การลงบัญชีทหารกองเกิน การรับหมายเรียก การตรวจเลือก
..................................
ใบสำคัญ สด. ๙ แสดงกำรขึ้นทะเบียนเป็นทหำร
ชายที่มีสัญชาติไทย เมื่ออายุย่างเข้า ๑๘ ปี บริบูรณ์ในพุทธศักราชใด ต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินภายใน
พุทธศักราชนั้น ที่อาเภอท้องที่ที่มีภูมิลาเนาอยู่โดยจะได้รับใบสาคัญ สด. ๙ เมื่อลงบัญชี ณ อาเภอใดแล้ว อาเภอนั้นจะเป็น
ภูมิลาเนาทหารของทหารกองเกินผู้นั้น ภูมิลาเนาทหารเป็นภูมิลาเนาเฉพาะไม่เกี่ยวข้องกับทะเบียนบ้านหรือสามะโนครัว
การจะย้ายภูมิลาเนาทหารต้องกระทาที่อาเภอแยกต่างหากจากการย้ายภูมิลาเนาตามทะเบียนราษฎร์ ทหารกองเกินที่ย้าย
ทะเบียนราษฎร์จะย้ายภูมิลาเนาทหารด้วยหรือไม่ก็ได้ แต่มีหน้าที่แจ้งต่อนายอาเภอทุกครั้งที่ไปอยู่ต่ างถิ่งเป็นเวลาเกินกว่า
๓๐ วัน หากไม่แจ้งต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินสองร้อยบาท
ภูมิลาเนาทหารมีความสาคัญต่อทหารกองเกินอย่างมากเพราะเป็นสถานที่ที่ทหารกองเกินต้องไปรับการตรวจเลือก
ในแต่ละท้องที่ก็มีจานวนทหารกองเกินและความต้องการของฝ่ายทหารที่กาหนดมาต่างกัน การอยู่ในภูมิลาเนาทหารที่
ต่างกันจึงมีผลต่อการตรวจเลือกเข้ารับกองประจาการ และเป็นช่องทางให้มีผู้หลีกเลี่ยงการเป็นทหารใช้หลบเลี่ยงไปได้ทหาร
กองเกินเมื่อมีอายุย่างเข้า ๒๑ ปี ในพุทธศักราชใด ต้องไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกที่อาเภอท้องที่ซึ่งเป็นภูมิลาเนาทหาร
ของตนภายในพุทธศักราชนั้น โดยจะได้รับหมายเรียก สด. ๓๕ ทหารกองเกินซึ่งจะถูกเรียกมาตรวจคัดเลือก เพื่อเข้ารับ
ราชการเป็นทหารกองประจาการนั้น ต้องมีอายุตั้งแต่ ๒๑ ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ถึง ๓๐ ปีบริบูรณ์ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ขึ้นบัญชีทหาร
กองเกินหรือไม่มารับหมายเรียกต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ถ้า
ก่อนที่เจ้าหน้าที่ยกเรื่องขึ้นพิจารณาความผิด ผู้นั้นได้มาขอลงบัญชีทหารกองเกิน หรือ มารับหมายเรียกแล้ว ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
นักศึกษาวิชาทหารที่สาเร็จหลักสูตรชั้นปีที่ ๓ แล้ว ให้ขึ้นทะเบียนกองประจาการแล้วปลดเป็น ทหารกองหนุนประเภท
ที่ ๑ โดยไม่ต้องเข้ารับ ราชการกองประจาการ ได้รับหนังสือสาคัญ สด. ๘ พร้อมกับสมุดประจาตัวทหารกองหนุน ทั้งนี้
เนื่องจากมิได้มีสถานะทหารกองเกินแล้วจึงไม่ต้องรับหมายเรียกและไม่ต้องไปรับการตรวจเลือก แต่อาจถู กเรียกพลในฐานะ
ทหารกองหนุนได้ ซึ่งการเรียกพลนี้มิได้เรียกทุกคน
กำรตรวจเลือกคนเข้ำกองประจำกำร
ทหารกองเกินซึ่งถูกเรียกต้องมาให้คณะกรรมการตรวจเลือกทาการตรวจเลือกตามกาหนดหมายนั้น ในวันตรวจเลือก
นั้นนอกจากหลักฐานทางทหารและบัตรประจาตัวประชาชนแล้วให้ นาหลักฐานการศึกษามาแสดงด้วย ผู้ใดหลีกเลี่ยงขัดขืน
ไม่มาให้คณะกรรมการตรวจเลือกทาการตรวจเลือกหรือมาแต่ไม่อยู่จนกว่าการตรวจเลือกแล้วเสร็จเพื่อรับหลักฐานใบรับรอง
ผลการตรวจเลือก (สด. ๔๓) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี ผู้กระทาความผิดตามข้อนี้นี่เองที่มักเรียกกันว่า หนีทหาร
ผู้มาเข้ารับการตรวจเลือก หากไม่สามารถใช้สิทธิ์ผ่อนผัน จะถูกกรรมการตรวจเลือกแบ่งออกเป็น ๔ จาพวก ได้แก่
๑. คนที่มีร่างกายสมบูรณ์ดี
๒. ไม่สมบูรณ์ดีแต่ไม่ถึงกับทุพพลภาพ
๓. คนที่ไม่แข็งแรงพอที่จะรับราชการทหารในขณะนั้นได้ เพราะป่วยและไม่สามารถรักษาให้หายได้ใน ๓๐ วัน
๔. พิการ ทุพพลภาพ หรือ มีโรคที่ไม่สามารถรับราชการทหารได้
ตามกฎกระทรวงดังกล่าวบุคคลที่จะรับราชการทหารได้ต้องมีขนาดรอบตัว ๗๖ เซนติเมตรขึ้นไปเวลาหายใจออก และ
สูงตั้งแต่ ๑๔๖ เซนติเมตรขึ้นไป แต่ทางทหารจะได้ประกาศอีกครั้งในแต่ละปี ว่าจะคัดบุคคลที่มีขนาดใดขึ้นไป ซึ่งมักจะสูง
กว่ามาตรฐานที่กาหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๖ ในช่วงระยะเวลานั้นชายไทยที่อยู่ในอายุเกณฑ์ทหารอาจยัง
มิได้มีขนาดร่างกายเช่นในปัจจุบัน
วิธีการคัดเลือกจะเลือกจากคนจาพวกที่ ๑ ก่อน หากคนจาพวกที่ ๑ ไม่พอให้เลือกจากคนจาพวกที่ ๒ ด้วย หากคน
จาพวกที่ ๒ ไม่พอให้นาคนที่ผ่อนผันอยู่มาคัดเลือกด้วยตามขั้นตอนข้างต้น (แบ่งเป็น ๔) จาพวก หากมีคนเกินกว่าจานวนที่
ทางทหารต้องการให้จับสลาก โดยแบ่งออกเป็บใบดาและใบแดงซึ่งเขียนแผนกของกองประจาการไว้ เป็นที่มาของการจับ
ใบดาใบแดง ผู้จับได้ใบแดงต้องเข้ารับราชการทหารในกองประจาการ โดยจะได้หมายนัดเข้ารับราชการทหาร (สด. ๔๐)

คนจาพวกที่ ๓ และ ๔ ในการตรวจเลือกจะไม่ถูกส่งตัวเข้ากองประจาการ คนจาพวกที่ ๓ ให้มาตรวจเลือกในคราว
ถัดไป เมื่อคณะกรรมการตรวจเลือกแล้วยังเป็นคนจาพวกที่ ๓ อยู่ ๓ ครั้งให้งดเรียก คนจาพวกที่ ๓ เมื่อมาตรวจเลือกจะได้
ใบสาคัญสาหรับคนจาพวกที่ ๓ (สด. ๔) ส่วนคนจาพวกที่ ๔ ได้รับใบสาคัญสาหรับคนจาพวกที่ ๔ (สด. ๕)
บุคคลที่ไม่ใช้สิ ทธิ์ผ่ อนผั น ผ่ านการตรวจเลื อกแล้ ว และผลการตรวจเลื อกถึงที่สุ ดแล้ ว ไม่ต้องเข้ารับราชการกอง
ประจาการไม่ต้องรับหมายเรียกและไม่ต้องมาตรวจเลือกอีกในปีต่อไป ส่ว นผู้ที่ผ่อนผันอยู่ต้องมาตรวจเลือกทุกปีจนกว่าอายุ
จะครบ ๓๐ ปี
ทุกคนต้องได้รับใบรับรองผลการตรวจเลือก สด. ๔๓ ในวันตรวจเลือกจากกรรมการตรวจเลือกเท่านั้น หากได้รับในวัน
อื่นหรือจากบุคคลอื่นให้สันนิษฐานว่าเป็นของปลอม ผู้ นาไปใช้มีความผิดตามกฎหมาย และถือว่าผู้นั้นไม่ได้มาเข้ารับการ
ตรวจเลือกอย่างถูกต้อง
........................................................................

การยกเว้น การไม่ต้องมาเข้ารับการตรวจเลือก และการผ่อนผัน
..................................
มีบุคคลบางจาพวกที่ไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจาการในยามปกติสามประเภท ได้แก่ บุคคลที่ได้รับการ
ยกเว้น และบุคคลที่ไม่ต้องมาเข้ารับการตรวจเลือก สองประเภทนี้ไม่ต้องไปรับการตรวจเลือกเลย ส่วนบุคคลที่ได้รับการผ่อน
ผันต้องเข้ารับการตรวจเลือกทุกปี
ประเภท

ได้แก่
(๑) พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ หรือที่เป็นเปรียญ และนักบวชในพระพุทธศาสนา
แห่งนิกายจีนหรือญวนที่มีสมณศักดิ์
บุคคลที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องรับราชการ
(๒) คนพิการทุพพลภาพ ซึ่งไม่สามารถเป็นทหารได้
ทหารกองประจาการ
(๓) บุคคลซึ่งไม่มีคุณวุฒิที่จะเป็นทหารได้เฉพาะบางท้องที่ ตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
(๑) พระภิกษุ สามเณร และนักบวชในพระพุทธศาสนาแห่งนิกายจีนหรือญวน
ซึ่งเป็นนักธรรมตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
(๒) นักบวชศาสนาอื่นซึ่งมีหน้าที่ประจาในกิจของศาสนาตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวงและผู้ว่าราชการจังหวัดออกใบสาคัญให้ไว้
(๓) บุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหม
บุคคลที่ได้รับการยกเว้น เมื่อลงบัญชีทหาร
กาหนดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร
กองเกิ น แล้ ว ไม่ เ รี ย กมาตรวจเลื อ กรั บ
(๔) นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารของกระทรวงกลาโหม
ราชการทหารกองประจาการในยามปกติ
(๕) ครูซึ่งประจาทาการสอนหนังสือหรือวิชาการต่างๆ ที่อยู่ในความควบคุม
ของกระทรวง ทบวง กรม หรือราชการส่ว นท้องถิ่น ทั้งนี้ตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง และผู้ว่าราชการจังหวัดออกใบสาคัญให้ไว้
(๖) นักศึกษาของศูนย์กลางอบรมการศึกษาผู้ใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการ
(๗) นักศึกษาของศูนย์ฝึกการบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคม
(๑) ข้าราชการซึ่งได้รับคาสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยปัจจุบันทันด่วนให้ไป
ราชการอันสาคัญยิ่ง หรือไปราชการต่างประเทศโดยคาสั่งของเจ้ากระทรวง
(๒) นั ก เรี ย นซึ่ ง ออกไปศึ ก ษาวิ ช า ณ ต่ า งประเทศ ตามที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง
(๓) ข้า ราชการหรือ ผู้ ปฏิ บัติ งานในสถานที่ ราชการ หรื อโรงงานอื่น ใด
บุค คลที่ไ ม่เ ข้า รับการตรวจเลือกก็ไม่ถือว่า ในระหว่ า งที่ มี ก ารรบหรื อ การสงคราม อั น เป็ น อุ ป กรณ์ ใ นการรบหรื อ
เป็นการหลีกเลี่ยงขัดขืนการตรวจเลือก
การสงครามและอยู่ในความควบคุมของกระทรวงกลาโหม
(๔) บุคคลซึ่งกาลังปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยทหารในราชการสนาม
(๕) เกิดเหตุสุดวิสัย
(๖) ไปเข้าตรวจเลือกที่อื่น
(๗) ป่วยไม่สามารถจะมาได้ โดยให้บุคคลซึ่งบลุนิติภาวะและเชื่อถือได้มาแจ้ง
ต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือก
กรณีตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ต้องได้รับการผ่อนผันเฉพาะคราวจากรัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทย หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย

บุคคลที่ได้รับการผ่อนผัน ต้องไปเข้ารับการ
ตรวจเลือกในวันตรวจเลือก ถ้ามีจานวนทหาร
กองเกิ น ที่ จ ะรั บ ราชการเป็ น ทหารกอง
ประจ าการได้ ม ากกว่ า จ านวนที่ ฝ่ า ยทหาร
ต้องการ ให้ผ่อนผันแก่บุคคลดังต่อไปนี้

(๑) บุคคลที่จาเป็นต้องหาเลี้ยงบิดาหรือมารดาซึ่งไร้ความสามารถ หรือพิการ
ทุพพลภาพหรือชราจนหาเลี้ยงชีพไม่ได้และไม่มีผู้อื่นเลี้ยงดู แต่ถ้ามีบุ ตรหลาย
คนจะต้องเข้ากองประจาการพร้อมกัน คงผ่อนผันให้คนเดียวตามแต่บิดาหรือ
มารดาจะเลือก ถ้าบิดาหรือมารดาไม่สามารถจะเลือกได้ก็ให้คณะกรรมการ
ตรวจเลือกพิจารณาผ่อนผันให้หนึ่งคน
(๒) บุคคลที่จาเป็นต้องหาเลี้ยงบุตรซึ่งมารดาตายหรือไร้ความสามารถ หรือ
พิการทุพพลภาพ และบุ คคลที่จาเป็นต้องหาเลี้ยงพี่หรือน้องร่วมบิดามารดา
หรือร่วมแต่บิดาหรือมารดาซึ่งบิดามารดาตาย ทั้งนี้เมื่อบุตรหรือพี่หรือน้องนั้น
หาเลี้ยงชีพไม่ได้ และไม่มีผู้อื่นเลี้ยงดู
(๓) บุคคลที่อยู่ในระหว่างการศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

........................................................................

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
..................................
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงเป็ น พระราชธิ ด า องค์ ที่ ส องในพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว และสมเด็ จ พระนางเจ้ าพระบรมราชินี น าถ พระนามเดิ มว่ า สมเด็ จ พระเจ้ าลู ก เธอ เจ้ าฟ้ า สิ ริ นธรเทพ
รัตนราชสุ ดา กิติวัฒ นาดุล โสภาคย์ ประสู ติเมื่อวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๔๙๘ ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิ ต
โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์หม่อมหลวงเกษตร สนิทวงศ์ เป็นผู้ถวายการประสูติ และทรงมีพระนามที่บรรดาข้าราชบริพาร
เรียกกันทั่วไปว่า "ทูลกระหม่อมน้อย"
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเริ่มการศึกษาระดับอนุบาลในเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๒
ที่โรงเรียนจิตรลดา ในบริเวณพระตาหนักจิตรลดารโหฐาน ขณะนั้นพระชนมายุได้ ๓ พระชันษาเศษ ทรงมีพระสหายร่วม
ชั้นเรียนอีก ๒๐ คน ซึ่งมาจากบุตรหลานของพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ ตลอดจนมหาดเล็ก ผู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
ให้มาร่วมเรียนด้วยโดยปราศจากชั้นวรรณะ วิชาที่ทรงศึกษาในชั้นอนุบาลนี้ คือ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เลขคณิต และ
ขับร้อง พระอาจารย์ที่ถวายพระอักษรขณะนั้นได้แก่ อาจารย์ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ , อาจารย์คุณหญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ
และอาจารย์คุณหญิงสุนามัน ประนิช ทั้งนี้ปรากฎว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดโรงเรียน
พระอาจารย์ และพระสหายเป็นอันดี
เมื่ อ ทรงเรี ย นจบชั้ น ประถมศึ ก ษาตอนปลาย ได้ ท รงสอบร่ ว มกั บ นั ก เรี ย นทั่ ว ประเทศ โดยใช้ ข้ อ สอบ
กระทรวงศึกษาธิการ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสอบได้ที่ห นึ่ง ได้คะแนนรวมร้อยละ
๙๖.๖๐ อั น เป็ น คะแนนสู ง สุ ด ส าหรั บ ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ เ จ็ ด จึ ง ทรงได้ รั บ พระราชทานรางวั ล เรี ย นดี จ าก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๓๑ ณ กรีฑาสถานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม
๒๕๑๑ ระหว่างที่ทรงศึกษาอยู่ นี้ เป็ นที่ทราบกัน โดยทั่ว ไปว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
พระปรีชาสามารถ ในวิชาแทบทุกด้าน เช่น ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ราไทย ดนตรีไทย และ
วาดเขียน เป็นต้น ซึ่งมักจะทรงได้คะแนนมากว่าพระสหายในชั้นเดียวกันอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังโปรดทรงหนังสือมาตั้งแต่ทรง
พระเยาว์ และทรงพระปรี ชาสามารถ ในทางร้อยแก้ว และร้อยกรองอย่างยิ่ง ทรงเริ่มบทพระนิพนธ์ต่างๆตั้งแต่เมื่อทรง
พระชนมายุได้เพียง ๑๒ พระชันษา เป็นต้นมา บทพระราชนิพนธ์เหล่านี้ได้รับการตีพิมพ์แพร่หลายในหนังสือหลายเล่ม
ตัวอย่างเช่น "อยุธยา" "เจ้าครอกวัดโพธิ์" " ศาสนาเกิดขึ้นได้อย่างไร" เป็นต้น บทพระราชนิพนธ์ที่รู้จักกันดีในปัจจุบัน คือ
"พุทธศาสนสุภาษิตคาโคลง" ซึ่งทรงถอดมาจากภาษาบาลี และ "กษัตริยานุสรณ์" ซึ่งทรงทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจาปี ๒๕๑๖ (ขณะนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุเพียง ๑๘ พระชันษา)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ไปในชนบทห่างไกลและทุรกันดารทั่วประเทศมาตั้งแต่ยังเยาว์พระชันษา ได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ของประชาชน ทาให้ทรงทราบปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความยากจน ความขาดแคลนอาหารและปัจจัย
ต่างๆ การขาดบริการสาธารณสุขและการศึกษา จึงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และประชาชนที่ด้อย
โอกาสในถิ่นทุรกันดารเหล่านี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเริ่มงานพัฒนาในปีพุทธศักราช ๒๕๒๓
โดยทรงทดลองทาโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จานวน ๓ โรง เพื่อพัฒนาภาวะ
โภชนาการและสุขภาพของเด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร หลังจากนั้นได้ทรงขยายงานพัฒ นาในด้านอื่นๆ อีก เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น พร้อมทั้งขยายพื้นที่การดาเนินงานมากขึ้นด้วย โดยโปรดเกล้าฯ ให้สานักงานโครงการสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รับผิดชอบงานโครงการตามพระราชดาริต่าง ๆ การดาเนินงานโครงการพัฒนาตาม
พระราชดาริในถิน่ ทุรกันดาร ทรงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยมององค์ประกอบของคุณภาพชีวิต
เป็น ๔ ด้าน คือ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาจะยึดหลักการอนุรักษ์วิถี
ชีวิต ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวัฒ นธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น การส่งเสริมให้เด็ กและเยาวชนทาโครงงานการศึกษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นในสถานศึกษา และการจัดกิจกรรมวันสาคัญทางประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
........................................................................

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
..................................
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หั วภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประสูติเมื่อ วั นพฤหั สบดี ๕ เมษายน
พ.ศ. ๒๔๙๔ น. ณ โรงพยาบาลมองชัวซีส์ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และได้เสด็จนิวัติพระนคร แล้วประทับ ณ
พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
การศึกษาของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ทรงเข้ารับการศึกษาจน
สาเร็จการศึกษาขั้นต้นจากโรงเรียนจิตรลดา จนกระทั่งทรงสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา แล้วต่อมาจึงได้เสด็จไปประทับ ณ
ประเทศสหรั ฐ อเมริ กา เพื่ อทรงเข้า รั บ การศึก ษาต่ อจนจบส าเร็จ การศึก ษาในระดั บปริ ญญาตรี ณ สถาบั นเทคโนโลยี
แมสซาชูเซตส์ เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวเคมี ( Bachelor of Science Degree in Bio-Chemistry ) จากนั้นพระองค์ทรงเข้ารับการศึกษาต่อจนจบสาเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส ณ ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ในสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ (STATISTICS AND PUBLIC HEALTH) จนสาเร็จในการศึกษา
การอภิเษกสมรส เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ เพื่อทรงอภิเษกสมรสกับนายปีเตอร์ แลด เจนเซน ชาวอเมริกัน ในพระบรมหา
ราชวังตามราชประเพณี และเสด็จประทับอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี และนายปี เ ตอร์ เจนเซน มี โ อรส-ธิ ด า ๓ คน ซึ่ ง ทั้ ง หมดเกิ ด ในสหรั ฐ อเมริ ก า ได้ แ ก่ คุ ณ พลอยไพลิ น เจนเซน
(๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๔), คุณพุ่ม เจนเซน (๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ - ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗) และคุณสิริกิติยา
เจนเซน (๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๘)
ก่อนจะเสด็จนิวัติประเทศไทยเป็นการถาวร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ ภายหลังเสด็จนิวัติประเทศไทยเป็นการถาวร พระองค์
ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการในด้านการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับใน
ระดับประเทศและนานาชาติ นอกจากนี้ยังทรงให้การช่วยเหลือราษฎร และให้โอกาส ผู้พิการ เยาวชน ตลอดจนประชาชนที่
ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ โดยทรงมีพระดาริให้จัดตั้งมูลนิธิต่า งๆขึ้น ในการช่วยเหลือและให้โอกาสประชาชน อีกทั้ง
ยังทรงพระปรีชาสามารถในแสดงภาพยนตร์ตามบทพระนิพนธ์หลายเรื่องเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆในสังคม เป็นต้นว่า
หนึ่งใจ... เดียวกัน (พ.ศ. ๒๕๕๑), มายเบสต์บอดีการ์ด (พ.ศ. ๒๕๕๒) โดยรายได้ทั้งหมดในการจัดฉายภาพยนตร์ดังกล่ าวทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศนาไปช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆทั่วประเทศ และเป็นการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทยในระดับนานาชาติอีกด้วย
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯให้ ก่อตั้งมูลนิธิชีวิตสดใสขึ้นเพื่อดาเนินการความช่วยเหลือราษฎร ษร์ใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่ไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขกลับมามีความร่วมกันสามัคคีและสงบสุขมากขึ้น โดยทูลกระหม่อมหญิง
อุบ ลรั ตน์ ร าชกัญญา สิ ริ วัฒ นาพรรณวดีจ ะทรงทอดพระเนตรชีวิต ความเป็น อยู่ของ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้และทรง
ช่วยเหลือช่วยเหลือราษฎรษร์ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความอยากลาบาก เพื่อให้ราษฎรษร์ใน ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีร่วมสุขและสามัคคีกันจนทั่วถึง
นอกจากนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ยังทรงมีพระประสงค์ที่จะก่อตั้งมูลนิธิ Miracle
of Life เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาต่างๆ ให้อยู่เย็นเป็นสุข และส่งเสริมให้ราษฎรได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข โดยได้
เสด็จหรือทรงโปรดให้ผู้แทนพระองค์ไปดูความคืบหน้าของโครงการอยู่เป็นประจา เช่น ด้านการศึกษา ด้านสังคมสงเคราะห์
ด้านการช่วยเหลือ ด้านการศาสนา เป็นต้น
........................................................................

ความเป็นมาและความสาคัญของวันจักรี
..................................
วันจักรี สาคัญอย่างไร
วันจักรี หมายถึง วันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ปฐมบรมราชวงศ์จักรี เสด็จกรีฑาทัพถึง
พระมหานครทรงรับอัญเชิญขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ดารงราชอาณาจักรสยามประเทศ
ประวัติวันจักรี (Chakri day)
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ร.๑) เสด็จปราบดาภิเษก
ขึ้นครองราชย์เป็น กษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสร้างกรุงเทพมหานครขึ้นเป็นเมืองหลวงของไทย มาจนถึงทุกวันนี้ ด้วย
พระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ในปี พ.ศ. ๒๔๑๖ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๕) จึงโปรดเกล้าฯ ให้หล่อ
พระบรมรูปของพระเจ้าอยู่หัวทั้ง ๔ พระองค์ (ร.๑ – ร.๔) เพือ่ ประดิษฐานไว้ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อๆ มา พระบรมวงศานุ
วงศ์ ข้าราชการ และประชาชนได้ถวายบังคมสักการะ โดยเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เป็นธรรมเนียมปีละครั้ง และ
ได้ โ ปรดเกล้ า ฯ ให้ อั ญ เชิ ญ ไปประดิ ษ ฐานไว้ บ นพระที่ นั่ ง ดุ สิ ต มหาปราสาท และมี ก ารย้ า ยที่ ห ลายครั้ ง เช่ น พระที่ นั่ ง
พุทไธสวรรย์ปราสาท และ พระที่นั่งศิวาลัยปราสาท เป็นต้น
ในสมัยรัชกาลที่ ๖ นั้น โปรดให้ย้ายพระบรมรูปทั้ง ๔ ( ร.๑ – ร.๔ ) มาไว้ ณ ปราสาทพระเทพบิดร ในวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม พร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่ ๕ พระชนกนาถ พระที่นั่งองค์นี้ รัชกาลที่ ๖ โปรดให้ซ่อมจากพุทธปรางค์
ปราสาทเพื่อเรื่ องนี้ โ ดยเฉพาะ และได้พระราชทานนามดังกล่ าว การซ่อมแซมก่อสร้างและประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง
๕ รัชกาล สาเร็จลุล่วงในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๖๑ จึงได้มีพระบรมราชโองการ ประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูป
ในวันที่ ๖ เมษายนปีนั้น และต่อมา โปรดฯ ให้เรียกวันที่ ๖ เมษายนว่าเป็น “วันจักรี”
สาหรับในปี ๒๕๕๖ ตรงกับ วันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นวันที่ระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช และ มหาจักรีบรมราชวงศ์
........................................................................

รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปีใหม่ ๒๕๕๖
..................................
ทุกปีในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย จะมีหลายหน่วยงานออกมารณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน พยายามลดตั ว เลขผู้ เ สี ย ชี วิ ต และบาดเจ็ บ ปี ใ หม่ ใ ห้ น้ อ ยที่ สุ ด และในเทศกาลปี ใ หม่ ที่ ใ กล้ เ ข้ า มานี้ รั ฐ บาล
กระทรวงมหาดไทย และสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ขับเคลื่อนรณรงค์ภายใต้แผนงานว่า
"ก้าวสู่ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ " ขึ้น โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายหวังสร้างจิตสานึกและสร้างพลังในการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุให้ได้ผลมากที่สุด ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นพยายามดาเนินการมาทุกปี และในปีนี้ โครงการตั้งเป้าลดผู้เสียชีวิตและ
บาดเจ็บ เพื่อให้เทศกาลแห่งความสุขเกิดอุบัติเหตุให้น้อยที่สุด ซึ่งแน่นอนว่าทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะ
ต้องให้ความร่วมมือช่วยกันลดอุบัติเหตุทางถนนและลดปัจจัยเสี่ยงก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการเดินทางบนถนนทั้งสาย
หลักและสายรอง และเน้นมาตรการตั้งจุดตรวจ จุดบริการ จุดสนับ สนุน รวมถึงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่เกิดตายเจ็บในปีที่ผ่านมา
จะมีการตั้งด่านตรวจร่วม และตั้งศูนย์ปฏิบัติการกลางร่วมกับระดับจังหวัด อาเภอ และท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗
เม.ย. เป้าหมายเพื่อลดจานวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ จานวนผู้เสียชีวิต และจานวนผู้บาดเจ็บ ให้เหลือน้อยกว่าช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ปี ๒๕๕๕ โดยมีการกาหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนไว้ ๖ มาตรการ ได้แก่ มาตรการด้าน
บริหารจัดการ มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย มาตรการด้านสังคม มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร มาตรการด้านการ
ประชาสัมพันธ์ และมาตรการด้านบริก ารการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย นอกจากนี้ยังมีมาตรการที่เน้นหนัก คือ การควบคุม
ความเร็ว การควบคุมการเมาสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ การจัดพื้นที่เล่นน้าสงกรานต์ที่มีความปลอดภัย การเล่นน้าสงกรานต์
ท้ายรถกระบะให้มีความปลอดภัย การควบคุมการใช้รถจักรยานยนต์ และการควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สาหรับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลนั้น ปัจจัยเสี่ยงอันดับต้นๆ เป็นเรื่องพฤติกรรมคน ความเสี่ยงจาก
ยานพาหนะ และโครงสร้างทางถนนตามลาดับ ซึ่งการแก้ปัญหาที่ตรงจุดนั้น ผู้อานวยการสานักบูรณาการ สาธารณภัย
อุบัติภัย และความปลอดภัยทางถนน กล่าวด้วยว่า เหตุหลักๆ ของความสูญเสียยังเป็นเรื่องการเมาสุราแล้วขับขี่ รองลงมาคือ
ความประมาท อ่อนเพลีย ไม่ชานาญเส้นทาง ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ตระหนักถึงความปลอดภัย จะเห็นได้ว่าหากเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมหรือแนวคิดจะช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้มาก สาหรับยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยยังคงเป็นรถมอเตอร์ไซค์ ในการ
รณรงค์จะเน้นบุคคลที่ใช้ยานพาหนะประเภทนี้ และกาชับจุดตรวจจุดสกัดให้ป้องปราม ขอความร่วมมือ ตักเตือนผู้เมาแล้ว
ขับ หากไม่เหลือบ่ากว่าแรงจะอานวยความสะดวกให้ แต่หากเจ้าหน้าที่พินิจพิเคราะห์แล้ วว่าหากปล่อยไปจะเกิดอันตรายต่อ
ผู้อื่นก็จาเป็นต้องใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
“ช่วงสงกรานต์ ผู้คนออกไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด กลับบ้านไปเยี่ยมครอบครัว การระดมเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุมากเพียงใด ก็ไม่สามารถสู้กับปริมาณคนมหาศาลที่ออกเดินทางนับล้านๆ คน ฉะนั้น ต้องร่วมพลังกันขับขี่อย่าง
มีน้าใจ พยายามทาถนนให้ปลอดภัย การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ผ่านสื่อต้องเข้มข้นเพื่อให้เห็นผลเสียจากความประมาท
แม้เพียงเสี้ยววินาที นามาซึ่งความสูญเสีย อุบัติเหตุเกิดขึ้นกับคนทุกเพศทุ กวัยและยานพาหนะทุกประเภท" ฝากให้คนไทย
ตระหนักว่าโอกาสเกิดอุบัติเหตุบนถนนมีได้ตลอด ก่อให้เกิดความสูญเสียและพิการ หากรุนแรงอาจถึงขั้นทุพพลภาพ เป็น
ภาระของครอบครัวและผู้ใกล้ชิด ถ้าตระหนักถึงอุบัติเหตุ ช่วยให้ถึงที่หมายส่งความสุขปีใหม่อย่างปลอดภัยแน่นอน.
........................................................................

ตานานนางสงกรานต์
..................................
ตามจารึกที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กล่าวตามพระบาลีฝ่ายรามัญว่า ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีเศรษฐีคนหนึ่ง
รวยทรัพย์แต่อาภัพบุตร ตั้งบ้านอยู่ใกล้กับนักเลงสุราที่มีบุตรสองคน วันหนึ่งนักเลงสุราต่อว่าเศรษฐีจนกระทั่งเศรษฐีน้อยใจ
จึงได้บวงสรวงพระอาทิตย์ พระจันทร์ ตั้งจิตอธิษฐานอยู่กว่าสามปี ก็ไร้วี่แววที่จะมีบุตร อยู่มาวันหนึ่งพอถึงช่วงที่พระอาทิตย์
ยกขึ้นสู่ราศีเมษ เศรษฐีได้พาบริวารไปยังต้นไทรริมน้า พอถึงก็ได้เอาข้าวสารลงล้างในน้าเจ็ดครั้ง แล้วหุงบูชาอธิษฐานขอบุตร
กับรุกขเทวดาในต้นไทรนั้น รุกขเทวดาเห็นใจเศรษฐี จึงเหาะไปเฝ้าพระอินทร์ ไม่ช้าพระอินทร์ก็มีเมตตาประทานให้เทพบุตร
องค์หนึ่งนาม "ธรรมบาล" ลงไปปฏิสนธิในครรภ์ภรรยาเศรษฐี ไม่ช้าก็คลอดออกมา เศรษฐีตั้งชื่อให้กุมารน้อยนี้ว่า ธรรมบาลกุมาร
และได้ปลูกปราสาทไว้ใต้ต้นไทรให้กุมารนี้อยู่อาศัย
ต่อมาเมื่อธรรมบาลกุมารโตขึ้น ก็ได้เรียนรู้ซึ่งภาษานก และเรียนไตรเภทจบเมื่ออายุได้เจ็ดขวบ เขาได้เป็นอาจารย์บอก
มงคลต่าง ๆ แก่คนทั้งหลาย อยู่มาวันหนึ่ง ท้าวกบิล พรหม ได้ลงมาถามปัญหากับธรรมบาลกุมาร ๓ ข้อ ถ้าธรรมบาลกุมาร
ตอบได้ก็จะตัดเศียรบูชา แต่ถ้าตอบไม่ได้จะตัดศีรษะธรรมบาลกุมารเสีย ท้าวกบิลพรหมถามธรรมบาลกุมารว่า ตอนเช้าศรีอยู่
ที่ไหน ตอนเที่ยงศรีอยู่ที่ไหน และตอนค่าศรีอยู่ที่ไหน ทันใดนั้นธรรมบาลกุมารจึงขอผัดผ่อนกับ ท้าวกบิลพรหมเป็นเวลา ๗
วัน
ทางธรรมบาลกุมารก็พยายามคิดค้นหาคาตอบ ล่วงเข้าวันที่ ๖ ธรรมบาลกุมารก็ลงจากปราสาทมานอนอยู่ใต้ต้นตาล
เขาคิดว่า ขอตายในที่ลับยังดีกว่าไปตายด้วยอาญาท้าวกบิลพรหม บังเอิญบนต้นไม้มีนกอินทรี ๒ ตัวผัวเมียเกาะทารังอยู่
นางนกอินทรีถามสามี ว่า พรุ่งนี้เราจะไปหาอาหารแห่งใด สามีตอบนางนกว่า เราจะไปกินศพธรรมบาลกุมาร ซึ่งท้าวกบิล
พรหมจะฆ่าเสีย ด้วยแก้ปัญหาไม่ได้ นางนกจึงถามว่า คาถามที่ท้าวกบิลพรหมถามคืออะไร สามีก็เล่าให้ฟัง ซึ่งนางนกก็ไม่
สามารถตอบได้ สามีจึงเฉลยว่า ตอนเช้า ศรีจะอยู่ที่หน้า คนจึงต้ องล้างหน้าทุก ๆ เช้า ตอนเที่ยง ศรีจะอยู่ที่อก คนจึงเอา
เครื่องหอมประพรมที่อก ส่วนตอนเย็น ศรีจะอยู่ที่เท้า คนจึงต้องล้างเท้าก่อนเข้านอน ธรรมบาลกุมารก็ได้ทราบเรื่องที่นก
อินทรีคุยกันตลอด จึงจดจาไว้ ครั้นรุ่งขึ้น ท้าวกบิลพรหมก็มาตามสัญญาที่ให้ไว้ทุกประการ ธรรมบาลกุมารจึงนาคาตอบที่ได้
ยินจากนกไปตอบกับท้าวกบิลพรหม ท้าวกบิลพรหมจึงตรัสเรียกธิดาทั้งเจ็ดอันเป็นบาทบาจาริกาพระอินทร์มาประชุมพร้อม
กัน
แล้วบอกว่า เราจะตัดเศียรบูชาธรรมบาลกุมาร ถ้าจะตั้งไว้ยังแผ่นดิน ไฟก็จะไหม้โลก ถ้าจะโยนขึ้นไปบนอากาศ ฝน
ก็จะแล้ง ถ้าจะทิ้งในมหาสมุทร น้าก็จะแห้ง จึงให้ธิดาทั้งเจ็ดนาพานมารองรับ แล้วก็ตัดเศียรให้นางทุงษะ ผู้เป็นธิดาองค์โต
จากนั้น นางทุงษะ ก็อัญเชิญพระเศียรท้าวกบิลพรหมเวียนขวารอบเขาพระสุเมรุ ๖๐ นาที แล้วเก็บรักษาไว้ในถ้าคันธุลี ใน
เขาไกรลาศ
จากนั้นมาทุก ๆ ๑ ปี ธิดาของท้าวกบิลพรหมทั้ง ๗ ก็จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาทาหน้าที่อัญเชิญพระเศียรท้าวกบิล
พรหมแห่ไปรอบเขาพระสุเมรุ เป็นเวลา ๖๐ นาที แล้วประดิษฐานตามเดิม ในแต่ละปีนางสงกรานต์แต่ละนางจะทาหน้าที่
ผลัดเปลี่ยนกันตามวันมหาสงกรานต์ ดังนี้
๑. วันอาทิตย์เป็นวันมหาสงกรานต์ นางสงกรานต์นาม ทุงษะเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกทับทิม อาภรณ์แก้วปัทมราช
ภักษาหารอุทุมพร (ผลมะเดื่อ) พระหัตถ์ขวาทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายทรงสังข์ เสด็จมาบนหลังครุฑ
๒. วัน จั น ทร์ เ ป็ น วั น มหาสงกรานต์ นางสงกรานต์ น าม โคราคะเทวี ทรงพาหุ รั ด ทัด ดอกปี บ อาภรณ์ แ ก้ ว มุ ก ดา
ภักษาหารเตลัง (น้ามัน) พระหัตถ์ขวาทรงพระขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายทรงไม้เท้า เสด็จมาบนหลังพยัคฆ์ (เสือ)
๓. วันอังคารเป็นวันมหาสงกรานต์ นางสงกรานต์นาม รากษสเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกบัวหลวง อาภรณ์แก้วโมรา
ภักษาหารโลหิต (เลือด) พระหัตถ์ขวาทรงตรีศูล พระหัตถ์ซ้ายทรงธนู เสด็จมาบนหลังพระยาวราหะ (หมู)
๔. วั น พุ ธ เป็ น วั น มหาสงกรานต์ นางสงกรานต์ น าม มั ณ ฑาเทวี ทรงพาหุ รั ด ทั ด ดอกจ าปา อาภรณ์ แ ก้ ว ไพฑู ร ย์
ภักษาหารนมเนย พระหัตถ์ขวาทรงเหล็กแหลม พระหัตถ์ซ้ายทรงไม้เท้า เสด็จมาบนหลังคัทรภะ (ลา)
๕. วันพฤหัสบดีเป็นวันมหาสงกรานต์ นางสงกรานต์นาม กิริณีเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกมณฑา อาภรณ์แก้วมรกต
ภักษาหารถั่วงา พระหัตถ์ขวาทรงของ้าว พระหัตถ์ซ้ายทรงปืน เสด็จมาบนหลังพระยาคชสาร (ช้าง)
๖. วันศุกร์ เป็นวันมหาสงกรานต์ นางสงกรานต์นาม กิมิทาเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกจงกลนี อาภรณ์แก้วบุษราคัม
ภักษาหารกล้วยน้า พระหัตถ์ขวาทรงพระขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายทรงพิณ เสด็จมาบนหลังมหิงสา (ควาย)

๗. วันเสาร์เป็นวันมหาสงกรานต์ นางสงกรานต์นาม มโหธรเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกสามหาว อาภรณ์แก้วนิลรัตน์
ภักษาหารเนื้อทราย พระหัตถ์ขวาทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายทรงตรีศูล เสด็จมาบนหลังมยุรา (นกยูง)
สาหรับความเชื่อทางล้านนานั้นจะมีว่า
๑. วันอาทิตย์ ชื่อ นางแพงศรี
๒. วันจันทร์ ชื่อ นางมโนรา
๓. วันอังคาร ชื่อ นางรากษสเทวี
๔. วันพุธ ชื่อ นางมันทะ
๕. วันพฤหัสบดี ชื่อ นางกัญญาเทพ
๖. วันศุกร์ ชื่อ นางริญโท
๗. วันเสาร์ ชื่อ นางสามาเทวี
........................................................................

เทศกาลสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ-วันครอบครัว
..................................
"สงกรานต์" ถือเป็นประเพณีที่เก่าแก่ของไทยประเพณีหนึ่งที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ คู่กับประเพณีตรุษ หรือ
ที่เรียกกันรวมๆ ว่าประเพณีตรุษสงกรานต์ ซึ่งหมายถึงประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของไทย ก่อนที่จะปรับเปลี่ยนมาใช้
วันที่ ๓๑ ธันวาคม เป็นวันส่งท้ายปีเก่าและวันที่ ๑ มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ เมื่อพ.ศ.๒๔๘๓ เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ทั่ว
โลก
คาว่าตรุษ เป็นภาษาทมิฬ ใช้ในชนเผ่าหนึ่งทางอินเดียตอนใต้ แปลว่า ตัด หรือขาด คือตัดปี หรือขาดปี หมายถึงการ
สิ้นปีนั่นเอง ตามปกติการกาหนดวันตรุษหรือวันสิ้นปีจะถือหลักทางจันทรคติ (วิธีนับวันและเดือนโดยถือเอาการเดินของดวง
จันทร์เป็นหลัก) คือวันแรม ๑๕ ค่า เดือน ๔
ส่วนคาว่าสงกรานต์ เป็นภาษาสันสกฤต แปลว่า ก้าวขึ้น หรือการเคลื่อนที่ ย้ายที่ หมายถึง เวลาที่ดวงอาทิตย์เคลื่อน
จากราศีหนึ่งไปสู่อีกราศีหนึ่งทุกๆ เดือน เรียกว่า สงกรานต์เดือน ยกเว้นเมื่อย้ายจากราศีมีนสู่ราศีเมษ ซึ่งเป็นสงกรานต์ปี จะ
เรียกชื่อพิเศษว่า "มหาสงกรานต์" จึงเป็นวันขึ้นปีใหม่ โดยวิธีนับทางสุริยคติ (วิธีนับวันและเดือนโดยถือกาหนดตาแหน่งดวง
อาทิตย์เป็นหลัก) ดังนั้น การกาหนดนับวันสงกรานต์จึงตกอยู่ในระหว่างวันที่ ๑๓, ๑๔ และ ๑๕ เมษายน
ซึ่งทั้ง ๓ วันจะมีชื่อเรียกเฉพาะดังนี้ คือ วันที่ ๑๓ เมษายน เรียกว่า มหาสงกรานต์ หมายถึง การที่ดวงอาทิตย์ก้าว
ขึ้นสู่ราศีเมษอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ผ่านการเข้าสู่ราศีอื่นๆ แล้วครบ ๑๒ เดือน
วันที่ ๑๔ เมษายน เรียกว่า วันเนา หมายถึง การที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนเข้าอยู่ราศีเมษประจาที่เรียบร้อยแล้ว
วันที่ ๑๕ เมษายน เรียกว่า วันเถลิงศก หรือวันขึ้นศก คือ วันที่เริ่มเปลี่ยนจุลศักราชใหม่ การที่กาหนดให้อยู่ในวันนี้
นั้นเพื่อให้แน่ใจได้ว่าดวงอาทิตย์โคจรขาดจากราศีมีนขึ้นอยู่ราศีเมษแน่นอนแล้ว อย่างน้อย ๑ องศา
เทศกาลสงกรานต์นอกจากจะเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยแล้ว ยังถือเป็นวันสาคัญของคนไทยอีก คือ วันผู้สูงอายุ
แห่งชาติและวันครอบครัว
วันผู้สูงอำยุแห่งชำติ คือ วันสาหรับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้ งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม
๒๕๒๕ อนุมัติให้วันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุทั้งด้านสุขภาพ
อนามัย การศึกษา สังคมวัฒนธรรม ความมั่นคงทางรายได้ การทางาน และด้านสวัสดิการสังคม นอกจากนี้ ยังให้มีการจัด
กิจกรรมสาหรับผู้สูงอายุทุกปี อาทิ การกราบขอพรและการมอบของขวัญให้แก่ผู้สูงอายุ เป็นต้น
วันครอบครัว จะตรงกับวันที่ ๑๔ เมษายนของทุกปี เป็นวันที่ต้องการให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสาคัญของ
ครอบครัวให้มากขึ้น ดังนั้น เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๒ คณะรัฐมนตรี ซึ่งมีพล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้
มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้วันที่ ๑๔ เมษายนของทุกปีเป็นวันแห่งครอบ ครัว ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์ของไทย ด้วยเหตุผลว่า
ในวันนี้เป็นวันที่สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสพบปะกันได้โดยสะดวก
จะเห็นได้ว่าเทศกาลสงกรานต์เป็นประเพณีที่ได้ยึดถือปฏิบัติกันมาเนิ่นนาน ที่มีความงดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร และ
เต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความเคารพซึ่งกันและกัน ซึ่งทุกคนจะหาโอกาสกลับบ้านไปหาพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่
รดน้าขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ เป็นกาลังใจกันและกันในการดารงชีวิต
เป็นวันแห่งการแสดงความกตัญญู โดยการปรนนิบัติต่อพ่อแม่ ผู้มีพระคุณที่มีชีวิตอยู่ และทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่
ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และยังเป็นวันที่ครอบครัวได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา ได้ทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพื่อสานสัมพันธ์กัน
ภายในครอบครัว
........................................................................

กิจกรรมสาคัญในวันสงกรานต์
..................................
กำรทำบุญตักบำตร ถือว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้ตัวเอง และ อุทิศส่วนกุศลนั้นแก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว การทาบุญแบบนี้
มักจะเตรียมไว้ล่วงหน้า นาอาหารไปตักบาตรถวายพระภิกษุที่ศาลาวัด ซึ่งจัดเป็นที่รวมสาหรับทาบุญ ในวันนี้หลังจากที่ได้
ทาบุญเสร็จแล้ว ก็จะมีการก่อพระทรายอันเป็นประเพณีด้วย
กำรสรงน้ำพระ การรดน้า เป็นการอวยพรปีใหม่ให้กันและกัน น้าที่รดมักใช้น้าหอมเจือด้วยน้าธรรมดา การสรงน้าพระจะรด
น้าพระพุทธรูปที่บ้านและที่วัด และบางที่จัด สรงน้าพระสงฆ์ ด้วย
บังสุกุลอัฐิ กระดูกญาติผู้ใหญ่ที่ตายแล้ว มักก่อเป็นเจดีย์ แล้วนิมนต์พระไปบังสุกุล
กำรรดน้ำผู้ใหญ่ คือการไปอวยพรให้ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ครูบาอาจารย์ ท่านผู้ใหญ่มักจะนั่งลงแล้วผู้ที่รดก็จะเอาน้าหอมเจือ
กับน้ารดที่มือท่าน ท่านจะให้ศีลให้พรผู้ที่ไปรด ถ้าเป็นพระก็จะนาผ้าสบงไปถวายให้ท่านผลัดเปลี่ยนด้วย หากเป็นฆราวาสก็
จะหาผ้าถุง ผ้าขาวม้าไปให้
กำรดำหัว ก็คือการรดน้านั่นเอง แต่เป็นคาเมืองทางภาคเหนือ การดาหัวเรียกกันเฉพาะการรดน้าผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือ
ผู้สูงอายุ คือการขอขมาในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปแล้ว หรือ การขอพรปีใหม่จากผู้ใหญ่ ของที่ใช้ในการดาหัวส่วนมากมีผ้าขนหนู
มะพร้าว กล้วย และ ส้มป่อย
กำรปล่อยนกปล่อยปลำ ถือเป็นการล้างบาปที่ทาไว้ เป็นการสะเดาะเคราะห์ร้ายให้มีแต่ความสุขความสบายในวันขึ้นปีใหม่
กำรนำทรำยเข้ำวัด ทางภาคเหนือนิยมขนทรายเข้าวัดเพื่อเป็นนิมิตโชคลาภ ให้มีความสุขความเจริญ เงินทองไหลมาเทมาดุจ
ทรายที่ขนเข้าวัด
สงกรานต์ในแต่ละท้องที่
แม้สงกรานต์จะมีอยู่ทั่วไปในประเทศแถบคาบสมุทรอินโดจีน เช่น พม่า ลาว กัมพูชา และมณฑลยูนนานทางตอนใต้
ของประเทศจีนแต่สงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงมากที่สุดในสายตาชาวโลกคือสงกรานต์ในประเทศไทย จึงทาให้
เทศกาลสงกรานต์ของไทยติดอันดับเทศกาลที่มีสีสันที่สุด ๑ ใน ๕ ของเอเชีย
ส่วนในต่างประเทศ ชาวไต หรือชาวไท ในสิบสองปันนา โดยเฉพาะเมืองจี่งหง หรือเมืองเชียงรุ่ง จะจัดงานสาดน้าสงกรานต์
ในวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน [๖]โดยเรียกว่างานเทศกาลพัวสุ่ยเจี๋ย
สงกรานต์ภาคเหนือ (สงกรานต์ล้านนา) หรือ "ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง" อันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เริ่มตั้งแต่ "วันสังขารล่อง"
(๑๓ เม.ย.) ที่มีการทาความสะอาดบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคล "วันเนา" หรือ "วันเน่า" (๑๔ เม.ย.) วันที่ห้ามใครด่าทอว่าร้าย
เพราะจะทาให้โชคร้ายไปตลอดทั้งปี "วันพญาวัน" หรือ "วันเถลิงศก" (๑๕ เม.ย.) วันนี้ชาวบ้านจะตื่นแต่เช้าทาบุญตักบาตร
เข้าวัดฟังธรรม ก่อนจะไปรดน้าดาหัว ขอขมาญาติผู้ ใหญ่ในช่วงบ่าย "วันปากปี " (๑๖ เม.ย.) ชาวบ้านจะพากันไปรดน้า
เจ้าอาวาสตามวัดต่างๆเพื่อขอขมาคารวะ "วันปากเดือน" (๑๗ เม.ย.) เป็นวันที่ชาวบ้านส่งเคราะห์ต่างๆ ออกไปจากตัวเพื่อ
ปิดฉากประเพณีสงกรานต์ล้านนา และ "วันปากวัน" (๑๘ เม.ย.)
สงกรานต์ภาคอีสาน นิยมจัดกันอย่างเรียบง่าย แต่ว่ามากไปด้วยความอบอุ่น โดยคนอีสานจะเรียกประเพณีสงกรานต์ว่า
"บุญเดือนห้า" หรือ"ตรุษสงกรานต์" บางพื้นที่จะเรียกว่า “เนา” และจะถือฤกษ์ในวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๕ เวลาบ่าย ๓ โมง
เป็นเวลาเริ่มงานโดยพระสงฆ์จะตีกลองโฮมเปิดศักราช จากนั้นญาติโยมจะจัดเตรียมน้าอบหาบไปรวมกันที่ศาลาวัดเพื่อสรง
น้าพระพุทธรูป แล้วต่อด้วยการรดน้าดาหัว ปู่ ย่า ตา ยาย และญาติผู้ใหญ่ เพื่อขอขมาลาโทษจากนั้นก็จะเป็นการเล่นสาดน้า
สงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน
สงกรานต์ภาคใต้ ตามความเชื่อของประเพณีสงกรานต์แบบดั้งเดิมที่ภาคใต้แล้ว สงกรานต์เป็นช่วงเวลาแห่งการผลัดเปลี่ยน
เทวดาผู้รักษาดวงชะตาบ้านเมือง พวกเขาจึงถือเอาวันแรกของสงกรานต์ (๑๓ เม.ย.) เป็น "วันส่งเจ้าเมืองเก่า" โดยจะทาพิธี
สะเดาะเคราะห์สิ่งไม่ดีออกไป ส่วน "วันว่าง" (๑๔ เม.ย.) ชาวนครจะไปทาบุญตักบาตรที่วัด และสรงน้าพระพุทธรูป และ
วันสุดท้ายเป็น "วันรับเจ้าเมืองใหม่" (๑๕ เม.ย.) จะทาพิธีต้อนรับเทวดาองค์ใหม่ด้วยการแต่งองค์ทรงเครื่องอย่างสวยงาม
ส่งท้ายสงกรานต์ประเพณีสงกรานต์
สงกรานต์ภาคกลาง เริ่มขึ้นในวันที่ ๑๓ เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์ วันที่ ๑๔ เมษายน เป็น "วันกลาง" หรือ "วันเนา"
และวันที่ ๑๕ เมษายน เป็นวันวันเถลิงศก ทั้ง ๓ วันประชาชนจะประกอบพิธีทางศาสนา มีการทาบุญตักบาตร ปล่อยนก
ปล่อยปลา การกรวดน้าอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ การสรงน้าพระ การขนทรายเข้าวัดก่อพระเจดีย์ทราย

สงกรำนต์ผูกสำยสิญจน์เชื่อมโยงพระธำตุสองแผ่นดิน หรือ สงกรานต์นครพนม รื่นรมย์ บุญปีใหม่ไทย-ลาว ณ อ.เมือง
และ อ.เรณูน คร จ.นครพนม ในงานจะมีการฮดสรง หรือสรงน้าพระธาตุประจาวันเกิดทั้ง ๗ แห่ง ที่มีเพียงแห่งเดียวใน
ประเทศไทย
สงกรำนต์อุ้มสำวลงน้ำ หรือ ประเพณีสงกรานต์อุ้มสาวลงน้า ณ เกาะสีชัง และเกาะขามใหญ่ จ.ชลบุรี ภายในงานมี
กิจกรรมเช่น พิธีทาบุญตักบาตร สรงน้าพระ พิธีกองข้าวบวงสรวง รดน้าดาหัว การก่อพระเจดีย์ทราย การละเล่นพื้นบ้าน
แข่งขันเรือกระทะ เรือชักกะเย่อ มวยตับจาก ปาลูกดอก แข่งขันตะกร้อลอดบ่วง การแสดงดนตรี และประเพณีอุ้มสาวลงน้า
สงกรำนต์นำงดำน หรือ เทศกาลมหาสงกรานต์เมืองนครศรีธรรมราช จัดขึ้น ณ สวนศรีธรรมาโศกราช สนามหน้าเมือง
หอพระอิศวร สาหรับกิจกรรมภายในเทศกาลสงกรานต์เมืองนครนี้ จะมีมหกรรมขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง กิจกรรมนั่งรถ
ชมเมือง เล่าเรื่องลิกอร์ นั่งสามล้มโบราณชมเมืองเก่า พิธีพุทธาภิเษกน้าศักดิ์สิทธิ์จาก ๖ แหล่ง จตุคามรุ่นสรงน้า ๕๐ เป็นต้น
สงกรำนต์ปำร์ตี้โฟม มีพื้นที่ปาร์ตี้โฟมที่ปิดล้อมด้วยพลาสติกใส
สงกรำนต์ล่องเรือสำดน้ำ เช่นที่ตลาดน้าตลิ่งชัน นักท่องเที่ยวสามารถพบความสนุกสนานจากการนั่งเรือหางยาวสาด
น้าสงกรานต์กับชุมชนริมสองฟากฝั่งคลอง และยังได้ชมสวนกล้วยไม้ ทาบุญให้อาหารปลา หรือแวะซื้อขนมหวาน ผลไม้
จากแพ และมีไกด์คอยบรรยายและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
หำดใหญ่ มิดไนท์ สงกรานต์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีการจัดกิจกรรมสงกรานต์และการสาดน้าในยามค่าคืน
ณ ถนนเสน่หานุสรณ์ และถนนนิพัทธ์อุทิศ ๓ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐- ๒๓.๐๐ น. โดยเทศกาลนี้ได้เริ่มจัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๗
........................................................................

เกษตรอินทรีย์
..................................
เกษตรอินทรีย์
คือการทาการเกษตรด้วยหลักธรรมชาติ บนพื้นที่การเกษตรที่ไม่มีสารพิษตกค้างและหลีกเลี่ยงจากการปนเปื้อนของ
สารเคมีทางดิน ทางน้า และทางอากาศเพื่อส่งเสริมความอุดสมสมบูรณ์ของดินความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศน์
และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่สมดุลธรรมชาติโดยไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์หรือสิ่งที่ได้มาจากการตัดต่อพันธุกรรม ใช้ปัจจัย
การผลิตที่มีแผนการจัดการอย่างเป็นระบบในการผลิตภายใต้มาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ให้ได้ผผลิตสูงอุดมด้วยคุณค่า
ทางอาหารและปลอดสารพิษโดยมีต้นทุนการผลิตต่าเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง แก่มวลมนุษยชาติ และสรรพชีวิต
ทาไม ? ต้องเกษตรอินทรีย์
การใช้ทรัพยากรดินโดยไม่คานึงถึงผลเสียของ ปุ๋ยเคมีสังเคราะห์ ก่อให้เกิดความไม่สมดุลในแร่ธาตุและกายภาพของ
ดินทาให้สิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์ในดินนั้นสูญหาย และไร้สมรรถภาพความไมาสมดุลนี้เป็นอันตรายยิ่งกระบวนการนี้เมื่อเกิดขึ้น
แล้ว จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างต่อเนื่อง ผืนดินที่ถูกผลาญไปนั้น ได้สูญเสียความสามารถในการดูดซับแร่ธาตุ ทาให้ผล
ผลิตมีแร่ธาตุ วิตามิน และพลังชีวิตต่าเป็นผลให้เกิดการขาดแคลนธาตุอาหารรองในพืช พืชจะอ่อนแอ ขาดภูมิต้านทานโรค
และทาให้การคุกคามของแมลง และเชื้อโรคเกิดขึ้นได้ง่ายซึ่งจะนาไปสู่ก ารใช้สารเคมีฆ่าแมลงและเชื้อราเพิ่มขึ้น ดินที่เสื่อม
คุณ ภาพนั้ น จะเร่ ง การเจริ ญ เติ บ โตของวั ช พืช ให้ แ ข่ ง กั บ พื ช เกษตร และนาไปสู่ ก ารใช้ ส ารเคมี สั ง เคราะห์ ก าจั ด วั ช พื ช
ข้อ บกพร่ อ งเช่น นี้ ก่ อ ให้ เ กิ ด วิก ฤติ ในห่ ว งโซ่ อ าหาร และระบบการเกษตรของเราซึ่ง ท าให้ เ กิ ด ปัญ หาทางสุ ข ภาพ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยิ่ง ในโลกปัจจุบันประเทศไทยนาเข้าสารเคมีสังเคราะห์ทางการเกษตรเป็นเงินปีละ ๔-๕ หมื่นล้านบาท
เกษตรกรต้องซื้อปัจจัยการผลิตที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์ในการเพาะปลูกทาให้การลงทุนสูง และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่
ราคาผลผลิตในรอบยี่สิบปี ไม่ได้สูงขึ้นตามสัดส่วนของต้นทุนที่สูงขึ้นนั้นมีผลทาให้เกษตรกรขาดทุน มีหนี้สินล้นพ้นตัวเกษตร
อินทรีย์จะเป็นหนทางของการแก้ปัญหาเหล่านั้นได้
เกษตรอินทรีย์คืออะไร ?
- ให้ปริมาณและคุณภาพผลผลิตที่ดีกว่า
- ให้อาหารปลอดสารพิษสาหรับชีวิตที่ดีกว่า
- ให้ต้นทุนการผลิตที่ต่าเพื่อเศรษฐกิจที่ดีกว่า
- ให้คุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตที่ดีกว่า
- ให้ผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ดีกว่า
- ให้สิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า
เป็นเกษตรอินทรีย์ได้อย่างไร
การเกษตรปัจจุบัน สามารถปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์ได้โดยเริ่มต้นศึกษาหาความรู้จากมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่
ถูกกาหนดขึ้นควรเริ่มต้นด้วยความสนใจ และศรัทธาหลักทฤษฎีเพื่อการปฏิบัติ โดยศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติเมื่อเริ่ม
ปฏิบัติตามนี้แล้วก็นับได้ว่าก้าวเข้าสู่การทาเกษตรอินทรีย์ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ในระยะปรับเปลี่ยนเมื่อปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดและต่อเนื่องตามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไม่นานก็จะเป็นเกษตรอินทรีย์ได้ ทั้งนี้ช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับประเภทของ
เกษตรอินทรีย์ที่จะผลิตซึ่งได้ถูกกาหนดไว้ในมาตรฐานเกษตรอิ นทรีย์แล้วข้อสาคัญนั้น อยู่ที่การทาความเข้าใจเกษตรอินทรีย์
ให้ถ่องแท้มีความตั้งใจจริง มีความขยันหมั่นเพียร ไม่ท้อถอยต่อปัญหาหรืออุปสรรคใด มีความสุขในการปฏิบัติก็จะบรรลุ
วัตถุประสงค์และประสบความสาเร็จดังที่ตั้งใจไว้เพราะเกษตรอิทรีย์เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถปฏิ บัติได้จริงเมื่อเกษตรอินทรีย์
แล้วสามารถขอรับรองมาตรฐานจากภาครัฐจึงจะนับได้ว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ที่สมบูรณ์อันเป็นสมบัติล้าค่าของแผ่นดิน
........................................................................

ความหมายและความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
..................................
ความหมายของสถาบันพระมหากษัตริย์
กู้เอกราชความหมายของ “พระมหากษัตริย์” ตามรูปศัพท์ หมายถึง “นักรบผู้ยิ่งใหญ่” ถ้าจะถือตามความหมายที่ใช้
กันอยู่ทั่วไปและความเข้าใจตามธรรมดาแล้วพระมหากษัตริย์ก็คือ พระเจ้าแผ่นดิน ในภาษาสันสกฤตคาว่า กษัตริย หมายถึง
ผู้ป้องกันหรือนักรบ มีคาเรียกพระมหากษัตริย์หลายคาเช่น พระราชา หรือราชัน หมายถึง ผู้ชุบน้อมจิตใจของผู้อื่นไว้ด้วย
ธรรม จักรพรรดิ หมายถึง ผู้ปกครองที่ปวงชนพึงใจและเป็นผู้มีคุณธรรมสูง และใกล้เคียงกับคาว่า ธรรมราชา หมายถึง
ผู้รักษาและปฏิบัติธรรมทั้งเป็นต้นเหตุแห่งความยุติธรรมทั้งปวง คาว่าพระเจ้าอยู่หัว หมายถึง พระผู้เป็นผู้นา หรือประมุขของ
ประเทศ และคาว่า “พระเจ้าแผ่นดิน” หมายถึงพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเจ้าของแผ่นดิน
ไม่ว่าจะเลือกใช้คาใด คาว่า “ราชา” “กษัตริย์” “จักรพรรดิ” โดยความหมายแล้วน่าจะใช้เหมือนๆกัน อย่างไรก็ดีใน
สังคมไทยเรียกพระมหากษัตริย์ว่า “ในหลวง” “พ่อหลวง” “พ่อของแผ่นดิน” ความหมายก็คือเป็นผู้ปกครองที่เปรียบเหมือน
พ่ออยู่เหนือเกล้าเหนือชีวิตซึ่งชนชาวไทยมีความจงรักภักดีชั่วกาลนาน ในหลวง พัฒนา ความเป็นธรรม
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน คนไทยเราอยู่และคุ้นเคยกับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างมาก พระมหากษัตริย์ ไทยทรงบาเพ็ญ
พระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อให้พสกนิกรอยู่เย็นเป็นสุข สถาบันพระมหากษัตริย์จึงหมายถึงสถาบันสูงสุด โดยทรงเป็นพระ
ประมุขของชาติ ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความจงรักภักดี ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ ทรงไว้ซึ่ง
คุณธรรมอันประเสริฐ และทรงเป็นที่เคารพรักเทิดทูนอย่างสูงยิ่งของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ
ความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
สงคราม ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศตลอดมา พระมหากษัตริย์ของไทยได้ทรงปกครอง
แผ่น ดิน ด้ว ยทศพิธราชธรรม ได้ทรงบ าบั ดทุกข์บารุงสุขของประชาชน ได้ทรงทานุบารุงบ้านเมืองให้ มีความเจริญมั่นคง
ก้าวหน้าในด้านต่างๆ บางพระองค์ไ ด้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติด้วยความกล้าหาญและเสียสละ อาทิ สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บางพระองค์ได้ทรงดาเนินวิเทโศบายที่ชาญฉลาดทาให้ประเทศไทยสามารถรักษา
เอกราชอธิปไตยไว้ได้จนทุกวันนี้ เช่น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช
ในหลวง ครองราชย์ชาติไทยของเรามีการวิวัฒนาการมาตั้งแต่เริ่มรวมชาติรวมแผ่นเดิน ก่อร่างสร้างเมืองตั้งแต่ อดีต
จนมาเป็นประเทศชาติทุกวันนี้ก็เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์ยังเป็นสถาบันที่อยู่ในหัวใจของ
ประชาชน เป็นสถาบันที่เคารพ สักการะเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมของปวงชนชาวไทยทุกๆ คน ผู้ใดหรือใครจะมาล่วงเกิน
พระราชอานาจไม่ได้ ในสมัยสุโขทัยสถาบันพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนพ่อของประชาชนฐานะของพระองค์ เป็นพ่อขุน มี
ความใกล้ชิดประชาชน พอเข้าสมัยกรุงศรีอยุธยาฐานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็ นสมมุติเทพหรือเป็นเทวดาโดย
สมมุติและทรงมีพระราชอานาจในการปกครองทรง เป็นองค์อธิปัตย์สูงสุดในการปกครองบ้านเมือง ทรงปกครองบ้านเมือง
ด้วยหลักธรรมะโดยมีทศพิธราชธรรม และธรรมะหลักสาคัญต่างๆ ในการปกครองจนทาให้ไพร่ฟ้าประชาราษฏ์อยู่เย็นเป็นสุข
ทรงครองราชย์ป้องเมือง ทานุบารุงบ้านเมือง ศาสนา และสังคมมาจนถึงทุกวันนี้ แม้ว่าประเทศไทยจะมีรูปการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย พระราชอานาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ก็มิทรงเสื่อมถอย แต่สถาบันพระมหากษัตริย์กลับเป็นที่
เคารพสักการะจากประชาชนมากเช่นเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลง
........................................................................

เศรษฐกิจพอเพียง
..................................
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดารงชีวิต ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระ
ราชดารัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นต้นมา และถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อเป็น
แนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้สามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิ วัตน์และ
ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
เศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทต่อการกาหนดอุดมการณ์การพัฒนาของประเทศ โดยปัญญาชนในสังคมไทยหลายท่านได้
ร่วมแสดงความคิดเห็น อย่างเช่น ศ.นพ.ประเวศ วะสี, ศ.เสน่ห์ จามริก, ศ.อภิชัย พันธเสน, และศ.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา โดย
เชื่อมโยงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งเคยถูกเสนอมาก่อนหน้าโดยองค์กรพัฒนาเอกชนจานวนหนึ่ง
นับตั้งแต่พุทธทศวรรษ ๒๕๒๐ และได้ช่วยให้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในสังคมไทย
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในทางเศรษฐกิจและสาขาอื่น ๆ
มาร่วมกันประมวลและกลั่นกรองพระราชดารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๙ และได้จัดทาเป็ นบทความเรื่ อง "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" และได้นาความกราบบังคลทูล พระกรุณาขอ
พระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไขพระราชทานและทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นาบทความที่ทรงแก้ไขแล้วไปเผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป เมื่อ
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒
ระบบเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นให้บุคคลสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน และใช้จ่ายเงินให้ได้มาอย่างพอเพียง
และประหยัด ตามกาลังของเงินของบุคคลนั้น โดยปราศจากการกู้หนี้ยืมสิน และถ้ามีเงินเหลือ ก็แบ่งเก็บออมไว้บางส่วน
ช่วยเหลือผู้อื่นบางส่วน และอาจจะใช้จ่ายมาเพื่อปัจจัยเสริมอีกบางส่วน สาเหตุที่แนวทางการดารงชีวิตอย่างพอเพียง ได้ถูก
กล่าวถึงอย่างกว้างขวางในขณะนี้ เพราะสภาพการดารงชีวิตของสังคมทุนนิยมในปัจจุบันได้ถูกปลูกฝัง สร้าง หรือกระตุ้น ให้
เกิดการใช้จ่ายอย่างเกินตัว ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินกว่าปัจจัยในการดารงชีวิต เช่น การบริโภคเกินตัว ความบันเทิง
หลากหลายรูปแบบ ความสวยความงาม การแต่งตัวตามแฟชั่น การพนันหรือเสี่ยงโชค เป็นต้น จนทาให้ไม่มีเงินเพียงพอเพื่อ
ตอบสนองความต้องการเหล่านั้น ส่งผลให้เกิดการกู้หนี้ยืมสิน เกิดเป็นวัฏจักรที่บุคคลหนึ่งไม่สามารถหลุดออกมาได้ ถ้าไม่
เปลี่ยนแนวทางในการดารงชีวิต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ได้รับการเชิดชูเป็นอย่างสูงจากองค์การสหประชาชาติ ว่าเป็นปรัชญาที่มีประโยชน์ต่อ
ประเทศไทยและนานาประเทศ และสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกยึดเป็นแนวทางสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน โดยมีนักวิชาการและ
นักเศรษฐศาสตร์หลายคนเห็นด้วยกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แต่ในขณะเดียวกัน บางสื่อได้มีการตั้งคาถามถึงการยกย่อง
ขององค์การสหประชาชาติ รวมทั้งความน่าเชื่อถือของรายงานศึกษาและท่าทีขององค์การ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ถูกใช้เป็นกรอบแนวความคิดและทิศทางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจมหภาคของไทย ซึ่ง
บรรจุอยู่ใน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่สมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกัน เพื่อความ
อยู่ดีมีสุข มุ่งสู่สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน หรือที่เรียกว่า "สังคมสีเขียว" ด้วยหลักการดังกล่าว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ นี้จะไม่เน้นเรื่องตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ยังคงให้ความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจ
แบบทวิลักษณ์ หรือระบบเศรษฐกิจที่มีความแตกต่างกันระหว่างเศรษฐกิจชุมชนเมืองและชนบท[๑๑]
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยังถูกบรรจุในรัฐธรรมนูญของไทย เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ ในส่วนที่ ๓ แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา ๗๘ (๑) ความว่า: "บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไป
เพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคง ของประเทศอย่างยั่งยืน โดยต้องส่งเสริมการดาเนินการตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและคานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นสาคัญ"
........................................................................

สามัคคีคือพลัง ความสามัคคี
..................................
ความสามัคคี หมายถึง ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง วิวาท
บาดหมางซึ่งกันและกัน สามัคคีคือพลัง ความสามัคคี มีด้วยกัน ๒ ประการ คือ
๑. ความสามัคคีทางกาย ได้แก่ การร่วมแรงร่วมใจกันในการทางาน
๒. ความสามัคคีทางใจ ได้แก่ การร่วมประชุมปรึกษาหารือกันในเมื่อเกิดปัญหาขึ้น
ความสามัคคี ดังที่ว่ามานี้ จะเกิดมีขึ้น ได้ ต้องอาศัยเหตุที่เรียกกันว่า สาราณียธรรม ธรรมเป็นเหตุให้ระลึ กถึงกัน
กระทาซึ่งความเคารพระหว่างกัน อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยดี มีความสุข ความสงบ ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง ทาร้า ยทาลายกัน มี
๖ ประการ คือ
๑. เมตตากายกรรม ทาต่อกันด้วยเมตตา คือ แสดงไมตรีและความหวังดีต่อเพื่อนร่วมงาน ร่วมกิจการ ร่วมชุมชน
ด้วยการช่วยเหลือธุระต่างๆ โดยเต็มใจ แสดงอาการกิริยาสุภาพ เคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
๒. เมตตาวจีกรรม พูดต่อกันด้วยเมตตา คือ ช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ สั่งสอนหรือแนะนาตักเตือนกันด้วย
ความหวังดี กล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
๓. เมตตามโนกรรม คิดต่อกันด้วยเมตตา คือ ตั้งจิตปรารถนาดี คิดทาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ดี
มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน
๔. สาธารณโภคี ได้มาแบ่งกันกินใช้ คือ แบ่งปันลาภผลที่ได้มาโดยชอบธรรม แม้เป็นของเล็กน้อย ก็แจกจ่ายให้ได้
มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคทั่วกัน
๕. สีลสามัญญตา ประพฤติให้ดีเหมือนเขา คือ มีความประพฤติสุจริต ดีงาม รักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม ไม่ทาตน
ให้เป็นที่น่ารังเกียจ หรือ เสื่อมแก่หมู่คณะ
๖. ทิฏฐิสามัญญตา ปรับความเห็นเข้ากันได้ คือ เคารพรับฟังความคิดเห็นกัน มีความเห็นชอบร่วมกัน ตกลงกันได้ใน
หลักการสาคัญ ยึดถืออุดมคติหลักแห่งความดีงาม หรือจุดหมายอันเดียวกัน
ธรรมทั้ง ๖ ประการนี้ เป็นคุณค่าก่อให้เกิดความระลึกถึง ความเคารพนับถือกันและกัน เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์ยึด
เหนี่ยวน้าใจกัน เพื่อป้องกันความทะเลาะ ความวิวาทแก่งแย่งกัน เพื่อความพร้อมเพรียงร่วมมือ ผนึกกาลังกัน เพื่อความเป็น
น้าหนึ่งใจเดียวกัน
อานิสงส์ของความสามัคคี นี้ ท่านกล่าวไว้ว่า เป็นบ่อเกิดแห่งความสุข ความเจริญ เป็นเหตุแห่งความสาเร็จในกิจการ
งานต่างๆ การงานอันเกินกาลังที่คนๆ เดียวจะทาได้ เช่น การก่อสร้างบ้านเรือน ต้องอาศัยความสามัคคีเป็นที่ตั้ง แมลงปลวก
สามารถสร้างจอมปลวกที่ใหญ่โตกว่าตัวหลายเท่าให้สาเร็จได้ ก็อาศัยความสามัคคีกัน ความสามัคคีคือพลัง เพราะฉะนั้น การ
รวมใจสามัคคีกันจึงเกิดมีพลัง ส่วนการแตกสามัคคีกันทาให้มีกาลังน้อย
โทษของการแตกสามัคคีกันนั้น ท่านกล่าวไว้ว่า หาความสุข ความเจริญไม่ได้ ไม่มีความสาเร็จด้วยประการทั้งปวง เหตุ
ให้แตกความสามัคคีกันนี้ อาจเกิด จากเหตุเล็กๆ น้อยๆ ก็เป็นได้ เหมือนเรื่องน้าผึ้งหยดเดียว แต่เป็นเหตุให้เกิดสงครามได้
เหมือนกัน ยกตัวอย่างเรื่องของเมืองไพศาลี แคว้นวัชชี พวกเจ้าลิจฉวีมีความสามัคคีกัน พระเจ้าอชาตศัตรู ทาอะไรไม่ได้ แต่
เมื่อถูกวัสสการพราหมณ์ยุยงให้แตกสามัคคีกันเท่านั้น ก็เป็นเหตุให้พระเจ้าอชาตศัตรู เข้าโจมตีและยึดเมืองเอาไว้ได้ในที่สุด
ดังนั้น ความสามัคคี ถ้าเกิดมีขึ้นในที่ใด ย่อมทาให้ที่นั้นมีแต่ความสงบสุข ความเจริญ ส่วนความแตกสามัคคี ถ้าเกิดมี
ขึ้นในที่ใด ย่อมทาให้ที่นั้นประสบแต่ความทุกข์ มีแต่ความเสื่อมเสียโดยประการเดียว
........................................................................

การอนุรักษ์ป่าต้นน้า
..................................
เส้นทางการอนุรักษ์ป่าต้นน้า
ด้วยเล็งเห็นถึงความสาคัญของการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าไม้และน้า โดยเฉพาะป่าต้นน้า ซึ่งเปรียบเสมือนแหล่งผลิตและ
เก็บกักน้าธรรมชาติ เป็นจุดเริม่ ต้นของแม่น้าลาธารปัจจัยสาคัญต่อการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุก ชนิด เอ็กโก กรุ๊ป จึงมุ่งหวังจะกระตุ้นให้เกิด
ความร่วมมือ สนับสนุนการอนุรักษ์ผืนป่าไว้อย่างยั่งยืนเพื่ออนุชนรุ่นหลัง โดยจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อร่วมรณรงค์เสริมสร้างจิตสานึก
การรักษาพื้นที่ “ป่าต้นน้า” ตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ในปี ๒๕๕๒ ได้ดาเนินการพัฒนาพื้นที่ศึกษาธรรมชาติและกิจกรรมปลูก
จิตสานึกต่างๆ ดังนี้
มูลนิธิไทยรักษ์ป่า…เครือข่ายการอนุรักษ์ “ป่าต้นน้า” ให้คงอยู่ย่างยั่งยืน
มูลนิธิไทยรักษ์ป่า ก่อตั้งขึ้นจากเจตนารมณ์ของเอ็กโก กรุป๊ และกรมป่าไม้ ที่จะร่วมกันสืบสานงานด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยทุนเริม่ ต้นจานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้นาขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและได้
พระราชทานคืน เพื่อให้จัดตั้งมูลนิธิฯ มูลนิธิไทยรักษ์ป่าเริ่มดาเนินการอย่างเป็นทางการ เมื่อปี ๒๕๕๐ เพื่อสานต่อการดาเนินงานอนุรักษ์ ป่า
ไม้ต้นน้าลาธารทั่วประเทศไทย ทั้งทางด้านการป้องกัน การสร้างจิตสานึก การสร้างเครือข่ายแนวร่วม ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าวิจัยความ
หลากหลายทางชีวภาพ ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ อาทิ โครงการโรงเรียนไทยรักษ์ป่า สาหรับกลุม่ เด็กและเยาวชน โครงการหมู่บ้านไทย
รักษ์ป่า สาหรับชุมชน โครงการกองทุนไทยรักษ์ป่า สาหรับหน่วยงานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และโครงการจัดทาสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
สาหรับประชาชนทั่วไป
โครงการ Forest: The circle of life รักษ์ต้นน้า ด้วยผืนป่า
เป็นโครงการที่พัฒนามาจากโครงการปลูกป่าบนดอยสูง ซึ่งเริ่มต้นจากการนาพนักงานเอ็กโก กรุ๊ป ไปร่วมเรียนรู้ถึงความสาคัญของ
‘ผืนป่า’ และ ‘ต้นน้า’ ตลอดจนร่วมกันปลูกต้นไม้คืนความสมดุลให้กับธรรมชาติ และในปี ๒๕๕๐ ได้รณรงค์เสริมสร้างจิตสานึกในการดูแล
รักษาป่าต้นน้าในวงกว้างยิ่งขึ้น โดยการผสานพลังอนุรักษ์ของพนักงาน นักลงทุน สื่อมวลชน และประชาชนที่สนใจ ไปสมทบกับเยาวชนและ
ชุมชนที่อยู่ต้นน้า เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจถึงความสาคัญของป่าต้นน้าให้กับคนปลายน้า และสร้างความภาคภูมิใจในทรัพยากรธรรมชาติ
ในท้องถิ่นของตนให้กับคนต้นน้า อันจะก่อให้เกิดเป็นจิตสานึกทีด่ ีที่จะร่วมกันดูแลรักษาป่าไม้ต้นน้าลาธาร ต่อไป
โครงการหนึ่งป่าต้นน้า หนึ่งต้นกาเนิดพลังงาน
เพือ่ สนองพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หวั ฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในเรื่อง ‘การอนุรักษ์
พื้นที่ป่าต้นน้า’ สนับสนุนนโยบายภาครัฐในเรื่อง ‘การพัฒนาพลังงานทดแทน’ ตลอดจนสานต่อความมุ่งมั่นของเอ็กโก กรุ๊ปในการเป็น ‘ผู้
สร้างสรรค์พลังงาน...เพื่อชีวิต’ เอ็กโก กรุ๊ป จึงได้ริเริม่ โครงการ “หนึ่งป่าต้นน้า หนึ่งต้นกาเนิดพลังงาน” ขึ้น โดยร่วมกับกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้าขนาดเล็กมากระดับชุมชน โดยมีเป้าหมายที่จะนาร่อง
โครงการในพื้นที่ป่าต้นน้า จานวน ๖ แห่ง ในระยะเวลา ๓ ปี ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ถึงมกราคม ๒๕๕๖ โดยในปี ๒๕๕๓ จะเริ่มดาเนิน
โครงการในพื้นที่ป่าต้นน้า จ.เชียงใหม่ จานวน ๒ แห่ง ประกอบด้วย บ้านโป่งสะแยน อ.แม่แจ่ม ซึ่งตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่แจ่ม และ
บ้านสันดินแดง อ.จอมทอง ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
โครงการ ‘หนึ่งป่าต้นน้า หนึ่งต้นกาเนิดพลังงาน’ นับเป็นมิติใหม่ของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
ที่ผสานทั้งด้านนโยบาย จุดแข็งขององค์กร และศักยภาพของบุคลากรในการปลูกจิตสานึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน และสนับสนุนสังคมพึ่งพาตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว
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โรคภัยในฤดูร้อน
..................................
สวัสดีครับท่านผู้สนใจในการดูแลสุขภาพ ย่างเข้าฤดูร้อนแล้ว พื้นที่หลายแห่งก็เริ่มแห้งแล้ง มีการขาดน้า ไม่ว่าจะเป็น
อิทธิพลของฤดูกาลปกติ หรือจะปรากฎการณ์เอลนิโนก็ตาม สรุปรวมความแล้วก็คือ ร้อนและแล้ง จากสภาวะอากาศที่กล่าว
มานี้เอง เรามักจะพบว่ามีโรคที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของเรา โดยมากก็เกี่ยวเนื่องกับโรคติดเชื้อต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคยอดนิยม
คือ
โรคท้องร่วง
สภาวะท้องร่วง มักมากับฤดูกาลนี้ เนื่องจากแมลงวันจะมีการเจริญเติบโต และแพร่พันธุ์ได้เป็นอย่างดี ตลอดรวมจนถึง
อาหาร มีโอกาสบูดเสียได้ง่ายกว่าปกติ เรา ๆ ท่าน ๆ ก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การจะดูแลป้องกันโรคท้องร่วงนี้ ควรจะทา
อย่างไรบ้าง อาทิ เช่น รับประทานอาหารที่สุก สะอาด มีภาชนะที่สะอาด และป้องกันแมลง บ่อยครั้งที่อาหารที่รับประทาน
เป็นอาหารที่สะอาด และร้อน (ทาเสร็จใหม่ ๆ) แต่เรามักจะลืมนึกถึง ภาชนะที่เรานามาใส่ หรือรวมถึงช้อน ซ่อม ตะเกียบ
บ่อยครั้งไม่สะอาด ก็เป็นสาเหตุของโรคท้องร่วงได้ และที่สาคัญ ในยุคนี้เศรษฐกิจพอเพียง การทาอาหารทานเองที่บ้านจะ
ประหยัดกว่า สะอาดกว่า แต่เมื่อทาออกมาแล้วทานไม่หมด การเก็บอาหารเข้าตู้เย็น ก็ควรระมัดระวัง หมอเองก็มีเทคนิคง่าย
ๆ สะดวกและประหยัด ในการเก็บอาหารสาหรับทานหลาย ๆ มื้อ โดย การตักแบ่งอาหารนั้นออกมาใส่ถุงเล็กทีละใบ และ
นาเข้าตู้เย็น จะทานถุงใด ก็นาออกมาทาน พยายามทานให้หมด เหลือก็ทิ้งเสีย จะได้ไม่มีการปนเปื้อนในถุงอื่น และอาหาร
นั้นก็จะเก็บไว้ทานได้นานขึ้น
อีกประการหนึ่งสภาวะท้องร่วงอย่างรุนแรง ในบ้านเรายังคงมีอยู่ โดยเชื้อที่เป็นญาติ กับเชื้ออหิวาตกโรค โดยมากจะ
พบในอาหารทะเลที่ไม่สุก ดังนั้นก็ควรเลือกอาหารทะเลที่สุกรับประทาน น้าจิ้มอาหารทะเลก็ควรระมัดระวังด้วยนะครับ
โรคไข้เลือดออก
โดยทั่วไปไข้เลือดออก มักจะมาชุกชมให้ปลายฤดูฝนต่อฤดูหนาว เนื่องจากยุงที่เป็นพาหะของไข้เลือดออกนี้เป็นยุงลาย
เป็นยุงที่อาศัยอยู่ในบ้านเรือนคน ชอบน้านิ่งและสะอาด เช่นตามจานรองกระถางต้นไม้ แจกัน ปีที่ผ่านมา จานวนคนไข้ที่
เป็นไข้เลือดออกค่อนข้างมาก และไม่ค่อยลดลงเลยในช่วงต้นปีนี้ ทาให้คาดการณ์ว่า สถานการณ์ไข้เลือดออกน่าจะสูงขึ้น
และในฤดูร้อนนี้จะมีผลการระบาดเพิ่มขึ้น เนื่องจากเด็กในบ้าน หรือผู้ใหญ่ที่นิยมนอนช่วงเวลาบ่าย ก็จะเป็นช่วงที่ยุงนี้ออก
หากิน ถ้าจะให้ปลอดภัยก็ควรจะมีมุ้งลวดในบ้าน และที่สาคัญคอยกาจัดยุง เช่น ในแจกัน ก็เปลี่ยนน้าบ่อย ๆ ในตุ่มน้าก็ควร
หาฝาปิดให้เรียบร้อย หรือการใช้ยาทากันยุงช่วย ก็พอจะช่วยลดปัญหานี้ได้บ้าง
โรคหวัด
เป็นโรคยอดนิยมของคนไทยได้ทั้งปี โดยเฉพาะในฤดูฝน เนื่องจากเปียกฝน แต่ฤดูร้อนก็อย่านึกว่าจะแคล้วคลาดนะ
ครั บ โดยเฉพาะในเดือนเมษายนนี้ มีเทศกาลสงกรานต์ หมอเองก็พบว่า มีผู้ ป่ว ยที่เป็นโรคหวัด มารับการรักษาที่ตาม
โรงพยาบาลและคลินิกอย่างมาก ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเล่นน้าสงกรานต์ หมอเองก็อดไม่ได้ที่จะไปเล่นน้าสงกรานต์ด้วยเลย
แต่หมอเองก็มีกลเม็ดเล็กน้อยมาแนะนาว่า หาถุงพลาสติกใส่เสื้อแห้งอีกหลาย ๆ ตัว เพราะเวลาเล่นน้าแล้ว อยู่กลางแจ้งก็ยัง
พบทน แต่ถ้าเข้าห้องที่ปรับอากาศ หรือเข้ารถที่ปรับอากาศ ต้องระมัดระวัง การเปลี่ยนเป็นเสื้อแห้ง จะช่วยให้ร่างกายอบอุ่น
ขึ้นอีกเล็กน้อย และหลังเลิกเล่นแล้ว รีบกลับมาอาบน้าเปลี่ยนเสื้อผ้า และไม่ควรเล่นสงกรานต์ ถ้ารู้สึกว่าไม่ค่ อยสบายอยู่แล้ว
เพราะจะมีโอกาสป่วยหนักขึ้นได้ง่าย
ปัจจัยสาคัญในการป้องกันโรคหวัดที่ดี คือ ทานอาหารให้ครบหมู่ โดยเน้นถึงผัก ผลไม้ มากขึ้น เพื่ออย่างน้อยให้ได้รับ
สารจาพวกไวตามินซี การออกกาลังกายสม่าเสมอ (โดยมากขอเพียงให้มีการออกกาลังกายต่อเนื่อง ๓ ครั้งต่อสัปดาห์ โดย
ออกกาลังกายครั้งละ ๓๐ นาที) การพักผ่อนที่พอเหมาะ (คือไม่น้อยกว่า ๔ ชั่วโมงต่อวัน แต่ไม่เกิน ๘ ชั่วโมงต่อวัน) การให้
ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอ และหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ที่ผู้ป่วยอยู่กันหนาแน่น เพื่อลดความเสี่ยงของการไอ จาม รดหน้ากัน

นอกจากโรคติ ดเชื้อที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น ยังมีอีกหลายโรคที่ยังคงพบได้บ่อยในฤดูร้อน แต่จะขอกล่าวถึงโรค
ผิวหนังอีกเล็กน้อยที่มักจะมาในฤดูกาลนี้ คือ
เชื้อรำตำมผิวหนัง และเท้ำ
โดยมากโรคนี้จะมาเนื่องจากการอับชื้นของผิวหนัง และการดูแลความสะอาดส่วนตัวของแต่ละบุคคล อาทิเช่ น เสื้อผ้า
ที่ใช้ มีการซักและตากให้แห้งดีพอหรือไม่ การอาบน้าทาความสะอาดตัว รวมถึงการเช็ดตัว การซักถุงเท้า ฯ โดยมากโรคพวก
นี้ ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต แต่จะสร้างความเสียหายของหน้าตา สูญเสียบุคลิกภาพ หมอเองมีเทคนิคง่าย ๆ สาหรับการดูแล
เท้าประการหนึ่ง คือ การซักถุ งเท้า และตากให้แห้ง ไม่ควรนาถุงเท้ามาใส่ ซ้า ๆ ในวันถัดมา รองเท้าควรมีสลั บเปลี่ ยน
โดยเฉพาะคุณผู้ชายที่ทางานในสานักงาน ควรมีรองเท้าอย่างน้อย ๒ คู่ ใส่สลับกัน เพื่อช่วยลดความอับชื้นของเท้า รองเท้า
กีฬาหลังใส่เล่นกีฬาแล้วควรจะผึ่ง ไม่ควรใช้ระบบหมกเม็ด หรือ "ซุกกิ้ง" เนื่องจากความชื้นของเหงื่อ บวกกับอุณหภูมิที่สูงขึ้น
จะช่วยให้เชื้อราเติบโต
สาหรั บผู้ ที่ป ระสงค์จ ะท่องเที่ยวตามชายทะเล และกิจกรรมกลางแจ้ง เพื่อลดปัญหาต้องมานอนแสบ จากการที่
แสงแดดแผดเผา หมอแนะนาให้ใช้ครีมกันแดด ทาตามตัวก่อนออกสู่แดดอย่างน้อย ๓๐ นาที และเลือกชนิดที่มี SPF สูงสัก
หน่อย ให้มากกว่า ๑๕ จะช่วยให้ผิวไม่ดาคล้า และไม่ค่อยแสบมากนัก และหากจะเล่นน้าด้วยแล้ว ควรจะทาครีมกันแดด
บ่อยสักหน่อย อาจจะทุก ๑ ชั่วโมง เพราะเมื่อลงน้าแล้ว ครีมกันแดดเหล่านี้จะละลายออกจากผิวหนังเราได้ แต่ผู้ที่ต้องการ
ให้ผิวคล้า ก็อาจจะใช้ครีมที่มี SPF ต่าหน่อย หรือถ้าต้องการประหยัด ก็อาจจะใช้น้ามันมะพร้าวทาตามตัวก็ได้ แต่กลิ่น
อาจจะฉุนสักหน่อย
หวังว่าฤดูร้อนนี้ คุณผู้อ่านทุกท่าน คงจะมีสุขภาพร่างกายที่ดี และได้พักผ่อนตามที่ปรารถนาอย่างมีความสุข
........................................................................

วิธีดูแลสุขภาพในฤดูร้อน
..................................
เริ่มเข้าสู่หน้าร้อนหลายคนมักมีอาการไม่สบายบ่อย เพื่อไม่ให้หน้าร้อนมาบั่นทอนสุขภาพกาย และลามไปสู่สภาพ
จิตใจ ‘เกร็ดน่ารู้’ สัปดาห์นี้ มีวิธีดูแลสุขภาพรับมือหน้าร้อนมาฝาก เพื่อความปลอดภัยห่างไกลการเจ็บป่วย ดื่มน้าอย่างน้อย
วันละ ๘ แก้ว เนื่องจากหน้าร้อนจะสูญเสียเหงื่อมาก ควรหลีกเลี่ยงน้าหวาน เพราะจะยิ่งทาให้กระหายน้ามากขึ้น อาจดื่ม
น้าผลไม้ หรือน้าสมุนไพรที่มีรสไม่หวานจัดแทน และ ไม่ควรกินน้าแข็งหรือดื่ม
น้าเย็นจัด ฤดูร้อน อากาศร้อน ต้องหาทางช่วยดับความร้อน เพื่อป้องกันความร้อนกระทบร่างกายมากเกินไป เป็นหลักการที่
ถูกต้อง แต่วิธีการให้ความเย็นแทนที่ที่มีความเย็น ฯลฯ นับว่าไม่เหมาะสม
หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากจะทาให้เส้นเลือดขยายตัว ร่างกายสูญเสียน้ามากขึ้น อาจทาให้เกิดการ
ขาดน้า นอกจากนี้ ในหน้าร้อนแอลกอฮอล์จะซึมเข้าสู่กระแสโลหิตได้เร็ว ทาให้เมาง่าย และอาจช็อกหมดสติได้
อาหารที่เหมาะสาหรับหน้าร้อน คือ อาหารรสขมเย็น เช่น แฟง มะระ สะเดา ช่วยลดความร้อนในร่างกาย นอกจากนี้
ควรเลือกทานอาหารที่สะอาด สด ใหม่ เพื่อป้องกันการเกิดโรคทางเดินอาหารในหน้าร้อน
อย่าออกกาลังกายหักโหม หลีกเลี่ยงการออกกาลังกายกลางแจ้ง หรือแดดเปรี้ยง จะทาให้เจ็บป่วยง่ายขึ้น การออก
กาลังกายสัปดาห์ละ ๓-๔ วัน ประมาณครึ่งชั่วโมง จะช่วยให้ร่างกายมีภูมิต้านทานโรค
สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบาย ระบายความร้อนได้ง่าย และดูแลความสะอาดของร่างกายไม่ให้เกิดการอับชื้น หากเกิด ผดผื่นคัน
ควรปรึกษาแพทย์
ใช้ครีมกันแดดเมื่อออกกลางแจ้ง หรือในที่แดดแรง ๆ เพื่อป้องกันการเกิดผิวไหม้จากการได้รับแสงแดดมากเกินไป
และควรสวมแว่นกันแดดเพื่อปกป้องสายตา อย่าทา ครีมกันแดด อย่างเร่งรีบ แพทย์ผิวหนัง แนะนาให้ทาให้ทั่วถึงแม้แต่
ในร่มผ้า ด้วย โดยทาซ้าทุก ๒ ชั่วโมง และหลัง ว่ายน้า แม้ผลิตภัณฑ์จะเป็นสูตรกันน้า ก็ตาม โดยควรเลือกที่มีส่วนผสมของ
Mexoryl และ Tinosorb เพราะสามารถกรอง รังสียูวีเอและยูวีบี ได้ดี เช่น Vichy, Nivea และ Ambre Solaire จาก
Garnier
ไม่ควรนอนให้ลมหรือความเย็นโกรก ความร้อนจากแดดทาให้เสียเหงื่อ เสียพลัง เมื่อนอนหลับตากลมในขณะเหงื่อออก
จะทาให้อุณหภูมิร่างกายลดต่าลง ถ้าอุณหภูมิภายนอกยังสูงอยู่ แล้วเหงื่อไม่สามารถระบายออกมาได้ จะมีความร้อนสะสมอยู่
ข้างใน ทาให้เวียนหัว รู้สึกหนักหัว ไม่สดชื่อแจ่มใส อาจทาให้เป็นหวัดได้
อากาศร้อนจัดมีผลต่อ อารมณ์ หงุดหงิด และ หดหู่ (SAD - Seasonal Affective Disorder) จากสถิติ ผู้หญิงจะเป็น
มากกว่า ผู้ชาย ดังนั้นลองออกไป เดินเล่น ช่วงบ่ายแก่ ๆ หรือช่วงที่คนไม่มาก สิ่งสาคัญคือ พยายาม กระฉับกระเฉง เข้าไว้
ดูแลสุขภาพกายกันแล้ว ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพใจกันด้วย ไม่หงุดหงิดไปกับสภาพอากาศ และอย่ายอมให้ความร้อนมาบั่นทอน
สุขภาพนะครับ
........................................................................

ผลกระทบของการทาลายป่าไม้
..................................
ผลกระทบของการทาลายป่าไม้ ทาให้สิ่งต่างๆ ได้รับผลกระทบตามไปด้วย ทรัพยากรที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตของ
คนเราได้รับผลกระทบ และได้ส่งผลมาถึงมนุษย์เรา ได้แก่
ทรัพยากรดิน
การชะล้างพังทลายของดิน ปกติพืชพรรณต่างๆ มีบทบาทในการช่วยสกัดกั้นไม่ให้ฝนตกถึงดินโดยตรง ความต้านทานการไหลบ่าของน้า
ช่วยลดความเร็วของน้าที่จะพัดพาหน้า ดินไป มีส่วนของรากช่วยยึดเหนี่ยวดินไว้ ทาให้เกิดความคงทนต่อการพังทลายมากยิ่งขึ้น แต่หากพื้นที่
ว่างเปล่าอัตราการ พังทลายของดินจะเกิดรุนแรง การสูญเสียดินจะเพิ่มขึ้น
ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ บริเวณพื้นดินที่ไม่มีวัชพืชหรือป่าไม้ปกคลุม การพัดพาดินโดยฝนหรือลมจะเกิดขึ้น ได้มาก โดยเฉพาะบริเวณ
ผิวหน้าดิน
ทรัพยากรนา
ความแห้งแล้งในฤดูแล้ง การแผ้วถางทาลายป่าต้นน้าเป็นบริเวณกว้าง ทาให้พื้นที่ป่าไม้ไม่ตดิ ต่อกันเป็นผืนใหญ่ ทาให้เกิดการระเหยของน้า
จากผิวดินสูง แต่การซึมน้าผ่านผิวดินต่า ดินดูดซับและเก็บน้าภายในดินน้อยลง ทาให้น้าหล่อ เลี้ยงลาธารมีน้อยหรือไม่มี
คุณภาพน้าเสื่อมลง คุณภาพน้าทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพล้วนด้อยลง ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง หรือทาลายพื้นที่ป่า การปนเปื้อนของ
ดินตะกอนที่น้าพัดพาด้วยการไหลบ่าผ่านผิวหน้าดินหรือในรูปแบบอืน่ ๆ นอกจากนี้ การปราบวัชพืชหรืออินทรีย์ต่างๆ ที่อยู่ในแนวทางเดินของ
น้า ก่อให้เกิดการปนเปื้อนและสร้างความสกปรกต่อน้าได้ ไม่มากก็น้อย
น้าเสีย การปลดปล่อยของเสียหรือน้าเสียลงสูล่ าน้าสาธารณะ จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะทาให้เกิดปัญหาน้าเสียโดยเฉพาะลาห้วย ลาธาร ที่น้า
ไหลช้าบริเวณทีร่ าบ สิ่งมีชีวิตในน้าตายและสูญพันธุ์ ขาดน้าดิบทาการประปา
อากาศ
อากาศเสีย การหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา หากมีต้นไม้จานวนมากหรือพื้นที่ป่ามากพอ ต้นไม้
เหล่านี้จะดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ในตอนกลางวันเพื่อการสังเคราะห์ด้วยแสง หรือก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ เช่น
คาร์บอนมอนอกไซด์จะดูดซับไว้โดยพืชชั้นสูงเหล่านี้ อากาศเสียก็จะไม่เกิดขึ้น
โลกร้อน หรือเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก (Green house Effect) ก๊าซเหล่านี้ยอมให้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ผ่านลงมายังพื้นโลกได้ ทา
ให้สามารถเก็บความร้อนจากการดูดซับรังสีไว้มากขึ้นโลกจึงมีอุณหภูมิสูงขึ้น กลุม่ ก๊าซที่รวมตัวกันเป็นเกราะกาบัง ได้แก่ ก๊าซมีเทน ไนตรัส
ออกไซด์ คลอโรฟลูออโรคาร์บอน คาร์บอนเตตระคลอไรด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ และที่สาคัญคือ คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งมีมากทีส่ ุด
ทั้งหมดที่กล่าวมานี้นักวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยนั้นได้กล่าวว่า"การที่โลกมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เยอะนั้นไม่ได้มีแต่จะทาให้โลกร้อน
อย่างเดียวแต่ยังมีประโยชน์ ถ้าเราปลูกต้นไม้ให้มันเยอะๆก็ดีแต่ต้นไม้มันก็ต้องมีใบที่เหี่ยวแห้งร่วงหล่น ซึ่งเมื่อใบไม้ที่เหี่ยวปห้งร่วงหล่นมาสู่
พื้นดินแล้วทับถมกันไปเรื่อยๆก็จะทาให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งจะส่งผลเสียแต่อย่างเดียว เพราะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ยังมีประโยชน์ทางอ้อมอีกคือ
เมื่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลอยขึน้ เหนือฟ้ามันก็ยังช่วยบังแสงอาทิตย์เพื่อไม่ให้โลกร้อนเช่นเดียวกับฝุน่ ละอองต่างๆ"*
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