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เลขาฯ ฝากบอก

 ในรอบเวลานี ้มีวนัส�าคญัของชาต ิได้แก่ วันฉตัรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการ

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” 

นอกจากนั้นยังมีวันส�าคัญอีกหนึ่งวันคือวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผู้บริหาร ข้าราชการ และ

เจ้าหน้าที่ส�านักงาน กปร. ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 

 เรือ่งส�าคญัในช่วงเวลาน้ีคือเรือ่งการระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  ท่ีมกีารระบาดไปท่ัวโลกรวมทัง้ประเทศไทยด้วย 

ท�าให้รฐับาลต้องออกประกาศสถานการณ์ฉกุเฉนิในทกุเขตท้องท่ีท่ัวราชอาณาจกัร ตัง้แต่วนัท่ี ๒๖ มนีาคม ๒๕๖๓ ถึงวนัท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ และ

ออกประกาศเพิ่มเติมขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินจนถึงปัจจุบัน พร้อมท้ังก�าหนดมาตรการต่างๆ เพ่ือควบคุมการระบาด ส�านักงาน กปร. 

ได้ด�าเนนิการตามนโยบายรฐับาล โดยออกมาตรการและระเบียบต่าง ๆ  เพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID-19 ภายในหน่วยงาน อาท ิการเหลือ่มเวลา

การปฏิบัติงาน การ Work From Home การส่งหนังสือราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การป้องกันการติดต่อของไวรัสโดยสวมหน้ากากอนามัย

ตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน ล้างมือบ่อย ๆ การรักษาระยะห่างทางสังคม การพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อโรคในสถานที่ท�างานอย่างสม�า่เสมอ รวมถึง การให้ความรู้

ผ่านเสียงตามสายเกี่ยวกับการปฏิบัติตนและจิตใจไม่ให้เกิดความตึงเครียด ผลการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ท�าให้ไม่มีเจ้าหน้าที่ ส�านักงาน กปร. 

ติดเชื้อไวรัสดังกล่าว

 ภายใต้สถานการณ์ทีว่กิฤตินิี ้ภารกจิการด�าเนนิงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิยงัคงด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง มกีารพิจารณางบประมาณ

โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิโดยได้ขออนุมติัจากประธาน กปร. เป็นครัง้ท่ี ๓ ของปีงบประมาณเมือ่เดอืนเมษายน ๒๕๖๓ จ�านวน ๕๙ โครงการ 

ซึ่งในปีงบประมาณนี้ มีการอนุมัติงบประมาณไปแล้วรวม ๓ ครั้ง มีโครงการที่อนุมัติรวมทั้งสิ้นจ�านวน ๑๒๗ โครงการ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ 

ด�าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนโดยด่วนต่อไป

 หลงัจากพระราชก�าหนดว่าด้วยการประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ มผีลบังคบัใช้ ตัง้แต่วนัท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ ส�านกังาน กปร. 

ได้พิจารณาน�าระบบการประชุม on line  โดยได้ประชุมหารือร่วมกันระหว่างส�านักงาน กปร. กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

เพือ่รบัทราบปัญหาอปุสรรคและมอบนโยบายปรับแนวทางการด�าเนนิงานและการขยายผล ปรบัแผนการฝึกอบรมของเกษตรกร การจดัให้ศนูย์ศกึษาฯ 

บางแห่งเป็นสถานทีก่กักนัตัวของจงัหวัดเพือ่เฝ้าสงัเกตอาการ การช่วยเหลอืผูไ้ด้รบัผลกระทบจากวกิฤติโิรคระบาด COVID -19 เช่น การแจกเมลด็พนัธุพ์ชื

ให้แก่ประชาชนทีส่นใจทางไปรษณย์ี การให้ความรูท้างการเกษตรผ่านสือ่โซเชยีลทดแทนการมาเข้ารบัการฝึกอบรม ณ ศนูย์ศกึษาฯ เพ่ือลดการรวมตวักนั

ของคนจ�านวนมาก  รวมถึง การติดตามเกษตรกรและศูนย์เรียนรู้เครือข่ายโดยทีมขยายผลโมบาย 

 โรคตดิเชือ้ COVID-19 ส่งผลกระทบทัง้ภาคเศรษฐกจิ สงัคม สาธารณสขุ การเกษตร การท่องเทีย่ว เอกชน ภาคประชาชน ฯลฯ ซึง่ทกุภาคส่วน

ได้ร่วมมอื ร่วมใจปฏบิตัติามมาตรการของรัฐ ช่วยเหลอืและแบ่งปันกนั เพือ่ให้สถานการณ์ผ่านพ้นไปได้ด้วยด ีและผมได้มโีอกาสเผยแพร่การน�าแนวปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในช่วงวิกฤติ COVID-19 ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถน�าปรับใช้ ดังเช่น การท�าเกษตรทฤษฎีใหม่ส�าหรับผู้ที่

ถกูเลกิจ้างงาน ปิดกจิการและกลบัภมูลิ�าเนา การเตรยีมวางแผนการใช้ชีวติในอนาคตด้วยความรอบคอบ ระมดัระวงั ตระหนกัถึงความส�าคญัของการ

เกบ็ออม เพือ่เป็นภมูคิุม้กนัและความมัน่คงในชวีติ ซึง่รายละเอยีดต่าง ๆ  ผูท้ีส่นใจสามารถตดิตามย้อนหลงัได้ใน รายการ คดิเพือ่ชาต ิตอน ร่วมฝ่าวกิฤติิ

โควิด 19 ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓ และผ่านทาง Facebook และ Youtube ส�านักงาน กปร. 
     จากสถานการณ์โรค COVID-19 ในครั้งนี้ ท�าให้เราทุกคนได้เรียนรู้ที่จะป้องกัน ปรับตัว เปลี่ยนแปลง 

ซึ่งรูปแบบการด�าเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ก็จะมีวิถีใหม่ (New Normal) เช่นเดียวกัน 

ทั้งการขยายผลโครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ การบริหารทรัพยากร การให้ความส�าคัญต่อ

การน�าเทคโนโลยีดิจทัิลมาใช้ประโยชน์อย่างเตม็รปูแบบ เช่น บรหิารจดัการเมลด็พนัธุส์�าหรบัแจกจ่าย

ยามประสบปัญหาภยัพบัิติด้วยระบบ e-seed การเผยแพร่องค์ความรูผ่้านเวบ็ไซต์ สือ่ดจิทิลัต่าง ๆ 

การใช้ฐานข้อมูลโครงการเพื่อการบริหารและตัดสินใจ เป็นต้น

 ท้ายที่สุดนี้ ส�านักงาน กปร. ขอร่วมเป็นก�าลังใจให้ทุกหน่วยงาน ทุกท่าน 

ก้าวผ่านวิกฤติ และก้าวต่อไปกับวิถีใหม่ (New Normal) ของการใช้ชีวิตไปด้วยกัน 

เพื่อให้สังคมของเรากลับมามีความสงบสุขและปลอดภัยอีกครั้ง

 นายดนุชา  สินธวานนท์

 เลขาธิการ กปร.



กิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

อยู่อย่างไรในช่วงวิกฤติโควิด-19
ให้ “กายห่างโรค ใจห่างทุกข์”

โดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

 สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 

เป็นอีกหนึ่งสถานการณ์ที่ต้องจดจารไว้ในประวัติศาสตร์โลก การแพร่

กระจายของโควิด-19 เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๒ พบ

เป็นครัง้แรกในเมอืงอูฮ่ัน่ ประเทศจนี เชือ้ไวรัสโควดิ-19 แพร่กระจาย

โดยผ่านการสัมผัสโดยตรงกับฝอยละออง (Droplet) จากลมหายใจ

ของผู้ติดเชื้อ ที่เกิดจากการไอและจาม การสัมผัสพื้นผิวที่มีเชื้อไวรัส

ปนเป้ือน ไวรสัโควดิ-19 อาจอยูร่อดบนพืน้ผวิเป็นเวลาหลายชัว่โมง 

แต่ก็ถูกท�าลายได้ด้วยสารฆ่าเชื้อทั่วไปลักษณะอาการของโรคไวรัส

โควดิ-19 ได้แก่ มไีข้ ไอ และหายใจหอบ ในรายทีม่อีาการรุนแรงอาจมี

โรคปอดอกัเสบ หรอืหายใจล�าบากร่วมด้วย และอาจถงึขัน้เสยีชวีติ 

 ส�าหรบัการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ของประเทศไทย 

พบผูต้ดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ครัง้แรกในเม่ือวันพธุที ่๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ 

พบผูต้ดิเชือ้ ๔ รายเป็นชาวจนี ๓ ราย ชาวไทย ๑ ราย เข้ารบัการรักษาตัว

ทีโ่รงพยาบาลนครปฐม ส�าหรบัสถานการณ์ข้อมลู ณ วนัที ่๑ มถินุายน 

๒๕๖๓ ศนูย์บรหิารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 

2019 (ศบค.) รายงานว่า ประเทศไทยพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส

โควิด-19 รวมสะสมเป็น ๓,๐๘๒ ราย มีผู้เสียชีวิตสะสม ๕๗ ราย 

และมีผู้ท่ีรักษาหายแล้ว ๒,๙๖๕ ราย โดยพื้นท่ีกรุงเทพฯ และ

นนทบุรี มีผู้ป่วยยืนยันมากกว่าพื้นที่อื่น รองลงมาคือ ภาคใต้ 

ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ตามล�าดับ 

ส�าหรับสถานการณ์ในต่างประเทศมียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวมกว่า 

๖.๒๘ ล้านราย มีผู้เสียชีวิตกว่า ๓ แสนราย และรักษาหายกว่า 

๒.๘๕ ล้านคน โดยสหรฐัฯ มผีูต้ดิเชือ้สะสมสงูสดุที ่๑.๘๓ ล้านราย 

ตามด้วย บราซิล ๕.๑๔ แสนราย และรัสเซีย ๔.๑๔ แสนราย

 ในฐานะประชาชนคนไทยควรจะร่วมมือร่วมใจกนัอย่างไร

ให้ “กายห่างโรค ใจห่างทกุข์” จากไวรสัโควดิ-19 ผูเ้ขยีนจึงได้รวบรวม

ค�าแนะน�าจากผูรู้้หลายๆ ท่าน หากได้อ่านแล้วน�าไปปฏบิตัติามกเ็ชือ่ว่า

จะท�าให้เราและประเทศชาติสามารถผ่านวิกฤติิไวรัสโควิด-19 ได้ 

โดยแบ่งออกเป็น ๓ หลัก ในการด�าเนินชีวิต คือ หลักธรรม หลักคิด 

หลักปฏิบัติ

 ๑. หลกัธรรม ในทนีี ้ขอยกปาฐกถาธรรมของพระอาจารย์

ไพศาล วสิาโล ท่านกล่าวไว้ว่า “คนเรามไิด้ตายด้วยเช้ือโรคทุกคน” 

การตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 เกดิกบัผูค้นมากมาย แต่มีคนจ�านวนหนึง่

เท่านั้นที่เสียชีวิต ทั้งนี้เพราะคนป่วยจะสร้างภูมิคุ้มกัน ก�าจัดไวรัส

ได้เองในที่สุด แต่คนที่ภูมิคุ้มกันอ่อนแอ สู้ไม่ได้ก็อาจเสียชีวิตได้ 

ความทุกข์กเ็ช่นกนั คนท่ีมภีมูคิุม้กนัทางใจ หรอือาจเรยีกว่า “ภมูคิุม้ใจ” 

กจ็ะไม่เป็นทกุข์ “ภูมคุ้ิมใจ” เกิดขึน้ได้ ด้วยการเจรญิสติ หากเปรยีบว่า 

จิต เป็นเมืองที่มีก�าแพงล้อมรอบ เรียกว่า จิตตนคร ก�าแพงเมือง

ย่อมป้องกนั ข้าศกึ คอืความทกุข์ เอาไว้ข้างนอก ส่วนทีอ่่อนแอทีส่ดุ

ที่ข้าศึกจะเข้ามาในเมืองได้ก็คือ ประตูเมือง สติ ก็เป็นดังนายทวาร 

เฝ้าประตทูางเข้าออก ถ้านายทวาร คอืสตไิม่อยูค่วามทกุข์กย่็อมเข้ามา 

รบกวนจิตได้ หากสติเฝ้าอยู่ตลอดเวลา ความทุกข์ย่อมไม่อาจเข้ามา 

รบกวนจติได้ เช่นเดยีวกนักบั “โรคระบาดไม่ได้ท�าอันตรายเรา เท่า

ความกลวัโรคระบาด” ความกลวัท�าให้เราบางคนถงึกบักนิไม่ได้นอน

ไม่หลบั ทัง้ทีย่งัมไิด้ตดิโรค ในช่วงทีม่โีรคระบาด เรากค็วรป้องกนัตนเอง

มากกว่าปกติและมีสติท�าตามค�าแนะน�าของสาธารณสุข แต่เราก็

ไม่จ�าเป็นต้องท�าให้จิตใจเศร้าหมองไปกับข่าวสารที่เกิดขึ้น 



สิ่งที่ควรพูด/ทำา สิ่งที่ไม่ควรพูด/ทำา

ใช้ค�าว่า “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  พูดชื่อสถานที่หรือเชื้อชาติประกอบกับชื่อโรค เช่น “ไวรัสอู่ฮั่น” 

“ไวรสัจนี” หรอื “ไวรสัเอเชยี” ชือ่ทางการของโรคผ่านการพจิารณา

คัดเลือกอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการตีตราทางสังคม  

ใช้ค�าว่า “ผู้ติดเชื้อ COVID-19” “ผู้ป่วย COVID-19” หรือ “เหยื่อ COVID-19”

ควรพูดถึงความเสี่ยงจาก COVID-19 อย่างถูกต้องตามข้อมูล

ทางวิทยาศาสตร์และค�าแนะน�าการดูแลสุขภาพที่ประกาศอย่าง

เป็นทางการ

กระจายข่าวลือท่ีไม่ได้รับการยืนยันหรือผลิตซ�้าเนื้อหาดังกล่าว 

การใช้ภาษาเกินความจริง ตั้งใจจะสร้างความหวาดกลัว เช่น “โรคนี้

เชือ้ร้ายแรงทีค่ร่าชวีติคนจ�านวนมาก” หรอื “หายนะของโลก” ฯลฯ

 ๓. หลักปฏิบัติ คือพฤติกรรมที่ดีทุกคนพึงปฏิบัติในช่วง

สถานการณ์โรคระบาด ของไวรสัโควดิ-19 โดย รศ.นพ.สรุยิเดว ทรปีาต ี

ผูอ้�านวยการศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) ได้ให้ข้อพงึปฏบิตั ิ๕ ข้อ 

ได้แก่

  ๑) มีความซื่อสัตย์ ซื่อสัตย์ต่อตนเองที่จะท�าตาม

มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและจริงจัง

  ๒) มวีนิยัรบัผิดชอบ รบัผดิชอบต่อการเป็นพลเมอืงทีด่ี 

มวีนิยัในการดแูลตนเอง มีวนัิยทัง้ต่อตนเอง และวนัิยในการอยูร่่วมกนั

กับคนที่เรารักและคนรอบข้าง

  ๓) มีนำ้าใจ การรู้จักแบ่งปันไม่เห็นแก่ตัว แบ่งปัน

หน้ากากอนามยัให้ทัว่ถงึ และเข้าใจเหน็ใจ บคุลากรทางสาธารณสขุ

ทีก่�าลงัสูร้บกบัไวรสัฯ ให้เขามีหน้ากากอนามัยทีมี่คุณภาพมากเพยีงพอ 

คนรวยมนี�า้ใจแบ่งปันให้กับคนทีต่กงาน ไม่มกีนิ ไม่มทีีอ่ยู่ แบบไม่หวงั

สิง่ตอบแทน ให้ก�าลงัใจกันและกนั ไม่กล่าวร้ายป้ายสสีร้างความแตกแยก 

  ๔) การมจีติสำานกึ จติส�านกึแห่งตนเอง ถ้าเมือ่เรารูต้วั

ว่าป่วย รบัเชือ้นีม้าแล้ว ต้องรบีเข้าพบแพทย์เพือ่รบัการรกัษา และ

มีจิตส�านึกต่อผู้อื่นที่ไม่ต้องการให้ใครป่วยเพิ่ม

  ๕) การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ในสถานการณ์เช่นนี ้

สามารถวัดความพอเพียงในตนเองได้ โดยดูได้จากการซื้อสินค้า คือ

ไม่ควรจะซือ้สนิค้ามากจนเกนิไป ซือ้แบบมสีต ิและมคีวามพอประมาณ

ในตนเอง ไม่กักตุนหน้ากากอนามัยซึ่งควรจะเป็นของบุคลากร

ทางการแพทย์ การแห่แหนไปซื้อของมากมายล้วนเนื่องมาจากขาด

ความพอเพยีง ซึง่เชือ้ไวรสันี ้ชอบจดุอ่อนแอของผูค้นทีไ่ร้ความซือ่สตัย์ 

ไร้วินัย ไร้ความรับผิดชอบ ไร้จิตส�านึกแห่งตน และไม่พอเพียง 

คราวเคราะห์คอืคนด ีๆ  ทีอ่ยูใ่นแวดวงห้อมล้อมไปด้วยคนทีไ่ร้คณุธรรม 

จึงต้องพบเจอกับเชื้อไวรัสนี้ไปด้วย ทั้ง ๆ ที่พยายามปฏิบัติตนเป็น

อย่างดี 

 แต่อย่างไรก็ตาม วิกฤติที่เกิดขึ้น หากเราหันกลับมามอง

อีกองศาหนึ่ง ก็จะเห็นอีกมุมมองที่ท�าให้เราสบายใจขึ้นว่าเชื้อโรค

เกิดขึ้นจากสภาวะปกติของโลกใบนี้เป็นเรื่องราวของธรรมชาติ

ท่ีธรรมชาติจะเคลียร์สิ่งต่าง ๆ บนโลกใบนี้เพื่อให้กลับมาสมดุล 

เพื่อให้มนุษย์ทุกคนสามารถไปต่อได้ ขอปิดท้ายด้วยแง่คิดดี ๆ 

ของพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ได้ให้มุมมอง “๓ ข้อดี ของ

โควิด-19” คือ

๑ การตีตราทางสังคม Social Stigma ในบริบททางสาธารณสุข หมายถึง การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลกับลักษณะบางอย่างที่มีร่วมกันหรือเป็นโรคบางชนิด

ที่เหมือนกัน ในแง่การระบาดของโรค ค�านี้อาจหมายถึงการปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคลด้วยการเรียกชื่อแบบดูแคลน การเลือกปฏิบัติ  การปฏิบัติแยกจากคนอื่น  การปฏิบัติดังกล่าวอาจมีผล

Ĕระทบต่อผู้ป่วย ผู้ดูแลคนป่วย ครอบครัว เพื่อนฝูง และชุมชน คนที่ไม่เป็นโรคแต่มีลักษณะอื่นที่เหมือนกับคนกลุ่มนี้อาจพลอยได้รับความทุกข์ร้อนใจจากการตีตราทางสังคม

 ๒. หลักคิด ไวรัสโควิด-19 เป็นโรคระบาดใหม่ มนุษย์

ทุกคนย่อมกลัวสิ่งที่ไม่รู้ และมีการสับสน วิตกกังวล เกิดความ

หวาดระแวงกันขึ้นในสังคม ส่งผลให้เกิดการแยกตัวทางสังคมของ

กลุ่มคน จนเกิดการตีตราทางสังคม๑ ดังนั้น หลักคิด/วิธีคิดจึงเป็น

สิ่งสำาคัญที่จะทำาให้คนคิดมีความเข้าใจที่ถูกต้องและคิดตรงกัน 

การสื่อสารจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นในการสนับสนุนให้ประชาชนคิดและ

ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และไม่ใช้ค�าพูดท่ีจะท�าร้าย

หรือตีตราทางสังคมแก่ผู้อื่น เช่น



 ๑. ทำาให้ทุกคนได้มีโอกาสได้เรียนรู้...ยอมรับความ

เป็นจริง คือ แต่ก่อนเราคิดว่าเราเอาชนะโรคติดเชื้อได้แล้ว เพราะ

เรามียาปฏิชีวนะ มีวัคซีน แต่ในความเป็นจริงเราต้องยอมรับว่า

โรคติดเชือ้จะอยูคู่ก่บัมนษุย์ไปตลอด เพยีงแต่ว่าจะมาในรปูแบบไหน

เวลาใดก็เท่านั้นเอง

 ๒. ทำาให้ทุกคนได้มีโอกาสในการฝึกฝน...เจริญสติ 

แต่ก่อนนีเ้ราเอามอืแตะใบหน้า เชด็ถ ูลบูคล�า แกะเกาสมัผสัใบหน้า

ชัว่โมงละหลายครัง้ ตอนนีเ้ราท�าแบบน้ันไม่ได้แล้ว ท�าให้เราระมดัระวงั

มีสติที่จะไม่ท�าเช่นนั้นมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ท�าให้เราหัดสร้าง

ภูมิคุ้มใจ และมีสติในการด�าเนินชีวิต 

 ๓. ทำาให้ทุกคนได้มโีอกาสในการแสดงความเอือ้เฟ้ือ...

ให้แก่กนัและกนั  ไวรสัโควดิ-19 เป็นภยัต่อร่างกายเรา แต่ความกลวั

โรคระบาดเป็นภัยต่อจิตใจ ถึงขั้นสามารถท�าลายความเป็นมนุษย์

ของเราได้ ก่อให้เกดิความเหน็แก่ตวั รงัเกยีจเหยยีดหยามผู้คนท่ีเรา

ระแวงว่าจะติดเชื้อ ดังนั้น ถ้ามองในแง่นี้เชื้อโควิดน่ากลัวน้อยกว่า

ความกลวัเชือ้โควดิ ดงันัน้ สิง่ทีเ่ราควรท�ากค็อื ท�าอย่างไร นอกจาก

ระวังไม่ให้เชื้อโควิดเข้าสู่ร่างกายแล้ว ต้องระวังไม่ให้ความกลัวเข้าสู่

จิตใจเราจนขาดสติ และเหน็แก่ตัว และเราควรเหน็ใจทุกฝ่าย มนี�า้ใจ

ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงิน หรืออุปกรณ์ที่

จ�าเป็นเพือ่ป้องกนัไวรสั รวมไปถงึการแบ่งปันปัจจัยในการด�ารงชีวติ

ให้กับคนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวเท่าที่เราจะ

สามารถเอื้อเฟื้อได้ 

 สดุท้าย ส�านกังาน กปร. ขอส่งบทกลอนโดยนายภทัทะพงศ์ 

เทียนศรี ผู้อ�านวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนว

พระราชด�าริ ส�านักงาน กปร. เพื่อเป็นก�าลังใจให้กับบุคลากรทาง

สาธารณสุขแนวหน้าทุกคน 

 “เป็นด่านหน้าฝ่าวิกฤติพิชิตโรค		 เป็นที่พึ่งยามวิโยคโลกระส�่า
ทั้งเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหม่นไม่บ่นค�า	 	 ข้อน้อมน�าอ�านวยพรขอบพระคุณ”



กิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

องค์ความรู้ข้าว...ข้าวของคนพอเพียง
โดย คณะท�างานจัดการองค์ความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

 สังคมไทยเป็นสังคมกสิกรรม ประชากรส่วนใหญ่ปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักมาตั้งแต่โบราณ ดังนั้น “ข้าว” จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนสภาพ

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมไทย ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.) 

เล็งเห็นถึงความส�าคัญ จึงรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ด้านการปลูกข้าว ซึ่งมีข้อมูลทางวิชาการและทางปฏิบัติ โดยเนื้อหาส่วนใหญ่เกิดจาก

การสั่งสมองค์ความรู้ และประสบการณ์จากผู้ปฏิบัติของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นายยวง เขียวนิล และกลุ่มส่งเสริมผลิตพันธุ์ข้าว

ชุมชนบ้านไทรใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ที่ประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิต จนประสบความส�าเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมเป็นแนวทางให้แก่

บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ความส�าเร็จ เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่สามารถน�าแนวทางในการปฏิบัติ ตั้งแต่ขั้นตอนของการเตรียมการ 

การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การปลูกข้าว การดูแล รวมถึง การเก็บเกี่ยว และการจัดการผลผลิตได้จนประสบความส�าเร็จ 

 “ข้าว” เป็นอาหารหลักของคนไทยมาตั้งแต่ครั้งบรรพกาล 

และถือเป็นชีวิตจิตใจของคนไทย การท�านาจึงเป็นอาชีพหลักของ

ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ และถือได้ว่าข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจ

ส�าคัญยิ่งที่น�ารายได้จ�านวนมากเข้าสู่ประเทศเป็นอันดับสองของ

ประเทศไทยรองจากยางธรรมชาติ ข้าวจึงเป็นสิ่งส�าคัญของทุกคน

เน่ืองจากเป็นเรือ่งปากท้องของคน โดยเมลด็พนัธ์ุข้าวเปรยีบเสมอืนชีวติ

ของคนปลูกข้าวเน่ืองจากเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส�าคัญอันดับแรก

ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว โดยไม่ต้องเพิ่มต้นทุนการผลิต 

ถ้าหากว่ามพีนัธุข้์าวทีใ่ห้ผลผลติสงูและมคีณุภาพทีต่รงกบัความต้องการ

ของตลาด มีความต้านทานต่อโรคและแมลง และมีความเหมาะสม

กับสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่นแล้ว จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายใน

การผลิตข้าวหรือเป็นการลดต้นทุนการผลิตข้าวได้เป็นอย่างดี 

พันธุ์ข้าวมีหลายชนิดมีทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียว มีทั้งพันธุ์ที่ปลูก

เฉพาะนาปีและปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่ละสายพันธุ์มีความเหมาะสม 

ในสภาพอากาศที่ต่างกัน โดยมีการพัฒนาผ่านกระบวนการวิจัย

เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่ดีขึ้น

 เริ่มต้นมารู้จัก...ต้นข้าวกันก่อนว่าส่วนต่าง ๆ ของต้นข้าว
มีอะไรบ้าง  
 ลำาต้น มีลักษณะตรง ข้างในกลวง มีความสูงตัง้แต่ ๕๐ – ๒๐๐ 
เซนตเิมตร ข้ึนอยูก่บัพนัธุข้์าว โดยข้าวบางชนดิมีความยาวถงึ ๕ เมตร
 ใบข้าว มลีกัษณะยาวแหลม มคีวามกว้าง ๕ – ๑๕ มลิลเิมตร 
ส่วนของใบหุ้มติดอยู่กับล�าต้น 
 ดอกข้าว มีลักษณะเป็นรวง แต่ละดอกประกอบด้วยเกสร
ตัวผู้ ๖ ชุด 
 เมลด็ข้าว มีปลายแหลม เมล็ดเด่ียว แห้ง มคีวามยาว ๕.๕๐ – 
๗.๕๑ มิลลิเมตร ดูดซับน�้าได้ถึง ๒๕ ส่วนของน�้าหนักเมล็ด ภายใน
เซลล์เมล็ดข้าวประกอบด้วยเยื่อหุ้มต่างๆ เนื้อเมล็ด และคัพภะ 

ท�าหน้าที่ผลิตแป้งที่ท�าให้เมล็ดข้าวมีสีขาว ลักษณะเงาวาว 

 การเจริญเติบโตของต้นข้าว
 ต้นข้าวเจริญเติบโตทั้งทางล�าต้นและใบ และทางด้านการ

สืบพันธุ์ โดยในระยะแรกเป็นระยะต้นกล้าและระยะแตกกอ และ

เมื่อต้นข้าวเริ่มสร้างช่อดอก จึงผ่านระยะตั้งท้องจนถึงโผล่ช่อดอก



และผสมเกสร ส�าหรับการเจริญเติบโตทางล�าต้นข้าวประกอบด้วย 

๔ ระยะ ได้แก่ การแตกกอครั้งแรก ระยะ ๓๐ วัน ระยะ ๕๐ วัน 

และระยะออกรวง ดังแสดงตามรูปที่ ๑ 

เหมาะสมกบัการงอก การเจรญิเตบิโต และก�าจดัวชัพชื โรคพชื และ

แมลงศัตรูพืชท่ีอาศัยอยู่ในตอซัง (ตอข้าวท่ีเกี่ยวรวงแล้ว) และ

ในดนิ อกีทัง้ยงัมีผลท�าให้ฟางข้าว ตอซังข้าว และวชัพชืถกูไถกลบลง

ในดิน เป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน และท�าให้ธาตุ

อาหารพืชทีส่ะสมไว้ในดินชัน้ล่างกลับขึน้มาอยูใ่นส่วนบนของผวิดนิ 

ซึง่การเตรยีมดนิส�าหรบัท�านาด้วยวธิกีารต่าง ๆ จะแตกต่างกนัออกไป 

เช่น ถ้าเป็นการปักดำา ต้องเริ่มจากการไถดะ (การไถครั้งแรกเพื่อ

ท�าลายวัชพืชในนา) พลิกดินผึ่งแดด สูบน�้าเข้านา แล้วจึงไถแปร 

(การไถเพื่อตัดกับรอยไถดะ ท�าให้รอยไถดะแตกออกเป็นก้อนเล็ก ๆ 

จนวัชพืชหลุดออกจากดิน) เป็นต้น ถ้าเป็นวิธีการหว่านนำ้าตม จะ

เตรียมดินเช่นเดียวกับวิธีการปักด�า แตกต่างในขั้นตอนการคราด

ที่ต้องปรับระดับพื้นที่ให้เรียบสม�่าเสมอ เพื่อให้ควบคุมระดับน�้า

ได้สะดวก และถ้าเป็นวิธีเตรียมดินท�านาวิธีหว่าน ต้องเตรียมดิน

ขณะทีไ่ม่มนี�า้ขงัในแปลงนา ท�าในช่วงต้นฤดฝูนขณะท่ีดนิมีความช้ืน

แล้วถงึไถดะ พลกิกลบัดนิให้ดนิชัน้ล่างได้รบัก๊าซออกซเิจนจากอากาศ

และเป็นการก�าจดัวชัพชื แล้วค่อยไถแปร หลังหว่านเมลด็ข้าวเสรจ็แล้ว

ให้คราดกลบ เป็นต้น 

การแตกกอครั้งแรก ๓๐ วัน ๕๐ วัน ระยะออกรวง

รูปที่ ๑ แสดงการเจริญเติบโตทางลำาต้นข้าว

 ส่วนประกอบของรวงข้าว
 รวงข้าว หมายถึง ช่อดอกของข้าวซึ่งเกิดขึ้นที่ข้อของปล้อง

อันสุดท้ายของต้นข้าว ระยะระหว่างข้ออันบนของปล้องอันสุดท้าย

กับข้อต่อของใบธง เรียกว่า คอรวง ดังนั้น คอรวงจะสั้นหรือยาว

ย่อมขึ้นอยู่กับระยะระหว่างข้ออันบนของปล้องสุดท้ายกับข้อต่อ

ของใบธง รวงข้าวประกอบด้วยก้านอันใหญ่ต่อจากคอรวงขึ้นไป 

แล้วแตกแขนงออกไปมากมาย ดอกข้าว มีก้านดอกติดอยู่ท่ี

แขนงที่สองของรวงข้าว ลักษณะของรวงข้าว เช่น ความยาว รูปร่าง 

ความถี่ห่างของข้อของแขนงหรือระแง้ ดังแสดงตามรูปที่ ๒

รูปที่ ๒ แสดงส่วนประกอบของรวงข้าว (Panicle)

ก้านดอก (pedicel)

แขนง (branch)ใบธง
(flag leaf)

โคนรวงหรือคอรวง
(panicle base)

ดอกข้าว (spilkelet)

กิ่งเล็ก หรือระแง้
(secondary branch)

แกนกลางหลัก
(main panicle axis)

 ดงันัน้ ในเบือ้งต้นการเรยีนรูก้ารปลกูข้าวควรให้ความส�าคญั

ตั้งแต่ขั้นตอนแรก คือ การเตรียมดิน ไปจนถึงการเก็บเกี่ยว โดยการ

ปลูกข้าวในแต่ละท้องถิ่นจะแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิอากาศ

ของท้องถิ่นนั้น ๆ  รวมถึง ลักษณะสภาพพื้นที่ว่าเป็นพื้นที่สูงหรือต�่า 

และคัดเลือกพันธุ์ข้าวท่ีปลูกให้สอดคล้องกับสภาพในแต่ละพื้นที่ 

และฤดูกาล เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งมีรายละเอียดที่ควร

เรียนรู้เพิ่มเติมก่อนลงมือปฏิบัติต่อไป

ที่มา: http://www.ricethailand.go.th/rkb3/title-index.php-file=content.php& 
id=112.htm กรมการข้าว

ที่มา: http://www.ricethailand.go.th/rkb3/title-index.php-file=content.php& 
id=112.htm กรมการข้าว

 ส่วนวิธีการปลูกข้าว เริ่มตั้งแต่การเตรียมการเลือกพื้นที่

ปลกูข้าว ให้ได้ผลดต้ีองมรีะดบัน�า้ลกึไม่เกนิ ๕๐ เซนตเิมตร โดยระดบั

และความสม�่าเสมอของพื้นที่และชนิดของดินเป็นปัจจัยทีบ่่งบอก

ความเหมาะสมของพืน้ทีป่ลกูข้าว การเตรียมดินก่อนปลกูข้าวเพือ่ให้



สืบสาน รักษา ต่อยอด... สร้างสุขปวงประชา (ตอนที่ ๑๓)
Nurture, Conserve and Extend: Legacy for the Happiness of the People (Part 13)

โดย กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์

 ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ไทยนั้น พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรีจะทรงกล่าวพระปฐมบรมราชโองการ 

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระราชปณิธานในการปกครองบ้านเมืองของแต่ละพระองค์ และยังสะท้อนให้เห็นถึงการสืบสานแนวทางการพัฒนาประเทศเพื่อ

ความผาสุกของอาณาประชาราษฎรโดยเสมอมา 

 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
E-mail: anticorrupt.rdpb@gmail.com
ที่อยู่: ส�านักงาน กปร. ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
Website: www.rdpb.go.th

พระปฐมบรมบรมราชโองการในรัชกาลที่ ๖ – ๑๐ 
(The First Royal Command of King Rama VI – King Rama X)

พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั วนัที ่๒๕ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๔๖๘
 “ดูกรพราหมณ์ บัดนี้เราทรงราชภาระครองแผ่นดินโดยธรรมสม�่าเสมอ 
เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและสุขแห่งมหาชน เราแผ่ราชอาณาเหนือท่านทั้งหลายกับ
โภคสมบัต ิเปนทีพ่ึ่ง จดัการปกครองรกัษาป้องกนั อนัเปนธรรมสบืไป ท่านทัง้หลาย
จงวางใจอยู่ตามสบาย เทอญ ฯ”

His Majesty King Prajadhipok (Rama VII) on 25 November 1925
 “Holy Brahmins, now we shall take full responsibility and rule 
the kingdom with righteousness, for the benefit and happiness of 
the people. We will look after you and the heritage, be the refuge, 
protector and ruler to all with virtuousness. Let all live with ease.”

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ      
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 “เราจะสืบสาน รกัษา และต่อยอด และครองแผ่นดนิโดยธรรม เพือ่ประโยชน์สขุ
แห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

His Majesty King Maha Vajiralongkorn
Phra Vajiraklaochaoyuhua (Rama X) on 4 May 2019

 “We shall nurture, conserve, and extend, and shall reign with 
righteousness for the benefit and happiness of the people forever.”

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช     
บรมนาถบพิตร วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓

 “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
 เสด็จสวรรคตก่อนทรงรับพระราชพิธีบรมราชภิเษก

His Majesty King Bhumibol the Great (Rama IX) on 5 May 1950
 “We will reign with righteousness, for the benefit and happiness of 
the Siamese people.”

His Majesty King Ananda Mahidol (Rama VIII)
 passed away before being crowned in a Royal Coronation Ceremony

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๓
 “ดูกรพราหมณ์ บัดนี้เราทรงราชภาระครองแผ่นดินโดยธรรมสม�่าเสมอ 
เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและสุขแห่งมหาชน เราแผ่ราชอาณาเหนือท่านทั้งหลายกับ
โภคสมบัต ิเปนทีพ่ึ่ง จดัการปกครองรกัษาป้องกนั อนัเปนธรรมสบืไป ท่านทัง้หลาย
จงวางใจอยู่ตามสบาย เทอญ ฯ”

His Majesty King Vajiravudh (Rama VI) on 11 November 1910
 “Holy Brahmins, we shall always rule with righteousness, for 
the benefit and happiness of all the people. We will look after you 
and the heritage, be the refuge, protector and ruler to all with 
virtuousness. Let all live with ease.”

พระปฐมบรมราชโองการ The First Royal Command


