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บทนำ�

ส�รบ�ญ

หมวดท่ีหน่ึง....ธ สถิตย์ในดวงใจประช�ไทย  ๗

	 ๑.	 คิดดี	ทำ�ดี	ถว�ยองค์พ่อหลวงของช�วไทย	 ๙

	 ๒.	 น้อมรำ�ลึกถึงพระมห�ก�รุณย์	 ๑๒

	 ๓.	 เข้�เฝ้�องค์พระเทพฯไท้..ในสวนสวรรค์...วังปล�ยเนิน	 ๑๙

	 ๔.	 ปิดทองหลังพระ..สืบส�นแนวพระร�ชดำ�ริ	 ๒๖

	 ๕.	 ของขวัญม่ิงมงคลแห่งชีวิต	 ๓๑

	 ๖.	 ๑๕	ปีจ�กวิกฤตเศรษฐกิจ:	เศรษฐกิจพอเพียงกับคว�มย่ังยืน	

	 	 ของสังคมไทย	 ๓๖

	 ๗.	 ง�นสัมมน�	“ทศวรรษต่อไปของก�รขับเคล่ือนเศรษฐกิจ

	 	 พอเพียง	 ๓๙

	 ๘.	 ประเทศไทยจะพัฒน�ได้สำ�เร็จต้องปรับเปล่ียนค่�นิยมของ

	 	 คนในประเทศบนฐ�นของคว�มพอเพียง	 ๔๒

	 ๙.	 วันรวมใจตล�ดนัดเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถ�นศึกษ�	

	 	 ประจำ�ปี	๒๕๕๕	 ๕๒

	 ๑๐.	 รังสรรค์สันติสุขให้แผ่นดินไทย	 ๕๖

	 ๑๑.	 ร่วมพิธีมอบรถพย�บ�ลฉุกเฉินข้ันสูงพร้อมอุปกรณ์

	 	 แก่สถ�บันสุขภ�พเด็กแห่งช�ติมห�ร�ชินี(โรงพย�บ�ลเด็ก)	 ๖๑

	 ๑๒.	 โครงก�รปะก�รังเทียมเพ่ือคว�มอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล		 ๖๓

	 ๑๓.	 สร้�งสุขในสังคม	ด้วยก�รพัฒน�อย่�งสมดุลและย่ังยืน	 ๖๕

	 ๑๔.	 ๙๗	ปีศรีจุฬ�ฯ...ร่วมใจก้�วไกลสู่อน�คตสดใส	รับใช้ประช�ชน	 ๗๓

	 ๑๕.	 ป่ีพ�ทย์ดึกดำ�บรรพ์	และละครหน้�พระท่ีน่ังเร่ือง	  

	 	 “	นเรนทร�ทิตย์	:	วีระกษัตริย์ผู้ทรงธรรม	”	 ๗๘

	 ๑๖.	 พิพิธภัณท์สมเด็จพระพันวัสส�อัยยิก�เจ้�	วังสระปทุม	 ๘๕

	 ๑๗.	 ปฐมบทแห่งจินตน�ก�รหนุม�น	 ๙๑

	 ๑๘.	 ร่วมง�นบุญตักบ�ตรพระภิกษุบวชใหม่	๑๑๑	รูป

	 	 ถว�ยเป็นพระร�ชกุศล	 ๙๕

	 ๑๙.	 นิทรรศก�รภ�พถ่�ยคว�มประทับใจในโครงก�รหลวง	 ๙๗

หมวดท่ีสอง...อยู่อย่�งรู้เท่�ทัน ๑๐๐

	 ๒๐.	 วจนธรรม	สมเด็จพระญ�ณสังวร	สมเด็จพระสังฆร�ช	

	 	 สกลมห�สังฆปริณ�ยก	 ๑๐๒	

	 ๒๑.	 ร่วมง�นสัมมน�วิช�ก�รเร่ือง	“ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง

	 	 กับสถ�บันอุดมศึกษ�”	 ๑๐๕	

	 ๒๒.	 ร่วมเปิดโครงก�รเธอคือแรงบันด�ลใจ	ปี	๕		 ๑๑๐

	 ๒๓.	 ร่วมประชุมเครือข่�ยมห�วิทย�ลัยสร้�งสรรค์สังคมเพ่ือ	  

	 	 ประเทศไทยท่ีน่�อยู่	(University	Network	for	Change	:	UNC)	 ๑๑๔

	 ๒๔.	 ร่วมเวทีตล�ดนัดคว�มรู้อปท.		

	 	 :	เช่ือมร้อยถักทอพลังเย�วชน	พลังท้องถ่ิน	 ๑๑๘

	 ๒๕.	 ร่วมเวทีพูนพลังครู	:ครูผู้สร้�งคุณลักษณะนิสัยท่ีดี	 ๑๒๔

	 ๒๖.	 รวมพลังเรียนรู้	อยู่อย่�งพอเพียง	 ๑๓๒

	 ๒๗.	 ก�รประชุมโครงก�รพัฒน�เย�วชนในชุมชนท้องถ่ิน

	 	 ระยะท่ี	๒	ท่ีจ.สุรินทร์	 ๑๓๕

สารบาญ



	 ๒๘.	 ก�รเปล่ียนผ่�นแนวคิดใหม่ด้�นก�รศึกษ�	วิทย�ศ�สตร์	

	 	 และวัฒนธรรม	สู่ก�รบูรณ�ก�รในประเทศ

	 	 เอเซียตะวันออกเฉียงใต้	(1)	 ๑๔๐

	 ๒๙.	 ก�รเปล่ียนผ่�นแนวคิดใหม่ด้�นก�รศึกษ�	วิทย�ศ�สตร์	

	 	 และวัฒนธรรม	สู่ก�รบูรณ�ก�รในประเทศ

	 	 เอเซียตะวันออกเฉียงใต้	(2)	 ๑๔๔

	 ๓๐.	 กุญแจในก�รปฏิรูปก�รศึกษ�	(๑)	 ๑๕๐

	 ๓๑.	 กุญแจในก�รปฏิรูปก�รศึกษ�	(๒)	 ๑๕๔

	 ๓๒.	 ไปเย่ียมโครงก�รตล�ดนัดเศรษฐกิจพอเพียงของ

	 	 ภ�คกล�งและตะวันออก	 ๑๖๐

	 ๓๓.	 เทศก�ลประกวดผลง�นเย�วชนเพ่ือสังคม	Thailand	

	 	 Animator	Festival	#3	 ๑๖๓

	 ๓๔.	 บทเรียนจ�กก�รขับเคล่ือนก�รเรียนรู้หลักของปรัชญ�

	 	 เศรษฐกิจพอเพียงในสถ�นศึกษ�	 ๑๖๘

	 ๓๕.	 ร่วมสร้�งสังคมน่�อยู่..ป�ฐกถ�ไพบูลย์วัฒนศิริธรรม	คร้ังท่ี	๒	 ๑๗๔

	 ๓๖.	 คุณค่�ง�นวิจัยของ	NSTDA	Chair	Professor	ต่อสุขภ�วะ

	 	 ของมนุษยช�ติ	 ๑๘๐

	 ๓๗.	 ร่วมง�นถอดบทเรียนนักถักทอชุมชน	เพ่ือพัฒน�เด็ก	

	 	 เย�วชน	และครอบครัว	(๑)	 ๑๘๕

	 ๓๘.	 ร่วมง�นถอดบทเรียนนักถักทอชุมชน	เพ่ือพัฒน�เด็ก	

	 	 เย�วชน	และครอบครัว	(๒)	 ๑๙๖

	 ๓๙.	 ข้อคิดก�รเป็นพ่ีเล้ียง	และบทบ�ทก�ร	coaching	

	 	 ผู้จัดก�รโครงก�รและทีมง�น	 ๑๙๖

	 ๔๐.	 มห�มวลมิตรก�รพัฒน�ประเทศไทย	 ๒๐๐

	 ๔๑.	 ศ.ดร.ป๋วย	อ๊ึงภ�กรณ์	๑๐๐	ปีช�ตก�ลฯบุคคลสำ�คัญของโลก

		 	 และพิธีมอบร�งวัลธรรม�ภิบ�ลดีเด่น	แห่งปี	๒๕๕๙	 ๒๐๓

	 ๔๒.	 อ�จ�รย์ป๋วย	บุคคลผู้ถึงด้วย	คว�มจริง	คว�มง�ม	คว�มดี	 ๒๑๐

	 ๔๓.	 เศรษฐกิจไทยกับบริบทใหม่ท�งเศรษฐกิจ	

	 	 ท�งอยู่รอดท่ีม่ันคงย่ังยืน	 ๒๑๙

	 ๔๔.	 ร่วมง�นคล้�ยวันสถ�ปน�ธน�ค�รแห่งประเทศไทยปีท่ี	๗๕	

	 	 เม่ือวันท่ี	๑๐	ธันว�คม	๒๕๕๗	 ๒๒๘

	 ๔๕.	 ว�ระครบท่ี	๗๖	ของก�รสถ�ปน�ธน�ค�รแห่งประเทศไทย	 ๒๓๓

	 ๔๖.	 “เวล�น้ียังไม่เห็นแสงสว่�งท่ีปล�ยอุโมงค์”	 ๒๓๕

	 ๔๗.	 ๓๐	ปี	กองทุนเพ่ือก�รฟ้ืนฟูและพัฒน�ระบบสถ�บันก�รเงิน	

	 	 บนเส้นท�งคว�มรับผิดชอบ	 ๒๔๒

	 ๔๘.	 จ�กวังส�มเสนสู่ส่วนหน่ึงของโรงพย�บ�ลวชิระฯ	 ๒๔๕

หมวดท่ีส�ม...เส้นท�งชีวิตใครลิขิต ๒๕๒

	 ๔๙.	 มิตรแท้..ท่ีไม่เคยห่�งกันไกล		 ๒๕๔

	 ๕๐.	 คว�มรักผูกพันธ์ด่ังหน่ึงเป็นครอบครัวเดียวกัน		 ๒๖๐

	 ๕๑.	 ๕๐	ปีสิงห์ดำ�รำ�ลึก		 ๒๖๓

	 ๕๒.	 จุฬ�ฯ	๒๕๐๗...๕๐	ปีท่ีผูกพัน		 ๒๖๗

	 ๕๓.	 น้ำ�ใจน้องพ่ีสีชมพู...พระคุณของแหล่งเรียนม�	 ๒๗๑

	 ๕๔.	 คว�มคิดท่ีต่อยอดจ�กห้องเรียนกลับท�ง		 ๒๗๓

	 ๕๕.	 คนทำ�ง�นส�มวัง	(๑)		 ๒๗๘

	 ๕๖.	 คนทำ�ง�นส�มวัง	(๒)		 ๒๘๕

	 ๕๗.	 คนทำ�ง�นส�มวัง	(๓)	 ๒๘๙

	 ๕๘.	 คนทำ�ง�นส�มวัง	(๔)		 ๒๙๒
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	 ๕๙.	 คนทำ�ง�นส�มวัง	(๕)		 ๒๙๕

	 ๖๐.	 คนทำ�ง�นส�มวัง	(๖)	 ๒๙๙

	 ๖๑.	 คนทำ�ง�นส�มวัง	(๗)		 ๓๐๒

	 ๖๒.	 คนทำ�ง�นส�มวัง	(๘)		 ๓๐๕

	 ๖๓.	 คนทำ�ง�นส�มวัง	(๙)		 ๓๐๘

	 ๖๔.	 คนทำ�ง�นส�มวัง	(๑๐)		 ๓๑๑

	 ๖๕.	 คนทำ�ง�นส�มวัง	(๑๑)		 ๓๑๖

	 ๖๖.	 มรดกล้ำ�ค่�จ�กพ่อ	 ๓๑๙

	 ๖๗.	 แม่ผู้เป็นครูคนแรกของลูกๆ		 ๓๒๖

	 ๖๘.	 ห้องเรียนรู้ชีวิตพอเพียง		 ๓๓๑

	 ๖๙.	 พบสูติบัตรเก่�..เล่�เร่ืองประวัติศ�สตร์ของแผ่นดิน		 ๓๓๕

	 ๗๐.	 ภ�พแห่งคว�มทรงจำ�จ�กใจรักของลูก		 ๓๓๗

	 ๗๑.	 ลูกรักหวังเป็นท่ีพ่ึง..ฝ�กบ้�นช่องให้ดูแลเม่ือจ�กไป		 ๓๓๙

	 ๗๒.	 ง�นถว�ยผ้�พระกฐินพระร�ชท�นท่ีวัดพระมห�ธ�ตุ

	 	 วรมห�วิห�ร	จ.นครศรีธรรมร�ช	บ้�นเกิดบรรพชน

	 	 ส�ยสกุล	ณ	นคร		 ๓๔๓

	 ๗๓.	 พลังรักแท้..แม้วันน้ีไม่มีเข�อยู่	(๑)		 ๓๔๙

	 ๗๔.	 พลังรักแท้..แม้วันน้ีไม่มีเข�อยู่	(๒)		 ๓๕๔

	 ๗๕.	 ชีวิตท่ีเลือกได้อย่�งมีคว�มสุข		 ๓๖๕

	 ๗๖.	 เธอคืออดีตของฉันท่ีเป็นอน�คตของเธอ		 ๓๖๙

	 ๗๗.	 ชีวิตน้ีน้อยนัก	แต่ชีวิตน้ีสำ�คัญนัก	 ๓๗๓

	 ๗๘.	 มองดูบัว..ย้อนดูตัวเร�	 ๓๗๖

บทส่งท้�ย...ครบ ๖ รอบปีของชีวิตจิตแจ่มใส ๓๗๘

หมวดที่ ๑

ธ สถิตยในดวงใจ
ประชาไทย
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คิดดี ทำาดี ถวายองคพอหลวงของชาวไทย

	 วนัทีข่�้พเจ้�เข�้รบัพระร�ชท�นปรญิญ�บัตร	รฐัศ�สตรบ์ณัฑติ	

(เกยีรตนิยิมอนัดบัสอง)	แหง่จฬุ�ลงกรณม์ห�วทิย�ลยั	จ�กพระหัตถ์

ของ	พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	เมื่อวันที่	๑๑	กรกฎ�คม	พ.ศ.	

๒๕๑๑	ซึ่งได้พระร�ชท�นพระบรมร�โชว�ทว่�	:

 “ ความเจรญิของประเทศชาต ิเป็นความเจรญิสว่นรวม ซ่ึง

เกดิจากผลงานหรอืผลของการกระทำาของคนท้ังชาต ิถอืไดว้า่ทุก

คนแบง่หนา้ทีก่นัทำาประโยชนใ์หแ้กช่าต ิตามความถนดัและความ

สามารถและเก้ือกลูกันและกนั ไมม่ผู้ีใดจะอยูไ่ดแ้ละทำางานให้แก่

ประเทศชาติได้โดยลำาพังตนเอง ”
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	 ข�้พเจ้�ไดน้อ้มรบัพระบรมร�โชว�ทองคน์ี	้ใสเ่กล�้ใสก่ระหมอ่ม	

เป็นแนวท�งก�รดำ�เนินชีวิตก�รปฏิบัติง�นอย่�งมุ่งมั่น	ด้วยศรัทธ�	

วิริยะ	และคว�มสุข	แห่งคุณธรรม	ด้วยคว�มรู้อย่�งเต็มกำ�ลังคว�ม

ส�ม�รถร่วมกับกลุ่มง�นในสถ�บันและองค์กรต่�งๆท่ีเก่ียวข้อง 

โดยยึดหลักก�รทรงง�นของพระองค์ท่�น	เป็นแบบอย่�งท่ีทรง	

“ทำ�ให้ดู อยู่ให้เห็น”	อย่�งต่อเนื่องตลอดม�

	 ในวโรก�สต่อม�หลังเกษียณอ�ยุร�ชก�ร	ที่ข้�พเจ้�ได้รับ 

พระร�ชท�นเครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ ง	 

เหรียญทองดิเรกคุณ�ภรณ์	ร.ท.ภ.	พระร�ชท�นแก่ผู้ถว�ยเงิน 

โดยเสด็จพระร�ชกุศลเป็นทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยของมูลนิธิ 

ร�ชประช�นเุคร�ะห์ในพระบรมร�ชปูถัมภ	์ซ่ึงในสว่นของข�้พเจ้�

นั้น	กองทุนชื่อ	“พลตรีพงศ์-เฉลิมจิตต์ เภกะนันทน์”	ที่รวบรวม 

จ�กเงินบำ�เพ็ญกุศลจ�กญ�ติมิตร	ในง�นพระร�ชท�นเพลิงศพ 

พ่อ-แม่ของขั�พเจ้�	และสมทบเพิ่มขึ้นอีกทุกปีจวบจนปัจจุบัน	 

ซึ่งได้เห็นผล�นิสงค์ก�รดำ�เนินง�นของมูลนิธิร�ชประช�นุเคร�ะห์ 

ในพระบรมร�ชูปถัมภ์นี้อย่�งเป็นรูปธรรม	 ในก�รสงเคร�ะห์ 

ผู้ประสบภัยอย่�งกว้�งขว�งทั่วทุกภูมิภ�ค
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นอมรำาลึกถึงพระมหาการุณย

	 	 	 น้อมรำ�ลึกถึงพระมห�ก�รุณย์
	 	 	 นับเป็นบุญสุดประเสริฐเลิศสุขศรี
	 	 	 โอก�สง�นหลวงง�นร�ษฎร์อันพึงมี
	 	 	 ตร�บชีวีข้�ฯนี้ไม่ลืมเลือน
	 	 	 สองเมษ�เวียนม�บรรจบครบหกสิบ
	 	 	 ทั่วทุกทิศปลื้มใจไทยทั้งผอง
	 	 	 เทิดพระเกียรติเหนือเกล้�ล้�นใจปอง
	 	 	 ล้วนแซ่ซ้องขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้�ด้วยกระหม่อม
นงน�ท	สนธิสุวรรณ
๒	เมษ�ยน	๒๕๕๘

พิธีเปิดอ�ค�รสำ�นักง�นใหญ่ธน�ค�รแห่งประเทศไทย	

วันที่	๑๒	กรกฎ�คม	พ.ศ.๒๕๒๕

ง�น	BOI	Fair	2000	ณ	ศูนย์แสดงสินค้�อิมแพคเมืองทองธ�นี	

พ.ศ.๒๕๔๓
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ง�นแสดงส�ร�นุกรมไทยสำ�หรับเย�วชน	พ.ศ.๒๕๔๒

ง�นวันเกิด	๘๐ปีของคุณพ่อ(พลตรีพงศ์	เภกะนันทน์)	

ณ	ร�ชกรีฑ�สโมสร	เมื่อวันที่	๒๘	ตุล�คม	๒๕๔๐

ง�นเลี้ยงที่บ้�นดร.ส�รสิน-นันทน�	วีระผล	

ณ	ซอยทองหล่อ	วันที่	๑๑	มกร�คม	พ.ศ.๒๕๔๐



ครบ 6 รอบปีของชีวิตจิตแจ่มใส นงนาท    สนธิสุวรรณ16 17

ง�นพระร�ชท�นเพลิงศพคุณแม่	(เฉลิมจิตต์	เภกะนันทน์)	
ณ	เมรุวัดโสมนัสร�ชวิห�ร	เมื่อ	๒๐	ธันว�คม	๒๕๔๒

ง�นพระร�ชท�นเพลิงศพคุณพ่อ(พลตรีพงศ์	เภกะนันทน์)	
ณ	เมรุวัดโสมนัสร�ชวิห�ร	เมื่อวันที่	๖	กรกฎ�คม	๒๕๕๑

ง�นโครงก�รจ�กใจถว�ยพระเทพฯ	ของมูลนิธิสงเคร�ะห์เด็กย�กจน	 
ณ	หอประชุมมหิศร	ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ฯ	เม่ือวันท่ี	๑๘	มีน�คม	๒๕๕๒

ง�นแสดงละครของคณะบ้�นปล�ยเนิน	
ณ	วังปล�ยเนิน	คลองเตย	เมื่อวันที่	๒	พฤษภ�คม	๒๕๕๑
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ง�นครบวันสถ�ปน�จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	๙๗	ปี	
ในพิธีเปิดอ�ค�รรัฐศ�สตร์	๖๐	ปี	

ณ	คณะรัฐศ�สตร์	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	
เมื่อวันที่	๒๖	มีน�คม	๒๕๕๗

เขาเฝาองคพระเทพฯไท...
ในสวนสวรรค...วังปลายเนิน..... 

 “สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงค์(พระองค์เจ้า 

จิตรเจริญ ต้นราชสกุลจิตรพงศ์) ทรงดำารงไว้ซึ่งความสำาเร็จ 

และรอบรู้ในสรรพะศิลปะ”

	 เนื่องในพระวโรก�สที่	สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ	เสด็จ

พระร�ชดำ�เนินเป็นองค์ประธ�น	ในก�รแสดงละครของคณะ 

บ้�นปล�ยเนิน	ณ	วังปล�ยเนิน	ของสมเด็จพระเจ้�บรมวงศ์เธอ 

กรมพระย�นริศ�นุวัตติวงศ์ฯ	เม่ือวันศุกร์ที่	๒	พฤษภ�คม	๒๕๕๑	

ในก�รนี้	 	ได้ทรงพระกรุณ�พระร�ชท�นเข็มพระน�มสิรินธรแก่ 

ผู้โดยเสด็จพระร�ชกุศลสมทบทุนมูลนิธิสิรินธร	
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	 สมเด็จพระเจ้�บรมวงศ์เธอกรมพระย�นริศร�นุวัตติวงค์ฯ

(พระองคเ์จ�้จิตรเจรญิ	ตน้ร�ชสกลุจิตรพงศ)์	ทรงเปน็พระร�ชโอรส

ในพระบ�ทสมเดจ็พระจอมเกล�้เจ�้อยูห่วั	และพระสมัพนัธวงศเ์ธอ	

พระองค์เจ้�พรรณร�ย(ร�ชสกุลศิริวงศ์)

	 ต�มพระประวัติตอนหนึ่ง	บันทึกไว้ว่�	พระองค์ทรงมีพระ 

ปรีช�ส�ม�รถเป็นเลิศในด้�นต่�งๆ	ดั่งพระน�มท่ีได้จ�รึกพรรณ� 

ไว	้ปร�กฏต�มพระสพุรรณบตัรเลือ่นกรม	เมือ่วนัที	่๑๑	พฤศจกิ�ยน	 

พ.ศ.	๒๔๕๖	เช่น

 ✤ สรรพศิลปสิทธิวิทย�ธร	คือ	ทรงดำ�รงไว้ซึ่งคว�มสำ�เร็จ 

	 	 และรอบรู้ในสรรพะศิลปะ

 ✤ สุรจิตรกรศุภโกศล	คือ	ทรงเป็นจิตรกรผู้เก่งกล้�ส�ม�รถ	 

	 	 จัดเจนเป็นเลิศ

 ✤ ประพนธ์ปรีช�ช�ญโบร�ณคด ี	คือ	ทรงปรีช�ช�ญใน 

	 	 ก�รประพันธ์และโบร�ณคดี

 ✤ สังคีตว�ทิตวิธีวิจ�รณ์	คือ	ทรงจัดวิธีแห่งดนตรี	

	 	 ก�รฟ้อนรำ�ขับร้องและทำ�นองเพลง 

“ รถพระอ�ทิตย์ ”

ภ�พฝีพระหัตถ์	

ลงสีโดย	น�ยซี.ริโกลิ

“ เวสสันดรช�ดก ” ภ�พฝีพระหัตถ์	

ลงสีโดย	น�ยซี.ริโกลิ	ที่ผนังพระอุโบสถ

วัดร�ช�ธิว�สวรวิห�ร

“ อุณรุท” ภ�พฝีพระหัตถ์	ทรงนิพนธ์ว่�

ดั้นหมอกออกเมฆมาไวไว  เทเวศรอวยชัยอึงมี่

รีบเร่งเร็วมาในราตรี        หมายมุ่งบุรีรัตนา
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	 ผลง�นที่โดดเด่นในท�งดนตรี

ของพระองค์ท่�น	 เช่น	 เพลงเขมร

ไทรโยค	ที่ทรงพระนิพนธ์คำ�ร้องและ

ทำ�นองบรรเลงถว�ยพระบ�ทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว	รัชก�ล 

ที่	๕	เมื่อคร�วเสด็จประพ�สไทรโยค

	 ผลง�นในท�งช่�งของพระองค์ท่�น	ได้ปร�กฏเป็นที่ประจักษ์	

ตั้งแต่พระชันษ�	๑๗	ปี	เมื่อได้รับพระบรมร�ชโองก�รโปรดเกล้�ฯ

จ�กพระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว	รัชก�ลที่	๕	ให้ทรง

รบัหน�้ที	่ด�้นอำ�นวยก�รซอ่มแซมวัดพระแกว้ ในโอก�สง�นเฉลมิ

ฉลองกรุงเทพครบ ๑๐๐ ปี	เมื่อ	พ.ศ.๒๔๒๓	เฉพ�ะในส่วนของหอ

พระคน้ธ�รร�ษฏร	์ซุ้มพระเจดยีล์งัก�	รปูยกัษห์น�้พระอโุบสถคู่หนึง่	

อกีทัง้ไดท้รงเขยีนภ�พมัจฉ�ช�ดกทีผ่นงัในหอคนัธ�รร�ษฏร์	รวมท้ัง

ทรงรับแต่งโคลงร�มเกียรติ์อีกด้วย...

 “น�ยช่�งใหญแ่หง่กรงุสย�ม”	พระสมญัญ�น�มของพระองค์

ทีพ่ระบรมวงศ�นุวงศ	์ถว�ยในหมูเ่จ�้น�ยพีน่อ้งเม่ือทรงรับตำ�แหน่ง

“ อิเหน� “ ภ�พฝีพระหัตถ์ ทรงนิพนธ์ว่�

เมื่อนั้น   บุษบาเยาวยอดเสน่หา

เล่นกับสาวสวรรค์กัลยา  ที่ในธาราวาริน

เสน�บดีกระทรวงโยธ�ธิก�ร	ที่ควบคุมดูแลก�รออกแบบก่อสร้�ง

กรมกองต่�งๆในสมัยนั้น...

	 สถ�ปัตยกรรมอันงดง�มทีท่รงออกแบบถว�ยรัชก�ลท่ี	๕	ซ่ึงยงั

ปร�กฏเป็นทีช่ืน่ชมของอนชุนรุน่หลัง	เชน่	วดัเบญจมบพติร	อุโบสถ

วัดร�ช�ธิว�ส	เครื่องร�ชูปโภค	เครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์	แบบพัดรอง	

ต้นแบบพระเมรุในง�นพระร�ชท�นเพลิงศพใหญ่ๆ	ธงประจำ�กอง

ลูกเสือ	เป็นต้น

	 เหรียญพระรูปที่ระลึกในง�น 

พระร�ชท�นเพลิงพระศพ	ณ	 

พระเมรุ	 ท้องสน�มหลวง	 เมื่อ

วันที่	๑๙	เมษ�ยน	พ.ศ.	๒๔๙๓	 

เหรียญนี้	 อ�จ�รย์ศิลป์	พีระศรี	 

เป็นผู้ออกแบบ	และจัดทำ�โดย	

ม.ร.ว.โต	(ร�ชสกุลงอนรถ)	พระช�ย�	ได้จัดทำ�	เท่�จำ�นวนพระ

โอรส	พระธิด�และพระนัดด�แห่งร�ชสกุลจิตรพงศ์ในขณะนั้น

	 หม่อมหลวงอนุว�ท	ไชยันต์	ซึ่งเป็นนัดด�ของสมเด็จกรม 

พระย�นริศร�นิวัติวงศ์ฯ	 (สืบเชื้อส�ยท�ง	หม่อมเจ้�ประโลม

จิ ตร 	 พระธิ ด �ของพระองค์ท่ �น ) 	 เ ล่ � ว่ � วั นหนึ่ ง ได้ เข้ � 

ไปรื้อเฟอร์นิเจอร์เก่�ที่ห้องเก็บของในวัง	 เหรียญนี้ตกลงม� 

ตรงหน้�	จ�กเก้�อ้ีตัวหนึ่งอย่�งน่�อัศจรรย์	จึงได้นำ�ม�บูช�ไว้ด้วย

คว�มปล�บปลื้มใจ
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	 ข้�พเจ้�ได้มีโอก�สไปร่วมง�นพระร�ชท�นเพลิงศพของ	 

หม่อมเจ้�ดวงจิตร	 จิตรพงศ์	พระธิด�ของพระองค์ท่�น	เมื่อปี	 

๒๕๕๐ก่อนวันง�น	ข้�พเจ้�ได้อธิษฐ�นจิตถึงพระองค์ท่�น	และ 

ปร�รภกับเพื่อนนักสะสมวัตถุโบร�ณว่�	ปร�รถน�จะบูช�เหรียญ 

พระรูปนี้สำ�หรับประดับที่เสื้อดำ�ใส่ในง�นน้ัน	ซึ่งก�รนี้	ได้สำ�เร็จ 

ต�มที่ประสงค์ไว้ทุกประก�ร...นับเป็นคว�มปลื้มปิติอย่�งยิ่ง

	 ต่อม�ในวันมูลนิธิสิรินธร	 เม่ือวันที่	๑	พฤษภ�คม	๒๕๕๙	

ข้�พเจ้�ได้มีโอก�สได้เข้�เฝ้�ถว�ยเงินโดยเสด็จพระร�ชกุศล	 

และรับพระร�ชท�นเข็มมูลนิธิสิรินธรจ�กสมเด็จพระเทพรัตน- 

ร�ชสุด�ฯสย�มบรมร�ชกมุ�รอีกีครัง้หนึง่	ณ	วงัปล�ยเนิน		ในวนัน้ัน 

ได้ทรงดนตรีระน�ด	และทอดพระเนตรก�รแสดงน�ฏศิลป์ของ

ศิลปินจ�กสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์

	 ในวันนั้น	ได้มีโอก�สประดับสร้อยพระรูปสมเด็จกรมพระย�

นริศร�นิวัติวงศ์ฯ	และได้พบค�รวะ	ม.ร.ว.จักรรถ	จิตรพงศ์	พระ

นัดด�ของท่�นด้วย
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ปิดทองหลังพระ..สืบสานแนวพระราชดำาริ..

“.. ปิดทองไปข้างหลังพระเรื่อยๆแล้ว 

ทองจะล้นออกมาที่หน้าพระเอง..” 

 พระราชดำารัสของพระบาท สมเดจ็พระเจา้อยูห่วั อนัแฝง 

ไวด้ว้ยปรัชญาท่ีลกึซ้ึง เพ่ือการมุง่มัน่กระทำาความดอีย่างไมย่น่ยอ่ 

เพื่อปณิธานในการ “ทำาหน้าที่ เพื่อหน้าที่ ” เป็นบำาเหน็จรางวัล

อนัสมบรูณแ์ลว้ ไมจ่ำาเปน็ตอ้งประกาศการกระทำานัน้โดยเปดิเผย

	 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	ทรงเป็นผู้นำ�ของก�รพัฒน�

อย�่งยัง่ยนืม�กว�่	๖๐	ปี	ทีป่ระช�ชนคุน้เคยกบัพระบรมฉ�ย�ลกัษณ์

ทีพ่ระเสโทหลัง่ไหลทว่มพระวรก�ย	ในพระหตัถ์ทรงถอืแผนที	่กลอ้ง

ถ่�ยรูปคล้องพระศอ	วิทยุรับ-ส่งอยู่ในกระเป๋�ฉลองพระองค์
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	 เสดจ็พระร�ชดำ�เนนิโดยพระบ�ท	ทรงนำ�เจ�้หน�้ที	่ข�้ร�ชก�ร

บุกป่�ฝ่�ดงเข้�ไปในพื้นที่ทุรกันด�รห่�งไกล	อย่�งมิทรงหยุดพัก 

พระอิริย�บถ

	 ทรงพระดำ�เนนิข้�มสันดอยท�่มกล�งแสงแดดแผดกล้�น�นนบั

ช่ัวโมง	บ่อยครั้งทรงพระดำ�เนินฝ่�ส�ยฝน	หรือทรงขับรถพระท่ีน่ัง

ด้วยพระองค์เองท่�มกล�งคว�มมืดมิดแทบไม่เห็นหนท�ง

	 เหล่�ประช�ร�ษฎร์ที่เฝ้�รับเสด็จทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ	ได้

สมัผสัถงึพระจริย�วตัรทีนุ่ม่นวลออ่นโยน	แสงแหง่พระเมตต�ฉ�ยชดั

บนสพีระพกัตร	์เม่ือทรงเอือ้มพระหัตถ์สมัผสัพสกนิกรของพระองค์

ท่�นอย่�งใกล้ชิดเยี่ยงบิด�ที่กระทำ�ต่อบุตร	และทรงรับฟังปัญห�

คว�มทุกข์ร้อนของประช�ชน	เพื่อทรงพิจ�รณ�ห�หนท�งบำ�บัด

ทุกข์บำ�รุงสุขอย่�งต่อเนื่องตลอดม�

	 เพ่ือสืบส�นพระร�ชปณิธ�นในก�รมุ่งมั่นกระทำ�คว�มดี	 

และส�นต่อแนวพระร�ชดำ�ริเพื่อก�รพัฒน�ประเทศอย่�งยั่งยืน	 

ต�มรอยเบื้องพระยุคคลบ�ท	โครงก�รปิดทองหลังพระจึงได้ถือ 

กำ�เนิดขึ้น	 โดยน้อมนำ�หลักก�รทรงง�นของพระบ�ทสมเด็จ

พระเจ้�อยู่หัว ๒๓ ข้อ	ม�เป็นหลักในก�รปฏิบัติง�น
(๑)	 ศึกษ�ข้อมูลอย่�งเป็นระบบ

(๒)	 ระเบิดจ�กข้�งใน

(๓)	 แก้ปัญห�ที่จุดเล็ก

(๔)	 ทำ�ต�มลำ�ดับขั้น

(๕)	 ภูมิสังคม

(๖)	 องค์รวม

(๗)	 ไม่ติดตำ�ร�

(๘)	 ประหยัด	เรียบง่�ย	

	 ได้ประโยชน์สูงสุด

(๙)	 ทำ�ให้ง่�ย

(๑๐)	ก�รมีส่วนร่วม

(๑๑)	ประโยชน์ส่วนรวม

(๑๒)	บริก�รที่จุดเดียว

(๑๓)	ใช้ธรรมช�ติช่วยธรรมช�ติ

(๑๔)	ใช้อธรรมปร�บอธรรมต�ม

	 หลักของธรรมช�ติ

(๑๕)	ปลูกป่�ในใจคน

(๑๖)	ข�ดทุนคือกำ�ไร

(๑๗)	ก�รพึ่งตนเอง

(๑๘)	พออยู่พอกิน

(๑๙)	เศรษฐกิจพอเพียง

(๒๐)	คว�มซื่อสัตย์สุจริตจริงใจ	

	 ต่อกัน

(๒๑)	ทำ�ง�นอย่�งมีคว�มสุข

(๒๒)	คว�มเพียร

(๒๓)	รู้รักส�มัคคี
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สืบส�นแนวพระร�ชดำ�ริ ๖ มิติสู่ชุมชน

ที่มา : หนังสือปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ 

        โครงการเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ของขวัญมิ่งมงคลแหงชีวิต   

	 ของขวัญม่ิงมงคลแห่งชีวิตในปี	๒๕๕๕	นี้	ที่ข้�พเจ้�ได้รับ

จ�กญ�ติพี่น้อง	และมิตรสห�ยม�กที่สุด	คือ	หนังสือเกี่ยวกับ 

พระร�ชกรณียกิจของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	และบัตร

อวยพรพระบรมฉ�ย�ลักษณ์ของพระองค์	ซึ่งข้�พเจ้�น้อมรับไว้ 

เหนือเกล้�ฯ	 ด้วยสำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณอันสุดประม�ณ 

มิได้	ต่อคว�มเป็นอยู่ท่ีดีของปวงชนช�วไทย	ที่ได้ซึมซับม�ตลอด 

ชีวิตแห่งก�รเป็นพสกนิกรภ�ยใต้ร่มพระบ�รมีแห่งพระองค์
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	 หนังสือเล่มหนึ่ง	ที่อย�กนำ�ม�เล่�เบื้องลึกในก�รจัดทำ� 

พระร�ชประวัติก�รทรงง�นชื่อ	“King Bhumibol Adulyadej: 

A Life’s Work”	เขียนโดย	ช�วต่�งช�ติ	ที่คุ้นเคยกับประเทศไทย	

และมีผลง�นเป็นที่ยอมรับม�แล้วสองคน	คือ	น�ย	Nicholas	 

Grossman	บรรณ�ธิก�รหนังสือ	Chronicle	of	Thailand		 

Headline	News	Since	1946	และ	น�ย	Dominic	Faulder	 

อดีตบรรณ�ธิก�รเรียบเรียงหนังสือ	The King of Thailand  

in World Focus	สำ�หรับหนังสือพระร�ชประวัติทรงง�นน้ี	 

จดัพมิพโ์ดย	สำ�นกัพมิพ	์Editions	Didier	Millet	เปน็ก�รดำ�เนินก�ร

โดยเอกชนทั้งสิ้น	ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบ�ลหรือองค์กรในพระร�ชวัง

แต่อย่�งใด

	 คุณอ�นันท์	ปันย�รชุน	ประธ�นคณะที่ปรึกษ�คณะจัดทำ�

หนงัสอื	ได้กรณุ�ส่ง	บัตรอวยพรปีใหมแ่ก่ข�้พเจ้�พรอ้มด้วยเทปออก

อ�ก�ศท�งสถ�นีโทรทัศน์	Thai	PBS	ระหว่�งวันที่	๕-๗	ธันว�คม	

พ.ศ.	๒๕๕๔	ในร�ยก�ร	“ตอบโจทย”์	บนัทกึก�รสมัภ�ษณอ์ย�่งตรง

ไปตรงม�ถงึวตัถปุระสงคข์องก�รจดัทำ�หนงัสอืนี	้ซึง่ชว่ยใหเ้กดิคว�ม

เข้�ใจที่ชัดเจนในแง่มุมต่�งๆ	ที่เป็นประโยชน์ม�กในก�รอ่�น	ซึ่งขอ

นำ�ม�สรุปถ่�ยทอดให้ได้ทร�บทั่วกัน

..	ตั้งใจให้เป็นหนังสือเล่�เรื่องพระร�ชประวัติก�รทรงง�นม�กกว่�

เป็นหนังสือประวัติศ�สตร์ทั่วๆไป

..	เนื้อห�ไม่ใช่ก�รโต้ตอบคว�มเห็นใดๆ	และของผู้ใดทั้งสิ้น
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	 ลักษณะไม่ใช่หนังสือประเภทว�งบน	“Coffee	Table”	ที่ตั้ง

ไว้รับแขกโก้ๆเท่�นั้น

	 วัตถุประสงค์ของผู้เขียนคือ	มุ่งรวบรวมข้อเท็จจริงเป็นภ�ษ�

อังกฤษที่ยังมีอยู่น้อยเกี่ยวกับระบบพระมห�กษัตริย์ของไทย	และ

องค์กรที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งช�วต่�งช�ติให้คว�มสนใจเป็นอย่�งม�กนอก

เหนือจ�กข้อมูลก�รท่องเที่ยว

	 คณะที่ปรึกษ�ฯหนังสือนี้	 มีหน้�ที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

ที่มีหลักฐ�นพิสูจน์ได้เท่�นั้น	ห�กส่วนใดที่เป็นคว�มเห็นลอยๆ	จะ

ตัดทิ้งออกไปทั้งหมด

	 แนวก�รเขียนมุ่งเน้นทั้งส�ระเป็นปัจจุบัน	ไม่ล้�สมัย	กระตุ้น

คว�มสนใจให้เกิดคว�มเพลิดเพลิน	แต่ไม่หวือหว�

	 ผูเ้ขียนและคณะทีป่รกึษ�ฯไมก่งัวลทีจ่ะถกูวพิ�กษ์วจิ�รณ์	หรอื

นำ�ไปพ�ดพิงในลักษณะใดๆ

	 ในท้�ยที่สุด	คุณอ�นันท์	ยังได้สะท้อนคว�มเห็นต่อแนว	

พระร�ชดำ�รัส ของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว เมื่อวันท่ี 

 ๔ ธันว�คม พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ทรงมีพระร�ชปร�รภในเรื่อง  

“The King Can Do No Wrong”	ซึ่งเชื่อมโยงกับข้อกฏ

หม�ยที่บัญญัติไว้ใน	ม.๑๑๒	แห่งประมวลกฏหม�ยอ�ญ�		และ

อย�กเห็นผู้มีอำ�น�จหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ	 เช่น	รัฐบ�ล	และ

รัฐสภ�	เป็นผู้ดำ�เนินก�รแก้ไขบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง	ให้บังเกิดผล 

ท�งปฏิบัติที่เป็นธรรมอย่�งแท้จริง

http://www.crownproperty.or.th/home/main2.php?sec=book
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๑๕ ปีจากวิกฤตเศรษฐกิจ: เศรษฐกิจพอเพียง

กับความยั่งยืนของสังคมไทย 

		 ศูนย์ศึกษ�เศรษฐกิจพอเพียง	สถ�บันพัฒนบริห�รศ�สตร์	

(NIDA)	ไดจ้ดัก�รประชมุวชิ�ก�ร	เรือ่ง ๑๕ ป ีจ�กวกิฤตเศรษฐกจิ :  

เศรษฐกิจพอเพียงกับคว�มยั่งยืนของสังคมไทย	ณ	อ�ค�รสย�ม

บรมร�ชกมุ�ร ี สถ�บันพัฒนบรหิ�รศ�สตร ์	เมือ่วนัที	่๒๐	กนัย�ยนนี ้

โดยมีวัตถุประสงค์	:

 ✤	 นำ �ผลง�นวิช�ก�รด้ �นองค์คว�มรู้ปรัชญ�ของ 

	 เศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ศึกษ�ฯ	ให้แก่นักวิช�ก�ร	และ 

	 ประช�ชนผู้สนใจทั่วไป

 ✤	 รวบรวมผลง�นวิช�ก�รเกี่ยวกับองค์คว�มรู้ปรัชญ� 

	 ของเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อประโยชน์ในก�รนำ�ไปประยุกต ์

	 ใช้ในบริบทต่�งๆ	ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยโดยรวม

	 ดร.จิร�ยุ	อิศร�งกูร	ณ	อยุธย�	น�ยกสภ�สถ�บันบัณทิตพัฒน 

บริห�รศ�สตร์	ได้กล่�วถึงวิกฤตเศรษฐกิจของไทยที่ผ่�นม�	และ 

ของประเทศพัฒน�แล้วซึ่งกำ�ลังเผชิญอยู่อย่�งต่อเนื่องท่ีสะท้อน 

คว�มเสื่อมโทรมในหล�ยมิติ ทั้งด้�นก�รกระจ�ยร�ยได้ที่มี 

คว�มเหล่ือมล้ำ�ม�ก ก�รใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติท่ีไม่เหม�ะสม 

คว�มไมส่มดลุระหว�่งก�รพฒัน�เมอืง และชนบทปญัห�ค�่นยิม 

และคุณธรรมที่ถดถอยลงอย่�งชัดเจน ฯลฯ

ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

นายกสภาสถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์
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    	ท�งออกพืน้ฐ�นในปญัห�เหล�่นี	้คอืก�รขบัเคลือ่นคว�มรู	้คว�ม

เข้�ใจ	และประยุกต์ใช้หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	ลงสู่คน 

ทกุภ�คสว่น	เพือ่สร�้งคว�มสมดุลให้กลบัคนืม�เปน็ลำ�ดบั	ต�มคว�ม

เหม�ะสมของภูมิสังคม	ทั้งในเชิงปัจเจกและองค์รวม	

	 คณ�จ�รย์ของศูนย์ศึกษ�ฯ	ได้ร่วมกันอภิปร�ย	ถึงก�รรับรู้ 

ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	ในช่วง	๑๕	ปีหลังวิกฤตเศรษฐกิจ 

รวมถึงประเมินคว�มพอเพียงของก�รประยุกต์ใช้และขย�ยผล 

ของปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	 ในภ�ครัฐ	ภ�คก�รเมือง	 

ภ�คองค์กรเอกชน	และภ�คก�รศึกษ�	ซึ่งต่�งเห็นพ้องต้องกันว่�	 

แม้จะได้เห็นแบบอย่�งท่ีเป็นรูปธรรมในหล�ยภ�คส่วน แต่

ยังต้องมีก�รพัฒน�ทั้งในเชิงปริม�ณและคุณภ�พอีกม�ก  

ด้วยก�รปลูกจิตสำ�นึกให้เห็นคุณค่�ของก�รใช้ชีวิตในวิถีแห่ง 

คว�มพอดี รู้เท่�ทันกระแสโลก เพ่ือว�งร�กฐ�นอันย่ังยืนของ 

ตนเองและสังคมต่อไป
 http://cse.nida.ac.th

งานสัมมนา “ทศวรรษตอไปของ

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง”

	 สำ�นกัง�นกองทนุสนบัสนนุก�รวจิยั	(สกว.)	รว่มกบั	สำ�นกัง�น

ทรัพย์สินส่วนพระมห�กษัตริย์	วิทย�ลัยก�รจัดก�ร	มห�วิทย�ลัย

มหิดล	สภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	สำ�นักง�น

คณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นโครงก�รในพระร�ชดำ�ริ(กปร.)	

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ต	ิ

สถ�บันบัณทิตพัฒนบริห�รศ�สตร์	กรมก�รพัฒน�ชุมชน	สถ�บัน

ก�รจัดก�รเพื่อชนบทและสังคม	มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศ

ไทยฯ	สถ�บันไทยพัฒน์	และกรมร�ชทัณท์	ได้จัดง�นสัมมน�นี้	

เพื่อระดมคว�มเห็น	และนำ�เสนอผลง�นวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
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พอเพียงในหัวข้อเศรษฐกิจชุมชุน	วิส�หกิจชุมชน	ระบบก�รแลก

เปลี่ยนชุมชน	และพุทธเศรษฐศ�สตร์	เป็นต้น

	 ศ.นพ.ประเวศ	วะสี	 ได้กล่�วป�ฐกถ�นำ�	 ในแนวท�งที่

สอดคล้องกับคว�มเห็นของ	คุณไพบูลย์	วัฒนศิริธรรม	(ดูบันทึก

ที่เกี่ยวข้องข้�งท้�ย)	โดยเน้นย้ำ�ถึงก�รแก้ไขวิกฤตช�ติว่�	ปัญห�

ของก�รพัฒน�แบบอ�รยธรรมตะวันตกในปัจจุบัน	ตั้งอยู่บนโลภ

จริต	(Greed	is	Good)	ซึ่งนำ�ไปสู่ก�รแข่งขันทำ�ล�ยล้�งกันอย่�ง

ต่อเนื่อง..ที่ต้องแก้ไขด้วยก�รจัดก�รก�รอยู่ร่วมกันอย่�งสมดุล

ระหว่�งมนุษย์กับมนุษย์ และ ระหว่�ง มนุษย์กับธรรมช�ติ

แวดล้อม ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	ที่สะท้อน

คุณธรรมแห่งก�รไม่โลภ	คว�มพอประม�ณ	คว�มมีเหตุผล	คว�ม

มีสติ	คว�มไม่เสี่ยง	คว�มมีภูมิคุ้มกัน	คว�มสมดุล	และคว�มยั่งยืน			

								เอกส�รง�นวิจัย	“เหลียวหลังเพื่อก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

พอเพียงในทศวรรษหน้� (2556-2565)” 	ให้ข้อมูลที่น่�สนใจ

ว่�	พันธมิตรของก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง	กำ�ลังก่อตัวและ

ขย�ยตัว	ที่ประกอบด้วยบุคคลและองค์กรส่วนต่�งๆที่ทำ�ง�นท�ง

วิช�ก�รและก�รพัฒน�	ทั้งภ�ครัฐ	ภ�คเอกชน	ภ�คประช�คม	

เป็นทั้งทุนท�งปัญญ�และสังคมในก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอ

เพียงอย่�งสำ�คัญ

							อย่�งไรก็ต�ม	แม้ก�รวิจัยนี้	ได้อ้�งถึงธุรกิจก�รเมือง	และ

ระบบร�ชก�ร	ที่สนองตอบต่อธุรกิจก�รเมือง	ว่�เป็นอุปสรรค

ต่อก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอ

เพียง	แต่เชื่อว่�คงเป็นสภ�พ

ชั่ วคร�ว	 ไม่อ�จทนท�นต่อ

กระแสใหม่ของ	“พันธมิตร

ของก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

พอเพียง”	ที่มียุทธศ�สตร์ไปสู่

จุดของ	Critical	Mass	ในก�ร

ดึงส่วนต่�งๆของสังคมเข้�ม�

สู่กระแสของพันธมิตรน้ำ�ดีนี้	
ด้วยก�รวิจัยและพัฒน�	ก�รจัดก�รคว�มรู้	ก�รสื่อส�รอย่�งเกิด

ประสิทธิผล	และร่วมกันปักเส�เข็มประเทศไทย	ผ่�นชุมชนและ

ท้องถิ่น	ในรูปแบบของ 1 บริษัทต่อ 1 ตำ�บล 1 คณะวิช�ต่อ 

1 ตำ�บล ด้วยกระบวนก�รเรียนรู้ร่วมกันในก�รปฏิบัติระหว่�ง

ชุมชนและท้องถิ่น มห�วิทย�ลัยและภ�คธุรกิจ เพื่อก�รพัฒน�

อย่�งบูรณ�ก�ร โดยยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง	ส�ม�รถทำ�ได้ทั่วทั้ง

ประเทศ	ก่อตัวเป็นร�กฐ�นอันมั่นคงสืบต่อไป...	

					ในฐ�นะที่ข้�พเจ้�ได้ร่วมอยู่ในภ�คส่วนก�รขับเคลื่อนหลัก

ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงในสถ�นศึกษ�	จึงหวังที่จะได้

เห็นก�รปลูกฝังจิตสำ�นึกดีๆนี้ลงสู่พฤติกรรมอันพึงประสงค์ของ

เย�วชนทั่วประเทศ	ในช่วงศตวรรษที่	๒๑	และต่อเนื่องยั่งยืน

ตลอดไป
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ประเทศไทยจะพัฒนาไดสำาเร็จตองปรับเปลี่ยน 
คานิยมของคนในประเทศบนฐานของความพอเพียง

 “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้กับประชาชนชาวไทยน้ัน 

“ความพอ” โดยนัยแล้วไม่ใช่เรื่องของวัตถุ แต่เป็นความลึกซึ้งที่ 

หยัง่ลกึลงในจิตคน เปน็เรือ่งของใจ เมือ่ใจอิม่ จะเป็นผูใ้ห ้หรือเปน็

ผู้ที่เห็นความสำาคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคม ความสำาเร็จของ

การพัฒนาประเทศในระยะยาว จำาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนค่า

นยิม และความคดิของคนในประเทศ พรอ้มทัง้เสริมสร้างพืน้ฐาน 

ทางจิตใจเข้มแข็งนำาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง ซึ่ง

สถานศึกษาเป็นหน่วยสำาคัญที่สุดในการปลูกฝังค่านิยม หรือ

อปุนสิยั (Character Building) อยูอ่ยา่งพอเพยีงใหก้บันกัเรียน”

	 ดร.จริ�ย	ุอศิร�งกรู	ณ	อยธุย�	ประธ�นคณะกรรมก�รมลูนธิิ

สย�มกมัม�จล	ธน�ค�รไทยพ�ณิชยฯ์	ชีว้�่ประเทศไทยจะพฒัน�ได้

สำ�เร็จ	จำ�เป็นต้องปรับเปลี่ยนค่�นิยม	คว�มคิดของคนในประเทศ	

โดยนำ�	“หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง”	ม�เป็นแนวท�ง	 

เพื่อเสริมสร้�งจิตใจให้เข้มแข็ง

	 โดยกล่�วเน้นย้ำ�ว่�	สถ�นศึกษ�เป็นหน่วยสำ�คัญที่สุดใน

ก�รปลูกฝังค่�นิยม	หรืออุปนิสัยอยู่อย่�งพอเพียงให้กับนักเรียน	 

ดว้ยก�รออกแบบก�รเรยีนรูท้ีป่ระณีต	เพือ่สร�้งเงือ่นไขใหเ้ด็กได้คดิ	

ไดล้งมอืปฏิบัติ	และฝึกทกัษะอย�่งสม่ำ�เสมอต่อเนือ่ง	โดย	ผู้บรหิ�ร	คร	ู 

ผู้ปกครองและคนในชุมชนต้องร่วมมือกัน
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	 ทั้งนี้	เมื่อวันที่	๒๕-๒๗	สิงห�คม	๒๕๕๓	ที่ผ่�นม�	มูลนิธิ

สย�มกัมม�จล	ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์	จำ�กัด	(มห�ชน)	ได้จัดง�น	

ตล�ดนดัคว�มรู้	“เครอืข�่ยเรยีนรูสู้ค่ว�มพอเพยีง	ครัง้ที	่๒”	ภ�ยใต ้

หัวข้อ	“เศรษฐกิจพอเพียง	:	จ�กปรัชญ�สู่หลักคิดและวิถีปฏิบัติ”	

ณ	ศูนย์ก�รประชุมไบเทค	บ�งน�

	 ก�รจัดเวทีครั้งนี้	เพื่อให้คณะผู้บริห�ร	ครู	และนักเรียนของ

เครือข่�ยสถ�นศึกษ�พอเพียงจ�ก	๖๘	โรงเรียนทั่วประเทศ	ได้แลก

เปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับก�รขับเคลื่อนหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอ

เพยีงผ�่นประสบก�รณข์องโรงเรยีนแกนนำ�ทีเ่ปน็รปูธรรม	และเปดิ

โอก�สใหส้ถ�นศึกษ�พอเพยีงนอกเครอืข่�ยทีม่คีว�มพรอ้มทีจ่ะเปน็

ศูนย์ก�รเรียนรู้ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	ได้ม�แลก

เปลี่ยนเรียนรู้และว�งแผนก�รดำ�เนินง�นร่วมกัน	โดยมี	ผู้บริห�ร	

ครู	และนักเรียน	รวมทั้งผู้แทนองค์กรต่�งๆ	ที่เกี่ยวข้องเข้�	ร่วมง�น

กว่�	๑,๐๐๐	คน

	 ดร.จิร�ย	ุอศิร�งกรู	ณ	อยธุย�	ประธ�นกรรมก�รมลูนธิสิย�ม

กมัม�จล	ธน�ค�รไทยพ�ณิชย	์จำ�กดั	(มห�ชน)	กล่�วป�ฐกถ�พเิศษ

เรื่อง	“ก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภ�คก�รศึกษ�”	ว่�หลัก

ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวทรง

พระร�ชท�นให้กับประช�ชนช�วไทยนั้น	“คว�มพอ”	โดยนัยแล้ว

ไมใ่ชเ่รือ่งของวตัถ	ุแต่เปน็คว�มลกึซึง้ทีห่ยัง่ลกึลงในจติคน	เปน็เรือ่ง

ของใจ	เมื่อใจอิ่ม	จะเป็นผู้ให้	หรือเป็นผู้ที่เห็นคว�มสำ�คัญของก�ร

อยู่ร่วมกันในสังคม

พิธีมอบเข็มใบโพธิ	“พอ”	แก่ผู้บริห�รและครูที่ได้รับคัดเลือกในโครงก�รเรื่องเล่�	“บท

เรียนคว�มสำ�เร็จในก�รใช้ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงจัดก�รก�รเรียนก�รสอน”
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	 เศรษฐกิจพอเพียง	จึงเป็นกรอบก�รพัฒน�	ท่ีเน้นคุณค่�

คว�มเป็นมนุษย์	ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	จึงทำ�ให้ผู้น้อมนำ�

ม�ใช	้ประสบคว�มสำ�เรจ็ในหน�้ทีก่�รง�นอย�่งมคีว�มสขุทีแ่ทจ้รงิ	

สังคมแห่งคว�มพอเพียงจะเป็นสังคมแห่งคว�มสมดุลในด้�นต่�งๆ

 “ก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงต้องมองโลกเป็นองค์

รวมเป็นคว�มเชื่อมโยงของสรรพสิ่ง ไม่แยกส่วน คนทุกคนเป็น

ส่วนหนึ่งของสังคม ต้องเห็นคว�มสำ�คัญของก�รอยู่ร่วมกันใน

สังคม เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม”

พิธีลงน�มคว�มตกลงร่วมกันในก�รขับเคลื่อนหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่

สถ�นศึกษ�	ระหว่�ง	สพฐ.	โครงก�รวิจัยเศรษฐกิจพอเพียงของ

สำ�นักง�นทรัพย์สินส่วนพระมห�กษัตริย์	และ	มูลนิธิสย�มกัมม�จล	ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ฯ

	 ดังนัน้จึงต้องใหค้ว�มสำ�คญัในก�รรกัษ�ส่ิงแวดล้อม	ตัวอย�่ง

เช่น	“ศรีสุด�”	นักเรียนโรงเรียนจุฬ�ภรณร�ชวิทย�ลัย	เพชรบุรี	

ทำ�โครงง�นวิทย�ศ�สตร์เรื่อง	“คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พของ

แพลงตอนพืชที่เป็นอ�ห�รของลูกปล�ทู	ณ	แหลมแม่รำ�พึง	จังหวัด

ประจวบครีขัีนธ”์	ทีน่ำ�ม�ซ่ึงก�รอนรุกัษ์ป่�พลุทีแ่หลมแมร่ำ�พงึ	เป็น

ตวัอย�่งทีน่�่ชืน่ชมสำ�หรบัโรงเรยีนวทิย�ศ�สตร	์ทีท่ำ�ใหน้กัเรยีนนำ�

ทฤษฎีที่เรียนในห้องม�เชื่อมโยงกับชีวิตจริง	และสร้�งประโยชน์ให้

ชุมชนที่ตนอยู่	และนำ�หลักก�รทรงง�น	รู้-รัก-ส�มัคคีม�ใช้พัฒน�

โรงเรียน”

 ดร.จิร�ยุ อิศร�งกูร ณ อยุธย� ได้เน้นยำ�ว่� คว�มสำ�เร็จ

ของก�รพฒัน�ประเทศในระยะย�ว จำ�เปน็ตอ้งมกี�รปรบัเปลีย่น

ค่�นิยม และคว�มคิดของคนในประเทศ พร้อมทั้งเสริมสร้�งพื้น

ฐ�นท�งจิตใจเข้มแข็งนำ�หลักเศรษฐกิจพอเพียงม�เป็นแนวท�ง 

ซึ่งสถ�นศึกษ�เป็นหน่วยสำ�คัญที่สุดในก�รปลูกฝังค่�นิยม หรือ
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อุปนิสัย (Character Building) อยู่อย่�งพอเพียงให้กับนักเรียน

	 ก�รปลูกฝังค่�นิยมนี้ต้องอ�ศัยก�รออกแบบก�รเรียนรู้ที่

ประณีต	เป็นก�รสร้�งเงื่อนไขให้เด็กได้คิด	ได้ลงมือปฏิบัติ	ได้ฝึก

ทกัษะอย�่งสม่ำ�เสมอ	อย�่งตอ่เนือ่ง	ซึง่จะเกดิขึน้ไดด้ใีนสถ�นศกึษ�

ที่	ผู้บริห�รให้คว�มสำ�คัญ	ดำ�รงตนเป็นแบบอย่�งใช้หลักเศรษฐกิจ

พอเพียงในก�รบริห�รโรงเรียน	ครูให้คว�มร่วมมือใช้เศรษฐกิจ

พอเพียงในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	ออกแบบก�รเรียนรู้ที่เน้น

คุณลักษณะอยู่อย่�งพอเพียงควบคู่ไปกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ต�มม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้ทั้งในกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้	กิจกรรมพัฒน� 

ผู้เรียน	ฯลฯ	ผู้ปกครอง	เข้�ใจรับปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงม� 

เปน็หลกัในก�รดำ�เนนิชวิีต	กรรมก�รสถ�นศกึษ�	ชมุชน	และหน่วย

ง�นต้นสังกัด	เป็นพลังในก�รสนับสนุน	สร้�งคว�มต่อเนื่อง	และ

คว�มยั่งยืนให้กับก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง	ลงสู่ตัวนักเรียน

	 มูลนิธิสย�มกัมม�จล	ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์	จำ�กัด	(มห�ชน)	

เปน็หนว่ยง�นหนึง่ทีต่ระหนกัว�่ภ�ยใต้กระแสก�รเปล่ียนแปลงของ

โลกในยุคปัจจุบัน	สังคมที่ดำ�รงตนต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจ

พอเพียงจะทำ�ให้คนในประเทศมีสติ	หยุดคิด	และรู้เท่�ทันต่อ 

ส่ิงต่�งๆ	ส�ม�รถตัดสินใจได้อย่�งถูกต้อง	ทำ�ให้ประเทศพัฒน�

ไปอย่�งมั่นคง	จึงจัดตั้ง	“โครงก�รพัฒน�เย�วชนโดยก�รเรียนรู้

ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง”	 ข้ึนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในก�รขับ

เคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	โดยมีเป้�

หม�ยที่จะสนับสนุนให้สถ�นศึกษ�พอเพียงพัฒน�ตนให้มีคว�ม

เข้มแข็ง	ส�ม�รถสื่อคว�มได้ชัดเจน	และเป็นแกนนำ�สำ�คัญของ

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	เพื่อเป็น	“ศูนย์ก�รเรียนรู้ต�มหลักปรัชญ�

ของเศรษฐกจิพอเพยีงด้�นก�รศกึษ�”	จำ�นวน	๘๔	แหง่ทัว่ประเทศ

เพือ่เทดิพระเกยีรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยูหั่วในวโรก�สทีท่รงมี

พระชนมพรรษ�ครบ	๘๔	พรรษ�
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	 โดยนัยที่กล่�ว	จึงหวังว่�โครงก�รน้ีจะเป็นกลไกหน่ึงท่ี

สนับสนุนกระทรวงศึกษ�ธิก�รในก�รขับเคล่ือนหลักปรัชญ�

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เย�วชนทั่วประเทศ	ในก�รเสริมสร้�ง

กระบวนก�รเรียนรู้	ก�รปลูกฝังค่�นิยมเศรษฐกิจพอเพียงลงใน

ใจเย�วชน	 เพ่ือให้มีหลักคิด	รู้เท่�ทัน	ส�ม�รถปรับตัวรับก�ร

เปลี่ยนแปลงได้อย่�งมั่นคงทั้งด้�นก�ยภ�พ	และจิตใจ	ในขณะ

เดียวกันยังเห็นคุณค่�ของก�รอยู่ร่วมกันในสังคมก่อให้เกิดก�ร

พัฒน�ที่มั่นคง	สมดุล	และยั่งยืน

	 อย่�งไรก็ต�ม	ก�รขับเคลื่อนหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่สถ�นศึกษ�	เป็นเรื่องก�รปลูกฝังค่�นิยมในสังคมไทย	 

จึงเป็นกระบวนก�รที่ต้องทำ�ต่อเนื่องในระยะย�ว	มูลนิธิสย�มกัม

ม�จลจงึจะยงัคงดำ�เนนิก�รก�รสนบัสนนุใหโ้รงเรยีนทีม่คีว�มพรอ้ม

เพื่อเป็น	“ศูนย์ก�รเรียนรู้ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้�นก�รศึกษ�”	ที่เข้มแข็ง	ยิ่งขึ้น	สร้�งองค์คว�มรู้ที่ลึกซึ้งขึ้น	และ

เป็นแกนนำ�เพื่อขย�ยเครือข่�ยเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

	 ผู้แทน	 เย�วชนสถ�นศึกษ�พอเพียงของมูลนิธิสย�ม 

กัมม�จล	 ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ฯ	 จ�ก	 รร.ห้วยยอด	 จ.ตรัง	 

รร.ศีขรภูมิพิสัย	จ.สุรินทร์	และ	รร.แม่พริกวิทย�	จ.ลำ�ป�ง	ได้ร่วม

แสดงก�รรำ�ถว�ยพระพร	ถว�ยพ�นดอกไม	้และลงน�มถว�ยพระพร	

แด่พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	พร้อมด้วยคณะผู้บริห�รและ 

ครู	และเจ้�หน้�ที่จ�กมูลนิธิสย�มกัมม�จล	ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ฯ	

ณ	โรงพย�บ�ลศิริร�ช	เมื่อวันที่	๒๗	สิงห�คม	๒๕๕๓

	 โปรดอ่�นคว�มเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ	ก�รออกแบบ

ก�รเรียนรู้อย่�งไรให้เด็กเกิดอุปนิสัยพอเพียง	ในเวทีเดียวกันนี้	 

ที่บันทึกของ	ครูวิมลศรี(ครูใหม่)	คลิ๊กที่	:

http://gotoknow.org/blog/krumaimai/389996

ที่ม�	:	 ทีมง�นสื่อส�รสังคม	มูลนิธิสย�มกัมม�จล	

	 ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ฯ

	 นันทพร	คำ�ยอด	(นุ้ย)	โทร.๐๒-๒๗๐๑๓๕๐-๔



ครบ 6 รอบปีของชีวิตจิตแจ่มใส นงนาท    สนธิสุวรรณ52 53

วันรวมใจตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 
ประจำาปี ๒๕๕๕

	 ง�นตล�ดนัดเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถ�นศึกษ�	ประจำ�ปี	

๒๕๕๕	ได้จัดขึ้นเนื่องในวโรก�สพิธีมห�มงคลเฉลิมพระชนม์	๘๕	

พรรษ�ของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	โดยก�รสนับสนุนของ	

ส�มองค์กรหลกั	คอื	กระทรวงศึกษ�ธกิ�ร	(ศนูยขั์บเคล่ือนเศรษฐกิจ 

พอเพียง)	สำ�นักง�นทรัพย์สินส่วนพระมห�กษัตริย์	 (โครงก�ร

สนับสนุนก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้�นก�รศึกษ�และ

เย�วชน)	และ	มลูนิธิสย�มกมัม�จล	ธน�ค�รไทยพ�ณชิย์ฯ	(โครงก�ร

พัฒน�เย�วชนโดยก�รเรียนรู้ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง)	ใน

ระหว่�งวันที่	๑๙-๒๑	ธันว�คม	๒๕๕๕	ณ	โรงแรมแอมบ�สซ�เดอร์

ซิตี้	จอมเทียน	จังหวัดชลบุรี

	 วัตถุประสงค์ของก�รจัดง�นครั้ ง น้ี 	 เ พ่ือเผยแพร่ผล 

ก�รดำ�เนินง�น	และแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบก�รณ์ขับเคล่ือน 

สถ�นศึกษ�พอเพียง	 รวมทั้งจัดพิธีมอบเกียรติบัตรศูนย์ก�ร 

เรียนรู้	และป้�ยสถ�นศึกษ�พอเพียง	โดยรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง

ศึกษ�ธิก�ร	ตลอดจนพิธีมอบโล่ห์เกียรติคุณจิตอ�ส�ที่ช่วยง�น 

ขับเคลื่อนฯ	จ�กสำ�นักง�นทรัพย์สินส่วนพระมห�กษัตริย์
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	 ผอ.ชยันต์	 เพชรศรีจันทร์	แห่งรร.บ้�นหนองผือ	จังหวัด

ก�ญจนบุรี	กัลย�ณมิตร	Gotoknow	เป็นผู้หน่ึงท่ีได้รับป้�ยสถ�น

ศึกษ�พอเพียงด้วย..ข้�พเจ้�ขอแสดงคว�มยินดี	และให้กำ�ลังใจ 

ในก�รพัฒน�ไปสู่ก�รเป็นศูนย์เรียนรู้ฯต�มที่ตั้งใจไว้ทุกประก�ร

	 นอกจ�กน้ี	ยังมีก�รเสวน�	 เรื่อง	“ก้�วต่อไปของก�ร

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถ�นศึกษ�”	โดยผู้ทรงคุณวุฒิ	 

จ�กสำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	สำ�นักง�นส่งเสริมก�ร

ศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย	คณะกรรมก�ร 

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	และคณะกรรมก�รอ�ชีวศึกษ�	 โดยมี 

คว�มเห็นร่วมกันที่จะให้ก�รสนับสนุนสถ�นศึกษ�	ทั้งในด้�น

วิช�ก�ร	และแนวปฏิบัติด้วยกลยุทธ์ของก�รเข้�ใจ	เข้�ถึง	และ

พัฒน�	อย่�งต่อเนื่อง

	 ในขณะเดียวกัน	โรงเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเป็นศูนย์เรียน

รู้ฯทั้ง	๒๗	แห่ง	ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนคว�มเห็นระหว่�งกัน	เพื่อ

สร้�งคว�มเข้มแข็งอย่�งยั่งยืน	และตั้งใจจะขย�ยผลสนับสนุน

สถ�นศึกษ�ในเครือข่�ยอย่�งเต็มที่

	 นบัเปน็ง�นรวมพลงัก�รขับเคลือ่นเศรษฐกจิพอเพยีงสูส่ถ�น

ศึกษ�ของทุกฝ่�ย	ที่มีคว�มศรัทธ�จ�กใจ	สู่ก�รปฏิบัติในวิถีชีวิต	 

ทีม่คีว�มสมดลุและยัง่ยนือย�่งต่อเนือ่ง..และมคีว�มหวงัรว่มกนัทีไ่ด้

ขย�ยผลออกสู่ชุมชนและสังคมต่อไป
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รังสรรคสันติสุขใหแผนดินไทย

	 สืบเน่ืองจ�กศูนย์มุสลิมศึกษ�	ในสังกัดสถ�บันเอเซียศึกษ�	

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	ได้ก�รจัดทำ�หนังสือเฉลิมพระเกียรติ

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	เรื่อง	“สถ�บันพระมห�กษัตริย์กับ

มุสลิมในแผ่นดินไทย”	ในโอก�สมห�มงคลเฉลิมพระชนมพรรษ�	 

๗	รอบ	เมื่อวันที่	๕	ธันว�คม	๒๕๕๔	โดยได้รับก�รสนับสนุนจัด

พิมพ์จ�ก	กองอำ�นวยก�รรักษ�คว�มมั่นคงภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร	

(กอ.รมน.)	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอุดมศึกษ�	(สกอ.)	จุฬ�ลงกรณ์

มห�วิทย�ลัย	สำ�นักง�นทรัพย์สินส่วนพระมห�กษัตริย์	และบริษัท

ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)	ซึ่งหนังสือดังกล่�วนับว่�เป็นเล่มแรกใน

ประวตัศิ�สตรก์�รพมิพห์นงัสอืภ�ษ�ไทยทีว่เิคร�ะหแ์ละสงัเคร�ะห์

ขอ้มลูว�่ดว้ยสถ�บันพระมห�กษ้ตริยกั์บมสุลมิในแผน่ดนิไทยตัง้แต่

อดีตก�ลจนถึงรัชก�ลปัจจุบัน	

	 หนังสือเล่มนี้	แบ่งออกเป็น	๔	ภ�ค	ซึ่งรศ.ดร.สุเนตร	ชุตินธร�

นนท์	ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันเอเซียศึกษ�	ได้เขียนไว้ในส�รัตถะคว�ม

เป็นม�	โดยสรุปตอนหนึ่งว่�	“..ภาคแรกหรือปฐมบท ว่าด้วยความ

เป็นมาทางประวัติศาสตร์ของมุสลิมที่เข้ามาประกอบธุรกรรมและ

ตั้งรกรากในแผ่นดินไทย ตลอดรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิม

กับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยละเอียด โดยสะท้อนความสัมพันธ์

ระหว่างราชสำานักกับมุสลิม ในยุคก่อนการปฏิรูปประเทศให้ทัน

สมัยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และภาค

ทีส่อง วิเคราะหค์วามสัมพนัธใ์นช่วงหลังการปฏิรปู ซ่ึงความสัมพนัธ์
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ได้แปรเปลีย่นอยา่งนา่สนใจ ..ในภาคท่ีสาม และส่ีไดว้เิคราะหฐ์านะ

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ท่ีทรงเป็นองค์

อัครศาสนูปถัมภกคำาชูศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยในสถานะ

พระประมุขของรัฐ สาระในส่วนนี้จะเน้นบทบาท และความสำาคัญ

ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีให้กับศาสนาอิสลาม โดย

เฉพาะข้อมูลเบ้ืองลึกซึ่งแสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงตระหนัก

ในหลักปรัชญาและวิถีปฏิบัติในการดำาเนินชีวิตตามครรลองของ

ศาสนาอิสลามเป็นอย่างดี รวมทั้งการสืบสานพระราชกรณียกิจ 

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวกับชาวไทยมุสลิม ท่ี

ปรากฏให้เห็นผ่านพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

พระบรมราชินีนาถ.....”

	 หลังจ�กก�รจัดพิมพ์เผยแพร่หนังสือเทิดพระเกียรติเล่ม 

ดงักล�่ว	ศนูยม์สุลมิศึกษ�	ในสงักดัสถ�บันเอเซยีศกึษ�	จฬุ�ลงกรณ์

มห�วิทย�ลัย	 ได้ริ เริ่มวิจัยและว�งแผนขับเคลื่อนโครงก�ร	 

“รังสรรคส์นัตสิขุใหแ้ผน่ดนิ”	ปทีี๑่	(พ.ศ.๒๕๕๙)	เพือ่ปลกุจติสำ�นกึ

ให้ประช�ชนช�วไทยตระหนักในคุณค่�ของก�รอยู่ร่วมกันอย่�ง	 

สงบร่มเย็น	ท่�มกล�งคว�มหล�กหล�ยท�งวัฒนธรรม	ภ�ยใต้ร่ม

พระบ�รมีแห่งองค์พรมห�กษัตริย์ไทย
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	 มลูนิธสิำ�นกัง�นทรัพยส์นิสว่นพระมห�กษตัริย	์ไดร่้วมสนับสนุน

โครงก�รน้ี	 เป็นจำ�นวนเงินห้�ล้�นบ�ทถ้วน	โดยศ�สตร�จ�รย์	 

ดร.จิร�ยุ	อิศร�งกูร	ณ	อยุธย�	ประธ�นคณะกรรมก�รมูลนิธิฯ	ได้

ประกอบพิธีมอบทุนจำ�นวนดังกล่�วแก่	ศ�สตร�จ�รย์น�ยแพทย์

ภริมย	์กมลรตันกลุ	อธกิ�รบดจีฬุ�ลงกรณม์ห�วทิย�ลยั	เมือ่วนัจนัทร์

ที่	๗	มีน�คม	พ.ศ.	๒๕๕๙	ณ	ตึกอำ�นวยก�ร	สำ�นักง�นทรัพย์สิน

ส่วนพระมห�กษัตริย์

ภาพจากมูลนิธิสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษ้ตริย์

	 มูลนิธิสำ�นักง�นทรัพย์สินส่วนพระมห�กษัตริย์	ได้ให้ก�ร

สนับสนุนงบประม�ณแก่สถ�บันสุขภ�พเด็กแห่งช�ติมห�ร�ชินี 

(โรงพย�บ�ลเด็ก)	 เพื่อจัดซื้อรถพย�บ�ลฉุกเฉินขั้นสูงพร้อม 

อุปกรณ์	จำ�นวน	๑	คัน	มูลค่�สองล้�นสี่แสนบ�ทถ้วน	เพื่อใช้ใน

ก�รออกปฏิบัติก�รช่วยชีวิตผูัป่วยอุบัติเหตุและกรณีฉุกเฉินก่อน 

ถึงโรงพย�บ�ล	ซึ่งได้ทำ�พิธีมอบรถยนต์คันดังกล่�วโดย	ดร.	จิร�ยุ	 

อิศร�งกูร	ณ	อยุธย�	แก่	ศ.พิเศษ	ดร.สุรเกียรติ	 เสถียรไทย	

ประธ�นคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รกองทุนอ�ค�รเฉลิมพระเกียรติ	

๘๐	พรรษ�มห�ร�ชินี	ที่สำ�นักง�นทรัพย์สินส่วนพระมห�กษัตริย์	 

เมื่อวันพุธที่	๒๐	เมษ�ยน	พ.ศ.๒๕๕๙

รวมพิธีมอบรถพยาบาลฉุกเฉินข้ันสูงพรอมอุปกรณแก
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี(โรงพยาบาลเด็ก)
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ภาพจากมูลนิธิสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษ้ตริย์

	 มลูนธิสิำ�นกัง�นทรพัยส์นิสว่นพระมห�กษตัรยิ	์ไดส้นบัสนนุงบ

ประม�ณในก�รจดัสร�้งปะก�รงัเทยีม	ครัง้ที	่๗	เพือ่เฉลมิพระเกยีรติ

สมเดจ็พระน�งเจ้�สิรกิติิ	์พระบรมร�ชินนี�ถ	เนือ่งในโอก�สมห�มงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษ�	๘๔	พรรษ�	๑๒	สิงห�คม	๒๕๕๙	แก่ 

กรมประมง	เป็นจำ�นวนเงินยี่สิบล้�นบ�ทถ้วน	ต�มที่กรมประมงได้

เสนอพื้นที่บริเวณโครงก�รฟื้นฟูทรัพย�กรช�ยฝั่งทะเล	อันเนื่องม�

จ�กพระร�ชดำ�ริ	ตำ�บลปะเสยะวอ	อำ�เภอส�ยบุรี	จังหวัดปัตต�นี

โครงการปะการังเทียมเพื่อ
ความอุดมสมบูรณของทองทะเล
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	 โครงก�รปะก�รังเทียม	เป็นก�รสนับสนุนงบประม�ณแก่กรม

ประมง	เพื่อจัดสร้�งปะก�รังเทียม	ให้เป็นแหล่งที่อยู่อ�ศัยและ 

เพิ่มจำ�นวนสัตว์ทะเล	รวมทั้งเป็นแหล่งอ�ชีพที่มั่นคงของช�ว 

ประมงขน�ดเลก็	โดยเลอืกพืน้ทีจั่ดสร�้งปะก�รงัเทยีมบรเิวณช�ยฝัง่ 

ทะเลในโครงก�รพัฒน�ส่วนพระองค์อันเนื่องจ�กพระร�ชดำ�ริ	 

ที่ได้ดำ�เนินก�รม�แล้ว	๗	แห่งโดยต่อเนื่องตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๕๕	ท่ี

จ.จันทบุรี	จ.ชุมพร	จ.ประจวบคีรีขันธ์	จ.กระบี่	จ.พังง�	จ.สงขล�	

และ	จ.ปัตต�นี

	 คว�มสำ�คัญของก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและ 

สิ่งแวดล้อม	ไม่เพียงแต่จะได้คว�มอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลกลับ 

คืนม�	แต่ยังหม�ยรวมถึงเครือข่�ยคว�มสัมพันธ์ระหว่�งคนเมือง 

และคนชนบท	ระหว่�งประช�ชนและองค์กรเพื่อสังคม	ที่นับวันจะ

เติบโตงอกง�มม�กยิ่งขึ้น

ภาพจากมูลนิธิสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษ้ตริย์

	 สำ�นักง�นทรัพย์สินส่วนพระมห�กษัตริย์ได้จัดให้มีก�รเสวน� 

สรปุผลก�รดำ�เนนิง�นของสำ�นกัง�นทรพัยส์นิสว่นพระมห�กษัตรยิ ์

ประจำ�ปี	๒๕๕๘	ในหวัข้อ	“สร�้งสขุในสงัคม ด้วยก�รพัฒน�อย�่ง 

สมดุลและยั่งยืน”	 เพื่อให้ภ�คีเครือข่�ยท่ีเกี่ยวข้องได้รับทร�บ 

ก�รดำ�เนินง�นและร่วมกันให้ข้อคิดเห็นในก�รปรับปรุงและพัฒน� 

ก�รดำ�เนินง�นอย่�งยั่งยืน	 เมื่อวันที่	๒๔	กุมภ�พันธ์	๒๕๕๙ 

ณ	ห้องประชุมเทเวศร์	สำ�นักง�นทรัพย์สินส่วนพระมห�กษัตริย์	 

ซึ่งข้�พเจ้�ได้รับเชิญไปร่วมง�นนี้ด้วยในฐ�นะกรรมก�รมูลนิธิ

สำ�นักง�นทรัพย์สินส่วนพระมห�กษัตริย์	และข้�พเข้�ขอนำ�ส�ระ

สำ�คัญของก�รเสวน�บ�งหัวข้อม�เล่�ให้ผู้อ่�นได้ทร�บด้วย

สรางสุขในสังคม 
ดวยการพัฒนาอยางสมดุลและยั่งยืน
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	 ศ�สตร�จ�รย์	ดร.จิร�ยุ	อิศร�งกูร	ณ	อยุธย�	ผู้อำ�นวย

ก�รสำ�นักง�นทรัพย์สินส่วนพระมห�กษัตริย์	ได้กล่�วเปิดง�นว่�	 

ก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�นทรัพย์สินส่วนพระมห�กษัตริย์	 ได้

นอ้มนำ�	“พระร�ชปณธิ�นของพระบ�ทสมเดจ็พระเจ�้อยูห่วั	ทีท่รง 

ยึดม่ันหลักก�รทรงง�นในหน้�ที่	ทั้งในฐ�นะพระมห�กษัตริย์	และ 

ในฐ�นะพลเมืองดีของประเทศช�ติ”..	ม�เป็นเข็มทิศในก�ร

ดำ�เนินง�นต�มหน้�ที่ก�รบริห�รจัดก�รสำ�นักง�นทรัพย์สินส่วน 

พระมห�กษตัริยเ์ปน็ภ�รกจิหลกั	และก�รพฒัน�สงัคมผ�่นกจิกรรม

ต่�งๆ	ที่เป็นประโยชน์ในฐ�นะพลเมืองดีของประเทศ

	 สัดส่วนก�รดำ�เนินง�นในหน้�ที่หลัก	คิดเป็นร้อยละ	๓๘	

ของงบประม�ณร�ยจ่�ย	ในขณะที่ก�รปฏิง�นในฐ�นะพลเมืองดี	 

มีสัดส่วนร้อยละ	๖๒	เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดคว�มสุขอย่�งยั่งยืนด้วย 

ก�รแบ่งปันสู่สังคมในด้�นก�รสร้�งคุณภ�พชีวิตที่ดีให้กับคน 

ทุกช่วงวัย	ได้แก่เด็ก	เย�วชน	สตรี	ผู้สูงอ�ยุ	และผู้พิก�ร	รวมทั้ง 

ผู้ด้อยโอก�ส	 โดยสำ�นักง�นทรัพย์สินส่วนพระมห�กษัตริย์ 

ได้ดำ�เนินก�รร่วมกับภ�คีเครือข่�ย	เช่น	มูลนิธิสำ�นักง�นทรัพย์สิน 

ส่ วนพระมห�กษัต ริย์ มู ลนิ ธิ ยุ วสถิ รคุณ	 มู ลนิ ธิ มั่ นพัฒน�	 

บริษัททุนลด�วัลย์	จำ�กัด	รวมทั้งภ�คธรุกิจที่สำ�นักง�นทรัพย์สิน 

ส่วนพระมห�กษัตริย์ถือหุ้น	 เช่น	ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์	จำ�กัด	

(มห�ชน)	บริษัทปูนซีเมนต์ไทย	จำ�กัด	(มห�ชน)	และบริษัทเทเวศร์

ประกันภัย	จำ�กัด	(มห�ชน)	ทั้งนี้โดยมีกลยุทธ์ก�รขับเคลื่อนง�น 

ของ	S4S	Sufficiency	for	Sustainability	(พอเพียงเพื่อยั่งยืน)
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	 คุณสมบูรณ์	ชยัเดชสริุยะ	รองผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นักง�นทรัพยสิ์น

สว่นพระมห�กษตัรยิ	์และ	รศ.ดร.เฉลมิพล	เกดิมณ	ีหวัหน�้โครงก�ร

พลังปญัญ�	สถ�บนัมัน่พฒัน�	มลูนธิมิัน่พฒัน�	ไดร้ว่มกนัเล�่ถงึก�ร

ดำ�เนินง�นของสำ�นักง�นทรัพย์สินส่วนพระมห�กษัตริย์	เพื่อสร้�ง

สุขในสังคมด้วยหน้�ที่และก�รเป็นพลเมืองดีของช�ติ

	 คุณปร�โมทย์	โชติมงคล	ผู้อำ�นวยก�รศูนย์โรงเรียนคุณธรรม	

มลูนธิยิวุสถริคณุ	และดร.ปรยี�นชุ	ธรรมปยิ�	ผูอ้ำ�นวยก�รศนูยส์ถ�น

ศึกษ�พอเพียง	มูลนิธิยุวสถิรคุณ	ได้ร่วมกันเสวน�	เรื่อง	“ก�รสร้�ง

อน�คตของช�ติผ่�นเย�วชน	ด้วยคุณธรรมและคว�มพอเพียง
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	 ในช่วงสุดท้�ยของก�รเสวน�	คุณจิรุตถ์	อิศร�งกูร	ณ	อยุธย�	

รองผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นบริห�รและสนับสนุนกลยุทธ์	สำ�นักง�น 

ส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร	(องค์ก�รมห�ชน)	และ

คุณหทัยรัตน์	ยุภ�ศ	หัวหน้�ฝ่�ยส่งเสริมก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน	

สำ�นักง�นทรัพย์สินส่วนพระมห�กษัตริย์	ได้ร่วมกันเสวน�	“รวม

พลังเครือข่�ยไทยและส�กล เพ่ือคว�มสุขที่ย่ังยืน”	ท่ีได้มุ่งเน้น

ก�รรณรงค	์“อย�่ใหใ้ครว�่ไทย”	เพือ่กระตุน้ใหค้นไทยปรบัเปลีย่น 

กระบวนทัศน์	สร้�งค่�นิยมใหม่อย่�งเร่งด่วน	ให้คนไทยเปลี่ยน

คว�มเชื่อ	ทัศนคติ	พฤติกรรมไม่เหม�ะสม	ทั้งเรื่องคอรัปชั่น	มักง่�ย	 

ไร้สติ	ฟุ้งเฟ้อ	ม�สู่ก�รมีจิตสำ�นึกที่ดี	มีวินัย	สร้�งภูมิคุ้มกัน	และ

พฤติกรรมอันดี	ซึ่งเป็นพื้นฐ�นสำ�คัญเบ้ืองต้น	ที่จะทำ�ให้ประเทศ

พฒัน�ก้�วหน�้ตอ่ไป	ซ่ึง	ณ	สิน้ปี	๒๕๕๘	มีองคก์รและภ�คเีครือข�่ย 

จำ�นวนทั้งสิ้น	๘๘	องค์กร	และเพิ่มเป็น	๑๐๒	แห่งในปัจจุบัน

	 ท้ังนี้	 ในส่วนของสำ�นักง�นทรัพย์สินส่วนพระมห�กษัตริย์	

ศ�สตร�จ�รย์	ดร.	จิร�ยุ	อิศร�งกูร	ณ	อยุธย�	ได้ประก�ศให้เป็น	

“องค์กรแห่งคุณธรรม”	มีคำ�ขวัญว่�	“อย่�ให้ใครว่�	คนทรัพย์สินฯ

ไม่ทำ�คว�มดี”	โดยร่วมกันมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมต่อ

ไปอย่�งยั่งยืน

	 ปิดท้�ยร�ยก�รเสวน�ด้วยก�รเปิดโอก�สให้ผู้ ร่วมง�น 

แสดงคว�มเห็น	ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนวคิดดีๆ	ด้�นต่�งๆ	 

ในก�รพัฒน�ง�นด้�นสั งคมของสำ�นักง�นทรัพย์สินส่วน 

พระมห�กษัตริย์	ทั้งน้ีในส่วนของข้�พเจ้�นั้น	ได้เสนอคว�มเห็น
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สำ�หรับก�รรณรงค์โครงก�ร	“อย่�ให้ใครว่�ไทย”ในช่วงต่อไปนั้น	

อ�จคัดเลือกตัวอย่�งของก�รทำ�คว�มดีที่มีปร�กฏอยู่หล�ยด้�น 

ในกิจกรรมสังคมขององค์กร	และภ�คีเครือข่�ย	เพ่ือเผยแพร่ท�ง 

สื่อออนไลน์ในรูปแบบที่น่�สนใจ	ในก�รเป็นแรงบันด�ลใจแบบ 

อย่�งของก�รทำ�คว�มดีในโครงก�ร	“อย่�ให้ใครว่�ไทย”

	 	ข้�พเจ้�ขอขอบคุณสำ�นักง�นทรัพย์สินส่วนพระมห�กษัตริย์	

ที่ได้เปิดโอก�สให้ได้ม�ร่วมรับทร�บก�รดำ�เนินง�นในรอบปีที่ผ่�น

อย่�งต่อเนื่อง	และขอปว�รณ�ตนในก�รร่วมสนับสนุนคนทำ�ดีใน

โครงก�รเหล่�นี้อย่�งเต็มกำ�ลังคว�มส�ม�รถ

ภาพบางส่วนจากสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

	 จฬุ�ลงกรณ์มห�วทิย�ลัย	จัดพธิคีรบปีที	่๙๗	ของก�รสถ�ปน�

มห�วิทย�ลัยแห่งแรกของประเทศไทย	เมื่อวันพุธที่	๒๖	มีน�คม	

๒๕๕๗	โดยสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯสย�มบรมร�ชกุม�รี	ได้

เสด็จทรงเป็นประธ�นในพิธี	ตั้งแต่เช้�	ในเวล�	๖.๐๐	น.	หลังจ�ก

ทรงจุดธุปเทียนถว�ยสักก�ระพระร�ช�นุส�วรีย์รัชก�ลที่	๕	และ

รัชก�ลที่	๖	แล้วได้ทรงตักบ�ตรถว�ยภัตต�ห�ร	แด่พระภิกษุสงฆ์	

ร่วมกับคณ�จ�รย์และนิสิต	ที่สน�มหญ้�หน้�มห�วิทย�ลัย

๙๗ ปีศรีจุฬาฯ...
รวมใจกาวไกลสูอนาคตสดใส รับใชประชาชน
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	 ณ	หอประชุมคณะอักษรศ�สตร์	ได้พระร�ชท�นพระวโรก�ส	

ให้คณะบุคคลเข้�เฝ้�ถว�ยพ�นพุ่มดอกไม้	 และเงินโดยเสด็จ 

พระร�ชกุศลต�มพระร�ชอัธย�ศัย	 เนื่องในวันพระร�ชสมภพ	 

๕๙	พระชันษ�	ที่กำ�ลังจะม�ถึงในวันที่	๒	เมษ�ยน	ศกนี้

	 ในวโรก�สนี้ได้พระร�ชท�นของที่ระลึก	 เแก่ผู้มีจิตศรัทธ�

ร่วมบริจ�คเงินสร้�งอ�ค�รและอุปกรณ์ก�รศึกษ�	ตั้งแต่	๑	ล้�น

บ�ทขึ้นไป	ในก�รนี้	ข้�พเจ้�ได้รับมอบหม�ยให้เป็นผู้แทนนิสิตเก่�

	 ต่อม�ในเวล�	๙.๐๐	น	ได้

เสด็จพระร�ชดำ�เนินทรงทำ�พิธี

เปดิแพรคลุมป�้ย	“อ�ค�ร เกษม  

อุทย�นิน(รัฐศ�สตร์ ๖๐ ปี) ” 

และทอดพระเนตรนิทรรศก�ร 

คว�มก้�วหน้�ก�รดำ�เนินก�ร 

ด้�นก�รศึกษ�ของคณะรัฐศ�สตร์

รัฐศ�สตร์	รุ่น	๑๗	เข้�รับพระร�ชท�นพระบรมรูป	พระบ�ทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล�้เจ้�อยูห่วั	เนือ้สมัฤทธิเ์ตม็พระองค์	และพรอ้มกนันี ้

คณบดีได้มอบเหรียญพระรูปของพระองค์ท่�นด้วย

	 หลังจ�กนั้น	 ได้เสด็จพระร�ชดำ�เนินไปทรงเปิดอ�ค�ร	 

“ทนัตแพทยศ�สตร์เฉลมินวร�ชบพติรฯ”	และเสดจ็ทอดพระเนตร

ภ�ยในอ�ค�รและเครื่องมือทันตกรรมที่ทันสมัย	รองรับก�รศึกษ�

และให้บริก�รด้�นทันตกรรมแก่นักศึกษ�และประช�ชนทั่วไป	 

อย่�งมีประสิทธิภ�พ
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	 วโรก�สต่อม�	ได้เสด็จไปยังหอประชุมคณะวิศวกรรมศ�สตร์	

เพ่ือทรงร่วมแสดงดนตรีระน�ด	และทอดพระเนตรก�รแสดง

น�ฏศิลป์ไทยในโอก�สเฉลิมฉลอง	๙๗	ปีก�รสถ�ปน�จุฬ�ลงกรณ์

มห�วิทย�ลัยในช่วงบ่�ยเสด็จพระร�ชดำ�เนินทรงเปิด “พิพิธภัณฑ์

สถ�นว�จวิทย�วัฒฑน์”	รวบรวมประวัติศ�สตร์ท่ีสำ�คัญ	และ 

เรื่องร�วที่สนใจของจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	เพื่อให้ส�ธ�รณชน

ได้เข้�ชม

	 ตอ่จ�กนัน้เสด็จพระร�ชดำ�เนนิไปยงั	“ชมรมดนตรไีทย”	และ

ทรงร่วมแสดงดนตรีซอ	ก่อนเสด็จเปิด	“จัตุรัสดนตรี	จ�มจุรีฯ”	

พร้อมท้ังประทับฟังก�รเล่นและร้องเพลงพระร�ชนิพนธ์ของนิสิต 

นับเป็นว�ระแห่งคว�มปล้ืมปิติของช�วจุฬ�ฯ	ที่ได้ซึมซับคว�ม

ก�้วหน�้ของมห�วทิย�ลยัด�้นวทิย�ก�รและก�รอนรุกัษว์ฒันธรรม	

อันเป็นร�กฐ�นของก�รศึกษ�และคุณธรรมของเย�วชน	เพื่อรับใช้

ประเทศช�ติ	สืบทอดต่อยอดไปอย่�งต่อเนื่องและยั่งยืน

 ภาพบางส่วนจากข่าวโทรทัศน์
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	 เนือ่งในโอก�สเฉลมิฉลอง	๙๙	ปีแห่งก�รสถ�ปน�จุฬ�ลงกรณ์

มห�วิทย�ลัย	 เมื่อวันเส�ร์ที่	๒๖	มีน�คม	พ.ศ.๒๕๕๙	สมเด็จ 

พระเทพรัตนร�ชสดุ�ฯสย�มบรมร�ชกมุ�ร	ีไดเ้สดจ็พระร�ชดำ�เนนิ

ม�ทรงดนตรีไทย	ปีพ่�ทยด์กึดำ�บรรพ	์และทอดพระเนตรก�รแสดง

ละครบทพระร�ชนิพนธ์เรื่อง	“ นเรนทร�ทิตย์ : วีระกษัตริย์ผู้ทรง

ธรรม ”	ณ	หอประชุมจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

ปี่พาทยดึกดำาบรรพ และละครหนาพระที่นั่งเรื่อง 
“ นเรนทราทิตย : วีระกษัตริยผูทรงธรรม ”

	 ท้�วคว�มเดิมตั้งแต่สมัยพระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�

เจ้�อยู่หัว	เมื่อมีเจ้�น�ยและขุนน�งต่�งประเทศเข้�เฝ้�	ได้โปรด

ให้เจ้�พระย�เทเวศร์วงศ์วิวัฒน์	(หม่อมร�ชวงศ์หล�น	กุญชร)	ซึ่ง 

ดำ�รงตำ�แหน่งเจ้�กรมมหรสพขณะนั้น	คิดจัดก�รแสดงดนตรีรับ 

แขกเมอืงขึน้	เจ�้พระย�เทเวศร์วงศว์วิฒัน	์ไดเ้คยฟังก�รขบัรอ้งและ

เพลงไทยอย่�งคอนเสิร์ต	ซึ่งสมเด็จพระเจ้�บรมวงศ์เธอ	เจ้�ฟ้�กรม

พระย�นริศร�นุวัตติวงศ์	ทรงคิดจัดให้ทห�รเล่น	จึงกร�บทูลขอให้

ทรงช่วยอำ�นวยก�รก�รจัดเล่นดนตรีในกรมมหรสพ	ให้เป็นไปต�ม 

พระร�ชประสงค์	ทั้งนี้สมเด็จเจ้�ฟ้�ฯ	กรมพระย�นริศร�นุวัตติวงศ์	

ยังได้ทรงจัดบทร้องและเพลงดนตรีให้ด้วย

	 น่�จะเป็นด้วยคว�มคิดสำ�คัญสองประก�รที่ว่�	ลักษณะก�ร

ประสมวงป่ีพ�ทย์ที่มีม�แต่เดิม	ซ่ึงตีด้วยไม้แข็งนั้น	มีเสียงดังและ

กร้�วม�กเกินไปจนข�ดคว�มนุ่มนวลน้ันประก�รหนึ่ง	และก�รขับ

ร้องประส�นเสียงช�ยหญิง	มักไม่ได้เสียงที่ประส�นเสียงกลมกลืน

น่�ฟังอีกประก�รหนึ่ง	สมเด็จเจ้�ฟ้�ฯกรมพระย�นริศร�นุวัตติวงศ์	 
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และเจ้�พรย�เทเวศร์วงศ์วิวัฒน์	 จึงได้ทรงร่วมกันคิดปรับปรุง 

ลักษฌะก�รประสมวงป่ีพ�ทย์ข้ึนใหม่	ให้มีเสียงทุ้มนุ่มนวลชวนฟัง	

โดยยึดวงปี่พ�ทย์ไม้นวมเป็นหลัก	แล้วตัดเครื่องดนตรีบ�งอย่�ง

ออกไป	และเพ่ิมเครือ่งบ�งอย�่งเข�้ไป	ก�รปรับปรุงเปล่ียนแปลงดงั

กล่�วมไิดเ้กดิขึน้ครัง้เดียว	แตค่อ่ยๆแกไ้ขกนัทลีะเล็กละน้อยเร่ือยม�

	 วงดนตรีที่ประสมข้ึนใหม่	นอกจ�กจะใช้ขับร้องและบรรเลง

เพลงประเภทเพลงเกร็ดและเพลงตับในง�นต่�งๆแล้ว	ยังได้ใช้

บรรเลงรว่มกับก�รแสดงละครภ�พนิง่	และบรรเลงร่วมกับก�รแสดง

ละครชนิดใหม่	ที่ได้ปรับปรุงขึ้นในเวล�ต่อม�	ด้วยเหตุที่เจ้�พระย�

เทเวศรว์งศว์วัิฒน	์ไดส้ร�้งโรงละครขึน้ทีถ่นนอษัฏ�งค	์ตำ�บลบ�้นหม้อ 

และต้ังช่ือโรงละครแห่งนี้ว่�	โรงละครดึกดำ�บรรพ์	ชื่อนี้จึงใช้เรียก

ละครและปี่พ�ทย์ที่คิดปรับปรุงข้ึนใหม่	และแสดง	ณ	โรงละคร 

แห่งนี้ว่�	ละครดึกดำ�บรรพ์และและปี่พ�ทย์ดึกดำ�บรรพ์	ซึ่งมีเครื่อง

ดนตร	ี๑๑	ชิน้	ประกอบดว้ย	ระน�ดเอก	ระน�ดทุม้ไม	้ระน�ดทุม้เหลก็ 

ซ้องวงใหญ่	(๔	ชิ้นแรกตีด้วยไม้นวม)	ขลุ่ย	กลองตะโพนสองลูก	 

ฆ้องหุ่ยแปดลูก	ตะโพน	กลองแขก	ฉิ่ง	และซออู้	

	 สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯสย�มบรมร�ชกุม�รีได้ทรงเล่�

ที่ม�ของละครพระร�ชนิพนธ์เรื่อง	“นเรนทร�ทิตย์	:	วีระกษัตริย์ 

ผู้ทรงธรรม	“ ปรากฏในสูจิบัตรของละครนี้ว่า ..” ในพ.ศ. ๒๕๑๙ 

ข้าพเจ้ายังศึกษาอยู่ช้ันปีที่ ๔ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ข้าพเจ้าสนใจศึกษาจารึกปราสาทหินพนมรุ้งที่กรม

ศิลปากรพบใหม่ ดร.อุไรศรี วรศะริน เป็นผู้สอน ในชั้นแรกมุ่งหมาย

เพียงเพือ่รวบรวมขอ้มลูตพีมิพใ์นวารสารทางวชิาการเลม่ใดเลม่หนึง่

 ต่อมาเมื่อเข้าศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงแนะนำาว่า ควรศึกษา

ด้านจารึก และประวัติศาสตร์ศิลปะ นำามาวิเคราะห์ประกอบกัน  

จะเปน็ประวติัศาสตรท์ีส่มบูรณ์เกีย่วกบัปราสาทหนิพนมรุง้ ข้าพเจ้า

เห็นชอบกับพระดำารินี้ แต่เนื่องว่าเวลาศึกษามีไม่เพียงพอ จึงจำากัด

ลงเฉพาะด้านจารึก
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 จารึกปราสาทพนมรุ้งที่สำาคัญที่สุดที่ศาสตราจารย์เซเดส์  

แปลไวค้รึง่หลกักบัครึีง่หลงัทีก่รมศลิปากรคน้พบนัน้ สวมกนัไดพ้อด ี

ข้าพเจ้าจึงแปลใหม่ วิธีการแปลค่อนข้างซับซ้อน เพราะหินแตกไป 

และตัวอักษรลบเลือน ทำาให้แปลได้ไม่ครบ เน้ือหาไม่ชัดเจน ต้อง

ตคีวามสนันษิฐานเอามาก ลกัษณะการประพันธ์เปน็ฉนัท์ชนิดตา่งๆ 

ได้แก่ วสันตดิลก อุปชาติ อินทรวิเชียร อุเปนทรวิเชียร มาลินี โศลก 

และอารยา มีโวหารที่ลึกซึ้ง

	 เนื้อหาของกวีนิพนธ์นี้ เป็นเรื่องของกษัตริย์ทรงพระนามว่า 

นเรนทราทิตย์ ซึ่งทรงสืบเชื้อสายจากราชสกุลอันยิ่งใหญ่ มีพระรูป

โฉมงดงาม เป็นที่เสน่หาของเหล่าสตรี ทรงเป็นกวีที่เป็นเลิศ เป็น 

ผู้มีปัญญาและความรู้ ทรงเป็นผู้แกล้วกล้าในสงคราม ในท่ีสุดได้

ศกึษาหลกัธรรมะในศาสนาพราห์มไศว นกิายพวกปาศุปตะ บำาเพ็ญ

พรตอันแก่กล้า

 ดูลักษณะอักษร น่าจะเป็นสมัยคริสตศตวรรษที่ ๑๒ ช่วง

สุดท้ายมีการบอกศักราชเทียบกับคริสตศักราชที่ ๑๑๕๒ ตรงกับ

ปลายรัชกาลพระเจ้าสูรยวรมัน หรือหลังระยะสูรยวรมันเพียงเล็ก

น้อย มีบุคคลชื่อหิรัณยะ สร้างรูปเคารพของบิดาชื่อ นเรนทราทิตย์

เป็นทองหลังจากนเรนทราทิตย์ล่วงลับไปแล้ว

 ในจารึกสันสกฤตมีชื่อ “สถูลาทริ” หรือ “สถูลไศละ” ซึ่งตรง

กับภาษาเขมรว่า “พนมรุ้ง”

 พ.ศ.๒๕๒๐ ข้าพเจ้าได้ไปที่ปราสาทพนมรุ้ง ที่อำาเภอนางรอง 

(ปัจจุบันเป็นอำาเภอเฉลิมพระเกียรติ) จังหวัดบุรีรัมย์เป็นครั้งแรก  

ผู้อธิบายคือ ศาสตราจารย์หม่อมเจ้ายาใจ จิตรพงศ์ ศาสตราจารย์

หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล และ นายปิแอร์ ปิชาร์ด สถาปนิก 

ชาวฝรั่งเศส ยิ่งทำาให้ข้าพเจ้าสนใจงานนี้เพิ่มขึ้น นอกจากความ

สนใจด้านภาษาและวรรณคดีแล้ว สภาพภูมิศาสตร์ภูเขาไฟเก่า  

ทำาให้สถานที่แห่งนี้น่าพิศวงยิ่งนัก

 หลังการศึกษาสำาเร็จในปี พ.ศ.๒๕๒๑ แล้ว ข้าพเจ้าใคร่ที่จะ

ศึกษาประวัติศาสตร์ ศิลปะในปราสาทหินพนมรุ้ง และกวีนิพนธ์

ในศิลาจารึกให้ละเอียดยิ่งขึ้น แต่ไม่มีเวลา จึงเว้นไม่ได้ทำาต่อตาม

ประสงค์
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 ในระยะหลัง ข้าพเจ้าได้แต่งบทประพันธ์เพื่อบรรจุเพลง

สำาเนียงต่างๆ เช่น สำาเนียงจีน สำาเนียงฝรั่ง สำาเนียงแขก สำาเนียง

พม่า และทัว่ๆไป มคีวามคิดจะเลน่สำาเนยีงเขมรบ้าง เมือ่ไมน่านมานี ้

ได้ไปทำางานด้านส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดสุรินทร์ ชาวบ้าน 

ในโครงการเล่น “กันตรึม” ให้ฟัง ไพเราะจับใจย่ิงนัก จึงมานึกถึง

พระเจ้านเรนทราทิตย์พระองค์นี้ เขียนเป็นบทเฉลิมพระเกียรติ  

แต่ไม่ใช้ข้อความในจารึก อาศัยจินตนาการของตนเอง ไม่หวังให้ 

เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ตั้งใจเพียงสร้างความพึงพอใจ 

แก่ตนเอง ผู้ร่วมงานและผู้ชมการแสดงเท่านั้น ” 

	 นับเป็นพระมห�กรุณ�ธิคุณยิ่งใหญ่อันเปรียบประม�ณมิได้ 

ตอ่ช�วจฬุ�ลงกรณม์ห�วทิย�ลยั	ทีไ่ดร้บัพระร�ชท�นโอก�สอนัเปน็ 

มิ่งมงคลเยี่ยงน้ี	ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนน�น	ด้วยเกล้� 

ด้วยกระหม่อมฯ
ภาพบางส่วนจากข่าวในพระราชสำานัก

 “ความประทับใจเกิดขึ้นทุกวินาทีที่ได้สัมผัสถึงบรรยากาศ

แหง่ประวตัศิาสตร์ท่ียาวนานกวา่รอ้ยปี ของการเชือ่มรอ้ย ความ

รกั ความผกูพนัของ “ครอบครวัมหดิล” ท่ีสมบรูณแ์บบ ..ใกลช้ดิ 

อบอุ่น เอื้ออาทร จากภายในวังสระปทุม สู่พสกนิกรชาวไทยทุก

หมู่เหล่า ”

พิพิธภัณทสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจา 
วังสระปทุม
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	 เมือ่ว�นนี	้(๑๘	พฤศจิก�ยน)	เปน็ชว่งเวล�อนัมคุีณค�่อย�่งยิง่

ของข้�พเจ้�	ที่ควรแก่ก�รรำ�ลึกจดจำ�นำ�ม�เล่�	ถึงก�รที่ได้มีโอก�ส	

เข้�ไปเยี่ยมชม	พิพิธภัณท์สมเด็จพระพันวัสส�อัยยิก�เจ้�	(สมเด็จ

ย่�ของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวในรัชก�ลปัจจุบัน)	ณ	วังสระ

ปทุม

	 คว�มประทับใจเกิดขึ้นทุกวิน�ทีที่ได้สัมผัสถึงบรรย�ก�ศ

แห่งประวัติศ�สตร์ที่ย�วน�นกว่�ร้อยปี	ของก�รเชื่อมร้อย	คว�ม

รัก	คว�มผูกพันของ	“ครอบครัวมหิดล”	ที่สมบูรณ์แบบ..ใกล้ชิด..	

อบอุ่น..	เอ้ืออ�ทร..	หล่อหลอมจ�กภ�ยในวังสระปทุม..หล่ังไหลสู่

พสกนิกรช�วไทยทุกหมู่เหล่�
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	 นับเนื่องจ�กองค์พระประมุขเบ้ืองต้นของวังสระปทุม..เป็น

ลำ�ดบัม�ถงึสมเดจ็พระร�ชบดิ�	และสมเดจ็พระร�ชชนน	ี..พระบ�ท

สมเดจ็พระเจ�้อยูห่วัรชัก�ลที	่๘และ	๙	..สมเดจ็พระเจ�้พ่ีน�งเธอเจ้�

ฟ�้กลัย�ณวิฒัน�	กรมหลวงนร�ธิว�สร�ชนครนิทร	์สมเดจ็พระน�ง

เจ้�พระบรมร�ชินีน�ถและพระบรมวงศ�นุวงศ์

	 จวบจนกระทั่งสมเด็จพระปนัดด�	คือสมเด็จพระเทพรัตน

ร�ชสุด�	สย�มบรมร�ชกุม�รี	ผู้เสด็จประทับที่วังสระปทุมแห่งนี้ใน

ปัจจุบัน
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	 ข้�พเจ้�ใคร่เชิญชวนกัลย�ณมิตร	ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณท์แห่ง

นี.้.เพ่ือร่วมซมึซบัคว�มรูส้กึงดง�มลกึซึง้เหนอืคำ�บรรย�ยใดๆ...และ

ตร�ตรึงในดวงจิต..ย�กจะลืมเลือน...
	 ข�้พเจ�้ไดร้บัเชญิใหไ้ปชมโขน	ศ�ล�เฉลมิกรงุ	เรือ่งร�มเกยีรติ	์

ชุดหนุม�น	ปฐมบทแห่งจินตน�ก�ร	รอบปฐมทัศน์	หน้�พระที่น่ัง

พระวรวงศเ์ธอ	พระองคเ์จ�้โสมสวล	ีพระวรร�ช�ธนิดัด�ม�ต	ุจดัโดย 

มลูนิธศิ�ล�เฉลมิกรงุ	สำ�นกัง�นทรัพยส์นิสว่นพระมห�กษตัรยิ	์และ 

ก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	เมื่อวันศุกร์ที่	๑๙	กุมภ�พันธ์	ณ	 

โรงมหรสพหลวงศ�ล�เฉลิมกรุง	กรุงเทพมห�นคร	ร�ยได้ทั้งหมด

จ�กก�รแสดงโขนครั้งนี้	โดยเสด็จพระกุศลสมทบทุนมูลนิธิอ�ส�

เพื่อนพึ่ง(‘ภ�)ย�มย�ก	สภ�ก�ช�ดไทย

ปฐมบทแหงจินตนาการหนุมาน
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	 “เมื่อแรงบันด�ลใจ	คือจุดเริ่มต้นของจินตน�ก�รสรรค์สร้�ง

ให้เกิดสิ่งใหม่ๆ...คว�มมุ่งม่ัน	คว�มรัก	คว�มภักดี	กล�ยเป็นแรง 

ขับเคลื่อน	นำ�ไปสู่เป้�หม�ยแห่งคว�มสำ�เร็จ...ที่ยิ่งใหญ่”	...นี่คือ

บทนำ�ที่ปร�กฏในสูจิบัตรก�รแสดงโขน	เรื่องร�มเกียรติ์	ชุดหนุม�น	

ปฐมบทแห่งจินตน�ก�ร	ในครั้งนี้

	 จดุเริม่ตน้โครงก�รโขน	ศ�ล�เฉลมิกรงุ	พนัธกจิแหง่คว�มผกูพนั	

อันสืบเน่ืองม�จ�กในมห�มงคลสมยัทีพ่ระบ�ทสมเดจ็พระเจ�้อยูห่วั	

ทรงครองสิริร�ชสมบัติครบ	๖๐	ปี	ในพุทธศักร�ช	๒๕๔๙	มูลนิธิ

ศ�ล�เฉลมิกรงุ	ร่วมกบัสำ�นกัง�นทรัพยส์นิสว่นพระมห�กษตัริย	์และ

ก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดทำ�	“โขน	ศ�ล�เฉลิมกรุง”	ขึ้น

เพื่อเฉลิมฉลองในว�ระดังกล่�วและเพื่อร่วมทำ�นุบำ�รุงน�ฏศิลป์ชั้น

สูงของไทย	ให้เป็นที่ประจักษ์สู่ส�ยต�ประช�ชนและประช�คมโลก	

รวมทั้งยังเป็นก�รดำ�เนินก�รต�มรอยพระยุคลบ�ท	ในก�รอนุรักษ์

ศิลปะวัฒนธรรมของช�ติม�จนถึงปัจจุบัน

	 คณะโขนไดค้ดัเลอืกศลิปนิม�กกว�่	๑๐๐คน	ทีไ่ดร้บัก�รฝกึฝน

น�ฏศลิป์ชัน้สูงของไทยจ�กหล�ยหล�กสถ�บันชัน้นำ�	เข้�ม�ร่วมกนั

ทำ�ง�น	ภ�ยใต้ก�รควบคุมดูแลและฝึกซ้อมโดยคณะครูผู้เชี่ยวช�ญ

จ�กวิทย�ลัยน�ฏศิลป์	สถ�บันบัณทิตพัฒนศิลป์	และกรมศิลป�กร

เพื่อปรับพื้นฐ�นร่�งก�ย	พละกำ�ลัง	วินัยก�รแสดง	และจิตใจให้

พร้อมในก�รสร้�งสรรค์ง�นศิลปะ	อันเป็นก้�วสำ�คัญ	ในก�รพัฒน�

นักแสดงโขนทีม่คีว�มมุง่หม�ยจะเปน็นกัแสดงโขนมอือ�ชีพ	เพือ่ก�ร

แสดงที่ยิ่งใหญ่	ณ	โรงมหรสพหลวงศ�ล�เฉลิมกรุง
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	 โขนชดุหนุม�นปฐมบทแหง่จนิตน�ก�รนี	้จบัตอนตัง้แตก่ำ�เนดิ

หนุม�น	พระพ�ยซัดพละกำ�ลังของพระอิศวร	เข้�ป�กน�งสว�หะ	

ที่ยืนเหน่ียวต้นไม้อยู่	และกำ�เนิดเป็นหนุม�น	ช่วยพระร�มรบกับ

ทศกัณฐ์จนชนะศึก	พระร�มจึงแต่งตั้งหนุม�นเป็นพระย�อนุชิต

จักกฤษพิพรรธพงศ�	ให้ไปครองเมืองนพบุรี	โดยถ่�ยทอดผ่�นก�ร

แสดงที่วิจิตรงดง�มอลังก�ร	ทั้งนี้มุ่งเน้นก�รสร้�งภ�พลักษณ์ใหม่

ของโขน	ศ�ล�เฉลิมกรงุ	ให้มีคว�มรว่มสมัยม�กยิง่ข้ึน	แตย่งัคงรกัษ� 

อัตลักษณ์เดิมไว้อย่�งครบถ้วน	ชมคว�มวิจิตรงดง�มของสวน 

พระอุม�	ฉ�กใต้น้ำ�ที่สวยง�มล้ำ�ลึกสุดพรรณ�	ดำ�เนินเร่ืองร�ว 

สั้นกระชับด้วยก�รพ�กย์	เจรจ�และเพลงหน้�พ�ทย์แบบโบร�ณ	

บรรเลงดนตรีไทยโดยวงโรหิต�จล

การแสดงโขนนี้ กำาหนดเปิดการแสดงรอบปกติ ทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ 
รอบ ๑๙.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง บัตรราคา ๘๐๐ บาท ๑,๐๐๐บาท 
และ ๑,๒๐๐ บาท จำาหน่ายบัตรที่ศาลาเฉลิมกรุง โทร.๐-๒๒๒๔-๔๔๙๙ และ
ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา โทร.๐-๒๒๖๒-๓๔๕๖

	 เนื่องในง�นเฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว 

ทรงมีพระชนม�ยุ	๘๘	พระชันษ�ในวันที่	๕	ธันว�คม	๒๕๕๘	 

ข้�พเจ้�ได้มีโอก�สไปร่วมง�นทำ�บุญตักบ�ตรพระภิกษุบวชใหม่

จำ�นวน	๑๑๑	รูป	ที่สำ�นักง�นใหญ่ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์	รัชโยธิน	 

โดยพระภกิษุบวชใหมเ่หล�่นี	้เป็นพนกัง�นของธน�ค�รทีพ่รอ้มใจกนั 

เข้�สู่พิธีบรรพช�	ณ	วัดบวรนิเวศวิห�ร	เพื่อถว�ยเป็นพระร�ชกุศล

อย่�งพร้อมเพรียงกัน

รวมงานบุญตักบาตรพระภิกษุบวชใหม ๑๑๑ รูป
ถวายเป็นพระราชกุศล
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ภาพบางส่วนจากสายบริหารงานสื่อสารองค์กร SCB

	 เนื่องในวโรก�สมห�มงคลเฉลิมพระเกียรติ	๘๔	พรรษ�

ของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ฯ	ได้จัด	

นิทรรศก�รคว�มประทบัใจในโครงก�รหลวง	โครงก�รอนัเนื่องจ�ก

พระร�ชดำ�ริ	 โดยประกวดภ�พถ่�ยของพนักง�นธน�ค�รไทย

พ�ณิชย์ฯ	ที่สะท้อนคว�มประทับใจที่กล่�วกว่�	๑๐๐	ภ�พ	รวมกับ

ภ�พถ่�ยในคอลั่มน์	“ปิดทองหลังพระ”	ในนิตยส�รดิฉันด้วย

นิทรรศการภาพถายความประทับใจ
ในโครงการหลวง
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	 นิทรรศก�รนี้	จัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ธน�ค�รไทย	ธน�ค�รไทย

พ�ณิชย์ฯ	สำ�นักรัชโยธิน	ถนนรัชด�ภิเษก	เมื่อวันท่ี	๓๐	มีน�คม	

๒๕๕๕

ส�ว(สว.)สวยสมวัย	นั่งให้กำ�ลังใจกลุ่มเจ้�ของภ�พสวยง�ม


