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กอ.รมน.
เลขาธกิาร กอ.รมน. เน้นย�า้
ขับเคลือ่นโครงการความมัน่คง 
พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

พล.อ. สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เลขาธิการ กอ.รมน.  
เป็นประธานประชุม นขต.กอ.รมน. เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย. ๖๕  
โดยก่อนการประชุม ได้จัดพิธีมอบรางวัลการประกวด
นวัตกรรมภายใน กอ.รมน. ซึ่งเป็นการประกวดนวัตกรรม
โครงการต้นแบบตามโครงการพัฒนาระบบราชการ และ
นวัตกรรมการพัฒนาระบบงานด้านความมั่นคง ซ่ึงเป็น
กจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสให้หน่วยงานภายในองค์กรได้น�าเสนอ 
ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา
ระบบงานในด้านต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น ๓๓ รางวัล อาทิ  
ด้านนวตักรรมเชงิระบบ, ด้านกระบวนการและการบรหิาร 
องค์กร, ด้านนวัตกรรมเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์  
ซึง่โครงการทีไ่ด้รบัรางวลัดเีด่น คอื โครงการจดัตัง้หมูบ้่าน/ 
ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด “หมู ่บ้านแกนหลัก 
(CORE VILLAGE)” ของ ศปป.๒ กอ.รมน. รวมถึงรางวัล
โครงการต้นแบบตามโครงการพัฒนาระบบราชการ 
กอ.รมน. จ�านวน ๔ โครงการ ได้แก่ โครงการนวัตกรรม
ต�าบลร่มเย็น โดย กอ.รมน.จังหวัด อ.ย., โครงการ 
การบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ โดย กอ.รมน.จงัหวดั ส.ร., 
โครงการแก้ปัญหาการเผาใบอ้อยในพื้นที่ โดย กอ.รมน.
จังหวัด ก.พ. และโครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรี
ผลิตกล้วยหินกรอบ โดย กอ.รมน.จังหวัด ป.น.

เลขาธิการ กอ.รมน. ได้กล่าวถึงการขับเคลื่อน 
แผนงานต�าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อสานต่อการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับพื้นที่ระดับจังหวัดจนถึงระดับต�าบล 
ในมติคิวามม่ันคง โดยมผีลการด�าเนนิงานตัง้แต่ปี ๖๓ - ๖๕  
ครอบคลุม ๖,๙๐๗ ต�าบล คิดเป็นร้อยละ ๙๕ จากฐาน
ข้อมูลต�าบลทั่วประเทศ ๗,๒๕๖ ต�าบล มีผลสัมฤทธ์ิ 
ในการด�าเนินการทั้งในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ตามประเด็นความมั่นคงของพื้นที่ และในด้านการพึ่งพา
ตนเอง ได้อย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนั้นได้ย�้าถึงแผนงาน “โครงการเชียงใหม่
โมเดล” ที่เน้นการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน ในการน�า
วัสดุทางการเกษตรเหลือใช้ อาทิ ฟาง แกลบ ใบอ้อย  
ซงัข้าวโพด มาจ�าหน่ายให้ศูนย์รบัซือ้เพือ่น�าไปแปรรปูเป็น
อาหารสัตว์, เชื้อเพลิงอัดแท่งส่งเข้าโรงงานไฟฟ้าชุมชน 
เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อสร้างให้เกิดรายได้แก่ชุมชน  
รวมถงึการสร้างป่าเปียกเพือ่ลดเชือ้เพลงิ ซึง่พบว่ารปูแบบ
ของโมเดลดังกล่าวจะสามารถช่วยลดปัญหาไฟป่าหมอก
ควันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง เลขาธิการ กอ.รมน. ได้สั่ง 
การให้ กอ.รมน.ภาค ๓ ด�าเนินการให้เกิดผลอย่างเป็น 
รปูธรรม ใน ๖ จงัหวดัน�าร่อง ได้แก่ เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, 
น่าน, ล�าพนู, ล�าปาง และก�าแพงเพชร และต่อยอดจนครบ  

๑๗ จังหวัด สู่การเป็นภาคเหนือโมเดลในอนาคต เพื่อเป็น 
การช่วยลดปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างยั่งยืนต่อไป

ส ่วนงานขับเคลื่อนด ้านมวลชนของไทยอาสา 
ป้องกันชาติ (ทสปช.) นั้น ให้บูรณาการขับเคล่ือนตาม
แผนปฏิบัติการ ๓ ส่วน คือ การเสริมสร้างเครือข่ายและ
จัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม, 
การขับเคล่ือนทุกภาคส่วน และการบูรณาการระดับ 
กอ.รมน.จังหวัด และ กอ.รมน.ส่วนกลาง โดยการจัด
อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ส่วนราชการ และผู้แทน 
ภาคประชาชน เพือ่ให้ทกุภาคส่วนได้มส่ีวนร่วมเป็นเครอืข่าย 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงในท้องถิ่น  
โดยร่วมกันวิเคราะห์และก�าหนดภัยคุกคามในพื้นท่ี 
จากแนวคดิและความต้องการของประชาชน ทัง้ ๗๗ จงัหวดั  
๙๒๘ อ�าเภอ ๗,๔๓๕ ต�าบลทั่วประเทศไทย เพื่อเป็นการ
พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้าง

ความมั่นคงทางสังคมร่วมกัน
ส�าหรับการช่วยเหลือประชาชนผ่านช่องทาง ๑๓๗๔ 

ในห้วงที่ผ่านมามีผู้ใช้บริการจ�านวนมาก ในการขอความ
ช่วยเหลอืและแจ้งเหตคุวามมัน่คง อาท ิการละเมดิสถาบนั
หลกัของชาต,ิ ยาเสพตดิ, การค้ามนษุย์, ผูห้ลบหนเีข้าเมอืง, 
ปัญหาด้านสาธารณภยั และหนีน้อกระบบ โดยในปีทีผ่่านมา 
มีการรับแจ้งเหตุความมั่นคง และการให้บริการข้อมูล
สาธารณะ รวม ๒,๓๔๐ ครั้ง และมีผลสัมทธิ์ในการแก้ไข
ปัญหาคิดเป็นร้อยละ ๖๔ ซึ่งถือเป็นการบูรณาการแก้ไข
ปัญหาความมั่นคง ยกระดับการด�าเนินงานของภาครัฐ 
ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ ผอ.รมน. และ รอง ผอ.รมน. 
จึงขอเน้นย�้าให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันเพื่อช่วยกันป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง 

กอ.รมน. บรูณาการทกุภาคส่วน
รับมอือทุกภัยแจ้งสายด่วน
ความมั่นคง 1374 พร้อมช่วยเหลือ 24 ชม. 

ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนถึง
ปรมิาณฝนตกหนกัถงึหนกัมากในบางแห่ง เนือ่งจากได้รบั
อิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต�่าและมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย และ
ส่งผลให้ตลอดท้ังเดือน ก.ย. ๖๕ ยังคงมีฝนตกต่อเน่ือง
ร้อยละ ๖๐ - ๘๐ ของพื้นที่ตลอดทั้งเดือน โดยเฉพาะ 
ในภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก ภาคใต้ และ 
ภาคกลาง รวมถงึกรงุเทพฯ และปรมิณฑล ซึง่อาจก่อให้เกดิ 
น�้าท่วมขัง น�้าไหลทะลักเข้าบ้านเรือนอย่างฉับพลัน  
สร้างความเดือดร้อนและความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตร ี
รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยพ่ีน้อง
ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น�้าท่วม
ฉับพลัน น�้าป่าไหลหลาก จึงสั่งการให้หน่วยท่ีเก่ียวข้อง
เตรียมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในคร้ังน้ีอย่างเต็มที่  
โดย พล.อ. สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เลขาธิการ กอ.รมน. ได ้
ก�าชับและเน้นย�้าให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด 
เร่งบรูณาการทกุภาคส่วนเข้าช่วยเหลอืประชาชน รวมถงึ
แจ้งเตือนผู้ที่อาศัยอยู่ริมน�้า หรือในพื้นที่ลุ่มให้ยกสิ่งของ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าไว้บนที่สูง เก็บทรัพย์สินของมีค่าไว้ในที่ 
ปลอดภัย ตลอดจนเตรียมแผนอพยพประชาชน เด็ก  

ผู ้สูงอายุ ให้ไปอยู ่ในที่ปลอดภัยจนกว่าสถานการณ ์
จะคลีค่ลาย พร้อมให้ กอ.รมน. จงัหวดั เฝ้าตดิตามตรวจสอบ 
ระดับและปริมาณน�้าในอ่างเก็บน�้า แหล่งน�้า และแม่น�้า
สายหลักต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด 

ขณะน้ี  กอ.รมน.จงัหวัด  ช.บ.  ร่วมกับ  มทบ.๑๔  จดัก�าลงัพล 
ชดุเคลือ่นทีเ่รว็ และยานพาหนะออกช่วยเหลอืประชาชน 
ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุฝนตกหนักในพื้นที่ อ.ศรีราชา  
ก่อกระสอบทราย ก�าจัดสิ่งกีดขวางทางน�้า รวมถึงจัดรถ 
รับส่งประชาชนเพ่ืออ�านวยความสะดวกในการสัญจร
ไปมา พร้อมกันนี ้กอ.รมน. จงัหวดั อาท ินนทบรีุ ปทุมธานี 
สมทุรสาคร ชยันาท นครราชสมีา สโุขทยั เชยีงใหม่ ชมุพร 
ยะลา ได้จัดประชุมบูรณาการเตรียมแผนป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภยัจากเหตอุทุกภัย ร่วมกบัฝ่ายความมัน่คง  
ฝ่ายปกครอง คณะกรรมการศนูย์ปฏบิตักิารฉกุเฉนิท้องถิน่  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิ และจิตอาสาในแต่ละพื้นที่
เตรียมรับมือและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด  
โดยจดัชดุปฏิบตักิารพร้อมเข้าช่วยเหลอืประชาชนทีไ่ด้รบั
ผลกระทบอย่างทันท่วงที 

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการ
ความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่ สายตรงความมั่นคง 
โทร. ๑๓๗๔ และ Line: @1374 ได้ตลอด ๒๔ ชม. 

“หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิง้ท่าน”
ยกระดับคุณภาพชีวิต 
สร้างขวัญและก�าลังใจ เพ่ิมพูนความสุข

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี ๔๑ จัดก�าลังพล 
ชดุปฏบิตักิารเสรมิสร้างความเข้าใจ และชดุช่างของหน่วย 
ร่วมกบั ผูน้�าชมุชน และประชาชนในพืน้ที ่ร่วมด�าเนนิการ 
สร้างที่พักอาศัย ณ บ้านเลขท่ี ๒๓/๒ บ้านฮูยงบาโร๊ะ  
ต.กายบูอเกาะ อ.รามนั จ.ยะลา เมือ่วันที ่๕ ก.ย. ๖๕ ให้กบั  
นางสาวรอกีย๊ะ และมะแอ ประชาชนผู้มีฐานะยากจน 
และมีรายได้น้อย ซึ่งเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกก่อสร้าง 
ที่พักอาศัย และงบประมาณสนับสนุนตามโครงการ  
“หน่วยเฉพาะกจิยะลา ไม่ทิง้ท่าน” เพือ่ยกระดบัคณุภาพชีวติ  
สร้างขวัญและก�าลังใจ เพิ่มพูนความสุขแก่ประชาชน 

ตามนโยบายของผู้บงัคบับญัชาในการแสดงออกถึงความ
ห่วงใยประชาชนในพืน้ที ่ปัจจบุนัด�าเนนิงานใกล้แล้วเสร็จ

ขณะเดียวกันท่ี ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี  
หน่วยเฉพาะกจิกรมทหารพรานที ่๔๑ จดัก�าลงัพลชดุช่าง  
เข้าด�าเนนิการสร้างบ้านพกัอาศยัให้กบั อส.ทพ. อนชุา  ฮมีซนั  
ซึ่งเป็นก�าลังพลของหน่วย มีความประพฤติและการ
ปฏบิตังิานดมีคีวามขยนั ทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุงบประมาณ  
จากโครงการ “ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับก�าลังพล
ของหน่วย” ตามนโยบาย ผบ.ฉก.ทพ.๔๑ เพื่อช่วยเหลือ 
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น



 

เล ่มนี้ มีอะไร
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...พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ...

 พล.อ. สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสธ.ทบ./เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานมอบของที่ระลึกให้กับข้าราชการ 
ที่เกษียณอายุราชการ และลูกจ้างสิ้นสุดการจ้าง ประจ�าปี ๒๕๖๕ ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารรื่นฤดี เมื่อวันที่  
๒๒ ก.ย. ๖๕

 พล.อ. สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสธ.ทบ./เลขาธิการ กอ.รมน. ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด�าเนินงาน  
กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนแยก ๑ และหน่วยงานด้านความมั่นคง ในพื้นที่จังหวัดระนอง และหน่วยเฉพาะกิจ 
กรมทหารราบที่ ๒๕ ในการป้องกันและปราบปรามแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ณ ค่ายรัตนรังสรรค์ 
ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง และบริเวณท่าเรือระนอง ต.เขานาหงส์ อ.เมือง จ.ระนอง เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย. ๖๕

 พล.ต. อนุชา ชุ่มค�า รอง ผอ.สมท.กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักศึกษาโครงการเพชรในตม 
ประจ�าปี ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กทม. เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ย. ๖๕

ข่าว กอ.รมน. (ส่วนกลาง)  ๒

พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉตัรไชยากร  ๓
 กรมพระก�าแพงเพชรอัครโยธิน    

ข่าว กอ.รมน. จังหวัด  ๔ – ๕

กอ.รมน.ภาค ๔ สน. จัดกิจกรรม   ๖
 สร้างความสัมพันธ์ ผูกพันชุมชน สร้างสันติสุข

สวนตรอกจันทน์  ๗

โรคลืมใบหน้า จ�าไม่ได้แม้แต่หน้าตัวเอง  ๘

สังคม กอ.รมน.  ๘

Hot English : MORE THAN FRUITS  ๘

บุหลันดั้นเมฆ สายสัมพันธ์บทเพลงไทยในวรรณคดี  ๙

ADOBE ชี้ ๑๐ เทรนด์เทคโนโลยีอนาคต   ๙
 ในมุมมองด้านครีเอทีฟ (I)

กอ.รมน. บูรณาการทุกภาคส่วนกวาดล้าง  ๑๐
 ขบวนการยาเสพติดต่อเนื่อง ร่วมรณรงค์
 แจ้งเบาะแส ๑๓๗๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

กอ.รมน. บูรณาการทุกภาคส่วนจับกุม  ๑๑
 แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ด�าเนินคดีผู้น�าพา 
 ส่งกลับประเทศต้นทาง

วัสดีค่ะ พบกนัอกีคร้ังในเดือนกนัยายน กอ.รมน. ในฐานะหน่วยงานบูรณาการ 

แก้ไขปัญหาความมั่นคงด้านต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานท้ังภาคราชการและ 

ภาคเอกชน จัดท�าโครงการและกิจกรรมสนับสนุนหน่วยราชการและช่วยเหลือ

ประชาชนอย่างต่อเนื่องเสมอมา

เลขาธิการ กอ.รมน. ได้เน้นย�้าการขับเคลื่อนโครงการความมั่นคงและพัฒนา 

ยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชนในทกุ ๆ  ภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นการรบัมอือทุกภยั

แจ้งสายด่วนความมัน่คง ๑๓๗๔ พร้อมช่วยเหลอื ๒๔ ชม. การร่วมใจสร้างทีพ่กัอาศยั 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เป็นการสร้างขวัญก�าลังใจ และเพิ่มพูนความสุขให้แก่

ประชาชน

ช่วงน้ีท่ีสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลง เป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้โรคติดต่อ

สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว ยิ่งในช่วงฤดูฝนยิ่งต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษ 

ดังนั้นอย่าลืมดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการตรวจสุขภาพ หรือเข้ารับการฉีดวัคซีน

ป้องกนัโรคต่าง ๆ  พร้อมทัง้ออกก�าลงักาย และเลอืกรบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ 

เพียงเท่านี้ก็จะมีสุขภาพดีได้ง่าย ๆ 

ถงึแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จะมยีอดผูต้ดิเชือ้ทีล่ดลง 

อย่างไรกต็าม ขอให้ทกุท่านพงึระมดัระวงัตนเอง และปฏบัิตติามมาตรการเหมือนเดมิ

ต่อไป เพื่อให้รอดพ้นจากโรค COVID-19 หรือไม่กลับมาติดเชื้อซ�้าได้อีก



๓๓ปีีที่่� ๒๐ ฉบัับัที่่� ๑๒ ปีระจำเดืือนกัันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ให้้มีีระเบีียบีย่�งขึ้้�น อีีกทั้้�ง ทั้รงดำเน่นการเด่นรถไฟ 
ในสายเห้นือีจากกรุงเทั้พฯ - เชียีงให้ม่ี ในปี ีพ.ศ. ๒๔๖๔ 
รวมีถ้ง พระอีงค์์ทั้รงขึ้ยายเส้นทั้างเด่นรถไฟจาก
นค์รราชีสีมีา - อีบุีลราชีธานี, เส้นทั้างรถไฟสายตะวน้อีอีก 
จากฉะเชีง่เทั้รา - อีรญ้ปีระเทั้ศ และทั้รงรบ้ีผ่ิดชีอีบีงาน
สร้างถนนและสะพานทั้้�วปีระเทั้ศ เช่ีน สะพานกษ้ัตรย์่ศก้ 
อี้นเปี็นสะพานลอียขึ้้ามีทั้างรถไฟแห้่งแรก เปี็นต้น

เนื�อีงจากพระอีงค์ท์ั้รงเป็ีนผ้้ิให้ก้ำเนด่รถจก้รดีเซล
ขึ้้�นในเมีอืีงไทั้ย รถจก้รดเีซลทั้กุค์น้ทั้ี�ใช้ีการอีย้ใ่นการรถไฟฯ 
ขึ้ณะนี� จ้งได้ปีระด้บีเค์รื�อีงห้มีาย “บุีรฉ้ตร” อี้นเป็ีน
พระนามีขึ้อีงพระอีงค์์ ต่ดทีั้�ด้านขึ้้างขึ้อีงรถจ้กรดีเซล 
ทั้กุค์น้ทั้ี�ส้�งเข้ึ้ามีา เพื�อีเป็ีนการรำลก้และเทั้ด่พระเกียรต่
แห้่งพระอีงค์์ทั้่าน

อีีกท้ั้�งพระอีงค์์ทั้รงนำว่ชีาการสมี้ยให้ม่ีมีาพ้ฒนา
และบีร่ห้ารก่จการรถไฟไทั้ย ก่อีให้้เก่ดปีระโยชีน์และ
ค์วามีเจร่ญต่อีรถไฟไทั้ยอีย่างมีาก จนได้ร้บีการขึ้นาน
พระนามีว่า “พระบี่ดาแห้่งก่จการรถไฟสมี้ยให้มี่”

ในปีี พ.ศ. ๒๔๗๖ พลเอีก พระเจ้าบีรมีวงศ์เธอี 
พระอีงค์์เจ้าบีรุฉต้รไชียากร กรมีพระกำแพงเพชีรอีค้์รโยธน่ 
ทั้รงลาอีอีกจากราชีการและเสด็จฯ ไปีปีระทั้บ้ี ณ ปีระเทั้ศ 
สง่ค์โปีร์ พรอ้ีมีกบ้ีค์รอีบีค์รว้ ตอ่ีมีาพระอีงค์ท์ั้รงปีระชีวร
จนกระทั้้�งวน้ทั้ี� ๑๔ กน้ยายน พ.ศ. ๒๔๗๙ จง้ส่�นพระชีนม์ี 
ทีั้�โรงพยาบีาลในปีระเทั้ศส่งค์โปีร์ ส่ร่พระชี้นษัาได้  
๕๕ ปีี

ดว้ยพระกรณยีกจ่และพระดำรท่ั้ี�ทั้รงสรา้งสรรค์ไ์ว้
ย้งค์งเป็ีนอีนุสรณ์แห่้งพระปีรีชีาสามีารถและพระว่ร่ย 
อีุตสาห้ะทีั้�ยากจะห้าผิ้้ใดเสมีอีเห้มีือีนได้ ทั้างราชีการ 
ได้ตระห้น้กถ้งพระกรุณาธ่ค์ุณอี้นเห้ลือีค์ณาน้บี 
ขึ้อีงพระอีงค์์ท่ั้าน จ้งกำห้นดให้้ ว้นทีั้� ๑๔ ก้นยายน 
ขึ้อีงทั้กุปีี เปี็น “ว้นบีุรฉ้ตร”

พลเอก พระเจ้้าบรมวงศ์์เธอ พระองค์์เจ้้าบุรฉััตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัค์รโยธิน พระนามเดิิมว่า “พระองค์์เจ้้าบุรฉััตรไชยากร” 

เป็็นพระราชโอรสองค์์ที่่� ๓๕ ในพระบาที่สมเดิ็จ้พระจุ้ลจ้อมเกล้าเจ้้าอย่่หััว รัชกาลที่่� ๕ กับเจ้้าจ้อมมารดิาวาดิ ป็ระส่ติเม่�อวันที่่� ๒๓ มกราค์ม 

พ.ศ์. ๒๔๒๔ และที่รงเป็็นต้นราชตระก่ล “ฉััตรไชย”

นอีกจากจะทั้รงร้บีราชีการทั้ห้ารแล้ว ย้งทั้รงร้บี
ราชีการสนอีงพระเดชีพระค์ุณ และทั้รงวางฐานในก่จการ
ดา้นอีื�น ๆ  เป็ีนตน้วา่ การส่งวท่ั้ยุกระจายเสียง การอีอีมีสน่ 
การโรงแรมี การสห้กรณ์ การพาณ่ชีย์ การทั้่อีงเทั้ี�ยว  
การโฆษัณาและปีระชีาส้มีพ้นธ์ การบี่นทั้ห้ารบีก และการ
ค์มีนาค์มี โดยเฉพาะกจ่การรถไฟทั้ี�พระอีงค์ท์ั้รงรเ่ร่�มีขึ้ยาย
ปีร้บีปีรุงให้้มีีค์วามีเจร่ญทั้้ดเทั้ียมีก้บีนานาอีารยปีระเทั้ศ 

ใน พ.ศ. ๒๔๖๐ พระบีาทั้สมีเด็จพระมีงกุฎเกล้า 
เจ้าอีย้่ห้้ว ร้ชีกาลทั้ี� ๖ ทั้รงพระกรุณาโปีรดเกล้าฯ ให้้รวมี
กรมีรถไฟสายเห้นอืีกบ้ีสายใต้เข้ึ้าเป็ีนกรมีเดยีวกน้ เรยีกว่า 
กรมีรถไฟห้ลวง โดยให้้ นายพลเอีก พระเจ้าบีรมีวงศ์เธอี 
พระอีงค์์เจ้าบีรุฉต้รไชียากร กรมีพระกำแพงเพชีรอีค้์รโยธน่ 
เปี็นผิ้้บี้ญชีาการรถไฟ

แตเ่ดม่ีกจ่การรถไฟไทั้ย มีคี์นไทั้ยอีย้ไ่ม่ีมีาก สว่นให้ญ่
จะเปี็นชีาวต่างปีระเทั้ศ เชี่น ชีาวเยอีรมี้น อี้งกฤษั 
อี่ตาเลียน รวมีถ้งชีาวเอีเชีียชีาต่ต่าง ๆ เช่ีน ชีาวอี่นเดีย 
ชีาวซีลอีน และชีาวพมี่า เป็ีนต้น ด้งน้�นพระอีงค์์จ้งทั้รง
ระดมีค์นไทั้ยจากทั้ห้ารช่ีาง กรมีแผินทั้ี� และค์นไทั้ยทั้ี�มีี
ทั้ก้ษัะทั้างภาษัาอีง้กฤษั ให้เ้ขึ้า้มีาทั้ำงานทั้ี�กรมีรถไฟห้ลวง 
พระอีงค์์ทั้รงฝึึกฝึนค์นไทั้ยให้้มีีค์วามีสามีารถในก่จการ
รถไฟด้วยการแนะนำส้�งสอีนด้วยพระอีงค์์เอีง

ในปีี พ.ศ. ๒๔๗๑ พระอีงค์์ทั้รงส้�งซื�อีรถจ้กรดีเซล  
มีกีำลง้ ๑๘๐ แรงม้ีา ส่งผ่ิานกำลง้ด้วยการกล จำนวน ๒ ค์น้ 
เขึ้้ามีาใช้ีเปี็นรุ่นแรกในปีระเทั้ศไทั้ย และเป็ีนรายแรก 
ในทั้วปีีเอีเชียี โดยใช้ีเป็ีนรถจก้รสำห้รบ้ีสบ้ีเปีลี�ยนและลากจง้ 
ขึ้บีวนรถท้ั้อีงถ่�นรอีบีกรุงเทั้พฯ ซ้�งรถจ้กรรุ่นนี�สร้างโดย
บีร่ษั้ทั้ สว่สส์โลโค์โมีต่ฟ แอีนด์ แมีชี่นเวอีร์ค์ ปีระเทั้ศ 
สว่ตเซอีร์แลนด์

พลเอีก พระเจ้าบีรมีวงศ์เธอี พระอีงค์์เจ้าบุีรฉต้รไชียากร 
กรมีพระกำแพงเพชีรอี้ค์รโยธ่น ได้ทั้รงนำเทั้ค์โนโลยี 
สมีย้ให้มีม่ีาพฒ้นากจ่การรถไฟให้บ้ีง้เกด่ผิลดรีวดเรว็ และ
สะดวกในการปีฏิบ่ีต้ง่าน ทั้รงปีรบ้ีปีรงุสญ้ญาณปีระแจกล
และโทั้รค์มีนาค์มีขึ้อีงกรมีรถไฟห้ลวงให้มีท่ั้้�งห้มีด โดยเร่�มี
ใชี้โทั้รศ้พท์ั้ทั้างไกล โทั้รศ้พท์ั้อี้ตโนมี้ต่ และเค์รื�อีงตรา 
ทั้างสะดวกแทั้นการขึ้อีทั้างด้วยเค์รื�อีงโทั้รเลขึ้ 

นอีกจากนี� พระอีงค์์ทั้รงขึ้อีพระบีรมีราชีานุญาต 
ในการอีอีกพระราชีบีญ้ญต้จ่ด้วางการรถไฟ และทั้างห้ลวง 
พ.ศ. ๒๔๖๕ อี้นเปี็นพระราชีบ้ีญญ้ต่ค์วบีค์ุมีค์ุ้มีค์รอีง 
ขึ้อีงการรถไฟทั้างห้ลวง รถไฟเอีกชีนทั้ี�ได้รบ้ีอีนุญาตดำเนน่การ 
และรถไฟอีตุสาห้กรรมี ให้ม้ีาขึ้้�นอีย้ก่บ้ีสภากรรมีการรถไฟ 
เพื�อีเปี็นการวางห้ล้กการบีร่ห้ารก่จการรถไฟขึ้อีงปีระเทั้ศ

พระอีงค์์เจ้าบีุรฉ้ตรไชียากร มีีพระนามีเต็มีว่า  
“นายพลเอีก พระเจา้บีรมีวงศเ์ธอี กรมีพระกำแพงเพชีร
อี้ค์รโยธ่น ปีระชีาธ่บีด่นทั้รเจษัฎภาดา ปีิยมีห้าราชีวงศ์
ว่ศ่ษัฏิ์ อีเนกยนตรว่จ่ตรกฤตยโกศล ว่มีลร้ตนมีห้าโยธา
ธ่บีดี ราชีธุร้นธรีมีโห้ฬาร พาณ่ชียการค์มีนาค์มี อีุดมี
ร้ตนตร้ยสรณธาดา มี้ทั้ทั้วเมีตตาชีวาศร้ย ฉ้ตร์ชี้ยด่ลก
บีพ่ตร”

เมีื�อีทั้รงพระเยาวท์ั้รงศก้ษัาทั้ี�โรงเรยีนพระตำห้นก้
สวนกุห้ลาบีในพระบีรมีมีห้าราชีวง้ โดยมีพีระยาโอีวาทั้
วรก่จ (แก่น) เปี็นผิ้้ถวายพระอี้กษัร ต่อีมีา เสด็จฯ ไปี
ทั้รงศ้กษัาว่ชีาในปีระเทั้ศฝึร้�งเศส และโรงเรียนแฮร์โรว์
ในปีระเทั้ศอ้ีงกฤษั จากน้�น ทั้รงเขึ้า้ศก้ษัาวช่ีาวศ่วกรรมี
ทีั้�ตรน่ต่ี�ค์อีลเลจแห่้งมีห้าวท่ั้ยาลย้เค์มีบีรด่จ์ (University 
of Cambridge) แล้วทั้รงศก้ษัาวช่ีาทั้ห้ารช่ีางต่อีทั้ี�โรงเรยีน 
ว่ศวกรรมีทั้ห้าร ทั้ี�แชีทั้แฮมี

เมีื� อีสำ เร็ จการศ้กษัา  พระอีงค์์ทั้รง ได้ ร้ บี
พระราชีทั้านยศเป็ีน นายร้อียตรี นอีกกอีงปีระจำการ 
กอีงร้อียปีี ๒ กอีงทั้ห้ารอี่นย่เนียร์ (ภายห้ล้งเปีลี�ยนเปี็น 
กรมีทั้ห้ารชี่าง ในเวลาต่อีมีา) กรมีบี้ญชีาการทั้ห้ารบีก
มีณฑลกรุงเทั้พฯ เมีื�อีปีี พ.ศ. ๒๔๔๔ แล้วเสด็จฯ ไปี 
ทั้รงศ้กษัาว่ชีาว่ศวกรรมีช้ี�นส้งจากปีระเทั้ศฝึร้�งเศส  
เมีื�อีสำเร็จการศ้กษัาได้ปีระทั้้บีทั้อีดพระเนตรงาน  
และทั้รงศ้กษัาห้าค์วามีชีำนาญอีย้่ในปีระเทั้ศอี้งกฤษั 
และได้ เปี็นสมีาชี่กสถาบี้นว่ศวกรรมีชี่ าง โยธา 
แห่้งปีระเทั้ศอีง้กฤษั M.I.C.E. ( Member of the Institute 
of Civil Engineers) น้บีว่าพระอีงค์์ทั้รงเปี็นค์นไทั้ย 
ค์นแรกทั้ี�เปี็นสมีาชี่กขึ้อีงสถาบี้นนี� 

พระอีงค์์ทั้รงอีภ่เษักสมีรสก้บีพระเจ้าวรวงศ์เธอี 
พระอีงค์์เจ้าห้ญ่งปีระภาวส่ทั้ธ่นฤมีล ในสมีเด็จพระเจ้า
น้อีงยาเธอี เจ้าฟ้ากรมีพระจก้รพรรด่พงษ์ั พระอีงค์์ทั้รงมีี 
พระโอีรสและธ่ดารวมี ๑๑ พระอีงค์์

ในปีี พ.ศ. ๒๔๔๘ พระอีงค์์ทั้รงได้ร้บีพระราชีทั้านยศ 
เป็ีน “นายพน้ตรี กรมียุทั้ธนาธก่ารทั้ห้ารบีก” และได้รบ้ี 
พระราชีทั้านส้ญญาบี้ตรอีงค์มีนตรี และทั้รงดำรง
ตำแห้น่งจเรทั้ห้ารชี่างเปี็นพระอีงค์์แรก ในปีี พ.ศ. 
๒๔๕๑ และทั้รงดำรงตำแห้น่งนี�เปี็นระยะเวลา ๑๗ ปีี 
ทั้รงนำค์วามีร้้ในว่ชีาการทั้ห้ารแผินให้ม่ีตามีแบีบีอีย่าง
ปีระเทั้ศตะวน้ตกมีาปีรบ้ีปีรงุกจ่การทั้ห้ารชีา่ง จนไดร้บ้ี
การยกย่อีงว่าเป็ีนผิ้ว้างรากฐานกจ่การทั้ห้ารช่ีางแผินให้ม่ี 
และกอีงทั้้พ ต่อีมีาในปีี พ.ศ. ๒๔๕๒ พระอีงค์์ได้ร้บีการ
แตง่ต้�งข้ึ้�นไปีเปีน็ ผิ้บ้ีญ้ชีาการกอีงพลทั้ี� ๑ รก้ษัาพระอีงค์ ์

พลเอีก พระเจ้าบีรมีวงศ์เธอี พระอีงค์์เจ้าบีุรฉ้ตรไชียากร กรมีพระกำแพงเพชีรอี้ค์ร
โยธ่น พระนามีเด่มีว่า “พระอีงค์์เจ้าบีุรฉ้ตรไชียากร” เปี็นพระราชีโอีรสอีงค์์ทั้ี� ๓๕ ใน
พระบีาทั้สมีเด็จพระจุลจอีมีเกล้าเจ้าอีย้่ห้้ว ร้ชีกาลทั้ี� ๕ ก้บีเจ้าจอีมีมีารดาวาด ปีระส้ต่
เมีื�อีว้นทั้ี� ๒๓ มีกราค์มี พ.ศ. ๒๔๒๔ และทั้รงเปี็นต้นราชีตระก้ล "ฉ้ตรไชีย"

เมีื�อีทั้รงพระเยาวท์ั้รงศก้ษัาทั้ี�โรงเรยีน พระตำห้นก้สวนกหุ้ลาบีในพระบีรมีมีห้าราชี
ว้ง โดยมีีพระยาโอีวาทั้วรก่จ ( แก่น ) เปี็นผิ้้ถวายพระอี้กษัร ต่อีมีา เสด็จฯไปีทั้รงศ้กษัา
ว่ชีาในปีระเทั้ศฝึร้�งเศส และโรงเรียนแฮร์โรว์ในปีระเทั้ศอี้งกฤษั จากน้�น ทั้รงเข้ึ้าศ้กษัา
ว่ชีาว่ศวกรรมีทั้ี�ตร่น่ตี�ค์อีลเลจแห้่งมีห้าว่ทั้ยาล้ยเค์มีบีร่ดจ์ ( University of Cambridge 
) แล้วทั้รงศ้กษัาว่ชีาทั้ห้ารชี่างต่อีทั้ี�โรงเรียนว่ศวกรรมีทั้ห้าร ทั้ี�แชีทั้แฮมี

เมีื�อีสำเร็จการศ้กษัา พระอีงค์์ทั้รงได้ร้บีพระราชีทั้านยศเปี็น นายร้อียตรี นอีกกอีง
ปีระจำการกอีงร้อียปีี ๒ กอีงทั้ห้ารอี่นย่เนียร์ ( ภายห้ล้งเปีลี�ยนเปี็น กรมีทั้ห้ารชี่าง ใน
เวลาต่อีมีา) กรมีบี้ญชีาการทั้ห้ารบีกมีณฑลกรุงเทั้พฯ เมีื�อีปีีพ.ศ.๒๔๔๔ แล้วเสด็จฯไปี
ทั้รงศ้กษัาว่ชีาว่ศวกรรมีช้ี�นส้งจากปีระเทั้ศฝึร้�งเศส เมีื�อีสำเร็จการศ้กษัาได้ปีระทั้้บีทั้อีด
พระเนตรงาน และทั้รงศ้กษัาห้าค์วามีชีำนาญอีย้่ในปีระเทั้ศอี้งกฤษั และได้เปี็น สมีาชี่ก
สถาบี้นว่ศวกรรมีชี่างโยธาแห้่งปีระเทั้ศอี้งกฤษั M.I.C.E.( Member of the Institute of 
Civil Engineers ) น้บีว่าพระอีงค์์ทั้รงเปี็นค์นไทั้ยค์นแรกทั้ี�เปี็นสมีาชี่กขึ้อีงสถาบี้นนี� 

พระอีงค์ท์ั้รงอีภเ่ษักสมีรสกบ้ีพระเจา้วรวงศเ์ธอี พระอีงค์์เจา้ห้ญง่ปีระภาวสท่ั้ธน่ฤมีล 
ในสมีเด็จพระเจ้าน้อีงยาเธอี เจ้าฟ้ากรมีพระจก้รพรรดพ่งษ์ั พระอีงค์ท์ั้รงมีพีระโอีรสและ
ธ่ดารวมี ๑๑ พระอีงค์์

พระอีงค์์เจ้าบุีรฉ้ตรไชียากร มีีพระนามีเต็มีว่า " นายพลเอีก พระเจ้าบีรมีวงศ์เธอี 
กรมีพระกำแพงเพชีรอีค้์รโยธ่น ปีระชีาธบ่ีดน่ทั้รเจษัฎภาดา ปียิมีห้าราชีวงศว์ศ่ษ่ัฏ์ิ อีเนก

พลเอก พระเจ้้าบรมวงศ์์เธอ พระองค์์เจ้้าบุรฉััตรไชยากร กรมพระกำาแพงเพชรอัค์รโยธิน

อ้้างอ้ิงภาพ : 
• เพจ ทั้ีมีพีอีาร์การรถไฟแห้่งปีระเทั้ศไทั้ย 
 h t tp s : / / th th . f a cebook . com/p r . r a i lway /pho tos

/a.438720936142783/1156600451021491
อ้้างอ้ิง : 
• ราชีก่จจานุเบีกษัา เล่มีทั้ี� ๒๓ ห้น้า ๒๓ 
 h t t p : / / w w w . r a t c h a k i t c h a . s o c . g o . t h / D A T A /

PDF/2449/001/22_3.PDF
• ราชีก่จจานุเบีกษัา เล่มีทั้ี� ๒๖ ห้น้า ๑๕๘๘ 
 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2452/D/1588.

PDF
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article_14764
• https://culture.ssru.ac.th/news/view/new239
• https://www.railway.co.th/AboutUs/Blog_detail?value1=0
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รถจัักรดีีเซลไฟฟ้า เลขที่ี� ๒๒

เคร่�องหมายบุุรฉััตร



กอ้.รีมน. จัังหวััดจัันทบุรีี ลงพื�นทั้ี�เพื�อีชีี�แจงบีทั้บีาทั้ขึ้อีง กอี.รมีน. เกี�ยวก้บีการส่งเสร่มีค์วามีมี้�นค์งให้้ก้บีโรงเรียน 
ในการดำเน่นงานโค์รงการ “บีวร” ร่วมีใจสร้างชีุมีชีนค์ุณธรรมี ให้้ก้บี ทั้ทั้บี. รายการ กอี.รมีน.เพื�อีปีระชีาชีน  
ณ โรงเรียนบี่อีว่ทั้ยาค์าร  ต.บี่อี อี.ขึ้ลุง จ.จ้นทั้บีุรี เมีื�อีว้นทั้ี� ๔ ก.ย. ๖๕

กอ้.รีมน. จัังหวััดอุ้ดรีธานี ร่วมีก่จกรรมีโค์รงการจ้งห้ว้ดเค์ลื�อีนทั้ี�และห้น่วยแพทั้ย์ พอี.สว. ได้จ้ดห้น่วยบีร่การฯ 
ให้้ค์ำแนะนำร้บีเรื�อีงเรียนร้อีงทุั้กขึ้์ (๑๓๗๔) และปีระชีาส้มีพ้นธ์ กอี.รมีน. จ้งห้ว้ดอีุดรธานี ให้้แก่ปีระชีาชีน  
ณ อีบีต.ทั้้บีกุง ต.ทั้้บีกุง อี.ห้นอีงแสง จ.อีุดรธานี เมีื�อีว้นทั้ี� ๙ ก.ย. ๖๕

กอ้.รีมน. จัังหวััดสุุพรีรีณบุรีี ร่วมีพ่ธีเปีิดโค์รงการจ่ตอีาสาเทั้่ดทั้้นสถาบี้นจ้งห้ว้ดสุพรรณบีุรี ก่จกรรมีเรียนร้้
ปีระว้ต่ศาสตร์ชีาต่ไทั้ย ปีล้กฝัึงในเรื�อีงคุ์ณธรรมี จร่ยธรรมี โค์รงการค์นดีศรีสุพรรณ และร่วมีปีล้กต้นไม้ี 
เพื�อีเพ่�มีพื�นทั้ี�สีเขึ้ียวภายในบีร่เวณโรงเรียนกาญจนาภ่เษักว่ทั้ยาล้ยสุพรรณบีุรี ต.โค์กโค์เฒ่า อี.เมีือีง จ.สุพรรณบีุรี  
เมีื�อีว้นทั้ี� ๑๓ ก.ย. ๖๕

กอ้.รีมน. จังัหวัดันครีรีาชสุมีา ลงพื�นทั้ี�ดำเนน่การโค์รงการบีรห่้ารจด้การด้านทั้รพ้ยากรธรรมีชีาตแ่ละส่�งแวดล้อีมี 
ส่งเสร่มีการอีนุร้กษั์ฟ้�นฟ้การป้ีอีงก้นและการใช้ีปีระโยชีน์ขึ้อีงทั้ร้พยากรธรรมีชีาต่ ทั้ร้พยากรป่ีาไม้ีและส้ตว์ปี่า 
ปีระจำปีีงบีปีระมีาณ ๒๕๖๕ ณ อีบีต.ลำเพียก อี.ค์รบีุรี จ.นค์รราชีสีมีา เมีื�อีว้นทั้ี� ๑๓ ก.ย. ๖๕

กอ้.รีมน. จัังหวััดชัยนาท ลงพื�นทั้ี�จ้ดก่จกรรมีโค์รงการขึ้้บีเค์ลื�อีนกลไกด้านส่�งแวดล้อีมีพล้งงานอีาห้ารและน�ำ  
ณ โรงเรียนชีุมีชีนว้ดว้งเค์ียน ห้มี้่ ๔ ต.นางลือี อี.เมีือีง จ.ชี้ยนาทั้ เมีื�อีว้นทั้ี� ๖ ก.ย. ๖๕

กอ้.รีมน. จัังหวััดบุรีีรีัมย์ บี้รณาการร่วมีก้บีเค์รือีขึ้่าย ทั้สปีชี.ต.บี้านบี้ว ดำเน่นโค์รงการชีุมีชีนส้มีพ้นธ์ ปีระจำปีี 
งบีปีระมีาณ ๒๕๖๕ เมีื�อีว้นทั้ี� ๕ ก.ย. ๖๕

๔๔  ปีีที่่� ๒๐ ฉบัับัที่่� ๑๒ ปีระจำเดืือนกัันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ฉบัับัที่่� 2 ปีีที่่� 19 ปีระจ�าเดืือน 2563



กอ้.รีมน. จัังหวััดน่าน บี้รณาการก้บีส่วนราชีการในพื�นทั้ี� ร่วมีสร้างทั้ี�พ้กอีาศ้ยให้้ก้บีราษัฎรผิ้้ยากไร้ ณ ห้มี้่บี้าน 
อีพปี.บี.สถาน มี.๒ ต.สถาน อี.นาน้อีย จ.น่าน เมีื�อีว้นทั้ี� ๑๓ ก.ย. ๖๕

กอ้.รีมน. จังัหวัดัภูเกต็ ดำเนน่การจด้โค์รงการสานเสวนาสง่เสรม่ีการมีสีว่นรว่มีและปีรก้ษัาห้ารอืี (ปีระชีมุีไตรภาค์)ี 
ปีระจำปีีงบีปีระมีาณ ๒๕๖๕ ณ ชีุมีชีนวาน่ชี ต.ร้ษัฎา อี.เมีือีงภ้เก็ต จ.ภ้เก็ต เมีื�อีว้นทั้ี� ๑๔ ก.ย. ๖๕

กอ้.รีมน. จัังหวััดชุมพรี จ้ดก่จกรรมีตามีโค์รงการขึ้้บีเค์ลื�อีนกลไกด้านส่�งแวดล้อีมี พล้งงาน อีาห้าร และน�ำ  
ปีระจำปีี ๒๕๖๕ ณ ศ้นย์เรียนร้้ขึ้้าวไร่ มี.๖ ต.ชีุมีโค์ อี.ปีะทั้่ว จ.ชีุมีพร เมีื�อีว้นทั้ี� ๒ ก.ย. ๖๕

กอ้.รีมน. จัังหวััดเชียงใหม่ ร่วมีลงพื�นทั้ี�ตรวจเยี�ยมีให้้กำล้งใจมีอีบีส่�งขึ้อีงชี่วยเห้ลือีผ้้ิปีระสบีอุีทั้กภ้ยและ 
ร้บีฟังสรุปีสถานการณ์อีุทั้กภ้ย ในพื�นทั้ี�บีร่เวณ มี.๙ บี.ปี่าส้ก ต.บี้านกลาง อี.ส้นปี่าตอีง และ มี.๗ บี.ต้นแห้นน้อีย 
ต.ทั้่าว้งพร้าว อี.ส้นปี่าตอีง และ บีร่เวณ มี.๔ บี.สบีอีาว ต.ส้นต่สุขึ้ อี.ดอียห้ล่อี เมีื�อีว้นทั้ี� ๑๒ ก.ย. ๖๕

กอ้.รีมน. จัังหวััดแพรี่ บี้รณาการร่วมีก้บีห้น่วยงานทั้ี�เกี�ยวขึ้้อีง เขึ้้าให้้ค์วามีชี่วยเห้ลือีราษัฎรทั้ี�ได้ร้บีผิลกระทั้บี 
จากน�ำปี่าไห้ลห้ลาก ล้นตล่�ง เขึ้้าทั้่วมีบี้านเรือีนขึ้อีงราษัฎร ณ พื�นทั้ี� ต.สรอีย อี.ว้งชี่�น จ.แพร่ เมีื�อีว้นทั้ี� ๗ ก.ย. ๖๕

กอ้.รีมน. จัังหวััดพัทลุุง ร่วมีก้บีจนทั้.ศ้นย์ปี่าไมี้จ้งห้ว้ดพ้ทั้ลุง ลงพื�นทั้ี�ตรวจเยี�ยมีปี่าชีุมีชีน มี.๙ ต.ตะโห้มีด  
เพื�อีห้าแนวทั้างการใชี้ปีระโยชีน์และการเพ่�มีปีร่มีาณปี่าชีุมีชีนในพื�นทั้ี� ค์วามีเป็ีนมีาปี่าชีุมีชีน ปีัญห้าการบีร่ห้าร
จ้ดการน�ำร่วมีก้บีปี่าชีุมีชีน ณ ปี่าชีุมีชีน มี.๙ ต.ตะโห้มีด อี.ตะโห้นด จ.พ้ทั้ลุง เมีื�อีว้นทั้ี� ๑๕ ก.ย. ๖๕

๕๕ปีีที่่� ๒๐ ฉบัับัที่่� ๑๒ ปีระจำเดืือนกัันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



๖๖ ปีีที่่� ๒๐ ฉบัับัที่่� ๑๒ ปีระจำเดืือนกัันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ปัันสุุขปัันใจเพราะการให้้คืือห้น้าที่่�เรา
ห้น่วยเฉพาะกจ่กรมีทั้ห้ารพรานทั้ี� ๔๔ จด้กำล้งพลชีดุปีฏิบ่ีต้ก่ารเสรม่ีสร้างค์วามีเข้ึ้าใจ กอีงร้อียทั้ห้ารพรานทั้ี� ๔๔๐๒ 

ดำเนน่การสร้างทีั้�พก้อีาศย้ให้้กบ้ี นางลเ่ห้มีาะ ห้มีะแซ ผิ้ย้ากไร้ ภายใต้โค์รงการบ้ีานปัีนสุขึ้ ณ บ้ีานเลขึ้ทั้ี� ๔๒/๑๒ ห้มี้ ่๑ 
ต.ตะโละแมีะนา อี.ทุ่ั้งยางแดง จ.ปัีตตานี เพื�อีเป็ีนการช่ีวยเห้ลือีบีรรเทั้าค์วามีเดือีดร้อีนและพ้ฒนาคุ์ณภาพชีีว่ต 
ขึ้อีงปีระชีาชีนผิ้้ยากไร้ ไมี่มีีทั้ี�พ้กอีาศ้ยในพื�นทั้ี�

ทั้้�งนี� ชีดุช่ีางเข้ึ้าดำเนน่การก่อีสร้างบ้ีานให้้แก่ผิ้ย้ากไร้ ปัีจจบุีน้อีย้ใ่นระห้ว่างการทั้าส ีตด่ปีระต ้ห้น้าต่าง โดยมีีค์วามี 
ค์บืีห้น้าในการก่อีสร้างร้อียละ ๘๐ ซ้�งเกด่จากค์วามีร่วมีมืีอีกน้ขึ้อีงทั้กุภาค์ส่วน ทั้้�งภาค์รฐ้ และภาค์ปีระชีาชีน และห้ว้งให้้ 
ผิ้้ทั้ี�ได้ร้บีการชี่วยเห้ลือีขึ้อีงโค์รงการจะได้พ้ฒนาตนเอีง และเปี็นแรงสน้บีสนุนชี่วยเห้ลือีส้งค์มี และค์นอีื�น ๆ ต่อีไปี

สำห้ร้บีปีระเพณีกวนขึ้นมีอีาซ้รอี เปี็นปีระเพณี
ปีระจำทั้้อีงถ่�น เปี็นปีระเพณีชีาวมีลาย้ทีั้�น้บีถือีศาสนา
อี่สลามี น้บีทั้ี�มีีต้�งแต่สมี้ยโบีราณจนถ้งปีัจจุบี้น ซ้�งค์ำว่า 
อีาซ้รอี แปีลว่า การผิสมี การรวมีก้น ค์ือี การนำส่�งขึ้อีง
ทั้ี�รบ้ีปีระทั้านไดห้้ลายอีย่างมีากวนรวมีกน้ มีทีั้้�งชีนด่ค์าว 
และห้วาน โดยปีระชีาชีนในทั้้อีงถ่�นจะมีีการรวมีต้วก้น 
และช่ีวยเห้ลอืีกน้ทั้ำขึ้นมี และมีีการแบ่ีงปัีนกน้ เสรม่ีสร้าง 
ค์วามีร้ก ค์วามีสามี้ค์คี์ ค์วามีพร้อีมีเพรียง เปี็นน�ำห้น้�ง 
อี้นเดียวก้น อี้นมีีผิลต่อีการอีย้่ร่วมีก้นอีย่างมีีค์วามีสุขึ้
ขึ้อีงชีุมีชีน

ชุดุคืวบคืมุท่ี่� ๙๕๑ ห้น่วยเฉพาะกจิ 
สุันติิสุุข สุ่งมอบอุปักรณ์์ก่ฬา 
แกโ่รงเรย่นอลัอิสุลามย่ะห้ว์ทิี่ยา
มลูนธิิิ ใชุอ้อกกำาลังกายเยาวชุน
ห้่างไกลจากยาเสุพติิด

พ.ทั้. เฉลม่ีพล ปีาปีะโขึ้ ผิ้้บี้งค์้บีชีุดค์วบีค์ุมีทั้ี� ๙๕๑ 
ห้น่วยเฉพาะก่จส้นต่สุขึ้ นำเจ้าห้น้าทั้ี�ร่วมีทั้ำก่จกรรมี
ห้น้าเสาธงร่วมีเค์ารพธงชีาต่พบีปีะและส่งมีอีบีอีุปีกรณ์
กีฬาให้้ก้บีน้กเรียนโรงเรียนอี้ลอี่สลามีียะห้์ว่ทั้ยามี้ลน่ธ่ 
ต.ค์ลอีงให้ม่ี อี.ยะรง้ จ.ปัีตตาน ีเมีื�อีว้นทั้ี� ๑ ส.ค์. ๖๕ ซ้�งได้
ร้บีการสน้บีสนุนจากอีุปีกรณ์กีฬาจากชีมีรมีสานฝึัน 
ปีันสุขึ้ โดยบีร่ษั้ทั้ อี่ตาเลี�ยนไทั้ย ดีเวล๊อีปีเมีนต์ และ
ชีมีรมีผ้้ิปีระกอีบีการนำเข้ึ้าส่งอีอีกด้วยค์วามีถ้กต้อีง  
เพื�อีมีอีบีให้้กบ้ีสถานศก้ษัาในพื�นทั้ี�จง้ห้วด้ชีายแดนภาค์ใต้ 
เพื�อีเสร่มีสร้างค์วามีส้มีพ้นธ์ทีั้�ดีระห้ว่างเจ้าห้น้าทีั้�ก้บี
นก้เรยีน และค์ณะค์ร ้ตลอีดจนเพื�อีสร้างค์วามีสมีค้์รสมีาน 
ค์วามีสามีค้์ค์ ีและกระตุน้ให้้เยาวชีนห่้างไกลจากยาเสพตด่ 
ด้วยการส่งเสร่มีให้้เยาวชีนห้้นมีาเล่นกีฬา โดยมีีนาย 
มีาห้ะห้มี้ด ดาโอี๊ะ ผิ้้อีำนวยการโรงเรียนอี้ลอี่สลามีียะห้์
ว่ทั้ยามี้ลน่ธ่ ค์ณะค์ร้ และน้กเรียนร่วมีร้บีมีอีบีอุีปีกรณ์
กีฬาในค์ร้�งนี�

สำห้ร้บีการส่งต่อีมีอีบีอีุปีกรณ์กีฬาให้้แก่โรงเรียน
อี้ลอี่สลามีียะห้์ว่ทั้ยามี้ลน่ธ่ เปี็นห้น้�งในโรงเรียนทีั้�ได้ร้บี
ค์้ดเลือีกในพื�นทั้ี�จ้งห้ว้ดชีายแดนภาค์ใต้ ซ้�งเปี็นโรงเรียน
ในพื�นทั้ี�ร้บีผิ่ดชีอีบีขึ้อีงชีุดส้นต่สุขึ้ทั้ี� ๑๐๑ ชีุดค์วบีค์ุมีทั้ี� 
๙๕๑ ห้น่วยเฉพาะก่จส้นต่สุขึ้ ได้ดำเน่นการส่งมีอีบี
อีปุีกรณ์กฬีาให้ถ้ง้มืีอีค์ณะค์ร ้และนก้เรียน ปีระกอีบีด้วย 
ล้กฟุตบีอีล ล้กวอีลเลย์บีอีล ล้กบีาสเกตบีอีล ล้กตะกร้อี
พร้อีมีเน็ต และชีุดกีฬา ห้ว้งให้้กีฬาเปี็นส่วนห้น้�งในการ
พ้ฒนาเยาวชีนในด้านต่าง ๆ ทั้้�งทั้างด้านร่างกาย จ่ตใจ
และอีารมีณ์  ส่งเสร่มีให้้น้กเรียนร้้จ้กใชี้เวลาว่างให้้เปี็น
ปีระโยชีน์ มีสุีขึ้ภาพร่างกายแข็ึ้งแรง ห่้างไกลจากยาเสพตด่ 
อีีกท้ั้�งย้งชี่วยให้้เยาวชีนได้ร้้จ้กค์วามีร้ก ค์วามีสามี้ค์ค์ี  
ร้้แพ้ ร้้ชีนะ ร้้อีภ้ย และสร้างแรงบี้นดาลใจในการเป็ีน
น้กกีฬา เพื�อีต่อียอีดไปีส้่การเปี็นน้กกีฬาอีาชีีพได้ 
ในอีนาค์ต

กิจกรรม เดิน-วิ�งการกุศล Happy Run Fun Dog คืรั�งที่่� ๓  
เพื�อสุุนัขจรจัด

พล.ต. ปีระเสร่ฐ  ก่ตต่ร้ต ผิบี.มีทั้บี.๔๒ เปี็นปีระธานเปีิดก่จกรรมี เด่น-ว่�ง การกุศล Happy Run Fun Dog  
ค์ร้�งทั้ี� ๓ เพื�อีห้ารายได้สร้างศ้นย์การเรียนร้้และด้แลสุน้ขึ้จรจ้ด บี้านห้มีาย่�มี โดยมีีผิ้้ทั้ี�ร้กสุน้ขึ้นำสุน้ขึ้เขึ้้าร่วมีก่จกรรมี
ปีระมีาณ ๓๐๐ ต้ว ณ สนามีกอีล์ฟค์่ายเสนาณรงค์์ อี.ห้าดให้ญ่ จ.สงขึ้ลา เมีื�อีว้นทั้ี� ๔ ก.ย. ๖๕

สำห้ร้บีก่จกรรมี เด่น-ว่�ง การกุศล Happy Run Fun Dog ค์ร้�งทั้ี� ๓ จ้ดขึ้้�นเพื�อีส่งเสร่มีให้้ปีระชีาชีนทั้้�วไปีได้ร่วมี
อีอีกกำลง้กายให้ส้ขุึ้ภาพทั้ี�ดสีมีบีร้ณแ์ขึ้ง็แรง ตลอีดจนสง่เสรม่ีการใชีเ้วลาวา่งรว่มีกน้ขึ้อีงค์นในค์รอีบีค์รว้และสต้วเ์ลี�ยง 
รวมีถง้เปีน็การรณรงค์ก์ารรก้และดแ้ลสต้วเ์ลี�ยงอียา่งมีคี์วามีรบ้ีผิด่ชีอีบี และห้ารายไดส้มีทั้บีทั้นุการทั้ำห้มีน้สนุข้ึ้จรจด้ 
ซ้�งภายในงานได้จ้ดให้้ค์นร้กสุน้ขึ้มีาร่วมีว่�งก้บีสุน้ขึ้ค์้่ใจไปีพร้อีมี ๆ ก้น นอีกจากได้สุขึ้ภาพทั้ี�ดีแล้ว ย้งได้ร่วมีทั้ำบีุญ 
ให้้สุน้ขึ้ไร้บี้านอีีกด้วย 

“อาซููรอสุัมพันธิ์” สุืบสุานปัระเพณ์่วัฒนธิรรม สุร้างสุัมพันธิ์  
สุามัคืคื่ ของชุุมชุนเข้มแข็ง

ห้น่วยเฉพาะกจ่กรมีทั้ห้ารพรานทั้ี� ๔๗ จด้กำลง้พลชีดุปีฏิบ่ีต้ก่ารเสรม่ีสร้างค์วามีเข้ึ้าใจ ร่วมีกบ้ีผิ้น้ำในส่วนต่าง ๆ 
และปีระชีาชีนในพื�นทั้ี�ชีุมีชีนต่าง ๆ ใน อี.ยะห้า อี.กาบี้ง อี.กรงปีิน้ง จ.ยะลา ร่วมีก่จกรรมี “กวนอีาซ้รอี” เพื�อีเปี็นการ
อีนุรก้ษัว์ฒ้นธรรมีขึ้อีงทั้อ้ีงถ่�น ดว้ยการรว่มีการทั้ำขึ้นมีกวนอีาซร้อี เสรม่ีสรา้งสง้ค์มีแห้ง่ค์วามีรว่มีมีอืี การแบีง่ปีนั และ
ค์วามีใกล้ชี่ดระห้ว่างห้น่วยงานก้บีปีระชีาชีนในพื�นทั้ี� โดยใชี้มี่ต่ขึ้อีงว้ฒนธรรมีและปีระเพณีทั้้อีงถ่�น ส่งเสร่มีให้้เยาวชีน 
ปีระชีาชีน ร่วมีเรียนร้้อีนุร้กษั์ว้ฒนธรรมีปีระเพณีการทั้ำขึ้นมีอีาซ้รอี ทั้ี�มีีค์ุณค์่าทั้างสารอีาห้าร ปีระห้ย้ด ตลอีดจนการ
แลกเปีลี�ยนเรียนร้้ การสร้างค์วามีร้กค์วามีสามี้ค์ค์ีขึ้อีงพี�น้อีงปีระชีาชีนภายในชีุมีชีน ให้้อีย้่ร่วมีก้นอีย่างสมีานฉ้นทั้์ 
มีีชีุมีชีนทีั้�เขึ้้มีแขึ้็ง รวมีไปีถ้งเปี็นการร้กษัาขึ้นบีธรรมีเนียมี ปีระเพณี และมีีค์วามีสุขึ้ในส้งค์มีพหุ้ว้ฒนธรรมี เมีื�อีว้นทั้ี�  
๔ ก.ย. ๖๕

กอ.รมน.ภาคื ๔ สุน. จัดกิจกรรม
สุร้างคืวามสุัมพันธิ์ ผููกพันชุุมชุน สุร้างสุันติิสุุข



จุุดเริ่่�มต้้น ดร.พิิสุุทธิ์ิ� ไพิรบููลย์์รัตน์์ จาก ศููน์ย์์
เทคโน์โลย์ีอิิเล็กทรอินิ์กส์ุและคอิมพิิวเตอิร์แห่่งชาติ  
(เน์คเทค) เป็็น์ผูู้�ที�เติบูโตมาใน์พิ้�น์ที�สุวน์ตรอิกจัน์ทน์์ ท่าน์
เห่็น์ถึึงความสุำคัญขอิงสุวน์ตรอิกจัน์ทน์์ แล�วน์ำมาเล่า 
ให่�ท่าน์รอิงฯ พิรชัย์ จุฑามาศู จากน์ั�น์ขย์าย์ผู้ลมาถึึง 
อิาจารย์์ เกษม กุลป็ระดิษฐ์์  และคณะทำงาน์วิจัย์
สุวน์ทุเรีย์น์น์น์ท์ จากคำบูอิกเล่าที�น่์าสุน์ใจ น์ำไป็สุู่การ
ไป็เย์ี�ย์มชมสุวน์ตรอิกจัน์ทน์์ขอิงคุณเกษม เวณุจัน์ทร์  
แขวงบูางโพิงพิาง เขตย์าน์น์าวา กรุงเทพิมห่าน์คร 
เม้�อิได�ไป็ชมสุวน์ตรอิกจนั์ทน์แ์ล�ว เกดิเป็น็์ข�อิคดิตามมาวา่ 
คงต�อิงดำเนิ์น์การอิะไรกับูพ้ิ�น์ที�ทรงคุณค่าแห่่ง นี์� 
และมาสุรุป็ที�การน์ำเอิาป็ระสุบูการณ์ทำงาน์วิจัย์
ใน์สุวน์ทุเรีย์น์น์น์ท์มาพิัฒน์าให่�เป็็น์โครงงาน์วิจัย์สุำห่รับู
น์ักศูึกษาคณะสุิ� งแวดล�อิมและทรัพิย์ากรศูาสุตร์ 
มห่าวทิย์าลยั์มห่ดิล เป็น็์ผูู้�บูนั์ทกึเร้�อิงราวที�เกดิขึ�น์ใน์สุวน์
ขอิงคุณเกษม เวณุจัน์ทร์ อิย์่างเป็็น์ระบูบู และห่วังจะให่�
น์ักศูึกษาได�รับูความรู� ป็ระสุบูการณ์ดี ๆ จากการทำงาน์
วิจัย์ครั�งน์ี�ด�วย์

สวนต้ริ่อกจุันทน์น์ี�มีอิาย์ุมากกว่า ๑๐๐ ป็ี ตั�งแต่
สุมัย์บูรรพิบุูรุษ โดย์เริ�มจากการป็ลูกทุเรีย์น์ใน์สุมัย์
ป็ู�ย์่าตาย์าย์มาถึึงรุ่น์พิ่อิจน์กระทั�งป็ัจจุบูัน์ เป็็น์การทำ
สุวน์เบูญจพิรรณ ป็ลูกไม�แบูบูผู้สุมผู้สุาน์มีผู้ลไม�ให่�เก็บู
ห่มุน์เวีย์น์ตลอิดป็ี ทำให่�เกิดอิาชีพิภาย์ใน์ครอิบูครัว 
ซึ่ึ�งมีการซึ่้�อิขาย์แลกเป็ลี�ย์น์ระห่ว่างชาวสุวน์ด�วย์กัน์ 
โดย์ภูมิปั็ญญาการทำสุวน์ขอิงชาวสุวน์ตรอิกจัน์ทน์์น์ั�น์ 
เป็็น์วิธีิ์การและแน์วคิดที�แฝงความสัุมพิัน์ธิ์์ระห่ว่าง 
คน์กบัูธิ์รรมชาต ิความสุมัพินั์ธ์ิ์ระห่ว่างธิ์รรมชาตกิบัูธิ์รรมชาติ 
โดย์ป็ลกูพิช้เลก็ให่ญ ่ห่ลากห่ลาย์ชน์ดิพินั์ธิ์ุ ์เอิ้�อิป็ระโย์ชน์์
และสุร�างราย์ได�ให่�กับูครอิบูครัวตลอิดทั�งป็ี

ปััจุจุุบัันพ้ิ�น์ที�สุวน์ตรอิกจัน์ทน์์ได�รับูผู้ลกระทบู
จากการเป็ลี�ย์น์แป็ลงสุภาพิการใช�ที�ดิน์ การเป็ลี�ย์น์แป็ลง
คุณภาพิขอิงสิุ�งแวดล�อิม และการเสุ้�อิมสุภาพิขอิง 
ทรพัิย์ากรธิ์รรมชาต ิสุภาพิแวดล�อิมรอิบู ๆ  สุวน์ขอิงลงุเกษม 
เป็ลี�ย์น์เป็็น์โรงงาน์อุิตสุาห่กรรม เช่น์ โรงงาน์ทำขน์มจีน์ 
โรงงาน์ทำแบูตเตอิรี� โรงงาน์เสุ้�อิผู้�า รวมไป็ถึึงบู�าน์เร้อิน์
ตึกแถึว คอิน์โดมิเน์ีย์ม และอิพิาร์ตเมน์ท์ที�ห่น์าแน์่น์ 
ขึ�น์เร้�อิย์ ๆ เม้�อิป็ี พิ.ศู. ๒๕๓๒ - ๒๕๓๓ เกิดน์�ำท่วม 
ใน์พิ้�น์ที�กรุงเทพิฯ ทำให่�คราบูน์�ำมัน์จากเร้อิและโรงงาน์
ลอิย์มาจับูตัวอิย์ู่ตามโคน์ต�น์ไม� อิีกทั�งน์�ำใน์คลอิงย์ังเจอิ
วิกฤตน์�ำเค็มและน์�ำเน่์า บูางทีน์�ำเป็็น์สีุดำ สุีฟ้้า สุีเขีย์ว 
ห่ร้อิสีุแดง รวมไป็ถึึงมีขย์ะลอิย์ป็ะป็น์เข�ามาใน์สุวน์  
จน์กระทั� งพิ้ชพิัน์ธิ์ุ์ ใน์สุวน์ทย์อิย์ตาย์จน์เก้อิบูห่มด 
น์อิกจากป็ัญห่าดังกล่าวแล�ว การเจริญเติบูโตและการ 
เพิิ�มขึ�น์ขอิงที�อิย์ู่อิาศูัย์ สุถึาน์บูริการ กิจการร�าน์ค�าต่าง ๆ  
ขอิงกรุงเทพิมห่าน์ครที�เพิิ�มมากขึ�น์ ย์ิ�งสุ่งผู้ลให่�พิ้�น์ที� 
สุวน์ผู้ลไม�แถึบูตรอิกจัน์ทน์ล์ดลงเร้�อิย์ ๆ  เห็่น์ได�จากชุมชน์
ดั�งเดิมโดย์รอิบูเลิกทำสุวน์แล�วเป็ลี�ย์น์มาทำอิาชีพิอิ้�น์  

ซึ่ึ�งได�ผู้ลตอิบูแทน์ที�มากกว่า จากจุดเริ�มต�น์น์ี�เอิง ทำให่�
สุมาชกิใน์ครอิบูครวั เริ�มห่า่งไป็จากการทำสุวน์ เน์้�อิงจาก
ไมม่สีุวน์แล�ว และได�มีโอิกาสุเรีย์น์ห่นั์งสุอ้ิใน์ระดับูที�สุงูขึ�น์ 
จึงไม่จำเป็็น์ต�อิงมาทำสุวน์เห่ม้อิน์คน์ใน์สุมัย์ก่อิน์ 

คณะผู้้ว้จุ่ยัซึึ่�งป็ระกอิบูไป็ด�วย์ จริธิิ์ดิา ป็ระสุมทรพัิย์์ 
ธิ์น์พิรป็าน์สุมุทร์  ห่ทัย์รัตน์์ สุามสุีทอิง จากคณะ
สุิ�งแวดล�อิมและทรัพิย์ากรศูาสุตร์ มห่าวิทย์าลัย์มห่ิดล 
เห่็น์ถึึงความสุำคัญขอิงสุถึาน์การณ์ดังกล่าว จึงมาร่วมม้อิ
กัน์พัิฒน์าโครงการศึูกษาข�อิมูลด�าน์กาย์ภาพิ ชีวภาพิ 
วัฒน์ธิ์รรมภูมิป็ัญญาใน์อิดีตและป็ัจจุบูัน์ เพิ้�อิสุร�าง
แน์วทางใน์การอินุ์รักษ์สุวน์ตรอิกจัน์ทน์์ เพ้ิ�อิการเก็บู
รวบูรวมพิัน์ธุิ์กรรมพิ้ช ทรัพิย์ากรกาย์ภาพิ ทรัพิย์ากร
ชีวภาพิ และทรัพิย์ากรวัฒน์ธิ์รรมภูมิป็ัญญา ที�ย์ังพิอิมี
ห่ลงเห่ล้อิย์ู่ใน์สุวน์ตรอิกจัน์ทน์์และน์ำไป็สุู่การอินุ์รักษ์
ทรพัิย์ากร กอ่ิน์ที�จะสูุญห่าย์เน์้�อิงจากสุภาวการณ์ป็จัจบุูนั์
ที�เป็ลี�ย์น์แป็ลงไป็ แล�วน์ำข�อิมูลมาจัดเก็บูเป็็น์ห่มวดห่มู่ 
และน์ำเสุน์อิใน์ลักษณะขอิงระบูบูสุารสุน์เทศูภูมิศูาสุตร์ 
น์ำไป็เผู้ย์แพิร่ข�อิมูลและเป็็น์แห่ล่งเรีย์น์รู�ขอิงเย์าวชน์
และป็ระชาชน์ เพ้ิ�อิเป็็น์ป็ระโย์ชน์์ใน์ด�าน์การอิน์ุรักษ์
พิัน์ธิ์ุกรรมพิ้ชและการรักษาทรัพิย์ากรธิ์รรมชาติ
ขอิงกรุงเทพิฯ น์อิกจากน์ี�ย์ั ง เป็็น์การดำเนิ์น์งาน์
ตามแผู้น์แม่บูทการดำเน์ิน์โครงการอิน์ุรักษ์พิัน์ธิ์ุกรรมพิ้ช
อิัน์เน์้�อิงมาจากพิระราชดำริฯ ระย์ะที� ๕ ป็ีที�สุี� ที�มีความ
สุอิดคล�อิงกับูกิจกรรมที� ๒ กิจกรรมสุำรวจเก็บูรวบูรวม
พิัน์ธิ์ุกรรมพ้ิช กิจกรรมที� ๔ กิจกรรมอิน์ุรักษ์และใช�
ป็ระโย์ชน์์ พัิน์ธุิ์กรรมพิ้ช กิจกรรมที�  ๗ กิจกรรม
สุร� า ง จิตสุำน์ึก ใน์การอินุ์รั ก ษ์พิัน์ ธุิ์กรรมพ้ิชและ 
กิจกรรมที�  ๘ กิจกรรมพิิเศูษสุน์ัน์สุน์ุน์การอินุ์รักษ์
พิัน์ธิ์ุกรรมพิ้ช เพิ้�อิร่วมสุน์อิงพิระราชดำริตามโครงการ
อิน์ุรักษ์พิัน์ธิ์ุกรรมพิ้ชอัิน์เน์้�อิงมาจากพิระราชดำริ
สุมเดจ็พิระเทพิรตัน์ราชสุดุาฯ สุย์ามบูรมราชกมุาร ี(อิพิ.สุธิ์.) 
ซึ่ึ�งมีเป็้าห่มาย์ให่�เกิดการอินุ์รักษ์พิัน์ธิ์ุ์พิ้ชท�อิงถึิ�น์ที�สุำคัญ
ขอิงป็ระเทศูต่อิไป็

ความคด่ผูู้�วจิยั์ทั�ง ๓ กำห่น์ดผัู้งความคดิ เพิ้�อิเน์�น์ไป็ที� 
การศึูกษาถึงึความสัุมพัิน์ธ์ิ์ขอิงอิงค์ป็ระกอิบูต่าง ๆ  ที�รวมเป็็น์ 
สุวน์ตรอิกจัน์ทน์์ ซึึ่�งป็ระกอิบูด�วย์ทรัพิย์ากรบุูคคล  
ทรัพิย์ากรชีวภาพิ ทรัพิย์ากรกาย์ภาพิ และทรัพิย์ากร
วัฒน์ธิ์รรมภูมิป็ัญญาที�จับูต�อิงไม่ได� อิัน์ได�แก่ภูมิป็ัญญา
และอิงค์ความรู�ที� ได�มีการสุ้บูทอิดกัน์มาผู้่าน์ทาง
เจ�าขอิงสุวน์ โดย์รวบูรวมข�อิมูลที�ได�จากการใช�แบูบูสุำรวจ 
แบูบูสุัมภาษณ์ ร่วมกับูป็ฏิิบูัติการทางวิทย์าศูาสุตร์ 
แล�วรวบูรวมเป็็น์สุ้�อิผู้สุม เพิ้�อิเป็น็์แน์วทางใน์การสุนั์บูสุน์นุ์
การอิน์ุรักษ์พิัน์ธุิ์กรรมพิ้ช และห่วังว่าจะก่อิให่�เกิด
ป็ระโย์ชน์์ดังน์ี� ๑) ได�ระบูบูสุารสุน์เทศูภูมิศูาสุตร์ที�เป็็น์
แห่ล่งเรีย์น์รู� ข�อิมูลด�าน์ทรัพิย์ากรชีวภาพิ ทรัพิย์ากร
กาย์ภาพิ และทรัพิย์ากรวัฒน์ธิ์รรมภูมิป็ัญญา ๒) เย์าวชน์
และป็ระชาชน์ที�สุน์ใจได�รับูความรู�และเข�าใจใน์การ

อิน์ุรักษ์พิัน์ธุิ์กรรมพิ้ช ๓) สุร�างความตระห่นั์กและ
ป็ลูกจิตสุำน์ึกให่�แก่ เย์าวชน์และป็ระชาชน์รุ่น์ห่ลัง  
๔) ได�แน์วทางใน์การอิน์ุรักษ์และใช�ป็ระโย์ชน์์ 

วธ่ีกีาริ่ศึกึษาข�อิมูลด�าน์กาย์ภาพิ ชวีภาพิ วฒัน์ธิ์รรม 
ภูมิป็ัญญาใน์อิดีตและป็ัจจุบัูน์เพิ้�อิสุร�างแน์วทางใน์การ
อิน์รุกัษส์ุวน์ตรอิกจัน์ทน์ ์มวีตัถึปุ็ระสุงค์เพิ้�อิสุำรวจ จดัเกบ็ู 
และรวบูรวมข�อิมูลด�าน์ทรัพิย์ากรกาย์ภาพิ ทรัพิย์ากร
ชีวภาพิ และทรัพิย์ากรวัฒน์ธิ์รรมภูมิปั็ญญา ผู้ลิตและ
เผู้ย์แพิร่สุารสุน์เทศูดังกล่าวผู่้าน์สุ้�อิผู้สุม Microsoft 
PowerPoint เพิ้�อิเป็็น์แห่ล่งเรีย์น์รู�และเป็็น์แน์วทาง
ใน์การสุร�างจิตสุำน์ึกใน์การอิน์ุรักษ์และใช�ป็ระโย์ชน์์ 
จากพัิน์ธิ์ุกรรมพิ้ช ใน์พิ้�น์ที�สุวน์คุณลุงเกษม เวณุจัน์ทร์  
แขวงบูางโพิงพิาง เขตย์าน์น์าวา กรงุเทพิมห่าน์คร มพีิ้�น์ที�
ป็ระมาณ ๕ ไร่ มีเคร้�อิงม้อิ และอิุป็กรณ์ที�จำเป็็น์ ได�แก่
แบูบูสุอิบูถึาม แบูบูสุัมภาษณ์ และเคร้�อิงม้อิตรวจวัด 
ข�อิมูลด�าน์ทางวิทย์าศูาสุตร์สุิ�งแวดล�อิม 

ข้้อม้ลสุวน์ตรอิกจัน์ทน์์เป็็น์สุวน์เบูญจพิรรณ
ป็ลูกพิ้ชแบูบูผู้สุมผู้สุาน์ที�ทำสุวน์สุ้บูต่อิกัน์มาน์าน์
ห่ลาย์ชว่งอิาย์คุน์ ตั�งอิย์ูใ่น์เขตย์าน์น์าวา กรงุเทพิมห่าน์คร 
เจ�าขอิงสุวน์คอ้ิ คณุลงุเกษม เวณุจนั์ทรใ์น์อิดีตภาย์ใน์สุวน์
ป็ระกอิบูด�วย์ความห่ลากห่ลาย์ขอิงทรัพิย์ากรกาย์ภาพิ 
ทรัพิย์ากรชีวภาพิ และทรัพิย์ากรวัฒน์ธิ์รรมภูมิปั็ญญา 
ทั�งพัิน์ธิ์ุไ์ม�ใน์สุวน์ที�มหี่ลากห่ลาย์ชนิ์ดพัิน์ธิ์ุ ์ดนิ์ น์�ำ ฤดูกาล 
ที�สุัมพัิน์ธ์ิ์กัน์และเป็็น์ปั็จจัย์ห่ลักที�ทำให่�พัิน์ธิ์ุ์ไม�ใน์สุวน์
เจริญเติบูโต แต่จากการขย์าย์ตัวขอิงชุมชน์เม้อิงและ
กิจกรรมการใช�ป็ระโย์ชน์์ที�ดิน์ขอิงชมุชน์ใน์เขตย์าน์น์าวา
ที� เกิดขึ�น์อิย่์างรวดเร็วใน์ปั็จจุบัูน์สุ่งผู้ลให่� เกิดการ
เป็ลี� ย์น์แป็ลงต่อิความอิุดมสุมบููรณ์ขอิง ดิน์ น์� ำ  
และความมั�งคั�งขอิงพัิน์ธิ์ุ์ไม�เริ�มลดน์�อิย์ถึอิย์ลง อิีกทั�ง 
ย์ังสุ่งผู้ลกระทบูถึึงความสัุมพิัน์ธิ์์ขอิงสุวน์กับูชุมชน์ 
โดย์รอิบู ซึ่ึ�งอิาจสุ่งผู้ลใน์ระย์ะย์าว ค้อิ ไม่มีพิ้�น์ที�สุวน์
เห่ล้อิให่�ป็ระชาชน์รุ่น์ห่ลังได�พิบูเห็่น์ เพิ้�อิป้็อิงกัน์ไม่ให่�
ความห่ลากห่ลาย์ทางชีวภาพิและวัฒน์ธิ์รรมภูมิป็ัญญา
ที�ถึูกถึ่าย์มาถึึงป็ัจจุบัูน์สุูญห่าย์ไป็ จึงควรมีการจัดการ
เก็บูข�อิมูลพัิน์ธุิ์กรรมพิ้ช ศูึกษาอิงค์ป็ระกอิบูโดย์รวม
ขอิงสุวน์ เพิ้�อิให่�ทนั์กบัูสุถึาน์การณก์ารเป็ลี�ย์น์แป็ลงพิ้�น์ที�
สุวน์ใน์ป็ัจจุบูัน์ และแน์วโน์�มการเป็ลี�ย์น์แป็ลงใน์อิน์าคต

จากการศูึกษาข�อิมูลโดย์รวมขอิงสุวน์ตรอิกจัน์ทน์์
จากบูทสัุมภาษณ์คณุลุงเกษม เจ�าขอิงสุวน์ ทำให่�ทราบูว่า 
สุวน์น์ี�มมีาน์าน์เกอ้ิบูร�อิย์ปี็ ตั�งแต่สุมยั์บูรรพิบูรุษุที�อิยู่์รวมกนั์ 
เป็็น์ครอิบูครัวให่ญ่ มีการแบู่งผู้ลผู้ลิตรับูป็ระทาน์กัน์  
กบัูคน์ใน์ชมุชน์และบู�าน์เรอ้ิน์ใกล�เคยี์ง เม้�อิเห่ลอ้ิกน็์ำไป็ขาย์ 
เม้�อิถึึงวัน์สุำคัญทางศูาสุน์าก็ไป็ทำบุูญกัน์ทั�งครอิบูครัว 
และถึ�ามีงาน์สุำคัญทางครอิบูครัวขอิงคุณลุงจะทำอิาห่าร
คาวห่วาน์กัน์เอิง อิาห่ารคาวห่วาน์ที�ทำ เช่น์ แกงมัสุมั�น์ 
ทอิงห่ยิ์บู ทอิงห่ย์อิด ฝอิย์ทอิง ขน์มชั�น์ เป็็น์ต�น์ โดย์พ้ิ�น์ที�สุวน์ 

มีป็ระมาณ ๕ ไร่ มีการป็ลูกผู้ลไม�ใน์สุวน์น์าน์าพิรรณ  
เชน่์ ทเุรยี์น์ ขน์นุ์ มะมว่ง กล�วย์ ชมพิูสุ่าแห่รก ลำไย์ ละมดุ 
สุาเก และมะพิร�าว อิีกทั�งย์ังมีไม�ย์้น์ต�น์ เช่น์ ต�น์กรวย์
และต�น์ตะกู รวมถึึงผู้ลไม�ห่าย์ากใกล�สูุญพัิน์ธิ์ุ์  เช่น์ 
ต�น์ไผู้่กิมซึุ่ง น์อิกจากน์ี�ย์ังมีพ้ิชสุมุน์ไพิร เช่น์ ดีป็ลี พิลู 
กระท้อิ และกระชาย์ สุ่วน์สุิ�งมีชีวิตที�อิาศัูย์ใน์สุวน์ 
เช่น์ กุ�งแม่น์�ำ ค�างคาว ตัวแลน์ กระรอิก งู และอิุป็กรณ์
ที�ใช�ใน์การทำสุวน์ ได�แก่ พิะอิง เสุีย์มห่างเห่ย์ี�ย์ว มีด จอิบู 
เสุีย์ม ชะแลง พิลั�วเล้�อิย์ ขวาน์ เคร้�อิงพ่ิน์ย์า ตะกร�อิ 
และตะกร�า จากข�อิมูลดังที�กล่าวมาข�างต�น์ สุิ�งมีชีวิต
ทุกชน์ิดที�อิย์ู่ใน์สุวน์ล�วน์แต่มีความสุัมพิัน์ธิ์์ซึ่ึ�งกัน์และกัน์
ทั�งสุิ�น์ 

ความคด่ริ่วบัยอด ถึ�าจะพิจิารณาถึึงการดำเน์นิ์งาน์ 
ด�าน์ฐ์าน์ทรัพิย์ากรท�อิงถึิ�น์ โดย์ใช�กรณีศึูกษาขอิง
คณะผูู้�วิจัย์ ซึึ่�งป็ระกอิบูไป็ด�วย์ จิริธิ์ิดา ป็ระสุมทรัพิย์์, 
ธิ์น์พิร ป็าน์สุมุทร์ และห่ทัย์รัตน์์ สุามสุีทอิง จากคณะ
สุิ�งแวดล�อิมและทรัพิย์ากรศูาสุตร์ มห่าวิทย์าลัย์มห่ิดล 
เห่็น์ถึึงความสุำคัญขอิงสุถึาน์การณ์ดังกล่าวจึงได�มีการ
ร่วมม้อิกัน์พิัฒน์าโครงการศึูกษาข�อิมูลด�าน์กาย์ภาพิ 
ชีวภาพิ วัฒน์ธิ์รรมภู มิปั็ญญาใน์อิดีตและป็ัจจุบัูน์ 
เพิ้�อิสุร�างแน์วทางใน์การอินุ์รักษ์สุวน์ตรอิกจัน์ทน์์ 
จะเห็่น์ถึึงโครงสุร�างที�สุำคัญ ๔ ชิ�น์ ป็ระกอิบูด�วย์  
๑. การสุำรวจ เก็บูรวบูรวมข�อิมูลพิ้�น์ฐ์าน์ และสุร�างฐ์าน์
ข�อิมูลเชิงสุัมพิัน์ธิ์์ ๒. การวิเคราะห่์ผู้ลแบูบูสุห่สุัมพิัน์ธิ์์
สุาขาวิทย์า ๓. การตีความผู้ลการวิเคราะห์่แบูบูห่ลาย์ทาง 
๔. การตัดสิุน์ใจเล้อิกแบูบูทางใครทางมัน์ สุิ�งสุำคัญ
ป็ระการห่น์ึ�งขอิงการน์ำเสุน์อิที�น์ักศูึกษาทั�ง ๓ ใช�ใน์การ
จัดป็ระชุมน์ำเสุน์อิผู้ลการศูึกษา ค้อิ การฉาย์ภาพิใน์อิดีต 
สุถึาน์การณ์ใน์ป็ัจจุบัูน์ และแน์วโน์�มการเป็ลี�ย์น์แป็ลง
ใน์อิน์าคต ช่วงต่อิระห่ว่างอิดีตมาป็ัจจุ บัูน์ มีการ
เป็ลี�ย์น์แป็ลงเกิดขึ�น์ (ใช�ความจำห่ร้อิการเป็รีย์บูเทีย์บู 
ข�อิมลู เชิงป็ระจักษ์ได�) ช่วงต่อิระห่ว่างสุถึาน์การณ์ปั็จจบุูนั์ 
ไป็สุู่อิน์าคตก็มีการเป็ลี�ย์น์แป็ลงเช่น์กัน์ (ต�อิงอิาศัูย์การ
คาดการณ์ การแลกเป็ลี�ย์น์ความคิดเห็่น์จากป็ระสุบูการณ์) 

ความคิดรวบูย์อิดน์ี�จะไม่มีความห่มาย์มาก 
ถึ�าผูู้�ที�จะน์ำไป็ใช�ไม่มีป็ระสุบูการณ์ตรงใน์เร้�อิงที�ความคิด
รวบูย์อิดน์ี�กำลงักลา่วถึงึ ใน์กรณนี์ี�ผูู้�มปี็ระสุบูการณต์รงคอ้ิ
ครอิบูครัวขอิงคุณเกษม เวณุจัน์ทร์ และเคร้อิญาติ 
ที�เป็็น์ชาวสุวน์เดิม และชาวสุวน์จากจังห่วัดน์น์ทบูุรี 
บูคุคลเห่ลา่น์ี�มีป็ระสุบูการณ์ตรงใน์การทำสุวน์ ดำรงชีวติ
ด�วย์การป็ระกอิบูอิาชีพิชาวสุวน์ และรับูรู�สุภาพิ
การเป็ลี�ย์น์แป็ลงขอิงสุวน์ผู้ลไม� รวมถึงึป็ญัห่าที�เกดิขึ�น์จาก
การเป็ลี�ย์น์แป็ลงดังกล่าวด�วย์ 

ฉบูบัูห่น์�าจะมากล่าวถึงึอิน์าคตขอิงสุวน์ตรอิกจนั์ทน์์ 
และข�อิคิดเห่็น์จากชาวสุวน์น์น์ท์ ที�ได�ไป็เย์ี�ย์มชมสุวน์
ระห่ว่างทำงาน์วิจัย์น์ี�

.................................................................................................................................................................................................................
อ้้างอ้ิง :

จิิริิธิิดา ปริะสมทริัพย์์, ธินพริ ปานสมุทริ์, หทัย์ริัตน์ สามสีทอง, ๒๕๕๙ งานวิิจิัย์เริ่�อง การิศึึกษาข้้อมูลด้านกาย์ภาพ ชีีวิภาพ 
วิัฒนธิริริมภูมิปัญญาในอดีตและปัจิจิุบััน เพ่�อสริ้างแนวิทางในการิอนุริักษ์สวินตริอกจิันทน์ แข้วิงบัางโพงพาง เข้ตย์านนาวิา

กริุงเทพมหานคริ, คณะสิ�งแวิดล้อมและทริัพย์ากริศึาสตริ์ : มหาวิิทย์าลัย์มหิดล.

ขอ้ขอ้บคุุณภาพประกอ้บจาก :
ชีวินเริีย์นจิีน 学习中文 https://www.facebook.com/photo/?fbid=328850990563700&set=a.296660887116044

เรียบเรียงโดย : ผศึ.เกษม กุลปริะดิษฐ์์ ศึปป.๔ กอ.ริมน.

สวนตรอกจัันทน์

ผู้ังแสดงความค่ดริ่วบัยอด อดีต้ข้องสวนต้ริ่อกจุันทน์

ผู้ังแสดงความค่ดริ่วบัยอด ปััจุจุุบัันข้องสวนต้ริ่อกจุันทน์

๗๗ปีีที่่� ๒๐ ฉบัับัที่่� ๑๒ ปีระจำเดืือนกัันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
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น.อ.หญิง พภิาดา เชาว์วันกลาง

สังัคมสังัคม
กอ.รมน.กอ.รมน.

l น.อ. สมภพ จัันทร์์ชูช่�น

สุวัสุดีครับูท่าน์ผูู้�อ่ิาน์ที�เคารพิ ใน์ห่�วงเด้อิน์ ก.ย์. 
ขอิงทกุป็ ีถึอ้ิเป็น็์ฤดกูาลแต่งตั�ง เล้�อิน์ย์ศู โย์กย์�าย์เข�าดำรง
ตำแห่น์ง่ให่ม ่ซึึ่�งมกีระแสุโผู้ตา่ง ๆ  มาโดย์ตลอิด ห่ลาย์คน์
ช่วย์ลุ�น์ ช่วย์เชีย์ร์ ให่�กำลังใจกับูผูู้�ที�ป็ฏิิบัูติงาน์ใกล�ชิด 
ล่าสุุด เม้�อิวัน์ที� ๑๐ ก.ย์. ๖๕ สุำน์ักน์าย์กรัฐ์มน์ตรี 
ได�ป็ระกาศูใน์ราชกจิจาน์เุบูกษา มพีิระบูรมราชโอิงการโป็รดเกล�าฯ  
ให่�น์าย์ทห่ารรับูราชการ ซึึ่�งใน์สุ่วน์ที� เกี�ย์วข�อิงกับู  
กอิ.รมน์. มีห่ลาย์ท่าน์ที�เข�าดำรงตำแห่น์่งให่ม่ ที�สุำคัญ 
ได�แก่ พล.ท. อุกฤษฎ์์ บัุญต้านนท์ เป็็น์ เสุธิ์.ทบู. 
ป็ฏิิบูัติห่น์�าที� เลขาธิ์ิการ กอิ.รมน์. โดย์ตำแห่น์่ง 
พล.ท. ธีนณัฐ ยังเฟื่่�องมนต้์ เป็็น์ จเร สุง.ป็รมน์.ทบู 
พล.ท. ภู้วนาริ่ถ ชมพ้บัุต้ริ่ เป็็น์ รอิง ผู้อิ.สุง.ป็รมน์.ทบู. 
พล.ท. น่ริ่ันดริ่ ศึริ่ีคชา พล.ต้. สุธีี กอริ่ี พล.ต้. ว่กริ่ 
เล่ศึวัชริ่า พล.ต้. เทอดชัย น่ยม พล.ต้. กันต้พจุน์  
เศึริ่ษฐาริ่ัศึมี เป็็น์ รอิง เสุธิ์.ทบู. พล.ต้. นพนันต้์ 
ชั�นปัริ่ะดับั เป็็น์ ผู้อิ.สุน์ย์.กอิ.รมน์. พล.ต้. อนุชา ชุ�มคำ 
เป็็น์ ผู้อิ.สุมท.กอิ.รมน์. พล.ต้. อนุชา สังฆสุวริ่ริ่ณ  
เป็็น์ ผู้อิ.ศูป็ป็.๑ กอิ.รมน์. พล.ต้.ศึุริ่พงษ์ ชำน่ยันต้์  
เป็็น์ ผู้อิ.ศูป็ป็.๒ กอิ.รมน์. พล.ต้. ว่ภู้ษณะ คล้ายมณี  
เป็็น์ ผู้อิ.ศูป็ป็.๓ กอิ.รมน์. พล.ต้. ภูัทริ่าวุฒิ่ ชุณหะวัณ 
เป็็น์ ผู้อิ.ศูป็ป็.๔ กอิ.รมน์. พล.ต้. ธีัชพล เป่ั�ยมวุฒิ่  
เป็็น์ ผู้อิ.ศูป็ป็.๕ กอิ.รมน์. พล.ต้. กำธีริ่ บัุญทอง  
เป็็น์ รอิง ผู้อิ.สุบูค.กอิ.รมน์. พล.ต้. โฆส่ต้ ช่นวลัญช์  
เป็็น์ รอิง ผู้อิ.สุน์ย์.กอิ.รมน์. พล.ต้. ศึุภูส่ทธ่ี� ช่ต้ท้วม  
เป็็น์ รอิง ผู้อิ.สุมท.กอิ.รมน์. พล.ต้. กมล กฤษวงศึ์  
เป็็น์ รอิง ผู้อิ.สุป็ง.กอิ.รมน์. พล.ต้. พ่ริุ่ณ นยโกว่ทย์  
เป็็น์ รอิง ผู้อิ.ศูป็ป็.๑ กอิ.รมน์. พล.ต้. สุริ่ัฐ ส่ริ่่โกส่นทริ่์ 
เป็็น์ รอิง ผู้อิ.ศูป็ป็.๒ กอิ.รมน์. พล.ต้. อภูัย อริ่ัญท่มา  
เป็็น์ รอิง ผู้อิ.ศูป็ป็.๓ กอิ.รมน์. พล.ต้. ปัริ่ะพนธ์ี กต่้ญ่าณทริ่พัย์  
เป็็น์ รอิง ผู้อิ.ศูป็ป็.๔ กอิ.รมน์.

ห่ลังจากมีพิระบูรมราชโอิงการโป็รดเกล�าฯ  
อิอิกมาแล�ว ห่ลาย์คน์ห่ลาย์ฝ�าย์คงจะมีการแสุดง 
ความย์นิ์ดกีนั์ตามธิ์รรมเน์ยี์มตามสุมควร อิาจจะมกีารจดัเลี�ย์ง  
อิย์่างไรก็ตามย์ังคงต�อิงระมัดระวังใน์เร้�อิงขอิงการ 
แพิร่ระบูาดขอิงโรค COVID-19 รวมถึึง เร้�อิงขอิงการใช�
ย์าน์พิาห่น์ะใน์การเดิน์ทางด�วย์ ห่ลีกเลี�ย์งการเมาแล�วขับู 
ไม่ป็ระมาท เพิราะห่ากเกิดอิุบูัติเห่ตุขึ�น์แล�วความสุูญเสุีย์
ต่าง ๆ ที�ไม่อิาจจะคาดเดาได� ดังน์ั�น์ เพิ้�อิเป็็น์การป็้อิงกัน์
ใน์เบู้�อิงต�น์ จึงขอิให่�คำน์ึงถึึงความป็ลอิดภัย์เป็็น์ห่ลัก 
ห่ากมีการด้�มเคร้�อิงด้�มที�ผู้สุมแอิลกอิฮอิล์ควรวางแผู้น์
การเดิน์ทางโดย์ใช�รถึย์น์ต์สุาธิ์ารณะ ห่ร้อิไม่ให่�ผูู้�ที�ไม่ด้�ม
เคร้�อิงด้�มแอิลกอิฮอิล์เป็น็์ผูู้�ขบัูขี�แทน์ น์อิกจากจะเป็น็์การ
ป็้อิงกัน์การตรวจสุอิบูจาก จน์ท.ตำรวจที�ป็ัจจุบูัน์มีอิัตรา
โทษทั�งป็รับูและจำสูุงขึ�น์แล�ว ย์ังจะเป็็น์การป้็อิงกัน์
อิุบูัติเห่ตุที�อิาจจะเกิดขึ�น์ได�อิีกด�วย์ 

ใน์ห่�วงที�ผู้่าน์มาจน์ถึึงปั็จจุบูัน์ จากสุภาพิอิากาศู 
ที�มฝีน์ตกชุกห่น์าแน่์น์ทั�วทกุภาคขอิงป็ระเทศู ห่ลาย์พ้ิ�น์ที� 
ป็ระสุบูกบัูภาวะน์�ำท่วมฉบัูพิลนั์จากป็ริมาณน์�ำฝน์ที�ตกสุะสุม 
เก้อิบูทุกวัน์ทำให่�การระบูาย์น์�ำตามช่อิงทางต่าง ๆ  
ไม่สุามารถึดำเน์ิน์การได�ทัน์ มีน์�ำท่วมขัง ไม่ว่าจะเป็็น์ 
ใน์กรงุเทพิมห่าน์คร และป็ริมณฑล รวมถึงึจังห่วดัทั�วทกุภาค 
ขอิงป็ระเทศู ทำให่�การเดิน์ทางสุัญจรเป็็น์ไป็ด�วย์ 
ความย์ากลำบูาก รถึติดขัด บูางคัน์ชำรุด ตลอิดจน์
ทรัพิย์์สุิน์ พิ้ชผู้ลทางการเกษตรเสุีย์ห่าย์ ป็ระชาชน์ได�รับู
ความเด้อิดร�อิน์เป็็น์จำน์วน์มาก ใน์สุ่วน์ขอิง กอิ.รมน์.  
ได�ร่วมบููรณาการกับูห่น์่วย์งาน์ที�เกี�ย์วข�อิง จัดกำลังพิล
พิร�อิมย์าน์พิาห่น์ะ สุน์ับูสุน์ุน์การขน์ย์�าย์สุิ� งขอิง  
บูรรจุกระสุอิบูทราย์กั�น์น์�ำ ลำเลีย์งผูู้�ป็�วย์ติดเตีย์ง ฯลฯ  
ทกุพิ้�น์ที�ที�ได�รบัูการร�อิงขอิ และจัดถึงุย์งัชพีิ สุิ�งขอิงจำเป็น็์ 
มอิบูช่วย์เห่ล้อิใน์เบู้�อิงต�น์

ก่อิน์จากกัน์ สุถึาน์การณ์การแพิร่ระบูาดขอิง 
โรค COVID-19 จะเรีย์กได�ว่าคลี�คลาย์ลงไป็มาก ผูู้�ติดเช้�อิ
และเสุีย์ชีวิตราย์วัน์ลดน์�อิย์ลง จน์ดูเห่ม้อิน์ว่าจะกลับูมา
ใช�ชีวิตกัน์ตามป็กติแล�ว แต่อิย์่างไรก็ตามยั์งแอิบูแฝง 
ไว�ด�วย์นั์ย์สุำคัญใน์เร้�อิงขอิงการระมัดระวังตัวเอิง 
ไม่ให่�ติดเช้�อิ ด�วย์การระมัดระวัง ป็้อิงกัน์อิย์่างดีที�สุุด  
ขอิให่�ทุกท่าน์ป็ลอิดภัย์...พิบูกัน์ให่ม่ฉบูับูห่น์�า

  และมีแน์วโน์�มที�จะเป็็น์ไป็ตลอิดชีวิต แต่ก็มีบูางสุ่วน์  
ที�อิาการน์ั�น์ครอิบูคลุมไป็ถึึงความสุามารถึใน์การจดจำ
และรับูรู�สุิ�งต่าง ๆ รอิบูตัว เช่น์ สุัตว์เลี�ย์ง รถึย์น์ต์ ห่ร้อิ
สุิ�งขอิงเคร้�อิงใช�อีิกด�วย์ ผูู้�ป็�วย์สุ่วน์ให่ญ่มักจะมีเทคนิ์ค
ใน์การจดจำคน์แทน์การจำใบูห่น์�า ด�วย์การจำลักษณะ
ทา่ทาง การพิดู การแสุดงอิอิก รปู็รา่ง การแตง่กาย์ ทรงผู้ม 
เสุยี์ง ห่รอ้ิอิะไรก็ตามที�เป็น็์เอิกลักษณ์ แต่ใช่วา่จะสุามารถึ
ใช�ได�กับูทุกคน์ และอิาจจะไม่ได�ผู้ลทุกครั�ง ย์ิ�งโดย์เฉพิาะ
เวลาที�ต�อิงพิบูเจอิกับูคน์ให่ม่ ๆ

อาการของผู้้� ท่ี่� เป็็นโรคลืืมใบหน� า
- ไม่สุามารถึจดจำใบูห่น์�าขอิงคน์ใกล�ชิดได� แม�ว่า

จะใกล�ชิดสุน์ิทสุน์มกัน์เพิีย์งใด 
- สัุบูสุน์กบัูตวัละครใน์ห่น์งัมากกวา่คน์อิ้�น์ พิวกเขา

จึงมักจะไม่ชอิบูที�จะดูภาพิย์น์ตร์ห่ร้อิละคร เน์้�อิงจากจะ
สุบัูสุน์ ไม่สุามารถึแย์กแย์ะตัวละครอิอิกจากกัน์ได� บูางคน์
อิาจจะไม่สุามารถึจดจำได� แม�กระทั�งกับูใบูห่น์�าขอิงตัวเอิง 
มอิงรูป็ถึ่าย์แล�วไม่สุามารถึระบูุได�ว่า ตัวเอิงค้อิคน์ไห่น์

- เขาจะจำคณุไม่ได�ห่ากคณุเป็ลี�ย์น์ทรงผู้ม เพิราะผูู้�ป็�วย์ 
สุ่วน์ให่ญ่มักจะใช�วิธิ์ีใน์การจดจำทรงผู้มแทน์การจำ
ใบูห่น์�า 

ผู้ลืกระที่บจากการเป็็นโรคลืืมใบหน� า
ผู้ลกระทบูที�สุำคัญคอ้ิ การสุร�างความสัุมพัิน์ธ์ิ์กบัูผูู้�อิ้�น์ 

เน์้�อิงจากพิวกเขาไม่สุามารถึจดจำใบูห่น์�าผูู้�อิ้�น์ได� และการ
จะห่วังพิึ�งการจำทรงผู้ม เสุ้�อิผู้�า น์�ำเสุีย์ง ห่ร้อิท่าทาง 
ก็ไม่สุามารถึช่วย์ได�เสุมอิไป็ ดังนั์�น์การจะสุาน์สุัมพิัน์ธิ์์ 
โดย์เฉพิาะอิย์่างย์ิ�งกับูคน์รักห่ร้อิเพิ้�อิน์ร่วมงาน์ จึงเป็็น์ไป็
ได�ย์าก น์อิกจากน์ี� ย์ังเป็็น์การจำกัดเสุ�น์ทางใน์การใช�ชีวิต
บูางสุ่วน์ เช่น์ การจะไป็ตดิต่อิลกูค�า ห่ากไม่สุามารถึจำห่น์�าได� 
กจ็ะสุง่ผู้ลไป็ถึงึห่น์�าที�การงาน์ ผู้ลกระทบูจากโรคย์ิ�งทำให่�
ผูู้�ป็�วย์ห่ลีกเลี�ย์งการมีป็ฏิิสุัมพิัน์ธิ์์กับูผูู้�อิ้�น์ จน์สุุดท�าย์
ก็กลาย์เป็็น์โรคห่วาดกลัวการเข�าสุังคมไป็ใน์ที�สุุด

ทั�งน์ี� ห่ากไมสุ่ามารถึจดจำสุิ�งขอิงรอิบูตวัได� กจ็ะย์ิ�ง
สุร�างป็ัญห่าใน์การใช�ชีวิตป็ระจำวัน์มากขึ�น์อิีกด�วย์

น์าย์แพิทย์์ธิ์น์ิน์ทร์ เวชชาภินั์น์ท์ ผูู้�อิำน์วย์การ

สุถึาบูัน์ป็ระสุาทวิทย์า กล่าวว่า ภาวะจดจำใบูห่น์�าไม่ได� 
แบู่งได�อิอิกเป็็น์ ๒ ป็ระเภท ค้อิ

๑. ภาวะจดจำใบูห่น์�าไม่ได�ที�เป็็น์มาแต่กำเนิ์ด 
ผูู้�ป็�วย์กลุ่มน์ี�จะมีอิาการตั�งแต่เด็ก ทำให่�จดจำใบูห่น์�าคน์
ได�ล่าช�าแต่พิัฒน์าการสุ่วน์อิ้�น์ป็กติ

๒. ภาวะจดจำใบูห่น์�าไ ม่ได�ที� เป็็น์ภาย์ห่ลัง  
ซึ่ึ�งเกิดจากการบูาดเจ็บูขอิงสุมอิงที�มักเป็็น์ซึ่ีกขวา เกิดใน์
วัย์ผูู้�ให่ญ่ อิาการห่ลักค้อิ ผูู้�ป็�วย์จะจดจำใบูห่น์�าคน์ไม่ได� 
แม�เป็็น์คน์ที�รู�จักมักคุ�น์มาก่อิน์ เช่น์ ญาติพิี�น์�อิงที�ใกล�ชิด 
โดย์มักจะยั์งจำเกี�ย์วกับูตัวตน์บุูคคลนั์�น์ได� โดย์การ 
เล่าจากลักษณะต่าง ๆ ให่�ฟ้ัง ห่ร้อิอิาจคาดเดาจากเสุีย์ง 
ท่าเดิน์ ห่ร้อิลักษณะการแต่งตัวได� 

เราจะหายขาดจากการเป็็นโรคน่� ได� หรือไม่
ใน์ปั็จจุบูัน์ย์ังไม่มีวิธิ์ีการรักษาอิย่์างเฉพิาะเจาะจง 

แต่ก็ได�มีความพิย์าย์ามห่าสุาเห่ตุการเกิดโรค และพิัฒน์า
โป็รแกรมการฝกึให่�จำห่น์�าคน์ได� แตอ่ิย์า่งไรกต็าม กลย์ทุธิ์์
ใน์การช่วย์เห่ล้อิผูู้�ป็�วย์โรคล้มใบูห่น์�าให่�สุามารถึกลับูมา
จดจำใบูห่น์�าได�ดังเดิมน์ั�น์ อิาจจะได�ผู้ลแค่เฉพิาะกับูผูู้�ที�
กำลังเริ�มมีอิาการเท่าน์ั�น์

ห่ากสุงสัุย์ว่ามีคน์ใกล�ชิดมีภาวะจดจำใบูห่น์�าไม่ได� 
ห่ร้อิมีความผิู้ดป็กติด�าน์การมอิงเห็่น์อิ้�น์ ๆ ร่วมด�วย์ 
ควรรีบูพิาไป็พิบูแพิทย์์ ทัน์ที เพิ้�อิป็ระเมิน์อิาการ 
ตรวจวัดระดับูสุาย์ตา ลาน์สุาย์ตา ตรวจวัดการมอิงเห็่น์ 
ทำแบูบูทดสุอิบูสุมรรถึภาพิสุมอิง เพิ้�อิวินิ์จฉัย์สุาเห่ตุ 
และอิาจพิิจารณาสุ่งป็รึกษาแพิทย์์ป็ระสุาทวิทย์า
เพิ้�อิให่�การป็ระเมิน์เพิิ�มเติม สุำห่รับูการรักษาจะเน์�น์
การรักษาตามสุาเห่ตุเป็็น์ห่ลัก เช่น์ การผู้่าตัดเล้อิดอิอิก
ใน์สุมอิงห่ร้อิเน์้�อิงอิก การให่�ย์าต�าน์อิักเสุบูห่ร้อิฆ่่าเช้�อิ 
ใน์กรณีเกิดจากสุาเห่ตุแต่กำเน์ิดห่ร้อิสุมอิงเสุ้�อิม จะเน์�น์
รกัษาตามอิาการโดย์การฝึกจดจำใบูห่น์�าโดย์น์กักจิกรรมบูำบูดั  
เป็็น์ต�น์

ใน์ย์คุน์ี�มโีรคให่ม ่ๆ  ที�เราไมเ่คย์ได�ย์นิ์ป็รากฏิขึ�น์มา 
อิยู่์เร้�อิย์ ๆ ล่าสุุด Brad Pitt ดาราฮอิลลีวูดช้�อิดัง 
วัย์ ๕๘ ป็ี เปิ็ดเผู้ย์กับูสุ้�อิว่า ตัวเอิงกำลังป็�วย์ด�วย์โรค 
Prosopagnosia/Face Blindness สุ่งผู้ลให่�เขา 
มีป็ัญห่าใน์การจดจำห่น์�าผูู้�คน์ ห่ร้อิพูิดง่าย์ ๆ ว่าเป็็น์  
“โรคล้มใบูห่น์�า” ห่ากคณุรู�จกัคน์ใกล�ชดิที�มกัจะลม้ใบูห่น์�า
ขอิงคณุเป็็น์ป็ระจำ เขาอิาจไม่ได�แกล�งลม้ แต่อิาจจะป็�วย์ 
ก็เป็็น์ได� มาเรีย์น์รู�เร้�อิงราวเพิิ�มเติมเกี�ย์วกับูโรคน์ี�กัน์ค่ะ 

โรคลืืมใบหน� าคืออะไร
โรคล้มใบูห่น์�า (Prosopagnosia) ห่มาย์ถึึง อิาการ

ที�คณุไม่สุามารถึจดจำใบูห่น์�าขอิงใครได�เลย์ แม�แต่คน์ใกล�ชิด 
อิย่์างพ่ิอิแม่ ญาต ิและเพ้ิ�อิน์ โรคนี์�มกัจะเป็็น์กนั์ตั�งแต่กำเน์ดิ 

.....................................................................................................
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MORE THAN FRUITS
ช้�อิขอิงสุี สุัตว์ ผู้ลไม� อิาห่าร สุ่วน์ต่าง ๆ ขอิงร่างกาย์ ใน์ภาษาอิังกฤษก็มีการน์ำมาใช�ใน์เชิงเป็รีย์บูเป็รย์

เช่น์เดีย์วกับูไทย์ Hot English ฉบูับูน์ี�ขอิพิาไป็ลุย์สุวน์ ผู้ลไม�อิะไรถึูกเด็ดไป็ใช�เป็็น์สุำน์วน์บู�าง 

Banana อิาจไม่ได�ห่มาย์ถึึงผู้ลไม�เสุมอิไป็ You’re bananas. กลับูห่มาย์ถึึง คน์บู�าบูอิ ทำอิะไรที�ดูบู�า

เกิน์ป็กติ ถึ�า go bananas จะห่มาย์ถึึง โกรธิ์ เกรี�ย์วกราด ห่ร้อิ เสุีย์สุติ Your mother will go bananas if 

she sees the dirty room. สุ่วน์ top banana ห่มาย์ถึึง ห่ัวห่น์�า คน์ที�มีอิำน์าจที�สุุดใน์อิงค์กร และ second 

banana ห่มาย์ถึึง ลูกน์�อิง ผูู้�ใต�บูังคับูบูัญชาที�มีตำแห่น์่งรอิงลงมาจากห่ัวห่น์�า 

Peach ใช�ชมอิะไรกต็ามที�ดเีย์ี�ย์ม เสุรมิวา่สุวย์ห่ลอ่ิเข�าไป็ด�วย์ เชน่์ He’s a peach. ห่รอ้ิ He’s a peach 

of a guy. จะห่มาย์ความว่า ผูู้�ชาย์คน์น์ี�ช่างแสุน์ดีและห่น์�าตาดีด�วย์ น์อิกจากน์ี�ย์ังมี peachy ที�สุ่วน์ให่ญ่ใช�กัน์

ใน์อิเมรกิา ห่มาย์ถึงึ ดงีาม ราบูร้�น์ด ีเชน่์ ถึ�าเตรยี์มจดังาน์เลี�ย์งอิย์ูแ่ล�วมคีน์มาถึามวา่เป็น็์ย์งัไงบู�าง อิาจตอิบูไป็วา่ 

Everything is just peachy. ทุกอิย่์างเรีย์บูร�อิย์ดี ห่ร้อิ Everything is peaches and cream. ก็ได� 

ทั�งน์ี� peaches and cream ย์ังใช�บูรรย์าย์ถึึงคน์ผู้ิวขาวสุวย์ที�แก�มมีเล้อิดฝาดด�วย์ 

Cherry เน์้�อิงจากเชอิร์รี�มักใช�น์ำไป็ป็ระดับูบูน์เค�กเพิ้�อิให่�สุวย์ห่รูดูแพิงขึ�น์ จึงมีสุำน์วน์ the cherry 

on top (of the cake) ห่มาย์ถึึง สุิ�งที�มาเสุริมให่�สุมบููรณ์ย์ิ�งขึ�น์ไป็อิีก เช่น์ มีแฟ้น์น์ิสุัย์ดีซึ่้�อิสุัตย์์ แถึมย์ังห่น์�าตาดี

อิย์่างกับูน์าย์แบูบู แบูบูน์ี� The fact that he is incredibly good-looking is the cherry on top. 

สุว่น์ a bite at the cherry ห่มาย์ถึงึ โอิกาสุที�จะได�ทำอิะไรอิย์า่งใดอิย่์างห่น์ึ�ง เช่น์ ไป็อิอิดิชั�น์ร�อิงเพิลง แต่ไมผู่้า่น์ 

I’ll be back for another bite at the cherry. ก็ค้อิ จะกลับูมาลอิงอิีกครั�ง

Apple a bad apple ห่รอ้ิ a rotten apple ห่มาย์ถึงึ คน์ไมด่ทีี�ทำให่�คน์อิ้�น์ใน์กลุม่เสุยี์ไป็ด�วย์ A few bad 

apples have ruined it for the rest of us. ทำน์อิงเดีย์วกับูป็ลาเน์่าตัวเดีย์วเห่ม็น์ไป็ทั�งข�อิงแบูบูไทย์ ๆ 

น์อิกจากน์ี� the apple of one’s eye ห่มาย์ถึึง แก�วตาดวงใจ ป็กติใช�กับูลูก Her daughter is the apple 

of her eye. apple ใน์ที�น์ี� ลูกตาดำซึ่ึ�งมีทรงกลมคล�าย์แอิป็เปิ็�ล เป็็น์สุัญลักษณ์แทน์สุิ�งที�เป็็น์ที�ห่วงแห่น์ 

อิีกสุำน์วน์ที�น์่าสุน์ใจค้อิ apples and oranges ห่มาย์ถึึง การน์ำสุอิงสุิ�งที�เทีย์บูกัน์ไม่ได�เพิราะต่างกัน์มาก 

มาเทีย์บูกัน์ เช่น์ Belle and her sister are apples and oranges. เบูลล์และน์�อิงสุาวขอิงเธิ์อิแตกต่างกัน์

อิย์่างสุิ�น์เชิง ทั�งน์ิสุัย์ รสุน์ิย์ม การดำเน์ิน์ชีวิต แต่ก็ย์ังเป็็น์พิี�น์�อิงกัน์น์ะ 

Lemon เน้์�อิงจากรสุเป็รี�ย์วเป็็น์รสุรุน์แรงต่อิป็ระสุาทสุัมผัู้สุ lemon จึงถึูกน์ำไป็ใช�ห่มาย์ถึึง

ขอิงคุณภาพิต�ำ ใช�การไม่ได� เช่น์ ซึ่้�อิรถึม้อิสุอิงมา ป็รากฏิว่ามีอิาการติด ๆ  ดับู ๆ  แบูบูน์ี� That car is a lemon. 

ขอิทิ�งท�าย์ไว�ด�วย์ When life gives you lemons, make lemonade. ห่ากเจอิอุิป็สุรรคห่ร้อิสุิ�งที�

ไม่พิึงป็ระสุงค์ใน์ชีวิต ขอิให่�ห่าแง่มุมที�จะน์ำอิุป็สุรรคน์ั�น์ ๆ  มาทำให่�เกิดป็ระโย์ชน์์ให่�จงได� ห่ร้อิคิดบูวกเข�าไว�ค่ะ

...................................................................................................................................................................................................
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ขึ�น์ช้�อิว่าขน์มไทย์ เช้�อิว่าห่ลาย์ ๆ  คน์ อิาจจะน์ึกถึึง
ขน์มชั�น์ กล�วย์บูวชชี ขน์มห่ม�อิแกง ห่ร้อิขน์มเปี็ย์กปู็น์ 
เพิราะเป็น็์ขน์มที�ห่ลาย์คน์คุ�น์เคย์และเคย์รบัูป็ระทาน์กนั์มา
ตั�งแตเ่ดก็ ซึ่ึ�งจะมคีวามห่อิมห่วาน์ ห่อิมมนั์จากกลิ�น์กะทิสุด 
อิัน์เป็็น์เอิกลักษณ์เฉพิาะตัว ที�ไม่ว่าใครได�ชิมแล�วก็ติดใจ 
โดย์ที�อิาจจะน์ึกไม่ถึึงเลย์ว่า ย์ังมีขน์มไทย์จากกะทิสุด 
อิีกชน์ิดห่น์ึ�งที�น์อิกจากจะมีสุีสุัน์ที�สุวย์งามแล�ว ย์ังเป็็น์ 
ขน์มที�มีช้�อิเรีย์กที�ไพิเราะเสุน์าะหู่ และมีเร้�อิงราวเกี�ย์วพิัน์
กั บูพิระจั น์ทร์ แ ละคว ามฝั น์ ใน์พิระบูาทสุม เด็ จ 
พิระพิุทธิ์เลิศูห่ล�าน์ภาลัย์ ที�ทรงพิระสุุบูิน์ว่าได�เสุด็จฯ 
ไป็สุถึาน์ที�สุวย์งามแห่่งห่น์ึ�งใน์ย์ามราตรีกาล

บูุห่ลัน์ดั�น์เมฆ่ ขน์มไทย์ชาววังอิัน์เล้�อิงช้�อิชน์ิดห่น์ึ�ง 
คำว่า บูุห่ลัน์ ห่มาย์ถึึงดวงจัน์ทร์ ซึ่ึ�งลักษณะขอิงตัวขน์ม
จะใช�น์�ำดอิกอิัญชัน์สุีฟ้้าครามแทน์สุีขอิงก�อิน์เมฆ่ใน์เวลา
กลางค้น์ และวางไข่แดงตรงกลางแทน์ดวงจัน์ทร์ ดังน์ั�น์ 
ขน์มชน์ิ ดน์ี� จึ งทำ เลี ย์น์แบูบูเสุม้ อิน์ความงดงาม
ขอิงดวงจัน์ทร์ที�ลอิย์เด่น์อิย์ู่บูน์ท�อิงฟ้้าใน์ย์ามค�ำค้น์ 
โดย์มีต�น์กำเนิ์ดสุ้บูทอิดมาจากรัชกาลที� ๒ และได�รับู
แรงบูัน์ดาลใจมาจากบูทเพิลง บูุห่ ลัน์ลอิย์เ ล้� อิน์ 
บูุห่ลัน์ลอิย์ฟ้้า ห่ร้อิเรีย์กอิีกช้�อิห่น์ึ�งว่า เพิลงทรงพิระสุุบูิน์ 
ใน์พิระบูาทสุมเดจ็พิระพิทุธิ์เลศิูห่ล�าน์ภาลยั์ ที�มเีร้�อิงเลา่วา่

ใน์ค้น์ห่น์ึ�ง ห่ลังจากที�ทรงซึ่อิสุาย์ฟ้้าฟ้าดอิย์ู่จน์ดึก
ก็เสุด็จเข�าบูรรทม ระห่ว่างน์ั�น์เอิงก็ทรงพิระสุุบิูน์ว่า 
ได�เสุด็จฯ ไป็ย์ังสุถึาน์ที�สุวย์งามแห่่งห่น์ึ�งใน์ย์ามราตรีกาล 
ที�ป็ระดับูไป็ด�วย์แสุงระย์ิบูระย์ับูขอิงห่มู่ดาว ลักษณะขอิง
ท�อิงฟ้้าคล�าย์กับูผู้้น์ผู้�าใบูผู้้น์ให่ญ่ที�จิตรกรเอิกได�แต่งแต�ม
สุสีุนั์ลวดลาย์ลงไป็ให่�ดสูุวย์งามราวกบัูสุรวงสุวรรค ์จากน์ั�น์
ไม่น์าน์ก็มีแสุงสีุเห่ล้อิงน์วลจากเจ�าวงกลมดวงให่ญ่ 
ที�มีช้�อิว่า พิระจัน์ทร์ ค่อิย์ ๆ เคล้�อิน์ตัวเข�ามาใกล� ๆ และ
ทอิแสุงอิาบูไล�ป็กคลมุไป็ทั�วบูรเิวณจน์บูดบูงัแสุงขอิงห่มูด่าว

ไ ม่น์าน์นั์กก็มี เสุี ย์งทิพิย์ดุ ริ ย์างค์ดั งกั งวาน์ 
พิระอิงค์ทรงตั�งพิระทัย์สุดับูเสุีย์งดน์ตรีอิัน์ไพิเราะน์ั�น์
อิย์ู่เป็็น์เวลาน์าน์ จน์กระทั�งแสุงเห่ล้อิงน์วลขอิงดวงจัน์ทร์
ค่อิย์ ๆ ห่่างห่าย์ไป็พิร�อิม ๆ กับูเสุีย์งทิพิย์ดุริย์างค์ 
พิลัน์เสุด็จต้�น์จากบูรรทม ถึงึแม�จะเสุดจ็ต้�น์รู�แจ�งกระจ่างแล�ว 
สุำเน์ีย์งดน์ตรีทิพิย์ดุริย์างค์ใน์พิระสุุบูิน์ก็ย์ังคงแว่วกังวาน์
พิระโสุตอิย์ู่ ด�วย์เห่ตุน์ี�เอิง จึงทรงพิระกรุณาโป็รดเกล�าฯ 
ให่�มห่าดเล็ก เจ�าพินั์กงาน์การดน์ตรี เข�ามาต่อิเพิลง
จากพิระสุุบูิน์ใน์ย์ามราตรี และพิระราชทาน์น์ามบูทเพิลง
น์ั�น์ว่า “บูุห่ลัน์ลอิย์เล้�อิน์”

จุากบัุหลันลอยเล่�อน ถึงบัุหลันดั�นเมฆ
“กิดาหย์ันหมอบักริานอย์ู�งานพัด พริะบัริริทม

โสมนัสอย์ู�ในที� บัุหลันเล่�อนลอย์ฟ้้าไม�ริาคี ริัศึมีส�องสวิ�าง
ดังกลางวิัน” 

ท่ อิ น์ แ ร ก ข อิ ง บู ท เ พิ ล ง
พิระราชนิ์พิน์ธ์ิ์ใน์พิระบูาทสุมเด็จ
พิระพิุทธิ์เลิศูห่ล�าน์ภาลัย์ ทรงเป็็น์
ศูลิปิ็น์ที�มีความชำน์าญใน์ด�าน์กวนี์พิิน์ธ์ิ์ 
และการดน์ตรี พิระอิงค์ทรงโป็รด 
ซึ่อิสุามสุาย์มากเป็็น์พิิเศูษ ทรงสุร�าง
ซึ่อิสุ ามสุ าย์ด� ว ย์พิ ระอิ งค์ เ อิ ง 
ไว�ห่ลาย์คนั์ และมอีิย์ูค่นั์ห่น์ึ�งที�พิระอิงค์ 
โป็รดมาก จงึตั�งช้�อิวา่ ซึ่อิสุาย์ฟ้า้ฟ้าด

ารคาดการณ์ The near future of technology 
ครอิบูคลุมมุมมอิงต่ า ง  ๆ  ที� จะ เกิ ดขึ� น์  

๑๐ เทรน์ด์เทคโน์โลย์ีอิน์าคต ใน์มุมมอิงด�าน์ครีเอิทีฟ้
สุิ�งห่น์ึ�งที�เราได�เรีย์น์รู�มาตลอิด ๒ ป็ีที�ผู้่าน์มา ค้อิ 

รูป็แบูบูการทำงาน์และการใช�ชีวิตจะเป็ลี�ย์น์แป็ลงไป็ 
และจะย์ิ�งเห่็น์ความเป็ลี�ย์น์แป็ลงอิย่์างมากใน์ ๕ ป็ีข�างห่น์�า 
ซึ่ึ�งไม่ใช่เร้�อิงน่์าป็ระห่ลาดใจ เราได�แบู่งปั็น์ข�อิมูลเกี�ย์วกับู
ไอิเดีย์ให่ม่ ๆ ที�กำลังจะเกิดขึ�น์ แทน์ที�จะกล่าวถึึงเทรน์ด์
ที�เห่็น์อิย์่างชัดเจน์ โดย์การคาดการณ์ The near future of 
technology ครอิบูคลุมมุมมอิงต่าง ๆ ที�จะเกิดขึ�น์และ
สุ่งผู้ลต่อิการใช�ชีวิตป็ระจำวัน์ขอิงผูู้�คน์ รวมทั�งสุิ�งที�แบูรน์ด์
จะต�อิงตระห่น์กัถึงึกบัู ๑๐ เทรน์ด์เทคโน์โลย์อีิน์าคต ใน์มมุมอิง 
ด�าน์ครีเอิทีฟ้

คำำ�แนะนำ�ท่ี่� ขัับเคำล่ื่�อนด้้วย AI จะเข้ั�ม�แที่นท่ี่�ร�ยก�ร 
Favorites

ราย์การโป็รด ห่รอ้ิ “Favorites” จะถึกูแทน์ที�ด�วย์ AI 
ถึ�าเรามอิงย์�อิน์กลับูไป็ เราจะพิบูว่าการรวบูรวมและเรีย์กใช� 
“ราย์การโป็รด” เป็็น์ความพิอิใจใน์สุิ�งที�มีอิย์ู่ กล่าวค้อิ 
เราพิอิใจสุิ�งตา่ง ๆ  ที�เราชอิบูอิย์ูแ่ล�ว แทน์ที�จะสุำรวจสิุ�งให่ม่ ๆ  
เพ้ิ�อิขย์าย์รสุนิ์ย์มห่รอ้ิความชอิบูขอิงเราให่�ห่ลากห่ลาย์มากขึ�น์

เม้�อิไม่น์าน์มาน์ี�  แทน์ที�ผู้มจะบัูน์ทึกเพิลย์์ลิสุต์
ที�พิบูเจอิและช้�น์ชอิบูบูน์ Spotify แต่กลับูย์ิน์ย์อิมที�จะไว�ใจ
อิลักอิริธิ์มึ ซึึ่�งเห่มอ้ิน์กับูฟ้เีจอิร์การฟั้งเพิลงจากวิทย์แุตม่กีาร 
“ย์กระดับู” ขีดความสุามารถึให่�ดีย์ิ�งขึ�น์ และสุิ�งน์ี�จะเกิดขึ�น์
กับูแง่มุมอิ้�น์ ๆ ใน์ชีวิตป็ระจำวัน์ขอิงเรา เช่น์ ป็ระสุบูการณ์
การเดิน์ทางที�ช้�น์ชอิบูจะน์ำไป็สุู่ recommendation ซึ่ึ�งจะ
เข�ามาแทน์ที�การค�น์ห่าข�อิมูลบูน์ Google

ทุกสุิ�งที�คุณช้�น์ชอิบูจะกลาย์เป็็น์ข�อิจำกัดห่ร้อิการ 
ตีกรอิบูให่�กับูชีวิตขอิงคุณ โดย์คุณอิาจจะสุน์ใจอิย์ู่แต่เร้�อิง
เห่ล่าน์ี�จน์ไม่มีโอิกาสุที�จะสุำรวจป็ระสุบูการณ์ให่ม่ ๆ ที�อิาจ
จะดีกว่า (ตามกฎขอิงความเป็็น์ไป็ได�) ย์ิ�งเราจำกัดตัวเอิงไว�
เฉพิาะที� “ราย์การโป็รด” เราก็ยิ์�งไม่มีโอิกาสุที�จะค�น์พิบู
ป็ระสุบูการณ์ที�ดีกว่า ซึ่ึ�งตรงจุดน์ี� AI สุามารถึช่วย์คุณได�

คำนร่�นใหม� จะประกอบอ�ช่ีพท่ี่� ม่หลื่�กหลื่�ยบที่บ�ที่ 
หร่อ “Polygamous Careers” แลื่ะที่ำ�ให้โลื่กขัอง
องค์ำกรเปล่ื่�ยนไปจ�กเดิ้มอย��งสิิ้� นเชิีง

คน์รุ่น์ให่ม่ที�ก�าวเข�าสุู่โลกขอิงการทำงาน์จะเล้อิก
ป็ระกอิบูอิาชีพิห่ลากห่ลาย์ด�าน์ ห่รอ้ิที�เรีย์กวา่ “Polygamous 
Careers” ความต�อิงการที�จะสุร�างราย์ได�และเติมเต็มชีวิต
ผู้่าน์การทำงาน์ใน์ห่ลาย์ ๆ ด�าน์ จะช่วย์ดึงดูดพิน์ักงาน์ให่�อิย์ู่
กับูอิงค์กร น์อิกจากน์ี�ย์ั ง ช่วย์ป็รับูป็รุงป็ระสิุทธิิ์ภาพิ 
ใน์สุถึาน์ที�ทำงาน์ และช่วย์ให่�บูรษิทัสุามารถึสุรรห่าบูคุลากรชั�น์น์ำ 
ที�ย์ากจะเข�าถึึง อิาชีพิการงาน์ขอิงแต่ละคน์จะมีลักษณะเป็็น์
พิอิร์ตโฟ้ลิโอิที�ระบูุผู้ลงาน์จากโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าคุณจะ
เป็็น์ดีไซึ่เน์อิร์ วิศูวกร พิน์ักงาน์ขาย์ ห่ร้อิน์ักลงทุน์ก็ตาม

ADOBE ช้ี้�  ๑๐ เทรนด์์
เทคโนโลย้ีอนาคต
ในมุุมุมุองด้้านครีีเอทีีฟ (I)

ซึ่อิสุาย์ฟ้้าฟ้าด ซึ่อิคู่พิระห่ัตถึ์ขอิงพิระบูาทสุมเด็จ
พิระพุิทธิ์เลิศูห่ล�าน์ภาลัย์ ทุกครั�งใน์ย์ามราตรี พิระอิงค์
จะทรงซึ่อิสุามสุาย์ที�ช้�อิวา่ ซึ่อิสุาย์ฟ้้าฟ้าด เสุมอิ ถึ�าไม่รว่มวง
ก็มักจะทรงซึ่อิคัน์นี์�คน์เ ดีย์ว ซึึ่� งซึ่อิสุาย์ฟ้้าฟ้าดนั์�น์
กถ็ึอ้ิเป็น็์ที�มาขอิงบูทเพิลงบุูห่ลนั์ลอิย์เล้�อิน์ ที�น์อิกจากจะเป็น็์
บูทเพิลงไทย์ที� มี เ ร้� อิงราวเกี� ย์วพัิน์กับูความฝัน์แล�ว 
บูุห่ลัน์ลอิย์เล้�อิน์ ย์ังเป็็น์อิีกบูทเพิลงห่น์ึ�งที�ป็รากฏิอิย์ู่ใน์
ห่นั์งสุอ้ิวรรณคดีบูทละครเร้�อิง อิเิห่น์า ซึึ่�งปั็จจุบูนั์ได�ถูึกน์ำมา
ใช� ใน์การแสุดงน์าฏิศูิลป็์  ป็ระกอิบูการขับูร�อิงเพิลง 
บูหุ่ลนั์ลอิย์เล้�อิน์ ใน์ชดุ สุงัคามาระตารำพิงึ ซึ่ึ�งเป็น็์การแสุดง
น์าฏิลีลาป็ระกอิบูการขับูร�อิงเพิลง บูุห่ลัน์ลอิย์เล้�อิน์  
จากบูทพิระราชนิ์พิน์ธ์ิ์ใน์พิระบูาทสุมเด็จพิระพุิทธิ์เลิศูห่ล�าน์ภาลัย์  
ขับูร�อิงโดย์ อิาจารย์์สุมชาย์ ทับูพิร อิัน์เป็็น์บูทเพิลงที�เป็็น์ 
แรงบูัน์ดาลใจใน์การคิดค�น์สุูตรขน์มไทย์ชาววังสุีฟ้้าคราม 
ที�มีช้�อิเรีย์กว่า บูุห่ลัน์ดั�น์เมฆ่

ใน์อิดีต บูุห่ลัน์ดั�น์เมฆ่ เป็็น์ขน์มไทย์ที�เคย์ได�รับู 
ความนิ์ย์มกัน์อิย่์างแพิร่ห่ลาย์ ถึึงขั�น์ได�ช้�อิว่าเป็็น์ขน์มไทย์ชาววัง  
ใน์ปั็จจุบูัน์ขน์มไทย์ชนิ์ดน์ี�เป็็น์ขน์มที�ห่ารับูป็ระทาน์ย์าก  
และไมเ่ป็น็์ที�น์ยิ์มมากน์กั น์อิกจากน์ี� บูหุ่ลนั์ดั�น์เมฆ่ย์งัถึอ้ิเป็น็์
ขน์มไทย์ชาววังที�คน์สุมัย์ก่อิน์น์ิย์มใช�ใน์การเสุี�ย์งทาย์
เร้�อิงห่น์�าที�การงาน์ โดย์จะใช�วิธิ์ีการทำน์าย์ด�วย์การ
ห่ย์อิดสุีเห่ล้อิงจากไข่แดงลงตรงกลาง ห่ากน์ึ�งอิอิกมาแล�ว
ไข่แดงมีความสุวย์งามดั�งพิระจัน์ทร์ย์ามข�างขึ�น์ แสุดงว่า 
จะมีโชคใน์ด�าน์ห่น์�าที�การงาน์ แต่ถึ�าน์ึ�งอิอิกมาแล�วไข่แดง
ไม่สุวย์งาม แสุดงว่า จะไม่มีโชคใน์เร้�อิงห่น์�าที�การงาน์

ส�วนผู้สมและว่ธีีทำ
ขน์มบูุห่ลัน์ดั�น์เมฆ่เป็็น์ขน์มไทย์ชาววังที�มีลักษณะ

คล�าย์คลงึกบัูขน์มน์�ำดอิกไม� ที�มคีวามสุวย์งามเป็น็์เอิกลกัษณ์
เฉพิาะตัว ขน์มน์�ำดอิกไม�จะมีลักษณะเป็็น์รูป็วงกลมและมี
รอิย์บูุ�มอิย์ู่ตรงกลาง คล�าย์ ๆ กับูขน์มบูุห่ลัน์ดั�น์เมฆ่ แต่จะมี
ความตา่งจากขน์มบูหุ่ลนั์ดั�น์เมฆ่ กค็อ้ิ ขน์มบูหุ่ลนั์ดั�น์เมฆ่จะมี
วงกลมสีุเห่ลอ้ิงเล็ก ๆ  อิย์ูต่รงกลางซึึ่�งจะจำลอิงเป็น็์พิระจัน์ทร์
ลอิย์อิย์ู่ท่ามกลางห่มู่เมฆ่

สุ่วน์ผู้สุมพ้ิ�น์ฐ์าน์จะแบู่งอิอิกเป็็น์ ๒ สุ่วน์ ได�แก่ 
สุ่วน์ผู้สุมขอิงแป็้ง (สุ่วน์ที� เป็็น์เมฆ่) ป็ระกอิบูไป็ด�วย์ 
แป็้งข�าวเจ�า แป็้งมัน์ น์�ำดอิกอิัญชัน์ น์�ำตาลทราย์ 
และสุ่วน์ผู้สุมขอิงห่น์�าขน์ม (สุ่วน์ที�เป็็น์ดวงจัน์ทร์) ได�แก่ 
ไข่แดงขอิงไข่ไก ่และน์�ำตาล แต่ป็จัจบุูนั์สุตูรการทำขน์มมีการ
พิัฒน์าเป็ลี�ย์น์แป็ลงไป็ตามกาลเวลา ซึ่ึ�งสุามารถึป็ระย์ุกต์ 
ได�ห่ลากห่ลาย์รูป็แบูบูเพิ้�อิให่�โดดเด่น์ทั�งด�าน์กลิ�น์ รสุชาติ 
และรูป็ลักษณ์

ว่ธีีการิ่ทำ
ขั�น์ตอิน์แรก ต�อิงทำตัวแป็้งก่อิน์ ซึ่ึ�งป็ระกอิบูไป็ด�วย์ 

แป็้งข�าวเจ�า แป็้งมัน์ ดอิกอิัญชัน์ น์�ำตาลทราย์ และกลิ�น์มะลิ 
ผู้สุมให่�เข�ากัน์ แล�วกรอิงด�วย์ผู้�าขาวบูางเพ้ิ�อิให่�แป้็งเนี์ย์น์ 
จากน์ั�น์จงึห่ย์อิดแป็ง้ลงไป็ใน์ถึ�วย์ตะไลซึ่ึ�งกอ่ิน์ที�จะห่ย์อิดแป็ง้
ลงไป็ใน์ถึ�วย์น์ั�น์ จะต�อิงน์ึ�งถึ�วย์ให่�ร�อิน์จัดเสุีย์ก่อิน์ป็ระมาณ 
๕ - ๑๐ น์าที แล�วห่ย์อิดแป้็งลงไป็ให่�เต็ม จากนั์�น์ก็นึ์�งไฟ้
ให่�แรงป็ระมาณ ๘ - ๑๐ น์าที

ห่ลงัจากน์ึ�งแล�วขน์มจะเป็น็์รอิย์บูุ�มอิย์ูต่รงกลางพิอิดี 
ระห่วา่งรอิแป็ง้กจ็ะทำการผู้สุมห่วักะท ิไข่ และน์�ำตาลทราย์ 
โดย์กำห่น์ดอิัตราสุ่วน์ให่�เท่า ๆ กัน์ แล�วน์ำไป็ขย์ำกับูใบูเตย์
แล�วกรอิงอิอิกมา จากน์ั�น์จะน์ำสุ่วน์ที�กรอิงเสุร็จมาห่ย์อิดลง
ตรงกลางขอิงสุ่วน์ขน์มที�บูุ�มลงไป็ แล�วน์ึ�งต่อิอีิกป็ระมาณ 
๓ น์าท ีเม้�อินึ์�งเสุรจ็ให่�ย์กขน์มลงจากเตาแล�วพัิกไว�ให่�ขน์มเย็์น์
เสุีย์ก่อิน์จึงแกะอิอิกจากพิิมพิ์

ข�อิควรระวังขอิงการทำขน์มชน์ิดน์ี�ค้อิ การน์ึ�งถึ�วย์
ตะไลให่�ร�อิน์จัด และการห่ย์อิดสุีเห่ล้อิงลงตรงกลางระห่ว่าง
รอิย์บูุ�มขอิงขน์ม ต�อิงห่ย์อิดแตพ่ิอิด ีอิย่์าให่�เลอิะอิอิกมาที�แป็ง้ 
เพิราะจะทำให่�ขน์มอิอิกมาไม่ค่อิย์สุวย์งาม

ย์กตัวอิย์่างเช่น์ Polywork เป็็น์พิัฒน์าการที�ทัน์สุมัย์
ขอิง LinkedIn โดย์มีการรวบูรวมข�อิมูลโป็รไฟ้ล์ขอิงบุูคคล
อิย์่างละเอิีย์ดใน์ระดับูโครงการย์่อิย์และผู้ลงาน์ต่าง ๆ 
แทน์ที�จะระบุูเฉพิาะตำแห่น่์งงาน์ ดังน์ั�น์จึงอิาจมีการระบุู
ราย์ละเอิีย์ดต่าง ๆ ขอิงงาน์อิย่์างเช่น์ “เขีย์น์โค�ด”  
“อิปั็เดตแอิป็ iOS” ห่ร้อิ “เป็็น์วิทย์ากรใน์การป็ระชุมสัุมมน์า” 
ใน์โลกขอิงการทำงาน์แบูบู Polygamous Career เห่ตกุารณ์
สุำคัญเห่ล่าน์ี�มีความสุำคัญมากกว่า และอีิกห่น์ึ�งบูริษัท
ที�น์่าสุน์ใจก็ค้อิ Braintrust ซึ่ึ�งเป็็น์เคร้อิข่าย์ที� “บูุคลากร
เป็็น์เจ�าขอิง” โดย์บูริษัทจะสุามารถึว่าจ�างกลุ่มฟ้รีแลน์ซ์ึ่
และทำงาน์ร่วมกัน์ได� โดย์ไ ม่ต�อิงผู้่ าน์คน์กลางห่ร้อิ 
เสุีย์ค่าธิ์รรมเน์ีย์มใน์การสุรรห่าบูุคลากร และท�าย์ที�สุุดแล�ว 
เราก็จะได�รับูป็ระโย์ชน์์เพิิ�มมากขึ�น์จากการทำงาน์ที�เราชอิบู 
ห่ร้อิ “Tune-In Jobs” (รู�สุึกเต็มอิิ�มและมีสุ่วน์ร่วมอิย์่างมาก
กับูงาน์ที�ทำอิย์ู่) ซึ่ึ�งต่างจาก “Tune-Out Jobs” (ซึ่ึ�งเราจะ
สุน์ใจแตเ่ฉพิาะเวลาเข�า-อิอิกงาน์) และโลกขอิงเรากจ็ะพิฒัน์า
ไป็ข�างห่น์�าโดย์อิาศูยั์บูคุลากรที�มสีุว่น์รว่มกบัูงาน์อิย์า่งจรงิจงั

ก�รเติิบโติขัองประสิ้บก�รณ์์แบบ Immersive  
จะที่ำ�ให้ก�รสิ้ร้�งผลื่ง�น ๓ มิติิกลื่�ยเป็นกระแสิ้หลัื่ก

“เมท่าเวิร์สุ” (Metaverse) ทำให่�การเล่น์เกม 
การติดต่อิกบัูเพิ้�อิน์ ๆ  และทำงาน์ร่วมกับูเพิ้�อิน์รว่มงาน์ภาย์ใน์
โลกเสุม้อิน์จริงเป็็น์แบูบูเรีย์ลไทม์ คณะกรรมการยั์งคงอิย์ู่
ระห่ว่างการพิิจารณาว่าอุิป็กรณ์ใดจะถูึกใช�ใน์การสัุมผัู้สุ
ป็ระสุบูการณ์ดังกล่าวที�สุถึาน์ศึูกษา ที�ทำงาน์ และที�บู�าน์ 
แต่เทรน์ด์น์ี�จะเกิดขึ�น์อิย์่างแน์่น์อิน์ และทุกคน์จะเข�าไป็
มี สุ่ วน์ ร่ วม เห่ม้ อิน์ที� เ คย์ เ กิด ขึ� น์ กับู โทร ศัูพิท์ ม้ อิ ถ้ึ อิ  
อิย์า่งไรก็ตามป็ระสุบูการณ์น์ี�จะน่์าเบู้�อิและไม่ได�รับูความนิ์ย์ม 
ถึ�าห่ากไม่มีการใสุ่คอิน์เทน์ต์แบูบูอิิน์เทอิร์แอิคทีฟ้ ๓ มิติ
ที�ดึงดูดและมีการป็รับูแต่งแบูบูเฉพิาะบูุคคล รวมไป็ถึึงสุ้�อิ
ป็ระเภท Immersive แต่ป็ัญห่าค้อิ คอิน์เทน์ต์ ๓ มิติ  
เป็็น์สิุ�งที�สุร�างย์าก โดย์เม้�อิก่อิน์น์ี� ใน์การสุร�างวัตถึ ุ๓ มติิ จะต�อิงใช� 
โป็รแกรมสุร�างแบูบูจำลอิงที�ซึ่ับูซึ่�อิน์ และมีการคำน์วณ
ทางคณิตศูาสุตร์มากมาย์ จากน์ั�น์ก็จะต�อิงใช�โป็รแกรมอิ้�น์ ๆ 
อิกีห่ลาย์โป็รแกรมสุำห่รับูการวาดภาพิป็ระกอิบูและเรน์เดอิร์

เราได�เรีย์น์รู�ว่านั์กอิอิกแบูบูสุ่วน์ให่ญ่ต�อิงการที�จะ
เริ�มต�น์จากวัตถึุ ๓ มิติใน์สุต็อิก แทน์ที�จะต�อิงสุร�างขึ�น์ให่ม่
ตั�งแต่ต�น์ และวัตถึุ ๓ มิติใน์สุต็อิกที�ว่าน์ี�จะต�อิงสุามารถึ
กำห่น์ดค่าพิารามิเตอิร์ ควบูคุมจัดการได�ง่าย์เพิ้�อิรอิงรับู
การทำงาน์ครีเอิทีฟ้ โดย์ป็ราศูจากความย์ุ่งย์ากซัึ่บูซึ่�อิน์ 
ชุด Substance 3D ที�ป็ระกอิบูด�วย์เคร้�อิงม้อิที�จะช่วย์ให่�
คุณสุามารถึป็ั�น์ชิ�น์งาน์วัตถึุ ๓ มิติ (เห่ม้อิน์กับูงาน์ป็ั�น์ดิน์) 
ด�วย์การสุวมใสุเ่ฮดเซึ่ต็สุำห่รบัู Virtual Reality (VR) จากนั์�น์
ก็ป็รับูแต่งเพิิ�มเติมใน์โป็รแกรมเดสุก์ท็อิป็เพ้ิ�อิทำให่�ดูสุมจริง
มากขึ�น์ เราทุกคน์จะสุามารถึสุร�างสุรรค์ผู้ลงาน์ใน์รูป็แบูบู 
๓ มิติได�ทัน์ทีที�ป็ระสุบูการณ์แบูบู Immersive กลาย์เป็็น์ที�
แพิร่ห่ลาย์ใน์วงกว�าง
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 แม�ว่าการป็ราบูป็รามขบูวน์การค�าย์าเสุพิติดจะได�
ดำเนิ์น์การอิย่์างเข�มข�น์ และต่อิเน์้�อิงมาโดย์ตลอิดก็ตาม 
แต่ย์ังคงมีการลักลอิบูลำเลีย์งย์าเสุพิติดกัน์ใน์ทุกพ้ิ�น์ที� 
โดย์เฉพิาะตามแน์วชาย์แดน์ที�มีเขตติดต่อิกับูป็ระเทศู
เพิ้�อิน์บู�าน์ ซึ่ึ�งเจ�าห่น์�าที�ทุกภาคสุ่วน์ไม่ว่าจะเป็็น์เจ�าห่น์�าที�
ฝ�าย์ความมั�น์คง เจ�าห่น์�าที�ฝ�าย์ป็กครอิง ตำรวจ ทห่าร ฯลฯ 
รวมถึึ งป็ระชาชน์ทั� ว ไป็ได�คอิย์แจ� ง เบูาะแสุใน์การ
สุ้บูสุวน์สุอิบูสุวน์ ติดตามจับูกุมผูู้�เกี�ย์วข�อิง และขอิงกลาง
เป็็น์จำน์วน์มากใน์แต่ละครั� ง  โดย์ใน์ห่�วงที� ผู้่ าน์มา 
ห่น์่วย์ป็้อิงกัน์ชาย์แดน์สุามารถึจับูกุมได�ดังน์ี�
 กอิ.รมน์.ภาค ๓ สุย์.๒ โดย์ ร�อิย์.ม.๒ ฉก.ม.๓ กกล.
ผู้าเม้อิง ได�รับูแจ�งจากแห่ล่งข่าวว่าจะมีการลักลอิบูลำเลีย์ง
ย์าเสุพิติด จึงได�จัดกำลัง ลว.พิิสุูจน์์ทราบู บูริเวณป็�ากล�วย์ 
ข�างสุถึาน์ีควบูคุมไฟ้ป็�าดอิย์ตุง ต.ห่�วย์ไคร� อิ.แม่สุาย์ 
จ.เชีย์งราย์ เม้�อิวัน์ที� ๒ ก.ย์. ๖๕ จากการตรวจสุอิบู 
พิบูเป็้กระสุอิบูดัดแป็ลง จำน์วน์ ๑๐ กระสุอิบู ภาย์ใน์บูรรจุ
ย์าบู�า กระสุอิบูละ ๒๐๐,๐๐๐ เม็ด รวมจำน์วน์ทั�งสุิ�น์ 
๒,๐๐๐,๐๐๐ เม็ด ทั�งน์ี�ได�ทำการตรวจสุอิบูบูริเวณพิ้�น์ที�
โดย์รอิบู ไม่พิบูผูู้�ครอิบูครอิงแต่อิย์า่งใด ห่น์ว่ย์จงึได�น์ำย์าบู�า 
จำน์วน์ดังกล่าวสุ่ง สุภ.แม่สุาย์ เพิ้�อิดำเนิ์น์การตามกฎห่มาย์ต่อิไป็

 กอิ.รมน์.จังห่วัด พิ.ท. ร่วมกับู ชป็ข.ร�อิย์ ตชด.๔๓๔, 
กก.๖ บูก.ป็ทสุ., สุ้บูสุวน์ ทท.๓ บูก.ทท.๓, อิสุ.จ.พิัทลุง, 
สุขว.กอิ.รมน์.(สุ่วน์กลาง) ร่วมกัน์จับูกุมตัวผูู้�ต�อิงห่า
จำน์วน์ ๒ ราย์ ๑) น์างสุาวป็ราวิณา ห่ร้อิอิุ� ขวัญทอิงเย์็น์ 
อิายุ์ ๓๒ ป็ ี๒) น์าย์สุทุธิิ์พิงษ์ ห่รอ้ิแซึ่ม เช�าจัน์ทร ์อิาย์ ุ๓๑ ป็ี 
พิร�อิมด�วย์ขอิงกลางย์าบู�า จำน์วน์ ๒,๐๕๐ เม็ด เม้�อิวัน์ที� 
๔ ก.ย์. ๖๕ สุถึาน์ที�จบัูกมุบูรเิวณร�าน์น์�ำชาห่วัมมุตลาดเขาชยั์สุน์ 
ต.เขาชัย์สุน์ อิ.เขาชัย์สุน์ จ.พิัทลุง จึงน์ำตัวผูู้�ต�อิงห่า
พิร�อิมขอิงกลางสุ่งพิน์ักงาน์สุอิบูสุวน์ สุภ.เขาชัย์สุน์ 
เพิ้�อิดำเน์ิน์การตามกฎห่มาย์ต่อิไป็

 กอิ.รมน์.จังห่วดั พิ.ท. บูรูณาการร่วมกบัูฝ�าย์ความมั�น์คง
ใน์พิ้�น์ที� ร่วมกัน์ตรวจย์ึดย์าบู�า จำน์วน์ ๑,๐๐๐ เม็ด,  
อิาวธุิ์ป็นื์พิกสุั�น์ขน์าด .๔๕ จำน์วน์ ๑ กระบูอิก พิร�อิมกระสุนุ์ 
จำน์วน์ ๔ น์ัด เม้�อิวัน์ที� ๖ ก.ย์. ๖๕ สุถึาน์ที�ตรวจย์ึด 
บูริเวณภาย์ใน์สุวน์ย์างพิารา ม.๕ ต.อิ่างทอิง อิ.ศูรีน์คริน์ทร์ 
จ.พัิทลุง จึงน์ำขอิงกลางทั�งห่มด สุ่งให่� สุภ.ศูรีน์คริน์ทร์ 
จ.พิัทลุง เพิ้�อิดำเน์ิน์การตามกฎห่มาย์ต่อิไป็

 กอิ.รมน์.จงัห่วดั พิ.ท. บูรูณาการร่วมกบัูฝ�าย์ความมั�น์คง
ใน์พิ้�น์ที� ร่วมกัน์จับูกุมผูู้�ต�อิงห่า ๑ ราย์ พิร�อิมด�วย์ขอิงกลาง 
ย์าบู�า จำน์วน์ ๔,๐๐๐ เมด็ บูน์ถึน์น์สุาธิ์ารณะภาย์ใน์ห่มูบู่�าน์ 
ม.๘ ต.อ่ิางทอิง อิ.ศูรีน์ครนิ์ทร ์จ.พัิทลงุ เม้�อิวนั์ที� ๗ ก.ย์. ๖๕ 
ห่น์ว่ย์จึงน์ำตัวผูู้�ต�อิงห่าพิร�อิมขอิงกลาง สุง่พินั์กงาน์สุอิบูสุวน์ 
สุภ.ศูรีน์คริน์ทร์ เพิ้�อิดำเน์ิน์การตามกฎห่มาย์ต่อิไป็

 กอิ.รมน์.จงัห่วดั ข.ก. บูรูณาการร่วมกบัูฝ�าย์ความมั�น์คง 
ใน์พิ้�น์ที� จับูกุมผูู้�ต�อิงห่า ๑ ราย์ พิร�อิมขอิงกลางย์าเสุพิติด 
ให่�โทษป็ระเภทที� ๑ (ย์าบู�า) จำน์วน์ ๙,๖๐๐ เม็ด บูรเิวณจุดตรวจ/จุดสุกัด
ริมถึน์น์มิตรภาพิ ต.ม่วงห่วาน์ อิ.น์�ำพิอิง จ.ขอิน์แก่น์  
เม้�อิวัน์ที� ๗ ก.ย์. ๖๕ ห่น์ว่ย์จึงน์ำตัวผูู้�ต�อิงห่าพิร�อิมขอิงกลาง
สุ่ งพินั์กงาน์สุอิบูสุวน์ สุภ.น์� ำพิอิง เ พ้ิ� อิดำเน์ิน์คดี 
ตามกฎห่มาย์ต่อิไป็

 กอิ.รมน์.จงัห่วดั ก.บู. รว่มกบัูฝ�าย์ความมั�น์คงใน์พิ้�น์ที� 
จับูกุมผูู้�ต�อิงห่า ๒ ราย์ พิร�อิมขอิงกลางย์าเสุพิติดให่�โทษ
ป็ระเภทที� ๑ (ย์าบู�า) จำน์วน์ ๔,๖๗๓ เม็ด บูริเวณ ม.๓ 
ต.เขาเขน์ อิ.ป็ลาย์พิระย์า จ.กระบีู� เม้�อิวัน์ที� ๘ ก.ย์. ๖๕ 
ห่น่์วย์จึงน์ำตวัผูู้�ต�อิงห่าพิร�อิมขอิงกลางสุง่พินั์กงาน์สุอิบูสุวน์ 
สุภ.ป็ลาย์พิระย์า เพิ้�อิดำเน์ิน์คดีตามกฎห่มาย์ต่อิไป็

 กอิ.รมน์.จังห่วัด พิ.ง. รว่มกับู สุภ.ตะกั�วทุง่ พิร�อิมด�วย์
ชุดสุ้บูสุวน์ สุภ.ตะกั�วทุ่ง และเจ�าพิน์ักงาน์ฝ�าย์ป็กครอิง 
ได�รว่มกนั์จบัูกมุ น์าย์สุรวชิญ ์เพ็ิชรก์ลุ อิาย์ ุ๓๖ ป็ ีพิร�อิมด�วย์
ขอิงกลาง ย์าเสุพิติดให่�โทษชน์ิดร�าย์แรงป็ระเภท ๑ (ย์าบู�า) 
จำน์วน์ ๒๙๒ เม็ด สุถึาน์ที�จับูกุม บู�าน์เลขที� ๑๓/๕ ม.๒ 
ต.กระโสุม อิ.ตะกั�วทุ่ง จ.พิังงา เม้�อิวัน์ที� ๙ ก.ย์. ๖๕ 
จน์ท. จงึน์ำตวัผูู้�ต�อิงห่าพิร�อิมขอิงกลางสุง่พิน์กังาน์สุอิบูสุวน์ 
สุภ.ตะกั�วทุ่ง เพิ้�อิดำเน์ิน์คดีตามกฎห่มาย์ต่อิไป็

 กอิ.รมน์.จังห่วัด สุ.ต. ร่วมกับู ภ.จว.สุตูล/สุภ.ควน์กาห่ลง 
ได�ร่วมกัน์จับูกุมตัว น์าย์สุมเกีย์รติ� ขุน์อิักษร อิาย์ุ ๔๙ ป็ี 
พิร�อิมด�วย์ขอิงกลางย์าบู�า จำน์วน์ ๒,๖๙๐ เม็ด อิาวธุิ์ปื็น์ย์าว 
(ไทย์ป็ระดิษฐ์์) ใช�ยิ์งกับูเคร้�อิงกระสุุน์ปื็น์ ขน์าด .๒๒ 
จำน์วน์ ๑ กระบูอิก แม�กกาซีึ่น์บูรรจุกระสุุน์ขน์าด .๒๒ 
จำน์วน์ ๑ อิัน์ เม้�อิวัน์ที� ๑๐ ก.ย์. ๖๕ สุถึาน์ที�จับูกุม 
ขน์ำห่ลังบู�าน์ไม่ทราบูเลขที� ม.๑๒ ต.ทุ่งน์ุ�ย์ อิ.ควน์กาห่ลง 
จ .สุ ตูล  จน์ท .  จึ งน์ำ ตัว ผูู้� ต� อิ งห่าพิร� อิมขอิงกลาง 
สุ่งพิน์ักงาน์สุอิบูสุวน์ สุภ.ควน์กาห่ลง เพิ้�อิดำเนิ์น์คดี 
ตามกฎห่มาย์ต่อิไป็

 กอิ.รมน์.จงัห่วดั พิ.ท. บูรูณาการร่วมกับูฝ�าย์ความมั�น์คง
ใน์พ้ิ�น์ที� รว่มกัน์จับูกุมผูู้�ต�อิงห่า จำน์วน์ ๑ ราย์ คอ้ิ น์าย์อินั์น์ต์ 
เดชฤกษป็าน์ อิาย์ุ ๒๘ ป็ี พิร�อิมด�วย์ขอิงกลาง ย์าบู�า 
จำน์วน์ ๖๓๕ เม็ด และอิาวุธิ์ป็ืน์ลูกซึ่อิงพิร�อิมกับู
เคร้�อิงกระสุุน์ สุถึาน์ที�จับูกุมบูริเวณบู�าน์เลขที� ๖๗ ม.๙ 
ต.ลำสุิน์ธิ์ุ์ อิ.ศูรีน์คริน์ทร์ จ.พิัทลุง เม้�อิวัน์ที� ๑๓ ก.ย์. ๖๕ 
โดย์กล่าวห่าว่ามยี์าเสุพิตดิให่�โทษป็ระเภทที� ๑ ไว�ใน์ครอิบูครอิง 
เพิ้�อิจำห่น่์าย์โดย์ผู้ดิกฎห่มาย์ และมอีิาวธุิ์ปื็น์ไว�ใน์ครอิบูครอิง 
โดย์ไม่ได�รับูอิน์ุญาต จึงน์ำตัวผูู้�ต�อิงห่าพิร�อิมขอิงกลาง
ทั�งห่มดสุ่งให่� สุภ.ศูรีน์คริน์ทร์ จ.พิัทลุง เพ้ิ�อิดำเน์ิน์คดี
ตามกฎห่มาย์ต่อิไป็

 กอิ.รมน์.จังห่วดั พิ.ง. รว่มกับู จน์ท.ตร.สุภ.ท�าย์เห่มอ้ิง 
ร่วมกับู น์างสุาววรดา น์ำพิา กำน์ัน์ตำบูลท�าย์เห่ม้อิง 
ร่วมกัน์จับูกุมตัว น์าย์เกรีย์งไกร ห่ร้อิเอิ โกสุกุล อิาย์ุ ๔๐ ป็ี 
ณ บู�าน์เลขที� ๑๘/๗ ม.๑ ต.ท�าย์เห่มอ้ิง อิ.ท�าย์เห่มอ้ิง จ.พิงังา 
เม้�อิวัน์ที� ๑๔ ก.ย์. ๖๕ พิร�อิมด�วย์ขอิงกลางย์าบู�าทั�งห่มด 
๔,๐๔๐ เม็ด จึงน์ำตัวผูู้�ต�อิงห่าพิร�อิมขอิงกลาง สุ่งพิน์ักงาน์
สุอิบูสุวน์ สุภ.ท�าย์เห่ม้อิง เพิ้�อิดำเน์ิน์คดีตามกฎห่มาย์ต่อิไป็

 กอิ.รมน์.จงัห่วดั ก.บู. ร่วมกับูเจ�าห่น์�าที�ตำรวจ ได�ร่วมกัน์ 
จับูกุมน์าย์เอิ (น์ามสุมมุติ) อิย์ู่ที� ต.กระบูี�น์�อิย์ อิ.เม้อิงกระบูี� 
จ.กระบูี� พิร�อิมขอิงกลาง ย์าบู�า จำน์วน์ ๙๙๕ เม็ด เม้�อิวัน์ที� 
๑๘ ก.ย์. ๖๕ โดย์แจ�งข�อิกล่าวห่าว่า “มไีว�ซึ่ึ�งย์าเสุพิตดิให่�โทษ 
ฅป็ระเภท ๑ ไว�ใน์ครอิบูครอิงโดย์ไม่ได�รับูอินุ์ญาต” โดย์เป็น็์ 
การกระทำเพิ้�อิการค�า จึงน์ำตัวผูู้�ต�อิงห่าพิร�อิมขอิงกลาง
สุ่งพินั์กงาน์สุอิบูสุวน์ สุภ.เม้อิงกระบูี�  เพ้ิ�อิดำเนิ์น์คดี
ตามกฎห่มาย์ต่อิไป็

 กอิ.รมน์.จงัห่วดั น์.ศู. บูรูณาการร่วมกับูฝ�าย์ความมั�น์คง 
ใน์พิ้�น์ที� ร่วมกัน์จับูกุมผูู้�ต�อิงห่า จำน์วน์ ๒ ราย์ พิร�อิมด�วย์
ขอิงกลาง ย์าบู�า จำน์วน์ ๑,๙๘๕ เม็ด เม้�อิวัน์ที� ๑๙ ก.ย์. ๖๕ 
โดย์กล่าวห่าว่ามีย์าเสุพิติดให่�โทษป็ระเภท ๑ ไว�ใน์ 
ครอิบูครอิงเพิ้�อิจำห่น์่าย์โดย์ผู้ิดกฎห่มาย์ สุถึาน์ที�จับูกุม
บูริ เวณบู�าน์สุระแก�ว ม.๕ ต.สุระแก�ว อิ.ท่าศูาลา 
จ.น์ครศูรธีิ์รรมราช จึงน์ำตัวผูู้�ต�อิงห่าพิร�อิมขอิงกลางทั�งห่มด 
สุ่งให่� สุภ.ท่าศูาลา จ.น์ครศูรีธิ์รรมราช เพิ้�อิดำเนิ์น์คดี 
ตามกฎห่มาย์ต่อิไป็

 กอิ.รมน์.จังห่วัด ม.สุ. จัดกำลังร่วมกับู ศูป็.บูสุ.ชน์. 
โดย์ บูก.ควบูคุมฯ ที� ๑ และ ชป็.ศูป็.บูสุ.ชน์.ที� ๒ ทำการ 
ลาดตระเวน์พิสูิุจน์์ทราบู บูริเวณ ต.แม่น์าเติง อิ.ป็าย์ จ.มห่าสุารคาม 
เม้�อิวัน์ที� ๒๐ ก.ย์. ๖๕ ผู้ลการป็ฏิิบูัติตรวจพิบูขอิงกลาง
ย์าเสุพิติดให่�โทษป็ระเภท ๑ (ย์าบู�า) จำน์วน์ ๙๖,๐๐๐ เม็ด 
(ผูู้�ต�อิงห่าห่ลบูห่น์ีไป็ได�) ห่น์่วย์จึงได�ตรวจย์ึดย์าบู�าจำน์วน์
ดงักล่าวสุ่งให่�กับู สุภ.ป็าย์ เพิ้�อิดำเน์นิ์การตามกฎห่มาย์ต่อิไป็ 

 กอิ.รมน์.ภาค ๑ สุย์.๒ ฉก.จงอิางศึูก/ร.๒๙  
โดย์ มว.ลว.ที�.๑ ร่วมกับู สุภ. ห่�วย์ย์าง ทำการจับูกมุผูู้�กระทำผิู้ด 
พิ.ร.บู.ย์าเสุพิติด บูริเวณถึน์น์เพิชรเกษมขาล่อิง ม.๑ 
ต.ห่�วย์ย์าง อิ.ทับูสุะแก จ.ป็ระจวบูคีรีขัน์ธิ์์ เม้�อิวัน์ที� 
๒๐ ก.ย์. ๖๕ ได�ผูู้�ต�อิงห่า จำน์วน์ ๔ ราย์ พิร�อิมขอิงกลาง 
ย์าเสุพิติดให่�โทษป็ระเภท ๑ (ย์าบู�า) จำน์วน์ ๒,๔๐๐ เม็ด 
และย์าไอิซึ่์ จำน์วน์ ๑๗ กก. (ซึุ่กซึ่่อิน์บูริเวณท�าย์รถึ) และ
รถึย์น์ต์ย์ี�ห่�อิมิตซึู่บูิชิ สุีดำ, โทรศูัพิท์ม้อิถึ้อิ ๖ เคร้�อิง จึงแจ�ง
ข�อิกล่าวห่าว่า “มีย์าเสุพิติดให่� โทษใน์ป็ระเภท ๑  
ไว�ใน์ความครอิบูครอิงโดย์ผู้ดิกฎห่มาย์” และน์ำตวัผูู้�ต�อิงห่า
พิร�อิมขอิงกลาง สุง่ สุภ.ห่�วย์ย์าง เพิ้�อิดำเน์นิ์คดตีามกฎห่มาย์
ต่อิไป็

 กอิ.รมน์.จังห่วัด น์.ศู. รว่มกับู ภ.จว.น์ครศูรีธิ์รรมราช, 
สุภ.เมอ้ิงน์ครศูรธีิ์รรมราช ได�ร่วมกนั์จับูกมุ น์าย์เอิ (น์ามสุมมตุ)ิ 
อิย์ูท่ี� ต.บูางจาก อิ.เมอ้ิงน์ครศูรีธิ์รรมราช จ.น์ครศูรีธิ์รรมราช 
พิร�อิมขอิงกลาง ย์าบู�า จำน์วน์ ๒,๐๐๐ เม็ด เม้�อิวัน์ที�  
๒๑ ก.ย์. ๖๕ โดย์กล่าวห่าว่า มไีว�ใน์ครอิบูครอิงซึ่ึ�งย์าเสุพิตดิ 
ให่�โทษใน์ป็ระเภท ๑ โดย์มีไว�เพ้ิ�อิจำห่น์่าย์โดย์ไม่ได�
รับูอินุ์ญาตและเป็็น์การกระทำเพิ้�อิการค�า สุถึาน์ที�จับูกุม 
บูรเิวณห่น์�าร�าน์เซึ่เว่น์ สุาขาซึ่อิย์แสุน์สุขุ ถึ.พิฒัน์าการคูขวาง 
ต.ใน์เม้อิง อิ.เม้อิง จ.น์ครศูรีธิ์รรมราช น์ำผูู้�ต�อิงห่าพิร�อิม
ขอิงกลางสุ่งพินั์กงาน์สุอิบูสุวน์ สุภ.เม้อิงน์ครศูรีธิ์รรมราช 
เพิ้�อิดำเน์ิน์คดีตามกฎห่มาย์ต่อิไป็ 

 กอิ.รมน์.จังห่วัด น์.ศู. รว่มกับู ภ.จว.น์ครศูรีธิ์รรมราช, 
สุภ. ท่าศูาลา ได� ร่วมกัน์จับูกุม น์าย์อินุ์ชา โต�ะห่ลี 
อิาย์ ุ๓๐ ปี็ พิร�อิมด�วย์ขอิงกลางย์าเสุพิติดให่�โทษป็ระเภท ๑ 
เมทแอิมเฟ้ตามีน์ (ย์าบู�า) จำน์วน์ ๑,๕๓๗ เม็ด เม้�อิวัน์ที� 
๒๒ ก.ย์. ๖๕ สุถึาน์ที�จับูกุม บู�าน์ไม่มีเลขที� บู�าน์สุระแก�ว 
ม .๕ ต .สุระแก�ว  อิ .ท่ าศูาลา จ .น์ครศูรีธิ์รรมราช  
จน์ท. จึงน์ำตัวผูู้�ต�อิงห่าพิร�อิมขอิงกลางสุ่ง สุภ.ท่าศูาลา  
เพิ้�อิดำเน์นิ์คดตีามกฎห่มาย์ต่อิไป็

 จะเห็่น์ได�ว่า แม�ทุกฝ�าย์จะได�ร่วมม้อิกัน์ป็ราบูป็ราม
ขบูวน์การค�าย์าเสุพิติดอิย์่างเข�มข�น์ แต่ก็ย์ังคงมีผูู้�ป็ระพิฤติ
ผู้ิดกฎห่มาย์ สุามารถึจับูกุมได�อิย์่างต่อิเน์้�อิง และ 
มีการน์ำเสุน์อิข่าวที�ผูู้� เสุพิย์าเสุพิติดคุ�มคลั� ง ก่อิเห่ตุ
ความรนุ์แรงใน์สัุงคมอิย์ูท่กุวนั์ ดงัน์ั�น์ ห่ากพิบูผูู้�มพีิฤตกิารณ์
น์่าสุงสุัย์ที�อิาจจะเกี�ย์วข�อิงกับูการเสุพิ การค�าย์าเสุพิติด 
สุามารถึแจ�งให่�เจ�าห่น์�าที�ที�เกี�ย์วข�อิงใน์พิ้�น์ที�เข�าตรวจสุอิบู 
ห่ร้อิแจ�งได�ที�สุาย์ด่วน์ความมั�น์คง ๑๓๗๔ ได�ตลอิด ๒๔ ชั�วโมง

๑๐๑๐  ปีีที่่� ๒๐ ฉบัับัที่่� ๑๒ ปีระจำเดืือนกัันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



๑๑ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๑๒ ประจ�ำเดือนกันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๕

กอ.รมน. บูรณาการทกุภาคส่วน
จบักุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
ด�าเนนิคดผีูน้�าพา สง่กลบัประเทศตน้ทาง

จากสถานการณข์องโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ หรอื 
COVID-19 จะลดลง และกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้
ยกเลิกชือ่และอาการส�าคัญโรคติดต่ออันตราย เนื่องจากมี
แนวโน้มการแพร่ระบาด และการเสียชวีิตลดลง ตัง้แต่วันที ่ 
๑ ต.ค. ๖๕ เปน็ตน้ไป แตอ่ยา่งไรก็ตามแรงงานตา่งดา้วหลบหน ี
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ยังคงมีการลกัลอบเดนิทางเข้ามา 
ในราชอาณาจกัรอยา่งตอ่เนือ่ง สามารถจบักมุไดเ้กอืบทกุวนั 
ทั่วทุกภาคของประเทศ เพราะความต้องการแรงงาน 
ในการประกอบกจิการตา่ง ๆ  มีปรมิาณมาก แรงงานในประเทศ 
ไมเ่พยีงพอตอ่ความตอ้งการของนายจา้ง โดยในหว้งตัง้แต่
วนัที ่๑ ก.ย. ๖๕ ทีผ่่านมาสามารถจบักุมแรงงานต่างดา้วได้
ดงันี้

กอ.รมน.ภาค ๓ สย.๑ โดย ฉก.ร.๑๔ กกล.นเรศวร 
จบักมุกลุ่มบคุคลต่างด้าวลกัลอบเข้าเมอืงโดยผดิกฎหมาย  
สญัชาตเิมยีนมา จ�านวน ๑๗ คน พร้อมผู้น�าพาบคุคลต่างด้าว  
จ�านวน ๓ คน บรเิวณพืน้ที ่ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 
เมือ่วนัที ่๑ ก.ย. ๖๕ และของกลางรถยนต์กระบะ จ�านวน  
๑ คนั จากการสอบถามให้การว่า กลุม่ตนมคีวามประสงค์ 
จะเดนิทางเข้ามาหางานท�ายงัฝ่ังไทย จึงได้ลกัลอบข้ามแดน  
บรเิวณ ช่องทาง/ท่าข้าม โดยม ีกลุม่ผูน้�าพาบุคคลต่างด้าว
มารับ เพ่ือน�าพาเข้าสู ่พื้นที่ตอนในต่อไป จนกระทั่ง 
ถกูจับกมุ หน่วยจึงได้ควบคุมตวับคุคลทัง้หมดพร้อมของกลาง  
ส่ง สภ.ท่าสองยาง เพื่อด�าเนินการตามกฎหมายต่อไป  

กอ.รมน.ภาค ๓ สย.๑ จัดก�าลังร่วมกับ จนท.ตร.สภ.
ท่าสองยาง ปฏิบัติภารกิจในการ ลว.พิสูจน์ทราบ/ 
เฝ ้าตรวจ บริ เวณพื้นที่  บ.แม ่ขมุน ้อย ต.แม ่หละ 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เมื่อวันที่ ๒ ก.ย. ๖๕ ผลการปฏิบัติ 
ตรวจพบ/จับกุม กลุ่มผู้น�าพา บุคคลต่างด้าว จ�านวน 
๒ คน (ช.) และกลุ่มบุคคลต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง 
โดยผิดกฎหมาย สัญชาติเมียนมา จ�านวน ๒๓ คน (ช.๑๓,  
ญ.๑๐) พร้อมตรวจยึดของกลาง รถยนต์กระบะ จ�านวน  
๒ คนั หน่วยจงึได้ควบคุมตวับคุคลทัง้หมดส่ง สภ.ท่าสองยาง  
เพื่อด�าเนินการตามกฎหมายต่อไป

กอ.รมน.ภาค ๓ สย.๑ โดย ฉก.ร.๑๔ กกล.นเรศวร 
จัดก�าลังปฏิบัติภารกิจในการ ลว.พิสูจน์ทราบ/เฝ้าตรวจ 
บริเวณพื้นที่ บ.ท่าอาจ ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 
เมื่อวันท่ี ๔ ก.ย. ๖๕ ผลการปฏิบัติ ตรวจพบ/จับกุม  
กลุ ่มบุคคลต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 
สัญชาติเมียนมา จ�านวน ๑๑ คน (ช.๖, ญ.๕) จากการ 
สอบถามทราบว่ามีความประสงค์จะเดนิทาง เข้ามาหางานท�า 
ยังฝั่งไทยจึงได้ลักลอบข้ามแดน บริเวณช่องทาง/ท่าข้าม 
จนกระท่ังถูก จนท. ตรวจพบ/จบักมุ หน่วยจึงได้ควบคมุตวั 
บคุคลทัง้หมดส่ง สภ.แม่สอด เพือ่ด�าเนนิการตามกฎหมาย
ต่อไป

กอ.รมน.ภาค ๓ สย.๑ โดย ฉก.ร.๑๔ กกล.นเรศวร  
จัดก�าลัง ลว.พิสูจน ์ทราบ/เฝ ้าตรวจ บริเวณพื้นที่ 
บ.ขะเนจื้อ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก เม่ือวันที่  
๔ ก.ย. ๖๕ ผลการปฏิบัติ ตรวจพบ/จับกุม กลุ่มบุคคล
ต่างด้าวลกัลอบเข้าเมอืงโดยผดิกฎหมาย สญัชาตเิมยีนมา 
จ�านวน ๑๘ คน (ช.๘, ญ.๑๐) จากการสอบถามทราบว่า 
กลุ่มบุคคลต่างด้าวฯ มีความประสงค์จะเดินทางเข้ามา 
หางานท�ายงัฝ่ังไทย จงึได้ลกัลอบข้ามแดน บรเิวณช่องทาง/ 
ท่าข้าม จนกระทั่งถูก จนท. ตรวจพบ/จับกุม หน่วยจึงได ้
ควบคุมตัวบุคคลทั้งหมดส่ง สภ.แม่ระมาด จ.ตาก  
เพื่อด�าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

กอ.รมน.ภาค ๓ สย.๒ โดย ฉก.ม.๔ กกล.ผาเมือง  
ได้จบักมุผูล้กัลอบเข้าเมืองโดยผดิกฎหมาย สัญชาตเิมยีนมา  
จ�านวน ๓ คน พร้อมผู้น�าพา จ�านวน ๒ คน บริเวณ
สามแยกดอยอ่างขาง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  
เมือ่วนัที ่๕ ก.ย. ๖๕ โดยได้เดนิทางมาจาก เมอืงปางโหลง 
ประเทศเมียนมา ลักลอบเข้ามาเพื่อจะไปท�างานในพื้นท่ี 
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยเสียค่าใช้จ่ายให้ผู้น�าพา คนละ 
๒,๐๐๐ บาท หน่วยจึงได้ควบคุมตัวบุคคลทั้งหมด ส่งให้ 
สภ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อด�าเนินการตามกฎหมายต่อไป

กอ.รมน.ภาค ๓ สย.๑ โดย ฉก.ร.๗ กกล.นเรศวร 
บูรณาการร ่วมกับ ฝ ่ายความมั่นคงในพื้นที่จับกุม 
กลุ ่มบุคคลต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 
สญัชาตเิมียนมา จ�านวน ๙ คน พร้อมผูน้�าพา จ�านวน ๒ คน 
และตรวจยดึของกลาง รถยนต์กระบะ จ�านวน ๑ คนั เมือ่วนั
ที ่๖ ก.ย. ๖๕ บรเิวณพืน้ที ่บ.รกัไทย ต.หมอกจ�าแป่ อ.เมอืง 
จ.แม่ฮ่องสอน จากการสอบถามทราบว่า กลุ่มบุคคล 
ต่างด้าวฯ มีความประสงค์จะเดินทางเข้ามาหางานท�า 
ยังฝั่งไทย จึงได้ลักลอบข้ามแดน บริเวณช่องทาง/ท่าข้าม  
โดยมกีลุม่ผู้น�าพาบคุคลต่างด้าวมารบั เพือ่น�าพาเข้าสูพ่ืน้ที่ 
ตอนในต่อไป จนกระทัง่ถกู จนท.จบักุม หน่วยจงึได้ควบคมุตวั 
บคุคลทัง้หมดส่ง สภ.หมอกจ�าแป่ เพือ่ด�าเนนิการตามกฎหมาย 
ต่อไป

กอ.รมน.ภาค ๓ สย.๒ โดย ร้อย.ม.๒ ฉก.ม.๓ กกล. 
ผาเมอืง จบักมุผูล้กัลอบเข้าเมอืงโดยผดิกฎหมาย สญัชาติ
เมียนมา จ�านวน ๖ คน บริเวณพ้ืนที่ บ.ลิเซ หมู่ ๙  
ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เมื่อวันที่  
๗ ก.ย. ๖๕ จากการสอบถามทราบบคุคลทัง้หมดให้การว่า  
ได ้เดินทางมาจากสหภาพเมียนมา ลักลอบเข ้ามา 
ในประเทศไทย เพื่อจะไปท�างานในพื้นที่ จ.เชียงใหม่  
หน ่วยจึงได ้น�าบุคคลทั้ งหมดส ่ง ตม.จ. เชียงราย  
เพื่อด�าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

กอ.รมน.จังหวัด ร.น. ร่วมกับจุดตรวจสุขส�าราญ  
ได้เรียกตรวจรถยนต์กระบะ จ�านวน ๒ คัน เมื่อวันท่ี  
๑๐ ก.ย. ๖๕ มพีฤตกิรรมต้องสงสยั จนท. จงึขอตรวจสอบ
โทรศพัท์มอืถอืพบว่ามกีารพดูคยุเรือ่งการลกัลอบขนย้าย 
แรงงานต่างด้าว ผู้ต้องหาท้ัง ๒ ให้การยอมรับ ต่อมา 
มีเบอร์โทรศัพท์โทรเข้ามาให้ไปรับแรงงานต่างด้าวฯ 
บรเิวณท่าเรอืบางมัน ม.๑ ต.นาคา อ.สขุส�าราญ จ.ระนอง 
จึงจัดก�าลังพลเข้าตรวจสอบ พบแรงงานเมียนมาทั้งหมด
ไม่มเีอกสารหรอืหนงัสอืเดนิทางฯ จ�านวน ๒๓ คน (ช.๑๗,  
ญ.๖) แรงงานทัง้หมดให้การว่าได้เดนิทางจาก จ.เกาะสอง 
ประเทศเมียนมา โดยเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับ
นายหน้าฝ่ังประเทศเมยีนมาเป็นเงนิคนละ ๖๘,๐๐๐ บาท 
เพื่อจะไปท�างานที่ประเทศมาเลเซีย จนท.จึงด�าเนินการ
ควบคุมตัวแรงงานต่างด้าวฯ ท้ังหมดส่ง สภ.สุขส�าราญ 
ด�าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป  

กกล.สรุสห์ี โดย ฉก.ลาดหญ้า/ร.๙ มว.ลว.ที ่๑ (บ.บ้องตี)้  
ร่วมกับ จนท.ฝ่ายปกครอง อ.ไทรโยค, ร้อย.ตชด.๑๓๖, 
สภ.ไทรโยค และ จนท.สาธารณสุข อ.ไทรโยค ท�าการ
จับกุมผู้กระท�าผิดลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย 
โดยไม่ได้รับอนุญาต สัญชาติเมียนมา จ�านวน ๔๘ ราย  
(ช.๓๓, ญ.๑๕) ผูต้ดิตาม ๘ ราย (ช.) และผูใ้ห้การสนบัสนนุ 
ช่วยเหลือซ่อนเร้นน�าพา จ�านวน ๔ ราย (ช.) รวม  
๖๐ ราย เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย. ๖๕ บริเวณ บ.บ้องตี้น้อย ม.๘  
ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี จนท.จึงท�าการ
แสดงตัวและจับกุม ผลการปฏิบัติจนท.สาธารณสุข  
ได้ท�าการตรวจวดัอณุหภมูร่ิางกายผูต้้องหา เบือ้งต้นไม่พบ
อุณหภูมิร่างกายสูงเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส จึงท�าการ 
ส่งต่อให้ จนท.ตร.สภ.ไทรโยค ด�าเนนิคดตีามกฎหมายต่อไป

กอ.รมน.ภาค ๓ สย.๑ โดย ฉก.ร.๑๔ กกล.นเรศวร  
จดัก�าลงัปฏิบตัภิารกจิในการลาดตระเวนเฝ้าตรวจ ในพืน้ที่  
บ.ห้วยมหาวงก์ ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก จับกุมบุคคล
ต่างด้าวลักลอบเข้าเมอืง โดยผดิกฎหมาย สญัชาตเิมยีนมา 
จ�านวน ๙ คน เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย. ๖๕ จากการสอบถาม
กลุ่มบุคคลต่างด้าว ให้การว่า กลุ่มตนมีความประสงค์
เดินทางเข้ามายังฝั่งไทย จึงได้ลักลอบข้ามแดน บริเวณ  
ช่องทาง/ท่าข้าม จนกระท่ังถูกเจ้าหน้าท่ีจับกุมดังกล่าว 
จึงได้ควบคุมตัวบุคคลต่างด้าวทั้งหมด ส่งให้ สภ.แม่สอด 
จ.ตาก เพื่อด�าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

กอ.รมน.ภาค ๓ สย.๑ โดย ฉก.ร.๑๔ กกล.นเรศวร 
จัดก�าลังปฏิบัติภารกิจในการลาดตระเวนบริเวณพื้นท่ี 
บ.ป่าไร่ดินแดง ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ 
๑๗ ก.ย. ๖๕ ผลการปฏิบัติ สามารถจับกุม กลุ่มบุคคล
ต่างด้าวลกัลอบเข้าเมอืงโดยผดิกฎหมาย สญัชาตเิมยีนมา  
จ�านวน ๑๕ คน (ช.๑๐, ญ.๕) พร้อมตรวจยึดของกลาง 
รถยนต์กระบะ จ�านวน ๑ คัน จากการสอบถามทราบว่า 
กลุ่มบุคคลต่างด้าวฯ มีความประสงค์จะเดินทางเข้ามา 
หางานท�ายงัฝ่ังไทย จงึได้ลกัลอบข้ามแดน บรเิวณช่องทาง/ 
ท่าข้าม จนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่จับกุม หน่วยจึงได้ควบคุม
ตัวบุคคลทั้งหมดส่ง สภ.แม่ระมาด เพื่อด�าเนินการ 
ตามกฎหมายต่อไป

กอ.รมน.ภาค ๓ สย.๑ โดย ฉก.ร.๑๔ กกล.นเรศวร 
จัดก�าลังร่วมกับฝ่ายความมั่นคงในพ้ืนท่ี ปฏิบัติภารกิจ 
ลาดตระเวนเฝ้าตรวจ บริเวณพืน้ที ่บ.สวนอ้อย ต.ท่าสองยาง 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เมือ่วนัที ่๑๘ ก.ย. ๖๕  สามารถจบักมุ
กลุ่มบุคคลต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง โดยผิดกฎหมาย 
สัญชาติเมียนมา จ�านวน ๑๑ คน (ญ.) กลุ่มบุคคลต่างด้าว 
ทัง้หมด มคีวามประสงค์จะเดนิทางเข้ามาหางานท�ายงัฝ่ังไทย  
จงึได้ลกัลอบข้ามแดน บรเิวณช่องทาง/ท่าข้าม จนกระทัง่ 
ถกูเจ้าหน้าทีจ่บักมุได้ดงักล่าว จงึได้ควบคุมตวับคุคลทัง้หมด  
ส่งให้ สภ.แม่เมย จ.ตาก เพือ่ด�าเนนิคดตีามกฎหมายต่อไป

กอ.รมน.จังหวัด ก.จ. กกล.สุรสีห์ โดย ฉก.ลาดหญ้า/
ร.๙ จัดก�าลังร่วมกับ ร้อย.ทพ.๑๔๐๔, ชุดปฏิบัติการข่าว 
กกล.สุรสีห์, ชุดเรดาห์เฝ้าตรวจ ร้อย.ลว. และเฝ้าตรวจ  
ร.๓๑ รอ., ตม.จ.กาญจนบุรี, สภ.เมืองกาญจนบุรี,  
ฝ่ายปกครอง อ.เมืองกาญจนบรุ ีและเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ 
อ.เมืองกาญจนบุรี ท�าการจับกุมผู ้กระท�าผิดลักลอบ 
เข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ได้รับอนุญาต สัญชาติ
เมียนมา จ�านวน ๓๔ ราย (ช.๑๙, ญ.๑๕) เมื่อวันท่ี  
๒๐ ก.ย. ๖๕ บรเิวณชายป่า บ.พนุ�า้ร้อน ม.๑๒ ต.บ้านเก่า 
อ.เมอืง จ.กาญจนบรุ ีผลการปฏบิตั ิเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ  
ได้ท�าการตรวจวดัอณุหภมิูร่างกายผูต้้องหาเบือ้งต้นไม่พบ
อุณหภูมิร่างกายสูงเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส จึงท�าการ 
ส่งต ่อให้เจ ้าหน้าท่ีต�ารวจ สภ.ไทรโยค ด�าเนินคดี 
ตามกฎหมายต่อไป

กอ.รมน.จังหวัด ช.พ. ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ร ่วมตรวจสอบแหล่งพักอาศัยของแรงงานต่างด้าว  
เพื่อป้องกันแรงงานงานต่างด้าวผิดกฎหมาย หลบหนี 
เข้าเมือง ใช้เป็นท่ีหลบซ่อน เมื่อวันท่ี ๒๑ ก.ย. ๖๕  
ที่บ้านเช่ามิ่งขวัญ ม.๑๒ ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จ�านวน ๓๐ คน (ช.๒๐, 
ญ.๑๐) และบ้านเช่าทุ่งน�้าใส ม.๑๒ ต.ดอนยาง อ.เมือง 
จ.ชมุพร แรงงานต่างด้าวสญัชาตเิมยีนมา จ�านวน ๑๐ คน 
(ช.๕, ญ ๕) จากการตรวจสอบแรงงานทุกรายมีเอกสาร 
ถกูต้องตามกฏหมาย ด�าเนนิการถ่ายรปู/บนัทกึข้อมลูบคุคล  
เพื่อเป็นฐานข้อมูลต่อไป 

ขบวนการลักลอบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง  
ซึง่เป็นอกีปัญหาหนึง่ทีต้่องเร่งแก้ไขในทกุมติิ เพราะบางส่วน 
ได้แอบแฝงเข้ามาในราชอาณาจักรในการก่อเหตุรุนแรง
ต่าง ๆ  ทั้งกับแรงงานต่างด้าวเอง และกับประชาชนทั่วไป  
เน่ืองจากเมื่อกระท�าความผิดไม่สามารถตรวจสอบได้  
ในขณะเดียวกันบางส่วนอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
อาชญากรรมข้ามชาติ รวมไปจนถึงการค้ามนุษย์และ
ปัญหาอืน่ ๆ  อกีมากมาย ซึง่สามารถจบักมุได้อย่างต่อเนือ่ง 
ดังนั้น หากพบผู้มีพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการหลบหนี 
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย สามารถแจ้งให้เจ้าหน้าท่ี 
ท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีเข้าตรวจสอบ หรือแจ้งได้ที่สายด่วน
ความมั่นคง ๑๓๗๔ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง



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 ๑๒ ประจ�ำเดือนกันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๕


