การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้ให้กับ ชป.กร.มทบ. (ขุนภักดี)
สคริปต์ แนวทาง “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” ด้วยปณิธานไทย
วันที่ ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
บรรเลงเพลง อัตลักษณ์ไทย 2 เพลง

วิทยากร เสริมสร้างความเข้าใจ (กล่าวทักทาย ,กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน ,ละลายพฤติกรรม)
ขอบคุณครับ ขอบคุณส�ำหรับเสียงตบมือที่เป็นก�ำลังใจให้กับนักร้องนักดนตรี ครับ
ครับ สวัสดีครับ..พ่อแม่พี่น้อง อ�ำเภอ...............จังหวัด.............ทุกท่าน วันนี้หลายคนคงสงสัยว่าทหารมา
ท�ำอะไรกันเยอะแยะ ครับ วันนี้ กองทัพบก โดย มทบ. 1 พวกเรา ขุนภักดี1 ร่วมกับ...................
จัดกิจกรรม “กองทัพบกเพื่อประชาชน ร่วมสร้างปณิธานเพื่อประเทศไทย” วันนี้ เรามาท�ำความเข้าใจ
เสริมสร้างความรักชาติกันครับ ทุกท่านครับ ดังสโลแกนที่ว่า กองทัพบกเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ
ประชาชน ยามใดที่บ้านเมืองไม่สงบ ประชาชนได้รับความล�ำบาก เราจะเห็น ทหารหาญ เข้ามาช่วยเหลือดูแล
เพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด อยาก
จะบอกกับทุกท่านว่า ทหารรักประชาชน ครับ และวันนี้ผมไม่ได้มาเพียงคนเดียว ยังมีทีมงานที่จะมาร่วม
ท�ำความเข้าใจให้กบั พ่อแม่พนี่ อ้ งอีกครับ ขอเสียงตบมือดังๆต้อนรับขุนภักดี 1 ครับ ( แนะน�ำ ทีมงาน ร.อ.หัวใจ รักชาติ
วิทยากรเสริมสร้างอุดมการณ์ฯลฯ) และวิทยากรแต่ละท่านจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาท�ำความเข้าใจให้กับพ่อแม่
พี่น้อง อีกสักครู่พบกับกับวิทยากรแต่ละท่านครับ

วิทยากร การมีส่วนร่วม (ละลายพฤติกรรม)
หลังจากทีเ่ ราได้ออกก�ำลังเล็กน้อย หัวเราะพอประมาณ อย่าลืมออกก�ำลังใจ ก�ำลังปัญญากันด้วยนะครับ
ความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย ความเป็นไทย และความเป็นชาติไทย ซึ่งเป็นคุณสมบัติประจ�ำชาติไทย
ของเรา ทุกท่านครับ ในอดีตแต่ปางก่อน เราเคยร่วมทุกข์ ร่วมสุขกันมา จึงท�ำให้เรามารวมตัวกัน ณ ที่แห่งนี้
เพราะเรามี บุพเพสันนิวาส ร่วมกัน (เป็นการน�ำส่งเข้าเพลงแต่ละเพลงที่เตรียมมา)
เพลง บุพเพสันนิวาส

1

สคริปต์ แนวทาง “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” ด้วยปณิธานไทย
วิทยากร เสริมสร้างความเข้าใจ (กล่าวถึงความสามัคคี ยกตัวอย่างของวีรชนเชื่อมโยงปัจจุบัน)
ทุกท่านครับ ในอดีตบรรพบุรุษ บรรพชนของเราท่านได้เสียสละเลือด เนื้อ ชีวิต รักษาผืนแผ่นดินไว้
ให้กับพวกเรา ชาวบ้านบางระจัน ถึงแม้จะเป็นเพียงสามัญชนคนธรรมดา ต่างสามัคคี เสียสละแม้กระทั่งชีวิต
เพื่อรักษาผืนแผ่นดิน รวมพลังความสามัคคีของชาวบ้านช่วยเหลืออโยธยาในการสู้รบกับทัพพม่า ถึงแม้รู้ว่าจะ
ต้องตายจนหมดสิ้น แต่เพียง เพื่อแลกผืนแผ่นดินให้ลูกหลานไทย เป็นวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ที่ควรจดจ�ำ และ
เหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อครั้งที่ หมูป่า ๑๓ ชีวิต ติดอยู่ในถ�้ำหลวงขุนน�้ำนางนอนเราได้เห็นพลังความสามัคคีของ
พี่น้องคนไทยทั่วสารทิศ มาร่วมแรงร่วมใจเป็นจิตอาสาที่พยายามช่วยเหลือทั้ง ๑๓ ชีวิตให้ปลอดภัย และ
เหตุการณ์ครั้งนี้ สื่อต่างๆนิตยสารชั้นน�ำของต่างชาติ ต่างยกย่องให้ “คนไทยเป็นประชากรที่ดีที่สุดในโลก”
และในวันนี้ พวกเราขุนภักดี……เข้ามาในพืน้ ทีช่ มุ ชน………ชืน่ ชมความสามัคคีของทุกท่าน ทีร่ ว่ มแรงร่วมใจกัน
เป็นจิตอาสา พัฒนาชุมชนให้ดูสง่างาม
นีค่ อื พลังความรักสามัคคีของพีน่ อ้ งคนไทย เรามาร่วมสร้างพลังแห่งความรักของพีน่ อ้ งไทย เพือ่ บ้านประเทศไทย
เรามาร่วมกันคิด ร่วมกันท�ำ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขของประชาชน และความมั่นคงของชาติไทย ด้วย
ความรักสามัคคี สู่ปณิธานเพื่อประเทศไทย ให้ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง ให้ชาติไทยยั่งยืน เพราะนี่คือ
“ปณิธานเพื่อประเทศไทย” เชิญทุกท่านรับชม วีดีทัศน์ครับ
ชมวีดีทัศน์
เราจะน�ำความรัก ความสามัคคีของพวกเรา ท�ำเพื่อเธอ ประเทศไทย
เพลง เพื่อเธอประเทศไทย
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สคริปต์ แนวทาง “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” ด้วยปณิธานไทย
วิทยากร เสริมสร้างอุดมการณ์ อ่านสาสน์ (พระราชด�ำรัส ร.๑๐)
นับว่าเป็นความโชคดีของคนไทย ที่เรามีพระมหากษัตริย์แห่งบรมราชวงศ์จักรีวงศ์ ทุกพระองค์ ทรงตั้ง
พระราชปณิธานที่จะท�ำนุบ�ำรุงประเทศชาติ และประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุข ที่สืบเนื่องมาทุกยุคทุกสมัย
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา
ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” ดังพระราชด�ำรัสตอนหนึ่ง ความว่า
“…คนไทยนั้นมีจิตใจดี มีความกตัญญูกตเวที
มีความเอื้ออารีต่อกัน มีความรักชาติ รักแผ่นดิน
เป็นคุณสมบัติประจ�ำชาติ
และมีความรู้ความสามารถ ไม่แพ้ชนชาติอื่นใด
ดังนั้น ไม่ว่าจะมีอุปสรรค ปัญหา หรือเหตุไม่ปรกติใด ๆ เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรา
ก็เชื่อได้ว่า ถ้าเราจะร่วมกันคิดอ่าน และช่วยกันปฏิบัติแก้ไข
ทุกสิ่งทุกอย่าง จะสามารถคลี่คลายลุล่วงไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอน
…ขอให้ชาวไทยทุกคน ตั้งใจให้แน่วแน่ ที่จะรักษาคุณสมบัตินี้ให้เหนียวแน่น
และท�ำความคิดจิตใจให้แจ่มใส ด้วยปัญญาที่กระจ่าง
พิจารณาทุกสิ่งที่เกิดมีขึ้น ตามความเป็นจริงโดยปราศจากอคติ
ให้มีความมุ่งมั่น มีก�ำลังใจ
ในอันที่จะร่วมกัน ปฏิบัติสรรพกิจน้อยใหญ่ในภาระหน้าที่
ตามแนวพระบรมราโชบายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้ ให้งานทุกอย่าง ส�ำเร็จผลเป็นความดีความเจริญ
ทั้งแก่ตนเอง แก่ส่วนรวม และประเทศชาติ
เป็นการร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ในการนี้ ข้าพเจ้าขอปฏิบัติหน้าที่ ร่วมกับประชาชนชาวไทย
โดยเต็มก�ำลังความสามารถ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานเช่นกัน”
พระราชด�ำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2560
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สคริปต์ แนวทาง “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” ด้วยปณิธานไทย
วิทยากร เสริมสร้างอุดมการณ์ (แรงบันดาลใจ ปณิธานไทย และทุนคนไทย)
ทุกท่านครับ เราโชคดีที่สุดที่ได้เกิดเป็นคนไทย เกิดบนผืนแผ่นดินไทย
เพราะชาติบ้านเมือง คือชีวิต คือเลือดเนื้อ และเป็นสมบัติของเราทุกคน
เราทุกคนต่างเป็นพี่น้องร่วมชาติที่จะมาขับเคลื่อนปณิธานเพื่อประเทศไทย ร่วมน้อมน�ำพระราปณิธาน
“สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” สืบสานความเป็นคนไทย รักษาความเป็นไทย ต่อยอด
ความเป็นชาติไทย ด้วยความรูร้ กั สามัคคี ด้วยความเข้าใจเข้าถึงพัฒนา เพือ่ สืบสานรักษาต่อยอด ให้บา้ นประเทศไทย
อยู่เ ย็ นเป็ นสุ ข ใต้ร ่ม พระบารมี นี่คือปณิธ านเพื่ อประเทศไทย เราท� ำ ความ ดี ด้ วยหั วใจ ขั บ เคลื่อน
บ้านประเทศไทยสู่ความศิวิไลซ์ ด้วยทุนคนไทย ที่เรามี
เพลง ทุนคนไทย

วิทยากร เสริมสร้างอุดมการณ์ (รู้ รัก สามัคคี)
ทุกท่านครับ เราโชคดีที่มี “ทุนคนไทย” ซึ่งประกอบไปด้วย “ความเป็นคนไทย ความเป็นไทย และ
ความเป็นชาติไทย” นี่คือต้นทุนชีวิตของเราทุกคน เรามีเอกลักษณ์ มีภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมายาวนาน
เป็นต้นทุนทีส่ ามารถน�ำไปพัฒนาต่อยอด สร้างรายได้สตู่ นเอง สูช่ มุ ชนและสังคม ด้วยหัวใจทีร่ วมเป็นหนึง่ เดียวกัน
หัวใจทีเ่ ป็นคนไทย และเราต่างก็เป็นฟันเฟืองทีส่ ำ� คัญ มารวมพลังความรู้ รวมพลังความรัก ช่วยกันคิด ช่วยกันท�ำ
เพื่อบ้านประเทศไทย ของเราทุกคน มาร่วมกันตอบแทนคุณแผ่นดิน บอกรักประเทศไทย ด้วยการรวมพลัง
รู้ รั ก สามั ค คี ท�ำ ความดีเพื่อชาติไทย แทนค� ำ บอกรั ก ประเทศไทย จากหั วใจของพี่ น ้ อ งไทยทุก คน
อย่าลืมบอกรักประเทศไทยกัน ทุกๆวัน นะครับ
เพลง บอกรักประเทศไทย
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สคริปต์ แนวทาง “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” ด้วยปณิธานไทย
วิทยากร เสริมสร้างอุดมการณ์ (เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา)
ประเทศไทยคือบ้าน การที่จะท�ำให้บ้านเจริญก้าวหน้า จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคน โดยการน�ำประโยชน์
จากต้นทุนความเป็นไทยที่เรามี น�ำเอกลักษณ์ ภูมิปัญญา ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น มาพัฒนาต่อยอด
สร้างรายได้ สร้างความสุข กลับคืนสูช่ มุ ชนและสังคม ให้เกิดความยัง่ ยืนดัง่ ต้นไม้ใหญ่ ทีใ่ ห้ความร่มเย็น ยืนหยัด
มายาวนานจากรุ่นสู่รุ่น หยั่งรากลึกแห่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของ
ชาติ แตกกิ่งสาขาแห่งภูมิปัญญาอันล�้ำค่า คู่แผ่นดิน
เรามาร่วมกันดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ ที่เปรียบดั่งต้นรักประเทศไทย ด้วยความกตัญญูรู้คุณ ด้วยความ
รักชาติ รักแผ่นดิน ร่วมกันเสริมสร้างจิตส�ำนึกชุมชน และจิตส�ำนึกสาธารณะ ด้วยการท�ำหน้าที่พลเมืองที่ดี
ร่วมกันพัฒนาชุมชน เพื่อให้แต่ละชุมชนเป็นหนึ่งเสาหลักของบ้านประเทศไทย เพื่อส่งมอบประเทศไทยให้
ลูกหลานต่อไป เพราะนี่คือบ้านประเทศไทย
เพลง บ้านประเทศไทย

วิทยากร เสริมสร้างอุดมการณ์ (สืบสาน รักษา ต่อยอด)
ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรง
มีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ที่จะ “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” สืบสานพระราชปณิธาน
แห่งองค์สมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชเจ้า ทุกพระองค์ สืบสานพระราชปณิธานต่อจาก ในหลวงรัชกาลที่ 9
ตลอดจนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 บ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุข แก่อาณาประชาราษฎร์
และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง
ในฐานะทีเ่ ราเป็นประชาชนคนไทย เรามาร่วมใจกันตัง้ “ปณิธานเพือ่ ประเทศไทย” ร่วมกันคิด ร่วมกันท�ำ
ท�ำหน้าที่ให้ดีที่สุด ด้วยสติที่รู้ตัว ด้วยปัญญาที่รู้คิด ด้วยความสุจริตที่จริงใจ เพื่อบ้านประเทศไทยอันเป็นที่รัก
ของเราทุกคน แล้วเราจะต่อยอดงาน ด้วยการขับเคลื่อน จิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชด�ำริ
เราท�ำความ ดี ด้วยหัวใจ
				
“จะสืบสาน พระราชปณิธาน เพื่อปวงประชา
				
จะรักษา คุณความดี ให้คงมั่น
				
จะต่อยอด ความเป็นไทย ตราบนิรันดร์
				
รวมพลัง ท�ำความดี เพื่อชาติไทย”
			
เพราะนี่คือพลัง แห่งการท�ำความ ดี ด้วยหัวใจ จิตอาสาพระราชทาน
เพลง จิตอาสาพระราชทาน
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สคริปต์ แนวทาง “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” ด้วยปณิธานไทย
วิทยากร (สืบสานพระราชปณิธาน ศาสตร์พระราชา)
เราคนไทยโชคดีเหลือเกิน เราเกิดในรัชสมัยกษัตริยน์ กั พัฒนา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ตลอดระยะเวลาทีพ่ ระองค์ทรงครองราชย์ 70 ปี กับอีก 126 วัน
ทรงมีโครงการในพระราชด�ำริ มากกว่า 4,000 โครงการ ที่ทรงงานเพื่อพสกนิกรชาวไทย ทรงน�ำศาสตร์
พระราชาให้คนไทยได้เรียนรู้ น�ำไปปฏิบัติ ด้วยการเดินทางสายกลางแห่งชีวิต แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ใน
การหล่อเลี้ยงชีวิตให้เหมาะสมกับ วิถีชีวิตของคนไทย ภายใต้หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ด้วยความพอประมาณ
มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ด้วยความรอบรู้ รอบคอบ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ขยันและอดทน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรง สืบสานพระราช
ปณิธาน ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทุกสิ่งที่พ่อสร้าง ทุกอย่างที่พ่อสอน ทรงเดินตามรอยเท้า ทรง “สืบสาน รักษา
ต่อยอด เพื่อสร้างสุขปวงประชา”
(บ้านประเทศไทย)
เพราะชาติบ้านเมือง คือชีวิต คือเลือดเนื้อ เป็นสมบัติของเราทุกคน บ้านของเราชื่อ ประเทศไทย บ้าน
ที่บรรพบุรุษของเรา ได้เสียสละ แลกมาด้วยเลือด เนื้อ และชีวิต ให้เราคงความเป็นไทย ความเป็นคนไทย และ
ความเป็นชาติไทย อยู่ได้ทุกวันนี้ เราทุกคนต่างรักและหวงแหนในบ้านเกิดของเรา เราทุกคนต่างเป็นพี่น้องร่วม
ชาติที่จะมาร่วมกันขับเคลื่อน ภารกิจแห่งชาติ สร้างพลังแห่งความรักของพี่น้องไทย เพื่อบ้านประเทศไทย
เรามาร่วมกันคิด ร่วมกันท�ำ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขของประชาชน และความมั่นคงของชาติไทย ด้วย
ความรักสามัคคี สู่ปณิธานเพื่อประเทศไทย ให้ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง ให้ชาติไทยยั่งยืน
จะสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยรักสามัคคี เทิดศักดิ์ศรี ชาติไทยให้ยั่งยืน
นี่คือ ปณิธานเพื่อประเทศไทย
เพลง ปณิธานเพื่อประเทศไทย
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สคริปต์ แนวทาง “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” ด้วยปณิธานไทย
วิทยากร ( ประชาสัมพันธ์ ) ผลงานกองทัพ, หน่วย ,งานส�ำคัญของ ทบ. ,อื่นๆ
ทุกท่านครับ เหลืออีกไม่กวี่ นั แล้ว จะถึงพระราชพิธบี รมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 10 แห่ง
ราชวงศ์จกั รี ผมมีเรือ่ งราวดีๆ มาประชาสัมพันธ์ ให้ทราบกันครับ
๑.วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒
๒.วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒
๓.วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒
๔.วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒
				
๕.วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒
๖.วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒
๗.วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒
				
วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
				
				
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
				
				
				
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
				
				
				
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
				
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
				
				
				

- เป็นพิธี พลีกรรม ตักน�้ำจากแหล่งน�้ำศักดิ์สิทธิ์
- ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีท�ำน�้ำอภิเษกและจุดเทียนชัย
- ต้นเทียนชัย เวียนเทียนสมโภชน�้ำอภิเษก
- เสกน�้ำอภิเษกจากกรุงเทพฯ และ 76 จังหวัด
- ประกาศชุมนุมเทวดา ท�ำน�ำ้ เทพมนตร์ เจริญพระพุทธมนต์ ท�ำน�ำ้ พระพุทธมนต์
- แห่เชิญน�ำ้ อภิเษกจาก “วัดสุทศั นเทพวราราม” ไปยัง “วัดพระศรีรตั นศาสดาราม”
- พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์
- จารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพ แกะพระราชลัญจกร และ จารึก
พระสุพรรณบัฏพระบรมวงศ์ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
- เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์
พระลานพระราชวังดุสิต ปฐมบรมราชานุสรณ์สะพานพระพุทธยอดฟ้า
และเสด็จพระราชด�ำเนินบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
- เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพและพระราชลัญจกร ไปยังพระที่นั่ง		
ไพศาลทักษิณ
- เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรตั นปฏิมากร
นมัสการพระรัตนตรัย ถวายบังคมพระบรมอัฐิ พระอัฐิ และ จุดเทียนชัย
- พระราชพิธบี รมราชาภิเษก
- เสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล
- ประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก ถวายบังคมพระบรมอัฐิ พระอัฐิ สดัปกรณ์
- เฉลิมพระราชมณเฑียร
- พระราชพิธเี ฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย สถาปนาพระฐานันดรศักดิพ์ ระบรมวงศ์
- เสด็จพระราชด�ำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพระพยุหยาตราสถลมารค
- เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระทีน่ งั่ สุทไธสวรรย์ปราสาทให้ประชาชนเฝ้าฯ
ถวายพระพรชัยมงคล
- เสด็จออก ณ พระทีน่ งั่ จักรีมหาปราสาท ให้คณะทูตานุทตู และกงสุลต่างประเทศ		
เฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคล
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สคริปต์ แนวทาง “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” ด้วยปณิธานไทย
วิทยากร ( ประชาสัมพันธ์ ) ผลงานกองทัพ, หน่วย ,งานส�ำคัญของ ทบ. ,อื่นๆ
และในช่วงที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน กองทัพบกได้ให้หน่วยทหารในพื้นที่ เข้าไปดูแลและ
ช่วยเหลือพี่น้องประชนชน เมื่อครั้งเกิดอุทกภัย จากพายุปาบึกทางภาคใต้ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
บ้านเรือนเสียหายมากมาย กองทัพบก ได้เข้าไปช่วยเหลือดูแล จัดก�ำลังพลเข้าช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กลับคืนสู่สภาวะปรกติ และเมื่อครั้ง เกิดวาตภัย ไฟป่า สร้างความเดือดร้อน พื้นที่ไร่นา
ของประชาชน กองทัพบก ได้ส่งก�ำลังพลเข้าช่วยสร้างแนวกันไฟ และดับไฟป่า
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา กองทัพบกได้มีการท�ำงานมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีทั้งการร่วมงานกับภาครัฐ และ
ภาคเอกชน โดยที่จะเห็นเด่นชัดในขณะนี้คือ การร่วมมือร่วมใจในการขจัดปัญหา ฝุ่นละออง PM 2.5 โดย
กองทัพบกได้สนับสนุนรถน�้ำ เพื่อการ ฉีดพ่น ละอองน�้ำ ในพื้นที่ ที่ประสบปัญหา ซึ่งสามารถช่วยลดระดับค่า
ฝุ่นละอองได้ จนในขณะนี้ หลายๆพื้นที่ มีค่ามาตรฐานลดลง เพราะเรารักประชาชน และทหารคือที่พึ่งของ
ประชาชนในทุกโอกาส ครับ
พี่น้องครับ เรามารวมพลังกัน บอกรักในสิ่งที่เรารัก ตะโกนกู่ก้อง ให้โลกรู้ ฉัน รักเธอ ประเทศไทย

เพลง รักเธอประเทศไทย
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สคริปต์ แนวทาง “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” ด้วยปณิธานไทย
วิทยากร การมีสว่ นร่วม (การสร้างเครือข่ายมวลชน) อธิบายการติดโพสอิท ,การเข้าร่วมเพจเรือนราชภักดี
จะบอกรักอย่างเดียวก็หาไม่ ต้องช่วยกันดูแลรักษา ด้วยใช่ไหมครับ กองทัพภาคที่ ๑ ได้สั่งการให้หน่วย
ที่ขึ้นตรงจัดก�ำลังพลเข้าช่วยเหลือในเรื่องของฝุ่นละออง PM2.5 ลดปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคกลาง และจัด
ก� ำ ลั ง พลจิ ต อาสาร่ ว มพั ฒ นาในทุ ก พื้ น ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ปรั บ ปรุ ง สวนหย่ อ ม ภู มิ ทั ศ น์ ใ ห้ ดู ดี เพราะนี่ คื อ
บ้านประเทศไทย บ้านที่เรารัก
ทุกท่านครับ เรามารวมพลังความรักสามัคคีกัน ที่จะดูแลบ้านประเทศไทยของเรา จะดูแลพี่น้องเรา
ในชุมชนกันอย่างไร ในอดีต เราติดต่อสื่อสารกันโดยการใช้ม้าเร็ว นกพิราบสื่อสาร ตีฆ้องร้องป่าว แต่ตอนนี้
เทคโนโลยี สมัยนี้ช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ทุกท่านมีโทรศัพท์มือถือกันทุกคนใช่ไหมครับ
เรามาสร้างกลุ่มไลน์เพื่อติดต่อสื่อสาร แจ้งข่าวหากันโดยทางเราได้ติด คิวอาโค้ด ไว้ที่ด้านหลังห้อง หรือท่าน
ลองเปิดไปที่เฟสบุ๊ค แล้วพิมพ์ค�ำว่า เรือนราชภักดี เป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกัน เท่านี้เราก็จะได้ติดต่อสื่อสารรับรู้
เรื่องราวดีๆ ของกองทัพ แล้วเราจะช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลพี่น้องเรา ให้อยู่สุขสบาย หากท่านไม่มีไลน์
ไม่มีเฟส ท่านสามารถติดต่อได้โดยตรงที่เบอร์โทร............................................หรือถ้าท่านไม่ได้ใช้โทรศัพท์เลย
ก็สามารถแจ้งข่าวสารได้ที่หน่วยทหารที่รับผิดชอบในพื้นที่ หรือไปที่ก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชนของท่าน
ก็ได้ครับ
ครับแล้วในตอนนี้เจ้าหน้าที่ของเราได้แจกใบบอกรัก (กระดาษโพสอิท) เพื่อให้ท่านได้เขียนข้อความ
แทนค�ำ “บอกรักประเทศไทย” ว่าท่านต้องการจะท�ำอะไร และอยากท�ำอะไรเพื่อประเทศไทย โดยเราเขียน
ออกจากใจ ที่จะร่วมกันคิด ร่วมกันท�ำ เพื่อพัฒนาบ้านประเทศไทยร่วมกัน
เมื่อเราเขียนข้อความเสร็จแล้ว เราจะไปติดกระดาษที่ต้นรักประเทศไทย ต้นไม้ของพ่อ จากเมล็ดพันธุ์
แห่งความรักและความดี เติบโตเป็นต้นกล้า ทีพ่ ร้อมจะเติบใหญ่ แผ่กงิ่ ก้านสาขา ผลิดอกออกผล มีรากแก้ว
ทีห่ ยัง่ รากลึกและมัน่ คง พร้อม ๆ กัน ในช่วงทีบ่ รรเลงเพลง ต้นไม้ของพ่อ แล้วเราเดินกลับมายืนจับมือล้อมวงกัน
รวมพลังรักสามัคคีของพี่น้อง อ�ำเภอ........................................................เรามารวมพลังอันยิ่งใหญ่ของชุมชนสู่
ปณิธานเพื่อประเทศไทย ที่ต้นรักประเทศไทย ต้นไม้ของพ่อ กันครับ

เพลง ต้นไม้ของพ่อ
เพลง จับมือกันไว้
วิทยากร ( กล่าวขอบคุณ ปิดงาน )
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