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 หนังสอืการ์ตูน จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา เป็นหนังสอืการ์ตูนฉบับแรกท่ีส�านักงานคณะกรรมการ 
พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิหรอื ส�านักงาน กปร. ได้จดัท�าข้ึนเน่ืองในโอกาส 
อันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554

 การน้ีส�านักงาน กปร. ร่วมกับส�านักราชเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา ส�านักงบประมาณ 
จดัโครงการเฉลมิพระเกียรติ 84 พรรษา ประโยชน์สขุสูป่วงประชา พร้อมกับจดัท�าหนังสอืเฉลมิพระเกียรติ 
ข้ึนเพ่ือเผยแพร่พระราชด�าริด้านการพัฒนาไปสู่เยาวชนและประชาชนท่ัวไปได้เรียนรู้ได้อย่างชัดเจน 
และเหมาะสมยิ่งขึ้น

 หนังสือการ์ตูน จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา ได้น�าเสนอโดยใช้การ์ตูนช่วยในการสื่อความหมาย 
ถึงพระจริยวัตร พระมหากรุณาธิคุณ และพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการ 
พัฒนาเพ่ือช่วยเหลือให้ราษฎรอยู่ดีกินดีและมีความสุข จากเรื่องเล่า 9 สิ่งมหัศจรรย์ของในหลวงท่ีมีน�้า 
และฟ้า การ์ตูนตัวเอกมาช่วยถ่ายทอดผ่านกระดานชนวนที่คุณปู่มอบให้ ท�าให้เด็กทั้ง 2 ได้เรียนรู้ข้อคิด 
ต่างๆ มากมาย ด้วยเน้ือหาท่ีสนุกสนานสอดแทรกแง่คิดและคติสอนใจผ่านสถาบันครอบครัว ซ่ึงเป็น 
จุดเริ่มต้นท่ีส�าคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันในสังคม ซ่ึงท้ังหมดท่ีน�ามาน้ัน 
เป็นเพียงบางส่วนในพระอัจฉริยภาพเท่าน้ัน ยังมีเรื่องราวอีกมากมายท่ีน่าเรียนรู้และค้นหา เพ่ือน�าไป 
เป็นแบบอย่างในการด�าเนินชีวิตอันจะส่งผลดีต่อไปในอนาคต

 ส�านักงาน กปร.



มีความกล้าหาญและเป็นพ่ีสาว 
ท่ีคอยปกป ้องดูแลน ้องชาย 
มีความเป็นผู้น�าสูง เน่ืองจาก 
เป็นพ่ีคนโตและมีความเป็นตัว
ของตัวเอง

เ ด็ ก ช า ย ผู ้ เ กิ ด แ ล ะ
เติบโตในเมืองหลวง 
สนุกสนานร ่าเริ ง กับ
เพ่ือนๆ ท่ามกลางกระแส
สังคมเกมออนไลน์ 

เป็นเพ่ือนร่วมห้องเรียนของน�้า
และฟ ้ า มี นิสัยชอบอวดรวย 
ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย



เป ็ น ผู ้ บ ริ หารบริ ษัท
เอกชนแห ่งหน่ึงสนใจ 
สิ่งรอบตัวและชอบอ่าน
หนังสือพิมพ์ทุกเช้า เ ป ็ น ปู ่ ท่ี มี ค ว าม รู ้ แ ล ะ 

ใช ้ ชี วิตอย ่าง เหมาะสม 
ตามแนวพระราชด� า ร ิ
ข อ ง พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว มาตลอด

อุ ป ก ร ณ ์ วิ เ ศ ษ 
ท่ี คุณ ปู ่ ม อบ ให ้
ห ล า น ท้ั ง ส อ ง 
เป็นจุดเริ่มต้นของ
ความต่ืนเต้นและ
ประสบการณ์ใหม่
ท่ีไม่เคยพบมาก่อน

เป็นแม่บ้านแสนดี 
คอยห่วงใยเอาใจใส่
ลูกและครอบครัว

เสมอ 
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ตอน เรียบง่ำยประหยัดตอน เรียบง่ำยประหยัด



มือถือรุ่นใหม่
อยากได้จัง

สวยอ่า

ไปดูหนัง
กันมั้ย

จ๊ะ
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เฮ้! เพ่ือน

ฉันมีอะไรเจ๋งๆ
มาอวดพวกเธอ

ด้วยล่ะ

อ้าว
มาแล้ว
เหรอจ๊ะ

Tablet
รุ่นใหม่
นี่นา

โอ้ว!!
สุดยอด

!!
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อาทิตย์ท่ีแล้ว
พ่อเพ่ิงซ้ือของเล่น

ให้เองน่ีนา
เพราะฉะน้ัน
ไม่อนุมัติ

แม่ซื้อ
ให้ผมหน่อย

นะฮะ
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ก็ผมเบื่อของเล่น
ชิ้นนั้นแล้วนี่
ผมอยากมี

Tablet รุ่นใหม่
เหมือนเพื่อนๆ บ้าง

อยากได้

เฮ้อ!!
เอาแต่ใจจรงิๆ เลย

ลกูคนน้ี

น่ันน่ะสิ
เมือ่ไหร่จะรูจ้กั

ประหยดัอดออม
สกัทีนะ
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แหม รบกวนอะไรกันครับ ผมดีใจซะด้วยซ�า้
ท่ีพ่อแวะมาหา ยิ่งตอนน้ีน่ะ

เหมาะมากเลยครบั เพราะเด็กๆ ก�าลงังอแง
       อยากให้ผม         ซ้ือของให้

ขอโทษด้วยนะ
ที่ปู่มารบกวน

พอดีขึ้นมาท�าธุระ
ท่ีกรงุเทพฯ นิดหน่อย

ก็เลยแวะมา
เยี่ยมหลานๆ
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นั่นน่ะสิคะคุณปู่
ยังไงรบกวนคุณปู่ช่วยจัดการ

ให้หน่อยนะคะ

ได้ ว่าแต่จะให้ฉัน
เข้าบ้านไหม?

อุ๊ย !
ขอโทษค่ะ
คุณปู่

เชิญค่ะ
ตามสบาย
เลยนะคะ

ไม่เป็นไร
ขอบใจนะ

มาหาปู่
ทางนี้
หน่อย !

สวัสดีครับ
คุณปู่
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ว่าไงหลานปู่
เป็นอะไรไป ?

ผมอยากได้
Tablet รุน่ใหม่
ครับคุณปู่

คุณปู่จะซื้อให้ผม
ใช่ไหมครับ

มันก็คล้ายกับกระดานชนวน
แหละครับ แต่มันเล่นเกม
ได้ด้วย แถมสนุกกว่ากัน
เยอะเลย     ครับ!!

คุณปู่
ซื้อให้ผม
นะครับ

ซื้อให้หนู
ด้วยนะคะ
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  เอ่อ..กระ......
  กระดานชนวน

 เหรอ ขะ ขะ
ขอบคุณ..ครับ

คุณปู่
 

อ้า !
เข้าใจแล้ว
. . .

รอเดี๋ยวนะ

น่ีไงล ่ะ
กระดานชนวน
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หนูจ ๋า
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หนูจ ๋า
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กระดานชนวนน่ัน
พาเรามาท่ีน่ี

สนิะ

แล้วท่ีน่ี
มนัท่ีไหนกัน
ล่ะฮะพ่ี

พี่ฮะๆ ตรงนั้น
มีคนเล่นน�้าอยู่

อ๊ะ จริงด้วย
. . .
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เราเอาของรอบๆ ตัว
มาเล่นกันอย่างนี้
ก็สนุกดีนะจ๊ะ
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ท�าอะไร
อยู่น่ะลูก

เอาเสื้อผ้าผู้ใหญ่
มาใส่เล่นแบบนี้
มันไม่ดีนะจ๊ะลูก

ขอโทษค่ะ

แม่จะหักเงิน
ค่าขนมลูก

ชดเชยกับการที่ลูก
ท�าของเสียหาย

แม่จะต้อง
ท�าโทษลูก

ซะหน่อยแล้ว
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เมื่อคืน
มันเกิด
อะไรขึ้น
กันแน่นะ

เจ้ากระดานชนวนน้ี
พาเราไปพบกับ

เหตุการณ์เหล่าน้ัน
ง้ันเหรอ ?!?

น่าแปลกจริงๆ
. . .

เฮ้อ !
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อะไรกันเนี่ย
วันนี้เด็กๆ

ดูไม่ค่อยสดชื่น
กันเลยนะ
. . .

เมื่อคืน
ฝันร้าย
กันเหรอ
. . .
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ไปโรงเรียนก่อน
นะครับ/คะคุณแม่
สวัสดีครับ/ค่ะ

สวัสดีจ้ะ
ตั้งใจเรียน
นะลูก

พ่ีก็ไม่รู้
เหมือนกัน
แต่คิดว่า

กระดานชนวน
น่ัน..มัน

น่ีไงล่ะ
กระดานชนวน
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คุณปู่

พี่ว่าคุณปู่
จะต้องรู้เรื่อง
อะไรแน่นอน

ดีล่ะ...
งั้นเย็นนี้เรา

ไปถามคุณปู่กัน

เรารีบ
ไปโรงเรียน
กันก่อนเถอะ
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กลับมาแล้วครับ
. . .

คุณแม่ครับ
คุณปู่ล่ะครับ

คุณปู่สวดมนต์
อยู่ที่ห้องพระ

น่ะจ้ะ

เอ๊ ?
สนิทกัน

ต้ังแต่เมือ่ไหร่
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คุณปู่ ... อ้าว .. !!
เด็กๆ กลับมา
กันแล้วเหรอ

รูปนี้น่ะ
ปู่พกติดตัว
ไว้ตลอดเวลา

เลยนะ

นี่ยังไงล่ะ
. . .
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อยากรู้มั้ย
ท�าไมปู่ถึงรักรูปนี้

. . .
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อยากให้หลานๆ  ได้เห็นว่าเราไม่จ�าเป็นต้องเล่นของเล่นรุ่นใหม่ราคาแพงก็สนุกและ 
มคีวามสขุได้ ดูแบบอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัคร้ังทรงพระเยาว์ ทรงโปรดท่ีจะเล่นของเล่น 
จากธรรมชาติ และสิง่ท่ีมอียู่รอบตัว โดยไม่จ�าเป็นต้องซ้ือของเล่นราคาแพง หรือบางคร้ังก็ทรงน�า 
ของเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของเล่นหรือหากทรงต้องการซ้ืออะไร สมเด็จย่าจะทรงให้เก็บเงิน
จากค่าขนมเพื่อซื้อของที่ทรงอยากได้

หน่ึงแบบอย่างท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติ ท่ีเราควรฝึกเป็นแบบอย่าง 
คือ ประหยัด เรยีบง่าย ทรงใช้หลอดยาสฟัีนส่วนพระองค์จนหมดเกลีย้ง แบนราบเรยีบ คล้าย
แผ่นกระดาษ แสดงให้เห็นว่าทรงใช้ของอย่างรู้คุณค่า

ฉลองพระองค์แต่ละองค์ทรงใช้อยู่เป็นเวลานาน หรือแม้แต่ฉลองพระบาทหากช�ารุด 
ก็จะส่งซ่อมและใช้อย่างคุ้มค่า ซึ่งในเรื่องของความประหยัดนี้ กองงานในพระองค์กล่าวว่า

“...ปีหน่ึงพระองค์เบิกดินสอ 12 แท่ง เดือนละแท่ง ใช้จนกระท่ังกุด ใครอย่าไปท้ิง 
ของท่านนะ จะกริ้วเลย ประหยัดทุกอย่าง เป็นต้นแบบทุกอย่าง

ทุกอย่างนี้มีค่าส�าหรับพระองค์หมดทุกบาททุก สตางค์
จะใช้อย่างระมัดระวัง จะสั่งให้เราปฏิบัติงานด้วย ความรอบคอบ...”

แบบอย่างเช่นนี้ พวกเราทุกคนควรน้อมน�า
มาเป็นตัวอย่าง จะท�าให้มีระเบียบวินัย รู้จักคิด
มีความรอบคอบ อดทน และเข้าใจการใช้ชีวิตได้ดีขึ้นอีกด้วย 

เกร็ดน่ารู้ตอนเรียบง่ายประหยัด



ตอน ควำมหวังของเด็กยำกจนตอน ควำมหวังของเด็กยำกจน
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ไม่ไปโรงเรียน
ไม่ได้เหรอคะ

คุณแม่

วันนี้มีเรียนพิเศษ
อะไรบ้าง เตรียมหนังสือ
ไปรึยัง



มัวแต่สนใจการ์ตูน
สนใจซีรีส์เกาหลี รู้มั้ยว่า

ค่าเทอมมันแพง

ฤกษ์ไม่ดี
แต่เช้าเลย
 ... เฮ้อ !

ที่ส�าคัญ มันเป็นหลักสูตร
อันดับหนึ่ง ที่ไม่ใช่ว่าใครๆ 
ก็จะเข้าไปเรียนได้นะ

เฮ้อ.. เซ็ง

มัวแต ่

36



เวลาต่อมา

สวัสดีครับ .. คุณปู่ 
สวัสดีครับ ... คุณแม่ 

สวัสดีค่ะ ... คุณปู่ 
สวัสดีค่ะ .. คุณแม่

ตั้งใจเรียนนะ
หลานปู่

ผมไปก่อน
นะคร้าบ 

คร้าบ ค่า
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ที่โรงเรียน 

ระหว่าง
เรียน ..

ทั้งฟ้าและน�้า ต่างก็ครุ่นคิด
ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืน ...
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ในช่วงเวลาพัก นี่! น�้า เมื่อไหร่
นายจะหยุดเดิน
สักที .. หา ! 

เห็นเดินวนไปวนมา
เป็นพันรอบแล้วเนี่ย

คนยิ่งปวดๆ
หัวอยู่ด้วย 

น่าน ...
เอาเข้าไป

โอ๊ย

งึมง�า ..
งึมง�า .. 
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คิดออกแล้ว
ไปดูทีวีบ้านเพื่อน

ดีกว่า

คุณแม่
รู้เข ้ามีหวัง
ซวยแน่

พี่ฟ้าไม่พูด
น�้าไม่พูด

คุณแม่จะรู้ได้
ยังไงเล่า !?

เอาจริง
เหรอเนี่ย

ก็จริงน่ะสิ 

ไม่มีใครรู้
หรอกนะ
พี่ฟ้านะ

ในที่สุด .. 
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ระหว่างทางกลับบ้าน 

สองพี่น้องนัดแนะเรื่อง
โกหกกันอีกครั้ง 
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เกิดอะไรขึ้นเนี่ย

สถานีรถไฟฟ้า
หายไปไหน 

มันเกิด
อะไรขึ้น เราอยู่ที่

ไหนกันเนี่ย
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ฟ้ากับน�้าเดินหาทางกลับบ้าน
ไปเรื่อยๆ 

 นี่เธอ .. เธอรู้จักทางไป
หมอชิตบ้างไหม

!?

... จนกระทั่งมาพบเด็กชายคนหนึ่ง
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เราไม่รู้จักหมอชิต
หมอเชิ้ดอะไรนั่นหรอก

เราก็อยากจะช่วยพวก
เธออยู่หรอก แต่เรา

ไม่รู้จักจริงๆ 

ขอโทษนะ เราต้องรีบไปท�างานต่อ 
ตัดหญ้าเสร็จแล้วก็ต้องผ่าฟืน  

ขนของไปเก็บ ไหนจะต้องตักน�้าอีก
เราคงช่วยพวกเธอไม่ได้หรอก

... ขอตัวนะ ...

เดี๋ยวก่อน
ขอร้องล่ะนะ 

ช่วยพวก
เราหน่อย
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ท�าไมเธอต้องท�างาน
เยอะขนาดนี้ด้วยล่ะ นั่นสิ

เธอไม่ต้องเรียน
หนังสือหรือไง 

เราเรียนด้วย 
ท�างานด้วย

เรียน

จริงด้วย 
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ทั้งๆ ท่ีเป็นเด็ก ท�าไม
ต้องท�างานหนักขนาดนี้ ท�าไม

ไม่เรียนหนังสือ
อย่างเดียวล่ะ 

เราต้องท�างาน
เพื่อให้ได้เรียน
ถ้าเราไม่ท�างาน
เราก็ไม่มีเงินเรียน

ไม่ได้หรอก
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เออ ..
จริงสิ พวกเธอ
คงไม่ใช่คน
แถวนี้สิ
  นะ 

เห็นถามหาหมอชิต 
เป็นญาติกันเหรอ
     !? 

  เอ่อ
เปล่าจ๊ะ .. คือว่า
 พวกเราหลงทาง
     มาน่ะ

อ้าวเหรอ!?
เอายังงี้

นี่มันก็มืดค�่าแล้ว
พวกเธอไปพักท่ี
บ้านเราก่อน 

ไม่ใช่ .. หมอชิต
ที่ว่าไม่ใช่ชื่อคน 
แต่เป็นสถานีขนส่ง

พรุ่งนี้
ค่อยคิดหา
ทางกันใหม่
ดีกว่าไหม?
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... ...

ก็ดีเหมือน
กัน 

ใช่ไหมน�้า ใช่ๆ ดี
เหมือนกัน

งั้นตามมาเลย เราจะพาไป
บ้านเรา 

  ลุยเลย
เอาไงเอากัน 

เดี๋ยวก็ถึง
แล้วล่ะ วังเวงจนขนลุก

นี่ไงล่ะ
ถึงแล้ว
นี่แหละ
บ้านเรา

เอ่อ ...
เนี่ยน่ะเหรอ!?
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ใช่แล้ว
 นี่แหละบ้านเราเอง 

ยังงี้เรียกว่า
บ้านเหรอเนี่ย 

นายไม่ได้
ล้อพวกเราเล่น
  ใช่ไหมเนี่ย !?

เข้าไปข้างใน
ก่อนสิ

เราจุดตะเกียงไว้ให้แล้ว 
แต่ระวังไฟหน่อยล่ะ
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ตามสบายนะ
เดี๋ยวเราต้องไป
ท�างานต่อ

งานยังไม่เสร็จ

มีจดหมายอะไร
ไม่รู้ เสียบอยู่
หน้าบ้านแน่ะ

อย่าไปนาน
นักนะ 

นี่เธอ
เดี๋ยวก่อน
อย่าเพิ่งไป

!? 
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มีอะไรเหรอ 

นี่มัน

จดหมายนี่มัน 
. . .

เธอเป็นอะไร
รึเปล่า

!?

นั่นสิ ! จู่ๆ
ก็ร้องไห้ แถมทรุดลง
ไปนั่งกับพื้นอีก
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เราได้รับพระราชทานทุน
การศึกษา คราวนี้เราก็จะ
ได้เรียนจนจบ อย่างที่เรา

ต้องการแล้ว 

ดีใจจังเลย
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 เขาต้องพยายาม 
 อย่างมาก ต้อง
ท�างานหนักกว่า
  จะได้เรียน
  หนังสือ 

แต่ก็ยังโชคดีท่ีได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณ

จากในหลวง

เขาต่อสู ้บากบ่ัน
ด้ินรน ขวนขวาย

ทุกอย่าง เพ่ือท่ีจะได้เรยีน
หนังสอื ... แล้วเราล่ะ

ท�าไมเราสองคน
ถึงได้ท�าตัวแบบน้ีนะ 

นั่นสิ โอกาสก็ดีกว่าเขา
แต่กลับท�าตัวเหลวไหล
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เอ๊ะ !!
ที่นี่มัน

เหมือนบ้าน
เราเลย
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ใช่แล้ว นี่บ้านเรา
จริงๆ ด้วยพี่ฟ้า

ไชโย
เรากลับมา
บ้านแล้ว 

รีบเข้าบ้าน
ดีกว่า จะได้
ถามคุณปู่

กลับมา
แล้วค่า

กระดานชนวนนี้
ต้องมีอะไรพิเศษ

แน่ๆ เราไปถามคุณปู่
กันดีกว่า ว่าคุณปู่
ให้อะไรเรามา
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เกร็ดน่ารู้ตอนความหวังของเด็กยากจน
 หน้าท่ีส�าคัญท่ีสุดของหลานก็คือ ต้องต้ังใจเรียนหนังสือให้ดีท่ีสุด ยิ่งได้รับโอกาสท่ีดี 
ก็ยิ่งต้องตั้งใจให้สมกับโอกาสที่เราได้รับ ปู่อยากให้หลานได้เห็นเด็กๆ คนอื่นที่ไม่มีโอกาสได้รับ
การศึกษาที่ดี แต่ยังดิ้นรนใฝ่เรียนเพราะว่าการศึกษาสามารถพัฒนาชีวิตเราและเป็นรากฐาน
ส�าคัญในอนาคต
 พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวทรงทราบดีว่าเด็กและเยาวชนของไทยมิได้ขาด 
สติปัญญาหากแต่ด้อยโอกาสและขาดทุนทรัพย์ส�าหรับการศึกษาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพ่ือก่อต้ังกองทุนการศึกษา 
หลายทุน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
ดังเช่น
• ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
• ทุนเล่าเรียนหลวง
• ทุนมูลนิธิภูมิพล
• ทุนการศึกษาสงเคราะห์ในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
• ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์
• มูลนิธิโรงเรียนราชประชาสมาสัย
• ทุุนนวฤกษ์
• ทุนการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียนเฉพาะกรณี
• ฯลฯ



ตอน ที่พึ่งของประชำชนตอน ที่พึ่งของประชำชน



รีบไปถาม
คุณปู่กันเถอะ

พี่ฟ้า อืม

สวัสดีครับ
คุณพ่อคุณแม่

สวัสดีค่ะ
คุณพ่อคุณแม่

อ้าว..น�้ากับฟ้า
มาพอดีเลยลูก

มาๆ มากินขา้ว
กินปลากัน 

ค่ะ/ 
ครับ 
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คุณแม่คะ
แล ้วคุณปู่

อยู่ไหนล่ะคะ?

ใช่ครับ
คุณปู่อยู่ไหน

ครับ

แล้วเรา
จะท�ายังไงกัน
ต่อดีล่ะพี่ฟ้า 

..................

คุณปู่เพิ่งกลับไป
เมื่อช่วงบ่าย
นี้เองจ้ะ

อ้าว... จรงิเหรอคะ
คุณแม่ 
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สบู่

เสร็จรึยัง
พี่ฟ้าผมพร้อม

แล้วนะ 

ว้าย!!!
ตกใจหมด

โทษทีพี่ฟ้า แล้วพี่
ท�าอะไรอยู่ล่ะ 

ก็ก�าลังคิดว่า
จะเอาเจ้ากระดานชนวน
นี่ไปด้วยดีรึเปล่าน ่ะสิ

เอาไปเถอะ ผมว่า
บางทีเราอาจจะ
ได้ใช้มันก็ได้นะ

เอ๊......
   คุณปู่ไม่อยู่แล้ว
 จะเอาไปด้วย

ดีมั้ยนะ

เรียบร้อย
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ที่โรงเรียน
ฮ่าๆๆ

นี่น่ะเหรอ
กระดานชนวน

 ฮ่าๆ แกไปถอย
มาจากแถวไหนอ่ะ
ดูสิ โคตรโบเลย 

       ฉันว่านายซื้อ
  Tablet มาใช้ดีกว่า ดูยังไง
  ไอ้กระดานชนวนนี่มันก็สู้
     Tablet ไม่ได้อยู่ดี

 ก็โบราณไงล่ะ!!! 

 ฮ่าๆ  ฮ่าๆ  ฮ่าๆๆ

อะไรของนาย
ปักกิ่ง? โบๆๆ
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เอามานี ่เลย
ปักกิ่ง

อืม ฉันว่า
กระดานชนวนนี่
ถึงจะดูเก่าๆ

แต่ก็ดูแปลกดีนะ

แต่ยังไง
ฉันก็ไม่เชื่อ
หรอก

ว่าไอ้กระดานชนวนนี่
มันจะท�าอะไรได้มากกว่า 

Tablet ของฉัน

ฉันเคยเห็น
อิทธิฤทธิ์ของมัน

มาแล้วนะ
นายไม่เข้าใจหรอก

ใช่
นายไม่เข้าใจ

หรอก

อย่ามาโม้
เลยดีกว่า
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สวัสดีจ้ะนักเรียน
ถ้าพร้อมกันแล้ว

ล่ะก็ 

ไปขึ้นรถ
กันได้แล้วจ้า

สถานที่ที่เราจะ
ไปกันวันนี้ คือ
อุทยานแห่งชาติ
ลานสาง อยู่ใน
จ.ตาก เป็นผืนป่า
ทีอ่ดุมสมบรูณ์และ
มีน�้าตกลานสาง
ซึ่งเป็นจุดหมาย
ปลายทางที่เรา

จะไปกัน

ทุกคนเข้าใจ
กันแล้วนะ

ครับ/
ค่ะ

ครับ!!!
ค่ะ!!!
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ลงจากรถ
ได้แล้วจ้ะ

บรรยากาศดูน่ากลัว
จังเลยเนอะพี่ฟ้า

พวกนาย 2 คน
กลัวกันใช่ไหมล่ะ 

หรือว่านาย
ไม่กลัวฮะ !

65



คุณปู่ของฉัน
เคยเล่าให้ฟังว่า
ในป่าอ่ะนะ 

มักจะมี
เสือสมิงแปลงร่าง
เป็นหญิงสาว
มาจับคนไปกิน
ในป่าลึกด้วยล่ะ

หยุดพูด
เดี๋ยวนี้เลย 
นายปักก่ิง

ก็ใครใช้ให้นาย
 เล่าเรื่องน่ากลัวๆ
  ในป่าแบบน้ีเล่า

เค้าพูดเล่นๆ
เองอ่ะ โอ๊ย
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หมอกลงเต็มไปหมดเลย 
แถมเพื่อนๆ
กับครูตามใจ

ก็หายไปไหนไม่รู้ 

ฉันไม่กลัวหรอก
เพราะว่าฉันมี

ใช้ GPS
   จะช่วยให้เรารู้ว่า
   เราอยู่ตรงจุดไหน

พี่ว่าเราลองเดินไป
อีกหน่อยดีกว่า บางที

ข้างหน้า
อาจจะเห็นทาง

ก็ได้

สัญญาณ

ไม่มี!!!!!!

Tablet
!!!
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ทางแยก
2 ทาง

ดันมาเจอ
ทางแยกอีก
หรือว่าเรา
จะหลงทาง

ฮือๆ

เดินมาตั้งนาน
นึกว่าหมอกหมดแล้ว

จะเจอ
ทางไปน�้าตก

น่ากลัวชะมัดเลย
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สัญญาณ
โทรศัพท์
ก็ไม่มี

ต้องขอพึ่ง
กระดานชนวน
วิเศษล่ะนะ บ้าไปแล้ว

กระดานชนวน
น�าทางเราไปทางซ้าย

น่ะพี่ฟ้า

เรารีบว่ิงตามล�าแสง
ของกระดานชนวน

ไปกันเถอะ
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ไอ้กระดานชนวน
นี่มันเชื่อได้จริงเหรอ

ฟ้า 

ถ้านายไม่เชื่อ
ไม่ต้องตามมา

ก็ได้นะ

อ้าวเด็กๆ
มาท�าอะไรกัน
แถวน้ีจ๊ะ
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ไปไงมาไงกันล่ะ
เด็กๆ 

พวกเรามาจาก
โรงเรียนท�าดีวิทยา

ค่ะ

น้าเป็นหมออาสา
จากหน่วยแพทย์
พระราชทาน

น่ะ

แล้วคุณน้า
มาท�าอะไร

ในป่านี้เหรอคะ

หน่วยแพทย์ พระราชทาน มีพิซซ่าให้กิน
ไหมครับ 

แล้ว หน่วยแพทย์
พระราชทาน
คืออะไร

เหรอครับคุณน้า

 เล่นไม่รู้จัก
กาลเทศะ 

ขอโทษ
คร้าบ
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หน่วยแพทย์พระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้แพทย์ประจ�าพระองค์

ที่ตามเสด็จ
ตรวจรักษาคนไข้

ตั้งแต่ พ.ศ. 2512
และได้จัดหน่วยแพทย์
เคลื่อนท่ีออกให้บริการ
รักษาพยาบาลแก่ราษฎร

มาถึงทุกวันนี้ 

ส่วนที่น้าได้มาท�างาน
ในหน่วยแพทย์พระราชทาน
ก็เพราะเหตุการณ์ในตอนนั้น

ตอนท่ีน้าเรียนจบใหม่ๆ
ก็ราวๆ 8-9 ปีก่อน
น้ารวมกลุ่มกับเพื่อน

มาเที่ยวที่นี่

ช่วงท่ีน้าเดิน
หาฟืนอยู่
โชคร้าย

ดันโดนงูกัดเข้า
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อ๊าก!!!

พวกเพื่อนๆ น้า ปฐมพยาบาลขั้นต้นให้ 
แต่ว่าแถวนี้ไม่มีโรงพยาบาลเลย

แต่ทันใดนั้น 
พี่เอกเป็นแพทย์อาสา

มากับหน่วยแพทย์พระราชทาน
และได้มาท�างานท่ีนี่
พอดีผ่านมาพบเข้า

น้าเลยได้รับการช่วยเหลือ
จนรอดชีวิตมาได้

อ๊าก!!!
เฮ้ย

นั่นเสียงไอ้นัท
นี่ 

ไปดูกันเถอะ
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แล้วคุณน้า
ท�าแบบนี้ทุกวัน
ไม่เบื่อบ้าง
เหรอครับ

จริงๆ แล้ว หน่วยแพทย์พระราชทาน
จะผลัดเปลี่ยนงานไปตามพื้นท่ีต่างๆ

ทั่วประเทศ นี่น้าก็ไปมาแทบทุกจังหวัด
บางท่ีฝนก็ตก บางทีก็ไปในท่ีทุรกันดาร 

ห่างไกลความเจริญ
มีเหนื่อยมีท้อ แต่เวลาเหนื่อย

เวลาท้อทีไร
ก็นึกถึงในหลวงทุกที

เหตุการณ์ ในวันนั้น
เป็นแรงบันดาลใจให้น้า

มาเป็นหมอและได้เข้ามาช่วย
ในหน่วยแพทย์พระราชทาน

ในวันนี้  

ฟังดูเหมือน
ละครน�้าเน่าเลย 

มันก็คล้ายนะ
แต่ของแบบนี้
ไม่เจอกับตัวเอง
ก็คงไม่เข้าใจหรอก

อีกแล้ว 
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เรื่องของในหลวง
น้าได้ฟังมาจากผู้ใหญ่บ้าน

 ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง
  ตอนนั้นน้าเพิ่งได้เข้าไปท�างาน
ในหน่วยแพทย์พระราชทาน

ได้ไม่นาน 

กินยาหลังอาหาร
3 มื้อนะครับ

อาการจะทุเลาลง
ในไม่ช้า

พระองค์ท่านทรงไม่ย่อท้อ
ต่อความยากล�าบาก 

เพราะหมู่บ้านของผู้ใหญ่
ต้องเดินข้ามเขาถึง 3 ลูก

เมื่อก่อนที่นี่ไม่เจริญ
คนป่วยไข้ก็หาหยูกหายากินล�าบาก 
แต่มาวันหนึ่งในหลวงเสด็จฯ ไป

และได้น�า
หน่วยแพทย์พระราชทาน
มาช่วยรักษาชาวบ้านด้วย
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ยังไม่นับโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริอีก 4,100 โครงการ

งานของน้ามันช่างน้อยนิด
เมื่อเทียบกับงานของในหลวง

ข้าราชการท่ีติดตามเสด็จ
เคยเล่าว่า ในแต่ละวันพระองค์ทรงท�างาน

หนักมาก และทรงพักผ่อนน้อยมาก
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    สิ่งที่ผู้ใหญ่บ้านพูดมา
 ในวันนั้น เป็นเหมือนน�้าทิพย์
  ชโลมใจน้า เวลาท่ีน้าเหนื่อย
     ท้อแท้ หรือเกิดปัญหา
     ในการท�างานแค่ไหน
     เวลานึกถึงเรื่องของ
    พระองค์ท่านทีไร

ก็ท�าให้น้าและคนใน
หน่วยแพทย์พระราชทาน

ทุกคน หายเหนื่อย
เป็นปลิดทิ้งทุกที

อ้อ ลืมบอกไป เดี๋ยวน้าจะวิทยุ
ไปหาศูนย์ใหญ่ก่อน ว่ามีใคร

ตามหาพวกเธอรึเปล่า

พี่ชัย
มีคนแจ้งเรื่อง

เด็กหลงทางไปท่ีศูนย์
บ้างรึเปล่าครับ

อ๋อ....
มีคนแจ้งมา

เมื่อกี้
ว่า

อ้า ดีจัง
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มีเด็ก 3 คน
เป็นนักเรียนจาก
โรงเรียนท�าดีวิทยา 
หายจากการเดินป่า
ไปเมื่อช่วงบ่าย ไม่ทราบว่า

คุณพบเด็ก
3 คนนี้
บ้างรึเปล่า

อ๋อ พบครับ
3 คนเหมือนกัน
เดี๋ยวผมขอถามชื่อ
น้องเค้าก่อน
นะครับ

น�้าครับ
ฟ้าค่ะ

ผมว่าตอนน้ี
มันก็ดึกมากแล้ว 
เกรงว่าเด็กๆ
จะไม่ปลอดภัย

เอาเป็นว่า
พรุ่งนี้เช้า
ผมจะพา

พวกเค้าไปส่ง
เอง

ปักก่ิงครับ 

พวกเธอชื่อ
อะไรกันบ้าง
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ขอพูดกับเด็กๆ
หน่อยค่ะ

คุณครูเค้า
อยากได้ยนิเสยีง
ของเด็กๆ หน่อยน่ะ

คุณครูของพวกเธอ
ต้องการฟังเสียง

น่ะ 

น�้า, ฟ้า, ปักก่ิง 
พวกเธอ

เป็นยังไงบ้าง
พวกเรา
หลงป่า
ค่ะครู โชคดีบังเอิญ

มาเจอคุณน้าจาก
หน่วยแพทย์
พระราชทาน

79



ได้ยินกัน
ทุกคนแล้วนะ

เอาล่ะ
เข้านอนกันได้แล้ว

เข้านอนทีหลัง
ระวังผีหลอกนะ
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ต้องขอบคุณ
หมอนัท

มากเลยนะคะ
ที่พาเด็กๆ

มาส่งคืนดิฉัน

เด็กๆ กลับบ้านอย่างปลอดภัย แม้ว่าน�้า, ฟ้า 
และปักกิ่ง จะไม่ได้เล่นน�้าตกเหมือนกับ

เพื่อนๆ คนอื่น แต่สิ่งท่ีทั้ง 3 คนได้รับนั้น...

ยิ่งใหญ่ งดงาม และมีคุณค่ากับชีวิตยิ่งนัก

ไม่เป็นไรครับ
หน่วยแพทย์พระราชทาน

ยินดีช่วยเหลือ
รับใช้ประชาชน

ครับ
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เกร็ดน่ารู้ ตอนที่พึ่งของประชาชน
หลานรู ้หรือไม่ว่า จากการเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรท่ัวประเทศ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เห็นถึงปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของชาวบ้านท่ีอยู่ห่างไกล
และทุรกันดาร

เด็กๆ รู้ไหมว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงช่วยเหลือประชาชนเก่ียวกับ 
สขุภาพอนามยัมาต้ังแต่เมือ่ 60 ปีก่อนเลยนะ เริม่แรกได้พระราชทานเรือเวชพาหน์ ช่วยชาวบ้าน 
ทีอ่ยูบ่รเิวณริมแม่น�้า

นอกจากน้ี ยังได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการสร้างอาคาร 
ตึก “มหิดลวงศานุสรณ์” ส�าหรับใช้ในกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์ในด้าน 
ต่างๆ และทรงสนับสนุนให้มีการผลิตวัคซีนบีซีจี เพ่ือใช้ในการป้องกันอหิวาตกโรค อีกท้ัง 
ยังวิจัยและสนับสนุนในการค้นคว้าหาวิธีสร้างเครื่องกลั่นน�้าเกลือใช้เองจนมีคุณภาพทัดเทียม
กับต่างประเทศ ท�าให้สุขภาพอนามัยของประชาชนดีขึ้นอีกด้วย



ตอน ปิดทองหลังพระตอน ปิดทองหลังพระ



น่าเบื่อ
จังเลย นั่นสิ

สวัสดี
กระดานชนวน 

สวัสดีจ้า 
เด็กๆ

ขอบคุณนะ
ที่พาพวกเราไป
เที่ยวเมื่อวันก่อน

ท�าให้พวกเรา
ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ
ตั้งมากมาย

ในห้องพระ
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ทั้งหมดนั้น
ล้วนแล้วแต่เป็น
ประสบการณ์ที่ดี

ฉันหวังว่า
มันคงจะมี
ประโยชน์

กับพวกเธอนะ

ต่อไป...
พวกเราจะตั้งใจ
ท�าความดี

และยึดถือตาม
ค�าสอนของ
ในหลวง

อื้ม
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กวาดถนน 

ช่วยคนแก่ข้ามถนน

ยกของ เช็ดกระดานด�า 

ขอบคุณครับ
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วันประกาศผลเด็กดี
ประจ�าปี 

ล�าดับ
ต่อไป

รางวัลเด็กดี
ประจ�าปี
ขอมอบแด่ 

เด็กชายขยนั 
อดทน

ขอแสดงยนิดี
ด้วยครับ 

อะไรกัน
!?

ท�าไมถึงเป็น
แบบนี้ 

พวกเรา
อุตส่าห์ตั้งใจ
ท�าความดี
แล้วนะ

อิ อิ
นั่นสิ

พวกเราต้องได้
รางวัลเด็กดีประจ�าปี

แน่นอน 
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เฮอ้
หมดอารมณ์

มอีะไรเหรอ 
กระดานชนวน

!?
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เฮ้อ !

เอ๊ะ !? ขอโทษครับ
ขอโทษค่ะ

ก�าลังมีปัญหา กลุ้มใจ
อะไรอยู่รึเปล่าคะ 

พรากกก ...
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ผมเป็น
ข้าราชการ
ธรรมดาๆ
คนหนึ่ง 

ไม่มีใคร
มองเห็น

สิ่งที่ผมท�าเลย

แย่ที่สุด

ที่พยายาม
ท�าดีทุกอย่าง
แต่มันกลับ
ตรงกันข้าม 
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ก็อย่างที่ฉัน
เล่าให้พวกเธอฟัง

นั่นแหละ 

ท�าดีไป
ก็ไม่มีใครเห็น
ไม่รู้จะท�าไป

ท�าไม

ขอบใจ
พวกเธอ
มากนะ 

ที่อยู่รับฟัง
ปัญหา
ของฉัน
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ได้เวลา
แล้วสินะ

เอ๋ ? วันนี้ฉันจะกลับไป
เยี่ยมบ้านน่ะ

แล้วจะเอาอะไร
ไปคุยอวด
คนที่บ้าน
ล่ะเนี่ย

ฉันไปก่อนนะ
เด็กๆ 

เดี๋ยวจะ
ไม่ทัน
รถทัวร์

ไปซะแล้ว
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นึกออกแล้ว เอ๋ ?
นึกอะไร
ออกเหรอ

น�้า

ตามมา
เถอะน่า 

 หืม ?

พี่คร้าบๆ 

ผมมีวิธี
ช่วยพี่
แล้วครับ

เอ๋ ?

กระดานชนวน
จ้า

ช่วยพาพี่เค้า
กลับบ้านหน่อยสิ

ได้เลย 
แฮ่ก
แฮ่ก
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โห

นี่มัน
บ้านฉัน
นี่นา 

พวกเธอ
ท�าได้ยังไง
เนี่ย ?

สับสนนิดหน่อย  ไปท่ีบ้านฉัน
กันก่อนดีกว่า
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นี่แน่ะๆ 

โอ้โห

555
จ๊าก
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ก่อนกลับ
ก็แวะไหว้พระ
กันซะก่อน 

นมัสการครับ
หลวงพ่อ

พวกเรามา
ขอพรหลวงพ่อ
ก่อนกลับ
น่ะครับ

ครับ

ค่ะ
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โยมมีเรื่อง
กลุ ้มใจ
มาด้วย
ใช่ไหม ? 

อ๊ะ !? 

หลวงพ่อ
ทราบได้ยังไง

ครับ

ก็หน้าโยมมันฟ้อง

พอจะเล่า
ให้อาตมาฟัง
ได้ไหม ? 

เอ่อ
ครับ

เรื่องมันก็เป็น
อย่างที่ผมเล่า
ให้หลวงพ่อฟัง
นี่แหละครับ
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ปิดทองหลังพระ
งั้นเหรอ ?

พวกโยมน่ะ
มีแบบอย่างท่ีดี

ที่น่ายึดถือ
เป็น

แบบอย่าง

เกี่ยวกับการ
ปิดทองหลังพระ

อยู่แล้วนี่ 

ก็
“พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วั”

ยังไงล่ะ 
พระองค์
ทรงตรัส
ไว้ว่า
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 “ ปิดทอง
หลังพระ

ปิดมากๆ เข้า
นานๆ ไป 

วันหนึ่ง
มันก็จะล้น
มาข้างหน้า

ให้คนเห็น
เอง”

ผมเข้าใจ
แล้วครับ
หลวงพ่อ
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ตาสว่าง
ขึ้นมาทันที

เลย

ท�าความดี 
โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน 

นี่สินะ
ความสุข
ที่แท้จริง

น่าละอาย
จริงๆ เลย

ดีท่ีได้พวกเธอ
ช่วยไว้ 

ขอบใจ
พวกเธอ
มากนะ

เย้ๆ

อาหาร
ทะเล

เดี๋ยวฉัน
เลี้ยงเอง 

ก่อนกลับ
ไปหาอาหารทะเลกิน

กันอีกดีกว่า 
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หลังจาก
ที่พี่ชายกลับไป
ท�างานได้ไม่นาน

เขาก็ได้รับ
การเลื่อน
ต�าแหน่ง มีผู้คนยกย่อง

นับหน้าถือตา 
อย่างท่ีตั้งใจ

เอาไว้
101



ต้องขอบคุณ
กระดานชนวน

ใช่

ที่ท�าให้พวกเรา
เข้าใจ 

การปิดทอง
หลังพระ
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หวังว่ามัน
คงจะมีประโยชน์
กับพวกเธอนะ

พวกเราจะน�า
ความรู้ที่ได้นี้

เป็นแนวทาง
ให้ยึดถือและ

ปฏิบัติต่อไปนะจ๊ะ
กระดานชนวน

ดีมากเด็กๆ ได้เวลา
เข้านอนแล้ว

ราตรี
สวัสดิ์
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ให้หนูช่วย
นะคะแม่ 

ได้สิจ๊ะลูก

น�้า
มาทานข้าว
ได้แล้วลูก 

ทานล่ะ
นะครับ
ทานล่ะ
นะคะ

ครับแม่ 
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ไปก่อนนะ
ครับ/คะ 
คุณแม่

โชคดีจ้ะลูก
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เกร็ดน่ารู้ ตอนปิดทองหลังพระ
หน่ึงในพระบรมราโชวาทของในหลวง เรื่องการท�าความดีท่ีปู่ยึดมาเป็นหลักในการ 

ด�าเนินชีวิต มีความว่า “การท�าดีน้ันท�ายากและเห็นผลช้า แต่ก็จ�าเป็นต้องท�าเพราะ 
หาไม่ความช่ัวซ่ึงท�าได้ง่าย จะเข้ามาแทนท่ีและจะพอกพูนข้ึนอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว  
แต่ละคนจึงต้องต้ังใจและเพียรพยายามให้สุดก�าลังในการสร้างเสริมและสะสมความดี 
ท�าดีเหมือนกับการปิดทองหลังพระต่อไป แล้วมันจะล้นออกมาข้างหน้าเอง”

อีกแบบอย่างหน่ึงคือ พระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” ก็สามารถเป็นตัวอย่าง 
ให้กับหลานๆ เรื่องความเพียรได้เป็นอย่างดี ซ่ึงพระองค์ทรงใช้เวลาค่อนข้างนานในการคิด 
ประดิษฐ์ถ้อยค�าให้เข้าใจง่าย และปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพสังคมปัจจุบัน เพ่ือให้ประชาชน
ชาวไทยปฏิบัติตามพระมหาชนกกษัตริย์ผู้เพียรพยายาม แม้จะไม่เห็นฝั่งก็จะว่ายน�้าต่อไป  
เพราะถ้าไม่เพียรว่ายก็จะตกเป็นอาหารปู ปลา และไม่ได้พบกับเทวดาท่ีช่วยเหลือให้ประสบ 
ความส�าเร็จและเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น

 



ตอน พอเพียงตอน พอเพียง



ปิดเทอมนี้
ไม่มีอะไรท�าเลย

น่าเบื่อ 

คุณปู่ก็
กลับต่างจังหวัด

ไปแล้ว 

ใช่ๆ
น่าเบื่อ
สุดๆ

คิดถึง
คุณปู่จัง

เอาน่า
รีบท�าการบ้าน

ให้เสร็จ
เร็วเข้า
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อย่ามามัวเซ็ง
อยู่ที่บ้านอีกเลย

!!!

ดีๆ
แล้วไปไหน
กันดีล่ะ

ไปหาอะไร
ท�าสนุกๆ
กันดีกว่า!!

ก็คือเพื่อนๆ
ยังไงล่ะ

ในเวลา
น่าเบื่อ
อย่างนี้

สิ่งเดียว
ที่จะช่วย
เราได้ 
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ณ ศูนย์การค้าแห่งหนึ่ง

ขอบใจนะจ๊ะฟ้า
ถ้าเธอไม่ชวนมา

เราก็ไม่รู้จะท�าอะไร
ตอนปิดเทอม

ฮ่าๆ
วันน้ีได้ของ
ท่ีอยากได้
เยอะเลย
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ถูกยุให้ซื้อของ
จนได้

แย่ชะมัดเลย

ว่าจะชวนมา
เดินเล่นเฉยๆ
กลับต้องมา
เสียเงิน

 เฮ้!!
นั่นรถบังคับ
รุ่นใหม่

ถูกยุให้ซื้อแต่ของ
ไม่จ�าเป็นรู้สึกไม่ดเีลย
ท�าไมต้องฟุ่มเฟือย
อย่างนี้ด้วยนะ

 ว้าว!!
ตุ๊กตาตัวนั้น

สวยจัง

 เย็นวันนั้น
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รู้แบบนี้
อยู่กับบ้านดีกว่า
เสียดายเงินอ่ะ

คิดเหมือน
พี่เลย

เพื่อนเรา
ก็ซื้อแต่

ของฟุ่มเฟือย

คุณปู่
สอนไว้เยอะ
แต่ก็ดีนะ
ที่พี่คิด

เหมือนกับผม

เฮ้อ
คิดถึงคุณปู่จัง
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ไปหา
คุณปู่กันมั้ย

ว้าว !!
ความคิด
เข้าท่าแฮะ

ไปกันเลยดีกว่า 

เดีย๋วๆ!!
ไปขออนุญาต

คุณพ่อคุณแม่ก่อน 
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ป่าคอนกรีต
นี่มันช่างดู
อึดอัดจริงๆ

แล้วทั้งสองพี่น้อง
ก็เดินทางไปหาคุณปู่
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เวลาต่อมา

โห
ต้นไม้เยอะจัง
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คุณปู่ครับ
พวกเรามาแล้ว
ครับ/ค่ะ

อ้าว
เด็กๆ
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สวัสดีครับ/ค่ะ
ดีๆ

มากันพอดี
เดี๋ยวปู่จะพา
ไปดูสวน

พวกเรา
คิดถึงคุณปู่มากเลย

ค่ะ

คุณปู่!!! 

มากันได้ยังไง
เนี่ย
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ตามมาๆ
เดินไปด้วย
คุยไปด้วย  

ว้าว
แตงโมพวกนี้
น่ากินจัง

?

ดูผักพวกนี้สิ
ปู่ปลูกเอง
เลยนะ 

เวลาเหลือ
ก็แบ่งให้เพื่อนบ้าน
หรือจะเอาไปแลก
กับพืชผลอย่างอื่น

ก็ได้นะ

แล้วก็ปลูกโดย
ไม่ ใช้ยาฆ่าแมลง

ด้วยนะ
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เวลามีอะไร
เราก็แบ่งปันกัน

บางทีก็แลกกันบ้าง

โหย..
ท�าไมต้องท�า
แบบนั้นด้วย

ล่ะคะ

นั่นน่ะสิครับ
ซื้อเอาก็ได้

นี่นา

นี่ล่ะชีวิต
แบบพอเพียง
พึ่งพาอาศัยกัน
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ไม่เห็นต้อง
แลกกันเลย 

ซื้อเอง
ง่ายกว่าอ่ะ

อย่างนี้
ต้องสอนกัน
ซะหน่อยแล้ว
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โว้ว
.....!!!
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ที่นี่
ที่ไหน
กันเนี่ย

กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2540

ไงล่ะ

กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2540

อ๋อ ช่วงนั้นเองสินะ
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ช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ

ดูนั่นสิ
ผลของวิกฤติเศรษฐกิจ
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บริษัทหลายบริษัท
จ�าเป็นต้องลดจ�านวน

พนักงานลง
บางบริษัทก็ล้มละลาย

ต้องปิดตัวลง

ประเทศเราต้องเผชิญกับ
ภาวะเศรษฐกิจตกต�่า
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ที่เป็นเช่นนี้
ก็เพราะการใช้จ่าย

ที่ฟุ่มเฟือย ภาครัฐเองก็เป็น
หนี้ต่างประเทศ 
จ�านวนมหาศาล

ในหลวง
ท่านได้ ให้แนวคิด

หลักเศรษฐกิจพอเพียง
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เดี๋ยวปู่
จะอธิบายให้ฟัง

ไปกันเถอะ
แล้วหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง
ที่ว่า มันเป็น
แบบไหน
เหรอฮะ 
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นี่เป็นนาอีกวิธีหนึ่ง
ที่เป็นการปลูกแบบ

ขั้นบันได

โอ้โห
สุดยอดเลยค่ะ

คุณปู่ 

นี่คืิอ
แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่

ที่ท�าให้เราอยู่ได้อย่างพอเพียง
มีกินมีใช้ตลอดท้ังปี โดยวิธีการ

แบ่งท่ีดินเป็นส่วนๆ คือ นาข้าว 30%
บ่อน�้าและเลี้ยงปลา 30%
 พืชไร่พืชสวน 30%

ที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์
อีก 10% 

หากเราท�าเช่นนี้
ก็จะมีกิน โดยไม่เดือดร้อน

ตลอดท้ังปี

นี่มันเป็นนา
แบบไหน
เหรอฮะ 
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แล้วในทุกๆ เดือน
เราก็ควรท่ีจะท�าบัญชี
รายรับรายจ่ายเอาไว้
เพื่อดูการใช้จ่ายเงิน

ของเรา

ถ้าเราใช้จ่ายเท่าท่ี
จ�าเป็น ลดการใช้จ่าย

ที่ฟุ่มเฟือยลง
เราก็จะมีเงินเหลือไว้
ส�าหรับเก็บออม

สามารถอยู่ได้
แบบพอเพียง

โดยไม่เดือดร้อน
อะไร
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นับว่าเป็นโชคดี
ของคนไทย
ที่มีในหลวง

ที่ทรงพระปรีชาสามารถ 

นั่นน่ะสิ
พระมหากรุณาธิคุณ

ของพระองค์
หาที่เปรียบมิได้
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หลักเศรษฐกิจพอเพียง
คือ “ทางสายกลาง” เป็นหลัก
การที่ท�าให้เราสามารถด�ารงอยู่ได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้

กระแสโลกาภิวัตน์และ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ปรัชญาของ “เศรษฐกิจพอเพียง”
จึงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทาง
การด�ารงอยู่และปฏิบัติตน
ของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับครอบครัว

ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ
ในการพัฒนาและบรหิารให้ด�าเนินไป
ในทางสายกลาง เพ่ือให้ก้าวทันต่อ

โลกยุคโลกาภิวัตน์ “ความพอเพียง” หมายถึง
ความพอประมาณ ความมเีหตุ
มีผล รวมถึงความจ�าเป็น
ที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการ
มีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก
และภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัย
ความรอบรู้ ความรอบคอบ
และความระมัดระวัง ในการ
น�าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการ
วางแผนและการด�าเนินการ

ทุกขั้นตอน 
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เกร็ดน่ารู้ ตอนพอเพียง
 หลานๆ รู้จักแนวคิดง่ายๆ ของเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่

 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีประชาชนทุกระดับสามารถน�าไปประยุกต์ ปฏิบัติได้ตามความ 
เหมาะสมของตนเอง ท้ังประชาชน เกษตรกร ภาครฐั ภาคธุรกิจ หากน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ก็จะท�าให้ชีวิตมีความมั่นคงและได้รับความสุขโดยท่ัวกัน 
 ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ช้ีถึงแนวทางการด�ารงอยูแ่ละปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ  
ต้ังแต่ระดับครอบครวั ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบรหิารประเทศให้ด�าเนินไปในทาง 
สายกลาง

 ความพอเพียงจะเกิดข้ึนอย่างมั่นคงไม่ได้หากไม่ได้มีการเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรฐั นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มสี�านึกในคุณธรรม ความซ่ือสตัย์สจุริต
และให้มีการใช้ความรู้ท่ีเหมาะสม ด�าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร
มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อ
การรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง
ทั้งด้านวัตถุ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม จากโลกภายนอก



ตอน ฝนหลวงตอน ฝนหลวง



อากาศ
ตอนเช้าๆ
สดชื่นดีจัง

ถ้าอยูท่ี่กรงุเทพฯ
คงไม่มีทาง

ได้รูส้กึแบบน้ีแน่ๆ 

รู้สึก
กระปรี้กระเปร่า

อย่างบอก
ไม่ถูก

ไปหา
คุณปู่

กันดีกว่า
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คุณปู่ครับ
คุณปู่คะ

ง้ันช่วยปู่
พรวนดินตรงน้ัน
หน่อยก็แล้วกัน 

ได้เลยครับ

มอีะไร
ให้พวกเราช่วย

มัย้คะ
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เอ๊ะ ...
แปลกจัง
ท�าไมต้นไม้

ของคุณปู่ถึงได้
งอกงามขนาดนี้

กระดานชนวน

 ท้ังๆ ท่ีตอนน้ี
ก็อยู่ในช่วง
ฤดูแล้ง
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 ที่นี่มันที่ไหน ?
ท�าไมถึงได้
แห้งแล้ง
ขนาดนี้
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เอ๊ะ !
ทางนู้น
มีบ้านคน
ด้วย

เข้าไปทักทาย
ซะหน่อย
ดีกว่า 

ตอนนี้คอแห้ง
หิวน�้ามากเลย

มีใครอยู่มั้ยครับ

ขออนุญาต
นะครับ

ขอโทษ
ครับ/ค่ะ 
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มีใครอยู่
มั้ยครับ ?

พวกเค้า
ไม่ได้ยินที่
พวกเธอพูด
หรอก

นี่เป็น
เหตุการณ์
ในอดีต

ก็มีคนอยู่
นี่นา 

แต่ท�าไม
ไม่มีใครตอบเรา

เลยล่ะ ?
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หน้าแล้งปีนี้
หนักกว่าทุกปี

นะแม่

นั่นสิจ๊ะพี่

น�้าคงมีไม่พอ
ท�านาแน่ๆ

แล้วเราจะท�า
ยังไงกันดีล่ะจ๊ะ

พี่

ขืนท�าไป
ก็คงไม่ได้

ผลผลิตตามท่ี
ต้องการ 
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พ่อว่า ...
พ่อจะเข้าไป
หางานท�า
ที่กรุงเทพฯ

จะดีเหรอจ๊ะพี่

แล้วจะให้
ท�ายังไง

ในเมื่อฝืน
ท�านาไป
ก็มีแต่จะ
ขาดทุน

ไม่มีหนทางอื่น
เลยเหรอจ๊ะ

ตอนน้ีในหัวพ่อ
ก็คิดออกแค่ทางนี้
ทางเดียวนี่แหละ
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ไม่เอาน่ะลูก
พ่อเค้าต้อง
ไปท�างาน 

แง้ๆ
หนูไม่อยาก
ให้พ่อไป
แง้ๆ 

ไม่ร้องนะลูก 
โอ๋ๆๆ

แง้ แง้

....ยังไงพี่ก็จะไป
เหรอจ๊ะ

งั้นก็

ตามใจพี่
เถอะจ้ะ 

จ้ะแม่ พ่อคิด
ว่าทางนี้เป็น
ทางออกที่ดี
ที่สุดแล้ว
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พญานาค
พ่นน�้า !

แง้ แง้
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จะไปไหน
น่ะลูก 

ท่านพญานาค
ช่วยท�าให้ฝน
ตกลงมา

ทีเถอะครับ

วัด
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เรียกข้าออกมา
มีธุระอะไรเหรอ

 เจ้าหนู

มีจริงๆ ด้วย
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เอ่อ ..
ผมอยากให้

ท่าน ช่วยท�าให้
ฝนตกลงมา
ที่หมู่บ้าน
ผมหน่อย 

ขึ้นมา
บนตัวข้าสิ

ได้มั้ยครับ

....................
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ตื่นได้แล้วลูก

ตื่นได้แล้ว
ฝนจ้ะลูก

ฝนตกแล้ว
จ้ะลูก

... หือ

ห๊ะ!!
ฝนตก
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ต้องใช่
แน่ๆ

ต้องเป็นท่าน
พญานาคพ่นน�้าลง

มาแน่ๆ

พญานาค
พ่นน�้า

ไม่ใช่พญานาค
หรอกลูก 

ฝนที่ตกลงมานี่
ไม่ใช่น�้าจาก

พญานาคหรอกลูก 

แต่เป็นน�้าพระทัย

จากโครงการฝนหลวง
ของในหลวงท่าน
ต่างหากล่ะลูก 
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ฝนหลวง
คืออะไรครับ
คุณปู่ ?

ฟังปู่นะเด็กๆ
โครงการฝนหลวง

ก็คือ

โครงการท่ีในหลวงท่าน
ทรงเป็นผู้ริเริ่มให้ทดลองท�าฝนเทียม

เพื่อให้ฝนตกในช่วงฤดูแล้ง
ช่วยให้พื้นท่ีซึ่งขาดแคลนน�้า
ได้มีน�้าใช้ท�าการเกษตร
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แต่ถ้าจะให้ได้ผลยั่งยืน
จ�าเป็นต้องท�าอ่างเก็บน�้า

ควบคู่กับการสร้างฝายชะลอน�้า
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เด็กท้ังสองคน
และชาวบ้าน
ต่างช่วยกัน

ปลกูป่าและอนุรกัษ์
ป่าต้นน�้า

เมื่อเวลาผ่านไป 
พื้นท่ีท่ีเคยแห้งแล้ง 

ก็ค่อยๆ
เปลี่ยนแปลงไป 

เริ่มปลูกข้าวได้และ
ได้ผลผลิตมากขึ้น
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ชาวบ้านทุกคน
ต่างซาบซึ้งใน

พระมหากรุณาธิคุณ
ของพระองค์ท่าน

จึงไม่น่าแปลกใจ
เลยว่าท�าไม

เกือบทุกครอบครัว
ถึงมีรูปในหลวง
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ที่ที่เราไปกันมา
เมื่อก๊ี
คือท่ีนี่

เมื่อ 30 ปี
ที่แล้ว

อ๊ะ!
กลับมา
ที่บ้านเรา
แล้ว
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นั่นสิโห ทุกอย่าง
เปลี่ยนไป

จนจ�าไม่ได้เลย 
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ว่าท�าไม
พระองค์ท่าน
ถึงทรงท�าเพื่อ

คนไทย
มากมายขนาดนี้

อยากรู้จัง
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เกร็ดน่ารู้ ตอนฝนหลวง
หลานๆ เห็นแล้วใช่ไหมว่า น�้ามีความส�าคัญกับวิถีชีวิตของเราแค่ไหน
รู้ไหมว่า เราจะท�าการรักษาน�้าได้อย่างยั่งยืน เราต้องท�าอะไรบ้าง ด่ังที่ในหลวงได้ม ี

พระราชด�ารัสความตอนหน่ึงว่า “...หลักส�าคัญว่าต้องมีน�้าบริโภค น�้าใช้เพ่ือการเพาะปลูก 
เพราะว่าชีวิตอยู่ท่ีน่ัน ถ้ามีน�้า คนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน�้า คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้า คนอยู่ได้ แต่ถ้า 
มีไฟฟ้า ไม่มีน�้า คนอยู่ไม่ได้...”

นอกจากน้ันแล้ว การท่ีจะมนี�า้ได้ เรามคีวามจ�าเป็นต้องรักษาป่าให้มคีวามอดุมสมบูรณ์ 
ก่อนอื่นเราจ�าเป็นต้องปลูกป่าในใจก่อน

ดังพระราชด�ารัสของในหลวงความตอนหน่ึงว่า
“ ...เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่าน้ันก็จะพากัน 

ปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง ”

 พระองค์ท่าน ได้ปลูกป่าในใจราษฎร
เมื่อราษฎรได้เข้าใจถึงประโยชน์ของป่า
ก็จะเกิดจิตส�านึกที่จะดูแลรักษาป่าไม้ การรักษาป่าต้นน�้า
เป็นหลกัการข้ันพ้ืนฐานแห่งแนวพระราชด�ารใินการอนุรักษ์
ป่าและสิ่งแวดล้อม คือ เมื่อมีป่าก็จะมีน�้า
มีดินอันอุดมสมบูรณ์ มีความชุ่มชื้นของอากาศ 
และเกื้อกูลต่อการด�ารงชีวิตของคนและสามารถอยู่ร่วมกับป่า
อย่างพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลกันอย่างยั่งยืน   



ตอน แก้มลิงตอน แก้มลิง



ฉันบอกนาย
แล้วนะ

ว่าให้รีบกลบัๆ

ก็ใครมันจะ
ไปรู้ล่ะ
ว่าฝนมัน
จะตกอ่ะ

สวัสดีครับ/ค่ะ
คุณพ่อ คุณแม่
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ไปไหน
กันมาล่ะเนี่ย
ไม่เห็นโทรมา
บอกกันเลย

เกิดเหตุ
น�้าท่วมและ
ดินถล่ม

ก็พี่ฟ้าชวนไป
เดินห้างอ่ะดิ

อย่ามาโทษ
กันนะ

อันเนื่องมาจากฝน
ที่ตกลงมาอย่างหนัก
ตลอด 3 วันที่ผ่านมา
โดยเฉพาะที่อ�าเภอ

กันทรลักษ์

เอาน่ะ
ปลอดภัย
กลับมาบ้าน
ก็ดีแล้ว 
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จึงเป็นผลท�าให้เกิดน�้าท่วม
ดินโคลนถล่มทับเส้นทาง

ที่ชาวบ้านในหมู่บ้านใช้สัญจรไปมา
เราจะไปติดตามรายงานสด
จากคุณฐาปนนท์ ตรงดี    

กันครับ

พื้นที่ด้านหลัง
ของผมนี้ คือ
สภาพของพื้นที่

ที่มีน�้าท่วมขังตลอด
ทั่วทั้งหมู่บ้าน
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น่ีคือสภาพของ
ทุ่งนา จะเหน็ได้ว่า

น�า้น้ันท่วม
จนแทบจะมดิ
ต้นข้าวเลย

เราไปฟัง
ความเห็นของ
ผู้ประสบภัย
กันดีกว่าครับ

แย่มากๆ
เลยครบั

อยากให้รัฐบาล
เข้ามาช่วยเหลือ

ด้วยครับ

มีรายงานว่า
ฝนจะตกหนัก
อย่างต่อเนื่อง

เตือนให้ชาวบ้าน
โปรดระวัง

และติดตามข่าว
อย่างใกล้ชิด
จบข่าว
......
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 โหพี่ฟ้า
ผมก�าลังคิดอะไร
เพลินๆ อยู่

เช้าวันต่อมา

น�า้
ไปออกก�าลงักาย

กันเถอะ

พี่ถาม
ไม่ได้ยินเหรอ

ไงยะ

น�้า
!!

163



แล้วคิดอะไร
อยู่ล่ะ

ก็เลยคิดว่า
กระดานชนวน
วิเศษน่าจะ
ไขข้อข้องใจได้

อ้าว แล้วเอา
กระดานชนวน
วิเศษมาท�าอะไร

ล่ะเนี่ย

เลยหยิบ
เอามาดูน่ะ

ผมแค่สงสัยว่า
ท�าไมน�้าถึง
ไม่ท่วม
กรุงเทพฯ
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อ้า ...

อ้า ...

น�้าท่วมใหญ่ที่
กรุงเทพฯ 2526

เราอยู่
ที่ไหนกันเนี่ย

พี่ฟ้า 

อ๊ะ นั่นมัน
อนุสาวรีย์
ชัยสมรภูมิ
นี่นา

แต่เอ๋...
น�้าท่วมอนุสาวรีย์ชัยฯ
แถมผู้คนยังต้องใช้เรือ

เป็นพาหนะในการเดินทาง
ไม่รู้สิ
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ใช่แล้ว
ที่นี่คือกรุงเทพฯ
เมื่อปี 2526

แต่ก่อนอืน่
พ่ีว่าเราว่ายไปท่ี
อนุสาวรย์ีฯ
กันก่อนดีกว่า 

ครับพี่

พี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน
แต่ลองเขียนถาม
กระดานชนวนดูสิ
เผื่อจะได้ค�าตอบดีๆ

ก็ได้นะ

เอ...พี่ฟ้า
ท�าไมน�้าไม่ท่วมกรุงเทพฯ

มาตั้งนานแล้วล่ะ
ผมว่าต้องเป็นผลมาจาก
โครงการพระราชด�าริ
ของในหลวง แน่เลย
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สวัสดีครับ
ผมชื่อ
ลิงยักษ์

เจี๊ยกๆๆๆ

จะมา
อธิบายสาเหตุ
การเกิดน�้าท่วม
ให้น้องๆ ฟัง
เองครับ

ลิงยักษ์
จะพาพวกเรา
ไปไหนเนี่ย
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ที่นี่คือ
ที่ไหนเหรอ
ลิงยักษ์

ช่วยด้วย
หนูกลัว
ความสูง 

ถึงแล้ว
ป่าต้นน�้า
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นี่คือตาน�้า 

และท่ีนี่ก็คือ
ป่าต้นน�้า
ครับ

เมื่อน�้าล้นออกมาจากตาน�้า
น�้าก็จะไหลไปตามเชิงเขา

ลงสู่ล�าธารด้านล่างไปเรื่อยๆ 
บางส่วนก็ถูกพื้นดินดูดซับไว้

แต่ถ้าฝนตกหนัก
มากๆ ดินอุ้มน�้าไว้
ไม่ไหว น�้าก็จะเริ่ม

ไหลเชี่ยว

ท�าให้เกิดดินถล่ม
และเกิดน�้าท่วม

ในท่ีสุด

หรือก็คือ
น�้าที่เราใช้กัน
ทุกวันนี้ครับ

ซึ่งเป็นป่าต้นน�้า
ที่เราต้องช่วยกันรักษาไว้

ครับ
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อีกอย่างก็คือ
การเกิดน�้าขึ้นน�้าลง 

ท�าให้เกิด
น�้าทะเลหนุน

เมื่อเกิดพร้อมๆ กับ
น�้าเหนือที่ไหลลงมา

ที่กรุงเทพฯ
จึงท�าให้เกิดน�้าท่วม

ยังไงล่ะครับ

น่ากลัวจังเลย
แล้วเราจะ

แก้ปัญหาน�้าท่วม
ได้ยังไงล่ะ

นี่ไงล่ะ
วิธีแก้

ใช่
ถ้าน�้าท่วม
กรุงเทพฯ
เราต้องแย่
แน่ๆ เลย
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แก้มลิง !!

ถูกต้องคร้าบ

หง�่าๆๆ

แก้มลิงมันจะไป
แก้ปัญหาน�้าท่วม

ได้ยังไงล่ะ
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อ้า เห็นมั้ย
ผมเก็บอาหารไว้
ที่แก้มได้ครับ 

เป็นการเก็บน�้า
ไว้ตามท่ีต่างๆ
แล้วค่อยระบาย
ออกสู่ทะเล

ในขณะเดียวกัน
เมื่อฤดูแล้งมาถึง
เราก็สามารถ
น�าน�้าท่ีเก็บไว้
เอามาใช้ได้ด้วย

เวลาท่ีลิงกินอาหาร
ลิงจะเก็บอาหาร
ไว้ท่ีแก้มก่อน

แล้วค่อยเอาออกมาเคี้ยว

ซึ่งแก้มลิงจะเก็บน�้า
ไว้ในท่ีต่างๆ

   ในขนาดท่ีแตกต่างกัน
ตามสภาพพื้นท่ี และน�้า
ที่จะน�ามาเก็บไว้ก่อนปล่อย

ลงสู่ทะเล
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เราไปดู
โครงการแก้มลิง

ในท่ีต่างๆ กันดีกว่า

อ่า
เหาะอีกแล้ว

ไม่เอา 

กร๊ีด

ฮ่าๆ พี่ฟ้า
กลัวความสูง

แก้มลิงมีพื้นท่ี
ที่ต่างกัน

ตั้งแต่แก้มลิงขนาดเล็ก 

แก้มลิงขนาดกลาง 

และแก้มลิง
ขนาดใหญ่
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ไปดูแก้มลิงมา
ก็หลายที่ ลิงยักษ์
อธิบายได้ไหมคะ

ว่าแก้มลิงในแต่ละฝั่ง
รับน�้ามาจากท่ีไหน

ยังไง

ได้สิครับ
แต่ผมว่า

เราลงไปคุยกัน
ข้างล่างดีกว่านะ

ที่แก้มลิงฝั่งตะวันตก
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โห
กว่าจะน�าน�า้

ท่ีท่วมขังลงสูท่ะเลได้
ต้องผ่านเส้นทาง
หลายจงัหวัด
เลยนะเน่ีย

ใช่ 
การระบายน�้า
ที่ท่วมขัง

ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ
เลยนะเนี่ย

โครงการแก้มลิงฝั่งตะวันตกของแม่น�้าเจ้าพระยานั้น
จะรับน�้าตั้งแต่จังหวัดอ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี 

นครปฐม ลงสู่กรุงเทพมหานคร แล้วจะระบาย
ลงสู่ทะเลด้านจังหวัดสมุทรสาครครับ

โครงการแก้มลิงฝั่งตะวันตกของแม่น�้าเจ้าพระยานั้น
จะรับน�้าตั้งแต่จังหวัดอ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี 

นครปฐม ลงสู่กรุงเทพมหานคร แล้วจะระบาย
ลงสู่ทะเลด้านจังหวัดสมุทรสาครครับ

175



ส่วนโครงการแก้มลิงฝั่งตะวันออกนั้น
จะรับน�้าจากจังหวัดสระบุรี 

พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี
นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร
ผ่านคลองธรรมชาติแนวเหนือใต้

ก่อนระบายออกสู่อ่าวไทย
บริเวณจังหวัดสมุทรปราการ

หญ้าแฝกเหรอ
จะปลูกไปท�าไม

ล่ะครับ 

จริงด้วย
หญ้ามันเป็นวัชพืช

ไม่ใช่เหรอคะ

เข้าใจแล้ว
ดีใจจังที่ได้เกิดมา
ในแผ่นดินของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

นอกจากนั้น
ในหลวงท่านยงัทรงแนะน�า
ให้ปลูกหญ้าแฝกอีกด้วย

นะครับ
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หญ้าแฝกน้ัน ถึงจะเป็นหญ้า
แต่มคุีณสมบัติพิเศษไม่เหมอืนหญ้าท่ัวไป 
คือมรีากท่ีแข็งแรงเป็นฝอยช่วยยึดหน้าดิน

ไว้เพ่ือป้องกันการพังทลาย
ของหน้าดินได้

และนอกจากนี้หญ้าแฝกยังมีประโยชน์อีกมากมาย
ทั้งการอนุรักษ์ดินและน�้า คลุมดิน ท�าให้ดินร่วนซุย ท�าให้ปลูกพืชได้ผลดีขึ้น

และยังสามารถน�าใบมาจักสานได้อีกด้วย

วิธีปลูกหญ้าแฝกคือ ปลูกเป็นแถวให้เหมือนก�าแพงธรรมชาติท่ีมีชีวิต
โดยปลูกบนพื้นท่ีลาดชันหรือรอบแปลงพื้นท่ีเกษตร
หรือเหนือแหล่งน�้ากันการพังทลายของหน้าดินได้
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มีอะไรสงสัย
จะถามลิงยักษ์
อีกไหมครับ

ไม่มีแล้วล่ะครับ ขอบคุณ
ลิงยักษ์มากเลยนะครับ
พวกเราสนุกมากๆ เลย

ขอบคุณ
ลงิยกัษ์ท่ีพาพวกเรา

ไปเท่ียวด้วย
ไม่คิดเลยว่าจะเจอ

ลงิเหาะได้

แหะๆ
เขินเลย
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งั้นผมขอตัวก่อน
นะครับ 

179



ลิงยักษ์เข้าไปใน
กระดานชนวนวิเศษ

แล้วอ่ะพี่ฟ้า 

อา ... 

อา ... 

อ้าว
แล้วเรา 2 คนล่ะ
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นี่มันบ้านเรา
ใช่มั้ยพี่ฟ้า

อ๊ะ ใช่แล้ว
เรากลับมาบ้าน

แล้ว

น�้า ฟ้า
ลงมาทานข้าว
กันได้แล้วจ้ะลูก 

 ครับ/ค่ะ
คุณแม่
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เกร็ดน่ารู้ ตอนแก้มลิง
 โครงการแก้มลงิเป็นพระราชด�ารขิองในหลวง เพ่ือบริหารจดัการน�า้ ในการป้องกันน�า้ท่วม 
โดยการเก็บน�า้ไว้ตามท่ีต่างๆ จากน้ันก็ผันน�า้ระบายลงสูท่ะเล อนัเป็นการบรรเทาปัญหาน�า้ท่วม 
ที่ได้ผลเป็นอย่างดี       
 หลานๆ รู้จัก ก�าแพงธรรมชาติที่มีชีวิตไหม ?     
 รู้ไหมว่า สาเหตุหน่ึงท่ีท�าให้เกิดน�้าท่วม ก็เป็นเพราะหน้าดินถูกกัดเซาะจากฝนท่ีตก 
ลงมาและน�า้ไหลบ่าชะล้างหน้าดินเป็นจ�านวนมาก พ้ืนดินไม่สามารถเก็บกักน�า้ฝนได้อย่างเต็มท่ี 
ท�าให้น�้าล้นท่วมบ้านเมือง พืชผลทางการเกษตรเสียหาย
 หญ้าแฝก ได้เข้ามามีส่วนในการช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดิน
อนุรักษ์ดินและน�้า ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ป้องกันการชะล้างพังทลาย
ของดินให้น้อยลง ขณะเดียวกันประสิทธิภาพในการดักตะกอนดิน
สามารถป้องกันดินถล่ม น�้าท่วมฉับพลันได้ในระดับหนึ่ง
พระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเข้ามา
แก้ไขปัญหาและประสบความส�าเร็จแพร่หลาย
ไปยังนานาชาติอีกด้วย 



ตอน พลังงำนทดแทนตอน พลังงำนทดแทน



พลังงานทดแทน
คือพลังงาน
จากการผลิต

เป็นพลังงาน
บริสุทธิ์
จากปาล์ม

ประกอบอาหาร
สู่เชื้อเพลิง
 เคริื่องยนต์

เข้าใจกันใช่มั้ย
นักเรียน เอาล่ะ
พรุ่งนี้ครูจะสอบ
เก็บคะแนนนะ

โรงเรียน

จากธรรมชาติ
รอบๆ ตัวเรา
ซึ่งเราเรียกว่า 
“ไบโอดีเซล”

ไบโอดีเซล
งงแฮะ
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มึนไปหมด 
จะสอบพรุ่งนี้
แล้วด้วย

ใจเย็นๆ
พี่ฟ้า

กระดานชนวน
คะ!!!

เราขอให้
กระดานชนวน
ช่วยดีมั้ยอ่ะ

ใช่เลย
!!!
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พลังงานทดแทน
คืออะไร 

“ไบโอดีเซล”
คืออะไรคะ

ง้ันเราจะพาไปอนาคตในอกี 10 ปีข้างหน้า
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เกิดอะไรขึ้น
เนี่ย

คนมา
เติมน�า้มนั
กันเยอะแยะ

ขอโทษนะครบั 
น�า้มนัมไีม่พอ
เติมได้คันละ

1 ลติรเท่าน้ันครับ

แพงมาก!!!
แบบน้ีก็มีน�้ามัน
ไม่พอใช้น่ะสิ

100.00

200.0

อะไรกันเนี่ย
!!!
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 ท�าไมอีก 10 ปีต่อมา 
ถึงขาดแคลน

น�้ามันแบบนี้นะ 

 แย่จัง

 รถเมล์ก็ติดมากๆ
คนคงหันมาใช้บริการ
รถโดยสารสาธารณะ

กันมากขึ้น

ตามท้องถนน
รถก็น้อยลง
ถนัดตา

บางคัน
ก็ต้องจอดทิ้งไว้ 
เพราะน�้ามัน

หมด

ที่เห็นวิ่งอยู่
ก็มีแต่รถ

พลังงานไฟฟ้า
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ฉันซื้อ 1 โล
เท่าไหร่จ๊ะ

มังคุด
ลูกละ 100

จ้า

ก็แปลว่า
อนาคตเราจะ
ขาดแคลน
น�้ามันใช้กัน

เป็นเพราะ
แบบนี้
นี่เอง

เราถึง
ต้องมี
พลังงาน
ทดแทน

ทดแทน น�้ามันหมด

ข้าวของ
ก็ราคา
แพง

 แพงสุดๆ
เลยอ่ะ 

และเราต้อง
หาวัตถุดิบ

แบบอื่นมาใช้เพื่อ
ทดแทนน�้ามัน
ที่ก�าลังจะหมดไป

นี่เป็นผลกระทบ
จากน�้ามัน
ขาดแคลน
เหรอเนี่ย

วัตถุดิบ
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ว้าว...

ดอกไม้

ผลไม้ เศษอาหาร

ร�าข้าว

แล้วยังมี
พลงังานแบบอืน่
อีกมั้ยครับ 

มีครับ
ก็พลังงานจาก
พืชและผลไม้
ยังไงล่ะครับ

มีพลังงานทดแทน
แบบอื่นด้วยนะ

เช่น การน�าพลังงาน
จากแสงอาทิตย์
หรือพลังงานลม
น�ามาใช้เป็น

พลังงานไฟฟ้าได้
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น�ามาสกัด
ด้วยวิธีการ

ทางวิทยาศาสตร์ 
ซึ่งในหลวง
ท่านทรงเป็น
ผู้ริเริ่มขึ้น

อย่างเช่น
พลังงานทดแทน
“ไบโอดีเซล”

ที่สามารถน�ามา
ใช้แทนน�้ามัน

ได้เป็นอย่างดีครับ
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ไปดู
สวนปาล์ม

กัน

ครับ

ต่อไป ผมจะพาไปดูวิธีการ
ผลิตน�้ามันปาล์ม
ที่สวนปาล์มกัน
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ผมจะอธิบายต่อ
นะครบั

ว่าปาล์ม
มีดียังไงบ้าง

ปาล์มน�้ามัน
เป็นพืชน�้ามันท่ีนิยมใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต 

“ไบโอดีเซล” ในประเทศไทยขณะนี้

เนื่องจากเป็นพืช
ที่มีศักยภาพในการน�ามา
ผลิตเป็นเชื้อเพลิงสูงกว่า

พืชน�้ามันชนิดอื่น

และยังมีต้นทุน
การผลิตต�่า

แถมให้ผลผลิตต่อพื้นท่ีสูง
อีกด้วย

ว้าว...
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ปาล์ม
นี่สุดยอดจริงๆ

เลยนะ

หลังจากนั้น

ใช่ๆ

ในหลวงท่านทรงก่อตั้ง
โรงงานสกัด

และทรงให้ทดลอง
สกัดน�้ามันปาล์ม

ท่ีมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์
จังหวัดสงขลา

และให้ทดลองปลูกปาล์ม
และจัดตั้งโรงงานขนาดเล็กขึ้นท่ี
ศนูย์ศกึษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

จังหวัดนราธิวาส
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“ไบโอดีเซล”

นับว่าเป็น
โชคดีของ

คนไทยจริงๆ

พระองค์ทรงติดตาม
และพระราชทานค�าแนะน�า

ในการผลิตไบโอดีเซล
อย่างต่อเนื่อง

ด้วยพระองค์เองด้วย
ทรงเล็งเห็นถึงประโยชน์
ที่ประชาชนจะได้รับ

เป็นส�าคัญ
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และยังทรงทดลองใช้
“ไบโอดีเซล”

กับรถยนต์พระท่ีนั่ง
ของพระองค์เอง

ผลปรากฏว่า 
รถใช้การได้ดี 
ไม่มีปัญหา
แต่อย่างใด

สุดยอด!!! ยังไม่หมด
แค่น้ันยังไม่พอ
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มหัศจรรย์จริงๆ

รู้มั้ยว่าพระองค์
ทรงพระปรีชา
สามารถ
ขนาดไหน

ทรงมี
พระราชด�าริ
เรื่องไบโอดีเซล

มาต้ังแต่ 40 ปีท่ีแล้ว
เลยนะ

รถท่ีน�าน�้ามัน
“ไบโอดีเซล” ไปใช้
ไม่จ�าเป็นต้อง

ดัดแปลงเครื่องยนต์
เพื่อการใช้งานแต่อย่างใด
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40 ปีท่ีแล้ว
สุดยอดไปเลย

นั่นแสดงให้เห็นถึง
สายพระเนตร
อันยาวไกล
ของพระองค์
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ในปัจจุบัน
“ไบโอดีเซล” ได้ถูกน�า
มาใช้อย่างแพร่หลาย 

จึงท�าให้
ผู้คนรู้จัก

“ไบโอดีเซล” 
กันมากขึ้น

ตามปั๊มน�้ามันต่างๆ
ก็มีการน�า “ไบโอดีเซล”

มาจ�าหน่าย
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ที่บ้านคุณปู่
ก็ปลูกปาล์ม
เนอะน�้า

ใช่ๆ
ผมเคยเห็น

แล้วท�าไมคนถึง
นิยมปลูกกันมาก
ขนาดนี้ล่ะคะ

ประชาชนเริ่มหันมา
ปลูกสวนปาล์มกันมากขึ้น
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ก็เพราะปาล์ม
เป็นพืช

ที่ปลูกง่าย

ทนแดด
ทนฝน

นับเป็นรายได้หลัก
ของชาวสวน

อกีทางหน่ึงด้วยนะ
เด็กๆ
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ทึ่งเลยแฮะ เอาล่ะ
เดี๋ยวเรามาลองท�า
“ไบโอดีเซล” กัน

เย้ !!
ต้องสนุกแน่ๆ
 ลุยเลย
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เหนื่อยอ่ะ

น�าไปสกัด
สุดท้าย ก็จะได้ออกมา
เป็นน�้ามัน“ไบโอดีเซล”

น�าไปผสม
กับสารต่างๆ
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งั้นเรา
ลองน�าไปใช้กับ
รถยนต์กัน

สุดยอด
ไปเลย

ใช้กับรถยนต์
ได้จริงๆ ด้วย
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งั้นก็กลับบ้าน
กันได้แล้ว

พี่เข้าใจเรื่อง
พลังงานทดแทน

แล้วล่ะ

โดยเฉพาะ
เรื่อง “ไบโอดีเซล” 

สนุกสุดๆ
ไปเลย 
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ทุกคนปรบมือ
ให้ฟ้าหน่อยจ้ะ
ที่ท�าข้อสอบได้
คะแนนเต็ม

ขอบคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ท่ีท�าให้หนูรู้ว่า

พลังงานทดแทนคืออะไร

ขอบคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ท่ีท�าให้หนูรู้ว่า

พลังงานทดแทนคืออะไร

ที่โรงเรียน
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เกร็ดน่ารู้ ตอนพลังงานทดแทน
หลานได้เข้าใจถึงหลกัการของพลงังานทดแทนแล้วว่ามคีวามจ�าเป็นท่ีเราต้องหาทางออก 

เพื่อใช้ทดแทนการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงที่มีแนวโน้มว่าจะหมดไปในไม่ช้า

รู้หรือไม่ว่าโครงการพระราชด�าริ เกี่ยวกับพลังงานทดแทนนี้มีมาตั้งแต่ปี 2522 แล้ว  
เริ่มต้นท่ีพระราชวังสวนจิตรลดา โดยผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลโคนม และเศษพืชมาหมัก  
สามารถน�ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ เป็นการสร้างประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ และได้พลังงานใหม่  
ทดแทนน�้ามันเชื้อเพลิงอีกด้วย

นอกจากน้ียังมีแกลบท่ีน�ามาอัดเป็นแท่ง ใช้เป็นเช้ือเพลิง และผลิตแอลกอฮอล์แข็ง 
แบบกระป๋อง เพื่อใช้ก่อกองไฟได้อีกด้วย

ยังไงแล้วหลานๆ ก็ต้องช่วยกันประหยัดพลังงาน
เพ่ือให้เราได้มีพลังงานใช้ต่อไปอีกนานๆ



ตอน พระรำชำของแผ่นดิน



ตามมาเลยไอ้แดง
ฮ่าๆ !!! 

โห ! เหงื่อโชกกันมาเลย
ไปอาบน�้าอาบท่า

กันก่อนไป 

แม่เตรียมขนมอร่อยๆ
ไว้ให้แล้ว

ครับ/ค่ะ
คุณแม่

เร็วเข้าๆ
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ดูไอ้แดงสิ !
สงสัยมันจะ
อยากกินขนม

ด้วย

มันคงอยากได้
กระดานชนวน

มากกว่า 

เด็กๆ ดูท่าจะรัก
กระดานชนวนมาก

แทบไม่ยอมให้ห่างตัวเลยล่ะค่ะ

ก็นับว่าเป็นเรื่องท่ีดี
เพราะกระดานชนวนน่ัน
ท�าให้ท้ังสองคนได้เข้าใจ
และยึดถือในหลวงท่าน

เป็นแบบอย่าง

   เฮ้ย ! 
ไม่ได้นะ
อันนี้ไม่ใช่
ของเล่น 

ไม่ใช่หรอกมั้ง
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ตอนสายของวันต่อมา

คุณพ่อครบั
คุณแม่ครับ
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มีอะไร
กันเหรอ

คุณปู่อยู่ไหน
ครับ 

พวกเรามีเรื่อง
จะถามคุณปู่

ค่ะ

คุณปู่ก็ไปดูแลพืชผัก
ปูปลาของแก

อย่างเคยนั่นแหละ

มเีรือ่งอะไร
เร่งด่วนเหรอลกู 

ไปกันเถอะพี่ฟ้า 
ไปหาคุณปู่กัน

เร็วเข้า 

อะไรกันพี่น้องคู่นี้ 
ท�าเอาตกอกตกใจ 

ไปก่อนนะคะ 

เกิดอะไรขึ้น
เหรอลูก 
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อ๋อ.. ปู่เข้าใจแล้ว
สรปุว่าวันน้ีน�า้กับฟ้า

อยากจะทะลมุติิ แต่กระดานชนวน
ไม่ส่องแสง ไม่พาทะลมุติิไป

เหมอืนอย่างทุกครัง้ใช่มัย้ล่ะ !?

ใช่ค่ะ! มันไม่ท�างาน
ไม่มีปฏิกิริยา
อะไรเลยค่ะ 

ใช่แล้วครับคุณปู่!
มันเสียรึเปล่าครับ

 เนี่ย !?

มันไม่ได้เสีย 
ไม่ได้พังอะไรหรอกจ้ะ

หลานๆ 

พวกเราก็ท�า
เหมือนเดิมทุกอย่าง

นะครับ

อ้าว .. !?
แล้วท�าไมมันถึง
ใช้ไม่ได้ล่ะครับ 

นั่นน่ะสิคะ
มันเป็นเพราะอะไร
เหรอคะคุณปู่
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ที่ปู่จะเล่าให้หลานๆ ฟังว่า
ท�าไมปู่ถึงรักรูปๆ นี้

สิ่งที่ท�าให้ปู่ประทับใจก็คือ 
..

ถึงเวลาท่ีหลานๆ
จะพัฒนาตนเอง
ต่อไปจากพื้นฐาน
ที่ได้เรียนรู้มา

 ก็เป็นเพราะว่า
ตอนนี้กระดานชนวน
ได้ท�าหน้าท่ีของมัน

ส�าเร็จลุล่วง
บรรลุเป้าหมาย
เรียบร้อยแล้ว 

เอ๋ .. !?
พัฒนาตัวเอง
เหรอครับ

ถึงเวลา
แล้วล่ะ
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พระปรีชาสามารถ
ด้านอักษรศาสตร์

โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
ฝรั่งเศส และเยอรมัน
รวมท้ังบาลี สันสกฤต

เขมรโบราณ และเทวนาครี
ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากหนังสือ
ที่ทรงแปลจากภาษาต่างประเทศ

หลายเรื่อง

เช่น
นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ 
ติโต และพระมหาชนก

เป็นต้น
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พระปรีชาสามารถ
ด้านการทรงดนตรีสากล

ไม่ว่าจะเป็น คลาริเน็ต,
แซกโซโฟน และเปียโน

ประกอบกับทรงสนพระทัย
ในด้านการประพันธ์เพลง

ด้วยท�านองสากล
เช่น เพลงบลูส์

พระปรีชาสามารถด้านกีฬา
ทรงเป็นนักกีฬาสากลท่ีมีพระปรีชา
สามารถ ทรงเคยเข้าร่วมการแข่งขัน
และได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
จากการแข่งขันเรือใบประเภทโอเค 

ในกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4
      เมื่อปี พ.ศ. 2510 
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ต่างชาติ
ล้วนให้

การยกย่อง

ชื่นชม
ในหลวงของเรา

ดีจังเลย
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แล้วท�าไม?

ต่างชาติ
ถึงได้ชื่นชม

ในหลวงของเราคะ
??

?
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เจ้าชายจิกมี่ แห่งภูฏาณ
ยึดแนวพระราชด�าริไปปฏิบัติ
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นานาประเทศ
มาดูว่า

พระมหากษัตริย์
ไทยนั้น

ได้ท�าอะไรเพื่อ
คนไทยมากมาย

ได้เห็นถึงพระปรีชา
สามารถและ

พระอัจฉริยภาพ

ต่างให้ความ
ชื่นชม
ยกย่อง
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มีอยู่เพลงหนึ่ง
ชื่อเพลง “ร้อยมือล้านใจ”
ปู่อยากให้หลานๆ ได้ฟัง

หลานๆ จะเข้าใจ
สิ่งที่ปู่เล่าให้ฟังมากขึ้น
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รู้ไหมว่าเมื่อดินมันแล้งแห้งผาก
รู้ไหมท�าไมฝนจึงเต็มท้องฟ้า

รู้บ้างไหมว่าคนไทย
เป็นคนโชคดีหนักหนา
ที่เกิดมาใต้บารมีพระองค์
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รวมใจกันสักครั้งหนึ่ง
ท�าตามเพื่อท่าน

ได้ไหม
นับจากนี้

ตั้งใจ พร้อมใจ
ช่วยกัน

รู้ไหมว่า
ท่านท�ามาแล้วเท่าไหร่

มีกี่หมื่นกี่พันโครงการ
สร้างไว้

รู้ไหมว่า
ท่านท�ามาแล้วเท่าไหร่

มีกี่หมื่นกี่พันโครงการ
สร้างไว้
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ร้อยมือรวมกัน ตั้งมั่นท�าความดีงาม
ล้านใจรวมกัน

เดินตามด้วยความเพียงพอ
เพราะมีเป็นหมื่นเป็นพัน

ที่เรานั้นต้องสานต่อ
ท�าให้พ่อของเราสุขใจร่วมกัน
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รู้ไหมว่าท้ังดินท้ังน�้าลมไฟ
ท่านคิดท่านเตรียมไว้ให้เราอย่างดี

ไม่เคยมีพระราชาองค์ไหนท่ีในโลกน้ี
ท่ีเหน่ือยและทุ่มเทอย่างท่ีท่านท�า
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เพราะว่าท่านเหนื่อย
ท่านท�า

เพื่อเรามาแล้วเท่าไหร่

ท�าให้พ่อของเราสุขใจร่วมกัน
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ท่ีปู่เล่ามาท้ังหมดน้ี
คือสิ่งท่ีปู่ประทับใจ
และปู่ก็ได้น�ามาใช้
เป็นแบบอย่าง

ในการด�าเนินชีวิต
มาโดยตลอด 

อ้าว! เป็นอะไรไป
ท�าไมถึงน�้าตาคลอ
กันทั้งคู่เลยล่ะ

หือ !?

มัน ..
อธิบายไม่ถูก
น่ะครับ

ว่าเป็นอะไร 
จู่ๆ น�้าตา
มันก็ไหล
ออกมาเอง

ภารกิจหน้าท่ีของ
กระดานชนวนท่ีว่าก็คือ

พยายามสอนให้หลานของปู่
ทั้งสองได้รู้จักและเข้าใจถึง
ปรัชญาแห่งการพัฒนา

ของในหลวงท่าน
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พอได้ฟังท่ีคุณปู่เล่าถึง
พระอัจฉริยภาพและ
งานท่ีในหลวงท่าน

พระราชทานแก่พวกเรา
อย่างมากมายมหาศาล
มันรู้สึกจุกอก ต้ืนตัน
อย่างบอกไม่ถูกน่ะค่ะ

ถ้าพวกเราทุกคนท�าได้
เพียงแค่เศษเสี้ยวหน่ึงของ
ท่ีพระองค์ท�า รับรองว่า
ประเทศเราต้องเป็น

มหาอ�านาจแน่นอนเลย
จริงไหมครับคุณปู่

แต่ความจริงท่ีน่าเศร้า
ก็คือ ทุกคนท�าได้
แต่ไม่ยอมท�า
ท้ังๆ ท่ีมันไม่ได้
ยากเย็นอะไรเลย เพียงร่วมใจกัน

ประพฤติปฏิบัติตามแนวทาง
พระราชด�ารขิองพระองค์ท่าน

อย่างต้ังใจเท่าน้ันเอง
น่าเสยีดายท่ี ณ เวลาน้ี
น้อยคนนักท่ีจะใส่ใจ
หรอืให้ความสนใจ
อย่างแท้จรงิ
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ปู่เช่ือว่าท้ังน�้าและฟ้า
คงเข้าใจแนวทาง

การด�าเนินชีวิตกันดีแล้ว
และหวังว่าหลานของปู่ท้ังสอง

จะยึดหลักการของ
ในหลวงท่านเป็นต้นแบบ

สืบไป

ฟ้าให้สญัญาค่ะคุณปู่
ว่าฟ้าจะยึดหลกัของพระองค์ท่าน

เป็นต้นแบบสบืไป
น�า้ก็สญัญาด้วยเกียรติ
ของลกูเสอืเลยครบัคุณปู่

จะมีผู้คนบนโลกนี้สักก่ีมากน้อย
ที่โชคดีเหมือนอย่างเรา

ฉะนั้น พวกเราจงภูมิใจเถิด
ที่ได้เกิดมาอาศัยอยู่ภายใต้

ร่มพระบารมี

ของพระมหากษัตริย์
ผู้ยิ่งใหญ่ พระองค์นี้
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เกร็ดน่ารู้ตอน พระราชาของแผ่นดิน
รูไ้หมว่า พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัได้เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงเยีย่มเยยีนราษฎรท่ัวประเทศ 
ท�ำให้ทรงทรำบถึงควำมทุกข์ยำกเดือดร้อนของรำษฎรจึงทรงทุ่มเทพระวรกำย พระสติปัญญำ  
เพื่อหำหนทำงบรรเทำทุกข์ และแก้ไขปัญหำควำมทุกข์ยำกเดือดร้อนให้แก่รำษฎรกระท่ังมี  
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ กว่ำ 4,000 โครงกำร อยู่ทั่วประเทศ ทั้งกำรพัฒนำ
  แหล่งน�้ำ     การเกษตร
  สิ่งแวดล้อม     ส่งเสริมอาชีพ
  สำธำรณสุข     คมนำคม/สื่อสำร
  สวัสดิกำรสังคม/กำรศึกษำ      โครงกำรพัฒนำแบบบูรณำกำร
        และกำรพัฒนำด้ำนอื่นๆ
กำรด�ำเนินงำนในโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ มีหน่วยงำนจำกทุกภำคส่วนได้ 
สนองพระรำชด�ำริ เพื่อช่วยเหลือประชำชนในทุกภูมิภำคของประเทศภำยใต้กำรประสำนงำน 
และสนับสนุนจำก ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก 
พระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.) ทั้งนี้เพื่อมุ่งประโยชน์สูงสุดต่อ ประชาชน
ดั่งพระปฐมบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ควำมว่ำ “เรำจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหำชนชำวสยำม”
และในโอกำส อนัเป็นมหำมงคลเฉลมิพระชนมพรรษำ 84 พรรษำ (5 ธันวำคม 2554) 
ซึ่งชำวไทยได้ประจักษ์แล้วว่ำ พระองค์ได้ทรงปฏิบัติ
ตำมพระรำชปณิธำนอย่ำงสมบูรณ์ 
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