๓ มีนาคม ติดตามข่าวการเลือกตั้งผู้ว่า กทม.
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งที่ ๑๐
จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ภายหลังจากการลาออกก่อนหมดวาระของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ในวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีกาหนดเปิดรับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง
ระหว่างวันที่ ๒๑ มกราคม ถึง ๒๕ มกราคม ปีเดียวกัน
ในกรณี ที่ หม่ อมราชวงศ์ สุ ขุ มพั นธุ์ บริ พั ตรด ารงต าแหน่ งจนครบวาระในวั นที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะกรรมการการเลื อกตั้ งจะต้ องจั ดให้ มี การเลื อกตั้ งผู้ ว่ าฯ กทม. ภายใน ๔๕ วั น แต่ หากลาออกก่ อนครบวาระ
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ภายใน ๖๐ วัน
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง (กกต.) เปิ ด รั บ สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร ณ
ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น ๑ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๑ มกราคม - ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘:
๓๐ - ๑๖:๓๐ นาฬิกาจ านวนผู้ มีสิ ทธิ์เลื อกตั้ง ๔,๓๓๓,๑๕๗ คน แบ่งเป็นเพศชาย ๑,๙๙๗,๑๑๓ คน เพศหญิ ง
๒,๓๓๖,๐๔๔ คน มีจานวนหน่วยเลือกตั้ง ๖,๕๔๘ หน่ว ยเลื อกตั้ง มีผู้ล งสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร จานวน ๒๕ คน
การเลือกตั้งครั้งนี้ สื่อมวลชนไทยให้ความส าคัญ ให้ ความสนใจ บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครเป็นอย่างมาก และพลอยทาให้คนในต่างจังหวัดซึ่งไม่ได้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการของจังหวัดตัวเอง
ต้องมาสนใจข่าวนี้ด้วย ปรากฏการณ์นี้สะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราอย่างไรบ้าง
เรื่องที่หนึ่ง เพราะว่า สื่อมวลชนแทบทุกแขนง แทบทุกหน่วยงานในประเทศของเราตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ และ
คนที่ทางานเกี่ยวพันกับสื่อมวลชนก็มีสิทธิเลื อกตั้ง ก็เลยเป็นความสนใจ ทั้งสนใจเรื่องงานด้วย เรื่องส่วนตัวด้ว ย
เพราะฉันไปติดตามผู้สมัครเหล่านี้ แล้วฉันจะเลือกใคร ฉันตัดสินใจ เพราะฉะนั้นข่าวเลยออกมาทุกวัน
เรื่ อ งที่ส อง ก็ ส ะท้อ นถึ ง อ านาจการตั ด สิ น ใจต่า งๆ เรื่ อ งส าคั ญๆ ของประเทศรวมศู นย์ ที่ ก รุง เทพฯ
หมด เราไม่มีสถานีสาคัญๆ ในภาคอื่นเลย ทุกอย่างรวมศูนย์ที่นั่นหมด เพราะฉะนั้นเมื่ออานาจการตัดสินใจ รวมศูนย์
อยู่ที่กรุงเทพฯ หมด ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศิลปะ การศึกษา ทุกอย่างก็รวมที่นั่น ก็ยังเป็นรัฐ
ที่ยังรวมศูนย์อานาจอยู่ที่ส่วนกลาง ยังไม่มีการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น
จากที่เราเห็นการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครฯ และคนต่างจังหวัดก็ไ ม่มีโอกาสเลือกตั้งในระดับที่ใหญ่
อย่างนั้น มีข้อเสนอสาหรับโมเดลการกระจายอานาจสาหรับจังหวัดอื่นๆ อย่างไรบ้าง
ประเทศไทยตั้งแต่ปี ๒๔๗๖ เป็นต้นมา มีระดับการปกครองเพิ่มขึ้นอีกอันหนึ่งคือส่ ว นภูมิภ าค และ
หลังจากนั้ นเราก็มีการปกครองส่ว นท้องถิ่น คือ เทศบาล ต่อมาก็มี องค์การบริห ารส่ว นจังหวัด (อบจ.) ต่อมาก็มี
องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) ซึ่งเวลานี้ อบต. อบจ. กับเทศบาล ก็มีเต็มพื้นที่แล้ว ทุกระดับก็มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรง ก็ถือว่าเติบโตขึ้นในช่วง ๒๐ ปีที่ผ่านมา
ปั ญหาก็คือการปกครองส่ ว นภูมิภ าคซ้าซ้อนกับการปกครองส่ ว นท้องถิ่ น ซึ่ง จริงๆ แล้ ว ในประเทศที่
ก้าวหน้าไปเช่น เยอรมัน ญี่ปุ่น เกาหลี เขาไม่มีระบบการปกครองส่วนภูมิภาคแล้ว ที่ฝรั่งเศสเขาก็เปลี่ยนภูมิภาค
มาเป็นการตรวจสอบกากับดูแลท้องถิ่น ขอเราก็ควรเป็นแบบนี้ คือเอาภูมิภาคกับท้องถิ่นมารวมกัน เราจะเรียกว่าเป็น
ผู้ ว่าราชการจั งหวัดต่อไป หรื อจะเรี ย กเป็ น อบจ. ก็ได้ แต่ควรจะมีห น่ว ยงานเดียว แล้ ว ก็ดูแลท้องถิ่น ก็จะเป็น
การปกครองท้องถิ่น ๒ ระดับ คือระดับหนึ่งดูทั้งจังหวัดเรียกว่า ผู้ว่าฯ หรือนายกฯ อบจ. อีกอันหนึ่งก็เป็นเทศบาล
อยู่ในเมือง ส่วน อบต. ก็ดูแลชนบท
ซึ่งตอนนี้ มีข่ าวว่าจะเปลี่ ย นชื่อหมดเลยก็คือเป็นเทศบาลเมือง กับเทศบาลชนบท เพราะฉะนั้นนี่คือ
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่ประชาชนในแต่ละจังหวัดควรจะมีโอกาสได้เลือกตั้งผู้ว่าฯ ของตน และตัดสินใจเกี่ยวกับ
อนาคต การบริหารงาน และการจัดการท้องถิ่นของเขา
”””””””””””””””””””””””””””””

การปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานให้ประชาชน
ดาเนินตามวิถีแห่งการดารงชีพที่สมบูรณ์ ศานติสุข โดยมีธรรมะเป็นเครื่องกากับ และใจตนเป็นที่สาคัญ ซึ่งที่พระองค์
ทรงรับสั่งมานั้น แท้ที่จริง คือ วิถีชีวิตไทยนั่นเอง วิถีชีวิตไทยที่ยึดเส้นทางสายกลางของความพอดี มีแนวทางในการ
ปฏิบัติตน ดังนี้
๑. ยึ ด ความประหยั ด ตั ด ทอนค่ า ใช้ จ่ า ยในทุ ก ด้ า น ลดละความฟุ่ ม เฟื อ ยในการด ารงชี พ อย่ า งจริ ง จั ง
ดังพระราชดารัสว่า . . . ความเป็นอยู่ที่ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อ ต้องประหยัดไปในทางที่ถูกต้อง. . .
๒. ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง สุจริต แม้จะตกอยู่ในภาวะขาดแคลนในการดารงชีพก็ตาม
ดังพระราชดารัสที่ว่า . . . ความเจริญของคนทั้งหลายย่อมเกิดมาจาก การประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพ ของตน
เป็นหลักสาคัญ. . .
๓. ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกันในทางการค้าขายประกอบอาชีพแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรง
ดังอดีตซึ่งมีพระราชดารัส เรื่องนี้ว่า . . . ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคล
แสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนา และการกระทา ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญ หรือด้วยการแก่งแย่งเบียด
บังมาจากผู้อื่น. . .
๔. ไม่หยุ ดนิ่ งที่จะหาทางในชีวิตหลุ ดพ้นจากความทุกข์ยากครั้งนี้ โดยต้องขวนขวายใฝ่ห าความรู้ให้ เกิด
มีรายได้เพิ่มพูนขึ้น จนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมายสาคัญ พระราชดารัสตอนหนึ่งที่ให้ ความชัดเจนว่า . . . การที่
ต้องการให้ทุกคนพยายามที่ จะหาความรู้ และสร้างตนเองให้มั่นคงนี้เพื่อตนเอง เพื่อที่จะให้ตัวเองมีความเป็นอยู่ที่
ก้าวหน้า ที่มีความสุข พอมีพอกินเป็นขั้นหนึ่ง และขั้นต่อไป ก็คือให้มีเกียรติว่ายืนได้ด้วยตัวเอง. . .
๕. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดีลดละสิ่งยั่วกิเลสให้หมดสิ้นไป ทั้งนี้ด้วยสังคมไทยที่ล่มสลายลงในครั้งนี้ เพราะยัง
มีบุคคลจานวนมิใช่น้อยที่ดาเนินการโดยปราศจากละอายต่อแผ่นดิน พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน
พระราโชวาทว่า . . . พยายามไม่ก่อความชั่วให้เป็นเครื่องทาลายตัว ทาลายผู้อื่น พยายามลด พยายามละความชั่ว
ที่ตัวเองมีอยู่ พยายามก่อความดีให้แก่ตัวอยู่เสมอ พยายามรักษา และเพิ่มพูนความดีที่มีอยู่นั้น ให้งอกงามสมบูรณ์ขึ้น .
.
ทรงย้าเน้นว่าคาสาคัญที่สุดคือ คาว่า "พอ" ต้องสร้างความพอที่สมเหตุสมผลให้กับตัวเองให้ได้และเราก็จะพบ
กับความสุข
………………………………………………………….

ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดารัสชี้แนะแนวทาง
การดาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้า แนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์ และ ความเปลี่ยนแปลง มีหลักพิจารณา ดังนี้
กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็นโดยมีพื้นฐาน
มาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤติ เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา
คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการ
ปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน
คานิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะพร้อม ๆ กัน ดังนี้
๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกิดไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้น ๆ อย่าง
รอบคอบ
๓. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
เงื่อนไข การตัดสินใจและการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้ และ
คุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ
๑. เงื่อนไขความรู้ ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านความรอบคอบ ที่จะนา
ความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
๒. เงื่อนไขความธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความชื่อสัตย์
สุจริต และมีความอดทน มีความพากเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่
สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี
........................................................................

ผลกระทบจากการทาลายป่าไม้
จากการที่ปริมาณป่าไม้ลดลงย่อมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทางกายภาพ และมีผลต่อปัจจัยทางชีวภาพ
มี ผ ลกระทบต่ อ สภาพดิ น น้ า อากาศ สั ต ว์ ป่ า สิ่ ง แวดล้ อ มอื่ น ๆ เพราะทั้ ง ทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้ อ ม จะมี
ความสั มพันธ์กัน ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ในระบบนิเวศ ก่อให้ เกิดสมดุล ทางธรรมชาติ การทาลายป่า จึงก่อให้ เกิด
ผลกระทบในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. เกิดการชะล้างพังทลายของดิน ป่าที่ถูกทาลายจะทาให้ไม่มีต้นไม้ วัชพืช หญ้าปกคลุมดิน เมื่อฝนตกลง
มาน้าฝนจะกัดเซาะหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์ให้ไหลไปกับกระแสน้า
๒. เกิดน้าท่วมในฤดูฝน บริเวณป่าที่ถูกทาลายจะไม่มีต้นไม้ วัชพืช และหญ้าที่ปกคลุมหน้าดินช่วยดูดซับ
น้าฝน ไว้ ทาให้น้าไหลบ่าจากที่สูงอย่างรุนแรง และมีปริมาณมากทาให้เกิดน้าท่วมในพื้นที่ ตอนล่างอย่างฉับพลัน
๓. เกิดความแห้งแล้งในฤดูแล้ง การทาลายป่าไม้ ต้นน้าลาธารทาให้ป่าไม้ถูกตัด แยกออกเป็นส่วนๆ เกิดการ
ระเหยของน้าจากผิว ดินสูง แต่การซึม ผ่านผิวดินต่า ดินดูดซับและเก็บ น้าไว้ได้น้อย ส่งผลให้น้าไหลลงสู่ลาธาร
น้อยเกิด ความแห้งแล้งในฤดูแล้ง
๔. เกิ ด ปั ญ หาโลกร้ อ นขึ้ น เนื่ อ งจากป่ า ไม้ เ ป็ น แหล่ ง ของการหมุ น เวี ย นสาร ระหว่ า งออกซิ เ จน
คาร์ บ อนไดออกไซด์ น้ าและสารอื่ น ๆ ในระบบนิ เ วศที่ ส าคั ญ การท าลายป่ า มี ส่ ว นท าให้ เ กิ ด การสะสมของ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้อุณหภูมิของโลกสูง
๕. คุณภาพของน้าเสื่อมลง เมื่อฝนตกในบริเวณป่าไม้ที่ถูกทาลายก็จะพัดพาเอาดินโคลน ตะกอนลงสู่ แหล่ง
น้าทาให้น้าขุ่นและเกิดการตื้นเขินส่งผล ให้คุณภาพน้าทั้งทางด้าน กายภาพ ชีวภาพ และเคมีด้อยลง ไม่สามารถใช้น้า
ในการอุปโภค บริโภค ได้
๖. พืชและสัตว์ป่ามีจานวนและชนิดลดลง ป่าไม้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ พืชและสัตว์ป่า การตัดไม้ทาลายป่า
เป็น การทาลายแหล่งอาหาร ที่อยู่อาศัย และความหลากหลายทางชีวภาพ ทาให้พืชและสัตว์ป่าหลายชนิดมีปริมาณ
ลดลงจนเกือบสูญพันธ์
******************************************

ความสาคัญของวันสตรีสากล
ความสาคัญของวันสตรีสากล
ในวันสตรีสากล บรรดาผู้หญิงในหลายๆ ประเทศจากทุกทวีปรวมทั้งองค์กรที่ทางานด้านผู้หญิงจะรวมตัวกันเพื่อร่วม
ฉลอง วันสาคัญนี้ และร่วมราลึกถึงการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิของผู้หญิง อย่างไรก็ตามในหลายๆ ประเทศเห็นความสาคัญ
ของวันสตรีสากลจึงได้กาหนดให้วันที่ ๘ มีนาคมเป็นวันหยุดประจาชาติ และวันสตรีสากลก็ถือเป็นอีกวันหนึ่งที่องค์กร
สหประชาชาติจะได้ร่วมเฉลิมฉลอง ด้วย
การจัดกิจกรรมวันสตรีสากลในประเทศต่างๆ
จากการที่กาหนดวัน สตรีสากลขึ้นในวันที่ ๘ มีนาคม ค.ศ.๑๙๑๐ ทาให้มีการจัดกิจกรรมสตรีสากลเป็นครั้งแรกใน
เดือนมีนาคม ค.ศ.๑๙๑๑ (พ.ศ.๒๔๕๔) โดยมีประชาชนทั้งชายและหญิงมากกว่า ๑ ล้าน จากในประเทศออสเตรีย เดนมาร์ก
เยอรมนี และสวิตเซอร์แลนด์ เข้าชุมนุมเรียกร้องสิทธิในการทางาน พร้อมขอให้ยุติการแบ่งแยกในการทางาน จากนั้น
ในปีถัดมา ก็เริ่มมีการจัดกิจกรรมวันสตรีสากลขึ้นในประเทศฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และสวีเดน ตามมา
ต่อมาในปี ค.ศ.๑๙๑๓ (พ.ศ.๒๔๕๖) แรงงานหญิงชาวรัสเซียได้ร่วมชุมนุมที่นครเซนต์ปีเตอร์เบอร์ก เพื่อประท้วง
สงครามโลกครั้งที่ ๑ ที่เป็นเหตุให้ต้องสูญเสียทหารรัสเซียกว่า ๒ ล้านคน แรงงานหญิงกลุ่มนี้จึงเดินขบวนเรียกร้อง แม้จะถูก
เจ้าหน้าที่ตารวจเข้าปราบปรามก็ตาม แต่ก็ยังไม่ลดละความพยายาม จนอีก ๔ วันถัดมา พระเจ้าซาร์แห่งรัสเซียถูกโค่นล้ม
อานาจ รัฐบาลที่เข้ามาบริหารใหม่จึงให้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งแก่สตรีอย่างเท่า เทียม
ดังจะเห็นว่า กิจกรรมส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในวันสตรีสากลช่วงแรกๆ นั้น มักเป็นไปเพื่อการเรียกร้องสันติภาพ และ
ต่อต้านสงครามที่กาลังเกิดขึ้นอยู่ในทวีปยุโรป จนเมื่อเวลาผ่านไปทวีปต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแอฟริกา เอเชีย และละตินอเมริกา
ต่างเล็งเห็นความสาคัญของวันสตรีสากล จึงร่วมมือกันผลักดันในเรื่องสิทธิมนุษยชนของสตรีมากขึ้น เพื่อสิทธิที่เท่าเทียมกัน
อย่างไรก็ตาม ในปี ค.ศ.๑๙๕๗ (พ.ศ.๒๕๐๐) องค์การสหประชาชาติได้เข้ามามีบทบาทในการเชิญชวนให้ทุกประเทศ
ในโลกกาหนดวันใดวันหนึ่งเป็นวันฉลองแห่งชาติว่าด้วยสิทธิของสตรีและสันติภาพสากล โดยให้พิจารณาตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี และสภาพทางประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศ ซึ่งมีหลายประเทศสนับสนุน และได้กาหนดให้วันที่ ๘ มีนาคม
เป็นวันสตรีสากลเช่นกัน
นอกจากนี้ยังมีการ ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องสตรีที่ทาคุณประโยชน์ให้กับโลกทั้งที่เสียชีวิตไปแล้ว หรือมีชีวิตอยู่
เช่น เจ้าหญิงไดอาน่า แห่งอังกฤษ, แม่ชีเทเรซา แห่งประเทศอินเดีย, ประธานาธิบดี เมกาวตี แห่งอินโดนีเซีย และ
นางออง ซาน ซูจี ของพม่าที่พยายามเรียกร้องประชาธิปไตยให้กับประเทศ
วันสตรีสากลในประเทศไทย
ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะมุ่งให้เห็นความสาคัญของ
สุภาพสตรีเช่นกัน ดังนั้นในวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๒ ประเทศไทยจึงได้ก่อตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรี
แห่งชาติ (กสส.) ขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยสังกัดสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบทบาท
ของผู้หญิงในสังคม รวมทั้งระลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพื่อให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนา
นับตั้งแต่นั้นมาวันที่ ๘ มีนาคมของทุกปี ประเทศไทยจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองเนื่องในวันสตรีสากลด้วย โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจะจัดนิทรรศการต่างๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จัก และเห็นความสาคัญของวันสตรีสากล
อีกด้านหนึ่งก็ได้ จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่นประจาปี เนื่องในวันสตรีสากล ทั้งนี้ก็เพื่อยกย่องเชิดชู
เกียรติ สตรี ผู้ สร้ างประโยชน์ ในสาขาอาชี พต่างๆ โดยผู้ ที่เคยได้รับรางวัลดั งกล่ าว เช่น คุณหญิงแพทย์หญิ งพรทิพย์
โรจนสุนันท์, สุดารัตน์ เกยุราพันธ์, ปวีณา หงสกุล ฯลฯ
การถือกาเนิ ดของวันสตรี สากลนี้ เป็ นเสมือนจุดเริ่มต้นในการขจัดการแบ่งแยกและการเหยียดเพศให้ หมดไป
ดังจะเห็นได้ว่า โลกในยุคใหม่นี้ แต่ละแห่งให้ความสาคัญและยอมรับผู้หญิงมากขึ้น ทาให้ผู้หญิงในปัจจุบันมีบทบาทอย่าง
แพร่ หลายต่อการขับเคลื่ อนของสั งคม ดังนั้ น "วันสตรีสากล" จึงเป็นอี กวันหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ ผู้ หญิ งทุกคนได้แสดง
ความสามารถ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความทัดเทียมกันได้อย่างดี
.............................................................

แนวพระราชดาริด้านการป่าไม้
เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง เล่าถึงแรงบันดาลใจ ในความสน
พระราชหฤทัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง ป่า น้า ดิน ซึ่งโยงใยมีผลกระทบต่อกัน ตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ว่า
".....อาจมีบางคนเข้าใจว่า ทาไมถึงสนใจเรื่องชลประทาน หรือ เรื่องป่าไม้ จาได้เมื่ออายุ ๑๐ ขวบ ที่โรงเรียน
มีครูคนหนึ่ง ซึ่งเดี๋ยวนี้ตายไปแล้ว สอนเรื่องวิทยาศาสตร์ เรื่องการอนุรักษ์ดินแล้วให้เขียนว่า ภูเขาต้องมีป่า อย่างนั้น
เม็ดฝนลงมาแล้วจะชะดินลงมาเร็ว ทาให้ไหลตามน้าไป ไปทาความเสียหาย ดิ นหมดจากภูเขาเพราะไหลตามสายน้า
ไป ก็เป็นหลักของป่าไม้ เรื่องการอนุรักษ์ ดิน และเป็นหลักของชลประทานที่ว่า ถ้าเราไม่ รักษาป่าไม้ข้างบน จะทาให้
เดือดร้อนตลอด ตั้งแต่ดิน ภูเขาจะหมด ไปกระทั่งการที่จะมีตะกอนลงมาในเขื่อน มีตะกอนลงมาในแม่น้าทาให้
น้าท่วมนี่นะ เรียนมาตั้งแต่อายุ
๑๐ ขวบ"......
การที่ทรงเห็นความสาคัญของปัญหาป่าเสื่อมโทรม ซึ่งส่งผลกระ ทบต่อปัญหาด้านอื่นๆ ไม่เฉพาะแต่ปัญหา
เรื่องดิน เรื่องน้าเท่านั้น หากโยงใยถึง ปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง คุณธรรมและระบบนิเวศน์ ด้วยเหตุ
ดังกล่าว จึงทาให้แนวพระราชดาริในการแก้ไขปัญหาป่า มิได้เป็นกิจกรรมที่ดาเนินไปอย่าง โดดๆ หากแต่รวมเอางาน
พัฒนาที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมด เข้าไปทางานในพื้นที่ อย่าง ประสานสัมพันธ์กัน
แนวพระราชดาริด้านการป่าไม้ จาแนกออกเป็นหมวดหมู่ตามงาน ได้ดังนี้
๑. การอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม
๒. การฟื้นฟูสภาพป่าและการปลูกป่า
๓. การพัฒนาเพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน
การอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม
จากการที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หั ว ได้เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรในพื้นที่ ต้นน้าลาธาร ซึ่งส่ว นใหญ่อยู่ใน
ภาคเหนือ พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหา การเสื่อม โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทรงตระหนักถึง ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรดิน น้า และป่าไม้ ซึ่งมีความสัมพันธ์ เอื้ออานวย ประโยชน์ต่อกันและ
กัน หากทรัพยากรอย่างหนึ่งอย่างใดถูกรบกวน ก็จะส่งผลกระ ทบทาให้ความสมดุลทางธรรมชาติเสียหายตามไปด้วย
ดังนั้น จึงพระราชทานแนว พระราชดาริในการจัดการอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้
๑. การรักษาป่าต้นน้า เป็นหลักการขั้นพื้นฐานแห่งแนวพระราชดาริในการ อนุ รักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม คือ
เมื่อมีป่าก็จะมีน้า มีดินอันอุดม มีความชุ่มชื้นของ อากาศ และเกื้อกูลต่อการดารงชีวิตของคน
๒. การจัดการเรื่ องน้า และการสร้างความชุ่มชื้นในบริเวณพื้นที่อนุรักษ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว
ทรงให้ความสาคัญต่อการสร้างแหล่งเก็บน้าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราช ดาริ ก็คือ การกักเก็บน้าไว้
บนที่สูงให้ มากที่สุด แล้วจ่ายปันลดหลั่นลงมาโดยพยายาม เก็บน้าไว้ในดินให้มากที่สุด ควบคุมและจัดการสภาวะ
การไหลของน้าให้สม่าเสมอ
๓. การจ่ ายปันน้า เมื่อมีแหล่งกักเก็บน้าแล้วงานต่อเนื่องคือ การจ่ายปันน้า เพื่อแผ่ ขยายความชุ่มชื้นแก่
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการ เพาะปลูก โดยการทาท่อส่งและลาเหมือง ช่วยทาหน้าที่
"เก็บน้าไว้ในดิน" ให้ครอบคลุมบริเวณกว้างขวางออกไปด้วย
๔. การรักษาป่าชายเลน นอกจากมีพระราชดาริให้อนุรักษ์พื้นที่ต้นน้าลาธาร และพื้นที่ป่าบกโดยทั่วไปแล้ว
ยังทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไปถึงปัญหาที่เกิดขึ้นใน ป่าชายเลนของประเทศอีกด้วย
การฟื้นฟูสภาพป่าและการปลูกป่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดาริที่เป็นแนว คิด และวิธีการซึ่งจาแนกออกเป็น
หัวข้อได้ดังนี้
๑.การฟื้นฟูตามหลักธรรมชาติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงชี้แนะแนวทางหลักให้ธรรมชาติฟื้นตัวเอง
๒.การปลูกป่าทดแทน ทรงให้ความสาคัญกับพืชพันธุ์ไม้ท้องถิ่น การนาพันธุ์ไม้ต่างถิ่นเข้าไปปลูกให้ศึกษาให้ดีๆ

ในการปลูกป่าทดแทนทรงกล่าวถึง "ป่า ๓ อย่าง" คือ ป่าที่ปลูกพันธุ์ไม้ตามประโยชน์ที่นาไปใช้ ๓ ลักษณะ ได้แก่
เทคนิคในการปลูกป่า ได้พระราชทานข้อคิดเกี่ยวกับวิธีการปลูกป่าที่มี ประสิทธิภาพหลายวาระ สรุปความได้ว่า
(๑) ต้องรักษาหน้าดินเอาไว้ โดยห้ามไถหน้าดินออกก่อนปลูกป่า และห้าม ใช้ยาฆ่าหญ้า
(๒) ปลูกต้นไม้ที่มีชั้นหรือขนาดความสูงต่างระดับกัน ทั้งไม้ยืนต้น ไม้คลุมดิน เพื่อรักษาความชุ่มชื้น
(๓) ปลูกต้นไม้ชนิดโตเร็วเพื่อเป็นไม้เบิกนา ปลูกพันธุ์พืชไม้ท้องถิ่นและพันธุ์ไม้ไม่ผลัดใบแทรกเข้าไป
(๔) บริเวณพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูง อาจใช้พืชที่มีเมล็ดนาไปปลูกไว้บนยอดเขา เพื่ อให้ขยายพันธุ์เอง
(๕) เริ่มปลูกในบริเวณใกล้แหล่งเก็บน้า และพื้นที่ชุ่มชื้นก่อน จัดทาฝายต้นน้า (Check Dam) และ
ทาคูน้าระบบก้างปลาเพื่อรักษาความชุ่ม ชื้นของดิน ทั้งยังเป็นแนวป้องกันไฟป่าเปียก (Wet Fire Break)
การพัฒนาเพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน
หลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ ๑ พื้นที่ป่าไม้ในประเทศ ถูกราษฎร บุกรุกและครอบครองโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายประมาณ ๑ ล้านครอบครัว มีการเรียกร้องขอ กรรมสิทธิ์ ในการครอบครองพื้นที่ป่าไม้ที่ได้บุกรุกครอบครอง
ไว้ เป็นปัญหาที่ทวีขึ้นทุกขณะ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดาริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้ โดย พยายามเปลี่ยนราษฎรจาก สภาพผู้
บุกรุกทาลายป่าให้กลายมาเป็นผู้อนุรักษ์ทรัพยากรป่า ด้วยทรงตระหนักถึงการพึ่งพาของคนและป่า ดังนั้น ในการที่
คนจะอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน ทรงมีแนวพระราชดาริ ดังนี้
๑. จัดจาแนกความเหมาะสมการใช้ที่ดินตามลักษณะโครงสร้างของดิน การพัฒนาชุมชนต้องคานึงถึงการจัด
พืน้ ที่อย่างเหมาะสมแก่ราษฎร ซึ่งประกอบด้วย พื้นที่อยู่อาศัยของชุมชน พื้นที่ทากินหรือพื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่อนุรักษ์
๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยให้ราษฎรปลูกพืชเศรษฐกิจควบคู่ไป กล้วย เพื่อจะได้พึ่งตนเองได้
๓. ส่ ง เสริ ม ให้ ร าษฎรมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมการปลู ก ป่ า และจั ด การ ทรั พ ยากรด้ ว ยตนเอง นอกจาก
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ราษฎรเพื่อเพิ่มรายได้ แล้ว ยังมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การปลูกป่า ได้ทรงเสนอแนะให้ ตั้ง "ป่าไม้หมู่บ้าน" เพื่อให้ราษฎรเพาะต้นกล้าให้แก่ราชการ เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อกัน
๔. ส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ พระราชกรณียกิจในการ เสด็จฯ เยี่ยมเยือนราษฎรแต่ละครั้งจะ
พระราชทานเครื่องเขียนแบบเรียน อุปกรณ์การศึกษา รวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ แก่ครูผู้ทางานในถิ่นทุรกันดาร บาง
พื้นที่ที่ทรงพบว่าไม่มีโรงเรียน เด็กๆ ไปเรียนลาบาก เพราะอยู่บนป่าเขาห่างไกลเกินไป ก็จะพระราชทานพระราช
ทรัพย์ ส่วนพระองค์สร้างโรงเรียน เมื่อชาวบ้านมีการศึกษา มีความรู้ ก็ย่อมเกิดความเข้าใจ เกิด สานึกทางสังคม และ
สานึกในทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นผลต่อเนื่องตามมา
๕. เสริมสร้างคุณธรรมและจิตสานึก งานด้านอนุรักษ์ป่าไม้และต้น น้าลาธารจะประสบผลดี มีความต่อเนื่อง
และรักษาความสมบูรณ์องธรรมชาติไว้ได้อย่างยั่ง ยืนเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับคุณธรรมและจิตสานึกของชาวบ้านเป็น
สาคัญ เพราะแม้จะมีการ ปลูกป่า ปลูกต้นไม้ มากมายเพียงไร ทุ่มงบประมาณสักเท่าใด มีวิทยาการมี ระบบทันสมัย
เพียงไร หากชาวบ้านในพื้นที่ไม่ร่วมใจ ไม่เห็นด้วย งานในพื้นที่นั้นก็ย่อมยากที่จะ ประสบความสาเร็จ
แนวพระราชดาริที่เน้นการสร้างเสริมคุณธรรมและจิตสานึก จึงเป็น ปัจจัยอันสาคัญที่ทาให้ต้นน้าลาธารของ
เมืองไทยวันนี้ ยังมีอยู่และมั่นใจได้ว่าจะอยู่อีกนาน เท่านาน การสร้างจิตสานึกแก่ราษฎรตามแนวพระราชดารินั้น
ไม่ใช่วิธีแค่การพูด การสอน เท่านั้น แต่ถือว่าเป็นการกระทาที่เกิดประโยชน์ ซึ่งชาวบ้านเห็นได้ สัมผัสได้ และรับ
ประโยชน์ได้จริงจากความอุดมสมบูรณ์ของป่า ดิน และน้า นั้นจะเป็นเครื่องมือสร้างจิตสา นึกตัวสาคัญ
การเสด็จพระราชดาเนินเยี่ยมหน่วยงานอย่างเอาพระราชหฤทัยใส่ และทรงหนุนช่วยอย่างจริงจัง ทรงรับรู้ถึง
สภาพการทางาน สภาพความเป็นอยู่ ทุกข์สุข ของผู้ปฏิบัติงาน พระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณเช่นนี้ ย่อม
เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ชโลมเลี้ยงปณิธานและอุดมการณ์แห่งการทางานให้หนักแน่นมั่นคง
เมื่อทั้งชาวบ้านและเจ้าหน้ าที่ราชการมีพลั งใจ มีสิ่งยึดเหนี่ยวร่วม กัน ผลก็คือ พลั งสามัคคีในการประกอบ
กิจการงาน อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
........................................................................

พระราชดารัสในหลวง เรื่อง ความสามัคคี
ภายหลังกลุ่มประชาชนที่ไปชุมชนประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตย ทาการบุกสถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT ซึ่งเป็น
ที่ตั้งของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สนามบิน รวมถึงมีการบุกยึดสถานที่ ราชการ
ของกรุ งเทพมหานคร การบุ กยึ ด ทาเนี ย บรัฐ บาล และถนนสายหลั ก ส าคั ญอี ก หลายแห่ งนั้ น ท าให้ ส ถานการณ์
บ้านเมืองไทย ณ เวลานี้วุ่นวายไปหมด
สาคัญสาเหตุสาคัญๆ ที่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้คงเป็นเพราะคนในชาติเกิดความเห็นแยกแตก คิดเห็นแตกต่าง
และที่สาคัญคือการขาดความสามัคคีของคนในชาติ ซึ่งผลของการขาดความสามัคคีของคนในชาตินี้ส่งผลกระทบต่อ
เมืองไทยแน่นอน
อย่ างไรก็ ตามวัน นี้ เราจึ งขอยกตัว อย่าง พระราชดารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว ที่ทรงเน้นเรื่อ ง
ความสามัคคีของคนในชาติ มุ่งให้คนไทยมีความรักใคร่กลมเกลียว สมัครสมานสามัคคี มีความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
อันจะนาพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่ งเรือง คงความเป็นชาติไทยไว้ได้ ดังความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่ ท หารรั ก ษาพระองค์ ใ นพิ ธี ต รวจพลสวนสนาม เนื่ อ งในโอกาสเฉลิ ม พระชนมพรรษา วั น พุ ธ ที่
๓ ธันวาคม ๒๕๑๒ ว่า
" . . . ชาติข องเรารั กษาเอกราชอธิ ปไตยมาได้จ นถึง ทุกวั นนี้ ด้ ว ยความสามัคคี คนไทยเราแต่ล ะคนรู้จั ก
ประโยชน์ส่วนรวมของชาติ รู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกัน ผลการปฏิบัติของเรานั้นจึงเกิดเป็นพลังอัน
ยิ่งใหญ่ ซึ่งสามารถกาจัดและป้องกันภัยต่างๆ มิให้ทาอันตรายแก่เราได้ แม้จะมีศัตรูคิดร้าย บุกรุกคุกคามอย่างหนัก
หนาเพียงใด เราก็ยังไม่เพลี่ยงพล้า ขอให้ทุกคนสานึกตระหนักว่า ความสมัครสมานสามัคคีของเรานั้นเป็นสิ่งสาคัญ
ที่สุด ที่จะต้องรักษาไว้ให้ยั่งยืนอยู่ตลอดไป หากเรามีความประมาท เราแตกสามัคคีกันเมื่อใด เราก็จะเป็นอันตราย
ย่อยยับลงเมื่อนั้น ไม่มีใครอื่นที่ไหนจะช่วยเราได้นอกจาก ตัวเราเอง..."
และกระแสพระราชดารัส ที่พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๔๙๔ ดังความตอนหนึ่ง
ว่า
" . . . ประวัติศาสตร์ได้แสดงให้ปรากฏตลอดมาว่า ชาติใดเสื่อมสูญย่อยยับอับปางไป ก็เพราะประชาชาติขาด
สามัคคีธรรม แตกแยกเป็นหมู่คณะ เป็นพรรคเป็นพวก คอยเอารัดเอาเปรียบ ประหัสประหารซึ่งกันและกัน บางพรรค
บางพวก ถึงกับเป็นไส้ศึกให้ศัตรูมาจู่โจมทาลายชาติของตนดังนี้ ข้าพเจ้าจึงขอชักชวนพี่น้องชาวไทยทั้งหลาย ให้ระลึก
ถึงพระคุณของบรรพบุรุ ษ ซึ่งได้กอบกู้รั กษาบ้านเกิดเมืองนอนของเรามานั้นให้จงหนัก แล้ว ถือ เอาความสามัคคี
ความยินยอมเสียสละส่วนตัวเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ของประเทศชาติ เป็นคุณธรรมประจาใจอยู่เนืองนิจ จึงขอให้พี่น้อง
ชาวไทยทั้งหลาย จงบาเพ็ญกรณีกิจของตนแต่ละคน ด้วยซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทนและกล้าหาญ แล้วอุทิศ
ความเสียสละส่วนตัว ความเหน็ดเหนื่อยลาบากยากแค้น เป็นพลีบูชาบรรพบุรุษ ผู้ซึ่งได้ก่อสร้างชาติเป็นมรดกตกทอด
มาถึงพวกเราชาวไทยจนบัดนี้"
........................................................................

๑๓ มีนาคม วันช้างไทย
"ช้าง" เป็นสัตว์ที่มีความสัมพันธ์และผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาเป็นเวลานานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในสมัยโบราณ ช้างเป็นพระราชพาหนะเคียงคู่พระบารมีพระมหากษัตริย์ไทยทุกยุคทุกสมัยเลยทีเดียว แต่สมัยปัจจุบัน
คนไทยกลับเห็นคุณค่าและความสาคัญของช้างไทยลดลงไปทุกขณะ จนช้างถูกนาไปเร่ร่อนหาผลประโยชน์โดยควาญช้าง
และล้มตาย เป็นจานวนมากขึ้นทุกที
ดังนั้น เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสาคัญ และการดารงอยู่ของช้างไทย รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้
ประชาชนทุกคนหันมาช่วยกันอนุรักษ์ช้าง ทางคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกาหนดให้ทุก ๆ วันที่ ๑๓ มีนาคมของทุกปี
เป็นวันช้างไทย
ทั้งนี้ วันช้างไทยริเริ่มขึ้นจากคณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงาน
องค์การภาครั ฐและเอกชนที่ทางานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างไทยคณะกรรมการ เอกลั กษณ์ของชาติ ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี เนื่องจากเล็งเห็นว่าหากมีการสถาปนาวันช้างไทยขึ้น จะช่วยให้ประชาชนคนไทยหันมาสนใจช้าง รักช้าง
หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสาคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น
คณะอนุกรรมการฯ จึงได้พิจารณาหาวันที่เหมาะสม ซึ่งครั้งแรกได้พิจารณาเอาวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ทายุทธหัตถีมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา แต่วันดังกล่าวถูกใช้เป็นวันกองทัพไทยไปแล้ว จึงได้พิจารณาวันอื่น และเห็นว่า
วันที่ ๑๓ มีนาคม ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการคัดเลือกสัตว์ประจาชาติ มีมติให้ช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยนั้นมี
ความเหมาะสม จึงได้นาเสนอมติตามลาดับขั้นเข้าสู่คณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๔๑ เห็นชอบให้ วันที่ ๑๓ มีนาคม ของทุกปี เป็น "วันช้างไทย" และได้ประกาศสานักนายกรัฐมนตรีลงในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
ผลจากการที่ประเทศไทยมีวันช้างไทยเกิดขึ้น นับเป็นการยกย่องให้ เกียรติว่าเป็นสั ตว์ที่มีความสาคัญอีกครั้ง
นอกเหนือจากเกียรติที่ช้างเคยได้รับในอดีต ไม่ว่าจะเป็นช้างเผือกในธงชาติ หรือช้างเผือกที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ หรือ
สัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์
ความสาคัญของช้างไทย
- ช้างเป็นสัตว์คู่บารมีของพระมหากษัตริย์ไทย ช้างเป็นสัตว์ที่ดารงอยู่คู่กับประเทศไทยมาเป็นเวลานาน ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สยามประเทศเคยใช้ธงชาติเป็น รูปช้างเผือก
ชาวไทยเชื่อกันว่าช้างเผือกเป็นสัตว์คู่บารมีของพระมหากษัตริย์ ช้างเผือกจึงได้รับการยกย่องเสมือนเจ้านายชั้นเจ้าฟ้า
- ช้างเป็นผู้ปกป้องเอกราชแห่งชาติไทย ประวัติศาสตร์ชาติไทยได้ จารึกไว้ ว่าช้างได้เข้ามามีส่วนในการปกป้อง
เอกราชและความเป็นชาติให้แก่ชาว ไทยหลายยุคหลายสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ได้ทายุทธหัตถี จึงทรงประกาศเอกราชและความเป็นชาติ ซึ่งช้างทรงในสมเด็จพระนเรศวรนับว่าเป็นช้างไทยที่ได้รับเกียรติ
อันสูงสุด โดยได้รับพระราชทานยศให้เป็นถึง "เจ้าพระยาปราบหงสาวดี"
- ช้างสร้างความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสสิงคโปร์ และเบตาเวีย (จาการ์ตา)
ประเทศอินโดนีเซีย ได้พระราชทานช้างสาริดให้แก่ทั้ง ๒ ประเทศนี้
...............................................................

ความหมายของฝายต้นน้าลาธาร
ฝายต้นน้าลาธาร (Check Dam) คือสิ่งก่อสร้างขวางหรือกั้นทางน้า ซึ่งปกติมักจะกั้นลาห้วยลาธารขนาดเล็ก
ในบริเวณที่เป็นต้นน้า หรือพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงให้สามารถกักตะกอนอยู่ได้ และหากช่วงที่น้าไหลแรงก็สามารถ
ชะลอการไหลของน้าให้ช้าลง และกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไปทับถมแหล่งน้าตอนล่าง ซึ่งเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและ
น้าได้มากวิธีการหนึ่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานคาอธิบายว่า การปลูกป่าทดแทนพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกทาลายนั้น
“...จะต้องสร้างฝายเล็กเพื่อหมุนน้าส่งไปตามเหมืองไปใช้ในพื้นที่เพาะปลูกทั้งสองด้าน ซึ่งจะค่อย ๆ แผ่ขยายออกไป
ทาความชุ่มชื้นในบริเวณนั้นด้วย...”
รูปแบบและลักษณะฝายต้นน้าลาธาร (Check Cam) นั้น ได้พระราชทานพระราชดารัสว่า “..ให้พิจารณา
ดาเนินการสร้างฝายราคาประหยัด โดยใช้วัสดุราคาถูกและหาง่ายในท้องถิ่น เช่นแบบหินทิ้งคลุมด้วยตาข่ายปิดกั้น
ร่องน้ากับลาธารขนาดเล็กเป็นระยะ ๆ เพื่อใช้กักเก็บน้าและตะกอนดินไว้บางส่วน โดยน้าที่กักเก็บไว้จะซึมเข้าไปใน
ดินทาให้ความชุ่มชื้นแผ่ขยายออกไปทั้งสองข้างต่อไป จะสามารถปลูกพันธุ์ไม้ป้องกันไฟ พันธุ์ไม้โตเร็วและพันธุ์ไม้
ทิ้งใบเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้าลาธารให้มีสภาพเขียวชอุ่มขึ้นเป็นลาดับ...”
การก่อสร้าง Check Dam นั้นได้พระราชทานพระราชดาริเพิ่มเติมในรายละเอียดว่า “...สาหรับ Check
Dam ชนิดป้องกันไม้ให้ทรายไหลลงไปในอ่างใหญ่จะต้องทาให้ดีและลึกเพราะทรายลงมากจะกักเก็บน้าไว้ ถ้าน้าตื้น
ทรายจะข้ามลงอ่างใหญ่ได้ ถ้าเป็น Check Dam สาหรับรักษาความชุ่มชื้นไม่จาเป็นต้องขุดลึกเพียงแต่กักเก็บน้า
ให้ลงไปในดิน แต่แบบกักทรายนี้จะต้องทาให้ลึกและออกแบบอย่างไรไม่ให้น้าลงมาแล้วไล่ทรายออกไป...”
การพิจ ารณาสร้ างฝายชะลอความชุ่มชื้น เพื่อสร้างระบบวงจรน้าแก่ป่าไม่ให้ เกิดประโยชน์สูงสุ ดนั้นได้
พระราชทานแนวพระราชดาริว่า “...ให้ดาเนินการสารวจหาทาเลสร้างฝายต้นน้าลาธารในระดับที่สูงใกล้บริเวณยอด
เขามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ลักษณะของฝายดังกล่าวจาเป็นต้องออกแบบใหม่ เพื่อให้สามารถกักเก็บน้าไว้ได้
ปริมาณน้าหล่อเลี้ยงประคับประคองกล้าไม้พันธุ์ที่แข็งแรงและโตเร็วที่ใช้ปลูกแซมในป่าแห้ งแล้งอย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง โดยการจ่ายน้าออกไปรอบ ๆ ตัวฝายจนสามารถตั้งตัวได้...”
ประเภทของ Check Dam นั้น ทรงแยกออกเป็น ๒ ประเภทดังพระราชดารัส คือ “Check Dam มี ๒ อย่าง
ชนิดหนึ่งสาหรับให้ความชุ่มชื้นรักษาความชุ่มชื้น อีกอย่างสาหรับป้องกันมิให้ทรายลงในอ่างใหญ่...”
จึงอาจกล่าวได้ว่า Check Dam ประเภทแรก คือ ฝายต้นน้าลาธารหรือฝายชะลอความชุ่มชื้นส่วนประเภท
ที่สองนั้นเป็นฝายดักตะกอนนั่นเอง
นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระราชดารัสซึ่งเป็นแนวทางการดาเนินงานเกี่ยว
กับฝายต้นน้าลาธาร ( Check Dam) ในพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้
พระราชดารัสเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๒๑ ณ อาเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน “...สาหรับต้นไม้ที่
ขึ้นอยู่บริเวณสองข้างลาห้วย จาเป็นต้องรักษาไว้ให้ดี เพราะจะช่วยเก็บรักษาความชุ่มชื้นไว้ ส่วนตามร่องน้าและ
บริเวณที่น้าซับก็ควรสร้างฝายขนาดเล็กกั้นน้าไว้ในลักษณะฝายชุ่มชื้นแม้จะมีจานวนน้อยก็ตาม สาหรับแหล่งน้าที่มี
ปริมาณน้ามาก
จึงสร้างฝายเพื่อผันน้าลงมาใช้ในพื้นที่เพาะปลูก...”
พระราชด ารั ส เมื่ อ วั น ที่ ๓ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๒๗ ณ ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาห้ อ ยฮ่ อ งไคร้ อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
“...เป้าหมายหลักของโครงการ ฯ แห่งนี้ คือ การฟื้นฟูและอนุรักษ์บริเวณต้นน้าห้วยฮ่องไคร้ ซึ่งมีสภาพ
แห้งแล้งโดยเร่งด่วน โดยทดลองใช้วิธีการใหม่ เช่น วิธีการผันน้าออกจากอ่างเก็บน้าในระดับบนลงไปตามแนวร่อง
น้าต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ความชุ่มชื้นค่อย ๆ แผ่ขยายตัวออกไป สาหรับน้าส่วนที่เหลือก็จะไหลลงอ่างเก็บน้าในระดับ

ต่าลงไป เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรกรรมต่อไป ในการนี้ควรเริ่มปลูกป่าทดแทนตามแนวร่องน้า ซึ่งมี
ความชุ่มชื้นมากกว่าบริเวณสันเขา ซึ่งจะทาให้เห็นผลโดยเร็ว นอกจากนี้ยังเป็นการประหยัดกล้าไม้ และปลอดภัย
จากไฟป่าด้วย เมื่อร่องน้าดังกล่าวมีความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้น ลาดับต่อ ไปก็ควรสร้างฝายต้นน้าเป็นระยะ ๆ เพื่อค่อย ๆ
เก็บกักน้าไว้แล้วส่งต่อท่อไม้ไผ่ส่งน้าออกทั้งสองฝั่งร่องน้า อันเป็นการช่วยแผ่ขยายแนวความชุ่มชื้นออกไปตลอดแนว
ร่องน้า...”
พระราชดารัสเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๓๒ ณ ดอยอ่างขาง อาเภอฝาง จังหวัดเชี ยงใหม่ “...ควรสร้าง
ฝาย ลาธารตามร่องน้าเพื่อช่วยชะลอกระแสน้าและเก็บกักน้าสาหรับสร้างความชุ่มชื้นให้กับบริเวณต้นน้า...”
ฉะนั้น จะเห็นว่าการก่อสร้างฝายต้นน้าลาธาร หรือ Check Dam จึงเป็นแนวทางหรือวิธีหนึ่งในการฟื้นฟู
สภาพป่ า ไม้บ ริ เ วณต้ น น้ าล าธาร เพื่อ คืน ความอุด มสมบูรณ์ และทาให้ เ กิดความหลากหลายทางชีว ภาพ (Bio
Diversity) แก่สังคมของพืชและสัตว์ ตลอดจนนาความชุ่มชื้นมาสู่แผ่นดิน
........................................................................

เรื่อง ยาเสพติดทาลายสังคมและเยาวชนของชาติ
ยาเสพติด : คือสิ่งที่เข้ามาทาลายสังคมและเยาวชนของชาติ เพราะเยาวชนไทยเป็นกลุ่มเด็กจานวนมาก
ที่สังคมควรให้ความเอาใจใส่ดูแลเขาเป็นพิเศษ ด้วยเหตุผลว่า เยาวชนเป็นวัยที่กาลังจะพัฒนาทางกาย และจิตใจ
อารมณ์ เข้าสู่วัยผู้ใหญ่ หลายๆ ครั้งที่มีกลุ่มเยาวชนกลายเป็นปัญหาสังคม เช่น การเที่ยวเตร่ เกเร ปัญหาการทะเลาะ
วิวาทระหว่างโรงเรียน สถาบัน ปัญหาการมั่วสุมเสพยาและมั่วสุมทางเพศ เป็นต้น หลายพฤติกรรมข้างต้นของเยาวชน
จะเป็นไปในด้านลบมากกว่าด้านบวก และบางปัญหาเป็นปัญหาสาคัญมากที่เราควรจะเร่งแก้ไขโดยด่วน แต่เยาวชน
ไทยคงต้องรู้จักปรับตัวเองให้ถูกต้องเหมาะสม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการแสดงออก การตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
การเลิกนิสัยเกเร เที่ยวเตร่ การเป็นลูกที่ดีและน่ารัก ของคุณพ่อคุณแม่ ดังนั้น ...ทางภาครัฐ องค์กรเอกชน เเละ
สถาบันการศึกษาหลายเเห่งได้เล็งเห็นถึงปัญหาของยาเสพติดจึงได้จัดการรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้เด็ก
เเละเยาวชนได้เห็นโทษ พิษภัยของยาเสพติดเพื่อที่จะได้ไม่หลงเข้าไปในวังวนของยาเสพติด เพื่อให้เด็กเเละเยาวชนได้
เเสดงความคิดเห็นและให้กล้าเเสดงออกต่อโทษหรือพิษภัยของยาเสพติด ให้ คนอื่นได้รับรู้ เเละจดจาได้อย่างขึ้นใจ
สาเหตุของการติดยาเสพติด: การติดยาเสพติดอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจาก
Ø ความอยากรู้อยากลอง ด้วยความคึกคะนอง
Ø เพื่อนชวน หรือต้องการให้เป็นที่ยอมรับจากกลุ่มเพื่อน
Ø มีความเชื่อในทางที่ผิด เช่น เชื่อว่ายาเสพติดบางชนิด อาจช่วยให้สบายใจ ลืมความทุกข์ หรือช่วยให้
ทางานได้มาก ๆ
Ø ขาดความระมัดระวังในการใช้ยา เพราะคุณสมบัติของยา บางชนิดอาจทาให้ผู้ใช้ยาเกิดการเสพติดได้โดย
ไม่รู้ตัว หากใช้ยาอย่างพร่าเพื่อ หรือใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยขาดการแนะนาจากแพทย์ หรือเภสัชกร
Ø สภาพแวดล้อม ถิ่นที่อยู่อาศัย มีการค้ายาเสพติด หรือมี ผู้ติดยาเสพติด
Ø ถูกหลอกให้ใช้ยาเสพติดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
Ø เพื่อหนีปัญหา เมื่อมีปัญหาแล้วไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับตัวเองได้
การสังเกตผู้ติดยาเสพติด: ยาเสพติดเมื่อเกิดการเสพติดแล้ว จะมีผลกระทบต่อร่างกายและ จิตใจ ซึ่งทา
ให้ลักษณะและความประพฤติของผู้เสพเปลี่ยนไป จากเดิมที่อาจสังเกตพบได้ คือ
ü ร่างกายทรุดโทรม ซูบผอม
ü อารมณ์ฉุนเฉียว หรือเงียบขรึมผิดปกติ จึงมักพบผู้เสพติดชอบทะเลาะวิวาทหรือทาร้ายผู้อื่นหรือในทาง
กลับกัน บางคนอาจชอบแยกตัวอยู่คนเดียวและหนีออกจากพรรคพวกเพื่อนฝูง
ü ถ้าผู้เสพเป็นนักเรียน มักพบว่า ผลการเรียนแย่ลง ถ้าเป็นคน ทางาน มักพบว่าประสิทธิภาพในการทางาน
ลดลงหรือไม่ยอมทางานเลย
ü ใส่เสื้อแขนยาวตลอดเวลา เพื่อปกปิดรอยเข็มที่ฉีดยาตรงท้องแขนด้านใน หรือรอยกรีดตรงต้นแขนด้านใน
ü ติดต่อกับเพื่อนแปลกๆใหม่ๆซึ่งมีพฤติกรรมผิดปกติ
ü ขอเงินจากผู้ปกครองเพิ่ม หรือยืมเงินจากเพื่อนฝูงเสมอเพื่อนาไปซื้อยาเสพติด
ü ขโมย ฉกชิง วิ่งราว เพื่อหาเงินไปซื้อยาเสพติด
ü ผู้ติดยาเสพติดบางชนิด เช่น เฮโรอีน จะมีอาการอยากยาบางคนจะมีอาการรุนแรงถึงขั้นลงแดง
วิธี ป้องกัน ตนเองจากยาเสพติ ด : ไม่ทดลองยาเสพติดทุกชนิด ถ้ามีปัญหาหรือไม่สบายใจ อย่าเก็บไว้
คนเดียว ควรปรึกษาพ่อแม่ ครู ผู้ใหญ่ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น อ่านหนังสือ เล่นกีฬาหรือทางานอดิเรกต่าง ๆ
ตามความสนใจ และความถนัดระมัดระวัง การใช้ยาและศึกษาให้เข้าใจถึงโทษภัยของยาเสพติด ป้องกันครอบครัว
ควรสอดส่องดูแลเด็ก และบุคคลในครอบครัว อย่าให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อบรมสั่งสอน ให้รู้ถึงโทษภัยของยาเสพ

ติดดูแลเรื่องการคบเพื่อนคอยส่งเสริมให้เขารู้จักการใช้เวลาในทางที่เป็น ประโยชน์ เช่น การทางานบ้าน เล่นกีฬา
ฯลฯ เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กหันเหไปสนใจในยาเสพติด สิ่งสาคัญก็คื อทุกคนในครอบครัวควรสร้างความรั กความเข้าใจ
และความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ป้องกันชุมชน หากพบผู้ติดยาเสพติดควรช่วยเหลือแนะนาให้เข้ารับ การบาบัดรักษา
โดยเร็ว การสมัครเข้า ขอรับการบาบัดรักษายาเสพติดก่อนที่ความผิดจะปรากฏต่อเจ้าหน้าที่กฎหมายยกเว้นโทษให้
และ เมื่อรู้ว่าใครผิด นาเข้าส่งออก หรือจาหน่ายยาเสพติด ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ ตารวจ เจ้าหน้าที่ศุลกากรนายอาเภอ
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ หรือเจ้าหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
******************************************

เยาวชนกับการป้องกัน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปัจจุบันเยาวชนที่ตกเป็นทาสของยาเสพติด ส่วนมากมาจากสาเหตุหลายประการที่เกิดจากตัวเยาวชนเอง เช่น
ความอยากรู้ อยากทดลอง ความคึกคะนองของเยาวชน -ความต้องการให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่ม
เพื่อนหรือเข้ากับเพื่อนได้
ความไม่รู้หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเยาวชนใช้ยาในทางที่ผิดหรือหลงเชื่อคาโฆษณา
จิตใจของเยาวชนเอง จิตใจอ่อนแอ ใจคอไม่หนักแน่น เมื่อมีปัญหา ไม่สมหวัง ไม่ไตร่ตรองหาเหตุผล
เพื่อแก้ปัญหา ก็ใช้ยาหรือยาเสพติดเป็นเครื่องช่วยระงับความรู้สึกทุกข์ของตน ใช้บ่อยๆ ทาให้เกิดการเสพติด
ฉะนั้น การป้องกันและแก้ไขตนเองของเยาวชนให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด สามารถกระทาได้โดย
๑. ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด และระมัดระวังในการใช้ยา
๒. รู้จักเลือกคบเพื่อนที่ดี ส่งเสริมให้คิดและกระทาสิ่งดีมีประโยชน์กล้าพูดปฏิเสธเพื่อนที่ชักจูงไป
ในทางที่ไม่ดี เช่น การพูดปฏิเสธเพื่อนที่ชวนให้ลองเสพยาเสพติด
๓. ใช้เวลาว่าง และความอยากรู้ อยากลอง ไปในทางที่เป็นประโยชน์พึงระลึกเสมอว่าตนเองนั้น
มีคุณค่าทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
๔. มีความภาคภูมิใจและนับถือตนเอง ด้วยการไม่พึงพาหรือเกี่ยวข้องอบายมุขและสิ่งเสพติดใดๆ
ซึ่งจะนาความเสื่อมไปสู่ชีวิตของตนเอง
๕. รู้จักแก้ไขปัญหาชีวิตของตนเองด้วยเหตุและผล
๖. รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง ด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เชื่อฟังคาสั่งสอนของ พ่อแม่และ
ประพฤติแต่ในสิ่งที่ดีงาม จะช่วยให้เยาวชนประสบกับความสาเร็จในชีวิต
๗. ทาจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส เข้าใจวิธีการดาเนินชีวิตและยอมรับความเป็นจริง ที่ตนเองเป็นอยู่
โดยนาหลักศาสนามาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต จะช่วยให้เยาวชนเกิดความมั่นคงทางด้านจิตใจมากขึ้น
๘. เมื่อมีปัญหา รู้จักปรึกษาผู้ใหญ่ พ่อ แม่ หรือผู้ที่ไว้วางใจ หรือ หน่วยงานต่างๆ ที่รับให้
คาปรึกษา ในฐานะที่เยาวชนเป็นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว จึงควรมีส่วนช่วย พ่อแม่ ผู้ปกครอง
การป้องกันปัญหายาเสพติดแก่ครอบครัวของตนเอง
๑. ช่วย พ่อ แม่ สอดส่องดูแลน้องๆ หรือสมาชิกคนอื่นๆภายในครอบครัวมิให้กระทาสิ่งที่ผิด เช่น การ
คบเพื่อนที่ไม่ดี การมั่วสุมในอบายมุขและสิ่งเสพติด เยาวชนควรทาตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก ่สมาชิกคนอื่นๆภายใน
ครอบครัวด้วย เช่น การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ความมีระเบียบวินัย ความขยันหมั่นเพียร
๒. ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว มีความรักใคร่กลมเกลียวและมี
ความเข้าใจกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อมีปัญหา
๓. เมื่อมีโอกาสควรบอกกล่าวหรือตักเตือนสมาชิกคนอื่นๆภายในครอบครัว โดยเฉพาะน้องๆให้รู้
เกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติดวิธีการใช้ยาอย่างปลอดภัย
๔. ช่วยทาให้ พ่อ แม่ เกิดความสบายใจและภาคภูมิใจด้วยการประพฤติดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน แบ่งเบา
ภาระหน้าที่การงานของพ่อ แม่ ภายในบ้าน
”””””””””””””””””””””””””””””

วันน้าโลกหรือวันอนุรักษ์โลก
วันที่ ๒๒ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันน้าของโลก (World Water Day) หรือ วันอนุรักษ์โลก โดยเริ่มต้นปฏิบัติครั้งแรกเมื่อ
ปี ๒๕๓๖ เนื่องจากองค์การสหประชาชาติ ได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น และอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาการแย่งชิงน้าขึน้ ได้ในอนาคต ดังนั้น ในปี ค.ศ.๑๙๙๒ สมัชชาสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ ๒๒
มีนาคม ของทุกปีเป็น " วันน้าของโลก " หรือ " World Day for Water " เพื่อระลึกถึงความสาคัญของน้า ซึ่งเป็นความ
ต้องการขั้นพื้นฐาน ของสิง่ มีชีวติ ทุกชนิดในโลก
อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในหมู่มวลมนุษยชาติในเรื่องการอนุรักษ์น้า และการพัฒนาแหล่งน้า ตลอดจน
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมสหประชาชาติปี ๑๙๙๒ ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา หรือที่เรียกกันว่า
Agenda ๒๑ โดยในแต่ละปีจะมีหน่วยงานในสังกัดองค์การสหประชาชาติรับผิดชอบในการจัดงาน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสาคัญและปัญหาการขาดแคลนน้าที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค
๒. เพื่อเพิ่มพื้นที่อนุรักษ์น้าในรูปแบบต่างๆ
๓. เพื่อกระตุ้นให้รัฐบาลของแต่ละประเทศและหน่วยงานเอกชนได้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการดาเนินงานเพื่ออนุรักษ์น้า
ให้มากขึน้
นโยบายการจัดการแหล่งน้าอย่างยั่งยืน
องค์การสหประชาชาติยังได้กาหนดนโยบายการจัดการแหล่งน้าอย่างยั่งยืน ๕ ประการได้แก่
๑. การจัดการให้พื้นที่ที่มีความต้องการใช้นามากที
้
่แตกต่างกันได้มีโอกาสใช้น้าอย่างเท่าเทียมกัน
๒. การอนุรักษ์แหล่งน้า โดยพัฒนาแหล่งน้าให้สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อแหล่งน้า
๓. การควบคุมดูแลการใช้น้าจากแหล่งต้นน้าให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพและปริมาณการใช้น้าของ
แหล่งปลายน้า
๔. การจัดการกับปัจจัยอืน่ ๆ โดยดูแลปัจจัยต่างๆ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อแหล่งน้า
๕. การจัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสม
”””””””””””””””””””””””””””””

เรื่อง การอนุรักษ์ดินและน้า
การอนุรักษ์ดินและการอนุรักษ์น้าในบริเวณพื้นที่ต้นน้าลาธารเป็นกิจกรรมซึ่งมีผลเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน
กล่าว คือ ในการอนุรักษ์ดินส่วนใหญ่เราจะดาเนินการในด้านการลดความรุนแรงของน้าที่ไหลบ่ามาบนผิวดินมิให้ทา
อันตรายต่อผิวดิน โดยการชะลอความเร็วของกระแสน้าที่ไหลหรือด้วยวิธีการเก็บกักน้าไว้ตามลาธารลาห้วยเป็น
ตอนๆ เพื่อที่น้าจะได้มีโอกาสไหลซึมลงไปเก็บสะสมอยู่ในดินให้มากที่สุด หลังจากนั้นจึงค่อยไหลระบายออกจากดินลง
สู่ลาธารและล าห้ว ยตลอดทั้งในฤดูฝ นและฤดูแล้ ง ทาให้ล าธารและล าห้ วยดังกล่าวมีน้าไหลตลอดปี และอานวย
ประโยชน์เกี่ยวกับความเป็นอยู่ตลอดจนการทามาหากินให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตลุ่มน้าอย่างทั่วถึง ดังวิธีการ
อนุรักษ์ดินและน้าที่สาคัญต่อไปนี้
๑. วิธีการอนุรักษ์ดินและน้าด้วยพืช โดยการปลูกต้นไม้หรือพืชคลุมดิน เพื่อป้องกันการพังทลายของดินใน
บริเวณพื้นที่ต้นน้าลาธารที่ไม่มีป่าไม้ ด้วยพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่และวิธีการปลูกดังนี้
๑.๑ การปลูกพืชเป็นแนวตามเส้นชั้นระดับเดียวกัน โดยการปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นแนวไปตาม
แนวเส้นชั้นระดับเดียวกันและตั้งฉากกับความลาดเทของพื้นที่
๑.๒ การปลูกพืชสลับเป็นแถบ โดยการแบ่งพื้นที่ปลูกพืชหลายชนิดเป็นแถบสลับกันและตั้งฉากกับ
ความลาดเทของพื้นที่มีอยู่ ๒ รูปแบบ คือ ปลูกเป็นแถบคดโค้งไปตามแนวเส้นชั้นระดับเดียวกัน และปลูกเป็นแถบตั้ง
ฉากกับความลาดเทเป็นแนวตรงขนานกัน
๑.๓ การปลูกพืชหรือใช้วัสดุคลุมดินสาหรับพื้นที่บางแห่ง เพื่อป้องกันไม่ให้หน้าดินถูกน้าและกระแส
ลมกระทาโดยตรง และยังเป็นการลดการระเหยของน้าออกจากดินมากเกิดขอบเขตอีกด้วย พืชคลุมดิน ได้แก่ พืช
ตระกูลถั่วและหญ้าบางชนิด ส่วนวัสดุคลุมดินได้แก่เศษพืช เป็นต้น
๑.๔ การปลูกต้นไม้หรือพืชหลายอย่างในพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้ใบพืชต่างๆสามารถคลุมพื้นที่ได้มาก
ที่สุด เพื่อลดการถูกชะล้างพังทลายของดินและช่วยรักษาความชื้นในดินด้วย
๒. วิธีการอนุรักษ์ดินและน้าด้วยการก่อสร้าง โดยทั่วไปการปลูกต้นไม้หรือพืชคลุมดินในบริเวณพื้นที่ต้นน้าลา
ธารซึ่งมีความลาดชันมากแต่เพียงอย่างเดียว จะไม่สามารถชะลอความเร็วของน้าที่ไหลบ่ามาบนผิวดินได้ดีเท่าที่ควร
จึงนิยมก่อสร้างหรือดัดแปลงสภาพพื้นที่ ร่วมกับวิธีการอนุรักษ์ด้วยพืช เพื่อช่วยลดความรุนแรงของน้าที่ไหลบ่ ามา
ดังกล่าว นอกจากนั้น ตามร่องน้าและลาธารต่างๆ จะนิยมก่อสร้างหรือหาวิธีเก็บกักน้าไว้เป็นระยะๆ อีกด้วยสาหรับ
ใช้ชะลอความเร็วของกระแสน้า และน้าที่กักกั้นไว้ก็จะซึมเข้าไปเก็บขังอยู่ในดินตามตลิ่ง และท้องน้าได้มากขึ้น วิธีการ
อนุรักษ์ดินและน้าด้วยการก่อสร้างที่สาคัญ มีดังนี้
๒.๑ การก่อสร้างคันดิน โดยการก่อสร้างคันดินกั้นน้าห่างกันเป็นระยะๆตลอดความยาวของพื้นที่ลาด
เอียง ซึ่งคันดินแต่ละแนวจะสร้างไปตามพื้นดินที่มีระดับดินเท่า กันโดยประมาณ หรือ อาจสร้างมีแนวลาดลงสู่ที่ต่า
ทีละน้อยพร้อมกับขุดร่องน้าที่มีลักษณะแบน และตื้นอยู่ทางด้านหน้าติดกับคันดินด้วย เพื่อจะได้ระบายน้าที่คันดินกั้น
ไว้ออกไปจากพื้นที่ลงสู่ร่องน้าและลาธารต่อไป
คันดินที่ก่อสร้างขึ้นควรมีลักษณะเตี้ยและแบน มีระยะความสูงของคันไม่เกิน ๓๐ ซม. และขนาดความ
กว้างของฐานคันดินกับความกว้างของร่องน้าควรมีระยะรวมไม่น้อยกว่า ๕ เมตร เพื่อให้คันดินมีความมั่นคงแข็งแรง
และสร้างด้วยเครื่องจักรกลได้สะดวก
๒.๒ การก่อสร้างขั้นบันได ในบริเวณลาดเนินเขาทั่วไปสมควรขุดตักดินเป็นขั้นบันไดห่างกันเป็นระยะ
ตลอดความยาวของพื้นที่ลาดเนิน โดยเลือกขั้นบันไดดังกล่าวให้เหมาะสมกับสภาพท้องที่ดังต่อไปนี้
๑) ขั้นบันไดแบบราบ มีพื้นที่ขั้นบันไดอยู่ในแนวระดับ และนิยมสร้างคันดินเพื่อกั้นน้าที่ขอบบันได
ทุกชั้นด้วย เหมาะสาหรับท้องที่ซึ่งมีฝนตกชุกและต้องการเก็บขังน้าไว้ใช้เพาะปลูกพืชตามขั้นบันไดดังกล่าว

๒) ขั้นบันไดแบบลาดเทออกมีพื้นที่ขั้นบันไดลาดเทออก สามารถใช้ได้ผลดีเฉพาะ ในท้องที่ซึ่งมีฝน
ตกน้อย
๓) ขั้น บั น ไดแบบลาดเทเข้ ามีพื้ นที่ขั้ นบัน ไดลาดเทเข้า ซึ่ง จะสามารถดักและเก็บ ขังน้ าอยู่ ตาม
ขั้นบันไดได้ จึงเหมาะที่จะก่อสร้างในภูมิภาคที่มีฝนตกชุก
การอนุรักษ์ดินและน้าในบริเวณพื้นที่ลาดเอียงโดยวิธีการก่อสร้างคันดินและขั้นบันไดดังกล่าว สมควร
ปลูกต้นไม้หรือพืชคลุมดินให้ทั่วทั้งบริเวณ ทั้งนี้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการพังทลายของดิน และทา
ให้พื้นที่ต้นน้าลาธารบริเวณนั้นมีความชุ่มชื้นเพิ่มมากขึ้น
๒.๓ การก่อสร้างฝายปิดกั้นทางน้า ตามร่องน้าและลาธารต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ต้นน้าลาธารซึ่งถูก
ทาลายจนมีสภาพเสื่อมโทรมควรพิจารณาสร้างสิ่งก่อสร้างปิดกั้นลาน้าที่เรียกว่า "ฝาย" เป็นระยะๆ เพื่อใช้ทดและเก็บ
น้าที่ไหลบ่าลงมาไว้ในลาน้าคล้ายกับอ่างเก็บน้าขนาดเล็กให้กระจายอยู่ทั่วไปตามบริเวณพื้นที่ต้นน้าลาธารโดยน้าที่
เก็บกักนี้จะซึมเข้าไปในดินตามตลิ่งและท้องน้า เข้าไปเก็บอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินทาให้น้าที่เก็บกักอยู่ในดินตาม
บริเวณต้นน้าลาธารนั้นมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ทาให้พื้นที่บริเวณต้นน้าลาธารดังกล่าวเกิดความชุ่มชื้นและ
มีน้าไหลอกจากดินหล่อเลี้ยงลาธารตลอดปี
ฝายที่สร้างปิดกั้นทางน้าในบริเวณต้นน้าลาธาร อาจสร้างด้วยวัสดุซึ่งมีราคาถูก และหาได้ง่ายในท้องถิ่น
เช่น กิ่งไม้ ใบไม้ ไม้ไผ่ เสาไม้ ทราย และกรวด เป็นต้น โดยนาเสาไม้ มาตอกให้ห่างกันเป็นระยะๆ ขวางทางน้าให้ได้
หลายแถวตามที่ต้องการ และนาไม้เคร่ามาตอกติดกับเสาแล้วกรุด้วยไม้ไผ่ติดกับเคร่าพร้อมกับสะกิ่งใบไม้และอัดกรวด
ทรายลงไปในคอกให้เต็ม หรือฝายในบางท้องที่อาจใช้วัสดุก่อสร้างอันประกอบด้วยก้อนหินขนาดต่างๆ นามากองก่าย
เป็นรูปคล้ายสี่เหลี่ยมคางหมูขวางลาน้า โดยในช่องว่างของหินขนาดใหญ่แต่ละชั้นบรรจุด้วยกรว ดและหินย่อย
ขนาดเล็กลงไปจนเต็ม ซึ่งฝาย ที่สร้างด้วยหินดังกล่าวนี้จะต้านทานน้าที่ไหลผ่านตัวฝาย และน้าที่ล้นข้ามสันฝาย
ได้เป็นอย่างดี
เมื่อต้องการสร้างฝายให้มั่นคงแข็งแรง และเก็บขังน้าได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางน้าที่มีน้าไหลแรง
ในฤดูฝ นก็จะต้องใช้วัส ดุที่มีความคงทนถาวรเป็นหลั ก ได้แก่ หิน ซีเมนต์ และคอนกรีตล้ว น โดยมีการคานวณ
ออกแบบกาหนดสัดส่วนของฝายให้เหมาะสมกับภูมิประเทศ ให้เหมาะสมกับปริมาณน้าที่คาดว่าจะมีมามากที่สุดให้
ไหลข้ามฝายไปได้อย่างปลอดภัย และจะต้องทาการก่อสร้างให้ถูกวิธีด้วย
******************************************

แนวคิดและความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
******************************
แนวคิดสถาบันพระมหากษัตริย์
พระมหากษั ต ริ ย์ แต่ เดิ มมี แ นวคิด สองประการคือ ถือ ว่า พระมหากษัต ริย์ คือ หั ว หน้ าครอบครั ว ใหญ่ ที่ มี
ความสั มพันธ์กัน ทางสายเลือดกับหมู่คณะและประการที่ สองคือ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของรัฐ ในทาง
การเมืองหรือเป็นผู้มีอานาจสูงสุด โดยเฉพาะในยุโรปมีความเชื่อในเรื่องลัทธิเทวสิทธิ์ (Divine right of King) และถือ
ว่าพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่ง อานาจอธิปไตยและมีอานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ รวมทั้งมีอานาจโดยสมบูรณ์
(Absolute)
สาหรับประเทศไทยแนวคิดในเรื่องพระมหากษัตริย์เริ่มปรากฏชัดเจนในยุคกรุงสุโขทัยโดยใช้คาว่า “พ่อขุน”
ราษฎรมีความใกล้ชิดกับองค์พระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์ในสมัยนั้นเรียกว่าพ่อขุ นก็พร้อมที่จะช่วยประชาชน
โดยประชาชนที่ร้อนอกร้อนใจก็สั่นกระดิ่งเพื่อร้องขอให้พิจารณาอรรถคดีต่างๆ ได้ ทุกวันพระก็ชักชวนข้าราชบริพาร
และหมู่เหล่าปวงชนพร้อมใจกันฟังเทศน์รับพร ประชาชนใกล้ชิดผู้ปกครองใช้หลักครอบครัวมาบริหารรัฐและใช้หลัก
ศาสนาเข้าผูกใจคนให้อยู่ร่ว มกันอย่างปกติสุข ดังนั้นพ่อขุนหรือพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยนั้นจึงเรียกว่า “อเนก
ชนนิกรสโมสรสมมติ” หมาย ถึงพระมหากษัตริย์ที่ประชาชนและเหล่าอามาตย์เลือกพระองค์ขึ้นปกครองประเทศ
อย่างไรก็ดีในช่วงการเปลี่ยนแผ่นดินและศูนย์กลางความเจริญย้ายลงมาทางใต้ อาณาจักรกรุ งศรีอยุธยาเริ่มเจริญขึ้น
การแพร่ของแนวคิดต่างๆ ที่อยู่รอบๆ อาณาจักรใหม่ทั้งจากชาติตะวันตกที่เข้ามาค้าขายและชนชาติเขมรหรือขอมก็
เข้าสู่แนวคิดเรื่องพระมหากษัตริย์ในช่วงนี้ แนวคิดเรื่องพระมหากษัตริย์จึงมีการผสมผสาน ดังนั้น พระมหากษัตริย์จึง
ไม่ ใ ช่ ค นธรรมดาอย่ า งพ่ อ ขุ น แต่ เ ป็ น บุ ค คลที่ เ ป็ น คนสร้ า งชาติ รวมแผ่ น ดิ น แนวคิ ด ทั้ ง ฝรั่ ง และเขมรจึ ง ท าให้
พระมหากษัตริย์มีอานาจใจการปกครองสูงสุดดุจได้รับเทวสิทธิ์ และขณะเดียวกันพระมหากษัตริย์ทรงใช้หลักการ
ปกครองโดยมีหลักศาสนากากับ เพราะพระมหากษัตริย์มีนิติราชประเพณี ทศพิธราชธรรม และทรงมีพระมโนธรรม
กากับ นอกจากนี้พระมหากษัตริย์ไทยยังทรงอยู่คู่กับราษฎรไทยเสมอมา
ปัจจุบันรัฐธรรมนูญเกือบจะทุกฉบับรับรองฐานะของพระมหากษัตริย์ว่า “ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักร
อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วจะแบ่ ง แยกมิ ไ ด้ พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข และทรงด ารงต าแหน่ ง จอมทั พ ไทยองค์
พระมหากษัตริย์ ทรงดารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ และจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องในทาง
ใด ๆ มิได้” ฐานะของพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยก็คือ ทรงเป็นประมุขของประเทศและยังทรงใช้อานาจ
อานาจอธิปไตยทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
ความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศตลอดมา พระมหากษัตริย์ของไทยได้ทรงปกครอง
แผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม ได้ทรงบาบัดทุกข์บารุงสุขของประชาชน ได้ทรงทานุบารุงบ้านเมืองให้มีความเจริญมั่นคง
ก้าวหน้าในด้านต่างๆ บางพระองค์ได้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติด้วยความกล้าหาญและเสียสละ อาทิ สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บางพระองค์ได้ทรงดาเนินวิเทโศบายที่ชาญฉลาดทาให้ประเทศไทย
สามารถรักษาเอกราชอธิปไตยไว้ได้จนทุกวันนี้ เช่นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช
ชาติไทยของเรามีการวิวัฒนาการมาตั้งแต่เริ่มรวมชาติรวมแผ่นเดิน ก่อร่างสร้างเมืองตั้งแต่ อดีต จนมาเป็น
ประเทศชาติ ทุก วัน นี้ ก็เ พราะสถาบั น พระมหากษั ตริ ย์ สถาบัน พระมหากษั ตริ ย์ยั งเป็ นสถาบั นที่ อยู่ ในหั ว ใจของ
ประชาชน เป็นสถาบันที่เคารพ สักการะเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมของปวงชนชาวไทยทุกๆ คน ผู้ใดหรือใครจะมา
ล่วงเกินพระราชอานาจไม่ได้ ในสมัยสุโขทัยสถาบันพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนพ่อของประชาชนฐานะของพระองค์
เป็นพ่อขุน มีความใกล้ชิดประชาชน พอเข้าสมัยกรุงศรีอยุธยาฐานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นสมมุติเทพ
หรือเป็นเทวดาโดยสมมุติและทรงมีพระราชอานาจในการปกครองทรง เป็นองค์อธิปัตย์สูงสุดในการปกครองบ้านเมือง

ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยหลักธรรมะโดยมีทศพิธราชธรรม และธรรมะหลักสาคัญต่างๆ ในการปกครองจนทาให้ไพร่
ฟ้าประชาราษฏ์อยู่เย็นเป็นสุข ทรงครองราชย์ป้องเมือง ทานุบารุงบ้านเมือง ศาสนา และสังคมมาจนถึงทุกวันนี้ แม้ว่า
ประเทศไทยจะมีรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตย พระราชอานาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ก็มิทรงเสื่อมถอย
แต่สถาบันพระมหากษัตริย์กลับเป็นที่เคารพสักการะจากประชาชนมากเช่นเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลง
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