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กอ.รมน.
กอ.รมน. ลงนาม MOU ร่วมกับ กปน. 
บริหารจัดการน�า้ประปาพัฒนาคุณภาพชวิีตประชาชน 

กอ.รมน. ภาค ๔ สน.  
มอบทุนส่งเสริมการศึกษา
พัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้

พล.อ. ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นรม. และ รมว.กลาโหม/ 
ผอ.รมน. ได้มอบนโยบายแก่กองทัพ และหน่วยงาน
ด้านความม่ันคง ในการประชุมสภากลาโหม เมื่อวันท่ี  
๒๑ ม.ค. ๖๕ เกีย่วกบัการลกัลอบหนเีข้ามาในราชอาณาจกัร 
โดยผิดกฎหมายท่ีมีทุกพื้นท่ีตามแนวชายแดน และ
สามารถตรวจสอบจับกุมได้เป็นจ�านวนมากให้ด�าเนนิการ
อย่างเร่งด่วนและเคร่งครัด นั้น

จากนโยบายดงักล่าว พล.อ. ณรงค์พนัธ์ จติต์แก้วแท้  
ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน. ได้สั่งการเน้นย�้าการปฏิบัติของ 
กอ.รมน. ทกุภาคส่วนให้เข้มงวดสกดัการลกัลอบเข้าเมอืง 
โดยผิดกฎหมาย พร้อมประสานหน่วยงานฝ่ายความ
มั่นคง ฝ่ายปกครอง รวมถึงเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพกวดขัน
ตรวจพืน้ทีต่อนใน เพือ่ตรวจสอบและตดิตามการจ้างงาน 
ของผู้ประกอบการ ไม่ให้จ้างงานแรงงานที่ผิดกฎหมาย 
พร้อมผลักดันและส่งเสริมให้จ้างแรงงานเข้าท�างาน
ตามบันทึกข ้อตกลง MOU ระหว ่างรัฐบาลไทย 
กับประเทศต้นทาง ซึ่งปัจจุบันมีการร้องขอจากนายจ้าง
แล้วประมาณ ๘๐,๐๐๐ คน โดยจะเริ่มมีการน�าแรงงาน 
เข้ามาในต้นเดือน ก.พ. ๖๕ นี้ 

ทัง้นี ้พล.อ. สนัตพิงศ์ ธรรมปิยะ เลขาธกิาร กอ.รมน.  
ได้ก�าชบัการปฏบิตัขิอง กอ.รมน.จงัหวดั ให้เข้มมาตรการ 

กวดขัน หมั่นเข้าพื้นท่ีตรวจสอบสถานประกอบการ 
กจิการร้านค้า เขตอตุสาหกรรม ในการตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐานของแรงงานอย่างละเอียดก่อนท่ีจะพิจารณา
อนญุาตท�างาน เพ่ือป้องกนัการจ้างแรงงานท่ีผดิกฎหมาย
และไม่ผ่านการคัดกรอง รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย
ให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในห้วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยการ 
ด�าเนินการท่ีผ่านมา กอ.รมน. ได้มีการประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าตรวจพื้นท่ีตอนใน 
อาทิ จ.สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรปราการ สระแก้ว 
จันทบุรี ตรัง นราธิวาส และเน้นย�้าในจังหวัดท่ีเป็น
เขตอุตสาหกรรม เพื่อป้องปรามและป้องกันการกระท�า 
ผิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น 

เมือ่วนัที ่ ๒๖  ม.ค.  ๖๕  ณ  กองอ�านวยการรกัษาความมัน่คง 
ภายในราชอาณาจักร ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ  
(MOU) บูรณาการบริหารจัดการน�้าประปาอย่างยั่งยืน 
ระหว่าง การประปานครหลวง (กปน.) กับ กอ.รมน.  
ณ ห ้องประชุม  อาคารรื่ นฤดี  กอ .รมน.  โดยมี  
พล.อ. สนัตพิงศ์ ธรรมปิยะ เลขาธกิาร กอ.รมน. เป็นผูแ้ทน 
ผอ.รมน. และ นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการประปานครหลวง 
เป็นผู้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ พร้อมด้วยผู้บริหาร 
จาก กปน. และ กอ.รมน. ร่วมพิธีฯ ซึ่งการจัดพิธีลงนาม 
ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการปลอดภัยส�าหรับองค์กร 
(Covid Free Setting) การตรวจคดักรอง (ATK) การจ�ากดั
จ�านวนผูเ้ข้าร่วมพธิ ีรวมถงึการรกัษาระยะห่าง เพือ่ป้องกนั
การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด

ส� าหรับการลงนามบันทึกข ้อตกลงดั งกล ่ าวมี
วตัถปุระสงค์เพือ่บรูณาการความร่วมมือระหว่าง กปน. และ 
กอ.รมน. ในการเสรมิสร้างความมัน่คงในชวีติความเป็นอยู่
ของประชาชนพื้นท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้ได้รับ 
การบริการน�้าประปาส�าหรับอุปโภค-บริโภคท่ีมีคุณภาพ 

รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมระหว่างหน่วยงาน เพื่อยกระดับมาตรฐาน
การผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยยังครอบคลุม
ถึงความร่วมมือในการศึกษาความเป็นไปได้ในการส�ารวจ 
จัดหาแหล่งน�้าดิบ แหล่งน�้าส�ารอง เพื่อรองรับการผลิต 
และปริมาณการใช้น�้าของชุมชนเมือง ตลอดจนการร่วม
ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุรองรับภัยพิบัติต่าง ๆ เพื่อป้องกัน
ความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาท่ีอาจ 
ส่งผลกระทบต่อการให้บรกิารและความเป็นอยูข่องประชาชน

ท้ังน้ี ความร่วมมือดังกล่าวสอดคล้องตามพันธกิจ 
กอ.รมน. ในการเสรมิสร้างความมัน่คงในชวีติความเป็นอยู่
ของประชาชน และสอดรับกับยุทธศาสตร์แผนการพัฒนา
ศักยภาพสาธารณูปโภคพื้นฐานของรัฐ โดยการบูรณาการ
ร่วมกันในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเสถียรภาพ
ความมัน่คงด้านสาธารณปูโภคและสิง่แวดล้อม เพือ่รองรบั
ความต้องการใช้น�้าประปาและการเติบโตของชุมชนเมือง
และชุมชนรอบนอก อันจะน�ามาซึ่งความสุขแก่ประชาชน
ได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

พล.ต. วฒันา กรมขนัธ์ เลขาธกิาร กอ.รมน.ภาค ๔ สน.  
เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิแม่บ้าน
ไทยมุสลิม ให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
จ�านวน ๕ ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒,๕๐๐ บาท เพื่อส่งเสริม 
การศึกษาให้กับนักเรียนท่ียากจน และได้รับผลกระทบ 
จากเหตุการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาค
ใต้ ให้สามารถศึกษาเล่าเรียนจนจบปริญญาตรี โดยมี  
ผู้บังคับบัญชา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนที่ได้รับมอบ
ทุนเข้าร่วม

พล.ต. วฒันา กรมขนัธ์ เลขาธกิาร กอ.รมน.ภาค ๔ สน.  
กล่าวว่า รูส้กึเป็นเกยีรตแิละยนิดทีีไ่ด้มามอบทนุการศกึษา
ในครั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ นักเรียนนักศึกษา  
น้อง ๆ  ทกุคนทีไ่ด้รบัทนุวนัน้ีนับเป็นคนทีโ่ชคดี ทีไ่ด้รับโอกาส  
ซึ่งทุนนี้เป็นทุนต่อเน่ืองที่มอบให้แก่นักเรียนในพ้ืนที่ 
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ส่งให้น้อง ๆ  เรยีนจนจบปรญิญาตรี  

มลูนธิไิทยมสุลมิให้ทนุการศกึษามาตัง้แต่ ปี ๒๕๕๐ อยากให้ 
ทุกคนใช้ความโชคดีมาเป็นแรงบันดาลให้การศึกษา 
ของเราประสบความส�าเร็จ ท�าให้ผู้ใหญ่ใจดีที่มอบทุนให้
และครอบครวัรูส้กึภมูใิจทีไ่ด้เหน็ทกุคนประสบความส�าเรจ็ 
แล้วน�าความรู้กลับมาพัฒนาบ้านเมือง พัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ต่อไป

ส�าหรับการมอบทุนในครั้งนี้ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. 
 ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิม  
เป็นปีที่ ๑๕ มอบทุนการศึกษาต่อเน่ืองให้แก่นักเรียน
นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�านวน ๕ ทุน  
แบ่งเป็น ระดับมัธยมศึกษา จ�านวน ๓ ทุน ทุนละ  
๗,๕๐๐ บาท ระดับอุดมศึกษา จ�านวน ๒ ทุน ทุนละ 
๒๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๖๒,๕๐๐ บาท เพื่อให ้
น้อง ๆ นักเรียนได้น�าไปต่อยอดการศึกษา และกลับมา
พัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป



 

เล ่มนี้ มีอะไร
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...พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ...

 พล.อ. สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เลขาธิการ กอ.รมน. รับมอบหน้ากากอนามัย จ�านวน ๑๐๐,๐๐๐ ช้ิน  
จากชมรมนกัธรุกจิไทย-อนิเดยี รกัษาความมัน่คงภายใน (ประเทศไทย) เพ่ือน�าไปแจกจ่ายให้ประชาชนใช้ป้องกนั
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามโครงการ “ผนึกก�าลังใจ คนไทยไม่ท้ิงกัน” เพ่ือเสริมสร้าง 
การมีส่วนร่วมของประชาชน เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๕

 พล.ท. อรชัย บุญสุขจิตเสรี รองจเร กอ.รมน. พร้อมคณะ ตรวจสอบโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐาน เกี่ยวกับการจัดท�าโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ในพื้นที่ 
ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๘ ก.พ. ๖๕ 

 กอ.รมน. โดย สมท.กอ.รมน. ร่วมกับมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติ น�าข้าวสาร ถุงยังชีพ และน�้าดื่ม  
มอบให้ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้ยากไร้ในพ้ืนท่ีชุมชนเขตดุสิต ได้แก่ ชุมชนซอยโซดา ชุมชนวัดสวัสด์ิวารี 
ชุมชนวัดน้อยนพคุณ ชุมชนวัดประชาระบือธรรม ๑, ๒ ชุมชนนครไชยศรี ชุมชนสุโขทัย ซอย ๑ รวม ๓๒ 
ครอบครัว เมื่อวันที่ ๓ ก.พ. ๖๕

ข่าว กอ.รมน. (ส่วนกลาง)  ๒

พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ   ๓

ข่าว กอ.รมน.จังหวัด  ๔ - ๕

สนามบินเบตงกับความมั่นคง  ๖
 ที่ปลายด้ามขวาน

ชวนคนมาช่วยกันรักษาความมั่นคง  ๗
 ในวิถี ศปป.๔ กอ.รมน.

เรื่อง กล้วย กล้วย  ๘

สังคม กอ.รมน.  ๘

Hot English : รัก ที่ไม่ได้มีแค่ LOVE  ๘

ดอกเอ๋ย...ดอกไม้  ๙

เทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต ที่จะเปลี่ยนแปลง  ๙
 โลกให้ดีขึ้น (I)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน  ๑๐
 ปราบปรามการบุกรุกท�าลายป่าไม้
 และทรัพยากรธรรมชาติ

ผนึกก�าลังป้องกันบุกรุกท�าลายป่า  ๑๑
 ปลูกจิตส�านึกปกป้องผืนป่า 
 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

วัสดีค่ะ เดือนกุมภาพันธ์ เดือนแห่งความรัก ท่ีคนมักจะมอบของขวัญ 
เป็นดอกไม้แทนใจในวนัแห่งความรกั นอกเหนอืจากความงดงามของดอกไม้แล้ว  

ยงัแฝงถงึความหมาย ซึง่อาจเป็นการบอกกล่าวหรอืบอกเล่าโดยนยัแก่ผูร้บั มมีากมาย
หลายชนิดกันเลยทีเดียวค่ะ
 ดอกไม้ที่มีความสวยงามอยู่แล้ว ป่าไม้ก็เป็นสิ่งที่งดงามไม่แพ้กัน เราจึงควร
อนุรักษ์และฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาติให้เกดิความอดุมสมบูรณ์ซึง่ กอ.รมน. ได้ด�าเนนิ
การเรือ่งนีใ้นหลายจังหวดั เช่น กอ.รมน.จังหวดั ส.พ. ได้จดัโครงการเพ่ิมประสทิธภิาพ
ในการป้องกัน ปราบปรามการบุกรุกท�าลายป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติข้ึน  
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการ ความพร้อมและความเข้มแข็ง 
ในการบริหารจดัการ เฝ้าระวงัป้องกนัภัยคกุคามทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้สามารถด�าเนินการครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย 
อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 กอ.รมน. ยังได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) บูรณาการบริหารจัดการ 
น�้าประปาอย่างยั่งยืนกับการประปานครหลวง (กปน.) สอดคล้องตามพันธกิจ 
กอ.รมน. ในการเสริมสร้างความมัน่คงให้ชวิีตความเป็นอยูข่องประชาชน และสอดรบั 
กับยุทธศาสตร์แผนการพัฒนาศักยภาพสาธารณูปโภคพื้นฐานของรัฐ อันจะน�ามา 
ซึ่งความสุขแก่ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป
 คงต้องย�า้เตือนกนัอกีเช่นเคยในเร่ืองของการระมดัระวังป้องกันโรค COVID-19  
โดยการสวมใส่หน้ากากอนามยั การล้างมอืบ่อย ๆ  และการเว้นระยะห่าง ไม่ประมาท 
การ์ดอย่าตก 



๓๓ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๕ ประจ�ำเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

พระราชวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนพทิยาลงกรณ
กับพระกรณียกิจด้านสหกรณ์

	 “สหกรณ์เป็นวธิกีารจัดการรปูหนึง่	 ซ่ึงบคุคลหลายคนรวมกนัโดยความสมคัรใจ	

ของตนเองในฐานะทีเ่ป็นมนษุย์	โดยมสีทิธิเ์สมอหน้ากนัหมด	เพือ่บ�ารงุตัวเองให้เกดิ	

ความจ�าเรญิในทางทรพัย์”
พระด�ำรัส พระรำชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยำลงกรณ

พระราชวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ  

พระโอรสในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญและ 

เจ้า้จ้อมมารดาเล่่ยม (เล็ก) พระนามเดิมว่า พระองค์เ์จ้า้ 

รชันแ่จ่้มจ้รัส ประสูติ ิณ วนัท่่ ๑๐ มกราค์ม พ.ศ. ๒๔๑๙  

ติรงกับวันพุธ แรม ๑๑ ค์�่า เดือนย่่ ปีชวด ม่พระภค์ิน่ 

๑ พระองค์์ค์ือ พระองค์์เจ้้าหญิงภัททาวด่ศร่ราชธิดา

ขณะพระองค์มพีระชนัษา ๗ ปี กรมพระราชวงั

บวรวิไชยชาญทิวงคต พระมารดาและพระญาติวงศ์ 

จงึเป็นผูด้แูลพระองค์อย่างใกล้ชดิ พระองค์ทรงสามารถ

ในการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย และอักษรขอม 

ได้ตั้งแต่พระชันษา ๕ ปี

ต่อมาในปี  พ.ศ.  ๒๔๒๙  ขณะพระชันษาได้  ๑๐  ปี  

ได้ทรงเข้าเป็นนักเรียนประจ�า ณ โรงเรียนพระต�าหนัก

สวนกุหลาบจนทรงเรียนประโยคหนึ่ง ประโยคสอง  

รวมถึงภาษาอังกฤษ และเม่่อพระชันษา ๑๓ ปี  

ทรงผนวชเณร ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

กระทั่งในปี พ.ศ. ๒๔๓๖ ทรงเข้ารับราชการ 

ในกระทรวงธรรมการ มตี�าแหน่งนายเวร แล้วทรงเล่อ่น

ขึ้นเป็นผู้ช่วยในกรมศึกษาธิการ นอกจากนี้ทรงเป็น

ข้าหลวงสอบไล่วิชาหนังส่อไทย และทรงเป็นกรรมการ

พิเศษร่างพระราชบัญญัติพิจารณาความแพ่งอีกด้วย 

หลงัจากนัน้ ๓ ปี พระองค์ทรงย้ายมาเป็นผูช่้วย 

ที่ปรึกษากระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เน่่องด้วย 

ทรงพระปรีชาด้านภาษาอังกฤษ จากน้ันทรงย้าย 

เป็นล่ามที่กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ และได้รับ 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในคราวประพาสยุโรป ในปี  

พ.ศ. ๒๔๔๐ พระองค์ได้รับพระบรมราชานุญาต 

ให้ทรงอยู่ศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศ

อังกฤษ 

ภายหลั งพระองค ์ทรงกลับมารับราชการ 

ในกระทรวงพระคลัง ในต�าแหน่งผู้ช่วยกรมตรวจและ

กรมสารบาญชี จากนั้นทรงย้ายไปเป็นปลัดกรมธนบัตร  

ซึ่งหน้าที่ในกรมธนบัตร พระองค์ทรงเป็นแม่กองปรึกษา

ในการคิดแบบ ลวดลาย และสีของธนบัตรแต่ละชนิด  

จดัสบ่และประมูลราคาค่าจ้างพมิพ์ธนบตัรจากต่างประเทศ  

ตลอดจนท�าสัญญาการพิมพ์ การตราพระราชบัญญัติ 

เงินตรา การวางกฎเสนาบดีในการควบคุมธนบัตร และ

การวางหลักการบัญชี 

ในปี พ.ศ. ๒๔๔๖ พระองค์ทรงเล่่อนต�าแหน่ง 

ขึ้นเป็นผู ้แทนเจ้ากรมธนบัตร และทรงย้ายไปด�ารง

ต�าแหน่งเป็นเจ้ากรมกองที่ปรึกษา ตามล�าดับ และในปี 

ถัดมา ทรงย้ายไปด�ารงต�าแหน่งอธิบดีกรมกระสาปน ์

สิทธิการ 

เม่่อพระองค์ทรงด�ารงต�าแหน่งขึ้นเป็นอธิบดีกรม

แล้วนั้น ทรงจัดระเบียบราชการใหม่และทรงปรับปรุงวิธี

การผลิตเหรียญกษาปณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้ง

ทรงวางระเบียบเกี่ยวกับบัญชีและการควบคุมอ่่น ๆ ให้

รัดกุม

ในปี พ.ศ. ๒๔๕๐ พระองค์ทรงย้ายมาด�ารง

ต�าแหน่งอธิบดีกรมตรวจและกรมสารบาญชี ในปลาย

รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ต ่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๕๔ พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

แต่งตั้งให้ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส เป็นองคมนตรี และ

ในปี พ.ศ. ๒๔๕๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมยศ

พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส สถาปนาเป็นเจ้านายต่างกรม  

มพีระนามว่า “พระราชวรวงศ์เธอ กรมหม่น่พทิยาลงกรณ”

ในปี พ.ศ. ๒๔๕๘ พระองค์ทรงย้ายเป็นอธิบดี 

กรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ ซึ่งเป็นกรมใหม่ที่ทรงมี

อ้างอิง : 
• หนงัสอ่ วรรณกรรมพระราชวรวงศเ์ธอ กรมหม่น่พทิยาลงกรณ (น.ม.ส.)  
 (Literary Works of H.H. Prince Bidyalongkarana) จาก  
 http://old-book.ru.ac.th/e-book/inside/html/dlbook. 
 asp?code=TH455
• http://119.46.166.126/self_all/selfaccess10/m4/thai4_1/ 
 thai/lesson4_3_1.php
• http://coop.eco.ku.ac.th/2019/?page_id=371&lang=th
• https://web.cpd.go.th/prachuap/index.php?option=com_ 
 content&view=article&id=183:2018-08-01-03-38- 
 49&catid=79&Itemid=580
• https://web.cpd.go.th/ratchaburi/index.php/tophistory-
coop-cpdrbr/tophistorycoop31
• https://www.komchadluek.net/news/459322
• https://www.srusct.or.th/page.php?pid=4
• https://www.technologychaoban.com/what-news/ 
 article_173185

เร่ยบเร่ยง : สุภมาศ ยานนาวา 

ส่วนในการจัดตัง้และควบคุมงาน ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๕๙ 

พระองค์ทรงจัดตั้งการสหกรณ์ในประเทศไทย เพ่่อช่วย

พยุงฐานะของชาวนาให้ดีขึ้น 

ในป ีพ.ศ. ๒๔๖๓ กรมพาณชิยแ์ละสถติพิยากรณ์

ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นกระทรวงในความดูแลของ

สภาเผยแผ่พาณิชย์ และพระองค์ทรงได้รับการแต่งตั้ง 

ให้เป็นอุปนายกสภา และในปีนีถ้ดัมา ทรงได้รบัแต่งตัง้เป็น 

รองเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์ 

ในปี พ.ศ. ๒๔๖๙ ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๗ พระราชวรวงศ์เธอ 

กรมหม่่นพิทยาลงกรณ ทรงดำรงตำแหน่งราชการประจำ

ที่ราชบัณฑิิตยสภา โดยทรงเป็นอุปนายกแผนกวรรณคดี

แห่งราชบัณฑิิตยสภา และกราบถวายบังคมลาออกในปี 

พ.ศ. ๒๔๗๖ 

นอกจากน้ี ยังทรงงานการกุศลเป็นกรรมการ 

สภากาชาดตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๗ - ๒๔๘๓ จึงทรงได้ 

ปฏิบิติังานชว่ยกาชาดระหวา่งสงครามโลกครัง้ท่ี ๒ อกีดว้ย

ในการปฏิิบัติพระกรณีย กิจของพระองค ์  

จนกระทั่งลาออกจากราชการ ทรงปฏิิบัติพระกรณียกิจ

นานัปการดังที่กล่าวข้างต้น ซึ่งพระกรณียกิจหนึ่งที่ส�าคัญ

ค่อ กิจการด้านสหกรณ์ ซ่ึงพระองค์เป็นผู้ด�าริให้จัดตั้ง 

ในประเทศไทย 

การจัดตั้ งสหกรณ ์มีการจัดตั้ งหลากหลาย 

รูปแบบ ซึ่งส�าหรับในประเทศไทยนั้น พระราชวรวงศ์เธอ  

กรมหม่่นพิทยาลงกรณ ทรงเล่อกการจัดตั้งสหกรณ์

ประเภท ไรฟ์์ไฟ์เซน โดยสหกรณ์รูปแบบน้ีมุ่งหมาย 

ที่จะอุปถัมภ์คนจน ผู้ประกอบกสิกรรม ซึ่งเหมาะสมที่สุด

ส�าหรับประเทศไทย

การสหกรณ์แบบของไรฟ์์ไฟ์เซน ค่อ สหกรณ์

เพ่่อการกู ้ ย่มเงินที่มีขนาดเล็ก สมาชิกจะได้มีความ 

รับผิดชอบร่วมกัน ท�าให้สะดวกแก่การควบคุม ซึ่งพ่้นที ่

ทีไ่ด้รบัการพจิารณาให้จดัตัง้สหกรณ์ คอ่ จงัหวดัพษิณโุลก 

เน่่องจากเป็นจังหวัดที่มีผู้คนไม่หนาแน่นและเป็นราษฎร 

ที่เพิ่งอพยพมาจากทางใต้ จึงต้องการช่วยเหล่อผู้อพยพ 

ซึ่งประกอบอาชีพการเกษตรให้ตั้งตัวได้ รวมท้ังเพ่่อ

เป็นการชักจูงราษฎรในจังหวัดอ่่นที่มีผู ้คนหนาแน่น 

ให้อพยพมาในจงัหวดันี ้และเข้าท�าประโยชน์ในทีด่นิอย่าง

เต็มที่ ต่อมากรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ จึงได้ทดลอง

จัดตั้งสหกรณ์หาทุนขึ้น ณ ท้องท่ี อ.เม่อง จ.พิษณุโลก 

เปน็แหง่แรก ใชช้่อ่วา่ “สหกรณว์ดัจ้นัทร ์ไม่จ้ำกดัสนิใช”้ 

โดยจดทะเบียนเม่่อวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๙ และ  

พระราชวรวงศ์เธอ กรมหม่่นพิทยาลงกรณ เป็นนายทะเบียน 

สหกรณ์พระองค์แรก นับเป็นการเริ่มต้นแห่งการสหกรณ์

ในประเทศไทยอย่างสมบูรณ์

ในระยะแรกตั้งสหกรณ์วัดจันทร์ไม่จ�ากัดสินใช้ 

มีสมาชิกจำนวน ๑๖ คน ทุนดำเนินงาน ๓,๐๘๐ บาท  

ซ่ึงเป็นเงินจากค่าธรรมเนียมแรกเข้า ๘๐ บาท และ

เงินทุนจำนวน ๓,๐๐๐ บาท โดยอาศัยเงินกู้จากแบงก์

สยามกัมมาจล จำกัด ซึ่งมีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ

เป็นผู้ค้ำประกัน และเสียดอกเบ้ียให้ธนาคารในอัตรา 

ร้อยละ ๖ ต่อปี คิดดอกเบี้ยจากสมาชิกในอัตราร้อยละ 

๑๒ ต่อปี กำหนดให้สมาชิกส่งค่นเงินต้นในปีแรก จำนวน 

๑,๓๐๐ บาท แต่เม่่อครบกำหนดสมาชิกส่งค่นเงินต้น 

ได ้ถึง ๑,๕๐๐ บาท ท้ังส ่งดอกเบ้ียได ้ครบทุกราย  

แสดงให้เห็นว่า การน�าวิธีการสหกรณ์เข้ามาช่วยแก้ไข

ความเด่อดร้อนของชาวนาได้ผล และจากความส�าเร็จ

ของสหกรณ์วดัจนัทร์ดงักล่าว รฐับาลจงึได้คดิขยายกจิการ

สหกรณ์ไปยังจังหวัดอ่่น ๆ 

ทั้งนี้ ในการจัดตั้งสหกรณ์ในระยะแรก นอกจาก

จะมีขอ้จำกัดเร่่องเงินทุนแล้วยังมีขอ้จำกัดในทางกฎหมาย

ด้วย เพราะพระราชบัญญัติเพิ่มเติมสมาคม พ.ศ. ๒๔๕๙ 

ทำให้การจัดตัง้สหกรณ์ไมก่วา้งขวางพอทีจ่ะขยายสหกรณ์ 

ออกไป หากจะให้การจัดตั้งสหกรณ์เจริญก้าวหน้า 

และมีความมั่นคงจะต้องออกกฎหมายควบคุมให้มี 

ขอบเขตกว้าง ดงันัน้ ในเวลาต่อมาทางราชการจงึได้ประกาศ 

ยกเลิกพระราชบัญญัติเพิ่มเติมสมาคม พ.ศ. ๒๔๕๙  

แล้วประกาศใช้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๔๗๑  

นับเป็นกฎหมายสหกรณ์ฉบับแรก พระราชบัญญัติฉบับนี้ 

ได้เปิดโอกาสให้มีการรับจดทะเบียนสหกรณ์ประเภท 

อ่่น ๆ จากนั้นได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ

สหกรณ์ พ.ศ. ๒๔๗๑ อีก ๓ ครั้ง นับว่าการประกาศ  

ให้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๔๗๑ ช่วยให้การ 

จัดตั้งสหกรณ์ได้ขยายออกไปอีกมาก

ในปี พ.ศ. ๒๔๗๘ มีการริเริ่มจัดตั้งสหกรณ์ 

เช่าซ่อ้ทีด่นิที ่จ.ปทมุธาน ีและได้จดัตัง้สหกรณ์ขึน้อกีหลาย 

ประเภท เช่น สหกรณ์บำรุงท่ีดิน สหกรณ์ค้าขาย  

สหกรณ์นิคมฝ้า้ย สหกรณห์าทุนและบำรุงทีดิ่น และในปี 

พ.ศ. ๒๔๘๐ ร้านสหกรณ์ ได้ถูกจัดตัง้ขึ้นเป็นแห่งแรกที ่ 

อ.เสนา จ.พระนครศรอียธุยา ช่อ่ว่าร้านสหกรณ์บ้านเกาะ  

จ�ากดัสนิใช้ มสีมาชกิแรกตัง้ ๒๗๙ คน และได้มกีารจัดตัง้ 

ร้านสหกรณ์ในลักษณะน้ีอีกหลายแห่งเพ่่อช่วยเหล่อ

ประชาชนเกี่ยวกับปัญหาค่าครองชีพ โดยจัดตั้งขึ้น 

ทั้งในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และส่วนของประชาชน

การสหกรณ์ในประเทศไทยมีความส�าคัญ 

ต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะต่อประชาชน 

ท่ียากจน สหกรณ์จะเป็นสถาบันทางเศรษฐกิจและ

สงัคมทีช่่วยแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชพี และช่วย

ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

ด้วยคุณานุประโยชน์ของการสหกรณ์ท่ีท�าให้

ประชาชนมีชีวิตท่ีดีขึ้น กรมสหกรณ์ได้ยกย่องไว้ใน

หนังส่องานพระราชทานเพลิงพระศพของพระองค์ 

ความตอนหนึ่งว่า 

“พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ

ได้ทรงก่อก�าเนิดการสหกรณ์ขึ้นในประเทศไทย โดย

เป็นผู้แรกด�าริและศึกษาถึงหลักการสหกรณ์นานา

ประเทสด้วยพระอตุิสาหะพยายาม ถงึน�าการสหกรณ์

มาปลกูฝังลงในประเทศน่แ้ละวางรากฐานเป็นแนวทาง 

ให้ได้ขยายการสหกรณ์ให้ก้าวหน้าเป็นล�าดับมา  

ทั้งน่้ นับว่าพระองค์์เป็นผู้ทรงรอบรู้เห็นการณ์ไกล 

และมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่บรรดาเกษติรกรและ

ผู้ประกอบอาช่พอย่างอื่นในประเทศเราเป็นท่่ติั้ง  

อันพระอุติสาหะพยายามของพระองค์์ในการชักน�า

และวางแบบแผนงานสหกรณ์ในประเทศน้่ติลอด

เวลาท่่ทรงด�ารงติ�าแหน่งนายทะเบ่ยนสหกรณ์อยู่นั้น  

ย่อมเป็นแนวทางให้เจ้้าพนักงานในช้ันหลังได้รับ

ช่วงปฏิิบัติิงานสืบมาในปัจ้จุ้บันน้่ก็ได้ปรากฏิผล 

เป็นท่่ประจั้กษ์อยู่”

ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรีจึงได้ถวายสมญานาม

ให้เป็น “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” และก�าหนด

ให้วนัที ่๒๖ กุมภาพนัธ์ ซึง่เป็นวนัก่อตัง้สหกรณ์แห่งแรก

ในประเทศไทย เป็นวัน “สหกรณ์แห่งชาติิ” เพ่่อร�าลึก

ถึงพระกรุณาคุณของพระองค์

ในด้านชวีติส่วนพระองค์ของพระราชวรวงศ์เธอ  

กรมหม่่นพทิยาลงกรณ ทรงเษกสมรสกบัหมอ่มเจา้หญงิ 

พรพิมลพรรณ (วรวรรณ) ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  

กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ทรงมีพระราชธิดา 

และพระโอรสค่อ หม่อมเจ้าวภิาวด ีรงัสติ และหม่อมเจ้า 

ภีศเดช รัชนี

พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ

ทรงสิ้นพระชนม์ด้วยพระโรค์หลอดโลหิติในสมองติัน  

เมื่อวันจ้ันทร์ท่่ ๒3 กรกฎาค์ม พ.ศ. ๒๔88 เวลา  

๑5.3๐ น. สิริพระชนมายุได้ 68 ปี 6 เดือน ๑3 วัน



กอ.รมน. จังหวัดชลบุรี บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิิบัติงานตาม “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการป้องกันแก้ไข ปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติ อย่างยัง่ยน่” จดัชุดตรวจลาดตระเวนพ่น้ทีป่่าสงวนแห่งชาติปา่คลองตะเคียน หมู ่๗ ต.ธาตุทอง 
อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี เม่่อวันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๕

กอ.รมน. จังหวัดบึงกาฬ ร่วมงานจิตอาสา ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู ้ยากไร้ด้านท่ีอยู ่อาศัย 
แบบบูรณาการ ด�าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมที่พักอาศัยในเขตพ้่นที่เทศบาลเม่องบึงกาฬ ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ 
ที่ดีขึ้น เม่่อวันที่ ๔ ก.พ. ๖๕

กอ.รมน. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมให้ก�าลังใจ ด.ญ.จิดาภา หัตถกรรม อายุ ๑๐ ปี นักเรียนโรงเรียน 
บ้านทางหวาย ที่มีผลการเรียนดี แต่ฐานะยากจน และได้มอบถุงยังชีพจากมูลนิธิพระราหูเพ่่อบรรเทา 
ความเด่อดร้อน ณ เลขที่ ๖๓/๑ ม.๓ ต.คลองวาฬ อ.เม่อง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เม่่อวันที่ ๗ ก.พ. ๖๕

กอ.รมน. จังหวัดนครราชสีีมา มอบแม่ไก่พันธุ์ไข่ ปลาดุก เมล็ดพันธุ์ผัก อาหารไก่ไข่ และก้อนเห็ดนางฟ้์า  
ให้กับโรงเรียนบ้านหนองบัว ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ตามโครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชน 
คุณธรรม กิจกรรม ชุมชนร่วมใจเกษตรเพ่่ออาหารกลางวัน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
กับโรงเรียนให้อยู่ในหลัก อยู่ดีมีสุข พอดีและพอเพียง เม่่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๕

กอ.รมน. จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตรวจสอบ ประเมินสถานภาพการด�าเนินงาน 
ในการจัดการขยะมูลฝ้อยตกค้างและขยะมูลฝ้อยชุมชน ในพ่้นท่ี อ.เม่องฉะเชิงเทรา เพ่่อเป็นการลดมลพิษ 
และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน เม่่อวันที่ ๓ ก.พ. ๖๕ 

กอ.รมน. จังหวัดสีกลนคร จัดโครงการชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน) เสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม และกิจกรรมการ
อบรมด้านการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เพ่่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ช่วยแก้ปัญหาในห้วง
สภาวะ COVID-19 เม่่อวันที่ ๒ ก.พ. ๖๕

๔๔  ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๕ ประจ�ำเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ฉบับที่ 2 ปีท่ี 19 ประจ�ำเดือน 2563



กอ.รมน. จังหวัดพิจิตร จัดโครงการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหาร่อ กิจกรรมเสริมสร้าง
ประชาชนประชาธิปไตย เพ่่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้  ณ  โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 
เม่่อวันที่ ๓ ก.พ. ๖๕

กอ.รมน. จังหวัดนราธิวาสี บูรณาการร่วมกับส�านักงานจัดหางาน จ.นราธิวาส ตรวจสอบการท�างานของ 
แรงงานต่างด้าวและประชาสมัพนัธ์แนวทางการบรหิารจดัการการท�างานของแรงงานต่างด้าว เม่อ่วนัที ่๒ ก.พ.๖๕

กอ.รมน.  จงัหวดัสีรุาษฎร์ธาน ีจดัอบรมปลกูจติส�านกึเยาวชนและประชาชนร่วมปกป้องผน่ป่าและทรพัยากรธรรมชาติ  
ณ ศาลาหมู่บ้านสระบัว หมู่ ๗ ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี และร่วมกันสร้างฝ้ายน้ำล้นบริเวณพ่้นที ่
คลองลำพูน หมู่ ๗ ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เม่่อวันที ่๙ ก.พ. ๖๕

กอ.รมน. จังหวัดเชียงใหม ่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลาดตระเวนชุดปฏิิบัติการพิเศษควบคุมไฟ์ป่า
และหมอกควัน ในพ้่นที่ป่าอนุรักษ์ป่าสงวน พ้่นที่บ้านแม่แพง หมู่ ๓ ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เม่่อวันที่  
๓ ก.พ. ๖๕

กอ.รมน. จังหวัดอุตรดิตถ์์ จัดวิทยากรบรรยายพิเศษเร่่องการได้มาของนวัตกรรม ให้กับสมาชิกเทศบาลตำบล
หนองแค อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เดินทางศึกษาดูงานการผลิตปุ�ยพ่ชสดของชุมชน บ้านคุ้ม หมู่ ๔ ต.ชัยจุมพล 
อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ เม่่อวันที่ ๓ ก.พ. ๖๕

นายภิิรมย์ นิลทยา ผวจ.ยะลา/ผอ.รมน.จังหวัด ย.ล. เป็นประธานเปิดการอบรมครู นักเรียน ตามโครงการ 
พระราชดำริ จ.ยะลา กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๒ ณ โรงเรียน 
บ้านโกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา จำนวน ๔๑๒ คน เม่่อวันที่ ๘ ก.พ. ๖๕

๕๕ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๕ ประจ�ำเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕



๖๖ ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๕ ประจ�ำเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

สนามบินเบตง
กับความมั่นคงที่ปลายด้ามขวาน

อำเภอเบตง มีความหลากหลายของสังคมและ
ศิลปวัฒนธรรมเป็นพหุสังคมที่อยู่ร่วมกันด้วยความ
สามัคคี เป็นพ่้นที่ที่มีศักยภาพสูงต่อการลงทุนเพ่่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เน่่องจากความสมบูรณ์
พร้อมของปัจจัยต่าง ๆ เช่น ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่มีความอุดมสมบูรณ์แต่ไม่สามารถที่จะ
ดำเนินการพัฒนาได้อย่างเต็มที่ เพราะปัญหาความ 
ไม่สงบที่เกิดขึ้น รัฐบาลโดยศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับ สภาหอการค้า 
และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ นักธุรกิจ
และผู้ประกอบการในพ่น้ทีจั่งหวดัชายแดนภาคใตก้ระตุน้ 
และสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ เพ่่อสร้างความเช่่อมั่นและแรงจูงใจให้แก่ 
นักธุรกิจในการทำการค้าและการลงทุน โดยเน้นความ
เปน็อัตลักษณ์เฉพาะพ่น้ที ่กระตุน้ให้เกิดการพัฒนาพ่น้ที่
ในวงกว้างนำไปสูก่ารสร้างงาน สร้างรายได้ และความเป็นอยู่ 
ที่ดีขึ้น โครงการเม่องต้นแบบสามเหล่ียมมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งย่น มีเป้าหมายเพ่่อสร้างเม่องต้นแบบการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ ท่ีมีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปตามศักยภาพ 
แต่สามารถเช่่อมโยงและส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่าง 
จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยคณะรัฐมนตรี 
มมีตเิม่อ่วนัที ่๔ ต.ค. ๕๙ มมีตเิหน็ชอบหลกัการโครงการ
เมอ่งต้นแบบ “สีามเหลี�ยมมั�นคง มั�งคั�ง ยั�งยนื” บนแนว 
นโยบายที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบมั่นคง มั่งคั่ง 
ยัง่ยน่ และเช่่อมโยงเศรษฐกิจของจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
โดยมีเมืองหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเม่องต้นแบบ
เกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าและครบวงจร เมืองเบตง 
จังหวัดยะลา เป็นเม่องต้นแบบการพ่ึงพาตนเองอย่าง
ยัง่ยน่ และเมอืงสีไุหงโก-ลก จังหวดันราธิวาสี เป็นเมอ่ง
ต้นแบบการค้าชายแดนนานาชาติเพ่่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ของอำเภอเบตง จงัหวัดยะลา ให้เป็นเมอ่งต้นแบบทีมี่การ
พัฒนาเฉพาะ โดยเฉพาะการพัฒนาที่สามารถพึ่งตนเอง
ด้านพลังงานแบบยั่งย่น เน่่องจากอำเภอเบตงมีรายได้
จากการท่องเทีย่วเป็นส่วนใหญ่ แต่ระบบไฟ์ฟ้์าขัดข้องบ่อย 
จึงต้องสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนตามแผนงานสร้าง
พลงัไฟ์ฟ์า้ชุมชนควบคูก่บัโรงผลิตไฟ์ฟ์า้มาตรฐาน ผ่านการ
ลงทนุของนกัธุรกจิ เพ่อ่ให้บรรยากาศการท่องเทีย่ว พฒันาไป
อย่างตอ่เน่อ่ง เพ่่อสรา้งรายไดแ้ละการจา้งงานในทอ้งถิน่
โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน นำไปสู่การกระจาย
รายได้ไปยังพ่้นที่ใกล้เคียงและเพ่่อเพิ่มพ่้นที่ปลอดภัย 
มากขึน้ และสนบัสนนุใหใ้ชม้ติทิางเศรษฐกจิแกไ้ขปญัหา
ไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
และเกิดความสันติสุขอย่างยั่งย่น

เบตง หรอ่ทีค่นในท้องถิน่เรยีกว่า บอ่ตง เป็นอ�าเภอ 
ที่มีขนาดใหญ่ที่อยู่ในจังหวัดยะลา นับเป็นอ�าเภอที่ต้ัง
อยู่ใต้สุดของประเทศไทย โดยมีลักษณะเป็นหัวหอก
ย่่นเข้าไปในประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู ่ในแนวทิวเขา  
สันกาลาคีรี มีเน้่อท่ีประมาณ ๑,๓๒๘ ตารางกิโลเมตร 
ห่างจากตัวเม่องยะลาประมาณ ๑๔๐ กิโลเมตร และห่าง
จากกรุงเทพมหานครประมาณ ๑,๒๒๐ กิโลเมตร ด้วย
ภูมปิระเทศของอ�าเภอเบตงส่วนใหญ่เป็นภเูขาสงูจงึท�าให้
เบตงมีอากาศดี และมีหมอกตลอดปี ดังค�าขวัญประจ�า
อ�าเภอที่ว่า “เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุีดสียาม  
เมืองงามชายแดน” 

อ�าเภอเบตง ตั้งอยู ่ในแนวทิวเขาสันกาลาคีรี  
มีลักษณะคล้ายหัวหอกพุ่งไปอยู่ในดินแดนประเทศ
มาเลเซีย มีพ่้นที่เป็นที่ราบสูงเนินเขา ลุ่มน้ำ สภาพของ
เม่องเบตงตั้งอยู่ในหุบเขา มีลักษณะเหม่อนแอ่งกระทะ
ที่โอบล้อมด้วยหุบเขาน้อยใหญ่ พ่้นที่ทั่วไปสูงกว่าระดับ
น้ำทะเลประมาณ ๑,๙๐๐ ฟ์ุต ตัวเม่องเบตงอยู่ห่างจาก
ด่านชายแดนเบตงเป็นระยะทาง ๗ กิโลเมตร เป็นเมอ่ง
ที่มีความสำคัญด้านการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้า 
เป็นเม่องหน้าด่านที่จะนำสินค้าเข้าออกไปยังท่าเร่อ 
น้ำลึกปีนังของมาเลเซีย

การเดินทางสู่อำเภอเบตง ปัจจุบันมีเส้นทาง
คมนาคมทางรถยนต์เพียงอย่างเดียวโดยมีเส้นทางหลัก
จากจังหวัดยะลา ค่อทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ เป็นถนน 
๒ ช่องทางจราจร และมีไหล่ทาง มีระยะทางจากจังหวัด
ยะลาถึงอำเภอเบตงประมาณ ๑๔๐ กิโลเมตร ซึ่งเป็น
เส้นทางบนไหล่เขาที่คดเคีย้ว อย่างไรก็ตาม การเดินทาง 
สูอ่ำเภอเบตงยงัสามารถใช้เส้นทางผ่านประเทศมาเลเซยีได้ 
ซึง่ต้องมหีนงัสอ่เดินทาง (Passport) หรอ่หนังสอ่ผ่านแดน 
(Border Pass) ในการเดินทาง ๒ เส้นทาง ได้แก่

เส้นทางที่หนึ่ง เดินทางออกจากด่านชายแดน
สะเดา อ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ออกไปสู่รัฐเคดาห์ 
ประเทศมาเลเซีย และมุ่งหน้าเข้าสู่ด่านชายแดนเบตง 
เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่สะดวกเน่่องจากมีระยะทาง  
ที่สั้นกว่าการเดินทางในประเทศ

เส้นทางท่ีสอง เดินทางออกจากด่านชายแดน
ประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา มุ่งหน้าเข้า
สู่ ด่านชายแดนเบตง ปัจจุบันเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที ่
รถตู้สาธารณะ เบตง หาดใหญ่ (เส้นทางมาเลเซีย)  
ใช้เป็นเส้นทางโดยสาร

อ�าเภอเบตงไม่มีสถานีรถไฟ์ โดยสามารถเดินทาง
ลงที่สถานีรถไฟ์ชุมทางหาดใหญ่ หร่อสถานีที่ใกล้ที่สุด
ค่อสถานีรถไฟ์ยะลา ซึ่งสามารถเดินทางต่อโดยรถยนต์
โดยสารสาธารณะมายังอ�าเภอเบตงได้

ในส่วนของการเดนิทางทางอากาศ สามารถเดนิทาง 
มาลงท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ แล้วเดินทาง 
ทางบกเป็นระยะเวลาประมาณ ๔ ชั่วโมง หร่อสามารถ
เดินทางมาลงท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง ประเทศ
มาเลเซีย แล้วเดินทางทางบกระยะเวลาประมาณ ๒ 
ชั่วโมง

เม่อ่วันที ่ ๖ ต.ค. ๕๘ คณะรัฐมนตรีมมีติเห็นชอบ 
ในหลักการให้กรมท่าอากาศยาน (ทย.) กระทรวง
คมนาคม ดำเนินโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง 
ในวงเงิน ๑,๙๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 
๓ ปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เพ่่อแก้ไขปัญหาการคมนาคม
ในพ่้นที่อำเภอเบตงที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน 
ไม่สะดวกต่อการเดินทาง และเป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเม่อง  
ตามนโยบายสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง 

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่่อวันที่ ๒๘  
พ.ย. ๖๐ อนุมัติให้ขยายทางวิ่งท่าอากาศยานเบตง 
เพิ่มอีก ๓๐๐ เมตร เป็น ๒,๑๐๐ เมตร เพ่่อให้สามารถ
รองรับอากาศยานขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้  เม่่อการก่อสร้าง 

ทา่อากาศยานเบตงแล้วเสร็จ จะทำให้การคมนาคมขนส่ง
ภายในจงัหวดัยะลา และการเช่อ่มตอ่สูป่ระเทศมาเลเซยี
ที่ด่านเบตงและพ่้นท่ีใกล้เคียงจะสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคง 
ในพ่น้ที ่๓ จชต. สามารถรองรับนักทอ่งเทีย่วชาวต่างชาติ
ที่จะเพิ่มขึ้นจากปีละ ๖๐๐,๐๐๐ คน เป็น ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
คนต่อปี และมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่า ๔,๐๐๐ 
ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่ ลำดับท่ี 
๒๙ สังกัดกรมท่าอากาศยาน และนับเป็นท่าอากาศยาน 
ของประเทศไทยแห่งที่ ๓๙

เม่่อวันท่ี ๑๗ พ.ย. ๖๔ กรมท่าอากาศยาน 
ได้จดัการประชุมรบัฟั์งความคิดเห็นของประชาชนครัง้ที ่ ๑ 
(ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการออกแบบงานก่อสร้าง 
พร้อมศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขยาย
ทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเคร่่องบิน พร้อมระบบไฟ์ฟ์้า
สนามบิน และส่วนประกอบอ่่น ๆ ของท่าอากาศยาน
เบตงที่ห้องประชุมชั้น ๑ โรงแรมแกรนด์วิว แลนด์มาร์ค
เบตง โดย นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมฯ เพ่่อชี้แจงสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการ เหตุผล
และความจำเป็นของการขยายทางวิ่ง ทางขับ ลานจอด
เคร่อ่งบนิและสว่นประกอบอ่น่ ๆ  ของทา่อากาศยานเบตง 
ให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน พร้อมประเมินผลกระทบ

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
(กอ.รมน.) ในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
(กพต.) ได้ร่วมผลักดันให้เกิดผลสำเร็จ รวมถึง กอ.รมน.
ภาค ๔ สน. โดย ฉก.ยะลา ให้การสนับสนุนการจัดกำลัง
ในการดูแลความปลอดภัยพ่้นทีส่นามบิน และประชาชน
ท่ีอาศัยอยู่โดยรอบ ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาด 
เช่อ้ไวรัส COVID-19 รอบใหม่ ยงัส่งผลให้สายการบินต่าง ๆ   
ไม่พร้อมท่ีจะเปิดเส้นทางทำการบินและการประกัน 
ทีน่ัง่ผูโ้ดยสาร ทัง้นี ้ภารกจิของสนามบนิเบตงในปจัจบุนั 
ถ่อเป็นสนามบินท่ีให้บริการเท่ียวบินท้ังทางทหารและ
ส่วนบุคคลได้

ทัง้นี ้ทีผ่า่นมามีสายการบินพาณิชย์เคยย่่นข้อเสนอ
ขอรับการสนับสนุนพิจารณาเปิดเส้นทางบินดอนเม่อง
เบตง ดอนเม่อง มายังกระทรวงคมนาคม เพ่่อช่วยผลัก
ดนั และพิจารณาเปิดเส้นทางบิน เช่น การขอให้การ
รับประกันผู้โดยสาร บัตรโดยสาร และท่ีน่ัง ในการ
ประกันที่ขัน้ต่ำ (Block Seat) โดยในระยะเวลา ๖ เดอ่น 
นับตั้งแต่เริ่มปฏิบิัติการบิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ หร่อ 
๖๕ ท่ีนั่ง และระยะถัดไปร้อยละ ๖๐ หร่อ ๕๒ ท่ีนั่ง 
ซึ่งหอการค้าไทยจังหวัดยะลา อำเภอเบตง, สมาคม
ธุรกิจการท่องเท่ียวภายในประเทศ, สมาคมธุรกิจการ 
ท่องเทีย่วจงัหวดัยะลา, สมาคมธรุกจิการทอ่งเทีย่วอำเภอ
เบตง, ศอ.บต. และ กอ.รมน. ยินดีให้การสนับสนุน 
รวมทั้งการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานต่าง ๆ 
เป็นระยะเวลา ๓ ปี
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สิ่งแวดล้อม เพ่่อพัฒนาท่าอากาศยานเบตงให้สามารถ
รองรับผู้โดยสารและสายการบินท้ังภายในประเทศ 
และระหว่างประเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมี
มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด มีตัวแทนประชาชน
ที่อยู่บริเวณโดยรอบสนามบิน ตัวแทนจากสถานศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุม่ตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วกบัการพฒันาโครงการ รว่มรบัฟ์งัและ
ร่วมสะท้อนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพ่่อใช้ประกอบ
การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีอาจจะ
เกิดจากโครงการดังกล่าว ซึ่งผู้ร่วมประชุมได้แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับข้อกังวลในเร่่องของผลกระทบทางเสียง 
แรงสั่นสะเท่อน และมลพิษทางอากาศขณะเคร่่องบิน
ขึ้นและลงจอด ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ่้นที ่
ใกล้สนามบนิ ความปลอดภยัของการนำเคร่อ่งบนิขึน้และ 
ลงจอดในสภาพภมิูประเทศทีโ่อบล้อมด้วยภูเขา การขยาย 
รันเวย์และเคร่่องบินขนาดใหญ่จะมีปัญหากับการบิน 
ที่อาจล้ำไปน่านฟ์้าฝ้ั�งประเทศมาเลเซีย จะส่งผลกระทบ
ระหว่างประเทศหร่อไม่ อย่างไร แนวโน้มหร่อโอกาส
ที่จะพัฒนาท่าอากาศยานเบตง ให้เป็นท่าอากาศยาน
นานาชาติที่สามารถรับการบินตรงจากต่างประเทศ  
รับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ได้โดยตรงโดยไม่ต้องบิน
ไปลงที่สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ เป็นต้น ทั้งนี้ กรม                 
ทา่อากาศยานได้วา่จา้งบริษทัทีป่รกึษารว่มทำการศกึษา 
ออกแบบ และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมของโครงการ เสนอต่อสำนักนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่่อพิจารณา
ความเห็นชอบ ก่อนเริ่มพัฒนาโครงการต่อไป

แต่ด้วยสถานการณ์การระบาดไวรัส COVID-19 
และขั้นตอนการขอใบรับรองการดำเนินงานสนาม
บินที่ ยังล่าช้าส่งผลให้กระทรวงคมนาคมต้องเล่่อน 
การเปิดให้บริการออกไปซึ่งสำนักงานการบินพลเร่อน
แห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ดำเนนิการลงพ่น้ทีเ่พ่่อประเมิน 
ความพร้อมแล้ว เบ้่องต้นมีบางประเด็นในการขอ 
ใบรบัรองฯ ทีต่อ้งดำเนนิการปรบัปรงุ คาดวา่จะดำเนนิการ
แลว้เสรจ็ภายในเดอ่นมถินุายน ๖๔ หาก ทย. ดำเนนิการ 
แก้ไขและปรับปรุงแล้วเสร็จ ทาง กพท. จะด�าเนินการ
พิจารณาในการออกใบรับรองฯ ต่อไป ขณะเดียวกัน 
มีหลายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องลงพ่้นท่ีดูความพร้อม 
ของการเปิดให้บริการสนามบินเบตง โดยเฉพาะ 

ปัจจุบันการก่อสร้างในส่วนโครงสร้างหลักต่าง ๆ 
เสร็จสิ้น เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อ ยู่ระหว่างสำนัก 
งานการบนิ พลเรอ่นแห่งประเทศไทย (กพท.) เข้าไปทดสอบ 
การปฏิิบัติงานด้านสนามบิน ส่วนบริษัทวิทยุการบิน 
แห่งประเทศไทย (บวท.) กไ็ดเ้ริม่ทดสอบทำการบนิตัง้แต่ 
ช่วงต้นเด่อนตุลาคม ซึ่งจะใช้เวลาราว ๑ สัปดาห์ และ 
จะต้องรอการประกาศเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
จากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนทางธุรการเท่านัน้ 

หากสนามบนิเบตงเปิดใช้งานจะสามารถสนบัสนนุ
การขนส่งทางอากาศ ลดระยะเวลาในการเดินทาง และ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว สร้างความ 
ม่ันคงในชีวิตความเป็นอยู่ให้กับประชาชนในพ่้นท่ี
ชายแดนภาคใตใ้หด้ขีึน้ได ้แมว้า่การเปดิอยา่งเปน็ทางการ 
จะเล่่อนจากกำหนดการเดิมในช่วงเดอ่นมิถนุายนทีผ่่านมา 
จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 กต็าม  
หากสนามบินเบตงเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว 
อ าจจะ ส่ งผล ใ ห้ นั ก ท่อ ง เที่ ย ว มี จ ำนวน เพิ่ ม ขึ้ น 
๑,๐๐๐,๐๐๐ คนตอ่ปี จากเดมิปลีะ ๖๐๐,๐๐๐ คน คดิเป็น 
อัตราเติบโตร้อยละ ๖๖ คาดว่าจะสร้างรายได้จากการ 
ท่องเท่ียวได้มากกว่า ๔,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี ช่วยเพิ่ม 
ผลติภณัฑ์ิมวลรวม (จดีพี)ี ของจงัหวดัยะลาร้อยละ ๑๐  
จากปัจจุบันมีรายได้ ๔.๗ หม่่นล้านบาทต่อปี แม้ปัจจุบัน 
การเดินทางมาอำเภอเบตงจะใช้เวลานาน แต่ก็ยังมี
นักท่องเท่ียวชาวไทยและต่างประเทศเดินทางไปเย่อน
ค่อนข้างมาก ดังน้ัน เช่่อว่าหลังจากสนามบินเบตง 
เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ จะทำให้อำเภอเบตง
เตบิโตเจริญขึน้มากในทุก ๆ  ด้าน ประชาชนมีรายได้เพิม่ขึน้ 
และเกดิอาชพีใหม ่ๆ  มากขึน้ ซึง่ในอนาคตอนัใกลน้ี ้ความ
ฝ้นัของชาวอำเภอเบตง ทีอ่ยากจะเหน็สนามบนิชัน้นำเกดิ
ขึน้ทีน่ี ่ตามสโลแกนทีว่า่ “สีวรรค์บนดิน สีนามบนิเบตง” 
น่าจะเกิดขึ้นได้จริงอย่างแน่นอน



พระราชบััญญัติิการรักษาความมั�นคงภายใน 
ราชอาณาจัักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้้กล่่าวถึึง สถึานการณ์ 
แล่ะแนวโน้มปััญหาเก่�ยวกับัความมั�นคง จัากบัุคคล่หรือ
กลุ่่มบัุคคล่ท่ี่�ม่หล่ากหล่าย ม่ความรุนแรง รวด้เร็ว 
สามารถึขยายติวัจันสง่ผล่กระที่บัเปัน็วงกวา้ง แล่ะมค่วาม
สล่ับัซัับัซั้อน จันอาจักระที่บัติ่อเอกราชแล่ะบัูรณภาพ
แหง่อาณาเขติ กอ่ใหเ้กดิ้ความไมส่งบัเรย่บัรอ้ยในปัระเที่ศ 
แล่ะเปั็นภยันติรายติ่อความสงบัสุขของปัระชาชน 
พร้อมที่ั�งให้ความสำคัญกับัการป้ัองกัน แล่ะระงับัภัย
ที่่�จัะเกิด้ขึ�น จึังสมควรกําหนด้ให้ม่หน่วยปัฏิิบััติิงานหล่ัก
เพื� อ รั บั ผิด้ชอบัด้ํ า เนิ นการรั กษาความมั� นคง ใน
ราชอาณาจัักร ติล่อด้จันบูัรณาการแล่ะปัระสานการปัฏิบิัตัิิ
ร่วมกับัทีุ่กส่วนราชการ ส่งเสริมให้ปัระชาชนเข้ามา
ม่ส่วนร่วมในการป้ัองกันแล่ะรักษาความมั�นคง รวมที่ั�ง
เสริมสร้างความเข้มแข็งในท้ี่องถิึ�นของติน เพื�อป้ัองกัน
ภยันติรายที่่�เกิด้ขึ�นตัิ�งแติ่ในยามปักติิ แล่ะในยามที่่�เกิด้
สถึานการณอ์นัเปัน็ภยัติอ่ความมั�นคงในพื�นที่่�ใด้พื�นที่่�หนึ�ง 
แล่ะกาํหนด้ให้มม่าติรการแล่ะกล่ไกควบัคุมการใช้อาํนาจั
เปั็นการเฉพาะติามระดั้บัความรุนแรงของสถึานการณ์ 

บที่ความฉบัับัน่�จัะกล่่าวถึึงข้อคิด้ความเห็นในการบูัรณาการแล่ะปัระสานการปัฏิิบััติิร่วมกับัส่วนราชการ 
แล่ะส่งเสริมให้ปัระชาชนเข้ามาม่ส่วนร่วมในการปั้องกันแล่ะรักษาความมั�นคง โด้ยอาศัยข้อมูล่ แล่ะสิ�ง 

ที่่�ได้้พบัเห็นระหว่างการติรวจัปัระเมินผล่การปัฏิิบััติิงานติามแผนแม่บัที่ฯ โด้ยส่วนงาน ศปัปั.๔ กอ.รมน. ระหว่าง 
วันที่่� ๗ - ๑๑ ก.พ. ๖๕ ณ จั.แม่ฮ่่องสอน เช่ยงใหม่ แล่ะล่ำพูน

ชวนคนมาชว่ยกันัรักััษาความมั�นคง
ในวิถีีของ ศปป.๔ กัอ.รัมน.

.................................................................................................................................................................................................................
อ้้างอ้ิง

กองอำนวยการรกัษาความมั�นคงภายในราชอาณาจักัร, อ้างองิจัาก https://www.isoc.go.th/structure.php, เข้้าถึงึเม่�อ ๑๑ กุมภาพันัธ์์ ๒๕๖๕.
พัระราชบัญัญตัิกิารรกัษาความมั�นคงภายในราชอาณาจักัร พั.ศ. ๒๕๕๑, อ้างองิจัาก https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/

attachment/page/stabitity-2551.pdf, เข้้าถึงึเม่�อ ๖ กุมภาพันัธ์์ ๒๕๖๕.
หลักัการเก่�ยวกบััการร้องเรย่น ร้องทุกุข์้, อ้างอิงจัาก http://legal.sru.ac.th › principles-of-complaint, เข้้าถึงึเม่�อ ๑๑ กุมภาพันัธ์์ ๒๕๖๕.

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

กอ.รมน.กับัเคร่อข้่ายงานดิ้านความมั�นคง

ศปป.๔ กอ.รมน. กับัการรับัร้้ข้้อม้ลัด้ิานความมั�นคงจัากประชาชนผ่านการร้องเร่ยนสายดิ่วน ๑๓๗๔

เพื�อให้สามารถึแก้ไขสถึานการณ์ได้้อย่างม่ปัระสิที่ธิิภาพ
แล่ะเปั็นเอกภาพ 

หน่วยปฏิิบัติิงานหลัักัเพื่่�อรัับผิิดชอบดําเนินกัารัรัักัษา
ความมั�นคงในรัาชอาณาจักััรั

ผังภาพน่�แสด้งให้เห็นถึงึความสำคัญ แล่ะติำแหน่ง
ของ กอ.รมน. (หมายเล่ข ๑) ในการรบััผดิ้ชอบั แล่ะจัดั้การ
กับัปััญหาความมั�นคงของชาติิ โด้ยม่ ศูนย์ปัระสานงาน
ที่ั�ง ๕ เปั็นเครื�องมือสำคัญในการขับัเคล่ื�อนงานร่วมกับั
ส่วนราชการ (หมายเล่ข ๓) แล่ะปัระชาชน (หมายเล่ข ๔) 
ผ่าน รอง ผอ.รมน. จัังหวัด้ที่ั�วปัระเที่ศ 

บูรัณากัารัแลัะปรัะสานกัารัปฏิิบัติิร่ัวมกัับทุุกัส่วนรัาชกัารั 
การติรวจัปัระเมนิผล่การปัฏิบิัติัิงานติามแผนแม่บัที่ฯ 

โด้ยส่วนงาน ศปัปั.๔ กอ.รมน. ภายใติ้กิจักรรมการ
ติรวจัปัระเ มินผล่การปัฏิิบัั ติิ งานติามแผนแม่บัที่
แก้ไขปััญหาการที่ำล่ายที่รัพยากรปั่าไม้ การบัุกรุกที่่�ด้ิน
ของรัฐ แล่ะการบัริหารจััด้การที่รัพยากรธิรรมชาติิ
อย่างยั� งยืน พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมที่ั�งการด้ำเนินงาน
ด้า้นที่รัพยากรธิรรมชาติ ิสิ�งแวด้ล่อ้ม พล่งังาน แล่ะอาหาร
แล่ะการปั้องกันบัรรเที่าสาธิารณภัย ของหน่วยงาน
ในพื�นที่่� เป็ันกิจักรรมสำคัญในการเข้าถึึงข้อมูล่จัาก
การปัฏิิบััติิงานดั้งกล่่าวในพื�นที่่� ได้้แก่ ปัระเด้็นปััญหา 
ข้อขัด้ข้องที่่�สำคัญ รวมที่ั�งข้อมูล่พื�นฐานที่่�จัำเปั็น 

งานเหล่่านั�นมกัจัะเก่�ยวข้องกับัคน แล่ะสิ�งแวด้ล้่อม
รอบั ๆ ติัวคน ม่ที่ั�งให้คุณ แล่ะให้โที่ษที่่�แติกติ่างกันไปั 

โด้ยม่การนำที่รัพยากรธิรรมชาติิ แล่ะสิ�งแวด้ล้่อมมาใช้ 
ด้ังนั�น การออกมาติรวจัปัระเมินผล่การปัฏิิบััติิงาน
ติามแผนแม่บัที่ฯ จัึงเป็ันการส่งเสริมการม่ส่วนร่วม
ในการแก้ไขปััญหาที่่�รับัที่ราบัจัากการรายงาน รวมที่ั�ง 
สร้างความชัด้เจันในการปัระสานการปัฏิิบััติิของ ศปัปั.๔ 
กอ.รมน. กับั กอ.รมน.ภาค, กอ.รมน.จัังหวัด้ ซัึ�งรวมไปัถึึง
การปัระสานงานกับัส่วนราชการ แล่ะปัระชาชน
ในปัระเด็้นเร่งด่้วน โด้ยมก่ระบัวนการปัระสานงานในพื�นที่่�
ผ่านส่วนงานในระดั้บัจัังหวัด้เปั็นเครื�องมือที่่�สำคัญ 
การติั�งปัระเด้็นหารือ ปัระกอบัด้้วย การติดิ้ติามเรื�องเด้ิม 
การเปัิด้ปัระเด้็นใหม่ ซัึ�งอาจัจัะมาจัากการร้องเร่ยน 
ช่�เบัาะแสโด้ยปัระชาชนที่่�เด้ือด้ร้อน รวมที่ั�งข่าวสาร
จัากสื�อติา่ง ๆ  การปัระชุมติรวจัปัระเมินผล่การปัฏิบิัตัิงิาน
ติามแผนแม่บัที่ฯ จัะเป็ันเครื�องมือที่่�สำคัญในการ
ปัฏิิบััติิงานเพื�อดํ้าเนินการรักษาความมั�นคงในระด้ับั
จัังหวัด้ ติล่อด้จันบูัรณาการแล่ะปัระสานการปัฏิิบััติิ
ร่วมกับัทีุ่กส่วนราชการ ส่งเสริมให้ปัระชาชนเข้ามา
ม่ส่วนร่วมในการปั้องกันแล่ะรักษาความมั�นคง รวมที่ั�ง
เสริมสร้างความเข้มแข็งในท้ี่องถึิ�นของปัระชาชน 

ได้้ เ ป็ันอย่างด้่  ข้อมูล่  ความคิด้เ ห็น คำแนะนำ 
ปััญหา อุปัสรรคต่ิาง ๆ ล่้วนแล้่วแต่ิม่คุณค่า สำหรับั
การนำไปัใช้วิเคราะห์เชิงล่ึก เพื�อแสวงหาคำติอบัในการ
จััด้การกับัความมั�นคงของชาติิติ่อไปั

ส่งเสริัมให้ปรัะชาชนเข้ามามีส่วนร่ัวมในกัารัป้องกััน 
แลัะรัักัษาความมั�นคง

นอกจัากการออกปัฏิิบััติิงานโด้ยศูนย์ปัระสาน
การปัฏิิบััติิงานในพื�นที่่�จัังหวัด้ต่ิาง ๆ  แล่้ว กอ.รมน. จัดั้ให้

การจััดิการข้้อม้ลั เพั่�อเอกภาพั แลัะประสิทุธิ์ภาพัในการจััดิการความมั�นคง

ม่ช่องที่างการร้องเร่ยนผ่านโที่รศัพท์ี่ หมายเล่ข ๑๓๗๔ 
เพื�อใช้เปั็นช่องที่างสำหรับัปัระชาชนทัี่�วไปับัอกเล่่า
เรื�องราวต่ิอหน่วยงานของรัฐเพื�อขอให้ช่วยเหล่ือ แก้ไข 
บัรรเที่าความเด้ือด้ร้อน หรือติรวจัสอบัข้อเที่็จัจัริง 
อนัเนื�องมาจัากการได้ร้บััความเด้อืด้รอ้น ความไม่เปัน็ธิรรม 
หรือพบัเห็นการกระที่ำผิด้กฎหมาย ช่�เบัาะแสปััญหา
ที่่�เกิด้ขึ�น เปั็นการรับัฟัังความคิด้เห็น แล่ะเปัิด้โอกาส
ให้ปัระชาชนเข้ามาม่ ส่วนร่วมในการป้ัองกันแล่ะ
รักษาความมั�นคง รวมทัี่�งเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในที่้องถึิ�นของตินได้้เช่นกัน 

เมื�อได้้รับัข้อมูล่การร้องเร่ยนด้้านความมั�นคง 
ผ่ านสายด้่วน ๑๓๗๔ แล่้ว บัันที่ึกไว้ที่่� ส่ วนกล่าง 
นั�นหมายความว่า เกิด้การม่ส่วนร่วมของปัระชาชน 
เกิด้แหล่่งข้อมูล่จัากตัิวบัุคคล่ ปัระชาชนยอมรับัในกล่ไก 
แล่ะช่องที่างการร้องเร่ยน การไหล่เว่ยนของข้อมูล่
เข้ามาสู่ระบับัจัะเกิด้ขึ�นอย่างติ่อเนื�อง

กัารัจััดกัารักัับข้อรั้องเรีัยน แลัะนาํไปใช้ปรัะโยชน์ 
ด้านความมั�นคง 

เมื� อปัระชาชนจัะแจั้ งข่ า ว  หรื อ ร้ อ ง เ ร่ ยน
ด้้านความมั�นคงด้้านสิ�งแวด้ล่้อม โด้ยใช้หมายเล่ข ๑๓๗๔ 
ซัึ�งเนื�อหาอาจัจัะเก่�ยวกับัปััญหาด้้านสิ�งแวด้ล่้อมโด้ยติรง 
หรือเป็ันเส่ยงสะท้ี่อนการที่ำงานของส่วนงานราชการ 
ของรัฐที่่� เก่�ยวข้องกับัสิ�งแวด้ล่้อม อย่างชัด้เจันก็ได้้ 
หรือในที่างติรงกันข้ามอาจัจัะได้้รับัข้อมูล่จัากปัระชาชน
ที่่�แจั้งมาแติ่ไม่ชัด้เจัน รวมทัี่�ง อาจัจัะได้้รับัข้อร้องเร่ยน
ที่่� ไม่อยู่ ในข่ายด้้านความมั�นคงท่ี่�  กอ.รมน. ยึด้ถึือ
เปัน็กรอบัการที่ำงาน แติข่อ้มลู่เหล่า่นั�นกย็งัคงมป่ัระโยชน์ 
เนื�องจัากการเปัดิ้กวา้งรบััเรื�องรอ้งเรย่น จัะที่ำให ้กอ.รมน. 
ได้้มองเห็นปััญหาในทีุ่กรูปัแบับัท่ี่�ปัระชาชนแจั้งมา 

สามารัถีแก้ัไขสถีานกัารัณ์ได้อย่างมีปรัะสิทุธิิภาพื่ 
แลัะเป็นเอกัภาพื่ 

การจััด้การกับัเรื�องร้องเร่ยนอย่างเหมาะสม
จัะเปั็นการเริ�มติ้นนำไปัสู่การรับัมือกับัสถึานการณ์
ด้้านความมั�นคงได้้ ถึ้าม่การเชื�อมติ่อข้อมูล่จัากการ
ไปัติรวจัปัระเมินผล่การปัฏิิบััติิงานติามแผนแม่บัที่ฯ 
ในผงัจัะกล่า่วถึงึขอ้มูล่ที่่�ได้ร้บััจัากสว่นราชการแล่ะขอ้มลู่
จัากปัระชาชน ที่่�ได้้รวบัรวมมาจัากสายด่้วน ๑๓๗๔ 
แติ่จัำเปั็นติ้องม่การจััด้การ ๓ สิ�งน่�ให้ได้้ก่อน 

๑) จััด้หมวด้หมู่เนื�อหา แล่ะเร่ยบัเร่ยงเนื�อหา 
ทุี่กการร้องเร่ยนควรระบัุได้้ว่า ใครที่ำหรือไม่ที่ำอะไร 
เกิด้ผล่กระที่บัอะไร อย่างไร กับัใคร ท่ี่�ไหน รวมทัี่�ง 
การปัระเมินความน่าเชื�อถึือของข้อมูล่ 

๒) จัดั้ระด้บััการร้องเรย่น จัะช่วยให้เกดิ้การตัิด้สนิใจั 
ติอบัสนอง แล่ะวางแผนจััด้การกับัเรื�องร้องเร่ยนได้้
อย่างเหมาะสม ซัึ�งม่ ๓ ระด้ับั ระด้ับั ๑ ข้อคิด้เห็น 
ข้อเสนอแนะ คำชมเชย สอบัถึาม/ขอข้อมูล่ ระด้ับั ๒ 
ข้อเที่็จัจัริงของปััญหา ปััญหาซัับัซั้อนจัากหน่วยงาน 
ระด้ับั ๓ การร้องเร่ยนเก่�ยวกับัติัวบัุคคล่ หน่วยงาน ที่่�ม่
ความเก่�ยวข้องกับัสถึานการณ์อันไม่พึงปัระสงค์ 

๓) จัดั้ชอ่งที่างการสง่คำรอ้งเรย่นไปัยงัสว่นราชการ
ในพื�นท่ี่�ท่ี่�เก่�ยวข้อง โด้ยต้ิองเน้นให้ม่ความจัริงใจัในการ
แก้ปััญหา ไร้อคติิ ที่ำงานด้้วยความเป็ันธิรรม ม่การ
ติรวจัสอบัเหติุการณ์ด้้วยความเปั็นธิรรม โด้ยรับัฟัังข้อมูล่
ทุี่กด้้าน ท่ี่มงานให้ม่ความชำนาญเฉพาะด้้านในการ
แก้ปััญหา แล่ะสื�อสารความคืบัหน้ากับัผู้ร้องเร่ยน

กอ.รมน. หน่วยงานหล่กัในการรบััผดิ้ชอบัดํ้าเนนิการ 
รกัษาความมั�นคงในราชอาณาจักัร มช่อ่งที่างเข้าถึงึข้อมูล่
ทัี่�งจัากส่วนงานราชการ แล่ะปัระชาชน สามารถึสร้าง
ชุด้ข้อมูล่ท่ี่�ม่ความเปั็นเอกภาพเก่�ยวกับัความมั�นคงขึ�น 
สนับัสนุนให้เกิด้การไหล่เว่ยนของข้อมูล่ การรักษา
คุณภาพของข้อมูล่ การสร้างเครือข่ายการที่ำงานรองรับั
ผังการปัฏิิบััติิงานเพื�อรวมศูนย์ข้อมูล่จัากจัังหวัด้ แล่ะ
ปัระชาชน สิ�งจัำเปัน็คือการปัระสานงานภายในเพื�อเริ�มติน้
นำชุด้ข้อมูล่ท่ี่�จัำเปั็นไปัใช้ แล่้วนำผล่ท่ี่�เกิด้ขึ�นมาสู่
การปัระเมินผล่ เพื�อให้การด้ำเนินการรักษาความมั�นคง
เกิด้ขึ�นได้้อย่างม่ปัระสิที่ธิิภาพ แล่ะม่ความเปั็นเอกภาพ
ที่ั�งในสว่นกล่าง แล่ะความเปัน็เอกภาพติามสภาพภมูสิงัคม
ในทีุ่กจัังหวัด้ นอกจัากน่�ความพึงพอใจัของส่วนราชการ 
แล่ะปัระชาชน จัากการด้ำเนินการรักษาความมั�นคง
ที่่�ให้ความสำคัญกับัการม่ส่วนร่วมของทุี่กภาคส่วนเช่นน่� 
จัะหมายความถึงึการปัระชาสัมพนัธิผ์ล่งานของ กอ.รมน. 
ออกไปั แล่ะตัิวช่�วัด้ท่ี่� น่าจัับัติาดู้คือ การร้องเร่ยน
ในระด้ับัที่่� ๑ ยิ�งม่มาก ยิ�งเปั็นการบั่งบัอกถึึงภาพล่ักษณ์
ของ กอ .รมน.  กับัปัระชาชน แล่ะส่ วนราชการ 
ว่าเป็ันเกล่อกัน จัึงพูด้คุยกันได้้โด้ยสนิที่ใจัทุี่กเรื�อง 
แล่ะทีุ่กเรื�องท่ี่�คุยกันนั�นจัะม่ความหมายถ้ึาเพื�อนเกล่อ
รู้วิธิ่นำมาใช้

การจััด้การด้้านเที่คนิคเพื�อให้ปััญหาเหล่่านั�นได้้รับัการ
จััด้การอย่างเหมาะสม จัะที่ำให้เกิด้การสร้างความมั�นใจั
ว่าปััญหาที่่�ร้องเร่ยนมาจัะได้้รับัการแก้ไข 

ผังแสด้งการปัฏิิบััติิงานเพื�อรวมศูนย์ข้อมูล่จัากจัังหวัด้ แล่ะการร้องเร่ยนผ่าน ๑๓๗๔ โด้ยบัูรณาการแล่ะปัระสาน
การปัฏิิบััติิร่วมกับัทุี่กส่วนราชการ แล่ะปัระชาชน เพื�อการป้ัองกันแล่ะรักษาความมั�นคง รวมที่ั�งเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในที่้องถึิ�นโด้ยใช้เครือข่ายการที่ำงานของ กอ.รมน.

ผังแสด้งการปัฏิิบััติิงานเพื�อรับัผิด้ชอบัด้ำเนินการรักษาความมั�นคงในราชอาณาจัักร ติล่อด้จันบัูรณาการ
แล่ะปัระสานการปัฏิิบััติิร่วมกับัทุี่กส่วนราชการ ส่งเสริมให้ปัระชาชนเข้ามาม่ส่วนร่วมในการป้ัองกันแล่ะรักษา
ความมั�นคง รวมที่ั�งเสริมสร้างความเข้มแข็งในที่้องถึิ�นของติน

ผังแสด้งการรับัเรื�องร้องเร่ยน ผ่านสายด้่วน ๑๓๗๔ เพื�อบัูรณาการแล่ะปัระสานการปัฏิิบััติิร่วมกับัทุี่กส่วนราชการ 
ส่งเสริมให้ปัระชาชนเข้ามาม่ส่วนร่วมในการปั้องกันแล่ะรักษาความมั�นคง รวมทัี่�งเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในที่้องถึิ�นของติน

๗๗ปีีที่่� ๒๐ ฉบัับัที่่� ๕ ปีระจำเดืือนกุุมภาพัันธ์์ พั.ศ. ๒๕๖๕
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น.อ.หญิง พภิาดา เชาว์วันกลาง

สังัคมสังัคม
กอ.รมน.กอ.รมน.

l น.อ. สมภพ จันทร์ชูชื่น

สวัสด้ค่รับัท่ี่านผูอ่้านที่่�เคารพ ผ่อนคล่ายกันได้้ไม่ก่�เดื้อน 
แนวโน้มการแพร่ระบัาด้ของโรค COVID-19 โด้ยเฉพาะ
สายพันธิุ์ใหม่ “โอมิครอน” เริ�มเพิ�มขึ�นที่ะลุ่ ๑๕,๐๐๐ คน 
ไปัแล่ว้ ในขณะที่่�การฉด่้วคัซัน่เขม็ ๓ เขม็ ๔ ยงัคงด้ำเนนิการ
อย่างติ่อเนื�องติามแผน แล่ะม่ปัระชาชนให้ความสนใจั
เข้ารับัการฉ่ด้ติามสถึานท่ี่�ติ่าง ๆ ทีุ่กวัน ส่วนในเด้็ก 
อายุ ๕ - ๑๑ ปัี เริ�มที่ำการฉ่ด้แล่้ว ระบับัเศรษฐกิจั
เริ�มขบััเคล่ื�อนมก่ารที่อ่งเที่่�ยว จับััจัา่ยใชส้อยกนัมากกวา่เด้มิ 
แติ่ยังคงม่ความกังวล่กันเล็่กน้อยว่าหล่ังจัากเที่ศกาล่ปีัใหม่
จัะที่ำให้การแพร่ระบัาด้กล่ับัมาอ่กหรือไม่ ซึั�งก็ขึ�นอยู่กับั
ที่กุคนที่่�ติอ้งใหค้วามรว่มมอืในการระมดั้ระวงั ปัอ้งกนัตินเอง
ให้ด้่ที่่�สุด้

พล.ท. ไพรุจุน์ ์คำชุมุ ผอ.สบัข.กอ.รมน. เป็ันปัระธิาน
เปัิด้การฝึึกอบัรมสัมนาการพัฒนาแล่ะเที่คนิคการบัริหาร
จััด้การเหตุิความมั�นคง Call Center 1374 ณ โรงแรม 
ที่่ เค. พาเล่ซั แอนด้์  คอนเวนชั�น ถึนนแจั้งวัฒนะ 
แขวงทีุ่่งสองห้อง เขติหล่ักส่� กรุงเที่พฯ โด้ยม่การอบัรม
ในหัวข้อเรื�อง “การบัริหารจััด้การระบับัการรับัแจั้งเหติุ
ความมั�นคง Call center 1374 มาติรฐานการปัฏิิบััติิงาน 
Call center 1374” เรื�อง “ปัรับัเที่คนิคการสื�อสาร
เพื�อการบัรกิารเปัน็เล่ศิ” เรื�อง “เพิ�มเที่คนคิการรบััโที่รศพัที่์ 
แล่ะวิธ่ิรับัเรื�องอย่างมืออาช่พ” เรื�อง “เสริมการให้บัริการ
ท่ี่� เ ป็ันเ ลิ่ศที่างโที่รศัพท์ี่ แล่ะการพัฒนาความคิด้” 
ระหว่างวันท่ี่� ๙ - ๑๑ ก.พ. ๖๕/ เมื�อวันที่่� ๓ ก.พ. ๖๕ 
พล.ต. มนั์ส จัน์ดีี รอง ผอ.ศปัปั.๑ กอ.รมน. แล่ะคณะ 
ติิด้ติามผล่การปัฏิิบััติิงานแผนงาน/โครงการของ กอ.รมน. 

จัังหวัด้ ส.ที่. ณ ศาล่ากล่างจัังหวัด้สุโขที่ัย/ เมื�อวันที่่� 
๒ ก.พ. ๖๕ พล.ต. ภััทรุาวุุฒิิ ชุุณหะวุัณ รอง ผอ.ศปัปั.๔ 
กอ.รมน. ติรวจัปัระเมินผล่ฯ ในพื�นที่่� จั.สุรินที่ร์ หารือ
ปัระเด็้นที่่�สำคัญ ได้้แก่ การจััด้หาแหล่่งน�ำเพิ�มเติิม
สำหรับัอุปัโภคบัริโภคแล่ะน�ำภาคเกษติรกรรม, โครงการ
พัฒนาแล่ะฟั้�นฟัูเหมืองหินอุติสาหกรรมเพื�อการก่อสร้าง
แล่ะการท่ี่องเที่่�ยวบัริเวณเชิงเขาสวาย ติ.นาบััว อ.เมือง 
ติ.ปัระที่ัด้บัุ แล่ะ ติ.ไพล่ อ.ปัราสาที่ จั.สุรินที่ร์ ซึั�งเปั็น 
แหล่่งน�ำให้กับั จั.สุรินที่ร์ เพิ�มขึ�นปัระมาณ ๕๐ ล่้าน ล่บั.ม.

ข่าวด่้ที่่�สมควรเปั็นติัวอย่างของกำล่ังพล่ กอ.รมน. 
ซัึ�งได้้ม่ ส่วนช่วยเหลื่อสังคมเล่่าสู่ กันฟััง สืบัเนื�องจัาก 
เมื�อวนัที่่� ๒๗ ม.ค. ๖๕ เวล่าปัระมาณ ๑๖๐๐ ได้เ้กดิ้อบุัตัิเิหติุ
จัักรยานยนต์ิล่้มบัริเวณถึนนวิภาวด่้รังสิติขาออก ใกล้่กับั
สถึาน่รถึไฟัฟั้าหล่ักส่� สาเหติุเกิด้จัากสภาพถึนนล่ื�นหล่ังจัาก
มฝ่ึนติก ที่ำใหผู้ข้บััข่�ได้ร้บัับัาด้เจับ็ั จัำนวน ๑ คน เปัน็เพศหญงิ 
อายุปัระมาณ ๓๐ ปัี ขณะเกิด้เหติุ น์.อ. สมศัักดิี� ชุ่�น์น์ิ�ม 
สังกัด้สำนักงานผู้บัังคับัที่หารอากาศด้อนเมือง ช่วยปัฏิิบััติิ
ราชการ สขว.กอ.รมน. เดิ้นที่างผ่านบัริเวณดั้งกล่่าว จัึงได้้
ร่วมที่ำการช่วยเหล่ือผู้ปัระสบัอุบััติิเหตุิ ด้ำเนินการปัระสาน
เจั้าหน้าที่่�กู้ภัยของมูล่นิธิิร่วมกตัิญญูู ที่ำการรักษาเบัื�องต้ิน 
แล่ะนำส่งโรงพยาบัาล่ใกล่้เค่ยง เพื�อที่ำการรักษาติ่อไปั 
ซัึ�งการเข้าที่ำการช่วยเหล่อืผูป้ัระสบัอบุัตัิเิหติขุอง น.อ. สมศกัด้ิ�ฯ 
ด้งักล่า่ว เป็ันพฤติกิรรมที่่�ควรได้รั้บัการยกย่อง เป็ันแบับัอย่าง
ที่่�ด้แ่กก่ำล่งัพล่ กอ.รมน. ติามนโยบัายของผูบ้ังัคบัับัญัชาชั�นสงู 
“กอ.รมน. ช่วยเหล่ือปัระชาชน” นอกจัากจัะเป็ันการ
สร้างภาพล่ักษณ์ที่่�ด่้ขององค์กรแล่้ว ยังที่ำให้ปัระชาชน
ผู้พบัเห็นเชื�อมั�น สร้างศรัที่ธิาให้เกิด้ขึ�นแก่ปัระชาชน
ได้้อ่กที่างหนึ�งด้้วย 

ก่อนจัากกันยังคงต้ิองขอย�ำเติือนในเรื�องของการ
ระมัด้ระวัง ปั้องกันโรค COVID-19 ทีุ่กคนติ้องร่วมมือ 
แล่ะปัฏิบิัตัิอิย่างเคร่งครดั้ โด้ยเฉพาะเรื�องสวมใส่หน้ากากอนามยั 
การเว้นระยะห่างที่างสังคม แล่ะหมั�นล้่างมือให้สะอาด้
อยูเ่สมอ ไม่ปัระมาที่ การด์้อยา่ติก แล้่วเราจัะผา่นวกิฤติการณ์
ในครั�งน่�ไปัด้้วยกัน...พบักันใหม่ฉบัับัหน้าครับั

“รักเหมือนโคถึึก ที่่�คึกพิโรธิ” ว่าด้้วยเรื�องที่่�ความรักที่ำให้สติิสัมปัชัญญะคนเราไม่สมบัูรณ์นั�น ไม่ได้ม้่อยู่
แค่ในภาษาไที่ย แต่ิพบัได้้ในภาษาอังกฤษเช่นกัน เนื�องในเดื้อนแห่งความรัก Hot English ขอสำรวจัศัพที่์
ที่่�เก่�ยวกับัการติกอยู่ในภวังค์แห่งความรัก 

ควุามรุักทำให้โง่่ ในภาษาอังกฤษเองม่คำที่่�เก่�ยวกับัความรักที่่�ม่ที่่�มาที่่�ไปัเก่�ยวกับัความโง่เขล่า นั�นคือ 
infatuated หมายถึึง หล่งใหล่ ม่ที่่�มาจัาก fatuus ที่่�แปัล่ว่า คนโง่ ในภาษาล่ะติิน แล่ะยังพบัเจัอได้้ในคำว่า 
fatuous ซัึ�งแปัล่ว่า ไร้สาระ I was completely infatuated with her. ผมหล่งเธิอหัวปัักหัวปัำ ความคิด้
แบับัน่�ยังม่ให้เห็นในคำว่า besotted ด้้วย มาจัากคำว่า sot แปัล่ว่า คนโง่ หล่งใหล่หัวปัักหัวปัำ

Her besotted boyfriend will soon become disillusioned once he learns that she is a 
serial cheater. เด้่�ยวหนุ่มท่ี่�หล่งรักแฟันสาวหัวปัักหัวปัำรู้เข้าว่า เธิอม่ปัระวัติินอกใจัมาอย่างโชกโชน 
ก็คงติาสว่างเอง

ที่่�น่าสนใจัคือ besotted แปัล่ว่า เมามายจัากฤที่ธิิ�สุราได้้อ่กด้้วย เพราะเวล่าที่่�คนเราด้ื�มเหล้่าจันเมา 
ก็จัะขาด้สติิสัมปัชัญญะ จันอาจัที่ำสิ�งที่่�โง่เขล่าได้้นั�นเอง

ควุามรุักทำให้ตกอยู่่่ภัายู่ใต้มน์ตรุา คำในกลุ่่มน่�ก็อย่างเช่น bewitched มาจัาก witch ที่่�แปัล่ว่า แม่มด้
หรือผู้ใช้เวที่มนติร์ ม่ความหมายว่า หล่งใหล่เหมือนถูึกมนติร์สะกด้ I was bewitched by her beauty. 
ผมหล่งใหล่ความงามของผู้หญิงคนน่� อ่กคำได้้แก่ enchanted มาจัาก incantare ในภาษาล่ะติินที่่�หมายถึึง 
รา่ยมนติร์คาถึาสะกด้ เปัน็ญาติกิบัั incantation ที่่�แปัล่วา่ คาถึา เวที่มนติร์ แล่ะกย็งัแปัล่วา่ หล่งใหล่ ปัล่าบัปัล่ื�ม 
ได้้ด้้วย เช่น He was enchanted by her. เขาหล่งใหล่ผู้หญิงคนน่�เข้าราวกับัถูึกมนติร์สะกด้

แล่ะยังม่ entranced หล่ายคนเห็นก็แปัล่ที่ันที่่ว่า ที่างเข้า คำน่�ไม่ได้้มาจัาก enter แติ่มาจัาก trance 
ที่่�แปัล่วา่ ภวังค ์มารวมกับั en- ที่่�แปัล่ว่า ใน จังึถึกูเอาไปับัรรยายคนที่่�หล่งใหล่อะไรเข้ามาก จันเหมอืนติกเขา้ไปั
อยู่ในภวังค์บัางอย่าง ไม่รับัรู้ว่าโล่กภายนอกเปั็นอย่างไร They just met for the first time, but Kyle was 
instantly entranced by Nick’s charms. แม้จัะเพิ�งเจัอกัน แติ่ไคล่์ก็หล่งเสน่ห์ของนิคที่ันที่่

ควุามรุักทำให้เป็็น์บ้้า ติัวอย่างที่่�ชัด้ที่่�สุด้ก็คือคำว่า crazy ที่่�สามารถึนำมาใช้บัรรยายความคล่ั�งไคล่้กับั
คนที่่�เรารักได้้ด้้วย เช่น He’s totally crazy about his new girlfriend. ก็คือ เขาคล่ั�งแฟันใหม่มาก

เรายังสามารถึใช้คำว่า nuts สแล่งที่่�แปัล่ว่า บ้ัา สติิไม่ด้่ เช่น It’s obvious that he’s nuts about you. 
Don’t be cruel to him. ดู้ก็รู้ว่าเขาชอบัแกขนาด้ไหน อย่าใจัร้ายกับัเขาเล่ย

ปัดิ้ท้ี่ายด้ว้ยปัระโยคอมติะที่่�แที่บัจัะพบัในที่กุภาพยนติร ์เพล่ง ซัร่ส์่ I want to spend the rest of my life 
with you. ฉันอยากจัะใช้ช่วิติที่่�เหล่ือกับัคุณ
....................................................................................................................................................................................................

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

“กล้่วย” เป็ันผล่ไม้ที่่�นิยมรับัปัระที่านกนัในบ้ัานเรา 
หาที่านได้้ง่าย ม่ราคาถูึก นอกจัากจัะม่ส่สันสวยงาม 
หอมหวานน่าที่านแล้่ว ยงัมคุ่ณค่าที่างโภชนาการมากมาย 
ให้พล่ังงานสูง ‘ใส่ใจัสุขภาพ’ จัะมาบัอกเล่่าเก้าสิบั 
ถึงึปัระโยชน์ของกล้่วย ที่่�สรรพคณุไม่ใช่แค่เรื�องกล้่วย ๆ  ค่ะ 

ประโยชน์์ของกล้้วยแต่่ล้ะชน์ิด
กล้วุยู่หอม ช่วยเลิ่กบุัหร่�ได้้ เพราะม่วิติามินบั่ ๖, 

บั่ ๑๒ โพแที่สเซั่ยม แล่ะแมกน่เซั่ยมอยู่มาก ช่วยให้
ร่างกายฟั้�นติัวเร็วจัากการขาด้สารนิโคติินได้้ด้่ ที่ำให้
ล่ด้อาการอยากบัหุร่�ได้ด้้ ่สำหรบััผูห้ญงิ กอ่นมป่ัระจัำเด้อืน
ที่่�ม่อาการปัวด้ที่้อง ปัวด้หัว กล้่วยหอมก็สามารถึช่วยล่ด้
อาการเหล่่าน่�ได้้ด้้วย

กล้วุยู่น้์ำวุ้า ช่วยแก้โรคโล่หิติจัาง โด้ยเฉพาะ
กล่้วยน�ำว้าห่ามแล่ะสุก เพราะม่ธิาติุเหล่็กในปัริมาณสูง 
ช่วยสร้างเม็ด้เล่ือด้แด้ง ปั้องกันโรคโล่หิติจัาง แล่ะยังม่
แคล่เซั่ยม ฟัอสฟัอรัส แล่ะวิติามินซั่ แคโรที่่น ไนอาซั่น 
แล่ะใยอาหาร ที่่�ช่วยแก้โรคเลื่อด้ออกติามไรฟันัได้อ้ก่ด้ว้ย

กล้วุยู่ไข่่ ในกล่้วยไข่ม่สารติ้านอนุมูล่อิสระ คือ 
เบัต้ิาแคโรท่ี่น ช่วยชะล่อความชรา แล่ะริ�วรอยต่ิาง ๆ 
รวมถึึงความเสื�อมของเซัล่ล์่ ที่่�สำคัญม่ฤที่ธิิ�ปั้องกัน
การเกิด้เซัล่ล่์มะเร็ง แล่ะยับัยั�งการเจัริญเติิบัโติของ
เซัล่ล์่เนื�อร้ายได้้

กล้วุยู่หักมกุ ใครที่่�มปั่ัญหาเรื�องโรคกระเพาะอาหาร 
กล่ว้ยหกัมกุชว่ยรกัษาอาการน่�ได้ ้ด้ว้ยคณุสมบัตัิทิี่่�โด้ด้เด้น่
ของสารท่ี่�เร่ยกว่า ไซัโติอินโด้ไซัด้์ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ 

 

ซัึ�งช่วยบัรรเที่าอาการที่้องอืด้ ที่้องเฟั้อ เนื�องจัาก 
แผล่ในกระเพาะอาหารได้้ด้่มาก ๆ แล่ะยังม่ฤที่ธิิ�ฆ่่าเชื�อ
แบัคที่่เร่ย สาเหติุของการที่้องเส่ยได้้ด้้วย

ประโยชน์์ต่่าง ๆ ทางโภชน์าการของกล้้วย
๑. แก้อาการท้ี่องผูก การกินกล้่วยเป็ันปัระจัำจัะ

ช่วยได้้ เนื�องจัากกล่้วยม่ที่ั�งโพรไบัโอติิกส์ที่่�ช่วยผล่ิติ
แบัคที่่เร่ยชนิด้ด่้ติ่อล่ำไส้ แล่ะกำจััด้แบัคที่่เร่ยติัวร้าย 
ออกไปั อก่ที่ั�งในกล้่วยยังมฟ่ัรุกโติโอลิ่โกแซักคาไรด์้ ไฟัเบัอร์ 
ชนิด้ล่ะล่ายน�ำ ที่่�จัะช่วยให้ระบับัขับัถึ่ายคล่่องติัว 
ขึ�นมาก

๒. ช่วยรักษาไมเกรน หากใครม่อาการปัวด้หัว
ไมเกรนบั่อย ๆ  แนะนำให้กินกล่้วย จัะช่วยล่ด้อาการปัวด้
ได้้ เนื�องจัากกล่้วยอุด้มไปัด้้วยแมกน่เซั่ยม ท่ี่�จัะช่วย
บัรรเที่า แล่ะปั้องกันอาการปัวด้หัวไมเกรนได้้

๓. ช่วยให้นอนหล่ับัสบัายขึ�น กล่้วยอุด้มไปัด้้วย
กรด้อะมิโนแล่ะที่ริปัโติเฟัน สารปัระกอบัสำคัญของการ
สรา้งเซัโรโที่นินในสมอง ซัึ�งเปัร่ยบัเสมือนยาระงับัปัระสาที่
แบับัธิรรมชาติิ 

๔. ล่ด้ความอ้วนได้้ด้่ขึ�น กล่้วยหอมม่วิติามิน B1 
แล่ะ B2 คอยช่วยเร่งการเผาผล่าญน�ำติาล่ แล่ะไขมัน 
อ่กที่ั�งม่คาร์โบัไฮ่เด้รติชนิด้ด่้ติ่อร่างกาย ม่ไฟัเบัอร์

ชนดิ้ล่ะล่ายน�ำได้ ้เมื�อกล่ว้ยติกเขา้ไปัในระบับัยอ่ยอาหาร 
จัึงดู้ด้ซัับัน�ำ แล่ะพองติัว ที่ำให้ที่้องรู้สึกอิ�มได้้นานขึ�น 
หากกนิกล้่วยหอมในติอนเช้า จัะช่วยล่ด้ความอยากของหวาน
ได้้อ่กด้้วย 

๕. ช่วยล่ด้ความเคร่ยด้ เมื�อเรารู้ สึกเคร่ยด้ 
ความด้ันเล่ือด้จัะพุ่งขึ�นสูงกว่าปักติิ โพแที่สเซั่ยมท่ี่�ม่อยู่
ในกล่้วยจัะช่วยบัรรเที่าให้ความด้ันเล่ือด้กล่ับัเข้าสู่ภาวะ
สงบัได้้ 

๖. บัำรุงหัวใจั โพแที่สเซั่ยมเปั็นสารสื�อปัระสาที่
ที่่�ช่วยกระติุ้นการที่ำงานของหัวใจั บัำรุงหัวใจัให้แข็งแรง 
ซัึ�งกล่้วยม่โพแที่สเซั่ยมอยู่สูงมาก แถึมม่โซัเด้่ยมน้อย  
ด้งันั�นกล้่วยจังึเป็ันผล่ไม้ที่่�ช่วยบัำรงุระบับัหวัใจัแล่ะหล่อด้เล่อืด้ 
ได้้ค่อนข้างสูง

๗. บัำรุงสายติา วิติามิน A บัวกกับัเบัต้ิาแคโรที่่น 
แล่ะอัล่ฟัา-แคโรที่น่ ที่่�ม่อยู่ในกล่้วย จัะช่วยบัำรุงสายติา 
แล่ะการมองเห็นได้้เปั็นอย่างด้่ โด้ยเฉพาะปั้องกันอาการ
ติาพร่ามัว อาการมองเห็นไม่ชัด้เจัน 

8. บัำรุงกระดู้ก ถึึงแม้กล่้วยจัะเปั็นผล่ไม้ท่ี่�ไม่ม่
แคล่เซัย่มเล่ย แติฟ่ัรกุโติโอล่โิกแซักคาไรด้ ์คารโ์บัไฮ่เด้รติ
ที่่�ม่คุณสมบััติิเหมือนไฟัเบัอร์ล่ะล่ายน�ำได้้ ที่่�ม่อยู่ในกล่้วย 
จัะช่วยเพิ�มปัระสิที่ธิิภาพการที่ำงานของระบับัขับัถึ่าย 
แล่ะส่งเสริมให้ล่ำไส้ดู้ด้ซึัมแคล่เซั่ยมจัากอาหารท่ี่�กินได้้
มากขึ�น ที่ำให้ร่างกายได้้รับัแคล่เซั่ยมไปับัำรุงกระดู้ก
เพิ�มขึ�นนั�นเอง

๙. ล่ด้อาการโรคโล่หิติจัาง เพราะในกล้่วย
มธ่ิาตุิเหล็่กสูง จังึช่วยกระติุน้ร่างกายให้ผลิ่ติเม็ด้เลื่อด้แด้ง
คุณภาพด้่ ซัึ�งช่วยปั้องกันภาวะโล่หิติจัางได้้ แล่ะยังช่วย
ในกรณ่ที่่�ไม่ม่แรง ให้กล่ับัมามก่ำล่ังได้อ้่กด้้วย 

กล้่วยนั�นมม่ากมายหล่ากหล่ายสายพนัธิุ ์ทุี่กสายพนัธิุ์ 
ล่้วนม่ปัระโยชน์ที่่�แติกติ่างกันไปั ในยุคข้าวกล่่อง อาหาร
แช่แข็งเช่นน่� หันมารับัปัระที่านกล่้วยท่ี่�ม่ปัระโยชน์
ติ่อร่างกายกัน ก็จัะด้่ต่ิอสุขภาพนะคะ 
.....................................................................................................

รีูปภาพ :  http://www.utakabrand.com/article/
ข้้อ้มููล : https://www.chiangmainews.co.th/page/

archives/900908/
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ธ�ำรงไทยธ�ำรงไทย

ด้อกไม้ คือ ของขวัญที่่�บัุคคล่นิยมมอบัให้แก่กัน 
นอกเหนือจัากความงด้งามของด้อกไม้ ยังแฝึงถึึง
ความหมายซัึ�งอาจัเป็ันการบัอกกล่่าวหรอืบัอกเล่่าโด้ยนยั
แก่ผู้รับั ซัึ�งด้อกไม้แต่ิล่ะชนิด้ม่ความหมาย ด้ังน่� 
ดอกบััว 

ด้อกบััว ถึือเปั็นด้อกไม้ศักดิ้�สิที่ธิิ� ชาวพุที่ธินิยม 
นำมาบูัชาพระ เพราะด้อกบัวัมค่วามหมายถึงึ ความศรัที่ธิา 
แล่ะบัริสุที่ธิิ� นอกจัากน่�ที่างพระพุที่ธิศาสนายังม่ความ
หมายที่่�ล่กึซัึ�ง ใชด้้อกบัวัเปัรย่บักบััมนษุยด์้ว้ยวา่ ด้อกบัวั
ก็เหมือนมนุษย์ ด้อกบััวที่่�ชูด้อกพ้นจัากผิวน�ำขึ�นมารับั
แสงสว่างได้้นั�น ก็เหมือนกับัผู้ที่่�หลุ่ด้พ้นจัากความทีุ่กข์
ที่ั�งปัวง กล่ายเปั็นผู้รู ้ผู้ติื�น ผู้เบัิกบัานด้้วยธิรรม
ดอกมะลิิ 

ด้อกมะลิ่ คือด้อกไม้ปัระจัำวันแม่แห่งชาติิ 
เปั็นด้อกไม้ท่ี่�สื�อถึึงความกติัญญูู แล่ะความปัรารถึนาด้่ 
ม่ความเชื�อว่า ด้อกมะลิ่เป็ันด้อกไม้ปัระจัำองค์พระ
นารายณ์ 
ดอกเบัญจมาศ 

ด้อกเบัญจัมาศ ถึือเปั็นด้อกไม้แห่งความรื�นเริง
แล่ะความบัริสุที่ธิิ�ใจั รวมถึึงเป็ันสัญลั่กษณ์ของความ
มอ่ายุยนื แล่ะความงามอันเป็ันนิรนัด้ร์ ซัึ�งด้อกเบัญจัมาศ
แติ่ล่ะส ่ม่ความหมายด้ังน่� 

- ด้อกเบัญจัมาศสแ่ด้ง เป็ันด้อกไมแ้ห่งความรัก 
นยิมมอบัด้อกเบัญจัมาศสแ่ด้ง เพื�อแสด้งถึงึความรกัใคร่
ชอบัพอ

- ด้อกเบัญจัมาศสเ่หล่อืง เปัน็ด้อกไมแ้หง่ความ
โชคด้่ นิยมมอบัด้อกเบัญจัมาศเหล่ืองแก่ผู้ใหญ่หรือ 
คนรูจ้ักักนัเมื�อไปัเย่�ยมเยย่นหล่งัจัากไมไ่ด้้พบักนัมานาน 

- ด้อกเบัญจัมาศส่ขาว ถึือเปั็นด้อกไม้สูงศักดิ้� 
แล่ะที่รงเก่ยรติิ เปั็นสัญล่ักษณ์แห่งความซัื�อสัติย์ 
ดอกแก้ว 

ด้อกแก้ว เป็ันด้อกไม้ที่่�ม่ความหมายว่า เบัิกบัาน 
ความใสสะอาด้ ซัึ�งคนโบัราณเชื�อ หากปัลู่กติ้นแก้ว
ไว้ปัระจัำบ้ัานจัะที่ำให้เปั็นคนที่่�ม่จิัติใจับัริสุที่ธิิ� ม่ความ
เบัิกบัาน เพราะแก้วคือความใสสะอาด้ แล่ะสด้ใส 
นอกจัากน่�ด้อกแก้วยังถึูกนำไปัใช้ในพิธิ่บัูชาพระในพิธิ่
ที่างศาสนาด้้วย
ดอกกลิ้วยไม้

ด้อกกล้่วยไม้ เป็ันสัญลั่กษณ์ของความมั�งคั�ง 
ความรัก แล่ะความสง่างาม แล่ะด้อกกล้่วยไม้แติ่ล่ะส่ 
ยังม่ความหมายที่่�แติกติ่างกันออกไปั 

- กล้่วยไม้สช่มพ ูเป็ันติวัแที่นของความไร้เด้ย่งสา, 
ความเป็ันผูห้ญิง, ความนุ่มนวล่

- กล่้วยไม้ส่ม่วง เป็ันติัวแที่นของความเคารพ, 
ความชื�นชม แล่ะความมเ่ก่ยรติิ 

- กล้่วยไม้สแ่ด้ง เป็ันสญัล่กัษณ์ของความกล้่าหาญ 
แล่ะความแข็งแกร่ง

- กล่้วยไม้ส่ขาว เป็ันสัญล่ักษณ์ของความ 
ไร้เด้่ยงสา, ความสง่างาม แล่ะความงด้งาม 

- กล้่วยไมส้เ่หล่อืง เปัน็สญัล่กัษณข์องมติิรภาพ 
- กล่้วยไม้ส่ส้ม เป็ันตัิวแที่นความภาคภูมิใจั, 

ความกระติือรือร้น แล่ะความกล่้าหาญ 
- กล่้วยไม้ส่เข่ยว เปั็นติัวแที่นของสุขภาพ, 

ธิรรมชาติิ, ช่วิติ แล่ะการมอ่ายุยืน 
ดอกทานตะวัน 

ด้อกที่านติะวัน เปั็นสัญล่ักษณ์ของความเชื�อมั�น 
ความมั�นคง รักเด่้ยวใจัเด่้ยว ดั้�งที่านติะวันที่่�ไม่เคย
หันมองผูใ้ด้นอกจัากด้วงอาที่ิติย์
ดอกบัานไม่รู้้้โรู้ย 

ม่ความเชื�อว่า หากคู่รักปัลู่กด้อกบัานไม่รู้โรย
ในบั้าน จัะที่ำให้ผูกพันรักกันยาวนาน ถึือว่าเปั็นด้อกไม้
ที่่�ม่ความเชื�อว่าสามารถึเสริมความแข็งแรงให้ความรัก
ดอกกรู้ะถิิน 

ด้อกกระถึิน ถึือเปั็นด้อกไม้แห่งความมั�นคง 
บั่งบัอกถึึงการแสด้งหัวใจัที่่�รู้สึกรักที่่�แที่้จัริง
ดอกหน้าวัว 

ด้อกหน้าวัว เป็ันด้อกไม้ที่่�ผู้มาร่วมงานนิยม
มอบัให้เจั้าของงาน หมายถึึง การติ้อนรับัขับัสู้ด้้วย
ความยินด้่ ส่วนความหมายด้้านความรัก หมายถึึง
ความรักที่่�มั�นคงแล่ะอด้ที่น 
ดอกซ่่อนกลิิ�น

ด้อกซ่ัอนกลิ่�น เป็ันด้อกไม้ที่่�มค่วามหมายบ่ังบัอก
ถึึงความเศร้า เพราะคนไที่ยสมัยโบัราณนิยมใช้ 
ด้อกซ่ัอนกล่ิ�นไปัจััด้หน้าศพ เนื�องจัากเป็ันด้อกไม้ที่่�ม่
ก ลิ่� นหอมรุนแรง  จัะไ ด้้ช่ วยอำพรางก ลิ่� นแล่ะ 
ใช้แสด้งความเคารพแด่้ผู้จัากไปั ที่ั�งน่�  หากเป็ัน
ความหมายด้้านความรัก จัะเปัร่ยบัเหมือนการแอบัรัก 
เพราะชื�อด้อกซั่อนกล่ิ�น เสมือนเก็บัซั่อนความรู้สึกไว้
ดอกพิิกุลิ

ด้อกพิกุล่ ถึือเปั็นด้อกไม้มงคล่ ม่ความหมาย
แสด้งถึึงความอุด้มสมบัูรณ์ ความเจัริญรุ่งเรือง มั�งคั�ง 
พรั�งพรอ้ม หากมไ่วก้บััติวัจัะชว่ยเสรมิความเปัน็สริิมงคล่
ในช่วิติ
ดอกคารู้์เนชั่ั�น

ด้อกคารเ์นชั�น เปัน็สญัล่กัษณข์องการเฉล่มิฉล่อง 
ซัึ�งด้อกคาร์เนชั�นส่ต่ิาง ๆ  ม่ความหมายแติกติ่างกัน เช่น

- ด้อกคาร์เนชั�นส่ หมายถึึง ความรักที่่�กำล่ัง 
ผล่ิบัานเปั็นส่ชมพู 

- ด้อกคาร์เนชั�นหล่ากส่ ม่ความหมายถึึง  
ความเปั็นเพื�อน 

- ด้อกคารเ์นชั�นสข่าว นยิมใชใ้นการแสด้งความ
ชื�นชมยินด่้ติามแต่ิวาระต่ิาง ๆ เช่นการรับัปัริญญา 
เปัน็ติน้ หรอืสื�อถึงึความรกัที่่�บัริสทุี่ธิิ� ไรเ้ด้ย่งสา อ่อนโยน 
นอกจัากน่�ยังใช้ในการแสด้งความขอบัคุณอก่ด้้วย
ดอกเยอบัีรู้่า

ด้อกเยอบั่ร่า ม่ความหมายคือ ความบัริสุที่ธิิ� 
ไร้เด้่ยงสา แล่ะความเข้มแข็ง 
ดอกไฮเดรู้นเยีย

ด้อกไฮ่เด้รนเย่ย เปั็นด้อกไม้ที่่�ม่ความหมาย 
ที่ั�งในเชิงล่บั แล่ะเชิงบัวก ส่วนใหญ่มักจัะหมายถึึง 
“ด้อกไม้แห่งหัวใจัที่่�ด้้านชา” แต่ิในอ่กความหมาย 
ด้อกไฮ่เด้รนเย่ย หมายถึึง “คำขอบัคุณ” 
ดอกไลิเซ่นทัส

ด้อกไล่เซันทัี่ส เป็ันไม้ด้อกขนาด้เล็่ก มักใช้จััด้ 
ร่วมกับัด้อกไม้ชนิด้อื�น ๆ มักถึูกใช้ปัระด้ับัในช่อด้อกไม้
ในงานแต่ิงงาน ด้อกไล่เซันทัี่สให้ความหมายว่า 
การใส่ใจัเอาใจัใส่ติ่อคนคนนั�น หรือมิติรภาพที่่�ยั�งยืน
แล่ะความที่รงจัำที่่�ด้่
..................................................................................................
อ้้างอิ้ง : https://www.baanlaesuan.com/73267/plant-
scoop/jasmine/2

https://www.fruitnflora.com/meaning-of-flower/

https://www.sanook.com/campus/1399883/

ถึ้าให้พูด้ถึึงแนวโน้มเที่คโนโล่ย่แห่งโล่กอนาคติ
ที่่�กำล่ังจัะเกิด้ขึ�นแล่้วล่่ะก็ ติ้องบัอกเล่ยว่ามันคงไม่ใช่
เรื�องที่่�ไกล่ติวัเราอก่ติอ่ไปั เนื�องจัากในปัจััจับุันัเที่คโนโล่ย่
ต่ิาง ๆ ได้้ม่การเปัล่่�ยนแปัล่งแล่ะพัฒนาอยู่ติล่อด้เวล่า 
อ่กที่ั�งยังได้้เข้ามาเป็ันส่วนหนึ�งของช่วิติเราไปัแล่้วด้้วย 
ซัึ� งความก้าวหน้าที่างด้้ าน เที่คโนโล่ย่ ได้้ เ ข้ ามา
เสริมปััจัจััยพื�นฐานในการด้ำรงช่ วิติของมนุษย์ได้้
เปั็นอย่างด่้ เพราะมนุษย์ได้้ใช้ เที่คโนโล่ย่ในการ
สร้างสรรค์นวัติกรรมใหม่ ๆ เพื�อรองรับัวิ ถ่ึ ช่วิติ 
ของผู้คนในสังคมแล่ะอำนวยความสะด้วก ติล่อด้จัน
เสริมสร้างคุณภาพช่วิติให้ด้่ขึ�น โด้ยมนุษย์ยังได้้พัฒนา
เที่คโนโล่ย่ใหม่ ๆ ไปัเรื�อย ๆ อย่างไม่หยุด้ยั�งอ่กด้้วย

เที่คโนโล่ย่แห่งโล่กอนาคติท่ี่�จัะมาเปัล่่�ยนแปัล่ง
แล่ะพัฒนาโล่กของเราให้ด้ข่ึ�น จันเกดิ้เป็ันนวัติกรรมใหม่
ที่่�สามารถึพลิ่กรูปัแบับัวิถึ่การด้ำเนินช่วิติของผู้คน
ในสังคมได้้ มาแนะนำให้ทีุ่กคนได้้อ่านกัน จัะม่อะไร
บั้างนั�น ไปัดู้กันเล่ย

เครั่อข่ายม่อถี่อ 5G/6G (Mobile Network 5G/6G)
ระบับั 4G ที่่�ใช้กันในปััจัจุับันัก็สามารถึที่ำความเร็ว 

ในการรับัส่งข้อมูล่สูงสุด้เพิ�มขึ�นจัาก 3G อ่กราว ๕๐ เที่่า 
แล่ะสำหรับั 5G จัะมก่ารรับัส่งข้อมูล่สูงสุด้เพิ�มขึ�นไปัอ่ก 
๒๐ เที่่าจัาก 4G แติ่ที่่�พิเศษคือ สามารถึใช้การได้้แม้แติ่
ขณะที่่�เคล่ื�อนที่่�เร็วถึึง ๕๐๐ กิโล่เมติร/ชั�วโมง สามารถึ
สง่ขอ้มลู่ติอ่พื�นที่่�เพิ�มขึ�นอก่ ๑๐๐ เที่า่ ดั้งนั�น 5G จัะเปัน็
แพล่ติฟัอร์ม (Platform) ท่ี่�เชื�อมโยงเที่คโนโล่ย่อื�น ๆ 
เขา้ไวด้้ว้ยกนั เชน่ AI, Big Data, Cloud แล่ะ IoT เปัน็ติน้

ที่ำให้สามารถึรองรับัระบับัรถึยนติ์ไร้คนขับั 
เกิด้บัริการรูปัแบับัใหม่ ๆ ที่่�ไม่เคยม่มาก่อนได้้มากมาย 
เช่น การขายโด้ยใช้ AR/VR ชว่ยการเชื�อมต่ิอยานพาหนะ
เข้ากับัระบับัควบัคุมการจัราจัรได้้ นอกจัากน่�ยังรวมถึึง
การให้บัริการปัรึกษาที่างการแพที่ย์ที่างไกล่ หรือแม้แติ่
ผ่าตัิด้ที่างไกล่ผ่านระบับัอินเที่อร์เน็ติ

กัารัคํานวณแลัะวิศวกัรัรัมควอนติัม (Quantum 
Computing & Engineering)

เที่คโนโล่ย่ควอนตัิมจัะเข้ามาม่บัที่บัาที่ที่ำให้
ภาพที่่�เราจัินตินาการไว้เกิด้ขึ�นได้้จัริง เช่น คอมพิวเติอร์
สามารถึเพิ�มปัระสิที่ธิิภาพให้ด้่ขึ�นหล่ายพันเท่ี่า 
สามารถึถึอด้รหัสด้่เอ็นเอของสิ�งม่ช่วิติท่ี่�ยาวมากเปั็น
พัน ๆ ล่้านหน่วย สามารถึสร้างแบับัจัำล่องเพื�อค้นหา
ยาใหม่ ๆ  ที่่�ใช้ได้้อย่างแม่นยำกับัผูป่้ัวย ใช้ติรวจัวินิจัฉัยโรค 
ในการแพที่ย์ได้้อย่างรวด้เร็วไม่ติ้องรอผล่แล่ปัหล่ายวัน

รวมถึึงยังม่การสร้างอุปักรณ์ไฮ่เที่คอื�น ๆ เช่น 
ชิปัสำหรับันาฬิิกาอะติอม (Atomic Clock) ใช้เท่ี่ยบั
ค่าเวล่าสากล่ที่่�ม่ความแม่นยำมาก ถึึงระด้ับันาโนวินาที่ ่

(nano-second) รองรับัการซัื�อขายในระบับัธินาคาร 
หรือคำสั� งซัื� อ ในติล่าด้หล่ักที่รัพย์ที่่� ม่ปัริมาณถึึ ง 
๑๐๐ ล่้านคำสั�งติ่อวินาที่่ได้้

เอไอแห่งอนาคติ (Future AI)
ระบับัปััญญาปัระด้ิษฐ์แห่งอนาคติ หรือ Future 

Artificial Intelligence จัะม่ส่วนที่่�เปั็นหัวใจัหรือสมอง
ของระบับั ได้้แก่ เที่คโนโล่ย่การเร่ยนรู้ของเครื�อง หรือ 
Machine Learning ด้้วยเครือข่ายปัระสาที่เท่ี่ยม 
ท่ี่�เร่ยกว่า Deep Neural Network ซัึ�งสร้างโด้ย
เล่่ยนแบับัเครือข่ายเซัล่ล์่ปัระสาที่ในสมองของมนุษย์ 
ความสามารถึของ AI ที่่�เพิ�มขึ�น ที่ำให้ระบับัไซัเบัอร์-ฟิัสคิลั่ 
(Cyber-Physical System) ท่ี่�ส่งผ่านข้อมูล่ระหว่าง 
โล่กอนิเที่อรเ์นต็ิกบััโล่กจัรงิที่างกายภาพมป่ัระสทิี่ธิภิาพ
มากขึ�น เช่น รถึยนต์ิขับัเคล่ื�อนอัติโนมัติิไร้คนขับั AI 
ปัระมวล่ผล่แล่ะสั�งการควบัคุมการขับัรถึได้้ในเวล่า
เส่�ยววินาท่ี่ด้้วยปัระสิที่ธิิภาพแล่ะความปัล่อด้ภัย
ท่ี่�มากขึ�น แติ่อาจัจัะที่ำให้คนขับัรถึจัำนวนมากติ้อง
ติกงาน ม่การคาด้การณ์ว่าในปัี ค.ศ. ๒๐๓๐ AI จัะที่ำให้
ติำแหน่งงานหายไปั ๔๐๐ - 8๐๐ ล่้านติำแหน่ง แม้จัะ
ที่ำให้เกิด้งานใหม่ ๆ ขึ�นมาพอ ๆ กัน แติ่จัะเปั็นที่ักษะ
ที่่�แติกติ่างออกไปัอย่างสิ�นเชิง

กัารัเดนิทุางแบบไร้ัรัอยต่ิอ (Mobility-as-a-Service, 
Maas)

Mobility-as-a-Service หรือแมส (Maas) 
มก่ารเติบิัโติแบับัก้าวกระโด้ด้ของเที่คโนโล่ยน่่�ในปัจััจุับันั 
ติั วอ ย่า งผู้ ใ ห้บัริ ก ารแมสราย ใหญ่  ๒  รายคื อ  
อูเบัอร์ (Uber) ของสหรัฐฯ กับั ติ่ติ่ (DiDi) ของจั่น  
ข้อมูล่ปีั พ.ศ. ๒๕๖๐ ระบุัว่ามูล่ค่าของบัริษัที่ติ่ติ่อยู่ที่่� 
ราว ๕๖,๐๐๐ ล่้านเหร่ยญสหรัฐ ขณะที่่�อูเบัอร์มากกว่า
คือ ๖๒,๐๐๐ ล่้านเหร่ยญสหรัฐ ท่ี่�น่าสนใจัคือ ติ่ติ่  
เปั็นบัริษัที่ท่ี่�โติอย่างก้าวกระโด้ด้จัากการเที่คโอเวอร์
บัริษัที่อูเบัอร์ในจั่น เมื�อปัี พ.ศ. ๒๕๕๙

ปััจัจับุันั นอกจัากการนำผูโ้ด้ยสารไปัยงัที่่�หมายแล้่ว 
ยังบัริการส่งของติ่าง ๆ อย่างบัริการ GrabFood แล่ะ 
Line Man ท่ี่�ได้้รับัความนิยมอย่างสูงในปัระเที่ศไที่ย 
อยูใ่นขณะน่� ที่ั�งน่�สถึาบันัวจิัยั BIS Research ปัระเมนิว่า 
อนาคติอันใกล่้ ติล่าด้ของแมสกำล่ังเติิบัโติด้้วยความเร่ง 
โด้ยปััจัจััยสำคัญคือ ความสามารถึในการสร้าง
แพล่ติฟัอร์มการให้บัริการยานพาหนะ แล่ะความ
สามารถึในการให้บัริการแบับั On Demand รวมถึึง 
การสนับัสนุนอย่างเหมาะสมโด้ยภาครัฐ

...................................................................................................
ข้อ้ข้อ้บคุุณข้้อ้มููลจาก : Business Today 

แล่ะ https://www.asearcher.com/

๙ ขนมมงคล

เทคโนโลยีแีห่ง่โลกอนาคต 
ที�จะเปลี�ยีนแปลงโลกให้่ดีขี้�น (I)

ดอกเอ๋ย...

ดอกไม้้

๙๙ปีีที่่� ๒๐ ฉบัับัที่่� ๕ ปีระจำเดืือนกุุมภาพัันธ์์ พั.ศ. ๒๕๖๕



แล่ะติ้นเหติุจัากการบุักรุกที่ำล่ายปั่าไม้ จันส่งผล่กระที่บั
ติ่อสิ�งแวด้ล่้อม จััด้ชุด้ปัฏิิบััติิการ ชุด้ล่ะ ๖ คน จัำนวน 
๑ ครั�ง ครั�งล่ะ ๑๐ วัน โด้ยด้ำเนินการระหว่าง 
วันที่่� ๓ ก.พ. - ๑๒ ก.พ. ๖๕

การด้ำเนนิโครงการฯ ด้งักล่า่ว จัะสามารถึปัอ้งกนั
การบักุรกุที่ำล่ายที่รพัยากรธิรรมชาติิ ป่ัาต้ินน�ำ/ป่ัาอนุรกัษ์ 
ที่่�ม่อยู่ เด้ิมไม่ ให้ถึูกบัุกรุกเพิ�มแล่ะได้้รับัการฟั้�นฟัู
ที่รัพยากรธิรรมชาติิ ป่ัาไม้ ระบับันิเวศ แล่ะสิ�งแวด้ล้่อม 
กล่ับัคืนสู่ความสมดุ้ล่ (เพิ�มพื�นท่ี่�ป่ัา, ปั่าปัลู่ก แล่ะป่ัา 
ในพื�นท่ี่�ราษฎร์ )  รวมทัี่�ง ได้้รับัความร่วมมือจัาก
ทีุ่กภาคส่วน รวมทัี่�งภาคปัระชาชน ปัระชาชนได้้ม่
ส่วนร่วมแล่ะสามารถึอยู่ร่วมกับัป่ัาได้้อย่างยั�งยืน
...................................................................................................

ข้อ้ข้อ้บคุุณข้้อ้มููลจาก : กอ.รมน.จัังหวัด้ ส.พ.

แล่ะขด่้ความสามารถึที่่�เหมาะสม มก่ารด้ำเนนิการติา่ง ๆ  
แล่ะสอด้ส่องดู้แล่อย่างต่ิอเนื�อง โด้ยกำหนด้พื�นที่่�อนุรกัษ์
อย่างถึูกต้ิองแล่ะเปั็นระบับั

กอ.รมน.จัั งหวัด้ ส .พ.  จัึ ง ได้้จััด้โครงการ
เพิ�มปัระสทิี่ธิิภาพในการป้ัองกนั ปัราบัปัรามการบักุรกุที่ำล่าย 
ปั่าไม้แล่ะที่รัพยากรธิรรมชาติิขึ�น ที่ั�งน่� เพื�อเป็ันการ
เสริมสร้างปัระสิที่ธิภิาพการจัดั้การ ความพร้อมแล่ะความ
เข้มแข็งในการบัริหารจััด้การเฝ้ึาระวังปั้องกันภัยคุกคาม
ที่รัพยากรธิรรมชาติิแล่ะสิ�งแวด้ล่้อมของหน่วยงาน
ที่่�รับัผิด้ชอบัให้สามารถึด้ำเนินการครอบัคลุ่มพื�นที่่�
เปั้าหมายอย่างที่ั�วถึึงแล่ะม่ปัระสิที่ธิิภาพมากขึ�น รวมที่ั�ง 
เพื�ออำนวยการ กำกับัดู้แล่ ปัระสานงานในพื�นที่่�วิกฤติ 
ในพื�นที่่�เปั้าหมายได้้อย่างใกล่้ชิด้แล่ะที่ันที่่วงที่่

การจััด้โครงการฯ ด้ังกล่่าว ม่เปั้าหมายเพื�อให้
ที่รพัยากรธิรรมชาติแิล่ะสิ�งแวด้ล้่อมในจังัหวัด้สุพรรณบุัร่
ได้้รับัการปักปั้องคุ้มครองดู้แล่รักษาให้เกิด้เสถึ่ยรภาพ
แล่ะสามารถึใช้ปัระโยชน์ได้้อย่างยั�งยืน ติล่อด้จันได้้รับั
การฟั้�นฟัูให้เกิด้ความอุด้มสมบัูรณ์ สามารถึนำไปัใช้
ปัระโยชน์ได้้อย่างสมดุ้ล่แล่ะยั�งยืน

การด้ำเนนิการ กอ.รมน.จังัหวัด้ ส.พ. ได้บู้ัรณารว่ม
กับัหนว่ยงานที่่�เก่�ยวขอ้ง จัดั้ชุด้ปัฏิบิัตัิกิาร โด้ยบัรูณาการ
ร่วมกบััที่กุภาคส่วนที่่�เก่�ยวข้องสำรวจัพื�นที่่�เมื�อสถึานการณ์ 
ม่ความเส่�ยงสูง เกิด้ปััญหารุนแรงซั�ำซัาก ติรวจัค้น 
รวบัรวมข้อเที่็จัจัริงของเรื�องราวท่ี่�ได้้รับัการร้องเร่ยน
ร้องทีุ่กข์จัากปัระชาชนด้้านที่รัพยากรธิรรมชาติิ ปั่าไม้ 

ติามที่่�เห็นปัรากฏิเป็ันท่ี่�ปัระจัักษ์ชัด้ว่าผืนปั่า
ในปัระเที่ศไที่ยที่่�เคยม่ปัริมาณมากกำล่ังกล่ายเปั็นอด้่ติ 
โด้ยม่สาเหตุิจัากการสูญเส่ยพื�นที่่�ปั่าไปัด้้วยการกระที่ำ
ของบัุคคล่หรือกลุ่่มบุัคคล่ติ่าง ๆ เกินกว่ากำล่ังของ
ส่วนราชการผู้รับัผิด้ชอบัโด้ยติรงเพ่ยงหน่วยงานเด้่ยว
จัะสามารถึดู้แล่ได้้อย่างที่ั�วถึึง การสูญเส่ยพื�นที่่�ปั่าที่ั�งที่่�
เปั็นป่ัาต้ินน�ำ ป่ัาอนุรักษ์ ปั่าสงวน ปั่าชายเล่น ล่้วนส่ง
ผล่กระที่บัต่ิอสิ�งแวด้ล้่อม สังคมแล่ะความเป็ันอยู่ของ
ปัระชาชน นับัวันที่รัพยากรธิรรมชาติิแล่ะสิ�งแวด้ล่้อม
ล่ด้ล่งเปั็นจัำนวนมากจัากฝึีมือของมนุษย์แล่ะจัาก
ภัยธิรรมชาติิที่่�เกิด้ขึ�น จัากปััญหาที่่�เกิด้ขึ�นทุี่กภาคส่วน
ราชการจัะต้ิองยื�นมือเข้ามาช่วยกันด้ำเนินการป้ัองกัน
รักษาไว้อย่างเร่งด้่วน

ด้ังนั�น จัากยุที่ธิศาสติร์ กอ.รมน. ที่่�ให้ม่การผนึก
กำล่ังทีุ่กภาคส่วน บัูรณาการแล่ะปัระสานงานหน่วยงาน
ด้้านความมั�นคงเพื�อเสริมการปัฏิิบััติิงานของหน่วยงาน
ภาครัฐร่วมบัูรณาการเพื�อแก้ไขปััญหาด้ังกล่่าว ให้เกิด้
ผล่สัมฤที่ธิิ�อย่างเปั็นรูปัธิรรม แล่ะแนวที่างการปัฏิิบััติิ
ที่่�สอด้รับัแล่ะเปั็นไปัติามยุที่ธิศาสติร์ชาติิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕8๐) ด้า้นความมั�นคง ในปัระเด้น็การปัอ้งกนัแล่ะแกไ้ข
ปััญหาที่่�ม่ผล่กระที่บัติ่อความมั�นคง เพื�อแก้ไขปััญหาเด้ิม
ที่่�ม่อยู่อย่างติรงปัระเด็้นจันหมด้ไปัอย่างรวด้เร็วแล่ะ
ปัอ้งกนัไมใ่ห้ปัญัหาใหมเ่กิด้ขึ�น อนัจัะสง่ผล่ใหก้ารบัรหิาร
จััด้การแล่ะการพัฒนาปัระเที่ศในทีุ่ก ๆ ด้้าน ด้ำเนินการ
ไปัได้้อย่างติ่อเนื�องแล่ะราบัรื�นติามหล่ักปัรัชญา
ของเศรษฐกิจัพอเพ่ยง ซึั�งเป็ันกุญแจัสำคัญที่่�จัะนำไปัสู่
การบัรรล่เุปัา้หมายการพฒันาที่่�ยั�งยนื รวมถึงึด้ำเนนิการ
ในการ รักษาความมั� นคงแล่ะผล่ปัระโยช น์ที่าง
ที่รัพยากรธิรรมชาติิแล่ะสิ�งแวด้ล้่อมที่ั�งที่างบักแล่ะ
ที่างที่ะ เล่  เพื� อ ให้ ผล่ปัระ โยชน์ที่่� เ ก่� ย วข้ อ งกั บั
ที่รัพยากรธิรรมชาติิแล่ะสิ�งแวด้ล้่อมที่ั�งที่างบักแล่ะ
ที่างที่ะเล่สามารถึด้ำรงอยู่ได้้ ม่ความอุด้มสมบัูรณ์ แล่ะ
เปั็นปัระโยชน์ติ่อปัระชาชน สังคม รวมถึึงปัระเที่ศชาติิ
อย่างยั� งยืน สร้างเสริมให้ เจั้าหน้าที่่� รัฐม่บัที่บัาที่
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ผนึกก�ำลังป้องกันบุกรุกท�ำลำยป่ำ
ปลูกจิตส�ำนึกปกป้องผืนป่ำ อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ

จากข้อเทจ็จรงิท่ีทกุคนได้รบัทราบข้อมลู และงานวจิยั 
หลากหลายสาขา เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม รวมท้ังด้านพลังงานและอาหาร ยังคงเป็น
ปัญหาส�าคญัของประเทศไทย กล่าวคอื ทรพัยากรธรรมชาติ
ถูกน�าไปใช้ในการพัฒนาจ�านวนมาก และเกิดความ
เสื่อมโทรมลงมาอย่างต่อเนื่อง มีปัญหาความขัดแย้ง 
ในการใช้ประโยชน์ทรพัยากรธรรมชาตมิากขึน้ทัง้ระหว่าง
รัฐและประชาชน และระหว่างประชาชนในกลุ่มต่าง ๆ 
กันเอง ประกอบกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมของประเทศมีลักษณะรวมศูนย์ขาดการ 
เชื่อมโยงกับพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อปัญหาต่าง ๆ ได้แก่ 
พืน้ท่ีป่าไม้ลดลง ทรัพยากรดนิเสือ่มโทรมท�าให้หลากหลาย 
ทางชีวภาพถูกคุกคาม ระบบนิเวศชายฝั่งถูกท�าลาย และ
ทรัพยากรน�้ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความ
ต้องการ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัว 
ของเศรษฐกิจ และชุมชนเมือง

กอ.รมน.จงัหวดั กทม. ในฐานะหน่วยงานประสานการ 
ปฏิบัติการอ�านวยการและบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
อื่น ๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการท�าลายป่าไม้และ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคง 
ได้เล็งเห็นว่าล�าพังเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ก่ีคนคงไม่เพียงพอ 
ที่จะดูแลรักษาพ้ืนที่ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ 
ได้ท้ังหมด ปัจจัยส�าคัญทีแ่ท้จรงิในการแก้ไขปัญหาดงักล่าว
อย่างยัง่ยนื คือ ยดึ “คนเป็นศนูย์กลางการพฒันา” มุง่สร้าง
คณุภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดสี�าหรบัคนไทย พฒันาคนให้ม ี
ความเป็นคนทีส่มบรูณ์ มวีนิยั ใฝ่รู้ มคีวามรู ้มทัีกษะ มคีวามคดิ 
สร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรม 
และคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อม
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคน 
ให้ใช้ประโยชน์และอยูก่บัสิง่แวดล้อมอย่างเกือ้กลู อนรุกัษ์ 
ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการ
สร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรล ุ
วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จึงได้พยายามมุ่งเน้น 
ไปที่การฝึกอบรมเพื่อการปลูกจิตส�านึกภาคประชาชน  
โดยเฉพาะกลุม่เยาวชน ให้รูจั้กการอนรุกัษ์ฟ้ืนฟทูรพัยากร
ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ผลักดันแผนงาน/
โครงการต่าง ๆ บูรณาการในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
เพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนด

ดงันัน้  กอ.รมน.จงัหวดั  กทม. จงึได้จัดท�าโครงการอนรุกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้ความรู้ผลดี - ผลเสียของการ
บุกรุกตัดไม้ท�าลายป่า และปลูกจิตส�านึกและสร้างความ
ตระหนักรู้ถึงปัญหาการพังทลายของแนวชายฝั่งทะเล  
บางขนุเทยีน ให้ประชาชนและเยาวชนทราบ และมส่ีวนร่วม 
ในการอนุรักษ์ถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และ 
สิง่แวดล้อม รวมทัง้เพือ่ให้ประชาชนและเยาวชนมส่ีวนร่วม 

กอ.รมน.จังหวัด กทม. ได ้จัดอบรมโครงการ 
ผนกึก�าลงัป้องกนั ปราบปรามการบกุรุกท�าลายทรพัยากร
ป่าไม้และทรัพยากรป่า รายการปลูกจิตส�านึกเยาวชน 
และประชาชน ร่วมปกป้องผนืป่าและทรัพยากรป่าธรรมชาติ  
โดยน�านักศึกษา พร้อมคณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิค
ราชสิทธาราม จ�านวน ๗๐ คน และมวลชนของ กอ.รมน. 
จังหวัด กทม. จ�านวน ๓๐ คน เข้ารับการอบรมและ  
ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน, เก็บขยะริมฝั่ง เมื่อวันท่ี  
๔ ก.พ. ๖๕ ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียน 
เขตบางขุนเทียน กทม. เพื่อปลูกจิตส�านึกและสร้างความ
ตระหนักรู้ถึงปัญหาการพังทลายของแนวชายฝั่งทะเล
บางขุนเทียน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งอนุบาล
สตัว์น�า้ตามแนวชายฝ่ังทะเลบางขุนเทียนต่อไป

ในการอนุรักษ์แหล่งอนุบาลสัตว์น�้าตามแนวชายฝั่งทะเล
บางขุนเทียน และให้ประชาชนในพื้นที่สามารถน�าความรู้ 
ประสบการณ์ทีไ่ด้รบัมาปรับใช้ในการด�าเนนิชวีติประจ�าวนั 
ให้เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม ตลอดจนสนบัสนนุและส่งเสรมิ
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ ตลอดจน 
ร ่วมมือกันในการอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมเป็นเครือข่ายประชาชนต่อไป 

การด�าเนนิโครงการฯ ในครัง้นี ้เยาวชนและประชาชน
ได้ร่วมกันปลูกต้นโกงกางในท่อซีเมนต์ จ�านวน ๑๐๐ ต้น  
และได้เก็บขยะริมชายฝั ่งทะเลบางขุนเทียนร่วมกัน  
กอ.รมน.จังหวัด กทม. สามารถบูรณาการในการร่วมมือ 
รวมพลังภาคประชาชนและส่งเสริมศักยภาพของผู้เข้ารับ 
การอบรมให้เกิดตระหนัก ตื่นรู้ และสามารถสร้างความ
เชื่อม่ันเป็นผู ้น�าในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นในภาพรวม 
ของหน ่วย มีแนวร ่วมภาคประชาชนในเครือข ่าย 
ความร่วมมือในการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมได้อย่างกว้างขวาง มีความตระหนัก  
หวงแหนป่าและมจีติส�านกึในการอนรุกัษ์ป่าอนรุกัษ์พนัธุ์พชื  
และการปลูกทดแทนและร่วมกันฟื้นฟูป่าต่อไป
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