บทความ

ส่วนการประชาสัมพันธ์ สานักพัฒนาการประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๖๒๖-๗

บทความเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้านสังคม
เรื่อง เทิดพระเกียรติ”ครูผู้ยิ่งใหญ่”จากใจนักวิชาการเยอรมนี
เรียบเรียงโดย ญาณี จันทร์กล่่า
................................................
ประเทศไทยกับเยอรมนีมีความสัมพันธไมตรีอย่างดีนับแต่อดีตถึงรั ชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เริ่มกระชับความสัมพันธ์มากขึ้นในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระจุลเจ้าเกล้าจอมอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรปในปี 2440 และ
2450 กล่าวได้ว่าเป็นจุดเริ่มของความสัมพันธ์ระหว่างไทย กับยุโรป ซึ่งมีคุณูปการสาคัยยิ่งใน
การปกป้องบ้านเมือง ในภาวะที่ทั่วโลกเข้าสู่ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ในกาลต่อมายังได้ทรงส่ง
พระโอรสหลายพระองค์เข้ารับการศึกษาที่ประเทศเยอรมนีด้วย และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรามหาอนันทมหิดลพระองค์เสด็จเยือนประเทศไทยเยอรมนี 2 ครั้ง
เยอรมนี มี ค วามส าคั ย ในฐานะดิ น แดนพระราชสมภพของพระบาทสมเด็ จ
พระปรเมนทรามหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบ ดินทร รัชกาลที่ 8 ณ เมืองไฮเดลแบร์ก
สาธารณรัฐไวมาร์ ปัจจุบันคือประเทศเยอรมนี กระทั่งถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นครองราชย์ต่อ ได้เสด็ จฯ ไปเพื่อทรงเจริยสัมพันธไมตรี ครั้งแรก
พระองค์ทรงพบกับประธานาธิบดี คาร์ล ไฮน์ริช ลุบเก มิตรภาพของพระบรมมหากษั ตริย์ไทย
ยังผลเจริยงอกงามระหว่างไทยและเยอรมนีจนถึงทุกวันนี้
พระอัจฉริยะภาพผนวกกับพระวิริยะอุต สาหะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช เพื่ อ พสกนิ ก รชาวไทยยั ง แผ่ ข จรขจายเป็ น ที่ เ ลื่ อ งลื อ ของชาวโลก
ศาสตราจารย์ แทนเฟรด คราเมส ผู้เชี่ยวชายชาวเยอรมนี มีความสนใจปรัชยาแบบตะวันออก
และศาสนาพุทธ ศึกษาพระราชประวัติและพระกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างยาวนาน ซึ่งมุมมองของชาวต่างชาติ ท่านนี้มีสาระสาคัยที่น่าสนใจ
ประกอบด้วย
1. พระองค์ทรงมีพระวิริอุตสาหะในการประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อทรง
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับราษฎรของพระองค์ ทรงตราตราพระวรกายและทรงงานหนักมิใช่เพื่อ
ให้ได้รับการยกย่องว่าเป็นกษัตริย์ที่ประเสริฐ ทรงกระทาเพื่อเป็นตัวอย่างที่จับต้องได้
2/พระบาทสมเด็จ......................

-22. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นบุคคลที่มีแนว
พระราชดาริและทรงกระทาการใด ๆ โดยใช้หัวใจทั้งสิ้น
3. ทรงเป็นครูของเรา เป็นแบบอย่างในการดาเนินชีวิต จงแสดงความเคารพต่อ
ครู ด้วยการนาความรู้ไปใช้ไปทาให้เกิดผล เพื่อตัวเองและเพื่อสังคม
4. คาสอนของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กาลังจะ
สูยหายไปตลอดกาล หากยังไม่มีใครตระหนักถึงคุณค่าความสาคัยแห่งคาสอน หากทุกคน
ช่วยกันเก็บรักษาเจตนารมณ์อันแรงกล้า และคาสอนของพระองค์เอาไว้ให้อยู่สืบไปตราบชั่วลูก
ชั่วหลาน ว่าพระมหากษัตริย์ผยู้ ิ่งใหย่ของทุกคนพระองค์นี้จะอยู่ในหัวใจคนไทยไปตลอดกาล
ในฐานะที่คนไทยนับเป็นผู้โชคดีที่สุดในโลกที่เกิดเป็นคนไทย ภายใต้พระบรมโพธิ
สมภารและได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เราจึงควรน้อมนาพระบรมราโชวาทและ
พระราชดารัสมาเป็นหลักชัยของชีวิต พัฒนาชีวิตให้มีความเจริยรุ่งเรือง และพัฒนาประเทศ
ต่อไป

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

ท่านผู้ ฟั งสามารถส่ งไปรษณียบัตร แสดงความคิดเห็น แนะนารายการได้ที่ ส่ วนการ
ประชาสั มพันธ์ สานักพั ฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสั มพันธ์ ถนนพระราม ๖ เขตพยาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๒-๖๑๘-๒๓๒๓ ต่อ ๑๖๒๖-๒๗

ยาณี จันทร์กล่า พิมพ์
………………..…………...ผู้ตรวจทาน
2 ธันวาคม ๒๕๕๙

บทความ

ส่วนการประชาสัมพันธ์ สานักพัฒนาการประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๖๒๖-๗

บทความเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจสังคม
เรื่อง ยึดแนวทางพระราชดาริกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาการศึกษา
เรียบเรียงโดย พรรณี ตั้งใจสถาปัตย์
................................................
ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (ซีมีโอ) ครั้งที่ ๓๙ จากประเทศสมาชิก ๑๑ ประเทศ ได้แก่ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม,
กัมพูชา, อินโดนีเซีย, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, มาเลเซีย, เมียนมา, ฟิลิปปินส์,
สิงคโปร์, ติมอร์ เลสเต, เวียดนาม และประเทศไทย รวมทั้งผู้แทนสมาชิกสมทบ ศูนย์ระดับ
ภูมิภาคของซีมีโอ ผู้ร่วมสังเกตจากประเทศญี่ปุ่น จีน และองค์กรระหว่างประเทศ เข้าร่วมกว่า
๑๐๐ คน เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ที่โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ใน
ด้านเกี่ยวกับการศึกษาของไทยและอาเซียน ไม่ใช่เพียงแค่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิ
พลอดุลยเดช พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงดูแลเด็กไทยตามชายขอบ ชายแดน แนวทางที่
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานแก้ไขปัญหาทุกเรื่อง รวมถึงการศึกษา
เป็น แนวทางแก้ ไขปั ญหาอย่ างยั่ งยืน รั ฐบาลและกระทรวงศึกษาธิ การน้อมนาแนวทางของ
พระองค์มาปฏิ บัติอย่ างจริง จัง ทรงสอนไม่ให้ เห็นแก่ ตัว สอนให้นึ กถึงเพื่ อน ในอาเซียนซึ่ ง
องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ดาเนินการ เป็นการร่วมแก้ไข
ปัญหาการศึกษาในภูมิภาคและกลุ่มสมาชิกสมทบเพื่ออนาคตของเด็ก ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์
จัน ทร์ โ อชา นายกรัฐมนตรี เคยกล่ า วว่ า เราจะเดิ น ไปด้ ว ยกัน จะไม่ ทิ้ง ใครไว้ ข้ า งหลั ง และ
ประเทศสมาชิกซีมีโอจะไม่ทิ้งเด็ก ๆ ของท่านไว้ข้างหลังแม้แต่คนเดียวเช่นกัน
ประเทศไทยได้ น้ อ มน าหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมาเป็ น แนวทางในการพั ฒ นาประเทศ ซึ่ ง โครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดาริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการนั้น มี ๔๐๐ โครงการที่มุ่งพัฒนาการศึกษา
/สวัสดิภาพ และ..........
-๒สวัสดิภาพ และสวัสดิการของประชาชนชาวไทย รัฐบาลได้ยึดถือเป็นแนวทางส่งเสริมการศึกษา
ตลอดชีวิต พัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพให้แก่ประเทศ และเชื่อมั่นว่าจะนาพาประเทศบรรลุ
ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (2030 Agenda for SDG) นอกจากนี้

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า สานักงานส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผย ในการแก้ไขปัญหา
หนี้สิ นครูทั้ง ระบบว่ า สกสค. ได้ จัด ทาร่ างยุทธศาสตร์ การแก้ ไขปัญหาหนี้สิน ครู ทั้งระบบ มี
หลักการแก้ไขเชิงบูรณาการทุกมิติ มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาแบบฉับพลันทันต่อสถานการณ์ ครูที่เข้า
ร่วมโครงการต้องให้ความร่วมมือและให้สัญญาใจว่าจะประพฤติปฏิบัติตนสร้างจิตสานึก เข้าใจ
เข้าถึง พัฒนา ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
การเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มีหลักการอยู่ที่การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ การ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ธรรมาภิบาล ความยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการ
กระจายอานาจสู่หน่วยงานปฏิบัติงาน เสริมสร้างแผนการดาเนินชีวิตที่สมดุลตามวิถีพอเพียง
สร้างมูลค่าเพิ่มทรัพย์สินทางปัญญาและหลักทรัพย์พื้นฐาน เป็นต้น

.............................................
ท่ านผู้ ฟั งสามารถส่ งไปรษณี ยบั ตร แสดงความคิ ดเห็ น แนะน ารายการได้ ที่
ส่วนการประชาสัมพันธ์ สานักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ เขต
พญาไท กรุ ง เทพฯ ๑๐๔๐๐ หรื อ สอบถามรายละเอี ย ดได้ ที่ ๐๒-๖๑๘-๒๓๒๓
ต่อ ๑๖๒๖-๒๗
พรรณี พิมพ์
... .. . . . . .. . . . . ผู้ตรวจทาน
... .. . . . . .. . . . . /พ.ย. /๒๕๕๙

