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ความรักความสามัคคีของคนในชาติ
..................................
ความสามัคคี
ความสามัคคีคือพลังสร้างชาติ วันนี้ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากพระราช
ดารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2532 แสดงให้เห็นว่า
ความสามัคคีเป็นจริยธรรมที่มีความสาคัญในการสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้ประเทศชาติ ดังนี้
"...ความ สามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียว กับความ รักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้องสอง ประการนี้ คือ
คุณลักษณะสาคัญของไทย ที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระ และเจริญมั่นคงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน..."
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายคาว่า “ความสามัคคี” ว่า“สามัคคี หมายถึง
ความพร้ อ มเพรี ย งกั น ความกลมเกลี ย วเป็ น น้ าหนึ่ ง ใจเดี ย วกั น ไม่ ท ะเลาะเบาะแว้ ง วิ ว าทบาดหมางกั น และกั น ”
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานความหมายคาว่า “สามัคคี” ที่ลึกซึ้งกว่า ว่า “…ความ สามัคคีควรจะมี
ความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นอีกด้วย เช่น ควรจะหมายถึงความพร้อมเพรียงของทุกฝ่ายทุกคนที่มีความสานึกแน่ชัดในความ
รับ ผิดชอบที่ จะพึงใช้ความรู้ความคิด ความสามารถ ตลอดจนคุณสมบัติทุก ๆ ประการของตน ให้ประกอบพร้อมเข้า
ด้วยกัน และให้เกื้อกูลส่งเสริมกัน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นสาระแก่นสารและที่เป็นประโยชน์เป็นความเจริญต่อ ส่วนรวม
และเพื่อนมนุษย์...” จากความหมายดัง กล่าว จึงสรุปได้ว่า ความสามัคคีเป็นความพร้อมเพรียงกันของทุกฝ่ายทุกคนใน
ความรับผิดชอบ ที่จะพึง ใช้ความรู้ ความคิด ความสามารถ ตลอดจนคุณสมบัติทุก ๆ ประการของตน ให้ประกอบพร้อม
เข้าด้ว ยกัน และให้ เกื้อกูล ส่ งเสริมกัน เพื่อสร้ างสรรค์สิ่ งที่เป็นสาระแก่นสารและที่เป็นประโยชน์เป็นความเจริญต่ อ
ส่วนรวมและเพื่อนมนุษย์การที่จะเกิดความสามัคคีได้ในการกระทาต้องเริ่มจาก จิตใจ ถ้าทุกคนมีความสามัคคีเป็นน้าหนึ่ง
ใจเดียวกันแล้ว ประเทศชาติย่อมคลาดแคล้วจากภัยของศัตรู และตั้งมั่นมีความสุขสมบูรณ์อยู่ได้ หากขาดความสามัคคี ไม่
รักใคร่ไว้วางใจกัน ปราศจากความปรองดองเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันการดาเนินงานย่อมจะไม่สาเร็จพื้น ฐานที่สาคัญที่สุด
ของการจรรโลงความสามัคคีกลมเกลียวกันให้บังเกิดขึ้นในจิต ใจของคนไทยทุกคนเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินและดารง
แผ่นดินไทยให้เป็นปึกแผ่นตลอด ไป คือ การรู้จักหน้าที่ของตนเอง ในหมู่สมาชิกของสังคม และประเทศนั้น ๆ กล่าวคือ
ผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใดอยู่ก็เร่งกระทาให้สาเร็จลุล่วงไปให้ทันการณ์ ทันเวลา โดยเต็มกาลัง ความรู้ ความสามารถ และ
โดยบริสุทธิ์จริงใจ ก่อให้เกิดสันติสุขทั้งจุดย่อย ๆ คือ ชีวิต และจุดใหญ่ที่เริ่มจากคนสองคนขึ้นไป เช่น การครองเรือนของ
สามี ภรรยา เป็นต้น การที่สามีภรรยาจะรักและอยู่ครองเรือน ครองสุขกันได้ตลอดกาลนานนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับความสานึก
ถึงหน้าที่ของตน และทาหน้าที่ของตนให้ดี ผลของการทาหน้าที่ของแต่ละฝ่ายด้วยดีเช่นนี้ ความสุข ความสงบภายใน
ครอบครัวก็จะเกิดขึ้น จากครอบครัวก็กระจายออกไปถึงสังคม ชาติอันเป็นส่วนรวม ตราบใดที่คนในชาติตระหนักถึง
หน้าที่ของตนและเคารพหน้าที่ของคนอื่นต่างคน ต่างพยายามทาหน้าที่ของตนให้ดี ตามสมควรแก่ฐานะของตน ความ
สามัคคีก็จะเกิดขึ้นในชาติแผ่นดินมีความมั่นคง ความสงบสุข ซึ่งก็เป็นการทาความดีเพื่อแผ่นดินอันยิ่งใหญ่ อานิสงส์ ของ
ความสามัคคีนี้ ท่านกล่าวไว้ว่า เป็นบ่อเกิดแห่งความสุข ความเจริญ เป็นเหตุแห่งความสาเร็จในกิจการงานต่าง ๆ การงาน
อันเกินกาลังที่คนคนเดียวจะทาได้ เช่น การก่อสร้างบ้านเรือน กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ต้องอาศัยความสามัคคีเป็น
ที่ตั้ง ปลวกเป็นเพียงสัตว์ตัวเล็กๆแต่ในความเล็กนั้น ปลวกกลับสามารถสร้างจอมปลวกอันเข้มแข็งใหญ่โตเท่าภูเขาลูกเล็ก
ๆ ก็เพราะปลวกเป็นสัตว์ที่รู้จักช่วยเหลือกัน รู้จักความสามัคคี ทางานกันเป็นทีม และมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อ
หน้าที่อยู่ตลอดเวลา ความสามัคคีเป็นกาลังของความสาเร็จ ดังเพลงสามัคคีชุมนุมว่า"อันความกลมเกลียว กันเป็นใจเดียว
ประเสริฐศรีทุกสิ่งประสงค์จงใจ จักเสร็จสมได้ด้วยสามัคคี ”เพราะ ฉะนั้นการรวมใจสามัคคีกันจึงเกิดมีพลัง ช่วยให้งานที่
ยากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรหรือที่งานที่หนักยิ่งกว่าเข็นครก ขึ้นภูเขาก็สามารถสาเร็จลงได้ดังนั้น หมู่คณะใดที่มีค วาม
พร้อมเพรียงไม่หวาดระแวงกันและกัน หมู่คณะนั้นย่อมประสบแต่ความสุขความเจริญ ไม่มีใครสามารถเอาชนะได้ อย่าว่า
แต่มวลหมู่มนุษย์เลย แม้แต่สัตว์ทั้งหลายก็เช่นกัน หรือแม้แต่กิ่งไม้ที่มัดเป็นกา ย่อมใช้กาลังหักได้ยากความพร้อมเพรียง
ของหมู่คณะเกิดขึ้นได้จากการที่สมาชิ ก ในกลุ่มมีความรักใคร่สามัคคีกัน มีความคิดเห็นเหมือนกัน เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ตัวเอง
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มีความอดทนขยัน หมั่นเพียร เสีย สละ ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน และพร้อมที่จะอภัยให้ ผู้ อื่น เมื่อทาได้ดังนี้
ความสุขย่อมเกิดขึ้น ดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า“สุขา สงฺฆสฺสะ สามคฺคี ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะนาความสุขมาให้”
หากทุกคนชาวไทยยิน ดีที่จะประสานผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความสามัคคีขึ้นในชาติ เพื่อให้ช าติเป็นปึกแผ่น มั่นคง
“ความสามัคคี” เป็น แนวทางปฏิบัติที่ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจ ดังพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในพิธีสวนสนามทหารรักษาพระองค์ วันที่ 3 ธันวาคม2505 ว่า
"...คราว ใดที่ชาวไทยมีความสามัคคีเป็นน้าหนึ่ง ใจเดียวกัน ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อประเทศชาติแล้ว ชาติก็ได้รอด
พ้นจากภัยพิบัติสู่ความสุขความ เจริญ แต่คราวใดที่ขาดความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ต้อง ประสบเคราะห์กรรมกันทั้ง
ชาติ จึงเป็นหน้าที่ของ เราทั้งหลาย ที่จะต้องร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ ให้ดีที่สุด.
........................................................................
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ความหมายและแนวคิดเรื่องเกษตรอินทรีย์
..................................
เกษตรอิน ทรีย์ คือ ระบบการเกษตรที่ผ ลิ ตอาหารและเส้ นใย ด้ว ยความยั่งยืนทั้งทางสิ่ งแวดล้ อม สั งคม และ
เศรษฐกิจ โดยเน้นหลักที่การปรับปรุงบารุงดิน การเคารพต่อศักยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว์ และนิเวศการเกษตร
เกษตรอินทรีย์ลดการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ เช่น ปุ๋ยเคมี สารเคมีกาจัด
ศัตรูพืช และ เวชภัณฑ์สาหรับสัตว์ แต่ในขณะเดียวกัน เกษตรอินทรีย์พยายามประยุกต์กลไกและวัฐจักรธรรมชาติในการ
เพิ่ ม ผลผลิ ต และพั ฒ นาความต้ า นทานต่ อ โรคของพื ช และสั ต ว์ เ ลี้ ย ง หลั ก การเกษตรอิ น ทรี ย์ นี้ เ ป็ น หลั ก การสากล
ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ-สังคม ภูมิอากาศ และวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วย
แนวคิดพื้นฐานของเกษตรอินทรีย์คือ การบริหารจัดการการผลิตทางการเกษตรแบบองค์รวม ซึ่งแตกต่างอย่าง
ชัดเจนจากการเกษตรแผนใหม่ที่มุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตชนิดใดชนิดหนึ่งสูงสุด โดยการพัฒนาเทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับการให้
ธาตุอาหารพืชและป้องกันกาจัดสิ่งมีชีวิตอื่นที่อาจมีผลในการทาให้พืชที่ปลูกมีผลผลิตลดลง แนวคิดเช่นนี้เป็นแนวคิดแบบ
แยกส่วน เพราะแนวคิดนี้ตั้งอยู่บนฐานการมองว่า การเพาะปลูกไม่ได้สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ดังนั้นการ
เลือกชนิดและวิธีการใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆ มุ่งเฉพาะแต่การประเมินประสิทธิผลต่อพืชหลักที่ปลูก โดยไม่ได้คานึงถึง
ผลกระทบต่อทรัพยากรการเกษตรหรื อนิเวศการเกษตร สาหรับเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นการเกษตรแบบองค์รวมจะให้
ความสาคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์
ของดิน, การรักษาแหล่งน้าให้สะอาด และการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของฟาร์ม ทั้งนี้เพราะแนวทางเกษตร
อินทรีย์อาศัยกลไกและกระบวนการของระบบนิเวศในการทาการผลิต ดังนั้นเกษตรอินทรีย์จะประสบความสาเร็จได้
เกษตรกรจาเป็นต้องเรียนรู้กลไกและกระบวนการของระบบนิเวศ
จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เกษตรอินทรีย์จึงปฏิเสธการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี เนื่องจาก
สารเคมีการเกษตรเหล่านี้มีผลกระทบต่อกลไกและกระบวนการของระบบนิเวศ นอกเหนือจากการปฏิเสธการใช้สารเคมี
การเกษตรแล้ว เกษตรอินทรีย์ยังให้ความสาคัญกับการสร้างสมดุลของวงจรของธาตุอาหาร, การประหยัดพลังงาน,
การอนุรักษ์ระบบนิเวศการเกษตร และการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งถือได้ว่าเกษตรอินทรีย์เป็นการบริหาร
จัดการฟาร์มเชิงบวก (positive management) และการจัดการเชิงบวกนี้เองที่ทาให้เกษตรอินทรีย์แตกต่างอย่างสาคัญ
จากการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีแบบปล่อยปะละเลย (ที่มักอ้างว่า เป็นการเกษตรตามแบบธรรมชาติ ) หรือเกษตรปลอด
สารเคมีและเกษตรไร้สารพิษที่เฟื่องฟูในบ้านเรามานานหลายปี
เนื่องจากเกษตรอินทรีย์เป็นการเกษตรที่ให้ความสาคัญกับการทาฟาร์มเชิงสร้างสรรค์ (เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ
นิเวศการเกษตรในไร่นา) ดังนั้นเกษตรกรที่หันมาทาเกษตรอินทรีย์จึงจาเป็นต้องพัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและ
การบริ ห ารจั ด การฟาร์ ม ของตนเพิ่ ม ขึ้น ด้ ว ย ผลที่ต ามมาก็ คือ เกษตรอิน ทรี ย์จึ ง เป็น แนวทางการเกษตรที่ ตั้ งอยู่ บ น
กระบวนการแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา เพราะเกษตรกรต้องสังเกต, ศึกษา, วิเคราะห์-สังเคราะห์ และสรุปบทเรียน
เกี่ยวกับการทาการเกษตรของฟาร์มตนเอง ซึ่งจะมีเงื่อนไขทั้งทางกายภาพ (เช่น ลักษณะของดิน ภูมิอากาศ และภูมินิเวศ)
รวมถึงเศรษฐกิจ -สังคมที่แตกต่างจากพื้นที่อื่น เพื่อคัดสรรและพัฒนาแนวทางเกษตรอินทรีย์ที่เฉพาะและเหมาะสมกับ
ฟาร์มของตัวเองอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ เกษตรอินทรีย์ยังให้ความสาคัญกับเกษตรกรผู้ผลิตและชุมชนท้องถิ่น เกษตรอินทรีย์มุ่งหวังที่จะสร้าง
ความมั่นคงในการทาการเกษตรสาหรับเกษตรกร ตลอดจนอนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีชีวิตของชุมชนเกษตรกรรม วิถีการผลิต
ของเกษตรอิ น ทรี ย์ เ ป็ น วิ ถี ก ารผลิ ต ที่ เ กษตรกรต้ อ งอ่ อ นน้ อ มและเรี ย นรู้ ใ นการดั ด แปลงการผลิ ต ของตนให้ เ ข้ า กั บ
วิถีธรรมชาติ อาศัยกลไกธรรมชาติเพื่อทาการเกษตร ดังนั้ นวิถีการผลิตเกษตรอินทรีย์จึงเป็นวิถีแห่งการเคารพ และพึ่งพิง
ธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกลมกลืนกับวิถีชีวิตของชุมชนเกษตรพื้นบ้านของสังคมไทย แต่ในขณะเดียวกัน เกษตรอินทรีย์ก็
ไม่ได้ปฏิเสธการผลิตเพื่อการค้า เพราะตระหนักว่าครอบครัวเกษตรกรส่วนใหญ่จาเป็นต้องพึ่งพาการจาหน่ ายผลผลิตเพื่อ
เป็นรายได้ในการดารงชีพ ขบวนการเกษตรอินทรีย์พยายามส่งเสริมการทาการตลาดผลผลิตเกษตรอินทรีย์ทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ประเทศ และระหว่างประเทศ โดยการตลาดท้องถิ่นอาจมีรูปแบบที่ห ลากหลายตามแต่เงื่อนไขทางสภาพ
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เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นนั้น เช่น ระบบชุมชนสนั บสนุนการเกษตร (Community Support Super Mai
Agriculture - CSSMA) หรือระบบอื่นๆ ซึ่งมาจากปะเทศใดในโลก ที่มีหลักการในลักษณะเดียวกัน ส่วนตลาดที่ห่างไกล
ออกไปจากผู้ผลิต ขบวนการเกษตรอินทรีย์ได้พยายามพัฒนามาตรฐานการผลิตและระบบการตรวจสอบรับรองที่สร้าง
ความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้ว่า ทุกขั้นตอนของการผลิต แปรรูป และการจัดการนั้นเป็นการทางานที่พยายามอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาคุณภาพของผลผลิตให้เป็นธรรมชาติเดิมมากที่สุด
แปลงผักเกษตรอินทรีย์ของ “ไร่ปลูกรัก” จังหวัดราชบุรีที่ให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกเก็บได้ตามชอบใจ
โดยสรุปจะเห็นว่า เกษตรอินทรีย์เป็นระบบเกษตรที่มีลักษณะเป็นองค์รวม ที่ให้ความสาคัญในเบื้องต้นกับการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูระบบนิเวศการเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติ แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ละเลยมิติด้านสังคมและเศรษฐกิจ เพราะ
ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่อาจดารงอยู่ได้ โดยแยกออกจากความยั่งยืนทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร
........................................................................
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หลักการเกษตรอินทรีย์
..................................
หลักการสาคัญ 4 ข้อของเกษตรอินทรีย์ คือ สุขภาพ, นิเวศวิทยา, ความเป็นธรรม, และการดูแลเอาใจใส่ (health,
ecology, fairness and care)[2]
(ก) มิติด้านสุขภาพ เกษตรอินทรีย์ควรจะต้องส่งเสริมและสร้างความยั่งยืนให้กับสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมของดิน
พืช สัตว์ มนุษย์ และโลก สุขภาวะของสิ่งมีชีวิตแต่ละปัจเจกและของชุมชน เป็นหนึ่งเดียวกันกับสุขภาวะของระบบนิเวศ
การที่ผืนดินมีความอุดมสมบูรณ์จะทาให้พืชพรรณต่างๆ แข็งแรง มีสุขภาวะที่ดี ส่งผลต่อสัตว์เลี้ยงและมนุษย์ที่อาศัยพืช
พรรณเหล่านั้นเป็นอาหารสุขภาวะเป็นองค์รวมและเป็นปัจจัยที่สาคัญของสิ่งมีชีวิต การมีสุขภาวะที่ดีไม่ใช่การปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ แต่รวมถึงภาวะแห่งความเป็นอยู่ที่ดีของกายภาพ จิตใจ สังคม และสภาพแวดล้อมโดยรวม ความแข็ง แรง
ภูมิต้านทาน และความสามารถในการฟื้นตัวเองจากความเสื่อมถอยเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของสุขภาวะที่ดี บทบาท
ของเกษตรอินทรีย์ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตในไร่นา การแปรรูป การกระจายผลผลิต หรือการบริโภค ต่างก็มีเป้าหมายเพื่อ
เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิต ทั้งปวง ตั้งแต่สิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กสุดในดินจนถึงตัวมนุษย์เราเอง
เกษตรอินทรีย์จึงมุ่งที่จะผลิตอาหารที่มีคุณภาพสูง และมีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อสนับสนุนให้มนุษย์ได้มีสุขภาวะที่ดีขึ้น
ด้วยเหตุนี้ เกษตรอินทรีย์จึงเลือกที่จะปฏิเสธการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีกาจัดศัตรูพืช เวชภัณฑ์สัตว์ และสารปรุงแต่งอาหาร ที่
อาจมีอันตรายต่อสุขภาพ
(ข) มิติด้านนิเวศวิทยา เกษตรอินทรีย์ควรจะต้องตั้งอยู่บนรากฐานของระบบนิเวศวิทยาและวัฐจักรแห่งธรรมชาติ
การผลิตการเกษตรจะต้องสอดคล้องกับวิถีแห่งธรรมชาติ ช่วยทาให้ระบบและวัฐจักรธรรมชาติเพิ่มพูนและยั่งยืนมากขึ้น
หลักการเกษตรอินทรีย์ในเรื่องนี้ตั้งอยู่บนกระบวนทัศน์ที่มองเกษตรอินทรีย์ในฐานะองค์ประกอบหนึ่งของระบบนิเวศที่มี
ชีวิต ดังนั้น การผลิตการเกษตรจึงต้องพึ่งพาอาศัยกระบวนการทางนิเวศวิทยาและวงจรของธรรมชาติ โดยการเรียนรู้และ
สร้างระบบนิเวศสาหรับให้ เหมาะสมกับการผลิตแต่ละชนิด ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของการปลูกพืช เกษตรกรจะต้อง
ปรับปรุงดินให้มีชีวิต หรือในการเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรจะต้องใส่ใจกับระบบนิเวศโดยรวมของฟาร์ม หรือในการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้า เกษตรกรต้องใส่ใจกับระบบนิเวศของบ่อเลี้ยงการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ หรือแม้แต่การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่า
จะต้องสอดคล้องกับ วัฐจักรและสมดุลทางธรรมชาติ แม้ว่าวัฐจักรธรรมชาติจะเป็นสากล แต่อาจจะมีลักษณะเฉพาะ
ท้องถิ่นนิเวศได้ ดังนั้ น การจัดการเกษตรอินทรีย์จึงจาเป็นต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขท้องถิ่น ภูมินิเวศ วัฒนธรรม และ
เหมาะสมกั บ ขนาดของฟาร์ ม เกษตรกรควรใช้ ปั จ จั ย การผลิ ต และพลั ง งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เน้ น การใช้ ซ้ า
การหมุนเวียน เพื่อที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ควรสร้างสมดุลของนิเวศ
การเกษตร โดยการออกแบบระบบการทาฟาร์มที่เหมาะสม การฟื้นฟูระบบนิเวศท้องถิ่น และการสร้างความหลากหลาย
ทั้งทางพันธุกรรมและกิจกรรมทางการเกษตร ผู้คนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การแปรรูป การค้า และการบริโภค
ผลผลิ ตเกษตรอิน ทรีย์ ควรช่ว ยกัน ในการอนุ รั กษ์สิ่ งแวดล้ อม ทั้งในแง่ของภูมินิเวศ สภาพบรรยากาศ นิเวศท้องถิ่น
ความหลากหลายทางชีวภาพ อากาศ และน้า
(ค) มิติด้านความเป็นธรรม เกษตรอินทรีย์ควรจะตั้งอยู่บนความสัมพันธ์ที่มีความเป็นธรรมระหว่างสิ่งแวดล้อม
โดยรวมและสิ่งมีชีวิต ความเป็นธรรมนี้รวมถึงความเท่าเทียม การเคารพ ความยุติธรรม และการมีส่วนในการปกปัก
พิ ทั ก ษ์ โ ลกที่ เ ราอาศั ย อยู่ ทั้ ง ในระหว่ า งมนุ ษ ย์ ด้ ว ยกั น เอง และระหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ สิ่ ง มี ชี วิ ต อื่ น ๆ ในหลั ก การด้ า นนี้
ความสั ม พั น ธ์ ข องผู้ ค นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการผลิ ต และการจั ด การผลผลิ ต เกษตรอิ น ทรี ย์ ใ นทุ ก ระดั บ ควรมี
ความสัมพันธ์กันอย่างเป็นธรรม ทั้งเกษตรกร คนงาน ผู้แปรรูป ผู้จัดจาหน่าย ผู้ค้า และผู้บริโภค ทุกผู้คนควรได้รับโอกาส
ในการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนช่วยในการรักษาอธิปไตยทางอาหาร และช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน เกษตรอินทรีย์
ควรมีเป้าหมายในการผลิตอาหารและผลผลิตการเกษตรอื่นๆ ที่เพียงพอ และมีคุณภาพที่ดี ในหลักการข้อนี้หมายรวมถึง
การปฏิบัติต่ อสั ตว์เลี้ย งอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดสภาพการเลี้ยงให้สอดคล้องกับลักษณะและความ
ต้องการทางธรรมชาติของสัตว์ รวมทั้งดูแลเอาใจใส่ความเป็นอยู่ของสัตว์อย่างเหมาะสม
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่นามาใช้ในการผลิตและการบริโภคควรจะต้องดาเนินการอย่างเป็ นธรรม ทั้งทาง
สังคมและทางนิเวศวิทยา รวมทั้งต้องมีการอนุรักษ์ปกป้องให้กับอนุชนรุ่นหลัง ความเป็นธรรมนี้จะรวมถึงว่า ระบบการ
ผลิต การจาหน่าย และการค้าผลผลิตเกษตรอินทรีย์จะต้องโปร่งใส มีความเป็นธรรม และมีการนาต้นทุนทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อมมาพิจารณาเป็นต้นทุนการผลิตด้วย
(ง) มิ ติ ด้ า นการดูแ ลเอาใจใส่ การบริ ห ารจั ด การเกษตรอิ น ทรี ย์ ค วรจะต้ อ งด าเนิ น การอย่า งระมั ด ระวั ง และ
รับผิดชอบ เพื่อปกป้องสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้คนทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งพิทักษ์ปกป้องสภาพแวดล้อม
โดยรวมด้วยเกษตรอินทรีย์เป็นระบบที่มีพลวัตรและมีชีวิตในตัวเอง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ทั้งจากปัจจัยภายใน
และภายนอก ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ควรดาเนินกิจการต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตในการผลิต แต่
ในขณะเดียวกันจะต้องระมัดระวังอย่าให้ เกิดความเสี่ ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ดังนั้ น เทคโนโลยีการผลิ ตใหม่ๆ
จะต้องมีการประเมิน ผลกระทบอย่ างจริ งจั ง และแม้แต่เทคโนโลยีที่มีการใช้อยู่แล้ว ก็ควรจะต้องมีการทบทวนและ
ประเมินผลกันอยู่เนืองๆ ทั้งนี้เพราะมนุษย์เรายังไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างดีพอเกี่ยวกับระบบนิเวศการเกษตร ที่มี
ความสลับซับซ้อน ดังนั้น เราจึงต้องดาเนินการต่างๆ ด้วยความระมัดระวังเอาใจใส่
ในหลักการนี้ การดาเนินการอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบเป็นหัวใจสาคัญของการบริหารจัดการ การพัฒนา
และการคัดเลือกเทคโนโลยีที่จะนามาใช้ในเกษตรอินทรีย์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งจาเป็นเพื่อสร้างหลักประกั น
ความมั่นใจว่า เกษตรอินทรีย์นั้นปลอดภัยและเหมาะกับสิ่งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตาม ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แต่เพียง
อย่างเดียวไม่เพียงพอ ประสบการณ์จากการปฏิบัติ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สะสมถ่ายทอดกันมาก็อาจมีบทบาทในการ
แก้ปั ญหาต่างๆ ได้เช่นกัน เกษตรกรและผู้ ประกอบการควรมีการประเมินความเสี่ยง และเตรียมการป้องกันจากนา
เทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ และควรปฏิเสธเทคโนโลยีที่มีความแปรปรวนมาก เช่น เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม การตัดสินใจ
เลือกเทคโนโลยีต่างๆ จะต้องพิจารณาถึงความจาเป็นและระบบคุณค่าของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ
และจะต้องมีการปรึกษาหารืออย่างโปร่งใสและมีส่วนร่วม
........................................................................
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การดูแลสุขภาพห้วงฤดูหนาว
.................................
เพื่อไม่ให้หน้าหนาวนี้ต้องมีใครนั่งสั่งน้ามูกจนจมูกแดง หรือนอนซมพิษไข้อยู่แต่บ้าน เรามาเตรียมตัวฟิตสุขภาพ
ให้ดีตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้ากันดีกว่า จะได้สนุกกับหน้าหนาวได้อย่างเต็มเหนี่ยวไปเลย
1. อย่าปล่อยให้ผิวแห้ง อากาศแห้งเย็นมักจะทาให้ผิวเราแห้งกร้าน หรือแตกเป็นขุย ฉะนั้นครีมทาผิวจึงสาคัญ
ค่ะ เลือกครีมที่มีส่วนประกอบของมอยเจอร์ไรเซอร์สูง หรือมีน้ามันเล็กน้อย ครีมแบบนี้จะช่วยกักเก็บ และเพิ่มความชุ่ม
ชื่นให้ผิวในช่วงหน้าหนาวได้เป็นเลิศ แต่สาหรับเจ้าตัวน้อย ก็ให้ใช้เบบี้ ออยล์ทาผิวหลังอาบน้าจะดีที่สุด เพราะไม่ระคาย
เคืองผิว ไม่มีน้าหอม แต่อย่าทาเยอะไปนะคะไม่งั้นลูก ๆ อาจจะกลายเป็นหมูน้อยอาบน้ามันไปซะก่อน หรือคุณพ่อคุณแม่
จะใช้ด้วยก็ได้
2. ใส่ใจเรื่องอาหาร แน่นอนค่ะว่าเย็น ๆ หนาว ๆ แบบนี้ต้องคู่กับอาหารอุ่น ๆ ร้ อน ๆ ดังนั้นควรเลือกทาน
อาหารร้อน เพื่อรักษาอุณหภูมิของร่างกาย ส่วนใครที่ยังชอบทานของเย็น ๆ พวกไอศกรีม น้าแข็งใส หรือน้าเย็น ๆ อยู่ล่ะ
ก็ ลองลดลงบ้างค่ะ ถ้าไม่อยากเป็นหวัดหรือปวดท้อง เพราะกระเพาะและกล้ามเนื้อมีการหดตัวย่างรวดเร็ว
3. ทาความสะอาดทีน่ อน อันนี้สาคัญค่ะ เพราะหน้าหนาวแบบนี้เราจะชอบซุกตัวกับที่นอนแบบสุขอุรากันเกินไป
แต่ในหน้าหนาวแบบนี้ล่ะค่ะที่ชุดเครื่องนอนของเรามักจะมีกลิ่นอับ ไรฝุ่น ดังนั้นหมั่นเอาชุดเครื่องนอนทั้งหลายแหล่มา
ซักตาก หรือผึ่งแดดอยู่เสมอ เพราะในหน้าหนาวที่ผิวเราแห้งอยู่แล้ว เราอาจจะไปแพ้ไรฝุ่นจากที่นอนจนทาให้เกิดอาการ
คัน เป็นแผล หรือมีปัญหาโรคผิวหนังได้
4. ระวังโรคหน้าหนาวทั้งหลาย ไม่ว่าจะหวัด ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม หัดเยอรมัน อีสุกอีใส อุจจาระร่วง รวมไปถึง
อาการผื่นคัน ไมเกรน ปวดเกร็งตะคริว ถ้าพบว่ามีอาการน่าสงสัย เช่ น ตัวร้อนต่อเนื่องไข้ไม่ลด ท้องเสียต่อเนื่อง หรือ
ผิวหนังเกิดการเปลี่ยนแปลง ให้รีบพบแพทย์โดยด่วน อาจจะดูจิตกจริตไปหน่อยแต่กันไว้ดีกว่าแก้เพราะโรคภัยสมัยนี้
รุนแรงขึ้นทุกวัน
5. อย่าใช้ยามั่ว ๆ ถ้าเกิดป่วยแบบไม่ทันตั้งตัว ไหนจะแพ้อากาศจามไม่หยุด น้ามูกไหล เป็นหวัดตัวร้อน ผื่นคัน
หรือผิวแห้งแตกรุนแรงจนมีอาการเจ็บหรือมีเลือดซึม อย่าหายามาใช้เอง ควรพบแพทย์เพื่อ
ดูอาการ และรับยา
เพราะยาตัวเดียวกันไม่ได้ใช้ได้กับทุกคนที่แม้จะเหมือนอาการเหมือนกัน
6. ชุดยังชีพ ไม่ว่าจะเสื้อกันหนาว เสื้อแขนยาว ผ้าพันคอ ถุงเท้า หรือแม้แต่ถุงมื อ ของพวกนี้ต้องเตรียมไว้เสมอ
โดยเฉพาะตอนกลางคืน ถ้าอากาศหนาวมากก็ควรใส่ถุงเท้านอนตลอด เพราะบริเวณเท้าเราจะรับความเย็นไว้มากที่สุด
และจะทาให้อุณหภูมิในร่างกายลดลงอย่างรวดเร็วจนทาให้ไม่สบายได้
7. กระเป๋าน้าร้อน ไม่ได้เวอร์ แต่ควรมีไว้บ้างถึงจะดี ปัจจุบันมีกระเป๋าน้าร้อนขนาดพกพาเล็ก ๆ ถ้าวันไหน
รู้สึกหนาวมากจนชุดยังชีพก็เอาไม่อยู่แล้ว ให้เทน้าร้อนใส่กระเป๋านาร้อนแล้วพกติดตัวไปเลย ถือไว้ให้อุ่นมือ หรือเอาไป
ซุกไว้ในตัวก็ช่วยรักษาอุณหภูมิในร่างกายได้ดี
8. ออกกาลังกายอย่าได้ขาด หน้าหนาวแล้วก็อย่าฉวยโอกาสขี้เกียจไปออกกาลังกาย ยิ่งหนาวก็ยิ่งต้องออกกาลัง
กายให้ร่างกายได้อบอุ่น และแข็งแรงอยู่เสมอ เพราะถ้าเราเอาแต่นอนซุกผ้าห่มสบายใจ ไหนจะอ้วนเอย ไหนกล้ามเนื้อจะ
อ่อนแรงเอย แล้วยังจะให้รู้สึกเหนื่อยง่ายด้วย ดังนั้นออกกาลังกายกันเถอะ
9. รักษาความสะอาดของร่างกาย ข้อนี้ขอไว้เลยว่าอย่าลืม ถึงจะหนาวแค่ไหนก็ต้องอาบน้าเสมอ เพราะร่างกาย
เราไปเจอสิ่งสกปรกภายนอกมาเยอะ อาจเกิดการสะสมเชื้อโรคจนนาไปสู่อาการเจ็บป่วยได้ แต่ถ้าหนาวจนทนไม่ไหว
จริงๆ ก็แนะนาให้ทาน้าอุ่นผสมน้ายาฆ่าเชื้อที่ใช้ทาความสะอาดร่างกาย แล้วใช้ ผ้าขนหนูชุบมาเช็ดทาความสะอาดร่างกาย
แทนได้ แต่อย่าทาบ่อยนะคะเพราะทางที่ดีที่สุดคือต้องอาบน้าให้สะอาด
.................................

บทความประชาสัมพันธ์กองกาลังสุรนารี ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2556

10

ประวัติของวันตรุษจีน
............................................................
ประวัติวันตรุษจีน หรือปีใหม่จีน
เทศกาลจีนมีอยู่มากมาย ตรุษจีนเป็นเทศกาลที่สาคัญที่สุดของจีน เป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฎิทินจีน ในปีนี้ตรงกับ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 เช่นเดียวกับสงกรานต์วันปีใหม่ไทย ทุกคนต่างให้ความสาคัญอย่างยิ่งต่างหยุดงาน โรงเรียน
สถาบันการศึกษาต่างปิดเทอมในช่วงนี้ เป็นปิดเรียนฤดูหนาว ยกเว้นคนที่ต้องทาหน้าที่ไม่สามารถหยุดงานได้ หน่วยงาน
ห้างร้านต่างก็หยุดงาน 3-4 วัน เมื่อใกล้วันปีใหม่จีน ผู้คนต่างก็มีการตระเตรียมงานปีใหม่
ภายในครอบครั ว ทุ ก บ้ า นก็ จ ะท าความสะอาดบ้ า นเรื อ น ผ่ า นปี ใ หม่ อ ย่ า งสะอาดสะอ้ า นสดใส ร้ า นค้ า
ห้างสรรพสินค้าต่างก็เติมไปด้วยผู้คนมาจับจ่ายใช้สอย ซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้แก่เด็กๆ ซื้อของขวัญให้แก่ญาติสนิทมิตรสหาย ซื้อ
บัตรอวยพร ในตลาดก็คราคร่าไปด้วยผู้คน ต่างเดินไปเดินมากันขวักไขว่ ซื้อปลาบ้าง ซื้อเนื้อสัตว์บ้าง ซื้อเป็ดไก่บ้าง ทุก
คนต่างดูแจ่มใสมีความสุข ช่วงเทศกาลปีใหม่ เด็กๆต่างมีความสุขมาก ต่างสวมเสื้อใหม่ ทานลูกกวาดขนมหวาน เล่นพลุ
ประทัดอย่างรื่นเริง คืนก่อนวันปีใหม่ คือวันสุดท้ายของปีนั่นเองเป็นคืนที่ครึกครื้นที่สุด ใครที่ไปทางานห่างจากบ้านเกิด
ต่างก็พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะกลับมาฉลองวันปีใหม่ที่บ้าน ตอนกินอาหารมื้อค่าคืนก่อนขึ้นปีใหม่จีน ทุกคนใน
ครอบครัวต่างนั่งกันพร้อมหน้าล้อมโต๊ะอาหาร ต่างชนแก้วอวยพรปีใหม่กัน ทานมื้อค่าเรียบร้อยแล้ว บางคนก็ดูทีวี บาง
คนก็ฟังเพลง บางคนก็นั่งคุยกัน บางคนก็เล่นหยอกล้อกับเด็กๆ บ้านเต็มไปด้วยรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ พอถึงเที่ยงคืน
คนจีนทางเหนือก็จะเริ่มทาเกี๊ยว (เจี้ยวจึ) คนจีนทางใต้ ก็จะปั้นลูกอี๋ทาน้าเชื่อม ทาไป ชิมไปทานไป ครึกครื้นอย่างยิ่ง เช้า
วันรุ่งขึ้นแต่เช้า ทุกคนจะตื่นแต่เช้า เยี่ยมเพื่อนบ้าน เพื่อนฝูงอวยพรปีใหม่
ตรุษจีนนั้นคล้ายคลึงกับวันปีใหม่ในประเทศทางตะวันตก ร่องรอยของประเพณี และพิธีกรรมความเป็นมาของการ
ฉลองตรุษจีน นั้นมีมานานกว่าศตวรรษ จริงๆแล้วนานมาก จนไม่สามารถย้อนกลับไปดูว่าเริ่มต้นฉลองมาตั้งแต่เมื่อไร เป็น
ที่รู้จักและจาได้ทั่วไปว่าเป็น การฉลองเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ และการฉลองเป็นเวลานานถึง 15 วัน การเตรียมงานฉลอง
ส่ว นใหญ่จ ะเริ่ มหนึ่ งเดือนก่อนวัน ตรุ ษจี น (คล้ ายกับวัน คริส ต์มาสของประเทศตะวันตก) เมื่อผู้ คนเริ่มซื้อของขวัญ ,
สิ่งต่างๆ เพื่อประดับบ้านเรือน, อาหารและเสื้อผ้า การทาความสะอาดครั้งใหญ่ก็เริ่มขึ้นในวันก่อนตรุษจีน บ้านเรือนจะถูก
ทาความสะอาดตั้งแต่บนลงล่างหน้าบ้านยันท้ายบ้าน ซึ่งหมายถึงการกวาดเอาโชคร้าย ออกไป ประตูหน้าต่างมีการขัดสี
ฉวีวรรณทาสีใหม่ซึ่งสีแดงเป็นสีนิยม ประตูหน้าต่างจะถูก ประดับประดาด้วยกระดาษที่มีคาอวยพรอย่างเช่น อยู่ดีมีสุข
ร่ารวย และอายุยืนเป็นต้น
วันก่อนวันตรุษจีนนั้นเป็นวันแห่งการการรอคอยจะว่าไปถือวันที่น่าตื่นเต้นมากที่สุด ในบรรดาการฉลองทั้งหมด
เห็นจะได้ประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ นั้นผูกไว้กับทุกสิ่งทุกอย่าง ตั้งแต่ อาหาร ไปจนถึงเสื้อผ้า อาหารค่านั้นประกอบด้วย
อาหารทะเล และอาหารนึ่งเช่นขนมจีบ ซึ่งแต่ละอย่างจะมีความหมายต่างๆกัน อาหารอันโอชะอย่างเช่นกุ้งจะหมายถึง
ชีวิตที่รุ่งเรือง และความสุข เป๋าฮื้อแห้งหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ดี สลัดปลาสดจะนามาซึ่งโชคดี จี้ ไช่ (ผมเทวดา) สาร่ายดู
คล้ายผมแต่กินได้จะนาความความร่ารวยมาให้ และขนมต้ม (Jiaozi) หมายถึงบรรพชนอวยพร และเป็นธรรมดาเสื้อผ้าที่
ใส่สีแดงถือเป็นสีที่เป็นมงคลเป็นการไล่ปีศาจร้ายให้ออกไป และการใส่สีดาหรือขาวเป็นสิ่งต้องห้าม ซึ่งสีเหล่านี้ถือว่าเป็นสี
แห่งการไว้ทุกข์ หลังจากอาหารค่าทุกคนในครอบครัวนั่งกันจนเช้าเพื่อรอวันใหม่โดยการเล่นเกม เล่นไพ่ หรือดูรายการทีวี
ที่เกี่ยวกับวันตรุษจีน และในวันนี้จะต้องไม่โกรธ ริษยา หรือ ไม่พอใจ เพื่อเป็นสิริมงคลที่ดีสาหรับปีที่กาลังจะมาถึง
เมื่อถึงวันตรุษจีน ประเพณีตั้งแต่โบราณมาเรียกว่า อังเปา ซึ่งหมายถึง กระเป๋าแดง เป็นการที่คู่แต่งงานให้เงินเด็กๆ
และผู้ใหญ่ที่ยังไม่ได้แต่งงานในซองสีแดง หลังจากนั้นทุกคน ในครอบครัว ต่าง ออกมาเพื่อกล่าวสวัสดีปีใหม่ เริ่มจาก
ญาติๆ แล้วต่อด้วยเพื่อนบ้าน ซึ่งคงคล้ายกับการที่ชาวตะวันตกพูดว่า "Let bygones be bygones" (อะไรที่ผ่านไปแล้วก็
ให้มันผ่านไป) ในวันตรุษนี้ อารมณ์โมโหโกรธาจะถูกลืม และไม่สนใจ การฉลองวันตรุษจีนสิ้นสุดลงในงานโคมไฟ ซึ่งฉลอง
โดยการร้องเพลง เต้นรา และงานแสดงโคมไฟ ถึงแม้ว่าการฉลองวันตรุษจีน จะมีแตกต่างกันออกไปแต่สิ่งที่เหมือนกัน คือ
การอวยพร ความสงบ และความสุขให้กับคนในครอบครัวและเพื่อนทุกคน
........................................................................
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ความเป็นมาของวันวาเลนไทน์ ๑๔ ก.พ.
..................................
ความเป็นมา
กุมภาพันธ์เป็นเดือนที่อบอวลไปด้วยความสุขการแสดงถึงความรัก ความห่วงใยถึงคนที่ เราปรารถนาดีและ
อยากให้เขามีความสุข และเป็นที่รับรู้กันทั่วโลกว่าวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันแห่งความรักหรือ Valentine’s Day และ
วันนี้ยังมีคิวปิด หรือกามเทพ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของ วันวาเลนไทน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คิวปิดเป็นบุตรของวีนัสและ
มาร์ส แต่ ชาวกรีกเรียกคิวปิดว่า อีรอส ภาพของ คิวปิดที่มนุษย์โลกปัจจุบันได้รู้จัก
ก็ คื อ ภาพเด็ ก น้ อ ยที่ ถื อ คั น ธนู แ ละลู ก ศร มี ห น้ า ที่ ยิ ง ศรรั ก ให้ ปั ก ใจคน ปั จ จุ บั น คิ ว ปิ ด และธนู ข องเขากลายมาเป็ น
เครื่องหมายแห่งความรักที่เป็นที่รู้จัก มากที่สุด และความรักของเขามีกล่าวถึงบ่อยในภาพของ การยิงศรรัก ระ หว่าง
หัวใจสองดวงให้รักกัน เรียกกันว่า ศรรักคิวปิด เราจึงมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยว กับประวัติความเป็นมาและความสาคัญ ของ
วันนี้กันค่ะ
เทศกาลวาเลนไทน์ เริ่มมีขึ้น ตั้งแต่ยุคที่จักรวรรดิโรมันเรืองอานาจ ในยุคนั้น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี ถูกจัด
ให้เป็นวันหยุดเพื่อเป็นเกียรติแต่เทพเจ้าจูโนผู้เป็น จักรพรรดินีแห่งเทพเจ้าโรมัน นอกจาก นี้แล้วพระองค์ยังทรงเป็นเทพ
เจ้าแห่ง อิสตรีเพศและการแต่งงานและในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ เป็นวันเริ่มต้นเทศกาล เฉลิมฉลองแห่งลูเพอร์คาร์เลีย
การ ดาเนินชีวิตของหนุ่มสาวจะ ถูกตัดขาดออกจากกันอย่ างสิ้นเชิง ในรัชสมัยของ จักรพรรดิคลอดิอัส ที่ 2 (Emperor
Claudius II) แห่ง กรุงโรม พระองค์ ทรงเป็นกษัตริย์ที่มี ใจคอดุร้ายและทรงนิยม การ ทาสงครามนองเลือด ได้ทรง
ตระหนักว่าเหตุที่ ชายหนุ่มส่วนมากไม่ประสงค์จะเข้าร่วม ในกองทัพเนื่องจากไม่อยากจากคู่รัก และครอบครัวไป จึงทรง
มีพระราชโอง การสั่งห้ามมิให้มีการจัดพิธีหมั้นและ แต่งงานกันในโรมโดยเด็ดขาด ทาให้ ประชาชนทุกข์ใจเป็นอย่างยิ่ง
และขณะนั้น มีนักบุญรูปหนึ่งนามว่า เซนต์วาเลนไทน์ หรือวาเลนตินัส ซึ่งอาศัยอยู่ในโรมได้ ร่วมมือกับเซนต์มาริอัสจัดพิธี
แต่งงานให้กับ ชาวคริ สต์หลายคู่ และด้วยความปรารถนา ดีนี้เองจึงทาให้วาเลนไทน์ถูกจับและระ หว่างนี้ก็ยังคงส่งคา
อวยพรวาเลนไทน์ ของเขาเองขณะที่เขาเป็นนักโทษ เป็น ความเชื่อว่าวาเลนไทน์ได้ตกหลุมรักหญิง สาวที่เป็นลูกสาวของ
ผู้คุมที่ชื่อจูเลี ย ซึ่งได้มาเยี่ยมเขาระหว่างที่ถูกคุมขัง ในคืน ก่อนที่วาเลนไทน์จะสิ้นชีวิตโดยการถูกตัดศีรษะ เขาได้ส่ ง
จดหมายฉบับ สุดท้ายถึงจูเลีย โดยลงท้ายว่า “From Your Valentine”
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 270 หลังจากนั้นศพของเขาได้ถูก เก็บไว้ที่โบสถ์ พราซีเดส (Praxedes) ณ กรุงโรม จูเลีย
ได้ปลูกต้นอามันต์ หรืออัลมอลต์สีชมพู ไว้ใกล้หลุม ศพของวาเลนตินัส แด่ผู้เป็น ที่รักของเธอ โดยในทุกวันนี้ ต้นอามันต์
สีชมพูได้เป็นตัวแทน แห่งรักนิรันดรและมิตรภาพ อันสวยงาม และคานี้ก็เป็นคาที่ใช้ม า จนถึงปัจจุบัน ถึงแม้ว่าเบื้องหลัง
ความเป็นจริงของวาเลนไทน์จะ เป็นตานานที่มืดมัว แต่เรื่องราวยังคง แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกสงสาร ความ กล้าหาญ
และที่สาคัญที่สุดเป็นเครื่องหมายของความโรแมนติค จึงไม่น่าประหลาดใจ เลยว่าในช่วงยุคกลางวาเลนไทน์เป็นนักบุญ
ที่มีชื่อเสี ย งมากที่สุ ดในอังกฤษและฝรั่ งเศส ต่อมาพระในนิกายโรมันคาทอลิ กจึงเลื อกให้ วันที่ 14 กุมภาพัน ธ์ เป็น
วันเฉลิมฉลอง เทศกาลแห่งความรักและดูเหมือนว่ายัง คงเป็นธรรมเนียมที่ชายหนุ่มจะเลือก หญิงสาวที่ตนเองพึงใจใน
วันวาเลนไทน์ สืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้
วาเลนไทน์ ในแต่ละประเทศจะมีประเพณีหรือการ ปฏิบัติที่แตกต่างกันบ้าง แต่โดยรวมแล้ว จะมีการเฉลิมฉลองและเป็น
การแสดงถึง ความรักที่มีระหว่างกัน ต่อมาเมื่อความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทางด้าน การพิมพ์เข้ามาเกี่ยวข้อง
มีการพิมพ์บัตร อวยพรโดยเข้ามาแทนที่จดหมายที่เขียนด้วยลายมือ และปัจจุบันก็มีการส่งบัตรอวยพรทางออนไลน์เพื่อ
แสดงถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่ วย ให้คนที่ต้องการแสดงความรักความห่วงใย ถึงคนที่รักได้อย่าง
รวดเร็วยิ่งขึ้น ประวัติ วันวาเลนไทน์นี้ เป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมา จนถึงปัจจุบัน เท่าที่ค้นหามาได้นี้เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆ
เรื่องเท่านั้น แต่ไม่ว่าประวัติ ที่แท้จริง จะเป็นอย่างไรก็ตาม ใน ปัจจุบัน นี้เราได้ถือว่าวันวาเลนไทน์เป็นวันสาคัญวันหนึ่ง
ในประวัติศาสตร์เลยที เดียว คุณสามารถส่งดอกไม้ ขนมและ การ์ด เพื่อบอกความนัยให้แก่คนพิเศษ ของคุณ วันนี้จะเป็ น
วันที่เราส่งความรู้สึก ดีๆให้แก่กัน.....................
........................................................................
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ตานานของดอกกุหลาบ
............................................................
กุหลาบ เป็นดอกไม้ที่นิยมปลูกไว้ชื่นชมมาแต่โบราณ ประมาณกันว่ากุหลาบเกิดขึ้นเมื่อกว่า 70 ล้านปีมาแล้ว เคยมี
การค้นพบฟอสซิลของกุหลาบใน รัฐโคโลราโด และ รัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้พิสูจน์ว่ากุหลาบป่าเป็นพืช
ที่มีอายุถึง 40 ล้านปี แต่กุหลาบป่าสมัยโลกล้านปีนี้ มีรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกุหลาบสมัยนี้ เนื่องจากมนุษย์ได้นาเอา
กุหลาบป่ามาปลูกและผสมพันธุ์ ขยายพันธุ์เป็นพันธุ์ต่างๆ มากมาย
ความจริงแล้วกาเนิดของกุหลาบหรือกุหลาบป่านี้มีเฉพาะในแถบบริเวณเหนือเส้นศูนย์สูตรของโลกเท่านั้น คือ
กาเนิดในภาคกลางของทวี ปเอเชีย แล้วแพร่ขยายพันธุ์ไปตลอดซีกโลกเหนือ ไม่ว่าจะเป็นแถบที่มีอากาศหนาวจัดอย่าง
อาร์กติก อลาสก้า ไซบีเรีย หรือแถบอากาศร้อนอย่าง อินเดีย แอฟริกาเหนือ แต่ในบริเวณแถบใต้เส้นศูนย์สูตรอย่างทวีป
ออสเตรเลีย หรือเกาะต่างๆ ในมหาสมุทรรวมทั้งแอฟริกาใต้ ไม่เคยมีปรากฏว่ามีกุหลาบป่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเลย
ตามประวัติศาสตร์เล่าว่า กุหลาบป่าถูกนามาปลูกไว้ในพระราชวังของจักรพรรด์จีน ในสมัยราชวงศ์ฮั่นราว 5,000
ปีมาแล้ว ขณะที่อียิปต์เองก็ปลูกกุหลาบเป็นไม้ดอก ส่งไปขายให้แก่ชาวโรมัน ชาวโรมันเป็นชาติที่รักดอกกุหลาบมากถึงจะ
สั่งซื้อจากประเทศอียิปต์แล้ว ยังลงทุนสร้างเนอร์สเซอรี่ขนาดใหญ่สาหรับปลูกดอกกุหลาบอีกด้วย สาหรับชาวโรมันแล้ว
เรียกได้ว่าดอกกุหลาบมีความสาคัญกับชีวิตประจาวัน เพราะชาวโรมันถือว่าดอกกุหลาบเป็นสัญลักษณ์ของความรัก ซึ่ง
เป็นทั้งของขวัญ เป็นดอกไม้สาหรับทาเป็นมาลัยต้อนรับแขก เป็นดอกไม้สาหรับงานเฉลิมฉลองต่างๆ ใช้เป็นส่วนประกอบ
สาหรับทาขนม ทาไวน์ ส่วนน้ามันกุหลาบยังใช้ทาเป็นยาได้อีกด้วย
กุห ลาบถื อเป็ น สั ญ ลั กษณ์แห่ งความรั กและความโรแมนติก ซึ่ง มีบางตานานเล่ า ว่า ดอกกุห ลาบเป็นเสมือ น
เครื่องหมายแทนการกาเนิดของ เทพธิ ดาวีนัส ซึ่งเป็นเทพแห่งความงาม และความรัก วีนัสเป็นที่รู้จักกันในชื่อ อโฟรไดท์
ในตานานเทพของกรีกได้กล่าวไว้ว่า น้าตาของเธอหยดลงปะปนกับเลือดของ อคอนิส คนรักของเธอที่ถูกหมูป่าฆ่า เลือด
และน้าตาหยดลงสู่พื้นแล้วกลายเป็นดอกไม้สีแดงเข้มหรือดอกกุหลาบนั่นเอง แต่บางตานานก็เล่าว่าดอกกุหลาบเกิดจาก
เลือดของ อโฟรไดท์ เองที่หยดลงสู่พื้น เมื่อเธอแทงตัวเองด้วยหนามแหลม
บางตานานกล่าวว่ากุหลาบเกิดจากการชุมนุมของบรรดาทวยเทพ เพื่อประทานชีวิตใหม่ให้กับนางกินรีนางหนึ่ง
ซึ่งเทพธิดาแห่ งบุ ป ผาชาติ หรื อ คลอริ ส บั งเอิ ญไปพบนางนอนสิ้ นชี พอยู่ ในตานานนี้ก ล่ า วว่า อโฟรไดท์ เป็น เทพ
ผู้ ป ระทานความงามให้ มีเทพอีก สามองค์ป ระทานความสดใส เสน่ ห์ และความน่า อภิร มย์ และมี เซไฟรัส ซึ่ง เป็ น
ลมตะวันตกได้ช่วยพัดกลุ่มเมฆ เพื่อเปิดฟ้าให้กับแสงของเทพ อพอลโล หรือแสงอาทิตย์ส่องลงมาเพื่อประทานพร อมตะ
จากนั้น ไดโอนีเซียส เทพเจ้าแห่งเหล้าองุ่นก็ประทานน้าอมฤต และกลิ่นหอม เมื่อสร้างบุปผาชาติดอกใหม่นี้ขึ้นมาได้แล้ว
เทพทั้งหลายก็เรียกดอกไม้ซึ่งมีกลิ่นหอมและทรงเสน่ห์นี้ว่า Rosa จากนั้น เทพธิดาคลอริส ก็รวบรวมหยดน้าค้างมา
ประดับเป็นมงกุฎ เพื่อมอบให้ดอกไม้นี้เป็นราชินีแห่งบุปผาชาติทั้งมวล จากนั้นก็ประทานดอกกุหลาบให้กับเทพ อีโรส ซึ่ง
เป็นเทพแห่งความรัก กุหลาบจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของความรัก แล้วเทพ อีโรส ก็ประทานกุหลาบนี้ให้แก่ ฮาร์โพเครติส
ซึ่งเป็นเทพแห่งความเงียบ เพื่อที่จะเก็บซ่อนความอ่อนแอของทวยเทพทั้งหลาย ดอกกุหลาบจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของ
ความเงียบและความเร้นลับอีกอย่างหนึ่ง
กุหลาบกลายเป็นของขวัญ ของกานัลสาหรับการแสดงความรัก และมักจะมีผู้เปรียบเทียบความงามของผู้หญิง
เป็นเสมือนดอกกุหลาบ และผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์โลกที่ได้รับสมญาว่าเป็นผู้หญิงงามเสมือนดอกกุหลาบคื อ
พระนางคลีโอพัตรา ซึ่งพระนางยังได้เคยต้อนรับ มาร์ค แอนโทนี คนรักของพระนาง ในห้องซึ่งโรยด้วยดอกกุหลาบหนา
ถึง 18 นิ้ว หอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นกุหลาบ
******************************************
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ความหมายของดอกกุหลาบ
............................................................
สีกุหลาบสื่อความหมาย
กุหลาบแดงและกุหลาบขาวรวมกัน = ดอกไม้สาหรับสื่อความหมายให้รู้ว่า "สองเราเป็นหนึ่งเดียวกัน"
กุหลาบสีชมพู = ดอกไม้สาหรับความงดงามและความอ่อนโยน
กุหลาบสีเหลือง = เป็นดอกไม้ที่บอกเป็นนัยว่า "ขอเป็นชู้ทางใจ" หรือ หมายถึงความสุข สนุกสนาน ร่าเริง
กุหลาบสีส้ม = ดอกไม้เพื่อบอกความในใจถึงความรักและสิ่งที่ผ่านมา กุหลาบแดงเข้ม(สีเหมือนไวน์แดง) แทน คาว่า
"เธอช่างสวยเหลือเกิน"
กุหลาบสีขาว = ดอกไม้สาหรับบอกว่า "ฉันรักเธอด้วยใจบริสุทธิ์ ไม่หวังสิ่งใดตอบแทน"
กุหลาบตูมที่มีทั้งใบและหนาม = เป็นดอกไม้ที่บอกให้รู้ว่า "แม้ฉันจะวิตกอยู่บ้าง แต่รู้ว่าเธอคงไม่ปฎิเสธ"
กุหลาบตูมที่ริดใบทิ้งหมด = ดอกไม้ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้รู้สึกทุกสิ่งทุกอย่าน่ากลัวไปหมด
กุหลาบตูมที่ริดหนามทิ้งหมด = ดอกไม้ที่แสดงให้เห็นถึงความหวังที่มีอย่างเปี่ยมล้น
กุหลาบตูมสีแดง = ดอกไม้ที่แสดงให้เห็นถึงความรักที่ไร้เดียงสา "รักของฉันเพิ่งแรกแย้ม และอ่อนต่อโลก"
กุหลาบตูมสีขาว = ดอกไม้ที่แสดงถึงความมีเสน่ห์น่าหลงใหล ไร้เดียงสาในเรื่องความรัก
กุหลาบบานหนึ่งดอก และกุหลาบตูม 2 ดอก = เป็นดอกไม้ที่บอกว่า "นี่คือความรักที่ฉันแอบซ่อนไว้"
กุหลาบบานสีแดง = ดอกไม้สาหรับบอกให้รู้ว่า "ฉันรักเธอเข้าแล้ว"
กุหลาบสีแดงที่โรยแล้ว = เป็นดอกไม้ที่เขาอยากจะบอกให้คุณรู้ว่า "ความรักของเรานั้นจบลงแล้ว"
กุหลาบสีขาวที่โรยแล้ว = ดอกไม้สาหรับแทนความหมาย "เสน่ห์ของเธอมันจืดจางลงแล้ว"
กุหลาบไร้หนาม = เป็นดอกไม้ที่สื่อให้รู้ว่า "เธอช่างมีเสน่ห์น่าหลงใหลแม้ยามแรกพบ"
กุหลาบดอกเดียว = ดอกไม้สาหรับแทนความหมาย "รักฉันแม้เรียบง่าย แต่ก็มั่นคงกับเธอผู้เดียว"
ช่อกุหลาบสื่อความหมาย
จานวนดอกไม้ ความหมาย
1
รักแรกพบ
2
แสดงความรู้สึกที่ดีให้กัน
3
ฉันรักเธอ
7
คุณทาให้ฉันหลงเสน่ห์
9
เราสองคนจะรักกันตลอดไป
10
คุณเป็นคนที่ดีเลิศ
11
คุณเป็นสมบัติชิ้นที่มีค่าชิ้นเดียวของฉัน
12
ขอให้เธอเป็นคู่ของฉันเพียงคนเดียว
13
เพื่อนแท้เสมอ
15
ฉันรู้สึกเสียใจจริงๆ
20
ฉันมีความจริงใจต่อเธอ
21
ชีวิตินี้ฉันมอบเพื่อเธอ
36
ฉันยังจาความหลังอันแสนหวาน
40
ความรักของฉันเป็นรักแท้
99
ฉันรักเธอจนวันตาย
100
ฉันอุทิศชีวิตนี้เพื่อเธอ
101
ฉันมีคุณเพียงคนเดียวเท่านั้น
108
คุณจะแต่งงานกับฉันไหม
999
ฉันจะรักคุณจนวินาทีสุดท้าย
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ความสาคัญและประโยชน์ของป่าไม้
..................................
1. เป็นส่วนที่สาคัญมากส่วนหนึ่งของ วัฏจักร น้า ออกซิเจน คาร์บอนและไนโตรเจนในระบบนิเวศ ทาให้เกิดความ
สมดุลแห่งระบบด้วยการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงแร่ธาตุและสสารในระบบนิเวศ
2. ป่าช่วยในการอนุรักษ์ดินและน้า เมื่อฝนตกน้าฝนบางส่วนจะถูกต้นไม้ในป่าดูดซับไว้ แล้วค่อยๆ ปลดปล่อยให้
ไหลลงสู่ผิวดิน อีกส่วนหนึ่งจะซึมลงสู่ดินชั้นล่าง สามารถลดการพังทลายของดินได้ ลดการกัดเซาะหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์
ป้องกันการเกิดน้าท่วมฉับพลันและสามารถลดความรุนแรงของการเกิดภาวะน้าท่วม เนื่องจากต้นไม้ช่วยชะลอการไหล
ของน้าบนผิวหน้าดิน และการมีป่าไม้ปกคลุมดินจะช่วยป้องกันการกัดเซาะได้ดีกว่าปลูกพืชชนิดอื่น ๆ
3. ช่วยปรับสภาพบรรยากาศ เนื่องจากป่าไม้ช่วยเก็บรักษาความชุ่มชื้นในดินไว้ ร่มเงาของป่าช่วยป้องกันไม่ให้
ความร้อนจากดวงอาทิตย์ตกกระทบผิวดินโดยตรง บริเวณป่าไม้จะมีน้าที่เกิดจากการระเหยจากใบและลาต้น กลายเป็นไอ
น้าในอากาศจานวนมาก อากาศเหนือป่าไม้จึงมีความชื้นมาก เมื่ออุณหภูมิอากาศลดลง ไอน้าจะกลั่นตัวเป็นหยดน้าเกิด
เป็นเมฆจานวนมาก สุดท้ายก่อให้เกิดฝนตกลงมาในป่าที่มีต้นไม้ห นาแน่นและส่งผลให้พื้นที่ใกล้เคียงได้รับน้าฝน และทา
ให้สภาพอากาศที่ชุ่มชื้นแม้กระทั่งในฤดูร้อน ดังนั้นพื้นที่ที่มีป่าไม้มาก เช่น เขาใหญ่ ดอนอินทนนท์ ภูกระดึง เขาหลวง
จะเห็นว่ามีเมฆปกคลุมอยู่บนภูเขาและจะมีฝนตกมากกว่าบริเวณข้างล่าง
4. ป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้าลาธาร ในบริเวณที่ป่าไม้มีความสมบูรณ์ต้นไม้มีรากลึกและชอนไชอยู่ในดิน อินทรียวัตถุ
จากต้นไม้และสัตว์ป่าจะช่วยปรับโครงสร้างของดินให้มีรูพรุนที่สามารถเก็บกักน้าได้ดี น้าฝนที่ผ่านต้นไม้จะลงสู่ดินใน
แนวดิ่งแล้วค่อยๆ ไหลซึมกระจายไปตามรากที่แตกแขนงออกไปตามอนุภาคดิน รูพรุนที่อยู่ในดินเฉพาะรูพรุนขนาดเล็กใน
เม็ดดินนั้นสามารถกักเก็บน้าได้มากกว่า น้าหนักของเม็ดดินแห้งถึง 3-10 เท่า และน้าที่กักเก็บไว้นั้น จะค่อยๆ ปลดปล่อย
สู่ชั้นน้าใต้ดินเพื่อลงสู่แหล่งน้าลาธาร ป่าจึงเปรียบได้ กับฟองน้าขนาดใหญ่ที่ทาหน้าที่ เป็นเแหล่งกักเก็บน้าตามธรรมชาติ
ถ้าป่าเกิดในที่สูง น้าที่กักเก็บไว้จะค่อยๆ ซึมลงมารวมกันตามหุบเขา เกิดธารน้าเล็กๆ มากมาย และกาเนิดแม่น้าลาธารที่
สามารถมีน้าใช้ได้ ทุกฤดูกาล เป็นต้น
5. ป่าไม้เป็ นแหล่งปัจจั ยสี่ ป่าไม้เป็นแหล่ งผลิ ต /ผู้ ผลิ ต ปัจจัยพื้นฐานต่อการดารงชีพของมนุษย์ เมื อง/ชุมชน
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมที่สาคัญและหาสิ่งอื่นมาทดแทนมิได้ ป่าไม้มีความผูกพันต่อความเป็นอยู่จากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน ได้แก่ การนาไม้มาใช้ใน การก่อสร้างบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย เป็นเครื่องตกแต่งบ้าน ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้ม
อาหาร ซึ่งในเรื่องอาหารมนุษย์ ได้รับจากป่าโดยตรง เช่น ได้ส่วนของผล เมล็ด ใบ ดอก ลาต้นเป็นอาหาร และได้รับน้าผึ้ง
หรือเนื้อสัตว์ป่าโดยทางอ้อม สมุนไพรหรือยาแผนโบราณที่ใช้รักษาโรค ส่วนใหญ่ได้มาจากผลิตภัณฑ์ของป่าไม้ ได้มีการนา
สมุนไพรจากป่ามาดัดแปลง สกัดเอาส่วนที่สาคัญ จากเปลือก ดอก ผล เมล็ด ราก นามาใช้ในการผลิตยารักษาโรคที่
ออกมาในรูปของยาเม็ด ยาน้า หรือแคปซูล เช่น เปลือกต้นซิงโคน่า นามาสกัดทายาควินินเพื่อรักษาโรค มาลาเรีย
6. เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ป่าไม้จัดว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหลบภัยที่สาคัญที่สุดของสัตว์ป่า ซึ่งสัตว์เหล่านี้มี
ความสาคัญต่อมนุษย์ เช่น เป็นอาหาร ยารักษาโรค ช่วยขจัดแมลงและประดับป่าไม้ให้เกิดความงดงาม การทาลายพื้นที่
ป่าจึงเสมือนทาลายสัตว์ป่าด้วย
7. เป็นแนวป้องกันลมพายุ เมื่อลมพายุพัดมาปะทะพื้นที่ป่าไม้ซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางความเร็วและลมพายุจะลดลง
ดังนั้นลมพายุที่พัดผ่านแนวป่าไม้จะมีความเร็วน้อยกว่าพัดผ่านที่โล่งแจ้ง ช่วยลดความเสียหายของสิ่งก่อสร้าง ป่าไม้จึง
เป็นกาแพงธรรมชาติที่ช่วยป้องกันความรุนแรงของลมพายุได้
8. ด้านการพักผ่อนหย่อนใจ ธรรมชาติของป่าไม้จะเต็มไปด้วยสีสัน ความเขียวชอุ่ม ร่มเย็น ก่อให้เกิดความสบาย
ตาเมื่อพบเห็น ความสดสวยงดงามของดอกไม้ ความชุ่มชื้น น้าในลาธารที่ใสสะอาด ความเงียบสงบจากเสียงรบกวนของ
ชุมชน ความน่าชมและน่ารักของสัตว์ป่า ทาให้เขตป่าไม้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่สาคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ ในช่วง
วันหยุดต่างๆ จะพบเห็นประชาชนทั้งในท้องถิ่นและในเมืองจานวนมากเดินทางไปเที่ยวหรือพักผ่อนหย่อนใจในเขต
อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนป่า และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เป็นต้น ป่าไม้จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
สาคัญอย่างหนึ่งไปด้วย
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9. ช่วยลดมลพิษทางอากาศ เนื่องจากป่าไม้เป็นตัวช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อนาไปใช้ในการสังเคราะห์
อาหาร แล้วปลดปล่อยก๊าซออกซิเจนมาให้กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ บนโลก สมดุลระหว่างคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนใน
อากาศจึ ง เกิ ด ขึ้ น และเป็ น ที่ ท ราบกั น ดี อ ยู่ แ ล้ ว ว่ า พื ช ในตระกู ล สู ง สามารถดู ด กลื น ก๊ า ซคาร์ บ อนมอนอกไซด์ แล้ ว
เปลี่ยนแปลงให้เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปล่อยออกสู่บรรยากาศแล้วจึงดึงกลับมาใช้ในการสังเคราะห์อาหารในเวลา
กลางวัน ดังนั้ น จะเห็ น ได้ว่าต้น ไม้มีป ระโยชน์ มากในการช่ว ยกาจัดคาร์บอนมอนอกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์ใน
บรรยากาศ ในเมืองใหญ่ๆ ซึ่งมีแต่ป่าคอนกรีตและไม่ค่อยมีต้นไม้ อากาศในเมืองจึงมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูง การ
ปลูกต้นไม้มากๆ จะช่วยลดปริมาณก๊าซทั้งสองชนิดนี้ลงได้
เนื่องจากป่าไม้สามารถเอื้ออานวยประโยชน์ต่อประชาชนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมดังที่กล่าวมาแล้ว การทาลาย
ป่าถือว่าเป็นการทาลายผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน ป่าไม้เมื่อถูกทาลายลงแล้วยากที่จะฟื้นฟูให้ก ลับสู่สภาพเดิม
ได้ ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของเราเองและต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม โปรดช่วยดูแลรักษาป่าเพื่อให้ป่านั้นๆ มีอยู่และ
เอื้ออานวยประโยชน์ตลอดไป
******************************************
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
..................................
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดารัสชี้แนะแนวทาง การ
ดาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดารงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และบริหารประเทศให้ดาเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการ
พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ชี้แนะแนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็นโดยมี
พื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการ
เปลี่ ย นแปลงอยู่ ต ลอดเวลา มุ่ ง เน้ น การรอดพ้ น จากภั ย และวิ ก ฤติ เพื่ อ ความมั่น คงและความยั่ ง ยื น ของการพั ฒ นา
ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และต้อง
ประกอบไปด้วยสองเงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบไปด้วย 5 ส่วน ดังนี้
ข้อที่ 1. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดารงอยู่ และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้น ฐานมา
จากวิ ถี ชี วิ ต ดั้ ง เดิ ม ของสั ง คมไทย สามารถน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ ต ลอดเวลา และเป็ น การมองโลกเชิ ง ระบบที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย
และวิกฤต เพื่อความมั่นคง และความยั่งยืนของการพัฒนา
ข้อที่ 2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการ
ปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน
ข้อที่ 3. คานิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ ดังนี้
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น เช่น
การผลติ และการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
ความมี เ หตุ ผ ล หมายถึ ง การตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ ระดั บ ของความพอเพี ย งนั้ น จะต้ อ งเป็ น ไปอย่ า งมี เ หตุ ผ ล
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้น ๆ อย่างรอบคอบ
การมี ภู มิ คุ้ ม กั น ที่ ดี ใ นตั ว หมายถึ ง การเตรี ย มตั ว ให้ พ ร้ อ มรั บ ผลกระทบ และการเปลี่ ย นแปลงด้ า นต่ า ง ๆ
ที่จะเกิดขึ้นโดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้ และไกล
ข้อที่ 4. เงื่อนไข การตัดสินใจและการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้
และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 2 เงื่อนไข ดังนี้
เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนา
ความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความ
อดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
ข้อที่ 5. แนวทางปฏิบั ติ / ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ
การพัฒนาที่สมดุล และยั่งยื น พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม ความรู้
และเทคโนโลยี
นั่นคือ หลักแนวคิด และแนวทางเพื่อการปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งไม่ว่าจะเป็นบุคคล หรือ
องค์กรต่างๆ สามารถปฏิบัติตามได้
........................................................................
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ผลกระทบจากการทาลายป่าไม้
........................................................................

จากการที่ปริมาณป่าไม้ลดลงย่อมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทางกายภาพ และมีผลต่อปัจจัยทาง
ชีวภาพ มีผลกระทบต่อ สภาพดิน น้า อากาศ สัตว์ป่า สิ่งแวดล้อมอื่นๆ เพราะทั้ง ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
จะมีความสัมพันธ์กันไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ในระบบนิเวศ ก่อให้เกิดสมดุลทางธรรมชาติ การทาลายป่า
จึงก่อให้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆ ดังนี้
1. เกิดการชะล้างพังทลายของดิน ป่าที่ถูกทาลายจะทาให้ไม่มีต้นไม้ วัชพืช หญ้าปกคลุมดิน
เมื่อฝนตกลงมาน้าฝนจะกัดเซาะหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์ให้ไหลไปกับกระแสน้า
2. เกิดน้าท่วมในฤดูฝน บริเวณป่าที่ถูกทาลายจะไม่มีต้นไม้ วัชพืช และหญ้าที่ปกคลุมหน้าดิน
ช่วยดูด ซับ น้าฝน ไว้ ทาให้ น้าไหลบ่าจากที่สู งอย่า งรุน แรง และมีป ริม าณมากทาให้เกิด น้าท่วมในพื้น ที่
ตอนล่างอย่างฉับพลัน
3. เกิดความแห้งแล้งในฤดูแล้ง การทาลายป่าไม้ ต้นน้าลาธารทาให้ป่าไม้ถูกตัด แยกออกเป็น
ส่วนๆ เกิดการระเหยของน้าจากผิว ดินสูง แต่การซึม ผ่านผิวดินต่า ดินดูดซับและเก็บ น้าไว้ได้น้อย ส่งผลให้
น้าไหลลงสู่ลาธารน้อยเกิด ความแห้งแล้งในฤดูแล้ง
4. เกิดปัญหาโลกร้อนขึ้น เนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งของการหมุนเวียนสาร ระหว่า งออกซิเจน
คาร์บอนไดออกไซด์ น้าและสารอื่นๆ ในระบบนิเวศที่ สาคัญ การทาลายป่ามีส่วนทาให้เกิดการสะสมของ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้อุณหภูมิของโลกสูง
5. คุณภาพของน้าเสื่อมลง เมื่อฝนตกในบริเวณป่าไม้ที่ถูกทาลายก็จะพัดพาเอาดินโคลน ตะกอน
ลงสู่ แหล่ ง น้ าทาให้ น้ าขุ่ น และเกิ ด การตื้ น เขิน ส่ ง ผล ให้ คุ ณภาพน้ าทั้ ง ทางด้ า น กายภาพ ชี ว ภาพ และ
เคมีด้อยลง ไม่สามารถใช้น้าในการอุปโภค บริโภค ได้
6. พืชและสัตว์ป่ามีจานวนและชนิดลดลง ป่าไม้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ พืชและสัตว์ป่า การตัด
ไม้ทาลายป่าเป็น การทาลายแหล่งอาหาร ที่อยู่อาศัย และความหลากหลายทางชีวภาพ ทาให้พืชและสัตว์
ป่าหลายชนิดมีปริมาณ ลดลงจนเกือบสูญพันธ์
******************************************
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บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลในครอบครัว
..................................
หน้าที่ของครอบครัว
ครอบครัว เป็นสถาบันทางสั งคมที่เล็ กที่สุด แต่สาคัญที่สุด เนื่องจากเป็นสถาบันแรกที่สามารถหล่อหลอมและ
พัฒนาบุคคลต่างๆในครอบครัวให้เป็นบุคคลอันพึงประสงค์ของสังคม ซึ่งมีหน้าที่คือ
หน้าที่สร้างสรรค์สมาชิก ครอบครัวมีหน้าที่สร้างสมาชิกใหม่ขึ้นทดแทนษมาชิกเดิมที่จากไป เพื่อสืบวงศ์ตระกูลต่อไป แต่ก็
ต้องตั้งอยู่บนความสมดุลกับสังคมถ้ามากเกินไปก็จะทาให้เกดปัญหาสังคมตามมา
หน้าที่อบรมสั่งสอนระเบียบของสังคม ครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่มีหน้าที่และบทบาทในการอบรมสั่งสอนที่สาคัญที่สุด
โดยมุ่งเน้นให้รู้จักค่านิยมพื้นฐานทางวัฒนธรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย และการปรับตัวเข้ากับสังคม
หน้าที่ให้ความรักและความอบอุ่น ครอบครัวเป็นแหล่งสาคัญในการให้ความรัก ความอบอุ่นและกาลังใจแก่สมาชิกเพื่อให้
สามารถต่อสู้และมีกาลังใจในการดาเนินชีวิตในสังคมได้
หน้าที่กาหนดสถานภาพ เมื่ออยู่ในครอบครัว สมาชิกทุกคนจะมีสถานภาพที่ถูกกาหนดขึ้นโดยกาเนิด เช่น เพศ
เชื้อชาติ ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ และสถานะในครอบครัวรวมถึงในวงสังคม
หน้าที่ปกป้องคุ้มครองหรือเลี้ยงดูผู้เยาว์ ครอบครัวจะทาหน้าที่ดูแลปกป้องและพัฒนาสมาชิกที่เกิดขึ้นใหม่ ทั้งในด้าน
ร่างกาย จิตใจ และให้การศึกษา
หน้าที่ทางเศรษฐกิจ สมาชิกในครอบครัวทุกคนถือเป็นหน่วยการผลิตที่สาคัญ ทุกคนจะต้องทางานและแบ่งผลผลิต
ซึ่งกันและกัน เช่น พ่อแม่จะทามาหากินเพื่อเลี้ยงลูกในวันเด็ก แต่พอในวัยหนุ่มสาวลูกก็จะทามาหากินเพื่อเลี้ยงดูพ่อแม่
หน้ าที่ทางการศึกษา ครอบครั ว เป็ น แหล่ งการศึกษาแห่ งแรกของสมาชิก แต่เมื่อถึงวัยต้องรับการศึกษาในโรงเ รียน
ครอบครัวก็มีหน้าที่ต้องส่งสมาชิกเข้าเล่าเรียนศึกษา โดยต้องให้การสนับสนุนในเรื่องการศึกษา เพื่อให้มีความรู้เพื่อที่
สามารถจะประกอบอาชีพได้ในอนาคต
หน้าที่ทางศาสนา ครอบครัวต้องมีหน้าที่ในการปลูกฝังให้เลื่อมใสในศาสนาประจาชาติ และส่งเสริมให้ปฏิบัติตน
ตามคาสั่งสอนของศาสนา เพื่อให้เป็นคนดีของสังคม
........................................................................
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ความสาคัญของวันมาฆบูชา
..................................
"มาฆะ" เป็นชื่อของเดือน ๓ มาฆบูชานั้น ย่อมาจากคาว่า"มาฆบุรณมี" แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญ เดือน ๓ วัน
มาฆบูชาจึงตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๓ แต่ถ้าปีใดมีเดือน อธิกมาส คือมีเดือน ๘ สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็น
วันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๔ เป็นวันสาคัญวันหนึ่ง ในวันพุทธศาสนา คือวันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพุทธศาสนา
ที่เรียกว่า "จาตุรงคสันนิบาต" และเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดง โอวาทปฎิโมกข์ แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้ง
แรก ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ เพื่อให้พระสงฆ์นาไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อจะยังพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป
โอวาทปาฏิโมกข์ หลักคาสอนสาคัญของพระพุทธศาสนา หรือคาสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ พระพุทธ
พจน์ ๓ คาถากึ่ง ที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูป ผู้ไปประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ พระเวฬุ วนาราม
ในวันเพ็ญเดือน ๓ ที่เราเรียกกันว่าวันมาฆบูชา (ถรรถกถากล่าวว่า พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ นี้ แก่ที่ประชุม
สงฆ์ตลอดมา เป็นเวลา ๒๐ พรรษา ก่อนที่จะโปรดให้สวดปาฏิโมกข์อย่างปัจจุบันนี้แทนต่อมา), คาถา โอวาทปาฏิโมกข์
มีดังนี้ (โอวาทปาติโมกข์ ก็เขียน)
สัพพะปาปัสสะ อะกะระณังกุสะลัสสูปะสัมปะทา สะจิตตะปะริโยทะปะนังเอตัง พุทะธานะ สาสะนังฯ
ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา
นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา
นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี
สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโตฯ
อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต ปาติโมกเข จะ สัวโร มัตตัญญุตา จะ ภัตตัสมึ ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง
อะธิจิตเต จะ อาโยโค เอตัง พุทธานะ สาสะนังฯ
แปล : การไม่ทาความชั่วทั้งปวง, การบาเพ็ญแต่ความดี , การทาจิตของตนให้ ผ่ องใส นี้เป็นคาสอนของ
พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขันติ คือความอดกลั้น เป็นตบะอย่างยิ่ง, พระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่านิพพาน เป็นบรมธรรม, ผู้ทา
ร้ายคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต,ผู้เบียดเบียนคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ การไม่กล่าวร้าย, การไม่ทาร้าย, ความสารวมใน
ปาฏิโมกข์, ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร, ที่นั่งนอนอันสงัด, ความเพียรในอธิจิต นี้เป็นคาสอนของพระพุทธเจ้า
ทั้งหลาย ที่เข้าใจกันโดยทั่วไป และจากันได้มาก ก็คือ ความในคาถาแรกที่ว่า ไม่ทาชั่ว ทาแต่ความดี ทาจิตใจให้ผ่องใส
คาว่า "จาตุรงคสันนิบาต" แยกศัพท์ได้ดังนี้ คือ "จาตุร" แปลว่า ๔ "องค์" แปลว่า ส่วน "สันนิบาต" แปลว่า ประชุม
ฉะนั้นจาตุรงคสันนิบาตจึงหมายความว่า "การประชุมด้วยองค์ ๔" กล่าวคือมีเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นพร้อมกันในวันนี้ คือ
๑. เป็นวันที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จานวน ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมพร้อมกันที่เวฬุวันวิหารในกรุงราชคฤห์
โดยมิได้นัดหมาย
๒. พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" คือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจาก พระพุทธเจ้า
๓. พระภิกษุสงฆ์ทุกองค์ที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ ล้วนแต่เป็นผุ้ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วทุก ๆองค์
๔. เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกาลังเสวยมาฆฤกษ์
การปฎิบัติตนสาหรับพุทธศาสนาในวันนี้ก็คือ การทาบุญ ตักบาตรในตอนเช้า หรือไม่ก็จัดหาอาหารคาวหวานไป
ทาบุญฟังเทศน์ที่วัด ตอนบ่ายฟังพระแสดงพระธรรมเทศนา ในตอนกลางคืน จะพากันนาดอกไม้ ธูปเทียน ไปที่วัดเพื่อ
ชุมนุมกันทาพิธีเวียนเทียน รอบพระอุโบสถ พร้อมกับพระภิกษุสงฆ์โดยเจ้าอาวาสจะนาว่า นะโม ๓ จบ จากนั้นกล่าวคา
ถวาย ดอกไม้ธูปเทียน ทุกคนว่าตาม จบแล้วเดิน เวียนขวา ตลอดเวลาให้ระลึกถึง พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆ
คุณ จนครบ ๓ รอบ แล้วนาดอกไม้ ธูปเทียนไปปักบูชาตามที่ทางวัด เตรียมไว้ เป็นอันเสร็จพิธี
กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติในวันมาฆบูชา
๑. ทาบุญใส่บาตร
๒. ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม และฟังพระธรรมเทศนา
๓. ไปเวียนเทียนที่วัด
๔. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการ
........................................................................
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ประโยชน์ของการออกกาลังกาย
..................................
ประโยชน์ของการออกกาลังกาย
ในปัจจุบันวิทยาทางการแพทย์มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น สามารถป้องกันและรักษาโรคต่าง ๆ ได้มากมาย
ดังนั้นสาเหตุส่วนใหญ่ของการเสียชีวิต จะมาจากโรคที่ไม่ติดเชื้อ และจากพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น การสูบบุหรี่ การดื่ม
สุรา ยาเสพติด ฯลฯ ซึ่งโรคต่าง ๆ เหล่านี้เราสามารถป้องกันได้หรือทาให้ทุเลาลงได้ โดยการออกกาลังกาย ควบคุม
อาหาร และมีพฤติกรรมในการดารงชีวิตที่เหมาะสม
การป้องกันเสริมสร้างสุขภาพ เป็นวิธีการที่ได้ผล และประหยัดที่สุด สาหรับการมีสุขภาพที่ดี ดังนั้นการออกกาลัง
กายเพื่อสุขภาพจึงมีประโยชน์ ดังนี้
1. ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน สมรรถภาพการทางานของหัวใจจะดีขึ้นมาก ถ้าออกกาลังกายอย่างถูกต้อง
และสม่าเสมอติดต่อกัน 3 เดือน ชีพจรหรือหัวใจจะเต้นช้าลง ซึ่งจะเป็นการประหยัดการทางานของหัวใจ
2. ลดไขมันในเลือด เพราะไขมันในเลือดสูงเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน
3. เพิ่ม High Density Lipoprotein Cholesterol (HDL-C) ในเลือด ซึ่งถ้ายิ่งสูงจะยิ่งดีจะช่วยป้องกันโรค
หลอดเลือดหัวใจตีบตัน
4. ลดความอ้วน (ไขมัน) เพิ่มกล้ามเนื้อ (น้าหนักอาจไม่ลด)
5. ป้องกัน และรักษาโรคเบาหวาน
6. ช่วยลดความดันโลหิต (สาหรับผู้มีความดันโลหิตสูง) ลดได้ประมาณ 10-15 ม.ม. ปรอท
7. ช่วยทาให้หัวใจ ปอด ระบบหมุนเวียนของโลหิต กล้ามเนื้อ เอ็น เอ็นข้อต่อ กระดูกและผิวหนังแข็งแรง
ยิ่งขึ้น ช่วยลดความเครียด ทาให้นอนหลับดียิ่งขึ้น ความจาดี เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ชะลออายุ ช่วยป้องกันอาการปวด
หลัง (เพราะกล้ามเนื้อหลังแข็งแรงขึ้น)
8. ป้องกันโรคกระดุกเปราะ โดยเฉพาะสุภาพสตรีวัยหมดประจาเดือน
9. ร่างกายเปลี่ยนไขมันมาเป็นพลังงานได้ดีกว่าเดิม ซึ่งเป็นการประหยัดการใช้แป้ง (glycogen) ซึ่งมีอยู่น้อย และ
เป็นการป้องกันโรคหัวใจ
10. ช่วยป้องกันโรคมะเร็งบางชนิด เชื่อ ลาไส้ใหญ่ เต้านม ต่อมลูกหมาก
11. ทาให้มีสุขภาพดี ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรค
........................................................................
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ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ตลอดระยะเวลาอันยาวนานของประวัติศาสตร์ไทย เราจะเห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่ยึด
เหนี่ยวชาติของเราทุก ยุคทุกสมัย และพระมหากษัตริย์ไทยแต่ละองค์นั้นก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาว ไทย
อย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่แปลกใจเลยที่ทุกหนทุกแห่งในแผ่นดินไทยจะสามารถสัมผัสถึง ความจงรักภักดีของ
ประชาชนชาวไทยที่มีต่อองค์พระมหากษัตริย์ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหัวรัชกาลปัจจุบัน
ผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนอาจเคยได้อ่านหรือได้ฟังความยิ่งใหญ่ของพระราชาจากใน นิทานเราจะเห็นได้ว่า
พระราชาในนิทานนั้นล้วนมีคุณธรรม มีความกล้าหาญ มีความสามารถมากมายสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ ก็เป็นเพียงนิทาน
สอนใจเราถึงแบบอย่างกษัตริย์ที่ทรงไว้ทศพิธราชธรรม แต่สาหรับผมนั้นยังมีจอมกษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาอยู่พระองค์หนึ่ง
ที่มิใช่ เป็นเพียงจอมกษัตริย์ในนิทานนั่นคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุ ลยเดช “ พ่อ “ที่ปวงชนชาวไทยต่าง
รักและภักดีอย่างสุดหัวใจ ตลอดเวลาที่พระองค์ทรงครองราชย์นั้นไม่มีแม้เพียงสักครั้งที่จะไม่เห็น พระองค์เสด็จพระราช
ดาเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนของพระองค์ในถิ่นทุรกันดาร จนอาจกล่าวได้ว่าแผ่นดินไทยตั้งแต่เหนือจรดใต้ยังไม่มีที่ใดที่
พระองค์จะ เสด็จไปไม่ถึง ความยิ่งใหญ่ของพระองค์จึงมิใช่สิ่งที่เราอ่านพบในนิทานเท่านั้น เพราะพระองค์ได้ทรงเป็น
แบบอย่างแห่งจอมกษัตริย์ผู้เปี่ยมไปด้วยทศพิธราชธรรม ผมจึงรู้ซึ้งถึงคามั่นสัญญาที่พระองค์ทรงให้ไว้กับปวงชนชาวไทย
ที่ว่า “ เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวไทย ” บัดนี้ได้เป็นที่ประจักษ์ต่อพสกนิกรชาว
ไทยของพระองค์แล้วว่า พระองค์ได้ทรงกระทาตามคามั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้กับพสกนิกรของพระองค์มิได้ บกพร่องแต่
ประการใด
สิ่งหนึ่งที่ทาให้ผมรู้สึกรักและเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงไม่พ้น “ ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ”
ผมมีความชื่นชมในแนวคิดของทฤษฎีเนื่องจากเป็นทฤษฎีการสร้างความสุขให้กับตัว เองได้ ดารงชีวิตได้โดยไม่เดือดร้อน
ประเทศไทยเองก็เคยได้รับบทเรียนจากวิกฤตต้มยา กุ้งมาแล้วก็ควรที่จะน้อมรับเอาทฤษฎีนี้ ไปปรับใช้กับตนเอง คอย
เตือนสติตนเองว่าวิกฤษที่เกิดขึ้นครั้งนั้นเกิด จากการที่เราก้าวไปเร็ว เกินไป ความฟุ่มเฟือยแสวงหาไม่รู้จักพอเป็นปัจจัย
สาคัญอย่างยิ่งที่จะทาให้เราต้อง เดือดร้อน พระองค์จึงสอนให้คนไทยมี "ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี "
ความพอเพียงพอประมาณก็คือให้เราสารวจตัวเองว่าเรามีกาลังทรัพย์เท่าไร ควรพอได้หรื อยัง ความมีเหตุผลก็คือการที่
เราต้องคิดให้รอบคอบว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมีความ จาเป็นมากน้อยเพียงใด สุดท้ายคือการมีภูมิคุ้มกันที่ดีรู้จักระงับยับยั้ง
ความอยากได้อยากมีของตน เอาไว้ เลือกเดินทางสายกลาง ซึ่งสิ่งเหล่านี้พระองค์ได้ทรงสั่งสอนให้คนไทยทุกคนได้รับรู้
รับทราบโดยทั่ว กันแล้วว่าเป็นแนวทางการสร้างความสุขให้กับตนเองโดยไม่ต้องแลกมาด้วยสิ่งใด
นอกจากนี้พระองค์ยังได้ทรงให้ความสาคัญกับ"เกษตรทฤษฎีใหม่"โดยได้ทรงเปลี่ยน พระราชวังของพระองค์
เองให้กลายเป็นแปลงสาธิตการเกษตร ทรงทาการทดลองเลี้ยงโคนม ปลานิ ล ทรงปลูกข้าวด้วยพระองค์เอง พระองค์จึง
เป็นกษัตริย์พระองค์เดียวในโลกที่ทรงทาการเกษตรด้วยพระองค์เองและ ทรงเปลี่ยนพระราชวังของพระองค์ให้กลายเป็น
แปลงสาธิตเกษตร พระองค์จึงเป็นจอมกษัตริย์ผู้อุทิศตนเพื่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง เมื่อได้ความรู้ใหม่มานั้นพระองค์
ก็ยงั ทรงถ่ายทอดวิทยาการต่าง ๆที่ทรงได้ทดลองมานั้นให้กับเกษตรกรชาวไทย ส่งเสริมให้เกิดโครงการต่าง ๆขึ้นมากมาย
สร้ า งอาชีพ สร้ า งรายได้ กระจายสู่ สั ง คมอย่ า งทั่ว ถึงส่ งผลให้ ลู กหลานชาวไทยมีคุ ณภาพชี วิตที่ ดีขึ้น และ ยั งทรงให้
ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติอันเกิดจากสภาพแวดล้อมใน ภูมิภาคต่าง ๆทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการ
สร้างฝายชะลอน้า การปลูกกาแพงหญ้าแฝกพลิกฟื้นสภาพดิน การปลูกป่าชายเลนป้องกันน้าทะเลกัดเซาะ โครงการฝน
หลวง การบาบัดน้าเสียในแม่น้าด้วยผักตบชวา พระอัจฉริยภาพของพระองค์ในด้านการสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาของ
พระองค์จึงเป็น ที่ยอมรับจากคนทั่วทั้งโลกว่าพระองค์ทรงเป็น "ยอกกษัตริย์นักพัฒนา ผู้ประสบความสาเร็จในการพัฒนา
มนุษย์อย่างยั่งยืน" แม้เวลาจะผ่านล่วงเลยมากว่า 64 ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานอย่างหนั ก เพื่อพสกนิกร
ชาวไทยของ พระองค์ แต่พระราชกรณียกิจ พระจริยวั ตรอันงดงามที่พระองค์ทรงยึดถือปฏิบัติมาตลอดจะเป็นแบบอย่าง
จอมกษัตริย์ผู้ปี่ยมไปด้วยทศพิธราชธรรม เราในฐานะพสกนิกรชาวไทยผู้จงรักภักดีจึงควรถามตนเองได้แล้วว่าจะทา
อย่างไร ให้กับประเทศไทยมีความสงบสุข และร่วมเป็นกาลังสาคัญในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามตามแนวพระราชดาริข อง
พระองค์ ท่านให้อยู่คู่กับผืนแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน
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บทบาทที่สาคัญของพระมหากษัตริย์ปัจจุบัน
..................................
สถาบันพระมหากษัตริย์นับเป็นสถาบันคู่บ้านเมืองของชาติไทยมาเป็นเวลายาวนานมากจึงทาให้ฝังแน่นอยู่ใน
ความรู้สึกของชาวไทยทุกคน ถึงแม้ว่าปัจจุบันบาทบาทของพระมหากษัตริย์จะเปลี่ยนไปบ้างแต่ยังคงมีบทบาทที่สาคัญ เช่น
1. ทรงใช้อานาจนิติบัญญัติผ่านรัฐสภา
2. ทรงใช้อานาจการบริหารผ่านคณะรัฐมนตรี
3. ทรงใช้อานาจตุลาการผ่านทางศาล
4. ทรงเป็นประมุขของประเทศ และเป็นศูนย์รวมน้าใจของคนไทยทั้งชาติ
สถาบันพระมหากษัตริย์ : บทบาทที่สาคัญของพระมหากษัตริย์ปัจจุบัน
บทบาทที่เกี่ยวกับประเทศชาติ
- ทรงเป็นประมุขของชาติ เป็นที่เคารพสักการะสูงสุด และเป็นมิ่งขวัญของชาติ
- ทรงเป็นศูนย์รวมน้าใจของประชาชน
- ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก และทรงเป็นพุทธมามกะ
- ทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีของคนในชาติ
- ทรงดารงตาแหน่งจอมทัพไทย
- ทรงใช้อานาจอธิปไตยแทนประชาชน ผ่านทางสถาบันบริหารนิติบัญญัติ และตุลาการ
บทบาทหน้าที่เกี่ยวกับประชาธิปไตย
- ทรงยอมรับ และอุ้มชูระบอบประชาธิปไตยให้ดารงอยู่ได้
- ทรงทาให้ระบอบประชาธิปไตยมีความต่อเนื่อง
- ทรงช่วยแนะนารัฐบาลด้านการปกครองยามจาเป็น
- ทรงช่วยยับยั้งเหตุการณ์รุนแรงให้ผ่อนคลาย
- ทรงใช้อานาจอธิปไตยในนามของประชาชนชาวไทย
- ทรงเป็นกลางทางการเมือง
บทบาทด้านวิทยาการของชาติ
- ทรงสนับสนนุด้านการศึกษาละศิลปะวัฒนธรรมของชาติ
- ทรงสนพระทัยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์แก้ปัญหาให้ราษฎร
- พระราชทานทุนเล่าเรียนหลวง
- ทรงส่งเสริมการจัดประชุมทางวิชาการสาขาต่าง ๆ
บทบาทที่เกี่ยวกับประชาชน
- ทรงช่วยเหลือ และห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างแท้จริง
- ทรงออกเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วประเทศ
- ทรงช่วยกระตุ้นให้คนไทยอื่น ๆ ตระหนักในความเดือดร้อนของเพื่อรวมชาติ และหาทางช่วยเหลือ
- ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นของคนภายในชาติ ไม่ให้เชื้อชาติศาสนา และเผ่าพันธุ์ เป็นเครื่องทาลายความแตกแยก
- ทรงแสดงบทบาทในการช่วยพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ทาให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ดีขึ้น
- ทรงช่วยแก้ไขวิกฤตการณ์สาคัญของชาติ เช่น ปัญหาน้าท่วม ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร
........................................................................
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การเสียภาษี และหน้าที่ของคนไทย
..................................
การเสียภาษี และหน้าที่ของคนไทย
ช่วงฤดูกาลไตรมาสแรกของปี ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเสียภาษีอาการ ดูจะเป็นเรื่องสาคัญระดับต้นๆ ของ
ระ บบ เศ รษ ฐ กิ จ บ้ า นเ ร า ใน ขณ ะ ที่ ค นไ ทย จ าน ว น ไม่ น้ อ ย ค งคุ้ นเ ค ยกั บเ ว็ บ ไ ซต์ ขอ งก ร มส รร พา ก ร
http://rdserver.rd.go.th/publish/index.php
ที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ บริ ห ารจั ด การเกี่ ย วกั บ การเสี ย ภาษี อ ากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ สะดวก รวดเร็ว และประหยัด หลายๆ คน คงได้ชาระภาษีเงินได้ผ่านช่องทางนี้ไปแล้ว
หลายๆ คน อาจอยู่ระหว่างการสอบถามและรอการคืนภาษีส่วนที่ชาระไว้เกิน อย่างใจจดจ่อ สนุกสนาน และปนด้วย
ความลุ้นระทึกอยู่ในที
การเสียภาษีเงินได้ ถือเป็นหนึ่งในหน้าที่ตามกฎหมายของคนไทย เงินรายได้จากการจัดเก็บภาษีของประชาชน
จะถูกนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศหลากหลายประการ ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ การ
รักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล ส่งเสริมการปฏิรูปการเมืองการปกครองและการกระจายอานาจ ปรับปรุงการ
บริหารงานภาครัฐ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นาไปใช้ดาเนินโครงการเพื่อขจัดความยากจนและ
การพัฒนาชนบท ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน เป็นต้น
นอกจากหน้าที่ในการเสียภาษีเงินได้แล้ว โอกาสนี้เราลองมาทบทวนหน้าที่บางประการของคนไทยตามกฎหมาย
กันดูสักครั้ง เผื่อบางท่านจะหลงลืม ละเลย หรือเผลอไผล ไขว้เขว ไม่ได้ทาตามไปบ้าง
รัฐธรรมนูญ ได้บัญญัติหน้าที่ของประชาชนชาวไทยไว้หลายประการ สรุปได้ดังนี้
1. บุ ค คลมี ห น้ า ที่ รั ก ษาไว้ ซึ่ ง ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์ และการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. บุคคลมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
3. บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง บุคคลซึ่งไปใช้สิทธิหรือไม่ไปใช้สิทธิโดยไม่แจ้งเหตุอันสมควร ที่ทาให้ไม่อาจ
ไปใช้สิทธิได้ย่อมได้รับสิทธิหรือเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ การแจ้งเหตุที่ทาให้ไม่อาจไปเลือกตั้งและการอานวยความ
สะดวกในการไปเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
4. บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ รับราชการทหาร เสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษา อบรม พิทักษ์
ปกป้อง สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5. บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วน
ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม อานวยความ
สะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
ในฐานะคนไทย อย่ามัวแต่เรียกร้องสิทธิและเสรีภาพอย่างโน้นอย่างนี้ จนลืมถึงหน้าที่ หรือภาระความรับผิดชอบ
ที่คุณจะต้องจะปฏิบัติตามกฏหมายกันด้วยนะครับ เริ่มต้นประเดิมด้วยการทาหน้าที่การเสียภาษี เป็นการเอาฤกษ์เอาชัย
ช่วยกันคนละไม้คนละมือ ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม และความมั่นคงของประเทศชาติ
........................................................................

