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กอ.รมน.
เลขาธกิาร กอ.รมน. และมลูนธิ ิทสปช. 
ส่งมอบบ้านผู้ประสบอัคคีภัย

พล.อ. สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสธ.ทบ./เลขาธิการ 
กอ.รมน. พร้อมคณะกรรมการมลูนธิิไทยอาสาป้องกนัชาติ  
(ทสปช.) เดินทางไป จ.สตูล เพื่อส่งมอบบ้านให้กับ  
นางสุวนย์ี แออดุม ประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากอคัคภียั  
บ้านเรือนพังเสียหายทั้งหลัง ไม่สามารถพักอาศัยได ้ 
ตามโครงการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้
และผู้ด้อยโอกาส ของมูลนิธิ ทสปช. ซึ่ง พล.อ. ณรงค์พันธ์  
จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน. ในฐานะประธาน
กรรมการมลูนธิ ิทสปช., คณะกรรมการฯ และทกุภาคส่วน 
ได้มีความห่วงใยต่อพ่ีน้องประชาชน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี 
ห่างไกล ให้ได้รับการดูแลสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานในการ
ด�ารงชีพอย่างเหมาะสม โดยมอบให้ กอ.รมน.ส่วนภูมิภาค 
และสมาชิก ทสปช. ส�ารวจที่พักอาศัยของประชาชน 
ในพื้นท่ีต่าง ๆ ท่ีช�ารุดทรุดโทรม หรือได้รับผลกระทบ 

จากภยัพิบติั เพ่ือด�าเนนิการซ่อมปรับปรุง สร้างสภาวะแวดล้อม 
ทีเ่อือ้ต่อการด�าเนนิชวิีตอย่างมัน่คง ปลอดภยั และมคีวามสขุ  
ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา ได้ด�าเนินการส่งมอบบ้านแล้วเสร็จ
รวมทั้งสิ้น ๘ หลังคาเรือน

จากนั้นคณะได้เดินทางไปยัง อ.ละงู จ.สตูล และ  
อ.ป่าบอน จ.พัทลุง พบปะให้ก�าลังใจประชาชนผู้ยากไร้ 
และนักเรียน นักศึกษาที่ฐานะยากจน พร้อมมอบเงิน
สนบัสนนุจากมลูนธิ ิทสปช. ท่ีได้รบับรจิาคจากทกุภาคส่วน  
ส�าหรบัเป็นกองทนุเพือ่ประกอบกจิกรรมสาธารณประโยชน์ 
เพ่ือดูแลช่วยเหลือ ลดภาระค่าใช้จ่าย บรรเทาความ 
เดือดร้อนในเบื้องต้นแก่พี่น้องประชาชน

นอกจากกิจกรรมดังกล่าวนี้ ที่ผ ่านมา กอ.รมน.  
ได้ร่วมกบั มลูนธิ ิทสปช. ด�าเนนิการโครงการอืน่ ๆ  มาอย่าง 
ต่อเนือ่ง อาท ิมอบอปุกรณ์ทางการแพทย์ให้กบัทหารผ่านศกึ,  

มอบสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และจักรยาน
สานขวัญปันสุขให้กับเด็กนักเรียน เพื่อสนับสนุนโอกาส
ทางการศึกษา ให้ได้รับการพัฒนาทักษะตามช่วงวัย  

ท้ังน้ี เพื่อส่งเสริมการมีจิตอาสา ร่วมดูแลช่วยเหลือ 
เพื่อนมนุษย์ พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต อันจะส่งผลต่อ
การพฒันาประเทศ สร้างความสงบเรยีบร้อยในพ้ืนทีต่่อไป

กอ.รมน.ขอบคณุทกุภาคส่วน
ในการบูรณาการขบัเคลือ่นนโยบายรัฐ 
แก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์ ยกระดับสู ่Tier 2 

พล.อ. สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสธ.ทบ./เลขาธิการ 
กอ.รมน. เป็นประธานฯ การประชุมเกี่ยวกับการจัด
อนัดบัการค้ามนษุย์ของประเทศไทยจากรายงานประจ�าปี 
ด้านการค้ามนุษย์ หรือ Trafficking in Persons Report 
(TIP Report) ประจ�าปีที ่๒๒ ถงึสถานการณ์การค้ามนษุย์ 
ปี ๖๕ เมือ่วนัที ่๒๑ ก.ค. ๖๕ โดยมกีารยกระดบัประเทศไทย 
สู ่ Tier 2 จาก Tier 2 Watch List พร้อมกับให ้
ข้อเสนอแนะต่อการด�าเนินงานของไทยในการด�าเนินคดี
ต่อผูก้ระท�าผดิกฎหมาย การคุม้ครองเหยือ่หรอืผูเ้สียหาย 
รวมถึงมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

จากการยกระดับสู่ Tier ๒ ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึง 
ความพยายามและความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการ 
แก้ปัญหาการค้ามนษุย์อย่างจรงิจงั โดยเป็นความร่วมมอื 
จากทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนษุย์ 
ผ่านกลไกการบรูณาการร่วมกัน ทัง้เจ้าหน้าทีฝ่่ายความมัน่คง  
ฝ่ายปกครอง สหวิชาชีพ และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
ควบคู่กับการส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงาน 
ระหว่างประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน โดยเน้นย�้า 
การบังคับใช้กฎหมาย การด�าเนินคดีกับผู ้กระท�าผิด  
การประกาศใช้แผนปฏิบัติการฯ การช่วยเหลือคุ้มครอง

ผู ้ เสียหายจากการค้ามนุษย์/การบังคับใช ้แรงงาน 
หรอืบรกิาร รวมถงึจดัตัง้ศูนย์ช่วยเหลอืเหยือ่พร้อมคุม้ครอง 
ดูแลผู้เสียหาย เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องตามมาตรการและหลักสากล

ทั้งนี้ เลขาธิการ กอ.รมน. ได้กล่าวในที่ประชุม
ว่า กอ.รมน. ในฐานะหน่วยงานบูรณาการแก้ไขปัญหา 
การค้ามนษุย์ ขอขอบคณุเจ้าหน้าที ่กอ.รมน., ทหาร, ต�ารวจ
ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนในการบูรณาการ 
มุ่งม่ันแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงของ 
ประเทศโดยเฉพาะปัญหาการค้ามนษุย์ทีถ่กูก�าหนดให้เป็น 
วาระแห่งชาติ จากการที่ประเทศไทยถูกจัดอันดับสูงขึ้น 
เป็นส่ิงยืนยันความเช่ือม่ันของนานาชาติที่มีต่อความ 
พยายามในการแก้ไขปัญหาของภาครัฐในการป้องกัน
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พร้อมเน้นย�้าให้เจ้าหน้าที่ 
กอ.รมน.ส่วนกลาง, กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด 
ด�ารงความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล 
ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์ให้เป็นรปูธรรมอย่างยัง่ยนื  
มุ ่ งเป ้าส�าคัญเพื่อขจัดการค ้ามนุษย ์ในทุกรูปแบบ  
โดยให้ยึดถือหลักกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชนและ 
หลักมนุษยธรรมเป็นส�าคัญ

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี ๔๖ จัดก�าลังพล  
ร่วมกับ พระครูสังฆรักษ์นพเดช ฐิตเตโช เจ้าอาวาส 
วัดศรีภิญโญศรัทธาราม, ชุมชนไทยพุทธบ้านศรีภิญโญฯ 
เดินทางไปที่ บ้านไอร์จือนะ และ บ้านธรรมเจริญ  
ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.ยะลา เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค. ๖๕ 
เพ่ือเยี่ยมเยียนให้ก�าลังใจด้วยความห่วงใย พร้อมน�า
สิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค น�้าดื่ม ข้าวสาร ไข่ไก่ และ 
ยาสามญัประจ�าบ้านทีมี่ความจ�าเป็นเร่งด่วน เข้าไปมอบให้ 
การช่วยเหลอืให้กบัพีน้่องประชาชนชาวไทยมสุลมิทีไ่ด้รบั 
ผลกระทบจากวาตภัย ท�าให้หลังคาบ้านเรือนเสียหาย  
จ�านวน ๑๓ หลงัคาเรอืน เพือ่เป็นการบรรเทาความเดอืดร้อน 
ในเบื้องต้นภายใต้การอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรม

จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ผู้นับถือ
ต่างศาสนาที่เห็นถึงความเดือดร้อนของผู้ประสบวาตภัย
ในช่วงสภาพอากาศท่ีแปรปรวน ซึ่งสร้างความเสียหาย
แก่บ้านเรือนประชาชนไมว่่าจะในภาคใต้ และทัว่ทกุภาค
ของประเทศนัน้ โดยในเบือ้งต้นเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องซึง่มี 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อ�าเภอ  
ท้องถิน่ รวมทัง้เจ้าหน้าทีฝ่่ายความมัน่คง ได้เข้าไปส�ารวจ
เพือ่ด�าเนนิการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนให้สามารถอยูอ่าศยั
ได้ตามปกติ พร้อมท้ังน�าถุงยังชีพไปมอบ ถือเป็นน�้าใจ
ของคนไทยท่ีคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาโดยตลอด  
อันแสดงให้เห็นถึงความปกติสุขใน ๓ จังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ จะกลับคืนสู่ความปกติสุขอีกครั้ง

หน่วยเฉพาะกิจ ทพ.๔๖ ร่วมกับ
เจ้าอาวาสวัดศรภิีญโญศรทัธาราม 
และผู้น�าชมุชน ช่วยเหลอืผู้ประสบวาตภัย
ใน อ.รือเสาะ จ.ยะลา “อยูร่่วมกนัแบบพหวัุฒนธรรม”



 

เล ่มนี้ มีอะไร

๒  ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๑๐ ประจ�ำเดือนกรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๕

...พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ...

 พล.อ. ศรชยั กาญจนสตูร จเร กอ.รมน. เป็นประธานจดักจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติ เพ่ือแสดงความจงรักภกัด ี
และน้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุ เนือ่งในวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั  
ถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการท่ีดีและ 
พลังของแผ่นดิน และจัดกิจกรรมจิตอาสาบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ท�าความสะอาดอาคารส�านักงาน  
และบริเวณพื้นที่โดยรอบสวนรื่นฤดี เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๕

 พล.ท. วีระกาญจน์ โล่ห์สถาพรพิพิธ ผอ.สบค.กอ.รมน. น�าข้าราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงาน
ราชการ กอ.รมน. ร่วมโครงการฝึกอบรมจริยธรรม เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม น�าไปประยุกต์
ใช้ในการปฏิบัติงาน และเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ วัดพิชยญาติการาม  
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม. เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค. ๖๕

 พ.อ. สภุร  สมัมา ผช.ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. ตรวจตดิตามผลการปฏบิตังิานแผนงาน/โครงการของ กอ.รมน.
จังหวัด ป.จ. ณ ศูนย์เรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพบางเดชะ ต.บางเดชะ อ.เมือง วิสาหกิจชุมชน 
บ้านบางแตน ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี และวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรป่าขะสามัคคี  
บ้านทุ่งกระโปรง ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก รวมถึงตรวจสอบการปรับพ้ืนท่ีเตรียมติดตั้งเคร่ืองอบแห้ง
พลงังานแสงอาทติย์แบบพาราโบลาโดม นวัตกรรมโดยความร่วมมอืจาก วช. และ กอ.รมน. เม่ือวนัที ่๒๑ ก.ค. ๖๕

ข่าว กอ.รมน. (ส่วนกลาง)  ๒
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   ๓
ข่าว กอ.รมน. จังหวัด  ๔ – ๕
กอ.รมน.ภาค ๔ สน. จัดกิจกรรมดนตรีในสวน   ๖
 กีฬา ซ่อมแซมบ้าน สร้างความสัมพันธ์ 
 ผูกพันชุมชน สร้างสันติสุข
กล่องเคร่ืองมือช่างไม้/กล่องเคร่ืองมือช่างไม้ AI  ๗
ริ้วรอยบนใบหน้า ปัญหาสุดกวนใจ  ๘
สังคม กอ.รมน.  ๘
Hot English : Idioms with a word WATER  ๘
วรรษมาลี สีสันแห่งพรรณไม้กลางสายฝน   ๙
๗ ค�าท�านาย เมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาถึงขีดสุด  ๙
 ในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า
กอ.รมน. จังหวัด อ.น. บูรณาการ  ๑๐
 ร่วมสร้างฝายชะลอน�้า
งานตรวจสอบภายในภายใต้  ๑๑
 สภาวะวิกฤติ COVID-19

วัสดีค่ะ เดือนกรกฎาคมถือเป็นเดือนมหามงคล ในวาระที่ประชาชนชาวไทย
ร่วมใจน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และ 
ในโอกาสมหามงคลน้ี กอ.รมน. ได้จัดพิธถีวายราชสกัการะ ถวายราชสดดุ ีถวายพระพร 
ชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน รวมทั้ง 
การจัดนิทรรศการแสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และกิจกรรมจิตอาสา
บ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อให้ข้าราชการ กอ.รมน. แสดงความจงรักภักดีและ
ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

กอ.รมน. ในฐานะหน่วยงานบรูณาการแก้ไขปัญหาความมัน่คงด้านต่าง ๆ  ร่วมกบั
หน่วยงานทั้งภาคราชการและภาคเอกชน ได้จัดท�าโครงการและกิจกรรมสนับสนุน
หน่วยราชการและช่วยเหลือประชาชน เช่น การยกระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์
ในประเทศไทยจาก Tier 2 Watch List ขึ้นเป็น Tier 2 และส่งมอบบ้านผู้ประสบ
อัคคีภัยในจังหวัดสตูลร่วมกับมูลนิธิ ทสปช. 

ขณะเดียวกัน กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ยังคงปฏิบัติภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างต่อเน่ืองเข้มแข็ง เช่น กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ผูกพันชุมชน 
สร้างสันติสุข ของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. การบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานต�าบล
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ กอ.รมน.จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ อบต.บ้านไร่ สถาน ี
ดับไฟป่าห้วยแม่ดี มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด�าริ และประชาชน 
ในพืน้ที ่ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อทุยัธานี รวมทัง้ภารกจิของ กอ.รมน.จงัหวดักาญจนบุร,ี 
กอ.รมน.จงัหวดัชลบรุ,ี กอ.รมน.จังหวดัสพุรรณบรุ,ี กอ.รมน.จงัหวดับรุรีมัย์, กอ.รมน.
จังหวัดนครพนม, กอ.รมน.จังหวัดอ�านาจเจริญ, กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย, กอ.รมน.
จังหวัดแพร่, กอ.รมน.จังหวัดอุตรดิตถ์, กอ.รมน.จังหวัดสงขลา, กอ.รมน.จังหวัดตรัง 
และ กอ.รมน.จังหวัดนราธิวาส 

ปิดท้ายเล่มด้วยเร่ืองของ COVID-19 ท่ีเราต้องใช้ชีวิตร่วมกันไปอีกนาน  
“งานตรวจสอบภายในภายใต้สภาวะวิกฤติ COVID-19” โดยส�านักงานตรวจสอบ
ภายใน กอ.รมน. และ “มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 
ภายในสวนรื่นฤดี” โดย คบค.๑๙ เพื่อยึดถือและปฏิบัติร่วมกันจนกว่า COVID-19 
จะจากเราไป

ขอให้ทุกท่านได้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นตาม Link : https : //forms.
gle/cPzp8AQSNxMCktUg7 หรือผ่าน QR Code ด้านล่างด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ



๓๓ปีีที่่� ๒๐ ฉบัับัที่่� ๑๐ ปีระจำเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

พระราชกรณียีกิจด้้านการเกษตร
พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่่�หัั วสนพระราช 

หัฤทั ยู่ ง านและทอด็พระ เนตรถึึ งความสำคัญ 
ของการเกษตร พระองคพ์ระราชทานโครงการอนัเน่�อง
มาจากพระราชด็ำ ริท่� เ ก่� ยู่วข้องกับการ เกษตร 
หัลายู่โครงการ เช�น 

๑. โครงการแก้มลิงห้ัวยู่ใหัญ� สถึานส่บ่น้ำด้็วยู่ไฟฟ้า 
บา้นหัว้ยู่แหัน ขดุ็สระเกบ็น้ำ หัม่�ท่� ๔ และขุด็ลอกคลอง 
หัม่�ท่� ๑๔ อันเน่�องมาจากพระราชด็ำริ ต.ห้ัวยู่ใหัญ� 
อ.เม่องเพชรบ่รณ์์ จ.เพชรบ่รณ์์ 

โครงการแก้มลิงหั้วยู่ใหัญ�ฯ ประกอบด็้วยู่ ๔ ส�วน 
ได็้แก� ๑) งานก�อสร้างแก้มลิงหั้วยู่ใหัญ� ในพ่้นท่� ๕๐ ไร� 
ความจุประมาณ์ ๓๗๓,๐๐๐ ลบ.ม. ๒) งานขุด็สระเก็บ
น้ำในพ่้นท่�หัม่�ท่� ๔ ต.บ้านโคก ๓) งานขุด็ลอกคลอง  
หัม่�ท่� ๑๔ ต.บ้านโคก ๔) งานก�อสร้างสถึาน่ส่บน้ำด็้วยู่
ไฟฟ้าพร้อมระบบส�งน้ำหั้วยู่แหัน ความยู่าว ๔ กม.  
เป็นแหัล�งน้ำสำหัรับอปุโภคบรโิภคแก�ราษฎร ต.ห้ัวยู่ใหัญ� 
จำนวน ๑,๐๐๖ ครัวเร่อน รวม ๕,๐๓๐ คน และยู่ังได็้
ใช้ น้ำจากแก้มลิงห้ัวยู่ใหัญ� ส�งน้ำสนับสนุนพ่้นท่�
การเกษตรในช�วงฤด็่ฝน จำนวน ๒,๐๐๐ ไร� ช�วงฤด็่แล้ง 
๔๐๐ ไร� นอกจากน่ ้ยู่งัสนบัสนนุนำ้เพ่�อการอุปโภคบรโิภค 
และทำการเกษตรของราษฎรหัม่�ท่� ๗ บ้านห้ัวยู่แหัน 
และหัม่�บ้านใกล้เค่ยู่งใหั้ม่น้ำใช้ตลอด็ทั้งปี

๒. โครงการอ�างเก็บน้ำหั้วยู่เฮ้่ี้ยู่อันเน่�องมาจาก
พระราชด็ำริ ต.ศร่ถึ้อยู่ อ.แม�สรวยู่ จ.เช่ยู่งรายู่

โครงการอ�างเก็บน้ำห้ัวยู่เฮ้่ี้ยู่ เป็นทำนบคันดิ็นกักน้ำ 
และอาคารบงัคบัน้ำในลำหัว้ยู่เฮี้่ยู้่ ประเภทเหัมอ่ง/ฝายู่ 
โครงการสามารถึสร้างประโยู่ชน์ในการสนับสนุนน้ำ 
เพ่�อการอุปโภคบริโภคของราษฎรและพ่้นท่�การเกษตร 
จำนวน ๘ หัม่�บ้าน สามารถึส�งน้ำสนับสนุนพ่้นท่�
การเกษตรในช�วงฤด็่ฝน ๒,๐๐๐ ไร� และช�วงฤด็่แล้ง 
๕๐๐ ไร� รวมท้ังเป็นแหัล�งน้ำสำรองในการประกอบ
อาช่พเสริมให้ักับเกษตรกรให้ัม่รายู่ได้็ตลอด็ทั้งปี และ
ยู่ังช�วยู่บรรเทาปัญหัาอุทกภัยู่ในช�วงฤด็่ฝน

๓. โครงการจัด็พัฒนาท่�ด็ินตามพระราชประสงค์
หันองพลับ-กลัด็หัลวง จังหัวัด็ประจวบค่ร่ขันธ์์และ
จังหัวัด็เพชรบุร่

ด็้วยู่ทรงตระหันักในปัญหัาท่�ใหัญ�ท่�สุด็ปัญหัาหันึ�ง
ของประเทศไทยู่ คอ่ ปัญหัาชาวไร�ชาวนาไม�มท่่�ด็นิทำกิน  
ของตนเองเป็นหัลักแหัล�งอยู่�างเพ่ยู่งพอ จึงทรง 
ด็ำเนินการพัฒนาท่�ด็ินท่�รกร้างว�างเปล�า ซึ่ึ�งหัมด็สภาพ
ป่าสงวนของชาติแล้ว ใหั้ม่สภาพเป็นท่�ด็ินอุด็มสมบ่รณ์์ 
แล้วนำมาจัด็สรรให้ัชาวไร�ชาวนาท่�ต้องการจะช�วยู่ตนเอง 
และช�วยู่เหัล่อซึ่ึ� งกันและกันใหั้ ได็้ เข้ ามาหัากิน 
เป็นการถึาวร โด็ยู่ด็ำเนินการในร่ปสหักรณ์์การเกษตร 
ใหั้สมาชิกม่สิทธ์ิในการครอบครองทำมาหัากินในท่�ด็ิน
ได็้ชั�วล่กชั�วหัลานแต�กรรมสิทธ์ิ�ในท่�ด็ินเป็นของสหักรณ์์ 
หัลักการและวิธ์่ด็ำเนินการด็ังกล�าวทำใหั้เกษตรกร
สามารถึยู่กระด็ับฐานะความเป็นอยู่่�ของตนเองใหั้ด็่ขึ้น 
ม่อยู่่� ๔ แหั�ง ค่อ ๑) โครงการจัด็พัฒนาท่�ด็ินตาม 
พระราชประสงค์หันองพลับ-กลัด็หัลวง จังหัวัด็
ประจวบค่ร่ขันธ์์และจังหัวัด็เพชรบุร่ ๒) โครงการจัด็
พัฒนาท่�ด็ินตามพระราชประสงค์หัุบกะพง จังหัวัด็
เพชรบรุ ่๓) โครงการตามพระราชประสงค์ด็อนขุนห้ัวยู่ 
จังหัวัด็เพชรบุร่ และ ๔) โครงการตามพระราชประสงค์
หัม่�บ้านสหักรณ์์ห้ัวยู่สัตว์ใหัญ� ป่าเด็็ง-ป่าละอ่ จังหัวัด็
ประจวบค่ร่ขันธ์์และจังหัวัด็เพชรบุร่

พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่่�หััว ทรงปฏิิบัติ 
พระราชกรณ์ยู่่กจิด็ว้ยู่พระปรช่าสามารถึเเละพระวริยิู่ะ
อุตสาหัะ ทุ�มเทพระวรกายู่เพ่�อช�วยู่เหัล่อราษฎร 
ทั�วประเทศ ลด็ทอนความลำบากเด็อ่ด็ร้อนของประชาชน 
ชาวไทยู่ทุกคน

อ้้างอ้ิง : 
• หันังส่อ ๖๐ พรรษามหัาวชิราลงกรณ์ 
• หันังส่อ จด็หัมายู่ข�าวกรมราชเลขานุการในพระองค์ ปีท่� ๖ ฉบับท่� ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๔ - มกราคม ๒๕๖๕ โด็ยู่ กรมราชเลขานุการในพระองค์
• หันังส่อ พระบาทสมเด็็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่่�หััว พระมหัากษัตริยู่์
รชักาลท่� ๑๐ แหั�งราชวงศ์จกัร ่โด็ยู่ ฝา่ยู่วิชาการ สำนักพิมพ์สถึาพรบุ�คส์ 
• หันังส่ออ�านเพิ�มเติม กลุ�มสาระการเร่ยู่นร่้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธ์รรมระด็ับประถึมศึกษาและระด็ับมัธ์ยู่มศึกษา เร่�อง  พระราช
ประวัติและพระราชกรณ์่ยู่กิจสมเด็็จพระเจ้าอยู่่�หััวมหัาวชิราลงกรณ์  
บด็นิทรเทพยู่วรางกร่ โด็ยู่ สำนักงานคณ์ะกรรมการการศึกษาข้ันพ่น้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธ์ิการ 
• http://www.phralan.in.th/coronation/royalduties.php         
• https://king.kapook.com/
• https://www.hrdi.or.th/Events/detail/38
• https://www.royaloffice.th/
เรีียบเรีียง : สุภมาศ ยู่านนาวา

พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่่�หััว พระมหัากษัตริย์ู่  
รัชกาลท่� ๑๐ แหั�งพระบรมจักร่วงศ์ พระนามเดิ็มว�า 
“สมเด็็จพระเจ้าล่กยู่าเธ์อ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์  
บรมจักรยู่าด็ิศรสันตติวงศ เทเวศรธ์ำรงสุบริบาล  
อภิคณุ์ป่การมหัติลาด็ลุเด็ช ภม่พิลนเรศวรางกร่ กติตสิริิ 
สมบร่ณ์์สวางควฒัน์ บรมขตัตยิู่ราชกุมาร” เป็นพระโอรส 
ในพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธ์ิเบศร มหัาภ่มิพล
อด็ลุยู่เด็ชมหัาราช บรมนาถึบพติร กบั สมเด็จ็พระนางเจ้า 
สริกิติิ� พระบรมราชนิน่าถึ พระบรมราชชนนพ่นัปหีัลวง 
เสด็จ็พระราชสมภพ ณ์ พระท่�นั�งอัมพรสถึาน พระราชวัง
ด็สุติ เม่�อวนัจนัทรท์่� ๒๘ กรกฎาคม พทุธ์ศกัราช ๒๔๙๕ 

ขณ์ะทรงพระเยู่าว์ทรงสำเร็จการศึกษาขั้นต้น 
ในระดั็บอนุบาลจากโรงเร่ยู่นจิตรลด็า แล้วจึงเสด็็จฯ  
ไปทรงศึกษาต�อในระดั็บประถึมศกึษาท่�โรงเรยู่่นคิงสมด่็ 
ประเทศองักฤษ และศกึษาระด็บัมธั์ยู่มศกึษาท่�โรงเรยู่่น
มลิล์ฟิลด์็ ประเทศอังกฤษ จากนัน้ทรงศึกษาต�อวชิาทหัาร 
ท่�โรงเรยู่่นคงิสส์กล่ ประเทศออสเตรเลยู่่ และทรงศกึษา
ต�อระด็บัอดุ็มศกึษาระด็บัปรญิญาตรส่าขาอกัษรศาสตร์ 
ด็า้นการทหัาร จากมหัาวทิยู่าลยัู่นวิเซึ่าทเ์วลส ์ประเทศ
ออสเตรเล่ยู่

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๒๑ ทรงศึกษาต�อ 
ท่�โรงเรยู่่นเสนาธิ์การทหัารบก รุ�นท่� ๔๖ จากนัน้ ทรงเข้า 
ศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์ มหัาวิทยู่าลัยู่สุโขทัยู่ 
ธ์รรมาธ์ิราช และปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ทรงได็้รับการศึกษา  
ณ์ วทิยู่าลยัู่ปอ้งกนัราชอาณ์าจกัรแหั�งสหัราชอาณ์าจกัร 

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ พระบาทสมเด็จ็พระบรมชนกาธ์เิบศร 
มหัาภ่มิพลอด็ุลยู่เด็ชมหัาราช บรมนาถึบพิตร ได้็ 
ทรงพระกรุณ์าโปรด็เกล้าฯ ใหั้ตั้งการพระราชพิธ่์
สถึาปนาเฉลมิพระนามาภไิธ์ยู่ สมเด็จ็พระเจา้ลก่ยู่าเธ์อ 
เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ ใหั้ด็ำรงพระอิสริยู่ยู่ศตามโบราณ์
ขัตติยู่ราชประเพณ์่ เพ่�อ รับราชสมบัติปกครอง 
ราชอาณ์าจักรสบ่สนองพระองค์ โด็ยู่มพ่ระนามตามจารึก 
พระสุพรรณ์บฏัิว�า “สมเด็จ็พระบรมโอรสาธิ์ราช เจ้าฟา้
มหัาวชริาลงกรณ์ บด็นิทรเทพยู่วรางกร่ สริกิติยิู่สมบร่ณ์
สวางควฒัน์ วรขัตตยิู่ราชสนัตติวงศ์ มหิัด็ลพงศอด็ลุยู่เด็ช 
จักร่นเรศยูุ่พราชวิสุทธ์ิ สยู่ามมกุฎราชกุมาร” 

ต�อมาภายู่หัลังจากการสวรรคตของพระบาท
สมเด็จ็พระบรมชนกาธิ์เบศร มหัาภมิ่พลอดุ็ลยู่เด็ชมหัาราช 
บรมนาถึบพิตร สมเด็็จพระบรมโอรสาธ์ิราชฯ สยู่าม 
มกฎุราชกมุาร จงึสบ่ราชสมบตัติ�อจากพระบดิ็า ขึน้เปน็
พระมหัากษัตริยู่์ลำด็ับท่� ๑๐ แหั�งราชวงศ์จักร่โด็ยู่ม่ 
พระปรมาภไิธ์ยู่ท่�จารกึในพระสพุรรณ์บฏัิว�า “พระบาท

สมเด็จ็พระปรเมนทรรามาธ์บิด็ศ่รส่นิทรมหัาวชริาลงกรณ์ 
มหัิศรภ่ มิพลราชวรางก่ร กิติสิริสมบ่รณ์อดุ็ลยู่เด็ช  
สยู่ามิ นทราธ์ิ เ บศรราชว โ รด็ม  บรมนาถึบพิ ตร  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่่�หััว” 

พระบาทสมเ ด็็จพระ เ จ้ าอยู่่� หัั ว  ทรงปฏิิ บั ติ 
พระราชกรณ์่ยู่กิจอันเป็นคุณ์านุประโยู่ชน์ต�อเเผ่�นด็ิน 
เเละประชาชนชาวไทยู่ไว้เปน็อนันต ์ ซึ่ึ�งพระราชกรณ์ยู่่กิจ
ของพระองค์ม่หัลากหัลายู่ด็้าน อาทิ 

พระราชกรณียีกิจด้้านการบินิ
พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่่�หััวทรงพระปร่ชาชาญ  

ในด็า้นการบนิ ทรงมค่วามชำนาญในการบงัคบัอากาศยู่าน
ชนิด็ต�าง ๆ ทั้งอากาศยู่านทหัารและอากาศยู่านพาณิ์ชยู่์  
ภายู่หัลงัจากทรงจบหัลกัสต่รวชิาการทหัารและการศกึษา
ทางวิชาการระด็ับอุด็มศึกษา ทรงเข้ารับการฝึกเพิ�มเติม
และทรงศึกษาหัลักส่ตรด้็านการบินเป็นจำนวนมาก อาทิ 
อากาศยู่านแบบปีกหัมุน (เฮี้ลิคอปเตอร์) เคร่�องบินใบพัด็ 
เคร่�องบินไอพ�นสมรรถึนะส่ง เคร่�องบินขับไล�สมรรถึนะส่ง 
ทั้ งยู่ั งทรงปฏิิบัติหัน้าท่� คร่การบินเคร่� องบินขับไล� 
แก�นักบินขับไล�ของกองทัพอากาศ 

อ่กทั้ง พระองค์ทรงศึกษาหัลักส่ตรนักบินพาณิ์ชย์ู่ 
จากสถึาบันพาณ์ิชยู่์ตร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ทรงเข้ารับ 
การฝึกหัลักส่ตรการบินในฐานะนักบินโบอิ้ง ๗๓๗-๔๐๐ 
จากบรษิทั การบนิไทยู่ จำกดั็ (มหัาชน) ทรงผ่�านการตรวจ
สอบจากการขนส�งทางอากาศและทรงได็้รับใบอนุญาต
นักบินพาณ์ิชยู่์เอก และ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ทรงเข้ารับการฝึก
หัลักส่ตรกัปตัน จากบริษัท การบินไทยู่ จำกัด็ (มหัาชน) 
และทรงรับการท่ลเกล้าฯ ถึวายู่ตำแหัน�งนักบินท่� ๑  
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมชั�วโมงบิน ๓,๐๐๐ ชั�วโมง 

พระราชกรณียีกิจด้้านการทหาร
พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่่�หััว เสด็็จพระราชด็ำเนิน

ไปทรงเยู่่�ยู่มท่�ตัง้กองทหัารหัน�วยู่ต�าง ๆ  อยู่่�เสมอ จากการท่� 
ได็้ทรงศึกษาด็้านวิชาทหัารมานาน ทรงมค่วามร่เ้ช่�ยู่วชาญ 
อยู่�างมาก และได้็พระราชทานความร่เ้หัล�านั้นใหั้แก�ทหัาร  
๓ เหัล�าทัพ ทรงปฏิบัิตพิระองค์เป็นแบบอยู่�างแก�นายู่ทหัาร 
เอาพระทัยู่ใส�ในความเป็นอยู่่�ทุกข์สุขของทหัารผ่่้อยู่่� 
ใต้บังคับบัญชาอยู่�างทั�วถึึง ทรงส�งเสริมกิจการทหัาร 
ใหั้ เจริญรุด็หัน้า ทรงพระราชทานพระราชทรัพยู่์ 
ส�วนพระองค์เพ่�อเป็นทุนการศึกษาแก�บุตรของทหัาร  
สิ�งเหัล�าน่้ล้วนก�อใหั้เกิด็ความเทิด็ท่นและความจงรักภักด็่
แก�เหัล�าทหัารเป็นอยู่�างยู่ิ�ง 

นอกจากน่ ้ ทรงปฏิบัิตพิระราชกรณ์ยู่่กิจด้็านการทหัาร 
และทรงเข้าร�วมปฏิบิตักิารรบในการต�อต้านการก�อการร้ายู่ 
ในภาคเหันอ่และภาคตะวันออกเฉยู่่งเหันอ่ของประเทศไทยู่ 
รวมทั้ งการคุ้มกันพ่้นท่� ในบริ เวณ์รอบค�ายู่ผ่่้อพยู่พ 
ชาวกัมพ่ชา ท่�เขาล้าน จังหัวัด็ตราด็ แม้จะเป็นภารกิจ 
ท่�ต้องทรงเส่�ยู่งภยู่ันตรายู่ แต�พระองค์ทรงปฏิิบัติพระราช
ภารกิจอยู่�างเต็มพระกำลัง 

ด็้วยู่พระราชภารกิจด็้านการทหัารท่�พระองค์ 
ทรงพระปรช่าสามารถึ พระองค์ทรงได้็รบัพระบรมราชโองการ 
จากพระบาทสมเด็็จพระมหัาภ่มิพลอดุ็ลยู่เด็ชมหัาราช 
บรมนาถึบพิตร แต�งตัง้พระยู่ศทางทหัารสง่สุด็ ๓ เหัล�าทัพ 
ค่อ พลเอก พลเร่อเอก และพลอากาศเอก 

พระราชกรณียีกิจด้้านการศึกึษา
พระบาทสมเด็จ็พระเจา้อยู่่�หัวั ทรงตระหันกัในคณุ์ค�า

และความสําคัญของการพัฒนาทรัพยู่ากรมนุษยู่์ของ
ประเทศใหั้ม่คุณ์ภาพ การศึกษาของเด็็กและเยู่าวชน 
เป็นรากฐานสำคัญในการขับเคล่�อนใหั้ประเทศชาติ 
เจริญรุ�งเร่อง พระองค์ทรงสนับสนุนด็้านการศึกษา 
ใหั้กับประชาชนได็้เร่ยู่นร่้สามารถึนํามาใช้ประกอบอาช่พ
เล่้ยู่งตนเองและครอบครัว รวมถึึงสามารถึนำความร่ ้
มาพัฒนาสังคมและประเทศชาติได็้  โด็ยู่พระองค์
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหั้ใช้อาคารของ 
กรมทหัารมหัาด็เล็กราชวลัลภรกัษาพระองค ์เป็นท่�ตัง้ของ
โรงเร่ยู่นอนุบาลช่�อว�า โรงเร่ยู่นอนุบาลทหัารมหัาด็เล็ก 
ราชวลัลภ โด็ยู่ในระยู่ะแรกได้็จดั็การเรยู่่นการสอนเฉพาะชัน้ 
อนุบาล ต�อมาโรงเร่ยู่นได้็ยู่้ายู่ไปท่�จังหัวัด็นนทบุร่ และ 
ได็้รับพระราชทานช่�อใหัม�ว�า “โรงเร่ยู่นอนุราชประสิทธ์ิ�”

พระองค์พระราชทานพระราชทรัพย์ู่ส�วนพระองค์ 
สมทบเป็นค�าก�อสร้างโรงเรยู่่นมัธ์ยู่มศึกษาท่�ตัง้อยู่่�ในชนบท
หั�างไกล คมนาคมไม�สะด็วก กระทรวงศึกษาธิ์การได้็สนอง
พระราชประสงค์ด็้วยู่การน้อมเกล้าฯ ถึวายู่โรงเร่ยู่น 

ในระด็ับมัธ์ยู่มศึกษาจำนวน ๑๔ โรงเร่ยู่น เป็นโรงเร่ยู่น 
ในพระราช่ปถึัมภ์ 

พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่่�หััว พระราชทาน 
คำแนะนำและทรงส�งเสริมให้ัโรงเร่ยู่นด็ำเนินโครงการ 
อันเป็นประโยู่ชน์แก�นักเร่ยู่น อาทิ โครงการอาช่พอิสระ 
พระราชทานวัสด็ุอุปกรณ์์การศึกษาท่�ทันสมัยู่ต�าง ๆ 

นอกจากน่้ ยู่ังม่พระราชด็ําริใหั้จัด็ทํา “โครงการทุน
การศกึษา สมเด็จ็พระบรมโอรสาธ์ริาชฯ สยู่ามมกฎุราชกมุาร” 
โด็ยู่พระราชทานพระราชทรัพยู่์ส�วนพระองค์และเงิน 
จากผ่่บ้รจิาคโด็ยู่เสด็จ็พระราชกศุลมาใช้ให้ัเกดิ็ประโยู่ชน์สง่สดุ็ 
เพ่�อเป็นทุนการศึกษาแก�เด็็กยู่ากจน ต�อมาม่พระราชด็ําริ
ใหั้จัด็ตั้ง “ม่ลนิธ์ิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็็จ 
พระบรมโอรสาธ์ิราชฯ สยู่ามมกุฎราชกุมาร” หัร่อ ม.ท.ศ. 
เพ่�อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก�เยู่าวชนท่�เร่ยู่นด็่ 
ขยู่ันหัมั�นเพ่ยู่ร ประพฤติด็่ ม่คุณ์ธ์รรม และฐานะยู่ากจน 
ใหั้สามารถึพึ� งพาตนเองได็้อยู่�างมั�นคง และเสด็็จ
พระราชด็ำเนนิไปทรงพระราชทานปรญิญาบัตรแก�บณั์ฑิติ 
ของมหัาวิทยู่าลัยู่ต�าง ๆ มาโด็ยู่ตลอด็

พระราชกรณียีกิจด้้านการแพทย์และสาธารณีสขุ
 เน่� อง ด้็วยู่โรคติด็เช่้อไว รัสโคโรนา ๒๐๑๙  

(COVID-19)  ท่�ระบาด็ในประเทศไทยู่ สร้างความเด็อ่ด็ร้อน 
แก�ประชาชาวไทยู่ทัง้ประเทศ พระบาทสมเด็จ็พระเจ้าอยู่่�หัวั 
และสมเด็็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน่ ทรงพระกรุณ์า
โปรด็เกลา้ฯ ใหัร้ถึเกบ็ตัวอยู่�างชว่นริภยัู่มาใหับ้รกิารตรวจ
คัด็กรองโรคติด็เช่้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
แก�ประชาชน และกองแพทยู่์หัลวง สำนักพระราชวัง  
ร�วมกับหัน�วยู่แพทย์ู่เคล่�อนท่�สถึาบันประสาทวิทยู่า  
หัน�วยู่แพทยู่์กรมการแพทยู่์ กระทรวงสาธ์ารณ์สุข มาใหั้
บริการด้็านสาธ์ารณ์สุขด่็แลรักษาพยู่าบาลเบ้่องต้น 
แก�ประชาชนท่�มาเฝ้าฯ รบัเสด็็จ รวมทัง้ทรงพระกรณุ์าโปรด็เกล้าฯ 
พระราชทานเจลแอลกอฮี้อล์กบัพิมเสนแก�ประชาชน และ
ใหั้ตั้งครัวพระราชทานประกอบอาหัารร�วมกับโรงครัว
กองทัพบก พระราชทานแก�ประชาชนท่�มาเฝ้าฯ รับเสด็็จ 

พระบาทสมเด็จ็พระเจ้าอยู่่�หัวัและสมเด็จ็พระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชิน่ ทรงพระกรุณ์าโปรด็เกล้าฯ พระราชทาน 
“ถึุงพระราชทานกำลังใจ” แก�โรงพยู่าบาลแม�ข�ายู่และ 
โรงพยู่าบาลสนามในกรงุเทพมหัานครและจงัหัวดั็ปรมิณ์ฑิล 
จำนวน ๔๙ แหั�ง รวมถึึงสำนักงานสาธ์ารณ์สุขจังหัวัด็ 
ต�าง ๆ เพ่�อเป็นกำลังใจแก�เจ้าหัน้าท่�สาธ์ารณ์สุข 

พระองคท์รงพระกรุณ์าโปรด็เกล้าฯ ให้ักองบัญชาการ
ทหัารมหัาด็เล็กรกัษาพระองค์เชญิถึงุพระราชทานกำลังใจ
ไปพระราชทานแก�สมาคมคนตาบอด็แหั�งประเทศไทยู่ 
อ่กด็้วยู่

พระราชกรณียีกิจด้้านศึาสนา
พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่่�หััว ทรงม่พระราชศรัทธ์า  

ทรงผ่นวชในพระพุทธ์ศาสนา โด็ยู่ม่พระราชพิธ์่ผ่นวช  
ณ์ พัทธ์ส่มาวัด็พระศร่รัตนศาสด็าราม ม่สมเด็็จ 
พระอรยิู่วงศาคตญาณ์ สมเด็็จพระสงัฆราช (วาสน์ วาสโน) 
เป็นพระอปัุชฌาย์ู่ สมเด็็จพระญาณ์สังวร (เจริญ สวุฑิฒฺโน) 
เป็นพระกรรมวาจาจารย์ู่ สมเด็จ็พระธ์ร่ญาณ์มุน ่(ธ์ร์่ ปณุ์ณฺ์โก) 
ถึวายู่อนศุาสน์ ได้็รบัถึวายู่พระสมณ์นามว�า “วชริาลงฺกรโณ์” 
และได็้ประทับอยู่่�  ณ์ วัด็บวรนิเวศวิหัาร ตลอด็จน 
ทรงลาสิกขา

นอกจากน่้ พระบาทสมเด็จ็พระเจ้าอยู่่�หัวัทรงอุปถึัมภ์
พระอารามต�าง ๆ ในพระพุทธ์ศาสนา โด็ยู่พระอาราม 
แหั�งแรกท่�ทรงรบัไวใ้นพระราชป่ถึมัภค์อ่ วดั็วชริธ์รรมสาธ์ติ
วรวิหัาร ซึ่ึ�งถึ่อเป็นวัด็ประจำรัชกาลในพระองค์

พระบาทสมเด็จ็พระเจ้าอยู่่�หัวั ทรงพระกรณุ์าโปรด็เกล้าฯ 
ให้ัเชญิรถึไฟฟ้าพระราชทานไปถึวายู่แด็� พระครม่งคลวมิลกจิ 
(หัลวงป่่ศร่ทา สิริจนฺโท) วัด็เหัล�าส่งบุปผ่าราม จ.ร้อยู่เอ็ด็ 
และพระธ์รรมวรนายู่ก (โอภาส นิรุตฺติเมธ์่) เจ้าอาวาส 
วัด็พระนารายู่ณ์์มหัาราชวรวิหัาร จังหัวัด็นครราชส่มา  
เพ่�อใช้ในการปฏิิบัติศาสนกิจเผ่ยู่แผ่�หัลักธ์รรมคำสอน 
และทำนุบำรุงพระพุทธ์ศาสนา

อ่กทั้ งพระบาทสมเด็็ จพระเจ้ าอยู่่� หัั ว  เสด็็ จ
พระราชด็ำเนินไปปฏิิบัติพระราชกิจทางพระพุทธ์ศาสนา
อยู่�างสม�ำเสมอ เช�น เสด็็จพระราชด็ำเนินทรงเปล่�ยู่น 
เคร่�องทรงพระพุทธ์มหัามณ์่รัตนปฏิิมากร ณ์ วัด็พระศร ่
รัตนศาสด็าราม, ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันสำคัญ 
ทางพระพุทธ์ศาสนา และการถึวายู่ผ้่าพระกฐินหัลวง 
เป็นต้น

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วัันเฉลิิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็็จพระปรเมนทรรามาธิิบด็ี

ศรีสินทรมหาวัชิราลิงกรณ มหิศรภููมิพลิ 

ราชวัรางกูร กิติิสิริสมบูรณอด็ุลิยเด็ช 

สยามินทราธิิเบศรราชวัโรด็ม 

บรมนาถบพิติร พระวัชิรเกลิ้าเจ้าอยู�หัวั



กอ้.รีมน. จัังหวััดกาญจันบุรีี มอบรถึเข็นว่ลแชร์ใหั้กับผ้่่ป่วยู่ทุพพลภาพและผ้่่ส่งอายุู่ท่�ขาด็แคลน ให้ักับ  
น.ส.อัมพร พรมมาล่ อายุู่ ๗๑ ปี ณ์ บ้านเลขท่� ๑๔๙/๑ ม.๑๓ ต.ตะคร้ำเอน อ.ท�ามะกา จ.กาญจนบุร่  
เม่�อวันท่� ๕ ก.ค. ๖๕

กอ้.รีมน. จัังหวััดอ้ำนาจัเจัรีิญ เข้าร�วมกิจกรรมสัปด็าห์ัส�งเสริมพระพุทธ์ศาสนา เน่�องในวันอาสาฬหับ่ชาและ 
วันเขา้พรรษา ประจำป ี๒๕๖๕ เพ่�อเปน็การทำนุบำรุงพระพุทธ์ศาสนา ณ์ วัด็เทพมงคล ต.บุ�ง อ.เม่องอำนาจเจริญ 
จ.อำนาจเจริญ เม่�อวันท่� ๑๑ ก.ค. ๖๕

กอ้.รีมน. จัังหวััดสุุพรีรีณบุรีี จัด็กิจกรรม “โครงการเสาธ์ง ๕ นาท่” เพ่�อปล่กฝังอุด็มการณ์์ความรักชาติ ศาสนา 
พระมหัากษัตริยู่์ ใหั้กับเด็็กนักเร่ยู่น ณ์ โรงเร่ยู่นสามชุกรัตนโภคาราม ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณ์บุร่  
เม่�อวันท่� ๔ ก.ค. ๖๕

กอ้.รีมน. จัังหวััดบุรีีรัีมย์ ตรวจเยู่่�ยู่มเตร่ยู่มการส�งมอบ นวัตกรรม เเละการด็ำเนินกิจกรรมในโครงการ  
“การบริหัารจัด็การภัยู่เเล้งพ่้นท่�เกษตรกรรม จ.บุร่รัมยู่์ ด็้วยู่วิจัยู่เเละนวัตกรรมอยู่�างยู่ั�งยู่่น” ณ์ พ่้นท่� อ.สตึก 
จ.บุร่รัมยู่์ เม่�อวันท่� ๔ ก.ค. ๖๕

กอ้.รีมน. จัังหวััดชลบุรีี เข้าร�วมสังเกตการณ์์ การฝึกซ้ึ่อมแผ่นฉุกเฉิน/แผ่นเผ่ชิญเหัตุ และให้ัคำแนะนำ  
การฝึกซึ่้อม เพ่�อเป็นการเตร่ยู่มความพร้อมรับสถึานการณ์์ ณ์ ศ่นยู่์การค้าเซึ่็นทรัล (ชลบุร่) อ.เม่อง จ.ชลบุร่  
เม่�อวันท่� ๑๒ ก.ค. ๖๕

กอ้.รีมน. จังัหวัดันครีพนม ร�วมงานมหักรรมไกล�เกล่�ยู่หัน่สิ้นครัวเรอ่นและยุู่ตธิ์รรมพบประชาชนจังหัวัด็นครพนม 
ณ์ ศ่นยู่์การประชุมศร่โคตรบ่รณ์์ วิทยู่าลัยู่การท�องเท่�ยู่วและอุตสาหักรรมบริการ มหัาวิทยู่าลัยู่นครพนม  
ต.ขามเฒ�า อ.เม่องนครพนม จ.นครพนม เม่�อวันท่� ๘ ก.ค. ๖๕

๔๔  ปีีที่่� ๒๐ ฉบัับัที่่� ๑๐ ปีระจำเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ฉบัับัที่่� 2 ปีีที่่� 19 ปีระจ�าเดืือน 2563



กอ้.รีมน. จังัหวัดัแพรี ่ร�วมกจิกรรมพฒันาชมุชนด็เ่ด็�นประจำป ี๒๕๖๕ การนำหัลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยู่่ง
มาเป็นหัลักในการพัฒนาหัม่�บ้านและชุมชน เพ่�อส�งเสริมกระบวนการเร่ยู่นร่้ใหั้กับชุมชนและการม่ส�วนร�วมของ
ประชาชน ณ์ ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร� เม่�อวันท่� ๖ ก.ค. ๖๕

กอ้.รีมน. จัังหวััดนรีาธิิวัาสุ ร�วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เว่ยู่นเท่ยู่นส�งเสริมพระพุทธ์ศาสนา เน่�องใน 
วนัอาสาฬหับช่าและวนัเข้าพรรษา เพ่�อสบ่สานและรกัษาขนบธ์รรมเนยู่่มประเพณ์อ่นัด็ง่าม ปลุกจติสำนึกให้ัยู่ดึ็มั�น 
และเล่�อมใสศรัทธ์าในพระพุทธ์ศาสนา สร้างความปรองด็องและสมานฉันท์ ณ์ พุทธ์มณ์ฑิลจังหัวัด็นราธิ์วาส  
ต.ลำภ่ อ.เม่อง จ.นราธ์ิวาส เม่�อวันท่� ๑๓ ก.ค. ๖๕

กอ้.รีมน. จัังหวัดัสุงขลา บร่ณ์าการร�วมกับหัน�วยู่งานท่�เก่�ยู่วข้อง และประชาชน ด็ำเนนิการก�อสร้างสะพานขึน้ใหัม� 
ทด็แทนสะพานเด็ิมท่�ชำรุด็ และเส่�ยู่งอันตรายู่ต�อการใช้งาน ในพ่้นท่� หัม่�ท่� ๗ บ.ทุ�งตำเสา ต.ทุ�งตำเสา อ.หัาด็ใหัญ� 
จ.สงขลา เพ่�อเป็นการบรรเทาความเด็่อด็ร้อนในการสัญจรของชุมชน เม่�อวันท่� ๑ ก.ค. ๖๕

กอ้.รีมน. จัังหวััดเชียงรีาย ด็ำเนินโครงการขับเคล่�อนกลไกด็้านสิ�งแวด็ล้อม พลังงาน อาหัาร และน้ำ ประจำ 
ปีงบประมาณ์ ๒๕๖๕ ณ์ ศ่นยู่์เร่ยู่นร่้เศรษฐกิจพอเพ่ยู่งบ้านสันมะแฟน หัม่�ท่� ๖ ต.ธ์ารทอง อ.พาน จ.เช่ยู่งรายู่  
เม่�อวันท่� ๕ ก.ค. ๖๕

กอ้.รีมน. จัังหวััดอุ้ตรีดิตถ์์ ร�วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธ์ารณ์ประโยู่ชน์ ตามโครงการกำกับติด็ตาม และประเมินผ่ล 
“แผ่น ตำบล มั�นคง มั�งคั�ง ยู่ั�งยู่่น” ประจำปี  ๒๕๖๕  ณ์ บริเวณ์รอบอนุสาวร่ยู่์พระยู่าพิชัยู่ด็าบหััก ต.ท�าอิฐ   
อ.เม่อง จ.อุตรด็ิตถึ์ เม่�อวันท่� ๙ ก.ค. ๖๕

กอ้.รีมน. จัังหวััดตรัีง ร�วมกับหัน�วยู่งานท่�เก่�ยู่วข้อง จัด็วิทยู่ากรสนับสนุนโครงการฝึกอบรมสถึานศึกษา 3D  
ใหั้ความร่้กับนักศึกษามหัาวิทยู่าลัยู่เทคโนโลยู่่ราชมงคลศร่วิชัยู่วิทยู่าเขตตรัง ณ์ ต.ไม้ฝาด็ อ.สิเกา จ.ตรัง  
เม่�อวันท่� ๕ ก.ค. ๖๕

๕๕ปีีที่่� ๒๐ ฉบัับัที่่� ๑๐ ปีระจำเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



๖๖ ปีีที่่� ๒๐ ฉบัับัที่่� ๑๐ ปีระจำเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กิิจกิรรม “วัันหลากิสีี กิีฬา 
ศิิลปะพ้ื้�นบ้้าน พื้ารวัมใจเยาวัชน
ชายแดนภาคใต้้”

เม่�อวนัท่� ๑๔ ก.ค. ๖๕ พ.อ. สรุศกัร  ทั�วด้็าว ผ่บ.ฉก.
ทพ.๔๗ ร�วมกบั เจ้าหัน้าท่� ผ่่น้ำท้องถึิ�น ส�วนราชการต�าง ๆ  
และประชาชนในพ่น้ท่� บ้านเจาะกลาด็ ่ ต.ยู่ะหัา อ.ยู่ะหัา 
จ.ยู่ะลา ร�วมให้ัการต้อนรบั นายู่กษิด็ศิ  อาชวคุณ์ สมาชิก
วุฒิสภา ในโอกาสเดิ็นทางมาเป็นประธ์าน เปิด็กิจกรรม 

ดนต้รีในสีวัน กิองทััพื้บ้กิ  
เต้มิพื้ลงัใจให้คนยะลา 

ตามนโยู่บายู่ของ พล.อ. ณ์รงค์พันธ์์ จิตต์แก้วแท้ 
ผ่บ.ทบ./รอง ผ่อ.รมน. ให้ัหัน�วยู่ต�าง ๆ  พจิารณ์าจัด็วงด็นตร่
เล�นตามสถึานท่�สาธ์ารณ์ะ หัรอ่ “ด็นตรใ่นสวน” เพ่�อเป็นการ
สร้างความสุข ให้ัร่้สึกผ่�อนคลายู่ หัลังจากท่�ต้องประสบ 
กบัสถึานการณ์์ของการแพร�ระบาด็จากโรคตดิ็เช่อ้ไวรสัโคโรนา 
๒๐๑๙ หัรอ่ COVID-19 เป็นระยู่ะเวลา ๒ ปีเศษ ซึ่ึ�งนอกจาก
จะเป็นการสนัทนาการให้ักบัผ่่อ้อกกำลงักายู่ สร้างบรรยู่ากาศ
การผ่�อนปรนจากมาตรการป้องกันโรคท่�เคร�งครดั็ ให้ัมก่ำลงัใจ 
และพร้อมท่�จะด็ำเนินช่วิตต�อส่้กับโรคภัยู่ไข้เจ็บ รวมทั้ง 
สถึานการณ์์ความรนุแรงในพ้่นท่� โด็ยู่ หัมวด็ด็ริุยู่างค์ มณ์ฑิล
ทหัารบกท่� ๔๖ ได้็จัด็ “ด็นตร่ในสวน กองทัพบก เตมิพลงัใจ
ให้ัคนยู่ะลา” ณ์ สวนสาธ์ารณ์ะสนามช้างเผ่่อก อ.เม่อง 
จ.ยู่ะลา 

ทัง้น่ ้กจิกรรมด็นตรใ่นสวน ได้็รบัความสนใจจากพ่�น้อง
ประชาชน นั�งรับฟังบทเพลงยู่ามเยู่็น อ่กทั้งม่เยู่าวชน 
จากวทิยู่าลัยู่อาชว่ศึกษาผ่ดุ็งประชายู่ะลา ร�วมเล�นด็นตร ่
และนกัศกึษาวิชาทหัารโรงเรยู่่นสตรยู่่ะลา ส�งนกัร้องหัญิง
ร�วมร้องเพลงสร้างความสนุกสนานเป็นการสร้างความ
สมัพันธ์์อันด็ร่ะหัว�างเจ้าหัน้าท่�กบัเยู่าวชน พ่�น้องประชาชน
ได้็เป็นอยู่�างด็่

การแข�งขันก่ฬาส่ ประจำปี ๒๕๖๕ “Soft Power to Stronger 
วนัหัลากส ่กจิกรรมการกฬ่า พารวมใจ เยู่าวชนชายู่แด็นใต้” 
รวมทัง้ ยู่งัได้็มอบวสัด็อุปุกรณ์์ต�าง ๆ ในการสร้างห้ัองนำ้
สาธ์ารณ์ประโยู่ชน์ให้ักบัชมุชน เพ่�อพ่�น้องประชาชนจะได้็ 
ใช้ประโยู่ชน์ร�วมกนั โด็ยู่ได้็ด็ำเนนิการ ณ์ ศน่ย์ู่การศึกษา
อสิลามประจำมสัยู่ดิ็ซึ่อลาฮี้ด่็ด็น่ (ตาด็ก่า) หัม่�ท่� ๘ บ้านเจาะ
กลาด็ ่ต.ยู่ะหัา อ.ยู่ะหัา จ.ยู่ะลา

สำหัรับกิจกรรมในครั้งน่้ ม่วัตถึุประสงค์ เพ่�อให้ั
เยู่าวชนในพ่น้ท่�ได้็ใช้เวลาว�างให้ัเกดิ็ประโยู่ชน์ รวมทัง้ให้ัเกดิ็
ความรกั ความสามคัคใ่นหัม่�คณ์ะ และหั�างไกลจากยู่าเสพตดิ็ 
โด็ยู่มกิ่จกรรมต�าง ๆ ประกอบด้็วยู่ การแสด็งปัญจกัสล่ะ 
การแสด็งอานาช่ด็ของนักเร่ยู่นตาด็่กา และการแสด็ง 
อนาชด่็กมุปัง จาก วง Aman damai (มอ.ปัตตาน)่ ซึ่ึ�งเป็น
ศลิปะการแสด็งพ่น้ท่�บ้านท่�เยู่าวชนในพ่น้ท่�ช�วยู่กนัสบ่สาน
รกัษาไว้ ตลอด็จนยู่งัม่การแข�งขนักฬ่าพ่น้บ้าน ซึ่ึ�งเสมอ่น 
เป็นกจิกรรมท่�ให้ัหัลายู่ภาคส�วนได้็มาร�วมออกกำลงักายู่กบั
การแข�งขันกฬ่าพ่น้บ้านต�าง ๆ  รวมทัง้ได้็ร่อ้ฟ้�นศิลปะพ่น้บ้าน 
ซึ่ึ�งทกุคนทกุวยัู่สามารถึร�วมเล�นได้็ เพ่�อสขุภาพท่�ด็่ 

 

ทัหารพื้ราน ๔๖ ช่วัยเหล้อ
ซ่่ อ ม แ ซ่ ม บ้้ า น พัื้ กิ อ า ศัิ ย 
เพื้้�อคณุภาพื้ชวีัติ้ทัี�ดี

เม่�อวนัท่� ๑๖ ก.ค. ๖๕ ท่�ตำบลรอ่เสาะ อำเภอรอ่เสาะ 
จงัหัวดั็นราธ์วิาส พ.อ. สทิธ์ชิยัู่ บำรุงเขต ผ่บ.ฉก.ทพ. ๔๖ 
พร้อมชุด็เสริมสร้างความเข้าใจ กองร้อยู่ทหัารพราน 
ท่� ๔๖๑๑ เข้าสำรวจบ้านของ นางน้อยู่ ศภุเวช บ้านเลขท่� ๖๗ 
หัม่�ท่� ๒ ต.รอ่เสาะ อ.รอ่เสาะ จ.นราธ์วิาส ซึ่ึ�งเป็นผ่่พ้กิาร
ทางการได้็ยู่นิ มฐ่านะยู่ากจน และบ้านท่�พกัอาศัยู่ชำรดุ็ 
ทรดุ็โทรมไม�สามารถึหัลบันอนได้็ในฤด็ฝ่น ทางผ่่บั้งคบัหัน�วยู่
เฉพาะกิจกรมทหัารพรานท่� ๔๖ จึงสั�งการให้ัชุด็ช�าง 
ของหัน�วยู่เข้าด็ำเนินการช�วยู่เหัลอ่ซึ่�อมแซึ่มเป็นการเร�งด็�วน 
พร้อมมอบถุึงยู่งัชพ่ เพ่�อบรรเทาความเด็อ่ด็ร้อนในเบ่อ้งต้น

กิอ.รมน.ภาค ๔ สีน. จัดกิิจกิรรมดนต้รีในสีวัน 
กิีฬา ซ่่อมแซ่มบ้้าน สีร้างควัามสีัมพื้ันธ์์ 

ผููกิพื้ันชุมชน สีร้างสีันต้ิสีุข



เครื่่�องมื่อช่่างไมื้
ไม้้เป็็นหน่�งในวััสดุุแรกสุดุที่่�ม้นุษย์์เร่ย์นร้้ที่่�จะ

ที่ำงานดุ้วัย์ งานไม้้ใช้้เที่คโนโลย์่ไม่้ซัับซ้ัอนม้ากนัก 
ไม้ส้าม้ารถแป็รรป้็เป็น็ส่�งของที่่�ม้ป่็ระโย์ช้น์ไดุ้หลากหลาย์
ตั้ั�งแตั้่เคร่�องป็ระดุับ ภาช้นะในครัวัและเฟอร์น่เจอร์
ไป็จนถง่ส่�งป็ลก้สรา้งขนาดุใหญ่ใ่ช้ใ้นสาธารณะ เคร่�องม้อ่
ช้่ า ง ไม้้ ม้่ ก า รป็ระดุ่ ษฐ์์ เ ค ร่� อ งม้่ อ พ่ิ เ ศษม้ากม้าย์
หลาย์ศตั้วัรรษ โดุย์อาศัย์ควัาม้ร้้ดุ้านโลหะวั่ที่ย์า 
เป็็นพิ่�นฐ์าน เคร่�องม้อ่หลาย์ช้น่ดุยั์งคงถ้กใช้้ที่ำงานอย์้ใ่น
ป็ัจจุบัน เช้่น ค้อน เล่�อย์ ขวัาน เป็็นตั้้น แตั้่ช้่างไม้้ตั้้องม้่
ควัาม้แข็งแรง และม้่ทัี่กษะการที่ำงานที่่�ดุ่พิอตัั้วัจ่งจะ
ใช้้งานเคร่�องม้่อเหล่าน่�ไดุ้อย์่างม้่ป็ระส่ที่ธ่ภาพิ

เครื่่�องมื่อไฟฟา้ คอ่ความืทัันสมืัย
เคร่� องม้่อช้่างไม้้หลาย์ช้น่ดุถ้กนำม้าพิัฒนา 

เป็็นเคร่�องม้่อไฟฟ้า และตั้่อย์อดุไป็เป็็นเคร่�องม้่อไฟฟ้า 
ไรส้าย์ข่�นม้า จนกลาย์เป็น็จดุุสนใจ เพิราะเคร่�องม้อ่ไฟฟา้
ช้่วัย์ผ่่อนแรง และม้่ควัาม้ป็ลอดุภัย์ม้ากกวั่า การที่ดุแที่น
ของเคร่�องม้่อไฟฟ้า ที่ำให้เก่ดุการป็รับตั้ัวัของช้่างไม้้
ในการนำเคร่�องม้่อไฟฟ้า ม้าเสร่ม้ควัาม้ช้ำนาญ่ของตั้น 
ควัาม้ช้ำนาญ่ของช้่างไม้้ในการนำเคร่�องม้่อที่่�เคย์ม้่อย์้่ 
ม้าใช้้จะน้อย์ลง เพิราะเคร่�องม้่อหลาย์ช้น่ดุไม้่ตั้้องใช้้แล้วั 
เม้่�อก่อนนั�นเราจะบอกระดุับควัาม้เช้่�ย์วัช้าญ่ของช้่างไม้้
ดุว้ัย์ที่กัษะของพิวักเขา และเคร่�องม้อ่หลากหลาย์ที่่�ช้า่งใช้้ 
อย์่างไรก็ตั้าม้ เคร่�องม้่อไฟฟ้าเหล่าน่�ม้่ป็ระโย์ช้น์อย์่างย์่�ง 
ที่ำงานไดุ้ม้ากข่�น ที่ำงานไดุ้เร็วัข่�น ที่ำงานที่่�ย์าก ๆ ไดุ้ 
ช้า่งสาม้ารถควับคุม้และวัางแผ่นการที่ำงานไดุ้สะดุวักและ
เป็็นระบบม้ากข่�น ที่ำให้ง่าย์ตั้่อการที่ำส่�งตั้่าง ๆ ดุังเช้่น
ภาพิเคร่�องตั้ัดุไม้้ เล่�อย์วังเดุ่อนใช้้ไฟฟ้า 

เครื่่�องตััดไม้้เลื่่�อยวงเด่อนกึ่่�งอัตัโนม้ัตัิ

เคร่�องม้่อช่้างที่่�ใช้้ไฟฟ้า ถ้กสร้างข่�นม้าม้ากข่�น 
และเป็็นที่่�ตั้้องการของช้่างไม้้ นานไป็ ๆ ควัาม้ตั้้องการ
เคร่�องม้อ่ไฟฟ้าม้าอำนวัย์ควัาม้สะดุวักย่์�งม้ม่้ากข่�น จนเกดุ่
เป็น็เคร่�องม้อ่ไฟฟา้แบบอตัั้โนม้ตัั้ห่ลาย์ช้นดุ่ที่่�เช้่�อม้ตั้อ่กนั 
หม้าย์ควัาม้วั่าเป็็นชุ้ดุเคร่�องม้่อที่่�ใช้้คนควับคุม้ระบบ 
ซั่�งในระบบนั�นจะม้่เคร่�องม้่อช่้างไม้้หลาย์ช้น่ดุรวัม้อย์้่
ดุ้วัย์กัน ร่วัม้กับการใช้้ระบบการออกแบบและควับคุม้
โดุย์ใช้้คอม้พิ่วัเตั้อร์ช้่วัย์ (CAD) ซั่�งแนวัค่ดุน่�บร่ษัที่ IKEA 
ใช้้ในการผ่ล่ตั้เฟอร์น่เจอร์แบบป็ระกอบไดุ้เองส่งขาย์
ไป็ที่ั�วัโลก ภาพิล่างเป็น็หุน่ย์นต์ั้ Auto saw สาม้ารถตัั้ดุไม้้
ไดุ้ตั้าม้ขนาดุ ร้ป็ที่รง และจำนวันที่่�กำหนดุไวั้ แล้วันำม้า
ป็ระกอบเป็็นช้่�นงานที่่�ไดุ้ตั้าม้ที่่�ตั้้องการ

หุ่่่นยนต์์ Auto Saw (The Robot Carpenters Are 
Coming) 

กล่่องเครื่่�องมื่อช่่างไมื้ AI
การที่ำงานไม้้ และการสร้างผ่ล่ตั้ภัณฑ์์จากไม้้ 

เป็็นช้่องที่างสำคัญ่ในการสร้างราย์ไดุ้ควับค้่ไป็กับการ
พิฒันาเที่คโนโลย์ปั่็ญ่ญ่าป็ระดุษ่ฐ์ ์(ไม่้ตั้า่งจากการที่ำธุรกจ่
อ่กหลาย์ป็ระเภที่ที่่�ป็ระสบควัาม้สำเร็จม้าแล้วั) ป็ัญ่ญ่า
ป็ระดุ่ษฐ์์ (Artificial Intelligence : AI) ค่อ ศาสตั้ร์
แขนงหน่�งที่างดุ้านวัท่ี่ย์าศาสตั้ร์และเที่คโนโลย์ท่ี่่�ม้พ่ิ่�นฐ์าน
ม้าจากวั่ช้าว่ัที่ย์าการคอม้พ่ิวัเตั้อร์ ช้่วัว่ัที่ย์า จ่ตั้ว่ัที่ย์า 
ภาษาศาสตั้ร ์คณต่ั้ศาสตั้ร ์และวัศ่วักรรม้ศาสตั้ร ์เป็า้หม้าย์
คอ่ การพัิฒนาระบบคอม้พ่ิวัเตั้อร์ใหม้้พ่ิฤตั้ก่รรม้เลย่์นแบบ
ม้นุษย์์ รวัม้ที่ั�งเล่ย์นแบบควัาม้เป็็นอัจฉร่ย์ะของม้นุษย์์ 

ใครื่เก่�ยวข้อ้งกบักล่่องเครื่่�องมื่อช่่างไมื้ AI
ถ้าพ่ิจารณาเคร่�องม้่อช้่างไม้้ AI ในเช้่งป็รัช้ญ่า 

จะเป็็นแนวัค่ดุที่่�จะช้่วัย์หาที่างให้เคร่�องม้่อช้่างไม้้ AI 
ที่ำงานไดุ้เหม้่อนช้่างไม้้ แตั้่ม้่ป็ระส่ที่ธ่ภาพิม้ากข่�น 
รวัดุเร็วัข่�น ป็ลอดุภัย์ข่�น ฯลฯ เม่้�อสร้างกล่องเคร่�องม้อ่ AI  
เหลา่นั�นม้าไดุแ้ลว้ั ไม้ว่ัา่จะเป็น็อะไรกต็ั้าม้ ผ่ลต่ั้ภณัฑ์ท์ี่่�ไดุ้
จะตั้อ้งม้ค่วัาม้เหม้าะสม้ในเช้ง่ธุรกจ่ (นกัลงที่นุ) สอดุคลอ้ง
กับควัาม้ตั้้องการของล้กค้า ผ่้้ควับคุม้กล่องเคร่�องม้่อ
ช้่างไม้้ AI ผ่้้พิัฒนาโป็รแกรม้ AI สาม้ารถซั่อม้แซัม้และ
ป็รบัป็รงุวัธ่ก่ารใช้ง้านกล่องเคร่�องม้อ่ช้า่งไม้ ้AI ไดุ ้และเม่้�อ
กลอ่งเคร่�องม้อ่ช่้างไม้ ้AI ถก้ใช้ง้าน จนเกดุ่เป็น็ควัาม้คุน้ช้น่ 
เขา้กบัวัธ่ท่ี่ำงาน และทัี่กษะของคนควับคุม้กล่องเคร่�องม้อ่
ช้่างไม้้ AI กระบวันการน่� จะเพิ่�ม้ป็ระส่ที่ธ่ภาพิในการ
ที่ำงานของเคร่�องม้่อ AI ให้ม้ากข่�นไดุ้ 

กล่่องเครื่่�องมื่อช่่างไมื้ กล่่องเครื่่�องมื่อช่่างไมื้ AI
การเก่ดุข่�นของกล่องเคร่�องม้่อช่้างไม้้ AI ม้าจาก

กระบวันการหลัก ๆ ค่อการส่�อสารระหวั่างช้่างไม้้กับ 
ผ่้้พิัฒนาโป็รแกรม้ AI ในเร่�องควัาม้ค่ดุหลัก ๓ ป็ระการ 
๑) “Four-tool Philosophy” ให้ร้้ว่ัาการที่ำงานไม้้  
ตั้อ้งร้แ้ละเตั้รย่์ม้พิร้อม้อะไรบา้ง ๒ เร่�องคอ่ ควัาม้คดุ่ และ
ที่ักษะการใช้้เคร่�องม้่อ ๒) The carpenter’s Tools 
ให้ร้้ว่ัาการที่ำงานไม้้ ตั้้องเตั้ร่ย์ม้ช้น่ดุเคร่�องม้่ออะไรบ้าง 
เคร่�องม้่อแตั้่ละช้น่ดุใช้้ที่ำอะไร และใช้้อย์่างไร และ  
๓) A philosophy-based ‘toolbox’ for designing 
technology ให้ร้้ว่ัาการที่ำงานไม้้ จะใช้้เคร่�องม้่ออะไร 
ก่อนอะไรหลัง และจะเสรม่้กันอย่์างไรช้่�นงานจง่จะสม้บร้ณ์  
เ พิ่� อ ก ำ ห น ดุ ร้ ป็ แ บ บ ค วั า ม้ สั ม้ พัิ น ธ์  แ ล ะ ก า ร 
เช้่�อม้ต่ั้อเคร่�องม้่อ/ระบบควัาม้ค่ดุต่ั้าง ๆ เข้าดุ้วัย์กัน 
ข้อม้้ลที่่�ไดุ้ม้าจาก ๓ กระบวันการกลาย์ม้าเป็็นหลักการ
ที่ำงานของกล่องเคร่�องม้อ่ AI จากนั�น ผ่้พ้ิฒันาโป็รแกรม้ AI 
จง่พิฒันาวัธ่ก่ารที่ำงานของกลอ่งเคร่�องม้อ่ช้า่งไม้ ้AI ข่�นม้า
โดุย์อาศัย์ตั้รรกะจากควัาม้สัม้พิันธ์ของก่จกรรม้ 
ที่างป็รัช้ญ่าห้าป็ระเภที่ที่่�ช้่างไม้้ใช้้กันอย์้่แล้วั ไดุ้แก่ :  
๑) ระบบเคร่�องม้อ่ กลอ่งเคร่�องม้อ่ AI จดัุหาช้นดุ่ ป็รม่้าณ 
และคุณภาพิของเคร่�องม้่อที่่� ต้ั้องการใช้้ครบถ้วัน
ในกล่องเคร่�องม้อ่ ๒) ระบบหลักการ กล่องเคร่�องม้่อ AI 
ม้่ควัาม้เข้าใจในหลักการที่ำงานของเคร่�องม้่อดุ่ ๓) ระบบ
วัธ่ก่าร กลอ่งเคร่�องม้อ่ช้า่งไม้ ้AI ร้ว้ัธ่ก่ารใช้ง้านเคร่�องม้อ่ดุ่  
๔) ระบบแนวัคดุ่ กลอ่งเคร่�องม้อ่ช้า่งไม้ ้AI ม้ว่ัธ่น่ำเคร่�องม้อ่
แตั้่ละช้น่ดุม้าใช้้สร้างสรรค์ช้่�นงานไดุ้ดุ่ ๕) ระบบรวัม้ 
กล่องเคร่�องม้่อช้่างไม้้ AI ม้่ควัาม้สาม้ารถในการนำระบบ
ที่่� ๑ - ๔ เพิ่�อจัดุการกับเคร่�องม้่อในกล่องม้าดุ้วัย์ขั�นตั้อน
หร่อร้ป็แบบที่่�เหม้าะสม้ ก็จะกลาย์เป็็นระบบและวั่ธ่การ
จัดุการ เป็็น software ใช้้เพ่ิ�อควับคุม้จัดุการระบบ
อุป็กรณ์ (hardware) ให้ที่ำงานตั้าม้ที่่�ผ่้้ใช้้ (ช้่างไม้้/กล่อง

เคร่�องม้่อช้่างไม้้ AI) กำหนดุไวั้ ม้่บที่ควัาม้ช้่�อ Artificial 
intel l igence br ings detect ion of wood 
characteristics to a new level กล่าวัวั่า ในอ่กไม้่ก่�ป็ี
ขา้งหนา้ ป็ญั่ญ่าป็ระดุษ่ฐ์จ์ะกลาย์เป็น็ป็จัจยั์สำคญั่ในการ
แข่งขันในอุตั้สาหกรรม้งานไม้้ หาเน่�อไม้้ท่ี่�บกพิร่อง 
คำนวัณวังปี็ไม้้ เพิ่�อคัดุเล่อกเน่�อไม้้ท่ี่�ดุ่และเหม้าะสม้ 
กบัผ่ลต่ั้ภัณฑ์์ โดุย์เรย่์นร้้การตั้รวัจเน่�อไม้้ผ่่าน Opticore AI  
เป็น็ซัอฟตั้แ์วัรป์็ระม้วัลผ่ลภาพิอจัฉรย่์ะ เพิ่�อวัเ่คราะหแ์ละ
ระบุลักษณะของไม้้โดุย์อัตั้โนม้ัตั้่ เน่�องจากซัอฟตั้์แวัร์ 
“เร่ย์นร้้” ในการป็ระม้วัลผ่ลภาพิเหม้่อนสม้องม้นุษย์์ 
ดุ้วัย์ Opticore AI เคร่�องสแกนจะไดุ้รับการฝึึกอบรม้
วั่ธ่การจดุจำและจำแนกข้อบกพิร่องของไม้้โดุย์อัตั้โนม้ัตั้่
ตั้าม้พิาราม้่เตั้อร์ที่่�กำหนดุไวั้ล่วังหน้า ซั่�งถ่าย์ที่อดุม้าจาก
ควัาม้ร้้และป็ระสบการณ์ของช้่างไม้้ 

ผล่กรื่ะทับ
“กล่องเคร่�องม้่อช้่าง” สร้างการเป็ล่�ย์นแป็ลงที่่�ม้่

คุณค่าซั่� ง เก่ดุข่�นจาก Four-tool Philosophy, 
The carpenter’s Tools, และ A philosophy-based 
‘toolbox’ for designing technology กำลังจะ
เป็ล่�ย์นแป็ลงไป็ในอนาคตั้เม่้�อกล่องเคร่�องม้่อช้่างไม้้ AI 
เขา้ม้าแที่น สว่ันจะเป็ล่�ย์นไป็อย่์างไร และสร้างผ่ลกระที่บ
อะไรนั�น บที่ควัาม้น่�พิย์าย์าม้บอกวั่า ๓ หลักการสำคัญ่
สำหรับกล่องเคร่�องม้่อช่้าง ย์ัง เป็็นส่� งสำคัญ่ม้าก  
กล่องเคร่�องม้่อแบบเดุ่ม้ช้่างไม้้จะจัดุการคนเดุ่ย์วั ตั้่างกับ
กลอ่งเคร่�องม้อ่ช้า่งไม้้ AI จะม้ค่นม้าเก่�ย์วัขอ้งม้ากข่�น ไดุแ้ก่ 
ผ่้้ควับคุม้กล่องเคร่�องม้่อช้่างไม้้ AI, ผ่้้พิัฒนาโป็รแกรม้ AI, 
คุณค่าและป็ระโย์ช้น์ของงานไม้้ที่่�เก่ดุจากกล่องเคร่�องม้่อ
ช่้างไม้้ AI จะม้ค่ณุภาพิไดุ้ม้าตั้รฐ์านกว่ัา ไม่้เหม้อ่นกบังานไม้้ 
ที่่�เกดุ่ข่�นจากกล่องเคร่�องม้อ่ช่้าง การแบ่งปั็นผ่ลป็ระโย์ช้น์ 
ที่่�เก่ดุข่�นให้กับผ่้้ม้่ส่วันไดุ้ส่วันเส่ย์จะต่ั้างกันไป็ เพิราะผ้้่ม้่
ส่วันไดุ้ส่วันเส่ย์เป็็นคนละกลุ่ม้กัน และในที่ำนองเดุ่ย์วักัน
ช้่างไม้้จะตั้อบสนองควัาม้คาดุหวัังของสังคม้และที่้องถ่�น
ไดุดุ้ก่ว่ัา ในขณะที่่�กล่องเคร่�องม้อ่ AI จะตั้อบควัาม้คาดุหวังั
ของสังคม้ที่่�อย์้่ในกระแสของวั่ถ่ช้่วั่ตั้แบบใหม้่ไดุ้ดุ่กวั่า
เช้่นกัน หากการพิัฒนากล่องเคร่�องม้่อช้่างไม้้ AI ไดุ้นำ
สาระสำคัญ่ที่่�กล่าวัไว้ัใน A philosophy-based 
‘toolbox’ for designing technology : The conceptual 
power of Dooyeweerdian philosophy ม้าไวั้ใน
ป็ัญ่ญ่าป็ระดุ่ษฐ์์ ตัั้� งแตั้่ตั้้น และถ้กนำไป็ใช้้สำหรับ 
การออกแบบเที่คโนโลย์ ่(กล่องเคร่�องม้อ่ช่้างไม้้ AI) กจ็ะที่ำให้ 
เก่ดุผ่ลกระที่บเช้่งบวักในม้่ตั้่ที่่�แตั้กตั้่างกัน ๓ ดุ้าน 
เม้่�อม้่การนำเที่คโนโลย์่ม้าใช้้ ไดุ้แก่ เก่ดุคุณค่า/ป็ระโย์ช้น์
ที่่�แท้ี่จรง่ต่ั้อผ้้่ใช้ ้ม้ก่ารแบ่งปั็นผ่ลป็ระโย์ช้น์ของผ้้่ม้ส่่วันไดุ้
ส่วันเส่ย์ และจะสอดุคล้องกับควัาม้คาดุหวัังของสังคม้
ในอนาคตั้ เพิราะควัาม้รับผ่่ดุช้อบ และการแบ่งป็ัน 
ผ่ลป็ระโย์ช้น์ตั้่อสังคม้จะมุ้่งไป็ท่ี่�การรักษาส่�งแวัดุล้อม้ 
การนำกล่องเคร่�องม้่อช้่างไม้้ AI ม้าใช้้อาจจะขย์าย์งาน
ออกไป็ส้ก่ารจดัุเตั้รย่์ม้ไม้ม้้าใช้ใ้นการผ่ลต่ั้ โดุย์การหาพิ่�นที่่�
ป็ล้กป็่าเป็็นของผ่้้ป็ระกอบการเอง โดุย์เล่อกป็ล้กเฉพิาะ
พิันธุ์ไม้้ที่่�ม้่ม้้ลค่าส้ง เพ่ิ�อสร้างช้่�นงานท่ี่�ม้่ราคาส้ง และ
สอดุคล้องกับควัาม้ต้ั้องการแบบเจาะจงของล้กค้า 
เพิ่�อจะไดุ้ไม่้ตั้อ้งนำไม้จ้ากป่็าธรรม้ช้าตั้ม่้าใช้ ้เป็น็การรักษา
ป็่าธรรม้ช้าตั้่ เพิ่�อส่�งแวัดุล้อม้ แล้วัเดุ่นหน้าพิัฒนาธุรก่จน่�
ไป็ตั้าม้วั่ถ่ของสังคม้ในอนาคตั้

สรื่ป่ 
งานไม้้แบบดุั�งเดุม่้จะกลาย์เป็็นตั้ลาดุเฉพิาะในไม่้ช้้า 

หร่ออาจจะกลาย์เป็็นงานอดุ่เรกของคนบางกลุ่ม้ อนาคตั้
ของอาช้่พิดุั�งเดุ่ม้เพิ่�อการดุำรงอย์้่ของม้นุษย์์น่�ไม้่อาจ
ป็ฏิ่เสธไดุ้ถ่งการแข่งขันกับควัาม้ก้าวัหน้าที่างเที่คโนโลย์่ 
การเป็ล่�ย์นแป็ลงย์่อม้เก่ดุข่�นไดุ้ ตั้ัวัอย์่างท่ี่�เห็นไดุ้ค่อ 
ร้านตัั้ดุเย็์บเส่�อผ้่าที่่�เคย์ม้่อย์้่ที่ั�วัไป็ ไม่้สาม้ารถแข่งขันกับ
เส่�อผ่า้สำเรจ็รป้็จากโรงงานตั้า่ง ๆ  ที่ั�งในและนอกป็ระเที่ศ 
จนที่ำใหช้้า่งตั้ดัุเย์บ็เส่�อผ่า้เป็ล่�ย์นอาช้พ่ิ รา้นตั้ดัุเย์บ็เส่�อผ่า้
ป็ิดุตั้ัวัลงไป็ดุ้วัย์เช้่นกัน อย์่างไรก็ตั้าม้ ควัาม้ตั้้องการของ
ตั้ลาดุเฉพิาะและควัาม้ตั้้องการผ่ล่ตั้ภัณฑ์์งานไม้้ที่ำม้่อจะ
รักษาช้่างฝึีม้่อเหล่านั�นเอาไวั้ไดุ้ แตั้่ช้่างไม้้จะตั้้องวัาง
บที่บาที่ของตั้นเอาไวั้ในบที่บาที่/ตั้ำแหน่งท่ี่�ไม้่เหม้่อน
งานไม้้จากป็ัญ่ญ่าป็ระดุ่ษฐ์์ และใช้้เที่คน่คการตั้ลาดุ 
ที่่�ช้าญ่ฉลาดุเพ่ิ�อสร้างควัาม้เป็็นตัั้วัตั้นเฉพิาะข่�นม้า เช่้น
ตั้วััอย์า่งจากคลป่็วัดุ่โ่อน่� https://www.youtube.com/
watch?v=OIZ5VVudZNU Toolbox Time Capsule, 
unpacking a 1930-1950s era Carpenter's Toolbox! 
เป็็นการเล่าเร่�องราวัที่่�สาม้ารถนำม้าใช้้ที่ำการตั้ลาดุ
เพิ่�อการสร้างอาช้่พิงานไม้้แบบดุั�งเดุ่ม้ไดุ้เป็็นอย์่างดุ่ 
ในขณะท่ี่�งานไม้้สำหรับธุรก่จบนควัาม้ก้าวัหน้าของ
เที่คโนโลย์่ AI เป็็นทัี่กษะการพัิฒนาแบบองค์รวัม้
และสาม้ารถนำคุณค่าที่่�ม้่เดุ่ม้อย์้่ม้าเร่ย์บเร่ย์ง สังเคราะห์ 
จดัุระเบย่์บและสรา้งคณุคา่ข่�นม้าในโลกใหม้ ่ผ่า่นหลกัการ
ป็ัญ่ญ่าป็ระดุ่ษฐ์์  เพิ่�อพิัฒนางานไม้้ดุั� ง เดุ่ม้ให้ เป็็น 
กระบวันการที่ำงานแบบใหม่้บนฐ์านของเที่คโนโลย์่ 
ซั่�งจะตั้อบควัาม้ต้ั้องการของล้กค้าไดุ้ที่ั�งกว้ัางและล่ก 
การเป็ล่�ย์นแป็ลงและผ่ลกระที่บท่ี่�จะตั้าม้ม้านั�นจะเก่ดุ
โดุย์ตั้รงกับผ่้้ ที่่� ที่ำอาช้่พิ เป็็นช้่ าง ไม้้  ควัาม้ ร้้และ
ป็ระสบการณ์ตั้่าง ๆ ที่่�ช่้างไม้้เคย์ถ่าย์ที่อดุม้าส้่ล้กหลาน
จะหาย์ไป็ ดุังนั�นชุ้ดุควัาม้ร้้ที่่�อย์้่ กับตั้ัวัช้่างไม้้ก็จะ
หาย์ไป็ดุ้วัย์ เคร่�องม้่ออุป็กรณ์ตั้่าง ๆ ที่่�ไม้่ไดุ้ใช้้งานก็จะ 
ไม้่เก็บเอาไวั้ กระบวันการฝึึกฝึนวั่ช้าช้่างไม้้แบบ on the 
job training ให้กับล้กม้่อก็จะหาย์ไป็ ซั่�งเป็็นเร่�องป็กตั้่ 
กระแสการนำป็ัญ่ญ่าป็ระดุ่ษฐ์์เข้าม้าแที่นการที่ำงานของ
ช้่างไม้้แบบเดุ่ม้ จะเป็็นส่�งป็รากฏิอย์้่ที่ั�วัไป็ เช้่นเดุ่ย์วักับ
เส่�อผ่้าสำเร็จร้ป็คุณภาพิดุ่ที่่�วัางขาย์ตั้าม้ห้างสรรพิส่นค้า 
และครองตั้ลาดุม้าจนถ่งป็ัจจุบัน แตั้่เม้่�อเวัลาผ่่านไป็  
กลุม่้คนที่่�ให้ควัาม้สนใจในการใช้เ้ส่�อผ่า้สั�งตั้ดัุกลับเพ่ิ�ม้ข่�น 
โดุย์เฉพิาะในกลุม่้ผ้้่ม้ร่าย์ไดุส้ง้ เพิราะตั้อ้งการส่�งที่่�สะที่อ้น
และบ่งบอกเอกลักษณ์เฉพิาะตั้น 

ป็ัจจุบันป็ระเที่ศไที่ย์ม่้นโย์บาย์สนับสนุนการ
ป็ล้กตั้้นไม้้ กระจาย์ไป็ที่ั�วัป็ระเที่ศเช้่น โครงการธนาคาร
ตั้้นไม้้ โครงการป็ล้กต้ั้นไม้้เป็็นบำนาญ่ ระหว่ัางน่�หากม้ ่
นโย์บาย์ให้ผ่ล่ตั้ช้่างไม้้ และสาม้ารถออกใบรับรองคุณวัุฒ่
วั่ช้าช้่พิ โดุย์หน่วัย์งานที่่�เก่�ย์วัข้อง เม่้�อถ่งวัันหน่�งที่่�ตั้้นไม้้
เหล่านั�น (เท่ี่าที่่�ที่ราบม้่ควัาม้หลากหลาย์ของสาย์พัินธุ์
กระจาย์ไป็ที่ั�วัป็ระเที่ศ) พิร้อม้ตัั้ดุม้าใช้้งาน ช้่างไม้้ท่ี่�ถ้ก
ผ่ล่ตั้ข่�นม้าจากท้ี่องถ่�นตั้่าง ๆ จะเข้าม้าสร้างผ่ล่ตั้ภัณฑ์์ 
งานไม้้ท่ี่�ม้่คุณค่า กลาย์เป็็นอาช้่พิที่่�ม้่ราย์ไดุ้ตั้่อเน่�อง 
ส่บที่อดุภ้ม้่ปั็ญ่ญ่างานช่้างไม้้ดุั�งเดุ่ม้ โดุย์ต้ั้องไม่้ละเลย์ 
ที่่�จะใช้้ที่ักษะท่ี่�ม้่ร่วัม้กับการนำเที่คโนโลย์่ม้าใช้้สนับสนุน 
เพิ่ย์งแค่น่� กล่องเคร่�องม้่อช้่างไม้้แบบเดุ่ม้ และกล่อง 
เคร่�องม้อ่ AI คงจะไม่้เป็็นค้แ่ข่งกัน หากแต่ั้จะแบ่งตั้ลาดุกันไป็ 
ตั้าม้ควัาม้ต้ั้องการของล้กค้า ใครสาม้ารถจับจองวััตั้ถุดุ่บ
ไวั้ไดุ้ก่อน นั�นแหละค่อข้อไดุ้เป็ร่ย์บของการกลับม้าของ
ช้่างไม้้รุ่นใหม้่

กล่่องเคร่ื่� องม่ือช่่างไม้ื/กล่่องเคร่ื่� องม่ือช่่างไม้ื AI
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ขึ้้�นิมืา จนิกลายเป็็นิจุดสนิใจ เพัรื่าะเครื่่�องม่ือไฟฟ้า
ช่ว่ยผ่่อนิแรื่ง ป็ลอดภัยัมืากกว่า การื่ทดแทนิขึ้องเครื่่�องม่ือ
ไฟฟา้ ทำใหเ้กดิการื่ป็รื่บัต่วัขึ้องช่า่งไมืใ้นิการื่นิำเครื่่�องมือ่
ไฟฟ้า มืาเสรื่ิมืความืช่ำนิาญขึ้องต่นิ ความืช่ำนิาญ
ขึ้องช่่างไม้ืในิการื่นิำเคร่ื่�องม่ือท่�เคยมื่อยู่มืาใช้่จะน้ิอยลง 
เพัรื่าะเครื่่�องมื่อหลายช่นิิดไมื่ต่้องใช่้แล้ว เมื่�อก่อนินิั�นิ
เรื่าจะบอกรื่ะดับความืเช่่�ยวช่าญขึ้องช่่างไมื้ด้วยทักษะ
ขึ้องพัวกเขึ้า และเครื่่�องมื่อหลากหลายท่�ช่่างใช่้ อย่างไรื่
ก็ต่ามื เครื่่�องมื่อไฟฟ้าเหล่านิ่�มื่ป็รื่ะโยช่น์ิอย่างยิ� ง  
เพัรื่าะสามืารื่ถูทำงานิได้มืากขึ้้�นิ ทำงานิได้เรื่็วขึ้้�นิ ทำงานิ
ท่�ยาก ๆ ได้ ช่่างสามืารื่ถูควบคุมืและวางแผ่นิการื่ทำงานิ
ได้สะดวกและเป็็นิรื่ะบบมืากขึ้้�นิ ทำให้ง่ายต่่อการื่
ทำสิ�งต่่าง ๆ ดังเช่่นิเครื่่�องต่ัดไมื้ เล่�อยวงเด่อนิใช่้ไฟฟ้า
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ส วั สดี ค รั บท านผู อ า นที่ เ ค า รพ  ภายหลั ง

กรมอตุนิุยมวิทยา ประกาศวาประเทศไทยเขาสูฤดูฝนตัง้แต

กลางเดือน พ.ค. ที่ผานมา แตในหวงเดือน ก.ค. 

มีฝนตกชุกหนาแนนทุกภาคทั่วประเทศไทย จนบางพื้นที่

ประสบกับภาวะน้ำทวมฉับพลันจากน้ำปาไหลหลาก 

มีน้ำทวมขัง ทำใหทรัพยสิน พ้ืนที่ทางการเกษตรไดรับ

ความเสียหาย ประชาชนไดรบัความเดอืดรอน นอกจากนัน้ 

สภาพถนนที่มีฝนตกชุกทำใหการใชยานพาหนะสัญจร

เกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น ดังน้ัน ขณะขับข่ียานพาหนะ

ตาง ๆ ตองเพิ่มความระมัดระวัง เพื่อปองกันอันตราย

จากอบัุตเิหตท่ีุอาจจะเกดิขึน้ ในสวนของ กอ.รมน.จังหวัด

หลายจังหวัด อาทิ จ.เชียงใหม จ.อุตรดิตถ ที่มีลมกระโชก

แรงทำใหเกดิความเสยีหายแกบานเรอืนท่ีพกัอาศยัของพี่

นองประชาชน ซึ่งไดรวมบูรณาการกับหนวยงานที่

เกี่ยวของในการจัดอุปกรณ และกำลังพลเขาดำเนินการ

ซอมแซมเพือ่ใหสามารถเขาพกัอาศยัไดอยางเรงดวนแลว

พล.อ. ศรชัย กาญจนสูตร จเร กอ.รมน./ประธาน

คณะอนุกรรมการการควบคุมภายในและการบริหาร

จดัการความเสีย่งของ กอ.รมน. ดานการตอตานการทจุรติ 

พรอมดวยคณะอนุกรรมการฯ ผูแทนจากหนวยเกี่ยวของ 

จัดประชุม ครั้งที่ ๑ ณ หองประชุม สบข.กอ.รมน. อาคาร

เพชรรัตน เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค. ๖๕

พล.ท. พเิศษ ศริิเกษม รองเลขาธกิาร กอ.รมน.(๒) 

ไดประชุมบูรณาการเครือขายการมีสวนรวมเพื่อความ

มั่นคงเชิงปฏิบัติการและติดตามความคืบหนาในการ

เตรยีมการฝกอบรมไทยอาสาปองกันชาต ิประจำป ๒๕๖๕ 

ของ จ.นครราชสีมา และ จ.ชัยภูมิ มีมวลชนเขารวม 

จำนวน ๑๒๐ คน ณ สโมสรรวมเริงไชย คายสุรนารี 

อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค. ๖๕

พล.ท. ปณณทตั กาญจนะวสติ ผอ.สมท.กอ.รมน. 

นำนักศึกษาหลักสูตร พคบ.๑๓ เเละหลักสูตรจัดตั้ง

ไทยอาสาปองกันชาติสวนกลาง กทม. เเละปริมณฑล 

ศึกษาดูงาน ณ อนุสรณสถานเเหงชาติ อ.ลำลูกกา 

จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๖๕

สถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 

เปนไปตามการคาดการณของผูเชี่ยวชาญ ภายหลังการ

ผอนคลายมาตรการเกอืบทัง้หมด โรงเรยีนเปดเรยีนตามปกติ

ได ๑ เดอืนเศษ ผูติดเชื้อรายวันที่ลดต่ำจากหลัก ๑ - ๒ 

พันคนเศษ เริ่มมีจำนวนเพิ่มขึ้น โอมิครอนสายพันธุใหม 

BA.4 และ BA.5 แพรกระจายอยางรวดเรว็ แถมมสีายพนัธุ

ใหมลาสดุ BA.2.75 ทีด่ือ้วคัซนี ตรวจพบรายแรกที ่จ.ตรงั 

แตถึงอยางไรก็ยังถือวามีความรุนแรงนอยกวาสายพันธ

เดลตาที่มียอดผูเสียชีวิตหลักรอยในแตละวัน อีกประการ

หนึง่คอืมกีารฉดีวคัซนีไปกวา ๑๔๐ ลานโดส แลว จงึทำให

ยอดผูเสียชีวิตลดลง กระบวนการรกัษาในรูปแบบตาง ๆ 

อยางหลากหลายตามอาการ รวมถึงการใชสมุนไพรไทย

สูตรขนานตาง ๆ ที่ถูกคิดคนมาใชรักษา บางรายที่ไมมี

โรคประจำตัวรับประทานยาฟาทะลายโจร ก็สามารถ

หายเปนปกติโดยไมตองใชยาฟาวิพิราเวียร ในสวนของ

กำลงัพล กอ.รมน. ยงัคงมผีูตดิเชือ้รายวันแตไมมาก แมวา

จะมมีาตรการปองกนั และระมดัระวงัทกุวถิทีางแลวก็ตาม 

จากการสำรวจพบวาสวนใหญติดจากบคุคลในครอบครวั 

ที่ตองเดินทางไปทำงาน ไปศึกษาเลาเรียน ไปซื้อของ 

จายตลาด ฯลฯ ซึ่งทำใหมีโอกาสสัมผัส และรับเชื้อมาได 

ดังนั้น จึงยังคงตองรักษามาตรการเฝาระวังปองกัน 

โดยเฉพาะการสวมใสหนากากอนามัยกันตอไป

ดวยอากาศทีร่อนระอขุึน้ทกุวนัผสมปนเปกบัฝนตกกระหนำ่ Hot English ขอเสนอสำนวนภาษาองักฤษ
จาก “น้ำ” ไวดับรอนกันหนอยนะคะ แมจะมี water ประกอบอยู แตไมไดแปลวาตองเกี่ยวกับน้ำเสมอไปคะ 

In deep water อยูในสถานการณที่ยากลำบาก หรือเจอเหตุการณที่หนักเกินความสามารถที่จะ
รับมือไหว 

The company is in deep water over the huge economic crisis. บรษิทัตกอยูในสภาพการณ
ที่ยากลำบาก เนื่องดวยวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญอยูในน้ำลึกกันไปแลว ก็มาอยูในน้ำรอนกันบาง In hot 
water คือ การที่เราเจอปญหาหรือโดนใครโมโหใส

Did you break the glass, again? You are going to be in hot water when your mom 
finds out! นี่เธอทำแกวแตกอีกแลวเหรอ? โดนชุดใหญแนถาแมรูเขานะ

Keep head above water คือการพยายามอยางหนักท่ีจะรอดพนจากปญหาท่ีรุมเรา 
หรือเวลาที่พยายามจัดการอะไรหลาย ๆ อยางที่กองทวมโตะอยู

Seems like I need to work over the weekend just to keep my head above the 
water, look at this pile of works my boss gave me! ดทูาแลวฉนัคงจะตองเคลยีรงานวนัหยดุนีแ้ลวละ 
เธอดูกองงานที่เจานายฉันสั่งมาสิ 

Like a fish out of water การที่เรารูสึกไมสบายใจ เพราะอยูในสถานการณหรือสถานที่
ที่ไมคุนเคย

I don’t like to cook, so I feel like a fish out of water in cookery class. ฉันไมชอบ
ทำอาหาร ก็เลยรูสึกไมชอบเลยเวลาอยูในชั่วโมงเรียนทำอาหาร

Come hell or high water. ใชพูดเวลาที่รูสึกมั่นใจมาก ๆ  วาตองทำแน ๆ  หรือ No matter 
what happens.

I definitely go visit you this year, come hell or high water! ฉันจะไปเยี่ยมเธอแน
ปนี้ ไมวาจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม

Could/Can talk under water. เปรียบเทียบกับคนที่พูดเกงมาก ๆ ประเภท talkative 
สำนวนนี้จะไดยินมากในหมูชาว Australian 

Invite Laura if you don’t want the quiet in your party, she could talk under 
water! ชวนลอรามาสิ ถาไมอยากใหปารตี้เงียบ นางพูดไดไมหยุดเลยละ

ขอทิ้งทายไวดวยคำคมจาก ‘water’ คะ You never miss the water till the wells run dry. 
เปรยีบเทยีบกบัการทีเ่ราคดิถงึนำ้ในบอนำ้ทีแ่หงเหอืดไปแลว วาคนเราจะไมเหน็คาของสิง่ทีม่อียู จนกระทัง่เรา
ไดเสียมันไปแลวนั่นเอง
...................................................................................................................................................................................................

อางอิง : https://www.trueplookpanya.com/blog/content/82880/-blo-laneng-lan-

Idioms 
with a word

เกิดเปนรอยเหี่ยวยน ซึ่งริ้วรอยมักจะเกิดขึ้นในบริเวณ
เฉพาะบนใบหนา และสามารถสังเกตไดดังนี้

v ริ้วรอยบริเวณหนาผากและหวางคิ้ว สวนหนึ่ง
เกดิขึน้จากการแสดงอารมณบนใบหนา และเมือ่เวลาผาน
ไปมักจะมีรองลึกขึ้นเรื่อย ๆ

v ริ้วรอยหางตา หรือตีนกา เร่ิมจากเปนริ้วรอย
บาง ๆ และตื้น ๆ กอน แลวลึกขึ้นเรื่อย ๆ ตีนกามักเปน
ริ้วรอยแรก ๆ ที่เราเริ่มสังเกตเห็น เพราะผิวหนังบริเวณ
รอบดวงตาบอบบางกวาบริเวณอื่นบนใบหนานั่นเอง

v ริว้รอยบรเิวณมมุปากและจมกู บรเิวณนีสั้มพนัธ 
กับการสูญเสียวอลลุมใตชั้นผิวและผิวที่หยอนคลอย

v ริว้รอยทัว่ใบหนา ไมไดเกดิขึน้เฉพาะเวลาทีเ่รา
แสดงอารมณทางสีหนาเทานั้น แตสามารถเห็นได
ตลอดเวลา แมเวลาทำหนาเฉย ๆ  เนือ่งมาจากการยดืหยุน
ของผิวและความหนาแนนของผิวที่ลดลง บริเวณที่
สามารถสังเกตเห็นไดงายที่สุดคือ รอบดวงตา โดยเฉพาะ
บริเวณใตตา 

แสงแดดกบัการเกดิริว้รอยบนใบหนา ในแสงแดด
มี “รังสีอัลตราไวโอเลต” เปนตัวการสำคัญทำใหผิว
เสื่อมสภาพ นอกจากริ้วรอยบนใบหนาแลว ยังกอใหเกิด
มะเร็งผิวหนังได

สารอนุมูลอิสระทำใหเกิดริ้วรอยบนใบหนา
ไดอยางไร สารอนุมูลอิสระ อีกหนึ่งตัวการสำคัญที่เขามา
ทำลายเซลลผิวทำใหผิวเสื่อมสภาพ และเรงใหเกิดเร็วขึ้น
หรือเกิดกอนเวลา โดยสารอนมุลูอสิระอาจเกดิจากการดืม่
แอลกอฮอล การสูบบุหร่ี รวมถึงความเครียดที่ทำให
รางกายสรางสารกำจัดอนุมูลอิสระไดนอยลง

ร้ิวรอยบนใบหนาที่เกิดจากการแสดงอารมณ
อีกหนึ่ งสาเหตุสำคัญที่ทำให เกิดริ้ วรอยก็คือการ
แสดงอารมณทางสีหนา ไมวาจะเปนการยิ้ม การหัวเราะ 
การขมวดคิว้ ลวนทำใหริว้รอยเกดิไดเรว็ขึน้ เชน รอยตนีกา 
รองคิ้ว รองหนาผาก รอยขวางบริเวณคอ กลไกคือ 
การกดที่คอลลาเจนบริเวณนั้นเปนเวลานาน จนกระทั่ง
เนือ้เยือ่ถูกทำลายลง ทำใหการสรางเนือ้เยือ่ใหมทำไดไมดี
หรือไมเพียงพอ เกิดเปนรองลึกและถาวรในที่สุด

ริว้รอยบนใบหนาทีเ่กดิจากอายทุีม่ากขึน้ อายเุปน
ปจจัยสำคัญในการเกิดริ้วรอยท่ีหลีกเลี่ยงไดยาก เชน 
รองแกมที่เกิดจากเน้ือแกมท่ีหอยยอยเปนเวลานาน
ตามแรงโนมถวงของโลก รวมถึงรางกายมีสมรรถภาพ
ในการสรางสารตานอนุมูลอิสระท่ีเสื่อมลง นอกจากน้ี 
เมื่ออายุมากขึ้น ผิวหนังจะบางลงและเกิดริ้วรอยได
งายกวาในวัยเด็กที่มีผิวหนังหนากวา

การแตงหนาทำใหเกิดริ้วรอยใบหนากอนวัย
หรอืไม การแตงหนาไมไดทำใหเกดิริว้รอยเรว็ขึน้ เวนแตวา 
มีอาการแพ  ซึ่ งการเกิดริ้ วรอยเร็วขึ้นอาจมาจาก
ขั้นตอนการทำความสะอาดหลังแตงหนา หากมีการ
ทำความสะอาดรุนแรง จะทำใหผิวหนาแหงและเกิด
ริ้วรอยได

การลางหนาบอยเกินไป ทำใหเ กิดร้ิวรอย
บนใบหนาหรอืไม การลางหนาบอยไมไดทำใหเกดิริว้รอย
เสมอไป ขึน้อยูกบัสภาพผวิของแตละคน แตกม็ขีอแนะนำ
เกี่ยวกับการทำความสะอาดใบหนาดวยผลิตภัณฑ
ทำความสะอาด ที่เหมาะสมคือวันละ ๒ ครั้งเทานั้น

ดังนั้น หากไมตองการใหร้ิวรอยบนใบหนาเกิดขึ้น
กอนวัยอันควร ควรหลีกเลี่ยงปจจัยภายนอกตาง ๆ เชน 
ปกปองผิวจากแสงแดด หลีกเลี่ยงแอลกอฮอลและการ
สูบบุหรี่ ทำจิตใจใหเบิกบานแจมใส เลิกทำความสะอาด
หนาแบบรุนแรง หลีกเลี่ยงเครื่องสำอางที่ทำใหแพ 
หลีกเลี่ยงการนอนตะแคงขางเดียวเปนเวลานาน เพราะ
จะทำใหผวิหยอนยานตามแรงโนมถวงของโลก ควรสลบัขาง 
ในการนอนตะแคงสม่ำเสมอ ขอใหทุกทานมีผิวสวยใส 
ไรริ้วรอยนะคะ

ริ้วรอยคือหนึ่งในสัญญาณเตือนเมื่อมีอายุมากขึ้น 
โดยจะเริ่มเกิดตั้งแตอายุ ๒๕ ป แรก ๆ จะเปนรอยตื้น ๆ 
แตเมื่ออายุมากขึ้น ก็จะมีรองลึกและขนาดที่ใหญขึ้น 
ซึ่งเมื่อเกิดบนใบหนา ชางเปนปญหาที่รบกวนใจทั้งหญิง
และชาย โดยเฉพาะริ้วรอยแหงวัย

ทําไมจึงเกิดร้ิวรอยบนใบหน้า
เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น พวกสารสำคัญที่ชวยให

ผิวหนังดูเตงตึง ชุมชื้นและเปลงปลั่ง ซึ่งรางกายสามารถ
ผลิตไดเองตามธรรมชาติเริ่มลดจำนวนลง เชน อิลาสติน 
กรดไฮยาลูรอน หรือคอลลาเจน ทำใหความยืดหยุน
ของผิวหนังลดลง ผิวจึงเร่ิมหยอนคลอยและเกิดริ้วรอย
ตามจดุตาง ๆ  นอกจากนี ้กรดไฮยาลรูอนทีผ่ลติไดนอยลง 
จะสงผลกระทบใหโครงสรางของชั้นผิวหนังหลวมขึ้น 
เซลลไมอุมน้ำและเกาะกันแนนเหมือนเคย ขาดความ
หนาแนนใตชั้นผิว ทำใหผิวหยอนคลอย ไมกระชับ 

ปัญหา
สุดกวนใจ

ร้ิวรอยบนใบหน้า

.................................................................................................................................................................................................................
รูปภาพ : สสส.
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๗. บ�นบุรีิ้ (Allamanda/Buttercup Vine/
Golden Trumpet/Yellow Allamanda)

  บานบุร่เป็็นไม้้พิุ่ม้ก่�งไม้้เล่�อย์ จะออกเป็็นช่้อ
ตั้าม้ซัอกใบและป็ลาย์ก่�ง รป้็กรวัย์ กลบ่เล่�ย์งรป้็สาม้เหล่�ย์ม้ 
ป็ลาย์แหลม้ ส่เข่ย์วัอ่อน กล่บดุอกส่เหล่อง ๕ กล่บ 
น่ย์ม้ป็ล้กเป็็นไม้พ้ิุ่ม้แสดุงขอบเขตั้หร่อเป็็นซัุ้ม้ไม้้เล่�อย์

๘. ยี� เข่่ง (Chinese crape myrtle/Crape 
myrtle/Indian lilac)

  ย์่�เข่งเป็็นไม้้พิุ่ม้ที่่�อย์้่ตั้ระก้ลเดุ่ย์วักับตั้ะแบก
และอน่ที่นล่ จะออกดุอกเป็น็ช่้อที่่�ป็ลาย์ก่�ง กลบ่ดุอกบาง
และจบ่ย์น่ ม่้หลาย์ส ่ไดุแ้ก ่ส่ขาวั ส่ช้ม้พิ ้สช่้ม้พิเ้ขม้้ สม่้ว่ัง 
และส่แดุง บร่เวัณกลางดุอกม้่เกสรเพิศผ่้้ส่เหล่อง
จำนวันม้าก นย่์ม้ป็ลก้ป็ระดัุบสวัน ร่ม้กำแพิงและที่างเดุน่ 
เน่�องจากม้ดุ่อกดุกและสส่วัย์สะดุดุุตั้า ช้ว่ัย์พิรางที่ว่ัที่ศัน์
ที่่�ไม้่สวัย์งาม้ไดุ้ดุ่ นอกจากน่� ดุอกย่์�เข่ง ย์ังเป็็นดุอกไม้้
ที่่�ไดุ้รับช้่�อพิระราช้ที่านจากพิระบาที่สม้เดุ็จพิระพิุที่ธ
เล่ศหล้านภาลัย์ รัช้กาลที่่� ๒ เน่�องจากเป็็นพิรรณไม้้จาก
ป็ระเที่ศจ่น จ่งตั้ั�งคำนำหน้าวั่า “ย์่�”

๙. ด�วกิริ้ะจึ�ย (Cosmos/Mexican Aster)
  ดุาวักระจาย์ เป็็นไม้้ดุอกที่่�น่ย์ม้ป็ล้ก ๒ ช้น่ดุ 

คอ่ ดุาวักระจาย์ฝึรั�ง กลุม่้ Sensation Type (C. bipinnatus 
Cav.) ใบร้ป็ใบหอก ขอบใบหย์ักเวั้าล่กแบบขนนก
เป็็นเส้นเร่ย์วัย์าวั สเ่ข่ย์วัสดุ กล่บดุอกส่ขาวั ช้ม้พิ ้แดุง 
และสองส่ในดุอกเดุ่ย์วักัน ตั้่ดุเม้ล็ดุในฤดุ้หนาวั และ 
ดุาวักระจาย์ กลุ่ม้ Klondyke Type (C. sulphureus 
Cav.) ใบหย์ักเวั้าล่กแบบขนนก ๕ - ๗ แฉก แตั้่ละแฉก
ม้่ลักษณะเป็็นร้ป็ใบหอก ส่เข่ย์วัเข้ม้ กล่บดุอกส่เหล่อง 
ส้ม้ ส้ม้อม้แดุง และสองส่ในดุอกเดุ่ย์วักัน ส่วันดุอกม้่ที่ั�ง
ดุอกช้ั�นเดุย่์วัและดุอกซ้ัอน กลบ่ดุอกช้ั�นนอกรป้็ขอบขนาน 
ป็ลาย์หย์ัก ๒ - ๓ หย์ัก กล่บดุอกช้ั�นในส่เหล่อง 
เป็็นหลอดุกระจุกกลางดุอก ดุอกดุาวักระจาย์น่ย์ม้ป็ล้ก
เป็็นแป็ลงป็ระดุับ หร่อเป็็นทีุ่่งกวั้าง

๑๐. บ�นช่ื่�น (Zinnia)
  บานช้่�นจะออกดุอกเป็็นช้่อกระจุก ม้่ที่ั�ง

ดุอกช้ั�นเดุย่์วัและดุอกซ้ัอน กลบ่ดุอกวังนอกรป้็ขอบขนาน 
ส่ขาวันวัล เหล่อง ช้ม้พิ้ ส้ม้ ม้่วัง แดุง และสองส่
ในดุอกเดุ่ย์วักัน กล่บดุอกวังในร้ป็หลอดุส่เหล่อง  
ดุอกม่้ร้ป็ที่รงและการเร่ย์งกล่บดุอกหลาย์แบบ  
ดุอกบานช้่�นน่ย์ม้สกัดุเป็็นส่ย์้อม้ผ่้า หร่อส่ผ่สม้อาหาร 
หร่อนำม้าตั้ากแห้งเพิ่�อที่ำเป็็นผ่งสำหรับที่ำเป็็นช้า

๑๑. พุุดซ้้อน (Cape Jasmine/Cape Jessamine/
Gardenia/Garden Gardenia/Kacapiring Bungacina)

  พิุดุซั้อน พุิดุจ่น หรอ่พิุดุใหญ่่ เป็็นดุอกเดุ่�ย์วั 
สข่าวั ออกตั้าม้ซัอกใบใกล้ป็ลาย์ก่�ง กลบ่เล่�ย์งหนาเป็็นสนั 
ม้ท่ี่ั�งดุอกชั้�นเดุ่ย์วัและดุอกซ้ัอน กล่�นหอม้แรง ดุอกพิดุุซ้ัอน 
นำไป็ร้อย์ม้าลัย์บ้ช้าพิระ สกัดุน�ำมั้นหอม้ระเหย์  
หร่อน�ำหอม้

นอกจากดุอกไม้้ดัุงกล่าวัข้างตั้้น ย์ังม่้พิรรณไม้้
อ่�น ๆ  ที่่�เหม้าะเเกก่ารเพิาะป็ลก้ในช้ว่ังฤดุฝ้ึน เช้น่ รวังผ่่�ง 
กันเกรา กระเจ่ย์วั เข้าพิรรษา รัตั้ม้า กรรณ่การ์ อรพ่ิม้ 
ดุุส่ตั้า สร้อย์สุวัรรณา กระที่่อ ม้หาหงษ์ พินม้สวัรรค์ 
ราช้าวัดุ ่เป็็นต้ั้น 
.............................................................................................

อ้้างอ้ิง : https://home.kapook.com/view245173.html
https://medthai.com/

https://www.baanlaesuan.com/
https://www.livinginsider.com/inside_topic/8205/8-

flowers-in-rainy-season.html

อ้้างอ้ิงภาพ : https://www.freepik.com/

เคย์สงสัย์ไหม้วั่า เที่คโนโลย์่ดุ้านซัอฟตั้์แวัร์และ
ดุ่จ่ทัี่ล (Software and Digital Technology) เช้่น 
อน่เที่อร์เนต็ั้ ป็ญั่ญ่าป็ระดุษ่ฐ์ ์IOT เที่คโนโลย์ส่ารสนเที่ศ 
ฯลฯ ที่่�กำลังก่อตั้ัวัข่�นและพิัฒนาอย์่างไม้่หย์ุดุย์ั�ง 
ในป็ัจจุบันจะม้่อนาคตั้เป็็นอย่์างไรและจะส่งผ่ลกระที่บ
ตั้่อช้่วั่ตั้ม้นุษย์์อย์่างไรบ้าง

World Economic Forum ไดุ้คาดุการณ์จาก 
ผ่้้บร่หารและผ่้้เช้่�ย์วัช้าญ่ดุ้านเที่คโนโลย์่ซัอฟตั้์แวัร์และ
ดุจ่ทั่ี่ลม้ากกว่ัา ๘๐๐ คน พิบว่ัาเที่คโนโลย์ซ่ัอฟต์ั้แวัร์และ
ดุจ่ท่ี่ลัที่่�กำเนดุ่และพัิฒนาในปั็จจุบันน่�จะพิฒันาถง่ขดุ่สุดุ 
(tipping points) ในอ่กราวั ๑๐ - ๑๕ ป็ีข้างหน้าน่�  
และน่�ค่อ ๗ คำที่ำนาย์ที่่�น่าสนใจเก่�ย์วักับเที่คโนโลย์่ที่่�
พิัฒนาถ่งข่ดุสุดุและผ่ลกระที่บที่่�จะม้่ตั้่อม้วัลม้นุษย์ช้าตั้่

อิินเทอิร์์เน็ต (Internet) 

 

เที่คโนโลย์่เคร่อข่าย์อ่นเที่อร์เน็ตั้ไร้สาย์ อาที่ ่3G, 
4G, 5G รวัม้ที่ั�งอุป็กรณ์เช่้�อม้ต่ั้าง ๆ ไม่้วั่าจะเป็็น
คอม้พิ่วัเตั้อร์ แที่็บเล็ตั้ ม้่อถ่อ ซั่�งเป็็นเคร่�องม้่อและ
ช้่องที่างในการต่ั้ดุตั้่อส่�อสารกำลังพิัฒนาเพิ่�ม้ข่�น
ที่ั�งในดุ้านป็ร่ม้าณ คุณภาพิ และควัาม้เร็วั ป็ัจจุบันม้่ผ่้้ที่่�
เข้าถง่อ่นเที่อร์เน็ตั้ไดุ้ค่ดุเป็็น ๔๓ % ของป็ระช้ากรโลก
ที่ั�งหม้ดุ ในขณะท่ี่�อุป็กรณ์ป็ระเภที่สม้าร์ที่โฟนม้่ย์อดุ
จำหน่าย์ที่ั�วัโลกม้ากกวั่า ๑.๒ พิันล้านเคร่�องตั้่อป็ี 
เที่คโนโลย์่และอุป็กรณ์รองรับที่่�พัิฒนาก้าวัหน้าไป็
อย์า่งรวัดุเรว็ั ที่ำใหค้าดุวัา่อน่เที่อรเ์นต็ั้จะกลาย์เป็น็หน่�ง
ในสาธารณป้็โภคขั�นพิ่�นฐ์านเช้น่เดุย่์วักบัไฟฟา้ น�ำป็ระป็า
และถนน ที่่�ผ่้้คนส่วันใหญ่่สาม้ารถเข้าถ่งไดุ้ 

หุ่่�นยนต์ (Robots)
ป็ัจจุบันหุ่นย์นตั้์เร่�ม้เข้าม้าม้่บที่บาที่ที่ำหน้าที่่�

ช้่วัย์เหล่อม้นุษย์์ในหลาย์ก่จกรรม้ทัี่�งในภาคการผ่ล่ตั้ 
การเกษตั้ร และการให้บร่การสาขาตั้่าง ๆ จากข้อม้้ล
สถ่ต่ั้ขณะน่�ม้่จำนวันหุ่นย์นต์ั้ในโลกทัี่�งหม้ดุป็ระม้าณ  
๑.๑ พัินล้านตั้ัวั เฉพิาะในโรงงานอุตั้สาหกรรม้ท่ี่�ผ่ล่ตั้
รถย์นตั้์นั�นใช้้หุน่ย์นต์ั้ม้ากกวั่า ๘๐ % ของกระบวันการ
ผ่ล่ตั้ที่ั�งหม้ดุแล้วั โดุย์เที่คโนโลย์่หุ่นย์นตั้์กำลังถ้กพิัฒนา

เพิ่�อตั้อบสนองการที่ำงานดุ้านต่ั้าง ๆ  อย่์างม้ป่็ระสท่ี่ธภ่าพิ
และบรรลุเป้็าหม้าย์ที่างธุรก่จเพิ่�ม้ข่�น

เซนเซอิร์์ (Sensors)

เที่คโนโลย์่ IoT ไดุ้ในวังการดุ้านต่ั้าง ๆ ที่่�กำลัง
เป็็นกระแสอย์้่ในขณะน่�ไดุ้ถ้กพิัฒนาไป็อย์่างรวัดุเร็วั 
ไม้่วั่าจะเป็็นอุป็กรณ์คอม้พิ่วัเตั้อร์สวัม้ใส่หร่อตั้่ดุตัั้�ง
บนร่างกาย์ (Wearables) เม้่องอัจฉร่ย์ะ (Smart City), 
บ้านอัจฉรย่์ะ (Smart Home), IoT สำหรับอุตั้สาหกรรม้
และโรงงานผ่ล่ตั้ (Industrial Internet), โครงข่าย์ไฟฟ้า
อัจฉร่ย์ะ (Smart grid), รถย์นตั้์อัจฉร่ย์ะ (Connected 
car), เคร่อข่าย์เช่้�อม้โย์งระบบสุขภาพิครบวังจร 
(Connected health), ฟาร์ม้อัจฉร่ย์ะ (Smart 
farming), เที่คโนโลย์่ในธุรก่จห้างร้าน (Smart retail) 
รวัม้ถ่งภาย์ในระบบห่วังโซั่อุป็ที่านระหวั่างผ้้่ผ่ล่ตั้และ
ผ่้้ขาย์ (Smart Supply Chain) ส่บเน่�องจากเคร่อข่าย์
ให้บร่การอ่นเที่อร์เน็ตั้รวัม้ถ่งอุป็กรณ์เช้่�อม้ตั้่อและ
ฮาร์ดุแวัร์ตั้่าง ๆ ที่่�ม้่ราคาถก้ลงอย์่างม้าก ที่ำให้อุป็กรณ์
และผ่ล่ตั้ภัณฑ์์ตั้่าง ๆ ถ้กเช้่�อม้ต่ั้อเข้าส้่โลกอ่นเที่อร์เน็ตั้
ไดุง่้าย์ม้ากข่�น ผ่ลลัพิธ์ที่่�เกดุ่ข่�นคอ่ ม้นษุย์ส์าม้ารถสั�งการ
ควับคุม้การใช้้งานอุป็กรณ์ต่ั้าง ๆ ผ่่านที่างเคร่อข่าย์
อ่นเที่อร์เน็ตั้ เช้่น การเปิ็ดุ - ป็ิดุ อุป็กรณ์เคร่�องใช้้ไฟฟ้า 
รถย์นตั้์ โที่รศัพิที่์ม้่อถ่อ เคร่�องม้่อส่�อสาร เคร่�องม้่อ
ที่างการเกษตั้ร อาคาร บ้านเร่อน เคร่�องใช้้ในช้่วั่ตั้
ป็ระจำวันัตั้า่ง ๆ  ผ่า่นเครอ่ขา่ย์อน่เที่อรเ์นต็ั้ โดุย์ที่กุอย์า่ง
กำลังเก่ดุข่�นและเป็ล่�ย์นแป็ลงไป็โดุย์ที่่�เราแที่บไม้่ร้้ตั้ัวั

สุุภมาศ ยานนาวา l เร์ยีบเร์ยีง

ธำ�ำรงไทยธำ�ำรงไทย

...........................................................................................................................................................................................................
ขอ้ขอ้บคุุณข้อ้มููลจาก : www.businessinsider.com, www3.weforum.org

ที่่าม้กลางควัาม้ชุ่้ม้ฉ�ำของสาย์ฝึนในวัสันตั้ฤดุ้
เช้่นน่� เหล่าดุอกไม้้ใบหญ่้าเตั้่บโตั้อย์่างร่าเรง่ แต่ั้หาก
ไดุร้บัควัาม้ฉ�ำช้่�นที่่�ม้ากเกน่ไป็ พิรรณไม้เ้หลา่นั�นกอ็าจ
จะเห่�ย์วัเฉาและตั้าย์ลง ที่วัา่ ย์งัม้ไ่ม้บ้างช้นดุ่ที่่�สาม้ารถ
ย์่นหย์ัดุอดุที่นทีุ่กลม้ฝึนที่่�แป็รป็รวัน 

เม้่�อดุอกไม้้ทุี่กสาย์พัินธุ์ ไม่้ไดุ้เหม้าะกับทีุ่กฤดุ้ 
ในช้่วังเวัลาท่ี่�ฝึนพิรำเช้่นน่� ดุอกไม้้ที่่�เหม้าะสม้ที่่�จะ
เพิาะป็ลก้เพิ่�อย์ลโฉม้ควัาม้งาม้ย์าม้ฝึนโป็รย์ ม้่ดัุงน่�

๑. คุุณน�ยต่ื่� นส�ย (Common Purslane, 
Little Hogweed, Pigweed, Pusley, Verdolaga)

  คุณนาย์ตั้่�นสาย์ หร่อแพิรเซ่ั�ย์งไฮ้ เป็็นไม้้
เล่�อย์อวับน�ำ ออกดุอกเป็็นช้่อ ๓ - ๖ ดุอกที่่�ซัอกใบ 
หร่อป็ลาย์ก่�ง ม้่หลาย์ส่ เช้่น ขาวั แดุง ช้ม้พิ้ ส้ม้ แดุง 
เหล่อง เป็็นไม้้ท่ี่�เล่�ย์งง่าย์ เหม้าะสำหรับป็ล้กคลุม้ดุ่น
ในที่่�โล่ง

๒. มอร์ิ้นิ� งกิลอรีิ้�  (Morning Glory)
  ม้อร์น่�งกลอร่�หร่อผ่ักบุ้งฝึรั�ง เป็็นไม้้เล่�อย์

เน่�ออ่อน อายุ์สั�น ม้่ดุอกส่น�ำเง่นสดุ จะออกดุอก
เป็็นช่้อกระจะ ตั้าม้ซัอกใบและป็ลาย์ย์อดุ ม้ ่๑ - ๕ ดุอก 
ลักษณะเป็็นร้ป็แตั้ร กล่บเล่�ย์งสเ่ข่ย์วั กลบ่ดุอกส่ขาวั 
ช้ม้พิ้อ่อน ช้ม้พิ้เข้ม้ ม้่วังอม้ช้ม้พ้ิ และน�ำเง่นอม้ม้่วัง 
โคนดุอกเช่้�อม้ตั้่ดุกันเป็็นหลอดุ ป็ลาย์แผ่่บาน 
เหม้าะสำหรับป็ล้กร่ม้รั�วัหร่อร่ม้ระเบ่ย์ง ที่นตั้่อทีุ่ก
สภาพิอากาศ 

๓. แก้ิว (Andaman Satinwood/Chinese 
Box/Orange Jessamine)

  แกว้ัเป็็นไม้ดุ้อกกล่�นหอม้ ม้ต้่ั้นพิุม่้ขนาดุเล็ก 
ส้งไดุ้ถ่ง ๕ เม้ตั้ร จะออกดุอกเป็็นช้่อตั้าม้ซัอกใบ  
ช่้อละ ๕ - ๑๐ ดุอก กลบ่ดุอก ๕ กลบ่สข่าวั ป็ลาย์กลบ่ม้น 
หร่อเร่ย์วัแหลม้ เม้่�อบานกล่บดุอกจะม้้วันออก  
ม้่กล่�นหอม้ช่้วังพิลบค�ำถ่งเช้้าม้่ดุ ดุอกแก้วัน่ย์ม้นำไป็
สกดัุน�ำม้นัหอม้ระเหย์ ป็รงุน�ำหอม้แต่ั้งกล่�นเคร่�องสำอาง 

๔. ชื่บ� (Chinese Rose/Shoe Flower)
  ช้บาเป็็นไม้้พิุ่ม้ขนาดุกลาง ใบเดุ่�ย์วัร้ป็ไข่ 

ป็ลาย์แหลม้ ม้่ทัี่�งขอบใบจักรและขอบเร่ย์บ ผ่่วัใบ
ส่เขย่์วัเข้ม้ ออกดุอกตั้าม้ซัอกใบ ก้านดุอกย์าวั ม้ร่ป้็ดุอก 
หลาย์ช้นดุ่ทัี่�งแบบเดุ่�ย์วัและแบบซัอ้น ถ้าเป็น็ดุอกเดุ่�ย์วั
จะม้่ ๕ กล่บ ม้่หลาย์ส่ ไดุ้แก่ ส่ช้ม้พิ้ แดุง แสดุ ขาวั 
เหล่อง และม่้วัง แตั้กต่ั้างกันไป็ตั้าม้แต่ั้ละพัินธุ ์ 
สาม้ารถเจรญ่่เตั้บ่โตั้ไดุดุ้ใ่นที่กุสภาพิอากาศ นย่์ม้ป็ลก้
ไว้ัเป็็นแนวัรั�วั

๕. ด�วเร่ิ้อง (Marigold)
  ดุาวัเรอ่งเป็็นไม้้ล้ม้ลกุ ลำต้ั้นสเ่ขย่์วั ไม่้ม้เ่น่�อไม้้ 

ป็ลาย์ใบแหลม้ ขอบเป็็นฟันเล่�อย์ ดุอกออกเป็็นช่้อกระจุก 
ที่่�ป็ลาย์ย์อดุ ม้ท่ี่ั�งดุอกช้ั�นเดุย่์วัและดุอกซ้ัอน กลบ่ดุอก
วังนอกโคนกล่บเป็็นหลอดุป็ลาย์แผ่่ ขอบกล่บหย์ัก 
กลบ่ดุอกม้ส่ข่าวั เหลอ่ง ที่อง และส้ม้ ดุอกวังในม้ก่ลบ่ดุอก 
ร้ป็หลอดุกระจุกอย์้่กลางดุอก บางช้น่ดุม้่กล่�นหอม้ 
ดุอกดุาวัเร่องสาม้ารถนำม้าป็ระดัุบตั้กแตั้่งบ้าน  
นำม้าสกดัุส ่ใช้เ้ป็น็ส่วันผ่สม้ในเวัช้ภณัฑ์ ์เคร่�องสำอาง 
และย์ังม้่สารช้่วัย์กำจัดุศัตั้ร้พิ่ช้ไดุ้อ่กดุ้วัย์

๖. บัวดิน (Fairy Lily, Rain Lily, Zephyr 
Flower)

  บัวัดุ่น บัวัจ่น หรอ่บัวัสวัรรค์ จะออกดุอก
จากซัอกใบใกล้ย์อดุ ม้่ ๖ กล่บ และม้่หลากส่ที่ั�งส่ช้ม้พิ้ 
ขาวั ขาวัอม้เหล่อง และเหลอ่งเขม้้ เป็น็พินัธุไ์ม้ท้ี่่�เหม้าะ
แก่การป็ล้กในกระถาง 

๗ คำำ�ทำำ�น�ย 
เม่ื่� อเทคโนโลยีีดิิจิิทัลพััฒนาถึึงขีีดิสุุดิ

ในอีก ๑๐ ปีีข้ีางหน้า

๙๙ปีีที่่� ๒๐ ฉบัับัที่่� ๑๐ ปีระจำเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



 จังหวััดุอุที่ัย์ธาน่ ตั้ั�งอย์้่ในเขตั้ภาคเหน่อตั้อนล่าง 
เคย์เป็็นเม้่องหน้าดุ่านในการเพิาะป็ล้ก ส่งเสบ่ย์ง และ
สกดัุกั�นกองที่พัิพิม่้าที่่�เขา้ม้าตั้ก่รงุศรอ่ย์ธุย์า ต่ั้อม้าในสม้ยั์
กรงุรตัั้นโกสน่ที่ร์ตั้อนต้ั้น ม้ก่ารอพิย์พิผ้้่คนม้าตัั้�งบา้นเรอ่น 
ที่่�ร่ม้ฝึั�งแม่้น�ำสะแกกรังม้ากข่�น และไดุ้กลาย์เป็็นที่่�ตั้ั�ง
ของตั้ัวัเม้่องในป็ัจจุบัน
 จังหวััดุอุที่ัย์ธาน่ ม้่พิ่�นที่่�ป็ระม้าณ ๖,๗๓๐ ตั้าราง
กโ่ลเม้ตั้ร หรอ่ป็ระม้าณ ๔,๒๐๖,๔๐๔ ไร ่ม้พ่ิ่�นที่่�ขนาดุใหญ่่ 

เป็็นอันดุับที่่� ๒๙ ของป็ระเที่ศ ตัั้�งอย์้่ภาคเหน่อตั้อนล่าง 
บร่เวัณลุ่ม้น�ำสะแกกรัง สภาพิพ่ิ�นที่่�โดุย์ที่ั�วัไป็เป็็นป็่า
และภเ้ขา ม้ส่ภาพิเป็น็ป็า่คุม้้ครอง ไดุแ้ก ่ป็า่สงวันแหง่ช้าตั้่ 
๙ แห่ง วันอุที่ย์าน ๒ แห่ง เขตั้รักษาพิันธุ์สัตั้วั์ป็่า ๑ แห่ง 
และเขตั้ห้าม้ล่าสัตั้ว์ัป็่า ๑ แห่ง 
 กองอำนวัย์การรักษาควัาม้มั้�นคงภาย์ในจังหวััดุ
อุที่ัย์ธาน่ ไดุ้เล็งเห็นถ่งควัาม้สำคัญ่ของพิ่�นที่่�ป็่าในจังหวััดุ
อุที่ัย์ธาน่ จ่งไดุ้บ้รณาการร่วัม้กับส่วันราช้การในพ่ิ�นที่่� 

ในการดุำ เน่ นก่ จกรรม้ เ พ่ิ� อ เ สร่ ม้ส ร้ า งควัาม้ รัก 
ควัาม้สามั้คค ่สรา้งควัาม้รว่ัม้แรงรว่ัม้ใจ ระหวัา่งหน่วัย์งาน
ราช้การ กับป็ระช้าช้น โดุย์ในห้วังที่่�ผ่่านม้า ไดุ้ดุำเน่นการ
ที่ั� ง แ ผ่ น ง า น / โ ค ร ง ก า ร ท่ี่� ไ ดุ้ รั บ ง บ ป็ ร ะ ม้ า ณ  
จากกองอำนวัย์การรกัษาควัาม้ม้ั�นคงภาย์ในราช้อาณาจกัร 
และดุำเน่นการจากควัาม้ร่วัม้ม้่อจากองค์กรป็กครอง
ส่วันที่้องถ่�น อก่ที่ั�งในก่จกรรม้บำเพิ็ญ่สาธารณป็ระโย์ช้น์ 
ของโครงการกำกับตั้่ดุตั้าม้ป็ระเม้่นผ่ล โดุย์ กอ.รม้น. 
ภาย์ใตั้ง้านบรห่ารจดัุการขบัเคล่�อนแผ่นงาน ตั้ำบล มั้�นคง 
ม้ั�งคั�ง ย์ั�งย์่น ของ กอ.รม้น. โดุย์ร่วัม้กับองค์การบร่หาร
ส่วันตั้ำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวััดุอุทัี่ย์ธาน่ 
สถาน่ดุับไฟป็่าห้วัย์แม่้ดุ่ ม้้ลน่ธ่ปิ็ดุที่องหลังพิระส่บสาน
แนวัพิระราช้ดุำร่ และป็ระช้าช้นในพิ่�นท่ี่�ตั้ำบลบ้านไร่ 
ร่วัม้กันสร้างฝึาย์ช้ะลอน�ำ เพิ่�อช้ะลอและเก็บกักน�ำ 
สร้างควัาม้ชุ้่ม้ช้่�น ลดุควัาม้รุนแรงของกระแสน�ำในช้่วัง
ฤดุ้ฝึน อ่กที่ั�งย์ังเป็็นไป็ตั้าม้นโย์บาย์ของ พิลโที่ อภ่เช้ษฐ์์ 
ซั่�อสัตั้ย์์ แม่้ที่ัพิภาคที่่� ๓/ผ้้่อำนวัย์การรักษาควัาม้ม้ั�นคง
ภาย์ในภาค ๓ ในโครงการ “ป็่าเป็ีย์ก ลดุเช้่�อเพิล่ง 
สร้างราย์ไดุ้” โดุย์ม้่เป้็าหม้าย์ในการสร้างควัาม้ชุ้่ม้ช้่�น
ให้กบัพิ่�นที่่�ป่็า สร้างระบบนเ่วัศให้สม้บร้ณ์ เป็็นแหล่งอาหาร 
แหล่งตั้้นน�ำ และช้่วัย์ลดุการเก่ดุไฟไหม้้ป็่า ซั่�งเป็็นสาเหตัุ้
ของการเก่ดุฝึุ่นละอองขนาดุเล็ก (PM2.5) ในช้่วังฤดุ้แล้ง 
ซั่�งในพิ่�นที่่�อำเภอบ้านไร ่สว่ันใหญ่เ่ป็น็พิ่�นที่่�ป่็าเขา ม้ล่ำธาร

สาขาเป็็นแหล่งรับน�ำ เคย์เก่ดุดุ่นโคลนถล่ม้เม่้�อม้่
ฝึนตั้กหนัก การดุำเน่นการสร้างฝึาย์ช้ะลอน�ำร่วัม้กัน
ในครั�งน่� จ่งเป็็นเสม้่อนการนำร่องให้ส่วันราช้การนำไป็
เผ่ย์แพิร่ตั้่อ และป็ระช้าช้นในพิ่�นที่่�ไดุ้นำไป็สร้างในพิ่�นท่ี่�
ของตั้นเอง 
 กองอำนวัย์การรักษาควัาม้ม้ั�นคงภาย์ในจังหวััดุ
อุที่ัย์ธาน่ ม้่แผ่นที่่�จะดุำเนน่การในห้วังเดุ่อนกรกฎาคม้ - 
ส่งหาคม้ เพิ่�ม้เตั้่ม้โดุย์การสนับสนุนจาก จังหวััดุอุทัี่ย์ธาน่ 
สำนั ก งานที่รัพิย์ากรธรรม้ช้าตั้่ และส่� ง แวัดุล้ อม้
จังหวััดุอุที่ัย์ธาน่ สำนักบร่หารพิ่�นท่ี่�อนุรักษ์ท่ี่�  ๑๒ 
(นครสวัรรค์) สำนักจัดุการป่็าไม้้ที่่� ๔ (สาขานครสวัรรค์) 
อำเภอบ้านไร่ ศ้นย์์ป็่าไม้้อุทัี่ย์ธาน่ หน่วัย์ป็้องกันและ
พิัฒนาป็่าไม้้ท่ี่� ๙ (หนองป็ร่อ) องค์การบรห่ารส่วันตั้ำบล
บ้านไร่ สถาน่ดุับไฟป่็าห้วัย์แม่้ดุ่ ม้้ลน่ธ่ปิ็ดุที่องหลังพิระ  
ส่บสานแนวัพิระราช้ดุำร่  และป็ระช้าช้นในพิ่�นที่่�  
โดุย์ทุี่กหน่วัย์งานจะนำไป็ขย์าย์ผ่ลในพิ่�นท่ี่�เพิ่�ม้เตั้่ม้
ในอนาคตั้ตั้่อไป็ 
 กองอำนวัย์การรักษาควัาม้ม้ั�นคงภาย์ในจังหวััดุ
อุทัี่ย์ธาน่ ปั็จจุบันตัั้�งอย์้่ที่่� ช้ั�น ๒ ศาลากลางจังหวััดุ
อุที่ัย์ธาน่ (หลังใหม่้) ถนนศร่อุที่ัย์ ตั้ำบลอุทัี่ย์ใหม้่ อำเภอ
เม้่องอุที่ัย์ธาน่ จังหวััดุอุทัี่ย์ธาน่ หม้าย์เลขโที่รศัพิที่์/

โที่รสาร ๐-๕๖๕๗-๑๔๙๘ 
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 ส ถ า น ก า ร ณ์ ทั ้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะ 
ต่างประเทศในปัจจุบันและอนาคตจะมี
การเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ซบัซอ้น และไม่
แนน่อนมากข้ึน ซึง่ยากตอ่การคาดการณ์ 
สถานการณ์ดังกล่าว ท�าให้ภัยคุกคาม
ในปจัจบุนัและอนาคตแตกตา่งไปจากเดมิ 
โดยประเทศต่าง ๆ รวมถึงไทยจะเผชญิ
ภัยคุกคามทัง้รูปแบบใหม่และภัยคุกคาม
รูปแบบเดิมในลักษณะ Hybrid Threats  
และต่างจะไดร้บัผลกระทบจากภยัคกุคาม
ที่เกิดข้ึนจากความเชื่อมโยงระหว่างกัน  
ส่วนความสูญเสียและความเสียหาย
แตกต่างกันไปตามก�าลังอ�านาจ และ
ความพร้อมในการรับมือและจัดการ 
ของแต่ละประเทศ

บทความนีจ้ะน�าเสนอการด�าเนินการด้านการตรวจสอบ 
ภายในที่เกิดขึ้นจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่เจาะจงใน
ภัยคุกคามจากโรคระบาดฯ และการโจมตีทางไซเบอร ์
ในประเด็นทางด้านการเงินบ้างพอสังเขป

โรคอบุตัใิหม่และโรคระบาดทีก่ลบัมาแพร่ระบาดใหม่ 
มีแนวโน้มจะเป็นปัญหามากข้ึนและเช่ือมโยงกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น สภาพอากาศอุ่นหรือ 
ร้อนขึน้ ท�าให้มเีชือ้โรคและพาหะน�าเชือ้โรคแพร่กระจาย
ได้มากขึ้น รวมถึงการสูญเสียถิ่นที่อยู ่อาศัยของสัตว์ 
เนื่องจากความต้องการใช้ประโยชน์จากสัตว์ เช่น การค้า 
หรือการบุกรุกพื้นที่ป่า ท�าให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดการ
แพร่ระบาดของเชื้อโรคจากสัตว์สู่คน และเป็นการเพ่ิม
การระบาดของโรคอย่างมีนัยส�าคัญ

เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามเดือนก่อนสิน้ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ (COVID-19) ได้เปลีย่นวถิชีวีติ
ของผูค้นทัว่โลกในการท�างาน และความพยายามอย่างเต็มที่  
ทีจ่ะป้องกนัแพร่กระจายของโรคติดเชือ้จากการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ของรัฐบาล ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้ว 
และก�าลงัพฒันา รวมถงึความจ�าเป็นในการรณรงค์ การเพิม่ 
ขีดความสามารถในการดูแลสุขภาพของประชาชน 
เมื่อไวรัสแพร่กระจาย การสร้างบรรทัดฐานใหม่ของการ
เว้นระยะปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Distancing) 
และการจัดหางบประมาณส�าหรับการแก้ปัญหาดังกล่าว 
แก่ประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรง 
จากการเจ็บป่วยและมาตรการเพื่อลดการแพร่กระจาย
ของโควิด-๑๙ ประชาชนต้องการให้รัฐบาลท�าหน้าที ่
ได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมเพราะมีเพียงรัฐบาลเท่าน้ันที่ม ี
ความสามารถในการจัดการกับความท้าทายด้านสุขภาพ
และเศรษฐกิจท่ีเกิดจาก COVID-19 ในขณะเดียวกัน 
แนวทางการท�างานอยู่ที่บ้าน (Work from Home)  
ก�าลังเปล่ียนแปลงวิธีการของประชาชนทุกคน รวมถึง 
องค์กรภาคธุรกิจต้องท�างานโดยมุ ่งเน้นการท�างาน 
จากระยะไกลมากขึ้น การแพร่ระบาดของ COVID-19  
ส่งผลกระทบต่อผูต้รวจสอบภายในในประเดน็ส�าคญั ดงันี้

ผลกระทบโดยตรงต่องานตรวจสอบภายใน ได้แก่
• การจัดท�าแผนการตรวจสอบภายในและขั้นตอน 

การท�างาน ควรมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะใด?
• การตรวจสอบภายในสามารถใช้วธิกีารท�างานและ

การรายงานแบบคล่องตัว เพื่อให้ทันเวลา ในการรายงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ได้อย่างไร?

• การท�างานระยะไกลจะส่งผลกระทบต่อวิธีการ
ตรวจสอบอย่างไร?

• ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการควบคุมภายใน  
ต่อความจ�าเป็นในการด�าเนนิการอย่างรวดเรว็ในการรกัษา 
ผลประโยชน์ของส่วนราชการ และประเทศในภาพรวม?

และหน่วยรับตรวจฯ ก�าลังปรับรูปแบบการตรวจสอบ 
ภายในที่มีขีดความสามารถสูง มุ ่งม่ันท่ีจะท�าได้เร็ว  
ตรวจสอบจากระยะไกล วิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบ
การควบคุมทางไซเบอร์ และการจัดการวิกฤติเพื่อให้ 
การตรวจสอบภายในเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย เนือ่งจาก 
องค์กรเรยีกร้องอย่างมากต่อผูต้รวจสอบภายในเพือ่ช่วยให้ 
พวกเขาจัดการกับปัญหามากมายท่ีเกิดขึ้น อันเป็นผล
มาจากวิกฤต COVID-19 ผู้ตรวจสอบภายในต้องติดตาม 
พวกเขาอาจถูกดึงเข้าสู่บทบาทใหม่ท่ีเป็นบททดสอบ 
ทีท้่าทายความเป็นอสิระของพวกเขา แต่การท�างานใกล้ชดิ 
กับความสุ่มเสี่ยงในการเผชิญหน้ากับการแพร่ระบาดฯ  
ไม่ได้หมายถึงการย่อหย่อนในหลักการตรวจสอบภายใน 
ยงัคงต้องรกัษาความเป็นอสิระในแง่ของความรบัผดิชอบ
และการรายงานการรกัษาแนวคดิ วตัถปุระสงค์ สิง่จ�าเป็น 
เหล่านี้ตามคุณลักษณะสามารถรักษามาตรฐานไว้ได ้ 
ซ่ึงถือเป็นเคล็ดลับระบบของมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน

เน้นความส�าเร็จขององค์กรด้วยการ
• มีส่วนร่วมเป็นกรรมการบริหารจัดการวิกฤติ
• ระบคุวามเสีย่งใหม่และความเสีย่งทีม่กีารเปลีย่นแปลง
• ปรบัปรงุความซ�า้ซ้อนและข้อจ�ากดัของกระบวนการ 

ที่เกิดขึ้นใหม่
• ต้องท�างานอย่างรวดเร็ว (Be Agile) รวมท้ังหา 

วิธีการท�างานจากที่บ้าน
• ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลมากขึ้น
• ตอบค�าถามคณะผูบ้ริหารองค์กรและคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ
• เข้าถึงได้ง่ายแต่ต้องม่ันใจในการเป็นผู ้ปกป้อง 

องค์กรและมีความเป็นกลาง
• ท�างานใกล้ชิดกับผู ้บริหารสูงสุดขององค์กร,  

ผูบ้รหิารระดบัรองลงมา และเจ้าหน้าทีผู่ร้บัการตรวจสอบฯ  
โดยถามว่า “จะช่วยอะไรได้บ้าง”

• ระวังการข้ามสายการบังคับบัญชา หรือ ก้าวก่าย 
โดยการไปท�างานที่ผู้บริหารรับผิดชอบ

ผู้เรียบเรียง : พ.อ. บุญชนก ยิ่งวิริยะ
ส�ำนักตรวจสอบภำยใน กอ.รมน.

งานตรวจสอบภายใน
ภายใตส้ภาวะวกิฤติ 
COVID-19

ภาพจาก https://www.careersinaudit.com/article/emerging-risks-for-internal-audit-during-the-covid-19-crisis/

การตรวจสอบภายในในยุค COVID-19 ในมุมมอง
ของภาครัฐ ภาพรวมการตอบสนองต่อการแพร่ระบาด
ทั่วโลก 

ในยุคการแพร่ระบาดของ COVID-19 มีความจ�าเป็น
ทีต้่องสร้างโอกาสทีไ่ม่เหมอืนทีผ่่านมา ผูต้รวจสอบภายใน
ต้องคาดการณ์ล่วงหน้าเพ่ือให้เข้าไปมีความเก่ียวข้อง 
ในการแก้ปัญหา แต่มีเพียงไม่ก่ีคนที่สามารถพูดได้ว่า 
พวกเขาเคยเตรียมพร้อมส�าหรับการระบาดที่ยืดเยื้อ  
การชะลอตวัของการด�าเนนิกิจกรรมต่าง ๆ  ทัว่โลกทีก่�าลงั
ประสบอยู่ในปัจจุบัน การแพร่ระบาดของ COVID-19  
ถูกน�ามาเป็นประเด็นที่น�าเสนอมากที่สุด เป็นบททดสอบ
ความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างเข้มงวดที่สุดเท่าที่จะ 
เป็นไปได้ การหยุดชะงักทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่โดยโรค 
ทีน่่ากลวั ส่งผลกระทบอย่างต่อเนือ่งมากขึน้อย่างมนียัส�าคญั  
ผู้ตรวจสอบภายในต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าการแพร่ระบาด
เป็นอย่างไร ส่งผลกระทบต่อองค์กรวิธีการช่วยเหลือ 
และวธีิการรกัษาความเกีย่วข้องโดยการน�ามาปรับวิธีการ
ตรวจสอบฯ ในรูปแบบใหม่

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล (The Institute Of  
Internal Auditors หรือ IIA) ได้มีการแลกเปลี่ยนสนทนา
กบัผูบ้รหิารระดบัสงูด้านการตรวจสอบภายในจากทัว่โลก
รวมถงึยโุรป สหรฐัอเมรกิา แอฟรกิาใต้ ในประเดน็ดงักล่าว  
ในขณะที่บางคนเผชิญกับวิกฤตภายในทีมตรวจสอบ
ภายในของตัวเอง โดยให้ความส�าคัญกับความอยู่รอด 
ของทีมงานมากกว ่าการแก ้ป ัญหาในการตรวจฯ  
ส่งผลให้องค์กรมีความแข็งแกร่งขึ้นในอีกด้านหนึ่ง  
การเปลีย่นแปลงรปูแบบการท�างานทีส่ร้างผลกระทบเหล่านี ้
ไม่น่าจะจบลงในระยะเวลาอันสั้น และทั้งผู ้ตรวจฯ 

การเพิ่มมิติใหม่
มุ่งเน้นไปท่ีความส�าเร็จขององค์กร การตรวจสอบ

ภายในต้องมองหาคุณค่าในทางปฏิบัติและช่วยให้องค์กร 
ก้าวจากวิกฤติ การบริหารจัดการความเสี่ยงระยะสั้น  
เพื่อการบริหารความเสี่ยงระยะยาว ตามวิธีการที่มันจะ
ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบทเรียนได้เรยีนรูจ้ากการระบาด
ใหญ่ของ COVID-19

การตรวจสอบภายในควรยอมรับโอกาสท่ีแตกต่าง
จากเดิมนี้ เพื่อ

• เข้าร่วมในคณะกรรมการบริหารภาวะวิกฤติ
• ระบุความเสี่ยงใหม่และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง
• ก� า จั ด ค ว า ม ซ�้ า ซ ้ อ น แ ล ะ ป ั ญ ห า ค อ ข ว ด 

ในกระบวนการใหม่
• มีความคล่องตัวรวมถึงการหาวิธีให้ผู ้ตรวจสอบ 

ภายในท�างานจากระยะไกล
• เพิ่มการวิเคราะห์ข้อมูล
• ให้ค�าตอบในฐานะผูป้ระสานงานกับคณะกรรมการ

และคณะกรรมการตรวจสอบ
• เป็นทัง้ผูร้กัษาระบบและทีป่รกึษาทีอ่่อนน้อมถ่อมตน  

แต่มั่นใจ
• ท�างานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยรับตรวจเป็นส�าคัญ 

และการประสานงาน ข้อมูล กฎ ระเบียบข้อบังคับ  
กับหน่วยงานการตรวจสอบภายนอกโดยตั้งค�าถามว่า  
“มีแนวทางอย่างไร?”

• เตรียมรับมือกับแรงกดดันที่จะ “ล�้าเส้น” โดยต้ัง 
สมมติฐานว่าปัญหาเกิดจากความรับผิดชอบด้านการ
จดัการ ในขณะเดียวกันการตรวจสอบภายในจะต้องให้
ความม่ันใจและต้องมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเสี่ยง  
ในลกัษณะ “หากยงัมโีอกาสด�าเนนิการได้ ต้องท�าต่อไป” 
(“business as usual”) และการตอบสนองความเสี่ยง  
สิง่ส�าคญัคอืต้องไม่มองข้ามความเส่ียงเช่นการปฏบิตัติาม
ที่ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของความเสี่ยง

COVID-19 : โอกาสในการพัฒนาการตรวจสอบ
ภายใน

COVID-19 เป็นโรคระบาดท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลง
อย่างฉับพลันต่อสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ส่งผล 
กระทบต่อองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในเชิงของการ 
ก�ากบัดแูลความเสีย่งและการควบคมุ ผูต้รวจสอบภายใน
อาจถือเป็นโอกาสในการปรับบทบาทเพื่อพัฒนาการ 
ตรวจสอบภายในให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
ในช่วงวกิฤต ิและเป็นทีย่อมรับในฐานะวชิาชพีทีส่นบัสนนุ 
ให้องค์กรเติบโตและยั่งยืนในระยะยาว

สมาคมการตรวจสอบภายในสากล (Institute of 
Internal Audit Global) ให้ข้อแนะน�าว่า : ผู้ตรวจสอบ
ภายในควรใช้โอกาสของวิกฤติ COVID-19 เพิ่มมูลค่า 
ให้กับองค์กรดังนี้:

หาวิธีการสนับสนุน เรียนรู้และเติบโต ด้วยการ 
• ระดมมันสมอง ในเรื่องวิธีการตรวจสอบแบบใหม่
• แผนตรวจสอบเดมิอาจมกีารเพิม่เติมและจดัล�าดบั

ความส�าคัญใหม่
• เรียนรู้เพิ่มเติมท้ังในเชิงแนวคิด แนวทาง และ 

ประโยชน์จากเทคโนโลยี
• นโยบายของผู้บริหารองค์กรในปัจจุบันมอบหมาย

ให้ผู้ตรวจสอบภายในไปด�าเนินการ ได้แก่ ตรวจติดตาม
การปฏิบัติตามกฎหมายท้ังท่ีมีอยู ่เดิมและท่ีออกใหม่,  
เน้นความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk), สนับสนุน
หน่วยงานบริหารจัดการด้านวิกฤติ และการเตรียมการ
เพื่อออกจากสภาวะวิกฤติ (Transition Period)

หากเปรียบเทียบประเทศ ส่วนราชการ และองค์กร
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประชาชน เป็นร่างกาย
มนุษย์ อาจกล่าวได้การแพร่ระบาดของ COVID-19  
ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทุกองคาพยพ เน่ืองจาก 
ทกุปัญหาในระดบัสากลและในระดบัครวัเรอืนได้รบัความ
เสยีหายกนัทัว่หน้า บทความเรือ่ง “งานตรวจสอบภายใน
ภายใต้สภาวะวิกฤติ COVID-19” เป็นบทความที่มีความ
ต่อเน่ืองจากบทความเรื่อง “งานตรวจสอบภายใน IA 
(Internal Audit) ในยุคที่ AI (Artificial Intelligence) 
เข้ามามีบทบาท จากเอกสารเผยแพร่วิชาการด้านความ
มั่นคงประจ�าปี ๒๕๖๔ กอ.รมน. ซึ่งบทความนี้มีการน�า
ข้อมลูทีไ่ด้รบัการปรบัปรงุจากการน�าเอกสารทางวชิาการ
ในประเทศและต่างประเทศมาเรียบเรียง โดยน�ามุมมอง 
การด�าเนินการด ้านการตรวจสอบภายในของทาง 
ภาคเอกชน นักธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จในระดับสากล 
และภาครัฐ มาเป็นแนวทางการแก้ปัญหา

เหตุผลท่ีผู ้เขียนถึงเลือกบทความของ บิล เกตส์  
มาถ่ายทอด เนือ่งจากเขาได้เคยกล่าวถงึการแพร่ระบาดฯ  
ไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ ค.ศ. ๒๐๑๕ ท�าให้ทราบได้ว่าเขาได ้
มีการเตรียมการรับมือกับปัญหาดังกล่าวล่วงหน้าก่อน
อย่างน้อยถึง ๔ ปี มุมมองของ บิล เกตส์ จึงมีส่วนส�าคัญ
ต่อการแก้ปัญหาฯ ในบทความท่ีกล่าวถึง อีลอน มัสก์  
ซึ่งกล่าวถึงสถานการณ์ COVID-19 เพียงเล็กน้อย 
ในมุมมองความไม่ตื่นตระหนก นับว่าเป็นประโยชน์ 
ในการด�าเนินงานต่อธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องประการหนึ่ง 
(มสีต,ิไม่ประมาท) ในขณะทีค่วามก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ได้รบัการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ประกอบกบัการรบัมอื
จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในมุมมองด้านการ
ตรวจสอบภายในซึ่งส่วนงานในภารกิจท่ีต่างกันสามารถ
น�าบางประเด็นไปประยุกต์ใช้ได้ คือ เชื่อมั่นในนโยบาย
การแก้ปัญหาของผูบ้รหิารองค์กร, ทกุส่วนต้องระดมสมอง
วางแผนการตรวจฯ (การท�างานอย่างมีระบบ) วิเคราะห์
ความเสีย่ง และการเปลีย่นแปลงของทกุปัญหาทีเ่กีย่วข้อง
กับงานในหน้าท่ี, ท�างานและแก้ปัญหาให้เร็วทันต่อ 
สถานการณ์, ลดความซ�้าซ้อนของงานโดยการใช้ความ 
ทันสมัยของเทคโนโลยีอย่างคุ ้มค่า ทุกระดับชั้นต้อง 
ให้ความส�าคัญกับการแก้ปัญหาการทุจริตในองค์กร 
เพือ่ลดความหวาดระแวงในองค์กร รวมทัง้ภาพลกัษณ์ทีด่ี
ขององค์กร ซึ่งจะน�ามาสู่ความน่าเชื่อถือของส่วนราชการ
ในภาพรวม
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