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ติดต่อชมรมผู้สูงอายุ มศว

	 ประธานกรรมการบริหารชมรมฯ	ผศ.	นงนารถ		ชัยรัตน์		

ส�ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร 

โทร. 081-300-2558

 รองประธานกรรมการบริหารชมรมฯ ผศ. สุพิน  ทองธานี  

โทร. 02-564-0776 หรือ 081-625-9313 รศ. วิจิตร  วรุตบางกูร

โทร. 086-077-4077

	 เลขานุการชมรมฯ	คุณนงลักษณ์		พจนากรรักษ์	โทร. 081-489-5501  

และ นางสาวอุมาพร		นาคะวัจนะ		ส�ำนักหอสมุดกลำง มศว  

โทร. 02-258-4002-3  โทร. 090-917-3993

	 สมัครและช�าระเงินค่าสมาชิกชมรมฯ		ผศ.	เลิศ		ชูนาค		33/12 

ซอยสังขะวัฒนะ 2 ถนนลำดพร้ำว  เขตจตุจักร กทม. 10900 

โทร. 02-259-1474, 081-420-6737		คุณกฤษณา	สุนันทเกษม		

โทร. 081-755-9823

	 ส่งเรื่องลงพิมพ์ในจดหมายข่าว		รศ.	เฉลียว		พันธ์ุสีดา		

ส�ำนักหอสมุดกลำง มศว โทร. 02-258-4002-3 โทรสำร 02-260-4514 หรือที่ 

982 บ้ำนภัทรพันธุ์ ซอยประชำอุทิศ 1 ถนนประชำอุทิศ เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 

10310 โทร. 02-277-8542 หรือ 089-445-3691 และ อ.	สุจิตต์		รักษ์เผ่า

94 หมู่ 14 รำมอินทรำ 44 เขตคันนำยำว กทม 10230 โทร. 02-510-9692 

	 เรื่องทั่วไป	คุณกานดา		ไทรฟัก	งำนสำรบรรณ  กองกลำง ส�ำนักงำน

อธิกำรบดี โทร. 02-649-5000 ต่อ 5610, 5659 โทรสำร 02-258-4007



เพลงพรปีใหม่ 

ท�ำนอง: พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช

ค�ำร้อง: พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำจักรพันธ์เพ็ญศิริ

	 	 สวัสดีวันปีใหม่พา		 	 ให้บรรดาเราท่านรื่นรมย์

	 ฤกษ์ยามดีเปรมปรีดิ์ชื่นชม		 ต่างสุขสมนิยมยินดี

	 	 ข้าวิงวอนขอพรจากฟ้า		 ให้บรรดาปวงท่านสุขศรี

	 โปรดประทานพรโดยปรานี	 ให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัย

	 	 ให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์		ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัย

	 ให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่		 	 ผองชาวไทยจงสวัสดี

	 	 ตลอดปีจงมีสุขใจ		 	 ตลอดไปนับแต่บัดนี้

	 ให้สิ้นทุกข์สุขเกษมเปรมปรีดิ์	 สวัสดีวันปีใหม่เทอญ
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พรปีใหม่ พุทธศักราช 2560

         ปีเก่ำผ่ำนไปด้วยใจสลำย

        ดุจฝันร้ำยประชำไทยสิ้นพ่อหลวง

        ทุกข์เทวษทั่วประเทศตรมในทรวง

        ข้ำฯทั้งปวงน้อมเกล้ำเศร้ำอำลัย

         ปีใหม่มำคงพำเรำคลำยโศก

        ประสบโชคกอปรควำมดีมิหวั่นไหว

        ขอทุกข์โศกโรคภัยมลำยไป

        รักกันไว้สำมัคคีชีวีเจริญ

รศ. ดร. ชมพันธุ์  กุญชร ณ อยุธยำ  ที่ปรึกษำชมรมฯ

         สุขสดชื่นรื่นฤดีมีควำมสุข

        แม้นใจทุกข์ขอสุขสันต์วันปีใหม่

        ทุกท่ำนต้องยิ้มสู้เพื่อชำติไทย

        รวมพลังรวมใจให้ไทยเจริญ   

อ. นงนวล  พงษ์ไพบูลย์ ที่ปรึกษำชมรมฯ

 ในศุภวำรดิถี ขึ้นปีใหม่ พุทธศักรำช 2560 ในนำมของชมรมผู้สูง

อำยุ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ข้ำพเจ้ำใคร่ขออำรำธนำ คุณพระศรี

รัตนตรัย และส่ิงศกัดิสิ์ทธิท์ัง้หลำย ได้โปรดบันดำลให้สมำชกิชมรมผูสู้งอำยุ

ทุกท่ำน ประสบควำมสุข ควำมเจริญ คลำดแคล้วจำกโรคำพยำธิใดๆ ทั้ง

ส้ิน แม้นท่ำนประสงค์สิง่ใด ขอจงส�ำเร็จ สมหวังดงัหมำยทกุประกำรเทอญ

ผศ. มำลี  โทณำนนท์ ที่ปรึกษำชมรมฯ
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ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ4

  ให้โชคดีสุขีวันปีใหม่  คิดสิ่งใดจงสมมำดปรำรถนำ

 อยู่ที่ใดมีแต่สุขทุกเวลำ  พร้อมบรรดำมวลมิตรใกล้ชิดกัน

 ให้ไกลทุกข์ไกลโศกไร้โรคร้ำย อย่ำกล�้ำกรำยผองเพื่อนจงสุขสันต์

 ภำรกิจทั้งปวงลุล่วงพลัน อำยุมั่นขวัญยืนชื่นบำนเทอญ

รศ. สุภำ  ปำนเจริญ  ที่ปรึกษำชมรมฯ

         ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่

        ขอน้อมใจส่งควำมสุขสู่ท่ำนทั้งหลำย

        ชำวชมรมฯ จงสบโชคโรคภัยมลำย

        สุขใจกำยทั้งครอบครัวทั่วกันเทอญ

ผศ. สุพิน  ทองธำนี  รองประธำนชมรมฯ
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สังคมในแวดวง มศว

  รศ. ดร. สมชาย สันติวัฒนกุล	 อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ	ร่วมกับ	รพ.	ชลประทานฯ	และส่วนกิจการเพื่อสังคม	

จ�านวน	35	คน	จัดโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานในสมเดจ็พระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	(จ.ตาก)	ครั้งที่	2/60	ออกหน่วยแพทย์

เคลื่อนที่	ตรวจคนไข้	ณ	อ�าเภออุ้มผาง	จ.	ตาก	ในระหว่างวันที่	19-20	

ธ.ค.	59	

	 ในการจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสุขภาพผู้อาศัยอยู่ใน

พื้นที่ห่างไกล	 และผู้ด้อยโอกาสในการรับการตรวจสุขภาพ	 และเป็นการ

แสดงออกถึงจิตอาสาของ	มศว	ในการรับใช้สังคม	

	 ทั้งนี้	 มีคนไข้ที่เป็นเด็กเล็กจนถึงชนเผ่าชาติพันธุ์มารับบริการตรวจ

สุขภาพกันอย่างต่อเนื่อง
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ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ6

ข่าวชมรมฯ

  ชมรมฯ	ขอแสดงความยินดีกับ	ศ. ดร. วิรุณ  ตั้งเจริญ	ที่ได้ 

รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขาวิชาศิลปวัฒธรรม	

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ประจ�าปีการศึกษา	 2558	 เม่ือวันที่	 6	

ธันวาคม	2559

  คณะกรรมการบริหารชมรมฯ	ก�าหนดการประชุมสรุปผลการ

ด�าเนินงานประจ�าปี	2559	และประชุมประจ�าเดือนกุมภาพันธ์	ระหว่าง

วันที่	13	-15	กุมภาพันธ์	2560	ณ	อิงธาร	รีสอร์ท	จ.นครนายก

 	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ	 มีมติก�าหนดการ	

ประชุม	 ทุกวันพฤหัสบดีแรกของเดือน	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2560	 ณ	 ห้อง

ประชุมสภา	1	ดังมีก�าหนดการ	ดังนี้	

	 คร้ังท่ี	1/60	ประชมุวันที	่19	มกราคม	2560	(เลือ่นจาก	5	มกราคม	

2560)

	 ครั้งที่	2/60	ประชุมวันที่	13-14-15	กุมภาพันธ์	2560	ณ	อิงธาร	

รีสอร์ท

	 ครั้งที่	3/60	ประชุมวันที่	2	มีนาคม	2560	

	 ครั้งที่	4/60	ประชุมวันที่	20	เมษายน	2560

	 ครั้งที่	5/60	ประชุมวันที่	4	พฤษภาคม	2560

	 ครั้งที่	6/60	ประชุมวันที่	1	มิถุนายน	2560

	 ครั้งที่	7/60	ประชุมวันที่	6	กรกฎาคม	2560

	 ครั้งที่	8/60	ประชุมวันที่	3	สิงหาคม	2560

	 ครั้งที่	9/60	ประชุมวันที่	7	กันยายน	2560
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	 ครั้งที่	10/60	ประชุมวันที่	5	ตุลาคม	2560

	 ครั้งที่	11/60	ประชุมวันที่	2	พฤศจิกายน	2560

	 ครั้งที่	12/60	ประชุมวันที่	7	ธันวาคม	2560

  ชมรมฯ	ขอแสดงความยินดีกับ	ครอบครัว	บุญประกอบ	ที่	ว่าที่

ร้อยตรี อ. ดร. มนัส บุญประกอบ	ได้รับการคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่าง 

แห่งชาติ	จากสมาคมผูอ้าสาสมัครและช่วยการศกึษา	ผูจ้ดังานวนัพ่อแห่งชาติ 

และเข้ารับโล่เกยีรติคณุ	จาก	พลเอก	จรัล	กลุละวณชิย์	ประธานกรรมการ

จัดงานวันพ่อแห่งชาติ	ปีพุทธศักราช	2559	เมื่อวันจันทร์ที่	5	ธันวาคม	

2559	

 	เมื่อวันที่	23	พฤศจิกายน	2559	สมาชิกชมรมฯ	ไปร่วมงาน

ท�าบุญ	ครบหนึง่ปีอนจิกรรมของ	ศ. พเิศษ ดร. ทรงศกัดิ ์ศรกีาฬสินธุ์

ณ	 บ้านซอยนวลน้อย	 ในการนี้	 ผศ.พนอ	 อัศวรุจานนท์	 เป็นผู้รวบรวม

เงินจากสมาชิกได้เงิน	22,000	บาท	และน�าไปมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาล

รามาธิบดี	ในนามของ	ศ.	พิเศษ	ดร.	ทรงศักดิ์	ศรีกาฬสินธุ์	และ	รศ.	

กาญจนา	ศรีกาฬสินธุ์	ฝากขอบคุณมา	ณ	โอกาสนี้	ขออนุโมทนา	
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ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ8

 	 เม่ือวันที่	 15	 ธันวาคม	 2559	 ชมรมฯ	 จัดท�าบุญถวายเป็น 

พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหิตลาธิเบศ	 รามาธิบดี	 จักรีนฤบดินทร	์ สยามมินทราธิราช	 บรมนาถ

บพิตร	 ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหา

ที่สุดมิได้	ณ	ห้องแปดเหลี่ยม	อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง	มีสมาชิก 

เข้าร่วม	จ�านวน	65	คน	ได้เงินร่วมท�าบุญ	51,883	บาท

 	 ชมรมฯ	 ร่วมท�าบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่	 พุทธศักราช	 2560	 เมื่อ

วันอังคารที่	27	ธันวาคม	2559	ณ	บริเวณสนามหม่อมราชวงศ์จุรีพรหม 

กมลาศน์	

  ชมรมฯ จัดทัศนศึกษา	 รถไฟด่วนพิเศษอุตรวิถี	 วัดพระสิงห์	

วัดพระธาตุดอยค�า	ผาสิงห์เหลียว	แปลงกุหลาบดอยผาหมอน	นางพญา

เสือโคร่งที่ผาต้ัง	 หรือ	 สถานีเกษตรขุนวาง	 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 

ทุ่งเริง	 สวนกุหลาบหลวงห้วยผักไผ่	 กาดวโรรส	 ระหว่างวันที่	 9-12	

มกราคม	2560	สมาชิกร่วมเดินทาง	37	คน

  ชมรมฯ จดัทัศนศกึษาบุโรพุทโธ-บาหลี	ระหว่างวันที	่21-25	

มกราคม	2560	สมาชิกร่วมเดินทาง	40	คน	และไกด์จะมาพบสมาชิกที่

เดินทาง	ในวันที่	19	มกราคม	2560	เวลา	13.00	น.	ณ	ห้องประชุม

สภา	1

  ชมรมฯ ขอแสดงความยินดแีละชื่นชมกับ	นายบุญน�า	พินิจ	

นิสิตในโครงการเพชรในตม	 ชั้นปีที่	 5	 ขณะนี้ฝึกสอนอยู่โรงเรียนสวัสดี

วิทยา	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 (ระดับอุดมศึกษา)	 การประกวดเรียงความ	

เร่ือง	 พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 จัดโดยสภา 

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ	ในพระบรมราชูปถัมภ์	ขึ้นได้รับรางวัลจาก	นาย
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สมพร	เทพสิทธา	เมื่อวันที่	19	พฤศจิกายน	2559	ชมรมฯ	ได้น�าเรียง

ความลงในเดือน	 มกราคมนี้	 และขออนุมัติเงินชมรมฯ	 มอบเป็นรางวัล	

2,000	บาท	และมีคณาจารย์ร่วมให้รางวัลอีกด้วย

  สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว	 ก�าหนดการจัดประชุมใหญ่สามัญ

ประจ�าปี	ในวันเสาร์ที่	28	มกราคม	2560	ณ	โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค		

กรุงเทพฯ	ลงทะเบียนเวลา	8.00	น.

  คณะกรรมการบริหารชมรมฯ	 ขอให้ผู้บริจาคเงินตรวจสอบ

รายชื่อจากจดหมายข่าวของชมรมฯ	ในแต่ละเดือน	หากไม่ปรากฏรายชื่อ

ของผู้บริจาคภายใน	1-2	เดือน	โปรดติดต่อกับคุณกฤษณา	สุนันทเกษม	

081-755-9823	หรือคุณพิศมัย	พนาเวศร์	 081-412-1310	 และหาก

ท่านสมาชิกมีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคเงินเข้าชมรมฯ	 โปรดแสดง

ความจ�านงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์	มศว	ชื่อบัญชี	ชมรมผู้สูงอายุ	มศว	เลข

ที่บัญชี	2686-3	ชมรมฯ	ขอขอบคุณ	อย่างสูงมา	ณ	โอกาสนี้	

  ชมรมผู้สูงอายุ มศว	 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว 

รอดโพธ์ิทอง	 เนื่องจาก	 ผศ.ปริศักดิ์	 รอดโพธิ์ทอง	 ถึงแก่อนิจกรรม	

พระราชทานเพลิงศพ	 เม่ือวันที่	 15	 ธันวาคม	 2559	 ณ	 เมรุวัด 

พระศรีมหาธาตุ



จดหมายข่าว ปีที่ 23  ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2560 

ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ10

ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ

1.	อ.	สังวาลย์	-	อ.	สุวรรณา		คล้ายกระแส	(สิงหาคม)	 1,000	บาท

2.	อ.	ชุลีพร		สุภธีระ	(สิงหาคม)	 	 	 	 1,000	บาท	

3.	อ.	วรรณา		วิไลรัตน์		 		 	 	 	 2,000	บาท

4.	รศ.	ดร.	สนอง		โลหิตวิเศษ			 	 	 	 1,000	บาท

5.	ผศ.	ดร.	สุชาดา		สุธรรมรักษ์	 	 	 	 1,000	บาท

6.	รศ.	ดร.	ธ�ารงค์		อุดมไพจิตรกุล	 	 	 	 1,000	บาท

7.	ผศ.	วันเพ็ญ		พงศ์ประยูร	 		 	 	 	 1,000	บาท

8.	ผศ.	องอาจ		จิยะจันทน์	 		 	 	 	 1,000	บาท

9.	รศ.	วรรณี		โสมประยูร	 		 	 	 	 1,000	บาท

10.	ผศ.	ศิรินนา		บุณยสงวน	 		 	 	 	 1,000	บาท

11.	ว่าที่	ร้อยตรี	อ.	ดร.	มนัส		บุญประกอบ	 	 1,000	บาท

12.	ผศ.	อุไร		บัวทอง	 	 		 	 	 	 1,000	บาท

13.	รศ.	นงลักษณ์		สุวรรณพินิจ		 	 	 	 1,000	บาท

14.	ผศ.	อลิศรา		เจริญวานิช	 		 	 	 	 1,000	บาท

15.	ผศ.	อาภรณ์		จ�าปาทอง	 		 	 	 	 1,000	บาท
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         รายชื่อสมาชิกชมรมฯ 

         ที่เกิด เดือนมกราคม

 พระศาสดาท่านศรัทธามหาศาล	 โปรดบันดาลพรประเสริฐวันเกิดท่าน
สบสุขสมร่มเย็นทุกคืนวัน	 	 	 	 ผิวผ่องพรรณพูนพลังทั้งกายใจ
พึงพานพบแสงแห่งธรรมน�าชีวิต	 	 ส่องพาจิตสู่แนวทางสว่างใส
บริสุทธิ์สะอาดปราศหมองใจ	 	 	 ดวงหทัยสงบสุขสิ้นทุกข์เทอญ
                                               พรรณนิภำ  สันติพงษ์   ประพันธ์

1.	รศ.	เอมวดี		ฉิมประภา	 	 2.	อ.	เยี่ยม		อุ่นละม้าย

3.	รศ.	วัญญา		วิศาลาภรณ์	 	 4.	อ.	มารศรี		บัววราภรณ์

5.	อ.	นที		ศิริมัย	 	 	 	 	 6.	อ.	ดุษฎี		สินเดิมสุข

7.	รศ.	วนิดา		นิโลดม		 	 	 8.	อ.	สมพล		จุลโลบล

9.	รศ.	สาลี		ปาลกะวงศ์	ณ	อยุธยา	 10.	อ.	อรวรรณ		สัมมาพันธ์

11.	ผศ.	ดร.	สุชาดา		สุธรรมรักษ์	 12.	คุณอุไร		ฉายแก้ว

13.	ผศ.	นันทา		ไกรวิทย์		 	 14.	อ.	สุภณิดา		สุวณิชย์

15.	คุณประทินทิพย์		อินทวิเชียร	 16.	อ.	จรูญ		โกมลบุณย์

17.	รศ.	เย็นใจ		สมวิเชียร	 	 18.	อ.	จรส		กุมารจันทร์

19.	รศ.	กรรณิการ์		พวงเกษม	 	 20.	คุณชุรีอร		รื่นระวัฒน์

21.	คุณกริยา		สามเสน	ปานเจริญ	 22.	อ.	ลักขณา		สอนดี

23.	อ.	วรรณา		วิไลรัตน์		 	 24.	รศ.	เฉลิมศักดิ์		สุภาผล

25.	อ.	สุวรรณา		คล้ายกระแส	 	 26.	อ.	ดร.	อุปวิทย์		สุวคันธกุล

27.	ผศ.	นิยม		เรียงจันทร์	 	 28.	รศ.	จริยา		สินเดิมสุข

29.	อ.	บุญผ่อง		วรรณภิรมย์	 	 30.	อ.	ฉวีวรรณ		กุลมัย

31.	อ.	ชุณห์		รุ่นประพันธ์	 	 32.	รศ.	ดร.	กิติมา		ปรีดีดิลก
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33.	คุณถนอมศรี		โมฬี	 	 	 34.	ผศ.	ณัฐกา		ตันสกุล

35.	รศ.	ดร.	สนอง		โลหิตวิเศษ		 36.	รศ.	สุชา		ณ	พัทลุง

37.	คุณปราโมทย์		เกิดทรัพย์	 	 38.	ผศ.	ปิยรัตน์		รัตนวรางค์

39.	อ.	พวงผกา		คงอุทัยกุล	 	 40.	อ.	จูงใจ		แสงพันธุ์

41.	คุณวิไล		พิพัฒนโยธะพงศ์	 	 42.	รศ.	ดร.	อรพรรณ		พรสีมา

43.	รศ.	สุจินต์		ปรีชามารถ		 	 44.	ผศ.	นิคม		ตังคะพิภพ

45.	อ.	สุวดี		ภู่ประดิษฐ์	 	 	 46.	คุณบุญเรือง		แตงไทย

47.	อ.	พิมพ์ศรี		โตอดิเทพย์	 	 48.	ผศ.	ดร.	สุณี		รักษาเกียรติศักดิ์

49.	อ.	อัธยา		ภาดานุพงศ์	 	 50.	รศ.	เชียรศรี		วิวิธสิริ

51.	อ.	สมบุญ		ประชุมญาติ	 	 52.	คุณวนิดา		คงรินทร์

53.	ผศ.	อุดม		ยะชัยมา	 	 	 54.	คุณนงนุช		เยือกเย็น

55.	อ.	เสาวนีย์		ซื่อตรง	 	 	 56.	รศ.	ดร.	ฉวีวรรณ		เศวตมาลย์

57.	ผศ.	ชัญญรัชต์		ภูริสุวรรณวงษ์	 58.	ผศ.	น้อม		งามนิสัย

59.	อ.	วดี		ชาติอุทิศ			 	 	 60.	คุณพรเพ็ญ		พรมชัย

61.	คุณวิไล		หัสดินวิชัย	 	 	 62.	อ.	โสภิณ		จันทะคล้อย

63.	ทันตแพทย์วินัย		นันทสันติ
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๗๐ พลังความดีที่พ่อให้ 

๑. ความรู้ตน

	 ความรู้ตน	หมายถึงการรบัรู้ในความเป็นจรงิของตนเอง	ทั้งความคิด

และพฤติกรรม	อันจะน�าไปสู่การควบคุมตนเองให้ปฏิบัติในทางที่ดีที่ชอบ

	 ...อย่างง่ายๆ	ก่อน	คอืพจิารณาดวู่าตัวเองก�าลังคดิอะไร	ก�าลังท�าอะไร	

ให้รู้ตลอดเวลา	แล้วรู้ว่าท�าอะไร	อย่างนีเ้ป็นวธิอีย่างหนึง่ทีจ่ะท�าให้ไม่มีภัย		

ถ้าเราคอยระมัดระวังตลอดเวลาให้รู้ว่าตัวท�าอะไร	 ให้รู้ว่าการกระท�านี ้

เราท�าอะไรตลอดเวลา	กจ็ะไม่ผดิพลาด	เพราะว่าโดยมาก	ความผดิพลาด

มาจากความไม่รู้ในปัจจุบัน	บางทีเราก็เผลอ...

พระราชด�ารัส	ในโอกาสที่คณะครูใบฎีกาเล็ก	

(ถานุตฺตโร)	และคณะ	เข้าถวายเงินและต้นเทียนพรรษา

ณ	พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน

วันจันทร์ที่	๑๓	กรกฎาคม	๒๕๒๕
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บอกเล่าเก้าสิบ : ความสุข

	 คนทุกวันนี้	มีความสุขที่ไม่ต้องเหมือนกัน

	 บางคนไปท่องเที่ยวเพราะ	มีเวลา	มีเงิน	ไม่มีใครให้พะวง

	 บางคนชอบขี่จักรยาน	ได้ออกก�าลังกายเห็นสิ่งสวยงามที่ซ่อนเร้นอยู่

รายทาง

	 บางคนชอบ	เข้าวัด	ท�าบุญภาวนา	ท�าจิตใจให้สะอาด	ดื่มด�่าในรส

พระธรรม

	 บางคนชอบท�าสวน	ปลูกพืชผักเป็น	งานอดิเรกที่แสนวิเศษ

	 บางคนเป็นผูท้ีท่�าคุณประโยชน์ให้กบัสังคม	อทุศิตนให้สาธารณะกศุล	

ผู้ที่อุทิศตนให้กับประเทศชาติ	เป็นบุคคลระดับมันสมอง	เป็นทรัพยากรที่

มีค่า

	 บางคนช่วยเล้ียงดหูลาน	เขาว่าแขนงแรงกว่ากิง่จริงนะ	เป็นความสุข

ที่ได้ช่วยลูกสุดที่รัก	และ	เฝ้าดูการเจริญเติบโตของเลือดเนื้อเชื้อไข

	 บางคนได้ดูแลสามีและภรรยาสุดที่รัก	จัดว่าประเสริฐนัก	ดูแลคนที่

เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา	ท�าให้รู้ว่าน�้าตาลไม่มีวันคลายรสหวาน

	 บางคนได้ดูแลบุพการี	โชคดีที่สุดที่ได้ปรนนิบัติพระอรหันต์	สุขที่ได้

ท�าเพื่อท่านก่อนสายเกิน

	 บางคนมีสวรรค์อยู่ในบ้าน	 แค่เอนกาย	 เปิดเพลงเบาๆ	 เขาก็ว่าสุข

แล้ว

	 ชีวิตบั้นปลายแตกต่างกัน	เราไม่จ�าเป็นต้องเหมือนใครและเอาอย่าง

ใคร	สุขใครสุขมัน	สุขในสิ่งที่ท�า



จดหมายข่าว ปีที่ 23  ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2560 

http://seniorclub.swu.ac.th 15

เรียงความ เรื่อง

พระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

 

	 “ข้าวรพุทธเจ้า	เอามโนและศิระกราน	นบพระภูมิบาล	บุญดิเรก...”	

เสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีดงักกึก้องทัว่ผนืแผ่นดนิไทย	พสกนกิรร่วมใจ

ยืนตรงแล้วเปล่งเสยีงอยา่งพร้อมเพรยีงกัน	แสดงถงึความจงรกัภกัดทีีม่ต่ีอ

พระเจ้าอยู่หัว	 ผู้เป็นพ่อแห่งแผ่นดิน	 พระภูมินทร์แห่งศิลป์ศาสตร์	 พระ

ภูวนาถแห่งปวงชน	 พระภูวดลแห่งชีวา	 ที่มีพระนามว่า	 “ภูมิพล”	 อันมี

ความหมายว่า	 เป็นก�าลังของแผ่นดิน	 พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์

แห่งราชอาณาจักรไทย	เป็นศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ	
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	 ประเทศไทย	มีประชากรราว	67	ล้านคน	มีบ้านเรือนราว	23	ล้านหลังคา

เรือน	บ้านแต่ละหลงัมีความแตกต่างทัง้ขนาดและรูปลักษณ์	แต่เดนิเข้าไป

ในบ้านคนไทย	สิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน	คือ	ทุกบ้านจะมีพระบรมฉายาลักษณ์

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 หรือที่คนไทย 

เรียกขานว่า	ในหลวง	“เป็นรูปทีมี่ทกุบ้าน	จะรวยหรือจน	หรือว่าจะใกล้ไกล	

เป็นรูปทีมี่ทกุบ้าน	ด้วยความรัก	ด้วยภกัด	ีด้วยจติใจ...”	จากบทเพลงรูปที่

มีทุกบ้าน	ซึ่งเป็นเพลงที่แต่งขึ้นจากเรื่องจริงในสังคมไทย	แสดงให้เห็นถึง

ความรักและความศรัทธาทีป่วงชนชาวไทยทีมี่ต่อในหลวง	ท�าไมคนไทยจงึ

รักในหลวง	คงเป็นค�าถามที่มีค�าตอบมากมาย	แต่หนึ่งในค�าตอบนั้น	เป็น

เพราะว่า	ในหลวงรักประชาชนของพระองค์	ในหลวงไม่เคยสอนให้พวกเรา 

รักท่าน	 แต่ในหลวงทรงสอนให้พวกเรารักและสามัคคีกัน	 พระองค์ทรง

ยอมทุ่มเทก�าลังพระวรกายและสติปัญญาเพื่อท�าให้ประชาชนมีความสุข	

	 “...เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม	 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาว

สยาม...”	พระปฐมบรมราชโองการของพระเจ้าอยู่หัว	แสดงให้เห็นถึงพระ

ปณธิานทีมุ่่งม่ันทีจ่ะท�าให้พสกนกิรของพระองค์	อยูอ่ย่างร่มเยน็เป็นสุข	นบั

ต้ังแต่วนันัน้จวบจนวันน้ี	พระปณธิานของพระองค์มิได้แปรผนัตามวนัเวลา	

เจ็ดสิบปีที่พระองค์ทรงงานหนักโดยไม่มีวันหยุด	 ทรงทุ่มเทพระวรกาย	

พระสติปัญญา	 ตลอดจนพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์	 ในการปฏิบัติพระ

ราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริมากกว่า	 4,000	

โครงการ	ยังประโยชน์ให้เกิดแก่ปวงชนชาวไทยอย่างประมาณค่ามิได้	

	 ปฐมทศวรรษแห่งการครองราชย์	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดช	 ได้แต่งต้ังผู้ส�าเร็จราชการบริหารราชกาลแผ่นดินแทน

พระองค์	เนื่องจากยังทรงพระเยาว์	และต้องทรงศึกษาต่อในต่างประเทศ	
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ในขณะที่พระองค์เสด็จพระราชด�าเนินไปยังสนามบิน	 พระองค์ทรงได้ยิน

เสียงตะโกนดังมาว่า	 “ในหลวง	 อย่าทิ้งประชาชน”	 ในหลวงทรงนึกตอบ

ผู้นั้นในพระราชหฤทัยว่า	“ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้ว	ข้าพเจ้าจะทิ้ง

ประชาชนอย่างไรได้”	เป็นบุญของคนไทยทีมี่พระมหากษตัริย์ผูเ้ป่ียมไปด้วย

ทศพธิราชธรรม	มีความเมตตากรุณา	และนึกถงึประโยชน์สุขของประชาชน

เป็นอันดับแรกเสมอ	 จะเห็นได้จากการเลือกเส้นทางศึกษาของพระองค์	

ในหลวงทรงสนพระราชหฤทัยในวิชาวิศวกรรมศาสตร์เป็นอย่างมาก	 แต่

ในหลวงทรงเล็งเหน็ว่า	การศึกษาวิชาการปกครองจกัเป็นประโยชน์ในการ

ปกครองประเทศมากกว่า	 จึงได้เลือกศึกษาวิชากฎหมาย	 อักษรศาสตร	์

รัฐศาสตร์	รัฐประศาสนศาสตร์	ภูมิศาสตร์	เป็นต้น	สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องชี้

ให้เห็นถึง	ในหลวงทรงเสียสละประโยชน์ส่วนตน	เพื่อประโยชน์ส่วนรวม	

	 คร้ันเม่ือพระองค์เสด็จนิวัติกลับประเทศไทย	 ก็ทรงออกผนวชเพ่ือ

ศึกษาพระธรรมค�าสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า	 เป็นระยะ

เวลา	15	วัน	และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	สถาปนาสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์	พระบรมราชินี	เป็น	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	

เพือ่ปฏิบัติพระราชกรณยีกจิแทนพระองค์	ตลอดจนทรงพระกรุณาสถาปนา

พระอิสริยยศสมเด็จพระบรมชนกนาถ	ขึ้นเป็น	สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	

อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก	และทรงสถาปนา	สมเด็จพระราชชนนี	

เป็น	สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนน	ีอนัแสดงให้เหน็ถงึ	ความกตัญญู

กตเวทีของในหลวง	 พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พสกนิกรทุกหมู่

เหล่า	เป็นทั้งผู้ชี้แนะและผู้น�าปฏิบัติ	ดังพระบรมราโชวาท	ความว่า	

	 “...ความกตัญญูกตเวทีคือสภาพจิตที่รับรู้ความดี	 และยินดีที่จะ

กระท�าความดี	 โดยศรัทธามั่นใจ	 คนมีกตัญญูจึงไม่ลบล้างท�าลายความด ี
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และไม่ลบหลู่ผู้ที่ได้ท�าความดีมาก่อน	 หากเพียรพยายามรักษาความด ี

ทั้งปวงไว้ให้เป็นพื้นฐาน	ในความประพฤติปฏิบัติทุกอย่างของตนเอง	เมื่อ

เต็มใจและจงใจกระท�าทุกส่ิงทุกอย่างด้วยความดีดังนี้	 ก็ย่อมมีแต่ความ

เจริญม่ันคงและรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น	 จึงอาจกล่าวได้ว่าความกตัญญู

กตเวทีเป็นคุณสมบัติอันส�าคัญยิ่งส�าหรับนักพัฒนา	และผู้ปรารถนาความ

เจริญก้าวหน้าทุกคน...”	

	 ในช่วงต้นของการครองราชย์นั้น	 พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนาง

เจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 ได้พระราชด�าเนินเยี่ยมเยือนประชาชนทั่วทุก

พื้นที่ของไทย	 เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจและแก้ปัญหาต่างๆด้วยพระองค์เอง	

ทุกตารางเมตร	บนผืนแผ่นดินไทยกว่า	513,120	ตารางกิโลเมตร	สมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วัและสมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชนินีาถ	ได้เสดจ็ไปเยีย่ม

เยือนพสกนิกรทั่วทุกภาค	รอยพระบาทของพระองค์ไปประทับ	ณ	ที่ใด	ที่

นัน้กมี็แต่ความเจริญงอกงาม	จากแห้งแล้งเป็นอดุมสมบูรณ์	ด้วยพระบารมี

ของทั้งสองพระองค์	ที่ทรงทุ่มเทพระวรกาย	จนเกิดเป็นโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ	และโครงการหลวงต่างๆอีกมากมาย	ซึ่งทรัพยากรน�้า

คือสิ่งแรกที่ในหลวงทรงให้ความส�าคัญ	 เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิต

ต่างๆ

	 “เพราะน�า้คือชวีติ”	หากเปรียบประเทศไทยเสมือนร่างกายของมนษุย์	

แม่น�้าก็เปรียบเสมือนเลือดที่หล่อเล้ียงร่างกาย	 อวัยวะเปรียบเสมือนพสก

นิกรทุกหมู่เหล่า	 หัวใจเปรียบเสมือนสถาบันหลักของชาติ	 หากเลือดใน

ร่างกายไม่เพยีงพอ	กจ็ะท�าให้อวยัวะท�างานผดิปกติ	ก่อให้เกดิโรคภัยต่างๆ

ตามมา	ฉันใดกฉั็นนัน้	หากประเทศขาดน�า้ในการอปุโภคบริโภค	ประชาชน

ก็อดอยากยากแค้น	 ประเทศก็ไม่เจริญรุ่งเรือง	 ในหลวงทรงเล็งเห็นความ
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ส�าคัญของทรัพยากรน�า้เป็นอย่างมาก	ดัง่พระราชด�ารัสของในหลวง	ความ

ว่า	“...หลักส�าคัญว่าต้องมีน�า้บริโภค	น�า้ใช้	น�า้เพ่ือการเพาะปลูก	เพราะว่า 

ชีวิตอยู่ที่นั่น	ถ้ามีน�้าคนอยู่ได้	ถ้าไม่มีน�้า	คนอยู่ไม่ได้	ไม่มีไฟฟ้า	คนอยู่ได้	

แต่ถ้ามีไฟฟ้า	ไม่มีน�้าคนอยู่ไม่ได้...”

	 หากถึงฤดูท�านา	แล้วฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล	ชาวนาทั้งปวงก็ต้อง

ปวดร้าวเพราะไม่มีน�้ามาหล่อเลี้ยงให้ต้นข้าวเจริญเติบโต	ชาวนาพยายาม

ท�าทุกวิถีทางที่จะท�าให้ฝนตก	 เช่น	 แห่นางแมว	 เป็นต้น	 ซึ่งผลที่ได้อาจ

จะไม่ได้ท�าให้เกิดฝนตกก็ได้	จนกระทั่งวันหนึ่ง	มีเครื่องบินหนึ่งล�าบินผ่าน

ท้องนภา	ปรากฎควนัสีขาวพาดผ่านบนท้องฟ้า	สร้างความแปลกประหลาด

ใจให้กับผู้พบเห็น	หลังจากเครื่องบินล�านั้น	บินผ่านไปได้ไม่นาน	ท้องฟ้าก็

เริ่มมืดครึ้ม	เมฆจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อน	กลั่นเป็นน�้าฝนชโลมใจของคนให้

ชุ่มฉ�่า	 เมื่อประชาชนรู้ว่า	ฝนที่ตกในครั้งนี้	 มิใช่เป็นฝนธรรมดา	แต่เป็น

ฝนแห่งความเมตตาของพระเจ้าอยู่หัว	 ก็ยิ่งท�าให้ประชาชนเชื่อว่า	 “พระ

มหากษัตริย์ทรงเป็นสมมติเทพ”	 เพราะไม่เคยมีใครคาดคิดว่า	 มนุษย์จะ

ก�าหนดให้ฝนตกตามใจของตนได้	แต่ในหลวง	พระองค์ทรงบันดาลให้ฝน

ตกได้	ซ่ึงความจริงแล้ว	พระองค์ไม่ใช่เทพเทวดา	พระองค์ไม่ได้มีอทิธฤิทธิ์

ปาฏิหาริย์	พระองค์ไม่ได้มีฌาณหยั่งรู้อนาคต	แต่พระองค์มีเพียงพระราช

หฤทยัอนัมุ่งม่ันทีจ่ะน�าคนไทยให้พ้นภยัต่างๆนานา	ด้วยพระปรีชาสามารถ

และพระอัจฉริยภาพของพระองค์จึงบันดาลให้ฝนตกได้ตามใจปราถนา	

	 ด้วยการศึกษาลักษณะภูมิประเทศของไทย	 ทรงพบความเดือนร้อน

ของประชาราษฎร์	ดงัข้อความในพระราชบันทกึว่า	“...เม่ือมีฝนกมี็มากเกนิ

พอ	จนเกดิปัญหาน�า้ท่วม	เม่ือหมดฝนกเ็กดิปัญหาภยัแล้งตามมา	นีจ่งึเป็น

สาเหตุหนึง่ของความยากจนของประชาชน	เม่ือแหงนมองท้องฟ้ามีเมฆมาก	
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แต่ลมพดัพาผา่นไปไม่ตกเป็นฝน	นา่จะมวีธิบีงัคบัใหฝ้นตกสูพ่ืน้ที่แหง้แล้ง

ได้...”	จนท�าให้โครงการฝนหลวงประสบความส�าเร็จ	ยังประโยชน์ให้เกิด

กบัประชาชนเป็นจ�านวนมาก	จากความแห้งแล้งกลับกลายเป็นความชุม่ชืน้	

แม่น�้าที่แห้งขอด	ก็มีน�้ามาเติมเต็มจนสามารถหล่อเลี้ยงชีวิตเกษตรกรเป็น

จ�านวนมาก	 ราษฎรชาวไทยต่างพร้อมใจกันขนานนามพระองค์ว่า	 “พระ

บิดาแห่งฝนหลวง”	

	 น�า้น้อยย่อมไม่เพยีงพอ	น�า้มากย่อมก่อปัญหา	กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล	ต้องประสบกับปัญหาน�้าท่วมทุกปี	ท�าให้เกิดความเสียหายทั้ง

ภาคเกษตรและอุตสาหกรรม	ในหลวงทรงมีพระราชด�าร	ิเรื่อง	แก้มลิง	ใน

เวลาท่ีลิงกนิกล้วย	ลิงจะปลอกกล้วยแล้วกนิแต่ยงัไม่กลืน	แต่จะน�าไปเกบ็ไว้

ทีแ่ก้มก่อน	ลิงจะท�าแบบนีจ้นกล้วยหมดหวี	หรือ	มีกล้วยเต็มแก้ม	จงึจะน�า

กล้วยออกมาเค้ียวและกลืนเร่ือยๆ	จากพฤติกรรมของลงิ	สู่โครงการแก้มลิง	

ที่ช่วยให้ระบายน�้า	ช่วยลดปัญหาอุทกภัยในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได ้

นอกจากโครงการแก้มลิงแล้ว	ยังมีโครงการคลองลัดโพธิ์	ที่ช่วยระบายน�้า 

ลงสู ่ทะเลอีกด ้วย	 จะมีสักกี่คนที่จะน�าส่ิงที่ตนเห็นหรือได ้เ รียนรู ้ 

มาต่อยอดเพื่อพัฒนาประเทศโดยมิหวังรางวัลหรือเกียรติยศตอบแทน	

	 “การที่จะมีต้นน�า้ล�าธารไปชั่วกาลนานนั้น	 ส�าคัญอยู่ที่การรักษาป่า

และปลูกป่าบริเวณต้นน�า้	ซ่ึงบนยอดเขา	และเนนิเขาสูงข้ึน	ต้องมีการปลูก

ป่าโดยไม้ยนืต้นและปลูกไม้ฟืน	ซ่ึงไม้ฟืนนัน้ราษฎรสามารถตัดไปใช้ได้	แต่

ต้องมีการปลูกทดแทนเป็นระยะ	ส่วนไม้ยนืต้นนัน้จะช่วยให้อากาศมีความ

ชุ่มชื้นเป็นขั้นตอนหนึ่งของระบบการให้ฝนตกแบบธรรมชาติ	ทั้งยังช่วยดิน

บนเขาไม่ให้พังทลายเม่ือเกิดฝนตกอีกด้วย	 ซ่ึงถ้ารักษาสภาพป่าไว้ดีแล้ว

ท้องถิ่นจะมีน�้าไว้ใช้ชั่วกาลนาน”	คือ	พระราชด�ารัสพระเจ้าอยู่หัว	เมื่อวัน
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ที่	 14	 เมษายน	2520	ในหลวงทรงเล็งเห็นว่าป่าไม้	มีความสัมพันธ์กับ

แหล่งน�า้อย่างใกล้ชดิ	จงึทรงเน้นการอนรัุกษ์และพฒันาป่าต้นน�า้เป็นพิเศษ	

จากแนวพระราชด�าริของพระองค์ก่อให้เกดิโครงการพัฒนาและบ�ารุงป่าไม้

ทัว่ประเทศ	ซ่ึงป่าไม้นีถ้อืเป็นส่ิงส�าคญัเป็นอย่างมาก	พระองค์ทรงชีใ้ห้เหน็

ถงึประโยชน์ของการมีป่าไม้	และชีใ้ห้เหน็โทษของการตัดไม้ท�าลายป่า	โดย

เฉพาะทางภาคเหนือที่มีการบุกรุกผืนป่า	เพื่อปลูกฝิ่น	

	 เม่ือพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัและสมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรม

ราชินีนาถ	 ได้เสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎร	 ที่หมู่บ้านผักไผ่	 อ�าเภอ

ฝาง	จังหวัดเชียงใหม่	และได้เสด็จผ่านบริเวณดอยอ่างขาง	ทอดพระเนตร

เห็นว่าชาวเขาเผ่ามูเซอ	ท�าการปลูกฝิ่นเป็นจ�านวนมาก	แต่ก็ยังยากจนอยู่	

และเป็นการท�าลายทรัพยากรป่าไม้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาพรวมของ

ประเทศเป็นอย่างมาก	ในหลวงทรงมีพระราชด�าริให้ชาวเขาเปลี่ยนอาชีพ

จากการปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเมืองหนาวชนิดต่างๆ	ท�าให้	ดอยอ่างข่างในวัน

นี้แตกต่างกับอดีตเป็นอย่างมาก	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	มีคุณภาพชีวิต

ที่ดี	 อีกทั้งดอยอ่างข่างยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไป

สัมผสักบับรรยากาศทีห่นาวเยน็	และชืน่ชมพรรณไม้นานาชนดิเป็นจ�านวน

มาก	 ด้วยพระเมตตาและพระบารมีของในหลวงปกเกล้าปกกระหม่อม

ต้ังแต่บรรพบุรุษสืบทอดมายังลูกหลานให้มีอาชีพที่สุจริต	 ภูเขาที่เคยโล่ง

เตียนก็กลับปกคลุมด้วยต้นไม้	 อันเป็นต้นน�้าล�าธารที่หล่อเล้ียงประชาชน

ทั้งประเทศ

	 “...การพัฒนาแหล่งน�้านั้น	 ในหลักใหญ่ก็คือการควบคุมน�้าให้ได้

ดังประสงค์	 ทั้งปริมาณและคุณภาพ	 กล่าวคือ	 เม่ือปริมาณน�้ามากเกิน

ไป	 ก็ต้องหาทางระบายออกให้ทันการณ์	 ไม่ปล่อยให้เกิดความเดือดร้อน
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เสียหายได้และในขณะที่เกิดภาวะขาดแคลน	 ก็จะต้องมีน�้ากักเก็บ	 ไว้ใช้

อย่างเพียงพอ	 ทั้งมีคุณภาพเหมาะสม	 แก่การเกษตร	 การอุตสาหกรรม

และการอุปโภคบริโภค	 ปัญหาอยู่ที่ว่า	 การพัฒนาแหล่งน�้านั้นอาจมีผล 

กระทบกระเทือนต่อส่ิงแวดล้อมบ้าง	 แต่ถ้าไม่มีการควบคุมน�้าที่ดีพอแล้ว	

เมื่อเกิดภัยธรรมชาติขึ้นก็จะก่อให้เกิดความเดือดร้อน	สูญเสีย	ทั้งในด้าน

เศรษฐกจิและในชวิีตความเป็นอยูข่องประชาชน	ทัง้ส่งผลกระทบกระเทอืน

แก่ส่ิงแวดล้อมอย่าง	 ร้ายแรง..”	 จากพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	ที่ได้พระราชทานในวันที่	11	ธันวาคม	พุทธศักราช	2538	

ท�าให้เกิดการบริหารจัดน�้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	ถึงแม้ว่าประเทศไทย

มีฝนตกชุก	ท�าให้มีปริมาณน�้ามากทั้งน�้าใต้ดินและน�้าผิวดิน	แต่ถ้าหากไม่

บริหารจัดการน�้าให้ดี	 ก็ไม่สามารถใช้น�้าเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

ในหลวงทรงเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการบริหารจัดการน�้า	 ในเบ้ืองต้น

พระองค์ทรงส�ารวจลักษณะภมิูประเทศด้วยตัวของพระองค์เอง	เพือ่ศึกษา

ผลดีผลเสียจากการสร้างอ่างเก็บน�้า	 ซ่ึงอ่างเก็บน�้าเขาเต่า	 อ�าเภอหัวหิน	

จงัหวัดประจวบครีีขันธ์	เป็นอ่างเกบ็น�า้ในโครงการพระราชด�าริแห่งแรกของ

ประเทศไทย	หลังจากนั้นก่อให้เกิดอ่างเก็บน�้าทั่วทุกภาคของประเทศไทย	

ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน�้าในฤดูแล้ง	ประชาชนมีน�้าใช้ในการอุปโภค

บริโภคอย่างเพยีงพอ	นบัเป็นพระมหากรุณาธคุิณ	และเป็นบุญของประชน

ชนชาวไทย	ที่มีพระมหากษัตริย์ที่ห่วงใยประชาราษฎร์	 เป็นนักปราชญ์ผู้

แก้ไขปัญหาให้ประชาชน	

	 “กังหันน�้าชัยพัฒนา”	 ชื่อของกังหันน�้าที่เป็นเล่ืองลือ	 เพราะมี

คุณสมบัติที่ช่วยเติมอากาศให้กับแหล่งน�้า	 ช่วยบ�าบัดน�้าที่เน่าเสียให้ใส

สะอาด	 เป็นการเพ่ิมออกซิเจนให้กับน�้าจะช่วยให้จุลินทรีย์ย่อยสลายส่ิง
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สกปรกในน�า้เสียได้อย่างมีประสิทธภิาพ	นอกจากนีด้้วยพระปรีชาสามารถ

ของในหลวง	พระองค์ทรงพบว่า	ผกัตบชวา	มีส่วนช่วยในการบ�าบัดน�า้เสีย

ได้	โดยท�าหน้าทีด่ดูซับความโสโครกและโลหะหนกั	เสมือนเป็นเคร่ืองกรอง

น�้าธรรมชาติและได้ทรงทดลองในโครงการบ�าบัดน�้าเสียบึงมักกะสัน	 ซ่ึง

เดิมใช้เป็นแหล่งระบายน�้าเสียจากชุมชนและโรงงานในพื้นที่ใกล้เคียง	 ได้

ผลเป็นที่น่าพอใจ	นี่คือพระอัจฉริยภาพของในหลวง	พระมหากษัตริย์ผู้มี

อัจฉริยภาพ	ทรงมีพระราชด�าริ	คิดค้นประดิษฐ์งานต่างๆออกมามากมาย

จนได้รับพระราชสมัญญานามว่า	 “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย”	 ซ่ึง

ส่ิงประดิษฐ์ทุกชิ้นล้วนแล้วแต่เพ่ือประโยชน์ของปวงประชาราษฎร์ทั้งส้ิน	

พระองค์มิได้ทรงคิดเพื่อตัวของพระองค์เลย	 ด้วยพระปรีชาและพระอัจฉ

ริยภาพของในหลวง	 ในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า	 ท�าให้พสกนิกร

ชาวไทยร่วมใจกนัถวายพระราชสมัญญานามว่า	“พระบิดาแห่งการจัดการ

ทรัพยากรน�้า”

	 เกษตรกรต้องการน�า้ในการท�าการเกษตร	ในหลวงทรงให้ความส�าคัญ

กับการท�าเกษตรเป็นอย่างมาก	และทรงทุ่มเทพระวรกาย	ตลอดจนพระ

สติปัญญาเพือ่พฒันาคณุภาพชวิีตของเกษตรกรให้มีความเป็นอยูท่ีด่ข้ึีน	ดงั

พระราชด�ารัสตอนหนึ่งว่า	“...การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นรากฐานและชีวิต

ส�าหรับประเทศเรา	เพราะคนไทยส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม	

ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า	 วิธีการที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่าง

ยิ่ง	ก็คือจะต้องท�านุบ�ารุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า	เพื่อยก

ระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงข้ึน...”	 ในหลวงทรง

มีความห่วงใยในเร่ืองการท�าเกษตรกรรม	 เพราะคนสมัยใหม่ไม่นิยมท�า

เกษตร	 ด้วยเหตุว่า	 เห็นเป็นส่ิงล้าหลังไม่ก้าวหน้า	 ในหลวงทรงทุ่มพระ
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วรกายเพ่ือท�าการทดลอง	ตลอดจนสร้างนวัตกรรมต่างๆมากมาย	เพือ่ทวย

ราษฎร์	แม้แต่พระราชวังของพระองค์	ก็มิได้ประดับไปด้วยเพชรนิลจินดา

หรือมีการฟ้อนร�าถวายเพื่อเสพสุขส�าราญ	 แต่พระราชวังของในหลวงเป็น

พระราชวังที่แปลกที่สุด	 ไม่เหมือนกษัตริย์พระองค์ใดในโลก	 เพราะพระ

ต�าหนักจิตรลดารโหฐาน	 ในพระราชวังดุสิตซ่ึงเป็นที่ประทับของในหลวง

ประดบัประดาไปด้วยนาข้าว	โคนม	บ่อเล้ียงปลา	และ	การแปรรูปทางการ

เกษตรต่างๆ	เป็นต้น	เพือ่ใช้เป็นต้นแบบในการท�าการเกษตร	ในหลวงทรง

เสียสละความสุขส่วนพระองค์	เพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทย	แต่

ด้วยค่านิยมของคนสมัยใหม่ที่นิยมความฟุ้งเฟ้อ	อวดฐานะบรรดาศักดิ์	ก่อ

ให้เกดิเป็นลัทธิบูชาเงิน	จนสุดท้ายเกดิวิกฤติทางเศรษฐกจิ	ครอบครัวหลาย

ครอบครัวต้องล้มละลาย	ผู้คนตกงานเป็นจ�านวนมาก	ด้วยพิษของ	“ต้มย�า

กุ้ง”	

	 ต้มย�ากุ้งเป็นวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย	พ.ศ.	2540	ที่เริ่มต้น

จากประเทศไทย	 บ้านเมืองระส�่าระส่าย	 รัฐบาลในสมัยนั้นก็พยายามแก้

ปัญหานี้อย่างสุดความสามารถ	จนในที่สุดในหลวงผู้เป็นพ่อของแผ่นดินได้

รบัสัง่แนะน�าว่า	“อยา่ไปท�าแบบไม่ยั่งยืน	มาสร้างพืน้ฐานให้คนทั่วๆ	ไปได้

มีความอยู่ดีกินดีตามอัตภาพเสียก่อน	แล้วค่อยไปสร้างบนพื้นฐานที่มั่นคง	

ประเทศจะเจริญเติบโต	ไม่ล้มครืนลงมาระหว่างที่ฐานไม่ดี”	ในหลวงทรง

เปรียบเทียบ	 “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”	 เหมือน	 “เสาเข็มของชาติ	 ”	

พระองค์ไม่ได้กลัวว่าต่างประเทศจะว่าประเทศไทยล้าหลัง	 พระองค์ทรง

สนพระทัยเพียงว่าขอให้คุณภาพชีวิตของพสกนิกรของพระองค์มีความสุข	

ดังพระราชด�ารัสตอนหนึ่งว่า	“...ทั้งนี้	คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา	จะว่า

เมืองไทยล้าสมัย	ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่ทันสมัย	แต่เราอยู่พออยู่พอกิน	และ
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ขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกิน	 มีความสงบ

และท�างานตั้งอธิษฐาน	ตั้งปณิธาน	ในทางนี้	ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพอ

อยู่พอกิน	ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด	แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน	มีความ

สงบ	เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ	ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้	เรา

กจ็ะยอดอย่างยิง่ยวด...”	ซ่ึงหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงนีไ้ม่ใช่เร่ืองใหม่

ในประเทศไทย	 มีมาต้ังแต่พุทธศักราช	 2517	 แต่เป็นที่รู้จักของคนไทย

และประชาคมโลกในพุทธศักราช	 2540	 เพราะเป็นหลักปรัชญาที่น�าพา

ประเทศไทยให้รอดพ้นวิกฤติต้มย�ากุ้งไปได้อย่างสง่างาม	

	 ภาพความพอเพียงของคนส่วนใหญ่	จะเป็นภาพการท�าเกษตรกรรม	

ซึ่งความจริงแล้ว	ภาพความพอเพียงของในหลวงไม่ใช่ภาพของการเกษตร

กรรมเพียงอย่างเดียว	 แต่เป็นภาพกว้างที่มีคนทุกชนชั้นอยู่ในนั้น	 เป็น

ภาพที่ส่ือให้เห็นถึงการใช้ชีวิตที่งดงาม	 เป็นภาพแห่งการด�าเนินชีวิตด้วย

ทางสายกลางไม่สุดโต่งและไม่หย่อนจนเกินไป	 และในหลวงทรงต้องการ

ให้พสกนิกรชาวไทย	 เป็นส่วนหนึ่งของภาพที่งดงามนั้น	ภาพแห่งปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียงยงัได้รับการยอมรับจากนานาชาติอย่างกว้างขวาง	โดยใน

ปีพทุธศักราช	2549“สหประชาชาต”ิ	หรอืยเูอ็น	ไดทู้ลเกล้าฯ	ถวายรางวลั

ความส�าเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์	แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

เมื่อวันที่	26	พฤษภาคม	2549	โดยกล่าวในโอกาสทูลเกล้าฯ	ถวายรางวัล

ว่า	“...หากการพัฒนาคน	หมายถงึ	การให้ความส�าคัญประชาชนเป็นล�าดบั

แรก	ไม่มีสิ่งอื่นใดแล้วที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการพัฒนาคน	ภายใต้แนวทางการ

พัฒนาคนขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ที่ได้ทรงอุทิศพระวรกาย	

ทรงงานโดยไม่รู้สกึเหนด็เหนือ่ย	ไม่เลอืกเชือ้ชาติ	วรรณะ	และศาสนา	ทรง

เป็นพระมหากษตัริย์นักพฒันา	ด้วยพระปรีชาสามารถในการเป็นนกัคิดของ
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พระองค์	ท�าให้นานาประเทศตื่นตัวภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	การ

เดินสายกลาง	รางวัลความส�าเร็จสูงสุดครั้งนี้	เป็นการจุดประกายแนวคิด

การพัฒนาแบบใหม่สู่นานาประเทศ...”	 จนในที่สุด	 ปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียงก็ได้เป็นต้นแบบในการพัฒนาของประเทศต่างๆ	และแน่นอนว่าภาพ

ปรัชญานี้	 ได้กลายเป็นภาพใบใหม่ที่โลกต้องการเห็น	 “ภาพของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง”

	 เกษตรทฤษฎีใหม่	เป็นหนึง่ตัวอย่างของการใช้หลกัเศรษฐกจิพอเพียง

ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม	 ในหลวงทรงพระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎี

ใหม่แก่ปวงชนชาวไทย	 เพ่ือให้เกษตรกรได้มีชีวิตอยู่โดยหลุดพ้นบ่วงแห่ง

ความยากจน	 เพราะเกษตรกรรมเป็นอาชีพของคนส่วนใหญ่ในประเทศ	

ในหลวงทรงเลง็เหน็ว่าอาชพีเกษตรกรรมนีจ้ะช่วยท�าให้ประเทศไทยเจริญ

รุ่งเรืองได้	 เพราะรายได้ที่มาจากการเกษตรน�ามาพัฒนาประเทศในด้าน

ต่างๆ	หากเกษตรกรท�าเกษตรอย่างถูกวิธีย่อมมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน	

หากพ้ืนทีใ่ดไม่เหมาะสมกบัการเกษตร	ในหลวงกท็รงเมตตา	พระราชทาน

แนวคิดให้พัฒนาจนพ้ืนที่นั้นๆสามารถท�าการเกษตรได้	 พระองค์ทรงส่ง

เสริมให้ท�าเกษตรแบบผสมผสาน	ปลูกข้าว	เลีย้งปลา	ขดุสระ	และปลกูพืช

หมุนเวียน	เพือ่ให้ประชาชนสามารถพึง่พาตนเองได้	พระองค์ไม่ได้น�าความ

สุขสบายมาพระราชทานแก่ปวงชน	แต่พระองค์ทรงสอนให้ประชาชนรู้จัก

ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง	ใช้ชีวิตตามอัตภาพ	เพื่อให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืน	

	 พระเจ้าอยู ่หัวทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมาย	 ทั้งด้าน

ทรัพยากรต่างๆและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชวีติทีด่ดีงัทีก่ล่าวมาแล้ว

ข้างต้น	พระองค์ยังทรงเล็งเห็นความส�าคัญของการศึกษา	ที่จักเป็นเครื่อง

มือในการพฒันาชวีติและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า	แต่เดมินัน้ผูท้ีส่อน
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หนังสือให้กับประชาชน	ส่วนใหญ่จะเป็นพระสงฆ์	และใช้สถานที่ภายวัด

เป็นทีเ่รียนหนงัสือ	จนเวลาล่วงเข้าสู่ยคุปัจจุบัน	มีโรงเรียนเปิดสอนหนงัสือ

อย่างแพร่หลาย	ทั้งภาครัฐและเอกชน	แต่ยังเกิดความเหลื่อมล�้าทางการ

ศึกษาอยู่มาก	เพราะโรงเรียนในพื้นที่ชนบทมีครูไม่ครบชั้นเรียน	ด้วยพระ

มหากรุณาธคิณุของในหลวง	ทีท่รงห่วงใยเร่ืองการศึกษาของเดก็ในท้องถิน่

ทรุกนัดารและยงัด้อยโอกาส	จงึได้เกดิการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม	ด้วย

เงินพระราชทานเริ่มต้น	50	ล้านบาท	ซึ่งสถานีต้นทางอยู่ที่โรงเรียนวังไกล

กังวล	ถ่ายทอดสดไปยังสถานีปลายทางทั่วประเทศ	นอกจากนั้น	พระองค์

ยังทรงโปรดเกล้าให้ต้ังโรงเรียนพระดาบส	 เพื่อเป็นศูนย์กลางประสิทธิ์

ประสาทวชิาทกุสาขาเพือ่เป็นวิทยาทานแก่บุคคลทัว่ไป	ตลอดจนโครงการ

สารานกุรมไทยส�าหรับเยาวชน	เพือ่ให้คนไทยทกุเพศทกุวัยมีโอกาสได้อ่าน	

ซ่ึงมีหลากหลายสาขาวิชาและมีหลายระดบัความรู้	นบัได้ว่าพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยูห่วัทรงส่งเสริมการศกึษาของคนไทยทกุช่วงวัย	ทัง้ในระบบและ

นอกระบบ	เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง	เพราะ	“...

งานด้านการศึกษาเป็นงานส�าคญัทีสุ่ดอย่างหนึง่ของชาติ	เพราะความเจริญ

และความเส่ือมของชาตินั้น	 ขึ้นอยู่กับการศึกษาของพลเมืองเป็นข้อใหญ่”	

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

	 ดนตรี	ภาษา	และวรรณกรรม	ถือเป็นเอกลักษณ์ของชาติ	ที่แสดง

ตัวตน	ความเชื่อ	ตลอดจนประวัติความเป็นมาของชาติน้ันๆ	ในหลวงทรง

ท�านุบ�ารุงทั้งทางด้านภาษา	ทุกพระราชด�ารัสของพระองค์	ทรงตรัสอย่าง

ชัดเจน	 ถูกอักขระวิธี	 เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ปวงชนชาวไทย	 พระองค์ทรง

ได้รับการยกย่องจาก	ปวงชนว่าทรงเป็น	“อัครศิลปิน”	เพราะในหลวงทรง

พระราชนิพนธ์เพลงกว่า	40	เพลง	และมีวรรณกรรมที่ทรงพระราชนิพนธ์
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และแปลมาจากต่างประเทศอีกมากมาย	 พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพ 

และพระปรีชาสามารถที่หลากหลาย	 แม้แต่ด้านกีฬา	 พระองค์ก็ทรงเคย

ได้รับเหรียญทองในการแข่งขันเรือใบประเภท	 โอ.เค.	 และ	 มีการมอบ

เหรียญรางวัลในวันที่	16	ธันวาคม	พ.ศ.	2510	ซึ่งวันนั้นได้กลายเป็นวัน

ประวัติศาสตร์วงการกีฬาของประเทศไทย	 และถูกก�าหนดให้เป็นวันกีฬา

แห่งชาติมาจนถึงปัจจุบัน	

	 เร่ืองราวของในหลวงถกูกล่าวขานกนัอย่างกว้างขวาง	ทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ	 เพราะพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของปวงชน	 เช่น	

เรื่องราวของยาสีฟัน	 ที่พระองค์ทรงบีบจนยาสีฟันแบนราบจนหมด	 หรือ

แม้แต่การใช้ดินสอ	ที่ทรงใช้จนแม้กระทั่งพระหัตถ์จะไม่สามารถจับดินสอ

แท่งนั้นได้จึงเลิกใช้	 หรือแม้แต่ฉลองพระบาทที่ช�ารุด	 ด้วยฐานะของ

พระองค์นัน้	สามารถซ้ือฉลองพระบาทใหม่ได้อย่างสบายๆ	แต่พระองค์ทรง

เลือกที่จะซ่อมแซมฉลองพระบาทคู่นั้น	เรื่องราวเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่ง

เท่านั้นที่เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่า	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช	เป็นผู้ที่ให้ความส�าคัญกับทรัพยากรธรรมชาติ	พระองค์ทรง

ประหยัดมัธยัสถ์	พระราชทรัพย์ของพระองค์ทุกบาททุกสตางค์	ไม่ได้มีไว้

เพื่อความสุขส่วนพระองค์	แต่มีไว้เพื่อให้ประชาชนของพระองค์มีความสุข	

และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

	 หลายคร้ังที่ประเทศไทยผ่านวิกฤติต่างๆมาได้ด้วยน�้าพระทัยของ

ในหลวง	 ดังปรากฏในช่วงที่คนไทยเกิดความขัดแย้ง	 ถึงขั้นห�่าหั่นชีวิตคน

ไทยด้วยกนัเอง	สร้างความปวดร้าวและความโทรมนสัแก่ในหลวงเป็นอย่าง

มาก	เพราะไม่มีพ่อคนไหนอยากเหน็ลูกทะเลาะกนั	ในหลวงทรงมีพระราช

ด�ารัสเพ่ือเตือนสติของคนไทยว่า	 “...เวลาคนมีการปฏิบัติรุนแรงมันลืมตัว	
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ลงท้ายเขาไม่รู้ว่าตีกันเพราะอะไร	แล้วก็จะแก้ปัญหาอะไร	เพียงแต่ว่าจะ

ต้องเอาชนะ	แล้วก็ใครจะชนะ	ไม่มีทาง	อันตรายทั้งนั้น	มีแต่แพ้	คือต่าง

คนต่างแพ้	ผู้ที่เผชิญหน้าก็แพ้	แล้วที่แพ้ที่สุดก็คือประเทศชาติ	ประชาชน

จะเป็นประชาชนทั้งประเทศ	ไม่ใช่ประชาชน	เฉพาะในกรุงเทพมหานคร	

ถ้าสมมติว่า	 เฉพาะในกรุงเทพมหานครเสียหายไป	ประเทศก็เสียหายไป

ทัง้หมด	แล้วกจ็ะมีประโยชน์อะไรทีจ่ะทะนงตวัว่าชนะ	เวลาอยูบ่นกองซาก

ปรักหกัพงั...”	จนประเทศชาติผ่านวิกฤติในคร้ังนัน้มาได้	พระบรมราโชวาท	

/พระราชด�ารัสของในหลวง	 ถือเป็นหลักด�าเนินชีวิตที่เป็นเหตุให้เกิดสิริ

มงคลแก่ชวีติและบ้านเมือง	นบัต้ังแต่ในหลวงทรงครองราชย์	พระองค์ทรง

มีพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัส	กับปวงชนชาวไทยนานัปการ	เพื่อ

ให้เป็นหลักในการน�าไปประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือเป็นคนดีของสังคม	 ตลอด

จนทรงเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับปวงชนชาวไทยในทุกด้าน	

	 แม้แต่ต่างประเทศยังรับรู้เร่ืองราวของพระมหากษัตริย์นักพัฒนา

ของไทย	 ว่าเป็นผู้มีความรักและเมตตาต่อประชาชนของพระองค์	 ดังเช่น	

นายโคฟี	อันนัน	เลขาธิการสหประชาชาติ	ซึ่งกล่าวสดุดีพระองค์ไว้ว่า	“...

พระองค์ทรงเอือ้มพระหตัถ์เอือ้ไปยงับรรดาผูท้ีย่ากจนทีสุ่ด	และเปราะบาง

ที่สุดในสังคมไทย	ทรงรับฟังปัญหาของพวกเขาเหล่านั้น	และให้ความช่วย

เหลือพวกเขาเหล่านัน้ให้สามารถยนืหยดัด�ารงชวิีตของตนเองต่อไป	ได้ด้วย 

ก�าลังของตัวเอง	โครงการเพือ่การพฒันาชนบทต่างๆ	ขององค์พระบาทสมเดจ็ 

พระเจ้าอยูห่วัยงัประโยชน์ให้กบัประชาชนนบัเป็นล้านๆ	ทัว่ทัง้สังคมไทย...”

	 กว่าเจ็ดสิบปีที่ในหลวงทรงงานหนัก	พระพักตร์อาบด้วยพระเสโทที่

รินไหลดัง่สายฝน	สองพระบาทย่างเข้าถิน่ทรุกนัดารอย่างอดทน	สองพระกร 

ดั่งมีมนต์	 เสกฝนให้โปรยปราย	 เสกแผ่นดินที่แห้งแล้งให้อุดมสมบูรณ	์
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ในหลวงทรงงานทุกวันไม่มีวันหยุด	 จนได้รับการยกย่องให้เป็นพระมหา

กษัตริย์ผู้ทรงงานหนักที่สุดในโลก	หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์	ปราโมช	กราบ

บังคมทูลถามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า	 “เคยทรงเหนื่อย	 ทรงท้อ

บ้างหรือไม่”	ในหลวงมีพระราชกระแสตอบว่า	“...ความจริงมันน่าท้อถอย

หรอก	บางเรื่องมันน่าท้อถอย	แต่ว่าฉันท้อไม่ได้	เพราะเดิมพันของเรานั้น

สูงเหลือเกิน	เดิมพันของเรานั้นคือบ้านคือเมือง	คือความสุขของคนไทยทั่ว

ประเทศ...”	

	 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีของ

พระเจ้าอยูห่วั	ผูท้รงเป่ียมไปด้วยทศพธิราชธรรม	เป็นพระราชนัเหนอืราชา	

ที่ทรงครองสิริราชสมบัตินานที่สุดในโลก	 ทว่าราชสมบัติของพระองค์	 ไม่

ได้หมายถึง	 แก้วแหวนเงินทอง	 แต่หมายถึง	 หัวใจของพสกนิกรชาวไทย

ทุกคน	และข้าพระพุทธเจ้าจักขอเกิดเป็นข้าละอองธุรีพระบาททุกชาติไป	

ด้วยส�านกึในพระมหากรุณาธคิณุของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมิูพล

อดุลยเดชมหาราช	พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งพื้นแผ่นดินไทย

 ธ ทรงเป็นมิ่งขวัญประชำรำษฎร์  ธ ทรงเป็นนักปรำชญ์แห่งยุคสมัย

 ธ ทรงเป็นจอมทัพของชำวไทย  ธ ทรงเป็นศูนย์รวมใจชำวประชำ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อนขอเดชะ	

ข้าพระพุทธเจ้า	นายบุญน�า	พินิจ

นิสิตสาขาวิชาการประถมศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

(ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

ป. อ. ปยุตฺโต

 

	 เกิด	 	 	 12	มกราคม	พ.ศ.	2481

	 อายุ	 	 	 78

	 อุปสมบท	 24	กรกฎาคม	พ.ศ.	2504

 พรรษา  55

	 วัด		 	 	 วัดญาณเวศกวัน

	 ท้องที่		 	 นครปฐม

	 สังกัด		 	 มหานิกาย

	 วุฒิการศึกษา	 ป.ธ.	9	(นาคหลวง),	นักธรรมชั้นเอก,	

พธ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ	1),	พ.ม.

	 ต�าแหน่งทางคณะสงฆ์	 เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน,	กรรมการ

มหาเถรสมาคม
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ผลงานทางวิชาการพุทธศาสนา

	 พุทธธรรม

	 พจนานุกรมฉบับประมวลศัพท์

	 พจนานุกรมฉบับประมวลธรรม

	 สถาบันสงฆ์กับสังคมไทยในปัจจุบัน

	 พจนานุกรมพุทธศาสตร์

	 จารึกอโศก

	 ธรรมนูญชีวิต

	 มองอเมริกาแก้ปัญหาไทย

	 พระพุทธศาสนากับสังคมไทย

	 ฯลฯ

	 นายพนม	ศรศิลป์	ผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	

มีหนังสือลงวันที่	 2	ธ.ค.	 59	นิมนต์พระพรหมคุณาภรณ์	 (ป.อ.ปยุตฺโต) 

ให้รับฎีกาเข้ารับพระราชทานสมณศักดิ์	 ตามที่มหาเถรสมาคมได้มีการ

ประชุมครั้งที่	21/2559	เมื่อวันที่	30	ก.ย.	59	และครั้งพิเศษ	2/2559	

เม่ือวันที่	 15	 พ.ย.	 59	 มีมติให้ความเห็นชอบรายนามพระสงฆ์ที่เสนอ

ขอพระราชทานสถาปนาเล่ือนและต้ังสมนศักดิ์	 และมอบให้ส�านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติด�าเนินการขอพระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้ง

สมณศักดิ์	ในวันที่	5	ธ.ค.	59	ในการนี้ได้เสนอขอพระราชทานสมณศักดิ์

ถวายพระคุณเจ้าเป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ	ในราชทินนาม	

ที่	“สมเด็จพุทธโฆษาจารย์”


