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ฉบับเดือน กันยายน - พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

The communication for all
จดหมายข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เหมพัสสิริ หว่างพัน
เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

ร้อยกรอง

	 						สวนดุสิตอาวัชนาการ

 พระภูมินทร์ปิ่นฟ้า	 เสด็จกลับ	เบื้องบน
พระสิ้นแล้วชีพชนม์	 สู่ฟ้า
ธุมเกตุแผ่ลอยล่อง	 ดั่งม่าน	ทิพย์วิมาน
ละล่องรับพระผ่านฟ้า	 สู่สวรรคาลัย
  สวนดุสิตถิ่นนี้	 โศกเศร้า	โศกา
อุสสุชลดั่งธารา	 ท่วมหน้า
แสนอาลัยยิ่งแล้ว	 สุดพร่ำา	พรรณนา
ปวัตติกาลในเบื้องหน้า	 รองบาท	ทุกชาติเอย

ขอบคุณภาพวาด... คุณสราวุธ อิสรานุวรรธน์
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ในหลวง กับ สวนดุสิต
รศ.พัชรี สวนแก้ว 

รองอธิบการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 หลังจากการประกาศของสำานักพระราชวัง ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร 
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำาเนินไปประทับรักษาพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลศิริราช ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี ๓ พุธศักราช ๒๕๕๗ 
ตามท่ีสำานักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วน้ัน แม้คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถ แต่พระอาการประชวร
หาคลายไม่ ได้ทรุดหนักลงตามลำาดับ ถึงวันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕ นาฬิกา ๕๒ นาทีเสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช 
ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีท่ี ๘๙ ทรงครองรอบสมบัติได ๗๐ ปี ซ่ึงทำาพสกนิกรท่ีเฝ้าติดตามข่าวท้ังในโรงพยาบาลศิริราชและท่ัวประเทศ 
ต่างร่ำาไห้ น้ำาตาคนไทยนองท้ังแผ่นดิน เม่ือทราบข่าว “ในหลวง” สวรรคต
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาท่ีมุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  พร้อมสำานึกใน มหากรุณาธิคุณอย่างหาท่ีสุดมิได้  
จึงจัดซุ้มแสดงความไว้อาลัย ถวายสักการะพระบรมศพเบ้ืองหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  และจัดเตรียมสมุดลงนามให้นักศึกษา  เจ้าหน้าท่ี  คณาจารย์   
ของมหาวิทยาลัยตลอดจนผู้ปกครอง และประชาชนท่ัวไป ณ บริเวณช้ัน 1 อาคารสำานักงานมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากน้ี ยังได้ทำากิจกรรม 
บำาเพ็ญประโยชน์ หรือจิตอาสาในรูปแบบต่างๆ อาทิ การทำาอาหารแจกพสนิกรโดยโรงเรียนการอาหารนานาชาติ, แจกเค้กท๊อฟฟ่ีโดยโฮมเบเกอร่ี 
และกองพัฒนานักศึกษา นำาโดยองค์การนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาจากทุกคณะร่วมทำาความดี เพ่ือพ่อหลวง เช่น การช่วย 
เก็บขยะ การทำาโบว์ดำาแจก เป็นอาสาสมัครยุวกาชาด (หน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี) คอยช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงวัย หรือแม้กระท่ังนักศึกษาบางกลุ่ม 
บางคนท่ีมีจิตกุศล เดินทางไปช่วยเหลือและอำานวยความสะดวกแก่พสกนิกรจากท่ัวประเทศท่ีเดินทางมาแสดงความไว้อาลัย ณ ศาลาสหทัยสมาคม 
ในพระบรมมหาราชวัง  

 ปัจจุบัน คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยกำาลังดำาเนินการขอเป็นเจ้าภาพในการบำาเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซ่ึงรอการตอบรับจากสำานักพระราชวังอยู่ หากได้กำาหนดการท่ีแน่ชัดจะแจ้ง
บุคลากรภายในอีกคร้ัง

 ด้านการถวายงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต่อพระองค์ท่านเม่ือยังครองราชอยู่น้ัน ในนามของมหาวิทยาลัย ได้นำานักศึกษา และ
บุคลากร ร่วมกับมูลนิธิ ๕ ธันวา มหาราช ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ต้ังแต่ 
2๕2๕ จวบจนถึงปัจจุบัน โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำาหรับจัดทำา “โคมเทียนกระดาษแก้ว” และ
อาจารย์หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ ช่วยจัดทำา “ต้นเทียนดอกดาวเรือง” เพ่ือแจกให้กับผู้เข้าร่วมในพิธี และยังได้เช่ือมโยงกับนักศึกษาทุกคณะในการ
เดินเทิดพระเกียรติ เป็นตัวแทนเชิญพานพุ่มให้แก่นายกรัฐมนตรี (ประธานในพิธี) ตลอดจนดูแลพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ประชาชนท่ัวไป ท่ีมาร่วม
แสดงความจงรักภักดีอย่างเนืองแน่นอีกด้วย และนำาคณะผู้บริหาร นักศึกษา เดินทางไปร่วมฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีรกร้างใน “โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” 
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นแกนหลักในการจัดเตรียมต้นกล้าไปปลูก ซ่ึงได้ทำาต่อเน่ืองเป็นประจำาทุกปีเช่นกัน ณ เข่ือนแม่วงก์ จ.นครสวรรค์  
การจัดค่ายอาสาเฉลิมพระเกียรติ สร้างห้องสมุด และลงพ้ืนท่ีพัฒนาชุมชนให้ความรู้แก่ท้องถ่ิน จ.กาญจนบุรี และจ.เพชรบูรณ์ เป็นต้น
 ชาวเราสวนดุสิตทุกคน  เป็นประชาชนของพระองค์ท่าน และในฐานะอาจารย์ จะน้อมนำาพระราชดำารัสท่ีพระองค์ได้พระราชทานแก่ 
ครูวิทย์ อนันตะ เม่ือคราวเสด็จประพาสภาคเหนือ ในวันท่ี 1 มีนาคม 2๕๐1 ว่า “เป็นครูใช่ไหม ขอฝากเด็กๆ ด้วยนะ ช่วยสอนให้เขาเป็นคนดี”  
ดังน้ัน เราจะสนับสนุนดูแลนักศึกษาของเราอย่างดีท่ีสุด สอนให้นักศึกษารู้รักสามัคคี ซ่ือสัตย์สุจริต เพ่ือเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพในอนาคต 
ซ่ึงภารกิจต่างๆ ข้างต้น จะสำาเร็จข้ึนไม่ได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนจาก รศ.ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน อธิการบดี  ได้ผลักดันและช่วยเหลือ 
ให้งานออกมาลุล่วงด้วยดีเสมอ ทางสวนดุสิต จะยังคงทำางานสานต่ออย่างเดิม ถึงแม้ว่าพระองค์จะไม่อยู่กับประชาชน ก็จะขอเป็นข้ารองบาท 
ทุกชาติไป
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คนของพระราชา...
และข้าของแผ่นดิน

ขอบคุณภาพวาด... คุณสราวุธ อิสรานุวรรธน์



ทรงจำ�เพร�ะทรงทำ�

 ประเทศไทยในช่วงเวลาน้ี ยังเป็นช่วงท่ีทุกคนต่างโศก
เศร้าเสียใจ ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาล
ท่ี ๙ ได้ทรงเสด็จสวรรคต เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2๕๕๙ ท่ีผ่านมา ณ  
โรงพยาบาลศิริราช 
 หลังจากแถลงการณ์จากสำานักพระราชวังได้ประกาศถึง
ข่าวการเสด็จสวรรคต และในวันเคล่ือนขบวนพระศพจากโรงพยาบาล
ศิริราช ไปยังพระบรมหาราชวัง ได้ปรากฏภาพอันแสนเศร้าของเหล่า
พสกนิกรชาวไทย ทุกคนยังคงไม่อยากจะเช่ือกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนว่าพระองค์
ได้เสด็จสวรรคตไปแล้ว และข่าวการเสด็จสวรรคตได้เผยแพร่ออกไปท่ัว
โลก
 ภาพท่ีเห็นสะท้อนเร่ืองราวหลายอย่าง หน่ึงน้ันคือ เรา
สามารถรักคนท่ีเราไม่เคยเจอเลยได้อย่างไร? เราสามารถเทิดทูนท่าน
ได้อย่างไร? ถ้าเราเคยได้ยินเร่ืองของอับราฮัม ลินคอล์น เนลสัน แมน
เดลล่า มหาตมะ คานธี และส่ิงท่ีมหาบุรุษเหล่าน้ีทำา เราก็ควรจะเคารพ
พวกเขาเช่นกัน 
 จริงอยู่ ในหลวงของเรา ไม่ได้ต่อสู้เพ่ือปลดปล่อยชนชาติไทย
ให้เป็นอิสระ เพ่ือความเท่าเทียมในสังคม แต่ในหลวงต่อสู้ อย่างหนัก 
เพ่ือปลดปล่อยประชาชนคนไทย จากความหิวโหยและความยากจน 
แม้จะเกิดข้ึนในบริบทท่ีต่างกัน แต่น่ันคือเร่ืองเดียวกัน
 ร่องรอยของการทรงงานหนักของพระบาทสมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัวรัชกาลท่ี ๙ ยังคงมีให้เราเห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
 เม่ือ 2๐ ปีท่ีแล้ว ผู้ส่ือข่าวคนหน่ึงทูลถามพระองค์ว่า ทรง
ปรารถนาให้คนระลึกถึงพระองค์อย่างไร? พระองค์ทรงตอบว่า ไม่เป็น
ห่วงว่าประวัติศาสตร์จะจารึกพระองค์ว่าอย่างไร พระองค์ตรัสว่า
 “หากพวกเขาต้องการเขียนเก่ียวกับข้าพเจ้าในเร่ืองท่ีดี พวก
เขาควรเขียนว่าข้าพเจ้าได้ทำาเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ไว้อย่างไรบ้าง”
 พลังอำานาจท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดชฯ ทรงสร้างข้ึนน้ัน เกิดข้ึนจากพลังของการประพฤติตนให้เป็นแบบ
อย่าง  การเคารพ สักการะ เทิดทูนในหลวงของคนไทย จึงแปลกใหม่ 
อยู่นอกเหนือความเข้าใจของชาวตะวันตกท้ังมวล 
 หน่ึง เพราะชาติตะวันตกไม่มีคนอย่างท่าน คนท่ีทำาเพ่ือ
ประชาชนคนไทย ๗๐ ปีโดยไม่มีข้อแม้ ซ่ึงมาจากคำาสัญญาจากปฐม
บรมราชโองการ “เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุข
แห่งมหาชนชาวสยาม” 

ดร.วรัตต์ อินทสระ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

 สอง เพราะเกิดข้ึนจาก ส่ิงท่ีเรียกว่า “ราชธรรม” เป็นความ
ชอบธรรมท่ีย่ิงใหญ่ซ่ึงเกิดข้ึนท้ังจากพระราชดำารัส พระราชกรณียกิจ 
และพระราชจริยวัตร 
 คนไทยได้รับประโยชน์จากโครงการกว่า ๔ พันโครงการ 
ตลอด ๗๐ ปี คือ รูปธรรมท่ีเกิดข้ึนจากคำาสัญญาเม่ือข้ึนครองราชย์ ขณะ
เดียวกันพระองค์ยังแนะนำา แนวทางท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดให้กับคนท้ังโลก คือ 
“เศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือเตือนให้ดำารงชีวิตอยู่บน “มัชฌิมาวิถี” ท่ีเพียง
พอต่อความต้องการพ้ืนฐานท้ังหลายท้ังปวง ซ่ึงเป็นส่ิงจำาเป็นอย่างย่ิง 
ต่อการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างสมดุล เป็นการตอบโต้กับ “โลกาภิวัตน์
เกินขีด” ท่ีโลกกำาลังคล่ังไคล้
 “ราชธรรม” น่ีเองท่ีทำาให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
มี “ธรรมเป็นอำานาจ” ซ่ึงเม่ือถึงคราวจำาเป็น พระองค์ก็สามารถเอาชนะ 
“คนท่ีมีปืนอยู่ในมือ” ได้ด้วยพระราชดำารัสเพียงไม่ก่ีประโยคเท่าน้ัน 
 ในหลวงเป็นครีเอทีฟ ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุด เป็น Content Creator  
ท่ีให้ความรู้ โน้มน้าว และสร้างแรงบันดาลใจ ท้ัง 3 ส่ิงน้ี เป็นหน้าท่ีของ
เราจะส่งต่อไปให้ลูกหลานในอนาคต เพ่ือเดินตามรอยพระองค์ได้อย่าง
แข็งแรง 
 พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน
พระบรมโกศ ท่ีติดอยู่บนผนังท่ีบ้าน จึงเป็นเคร่ืองเตือนความทรงจำา ใน
ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีพระองค์ทรงทำาตลอดพระชนม์ชีพ ติดภาพพระองค์ไว้ 
เพ่ือให้ความทรงจำาคร้ังน้ี กล้าแกร่งพอท่ีจะสู้กับกาลเวลา และส่งต่อให้
คนรุ่นต่อไป

**ข้อมูลประกอบการเรียบเรียง

ธรณ์ ธำารงนาวาสวัสด์ิ, ดร.สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ธ สถิต ณ แดนสรวงสัมภาษณ์, 6 พฤศจิกายน 2559

ไนเจล กูลด์-เดวีส์ เทศมองไทย มรดกทางการเมืองของในหลวง 
มติชนสุดสัปดาห์ สำานักพิมพ์มติชน 2559

TNEWS Headshot กัลยากร นาคสมภพ (2559) ไม่มีช่ือเร่ือง สืบค้นเม่ือ 8 พฤศจิกายน 
2559, จาก http://headshot.tnews.co.th/contents/209817/ 

ซาแมนธา พาวเวอร์ ถนอมจิต พานิชรัตน์, แปล คนไทยช่างโชคดีย่ิงนักท่ีมีพระองค์เป็น
สมาชิกร่วมครอบครัว สำานักข่าวอิศรา สืบค้นเม่ือ 8 พฤศจิกายน 2559, จาก

http://www.isranews.org/isra-news/item/51187-thai-51187.html?platform=hootsuite 
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 ผศ.ผกาพรรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร 

 การติดตามรอยพระบาทในหลวงรัชกาลท่ี ๙ ท่ีทรงทำาแบบอย่างไว้ให้ดู ท่ีสำาคัญท่ีสุดคือ ทรงทำาอะไรท่ีเป็นประโยชน์ได้หลายอย่างเป็นเพราะ 
ทรงมีพ้ืนฐานท่ีดีจากการศึกษา โดยเฉพาะในต่างประเทศท่ีเจริญแล้วอย่างสวิสเซอร์แลนด์
 “การศึกษา” หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ท่ีเป็นระบบ มีโครงสร้าง และส่วนใหญ่เป็นแบบทางการ ท่ีได้กำาหนดไว้แล้ว การศึกษาหากเป็น 
ด้านวิชาชีพจะรวมไปถึงกระบวน “การพัฒนา” ซ่ึงครอบคลุมถึงการฝึกงาน ท้ังท่ีเป็นการฝึกจริงในท่ีทำางานจริง หรือฝึกจากสถานการณ์จำาลอง โดย 
“การศึกษา” ถือเป็น “กระบวนการหลัก” และการพัฒนาถือเป็น “ผลลัพธ์” ทำาให้เกิดการเติบโตของขีดความสามารถ (Capability) ท่ีช่วยส่งเสริม
สมรรถนะ (Competence)
 ส่วนการเรียนรู้ท่ีไม่เป็น “การศึกษา” ได้แก่ การเรียนรู้อ่ืนท่ีไม่อยู่ในระบบ เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การหาความรู้ ประสบการณ์ 
การสังเกตการณ์ การไตร่ตรอง เป็นต้น
  หลายคนเป็นห่วงเร่ืองการศึกษาในประเทศไทยในปัจจุบันท่ีต้องการการปฏิรูป การศึกษาควรทำาอย่างจริงจัง ให้รู้จริง ไม่ใช่การขายปริญญา 
แต่ความรู้ไม่ถึง เพราะเม่ือความรู้ไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานก็จะคิดไม่เป็น เช่ือมโยงความรู้ให้เกิดนวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์ไม่ได้ เพราะในความเป็นจริง 
มนุษย์น้ันพัฒนาได้ ถ้าผ่านกระบวนการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ

ในหลวงรัชก�ลที่ ๙ กับก�รศึกษ�
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นายนิเวศน์ กันไทยราษฎร์ 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 เราอาจจะทำางานต่างท่ีกัน วัยต่างกัน แต่หัวใจของความเป็นคนไทยเราไม่แตกต่างกันเลยครับ วันท่ี 13 ตุลาคม 2๕๕๙ บรรยากาศอบอวล 
ไปด้วยความเครียด ต้ังแต่บ่าย หลายคนส่งไลน์หาผมแม้จะมาจากหลายๆ  คน แต่เน้ือหาเหมือนกัน เศร้าสะเทือนใจ อันเน่ืองมาจากความสูญเสีย 
เหมือนกันบางคนโทรศัพท์มาร้องไห้ พูดไม่ออก เป็นเวลานาน จึงหลุดคำาถามออกมาอย่างกระท่อนกระแท่นเคล้าเสียงสะอ้ืน 
 “ทราบแล้วใช่ไหม ในหลวงสวรรคตแล้ว” จากน้ัน ก็พูดไม่ออก ร้องไห้อย่างเดียว ผมเองก็ได้แต่ร้องไห้แทนคำาตอบ ในจำานวนกัลยาณมิตร 
เหล่าน้ันมี อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ นักโภชนาการคนหน่ึงละครับ
 ผมขออนุญาตเอ่ยนาม อาจารย์สง่าถามผมมาส้ันๆ “ทราบแล้วใช่ไหม ในหลวงสวรรคตแล้ว”
 แล้วจากน้ันก็ร้องไห้ตลอด หรือจะพูดให้ถูกต้องก็ต้องพูดว่า ท้ังอาจารย์สง่าและผม “เราต่างก็ร้องไห้เหมือนกัน” แล้ว “เรา” ก็พูดอะไรไม่ออก 
เลย ส่ิงท่ีออกมาคือ น้ำาตา ซ่ึง มันย่ิงกว่าจะใช้คำาว่าร้องไห้
 และผมเช่ือว่า “เรา” มิได้หมายถึงเพ่ือนผม กับอาจารย์สง่า ดามาพงษ์ เท่าน้ันหรอก
 “เรา” คือคนไทยท้ังประเทศ รวมท้ังคนไทยท่ีอยู่ประเทศต่างๆ ท่ีทราบข่าวด้วย 
 ในฐานะท่ีเป็นนักเขียน และเป็นวิทยากร ได้พบผู้คนมากมายหลายสาขาอาชีพ
 ผมพบว่าทุกๆ คนเศร้าสะเทือนใจ ดวงหน้าหมองหม่น ดวงตาช้ำาแดง อย่างคนท่ีผ่านการร้องไห้มาอย่างหนัก และต่อเน่ือง ไม่ใช่เร่ืองแปลก
เลย ขนาดผู้ประกาศข่าวท่ีทำาหน้าท่ีประกาศข่าวออกทีวี ยังต้องเก็บ กล้ันความสะเทือนใจ พออ่านข่าวท่ีเขาไม่อยากได้ยิน ไม่อยากอ่าน พอจบ 
เขาก็ร้องไห้โฮ 
 ทีมงานทุกคนก็อยู่ในอาการเดียวกัน มีคนถามผมหลายอย่าง หลายประเด็น เช่น ประทับใจอะไรกับคำาว่า “ในหลวง” หรือ “พ่อหลวง” 
ผมย้อนถามเขาบ้าง เขาตอบว่าเยอะแยะหลายมุม ผมจึงตอบเขาว่า “เรา” มีคำาตอบเดียวกัน เป็นคำาตอบเดียวกันกับพสกนิกรท้ังปวง
 เอาแค่พระบรมราโชวาทของพระองค์ ซ่ึงมีมากมายสม่ำาเสมอในโอกาสต่างๆ ก็มีความหมายกับชีวิตย่ิง ถ้าเราได้ฟัง ถ้าเราน้อมนำามาคิด 
และปฏิบัติ เช่น “เพ่ือนใหม่” คือของขวัญท่ีให้กับตัวเอง ส่วน “เพ่ือนเก่า” คือ อัญมณีท่ีนับวันจะเพ่ิมค่า ใครท่ีมีเพ่ือนมากๆ จะซาบซ้ึงกับ
พระบรมราโชวาทน้ี
 เวลาท่ีผมไปพูดกับใครท่ีไหนในการเป็นวิทยากรก็จะบอกกับทุกคนว่า..อยู่อย่างไรให้มีความสุขทุกมุม ผมก็ยกพระราชดำารัสน้ี เพ่ือให้ทุกคน 
ประจักษ์ความจริงกับคำาว่า “เพ่ือน” น้ันมีคุณค่าย่ิงนัก
 เพ่ือนเก่า... ต้องเก็บไว้มิให้หลุดลอย และก็เปิดรับ “เพ่ือนใหม่” เสมอ “เรา” มีเข็มทิศนำาชีวิตมากมาย จากพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ถ้าเราใส่ใจ น้อมนำามาใช้ในการดำาเนินชีวิต ประคองชีวิตท่ีเหลืออยู่ให้ “มีความสุขทุกมุม”

พระบรมร�โชว�ท 
กับก�รดำ�เนินชีวิตให้มีคว�มสุข... ทุกมุม
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สวนดุสิต กับ
พระราชดำารัสของพ่อ



“สมุดบัญชี... 
สร้�งเศรษฐกิจพอเพียง”
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน
 ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

  เกือบ 2๐ ปี ของชีวิตการทำางาน ได้ยึดหลักคำาสอน หรือพระราช 
กรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ไว้เป็นแนวปฏิบัติ เพราะเห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระเมตตาท่ี
ทรงมีต่อพสกนิกร และหัวข้อท่ีสนใจมากเป็นพิเศษ คือ ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงสอดคล้องกับการดำาเนินชีวิต และได้นำามาใช้ใน
การอบรมลูกศิษย์ตลอดช่วงชีวิตอาจารย์ จนนำามาสู่โครงการรณรงค์การ
ออมและการจดบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายส่วนบุคคล ซ่ึงข้าพเจ้าและ
ครอบครัวนำามาใช้เป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการวางแผนการเงินเพ่ืออนาคต
อย่างย่ังยืน จึงริเร่ิมโครงการจัดพิมพ์และรณรงค์การจดบัญชีรายรับราย
จ่ายส่วนบุคคล ฉบับพกพา ภายใต้แนวคิด “สมุดบัญชีสร้างเศรษฐี
พอเพียง : สมุดเล่มเล็กท่ีทรงพลัง” โดยการรวบรวมปัจจัยในการ
พิมพ์จากครอบครัว, กัลยาณมิตร และผู้เห็นร่วม จัดพิมพ์สมุดบัญชี
เพ่ือแจกจ่ายแก่ผู้สนใจ และได้ดำาเนินการจัดพิมพ์เร่ือยมา ต้ังแต่ปี 
พ.ศ. ๒๕๔๗ จำานวน ๕ รุ่น รวมกว่า ๒๐,๐๐๐ เล่ม 
 ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีต่อพสกนิกร โดย
เฉพาะพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช (2๕๔๕) เก่ียวกับการจดบันทึกรายรับรายจ่าย ความว่า 

“เพียงแต่ราษฎรรู้จักการจดบันทึกรายรับรายจ่ายในแต่ละวัน 
เม่ือถึงส้ินเดือน ก็นำารายรับรายจ่ายน้ันมาหักลบกันคร้ังหน่ึง 
หากทำาเช่นน้ีซ้ำากันทุกเดือน ผู้จดบันทึกก็จะสามารถรู้ความ
เป็นไปในครอบครัวได้อย่างแท้จริง เช่น ถ้ามีรายจ่ายเก่ียว
กับการรักษาพยาบาลมาก ก็แสดงว่าคนในบ้านเจ็บป่วยได้
ไข้มาก หรือมีรายจ่ายเก่ียวกับค่าน้ำาประปาค่าไฟฟ้ามาก  
ก็แสดงว่าอาจมีการใช้ส่ิงน้ันๆ มาก หรือมีการร่ัวไหลโดยไม่
จำาเป็น  เป็นต้น นอกจากน้ัน ยังสามารถรู้ท่ีมาท่ีไปของเงิน
ทองของตนได้อย่างแท้จริง สามารถรู้ด้วยว่าอาชีพท่ีตนทำา
อยู่สร้างกำาไรให้ตนจริงหรือไม่ หรือมีค่าใช้จ่ายใดท่ีมากเกินไป
ท่ีควรต้องปรับปรุงให้ลดน้อยลง เพ่ือให้มีกำาไรมากข้ึน แต่ท่ี
สำาคัญท่ีสุดก็คือ สามารถรู้ด้วยว่า ควรจะขยายหรือลดขนาด
งานของตนในอนาคต ซ่ึงก็หมายความว่า คนท่ีรู้วิชาบัญชี
แม้เพียงง่ายๆ ก็จะสามารถนำาพาชีวิตครอบครัว ให้ก้าวไป 
ในอนาคตได้อย่างม่ันคง ปราศจากการสุ่มเส่ียง หรือมีโอกาส
ล้มเหลวเสมือนหน่ึงการมีความสามารถพิเศษสามารถคาด
การณ์ในอนาคตได้น่ันเอง และเม่ืออาณาประชาราษฎร์มี
ความเป็นปึกแผ่น ประเทศชาติก็จะก้าวรุดไปข้างหน้าด้วย
ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ”   

 เม่ือบุคคลใดน้ันมีความม่ันคง ปัญหาอ่ืนๆ ก็จะลดลง โดย
เฉพาะปัญหาทางสังคม ส่งผลให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน  
ทุกคนก็จะมีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี นับเป็นสายพระเนตรท่ี
ยาวไกลย่ิง ท่ีพระองค์ทรงเป็นห่วงประชาชนของท่านอย่างแท้จริง

ก�รเกษตรทฤษฎีใหม่ต�มพระ
ร�ชดำ�ริในหลวง “สมุนไพรคู่ครัว”

นายปัญญเดช พันธุวัฒน์ 
นักวิจัยสังกัดคณะครุศาสตร์

 การทำาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ในระดับชุมชน 
ตามแนวพระราชดำาริ เพ่ือให้ครัวเรือนเกษตรกรมีความม่ันคงทางด้าน 
อาหาร ส่งเสริมการขยายกระบวนการเรียนรู้ระบบเกษตรอินทรีย์ 
เกษตรผสมผสานวนเกษตร โครงการอาหารกลางวัน และธนาคาร
โคกระบือ ตามแนวพระราชดำาริ โดยเกษตรกร และชุมชนเป็น
ผู้กำาหนดทิศทางและแนวทางด้วยตนเอง ตามแนวพระราชดำาริ
โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน โรงเรียน
วัดโคกโคเฒ่า โดยได้รับการสนับสนุนโครงการจากเงินกองทุนส่งเสริม 
การจัดสวัสดิการสังคมในการดำาเนินโครงการ ก่อให้เกิดการนำาความรู้ 
ท่ีได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน หรือการทำางาน มีการปลูกพืชสมุนไพร 
เพ่ิมเติม จากนักเรียน และประชาชนท่ีอยู่แวดล้อมโรงเรียน โดยมีการ 
นำาพืชสมุนไพรมามอบให้โรงเรียน เพ่ือปลูกเพ่ิมเติมในศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ท่ีสร้างข้ึนในพ้ืนท่ีของโรงเรียน สร้างความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน หากพืชผัก
งอกงามจนเหลือกินเหลือใช้ ก็สามารถนำาไปจัดจำาหน่าย สร้างรายได้ให้ 
แก่ตัวเองอีกทางหน่ึงด้วย
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สวนดุสิตสานต่อ
ความดีท่ีพ่อทำา

“เดินต�มรอยพ่อ
ส�นต่อเศรษฐกิจพอเพียง”

 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการดำารงอยู่ และ
ปฏิบัติตนของประชาชน ในทุกระดับต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน 
จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ดำาเนินไปใน  
ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อยุค 
โลกาภิวัตน์ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอก ไม่สุดโต่ง 
ไม่ประมาท และทำาอย่างเป็นข้ันตอน คำานึงถึงความพอประมาณ ความมี 
เหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมใน
การคิด พูด และทำาในทุกเร่ือง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ี
มีความสำาคัญอย่างย่ิงสำาหรับการขจัดความยากจน และลดความเส่ียง 
ทางเศรษฐกิจ ของคนในชุมชน และเป็นพ้ืนฐานของการสร้างพลังอำานาจ 
ของชุมชน และการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง เพ่ือเป็นฐานรากของ 
การพัฒนาประเทศต่อไป
 โครงการเดินตามรอยพ่อ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง 
จัดโดยนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง 
ตรัง เป็นหน่ึงในโครงการของวิชาเศรษฐศาสตร์เพ่ือการพัฒนา ท่ีเน้นให้ 
นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ท้ังทางกายและ  ทางใจ พ่ึงพาตนเองอย่างเต็มความสามารถ ไม่ทำาอะไร
เกินตัว โดยการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในการจัดสรรทรัพยากร 
ซ่ึงมีอยู่อย่างจำากัด ให้กับมนุษย์ซ่ึงมีความต้องการอย่างไม่จำากัด ปัจจัย
ทางเศรษฐศาสตร์ มี ๔ ประเภทคือ ท่ีดิน ทุน แรงงาน ผู้ประกอบการ 
ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ีมีอยู่อย่างจำากัด ในการน้ีจึงได้จัดท่ีดินปลูกผักสวนครัว 
เช่น ผักคะน้า ผักบุ้ง ผักกาดขาว พริก มะเขือ เป็นต้น อีกท้ังยังได้แบ่ง
พ้ืนท่ีในการเพาะเห็ดนางฟ้า และเล้ียงปลาดุก ในบริเวณใกล้เคียงอีก
ด้วย โดยนักศึกษานำาความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์
มาประยุกต์ใช้ในการจัดทำาโครงการ ทำาให้ผลผลิตท่ีได้นำาไปบริโภคและ
จัดจำาหน่ายท้ังในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก นักศึกษาเล็งเห็น
ถึงความสำาคัญในด้านสุขภาพของผู้บริโภค ซ่ึงผักท่ีปลูกจะไม่มีสารเคมี
ท่ีส่งผลต่อสุขภาพต่อผู้บริโภค อีกท้ังยังเป็นการสร้างรายได้เสริมให้แก่
นักศึกษาในช่วงระหว่างศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอีกด้วย



“...พระผู้ทรงอนุรักษ์
ทรัพย�กรธรรมช�ติ 
และส่ิงแวดล้อมไทย...”

 ศูนย์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีทรงใส่ 
พระทัยปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม และทรงแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพ 
ด้านการจัดการปัญหาส่ิงแวดล้อม ดิน น้ำา และป่าไม้ โดยทรงมุ่งรักษา 
ความหลากหลายทางชีวภาพและความสมดุลของระบบนิเวศ เพ่ือให้ 
“..คน..” และ “..ธรรมชาติ..” อยู่ร่วมกันอย่างพ่ึงพาอาศัยและเอ้ือ 
ประโยชน์ต่อกันได้อย่างย่ังยืน ท่านจึงได้รับการขนานนามว่า 
“...พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม...” 
อันปรากฏเป็นท่ีประจักษ์เทิดทูนพระเกียรติคุณท้ังในหมู่ชาวไทยและ
ชาวโลก
 ศูนย์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้น้อมนำา
หลักการทรงงานและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ภาย
ใต้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทขององค์กรในฐานะหน่วย
งานท่ีมีภารกิจหลักในการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการ
ให้บริการวิชาการด้านส่ิงแวดล้อมแก่ภาครัฐ ภาคเอกชนและสังคม โดย
ต้ังแต่ พ.ศ. 2๕๕6 ถึงปัจจุบัน ศูนย์ฯ ได้ดำาเนินการวิจัยด้านพ้ืนท่ีสูง ใน
การพัฒนาศักยภาพของชุมชนและประชากรบนพ้ืนท่ีสูงให้มีความเป็น
อยู่ท่ีดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสามารถพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ รวมท้ังอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ทุนของชุมชนได้อย่างย่ังยืน ภายใต้โครงการวิจัยยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนท่ี
เพ่ือการบริหารจัดการอย่างย่ังยืนของอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัด
สุพรรณบุรี และการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติบน
พ้ืนท่ีสูงอย่างย่ังยืน ณ หมู่บ้านตะเพินค่ี หมู่ท่ี ๕ ต.วังยาว อ.ด่านช้าง  
จ.สุพรรณบุรี  
 การดำาเนินงานดังกล่าวมีขอบเขตการศึกษาผลกระทบด้าน 
ส่ิงแวดล้อม/ปัญหาสุขภาพจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร การอนุรักษ์ 
ดินและน้ำา การพัฒนาแหล่งเช้ือเพลิงธรรมชาติจากวัสดุเหลือใช้ทางการ
เกษตร การพัฒนาพ้ืนท่ีต้นน้ำาแบบบูรณาการ โดยการสร้างฝายจำาลอง 
ต้นน้ำาร่วมกับการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำา และการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือ 
ส่งเสริม/พัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นการเกษตรอินทรีย์ ซ่ึงผลงานวิจัยดังกล่าว 
ได้นำามาสู่การสร้างแนวทางการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติบนพ้ืนท่ีสูงอย่างย่ังยืน ตามหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน 
ท่ีทรงศึกษาถึงปัญหาต่างๆ อย่างถ่องแท้ และทรงแก้ไขปัญหาด้วยวิธี
ประหยัดแต่มีประสิทธิภาพสูงให้ผลประโยชน์โดยตรงต่อพ้ืนท่ี ก่อให้ 
เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ราษฎรท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี ทำาให้การพัฒนา 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมตามแนวพระราชดำาริของพระองค์
ท่าน ครอบคลุมท้ังในด้านการอนุรักษ์ การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างบูรณาการและต่อเน่ือง เพ่ือให้

“..คน..” และ “..ธรรมชาติ..” 
อยู่ร่วมกันอย่างพ่ึงพาอาศัย

และเอ้ือประโยชน์ต่อกันได้อย่างย่ังยืน
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ธ สถิตในดวงใจ
ชาวสวนดุสิต

“ เราจะครองแ ผ่น ดิน
โดยธรรม เพ่ือประโยชน์
สุ ข แ ก่ ม ห า ช น ช า ว
สยาม”  ด้วยเหตุ น้ี เอง 
จึงทำาให้เรารักในหลวง ถือ
เป็นศูนย์รวมใจของไทย
ท้ังชาติ ในฐานะท่ีเ ป็น

ประชาชนคนหน่ึงในประเทศไทย มีความภาคภูมิใจ 
ท่ีได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ และขอ 
น้อมนำาคำาสอนของพระองค์ไปปฏิบัติในการ
ดำาเนินชีวิต 

ครูยุพา สำาเนานวล
ครูสอนภาษาไทย ระดับช้ันประถมศึกษา 

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวฯ ทรงพัฒนาข้าว 
ไทย และทำาให้ชาวนาคลาย
ความทุกข์ยากลำาบาก อยู่
แบบพอเพียง ส่ิงท่ีได้เห็น 
และได้ยินเสมอมา ประกอบ
กับครอบครัวมีอาชีพทำานา 

จึงสอนให้ลูกทุกคน ยึดเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักให้
และแบ่งปัน ไม่หวังส่ิงใดตอบแทน ดังในหลวง 
ของเราท่ีเป็นผู้ให้มาตลอดเวลา “คนเราจะเอาแต่
ได้ไม่ได้ คนเราจะต้องรับและจะต้องให้” (พระบรม
ราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันท่ี 1๐ กรกฎาคม 
2๕๔๐

นางสาวจารุณี วิเทศ 
อาจารย์ประจำาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์  

โรงเรียนการเรือน

เม่ือ 3๐ ปีท่ีแล้ว ฉันได้ 
มีโอกาสเข้าเฝ้า พระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ท่ี ๙ เน่ืองในโอกาสเสด็จ 
พ ร ะ ร า ช ดำ า เ นิ น ไ ป
พระราชทานปริญญาบัตร 
แก่บัณฑิตท่ี มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์หลังจากเสร็จส้ินพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรแล้ว พระองค์ท่านพร้อมด้วยสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและสมเด็จ
พระเทพฯ ยังทรงงานต่อท่ีโรงทดลองน้ำามัน
ปาล์มจนมืดค่ำา วันน้ันฉันรู้แค่น้ำามันปาล์มใช้
ประกอบอาหาร เหตุใดพระองค์ท่านจึงทรงให้
ความสำาคัญแก่ปาล์มน้ำามันและทรงงานอย่าง
ไม่เหน็ดเหน่ือย ฉันเพ่ิงรู้เม่ือไม่นานมาน้ีว่า
น้ำามันปาล์มคือหน่ึงในทางเลือกของพลังงาน 
ทดแทนในยุคท่ีน้ำามันใกล้หมดโลก น่ีคือส่ิงท่ี
ประจักษ์ชัดถึงพระวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลของ
ในหลวง รัชกาลท่ี ๙ ท่ีฉันไม่มีวันลืม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชฤดี รุ่ยใหม่

ภาพของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ทรงงานหนักเพ่ือ
ประชาชน จนเหง่ือไหลลง
มาท่ีปลายพระนาสิก ทำาให้
รู้ว่า ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี 
พระองค์ทรงงานหนัก เพ่ือ

ให้ประชาชนได้อยู่ดี กินดี และมีสุข จึงก่อให้ 
เกิดเป็นแรงผลักดัน ให้ดิฉันได้ตระหนักถึงความ
เพียรและความอดทน ต้องมุ่งม่ันทำางานให้
ประสบความสำาเร็จลุล่วง เพราะภาพของพ่อจะ
เป็นแรงใจและตราตรึงในใจลูกตลอดกาล 

ผศ.พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี 
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ต้ังแต่เด็กเราถูกปลูกฝังให้
รักและเคารพพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี ๙ เราชาวไทย 
รับ รู้ ส่ิง ท่ี พ่อไ ด้ทำา  เ พ่ือ 
ปวงชนผ่านทางความรู้สึก 
เพราะได้เห็นความเมตตา
และพระบารมีในพระราช 

กรยณีกิจต่างๆ ผมจึงมีความภาคภูมิใจท่ีได้เกิด
มาเป็นคนไทย และพร้อมท่ีจะทำาความดีเพ่ือ
ส่วนรวม พร้อมท่ีจะรักและสามัคคี รู้จักหน้าท่ีของ

ตัวเอง ปลูกฝังลูกศิษย์ให้เป็นคนดี เพ่ือให้แผ่นดิน
ของพ่อเป็นแผ่นดินท่ีน่าอยู่ต่อไป

อาจารย์มานะ เอ่ียมบัว  
ประธานหลักสูตรออกแบบนิทรรศการและการ
จัดแสดง โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ

“ในหลวง รัชกาลท่ี ๙” คือ 
หัวใจของชาติไทย หลาย
คร้ังท่ีประเทศชาติรอดพ้น
วิกฤติ ก็ด้วยเดชะพระบารมี
ปกเกล้าฯ
“ในหลวง รัชกาลท่ี ๙” คือ 
หัวใจของคนไทย คนไทย 

กว่าคร่ึงประเทศเกิดมาในรัชสมัยอันรุ่งเรือง ภายใต้ 
ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ แม้ในวันน้ี 
ธ เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว เสียงร่ำาไห้ดังระงมท่ัว 
ท้ังแผ่นดิน ผู้คนจากทุกสารทิศต่างหล่ังไหลเข้าสู่ 
พระบรมมหาราชวังเพียงหวังได้เห็น “พ่อหลวง” 
เป็นคร้ังสุดท้าย...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยอดชาย ชุติกาโม 
หลักสูตรรัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

ถ้ามีคนถามว่าประเทศไทย 
เป็นประเทศท่ีมี พระมหา 
กษัตริย์ท่ีดีสุดในโลก ใช่หรือ 
ไม่ผมม่ันใจว่า ผมและคน
ไทยอีกกว่า ๗๐ ล้านคน 
ทุกคนสามารถตอบได้ว่า
พวกเรามี พระมหากษัตริย์

ท่ีดีท่ีสุดในโลกจริงๆ เพราะพระองค์ทรงเป็นทุก
อย่างของประเทศเปรียบด่ังเทวดา ท่านเดินทาง
ไปยังถ่ินทุรกันดารท่ีน้อยคนนักจะเข้าไปถึง เพ่ือ
ให้ราษฎร มีอาชีพ มีท่ีอยู่อาศัย มอบความเจริญ
ให้แก่พ้ืนท่ีน้ันๆ เพราะองค์ทรงทำาได้เหมือนท่ี
พระองค์ได้เคยบอกไว้ “เราจะครองแผ่นดินโดย
ธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” 
ผมภูมิใจท่ีได้เกิดในรัชกาลท่ี ๙ 

ไกรวิชญ์ หงษ์แสนยาธรรม 
นักศึกษาช้ันปีท่ี ๓ สาขาการประถมศึกษา

คณะครุศาสตร์ 
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ต้ังแต่เล็กจนโตมาถึงอายุ 
22 ปี การท่ีได้อยู่ใต้ร่ม 
พระบารมีของในหลวง
รัชกาลท่ี ๙ รู้สึกว่าเป็นบุญ
มากนัก เพราะเราจะเห็น
ภาพในหลวงท่านทรงงาน
มาตลอด และในหลวงยัง

เป็นแบบอย่างท่ีดีในเร่ืองของการใช้ชีวิตในหลายๆ
ด้านให้กับฉันด้วย และรู้สึกว่า เกิดมาเห็นในหลวง
ช้าไปด้วยซ้ำา ความประทับใจท่ีมีต่อในหลวง   คือ 
ส่ิงท่ีท่านได้ทำาเพ่ือปวงชนชาวไทยท่ีหาท่ีสุด
มิได้ เวลาเห็นท่านเดินทางไปท่ีต่างๆถึงจะ
ลำาบากแค่ไหนท่านก็ไปได้ทุกท่ี และส่ิงท่ีปฏิบัติ
ตามท่านมาตลอด คือ การใช้ชีวิตเรียบง่ายใน
การใช้ชีวิต และวันน้ีถึงแม้ท่านจะจากเราไป แต่
คำาสอนและส่ิงต่างๆ ท่ีท่านได้ทำาไว้ก็จะอยู่ในใจ
อยู่ในความทรงจำาของเราตลอดไป

นางสาวจงกลณี ม่วงสาลี 
นักศึกษาช้ันปีท่ี ๔ สาขาการท่องเท่ียว
โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ

“คนเราเพ่ิงมาคิดได้เม่ือ
สายเสียแล้ว” เช่ือว่าคำาน้ี
คงจริง ข่าวในพระราชสำานัก, 
พระราชดำา ริ ,  พระราช
กรณียกิจ, พระราชนิพนธ์, 
หรือแม้กระท่ังการยืนร้อง
เพลงสรรเสริญในโรงหนัง 

เราแค่ฟังผ่านๆ ไม่ให้ความสำาคัญ จนกระท่ัง เรา 
ต้องสูญเสียส่ิงน้ันไป แต่น่าประหลาดใจ พวกเรา
กลับย้อนดูส่ิงเหล่าน้ันเป็นช่ัวโมงๆ พร้อมกับน้ำาตา   
ซ่ึงความดีท่ีพระองค์ทรงทำาไว้ ตนจะน้อมนำาปฏิบัติ
และบันทึกเป็นความทรงจำามิอาจลืมเลือน 

นางสาวชลธิดา วาตะ 
นักศึกษาช้ันปีท่ี ๔ หลักสูตรวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สำ าห รับ ดิ ฉัน  ขอ เ รี ยก 
พระบาทสมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัว ว่า “พ่อ” พ่อของ
ลูกท้ังประเทศ เพราะพ่อ
ทนเหน่ือยและทำาให้ลูกทุก
คนได้อยู่ดีมีสุข พ่อท่ีเก่งใน 
ทุกๆ ด้าน พ่อเป็นแบบอย่าง 

ท่ีดีและเป็นท่ีพ่ึงทางใจของลูกทุกคน ดิฉันภูมิใจ
ท่ีได้เกิดเป็นลูกพ่อบนแผ่นดินไทย และพ่อจะ
ยังประทับในใจของลูกตลอดกาล

นางสาวณัชติยา ภู่สุนทร 
นักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

เม่ือทราบข่าวพระองค์เสด็จ
สวรรคต ตอนน้ันรู้สึกเหมือน
เสียคนท่ีรักไป เคว้งคว้าง 
และเสียใจเป็นอย่างมาก 
เพราะเคยศึกษาโครงการ
ในพระราชดำา ริ ไ ด้เ ห็น
พระอัจฉริยภาพของท่าน 

ซ่ึงหาใครเปรียบมิได้ ท่านทรงเป็นกษัตริย์พระองค์
เดียวท่ีสามารถทำาให้แผ่นดินท่ีแห้งแล้งกลับมาชุ่ม

ช้ืนได้อีกคร้ัง ซ่ึงโครงการหลวงทุกโครงการล้วน
ทำาเพ่ือประชาชน น่ีคือเหตุผลท่ีคนไทยทุกคน
รักในหลวง เพราะท่านได้ทรงทำาเพ่ือประชาชน
อย่างแท้จริง 

นายธนศักด์ิ เอ้ือสิวะคุณ
นักศึกษาช้ันปีท่ี ๔ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการ
 

พ่อหลวงของเรา ทรงเป็นผู้
สร้างและพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือให้ประชาชน
ชาวไทยอยู่ดีกินดี และทรง
งานหนักเพ่ือให้ประเทศไทย
ของเราเจริญรุ่งเรือง ตนจะ
นำาปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียงมาใช้ในชีวิตประจำาวัน เพ่ือให้รู้จักพออยู่
พอกินและพอใช้ โดยมีในหลวงของเราเป็นแบบ
อย่าง

นายปกรณ์ สถิตอยู่คู่ไทย 
นักศึกษาช้ันปีท่ี ๒ หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์

และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

ทราบข่าวการสวรรคตของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัวรัชกาลท่ี ๙ ใจแทบ
สลาย เพราะท่ีผ่านมาไม่
ว่าจะทำาอะไรไปท่ีไหนก็จะ
เห็นพระบรมฉายาลักษณ์
ของท่านเสมอ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี

ยึดเหน่ียวจิตใจตัวผมและคนท้ังชาติให้สามัคคีกัน 
ท่านเปรียบเสมือนพ่อของคนไทยท้ังชาติ เป็นแบบ
อย่างท่ีดีให้ลูกๆ ปฏิบัติตาม และสุดท้าย ไม่ว่า 
จะเกิดอีกก่ีชาติ ตนขอเป็นข้ารองพระบาททุก
ชาติไป

นายอภิมุข ลับแล 
หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหาร

และการบริการ โรงเรียนการเรือน 

พระผู้สร้าง ผู้ช้ีนำา ทางชีวิต 
ช้ีถูกผิด รู้ให้สร้าง ตามวิถี
รู้ดีช่ัว รู้ตัวตน รู้พึงมี
ช่ัวชีวี ขอน้อม นบสักการ
“ธ ดุจด่ังแสงทองผ่อง
อำาไพ ทศพิธราชธรรม
ไซร้ประดับไว้ในโลกา”

ทศพิธราชธรรมคือหลักจริยวัตร 1๐ ประการท่ี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงประพฤติเป็นหลักธรรมประจำาพระองค์ เพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวสยาม

นายสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทรสุข 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริการการศึกษา 
ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ังลำาปาง

ในการทำางานได้ยึดหลัก 
พระบรมราโชวาท ของ 
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราช 
ทานป ริญญา บัต ร ขอ ง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษา 8 กรกฎาคม 2๕3๐ ความว่า ‘เม่ือมี 
โอกาสและมีงานให้ทำา ควรเต็มใจ ทำาโดยไม่จำาเป็น
ต้องต้ังข้อแม้หรือเง่ือนไขอันใด ไว้ให้เป็นเคร่ือง
กีดขวาง คนท่ีทำางานได้จริงๆ น้ัน ไม่ว่าจะจับ
งานส่ิงใดย่อมทำาได้เสมอ ถ้าย่ิงมี ความเอาใจใส่ 
มีความขยันและซ่ือสัตย์สุจริต ก็ย่ิงจะช่วยให้
ประสบผลสำาเร็จในงานท่ีทำาสูงข้ึน’’  

นางสาวพัสสนันท์ แย้มฉ่ำาไพร
ผู้จัดการโครงการอาหารกลางวัน ๑

เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา 
ห ลั ก ก า ร ทำ า ง า น ข อ ง
พระบาทสมเด็จพระปรมิน 
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ในหลวง รัชกาลท่ี ๙ พ่อ
หลวงของปวงชนชาวไทย 
ผมเกิดมาในรัชกาลท่ี ๙ 

ซ่ึงผมได้เห็นภาพพระราชกรณียกิจของพระองค์
ท่าน ท่ีทรงงานเพ่ือปวงชนชาวไทย ได้ฟังพระบรม
ราโชวาทมากมาย ท่ีทรงให้คำาสอน ให้ข้อคิดในการ
ใช้ชีวิต และได้สัมผัสถึงความศรัทธาของปวงชน
ชาวไทยท่ีมีต่อพระองค์ท่าน เวลาน้ีพระองค์ท่าน
ได้พักผ่อนแล้ว พระองค์จะอยู่ในหัวใจและความ
ทรงจำาท่ีดีของผม และชาวไทยตลอดไป

ไพศาล คงสถิตสถาพร 
เจ้าหน้าท่ีสำานักงาน (ประชาสัมพันธ์)

กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ดิฉันเห็นพระราชกรณียกิจ
มากมายผ่านทางส่ือต่างๆ 
ซ่ึงโครงการท่ีพระองค์ได้ทำา 
มี ป ร ะ โ ย ช น์ม ากทำ า ใ ห้
ประชาชนชาวไทยมีชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน โดย
ทรงทราบถึงความทุกข์ของ

ประชาชน ทรงเดินทางไปยังทุกแห่ง เพ่ือแก้ปัญหา
ให้แก่ประชาชนเป็นอย่างแรกเสมอ นับเป็นความ
โชคดีของประเทศไทยท่ีมีกษัตริย์ประเสริฐย่ิง 
ผู้ซ่ึงเป็นผู้นำาและพ่อของแผ่นดินอย่างแท้จริง 

นางสาวสุธิดา ส่องช่วย 
เจ้าหน้าท่ีสำานักงาน (ประชาสัมพันธ์) 

ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง

พระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
พระองค์ทรงเป็นผู้สร้าง  
ผู้พัฒนา และทรงงานหนัก
ตลอดระยะเวลาครองราช 
เพ่ือปวงชนชาวไทยได้มีชีวิต
ท่ีดีไม่ลำาบาก ดิฉันภูมิใจ

มากท่ีได้เกิดมาเป็นคนไทยเกิดในแผ่นดินของ
พระเจ้าอยู่หัวพระองค์น้ี คำาสอนท่ีพระองค์ทรง
สอนให้มีความมานะ อดทน ซ่ือสัตย์ สุจริต  
จะน้อมนำามาปฏิบัติต่อหน้าท่ีการงาน รู้จักตน  
รู้จักหน้าท่ี และยึดหลักคำาสอนของพระองค์เป็น
แนวทางปฏิบัติในการดำาเนินชีวิตด้วย

นางสาวอัญชลี เด่นดวง
เจ้าหน้าท่ีสำานักงาน (การเงิน)(การบัญชี)

กองบรรณาธิการ
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 ทีมบรรณาธิการ จัดประมวลภาพคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยทุกศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง ทุกคณะทุกหลักสูตร ท่ีร่วมกันถวายความอาลัย และ
แสดงความจงรักภักดี ในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงจะเห็นภาพความรักความสามารถ การร่วมไม้ร่วมมือของ
ชาวเรา “สวนดุสิต” อาทิ การนำาอัตลักษณ์ด้านอาหารออกบูธทำาอาหารเพ่ือแจกพสกนิกร ร่วมแรง
ร่วมใจทำาโบว์  ออกกำาลังแรงไปย้อมเส้ือผ้าชุดดำา หรือแม้แต่การช่วยเก็บขยะ รอบท้องสนามหลวง 
ก็ถือเป็นการทำาดีถวายพ่อหลวงด้วยกันท้ังส้ิน พร้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาท่ีสุด
มิได้ ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร 
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร... “ในหลวงของเรา”

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
ด้วยความจงรักภักดี
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SDU Timeline เป็นเอกสารเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมและผลงาน ทางการศึกษา
ตลอดจนเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยฯ และสังคม

this month:
The communication for all

ในหลวง กับสวนดุสิต ๑ 
คนของพระราชา...และข้าของแผ่นดิน
- ทรงจำาเพราะทรงทำา ๓
- ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ กับการศึกษา ๔
- พระบรมราโชวาท กับการดำาเนินชีวิต
 ให้มีความสุข... ทุกมุม ๕

สวนดุสิต กับ พระราชดำารัสของพ่อ 
- “สมุดบัญชี... สร้างเศรษฐกิจพอเพียง” ๗
- การเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามพระราชดำาริ 
 ในหลวง “สมุนไพรคู่ครัว” ๗

สวนดุสิต สานต่อความดีท่ีพ่อทำา
- “เดินตามรอยพ่อ สานต่อเศรษฐกิจ
 พอเพียง” ๘
- “...พระผู้ทรงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 และส่ิงแวดล้อมไทย...” ๙

ธ สถิตในดวงใจ ชาวสวนดุสิต ๑๐-๑๑
- ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
 ด้วยความจงรักภักดี ๑๒-๑๓

อ่านจดหมายข่าว SDU Timeline ฉบับออนไลน์ได้ที่ www.dusit.ac.thsdu.prnetwork@gmail.com

“ท่ีของข้าพเจ้าในโลกน้ี คือ การท่ีได้อยู่ท่ามกลาง
ประชาชนของข้าพเจ้า น่ันคือคนไทยท้ังปวง”

 ความตอนหน่ึงจากพระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เร่ือง “เม่ือข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิทเซอร์แลนด์”
  

 ตลอดระยะเวลากว่า ๗๐ ปี ท่ีทรงครองสิริราชสมบัติ เป็นท่ีประจักษ์แล้วว่า 
พระองค์สถิตอยู่กลางดวงใจของพสกนิกรท้ังปวง ไม่เคยมีวันใดท่ีไม่ทรงทำาเพ่ือ 
ราษฎร พระองค์เสด็จไปทุกแห่งหนท่ีประชาชนเดือดร้อน ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดิน 
ท่ีทรงพระดำาเนินไปแทบทุกตารางน้ิวบนพ้ืนแผ่นดินน้ี พระราชกรณียกิจมากมาย 
ล้วนเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชน นับเป็นบุญอย่างหาท่ีสุดมิได้ของชาวไทย 
ทุกคนท่ีได้เกิดบนแผ่นดินของ “พระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรม”
  สำาหรับ SDU Timeline ฉบับน้ีเป็นฉบับพิเศษ เพ่ือรำาลึกในพระมหากรุณา 
ธิคุณอันใหญ่หลวงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือให้
ผู้อ่านได้เก็บรักษาความทรงจำาอันงดงามของพระองค์ท่านไว้ในดวงใจของพวกเรา
ชาวสวนดุสิตทุกคนตลอดไป ท้ังน้ีได้รวบรวม บทความ กิจกรรม โครงการต่างๆ  
ท่ีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้น้อมนำาพระราชดำารัส
อันทรงคุณค่าไปสู่การปฏิบัติ ผ่านคอลัมน์ คนของพระราชาและข้าของแผ่นดิน,  
ธ สถิตในดวงใจชาวสวนดุสิต, ในหลวง กับ สวนดุสิต, สวนดุสิตสานต่อความดี 
ท่ีพ่อทำา ฯลฯ ด้วยซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมรำาลึกถึงพระองค์ท่านอย่าง
สุดหัวใจ “ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์”
         ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์
   หัวหน้ากองบรรณาธิการ


