
“ท ำ ดี เ พ่ือ พ่อ”  

FMC : คุณศิลป์ชยั เขา้ไปกราบพระบรมศพในหลวง รชักาลที่ 9 ทัง้หมดกี่คร ัง้? 

คุณศิลป์ชยั : การไปกราบพระบรมศพพระองคท์่าน 2 รอบ แต่ถา้การเขา้ไปบริเวณน้ันนับ
แทบไม่ไดเ้ลย ผมไปเกือบจะทุกเดือน ผมหาโอกาสที่จะไปตลอด  เม่ือไรที่ผมมีโอกาสไป
แถวน้ันอย่างนอ้ยไม่ไดเ้ขา้ไปกราบท่าน  ผมก็จะน่ังสมาธิหรือยืนสมาธิร าลึกถึงท่านที่

ก าแพงพระบรมมหาราชวงั  

 FMC : การไดเ้ขา้ไปกราบพระศพพระองคท์่านรูสึ้กอย่างไร  

คุณศิลป์ชยั : การเขา้ไปกราบไหวท้่านผมรูสึ้กดีใจมาก ผมมีความรูสึ้กว่า ถา้ผมมีความ
ตัง้ใจในเรื่องพระองคท์่าน ทุกอย่างมนัดูเหมือนจะง่าย เหมือนมีอะไรเป็นใจ  เหมือนวนัที่

ผมไปกราบพระบรมศพครัง้แรก วนัน้ันผมเลิกงานกลบับา้นไปนอน   ผมบอกกบัครอบครวั
ว่าผมอยากไปไหวใ้นหลวง คืนน้ันผมนอนไม่หลบัเลย จนเวลาประมาณ 5 ทุ่ม ผมออก
จากบา้นแลว้ไป พอไปถึงรถมนัเขา้ไม่ได ้ เขา้ไปไดแ้ค่ถึงปากคลองตลาด ตรงจุดรด .
กระทรวงกลาโหม ผมเดินจากตรงน้ันเขา้ไปถึงเวลาประมาณเที่ยงคืน บริเวณน้ันมีที่ปูเสื่อ
ใหร้อ ผมก็ไปนอนรอดว้ยใจที่อยากจะเขา้ไปกราบพระองคท์่าน พอเวลาตี4 ใหเ้ขา้ไปยงั
จุดคดักรอง ผมก็ถามหลายคนท่ีเคยมาก่อนผมว่าตอ้งใชเ้วลานานเท่าไร?  เขาบอก
ประมาณ 5 ช ัว่โมง แต่ไม่น่าเชือ่ ผมใชเ้วลาเพียง3ช ัว่โมง เวลาประมาน 7.30 น. ผมได ้
กราบพระบรมศพท่านเสร็จแลว้  ผมนึกเลยว่าเพราะตวัผมเองน้ันมีใจศรทัธา ท่านมี
โอกาสใหเ้รา 

วนัที่ผมไปพระเมรุมาศก็เหมือนกนั ผมไปวนัที่ 3 พ.ย. 2560 จากจดุคดักรอง จนไดเ้ขา้
พระเมรุมาศผมใชเ้วลาเพียง 30 นาที ดว้ยสิ่งใดดลบนัดาลอะไรผมก็ไม่แน่ใจ คนก็ไปกนั
จ านวนมาก ไปเพ่ืออยากจะถ่ายรูป แต่เป้าหมายของผมคือผมตอ้งการไปกราบพระเมรุ
มาศ ในจิตผมไม่ตอ้งการสิ่งอื่นใด” พอผมไปถึงดา้นใน ผมก็น่ังลงตัง้จิตอธิษฐานถึง
พระองคแ์ละกม้ลงกราบทุกครัง้เลยนะอะไรที่ผมตัง้ใจและท าเพ่ือพระองคท์่านผมสะดวกจริงๆ   
 

 

 

            สืบเน่ืองจากวนัท่ี 13 ตุลาคม 59 ถึง 26 ตุลาคม 2560 เราจะไดพ้บเห็น FM ท่านหน่ึงท่ีแสดงออกถึงความอาลยัในการเสด็จสวรรคตของ

ในหลวงรชักาลท่ี 9 อย่างมาก โดยการเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัการแสดงความอาลยั เกือบจะทุกงานซึง่เป่ียมไปดว้ยแรงส านึกและศรทัธาท่ีมีต่อในหลวง
รชักาลท่ี 9 บุคคลท่านนี้คือคุณศิลป์ชยั กวา้นสกุล ผูจ้ดัการโรงงานบริษทั บีวีเอส แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากดั ผูผ่้านการอบรมหลกัสูตรผูจ้ดัการ
โรงงานรุน่ท่ี 9   ซึง่ความดีท่ีท า FM Loyalty ขอบนัทึกความดีฉบบัท่ี 2 ดงันี้ 

FMC:  ชว่ยเล่าความประทบัใจและความผูกพนัธที์่มีต่อพ่อหลวง 

คุณศิลป์ชยั : ผมเองตัง้แต่ผมเรียนมา จ าความไดต้ ัง้แต่ ป.3 เห็นรูป
ท่านที่บา้น ทางบา้นก็พูดใหฟั้งตลอด ผมก็ไม่ไดมี้โอกาสไดเ้ห็นท่าน
ชดัๆ เคยเห็นตอนที่ท่านน าขบวนทางโทรทศัน ์  พอผมโตขึน้เขา้มา
ท างานที่กรุงเทพ ใจผมก็ฝังอยู่ตลอดว่าผมเป็นส่วนหน่ึงของประเทศ
ไทย ผมมีพระองคท์่านอยู่ ไดเ้ห็นหลายๆครัง้ที่บา้นเมืองมีความขดัแยง้ 
ที่เด่นชดัเลยในปี 2516 ตอนที่เกิด 14 ตุลาคม เคยเห็นประวติัของ
ท่านที่เปิดสวนดุสิตรบัคนเขา้ไป และอีกครัง้หน่ึงที่ผมเห็นชดัเจนและ
ท าใหเ้ห็นว่าท่านสามารถดูแลประชาชนไดก็้คือชว่งเหตุการณพ์ฤษภา
ทมิฬ ในปี 2537 ผมเห็นพระองคท์่านเทรงไกล่เกลี่ยใหเ้หตุการณจ์บ 
ความศรทัธาที่เคยไดร้บัจากพ่อแม่ เม่ือโตพบเห็นและรบัรูม้ากขึน้ ก็
กลายเป็นความภาคภูมิใจที่ผมไดมี้ในหลวงองคนี์้ หลงัจากน้ัน ความ
ผูกพนัธใ์นบา้นผม ครอบครวัผมแมแ้ต่ลูกชายของผมเอง ผมก็จะพูด
ใหฟั้งบ่อยๆเพ่ือใหเ้ขามีจิตใจที่รกับา้นเมืองของตนเอง  หลงัจากที่รูว้่
พระองคท์่านไม่ค่อยสบาย ผมใส่บาตรใหพ้ระองคท์่านเป็นประจ า เคย
คิดเคยคุยกบัเพ่ือน “ถา้เรายอมตาย แลกกบัใหพ้ระองคท์่านมีชวิีตต่อ 
ผมก็ยินดี” 

 

 

 

 

FMC: ไดน้ าหลกัค าสอนของพระองคท์่านไปใชใ้นชวิีตอย่างไรบา้ง 

คุณศิลป์ชยั : ค าสอนของพระองคท์่านที่ผมยึดถือในการด ารงชวิีต 
คือเรื่องความพอเพียง การประหยดั ความสามคัคี ผมเอาค าสอนของ
ท่านมาใชก้บัตนเอง ครอบครวั ตลอดจนการใชบ้ริหารนอ้งๆพนักงาน
ในโรงงาน “ชวิีตนี ้ ผมไม่เคยเป็นหนีใ้คร ไม่เคยใชแ้มก้ระทัง่บตัร
เครดิต ผมใชห้ลกัค าสอนของท่านน่ีแหละ ว่าเรามีเท่าไรก็กินใช ้
เท่าน้ัน” 
 FMC: อยากบอกอะไรกบัผูอ้่าน 
คุณศิลป์ชยั ถา้เรารกัพระองคท์่าน เราควรคิดอยู่ตลอดว่าเราจะเดิน
ตามรอยพ่อพลวงที่ท่านท าไวอ้ย่างไร”ผมเคยเขยีนค านิยามไปครัง้หน่ึง 
ผมบอกว่า “ชวิีตผมนี ้ จะมีพ่อหลวงจนกว่าชวิีตผมจะหาไม่ ตราบใด
ที่ผมยงัมีชวิีตอยู่พ่อหลวงจะอยู่ในใจผมตลอดเวลาและผมตายไปแลว้
มนัก็จะไปพรอ้มกบัความตายของผม และผมจะจงรกัภกัดีกบัพระ
ราชวงศจ์กัรีไปตลอด ” น่ีคือสิ่งที่ผมแน่วแน่มาตลอด และเป็นสิ่งที่ผม
จะส่งต่อใหก้บัคุณรุ่นหลงัต่อไป 
 

อ ยู่ ด้ ว ย รั ก  ท ำ ด้ ว ย ภั ก ดี  เ ดิ น ต ำ ม วิ ถี พ่ อ  

        แมพ้ระองคท่์านจะจากไปแลว้แต่ความดีและแนวทางค าสอนท่ีพ่อทิง้ไวใ้หน้ั้นมายึดถือปฏิบติัใชใ้นชวิีต ย่อมท าใหช้วิีตของผูน้ั้นประสบ
ความส าเร็จบนวิถีแห่งความดีงามไดไ้ม่ยาก คุณศิลป์ชยั กวา้นสกุล นับเป็นบุคคลหน่ึงท่ีนอ้มน าค าสอนของพระองคท่์านมาใชใ้นการด าเนิน
ชวิีตและประสบความส าเร็จทัง้ในดา้นชวิีตครอบครวัและหนา้ท่ีการงาน และดว้ยความศรทัธาและเคารพรกัในสถาบนัพระมหากษตัริย ์ จึงขอ
บนัทึกความดีของ FM ท่านนี้ เพ่ือเผยแพรเ่ป็นสกูป๊ “FM ท าดีเพ่ือพ่อ” ไปยงักลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ต่อไป 
 

เร่ือง : ศิลป์ชัย กว้านสกุล 
เรียบเรียง/ภาพ : ปวิณณ์ ภธูนพัฒน์เมธา 


