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กอ.รมน.
"เพราะเราคือ ครอบครัวเดยีวกัน”
ปรับปรุงบ้านพักมอบให้ก�าลังพล

รองแม่ทัพภาคท่ี ๔ เป ็นประธานส่งมอบบ้าน  
ในโครงการ “ใส่ใจ ห่วงใย ทหารพราน ๔๗” เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของครอบครัวก�าลังพลให้ดีขึ้น เมื่อวันท่ี ๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๔

พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคท่ี ๔/
หัวหน้าจิตอาสา ๙๐๔ ภาค ๔ เป็นประธาน ในพิธ ี
มอบบ้าน ตามโครงการ “ใส่ใจ ห่วงใยทหารพราน ๔๗” 
ให้แก่ครอบครัวของ อาสาสมัครทหารพราน กอซาฟี  
มซูอละยา สงักดักรมทหารพรานที ่๔๗ ในพืน้ที ่บ้านก�าป่ัน 
หมู่ที่ ๖ ต�าบลท่าสาป อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยม ี
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี ๔๗, หัวหน้า
ส่วนราชการ, จิตอาสา ๙๐๔ จังหวัดยะลา, ผู้น�าท้องที่/
ผู้น�าท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 
ร่วมในพิธีดังกล่าว

จากความห่วงใยของผู้บังคับบัญชา หน่วยเฉพาะกิจ
กรมทหารพรานที่ ๔๗ ได้ด�าเนินการส�ารวจความเป็นอยู่
ของครอบครัวก�าลังพลของหน่วย ท่ียังขาดท่ีอยู่อาศัย 
ที่ม่ันคงแข็งแรง พบว่าอาสาสมัครทหารพราน กอซาฟี  
มูซอละยา ซึ่งเป็นก�าลังพล ของกองร้อยเฉพาะกิจ 
กรมทหารพรานที ่๔๗๐๗ หน่วยเฉพาะกจิกรมทหารพราน

ที่ ๔๗ ที่ปฏิบัติหน้าที่มาตั้งแต่ตั้งกรมทหารพรานที่ ๔๗  
ปี ๒๕๕๐ และได้ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับ 
อาสาสมัครทหารพรานรุ ่นหลัง ได ้ประพฤติปฏิบัติ 
ตามเป็นอย่างดี ท้ังน้ีครอบครัวของก�าลังพลดังกล่าว 
มอีาชพีขายของเลก็ ๆ  น้อย ๆ  บ้านพกัอาศยัเป็นแบบชัน้เดยีว  
จึงประสบกับปัญหาน�้าท่วมสูงเกือบทุกปี ประกอบกับ 
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ท�าให ้
ความเป็นอยู ่ของครอบครัว ซึ่งยากล�าบากอยู ่แล ้ว  
ยิ่งยากล�าบากมากขึ้น  โดย พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ 
รองแม่ทัพภาคท่ี ๔/หัวหน้าจิตอาสา ๙๐๔ ภาค ๔  
ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในความเดือดร้อนของครอบครัว
ก�าลังพลดังกล่าว จึงได้มีแนวคิดให้สร้างบ้านพักอาศัย 
ท่ีมีความมั่นคง แข็งแรง ตามนโยบายของ ผู้บัญชาการ
ทหารบก และแม่ทัพภาคท่ี ๔ ในการดูแลก�าลังพล 
ชั้นผู ้น ้อยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู ่ของ 
ก�าลังพลให้ดีขึ้น ให้มีขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงาน  
โดยบ้านหลังน้ีได ้รับการสนับสนุนงบประมาณและ
วัสดุอุปกรณ์ จากท้ังผู้บังคับบัญชา อดีตผู้บังคับบัญชา 
และผู้น�าท้องท่ี/ผู้น�าท้องถิ่น อีกท้ังประชาชนจิตอาสา
พระราชทาน ได้ร่วมแรงร่วมใจในการสร้างบ้านหลัง 
ดังกล่าวจนส�าเร็จลุล่วงด้วยดี และท�าพิธีส่งมอบท่ามกลาง
มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 
อย่างเคร่งครัด

กอ.รมน. สรุปผล & แถลงแผนงาน 
เน้นภาคประชาชน สร้างการรับรู้แก่สังคม

พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร/ีผอ.รมน. 
มอบนโยบาย กอ.รมน. เน้นความร่วมมือระหว่างหน่วย
งาน และภาคประชาชน ควบคู่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกสร้าง
การรับรู้แก่สังคม

พลเอก สทิธชิยั มากกญุชร โฆษก กอ.รมน. เปิดเผยว่า 
เมื่อวันที่ ๘ ธ.ค. ๖๔ ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ กองอ�านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้จัดงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงานประจ�าปี ๒๕๖๔ และแถลงแผนการปฏิบัติงาน 
ประจ�าปี ๒๕๖๕ โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรี/ผอ.รมน. ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงาน 
ประจ�าปี ๒๕๖๕ ให้แก่ กอ.รมน. และส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป 

โดยในช ่วงแรกเป ็นการประชุมคณะกรรมการ 
อ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
ทีจั่ดข้ึนเป็นประจ�าทุกปี โดยในการประชมุประกอบไปด้วย 
คณะกรรมการอ�านวยการรักษาความม่ันคงภายใน 
ราชอาณาจกัร รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงทีเ่กีย่วข้องกบัการ
ด�าเนินการด้านความมั่นคง และผู้บริหารของ กอ.รมน. 
เข้าร่วมด้วย โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน
ในทุกมิติท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป
และแผนแม่บทด้านความมั่นคง และหลังจากน้ันได้เข้าสู ่
ห้องประชมุมฆัวานรงัสรรค์เพือ่มอบนโยบาย และแนวทาง
การปฏิบัติงาน กอ.รมน.

ในโอกาสนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี/ผอ.รมน. ได ้กล ่าวขอบคุณส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ
ทั้งการแก้ไขปัญหาความมั่นคง ภาพรวมในปีที่ผ่านมา 
มีผลเป็นท่ีน่าพอใจ ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ 
ขบัเคลือ่นแผนงานด้านความมัน่คงตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
ในหลากหลายมิติ ก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศที่เป็น
ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งโครงการที่ส�าคัญของ กอ.รมน. 
ในปี ๒๕๖๕ เน้นการขับเคลื่อนโครงการก�ากับติดตาม
และประเมินผลแผนต�าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จ�านวน 
๓,๖๓๖ ต�าบล ท่ัวประเทศ เพือ่เสรมิสร้างให้ประชาชนและ 

ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความมั่นคงร ่วมกัน สอดคล้องกับ 
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติฉบบัที ่๑๓ ตลอดจน 
การพัฒนาส่งเสริมการค้าและการลงทุนของไทย โดย 
ให้เกิดความเช่ือมโยงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน  
ไปยังภูมิภาคอ่ืน ๆ ระหว่างแนวพื้นที่เศรษฐกิจที่ส�าคัญ 
เพือ่พฒันายกระดบัคณุภาพชีวิตประชาชนและความม่ันคง 
ทางสังคม

นอกจากนัน้  พลเอก  ประยทุธ์   จนัทร์โอชา   นายกรฐัมนตร/ี 
ผอ.รมน. ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานประจ�าปี ๒๕๖๕ 
โดยเน้นย�า้การบรูณาการการมส่ีวนร่วมระหว่างหน่วยงาน  
เสริมสร ้างพลังทางสังคมในท้องถิ่น ให ้คนในพื้นที ่
ได้เข้ามามีบทบาทร่วมแก้ไขปัญหาความม่ันคง โดยยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อน�าไปสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง 
ยั่งยืน ในทุกพื้นที่ ภายใต้แนวทาง “รวมไทยสร้างชาติ” 

โดยให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จงัหวดั เข้ามามบีทบาท
เนื่องจากเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด 
ตลอดจนการประยกุต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและปัญญา
ประดษิฐ์ (AI) มาสนบัสนนุการปฏบิตังิาน เพือ่ให้เกิดความ
คล่องตัว รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ท้ังในด้านการ 
เสรมิความปลอดภยัทางไซเบอร์ให้สามารถเป็นศนูย์กลาง
ข้อมลูด้านความมัน่คงของประเทศ ยกระดบัการรูเ้ท่าทนัสือ่  
พร้อมกับให้ความรู้ประชาชนระมัดระวังและป้องกันการ
ใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างระมัดระวัง รวมถึงเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสผ่านศูนย ์
รับแจ้งเหตุความมั่นคง เพื่อช่วยกันป้องกันแก้ไขปัญหา
ภัยคุกคามที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ  
ผ่านระบบรับแจ้งเหตุ ๑๓๗๔ ได้ตลอด ๒๔ ชม.

ประกอบกับได้เน้นนโยบายการบูรณาการระบบ 
ข่าวกรองและข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการขยายเครือข่าย 

ข ่าวภาคประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีเป ้าหมาย  
เพือ่การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิแนวโน้มสถานการณ์ 
ได้อย่างถกูต้อง ตลอดจนการพัฒนาศกัยภาพของบคุลากร 
เครื่องมือเครื่องใช้ และระบบสารสนเทศด้านการข่าว 
ให้ทนัสมยั เพือ่รองรบัระบบฐานข้อมลูขนาดใหญ่ เพือ่จดัท�า 
แผนปฏิบัติการด้านความมั่นคง เน้นมาตรการป้องปราม
และป้องกันเป็นส�าคัญ 

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี/ผอ.รมน. ได้มอบนโยบาย
มุ่งเน้นสร้างการรับรู้ควบคู่ประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้าง 
ความรู ้ความเข้าใจงานด้านความม่ันคงในการรักษา 
ผลประโยชน์ของชาติ การให้ประชาชนมคีวามรูค้วามเข้าใจ  
การร่วมขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 
พร้อมสบืสาน รกัษา ต่อยอด เพือ่เสรมิสร้างความภาคภมูใิจ 
และการเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ตลอดจน 
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนได้รับทราบถึง 
ผลการด�าเนินการของ กอ.รมน. เน้นสร้างชุมชนสัมพันธ์ 
สร้างความตระหนักรู้ รับฟังความคิดเห็นและแสวงความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนสังคมในทุกมิติ 
รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งกลไก “บวร (บ้าน - วัด -  
โรงเรียน) และ บรม (บ้าน-โรงเรียน-มัสยิด)” เพื่อเป็น
ภูมิคุ้มกันความมั่นคงในระดับชุมชนหมู่บ้าน 

นายกรฐัมนตร/ีผอ.รมน.ได้ก�าชบัหวัหน้าส่วนราชการ
ด้านความมั่นคงก�ากับดูแลข้าราชการในสังกัด ให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มท่ี พร้อมกันนี้
ขอให้ทุกภาคส่วนบริหารจัดการองค์กรและใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยึดแนวทางปฏิบัติตามหลัก  
“ธรรมาภิบาล” ให้เกิดขึ้นในทุกระดับ ควบคู่การพัฒนา 
กระบวนการท�างานให้มปีระสิทธภิาพ และมกีารประเมนิผล 
อย ่างเป ็นรูปธรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถ 
ของหน่วยงานด้านความมั่นคง ให้มีความพร้อมในการ 
ป ้องกันและรักษาอธิปไตยของชาติ  เพื่อรักษาไว  ้
ซึง่เกยีรตภิมูแิละผลประโยชน์ของชาต ิความมัน่คงของรฐั 
การพฒันาประเทศ และความสงบเรยีบร้อยของประชาชน
ได้ตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป



 

เล ่มนี้ มีอะไร

วัสดีค ่ะ เดือนธันวาคมมีวันส�าคัญที่ทุกคนจ�าได้ไม่ลืมนั่นคือ วันเฉลิม
พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่  ๕ ธันวาคม ถึงแม ้ว ่าพระองค ์
จะเสด็จสวรรคตแล้ว แต่พสกนิกรชาวไทย ยังคงแสดงความจงรักภักดีและส�านึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ด้วยการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

นอกจากนี้ยังมีวันที่ส�าคัญอีกวันหนึ่งที่รัฐบาลประกาศให้วันที่ ๒๘ ธันวาคม
ของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสิน เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ทรงมีพระมหากรณุาธคุิณต่อแผ่นดินไทยเป็นอย่างมาก พระองค์เป็นพระมหากษัตรย์ิ
พระองค์แรกและเป็นเพียงพระองค์เดียวในสมัยกรุงธนบุรี พระราชกรณียกิจแห่ง
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีนานัปการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและ 
พระปรีชาสามารถของพระองค์ในการสร้างบ้านเมืองและท�านุบ�ารุงราษฎร 
ตลอดรัชกาล

กอ.รมน. ได้จัดงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจ�าปี ๒๕๖๔ และแถลง 
แผนปฏิบัติงานประจ�าปี ๒๕๖๕ โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/
ผอ.รมน. ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานประจ�าปี ๒๕๖๕ ให้แก่ กอ.รมน. และ 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้รับมอบ หน่วยงานภายในการก�ากับ
ดูแลของ กอ.รมน. จะได้น�าไปประสานการปฏิบัติ ในส่วนของโครงการที่ด�าเนินการ
อยู่ก็จะได้ต่อยอด ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนอย่างเป็นรปูธรรมในทกุ ๆ  มติ ิอนัจะน�ามาซ่ึงความสขุแก่ประชาชน เกิดความ 
ร่วมมือร่วมใจจากประชาชน ท�าให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อย่างแท้จริง

สถานการณ์ของโรคโควิด-๑๙ ยังคงต้องป้องกันการแพร่ระบาดกัน โดยการ
ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ รักษาระยะห่าง ใช้วิถีชีวิตใหม่ ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก 
เราจะร่วมฝ่าวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ไปด้วยกันค่ะ

๒  ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๓ ประจ�ำเดือนธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔

...พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ...

 พล.อ. สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานจัดกิจกรรมน้อมร�าลึกพระมหากรุณาธิคุณ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้าย 
วันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ และเนื่องในวันรู้ รัก สามัคคี ๔ ธันวาคม 
๒๕๖๔ ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๖๔

 พล.อ. สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เลขาธิการ กอ.รมน. จัดกิจกรรมจิตอาสา บ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในชุมชน
วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เขตดุสิต กทม. โดยมี เจ้าหน้าที่เขตดุสิต, สมาชิก ทสปช., ผู้น�าชุมชน และประชาชน
ร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๖๔ 

 พล.อ. ศรชัย กาญจนสูตร จเร กอ.รมน.ตรวจการปฏิบัติราชการของ ฉก.ยะลา และหน่วยขึ้นตรง  
โดยมี พล.ต. รักชาติ รัตนศักดิ์ รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน. ให้การต้อนรับ ณ กองบังคับการหน่วย ค่ายสิรินธร 
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี และรับฟังการปฏิบัติงานด้านการส่งก�าลังบ�ารุง รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ณ ที่บังคับการ  
ฉก.ทพ.๔๑ อ.รามัน จ.ยะลา เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๖๔

ข่าว กอ.รมน.(ส่วนกลาง)  ๒
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ๓
ข่าว กอ.รมน.จังหวัด  ๔ - ๕
บูรณาการความมั่นคง เน้นช่วยเหลือ  ๖
 ประชาชน สร้างการรับรู้ ส่งเสริม 
 ธ�ารงสถาบันชาติ
การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ   ๗
 และการขับเคลื่อนเครื่องยนต์ตัวที่ ๕ 
 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
เคล็ดไม่ลับ การดูแลผิวในหน้าหนาว  ๘
สังคม กอ.รมน.  ๘
Hot English : “GIVE”  ๘
๙ ขนมมงคล  ๙
เจาะลึกเทรนด์บน LINE Ads Platform  ๙
ต่อยอดโครงการปราชญ์ร่วมใจ   ๑๐
 น�าไปใช้ประโยชน์สร้างรายได้ 
 “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ขับเคลื่อนงานสมุนไพรโครงการ  ๑๑
 ตามพระราชด�าริ



๓๓ปีีที่่� ๒๐ ฉบัับัที่่� ๓ ปีระจำเดืือนธัันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

อ้้างอ้งิ : 
- http://www.wangdermpalace.org/King%20Taksin_th.html
- http://www.wangdermpalace.org/Multifarious_th.html
- http://www2.nac2.navy.mi.th/index.php/main/detail/con-

tent_id/1087
- https://thonburiart.dru.ac.th/index.html
- https://www.saranukromthai.or.th/sub/book/book.

php?book=2&chap=7&page=t2-7-infodetail04.html
อ้้างอ้งิภาพ : https://www.bkkmonument.com/king_taksin
เรีียบเรีียง : สุภุมาศ ยานนาวา 

แก่่ยุุคสมัยัุและผลประโยุชน์์ของราษฎร 

ด้้านเศรษฐกิิจ
ใน์ระยุะแรก่ท่ี่�พระองค์ที่รงสถาปน์าก่รุงธน์บุุร่ 

ข้�น์เป็น์ราชธาน่์ ประชาราษฎร์มั่ความัยุาก่จน์ อาหาร
ขาดแคลน์อยุ่างหนั์ก่ เส้�อผ้าก่็อัตคัด พระองค์ได้ตระหน์ัก่
ถ้งความัเด้อดร้อน์ของราษฎร จ้งที่รงร่บุเร่งแก่้ไขปัญหา
เศรษฐก่ิจด้วยุก่ารจ่ายุพระราชที่รัพยุ์ส่วน์พระองค์เป็น์
จำน์วน์มัาก่เพ้�อซื้้�อข้าวสารพร้อมักั่บุประก่าศให้ราคาสูง
เป็น์พิเศษ เพ้�อจูงใจให้พ่อค้าต่างชาติน์ำเคร้�องอุปโภค
บุริโภคเข้ามัาจำหน์่ายุใน์ปริมัาณท่ี่�พอเพ่ยุงต่อความั
ต้องก่ารของประชาชน์ แล้วจ้งที่รงน์ำข้าวสารและเคร้�อง
น์ุ่ งห่มัน์ั�น์ พระราชที่าน์แจก่จ่ายุแก่่บุรรดาราษฎร 
ที่่�ขาดแคลน์โดยุที่ั�วหน์้าก่ัน์ ที่ำให้ความัเด้อดร้อน์บุรรเที่า
ลงที่นั์ที่ ่บุรรดาราษฎรที่่�แตก่ก่ระสาน์ซ่ื้าน์เซื้น็์ ตา่งก่พ็าก่นั์
อพยุพคน้์ถิ�น์เขา้มัาอยุูต่ามัภมูัลิำเน์าเดมิัยุงัผลใหบุ้้าน์เมัอ้ง
ก่ลับุค้น์สู่ปก่ติสุข และเศรษฐก่ิจของชาติฟื้้�น์ค้น์มัา

น์อก่เหน์อ้จาก่ก่ารแก้่ไขความัอดอยุาก่ขาดแคลน์
ของราษฎรจน์สำเร็จได้ผลด่แล้ว พระองค์ที่รงริเริ�มั 
ก่ารพฒัน์าประเที่ศใน์แน์วที่นั์สมัยัุอก่่ด้วยุ โดยุที่รงพระก่รณุา 
โปรดเก่ล้าฯ ให้ตัดถน์น์ เพ้�ออำน์วยุความัสะดวก่ใน์ก่าร
คมัน์าคมัเพ้�อก่ารค้าขายุขน์ส่งสนิ์ค้าของราษฎร น์อก่จาก่น์ั�น์ 
ยุงัที่รงพัฒน์าก่ารคมัน์าคมัที่างน์�ำด้วยุก่ารเร่งให้ดำเนิ์น์ก่าร 
ขดุคลองท่ี่าขามั ให้ที่ะลุไปถง้ฝัั่�งที่ะเลตะวัน์ตก่ เพ้�ออำน์วยุ
ความัสะดวก่ให้เรอ้บุรรทุี่ก่สิน์ค้า และเพ้�อเป็น์ก่ารส่งก่ำลัง
บุำรุงให้แก่่ก่องที่พัเรอ้ซื้้�งประจำอยุูท่ี่างฝัั่�งตะวนั์ตก่ ที่่�เรยุ่ก่ว่า 
ที่ะเลหน์้าน์อก่

กิารค้้าทางทะเล
เม้ั�อบุ้าน์เมั้องก่ลับุค้น์สู่ปก่ติสุขแล้ว พระองค์ได้

ที่รงฟ้ื้�น์ฟืู้ด้าน์ก่ารค้าที่างที่ะเลก่ับุต่างประเที่ศเพ้�อหา 
รายุได้จาก่ก่ารเก็่บุค่าปาก่เร้อและภาษ่ขาเข้า-ขาออก่  
เพ้�อน์ำมัาใช้จ่ายุใน์ก่ารที่ำน์ุบุำรุงบุ้าน์เมั้อง ซื้้�งได้ช่วยุ 
บุรรเที่าก่ารเรยุ่ก่เก่บ็ุภาษจ่าก่ราษฎรไดอ้ก่่เปน็์จำน์วน์มัาก่

	 ภายหลังัจากการล่ัมสลัายของกรงุศรอียธุยา	ผู้้�คนลั�มตายแลัะกระจดักระจายออกไปทัั่�วทั่ศิทั่าง	
หลัังจากนั�น	ปรากฏบุุรุษผู้้�หน่�ง	 ผู้้�กอบุก้�อาณาจักรทั่ี�แตกพ่่ายแลัะรวบุรวมผู้้�คน	 ก่อตั�งราชธานี
แห่งใหม่มีช่�อว่า	 “กรุงธนบุุรีศรีมหาสมุทั่ร”	 แลัะสถาปนาตนเป็นผู้้�ปกครองราชธานีแห่งนี�	
พ่ระนามว่า	“สมเด็จพ่ระเจ�ากรุงธนบุรุี”

เร้�องเก่่�ยุวก่ับุศาสน์า คำสอน์ เร้�องเล่า บุที่แสดงและ
บุที่ยุอพระเก่่ยุรติ โดยุวรรณคด่ท่ี่�สร้างสรรค์ข้�น์ 
ใน์รัชก่าลของพระองค์ เที่่าท่ี่�ค้น์พบุและจัดพิมัพ์ 
เผยุแพร่ มั่จำน์วน์ ๘ เร้�อง ค้อ 

๑. บุที่ละครเร้�องรามัเก่่ยุรติ� ๒. ลิลิตเพชร
มังก่ฎุ ๓. อเิหน์าคำฉันั์ท์ี่ ๔. โคลงยุอพระเก่ยุ่รตสิมัเดจ็
พระเจ้าก่รุงธน์บุุร่ ๕. นิ์ราศพระยุามัหาน์ุภาพไป 
เมั้องจ่น์ ๖. ก่ฤษณาสอน์น้์องคำฉััน์ท์ี่ ๗. ปาจิตกุ่มัาร
ก่ลอน์อ่าน์ และ ๘. พระโพธิสัตว์โก่สามัภิน์ 

วรรณคด่ใน์สมัยัุธน์บุุร่มั่ความัก่ระชับุ ชัดเจน์ 
เป้าหมัายุเพ้�อวิถ่ช่วิตของพลเร้อน์ มั่ก่ารสอน์เร้�อง
คุณธรรมัจริยุธรรมั สอดคล้องก่ับุวิถ่ช่วิตของผู้คน์ 
ใน์สงัคมัยุุคน์ั�น์ วรรณคดส่มัยัุก่รงุธน์บุรุท่ี่่�ปราก่ฏมัาจน์
ทุี่ก่วัน์น่์�หลายุเร้�องมั่อิที่ธิพลและก่่อให้เก่ิดวรรณคด ่
ที่่�เป็น์อมัตะใน์สมัยัุก่รงุรตัน์โก่สนิ์ที่ร์ นั์บุเป็น์ก่ารสบุ้ที่อด 
วัฒน์ธรรมัและภูมัิปัญญาต่อเน์้�องมัาอยุ่างไมั่ขาดสายุ

ด้้านกิารช่่าง 
พระองค์ที่รงพระก่รุณาโปรดเก่ล้าฯ ให้

รวบุรวมัช่างฝีั่มัอ้และให้ฝั่กึ่งาน์ช่างทุี่ก่แผน์ก่ เช่น์ ชา่ง
ต่อเร้อ ช่างก่่อสร้าง ช่างรัก่ ช่างประดับุ ช่างเข่ยุน์ 
เป็น์ต้น์ โดยุงาน์ช่างต่อเร้อได้รับุความัน์ิยุมัมัาก่ที่่�สุด 
เพราะเป็น์ยุุคที่่�มั่ก่ารต่อเร้อรบุ และเร้อสำเภาค้าขายุ
เป็น์จำน์วน์มัาก่ 

ใน์ปี พ.ศ. ๒๓๑๐ ก่่อน์ที่่�ก่รุงศร่อยุุธยุาจะพ่ายุ 
แก่่ก่องทัี่พพม่ัา พระองค์ได้รวบุรวมัก่ำลังพลและอาวุธ
ยุทุี่โธปก่รณต์ฝ่ั่า่วงลอ้มัของพมัา่ เพ้�อที่่�จะก่ลบัุมัากู่เ้อก่ราช
ตอ่ไป ภายุหลงัจาก่ที่่�พมัา่ยุด้ก่รุงศรอ่ยุธุยุาได้น์ั�น์ เจา้เมัอ้ง
น์้อยุใหญ่ต่างพาก่ัน์ตั�งตัวเป็น์เจ้าและควบุคุมัหัวเม้ัอง 
ใก่ล้เคยุ่งไว้ใน์อำน์าจ พระองค์สามัารถยุด้เมัอ้งจัน์ที่บุรุไ่ว้ได้ 
จ้งได้ประก่าศตั�งตัวเป็น์อิสระ และจัดตั�งก่องที่ัพข้�น์ โดยุมั่
ผู้คน์สมััครใจเข้ามัาร่วมัด้วยุเป็น์จำน์วน์มัาก่

ต่อมัาพระองค์ได้ยุก่ก่องที่ัพเร้อออก่จาก่จัน์ที่บุุร่
ล่องมัาตามัฝั่ั�งที่ะเลใน์อ่าวไที่ยุจน์ถ้งปาก่แม่ัน์�ำเจ้าพระยุา 
และสามัารถยุ้ดก่รุงธน์บุุร่ค้น์จาก่พมั่าได้ จาก่น์ั�น์ได้ยุก่
ก่องทัี่พเรอ้ต่อไปถง้ก่รุงศรอ่ยุธุยุาเข้าโจมัตค่่ายุโพธิ�สามัต้น์ 
สามัารถก่อบุกู่้เอก่ราชให้ชาติไที่ยุได้เป็น์ผลสำเร็จโดยุใช้
เวลาเพ่ยุง ๗ เดอ้น์น์ับุตั�งแต่เส่ยุก่รุงศร่อยุุธยุาให้กั่บุพมั่า

ที่ั�งน์่� พระองค์ที่รงเล็งเห็น์ว่า ก่รุงศร่อยุุธยุาได้รับุ
ความัเส่ยุหายุจน์ยุาก่แก่่ก่ารบุูรณปฏิสังขรณ์ให้ดังเดิมั  
จ้งสถาปน์าก่รุงธน์บุุร่เป็น์ราชธาน์่ เน์้�องจาก่ที่รงเห็น์ว่า 
มัช่ยัุภมูัดิ ่พร้อมัที่ั�งอพยุพผูค้น์ลงมัาตั�งมัั�น์ ณ ราชธาน์เ่เห่งน์่�  
ต่อมัา พระองค์ที่รงปราบุดาภิเษก่ข้�น์เป็น์พระเจ้าแผ่น์ดิน์ 
เมั้�อวัน์พุธ เด้อน์อ้ายุ แรมั ๔ ค�ำ จุลศัก่ราช ๑๑๓๐ ปีชวด 
สัมัฤที่ธิศก่ ตรงก่ับุวัน์ที่่� ๒๘ ธัน์วาคมั พ.ศ. ๒๓๑๑  
ขณะม่ัพระชน์มัายุุได้ ๓๔ พรรษา ที่รงน์ามัว่า สมัเด็จ 
พระศร่สรรเพชญ์ หร้อ สมัเดจ็พระบุรมัราชาที่่� ๔ แต่ประชาชน์ 
ที่ั�วไปยุังน์ิยุมัขน์าน์พระน์ามัพระองค์ว่า สมัเด็จพระเจ้า
ก่รุงธน์บุุร่ หร้อสมัเด็จพระเจ้าตาก่สิน์มัหาราช

ใน์รัชสมััยุของพระองค์ได้ม่ัก่ารที่ำศ้ก่สงครามั 
อยุู่บุ่อยุครั�ง ที่ำให้บุ้าน์เม้ัองอยุู่ใน์ภาวะสงครามั แต่
พระองค์ที่รงมัุ่งมัั�น์ที่่�จะฟื้้�น์ฟืู้ประเที่ศใน์ด้าน์ต่าง ๆ : ดังน์่�

ด้้านกิารปกิค้รอง
ใน์สมัยัุธน์บุรุม่ัก่่ารใช้ระบุบุก่ารปก่ครองเช่น์เดยุ่ว

ก่ับุก่รุงศร่อยุุธยุา มั่ก่ารชำระก่ฎหมัายุใหมั่ เพ้�อให้เหมัาะ

สมั เด็ จพระ เจ้ าก่รุ ง ธน์บุุ ร่  หร้ อ  สมั เด็ จ
พระเจ้าตาก่สิน์มัหาราช เป็น์พระมัหาก่ษัตริยุพ์ระองค์แรก่
และเป็น์เพ่ยุงพระองค์เดยุ่วใน์สมัยัุก่รุงธน์บุรุ ่เสด็จพระราช
สมัภพ เมั้�อวัน์อาทิี่ตยุ์ เด้อน์ ๕ ข้�น์ ๑๕ ค�ำ ปีขาล ฉัศก่ 
จุลศัก่ราช ๑๐๙๖ ตรงก่ับุวัน์ที่่� ๑๗ เมัษายุน์ พ.ศ. ๒๒๗๗ 
ใน์แผ่น์ดิน์สมัเด็จพระเจ้าอยุู่หัวบุรมัโก่ศพระมัหาก่ษัตริยุ์
แห่งก่รุงศร่อยุุธยุา 

พระองคม์ัพ่ระน์ามัเดมิัวา่ “สนิ์” พระราชบุดิาเปน็์
ชาวจ่น์แต้จิ�วช้�อไหฮอง หรอ้ น์ายุหยุง แซ่ื้แต้ เดิน์ที่างมัา
ตั�งถิ�น์ฐาน์ใน์ประเที่ศไที่ยุ มั่อาช่พเป็น์น์ายุอาก่รบุ่อน์เบุ่�ยุ 
มั่บุรรดาศัก่ดิ�เป็น์ขุน์พัฒน์์ และได้สมัรสก่ับุหญิงไที่ยุ 
ช้�อ น์างน์ก่เอ่�ยุง (ภายุหลังได้ รับุก่ารสถาปน์าเป็น์  
ก่รมัพระเที่พามัาตยุ์) 

เมั้�ออายุไุด ้๙ ป ีไดม้ัโ่อก่าสศก้่ษาเลา่เรยุ่น์ใน์สำน์กั่
ของพระอาจารย์ุที่องด ่วดัโก่ษาวาสน์์ (ปัจจบุุนั์คอ้วดัเชงิท่ี่า) 
เมั้�ออายุุ  ๑๓ ปี ได้ เข้า รับุราชก่ารเป็น์มัหาดเล็ก่ 
ใน์สมัเด็จพระเจ้าอยุู่หัวบุรมัโก่ศ และเมั้�ออายุุได้ ๒๑ ปี  
จ้งอุปสมับุที่เป็น์พระภิก่ษุสงฆ์์อยุู่ใน์สำน์ัก่อาจารยุ์ที่องด่  
ณ วัดโก่ษาวาสน์์ ภายุหลังลาสิก่ขาบุที่จ้งก่ลับุมัา 
รับุราชก่ารตามัเดิมั

ด้วยุพระอุปน์ิสัยุที่่�ขยุัน์ศ้ก่ษาเล่าเร่ยุน์และเป็น์ 
ผู้ฉัลาดรอบุรู้ ที่ำให้พระองค์ม่ัความัรู้ที่างด้าน์ภาษาและ
สามัารถพูดได้อยุ่างชำน์าญคล่องแคล่ว ที่ั�งภาษาจน่์ ภาษา
ญวน์ และภาษาแขก่ รวมัที่ั�งเป็น์ผู้มั่ความัด่ความัชอบุ 
อยุ่างมัาก่ ดงัน์ั�น์ใน์สมัยัุสมัเด็จพระเจ้าเอก่ที่ศั ที่รงพระก่รณุา 
โปรดเก่ล้าฯ ให้เป็น์หลวงยุก่ก่ระบุัตรเมั้องตาก่ ช่วยุ 
ราชก่ารอยุูก่่บัุพระยุาตาก่ ครั�น์เมั้�อพระยุาตาก่ถง้แก่่ก่รรมัลง 
ก่็ที่รงพระก่รุณาโปรดเก่ล้าฯ ให้เป็น์พระยุาตาก่ ปก่ครอง
เมั้องตาก่ ต่อมัา พ .ศ .  ๒๓๐๘ พระองค์ ไ ด้ รับุ 
พระก่รณุาโปรดเก่ลา้ฯ ให้เปน็์พระยุาวชิรปราก่าร เจา้เมัอ้ง
ก่ำแพงเพชร 

สมเด็็จพระเจ้าตากสิินมหาราช

ด้้านศิลปกิรรม 
แมัว่้าจะมัก่่ารศก้่สงครามัอยุูบุ่อ่ยุครั�ง แตพ่ระองค์

ที่รงฟ้ื้�น์ฟื้แูละบุำรงุศลิปก่รรมัไที่ยุใน์ที่กุ่ด้าน์ เช่น์ ด้าน์น์าฏ- 
ดุริยุางค์ ที่รงพระก่รุณาโปรดเก่ล้าฯ ให้ฟื้้�น์ฟูื้อยุ่างเต็มัที่่� 
เพ้�อสร้างบุรรยุาก่าศท่ี่�ร้�น์เริงคร้ก่คร้�น์เหมั้อน์ครั�งก่รุงเก่่า 
อนั์เปน็์วธิบุ่ำรงุขวญัท่ี่�ใก่ลต้วัราษฎร รวมัไปถง้พระราชที่าน์
โอก่าสให้ประชาชน์ทัี่�วไป เปิดก่ารสอน์และออก่โรงเล่น์ 
ได้โดยุอสิระ เคร้�องแต่งก่ายุไม่ัว่าจะเป็น์เคร้�องต้น์เคร้�องที่รง  
ก่็แต่งก่ัน์ได้ตามัลัก่ษณะเร้�อง เป็น์ต้น์

ด้้านวรรณค้ด้ี
ใน์สมััยุก่รุงธน์บุุร่ ถ้อเป็น์ยุุคฟื้้�น์ฟูื้วรรณก่รรมั 

ของชาติข้�น์มัาใหม่ั และมั่วรรณก่รรมัเกิ่ดข้�น์หลายุเร้�อง  
ที่ั�งผลงาน์พระราชน์ิพน์ธ์ ผลงาน์ของก่ว่ใน์ราชสำน์ัก่ และ
ก่ว่น์อก่ราชสำน์ัก่ด้วยุ วรรณคด่สมััยุธน์บุุร่ได้รับุอิที่ธิพล
โดยุตรงจาก่วรรณคด่สมััยุอยุุธยุา เน์้�อเร้�องท่ี่�แต่งจะเป็น์

ด้้านกิารศาสนา 
ถ้งแมั้ว่าใน์รัชสมััยุของพระองค์ บุ้าน์เมั้องจะตก่

อยุูใ่น์ภาวะสงครามัเก่อ้บุตลอดเวลาแตพ่ระองคท์ี่รงมัุง่มัั�น์
ที่ำน์บุุำรงุพระพทุี่ธศาสน์าให้เจรญิรุง่เรอ้งเหมัอ้น์เมั้�อครั�ง
ก่รุงศร่อยุุธยุา ซื้้�งปราก่ฏดังน์่� ก่ารจัดระเบุ่ยุบุสังฆ์มัณฑล, 
ก่ารรวบุรวมัพระไตรปิฎก่, ก่ารสมัโภชพระแก้่วมัรก่ต, ก่าร
บุูรณปฏิสังขรณ์วัด และพระราชก่ำหน์ดว่าด้วยุศล่สิก่ขา 

ด้้านกิารสงค้ราม
เมั้�อพระองค์ที่รงสถาปน์าก่รุงธน์บุุร่เป็น์ราชธาน์่ 

และที่รงที่ำพิธ่ปราบุดาภิเษก่เป็น์ก่ษัตริยุ์ครองก่รุงธน์บุุร่ 
ยุังคงเกิ่ดก่ารสงครามัตลอดรัชก่าลของพระองค์ ดังน่์�  
๑. ก่ารปราบุปรามัก๊่ก่ต่าง ๆ, ๒. ก่ารที่ำสงครามัก่ับุพม่ัา 
๓. ก่ารขยุายุพระราชอาณาเขตไปยุังหลวงพระบุาง 
และเว่ยุงจัน์ที่น์์ และ ๔. ก่ารขยุายุพระราชอาณาเขต 
ไปยุังกั่มัพูชา

พระราชก่รณ่ยุกิ่จแห่งสมัเด็จพระเจ้าตาก่สิน์
มัหาราช มัอ่ก่่น์านั์ปก่ารหลาก่หลายุน์อก่เหน์อ้จาก่ที่่�ก่ล่าว
มัาข้างต้น์ ซื้้�งแสดงให้เห็น์ถ้งพระอัจฉัริยุภาพและ 
พระปรช่าสามัารถแห่งพระองค์ใน์ก่ารสร้างบุ้าน์เมัอ้งและ
ที่ำน์ุบุำรุงราษฎรตลอดรัชก่าล 

สมัเด็จพระเจ้าตาก่สิน์มัหาราช ที่รงครองสิริราช
สมับุัติเป็น์เวลาก่ว่า ๑๕ ปี ก่่อน์จะเสด็จสวรรคต เมั้�อวัน์
เสาร์ เด้อน์ ๕ แรมั ๙ ค�ำ จ.ศ. ๑๑๔๔ ปีขาล ตรงก่ับุ 
วัน์ที่่� ๖ เมัษายุน์ ๒๓๒๕ พระชน์มัายุุ ๔๘ พรรษา และ
เน์้�องจาก่พระองค์ที่รงมัพ่ระมัหาก่รณุาธคิณุต่อแผ่น์ดิน์ไที่ยุ 
เป็น์อยุ่างมัาก่ รัฐบุาลจ้งประก่าศให้วัน์ท่ี่� ๒๘ ธัน์วาคมั 
ของทุี่ก่ป ีเป็น์ “วัน์สมัเด็จพระเจ้าตาก่สิน์” ถวายุพระราช
สมััญญาน์ามัว่า “สมัเด็จพระเจ้าตาก่สิน์มัหาราช"



กอ.รมน.จังัหวัดัรอ้ยเอด็ รว่มัก่จิก่รรมัโครงก่ารสบุ้สาน์ตำน์าน์ศลิป ์ผา้ถิ�น์ไที่รอ้ยุเอด็ ก่จิก่รรมัก่ารแสดงผลสำเรจ็ 
โครงก่ารส้บุสาน์ตำน์าน์ศิลป์ ผ้าถิ�น์ไที่ร้อยุเอ็ด ณ ศูน์ย์ุก่ารค้าโรบุิน์สัน์ ไลฟื้์สไตล์ ร้อยุเอ็ด อ.เมั้องร้อยุเอ็ด  
จ.ร้อยุเอ็ด เมั้�อวัน์ที่่� ๑๗ ธ.ค. ๖๔

กอ.รมน.จังัหวัดัหนองบัวััลำภู ูมัอบุผา้หม่ัก่นั์หน์าวใหก้่บัุคน์พกิ่าร ผูส้งูอายุ ุประชาก่รก่ลุม่ัเปราะบุางใชป้ระโยุชน์์
ใน์ช่วงอาก่าศเยุ็น์ ใน์พ้�น์ที่่�บุ้าน์ก่ก่ค้อ หมัู่ ๑๖ ต.น์าก่ลาง อ.น์าก่ลาง จ.หน์องบุัวลำภู เมั้�อวัน์ที่่� ๑๕ ธ.ค. ๖๔

กอ.รมน.จัังหวััดนนทบุัรี จัดก่ิจก่รรมัจิตอาสาพัฒน์า แน์ะน์ำ ฝั่ึก่ทัี่ก่ษะ เร่ยุน์รู้ ให้แก่่เก่ษตรก่รผู้สน์ใจ 
น์ำไปประยุุก่ต์ใช้ใน์ก่ารประก่อบุอาช่พ ณ ศูน์ยุ์ก่ารเร่ยุน์รู้โคก่หน์องน์าโมัเดล หมู่ั ๙ ต.บุ้าน์ใหม่ั อ.บุางใหญ่  
จ.น์น์ที่บุุร่ เมั้�อวัน์ที่่� ๑๗ ธ.ค. ๖๔

กอ.รมน.จัังหวััดชลบัุรี ร่วมัก่ับุศูน์ย์ุอำน์วยุก่ารจิตอาสาพระราชที่าน์ มัที่บุ.๑๔ ช่วยุเหล้อเก่ษตรก่รเก่็บุเก่่�ยุวข้าว 
เพ้�อเป็น์ก่ารลดต้น์ทีุ่น์ค่าใช้จ่ายุใน์พ้�น์ที่่� ต.บุ้าน์บุ้ง อ.บุ้าน์บุ้ง จ.ชลบุุร ่ ใน์โครงก่ารที่ฤษฎ่ใหม่ั ๑ ตำบุล ๑ ก่ลุ่มั
เก่ษตรที่ฤษฎ่ใหมั่ เมั้�อวัน์ที่่� ๑๗ ธ.ค. ๖๔

กอ.รมน.จัังหวััดจัันทบัุรี ร่วมักิ่จก่รรมัปล่อยุซื้ั�งก่อ เพ้�อสร้างบุ้าน์ปลา และอนุ์บุาลสัตว์น์�ำวัยุอ่อน์ ใช้อาศัยุ 
ขยุายุพัน์ธ์ุ เพ้�อเป็น์ก่ารอนุ์รัก่ษ์ฟื้้�น์ฟูื้ที่รัพยุาก่รประมังชายุฝัั่�ง ณ สมัาคมัประมังพ้�น์บุ้าน์คลองหก่ หมัู่ ๗  
ต.เก่าะเปริด อ.แหลมัสิงห์ จ.จัน์ที่บุรุ่ เมั้�อวัน์ที่่� ๑๖ ธ.ค. ๖๔

กอ.รมน.จัังหวััดกาฬสิินธุุ์� ดำเนิ์น์ก่ารฝั่ึก่อบุรมัเยุาวชน์และประชาชน์ใน์พ้�น์ที่่� เพ้�อปลูก่จิตสำน์้ก่เยุาวชน์และ
ประชาชน์ร่วมัปก่ป้องผน้์ป่าและที่รัพยุาก่รธรรมัชาติ ณ พ้�น์ที่่�องค์ก่ารบุริหารส่วน์ตำบุลบุ่อแก้่ว อ.น์าคู จ.ก่าฬสิน์ธุ ์
เมั้�อวัน์ที่่� ๑๕ ธ.ค. ๖๔

๔๔  ปีีที่่� ๒๐ ฉบัับัที่่� ๓ ปีระจำเดืือนธัันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ฉบัับัที่่� 2 ปีีที่่� 19 ปีระจ�าเดืือน 2563



กอ.รมน.จัังหวััดน่าน ร่วมัก่ับุหน่์วยุงาน์ที่่�เก่่�ยุวข้อง ให้ความัรู้ขั�น์ตอน์ก่ารสร้างฝั่ายุต้น์น์�ำลำธาร (Check Dam) 
และฝั่ายุมั่ช่วิตให้ก่ับุราษฎร เก่็บุกั่ก่น์�ำไว้ใช้ใน์ก่ารเก่ษตร เพ้�อราษฎรไว้ใช้ประโยุชน์์ ณ ชุมัชน์ บุ.น์าก่้�น์, บุ.สไล 
ต.บุ่อเก่ลอ้เหน์้อ อ.บุ่อเก่ล้อ จ.น์่าน์ เมั้�อวัน์ที่่� ๑๖ ธ.ค. ๖๔

กอ.รมน.จัังหวััดยะลา ร่วมับุูรณาก่ารกั่บุหน่์วยุงาน์ที่่�เก่่�ยุวข้อง ซื้ัก่ซ้ื้อมัก่ารปฏิบุัติงาน์สนั์บุสน์ุน์ก่ารช่วยุเหล้อ 
ผู้ประสบุอุที่ก่ภัยุ ประจำปีงบุประมัาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ้�อเป็น์ก่ารเตร่ยุมัก่ารหาก่เก่ิดสถาน์ก่ารณ์จริง  
ณ สวน์ขวัญเมั้อง อ.เมั้องยุะลา จ.ยุะลา เมั้�อวัน์ที่่� ๑๗ ธ.ค. ๖๔

กอ.รมน.จัังหวััดชุมพร ร่วมับูุรณาก่ารก่ับุหน่์วยุงาน์ท่ี่�เก่่�ยุวข้อง ดำเน์ิน์ก่ารแผน์หยุุดยุั�งก่ารบุุก่รุก่ที่ำลายุป่า 
และฟื้้�น์ฟืู้สภาพป่า ตามัคำสั�งพนั์ก่งาน์เจ้าหน์้าท่ี่�ผู้ควบุคุมัและรัก่ษาป่าสงวน์แห่งชาติ ป่ารับุร่อ-สลุยุ เน์้�อท่ี่�  
๖-๓-๒๒ ไร่ พร้อมัที่ำบุัน์ที่้ก่และน์ำเอก่สารหลัก่ฐาน์ ลงบัุน์ที่้ก่ ปจว. ที่่� สภ.ท่ี่าแซื้ะ เมั้�อวัน์ที่่� ๗ ธ.ค. ๖๔

กอ.รมน.จัังหวััดนครสิวัรรค� จัดโครงก่าร ก่ารสาน์เสวน์าส่งเสริมัก่ารมั่ส่วน์ร่วมัและปร้ก่ษาหาร้อ (ก่ลุ่มัอาช่พ) 
เพ้�อรับุที่ราบุปัญหาและความัต้องก่ารของก่ลุ่มัอาช่พ รวมัที่ั�งสน์ับุสนุ์น์ปัจจัยุก่ารประก่อบุอาช่พ ณ ศูน์ย์ุเร่ยุน์รู้ฯ 
หมัู ่๓ ต.น์ครสวรรค์ออก่ อ.เมัอ้ง จ.น์ครสวรรค์ เมั้�อวัน์ที่่� ๘ ธ.ค. ๖๔

กอ.รมน.จัังหวััดพะเยา จัดโครงก่ารขยุายุผลโครงก่ารอัน์เน์้�องมัาจาก่พระราชดำริ ประจำปีงบุประมัาณ ๒๕๖๕ 
จัดบุรรยุายุให้ความัรูกั้่บุผูเ้ข้ารบัุก่ารอบุรมั และฝึั่ก่ปฏบิุติัก่ารพฒัน์าอาชพ่ ก่ารแปรรปูก่ระเที่ยุ่มั ณ ศนู์ย์ุก่ารเร่ยุน์รู้ 
ประจำตำบุลแมั่ก่า อ.เมั้อง จ.พะเยุา เมั้�อวัน์ที่่� ๑๓ - ๑๔ ธ.ค. ๖๔

กอ.รมน.จังัหวััดนราธุ์วิัาสิ ประสาน์งาน์และสังเก่ตก่ารณ์ ใน์ก่ารจัดก่ลุม่ัวิสาหกิ่จชุมัชน์/ SME ของจังหวัดน์ราธิวาส
พร้อมัน์ำผลิตภัณฑ์เด่น์ของก่ลุ่มัเข้าร่วมัก่ิจก่รรมั “คำตอบุอยุู่ที่่�ตำบุล” รุ่น์ที่่� ๑ ห้วง ณ โรงแรมั ซื้่ เอส ปัตตาน์่ 
อ.เมั้องปัตตาน์่ จ.ปัตตาน์่ เมั้�อวัน์ที่่� ๑๕ - ๑๖ ธ.ค. ๖๔

๕๕ปีีที่่� ๒๐ ฉบัับัที่่� ๓ ปีระจำเดืือนธัันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



 ã สถติกิ่ารก่อ่เหตรุนุ์แรงใน์พ้�น์ที่่�จงัหวดัชายุแดน์

ภาคใต้ ให้พิจารณาว่ารวมัถ้งสถิติใน์เร้�องส่วน์ตัวหร้อไมั่ 

แยุก่ออก่จาก่ก่ัน์ให้ชัดเจน์

 ã ให้ใช้หลัก่คิด เข้าใจ เข้าถ้ง พัฒน์า ที่ำงาน์ 

ใน์พ้�น์ที่่�จังหวัดชายุแดน์ภาคใต้ ไมั่ละเมัิดสิที่ธิมัน์ุษยุชน์ 

ต้องพัฒน์าคุณภาพช่วิตของประชาชน์ ให้ประชาชน์ 

มั่ส่วน์ร่วมั โครงก่ารต่าง ๆ ให้ได้รับุความัเห็น์ชอบุ 

จาก่ประชาชน์ ให้เป็น์ไปตามัข้อก่ฎหมัายุ

 ã โครงก่ารตำบุลมัั�น์คง มัั�งคั�ง ยุั�งยุ้น์ เป็น์ 

โครงก่ารเร่งด่วน์ (Quick Win) ของยุุที่ธศาสตร์ชาติ  

ให้หน์่ วยุงาน์ที่่� เ ก่่� ยุ วข้ อง เร่ งดำ เน์ิน์ก่ารให้มั่ ผล 

เป็น์รูปธรรมัโดยุเร็ว เป็น์ต้น์แบุบุให้ก่ับุพ้�น์ที่่�อ้�น์

 ã ส่งเสริมัให้ประชาชน์เที่ิดทีู่น์ชาติ ศาสน์า  

พระมัหาก่ษัตริยุ์ สร้างก่ารรับุรู้และความัเข้าใจ ส่งเสริมั

และธำรงไว้ซื้้�งสถาบุัน์หลัก่ของชาติอยุ่างสร้างสรรค์ 

น้์อมัน์ำแน์วที่างพระราชดำริของใน์หลวงรัชก่าลท่ี่� ๙ 

พระบุรมัราโชบุายุของรัชก่าลท่ี่� ๑๐ และแน์วที่าง 

ของพระบุรมัวงศาน์ุวงศ์ทีุ่ก่พระองค์มัาประยุุก่ต์ใช้ 

ใน์ก่ารดำเน์ิน์งาน์ตามัความัเหมัาะสมั

๖๖  ปีีที่่� ๒๐ ฉบัับัที่่� ๓ ปีระจำเดืือนธัันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ก่ลบัุไปพฒัน์าพ้�น์ที่่� ตามัปฐมับุรมัราชโองก่ารของใน์หลวง

รัชก่าลที่่� ๑๐

 ã พัฒน์าคุณภาพบุุคลาก่รของรัฐ ทัี่�งความัรู ้

คณุธรรมั และจริยุธรรมัควบุคูกั่่น์ไป ให้เป็น์คน์ด ่ซื้้�อสตัยุ์ 

สุจริต ที่ำงาน์ใน์หน้์าที่่�ของตน์เองด้วยุความัมัุ่งมัั�น์ ให้ด่

ที่่�สุด

 ã ปรับุก่รอบุแน์วคิดของประชาชน์ ซื้้�งเดิมัอาจ

รอรับุความัช่วยุเหล้อจาก่ภาครัฐอยุ่างเด่ยุว จะต้องให้

ความัร่วมัมั้อก่ับุภาครัฐ ที่ำงาน์ควบุคู่กั่น์ เก่ิดข้อขัดข้อง

ตรงไหน์ รัฐก็่เข้าไปช่วยุแก่้ไขให้ส่งเสริมัก่ารเก่ษตรผสมั

ผสาน์ จะที่ำให้มั่รายุได้อยุ่างยุั�งยุ้น์ หาวิธ่ท่ี่�จะที่ำให้

เก่ษตรก่รลดต้น์ทุี่น์ก่ารผลิต ให้ใช้แผน์ที่่�เก่ษตรเพ้�อก่าร

บุริหารจัดก่ารเชิงรุก่ (Agri Map) ส่งเสริมัให้เก่ษตรก่ร

ปลูก่พ้ชให้เหมัาะสมัก่ับุสภาพพ้�น์ท่ี่� และท่ี่�สำคัญท่ี่�สุด 

ต้องให้ประชาชน์เข้าใจสภาพแวดล้อมัที่่�เปล่�ยุน์แปลงไป

 ã ผู้บุังคับุบัุญชาต้องปฏิบัุติตน์ให้เป็น์แบุบุอยุ่าง

ที่่�ด่แก่่ผู้ใต้บุังคับุบัุญชา ส่งเสริมัคุณธรรมัและจริยุธรรมั

ใน์องค์ก่ร ไม่ัปก่ป้องเจ้าหน้์าที่่�รัฐที่่�ที่ำผิดก่ฎหมัายุ

 ã เสริมัสร้างพลังที่างสังคมั ให้ประชาชน์เป็น์

ศูน์ยุ์ก่ลาง รับุฟื้ังความัต้องก่ารของประชาชน์ ต้องสร้าง

 ã ก่ลไก่ ก่อ.รมัน์. เป็น์ก่ารที่ำงาน์ร่วมักั่น์ของ 

พลเร้อน์ ตำรวจ ที่หาร เป็น์เคร้�องมั้อของรัฐบุาลใน์ก่าร

ขับุเคล้�อน์น์โยุบุายุสู่ก่ารปฏิบุัติ เสริมัก่ารปฏิบุัติให้ก่ับุ

หน์่วยุงาน์ตามัหน์้าที่่� ใน์ก่ารแก้่ไขปัญหาความัมัั�น์คง  

ขอให้ที่ำงาน์โดยุให้เก่่ยุรติซื้้�งก่ัน์และก่ัน์ ไมั่ขัดแยุ้ง

 ã ให้ตดิตามัสถาน์ก่ารณ์ความัมัั�น์คงที่ั�งใน์ระดบัุโลก่ 

ภูมัิภาค และอน์ุภูมัิภาค ที่่�จะส่งผลต่อประเที่ศไที่ยุ  

เพราะปัญหาความัมัั�น์คงมั่ความัเก่่�ยุวพัน์ก่ัน์ ให้เตร่ยุมั

พร้อมัรองรับุสถาน์ก่ารณ์ที่่�จะเกิ่ดใน์อน์าคต

 ã ความัมัั�น์คงเปน็์ศนู์ยุก์่ลางของยุทุี่ธศาสตรช์าติ

ทีุ่ก่ด้าน์ ก่ารดำเน์ิน์ก่ารตามัยุุที่ธศาสตร์ต้องมั่ความั

สอดคล้องของแผน์ใน์ทีุ่ก่ระดับุ

 ã งาน์ข่าวก่รองเป็น์สิ�งสำคัญ ตอ้งที่ำงาน์ร่วมักั่น์

ที่ั�งภาครัฐ ภาคเอก่ชน์ และภาคประชาชน์ ให้สอดรับุ 

ก่ับุภัยุคุก่คามัรูปแบุบุใหมั่

 ã ประยุกุ่ต์ใช้ระบุบุดจิทิี่ลัใน์ก่ารที่ำงาน์ให้มัาก่ข้�น์ 

และอำน์วยุความัสะดวก่ให้ก่ับุประชาชน์ ซื้้�งรัฐบุาล 

ได้เตร่ยุมัก่ารโครงสร้างพ้�น์ฐาน์ด้าน์ดิจิที่ัลไว้แล้ว

บููรณาการความม่�นคง เน้นช่่วยเหลืือประช่าช่น
สร้้างการ้รั้บร้้ ้ ส่งเสริ้ม ธำำาร้งสถาบันชาติิ

 ã ใหค้วามัสำคญัระบุบุฐาน์ขอ้มัลูขน์าดใหญ ่(Big 

Data) ให้สน์ับุสน์ุน์งาน์ด้าน์ความัมัั�น์คงให้ก่ับุหน์่วยุงาน์

อ้�น์ได้

 ã สรา้งก่ารรบัุรูง้าน์ของรฐับุาลใน์ก่ารชว่ยุเหลอ้

ประชาชน์ ให้ประชาชน์เข้าถ้งแหล่งข้อมัูล โดยุเฉัพาะ

โครงก่ารตำบุลมัั�น์คง มัั�งคั�ง ยุั�งยุน้์ ให้ก่ระที่รวงมัหาดไที่ยุ

ร่วมักั่บุหน่์วยุงาน์ที่่�เก่่�ยุวข้องขับุเคล้�อน์ พัฒน์าให้เป็น์

ศูน์ย์ุก่ารเร่ยุน์รู้ให้ก่ับุประชาชน์ตามัหลัก่ปรัชญาของ

ใน์หลวงรัชก่าลที่่� ๙ เป็น์แหล่งศ้ก่ษาเร่ยุน์รู้ ก่ารฝั่ึก่งาน์ 

และก่ารจ้างงาน์ให้ประชาชน์มั่รายุได้ และน์ำสิ�งที่่�ได้รับุ

 พลื.อ. ประยุทธ์์ จั่นทร์โอช่า นายกร่ฐมนตรี/ผูู้้อำานวยการร่กษาความม่�นคงภายในราช่อาณาจั่กร เป็นประธ์านการจั่ดงานสรุปผู้ลืการปฏิิบู่ติงาน
ของ กอ.รมน. ประจัำาปี ๒๕๖๔ แลืะแถลืงแผู้นการปฏิิบู่ติงานของ กอ.รมน. ประจัำาปี ๒๕๖๕ ณ สโมสรทหารบูก ถนนวิภาวดีร่งสิต กทม.  
เมื�อว่นที� ๘ ม.ค. ๖๕ ได้มอบูนโยบูาย แลืะส่�งการให้ กอ.รมน. ปฏิิบู่ติโดยเน้นความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน แลืะภาคประช่าช่น ควบูคู่ประช่าส่มพ่นธ์์เช่ิงรุก 
สร้างการร่บูรู้แก่ส่งคม

ความัเขา้ใจกั่บุประชาชน์ว่าสิ�งที่่�ต้องก่ารจะได้มัาจาก่ไหน์ 

ที่ำไมับุางความัต้องก่ารไมั่สามัารถตอบุสน์องได้ โดยุ

เฉัพาะสาธารณูปโภคพ้�น์ฐาน์ ประชาชน์ต้องเข้าใจ

ก่ฎหมัายุ

 ã น์้อมัน์ำหลัก่ปรัชญาเศรษฐก่ิจพอเพ่ยุงไปใช้

พัฒน์าประเที่ศ แน์วคิดระเบุิดจาก่ภายุใน์หัวใจของ

ประชาชน์ และสร้างก่ารมั่ส่วน์ร่วมัของประชาชน์

 ã ปัญหาอุปสรรคใน์ก่ารที่ำงาน์บุางประก่าร 

ที่่�เก่ดิจาก่ขอ้ก่ฎหมัายุ ตอ้งแก่ไ้ขก่ฎหมัายุ ซื้้�งรฐับุาลก่ำลงั

แก่้ไขอยุู่ใน์ขั�น์ตอน์พิจารณาของรัฐสภา

 ã ก่ารที่ำงาน์ต้องม่ัก่ารบูุรณาก่ารทีุ่ก่ระดับุ  

ทัี่�งต้น์ที่าง ก่ลางที่าง และปลายุที่าง ให้ประชาชน์ 

มั่ส่วน์ร่วมัเกิ่ดผลสัมัฤที่ธิ�อยุ่างแที่้จริง ให้ ก่อ.รมัน์. 

ตดิตามัก่ารพัฒน์าก่ารของประชาชน์ เกิ่ดปัญหาอุปสรรค

อะไร เพ้�อเป็น์ข้อมัูลให้ก่ับุหน์่วยุงาน์อ้�น์

 ã ก่ารดำเนิ์น์งาน์ของ ก่อ.รมัน์. และหน่์วยุงาน์

อ้�น์ ๆ ต้องมั่ประสิที่ธิภาพ มั่ผลสัมัฤที่ธิ�ตามัห้วงเวลา  

มั่ตัวเลข สถิติ ที่่�เป็น์ข้อเที่็จจริง

 ã ก่ารดำเน์นิ์งาน์ของภาครฐัตอ้งมัค่วามัประหยุดั 

โปรง่ใส ตรวจสอบุได ้สามัารถประเมันิ์ผลไดอ้ยุา่งชดัเจน์ 

ใหน้์ำผลก่ารปฏิบุตัใิน์ปีที่่�ผา่น์มัามัาที่บุที่วน์เพ้�อแก่ป้ญัหา 

และต่อยุอดขยุายุผล

 แน์วที่างก่ารปฏิบุัติงาน์ตามัน์โยุบุายุท่ี่�ได้รับุมัอบุ 

หน่์วยุงาน์ภายุใน์ก่ารก่ำกั่บุดูแลของ ก่อ.รมัน์. จะได้น์ำไป 

ประสาน์ก่ารปฏิบุัติ ใน์ส่วน์ของโครงก่ารที่่�ดำเน์ิน์ก่ารอยุู่

ก่็ จะได้ต่อยุอด ปรับุปรุ ง ให้มั่ประสิที่ ธิภาพและ 

มั่ประสิที่ธิผล เก่ิดประโยุชน์์แก่่ประชาชน์อยุ่างเป็น์ 

รปูธรรมัใน์ที่กุ่ ๆ  มัติ ิอนั์จะน์ำมัาซื้้�งความัสขุแก่ป่ระชาชน์ 

เก่ิดความัร่วมัมั้อร่วมัใจจาก่ประชาชน์ ที่ำให้เก่ิดความั

มัั�น์คง มัั�งคั�ง ยุั�งยุ้น์ อยุ่างแที่้จริง

 นายกรัฐมนตรี/ผอ.รมน. ได้มัอบุน์โยุบุายุและ 

สั�งก่าร ก่ารปฏิบัุติงาน์ ประจำปี ๒๕๖๕ ให้แก่่ ก่อ.รมัน์. 

และส่วน์ราชก่ารที่่�เก่่�ยุวข้อง สรุปได้ดังน์่�



นโยบายของ กอ.รมน. ปีี ๒๕๖๕
นายกรัฐัมนตรักีล่า่วถึงึงานของ กอ.รัมน. วา่มคีวาม

สอดคล่้อง แล่ะมีเป้้าหมายบููรัณการัรั่วมกับูส่วนรัาชการั
อ่�น ๆ  ทีี่�เกี�ยวข้อง กล่ไกหลั่กของรััฐบูาล่ ในการัขับูเคล่่�อนงาน 
ด้านความมั�นคงในป้รัะเที่ศเพ่ื่�อให้ป้รัะเที่ศเดินหน้าไป้ได้  
โดยแผนการัป้ฏิบิูตังิานตอ้งสอดคล่อ้งกบัูยทุี่ธศาสตรัช์าติ 
๒๐ ปี้ แผนแม่บูที่ แผนป้ฏิิรัูป้ป้รัะเที่ศ แล่ะแผนพื่ัฒนา
เศรัษฐกิจแล่ะสังคมแห่งชาติ ฉบูับูที่ี� ๑๓ รัวมที่ั�งพื่จิารัณา
แผนแม่บูที่เฉพื่าะกจิภายใต้ยทุี่ธศาสตร์ัชาต ิอนัเน่�องมาจาก
สถึานการัณ์ COVID-19 ส่งเสริัมความร่ัวมม่อให้ความ
มั�นคงเป็้นรัากฐานในการัต่อยอดการัพื่ัฒนา เพ่ื่�อให้เกิด
ป้รัะโยชน์สูงสุดกับูป้รัะชาชนแล่ะป้รัะเที่ศชาติ รัวมที่ั�ง 
ต้องเข้าใจในป้ัญหาแล่ะความต้องการัของป้รัะชาชน  
ยดึป้รัะชาชนเป้น็ศนูยก์ล่างในการัพื่ฒันา แล่ะนำแนวที่าง
ตามพื่รัะรัาชดำริั “รัะเบิูดจากข้างใน” ของพื่รัะบูาที่สมเด็จ 
พื่รัะบูรัมชนกาธิเบูศรั มหาภูมิพื่ล่อดุล่ยเดชมหารัาช  
บูรัมนาถึบูพิื่ตรั มาเป็้นแนวที่างในการัสร้ัางความเข้มแขง็
ใหก้บัูชุมชน ป้รัะชาชนในพื่่�นทีี่�มสีว่นร่ัวมของตั�งแต่ตน้ที่าง 
กล่างที่าง ป้ล่ายที่าง นำไป้สู่การัแก้ไขป้ัญหาร่ัวมกัน 

ที่ี�ผ่านมารััฐบูาล่มีนโยบูายทีี่�จะส่งเสรัิมความเจริัญ
ก้าวหน้าในพื่่�นทีี่�โดยเน้นให้ป้รัะชาชนเข้ามามีส่วนร่ัวม 
ที่ั�งโครังการัเม่องต้นแบูบูสามเหล่ี�ยมมั�นคง มั�งคั�ง ยั�งย่น 
นอกจากนี� ยังมีโครังการัตำบูล่มั�นคง มั�งคั�ง ยั�งย่น ที่ี�ถึ่อ
เป็้นโครังการัสำคัญตามป้รัะเด็นเร่ังด่วน ของยุที่ธศาสตร์ัชาติ 
ที่ี�มุง่สร้ัางความมั�นคงป้ล่อดภัยให้กบัูพื่่�นที่ี�ในรัะดับูจงัหวัด
จนถึึงรัะดับูตำบูล่ การัเสรัิมสรั้างให้ป้รัะชาชนชาวไที่ย 
มคีวามภาคภูมใิจแล่ะเทิี่ดที่นูรักัษาไว้ซึ่ึ�งสถึาบัูนหลั่กของชาติ 
ส่งเสริัมการัธำรังไว้ซึ่ึ�งสถึาบัูนหลั่กของชาติอย่างสร้ัางสรัรัค์ 
ภายใต้หล่ักเกณฑ์์กฎหมายต่าง ๆ แล่ะน้อมนำแนวที่าง
ตามพื่รัะรัาชดำรัขิองพื่รัะบูาที่สมเดจ็พื่รัะบูรัมชนกาธเิบูศรั 
มหาภูมพิื่ล่อดุล่ยเดชมหารัาช บูรัมนาถึบูพิื่ตรั พื่รัะรัาโชบูาย 
ของพื่รัะบูาที่สมเด็จพื่รัะเจ้าอยู่หัว รััชกาล่ที่ี� ๑๐ แล่ะ
แนวที่างของพื่รัะบูรัมวงศานุวงศ์ มาป้รัะยกุต์ใช้ในโครังการั 
ตามความเหมาะสม เช่น โครังการัเกษตรัที่ฤษฎีใหม่  
โคกหนองนาโมเดล่ โครังการัธนาคารัเมล่็ดพื่ันธุ์ 
เพ่ื่�อความมั�นคงด้านอาหารั ในช่วงที่้ายนายกรััฐมนตรัี 
ยังแสดงความพื่อใจต่อการัดำเนินงานทีี่�ผ่านมาของ 
กอ.รัมน. แล่ะการัแก้ไขป้ัญหาสถึานการัณ์ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่ี�ตัวเล่ขสถึิติล่ดล่งด้วย

เน่�อความในนโยบูายสำหรัับู กอ.รัมน. ดังกล่่าว 
มีความสำคัญ สอดคล้่อง แล่ะสนับูสนุนภารักิจของ 

ศป้ป้.๔ กอ.รัมน. รัวมหล่ายด้าน ได้แก ่วธีิการัที่ำงานแบูบู
บููรัณาการั การัป้รัะสานเครั่อข่ายการัที่ำงานจากรัาชการั 
การันำเน่�อหายุที่ธศาสตรั์ชาติด้านความมั�นคงมาใช้  
การัเช่�อมต่อนโยบูายการัพัื่ฒนาป้รัะเที่ศในด้านต่าง ๆ 
การัคัดเล่่อกกลุ่่มเป้้าหมายการัที่ำงาน แล่ะต่อเน่�อง 
การัให้ความสำคัญกับูป้รัะชาชน/กลุ่่ม เป้้ าหมาย 
การัพัื่ฒนาโดยยึดพื่่�นที่ี�เป้็นหล่ัก การัต่อยอดการัพื่ัฒนา
เชิงพื่่�นที่ี� การักำหนดขอบูเขตงานเกี�ยวกับูสิ�งแวดล้่อม 
พื่ล่ังงาน หรั่ออาหารั การัเที่ิดทีู่นสถึาบูันหล่ักของชาติ 
แล่ะน้อมนำคำสอนแล่ะแนวที่างโครังการัพื่รัะรัาชดำรัิ 
ของพื่รัะบูรัมวงศานุวงศ์ มาป้รัะยุกต์ใช้ในโครังการั  
การัล่งม่อป้ฏิิบูัติ 

จากนโยบายสู่่�การพััฒนากลไกการทำำางานของ ศปีปี.๔ กอ.รมน. 
เที่คนิคการั ตั� งคำถึามค่อเครั่� อ ง ม่อสำหรัับู

การันำแนวนโยบูาย ซึึ่�งมักจะกว้าง แต่ชี�นำความคิด
ไว้เสมอ ๆ มาจัดเป้็นป้รัะเด็นที่ี�มีความชัดเจน แล่้วสรั้าง
เป้็นชุดคำถึามที่ี� ศป้ป้.๔ฯ รัวมที่ั�งผู้ที่ี�เกี�ยวข้องสามารัถึ
แสวงหาคำตอบูร่ัวมกันมาใช้ได้ คำตอบูที่ี�ได้มาจะเป้็น
ข้อมูล่เชิงป้รัะจักษ์ เป้็นหล่ักฐาน เพื่่�อนำไป้ใช้เป้็น
จุดตั�งต้นของกรัะบูวนการัพัื่ฒนาโครังการัภายใต้ภารักิจ
ของ ศป้ป้.๔ฯ ทีี่�สอดคล้่องกับูนโยบูาย กอ.รัมน.ได้ต่อไป้ 
ชุดคำถึาม (สำหรัับูการัพื่ัฒนาโครังการัเกษตรัแบูบูใหม่) 
ป้รัะกอบูด้วย

๑. โครังการัเกษตรัรูัป้แบูบูใด? เกษตรั + ๑  
(ที่อ่งเที่ี�ยว) เกษตรั + ๒ (สง่ออก) เกษตรั + ๓ (การับูรัโิภค) 
เกษตรั + ๔ (การัล่งทีุ่น)

๒. โครังการัมวีธิกีารัที่ำงานเชงิบูรูัณาการัอยา่งไรั?
๓. แนวคิดของการัดำเนินโครังการั?
๔. เครั่อข่ายการัที่ำงานมีใครับู้าง?
๕. เป้้าหมายโครังการัสอดคล่้องกับูยุที่ธศาสตรั์

ด้านใด? 
๖. สอดคล่้องกับูนโยบูายการัพัื่ฒนาป้รัะเที่ศ

ด้านใด? 
๗. กลุ่ม่เป้า้หมายที่ี�จะที่ำงานดว้ยเป้น็ใครั? มวีธิกีารั 

คัดเล่่อกกลุ่่มเป้้าหมายอย่างไรั? 
๘. พื่่�นที่ี�เป้้าหมายอยู่ที่ี�ใด? 
๙. รัะยะเวล่าการัดำเนินงาน? 
๑๐. ผล่จากการัดำเนินงานนี�ไป้เกี�ยวข้องกับู  

สิ�งแวดล่้อม พื่ล่ังงาน แล่ะอาหารั อย่างไรั?
๑๑. แผนการัต่อยอดความสำเร็ัจไป้สู่งานด้านอ่�น 

(เครั่�องยนต์อีก ๔ ตัว) อย่างไรั?
๑๒. คำสอนแล่ะแนวที่างโครังการัพื่รัะรัาชดำริั 

ของพื่รัะบูรัมวงศานุวงศ์ ที่ี�นำมาป้รัะยุกต์ใช้ในโครังการั
ป้รัะกอบูด้วย?

การแปีลงนโยบาย กอ.รมน. ไปีสู่่�การปีฏิิบัติิกับยุทำธศาสู่ติร์ชาติิ 
๒๐ ปีี

ศป้ป้.๔ กอ.รัมน. จะที่ำหนา้ที่ี�สำรัวจกลุ่ม่เป้า้หมาย 
เพ่ื่�อรัวบูรัวมเน่�อหาตามคำถึามทัี่�งหมด แล่ะป้รัะเมิน 
ความเป็้นไป้ได้ในการันำไป้ดำเนินการั ซึึ่�งคำตอบูทีี่�ได้
รัับูมาจะมีความสำคัญ เพื่รัาะจะเป้็นการัชี� ให้ เห็น
ความชดัเจนของโครังการัในความรับัูผิดชอบูของ ศป้ป้.๔ฯ 
แล่ะความสอดคล่้องกับูนโยบูายของ กอ.รัมน. รัวมทัี่�ง
นโยบูายการัพื่ัฒนาป้รัะเที่ศด้านอ่�น ๆ เม่�อผ่านขั�นตอนนี�
แล่้ว ศป้ป้.๔ฯ จะนำข้อมูล่มาวิเครัาะห์ความสอดคล่้อง 
กบัูยุที่ธศาสตรัช์าต ิ๒๐ ปี้ แล่ะจะรัายงานผล่การัป้รัะเมิน
ออกมาดังนี� ๑. ความเป็้นหนึ�งเดียวของการัที่ำงาน
ในพื่่�นที่ี� ๒. ความพื่รั้อมขององค์ป้รัะกอบูในการัที่ำงาน 
๓. การัเช่�อมโยงทุี่กองค์ป้รัะกอบูเข้าหากัน ๔. สรั้างสรัรัค์
สิ�งที่ี�เป้็นภาวะองค์รัวมใหม่ มีศักยภาพื่ แสดงในรัูป้ของ
โอกาส กิจกรัรัม แล่ะการัตล่าดที่ี�มากขึ�น ๕. เกิดภาวะ 
องค์รัวมใหม่มีศักยภาพื่รัองรัับูการัใช้งานมากขึ�น 
๖. คุณสมบูัติเหล่่านี�จะเป้็นตัวกำหนดคุณค่าแล่ะมูล่ค่า
ขึ�นมาใหม ่ขอ้มูล่จากการัรัายงานที่ั�ง ๖ ดา้นนี�จะที่ำหนา้ทีี่�
เป้็นโครังสรั้างหล่ักของกรัะบูวนการัที่ำงานเพื่่�อแป้ล่ง
นโยบูาย สำหรับัู กอ.รัมน. ไป้สู่การัป้ฏิบัิูตกิบัูยทุี่ธศาสตร์ัชาติ 
๒๐ ปี้ แล่ะเป็้นกรัะบูวนการัเรัยีนรู้ัว่าพื่บูว่าสรัรัพื่สิ�งรัอบูตวั 
ไมว่่าอะไรัก็ตามที่ั�งรัปู้แล่ะนาม ต่างล้่วนมีคณุสมบัูติร่ัวมกัน 
ภายใตส้ภาวะของความเป้น็องคร์ัวม ที่ี�สะที่อ้นออกมาจาก
ความเป้็นรัะบูบูทีี่�ออกแบูบูไว้ 

สถึานการัณ์ในที่ำนองนี�  ที่ำให้ผู้ เขียนนึกถึึง  
เมนอูาหารั อย่างหนึ�งขึ�นมา “น�ำพื่ริักกะปิ้” ในบูริับูที่ 
ของการัอธิบูายถึึงมุมมองเชิงรัะบูบู แล่ะป้รัะโยชน์ 
ที่ี�จะเกิดขึ�น เม่�อเข้าใจในหล่ักคิดนั�นแล่้ว ผู้ เขียน 
ได้มีโอกาสพูื่ดคุยกับูชาวสวนทุี่เรัียนทีี่� ต.ที่รัายขาว 
อ.โคกโพื่ธิ� จ.ป้ตัตานี รัะหวา่งไป้กินขา้วป้า่ โดยมีน�ำพื่รักิโจรั 
เป้็นเมนูหลั่ก ผู้เขียนถึามไป้ว่าน�ำพื่ริักโจรัที่ำอย่างไรั 
คำตอบูที่ี�ได้มาชวนให้คิดอะไรัได้หล่ายอย่าง โดยเฉพื่าะ
วัตถุึดิบูในการัตำน�ำพื่ริัก มะนาว กะปิ้ พื่รัิกขี�หนู น�ำ 
เป้็นหลั่กสำคัญ ผู้เขียนมีคำถึามกับูตัวเองว่าถึ้าเรัาที่าน
วัตถึุดิบูเหล่่านั�นที่ีล่ะอย่าง คงจะไม่ไหว แล่ะดูเหม่อน 
จะไม่ดีต่อสุขภาพื่ด้วย พื่รัิก มะนาว กะปิ้ เป็้นสิ�งทีี่�ดี 
มีคุณค่าในตัวเอง แล่ะมีกลิ่�น รัสชาติ ทีี่�สุดโต่ง ไป้กัน
คนล่ะที่าง แต่เม่�อนำมาป้รัุงเข้าด้วยกันโดยมีน�ำเป้็น
ตวักล่าง มคีรัก แล่ะสาก เป็้นเครั่�องมอ่ในการัผสมวตัถึดิุบู
หล่ักเหล่่านั�นเข้าด้วยกัน เรัาก็จะได้สิ�งใหม่เกิดขึ�นมา ค่อ
น�ำพื่รัิกกะป้ิ แล่้วผู้อ่านสงสัยไหมว่า ที่ำไมเรัาไม่ที่าน
ที่ลี่ะอย่าง แต่ที่า่นต้องนำองค์ป้รัะกอบูที่ั�งสี� กะปิ้ พื่รักิขี�หนู 
มะนาว แล่ะน�ำมาตำหรั่อโขล่กในครัก ป้รัุงให้เข้ากันก่อน
แล่้วจึงที่าน

เม่�อพื่ิจารัณาถึึงน�ำพื่รัิกกะป้ิในถึ้วยที่ี�ป้รัุงเสรั็จแล่้ว 
จะเห็นว่ามันมีความเป็้นหนึ�งเดียว คอ่หนึ�งถึ้วย ในความ
เป้็นหนึ�งเดียวนั�น มันต้องมีองค์ป้รัะกอบู ก็ค่อ กะปิ้ 
พื่รัิกขี�หนู มะนาว แล่ะน�ำ องค์ป้รัะกอบูที่ั�งสี�ต้องเช่�อมโยง

เข้าด้วยกัน กล่ายเป้็นสิ�งใหม่เพื่ิ�มคุณค่าขึ�นมาได้ ผู้เขียน
สนใจคนที่ี�ชว่ยกนัคดิที่ำเมนนูี�ขึ�นมา เที่ยีบูไดก้บัูนักบูริัหารั
ฝีีม่อดีเล่ยทีี่เดียว สามารัถึนำวัตถึุดิบูที่ี�แรังทัี่�งรัสชาติ 
แล่ะกล่ิ�น มะนาว กะป้ ิแล่ะพื่รักิ ล่ว้นแล่ว้แตม่คีวามสำคญั 
แล่ะคุณค่าในตัว มารัวมกันเป้็นหนึ�งเดียว ผู้เขียนสนใจ
ในอุป้กรัณ์ที่ำน�ำพื่รัิก ค่อครักแล่ะสาก สำหรัับูที่ำให้
วัตถึุดิบูบูางอย่าง (พื่ริักขึ�หนู) เป้ล่ี�ยนสภาพื่ไป้ด้วยการั
กรัะแที่ก ตำ หรั่อโขล่ก ผู้เขียนสนใจในตัวกล่าง ค่อน�ำ 
ที่ี�จะจัดการักับูวัตถึุดิบูบูางอย่าง (กะป้ิ น�ำมะนาว) แล่ะ
สุดท้ี่ายค่อคนป้รุังน�ำพื่ริักกะปิ้ ที่ี�จะต้องรัู้แล่ะเข้าใจ 
ในองค์รัวมของการัป้รุังเป็้นอย่างดี สามารัถึป้รัับูแต่ง 
สรั้างสรัรัค์ แล่ะนำน�ำพื่ริักไป้เป็้นอาหารัให้กับูผู้คน
ได้หล่ายกลุ่่ม 

การขับเคล่�อนเคร่�องยนติ์ติัวทำ่� ๕ ภายใติ้ยุทำธศาสู่ติร์ชาติิ 
นโยบูายให้นำภารักิจขององค์กรั มาป้รัับูใช้ให้

สอดคล้่องกับูยุที่ธศาสตร์ัชาติ ๒๐ ป้ี รัวมทัี่�งนโยบูาย
การัพื่ัฒนาป้รัะเที่ศด้านต่าง ๆ ให้เกิดขึ�นอย่างเป็้นรัะบูบู 
เป็้นสิ�งสำคัญเพื่รัาะจะที่ำให้เกิดการัสรั้างเง่�อนไข
การัที่ำงานที่ี� มีป้รัะสิที่ธิภาพื่ได้อย่ างต่อ เน่� อ ง ได้
ในรัะยะเวล่า ๒๐ ป้ี แต่ในที่างป้ฏิิบัูตินั�นไม่ง่ายเล่ย 
เพื่รัาะสภาพื่แวดล่้อมใหม่ ๆ ที่ี�ออกแบูบูมารัองรัับู
ความพื่ยายามในการัดำเนินการันี�ยังไม่ถึูกสรั้างขึ�นมา
อยา่งเป้น็รัะบูบู เคร่ั�องยนต์ตวัที่ี� ๕ (การัเกษตรัรูัป้แบูบูใหม่) 
ยทุี่ธศาสตร์ัชาต ิ ๒๐ ปี้ แผนแม่บูที่ แผนป้ฏิิรูัป้ป้รัะเที่ศ 
แล่ะแผนพื่ัฒนาเศรัษฐกิจแล่ะสังคมแห่งชาติ ฉบัูบูที่ี� ๑๓ 
เหม่อนว่าอยู่กันคนล่ะที่ี� ถึ้าเที่ียบูกับูการัตำน�ำพื่รัิกกะป้ิ 
ก็พื่อจะกล่่าวได้ว่าตอนนี�มีวัตถุึดิบูรัออยู่ในครััวแล่้ว 
รัอให้มีใครันำเคร่ั�องม่อสำหรัับูนำเคร่ั�องยนต์ตัวที่ี� ๕ 
(การัเกษตรัรูัป้แบูบูใหม่) ยทุี่ธศาสตร์ัชาต ิ๒๐ ปี้ แผนแม่บูที่ 
แผนป้ฏิริัปู้ป้รัะเที่ศ แล่ะแผนพื่ฒันาเศรัษฐกจิแล่ะสงัคมแห่งชาติ 
ฉบัูบูทีี่� ๑๓ มาใช้ใหเ้กดิความคุน้ชนิ ซึึ่�งเครั่�องมอ่ที่ี�วา่นี�คอ่ 
ชุดคำถึาม ๑๒ ข้อนั�นเอง

ยุที่ธศาสตร์ัชาติ ๒๐ ปี้ พื่.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ 
เป้น็แผนการัพื่ฒันาป้รัะเที่ศ ที่ี�กำหนดกรัอบูแล่ะแนวที่าง
การัพื่ัฒนาให้หน่วยงานของรััฐทีุ่กภาคส่วนต้องที่ำตาม 
เพื่่�อให้บูรัรัลุ่วิสัยทัี่ศน์ป้รัะเที่ศไที่ยทีี่�ว่า “ป้รัะเที่ศไที่ย
มีความมั�นคง มั�งคั�ง ยั�งย่น เป้็นป้รัะเที่ศที่ี�พื่ัฒนาแล่้ว 
ด้วยการัพื่ัฒนาตามหล่ักป้รััชญาของเศรัษฐกิจพื่อเพื่ียง” 
หรั่อเป้็นคติพื่จน์ป้รัะจำชาติว่า “มั�นคง มั�งคั�ง ยั�งย่น” 
เพื่่�อสนองตอบูตอ่ผล่ป้รัะโยชน์แหง่ชาติ โดยทีี่�รัฐัธรัรัมนญู 
แห่งรัาชอาณาจักรัไที่ย มาตรัา ๖๕ กำหนดให้รััฐ
พื่งึจดัให้มยีทุี่ธศาสตร์ัชาตเิป็้นเป้้าหมายการัพัื่ฒนาป้รัะเที่ศ 
อย่างยั�งย่นตามหลั่กธรัรัมาภิบูาล่เพื่่�อใช้เป็้นกรัอบูในการั
จดัที่ำแผนต่าง ๆ  ให้สอดคล้่องแล่ะบูรูัณาการักนั เพื่่�อให้เกดิ 
พื่ลั่งผล่กัดนัรัว่มกนัไป้สูเ่ป้า้หมายดงักล่า่ว ยทุี่ธศาสตรัช์าติ 
๒๐ ป้ี เป็้นยุที่ธศาสตร์ัชาติฉบัูบูแรักของป้รัะเที่ศไที่ย
ตามรััฐธรัรัมนูญแห่งรัาชอาณาจักรัไที่ย ซึ่ึ�งจะต้องนำไป้สู่
การัป้ฏิบิูตัเิพื่่�อให้ป้รัะเที่ศไที่ยบูรัรัล่วุสิยัที่ศัน์ “ป้รัะเที่ศไที่ย 
มีความมั�นคง มั�งคั�ง ยั�งย่น เป้็นป้รัะเที่ศพื่ัฒนาแล่้ว 
ด้วยการัพื่ัฒนาตามหล่ักป้รััชญาของเศรัษฐกิจ พื่อเพื่ียง” 
เพื่่�อความสุขของคนไที่ยทีุ่กคน

จากยุที่ธศาสตรั์ชาติ ๒๐ ป้ี แผนแม่บูที่ แผนป้ฏิิรัูป้
ป้รัะเที่ศ แล่ะแผนพัื่ฒนาเศรัษฐกิจแล่ะสังคมแห่งชาติ 
ฉบัูบูที่ี� ๑๓ มาสู ่เคร่ั�องยนต์ตวัที่ี� ๕ (การัเกษตรัรูัป้แบูบูใหม่) 
ทุี่กอย่างทีี่�กล่่าวถึงึ เป็้นสิ�งสำคัญ การัหล่อมรัวมสิ�งเหล่่านั�น 
เข้าหากันเป็้นสิ�งที่้าที่ายการัดำเนินงานที่ี� มุ่งผล่ล่ัพื่ธ์
เชิงป้รัะจักษ์  จับูต้องได้  โดยอาศัยการัเช่�อมโยง
องค์ป้รัะกอบูต่าง ๆ  ถึงึกนั ซึ่ึ�งสามารัถึนำมาจาก ๖ ยทุี่ธศาสตร์ั 
รัวมทัี่�งแผนย่อยของทีุ่กยุที่ธศาสตร์ัชาติได้ สำหรัับู
เครั่�องยนต์ตัวที่ี� ๕ ในยุที่ธศาสตรั์ชาติด้านความมั�นคง 
ตามบูริับูที่ที่ี�เกี�ยวข้องกับู ศป้ป้.๔ กอ.รัมน. นั�นจำเป็้น
ต้องนำยุที่ธศาสตร์ัชาติดา้นความมั�นคง เป็้นตวันำเหมอ่น
พื่รัิกขี�หนู ใช้ภารักิจหลั่กในส่วนของการัป้รัะสานงาน
เป้น็น�ำ เพื่่�อตัวเช่�อมวตัถึดุบิูที่กุอยา่งเขา้หากนั ใช้กฎหมาย
ด้านความมั�นคงเป็้นครักแล่ะสาก แนวนโยบูายการัพัื่ฒนา
ชาตด้ิานต่าง ๆ  ทุี่กรัะดบัู เป็้นเหมอ่นมะนาว ส่วนคนป้รังุนั�น 
จำเป้น็ตอ้งอาศยั ศป้ป้.๔ กอ.รัมน. เป้น็เหมอ่นกบัูคนที่ี�คดิ
เมนูน�ำพื่ริักกะปิ้ ขึ�นมาก่อนทีี่�จะนำไป้สู่การัดำเนินการั
ทีี่�เป้็นรัูป้ธรัรัมของแต่ล่ะส่วนงานต่อไป้

ติอนที่ี�แล้่วกล่่าวถึึง การัเกษตรัแบูบูใหม ่นบัูเป็้นเครั่�องยนต์ตัวที่ี� ๕ ช่วยขบัูเคล่่�อนเศรัษฐกจิไที่ย ป้รัะกอบูด้วย 

กรัะบูวนการัดำเนนิงาน รัองรับัูเกษตรักรัที่ั�งที่ี�เป็้นปั้จเจก แล่ะกลุ่ม่ มาร่ัวมกันพื่ฒันา แล่ะสร้ัางความเข้มแขง็ 

รัวมที่ั�งการัมีส่วนรั่วมในกล่ไกการัพัื่ฒนาการัเกษตรัรูัป้แบูบูใหม่ ที่ี�สอดคล่้องเหมาะสมกับูบูรัิบูที่ของพื่่�นที่ี�เป้้าหมาย 

แล่ะที่ี�สำคญัสามารัถึก่อใหเ้กิดผล่กรัะที่บูเชิงบูวกตอ่การัเสรัมิพื่ล่งัการัพื่ฒันาป้รัะเที่ศใหก้บัูเคร่ั�องยนตท์ี่ั�ง ๔ ตัวไดด้ว้ย 

แล่ะเม่�อวันที่ี� ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ สโมสรัที่หารับูก ถึนนวิภาวดีรัังสิต เขตพื่ญาไที่ กรัุงเที่พื่ฯ พื่ล่เอก ป้รัะยุที่ธ์ 

จันที่รั์โอชา นายกรััฐมนตรีัแล่ะรััฐมนตรีัว่าการักรัะที่รัวงกล่าโหม เป้็นป้รัะธานการัป้รัะชุมคณะกรัรัมการัอำนวยการั

รัักษาความมั�นคงภายในรัาชอาณาจักรั ครัั�งที่ี� ๑/๒๕๖๕ แล่ะเป้็นป้รัะธานสรุัป้ผล่การัป้ฏิิบูัติงานแล่ะแถึล่งแผนการั

ป้ฏิิบูัติงานป้รัะจำป้ี ตามยุที่ธศาสตรั์ชาติ ๖ ด้าน แล่ะแผนการัป้ฏิิรัูป้ป้รัะเที่ศ แล่ะในโอกาสนี�ได้มอบูนโยบูายให้ 

กอ.รัมน. นำไป้ใช้ให้เกิดป้รัะโยชน์ด้วย เน่�อหาจะกล่่าวถึึงกล่ไกการัเช่�อมโยงในนโยบูายของ กอ.รัมน. มาสู่การัใช้

การัเกษตรัรัปู้แบูบูใหม ่(เครั่�องยนตต์วัที่ี� ๕) เพื่่�อขบัูเคล่่�อนออกไป้สนบัูสนนุยทุี่ธศาสตรัช์าตดิา้นความมั�นคง ตามบูรับิูที่

ที่ี�เกี�ยวข้องกับูหน้าที่ี� ศป้ป้.๔ กอ.รัมน.

การแปีลงนโยบายไปีสู่่�การปีฏิบิตัิ ิ
และการขับเคล่�อนเคร่�องยนต์ิติัวทำ่� ๕
ภายใติย้ทุำธศาสู่ติรช์าติ ิ๒๐ ปีี

.....................................................................................................
เรีียบเรีียงโดย : ผศ.เกษม กุลประดิิษฐ์์ ศปป.๔ กอ.รมน.

๗๗ปีีที่่� ๒๐ ฉบัับัที่่� ๓ ปีระจำเดืือนธัันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



u GPCAPT PIPADA SHAOVANKLANG

น.อ.หญิง พภิาดา เชาว์วันกลาง

สังัคมสังัคม
กอ.รมน.กอ.รมน.
l น.อ. สมภพ จันทร์ชูชื่น

.....................................................................................................
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skincare-winter/

สวัสดีครัับูที่่านผู้อ่านที่ี�เคารัพื่ ค่อย ๆ ผ่อนคล่ายกัน 
เ พิื่� มมากขึ� นจากสถึานการัณ์การัแพื่ ร่ัรัะบูาดของ 
โรัค COVID-19 ที่ี�ล่ดน้อยล่ง รัะบูบูเศรัษฐกิจเรัิ�มขับูเคล่่�อน
มีการัที่่องเที่ี�ยว จับูจ่ายใช้สอยกันมากกว่าเดิม แต่ยังคงมี
ความกังวล่กันเล่็กน้อยว่าหล่ังจากเที่ศกาล่ป้ีใหม่ แล่ะ 
สายพื่ันธ์ุใหม่ “โอมิครัอน” ที่ี�เริั�มเข้ามาจะที่ำให้การั 
แพื่รั่รัะบูาดกลั่บูมาอีกหร่ัอไม่ ซึ่ึ�งก็ขึ�นอยู่กับูทีุ่กคนทีี่�ต้อง 
ให้ความรั่วมม่อในการัรัะมัดรัะวัง ป้้องกันตนเองให้ดีที่ี�สุด

พล.อ. ประยุุทธ์์ จัันทร์โอชา นรัม./ผอ.รัมน.  
เป้็นป้รัะธานป้รัะชุมคณะกรัรัมการัอำนวยการัรัักษาความ
มั�นคงภายในรัาชอาณาจักรั ป้ี ๒๕๖๕ แล่ะแถึล่งแผนงาน
ของ กอ.รัมน. ณ สโมสรั ที่บู. เม่�อวันทีี่� ๘ ธ.ค. ๖๔ 
ภายใต้การัจัดงานตามข้อกำหนดของ ศบูค. แล่ะกรัะที่รัวง
สาธารัณสุขโดยเคร่ังครััด มีการัตรัวจคัดกรัอง ATK ผู้ที่ี� 
เขา้รัว่มงานทัี่�งหมด แล่ะจำกดัผูเ้ขา้รัว่มกจิกรัรัมเที่า่ที่ี�จำเป้น็ 
ซึ่ึ�งการัจัดงานฯ ผ่านพื่้นไป้ด้วยความเรัียบูรั้อย

พล.อ. ณรงค์์พันธ์์ จิัตต์แก้้วแท้ ผบู.ที่บู./รัอง 
ผอ.รัมน. ตรัวจเยี�ยม ให้กำล่ังใจ แล่ะมอบูของขวัญป้ีใหม่ 
ให้แก่กำลั่งพื่ล่ กอ.รัมน. ณ อาคารัร่ั�นฤด ีเม่�อวนัที่ี� ๒๓ ธ.ค. ๖๔ 
ยิ�มแย้มแจ่มใสกันถึ้วนหน้า ได้รัับูเส่�อกั�ก “กอ.รัมน.  
ช่วยเหล่่อป้รัะชาชน” พื่รั้อมเส่�อโป้โล่ไว้ใช้งาน

พล.อ. สันัตพิงศ์์ ธ์รรมปิยุะ เสธ.ที่บู./เล่ขาธกิารั กอ.รัมน. 
เป็้นป้รัะธานจัดกิจกรัรัมน้อมรัำลึ่กพื่รัะมหากรุัณาธิคุณ 
พื่รัะบูาที่สมเด็จพื่รัะบูรัมชนกาธิเบูศรั มหาภูมพิื่ล่อดุล่ยเดช
มหารัาช บูรัมนาถึบูพื่ติรั เน่�องในวนัคล้่ายวนัพื่รัะบูรัมรัาชสมภพื่ 
วนัชาต ิแล่ะวนัพ่ื่อแห่งชาต ิ๕ ธนัวาคม ๒๕๖๔ แล่ะเน่�องใน 

วันรัู้ รััก สามัคคี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องอเนกป้รัะสงค์ 
อาคารัรั่�นฤดี กอ.รัมน. แล่ะจัดกิจกรัรัมจิตอาสา บูำเพื่็ญ
สาธารัณป้รัะโยชน์ ในชุมชนวัดเที่วรัาชกุญชรัวรัวิหารั  
เขตดุสิต กที่ม. โดยมี เจ้าหน้าที่ี�เขตดุสิต, สมาชิก ที่สป้ช., 
ผูน้ำชมุชน แล่ะป้รัะชาชนที่ั�วไป้ร่ัวมกิจกรัรัม เม่�อวันที่ี� ๓ ธ.ค. ๖๔ 
แล่ะเม่�อวันทีี่� ๑๓ ธ.ค. ๖๔ ได้เป็้นป้รัะธานเปิ้ดโครังการั
หล่ักสูตรัป้ฐมนิเที่ศกำล่ังพื่ล่ก่อนการัป้ฏิิบูัติงาน ป้รัะจำป้ี 
๒๕๖๕ ณ โรังแรัมรัอยัล่ รัิเวอร์ั เขตบูางพื่ลั่ด กที่ม.

พล.ท. เก้รียุงไก้ร ศ์รีรัก้ษ์ ์มที่ภ.๔/ผอ.รัมน.ภาค ๔  
เป้็นป้รัะธานฝี่ายฆารัวาส นำข้ารัาชการั ที่หารั ตำรัวจ  
ภาครัฐั เอกชน ร่ัวมกบัูพื่ทุี่ธศาสนกิชนในพื่่�นที่ี�ที่อดผ้าป่้าสามคัคี  
ณ วัดสาล่วัน (วัดบู้านเคียน) อ.ป้ะนาเรัะ จ.ปั้ตตานี  
เม่�อวันที่ี� ๑๘ ธ.ค. ๖๔ สมที่บูทีุ่นสรั้างวิหารัพื่่อที่่านที่อง  
พื่่อที่่านแก้ว แล่ะศาสนสถึานวัดสาล่วัน เพื่่�อเป้็นขวัญแล่ะ
กำล่ังใจพืุ่ที่ธศาสนิกชนใน จ.ป้ัตตานี แล่ะเป้็นการัที่ำนุบูำรัุง
ศาสนสถึาน ส่บูที่อดป้รัะเพื่ณีอันดีงามที่างพื่รัะพุื่ที่ธศาสนา
อีกที่างหนึ�งด้วย

การับูรูัณาการัความรัว่มมอ่ของหนว่ยงานที่ี�เกี�ยวขอ้ง  
ไ ม่ว่ าจะ เ ป็้น เ ร่ั� อ งการัป้้อง กันการัแพื่ร่ัรัะบูาดของ 
โรัค COVID-19 การัรัะวังป้้องกันด้านความมั�นคงในด้านอ่�น
ที่ั�งเร่ั�องการัป้้องกันการัหล่บูหนีเข้าเม่องโดยผิดกฎหมาย  
การัป้้องกัน/ป้รัาบูป้รัามเครั่อข่าย/ขบูวนการัค้ายาเสพื่ติด 
ตล่อดจนการัป้อ้งกนัที่รัพัื่ยากรัธรัรัมชาต ิป้า่ไม้ พื่่�นที่ี�อุที่ยาน 
รัวมถึึงการัช่วยเหล่่อป้รัะชาชนในทุี่กมิติ ทีี่� ต้องได้รัับู 
ความร่ัวมม่อร่ัวมใจจากเจ้าหน้าที่ี�ทีี่�รัับูผิดชอบูทุี่กฝ่ีาย/ 
ที่กุหน่วย บูรูัณาการัร่ัวมกันอย่างต่อเน่�องจึงจะเกิดผล่สัมฤที่ธิ�
ที่ี�เป้็นรูัป้ธรัรัม แล่ะได้รับัูความเช่�อมั�นจากป้รัะชาชนในที่ี�สุด

เน่�องในเที่ศกาล่ปี้ใหม่ ๒๕๖๕ ที่มีงานผูจั้ดที่ำวารัสารั
ขา่ว กอ.รัมน. ขออำนาจคณุพื่รัะศรัรีัตันตรััย แล่ะสิ�งศกัดิ�สทิี่ธิ�
ที่ั�งหล่ายที่ี�ที่่านเคารัพื่นับูถึ่อ โป้รัดดล่บูันดาล่ป้รัะที่านพื่รั 
ใหท้ี่กุที่า่นแล่ะครัอบูครัวั มีความสขุ ป้รัาศจากโรัคภยัไขเ้จบ็ู 
สขุภาพื่แขง็แรัง แล่ะใชว้ถิึชีวีติใหม ่ไมป่้รัะมาที่ การัด์อยา่ตก 
แล่ะร่ัวมผ่านวิกฤตการัณ์การัแพื่ร่ัรัะบูาดของโรัค COVID-19 
ไป้ด้วยกัน...พื่บูกันใหม่ฉบูับูหน้าครับัู

เที่ศกาล่ปี้ใหม่แล่ะครัิสต์มาสใกล่้จะมาถึึงอีกครัั�ง หล่ายคนเรัิ�มเตรัียมหาของขวัญมอบูให้กับู 
ญาติสนิที่มิตรัสหาย พืู่ดถึึงการัให้แล่้ว คำแรักที่ี�คนส่วนใหญ่จะคิดถึึงในภาษาอังกฤษก็ค่อ give ซึึ่�งป้รัากฏิใน
สำนวนต่าง ๆ มากมาย เช่น 
give someone an earful

earful มาจาก ear (หู) กบัู -ful ทีี่�ใชบู้อกป้ริัมาณอย่างทีี่�พื่บูในคำว่า handful (หนึ�งกำมอ่) จงึมคีวามหมาย 
ตรังตัวค่อ เต็มหู แต่ในทีี่�นี� give someone an earful จะหมายถึึง ด่าจนเต็มหู / ด่าจนหูชา 

- My wife gave me an earful when she found out how much I had spent on my cameras. 
พื่อรัู้ว่าซึ่่�อกล่้องไป้กี�บูาที่ ภรัรัยาผมสวดซึ่ะยับูเล่ย
give someone the cold shoulder 

อาจจะงงว่าที่ำไมไหล่่ถึงึเยน็ shoulder / ไหล่่ ในสำนวนนี�หมายถึงึท่ี่อนขาหน้าของสตัว์ตั�งแต่หัวไหล่่ล่งมา 
ที่ี�เอามาใช้ที่ำอาหารั ในสมัยก่อน เวล่ามีแขกมาเยี�ยมเยียน เจ้าบู้านจะต้องนำอาหารัออกมารัับูรัอง แต่ถึ้าแขก
คนนั�นไมเ่ป้น็ทีี่�ตอ้นรับัู เจ้าบู้านกส็ง่สญัญาณด้วยการัเสิรัฟ์เน่�อชว่งหวัไหล่่ทีี่�เป็้นเน่�อสว่นทีี่�เหนยีวแบูบูเย็น ๆ  ให้ 
ด้วยเหตุนี� give someone the cold shoulder จึงหมายถึึง เมิน ที่ำตัวเย็นชาใส่

- Ken has been giving me the cold shoulder since he found out that I went out with 
his ex. เคนที่ำตัวเย็นชากับูผมตั�งแต่ทีี่�รัู้ว่าผมไป้เดที่กับูแฟนเก่าของเขา
give someone an inch 

ย่อมาจากสำนวนเต็มว่า give someone an inch and he will take a mile แป้ล่ตรังตัวก็ค่อ ให้ไป้
หนึ�งนิ�วแล่ว้เดี�ยวกจ็ะเอาหนึ�งไมล่ ์ตรังกบัูสำนวนไที่ย ไดค้บู่จะเอาศอก เชน่ หากมคีนมาขอยม่เงนิเพื่่�อนเรัา แล่ว้
เรัาอยากเต่อนเพื่่�อนว่า อย่าเล่ย เดี�ยวย่มแล่้วจะได้ใจแล้่วย่มอีกบู่อย ๆ ก็อาจบูอกว่า Give him an inch, 
and he’ll take a mile.
give someone a lift / ride 

คำนี�ใชก้นัอยา่งแพื่รัห่ล่าย หล่าย ๆ  คนน่าจะรัูจ้กักนัเป้น็อยา่งด ีแป้ล่ว่า พื่าไป้สง่ หรัอ่ให้คนติดรัถึไป้ด้วย 
- I give my colleague a lift home some days because our house is close to each other.

ฉันรัับูเพื่่�อนรั่วมงานติดรัถึกล่ับูบู้านมาด้วย เน่�องจากบู้านเรัาอยู่ที่างเดียวกัน
สำนวนสุดที่้าย give someone your word แป้ล่ว่า ให้สัญญาอย่างจรัิงจัง ตั�งใจจะรัักษาคำพืู่ด 
- I give you my word, that I will finish it by tomorrow. ฉันสัญญากับูเพื่่�อนว่าจะที่ำงานให้เสรั็จ

ภายในวันพื่รัุ่งนี�
Hot English ขอส่งที่้ายป้ีเก่าต้อนรัับูป้ีใหม่ด้วย จงอย่า ‘give up’ เล่ิกรัา / ยอมแพื่้ Don't be afraid 

to give up the good to go for the great. จงอย่ากล่ัวทีี่�จะเล่ิกที่ำในสิ�งทีี่�ดี เพื่่�อก้าวไป้หาสิ�งทีี่�ดีที่ี�สุด
....................................................................................................................................................................................................

อ้างอิง : https://themomentum.co/give-english-idioms-word-odyssey/
 https://tanatymkloke.medium.com/

ากาศเย็นในช่วงหน้าหนาวคงจะที่ำให้ 
ใครัหล่ายคนรัู้ สึกสดช่�นแล่ะเย็นสบูาย  

แต่ก็อย่าล่ะเล่ยการัดูแล่ผิว เพื่รัาะอากาศทีี่�เย็นล่ง 
ความช่�นสัมพื่ัที่ธ์อากาศก็ล่ดล่ง ที่ำให้ความชุ่มช่�นของผิว
รัะเหยออกมาเพื่ิ�มมากขึ�น ที่ำให้มีป้ัญหาผิวแห้งง่ายขึ�น
กว่าป้กติ แล่ะเม่�อผิวแห้งมาก ๆ ก็จะเกิดอาการัคัน 
มีผ่�นขุย

วันนี�เรัามีวิธีการัดูแล่ผิวต้อนรัับูหน้าหนาวมาแชรั์
ให้ทีุ่กคนได้ที่รัาบูกันค่ะ
1. หล่กเล่�ยงการอาบนำ�าหร่อล้างหน้าด้้วยนำ�าอุ�นจัด้

การัอาบูน�ำอุน่จัดหรัอ่น�ำร้ัอน อาจที่ำให้รัูสึ้กผ่อนคล่าย 
แตน่�ำทีี่�รัอ้นนั�นจะชะล่า้งไขมนับูนผิว ที่ำใหผ้วิไมส่ามารัถึ
เก็บูกักความชุ่มช่�นเอาไว้ได้ นำไป้สู่ป้ัญหาผิวแห้ง  
เพื่รัาะฉะนั�น ควรัหล่กีเล่ี�ยงการัอาบูน�ำอุน่จดัหรัอ่รัอ้นแล่ะ
หันมาใช้น�ำอุ่นเล็่กน้อยแที่น
๒. ทำาคร่มบำารุงผิิวทำันทำ่หลังอาบนำ�า

การัที่าครัีมให้ผิวชุ่มช่�น ควรัจะบูำรัุงที่ันที่ีหลั่งจาก

 

อาบูน�ำเสรัจ็ในขณะที่ี�ผวิกำลั่งหมาด ควรัเกบ็ูมอยส์เจอไรัเซึ่อร์ั 
ไว้ในห้องน�ำ ใกล้่ซึ่ิงก์ล่้างม่อ แล้่วใช้ทีุ่กครัั�งหล่ังอาบูน�ำ
หรั่อล่้างม่อ จะช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มช่�นเนียนสวยตล่อดวัน
3. อย�าล่มปีกปี้องผิิวจากแสู่งแด้ด้

แนะนำให้ใส่ผา้พัื่นคอหรัอ่ผ้าคลุ่มไหล่ ่เพื่่�อป้กป้อ้ง
ผิวจากล่มหนาวที่ี�จะที่ำรั้ายผิวให้แห้งยิ�งขึ�น ในขณะ
เดียวกัน ก็ควรัที่าครัีมกันแดด เพื่รัาะแสงอาที่ิตย์ในฤดู
หนาวนั�น ก็ที่ำรั้ายผิวได้ไม่แพื่้แสงแดดหน้ารั้อนเช่นกัน
๔. ด้่�มนำ�าให้เพั่ยงพัอ

เรัามักจะด่�มน�ำน้อยล่งในหน้าหนาว เพื่รัาะไม่รัู้สึก
รัอ้นหรัอ่เสียเหง่�อมากนัก แต่อย่าล่ม่ว่าผิวนั�น ต้องการัน�ำ
จากภายใน แที่นที่ี�จะด่�มกาแฟหรั่อชา ล่องด่�มน�ำอุ่นผสม
น�ำมะนาวเล่ก็นอ้ย นอกจากจะชว่ยใหช้่�นใจ แล่ะอุ่นสบูาย
ตัวแล่้ว ยังช่วยเติมน�ำเข้าสู่ร่ัางกายแล่ะผิวได้เป้็นอย่างดี
๕. บำารุงผิิวก�อนนอน

ม่อ เท้ี่า ข้อศอก เป็้นบูริัเวณทีี่�ผิวบูางแล่ะมักจะ
สูญเสียน�ำได้เรั็วกว่าบูรัิเวณอ่�น ควรัใช้ครัีมบูำรัุงผิวทีี่�ให้
ความชุ่มช่�นเข้มข้นล่�ำลึ่กก่อนนอน เล่่อกผลิ่ตภัณฑ์์ทีี่�ให้
ความชุ่มช่�นยาวนานตล่อดค่น เพื่่�อต่�นมารัับูเช้าวันใหม่ 
พื่รั้อมกับูผิวนุ่มชุ่มช่�นสุขภาพื่ดี

๖. หล่กเล่�ยงผิลิติภัณฑ์์ทำ่�อาจก�อการระคายเค่อง

ควรัหล่ีกเล่ี�ยงผล่ิตภัณฑ์์ที่ี�อาจมีสารักรัะตุ้นการั
รัะคายเค่อง เช่น น�ำหอมแล่ะแอล่กอฮอล์่ เล่่อกใช้
ผล่ิตภัณฑ์์ที่ำความสะอาดผิวแล่ะครีัมบูำรุังผิวทีี่�ถึูก
ออกแบูบูมาเพื่่�อผิวบูอบูบูางแล่ะไม่เสี�ยงก่อให้เกิด
อาการัแพื่้
7. เพัิ�มความชุ�มช่�นจากภายใน

การัที่านอาหารัที่ี�มีส่วนป้รัะกอบูของน�ำ จะช่วย
บูำรุังผิวให้ชุม่ช่�นจากภายใน ล่องที่านแตงโม แอป้เป้ิ�ล่ สม้ 
แคนตาลู่ป้ กีวี หรั่อผักทีี่�อิ�มน�ำมากอย่าง มะเข่อเที่ศ 
แตงกวา ฟกั หรัอ่แครัอที่ รับัูป้รัะที่านอาหารัทีี่�มปี้รัะโยชน์ 
โดยเฉพื่าะ วิตามินซึ่ี แล่ะ Zinc ซึ่ึ�งมีส่วนช่วยในการัผล่ิต
คอล่ล่าเจนแล่ะอีล่าสตินในผิว โอเมก้า-๓ แบูบูเม็ด  
เสรัมิอาหารั หรัอ่ที่านป้ล่าทีี่�มไีขมนัด ีเพื่่�อช่วยสร้ัางเกรัาะ
ป้้องกันผิว ให้ผิวแข็งแรัง สุขภาพื่ดีจากภายในสู่ภายนอก
8. ออกกำาลังกายทำุกวัน

การัออกกำล่งักายจะชว่ยใหเ้ล่อ่ดสบููฉดีหมนุเวยีน
ได้ดี เพื่ียงวันล่ะ ๑๕ - ๓๐ นาที่ี อย่างน้อยสัป้ดาห์ล่ะ 
๓ ครัั�ง ก็เพีื่ยงพื่อแล่้วค่ะ

9. พักลิปีบาล์ม/ลิปีมัน และแฮนด้์คร่มอย�าได้้ขาด้
รัิมฝีีป้ากของเรัาเป็้นอวัยวะทีี่�บูอบูบูางทีี่�สุด  

จึงจำเป็้นต้องป้กป้้องก่อน เพื่่�อเพื่ิ�มความชุ่มช่�นให้กับู
รัิมฝีีป้าก แล่ะพื่กแฮนด์ครัีมไว้ใกล้่ ๆ ม่อ โดยเฉพื่าะ
หนุม่สาวทีี่�ที่ำงานออฟฟิศ ไม่ควรัพื่ล่าดทีี่�จะหยบิูมันมาที่า
บู่อย ๆ หล่ังล่้างมอ่แล่ะรัะหว่างวัน
1๐. หล่กเล่�ยงเสู่่�อผิ้าทำ่�ทำำาให้ระคายเค่อง 

หล่ีกเล่ี�ยงเส่�อผ้าทีี่�ที่ำจากขนสัตว์ หรั่อชุดทีี่�มี
ส่วนผสมของสารัเคมีในการัผล่ิต หันมาสวมใส่เส่�อผ้า
ที่ี�ที่ำจากเส้นใยธรัรัมชาติ เช่น ผ้าฝี้าย ผ้าล่ินิน รัวมไป้ถึึง 
ผ้าที่ี�สามารัถึรัะบูายอากาศได้ค่อนข้างดี หากจำเป้็น
กส็วมใสช่ดุทีี่�ที่ำจากเสน้ใยธรัรัมชาตกิอ่น แล่ว้ทัี่บูดว้ยเส่�อ
ที่ี�ต้องการั ก็จะช่วยที่ำให้ไม่รัะคายเค่องได้

แล่ะนี�กค็อ่ วธิดีแูล่ผวิในช่วงหน้าหนาว รับัูรัองเล่ยว่า 
แม้อากาศจะเย็นแค่ไหน ผิวก็กล่ับูมาชุ่มช่�นได้อย่าง
แน่นอน นอกจากจะผิวสวยต้อนรัับูฤดูหนาวแล่้ว  
ก็อย่าล่่มดูแล่สุขภาพื่ การั์ดอย่าตกกันนะคะ

เคล็็ดไม่่ล็ับเคล็็ดไม่่ล็ับ
การดูแล็ผิิวการดูแล็ผิิว

ในหน้าหนาวในหน้าหนาว

๘๘  ปีีที่่� ๒๐ ฉบัับัที่่� ๓ ปีระจำเดืือนธัันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ธ�ำรงไทยธ�ำรงไทย

๑. ทองหยิิบ 
ที่องหยิบู เกิดขึ�นในสมัยสมเด็จพื่รัะนารัายณ์

มหารัาช แห่ งกรัุ งศรัีอยุ ธยา ป้รัะยุก ต์มาจาก 
ขนม Trouxas de ovos หรั่อ Trouxas das Caldas 
ซึ่ึ�งผู้คิดค้นดัดแป้ล่ง ค่อ ดอนญ่า มารีั กีมารั์ เดอป้ิน่า 
หรัอ่ ท้ี่าวที่องกีบูม้า ผูเ้ป็้นภริัยาของเจ้าพื่รัะยาวิชาเยนที่ร์ั 
(คอนสแตนติน ฟอล่คอน)

ที่องหยิบู มีล่ักษณะการัจับูจีบูที่ี� สวยงาม
คล้่ายดอกไม้ที่ี�มีสีที่องอรั่าม มีความหมายมงคล่ 
เกี�ยวกับูการัหยิบูจับูเงินที่อง ส่งเสรัิมความมั�งคั�งรั�ำรัวย  
ซึ่ึ�งนอกเหน่อจากใช้เป้็นขนมมงคล่ในพื่ิธีแต่งงาน  
ยังเป็้นขนมมงคล่ที่ี�มอบูให้ในงานมงคล่อ่�น ๆ อีกด้วย 

๒. ทองหยิอด 
ที่องหยอด เกิดขึ�นในสมัยสมเด็จพื่รัะนารัายณ์

มหารัาช แห่งกรัุงศรัีอยุธยา แล่ะคิดค้นดัดแป้ล่งโดย
ที่้าวที่องกีบูม้า ซึ่ึ�งป้รัะยุกต์มาจากขนม Ovos Moles 
มีถึิ�นกำเนิดจากเม่องชายฝีั�งที่างตะวันตกเฉียงเหน่อ
ของโป้รัตุเกส 

ที่องหยอดมีล่ักษณะคล่้ายหยดน�ำกล่ม ๆ เล็่ก ๆ 
เป้็นขนมทีี่�มีความหมายเกี�ยวกับูความรั�ำรัวย มั�งคั�ง 
เสม่อนกับูการัให้ที่องคำแก่กัน 

๓. ฝอยิทอง 
ฝีอยที่องมีถึิ�นกำเนิดแล่ะทีี่�มาเช่นเดียวกบัูที่องหยิบู 

แล่ะที่องหยอด ในภาษาโป้รัตุเกสเรีัยกว่า fios de ovos 
ชาวโป้รัตุเกสใช้รัับูป้รัะที่านกับูขนมปั้ง กับูอาหารั
ม่�อหล่ักจำพื่วกเน่�อสัตว์ แล่ะใช้รัับูป้รัะที่านกับูขนมเค้ก 
ต้นแบูบูมาจากเม่องอาไวโร่ั (Aveiro) เม่องชายฝีั�ง 
ที่างที่ิศตะวันตกเฉียงเหน่อของป้รัะเที่ศโป้รัตุเกส

ฝีอยที่องมีล่กัษณะเป็้นเส้นฝีอยสีที่อง มคีวามหมาย 
เกี�ยวกับูการัอวยพื่รัให้มีชีวิตคู่ที่ี�ย่นยาว 

๔. ทองเอก 
ที่องเอก เป้็นขนมมงคล่ที่ี�มีล่ักษณะคล่้ายดอกไม้ 

โดยมี จุดที่ี� โดดเด่นค่อจะมีการัติดที่องคำเป้ล่วไว้ 
ที่ี�ด้านบูนของขนม 

ที่องเอกมคีวามหมายถึึงความมคีณุค่า ความเป็้นหนึ�ง 
ความก้าวหน้า แล่ะการัเล่่�อนยศตำแหน่ง ซึ่ึ�งนอกจาก
นยิมใช้ในพิื่ธีแต่งงาน ยงันิยมมอบูให้ในการัเล่่�อนตำแหน่ง 
ต่าง ๆ 

๕. ขนมชั้้�น
ขนมชั�น เป็้นขนมทีี่�มีรัสสัมผัสต่างจากขนม

ป้รัะเภที่อ่�น ให้ความรัูสึ้กเหนยีวนุม่หอมหวาน มคีวามหมาย 
ถึึงการัเล่่�อนยศ เล่่�อนขั�น มีความเจรัิญก้าวหน้า ขนมชั�น
ยังนิยมใช้เป้็นขนมสำหรัับูอวยพื่รัเน่�องในโอกาสสำคัญ
ที่างหน้าที่ี�การังาน

๖. เม็ดขนุน
เม็ดขนุนเป้็นขนมในตรัะกูล่สีที่องอีกชนิดหนึ�ง 

ภายในจะมีไส้ซึ่ึ�งนิยมที่ำจากถัึ�วเขียวบูดล่ะเอียด รัสชาติ
หวานมัน เม็ดขนุนมีความหมายถึึงการัเก่�อหนุนจุนเจ่อ 
มีสิ�งช่วยเหล่่อสนับูสนุน

๗. ถ้้วยิฟูู
ถึ้วยฟู เป็้นขนมที่ี�มีความหอมจากน�ำดอกไม้ 

อบูรั�ำแล่ะดอกมะล่ิ มีความหมายถึึงความเจริัญรัุ่งเรั่อง 
เฟ่�องฟู ความก้าวหน้าในชีวิตคู่ 

ถึ้วยฟู ส่�อถึึงความเจรัิญรัุ่งเรั่อง เฟ่�องฟู

๘. ดาราทอง
ดารัาที่อง หรั่อที่องเอกกรัะจัง เป้็นขนมที่ี�มี

ล่กัษณะคล่า้ยมงกฎุ มคีวามหมายถึึงความเจรัญิกา้วหนา้ 
ความมีเกียรัติ การัเป้็นผู้นำ ในสมัยโบูรัาณนิยมใช้เป้็น
ของขวัญอวยพื่รัเม่�อได้เล่่�อนตำแหน่งหน้าที่ี�การังาน

๙. เสน่หจ้์ันทน์ 
เสนห่จ์นัที่น ์เป้น็ขนมที่ี�ป้รัะยกุตม์าจากล่กูจนัที่น์ 

มีล่ักษณะผล่กล่มสีเหล่่องคล้่ายผล่ลู่กจันที่น์ ป้รัุงด้วย
ผล่จันที่น์ป้่นเพื่่�อจะได้มีกล่ิ�นหอม มีความหมายถึึง 
การัเป้็นที่ี�รััก มีเสน่ห์ มีคนรัักคนเอ็นดู

อย่างไรัก็ตาม นอกเหน่อจากขนมมงคล่ ๙ อย่าง 
ที่ี�กล่า่วมาขา้งตน้ ยงัมขีนมไที่ยชนดิอ่�น ๆ  ที่ี�มคีวามหมาย
มงคล่ แล่ะสามารัถึมอบูให้ในวารัะโอกาสสำคญัต่าง ๆ  ได้ 

ผล่พื่วงจากสถึานการัณ์ COVID-19 ทีี่�ผ่านมา 
ตอกย�ำความสำคัญของ Digital Transformation 
มากขึ�น หล่ายแพื่ล่ตฟอร์ัมเกิดขึ�นแล่ะเติบูโต สามารัถึ
ตอบูสนองความต้องการัด้านดิจิที่ัล่ที่ี�ขยายตัวเพื่ิ�มขึ�น 
ไม่เว้นแม้แต่วงการัโฆษณาทีี่�มุ่งเน้นพื่ัฒนาส่�อดิจิทัี่ล่
มากขึ�นอย่างเห็นได้ชัด ส่งผล่ให้นักการัตล่าดแล่ะ
นักวางแผนโฆษณาต่างหันมาจับูจ้องแล่ะมองหา 
Advertising Platform ที่ี�แขง็แกรัง่ ตอบูโจที่ยล์่กูคา้ไดจ้รังิ 
คุ้มค่าแก่การัทีุ่่มเงินล่งทุี่นมากที่ี�สุด

LINE เป้็นอีกหนึ�งเป้้าหมายสำคัญของส่�อโฆษณา
ดิจิที่ัล่ ด้วยจุดย่นในการัเป้็น Platform of Trust 
มีผู้ใช้งานมากกว่า ๕๐ ล่้านคนเช่�อใจแล่ะผู้คนใช้เวล่า
ไป้กับู LINE อย่างต่อเน่�องเฉล่ี�ยมากถึึง ๖๗ นาที่ีต่อวัน 
พื่รัอ้มจดุแขง็ของ LINE Ecosystem ที่ี�พื่รัั�งพื่รัอ้มไป้ดว้ย
บูรักิารัมากมาย รัวมถึงึเคร่ั�องมอ่แล่ะโซึ่ลู่ชนัที่างการัตล่าด 
ที่ี�ถึูกออกแบูบูให้เข้าถึึง แล่ะเข้าใจคนไที่ย LINE 
จึงสามารัถึเป้็น “ส่�อกล่าง” เช่�อมโยงผู้คนกับูสินค้าแล่ะ
บูรักิารัของแบูรันด์ต่าง ๆ  ที่ั�งเพื่่�อสร้ัางการัรับัูรัู ้ตล่อดจน
ป้ิดการัขายได้อย่างมีป้รัะสิที่ธิภาพื่

ล่่าสุด LINE ได้เปิ้ดเผยข้อมูล่สุดเอ็กซ์ึ่คลู่ซึ่ีฟ 
เจาะลึ่กเที่รันดก์ารัเป้ล่ี�ยนแป้ล่งบูน LINE Ads Platform 
หรั่อ LAP ช่องที่างการัล่งโฆษณาบูนแพื่ล่ตฟอรั์ม LINE 
ในชว่งป้ทีี่ี�ผา่นมา เพื่่�อใหเ้หน็แนวที่างของการัที่ำโฆษณา 
บูนส่�อดิจิที่ัล่ ที่ั� งในมุมมองการัล่งทุี่นส่�อโฆษณา 
พื่ฤติกรัรัมผู้บูรัิโภค แล่ะความสนใจของผู้ใช้งาน อีกที่ั�ง 
ยังชี� ให้เห็นแนวโน้มที่ิศที่างการัตล่าดดิจิที่ัล่ในยุค
เป้ล่ี�ยนถึา่ยสูไ่ล่ฟส์ไตล่แ์บูบู Now Normal ทีี่�มปี้รัะโยชน์
สำหรัับูนักการัตล่าดโดยตรัง

Marketer ติอ้งร่.้..สู่่�อ Video View มาแรงเกนิติา้น
จากอิที่ธิพื่ล่ของสถึานการัณ์ COVID-19 ที่ำให้

ป้ัจจุบูันแบูรันด์ต่าง ๆ เล่่อกล่งโฆษณาบูนส่�อดิจิที่ัล่
กันมากขึ�น โดยเฉพื่าะ LINE Ads Platform หรั่อ LAP 
ช่องที่างการัซึ่่�อโฆษณาบูนแพื่ล่ตฟอรั์ม LINE ที่ี�มี
การัเติบูโตอย่างต่อเน่�องทุี่กปี้ สอดคล้่องกับูผู้เชี�ยวชาญ
การัตล่าดหล่ายสำนกัตา่งฟนัธงวา่ การัล่งโฆษณาบูนส่�อ
ดิจิที่ัล่ได้กล่ายมาเป้็นส่�อหล่ักในการัสรั้างการัรัับูรัู้ 

แล่ะการัซ่ึ่�อขายของคนในยุค Now Normal ไป้แล่้ว 
แล่ะจะเป็้นเช่นนั�นไป้ตล่อดถึงึ Next Normal อย่างแน่นอน

โดย LINE พื่บูสถิึติทีี่�น่าสนใจของกลุ่่มธุรักิจ
ที่ี�ทีุ่่มงบูการัตล่าดล่งโฆษณาบูน LINE Ads Platform 
ในช่วงปี้ที่ี� ๒๐๒๑ ที่ี�ผ่านมา ค่อธุรักิจการัศึกษาที่ี�มีการั
เติบูโตแบูบูก้าวกรัะโดดมากกว่า ๔๐๐% นอกจากนั�น
ยังพื่บูว่ากลุ่่มช้อป้ปิ้�งแล่ะอีคอมเมิรั์ซึ่ยังคงเป็้นแชมป์้
ครัองตล่าดอันดับูหนึ�ง ในขณะทีี่�กลุ่่มอาหารัเสริัม 
อาหารัเพื่่�อสุขภาพื่ (Health Food) เป็้นอีกกลุ่ม่ทีี่�ที่ะยาน
ขึ�นมาติด Top 5 แที่นที่ี�ธุรักิจกลุ่่มฟิตเนสแล่ะ
สถึานบูรัิการัความงาม (Fitness & Medical Service) 
ซึ่ึ� งได้รัับูผล่กรัะที่บูโดยตรังจากมาตรัการัป้้องกัน 
COVID-19 ที่ี�ผ่านมา อกีที่ั�งยงัป้รัากฏิข้อมลู่ว่าลั่กชวัรัแีบูรันด์ 
ต่างป้รัับูตัวเพื่่�อเอาชนะวิกฤต เป้ล่ี�ยนมาใช้จ่ายในการั
ล่งโฆษณาเพื่ิ�มขึ�นผ่าน LAP ด้วยเช่นกัน

ทัี่�งนี� วัตถึุป้รัะสงค์ในการัล่งโฆษณาบูน LAP 
อนัเป็้นทีี่�นิยม ๓ อันดับูยังคงเป้น็การัโฆษณาเพื่่�อเพื่ิ�มเพื่่�อน 
(Gain Friends) การัโฆษณาเพื่่�อให้เกดิยอดขายบูนเวบ็ูไซึ่ต์ 
(Web Conversions) แล่ะการัโฆษณาเพื่่�อเยี�ยมชม
เวบ็ูไซึ่ต์ (Website Visit) โดยในปี้ ๒๐๒๑ การัล่งโฆษณา
ด้วยวัตถุึป้รัะสงค์ Website Visits กลั่บูมามีบูที่บูาที่
เติบูโตเพื่ิ�มมากขึ�นอีกครัั�งหล่ังจากเติบูโตล่ดล่งในป้ี 
๒๐๒๐ เน่�องจากหล่ายแบูรันด์ได้กล่ับูมาให้ความสำคัญ
กับูหน้ารั้านออนไล่น์ ไม่ว่าจะเป็้นหน้าสินค้าที่ี�สรั้างผ่าน 
MyShop หรั่อเว็บูไซึ่ต์ของตนเองในช่วงโควิดทีี่�ผ่านมา 
ในขณะทีี่�การัล่งโฆษณาด้วยวัตถุึป้รัะสงค์เพื่ิ�มเพื่่�อนยังคง
มีอัตรัาเติบูโตอย่างต่อเน่�อง แล่ะเป้็นวัตถึุป้รัะสงค์
ยอดนิยมอันดับู ๑ มาโดยตล่อด สอดคล้่องกับูผล่สำรัวจ
ของ LINE ที่ี�พื่บูว่าในปี้ ๒๐๒๑ มีการัซึ่่�อขายผ่านแชที่ 
มากกวา่บูนเวบ็ูไซึ่ตถ์ึงึ ๑๕ เท่ี่า ซึึ่�งคยีเ์วริัด์สำคญัทีี่�ที่ำให้
ลู่กค้าชอบูซึ่่�อของผ่าน LINE มาจากลั่กษณะเฉพื่าะตัว
ของช่องที่างแชที่ ที่ำให้ผูข้ายสามารัถึมีป้ฏิสัิมพื่นัธใ์กล้่ชดิ 
กับูผู้ซ่ึ่�อได้มากกว่า จึงที่ำให้เกิดการัซึ่่�อขายบูนไล่น์
ได้อย่างมีป้รัะสิที่ธิภาพื่นั�นเอง

แล่ะทีี่�น่าสนใจไป้กว่านั�น LINE ยงัเห็นการัเป้ล่ี�ยนแป้ล่ง
ของการัล่งโฆษณาด้วยวัตถึุป้รัะสงค์เพื่่�อเพื่ิ�มการัรัับูชม
วิดีโอ (Video Views) ที่ี�มีการัเติบูโตสูงขึ�นมากใน ๒ ป้ี
ที่ี�ผ่านมา แล่ะมีเป้อรั์เซึ่็นต์การัเติบูโตสูงทีี่�สุดในป้ีนี�ถึึง 
๑๘๐% สะท้ี่อนให้เหน็ชดัวา่ “Video Views” กำลั่งเป็้น
อีกหนึ�งเที่รันด์ทีี่�จะมีบูที่บูาที่กับูนักการัตล่าดแล่ะ LINE 
ต่อไป้ในอนาคต”

...........................................................................................................................................................................................................
ข้อข้อบคุุณข้้อมููลจาก : https://www.ryt9.com เที่คโนโล่ยี

๙ ขนมมงคล

เจาะลึึกเทรนด์์บน

LINE Ads Platform 
รัับวิถีีการัทำำาโฆษณายุุคใหม่ (I)

ในช่วงเด่อนธันวาคม เป้็นเด่อนสุดที่้ายของป้ี เป้็นช่วงเวล่าทีี่�มี
อากาศทีี่�เย็นสบูาย บูรัรัยากาศทีี่�ดี ผู้คนนิยมจัดงานมงคล่กันในเด่อนนี� 
เช่น พื่ิธีมงคล่สมรัส การัเฉล่ิมฉล่องในวารัะโอกาสต่าง ๆ : รัวมไป้ถึึง
งานมงคล่อ่�น ๆ โดยในการัป้รัะกอบูพื่ิธีมงคล่นั�น จะมีการัใช้ขนมหวาน
ในการัรั่วมพื่ิธี หร่ัอมอบูให้เป้็นของขวัญแสดงความยินดี ซึึ่�งสิ�งหนึ�ง
ที่ี� เป้็นส่วนป้รัะกอบูในงานแล่ะสามารัถึมอบูให้แที่นคำอวยพื่รัค่อ 
“ขนมมงค์ล ๙ อยุ่าง”

t ขนมมงค์ล ๙ อยุ่าง มีดัังนี� t

๙๙ปีีที่่� ๒๐ ฉบัับัที่่� ๓ ปีระจำเดืือนธัันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



๕. เกิดความมั�นคงที่างด้านอาหารั สามารัถึ 
สง่เสรัมิใหป้้รัะชาชนรับัูมอ่กบัูปั้ญหาภยัคกุคามในสภาวะ
วิกฤตได้ 

ที่ี�ผ่านมาผู้ที่ี�เข้ารัับูการัอบูรัม ตล่อดจนผู้สนใจ 
ได้เข้าศึกษา ดูงานตามสถึานทีี่�ต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
ในพื่่�นที่ี� ซึ่ึ�งภายหล่ังได้นำไป้ใช้ป้รัะโยชน์แล่้วได้ผล่ 
สามารัถึล่ดรัายจ่าย โดยล่ดการัซึ่่�อปุ้�ยเคม ียากำจัดศตัรัพูื่ช่ 
ที่ี� มีรัาคาแพื่ง เพื่ิ�มรัายได้ ผล่ผลิ่ตที่างการัเกษตรั 
ที่ี�เพื่าะป้ลู่กในแบูบูเกษตรัอินที่รีัย์ สามารัถึจำหน่ายได้ 
ในรัาคาสูง สุขภาพื่ดี ป้รัะชาชนได้รัับูป้รัะที่านพื่่ชผัก  
ที่ี�ป้ล่อดสารัพื่ิษ สรั้างเสรัิมสุขภาพื่ให้แข็งแรัง 

สำหรับัูการัเล่ี�ยงไส้เดอ่น การัใชเ้ตาเผาถึา่นชวีมวล่ 
แล่ะการัใช้เครั่�องกล่ั�นน�ำส้มควันไม้ทีี่�ดำเนินการัอยู่ 
ก่ อ ให้ เกิดการัพื่ัฒนาองค์ความรัู้  นำไป้ต่อยอด 
ด้านการัเกษตรัในพื่่�นที่ี�ได้เป้็นอย่างดี

ก้ารดัำเนินก้ารต่อยุอดัดั้านก้ารเก้ษ์ตร 
ขั�นที่ี�เรัิ�มต้น เกษตรักรัสามารัถึเรัิ�มต้นด้วยการั

ที่ดล่องที่ำการัเกษตรัแบูบูอินที่รัีย์ ด้วยการัใช้ปุ้�ยจาก  
ไส้เดอ่น แล่ะน�ำส้มควันไม้ เป็้นแป้ล่งที่ดล่องหรัอ่ที่ำไว้ใช้
บูรัิโภคในครััวเรั่อน ควบูคุมไป้กับูการัป้ลู่กพื่่ชเศรัษฐกิจ 
เพื่่�อป้รัะกอบูอาชีพื่

ขั�นการัพื่ัฒนาเกษตรัสามารัถึศึกษาเรัียนรัู้  
เพื่่�อพื่ัฒนาต่อยอด สรั้างความเข้มแข็งในกับูตนเอง  
แล่ะกลุ่่ม ด้วยการัจัดตั�งกลุ่่มอาชีพื่ แบู่งปั้นความรัู้ 
รัะหว่างกัน แล่ะผลั่กดันกลุ่่มให้เกิดความเข้มแข็ง  
ขยายเครั่อข่ายความรั่วมม่อ

ขั�นการัป้รัับูเป้ล่ี�ยนจากการัที่ำการัเกษตรัเคมี 
มาเป็้นเกษตรัอนิที่รัย์ีเตม็รัปู้แบูบู ตามหล่กัเกษตรัที่ฤษฎใีหม่ 
สามารัถึพื่ึ�งพื่าตนเองได้อย่างเข้มแข็ง ยั�งย่น เกิดความ
มั�นคงที่างด้านอาหารั ด้านอาชีพื่แล่ะรัายได้

 ...................................................................................................
ข้อข้อบคุุณข้้อมููลจาก : กอ.รัมน.จังหวัด พื่.ช.

โดยในป้ีงบูป้รัะมาณ ๒๕๕๙ แล่ะป้ีงบูป้รัะมาณ 
๒๕๖๐ ศป้ป้.๑ กอ.รัมน. ได้จัดสัมมนาเชิงป้ฏิิบูัติการั
ป้รัาชญ์ชาวบู้าน เพื่่�อสนับูสนุนการัขยายผล่โครังการั 
อันเน่�องมาจากพื่รัะรัาชดำริั แล่ะได้ป้รัาชญ์ชาวบู้าน  
ผูเ้ข้ารับัูการัอบูรัมสัมมนาฯ มาเป็้นป้รัาชญ์เพื่่�อความมั�นคง 
จำนวน ๒๖๐ คน ที่ั�งนี�ป้รัาชญ์เพ่ื่�อความมั�นคง ค่อ  
ป้รัาชญ์ชาวบู้านที่ี�เข้าอบูรัมโครังการัของ ศป้ป้.๑ กอ.รัมน. 
ซึ่ึ�งนับูเป้็นผู้นำโดยธรัรัมชาติของชุมชน ที่ี�กรัะจายอยู่ 
ที่ั�วป้รัะเที่ศ แล่ะมีองค์ความรัู้อยู่หล่ากหล่ายด้าน  
ที่ั�งด้านการัเกษตรักรัรัม หัตถึกรัรัม แพื่ที่ย์แผนไที่ย  
การับูริัหารัจัดการั การัสาธารัณสุข เป็้นต้น ทีี่�สำคัญ 
มีจิตสาธารัณะในความพื่ร้ัอมที่ี�จะถึ่ายที่อดองค์ความรู้ั 
แล่ะเป้็นผู้นำการัเป้ล่ี�ยนแป้ล่งของชุมชน แล่ะพื่่�นที่ี� 
รัอบูข้างให้เกิดการัพัื่ฒนาอย่างยั�งย่นบูนพ่ื่�นฐานของ  
หล่กัป้รัชัญาของเศรัษฐกจิพื่อเพื่ยีง แล่ะหล่กัการัที่รังงาน
ของพื่รัะบูาที่สมเด็จพื่รัะบูรัมชนกาธิเบูศรั มหาภูมิพื่ล่
อดุล่ยเดชมหารัาช บูรัมนาถึบูพื่ิตรั ให้เกิดขึ�นในวงกว้าง 
เป้็นแกนนำมวล่ชนของรัะดับูจังหวัด ช่วยงาน กอ.รัมน. 
ในด้านการัสรั้างความมั�นคงให้ชุมชนในจังหวัดของตน 
ไดก้นิดอียูด่ ีมีอาชพีื่ สามารัถึสรัา้งรัายไดใ้หก้บัูครัอบูครัวั 
แล่ะชุมชน

ในป้ีงบูป้รัะมาณ ๒๕๖๑ ศป้ป้.๑ กอ.รัมน.  
ไดจ้ดัตั�งที่มีงานป้รัะสานขึ�น เพื่่�อใหก้ารัที่ำงานรัว่มกนัของ 
๓ เครัอ่ข่าย คอ่ กอ.รัมน., กศน. แล่ะป้รัาชญ์เพื่่�อความมั�นคง 
มีความชัดเจนยิ�งขึ�น แล่ะเพื่่�อให้เกิดการัขับูเคล่่�อน 
อย่างต่อเน่�องในโครังการัต่าง ๆ ของ ศป้ป้.๑ กอ.รัมน. 
อย่างเป้็นรัูป้ธรัรัมซึ่ึ�งในที่ีม ๓ ป้รัะสาน นอกจาก 
จะป้รัะกอบูไป้ด้วยเครั่อข่าย กอ.รัมน., กศน. แล่ะ 

ป้รัาชญ์เพื่่�อความมั�นคง เป้็นหล่ักแล่้ว ได้ป้รัะสาน 
การัป้ฏิิบัูติ โดยเชิญส่วนงานภาคอ่�น ๆ ได้แก่ ภาครััฐ  
ภาคเอกชน ภาครััฐวิสาหกิจ แล่ะภาคป้รัะชาชนอ่�น ๆ  
เข้ามามีส่วนรั่วมในการัที่ำงานรั่วมกัน ซึ่ึ�งนับูเป็้นการั 
บููรัณาการัในการัที่ำงานร่ัวมกันของหล่ายภาคส่วน  
แล่ะเป้็นการัพื่ัฒนาเครั่อข่าย ในการัขับูเคล่่�อนสนับูสนุน
ขยายผล่ โครังการัอันเน่�องมาจากพื่รัะรัาชดำรัิ ในพื่่�นทีี่� 
กอ.รัมน.ภาค ๑ - ๔ ล่งสู่ป้รัะชาชนทีุ่กภาคส่วน 
อยา่งแท้ี่จรังิ นอกจากนั�น เพ่ื่�อเป้น็การัขยายผล่ แล่ะสรัา้ง
เครั่อข่ายป้รัาชญ์เพื่่�อความมั�นคง ล่งไป้ในรัะดับูจังหวัด 
เพื่่�อบูรูัณาการังานร่ัวมกับู กอ.รัมน.จงัหวัด, กศน.จังหวัด, 
หน่วยงานแล่ะองค์กรัอ่�น ๆ 

การัสร้ัางแล่ะพัื่ฒนาเครัอ่ข่ายเป็้นแนวที่างทีี่�สำคัญ
ในการัพัื่ฒนาศักยภาพื่ของป้รัาชญ์เพื่่�อความมั�นคง  
ไดม้โีอกาสไดแ้ล่กเป้ล่ี�ยนเรัยีนรัู ้แล่ะการัสรัา้งความเขา้ใจ
ในการัร่ัวมการัรัักษาความมั�นคงสถึาบูันหล่ักของชาติ  
นำไป้ถึา่ยที่อดอยา่งถึกูตอ้งในชมุชนใหก้ารัสนบัูสนนุการั
ดำเนินงานศูนย์เรัียนรัู้ฯ ส่งผล่ต่อความมั�นคงของรััฐ  
ซึ่ึ�งสอดรัับูกับูแผนแม่บูที่ภายใต้ยุที่ธศาสตรั์ชาติป้รัะเด็น
ความมั�นคง แผนย่อยการัรัักษาความสงบูเรัียบูรั้อย
ภายในป้รัะเที่ศ แผนงานเสรัิมสรั้างความมั�นคงของ
สถึาบูันหล่ักของชาติ เกิดเครั่อข่ายมวล่ชนของ กอ.รัมน 
ที่ี�เข้มแข็งเช่�อมโยงการัดำเนินงานขยายผล่โครังการั 
อันเน่�องมาจากพื่รัะรัาชดำรัิกรัะจายสู่ป้รัะชาชน 
ที่ั�วป้รัะเที่ศในอนาคต โดยมีกลุ่่มเป้้าหมายหล่ักค่อ 
ก ลุ่่ ม ป้ รั ะ ช า ช น ที่ี� มี รั า ย ไ ด้ น้ อ ย  ห รั่ อ มี ห นี� สิ น  
กลุ่่มป้รัะชาชนที่ี�ต้องการัฝีึกอาชีพื่เพ่ื่�อสรั้างรัายได้ แล่ะ
กลุ่่มนักเรัียน นักศึกษา ที่ี�มีความสนใจได้มีความรัู้  
ความเข้าใจ เข้าถึึงในศาสตรั์พื่รัะรัาชา หล่ักการัที่รังงาน
โครังการัอันเน่�องมาจากพื่รัะรัาชดำรัิ แล่ะโครังการั 
ตามแนวพื่รัะรัาชดำรั ิเพื่่�อสรัา้งแกนนำแล่ะชมุชนตน้แบูบู
ในแต่ล่ะพื่่�นที่ี�ของแต่ล่ะ กอ.รัมน.จังหวัด ต่อไป้

ในส่วนของ กอ.รัมน.จังหวัด พื่.ช. ภายหลั่งจาก
การัจัดอบูรัมป้รัาชญ์รั่วมใจแล่้ว ได้ดำเนินการัดังนี�

๑. จัดตั� ง เครั่อข่ายปุ้�ยอินที่รัีย์  ปุ้�ยไส้ เด่อน  
ให้ครับูที่ั�ง ๑๑ อำเภอ แล่ะจัดตั�งศูนย์เรัียนรัู้เป้็นตำบูล่
ตน้แบูบู ป้รัะจำอำเภอ โดยร่ัวมมอีกบัูป้รัาชญค์วามมั�นคง
ในพ่ื่�นที่ี� แล่ะบููรัณาการัรั่วมกับูหน่วยงานที่ี�เกี�ยวข้อง  
อาที่ิ เกษตรัจังหวัด พื่ัฒนาทีี่�ดินจังหวัด กศน.จังหวัด  
แล่ะองค์กรัป้กครัองส่วนท้ี่องถึิ�น

๒. ขับูเคล่่�อนการัสนับูสนุนการัจัดตั�งกลุ่่มอาชีพื่ 
โดยการัน้อมนำหล่ักป้รััชญาเศรัษฐกิจพื่อเพื่ียงมาใช้ 
ในการัขับูเคล่่�อน

การัดำเนินการัต่าง ๆ ก่อให้เกิดป้รัะโยชน์ 
หล่ากหล่ายด้าน ได้แก่

๑. ล่ดรัายจ่าย ในการัซึ่่�อปุ้�ย ยา แล่ะสารัเคมี  
ที่ี�ใช้ในการัเกษตรั 

๒. สินค้าที่างการัเกษตรัที่ี�ใช้ปุ้�ยอินที่รัีย์ มีความ
ป้ล่อดภัย รัาคาสูง สามารัถึสรั้างรัายได้ให้กับูป้รัะชาชน
ได้มากขึ�น

๓. เกิดเครั่อข่ายความร่ัวมม่อ แบู่งปั้นความรัู ้
ด้านการัเกษตรัรัะหว่างกัน 

๔. พิื่ที่กัษ์รักัษา ความรัูภู้มปัิ้ญญา ส่งเสรัมิป้รัาชญ์ 
ให้สามารัถึพื่ัฒนาต่อยอดได้อย่างยั�งย่น

เม่�อวันที่ี� ๒ ธ.ค. ๖๔ กอ.รัมน.จังหวัด พื่.ช.  
บูู รัณ าก า รั ร่ั ว ม กั บู  สน ง . เ กษต รัแล่ะสหกรั ณ์  
สถึานีพื่ัฒนาที่ี�ดิน จ.เพื่ชรับููรัณ์, ศูนย์ กศน.อ.หล่่มสัก, 
ศู น ย์  ก ศ น . อ . ศ รัี เ ที่ พื่ ,  น า ย ไ พื่ ฑ์ู ล่ ย์  อิ น ห า  
ป้รัาชญ์เพื่่�อความมั�นคง ดำเนินโครังการั ป้รัาชญ์รั่วมใจ
สรัรัค์สรั้างไที่ยเป้็นหนึ�ง ป้รัะจำป้ีงบูป้รัะมาณ ๒๕๖๕  
ในพื่่�นที่ี� จ.เพื่ชรับูรูัณ์ โดยนำป้รัะชาชนในพื่่�นที่ี�เป้้าหมาย 
ต.นาสนุ่น อ.ศรัีเที่พื่ แล่กเป้ล่ี�ยนเรัียนรู้ัรั่วมกับูป้รัาชญ์
เพ่ื่�อความมั�นคงในพื่่�นทีี่� ศูนย์การัเรีัยนรู้ั ต.ห้วยไร่ั 
อ.หล่่มสัก ในกิจกรัรัมการัเล่ี�ยงไส้ เด่อน การัใช้ 
เตาเผาถึ่านชีวมวล่ การัใช้เครั่�องกล่ั�นน�ำส้มควันไม้  
เพื่่�อส่งเสริัมให้เกิดเครัอ่ข่ายความร่ัวมมอ่ด้านเกษตรัอินที่รีัย์ 
รัะหว่างกนั โดยการัน้อมนำหลั่กป้รัชัญาเศรัษฐกิจพื่อเพีื่ยง 
มาป้รัับูใช้ให้เกิดป้รัะโยชน์สูงสุด แล่ะนำไป้ขยายผล่ต่อ 
ในชุมชนเป้้าหมายอ่�น

ตามภารักิจของ ศป้ป้.๑ กอ.รัมน. ในการัป้รัะสาน
การัป้ฏิิบูัติกับูหน่วยงานของรััฐทีี่� เกี�ยวข้องในด้าน 
การัวางแผน เพื่่�อส่งเสริัมสนับูสนุนแล่ะป้รัะชาสัมพัื่นธ์ 
รัวมถึงึการัขยายผล่โครังการัอันเน่�องมาจากพื่รัะรัาชดำรัิ 
บูนพื่่�นฐานของหล่ักป้รััชญาของเศรัษฐกิจพื่อเพื่ียง  
แ ล่ ะ ห ลั่ ก ก า รั ที่ รั ง ง า น  ข อ ง พื่ รั ะ บู า ที่ ส ม เ ด็ จ 
พื่รัะบูรัมชนกาธิเบูศรั มหาภูมิพื่ล่อดุล่ยเดชมหารัาช  
บูรัมนาถึบูพิื่ตรั ให้เกิดขึ�นในวงกว้างในมิติความมั�นคง 
แห่งรััฐ โดยการัพื่ัฒนาโครังสร้ัางพื่่�นฐานแล่ะการัพัื่ฒนา
ที่รััพื่ยากรัมนุษย์ที่ี�มีความเหมาะสม แล่ะสอดคล่้อง 
กับูวิถึีชีวิตของแต่ล่ะพื่่�นที่ี� เสริัมสร้ัางการักินดีอยู่ ดี 
ส อดค ล้่อ ง กับูแผนตำบูล่มั� น ค ง  มั� ง คั� ง  ยั� ง ย่ น  
ของยุที่ธศาสตรั์ชาติ ๒๐ ป้ี

๑๐๑๐  ปีีที่่� ๒๐ ฉบัับัที่่� ๓ ปีระจำเดืือนธัันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



๑๑ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๓ ประจ�ำเดือนธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร รชักาลที ่๙ ทรงตระหนกั
และทรงมีพระปรีชาชาญอันกว้างไกล ทรงมีความห่วงใย 
ในสขุภาพและความเป็นอยูข่องพสกนกิร ทรงมพีระประสงค์ 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าทรัพยากร 
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยืนยงคงอยู่ควบคู่กัน
กับการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ  
ศูนย์ประสานงานมูลนิธิในโครงการตามพระราชด�าริ 
สวนป่าสมุนไพร จังหวัดพิจิตรได้จัดตั้งเป็นศูนย์ประสาน
งานแห่งแรก ฟื้นคืนชีพสมุนไพรไทย เป็นต้นแบบในการ 
ขับเคลื่อนด�าเนินงานร่วมกับภาครัฐ และเอกชน

โดยมีการบูรณาการร่วมกันตามหลัก บวร ประสาน 
ทุกภาคส่วน เข้าร่วมจัดงาน เพ่ือสร้างความสามัคคี  
ในการจัดงานได้มี พิธีไหว้ครู และทอดผ้าป่าสมุนไพร  

ฉลองกุฏ ิโดยพระครธูวชัปิยาจารย์ (หลวงตาตนุ) รกัษาการ
เจ้าอาวาส วัดบ้านเก็ม และ พระครูปลัดปัญญา สิริภทฺโท  
รองประธานผู ้ด�าเนินงาน เป็นหัวแรงใหญ่ พระเทพ 
ปริยัตยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี 
และมีหน่วยงานผู้เข้าร่วมงานหลัก คือ 

• นายสน่ัน มั่นเกิด รักษาการรองประธานมูลนิธ ิ
ในโครงการตามพระราชด�ารสิวนป่าสมนุไพร, นายกล้ามชาย  
จีนสวัสดิ์ รักษาการประธานขับเคลื่อนมูลนิธิในโครงการ
ตามพระราชด�าริสวนป่าสมุนไพร และประธานศูนย์
ประสานงานมูลนิธิในโครงการตามพระราชด�าริสวนป่า
สมนุไพร จ.พจิติร, พ.อ. โอภาส จนัทร์อดุม หวัหน้ากลุม่งาน 
กิจกรรมมวลชน กอ.รมน.จ.บุรีรัมย์

• มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
• บริษัทภาคภูมิ 
ประสานงานโดย น.ส.กฤษณา จีนสวัสดิ์ เลขานุการ

ศูนย์ประสานงานมูลนิธิในโครงการตามพระราชด�าริ
สวนป่าสมุนไพร จ.พิจิตร และ น.ส.มัฌชิมา ทองหล่อ 
กอ.รมน. ภายในงานได้มีการแจกใบประกาศนียบัตร  
ผู ้เข้าร่วมโครงการ ปลูกสมุนไพรต้านภัย COVID-19  
ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลกอีกด้วย

ศนูย์ประสานงานมูลนธิใินโครงการตามพระราชด�าริสวนป่าสมนุไพร 
จ.พิจิตร ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค ๒ จัดงานปลูกสมุนไพรต้านภัย  
COVID-19 ณ วัดบ้านเก็ม ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โดยการ
ประสานงานร่วมกับ กอ.รมน.จ.บุรีรัมย์ จัดงานเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวัน
ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

การจัดด�าเนินงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑. เพ่ือขยายงานโครงการตามพระราชด�าริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เรื่องสมุนไพรให้ประชาชนได้รู้
๒. เพื่ออนุรักษ์และรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านหมอสมุนไพรพื้นบ้าน
๓. เพื่อน�าสูตรยาพื้นบ้านมาปรับปรุงต่อยอดเป็นนวัตกรรมทันสมัย
๔. เพื่อปลูกสมุนไพรหายากของแต่ละพื้นที่ที่เหมาะสม เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมท�าให้เป็นพื้นที่สีเขียว
๕. เพือ่ส่งเสรมิให้ชาวบ้านปลกูสมนุไพรเพือ่เป็นการเสรมิรายได้ให้กบัประชาชนมรีายได้ และหาตลาดส่งออก 

สินค้าให้
๖. เพื่อสนองพระราชด�าริ ให้ฟื้นฟูกิจการสมุนไพรให้เป็นคุณประโยชน์เป็นแหล่งศึกษาและเป็นแหล่งอาหาร

และยารักษาโรคแก่พสกนิกรอย่างแท้จริง
๗. เพือ่ถ่ายทอดความรูด้้านวิชาการเกีย่วกับสมนุไพรไทยและส่งเสรมิการเผยแพร่การใช้ผลติภณัฑ์สมนุไพรไทย 

ให้มากขึ้น
๘. เพือ่กระจายพนัธุ์อนรุกัษ์ด�ารงรกัษาไว้ซึง่พชืพรรณธญัญาหารและสมนุไพรทัง้พชืและสตัว์ทีจ่ะเป็นประโยชน์ 

ในการรักษาและเสริมสร้างคุณภาพของมนุษย์
๙. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อสุขภาพ

ขบัเคล่ือนงานสมุนไพร
โครงการตามพระราชด�าริ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ 

ข้อมูล : ศูนย์ประสานงานสวนป่าสมุนไพรในพระราชด�าริ จ.พิจิตร

ผู้รวบรวมและเรียบเรียง : พ.ท. บรรเทิง แสงดอกไม้



พมิพ์ที ่: บรษัิท ธนอรณุการพมิพ์ จ�ากดั ๙๙/๒ ถนนดนิสอ แขวงบวรนเิวศ เขตพระนคร กรงุเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๐๓๓-๔ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๒๑๘๗-๘

ส่วนสารนเิทศ ส�านกักิจการมวลชนและสารนเิทศ (www.mass-isoc.isoc.go.th) 
กองอ�านวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักร
สวนรืน่ฤดี เขตดสุติ กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดอืน
ใบอนญุาตเลขที ่๑๔/๒๕๒๑

ปทจ.ดสิุต

๑๒  ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๓ ประจ�ำเดือนธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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