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กอ.รมน.

รอง มทภ.๔/ รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน. เป็นประธาน
ส่งมอบบ้าน ในโครงการ “บ้านปันสุข” เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของครอบครัวให้ดีขึ้น เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค. ๖๕

พล.ต. อุทิศ อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ ๔/
หวัหน้าจติอาสา ๙๐๔ ภาค ๔ เป็นประธาน ในพธิมีอบบ้าน  
ตามโครงการ “บ้านปันสขุ” เพ่ือช่วยเหลอืและพัฒนาคณุภาพ 
ชีวิตพี่น้องประชาชน ให้แก่ นางสาวจุฑามาศ พรหมเจริญ 
อายุ ๓๐ ปี ซึ่งเป็นผู้ที่มีฐานะยากจน มีปัญหาด้านสุขภาพ 
ท�าให้ไม่สามารถท�างานได้อย่างเตม็ความสามารถ ประกอบกบั 
เป็นผู้มีจิตอาสา เสียสละ และเป็นที่รักของประชาชน
ในพื้นที่  จึงได ้รับคัดเลือกเข ้ารับบ้านตามโครงการ  
“บ้านปันสุข” ในการน้ีได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินี ตลอดจนมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค 
บริโภคแก่ครอบครัว ณ บ้านเลขที่ ๑๕๗/๒ หมู่ที่ ๔  
บ้านยางแดง ต�าบลนาประดู ่อ�าเภอโคกโพธิ ์จงัหวดัปัตตานี

ในส่วนของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ได้ด�าเนนิการโครงการ
ดังกล่าว สร้างบ้านผ่านการขับเคลื่อนงานของหน่วย
เฉพาะกิจในพื้นที่ โดยก่อนหน้าน้ี เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค. ๖๔  
พล.ต. อุทิศ อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ ๔/หัวหน้า 
จติอาสา ๙๐๔ ภาค ๔ ได้เป็นประธานในการมอบบ้านตาม

โครงการ “ใส่ใจ ห่วงใยทหารพราน ๔๗” ให้กบัอาสาสมคัร 
ทหารพราน กอซาฟี มูซอละยา เป็นก�าลังพลของกองร้อย 
เฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๔๗๐๗ หน่วยเฉพาะกิจ 
กรมทหารพรานที ่๔๗ ทีป่ฏบิตัหิน้าทีม่าตัง้แต่ตัง้กรมทหาร
พรานที่ ๔๗ ปี ๒๕๕๐ และได้ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ด ี
ให้กับอาสาสมัครทหารพรานรุ่นหลังได้ประพฤติปฏิบัติ
ตามเป็นอย่างดี ซึ่งที่พักอาศัยประสบปัญหาน�้าท่วม  
จงึได้มแีนวคดิให้สร้างบ้านพกัอาศัยทีม่คีวามมัน่คงแขง็แรง  
ตามนโยบายของผูบ้ญัชาการทหารบก และแม่ทพัภาคที ่๔  
ในการดูแลก�าลังพลชั้นผู ้น้อยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ความเป็นอยู่ของก�าลังพลให้ดีขึ้นให้มีขวัญและก�าลังใจ 
ในการปฏิบัติงาน

ผู ้ที่ได้รับมอบบ้านพร้อมทั้งครอบครัวทั้ง ๒ ราย  
รู้สึกซาบซ้ึงในความเมตตาที่ได้รับ นอกจากจะเป็นการ
สร้างความสุขให้กับก�าลังพลและประชาชนที่ประสบ 
ความเดือดร้อนแล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี  
ความรู ้สึกถึงความปรารถนาดีของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
ที่จะได้รับความร่วมมือในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะเร่ือง 
การก่อเหตคุวามรนุแรงในพืน้ที ่๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้
ได้อีกทางหนึ่งด้วย

พล.อ. สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เลขาธิการ กอ.รมน.  
พร้อมด้วยผู้แทน ๑๔ หน่วยงาน ได้ร่วมลงนามในบันทึก 
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๕ ที่หอประชุมคุรุสภา กระทรวง
ศึกษาธิการ พล.อ. สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เลขาธิการ 
กอ.รมน. พร้อมด้วยผู้แทน ๑๔ หน่วยงาน ได้ร่วมลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกระทรวง
ศึกษาธิการ ในโครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาค
และความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน”  
โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ 
รมว.กลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวตรีนุช  
เทยีนทอง รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิาร เป็นผูก้ล่าว 
รายงาน 

โครงการส ่ ง เสริ ม โอกาสความ เสมอภาคและ 
ความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” 

เม่ือวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๕ พล.ต. วรวุฒิ แสงทอง  
รอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. พร้อมคณะ และ พ.อ. พทุธวิฒัน์  
สิริพงศ์พล รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ภ. (ท.) ตรวจเยี่ยม 
การด�าเนินโครงการปราชญ์ร ่วมใจ สรรสร้างไทย
เป็นหนึ่ง กิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู ่ชุมชน ด้วยการ 
น้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในด้าน
การเกษตร ให้อยู่ได้ด้วยความพอเพียง พึ่งพาตนเอง 
ในสถานการณ์ COVID-19 และเยี่ยมชมการด�าเนินการ
ไร่ปันสุขของ นายเชิดศักดิ์ เจริญศรี และเป็นประธาน
ในกิจกรรม ปลูกปอเทือง ให้ปุ ๋ยพืชสด งดใช้เคมี 
เกษตรอินทรีย ์ วิถีพอเพียง เพ่ือรณรงค์ให้ชาวนา 
งดเผาตอซังข้าวหลังเก็บเก่ียว และปลูกปอเทืองเป็น
ปุ๋ยพืชสด ซึ่งจะช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก  
PM2.5 อีกทางหนึ่ง ณ ไร่ปันสุข ม.๑๒ ต.บ้านพร้าว  

อ.เมืองหนองบัวล�าภ ูจ.หนองบวัล�าภู 
เพ่ือแก้ปัญหามลภาวะเป็นพิษที่เกิดจากหมอกควัน 

จากการเผาตอซังข้าวท่ีเกษตรกรปฏิบัติกันมาอย่าง
ช้านาน และถือเป็นความผิดกฎหมาย โดยหน่วยงาน
ราชการได้ประชาสัมพันธ์ แนะน�า และสาธิตวิธีการแก้
ปัญหา และปลูกพืชบ�ารุงดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยส่วนใหญ่นิยมปลูกพืชตระกูลถั่วบ�ารุงดิน 
ได้แก่ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และปอเทือง ก็เป็นพืชอีกชนิด
หนึ่งท่ีนิยมปลูกกันมากขึ้น เพราะนอกจากคุณสมบัติ
บ�ารุงดินแล้ว ปอเทืองยังสร้างบรรยากาศสวยงามให้
แก่พื้นที่ กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีผู้สนใจไปถ่ายรูป 
ชืน่ชมกบัความเหลอืงอร่ามของปอเทอืง สร้างรายได้จาก
นักท่องเที่ยวเป็นรายได้เสริมอีกทางด้วย

เป็นการด�าเนนิการตามนโยบายของรัฐบาล “จะไม่ทิง้ใคร 
ไว้ข้างหลัง” ที่ให้ความส�าคัญกับคนทุกกลุ่มและเพื่อให้
คนไทยทุกคนได้รับประโยชน์ในทุกด้านอย่างเท่าเทียม
และเสมอภาค โดยกระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็น 
ถึงความส�าคัญและถือเป็นเร่ืองเร่งด่วน ท่ีต้องให้การ
ศึกษากับเด็กนักเรียนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน แต่
เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทีผ่่านมาและทีก่�าลงัเผชญิอยู ่
ในปัจจบุนั ท�าให้เดก็จ�านวนมากหลดุออกจากระบบการ
ศกึษาภาคบงัคับ การศกึษาระดบัมัธยมศึกษา อาชวีศกึษา 
และการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ 
จึงได้ด�าเนินการติดตามนักเรียน น�ากลับเข้าสู่ระบบการ
ศึกษา หลังจากที่หลุดจากระบบไปในช่วงเวลาที่ผ่านมา  
ด้วยการสร้างความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานและ
การติดตามผลจากการด�าเนินการตั้งแต่ต้นทางจนถึง
ปลายทางที่เกิดจากการร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีการพัฒนาเครื่องมือติดตามนักเรียนเหล่าน้ี ด้วย
แอปพลิเคชันที่ชื่อ “ตามน้องกลับมาเรียน” เพื่อให้เกิด 
การท�างานท่ีสะดวกรวดเร็ว และยังสามารถเก็บ 
เป็นฐานข้อมูลของปัญหาท่ีเกิดกับแต่ละครอบครัว 
ได้อย่างละเอียด และจะได้เป็นแนวทางในการให้ความ
ช่วยเหลืออย่างตรงจุดกับทุกเคสทุกกรณีต่อไป

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.
มอบบ้านให้ประชาชน
ตามโครงการบ้านปันสุข



 

เล ่มนี้ มีอะไร

๒  ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๔ ประจ�ำเดือนมกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๕

...พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ...

 พล.อ. ศรชัย กาญจนสูตร จเร กอ.รมน. เข้ารับพระราชทานปฏิทินหลวง พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาส 
วันขึ้นปีใหม่ ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ชั้น ๑ สปน. ท�าเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๕

 พล.อ. วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ และคณะร่วมเจรจาเพื่อสันติสุข 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ กับคณะผู้แทนบีอาร์เอ็น และผู้อ�านวยความสะดวกของมาเลเซีย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ ม.ค. ๖๕

 นางสาวอุษา บานเย็น ผู้ตรวจราชการ กอ.รมน. และคณะ ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงาน 
ให้ค�าแนะน�าการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัดล�าปาง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแก้ไขปัญหา 
ความยากจนบ้านห้วยรากไม้ เยี่ยมชมพื้นที่ภายในศูนย์การเรียนรู้ และศูนย์การเรียนรู้ชีววิถี กฟผ.แม่เมาะฯ 
เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค. ๖๕  

ข่าว กอ.รมน. (ส่วนกลาง)  ๒

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ	  ๓
	เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา	สิริโสภาพัณณวดี

ข่าว กอ.รมน.จังหวัด  ๔ - ๕

หมู่บ้านแกนหลัก (Core Village)  ๖
	ต้านภัยยาเสพติด	เฝ้าระวัง	
 แจ้งเตือน รักษาหมู่บ้าน

พัฒนาชุมชนแบบวิถีตะวันออก	  ๗
	อ�านาจเจริญโมเดล

ท�าไมยิ่งลดยิ่งอ้วน	  ๘

สังคม	กอ.รมน.	  ๘

Hot English : I’ve got the eye of tiger  ๘

วันเด็กแห่งชาติ	  ๙

เจาะลึกเทรนด์บน	LINE	Ads	Platform		  ๙
	รับวิถีการท�าโฆษณายุคใหม	่(II)

กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรีพัฒนาเครือข่าย	  ๑๐
	การเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	เบื้องต้นในชุมชน

รับสมัครนิสิตโครงการเพชรในตมฯ	  ๑๑

วัสดีค่ะ พบกันอีกครั้งในเดือนมกราคม ขึ้นต้นพุทธศักราชใหม่ในปี ๒๕๖๕ 
เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นที่จะคิดจะท�าในสิ่งที่ดีกว่าปีที่ผ่านมาค่ะ
หากท่านมีโอกาสได้มาเยือน กอ.รมน. สวนรื่นฤดี ท่านจะได้พบกับสถานที ่

ส�าคัญและเป็นท่ีเคารพของบุคลากร กอ.รมน. ทุกคน น่ันก็คือ พระต�าหนัก
เพชรรัตน์ ซึ่งคร้ังหนึ่ง ณ สถานที่นี้เป็นที่ประทับของ สมเด็จพระเจ้าภคิณีเธอ  
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๖ ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์  
ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการ ทั้งด้านกิจการลูกเสือ ด้านกิจการเนตรนารี 
รวมถงึด้านการสาธารณกศุลอนัเนือ่งในพระองค์ทรงอปุถัมภ์ ส�านกังานอาสากาชาด 
สภากาชาดไทย เป็นต้น

ในวันเสาร์สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนมกราคม ทุกท่านไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่
คงจะจ�ากันได้อย่างแน่นอนว่าเป็นวันเด็กแห่งชาติ นอกจากการจัดกิจกรรมส�าหรับ
เด็ก ๆ แล้ว นายกรัฐมนตรีจะมอบค�าขวัญวันเด็กให้กับเด็กไทยเป็นประจ�าทุกปี  
ซึ่งค�าขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๕ ก็คือ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” 

ปัจจุบันปัญหาด้านยาเสพติดยังคงเป็นภัยคุกคามซ่ึงมีผลต่อความมั่นคง 
ของประเทศ กอ.รมน. ด�าเนนิการจัดตัง้หมู่บ้านแกนหลกั (Core Village) ตามโครงการ 
จดัตัง้หมูบ้่านเข้มแขง็เอาชนะยาเสพตดิตามชายแดน เพือ่เป็นฐานการพัฒนาทีส่�าคญั
ต่อการบรรลุวัตถปุระสงค์ตามนโยบาย ต�าบลม่ันคง มัง่คัง่ และยัง่ยนืของรฐับาลต่อไป

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ยังคงมีการแพร่ระบาด 
อย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ทุกคนร่วมมือกันปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันอย่าง
เคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ  รักษาระยะห่าง การ์ดอย่าตก จะช่วย
ให้ผ่านวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ไปด้วยกันค่ะ



๓๓ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๔ ประจ�ำเดือนมกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๕

อ้างองิ : 
- http://www.bejaratana-suvadhana.org/beja_page007.html
- http://www.sriayudhya.ac.th/sri60/HRH.html
-	 หนงัสอื	“	เครือ่งประกอบพระอสิริยยศ	สมเดจ็พระเจ้าภคนิเีธอ	เจ้าฟ้าเพชร
รตันราชสดุา	สริโิสภาพณัณวดี”	

-	 หนงัสอื	“	สมเด็จพระเจ้าภคนิเีธอ	เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา	สริโิสภาพณัณวดี	
เนือ่งในโอกาสฉลองพระชนมาย	ุ๗	รอบ”	โดย	กรมประชาสมัพนัธ์

-	 หนงัสอื	 “๙	 รชักาล	 ราชจกัรวีงศ์	พระมหากษตัริย์และพระบรมราชนิ”ี	 
โดย	ปวฎา	วสมน	

-	 หนงัสอื	“จดหมายเหตุงานฉลองพระชนมาย	ุ๘๔	พรรษา	สมเด็จพระเจ้า
ภคนิเีธอ	เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา	สริโิสภาพณัณวดี”

-	 หนงัสอื	 “ดวงแก้วแห่งพระมงกฎุเกล้า”	 โดย	 คณุหญงิวนิติา	 ดถิยีนต์	
(ว.วนิจิฉยักลุ)	และ	ชชัพล	ไชยพร

-	 หนงัสอื	“พระเสดจ็สูฟ้่าสรุาลยั	พระการญุยงัอยูใ่นใจนรินัดร์	สมเดจ็พระเจ้า
ภคนิเีธอ	เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา	สริโิสภาพณัณวดี”	โดย	กรงุเทพมหานคร	

อ้างองิภาพ : 
- http://root-arts.blogspot.com/ 
เรียบเรียง : สภุมาศ	ยานนาวา	

เป็นพระภาดากับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล 
รัชกาลที่ ๘ อย่างไรก็ตาม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ยังคงมี
ค�าน�าหน้าพระนามเดิม เนื่องจากพระองค์ทรงมีศักดิ์เป็น 
พระภาดากบัพระบาทสมเดจ็พระมหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เช่นกัน 

ช่วงการเปลี่ยนเเปลงการปกครองครั้งใหญ่ เป็นเหตุ 
ให้พระนางเจ้าสุวัทนาฯ ผู้เป็นพระมารดาทรงพาพระธิดา 
ย้ายที่ประทับอยู่หลายครั้ง ทั้งที่ วังสวนดุสิต วังสวนสุนันทา 
พระต�าหนักเขาน้อย จังหวัดสงขลา วังสระประทุม เเละ 
วังสวนรื่นฤดี  อันเป ็นวังที่สร ้างบนที่ดินพระราชทาน 
จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ 

ขณะทรงพระเยาว ์  สมเด็จพระเจ ้าภคินี เธอฯ  
ทรงพระอักษรเบื้องต้นที่โรงเรียนราชินี เเล้วจึงทรงพระอักษร
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการกับพระอาจารย์ 
จากโรงเรยีนวฒันาวทิยาลยั ซึง่มาถวายพระอกัษร ณ สวนรืน่ฤดี 
พร้อมกับทรงเริ่มเรียนเปียโนกับพระอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

กาลต่อมา สมเดจ็พระพนัวสัสาอยัยกิาเจ้า เเละสมเดจ็
พระนางเจ้าสวัุทนาฯ ทรงสงัเกตว่าพระองค์ทรงมคีวามสามารถ
ด้านการค�านวณ การจดจ�าทิศทาง เเละความสนพระทัย 
ในสิ่งรอบตัวเเตกต่างจากเด็กสามัญทั่วไป ทรงเห็นพ้องกันว่า
ให้สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ทรงศึกษาต่อเเละประทับรักษา
พระองค์ที่ประเทศอังกฤษ 

ณ ประเทศอังกฤษ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ เเละ 
พระชนนี ประทับ ณ ต�าหนักเเฟร์ฮิลล์ เมืองเเคมเบอร์เลย์ 
มณฑลเซอร์เรย์ เป็นเเห่งเเรก ซึ่งตลอดการประทับที่ประเทศ
อังกฤษ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ทรงมีพระจริยวัตรที่สง่างาม
เเละเหมาะสม ทรงมีพระทยัตัง้มัน่ในการรกัษาพระเกยีรตศิกัดิ์
เเห่งราชนารมีใิห้ด่างพร้อย เเม้ประทบัห่างไกลจากประเทศไทย 
เเต่ยังทรงรักษาจารีตอย่างเจ้านายฝ่ายในได้อย่างเหมาะสม

ต่อมาช่วงสงครามโลกครั้งท่ี ๒ ท�าให้พระนางเจ้า 
สุวัทนาฯ เเละสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ประสบกับความ 
ยากล�าบาก ต้องย้ายทีป่ระทบัไปยงัเเคว้นเวลล์ ซึง่ในภาวะวกิฤต 
เเละทุกข์เข็ญ เเต่พระองค์ยังมีพระเมตตากรุณา ทรงช่วย
กิจการสภากาชาดอังกฤษ ทรงถักเครื่องกันหนาว เเละ 
ม้วนผ้าพันเเผลส�าหรบัผูป้ฏบิตังิานในเเนวรบ สภากาชาดองักฤษ 
จงึทลูเกล้าฯ ถวายเกยีรติบตัรสรรเสรญิน�า้พระทยัของทัง้สอง 
พระองค์ 

เมือ่สงครามสงบลง ทรงย้ายไปประทบั ณ เมอืงไบรตนั 
พระองค์ทรงช่วยเหลอืชาวไทยในองักฤษอยูเ่สมอ เป็นดัง่ไม้ใหญ่ 
ที่คอยให้ความร่มเย็นต่อประชาราษฎร์

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ เเละพระชนนี ประทับ  
ณ ประ เทศอั งกฤษกว่ า  ๒  ทศวรรษจึ ง เสด็ จ นิ วั ต 
ประเทศไทยเป็นการถาวร ในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ประทบั ณ วงัรืน่ฤดี 
ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นท่ีประทับเเห่งใหม่  

เเทนวังสวนรื่นฤดี ทีถ่นนนครราชสีมา 
ตลอดพระชนม์ชีพ สมเด็จ

พระเจ้าภคนิเีธอ เจ้าฟ้าเพชรรตันราชสดุา 
สริโิสภาพณัณวด ีทรงปฏบิตัพิระกรณยีกจิ 
นานปัการ ทัง้การสานต่อพระราชกรณียกจิ 
ในส่วนของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้า 
เจ้าอยูห่วั รชักาลที ่๖ ผูเ้ป็นพระชนกนาถ 
ในส่วนของสมเด็จพระศรีพัชรินทรา 
บรมราชินีนาถ และริเริ่มพระกรณียกิจ
โดยส่วนพระองค์หลากหลายโครงการ อาทิ 

พระกรณีียกิจด้้านกิจการ
ลููกเสืือ 

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๖ ทรงสถาปนา 
คณะลกูเสอืไทย วนัที ่๑ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๔๕๔ โดยสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ 

ทรงเป็นองค์อุปถัมภิกา คณะลูกเสือแห่งชาติ ทรงพระกรุณา
เสด็จเยี่ยมค่ายลูกเสือต่าง ๆ พระราชทานเงินเพ่ือสร้าง
สาธารณูปโภคส�าหรับกิจการลูกเสือ และยังทรงมีพระกรุณา
นับอเนกอนันต์ต่อกิจการลูกเสือ 

พระกรณีียกิจด้้านกิจการเนตรนารี 
เนตรนาร ีมมีาตัง้แต่สมยัรชักาลที ่๖ โรงเรยีนสตรต่ีาง ๆ 

เช่น โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้สนองพระบรมราโชบายจัดตั้ง
กองเนตรนาร ีครัน้เมือ่เกดิการเปลีย่นแปลงการปกครอง กจิการ 
เนตรนารีจงึสะดุดลง กระทัง่ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ หลวงชัชวาลย์ชลธี  
ได้นำร่างพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองเนตรนารี 
ให้ท่านผูห้ญงิ ดษุฎมีาลา มาลากลุ ณ อยธุยา ช่วยรือ้ฟ้ืนกจิการ
เนตรนารีขึ้นอีกครั้ง และได้น�าความกราบทูลขอพระราชทาน
อัญเชิญ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ทรงเป็นองค์อุปถัมภิกา 
ของกิจการเนตรนารี

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ทรงรับกิจการเนตรนาร ี
ไว้ในพระอุปถัมภ์และพระราชทานนามว่า “คณะเนตรนาร ี
เพชราวธุ” พร้อมท้ังให้โรงเรยีนทีส่นใจเข้าร่วมฝึกหดัเนตรนารี 
เช่น โรงเรียนศรีอยุธยา โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม เป็นต้น 

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ เสด็จไป
ทรงเปิดสโมสรสถานส�าหรับเนตรนารีอย่างเป็นทางการ  
ณ จังหวัดสมุทรสาคร

พระกรณีียกิจด้้านการสืาธารณีกุศลู 
อันเนื่องในพระองค์

ส�ำนักงำนอำสำกำชำด สภำกำชำดไทย 
สมเดจ็พระเจ้าภคินเีธอฯ ทรงอปุถมัภ์ส�านกังานอาสา

กาชาด พระองค์ทรงก่อตัง้ “ทนุสมเดจ็เจ้าฟ้าเพชรรตันราชสดุา” 
ในกองอาสากาชาด เพื่อเป็นทุนในการจัดจ�าหน่ายอาหาร 
ในงานกาชาด ทรงก่อตั้ง “ทุนเพชรรัตน” เพื่อเก็บผลบ�ารุง
คนไข้ผู ้ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงเสด็จทอดพระเนตร 
และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของส�านักงานอาสากาชาด 

สืมาพนัธ์สืมาคมสืตรอีาสืาสืมคัรรกัษาดิ้นแด้น  
แลูะสืมาคมสืตรอีาสืาสืมคัรรกัษาด้นิแด้น 
ในพระอุปถัมภ์ 

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ ์
ทัง้ ๒ สมาคม เมือ่เริม่แรกการฝึกนัน้ สมเดจ็พระเจ้าภคนิเีธอฯ 
และพระนางเจ้าสวุทันา พระวรราชเทว ีได้เสดจ็มายงักรมการ
รักษาดินแดน เพื่อทรงฝึกการรับการถวายความเคารพและ
ทรงฟังการบรรยายวิชาการต่าง ๆ พระองค์ทรงพระกรุณา 
ตอ่ทางสมาคมเป็นอย่างยิง่ โดยพระองค์ทรงเป็นองค์ประธาน
ในการพระราชทานดุมและเข็มเครื่องหมายแก่สมาชิก 
ของสมาคม และเสด็จเป็นองค์ประธานในงานการกุศลต่าง ๆ  
ที่สมาคมจัดขึ้นเป็นประจ�า

นอกจากน้ี พระองค์ทรงก่อตั้ง “มูลนิธิพระบรม 
ราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ ้าอยู ่ หัว  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์” เพื่อเผยแพร ่พระเกียรติคุณ 
ของสมเด็จพระบรมราชบูรพการี และทรงก่อตั้ง “มูลนิธิ  
เพชรรัตน-สุวัทนา” เพื่อเป็นกำลังหลักในการทรงบำเพ็ญ 
พระราชกุศลสาธารณะ สืบสานพระกรณียกิจโดยเฉพาะ 
ในยามที่พระพลานามัยไม่เอื้ออ�านวยหรือสิ้นพระชนม์แล้ว 

นอกจากพระกรณียกิจต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว ยังม ี
พระกรณียกิจด้านอื่น ๆ เช่น พระกรณียกิจด้านการศึกษา 
ด้านการสาธารณสุข ด้านสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 

ตลอดพระชนม์ชีพ สมเด็จพระเจ ้าภคินีเธอฯ  
ทรงด�าเนินพระกรณียกิจอย่างมิได้ขาด จวบจนปลาย 
พระชนม์ชีพ แม้จะเสด็จออกปฏิบัติพระกรณียกิจด้านนอก
ลดลง แต่ ก็ทรงพระกรุณาโปรดให้ผู้ แทนองค์กรใน 
พระอุปถัมภ์ และท่ีทรงอุปการะมาเฝ้ากราบทูลรายงาน 
ความก้าวหน้า พร้อมพระราชทานทนุทรพัย์ช่วยเหลอือยูเ่สมอ 

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา  
สิริโสภาพัณณวดี เสด็จประทับรักษาพระอาการติดเชื้อ 
ในกระแสพระโลหิต ณ โรงพยาบาลศิริราช และสิ้นพระชนม์
ในวันพุธท่ี ๒๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ รวม 
พระชนมายุ ๘๕ พรรษา 

“...ฉันขอกล่าวต่อท่านทั้งปวงว่า จะพยายาม
บ�าเพญ็ตนเพือ่ประโยชน์แก่บ้านเมอืง ด้วยความจงรกัภกัดี
ต่อบ้านเกิด และต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ผู้ทรงเป็นพระประมุขของชาติ ทั้งจะได้รักษาเกียรติศักดิ์ 
แห่งความเป็นราชนารีในมหาจักรีบรมราชวงศ์ไว้จน 
ชั่วชีวิต...”

(พระด�ารัสสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ	 เจ้าฟ้าเพชรรัตน 
ราชสุดา	สิริโสภาพัณณวดี

พระราชทานในงานฉลองพระชนมายุ	 ๖๑	 พรรษา	 
ณ	วชิราวุธวิทยาลัย,	พฤศจิกายน	๒๕๒๙)

แม้เวลาจะเดินย�่าหน้า ทว่าร่องรอยแห่งอดีตกาลยังคงผนึกจางทุกพ้ืนที่ แม้แต่ภายในกองอ�านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. สวนรื่นฤดี อันเป็นหน่วยงานราชการ กอปรด้วยอาคาร
ส�านักงานอยู่มาก ครั้งหน่ึง ณ สถานน้ี เป็นที่ประทับของพระราชธิดาพระองค์หนึ่ง และในปัจจุบันยังคง 
มีหลักฐานให้เห็น ซึ่งเป็นสถานที่ส�าคัญและเคารพของบุคลากร กอ.รมน. ทุกท่าน คือ “พระต�าหนักเพชรรัตน์” 

วารสารข่าว กอ.รมน. ฉบับน้ี จึงขอน�าทุกท่าน เรียนรู้และศึกษาพระประวัติผู้ที่ครั้งหนึ่งเป็นเจ้าของ 
พระต�าหนักหลังนี้ คือ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 

ท่ามกลางความอาดรูอย่างสดุเเสนของพสกนกิรทัว่ถิน่สถาน หมอกควันมัวหมอง
ปกคลุมผืนหล้า การเสด็จสวรรคตเเห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว น�ามาซึ่ง
ความอาลยั ทว่าคราฝนฉ�า่น�า้ตา ปรากฏสายรุ้งทอดยาวสุดฟ้า มณดีวงน้อยกลางค�า่คนืมดืมิด 
ส่องประกายเเวววับเป็นมิ่งขวัญเเผ่นดินอีกคร้ัง มณีเเสงหนึ่งเดียว ผู้เป็นพระหน่อเนื้อ 
เเห่งล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๖ “สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภา
พัณณวดี” 

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระราชธิดา
พระองค์เดยีวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลที ่๖ กบั พระนางเจ้าสวุทันา 
พระวรราชเทวี ประสตูเิมือ่วนัองัคารที ่๒๖ พฤศจกิายน พทุธศกัราช ๒๔๖๘ เวลา ๑๒ นาฬิิกา 
๕๕ นาที ณ พระที่น่ังเทพสถานพิลาส ในหมู่พระมหามณเฑียร พระบรมมหาราชวัง  
ก่อนการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพียง ๑ วัน 

ภายหลังพระประสูติกาล มีการพระราชทานพระนามเพื่อประกอบพระราชดำริ
ไว้ ๓ พระนาม คือ

สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชอรสา สิริโสภาพัณณวดี
สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนจุฬิน สิริโสภิณพัณณวดี
สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลที ่๗ ผู้เป็นพระปิตลุา ทรงเลอืกพระนามสดุท้ายพระราชทาน 

เเละทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ออกค�าน�าพระนามว่า “สมเด็จพระเจ้าภาติกาเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา 
สิริโสภาพัณณวดี” โดย ค�าน�าหน้าพระนามว่า “สมเด็จพระเจ้าภาติกาเธอ” หมายถึง หญิงที่สืบเนื่องมาจาก 
พี่ชาย เเละพระนาม “สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี” หมายถึง ลูกสาวผู้เป็นดั่งดวงเเก้ว 
ของพระมหากษัตริย์ มีพระก�าเนิดเป็นศรีอันงามพร้อม 

เเม้จะสิน้พระราชชนก เเต่พระองค์ทรงเจริญพระชนัษาภายใต้พระเมตตาเเละพระบารมจีากพระบาทสมเดจ็ 
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ผู้เป็นพระปิตุลา เเละสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสา
อัยยิกาเจ้า ผู้เป็นพระอัยยิกาทั้งสองพระองค์ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการดูเเลทั้งด้านพลานามัย ด้านการ
ศึกษา เเละการดำรงพระชนม์ชีพของสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ อย่างใกล้ชิด 

ปี พ.ศ. ๒๔๗๗ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลเสวยราชย์ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์
ล�าดับที่ ๘ เเห่งราชจักรีวงศ์ คณะผู้ส�าเร็จราชการเเทนพระองค์จึงมีประกาศเปลี่ยนค�าน�าหน้าพระนาม 
ของ สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เป็น สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา  
สิริโสภาพัณณวดี โดย สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เเปลว่า น้องหญิง หรือ พ่ีหญิง ซ่ึงพระองค์ทรงมีศักด์ิ 

	 “…ดวงหนึ่งวรราชธิดาเดียว	 เเท้เทยีวหน่อกษตัรย์ิขตัติยผล
	 มาชุบชูช่วยอ�านวยนนท์	 มาดลสุขซับดับโศกทรวง…”

(ดวงเเก้วเเห่งพระมงกุฎเกล้า,	ชัชพล	ไชยพร	ประพันธ์)

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ 
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา 

สิริโสภาพัณณวดี



กอ.รมน.จงัหวดัสพุรรณบรุ ีตรวจตดิตามผลโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชืเพือ่เสรมิสร้างความมัน่คงด้านอาหาร
จากเกษตรกรทีไ่ด้รับเมลด็พนัธุผ์กัพระราชทาน ณ บ้านเลขท่ี ๔๙ หมู ่๘ ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดย์ี จ.สพุรรณบรีุ 
เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๕

กอ.รมน.จังหวดันครรำชสมีำ ด�าเนนิโครงการชมุชนสมัพนัธ์เพือ่รบัฟังข้อมลูความเดือดร้อนของประชาชนในพืน้ที่ 
พร้อมทั้งอบรมด้านการส่งเสริมอาชีพและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็ก 
ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค. ๖๕

กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจเรือประมงและท่าเทียบเรือ เพื่อป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ในกลุ่มแรงงานภาคประมง รวมทั้งตรวจสภาพการท�างาน ณ ท่าเทียบเรือสหกรณ์
การประมงบ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๖๕

กอ.รมน.จังหวัดหนองบัวล�ำภู มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และประชากรกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่
บ้านค้อ หมู่ ๖, บ้านข้องโป้  หมู่ ๕, ๑๑ และบ้านโนนหวาย หมู่ ๙ ต.บ้านขาม อ.เมือง จ.หนองบัวล�าภู เมื่อวันที่ 
๓ ม.ค. ๖๕

กอ.รมน.จงัหวดัตรำด จดัโครงการขยายผลโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิณ ศนูย์เรยีนรูป้รชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ�าต�าบลเขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๕

กอ.รมน.จังหวัดร้อยเอ็ด ปิดโครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  กิจกรรม
การฝึกอบรมพัฒนาจิตใจและสร้างจิตสาธารณะ  ณ วัดตถตาราม ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด เม่ือวันที่  
๒๒ ม.ค. ๖๕  

๔๔  ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๔ ประจ�ำเดือนมกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ฉบับที่ 2 ปีท่ี 19 ประจ�ำเดือน 2563



กอ.รมน.จังหวัดเชียงรำย เปิดโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ ประจ�าปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ ห้วง ๒๐ - ๒๑ ม.ค. ๖๕  ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสันกอง หมู่ ๗ ต.แม่ไร่  อ.แม่จัน จ.เชียงราย  
เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค. ๖๕  

กอ.รมน.จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีค้นหาบุคคลสูญหาย  
ได้พบตัวนอนอยู่ในป่า ในพื้นท่ี หมู่ ๗ ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี และนำส่ง รพ.สุราษฎร์ธานี 
เพื่อตรวจสอบร่างกายในเวลาต่อมา เมื่อวันที่ ๗ ม.ค. ๖๕

กอ.รมน.จังหวัดยะลำ จัดโครงการก�ากับ ติดตาม และประเมินผล การขับเคลื่อนแผน ต�าบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีกิจกรรมพัฒนาและบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ เส้นทางท่องเท่ียวชุมชน 
บ้านบันนังลูวา ต.หน้าถ�้า อ.เมืองยะลา จ.ยะลา เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค. ๖๕

กอ.รมน.จังหวัดแพร่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สุ่มตรวจสถานประกอบการและการจ้างงานส่วนบุคคล  
ในพื้นที่ อ.สูงเม่น จ.แพร่ จำนวน ๓ แห่ง เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการจ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนี 
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค. ๖๕

กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ ด�าเนินการฝึกจัดตั้งไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) โดยมีมวลชนในพื้นที่  
จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมการฝึกฯ จ�านวน ๖๐ คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรับทราบถึง บทบาทหน้าที่ของ กอ.รมน. 
กับความมั่นคงของชาติ และการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
ณ ศฝ.นศท.มทบ.๓๓ เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๕

กอ.รมน.จังหวัดนรำธิวำส จัดโครงการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมปรึกษาหารือและสร้างความสามัคคี
ปรองดองของคนในชาติ ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ องค์การบริหารส่วนต�าบลศาลาใหม่ หมู่ ๓  ต.ศาลาใหม่ 
อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค. ๖๕

๕๕ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๔ ประจ�ำเดือนมกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๕



๖๖  ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๔ ประจ�ำเดือนมกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๕

หมู่บ้านแกนหลัก (Core Village)หมู่บ้านแกนหลัก (Core Village)
ต้านภัยยาเสพติด เฝ้าระวัง แจ้งเตือน รักษาหมู ่บ้านต้านภัยยาเสพติด เฝ้าระวัง แจ้งเตือน รักษาหมู ่บ้าน

 การพัฒนา “หมู่บ้านแกนหลัก (Core Village)  

เป็นความร่วมมอืกนัของหน่วยงานทางด้านความมัน่คงในพ้ืนที่ 

ร่วมกันวิเคราะห์พื้นท่ีปฏิบัติการ พิจารณาภัยคุกคาม

ภายนอก และภายใน คัดเลือกหมู่บ้านอยู่จุดยุทธศาสตร์ 

ปมคมนาคมที่สำคัญ มุ่งเน้นการพัฒนา ใน ๒ องค์กร  

คอื องค์กรผูใ้หญ่ และองค์กรเดก็ รวมไปถงึให้สมาชกิทุกคน 

ในหมู่บ้านมีหน้าที่ตามต�าแหน่งงานทุกคน

 องค์กรผู้ใหญ่ มุ่งเน้นการพัฒนาการบริหารจัดการ

หมูบ้่านโดยคณะกรรมการหมูบ้่าน (กม.) ให้มีกระบวนการ

แสวงข้อตกลงใจ มีความสามารถในการวางแผน ก�าหนด

ทิศทางการพัฒนา การตัดสินใจ การแก้ปัญหาของชุมชน 

โดยใช้การฝึก CPX เพื่อสร้างบทเรียนจากการปฏิบัติ  

เป็นเครื่องมือในการพัฒนา

 จัดตั้งกองก�าลังเผชิญภัยคุกคามระดับหมู ่บ้าน  

โดยต่อยอดจาก ชุด ชรบ. ที่กรมการปกครองจัดตั้งขึ้น  

น�ามาฝึกเป็นชุดปฏิบัติการละ ๖ คน จ�านวน ๕ ชุด  

ต่อหมู่บ้าน (๓๐ คน) ให้สามารถปฏิบัติภารกิจ ๔ เรื่อง 

คือ การเฝ้าระวัง การแจ้งเตือน การติดตาม และ 

การรายงาน ปฏิบัติหน้าท่ีปกป้องดูแลรักษาหมู่บ้าน  

และเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้

 สถาปนาองค์กรเด็ก โดยการจัดต้ังชมรมเยาวชน

เยาวชนอาสาพัฒนาหมู่บ้าน (Village Youth Club) 

ด�าเนนิกจิกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการเสรมิสร้างความรู้ 

ความเข้าใจ มคีวามรบัผดิชอบต่อชมุชน สามารถวางแผน

อนาคตชุมชนของตนได้ มีความสามารถในการถ่ายทอด

ต่อได้ ตลอดจนความสามารถทางเทคโนโลยี ให้รู้เท่าทัน 

ส่งเสรมิให้ท�าหน้าทีเ่ป็นผูส้ือ่ข่าวและโฆษกประจ�าหมูบ้่าน 

มคีวามสามารถในการสร้างสือ่สร้างสรรค์ถ่ายทอดความรู้ 

ต่าง ๆ แก่สมาชิกในชุมชนได้

 ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้  สู่รูปแบบ 

โคก หนอง นา โมเดล ให้เป็นธนาคารอาหารชุมชน  

ได้ผลผลิตมาแบ่งปันแก่ชุมชน พัฒนาต่อยอดสู่วิสาหกิจ

ชุมชนในอนาคต

 กรอบแนวคดิการพฒันา ประกอบด้วย ๖ ด้าน ดงันี้ 

เป็นหมู่บ้านที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นหมู่บ้าน 

มีศักยภาพในการพึ่งตนเองสูง เป็นหมู ่บ้านท่ีมีความ

ปลอดภยัและสนัตภิาพ เป็นหมูบ่า้นทีมี่ภาวะผูน้ำเขม้แขง็ 

 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม./ผอ.รมน. เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลให้กับหมู ่บ ้านเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด 
ตามชายแดน (CORE VILLAGE ต้นแบบ) ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ�านวน ๘ รางวัล ณ สโมสร ทบ. ถนนวิภาวดีรังสิต 
เมื่อวันที่ ๘ ธ.ค. ๖๔

เปน็หมูบ่า้นทีม่เีครอืขา่ย และเปน็หมูบ่า้นทีม่จีติวญิญาณ 

การพัฒนากระท�าภายใต้แนวคิดฝึกแบบซ�้าแล้วซ�้าเล่า  

จนเกิดความช�านาญให้สามารถปฏิบัติได้โดยอัตโนมัติ 

และมคีวามสามารถในการถ่ายทอดได้ (เป็นครสูอนคนได้)

 เมือ่พฒันาได้แล้ว ส่งเสรมิให้คนในหมูบ้่านแกนหลกั 

(Core Village) ไปพฒันาสร้างเครอืข่ายหมูบ้่าน โดยรอบ

หมู่บ้านของตน ตามแนวคิดธุรกิจขายตรง (Direct sale) 

หรือธุรกิจเครือข่าย (MLM Network Marketing)  

มาเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอด โดยบทบาทของ 

เจา้หนา้ทีร่ฐั และภาคประชาสงัคม จะกลายเปน็ทีป่รกึษา 

ผู้ให้ความช่วยเหลือ ผู้สนับสนุน และเป็นโค้ช

 ปัจจุบัน กอ.รมน. ได้จัดตั้งหมู่บ้านแกนหลัก  

(Core Village) ตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้านเข้มแข็ง

เอาชนะยาเสพติดตามชายแดน แล้วจ�านวน ๑,๒๔๐ 

หมูบ้่าน พฒันาเสรมิสร้างศกัยภาพ ให้พร้อมเพือ่ขยายผล 

ไปสูก่ารสร้างเครอืข่ายต่อไปในอนาคต หมูบ้่านแกนหลกั 

(Core Village) นี้ จะเป็นฐานการพัฒนาท่ีส�าคัญ 

ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย ต�าบลมั่นคง  

มั่งคั่ง และยั่งยืนของรัฐบาลต่อไป

 ส�าหรับวิธีด�าเนินการคัดเลือก ศปป.๒ กอ.รมน.  

ได้มอบนโยบายให้ กอ.รมน.จังหวัด พิจารณาด�าเนินการ

ตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้

 ã ใช้ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน, ชุดวิทยากร

กระบวนการสร้างเครือข่ายผู ้น�าชุมชนเข้มแข็ง และ  

ชุดวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดินเข ้าด�าเนินการ 

สถาปนาหมู่บ้านเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดชายแดน 

(CORE VILLAGE) ให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย  

มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

 ã สถาปนาองค์กรเผชญิภัยคกุคามระดบัหมูบ้่าน 

ชมรมอาสาพัฒนาหมู่บ้าน พัฒนาศูนย์การเรียนรู ้สู ่  

โคก หนอง นา โมเดล

 ã ยกระดับศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน 

ในการแสวงข ้อตกลงใจร ่วมกันในการพัฒนาและ 

แก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน

 ã สร้างความปลอดภัยในพื้นที่ โดยชุดเคลื่อนที่

เร็วของหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๕ ชุด (ชุดละ ๖ นาย/

จักรยานยนต์ ๓ คัน) เข้าระงับเหตุ และเฝ้าระวังภายใน

หมู่บ้าน

ผลสัมฤทธิ์ ในปีงบประมำณ ๒๕๖๔

 หมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นท่ีชายแดนได้รับการบริหาร

จดัการเป็นพืน้ทีป่ลอดภยัจากยาเสพตดิเพิม่ขึน้ สามารถ

ลดความรุนแรงของการแพร่ระบาดภายในหมู่บ้านลงได้

 ã หมู่บ้านสีขาว ก่อนด�าเนินการมี ๓๗ หมู่บ้าน 

หลังการด�าเนินการ มีจ�านวน ๑๒๘ หมู่บ้าน เพิ่มขึ้น  

๙๑ หมู่บ้าน

 ã หมูบ้่านสเีขยีว ก่อนด�าเนนิการม ี๓๗๔ หมูบ้่าน 

หลังการด�าเนินการ มีจ�านวน ๕๖๒ หมู่บ้าน เพิ่มขึ้น  

๑๘๘ หมู่บ้าน

 ã หมู ่บ้านสีเหลือง ก่อนด�าเนินการมี ๔๖๘ 

หมู่บ้าน หลังการด�าเนินการ มีจ�านวน ๓๓๐ หมู่บ้าน 

ลดลง ๑๓๘ หมู่บ้าน

 ã หมูบ้่านสแีดง ก่อนด�าเนนิการม ี๓๖๑ หมูบ้่าน 

หลังการด�าเนินการ มีจ�านวน ๒๒๐ หมู่บ้าน ลดลง  

๑๔๑ หมู่บ้าน



อำนาจเจริิญโมเดล มหาวิิทยาลัยมหิดลพััฒนา
ขึ้้�นมาเพั่�อส่ง่เส่ริมิใหค้นส่ามาริถอนรุิกัษ์ ์และใช้ป้ริะโยช้น์
จากพั่�นท่�ป่าชุ้มช้นในจังหวิัดอำนาจเจริิญ จากการิ
เปล่�ยนแปลงด้านสั่งคม เศริษ์ฐกิจ เป็นเหตุุให้เกิดการิ
บุุกรุิกพั่�นท่�ป่า การิลักลอบุตัุดไม้ และกลไกการิพััฒนา
ขึ้องภาคริัฐ ท่�เน้นการิทำงานตุามหน้าท่� ทำให้ ป่า ชุ้มช้น 
และพั่�นท่�เกษ์ตุริกริริม ถูกแยกกออกจากกัน 

เม่�อปี พั.ศ. ๒๕๕๕ นักวิจัิยจากมหาวิทิยาลัยมหิดล 
ผูู้้แทนจากโคริงการิอนุริักษ์์พัันธุุกริริมพ่ัช้อันเน่�องมาจาก
พัริะริาช้ดำริ ิส่มเดจ็พัริะเทพัริตัุนริาช้ส่ดุาฯ ส่ยามบุริมริาช้
กุมาริ่ (อพั.ส่ธุ.) และเคร่ิอขึ้่ายปริะช้าช้นดูแลป่าชุ้มช้น
ไดม้าปริะชุ้มท่�มหาวิทิยาลัยมหิดล วิทิยาเขึ้ตุอำนาจเจริญิ 
และได้ริ่วิมกันทำขึ้้อตุกลงวิ่า จะส่ริ้างกริะบุวินการิวิิจัย
ท่�เอ่�อปริะโยช้น์ใหท้กุฝ่า่ยท่�เขึ้า้มาร่ิวิมทำงาน ซ้ึ่�งปริะกอบุ
ไปด้วิย นักวิจิัยตุ่างคณะ ส่ถาบุัน ขึ้องมหาวิิทยาลัยมหิดล 
ผูู้้แทนจากองค์กริปกคริองส่ว่ินท้องถิ�น กำนัน ผูู้้ใหญ่บุ้าน 
ริวิมทั�งหัวิหน้าส่่วินริาช้การิในจังหวิัดอำนาจเจริิญ และ
ภาคปริะช้าช้นท่�อาศัยอยู่กับุป่าชุ้มช้น โดยการิออกแบุบุ
ให้การิทำงานริ่วิมกันขึ้องทุกฝ่่ายในคริั�งน่� ม่ ๔ เส่าหลัก
เป็นฐานริากท่�ส่ำคัญ ปริะกอบุด้วิย ๑) ร่ิวิมคิดร่ิวิมทำ
แบุบุหุ้นส่่วิน (Partnership) ๒) เกิดปริะโยช้น์ริ่วิมกัน
แก่ผูู้้เก่�ยวิข้ึ้องทุกฝ่่าย (Mutual benefit) ๓) ม่การิใช้้
ควิามริู้และเกิดการิเร่ิยนรู้ิร่ิวิมกัน (Scholarship) และ 
๔) เกดิผู้ลกริะทบุตุอ่ส่งัคมท่�ปริะเมนิได ้(Social impact) 

จาก ๔ เส่าหลักดังกล่าวิ ได้กลายมาเป็นปริะเด็น
ส่ำหริบัุการิปริะชุ้มหาริอ่กันอก่หลายคริั�ง เน่�องจากในการิ
เริิ�มตุน้ทำงานในป ี๒๕๕๕ นั�น ยงัไมม่ค่วิามช้ดัเจนมากนกั 
วิ่าใคริจะริับุงานส่่วินใดไปทำ จะทำอย่างไริ และเม่�อ
ลงม่อทำแล้วิจะได้อะไริ แตุ่ม่จุด ร่ิวิมท่�ช้ัดเจนอยู่ 
๒ ปริะการิ ค่อ ทุกฝ่่ายได้ทำงานส่นองพัริะริาช้ดำริิฯ 
ส่มเด็จพัริะเทพัฯ ภายใตุ้โคริงการิ อพั.ส่ธุ. และนักวิิจัย
ตุ้องการิพััฒนาศักยภาพัขึ้องชุ้มช้นม่องค์ควิามริู้ และ
ควิามส่ามาริถในการิอนุริักษ์์ และใช้้ปริะโยช้น์จาก
ป่าชุ้มช้นในจังหวัิดอำนาจเจริิญ ด้วิยวิิธุ่การิท่�แตุกตุ่าง
ไปจากเดิม ด้วิยวิิธุไ่หน และทำอย่างไริ ยังไม่ช้ัดกริะจ่าง 
อาศัยจุดส่นใจริ่วิมทั�ง ๒ ปริะการิดังกล่าวิ นำมาสู่่การิ
พััฒนาแผู้นงานวิิจัยแบุบุตุ่อเน่�อง (ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 
โดยเริิ�มจากคำถามว่ิา แตุ่ละฝ่่ายตุ้องการิได้ริบัุผู้ลปริะโยช้น์ 
อะไริบุ้าง? คำตุอบุท่�ได้มาแบุ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม 

๑. นักวิิช้าการิตุ้องการิพััฒนาตุนเองให้ม่ควิามริู้
ท า ง วิิช้าการิ ด้ านควิามหลากหลายทางช้่ วิภาพั  
ให้ส่อดคล้องกบัุแนวิทางการิดำเนินงานขึ้องโคริงการิ อพั.ส่ธุ.

๒. ภาคปริะช้าช้นตุ้องการิอนุริกัษ์์ และใช้้ปริะโยช้น์ 
จากป่าชุ้มช้นอย่างเหมาะส่ม

๓. ผูู้้แทนส่่วินริาช้การิตุ้องการิปฏิิบัุติุหน้าท่�
ตุามกฎหมายในการิดูแลทริัพัยากริธุริริมช้าตุิและ
ส่ิ�งแวิดล้อม

คำตุอบุทั�ง ๓ นำมาสู่่การิจัดกลุ่มผูู้้ม่ส่่วินได้-เส่่ย
ในการิเขึ้้ามาริ่วิมทำงาน โดยพิัจาริณาจากควิามตุ้องการิ
ได้ไม่ยากนัก เน่�องจากผู้ลปริะโยช้น์หร่ิอควิามตุ้องการิ
ในท่�น่� เป็นการิพััฒนาตุนเองก่อนนำไปสู่่การิปกป้อง
ป่าชุ้มช้น และการิส่ริ้างแผู้นงานในการิจัดการิป่าชุ้มช้น
ส่่งไปยังหน่วิยงานท่� เ ก่�ยวิข้ึ้อง โดยส่รุิปค่อ จะม่
ผู้ลปริะโยช้น์กับุตุนเองค่อในขึ้้อท่�  ๑ และขึ้้อท่�  ๒ 

ผู้ลปริะโยช้น์กับุส่าธุาริณะ ส่ำหริับุขึ้้อท่� ๓ นั�นจะเป็น
ปริะโยช้น์ให้กับุหน่วิยงานริาช้การิท่�ส่นใจมาริ่วิมทำงาน 

ผู้ลปริะโยช้น์ริ่วิมดังกล่าวินำมาเป็นส่่วินหน้�งขึ้อง
การิพััฒนาเป็นแผู้นงานวิิจัย ๕ ปี ท่�ม่ควิามตุ่อเน่�อง และ
ส่ัมพัันธ์ุกัน และเม่�อส่ิ�นสุ่ดการิวิิจัยในแตุ่ละปี เคริ่อข่ึ้าย
ป่าชุ้มช้นทุกแห่ง ริวิมทั�งนักวิิจัย จะตุ้องริายงานให้เกิด
การิรัิบุรู้ิถ้งการิเปล่�ยนแปลงท่�เกิดขึ้้�น ในลักษ์ณะท่�
จับุตุ้องได้ ผู้ลการิศ้กษ์าท่�เกิดขึ้้�นมาในแตุ่ละปี จะกลาย
เป็นตุ้นทุนนำเข้ึ้าส่ำหรัิบุการิวิางแผู้นทำงานวิจัิยในปีตุ่อไป 

อำนาจเจริิญโมเดล บุน ๔ เส่าหลัก และ ๓ 
ผู้ลปริะโยช้น์ ทำให้เป็นจริิงได้ด้วิย ๕ ขึ้ั�นตุอน

๑. พััฒนาระบบงาน ริ่วิมคิดร่ิวิมทำแบุบุหุ้นส่่วิน 
(Partnership) ริวิมผูู้้คนท่�ส่นใจ มาริับุริู้เป้าหมายและ
ภาริกิจเส่ริิมส่ร้ิางศักยภาพัท่�ตุัวิคน ปริะกอบุด้วิย 

การิถ่ายทอดและแลกเปล่�ยนควิามริู้ ริะหว่ิาง
นักวิชิ้าการิและเคริอ่ขึ้่ายป่าชุ้มช้น ริวิมไปถ้งการิส่่งเส่ริิม
การิจัดตุั�งกลุ่มได้แก่ แกนนำป่าชุ้มช้น และคณะทำงาน
ส่ำริวิจข้ึ้อมูลป่าชุ้มช้น (ปริะกอบุด้วิยคนส่ามวัิย 
ปริาช้ญ์ชุ้มช้น เด็กนักเริ่ยน และเกษ์ตุริกริ) 

การิจัดการิควิามริู้ เป็นภูมิปัญญาพั่�นบุ้านเก่�ยวิกับุ
พั่ช้ส่มุนไพัริ ควิามริู้ด้านวิิช้าการิ เทคนิคการิอ่าน 
แปล วิเิคริาะหแ์ผู้นท่� การิใช้เ้คริ่�องมอ่อปุกริณ ์และวิธิุก่าริ
ส่ำริวิจข้ึ้อมูล ด้านกายภาพั ช้่วิภาพั แบุบุบัุนท้กข้ึ้อมูล 
วิธิุ่การิบุันท้กขึ้้อมูลลงในคอมพัิวิเตุอริ์ 

การิจดัทำริายงานผู้ลการิส่ำริวิจข้ึ้อมลูควิามหลากหลาย 
ทางช้่วิภาพัขึ้องป่าชุ้มช้นทุกเด่อน ในริูปแบุบุขึ้อง 
แผู้นท่� ภาพัถ่ายขึ้องพั่ช้ บุริิเวิณพับุพั่ช้ช้นิดตุ่าง ๆ และ
ส่ภาพัปัญหาท่�พับุในป่าชุ้มช้น 

๒. เสริมสร้างศัักยภาพัเครือข่่ายป่่าชุุมชุน 
เกิดปริะโยช้น์ริ่วิมกันแก่ผูู้้เก่�ยวิข้ึ้องทุกฝ่่าย (Mutual 
benefit) ปริะกอบุด้วิย

การิจั ดก า ริปริะชุ้ มป่ า ส่ัญจริ  ให้ ตุั วิ แทน
คณะกริริมการิป่าชุ้มช้นทุกแห่ง ริายงานผู้ลการิส่ำริวิจ
ขึ้้อมูลควิามหลากหลายทางช้่วิภาพั ในท่�เวิท่ปริะชุ้ม 
เริ่ยกวิ่า การิปริะชุ้มป่าส่ัญจริ เน่�อหาการิริายงาน 
จะเก่�ยวิกบัุ ช้นดิ ช้่�อ ปริะโยช้น์ใช้้ส่อย ภาพัถ่าย แผู้นท่�แส่ดง 
บุริิเวิณท่�พับุ ขึ้้อมูลเหล่าน่�จะนำมาสู่่การิเริ่ยนริู้ ส่อบุถาม 
ให้คำแนะนำ ในเวิท่การิปริะชุ้มฯ โดยผูู้้นำเส่นอจะตุ้อง
เป็นเด็กนักเริ่ยนท่�อยู่ใกล้กับุป่าชุ้มช้นนั�น ๆ ซึ่้�งจำเป็น
อย่างยิ�งท่�ปริาช้ญ์ชุ้มช้นทุกแห่ง จะตุ้องให้ควิามรู้ิกับุ
เยาวิช้นท่�เป็นตุัวิแทนนำเส่นอเป็นอย่างด่ เป็นการินำ
ภมิูปญัญาท้องถิ�นมาใช้เ้ส่ริมิควิามริูใ้หเ้ยาวิช้น เพัิ�มเน่�อหา
ปริะกอบุการินำเส่นอในท่�ปริะชุ้ม ซ้ึ่�งกริะบุวินการิน่� 
จะทำให้ เกิดการิเริ่ยนริู้ ร่ิวิมกันตุั� งแตุ่ในป่าชุ้มช้น  
และในเวิท่การิป่าส่ัญจริทุกเดอ่น 

การิปริะชุ้มเฉพัาะแกนนำป่าชุ้มช้น เพั่�อส่ริุป
ผู้ลการิดำเนินงานริายงานกันวิ่า ผู้ลจากการิปริะชุ้ม
ป่ า สั่ญจริไปแล้วิ ป่ า ชุ้มช้นใดนำส่ิ� ง ท่� ไ ด้ ไปสู่่ การิ
ใช้ป้ริะโยช้นบ์ุา้ง หร่ิอแกนนำปา่ช้มุช้นจะเส่นอขึ้อ้คดิเหน็
อะไริท่�เป็นปริะโยช้น์ ส่ามาริถนำเส่นอได้ในท่�ปริะช้มุแกนนำ 
ป่าชุ้มช้น ได้ทุกเด่อน เช่้นกัน 

๓. สร้างฐานรากและกติิกาการทำงาน ม่การิใช้้
ควิามริูแ้ละเกดิการิเริย่นริูร่้ิวิมกนั (Scholarship) หลงัจาก
ร่ิวิมกันคิด วิางแผู้น และลงม่อปฏิิบุัตุิ ตุามริะบุบุงาน

ท่�พััฒนาขึ้้�นมา จนเกิดเป็นวิงจริการิทำงาน อันปริะกอบุ
ไปด้ วิย  การิส่ำริวิจและ จัดทำริายงานเ ก่� ยวิกับุ
ควิามหลากหลายทางช้่วิภาพัในป่าชุ้มช้น การิปริะชุ้ม
ป่าส่ัญจริ การิปริะชุ้มแกนนำป่าชุ้มช้นทุกเด่อนนั�น 
กลาย เ ป็นการิส่ ร้ิ า ง เ ป็น วัิฒนธุริริมการิทำ ง าน 
แบุบุผู้ส่มผู้ส่านริะหวิ่างวิิถ่การิปฏิิบัุตุิแบุบุท้องถิ�นเม่�อไป
งานบุุญ กับุภาริกิจใหม่ท่�จะตุ้องหาควิามริู้ ฝ่ึกฝ่น ปริะชุ้ม 
ส่ังเกตุ บุันท้ก ซึ่ักถาม ให้ส่อดคล้องกับุบุทบุาท  
ขึ้องผูู้้ช้ว่ิยนักวิจัิย จนกลายเป็นงานท่�แกนนำป่าช้มุช้นนิยม
นำเอาลูกหลานมาเท่�ยวิ เพัริาะม่ควิามส่นุกส่นาน  
บุันเทิง แทริกอยู่ในงานวิชิ้าการิด้วิย 

๔. เวทีแลกเป่ลี�ยนเรียนร้้แบบผสมผสาน 
เกิดผู้ลกริะทบุตุ่อส่ังคมท่�ปริะเมินได้ (Social impact)

เกิดการิส่ร้ิางจิตุส่ำน้กในการิอนุริักษ์์ กิจกริริม
การิส่ำริวิจ บุันท้กข้ึ้อมูล และจัดทำริายงานผู้ลเก่�ยวิกับุ
ควิามหลากหลายทาง ช้ว่ิภาพัในป่าช้มุช้นทุกเดอ่น จะช่้วิยให้ 
เคริ่อขึ้่ายป่าชุ้มช้นแตุ่ละแห่ง  ริับุ รู้ิถ้ งตุ้นทุนขึ้อง
ควิามหลากหลายทางช้่ วิภาพัท่� ม่ อยู่ ใน ป่าชุ้มช้น 
เกดิควิามเขึ้า้ใจ เหน็คุณ ริูค้า่ ขึ้อ้มลูเหลา่นั�นจะถกูนำมาใช้้
เพั่�อการิเตุริ่ยมริายงาน เตุริ่ยมจัดแส่ดงนิทริริศการิ และ
เตุริย่มการิปริะชุ้มกลุม่คนส่ามวัิย ในการิปริะชุ้มปา่ส่ญัจริ 
และการิปริะชุ้มแกนนำป่าช้มุช้นทุกเดอ่น ถอ่เป็นพันัธุกิจ
ส่ำคัญท่�คณะนักวิิจัยมหาวิิทยาลัยมหิดล จะตุ้องตุิดตุาม
ควิามร่ิวิมม่อ วิัดผู้ลกริะทบุ ปริะเมินผู้ลลัพัธ์ุ และ
ปรัิบุปริงุ/พัฒันากจิกริริมท่�ทำริว่ิมกนั เพั่�อนำมาอธุบิุายถง้
การิเปล่�ยนแปลงในด้านตุ่าง ๆ โดยเฉพัาะเริ่�องขึ้องการิ
ส่ริ้างจิตุส่ำน้กในการิอนุริักษ์์ 

เกดิการิเผู้ยแพัร่ิข้ึ้อมูลข่ึ้าวิส่าริ การิปริะชุ้มป่าสั่ญจริ 
เริิ�มจากการินิมนตุ์พัริะ เช้ิญผูู้้บุริิหาริองค์กริปกคริอง
ส่่วินท้องถิ�น หริ่อผูู้้อำนวิยการิโริงเริ่ยนท่�ป่าเจ้าภาพั
ป่าชุ้มช้น (บุ้าน วิัด โริงเริ่ยน) ทาบุทามมาเป็นปริะธุาน
ในพัิธุ่เปิดการิปริะชุ้ม ซึ่้�งจำเป็นท่�จะตุ้องฟัังริายงาน
ควิามเปน็มาขึ้องการิจดังาน ริวิมถง้ การิแส่ดงขึ้องหมูบุ่า้น
เจา้ภาพัจัดงาน การิจัดเตุริย่ม อาหาริจากหมูบุ้่านเจ้าภาพั 
การิริายงานผู้ลการิส่ำริวิจควิามหลากหลายทางช้่วิภาพั
ขึ้องป่าชุ้มช้นแตุ่ละแห่งนั�น การิจัดนิทริริศการิแส่ดง
พัริริณพ่ัช้ตุ่าง ๆ ท่�ส่ำริวิจพับุในป่าชุ้มช้น พัริ้อมทั�งม่
ปริาช้ญ์ชุ้มช้นมาให้คำอธุิบุายส่ำหริับุผูู้้ส่นใจ การิปริะชุ้ม
กลุม่คนส่ามวิยั ในการิปริะช้มุปา่ส่ญัจริ กจิกริริมริว่ิมกนัน่� 
ทำใหเ้กดิปริะโยช้นเ์ปน็อยา่งมาก ปริาช้ญช์้มุช้นแตุล่ะปา่ 
ได้มาคุยกัน เยาวิช้นจากโริงเริ่ยนตุ่างอำเภอ ได้ริู้จักกัน 
ผูู้้นำจากหมู่บุ้าน ได้หาริ่อกันถ้งส่ถานการิณ์ปัญหาตุ่าง ๆ 
เกิดการิแพัริ่กริะจายในเริ่�องการิริับุริู้ และยอมริับุคุณค่า 
(Values) วัิฒนธุริริม (Culture) ควิามริู้และทักษ์ะ 
(Knowledge and skills) จากป่าชุ้มช้นแตุ่ละแห่ง 
ริวิมถ้งส่ิ�งท่�นำมาแส่ดงนิทริริศการิจากป่าชุ้มช้น มักจะ
กลายเปน็ปริะเดน็ส่นใจตุอ่เน่�องไปยงัปา่ช้มุช้นอ่�น ๆ  ด้วิย 
ดังนั�น พัริะ ผูู้้บุริิหาริองค์กริปกคริองส่่วินท้องถิ�น 
และผูู้้อำนวิยการิโริงเริ่ยน กับุนักวิิจัยจากมหาวิิทยาลัย
มหิดล ริวิมทั�งเคริ่อขึ้่ายป่าชุ้มช้นท่�มาริ่วิมกิจกริริม
ป่าสั่ญจริ จะได้ริับุทริาบุขึ้้อมูลขึ้่าวิส่าริ ควิามคิดเห็น
นำไปใช้้ได้มากมายหลายปริะการิ หลังจากเขึ้้าใจและ
พัิจาริณาเห็นปริะโยช้น์ริ่วิมกัน 

๕. สื�อ-สานผลป่ระโยชุน์/ติ่อความคิดกันเป่็น
แผนงานป่ีต่ิอไป่

หลังจากการิพััฒนาริะบุบุงาน ริวิมผูู้้คนท่�ส่นใจ 
มาริับุริู้เป้าหมายและภาริกิจในปีแริกขึ้องการิทำงาน 
จนเกดิผู้ลขึ้้�นเปน็เปา้หมายแล้วิ เม่�อส่ริปุผู้ลการิดำเนินงาน 
และริ่วิมกันคิดวิ่าจะทำอะไริตุ่อในปีตุ่อไปนั�น เคริ่อขึ้่าย
ป่าชุ้มช้นแส่ดงควิามคิดออกมาในทำนองเด่ยวิกันวิ่า 
ม่ป่าชุ้มช้นอ่�น ๆ อยากมาริ่วิมงาน จะทำอย่างไริ และจะ
ทำอย่างไริให้ภาคส่่วินตุ่าง ๆ ในส่ังคม มาริ่วิมม่อกับุ
เคริ่อขึ้่ายป่าชุ้มช้นให้มากขึ้้�น เพัริาะบุางคริั�งคนในส่ังคม
ไม่เขึ้้าใจว่ิา เคริ่อข่ึ้ายป่าชุ้มช้นทำอะไริกันอยู่ ท้ายท่�สุ่ด
ได้ขึ้อ้ส่ริปุว่ิา ในปที่� ๒ ยงัคงทำงานเช้น่เดมิกับุปีท่� ๑ แตุจ่ะ
เพิั�มเป้าหมายไปท่�การิส่ร้ิางริะบุบุฐานข้ึ้อมูลควิามริู้จาก 
ป่าชุ้มช้น และริะบุบุส่าริส่นเทศภูมิศาส่ตุริ์แส่ดง
ควิามหลากหลายทางช้ว่ิภาพัในป่าช้มุช้น เพ่ั�อเตุริย่มนำไปใช้้ 
ส่ำหริับุการิขึ้ยาย เคริ่ อขึ้่ ายการิทำงานไปสู่่ ก าริ
ส่ริ้างจิตุส่ำน้กด้านการิอนุริักษ์์ตุ่อ บุ้าน วิัด โริงเร่ิยน  
ในพั่�นท่�ใกล้เค่ยงกับุป่าชุ้มช้น โดยหวิังให้เกิดกลไกในการิ
ทำงานส่นับุส่นุนเคริอ่ข่ึ้ายป่าชุ้มช้นให้มากขึ้้�น ดว้ิยรูิปแบุบุ

และวิิธุ่การิท่�หลากหลาย เป็นไปตุามส่ภาพัภูมิส่ังคม และ
ควิามตุ้องการิ ๓ ปริะการิขึ้องคนทำงาน ดังน่� 

๑. นักวิิช้าการิตุ้องการิพััฒนาตุนเองให้ม่ควิามริู้
ท า งวิิ ช้ าการิ ด้ านควิามหลากหลายทางช้่ วิภาพั  
ให้ส่อดคล้องกับุแนวิทางการิดำเนินงานขึ้องโคริงการิ 
อพั.ส่ธุ.

๒. ภาคปริะช้าช้นตุ้องการิอนุริกัษ์ ์และใช้ป้ริะโยช้น์
จากป่าชุ้มช้นอย่างเหมาะส่ม

๓. ผูู้้แทนส่่วินริาช้การิตุ้องการิปฏิิบัุติุหน้าท่�
ตุามกฎหมายในการิดูแลทริัพัยากริธุริริมช้าติุและ
ส่ิ�งแวิดล้อม

อำนาจเจริิญโมเดล เป็นกริะบุวินการิทำงาน
ขึ้องเคริ่อขึ้่ายคนท่�ตุ้องการิอนุริักษ์์และใช้้ปริะโยช้น์
จากทริัพัยากริควิามหลากหลายทางช้่วิภาพัอย่างยั�งย่น 
มาจากควิามริว่ิมมอ่ขึ้องภาคปริะช้าช้น ส่ว่ินริาช้การิ และ
ส่ถาบุันการิศ้กษ์า โดยนำเป้าหมายขึ้องโคริงการิ อพั.ส่ธุ. 
มาเป็นทิศทางในการิขึ้ับุเคล่�อนงาน, ภาคปริะช้าช้น จะม่
ตุัวิแทนจากคนส่ามวัิย โดยอาศัย บุ้าน วิัด โริงเริ่ยน 
เป็นฐานส่ำคัญ, ส่่วินริาช้การิ จะมาจากทั�งภูมิภาค 
(นโยบุาย) และท้องถิ�น (ปฏิิบุัตุิ) ส่ถาบัุนการิศ้กษ์า จะม่
คณะนกัวิจิยั (ส่หส่าขึ้าวิทิยา) มาทำงานทั�งเช้งิทฤษ์ฎแ่ละ
ปฏิิบุัตุิ โดยม่หลักการิทำงานวิ่า ตุ้องริ่วิมกันคิด ริ่วิมกัน
วิางแผู้น และร่ิวิมกันปฏิบัิุตุ ิด้วิยควิามร่ิวิมมอ่ขึ้องทุกฝ่า่ย 
ทำให้เกิดการิยอมรัิบุริ่วิมกันวิ่าตุ้องม่การิปกปักริักษ์า
พั่�นท่�ป่าชุ้มช้นทั�ง ๒๔ แห่ง ในทุกอำเภอขึ้องจังหวิัด
อำนาจเจริิญ และนำมาใช้้ เ ป็นเ ป้าหมาย ได้แก่  
เ ป็นห้องปฏิิ บัุตุิการิทางวิิทยาศาส่ตุร์ิและสั่งคม,  
เป็นแหล่งเริย่นริูคุ้ณค่า ภูมิปัญญาในชุ้มช้น, เป็นฐานการิรัิกษ์า 
ส่มดุลขึ้องธุริริมช้าตุิและท้องถิ�น เม่�อเกิดควิามเขึ้้าใจ
ริ่วิมกันแล้วิ เคริ่อขึ้่ายภาคปริะช้าช้นจะเป็นตุัวิแทน 
เพั่�อดูแลริักษ์าป่าชุ้มช้น โดยใช้้กลไกขึ้ององค์กริปกคริอง
ส่่วินท้องถิ�นมาช้่วิย จนเ กิดการิจัดตุั� งขึ้้อ บัุญญัตุิ
ด้านงบุปริะมาณส่นับุส่นุนให้เกิดการิทำงานส่ำริวิจ
และจัดทำฐานขึ้้อมูลป่าชุ้มช้นทั�ง ๒๔ แห่ง ขึ้้อมูลท่�ได้ริับุ
มาจากป่าชุ้มช้นทุกแห่ง จะนำมาสู่่การิปริะชุ้มริ่วิมกัน
เพั่�อแลกเปล่�ยนปริะส่บุการิณ์ และนำไปสู่่การิอนุริักษ์์
และจัดการิป่าชุ้มช้นตุ่อไป นอกจากน่� ยังม่การินำ
ภูมิปัญญาท้องถิ�นจากป่าชุ้มช้นแตุ่ละแห่งมาสู่่หลักการิ
เศริษ์ฐกิจส่ริ้างส่ริริค์ เพั่�อพััฒนาผู้ลิตุภัณฑ์์ตุ่าง ๆ  
อ่กหลายช้นิด เช่้น การินำตุำริับุยาจากใบุลานมาสู่่การิ
อนุริักษ์์พั่ช้ส่มุนไพัริ และส่ริ้างผู้ลิตุภัณฑ์์ เป็นตุ้น ปัจจุบัุน
เคริ่อข่ึ้ายป่าชุ้มช้นทั�ง ๒๔ แห่ง ริวิมตัุวิกันจัดตุั�งเป็น
ช้มริมฮัักแพังป่าอำนาจเจริิญข้ึ้�นมา โดยม่วัิตุถุปริะส่งค์ 
ท่�จะส่นองพัริะริาช้ดำริิ โคริงการิอนุริักษ์์พัันธุุกริริมพั่ช้ 
อนัเน่�องมาจากพัริะริาช้ดำริ ิส่มเดจ็พัริะเทพัริตัุนริาช้ส่ดุาฯ
ส่ยามบุริมริาช้กุมาริ่  ปกป้องพั่�นท่� ป่ าชุ้มช้นจาก
การิเปล่�ยนแปลง ด้านส่ังคม เศริษ์ฐกิจ ส่ิ�งแวิดล้อม 
และวิางแผู้นการิใช้้ปริะโยช้น์จากทริัพัยากริควิาม
หลากหลายทางช้่วิภาพัอย่างเหมาะส่ม การิศ้กษ์าอด่ตุ 
และปัจจุบัุนขึ้องป่าชุ้มช้น เพั่�อริับุมอ่กับุการิเปล่�ยนแปลง
ในอนาคตุภายใตุบุ้ริบิุทขึ้องจงัหวิดัอำนาจเจริญิ ท่�เปน็อยูน่่� 
อาจจะยังไม่เพั่ยงพัอตุ่อการิริับุม่อกับุการิเปล่�ยนแปลง
ขึ้องนโยบุาย กฎริะเบุ่ยบุ ส่นธุิส่ัญญาริะหวิ่างปริะเทศ 
กล่าวิถ้งเส่ริ่ภาพัทางการิค้า ควิามร่ิวิมม่อด้านการิศ้กษ์า 
การิวิิจัย ฯลฯ ซ้ึ่�งเป็นส่ิ�งท่�ไม่ง่ายเลยในการิท่�เคริ่อข่ึ้าย
ป่าชุ้มช้น และช้มริมฮัักแพังป่าอำนาจเจริิญ จะรัิบุริู้และ
เขึ้้าใจถ้งผู้ลกริะทบุจากการิลงนามควิามร่ิวิมม่อกัน
ท่�ตุ่างปริะเทศ แตุ่ผู้ลกริะทบุมันส่่งผู้ลมาถ้งป่าชุ้มช้น
ข้ึ้างหมูบุ้่านแล้วิ การิจัดเตุริย่มคนริองรัิบุ “ควิามปกติุใหม่” 
น่�เป็นส่ิ�งจำเป็น

าริพัฒันาโมเดลเพั่�อพัฒันาช้มุช้นแบุบุวิถิตุ่ะวินัออก จะมค่วิามแตุกตุา่งจากริปูแบุบุการิพัฒันาตุามแนวิคดิ
การิทำใหท้นัส่มยัอยา่งตุะวินัตุก (Modernization) ท่�มุง่เนน้ใช้ท้นุในการิส่ริา้งควิามเตุบิุโตุใหก้บัุเศริษ์ฐกจิ

ขึ้องปริะเทศเปน็ส่ิ�งส่ำคญัส่ดุ หากแตุจ่ะเปน็การิปริะยกุตุใ์ช้อ้งคค์วิามริูด้า้นการิพัฒันาปริะเทศท่�จะส่ริา้งส่มดลุในเริ่�อง
ขึ้องการิพัฒันาทางเศริษ์ฐกิจและคณุภาพัช้ว่ิติุขึ้องปริะช้าช้นไปด้วิยกัน จดุร่ิวิมส่ำคญัขึ้องการิพัฒันาแบุบุวิถิตุ่ะวัินออก 
ค่อการิให้ควิามส่ำคัญกับุ “คน” ด้วิยการิเน้นพััฒนาคุณภาพัช้่วิิตุขึ้องปริะช้าช้นในปริะเทศ ทั�งด้านการิศ้กษ์า  
ส่าธุาริณสุ่ขึ้ ส่วิัส่ดิการิส่ังคมและในด้านอ่�น ๆ เช้่น ปริะเทศญ่�ปุ่น ม่การิปฏิิริูปท่�ดินจากนายทุนเจ้าขึ้องท่�ดินมาสู่่
เกษ์ตุริกริท่�ม่คุณภาพั แล้วิเพิั�มปริะสิ่ทธุิภาพัการิผู้ลิตุจนเกิดการิพััฒนาอุตุส่าหกริริมการิเกษ์ตุริตุ่อเน่�อง เกาหล่ใตุ้ 
ใช้้แนวิคิด “แซึ่มาอ้ล อุนดง” หริ่อขึ้บุวินการิส่ร้ิางหมู่บุ้านใหม่ ด้วิยการิปลูกฝ่ังจิตุวิิญญาณ ๓ ปริะการิ ปริะกอบุด้วิย 
ควิามขึ้ยันหมั�นเพั่ยริ การิพั้�งพัาตุนเอง และควิามร่ิวิมม่อให้แก่ปริะช้าช้น จากนั�นปริะช้าช้นจะเป็นฝ่่ายริิเริิ�ม 
และดำเนนิการิการิพััฒนาทั�งหมด ริฐับุาลทำหนา้ท่�เพัย่งใหก้าริส่นบัุส่นนุและใหค้วิามช้ว่ิยเหลอ่ทางวิชิ้าการิ ปริะเทศจน่ 
ม่การิพััฒนาด้านการิเกษ์ตุริด้วิยเทคนิคการิใช้้พั่�นท่�ตุ่อไริ่แบุบุเขึ้้มขึ้้น (Intensive cultivation) เพั่�อเพัิ�มผู้ลผู้ลิตุและ
ริายได้ให้แก่เกษ์ตุริกริ ม่การิพััฒนาโคริงส่ร้ิางพั่�นฐานทางเศริษ์ฐกิจ ปริับุปรุิงกฎหมายด้านการิลงทุนให้ทันส่มัยและ
นำเอามาตุริการิส่ริ้างแริงจูงใจมาใช้้ เพ่ั�อดง้ดูดการิลงทุนและเทคโนโลย่ส่มัยใหม่จากตุ่างปริะเทศอย่างจริิงจัง

พัฒันาชุมุชุนแบบวิถิีตีะวินัออก
อำานาจเจริิญโมเดล
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ข้อมููล : ส่ำนักงานกองทุนส่นับุส่นุนการิส่ริ้างเส่ริิมสุ่ขึ้ภาพั 
(ส่ส่ส่.)

ส่วิัส่ด่คริับุท่านผูู้้อ่านท่�เคาริพั ส่ถานการิณ์การิ
แพัริ่ริะบุาดขึ้องโริค COVID-19 ภายหลังเทศกาลปีใหม่
ลดควิามกังวิลไปได้บุ้าง เพัริาะยอดจากท่�ผูู้้เช้่�ยวิช้าญ
ทางการิแพัทย์หลายคนคาดการิณ์วิ่าจะเพัิ�มทวิ่ คูณ
เป็นก้าวิกริะโดดเหม่อนในห้วิงภายหลังเทศกาลส่งกริานต์ุ
เม่�อปี ๖๔ ท่�ผู่้านมา ผูู้้ตุิดเช้่�อม่จำนวินเพัิ�มขึ้้�นจากเดิม 
แตุ่ ส่ธุ. ยังคงส่ามาริถบุริิหาริจัดการิ และทำการิริักษ์า
ได้อย่างม่ปริะส่ิทธิุภาพั ซึ่้� ง ก่อนหน้าน่�ปริะเทศไทย
ตุดิอันดับุ ๕ ขึ้องโลก ในการิจดัอันดับุปริะเทศท่�มค่วิามมั�นคง
ทางสุ่ขึ้ภาพั (Global Health Security Index : GHS) 
จากทั�งหมด ๑๙๕ ปริะเทศ เป็นอันดับุท่� ๑ ขึ้องเอเซึ่่ย 
จากการิปริะเมินควิามพัร้ิอมขึ้องปริะเทศในการิริับุม่อการิ
แพัริ่ริะบุาดโริคตุิดตุ่อปี ๒๐๒๑ โดยมหาวิิทยาลัยจอนส่์ 
ฮัอปกนิส่ ์(Johns Hopkins Center for Health Security) 
ส่หริัฐอเมริิกา ม่คณะทำงานผูู้้เช้่�ยวิช้าญจากทั�วิโลก อาทิ 
ส่ถาบุัน Nuclear Threat Initiative (NTI) ริ่วิมด้วิย 
การิปริะเมินปริะกอบุด้วิย ๓๗ ตุัวิช้่�วิัด คริอบุคลุมปริะเด็น 
อาทิ การิป้องกันการิแพัริ่ริะบุาด การิตุริวิจหาเช้่�อและ
ตุิดตุามดูแลผูู้้ป่วิย การิรัิบุม่อตุ่อการิแพัร่ิริะบุาด ริะบุบุ
ส่าธุาริณสุ่ขึ้ การิปฏิิบุัติุตุามมาตุริฐานส่ากล การิจัดการิกับุ
ควิามเส่่�ยงด้านการิเม่อง/เศริษ์ฐกิจ/สั่งคม เป็นตุ้น 
โดยปริะเทศท่�อยู่ใน ๑๐ อันดับุแริก ค่อ ๑. ส่หรัิฐอเมริิกา 
๒. ออส่เตุริเล่ย ๓. ฟัินแลนด์ ๔. แคนาดา ๕. ไทย 
๖. ส่โลวิาเนย่ ๗. ส่หริาช้อาณาจักริ ๘. เยอริมน ่๙. เกาหลใ่ตุ้ 
และ ๑๐. ส่วิเ่ดน

พัล.อ. ป่ระยทุธ์ ์จนัทรโ์อชุา นริม./ผู้อ.ริมน. ขึ้อบุคณุ
บุุคลากริด่านหน้า ภาคส่่วินตุ่าง ๆ และพ่ั�น้องปริะช้าช้น
ทุกคนท่�ริ่วิมม่อกันปฏิิบุัตุิตุามมาตุริการิป้องกันการิ
แพัริ่ริะบุาดขึ้องโริค COVID-19 ทำให้ปริะเทศไทย 
ได้ ริั บุคำช้่� นช้มในเริ่� อ งการิริับุ ม่อการิแพัริ่ ริะบุาด 

ขึ้องโริค COVID-19 ทั�งน่� ในปี ๒๐๑๙ ปริะเทศไทยอยูท่่�อนัดับุ ๖ 
ขึ้องโลก ส่ะท้อนให้เห็นถ้งปริะส่ิทธุิภาพัขึ้องนโยบุาย
ด้านส่าธุาริณสุ่ขึ้และการิจัดการิกับุการิแพัริ่ขึ้องโริคริะบุาด
ท่�ปฏิบิุตัุมิาอยา่งตุอ่เน่�อง เปน็ท่�ยอมริบัุริะดบัุส่ากล และเปน็
อันดับุตุ้น ๆ ขึ้องโลก ซ้ึ่�งตุ้องริ่วิมม่อปฏิิบัุติุกันตุ่อไป
อย่างเคริ่งคริัดเพั่�อเอาช้นะโริค COVID-19 ให้ได้ในท่�สุ่ด

พัล.อ. สันติิพังศ์ั ธ์รรมป่ิยะ เส่ธุ.ทบุ./เลขึ้าธิุการิ 
กอ.ริมน. ลงนามบุันท้กควิามริ่วิมม่อการิบุูริณาการิ
การิบุ ริิหาริจั ดการิน� ำปริะปาอย่ า งยั� ง ย่ นริะหวิ่ า ง
การิปริะปานคริหลวิง กับุ กอ.ริมน. ณ ห้องปริะชุ้ม ช้ั�น ๓ 
อาคาริริ่�นฤด่ กอ.ริมน. เพั่�อช้่วิยเหล่อปริะช้าช้นในยาม
ปริะส่บุปัญหาควิามเด่อดริ้อนเก่�ยวิกับุน�ำปริะปา ริวิมถ้ง 
แลกเปล่�ยนการิเริ่ยนริู้ และปริะส่บุการิณ์เก่�ยวิกับุน�ำปริะปา
ริะหวิ่างองค์กริ

นายณััฐภัทร สุวรรณัป่ระทีป่ ผู้วิจ.สุ่พัริริณบุุริ่/
ผู้อ.ริมน.จงัหวัิด ส่.พั. จดักจิกริริมปลกูป่าโคริงการิ “เพัิ�มพั่�นท่�ป่า 
เพัิ�มคุณค่าคุณภาพัช้่วิิตุ” เพั่�ออนุริักษ์์ทริัพัยากริธุริริมช้าตุิ
และส่ิ�งแวิดล้อม ให้ม่ควิามอุดมส่มบุูริณ์กลับุค่นมาดังเดิม 
เพัิ�มพั่�นท่�ส่่เขึ้่ยวิให้กับุชุ้มช้น ลดมลภาวิะด้านส่ิ�งแวิดล้อม 
และเป็นการิส่ร้ิางจิตุส่ำน้กการิม่ส่่วินร่ิวิมขึ้องคนในชุ้มช้น  
ในการิร่ิวิมกันดูแลรัิกษ์าทรัิพัยากริธุริริมช้าติุและส่ิ�งแวิดล้อม
ให้คงอยู่อย่างยั�งย่น โดยร่ิวิมปลูกตุ้นไม้บุนพ่ั�นท่� ๒๓ ไร่ิ 
จำนวินกวิ่า ๑,๐๐๐ ตุ้น เม่�อวิันท่� ๒๓ ม.ค. ๖๕

พัล.ติ. นภดล แก้วกำเนดิ ผู้อ.ศดม.กอ.ริมน. Kick Off 
“การินำบุิ�กดาตุ้าแพัลตุฟัอริ์ม (Big Data Platform) ไปใช้้
ปริะโยช้น์ส่นับุส่นุนภาริกิจด้านควิามมั�นคง” เพั่�อขึ้ับุเคล่�อน
การินำ Big Data Platform ไปใช้ป้ริะโยช้น์อยา่งเป็นริปูธุริริม 
ริวิมทั� งให้หน่วิย/กำลังพัลท่� เ ก่�ยวิขึ้้องได้ริับุทริาบุถ้ง 
แผู้นการิดำเนินงานในภาพัริวิม และการินำแพัลตุฟัอร์ิมไป
ใช้้ส่นับุส่นุนภาริกิจด้านควิามมั�นคง ณ ห้องปริะชุ้ม ส่บุขึ้.
กอ.ริมน. อาคาริเพัช้ริรัิตุน์ และผู่้านริะบุบุทางไกลผู่้านจอภาพั 
(Web Meeting) ซ้ึ่� งจะเกิดควิามส่ะดวิก ริวิดเร็ิวิ  
ม่ปริะส่ิทธิุภาพั เกิดปริะส่ิทธุิผู้ล เกิดปริะโยช้น์ในทุกมิตุิ  
เม่�อวิันท่� ๑๔ ม.ค. ๖๕

ก่อนจากกัน ยังคงตุ้องขึ้อย�ำเตุ่อนวิ่าการิ์ดอย่าตุก 
ปฏิิบัุตุิตุนตุามมาตุริการิป้องกันอย่างเคร่ิงครัิด แล้วิทุกคน
จะผู่้านวิิกฤตุการิณ์การิแพัร่ิริะบุาดขึ้องโริค COVID-19 
ไปด้วิยกัน...พับุกันใหม่ฉบุับุหน้าคริับุ

   
เส่่อ ส่ัตุวิ์ผูู้้น่าเกริงขึ้ามน่�ได้แทริกซึ่้มอยู่ในภาษ์าท่�เริาใช้้ไปจนถ้งส่ำนวินสุ่ภาษ์ิตุตุ่าง ๆ เช้่น เส่่อนอนกิน 

น�ำพั้�งเริ่อเส่่อพั้�งป่า ในทำนองเดย่วิกัน ภาษ์าอังกฤษ์เองก็มเ่ส่่อไปโผู้ล่ในส่ำนวินตุ่าง ๆ เช้่นกัน Hot English 
ฉบุับุน่� ขึ้อตุ้อนริับุปีเส่่อด้วิยส่ำนวินท่�ม่เส่่อแฝ่งอยู่ค่ะ

Ride a tiger ขึ้่�หลังเส่่อ
ส่ำนวินน่�มาจากสุ่ภาษ์ิตุเต็ุม ๆ วิ่า “He who rides a tiger is afraid to dismount.” หมายถ้ง ผูู้้ท่�

ขึ้่�หลังเส่อ่แล้วิย่อมกลัวิท่�จะลงจากหลังเส่อ่ เพัริาะถ้าลงจากหลังเส่อ่ก็มโ่อกาส่ถูกเส่อ่กิน จง้ใช้ใ้นเชิ้งเปริย่บุเปริย 
หมายถ้ง ลงมอ่ทำอะไริบุางอย่างท่�จะหันหลังกลับุหริ่อเลิกทำได้ยาก เพัริาะอาจเกิดอันตุริาย 

- Whoever rides a tiger will suffer the consequences. ใคริก็ตุามท่�ได้อยู่บุนหลังเส่่อแล้วิ  
ก็ตุ้องพัริ้อมท่�จะยอมเจ็บุปวิดกับุผู้ลพัวิงทั�งหลายท่�จะตุามมา

A paper tiger เส่่อกริะดาษ์
มค่วิามหมายวิ่า คนหริ่อส่ิ�งท่�ดูน่าเกริงขึ้าม แตุ่จริิง ๆ แล้วิไม่ม่ฤทธุิ�เดช้อะไริ มไ่วิ้เผู้่�อขึู้่ให้เกริงกลัวิเฉย ๆ 

เช้่น
- The new laws are just paper tigers without any method of enforcement. กฎหมายใหม่

ฉบุับุน่�เป็นเพั่ยงเส่อ่กริะดาษ์ เขึ้่ยนไวิ้ขึู้่ให้เกริงกลัวิ แตุ่ยังมองไม่เห็นถ้งการิบุังคับุใช้้อย่างจริิงจังใด ๆ 
Tiger mother / Tiger mom แม่พัันธุุ์โหด
ใช้เ้ริย่กแมท่่�เล่�ยงลกูแบุบุโหดเฮั่�ยบุ เพ่ั�อผู้ลกัดันใหล้กูปริะส่บุควิามส่ำเริจ็ เช่้น หากแม่คนหน้�งบุงัคบัุลกูวิา่ 

ทุกวิชิ้าตุ้องได้เกริด A เท่านั�น แบุบุน่�เริาก็อาจพัูดได้วิ่า
- She’s definitely a tiger mom.
A tiger doesn’t change its stripes. เส่่อไม่เปล่�ยนลาย
หากเส่่อเปล่�ยนลายตุามกำเนิดไม่ได้ฉันใด คนเริาก็เปล่�ยนนิส่ัยเน่�อแท้ขึ้องตุนไม่ได้ฉันนั�น
- You can’t expect an inveterate liar to be honest for long. A tiger doesn’t change 

its stripes. เริาหวิังให้คนกลับุกลอกทำตุัวิซึ่่�อส่ัตุย์ตุลอดไปไม่ได้หริอก เน่�อแท้ขึ้องคนเริานั�น มันเปล่�ยนยาก
ขึ้อทิ�งท้ายไวิ้ด้วิย Eye of the tiger ส่ัญช้าตุญาณการิเอาตุัวิริอด วิล่น่�โด่งดังมากในปัจจุบัุน เน่�องจาก

อยูใ่นเพัลง Roar (I’ve got the eye of tiger) ขึ้องนกัริอ้งส่าวิ Katy Perry มค่วิามหมายทำนองวิา่ ส่ญัช้าตุญาณ
การิเอาตุัวิริอด ควิามมุมานะไม่ยอมแพั้

- He had the eye of the tiger and kept us in a big game.
ปีน่� ปีเส่่อ ใคริจะว่ิาดุแค่ไหน แตุ่หากเริาเข้ึ้มแขึ้็งและสู่้ไปกับุมัน อย่างไริเส่่ย ปีเส่่อก็จะผู้่านไปได้ด่

เหมอ่นกับุทุกปีท่�ผู้่านมา Wishing you luck in the year of tiger!
....................................................................................................................................................................................................

อ้างอิง  : https://themomentum.co/wordodyssey-tigeridioms/ 

ทำไมการิมหุ่่นอยา่งท่�หวิงัเปน็เร่ิ�องยาก ยิ�งพัยายาม
เท่าไหร่ิ น�ำหนักก็ไม่ลงสั่กท่ ทั�งออกกำลังกาย ควิบุคุม
อาหาริ ส่าริพัดัวิธิุท่่�จะส่ริริหา แตุไ่มว่ิา่จะวิธิุไ่หน แตุล่ะวิธิุ่
ท่�คุณเล่อกก็ล้วินเก่�ยวิขึ้้องกับุ “ริะบุบุเผู้าผู้ลาญ”  
ขึ้องริ่างกายทั�งสิ่�น ซึ่้�งกริะบุวินการิเผู้าผู้ลาญพัลังงาน
ขึ้องริ่างกายนั�น จะเปล่�ยนอาหาริท่�กินเขึ้้าไปให้กลายเป็น
พัลังงาน และนำพัลังงานนั�นไปใช้้กับุกิจกริริมท่�ทำ
ริะหว่ิางวัิน เม่�อริะบุบุเผู้าผู้ลาญทำงานผิู้ดปกติุ จะส่่ง
ส่ัญญาณเตุ่อนตุ่อริ่างกาย เช้่น ผู้มริ่วิง ผู้ิวิแห้ง เหน่�อยล้า

 อ่อนเพัลย่ และน�ำหนักขึ้้�นเริ่�อย ๆ Amy Goodson และ 
Lauren Harris - Pincus ส่องผูู้้เช่้�ยวิช้าญด้านการิควิบุคุม
อาหาริ ได้ริะบุุถ้งพัฤติุกริริมการิกินท่�จะทำให้ริะบุบุ
เผู้าผู้ลาญพัังโดยไม่ริู้ตุัวิ ดังน่�
ได้้รัับโปรัตีีนไม่่เพีียงพีอ

การิบุริโิภคอาหาริท่�มโ่ปริตุน่ส่งู มค่วิามส่มัพันัธุ์
โดยตุริงกับุอัตุริาการิเผู้าผู้ลาญท่�ด่ขึ้้�น ไม่ใช้่แค่กิน
ให้มาก แตุ่ตุ้องกินให้เพั่ยงพัอ นักโภช้นาการิ
แนะนำให้กำหนดปริมิาณการิริบัุโปริตุน่ส่ำหรัิบุ
อาหาริทุกม่�อ เช่้น บุริิโภคโปริตุ่นอย่างน้อย 
๒๐ - ๒๕ กริัมตุ่อม่�อ โดยเฉพัาะอย่างยิ�ง
ในม่�อเช้้า
งด้อาหารัเช้้า

หลายคนงดอาหาริเช้้า
เป็นนิส่ัยไปแล้วิ อ้างว่ิา 
ไมห่วิิ แคก่าแฟัแก้วิเดย่วิ
ก็ พัอ  หริ่ อกำ ลั ง
พัยายามควิบุ คุม

อาหาริ/แคลอริ่ จ้งตุัดส่ินใจงดอาหาริม่�อแริกขึ้องวิัน 
แตุ่หารู้ิไม่วิ่าอาหาริเช้้าน่�แหละ ค่อ เช้่�อเพัลิงส่ำหรัิบุ
การิเริิ�มตุ้นการิทำงานขึ้องริะบุบุเผู้าผู้ลาญ ปริะโยช้นข์ึ้อง
การิกินม่�อเช้า้ กเ็พั่�อจดุไฟัให้กบัุริะบุบุเผู้าผู้ลาญไดท้ำงาน
อยา่งเต็ุมปริะสิ่ทธุภิาพั เช่้น อาหาริเช้า้ท่�อดุมด้วิยไฟัเบุอร์ิ 

โปริตุ่นไม่ตุิดมัน ไขึ้มันท่�ด่ตุ่อสุ่ขึ้ภาพั 
และพัวิกผู้ักผู้ลไม้
กิินม่้�อด้ึกิ

โดยปกตุิแล้วิ ริ่างกายจะ
คำนวิณพัลังงานท่�ตุ้องการิ
ใ ห้ เหมาะส่ม กับุกิ จกริริม

ริ ะ ห วิ่ า ง วิั น  ค น ท่� ท ำ
กจิกริริมท่�ตุอ้งใช้แ้ริงมาก 

ก็ย่อมตุ้องการิอาหาริ
และพัลังงานมากขึ้้�น 
เช่้นเดย่วิกับุเวิลานอน 
ริ่างกายไม่ได้จำเป็น
ตุ้ อ ง ใ ช้้ พั ลั ง ง า น

ม า ก ม า ย  เ ริ า จ้ ง
ไม่จำเป็นท่�จะตุ้องรัิบุ

พัลังงานหริ่อกินอาหาริ
แคลอริ่สู่งในช้่วิงท่�ใกล้
เ ขึ้้ า น อ น  ค น ท่� ง ด
อาหาริเช้า้ กนิม่�อริะหว่ิาง

วิันน้อย แตุ่มาเน้นหนักในม่�อเย็น ทำให้ริ่างกายได้ริับุ
พัลังงานช่้วิงก่อนนอนมากเกินไป นักโภช้นาการิแนะนำ
ให้กินม่�อเช้้าท่�บุำรุิงร่ิางกาย กินม่�อกลางวัินเป็นม่�อใหญ่ 
ส่่วินม่�อเย็นให้เป็นม่�อท่�เล็กลง และงดม่�อด้ก
เม่ินอาหารัที่ี�ม่ีไฟเบอรั์

ผู้ักและผู้ลไม้เป็นอาหาริท่�อุดมไปด้วิยไฟัเบุอริ์ 
หริอ่ใยอาหาริ ในกริะบุวินการิยอ่ยอาหาริ ไฟัเบุอริจ์ะเพัิ�ม
อัตุริาและควิามส่ามาริถในการิเผู้าผู้ลาญพัลังงานให้
ทำงานเต็ุมปริะสิ่ทธิุภาพั ไฟัเบุอร์ิช้่วิยให้เริาอิ�มท้องนาน 
จ้งควิบุคุมริะดับุพัลังงานได้ค่อนขึ้้างคงท่�ตุลอดวิัน 
อด้อาหารัหรั้อควบคุม่แคลอรัีไม่่ถููกิวิธีี

การิจำกัดพัลังงานจากอาหาริหริ่อแคลอริ่ท่�ได้ริับุ 
ในแตุ่ละวัิน (กินให้น้อยกว่ิาท่� ใ ช้้ )  เป็นวิิธุ่ ท่� ไ ด้ริับุ 
ควิามนิยมและม่ปริะส่ิทธุิภาพัส่ำหริับุคนท่�ตุ้องการิ
ลดน�ำหนัก แตุ่ถ้าเริาได้ริับุพัลังงานน้อยเกินไป จะส่่งผู้ล
ให้ริะบุบุเผู้าผู้ลาญพัังได้ นั�นค่อ หากเริาอดอาหาริหริ่อ 
คมุแคลอร่ิไม่ถูกวิธ่ิุ ร่ิางกายจะเข้ึ้าใจว่ิาเริากำลังอยูใ่นภาวิะ 
ขึ้าดแคลนอาหาริ และจะช้ะลอการิเผู้าผู้ลาญเพ่ั�อให้
ริ่างกายม่พัลังงานเพั่ยงพัอ
กิินอาหารัแปรัรัูปเป็นปรัะจำำา

อาหาริแปริริูปทั�งหลายไม่ด่ตุ่อริะบุบุเผู้าผู้ลาญ
ขึ้องริ่างกาย เป็นอาหาริท่�ย่อยเริ็วิ ท่�ส่ำคัญค่อไม่ม่
ใยอาหาริ ริะบุบุเผู้าผู้ลาญจง้ทำงานไดไ้มเ่ต็ุมท่� ถา้ตุอ้งการิ
ขึ้องวิ่างมาเค่�ยวิเล่น แนะนำให้เล่อกอาหาริท่�ม่ส่่วินผู้ส่ม
ขึ้องใยอาหาริ เช้น่ ธุญัพัช่้เตุม็เมลด็ ถั�วิ หริอ่ผู้ลไมจ้ะดก่วิา่

หากคุณตุ้องการิลดน�ำหนัก ส่ิ�งท่�ส่ำคัญท่�สุ่ดค่อ  
วินิยั เพัริาะการิเปล่�ยนแปลงท่�ตุ้องการินั�น ไม่ใช่้ทำแค่ ๓ วัิน 
๗ วิันแล้วิจะได้ผู้ล แตุ่ตุ้องใช้้ เวิลาค่อนขึ้้างมาก  
การิตุั�งใจลงมอ่ทำด้วิยแนวิทางตุ่าง ๆ  ขึ้า้งตุ้นอย่างตุ่อเน่�อง
ส่ม�ำเส่มอ จะส่ามาริถช้ว่ิยให้ริะบุบุเผู้าผู้ลาญขึ้องคณุกลบัุ
มามส่่มดลุท่�ด ่และส่ามาริถลดน�ำหนกัไดส้่ำเริจ็ตุามท่�ตุั�งใจ

I’ve got the eye of tiger

ยิ่่�งลดยิ่่�งลด
ยิ่่�งยิ่่�ง

๘๘  ปีีที่่� ๒๐ ฉบัับัที่่� ๔ ปีระจำเดืือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
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ธ�ำรงไทยธ�ำรงไทย

ในป ีพั.ศ. ๒๔๙๘ มม่ติุขึ้ององคก์าริส่หปริะช้าช้าติุ
ท่�นำปัญหาเก่�ยวิกับุเด็กมาอภิปริายและยกริ่างเป็น
ปฏิิญญาว่ิาด้วิยสิ่ทธุิเด็ก ซ้ึ่�งม่ขึ้้อส่ริุป ดังน่�

๑. เด็กและเยาวิช้น พ้ังได้ริับุสิ่ทธิุเท่าเท่ยมกัน
โดยปริาศจากการิแบุ่งแยกหริ่อก่ดกันไม่วิ่าโดยวิิธุ่ใด 
ในเริ่�องเช้่�อช้าตุิ ส่่ผู้ิวิ เพัศ ภาษ์า ศาส่นา ควิามคิดเห็น
ทางการิเม่อง เผู้่าพัันธุุ์ส่ัญช้าตุิ สั่งคม ทริัพัย์ส่ิน 
ถิ�นกำเนิด ส่ภาพัร่ิางกาย และอ่�น ๆ ไม่วิ่าจะขึ้องเด็ก 
หริ่อคริอบุคริัวิก็ตุาม

๒. เดก็และเยาวิช้นพ้ังได้รัิบุการิคุม้คริองเป็นพิัเศษ์ 
อันจะช่้วิยให้เด็กส่ามาริถพััฒนาทั�งทางกาย ส่มอง 
และจิตุใจ เพั่�อให้ริ่วิมอยู่ในส่ังคมได้อย่างปกตุิ

๓. เดก็และเยาวิช้นมส่่ทิธุทิ่�จะได้ช่้�อและมส่่ญัช้าตุิ 
แตุ่กำเนิด

๔. เดก็และเยาวิช้นพ้ังได้รัิบุควิามมั�นคงทางส่งัคม 
และเตุิบุโตุอย่างส่มบุูริณ์ ดังนั�นทั�งแม่และเด็กควิริได้ริับุ
การิคุม้คริองเป็นพัเิศษ์ ทั�งอยูใ่นคริริภ์มาริดาและภายหลัง 
จากการิคลอดแล้วิ โดยได้ริับุสิ่ทธิุในเร่ิ�องท่�อยู่อาศัย 
ได้ริบัุอาหาริ ได้ริบัุการิดแูลทางการิแพัทย์ และโดยเฉพัาะ 
เด็กเล็กให้ได้ริับุการิเล่นริ่�นเริิง เพัลิดเพัลิน

๕. เด็กและเยาวิช้นท่�พัิการิทั�งริ่างกาย ส่มอง 
และจิตุใจ ม่ส่ิทธุิท่�จะได้ริับุการิรัิกษ์าพิัเศษ์ หมายถ้ง 
การิดูแลริักษ์าและการิศ้กษ์าท่�เหมาะส่มกับุส่ภาวิะ
ขึ้องเด็กโดยเฉพัาะ

๖. เด็กและเยาวิช้นพ้ังได้ รัิบุควิามรัิกและ
ควิามเขึ้้าใจ อันจะช้่วิยพััฒนาบุุคลิกขึ้องตุนโดยอยู่ใน
ควิามริบัุผู้ดิช้อบุขึ้องบุดิา มาริดาขึ้องเดก็ และเดก็จะตุอ้ง
อยู่ในบุริริยากาศท่�เตุ็มไปด้วิยควิามริัก ควิามอบุอุ่น 
ปลอดภัย และไม่พัลัดพัริากจากพ่ัอแม่ ในกริณ่ท่�เด็ก
ไม่ม่คริอบุครัิวิหริ่อมาจากคริอบุครัิวิท่�ยากจนและ
ม่ลูกมาก ก็จะได้ริับุควิามช้่วิยเหล่อเป็นพัิเศษ์จากริัฐ 
หริ่อองค์กริตุ่าง ๆ 

๗. เด็กและเยาวิช้นม่ส่ิทธุิท่�จะได้รัิบุการิศ้กษ์า 
อย่างน้อยในริะดับุปริะถมศ้กษ์า เพ่ั�อเป็นการิส่่งเส่ริิม
พััฒนาเด็กให้เหมาะกับุวิัฒนธุริริมขึ้องสั่งคมนั�น และให้
เดก็เติุบุโตุเป็นส่มาชิ้กผูู้ท้ำปริะโยช้น์ตุ่อส่งัคมได้คนหน้�ง 
การิศ้กษ์าน่�คริอบุคลุมให้ถ้งการิแนะแนวิทางช้่วิิตุ ซ้ึ่�งม่
บุิดา มาริดาเป็นผูู้้ริับุผู้ิดช้อบุก่อนบุุคคลอ่�น เด็กจะตุ้อง

ม่โอกาส่ได้ริับุควิามส่นุกส่นานเพัลิดเพัลินจากการิเล่น
และริ่�นเริิงพัริ้อมกันไป 

๘. เด็กและเยาวิช้นจะเป็นบุุคคลแริกท่�ได้ริับุ
การิคุม้คริองและส่งเคริาะห์ในทุกกริณ่

๙. เดก็และเยาวิช้นพัง้ได้ริบัุการิปกป้องให้พ้ันจาก 
การิถูกทอดทิ�ง จากควิามโหดริ้ายทาริุณ และการิ
ถูกข่ึ้มเหงรัิงแกทุกช้นิด เด็กจะตุ้องไม่กลายเป็นสิ่นค้า
ไม่วิ่าในริูปแบุบุใด จะตุ้องไม่ม่การิรัิบุเด็กเข้ึ้าทำงาน
กอ่นวัิยอันควิริ ไม่มก่าริกริะทำใด ๆ  อนัจะเป็นการิชั้กจูง
หร่ิออนุญาตุให้เด็กจำตุ้องรัิบุจ้างทำงาน ซ้ึ่�งอาจจะ
เปน็ผู้ลริา้ยตุอ่ส่ขุึ้ภาพัขึ้องเดก็ หริอ่เปน็เหตุใุหก้าริพัฒันา
ทางกาย ทางส่มอง และทางจิตุใจขึ้องเด็กเส่่�อมลง

๑๐. เดก็และเยาวิช้นพัง้ได้ริบัุการิคุม้คริองให้พัน้
จากการิกริะทำท่�แส่ดงถ้งการิก่ดกัน แบุ่งแยก ไม่ว่ิา
ทางเช้่�อช้าตุิ ศาส่นา ส่ภาพัริ่างกาย ฐานะทางส่ังคม 
ด้วิยวิิธุ่การิใด เด็กจะตุ้องได้ริับุการิเล่�ยงดูให้เตุิบุโตุขึ้้�น
ด้วิยควิามเขึ้้าใจ ม่มิตุริภาพัริะหวิ่างช้นช้าตุิ สั่นติุภาพั 
และควิามเส่มอภาค 

จากปฏิิญญาส่ากลทั�ง ๑๐ ขึ้้อ จะเห็นวิ่าผูู้้ใหญ่
ตุอ้งตุริะหนักถง้คณุคา่ขึ้องเดก็ ไมท่ำการิละเมิดสิ่ทธิุเดก็ 
ริวิมถง้ส่อนให้เดก็เข้ึ้าใจถง้บุทบุาทหน้าท่� ควิามริบัุผู้ดิช้อบุ 
ตุ่อตุนเอง และส่ังคม 

นอกจากน่� จากปฏิิญญาขึ้้างตุ้น ทำให้ทั�วิโลก 
เริิ�มให้ควิามส่ำคัญกับุเด็ก ดังนั�นปริะเทศตุ่าง ๆ จ้งเริิ�ม
จัดงานเฉลิมฉลองวัินเด็กขึ้้�น

ส่ำหริับุปริะเทศไทย ได้ม่มตุิในการิจัดงาน 
วิันเด็กแห่งช้าติุขึ้้�นครัิ�งแริกในวัินจันทริ์ท่� ๓ ตุุลาคม  
พั.ศ. ๒๔๙๘ ตุริงกบัุส่มยัริฐับุาล จอมพัล ป. พับิุลูส่งคริาม 
และกำหนดใหว้ินัจนัทร์ิขึ้องส่ปัดาหแ์ริกในเดอ่นตุลุาคม 
เป็นวัินเด็กแห่งช้าติุ กริะทั�งในปี พั.ศ. ๒๕๐๖ ม่การิ
ปริะ ชุ้มคณะกริริมการิ จัดงาน วัิน เ ด็กแ ห่ งช้า ติุ 
เพั่�อปริับุเปล่�ยนวิัน เน่�องจากในช่้วิงเด่อนตุุลาคม 
อยู่ในฤดูฝ่น ม่ฝ่นตุกหนักและม่น�ำหลากในบุางพั่�นท่� 
ทำให้เด็กไม่ส่ะดวิกในการิเดินทางมาร่ิวิมงาน ดังนั�น 
จ้งม่มตุิเปล่�ยนแปลงการิจัดงานวัินเด็กเป็นวิันเส่าริ์
ส่ัปดาห์ท่� ๒ ขึ้องเด่อนมกริาคม ซ้ึ่�งพั้นจากฤดูฝ่นและ
ฤดูเก็บุเก่�ยวิ ริวิมถ้งตุริงกับุวิันหยุดริาช้การิ ผูู้้ปกคริอง
ส่ามาริถพัาบุุตุริหลานมาริ่วิมงานได้อย่างส่ะดวิก

วินัเด็กแห่งช้าตุทิ่�มก่ำหนดจดัขึ้้�นอย่างเป็นทางการิ 
ในวัินเส่าริ์ส่ัปดาห์ท่� ๒ ขึ้องเด่อนมกริาคมจ้งเริิ�มตุ้นขึ้้�น
ในปี พั.ศ. ๒๕๐๘ เป็นตุ้นมา จวิบุจนปัจจุบุัน 

นอกจากการิจัดกิจกริริมส่ำหรัิบุเด็ก ๆ แล้วิ 
นายกริัฐมนตุริ่จะมอบุคำขึ้วัิญวิันเด็กให้กับุเด็กไทย
เป็นปริะจำทุกปี ซึ่้�งในแตุ่ละปีจะเป็นขึ้้อคิดและคตุิ
ท่�ส่ะทอ้นภาพัเดก็ในแตุล่ะยคุส่มยั เพั่�อใหเ้ดก็ม่คณุส่มบุตัุิ
ท่�เหมาะส่มกบัุช่้วิงเวิลานั�น ๆ  ซึ่้�งคำขึ้วัิญวินัเดก็ ป ี๒๕๖๕ 
ได้แก่ “ริู้คิด ริอบุคอบุ ริับุผู้ิดช้อบุตุ่อส่ังคม”

วินัเดก็แห่งช้าติุ คอ่วินัท่�เดก็ ๆ  ได้ริบัุควิามส่นกุส่นาน 
เพัลดิเพัลนิ และการิปลกูฝ่งัควิามริูค้วิามเขึ้า้ใจในหนา้ท่�
ขึ้องตุนเอง ขึ้ณะเด่ยวิกัน ยังทำให้ผูู้้ใหญ่ตุริะหนักถ้ง
ควิามส่ำคัญขึ้องเด็ก ไม่ละเมิดสิ่ทธุิ� แม้วิ่าพัวิกเขึ้า
จะยังเด็กก็ตุาม

เตรียีมรีบัมือ ผู้้�สู้งวัยั รีบัรี้�ไวั คลิิกซื้ื�อคล่ิอง
ส่ำหรัิบุมุมมองท่�จะส่ะท้อนถ้งการิเปล่�ยนแปลง

พัฤติุกริริมและควิามส่นใจขึ้องผูู้้บุริิโภคนั�น LINE ได้เผู้ย
ขึ้้อมูลส่ำคัญให้เห็นวิ่าในปีน่� โฆษ์ณาท่�เก่�ยวิกับุบุริิการิ
ด้านการิช้่วิยเหล่อ (Supportive Services) ทั�งบุริิการิ
ด้านการิเงิน หริ่อโคริงการิช้่วิยเหล่อตุ่าง ๆ ม่ยอดอัตุริา
การิคลิก (CTR) สู่งสุ่ดในปี ๒๐๒๑ แทนท่�กลุ่มส่ินค้า
อปุโภคบุริโิภคท่�ไดร้ิบัุควิามนิยมสู่งส่ดุใน ๒ ปก่ีอนหน้าน่� 
ตุามมาด้วิยส่่�อโฆษ์ณาขึ้องส่ินค้าท่�เก่�ยวิข้ึ้องกับุการิ
พััฒนาตุัวิเอง และส่ินค้าตุกแตุ่งบุ้านใช้้ในคริัวิเริ่อน 
ตุามลำดับุ ในขึ้ณะท่�โฆษ์ณาเก่�ยวิกับุสิ่นค้าลักช้ัวิริ่ เช้่น 
ยานยนตุ์ อส่ังหาริิมทริพััย์ ก็มาแริง ตุิดเป็น ๑ ใน ๕ 
อันดับุโฆษ์ณาท่�ม่อัตุริาการิคลิกสู่ งสุ่ดใน ๒ ปี  
ขึ้องการิแพัริ่ริะบุาดโควิิด-๑๙

กลุ่มช่้วิงอายุขึ้องผูู้้บุริิโภคท่�ม่การิคลิกโฆษ์ณา
บุนแพัลตุฟัอริม์ LINE มากท่�ส่ดุในป ี๒๐๒๑ คอ่ กลุม่ส่งูวิยั 
(Baby Boomer) และกลุม่เดก็อาย ุ๑๕ - ๑๙ ปี (Gen Z) 
ซึ่้�งแม้กลุ่มสู่งวิัยจะม่ปฏิิส่ัมพัันธุ์หริ่อ Engagement 
กับุโฆษ์ณาน้อยลงในแตุ่ละปี ด้วิยอัตุริาเตุิบุโตุขึ้อง
การิคลิกลดลงในช้่วิง ๓ ปีท่�ผู้่านมา ซึ่้�งตุริงกันขึ้้ามกับุ
กลุ่มเด็กท่�ม่ อัตุริาการิคลิกเติุบุโตุขึ้้�นมาโดยตุลอด 
แตุ่กลุ่มสู่งวัิยกลับุเป็นกลุ่มท่� ม่ อัตุริาการิซ่ึ่�อสิ่นค้า
และบุริกิาริจากการิคลกิโฆษ์ณาเพัิ�มขึ้้�นทกุปี และส่งูท่�ส่ดุ
ในปีน่� เม่�อเท่ยบุกับุกลุ่มเด็กท่�อาจจะยังไม่ม่กำลังซึ่่�อ  
ช้่�ให้เห็นว่ิา กลุม่ผูู้้บุริโิภคสู่งวัิยเริิ�มคุน้เคยกับุโลกออนไลน์
มากขึ้้�น จนมก่าริเลอ่กคลิกโฆษ์ณาท่�พัวิกเขึ้าส่นใจจริงิ ๆ  
และจะตุัดส่ินใจซึ่่�อส่ินค้ากับุแบุรินด์ท่�ตุอบุโจทย์เท่านั�น

ดังนั�น นอกจากแบุรินด์จะตุ้องปรัิบุตัุวิเข้ึ้ากับุ
ส่ถานการิณ์ตุ่าง ๆ อย่างทันท่วิงท่แล้วิ นักการิตุลาด
ควิริเตุริย่มพัร้ิอมส่ร้ิางส่ริริค์ส่่�อโฆษ์ณารัิบุกลุม่เป้าหมาย 
โดยเฉพัาะผูู้ส้่งูวิยัแตุเ่นิ�น ๆ  ตุลอดจนเตุริย่มริปูแบุบุและ
วิิธุ่การิตุอบุคำถามท่� เหมาะส่มกับุผูู้้ ใ ช้้งานกลุ่มน่� 
ให้ส่ามาริถเข้ึ้าถง้ส่นิค้าได้ง่าย ส่่วินกลยทุธ์ุในการิเลอ่กใช้้ 
ส่่�อโฆษ์ณา จำเป็นตุ้องตุอบุโจทย์กลุ่มลูกค้าจริิง ๆ และ
เช้่�อมโยงกับุโซึ่ลูช้ันหริ่อเคริ่�องม่อตุ่าง ๆ  อย่างเหมาะส่ม 
พัร้ิอมขึ้้อมูลท่�คริบุถ้วิน ม่ปริะโยช้น์ ใช้้งานง่าย และให้
ปริะส่บุการิณ์ท่�ด ่ซึ่้�งทั�งหมดน่�จะส่่งผู้ลให้ผูู้้ขึ้ายส่ามาริถ
ปดิการิขึ้ายไดแ้ละขึ้บัุเคล่�อนธุรุิกจิใหม้ก่าริเตุบิุโตุท่�ยั�งยน่
ได้บุนโลก Now Normal พั่�นท่�หลากหลาย วิางโฆษ์ณา
ให้ได้ตุริงทาริ์เก็ตุ 

เ ม่� อ  L AP  ม่ ตุ ำ แห น่ งห ริ่ อพั่� น ท่� ใ น ก า ริ 
นำเส่นอส่่�อโฆษ์ณามากมาย ตุามบุริิการิท่�หลากหลาย
บุนแพัลตุฟัอริ์ม ซ้ึ่�งแตุ่ละบุริิการิ ตุ่างทำหน้าท่�เป็นพั่�นท่�
ในการินำเส่นอส่่�อโฆษ์ณา ทำให้เกิดการิริับุริู้ถ้งส่ินค้า
หริ่อแบุรินด์ตุ่าง ๆ ได้อย่างม่ปริะส่ิทธุิภาพัแตุกตุ่างกัน
ออกไป นักการิตุลาดจ้งควิริศ้กษ์าและทำควิามเขึ้้าใจ
บุุคลิ กขึ้องผูู้้ ใ ช้้ ง านในแตุ่ละบุริิการิอย่ า งล้ กซึ่้� ง 
เพั่�อวิางแผู้นการิลงส่่�อโฆษ์ณาให้ตุริงจุด ไม่วิ่าจะเป็น

• หน้าริายการิแช้ตุหริ่อหน้า Chat List บุริิการิ
หน้าหลักขึ้อง LINE ท่�ม่ผูู้้ใช้้งานเกิน ๕๐ ล้านคน 
คริอบุคลุมทุกช้่วิงอายุ

• หน้า LINE VOOM หร่ิอเดมิคอ่ LINE Timeline 
พั่�นท่�โซึ่เช้่ยลบุนแพัลตุฟัอริ์ม LINE ท่�มผูู่้้ใช้้งานเกินคริ้�ง
เป็นกลุม่คนตุา่งจงัหวิดั โดย ๖๐ % เป็นกลุม่คนวิยัทำงาน 
และผูู้้ ใ ช้้งานนิยมดูคอนเทนตุ์ริูปแบุบุวิิ ด่โอสู่งถ้ง 
๒๘ ล้านวิิวิตุ่อวิัน

• หน้า LINE TODAY ศูนย์ริวิมขึ้้อมูลขึ้่าวิส่าริ
ท่�โดนใจคนไทย ด้วิยยอดวิวิิเตุบิุโตุเกนิ ๕๐ % ในทกุเดอ่น 
อย่างตุ่อเน่�อง ผูู้้ใช้้งานเกินคริ้�งเป็นกลุ่มคนกริุงเทพัฯ 
และปริิมณฑ์ล มากกวิ่า ๙๙ % ขึ้องผูู้้ใช้้ LINE TODAY 
มองเห็นหริ่อรัิบุริู้โฆษ์ณาขึ้องแบุรินด์ตุ่าง ๆ โดยเก่อบุ 
๕๐ % ขึ้องกลุ่มดังกล่าวิม่การิคลิกโฆษ์ณา

• หน้า LINE Wallet พั่�นท่�เพั่�อการิจับุจ่ายใช้ส้่อย
ส่ินค้าหริ่อบุริิการิตุ่าง ๆ บุน LINE โดยเฉพัาะการิเขึ้้าถ้ง
บุริิการิช้ำริะเงินยอดนิยมอย่าง Rabbit LINE Pay ซึ่้�งก็
ม่การิเขึ้้าถ้งสู่งถ้ง ๑๗๐ ล้านวิิวิตุ่อเด่อน

• LINE OpenChat พั่�นท่�คอมมิวินิตุ่�ส่ำหริับุ
พัูดคุยในกุล่มผูู้้ท่�ม่ควิามส่นใจเด่ยวิกัน บุริิการิน้องใหม่
ท่�ได้ริับุกริะแส่ตุอบุริับุด่เกินคาด ท่�ปัจจุบุันม่กลุ่มท่�
ถูกส่ริ้างขึ้้�นมากกวิ่า ๑ ล้านกลุ่ม

ขึ้้อมูลอัพัเดตุใหม่แกะกล่องทั�งหมดน่� ไม่เพั่ยง
เป็นแนวิทางให้นกัการิตุลาดนำไปใช้ตุ้อบุโจทย์ทุกธุรุิกจิ 
เท่าทันเทรินด์การิตุลาดดิจิทัลใหม่ ๆ ท่�เปล่�ยนแปลง
อย่างริวิดเริ็วิในโลก Now Normal แตุ่ยังเป็นขึ้้อมูล
ตุอกย�ำให้นักการิตุลาดยุคใหม่เห็นถ้งเคริ่�องม่อโฆษ์ณา
ท่�ทริงปริะส่ทิธุภิาพัอยา่ง LINE Ads Platform ท่�จะช้ว่ิย
ให้เขึ้้าถ้งลูกค้าได้อย่างไม่พัลาดเป้า และส่ามาริถ
ส่ริ้างการิเตุิบุโตุให้กับุธุุริกิจได้อย่างยั�งย่น
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๙ ขนมมงคล

เจาะลึึกเทรนด์์บน

LINE Ads Platform 
รัับวิ่ถีีการัทำำาโฆษณายิุ่คใหม่ (II)

“เด็ก็เอ๋ย๋ เด็ก็ดี็ ต้อ้๋งมีหีน้า้ทีี่� ๑๐ อ๋ยา่งด้็วยกัน้ ...” เพัลงทำนอง
คุ้นหูท่�เม่�อใดก็ตุามท่�เปิดเพัลงน่� เริาทุกคนล้วินทริาบุกันด่ว่ิา เป็นเพัลง
ส่ำหริับุวิันเด็กแห่งช้าตุิ 

บุคุคลทกุช้ว่ิงวิยั ล้วินมค่วิามส่ำคัญและควิามงามท่�แตุกตุา่งกนัไป 
วิยัเด็กคอ่ช่้วิงเวิลาส่ำคัญช่้วิงเวิลาหน้�ง พัฒันาการิในช่้วิงวัิยเด็กส่ามาริถ
ส่ริ้างพัฤตุิกริริมบุางอย่างท่�ส่่งผู้ลถ้งอนาคตุ ถ้งแม้วิ่าเด็กจะไริ้เด่ยงส่า 
แตุ่ควิามเยาวิ์วัิยเหล่านั�นล้วินม่คุณค่า ไม่ควิริมองขึ้้ามเช้่นกัน

๙๙ปีีที่่� ๒๐ ฉบัับัที่่� ๔ ปีระจำเดืือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
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 ปัจจุบุันภัยพัิบุัตุิทั� งท่� เกิดขึ้้�นตุามธุริริมช้าตุิ 
และท่� เกิดจากการิกริะทำขึ้องมนุษ์ย์  ม่แนวิโน้ม 
จะทวิ่ควิามริุนแริงมากขึ้้�น และไม่ส่ามาริถหยุดยั�งได้  
ซึ่้�งชุ้มช้นถ่อเป็นด่านแริกขึ้องการิเผู้ช้ิญเหตุุ การิริอริับุ 
ควิามช่้วิยเหล่อจากหน่วิยงานภาคริัฐเพั่ยงอย่างเด่ยวิ 
อาจไม่ทันท่วิงท่ และริะหว่ิางท่�เกิดเหตุุการิณ์การิติุดตุ่อ
ส่่�อส่าริหริ่อเส้่นทางคมนาคมอาจถูกตัุดขึ้าด หากชุ้มช้น
และท้องถิ�นม่ควิามพัร้ิอมท่�จะเผู้ชิ้ญส่ถานการิณ์ 
และส่ามาริถพั้�งพัาตุนเองได้ในเบุ่�องตุ้น จะช้่วิยลด 
ควิามสู่ญเส่่ยตุ่อทั�งช้่วิิตุและทริัพัย์ส่ิน และยังส่ามาริถ
ช้่วิยเหล่อชุ้มช้นใกล้เค่ยงได้อ่กด้วิย ดังนั�นการิส่นับุส่นุน
ให้ชุ้มช้นม่ควิามริู้ ม่ควิามเขึ้้าใจและเขึ้้ามาม่ส่่วินริ่วิม
ในการิริับุม่อและการิจัดการิกับุส่าธุาริณภัยจ้งเป็น
เริ่�องส่ำคัญอย่างยิ�ง ตุั�งแตุ่ก่อนและหลังเกิดภัยพัิบุัตุิ 
 ดังนั�น กอ.ริมน.จังหวิัด น.บุ. ได้รัิบุมอบุหมายจาก 
ศปป.๔ กอ.ริมน. ในการิริ่วิมบุูริณาการิกับุหน่วิยงาน
ภาคริัฐ ภาคเอกช้น และหน่วิยทหาริ ริวิมถ้งเคร่ิอขึ้่าย
มวิลช้นในพั่�นท่� จง้ตุ้องเตุริ่ยมควิามพัร้ิอมในการิป้องกัน
และบุริริเทาภัยพัิบุัตุิท่�อาจจะเกิดขึ้้�นได้ทุกเวิลาให้ม่
ปริะสิ่ทธิุภาพัมากท่�สุ่ด โดยเส่ริิมส่ร้ิางการิตุริะหนักริู้
ให้กับุชุ้มช้นและท้องถิ�นในการิลดควิามเส่่�ยงตัุ�งแตุ่
ก่อนเกิดภัย การิปฏิิบุัตุิขึ้ณะเกิดภัย และการิฟั้�นฟัู
หลังเกิดภัย เพ่ั�อลดควิามเส่่�ยงและลดผู้ลกริะทบุ 
จากภยัพับิุตัุ ิทำใหเ้กดิควิามมั�นคงปลอดภยั ซึ่้�งส่อดคลอ้ง
กับุยุทธุศาส่ตุริ์ช้าตุิและแผู้นแม่บุท ดังน่�
 - ยุทธุศาส่ตุริช์้าติุ ๒๐ ป ี(พั.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
ด้านควิามมั�นคง เป้าหมายท่� ๓ ท่�ตุ้องการิให้หน่วิยงาน
ด้านควิามมั�นคง ภาครัิฐ ภาคเอกช้น และภาคปริะช้าช้น 
มค่วิามพัริ้อมในการิป้องกันและแก้ไขึ้ปัญหาควิามมั�นคง 
 - แผู้นแม่บุทภายใตุ้ยุทธุศาส่ตุร์ิช้าตุิในปริะเด็น
ควิามมั�นคง แผู้นย่อยการิป้องกันและแก้ไขึ้ปัญหาท่�ม่
ผู้ลกริะทบุตุ่อควิามมั�นคง
 - แผู้นการิป้องกนัและบุริริเทาส่าธุาริณภัยแห่งช้าติุ 
พั.ศ. ๒๕๕๘ ยทุธุศาส่ตุร์ิท่� ๑ การิมุง่เน้นการิลดควิามเส่่�ยง 
จากส่าธุาริณภัย และยุทธุศาส่ตุริ์ท่� ๒ การิจัดการิ
ในภาวิะฉุกเฉินแบุบุบูุริณาการิ
 - แผู้นการิป้องกันและบุริริเทาส่าธุาริณภัย กอ.ริมน. 
พั.ศ. ๒๕๖๒ 
 การิจัดพััฒนาเคริ่อข่ึ้ายการิเฝ้่าริะวัิงป้องกัน
และบุริริเทาส่าธุาริณภัยเบุ่�องตุ้นในชุ้มช้นขึ้้�น ก็เพ่ั�อให้
ผูู้้นำชุ้มช้นและปริะช้าช้นได้เริ่ยนริู้และทำควิามเข้ึ้าใจ
กับุแนวิทางจัดการิภัยพิับุัติุขึ้องหน่วิยงานภาคริัฐ ริวิมทั�ง
เพั่�อให้ผูู้้นำชุ้มช้นและปริะช้าช้น เกิดจิตุส่ำน้กส่าธุาริณะ 
ม่ควิามเส่่ยส่ละ และพัร้ิอมท่�จะม่ส่่วินร่ิวิมในการิ 
ลดควิามเส่่�ยงจากภัยพิับุั ติุและส่นับุส่นุนกิจกริริม 
ด้านการิป้องกันและบุริริเทาส่าธุาริณภัย

 กลุม่เปา้หมายในการิดำเนนิการิคริั�งน่� มผูู่้น้ำช้มุช้น 
มวิลช้น และเคริ่อขึ้่ายภาคปริะช้าช้น ในพั่�นท่�ริับุผู้ิดช้อบุ
ขึ้อง กอ.ริมน.จังหวัิด น.บุ. จำนวิน ๔๕ คน ม่ควิามริู้และ
ตุริะหนักถ้งส่าธุาริณภัยท่�อาจเกิดขึ้้�นในพั่�นท่� ตุลอดจน
ปลูกฝ่ังจิตุส่ำน้กการิม่ส่่วินริ่วิมในการิป้องกันและ 
บุริริเทาส่าธุาริณภัย และส่ร้ิางควิามเขึ้้าใจเก่�ยวิกับุ
บุทบุาทหน้าท่�ด้านการิป้องกันและบุริริเทาส่าธุาริณภัย
ขึ้อง กอ.ริมน. และหน่วิยงานภาคริัฐท่�เก่�ยวิขึ้้อง
 กอ.ริมน.จงัหวิดั น.บุ. จดัวิิทยากริและผูู้แ้ทนหน่วิยงาน 
ท่�เก่�ยวิข้ึ้องให้ควิามริูแ้ละส่ร้ิางควิามเขึ้้าใจ แก่ผูู้้นำชุ้มช้น 
มวิลช้น และเคริ่อขึ้่ายภาคปริะช้าช้น (ภาคทฤษ์ฎ่และ
ส่าธุิตุการิปฏิิบุัตุิ) เพั่�อให้ตุริะหนักริู้ถ้งส่าธุาริณภัยท่�อาจ
เกิดขึ้้�นในพั่�นท่� ปลูกฝ่ังจิตุส่ำน้กการิม่ส่่วินริ่วิมในการิ
ป้องกันและบุริริเทาส่าธุาริณภัย และส่ริ้างควิามเขึ้้าใจ
เก่�ยวิกับุบุทบุาทหน้าท่�ด้านการิป้องกันและบุริริเทา
ส่าธุาริณภัยขึ้อง กอ.ริมน. และหน่วิยงานภาคริัฐท่�
เก่�ยวิข้ึ้อง ริวิมทั�งรัิบุฟังัปัญหาขึ้อ้ขัึ้ดข้ึ้องและขึ้อ้เส่นอแนะ 
จากปริะช้าช้นในพั่�นท่�ริับุผู้ิดช้อบุ โดยใช้้เวิลาจัดการิฝ่ึก
อบุริมจำนวิน ๑ วิัน
 การิดำเนินการิในคริั�งน่� ปริะกอบุด้วิย
 - ดำเนินการิจัดการิฝ่ึกอบุริมโคริงการิพััฒนา
เคริ่อขึ้่ายการิเฝ้่าริะวิังป้องกันและบุริริเทาส่าธุาริณภัย
เบุ่�องตุ้นในชุ้มช้น ปริะจำปีงบุปริะมาณ พั.ศ. ๒๕๖๕ 
เม่�อวินัท่� ๒๔ มกริาคม ๒๕๖๕ เวิลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐  น. 
ณ เทศบุาลตุำบุลบุางพัลับุ อำเภอปากเกริ็ด จังหวัิด
นนทบุุ ร่ิ ผู้อ.ริมน.จังหวัิด น.บุ. ได้มอบุหมายให้  
พั.อ. บุำริุง วิิช้าธุริ ริอง ผู้อ.ริมน.จังหวิัด น.บุ.(ท.) 
เป็นปริะธุานในพิัธุ่ เ ปิดโคริงการิฯ ผูู้้ เ ข้ึ้า ร่ิวิมพิั ธุ่ 
ปริะกอบุด้วิย นายส่มยศ วิิช้ากริ นายอำเภอปากเกริ็ด 
และนายอดุลย์ บุุญส่ม นายกเทศมนตุริ่ตุำบุลบุางพัลับุ 
เขึ้้ าริ่ วิมเป็น เก่ยริตุิ ในพัิ ธุ่ เปิด ,  พัิ ธุ่มอบุวิุฒิบุัตุริ  
และพัิธุ่ปิดโคริงการิฯ ผูู้้เขึ้้าริับุการิอบุริมปริะกอบุด้วิย 
ผูู้น้ำช้มุช้น เจา้หนา้ท่�ภาคริฐั และเคริอ่ขึ้า่ยภาคปริะช้าช้น 
จำนวิน ๔๕ คน เขึ้้าริ่วิมโคริงการิฯ โดยม ่พั.อ. ดริ.อนันตุ์ 
ชู้ยิ�งส่กุลทิพัย์ หัวิหน้าฝ่่ายนโยบุายและแผู้น กอ.ริมน.
จังหวัิด น.บุ. เป็นผูู้้ดำเนินโคริงการิฯ 
 - จัดวิทิยากริถ่ายทอดควิามริูแ้ละส่ร้ิางควิามเข้ึ้าใจ 
แก่ผูู้้นำชุ้มช้น มวิลช้น และเคร่ิอขึ้่ายภาคปริะช้าช้น  
(ภาคทฤษ์ฎแ่ละส่าธุติุการิปฏิิบุตัุ)ิ โดย นายไพัโริจน์ จนัเจอ่ 
หัวิหน้ากลุ่มงานมาตุริฐานควิามปลอดภัย ส่ำนักงาน
ยุทธุศาส่ตุริ์การิป้องกันส่าธุาริณภัย ส่ำนักป้องกันและ
บุริริเทาส่าธุาริณภัย กรุิงเทพัมหานคริ พัริอ้มทม่วิทิยากริ
ฝ่ึกภาคปฏิิบัุ ติุ  มาเ ป็นวิิทยากริถ่ายทอดควิามริู ้
การิป้องกันและบุริริเทาส่าธุาริณภัยเบุ่�องตุ้น และการิส่ร้ิาง 
จิตุส่ำน้กส่าธุาริณะ ม่ควิามเส่่ยส่ละ และพัร้ิอมท่�จะ
มส่่ว่ินร่ิวิมในการิลดควิามเส่่�ยง จากภัยพิับุติัุและส่นับุส่นุน

กิจกริริม ด้านการิป้องกันและบุริริเทาส่าธุาริณภัย 
พัร้ิอมทั�งจัดการิฝึ่กภาคปฏิิบัุตุิ วิิธุ่การิป้องกันและการิ
เขึ้้าริะงับุเหตุุอัคค่ภัยได้อย่างถูกตุ้อง ให้แก่ผูู้้เขึ้้ารัิบุ
การิอบุริม
 - การิส่ริ้างเคริ่อขึ้่ายภาคปริะช้าช้น โดยให้
ผูู้้ผู่้านการิอบุริมโคริงการิฯ ลงทะเบุ่ยนริายช่้�อ ท่�อยู่ 
หมายเลขึ้โทริศัพัท ์เพ่ั�อขึ้้�นทะเบุย่นเป็นเคริอ่ข่ึ้ายมวิลช้น
การิป้องกนัและบุริริเทาส่าธุาริณภยั ขึ้อง กอ.ริมน.จงัหวิดั น.บุ.
 หน่วิยส่นบัุส่นนุหร่ิอภาคเ่คริอ่ข่ึ้าย ในการิดำเนนิการิ 
ได้แก่ กอ.ริมน.ภาค ๑, ส่ำนักงานป้องกันและบุริริเทา
ส่าธุาริณภัยจังหวิัดนนทบุุริ่, ส่ำนักป้องกันและบุริริเทา
ส่าธุาริณภัย กริุงเทพัมหานคริ, อำเภอปากเกริ็ด และ 
เทศบุาลตุำบุลบุางพัลับุ อ.ปากเกริ็ด จ.นนทบุรุิ่

 ผู้ลท่�คาดวิ่าจะได้ริับุจากการิดำเนินการิ 
 - ผูู้น้ำชุ้มช้น มวิลช้น และเคริอ่ข่ึ้ายภาคปริะช้าช้น 
ม่ควิามตุริะหนักริู้ถ้งแนวิโน้มและผู้ลกริะทบุขึ้องการิ
เกดิส่าธุาริณภัย และเข้ึ้ามาม่ส่ว่ินร่ิวิมในการิลดควิามเส่่�ยง
ขึ้องการิเกิดส่าธุาริณภัยในพั่�นท่�
 - ผูู้น้ำชุ้มช้น มวิลช้น และเคริอ่ข่ึ้ายภาคปริะช้าช้น 
ม่ควิามเขึ้้าใจแนวิทางการิจัดการิภัยพัิบุัตุิ ขึ้อง กอ.ริมน. 
และ กอ.ริมน.จังหวัิด น.บุ. และหน่วิยงานภาครัิฐในพั่�นท่� 
 - เกิดเคร่ิอขึ้่ายอาส่าส่มัคริภาคปริะช้าช้น 
ในการิเฝ่้าริะวิังแจ้งเตุ่อนภัยในชุ้มช้น ริวิมทั�งการิ
ส่นับุส่นุน การิปฏิิบุัตุิตุามแผู้นการิป้องกันและบุริริเทา
ส่าธุาริณภัยแห่งช้าตุิ และแผู้นการิป้องกันและบุริริเทา 
ส่าธุาริณภัยขึ้องจังหวิัดนนทบุรุิ่
  ส่่วินการิขึ้ยายผู้ลโคริงการิพััฒนาเคริ่อข่ึ้าย
การิเฝ่้าริะวิังป้องกันและบุริริเทาส่าธุาริณภัยเบุ่�องตุ้น
ในช้มุช้น ขึ้อง กอ.ริมน.จงัหวิดั น.บุ. ไปสู่ท่กุเทศบุาลตุำบุล 
จะช้่วิยส่ริ้างเคริ่อขึ้่ายภาคปริะช้าช้น ให้ม่ควิามริู้
และทักษ์ะด้านการิป้องกันและบุริริเทาส่าธุาริณภัย 
เพั่�อเป็นข้ึ้อมูลปริะกอบุการิเตุริย่มพัร้ิอมรัิบุมอ่และแก้ไขึ้
ปัญหาภัยพัิบุัตุิท่�ถูกตุ้อง ทันตุ่อเหตุุการิณ์ เป็นปริะโยช้น์
ตุ่อการิให้ควิามช้่วิยเหล่อปริะช้าช้นได้อย่างทันท่วิงท่ 
ริวิมถง้เคริอ่ขึ้า่ยมส่่ว่ินริว่ิมในการิริายงานขึ้า่วิและแจง้เหตุุ
ผู่้านช่้องทางตุ่าง ๆ ท่�ทันส่มยั ซึ่้�งจะทำให้ปริะช้าช้นเข้ึ้าถง้ 
และได้ริับุขึ้้อมูลขึ้่าวิส่าริการิแจ้งเตุ่อนภัยท่�ริวิดเริ็วิ
และทั�วิถ้ง ส่ามาริถบูุริณาการิริ่วิมกันริะหวิ่างหน่วิยงาน
ภาคริัฐ ภาคเอกช้น และภาคปริะช้าช้น

๑๐๑๐  ปีีที่่� ๒๐ ฉบัับัที่่� ๔ ปีระจำเดืือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



๑๑ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๔ ประจ�ำเดือนมกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการเพชรในตมรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต

กอ.รมน. ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
และ ศธ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือก
เข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๕  
TCAS รอบ ท่ี  ๒ Quota  โครงการ เพชรในตม  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเข้า 
ศึกษาต่อวชิาเอกการประถมศกึษา (เอกคู)่ หลักสูตรการศกึษา 
บณัฑติ ระหว่างวนัที ่๑๔ - ๒๘ ก.พ. ๖๕ โดยใช้ผลการสอบ 
GAT/PAT5 และวิชาสามัญ ภาษาองักฤษ ประจ�าปีการศกึษา  
๒๕๖๕ มีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครฯ ดังนี้ 

จ�านวนนิสิตที่จะรับ จ�านวนรวมทั้งสิ้น ๔๕ คน ดังนี้ 
• กอ.รมน.ภาค ๑ รับจ�านวน ๘ คน 
• กอ.รมน.ภาค ๒ รับจ�านวน ๑๐ คน 
• กอ.รมน.ภาค ๓ รับจ�านวน ๘ คน 
• กอ.รมน.ภาค ๔ รับจ�านวน ๑๙ คน 
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องศกึษาตามหลกัสตูรการศกึษา

บัณฑิต วิชาเอกการประถมศึกษา คู่กับวิชาเอกใดเอกหนึ่ง 
โดยมีเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก�าหนด 
ได้แก่ วชิาเอกการศกึษาปฐมวัย, วชิาเอกการจดัการเรียนรู้ 
ภาษาไทย, วิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ, วิชา
เอกการจัดการเรยีนรูส้งัคมศกึษา, วิชาเอกการจดัการเรยีน
รูค้ณติศาสตร์, วชิาเอกการจดัการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ และ
วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา 

สถานท่ีเรยีนและหอพกั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ทุกชั้นปี เรียนที่มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท ๒๓ (ประสานมิตร) 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
โดยมหาวทิยาลยัจะจดัหอพกัให้อาศยัภายใน มหาวทิยาลยั 
ณ หอพักนิสิตโครงการเพชรในตม จนส�าเร็จการศึกษา 
โดยไม่ต้องช�าระค่าธรรมเนียมหอพัก แต่ให้นิสิตช่วยกัน
ช�าระค่าไฟฟ้า น�้าประปา และอื่น ๆ (ตามที่จ่ายจริง) 
หอพกันสิติโครงการเพชรในตมเป็นอาคาร ๕ ชัน้ ๒ อาคาร  
แยกนิสิตชาย และนิสิตหญิง มีลักษณะเป็นห้องพักรวม 
จัดเรียงเตียงสองชั้นเป็นแถวตามลักษณะของห้องที่เป็น 
โถงกว้าง จัดแบ่งเป็นห้องศึกษาค้นคว้า (Study Room) 
และห้องโถงจัดกิจกรรม ชั้นที่ ๕ เป็นดาดฟ้า นิสิตจะ
ต้องรักษาวินัยและอยู ่ภายใต้กฎระเบียบของหอพัก 
โดยเคร่งครัดตลอดจนวินัยในการอยู่ร่วมกันในสังคม 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
• บิดาหรือมารดาและผู้สมัครมีสัญชาติไทย 
• บิดาหรือมารดาและผู ้สมัครมีภูมิล�าเนาอยู ่ใน

หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ตามพื้นที่ 
ประกาศรบัรองมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีนบัจนถงึวนัรบัสมคัร 
ดังนี้

กอ.รมน.ภาค ๑ พื้นที่จังหวัดชายแดน จ.กาญจนบุรี 
จ.จันทบุรี  จ.ตราด จ.ประจวบคีรีขันธ ์ จ.เพชรบุรี 
จ.ราชบุรี จ.สระแก้ว พ้ืนที่จังหวัดตอนใน จ.ฉะเชิงเทรา 
จ.ชลบุรี จ.ชัยนาท จ.นครนายก จ.นครปฐม จ.นนทบุรี 
จ.ปทมุธาน ีจ.ปราจนีบรุ ีจ.ระยอง จ.ลพบรุ ีจ.สมทุรปราการ 
จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม จ.สระบุรี จ.สิงห์บุรี 
จ.สุพรรณบุรี จ.อยุธยา จ.อ่างทอง

กอ.รมน.ภาค ๒ พ้ืนที่จังหวัดชายแดน จ.นครพนม 
จ.บึงกาฬ จ.บุรีรัมย์ จ.มุกดาหาร จ.เลย จ.ศรีสะเกษ 
จ.สุรินทร์ จ.หนองคาย จ.อุบลราชธานี จ.อ�านาจเจริญ 
พ้ืนที่จังหวัดตอนใน จ.กาฬสินธุ์ จ.ขอนแก่น จ.ชัยภูมิ 
จ.นครราชสีมา จ.มหาสารคาม จ.ยโสธร จ.ร้อยเอ็ด 
จ.สกลนคร จ.หนองบัวล�าภู จ.อุดรธานี

กอ.รมน.ภาค ๓ พื้นที่จังหวัดชายแดน จ.เชียงราย 
จ.เชียงใหม่ จ.ตาก จ.น ่าน จ.พะเยา จ.พิษณุโลก 
จ .แม ่ฮ ่องสอน จ .อุตรดิตถ ์  พื้ นที่ จั งห วัดตอนใน 
จ.ก�าแพงเพชร จ.นครสวรรค์ จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์ จ.แพร่ 
จ.ล�าปาง จ.ล�าพูน จ.สุโขทัย จ.อุทัยธานี 

กอ.รมน.ภาค ๔ พื้นที่จังหวัดชายแดน จ.ชุมพร 
จ.ระนอง จ.สงขลา จ.สตูล พื้นที่จังหวัดตอนใน จ.กระบี่ 
จ.ตรัง จ.นครศรีธรรมราช จ.พังงา จ.พัทลุง จ.สุราษฎร์ธานี 
พื้นที่ส่วนหน้า และ ๔ อ�าเภอใน จ.สงขลา จ.ยะลา 
จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส จ.สงขลา อ.นาทวี อ.จะนะ 
อ.สะบ้าย้อย และ อ.เทพา 

• เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะ
กรรมการก�าหนด ดงันี ้ผูข้าดแคลนทนุทรพัย์ หมายความว่า 
ผูท้ีม่รีายได้ต่อครอบครวัไม่เกิน ๒๔๐,๐๐๐ บาทต่อปี รายได้ 
ต่อครอบครัว พิจารณาจากรายได้รวมของบิดา-มารดา  
ในกรณทีีบ่ดิา-มารดาเป็นผูใ้ช้อ�านาจปกครอง หรือรายได้ของ 
ผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้ใช้อ�านาจปกครองมิใช่บิดา-มารดา 

• ก�าลังศึกษาอยู ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ และจะ
ส�าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๔ (มหาวิทยาลัย
จะไม่พิจารณาผู้ที่สอบเทียบได้หรือผู้ที่จบการศึกษาชั้น
มธัยมศกึษาปีที ่๖ แล้ว) โดยมคีะแนนเฉลีย่สะสม นบัตัง้แต่
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จนถึงภาคเรียนที่ ๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (รวม ๕ ภาคเรียน) ไม่ต�า่กว่า ๒.๗๕ 

• มีผลการสอบ GAT/PAT5 ประจ�าปีการศึกษา 
๒๕๖๕ ตามองค์ประกอบ ดังนี้ รหัสและชื่อวิชา GAT วิชา
ความถนัดทั่วไป ค่าน�า้หนัก (%) ๕๐ เกณฑ์ขั้นต�า่ (%) ๔๐ 
PAT 5 วชิาความถนดัวชิาชพีคร ูค่าน�า้หนกั (%) ๕๐ เกณฑ์
ขั้นต�่า (%) ๓๐ วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ เกณฑ์ขั้นต�า่ 
(%) ๒๐ 

• ผูส้มคัรท่ีสมคัรสอบเข้าวชิาเอกคู ่ต้องมผีลการสอบ 
วิชาสามัญไม่น้อยกว่า ๒ วิชาเพ่ือใช้คัดเลือกเข้าศึกษา  
วิชาเอกที่ ๒ ที่ผู้สมัครประสงค์จะเข้าศึกษา 

• เป็นผู้มีความประพฤติดี มีลักษณะเป็นผู ้น�าท่ีดี  
มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ 
มจีติอาสาเพือ่ส่วนรวม โดยมหีนงัสอืรบัรองความประพฤติ
ดังกล่าวจากผู้บริหารสถานศึกษา 

• มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง 
• มีบุคลิกภาพดีที่เหมาะสมกับการเป็นครู 
• ไม่เป็นโรคตดิต่อร้ายแรง ซึง่เป็นโรคทีส่งัคมรงัเกยีจ 

และ/หรือเป็นโรคท่ีจะเบียดเบียน หรือมีความผิดปกติ  
ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพครู 

• ต้องไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ หรือรายงานตัวเข้าเป็น
นิสิตในสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ จากการคัดเลือก TCAS 
รอบที่ ๑ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

การสมัครเข้าเป็นนิสิต 
• ผู ้สมัครเข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยท่ี http://

admission.swu.ac.th ท�าการลงทะเบียนผู้ใช้งาน (สมัคร 
ครั้งเดียว)  เข้าสู่ระบบ (หากลงทะเบียนไว้แล้วข้ามไป
ข้อต่อไป)

• เลือกสมัครระดับปริญญาตรี 
• เลือกประเภทการรับสมัคร  TCAS รอบที่ ๒ 

โควตา 
• ในการรับสมัคร TCAS รอบที่ ๒ Quota ผู้สมัคร

สามารถสมัครได้ ๑ สาขาวิชาเท่านั้น 
• กรอกข้อมูลการสมัครและตรวจสอบให้ถูกต้อง 

ก่อนบันทึกข้อมูล 
• ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร 
• การพบเลขท่ีน่ังสอบหมายความว่าผู้สมัครมีสิทธิ์

ได้รับการพิจารณาเข้ารับการคัดเลือกเน่ืองจากได้ช�าระ
เงินค่าสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยังไม่ได้เป็นผู้มีสิทธ์ิสอบ
สัมภาษณ์ 

• ผู ้สมัครจะต้องดูประกาศผลการคัดเลือก หรือ
ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์
อกีครัง้หนึง่ตามวนัทีก่�าหนด และมหาวิทยาลยัจะไม่คนืเงนิ 
ค่าสมคัรท่ีช�าระไปแล้ว กรณผีูส้มัครไม่ผ่านการคดัเลอืกต่าง ๆ   

ดงันัน้ก่อนการสมคัรต้องศกึษารายละเอยีด/คณุสมบตัขิอง
ผู้มีสิทธิ์สมัครอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง 

• หากตรวจพบภายหลังว่าผู ้สมัครขาดคุณสมบัติ
ข ้อใดข้อหน่ึงตามท่ีระบุไว ้ในประกาศฯ แม้จะผ่าน 
กระบวนการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตแล้วก็ตาม จะถูกตัด
สิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินต่าง ๆ ที่ช�าระไว้
แล้วคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

• การตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ/การประกาศผลต่าง ๆ  
ผู้สมัครเข้าไป http://admission.swu.ac.th  ข้อมูล
ผูส้มคัร  ข้อมลูสมัครสอบ ดขู้อมลูทีใ่บสมคัรทีส่มบรูณ์

สามารถศึกษารายละเอียดได้ท่ี http://admission.
swu.ac.th หรือสอบถามได้ที่

• ง านบริ การการศึ กษา  คณะศึกษาศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร. ๐ ๒๖๔๙ ๕๒๘๗,  
๐ ๒๖๔๙ ๕๒๘๘ โทรสาร ๐ ๒๖๔๙ ๕๒๖๔

• งานรับนิสิตใหม่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร. ๐ ๒๒๕๘ ๔๑๙๖,  
๐ ๒๖๔๙ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๕๖๖๕ โทรสาร ๐ ๒๒๖๐ ๒๖๕๒

• กอ งอ� านวยการ รั กษาความมั่ น ค งภาย ใน 
ราชอาณาจักร สวนรื่นฤดี กทม. โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๗๕๓,  
๐ ๒๒๔๑ ๘๕๘๓ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๔๗๕๓

• กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๑ 
กทม. โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๓๙๗๘ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๓๙๗๘

• กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๒ 
ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร./โทรสาร ๐๔๔ 
๒๔๖ ๔๙๘ ติดต่อ พ.ต. อ�านาจ เกรียงวงศ์ ๐๘ ๘๗๑๗ 
๑๔๔๒

• กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๓ 
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทร. 
๐๕๕ ๒๔๕ ๐๗๐ ต่อ ๗๓๕๘๐ โทรสาร ๐๕๕ ๒๕๘ ๘๖๓ 
ติดต่อ พ.อ. อมร พิมพ์สี ๐๘ ๑๔๒๔ ๘๙๔๓

• กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔  
ค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  
โทร. ๐๗๕ ๓๘๓ ๒๕๓, ๐๗๕ ๓๘๓ ๔๐๕ ติดต่อ  
พ.ท. ชาญณรงค์ ช�านาญกิจ ๐๖ ๕๑๖๙ ๓๕๔๒ และ 
กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดทุกจังหวัด

ศึกษาจบมีงานท�า 
บรรจุรับราชการทันที



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�านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักร
สวนรืน่ฤดี เขตดสุติ กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดอืน
ใบอนญุาตเลขที ่๑๔/๒๕๒๑

ปทจ.ดสิุต

๑๒  ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๔ ประจ�ำเดือนมกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๕


