ประวัติความเป็นมาของบุญบั้งไฟ
..................................
ตานานของประเพณีบุ ญบั้ งไฟ ผู กพัน กับนิทานพื้นบ้านสองเรื่องคือเรื่องท้าวผาแดงนางไอ่ และเรื่องสงคราม
ระหว่ า งพญาคั น คากกั บ พญาแถน ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งที่ ก ล่ า วถึ ง ที่ ม าของการยิ ง บั้ ง ไฟเลยที เ ดี ย ว ต านานเรื่ อ งนี้ เริ่ ม จาก
พระโพธิสั ตว์เสวยชาติเป็ น พญาคัน คาก (คางคก) อาศัยอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ครั้งนั้น พญาแถน เทพผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์
ผู้ดลบันดาลให้ฝนตก เกิดไม่พอใจชาวโลกจึงบันดาลให้ฝนไม่ตก เกิดไม่พอใจชาวโลกจึงบันดาลให้ฝนไม่ตกเลยตลอด ๗ ปี
๗ เดือน ๗ วัน ชาวเมืองทนไม่ไหวจึงคิดทาสงครามกับพญาแถน แต่สู้พญาแถนกับกองทัพเทวดาไม่ได้ ถูกไล่ล่าหนีมาถึง
ต้นไม้ใหญ่ที่พญาคันคากอาศัยอยู่ ในที่สุดพญาคันคากตกลงใจเป็นจอมทัพของชาวโลกต่อสู้กับพญาแถน พญาคันคากให้
พญาปลวกก่อจอมปลวกขึ้นไปจนถึงสวรรค์ ให้พญามอดไม้ไปทาลายด้ามอาวุธของทหารและอาวุธพญาแถน และให้
พญาผึ้ง ต่อ แตนไปต่อยทหารและพญาแถนฝุายเทวดาพ่ายแพ้ พญาแถนจึงให้คามั่นว่า หากมนุษย์ยิงบั้งไฟขึ้นไปเตือน
เมื่อไรจะรีบบันดาลให้ฝนตกลงมาให้ทันทีและถ้ากบเขียดร้องก็ถือเป็นสัญญาณว่าฝนได้ตกลงถึงพื้นแล้ว และเมื่อใดที่
ชาวเมืองเล่นว่าวก็เป็น สัญญาณแห่งการหมดสิ้นฤดูฝน พญาแถนก็บันดาลให้ฝนหยุดตก ส่วนตานานพื้นบ้านเรื่องผาแดง
นางไอ่ มีความโดยย่อ คือ นางไอ่เป็นธิดาพระยาขอมผู้ครองเมืองชะธีตา นางไอ่เป็นสตรีที่มีสิริโฉมงดงามเป็นที่เลื่องลือไป
ในนครต่างๆ ทั้งโลกมนุษย์และบาดาล มีชายหนุ่มหมายปองจะได้อภิเษกกั บนางมากมาย ในจานวนผู้ที่มาหลงรักนางไอ่
มีท้าวผาแดงและท้าวพังคี โอรสสุทโธนาค เจ้าผู้ครองนครบาดาล ท้าวทั้งสองต่างเคยมีความผูกพันกับนางไอ่มา แต่
อดีตชาติ จึงต่างช่วงชิงจะได้เคียงคู่กับนาง แต่ก็พลาดหวัง จึงมิได้อภิเษกทั้งคู่เพราะแข่งขันบั้งไฟแพ้ ท้าวพังคีนาคไม่ยอม
ลดละ แปลงกายเป็น กระรอกเผือกคอยติดตามนางไอ่ สุ ดท้ายถูกฆ่าตาย พญานาคผู้เป็นพ่อจึงขึ้นมาถล่มเมืองล่มไป
กลายเป็นหนองน้าใหญ่ คือ หนองหาน หนองหานในตานานท้าวผาแดงนางไอ่ ที่เป็นที่ถกเถียงกันว่าที่ไหนกันแน่ มีอยู่ถึง
๓ ที่ ได้แก่ หนองหาน ที่ อาเภอ หนองหาน จังหวัดอุดรธานี และหนองหาน อาเภอกุมภวาปี ซึ่งก็ไม่ไกลจากที่แรกมากนัก
และอีกที่หนึ่งก็คือหนองหาร จังหวัด สกลนคร
ในตาราอ้างถึงเรื่องผาแดงนางไอ่จบลงด้วยการเกิดเป็นหนองน้า ขนาดใหญ่จากการต่อสู้ของพญานาคกับท้าวผาแดง
ต่างก็มีข้อมูลอ้างอิงถึง หนองน้าที่ชื่อหนองหาน แต่กล่าวต่างกันไปในตาราแต่ละเล่มถึงหนองน้า ทั้ง ๓ แห่ง
จุดประสงค์ของการทาบุญบั้งไฟ มีหลายอย่าง เช่น
การบู ช าคุ ณของพระพุท ธเจ้ า สื บ ต่ อ อายุ พ ระพุ ทธศาสนา ขอน้ าฝน เชื่ อ มความ สมั ครสมานสามั ค คี แสดง
การละเล่นการบูชาคุณของพระพุทธเจ้า ชาวอีสานส่วนมากนับถือพระพุทธศาสนา เมื่อถึงเทศกาลเดือน ๖ ซึ่งเป็นวัน
ประสูติ วันตรัสรู้ และวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ชาวอีสานจะจัดดอกไม้ธูปเทียนมาบูชา พระพุทธรูป การทาบุญบั้ง
ไฟของชาวอีสานถือว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเช่นกัน
การสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา เนื่องจากการทาบุญบั้งไฟ มีการบวชพระและบวชเณร ในครั้งนี้ด้วย จึงถือว่าเป็น
การสืบต่อพระพุทธศาสนา
การขอฝน การทานาไม่ว่าจะเป็นของภาคใดก็ต้องอาศัยน้าฝน ชาวอีสานก็เช่นกัน เนื่องจากมนุษย์ไม่สามารถ
ควบคุมธรรมชาติได้ จึงมีความเชื่อเดียวกันกับสิ่งเหนือธรรมชาติจากตานาน เรื่องเล่าของชาวอีสานเชื่อว่า มีเทพบุตร ชื่อ
โสกาลเทพบุตร มีหน้าที่บันดาลน้าฝนให้ตกลงมา จึงทาบุญ บั้งไฟขอน้าจากเทพบุตรองค์นั้น
การเชื่อมความสามัคคี คนในบ้านเมืองหนึ่งที่แตกต่างกันมาอยู่รวมกัน ถ้ามิได้ทากิจกรรม ร่วมกันก็จะมีฐานะ
ต่างคนต่างอยู่ เมื่อบ้านเมืองเกิดความยุ่งยากจะขาดกาลังคนแก้ไข ดังนั้น เมื่อทาบุญ บั้งไฟก็จะเปิดโอกาสให้คนทั้งหลาย
ได้มาร่วมแรงร่วมใจกันประกอบกิจกรรม สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้น ในหมู่คณะ
รูปแบบประเพณี
การแสดงการละเล่น เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนมาแสดงการละเล่น คนเราเมื่อได้เล่น ได้กินร่วมกัน จะเกิด
ความรักใคร่ใยดีต่อกัน การเล่นบางอย่างจะสุภาพเรียบร้อย บางอย่างหยาบโลน แต่ก็ไม่ ถือสาหาความ ถือเป็นการเล่น
เท่านั้น

ในวันนี้ ประเพณีบุญบั้งไฟ แบ่งงานออกเป็นงานใหญ่ ๆ สองงานด้วยกันคือวันแรก เริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ
๑๐.๐๐ น. เป็นขบวนแห่บั้งไฟสวยงามไปตามถนนสายหลักใจกลางเมื อง ในวันนี้ชาวบ้านจากคุ้มต่าง ๆ จะนาบั้งไฟขึ้น
ขบวนรถที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามเป็นลวดลายไทยงามวิจิตร นาแห่แหนด้วยขบวนราประกอบดนตรีพื้นเมือง
บนขบวนรถบางทีจ ะเป็ นธิดาบั้ งไฟโก้ เทพบุตรเทพธดาตัวน้อย ๆ หรือแม้กระทั่งเรื่องราวจาลองจากนิยายพื้นบ้าน
ปรัมปรา เช่นเรื่องท้าวผาแดง นางไอ่ เป็นต้น นอกจากนี้ที่จะขาดไม่ได้ก็คือขบวนรีวิวประเภทเนื้อหาสาระและตลกขบขัน
ต่าง ๆ ที่เปิดโอกาสให้ชาวเมืองที่ต่างอายุกันได้มีโอกาสเข้าร่วมงานอย่างเสมอหน้าและ มาประกวดประชันกันอย่ าง
สนุกสนาน ส่วนวันที่สองเริ่มแต่เช้าที่สวนพญาแถนเป็นการประกวดการจุดบั้งไฟ มีการประกวดบั้งไฟขึ้นสูงแบะยั้งไฟ
แฟนซีต่าง ๆ ในขณะที่ชาวบ้านชาวคุ้มต่าง ๆ ก็จะยกขบวนออกร้องราทาเพลงกันตลอดทั้งวันอย่างสนุกสนาน
ชนิดของบั้งไฟ
- บั้งไฟโมดหรือโหมด - บั้งไฟม้า - บั้งไฟช้าง
- บั้งไฟจินาย - บั้งไฟดอกไม้ - บั้งไฟฮ้อยหรือบั้งไฟร้อย
- บั้งไฟหมื่น - บั้งไฟแสน - บั้งไฟตะไล
- บั้งไฟตื้อ - บั้งไฟพล
ตัวอย่างบั้งไฟที่ใช้แข่งขัน
บั้งไฟหมื่น
บั้งไฟชนิดนี้เป็นบั้งไฟขนาดกลาง บรรจุดินปืนหนักระหว่าง ๑๒-๑๑๙ กิโลกรัม ขนาดกระบอกกว้าง ๓,๕ นิ้ว
ยาวประมาณ๑๔๐ เซนติเมตร ไม่เกิน ๑๘๐ กิโลเมตร ทาด้วยกระบอกไม้ไผ่กระบอกเล็ก (เหลาเล็ก) กระบอกพลาสติก
(เหลาเอสลอน) การจุดบั้งไฟแข่งขันส่วนมากเป็นบั้งไฟหมื่น
บั้งไฟแสน
บั้งไฟชนิดนี้เป็นบั้งไฟขนาดใหญ่ที่สุด บรรจุดินปืนหนัก ๑๒๐ กิโลกรัมขึ้นไป บั้งไฟขนาดนี้ทายากที่สุดจะต้อง
อาศัยความชานาญเป็นพิเศษ เพราะบั้งไฟขนาดนี้หากแตกแล้วจะเป็นอันตรายมาก เพราะฉะนั้นก่อนทาบั้งไฟจะต้องมี
พิธีกรรมบวงสรวงให้ถูกต้องตามหลักการทาบั้งไฟแสนเสียก่อนจึงจะลงมือทา เมื่อตกบั้งไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีการ
ตกแต่งประดับประดาบั้งไฟ
จุดเด่นของพิธีกรรม
จุดเด่นของการชมประเพณีบุญบั้งไฟ อยู่ที่ช่วงเช้าของวันแรกคือวันแห่บั้งไฟสวยงาม สามารถชมได้ที่ปะราพิธี
ถนนใจกลางเมือง และช่วงเช้าวันที่สอง คือการจุดบั้งไฟขึ้นสูงที่สวนสาธารณะพญาแถน
........................................................................

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
..................................
การอนุรั กษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental Conservation) หมายถึงการใช้สิ่งแวดล้อม อย่างมีเหตุผ ล
เพื่ออานวยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไปแก่มนุษย์ โดยมีแนวความคิดที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดผลอยู่ ๖ ประการ คือ
๑) ต้องมีความรู้ในการที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จะให้ผลแก่มนุษย์ทั้งที่ เป็นประโยชน์และโทษ และคานึงถึง
เรื่องความสูญเปล่าในการจะนาทรัพยากรธรรมชาติไปใช้
๒) รักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จาเป็นและหายากด้วยความระมัดระวัง ตระหนักเสมอ ว่าการใช้ทรัพยากรมาก
เกินไปจะเป็นการไม่ปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม ฉะนั้นต้องทาให้อยู่ในสภาพเพิ่มพูนทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ
๓) รักษาทรัพยากรที่ทดแทนได้ให้มีสภาพเพิ่มพูนเท่ากับอัตราที่ต้องการใช้เป็นอย่างน้อย
๔) ประมาณอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรได้ พิจารณาความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสาคัญ
๕) ปรับปรุงวิธีการใหม่ ๆ ในการผลิตและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและพยายามค้นคว้าสิ่งใหม่ ๆ ทดแทน
การใช้ทรัพยากรจากแหล่งธรรมชาติให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ของประชากร
๖) ให้การศึกษาแก่ประชาชนเพื่อเข้าใจถึงความสาคัญในการรักษาสมดุลธรรมชาติ ซึ่งมีผลต่อการทาให้สิ่งแวดล้อม
อยู่ในสภาพที่ดี โดยปรับความรู้ที่จะเผยแพร่ให้เหมาะแก่วัย คุณวุฒิ บุคคล
สถานที่หรือท้องถิ่น ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน เพื่อให้ ประชาชนเข้าใจในหลั กการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อันจะเป็น
หนทางนาไปสู่อนาคตที่คาดหวังว่ามนุษย์จะได้อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ดีได้
หลักการและวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คือ การใช้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด
และใช้ให้เกิดประโยชน์ หลักการและวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีดังนี้
๑. การถนอมรักษาคือ การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้คงสภาพทั้งปริมาณและคุณภาพเอาไว้
โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น กรณีแร่เหล็กแทนที่จะนามาใช้โดยตรงก็นาไปผสมกับแร่ธาตุ
อื่น ๆ เพื่อใช้เป็นเหล็กกล้า ซึ่งนอกจากจะลด ปริมาณการใช้เนื้อเหล็กให้น้อยลงแล้วยั งช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนาน
ออกไปอีกด้วย เป็นต้น
๒. การบูรณะฟื้นฟูคือ การทาให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลับคืนมาใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิม เช่น
ดินที่นามาใช้เพื่อการเพราะปลูกพืชชนิดเดียวกันติดต่อกันเป็นเวลานานจะทาให้คุณภาพของดินเสื่อมลง การบูรณะฟื้นฟู
จะทาได้โดยการใส่ปุ๋ยปลูกพืชคลุมดิน หรือพักหน้าดินไว้สักช่วงระยะหนึ่ง เป็นต้น
๓. การนากลับมาใช้ใหม่ หรือที่เรียกว่า รีไซเคิล นอกจากการถนอมรักษาและการบูรณะฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติแล้ว การนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ใช้ไปแล้วกลับมาใช้ใหม่ถือเป็นการอนุรักษ์อีกวิธี
หนึ่ง ซึ่งการอนุรักษ์ชนิดนี้จะทาได้ดีกับทรัพยากรน้าและแร่ธาตุบางชนิด เช่น การนาเศษกระดาษ พลาสติก อลูมิเนียม
สังกะสี ตะกั่ว ทองแดง และเหล็กที่ทิ้งแล้วกลับมาหลอมหรือเปลี่ยนสภาพ ให้นากลับมาใช้ได้อีก เป็นต้น
๔. การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดจะไม่สามารถนามาใช้ประโยชน์
ได้มาก เช่น น้าที่ไหลลงมาตามลาน้า ถ้าหากสร้างเขื่อนขวางกั้นลาน้าเพื่อยกระดับของน้าให้เขื่อนสูงขึ้น แล้วนาพลังงาน
น้านั้นมาใช้ผลิตกระแสไฟฟูา ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานอีกวิธีหนึ่ง
๕. การนาสิ่งอื่นมาใช้ทดแทนการนาสิ่งอื่นมาใช้ทดแทนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางชนิดอาจทาได้ เช่น
การนาก๊าซธรรมชาติ มาใช้ทดแทนน้ามันเชื้อเพลิงในรถยนต์ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนพลังงานไฟฟูา ซึ่งทาให้
ประหยัดค่าน้ามันเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟูา เป็นต้น
๖. การสารวจแหล่งทรัพยากรเพิ่มเติมเป็นการค้นหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น การใช้เครื่องตรวจสอบรังสีในการสารวจแร่ยูเรเนียม การใช้ระบบคลื่นแผ่นดินไหวเทียม
เพื่อสารวจหาน้ามันและก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น

๗. การประดิษฐ์ของเทียมขึ้นใช้ ความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทาให้มนุษย์สามารถผลิตของ
เทียมขึ้นใช้แทนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ยางเทียม ไหมเทียม เป็นต้น ความสามารถดังกล่าวจึงช่วยลดปริมาณ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดให้น้อย
แนวทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มจะได้ ผ ลยั่ ง ยื น ข้ อ มูล นั้ น ตลอดจนต้ องใช้ มาตรการทางกฎหมายควบคุ มแนวทางใน
การอนุรักษ์อย่างยั่งยืนมี ๓ แนวทางดังนี้
๑.การให้การศึกษาคือการสอนให้เข้าใจถึงหลักการ วิธีการอนุรักษ์ มีจริยธรรมเกิดสานักและร่วมในการอนุรักษ์
๒.การใช้เทคโนโลยีในการนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้ให้เกิดประโยชน์
๓.การใช้กฎหมายควบคุมเป็นวิธีการสุดท้ายในการดาเนินการ
การอนุรักษ์บรรยากาศ มหาสมุทรและระบบนิเวศบก
การใช้ทรัพยากรเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรปุาไม้ การเกษตร การประมง แร่ธาตุ
หิน ฯลฯ จะมีของเสียเกิดขึ้น ของเสียอาจจะอยู่ในรูปของของแข็ง (ขยะมูลฝอย กากสารพิษอันตราย) ของเหลว (น้าเสีย
น้ามั น และไขมั น ) ก๊ า ซ (ฝุุ น ละออง ก๊ า ซพิ ษ หมอกควั น ละอองสารพิ ษ ) มลพิ ษ ทางฟิ สิ ก ส์ (เสี ย ง แสง ความร้ อ น
ความสั่นสะเทือน) ของเสียและมลพิษเหล่านี้ย่อมหมุนเวียนอยู่ทั้งบนบก มหาสมุทร และบรรยากาศ เฉกเช่นเดียวกับ
วัฏจักรของน้า
ของเสียและมลพิษ สิ่งแวดล้อมที่เป็นฝุุนละออง แก๊สพิษ หมอกควัน ละอองสารพิษ และ CFCs จะลอยปนเปื้อน
ในบรรยากาศ ส่วนมากแล้วจะเป็นก๊าซเรือนกระจก (greenhouse gases)
ของเสียที่เป็นขยะมูลฝอย กากสารพิษ และน้าเสีย จะไหลลงสู่ลาน้า สุดท้ายลงสู่ทะเลและมหาสมุทร อาจจะทาให้
สิ่งมีชีวิตในน้าบางชนิดสูญพันธุ์ไปจากแหล่งน้าได้
การอนุ รั กษ์ร ะบบนิ เวศบก ที่เป็ น แหล่ งปัญหามีความส าคัญยิ่ง เนื่องจากเป็นแหล่ งที่อยู่อาศัยของมนุษย์ ที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติมากมายที่สามารถตอบสนองต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ได้ การจัดการควบคุมการอนุรักษ์หรือการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ของระบบบนบกจึงควรต้องประยุกต์วิธีการอนุรักษ์เข้ามาช่วยจัดการ โดยเฉพาะการแบ่งเขตพื้นที่
ผิวโลก เพื่อที่จะได้ทราบว่าพื้นที่ผิวโลกส่วนใดที่ควรสงวนเก็บกักเอาไว้ พื้นที่ส่วนใดที่มีศักยภาพในการฟื้นฟู พื้นที่ส่วนใด
ที่เห็นควรจะต้องมีการฟื้นฟู รักษา/ซ่อมแซมให้มีศักยภาพดีขึ้น
........................................................................

๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ วันสิ่งแวดล้อมโลก
..................................
ความเป็นมาของวันสิ่งแวดล้อมโลก
สืบเนื่องจากการที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) จัดให้มีการประชุมสหประชาชาติ ว่าด้วยเรื่อง
สิ่งแวดล้อมของมนุษย์ (UN: Conference on the Human Environment) ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๑๕
ณ กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ผลจากการประชุมในครั้งนั้น ทาให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกหันหน้าเข้าหากันเพื่อร่วม
ปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอันเป็นภัยคุกคามต่อการดารงอยู่ของมนุษย์ ต่อมาองค์การสหประชาชาติได้จัดตั้ง
โครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme : UNEP) ขึ้น และรัฐบาลจากนานา
ประเทศได้รับข้อตกลงจากการประชุมในครั้งนั้น แล้วดาเนินการจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน
นอกจากนี้ยังได้นาผลจากการประชุมดังกล่าวมาจัดทาเป็นรายงานเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา อย่างยั่งยืนพร้อมทั้ง
เรียกร้องให้ประชาคมโลกเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวิถีการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือจากนานาชาติทั่วโลกในด้านสิ่งแวดล้อม องค์การสหประชาชาติจึงได้
ประกาศให้ วันที่ ๕ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)
วันสิ่งแวดล้อมโลกปี ๒๕๕๖
ในแต่ละปีโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme UNEP) ได้
กาหนดประเด็นหลัก (Theme) ในการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกให้เป็นทิศทางเดี ยวกันทั่วโลก โดยในปี ๒๕๕๖
กาหนดประเด็นหลักในการรณรงค์เรื่อง THINK EAT SAVE หรือ กิน อยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกี่ยวข้อง
การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable consumption) อันเป็นการลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและ
ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐในเรื่องการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green
Growth) ซึ่ ง จะขั บ เคลื่ อ นประเทศไปสู่ เ ศรษฐกิ จ และสั ง คมคาร์ บ อนต่ า ยกระดั บ ความสามารถ ในการรองรั บ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ควบคุมและลดมลพิษ พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
ในวาระดังกล่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่ง เสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงกาหนดจัดงาน
วันสิ่งแวดล้อมโลกประจาปี พ.ศ.๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม
ในประเด็นที่สอดคล้องกับประเด็นหลักในการรณรงค์ของ UNEP และตามนโยบายที่รัฐบาลกาหนด
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
๑. เพื่อการสร้างกระแสสังคมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเรื่อง การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่อง การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๓. เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับหัวข้อ “THINK EAT SAVE หรือ กิน อยู่ รู้คิด
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
๔. เพื่ อ เผยแพร่ ผ ลการด าเนิ น งานในการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ประจักษ์
รูปแบบการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก: การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประกอบด้วย
กิจกรรมหลัก ดังนี้
๑. การจัดพิธีการและรับเสด็จ
๒. การจัดแสดงนิทรรศการ
๓. พิธีประทานถ้วยรางวัลและการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ
๔. การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่น ๆ
กาหนดจัดงานในวันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ
........................................................................

การอนุรักษ์ป่าไม้
..................................
ความจาเป็นที่ต้องมีการอนุรักษ์
ในการมีชี วิต อยู่ ของมนุ ษย์ ช าติ เพื่ อแสวงหาการพั ฒ นาทางเศรษฐกิจ และความอุด มสมบู รณ์ข องธรรมชาตินั้ น
จาเป็นต้องคานึงถึงความจริงที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนั้นคือ ขีดจากัดของทรัพยากรสมดุลของระบบนิเวศความเป็นมาของ
ด้านวัฒนธรรมรวมถึงความต้องการของมนุษย์ในอนาคต ซึ่งเป็นที่มาของคาว่า "อนุรักษ์"
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ ๔ ประการ คือ
๑. เพื่อธารงไว้ซึ่งปัจจัยสาคัญของระบบสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์และสัตว์ และระบบสนับสนุนการดารงชีวิต
เป็นการปรับปรุงปูองกันพื้นที่เพื่อการเพาะปลูก การหมุนเวียนแร่ธาตุอาหารพืช ตลอดจนการทาน้าให้สะอาด
๒. เพื่อสงวนรักษาการกระจายของชาติพันธุ์ ซึ่งขึ้นกับโครงการขยายพันธุ์ต่าง ๆ ที่จาเป็นต่ อการปรับปรุงการปูองกัน
ธัญญพืช สัตว์เลี้ยง และจุลินทรีย์ต่าง ๆ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตลอดจนการคุ้มครองอุตสาหกรรม
นานาชาติที่ใช้ทรัพยากรที่มีชีวิตเป็นวัตถุดิบ
๓. เพื่อเป็นหลักประกันในการใช้พันธุ์พืชสัตว์และระบบนิเวศเพื่อประโยชน์ในการยังชีพตามความเหมาะสม
๔. เพื่อสงวนรั กษา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิล ปกรรม ซึ่งเป็นมรดกล้าค่าไว้ไปยังอนุชนรุ่นหลังรวมทั้งระบบ
สิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น
การบารุงรักษาป่า ควรปฏิบัติ ดังนี้
๑) ปูองกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทาลายปุา
๒) หาแหล่งทามาหากินให้ชาวเขาอยู่เป็นหลักแหล่ง เพื่อเป็นการปูองกันการทาไร่เลื่อนลอย
๓) ส่งเสริมการปลูกปุาทดแทน
๔) ปิดปุาไม่อนุญาตให้มีการทาไม้
๕) ใช้วัตถุอื่นทดแทนผลิตภัณฑ์ที่ทาจากไม้
๖) ตั้งหน่วยปูองกันไฟปุา
๗) ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจแกประชาชน เพื่อให้เห็นความสาคัญของปุาไม้
........................................................................

ผลกระทบจากการทาลายป่าไม้
……………………………..
จากการที่ปริมาณปุาไม้ลดลงย่อมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทางกายภาพ และมีผลต่ อปัจจัยทางชีวภาพ มี
ผลกระทบต่อ สภาพดิน น้า อากาศ สัตว์ปุา สิ่งแวดล้อมอื่นๆ เพราะทั้ง ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จะมีความสัมพันธ์กัน
ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ในระบบนิเวศ ก่อให้เกิดสมดุลทางธรรมชาติ การทาลายปุา จึงก่อให้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆ
ดังนี้
๑. เกิดการชะล้างพังทลายของดิน ปุาที่ถูกทาลายจะทาให้ไม่มีต้นไม้ วัชพืช หญ้าปกคลุมดิน เมื่อฝนตกลงมา
น้าฝนจะกัดเซาะหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์ให้ไหลไปกับกระแสน้า
๒. เกิดน้าท่วมในฤดูฝน บริเวณปุาที่ถูกทาลายจะไม่มีต้นไม้ วัชพืช และหญ้าที่ปกคลุมหน้าดินช่วยดูดซับน้าฝน
ไว้ ทาให้น้าไหลบ่าจากที่สูงอย่างรุนแรง และมีปริมาณมากทาให้เกิดน้าท่วมในพื้นที่ ตอนล่างอย่างฉับพลัน
๓. เกิดความแห้งแล้งในฤดูแล้ง การทาลายปุาไม้ ต้นน้าลาธารทาให้ปุาไม้ถูกตัด แยกออกเป็นส่วนๆ เกิดการ
ระเหยของน้าจากผิว ดินสูง แต่การซึม ผ่านผิวดินต่า ดินดูดซับและเก็บ น้าไว้ได้น้อย ส่งผลให้น้าไหลลงสู่ลาธารน้อยเกิด
ความแห้งแล้งในฤดูแล้ง
๔. เกิ ด ปั ญ หาโลกร้ อ นขึ้ น เนื่ อ งจากปุ 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 าลายปุ า มี ส่ ว นท าให้ เ กิ ด การสะสมของ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้อุณหภูมิของโลกสูง
๕. คุณภาพของน้าเสื่อมลง เมื่อฝนตกในบริเวณปุาไม้ที่ถูกทาลายก็จะพัดพาเอาดินโคลน ตะกอนลงสู่ แหล่งน้า
ทาให้น้าขุ่นและเกิดการตื้นเขินส่งผล ให้คุณภาพน้าทั้งทางด้าน กายภาพ ชีวภาพ และเคมีด้อยลง ไม่สามารถใช้น้าในการ
อุปโภค บริโภค ได้
๖. พืชและสัตว์ป่ามีจานวนและชนิดลดลง ปุาไม้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ พืชและสัตว์ปุา การตัดไม้ทาลายปุา
เป็นการทาลายแหล่งอาหาร ที่อยู่อาศัย และความหลากหลายทางชีวภาพ ทาให้พืชและสัตว์ปุาหลายชนิดมีปริมาณ ลดลง
จนเกือบสูญพันธ์

******************************************

ความสาคัญและประโยชน์ของป่าไม้
..................................
๑. เป็นส่ วนที่ส าคัญมากส่ วนหนึ่งของวัฏ จักร น้า ออกซิเจน คาร์บอนและไนโตรเจนในระบบนิเวศ ทาให้เกิด
ความสมดุลแห่งระบบด้วยการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงแร่ธาตุและสสารในระบบนิเวศ
๒. ปุาช่วยในการอนุรักษ์ดินและน้า เมื่อฝนตกน้าฝนบางส่วนจะถูกต้นไม้ในปุาดูดซับไว้ แล้วค่อยๆ ปลดปล่อยให้
ไหลลงสู่ผิวดิน อีกส่วนหนึ่งจะซึมลงสู่ดินชั้นล่าง สามารถลดการพังทลายของดินได้ ลดการกัดเซาะหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์
ปูองกันการเกิดน้าท่วมฉับพลันและสามารถลดความรุนแรงของการเกิดภาวะน้าท่วม เนื่องจากต้นไม้ช่วยชะลอการไหล
ของน้าบนผิวหน้าดิน และการมีปุาไม้ปกคลุมดินจะช่วยปูองกันการกัดเซาะได้ดีกว่าปลูกพืชชนิดอื่น ๆ
๓. ช่วยปรับสภาพบรรยากาศ เนื่องจากปุาไม้ช่วยเก็บรักษาความชุ่มชื้นในดิ นไว้ ร่มเงาของปุาช่วยปูองกันไม่ให้
ความร้อนจากดวงอาทิตย์ตกกระทบผิวดินโดยตรง บริเวณปุาไม้จะมีน้าที่เกิดจากการระเหยจากใบและลาต้น กลายเป็นไอ
น้าในอากาศจานวนมาก อากาศเหนือปุาไม้จึงมีความชื้นมาก เมื่ออุณหภูมิอากาศลดลง ไอน้าจะกลั่นตัวเป็นหยดน้าเกิด
เป็นเมฆจานวนมาก สุดท้ายก่อให้เกิดฝนตกลงมาในปุาที่มีต้นไม้หนาแน่นและส่งผลให้พื้นที่ใกล้เคียงได้รับน้าฝน และ
ทาให้สภาพอากาศที่ชุ่มชื้นแม้กระทั่งในฤดูร้อน ดังนั้นพื้นที่ที่มีปุาไม้มาก เช่น เขาใหญ่ ดอนอินทนนท์ ภูกระดึง เขาหลวง
จะเห็นว่ามีเมฆปกคลุมอยู่บนภูเขาและจะมีฝนตกมากกว่าบริเวณข้างล่าง
๔. ปุาไม้เป็นแหล่งต้นน้าลาธาร ในบริเวณที่ปุาไม้มีความสมบูรณ์ต้นไม้มีรากลึกและชอนไชอยู่ในดิน อินทรีย์วัตถุ
จากต้น ไม้และสัตว์ปุาจะช่วยปรับ โครงสร้างของดินให้ มีรูพรุนที่สามารถเก็บกักน้าได้ดี น้าฝนที่ผ่ านต้นไม้จะลงสู่ ดิน
ในแนวดิ่งแล้วค่อยๆ ไหลซึมกระจายไปตามรากที่แตกแขนงออกไปตามอนุภาคดิน รูพรุนที่อยู่ในดินเฉพาะรูพรุนขนาดเล็ก
ในเม็ดดิน นั้ น สามารถกักเก็บ น้ าได้มากกว่า น้ าหนักของเม็ดดินแห้ งถึง ๓-๑๐ เท่า และน้าที่กัก เก็บไว้นั้น จะค่อยๆ
ปลดปล่อยสู่ชั้นน้าใต้ดินเพื่อลงสู่แหล่งน้าลาธาร ปุาจึงเปรียบได้ กับฟองน้าขนาดใหญ่ที่ทาหน้าที่ เป็นเแหล่งกักเก็บน้า
ตามธรรมชาติ ถ้าปุาเกิดในที่สูง น้าที่กักเก็บไว้จะค่อยๆ ซึมลงมารวมกันตามหุบเขา เกิดธารน้าเล็กๆ มากมาย และกาเนิด
แม่น้าลาธารที่สามารถมีน้าใช้ได้ ทุกฤดูกาล เป็นต้น
๕. ปุาไม้เป็น แหล่งปั จจัยสี่ ปุาไม้เป็นแหล่ งผลิต/ผู้ผลิ ต ปัจจัยพื้นฐานต่อการดารงชีพของมนุษย์ เมือง/ชุมชน
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมที่สาคัญและหาสิ่งอื่นมาทดแทนมิได้ ปุาไม้มีความผูกพันต่อความเป็นอยู่จากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน ได้แก่ การนาไม้มาใช้ใน การก่อสร้างบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย เป็นเครื่องตกแต่งบ้าน ใช้เป็ นเชื้อเพลิงในการหุงต้ม
อาหาร ซึ่งในเรื่องอาหารมนุษย์ ได้รับจากปุาโดยตรง เช่น ได้ส่วนของผล เมล็ด ใบ ดอก ลาต้นเป็นอาหาร และได้รับน้าผึ้ง
หรือเนื้อสัตว์ปุาโดยทางอ้อม สมุนไพรหรือยาแผนโบราณที่ใช้รักษาโรค ส่วนใหญ่ได้มาจากผลิตภัณฑ์ของปุาไม้ ได้มีการนา
สมุน ไพรจากปุ ามาดัดแปลง สกัดเอาส่ว นที่สาคัญ จากเปลื อก ดอก ผล เมล็ด ราก นามาใช้ในการผลิ ตยารักษาโรค
ที่ออกมาในรูปของยาเม็ด ยาน้า หรือแคปซูล เช่น เปลือกต้นซิงโคน่า นามาสกัดทายาควินินเพื่อรักษาโรค มาลาเรีย
๖. เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ปุา ปุาไม้จัดว่าเป็นแหล่งที่อยู่ อาศัยและหลบภัยที่สาคัญที่สุดของสัตว์ปุา ซึ่งสัตว์เหล่านี้
มีความสาคัญต่อมนุษย์ เช่น เป็นอาหาร ยารักษาโรค ช่วยขจัดแมลงและประดับปุาไม้ให้เกิดความงดงาม การทาลายพื้นที่
ปุาจึงเสมือนทาลายสัตว์ปุาด้วย
๗. เป็นแนวปูองกันลมพายุ เมื่อลมพายุพัดมาปะทะพื้นที่ปุาไม้ซึ่ งเป็นสิ่งกีดขวางความเร็วและลมพายุจะลดลง
ดังนั้นลมพายุที่พัดผ่านแนวปุาไม้จะมีความเร็วน้อยกว่าพัดผ่านที่โล่งแจ้ง ช่วยลดความเสียหายของสิ่งก่อสร้าง ปุาไม้
จึงเป็นกาแพงธรรมชาติที่ช่วยปูองกันความรุนแรงของลมพายุได้
๘. การพักผ่อนหย่อนใจ ธรรมชาติของปุาไม้จะเต็ม ไปด้วยสีสัน ความเขียวชอุ่ม ร่มเย็น ก่อให้เกิดความสบายตา
เมื่อพบเห็น ความสดสวยงดงามของดอกไม้ ความชุ่มชื้น น้าในลาธารที่ใสสะอาด ความเงียบสงบจากเสียงรบกวนของ
ชุมชน ความน่าชมและน่ารักของสัตว์ปุา ทาให้เขตปุาไม้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่สาคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ ในช่วง
วัน หยุ ด ต่ า งๆ จะพบเห็ น ประชาชนทั้ ง ในท้ อ งถิ่ น และในเมื อ งจ านวนมากเดิ น ทางไปเที่ ย วหรื อ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจใน
เขตอุทยานแห่ ง ชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนปุา และเขตรักษาพั นธุ์สั ตว์ ปุา เป็น ต้น ปุา ไม้จึงเป็นแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่สาคัญอย่างหนึ่งไปด้วย

๙. ช่วยลดมลพิษทางอากาศ เนื่องจากปุาไม้เป็นตัวช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อนาไปใช้ในการสังเคราะห์
อาหาร แล้วปลดปล่อยก๊าซออกซิเจนมาให้กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ บนโลก สมดุลระหว่างคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน
ในอากาศจึ งเกิด ขึ้น และเป็ น ที่ท ราบกัน ดีอยู่ แล้ ว ว่า พืช ในตระกู ล สู งสามารถดูด กลื น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ แล้ ว
เปลี่ยนแปลงให้เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปล่อยออกสู่บรรยากาศแล้ว จึงดึงกลับมาใช้ในการสังเคราะห์อาหารในเวลา
กลางวั น ดั ง นั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า ต้ น ไม้ มี ป ระโยชน์ ม ากในการช่ ว ยก าจั ด คาร์ บ อนมอนอกไซด์ แ ละคาร์ บ อนไดออกไซด์
ในบรรยากาศ ในเมืองใหญ่ๆ ซึ่งมีแต่ปุ าคอนกรีตและไม่ค่อยมีต้นไม้ อากาศในเมืองจึงมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูง
การปลูกต้นไม้มากๆ จะช่วยลดปริมาณก๊าซทั้งสองชนิดนี้ลงได้
เนื่องจากปุาไม้สามารถเอื้ออานวยประโยชน์ต่อประชาชนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมดังที่กล่าวมาแล้ว การทาลาย
ปุาถือว่าเป็นการทาลายผลประโยชน์ ส่วนรวมของประชาชน ปุาไม้เมื่อถูกทาลายลงแล้วยากที่จะฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิม
ได้ ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของเราเองและต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม โปรดช่วยดูแลรักษาปุาเพื่อให้ปุานั้นๆ มีอยู่และ
เอื้ออานวยประโยชน์ตลอดไป
........................................................................

การทานาของเกษตรกรไทย
..................................
สาหรับการทานาในประเทศไทยมีปัจจัยหลัก ๒ ประการ เป็นพื้นฐานของการทานาและเป็นตัวกาหนดวิธีการปลูกข้าว
และพันธุ์ข้าวที่จะใช้ในการทานาด้วยหลัก ๒ ประการ คือ
๑. สภาพพื้นที่ ( ลักษณะเป็นพื้นที่สูงหรือต่า ) และภูมิอากาศ
๒. สภาพน้าสาหรับการทานา
ฤดูทานาปีในประเทศไทยปกติจะเริ่มราวเดือนพฤษภาคมถึงกรกฏาคมของทุกปี ขึ้นอยู่กับปริมาณน้าฝน เมื่อ ๓ เดือน
ผ่านไป ข้าวที่ปักดาหรือหว่านเอาไว้จะสุกงอมเต็มที่พร้อมเก็บเกี่ยว ส่วนนาปรัง สามารถทาได้ตลอดปี เพราะพันธุ์ข้าวที่ใช้
ปลูกเป็นพันธุ์ที่ไม่ไวต่อช่วงแสง เมื่อข้าวเจริญเติบโตครบกาหนดอายุก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได้
การเตรียมดิน ก่อนการทานาจะมีการเตรียมดินอยู่ ๓ ขั้นตอน
๑. การไถดะ เป็นการไถครั้งแรกตามแนวยาวของพื้นที่กระทงนา (กรณีที่แปลงนาเป็นกระทงย่อยๆ หลายกระทง
ในหนึ่ ง แปลงนา) เมื่ อไถดะจะช่ว ยพลิ กดิ น เพื่ อให้ ดิ นชั้น ล่ า งได้ ขึ้น มาสั มผั ส อากาศ ออกซิเ จน และเป็น การตากดิ น
เพื่ อ ท าลายวัช พื ช โรคพื ช บางชนิ ด การไถดะจะเริ่ม ท าเมื่ อ ฝนตกครั้ งแรกในปี ฤ ดู กาลใหม่ ตากดิ น เอาไว้ ประมาณ
๑ - ๒ สัปดาห์
๒. การไถแปร หลั ง จากที่ ต ากดิ น เอาไว้ พ อสมควรแล้ ว การไถแปรจะช่ ว ยพลิ ก ดิ น ที่ ก ลบเอาขึ้ น การอี ก ครั้ ง
เพื่อทาลายวัชพืชที่ขึ้นใหม่ และเป็นการย่อยดินให้มีขนาดเล็กลง จานวนครั้งของการไถแปรจึงขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณ
ของวัชพืช ลักษณะดินและระดับน้า ในพื้นที่ขึ้นอยู่กับปริมาณน้าฝนด้วย แต่โดยทั่วไปแล้วจะไถแปรเพียงครั้งเดียว
๓. การคราด เพื่อเอาเศษวัชพืชออกจากกระทงนา และย่อยดินให้มีขนาดเล็กลงอีก จนเหมาะแก่การเจริญของข้าว
ทั้งยังเป็นการปรับระดับพื้นที่ให้มีความสม่าเสมอ เพื่อสะดวกในการควบคุม ดูแลการให้น้า
การปลูก การปลูกข้าวสามารถแบ่งได้เป็น ๒ วิธี คือ การปลูกด้วยเมล็ดโดยตรง ได้แก่ การทานาหยอดและนาหว่าน และ
การเพาะเมล็ดในที่หนึ่งก่อน แล้วนาต้นอ่อนไปปลูกในที่อื่นๆ ได้แก่ การทานาดา
การทานาหยอด การทานาหยอด เป็นวิธีการปลูกข้าวที่อาศัยน้าฝน หยอดเมล็ดข้าวแห้ง ลงไปในดินเป็นหลุมๆ หรือโรย
เป็นแถวแล้วกลบฝังเมล็ดข้าว เมื่อฝนตกลงมาดินมีความชื้นพอเหมาะ เมล็ดก็จะงอกเป็นต้น นิยมทาในพื้นที่ข้าวไร่ หรือ
นาในเขตที่การกระจายของฝนไม่แน่นอน แบ่งเป็น ๒ สภาพ ได้แก่
- นาหยอดในสภาพข้ า วไร่ พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ มั ก เป็ น ที่ ล าดชั น เช่ น ที่ เ ชิ ง เขาเป็ น ต้ น ปริ ม าณน้ าฝนไม่ แ น่ น อน
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่สามารถเตรียมดินได้ จึงจาเป็นต้องหยอดข้าวเป็นหลุม
- นาหยอดในสภาพที่ราบสูง เช่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาหรือหุบเขา
การหยอดอาจหยอดเป็นหลุมหรือใช้เครื่องมือหยอด หรือโรยเป็นแถวแล้วคราดกลบ นาหยอดในสภาพนี้ ให้ผลผลิตสูงกว่า
นาหยอดในสภาพไร่มาก
การหว่านข้าวแห้ง แบ่งตามช่วงระยะเวลาของการหว่านได้ ๓ วิธี คือ
การหว่านหลังขี้ไถ ใช้ในกรณีที่ฝนมาล่าช้าและตกชุก มีเวลาเตรียมดินน้อย จึงมีการไถดะเพียงครั้งเดียวและไถแปร
อีกครั้งหนึ่ง แล้วหว่านเมล็ดข้าวลงหลังขี้ไถ เมล็ดพันธุ์อาจเสียหายเพราะหนู และอาจมีวัชพืชในแปลงนามาก
การหว่านคราดกลบ เป็นวิธีที่นิยมมากที่สุด จะทาหลังจากที่ไถแปรครั้งสุดท้ายแล้วคราดกลบ จะได้ต้นข้าวที่งอก
สม่าเสมอ
การหว่านไถกลบ มักทาเมื่อถึงระยะเวลาที่ต้องหว่าน แต่ฝนยังไม่ตกและดินมีความชื้นพอควร หว่านเมล็ดข้าวหลัง
ขี้ไถแล้วไถแปรอีกครั้ง เมล็ดข้าวที่หว่านจะอยู่ลึกและเริ่มงอกโดยอาศัยความชื้นในดิน
การหว่า นข้า วงอก (หว่า นน้ าตม) เป็ น การหว่ านเมล็ ด ข้าวที่ถูก เพาะให้ รากงอกก่อนที่จะนาไปหว่ านในที่ที่ มี
น้าท่วมขัง เพราะหากไม่เพาะเมล็ดเสียก่อน เมื่อหว่านแล้วเมล็ดข้าวอาจเน่าเสียได้ การเพาะข้าวทอดกล้า ทาโดยการเอา
เมล็ดข้าวใส่กระบุง ไปแช่น้าเพื่อให้เมล็ดที่มีน้าหนักเบาหรือลีบลอยขึ้นมาแล้วคัดทิ้ง แล้วนาเมล็ดถ่ายลงในกระบุงที่มี
หญ้าแห้งกรุไว้ หมั่นรดน้าเรื่อยไป อย่าให้ข้าวแตกหน่อ แล้วนาไปหว่านในที่นาที่เตรียมดินไว้แล้ว วิธีการการปลูกข้าวโดย
การหว่านข้าวแห้งหรือหว่านสารวย

การใส่ปุ๋ย ข้าวที่ปลูกในช่วงฝนแล้ง เป็นการปลูกข้าวล่าช้ากว่าฤดูกาลมาก จึงมีค วามจาเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยช่วยเร่ งให้
ต้นข้าวมีการเจริญเติบโตได้เต็มที่ จึงจะทาให้ได้ผลผลิตสูงใกล้เคียงกับการทานาดาตามฤดูกาลปกติ
การใส่ปุ๋ยครั้งที่ ๑ ในพื้นที่ดินเหนียวให้ใส่ปุ๋ยสูตร ๑๖-๒๐-๐, ๑๘-๒๒-๐ หรือ ๒๐-๒๐-๐ สูตรใดสูตรหนึ่งในอัตรา
ไร่ละ ๒๕ กก. ในดินทรายให้ใส่ปุ๋ยสูตร ๑๖-๑๖-๘ ในอัตราไร่ ละ ๒๕ กก. โดยใส่ปุ๋ยหลังจากข้าวงอกแล้ว ๕-๖ วัน
การใส่ปุ๋ยครั้งที่ ๒ ให้ใส่ปุ๋ยหลังจากข้าวงอกแล้ว ๔๐-๔๕ วัน โดยใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต หรือแอมฮมเนียมคลอ
ไรด์ ไร่ละ ๒๕-๓๐ กก. หรือปุ๋ยยูเรีย ไร่ละ ๑๐-๑๕ กก. ในการใส่ปุ๋ยควรจะคานึงถึงว่าดินจะต้องเปียกแฉะหรือมีน้าขัง
ไม่ควรเกิน ๒๐ เซ็นติเมตร ถ้าหากดินแห้งหรือระดับน้ามาก กว่านี้ ให้เลื่อนการใส่ปุ๋ยออกไปมิฉะนั้ นจะทาให้การใช้ปุ๋ย
ไม่มีประสิทธิภาพ เกิดการสูญเสียปุ๋ย ทาให้ต้นข้าวได้รับปุ๋ย ไม่พอเพียง ผลผลิตจะต่า
การทานาดา เป็นการปลูกข้าวโดยเพาะเมล็ดให้งอกและเจริญเติบโตในระยะหนึ่ง แล้วย้ายไปปลูกในที่หนึ่ง สามารถ
ควบคุมระดับน้า วัชพืชได้ การทานาดาแบ่งได้เป็น ๒ ขั้นตอน คือ
การตกกล้า เพาะเมล็ดข้าวเปลือกให้มีรากงอกยาว ๓ - ๕ มิลลิเมตร นาไปหว่านในแปลงกล้า ช่วงระยะ ๗ วันแรก
ต้องควบคุมน้าไม่ให้ท่วมแปลงกล้า และจะสามารถถอนกล้าไปปักดาได้เมื่อมีอายุประมาณ ๒๐ - ๓๐ วัน
การปักดา ชาวนาจะนากล้าที่ถอนแล้วไปปักดาในแปลงปักดา ระยะห่ างระหว่างกล้าแต่ละหลุมจะมีความแตกต่าง
กันขึ้นกับลักษณะของดิน คือ ถ้าเป็นนาลุ่มปักดาระยะห่าง เพราะข้าวจะแตกกอใหญ่ แต่ถ้าเป็นนาดอนปักดาค่อนข้างถี่
เพราะข้าวจะไม่ค่อยแตกกอ
การเก็บเกี่ยว หลังจากที่ข้าวออกดอกหรือออกรวงประมาณ ๒๐ วัน ชาวนาจะเร่งระบายน้าออก เพื่ อเป็นการเร่งให้
ข้าวสุกพร้อมๆ กัน และทาให้เมล็ดมีความชื้นไม่สูงเกินไป จะสามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากระบายน้าออกประมาณ ๑๐ วัน
ระยะเวลาที่เหมาะสมสาหรับการเก็บเกี่ยว เรียกว่า ระยะพลับพลึง คือสังเกตที่ปลายรวงจะมีสีเหลือง กลางรวงเป็น
สีตองอ่อน การเก็บเกี่ยวในระยะนี้จะได้เมล็ดข้าวที่มีความแข็งแกร่ง มีน้าหนัก และมีคุณภาพในการสี
การนวดข้าว หลังจากตากข้าว ชาวนาจะขนเข้ามาในลานนวด จากนั้นก็นวดเอาเมล็ดข้าวออกจากรวง บางแห่งใช้
แรงงานคน บางแห่งใช้ควายหรือวัวย่า แต่ปัจจุบันมีการใช้เครื่องนวดข้าวมาช่วยในการนวด
การเก็บรักษา เมล็ดข้าวที่นวดฝัดทาความสะอาดแล้วควรตากให้มีความชื้นประมาณ ๑๔% จึงนาเข้าเก็บในยุ้งฉาง ยุ้งฉาง
ที่ดีควรมีลักษณะดังต่อไปนี้
อยู่ในสภาพที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก การใช้ลวดตาข่ายกั้นให้มีร่องระบายอากาศกลางยุ้งฉางจะช่วยให้การ
ถ่ายเทอากาศดียิ่งขึ้น คุณภาพเมล็ดข้าวจะคงสภาพดีอยู่นาน
อยู่ใกล้บริเวณบ้านและติดถนน สามารถขนส่งได้สะดวก เมล็ดข้าวที่จะเก็บไว้ทาพันธุ์ ต้องแยกจากเมล็ดข้าวบริโภค
โดยอาจบรรจุกระสอบ มีปูายบอกวันบรรจุ และชื่อพันธุ์แยกไว้ส่วนใดส่วนหนึ่งในยุ้งฉาง เพื่อสะดวกในการขนย้ายไปปลูก
ก่อนนาข้าวเข้าเก็บรักษา ควรตรวจสภาพยุ้งฉางทุกครั้ง ทั้งเรื่องความสะอาดและสภาพของยุ้งฉาง ซึ่งอาจมีร่องรอยของ
หนู กัดแทะจนทาให้น กสามารถรอดเข้าไปจิกกินข้าวได้ รูหรือร่องต่าง ๆ ที่ปิดไม่ส นิทเหล่ านี้ต้องได้รับการซ่อมแซม
ให้เรียบร้อยก่อน
........................................................................

๙ มิถุนายน วันอานันทมหิดล
..................................
เมื่อกล่ าวถึงพระนามของ “รัช กาลที่ ๘” เชื่อว่าพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ าต่างน้อมราลึ กถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงเป็นผู้พระราชทานกาเนิดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงณ์มหาวิทยาลัย ด้วยทรงมีพระเมตตาธิคุณ
ให้พสกนิกรมีสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรง และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ ๘) ในความสาคัญตอนหนึ่งว่า
“…ทรงต้องการให้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้น ให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชน…” จึง
ทาให้วงการแพทย์ในประเทศไทยตื่นตัว เนื่องจากขณะนั้นการศึกษาแพทย์ของประเทศไทยมีอยู่เพียงแห่งเดียว
พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรมหาอานั นทมหิ ดล พระอั ฐ มรามาธิ บดิ นทร พระราชสมภพเมื่ อวั นอาทิ ตย์
ขึ้น ๓ ค่า เดือน ๑๑ ปีฉลู ณ เมืองไฮเดลเบิร์ก ประเทศเยอรมนี ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๘ ทรงเป็น
พระโอรสของสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟูามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ (ภายหลังดารงพระยศเป็น สมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) และพระราชชนนีศรีสังวาลย์ (ภายหลังดารงพระยศเป็น สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี) ทรงมีพระพี่นางและพระเจ้าน้องยาเธอร่วมพระชนกชนนีอีก ๒ พระองค์ ได้แก่ สมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟูากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟูาภูมิพล
อดุลยเดช (ภายหลังทรงขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช) พระองค์ทรงเริ่มการศึกษา
ชั้นต้นที่ โรงเรียนมาแตร์เดอี จากนั้นศึกษาต่อที่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ หลังจากเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองใน
พ.ศ. ๒๔๗๕ นั้น สมเด็จพระราชชนนี ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้าอยู่หั ว
ในการที่จะทรงนาพระโอรส และพระธิดาไปประทับที่เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยพระองค์ได้เข้าศึกษาต่อ
ที่โรงเรียนมีเรมองต์ ต่อมาย้ายไปศึกษาที่โรงเรียนนูแวลเดอลา ซูวิสโรมองต์ หลังจากนั้นจึงเสด็จนิวัติพระนคร
เมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ต่อมาภายหลังพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสละ
ราชสมบัติเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ สภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาลในขณะนั้นมีมติเห็นชอบให้อัญเชิญ พระวรวงศ์
เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดล (พระยศขณะนั้น) ขึ้ นครองราชย์สืบราชสันติวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๘ แห่ง
ราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ ขณะนั้นพระชนมายุเพียง -๘ พรรษา และยังทรงประทับอยู่ที่ประเทศ
สวิตเซอร์ แลนด์ จึ งต้องทรงมีคณะผู้ ส าเร็ จ ราชการแทนพระองค์ ซึ่งได้แก่พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุวั ตรจาตุรนต์
พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพยอาภา และเจ้าพระยายมราช ทาการบริหารแผ่นดินแทนจนกว่าจะทรงบรรลุ
นิติภาวะหลังจากทรงงานไม่กี่ปี พระองค์ก็เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ ณ ห้องพระบรรทม พระที่นั่ง
บรมพิมาน ภายในพระบรมมหาราชวัง รวมระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติทั้งสิ้น ๑๒ ปี
ตลอดระยะเวลา ๑๒ ปี ที่ทรงครองราชย์ พระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการปกครอง
พระองค์ ท รงเยี่ ย มชาวไทยเชื้ อ สายจี น เป็ น ครั้ ง แรก ณ ส าเพ็ ง พระนคร พร้ อ มด้ ว ย สมเด็ จ พระเจ้ า น้ อ งยาเธอ
เจ้ าฟูาภูมิพลอดุล ยเดช เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ เพื่อแก้ไขความขัดแย้งกันระหว่างชาวไทยและชาวไทย
เชื้อสายจีนที่เกือบจะเกิดสงครามกลางเมือง ด้านการศาสนา พระองค์ได้ประกอบพิธีทรงปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ
ท่ามกลางมณฑลสงฆ์ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๑ ด้านการศึกษา
พระองค์ ไ ด้ เ สด็ จ พระราชด าเนิ น พระราชทานปริ ญ ญาบั ต รเป็ น ครั้ ง แรกของพระองค์ ณ หอประชุ ม จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๙ และอีกครั้งที่ หอประชุมราชแพทยาลัย ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๙ โดยในการพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้ มีพระราชปรารภให้มีการ
ผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชน โรงเรียนแพทย์แห่งที่ ๒ จึงได้ถือกาเนิดขึ้นที่โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ ซึ่งในปัจจุบัน คือ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-๒วั น อานั น ทมหิ ด ลเป็ น วั น ที่ มี ค วามส าคั ญ กล่ า วคื อ เป็ น วั น คล้ า ยวั น เสด็ จ สวรรคตของพระบาทสมเด็ จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ ๘) โดยปวงชนชาวไทยได้ถือเอาวันที่ ๙ มิถุนายนของ
ทุกปีเป็น "วันอานันทมหิดล" และด้วยสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จึงสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ขึ้น
ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เพื่อเป็นการเผยแผ่พระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนเป็นการเฉลิม
พระเกียรติล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๘ และให้พสกนิกรได้ร่วมน้อมราลึกถึงพระองค์สืบไป
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงขอเชิญปวงชนชาวไทยทุกคนร่วมกันน้อมราลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
อานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ ๘) และร่วมกันทากิจกรรมต่างๆ เนื่องในวันอานันทมหิดล อาทิ พิธี
วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน การจัดงานเสวนาเนื่อง
สัปดาห์วันอานันทมหิดลและกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์อื่น ๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
........................................................................

การทานาข้าวเกษตรอินทรีย์
..................................................................
การทานาข้าวอินทรีย์
การทานาข้าวปลอดสารพิษ เป็นส่ วนหนึ่งในกิจกรรมการเกษตรทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัช ญา เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้ข้าวสาหรับการบริโภคอย่างปลอดภัย ไร้สารพิษ รักษา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ สมบูรณ์
แข็งแรง ปราศจากหรือมี โรคน้อยที่สุด
ขั้นตอนการทานาข้าวอินทรีย์
ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมพันธุ์ข้าว การคัดเลือกพันธุ์ข้าว
๑. คัดเลือกพันธุ์ข้าวให้เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น ข้าวพันธุ์ ก.ข.๖ จะชอบพื้นที่ในลุ่มมีน้าขังตลอด ตั้งแต่ปักดาจนถึง
ออกรวงและมีแปูง จึงจะปล่อยน้าออกจากคันนาได้และได้ผลผลิตดีแต่ถ้าเป็นข้าวหอมมะลิจะขึ้นได้ ดีในทุกพื้นที่ แต่ต้อง
ให้มีน้าขัง เนื่องจากการทานาสิ่งสาคัญ คือ ต้องมีน้า
๒. การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว คัดเลือกแปลงข้าวที่มีต้นข้าว รวงข้าว เมล็ดข้าวที่โตแข็งแรง เมล็ดข้าวแก่จัดเมล็ด
ข้าวมีความสมบูรณ์ ถอนออกเป็นรวง ๆ ที่สมบูรณ์ที่สุด เก็บไว้ต่างหาก แล้วนามาแยกเมล็ดข้า วและฟางข้าวออกจากกัน
จากนั้นนาเมล็ดมาฝัด เมื่อคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ไม่สมบูรณ์ออก แล้วนาเมล็ดข้าว ที่คัดเลือกว่าดีแล้วตากแห้ง แล้วเก็บไว้
ทาพันธุ์ในปีต่อไป
ขั้นตอนที่ ๒ การเตรียมพื้นที่ทานา
๑. การเตรีย มคูคันนา การทานาจะต้องเตรียมคูคันนาให้ มีความสู งประมาณ ๕๐-๗๐ เซนติเมตร ความหนา
๖๐-๘๐ เซนติเมตร เพื่อกักเก็บน้า เพราะข้าวจะขาดน้าไม่ได้ ถ้าไม่มีน้าขังจะเกิดวัชพืชในน้าข้าว ทาให้ข้าวเจริญเติบโตช้า
เสียเวลาในการกาจัดวัชพืช คันนาควรใส่ท่อระบายน้าเพราะถ้าช่วงแรกในการปักดาไม่ควรให้ระดับน้าสูง มากกว่า ๑๐
เซนติเมตร เพราะต้นข้าวยังไม่แข็งแรงพอ ถ้ามีน้าในแปลงนามาก จะทาให้ต้นข้าวเน่าได้ ควรมีท่อระบายน้าออก
๒. ปรับพื้นที่ในคันนาให้มีระดับเท่ากัน อย่าให้มีน้าเอียงด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อจะได้ขังน้าอยู่ระดับเดียวกัน ถ้าหาก
พื้นที่นามีความลุ่ม มีระดับพื้นที่ในระดับเดียวกัน ก็ไม่มีความจาเป็นในการปรับพื้นที่
ขั้นตอนที่ ๓ หลัง จากฤดูกาลเก็บเกี่ยวเสร็จ พื้นที่นายังมีฟางข้าว มีหญ้า ควรนาปุ๋ยหมัก จุลินทรีย์ หว่านทั่วไป
โดยคิดเฉลี่ย ๒๐๐ กิโลกรัม ต่อ ๑ ไร่ แล้วฉีดพ่นด้วยน้ายาจุลินทรีย์ให้ทั่ว แล้วไถกลบฟางข้าว จุลินทรีย์จะช่วยย่อยสลาย
ฟางข้าว ให้เน่าเปื่อย ทาให้ดินร่วนซุย เป็นอาหารของข้าวต่อไป สาหรับขั้นตอนนี้ควรทาในช่วงเดือนธันวาคม เพราะ
ในช่วงนี้เป็นหน้าหนาว มีหมอกลงเหมาะในการขยายตัวของเชื้อจุลินทรีย์
ขั้นตอนที่ ๔ นา น้าจุลินทรีย์มาหมักเมล็ดข้าว โดยให้น้าจุลินทรีย์ ท่วมเมล็ดข้าว หากมีเมล็ดข้าวฟูน้า ให้เก็บออก
ให้หมด ควรแช่เมล็ดข้าวประมาณ ๒-๓ วัน แล้วนาขึ้นจากน้ามาพักไว้ สัก ๑ วัน แล้วนามาหว่านในแปลงที่เตรียมไว้
ขั้นตอนที่ ๕ การเตรียมพื้นที่สาหรับเพาะข้าว
พอถึ ง ฤดู ก ารท านา ถ้ า หากปี ไ หนฝนดี คื อ ฝนตกในช่ ว งเดื อ นมิ ถุ น ายน ควรเตรี ย มพื้ น ที่ ส าหรั บ กล้ า พั น ธุ์ ข้ า ว คื อ
เตรียมแปลงสาหรับเพาะพันธุ์ข้าว ซึ่งมีหลักพิจารณาดังนี้
๑. ที่ดินร่วนซุย
๒. อยู่ใกล้แหล่งน้า เช่น สระน้า หนองน้า ถ้าหากฝนทิ้งช่วง จะได้อาศัยน้าจากแหล่งน้าได้
วิธีเตรียมแปลงเพาะกล้าพันธุ์ข้าว
๑. ที่มีน้ าขั งพอที่จ ะหว่ านกล้ า เราก็ ไถและคราดดิ นให้ ร่ว นซุย และระดับ พื้น เสมอกั น ปล่ อ ยทิ้ง ไว้ ประมาณ
๒-๓ ชั่วโมง แล้วนาเมล็ดข้าวที่เตรียมไว้มาหว่าน อย่าให้หนาหรือห่างจนเกินไป
๒. ประมาณ ๑๐-๑๕ วัน ต้นกล้าตั้งหน่อได้แข็ง นาน้าจุลินทรีย์ ผสมน้าพ่นต้นกล้าโดยผสมน้าจุลินทรีย์ ๓ ช้อนโต๊ะ
ผสมน้า ๒๐ ลิตร พ่นให้ทั่วแปลงกล้า
๓. ขังน้าใส่ต้นกล้า อย่าให้ขาดจากแปลงกล้า
๔. ก่อนจะถอนกล้า ๕ วัน ให้น้าจุลินทรีย์พ่นอีก เพื่อจะได้ถอนง่าย เพราะรากจะฟู

ขั้นตอนที่ ๖ การปักดา ในช่วงก่อนการปักดา เราควรขังน้าไว้ในนา เพื่อจะทาให้ดินนิ่ม ดินไม่แข็ง ง่ายในการไถดา
เราควรจะกักน้าเอาไว้
๑. พอถึงเวลาดานา เราควรปล่อยน้าที่ขังออกจากคันนา ให้เหลือไว้ประมาณ ๑๐-๑๕ เซนติเมตร อย่าให้น้ามาก
หรือน้อยจนเกินไป ถ้าน้ามากจะทาให้ข้าวเปื่อย ถ้าน้าน้อย หากฝนขาดช่วงจะทาให้ข้าวขาดน้า เพราะการทานายังอาศัย
น้าฝนจากธรรมชาติจึ่งเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน
๒. ไถน้าและคราดที่นาให้ดินร่วนซุย และนาต้นกล้ามาปักดา ซึ่งกาหนดความห่างระหว่างต้นให้ห่างประมาณ
๔๐ เซนติเมตร เพื่อให้แตกกอได้ดีและใส่ต้นกล้า กอละประมาณ ๒-๓ ต้นกล้า
๓. เมื่อปักดาประมาณ ๑๕ วัน นาจุลินทรีย์ไปผสมน้าพ่นต้นข้าวในนา เพื่อกระตุ้นเชื้อจุลินทรีย์ที่หว่านตอนเตรียม
ดิน และจะทาให้ต้นข้าวแข็งแรงเติบโต และทนต่อศัตรูข้าว
๔. คอยหมั่ น ดู แ ลต้ น ข้ า ว และดู แ ลระดั บ น้ าอย่ า ให้ ข าดในนาข้ า ว หมั่ น รั ก ษาไม่ ใ ห้ วั ช พื ช ขึ้ น ในนาข้ า ว และ
พ่นจุลินทรีย์ในทุก ๆ ๒๐ วัน จนถึงข้าวตั้งท้องแล้วจึงงดการพ่นจุลินทรีย์ แต่ยังคงรักษาระดับน้าในคันนาอย่าให้ขาด
๕. พอข้าวแก่พอสมควรก็ปล่อยน้าจากคันนา และเตรียมเก็บเกี่ยวต่อไป
ประโยชน์การทานาข้าวอินทรีย์
๑. ช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตมากขึ้น เพราะการให้ปุ๋ยจุลินทรีย์จะทาได้ผลผลิต ๘๐๐ กิโลกรัมต่อไร่
โดยต้นทุนในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพียงแค่ประมาณ ๒๐๐ บาท ต่อไร่ โดยอาจจะต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากในตอนแรก แต่จะ
ค่อย ๆ ลดลงเมื่อสภาพดินดีแล้ว ในขณะที่การใช้ปุ๋ยเคมีจะได้ผลผลิตประมาณ ๔๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ โดยต้นทุนการผลิต
ประมาณ ๔๐๐ บาท ต่อไร่ และต้องเพิ่มปริมาณปุ๋ยให้มากขึ้นในทุก ๆ ปี
๒. ได้สภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์กลับคืนมา ดินร่วนซุย รากข้าวชอนไชหาอาหารง่าย กบ กุ้ง ปลา ชุกชุม มีสุขภาพ
ชีวิตที่ดี มีอาหารปลอดสารพิษไว้บริโภค
........................................................................

วันสถาปนากองกาลังสุรนารี
..................................
ความเป็นมา
คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กองทัพบก จัดตั้งกองกาลังปูองกันชายแดน เมื่อ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๒๑เพื่อปูองกันการ
รุกล้าอธิปไตยจากภายนอกประเทศ ตลอดจนการพิทักษ์ชีวิต และทรัพย์สินของราษฎรไทย ในพื้นที่ ภาคอีสานตอนล่าง
และได้มอบให้กองทัพภาคที่ ๒ รับผิดชอบ จัดตั้งกองกาลังสุรนารี เมื่อ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๑
กองกาลังสุรนารี จัดกาลังจากกองพลทหารราบที่ ๖ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช อาเภอศรีสมเด็จ
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยหมุนเวียนกาลังพลและยุทโธปกรณ์จากหน่วยรองหลัก และรับมอบกาลังจากหน่วยต่าง ๆ
เพื่อปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบ ปัจจุบันมี พลตรีชลิต เมฆมุกดา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๖ เป็นผู้บัญชาการ
กองกาลังสุรนารี พื้นที่รับผิดชอบ ๕ จังหวัดชายแดน ได้แก่ จังหวัดอานาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และ
จังหวัดบุรีรัมย์ ความยาวแนวชายแดนทั้งสิ้น ๗๕๐ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาว ๓๘๗ กิโลเมตร และ
ประเทศกัมพูชา ๓๖๓ กิโลเมตร
กองกาลังสุรนารี ได้ยึดมั่นและถือปฏิบัติด้วยความภาคภูมิใจ ในการปฏิบัติภารกิจอันมีภาระหน้าที่เพื่อชาติ ศาสน์
กษัตริย์ และประชาชนโดยมีภารกิจหลัก ๔ ประการ คือ
- การปูองกันประเทศ
- การรักษาความมั่นคงภายใน
- การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
- และการพัฒนาเพื่อความมั่นคง
เพื่อให้การปฏิบัติ ภารกิจการป้องกันประเทศ บรรลุผลสาเร็จ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก จึงได้กาหนดพันธกิจ ๔
ประการ คือ
- การสนับสนุนการปฏิบัติการพิเศษในพื้นที่ระวังปูองกัน
- การเฝูาตรวจและการปูองกันชายแดน
- การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน
- และการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
ภารกิจการรักษาความมั่นคงภายใน ดาเนินการในบทบาทของ กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ภาค ๒ ส่วนแยก ๒ ทาหน้าที่ เป็นองค์กรบูรณาการ ด้านการรักษาความมั่นคง โดยมี กองอานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัด เป็นหน่วยงานหลัก เพื่อดาเนินการในพื้นที่รับผิดชอบ ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอานาจเจริญ อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธร
นอกจากนี้ ได้ดาเนินการเสริมสร้างอุดมการณ์ให้ประชาชนตระหนักถึงหน้าที่ ในการเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่ง
สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยการน้อมนา แนวทาง
พระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" รวมทั้ง "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" เป็นแนวทางในการดาเนินงาน ภายใต้หลักการ ๕
ร่วม คือ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ไข ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบ เพื่อพัฒนาคน ชุมชนและพื้นที่ตามแนว
ชายแดน ให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยให้ความสาคัญเร่งด่วนกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาการทาลาย
ทรัพยากรปุาไม้ และปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง ตามลาดับ
ภารกิจการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ยึดถือแนวทางพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เน้นการ
พัฒนาพื้นทีต่ ามแนวชายแดน ทั้งในด้านการเกษตรกรรม การศึกษา การศาสนาวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการแพทย์และ
อนามัย เพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนให้สอดคล้องกับการจัดเตรียมพื้นที่การรบ จนสามารถสนับสนุนแผนปูองกัน
ชายแดนและแผนปูองกันประเทศได้ในทุกขั้นตอน โดยมีการจัดการที่สาคัญ ๓ ระบบ ได้แก่

ระบบประชากร ดาเนินการประสานงานในการ จัดตั้งหมู่บ้านบริเวณชายแดน และการจัดสรรที่ทากิน
เพื่อให้ประชาชนเข้ามาอยู่อาศัยรวมกันเป็นกลุ่มก้อน ในพื้นที่สาคัญ ซึง่ เป็นช่องทางรุกหลักของข้าศึก เพื่อประโยชน์ใน
การแจ้งเตือน และเฝูาตรวจชายแดน รวมทั้งการพิทักษ์ทรัพยากรปุาไม้ ซึง่ ทาให้ง่ายในการพัฒนาและการปูองกันตนเอง
อย่างได้ผลในระยะยาว
ระบบพัฒนา ดาเนินการประสานหน่วยงาน ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
เพื่อยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีความอยู่ดีกินดี ตลอดจนปลูกฝัง อุดมการณ์ความรักชาติให้กับประชาชน
และเยาวชน การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความรักและหวงแหนถิ่นฐาน จนถึงขั้นอาสาสมัครเข้าร่วม
ต่อสู้ และรักษาเมื่อมีภัยคุกคาม
ระบบรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน ทาการฝึกราษฎรให้มีความสามารถ ในการปูองกันตนเองและ
หมู่บ้าน พัฒนาระบบปูองกันและเตือนภัย ด้วยการจัดสร้างที่มั่นต่อสู้ และหลุมหลบภัยประจาหมู่บ้าน การเตรียมแผน
อพยพ การจัดตั้งหอกระจายข่าว และการจัดตั้งข่ายวิทยุสื่อสาร สาหรับรายงานข่าวสาร เป็นต้น
นอกจากงานตามภารกิจดังกล่าว ยังได้รับมอบหมายงานพิเศษตามนโยบายของรัฐบาลที่สาคัญ ดังนี้.- การติดตาม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ของทุกพระองค์ โดยการจัดตั้ง สานักประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ ส่วนแยก ๒ ขึ้น เพื่อรับผิดชอบ
ประสานงานและติดตามผลการดาเนินงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รวมทั้งสิ้น ๒๔ โครงการ
ประกอบด้วย ๑ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพฯ, ๑๖ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ, ๕ ศูนย์พัฒนาพื้นที่ชายแดน และ ๒ โครงการ
ฟาร์มตัวอย่าง
- การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
กองกาลังสุรนารี ศูนย์อานวยการพลังแผ่นดินสกัดกั้นยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และกอง
อานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๒ ส่วนแยก ๒ เพื่อบูรณาการงานการสกัดกั้นยาเสพติด ตามแนวชายแดน
ตอบสนองนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ตามกลยุทธ ๗ แผน ๔ ปรับ ๓ หลัก ๖ เร่ง ของ
รัฐบาล
- การป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ทาลายป่า ได้จัดตั้งที่บัญชาการทางยุทธวิธี กองกาลัง
สุรนารี ขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ จัดกาลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ปุาไม้ และฝุายปกครองในพื้นที่ ทาการลาดตระเวนปูองกัน
การลักลอบตัดไม้ โดยเฉพาะไม้พะยูงในพื้นที่รับผิดชอบ สาหรับการจัดการอนุรักษ์ปุาและสิ่งแวดล้อมมีการดาเนินการ
๓ แนวทาง ประกอบด้วย การอนุรักษ์ปุาและสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูสภาพปุาและการปลูกปุา และการพัฒนาเพื่อให้ชุมชน
อยู่ร่วมกับปุาอย่างยั่งยืน
- การรื้อถอนทุ่นระเบิดกับระเบิด ได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ ๓ ทั้งนี้ เป็นผลมาจาก
การที่ประเทศไทยได้ลงนามใน “ อนุสัญญาออตตาวา ” ว่าด้วยการห้ามใช้ สะสม ผลิต โอน และการทาลายทุ่นระเบิดสังหาร
บุคคล โดยอนุสัญญามีผลบังคับใช้ต่อประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๒ เน้นพื้นที่ชุมชนและที่ทากินใกล้ชายแดน
- การสารวจและจัดทาหลักเขตแดน ได้จัดชุดรักษาความปลอดภัยและชุดตรวจค้นเก็บกู้วัตถุระเบิดกับระเบิด
ให้กับกองสนามสารวจและจัดทาหลักเขตแดน ของกรมแผนที่ทหาร เพื่อสนับสนุนการขจัดเงื่อนไขอันเป็นต้นเหตุของ
ความขัดแย้งระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ การดาเนินการทั้งสิ้นของกองกาลังสุรนารี ยังคงดารงความมุ่งหมาย และขยายผลอย่างเร่งด่วน เพื่อให้
ประชาชน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีความอยู่ดี มีสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อสร้าง
ความพร้อมการปูองกันประเทศในระยะยาว ให้ได้ผลอย่างถาวรตลอดไป
........................................................................

ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
..................................
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดารัสชี้แนะแนวทาง การ
ดาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้
ทรงเน้นย้า แนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และ
ความเปลี่ยนแปลง
มีหลักพิจารณา ดังนี้
กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็นโดยมีพื้นฐานมา
จากวิ ถี ชี วิ ต ดั้ ง เดิ ม ของสั ง คมไทย สามารถน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ ต ลอดเวลา และเป็ น การมองโลกเชิ ง ระบบที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤติ เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา
คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติ
บนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน
คานิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะพร้อม ๆ กัน ดังนี้
๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกิดไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น
การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
๒. ความมี เ หตุ ผ ล หมายถึ ง การตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ ระดั บ ของความพอเพี ย งนั้ น จะต้ อ งเป็ น ไปอย่ า งมี เ หตุ ผ ล
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้น ๆ อย่างรอบคอบ
๓. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะ
เกิดขึ้นโดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
เงื่อนไข การตัดสินใจและการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรุ้ และคุณธรรม
เป็นพื้นฐาน กล่าวคือ
๑. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนา
ความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
๒. เงื่อนไขความธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความชื่อสัตย์สุจริต และ
มีความอดทน มีความพากเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่
สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี
........................................................................

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เจ้ากับการจัดการทรัพยากรที่ดิน
..................................
การพัฒนาและการอนุรักษ์ดิน
หลังจากงานจัดสรรที่ดินทากินในระยะแรกแล้ว แนวพระราชดาริในการจัดการทรัพยากรดินของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวได้ขยายขอบเขตไปสู่เรื่องการพัฒนาและอนุรักษ์ดินเพื่อการเกษตรกรรม เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ทางการเกษตรให้สูงขึ้นหรือรักษาไว้ไม่ให้ตกต่า เช่น การวิจัยและการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับลักษณะสภาพดิน การศึกษาเพื่ออนุรักษ์บารุงรักษาและฟื้นฟูดิน มรรควิธีส่วนใหญ่
เป็นวิธีการตามธรรมชาติที่พยายามสร้างความสมดุลของระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมให้เกิดขึ้น เช่น ให้มีการปลูกไม้ใช้
สอยร่วมกับการปลูกพืชไร่เพื่อประโยชน์ให้ได้ร่มเงาและรักษาความชุ่มชื้น หรือการปลูกพืชบางชนิดในพื้นที่ซึ่งดินไม่ดี แต่
พืชชนิดนั้นให้ประโยชน์ในการบารุงดินให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นโดยไม่ต้องลงทุนใช้ปุ๋ยเคมี พื้นที่บางแห่งไม่เหมาะสมสาหรับการ
ปลูกพืชผล ทรงแนะนาให้ใช้ประโยชน์ด้านอื่น เช่น ฟื้นฟูเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น
ในระยะต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวทรงให้ความสาคัญมากขึ้นในงานอนุรักษ์และฟื้นฟูที่ดินที่มีสภาพ
ธรรมชาติและปัญหาที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละภูมิภาค จึงมีพระราชดาริในการแก้ไขปัญหาที่ดินที่เน้นเฉพาะเรื่องมาก
ขึ้น เช่น การศึกษาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินทราย ในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัญหาดิน
พรุ ในภาคใต้ และที่ดินชายฝั่งทะเล รวมถึงงานในการแก้ไขปรับปรุงและฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรมพังทลายจากการชะล้าง
หน้าดิน ตลอดจนการทาแปลงสาธิตการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมในบางพื้นที่ที่มีปัญหาในเรื่องดินเสื่อมโทรมด้วย
สาเหตุต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้พื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องดินทั้ งหลาย สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อีก โครงการต่างๆ ใน
ระยะหลั ง จึ ง เป็ น การรวบรวมความรู้ ทั้ ง ทางทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ จ ากหลากหลายสาขามาใช้ ร่ ว มกั น ในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ และที่ปรากฎให้เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือ แนวคิดและตัวอย่างการจัดการทรัพยากรดินในศูนย์ศึกษา
การพัฒนาทุกแห่ง พระราชดาริและพระราชกรณียกิจในการดาเนินงานด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ดินที่สาคัญ สามารถ
แบ่งได้เป็น ๓ ส่วน คือ
ก) แบบจาลองการพัฒนาพื้นที่ที่มีสภาพขาดความอุดมสมบูรณ์ การจัดการทรัพยากรดินโดยการอนุรักษ์บารุงรักษา
ดินที่มีสภาพขาดความอุดมสมบูรณ์ ดินปนทราย และมีปัญหาการชะล้างพังทลายของดินมีแบบจาลองอยู่ที่ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน
พระราชดาริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อทาการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้า เป็นตัวอย่างในการปูองกันการ
ชะล้างพังทลายของดิน การขยายพันธุ์พืช เพื่ออนุรักษ์ดินและบารุงดิน และสนับสนุนให้เกษตรกรเรียนรู้เข้าใจวิธีการ
อนุรักษ์ดินและน้า การปรับปรุงบารุงดิน และสามารถนาไปปฏิบัติได้เอง โดยทรงมีพระราชดาริว่า "…การปรับปรุงที่ดิน
นั้นต้องอนุรักษ์ผิวดิน ซึ่งมีความสมบูรณ์ไว้ไม่ให้ไถ หรือลอกหน้าดินทิ้งไป สงวนไม้ยืนต้น ที่ยังเหลืออยู่ เพื่อที่จะรักษา
ความชุ่มชื่นของผืนดิน..." ( สานักงาน กปร., ๒๕๔๒)
ข) การแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวด้วยวิธี "การแกล้งดิน" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับทราบความเดือดร้อนของ
พสกนิกรในภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาส ที่ประสบปัญหาดินเปรี้ยวทาให้เพาะปลูกไม่ได้ผล
พระองค์จึงทรงมีพระราชดาริให้ทาการศึกษาวิจัยและพัฒนาดินพรุเพื่อแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษาและพัฒนาพื้นที่พรุ ซึ่งเป็นดินเปรี้ยวให้เป็นดินที่มีคุณภาพ
สามารถทาการเพาะปลูกได้ พระองค์ทรงแนะนาให้ใช้วิธี "การแกล้งดิน" คือ เริ่มจากการแกล้งดินให้เปรี้ยวสุดขีด ด้วยการ
ทาให้ดินแห้งและเปียกสลับกันเพื่อเร่งปฏิกิริยาทางเคมีของดินพรุที่มีสารประกอบของกามะถันที่จะทาให้ดินมีสภาพเป็น
กรดจัดเมื่อดินแห้ง จากนั้นก็จึงทาการปรับปรุงดินที่เป็นกรดจัดนั้นด้วยวิธีการต่างๆ ที่จะลดความเป็นกรดลงมาให้อยู่ใน
ระดับที่จะปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าวได้
ค) "หญ้าแฝก" กับการอนุรักษ์ดินและฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมสภาพ พื้นที่ดินในประเทศไทยที่ตั้ง อยู่ในบริเวณที่มีความลาด
ชันเช่นพื้นที่เชิงเขาอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมเนื่องมาจากการชะล้างพังทลายของดิน ทาให้เกิดการสูญเสียธาตุอาหารในดิน
และความอุดมสมบูรณ์ของดิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดาริในการที่จะปูองกันการเสื่อมโทรมและการ
พังทลายของดินโดยใช้วิถีธรรมชาติ คือการใช้หญ้าแฝก

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้พระราชทานพระราชดาริเกี่ยวกับหญ้าแฝกเป็นครั้งแรกกับ ดร.สุเมธ ตันติ
เวชกุล เลขาธิการสานักงาน กปร. ในขณะนั้นว่า ให้ทาการศึกษาทดลองปลูกหญ้าแฝก เพื่อปูองกันการชะล้างพังทลาย
ของดิน และอนุรักษ์ ความชุ่มชื้นไว้ในดิน เพราะขั้นตอนการดาเนินงานเป็นวิธีการแบบง่าย ๆ ประหยัด และที่สาคัญคือ
เกษตรกรสามารถดาเนินการเองได้ โดยไม่ต้องให้การดูแลภายหลังการปลูกมากนัก และได้พระราชทานพระราชดาริอีก
หลายครั้งเกี่ยวกับการนาหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ การดาเนินโครงการต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ ทรงเน้นอยู่
เสมอว่ากระบวนการพัฒนาที่ดินทั้งหมดนี้ จะต้องชี้แจงให้ราษฎร ซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์ มีส่วนร่วมและลงมือลงแรงด้วย
(สานักงาน กปร., ๒๕๔๒)
ตัวอย่างของการจัดการทรัพยากรดินด้วยการอนุรักษ์ดินและฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมสภาพ โดยการปูองกั นการเสื่อมโทรม
และการชะล้างพังทลายของดินด้วยการปลูก "หญ้าแฝก" พืชจากพระราชดาริที่ทาหน้าที่เป็นกาแพงที่มีชีวิตในการอนุรักษ์
และคืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน ได้แก่โครงการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยทราย จังหวัดเพชรบุรี และได้มีการนามรรควิธีนี้ไปศึกษาวิจัย และนาไปสาธิตในท้องที่ต่างๆ ที่มีศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาฯ ตั้งอยู่ รวมทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริอื่นๆ เช่น โครงการพัฒนาหญ้าแฝกในโครงการพัฒนาดอยตุง
เพื่อให้เกษตรกรได้รับทราบและนาไปปฏิบัติให้บังเกิดผลดีแก่ตัวเกษตรกรเอง และสังคมโดยรวม
........................................................................

การเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งสาคัญของไทย
..................................
การปฏิ วั ติ ส ยาม พ.ศ. ๒๔๗๕ คื อ การปฏิ วั ติ เ พื่ อ เปลี่ ย นแปลงการปกครองของประเทศไทย จากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยคณะราษฎร ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕
เมื่อวัน ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ คณะราษฎร ได้ใช้กลลวง นาทหารบกและทหารเรือมารวมตัวกันบริเวณรอบ
พระที่นั่งอนันตสมาคม ประมาณ ๒๐๐๐ คน ตั้งแต่เวลาประมาณ ๕ นาฬิกา โดยอ้างว่าเป็นการสวนสนาม จากนั้น
นายพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา ได้อ่าน ประกาศคณะราษฎร ฉบับที่ ?๑ ณ บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า เสมือน
ประกาศยึดอานาจการปกครอง ก่อนจะนากาลังแยกย้ายไปปฏิบัติการต่อไป
หลักฐานประวัติศาสตร์ในเหตุการณ์ครั้งนี้ เป็นหมุดทองเหลื อง ฝังอยู่ กับพื้นถนน บนลานพระบรมรูปทรงม้า
ด้านสนามเสือปุา (ถ้าหันหน้าไปทางเดียวกับหัวม้า จะอยู่ทางด้านซ้ายมือ) มีข้อความว่า “ณ ที่นี้ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕
เวลาย่ ารุ่ ง คณะราษฎร ได้ ก่ อ ก าเนิ ด รั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ ความเจริ ญ ของชาติ ” เป็ น หลั ก ฐานถึ ง เหตุ ก ารณ์ ส าคั ญ
ในประวัติศาสตร์เมื่อ ๗๒ ปีก่อน ข้อความเหล่านี้นับวันแต่จะเลือนหายไปตามกาลเวลา
คณะราษฎรที่ก่อการเปลี่ ยนแปลงการปกครองประเทศไทยจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตย ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕ นั้นประกอบด้วยคนสองกลุ่ม คือ กลุ่มนักเรียนไทยในต่างประเทศ และ
กลุ่มนายทหารในประเทศไทย
บุคคลทั้งสองกลุ่มพื้นฐานการศึกษาคล้ายกัน คือ ศึกษาวิชาพื้นฐานหรือวิชาชีพจากประเทศทางตะวันตก ใกล้ชิด
กั บ การปกครองของประเทศที่ ต นไปศึ ก ษา คื อ ได้ สั ม ผั ส กั บ บรรยากาศการปกครองในระบอบประ ชาธิ ป ไตย
เห็นความเจริญก้าวหน้าจากการที่ประชาชนในยุโรปตะวันตกมีส่ว นร่วมในการปกครอง ประกอบกับบุคคลทั้งสองกลุ่ม
เป็นบุคคลที่มีสติปัญญาสูง ส่วนใหญ่ได้รับทุนเล่าเรียนหลวง จึงกาหนดในความคิดว่าตนควรจะมีส่วนร่วมในการปกครอง
ประเทศ
คณะผู้ ก่อการยึดอานาจการปกครอง ได้รวมกลุ่มกันที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๙ ได้มีข้อ
ขัดแย้ งกับ ผู้ ดูแลนั กเรี ย นไทยในฝรั่ งเศสซึ่งเป็ นพระราชวงศ์องค์ห นึ่ง ซึ่งกล่ าวหาว่านักเรียนไทยเป็นพวกหั ว รุนแรง
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัย ควรเรียกบางคนกลับประเทศไทยาให้นักเรียนในต่างประเทศมีพื้นฐานการไม่พอใจสถานการณ์
บ้านเมืองเป็นส่วนตัว คณะผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่เป็นนักเรียนไทยในต่างประเทศเมื่อกลับมาถึงประเทศไทย
ก็ได้เตรียมการวางแผนยึดอานาจโดยชักชวนให้กลุ่มนายทหารเข้าร่วมด้วย การยึดอานาจการปกครองของประเทศไทย
มีผู้กระทามาครั้งหนึ่งแล้วใน ร.ศ.๑๓๐ กระทาไม่สาเร็จ ดังนั้นคณะราษฎรจึงได้วางแผนอย่างดีปูองกันข้อบกพร่อง ที่อาจ
มี ขึ้ น และการชั ด ชวนทหารเข้ า ร่ ว มด้ ว ยจึ ง ท าให้ เ กิ ด ความส าเร็ จ เพราะทหารมี อ าวุ ธ ผู้ บ ริ ห ารประเทศยิ น ยอม
ให้คณะราษฎรยึดอานาจไม่โต้แย้ง ด้วยเกรงว่าพระบรมวงศานุวงศ์จนถึงประชาชนจะเป็นอันตรายเพราะอาวุธ
ชนวนที่ทาให้คณะราษฎรลงมือวางแผนยึดอานาจมีหลายสาเหตุ ได้แก่
สาเหตุแรก สภาพบ้านเมืองในช่วงเวลานั้น พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาอภิรัฐมนตรีสภา
ซึ่งสมาชิกทั้งหมดเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ ด้วยเหตุผลที่จาให้แก้สถานการณ์ที่กล่าวว่า พระมหากษัตริย์กับพระบรมวงศ์
ผู้ใหญ่แตกแยกกัน อภิรัฐมนตรีสภาช่วยแบ่งเบาพระราชกรณียกิจได้หลายประการแต่ความคิดของผู้ใหญ่และของผู้เยาว์
กว่าย่อมแตกต่างกัน ดังนั้นการยับยั้ งข้อเสนอบางเรื่องโดยเฉพาะพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ า
เจ้าอยู่หัว ที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญให้ประชาชนชาวไทยในวาระราชวงศ์จักรีทรงปกครองแผ่นดินมาครบ ๑๕๐ ปี
จึงทาให้คณะราษฎรและกลุ่มหนังสือพิมพ์มองว่า พวกเจ้าหลงกับอานาจ
สาเหตุ ที่ ส อง ได้ แ ก่ ปั ญ หาเศรษฐกิ จ ของประเทศรายได้ ไ ม่ พ อกั บ รายจ่ า ย สื บ เนื่ อ งจากเศรษฐกิ จ ของโลก
หลั งสงครามโลกครั้ งที่ ๑ และการใช้จ่ ายในรั ช สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏ เกล้ าเจ้าอยู่หั ว การแก้ไขคือ การดุล
ข้าราชการ ยุบเลิกหน่วยงานต่าง ๆ ตัดทอนค่าใช้จ่ายของกระทรวง กรม กอง และเก็บภาษีบางประการเพิ่มการแก้ไขดังนี้
ก่อให้เกิดความไม่พอใจแก่ผู้เสียประโยชน์ ในวงการทหารก็เช่นกัน การขัดแย้งเรื่องงบประมาณกระทรวงกลาโหม จนถึง
เสนาบดีกระทรวงกลาโหมขอลาออกจากราชการ จึงเป็นเหตุให้นายทหารคิดเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในขณะที่มีการดุล

ข้าราชการออก ก็มีกลุ่มบุคคลมองว่าดุลออกเฉพาะสามัญชน ส่วนข้าราชการที่เป็นเจ้าไม่ต้องถูกดุล แล้วยังบรรจุเข้า
ทางานแทนสามัญชนอีก ความแตกต่างทางฐานะด้านสังคมก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง
สาเหตุที่สาคัญที่สุด ก็คือ ความล่าช้าในการบริหารราชการแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมี
พระราชประสงค์จะฝึกข้าราชการในสภากรรมการองคมนตรีให้เรียนรู้วิธีการประชุม ปรึกษาแบบรัฐสภาเพื่อเตรียมการ
พระราชทานรัฐธรรมนูญ ก็ทาได้อย่างไม่มีผลเท่าไรนักพระราชบัญญติเทศบาลซึ่งจะเป็นรากฐานของการปกครองตนเอง
ก็ยังไม่ได้ประกาศออกใช้ และข้อสุดท้ายคือ ร่างรัฐธรรมนูญที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงให้ผู้ชานาญการ
ร่างไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ยังไม่ได้พระราชทานแก่ประชาชน
การเปลี่ยนแปลงการปกครองกระทาได้สาเร็จ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญ
ให้แก่ประชาชน การปกครองของประเทศจึงเปลี่ยนไป คือมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ พระมหากษัตริย์
ทรงอยู่ใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ
๗๖ ปี ประชาธิปไตยไทย
การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ในยุครัตนโกสินทร์ ยั่งยืนมา ๑๕๐ ปี จนถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕
คณะราษฎรได้ทาการปฏิวัติเปลี่ย นแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น พระประมุข ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หั ว ( ร.๗)
จนบัดนี้กาลังล่วงลุสู่ปีที่ ๗๖ ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ ที่จะถึงนี้
เมื่ อวั น เปลี่ ย นแปลงการปกครอง คณะราษฎรผู้ ก่ อ การปฏิ วัติ ได้ ออกประกาศเรีย กว่ า ประกาศคณะราษฎร
ฉบับที่ ๑ อ้างเหตุผลความจาเป็นในการต้องเปลี่ยนแปลงการปกครองความว่า “เมื่อกษัตริย์องค์นี้ได้ครองราชย์สมบัติ
สืบต่อพระเชษฐานั้น ในชั้นต้นราษฎรได้หวังกันว่ากษั ตริย์องค์ใหม่นี้จะปกครองราษฎรให้ร่มเย็น แต่การณ์หาเป็นไป
ตามหวังที่คิดไม่ กษัตริย์คงทรงอานาจอยู่เหนือกฎหมายตามเดิมทรงแต่งตั้งญาติวงศ์และคนสอพลอไร้คุณงามความรู้
ให้ดารงตาแหน่งที่สาคัญๆ ไม่ทรงฟังเสียงราษฎร ปล่อยให้ข้าราชการใช้อานาจหน้าที่ในทางทุจริต มีการรับสิ นบนในการ
ก่อสร้างซื้อของใช้ในราชการ หากาไรในการเปลี่ยนราคาเงิน ผลาญเงินทองของประเทศ ยกพวกเจ้าขึ้นให้สิทธิพิเศษ
มากกว่าราษฎร ปกครองโดยขาดหลักวิชา ปล่อยให้บ้านเมืองเป็นไปตามยถากรรม ดังที่จะเห็นได้ในการตกต่าในการ
เศรษฐกิจและความฝืดเคืองทามาหากิน ซึ่งราษฎรได้รู้กันอยู่ทั่วไปแล้ว รัฐบาลของกษัตริย์เหนือกฎหมาย มิสามารถแก้ไข
ให้ฟื้นขึ้นได้ การที่แก้ไขไม่ได้ก็เพราะรัฐบาลของกษัตริย์เหนือกฎหมายมิได้ปกครองประเทศเพื่อราษฎรตามที่รัฐบาลอื่นๆ
ได้กระทากัน ….. ไม่มีป ระเทศใดในโลกจะให้เงินเจ้ามากเช่นนี้ นอกจากพระเจ้าซาร์และพระเจ้า ไกเซอร์เยอรมัน
ซึ่งชนชาตินั้นได้โค่นราชบัลลังก์เสียแล้ว”
“ฯลฯ…….เหตุฉะนั้น ราษฎร ข้าราชการ ทหาร และพลเรือน ที่รู้เท่าถึงการกระทาอันชั่วร้ายของรัฐบาลดังกล่าวแล้ว
จึงรวมกาลั งตั้งเป็น คณะราษฎรขึ้น และได้ยึดอานาจของรัฐบาลของกษัตริย์ไว้แล้ว คณะราษฎรเห็ นว่า การที่ จะแก้
ความชั่วร้ายก็โดยที่จะต้องจัดการปกครองโดยมีสภา จะได้ช่วยกันปรึกษาหารือหลายๆ ความคิดดีกว่าความคิดเดียว
ส่วนผู้เป็นประมุขของประเทศนั้น คณะราษฎรไม่มีประสงค์ทาการชิงราชสมบัติ ฉะนั้น จึงขอเชิญให้กษัตริย์องค์นี้ดารง
ตาแหน่งกษัตริย์ต่อไป แต่จะต้องอยู่ใต้กฎหมายธรรมนูญการปกครองของแผ่นดิน จะทาอะไรโดยลาพังไม่ได้ นอกจาก
ความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร คณะราษฎรได้แจ้งความเห็นนี้ให้กษัตริย์ทราบแล้ว เวลานี้ยังอยู่ในความรับตอบ
ถ้ากษัตริย์ตอบปฏิเสธหรือไม่ตอบภายในกาหนดโดยเห็นแก่ส่วนตนว่าจะถูกลดอานาจลงม าก็จะชื่อว่าทรยศต่อชาติ และ
ก็เป็นการจาเป็นที่ประเทศจะต้องมีการปกครองอย่างประชาธิปไตย กล่าวคือ ประมุขของประเทศจะเป็นบุคคลสามัญ
ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ตั้งขึ้น อยู่ในตาแหน่งตามกาหนดเวลา ตามวิธีนี้ราษฎรพึงหวังเถิดว่า ราษฎรจะได้รับความบารุง
อย่างดีที่สุด ทุก ๆ คนจะมีงานทา เพราะประเทศของเราเป็นประเทศที่อุดมอยู่แล้วตามสภาพ เมื่อเราได้ยึดเงินที่พวกเจ้า
รวบรวมไว้จากการทานาบนหลังคนตั้งหลายร้อยล้านมาบารุงประเทศขึ้นแล้ว ประเทศจะต้องเฟื่องฟูขึ้นเป็นแม่นมั่น
การปกครองซึ่งคณะราษฎรจะพึงกระทาก็คือ จาต้องวางโครงการอาศัยหลักวิชา ไม่ทาไปเหมือนคนตาบอด เช่นรัฐบาลที่
มีกษัตริย์เหนือกฎหมายทามาแล้ว”

คณะผู้ก่อการปฏิวัติล้มล้างระบอบกษัตริย์ ได้ประกาศนโยบาย เรียกว่า “หลักใหญ่ๆที่คณะราษฎรวางไว้” มีอยู่ว่า
๑. จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลาย เช่น เอกราชในทางการเมือง ในทางเศรษฐกิจ ฯลฯ ของประเทศไว้
ให้มั่นคง
๒. จะต้องรักษาความปลอดภัยภายในประเทศ ให้การประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงให้มาก
๓. ต้ องบ ารุ ง ความสุ ขสมบู ร ณ์ ของราษฎรในทางเศรษฐกิจ โดยรัฐ บาลใหม่จ ะจั ดหางานให้ ร าษฎรทุก คน ท า
จะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติ ไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก
๔. จะต้องให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกัน (ไม่ใช่พวกเจ้ามีสิทธิยิ่งกว่าราษฎร เช่นที่เป็นอยู่)
๕. จะต้องให้ราษฎรได้มีเสรีภาพ มีความเป็นอิสระ เมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลักสี่ประการดังกล่าวข้างต้น
๖. จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร
คณะราษฎรผู้ก่อการปฏิวัติ ได้ให้ความหวังแก่ประชาชนในแถงการณ์สุดท้ายว่า “ราษฎรทั้งหลาย จงพร้อมกัน
ช่วยคณะราษฎรให้ทากิจอันคงจะอยู่ชั่วดินฟูานี้ให้สาเร็จ คณะราษฎรขอให้ทุกคนที่มิได้ร่วมมือเข้ายึดอานาจจากรัฐบาล
กษัตริย์ เหนือกฎหมาย พึงตั้งอยู่ ในความสงบและตั้งหน้าหากิน อย่าทาการใดๆอันเป็นการขัดขวางต่อคณะราษฎรนี้
เท่า กับ ราษฎรช่ว ยประเทศและช่ว ยตัว ราษฎร บุ ตร หลาน เหลนของตนเอง ประเทศจะมี ความเป็น เอกราชอย่า ง
พร้ อ มบริ บู ร ณ์ ราษฎรจะได้รั บ ความปลอดภัย ทุกคนจะต้อ งมีง านท าไม่ ต้องอดตาย ทุก คนจะมีสิ ทธิเ สมอกัน และ
มีเสรีภาพจากการเป็นไพร่ เป็นข้า เป็นทาส พวกเจ้าหมดสมัยที่เจ้าจะทานาบนหลังราษฎร สิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนาคือ
ความสุขความเจริญอย่างประเสริฐซึ่งเรียกเป็นศัพท์ว่า “ศรีอาริย์” นั้น ก็จะพึงบังเกิดขึ้นแก่ราษฎรถ้วนหน้า ” ด้วย
พระมหากรุ ณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หั ว ทรงเห็นแก่ความสงบเรียบร้อยของอาณาประชาราษฎร
ไม่อยากให้เสียเลือดเนื้อ รวมทั้งความเสียหายแก่บ้านเมือง และเนื่องจากพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลง
การปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยอยู่แล้ว จึงไม่ทรงขัดความปรารถนาของคณะราษฎรที่ได้กราบบังคมทูลเชิญ เป็น
พระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ และในวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ณ
พระที่นั่งอนันตสมาคม
หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองและได้พระราชทานรัฐธรรมนูญ ฉบับถาวรดังกล่าว เหตุการณ์บ้านเมือง มีความ
สับสนวุ่นวาย อาญาสิทธิในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์กลายเป็นการผูกขาดอานาจเผด็จการในระบอบประชาธิปไตยที่
คณะราษฎรกาหนดให้ จนมีคากล่าวขานเป็นคาคล้องจองว่า “พระยาพหลต้นคิด หลวงประดิษฐ์ต้นเรื่อง โค่นอานาจ
พระราชา ปล่อยหมูปล่อยหมามานั่งเมือง”
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๔๗๗ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หั ว ได้ทรงสละราชสมบัติ โดยพระราชหั ตถเลขา
ความว่า “ข้าพเจ้าเห็นว่า คณะรัฐบาลและพวกพ้องใช้วิธีการปกครองไม่ถูกต้องตามหลักการของเสรีภาพในตัวบุคคลและ
หลั ก ความยุ ติ ธ รรม ตามความเข้ า ใจและยึ ด ถื อ ของข้ า พเจ้ า ข้ า พเจ้ า ไม่ ส ามารถที่ จ ะยิ น ยอมให้ ผู้ ใ ด คณะใดใช้ วิ ธี
การปกครองอย่างนั้นในนามของข้าพเจ้าต่อไปได้ ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอานาจ อันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แ ต่เดิม
ให้แก่ราษฎรโดยทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอานาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด คณะใด โดยเฉพาะเพื่อใช้อานาจนั้น
โดยสิทธิขาด และโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาชน”
๗๖ ปี ที่ผ่ า นมาจนบั ดนี้ สถานการณ์ บ้ า นเมื อ งดัง ที่ ค ณะราษฎรได้ ห ยิ บ ยกขึ้ น มาประกอบเพื่ อ เป็ น เหตุ ผลใน
การปฏิวัติยังคงมีอยู่อย่างครบถ้วนทุกประการ ซ้าร้ายหลายประการยิ่งเลวร้ายขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่า “คนสอพลอไร้คุณงาม
ความรู้ขึ้นดารงตาแหน่งหน้าที่สาคัญๆ การไม่ฟังเสียงราษฎร การปล่อยให้ข้าราชการใช้อานาจหน้าที่ในการรับสินบน
ทุจริตคอรัปชั่น การหากาไรในการเปลี่ยนราคาเงิน การปล่อยให้บ้านเมืองเป็นไปตามยถากรรม การทาตนอยู่เหนือ
กฎหมายมิสามารถแก้ไขให้ฟื้นขึ้นได้” หลักใหญ่ ๕ ประการที่เสมือนนโยบายดังได้ประกาศไว้ และให้ความหวังไว้ว่าจะนา
ความสุขความเจริญอย่างประเสริฐเยี่ยง “ศรีอาริย์” มาบังเกิดแก่ราษฎรถ้วนหน้า ดูเหมือนกาลังจะนาพาประเทศชาติไปสู่
“กลียุค” เข้าทุกขณะ
ประกาศคณะราษฎร ฉบับที่ ๑ และฉบับต่อมาหลายฉบับ คือการ “ล้มเจ้า” และบังอาจจาบจ้วงต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์อย่างเปิดเผยและร้ายแรงที่สุดต่อสาธารณะ

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงขึ้นครองราชย์ ภายใต้การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยพระราชปณิธานว่า “เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
๖๒ ปี ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาล และทศพิธราชธรรมที่มั่นคง เป็นสิ่งที่
นาพาชาติไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขและอยู่รอดตลอดมา
........................................................................

วิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทย
..................................
ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศเก่าแก่ มีประวัติความเป็นมายาวนานชาติหนึ่ง แม้ว่าหลักฐานเกี่ยวกับปฐมกาเนิด
ของชาติไทยจะไม่สามารถยืนยันได้แน่ชัดว่า ชนชาติไทยเป็นผู้ที่อพยพมาจากทางตอนใต้ของประเทศจีนแถบมณฑลยูนาน
หรือมีรกรากอยู่ในสุวรรณภูมิแห่งนี้มาแต่เก่าก่อนก็ตาม การศึกษาวิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมควรจะเริ่มต้น
ตั้งแต่ประเทศไทยตั้งอาณาจักรมั่นคงขึ้นในแหลมทอง เมื่อ พ.ศ. ๑๗๘๑ อาณาจักรแรกของชาติไทย คือ อาณาจักรสุโขทัย
ซึ่งสถาปนาโดยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ต้นราชวงศ์พระร่วง ประกาศตนเป็นอิสระจากขอมซึ่งยึดครองดินแดนแถบนั้นอยู่ใน
สมัยนั้น
การเมืองการปกครองไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ก่อนหน้ามีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ อยู่ในรูปแบบระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับระบอบเผด็จการ
เพราะว่าอานาจสูงสุดในการปกครองเป็นของพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้น พระมหากษัตริย์ได้อานาจมาด้วย
การสืบสันตติวงศ์ หรือการปราบดาภิเษก ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการสถาปนาหรือคัดเลือกพระมหากษัตริย์เลย
ระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ มีลักษณะที่ไม่ราบรื่น
และพัฒ นามากนั ก แม้ว่าจะดาเนิ น มาเป็ น เวลากว่า ๖๐ ปี แต่ก็พอจะอนุมานได้ว่าระบอบประชาธิปไตยได้ห ยั่งลึ ก
พอสมควร การศึกษาการเมืองการปกครองไทยหากจะแบ่งยุคสมัยให้เหมาะสมแก่การศึกษาแล้วจะแบ่งออกได้เป็น ๓ ยุค
สมัยด้วยกัน คือ สมัยสุโขทัย ระหว่าง พ.ศ. ๑๗๘๑ – ๑๙๒๑ สมัยอยุธยา พ.ศ. ๑๘๙๓ – ๒๓๑๐ และสมัยรัตนโกสินทร์
พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๔๗๕ ส่วนหลักจาก พ.ศ. ๒๔๗๕ จนถึงปัจจุบัน จะกล่าวโดยละเอียดในบทต่อไปที่ว่าด้วยการเมือง
การปกครองแบบประชาธิปไตยของไทยในปัจจุบัน แม้ว่าในประวัติศาสตร์จะปรากฏว่ามีสมัยธนบุรีระหว่าง พ.ศ. ๒๓๑๑
– ๒๓๒๕ แต่เนื่องจากสมัยนั้นชาติไทยอยู่ในระยะสร้างชาติ ให้เป็นปึกแผ่นขึ้นมาใหม่หลักจากเสียกรุงศรีอยุธยาใน
พ.ศ. ๒๓๑๐ และลักษณะการปกครองยังยึดแบบของกรุงศรีอยุธยาอยู่ ไม่ได้เสริมสร้างลักษณะใหม่ๆ ขึ้นมา จึงไม่ขอกล่าว
เป็นการเฉพาะ และคงแบ่งยุคสมัยออกเป็น ๓ สมัย ดังที่กล่าวตอนต้นเท่านั้น
........................................................................

วันสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่
..................................
วันสุนทรภู่ ตรงกับวันเกิดคือ วันที่ ๒๖ มิถุนายนของทุกปี
พระสุนทรโวหาร นามเดิม ภู่ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า สุนทรภู่ (พ.ศ. ๒๓๒๙-๒๓๙๘) กวีไทยที่มีชื่อเสียงในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีผลงานที่มีชื่อเสียงหลายเรื่องเช่น พระอภัยมณี นิราศพระบาท นิราศภูเขาทอง
ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกเป็นบุคคลสาคัญของโลกด้านงานวรรณกรรม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙
วันสุนทรภู่ ๒๖ มิ.ย. วันสุนทรภู่ ประวัติ
ประวัติสุ น ทรภู่สุ น ทรภู่ เกิดในรั ช กาลที่ ๑ แห่ งกรุงรัตนโกสิ น ทร์ เมื่อวัน จันทร์ เดือน ๘ ขึ้น ๑ ค่า ปีมะเมี ย
จุลศักราช ๑๑๔๘ เวลาเช้า ๒ โมง (ตรงกับวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๓๒๙) ณ บริเวณด้านเหนือของพระราชวังหลัง
(ซึ่งเป็นบริเวณสถานีรถไฟบางกอกน้อยปัจจุบันนี้) ถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๘ รวมอายุได้ ๖๙ ปี
บิดาของสุนทรภู่เป็นชาวบ้านกร่า อาเภอแกลง จังหวัดระยอง มารดาเป็นชาวเมืองอื่น สุนทรภู่เกิดเมื่อหลังจากได้
สร้างกรุงเทพมหานครแล้ว ๔ ปี แล้วต่อมาในภายหลังบิดามารดาได้หย่าร้างกัน บิดาออกไปบวชอยู่ที่วัดปุากร่าอันเป็น
ภูมิลาเนาเดิม ส่ วนมารดาได้เข้าไปอยู่ในพระราชวังหลัง ถวายตัว เป็นนางนมของพระองค์เจ้าหญิงจงกล พระธิดาใน
เจ้ า ฟู า กรมหลวงอนุ รั ก ษ์ เ ทเวศร์ ดั ง นั้ น สุ น ทรภู่ จึ ง ได้ อ ยู่ ใ นพระราชวั ง หลั ง กั บ มารดา และได้ ถ วายตั ว เป็ น ข้ า ใน
กรมพระราชวังหลัง
เมื่อสุนทรภู่อายุได้ประมาณ ๒ ขวบ มารดาได้นาไปฝากให้เรียนหนังสือกับพระในสานักวัดชีปะขาว (ซึ่งต่อมาได้รับ
พระราชทานนามในรัชกาลที่ ๔ ว่า วัดศรีสุดาราม อยู่ริมคลองบางกอกน้อย) ต่อมาได้เข้ารับราชการเป็นเสมียนนายระวาง
กรมพระคลังสวน ในกรมพระคลังสวน แต่ไม่ชอบทางานอื่นนอกจากแต่งบทกลอน ซึ่งสามารถแต่งได้ดี ตั้งแต่ยังรุ่นหนุ่ม
กุฎิวัดเทพธิดารามที่สุนทรภู่บวชจาพรรษา เป็นสถานที่ค้นพบวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามากมายเช่น พระอภัยมณี ฯลฯ
ที่ท่านเก็บซ่อนไว้ใต้เพดานหลังคากุฎิของท่าน
กุฎิวัดเทพธิดารามที่สุนทรภู่บวชจาพรรษา เป็นสถานที่ค้นพบวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามากมายเช่น พระอภัยมณี
ฯลฯ ที่ท่านเก็บซ่อนไว้ใต้เพดานหลังคากุฎิของท่าน อนุสาวรอนุสาวรีย์สุนทรภู่ที่ วัดศรีสุดาราม
ใน พ.ศ. ๒๓๕๙ ในรัชสมัยรัชกาลที่ ๒ สุนทรภู่ได้เข้ารับราชการในกรมอาลักษณ์ได้เป็นขุนสุนทรโวหาร ระหว่าง
รับราชการต้องจาคุกเพราะถูกอุทธรณ์ว่าเมาสุราทาร้ายญาติผู้ใหญ่ ภายหลังพ้นโทษ ได้เป็นพระอาจารย์ถวายอักษร
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟูาอาภรณ์ พระราชโอรสในรัชกาลที่ ๒
สมัยรัชกาลที่ ๓ สุนทรภู่ออกจากราชการและออกบวช เมื่อลาสิกขาแล้วถวายตัวอยู่กับพระองค์เจ้าลักขณานุคุณ
ได้ปีหนึ่ง ครั้นเจ้านายพระองค์นั้นสิ้นพระชนม์ สุนทรภู่ก็ขาดที่พึ่งได้รับความลาบากมาก ต้องลอยเรืออยู่และแต่งหนังสือ
ขายเลี้ ย งชีวิต ต่อมาจึงได้รั บ พระอุป ถัมภ์ จากกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้ า
เจ้าอยู่หัว
พ.ศ. ๒๓๙๔ สุนทรภู่ ได้เป็นเจ้ากรมอาลักษณ์ ฝุายพระราชวังบวร มีบรรดาศัก ดิ์เป็น พระสุนทรโวหาร ผู้ที่สืบ
เชื้อสายมาจากสุนทรภู่ (ภู่) จะได้รับนามสกุลคือ “ภู่เรือหงส์”
ตาแหน่งทางราชการ สุนทรภู่
๑. หลวงสุนทรโวหาร – พ.ศ. ๒๓๕๙
๒. พระสุนทรโวหาร – พ.ศ. ๒๓๙๔
ผลงาน ของท่านสุนทรภู่
• นิราศ (วันสุนทรภู่)
◦นิราศเมืองแกลง
◦นิราศพระบาท
◦นิราศภูเขาทอง
◦นิราศวัดเจ้าฟูา
◦นิราศอิเหนา
◦นิราศสุพรรณ
◦นิราศพระประธม
◦นิราศเมืองเพชร ◦ราพันพิราป
• นิทาน (วันสุนทรภู่)
◦โคบุตร ◦พระอภัยมณี ◦พระไชยสุริยา ◦ลักษณวงศ์
◦สิงหไตรภพ

• สุภาษิต (วันสุนทรภู่)
◦สวัสดิรักษา
◦เพลงยาวถวายโอวาท
◦สุภาษิตสอนหญิง (สุนทรภู่)
• บทละคร (วันสุนทรภู่)
◦อภัยนุราช
• บทเสภา (วันสุนทรภู่)
◦ขุนช้างขุนแผน (กาเนิดพลายงาม)
◦เสภาพระราชพงศาวดาร
• บทเห่กล่อม (วันสุนทรภู่)
◦เห่เรื่องพระอภัยมณี
◦เห่เรื่องโคบุตร
◦เห่เรื่องจับระบา
◦เห่เรื่องกากี
การแปลผลงานของสุนทรภู่เป็นภาษาต่างๆมีการแปลผลงานของสุนทรภู่เป็นภาษาต่างๆดังนี้
• ภาษาไทยถิ่นเหนือ พญาพรหมโวหาร กวีเอกของล้านนาแปลพระอภัยมณีคากลอนเป็นค่าวซอตามความประสงค์ของ
เจ้าแค่ตอนที่ศรีสุวรรณอภิเษกกับนางเกษรา
• ภาษาเขมร ผลงานของสุนทรภู่ที่แปลเป็นภาษาเขมรมีสามเรื่องคือ
◦พระอภัยมณี ไม่ปรากฏชื่อผู้แปล แปลถึงแค่ตอนที่นางผีเสื้อสมุทรลักพระอภัยมณีไปไว้ในถ้าเท่านั้น
◦ลักษณวงศ์ แปลโดย ออกญาปัญญาธิบดี (แยม)
◦สุภาษิตสอนหญิงหรือสุภาษิตฉบับสตรี แปลโดย ออกญาสุตตันตปรีชา (อินทร์)
ในปีนี้ วันสุนทรภู่ตรงกับวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
........................................................................

วันต่อต้านยาเสพติดโลก
..................................
วันที่ ๒๖ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก
"....ยาเสพติดนี่มันก่อให้เกิดความเดือดร้อนหลายอย่าง โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ทั้งราชการ ตารวจ โดยโรงพยาบาล
โดยคน เอกชนต่าง ๆ เดือดร้อนหมด และสิ้นเปลือง คนทั่วประเทศก็สิ้นเปลือง แทนที่จะมีเงินทอง มีทุนมาสร้างบ้านเมือง
ให้สบาย ให้เจริญ มัวแต่ต้องมาปราบปราม ยาเสพติด มัวแต่ต้องเสียเงินค่าดูแลรักษาทั้งผู้เสพยา ผู้เป็นคนเดือดร้อน
อย่างนี้ ก็เสียทั้งเงินและเสียทั้งชื่อเสียง....." พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาดุสิตาลัย วันที่
๔ ธันวาคม ๒๕๔๕
เป็ นที่ทราบกัน ดีว่า ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติทั่วโลก
ประเทศต่าง ๆ จึงได้พยายามร่วมมือกันเพื่อหาทางหยุดยั้งปัญหายาเสพติด โดยในการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการ
ใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบใช้ยาเสพติด (International Conference on Drug Abuse and licit Trafficking
ICDAIT) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่าง วันที่ ๑๗-๒๖ มิถุนายน ๒๕๓๐ ที่ประชุมได้มีมติให้เสนอ
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ขอให้กาหนดวันที่ ๒๖ มิถุนายนของทุกปีเป็น
"วันต่อต้านยาเสพติดโลก"
ทั้งนี้ ที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอดังกล่าวในการประชุมเมื่อเดือน
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยเหตุที่กาหนดวันที่นี้เพื่อเป็นที่ระลึกแก่การถอนสัมปทานการค้าฝิ่นโดยนายอาเภอ หลิน เจ๋อสวี
ตาบลหู่เหมิน มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ก่อนสงครามฝิ่นครั้งแรก
วันต่อต้านยาเสพติดในประเทศไทย
สาหรับประเทศไทยก็ได้เผชิญกับปัญหา "ยาเสพติด" มาเป็นเวลานาน รัฐบาลในแต่ละยุคได้ดาเนินการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดมาตลอด จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๐๑ คณะปฏิวัติภายใต้การนาของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ออก
ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๗ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๐๑ ให้เลิกการสูบฝิ่นทั่วราชอาณาจักรโดยมีการเผาทาลายฝิ่นและ
อุป กรณ์การสู บ ฝิ่ น ที่ท้ องสนามหลวงในคืน วัน ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๐๒ หลั งจากนั้นปี พ.ศ. ๒๕๐๔ รัฐ บาลได้จัดตั้ ง
"คณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดให้ โ ทษ" ใช้ชื่อย่อว่ า กปส. สั งกัดส านักนายกรัฐ มนตรีโ ดยมีอธิบดีกรมตารวจ
เป็นประธาน และมีผู้แทนจากทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ
ต่อ มาในสมั ย นายธานิ น ทร์ กรั ย วิ เชี ย ร เป็ นนายกรั ฐ มนตรีรั ฐ บาลได้เ ล็ งเห็ นว่ า การปราบปรามยาเสพติ ด
ไม่สามารถแก้ไขได้โดยการดาเนินการเฉพาะกรมตารวจฝุายเดียว จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ต่อสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และประกาศใช้เป็นกฎหมายเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๙
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา การแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทยก็ ได้ดาเนินไปอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบ
ที่ดีขึ้น พระราชบัญญัติดังกล่าวได้กาหนดให้มี "คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด" หรือเรียกชื่อย่อว่า
ป.ป.ส. โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และจัดตั้งสานักงาน ป.ป.ส. ขึ้นเป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบโดยตรง มีฐานะ
เป็นกรม กรมหนึ่งในสานักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สานักงาน ป.ป.ส. ในฐานะหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศ
มาโดยตลอด และได้นามติเรื่องวัน ต่อต้านยาเสพติดขององค์การสหประชาชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อ
วัน ที่ ๑๔ มิถุน ายน ๒๕๓๑ ซึ่งที่ประชุมคณะรั ฐมนตรีได้มีมติให้ กาหนดวันที่ ๒๖ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้าน
ยาเสพติดโดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นต้นมา
........................................................................

การปลูกต้นไม้ให้เหมาะกับทิศ
..................................
สาหรับใครที่กาลังต้องการปลูกต้นไม้ วันนี้มีการปลูกต้นไม้ให้เหมาะกับทิศมาบอก...
ทิศเหนือ ถ้าหากอาคารมีความสูงมากกว่าหนึ่งชั้น หรือประมาณ ๖ เมตร เงาของบ้านจะทาให้ต้นไม้ที่ปลูกอยู่ใกล้
บ้านได้รับแสงแดดน้อย หรือไม่ได้รับแสงเลย ควรเลือกพันธุ์ไม้ที่ชอบร่มราไร เช่น สาวน้อยประแปูง เขียวหมื่นปี พลู
ชนิดต่างๆ พันธุ์ไม้ประเภทใบอยู่ในที่ร่มได้ และพันธุ์ไม้คลุมดิ นที่ชอบร่ม ได้แก่ พลูเลื้ อยต่างๆ พลูกามะหยี่ พลู ทอง
เฟิร์น สวีดิชไอวี่ ดิปลี ไม้ตระกูล หนวดปลาดุก เปปเปอร์ และลิ้นมังกรชนิดต่าง ๆ
ทิศใต้ เป็นทิศที่แดดเข้าตลอดวัน และเกือบตลอดปี เพราะประเทศไทยพระอาทิตย์อ้อมใต้เป็นเวลานาน การใช้
ต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา จึงเป็นการปูองกันแดดได้อย่างดี พันธุ์ไม้ที่ ควรเลือกปลูกจึงควรมีใบข้างบนทึบและโปร่งด้านล่าง
เพื่อให้ลมพัดผ่าน พันธุ์ไม้ที่ให้ร่มเงาและใบไม้ร่วง คือกระทิง สารภี มะฮอกกะนี มะขาม แคแสด ส่วนพันธุ์ไม้ที่ให้ดอกสวย
แต่ผลัดใบทั้งต้นไม้บางฤดู ได้แก่ กัลปพฤกษ์ กระพี้จั่น เสลา คูน หางนกยูง เหลืองอินเดีย เป็นต้น พันธุ์ไม้ดอกหอม ที่ควร
ปลูกด้านนี้ ได้แก่ จาปี จาปา บุหงา ส่าหรีโมก พิกุล ประยงค์ แก้ว กันเกรา ปีบ ตีนเป็ดน้า ลาดวน
ทิศ ตะวั น ตก ทิ ศใต้ได้ รั บ แดดจั ด ตลอดบ่ าย ควรปลู ก ไม้ที่ ให้ ร่ม เงา และให้ ด อกตามฤดู กาล เช่น เสลา คู น
กัลปพฤกษ์ ประดู่แดง ประดู่อินเดีย พั นธุ์ไม้ทิศนี้จะช่วยกันแดดช่วงบ่าย ทาให้ผนังบ้านด้านนี้เย็น และช่วยประหยัด
พลังงานในเวลาค่าคืน ถ้าเป็นด้านที่มีพื้นที่มากพอจะปลูกไม้ใหญ่ให้ร่มเงา อาจปลูกอโศกอินเดีย หมากเขียว หมากเหลือง
กล้วยพัด หากพื้นที่น้อยอาจใช้พันธุ์ไม้ไต่ผนัง เช่น ตีนตุ๊กแก ดีปลี พลูบาง จะช่วยกันแดดได้ดีขึ้น
ทิศตะวันออก ทิศนี้จะได้รับแดดครึ่งวัน หลังเที่ยงไปแล้วจะได้รับร่มจากตัวบ้าน ควรปลูกไม้ที่ไม่ต้องการแดด
ตลอดวัน เช่น ไผ่ (ใบจะร่วงน้อยถ้าได้แดดเช้า) หรือพันธุ์ไม้ที่มีใบละเอียด หรือใบเล็กจะสวยงามเมื่อมองผ่านแดดตอนเช้า
ได้แก่ ปี บ เลี่ ย น โมก พู่ช มพู มะขามปู อม หลิว จีน ขิงชัน อรพิม เป็นต้น ส่ว นไม้พุ่มได้แก่ ฤษีผ สม ซัล เวีย ปีโ กเนีย
พรมญี่ปุน ไผ่แคระ ไม้ตระกูลใบเงิน ใบทอง ใบนาก และหมากผู้หมากเมีย
รู้อย่างนี้แล้ว ถ้าใครจะปลูกต้นไม้ ก็ลองเลือกต้นไม้ให้เหมาะกับทิศดูต้นไม้จะได้โตเร็วและแข็งแรง
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