
 
     
 

ปทีี ่ ๒๔  ฉบบัที ่ ๒๓๘

เด ือนตลุาคม  ๒๕๕๓

๑๐๐ ปี แหง่การสวรรคตพระปยิมหาราช

รอ้ยใจไทยภกัดี ๑๑๐ ป ีสมเด็จยา่

รัฐบาลเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓

ข้อส่ังการของ รมว.มท. ในการประชมุผู้บรหิารระดบัสูงของ มท.

และ ผวจ.ทัว่ประเทศ เม่ือวนัที ่๑๐ ตลุาคม ๒๕๕๓

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการเมืองต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรอบความร่วมมือและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด

ด้วยวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละนวตักรรม ระหวา่ง มท. และ วท.

ICT สป.

โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย

หนอนหนงัสอื

ห่วงใยสขุภาพ : โรคอลัไซเมอร ์(Alzheimer’s Disease)

ธรรมสอนใจ

๙๗ พระชนัษา สมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราชฯ

และพระธรรมเทศนา “จิตหลงมายา และทางดบักิเลส”

เรื ่องเด่น       เดือนนี ้ ...



     
   

นายชวรตัน ์ ชาญวรีกลู รมว.มท. ไดร้บัพระราชทานพระราชานญุาตใหเ้ปน็ผูน้ำถุงยงัชพีพระราชทานแจกจา่ยใหแ้กร่าษฎร

ผูป้ระสบอทุกภยัในพืน้ทีจ่งัหวดัพระนครศรอียุธยา โดยม ีนายชำน ิบชูาสขุ ทีป่รกึษา รมว.มท. นายขวญัชยั วงศน์ติกิร รอง ปมท.

รักษาราชการแทน ปมท. นายมงคล สุระสจัจะ อปค. นายวเิชยีร ชวลติ อพช. และนายวทิยา ผวิผอ่ง ผวจ.พระนครศรอียุธยา ร่วม

แจกจา่ยถุงยังชีพใหแ้กร่าษฎร ณ สนามกีฬาจงัหวดัฯ เม่ือวนัที ่๑๔ ตลุาคม ๒๕๕๓

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รมว.มท. เป็นประธานการประชุม

มอบนโยบายในการเตรยีมการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย

ดินถล่ม ประจำปี ๒๕๕๓ โดยมี นายชำนิ บูชาสุข ท่ีปรึกษา รมว.มท.

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร รอง ปมท. รักษาราชการแทน ปมท.

นายมงคล สุระสัจจะ อปค. นายวบิลูย์ สงวนพงศ ์อปภ. และผูว้า่-

ราชการจังหวัด ร่วมรับมอบนโยบายดังกล่าว ณ ศาลากลางจังหวัด

นครราชสมีา เม่ือวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓

๒

รมว.มท. ได้รับพระราชทานพระราชานญุาต

ให้เป็นผู้นำถุงยังชีพพระราชทานแจกจ่ายให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย

ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รมว.มท. มอบนโยบายการเตรยีมการ

ปอ้งกนัแกไ้ขปญัหาอทุกภยั วาตภยั ดินถลม่ ประจำป ี๒๕๕๓
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จดหมายขา่ว สป.มท. :

มีวัตถุประสงค์เพื ่อเป็นสื ่อกลางในการเผยแพร่นโยบาย ผลการดำเนินงานของผู ้บริหารของ

กระทรวงมหาดไทย รวมทัง้ความรูด้้านการปฏบิตังิานทีข้่าราชการสงักดักระทรวงมหาดไทย ควรทราบ

ท่ีปรึกษา : ปลัดกระทรวงมหาดไทย, รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ทุกท่าน, หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี,

หวัหนา้สำนักงานจงัหวดั, ผูอ้ำนวยการสำนกั/กอง ในสงักดัสำนักงานปลดักระทรวงมหาดไทย

บรรณาธกิาร :  วันชัย คงเกษม ผู้อำนวยการกองสารนเิทศ สำนักงานปลดักระทรวงมหาดไทย

บรรณาธิการผู้ช่วย : ชำนาญวิทย์ เตรัตน์, สถิตย์ สีวะรมย์, สมศรี วิไลประสิทธ์ิพร, มัลลิกา ทยานุสร,

พรสุภาพ อินทรรอด

จัดทำโดย : กองสารนเิทศ สำนักงานปลดักระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์ : http://www.pr.moi.go.th หัวข้อ จดหมายข่าว สป.มท. e-Mail : moi0206@moi.go.th

• ๑๐๐ ปี แห่งการสวรรคตพระปิยมหาราช ..........................๔

• ร้อยใจไทยภกัดี ๑๑๐ ปี สมเด็จย่า ................................๗

• รัฐบาลเตรยีมจดังานเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็
 พระเจา้อยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนม

 พรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๓ ......................๑๐

• ข้อส่ังการของ รมว.มท. ในการประชมุหารอื

 ผู้บรหิารระดบัสูงของ มท. และ ผวจ.ท่ัวประเทศ

 วันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ .............................................๑๑

• สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น

 โครงการเมอืงตน้แบบการพฒันาอยา่งยัง่ยนื ...............๑๓

• กรอบความรว่มมือและกลไกการขบัเคลือ่น
 การพฒันาจงัหวดัด้วยวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยี

 และนวตักรรม ระหวา่ง มท. และ วท. ..........................๑๖

• ICT สป.

 โครงการฟอนตม์าตรฐานราชการไทย ..........................๒๑

• หนอนหนังสือ ..............................................................๒๓
• ห่วงใยสขุภาพ

 โรคอลัไซเมอร ์(Alzheimer’s Disease) .....................๒๔

• ธรรมสอนใจ
 - ๙๗ พระชนัษา สมเด็จพระญาณสงัวร

 สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ..................๒๖

- จิตหลงมายา และทางดบักิเลส ..................................๒๗

๑๑

๑๓

๑๖
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๒๓ ตุลาคม พ.ศ.

๒๕๕๓ เป็นวันครบรอบ ๑๐๐ ปี

แห่งการสวรรคตของพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

หรือที ่พสกนิกรชาวไทยต่าง

ขนานพระนามพระองคว์า่ ทรง

เปน็พระปยิมหาราชของปวงชน

ชาวไทย เป็นวันท่ีเหล่าพสกนิกร

ชาวไทยนำดอกไม้ธ ูปเท ียน

พวงมาลามาถวายบังคมต่อ

พระบรมราชานุสรณ์ของพระองค์

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจ้าอยูห่วั หรอื พระปยิมหาราช

เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหาธิคุณนานาประการที่พระองค์มีต่อ

ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็น

พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ

สมเด็จพระเทพศรินิทราบรมราชนีิ ประสตูเิม่ือวนัท่ี ๒๐ กันยายน

พ.ศ. ๒๓๙๖ ตรงกบัวนัอังคาร เดือน ๑๐ แรม ๓ ค่ำ ปีฉลู ณ

พระตำหนกัตึกด้านหลังองค์พระท่ีน่ังจักรีมหาปราสาทในพระบรม

มหาราชวัง ทรงมีพระนามเดิมว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า

จุฬาลงกรณ ์ คร้ันมีพระชนมาย ุ๑๕ พรรษา ทรงไดรั้บเล่ือนกรม

ขึ้นเป็นขุนพินิจประชานาถ

ต่อมาเม่ือพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว เสด็จ

สวรรคต สมเด็จพระเจา้ลูกยาเธอเจา้ฟ้าจฬุาลงกรณ ์กรมขนุพินิจ

ประชานาถ จึงได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติต่อจากสมเด็จ

พระบรมชนกนาถ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๑๑ ขณะนั้น

พระองค์มีชนมายุย่างเข้า ๑๖ พรรษา นับเป็นพระมหากษัตริย์

องค์ที่ ๕ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงพระนามว่า พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

หลังจากที่ขึ้นครองราชย์แล้ว พระองค์ได้ทะนุบำรุงบ้านเมืองให้

เจริญก้าวหน้า เพื่อหวังให้ทัดเทียมกับบรรดานานาอารยประเทศ

ทรงโปรดให้มีการจัดการปฏิรูประเบียบแบบแผนการปกครอง

เปลี่ยนแปลงแก้ไข จัดระเบียบราชการบริหารเสียใหม่ เพื่อให้

เหมาะสมกบัความตอ้งการของกาลสมยั ไดมี้การแตง่ตัง้ตำแหนง่

เสนาบดีและกระทรวงเพิ่มขึ้นใหม่ โดยแบ่งเป็น ๑๒ ส่วน คือ

กรมมหาดไทย กรมพระกลาโหม กรมการต่างประเทศ กรมวัง

กรมเมืองหรือนครบาล กรมนาหรือเกษตราธิการ กรมพระคลัง-

มหสมบัติ กรมยุติธรรม กรมยุทธนาธิการ กรมธรรมการ

กรมโยธาธกิาร และกรมมรุธาธกิาร

นอกจากน้ียังได้มีการให้ชำระกฎหมายและสร้างประมวล

กฎหมายขึน้มา สำหรบัการศาลน้ัน ใหมี้การต้ังกระทรวงยติุธรรม

เม่ือวันท่ี ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๔ การศาสนาได้ให้มีการชำระและ

พิมพ์พระไตรปฏิก โดยโปรดใหส้ร้างพระไตรปฏิกฉบับทอง เม่ือปี

พ.ศ. ๒๔๓๑ ตราพระราชบญัญติัลักษณะการปกครองสงฆ์ ในปี

พ.ศ. ๒๔๔๕ และโปรดให้มีการสร้างวัดสำคัญๆ เช่น วัด

เบญจมบพิตร วดัราชบพธิสถติมหาสมีาราม วดัเทพศรินิทราวาส

วัดราชาธิวาส (โปรดให้รื ้อใหม่หมด) วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ

(บางปะอิน) วัดอัษฎางคนิมิตร และวัดจุฐาทิศธรรมสภาราม

๑๐๐ ป ีแห่งการสวรรคต

พระปิยมหาราช
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(อยู ่ที ่เกาะสีชัง) อีกทั ้งโปรดให้มีการบูรณะวัด ได้แก่ วัด

ศรีรัตนศาสดาราม วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษด์ิ วัดมงกุฏกษัตริยา-

ราม พระพทุธบาทสระบรีุ วัดสุวรรณดาราม (พระนครศรอียุธยา)

พระปฐมเจดีย์ทรงสร้างต่อมาจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ

ได้มีการตั้งธนาคารไทยขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๔๗ โดย

พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย เสนาบดีกระทรวง

พระคลังมหาสมบัติ ร่วมกับกลุ่มบุคคลคณะหน่ึง ก่อต้ังธนาคารไทย

แหง่แรกขึน้ เรยีกวา่ บคุคลัภย์ ตอ่มาในป ีพ.ศ. ๒๔๔๕ ไดข้อ

พระราชทานพระบรมราชานุญาตจดทะเบียนเป็น บริษัทแบงค์

สยามกัมมาจลทุน จำกัด ดำเนินกิจการตามแบบสากล โดยคนไทย

ทั้งคณะ

นอกเหนือจากนี้ยังมีกิจการการไฟฟ้า เกิดขึ้นในสมัย

รัชกาลของพระองค ์ ในป ีพ.ศ. ๒๔๓๓ การประปา ในปี พ.ศ.

๒๔๕๒ การพยาบาลและสาธารณสขุ พระราชทานพระราชทรพัย์

ส่วนพระองคเ์ปน็ทนุประเดมิใหส้ร้างโรงพยาบาลวงัหลงั ต่อมาได้

เปลีย่นเปน็โรงพยาบาลศริริาช โดยเริม่เปดิดำเนินงานในวนัที ่๒๖

เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๑

การขนส่งและการสื่อสาร โปรดให้มีการสำรวจพื้นที่

สร้างทางรถไฟ จากกรงุเทพฯ ไปเชยีงใหมใ่นป ีพ.ศ. ๒๔๓๑ และ

ในวนัที ่๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๔ ได้เสด็จพระราชดำเนนิไปขดุดิน

ก่อพระฤกษ์ เริ่มสร้างทางรถไฟสายนครราชสีมา นับเป็นรถไฟ

หลวงสายแรก (ทางรถไฟราษฎร์สายแรก คือ สายกรุงเทพ - ปากน้ำ

ดำเนินงานโดยชาวเดนมาร์กคณะหน่ึง เร่ิมเปิดบริการเม่ือวันท่ี ๑๑

เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๖ ระยะทาง ๒๑ กม.)

การไปรษณีย์ โปรดให้ต้ังกรมไปรษณย์ีเป็นคร้ังแรกเม่ือ

พ.ศ. ๒๔๒๖ เปิดกิจการเมื่อ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๒๖

โดยเปิดในพระนครเป็นปฐม ส่วนการโทรเลข ได้เร่ิมงานในปี พ.ศ.

๒๔๑๒ โดยโปรดให้ชาวอังกฤษ ๒ นายประกอบการข้ึน แต่ไม่สำเร็จ

ทางราชการกระทรวงกลาโหมจึงรับช่วงมาทำเอง เมื่อปี พ.ศ.

๒๔๑๘ โทรเลขสายแรก คือ สายระหว่างกรุงเทพฯ กับสมุทรปราการ

ซึง่ยาว ๔๕ กม. และยงัมสีายใตน้ํ้าทีว่างตอ่ไปจนถงึประภาคารที่

ปากน้ำเจ้าพระยา

การโทรศพัท์ กรมพระกลาโหมไดน้ำมาใช้ในข้ันทดลอง

เม่ือปี พ.ศ. ๒๔๒๔ โดยติดต้ังจากกรุงเทพฯ ถึงสมุทรปราการ เป็น

ครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๔๒๙ กรมโทรเลขได้รับโอนงานมาจัดตั้ง

โทรศพัท์กลางข้ึนในพระนคร และเปิดใหป้ระชาชนเชา่ใช้โทรศพัท์

ติดต่อส่ือสารกนัด้วย

ด้านการศึกษา โปรดใหต้ั้งโรงเรยีนหลวงข้ึนในพระบรม

มหาราชวงั เม่ือปี พ.ศ. ๒๑๔๑ โดยมหีลวงสารประเสรฐิ (น้อย

อาจาริยางกูร) เป็นอาจารย์ใหญ่ ปี พ.ศ. ๒๔๒๒ โปรดให้ตั้ง

โรงเรยีนข้ึนทีพ่ระราชวงันนัทอทุยาน สวนอนนัต ์ธนบรุ ีป ีพ.ศ.

๒๔๒๔ โปรดให้ตั้งโรงเรียนกรมมหาดเล็กแล้วยกเป็นโรงเรียน

นายทหารมหาดเล็ก ในปี พ.ศ. ๒๔๒๕ ย้ายไปอยู่พระตำหนัก

สวนกุหลาบ จึงเรียกกันว่า โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมเกี่ยวกับการศึกษาในต่างประเทศโดย

ทนุหลวง ฯลฯ

ในด้านวรรณคด ีทรงพระราชนพินธ์หนังสือพระราชพธีิ

สิบสองเดือน ไกลบ้าน เงาะป่า ลิลิตนิทราชาคริต ฯลฯ และใน

รัชสมัยของพระองค์ได้เกิดกวีนักปราชญ์คนสำคัญมากมาย

อาทเิช่น พระยาศรสุีนทรโวหาร (น้อย) ผูป้ระพนัธ์แบบเรยีนภาษา

ไทย ๖ เล่ม และพรรณพฤกษากบัสตัววาภธิาร ซ่ึงแตง่ใกล้ๆ  กัน

ทั้งสองเรื่องในระยะ พ.ศ. ๒๔๒๗ เพื่อเป็นแบบสอนภาษาไทย

นอกจากน้ียังมี พระองค์เจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ์

ซึ่งสร้างผลงานวรรณกรรมชั้นเอกไว้มากมาย เช่น สาวเครือฟ้า

อาหรับราตรี จดหมายเหตุลาลูแบร์ ทรงใช้พระนามแฝงว่า

“ประเสรฐิอักษร” กวทีา่นอ่ืนๆ ไดแ้ก ่สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ

พระยาดำรงราชานุภาพ ผู้ทรงพระนิพนธ์ไทยรบพม่า นิราศนครวัด

และ เทียนวรรณ ผู้มีผลงานทางวรรณคดหีลายเรือ่ง
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พระองค์ทรงโปรดให้มีการต้ังหอพระสมุดสำหรับพระนคร

โดยรวมหอพระสมดุเดิม ๓ นคร ในปี พ.ศ. ๒๔๑๗ ต้ังโบราณคดี

สโมสร ในป ีพ.ศ. ๒๔๕๐

ด้านการต่างประเทศ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอม

เกล ้าเจ ้าอย ู ่ห ัว ทรงข ึ ้น

ครองราชย์ในช่วงที่กำลังมี

การล่าอาณานิคม แต่ด้วย

พระปรีชาสามารถของพระองค์

ทำให้ประเทศไทยรอดพ้น

มาได้ แม้จะต้องเฉือนแผ่นดิน

บางส่วนให้ไปเรียกว่าเป็นการ

เสียแผ่นดินแดน บางส่วน

แตก็่ยังสามารถรกัษาเอกราชไวไ้ด้

การเลิกทาส พระราชกรณียกิจอีกชิ้นหนึ่งที่แสดงถึง

พระปรีชาสามารถของพระองค์ คือ การเลิกทาส ท่ีไม่มีการเสียเลือด

เน้ือ โดยเร่ิมให้มีตราพระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุลูกทาสลูกไท

ข้ึนในปี พ.ศ. ๒๔๑๗ โดยกำหนดให้ลูกทาสท่ีเกิดแต่ปีมะโรง พ.ศ.

๒๔๑๑ อันเป็นปีแรกที่พระองค์ครองราชย์ให้ใช้อัตราค่าตัวใหม่

ตามทีร่ะบไุวใ้นพระราชบญัญตั ิพออายุ ครบ ๘ ป ีก็ถือวา่ค่าตวั

เตม็ค่าแลว้ หา้มเปน็ทาสอกี และระบโุทษแกผู่ซ้ือ้ขายไวด้้วย

ในป ีพ.ศ. ๒๔๒๐ เม่ือพระองคมี์ชนมายุครบ ๒ รอบ

ได้บริจาคพระราชทรพัย์ไถ่ตัวทาสทีข่ายตัวอยู่กับนายเงินคนเดียว

มาครบ ๒๕ ปี รวมทัง้ ลูกหลานทาสนัน้ อีกทัง้พระราชทานทีใ่ห้

ทำกนิด้วย พระราชดำรอัินน้ี มีผูเ้จรญิรอยตามมาก ช่วยใหท้าส

เป็นอิสระได้เร็วขึ้นอีกทางหนึ่ง

ในปี พ.ศ. ๒๔๔๓ โปรดให้ตราพระราชบญัญัติลักษณะ

ทาสมณฑลตะวันตกเฉียงเหนือ ร.ศ. ๑๑๙ ข้ึน โดยให้ลดค่าตัวทาส

เชลยทัง้ปวงในมณฑลตะวนัตกเฉยีงเหนอื คือ เชียงใหม ่ลำปาง

ลำพูน ให้เป็นอัตราเดียวกันหมด และเม่ืออายุครบ ๖๐ ปีแล้ว ก็ให้

เป็นไทแก่ตัว ส่วนทาสสินไถ่ถ้ามีอายุครบ ๖๐ ปีแล้ว ยังหาเงินมาไถ่

ไมไ่ด ้ ก็โปรดใหเ้ปน็ไทเชน่กัน

ในวันท่ี ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๗ ทรงประกาศลดคา่ตัว

ทาสในมณฑลบูรพา โดยให้นายเงินลดค่าตัวทาสลงเดือนละ ๔

บาท จนกวา่จะหมด และหา้มการซือ้ขายทาสกนัต่อไป

ในปี พ.ศ. ๒๔๔๘ โปรดให้ตราพระราชบัญญัติทาส

รตันโกสนิทรศ์ก ๑๒๕ ข้ึน เพ่ือใช้บงัคบัทัว่พระราชอาณาจกัร

ด้วยพระปรีชาสามารถและการมีสายพระเนตรอันยาวไกล

ในอีก ๓๐ ปีต่อมา นับแต่มีพระราชดำริให้มีการเลิกทาส ในเมืองไทย

ก็ปราศจากทาสโดยสิน้เชิง นอกจากนีป้ระเทศไทยกเ็จรญิรุง่เรอืง

เทียมเท่าบรรดาอารยประเทศ และรักษาความเป็นเอกราชไว้ได้

ตราบเท่าทุกวันนี้

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช

ของปวงชนชาวไทย เสด็จสวรรคตในวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.

๒๔๕๓ เม่ือมีพระชนมายุ ๕๘ พรรษา รวมเวลาอยู่ในสิริราชสมบัติ

นับได้ถึง ๔๒ ปีเศษ การจากไปของพระองค์ยังความโศกเศร้า

มาสู่พสกนิกรของพระองค์โดยท่ัวหน้า เม่ือถึงวันคล้ายวันสวรรคต

จึงพร้อมใจกันนำพวงมาลาไปถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์

เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นประจำทุกปี

ท่ีมา : http://irrigation.rid.go.th/
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สมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนน ี หรือที่พสกนิกร

ชาวไทยถวายพระสมญัญาวา่ สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย ทรง

พระราชสมภพเม่ือวันอาทิตย์ท่ี ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๓ สมเด็จย่า

ทรงเป็นสตรีท่ีมีคุณลักษณะพิเศษยากท่ีจะพบในสตรีหรือปัจเจกชน

ใด ยามทีเ่สด็จสูส่วรรคาลยั ทรงไดรั้บความอาลยัรกั ความรูสึ้ก

ทุกข์โทมนสัและเสยีงรำ่ไหจ้ากพสกนกิรทัง้ประเทศ งานพระบรม

ศพของพระองค์มีราษฎรหลั่งไหลจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมา

ถวายบังคมพระบรมศพเป็นเรือนล้าน และต่างร่วมกันสำแดง

ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการจัดพิธีและกิจกรรม

ตา่งๆ ก็ดี การบรจิาคทรพัย์โดยเสดจ็พระราชกศุลในกจิการตา่งๆ

ก็ดี ล้วนแตเ่ปน็เครือ่งหมายแหง่ความรกัและภกัดีทีอ่าณาประชา

ราษฎร์มีต่อพระองค์อย่างท่วมท้น พระเกียรติคุณและพระมหา

กรณุาธคิณุทีท่รงปรารถนาใหช้าวไทยมคีวามสขุ ยงัคงสถติถาวร

อยู่ในความทรงจำของพสกนิกรทั่วไทยตลอดกาล

นอกจากนี้ องค์การวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง

สหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก ได้เฉลิมพระเกียรติยกย่องให้สมเด็จ

พระศรนีครินทราบรมราชชนน ีทรงเปน็ “บคุคลสำคญัของโลก”

เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพครบรอบ ๑๐๐ ปี ของสมเด็จ

พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีในวนัที ่๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

กองบรรณาธกิารจดหมายข่าว สป.มท. จึงได้นำพระราช

จริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ในบางช่วงบางตอนมานำเสนอให้ท่านผู้อ่านได้น้อมรำลึกในพระมหา

กรุณาธิคุณของพระองค์

รอ้ยใจไทยภกัดี

๑๑๐ ป ีสมเดจ็ยา่

พระราชจริยวัตร

และพระราชอัธยาศัย

“...ด้วยสมเด็จพระเจ้า

น ้องยาเธอ เจ ้ าฟ ้ากรมข ุน

สงขลานครินทร์ ได้ประทานขา่ว

เล่ามาเป็นเรื่องส่วนพระองค์ว่า

บัดน้ี พระองค์ท่านได้ชอบรักกัน

โดยเท่ียงธรรมกับนางสาวสังวาลย์

ตะละภัฏ ยังไม่ทรงคิดจะแต่งงาน

จนกว่านางสาวสังวาลย์ จะได้

เล่าเรียนอยู ่ต่อไปอย่างน้อย

อีกปีเศษ

ข้าพระพุทธเจ้าทราบเกล้าฯ ดังนี้แล้ว ได้ไปเฝ้าท่าน

ที่เมืองบอสตัน เพื่อเป็นโอกาสจะได้กราบทูลถามความละเอียด

ต่อไป ก็มีความยินดีที่ได้ฟังรับสั่งว่า พระองค์ท่านทรงตระหนัก

แน่พระทัยในความดีของนางสาวสังวาย์ว่าเป็นผู้ประกอบไปด้วย

คุณสมบัติวิชาความรู้ความสามารถเฉลียวฉลาดต้องพระทัยทุกอย่าง

ทรงหวังว่าคงจะเป็นคู่ค้ำชูพระเกียรติไม่ผิดไปต่อพระราชนิยมได้

แมห้ากวา่จะขาดอยูเ่พียงพระยศ แตเ่ม่ือมีความดแีลว้  ยศก็ย่อม

เป็นของที่ควรยกขึ้นได้ภายหลัง...”

ความข้างต้นเป็นตอนหนึ ่งในหนังสือของพระยา

ประภากรวงศ ์อัครราชทตูสยาม ณ กรุงวอชงิตนั กราบทลูสมเด็จ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศว์โรปการ เสนาบดีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๑

เพื่อแจ้งข่าวการตัดสินพระทัยของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร

อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศ
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เป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์

ท่ีจะทรงเลอืกสมเด็จย่าหรอืนางสาวสงัวาลย ์ตะละภฏั ในเวลานัน้

เปน็คู่ชีวติ ซึง่ตอ่มาสมเด็จเจา้ฟ้าฯ กรมขนุสงขลานครนิทร ์ ก็ได้

กราบบังคมทูลสมเด็จพระบรมราชชนนี คือ สมเด็จพระศรีสวรินทรา

บรมราชเทว ีพระพนัวสัสาอัยยิกาเจา้ มีความตอนหนึง่ แสดงถงึ

ความมั่นพระทัยในคุณงามความดีของนางสาวสังวาลย์ ผู้ซึ่งจะ

ทรงร่วมชีวิตด้วยว่า

“สังวาลย์เป็นกำพร้า...แต่งงานแล้วก็มาใช้นามสกุลหม่อมฉัน

หม่อมฉันไม่ได้เลือกเมียด้วยสกุลรุนชาติ ต้องเกิดเป็นอย่างนั้น

ต้องเกิดเป็นอย่างนี้ คนเราเลือกเกิดไม่ได้ หม่อมฉันเลือกคนดี

ทุกข์สุขเป็นเรื่องของหม่อมฉันเอง”

เอกสารและถ้อยความทั้งสองกล่าวได้ว่าเป็นหลักฐาน

สำคัญชิน้หนึง่ในประวตัศิาสตรไ์ทย เพราะถอืไดว้า่เปน็จดุเริม่ตน้

แห่งการเป็นที่รับทราบและยอมรับในการก้าวเข้าสู ่ฐานะและ

ภารกิจใหญ่หลวงที่นางสาวสังวาลย์ ตะละภัฏ ในครั้งนั้น ต้อง

เผชิญต่อไปภายภาคหน้า กาลเวลาที่หมุนเวียนผ่านไปวันแล้ว

วันเล่า ปีแล้วปีเล่า ได้เป็นเครื่องพิสูจน์การตัดสินพระทัยของ

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์เมื่อ ๗๐ กว่าปีก่อนนั้น

เป็นการตัดสินพระทัยที่เป็นคุณแก่ชาติบ้านเมืองอย่างใหญ่หลวง

นอกเหนือจากการพระราชทานพระกำเนิดพระโอรส ผู้ซึ่งได้ทรง

เป็นพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าผู้ทรงคุณธรรมล้ำเลิศของราชอาณาจักร

ไทยถึงสองพระองค์แล้ว สมเด็จย่ายังได้ทรงดำเนินพระชนมชีพ

ด้วยการปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณอันประเสริฐแก่ประเทศ

ชาติและประชาชนชาวไทยอยู่เป็นนิจตลอดพระชนมชีพ

ทรงเป็น “พระชนนีที่ประเสริฐ”

“นราเอกจจรยิา” กุมาร กุมารีโต ไรนิ้ราศ  ปราศจากพอ่

ยังแต่แม่ผู้เดียวก็พอแลพอเหลียว ชื่อว่าอยู่พร้อมทั้งบิดาและ

มารดา ทารกา ทารกผูใ้ด ไรนิ้ราศปราศจากแม ่ยังแตพ่่อผูเ้ดียว

ก็เปล่าเปลี่ยวได้ชื่อว่าสูญเสียทั้งบิดาและมารดา ถึงจะประโลม

รักษาเล่าก็ไม่ถึงใจ

คาถาจากเวสสันดรชาดกข้างต้นนี้ อาจเปรียบได้กับ

ครอบครัวมหิดลภายหลังการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ

กรมขุนสงขลานครินทร์ ด้วยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ได้ทรงแสดงให้ปรากฏเป็นที ่ประจักษ์แก่หมู ่ชนทั ้งหลายถึง

พระคุณสมบัติแห่งการเป็นมารดาท่ีประเสรฐิ ทรงรบัพระราชภาระ

เป็นหัวหน้าครอบครัว อภิบาลพระโอรสธิดาได้อย่างดีเลิศ

พระปรีชาสามารถสะท้อนออกมาให้เห็นได้จากพระราชจริยวัตร

ที่งดงามและพระสติปัญญาเฉลียวฉลาดของพระโอรสธิดาทุก

พระองค์ ซึ่งเป็นที่ชื ่นชมพ้องต้องกันทั้งบุคคลที่ใกล้ชิดและ

พสกนิกรทั่วไปว่าเป็นเพราะมีพระราชชนนีที่ดี

สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าได้ทรงออกพระโอษฐช์ม

วา่ “ชนนีอบรมด”ี พระประยรูญาตช้ัินผู้ใหญ ่เช่น สมเด็จพระเจา้

บรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ก็ทรงสรรเสริญไว้ใน

ลายพระหัตถ์ถึงพระธิดาของพระองค์ตอนหนึ่งว่า

“...พ่อไม่เคยคิดคาดเลยว่าจะเป็นผู้หญิงที่มีแต่ปัญญา

สามารถ เพ่ิงมาสังเกตในคราวน้ี รู้จักวางพระองค์เหมาะดีทุกสถาน

ใครคุน้ก็ตอ้งนบัถอื และคอ่ยคลายหว่งสมเดจ็พระอานนัทมหดิล

เพราะมีชนนีด้วย...” ส่วนนายเพ็บพี (Mr.Pepys) พระอาจารย์

ชาวอังกฤษของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลก็ได้กล่าว

ยกย่องว่า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพัฒนาพระอุปนิสัยให้มี

ความรับผิดชอบสูง และทุกคนต่างยอมรับว่าพระองค์ทรงได้รับ

การอบรมเลี้ยงดูที่ดีเยี่ยมจากพระราชชนนี”

การอภิบาลหรือการอบรมเลี้ยงดูพระโอรสธิดาอย่าง

ดีเย่ียมของสมเด็จพระบรมราชชนนก็ีคือ ทรงเอาพระราชหฤทยัใส่

ถี่ถ้วนนับตั้งแต่พระพลานามัย การศึกษาหาความรู้ การอบรม

ขัดเกลาพระอัธยาศัย การสร้างเสริมพระอุปนิสัยที่ดีงาม รวมทั้ง

ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในกิจการทุกเรื่องที่เกี่ยวกับพระชนมชีพ

ของพระโอรส ดังที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวง
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นราธิวาสราชนครินทร์ได้ทรงบรรยายไว้ในพระนิพนธ์ เรื ่อง

“เจา้นายเล็กๆ - ยุวกษตัรย์ิ” ตอนหนึง่วา่

“ชีวติทีผ่า่นไปเรือ่ยๆ แม่จัดการเรยีน การเลน่ การออก

สังคมของเรา ทา่นดูแลอาหาร ความสะอาดและสขุภาพ เราตอ้ง

ทำทุกอย่างเป็นเวลา เช่น การกิน การนอน การไปโรงเรยีน การเล่น

นานๆ ที ถ้าเราไม่ทำตามที่ต้องทำจะถูกทำโทษหรือถูกตี โดยมี

การอธบิายกนัก่อนวา่ทำไมจงึถกูต ีบางครัง้กจ็ะมกีารเจรจากนัวา่

ควรตก่ีีครัง้ แลว้บางครัง้ถา้ควรตใีหเ้จบ็ๆ แมก็่จะสัง่ใหม้หาดเลก็

ไปเกบ็กา้นมะยมและรดูใบออกมาให ้พระองคช์าย (รัชกาลที ่๘)

มักจะเป็นผู้ชอบแหย่คน รังแกคนท่ีน่ังๆ อยู่ เช่น ผลักเขาหรือตีเขา

ครั้งหนึ่งเมื่อไปอยู่ที่เมืองโลซานแล้ว จะต้องมีการลงโทษ เพราะ

พระองค์ชายชอบไปแกล้งลูกของผู้เฝ้าบ้านซ่ึงตัวเล็กท่ีสุดในจำนวน

เด็กท่ีว่ิงๆ อยู่ตามแถวน้ัน อายุประมาณ ๔ - ๕ ขวบ พ่ีน้องสององค์

ตัง้ช่ือเขาวา่  “เด็กคนเล็ก” เม่ือเรยีก “เด็กคนเล็ก” เปน็ภาษาไทย

เด็กคนน้ีก็จะโผล่มาทุกที บางคร้ังก็โยนของใหกิ้นจากระเบียง เช่น

เมล็ดแตงโม ซึง่เดก็คนน้ีก็กินทัง้เปลอืก วนัหนึง่พระองคช์ายก็ไป

ผลักเด็กคนนี้ในที่อันตราย คือ ที่บันได แม่จึงพูดว่า “เตือนมา

หลายทแีลว้ คราวนีเ้หน็จะตอ้งต ีคิดวา่ควรจะตสีกัก่ีท”ี พระองค์

ชายตอบว่า “หนึ่งที” แม่ก็ตอบว่า “เห็นจะไม่พอ เพราะทำมา

หลายที ควรเปน็สามที” จึงได้ตกลงกันเช่นน้ัน ต้ังแตน้ั่นมาก็ไม่ได้

ผลักเขาอีก... เมื่อโตขึ้นแล้วแม่จะใช้วิธีอธิบายสิ่งที่ควรไม่ควร

ส่ิงทีดี่ไมดี่ โดยพดูจากนัด้วยเหตดุ้วยผลครัง้หนึง่  พระองคช์าย

มาถามอะไรแม ่ท่ีน่าจะหาคำตอบไดเ้อง แม่จึงบอกว่าควรใช้สมอง

คิดเสียบ้าง เด๋ียวสมองจะเปน็สนิมเสีย...”

หลกัการอภบิาลพระโอรสธดิาของสมเดจ็ยา่เม่ือ ๗๐ ปี

มาแลว้ ยังคงเปน็หลกัการทีดี่และทนัสมัยเสมอ เหมาะสมทีจ่ะใช้

ในการอบรมเยาวชนให้เป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของชาติบ้านเมือง

ในท่ีน้ีขอยกความตอนหน่ึงในบทความเร่ือง “สมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวง

ประเสริฐสุดประวัติศาสตร์ฤาอาจหา” เรียบเรียงโดย นางสาว

ศุภรตัน ์เลิศพาณชิย์กุล ทีไ่ดส้รปุหลกัการของสมเดจ็ยา่เก่ียวกบั

การเลี้ยงดูเด็กโดยประมวลจากข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ได้ ๙

ประการดังนี้

๑. การดูแลเด็กให้มีคุณภาพอนามัยดี ได้รับประทาน

อาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ

๒. การฝึกหัดให้เด็กมีระเบียบวินัยทั้งกายและใจโดย

ไม่เข้มงวดจนเกินไป การมีระเบียบวินัย หมายถึง การรู้จักควบคุม

ตนเอง ไม่ต้องมีผู้อื่นมาบังคับ

๓. การส่งเสริมพัฒนาเด็กทางด้านความคิด ให้รู้จัก

พิจารณาตัดสินใจด้วยตนเอง

๔. การสอนให้เด็กมีความรับผิดชอบ และเคารพในสิทธิ

ของผู้อื่น

๕. การสอนใหเ้ด็กรู้จักใช้เวลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์และ

ฝกึหดัทำงานตา่งๆ ด้วยตนเอง

๖. การอบรมสั่งสอนเด็กในเรื่องศาสนาจริยธรรม เช่น

สอนเรือ่งความซือ่สัตยสุ์จรติ การมคีวามเมตตากรณุา

๗. การสอนใหเ้ด็กคิดถึงประโยชนข์องสว่นรวม ทำงาน

เพื่อชาติบ้านเมือง

๘. การให้เด็กได้สนุกสนานกันกิจกรรมต่างๆ ตามวัย

ของตน

๙. การใหเ้ด็กมีชีวติทีเ่รยีบงา่ย เปน็ธรรมชาต ิประหยดั

ไมฟุ่่มเฟือย สุรุย่สุรา่ย

กล่าวได้ว่า สมเด็จย่าทรงเปน็สตรีท่ีมีคุณลักษณะพเิศษ

ยากที่จะพบในสตรีหรือปัจเจกชนใด ยามที่เสด็จสู่สวรรคาลัย

ทรงไดรั้บความอาลยัรัก ความรูสึ้กทุกข์โทมนสัและเสยีงร่ำไหจ้าก

พสกนิกรทั้งประเทศ งานพระบรมศพของพระองค์ มีราษฎร

หลั่งไหลจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพ

เป็นเรือนล้าน และต่างร่วมกันสำแดงความสำนึกในพระมหา

กรุณาธิคุณด้วยการจัดพิธีและกิจกรรมต่างๆ ก็ดี การบริจาคทรัพย์

โดยเสด็จพระราชกุศลในกิจการต่างๆ ก็ดี ล้วนแต่เป็นเคร่ืองหมาย

แห่งความรักและภักดีที่อาณาประชาราษฎร์มีต่อพระองค์อย่าง

ท่วมท้น

หากจะประมวลพระจริยวัตร พระราชอัธยาศัย แนว

พระราชดำริ พระปรีชาญาณและพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติ

ตลอดพระชนมชีพมากล่าว ก็คงไม่สามารถสรรหาถ้อยคำใดมา

พรรณนาพระเกียรติคุณได้ทั้งหมดทั้งสิ้น จึงได้อัญเชิญมาแต่

เพียงสังเขป เพ่ือเป็นส่ิงระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณท่ีมีต่อพสกนิกร

และชาติบ้านเมืองตราบจนเวลาห้วงสุดท้ายแห่งพระชนมชีพ

ท่ีมา : http://www.theprincessmothermemorialpark.org/



     
   

รัฐบาลเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๘๓

พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๓ โดยใชช้ือ่งานวา่ “แผน่ดนิของเรา”

นายสุเทพ เทอืกสุบรรณ รองนายกรฐัมนตร ีประธาน

คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติแห่งการบรม

ราชาภิเษก ปีที่ ๖๐ และการเฉลิมพระชนมพรรษา เปิดเผยว่า

รัฐบาลเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื ่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา

๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยเหน็สมควรดำเนนิการ ดังนี้

รัฐบาลเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา

๕ ธนัวาคม ๒๕๕๓

• กำหนดระยะเวลาของการจัดงานระหว่างวันท่ี ๑ – ๑๙

ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งระยะเวลาอาจจะมีการเปลี ่ยนแปลงได้

ในกรณท่ีีทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหมี้พิธีสวนสนามของทหาร

รักษาพระองค์

• สถานที่จัดงานจะใช้บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต
สนามเสือป่า และบรเิวณโดยรอบ

• รายละเอียดของการจัดงานจะเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้าร่วมวางพานพุ่ม และมีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม

ไทยของแตล่ะภาค มีการจดัแสดงผลงานทีเ่ก่ียวขอ้งกับพระราชกรณยีกิจและโครงการตามพระราชดำร ิมีการแสดงและจำหนา่ยสินค้า

นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมของทกุศาสนา โครงการพาพ่อเท่ียว การจัดกิจกรรมขบวนเรอืในลำน้ำเจ้าพระยา รวมท้ังมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช

จะจดักิจกรรมเฉลมิพระเกยีรตฯิ ดังเชน่ทกุปทีีผ่า่นมา

๑๐



 
     
 

ก่อนอื่น ผมขอแสดงความยินดีอีกครั้ง กับท่านรอง

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ท่านอธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัด ที่

ไดรั้บการเลือ่นระดบั และยา้ยไปดำรงตำแหนง่ใหม ่ตัง้แตว่นัที ่๔

ตลุาคม ๒๕๕๓ ทีผ่า่นมา และขอบคณุทีท่กุทา่นทีไ่ดเ้ดินทางมา

รับฟังแนวทางการดำเนินงานในวันนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน

จากการประชมุกระทรวงมหาดไทย เม่ือวันท่ี ๗ ตุลาคม

ที่ผ่านมา ผมได้เน้นย้ำและติดตามงานเกี่ยวกับนโยบายหลักของ

กระทรวงมหาดไทยในหลายประเด็น ได้แก่ การจัดโครงการ

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส

มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓

การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ การป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด และการดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

จากภยัธรรมชาต ิ สำหรบัในวนันี ้ผมมปีระเดน็ทีจ่ะฝากทา่นผูว้า่

ราชการจงัหวดัทกุทา่น ดังนี้

เรือ่งแรก  Mahadthai Channel

ผมอยากให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ช่วยประชาสัมพันธ์

ใหป้ระชาชนในจงัหวดัได้รู้จักสถานี Mahadthai Channel และ

ขอความรว่มมอืใหห้นว่ยงานในจงัหวดั อำเภอ ทีสั่งกดักระทรวง

มหาดไทย ได้ติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม เพ่ือรับชมรายการ

และข่าวสารท่ีออกอากาศ และในช่วงเวลาราชการ อยากให้หน่วยงาน

บริการประชาชน เช่น สำนักงานไฟฟ้า ประปา  อำเภอ หรือเทศบาล

ได้เปิดรายการให้พี่น้องประชาชนที่รอรับบริการได้รับชมโดย

ท่ัวกัน

สำหรับจังหวัดที่มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องการ

จะเผยแพร่ผ่านทางสถานี Mahadthai Channel ท่านผู้ว่าราชการ

จังหวดั อาจผลติสือ่ส่งมาใหฝ้า่ยรายการ นำเผยแพรอ่อกอากาศ

ก็จะทำให้ประชาชนได้รับข่าวสารของจังหวัดต่างๆ มากยิ่งขึ้น

เรือ่งที ่๒ บทบาทของผูว้า่ราชการจงัหวดัในการ

พัฒนาเศรษฐกิจ และการทำงานร่วมกับภาคเอกชน

นอกเหนอืจากการบรหิารการปกครอง การดูแลทกุข์สุข

ความสงบเรียบร้อย และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนในพื้นที่แล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัด ควรมีบทบาทในมิติ

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจด้วย ท่านต้องคิดถึงการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้กับผลิตผลและทรัพยากรในพื้นที่ เพื่อนำรายได้มาสู่ระบบ

เศรษฐกิจของจังหวัดให้มากยิ่งขึ้น

ดังน้ัน ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้ากลุ่มจังหวัด

ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของคณะกรรมการ กรอ.

จังหวดั และกลุม่จงัหวดั โดยใช ้กรอ. เปน็กลไกในการรว่มระดม

ความคิด และประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการแก้ไข

ปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และเป็นช่องทางให้

ภาคเอกชน ได้เสนอปัญหาและความตอ้งการในการพฒันาจังหวัด

ข้อส่ังการของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย

ในการประชมุหารือผู้บริหารระดบัสูงของกระทรวงมหาดไทย

และผูว่้าราชการจงัหวดัทัว่ประเทศ

วันที ่๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓

ณ โรงแรมพลูแมน บางกอก คงิพาวเวอร ์กรงุเทพฯ

๑๑



     
   ๑๒

เพื่อจะได้พิจารณาสนับสนุนโครงการและงบประมาณของจังหวัด

และกลุ่มจังหวัดตามความเหมาะสม

ผมมีข่าวดีจากทางสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง สภา

อุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ท่ีจะแจง้ใหท่้านผู้ว่าราชการจงัหวดั

ในภาคกลาง ได้รับทราบว่า ทางสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง ได้

เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัดในการเป็นผู้บูรณาการ

ความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จึงได้เชิญ

ผู้ว่าราชการจังหวัดท้ัง ๑๖ จังหวัด ร่วมเดินทางไปร่วมประชุมสัญจร

และดูงาน World Expo 2010 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง

วนัที ่๒๙ ตลุาคม ถึงวนัที ่๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๓ น้ี

สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อสถาบัน

ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งจะนำไปสู่การบูรณาการการทำงานร่วมกัน

ระหวา่งจงัหวดั และกลุม่จงัหวดั กับภาคเอกชน ผมจงึขอใหท้า่น

ผู้ว่าราชการจงัหวดัได้ตระหนกัและใหค้วามร่วมมือกับภาคเอกชน

อย่างเต็มที่

เร่ืองท่ี ๓ ความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

ผมได้รับรายงานว่าทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ ได้

ประสานความร่วมมือมายังกระทรวงมหาดไทยเพื่อทำ MOU

ร่วมกัน โดยทางกระทรวงวิทยาศาสตร์จะนำเอาองค์ความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจงัหวดั จงึขอใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัไดม้อบหมายใหร้องผูว้า่

ราชการจังหวัดที่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับ

สูงไดก้ำกับและประสานการทำงาน ร่วมกับกระทรวงวทิยาศาสตร์

และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำองค์ความรู้ ผลการศึกษา และ

งานวิจัย มาใช้ในการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

และท้องถิ่นต่อไป

เรือ่งที ่๔ สรปุผลจากการศกึษาดงูานตา่งประเทศตาม

โครงการพฒันาวสัิยทศันแ์ละสมรรถนะผูว้า่ราชการจงัหวดั และ

นายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

จากการทีผู่ว้า่ราชการจงัหวดั และนายกองคก์ารบรหิาร

ส่วนจังหวัด ได้ประชุมร่วมกันเพื่อถอดบทเรียน และจัดทำ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาในพื้นที่ สิ่งที ่กระทรวงมหาดไทย

ตอ้งการเหน็ตอ่ไป คือ การนำขอ้เสนอแนะของทา่นไปขบัเคลือ่น

การพัฒนาในพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม เช่น การพัฒนาสินค้า และ

ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน การส่งเสริมตลาดการ

ทอ่งเทีย่ว การสรา้งกจิกรรมดงึดดูใจการทอ่งเทีย่ว เช่น กิจกรรม

กีฬา การสนบัสนนุในการสง่เสรมิเขตอตุสาหกรรม หรอืเขตพืน้ที่

พิเศษเพือ่การพฒันาเศษฐกจิในพืน้ที ่การสง่เสรมิการใชพ้ลังงาน

ทดแทน เช่น ไบโอ เอทานอล และการพัฒนาส่งเสริมด้าน

ผลิตภณัฑ ์และสนิค้าการเกษตร

อยากฝากให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานร่วมกับ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างใกล้ชิด ในการกำหนด

แผนงานหรือโครงการนำร่องในการพัฒนาให้เหมาะสม และ

สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละจังหวัด เพื่อประโยชน์สุขให้กับ

ประชาชนในจังหวัด

เรือ่งที ่๕ การขบัเคลือ่นยทุธศาสตรก์ารพฒันา

จงัหวดั และกลุม่จงัหวดั

ผมขอกำชับให้ทุกจังหวัดดำเนินการทบทวนแผนพัฒนา

จังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๕ ให้แล้วเสร็จ

ภายใน ห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ โดยขอให้เกิดจากความตอ้งการ

ท่ีแท้จริงของชุมชนและประชาชนในพ้ืนท่ี และเกิดจากกระบวนการ

การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนภายในจังหวัด รวมท้ัง

ขอใหรั้บฟัง ข้อเสนอแนะของ สส. และ สว. ในพ้ืนท่ีด้วย

ผมขอเน้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้ความสำคัญกับ

การจดัทำงบประมาณของจงัหวดั และขอใหเ้ข้าร่วมประชมุ กบจ.

ด้วยตนเองทุกครั้ง

สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัด

ผมขอให้ท่านทำหน้าท่ีในการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด โดยขอใหพั้ฒนาจงัหวดัตามทศิทางการพฒันาประเทศของ

รัฐบาลและศักยภาพของพื้นที่อย่างแท้จริง

ส่วนนโยบายและแผนรวม สำนักนโยบายและแผน สป.



 
     
 

กระทรวงมหาดไทยรว่มกบักระทรวงคมนาคม เล็งเหน็

ถึงศักยภาพการพัฒนาพื้นที่รอยเชื่อมต่อจังหวัดเพชรบุรีและ

ประจวบครีีขันธ์ คืออำเภอชะอำและหวัหนิ ซ่ึงเปน็แหลง่ทอ่งเทีย่ว

ท่ีมีช่ือเสียง และมกีารดำเนนิโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดำริ

หลายโครงการท่ีเป็นศูนย์การเรียนรู้ เป็นแบบอย่างต่อการขยายผล

โครงการให้เป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเทิด

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และมหามงคลบรมราชาภเิษก

ปทีี ่๖๐

เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในท้องถ่ิน กระทรวง

มหาดไทยร่วมกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ได้จัดทำโครงการประชมุรับฟังความคิดเห็นโครงการเมืองต้นแบบ

การพัฒนาอย่างย่ังยืนข้ึน เพ่ือรับฟังความคดิเห็นจากทกุภาคส่วน

และประชาชนในพืน้ทีจ่งัหวดัเพชรบรุแีละจงัหวดัประจวบครีขัีนธ์

เพ่ือให้ได้แนวทางทีทุ่กภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนไดมี้ส่วนรว่ม

ในการดำเนินโครงการดังกล่าว ให้บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

เม่ือวนัที ่๒๖ กันยายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมฮอลเิดย์อินน์ รีสอรท์

รีเจ้นท์ บีช อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  โดยสรุปสาระสำคัญ ดังน้ี

♦♦♦♦♦ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชวรัตน์

ชาญวีรกูล กล่าวเปิดการประชุม โดยเน้นย้ำถึงศักยภาพพื้นที่

ชะอำ-หวัหนิ ซึง่เปน็แหลง่ทอ่งเทีย่วทีมี่ช่ือเสียงระดบัโลก เอ้ือตอ่

การพฒันาทางดา้นเศรษฐกจิการลงทนุ อันจะนำมาซึง่รายไดแ้ละ

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะ

ต้องมีการวางแผนการพัฒนาและการบริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเจริญเติบโตที่จะมีขึ ้นในอนาคต

ซ่ึงประชาชนและท้องถ่ินมีบทบาทสำคัญในการท่ีจะวางแผนดังกล่าว

การประชุมรับฟังความคิดเห็นจึงเป็นโอกาสสำคัญที่ทุกฝ่ายจะได้

ร่วมกันเสนอความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น

♦♦♦♦♦     รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม นายโสภณ

ซารมัย ์ กล่าวชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ โดยได้กล่าวถึง

การเลือกพื้นที่ชะอำ-หัวหิน เป็นเมืองต้นแบบที่จะพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน เพราะถือเป็นสถานที่ที่สำคัญ เป็นบ้านและเป็นสถานที่ที่

พระองค์ท่านพัฒนาโครงการต่างๆ ไว้ การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประกอบดว้ย การพฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐานควบคูก่ารอนรัุกษ์

♦♦♦♦♦     สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความ
คิดเหน็ แบง่เปน็ ๓ กลุ่ม ดังนี้

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น

โครงการเมืองต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วนัที ่๒๖ กนัยายน  ๒๕๕๓

ณ โรงแรมฮอลเิดยอ์นิน์ รสีอรท์ รเีจน้ท ์บีช อำเภอชะอำ จงัหวดัเพชรบรุี

๑๓
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กลุ่มที่ ๑ การพัฒนาทางด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

นายบุญจง  วงศ์ไตรรัตน์ รัฐมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงมหาดไทย

เปน็ประธาน สรุปการเสนอความคดิเหน็เปน็ ๕ หัวข้อ คือ

๑) ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชน โดยให้

เยาวชนและชุมชนเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนสังคมที่ยั่งยืน

ตาม “รอยพ่อ” และเปน็ตัวเช่ือมในเรือ่งวฒันธรรม ประเพณ ีเพ่ือ

สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว แก้ไขและป้องกันปัญหา

การเส่ือมศีลธรรม โดยมีเป้าหมายให้ประชากรของจังหวัดอย่างน้อย

จำนวนครึ่งหนึ่งควรได้รับการส่งเสริมศึกษาในระดับปริญญาตรี

หรือเทียบเท่าตามแต่ละสาขาอาชีพ

๒)  การสร้างความม่ันคงในการดำรงชีวิต (อาชีพ รายได้

สาธารณสุข) โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงเป็นหลักในการ

สร้างความพออยู่พอกิน การส่งเสริมความเข้มแข็งและการรวมตวั

ของเกษตรกรเปน็แบบอยา่งการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยนำองคค์วามรู้

จากโครงการพระราชดำริเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และขยายผลเพ่ือให้

เกษตรกรไทยเข้มแข็ง

๓) การเสริมสร้างสุขภาพอนามัยท่ีดีของพลเมือง (พัฒนา

ทางเทา้ ทางจกัรยานและสง่เสรมิการกีฬา และสขุภาพเชิงป้องกัน)

และพัฒนาศกัยภาพและสง่เสริมอาชีพและโอกาสแกผู้่พิการ

๔) อนุรักษ์ประเพณี ภูมิปัญญา สถาปัตย์ และเอกลักษณ์

พ้ืนถ่ิน ด้วยการบูรณาการวัฒนธรรมประเพณเีข้ากับเมืองต้นแบบ

อย่างเป็นระบบ และสร้างความมั่นคงด้านอาชีพให้แก่ศิลปินและ

ช่างศิลป์ ส่งเสรมิการคงอตัลักษณข์องสถาปตัยกรรม และอาคาร

ทอ้งถิน่ รวมถงึการอนรัุกษว์ฒันธรรมไทย

๕) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ

แบบธรรมาภบิาล ด้วยการสร้างเสริมเครือข่ายมวลชนท่ีเก้ือกูลกัน

โดยสนับสนุนให้ชุมชนมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมเมืองของตน

มีจิตใจเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่สาธารณะ และสรา้งสภาพแวดลอ้มท่ีจะเอ้ือ

ให้เกิดนวัตกรรมขึ้นในเมืองได้

กลุ่มท่ี ๒ การพัฒนาดา้นสาธารณปูโภคและโครงสรา้ง

พ้ืนฐาน นายโสภณ ซารมัย ์ รัฐมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม

เปน็ประธาน สรุปการเสนอความคดิเห็น เป็น ๕ หัวข้อ คือ

๑) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจำเป็นอย่างมีเหตุผลและ

พอประมาณ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รองรับการ

เจริญเติบโตและการพัฒนาของเมืองในอนาคต รวมถึงการ

บูรณาการเพื่อบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคร่วมกันระหว่าง

การปกครองส่วนกลาง การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสนับสนุน

ใหป้ระชาชนมส่ีวนรว่มในการกำหนด ควบคมุ ตดัสินใจเกีย่วกบั

คุณภาพชีวิตของตนเอง

๒) สร้างระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

สนับสนุนเมืองต้นแบบ และรองรับการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม

สังคม และพฒันาคณุภาพชวีติ รวมทัง้การขยายพืน้ทีก่ารพฒันา

ไปยังบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้การพัฒนาสมดุล เช่น การพัฒนา

การขนสง่ผูโ้ดยสารสาธารณะ ระบบขนสง่มวลชนทีจ่ำเปน็ ท่าเรอื

ชายฝัง่ เช่ือมโยงหวัหนิ-พัทยา รวมถงึการจดัระบบสาธารณปูโภค

เช่น สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และระบบเช่ือมต่อส่ือสารอ่ืนๆ ในเขต

เมืองลงใต้ดิน และการจัดหาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคให้

เพียงพอ เพ่ือรบัการพฒันาในอนาคต

๓) อนุรักษ์สถาปัตยกรรมและอาคารในเมืองต้นแบบ

ให้มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เป็นไปในรูปแบบแนวทางเดียวกัน

โดยคำนึงถึงต้นแบบการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์ไทย

รวมท้ังการบูรณาการแผนแมบ่ทการพัฒนาเมืองอย่างเป็นรูปธรรม
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๔) สร้างสถาบัน “ต้นแบบการพัฒนาเมือง” ในการ

ออกแบบเมอืง การผงัเมืองทีเ่ปน็รูปธรรม การพฒันาคตชินวทิยา

การพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่ว โดยใชเ้อกลักษณข์องทอ้งถิน่ประกอบ

การพัฒนา เช่น โครงการพระราชดำร ิแหลง่ธรรมชาต ิและสตัวน้์ำ

เป็นต้น

๕) อำนวยความสะดวก เพ่ิมความปลอดภัยในการใช้ชีวิต

การเดนิทาง การเขา้ถึงระบบสือ่สาร การขนสง่ เพ่ือประโยชนต่์อ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

กลุ่มที ่๓ การพัฒนาเศรษฐกจิ อุตสาหกรรม การลงทนุ

และการจดัการสิง่แวดลอ้ม นายสรยทุธ เพ็ชรตระกลู กรรมการ

ผูช่้วยรฐัมนตรปีระจำกระทรวงมหาดไทย เปน็ประธาน สรุปการ

เสนอความเหน็เปน็ ๖ หวัขอ้ คือ

๑) กำหนดตำแหน่งการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

ระดบั Mass และเปน็การทอ่งเทีย่วสำหรบัครอบครวัทีป่ลอดภยั

โดยมีกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง สอดรับ ไม่ทำลายสังคมและส่ิงแวดล้อม

เช่น พิพิธภัณฑ์ ศูนย์ประชุมสัมมนา เพ่ิมเติมสนามกีฬาขนาดใหญ่

และศนูย์จัดนิทรรศการขนาดใหญ ่ (Exhibition Center) ระดบั

ชาต ิ โดยเนน้กลุ่มนักทอ่งเทีย่วทีมี่คุณภาพ และระยะเวลาในการ

พำนัก

๒) พัฒนาอตุสาหกรรมเชงินเิวศ คือ อุตสาหกรรมทีใ่ห้

ความสำคญักับการไมก่ระทบสิง่แวดลอ้มและอยูร่่วมกับชุมชนได ้

อาทิเช่น อุตสาหกรรมที่ต่อเนื ่องจากการเกษตร โดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรด เป็นต้น ซึ่งยังเชื่อมโยงไปยังการ

เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ ตลอดจนการสร้าง

ศูนย์เรียนรู้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์และคุณภาพของสับปะรด

๓) สร้างนิคมอุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

อุตสาหกรรมเทคโนโลยด้ีานการสือ่สาร ซึง่เปน็อุตสาหกรรมทีจ่ะ

ไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เน้นอุตสาหกรรมภูมิปัญญา ศูนย์

เรียนรู ้การวจัิยและพฒันา โดยตอ้งสรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่อ้ือให้

คนทีมี่องคค์วามรูเ้ข้ามาอยู่ในพืน้ที ่โดยสรา้งระบบสาธารณปูโภค

ด้านการสื่อสาร การเดินทางให้สมบูรณ์ เพื่อคุณภาพชีวิตความ

เปน็อยู่ทีดี่

๔) พัฒนาการเกษตร การประมง เพ่ือเป็นเมืองเกษตร

(Agro-City) พัฒนาต้นแบบเม ืองท ี ่ย ั ่งย ืนด้วยกลยุทธ ์

“เมืองสีเขียว” ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่น พืชผักในเมือง เป็นท้ัง

แหลง่อาชีพ รายได ้และสิง่ประดบัเมือง นอกเหนอืจากการปลกู

ไม้ดอกไม้ประดับแต่เดิม การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรน้ำ

อย่างมีประสิทธิภาพ

๕) สร้างศูนย์การศึกษาและวิจัย เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์

OTOP สู่ตลาดโลก รวมไปถงึการสรา้งศนูย์ OTOP ให้เปน็ศนูย์

การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนระหวา่งประเทศ เพ่ิมมูลค่าจากผลผลิต

ด้านการเกษตร ทีมี่อยู่แลว้ เช่น ข้าว สับปะรด ชมพู่ กล้วยหอม

มะนาว เปน็ตน้

๖) พัฒนาการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม และสง่เสรมิ

ธุรกิจทีเ่ก่ียวเนือ่ง เช่น การจดัการขยะ น้ำเสีย โดยนำมาแปรรปู

เป็นพลังงานทดแทน รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมด้านส่ิงแวดล้อม

เช่น zero waste ซ่ึงนอกจากจะแกปั้ญหาสิง่แวดลอ้ม ยังจะเปน็

การสร้างศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมแห่งแรกของประเทศ

ทัง้นี ้ผูม้ารว่มสมัมนาส่วนใหญมี่ความเหน็และยอมรบั

ร่วมกันว่าควรมีการดำเนินโครงการดังกล่าว เพ่ือขยายผลโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีอยู่ในพื้นที่ โดยความร่วมมือจาก

ทุกภาคส่วน ซึ่งจะทำให้เป็นเมืองต้นแบบที่น่าอยู่ น่าเที่ยว และ

กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ในพื้นที่ให้มีความสมดุลอย่างยั่งยืน

ส่วนประสานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัด สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
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ความเป็นมา

การพัฒนาประเทศโดยใช้องค์ความรู้เป็นตัวขับเคลื่อน

ให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และบริการท่ีตรงกับ

ความตอ้งการของตลาดทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ก่อใหเ้กิด

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทั้งระดับชุมชนภาคอุตสาหกรรม

และระดับประเทศ สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

อย่างย่ังยืน ดังน้ัน การผลักดันงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับประเทศให้มีความสอดคล้องและเป็นแนวทางเดียวกัน

เกิดการทำงานเชิงบูรณาการเชื่อมโยงทั้งระดับนโยบายและระดับ

ปฏิบัติการ จำเป็นต้องมีผู้นำวิทยาศาสตร์ในระดับจังหวัด เพ่ือเป็น

กลไกประสานเชื่อมโยงหน่วยงานด้านนโยบายวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีกับหน่วยงานระดับปฏิบัติการ เรียกว่า ผู้บริหาร

วิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง (Provincial Chief Science Officer

: PCSO)

กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลย ี ไดมี้การลงนามในบนัทกึข้อตกลงความรว่มมอื “การ

พัฒนาจงัหวดัดว้ยวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ีและนวตักรรม”

ทัง้นี ้การจดัทำบนัทกึข้อตกลงดงักลา่ว รฐัมนตรวีา่การ

กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่าง

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกระทรวงมหาดไทย

ในการดำเนินงาน “การพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย”ี ซ่ึงร่วมลงนามข้อตกลง โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย

และปลดักระทรวงวทิยาศาสตรฯ์ เม่ือวนัที ่๒๐ เมษายน ๒๕๕๒

โดย มีวัตถุประสงค์และขอบเขตความร่วมมือในบันทึกข้อตกลง

ดังนี้

วัตถุประสงค์

กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ตกลงร่วมมือกันดำเนินงานการพัฒนาจังหวัดด้วย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนำวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีไปพัฒนาจังหวัด เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่

ให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศ

กรอบความรว่มมอืและกลไกการขบัเคลือ่นการพฒันาจงัหวดั

ด้วยวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละนวตักรรม

ระหว่างกระทรวงมหาดไทย

และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ขอบเขตความร่วมมือ

คณะกรรมการร่วม

คณะกรรมการร่วมทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันแต่งตั้ง คณะกรรมการขึน้คณะหน่ึง โดยมีองค์ประกอบตามทีก่ระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงมหาดไทย เห็นชอบร่วมกัน เพื่อให้คณะกรรมการทำหน้าที่วางแนวทางปฏิบัติ

แผนปฏิบัติการ และกำกับการดำเนินงานให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ติดตามและทบทวนการดำเนินงานให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงคข์องบนัทกึข้อตกลงนี ้และใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์

กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานกลาง

สศช.

สำนักงบประมาณ

กระทรวง

วทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

กรอบแนวคิดการพัฒนาจังหว ัดด้วยว ิทยาศาสตร ์

เทคโนโลยี และนวัตกรรม

โดยที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นแหล่ง

รวมข้อมูล องค์ความรู ้และทรพัยากรบุคคลทางดา้นวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีที่สำคัญของประเทศ มีบทบาทและหน้าที่หลัก

ในการสร้างความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สนับสนุนบุคลากรด้านการวิจัย การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี การจัดทำโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี สนับสนุนให้นำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์กับประชาชน

ในพืน้ทีต่า่งๆ ทัว่ประเทศ เปน็ตน้

กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงเปน็หนว่ยงานหลกัของประเทศ

ท่ีมีบทบาทและภารกจิช่วยเหลือประชาชนในดา้นการอำนวยความ

มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การพัฒนาอาชีพและฐานะ

ความเปน็อยู่ การพฒันาจติใจใหอ้ยู่รว่มกนัไดด้้วยความสขุ และ

ความสามัคคี ปรองดอง และการให้การศึกษาเพื่อสร้างอนาคต

ท่ีแจม่ใส และเปน็เจ้าภาพหลกัในการบรูณาการการบรหิารจดัการ

ในส่วนภูมิภาค

บทบาทกระทรวงมหาดไทย

๑. มอบหมายรองผูว้า่ราชการจงัหวดั ทีรั่บผดิชอบงาน

ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เป็นผู้บริหารวิทยาศาสตร์

จังหวดัระดบัสูง (Provincial Chief Science Officer : PCSO)

๒. ประสาน กำกับ ดูแลและติดตามงาน/แผนงาน

บูรณาการ ด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีของแตล่ะจงัหวดั

๓. ดำเนินการเชือ่มโยงหนว่ยงานดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีระดับกระทรวงกับระดับจังหวัด เพื่อผลักดันนโยบาย

สู่การปฏบิตั ิ อันจะสง่ผลใหก้ารนำวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีป

ผลักดันงานพัฒนาจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทบาทกระทรวงวิทยาศาสตร์

๑. มอบหมายสถาบันการศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นคลินิก

เทคโนโลยีเครือข่ายของกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทำหน้าท่ีสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองจังหวัด

และประสานการดำเนนิงานรว่มกบั ผูบ้รหิารวทิยาศาสตรจ์งัหวดั

ระดับสูง
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๒. ดำเนินการจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(วิจัยและพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยี เผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี) เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

๓. ประสาน กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานตาม

แผนบรูณาการดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

บทบาทผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง

๑. ประสานความร่วมมือระหว่างจังหวัดกับกระทรวง

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ผ่านหน่วยงานเครือข่ายกระทรวง

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีในพืน้ที่

๒. ริเร่ิมและผลักดันให้มีโครงการในการนำวทิยาศาสตร์

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใช้พัฒนาจังหวัดตามแผนพัฒนา

จังหวัด

๓. สนับสนุนการนำองค์ความรู้ทาง วทน. ไปพัฒนาจังหวัด

เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด

และทอ้งถิน่ สู่การปฏบิตัิ

๔. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจกรรม/

ผลงานความรว่มมือระหวา่งจงัหวดักับกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี รวมทั้งใช้ข้อมูลสารสนเทศแบบบูรณาการระหว่าง

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับกระทรวงมหาดไทย

เพ่ือวางแผนพฒันาจงัหวดัด้วย วทน.

๕. กำกับ ดูแล และติดตามงานโครงการดา้น วทน. ของ

จังหวัด

การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวตักรรม (วทน.) กับจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั

การบรูณาการงานดา้น วทน. กับจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั :

สร้างงาน สรา้งคณุภาพชวีติดว้ย วทน. ซ่ึงกลไกดงักลา่ว ถือเปน็

กลไกสำคญัของการจดัประชมุเชิงปฏบัิติการฯ ครัง้น้ี โดย วท. ได้

เริ่มดำเนินงานบูรณาการงานด้าน วทน. กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน โดยระยะที่ ๑ (พ.ศ.

๒๕๔๗ - ๒๕๕๐) สามารถรวบรวมความต้องการของจังหวัดที่

ต้องการให ้วท. สนับสนุน รวมทัง้ส้ิน ๔๔๕ เร่ือง ใน ๔ ด้าน ได้แก่

การพัฒนาสินค้า เกษตร อุตสาหกรรมและการทดสอบ สอบเทียบ,

การแปรรูปสินค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP),

การพัฒนาระบบนิเวศและการท่องเที่ยว, และการสร้างเครือข่าย

องค์ความรู้ด้าน วทน. และในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑-

๒๕๕๒ สามารถรวบรวม ข้อเสนอ/ความต้องการของจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด ได้จำนวน ๑๗๐ เรื่อง และ ๑๒๕ เรื่อง ตามลำดับใน

องค์ความรู ้๓ ด้าน ไดแ้ก ่การพฒันาสนิค้าเกษตร อุตสาหกรรม

และการทดสอบ สอบเทยีบ, การแปรรปูสินค้า พัฒนาผลติภณัฑ์

ชุมชนและทอ้งถิน่ (OTOP) และการพฒันาแหลง่เรยีนรูแ้ละการ

จดัการความรู ้ด้าน วทน. ท้ังน้ี การตอบสนองความตอ้งการของ

จังหวัด ส่วนใหญ่จะเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนาผลิตภัณฑ์

และบรรจุภัณฑ์ รวมทั ้งการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ของชุมชน

ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 การสรา้งงานและการสรา้งเงนิ

๑. การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ “การใช้โปรตีน

ก้อนทดแทนอาหารขน้ในฝงูโคนม” จ.เชียงใหม ่จ.ลำปาง

๒. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะม่วงเขียวมรกต

เพ่ือการคา้ จ.ลำพูน

๓. การทำไอศกรีมข้าวกล้องงอก ถ่ัวเหลือง ฟักทอง และ

น้ำนมโค จ.ลำปาง

๔. การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพเพ่ือการเกษตร จ.แม่ฮ่องสอน

๕. หมูบ่า้นวานลิลา จ.เชียงใหม่

๖. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมปริมาณและคุณภาพ

น้ำผึง้ และนมผึง้เพ่ือการสง่ออก จ.ลำพูน

๗. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำชาเขียวจากผักเซียงดา

จ.ลำปาง

๘. การเพาะเล้ียงไส้เดือนเพ่ืออุตสาหกรรมและการผลติ

ปุย๋หมกั จ.เชียงใหม่

๙. การรีไซเคิลลำไยอบแห้งด้วยเคร่ืองจักรอัดแท่งชีวมวล

จ.ลำพูน
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 การสรา้งคณุภาพชวิีต

๑. การผลติแกซ๊ชีวภาพเปน็แหลง่พลังงานทดแทน เพ่ือ

แสงสว่างและความร้อนของครัวเรือนในชุมชน อ.ดอยสะเก็ด

อ.เชียงดาว อ.สันปา่ตอง จ.เชียงใหม ่และ จ.ลำปง

๒. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำลูกประคบสมุนไพร

เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ จ.ลำปาง

๓. กิจกรรมการให้บริการด้านคำปรึกษา “คลินิก เทคโนโลยี

ปุ๋ย ดิน แก๊สชีวภาพ เพื่อพลังงานทดแทนเครื่องจักรขนาดเล็ก

และการจัดการขยะระดับชุมชน” จ.ลำพูน จ.เชียงใหม่ จ.แม่ฮ่องสอน

๔. การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ำและผลิตเครื่อง

กรองน้ำ เพ่ือการอุปโภคและบรโิภค จ.ลำปาง จ.ลำพูน จ.เชียงใหม่

จ.แม่ฮ่องสอน

การดำเนินงานบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

- หน่วยงานในสงักัด วท.

- ตดิตอ่โดยตรงทีศู่นย์บรกิาร

  ร่วม วท. โทรศพัท์ ๑๓๑๓

- เครือข่ายภูมิภาคของ

  หน่วยงานในสงักัด วท.

- คลินิกเทคโนโลยเีครือข่าย

- http://www.most.go.th

- ทางโทรศพัท์ : ๐-๒๓๕๔-๔๔๖๖

- ทางโทรสาร : ๐-๒๓๕๔-๓๗๖๓

แหล่งข้อมูล

- หน่วยงานในสงักัด วท.

- เครือข่ายภูมิภาคของหนว่ยงาน

  ในสังกัด วท.

- คลินิกเทคโนโลยเีครือข่าย

- ภาคเอกชนทีมี่ความรว่มมอืกับ วท.

ผู้ให้บรกิาร

- หน่วยงานในสงักัด วท.

- เครอืข่ายภูมิภาคของหนว่ยงาน

  ในสังกัด วท.

- คลินิกเทคโนโลยเีครือข่าย

กลุ่มเปา้หมาย/ผู้รับบรกิาร

(กลุ่มจังหวัด/จังหวัด)

- หน่วยงานในจงัหวดั ภาครฐั/เอกชน

- องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

  (อบต., เทศบาล, อบจ.)

- ผู้ประกอบการภาคอตุสาหกรรม

- เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร

- วิสาหกจิชุมชน/ชุมชน

- OTOP, SMEs

- ประชาชนผูส้นใจทัว่ไป

- นักเรยีน, นักศึกษา, คร/ูอาจารย์

โครงการ/กิจกรรม

บูรณาการ ร่วม วท.

กับจังหวัด

- จังหวดั/องค์กรปกครอง

  ส่วนทอ้งถิน่สมทบบางสว่น

  หรอืทัง้หมด

- วท. สนับสนนุบางสว่น

  หรอืทัง้หมด

- ผู้รับบรกิารสมทบบางสว่น

  หรอืทัง้หมด

- ข้อมูลและความรูท้าง วทน. และ

  STKC

- การใหค้ำปรกึษาทางเทคนคิ วทน.

- การใหค้ำปรกึษาทางเทคนคิ วทน.

- การใหบ้รกิาร วิเคราะห ์ทดสอบ

  สอบเทยีบ

- การวจัิยและพฒันาตอ่ยอดทาง วทน.

- การถ่ายทอดเทคโนโลย/ีฝึกอบรม

- การจบัคู ่(Matching) ระหวา่งผูรั้บ

  บรกิารกบัเจา้ของเทคโนโลยี

- การเชา่พ้ืนทีเ่พ่ือการทำวจิยัและ

  พัฒนา

- การบม่เพาะธรุกจิ

- การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจและ

  เผยแพรค่วามรูท้างวทิยาศาสตร์

แหล่งงบประมาณ

ประเด็นการให้บริการ

ช่องทางในการ

ขอรับบริการ/ให้บริการ



     
   

คณะทำงาน

กลุ่มภารกิจ

ด้านบริหารจัดการ

คณะทำงาน

พัฒนาจังหวัด

ด้าน วทน.

กลไกการขบัเคลือ่นการพฒันาจงัหวดั ดว้ย วทน.

กบจ.

คณะทำงาน

กลุ่มภารกิจ

ด้านสังคม

คณะทำงาน

กลุ่มภารกิจ

ด้านเศรษฐกจิ

คณะทำงาน

กลุ่มภารกิจ

ด้านความมั่นคง

กบจ. คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด

และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ มีหน้าที่

กำหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงาน

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อให้จังหวัดและกลุ่ม

จังหวัดสามารถบริหารงาน แก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่ในเขต

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนอง

ความตอ้งการของประชาชนใหไ้ด้รับประโยชนสู์งสุด และกำหนด

นโยบาย หลักเกณฑ ์ และวิธีการในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด

และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด การจัดทำและ

บริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด และ

พิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด

แผนปฏิบัติราชการประจำปขีองกลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณ

ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

และนำเสนอตอ่คณะรฐัมนตรี

กลไกการนำงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม ลงสู่พื้นที่ชุมชน แม้จะมีความแตกต่างกันในเรื่อง

วัตถุประสงค์และกระบวนการดำเนินงาน แต่อยู่บนพ้ืนฐานท่ีเหมือน

ในเรื่องเป้าหมายการทำงาน คือ การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวตักรรม ไปสรา้งงาน สร้างเงนิ และสรา้งคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในจงัหวดั/กลุ่มจังหวดั ท้องถ่ิน ชุมชน และสรา้งสังคม

ไทยใหเ้ปน็สังคมเศรษฐกจิฐานความรู ้ เพ่ือนำไปสูก่ารสรา้งความ

สามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

สำนักพัฒนาและสง่เสรมิการบรหิารราชการจงัหวดั สป.

๒๐



 
     
 

ปจัจบุนัน้ี ส่วนราชการไทยมกีารใชฟ้อนตท์ีห่ลากหลาย

ไม่มีความเป็นมาตรฐานในเอกสารทางราชการ เอกสารของรัฐ และ

เอกชน จำนวนมากใช้มาตรฐานฟอนต์ของบริษัทเอกชน เช่น

Angsana ที่มีลิขสิทธิ์ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาเรื่องการฟ้องร้อง

ละเมดิลิขสิทธิ ์ทัง้ยงัมหีนว่ยงานราชการหลายแหง่ ไดป้ระกาศวา่

เอกสารมาตรฐานจะเป็นฟอนต์ของเอกชนที่ผูกขาดลิขสิทธิ์ของ

ระบบปฏบิตังิาน ทำใหจ้ำกดัสิทธิต์า่งๆ ทีจ่ะมมีาตรฐานเอกสารที่

เป็นเสรีไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการใดๆ และเพื่อเป็นการส่งเสริม

ให้เกิดการใช้ Open Source Software ที่เป็นซอฟต์แวร์เสรี

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสำนักงาน

ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ

ซิป้า จึงได้มีการพัฒนาและมีการประกวดแข่งขันฟอนต์ เพื่อให้

เป็นอิสระและสามารถแจกจ่ายใช้งานในระบบเอกสารได้อย่างเสรี

มีความเป็นไทย และเกิดประโยชน์ระบบราชการไทยและผู้ที่ใช้

คอมพิวเตอร์ท่ัวไป ซ่ึงในขณะน้ีมีฟอนต์ท่ีส่วนราชการไทยสามารถ

เป็นเจ้าของ และพร้อมแจกจา่ยให้กับผู้ประสงฃจ์ะใช้งาน รวม ๑๓

ฟอนต์ จะได้ใช้เอกสารที่มีฟอนต์ที่ทางราชการไทยเป็นเจ้าของ

ร่วมกัน เกิดความภาคภูมิใจและมีมาตรฐานตรงกันทั้งประเทศ

ภายใต้ลิขสิทธ์ิของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ

และกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ในการนี ้เพ่ือใหเ้อกสารตา่งๆ ของภาครฐั เปน็ไปอยา่ง

มีมาตรฐาน ปราศจากปัญหาด้านลิขสิทธิ์และไม่ได้ขึ้นกับระบบ

ปฏบิตักิารระบบใดระบบหนึง่ จงึใหห้นว่ยงานราชการปฏบิตัดัิงนี้

๑. ดำเนินการติดต้ังฟอนต์สารบัญ (TH Sarabun PSK)

และฟอนต์อ่ืนๆ ท้ังหมดจำนวน ๑๓ ฟอนต์ ของสำนักงานส่งเสริม

อุตสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์หง่ชาต ิ(องค์การมหาชน) กรมทรพัย์สิน

ทางปญัญา เพ่ิมเข้าไปในระบบปฏบัิติการ Thai OS และใชฟ้อนต์

ดังกล่าวแทนฟอนต์เดิม และให้ถือเป็นมาตรฐานของหน่วยงาน

ภาครฐัทกุหนว่ย ทัง้นี ้สามารถดาวน์โหลดฟอนต ์พร้อมคู่มือการ

ติดต้ังฟอนต์ ได้ท่ีเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

แหง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) http://sipa.or.th

๒. ให้ติดต้ังและใช้งานให้แล้วเสร็จก่อนวันท่ี ๕ ธันวาคม

พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้รายงานกระทรวงมหาดไทย เม่ือได้ดำเนินการ

แล้วเสรจ็ โดยมช่ืีอสงวนไวส้ำหรบัโปรแกรมคอมพวิเตอรน้ี์

TH Sarabun PSK / Italic / Bold / Bold Italic

TH Chamonman / Italic / Bold / Bold Italic

TH Krub / Italic / Bold / Bold Italic

TH Srisakdi / Italic / Bold / Bold Italic

TH Niramit AS / Italic / Bold / Bold Italic

TH Charm of AU / Italic / Bold / Bold Italic

TH Kodchasal / Italic / Bold / Bold Italic

TH K2D July 8 / Italic / Bold / Bold Italic

TH Mali Grade 6 / Italic / Bold / Bold Italic

TH Chakra Petch / Italic / Bold / Bold Italic

TH Baijam / Italic / Bold / Bold Italic

TH KoHo / Italic / Bold / Bold Italic

TH Fah Kwang / Italic / Bold / Bold Italic

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร สป.

โครงการฟอนตม์าตรฐานราชการไทย

๒๑



     
   

๓. ให้จัดพิมพ์ตัวเลขเป็นเลขไทย เพ่ือเป็นการส่งเสริม

การใช้เลขไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม

๒๕๔๓ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร

๐๒๐๕/ว๖๒ ลงวนัที ่๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๓ เรือ่ง การกำกบั

ดูแลใหห้น่วยราชการทกุแหง่ใชเ้ลขศักราชเปน็เลขปีพุทธศกัราช

ในกิจกรรมทุกด้านของหน่วยราชการไปพิจารณา

๔. หากหน่วยงานใดประสบปัญหาอุปสรรคในการ

ใช้งานตามโครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทยให้รายงานให้

กระทรวงมหาดไทยทราบด้วย

๒๒



 
     
  ๒๓ 

     
 

รูเ้ทา่ทนักรรม ชวีติเปน็สุข

การศึกษาเรื่องกรรมและกฎแห่ง

กรรมก็เพ่ือให้เข้าใจชีวิต และดำเนินชีวิต

ได้อย่างถูกต้อง เม่ือเราเขา้ใจและเชือ่ใน

กฎแห่งกรรมแล้ว อินทรีสังวรศีลก็จะเกิด

ขึ้น..คือ..ไม่ยินดียินร้ายกับโลกธรรม 8

ไม่ครุ่นคิดอยู่กับอดีตท่ีผ่านไปแล้ว... ไม่

กังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง..ทำดีที่สุด

ในปัจจุบัน..เป็นโอปนยิโก คือ น้อมเข้ามา

ดูกายดูใจของตัวเอง ต้ังใจท่ีจะละความช่ัว

ทำความดี และชำระใจให้สะอาดบริสุทธ์ิ...

“รู้เท่าทันกรรม ชีวิตเป็นสุข” จะเป็นพ้ืนฐาน

นำท่านผู้อ่านไปสู่ ความเข้าใจในพุทธธรรม

ท่ีเป็นแก่นสำคัญของพระพุทธศาสนาและ

เป็นแรงบรรดาลใจใหผู้้อ่านต้ังม่ันกระทำ

แตค่วาม ดี...ทัง้กาย วาจา ใจ พรอ้มทัง้

มุ่งม่ันปรารภความเพียรเพ่ือไปสู่จุดหมาย

ปลายทางที ่สามารถดับความทุกข์ใน

วัฏสงสารได้อย่างแท้จริง

ผูแ้ตง่ : พระอาจารยมิ์ตซโูอะ คเวสโก

บันทึกการเดินทางอาเซียน เป็น

หนังสือท่ีเล่าเร่ืองราวอันเป็นประโยชน์

ของประเทศสมาชิกของอาเซียน ทั้ง

๑๐ ประเทศ ตั้งแต่การก่อตั้งและ

การพัฒนาการจนถึงการประชุมสุดยอด

อาเซียน ครัง้ที ่๑๔ และครัง้ที ่๑๕ ท่ี

ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพ

ผูแ้ตง่ : วทิวสั ศรวีหิค

บันทึกการเดินทางอาเซียน

รวมบทสนทนาภาษาองักฤษท่ีใช้กัน

โดยทั่วไปในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะ

ท่ีใช้กันโดยท่ัวไปในออฟฟิศ ครอบคลุม

ในทุกหัวข้องาน และใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ

การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ ให้คำอ่าน

คำแปล ชัดเจน เรียบเรียงไว้ เป็นหมวดหมู่

ชัดเจน ง่ายสำหรับคน้หานำไปใช้

ผู้แตง่ : ณฐากร สิรินานุวตัิ

สนทนาประจำวนัสำหรบั

คนทำงานออฟฟิศ

 ห้องสมุด สดร.สป.

สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเตมิ โทร. ๐-๒๒๒๔-๙๘๗๐, ๕๐๔๗๙, ๕๐๔๒๖

หรือ e-mail: moilibrary@yahoo.com



     
   

เป็นโรคที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการทาง

สมองเสื่อมในผู้สูงอายุพบบ่อยที่สุดในโลกทาง

ตะวนัตก ในประเทศไทยเชือ่วา่ โรคนีส้ามารถ

พบได้เช่นกันและนับวันจะเป็นปัญหาเพิ่มขึ้น

เพราะเป็นโรคท่ีพบในประชากรทีมี่อายุมากและ

ผู้สูงอายุ โดยมีแนวโน้มจะพบโรคนี้มากขึ้นใน

ทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วย

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าในการวิจัย

โรคอัลไซเมอร์มีมากขึ้น ทำให้แนวทางในการ

ดูแลรักษาโรคนี้ดีขึ้น ถึงแม้ว่ายังไม่สามารถ

รกัษาใหห้ายขาดหรอืหาวธิปีอ้งกนัได ้แตก็่มีแนวโนม้วา่การรกัษา

ป้องกันได้น่าจะทำได้ดีขึ้นในอนาคต

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคอัลไซเมอร์

๑. มีอายุมากข้ึน

๒. ครอบครัวมีประวัติของโรคสมองเสื ่อมและโรค

ปัญญาออ่น (Down’s syndrome)

๓. เพศหญงิมโีอกาสเปน็มากกวา่เพศชาย

๔. ประวติัของการมภียันตรายของศรีษะ

๕. คนท่ีมีศีรษะขนาดเล็ก หรือสมองมีขนาดเล็กกว่าปกติ

๖. ผู้ท่ีมีความเฉลยีวฉลาดนอ้ย

ลักษณะอาการสำคัญของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร ์

๑. ความผดิปกตใินความทรงจำ

มักพบได้บ่อยท่ีสุด เช่น ลืมช่ือญาติสนิท หรือสถานท่ี

เป็นต้น

๒. ความผดิปกตเิกีย่วกบัการใชภ้าษา เช่น

• ระยะแรก ไม่สามารถหาคำพดูท่ีเหมาะสมได้

• ระยะตอ่มา อาจเรยีกช่ือส่ิงของผดิ
• ระยะหลงั อาจพูดคำซำ้ๆ หรอืไมพู่ดเลย

๓. ความผดิปกตเิกีย่วกบัการรูท้ศิทางเวลา

เช่น ไม่สามารถอ่านแผนที่ได้ หลงทาง การไม่รู้วัน

เวลา สถานที ่บคุคล การหลบั การตืน่ผดิปกติ

โรคอลัไซเมอร ์(Alzheimer’s Disease)
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To transcend the sufferings of birth, old age, and sickness,

keep to the three principles: live happily, face illness with a healthy mind,

and embrace old age with hope

หลักสาม ประการในการดำรงชีวิตเหนือการเกิดแก่เจ็บตายคือ

๑ ใชช้วิีตอยา่งมีความสขุ ๒ กายปว่ยแตจ่ติเขม้แขง็ ๓ แม้จะแกช่ราทวา่ยังมีความหวงั

๙๖ ธรรมคอืแรงใจ ๑๐๘ วาทะแหง่ความสขุ

๔. ความผดิปกตอ่ืินๆ ของความเฉลยีวฉลาด ความมี

เหตผุล การสญูเสยีทกัษะตา่งๆ ทีเ่คยมี

 เช่น การแตง่ตวั การใชโ้ทรศพัท์ การอ่าน การเขยีน

๕. การเปลีย่นแปลงทางจติเวช

 ทำให้มีการเปล่ียนแปลงในบคุลิกภาพ เอะอะวุ่นวาย

อาจมีปัญญาทางอารมณ ์เช่น ซึมเศร้า เฉ่ือยชา กังวล

การรักษา

๑. การใชย้า

 ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ อาจมีอาการท่ีต้องใช้ยาท่ีออกฤทธ์ิ

ตอ่จติประสาท เช่น นอนไมน่อนหลบั วติกกงัวล ซมึเศรา้ ก้าวรา้ว

โรคจติ ฯลฯ

๒. การดแูลทางรา่งกาย

 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนบ่อยสำหรับผู้ป่วย โรคอัลไซเมอร์ คือ

อุบัติเหตุ ควรระมัดระวังป้องกันสิ่งแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิด

อุบัติเหตุ

๓. การดแูลรกัษาทางจติ และอืน่ๆ

ควรดูแลช่วยเหลือด้านจิตใจ โดยการให้กำลังใจ

และคอยชว่ยเหลอืในการทำกจิกรรมตา่งๆ พร้อมกับการฝกึเรือ่ง

ของความจำ

๔. การดแูลรกัษาผูด้แูลเอง

ผู้ท่ีต้องดูแลผูป่้วยโรคอลัไซเมอรต์ลอดเวลา อาจก่อ

ให้เกิดความเครียดได้ ดังนั้นจึงควรดูแลสุขภาพจิตของผู้ดูแล

ไปดว้ย

ขอใหทุ้กท่านมี

สุขภาพสมบรูณ์ แข็งแรง

ท่ีมา : งานสขุศึกษา โรงพยาบาลนพรตันราชธานี
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เน่ืองในโอกาสทีส่มเด็จพระญาณสงัวร
สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก
ทรงเจรญิพระชนัษา ๙๗ ปี ในวนัที ่๓ ตลุาคม ๒๕๕๓

พระประวัติ

เจ้าพระคณุสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช

สกลมหาสังฆปริณายก (สุวัฑฒนมหาเถระ) มีพระนามเดิมว่า เจริญ

นามสกุล คชวัตร ทรงมีพระชาติภูมิ ณ จังหวัดกาญจนบุรี เม่ือวันท่ี

๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๕๖ ทรงบรรพชาเป็นสามเณร เมื่อ

พระชนมายุ ๑๔ พรรษา ณ วัดเทวสังฆาราม กาญจนบุรี แล้ว เข้ามา

อยู่ศึกษาพระปริยัติธรรม ณ วัดบวรนิเวศวิหาร จนพระชนมายุครบ

อุปสมบท และทรงอปุสมบท ณ วดับวรนเิวศวหิาร เม่ือวนัที ่๑๕

กุมภาพันธ ์พุทธศกัราช ๒๔๗๖ โดยสมเดจ็พระสงัฆราชเจา้ กรม

หลวงวชริญาณวงศ ์ทรงเปน็พระอปัุชฌาย ์ไดป้ระทบัอยูศึ่กษา ณ

วดับวรนเิวศวหิารตลอดมา จนกระทัง่สอบไดเ้ปน็เปรยีญธรรม ๙

ประโยค เม่ือพุทธศกัราช ๒๔๘๔

เจา้พระคณุสมเดจ็พระญาณสงัวร ทรงดำรงสมณศกัด์ิ

มาโดยลำดบัดังน้ี ทรงเปน็พระราชาคณะชัน้สามัญ พระราชาคณะ

ชั้นราช และพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่พระโศภณ-

คณาภรณ์ ทรงเป็นพระราชาคณะ ชั้นธรรมที่พระธรรมวราภรณ์

ทรงเป็นพระราชาคณะช้ัน เจ้าคณะรองท่ี พระสาสนโสภณ ทรงเป็น

สมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระญาณสังวร และทรงได้รับ

พระราชทานสถาปนา เป็นสมเด็จพระสังฆราช ในราชทินนามที่

สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เม่ือวันท่ี ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๒ นับเป็นสมเด็จพระสังฆราช

พระองคท่ี์ ๑๙ แหง่กรงุรตันโกสนิทร์

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสงัวร ทรงเปน็ผู้ใคร่ในการ

ศึกษา ทรงมีพระอัธยาศัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมาต้ังแต่ทรงเป็นพระเปรียญ

โดยเฉพาะในด้านภาษา ทรงศึกษาภาษาต่างๆ เช่น อังกฤษ ฝร่ังเศส

เยอรมัน จีน และ สันสกฤต จนสามารถใช้ประโยชนไ์ด้เป็นอย่างดี

กระท่ังเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์

พระอุปัชฌาย์ของพระองค์ ทรงเห็นว่าจะเพลินในการศึกษามากไป

วันหน่ึงทรงเตอืนว่า ควรทำกรรมฐานเสยีบ้าง เป็นเหตุให้พระองค์

ทรงเริ่มทำกรรมฐานมาแต่บัดนั้น และทำตลอดมาอย่างต่อเนื่อง

จึงทรงเป็นพระมหาเถระที่ทรงภูมิธรรม ทั้งด้านปริยัติและด้าน

ปฏิบัติ

.

ทีม่า : เวบ็ไซต ์วดับวรนเิวศวหิาร

http://www.watbowon.com/
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บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติ

อบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆ ท่าน ตั้งใจนอบน้อมนมัสการ

พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึง

พระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจสำรวม

กายวาจาใจใหเ้ป็นศีล ทำสมาธใินการฟงัเพ่ือใหไ้ด้ปัญญาในธรรม

การอบรมจตินัน้มาจากภาษา บาลวีา่ จติตภาวนา

พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงจิตไว้ว่า จิตนี้เป็นธรรมชาติ

ประภสัสร คือผุดผ่อง แตเ่ศร้าหมองไปเพราะอปุกิเลส คือ เคร่ือง

เศร้าหมองทีจ่รเข้ามา แต่ว่าจิตน้ีเม่ือปฏิบัติทำจิตตภาวนา ก็วิมุตติ

หลุดพ้นจากเครื่องเศร้าหมองที่จรเข้ามาได้ เครื่องเศร้าหมองนั้น

มาจากคำว่ากิเลส และกิเลสนี้เป็นสิ่งที่จรเข้ามาดองจิตนอนเนื่อง

อยู่ในจิต จึงหมายความว่า กิเลสไม่ใช่เป็นธรรมชาติของจิต แต่เป็น

ส่ิงทีจ่รเขา้มาดังกลา่ว จงึเปน็เหมอืนอย่างแขกหรอืผูม้าหาทีเ่ข้ามา

สู่บ้าน แต่เมื่อเข้ามาแล้วก็ยึดบ้านที่เข้ามานั้นเป็นที่อาศัย ทั้งนี้ก็

เพราะว่าจิตนี้ยังเป็นธรรมชาติที่น้อมไปได้ ถ้าน้อมไปในฝ่ายชั่ว

ก็จะคุ้นเคยอยู่กับความชั่ว ถ้าน้อมไปในทางดี ในความดี ก็จะ

คุ้นเคยอยู่ในฝ่ายความดี จิตเป็นธรรมชาติที ่น้อมไปได้ดั ่งนี ้

ธรรมชาตขิองจติ แตว่า่จตินัน้ ก็ยังมธีรรมชาตอีิกอย่างหนึง่ คือ

เปน็ธาตรูุ้ อันเรยีกวา่ วญิญาณธาตุ คือ ธาตรูุ้ คืออะไรๆ ได้ แตว่่า

เพราะจติทียั่งมไิดอ้บรมนัน้ แมจ้ะเปน็ธรรมชาตริู ้ก็ยังเปน็ผูรู้ผ้ดิ

รู้หลงอยู่ เพราะยังมีอวิชชาคือความไม่รู้ ในสัจจะที่เป็นตัวความ

จรงิ เพราะฉะนัน้เม่ือรูส่ิ้งใดกเ็ปน็ความรูท้ีไ่มท่ะลปุรโุปรง่ แตเ่ปน็

ความรู้ที่ติดอยู่แค่มายาของสิ่งเหล่านั้น ยังไม่ทะลุถึงสัจจะคือ

ความจริง ฉะน้ันจึงมีความยึดถือติดอยู่ในมายาของส่ิงน้ันๆ ในโลก

เมื่อสิ่งที่ยึดนั้นเป็นเพียงมายา ไม่ใช่เป็นสัจจะ คือความจริง

ความรูท้ียึ่ดมายาน้ันเปน็ความรูผ้ดิ เปน็ความรูห้ลง ฉะนัน้จงึรบั

อารมณ ์ คือ เร่ืองทัง้หลายทีไ่ดป้ระสบพบเหน็ทางตา โดยเปน็รปู

ต่างๆ ที่ได้ยินทางห ู โดยเป็นเสียงต่างๆ ที่ได้รับทราบทางจมูก

โดยเป็นกลิ่นต่างๆ ที่ได้รับทราบทางลิ้นโดยเป็นรสต่างๆ ที่ได้

รับทราบทางกาย โดยเปน็ส่ิงถกูตอ้งตา่งๆ และท ีไ่ดรู้้ไดคิ้ดทางใจ

โดยเป็นธรรมะทีแ่ปลวา่เร่ืองราวตา่งๆ ท่ีได้ประสบพบผา่นมาแลว้

เป็นต้น สิ่งที่รับทางตาหูเป็นต้น ดังกล่าว เข้ามาคิดปรุงหรือปรุง

คิดในจิตใจ เรียกว่าอารมณ์ และเม่ือความรู้ของจิตท่ีรับน้ัน ยังเป็น

ความรู้แค่มายาของสิ่งเหล่านั้น ฉะนั้นจึงบังเกิดความยินดีใน

อารมณ ์คือ เร่ืองอันเปน็ท่ีต้ังของความยนิดียินรา้ยในอารมณ ์คือ

เรื่องอันเป็นที่ตั้งของความยินร้าย หลงติดในอารมณ์อันเป็นที่ตั้ง

ของความหลงตดิ จึงปรากฏเปน็ราคะความตดิใจยนิดี หรอื โลภะ

ความโลภอยากได้ เป็นโทสะความกระทบกระท่ังโกรธแค้นขัดเคือง

เป็นโมหะ คือความหลงอันเรียกว่า กิเลสอาสวะอนุสัย อารมณ์และ

กิเลสเหล่าน้ีก็ประกอบกันอยู่ หมักดองจิตอยู่ ทับถมทวีข้ึน และมุ่ง

อาการทีห่มกัดองก็เรยีกวา่ อาสวะ มุ่งอาการทีน่อนเน่ืองก็เรยีกวา่

อนสัุย อันเปน็ทีต่ัง้ของอาการจติที ่เรยีกวา่ นสัิย อุปนสัิยสันดาน

ของบุคคลแต่ละคน และเม่ืออารมณ์และกิเลสหมักดองนอนเน่ือง

อยู่ดั่งนี้ เมื่อจิตนี้รับอารมณ์ คือ เรื่องใหม่ๆ เข้ามาทางตาทางหู

เป็นต้น ก็ทำให้อารมณ์และกิเลสที่หมักดองอยู่เป็นอาสวะ เป็น

อนุสัยดังกล่าวน้ันฟุ้งข้ึนมาปรากฏเป็นความชอบบ้างในเม่ืออารมณ์

ใหม่ๆ  เหลา่น้ันเปน็ทีต่ัง้ของสิง่ทีชั่ง เปน็อย่างเดยีวกนั เปน็พวก

เดียวกันกับความชังที่หมักดองอยู่ บังเกิดความหลงบ้างในเมื่อ

อารมณใ์หม่ๆ  เหล่าน้ันเป็นท่ีต้ังคือเป็นพวกเดียวกันกับความหลง

ทีน่อนจมอยู ่ก็เพ่ิมพูน ราคะ หรอืโลภะ โทสะ โมหะ ดังกลา่วนัน้

ทวีมากข้ึนไปอีก จิตเศร้าหมอง เพราะฉะน้ันจิตของ แต่ละบุคคลน้ี

จึงนอนจมอยู ่มากำบงัธรรมชาตขิองจติทีป่ระภสัสร คือ ผุดผอ่ง

พระธรรมเทศนา สมเด็จพระญาณสงัวร

สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสังฆปรณิายก

จติหลงมายา และทางดบักเิลส
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นั้น ทำให้ไม่ผุดผ่อง และมาปิดบังความรู้ที่เป็นธาตุรู้ นั้นไม่ให้

รู้จริง ให้แค่รู้มายา ติดอยู่แค่มายาเท่านั้น อันสิ่งทั้งหลายที่เป็น

อารมณดั์งกล่าวนัน้ ซ่ึงทกุๆ คนก็ชอบบางอยา่ง ชังบางอยา่ง หลง

อยู่บางอยา่ง อยู่โดยปกต ิก็เพราะเหตดัุงทีก่ล่าวมา

มายาของรูปเป็นต้น

และข้อท่ีเรียกว่ามายาน้ัน ถ้าพิจารณาก็พอเห็นได้ว่าเป็น

มายาจริง ดังรูปทั้งหลายที่ตาเห็น เช่น ร่างกายนี้ของกันและกัน

ก็เห็นแค่ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ใต้หนังเข้าไปก็มองไม่เห็น และผม

ขน เล็บ ฟัน หนงั ก็เปน็ไปตามวยั เม่ืออยู่ในวยัทีง่ดงามเปลง่ปลัง่

ก็งดงามเปล่งปล่ัง เม่ือผ่านวัยท่ีงดงามเปล่งปล่ังไปแล้วก็ทรุดโทรม

ชำรดุ และกป็ระกอบอยูด่ว้ยสิง่ทีไ่มง่ดงาม และสิง่ทีส่กปรกเปน็

อันมากภายในผนืหนงัทีหุ่ม้หอ่อยู่น้ี ถ้าเปดิออกมาดูแลว้ ก็จะไม่

ปรากฏเปน็ส่ิงทีง่ดงามนา่รักน่าชม แตเ่ป็นส่ิงทีน่่าเกลียด ท้ังโดยสี

ท้ังโดยสัณฐาน ท้ังโดยกล่ิน ท้ังโดยท่ีเกิด ท้ังโดยท่ีอยู่ เพราะฉะน้ัน

ความงดงามท่ีปรากฏอยู่จึงมีอยู่แค่ผมขนเล็บฟันหนังท่ีตามองเห็น

และทีก่ำลังอยูใ่นวยัทีเ่ปลง่ปลัง่ และทีไ่ดมี้การตบแตง่ มีการชำระ

ล้างตบแต่งไว้ เสียงก็เช่นเดียวกัน ก็สักแต่ว่าเป็นเสียง จะเป็นเสียง

นินทา เสียงสรรเสรญิ ก็เปน็แคเ่สียง ความเปน็เสียงนัน้ จะเปน็

นินทาก็ตาม จะเป็นสรรเสริญก็ตาม ไม่แตกต่างกัน เหมือนอย่างลม

ทีพั่ดมากระทบตวัเองของทกุๆ คน จะมาทางทศิไหนกไ็มต่า่งกนั

จะพดัเบาพดัแรงกเ็ปน็ลม แตว่า่เพราะมีภาษาคอืเสียงนัน้เองเปน็

ภาษา และกมี็สมมตภิาษานัน้ข้ึน บญัญตัภิาษานัน้ข้ึน สำหรบัสือ่

ใหรู้จ้ติใจของกนัและกนั จงึทำใหต้ดิในสมมตบิญัญตัติามทีเ่สียง

แสดงออก แตว่า่เสียงทีแ่สดงออกไวเ้ปน็ภาษานัน้ ไมใ่ชว่า่จะเปน็

ความจริง ทั้งสรรเสริญทั้งนินทา ในเมื่อสรรเสริญผิด นินทาผิด

เช่นว่าทำชั่วสรรเสริญว่าทำดี ก็ไม่ทำให้ผู้ที่ถูกสรรเสริญว่าดีนั้นดี

ขึ้นมาได้ ต้องชั่วตามที่ตนทำนั้นเอง เมื่อทำดีแต่ถูกนินทาว่าชั่วก็

ไม่ทำให้ความดีกลับเป็นความชั่วได้ เมื่อทำดีก็คงเป็นทำดีอยู่

นั่นเอง แต่ว่าบุคคลติดในสมมติบัญญัติของภาษา จึงได้มีนินทา

มีสรรเสรญิ ทำใหเ้สียงทีสั่กแตว่า่เปน็ลม หรอืดังทีเ่รยีกวา่ลมปาก

มีพลังอำนาจข้ึนด้วยการท่ีมายึดถือในสมมติบัญญัติเป็นภาษาของ

เสียงกลุ่มนั้น จะเปน็อยา่งไรก็แค่ประสาทจมูก พ้นประสาทจมูก

ไปแลว้กไ็มป่รากฏวา่เปน็อย่างไร รสน้ันก็เช่นเดียวกนั อรอ่ยหรอื

ไม่อร่อย ท่ีชอบใจหรอืไม่ชอบใจก็อยู่แคล้ิ่น พ้นประสาทลิน้ไปถงึ

คอแลว้ ความอรอ่ยไมอ่รอ่ยตา่งๆ ก็ไมป่รากฏ ส่ิงทีก่ายถูกตอ้ง

ก็เหมอืนกัน ก็ปรากฏวา่เปน็อย่างไร อยู่แค่กายประสาท พ้นกาย

ประสาทเขา้ไปแลว้ ก็ไมป่รากฏเปน็ความรูสึ้กอย่างใด ธรรมะคอื

เรื่องราวทางใจต่างๆ ที่จิตมาปรุงคิดหรือคิดปรุง ก็ปรากฏเป็น

อย่างนั้นอย่างนี้อยู่ที่ความปรุงเหมือนอย่างพ่อครัวที่ปรุงอาหาร

จะปรงุใหมี้รสเคม็ก็เค็ม จะปรงุใหมี้รสเปรีย้วกเ็ปรีย้ว จะปรงุใหมี้

รสหวานก็หวาน จิตก็เหมือนกัน จะปรงุใหช้อบกช็อบ จะปรงุให้

ชังกชั็ง จะปรงุใหห้ลงกห็ลง ถ้าจติไมป่รงุเสยีอย่างเดยีว ชอบชัง

หลงก็ไม่ปรากฏ สิ่งเหล่านี้เป็นมายาทั้งนั้น แต่ว่าจิตนี้เพราะยังมี

อวิชชาอยู่ จึงไมรู้่ถึงสัจจะคอืความจรงิ รู้แค่มายาก็ติดอยู่แค่มายา

และปรงุแตง่กนัอยู่แคม่ายา โลกเปน็ด่ังนี้

ความหลงอยูใ่นมายา

เพราะนัน้ จงึไดมี้ความหลงอยูใ่นสจัจะ ทีเ่ปน็ตวัความ

จรงิ ต้ังแตแ่ตค่วามจรงิทัว่ๆ ไป ท่ีเปน็เรือ่งสามญั จนถงึความจรงิ

ที่เป็นสิ่งละเอียด ที่เป็นสิ่งสามัญนั้น ก็คือความจริงในกิจการ

ทัง้หลาย ในความตอ่ตอ่กันทัง้หลายของบคุคลน้ันๆ เม่ือจติรูแ้ค่

มายา ไม่รู้ถึงความจริง จึงได้พากันเชื่อผิด คิดผิด ปฏิบัติผิด

ทางกาย ทางวาจา ทางใจ กันอยู่ในเรื่องนั้นๆ พระพุทธเจ้าได้

ตรัสสอนให้จิตนี้เองพิจารณา โดยตรัสชี้ให้เห็นว่าโลกนี้มีมายา

อย่างไร เพื่อให้รู้จักว่านั่นเป็นมายา และให้รู้ทะลุเข้าไปถึงสัจจะ

ความจริง

ท่ีมา : พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก

เร่ือง หายใจใหเ้ป็นสุข หน้า ๑-๓

(อ่านต่อฉบับหน้า)
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ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

แหลง่เรียนรู้

และอนุรักษ์สัตว์คู่บ้านคู่เมือง
โครงการพระราชดำริท่องเที่ยวสืบสาน

จากรางวัลอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ประเภทแหล่งท่องเท่ียว

ทางธรรมชาติที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง ได้รับจาก

การแสดงช้างแสนรู้ เขียนภาพ เล่นดนตรี น่าทึ่งระคนน่ารัก

ชวนประทบัใจ ศูนย์อนุรักษช้์างฯ ยังมีบรกิารนัง่ช้างชมธรรมชาติ

ขี่ช้างท่องไพร ท่ามกลางพรรณไม้และสวนสัตว์เปิด และงาน

“สะโตกช้าง” ซึ่งเป็นงานแสดงเกี่ยวกับช้างที่ยิ่งใหญ่ น่าตื่นตา

ตืน่ใจในทกุๆ ปี

วันน้ี ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยยังเปิดมิติใหม่ ด้วยการพัฒนา

เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ควบคู่กับการท่องเท่ียว

เชิงศึกษา ให้ได้สัมผัสช้างเชิงลึกท่ีพักโฮมสเตย์และท่ีพักแบบรีสอร์ต

ที่เสมือนได้เข้าเยี่ยมบ้านช้าง เรียนรู้วิถีชีวิตช้างและควาญช้าง

มีโรงเรียนฝึกควาญช้างและลูกช้างแห่งเดียวในโลก เป็นแหล่งข้อมูล

เก่ียวกับช้างเพ่ือการศึกษาวิจัย ตลอดจนเป็นแหล่งพัฒนาผลิตภัณฑ์

จากมูลช้างท่ีนับว่าเป็นความภาคภูมิใจท่ีสุดของคนไทย คือ ศูนย์ฯ

ไมเ่พียงผลตินำ้เช้ือช้างแชแ่ข็งสำเรจ็เปน็แหง่แรกของโลก หากแต่

ยังเป็นการผสมเทียมช้างด้วยน้ำเช้ือสดได้สำเร็จเป็นรายแรกของเอเชีย

โดยลูกช้างท่ีเกิดจากการผสมเทียมน้ี ได้ถือกำเนิดในเดือนมีนาคม

๒๕๕๐ และกำลงัพัฒนาไปสูก่ารผสมเทยีมช้างดว้ยนำ้เช้ือแช่แข็ง

ในอนาคตที่ยังไม่มีที่ใดทำมาก่อน

จากจำนวนทีเ่หลือเพียงประมาณ ๕,๐๐๐ เชือก และถกู

คาดการณว์า่ อาจถงึสญูพนัธุใ์นอกี ๕๐ ปข้ีางหนา้ เพราะการถกู

คุกคามให้บาดเจ็บล้มตายร้อยละ ๓ ต่อปี สวนทางกับอัตราการเกิด

ทีต่ำ่กวา่ ชะตากรรมของชา้งไทยกำลงัรอดพน้ความวบิากจากการ

เป็นช้างเรร่่อนขอทาน ขาดแหลง่อาหาร ถูกล่า ตกงาน และมหีลัก

ประกนัไดว้า่ จะไมต่อ้งอดอยาก บาดเจบ็ ทพุพลภาพ เส่ียงตาย

ไร้การเหลียวแลอีก ก็ด้วยความทุ่มเทของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ท่ีจะอนุรักษ์

และอนุบาลช้างอย่างจริงจังมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๕

ทุกวันน้ี ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยยังเป็นท่ีพำนักของ “ช้างต้น

และชา้งสำคญั” คู่พระบารมใีนรชักาลปจัจบัุน ๖ ช้าง จากทัง้หมด

๑๑ ช้าง ตามพระราชประสงคใ์หช้้างตน้ และชา้งสำคัญไดพั้กผ่อน

อิริยาบถอยู่ในพื้นที่ป่าตามธรรมชาติอีกด้วย

เปดิทำการทกุวนั เวลาแสดงชา้ง ๑๐.๐๐ / ๑๑.๐๐ / ๑๓.๓๐ น.

ศูนย์อนุรกัษช้์างไทย ต.เวยีงตาล อ.หา้งฉตัร จ.ลำปาง

โทร. ๐-๕๔๒๔-๗๘๗๑-๖ โทรสาร ๐-๕๔๒๔-๗๘๗๑
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