ
เจ๎าอยูํหัว 

หญิงสาวเชื่อในคําสอนของบิดามาโดยตลอด และอดน้ําตาร้ืนน๎อยๆ 
ด๎วยความสุขใจไมํได๎ ขณะแสดงดนตรีบนเวที 

เมื่อบทเพลงใกล๎รํุง คือ จุดเร่ิมต๎นแหํงความสุข ความหวัง และศรัทธา
ในชีวิตของหลํอนกับครอบครัว 

และหวังวําบทเพลงพระราชนิพนธ๑แหํงความหวังนี้จะนําแสงสวํางแหํง
ความสุขมาสูํคนไทยหลายๆ คนเฉกที่หลํอนได๎ประสบมา 

หัวใจทุกดวงจะได๎สัมผัสความอ่ิมเอมแจํมใส ไมํตํางจากแสงเรืองรอง 
ณ สุดปลายขอบฟ้าในยามใกล๎รํุง... 

(หน๎า ๔๐๘) 
 

จะเห็นได๎วํา การปิดเร่ืองในนวนิยายทั้ง ๔ เร่ือง เป็นการปิดเร่ืองด๎วยความร๎ูสึกของตัว
ละครเอก กลําวถึงความร๎ูสึกชื่นชมและยกยํองพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเปี่ยมด๎วยความร๎ูสึกซาบซึ้งและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระองค๑ ซึ่งสอดคล๎องกับจุดประสงค๑ของการเขียนนวนิยายชุดนี้ขึ้นมา กลําวคือ เพื่อให๎
เป็นนวนิยายรักโรแมนติกที่สอดแทรกการเทิดพระเกียรติเอาไว๎นั่นเอง 

 
จากการศึกษากลวิธีการเทิดพระเกียรติโดยใช๎กลวิธีการประพันธ๑ในนวนิยายชุด ลูกไม๎

ของพํอ สามารถสรุปได๎วํานวนิยายชุดนี้มีกลวิธีในการเทิดพระเกียรติโดยใช๎กลวิธีการประพันธ๑ ๓ 
วิธี คือ การต้ังชื่อ การเปิดเร่ือง และการปิดเร่ือง การตั้งชื่อมี ๓ วิธี คือ การตั้งชื่อเร่ือง การตั้งชื่อบท 
และการตั้งชื่อตัวละคร การเปิดเร่ืองมี ๓ วิธี คือ การเปิดเร่ืองด๎วยพระราชดํารัส การเปิดเร่ืองด๎วย
การกลําวถึงโครงการในพระราชดําริ และการเปิดเร่ืองด๎วยบทเพลงพระราชนิพนธ๑ สํวนกลวิธีใน
การเทิดพระเกียรติด๎วยการปิดเร่ือง คือปิดเร่ืองด๎วยความร๎ูสึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ 

 
๓. กลวิธีการเทิดพระเกียรติโดยใช้ภาษา 

จากการศึกษานวนิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ พบวํามีกลวิธีการเทิดพระเกียรติโดยใช๎ภาษา ๒ 
วิธี คือ การใช๎คําตรงไปตรงมา และการใช๎คําเปรียบเทียบ ดังมีรายละเอียดตํอไปนี้ 



๘๕ 

 

 
 

 ๓.๑ การใช้ค าตรงไปตรงมา 
 การใช๎คําตรงไปตรงมา หมายถึง ผู๎เขียนกลําวชื่นชมยกยํองพระอัจฉริยภาพหรือแสดง
ความร๎ูสึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อยํางตรงไปตรงมา  

นวนิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ ปรากฏการเทิดพระเกียรติโดยใช๎คําตรงไปตรงมา โดยแทรกไว๎
ในคําพูดของตัวละคร ความคิดของตัวละคร หรือแทรกไว๎ในบทบรรยาย ดังตัวอยํางตํอไปนี้ 

นวนิยายเร่ือง ใต้ร่มใบภักดิ์ ผู๎ใหญํธมซึ่งเป็นบิดาของตัวละครเอกฝ่ายหญิง และเป็นผู๎ริเร่ิม
โครงการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลในหมูํบ๎านยืนระลึกถึงพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังความวํา 

 
ผู๎ใหญํธมแหํงบ๎านเขากะหมอกสรรเสริญพระปรีชาชาญของพํอหลวง

เป็นยิ่งนัก พระองค๑มีสายพระเนตรอันกว๎างไกล ทรงคาดการณ๑ได๎อยํางแมํนยํา
วําการสร๎างพลังงานทดแทนอยํางน้ํามันไบโอดีเซลขึ้นมานั้นจะชํวยลดความ
ลําบากให๎แกํลูกหลานของเรา... 

ยิ่งคิดผู๎ใหญํธมก็ยิ่งปลาบปลื้มและภาคภูมิใจในเส๎นทางชีวิตที่ตนเลือก
เ ดิ น บํ า เ พ็ ญ ป ร ะ โ ย ช น๑ ใ ห๎ แ กํ ส า ธ า ร ณ ช น  เ พื่ อ ต อ บ แ ท น บุ ญ คุ ณ ข อ ง
พระมหากษัตริย๑ผู๎ปกครองแผํนดินโดยธรรมที่เขาได๎อาศัยใต๎รํมพระบารมี... 

(หน๎า ๘) 
 

 จะเห็นได๎วํามีการใช๎คําแสดงการเทิดพระเกียรติอยํางตรงไปตรงมา เชํน พระปรีชาชาญ 
สายพระเนตรอันกว๎างไกล คาดการณ๑ได๎อยํางแมํนยํา ปกครองแผํนดินโดยธรรม เป็นต๎น ตัวอยําง
อีกตัวอยํางหนึ่งในนวนิยายเร่ืองเดียวกัน คือ ตอนที่ลัลนาซึ่งเป็นตัวละครเอกฝ่ายหญิงคิดคํานึงถึง
ร๎านค๎าที่เธอภาคภูมิใจ ดังความวํา 

 
หญิงสาวลากคนตัวสูงให๎เดินตามอยํางรวดเร็ว เพราะปรารถนาจะเห็น

ในสิ่งที่เธอรอคอยมานาน... ‘ร๎านเขากะหมอก’ 
ร๎านที่เปี่ยมไปด๎วยอุดมการณ๑อันแรงกล๎าของชาวบ๎านที่รํวมกันฟันฝ่า 

และชายหนุํมข๎างกายที่ชํวยสานฝันของพวกเธอให๎เป็นจริง 
ร๎านที่เจริญรอยตามแนวทางของพํอหลวง...ซึ่งทรงรักใครํ หํวงใยปวง

ประชาทุกหมูํเหลํา 



๘๖ 

 

 
 

ร๎านที่เธอจะทําหน๎าที่เผยแพรํพระปรีชาชาญและพระอัจฉริยภาพของ
พระองค๑ ให๎เป็นที่ประจักษ๑แกํสายตาชาวโลก! 

(หน๎า ๓๘๓) 
 
จะเห็นได๎วํามีการใช๎คําแสดงการเทิดพระเกียรติอยํางตรงไปตรงมา เชํน ทรงรักใครํ 

หํวงใยประชาชนทุกหมูํเหลํา พระปรีชาชาญ พระอัจฉริยภาพ เป็นต๎น 
 
นวนิยายเร่ือง ในม่านเมฆ บิดาของรวงข๎าวได๎เขียนจดหมายถึงยายน๎อยซึ่งเป็นยายของรวง

ข๎าว เนื้อความในจดหมายกลําวถึงพระมหากรุณาธิคุณอันใหญํหลวงของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด๎วยความร๎ูสึกซาบซึ้ง ดังความวํา 

 
ผมได๎เรียนร๎ูวําทํานมีพระอัจฉริยภาพมากจริงๆ ทํานอยูํสูงสุด แตํกลับ

ทรงทราบเร่ืองดิน เร่ืองน้ํา เร่ืองอากาศ แม๎แตํก๎อนเมฆของประเทศเราอยําง
ลึกซึ้งที่สุด ทํานทรงอุทิศเวลาคิดค๎นเร่ืองที่จะแก๎ปัญหาให๎แกํเกษตรกร ชาวนา...
จะมีพระมหากษัตริย๑กี่พระองค๑ในโลกที่ทุํมเทเวลาคิดเพื่อคนที่ถูกมองวําอยูํ
ลํางสุดของประเทศ ถ๎าทํานมีเงินซื้ออะไรแจกก็ได๎ ไมํต๎องอุทิศเวลาและหยาด
เหงื่อถึงเพียงนี้ 

(หน๎า ๙๖) 
 

 จะเห็นได๎วํามีการใช๎คําแสดงการเทิดพระเกียรติอยํางตรงไปตรงมา เชํน มีพระอัจฉริยภาพ
มาก ทรงอุทิศเวลา ทุํมเวลาคิดเพื่อคนที่ถูกมองวําอยูํลํางสุดของประเทศ เป็นต๎น ตัวอยํางอีก
ตัวอยํางหนึ่งในนวนิยายเร่ืองเดียวกัน คือ ตอนที่รวงข๎าวซึ่งเป็นตัวละครเอกฝ่ายหญิงเห็นนักบินฝน
หลวงออกปฏิบัติการทําฝนหลวง เธอจึงรู๎สึกอัศจรรย๑ใจและชื่นชม ดังความวํา 

 
โดยธรรมชาติแล๎ว เมฆเหลํานี้จะไมํตกเป็นฝน แตํหลํอนร๎ูสึกทึ่ง เมื่อนึก

ถึงวํา ด๎วยพระอัจฉริยภาพของในหลวงของเรานี่เอง ทรงคิดค๎นหาวิธีการทําให๎
เมฆกํอตัว เติบโตกลายเป็นเมฆฝน แล๎วยังตกลงในพื้นที่ที่ต๎องการได๎อีกตํางหาก 

(หน๎า ๓๕๔) 
 



๘๗ 

 

 
 

จะเห็นได๎วํามีการใช๎คําแสดงการเทิดพระเกียรติอยํางตรงไปตรงมา เชํน พระอัจฉริยภาพ 
แล๎วยังตกลงในพื้นที่ที่ต๎องการได๎อีกตํางหาก เป็นต๎น 

 
นวนิยายเร่ือง แสงดาวกลางใจ นับดาวซึ่งเป็นตัวละครเอกฝ่ายหญิงตั้งปณิธานวําจะดําเนิน

รอยตามแนวพระราชดําริ ดังความวํา 
 

สําคัญกวํานั้นคือหลํอนก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อยากดําเนินรอยตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ปกปักรักษาความอุดมสมบูรณ๑
ของผืนป่าให๎คงอยูํกับลูกหลานชาวไทยสืบไป รวมทั้งชํวยเหลือชาวไทยภูเขาให๎
มีความเป็นอยูํที่ดีขึ้น 

(หน๎า ๗๑) 
 

จะเห็นได๎วํามีการใช๎คําแสดงการเทิดพระเกียรติอยํางตรงไปตรงมา เชํน ปกปักรักษาความ
อุดมสมบูรณ๑ของผืนป่า ชํวยเหลือชาวไทยภูเขาให๎มีความเป็นอยูํที่ดีขึ้น เป็นต๎น แม๎วําการกระทํา
ดังกลําวจะเป็นสิ่งที่นับดาวตั้ งใจวําจะปฏิบัติ แตํก็ เป็นการปฏิบัติตามแนวพระราชดําริ จึง
หมายความวําการกระทําทั้งสองประการนั้นยํอมเป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชได๎ทรงปฏิบัติมากํอน ตัวอยํางในนวนิยายเร่ืองนี้อีกตัวอยํางหนึ่ง คือ ตอนที่นับดาว
ระลึกถึงเร่ืองราวในอดีตวําบิดาของเธอเคยประกอบอาชีพเก็บของป่าขายมากํอน ตํอมาจึงมีชีวิต
ความเป็นอยูํที่ดีขึ้นเพราะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานความ
ชํวยเหลือ ดังความวํา 

 
ชีวิตในแตํละวันอยูํมาได๎ด๎วยของป่า แตํหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระ

เจ๎าอยูํหัวเสด็จมาพระราชทานที่ดินทํากิน และสํงคนจากหนํวยงานตํางๆ มาให๎
คําแนะนําเกี่ยวกับการปลูกพืชเมืองหนาว ชีวิตของหลํอนกับบิดาก็เร่ิมดีขึ้น
เร่ือยๆ 

(หน๎า ๑๕๖ – ๑๕๗) 
 

จะเห็นได๎วํามีการใช๎คําแสดงการเทิดพระเกียรติอยํางตรงไปตรงมา เชํน เสด็จมา
พระราชทานที่ดินทํากิน...ชีวิตของหลํอนกับบิดาก็เร่ิมดีขึ้นเร่ือยๆ เป็นต๎น 

 



๘๘ 

 

 
 

นวนิยายเร่ือง หัวใจใกล้รุ่ง ใกล๎รํุงซึ่งเป็นตัวละครเอกฝ่ายหญิงเป็นครูสอนดนตรี เมื่อมี
นักเรียนขอคําแนะนําเกี่ยวกับการเลํนเพลงพระราชนิพนธ๑ ใกล๎รํุงจึงบอกวําต๎องตั้งใจฝึกฝน เพราะ
ไมํใชํเพลงที่เลํนได๎งํายๆ ดังความวํา 

 
“ครูรํุงคะ หนูอยากเลํนเพลงพระราชนิพนธ๑คํะ ต๎องฝึกนานมั้ยคะ” เด็ก

นักเรียนวัยรํุนคนหนึ่งถาม เมื่อใกล๎จะจบคลาสเรียน 
“ก็ขึ้นอยูํกับการฝึกฝน แตํครูรํุงบอกไว๎เลยนะวําเพลงพระราชนิพนธ๑

ของในหลวง ไมํได๎เลํนงํายๆ นะคะ ขอบอกวําในหลวงของเรามีพระอัจฉริยภาพ
ด๎านดนตรีสูงมาก เพราะฉะนั้น ถ๎าเราอยากเลํนเพลงพระราชนิพนธ๑ได๎และ
ไพเราะ ก็ต๎องตั้งใจฝึกฝน และอาจจะเร่ิมฝึกจากเพลงป็อปงํายๆ ให๎คลํองกํอน
นะคะ” ใกล๎รํุงแนะนํา 

(หน๎า ๕๖) 
 

จะเห็นได๎วํามีการใช๎คําแสดงการเทิดพระเกียรติอยํางตรงไปตรงมา เชํน มีพระอัจฉริยภาพ
ด๎านดนตรีสูงมาก เป็นต๎น ตัวอยํางในนวนิยายเร่ืองนี้อีกตัวอยํางหนึ่ง คือ ตอนที่ใกล๎รํุงต๎องเลํน
เพลงพระราชนิพนธ๑ในงานกาลาดินเนอร๑การกุศลรํวมกับเพื่อนในวง ผู๎เขียนได๎กลําวถึงเพื่อนในวง
คนหน่ึงของใกล๎รํุงวําเธอชื่นชมพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมาก ดังความวํา 
 

สํวนเพื่อนๆ ในวงอีกห๎าคนนั้น หนึ่งคนเป็นอาจารย๑สอนรํวมคณะ
เดียวกัน  

อีกสี่คนร๎ูจักสนิทสนมกันที่ University of Music and Performing Arts 
Vienna ณ กรุงเวียนนา ระหวํางที่หลํอนได๎รับทุนดนตรีไปฝึกอบรมที่นั่น สาม
คนเป็นคนไทยสํวนอีกคนเป็นนักศึกษาชาวสิงคโปร๑ที่มีใจรักในบทเพลงแจ๏ส 
ชื่นชมบทเพลงพระราชนิพนธ๑และพระอัจฉริยภาพด๎านการดนตรีของ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว พระปรีชาสามารถในด๎านตํางๆ ของพระองค๑ 
รวมถึงชื่นชมพระราชกรณียกิจของพระองค๑ที่ทรงแสดงถึงการทุํมเทพระวรกาย
อยํางไมํเหน็ดเหนื่อยเพื่อปวงชนชาวไทย 

คร้ังหนึ่งเพื่อนนักศึกษาชาวสิงคโปร๑คนี้เคยบอกวํา ร๎ูไหมคนไทยโชคดี
ที่สุดในโลกที่มีกษัตริย๑พระองค๑นี้ เพราะตั้งแตํเขาเกิดมายังไมํเคยเห็นกษัตริย๑



๘๙ 

 

 
 

องค๑ไหนในโลก บุกป่าฝ่าดง เข๎าไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อชํวยเหลือราษฎรเหมือน
กษัตริย๑ของคนไทย... 

(หน๎า ๔๐๖ – ๔๐๗) 
 

จะเห็นได๎วํามีการใช๎คําแสดงการเทิดพระเกียรติอยํางตรงไปตรงมา เชํน พระอัจฉริยภาพ
ด๎านการดนตรี พระปรีชาสามารถในด๎านตํางๆ การทุํมเทพระวรกายอยํางไมํเหน็ดเหนื่อยเพื่อปวง
ชนชาวไทย ชํวยเหลือราษฎร เป็นต๎น 

จากตัวอยํางที่กลําวมาข๎างต๎น จะเห็นได๎วํา การใช๎คําตรงไปตรงมาเป็นกลวิธีการ
เทิดพระเกียรติวิธีหนึ่ง คําที่นํามาใช๎ในการเทิดพระเกียรติอาจเป็นคําที่เกี่ยวกับพระปรีชาสามารถ
และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นคําที่เกี่ยวกับพระ
ราชกรณียกิจที่พระองค๑ทรงปฏิบัติ หรือเป็นคําที่แสดงถึงความทุํมเทอยํางเหนื่อยยากและความ
เสียสละของพระองค๑ก็ได๎ ทําให๎ผู๎อํานได๎ทราบถึงสิ่งที่พระองค๑ทรงทุํมเททําเพื่อประชาชนชาวไทย 
และร๎ูสึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค๑ 
 
 ๓.๒ การใช้ค าเปรียบเทียบ 

การใช๎คําเปรียบเทียบ หมายถึง ผู๎เขียนกลําวชื่นชมยกยํองพระอัจฉริยภาพหรือแสดง
ความร๎ูสึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยใช๎ถ๎อยคําเปรียบเทียบ  

นวนิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ ปรากฏการเทิดพระเกียรติโดยใช๎คําเปรียบเทียบ โดยแทรกไว๎
ในคําพูดของตัวละคร ความคิดของตัวละคร หรือแทรกไว๎ในบทบรรยาย การเทิดพระเกียรติโดย
ใช๎คําเปรียบเทียบนั้นมีจํานวนไมํมาก แตํก็มีปรากฏอยูํบ๎าง ดังตัวอยํางตํอไปนี้ 

นวนิยายเร่ือง ในม่านเมฆ บิดาของรวงข๎าวได๎เขียนจดหมายถึงยายน๎อยซึ่งเป็นยายของรวง
ข๎าว เนื้อความในจดหมายกลําวถึงแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงใช๎ในการพระราชทานความชํวยเหลือแกํประชาชนเอาไว๎ ดังความวํา 

 
ชํวงแรกที่ผมมาที่นี่ ผมได๎เรียนร๎ูงานที่พระองค๑ทํานทํา ผมยิ่งร๎ูวําทํานมี

พระอัจฉริยภาพมากแคํไหน ทุกสิ่งที่ทรงทํา ล๎วนมีแนวคิดอยูํที่วํา ไมํมีอะไรดี
ไปกวําการที่ทําให๎ประชาชนพึ่งตนเองได๎ การชํวยให๎คนยืนด๎วยขาตัวเอง ก็
เหมือนกับการให๎เบ็ดตกปลาแกํเขา ไมํใชํเอาปลาไปให๎ 



๙๐ 

 

 
 

การใช๎เบ็ดตกปลา อาจต๎องใช๎ความอดทน ต๎องฝึกฝน และตกทุกวันเพื่อ
เก็บเกี่ยวประสบการณ๑และร๎ูวําจะตกอยํางไรให๎ได๎ปลา ร๎ูวํ าตรงไหนมีปลาชุก 
ตอนไหนปลาจะมากินเหยื่อ ไมํเหมือนเนื้อปลาที่กินได๎ทันที แตํเมื่อหมดไปแล๎ว
ก็ต๎องรอคนเอามาให๎ใหมํ เพราะตกเองไมํเป็น 

ผมดีใจเหลือเกินที่กําลังมีสํวนชํวยพระเจ๎าอยูํหัวสร๎างเบ็ดตกปลา แคํคิด
ผมก็สนุก จนต้ังใจวําจะอยูํที่นี่ให๎นาน บางทีอาจจะทําไปจนแกํ ไมํอยากไปไหน
อีกแล๎วครับ...เอาไว๎ผมได๎ทํางานมากกวํานี้ แล๎วจะเขียนมาเลําเร่ือง ‘เบ็ดตกปลา’ 
ของพระเจ๎าอยูํหัวให๎คุณน๎อยฟังใหมํ 

(หน๎า ๙๖ – ๙๗) 
 

จะเห็นได๎วํามีการใช๎คําแสดงการเทิดพระเกียรติโดยใช๎คําเปรียบเทียบ โดยเปรียบเทียบ
แนวทางพระราชทานความชํวยเหลือโดยการให๎อาชีพแกํประชาชน ทําให๎ประชาชนพึ่งตนเองได๎
วําเหมือนกับการพระราชทานเบ็ดตกปลาให๎ การเปรียบเทียบโดยการใช๎คําอุปมาเชํนนี้เป็นการ
ขยายความให๎ผู๎อํานเห็นภาพได๎ชัดเจนขึ้น เข๎าใจแจํมแจ๎งมากขึ้น เป็นการเปรียบเทียบอยําง
เหมาะสมและลึกซึ้ง 

 
นวนิยายเร่ือง แสงดาวกลางใจ ปิดเร่ืองด๎วยการกลําวถึงการจุดเทียนชัยถวายพระพรและ

การลอยโคมยี่เป็งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ดังความวํา 

 
ชํวงเวลาที่โคมสีอําพันลอยละลํองขึ้นไปบนฟากฟ้า นับดาวหวนนึกถึง

ไรํแสงดาวที่บิดาของหลํอนตั้งชื่อตามความศรัทธาของทําน ศรัทธาที่มีตํอผู๎ให๎
ชีวิตใหมํแกํครอบครัวหลํอน และใครตํอใครอีกมากมายบนผืนแผํนดิน 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 ไมํนําแปลกใจเลยที่พระองค๑ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย เป็น
แสงดาวกลางใจของพสกนิกรทุกคน ดั่งแสงประทีปในโคมที่กําลังลอยละลํอง
ขึ้นสูํฟ้าไกล 

(หน๎า ๒๙๖) 
 



๙๑ 

 

 
 

จากตัวอยํางข๎างต๎น จะเห็นได๎วํามีการใช๎คําแสดงการเทิดพระเกียรติโดยใช๎คําเปรียบเทียบ 
โดยเปรียบเทียบพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยใช๎อุปลักษณ๑วําพระองค๑
ทรงเป็น ‘แสงดาวกลางใจของพสกนิกรทุกคน’ และเปรียบเทียบโดยการใช๎อุปมาวําพระองค๑ทรง
เป็น ‘ดั่งแสงประทีปในโคมที่กําลังลอยละลํองขึ้นสูํฟ้าไกล’ ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบที่มีชั้นเชิงและ
ลึกซึ้ง ทําให๎เกิดจินตภาพที่ชัดเจน และแสดงความนัยวําพระองค๑ทรงเป็นเหมือนแสงสวําง เป็น
ความหวังในชีวิตของประชาชนชาวไทย 

 
 จะเห็นได๎วํา การเทิดพระเกียรติโดยใช๎คําเปรียบเทียบมีจํานวนน๎อยกวําการเทิดพระเกียรติ
โดยใช๎คําตรงไปตรงมา เนื่องจากการใช๎คําตรงไปตรงมาเป็นสิ่งที่ผู๎เขียนสามารถทําได๎งํายกวําการ
ใช๎คําเปรียบเทียบ อยํางไรก็ตาม กลวิธีทั้งสองวิธีล๎วนเป็นการเทิดพระเกียรติโดยการใช๎ภาษาได๎
อยํางดียิ่ง สอดคล๎องกับจุดประสงค๑ในการแตํง คือ  เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

จึงสรุปได๎วํา นวนิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ มีกลวิธีการเทิดพระเกียรติโดยใช๎ภาษา ๒ วิธี คือ 
การใช๎คําตรงไปตรงมา และการใช๎คําเปรียบเทียบ 
 

จากการศึกษากลวิธีการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ในนวนิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ พบวํา กลวิธีในการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมี ๓ วิธี คือ การเทิดพระเกียรติโดยใช๎องค๑ประกอบ การเทิดพระเกียรติโดยใช๎
กลวิธีการประพันธ๑ และการเทิดพระเกียรติโดยใช๎ภาษา 

กลวิธีในการเทิดพระเกียรติโดยใช๎องค๑ประกอบมี ๕ วิธี คือ การเทิดพระเกียรติโดยใช๎
โครงเร่ือง  การเทิดพระเกียรติโดยใช๎บทสนทนา การเทิดพระเกียรติโดยใช๎ฉากและบรรยากาศ 
และการเทิดพระเกียรติโดยใช๎แกํนเร่ือง 

กลวิธีในการเทิดพระเกียรติโดยใช๎กลวิธีการประพันธ๑มี ๓ วิธี คือ การเทิดพระเกียรติโดย
ใช๎การตั้งชื่อที่เกี่ยวข๎องกับการเทิดพระเกียรติ การเทิดพระเกียรติโดยใช๎การเปิดเร่ือง และการ
เทิดพระเกียรติโดยใช๎การปิดเร่ือง 

กลวิธีในการเทิดพระเกียรติโดยใช๎ภาษามี ๒ วิธี คือ การใช๎คําตรงไปตรงมา และการใช๎คํา
เปรียบเทียบ 

 



 

 

๙๒ 
 

 
 
บทท่ี ๔  

คุณค่าของนวนิยายชุด ลูกไม้ของพ่อ 
 
นวนิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ เป็นนวนิยายรักโรแมนติกที่มีจุดมุํงหมายเพื่อเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นวนิยายทั้ง ๕ เร่ืองมีโครงเร่ืองที่หลากหลาย 
นําเสนอเร่ืองราวที่แตกตํางกัน  และกลําวถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชในด๎านตํางๆ ทําให๎ผู๎ อํานได๎รับอรรถรสในการอํานที่ไมํซ้ํากัน แตํละเร่ือง
เป็นนวนิยายที่มีคุณคําหลายประการ 

จากการศึกษานวนิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ พบวําคุณคําที่ได๎จากการอํานนวนิยายชุดนี้
สามารถแบํงได๎เป็น ๓ ประการ ได๎แกํ คุณคําด๎านความร๎ู คุณคําด๎านคุณธรรม และคุณคําด๎านความ
เพลิดเพลิน ดังตํอไปนี้ 
 
๑. คุณค่าด้านความรู้ 

นวนิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ เป็นนวนิยายเทิดพระเกียรติ มีการสอดแทรกแนวพระราชดําริ
และโครงการในพระราชดําริในด๎านตํางๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รวม ๕ ด๎าน ได๎แกํ น้ํามันไบโอดีเซล การทําฝนหลวง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทําเกษตร
บนที่สูงและการรักษาต๎นน้ําลําธาร และบทเพลงพระราชนิพนธ๑ ดังนั้นผู๎อํานจึงได๎รับความร๎ู
เกี่ยวกับแนวพระราชดําริด๎านดังกลําว ดังตํอไปนี้ 

 
๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับน้ ามันไบโอดีเซล 
ความรู๎เกี่ยวกับน้ํามันไบโอดีเซลปรากฏอยูํในนวนิยายเร่ือง ใต้ร่มใบภักดิ์ ผู๎เขียนได๎กลําวไว๎

ในตอนที่จิรเมธสงสัยวําน้ํามันไบโอดีเซลมีประโยชน๑อยํางไรจึงถามลัลนา เพราะเขาไมํมีความร๎ู
และไมํเคยเห็นความสําคัญของน้ํามันไบโอดีเซลมากํอน ลัลนาซึ่งมีความร๎ูเกี่ยวกับเร่ืองนี้ดีจึงเป็น
ผู๎ให๎คําตอบแกํเขา ทําให๎ผู๎อํานได๎รับความรู๎ตามไปด๎วย ดังนี้  
 

“อยํางแรกเลย ไบโอดีเซลเอามาเป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ํามันดีเซลได๎” 
“มันใช๎แทนดีเซลได๎เลยเหรอ?” จิรเมธถามด๎วยความสงสัยเพราะไมํเคยร๎ู



๙๓ 
 

 
 

“ได๎สิ นายจะเอามาใช๎เป็นนํ้ามันเพียวๆ หรือจะเอาไปผสมกับน้ํามันดีเซล
ก็ได๎นะ”... 

“จากตรงนี้ มันก็จะชํวยรักษาสิ่งแวดล๎อมด๎วยนะ” เธอกลําวเสริม 
“ยังไงเหรอ?” จิรเมธถามด๎วยน้ําเสียงตื่นเต๎น 
“ก็ไบโอดีเซลนํะมันไปชํวยหลํอลื่นแทนกํามะถันในน้ํามันดีเซล เลยชํวย

ลดฝุ่นละอองหรือพวกควันดําได๎ เพราะทําให๎เคร่ืองยนต๑เผาไหม๎สมบูรณ๑จนไมํ
เกิดการอุดตัน” 

..... 
“ในอนาคต...แนวโน๎มของการใช๎เชื้อเพลิงจะเพิ่มปริมาณสูงขึ้น เพราะ

ภาคอุตสาหกรรมที่เจริญเติบโตจนนักวิชาการหลายคนคาดการณ๑วํา อีกสี่สิบปี
ข๎างหน๎าน้ํามันปิโตรเลียมอาจจะหมดไปจากโลก” 

..... 
“แล๎วยังมีประโยชน๑ด๎านอ่ืนอีกไหม?” จิรเมธซักตํอเพราะเร่ิมสนใจ 
“มีสิ” เธอรีบบอกเสียงหวาน “นายร๎ูไหมวํานอกจากเราจะผลิตน้ํามันไบ

โอดีเซลจากต๎นปาล๑มและน้ํามันพืชที่ใช๎แล๎ว ต๎นสบูํดําก็เป็นพืชอีกชนิดที่เรา
สามารถนําผลของมันมาสกัดเอาไปทําน้ํามันได๎เหมือนกัน แถมกลีเซอรีนที่
แยกตัวออกมาเราก็จะเอาไปทําสบูํ สํวนกากที่เหลือก็ยังทําเป็นปุ๋ยได๎อีกด๎วย” 

(หน๎า ๑๖๔ - ๑๖๕)  
 

ตัวอยํางอีกตอนหนึ่งที่ผู๎เขียนแทรกความร๎ูเกี่ยวกับประโยชน๑ของน้ํามันไบโอดีเซลเอาไว๎ 
คือตอนที่เจ๎าของร๎านค๎าไมํยอมรับน้ํามันไบโอดีเซลไว๎ขายเพราะไมํเห็นประโยชน๑ จิรเมธจึงคิดค๎าน
ในใจ ดังน้ี 

 
หากมองกันระยะยาวละก็ ของที่เราผลิตใช๎เองภายในประเทศอยํางไรก็

ยํอมดีกวําไปซื้อหามาจากบ๎านเมืองอ่ืนที่อาจจะมีราคาแพง ซึ่งมันจะชํวยลด
เงินตราที่ร่ัวไหลออกไปได๎ มิหนําซ้ํายังชํวยลดต๎นทุนคําขนสํง เราจึงซื้อสินค๎า
อุปโภคบริโภคตํางๆ ได๎ราคาถูกตามไปด๎วย และข๎อดีที่สําคัญอีกอยํางก็คือ ยังเป็น
การสร๎างงานสร๎างอาชีพให๎แกํคนไทยอีกทางหนึ่งนั่นเอง 

(หน๎า ๒๘๕) 
 



๙๔ 
 

 
 

นอกจากความรู๎เกี่ยวกับประโยชน๑ของน้ํามันไบโอดีเซลแล๎ว ผู๎เขียนยังแทรกความร๎ูเกี่ยวกับ
กระบวนการผลิต โดยใช๎ถ๎อยคําที่เข๎าใจงําย ดังนี้ 

 
หลังจากลัลนาเทสารตั้งต๎นที่ผสมกันเอาไว๎ลงไปในถังใบแรก ของเหลว

ภายในนั้นก็จะไหลไปตามทํอตํอลงสูํถังปฏิกรณ๑ใบที่สอง ซึ่งจะทําหน๎าที่อํุน
น้ํามันไว๎ในอุณหภูมิความร๎อนที่พอเหมาะ เพื่อให๎สํวนผสมทั้งหมดทําปฏิกิริยา
กัน กํอนที่มันจะแยกชั้นออกมาเป็นน้ํามันไบโอดีเซลหรือเมทิลเอสเทอร๑ทาง
ด๎านบน สํวนด๎านลํางก็จะเป็นชั้นของกลีเซอรีน 

จากนั้นก็จะนําน้ํามันไบโอดีเซลที่ได๎ไปผํานกระบวนการล๎างน้ําในถังชะ
ล๎างใบที่สาม ด๎วยอัตราสํวนของน้ําเป็นหนึ่งตํอหนึ่งกับน้ํามันไบโอดีเซล ทั้งนี้ก็
เพื่อให๎ได๎น้ํามันไบโอดีเซลบริสุทธิ์ โดยปราศจากสารตั้งต๎นซึ่งนําไปใช๎เป็น
ตัวเรํงปฏิกิริยาในตอนแรก ขั้นตอนทั้งหมดที่วํามานี้กินระยะเวลากวําสี่ชั่วโมง 

(หน๎า ๑๒๗) 
 

จะเห็นได๎วําความร๎ูเกี่ยวกับน้ํามันไบโอดีเซลที่ผู๎เขียนสอดแทรกไว๎ในเนื้อเร่ืองนั้นมีทั้ง
ความร๎ูเกี่ยวกับคุณประโยชน๑ในด๎านภูมิปัญญา ด๎านเศรษฐกิจ และด๎านสิ่งแวดล๎อม และความร๎ู
เกี่ยวกับกระบวนการผลิต โดยผู๎เขียนใช๎การบรรยายเหตุการณ๑บ๎าง การบรรยายความคิดบ๎าง ใช๎บท
สนทนาของตัวละครบ๎าง ความร๎ูแตํละชํวงไมํยาวเกินไป ทั้งยังใช๎ภาษาที่เข๎าใจงําย ไมํเป็นวิชาการ
จนเกินไป ทําให๎ผู๎อํานได๎รับความร๎ู เข๎าใจและตระหนักถึงประโยชน๑และความสําคัญของน้ํามันไบ
โอดีเซลซึ่งเป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได๎ทรงพระราชดําริขึ้น  

 
๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับการท าฝนหลวง  
ความรู๎เกี่ยวกับการทําฝนหลวงปรากฏอยูํในนวนิยายเร่ือง ในม่านเมฆ ผู๎เขียนได๎กลําวไว๎ใน

ตอนที่ทิวเมฆซึ่งเป็นนักบินฝนหลวงออกปฏิบัติภารกิจทําฝนหลวงให๎แกํชาวบ๎าน รวงข๎าวซึ่งเพิ่ง
เคยเห็นเป็นคร้ังแรกได๎รับการบอกเลําจากชาวบ๎านที่ยืนอยูํใกล๎ๆ วําการทําฝนหลวงมีขั้นตอน
อยํางไรบ๎าง ดังนี ้

 
ตามคําพูดของเขา เคร่ืองบินลําแรกจะโปรยสารเคมีเพื่อกระตุ๎นมวล

อากาศให๎ลอยตัวสูงขึ้นสูํเบื้องบนให๎เกิดกระบวนการชักนําความชื้นเข๎าสูํระบบ
การเกิดเมฆ จากนั้นเมื่อเมฆเร่ิมมีการกํอตัว และเจริญเติบโตทางตั้ง จะใช๎สารเคมี



๙๕ 
 

 
 

ที่ให๎เกิดปฏิกิริยาคายความร๎อนโปรยเข๎าสูํก๎อนเมฆเพื่อกระตุ๎นให๎เกิดกลุํมแกน
รํวมในบริเวณปฏิบัติการ สําหรับใช๎เป็นศูนย๑กลางที่จะสร๎างกลุํมเมฆฝน 

 
จากนั้นเมื่อเมฆกําลังเจริญเติบโต เคร่ืองบินลําตํอมาจะโปรยสารเคมีเพื่อ

เพิ่มพลังงาน หรือที่เรียกวํา ‘เลี้ยงให๎อ๎วน’ แล๎วทิ้งเวลาเอาไว๎ รอให๎กลุํมเมฆฝนมี
ความหนาแนํนมากพอที่จะสามารถตกเป็นฝนได๎ ก็จะถึงขั้นตอนของการโปรย
สารเคมีอีกชนิดเพื่อ ‘โจมตี’ ให๎เมฆเหลํานั้นตกลงมาเป็นฝน 

(หน๎า ๑๒๗ - ๑๒๘) 
 

ตัวอยํางอีกตอนหน่ึง เชํน ตอนที่ทิวเมฆออกปฏิบัติการทําฝนหลวงเพื่อดับไฟป่า ดังข๎อความ
ตํอไปนี้ 

 
เคร่ืองบินสามลําบินทะยานไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับความสูง

แตกตําง มุํงหน๎าเข๎าหาก๎อนเมฆใหญํฐานดําทะมึน 
คาซาสองลํานําไปกํอนเพื่อทําหน๎าที่โจมตีเมฆแบบแซนด๑วิช ด๎วยการที่

ลําหนึ่งบินอยูํด๎านบน โปรยผงโซเดียมคลอไรด๑บนระดับไหลํเมฆ ในความสูง
แปดพันถึงหนึ่งหมื่นฟุต สํวนอีกลําบินระดับต่ํากวําลําบนประมาณสองพันฟุต 
ตามหลังในแนวสี่สิบห๎าองศา โปรยผงยูเรียที่ฐานเมฆเพื่อให๎ตกลงมาเป็นฝน 

คราวนี้ก็ถึงคิวของเขา หน๎าที่ของเขาก็คือ เอาสารฝนหลวงน้ําแข็งแห๎งไป
โปรยใต๎ฐานที่เมฆกําลังตกเป็นฝน เพื่อลดอุณหภูมิของอากาศใต๎ฐานเมฆให๎เย็น
ลงอยํางรวดเร็ว เป็นการเหนี่ยวนําเม็ดน้ําที่ฐานเมฆที่หนาแนํน ให๎ตกเป็นฝนลงสูํ
พื้นที่เป้าหมายในปริมาณที่มากขึ้นนั่นเอง 

(หน๎า ๓๐๙) 
 

จะเห็นได๎วําผู๎เขียนสอดแทรกความร๎ูเกี่ยวกับการทําฝนหลวงไว๎ในฉากที่มีการปฏิบัติการ
ทําฝนหลวงเกิดขึ้น โดยอธิบายสั้นๆ ด๎วยภาษาที่เข๎าใจงําย ทําให๎ผู๎อํานได๎รับความร๎ูวําฝนหลวงซึ่ง
เป็นหนึ่งในพระราชดําริอันทรงคุณประโยชน๑ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชนั้นมีวิธีการและขั้นตอนการทําอยํางไร 



๙๖ 
 

 
 

นอกจากความร๎ูเกี่ยวกับการทําฝนหลวงแล๎วผู๎เขียนยังแทรกความร๎ูเกี่ยวกับการทําฝายเพื่อ
แก๎ปัญหาความแห๎งแล๎งอีกด๎วย โดยกลําวไว๎ในตอนที่รวงข๎าวอธิบายความสําคัญและลักษณะของ
ฝายให๎ผู๎รํวมงานฟัง ดังข๎อความวํา  

 
...“...ฝนหลวงบรรเทาปัญหาภัยแล๎งโดยตรงที่สุดก็จริง แตํการจะทําให๎

แก๎ปัญหาได๎อยํางยั่งยืนก็คือการรักษาความชุํมชื้นควบคูํกันไปด๎วย แตํสภาพเสื่อม
โทรมของป่าและดินทําให๎ไมํสามารถรักษาความชุํมชื้นไว๎ได๎...” 

หลํอนเลื่อนจุดสีแดงจากปากกาเลเซอร๑ลงมาตรงบริเวณพื้นดินบนภูเขา 
ตรงนั้นมีรูปของฝายกั้นน้ําเล็กๆ ที่เขียนวํา ‘Check Dam’ 

“นี่คือฝายแม๎ว หรือฝายชะลอความชุํมชื้น ที่ถูกสร๎างขึ้นในป่าต๎นน้ําด๎วย
การนําวัสดุตามธรรมชาติที่มีอยูํในพื้นที่มาปิดกั้นทางน้ํา รํองเขา หรือพื้นที่ลาด
ชันบนภูเขาเอาไว๎ เพื่อชะลอการไหลของนํ้าให๎ช๎าลง ชํวยดักตะกอนไมํให๎ไหลลง
สูํพื้นที่ตอนลําง ระยะหนึ่งพอเศษซากกิ่งไม๎ ใบไม๎ และตะกอนดินชํวยอุดตาม
ชํองและรํองของวัสดุที่ใช๎ทําฝาย ก็จะสามารถเก็บกักน้ําไว๎ในพื้นที่ ชํวยกระจาย
ความชุํมชื้นบริเวณนั้นให๎น้ํามีโอกาสซึมลงสูํใต๎ดิน เป็นการเพิ่มและรักษาระดับ
น้ําใต๎ดินให๎พืชสามารถดูดซับความชุํมชื้นไว๎ได๎” 

(หน๎า ๑๔๓) 
 

นอกจากนี้ยังมีความรู๎เกี่ยวกับการทําฝายที่ตัวละครประกอบชายซึ่งเป็นอาจารย๑อธิบายให๎ตัว
ละครเอกฝ่ายหญิงฟัง ดังนี้ 

 
“ทํางํายๆ อยํางนี้เลยเหรอคะ?” 
“ใชํแล๎วครับ งํายๆ อยํางนี้แหละ...ใช๎วัสดุที่อยูํในธรรมชาติบริเวณที่เรา

จะสร๎างฝายนั่นละดีที่สุด พวกก๎อนหิน ต๎นไม๎ที่ตายแล๎ว คลุมด๎วยตาขํายกั้น
บริเวณที่เป็นรํองน้ํา หรือทางที่น้ําผํานเป็นระยะๆ ย้ํานะครับวํา ‘รํองน้ํา’ ไมํใช๎ลํา
ธารที่มีน้ําสมบูรณ๑อยูํแล๎ว คนสํวนใหญํเข๎าใจหลักการของฝายชะลอน้ําผิด คิดวํา
ต๎องสร๎างในลําธาร คงจะเป็นเพราะเวลาเราเห็นโฆษณาก็จะเห็นฝายและน้ําอยูํ
ด๎วยกัน ไมํได๎เลําเร่ืองราวกํอนที่จะมีฝาย และกํอนจะมีน้ํา...” เขาเว๎นวรรค สําย
หน๎า 



๙๗ 
 

 
 

“...การสร๎างฝายในที่ที่ไมํเหมาะสมจะสํงผลกระทบตํอระบบนิเวศของ
น้ํามากนะครับ ทําให๎น้ํานิ่ง สัตว๑น้ําเล็กๆ เคลื่อนย๎ายถิ่นขึ้นลงไมํได๎เพราะมีฝาย
ขวางกั้น จนมีผลกระทบตํอประชากรปลาในที่สุด” 

“ถ๎างั้น ในป่าต๎นน้ําที่แห๎งแล๎งอยํางบ๎านไอดินก็เป็นไปได๎ใชํไหมคะ?” 
“แนํนอนครับ...เพราะหลักการของฝายชะลอน้ําก็คือ จะสร๎างในพื้นที่ต๎น

น้ําซึ่งแห๎งแล๎งและเสื่อมโทรม อยํางที่บอกวําควรเลือกสร๎างตรงรํองที่น้ําจะไหล
ผํานเมื่อฝนตก ฝายจะชํวยทําให๎น้ําไมํไหลผํานเร็วจนเกินไป เมื่อน้ําถูกชะลอไว๎ ก็
จะซึมเข๎าไปในดิน ทําให๎ความชุํมชื้นแผํขยายออกไปทั้งสองข๎าง” 

เขาขยับไปแตะลําต๎นไม๎ที่ขึ้นอยูํข๎างๆ อธิบายตํอวํา... 
“...ตํอไปก็จะสามารถปลูกพันธุ๑ไม๎ป้องกันไฟ พันธุ๑ไม๎โตเร็วและพันธุ๑ไม๎

ไมํทิ้งใบ เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ต๎นน้ําให๎มีสภาพเขียวชอํุมขึ้น พอต๎นน้ําชุํมชื้นก็สามารถ
อํานวยน้ําลงมาปลายน้ําได๎...นี่ยังไมํรวมระบบนิเวศอ่ืนๆ ที่จะฟื้นคืนกลับมา
ตามลําดับด๎วย” 

(หน๎า ๑๕๔ - ๑๕๕) 
 

ตัวอยํางข๎างต๎นเป็นความร๎ูเร่ืองฝายที่ผู๎เขียนสอดแทรกไว๎ในเนื้อเร่ืองอยํางสังเขป กระชับ 
และชัดเจน ใช๎ภาษางํายๆ ทําให๎ผู๎อํานเข๎าใจ ได๎รับความร๎ูเกี่ยวกับฝายอยํางครอบคลุม ทั้งลักษณะ
ของฝาย ความสําคัญของฝาย วิธีการทําฝาย และประโยชน๑ของฝาย ทําให๎ผู๎อํานทราบวําการทําฝาย
นั้นไมํใชํเร่ืองยากดังที่หลายคนเข๎าใจ 
 

๑.๓ ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ความรู๎เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรากฏอยูํในนวนิยายเร่ือง ลูกหนี้ท่ีรัก ผู๎เขียน

ได๎กลําวไว๎หลายตอน เชํน ตอนที่การดี ชายหนุํมซึ่งประสบความสําเร็จและมีความสุขกับการใช๎
ชีวิตอยํางพอเพียงอธิบายให๎ออมสินเข๎าใจวําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไมํใชํการทําไรํทํานา 
แตํเป็นการใช๎ชีวิตอยํางพอประมาณ พอดี มีเหตุผล มีภูมิคุ๎มกัน และมีเป้าหมาย ดังข๎อความวํา 

 
“ยิ่งต๎องรณรงค๑ใหญํเลย รณรงค๑ให๎คนเข๎าใจวําชีวิตพอเพียงไมํใชํการทํา

ไรํทํานาหรือไปอยูํตํางจังหวัด ในหลวงทํานไมํเคยบอกวําต๎องทิ้งทุกอยํางมาทําไรํ
ทํานาสักหนํอย” น้ําเสียงการดีเร่ิมเป็นงานเป็นการเกินวัย 



๙๘ 
 

 
 

“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมีงํ ายๆ คือ  ความ
พอประมาณ พอดี มีเหตุผล มีภูมิคุ๎มกัน เป้าหมาย เพื่อให๎เกิดความสมดุลและ
พร๎อมตํอการเปลี่ยนแปลง วิธีการก็งําย คือใช๎ชีวิตด๎วยความอดทน มีความเพียร มี
สติ และรอบคอบ...เห็นมั้ยวําไมํมีตอนไหนเลยที่พูดวําชีวิตพอเพียงต๎องไปทําไรํ
ทํานา” 

(หน๎า ๗๘) 
 

อีกตอนหนึ่ง การดีอธิบายถึงการทําบัญชีครัวเรือน ซึ่งเป็นการนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช๎อยํางเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมํใชํเร่ืองยากครับ ไมํใชํเร่ืองปลูกข๎าวกี่สํวน 

เลี้ยงไกํกี่สํวน แตํเป็นเร่ืองธรรมชาติมาก ถ๎ามีรายจํายแตํไมํมีรายได๎เข๎าสุดท๎ายคุณ
ก็ล๎ม ตรงกันข๎าม ถ๎ามีคุณมีแตํเข๎าแตํไมํใช๎ สุดท๎ายก็พุงแตกตาย แตํถ๎ารายได๎
รายจํายสมดุล หรือมีเงินเก็บเงินออมคุณก็จะมีภูมิคุ๎มกันให๎ชีวิต ทางที่งํายที่สุดที่
จะร๎ูวําเราใช๎จํายสมดุลหรือไมํก็คือบัญชีครัวเรือน เชื่อผมเถอะครับ เมื่อเห็น
ตัวเลข พวกคุณจะคิดออกเองวําจะจัดการกับตัวเองยังไง” 

(หน๎า ๘๐) 
 

ความรู๎ที่ผู๎เขียนนํามาสอดแทรกไว๎ในเนื้อเร่ืองนั้นเป็นการแก๎ไขความเข๎าใจผิดของคนสํวน
ใหญํที่นําเอาเกษตรทฤษฎีใหมํมาปนกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทําให๎เข๎าใจวําการ
พอเพียงคือการต๎องทําเกษตรกรรมเทํานั้น เมื่ออํานความร๎ูที่ผู๎เขียนได๎สอดแทรกไว๎ผํานบทสนทนา
ของตัวละคร ผู๎อํานก็จะเห็นตัวอยํางของการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช๎ใน
ชีวิตประจําวัน ผํานวิธีการตํางๆ ที่ตัวละครได๎ปฏิบัติ ไมํใชํรู๎จักแตํเพียงทฤษฎีเทํานั้น  

ตัวอยํางการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช๎ในชีวิตประจําวัน เชํน ตอนที่
การดีแนะนําให๎ออมสินทําบัญชีครัวเรือน โดยบอกวําเป็นเคร่ืองชํวยวางแผนการใช๎เงิน การทําบัญชี
ครัวเรือนไมํจําเป็นต๎องทําในกระดาษ แตํปัจจุบันสามารถทําในโทรศัพท๑มือถือได๎ ดังข๎อความวํา  

 
“สาระสําคัญมันไมํได๎อยูํที่กระดาษแผํนเดียวหรือในจอสมาร๑ตโฟน 

หรอกครับ เดี๋ยวนี้สมาร๑ตโฟนทุกคํายมีโปรแกรมวางแผนการเงินดีๆ ให๎ใช๎ ทั้ง



๙๙ 
 

 
 

งํายและสะดวก พวกสมาร๑ตมันนี่ หรือไอเอกซ๑เพนส๑ แตํผมอยากให๎คุณเห็น
สาระสําคัญกํอน อยําเพิ่งไปสนใจเร่ืองเทคนิค” 

..... 
“อยํางที่บอกนั่นแหละครับ ไมํวําจะได๎มาด๎วยวิธีไหน บัญชีตัวนี้ก็คือการ

สะท๎อนชีวิตแตํละวัน แตํละปี คนที่เคยทํามาแล๎วเขาบอกวํานี่เป็นสิ่งมหัศจรรย๑ 
เป็นเคร่ืองมือลดทุกข๑ เป็นทางรอด” 

(หน๎า ๘๐ - ๘๑) 
 

นอกจากนี้ยังกลําวถึงวิธีการปลดหนี้ด๎วยการลดรายจําย เพิ่มรายได๎ และเปลี่ยนมุมมองชีวิต 
ดังนี ้

 
อิทธิเรียกแผนการนี้วํา มหัศจรรย๑เลขสาม ด๎วยการปลดหนี้สามแสน

ภายในสามเดือน ที่มีหลักการแสนงํายสามประการคือ ลดรายจําย เพิ่มรายได๎ และ
เปลี่ยนมุมมองชีวิต 

“ลดรายจําย เพิ่มรายได๎...เพิ่มยังไง” เจ๎าของเร่ืองย๎อนถามทําทางเหมือน
อาการหลังช็อก 

“ก็ชอปให๎น๎อยลง และหางานพิเศษทําสิ” มุทิตาบอก 
“งานอะไร แกยังหางานตรวจสอบบัญชีได๎ แตํฉันลํะ อยําบอกนะวําจะให๎

ฉันไปเป็นพริตตี้งานมอเตอร๑โชว๑” 
“อยําเพิ่งลงรายละเอียด มาดูที่ภาพใหญํกันกํอน ฉันเรียกวําแผนบันได

สามขั้น ขั้นแรกเปิดตัวกับสาธารณะ อาจจะเปิดบล็อกปลดหนี้ควบคูํกับเฟซบุ๏กก็
ได๎ ทําให๎ชาวบ๎านร๎ูวําแกเป็นหนี้อยํางไรและปลดหนี้ยังไง ขั้นสองออกหนังสือ
ฮาวทูวิธีปลดหน้ีจากประสบการณ๑จริง และขั้นที่สามแปลงรํางเป็นนักลํางานและ
ลํารางวัล ทั้งสามขั้นนี้จะทําไปพร๎อมๆ กัน” 

(หน๎า ๖๒ - ๖๓) 
 

 จะเห็นได๎วํา ตัวอยํางข๎างต๎นเป็นความรู๎เกี่ยวกับการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช๎ในการดําเนินชีวิต ผู๎เขียนใสํไว๎ในเนื้อเร่ืองให๎ผู๎อํานได๎อํานเป็นความร๎ู เป็นความร๎ูที่ทันสมัย เป็น
รูปธรรม มีตัวอยํางที่ชัดเจน และสามารถนําไปปรับใช๎ในชีวิตประจําวันได๎จริง 

 



๑๐๐ 
 

 
 

๑.๔ ความรู้เกี่ยวกับการท าเกษตรบนท่ีสูงและการรักษาต้นน้ าล าธาร   
ความรู๎เกี่ยวกับการทําเกษตรบนที่สูงและการรักษาต๎นน้ําลําธารปรากฏอยูํในนวนิยายเร่ือง 

แสงดาวกลางใจ ผู๎เขียนได๎กลําวไว๎ในตอนที่นับดาวได๎บรรยายเร่ืองโทษของการปลูกฝิ่นให๎ชาวเขา
ฟัง ความวํา  

 
“ถึงแม๎วําฝิ่นจะเป็นพืชที่ขึ้นได๎ดีในพื้นที่สูง แถมยังสามารถเก็บไว๎ได๎

นานโดยไมํเนําเสีย เหมาะที่จะเป็นผลิตผลทางการเกษตร แตํฝิ่นก็มิได๎ทําให๎พวก
เราร่ํารวยหรอกนะคะ เพราะพํอค๎าคนกลางมักกดราคา แตํนําไปขายในตลาดโลก
ด๎วยราคาที่สูงมาก ความรํ่ารวยจึงตกอยูํที่พํอค๎าคนกลาง สํวนพวกเราก็ลําบาก
เหมือนเดิม แตํถ๎าเราหันมาปลูกพืชผักผลไม๎เมืองหนาวแทนการปลูกฝิ่น นอกจาก
จะทําให๎พวกเรามีอาชีพที่มั่นคงแล๎ว พวกเรายังไมํต๎องทําลายป่าตามยอดเขาเพื่อ
ปลูกฝิ่น ไมํต๎องทําไรํเลื่อนลอย และโยกย๎ายถิ่นที่อยูํอาศัยไปเร่ือยๆ หลังจากที่ดิน
ขาดความอุดมสมบูรณ๑ ซึ่งนอกจากจะเป็นการละเมิดกฎหมายแล๎ว ยังเป็นการ
ทําลายป่าต๎นนํ้าลําธารอันเป็นบํอเกิดของแมํน้ําสายสําคัญอีกด๎วย...” 

(หน๎า ๖๘) 
 

และตอนที่หญิงสาวพูดกับเพื่อนชายในงานแสดงสินค๎าพื้นเมือง ดังนี้ 
 
“หันจะอ้ีแล๎วนับก็อดภูมิใจบํได๎ ถ๎าหากเมื่อหลายปีกํอนในหลวงของเฮา

บํทรงริเร่ิมโครงการเกษตรที่สูง บํเร่ิมสํงเสริมให๎ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร
อยํางเฮาปลูกพืชเมืองหนาว นับก็นึกภาพบํออกเลยวําจะมีไผอ่ืนมาใสํใจความ
เป็นอยูํของคนยากคนจนเทํากับในหลวงอีก” 

นํานนทียิ้มรับในเชิงเห็นด๎วย นอกจากดอกไม๎สวยๆ จําพวกยิปโซฟิลลา 
แกลดิโอลัส หรือที่เรียกอีกอยํางวําดอกซํอนกลิ่นฝร่ังแล๎ว ผักผลไม๎ตํางๆ ที่
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวได๎ทรงนํามาทดลอง วิจัย และสํงเสริมให๎คนบน
ดอยปลูกนั้น ยังทํารายได๎ให๎เกษตรกรมากกวําการปลูกฝิ่น 

(หน๎า ๘๕ - ๘๖) 
 

 สํวนเร่ืองการรักษาต๎นน้ําลําธาร ผู๎เขียนกลําวถึงอยูํหลายตอนโดยใสํไว๎ในคําพูดของอคินซึ่ง
เป็นหัวหน๎าหนํวยพิทักษ๑อุทยานแหํงชาติ เชํน 



๑๐๑ 
 

 
 

“พํอเลี้ยงทําผิดก็สมควรรับผิด การตัดไม๎ทําลายป่ามันเลวร๎ายมากไมํร๎ู
หรือไง ถ๎าหากป่าหมด ภัยพิบัติก็จะตามมา โลกก็จะร๎อน สัตว๑ป่าก็จะสูญพันธุ๑ 
แล๎วอีกหนํอยผืนดินที่อุดมสมบูรณ๑ก็จะกลายเป็นทะเลทราย ไอ๎ที่ฝนฟ้ามันสับสน
ฤดูกาลอยูํทุกวันนี้ก็เพราะพวกตัดไม๎ทําลายป่าอยํางพํอเลี้ยงนี่แหละ พํอเลี้ยงจะ
เห็นแกํตัวทําลายทรัพยากรธรรมชาติที่ เป็นของสํวนรวมไปอีกนานแคํไหน 
พํอเลี้ยงไมํกลัวเจ๎าป่าเจ๎าเขาลงโทษบ๎างหรือ” 

(หน๎า ๒๗๑) 
 

ความร๎ูเกี่ยวกับการทําเกษตรบนที่สูงและความร๎ูเกี่ยวกับการรักษาต๎นน้ําลําธารในเร่ืองนี้มี
ไมํมากและเป็นความร๎ูพื้นฐาน เชํน โทษของการปลูกฝิ่น และโทษของการตัดไม๎ทําลายป่า แตํก็เป็น
ความร๎ูที่ผู๎เขียนสอดแทรกไว๎ในเนื้อเร่ืองเพื่อให๎ผู๎อํานตระหนักถึงความสําคัญของป่าไม๎ และได๎
ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีตํอราษฎร
ชาวเขาทางภาคเหนือ 

 
๑.๕ ความรู้เกี่ยวกับบทเพลงพระราชนิพนธ์ 
ความร๎ูเกี่ยวกับบทเพลงพระราชนิพนธ๑ปรากฏอยูํในนวนิยายเร่ือง หัวใจใกล้รุ่ง เป็นความร๎ู

เกี่ยวกับเนื้อหาบางสํวนของบทเพลงพระราชนิพนธ๑ โดยผู๎เขียนได๎นํามาใสํไว๎ในสํวนของชื่อบทแตํ
ละบท เชํน 

 
บทเพลงท่ี  

๖ 
สายฝน 

เมื่อลมฝนบนฟ้ามาลิ่ว ต๎นไม๎พลิ้วลูํกิ่งใบ 
เหมือนจะเอนรากคลอนถอนไป แตํเหลําไม๎กลับยิ่งงาม 

(หน๎า ๘๔) 
 

ความร๎ูเกี่ยวกับเนื้อเพลงนี้ อาจชํวยกระตุ๎นให๎ผู๎อํานสนใจไปค๎นคว๎าเนื้อเพลงเต็มเพิ่มเติม  
เน้ือหาของเพลงที่นํามาเกร่ินไว๎ในสํวนขยายของชื่อบทมีความสอดคล๎องสัมพันธ๑กับเนื้อหาในเร่ือง 
เมื่อผู๎อํานอํานแล๎วก็จะได๎ข๎อคิดที่สามารถนํามาปรับใช๎ในชีวิตประจําวัน หรือนํามาให๎กําลังใจ
ตนเองได๎ ดังตัวอยํางที่ยกมาข๎างต๎น มีเนื้อหาเกี่ยวกับความไมํเข๎าใจกันของสิงขรกับใกล๎รํุง ทําให๎



๑๐๒ 
 

 
 

ความสัมพันธ๑ดูเหมือนแยํลง ฉากในขณะนั้นคือฉากฝนตก แตํในตอนท๎ายบทเมื่อฝนซา ทั้งสองก็
กลับมาดีกันดังเดิม ความสัมพันธ๑ระหวํางกันก๎าวหน๎าไปอีกขั้นหนึ่ง เป็นเนื้อหาที่สอดคล๎องกับ
เน้ือหาในบทเพลงพระราชนิพนธ๑ สายฝน กลําวคือ ให๎แงํคิดวํา ฟ้าหลังฝนยํอมงดงาม จากตัวอยํางนี้ 
ผู๎อํานจะได๎รับความร๎ูวํา บทเพลงพระราชนิพนธ๑ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชนั้นนอกจากจะมีความไพเราะแล๎ว ยังมีเนื้อหาที่เปี่ยมด๎วยคุณคํา สามารถนํามาเป็นคติสอนใจได๎ 

จะเห็นได๎วํา ความร๎ูเกี่ยวกับแนวพระราชดําริและโครงการในพระราชดําริตํางๆ ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ผู๎เขียนได๎สอดแทรกไว๎ในเนื้อเร่ืองนั้น สํวน
ใหญํผู๎เขียนไมํได๎กลําวโดยตรงวําพระองค๑ทรงทําอะไร แตํถํายทอดผํานคําพูดของตัวละคร การ
กระทําของตัวละคร และกลําวไว๎ในบทบรรยาย แตํผู๎อํานยํอมทราบวําสิ่งที่ตัวละครได๎ทํา คือสิ่งที่
พระองค๑ได๎ทรงริเร่ิมเอาไว๎ให๎ประชาชนได๎นําไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ เป็นสิ่งที่เกิดจากพระราชดําริ 
และเป็น “ผลงาน” ของพระองค๑ 
 
 จึงอาจกลําวโดยสรุปได๎วํา นวนิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ เป็นนวนิยายที่สอดแทรกความร๎ูไว๎
หลายประการ ทั้งความร๎ูเกี่ยวกับแนวพระราชดําริและโครงการในพระราชดําริตํางๆ ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และความร๎ูในด๎านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องสัมพันธ๑กับ
พระอัจฉริยภาพและแนวพระราชดําริที่ผู๎เขียนต๎องการนําเสนอ การสอดแทรกความร๎ูดังกลําวไว๎ทํา
ให๎ผู๎ อํานได๎ รับประโยชน๑ในการเพิ่มพูนความร๎ู มีความร๎ูเกี่ยวกับพระปรีชาสามารถของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมากขึ้น และสามารถนําความร๎ูตํางๆ ที่ได๎รับไป
ปรับใช๎ในชีวิตประจําวันได๎เป็นอยํางดี 
 
๒. คุณค่าด้านคุณธรรม 
 จากการศึกษานวนิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ พบวํานวนิยายชุดนี้มีคุณคําด๎าน คุณธรรม ๖ 
ประการ ได๎แกํ การทําตนให๎เป็นประโยชน๑ตํอสํวนรวม ความเพียรพยายาม การพึ่งพาตนเอง ความ
ประหยัดมัธยัสถ๑ การให๎คุณคํากับความความพอเพียงและคุณธรรมความดีมากกวําเงินทอง และการ
มีความหวัง ดังนี ้
 

๒.๑ การท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  
คุณธรรมด๎านการทําตนให๎เป็นประโยชน๑ตํอสํวนรวมมีตัวอยํางปรากฏอยูํในนวนิยายเร่ือง 

หัวใจใกล้รุ่ง ในฉากที่นักบินคนหนึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน๎าที่ คนรักของเขาได๎บอกกับสิงขรวําเธอ
ร๎ูสึกภาคภูมิใจที่คนรักของเธอได๎ทําหน๎าที่ของตนเป็นอยํางดีแล๎ว ดังข๎อความวํา 



๑๐๓ 
 

 
 

“คํะ เอกได๎ทําหน๎าที่ของเขาเต็มที่แล๎ว เอกบอกกับแตงเสมอวํา เขาไมํเคยกลัว
ตาย แตํกลัวจะไมํได๎ทําคุณงามความดีเพื่อตอบแทนแผํนดินไทยมากกวํา แล๎วถ๎าเขา
ต๎องจากโลกนี้ไป ก็ขอจากไปอยํางสมเกียรติ และขอให๎คนที่อยูํเบื้องหลังอยําเสียใจ
และเสียน้ําตาเพื่อเขา แตํขอให๎ภูมิใจในตัวเขา เอกจะเป็นคนที่แตงจะภูมิใจในตัวเขา
มากที่สุดในชีวิต” 

(หน๎า ๓๓๘) 
 

นวนิยายเร่ือง ใต้ร่มใบภักดิ์ ก็มีตัวอยํางคุณธรรมดังกลําวปรากฏอยูํ เชํน ตอนที่จิรเมธซื้อ
ตึกแถวมาทําเป็นร๎านค๎าให๎ชาวบ๎านนําน้ํามันไบโอดีเซลและผลิตภัณฑ๑อ่ืนๆ มาวางขายโดยคิดคําเชํา
ในราคาถูกมากเหมือนให๎เปลํา ทําให๎ผู๎ใหญํธมซึ่งเป็นผู๎ริเร่ิมโครงการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลใน
หมูํบ๎านรู๎สึกตื้นตันใจในความเอ้ือเฟื้อของเขามาก ดังข๎อความวํา 

 
“ผู๎ใหญํกับชาวบ๎านต๎องมีสตางค๑เชําอยูํแล๎วละครับ” จิรเมธพูดอยํางมั่นใจ 

“เพราะผมจะคิดคําเชําเดือนละห๎าร๎อยบาท แถมผมยังจะยกคําเชําให๎ฟรีในชํวงปี
แรกด๎วยนะครับ ชาวบ๎านทุกคนจะได๎พอลืมตาอ๎าปากกันบ๎าง” 

ผู๎ใหญํธมมองคนหนุํมพูดอยํางหนักแนํนด๎วยความภาคภูมิใจอยํางไมํ
ปิดบัง พลางตื้นตันจนแทบไมํนําเชื่อเลยวํา ในโลกใบนี้ยังเหลือคนดีที่เขาเฝ้ารอ
คอยมานานแสนนานอยํางจิรเมธอยูํ คนที่คิดและทําทุกสิ่งเพื่อคนอ่ืนด๎วยทําทางมี
ความสุข ที่สําคัญคนคนนั้นไมํหวังสิ่งตอบแทน เหมือนเขาที่ยึดมั่นในอุดมการณ๑
นี้ตลอดมา 

(หน๎า ๓๘๖) 
 

ตัวอยํางข๎างต๎นให๎แงํคิดวําการทําคุณงามความดีเพื่อตอบแทนแผํนดินและการชํวยเหลือ
ผู๎อ่ืนโดยไมํหวังผลตอบแทนนั้นเป็นสิ่งที่นําภาคภูมิใจ เป็นสิ่งที่นําสรรเสริญ ทําให๎ผู๎อ่ืนชื่นชมยก
ยํอง แม๎วําจะสิ้นชีวิตไปแล๎ว คุณงามความดีที่ได๎กระทํานั้นก็ยังเป็นที่จดจําของคนที่ยังมีชีวิตอยูํ 
 

๒.๒ ความเพียรพยายาม 
ความเพียรพยายามเป็นคุณสมบัติสําคัญของตัวละครสําคัญหลายตัวในนวนิยายชุด ลูกไม๎

ของพํอ เมื่อตัวละครประสบปัญหาตํางๆ ก็จะใช๎ความเพียรพยายามในการแก๎ไขปัญหาเหลํานั้นให๎
สามารถผํานพ๎นไปได๎ด๎วยดี ดังเชํนในนวนิยายเร่ือง ในม่านเมฆ รวงข๎าวตั้งใจจะทําความดีให๎ตา



๑๐๔ 
 

 
 

ภูมิใจด๎วยการแจกชุดนักเรียนและอุปกรณ๑การเรียน แตํปรากฏวําตาของเธอไมํเห็นด๎วยกับความคิด
ของเธอ เมื่อถึงวันแจกก็ปรากฏวําเต็นท๑ถูกถอนออกหมด และตาของเธอก็ไมํได๎มาดู ทําให๎เธอร๎ูสึก
เสียกําลังใจเป็นอยํางมาก แตํก็ปลอบใจตัวเอง พยายามดําเนินงานตํอไปจนเสร็จเรียบร๎อย และตั้งใจ
วําจะพยายามใหมํในครั้งหน๎า ดังความวํา 

 
เอาเถอะ ถึงอยํางไร ‘เดอะโชว๑มัสโกออน’ รวงข๎าวปลอบใจตัวเองวํา แม๎

ตาช๎างจะไมํได๎ปลื้มไปกับโครงการนี้ แตํหลํอนก็จะแก๎ตัวในโครงการหน๎า หรือ
ถ๎าคร้ังหน๎ายังไมํสําเร็จ ก็จะแก๎ตัวในคร้ังตํอไป และตํอๆ ไป จะทําไปจนกวําจะ
พิสูจน๑ตัวเองให๎ตาช๎างใจอํอน ยอมรับหลํอนให๎ได๎ 

ไมํมีคําวําสาย ถ๎าหากวําหลํอนไมํยอมแพ๎ ไมํท๎อถอย และไมํละความ
พยายาม! 

(หน๎า ๑๓๕) 
 

รวงข๎าวได๎พบกับอุปสรรคอีกหลายคร้ัง แตํหญิงสาวก็ผํานพ๎นมาได๎ทุกคร้ังจนกระทั่ง
ประสบความสําเร็จ ได๎ทําประโยชน๑ให๎กับบ๎านเกิด และได๎ทําให๎ตาของตนภูมิใจ เพราะอาศัยความ
พากเพียรพยายาม ไมํยํอท๎อตํออุปสรรค 

 
นวนิยายเร่ือง ลูกหนี้ท่ีรัก ออมสินต๎องพยายามทํางานพิเศษเพิ่มเพื่อหาเงินมาปลดหนี้บัตร

เครดิต เธอจึงรับงานสวมชุดมาสคอตที่เพื่อนหามาให๎ และพบวํามันเป็นงานที่เหน็ดเหนื่อยมาก แม๎
จะรู๎สึกท๎อแท๎แตํเธอก็ปลุกปลอบใจตัวเองด๎วยการนึกถึงหลักยึดเหนี่ยวจิตใจคือความเพียร และตั้งใจ
วําจะต๎องฝ่าฟันวิกฤติชีวิตไปให๎ได๎ ดังความวํา 

 
สุดทนฟังคํานินทาตัวเอง ออมสินเดินโซซัดโซเซไปยังเด็กกลุํมใหญํ 

เคราะห๑ซ้ํากรรมซัดถูกเด็กๆ วิ่งไลํกระชากหางและผลักรุนไปข๎างหน๎าที่เต็มไป
ด๎วยฝูงชน ที่หันมาดันหน๎าอกเธอให๎ถอยหลังด๎วยความหงุดหงิด 

ร๎ูสึกวํามีน้ําอํุนๆ ไหลออกมาจากตา เพิ่งเข๎าใจความร๎ูสึกของคนรับจ๎าง
ใสํมาสคอตตามงานอีเวนต๑วันนี้เอง และเพิ่งตระหนักวํากวําจะได๎เงินแตํละบาท
ชํางยากเย็นแสนเข็ญเสียเหลือเกิน การหาเงินนั้นยากกวําการใช๎เงินชนิดเทียบกัน
ไมํติดเลยทีเดียว 



๑๐๕ 
 

 
 

หวนนึกถึงหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจที่ได๎มาจากการดี...ความเพียร...เธอ
ต๎องใช๎หลักธรรมข๎อนี้พาตัวเองให๎หลุดพ๎นจากวิกฤติชีวิตคร้ังนี้ให๎ได๎ 

(หน๎า ๑๖๐) 
 

ออมสินร๎ูสึกท๎อแท๎และเกือบจะแพ๎ใจตัวเองอยูํหลายคร้ัง แตํด๎วยกําลังใจและความชํวยเหลือ
จากคนรอบข๎าง และจิตใจที่ตั้งมั่นในความเพียรพยายามของตนเอง จึงทําให๎เธอสามารถ
เปลี่ยนแปลงอุปนิสัยการใช๎เงินได๎ในที่สุด 

ตัวอยํางคุณธรรมด๎านความเพียรพยายามอีกตัวอยํางหนึ่ง เชํน บทสนทนาระหวํางตัวละคร
ในนวนิยายเร่ือง หัวใจใกล้รุ่ง อารัติให๎แงํคิดแกํสร๎อยแสงแขซึ่งพิการทางการได๎ยินวําไมํมีสิ่งใดยาก
เกินความพยายามของคนเรา ดังความวํา 

 
หลํอนจดสายตาไปยังหน๎าสมุด ที่คนข๎างๆ ยื่นมาให๎ มีใจความวํา 
‘ท าไมถึงคิดว่าท าไม่ได’้ 
สร๎อยแสงแขมองอารัติ แลเห็นความอบอํุนและอํอนโยนในแววตาของ

เขาวูบหนึ่งนึกอยํางแปลกใจวําเขามีความอดทนในการสอนลูกศิษย๑ที่ไมํเอาไหน
และขี้วีนอยํางหลํอนได๎อยํางไร โดยไมํมีอาการหงุดหงิดหรือฉุนเฉียวสักนิด 

ตลอดชั่วโมงกวําที่ผํานมา หลํอนปั้นหน๎าบึ้งเสียสํวนใหญํ ไมํใสํใจในสิ่ง
ที่เขาสอนเทําที่ควร เพราะคิดวําสิ่งนี้ยากเกินความสามารถของตัวเอง 

“สิ่งนี้ยากเกินไปสําหรับฉัน” หญิงสาวตอบออกไปตามตรง 
“ไมํมีอะไรยากเกินความพยายามของเรา” อารัติพูดช๎าๆ เพื่อให๎ลูกศิษย๑

สาวอํานปากได๎ทัน 
“นั่นอาจหมายถึงคุณหรือคนอ่ืน แตํไมํใชํฉัน” 
“ทําไมถึงตัดสินตัวเองแบบนั้น ทั้งที่ยังไมํได๎ลองพยายาม” 

(หน๎า ๑๑๔) 
 

เมื่อสร๎อยแสงแขได๎ลองพยายามอีกคร้ังตามคําแนะนําของอารัติ หญิงสาวก็สามารถเลํน
เปียโนได๎ทั้งที่เธอไมํได๎ยินเสียง จิตใจของเธอผํอนคลายและมีความสุขมากขึ้นเพราะได๎ลองพยายาม 

 
จากตัวอยํางข๎างต๎นแสดงให๎เห็นวําคนเราทุกคนยํอมเผชิญกับอุปสรรคตํางๆ ในชีวิต แตํหาก

มีความเพียรพยายาม ไมํยํอท๎อ ยํอมจะแก๎ไขปัญหาตํางๆ เหลํานั้นให๎ผํานพ๎นไปได๎และประสบ



๑๐๖ 
 

 
 

ความสําเร็จในที่สุด และถึงแม๎ท๎ายที่สุดแล๎วจะไมํประสบความสําเร็จ อยํางน๎อยก็ควรลองพยายาม  
ไมํดํวนถอดใจไปเสียกํอน 

 
๒.๓ การพึ่งพาตนเอง 
คนเรานั้นเมื่อเผชิญกับปัญหาตํางๆ อาจมีผู๎ชํวยเหลือให๎สามารถแก๎ไขปัญหาให๎ลุลํวงไปได๎ 

แตํคนอ่ืนยํอมไมํสามารถชํวยเหลือเราได๎ตลอดเวลา ดังนั้นเราจึงควรพึ่งพาตนเอง เพราะตนเองยํอม
เป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดของตน ดังเชํนในนวนิยายเร่ือง ลูกหนี้ท่ีรัก ออมสินหลบหนีเจ๎าหนี้ไปอาศัยอยูํใน
หมูํบ๎านเล็กๆ แหํงหนึ่ง เธอต๎องไปขุดขําด๎วยตนเอง แม๎วําจะสามารถหาซื้อได๎ก็ตาม การขุดขําเป็น
การสอนให๎ร๎ูจักพึ่งพาตนเองโดยเร่ิมจากเร่ืองเล็กๆ น๎อยๆ ดังความวํา 

 
“ทําไมต๎องมาขุดขําครับ” เขาเร่ิมสัมภาษณ๑เหมือนเชํนทุกคร้ังที่มีการถําย

ทําฉากสําคัญ 
“คุณเคยฟังเพลงบ๎านบนดอยมั้ยคะ ...ถ๎าสูอยากกินข๎าว สูต๎องไปไถนา 

ถ๎าสูอยากกินปลา ก็ต๎องไปหาในห๎วย แตํถ๎าสูอยากกินลาบ สูต๎องไปขุดขํา... ” 
ตอบคําถามเป็นเสียงเพลง จากนั้นก็หัวเราะขําตัวเอง 

“ชีวิตที่นี่สอนอะไรออมเยอะคํะ ไมํใชํแคํขุดขําเป็นนะคะ แตํสอนให๎ร๎ูวํา
เราต๎องพึ่งตัวเอง ต๎องมีความเพียรถึงจะเอาชีวิตรอดได๎ ไมํวําจะในหมูํบ๎านนี้ หรือ
ที่กรุงเทพฯ ก็ตาม...” 

(หน๎า ๑๐๒) 
 

เมื่อกลับไปกรุงเทพฯ หญิงสาวก็ได๎รับความชํวยเหลือจากเพื่อนรํวมงานหลายอยําง แตํ
ปัจจัยหลักที่ทําให๎เธอสามารถเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยการใช๎เงินของตนเองได๎ยังคงเป็น เพราะความ
เข๎มแข็งของตัวเธอเอง 

 
นวนิยายเร่ือง ในม่านเมฆ รวงข๎าวถูกลักพาตัว เธอคิดวําจะรอคอยให๎คนมาชํวยเหลือเพียง

อยํางเดียวไมํได๎ แตํต๎องพึ่งตนเองกํอน ดังความวํา 
 

ไมํนํะ...คงไมํซวยขนาดนั้นหรอก ในละครตั้งหลายเร่ืองเวลานางเอก
โดนคนร๎ายจับตัวไปก็มีคนตามมาชํวยได๎ทุกทีไมํใชํหรือ? 

แตํ...นั่นมันก็แคํในละครนี่นา! 



๑๐๗ 
 

 
 

นี่ในความเป็นจริง หลํอนจะรอแตํคนมาชํวยไมํได๎ แตํตนต๎องเป็นที่พึ่ง
แหํงตนกํอน 

รวงข๎าวใช๎เท๎าข๎างหนึ่งดีดรองเท๎าผ๎าใบสีชมพูสดออกจากเท๎าอีกข๎าง 
กระเด็นหลุดไปบนพื้น กํอนที่รํางของหลํอนจะถูกเหวี่ยงเข๎าไปในท๎ายรถกระบะ
ที่ใสํแคปไว๎ด๎านหลัง แล๎วปิดประตูโครมเพียงเสี้ยววินาทีเดียว! 

(หน๎า ๒๙๔) 
 

แม๎วําจะไมํมีใครเห็นรองเท๎าข๎างนั้น แตํผู๎อํานก็ได๎เห็นความพยายามที่จะพึ่งพาตนเองของ
หญิงสาว รวงข๎าวไมํได๎พยายามเพียงคร้ังเดียว ในที่สุดก็มีคนมาชํวยเหลือเธอเพราะเธอหาโอกาสใช๎
แอปพลิเคชันในโทรศัพท๑มือถือ ทําให๎พี่ชายรู๎ตําแหนํงที่อยูํของเธอ จึงกลําวได๎วําเธอปลอดภัยเพราะ
ร๎ูจักพึ่งพาตนเอง 
 

จากข๎อความข๎างต๎นจะเห็นตัวอยํางที่แสดงถึงคุณธรรมเกี่ยวกับการพึ่งพาตนเอง ผู๎เขียน
สอดแทรกคุณธรรมดังกลําวผํานการกระทําของตัวละคร แสดงให๎เห็นวําตนเป็นที่พึ่งของตนได๎ดี
ที่สุด เราไมํควรรอคอยความชํวยเหลือจากผู๎อ่ืนเพียงอยํางเดียว เพราะผู๎อ่ืนชํวยเหลือเราได๎บางเวลา 
แตํตนเป็นที่พึ่งของตนได๎ตลอดไป ทําให๎เราเป็นคนไมํงอมืองอเท๎า ตลอดจนสามารถเอาตัวรอดได๎
ในสถานการณ๑คับขันตํางๆ ได๎ 

 
๒.๔ ความประหยัดมัธยัสถ์ 
คุณธรรมด๎านความประหยัดมัธยัสถ๑เป็นคุณธรรมอีกข๎อหนึ่งที่ผู๎อํานได๎รับจากการอํานนว

นิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ ดังเชํนในนวนิยายเร่ือง แสงดาวกลางใจ นับดาวใช๎รถกระบะเกําๆ เป็น
พาหนะ บิดาของเธอแนะนําให๎เปลี่ยนรถคันใหมํ แตํเธอยืนกรานวําจะใช๎ตํอไปจนกระทั่งใช๎การ
ไมํได๎แล๎วจึงจะเปลี่ยน ดังความวํา 

 
“อ๎อ วันนี้ชํางที่อํูเอาพี่ปีโป้ของลูกมาสํง จอดอยูํหลังบ๎านเน๎อ คราวหลัง

ถ๎าลูกจะเอามันไปไหนไกลๆ ก็ให๎ไอ๎เรืองตรวจสภาพมันเสียหนํอย ประเดี๋ยวไป
ดับกลางทางขึ้นมาอีกจะแยํ อายุรถมันก็นักแล๎ว ป้อบอกหื้อเปลี่ยนคันใหมํตั้งนาน
แล๎วก็บํยอม” 

“ก็นับบํอยากสิ้นเปลืองนี่เจ๎า อีกอยํางนับหันวํารถมันยังพอใช๎ได๎อยูํ และ
มันก็เป็นรถคันแรกที่ป้อกับแมํชํวยกันเก็บเงินซื้อมา แตํน๎อยจนใหญํเวลาป้อไป



๑๐๘ 
 

 
 

รับสํงนับที่โรงเรียน นับก็นั่งพี่ปีโป้จนชินแล๎ว ที่สําคัญถ๎านับบํเอาพี่ปีโป้มาขับ 
ป้อจะให๎นับปลํอยทิ้งไว๎เฉยๆ จนกลายเป็นเศษขยะจะอ้ันเหรอเจ๎า” 

“เอามันมาปลูกผัก ปลูกอะหยังงามๆ ก็ได๎นี่ลูก” 
“แหม รถทั้งคันนะเจ๎าป้อ บํใชํแปลงปลูกผัก รอหื้อมันใช๎การบํได๎จริงๆ 

กํอนเต๏อะ นับถึงจะยอม” 
(หน๎า ๑๑๕ - ๑๑๖) 

 
พฤติกรรมดังกลําวแสดงถึงความเป็นผู๎ประหยัดมัธยัสถ๑ ใช๎สิ่งของอยํางร๎ูคุณคําและไมํใช๎

จํายฟุ่มเฟือย การใช๎จํายฟุ่มเฟือยมักจะกํอให๎เกิดหนี้สิน และจะทําให๎เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมา ดัง
คําพูดของ กองพร ในนวนิยายเร่ือง ลูกหนี้ท่ีรัก ที่กลําวในงานเลี้ยงฉลองรางวัลนักธุรกิจหญิงดีเดํน
แหํงปี ความวํา 

“บางคนบอกวําดิฉันไมํใชํเจ๎านายในอุดมคติ แตํเป็นเจ๎านายจอมอุดมคติ
ที่คอยตั้งกฎเกณฑ๑หรือสร๎างแรงจูงใจให๎ลูกน๎อง เป็นคนที่ใช๎ชีวิตพอเพียงเพื่อจะ
ได๎มีเงินเก็บออมจนสามารถพึ่งตัวเองได๎ในที่สุด บางคนบอกวําดิฉันบ๎าที่ออกกฎ
ห๎ามมีหนี้สินที่จัดการไมํได๎ แตํดิฉันก็เชื่อมั่นเสมอมาวํานี่เป็นวิธีรอดวิธีเดียวใน
สังคมยุคบริโภคนิยมทุกวันนี้ คนเราไมํควรมีหนี้สินล๎นพ๎นตัว โดยเฉพาะหนี้สิน
ที่ไมํจําเป็น ความไมํเป็นหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ โดยเฉพาะหนี้สินจากการ
บริโภคของฟุ่มเฟือย เพราะการเป็นหนี้เป็นจุดเร่ิมต๎นของการทุจริต... 

(หน๎า ๒๗๘ - ๒๗๙) 
 

จะเห็นได๎วําความประหยัดมัธยัสถ๑เป็นคุณสมบัติสําคัญประการหนึ่งที่จะทําให๎เราอยูํรอด
ในสังคมยุคบริโภคนิยม สังคมปัจจุบันนี้มีสิ่งของและบริการตํางๆ มากมายที่จูงใจให๎ผู๎คนจับจํายซื้อ
หา ทั้งยังมีบริการสินเชื่อตํางๆ ที่เป็นปัจจัยเอ้ือให๎คนใช๎จํายเงินเกินตัวจนเป็นหนี้ การสร๎างนิสัย
ประหยัดมัธยัสถ๑จึงเป็นภูมิคุ๎มกันไมํให๎เราตกอยูํสภาวะมีหนี้สินล๎นพ๎นตัว และสามารถใช๎ชีวิตอยําง
พอเพียงและมีความสุขได๎ 
 

๒.๕ การให้คุณค่ากับความความพอเพียงและคุณธรรมความดีมากกว่าเงินทอง  
 เงินทองเป็นสิ่งจําเป็นในการดําเนินชีวิต แตํเราไมํควรให๎คุณคํากับเงินทองมากเกินไป การ
ยึดติดกับทรัพย๑สมบัติจะทําให๎เกิดความโลภ ไมํร๎ูจักพอ และบั่นทอนความสุขให๎ลดน๎อยลง ผู๎ที่
แสวงหาทรัพย๑สินพอประมาณ ร๎ูจักเก็บออมและใช๎ชีวิตอยํางพอเพียงยํอมจะมีความสุขมากกวําผู๎ที่



๑๐๙ 
 

 
 

มุํงหาเงินให๎ได๎มากๆ เพียงอยํางเดียว ดังตัวอยํางที่ปรากฏในนวนิยายเร่ือง ลูกหนี้ท่ีรัก การดีซึ่งเป็น
ตัวละครชายที่มีความสุขกับการใช๎ชีวิตอยํางพอเพียงบอกกับออมสินวําเขามีความสุขเพราะกินอยูํ
อยํางเรียบงํายและไมํตกเป็นทาสของวัตถุ ดังความวํา 

 
นงนุชบอกวําคร้ังหนึ่งการดีเคยให๎คํากับการทํางานและการเก็บเงินมาก

จนกลายเป็นพวกที่มีความสุขกับการนั่งดูยอดเงินฝากในบัญชีที่เพิ่มขึ้นทุกเดือน 
แตํแล๎วเมื่อได๎ไปพบรํุนพี่ที่ใช๎ชีวิตแบบพอเพียงและพึ่งพาตัวเองได๎อยํางครบ
วงจร ทั้งการสร๎างบ๎านดินอยูํเอง การปลูกพืชผักและข๎าวกินเอง สะสมเมล็ดพันธุ๑
และแจกจํายเมล็ดพันธุ๑ให๎ผู๎อ่ืน เขาก็เปลี่ยนความคิดวําแท๎จริงแล๎วการสะสมเงิน
ทองและให๎คํากับตัวเงินมากเกินไป ก็เป็นการยึดติดกับวัตถุอยํางหนึ่งนั่นเอง 

“ผมเชื่อเร่ืองความสุขชั้นเดียว” 
“เป็นยังไงคะ” 
“ความสุขจากการมีปัจจัยสี่ที่เรียบงําย คือ ได๎กินอ่ิม มีเสื้อผ๎าใสํกันแดด

กันหนาว มีบ๎านพอนอนหลับได๎ ถ๎าป่วยก็มียารักษาพอประมาณ นี่แหละความสุข
ชั้นเดียวและเป็นสุขที่แท๎ แตํบางคนกลับคิดวําจะมีความสุขก็ตํอเมื่อมีรถคันใหญํ
หรือมีบ๎านหลังโต อันนั้นมาจากความสุขสองชั้นสามชั้น กวําจะปีนป่ายหามาได๎
ก็เหนื่อย มิหนําซ้ําจะไมํได๎กินอ่ิมนอนหลับ เพราะต๎องตรากตรําหาเงินมาจําย
ดอกเบี้ย” 

(หน๎า ๕๕) 
 

จะเห็นได๎วําการดีเคยเป็นผู๎ที่ยึดติดกับการสะสมเงินทองมากํอน แตํเมื่อปรับความคิดและ
เปลี่ยนรูปแบบการใช๎ชีวิต เขาจึงร๎ูสึกมีความสุขมากขึ้น ไมํเป็นหนี้ และไมํเดือดร๎อน ดังนั้นการให๎
คุณคํากับเงินทองมากเกินไปยํอมทําให๎เกิดความทุกข๑ คนเราควรให๎คุณคํากับความดีงามอ่ืนๆ 
มากกวําเงินทอง ดังในนวนิยายเร่ือง หัวใจใกล้รุ่ง มิรันตีซึ่งเป็นอดีตคนรักของสิงขรหยํากับสามีและ
ได๎รับเงินคําฟ้องร๎องเป็นจํานวนมากจนมีคนอิจฉา แตํใกล๎รํุงเชื่อวําหญิงสาวอาจไมํได๎มีความสุข
จริงๆ ดังความวํา 

 
ขําวลงวํามิรันตีได๎รับเงินคําฟ้องร๎องถึงหนึ่งร๎อยล๎านบาท เพื่อนคนนั้น

ของใกล๎รํุงบอกวําอิจฉามิรันตีนัก ที่ได๎เสวยสุขอยูํบนกองเงินกองทองมากมาย



๑๑๐ 
 

 
 

มหาศาล ทวําหลํอนหาได๎คิดเชํนนั้น และไมํเชื่อวํามิรันตีจะมีความสุขอยําง
แท๎จริงอยูํบนกองเงินกองทองมากมายพวกนั้น 

ชีวิตที่ปราศจากความรัก ความหวัง และศรัทธา คงไมํตํางจากวันเวลาที่
ผํานไปอยํางไร๎ความหมาย และเส๎นทางชีวิตที่มีแตํความโดดเด่ียว 

(หน๎า ๔๐๐) 
 

จะเห็นได๎วําแม๎จะมีเงินทองมากมาย แตํหากไมํมีความรัก ความหวัง และความศรัทธา ก็
ยํอมจะไมํมีความสุขอยํางแท๎จริง เพราะสิ่งเหลํานั้นเป็นสิ่งที่ใช๎เงินทองซื้อหาไมํได๎ 

จึงกลําวได๎วําคนเราไมํควรยึดติดกับการสะสมเงินทอง ไมํควรให๎คุณคํากับเงินทองมาก
เกินไปเพราะจะทําให๎เกิดความทุกข๑ แตํควรแสวงหาเงินทองแตํพอประมาณและใช๎ชีวิตอยําง
พอเพียง รวมทั้งเห็นคุณคําของความรัก อยูํอยํางมีความหวัง และมีความศรัทธาในคุณธรรมความดี 
ดังนี้จึงจะเป็นการใช๎ชีวิตอยํางมีความหมายและมีความสุข 

 
๒.๖ การมีความหวัง 
ความหวังเป็นสิ่งที่คอยหลํอเลี้ยงจิตใจ เป็นแรงใจให๎บุคคลมีความมุํงมั่นที่จะฝ่าฟัน

อุปสรรคจนกระทั่งบรรลุถึงเป้าหมาย ดังนั้นคนเราจึงควรมีความหวังอยูํเสมอ ดังที่อคิน ตัวละคร
เอกฝ่ายชายในนวนิยายเร่ือง แสงดาวกลางใจ พูดให๎กําลังใจแกํนับดาวซึ่งเป็นตัวละครเอกฝ่ายหญิง 
ความวํา 

 
“คนเราสํวนใหญํยํอมต๎องมีชํวงเวลาที่มืดมิดจนมองอะไรไมํเห็นด๎วยกัน

ทุกคน แตํถ๎าเราเข๎มแข็ง ไมํนานความมืดมิดนั้นก็จะผํานพ๎นไป นึกถึงเวลาที่เรามี
ความสุข เรามักร๎ูสึกวําความสุขผํานไปเร็วเหลือเกิน เพราะฉะนั้นความทุกข๑ก็อยูํ
กับเราไมํนานหรอกครับ” ชายหนุํมพูดพลางจับมือหญิงสาวขึ้นมา “ขอเพียงเรา
เข๎มแข็ง และใช๎สติในการรับมือมันก็พอ” 

“แตํฉันก็ยังกลัวอยูํดี ฉันไมํอยากให๎ชํวงเวลานั้นมาถึง” 
“คิดในแงํดีวําถ๎าพระอาทิตย๑ไมํตกดิน เราก็จะไมํมีทางเห็นความสวยงาม

ของรํุงอรุณ” 
นับดาวหันกลับมามองชายหนุํมอีกคร้ัง จริงอยํางที่เ ขาพูด คนเรามี

ชํวงเวลาที่แยํที่สุด ก็ต๎องมีชํวงเวลาที่ดีที่สุดเหมือนกัน 
(หน๎า ๒๕๕) 



๑๑๑ 
 

 
 

 จากข๎อความข๎างต๎นจะเห็นได๎วําความทุกข๑และความสุขเป็นเร่ืองธรรมดาที่ทุกคนต๎องเผชิญ 
เมื่อประสบกับความทุกข๑ ขอเพียงมีสติและมีความเข๎มแข็ง ก็จะสามารถผํานพ๎นชํวงเวลาแหํงความ
ทุกข๑ไปได๎ ดังน้ันเราจึงไมํควรท๎อแท๎แตํควรจะมีความหวัง นอกจากนี้เรายังไมํควรทําลายความหวัง
ของผู๎อ่ืน ดังเชํนในนวนิยายเร่ือง หัวใจใกล้รุ่ง แม๎วําใกล๎รํุงจะคิดวําการตามหาคนที่หายไปนานแล๎ว
นั้นเป็นเร่ืองที่อาจจะเสียเวลาเปลํา แตํหญิงสาวก็ยังพยายามหาทางตามหาเพราะนึกถึ งคําสอนของ
บิดาวําไมํควรทําลายความหวังของใคร ดังความวํา 
 

บางทีลุงสุทินอาจแตํงงานไปแล๎ว มีลูกหลานยั้วเยี้ยเต็มบ๎าน ลืมผู๎หญิงที่
เขาเคยพรํ่าบอกวํารักมาก และชาตินี้จะไมํมีวันรักผู๎หญิงคนไหนได๎อีกแล๎วก็ได๎ 
ถ๎าเป็นอยํางนั้น จะมีประโยชน๑อะไรที่ป้ารัมภาจะไขวํคว๎าตามหาคําตอบที่สุดท๎าย
อาจเป็นแคํความวํางเปลํา 

ไมํใชํหลํอนไมํเชื่อเร่ืองรักนิรันดร๑หรือรักแท๎ แตํก็ต๎องดูความเป็นไปได๎
ด๎วย ถ๎าลุงสุทินยังรักทําน ก็นําจะมาตามหาป้าเสียตั้งนานแล๎วไมํใชํหรือ 

พลันก็นึกถึงคําพูดของบิดา ทํานเคยบอกวําคนเราควรมีชีวิตอยูํ เพื่อ
ความหวัง และเราไมํควรทําลายความหวังของใคร 

(หน๎า ๒๔๒) 
 

ผลของการตามหาปรากฏวําลุงสุทินนั้นเสียชีวิตแล๎ว แตํหญิงสาวก็ดีใจวําได๎ลองพยายาม 
เพราะหากไมํพยายามเธอคงจะรู๎สึกผิดที่ทําลายความหวังของป้ารัมภาต้ังแตํต๎น  

จึงกลําวได๎วําคนเรานั้นเมื่อยังมีชีวิตอยูํก็ควรจะมีความหวังอยูํเสมอ ใช๎ความหวังเป็นพลัง
ผลักดันให๎มีความเพียรพยายามและไมํยํอท๎อตํออุปสรรค รวมทั้งไมํควรทําลายความหวังของผู๎อ่ืน 
 

ดังที่กลําวมาข๎างต๎นสามารถสรุปได๎วํานวนิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ เป็นนวนิยายที่เปี่ยมด๎วย
คุณธรรมหลายประการ ผู๎เขียนอาจแสดงคุณธรรมเหลํานั้นไว๎โดยตรงบ๎าง แสดงผํานบทสนทนา 
ความร๎ูสึกนึกคิด และการกระทําของตัวละครบ๎าง และบางคร้ังก็เป็นสิ่งที่ผู๎อํานสามารถตีความได๎
จากบริบทอื่นๆ ในเนื้อเร่ือง คุณธรรมตํางๆ เหลํานั้นชํวยสอนใจ และสามารถใช๎เป็นแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตได๎เป็นอยํางดี 

 
 
 



๑๑๒ 
 

 
 

๓. คุณค่าด้านความเพลิดเพลิน 
 ธวัช ปุณโณทก (๒๕๒๗ : ๘๗) กลําวถึงจุดมุํงหมายของนวนิยายไว๎วํา ผู๎ประพันธ๑นวนิยาย
ยํอมมีความมุํงหมายที่จะให๎ความประเทืองอารมณ๑แกํผู๎อํานเป็นเป้าหมายหลัก และให๎ความ
ประเทืองปัญญาเป็นเป้าหมายรอง  

นวนิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ เป็นนวนิยายรักโรแมนติกที่ให๎ความเพลิดเพลินแกํผู๎อํานได๎เป็น
อยํางดี เพราะผู๎เขียนมีกลวิธีตํางๆ ที่ทําให๎นวนิยายมีความสนุกสนาน มีชีวิตชีวา และมีสีสัน กลวิธี
ดังกลําวคือ การกําหนดโครงเร่ืองให๎ตัวละครมีความขัดแย๎งกัน การสร๎างตัวละครที่หลากหลาย และ
การใช๎บทสนทนาที่ชวนขัน  

การกําหนดโครงเร่ืองให๎ตัวละครมีความขัดแย๎งกัน เชํน นวนิยายเร่ือง ใต้ร่มใบภักดิ์ ตัว
ละครเอกฝ่ายหญิงและตัวละครเอกฝ่ายชายขัดแย๎งกันด๎านทัศนคติเกี่ยวกับน้ํามันไบโอดีเซล นว
นิยายเร่ือง ลูกหนี้ท่ีรัก ตัวละครเอกฝ่ายหญิงไมํเห็นคุณคําของความพอเพียง ขณะที่ตัวละครอ่ืนๆ 
เห็นคุณคําและพยายามโน๎มน๎าวใจให๎เธอเห็นคุณคํา นวนิยายเร่ือง แสงดาวกลางใจ ตัวละครเอกฝ่าย
หญิงและตัวละครเอกฝ่ายชายขัดแย๎งกันด๎านสถานภาพ นวนิยายเร่ือง หัวใจใกล้รุ่ง ตัวละครเอกฝ่าย
หญิงและตัวละครเอกฝ่ายชายเข๎าใจผิดกัน เป็นต๎น ผู๎เขียนสร๎างสถานการณ๑ให๎ตัวละครทั้งสองฝ่าย
ผลัดกันแพ๎ผลัดกันชนะ บางคร้ังตัวละครเอกฝ่ายชายก็เพลี่ยงพล้ํา บางคร้ังตัวละครเอกฝ่ายหญิงก็
พํายแพ๎ด๎วยเหตุผล ทําให๎ผู๎อํานต๎องเอาใจชํวยตัวละครฝ่ายที่ตนชอบ และต๎องติดตามอยํางสงสัยใครํ
ร๎ูวําท๎ายที่สุดแล๎วแล๎วตัวละครฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายชนะ  

การสร๎างตัวละครที่หลากหลายเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทําให๎ผู๎อํานได๎รับความเพลิดเพลิน เชํน นว
นิยายเร่ือง ในม่านเมฆ ผู๎เขียนสร๎างตัวละครหลายประเภทให๎มีลักษณะนิสัยแตกตํางกัน เชํน รวง
ข๎าวซึ่งเป็นตัวละครเอกฝ่ายหญิงเป็นคนอํอนไหวแตํมีความพยายาม ทิวเมฆซึ่งเป็นตัวละครเอกฝ่าย
ชายเป็นคนปากร๎ายแตํพึ่งพาได๎ ตาช๎างเป็นคนแกํที่ปากร๎ายแตํใจดีและมีทิฐิสูง กลินธ๑เป็นพี่ชายที่
แสนดี กลศเป็นตัวร๎ายที่แสร๎งเป็นคนดี ป้าเหมียวเป็นคนชอบสอดร๎ูสอดเห็นและพูดจาขวานผําซาก 
ชมพูํเป็นคนหลงตัวเองและแตํงกายแบบ ‘เกาหลีนิยม’ เตําเป็นเด็กชํางคิดชํางพูด เป็นต๎น ตัวละคร
เหลํานี้เป็นตัวละครที่สามารถพบเห็นได๎ในสังคมทั่วไป บุคลิกลักษณะที่หลากหลาย นี้ทําให๎นว
นิยายมีสีสันและมีชีวิตชีวา 

การใช๎บทสนทนาที่ชวนขันเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให๎นวนิยายชุดนี้มีเสนํห๑และนําดึงดูดใจ 
เชํน ตอนที่จิรเมธกับลัลนาทะเลาะกันราวกับเป็นเด็กๆ ในนวนิยายเร่ือง ใต้ร่มใบภักดิ์ ตอนที่ฟ้าลั่น
เกี้ยวพาราสีนับดาวด๎วยถ๎อยคําเชยๆ หรือตอนที่อคินเลําเร่ืองตลกให๎นับดาวฟัง ในนวนิยายเร่ือง 
แสงดาวกลางใจ เป็นต๎น 



๑๑๓ 
 

 
 

ดังนั้นการกําหนดโครงเร่ืองให๎ตัวละครมีความขัดแย๎งกัน การสร๎างตัวละครที่หลากหลาย 
และการใช๎บทสนทนาที่ชวนขัน จึงเป็นกลวิธีที่ผู๎เขียนใช๎เพื่อทําให๎ผู๎อํานได๎รับความเพลิดเพลิน 

 
จากการศึกษานวนิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ พบวํา นวนิยายชุดนี้มีคุณคําด๎านความเพลิดเพลิน 

๒ ประการ คือทําให๎เกิดความสนุกสนาน และทําให๎เกิดความประทับใจ ดังนี ้ 
 

๓.๑ ท าให้เกิดความสนุกสนาน 
เมื่อได๎อํานนวนิยายชุดนี้ ผู๎อํานจะพบวําผู๎เขียนมีการสอดแทรกเหตุการณ๑ที่สนุกสนาน

เอาไว๎ ทําให๎ผู๎อํานร๎ูสึกเพลิดเพลินและผํอนคลาย กลวิธีในการสร๎างความสนุกสนาน เชํน ให๎ตัว
ละครแสดงทําทางเกินจริง ใช๎การเสียดสีเหน็บแนม ใช๎ถ๎อยคําเปรียบเทียบ และใช๎การกลําวถึง
พฤติกรรมที่ขวนขัน เป็นต๎น การสร๎างอารมณ๑ขันดังกลําวชํวยลดทอนความตึงเครียดของ
สถานการณ๑ที่ตัวละครในเร่ืองกําลังเผชิญอยูํ ดังเหตุการณ๑ที่ปรากฏในนวนิยายเร่ือง ใต้ร่มใบภักดิ์ 
ความวํา 

 
จิรเมธยืนกลั้นใจเตรียมตัวรับระเบิดนิวเคลียร๑ลูกใหญํจากมารดาแตํโดยดี 

เมื่อทํานตรงเข๎ามาหาตนและมีสีหน๎าบูดบึ้งถมึงทึงเป็นที่สุด จนเขาต๎องแอบ
หลับตาปี๋ไมํกล๎าสบตาทํานแม๎แตํนิด เพราะกลัววําตนจะหัวใจวายตายไปกํอน 
พลางภาวนาอ๎อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปตํางๆ นานา 

‘มาแล๎ว!...คุณพระคุณเจ๎าชํวยลูกช๎างด๎วยเถิด’ 
เงียบ...ทุกอยํางกลับเป็นปกติ ไมํมีอะไรเกิดขึ้นเสียจนนําสงสัย 
จิรเมธคํอยๆ ลืมตาขึ้นทีละนิด กํอนจะยกมือขึ้นลูบเนื้อตัวเพื่อเช็กดูวํา

อวัยวะของตนยังอยูํครบสามสิบสองไหม เมื่อไมํมีสํวนใดสึกหรอ เขาจึงหัน
กลับไปมองมารดา กํอนจะเห็นทํานเดินผํานเลยเขาไปหยุดยืนอยูํตรงหน๎าผู๎ใหญํ
ธมแทน 

(หน๎า ๓๘๘) 
 

จากเหตุการณ๑ข๎างต๎น จิรเมธกําลังตกอยูํในสถานการณ๑คับขัน เพราะถูกมารดาจับได๎วํา
หลอกลวงและให๎ความชํวยเหลือแกํคนที่เธอไมํชอบหน๎า การแสดงความหวาดกลัวมารดาของตน
อยํางเกินจริงด๎วยการหลับตา ภาวนาถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และแสดงความร๎ูสึกโลํงใจด๎วยการลูบคลําเนื้อ



๑๑๔ 
 

 
 

ตัววําอวัยวะยังอยูํครบหรือไมํ เป็นพฤติกรรมชวนขันที่ทําให๎บรรยากาศตึงเครียดในสถานการณ๑
ดังกลําวผํอนคลายลงจนแปรเปลี่ยนเป็นอารมณ๑ขัน 

 
ในนวนิยายเร่ือง ในม่านเมฆ ก็ปรากฏเหตุการณ๑ที่ทําให๎ผู๎อํานร๎ูสึกขําขันอยูํหลายตอน 

ตัวอยํางตอนหนึ่ง คือตอนที่รวงข๎าวกับมารดาของเธอสนทนากัน โดยหากอยูํตํอหน๎ าผู๎อ่ืนจะพูดจา
ไพเราะอํอนหวานเป็นพิเศษ แตํเมื่ออยูํกันตามลําพังจะพูดธรรมดา ทั้งนี้เพราะผู๎เป็นมารดาให๎เหตุผล
วําการพูดจา ‘จ๏ะจ๐าคะขา’ จะทําให๎ดูเป็น ‘ผู๎ด’ี ดังข๎อความวํา 

 
‘ทําไมตอนอยูํตํอหน๎าป๊า แมํต๎องพูดจ๏ะจ๐าคะขากับข๎าวด๎วยลํะ ข๎าวไมํชิน

หู จั๊กเดียมยังไงก็ไมํรู’๎ 
จําได๎วําแมํยังตวัดตาค๎อนอยํางจะบอกวํา...เร่ืองแคํนี้ไมํนําถาม 
‘พูดจ๏ะจ๐าคะขาจะได๎ดูนํารักเป็นคุณหนูลูกผู๎ดีไงยะ ไมํดีหรอกเหรอ หรือ

แกอยากจะให๎ใครเค๎าหาวําเราเป็นคนบ๎านนอก’ 
‘ก็เราเป็นคนบ๎านนอกจริงๆ นี่นา แล๎วอีกอยํางเราก็ไมํได๎พูดหยาบ

ตรงไหนนี่แมํ’ 
‘ไมํหยาบ แตํมันไมํไฮโซยํะ...เรียกคุณแมํ คุณลูกนี่แหละ ไฮโซ นํารักจะ

ตาย’ 
คําตอบของแมํทําให๎เด็กหญิงวัยสิบสี่ถึงกับยกมือเกาหัว 
‘ถ๎างั้น ทําไมเราไมํเรียกคุณแมํคุณลูกกันให๎ตลอดเลยลํะจะได๎ไมํงง’ 
‘อุ๏ย อยูํกันสองคนทําไมจะต๎องแอ๏บพูดคุณแมํคุณลูกด๎วยลํะยะ ดัดจริต

ตายชัก’ 
(หน๎า ๑๔) 

 
จะเห็นได๎วําผู๎เขียนใช๎การเสียดสีเหน็บแนมมาสร๎างอารมณ๑ขัน เนื่องจากน้ําค๎างซึ่งเป็น

มารดาให๎เหตุผลในการพูดจาไพเราะวําจะทําให๎ดูเป็นผู๎ดี แตํเมื่อรวงข๎าวซึ่งเป็นลูกสาวถามวําทําไม
จึงไมํพูดเชํนนั้นให๎ตลอด เธอกลับให๎เหตุผลวําการพูดเชํนนั้นเป็นการ ‘แอ๏บ’ หรือเสแสร๎ง และดัด
จริต ผู๎อํานจะเกิดอารมณ๑ขันเมื่อสรุปได๎วําตัวละครเสียดสีวําผู๎ดีหรือ ‘ไฮโซ’ นั้นมักจะพูดจาแบบดัด
จริต 

 



๑๑๕ 
 

 
 

ในนวนิยายเร่ือง ลูกหนี้ท่ีรัก มีเหตุการณ๑ที่ทําให๎ผู๎อํานสนุกสนานอยูํหลายตอนเชํนกัน 
ตัวอยํางตอนหนึ่ง คือตอนที่ออมสินรับจ๎างดูแลป้าของก๎องภพ เธอถูกหลอกวําป้าของเขาขาพิการ
และเป็นคนอารมณ๑แปรปรวน ดังนี้ 

 
...“คุณป้าคุณเป็นอะไรคะ” 
“ไบโพลาร๑ อารมณ๑สองขั้ว เด๋ียวดีเด๋ียวร๎าย แล๎วแตํจะเรียก” 
หญิงสาวเบิกตาโต ความรู๎สึกตอนนี้เหมือนเพิ่งถูกลวงมาฆํา 
“แล๎วออมต๎องทํายังไงคะ” 
“ก็คอยเฝ้าและสังเกตอารมณ๑คุณป้าให๎ดี ถ๎าอารมณ๑ดีก็เข๎าไปคุยกับทําน 

ถ๎าเห็นทําไมํดีก็รีบหนีออกมา เหมือนที่ผมทํานี่แหละ แตํอยําเผลอให๎แกเข๎าถึงตัว
ก็แล๎วกัน” 

หญิงสาวขนลุกซูํเลยทีเดียว คําพูดของเขาสร๎างความร๎ูสึกเหมือนหลุดเข๎า
มาในฉากหนังฆาตกรโรคจิต 

“เดี๋ยวกํอน คุณจะไปไหน ไมํอยูํเป็นเพื่อนกันหรือคะ” ร๎องเสียงหลงเมื่อ
เขาหมุนตัวเดินออกไป 

เขาหันมายิ้มกวนประสาท 
“แมํจ๎างคุณ ไมํได๎จ๎างผมสักหนํอย” 
วําแล๎วก็ฮัมเพลงเดินออกไปอยํางสบายอารมณ๑ ปลํอยให๎ผู๎มาเยือนยืนนิ่ง 

เหมือนถูกตรึงเท๎าด๎วยภาระหน๎าที่ผสมกับความหวาดกลัวสุดขีด 
(หน๎า ๑๘๖ - ๑๘๗) 

 
จะเห็นได๎วําผู๎เขียนบรรยายวําออมสินร๎ูสึกกลัวและกังวลใจมาก โดยใช๎การเปรียบเทียบวํา

ร๎ูสึก ‘เหมือนเพิ่งถูกลวงมาฆํา’ และ ‘เหมือนหลุดเข๎ามาในฉากหนังฆาตกรโรคจิต’ การเปรียบเทียบ
ดังกลําวเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพเดํนชัด ขณะเดียวกันก็เป็นการเปรียบเทียบที่เกินจริง เพราะ
ผู๎ป่วยอารมณ๑ร๎ายในเร่ืองยํอมไมํใชํฆาตกรโรคจิต เพียงแตํผู๎เขียนสร๎างให๎ออมสินเป็นคนวิตกกังวล
เกินเหตุ ขณะที่ก๎องภพมีนิสัยชอบกลั่นแกล๎ง ความตรงข๎ามและความเกินจริงนี้เองที่ทําให๎ผู๎อํานเกิด
ความรู๎สึกขบขัน  

 
ในนวนิยายเร่ือง แสงดาวกลางใจ ก็ปรากฏเหตุการณ๑สนุกสนานอยูํหลายตอน เชํน ตอนที่ฟ้า

ลั่นซึ่งเป็นตัวละครชายตัวหนึ่งมีบทบาท ผู๎เขียนสร๎างให๎เขาเป็นบุตรชายของผู๎มีอิทธิพลแตํไมํเฉลียว



๑๑๖ 
 

 
 

ฉลาด แตํงกายด๎วยเสื้อผ๎าสีฉูดฉาดไมํเข๎ากัน เขาเชื่อลูกน๎อง จึงจ๎างคนมาปลอมเป็นนักเลงแกล๎งเข๎า
ไปทําร๎ายตัวละครเอกฝ่ายหญิง เขาจะได๎ทําทีเข๎าไปชํวยเหลือเพื่อให๎เธอประทับใจ แตํกลับซุํมซําม
หกล๎มเสียกํอน ดังข๎อความวํา 

 
“จังหวะนี้แหละครับอ๎าย บุกเข๎าไปชํวยนางเอกเลยครับ” ปอยฝ้ายบอก

จริงจังทั้งสีหน๎าและน้ําเสียง ชายหนุํมสวมเสื้อเชิ้ตสีส๎มกับกางเกงขายาวเข๎ารูปสี
น้ําเงินจึงวิ่งถลาออกไปจากหลังต๎นไม๎ ทวํากลับสะดุดรากไม๎ใหญํที่โผลํขึ้นเหนือ
ดินในบริเวณนั้น ยังผลให๎รํางสูงล๎มคะมําจนหน๎าทิ่ม 

รองเท๎าหนังสีดําคูํโปรดหลุดกระเด็นไปอีกทาง เผยให๎เห็นถุงเท๎าลายร๎ุง
กินน้ําที่ตัดกับสีเสื้อและกางเกงของเขา 

“อ๎าย!” ปอยฝ้ายตกใจ สาวเท๎าเข๎าไปประคองลูกพี่โดยมีปอยฝิ่นเป็น
ผู๎ชํวย 

“เวรเอ๏ย! หมูจะหามดันเอารากไม๎เข๎ามาสอด ไอ๎ต๎นไม๎เฮงซวย!”... 
(หน๎า ๑๖๑) 

 
จากตัวอยําง จะเห็นได๎วําผู๎เขียนสร๎างความสนุกสนานให๎แกํผู๎อํานด๎วยการสร๎างตัวละครที่

มีบุคลิกชวนขันราวกับตัวตลกขึ้นมา กําหนดให๎เขามีพฤติกรรมที่นําขบขัน เพื่อสร๎างสีสันให๎กับเนื้อ
เร่ือง 

 
จะเห็นได๎วําการให๎ตัวละครแสดงพฤติกรรมที่เกินจริง การประชดเหน็บแนม การใช๎ถ๎อยคํา

เปรียบเทียบ และการสร๎างตัวละครตลกที่มักแสดงพฤติกรรมชวนขัน เป็นกลวิธีที่ทําให๎นวนิยาย
สนุกสนาน มีชีวิตชีวา ไมํนําเบื่อ ทําให๎ผู๎อํานได๎รับความเพลิดเพลินและติดตามอํานตํอไปด๎วยความ
ร่ืนรมย๑ 

 
๓.๒ ท าให้เกิดความประทับใจ 
นอกจากความสนุกสนานแล๎ว นวนิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ ยังมีเหตุการณ๑ที่นําประทับใจ

หลายเหตุการณ๑ ทั้งเหตุการณ๑นําประทับใจที่เกี่ยวข๎องกับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเหตุการณ๑ประทับใจที่เกี่ยวข๎องกับความสัมพันธ๑ระหวํางตัว
ละคร เชํนความประทับใจในความรักที่แมํมีตํอลูก ดังปรากฏในนวนิยายเร่ือง ใต้ร่มใบภักดิ์ ความวํา 

 



๑๑๗ 
 

 
 

“ร๎ูไหมสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับแมํคืออะไร?” มาลินีถามบุตรสาว กํอนจะ
ชิงตอบเสียเองวํา “มันก็คือการที่แมํเลี้ยงหนูให๎เติบโตขึ้นมาพร๎อมกับความสุข แมํ
จึงไมํอยากเห็นลูกของแมํต๎องเป็นทุกข๑หรือผิดหวังจากความรักเพราะถูกพํอแมํกีด
กันยังไงลํะลูก ดังนั้นแมํถึงบอกหนูวําให๎ทําตามหัวใจไงลํะจ๏ะ” 

ใบหน๎าของมารดาที่ลัลนาเห็นนั้น เปี่ยมด๎วยความอ่ิมเอมใจกับความสุข
ของเธอ หญิงสาวจึงโผเข๎ากอดและซุกหน๎าอยูํกับอกของทํานด๎วยความรักใครํ
เทิดทูน ความหวาดวิตกที่เคยกร่ิงเกรงมากํอนหน๎านี้พลันเลือนหายไปทันที ตํอไปนี้
เธอจะเลือกเดินตามหนทางที่ตนเป็นคนกําหนดเองอยํางมั่นใจ 

(หน๎า ๔๔๒) 
 

จะเห็นได๎วําเหตุการณ๑ดังกลําวแสดงถึงความรักอันเปี่ยมล๎นที่แมํมีตํอลูก ลัลนานั้นกําลัง
กังวลใจเพราะจิรเมธกําลังจะกลับกรุงเทพฯ และเธออาจจะไมํได๎พบกับเขาอีก หากเธอแตํงงานกับ
เขาเธอก็ต๎องย๎ายไปอยูํกับเขา ไมํได๎อยูํดูแลพํอแมํ แตํมารดาของเธอทําให๎เธอคลายกังวลด๎วยการ
บอกวําหากลูกมีความสุข แมํอยํางเธอก็ยํอมจะมีความสุขด๎วย เหตุการณ๑นี้ชํวยขจัดความวิตกกังวล
ของตัวละครเอกฝ่ายหญิง และขจัดอุปสรรคความรักของเธอให๎สิ้นไป ทําให๎ผู๎อํานร๎ูสึกประทับใจใน
ความรักของแมํที่มีตํอลูก 

 
นอกจากความรักระหวํางแมํกับลูกแล๎ว ความเอ้ืออาทรและน้ําใจไมตรีระหวํางเพื่อน

รํวมงานก็เป็นอีกความสัมพันธ๑หนึ่งที่สร๎างความร๎ูสึกประทับใจให๎แกํผู๎อําน ดังปรากฏในนวนิยาย
เร่ือง ลูกหน้ีท่ีรัก ความวํา 
 

“พี่อิทเชื่อได๎ยังไงวําออมจะเปลี่ยนแปลงได๎” 
“ก็ไมํเชื่อเสียทีเดียวนัก แตํต๎องลอง พี่นุชนํะไมํได๎เป็นน๎าสาวของยายจิ๋ง

หรอก แตํเป็นเพื่อนของเพื่อนรํุนพี่ฉัน เขาทํางานพัฒนาสังคมมาเยอะ เรียนผิด
เรียนถูกเร่ืองกระบวนการที่นําไปสูํการเรียนร๎ูและการเปลี่ยนแปลงมาหลายสิบปี 
จนสุดท๎ายเขาได๎ข๎อสรุปวําคนเราจะเปลี่ยนแปลงได๎ก็ตํอเมื่อต๎องมีกระบวนการที่
ทําให๎คนคนนั้นเจอประสบการณ๑ตรง ได๎เข๎ากระบวนการกลุํม ได๎ถอดบทเรียน
ชีวิต และเอาสิ่งที่ตัวเองได๎เรียนรู๎ไปชํวยเหลือเกื้อกูลผู๎อ่ืน ในชํวงสองอาทิตย๑ที่แก
อยูํที่นั่น เขาพยายามจัดกระบวนการพวกนี้ให๎แก และร๎ูวําแกเปลี่ยนมุมมอง
ความคิดได๎บ๎าง แตํเร่ืองแบบนี้มันต๎องทําตํอเนื่องถึงจะยั่งยืน เขาเลยโยนไม๎ตํอมา



๑๑๘ 
 

 
 

ให๎ฉันเคี่ยวกรําแกที่นี่ พอดีเจ๎าเล็กกับคุณจีมีโพรเจกต๑ประหยัดและรักโลกมา
เสริม ทั้งปั่นจักรยานและปลูกผักบนดาดฟ้า...อันนี้ไมํได๎เตี๊ยมกันนะโว๎ย สํวนป้า
นิกับนายหญิงก็พยายามหาทั้งหนังสือและบทความดีๆ มากระทุ๎งแกบํอยๆ ทํากัน
ถึงขนาดนี้ ถ๎าแกยังกลับไปคลั่งชอปปิงอีก ก็ถือวําเป็นกรรมเกําแล๎วกัน” 

  (หน๎า ๒๗๔ - ๒๗๕) 
 

จากข๎อความข๎างต๎นแสดงให๎เห็นวํา ผู๎ที่คอยชํวยเหลือออมสินให๎สามารถเปลี่ยนแปลง
อุปนิสัยการใช๎เงินได๎นั้นมีมากมาย ทั้งอิทธิ เพื่อนรํวมงานที่ทั้งคอยผลักดัน เป็นกําลังใจ และขอ
ความชํวยเหลือจากเพื่อนรํุนพี่ นงนุช ซึ่งเป็นเพื่อนของเพื่อนรํุนพี่ของอิทธิ ก๎องภพ ซึ่งเป็นทั้งเพื่อน
รํวมงานและลูกชายของเจ๎านาย และกองพรและนิภาพรรณซึ่งเป็นเจ๎านาย คําพูดของอิทธิที่สรุปวํามี
หลายคนคอยชํวยเหลือออมสิน รวมทั้งตัวเขาเองที่แม๎จะไมํได๎เชื่อมั่นอยํางเต็มที่วําเธอจะสามารถ
เปลี่ยนแปลงตัวเองได๎แตํก็ยังชํวยเหลือมาตลอด นอกจากทําให๎ออมสินประทับใจแล๎ว ยังทําให๎
ผู๎อํานร๎ูสึกประทับใจตามไปด๎วย เป็นความประทับใจที่เกิดขึ้นเพราะซาบซึ้งในมิตรภาพและการ
ชํวยเหลือเกื้อกูลกันของตัวละคร 

 
นอกจากความประทับใจในมิตรภาพแล๎วยังมีความประทับใจในความรักระหวํางตัวละคร

หนุํมสาว ดังปรากฏในนวนิยายเร่ือง หัวใจใกล้รุ่ง ความวํา 
 

“เขียนตามที่ผมพูดหนํอยนะ...ผมไมํเคยรังเกียจกุ๎งเต๎นเลยสักนิดเดียว ไมํ
เคยสนใจด๎วยซ้ําวํากุ๎งเต๎นจะได๎ยินหรือไมํได๎ยิน แตํที่ผมต๎องทําแบบนี้เพราะผม
เป็นผู๎ชายที่มีแตํตัว บ๎านก็ยังไมํมีเป็นของตัวเองด๎วยซ้ํา มีก็แตํความรักเต็มล๎นใน
ใจของผม แตํสิ่งนี้จะเพียงพอที่ผมจะดูแลให๎กุ๎งเต๎นมีความสุขและมีชีวิตความ
เป็นอยูํที่สุขสบายได๎อยํางไร ผมเคยถูกใครคนหนึ่งทอดทิ้งมากํอน เพียงเพราะ
ครอบครัวผมสิ้นเน้ือประดาตัว แตํผมก็ไมํเคยโกรธเธอคนนั้น เพราะผมเข๎าใจดีวํา
ไมํมีใครปรารถนาชีวิตที่ยากลําบาก วันนี้กุ๎งเต๎นอาจจะยังเด็ก แตํในอนาคต
ข๎างหน๎า กุ๎งเต๎นก็จะเข๎าใจ และนึกขอบคุณผมที่ไมํดึงร้ังกุ๎งเต๎นให๎ลงมาลําบาก
ด๎วยกันกับผม” 

สิงขรชะงักไป และเงยหน๎าขึ้นจากสมุดตรงหน๎า เพื่อมองคนเจ็บ แล๎วก็
เห็นอารัติทอดมองสร๎อยแสงแขด๎วยแววตาเปี่ยมล๎นด๎วยความปรารถนาดี 

(หน๎า ๒๗๙) 



๑๑๙ 
 

 
 

จากข๎อความข๎างต๎น อารัติ ได๎พูดกับสร๎อยแสงแขหรือกุ๎งเต๎นซึ่งพิการทางหูและมาเรียน
ดนตรีเพื่อบําบัดกับเขา โดยให๎สิงขรซึ่งเป็นพี่ชายของเธอชํวยจดคําพูดของเขาวํา เขารักเธอแตํไมํ
ต๎องการดึงให๎เธอมาตกต่ํา มาใช๎ชีวิตอยํางยากลําบากไปกับเขา คําพูดของเขาทําให๎สร๎อยแสงแข
ร๎องไห๎และทําให๎คนอํานร๎ูสึกซาบซึ้งใจ เพราะความรักที่ชายหนุํมมีตํอหญิงสาวเป็นความรักที่เปี่ยม
ด๎วยความปรารถนาดีและไมํมุํงหมายที่จะครอบครอง 

 
นอกจากความประทับใจที่เกิดจากความสัมพันธ๑ระหวํางตัวละครแล๎ว ยังมีความประทับใจ

อันเกิดจากเหตุการณ๑ที่แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชด๎วย ดังปรากฏในนวนิยายเร่ือง ในม่านเมฆ ความวํา 

 
เวลาเร่ิมบํายคล๎อย ขําวรายงานวําไฟป่ายังคงลุกลามรุนแรงเกินกวําที่

เจ๎าหน๎าที่จะทานไหว ถึงตอนนี้ แม๎แตํในหมูํบ๎านยังได๎กลิ่นควันไฟที่ปกคลุมหนา
ทําเอาท๎องฟ้ามืดคร้ึม ชาวบ๎านพากันปิดประตูหน๎าตําง แตํกระนั้นก็ยังสลับกัน
ออกมาดูเหตุการณ๑เป็นระยะ 

กระทั่งคืนนั้นก็ยังไมํสามารถดับไฟลงได๎ ตาช๎างกลับมาถึงบ๎านตอนค่ํา
ด๎วยสีหน๎าเครํงเครียด รวงข๎าวจึงร๎ูวําตาไปดูเขาดับไฟป่าและกลับมาเมื่อเจ๎าหน๎าที่
จําเป็นต๎องหยุดทํางานเพราะฟ้ามืด เหลือแตํอาสาสมัครคอยเฝ้าและแจ๎งเหตุถ๎าหา
กวําไฟลามลงมาถึงหมูํบ๎าน 

..... 
ชาวบ๎านตํางจับกลุํมวิพากษ๑วิจารณ๑สถานการณ๑ด๎วยสีหน๎ากังวล แตํแล๎ว

ความสนใจของทุกคนก็ถูกดึงไปด๎วยเสียงเคร่ืองยนต๑บนฟ้า ทุกคนเงยหน๎ามอง 
บนท๎องฟ้าที่ถูกปกคลุมไปด๎วยมํานควันไฟเหม็นจนหายใจติดขัด มี

เคร่ืองบินสามลําบินสูงอยูํลิบๆ โปรยสารเคมีสีขาวพวยพุํงเป็นสายมาจากใต๎ท๎อง
เคร่ือง 

“ฝนหลวงมาแล๎ว...” 
ใครบางคนร๎องอยํางยินดี ทั้งที่ฝนก็ยังไมํได๎ตก หลายคนถึงกับยกมือขึ้น

ไหว๎ทํวมหัว... 
 (หน๎า ๒๐๐ - ๒๐๒)  

 



๑๒๐ 
 

 
 

จากข๎อความข๎างต๎น ผู๎เขียนกลําวถึงเหตุการณ๑ไฟไหม๎ป่าคร้ังใหญํที่ลุกลามเป็นบริเวณกว๎าง
จนดับได๎ยาก แตํในที่สุดก็สามารถดับลงได๎ด๎วยฝนหลวง ผู๎อํานจะเห็นภาพความเดือดร๎อนและความ
กังวลใจของชาวบ๎านตลอดชํวงเวลาที่เกิดไฟไหม๎ ตลอดจนเกิดความร๎ูสึกรํวม อยากจะเอาใจชํวย 
ดังนั้นเมื่อนักบินฝนหลวงออกปฏิบัติการทําฝนหลวงดับไฟป่า ทําให๎ชาวบ๎านเกิดความหวังและมี
ความเชื่อมั่นวําผืนป่าและหมูํบ๎านของพวกเขาจะปลอดภัย ผู๎อํานจึงเกิดความร๎ูสึกซาบซึ้งใจ ตื้ นตัน
ใจรํวมไปกับชาวบ๎าน เป็นความซาบซึ้งใจที่ เกิดจากการสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู๎ทรงพระราชดําริเร่ืองการทําฝนหลวงขึ้นมา 

 
จะเห็นได๎วําทั้งพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

และความรัก ความเอ้ืออาทร และความปรารถนาดีที่ตัวละครมีตํอกัน ล๎วนทําให๎เกิดเหตุการณ๑ที่นํา
ประทับใจ เป็นสิ่งที่จรรโลงใจ ทําให๎ผู๎อํานร๎ูสึกซาบซึ้ง และทําให๎นวนิยายชุดนี้เป็นที่นําจดจํา 

 
กลําวโดยสรุปได๎วํานอกจากคุณคําด๎านความร๎ู และคุณคําด๎านคุณธรรมแล๎ว นวนิยายชุด 

ลูกไม๎ของพํอ ยังเปี่ยมด๎วยคุณคําด๎านความเพลิดเพลิน กลําวคือ ประกอบด๎วยเหตุการณ๑ที่สนุกสนาน 
ชวนขัน และมีเหตุการณ๑ที่นําประทับใจหลายเหตุการณ๑ ทําให๎ผู๎อํานร๎ูสึกวํานําติดตาม ไมํนําเบื่อ และ
อํานได๎อยํางเพลิดเพลิน นับวําเป็นนวนิยายที่มีสีสันนําสนใจ ทําให๎ผู๎อํานได๎รับความบันเทิงควบคูํ
ไปกับสาระความรู๎และคุณธรรมได๎เป็นอยํางด ี

 
จากการศึกษานวนิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ สรุปได๎วํานวนิยายชุดนี้เป็นนวนิยายที่มีคุณคําด๎าน

การให๎ความร๎ูเกี่ยวกับแนวพระราชดําริและโครงการในพระราชดําริตํางๆ ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีการสอดแทรกคุณธรรมตํางๆ ที่ชํวยให๎นวนิยายมีคุณคํา เป็น
แนวทางให๎ผู๎อํานได๎นําไปปรับใช๎ในชีวิตประจําวันได๎  รวมทั้งยังให๎ความเพลิดเพลินแกํผู๎อํานได๎
อยํางดียิ่ง ทั้งในด๎านความสนุกสนานและความประทับใจ มีเหตุการณ๑ที่ชวนขันและเหตุการณ๑ที่ทํา
ให๎เกิดความซาบซึ้ง ทําให๎นวนิยายนําติดตาม มีชีวิตชีวา และไมํนําเบื่อ นับวํานวนิยายชุดนี้เป็นนว
นิยายที่เปี่ยมด๎วยคุณคํานานาประการ และควรคําแกํการอํานเพื่อประเทืองปัญญาและประเทือง
อารมณ๑ 



 

 

๑๒๑ 

 

 
 

บทท่ี ๕  
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
การวิเคราะห๑นวนิยายเทิดพระเกียรต ิชุด ลูกไม๎ของพํอ จํานวน ๕ เร่ือง คือ ใต้ร่มใบภักดิ์ ใน

ม่านเมฆ ลูกหนี้ ท่ี รัก แสงดาวกลางใจ และ หัวใจใกล้ รุ่ง ในด๎านกลวิธีการเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และคุณคําที่ได๎รับจากนวนิยายชุดนี้ สามารถ
สรุปได๎ดังนี้ 
 
กลวิธีการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

นวนิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ เป็นนวนิยายรักโรแมนติกที่มีจุดมุํงหมายเพื่อถํายทอดพระ
อัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีการ
กลําวถึงแนวพระราชดําริและโครงการในพระราชดําริตํางๆ ผลการศึกษาพบวํา นวนิยายชุดนี้มี
กลวิธีการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ๓ วิธี คือ การ
เทิดพระเกียรติโดยใช๎องค๑ประกอบ การเทิดพระเกียรติโดยใช๎กลวิธีการประพันธ๑ และการ
เทิดพระเกียรติโดยใช๎ภาษา 

กลวิธีในการเทิดพระเกียรติโดยใช๎องค๑ประกอบมี ๕ วิธี คือ โครงเร่ือง ตัวละคร บท
สนทนา ฉากและบรรยากาศ และแกํนเร่ือง กลวิธีการเทิดพระเกียรติโดยใช๎โครงเร่ืองมี ๓ วิธี คือ 
การสร๎างความขัดแย๎งระหวํางตัวละคร และการใช๎แนวพระราชดําริเพื่อแก๎ไขปมปัญหา กลวิธีการ
เทิดพระเกียรติโดยใช๎ตัวละครมี ๒ วิธี คือ การกําหนดอาชีพของตัวละคร และการเทิดพระเกียรติ
โดยใช๎การกระทําของตัวละคร กลวิธีการเทิดพระเกียรติโดยใช๎บทสนทนามี ๑ วิธี คือ การใช๎บท
สนทนาของตัวละครโดยตรง กลวิธีการเทิดพระเกียรติโดยใช๎ฉากและบรรยากาศมี ๒ วิธี คือ การใช๎
ฉากจริง และการใช๎ฉากสมมติ และกลวิธีการเทิดพระเกียรติโดยใช๎แกํนเร่ืองมี ๑ วิธี คือ การให๎
คุณคํากับคุณธรรมและความดีมากกวําเงินทอง คุณธรรมและความดีเหลํานั้นได๎แกํ การให๎โดยไมํ
หวังผลตอบแทน การกระทําตนให๎เป็นประโยชน๑ตํอสํวนรวม ความพอเพียง และความหวัง 

 กลวิธีในการเทิดพระเกียรติโดยใช๎กลวิธีการประพันธ๑มี ๓ วิธี คือ การเทิดพระเกียรติโดย
ใช๎การตั้งชื่อที่ เกี่ยวกับการเทิดพระเกียรติ  การเทิดพระเกียรติโดยใช๎การเปิดเร่ือง และการ
เทิดพระเกียรติโดยใช๎การปิดเร่ือง โดยกลวิธีในการตั้งชื่อที่เกี่ยวกับการเทิดพระเกียรติมี ๓ วิธี คือ



๑๒๒ 

 

 

 

 การตั้งชื่อเร่ือง การตั้งชื่อบท และการตั้งชื่อตัวละคร กลวิธีในการเปิดเร่ืองที่สัมพันธ๑กับ
การเทิดพระเกียรติมี ๓ วิธี คือ การเปิดเร่ืองด๎วยพระราชดํารัส การเปิดเร่ืองด๎วยการกลําวถึง
โครงการในพระราชดําริ และการเปิดเร่ืองด๎วยบทเพลงพระราชนิพนธ๑ กลวิธีในการปิดเร่ืองที่
สัมพันธ๑กับการเทิดพระเกียรติมี ๑ วิธี คือ การปิดเร่ืองด๎วยความร๎ูสึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ 

สํวนกลวิธีในการเทิดพระเกียรติโดยใช๎ภาษามี ๒ วิธี คือ การใช๎คําตรงไปตรงมา และการ
ใช๎คําเปรียบเทียบ 

 
คุณค่า 

คุณคําที่ได๎รับจากนวนิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ มี ๓ ประการ คือ คุณคําด๎านความร๎ู คุณคําด๎าน
คุณธรม และคุณคําด๎านความเพลิดเพลิน ดังนี ้

คุณคําด๎านความรู๎มี ๕ ประการ ได๎แกํ ความร๎ูเกี่ยวกับน้ํามันไบโอดีเซล ความร๎ูเกี่ยวกับการ
ทําฝนหลวง ความรู๎เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความร๎ูเกี่ยวกับการทําเกษตรบนที่สูงและ
การรักษาต๎นน้ําลําธาร และความรู๎เกี่ยวกับบทเพลงพระราชนิพนธ๑ ซึ่งล๎วนเป็นความรู๎ที่เกี่ยวกับแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

คุณคําด๎านคุณธรรมมี ๖ ประการ ได๎แกํ การทําตนให๎เป็นประโยชน๑ตํอสํวนรวม ความเพียร
พยายาม การพึ่งพาตนเอง ความประหยัดมัธยัสถ๑ การให๎คุณคํากับความความพอเพียงและคุณธรรม
ความดีมากกวําเงินทอง และการมีความหวัง 

คุณคําด๎านความเพลิดเพลินมี ๒ ประการ คือทําให๎เกิดความสนุกสนาน และทําให๎เกิดความ
ประทับใจ 
 
 จะเห็นได๎วํา นวนิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ เป็นนวนิยายที่มีการเทิดพระเกียรติแตกตํางจาก
วรรณกรรมเทิดพระเกียรติที่ผํานมา ด๎านการใช๎คํา มีทั้งการเรียกพระนามเต็มวํา พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีการเรียกอยํางลําลองวํา ในหลวง พํอหลวง เป็นต๎น และมีการ
ใช๎สมญานามวํา แสงดาวกลางใจ เป็นต๎น ซึ่งเป็นสมญานามที่สามัญ ไมํสูงสํง แตํแสดงถึงความ
ผูกพันและความใกล๎ชิดระหวํางประชาชนกับพระมหากษัตริย๑มากยิ่งกวําพระมหากษัตริย๑พระองค๑
ใดในอดีต แสดงถึงความสําคัญของพระมหากษัตริย๑ในใจของประชาชน  

ด๎านรูปแบบ นวนิยายบางเร่ืองอาจจะเปิดด๎วยการกลําวถึงพระราชกรณียกิจหรือพระ
อัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในด๎านที่ต๎องการนําเสนอพอ
สังเขป นวนิยายบางเร่ืองอาจไมํได๎เปิดเร่ืองด๎วยการกลําวถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค๑ แตํนว
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นิยายทุกเร่ืองมีการกลําวขยายความถึงพระราชกรณียกิจหรือพระอัจฉริยภาพด๎านดังกลําว โดย
สอดแทรกไว๎ในเน้ือเร่ืองซึ่งเป็นนิยายรัก และปิดเร่ืองด๎วยความรู๎สึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ  

ด๎านเนื้อหา กลําวถึงพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แนวพระราชดําริและโครงการในพระราชดําริตํางๆ โดยเนื้อหาสํวน
ใหญํมุํงกลําวถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีตํอปวงชนชาวไทย การเทิดพระเกียรตินั้นใช๎วิธีการ
เทิดพระเกียรติโดยตรง ผํานคําพูด  ผํานการกระทําของตัวละคร และผํานการใช๎ภาษาอยําง
ตรงไปตรงมา และการเทิดพระเกียรติโดยอ๎อม คือเป็นการเทิดพระเกียรติที่ต๎องอาศัยการตีความ 
โดยใช๎โครงเร่ือง แกํนเร่ือง และฉาก โดยใช๎กลวิธีการประพันธ๑ และใช๎คําเปรียบเทียบ เนื้อหาที่
แตกตํางจากวรรณกรรมเทิดพระเกียรติในอดีตอยํางชัดเจน คือ คุณความดีที่ปรากฏไมํใชํคุณความดี
เฉพาะพระองค๑ ผู๎เขียนไมํได๎กลําวถึงเฉพาะสิ่งที่พระองค๑ทรงปฏิบัติ แตํกลําวถึงพระองค๑ในฐานะที่
ทรงเป็น “ต๎นแบบ” ของตัวละครในเร่ืองด๎วย เมื่อตัวละครได๎ดําเนินรอยตามพระองค๑ เชํน เป็นผู๎ให๎
โดยไมํหวังผลตอบแทน เป็นผู๎มีความหวังอยูํเสมอตามแงํคิดที่ได๎รับจากบทเพลงพระราชนิพนธ๑ 
เป็นผู๎ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต๎น แล๎วปรากฏวําเป็นคุณงามความดีที่
ได๎รับการยกยํองสรรเสริญ หรือเป็นสิ่งที่ทําให๎ประสบความสุขในชีวิต ก็ถือได๎วําคุณงามความดี
เหลํานั้นเป็นพระเกียรติคุณของพระองค๑ด๎วย เชํนเดียวกับการถือวําความคุณงามความดีที่ศิษย๑ได๎
ปฏิบัติยํอมเป็นเกียรติคุณของครูด๎วย เนื้อหาที่ผู๎เขียนนํามาเทิดพระเกียรติมีแตํ “พระคุณ” เทํานั้น ไมํ
มี “พระเดช” เพราะพระเกียรติคุณของพระองค๑ไมํจําเป็นต๎องใช๎ทหาร ไมํได๎มาจากการรบ แตํมา
จากประชาชน พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ แผํ
ไพศาลเพราะประชาชนทําความดีตามแบบอยํางพระองค๑ ดังนั้น แม๎พระองค๑จะสวรรคตแล๎ว แตํ
ความดีงามก็ยังอยูํในตัวของประชาชนชาวไทยทุกคนที่น๎อมนําแนวพระราชดําริไปปฏิบัติตามและ
นําไปสอนลูกหลานตํอไป ทําให๎พระมหากรุณาธิคุณของพระองค๑ยังประทับอยูํในใจของประชาชน 
และทําให๎พระเกียรติคุณของพระองค๑กว๎างไกลและดํารงอยูํอยํางยั่งยืน  
 

นวนิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ เป็นนวนิยายรักโรแมนติกที่สอดแทรกพระอัจฉริยภาพและพระ
มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเอาไว๎ได๎เป็นอยํางดี  มีกลวิธี
ในการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยใช๎องค๑ประกอบตํางๆ 
ใช๎กลวิธีการประพันธ๑ และใช๎ภาษาได๎อยํางดียิ่ง ทั้งยังเป็นนวนิยายที่มีคุณคําหลายประการ ทั้งด๎าน
ความรู๎ ด๎านคณุธรรม และด๎านความเพลิดเพลิน ดังนั้น นวนิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ จึงเป็นนวนิยายที่
ควรคําแกํการอําน ทั้งการอํานเพื่อความรู๎และการอํานเพื่อความบันเทิง  
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ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการศึกษานวนิยายชุด แมํของแผํนดิน ซึ่งเป็นนวนิยายที่ได๎รับแรงบันดาลใจจากพระ

อัจฉริยภาพ โครงการในพระราชดําริ และแนวพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจ๎าสิ ริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ นวนิยายชุดนี้ประกอบด๎วยนวนิยาย ๓ เร่ือง คือ ประทีปรักแหํงใจ แสงเทียน 
และร๎อยป่าไว๎ด๎วยรัก จัดพิมพ๑โดยสํานักพิมพ๑มายดรีม ซึ่งเป็นสํานักพิมพ๑ในเครือเดียวกันกับ
สํานักพิมพ๑สถาพรบุ๏คส๑ที่จัดพิมพ๑นวนิยายชุด ลูกไม๎ของพํอ 
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ใต้ร่มใบภักดิ์ 
 

นวนิยายเร่ือง ใต๎รํมใบภักดิ์ กลําวถึง จิรเมธ ชายหนุํมที่เพิ่งจบปริญญาโทจากตํางประเทศ 
เขาพบสมุดบัญชีลับของบิดาที่โอนเงินเข๎าบัญชีหนึ่งทุกเดือน เดือนละหนึ่งหมื่นบาทเป็นเวลาสามปี 
เขาสืบจนทราบวําคนที่บิดาของเขาโอนเงินไปให๎คือ ธม ผู๎ใหญํบ๎านหมูํบ๎านเขากะหมอก จังหวัด
ตรัง เขาจึงตัดสินใจไปที่หมูํบ๎านแหํงน้ัน 

จิรเมธทราบวําบิดาของเขาโอนเงินให๎ผู๎ใหญํธมนําไปดําเนินโครงการผลิตน้ํามันไบโอ
ดีเซล ชายหนุํมจึงประกาศตัวเป็นเจ๎าหนี้ของคนในหมูํบ๎านทันที และยื่นข๎อเสนอให๎ชาวบ๎านใช๎เงิน
คืนเขาเดือนละหนึ่งหมื่นบาทเป็นเวลาสามปีโดยไมํคิดดอกเบี้ย โดยที่เขาจะเข๎ามาดูแลโครงการนี้
เอง 
 จิรเมธทะเลาะกับ ลัลนา ลูกสาวของผู๎ใหญํธมตั้งแตํคร้ังแรกๆ ที่พบกัน แตํผู๎ใหญํธม
มอบหมายให๎ลัลนาเป็นผู๎ให๎ความร๎ูแกํจิรเมธ ชายหนุํมได๎เรียนร๎ูประโยชน๑ของน้ํามันไบโอดีเซล 
และทราบถึงปัญหาของโครงการ เขาตัดสินใจทําโครงการนี้อยํางจริงจัง ศึกษาตลาด เปลี่ยนบรรจุ
ภัณฑ๑ใหมํ พิมพ๑สรรพคุณติดข๎างบรรจุภัณฑ๑ ตั้งชื่อสินค๎า ตลอดจนหาแหลํงจําหนํายและแก๎ไข
ปัญหาเร่ืองเส๎นทางคมนาคม 
 ตํอมามารดาของจิรเมธซึ่งเป็นไม๎เบื่อไม๎เมากับผู๎ใหญํธมมาตั้งแตํสมัยเรียนทราบเร่ืองนี้เข๎า 
เธอจึงสั่งให๎จิรเมธกลับบ๎าน แตํชายหนุํมตํอรอง ขอทุํมเทให๎กับการพัฒนาโครงการอยํางเต็มที่เป็น
เวลาสองปี เพื่อให๎เขากะหมอกกลายเป็นศูนย๑กลางการผลิตน้ํามันไบโอดีเซล มารดาของเขาจึง
ยินยอม 
 จิรเมธขอลัลนาแตํงงาน และหญิงสาวก็ตอบตกลง 
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ในม่านเมฆ 
 

 นวนิยายเร่ือง ในมํานเมฆ กลําวถึงหญิงสาวคนหนึ่งชื่อ รวงข้าว หญิงสาวเพิ่งกลับมาถึง
ประเทศไทย หลังจากไปศึกษาตํอระดับปริญญาโทที่ตํางประเทศเป็นเวลา ๒ ปี หญิงสาวขอเปิด
แผนกกิจกรรมเพื่อสังคมในบริษัทของบิดาเลี้ยง และได๎เป็นผู๎จัดการแผนก เธอต๎องการกลับไป
พัฒนาบ๎านไอดินซึ่งเป็นบ๎านเกิด 
 เมื่อสิบปีกํอน รวงข๎าวทําให๎ผู้ใหญ่ช้างซึ่งเป็นตาของเธออับอายชาวบ๎าน เพราะมีคน
ถํายภาพเธอจูบกับทิวเมฆ ในห๎องสมุดชุมชนไปลงหนังสือพิมพ๑ หญิงสาวหนีออกจากบ๎านไปหา
มารดาที่กรุงเทพฯ และไมํเคยกลับไปที่บ๎านไอดินอีกเลย เมื่อกลับไปอีกคร้ัง เธอตั้งใจวําจะพัฒนา
หมูํบ๎าน เพื่อลบล๎างความผิดและทําให๎ผู๎เป็นตาภูมิใจ 
 ผู๎ใหญํช๎างยังโกรธรวงข๎าวอยูํ จึงให๎หญิงสาวพักที่เรือนหลังเล็กซึ่งเป็นเรือนสํวนตัวของ
ยายน้อย น๎องสาวของตา ยายน๎อยเคยเป็นครู และรับนักเรียนที่มีปัญหามาเลี้ยงที่บ๎านหลายรํุน ใน
อดีต ทิวเมฆเป็นเด็กเกเรคนหน่ึงที่ยายน๎อยรับเลี้ยงไว๎และสนิทสนมกับรวงข๎าวโดยไมํมีใครร๎ู 
 ที่บ๎านไอดิน รวงข๎าวได๎พบกับทิวเมฆอีกคร้ัง เธอพยายามไมํยุํงเกี่ยวกับเขา เพราะไมํ
ต๎องการให๎ตาเสียใจอีก แตํเธอก็ร๎ูสึกภูมิใจในตัวเขา เมื่อร๎ูวําเขาเป็นนักบินฝนหลวง 
 รวงข๎าวเร่ิมต๎นทํากิจกรรมเพื่อสังคมด๎วยการแจกชุดนักเรียน ตํอมาเมื่อเห็นวําชาวบ๎านดีใจ
มากเมื่อได๎รับฝนหลวง หญิงสาวจึงตั้งใจวําจะแก๎ปัญหาภัยแล๎งให๎ชาวบ๎านโดยเร่ิมจากการทําฝาย
ชะลอน้ํา เธอประสบความสําเร็จเพราะความชํวยเหลือจากทิวเมฆ  
 ผู๎ใหญํช๎างจัดพิธีสืบชะตา บวชป่าต๎นน้ํา เชิญนักขําวและคนใหญํคนโตมารํวมงาน เพื่อให๎
ทางจังหวัดไมํอนุมัติโครงการเหมืองหินอํอน หลังจากเสร็จพิธี รวงข๎าวเดินลึกเข๎าไปในป่าและได๎
ยินปลัดอําเภอสั่งให๎คนเผาป่า เธอถูกจับได๎ขณะกําลังจะหนี หญิงสาวถูกนําตัวไปขังไว๎ แตํรอดมา
ได๎เพราะพี่ชายบุญธรรมชํวยเหลือ 
 เคร่ืองบินของทิวเมฆหายเข๎าไปในก๎อนเมฆขณะดับไฟ แตํในที่สุดชายหนุํมก็ปลอดภัย 
ประวัติศาสตร๑ซ้ํารอยเมื่อหนังสือพิมพ๑ลงขําวรวงข๎าวกอดกับทิวเมฆในโรงพยาบาล รวงข๎าวกลัววํา
ผู๎ใหญํช๎างจะโกรธ แตํเธอกลับได๎รู๎วําทิวเมฆพิสูจน๑ตัวเองกับตาของเธอได๎นานแล๎ว 
 รวงข๎าวบอกทิวเมฆวําเธอทําทุกอยํางเพราะได๎ความคิดมาจากการอํานจดหมาย ทิวเมฆ
บอกกับหญิงสาววําข๎อความในจดหมายเหลํานั้นเป็นแรงบันดาลใจให๎เขามาเป็นนักบินฝนหลวง 
เขาเก็บจดหมายฉบับสุดท๎ายไว๎ จดหมายฉบับนั้นเฉลยวําเจ๎าของจดหมายคือบิดาของรวงข๎าว 
 ผู๎ใหญํช๎าง มารดาของรวงข๎าว และรวงข๎าวปรับความเข๎าใจกันได๎ สํวนทิวเมฆก็ขอรวงข๎าว
แตํงงานขณะที่ขับเครื่องบินเข๎าไปในเมฆ รวงข๎าวตอบตกลง 
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ลูกหน้ีท่ีรัก 
 

 นวนิยายเร่ือง ลูกหนี้ที่รัก กลําวถึง ออมสิน ซึ่งเป็นพนักงานบริษัทโฆษณาแหํงหนึ่ง หญิง
สาวมีนิสัยชอบซื้อของและใช๎จํายเงินเกินตัวจึงเป็นหนี้บัตรเครดิตราวสี่แสนบาท เมื่อถูกตามทวง
หนี้จึงหนีไปตัง้หลักที่จังหวัดแมํฮํองสอน โดยอาศัยอยูํกับน๎าสาวที่เป็นนักวิจัยของเพื่อน สํวนเพื่อน
ของเธอก็สัญญาวําจะชํวยเจรจาเร่ืองการประนอมหนี้ให๎  
 ก้องภพ เป็นลูกชายของเจ๎าของบริษัทที่ออมสินทํางานอยูํ เขาไมํต๎องการถูกคลุมถุงชนจึง
ยื่นข๎อเสนอให๎ออมสินแกล๎งเป็นคนรักปลอมๆ ของเขาเพื่อหลอกมารดา โดยเขาจะชํวยชําระหนี้ให๎
กํอนห๎าหมื่นบาท เพื่อไมํให๎ธนาคารตามทวงเงิน 
 เพื่อนรํุนพี่ในบริษัทชํวยกันวางแผนปลดหนี้ให๎แกํออมสินภายในสามเดือน เรียกแผนการ
นั้นวํา มหัศจรรย๑เลขสาม โดยมีหลักสามประการคือ ลดรายจําย เพิ่มรายได๎ และเปลี่ยนมุมมองชีวิต 
แผนการขั้นแรกคือ เปิดบล็อกปลดหนี้และเฟซบุ๏ก ประกาศให๎คนร๎ูวําออมสินเป็นหนี้อยํางไร และ
จะปลดหน้ีอยํางไร เมื่อมีผู๎ชมมากขึ้นเร่ือยๆ ก็จัดพิมพ๑หนังสือเกี่ยวกับการปลดหนี้ ระหวํางนั้นออม
สินจะต๎องพยายามใช๎จํายอยํางประหยัดและหางานพิเศษทํา 
 การดี ชายหนุํมคนหนึ่งในหมูํบ๎านซึ่งไมํยอมเรียนจนจบมหาวิทยาลัยแตํลาออกมาเป็น
เกษตรกรเสนอให๎ออมสินทําบัญชีครัวเรือน ซึ่งเป็นทางรอดเพียงทางเดียวของเธอ เขาเกลี้ยกลํอม
จนออมสินและก๎องภพยอมทํา 
 การดีพาออมสินและก๎องภพเข๎ารํวมกิจกรรมที่ศูนย๑การเรียนร๎ูในหมูํบ๎าน ทําให๎ออมสิน
อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยํางจริงจัง สํวนก๎องภพก็ตัดสินใจทําโครงการภาพยนตร๑สั้น อิสรภาพ
ของสาวนักชอป 
 เมื่อกลับมาทํางานอีกครั้ง เจ๎านายของออมสินซึ่งเป็นมารดาของก๎องภพได๎ตกลงกับออมสิน
วํา หากออมสินไมํซื้อเสื้อผ๎าและของใช๎ที่ไมํจําเป็นเลยตลอด ๑ ปีได๎ เธอจะให๎เงินห๎าหมื่นบาทเป็น
รางวัล ออมสินเกือบจะอดใจไมํซื้อของไมํได๎หลายคร้ัง แตํก็ห๎ามใจไว๎ทัน 
 ออมสินทํางานพิเศษหลายอยําง ขี่จักรยานไปทํางาน ทําบัญชีครัวเรือน และรับผิดชอบ
โครงการปลูกผักบนดาดฟ้าของบริษัทรํวมกับก๎องภพ ในที่สุดหญิงสาวก็เปลี่ยนตัวเองได๎ เห็น
คุณคําของการไมํเป็นหนี้ และได๎ร๎ูวําที่จริงแล๎วธนาคารไมํได๎สํงคนมาตามทวงหนี้ เร่ืองที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดเป็นแผนการของเจ๎านายที่ต๎องการให๎เธอเปลี่ยนแปลงนิสัยชอบใช๎เงินเกินรายได๎ สํวนก๎อง
ภพก็ถูกมารดาดัดนิสัยเร่ืองการใช๎เงินไปด๎วย ท๎ายที่สุดออมสินกับก๎องภพก็คบหากันจริงๆ 
  
 



๑๓๓ 

 

 

 

แสงดาวกลางใจ 
 

 นวนิยายเร่ือง แสงดาวกลางใจ กลําวถึง อคิน ซึ่งเป็นหัวหน๎าหนํวยพิทักษ๑ป่าอุทยาน
แหํงชาติเชียงดาวคนใหมํ ชายหนุํมตกหลุมรัก นับดาว ตั้งแตํแรกเห็น แตํหญิงสาวเป็นลูกสาวของ 
หมอค าปาน หมอสมุนไพรที่ชอบชํวยชาวบ๎านและเป็นเจ๎าของไรํสตรอว๑เบอร๑ร่ี หมอคําปานเป็นผู๎
ต๎องสงสัยในคดีลักลอบตัดไม๎ อคินไปสอบปากคําตามหน๎าที่ ทําให๎นับดาวร๎ูสึกไมํชอบเขามาก
ยิ่งขึ้น 
 นับดาวไปบรรยายเกี่ยวกับโครงการหลวงให๎ชาวไทยภูเขาฟัง ทําให๎อคินร๎ูสึกชื่นชม ทั้ง
สองได๎พบกันในโอกาสตํางๆ และรู๎จักกันมากขึ้น ครั้งหนึ่งชายหนุํมถูกคนร๎ายกลุํมหนึ่งทําร๎ายขณะ
กําลังขับรถกลับบ๎านพัก แตํเมื่อหญิงสาวขับรถผํานมาคนร๎ายก็หนีไป ตํอมาไมํนานนับดาวก็ร๎ูวํา ฟ้า
ลั่น ลูกชายของ พ่อเลี้ยงจอม ซึ่งหลงรักเธอมานานเป็นคนพาลูกน๎องไปทําร๎ายอคิน หญิงสาวเตือน
ไมํให๎เขาทําอีก 
 ตํอมาอคินออกลาดตระเวน เขาพบการลักลอบตัดไม๎ และพบวําหนึ่งในผู๎ลักลอบตัดไม๎คือ
คําปาน ชายหนุํมไปบอกเร่ืองนี้กับนับดาว แตํหญิงสาวไมํเชื่อ หลังจากนั้นอคินก็ถูกค๎นร๎ายทําลาย
ฟิล๑มในกล๎องที่เขาแอบถํายภาพหลักฐานการตัดไม๎มาได๎ ทั้งยังถูกขํมขูํให๎เลิกยุํงกับคําปาน 
 เจ๎าหน๎าที่รายงานวําคําปานกําลังลําเลียงไม๎เถื่อนออกจากป่า อคินจึงตามไปพร๎อมกับผู๎ชํวย 
นับดาวขอตามไปด๎วย ทุกคนได๎ร๎ูวําพํอเลี้ยงจอมเป็นผู๎อยูํเบื้องหลังการลักลอบตัดไม๎ สํวนคําปานจํา
ใจต๎องยอมพาคนของพํอเลี้ยงจอมเข๎าไปตัดไม๎ในป่าเพราะติดหน้ีพํอเลี้ยง 
 พํอเลี้ยงจอมจับนับดาวเป็นตัวประกัน อคินชํวยหญิงสาวไว๎ได๎ ตัวเขาถูกยิง สํวนพํอเลี้ยง
จอมถูก น่านนที ซึ่งเป็นตํารวจตระเวนชายแดนยิงตาย 
 สิบสี่ปีตํอมา นับดาวกับอคินมีลูกสาวสองคน โดยนับดาวกําลังตั้งครรภ๑ลูกอีกคนหนึ่ง สํวน
คําปานหันมาทําเกษตรที่สูงอยํางถาวร 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 

 

 

 

หัวใจใกล้รุ่ง 
 

 นวนิยายเร่ือง หัวใจใกล๎รํุง กลําวถึง ใกล้รุ่ง ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกับ สิงขร ขณะที่ทั้งสองกําลัง
ศึกษาอยูํระดับปริญญาตรี สิงขรตั้งใจจะสารภาพรักกับใกล๎รํุง แตํเกิดความผิดพลาด ทําให๎ตํางฝ่าย
ตํางเข๎าใจวําอีกฝ่ายไมํได๎รักตนเอง 
 ปัจจุบันใกล๎ รํุงเป็นครูสอนดนตรี สํวนสิงขรเป็นนักบินของสํานักการบินอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งสองยังคบหากันในฐานะเพื่อน แม๎วํามารดาของหญิงสาวจะไมํต๎องการให๎
เธอคบหากับชายหนุํมก็ตาม 
 ตํอมาน๎องสาวของสิงขรสูญเสียการได๎ยิน ใกล๎รํุงเสนอให๎ใช๎ดนตรีบําบัด ไมํนานน๎องสาว
ของสิงขรก็มีกําลังใจมากขึ้น เพลงที่ทําให๎หญิงสาวเลํนเปียโนได๎อยํางคลํองแคลํวขึ้นมาก คือเพลง
พระราชนิพนธ๑ ชะตาชีวิต 
 น๎องชายของใกล๎รํุงหนีออกจากบ๎านเพราะทะเลาะกับมารดา สิงขรเป็นคนหาที่อยูํของ
น๎องชายมาให๎ เมื่อใกล๎รํุงต๎องการไปตามหาคนรักเกําให๎ป้าข๎างบ๎านคนหนึ่งซึ่งป่วยหนัก สิงขรก็
อาสาไปเป็นเพื่อน ทั้งสองพบวําคนรักของป้าคนนั้นความจําเสื่อม จึงไมํได๎มาตามนัดในอดีต แตํเขา
ก็ยังหลงใหลในเพลงพระราชนิพนธ๑ ยามเย็น เชํนเดียวกับป้า และทั้งคูํก็จากไปอยํางมีความสุขแม๎จะ
ไมํได๎พบกันอีก 
 สิงขรและใกล๎รํุงตํางคอยอยูํเคียงข๎างและเป็นกําลังใจให๎กันและกันเสมอ ตํอมาชายหนุํมร๎ู
ความจริงวํา บิดามารดาของเขาเคยไปพูดกับมารดาของใกล๎รํุง ขอให๎ใกล๎ รํุงอยูํหํางจากสิงขรเพราะ
บ๎านของสิงขรมีฐานะรํ่ารวยกวํามาก มารดาของใกล๎รํุงจึงห๎ามไมํให๎หญิงสาวคบหากับสิงขร เมื่อ
ชายหนุํมไปบอกกับบิดาวําเขารักใกล๎รํุง บิดาของเขาก็ไมํกีดกันอีก เพราะได๎รับบทเรียนจากการที่
ลูกสาวพิการทางการได๎ยินและถูกผู๎อื่นรังเกียจ โชคดีที่ครูสอนดนตรีของเธอรักเธอด๎วยความจริงใจ 
 สิงขรขับเคร่ืองบินเขียนตัวอักษรบนฟ้าเพื่อขอใกล๎รํุงแตํงงาน ขณะที่เธอกําลังแสดง
คอนเสิร๑ตการกุศลบทเพลงพระราชนิพนธ๑กลางแจ๎ง หญิงสาวตอบตกลง แตํเธอได๎รับทุนไป
ฝึกอบรมด๎านดุริยางคศิลป์ที่ประเทศออสเตรเลียเป็นเวลาเก๎าเดือน จึงได๎แตํงงานกับสิงขร ในอีก
หนึ่งปีตํอมา หญิงสาวทํางานเป็นอาจารย๑สอนดนตรีในมหาวิทยาลัย และมีโอกาสได๎แสดงดนตรี
หน๎าที่นั่ง ในงานกาลาดินเนอร๑การกุศลโครงการเพลงพระราชนิพนธ๑ หนึ่งในเพลงที่เธอเลือกเลํน 
คือเพลงพระราชนิพนธ๑ ใกล๎รํุง ซึ่งเป็นเพลงที่มีชื่อเดียวกับเธอ บิดาของเธอตั้งให๎เพราะปรารถนาให๎
เธอเป็นความหวังและความสุขของทุกคน เหมือนเพลงพระราชนิพนธ๑ใกล๎รํุงที่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานให๎คนไทยทุกคน 
 



๑๓๕ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
บทเพลงพระราชนิพนธ์ท่ีปรากฏในนวนิยายเร่ือง หัวใจใกล้รุ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 

 

 

 

บทเพลงพระราชนิพนธ์ท่ีปรากฏในนวนิยายเร่ือง หัวใจใกล้รุ่ง 
 

บทเพลงพระราชนิพนธ๑ที่ปรากฏในนวนิยายเร่ือง หัวใจใกล้รุ่ง มีจํานวน ๒๘ บทเพลง ดังนี้ 
 
๑. ในดวงใจนิรันดร์ 
ทํานอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช  
คําร๎อง : ศาสตราจารย๑ ดร.ประเสริฐ ณ นคร 
 

อยากลืมลืมรักลืมมิลง  
กลับพะวงหลงเพ๎อเงา  
เปรียบปานเพลิงรักรุมสุมเศร๎า  
เปลี่ยวเปลําร๎าวรอน  
แตํเพียงกาลเวลาอันหมุนเวียน  
ฤๅอาจผลัดเปลี่ยนเบียนรักคลอน  
รสรักจากกร กอดสวมกร  
ยังถาวรติดเตือน  
เมื่อยามอาทิตย๑ลอยคล๎อยต่ํา  
ย่ํายามท๎องฟ้าเลือน  
ยังหวังเชยชิดกันฉันเพื่อน  
ติดเตือนตรึงใจ  
สุดประพันธ๑บรรเลงให๎ครบครัน  
วันอาจจะผํานเวียนผันไป  
รักนั้นจะเนาแนํนแฟ้นใน  
ดวงใจนิรันดร๑  
 

๒. อาทิตย์อับแสง 
ทํานอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช 
คําร๎อง : พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าจักรพันธ๑เพ็ญศิริ 
 
 



๑๓๗ 

 

 

 

เคยชม 
รํวมภิรมย๑ใจ 
ด๎วยความรักจริงยิ่งใหญํ 
ผูกพันหัวใจเรามั่น 
รักเอย 
เคยอยูํเคียงกัน 
รํมเย็นมิเว๎นวายวัน 
ด๎วยความสัมพันธ๑ยืนยง 
ทิวางาม 
ยามอยูํเคียงคง 
สุริยาแสงสํง 
ปวงชีวิตในโลกดํารงเริงใจ 
ร๎างกัน 
วันหํางไปไกล 
มืดมนหมองมัวปานใด 
เยือกเย็นเข็ญใจรัญจวน 
ไกลกัน 
พาพร่ันใจครวญ 
รํางกายทรุดโทรมทุกสํวน 
จิตใจร๎อนรวนแรงอํอน 
รักเอย 
เลยกลับอาวรณ๑ 
ค่ําคืนฝืนใจไปนอน 
ยิ่งดูเหมือนฟอนไฟลน 
ทิวาทราม 
ยามหํางดวงกมล 
สุริยาหมองหมํน 
ปวงชีวิตในโลกอับจนเสื่อมทราม 
หวังคอย 
คอยเฝ้าโมงยาม 



๑๓๘ 

 

 

 

จวบจนทิวาเรืองงาม 
สบความรักยามคืนคง  
 

๓. Echo 

ทํานอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
คําร๎อง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 
Echo - of a sweet melody of tender love  
keeps bringing memory from heaven above.  
Soft lights - Gliding through empty space ‘yond cloudy skies, 
remind me of your dear face and lovelight in your eyes. 
How - I long to be with you Once again. 
Hope - and pray, oh yes I do, all in vain. 
Our Song - of it is nothing left but the echo.  
Though time is unforgiving I know Our love will Linger on For eternity. 
 

๔. ภิรมย์รัก 
ทํานอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
คําร๎อง : พลเรือตรี ปรีชา ดิษยนันทน๑ 
 
ไร๎คนเคียงข๎าง  
โลกอ๎างว๎างหมางอารมณ๑เศร๎า  
ทิวาราตรีตรมซบเซา  
สํงความอับเฉาสูํดวงใจ 
ไร๎เธอหมายมั่น  
สุดโศกศัลย๑ทุกวันหมองไหม๎  
เสียงครวญมวลวิหคหายไป  
ไมํมีแหํงไหนดอกไม๎บาน 
กามเทพสํงเธอมา  
แอบอุรารําพัน  



๑๓๙ 

 

 

 

เพ๎อพร่ําเพลงรักฝากชีวัน  
ฉันยังฝังใจภิรมย๑ 
รักที่เธอให๎  
โลกสดใสดวงใจหายตรม  
เหลียวดูทางใดชวนหวนชม  
ด๎วยรักสุขสมจนนิรันดร๑ 
 

๕. ยามเย็น 

ทํานอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
คําร๎อง : พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าจักรพันธ๑เพ็ญศิริ 
 

แดดรอนรอน 
เมื่อทินกรจะลับเหลี่ยมเมฆา 
ทอแสงเรืองอรํามชํางงามตา 
ในนภาสลับจับอัมพร 
แดดรอนรอน 
เมื่อทินกรจะลาโลกไปไกล 
ยามนี้จําต๎องพรากจากดวงใจ 
ไกลแสนไกลสุดหํวงยอดดวงตา 
แตํกํอนเคยคลอเคลียกัน  
ทุกวันคืนร่ืนอุรา 
ต๎องอยูํเดียวเปลี่ยววิญญาณ๑ 
เหมือนดังนภาไร๎ทินกร 
แดดรอนรอน 
หากทินกรจะลาโลกไปไกล 
ความรักเราคงอยูํคูํกันไป 
ในหัวใจคงอยูํคูํเชยชม 
แดดรอนรอน 
หมูํมวลภมรบินลอยลํองตามลม 
คลอเคล๎าพฤกษาชาติชื่นเชยชม 



๑๔๐ 

 

 

 

ชมสมตามอารมณ๑ลํองเลยไป 
ลิ่วลมโชย 
กลิ่นพรรณไม๎โปรยโรยรํวงหํวงอาลัย 
ยามสายัณห๑พลันพรากจากดวงใจ 
คอยแสงทองวันใหมํกลับคืนมา 
แตํกํอนเคยคลอเคลียกัน 
ทุกวันคืนชื่นอุรา 
ต๎องอยูํเดียวเปลี่ยววิญญาณ๑ 
เหมือนดังนภาไร๎ทินกร 
โอ๎ยามเย็น 
จวบยามนี้เป็นเวลาสุดอาวรณ๑ 
ยามไร๎ความสวํางหํางทินกร 
ยามรักจําจะจรจากกันไป 
 

๖. Still on My Mind 
ทํานอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
คําร๎อง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 
I can't get you off my mind,  
However I try.  
The flame kindled in my heart  
Keeps burning high.  
Though time has the power to quell,  
It really cannot dispel  
The magic touch of your hand,  
So gentle in mine.  
When night's curtain starts to fall  
And light fades away,  
My thoughts fly back to that day,  
You were so near.  



๑๔๑ 

 

 

 

This song will never, never end.  
And time we cannot suspend.  
You'll be ever and ever,  
Still on my mind.  
 

๗. รักคืนเรือน 
ทํานอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
คําร๎อง : พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าจักรพันธ๑เพ็ญศิริ 
 

โอ๎รักเอ๐ย 
รักเคยชิดเชยชูชื่น 
สุดหวานอมสุดขมกลืน 
สุดรักยืนยิ่งยง 
เมื่อรักหวาน 
รักปานดังลมบนสํง 
โบกพัดไปให๎รักคง 
ลิ่วพัดตรงทิศทาง 
คร้ันมีบางอารมณ๑ 
พาให๎ขื่นขมรักเบาบาง 
สายลมเวียนกลางทาง 
รักกลับจืดจางหํางไป 
โอ๎ลมหวน 
สายลมแปรปรวนไปได๎ 
ใฝ่พัดมาฝ่าพัดไป 
เปลี่ยนเหมือนใจคนเรา 
โอ๎ลมเอ๐ย 
ลมเคยรําเพยเชยชื่น 
กลับพัดเวียนเปลี่ยนทิศคืน 
ไมํพัดยืนเร่ือยไป 
เปรียบรักหวน 



๑๔๒ 

 

 

 

รักมาแปรปรวนไปใหมํ 
จิตวกเวียนเปลี่ยนน้ําใจ 
สุดเสียดายรักเรา 
แม๎รักแปรปรวนไป 
จะชื่นสุขใจนั้นทําเนา 
แท๎จริงทุกข๑มิเบา 
ด๎วยถํานไปเกํารุมรม 
เฝ้าแตํหวัง 
รักเราเธอยังคงบํม 
อยําวกเวียนเปลี่ยนเหมือนลม 
ด๎วยหวังชมชื่นเชย 
เดํนจันทร๑ฉาย 
จันทร๑แรมยังกลายมัวหมํน 
เปรียบเหมือนเดือนก็เหมือนคน 
จิตวกวนงํายดาย 
กํอนเคยเห็น 
ดวงจันทร๑วันเพ็ญพรํางพราย 
กํอนแสงแรงกลับแสงคลาย 
ดั่งรักกลายรักจาง 
เพราะมีบางอารมณ๑ 
พาให๎ขื่นขมรักเบาบาง 
เหมือนเดือนเวียนตามทาง 
เดือนมืดมัวจางหํางไป 
จวบวันเพ็ญ 
ดวงจันทร๑เวียนเป็นเดือนใหมํ 
เปรียบรักเราอับเฉาไป 
กลับรักใหมํคืนคง  
 
 
 



๑๔๓ 

 

 

 

๘. สายฝน 

ทํานอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
คําร๎อง : พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าจักรพันธ๑เพ็ญศิริ 
 

เมื่อลมฝนบนฟ้ามาลิ่ว 
ต๎นไม๎พลิ้วลูํกิ่งใบ 
เหมือนจะเอนรากคลอนถอนไป 
แตํเหลําไม๎ยิ่งกลับงาม  
พระพรหมทํานบันดาลให๎ฝนหลั่ง 
เพื่อประทังชีวิตมิทราม 
น้ําทิพย๑สาดเป็นสายพรายพลิ้วทิวงาม 
ทั่วเขตคามชุํมธารา 
สาดเป็นสายพรายพลิ้วทิวทุํง 
แดดทอร๎ุงอรํามตา 
ร๎ุงเลื่อมลายพรํางพลายนภา 
ยามเมื่อฝนมาแตํไกล 
พระพรหมชํวยอํานวยให๎ชื่นฉ่ํา 
เพื่อจะนําดับความร๎อนใจ 
น้ําฝนพลั่งลงมาจากฟ้าแดนไกล 
พืชพรรณไม๎ชื่นยืนยง 
 

๙. สายลม 
ทํานอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช 
คําร๎อง : พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าจักรพันธ๑เพ็ญศิริ 
 
ทํามกลางฟากฟ้ามัวหมํน  
ลิ่วลมหลั่งฝนโปรยทั่ว  
เยือกเย็นชีพเฉาเมามัว  
จิตใจไหวหวาดกลัวหวั่นฟ้าคํารามลั่น 
โรจน๑เรืองแปลบแสงฟ้าผํา  



๑๔๔ 

 

 

 

ลํองลอยลิ่วมาเสียงสนั่น  
โอ๎ลมหนอลมพัดคืนวัน  
โบกโบยเพียงไหนกันพัดจนไมํรู๎วันสงบเอย 
ต๎องลมเหลําไม๎เอนลิ่ว  
ลูํใบลุํยพลิ้วปลิววํอน  
จิตใจอํอนท๎ออาทร  
ด๎วยลมพัดโบกวอนลํองหนวนเวียนไป 
อยําเป็นอยํางสายลมเลํา  
เปลี่ยนแปลงซึมเซาเหลิงรักใหมํ  
โอ๎ลมหนอลมพัดเลยไป  
โลกเคยร๎ูฉันใดแล๎วคงสุขสมใจยิ่งเอย  
 

๑๐. ยิ้มสู้ 
ทํานอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
คําร๎อง : พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าจักรพันธ๑เพ็ญศิริ 
 

โลกจะสุขสบายนั้นเป็นได๎หลายทาง 
ต๎องหลบสิ่งกีดขวางหนทางให๎พ๎นไป 
จะสบความสุขสันต๑สําคัญที่ใจ 
สุขและทุกข๑อยํางไรเพราะใจตนเอง 
ฝ่าลูํทางชีวิตต๎องคิดเฝ้าย๎อมใจ 
โลกมืดมนเพียงใดหัวใจอยําคร๎ามเกรง 
ตั้งหน๎าชื่นเอาไว๎ย๎อมใจด๎วยเพลง 
ไยนึกกลัวหวาดเกรงยิ้มสู๎ 
คนเป็นคนจะจนหรือมี 
ร๎ายหรือดีคงมีหวังอยูํ 
ยามปวงมารมาพาลลบหลูํ 
ยิ้มละมัยใจสู๎หมูํมวลเภทภัย 
ใฝ่กระทําความดีให๎มีจิตโสภา 
สร๎างแตํความเมตตาหาความสุขสันต๑ไป 



๑๔๕ 

 

 

 

จะสบความสุขสันต๑สําคัญที่ใจ 
เฝ้าแตํยิ้มสู๎ไปแล๎วใจชื่นบาน  
 

๑๑. Love Over Again 

ทํานอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
คําร๎อง : พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าจักรพันธ๑เพ็ญศิริ 
 
I'm in love with you over again, 
My darling, when you sing 
Love's refrain for me. 
How can I ever forget you, dear? 
I will be so happy 
When you're near again. 
A slave of your love 
Forever I will remain. 
Heaven up above 
Won't let me love in vain. 
I'm in love with you over again, 
Dear, will you love me too 
As much as I do? 
I'm in love with you with all my heart 
In my scheme, in my dream, 
Lover's part is you. 
Everday it seems so cold and gray. 
I'm so blue without you 
While I stay in love. 
When you're far away 
You're all that I'm thinking of. 
There will come a day 



๑๔๖ 

 

 

 

When you'll return, my love. 
With your love, how happy I will be, 
Forever and ever. So happy in love.  
 

๑๒. Can’t You Ever See 
ทํานอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
คําร๎อง : พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าจักรพันธ๑เพ็ญศิริ 
 
Can't you ever see 
That I love you eternally?  
All my heart and my soul 
From now forever will belong to you.  
Can't you ever see 
Lovingly your I'll always be?  
All my thoughts and my dreams,  
My whole life is just meant for you.  
How can I make you see I love you alone?  
I never could have you for my own 
I love you, love only you,  
Forever and ever I'm yours it's true.  
Life is meaningless 
I'd never find my happiness,  
Without you I would die 
Can't you see? I love only you.  
 

๑๓. Blue Day 
ทํานอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
คําร๎อง : พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าจักรพันธ๑เพ็ญศิริ 
 



๑๔๗ 

 

 

 

Blue Day 
There 's no sunshine. 
Why must you go away, 
Leaving me here alone? 
My own. 
How I miss you 
With loving heart so true! 
That's why I feel so blue. 
Dear one, 
What's the good of 
Days without the sun, 
Or peaceful nights 
Without the moon? 
But soon 
No more blue day. 
Whenever I meet you 
Then all my dreams come true. 
Blue day 
Gloomy blue day, 
When you are far away, 
Why must we be apart? 
Sweetheart, 
Dear, I love you 
With all my heart, I do 
That's why I feel so blue. 
My love, 
Skies are so grey, 
Cloudy up above, 
Dear won't you please 



๑๔๘ 

 

 

 

Come back to me? 
There'll be 
No more blueday. 
Again the sun will shine. 
That day I'll make you mine.  
 

๑๔. ชะตาชีวติ 

ทํานอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
คําร๎อง : พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าจักรพันธ๑เพ็ญศิริ รํวมกับ ศาสตราจารย๑ ดร.ประเสริฐ ณ นคร 
 

นกน๎อยคล๎อยบินมาเดียวดาย 
คิดคิดมิวายกังวลให๎หมํนฤทัยหมอง 
ขาดมวลมิตรไร๎คนสนิทคูํเคียงครอง 
หลงใหลหมายปองคนปรานี 
ขาดเรือนแหลํงพักพํานักนอน 
ขาดญาติบิดรและน๎องพี่ 
บาปกรรมคงมี 
จําทนระทม 
ท๎องฟ้าสายัณห๑ตะวันเลือน 
แสงลับนับวันจะเตือนให๎ใจต๎องขื่นขม 
หากเย็นลงฟ้าคงยิ่งมืดยิ่งตรอมตรม 
ชีวิตระทมเพราะรอมา 
จวบจันทร๑แจํมฟ้านภาผํอง 
เฝ้ามองให๎เดือนชุบวิญญาณ๑ 
สักวันบุญมา 
ชะตาคงดี  
 

๑๕. When 
ทํานอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช  
คําร๎อง : Mr. Rual Maglapus 



๑๔๙ 

 

 

 

 
When twilight falls, stars appear; 
When winter ends, spring is here; 
When storm clouds pass, skies are clear, 
When I'm alone you are near. 
When breezes blow, birds fly high; 
Where flowers bloom, bees are night; 
Whenever rainbows fill the sky. 
In my lone heart you pass by. 
Oh won't you please tell me when. 
We two would meet once again. 
I miss your sweet lovely face, 
The thrill of your warm embrace. 
You left me feeling so blue, 
Now that I've cried over you. 
I've got the blues now and then, 
So won't you please tell me when. 
 

๑๖. เมื่อโสมส่อง 
ทํานอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช 
คําร๎อง : ทํานผู๎หญิงสมโรจน๑ สวัสดิกุล ณ อยุธยา 
 

อ๎าโสมทอแสงอําไพ 
ฉันสุขใจหมายชม 
เพลินหลงพรํ่าเพ๎อภิรมย๑ 
โสมสาดสํองแสงมา 
ภาคพื้นเวหาพราวพราย 
เพราะกํองประกายดารา 
เพียงเพชรพลอยสํองฟ้า 



๑๕๐ 

 

 

 

แวววับจับใจ 
เมฆน๎อยลอยโลมลูบหาว 
เหมือนมืออันผํองขาวละไม 
ลูบโลมนภาสดใส 
นั้นพาให๎หทัยฉันสะเทือน 
โอ๎ลมเอ๐ยเชยพัดเตือนมา 
มิให๎อุราลืมเลือน 
เพียงเสียงเธอรําพันเตือน 
คํามั่นสัญญา 
อ๎าโสมชวนฉันคํานึง 
คร้ังหนึ่งกลางแสงจันทร๑ 
เราสองพลอดเพ๎อรําพัน 
รักมั่นไมํผันแปร 
ตราบฟ้าดินม๎วยแลเรา 
สองดับสลายดวงแด 
วิญญาณไมํหํางแห 
ลอยรักรํวมทาง 
คร้ันแล๎วเวรกรรมชาติไหน 
ระดมกันผลักไสเราหําง 
เมื่อรักยังไมํหมํนหมาง 
รักยังสลักกลางดวงใจ 
แตํยังหวังในผลบุญนํา 
ให๎บาปกรรมแคล๎วไป 
คืนพบความรักเดิมใน 
คืนหน่ึงวันเพ็ญ  
 

๑๗. Candlelight Blues 

ทํานอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
คําร๎อง : รองศาสตราจารย๑ สดใส พันธุมโกมล 
 



๑๕๑ 

 

 

 

 
The candlelight is shining low, 
My only love, I'm missing you so. 
I know I've lost 
But still I dream of you. 
I'll hope and dream 
Till all my dreams come true. 
Just by the candlelight 
You used to hold me tight. 
This candlelight reminds me so of you; 
By candlelight you kissed me. 
Still the candle's burning for two, 
But darling, where can you be? 
Come back, my love, 
If you're feeling this blue 
By candlelight you'll meet me. 
But darling where can you be? 
 

๑๘. A Love Story 

ทํานอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
คําร๎อง: พระเจ๎าวรวงศ๑เธอพระองค๑เจ๎า จักรพันธ๑เพ็ญศิริ 
Once without love  
I saw things not so clearly,  
Night and day seemed so dreary  
And all the world seemed so bare. 
While without you  
Ev'ryday seemed all a gloom  
Not a single flow'r in bloom,  
No happy tunes in the air. 



๑๕๒ 

 

 

 

Then you came along  
With your love song  
You taught me, dear  
How to live, to feel, to see, to hear. 
Now with your love  
My whole world turns fine and fair.  
Loveliness is ev'rywhere  
Thai's just because I'm in love. 
 

๑๙. ดวงใจกับความรัก 

ทํานอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
คําร๎อง : พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าจักรพันธ๑เพ็ญศิริ 
 

ค่ําคืนนภาดาราพราว 
ประกายแสงดาวพราวตา 
ดาษเรียงเคียงแสงดวงจันทรา 
เพลินชมแสงพรายนภาเห็นดวงดาราล๎อมจันทร๑ 
ที่จริงนั้นเดือนและดวงดาว 
ตํางเรืองแสงวาวพราวพรรณ 
ด๎วยแรงจากแสงดวงตะวัน 
จึงมีแสงเดือนงามครันแสงดาวประชันนําชม 
เปรียบดวงดาวและดวงเดือน 
ก็เหมือนแม๎นแววมโนรมย๑ 
เปลํงแววไปเปลี่ยนใจชม 
ด๎วยจินตนาอารมณ๑นานาประการ 
แนํนอนแท๎จริงคือดวงใจ 
สํองแววรักไปยืนนาน 
เปรียบดังกับแสงตะวันตระการ 
ยังคงแสงงามสะคราญแสงทองยืนนานเร่ือยมา 
ตะวันฉายมาดาราราย 



๑๕๓ 

 

 

 

สํองแสงพริ้มพรายนัยน๑ตา 
ร่ืนรมย๑ชมแสงดวงจันทรา 
ชมดาวล๎อมเดือนงามตาพร้ิมพรายนภาแสงงาม 
มาตรแม๎นสูญดวงตะวันไป 
ประดาแสงในฟ้าทราม 
ผู๎คนสัตว๑ไม๎จะตายตาม 
ตะวันสูญไปเป็นยามล๎วนมีแตํความมืดมน 
เปรียบดวงดาวและดวงเดือน 
ก็เหมือนแม๎นแววมโนรมย๑ 
เปลํงแววไปตํางใจคน 
เปลี่ยนแปลงไปตามใจตนเวียนวนจนตาย 
ตะวันนั้นเหมือนดังดวงใจ 
หากสิ้นแสงไปรักคลาย 
ขาดความรักเหมือนชีวาวาย 
จะเป็นหรือตายทั้งใจและกายไมํวาย  
 

๒๐. Love in Spring 

ทํานอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
คําร๎อง : พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าจักรพันธ๑เพ็ญศิริ 
 
Love in spring sets my heart aflame, 
Burning as embers glow. 
Everytime when I hear your name, 
Then my burning tears begin to flow. 
There'll come a day 
When skies will be so blue. 
May be you'll say 
You are in love with me too. 
I'll find joy then in everything, 
For I find my love in spring 



๑๕๔ 

 

 

 

I am longing for love in spring 
When the days are so fair. 
What supreme happiness it'll bring. 
All the red roses bloom everywhere. 
Birds in the trees 
Will sing a lovely tune. 
And in the breeze 
We'll watch the bright lovely moon. 
I'll find joy then in everything, 
for I find my love in spring. 
 

๒๑. เกาะในฝัน 
ทํานอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช 
คําร๎อง : ทํานผู๎หญิงมณีรัตน๑ บุนนาค และหมํอมหลวงประพันธ๑ สนิทวงศ๑ 
 

ฉันสุดปลื้ม 
ไมํลืมเกาะงามที่เคยฝัน 
หลงเพ๎อคํามั่น 
รําพันถึงความรักชื่นฉ่ํา 
แสงจันทร๑ผํอง 
สํองเป็นประกายบนผืนน้ํา 
เสียงสายลมพรํ่า 
ครํ่าครวญเหมือนมนตรา 
หาดทรายขาว 
หมูํดาวพรํางพราวนภา 
รูปเงาเพราพริ้งตา 
ใยดํวนลาเลือนมลาย 
ฝันสุดสิ้น 
ไมํยลไมํยินนําใจหาย 
ฝันถึงไมํหนําย 



๑๕๕ 

 

 

 

ไมํคลายร๎างราเธอ 
๒๒. Somewhere Somehow 
ทํานอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช  
คําร๎อง : พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าจักรพันธ๑เพ็ญศิริ 
 
Somewhere……  
Within the lonely wide world.  
There must be a place  
That's cozy, my little world 
Somewhere…..  
Beneath the empty sad sea,  
There must be a pearl,  
A treasure that's meant for me. 
There's a rainbow  
Somewhere in the sky  
And a skylark whistling up on high. 
Somewhere…..  
Along the way that I roam,  
There must be a girl, and a home.  
My happy world. 
Somehow…..  
Within the lonely wide world.  
I'll find just the place  
Thai's cozy, my little world. 
Somehow…  
Beneath the empty sad sea  
I'll find just the peral,  
The treasure that's meant for me. 
I'll find rainbow  



๑๕๖ 

 

 

 

Somewhere in the sky.  
And a skylark whistling up on high. 
Somehow…..  
Along the way that I roam,  
I'll find just the girl, and the home.  
My happy world.  
I will find happiness in this wide world.  
 

๒๓. ใกล้รุ่ง 
ทํานอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
คําร๎อง: พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าจักรพันธ๑เพ็ญศิริ รํวมกับ ศาสตราจารย๑ ดร.ประเสริฐณ นคร 
 

ได๎ยินเสียงแวํวดังแผํวมาแตํไกลไกล  
ชุํมชื่นฤทัยหวานใดจะปาน 
ฟังเสียงบรรเลงขับเพลงประสาน 
จากทิพย๑วิมานประทานกลํอมใจ 
ใกล๎ยามเมื่อแสงทองสํอง 
ฉันคอยมองจ๎องฟ้าเรืองรําไร 
ลมโบกโบยมาหนาวใจ 
รอช๎าเพียงไรตะวันจะมา 
เพลิดเพลินฤทัยฟังไกํประสานเสียงกัน 
ดอกมะลิวัลย๑อวลกลิ่นระคนมณฑา 
โอ๎ในยามนี้เพลินหนักหนาแสงทองนวลผํองนภา 
แสนเพลินอุราสําราญ 
หมูํมวลวิหคบินผกมาแตํรังนอน 
เฝ้าเชยชิดช๎อนลิ้มชมบัวบาน 
ยินเสียงบรรเลงดังเพลงขับขาน 
สอดคล๎องกังวานซาบซํานจับ 
 
 



๑๕๗ 

 

 

 

 

๒๔. ความฝันอันสูงสุด 

ทํานอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช  
คําร๎อง : ทํานผู๎หญิงมณีรัตน๑ บุนนาค 
 

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ 
ขอสู๎ศึกทุกเมื่อไมํหวั่นไหว 
ขอทนทุกข๑รุกโรมโหมกายใจ 
ขอฝ่าฟันผองภัยด๎วยใจทะนง 
จะแนํวแนํแก๎ไขในสิ่งผิด 
จะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผง 
จะยอมตายหมายให๎เกียรติดํารง 
จะปิดทองหลังองค๑พระปฏิมา 
ไมํท๎อถอยคอยสร๎างสิ่งที่ควร 
ไมํเรรวนพะว๎าพะวังคิดกังขา 
ไมํเคืองแค๎นน๎อยใจในโชคชะตา 
ไมํเสียดายชีวาถ๎าสิ้นไป 
นี่คือปณิธานที่หาญมุํง 
หมายผดุงยุติธรรมอันสดใส 
ถึงทนทุกข๑ทรมานนานเทําใด 
ยังมั่นใจรักชาติองอาจครัน 
โลกมนุษย๑ยํอมจะดีกวํานี้แนํ 
เพราะมีผู๎ไมํยอมแพ๎แม๎ถูกหยัน 
คงยืนหยัดสู๎ไปใฝ่ประจัญ 
ยอมอาสัญก็เพราะปองเทิดผองไทย 
 

๒๕. ค าหวาน 

ทํานอง: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
คําร๎อง: พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าจักรพันธ๑เพ็ญศิริ 
 



๑๕๘ 

 

 

 

 

ได๎ยินเพลงหวานก๎อง 
ถ๎อยทํานองร๎องรําพัน 
ฝากความรักไว๎มั่น 
ด๎วยถ๎อยอันอํอนหวาน 
เปรียบดังเพลงทิพย๑มา 
จากฟากฟ้าบันดาล 
เสียงเพลงปานเพลงวิมาน 
ประทานมากลํอม 
เมื่อได๎ยินเพลงเพราะดังวํา 
ดั่งเทวาพาจิตโน๎มน๎อม 
หรือมาลวงลองร๎องเพลงกลํอม 
จะประนอมให๎ยอมปลงใจ 
หากคําหวานขานเอํย 
เพื่อเฉลยน้ําใจ 
รักจริงใจขอฟังไป 
ฟังให๎ชื่นเชย 
ชื่นอารมณ๑สมปอง 
แวํวเพลงร๎องคมคํา 
พลอดความรักเพ๎อพร่ํา 
ด๎วยถ๎อยคํางามสม 
ถ๎อยทํานองร๎องสํง 
กํอให๎หลงลิ้นลม 
เพลินเพลงชมย๎อมอารมณ๑ 
นิยมกลมกลํอม 
เมื่อได๎ยินเพลงเพราะดังวํา 
ดั่งเทวาพาจิตโน๎มน๎อม 
หรือมาลวงลองร๎องเพลงกลํอม 
จะประนอมให๎ยอมปลงใจ 
หากคําหวานขานเอํย 



๑๕๙ 

 

 

 

เพื่อเฉลยน้ําใจ 
รักจริงใจขอฟังไป 
ฟังให๎ชื่นเชย 
 

๒๖. ลมหนาว 
ทํานอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
คําร๎อง: ทํานผู๎หญิงสมโรจน๑ สวัสดิกุล ณ อยุธยา 
 

ยามลมหนาวพัดโบกโบยโชยชื่น 
เหลําสกุณร๎องร่ืนรมย๑ 
หมูํดอกไม๎ชวนภมรรํอนชม 
ชํางสุขสมเพลินตานําดูชูใจ 
โอ๎รักเจ๎าเอ๐ย 
ยามรักสมดังฤทัย 
พิศดูสิ่งใด 
ก็แลวิไลแจํมใสครัน 
อันความรักมักจะพาใจฝัน 
เมื่อรักนั้นสุขสมจิตปอง 
ยามลมฝนพัดโบกโบยกระหน่ํา 
หยดหยาดนํานํ้าหลั่งนอง 
ผึ้งภูํทั้งวิหคเหงาเศร๎าหมอง 
เกลื่อนกลาดผองมาลีรํวงโรยลงดิน 
เหมือนรักผิดหวัง 
เปรียบดังหัวใจพังภินท๑ 
น้ําตาหลั่งริน 
และลามไหลเพียงหยาดฝนปราย 
อันความรักแม๎นไมํเป็นดังหมาย 
ตราบวันตาย ชีพขมขื่น  
 
 



๑๖๐ 

 

 

 

 

๒๗. I Never Dream 

ทํานอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
คําร๎อง : พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าจักรพันธ๑เพ็ญศิริ 
 
I never dream that I will ever find you. 
I never dream my dreams will ever come true. 
My thoughts were like the weary winding little streams, 
That would never meet the sea, it seems. 
No matter where I roamed away from my home alone, 
I found no one at all, no one I could call my own. 
And I never dream the sun will ever shine again, 
While skies are full of thunder storms and rain. 
I never dream that I will ever find my way, 
My life was like an endless journey night and day, 
Like travelling through the night without the moon above, 
I could never dream I'd find my love. 
But then you came along, like a lovely song so sweet. 
And every time you kiss, my heart would just miss a beat. 
So I never have to dream since I have found you 
Sweetheart, now you have made my dreams come true. 
 

๒๘. รัก 

ทํานอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช  
คําร๎อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

รักทะเล อันกว๎าง ใหญํไพศาล 
รักท๎องฟ้า โอฬาร สีสดใส 
รักท๎องทุํง ท๎องนา ดังดวงใจ 



๑๖๑ 

 

 

 

รักป่าเขา ลําเนาไพร แสนสุนทร 
รักพฤกษา รุกขชาติ ที่ดาษป่า 
รักปักษา ร๎องกูํ บนสิงขร 
รักอุทัย สวําง กลางอัมพร 
รักทั้งรัต- ติกร ในนภดล 
รักดารา สํองแสง สุกสวําง 
รักน้ําค๎าง อยํางมณี มีโภคผล 
รักทั้งหมด ทั้งสิ้น ที่ได๎ยล 
รักนวลนาง รักจน หมดสิ้นใจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๒ 

 

 

 

 
ประวัติผู้วิจัย 

 
ชื่อ – สกุล   
ที่อยูํ 
ที่ทํางาน  
 

ประวัติการศึกษา 
     ปีการศึกษา ๒๕๕๐ 
 

     ปีการศึกษา ๒๕๕๕                       
 

ปัจจุบัน 
      
     
      
      
 
 

นางสาวศุภนุช กําลังหาญ 
๓๘/๑ หมูํ ๙ ตําบลอํางทอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐ 
โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง ๑๔ หมูํ ๑ ตําบลป่าหวาย อําเภอสวนผึ้ง 
จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๘๐  
 

สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย  
คณะอักษรศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 
ศึกษาตํอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
เพื่อการพัฒนาอาชีพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตําแหนํงครู โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง ตําบลป่าหวาย อําเภอสวนผึ้ง 
จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๘๐ 
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