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ค่ำยเยำวชนรู้งำนสืบสำนพระรำชด�ำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ ๑๐

ภำยใต้ชื่อ “เยำวชนอำสำอนุรักษ์ผืนป่ำ พัฒนำสำยน�้ำ สร้ำงอำชีพอย่ำงยั่งยืน”
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๑๗ - วันอำทิตย์ที่ ๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓

ณ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จังหวัดเชียงใหม่
และโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริในพื้นที่ภำคเหนือ



เลขาฯ ฝากบอก

 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ รับโครงการด้านพฒันาแหล่งน�า้ทีร่าษฎรทลูเกล้าถวายฎกีาขอพระราชทาน

ความช่วยเหลือ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จ�านวน ๒๐ โครงการ และมีพระราชกระแสให้ผู้เกี่ยวข้องด�าเนินการให้เป็นระบบ 

มีแผนและกรอบขอบเขตให้สอดคล้องและมีเป้าหมายที่ตรงกับความต้องการของประชาชน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทาน

ความช่วยเหลือแก่ราษฎรในเรื่องแหล่งน�้าเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค การเกษตร บรรเทาภัยแล้ง อุทกภัย ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต

ให้ดียิ่งต่อไป

    ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 

ได้แพร่กระจายอย่างรวดเรว็และกว้างขวางไปหลายประเทศทัว่โลก รวมทัง้ประเทศไทย ท�าให้มผีูต้ดิเชือ้และเสยีชวีติเป็นจ�านวนมาก ผมขอให้

เจ้าหน้าที่ส�านักงาน กปร. ด�าเนินชีวิตด้วยความมีสติ ปัญญา ระมัดระวังการไปอยู่ในที่ชุมชน และจุดเสี่ยงต่าง ๆ  รู้จักป้องกันดูแลตัวเองให้

แข็งแรงสมบูรณ์เพื่อสามารถต้านทานต่อสู้กับเชื้อโรคไวรัสโควิด-๑๙ ที่จะเข้าสู่ร่างกายได้ หากสงสัยว่ามีอาการขอให้ไปพบแพทย์เพื่อท�าการ

ตรวจรักษาทันทีต่อไป และปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อมิให้เป็นภาระต่อสังคม 

     เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส�านักงาน กปร. ได้จัดงานสัมมนาประจ�าปี เพื่อแถลงผลการด�าเนินงานในปี ๒๕๖๒ และก�าหนด

แผนการด�าเนนิงานในปี ๒๕๖๓ รวมทัง้เป็นโอกาสทีผู่บ้รหิารจะชีแ้จงสร้างความเข้าใจต่อบคุลากรทัง้หมดของส�านกังาน  ผมเหน็ว่าในปี ๒๕๖๓ 

ภารกจิมแีนวโน้มหลากหลายมากขึน้ ดงันัน้ การท�างานต้องมคีวามรวดเร็ว และถกูต้อง ละเอยีด รอบคอบมากขึน้ ผมได้มอบแนวนโยบายเรือ่ง 

การอยู่ร่วมกัน คือ ต้องมีความสามัคคี มีระเบียบวินัย ความโปร่งใส มีความซื่อสัตย์สุจริต การให้อภัยกันและกัน การตรงต่อเวลา และ

เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เป็นสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนรักษาเอาไว้และขอให้ทุกคนน�าไปปฏิบัติ 

    เรื่องที่ผมให้ความส�าคัญล�าดับต่อมา คือ ผมได้ก�าหนดนโยบายให้ทุกส�านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม น�าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Saraban) มาใช้งานในระดับบุคคลให้ครอบคลุมภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เป็นการปฏิรูป

องค์การสู่ระบบราชการ ๔.๐ ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านการส่งเสริม

พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน การลดปริมาณเอกสาร และประหยัดงบประมาณ

     เรื่องที่ผมให้ความส�าคัญตลอดมา คือ การฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้และเครือข่าย โดยในปีนี้ ได้จัดท�าโครงการค่ายเยาวชน

รู้งานสืบสานพระราชด�าริ (RDPB CAMP) เป็นรุ่นที่ ๑๐ ด�าเนินการ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ให้กลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่จากสถาบัน

การศึกษาต่าง ๆ  ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้หลักการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ และฝึกปฏิบัติจริงให้ได้ประสบการณ์ตรงในพื้นที่ ณ ศูนย์ศึกษา

การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ตัวอย่าง

ความส�าเรจ็ของปราชญ์ชาวบ้าน หรอืเกษตรกรต้นแบบ เพือ่เป็นพลงั เครอืข่ายขบัเคลือ่น

การพัฒนาตัวเอง ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไป   

     จากนโยบายต่าง ๆ และการด�าเนินงานที่ผ่านมานับเป็นโอกาสอันดีที่พวกเรา

จะได้ร่วมมอืร่วมใจด�าเนินการโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ และเผยแพร่องค์ความรู้

ตามแนวพระราชด�าริ ให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนต่อไป    

 นายดนุชา  สินธวานนท์

 เลขาธิการ กปร.



กิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

ระบบงบประมาณและติดตามความก้าวหน้า

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (e-Project)

โดย ศูนย์สารสนเทศ

 ส�านักงาน กปร. มพีนัธกจิหลกัในการศกึษา วเิคราะห์และจดัท�าแผนงานเกีย่วกบัโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิรวมทัง้พจิารณา

เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อด�าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ตลอดจนการติดตามประเมินผลการด�าเนินงาน

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�ารขิองหน่วยงานทีไ่ด้งบประมาณสนบัสนนุในแต่ละปีงบประมาณ ซึง่ส�านกังาน กปร. มกีารใช้ระบบฐานข้อมลู

โครงการที่รวบรวมข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่ได้พัฒนาใช้งานตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ชื่อว่า “ระบบงบประมาณ

และติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ หรือ e-project” ซึ่งมีผู้ใช้งานประกอบด้วย

 ๑. กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ผู้รับผิดชอบหลักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในภาพรวมของส�านักงาน กปร. 

ด�าเนนิการน�าข้อมลูโครงการฯ เข้าตัง้แต่ประธาน กปร. (นายกรัฐมนตรี) ได้ลงนามอนุมติัโครงการ และบนัทกึข้อมลูหลงัจากท่ีส�านกังบประมาณ

พิจารณาเงินงวด

 ๒. ผูแ้ทนหน่วยงานทีไ่ด้รบังบประมาณสนบัสนนุในโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารจิะต้องมกีารรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ 

ผ่านระบบฯ รายไตรมาสนับตั้งแต่การได้รับเงินงวด

 ๓. เจ้าหน้าที่ของกองประสานงานโครงการฯ ทั้ง ๔ พื้นที่ของส�านักงาน กปร. ที่ท�าหน้าที่วิเคราะห์โครงการฯ สามารถใช้ระบบฯ 

เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา เพื่อลดความซ�้าซ้อนของโครงการฯ

 ๔. ผูบ้รหิารสามารถตดิตามการใช้เงนิงบประมาณ (งบกลาง) พร้อมรายงานสรปุในภาพรวม และสามารถตดิตามผลความก้าวหน้า

การด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริของแต่ละหน่วยงานได้อีกด้วย



 ระบบ e-project ได้พฒันาในรปูแบบ Web Application เพือ่เป็นเครือ่งมอืช่วยอ�านวยความสะดวก และยงัเป็นคลังข้อมูลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งส�านักงาน กปร. ได้อบรมการใช้งานระบบฯ มาอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งแรกได้จัดอบรม
การใช้งานระบบฯ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ โดยมีผู้แทนจากกรมชลประทานส่วนกลางและส�านักชลประทานที่ ๑ - ๑๗ เป็นหน่วยงาน
น�าร่อง และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ศนูย์สารสนเทศ (ศสท.) ร่วมกบักองแผนงานและวเิทศสมัพนัธ์ (กผว.) จดัประชมุชีแ้จงท�าความเข้าใจกับ
หน่วยงานที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณเป็นประจ�า 
 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบฯ อีก ๒ ครั้ง ครั้งแรกอบรมให้แก่หน่วยงานที่เสนอขอรับงบประมาณ
จากส�านกังาน กปร. เป็นประจ�า ซึง่ได้รบัการชีแ้จงและอบรมแล้ว สามารถรายงานผลการด�าเนนิงานในปี ๒๕๖๒ เป็นรายไตรมาสได้เอง และน�าปัญหาที่
พบจากการทดลองระบบฯ มาสอบถามกนัในห้องอบรม ครัง้ที ่ ๒ อบรมให้แก่หน่วยงานทีม่กีารเสนอขอรบัสนบัสนนุงบประมาณไม่บ่อยครัง้ 
เมือ่ได้ทดลองใส่ข้อมลู เอกสารแนบและรปูภาพเพิม่เตมิในห้องอบรมแล้ว ได้แจ้งปัญหาทีพ่บให้ทราบทนัท ีซึง่ กผว. และ ศสท. ได้ร่วมกันตอบ
ข้อซกัถามและร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ   และหลาย ๆ  หน่วยงานได้น�าข้อมูลโครงการฯ ทีอ่ยูใ่นความรบัผิดชอบมาทดลองใส่ในระบบ เพือ่ทราบปัญหา 
บางหน่วยงานยินดีที่จะให้ข้อมูลงบปกติเพื่อให้ กผว. ตรวจสอบจ�านวนโครงการฯ อีกด้วย
 จากการอบรมการใช้งานฯ ได้ข้อสรุปเป็นแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน คือ ส�านักงาน กปร. ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่ขอรับ
สนับสนุนงบประมาณฯ เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส�านักงบประมาณแล้ว ขอให้รายงานผลการด�าเนินงานผ่านระบบ e-project 
เป็นรายไตรมาสแทนการรายงานเป็นกระดาษแบบเดมิ ซึง่มข้ีอตกลงว่าจะท�าการรายงานผลภายใน ๑๕ วนั นบัจากวนัสิน้สดุของไตรมาสนัน้ 
พร้อมทัง้รายงานต่อเนือ่งจนกว่าโครงการฯ จะเสรจ็สิน้ โดยเริม่ด�าเนนิการทดสอบข้อมลูน�าเข้าของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และให้ทุกหน่วยงาน
เริ่มด�าเนินการรายงานผลในระบบฯ ทั้งหมด ไม่มีการรายงานเป็นเอกสารกระดาษตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 ในส่วนของการก�าหนดสทิธิผ์ูใ้ช้งานระบบ ๑ กรม จะได้รับ ๑ Username-Password ซึง่มสีทิธิใ์นการน�าเข้า/แก้ไข/ตรวจสอบสถานะ
โครงการฯ ทั้งหมดที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม และสามารถแก้ไขข้อมูลได้ ยกเว้นหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนเป็นประจ�า เช่น 
กรมชลประทาน ซึง่มโีครงการพฒันาแหล่งน�า้จ�านวนมาก จงึก�าหนดสทิธิใ์ห้แก่หน่วยงานระดบัส�านกัชลประทานที ่๑ - ๑๗ ให้สามารถท�าการ
รายงานผลได้ โดยส่วนกลางของกรมชลประทาน (กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริหรือกองแผนงานฯ) สามารถเข้ามา
ตรวจสอบสถานะและแก้ไขข้อมลูของส�านกัชลประทานที ่๑ - ๑๗ ได้ และได้ขอความร่วมมอืให้ศนูย์ศกึษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ
ทั้ง ๖ ศูนย์ สามารถเข้ามารายงานผลรายไตรมาสได้เอง (เดิมกรมเป็นผู้รายงานผล) โดยกรมสามารถเข้าตรวจสอบสถานะและแก้ไขข้อมูล
ศูนย์ศกึษาฯ ได้เช่นเดมิ และเพือ่ประสทิธภิาพในการประสานงานโครงการฯ และสอบถามข้อมูลหรอืแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ  ศสท. และ กผว. 
ได้ตั้งกลุ่ม Line ไว้โดยเฉพาะโดยใช้ชื่อว่า “e-Project กปร.” อีกด้วย



กิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

โครงการพัฒนาจิต เพื่อชีวิตที่สมดุล
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

 สภาพสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อ

ประชาชนคนไทยก่อให้เกิดอาการเจบ็ป่วยท้ังทางร่างกายและจติใจ

เนื่องจากไม่สามารถปรับตัวได้ทัน โดยรับรู้ได้จากสถานการณ์

ความรุนแรงและคดีความต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และจากผลการส�ารวจ

สถานการณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทย ปี ๒๕๖๑ ของ

ศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) พบว่า ปัญหาทางร่างกายของคนไทย

ส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 

โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง ตามล�าดับ และปัญหาทาง

ด้านจิตใจ คือ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ด้านจติส�านกึสาธารณะ ด้านวัตถุนยิม และด้านการขาดระเบยีบวนิยั 

ตามล�าดับ ซึ่งสภาพปัญหาสุขภาพทางร่างกายและจิตใจดังกล่าว 

ส่งผลกระทบให้เกดิพฤตกิรรมทีร่นุแรง และส่งผลกระทบต่อคณุภาพชีวิต

และการปฏิบัติงานที่ไม่มีประสิทธิภาพอีกด้วย 

 จากสถานการณ์ดงักล่าว ส�านกังาน กปร. ซึง่เป็นหน่วยงาน

สนองงานพระราชด�าร ิมองเหน็ความส�าคญัถึงการเตรยีมความพร้อม

ทางด้านร่างกาย จติใจ และคณุธรรม จรยิธรรม เพือ่ให้การปฏบิตังิาน

สนองพระราชด�าริได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยน�าหลักธรรมมา

เป็นหลักคิด หลักปฏิบัติ เพื่อก่อให้เกิดความสมดุลของชีวิตและ

การท�างาน (Work-life Balance) และส่งเสรมิ/สนบัสนนุสขุภาวะทีด่ี

แก่เจ้าหน้าทีส่�านกังาน กปร. และผู้น�า ๘ ชมุชนโดยรอบส�านกังาน กปร. 

อีกทั้ง เป็นการขับเคลื่อนส�านักงาน กปร. ไปสู่องค์กรแห่งความสุข

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้ผู้น�าชุมชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการขยายผลไปสู่ประชาชนในชุมชนโดยรอบ

ส�านักงาน กปร. ตามหลักบวร (บ้าน วัด ภาครัฐ/โรงเรียน) อีกด้วย

 “โครงการพัฒนาจิต เพื่อชีวิตที่สมดุล ตามแนวปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ 

ณ ส�านกังาน กปร. โดยนางสาวอศุนย์ี ธปูทอง รองเลขาธกิาร กปร. 

เป็นประธานเปิดโครงการฯ กจิกรรมแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง คอื ช่วงแรก 

เป็นการเรยีนรู ้“อยูอ่ย่างไร ให้มีความสุข แบบยัง่ยนื” โดยพระอาจารย์

มนต์ธชั อธปิญโฺญ พระวปัิสสนาจารย์ วดัชลประทานรงัสฤษฎ์ กล่าวถงึ 

สขุภาวะองค์รวม คอื ร่างกายคนเรามคีวามสมัพนัธ์กบัจติใจ คนจะสขุ

หรอืทกุข์อยูท่ีต่วัและใจของตวัเราเอง ในทางพระพทุธศาสนากล่าวถงึ



การเจ็บป่วยมีอยู่ ๓ ข้อ คือ โรคทางกาย โรคทางใจ และโรคทาง

จติวญิญาณ ซึง่โรคทางจติวญิญาณนี ้บางทไีม่ได้ป่วยทีจ่ติใจ แต่กลบั

เป็นโรคทางจิตวิญญาณที่ซับซ้อนอยู่ภายใน เมื่อความซับซ้อนจาก

ภายในส่งผลกระตุ้นออกมาภายนอกจนเกิดความเคยชิน กลายเป็น

ความประพฤติ หรือพฤติกรรมอาการต่าง ๆ จะปรากฎก็ต่อเมื่อ

ความโลภในจติใจก�าเรบิ เมือ่ก�าเรบิแล้วความสขุกจ็ะหายไป เพราะ

ความโลภ ความอยากมี อยากได้ ท�าให้คนไม่มีความสุขเพราะยัง

ไม่พอใจต่อกิเลส

 ความยัง่ยนืจะเกดิขึน้ได้น้ัน จติใจของคนนัน้จะต้องไม่คดิเล็ก

คิดน้อย ต้องระวังความคิดของตัวเอง ดังค�าที่ว่า “จงระวังความคิด 

เพราะความคิดคือการกระท�า จงระวังการกระท�าเพราะการกระท�า

จะกลายเป็นความเคยชิน จงระวังความเคยชินเพราะความเคยชิน

จะกลายเป็นนิสัย จงระวังนิสัยเพราะนิสัยจะกลายเป็นสันดาน จง

ระวังสันดานเพราะสันดานจะเป็นตัวก�าหนดชะตากรรมของเรา

ไปตลอดชีวิต คนที่รู้ดี รู้ชะตาตนก็คือ ตัวเรา”

 ความสุข ถ้ามนุษย์มี ๕ ดี ได้แก่ คิดดี พูดดี ท�าดี คบคนดี 

ไปสู่สถานที่ดี ชีวิตก็จะมีความสุข นอกจากนี้แล้ว มนุษย์ยังต้องมี

พรหมวหิาร ๔ คอื เมตตา กรณุา มทุติา และอเุบกขา เป็นหลักธรรม

ประจ�าใจให้ตนด�ารงชีวิตได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์ เป็นแนว

ธรรมปฏิบัติของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน

 เศรษฐกิจพอเพียง คือ การรู้จักพอประมาณในตน ๓ ห่วง 

๒ เงือ่นไข ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงจะเป็นหลักทีท่�าให้เราอยูร่อด

ปลอดภยั พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร ไม่ได้ให้เรารอความช่วยเหลือจากใคร ให้

พึ่งพาอาศัยตนเอง เราเป็นมนุษย์เงินเดือนเราต้องบริหารเงินเดือน

ให้มปีระสทิธภิาพ ไม่สร้างภาระหนีส้นิ ของทีไ่ม่จ�าเป็นอย่าซือ้ ในภาวะ

เศรษฐกิจแบบนี้ ต้องคิดให้รอบคอบ ถ้าเรารู้จักประมาณตนเอง ก็จะ

พบหนทางแห่งความสุขอย่างยั่งยืนได้

 ส�าหรับกิจกรรม ในช่วงที่สองเป็นการฝึกสมาธิบ�าบัด SKT 

โดย รศ.ดร.สมพร กนัทรดุษฎี เตรยีมชยัศร ีอดีตอาจารย์ประจ�าภาควิชา



พยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

สมาธบิ�าบดั SKT เป็นการผสมผสานแนวคิดและทฤษฎทีางวิทยาศาสตร์ 

จิตวิทยา สังคมศาสตร์ และศาสนศาสตร์ที่อาศัยการเชื่อมโยงของ

การปฏบิตัสิมาธกิบัการท�างานของระบบประสาท และการควบคมุ

ประสาทสมัผสัเข้าด้วยกนั และวธิกีารนีไ้ด้มกีารทดลองเยยีวยารักษา

ผูป่้วยมานานกว่า ๒๐ ปี และผลจากการศกึษายงัพบว่า สมาธบิ�าบดั 

SKT สามารถควบคุมและฝึกระบบประสาทสมัผสัทัง้ ๖ ได้แก่ หู ตา จมูก 

ลิน้ การสัมผสั การเคล่ือนไหวทีมี่ผลต่อการท�างานของระบบประสาท

ส่วนกลาง ระบบประสาทส่วนปลาย ระบบประสาทอตัโนมตั ิระบบอารมณ์ 

และพฤตกิรรม ระบบภมูต้ิานทานในร่างกาย ระบบไหลเวยีนของเลือด 

และปรากฏการณ์เหนอืวทิยาศาสตร์ระบบอืน่ ๆ ในร่างกาย ซึ่งวิธี

การฝึกสมาธิแบบ SKT จะช่วยพัฒนาร่างกายให้สามารถเยียวยา

ตัวเองได้ สามารถบ�าบัดและรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ อย่างได้ผล 

โดยอาศัยหลักการส�าคัญคือ การปรับความสมดุลระหว่างร่างกาย

กับจิตใจ

 นอกจากนี ้สมาธบิ�าบดัยงัมปีระโยชน์ในชวีติประจ�าวนั เช่น 

๑) ท�าให้ใจสบาย ไม่เครียด มีความสุข ผ่องใส ๒) หายหวาดกลัว 

หายกระวนกระวายโดยไม่จ�าเป็น ๓) นอนหลับง่าย ไม่ฝันร้าย 

๔) กระฉบักระเฉง ว่องไว รูจ้กัเลอืกและตดัสนิเหมาะแก่สถานการณ์ 

๕) มคีวามแน่วแน่ในจุดหมาย มคีวามใฝ่สมัฤทธิส์งู ๖) มสีตสิมัปชญัญะดี 

รู้เท่าทันปรากฏการณ์และยับยั้งใจได้ดี ๗) มีประสิทธิภาพในการ

ท�างาน ท�ากิจกรรมส�าเร็จด้วยดี ๘) ส่งเสริมสมรรถภาพมันสมอง 

เรยีนหนงัสอืเก่ง ความจ�าดเียีย่ม และ ๙) เกือ้กลูต่อสุขภาพร่างกาย 

เช่น ชะลอความแก่ หรอือ่อนกว่าวยั และยงัมปีระโยชน์ในด้านการ

พฒันาบคุลิกภาพส�าหรบัผู้ทีฝึ่กสมาธบิ�าบดัเป็นประจ�าจะมบีคุลกิภาพ

ที่พึงปรารถนา เช่น ๑) มีบุคลิกหนักแน่น เข้มแข็ง ๒) มีความสงบ

เยือกเย็น ไม่ฉุนเฉียวเกรี้ยวโกรธ ๓) มีความสุภาพ นิ่มนวล ท่าทีมี

เมตตากรณุา ๔) สดใส สดชืน่ เบกิบาน ๕) สง่า องอาจ น่าเกรงขาม 

๖) มีความมั่นคงทางอารมณ์ ๗) กระฉับกระเฉง ไม่เซื่องซึม และ 

๘) พร้อมเผชิญเหตุการณ์ต่าง ๆ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ฉับไว 

 ดงันัน้ การฝึกสมาธบิ�าบดั (SKT) จงึเปรยีบเสมอืนการรกัษา

โรคโดยเริ่มที่จิต/ใจ ใช้ใจรักษากาย เพราะสาเหตุของโรคมักพบว่า

ใจมีอ�านาจเหนอืกว่ากาย (จติเป็นนาย กายเป็นบ่าว) การฝึกสมาธิบ�าบดั

จงึเป็นการฝึกจติทีมี่อยูใ่นกายเพือ่ให้ร่างกายได้รบัการผ่อนคลาย และ

เป็นวิธีการที่ช่วยแก้ปัญหาชีวิตได้อย่างตรงจุดที่ส่งผลต่อร่างกาย

ท�าให้สขุภาพกายและสขุภาพใจดี ส�าหรับสิง่ส�าคัญในการฝึกสมาธบิ�าบดั

คือความตั้งใจ ความเพียรพยายาม ความศรัทธา ความอดทน และ

ความสม�า่เสมอ เมือ่ผูใ้ดฝึกปฏบิตัเิป็นประจ�ากจ็ะส่งผลให้มีจิตใจท่ีสงบ

เป็นสมาธ ิซ่ึงเป็นส่ิงจ�าเป็นมากส�าหรบัการด�าเนนิชวีติแบบไม่ประมาท 

เพราะคุณภาพชีวิตที่ดีย่อมส่งผลให้คุณภาพงานออกมาดีด้วย



สืบสาน รักษา ต่อยอด... สร้างสุขปวงประชา (ตอนที่ ๑๒)
Nurture, Conserve and Extend: Legacy for the Happiness of the People (Part 12)

โดย กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์

 ในพระราชพธิบีรมราชาภิเษกของพระมหากษตัรย์ิไทยนัน้ พระมหากษตัรย์ิทกุพระองค์แห่งราชวงศ์จกัรจีะทรงกล่าวพระปฐมบรมราชโองการ ซึง่แสดงให้เหน็ถงึพระราชปณธิาน 
ในการปกครองบ้านเมืองของแต่ละพระองค์ และยังสะท้อนให้เห็นถึงการสืบสานแนวทางการพัฒนาประเทศเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎรโดยเสมอมา 
 Upon completion of the Crowning and Investiture procedures of the Royal Coronation Ceremony in the Chakri dynasty tradition, the King gives the first Royal 
Command. Oath in ruling the country which reflects the determination of each king to follow the legacies of the previous kings for the happiness of the people.

จัดทำาโดย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.)
๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐-๖ ต่อ ๑๐๒ และ ๑๒๕   โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๔๕
พิมพ์ที่ บริษัท จุดทอง จ�ากัด

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารภายในองค์กร และภายนอกองค์กรเกี่ยวกับการด�าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
๒. เพ่ือเผยแพร่นโยบาย กฎ ระเบียบ ข่าวสาร ความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ของส�านักงาน กปร. เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาการพัฒนา

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 พบเห็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือประสงค์แสดงความคิดเห็นและให้ข้อแนะน�าการปฏิบัติราชการกรุณาแจ้งไปยังศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต (ศปท.) นางสาวจุไรรัตน์ อินทร์โต (ผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต)
โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ ต่อ ๑๓๑ โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๔๕
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ที่อยู่: ส�านักงาน กปร. ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
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พระปฐมบรมบรมราชโองการในรัชกาลที่ ๑ – ๕
The First Royal Command of King Rama I – King Rama V

The First Royal Commandพระปฐมบรมราชโองการ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พ.ศ. ๒๓๒๘
 “...พรรณพฤกษ ชลธ ีแลสิง่ของในแผ่นดนิ ท่ัวเขตพระนคร ซึง่หาผู้หวงแหนมไิด้นัน้ 
ตามแต่สมณชีพราหมณาจารย์ราษฎรปรารถนาเถิด...”

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๓๕๒
 “แต่บรรดาพฤกษาและแม่น�้าใหญ่ น้อย และสิ่งของทั้งปวง ซึ่งมีในแผ่นดิน 
ทัว่ขอบเขตแดนพระนคร ซึง่หาเจ้าของหวงแหนมไิด้ ให้พระราชทานแก่ สมณะพราหมณ 
อณาประชาราษฎร์ทั้งปวง ตามแต่ปรารถนาเถิด”

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๓๖๗
 “เจ้าพระยา และพระยา ของซึง่ถวายท้ังนี ้จงจดัแจงบ�ารงุไว้ให้ด ีจะได้รักษาแผ่นดนิ”

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๙๔
 “พรรณพฤกษ ชลธี แลสิ่งของในแผ่นดิน ทั่วเขตพระนคร ซึ่งหาผู้หวงแหนมิได้นั้น 
ตามแต่สมณชี พราหมณาจารย์ราษฎรจะปรารถนาเถิด”

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว                                           
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๑ (ครั้งแรก)

 “แต่บรรดาทีไ่ม่มเีจ้าของผลไม้ทัง้น�า้ในห้วยละหารตรท่ากด็ ีตามแต่สมณพราหมณาจารย 
อาณาประชาราษฎรจะมาแต่จตุรทิศต่างๆ ตามแต่จะปรารถนา”

วนัที ่๑๖ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๔๑๖ (ครัง้หลงั)
 “ครั้งนี้ท่านทั้งปวงพร้อมใจกัน ยอมให้เราเปนเจ้าครองราชสมบัติได้รับมุรธาภิเษก
เป็นใหญ่ในสยามราษฎร์วราณาจกัรนีแ้ล้ว เราขออนญุาตยอมให้ โดยธรรมกิราชประเพณี 
พรรณพฤกษชลธีในสยามราษฎร์วราณาจักรนี้ ซึ่งไม่มีเจ้าของหวงแหนนั้น ตามแต่
สมณพราหมณาจารย์ ประชาราษฎรทั้งปวงจะปรารถนาใช้สอยเทอญ ฯ”

His Majesty King Buddha Yod Fa Chulalok (Rama I) in 1785
 “Plants and trees, streams and rivers; and various items scattered 
throughout the Kingdom, if they do not belong to anybody, then let all 
the monks, Brahmins and people decide what to do with them...”

His Majesty King Buddha Lert La Nabhalai (Rama II) on 17 September 1809
 “Concerning all plants and trees in the land, streams and rivers; and items 
around the realm of the kingdom that have no people to care for them, these 
are to be given to monks, Brahmins and the general public, as they desire.”

His Majesty King Phra Nang Klao (Rama III) on 1 August 1824
 “To Chao Phrayas and Phrayas, all the treasures presented in this 
ceremony, may you all look after them well in order to maintain our land.”

His Majesty King Mongkut (Rama IV) on 15 May 1851
 “Plants and trees, streams and rivers; and various items scattered 
throughout the Kingdom, if they do not belong to anybody, let all the 
monks, Brahmins and all people decide what to do with them...”

His Majesty King Chulalongkorn (Rama V)                                   
in the first coronation on 12 November 1868

 “Plants and trees, streams and rivers; and various items scattered 
throughout the Kingdom, if they do not belong to anybody, let all the monks, 
Brahmins, and all people from the four cardinal directions of compass 
decide what to do with them...”

in the second coronation on 16 November 1873 
 “Now that all of you together grant me accession to the throne and 
anoint me to rule the Kingdom of Siam, I give permission by the tradi-
tion of Dhamma, concerning all plants and trees, streams and rivers in 
the Kingdom of Siam, if they do not belong to anybody, let all the 
monks, Brahmins and all people do what they wish with them...”


