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

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

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

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

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

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

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

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

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

ให้กำ�ลังใจก็จะส�ม�รถต่อยอดไปสู่สิ่งที่ดีได้



เรื่องและภ�พ

ไพฑูรย์ ทองดี 

ลูกไก่ใจงูโครงก�รกำ�ลังใจในพระดำ�ริพระเจ้�หล�นเธอ พระองค์เจ้�พัชรกิติย�ภ� ได้เปิดพื้นที่เชื่อมใจด้วยโครงก�ร       

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

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

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

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

โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหค้ว�มชว่ยเหลือและเปน็กำ�ลงัใจใหแ้กก่ลุม่ผูต้อ้งขงัสตร ีกลุม่เดก็ตดิผูต้อ้งขงั กลุม่เดก็และเย�วชน

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

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

แต่ก็ได้เรียนรู้ที่จะเริ่มชีวิตใหม่เป็นคนดีของสังคม 

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

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

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

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

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

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

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

สย�มบรมร�ชกุม�รี”

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

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

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

คำ�นำ�

สำ�นักกิจก�รในพระดำ�ริ

พระเจ้�หล�นเธอ พระองค์เจ้�พัชรกิติย�ภ�



คุณลุงขอเล่า	 ให้เจ้าได้ฟัง	

เรื่องราวหนหลัง			 แต่ครั้งนานมา	

มีไก่	แม่	ลูก		 พันผูกนักหนา	

อาศัยชายป่า	 เพื่อหาอาหาร

แม่ไก่ลูกไก่	 สุขใจเบิกบาน

คุ้ยเขี่ยตามลาน	 จิกกินแบ่งกัน	

4 5



วันดีคืนดี	

มีเหตุพลิกผัน	

เกิดพายุพลัน	

หอบลูกไก่ไป

โอ้โชคชะตา	 นำาพาลูกไก่	

ตกกลางป่าใหญ่			 ไม่รู้ทิศทาง	

ลูกไก่ไหวหวั่น			 ฝุ่นควันเริ่มจาง	

ออกเดินหาทาง			 กลับบ้านทันที	
6 7



พบเก้ง	หมู	กวาง			 พบช้าง	ลิง	หมี	

ช่วยลูกเจี๊ยบที		 พี่โปรดเห็นใจ	

ช้าง	เก้ง	หมู	กวาง			 ได้ฟังลูกไก่	

ส่ายหน้าทันใด			 จนใจช่วยเธอ	

ลูกไก่สิ้นหวัง			 ได้ฟังยืนเหม่อ	

ร้องไห้อยากเจอ		 “แม่ไก่...แม่ไก่”
8 9



โซซัดโซเซ		 โผเผเดินไป	

กลางป่าดงใหญ่	 ใจสั่นระรัว

งูเหลือมตัวหนึ่ง			 นอนผึ่งชูหัว	

ไม่น่าหวาดกลัว			 แถมยังใจดี	

พบเจอลูกไก่			 ปลอบใจอย่าหนี	

เดินมาทางนี้					 มาเป็นลูกเรา
10 11



งูใหญ่ไกวเปล			 เห่กล่อมค่ำาเช้า	

ลูกไก่หายเหงา			 อยู่สุขสบาย	

ลูกไก่เดินเล่น	 ไม่เห็นอันตราย	

จิ้งจอกตัวร้าย			 เดินทางผ่านมา	

พบเจอลูกไก่		 ดีใจยิ้มร่า	

เดินตรงเข้าหา				 หวังกินทันใด	

12 13



ลูกไก่อ้อนวอน		 	 ช้าก่อนได้ไหม	

ขอท่านเปลี่ยนใจ			 	 อย่ากินเราเลย	

จิ้งจอกได้ฟัง		 	 ส่งเสียงดัง...	“เฮ้ย”

เจ้าลูกไก่เอ๋ย			 	 “ข้าไม่เปลี่ยนใจ”	

กระโจนตะปบ	 ไก่หลบว่องไว	

วิ่งไปคิดไป	 ด้วยใจหวาดกลัว	

ความคิดบรรเจิด	 บังเกิดในหัว	

เราจะมากลัว	 จิ้งจอกทำาไม

14 15



หันโดดเข้ารัด			 ปล้ำาฟัดหมาใหญ่	

ด้วยคิดในใจ	 เราเป็นลูกงู	

จิ้งจอกตกใจ	 ลูกไก่ฮึดสู้

กอดรัดเหมือนงู			 จึงเผ่นหนีไป

ลูกไก่ยิ้มร่า			 ถึงคราปลอดภัย	

ยิ้มอย่างมีชัย		 ลูกไก่ใจงู	
16 17



ม�เล่นกันเถอะ

“เด็ก ๆ ช่วยพ�ลูกไก่
ไปห�แม่ไก่กันเถอะ”

มีทางวงกต		 ลดเลี้ยวไปมา

เด็กเด็กช่วยพา		 ลูกไก่หาแม่	

คุณลุงขอบใจ		 เด็กไม่เชือนแช	

พาลูกพบแม่		 ดีใจดีใจ...	
18 19



คุยสร้�งสุข เพื่อก�รอ่�นสร้�งสุข
“โครงการนิทานสร้างสุข”	 มาจากความร่วมมือของหลายหน่วยงาน	 นับแต่โครงการกำาลังใจในพระดำาริ			

พระเจา้หลานเธอ	พระองค์เจา้พัชรกิติยาภา	แผนงานสรา้งเสรมิวฒันธรรมการอ่าน	สสส.	กรมราชทัณฑ์	เรอืนจำากลาง
บางขวาง	โดยมีเครือข่ายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมเป็นองค์กรประสานงาน

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

โดยสว่นตัว	เชือ่วา่ผู้ใหญทุ่กคนมคีวามเป็นเด็กน้อยอยูใ่นตัว	ในห้องเรยีน	ครคูนน้ีได้มองเห็นความสขุแจม่ใส	
เสียงหัวเราะสนุกสนานของนักเรียนทุกคน	 เม่ือผลงานของนักเรียนเสร็จสิ้นลง	 เป็นความปลาบปล้ืมใจท่ีสุดที่ได้
เห็นความละเอียดอ่อน	 นุ่มนวลอ่อนโยนท่ีซ่อนอยู่ในมุมลึกสุดของนักเรียน	 และผลงานที่มาจากความสุขและความ										
นุ่มนวลอ่อนโยนน้ีกำาลังเดินทางสูหั่วใจของเด็กๆ	ท่ัวประเทศ	เพ่ือปลูกสรา้งความสขุให้กับวยัเยาวข์องลูกหลานของเรา

อรสม สุทธิสาคร

เมื่อเอ่ยคำาว่า	 นิทาน	 เราส่วนใหญ่ย่อมนึกถึง	 “ความสุข”	 จึงเป็นท่ีมาของโครงการ	 “นิทาน       

สร้างสุข”	นั่นเอง

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

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

ในฐานะของครท่ีูได้รบัโอกาสพเิศษให้สอนนักเรยีนรุน่พเิศษท้ัง	๕๓	คน	จนสามารถสรา้งสรรค์งาน
ท่ีดีได้	จงึขอโอกาสน้ีแสดงความคารวะอยา่งลึกซึง้ต่อหัวใจท่ีกระตือรอืรน้	กับความต้ังใจอันเต็มเป่ียม	บวก
พลังแห่งความปรารถนาดีที่ส่งผ่านนิทานมายังผู้อ่านเพื่อให้เกิดความสุขอีกทอดหนึ่ง

ระพีพรรณ พัฒนาเวช

สุดใจ พรหมเกิด 

ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

......เพราะเราเชือ่มัน่ในความมหัศจรรยข์องหนังสอื	เชือ่มัน่ในพลังของการอ่าน	เชือ่มัน่
ในความอ่อนโยนของเรื่องเล่า	

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

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

......	เพียงครูแต้ว	ครูชีวัน	และคณะได้บรรจงตัดแต่งกิ่ง	งานที่จริงใจอยู่แล้วก็งามเด่น	
แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านและโครงการกำาลังใจในพระดำาริพระเจ้าหลานเธอ	

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

......หวงัวา่เด็กๆ	ทุกคนจะได้สมัผัสงานท่ีอ่อนโยนน้ี	เพ่ือรดน้ำาให้หัวใจท่ีดีงามได้เติบโต
ทุกคืนวัน	

......เราเชื่อมั่น
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ชีวัน วิสาสะ

เรื่อง	ลูกไก่ใจงู
เรื่องและภาพ	:	ไพฑูรย์		ทองดี

บรรณาธิการ
ชีวัน	วิสาสะ		ระพีพรรณ	พัฒนาเวช		สุดใจ	พรหมเกิด		วิภาวี	ฉกาจทรงศักดิ์	

ภาพการ์ตูนพระฉายาลักษณ์		
สละ	นาคบำารุง

กองบรรณาธิการ
ปนัดดา	สังฆทิพย์		หทัยรัตน์	พันตาวงษ์		รวงทัพพ์	แก้วแกมจันทร์		
นันทพร	ณ	พัทลุง		จิระนันท์	วงษ์มั่น		นภัทร	พิลึกนา		ตัรมีซี	อาหามะ		
นิศารัตน์	อำานาจอนันต์		จันทิมา	อินจร					

ประสานงานการผลิต	
สิริวัลย์		เรืองสุรัตน์		นภัทร	พิลึกนา

ศิลปกรรม	
วชิราวรรณ	ทับเสือ		กฤษณะ	กาญจนาภา

พิมพ์ครั้งที่	๑	พฤศจิกายน	๒๕๖๐	:	จำานวน	๑,๐๐๐	เล่ม

เหตุการณ์ต่างๆ	 ในนิทาน	 ต่างก็คิดว่าเป็นเรื่องสมมติ	 เป็นเรื่องไม่จริง	 ในความ				
ไม่จริงของนิทานกลับสะท้อนความเป็นจริงของชีวิตได้อย่างมีชั้นเชิง	 ท้ังชั้นเชิงของการแต่ง
เรือ่ง	การสรา้งตัวละคร	กำาหนดบทบาท	การคัดสรรถ้อยคำามาเล่า	ไปจนถึงการออกแบบภาพ
เล่าเรื่อง	 ยังมีการสร้างกรอบภาพเพ่ือจุดประสงค์บางอย่าง	 การวางตำาแหน่งตัวละคร	 การ
กำาหนดทิศทางของตัวละครและเรื่องท่ีดำาเนินไป	 ลูกเล่นของการออกแบบภาพในบางหน้า
ให้ดูเหมือนเกมที่เล่นได้สนุกสนาน	ช่วยให้เรื่องดำาเนินต่อไป	นับเป็นการออกแบบที่ใช้ความ
คิดสร้างสรรค์อย่างดียิ่ง

ทั้งหมดท่ีกล่าวมาน้ี	 คือคุณค่าท่ีน่าชื่นชม	 ของ	 ลูกไก่ใจง ู	 แต่มิได้มีเพียงเท่าน้ี											
รายละเอียดที่งดงามทั้งเนื้อหา	ภาษา	ภาพ	ผู้อ่านต้องอ่าน	ต้องคิดตามอย่างตั้งใจ

จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย
				โครงการกำาลังใจในพระดำาริพระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา	
				แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน	บริหารงานโดย	มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
ได้รับการสนับสนุนจาก	สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	

พิมพ์ที่	:	แปลนพริ้นท์ติ้ง		จำากัด
โทรศัพท์	:	๐	๒๒๗๗	๒๒๒๒
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ชุดนิท�นโครงก�ร “นิท�นสร้�งสุข”
ส�ม�รถอ่�นและด�วน์โหลดทุกเล่มได้ที่ www.happyreading.in.th

ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย โครงการ และกิจกรรม
เพื่อสร้างเสริมให้เกิดพฤติกรรมและวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมสุขภาวะได้ที่

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
424 หมู่บ้านเงาไม้ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 67 แยก 3 

ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 
โทรศัพท์ : 0 2424 4616  โทรสาร : 0 2881 1877

E-mail	: info@happyreading.in.th  Website : www.happyreading.in.th 
Facebook : http://www.facebook.com/Happyreading

                   http://www.facebook.com/วัฒนธรรมการอ่าน Happyreading

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน บริหารงานโดย “มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน” ได้รับการสนับสนุนจาก
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำาเนินงานด้านประสานกลไก นโยบาย และปัจจัยขยายผล     

จากทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนการสร้างเสริมพฤติกรรมและวัฒนธรรมการอ่าน 
ให้เข้าถึงเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงหนังสือ และกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ


