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กอ.รมน.
นรม./ผอ.รมน. มอบรางวัล 
“บทเพลงเพ่ือชาตแิละราชบลัลงัก์”
เสริมสร้างความสามัคครีะหว่างคนในชาติ

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม./ผอ.รมน. เป็น
ประธานการมอบรางวัลการประกวด “บทเพลงเพ่ือชาติ
และราชบลัลงัก์” โดยม ีพล.อ. อนพุงษ์ เผ่าจนิดา รมว.มท. 
นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดศ. (กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม) พล.อ. ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห. 
และ นายดิสทัต  โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
เข้าร่วมงานดงักล่าว  เมือ่วนัที ่ ๑๗  ส.ค.  ๖๕  ณ  รอยลั  พารากอน  
ฮอลล์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ

การประกวด ได้แบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ๑) การ 
แต่งเพลง ๒) การร้องเพลง และ ๓) วงดนตร ีใน ๔ ระดบั คอื  
๑) ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ๒) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ๓) ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 
และ ๔) ระดับบุคคลทั่วไป 

ส�าหรับผลการตัดสินในประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย 
ชนะเลิศประเภทแต่งบทเพลง รุ่นประถม-มัธยมต้น ได้แก่ 
ด.ช.ธรีเดช วราภาพงษ์, รุ่นมธัยมปลาย น.ส.พัชพร อ่ิมวรคณุ,  
รุ ่นอุดมศึกษา น.ส.อรัญญา ภิระค�า, รุ ่นบุคคลทั่วไป  
นายนราธิป ปานแร่, ชนะเลศิประเภทร้องเพลง รุน่ประถม-
มัธยมต้น ด.ช.ญาณรินทร์ อื้อตระกูล, รุ่นมัธยมปลาย  
นายอนพัชร บรรเจิดศิลป์, รุ่นอุดมศึกษา น.ส.วรวรรณ  
โพธ์ิเกาะ, รุ่นบุคคลท่ัวไป นายศตคุณ คงฤทธิ์, ชนะเลิศ
ประเภทวงดนตรี รุ่นประถม-มัธยม ได้แก่ วง The Bugle 

band, รุน่อดุมศกึษา วง The Voice Academy Thailand 
และรุ่นบุคคลทั่วไป ได้แก่ วง The Candy Man

นายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความยินดีกับผู ้ชนะ
การประกวด “บทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์” และ
ชื่นชมกับความส�าเร็จของการจัดการประกวด ซึ่งนับเป็น
เร่ืองที่น่ายินดีและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นเยาวชน 
นิสิต นักศึกษา และประชาชน มีความรักในสถาบันชาติ 
ศาสนา และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  
โดยใช้บทเพลงเป็นสื่อกลางในการแสดงออก เป็นแบบ
อย่างที่ดีแก่สังคมในการน�าทักษะความสามารถมาใช้ 
อย่างสร้างสรรค์ ทั้งด้านการแสดงดนตรี การขับร้อง และ
การแต่งเพลง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและชาติ 
บ้านเมืองได้อย่างน่ายกย่อง

พร้อมกนันี ้นายกรฐัมนตรไีด้ขอบคณุทกุคนทีร่งัสรรค์
ผลงานที่น ่าประทับใจ แสดงให้เห็นถึงความรักชาติ 
และราชบัลลังก์ ด้วยการเรียงร้อยถ้อยค�าเป็นบทกวีผ่าน
เคร่ืองดนตรี และขับร้องด้วยเสียงอันไพเราะ สะท้อนถึง
ความรักที่มีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อย่างตั้งมั่น ซึ่งดนตรี
นับเป็นสิ่งสร้างความบันเทิงที่นอกจากจะช่วยสร้างความ
รืน่รมย์และความสนุทรย์ีให้แก่ผูร้บัฟังแล้ว ยงัช่วยจรรโลง
จิตใจ สร้างความปรองดองเป็นปึกแผ่น เกิดเป็นความรัก
ความสามคัครีะหว่างคนในชาต ิดงับทพระราชนพินธ์แปล  

ในพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูหั่ว รชักาลที ่๖ ว่า 
“ชนใดไม่มดีนตรกีาล ในสนัดานเป็นคนชอบกลนกั” แสดง
ให้เห็นว่าดนตรีเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจซึ่งกัน
และกัน ก่อเกิดเป็นสัมพันธ์อันดีระหว่างกันโดยไม่ต้องมี
ค�าพูดใด ๆ โดยความร่วมมือของทุกคนที่เป็นก�าลังส�าคัญ
ในการจัดงานนี้ นับเป็นก้าวส�าคัญในการสร้างโอกาสและ
พัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็ง มั่นคง 
และยั่งยืนในอนาคตต่อไป

ในตอนท้าย นายกรฐัมนตรกีล่าวว่า ดนตรแีละเสยีงเพลง 
เป็นสิ่งที่ท�าให้โลกน่าอยู่ และขอให้คนไทยทุกคนมีความ 
สามัคคี มีความรักซึ่งกันและกัน เพื่อท�าให้ประเทศ
เดินหน้าต่อไปได้ และขอฝากประเทศไทยไว้ในมือของ 
ทุกคน พร้อมยืนยันจะท�าหน้าที่นายกรัฐมนตรีให้ดีที่สุด

ส�าหรับการประกวด “บทเพลงเพือ่ชาตแิละราชบลัลงัก์”  
เป็นกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างความรักและความ
สามัคคี เพื่อใช้กระตุ ้นปลูกฝังจิตส�านึกและปลูกฝัง 
การรกัษาไว้ซึง่สถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรย์ิ ความรกั  
ความสามัคคี และการบ�าเพ็ญตนให้เป ็นประโยชน์  
รวมถงึเป็นเวทีทีเ่ปิดโอกาสให้เยาวชน นสิติ นกัศกึษา และ 
ประชาชนท่ัวไป ได้มีส่วนร่วมและแสดงความสามารถ 
ทางด้านการเล่นดนตร ีการขบัร้อง และการแต่งเพลง ทัง้ยงัเป็น 
ส่วนหนึ่งท่ีร่วมพัฒนา สร้างสรรค์วงการเพลงและดนตร ี
ให้เติบโตในทิศทางที่ดี ซ่ึงจะเป็นก�าลังส�าคัญช่วยส่งเสริม 
สานต่อวงการดนตรใีห้เจรญิก้าวหน้าอย่างมศีกัยภาพต่อไป 
ในอนาคต และยงัเป็นส่วนหนึง่ของ Soft Power อนัจะเชือ่มโยง 
เศรษฐกิจ สังคม ชื่อเสียงของประเทศชาติต่อไปอีกด้วย

จากอิทธิพลของพายุและมรสุมท�าให้ในช่วงที่ผ่านมา 
ประเทศไทยมฝีนตกหนกัติดต่อกันในหลายพ้ืนที ่โดยเฉพาะ 
พืน้ท่ีภาคเหนอื และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ส่งผลให้เกดิ 
น�้าท่วมฉับพลัน และน�้าป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือน
ประชาชนเป็นจ�านวนมาก ส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิชีวติ  
การประกอบอาชีพ การเดินทางสัญจร พล.อ. ประยุทธ์ 
จนัทร์โอชา นรม./ผอ.รมน. มคีวามห่วงใยต่อสถานการณ ์
ดงักล่าว พร้อมส่ังการให้ทกุหน่วยราชการเร่งให้การช่วยเหลอื  
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ 

พล.อ. สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เลขาธิการ กอ.รมน. 
ได้สั่งการให้ กอ.รมน.จังหวัด และ กอ.รมน.ภาค 
ประสานงานร่วมกบัส่วนราชการในพืน้ที ่ฝ่ายความมัน่คง  
ฝ่ายปกครอง และส่วนท้องถิ่น เข้าช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในการอพยพประชาชน 
ขนย้ายส่ิงของ จัดชุดแพทย์เข้าให้การรักษาพยาบาล  
รวมถึงจัดถุงยังชีพและอาหารมอบให้กับผู้ประสบภัย 
เพือ่ช่วยคล่ีคลายความเดอืดร้อนในเบือ้งต้น พร้อมเตรยีมการ 
เข้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยหลังน�้าลด

ล่าสดุในพืน้ที ่จ.เชยีงราย ระดบัน�า้ในแม่น�า้สายลดลง 
อยู่ในระดับปกติ กอ.รมน.จังหวัด ได้ตรวจสอบพ้ืนที่ 
พบว่า หลังจากน�้าลดมีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย  
พบโคลนและเศษดินเป็นจ�านวนมาก จึงได้ร่วมมือกับ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าท�าความสะอาดฟื้นฟูสถานที่ 
อาคารร้านค้า ซ่อมแซมบ้านเรือน พร้อมกันนี้ได้ร่วมกับ  
มทบ.๓๗ และประชาชนจติอาสา จัดตัง้โรงครวัรถครวัสนาม  
ท�าการประกอบเลี้ยงให้กับผู ้ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่  
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้ประชาชนสามารถ 
กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

อย่างไรก็ตาม กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือน
ตลอดเดือน ส.ค. นี้ ยังคงมีฝนตกหนักและฝนตกสะสม 
ในพื้นที่ ภาคเหนือ และภาคอีสานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจ
ก่อให้เกดิน�า้ท่วมฉบัพลนัและน�า้ป่าไหลหลาก โดยเฉพาะ
พื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ ่ม ดังนั้น ขอให้ กอ.รมน.
จังหวัด และ กอ.รมน.ภาค เฝ้าติดตามสถานการณ์ 
อย่างใกล้ชิด พร้อมเตรียมการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อย่างทันท่วงที

กอ.รมน. เร่งประสานทกุภาคส่วน
ช่วยเหลอืประชาชนผู้ประสบอทุกภัย 

พร้อมฟื้นฟูหลังน�้าลด

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี ๔๗ จัดก�าลังพล
ของหน่วย ท�าการเปิดการฝึกสอนศิลปะการป้องกันตัว  
“แม่ไม้มวยไทย” ทีค่่ายมวย “ท.พราน ๔๗” ฐานปฏบิติัการ 
กองร้อยทหารพรานที่ ๔๗๐๓ ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา 
เมื่อวันที่ ๔ ส.ค. ๖๕ โดยฝึกสอนศิลปะการป้องกันตัว  
“แม่ไม้มวยไทย” ให้กับเยาวชนในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้าง
สขุภาพร่างกายทีแ่ขง็แรง และใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ 
รวมทั้งเป็นการสร้างภูมิคุ ้มกันให้เยาวชนในพื้นท่ีได ้
ห่างไกลจากยาเสพติด และสิ่งยั่วยุต่าง ๆ  ซึ่งตั้งแต่ท�าการ
ฝึกสอนศิลปะการป้องกันตัว “แม่ไม้มวยไทย” ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีการส่งเยาวชนไปแข่งขันในเวที
ต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง

มวยไทย เป็นกีฬาการต่อสู้ท่ีสร้างความแข็งแกร่ง 
ให้กับร่างกาย ได้ใช้ทุกส่วนของร่างกายเป็นอาวุธ  
ทัง้หมดั เท้า เข่า ศอก แล้ว ยงัมส่ีวนช่วยในด้านการฝึกฝน
จิตใจอีกด้วย ซึ่งหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๔๗  
ได้เลง็เหน็ว่า เยาวชนในพืน้ทีม่คีวามชืน่ชอบการต่อยมวย  
อีกทั้งผู้ปกครอง และคนในชุมชน ผู้น�าหมู่บ้าน ตลอดจน 
ผู้ปกครองก็ให้การสนับสนุน จึงได้จัดการฝึกสอนศิลปะ
การป้องกันตัว “แม่ไม้มวยไทย” ขึ้นมา เพื่อให้เยาวชน
ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมท้ังช่วยลดปัญหา
ยาเสพติดในพื้นท่ี และดึงเยาวชนไม่ให้ถูกชักจูงเข้าสู่ 
กระบวนการก่อเหตุความรุนแรง โดยได้ด�าเนินการ 
มาอย่างต่อเนื่องจนสามารถส่งเยาวชนไปสู่การแข่งขัน 
ในเวทีต่าง ๆ และสร้างชื่อเสียงกลับมาในทุกครั้ง

ฝึกสอนศิลปะป้องกันตัว 
“แม่ไม ้มวยไทย”
สร้างภูมคิุม้กนัเยาวชนห่างไกลจากยาเสพตดิ



 

เล ่มนี้ มีอะไร
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...พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ...

 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม./ผอ.รมน. น�ำคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำร กอ.รมน. บันทึกวีดิทัศน ์
อำเศียรวำท เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ  
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ ณ ททบ. เมื่อวันที่ ๑ ส.ค. ๖๕

 พล.อ. สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสธ.ทบ./เลขำธิกำร กอ.รมน. ร่วมท�ำบุญใส่บำตร เพื่อแสดงควำมจงรักภักด ี
และน้อมร�ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ ้ำสิริ กิติ์  
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ มณฑลพิธีท้องสนำมหลวง เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค. ๖๕

 พล.ต. อนชุา ชุม่ค�า รอง ผอ.สมท.กอ.รมน. ร่วมกบัสมำคมไทยซกิข์ รกัษำควำมมัน่คงภำยใน (ประเทศไทย)  
น�ำข้ำวสำร อำหำรแห้ง แจกจ่ำยให้แก่ประชำชนในพ้ืนท่ีมัสยิดเรำะห์มำตุ้ลอิสลำมียะห์ (สุเหร่ำบ้ำนเกำะ)  
๕๙ สุวินทวงศ์ ๗ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. เมื่อวันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๕

วัสดีค่ะ เดือนสิงหาคมถือเป็นเดือนมหามงคล ในวาระท่ีประชาชนชาวไทย  
ร่วมใจน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ กอ.รมน. ได้จัดพิธีถวาย 
ราชสักการะ ถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล รวมทั้งการจัดนิทรรศการแสดง
พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และกิจกรรมจิตอาสาบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์  
เพื่อให้ข้าราชการ กอ.รมน. แสดงความจงรักภักดีและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นอกจากนีไ้ด้มกีารจดัการประกวด “บทเพลงเพือ่ชาตแิละราชบัลลงัก์” ณ ศนูย์การค้า 
สยามพารากอน กรุงเทพฯ โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม./ผอ.รมน.  
เป็นประธานมอบรางวลัการประกวด “บทเพลงเพือ่ชาตแิละราชบัลลงัก์” เป็นกิจกรรม 
ในโครงการเสริมสร้างความรักและความสามัคคี เพื่อใช้กระตุ้นปลูกฝังจิตส�านึก  
และปลูกฝังการรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงเป็นเวที 
ที่เปิดโอกาสให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมและ 
แสดงความสามารถทางการเล่นดนตรี การขับร้อง ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมพัฒนา 
สร้างสรรค์วงการเพลงและดนตรี ให้เติบโตในทิศทางที่ดี ช่วยส่งเสริม สานต่อวงการ
ดนตรีให้เจริญก้าวหน้าอย่างมปีระสทิธภิาพต่อไปในอนาคต และยงัเป็นส่วนหนึง่ของ 
Soft Power อันจะเชื่อมโยงเศรษฐกิจ สังคม ชื่อเสียงของประเทศชาติต่อไปอีกด้วย

กอ.รมน. ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้วิถีชุมชนในแบบ 
พหวุฒันธรรม ของโครงการเพชรในตมชัน้ปีท่ี ๑ (รุน่ท่ี ๓๗) ณ อนสุรณ์สถานแห่งชาติ 
เพื่อให้นิสิตใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการเพชรในตม มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
โครงการเพชรในตม และรูจ้กัหน่วยงานทีใ่ห้ความร่วมมอืสนบัสนนุโครงการเพชรในตม 
รวมถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานด้านความมั่นคง และเรียนรู้วิถีชุมชนในแบบ 
พหวุฒันธรรมเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู้ขนบธรรมเนยีมประเพณขีองเพือ่นร่วมโครงการ

ขณะเดียวกัน กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ยังคงปฏิบัติภารกิจท่ีได้รับ 
มอบหมายอย่างเข้มแข็งต่อเน่ือง เช่น กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ผูกพันชุมชน  
สร้างสันติสุข ของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. รวมทั้งภารกิจของ กอ.รมน.จังหวัด  
ตามที่ปรากฏในเล่มนี้

ปิดท้ายเล่มด้วยเร่ืองของ COVID-19 ท่ีเราต้องใช้ชีวิตร่วมกันไปอีกนาน  
“งานตรวจสอบภายในภายใต้สภาวะวิกฤต COVID-19” โดยส�านักงานตรวจสอบ

ภายใน กอ.รมน. และ “มาตรการป้องกันและควบคุม 
การแพร่ระบาด COVID-19 ภายในสวนรื่นฤดี” โดย  
คบค.๑๙ เพื่อยึดถือและปฏิบัติร่วมกันจนกว่า COVID-19  
จะจากเราไป

ข่าว กอ.รมน. (ส่วนกลาง)  ๒
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   ๓
 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ข่าว กอ.รมน.จังหวัด  ๔ – ๕
กอ.รมน.ภาค ๔ สน. จัดกิจกรรม   ๖
 สร้างความสัมพันธ์ ผูกพันชุมชน สร้างสันติสุข
ภาพใหญ่ในนิทาน ตาบอดคล�าช้าง  ๗
กินบะหมี่กึ่งฯ อย่างไรให้ healthy  ๘
สังคม กอ.รมน.  ๘
Hot English : Lottery : โชคชะตา ท่ีดนิ ลอ็ตสนิค้า  ๘
 และค�าบอกจ�านวน
แมวด�า   ๙
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่น่าสนใจ ที่จะพาคุณ  ๙
 ไปสู่โลกอนาคต
๑๓๗๔ กอ.รมน. เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส  ๑๐
กิจกรรมปฐมนิเทศและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ๑๑
 วิถีชุมชนในแบบพหุวัฒนธรรม



๓๓ปีีที่่� ๒๐ ฉบัับัที่่� ๑๑ ปีระจำเดืือนสิิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ราชชนนีพัันปีีหลวง เพั่�อพัระราชทานความช่วยเหล่อ 
ให้แก่่ ทหาร ตำรวจ และราษฎรอาสาสมัคร ที�ได้้รบับาด้เจ็บ 
และพัิก่าร ไม่สามารถก่ลับไปีรับราชก่ารได้้ด้ังเด้ิม  
โด้ยทางมูลนิธิิจะจัด้สวัสด้ิก่ารเพั่�อให้ความช่วยเหล่อ 
แก่่สมาชิก่ ทั�งด้้านก่ารเงินและก่ารดู้แลสุขภาพัร่างก่าย 
เช่น ก่ารตรวจสุขภาพั ก่ารฟื้้�นฟืู้สมรรถภาพั และให้ 
ความช่วยเหล่อในด้้านอ่�น ๆ

๔. หมอหม่�บ้้าน 
โครงก่ารหมอหมู่บ้าน เปี็นก่ารจัด้อบรมให้ราษฎร

เรียนรู้ วิธิีก่ารด้ำเนินชีวิตอย่างถูก่สุขอนามัยและ 
ก่ารปีฐมพัยาบาลเบ่�องต้น รู้จัก่ยาและวิธิีก่ารใช้ยา 
แต่ละชนิด้ให้ถูก่ต้อง ก่ารรัก่ษาอนามัยแม่และเด็้ก่  
ก่ารปีระสานงานเพั่�อจัด้ส่งผูู้้ป่ีวยที�มีอาก่ารรุนแรง 
สู่โรงพัยาบาล และวิธิีก่ารติด้ต่อกั่บหน่วยราชก่าร 
เพั่�อสามารถช่วยเหลอ่ และให้คำแนะนำแก่่ครอบครัว และ 
ปีระชาชนในทอ้งถิ�นของตนในด้า้นสาธิารณสขุเบ่�องตน้ 

อ้้างอ้ิงภาพ : 
• จัก่รพัันธิุ� โปีษยก่ฤต ศิิลปีินแห่งชาติ สาขาทัศินศิิลปี์ (จิตรก่รรม)  
 ปีี ๒๕๔๓ จาก่ https://www.bloggang.com/viewfb.php?id=  
 haiku&month=23-08-2018&group=22&gblog=122
• https://www.naewna.com/columnonline/38348
• https://bonmarche.co.th/store/building-
• https://www.huayyangkp.go.th/gallery/158
อ้า้งอ้งิ : หนงัสอ่ สมเด้จ็พัระบรมราชนินีาถ นกั่พัฒันาเพั่�อปีวงปีระชาสขุศิานต� 
โด้ย สำนัก่งานคณะก่รรมก่ารพััฒนาก่ารเศิรษฐก่ิจและสังคมแห่งชาติ 
เรีียบเรีียง : สุภมาศิ ยานนาวา

สมเด็็จพระนางเจ้าสิริกิิติ์ิ� พระบรมราชิินีนาถ พระบรมราชิชินนีพันปีีหลวง 

พระนามเดิ็มว่า “หม่อมราชิวงศ์์สิริกิิติ์ิ� กิิติ์ิยากิร” ซึ่่�งพระนาม “สิริกิิติ์ิ�” มีความหมายว่า “ผู้้้เปี็นศ์รีแห่งกิิติ์ิยากิร”

พัระองค�ทรงสนับสนุนภารกิ่จของสภาก่าชาด้ไทย
อย่างต่อเน่�อง เช่น ทรงส่งเสริมให้มีก่ารบริจาคโลหิต และ
ทรงพัระก่รุณาโปีรด้เก่ล้าฯ พัระราชทานเข็มที�ระลึก่ 
แก่ผูู่้บ้รจิาคโลหติครบตามที�ทางสภาก่าชาด้ก่ำหนด้เป็ีนตน้ 
นอก่จาก่นี�พัระองค�มีพัระราชด้ำริให้จัด้ตั�ง “ก่องอาสา
ก่าชาด้” เพ่ั�อรับสมัครผูู้้มีจิตอาสาเป็ีน “อาสาก่าชาด้”  
ช่วยเหล่องานก่าชาด้ไทยในยามคับขัน 

ในขณะนั�น พัระองค�ทรงพัระก่รุณาโปีรด้เก่ล้าฯ รับคนไข้
เหล่านี� เปี็น “คนไข้ในพัระบรมราชานุ เคราะห�”  
โด้ยพัระราชทานหนังสอ่รับรองพัร้อมค่าเดิ้นทางและค่าใช้จ่าย 
ที�จำเป็ีนแก่่ผูู้้ป่ีวย และพัระราชทานค่ายาและค่ารกั่ษาให้แก่่ 
โรงพัยาบาลนั�น ๆ  หาก่ผูู้ป่้ีวยไม่สามารถเด้นิทางด้้วยตนเองได้้ 
จะทรงจัด้เจ้าหน้าที�นำไปีและพัระราชทานค่าใช้จ่าย 
แก่เ่จ้าหน้าที�ด้ว้ย ก่รณีโรงพัยาบาลนั�น ๆ  ขาด้บุคลาก่รและ

นอก่เหน่อปีระชาชนชาวไทยที� ไ ด้้รับพัระมหา 
ก่รณุาธิคิณุจาก่พัระองค� ชาวต่างชาตทิี�อาศิยัในปีระเทศิไทย 
ก่็ได้้รับพัระมหาก่รุณาธิิคุณจาก่พัระองค�เช่นเด้ียวก่ัน เช่น 
พัระองค�ทรงพัระก่รุณาโปีรด้เก่ล้าฯ ให้สภาก่าชาด้ไทย
ปีฏิิบัติงานร่วมก่ับก่าชาด้สาก่ล ในก่ารช่วยเหล่อผูู้้อพัยพั 
ที�ลี�ภัยสงคราม เปี็นต้น 

๒. หน�วยแพทย์พระราชทาน
ในก่ารเสด็้จฯ ไปีทรงเยี�ยมพั่�นที�ทุรกั่นด้าร สมเด็้จ

พัระนางเจ้าสิริก่ิติ� พัระบรมราชินีนาถ พัระบรมราชชนนี
พันัปีหีลวง ทอด้พัระเนตรเหน็วา่ราษฎรที�มาเฝ้า้ฯ รบัเสด้จ็
มอีาก่ารเจ็บป่ีวยเป็ีนจำนวนมาก่ พัระองค�จึงทรงพัระก่รุณา 
โปีรด้ก่ล้าฯ ให้จัด้คณะแพัทย�ตามเสด็้จ เรียก่ว่า หน่วย
แพัทย�พัระราชทาน และทรงพัระก่รุณาโปีรด้เก่ล้าฯ  
ให้จัด้ตั�ง ศิัลยแพัทย�อาสา ขึ�น สำหรับผู้่าตัด้ให้แก่่ราษฎร 
ณ โรงพัยาบาลท้องถิ�นนั�น ๆ 

 ก่รณีที� มีปีระชาชนที� ต้อง เข้ ารับก่ารรัก่ษา 
ที�โรงพัยาบาลเน่�องจาก่เป็ีนโรคร้ายแรงและมีฐานะยาก่จน 
ซึ่ึ�งหน่วยแพัทย�พัระราชทานไม่สามารถวินิจฉััยโรคได้้ 

อุปีก่รณ�ทางก่ารแพัทย� ให้ส่งไปีรัก่ษาที�โรงพัยาบาล 
ในก่รุงเทพัฯ โด้ยพัระราชทานค่าเด้ินทางและค่ารัก่ษา
พัยาบาลทั�งหมด้

เม่�อทรงรับคนไข้ไว้ในพัระบรมราชานุเคราะห�แล้ว 
ก่องราชเลขานุก่ารในพัระองค�ฯ จะรับผู้ิด้ชอบดู้แลผูู้้ปี่วย
ตั�งแตก่่ารจดั้ทำปีระวัตคินไขเ้พั่�อใชพ้ัจิารณาพัระราชทาน
ความช่วยเหล่อด้้านก่ารเงินแก่่ครอบครัวผูู้้ป่ีวย และ
พัระราชทานอาหารจาก่ห้องเคร่�องของสวนจิตรลด้า 
แก่ผูู้่้ปีว่ย เม่�อถึงขั�นตอนก่ารพับแพัทย� ก่องราชเลขานุก่าร 
ในพัระองค�ฯ จะนัด้หมายแพัทย�โด้ยมีเจ้าหน้าที�คอย
อำนวยความสะด้วก่ 

ในก่รณีที�ผูู้้ปี่วยมีญาติที�แก่่ชราหร่อมีบุตรหลานที�ยัง
อยู่ในวัยเยาว� พัระองค�ทรงพัระก่รุณาโปีรด้เก่ล้าฯ ให้มี 
ผูู้้ดู้แลครอบครัวแทนผูู้้ป่ีวย โด้ยพัระราชทานค่าเลี�ยงดู้ 
และให้เจ้าหน้าที�หมั�นเยี�ยมเยียนดู้แลครอบครัวผูู้้ป่ีวย 
อย่างสม�ำเสมอ 

๓. ม่ลนิธิิสายใจไทย
มูลนิธิิสายใจไทย เปี็นมูลนิธิิในพัระราชด้ำริแห่ง

สมเด้็จพัระนางเจ้าสิริก่ิติ� พัระบรมราชินีนาถ พัระบรม 

ผูู้้ที�จะเข้าอบรมเป็ีนหมอหมู่บ้าน พัระองค�ทรง 
คัด้เล่อก่ราษฎรที�อยู่ ในหมู่บ้านท้องถิ�นทุรก่ันด้าร 
ห่างไก่ลจาก่สถานพัยาบาลของรัฐ มีความสมัครใจและ
มีความพัร้อม รวมไปีถึงมีความสามารถด้้านก่ารอ่าน
และก่ารเขียน ซึึ่�งแพัทย�และเจ้าหน้าที�สภาก่าชาด้ไทย
จะเป็ีนผูู้้ด้ำเนินก่ารฝึ้ก่อบรมหมอหมู่บ้าน และผูู้้ที� 
ผู้่านก่ารอบรมจะได้้รับก่ระเปี๋ายาสามัญปีระจำบ้าน 
และเวชภัณฑ์�สำหรับก่ารปีฐมพัยาบาลเบ่�องต้นนำไปี
ปีฏิิบัติหน้าที�ที�หมู่บ้านของตนเอง

ในก่ารอบรมที�ผู้่านไปีในแต่ละครั�ง หมอหมู่บ้าน 
ที�เคยอบรมแล้วจะได้้รับก่ารอบรมทบทวนเพัิ�มเติม 
เพั่�อเพัิ�มพัูนความรู้ ทำให้หมอหมู่บ้านได้้รับข้อมูลและ
ความรู้ใหม่ รวมทั�งทำให้มีโอก่าสสอบถามปัีญหาและ
ความต้องก่ารต่าง ๆ ของชาวบ้าน 

ปีัจจุ บันมีหมอหมู่บ้านอยู่ ทั�วทุก่ภู มิภาคของ
ปีระเทศิ สามารถช่วยเหล่อชาวบ้านด้้านสาธิารณสุขได้้
อย่างทันท่วงที และสะด้วก่รวด้เร็วขึ�น สอด้คล้องก่ับ 
พัระราชปีระสงค�ของสมเด็้จพัระนางเจ้าสริกิ่ติิ� พัระบรม
ราชินีนาถ พัระบรมราชชนนีพัันปีีหลวง ที�ทรงเน้นให้
ชุมชนและท้องถิ�นมีส่วนร่วมในก่ารเสริมสร้างสุขภาพั
และจัด้ก่ารปีัญหาสุขภาพัของตนเองได้้อย่างเข้มแข็ง
และยั�งย่น เปี็นต้น

 ด้ว้ยพัระปีรีชาสามารถ สายพัระเนตรที�ยาวไก่ล 
ความหว่งใย และก่ารทุม่เทพัระวรก่ายเพ่ั�อปีระโยชน�สุข
ของปีระชาชน นำมาสู่สายธิารแห่งชีวิตที�รินรด้แผู้่นด้ิน
ก่อ่ใหเ้ก่ดิ้ความสงบสุขรม่เยน็และมคีวามเปีน็อยูท่ี�ด้ขีอง
ราษฎร

สมเด้็จพัระนางเจ้าสิริก่ิติ� พัระบรมราชินีนาถ 
พัระบรมราชชนนพีันัปีหีลวง พัระราชสมภพัเม่�อวนัศิกุ่ร�
ที� ๑๒ สิงหาคม พัุทธิศิัก่ราช ๒๔๗๕ เปี็นพัระธิิด้าของ
พัลเอก่ พัระวรวงศิ�เธิอ ก่รมหม่�นจันทบุรีสุรนาถ ก่ับ
หม่อมหลวงบัว ก่ิติยาก่ร 

วันที� ๒๘ เมษายน พัุทธิศิัก่ราช ๒๔๙๓ ทรง
ปีระก่อบพัระราชพิัธิีราชาภิเษก่สมรส ก่ับพัระบาท
สมเด้็จพัระบรมชนก่าธิิเบศิร มหาภูมิพัลอดุ้ลยเด้ช
มหาราช บรมนาถบพัติร และได้ร้บัก่ารสถาปีนาขึ�นเปีน็ 
“สมเด็้จพัระราชินีสิริก่ิติ�”, “สมเด็้จพัระนางเจ้าสิริกิ่ติ� 
พัระบรมราชินี” และ “สมเด็้จพัระนางเจ้าสิริก่ิติ�
พัระบรมราชินีนาถ” ตามลำด้ับ

ภายหลังจาก่ก่ารเสด้็จสวรรคตของพัระบาท
สมเด้็จพัระบรมชนก่าธิิเบศิร มหาภูมิพัลอดุ้ลยเด้ช
มหาราช บรมนาถบพัิตร และพัระบาทสมเด้็จ 
พัระวชิรเก่ล้าเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติส่บต่อ
จาก่พัระบรมชนก่นาถ จงึมีก่ารสถาปีนาขึ�นเปีน็ “สมเด้จ็
พัระนางเจา้สริกิ่ติิ� พัระบรมราชนินีาถ พัระบรมราชชนนี
พัันปีีหลวง”

สมเด้็จพัระนางเจ้าสิริก่ิติ� พัระบรมราชินีนาถ 
พัระบรมราชชนนพีันัปีีหลวง ทรงเล็งเหน็ถงึความเด่้อด้ร้อน 
ของปีระชาชนในด้้านสุขภาพัและชีวิตความเป็ีนอยู ่ 
โด้ยเฉัพัาะก่ลุ่มปีระชาก่รที�อาศิัยในพั่�นที�ทุรก่ันด้าร  
ด้ังนั�น เพ่ั�อบรรเทาความเด้่อด้ร้อนจาก่ก่ารเจ็บป่ีวย  
และช่วยเหล่อปีระชาชนให้มีชีวิตความเปี็นอยู่ที� ดี้  
โด้ยทรงตระหนัก่ว่าก่ารมีสุขภาพัอนามัยที�สมบูรณ� 
จะนำไปีสู่สุขภาพัจิตที�ด้ี และสามารถทำปีระโยชน�ด้้าน
อ่�น ๆ  ต่อไปีได้้ จึงเปี็นที�มาของโครงก่ารอันเน่�องมาจาก่
พัระราชด้ำริด้้านสาธิารณสุขและสังคมสงเคราะห� 
เปี็นจำนวนมาก่ เช่น 

๑. สภากาชาดไทย
สมเด้็จพัระนางเจ้าสิริก่ิติ� พัระบรมราชินีนาถ 

พัระบรมราชชนนีพัันปีีหลวง ทรงด้ำรงตำแหน่ง องค�
สภานายกิ่าสภาก่าชาด้ไทย ซึ่ึ�งเปีน็องค�ก่รสาธิารณก่ศุิล
ที�จัด้ตั�งขึ�นเพั่�อช่วยเหล่อผูู้้ปีระสบภัยธิรรมชาติต่าง ๆ
ตลอด้จนผูู้้ปี่วย โด้ยไม่คำนึงถึงเช่�อชาติ ศิาสนา ทั�งยาม
ปีก่ติและยามฉุัก่เฉิัน รวมถึงความเป็ีนอยู่ของบุคคล 
ผูู้้ยาก่ไร้ในพั่�นที�ห่างไก่ล 



กอ้.รีมน. จัังหวััดชลบุรีี ร่วมก่ิจก่รรมในพัิธิีมอบเงินช่วยเหล่อเยียวยาเบ่�องต้นให้แก่่ญาติผูู้้เสียชีวิตจาก่เหตุก่ารณ�
เพัลิงไหม้ร้าน เมาท�เทน บี ณ มูลนิธิิสว่างโรจนธิรรมสถาน ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เม่�อวันที� ๑๐ ส.ค. ๖๕

กอ้.รีมน. จังัหวัดัหนอ้งบัวัลำภู บรูณาก่ารร่วมโครงก่ารก่ารรัก่ษาความมั�นคงภายในราชอาณาจัก่รและก่ารพัฒันา
ปีระเทศิ รายก่ารอบรมเยาวชนและปีระชาชนร่วมปีก่ป้ีองผู้่นป่ีาและทรัพัยาก่รธิรรมชาติ ปีระจำปีีงบปีระมาณ 
๒๕๖๕ ในพั่�นที� จ.หนองบัวลำภู เม่�อวันที� ๘ - ๙ ส.ค. ๖๕

กอ้.รีมน. จัังหวััดสิิงห์บุรีี ร่วมก่ิจก่รรมโครงก่ารน�ำพัระทัยพัระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห�
แห่งปีระเทศิไทยในพัระบรมราชูปีถัมภ� ๗๖ จังหวัด้ ปีระจำปีี ๒๕๖๕ เพ่ั�อเฉัลิมพัระเกี่ยรติพัระบาทสมเด็้จ 
พัระวชิรเก่ล้าเจ้าอยู่หัว และเฉัลิมพัระเกี่ยรติสมเด็้จพัระนางเจ้าสิริก่ิติ� พัระบรมราชินีนาถ พัระบรมราชชนนี 
พัันปีีหลวง ณ องค�ก่ารบริหารส่วนตำบลโพัปีระจัก่ษ� ต.โพัปีระจัก่ษ� อ.ท่าช้าง จ.สิงห�บุรี เม่�อวันที� ๑๑ ส.ค. ๖๕

กอ้.รีมน. จังัหวัดัมหาสิารีคาม รว่มก่จิก่รรมมอบทนุก่ารศิกึ่ษาโครงก่ารพัี�ทหารสานฝ้นัและก่จิก่รรม lnspiration 
talk  ปีระจำปี ี๒๕๖๕ เพั่�อเปีน็ก่ารสนบัสนุนให้นกั่เรยีนที�ขาด้แคลนทนุทรพััย�ได้เ้รยีนรูอ้ยา่งต่อเน่�อง ณ หอปีระชมุ
โรงเรียนผู้ดุ้งนารี อ.เม่อง จ.มหาสารคาม เม่�อวันที� ๑๐ ส.ค. ๖๕

กอ้.รีมน. จังัหวััดปรีะจัวับครีีขีันัธ์์ จดั้ทำโครงก่าร “บวร” ร่วมใจ สร้างชมุชนคณุธิรรม ปีระจำปีีงบปีระมาณ ๒๕๖๕ 
ใหค้ำแนะนำ ตดิ้ตามก่ารด้ำเนนิงานสง่เสรมิก่ารเลี�ยงสตัว� ฯลฯ เพั่�ออาหารก่ลางวนั ณ โรงเรยีนบา้นปีาก่น�ำปีราณบรุี 
ต.ปีาก่น�ำปีราณ อ.ปีราณบุรี จ.ปีระจวบคีรีขันธิ�  เม่�อวันที� ๑๑ ส.ค. ๖๕

กอ้.รีมน. จัังหวััดยโสิธ์รี ร่วมโครงก่ารพับส่�อมวลชน ส่บสานตามรอยแม่ของแผู้่นด้ิน ปีี ๒๕๖๕ โครงก่ารพััฒนา
ด้า้นก่ารท่องเที�ยวและบริก่าร ก่จิก่รรม ปีระชาสัมพันัธิ� สง่เสริมวัฒนธิรรมปีระเพัณีตามวถิอีสีานและเก่ษตรอินทรีย� 
ณ ห้องแก่รนด้�บอลรูม โรงแรม เจ.พัี.เอ็มเมอรัลด้� อ.เม่อง จ.ยโสธิร เม่�อวันที� ๑๑ ส.ค. ๖๕

๔๔  ปีีที่่� ๒๐ ฉบัับัที่่� ๑๑ ปีระจำเดืือนสิิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
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กอ้.รีมน. จัังหวััดเชียงรีาย เปิีด้ก่ารฝ้ึก่อบรมไทยอาสาปี้องก่ันชาติ (ทสปีช.) เพั่�อเสริมสร้างเคร่อข่ายก่ารมี 
ส่วนร่วมเพั่�อความมั�นคงของ ก่อ.รมน. ปีระจำปีี ๒๕๖๕ จังหวัด้เชียงราย รุ่นที� ชร. ๑/๒๕๖๕ ณ หอปีระชุม 
ที�ว่าก่ารอำเภอเม่องเชียงราย จ.เชียงราย เม่�อวันที� ๗ ส.ค. ๖๕

กอ้.รีมน. จัังหวััดสิุรีาษฎรี์ธ์านี ร่วมบูรณาก่ารก่ับหน่วยงานที�เก่ี�ยวข้อง ตรวจสอบก่รณีร้องเรียนจาก่ปีระชาชน 
ที�ได้้รับผู้ลก่ระทบจาก่เขม่าควัน ก่ลิ�นเหม็น และก่ารปีล่อยน�ำเสียจาก่โรงงานลงในคูคลองสาธิารณะ ร่วมก่ัน 
หาแนวทางแก้่ไขปัีญหาเพ่ั�อบรรเทาความเด้่อด้ร้อน ณ เลขที� ๓๐ ม.๔ ต.ไทรขึง อ.พัระแสง จ.สุราษฎร�ธิานี  
เม่�อวันที� ๙ ส.ค. ๖๕

กอ้.รีมน. จังัหวัดัชมุพรี เปีดิ้โครงก่ารปีล่อยพันัธุิ�สตัว�น�ำเพ่ั�อถวายเป็ีนพัระราชกุ่ศิล เน่�องในวันเฉัลิมพัระชนมพัรรษา 
สมเด็้จพัระนางเจ้าสิริก่ิติ� พัระบรมราชินีนาถ พัระบรมราชชนนีพัันปีีหลวง ๙๐ พัรรษา ณ ปีระตูระบายน�ำ  
เข่�อนคุริง หมู่ที� ๓ ต.คุริง อ.ท่าแซึ่ะ จ.ชุมพัร เม่�อวันที� ๑๒ ส.ค. ๖๕

กอ้.รีมน. จัังหวััดกำแพงเพชรี ร่วมพัิธิีเปีิด้โครงก่ารแปีลงนาสาธิิต “ปีลูก่ข้าวไว้ก่ินเอง” เฉัลิมพัระชนมพัรรษา
สมเด้็จพัระนางเจ้าสิริก่ิติ� พัระบรมราชินีนาถ พัระบรมราชชนนีพัันปีีหลวง ๙๐ พัรรษา ในพั่�นที� จ.ก่ำแพังเพัชร 
เม่�อวันที� ๙ ส.ค. ๖๕

กอ้.รีมน. จัังหวััดลำพูน ด้ำเนินโครงก่ารปีราชญ�ร่วมใจ สรรค�สร้างไทยเปี็นหนึ�ง เพั่�อเปี็นก่ารให้ความรู้ 
ทางก่ารเก่ษตร ส่งเสริมก่ารปีระก่อบอาชีพัเสริมเพัิ�มรายได้้ ณ ศิูนย�ก่ารเรียนรู้ฯ ก่ศิน. ต.บ้านโฮ่่ง อ.บ้านโฮ่่ง 
จ.ลำพัูน เม่�อวันที� ๑๐ - ๑๑ ส.ค. ๖๕

กอ้.รีมน. จัังหวััดปัตตานี ร่วมเปิีด้ก่ิจก่รรมโครงก่ารน�ำพัระทัยพัระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคม 
สภาสังคมสงเคราะห�ฯ ๗๖ จังหวัด้ ปีระจำปีี ๒๕๖๕ ณ สถานสงเคราะห�เด้็ก่ปัีตตานี ต.รูสะมิแล อ.เม่อง  
จ.ปีัตตานี เม่�อวันที� ๔ ส.ค. ๖๕

๕๕ปีีที่่� ๒๐ ฉบัับัที่่� ๑๑ ปีระจำเดืือนสิิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



๖๖ ปีีที่่� ๒๐ ฉบัับัที่่� ๑๑ ปีระจำเดืือนสิิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่่วยเฉพาะกิิจสงขลา ๔๐ มอบทุุน่กิารศึึกิษาให้กิับนั่กิเรียน่ 
พ้�น่ทุี� จ.สงขลา

เม่�อวนัที� ๒ ส.ค. ๖๕ ที�โรงเรยีนวดั้คลองยอ ต.วังใหญ่ อ.เทพัา จ.สงขลา พั.ท. เก่รียงไก่ร ด้ำรสัก่าร ผู้บ.ฉัก่.สงขลา ๔๐ 
เปี็นผูู้้แทน พัล.ท. เก่รียงไก่ร ศิรีรัก่ษ� มทภ.๔/ผู้อ.รมน.ภาค ๔ และ ด้ร.คนึงนิตย� ศิรีรัก่ษ� ปีระธิานสมาคมแม่บ้าน 
ทหารบก่ สาขาก่องทัพัภาคที� ๔ มอบทุนก่ารศิึก่ษา จำนวน ๒๐ ทุน ให้ก่ับนัก่เรียนที�มีความเปี็นอยู่ลำบาก่ เพั่�อมอบ
โอก่าสทางก่ารศิกึ่ษาใหก้่บัเยาวชนในพั่�นที�จงัหวดั้ชายแด้นภาคใตใ้หม้คีณุภาพัชวีติที�ด้ขีึ�น พัรอ้มทั�งได้จ้ดั้ก่จิก่รรมเก่ศิา
สานใจ และมอบอาหารก่ลางวันให้ก่ับครูและนัก่เรียน จำนวน ๓๐๐ คน เพั่�อถวายเปี็นพัระราชกุ่ศิลเน่�องในโอก่าส  
๑๒ สิงหาคม “วันแม่แห่งชาติ”

ส่งเสริมเลี�ยงปลาสลิดดอน่น่า อาชีีพทุางเล้อกิสร้างรายได้ 
ให้เป็น่สัตว์เศึรษฐกิิจ สร้างแบรน่ด์เฉพาะของ จ.ปัตตาน่ี

เม่�อวันที� ๑๘ ส.ค. ๖๕ ที�ศิูนย�ก่ารเรียนรู้ก่ารเพัิ�มผู้ลผู้ลิตปีระสิทธิิภาพัก่ารผู้ลิตสินค้าทางก่ารเก่ษตร ต.ปีาก่ล่อ 
อ.โคก่โพัธิิ� จ.ปัีตตานี พั.อ. ก่ฤศิณัฏิฐ� จันทร รอง ผู้บ.ฉัก่.ปีัตตานี ลงพั่�นที�ร่วมกิ่จก่รรมก่ารคัด้เล่อก่เก่ษตรก่รดี้เด้่น 
ด้้านก่ารปีระมง ภายในเขต ๗ (๓ จชต.) ซึ่ึ�งมเีก่ษตรก่รด้เีด่้นที�ผู่้านก่ารคดั้เลอ่ก่จาก่ อ.โคก่โพัธิิ� จ.ปัีตตาน ีคอ่ นายสไุลมาน 
จนัทร�เทพั สมาชิก่ก่ลุ่มองค�ก่รภาคปีระชาชนเพ่ั�อสนัตแิละเศิรษฐก่จิพัอเพัยีง จ.ปัีตตานี (ก่ลุม่เส่�อเขยีว) ผู้ลงานที�โด้ด้เด่้น 
ค่อ ก่ารสร้างนวัตก่รรม และต่อยอด้ก่ารสร้าง ส่งเสริมอาชีพัให้ก่ับชุมชน ส่งเสริมด้้านก่ารตลาด้และก่ารแปีรรูปีสินค้า 
โด้ยมีปีระมงจังหวัด้ปีัตตานี และปีระมงอำเภอโคก่โพัธิิ�ร่วมก่ิจก่รรมฯ

“อาซูรูอสมัพนั่ธ์”์ วฒัน่ธ์รรม
น่ำาพาสัน่ติสุข

หน่วยเฉัพัาะก่ิจสงขลาที� ๔๐ จัด้ก่ำลังพัลร่วม
ก่ิ จก่รรมอาซึู่ รอสั มพัั นธิ� ก่ั บปีระชาชนในพั่� น ที� 
ศิูนย�พััฒนาเด้็ก่เล็ก่บ้านก่ะเชะ หมู่ที� ๑ ต.บ้านโหนด้ 
อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เพั่�อเปี็นก่ารอนุรัก่ษ� ฟื้้�นฟืู้  
สบ่สานศิลิปีวฒันธิรรมทอ้งถิ�นใหด้้ำรงอยู ่รวมทั�งเปีน็ก่าร
ปีลกู่จติสำนกึ่ใหเ้ยาวชนเกิ่ด้ความตระหนัก่ และเข้ามามี
ส่วนร่วมในก่ารอนุรัก่ษ� ส่บสานภูมิปัีญญาและคุณค่า
ความหลาก่หลายทางวัฒนธิรรมและวิถีชุมชน อีก่ทั�งยัง
เปีน็ก่ารสรา้งความสมัพันัธิ�อนัด้รีะหวา่งเจา้หน้าที�ของรฐั
ก่ับชุมชนอีก่ด้้วย

ในโอก่าสเดี้ยวก่นันี� ผู้บ.ฉัก่.ทพั.๔๗ ได้ม้อบสิ�งของ 
เคร่�องอปุีโภค-บริโภคใหก้่บัครอบครวัของ นายมาหะมะ 
ยโูซ๊ึ่ะ เพ่ั�อเป็ีนก่ารช่วยเหลอ่ และบรรเทาความเด้อ่ด้ร้อน
ในขั�นต้น ด้้านครอบครัวผูู้้ได้้รับความเด้่อด้ร้อน มีความ
ซึ่าบซึ่ึ�งใจต่อก่ารติด้ตามก่ารช่วยเหล่อเหตุก่ารณ�ครั�งนี� 
และแสด้งก่ารขอบคุณทุก่ภาคส่วนที�เข้ามาช่วยเหล่อ 
ด้ังก่ล่าว 

สรา้งสสีนั่ดว้ยภาพศิึลปะจากิ
ใจพี�ทุหาร สู่กิารเรียน่รู้ให้น่้อง
ชีายแดน่ใต้ 

ชุด้ปีฏิิบัติก่ารเสริมสร้างความเข้าใจ ร้อย ทพั. 
๓๐๐๕ ฉัก่.ทพั.๓๐ ทำก่ารวาด้ภาพัศิิลปีะ และทาสีลาน
เรียนรู้ เพั่�อใช้เปี็นส่�อก่ารเรียนก่ารสอนให้ก่ับนัก่เรียน 
เพั่�อเพัิ�มทัก่ษะในก่ารเรียนรูข้องเด็้ก่นัก่เรียน ณ โรงเรียน
นคิมสรา้งตนเองพัฒันาภาคใต ้๑๑ หมูท่ี� ๕ บา้นตาเอยีด้
ต.ตลิ�งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา เพั่�อสร้างบรรยาก่าศิ
โรงเรียนให้สวยงาม 

สำหรับวาด้ภาพัศิิลปีะนั�น จะเป็ีนส่�อก่ารเรียน 
ก่ารสอนสำหรับเด็้ก่ปีฐมวยั เพ่ั�อให้เด้ก็่ ๆ  ได้้แสด้งความคิด้ 
สร้างสรรค�กั่นอย่างเต็มที� พัร้อมทั�งช่วยพััฒนาทัก่ษะ
ก่ล้ามเน่�อมัด้เล็ก่ ฝ้ึก่สมาธิิ และยังช่วยสร้างบรรยาก่าศิ
และทัศินคติเชิงบวก่ต่อโรงเรียนอีก่ด้้วย

ต่อมา รอง ผู้บ.ฉัก่.ปีัตตานี เด้ินทางต่อไปีที� ศิูนย�ก่ารเรียนรู้แปีลงใหญ่ก่ลุ่มเลี�ยงปีลาสลิด้ด้อนนาแบบครบวงจร 
จ.ปัีตตาน ีของ นายเจริญ ทองปีล้องโต ปีราชญ�ชาวบ้าน/ปีระธิานศูินย�ก่ารเรียนรูก้่ารเพัิ�มผู้ลผู้ลิตปีระสิทธิภิาพัก่ารผู้ลิต
สนิค้าทางก่ารเก่ษตร ต.นาเก่ต ุอ.โคก่โพัธิิ� จ.ปัีตตาน ีเพั่�อพัดู้คยุและหาแนวทางในก่ารส่งเสรมิก่ารเลี�ยงปีลาสลดิ้ด้อนนา 
ให้เปี็นอาชีพัหลัก่ เพั่�อสร้างรายได้้ให้ก่ับเก่ษตรก่รในพ่ั�นที� เน่�องจาก่ปีลาสลิด้ด้อนนาเริ�มเปี็นที�รู้จัก่ของปีระชาชน  
และหน่วยงานรัฐทั�งในและต่างปีระเทศิ ทั�งนี� ทางหน่วยเฉัพัาะก่ิจปีัตตานี จะบูรณาก่ารร่วมก่ับก่รมปีระมง ก่ระทรวง
เก่ษตรและสหก่รณ� และก่ลุ่มธิุรกิ่จเพั่�อสังคม เพั่�อร่วมม่อก่ันในก่ารร่วมส่งเสริมด้้านก่ารปีระมงแก่่ก่ลุ่มเก่ษตรก่รค่อ  
ก่ารสร้างพ่ัอพัันธุิ�แม่พัันธิุ�ก่ารขยายพัันธุิ�ลูก่ปีลาให้ได้้มาก่ที�สุด้ ก่ารแปีรรูปีปีลาสลิด้ให้เพัิ�มมาก่ขึ�น และสร้างแบรนด้�
ปีัตตานีให้ได้้ว่าปีลาสลิด้ด้อนนา ค่อแบรนด้�ที�ดี้ที�สุด้ และเปี็นแบรนด้�ที�มีคุณภาพัโด้ยเฉัพัาะเร่�องของอาหารฮ่าลาล  
ที�ปีระชาชนมาทอ่งเที�ยวปีตัตาน ีหรอ่แมแ้ตป่ีระชาชนในพั่�นที� จ.ปีตัตาน ีจะตอ้งซึ่่�ออาหารที�เปีน็ผู้ลิตภณัฑ์�จาก่ปีลาสลดิ้
ด้อนนา เพั่�อเปี็นของฝ้าก่หร่อสำหรับเปี็นสิ�งอุปีโภคบริโภค สร้างอาชีพัให้ชุมชน สร้างรายได้้ให้แก่่ปีระชาชนในพั่�นที� 
พััฒนาคุณภาพัชีวิตที�ด้ีขึ�น อย่างยั�งย่น

นายเจริญ ทองปีล้องโต เก่ษตรก่รผูู้้เลี�ยงปีลาสลิด้ด้อนนา ก่ล่าวว่า ได้้มีก่ารรวมก่ลุ่มเพ่ั�อขยายพัันธิุ�เพัาะเลี�ยง 
ปีลาสลิด้ด้อนนา โด้ยเฉัพัาะที�บ้านนาเก่ตุ อ.โคก่โพัธิิ� มีสมาชิก่จำนวนก่ว่า ๓๐ คน แต่ละคนจะเพัาะเลี�ยงปีลาสลิด้ 
ด้อนนา ๑ - ๓ บ่อ ซึ่ึ�งก่ลุ่มเก่ษตรก่รเหล่านี�สามารถเพัาะพัันธิุ�ปีลาสลิด้ด้อนนาได้้เอง ก่ารเลี�ยงให้ได้้ขนาด้ปีลาตามที�
ตลาด้ต้องก่ารเพั่�อนำไปีแปีรรปูี ให้มทีั�งความสะอาด้ รสชาตดิ้ ีเช่�อว่าเป็ีนทศิิทางก่ารพัฒันาผู้ลติภณัฑ์�จาก่ปีลาสลดิ้ด้อนนา 
ที�ถูก่ต้อง และหาก่เก่ษตรก่รในพั่�นที�โครงก่ารฯ มีก่ารเลี�ยงปีลาสลิด้ด้อนนาก่ันอย่างจริงจัง เพั่�อเพิั�มผู้ลิตภัณฑ์�  
จนเป็ีนแบรนด้�สินค้าที�ด้ีของจังหวัด้ได้้ ก่็จะเป็ีนอีก่ทางเล่อก่หนึ�งของผูู้้ที�บริโภคปีลาน�ำจ่ด้ เช่นเดี้ยวกั่บปีลากุ่เลาเค็ม
บ้านตันหยงเปีาว� ซึึ่�งเป็ีนที�รู้จัก่ระดั้บปีระเทศิไปีแล้วนี�ค่อก่ารยก่ระดั้บรายได้้และคุณภาพัชีวิตด้้วยก่ารสร้างแบรนด้�
สินค้า “ปีลาสลิด้ด้อนนา” ออก่สู่ตลาด้

สำหรับก่ารก่วนขนมอาซึู่รอ เปี็นปีระเพัณีท้องถิ�น
ของชาวไทยมุสลมิในจังหวดั้ชายแด้นภาคใต้ ปีฏิบัิตสิบ่ต่อ 
ก่นัมาเป็ีนเวลายาวนาน คำว่า “อาซึ่รูอ” เป็ีนภาษาอาหรบั 
ค่อ ก่ารผู้สมก่ารรวมก่ัน โด้ยนำสิ�งของที�รับปีระทานได้้ 
หลายสิ�งหลายอย่างมาก่วนรวมก่ันทั�งคาวและหวาน  
ส่วนก่ารก่วนนั�นแต่ละคนก็่จะช่วยก่ันคนละไม้ละม่อ  
ไม่ว่าจะเป็ีนก่ารหั�นส่วนผู้สมที�จะนำมาก่วน หร่อก่าร 
ก่วนในก่ระทะ เม่�อเสร็จก่ารก่วนก่็จะทำพัิธิีทางศิาสนา 
ก่่อนที�จะตัด้แบ่ง พัร้อมแจก่จ่ายขนมอาซูึ่รอให้แก่ ่
ผูู้้ร่วมก่วน รวมทั�งแจก่จ่ายให้เพั่�อนบ้านโด้ยไม่แบ่งแยก่
เช่�อชาติศิาสนา เปี็นวิถีทางของชุมชนพัหุวัฒนธิรรม  
เพั่�อเช่�อมความสัมพัันธิ�อันดี้ระหว่างเจ้าหน้าที�รัฐ ก่ับ
ปีระชาชนในพั่�นที�

เยี�ยมเยียน่ประชีาชีน่ผูู้้ประสบ
ไฟไหม้บ้าน่ทุั�งหลัง

เม่�อวนัที� ๑๙ ส.ค. ๖๕ พั.อ. สรุศิกั่ร ทั�วด้า้ว ผู้บ.ฉัก่.
ทพั.๔๗ ร่วมก่ับ นายอัมรันท� บาก่า นายอำเภอก่าบัง, 
พั.ต.อ. มนต�ศัิก่ด้ิ� ศิรีสุวรรณ� ผู้ก่ก่.สภ.ก่าบัง และ  
ส่วนราชก่ารต่าง ๆ ในพั่�นที� ต.บาละ อ.ก่าบัง จ.ยะลา 
ลงพั่�นที�ไปียงับ้านเลขที� ๔๐/๒๗ หมูท่ี� ๒ ต.บาละ อ.ก่าบงั 
จ.ยะลา เพั่�อพับปีะเยี�ยมเยยีน และให้ก่ำลงัใจ นายมาหะมะ 
ยูโซึ่๊ะ และครอบครัว ซึ่ึ�งบ้านและสิ�งของเคร่�องใช้ที�อยู่
ภายในบ้านถกู่เพัลงิไหม้เสยีหายทั�งหลงั สาเหตใุนเบ่�องต้น 
คาด้ว่าเก่ิด้จาก่ไฟื้ฟื้้าลัด้วงจร 

กิอ.รมน่.ภาค ๔ สน่. จัดกิิจกิรรม
สร้างความสัมพัน่ธ์์ ผูู้กิพัน่ชีุมชีน่ สร้างสัน่ติสุข



Big picture ภาพที่เกิดมาจากตัวอักษร คำ�าพูด 

กราฟิกิ หรอือืน่ใดทีส่ามารถบอกถงึเนื�อคำวาม

สำคำัญได้อย่่างคำรบถ้วน มีโคำรงสร้างสำคำัญประกอบด้วย่

การกล่่าวถึงสิ่งหนึ่ง หรือสถานการณ์์หนึ่ง แล่ะผล่กระทบ

ที่เกิดจากส่ิงนั�นหรือสถานการณ์์นั�น ให้สาธารณ์ชน

เกดิคำวามเข้้าใจ การคิำดในภาพรวมหมาย่ถึงกล่ยุ่ทธ์การคิำด

ที่เน้นคำวามสมบูรณ์์ข้องมโนทัศน์หรือแนวคิำด แทนที่

จะเน้นท่ีราย่ล่ะเอีย่ดแต่ล่ะราย่การ Detail-Oriented 

ผู้ที่ใช้การคำิดภาพรวมมักจะมองเห็นคำวามเป็นไปได้

ในระย่ะย่าวข้องแผนแล่ะศักย่ภาพโดย่รวมข้อง

คำวามสำเร็จ ซึ่ึ่งคำงจะเป็นการดีไม่น้อย่ถ้าคำนหนึ่งสามารถ

มองเห็นภาพใหญ่ (Big picture) ได้ ซึ่ึ่งหมาย่คำวามว่า

บุคำคำล่นั�นสามารถรับรู้ถึงข้้อเท็จจริงที่สำคำัญเกี่ย่วกับ

สถานการณ์์แล่ะผล่กระทบข้องสถานการณ์์นั�นต่อสิ่งอื่น

ที่เกี่ย่วข้้อง แล่้วจึงใช้ประโย่ชน์จากภาพใหญ่ท่ีมองเห็น 

แต่บ่อย่คำรั�งท่ีสังคำมเกิดการกระทบกระทั่งกัน เพราะคำน

มัวแต่ไปคำิด แล่ะให้คำวามสนใจกับราย่ล่ะเอีย่ด Detail-

Oriented ที่ถูกสร้างข้ึ�นมาโดย่เฉพาะ แต่ก็ไม่ได้

หมาย่คำวามว่าเราจะต้องเป็นนักคิำดแบบใดแบบหน่ึงเสมอไป 

สิ่ ง ท่ี ดีที่ สุด คืำอการ ฝึึกการเ ป็นนักคิำดทั� งสองแบบ

ทั�ง Detail-Oriented แล่ะ Big picture เพื่อใช้บริหาร

ในสถานการณ์์การทำงานให้เหมาะสม หรืออย่่างน้อย่

ก็ป้องกันคำวามข้ัดแย่้งในสังคำม

ภาพใหญ่่/รายละเอีียด 
ในช่วงเวล่านี�สังคำมไทย่นิย่มข้ับเคำล่ื่อนกันด้วย่

ราย่ล่ะเอีย่ด ไม่ ว่าจะเป็นงานด้านคำวามสัมพันธ์ 

ระหว่างประเทศ งานด้านคำวามมัน่คำงทั�งในแล่ะต่างประเทศ 

งานการเมือง งานด้านสื่อสารมวล่ชน งานในองคำ์กร

ราชการ ฯล่ฯ ซึ่ึ่งมีผล่กระทบต่อผู้คำนจำนวนมากในสังคำม 

ราย่ล่ะเอยี่ดข้องเรือ่งราวในแตล่่ะเรือ่งนั�นมคีำวามแตกตา่ง

กันไป แล่ะการแสดงคำวามคำิดเห็นที่มีต่อราย่ล่ะเอีย่ด

มากมาย่เหล่า่นั�น กม็กันำไปสูค่ำวามไม่เข้า้ใจ กอ่นข้ย่าย่ผล่ 

ไปสู่คำวามคิำดเห็นที่ไม่ตรงกัน แล่ะเกิดคำวามขั้ดแย่้ง 

ทะเล่าะวิวาท แล่ะมีปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย่

ในท้าย่ที่ สุด ย่ิ่ งในยุ่คำข้องสังคำมปัจจุบัน มักจะนำ

ราย่ล่ะ เอี ย่ด เฉพาะด้ านที่ แต่ ล่ะพวกแ ต่ล่ะฝึ่ าย่

นำไปนำเสนอในสื่อสังคำมออนไล่น์ ย่ิ่งเป็นการข้ย่าย่ผล่

ข้องคำวามไม่เข้้าใจจนเกิดคำวามข้ัดแย่้งออกไปได้ง่าย่ข้ึ�น 

เรื่องทำนองนี� เคำย่เกิดข้ึ�นมาแล้่วในอดีตกาล่ 

เป็นเรื่องตาบอดคำล่ำช้าง มีอยู่่ในพระไตรปิฎกเล่่ม ๒๕ 

ข้้อ ๑๓๖ ภาย่ใต้หวัเรือ่งว่า “กริสตูร ว่าด้วย่คำวามเหน็แย้่งกนั” 

ชื่อเรื่อง “ตาบอดคำล่ำช้าง” หล่าย่ท่านคำงคำุ้นเคำย่ดี 

ผูเ้ข้ยี่นข้อหย่บิย่กงานเข้ยี่นข้องทา่นเสฐียี่รพงษ ์วรรณ์ปก 

ในหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ ๒๑ มกราคำม ๒๕๖๑ 

ท่านกล่่าวสรุปถึงเร่ืองตาบอดคำล่ำช้างไว้ว่า สมัย่หนึ่ง

พระพุทธเจ้าประทับอยู่่ที่ เมืองสาวัตถี เมืองหล่วง

ข้องแคำว้นโกศล่ ได้รับบอกเล่่าจากเหล่่าสาวกว่า 

ในเมืองสาวัตถี มีสมณ์พราหมณ์์ (บุคำคำล่ในหล่าย่ศาสนา 

เช่น ศาสนาพราหมณ์์ ศาสนาเชน ศาสนาพุทธ ตล่อดถึง

ดาบสแล่ะนักพรต เหล่่าอาชีวก) แล่ะปริพาชก (นักบวช

เพศชาย่นอกศาสนาพุทธในอินเดีย่) เป็นจำนวนมาก 

บุคำคำล่เหล่่านี�ชอบเดินทางไปในที่ต่าง ๆ แล่ะแสดงทัศนะ

ทางศาสนาปรัชญาข้องตน ต่างคำนต่างคำวามเชื่อ  

ต่างคำวามเห็น แต่ล่ะฝ่ึาย่ก็ย่ึดทฤษฎีข้องตนว่าถูกต้อง  

ดูถูกเหยี่ย่ดหย่ามกัน ทำให้ประชาชนลั่งเล่สงสัย่ว่า

จะเชื่อใคำรดี ใคำรผิดใคำรถูก แทนที่จะชี�ว่าฝ่ึาย่ไหนผิด 

ฝึ่าย่ไหนถูก พระพุทธองคำ์ได้ชักนิทานมาเล่่าให้สาวกฟิัง

นานมาแล่้ว ในเมืองสาวัตถีนี่แหล่ะ มีพระราชา

องคำ์หนึ่งรับสั่งให้ประชุมคำนตาบอดแต่กำเนิดทั่วประเทศ 

ท่านไม่ได้บอกว่าเกณ์ฑ์์คำนตาบอดมาได้มากน้อย่แค่ำไหน 

แต่เชื่อว่าคำงจำนวนมากพอดูแหล่ะคำรับ

เมือ่คำนตาบอดมากนัพรอ้มแล่ว้ พระราชาจงึใหแ้บง่

ออกเปน็ ๘ พวก ให้นำชา้งมาให้พวกเข้าคำล่ำดูพวกล่ะแห่ง 

คำือ ศีรษะบ้าง งวงบ้าง ตล่อดจนปล่าย่หางตามล่ำดับ 

เสร็จแล่้วตรัสถามว่า ช้างมีล่ักษณ์ะเป็นอย่่างไร พวกที่

คำล่ำศีรษะก็กราบทูล่ว่า “ช้างเหมือนหม้อน�ำ พ่ะย่่ะคำ่ะ” 

พวกที่คำล่ำหูกราบทูล่ว่า “เหมือนกระด้ง พ่ะย่่ะค่ำะ” 

“สองพวกนั�นผิด พ่ะย่่ะคำ่ะ ช้างไม่ได้เหมือนอย่่างที่ว่าเล่ย่ 

มันเหมือนผาล่ไถต่างหาก” พวกที่คำล่ำงากราบทูล่ พวกที่

คำล่ำงวงกราบทูล่ว่า “เหมือนงอนไถ” พวกที่คำล่ำล่ำตัว

กราบทูล่ว่า “เหมือนฉางข้า้ว” “เหมือนเสาเรือน” อกีพวก

ที่คำล่ำเท้าพญาคำชสารตอบ “ไม่จริง เหมือนคำรกตำข้้าว

ต่างหาก” อีกฝึ่าย่ที่คำล่ำหล่ังแย่้ง “เหมือนสากต่างหาก” 

พวกที่คำล่ำโคำนหางโต้ “ข้อเดชะ พวกที่กราบทูล่มา

ตั�งแตต่น้ ล่ว้นไมรู่จ้กัชา้ง ข้า้พระพทุธเจา้รู้จกัด ีชา้งเหมอืน

ไม้กวาดไม่ผิดเพี�ย่น พ่ะย่่ะคำ่ะ” พวกสุดท้าย่ที่คำล่ำ

ปล่าย่หางกราบทูล่ด้วย่คำวามม่ันใจ คำล่ำช้างตัวเดีย่วกัน 

แต่เห็นไม่เหมือนกันเล่ย่ ต่างฝึ่าย่ต่างเถีย่งกันว่าตนถูก 

จนเกิดวิวาทกันต่อหน้าพระท่ีน่ัง “ช้างเป็นเช่นนี� ไม่ใช่

อย่่างนั�น (โว้ย่)” พระราชาพระองค์ำนั�นทรงพระสรวล่

ด้วย่คำวามสำราญพระราชหฤทัย่เล่่านทิานเสร็จ พระพุทธองค์ำ 

ก็ตรัสสรุปว่า “ดูกรภิกษุทั�งหล่าย่ ฉันนั�นเหมือนกันแล่ 

พวกอัญเดีย่รถีย่์ปริพาชก เหมือนคำนตาบอด ไม่รู้ว่าอะไร

คำือประโย่ชน์ อะไรมิใช่ประโย่ชน์ อะไรคืำอธรรม อะไร

มิใช่ธรรม เมื่อไม่รู้ก็ทะเล่าะวิวาทกัน ทิ่มแทงกันด้วย่หอก

คำือปาก” “คำนที่มองอะไรมุมเดีย่วแล่้วย่ึดติดอยู่่ในแง่มุม

ที่ตนมองเห็นนั�น ไม่แคำล่้วต้องวิวาทกัน”

นี่แคำ่กล่่าวถึงคำวามเห็นที่ไม่ตรงกันข้องคำนตาบอด

ทีม่าอธบิาย่ล่กัษณ์ะข้องชา้ง ถา้ปล่อ่ย่ใหค้ำนตาบอดไปเล่ี�ย่ง 

แล่ะใช้งานช้าง คำงจะโกล่าหล่มากกว่านี� แล่ะสร้างปัญหา

ข้ึ�นมาอีกหล่าย่เรื่อง แต่เพีย่งแคำ่นั�นก็เพีย่งพอที่จะทำให้

บรรดาสมณ์พราหมณ์์แล่ะปริพาชกเหล่่านั�นเริ่มเปล่ี่ย่น

คำวามคำดิกนัไดบ้า้ง แล่ะเมือ่ไดฟ้ิงัพระพทุธองคำต์รสัสรปุวา่ 

“ดกูรภกิษทุั�งหล่าย่ ฉนันั�นเหมือนกนัแล่ พวกอัญเดยี่รถยี่์

ปริพาชก เหมือนคำนตาบอด ไม่รู้ว่าอะไรคำือประโย่ชน์ 

อะไรมใิชป่ระโย่ชน ์อะไรคำอืธรรม อะไรมใิชธ่รรม เมือ่ไมรู่้

ก็ทะเล่าะวิวาทกัน ทิ่มแทงกันด้วย่หอกคำือปาก” 

ด้วย่เหตุว่า “คำนท่ีมองอะไรมุมเดีย่วแล้่วย่ึดติด

อยู่่ในแง่มุมที่ตนมองเห็นนั�น ไม่แคำล่้วต้องวิวาทกัน” 

ด้วย่เหตุว่า ต่างคำนต่างคำวามเชื่อ ต่างคำวามเห็น  

แต่ล่ะฝ่ึาย่ กย็่ดึทฤษฎีข้องตนว่าถกูต้อง ดถูกูเหยี่ย่ดหย่ามกัน 

ทำให้ประชาชนล่ังเล่สงสัย่ว่าจะเชื่อใคำรดี ใคำรผิดใคำรถูก 

จากเหตุแล่ะสถานการณ์์พบว่า บรรดาผู้ รู ้

(พราหมณ์์แล่ะปริพาชก) มีคำวามเห็นผิดคำล่าดเคำล่ื่อน

จากคำวามเป็นจริง มีการประพฤติปฏิิบัติผิดเกี่ย่วกับ

ทางแห่งคำวามหลุ่ดพ้น ทำให้เข้้าใจคำวามจริง หรือถือบวช

ไปตามคำวามคำิดคำวามเชื่อก็เป็นปริพาชก ท่องเท่ีย่ว 

ไปด้วย่คำวามคิำดคำวามเห็นทีต่นเองสำคัำญว่าถกู แต่คำวามจริง 

ผดิโดย่ตล่อด เพราะไมไ่ดฟ้ิงัคำำจรงิทีพ่ระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

ทรงแสดง เมื่อมีคำวามเห็นผิดแล่้ว ย่ังเผย่แพร่คำวามเห็น

ผดินั�นให้แก่ผูอ้ืน่อกีด้วย่ เป็นอนัตราย่อย่่างมาก เพราะฉะนั�น 

ก็เป็นเคำร่ืองเตือนท่ีดีให้เป็นผู้ไม่ประมาทในการศึกษา

พระธรรม เพราะถา้เหน็ผดิคำล่าดเคำล่ือ่นจากคำวามเปน็จรงิ 

กเ็ป็นเดีย่รถีย่ ์ไม่ใช่ผูมี้พระรัตนตรัย่เป็นทีพ่ึง่ ไม่ใช่ผูนั้บถือ

ในคำำจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ล่้วนแล่้วแต่

เป็นเดีย่รถีย่์ ซึ่ึ่งถ้ามีคำำว่า อัญญ เพิ่มเข้้ามา ก็คำือ อื่น 

BIG PICTURE/BIG THINKER 
พระพทุธองคำ ์ทรงแสดงภาวะผูน้ำด้วย่การใช้นทิาน

เรือ่งตาบอดคำล่ำชา้งเปน็สือ่ฉาย่ภาพใหญ ่ซ่ึึ่งประกอบด้วย่

สถานการณ์์คำวามข้ดัแย้่ง ทีเ่กดิจากผูรู้ต่้าง ๆ  แล่ะผล่กระทบ 

คำือคำวามคำวามขั้ดแย้่งในฝ่ึาย่ข้องผู้รู้ แล่ะคำนในสังคำม 

ซึ่ึ่งผล่จากการเล่่านิทานเรื่องนี�ชี�ให้เห็นว่าคำน ๓ แบบ  

ที่จะช่วย่ทำให้เกิดการพัฒนาภาพใหญ่ข้ึ�นมาได้ คำือ  

๑) มีผู้รู้เหล่่านั�นตื่นรู้จนปรับปรุงตัวเอง ไม่ทำพฤติกรรม

เช่นนั�นอีก ๒) มีผู้รู้จริงมาชี�ผิดชี�ถูก แล่ะทำหน้าท่ี 

ฉาย่ภาพใหญ่ใหก้บัสงัคำมเมือ่เกิดคำวามขั้ดแย่ง้ข้ึ�นมา แล่ะ 

๓) มีคำนในสังคำมสามารถปะติดปะต่อเรื่องราวข้ึ�นมา

กนัไดเ้องจนเกดิภาพใหญข่้ึ�นมา แล่ะนัน่คำอื BIG THINKER 

ทั�งสาม 

ถ้าในสงัคำมม ีBIG THINKER ทั�งสามจะเกดิการรับรู้

ได้ว่า แหล่่งข้้อมูล่หรือแหล่่งคำวามรู้ท่ีสังคำมจะใช้อ้างอิง  

มกันำเสนอเนื�อคำวามทีผ่่านการจดัเตรีย่มทีมี่วตัถปุระสงคำ์

แบบเจาะจง ใช้งานเพือ่เป้าหมาย่เฉพาะ โดย่มิไดเ้ปน็การ

นำข้้อมูล่ คำวามจริงข้องเรื่องราวนั�น ๆ ออกมาเผย่แพร่

อย่่างแท้จริง สังคำมต้องการข้้อมูล่ แหล่่งคำวามรู้ ท่ี 

น่าเชื่อถือสามารถนำมาสกัด แล่ะใช้บ่งบอกถึงภาพรวม

ข้องสถานการณ์์ต่าง ๆ เป็นสิ่งจำเป็น เพราะนอกจาก 

จะล่ดคำวามข้ัดแย่้งระหว่างบุคำคำล่ กลุ่่มบุคำคำล่ แล่ะสังคำม

ล่งได้แล่้ว BIG THINKER ทั�งสามจะได้แล่กเปล่ี่ย่นข้้อคำิด

คำวามเห็นกัน แล่ะคัำดมาใช้ เส ริมสถานการณ์์นั�น 

ตามคำวามสนใจที่ต่างกันได้อีกด้วย่ เพราะการมีมุมมอง

แบบภาพใหญ่สามารถช่วย่ให้คำุณ์กำหนดคำุณ์คำ่าข้อง

คำวามเห็นต่างข้ึ�นมาใหม่ เปล่ี่ย่นจากคำวามข้ัดแย่้งมาเป็น

คำวามร่วมมือ แล้่วนำไปสู่การเสริมพลั่งกัน ถึงตอนนี�

ราย่ล่ะเอีย่ดต่าง ๆ ท่ีเคำย่ถูกนำมาใช้สร้างเง่ือนไข้ 

คำวามข้ัดแย่้งจะกล่าย่มาเป็นส่ิงมีประโย่ชน์ขึ้�นมา  

เพราะมันถูกจัดการเรีย่บร้อย่แล่้ว ตั�งแต่การเกิดข้ึ�นข้อง 

BIG THINKER ทั�งสาม 

ในนิทานเรื่องตาบอดคำล่ำช้าง มี BIG THINKER 

จากการเล่่นบทบาทสมมติโดย่คำนตาบอด มีประชาชน 

มีพระราชา แล่ะมีช้างทั�งตัวเป็นโจทย่์ แล่ะจบล่งด้วย่

คำวามคิำดเห็นที่คำนตาบอดอธิบาย่ลั่กษณ์ะช้างต่างกัน

ออกไป สื่อให้เห็นสถานการณ์์คำวามข้ัดแย่้ง กล่ไกการเกิด

คำวามข้ัดแย่้ง ผล่เสีย่หาย่ที่เกิดข้ึ�น ก่อนจะจบล่งด้วย่การ

ปล่่อย่ให้คำนเหล่่านั�นเก็บไปคำิดหล่ังจากท่ีพระพุทธองคำ์

สรุปสั�น ๆ ว่า

“ดูกรภิกษุทั�งหล่าย่ ฉันนั�นเหมือนกันแล่ พวก

อัญเดีย่รถีย่์ปริพาชก เหมือนคำนตาบอด ไม่รู้ว่าอะไร

คำือประโย่ชน์ อะไรมิใช่ประโย่ชน์ อะไรคืำอธรรม อะไร

มิใช่ธรรม เมื่อไม่รู้ก็ทะเล่าะวิวาทกัน ทิ่มแทงกันด้วย่หอก

คำือปาก” 

“คำนทีม่องอะไรมมุเดยี่วแล่ว้ย่ดึตดิอยู่ใ่นแงม่มุทีต่น

มองเห็นนั�น ไม่แคำล่้วต้องวิวาทกัน” 

เป็นศิล่ปะในการบริหารสถานการณ์์คำวามขั้ดแย้่ง

ในสังคำมข้องพระพุทธองค์ำ โดย่การนำนิทานมาใช้เป็น

เนื�อเรื่อง แล่ะฉาย่ภาพใหญ่ได้ด้วย่การตั�งข้้อสรุปดังกล่่าว 

โดย่ใช้ตาบอดคำล่ำช้าง เป็นตัวบ่งบอกสถานการณ์์ แล่ะ

คำวามข้ดัแย้่งในสงัคำมเป็นผล่กระทบ เป็น BIG PICTURE ทีด่ี 

นทิานเรือ่งคำนตาบอดคำล่ำช้าง จะจบล่งอกีอย่่างหนึง่ 

ถ้ าคำนตาบอดทั� ง  ๘ นั�นนำข้้อมูล่ที่ ได้มาแบ่งปัน  

แล่ว้ปะตดิปะตอ่เข้า้ดว้ย่กนั สิง่ทีจ่ะเกดิข้ึ�นมาอาจจะไม่ใช่

ช้างทั�งตัว แต่มันคืำอกระบวนการสร้าง BIG PICTURE 

บางคำรั�งเราทั�งหล่าย่ต่างถกเถีย่งกันเพราะเรามีคำวามเชื่อ

แล่ะประสบการณ์์ที่แตกต่างกัน หรือเรารู้ ไ ม่จริง 

แบบคำนตาบอด หรือเราถกเถีย่งกันด้วย่ทิฏิฐีิ ซึ่ึ่งจริงแล่้ว 

ไม่มีใคำรถูกทั�งหมด เป็นเพีย่งการข้ับเคำล่ื่อนสังคำมด้วย่

ข้อ้มลู่ทีม่แีตร่าย่ล่ะเอยี่ดจำนวนมาก จนล่มืมองภาพใหญ่ 

โดย่เฉพาะคำวามข้ัดแย่้ง การทะเล่าะวิวาท จนกล่าย่เป็น

อคำติที่เกิดตามมา การสร้างคำนที่คำิดแบบ BIG PICTURE 

ใหม้ากข้ึ�น แล่ะไม่ปล่อ่ย่ให้คำนทีคิ่ำดแบบ Detail-Oriented 

ย่ึดติดกับตนเองมากเกินไป จนไม่เห็นภาพใหญ่ นับเป็น

สิ่งสำคำัญ แต่สิ่งสำคำัญมากกว่าคืำอ คำนกล่างท่ีจะนำ

สถานการณ์์ มาใช้ประโย่ชน์อย่่างฉล่าด ซึ่ึ่งมีตัวอย่่าง

พร้อมแล่้วในนิทาน ตาบอดคำล่ำช้าง 

ผู้อ่านคำิดว่า ท่านเป็น BIG THINKER แบบไหน 

เปน็คำนทีช่อบคำดิล่งในราย่ล่ะเอีย่ดดว้ย่ตวัเอง เป็นคำนทีมั่ก

จะมองเห็นภาพใหญ่ เป็นคำนที่ชอบสนใจติดตาม

ในราย่ล่ะเอีย่ดไปเรื่อย่ ๆ หรือท่านเป็นคำนท่ีมองเห็น

ภาพใหญ่ แต่รู้ จัก ใ ช้ประโย่ชน์จากราย่ล่ะเ อีย่ด 

ในภาพใหญ่นั�น

.................................................................................................................................................................................................................
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น.อ.หญิง พภิาดา เชาว์วันกลาง

สังัคมสังัคม
กอ.รมน.กอ.รมน.

l น.อ. สมภพ จัันทร์์ชูช่�น

สวัสดีคำรับท่านผู้อ่านที่เคำารพ ในห้วงที่ผ่านมา
จนถึงปัจจุบัน จากสภาพอากาศที่มีฝึนตกชุกหนาแน่น
ทั่วทุกภาคำข้องประเทศไทย่ ทำให้หล่าย่พื�นที่ประสบกับ
ภาวะน�ำท่วมฉับพลั่นจากน�ำป่าไหล่หล่าก มีน�ำท่วมขั้ง 
โดย่เฉพาะในภาคำเหนือที่ จ.เชีย่งราย่ ทำให้ทรัพย่์สิน 
แล่ะพื�นที่ทางการเกษตรได้รับคำวามเสีย่หาย่ ประชาชน
ได้รับคำวามเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ซึ่ึ่งในส่วนข้อง 
กอ.รมน. ได้ร่วมบูรณ์าการกับหน่วย่งานที่เก่ีย่วข้้อง 
เข้้าสำรวจคำวามเสีย่หาย่ แล่ะจัดถุงย่ังชีพ สิ่งข้องจำเป็น  
เพือ่ช่วย่เหล่อืในเบื�องต้น แล่ะประสานจัดเตรีย่มกำล่ังพล่
เพื่อฟิ้�นฟิูสภาพ แล่ะทำคำวามสะอาดภาย่หลั่งน�ำล่ด  
สถานที่สาธารณ์ะต่าง ๆ ได้แก่ โรงเรีย่น วัด ถนน ฯล่ฯ 
เพื่อให้สามารถกล่ับมาใช้งานได้ตามปกติ

พล.อ. ประยุุทธ์์ จัันทร์โอชา นรม./ผอ.รมน. 
เป็นประธานการมอบรางวัล่การประกวด “บทเพล่ง
เพื่อชาติแล่ะราชบัล่ล่ังก์” ณ์ รอยั่ล่ พารากอน ฮอล่ล่์ 
ชั�น ๕ ศูนย์่การค้ำาสย่ามพารากอน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 
๑๗ ส.คำ. ๖๕ ซึ่ึ่งได้รับคำวามสนใจจากเด็กนักเรีย่น 
เย่าวชน แล่ะประชาชนเข้้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก 
ผู้ ท่ีได้ผ่านการคัำดเลื่อกในทุกรอบ นอกจากจะได้รับ
ประสบการณ์์ด้านต่าง ๆ เป็นอย่่างดีแล่้ว ย่ังจะได้รับการ
ส่งเสริมผล่ักดันให้สามารถเป็นศิล่ปินนักร้องในอนาคำต 
กด้วย่ ซึ่ึ่ ง โคำรงการประกวดบทเพล่งฯ ในคำรั� ง นี�  
พล.อ. สันัติพิงศ์ ์ธ์รรมปยิุะ เสธ.ทบ./เล่ข้าธกิาร กอ.รมน. 
ข้อบคุำณ์ทุกหน่วย่ท่ีเกี่ย่วข้้องในการจัดกิจกรรม ถือว่า
ประสบผล่สำเร็ จอย่่ าง ดีย่ิ่ ง  ได้ รับคำำชื่ นชมจาก
ผู้บังคำับบัญชาระดับสูง โดย่จะดำรงคำวามต่อเนื่องในการ
จัดประกวดคำรั�งต่อไป เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มี
คำวามสามารถได้แสดงออก รวมถึงการมีส่วนร่วมในด้าน
การรักษาคำวามมั่นคำงข้องชาติอีกด้วย่

พล.อ. ศ์รชยัุ กาญจันสูัติร จเร กอ.รมน. พรอ้มดว้ย่ 
พล.ท. เฟื่่�องวิิทย์ุ เลาหสุัรโยุธิ์น ผอ.สกบ.กอ.รมน. 
แล่ะคำณ์ะ ตดิตามคำวามคืำบหนา้โคำรงการเพิม่ประสทิธภิาพ
การคำวบคุำมพื�นที่ชาย่แดน งานก่อสร้างเข้ื่อนป้องกันตล่ิ่ง
ริมแม่น�ำโก-ล่ก แล่ะพื�นที่ติดตั�งระบบรั�วคำวามมั่นคำง
อิเล่็กทรอนิกส์ ข้อง ฉก.นราธิวาส โดย่มี พล.ติ. เฉลิมพร 
ขำเขียุวิ ผบ.ฉก.นราธิวาส ให้การต้อนรับ ณ์ ห้องประชุม
หน่วย่เฉพาะกิจนราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๕ ส.คำ. ๖๕

พล.ติ. รัชชพล บุุญวิัฒนะกุล ผช.จเร กอ.รมน./
ประธาน แล่ะคำณ์ะอนุกรรมการฯ ประชุมเพื่อชี�แจง
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องผล่การประเมินคำุณ์ธรรม
แล่ะคำวามโปร่งใสในการดำเนินงานข้อง กอ.รมน. 
ประจำปีงบประมาณ์ ๖๕ ณ์ ห้องประชุม สบข้.กอ.รมน. 
อาคำารเพชรรัตน์ เมื่อวันที่ ๑๙ ส.คำ. ๖๕ ซ่ึึ่งผ่านเกณ์ฑ์์
ในระดับดีมาก

สถานการณ์์การแพร่ระบาดข้องโรคำ COVID-19 
ในประเทศทรงตัวอยู่่ในระดับ ๒,๐๐๐ คำนเศษต่อวัน 
อตัราการเสีย่ชีวติเฉล่ีย่่วันล่ะ ๒๐ - ๓๐ คำน เมือ่เปรีย่บเทีย่บ 
กบัการแพร่ระบาดราย่วนัในภมูภิาคำเอเชยี่ตะวนัออกเฉยี่งใต้ 
มีบางประเทศที่ข้ึ�นเป็นอันดับต้น ๆ ข้องโล่ก จึงถือว่า
ประเทศไทย่สามารถคำวบคุำม แล่ะป้องกนัการแพร่ระบาด
ได้เป็นอย่่างดี ประชาชนให้คำวามสนใจไปฉีดวัคำซึ่ีนเข้็ม ๓ 
เข้็ม ๔ เข้็ม ๕ กันอย่่างต่อเนื่อง ซึ่ึ่งการบริการฉีดวัคำซึ่ีน
ที่สถานีกล่างบางซึ่ื่อจะยุ่ติ ตั�งแต่ ๑ ก.ย่. ๖๕ หล่ังจากนั�น
สามารถไปฉีดได้ที่โรงพย่าบาล่ต่าง ๆ ได้ตามปกติ

แมว้า่สถานการณ์ข์้องโรคำ COVID-19 จะมีแนวโน้ม
ที่ดีข้ึ�นมาก การท่องเที่ย่วในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ
กล่ับมาเกือบปกติ มีนักท่องเที่ย่วทั�งชาวไทย่แล่ะต่างชาติ
เดนิทางทอ่งเทีย่่วกนัอย่า่งคำกึคำกั สภาพเศรษฐีกจิโดย่รวม
มีสภาพคำล่่องที่ดีข้ึ�น การจับจ่าย่ใช้สอย่กล่ับมาเป็นปกติ
ทำให้เกิดการหมุนเวีย่น แต่อย่่างไรก็ตาม ย่ังคำงต้อง
เฝึา้ระวัง แล่ะป้องกันตนเองเช่นเดิม โดย่เฉพาะโรคำฝีึดาษลิ่ง 
ที่อาจจะแพร่ระบาดต่อเนื่องหล่ังจากโรคำ COVID-19 
ซึ่ึ่งถ้าหากทุกคำนระมัดระวังป้องกันอย่่างดีแล้่ว ก็ไม่น่า
เปน็ห่วงมากนักคำาดว่าจะสามารถคำวบคุำมการแพร่ระบาด
ได้หากทุกคำนให้คำวามร่วมมือร่วมใจกันดังที่เคำย่เป็นมา 
ข้อให้ทุกท่านปล่อดโรคำ ปล่อดภัย่ กล่ับมาใช้ชีวิตอย่่างมี
คำวามสุข้ พบกันใหม่ฉบับหน้าคำรับ

lottery หรือ หวย่ เป็นอะไรที่อยู่่ในสังคำมไทย่มาช้านาน Hot English ข้อพาไปสืบสาวที่มาข้องคำำว่า 
lottery พร้อมสืบสาแหรกว่า lottery นั�นเกี่ย่วข้้องอะไรกับโชคำชะตา ที่ดิน ล่็อตสินคำ้า แล่ะคำำบอกจำนวน

คำำว่า lottery เริ่มพบในช่วงกล่างศตวรรษท่ี ๑๖ ซ่ึึ่งเป็นช่วงท่ีสมเด็จพระราชินีนาถเอลิ่ซึ่าเบธท่ี ๑ 
รับสั่งให้เริ่มจำหน่าย่สล่ากกินแบ่งเป็นคำรั�งแรก ว่ากันว่าย่ืมมาจาก loterie ในภาษาฝึรั่งเศส หรือ loterje 
ในภาษาดัตช์ ซึ่ึ่งทั�ง ๒ คำำนี�มาจาก khlut ในภาษา Proto - Germanic ซึ่ึ่งหมาย่ถึง วัตถุที่ใช้เล่ือกหรือแบ่งข้อง
อย่่างสุ่ม เช่น ใบดำใบแดงที่ใช้เวล่าเกณ์ฑ์์ทหาร lottery ย่ังถูกนำไปใช้ในเชิงเปรีย่บเปรย่ด้วย่ หมาย่ถึง สิ่งที่ข้ึ�น
อยู่ก่บัโชคำ ตอ้งเสีย่่งดวงเอา เชน่ Marriage is a lottery. เปน็การเปรยี่บวา่การแตง่งานเปน็การเสีย่่งโชคำ นัน่กค็ำอื
ไม่มีทางที่เราจะรู้ได้ว่า คำู่สมรสเรา เมื่อแต่งงานไปแล่้วจะเป็นอย่่างไร

คำำว่า khlut นี� ก็เป็นที่มาข้องคำำว่า lot ที่แปล่ว่า สล่าก แบบที่พูดกันว่า to draw lots หรือ by lot 
เช่น จะจับสล่ากเล่ือกผู้โชคำดี ๓ ท่าน ก็อาจพูดว่า We’ll draw lots to three lucky winners. หรือ 
Three lucky winners will be chosen by lot.

แล่ะเนื่องจากคำนในสมัย่ก่อนมองว่าชะตาชีวิตเป็นสิ่งท่ีเทพแบ่งสรรปันส่วนให้มนุษย่์แต่ล่ะคำน ดังนั�น 
lot ญาติข้อง lottery จึงหมาย่ถึง โชคำชะตาได้ด้วย่ เช่น Given a pretty poor lot in life, 
he learned pretty early on that life is not fair. ก็คำือ เกิดมาล่ำบาก จึงได้เรีย่นรู้ตั�งแต่ย่ังเด็กว่าชีวิต
ไม่ยุ่ติธรรม 

คำำว่า lot ย่ังถูกนำมาใช้กับสิ่งอื่น ๆ คำือ ที่ดินแบบที่แบ่งเป็นผืนหรือแปล่ง เช่น We just bought a 
vacant lot on the main street. ทั�งนี� lot เปน็คำำเดยี่วกบัทีเ่จอใน a building lot ทีห่มาย่ถึง พื�นทีท่ีเ่คำลี่ย่รไ์ว้
เตรีย่มสร้างอาคำาร หรือแม้แต่ a parking lot ที่แปล่ว่า ล่านจอดรถ ด้วย่ 

lot ย่ังนำมาใช้เรีย่กคำนหรือสิ่งข้องท่ีจัดเป็นกลุ่่มก้อนด้วย่ ซ่ึึ่งคำนไทย่ก็เรีย่กทับศัพท์ว่าล็่อต เช่น 
That was the last lot of visitors. เมื่อสักคำรู่นี�เป็นผู้เข้้าชมกลุ่่มสุดท้าย่แล่้ว หรือ The second lot of 
products should arrive next week. ก็คำือ สินคำ้าล่็อตสองน่าจะมาถึงสัปดาห์หน้า

เม่ือ lot เริ่มถูกนำมาใช้เรีย่กคำนหรือสิ่งข้องที่แบ่งออกมาเป็นกลุ่่มก้อนแล่้ว คำวามหมาย่ใหม่ก็คำ่อย่ ๆ 
งอกออกมา หมาย่ถึง กลุ่่มก้อนที่มีข้นาดใหญ่ จนท้าย่ที่สุดก็กล่าย่มาเป็นคำำบอกจำนวนหรือปริมาณ์แบบที่ใช้
กันทุกวันนี�นั่นเอง เช่น a lot of people หรือ a lot of fun หรือจะนำไปใช้ข้ย่าย่ระดับข้องคำำประเภทอื่น  
ที่ไม่ใช่นามก็ได้ เช่น It’s a lot worse than you think. คำือ แย่่กว่าที่เธอคำิดไว้มาก หรือ Thanks a lot for 
coming. คำือ ข้อบคำุณ์มากที่มาเย่ือน นอกจากนั�น เวล่าที่เราพูดแบบไม่เป็นทางการ ย่ังใช้รูป lots ได้ด้วย่ เช่น 
lots of money หรือการชอบล่งท้าย่ถึงใคำรบางคำนว่า lots of love

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

  คำรึ่งหนึ่งข้องปริมาณ์ที่ร่างกาย่สามารถรับได้ นอกจากนี�
ย่ั งมีปริมาณ์ไข้มันแล่ะคำาร์โบไฮเดรตค่ำอนข้้างสูง  
ซึ่ึ่งคำาร์โบไฮเดรตในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ๑ ก้อน เทีย่บเท่า
ข้้าวประมาณ์ ๓ ทัพพี ถ้าเรากินบ่อย่ ๆ จะทำให้เรา
มีภาวะน�ำหนักตัวเกินได้ เมื่อมีน�ำหนักตัวเกินแล่้ว 
โรคำต่อไปทีจ่ะตามมาคืำอ โรคำเบาหวาน ในส่วนข้องโซึ่เดีย่ม 
ถ้าบริโภคำมากจนเกินไป จะก่อให้เกิดการเสื่อมข้องไต 
เพราะไตทำหนา้ทีข่้บัโซึ่เดยี่ม เมือ่ไตทำงานล่ดล่งจะทำให้
มีการคำัง่ข้องเกล่อื เกดิการบวมน�ำ ส่งผล่ให้คำวามดนัโล่หติสงู 
นำไปสู่โรคำไต โรคำหัวใจแล่ะหล่อดเล่ือดตามมา

“โซเดีียม” ช่ื่� อนีี้� ทำำ �ไมต้้องกลััว
รา่งกาย่ตอ้งการปรมิาณ์โซึ่เดยี่มแตกตา่งกนัออกไป 

ข้ึ�นอยู่ก่บัสภาวะข้องรา่งกาย่ เพศ แล่ะอาย่ ุโดย่ทัว่ไปแล่ว้
สามารถบริโภคำโซึ่เดีย่มสูงสุดโดย่ไม่เป็นอันตราย่

ต่อร่างกาย่อยู่่ที่ ๒,๓๐๐ มิล่ลิ่กรัมต่อวันในคำนปกติ 
เม่ือเทีย่บเป็นเกลื่อป่นอยู่่ท่ีประมาณ์ ๑ ช้อนชาหรือ 
๖ มลิ่ล่กิรมั ถา้เรามีภาวะคำวามดันโล่หิตสงูหรอืเปน็โรคำไต
กไ็ม่คำวรเกิน ๒,๐๐๐ มลิ่ลิ่กรัมต่อวัน แต่บะหมีก่ึง่สำเร็จรูป 
๑ ห่อ ปริมาณ์โซึ่เดีย่มข้ั�นต่ำก็อยู่่ท่ี ๑,๒๐๐ - ๑,๖๐๐ 
มิล่ล่ิกรัมแล้่ว ซ่ึึ่งโซึ่เดีย่มส่วนใหญ่มาจากผงปรุงรส 
บอกเล่ย่ว่ากินบะหมี่ก่ึงฯ แคำ่ ๑ ซึ่อง ก็ได้รับโซึ่เดีย่ม
เกือบเต็มแม็กซึ่์ที่ร่างกาย่สามารถรับได้แล่้ว 

อย�กลัดีโซเดีียม ลัดีไขมันี้ ลัวกบะหมี� ก่อนี้ช่ื่วยได้ี
การล่วกบะหม่ีกึ่งสำเร็จรูปก่อนทาน ๑ คำรั�ง 

จะช่วย่ล่ดโซึ่เดีย่มแล่ะไข้มันที่มาจากการทอดบะหมี่กึ่งฯ 
ได้บางส่วน แต่คำนส่วนใหญ่มักจะไม่คำ่อย่นิย่มทำ  
เพราะจะทำให้เสีย่เวล่าแล่ะส่งผล่ให้เส้นนิ่มจนเกินไป

ใส่่เน่ี้� อสั่ต้ว์ยังไงให้ได้ีประโยชื่น์ี้ 
ผล่สำรวจจาก HEALTH ADDICT POLL พบว่า 

๖๘% ข้องผู้ทำแบบสำรวจจะรับประทานบะหมี่กึ่งฯ 
เฉล่ี่ย่เดือนล่ะ ๑ - ๒ คำรั�ง เมื่อถามถึงการเติมเนื�อสัตว์
หรือผักล่งไปในบะหมี่กึ่งฯ พบว่า ๙๒% มีการใส่ผัก
หรือเนื�อสัตว์ล่งไปทุกคำรั�งที่กิน แบ่งออกเป็น ไข้่ไก่ ๗๙% 
หมูสับ ๔๖% ไส้กรอก ๔๕% แล่ะผัก ๔๑% ซึ่ึ่งการ
ใส่เนื�อสัตว์หรือผักเพิ่มล่งไปเป็นเรื่องท่ีดี แต่ต้องเป็น
โปรตีนทีมี่ไข้มันต่ำ เช่น ไข่้ไก่ หมูไม่ตดิมัน เนื�อปล่า เนื�อไก่ 
แล่ะผัก คำวรหลี่กเล่ี่ย่งการใส่ผลิ่ตภัณ์ฑ์์สำเร็จรูป เช่น 
เบคำอน ไส้กรอก แฮม เพราะผล่ิตภัณ์ฑ์์สำเร็จรูปจะมีการ
เพิ่มโซึ่เดีย่มในกระบวนการผล่ิตอยู่่แล่้ว

กินี้บะหมี� ก่� งฯ อย่�งไรให้ healthy
๑. ดูฉล่ากด้านหน้าซึ่อง พย่าย่ามเล่ือกบะหมี่ที่มี

โซึ่เดีย่ม แคำล่อรี ่หรือไข้มันน้อย่ ถ้าเลื่อกได้คำวรรับประทาน 
เป็นแบบน�ำมากกว่าแบบแห้ง

๒. ล่วกเส้นกอ่น ๑ คำรั�ง จะช่วย่ล่ดปริมาณ์โซึ่เดีย่ม 
แล่ะไข้มันจากการทอดล่งได้บ้างบางส่วน

๓. ใส่เนื�อสัตว์ท่ีมีประโย่ชน์ ไข้มันต่ำ แล่ะผัก 
ล่งไปด้วย่ หล่ีกเล่ี่ย่งพวกไส้กรอก แฮม เบคำอน

๔. ล่ดการใส่เคำรื่องปรุง เคำ็มแต่พอดี ดีกว่า
ใส่หมดซึ่อง ไม่ซึ่ดน�ำจนหมด

ไม่เพีย่งแคำ่ซึ่องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพีย่งอย่่างเดีย่ว
เท่านั�น อาหารชนิดอื่น ๆ ก็คำวรจะดูฉล่ากโภชนาการ
ก่อนนำมาปรุงสุกทำเป็นอาหารในรูปแบบต่าง ๆ เช่นกัน 
หากอาหารชนิดนั�น ๆ มีปริมาณ์โซึ่เดีย่มท่ีสูงเกิน
ตามมาตรฐีานที่คำวรจะเป็น ก็คำวรกินในปริมาณ์ที่น้อย่ล่ง
หรอืในสดัสว่นทีเ่หมาะสมกับรา่งกาย่ข้องเรา เพือ่เปน็การ
หล่กีเล่ีย่่งการเกดิโรคำอืน่ ๆ  ตามมา ข้อใหท้กุทา่นอิม่อรอ่ย่
อย่่างสุข้ภาพดีนะคำะ

ใกล่้สิ�นเดือนทีไร เมนูที่มนุษย่์ออฟิฟิิศทั�งหล่าย่
พึ่งพาคำงหนีไม่พ้น “บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป” แต่เมนูโปรด
ช่วงสิ�นเดือนเหมือนสิ�นใจนี� ถูกจัดว่าเป็นอาหารที่มี
ปรมิาณ์โซึ่เดยี่มสงู ใคำรทีช่อบบะหมีก่ึง่สำเรจ็รปูแบบถว้ย่ 
ท่านทราบไหมว่า ใน ๑ ถ้วย่มีปริมาณ์โซึ่เดีย่มสูงถึง 
๒,๓๖๐ มิล่ล่ิกรัม ในข้ณ์ะที่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ๑ ห่อ 
ที่เราจะหย่ิบมาต้มนั�น มีส่วนผสมดังนี�

ไข้มนัทั�งหมด ๓,๐๐๐ MG แล่ะไข้มันอิม่ตวั ๒,๐๐๐ MG
คำอเล่สเตอรอล่ ๕,๐๐๐ MG
โซึ่เดีย่ม ๑,๕๓๐ MG
คำาร์โบไฮเดรตทั�งหมด ๓๙,๐๐๐ MG
ใย่อาหาร ๑,๐๐๐ MG
น�ำตาล่ ๒,๐๐๐ MG
โปรตีน ๔,๐๐๐ MG
จะเห็นได้ว่าในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจะมีโซึ่เดีย่ม

คำ่อนข้้างสูง ปกติแล้่วใน ๑ ซึ่องจะมีโซึ่เดีย่มมากกว่า

.....................................................................................................
รูปภาพ : https://thaiza.com/news/qualitylife/492840/

ข้อ้มูลู : https://www.healthaddict.com/content/expert_says

กินี้บะหมี� ก่� งฯ 

อย่่างไรให้้ healthy
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โคมไฟื่ติั�งโติ๊ะไร้สัายุที�ลอยุได้้ด้้วิยุแม่เหล็ก

เส้ั�อแจ็ักเกต็ิ “Smart” พร้อมเคร้�องทำควิามร้อนในตัิวิ

เคร้�องฆ่่าเช้�อแบุคทีเรียุ

โทรศ์ัพท์พับุได้้ ๓ ด้้าน

หูฟื่ังแปลภาษาอัติโนมัติิ

Rollers and Skateboard ที�สัามารถควิบุคมุขาและ
เคล้�อนที�ได้้อยุ่างอิสัระ

พอร์ติชาร์จัพลังงานแสังอาทิติยุ์

เคร้�องออกกำลังกายุในน�ำ เหมาะสัำหรับุผูู้้ที�ฟื่่�นติัวิ
จัากอาการบุาด้เจั็บุ

.....................................................................................................
ขอ้ขอ้บคุุณข้อ้มููลจาก : l brightside

แมวสีดำเป็นแมวที่คำนรู้จักมากแล่ะเห็นมากที่สุด
ทั�งในแล่ะนอกประเทศไทย่ เป็นสีที่มีผสมในยี่นข้องแมว
ทุกตัว ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ข้นสั�นหรือข้นย่าว 

บางวัฒนธรรม เชื่ อ ว่ าแมวดำนำโชคำมาให้ 
ในข้ณ์ะท่ีบางประเทศหรือบางวัฒนธรรมเห็นว่าแมวดำ
นำโชคำรา้ย่มาให้ เปน็แมวข้องแมม่ดหรอืปศีาจ บางประเทศ
ในทวีปยุ่โรปถือว่าหากนำแมวดำข้ึ�นเรือ จะนำโชคำร้าย่
มาให้เรือแล่ะลู่กเรือ หรือหากนำแมวดำข้ึ�นเรือ เรือล่ำนั�น
จะไม่ออกจากท่า ในประเทศฝึรั่งเศส บางคำนเชื่อว่า 
หากเจอแมวดำสนิททีมี่ข้นข้าวโผล่ม่าหนึง่เส้น ใหด้งึเก็บไว้
เพื่อนำโชคำแล่ะป้องกันภัย่ 

บางประเทศในทวปีเอเชยี่ เช่น คำนในเกาะสมุาตรา 
ประเทศอินโดนเีซึ่ยี่ จะโย่นแมวดำล่งไปในแม่น�ำ แล่ะบังคัำบ
ใหม้นัว่าย่น�ำไปเรือ่ย่ ๆ  โดย่เชือ่ว่า แมวจะนำเมฆฝึนมาแล่ะ
ทำให้ฝึนตก ส่วนผู้นับถือศาสนาฮินดูเชื่อว่า แมวดำเป็น
ตวัแทนข้องคืำนเดือนมืดแล่ะภัย่อันตราย่ ทางด้านคำวามเชือ่
เรื่องแมวดำกระโดดข้้ามศพแล่้วคำนตาย่จะฟิ้�นข้ึ�นมาเป็น 
ผรีา้ย่นั�น มาจากคำวามเชือ่ข้องจีน ซ่ึึ่งคำนจีนมีวธิแีก้เคำล็่ดคืำอ 
วางกรรไกรหรือเหล่็กไว้บนอกผู้ตาย่เพื่อสะกดวิญญาณ์ไว้

สำหรับประเทศไทย่ มีคำวามเชื่อว่าหากแมวดำ
กระโดดข้้ามศพจะเกิดเรื่องไม่ดี ไม่คำวรให้แมวกระโดด
ข้้ามศพเพราะกล่ัววิญญาณ์จะไม่สงบ ซึ่ึ่งเห็นได้จาก
ภาพย่นตร์ผีไทย่ส่วนใหญ่ ก่อนผีจะปรากฏิตัว มักมีฉาก
แมวดำกระโดดข้้ามโล่งศพ ทำให้เกิดคำวามเชื่อแล่ะ
คำวามกล่ัวต่อ ๆ กันมา

ข้ณ์ะเดีย่วกันคำวามเชื่ออีกด้านก็ดูจะขั้ดแย้่ง 
เพราะตำราไทย่โบราณ์ว่าด้วย่การดูล่ักษณ์ะแมวเข้ีย่นว่า
แมวดำเป็นแมวให้คำุณ์ หากเลี่�ย่งไว้จะให้คุำณ์แก่ผู้เลี่�ย่ง 
ซึ่ึง่มีบนัทึกไว้ในสมัย่กรุงศรีอยุ่ธย่าเรือ่ง “ตำราดูล่กัษณ์ะแมว” 
ไว้ในตำราพรหมชาติ คำัดล่อกสืบต่อกันเรื่อย่มา จนถึง
สมเด็จพระพุฒาจารย่์ (นวม พุทธสโร) อดีตเจ้าอาวาส
วัดอนงคำาราม ธนบุรี ซึ่ึ่ งโปรดปรานการเลี่�ย่งแมว 
ท่านเป็นผู้คำรอบคำรองแล่ะเรีย่บเรีย่ง ตำราดูลั่กษณ์ะแมว
ที่ เป็นสมุดข่้อย่ ซ่ึึ่งแบ่งแมวไทย่เป็น ๒๓ สาย่พันธุ ์
เป็นแมวมงคำล่ ๑๗ สาย่พันธุ์ คำนไทย่โบราณ์ถือเป็น
สัตว์มงคำล่ เพราะจะให้โชคำล่าภ ย่ศถาบรรดาศักดิ� เป็นต้น 
แล่ะแมวอัปมงคำล่ ๖ สาย่พันธุ์ เป็นแมวที่ห้ามเล่ี�ย่ง 
เพราะเชื่อว่าจะทำให้ ผู้ เ ลี่�ย่งสูญเสีย่ทรัพย่์โชคำล่าภ 
แล่ะคำวามสุข้ ถ้ามีแมวล่ักษณ์ะนี�เข้้าบ้านให้จับไปปล่่อย่ 
โดย่ได้เรีย่บเรีย่งเป็นโคำล่งแล่ะกาพย่์ บ่งบอกอุปนิสัย่
ข้องแมวแต่ล่ะพันธุ์แล่ะคำวามเชื่อต่าง ๆ 

ย่กตัวอย่่างแมวดำที่มีล่ักษณ์ะให้คำุณ์
แมวิวิิลาศ์ : ข้นเรีย่บสีดำเกือบทั�งตัว ย่กเว้นใบหู

สองข้้าง ปากล่่างถึงอก ปล่าย่เท้าทั�งสี่ แล่ะจากท้าย่ทอย่
บนหล่งัถงึปล่าย่หางมสีีข้าว หางเรยี่วย่าว ตาสีเหล่ืองเข้้ม 
บางตำราบอกตาเหมือนแสงเพชร เชื่อว่า
หากใคำรเล่ี�ย่งไว้จะได้เป็นเจ้าคำน
นาย่คำน มีทรัพย่์สินม่ังคัำ่งค้ำาข้าย่
ไมข่้าดทุน มบีรวิารเพ่ิมพูน เป็นท่ี
เมตตาแกผู่พ้บเหน็

นวััตกรรมส่ิ่� งประด่ิษฐ์์ท่ี่� น่าสิ่นใจ
ท่ี่� จะพาคุุณไปส่่ิ่โลกอนาคุต

ทุกวนันี�เทคำโนโล่ย่ตีา่ง ๆ  ล่ว้นพฒันาไปเรว็มาก ซึ่ึง่นักประดษิฐีก์ไ็มเ่คำย่หย่ดุทีจ่ะพฒันาสิง่ประดษิฐีต์า่ง ๆ  
มาให้ได้ประหล่าดใจ วันนี�จะพาไปชมสิ่งประดิษฐี์ที่น่าตรึงใจกับการคำิดคำ้นเทคำโนโล่ย่ีสุดล่�ำสมัย่ ทำให้

การใช้ชีวิตนั�นเป็นเรื่องที่ง่าย่ข้ึ�นแล่ะธรรมดาไปเล่ย่ทีเดีย่ว ถ้าพร้อมแล่้วเราไปชมนวัตกรรมสิ่งประดิษฐี์ ที่น่าสนใจ
ที่จะพาคำุณ์ไปสู่โล่กอนาคำตกันเล่ย่

โทรศ์ัพท์ม้อถ้อและบุลูทูทในเคร้�องเด้ียุวิ

เคร้�องสัแกนเนอร์ที�ติรวิจัสัอบุสั่วินผู้สัมและคุณค่า
ทางโภชนาการ

สัมาร์ทโฟื่นที�ยุ้ด้หยุุ่นได้้อยุ่างไม่น่าเช้�อ

เคร้�องม้อคัด้ลอกและวิางแบุบุพกพา

โทรศ์ัพท์ม้อถ้อที�มีการพยุากรณ์อากาศ์ที�ชัด้เจัน

ปากกาเซนเซอร์อิเล็กทรอนิกสั์ เขียุนลงบุนอะไรก็ได้้ 
ข้อควิามจัะปรากฏบุนหน้าจัอม้อถ้อ

เคร้�องทำควิามร้อนสัำหรับุน�ำในทุกภาชนะ

เคร้�องปิ�งขนมปังแบุบุพกพา
............................................................................................

อ้้างอ้ิง : 
- หนัังสือ แมวแบบไหนให้ ‘คุุณ’ โดย ดร.พิณลัพธพร นัาคสมบูรณ์

 - หนัังสือชุ้ด ภููมิใจไทย : แมวไทย โดย สุวัฒนั์ อัศวไช้ยช้าญ์
 - หนัังสือ ๑๐๐ เรื่่�องน่ารืู่้เกี่่�ยวกี่ับแมว โดย สตีฟ ปาร์กเกอร์

อ้้างอ้ิงภาพ : 
https://www.bbc.com/thai/features-54736594

 - หนัังสอื แมวแบบไหนให้ ‘คุณุ’ โดย ดร.พณิลัพธพร นัาคสมบรูณ์
 - หนังัสอืช้ดุ ภูมูใิจไทย : แมวไทย โดย สุวฒัน์ั อศัวไช้ยช้าญ์

เรียบเรียง : ทิพากร อาจศิริ

ทั�งผู้หญิง ผู้ชาย่ ศัตรู หรือคำนคำิดร้าย่จะทำอะไรไม่ได้ 
หรือไม่มากล่�ำกราย่ แต่ต้องเล่ี�ย่งให้ดีจึงจะเกิดผล่ เป็นแมว
ที่นำโชคำมากที่สุด ปัจจุบันคำาดว่าสูญพันธุ์แล่้ว

แมวิโกนจัา หร้อโกญจัา หร้อร่องมด้ : หัวกล่ม 
ไม่ใหญ่ หูใหญ่ชูตั�งดูเด่น ตาสีเหล่ืองอมเขี้ย่ว 
ข้นสั�นสีดำเข้้มทั�งตัว หางเรีย่วย่าวได้สัดส่วน
ไม่สั�นเกินไป ล่ักษณ์ะคำล้่าย่กับแมว
พันธุ์บอมเบย์่ ซ่ึึ่งมีข้นหนาย่าวกว่า
แล่ะหน้ากล่มกว่า ใต้คำางมเีส้นข้นสขี้าว 
จากใต้คำางย่าวตล่อดไปตามท้อง  
สุดที่ทวาร เชื่อว่าหากใคำรเล่ี�ย่งไว้ 
อำนาจบารมีจะเพิม่พูน เป็นทีเ่กรงข้าม 
บ้างก็ว่าจะดีด้านค้ำาข้าย่ ติดต่อต่างประเทศ
พ่อค้ำาคำวรเล่ี�ย่งไว้ เพราะค้ำาข้าย่ได้กำไร ตำราบอกว่า เจ้าข้อง
ต้องข้ย่ันด้วย่ แมวจึงจะช่วย่เสริม 

แมวิมุลิลา : ข้นสีดำเรีย่บเป็นมัน ใบหูสองข้้าง
เป็นสีข้าว ตาสีเหลื่องคำล้่าย่กล่ีบดอกเบญจมาศ เชื่อว่า

หากใคำรเล่ี�ย่งไว้ทำให้ผู้ เล่ี�ย่งสติปัญญาดี 
ช่วย่ในการสอบแข้่งข้ัน บางตำราว่าให้เล่ี�ย่ง
เฉพาะพระสงฆ์เท่านั�น สันนิษฐีานว่าในสมัย่
โบราณ์คำนส่วนมากมักต้องบวชเป็นพระ
เพ่ือศึกษาหาคำวามรู้ ช่วย่ให้จิตใจตั�งมั่น 
ในการเล่่าเรีย่น ไม่ออกนอกลู่่นอกทาง  
เล่่าเรีย่นสำเร็จตามปรารถนา แมวชนิดนี� 

จงึเหมาะกบัพระ บางตำรากก็ล่า่ววา่เหมาะกบัผูท่ี้มตีำแหนง่
ราชคำรูที่จะเล่ี�ย่งไว้ ปัจจุบันคำาดว่าสูญพันธุ์แล่้ว

แมวิแซมเศ์วิติร : ข้นสดีำ มขี้นสขี้าวแซึ่มทั�งตวัคำล่า้ย่
คำนผมหงอกแซึ่ม แต่ข้นบางแล่ะสั�น 
รูปร่างเพรีย่ว ตาสีเหล่ืองอมเข้ีย่ว 
บางตำราว่าตาเหมือนแสงหิ่งห้อย่ 
ปัจจุบันหาดูได้ย่าก เชื่อว่าหากใคำร
เล่ี�ย่งไว้จะให้คำุณ์ เป็นมงคำล่นำโชคำดี
มาสู่ผู้เล่ี�ย่ง จะได้เล่ื่อนฐีานะจากไพร่
เป็นผู้ดี มีคำนให้เกีย่รตินับหน้าถือตา

แมวิสัิงหเสัพยุ์ หร้อโสังหเสัพยุ : ข้นสีดำ
เป็นมันทั�งตัว ย่กเว้นรอบปาก จมูก แล่ะคำอมีสีข้าว 

ตาสีเหล่ืองทอง หางย่าวเรีย่วแหล่ม เชื่อว่าหาก
ใคำรเล่ี�ย่งไว้จะทำให้มีทรัพย่์สินมั่งคำั่ง ไม่ว่าจะ
ทำอะไรด้านใดก็จะมีทรัพย่์เพ่ิมพูน เป็นแมว
ที่ช่วย่เสริมทรัพย์่ในด้านทั่ว ๆ ไป ปัจจุบัน
คำาดว่าสูญพันธุ์แล่้ว

แมวินิลจัักร หร้อมหามงคล : 
ข้นตัวสีดำเป็นมันแวววาวเหมือนข้นกา 
มีข้นสีข้าวรอบล่ำคำอเหมือนจักร
หรือพวงมาล่ัย่คำล่้องคำอ หางย่าวเรีย่ว
จนตวัดได้ถึงส่วนหัวแมว เป็นสีดำสนิท 
เชื่อกนัว่าหากใคำรเล่ี�ย่งไว้จะมทีรัพย์่สนิมัง่คำัง่ ค้ำาข้าย่ได้กำไรดี 
มีโชคำล่าภ ปัจจุบันคำาดว่าสูญพันธุ์แล่้ว

จะเห็นได้ว่าในอดีตมีทั�งคำวามเชื่อว่าแมวดำเป็นสัตว์
มงคำล่ คำนนิย่มเล่ี�ย่งเพ่ือส่งเสริมวงศ์ตระกูล่ แล่ะคำวามเชื่อ 
ที่มีต่อแมวดำว่าเป็นสัตว์นำโชคำร้าย่ อัปมงคำล่ ซ่ึึ่งคำวามเชื่อ
เหล่่านี�ล่้วนไม่มีข้้อพิสูจน์ทางวิทย่าศาสตร์ ปัจจุบันนี�คำนย่ังมี
ทัศนคำติเชิงล่บต่อแมวดำเห็นได้จากแมวดำไม่เป็นที่นิย่ม 
นำไปเล่ี�ย่ง หรือเมือ่แมวดำวิง่ตัดหน้ารถ คำนกเ็ชือ่ว่าจะโชคำร้าย่ 
แมวดำจึงถูกเจ้าข้องทอดทิ�งมากที่สุดเมื่อเทีย่บกับแมวสีอ่ืน 
แล่ะบางตัวมักถูกทำร้าย่จากคำวามเกล่ีย่ดชัง อย่่างไรก็ตาม 
แม้เรามีคำวามเชื่อที่แตกต่างกันเราก็สามารถอยู่่ร่วมกันได้
อย่่างมีคำวามสุข้เพีย่งแคำ่มีคำำว่าเมตตา

ขอขอบุคุณข้อมูลจัาก 

๙๙ปีีที่่� ๒๐ ฉบัับัที่่� ๑๑ ปีระจำเดืือนสิิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



ลงพื้้�นที่่� สามารถจัับกุุมนักุพื้นันส่งดำเนินคด่ตามขัั้�นตอน
ขั้องกุฎหมาย
 วิิเคราะห์์กราฟ
 ๑. ค่าเฉล่�ยผลสัมฤที่ธิ์ิ�จัากุเหตุความมั�นคง ๑๘ เดอ้น 
ค้อ ร้อยละ ๔๕.๗๕
 ๒. ม่ ๑๑ เด้อน ที่่�ผลสัมฤที่ธิ์ิ�สูงกุว่าค่าเฉล่�ย คิดเป็็น 
ร้อยละ ๖๑.๑๑ ขั้องระยะเวลาดำเนินกุาร ๑๘ เด้อน 
ซึ่่�งเกิุนคร่�งหน่�ง จั่งถ้อว่ากุารดำเนินงานขั้อง ๑๓๗๔ 
ป็ระสบผลสำเร็จัในกุารแกุ้ไขั้ป็ัญหาความเด้อดร้อนให้กัุบ
ป็ระชาชนส่วนใหญ่ที่่�โที่รมาใช้บริกุาร
 ๓. เม้�อม่กุารโที่รฟร่ใน ม่ .ค. ๖๔ ผลสัมฤที่ธิ์ิ�
ร้อยละ ๓๘.๕ ซึ่่�งต�ำกุว่าค่าเฉล่�ย แต่หลังจัากุนั�นผลสัมฤที่ธิ์ิ�
จัะสูงขั้่�นกุว่าค่าเฉล่�ยทุี่กุเด้อนติดต่อกุันเป็็นเวลา ๙ เด้อน 
โดยผลสัมฤที่ธิ์ิ�สูงสุด ค้อ ร้อยละ ๗๒.๒ ใน กุ.ค. ๖๔
 ๔. เม้�อม่กุารอนุมัติ รป็จั.ฯ ใน ส.ค. ๖๔ (ผู้โที่ร
ต้องระบตุวัตน และรายละเอ่ยดอ้�น ๆ  ) ผลสัมฤที่ธิ์ิ�ในเด้อนนั�น 
และเด้อนถัดมายังคงสูงกุว่าค่าเฉล่�ย ซึ่่�งเป็็นเร้�องที่่�น่ายินด่
 จัำนวน กุอ.รมน.จัังหวัด ที่่�ไม่ม่ป็ระชาชนแจั้งเหตุ
ความมั�นคงหร้อไม่ม่ผู้ใช้บริกุาร ๑๓๗๔ สาเหตุหน่�งที่่�ยังม่
จัำนวน กุอ.รมน.จัังหวัด จัำนวนมากุที่่�ไม่ม่ป็ระชาชน
ใช้บริกุาร ๑๓๗๔ ค้อ กุอ.รมน. (ส่วนกุลาง) ใช้กุารจั้างเหมา
ป็ฏิิบัติงาน ๑๓๗๔ แต่ที่่� กุอ.รมน.จัังหวัด ไม่ม่งบป็ระมาณ
ในกุารจั้างเหมา และกุารป็ระชาสัมพัื้นธ์ิ์เร้�องกุารโที่รฟร่ 
อาจัจัะยังไม่เป็็นที่่�แพื้ร่หลาย ที่ำให้ป็ระชาชนไม่รับที่ราบ
ขั้้อมูลน่�
	 วิิเคราะห์์กราฟ
 ๑. ค่าเฉล่�ยจัำนวน กุอ.รมน.จังัหวัด ที่่�ไม่มป่็ระชาชน 
แจั้งเหตุความมั�นคงใน ๑๘ เด้อน ค้อ ๕๔.๒๗ จัังหวัด
 ๒. ม่ ๙ เด้อน ที่่�สูงกุว่าค่าเฉล่�ย คิดเป็็นร้อยละ ๕๐ 
ขั้องระยะเวลาดำเนินกุาร ๑๘ เด้อน ซึ่่�งอยู่ในระดับที่่�ยัง
ไม่น่าพื้อใจั ควรจัะม่จัำนวนน้อยกุว่า ๙ เด้อน
 ๓. จัำนวน กุอ.รมน.จัังหวัด สูงสุดที่่�ไม่ม่ป็ระชาชน
แจ้ังเหตคุวามมั�นคง คอ้ ๖๔ จังัหวดั (จัากุที่ั�งหมด ๗๗ จังัหวัด) 
ใน ต.ค. ๖๔ เม้�อม่กุารโที่รฟร่ใน ส.ค. ๖๔ ม่ ๔๘ จัังหวัด 
ที่่�ไม่มค่นใช้บรกิุาร ๑๓๗๔ ซึ่่�งน้อยลง อยู่ในระดบัที่่�น่าพื้อใจั
 ๔. เม้�อม่กุารอนุมัติ รป็จั.ฯ ใน ส.ค. ๖๔ (ผู้โที่รต้อง
ระบุตัวตนและรายละเอ่ยดอ้�น ๆ ) จัำนวน กุอ.รมน.จัังหวัด 
ที่่�ไม่ม่ป็ระชาชนใช้บริกุารยังสูงกุว่าค่าเฉล่�ย (๕๔.๒๗) 
ที่่� ๖๒ และ ๔ เด้อนตอ่มา กุย็งัสงูกุวา่คา่เฉล่�ย ซึ่่�งตอ้งเพื้ิ�มกุาร
ป็ระชาสัมพื้ันธิ์์กุารโที่รฟร่ให้มากุขั้่�น 
 สรุป็กุารวิเคราะห์ความสัมพื้ันธิ์์ขั้องกุราฟแที่่ง
ที่ั�ง ๓ แบบ (จัำนวนเร้�องรับแจั้งเหตุที่ั�งหมด, ผลสัมฤที่ธิ์ิ�จัากุ

เหตคุวามมั�นคง และจัำนวนจัังหวดัที่่�ไมม่ป่็ระชาชนแจัง้เหตุ
ความมั�นคง) ตั�งแต่เริ�มดำเนินกุาร (กุ.ค. ๖๓) ถ่ง ธิ์.ค. ๖๔ 
เป็็นระยะเวลา ๑๘ เด้อน ดังน่�
 จัำนวนเร้�องรับแจั้งเหตุความมั�นคง ม่ความสัมพื้ันธิ์์
โดยตรงกัุบจัำนวนจัังหวัดที่่� ไ ม่ม่ป็ระชาชนแจ้ังเหตุ
ความมั�นคง/ใช้บริกุารโที่รฟร่ ๑๓๗๔ จ่ังสมควรให้ 
กุอ.รมน.ภาค และ กุอ.รมน.จัังหวัด เพื้ิ�มกุารป็ระชาสัมพื้ันธิ์์
เร้�องกุารโที่รฟร ่๑๓๗๔ เพื้้�อใหป้็ระชาชนในพื้้�นที่่�มาใชบ้รกิุาร
มากุขั้่�น ในขั้ณะที่่�ผลสัมฤที่ธิ์ิ�จัากุเหตุความมั�นคงสูงกุว่า
คา่เฉล่�ย (๔๕.๗๕) และมแ่นวโนม้เพื้ิ�มขั้่�นในระดบัที่่�นา่พื้อใจั 
(มากุกุว่าคร่�งหน่�งขั้องเหตุความมั�นคง) อันแสดงถ่ง
ความร่วมม้อและกุารป็ฏิิบัติหน้าที่่�อย่างเขั้้มแขั้็งขั้อง
ศููนย์ป็ระสานกุารป็ฏิิบัติ กุอ.รมน. (ศูป็ป็.กุอ.รมน.) และ 
กุอ.รมน.จัังหวัด ที่่�เกุ่�ยวข้ั้อง ที่ำให้สามารถแกุ้ไขั้ปั็ญหา
ความเด้อดร้อนให้กุับป็ระชาชนได้เป็็นส่วนใหญ่
 กุารป็รับป็รุงพื้ัฒนาระบบบริหารจััดกุารเหตุ
ความมั�นคง ๑๓๗๔ ในปี็งบป็ระมาณ ๒๕๖๕ ดำเนินกุาร
โดยกุารนำเที่คโนโลยส่ารสนเที่ศูและกุารส้�อสารมาใชใ้นกุาร
ป็รับป็รุงระบบฯ ให้เป็น็มาตรฐานเดย่วกัุน ซึ่่�ง ศูดม.กุอ.รมน. 
ได้ม่กุารพื้ัฒนา IT Infrastructure และระบบโที่รศูัพื้ที่์ขั้อง 
กุอ.รมน. โดยเฉพื้าะระบบโที่รศูัพื้ท์ี่จัะป็รับเป็็นระบบ IP 
Phone สามารถลดงบป็ระมาณได้ จัากุกุารนำเที่คโนโลยม่า
ใช้ สบขั้.กุอ.รมน. จั่งต่อยอดจัากุ ศูดม.กุอ.รมน. โดยจััดหา
เฉพื้าะอุป็กุรณ์  IT  เช้� อมต่อกุับ กุอ.รมน.จัั งหวัด 
ผ่าน IT Infrastructure ที่่� ศูดม.กุอ.รมน. ได้วางไว้ 
วัตถุป็ระสงค์เพื้้�อเพื้ิ�มศูักุยภาพื้ขั้อง กุอ.รมน. ให้สามารถ
บริกุารป็ระชาชนได้อย่างรวดเร็ว ที่ันเวลา และม่
ป็ระสทิี่ธิ์ภิาพื้ และเพื้้�อใหป้็ระชาชนมส่ว่นรว่มในกุารป็อ้งกุนั 
และแกุป้็ญัหาไดใ้นที่กุุพ้ื้�นที่่�รวมที่ั�งที่ำใหร้ะบบบรหิารจััดกุาร 
Call Center 1374 ขั้อง กุอ.รมน.จัังหวัด ม่มาตรฐาน
กุารรับสายเป็็นมาตรฐานเด่ยวกัุน สามารถแจ้ังเหตุในกุาร
ป็้องกุันและแกุ้ไขั้ป็ัญหาความมั�นคงได้อย่างต่อเน้�อง 
๒๔ ชั�วโมง ที่ั�ง ๗๗ จัังหวัด ที่ั�งน่� ในอนาคต จัะส่งผลให้กุาร
แจั้งเหตุความมั�นคง ม่ป็ริมาณสูงขั้่�น
 กุอ.รมน. ได้นำระบบบริหารจััดกุารเหตุความมั�นคง 
๑๓๗๔ มาใช้ตั�งแต่ กุ.ค. ๖๓ จันถ่งป็ัจัจัุบัน เป็็นระยะเวลา
มากุกุว่า ๑๘ เด้อน วัตถุป็ระสงค์สำคัญ ค้อ เพื้ิ�มขั้่ดความ
สามารถขั้อง กุอ.รมน. ในกุารบริกุารป็ระชาชนได้อย่าง
มป่็ระสิที่ธิิ์ภาพื้และหลายช่องที่าง รวมที่ั�งเป็น็ตัวกุลางในกุาร
ป็ระสานหน่วยงานที่่�เกุ่�ยวขั้้องในกุารป็้องกุัน ระงับ ยับยั�ง 
ปั็ญหาที่่�ส่งผลกุระที่บกุบัความมั�นคงขั้องป็ระเที่ศูได้อย่างรวดเรว็ 
และที่ันสถานกุารณ์ โดยระบบบริหารจััดกุารฯ ได้นำ
เที่คโนโลย่สารสนเที่ศูมาใช้เพื้้�อลดขั้ั�นตอนกุารที่ำงานและ  
ม่กุารบูรณากุารระหว่างหน่วยงาน (ศูป็ป็.กุอ.รมน. กุับ 
กุอ.รมน.จัังหวัด และ กุอ.รมน. กุับส่วนราชกุารภายนอกุ
ที่่� เ กุ่�ยวข้ั้อง) โครงกุารป็รับป็รุงระบบบริหารจััดกุาร 
เหตุความมั�นคง ๑๓๗๔ ในป็ีงบป็ระมาณ ๒๕๖๕ จัะช่วยให้
ระบบบริหารจััดกุารเหตุความมั�นคง ๑๓๗๔ สามารถ
ให้บริกุารกุับป็ระชาชนได้เป็็นมาตรฐานเด่ยวกุันในทีุ่กุพื้้�นที่่�
ที่ั�ง ๗๗ จัังหวัด ซึ่่�งจัะที่ำให้ป็ระชาชนเกุิดความเช้�อมั�น
ในองค์กุร กุอ.รมน. ที่ั�งน่� กุารลงพื้้�นที่่�ขั้องเจั้าหน้าที่่� 
กุอ.รมน.จัังหวัด และส่วนราชกุารที่่� เกุ่�ยวข้ั้อง ที่ำให้
ป็ระชาชนเกิุดความอุ่นใจัว่าปั็ญหาที่่�ได้แจ้ัง ๑๓๗๔ ได้รับ
ความใสใ่จั ซึ่่�งสง่ผลดใ่นดา้นจัติวทิี่ยา ไมว่า่ป็ญัหานั�นจัะเกุดิ
ผลสัมฤที่ธิ์ิ�หร้อไม่เกุิดผลสัมฤที่ธิ์ิ�กุ็ตาม การปฏิิบััติิงานของ
ระบับับัริห์ารจััดการเห์ตุิควิามมั�นคง	 ๑๓๗๔	 สะท้้อนถึึง
ภาพลัักษณ์์ท่้�ด่ของ	 กอ.รมน.	 แลัะท้ำให์้เกิดภาพลัักษณ์ ์
ท้่�ด่ติ่อประชาชน	สมดังคำขวิัญท้่�วิ่า	“กอ.รมน.	เป็นท้่�พึ�ง
ของประชาชนในทุ้กโอกาส”

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

เรีียบเรีียงโดย :
พล.ท. ไพรุุจน์์ คำชุุม  สบข.กอ.รุมน์.

ระบบบริหารจััดกุารเหตุความมั�นคง ๑๓๗๔ 
ได้เริ�มป็ฏิบัิตงิานตั�งแต่ กุ.ค. ๖๓ เป็็นต้นมา 

ที่ำให้กุารแกุ้ไขั้ปั็ญหาเหตคุวามมั�นคง ๑๓๗๔ เกุดิผลสมัฤที่ธิ์ิ� 
ป็ระชาชนเช้�อมั�น กุอ.รมน. และจัากุกุารที่่� สบขั้.กุอ.รมน. 
ได้เดินที่างไป็ตรวจัเย่�ยม กุอ.รมน.จัังหวัด ในป็ีงบป็ระมาณ 
๒๕๖๓ เพื้้�อกุำกุับดูแลและติดตามกุารป็ฏิิบัติงาน รวมที่ั�ง
ไดจ้ัดักุารอบรม/สมัมนา ซึ่่�ง สบขั้.กุอ.รมน. ไดร้วบรวมป็ญัหา
ขั้้อขั้ัดขั้้องที่ั�งจัากุกุารป็ฏิิบัติงานและกุารสัมมนา มาเป็็น
แนวที่างในกุารป็รับป็รุ งแกุ้ ไขั้กุารดำเนินงานให้ม่
ความต่อเน้�องและเป็็นมาตรฐานเด่ยวกัุน ป็ัญหาหน่�ง
ที่่� เ กุิ ดขั้่� น  ค้อกุารป็ รับเป็ล่� ยนกุำ ลังพื้ลที่่� ที่ำหน้าที่่� 
Operator 1374 ระหว่างปี็ โดยเฉพื้าะในพื้้�นที่่� กุอ.รมน.จังัหวดั 
ที่ำให้กุารป็ฏิบิตังิานและกุารรกัุษามาตรฐานขั้าดความต่อเน้�อง 
จั่งม่ความจัำเป็็นต้องจััดที่ำระเบ่ยบป็ฏิิบัติป็ระจัำกุาร 
รบัแจ้ังเหตุความมั�นคง ๑๓๗๔ ข่ั้�น เพื้้�อให้ Call Center 1374 
ที่่�กุระจัายที่ั�วป็ระเที่ศูย่ดถ้อเป็็นแนวที่างในกุารป็ฏิิบัติงาน 
ที่่�เป็็นมาตรฐานเด่ยวกุันในกุารให้บริกุารกุารรับแจั้งเหตุ
ความมั�นคง 
  สบขั้.กุอ.รมน. ได้จััดที่ำร่าง รป็จั. กุารรับแจั้งเหตุ
ความมั�นคง ๑๓๗๔ และได้ให้ นขั้ต.กุอ.รมน. ที่่�เกุ่�ยวข้ั้อง
รวมที่ั�ง กุอ.รมน.ภาค ๑ - ๔ (สอบถามความเห็น กุอ.รมน.จังัหวดั) 
และ บริษทัี่ วนัโอวัน โกุลเบิล จัำกัุด ผูร้บัจ้ัางเหมาป็ฏิบัิตงิาน 
พื้จิัารณาความเหมาะสมขั้องร่าง รป็จั. ที่ั�งน่� เม้�อ ๒๔ ส.ค. ๖๔ 
ผอ.รมน. (เลขั้าธิิ์กุาร กุอ.รมน. ป็ฏิิบัติราชกุารแที่นฯ) 
กุรุณาอนุมัติและลงนามในคำสั�ง กุอ.รมน. ที่่� ๖๐๑/๒๕๖๔ 
เร้�อง ระเบ่ยบป็ฏิิบัติป็ระจัำกุารรับแจั้งเหตุความมั�นคง 
๑๓๗๔ เพื้้�อเป็็นแนวที่างกุารป็ฏิิบัติงานที่่�เป็็นมาตรฐาน
เด่ยวกัุนในกุารให้บริกุารป็ระชาชนที่่�แจ้ังเหตุความมั�นคง 
๑๓๗๔ 

การรบัแจ้ง้เหตุุความมั�นคง ๑๓๗๔
 ๑. เพ้ื้�อให้เจ้ัาหน้าที่่�ขั้องรัฐหรอ้เจ้ัาหน้าที่่�ที่่�เกุ่�ยวข้ั้อง
ในกุารบริหารจััดกุารเหตุความมั�นคง ๑๓๗๔ ม่หลักุเกุณฑ์์
และแนวที่างในกุารป็ฏิิบัติที่่�เป็็นมาตรฐานเด่ยวกุัน
 ๒. เพื้้�อแกุ้ไขั้ป็ัญหาความเด้อดร้อนขั้องผู้แจั้งเหตุ
ความมั�นคงโดยเฉพื้าะป็ระชาชน และป็้องกุัน ระงับ ยับยั�ง
เหตุที่่�มผ่ลกุระที่บต่อความมั�นคงขั้องป็ระเที่ศูได้อย่างรวดเร็ว
และที่ันสถานกุารณ์
 ๓. เพื้้�อให้กุารบริหารจััดกุารเป็็นไป็ตามหลักุ
ธิ์รรมาภบิาล สอดคลอ้งกุบัระเบ่ยบและกุฎหมายที่่�เกุ่�ยวขั้อ้ง 
เกุิดป็ระสิที่ธิ์ิภาพื้ในกุารบริหารจััดกุารเหตุความมั�นคง
 ๔. เพื้้�อเพิื้�มขั้่ดความสามารถขั้อง กุอ.รมน. ในกุาร
บริกุารป็ระชาชนได้อย่างม่ป็ระสิที่ธิิ์ภาพื้และหลากุหลาย
ช่องที่าง

สาระสำาคัญของขอบเขตุการดำำาเนินงานของ 
รปจ้.๑๓๗๔ ดำังน้�
 ๑. ม่กุารเก็ุบ Log หมายเลขั้โที่รศัูพื้ที่์ จัากุกุารที่่�
รับแจ้ังเหตุความมั�นคงที่่�ป็ระชาชนโที่รศัูพื้ที่์ เขั้้ามา
บนเคร้อข่ั้าย IP Virtualization สามารถเก็ุบ Log ได้ 
ซึ่่�ง ศูดม.กุอ.รมน. ได้วางระบบไว้แล้วที่่� Call Center 1374  
กุอ.รมน.จัังหวัด ที่่�กุระจัายที่ั�วป็ระเที่ศูและบริหารจััดกุาร
จัากุ กุอ.รมน. (ส่วนกุลาง) ได้ สามารถป็ฏิิบัติได้ในป็ี ๒๕๖๕ 
เป็็นต้นไป็
 ๒. กุระบวนกุารตรวจัสอบขั้้อมูลเบ้�องต้นจัากุกุาร
แจั้งเหตุความมั�นคงและที่ำกุารบันที่่กุขั้้อมูล ดังน่�
  ๒.๑ กุารแจั้งเหตุความมั�นคงผ่านช่องที่างกุาร
รับแจั้งเหตุความมั�นคง ให้ม่รายละเอ่ยดขั้องกุารแจั้งเหตุ
ความมั�นคงผ่านแบบฟอร์มตามที่่�  กุอ.รมน. กุำหนด 
ดังต่อไป็น่� 
   - ช้�อ-สกุุล หร้อหมายเลขั้โที่รศูัพื้ที่์ติดต่อ 
และ/หร้อ E-mail Address ขั้องผู้แจั้งเหตุความมั�นคง
   - ช้�อ-สกุุล ผู้ถูกุร้องเร่ยน และที่่�อยู่ขั้อง
ผู้ถูกุร้องเร่ยน (ถ้าม่) 
   - วัน เดอ้น ป็ ีที่่�ที่ำกุารแจ้ังเหตุความมั�นคง 
   - ข้ั้ อ เ ที่็ จั จั ริ ง ขั้ อ ง เ ร้� อ ง ที่่� แ จั้ ง เ ห ตุ
ความมั�นคง เช่น วนั เวลา สถานที่่� บคุคล เหตุกุารณ์ที่่�เกิุดขั้่�น 
   - เอกุสารหลักุฐานอ้�น ๆ ป็ระกุอบ
กุารแจั้งเหตุความมั�นคง (ถ้าม่) 
   - ใช้แบบฟอร์มบันที่่กุเร้� องแจั้ ง เหตุ

ความมั�นคงขั้อง กุอ.รมน. ดำเนินกุารกุรอกุข้ั้อมูล
และรายละเอ่ยดให้ครบถ้วน 
   - กุรณเ่ร้�องแจ้ังเหตคุวามมั�นคง/ร้องเรย่น/ 
ร้องทุี่กุขั้์เป็็นกุารกุล่าวหาผู้อ้�น โดยป็ราศูจัากุรายละเอ่ยด
ไม่สามารถดำเนินกุารได้ ให้โที่รศัูพื้ท์ี่ติดต่อผู้แจั้งเหตุ
ความมั�นคงฯ เพื้้�อขั้อขั้้อมูลเพื้ิ�มเติม กุ่อนที่่�จัะพื้ิจัารณา
ดำเนินกุารต่อไป็
  ๒.๒ ม่กุารระบุตัวตนขั้องผู้แจ้ังเหตุความมั�นคง 
จัากุกุารตรวจัสอบข้ั้อมูลกุารระบุตวัตน และจัากุแหล่งข้ั้อมูล
ย้นยันตัวตน หลังจัากุนั�นที่ำกุารบันที่่กุข้ั้อมูลลงในระบบ 
Web Application เพื้้�อดำเนินกุารตามขั้ั�นตอนต่อไป็
 ๓. หากุระบบโที่รศัูพื้ท์ี่ Call Center 1374 และ
ระบบ Web Application ม่ปั็ญหาขั้ัดขั้้องไม่สามารถ
ใช้งานได้ ให้รายงานทัี่นที่่ มาที่่� สบขั้.กุอ.รมน. หร้อแจั้ง 
ศูดม.กุอ.รมน. เพื้้�อดำเนินกุารแกุ้ไขั้ให้ที่ั�ง ๒ ระบบ 
ใช้งานได้อย่างต่อเน้�อง

วิเคราะห์ผลการดำำาเนินงานของระบบบริหาร
จ้ัดำการเหตุุความมั�นคง ๑๓๗๔ ตุั�งแตุ่ เริ�ม
ดำำาเนินการ (ก.ค. ๖๓) จ้นถึึง ธ.ค. ๖๔
 เพื้้�อให้เห็นภาพื้กุารดำเนินงานขั้องระบบบริหาร
จััดกุารเหตุความมั�นคง ๑๓๗๔ ตั�งแต่ เริ�มดำเนินกุาร 
(กุ.ค. ๖๓) จันถ่ง ธิ์.ค. ๖๔ เป็็นระยะเวลา ๑๘ เด้อน 
จั่งได้จััดที่ำกุราฟแท่ี่งแสดงตัวเลขั้สถิติใน ๓ เร้�อง ค้อ 
๑) จัำนวนเร้�องรับแจั้งเหตุที่ั�งหมด ๒) ผลสัมฤที่ธิ์ิ�จัากุ
เหตุความมั�นคง และ ๓) จัำนวน กุอ.รมน.จัังหวัด ที่่�ไม่ม่
ป็ระชาชนแจั้งเหตุความมั�นคง ดังต่อไป็น่�

๑.	กราฟแท้่งแสดงจัำนวินเร่�องรับัแจั้งเห์ติุท้ั�งห์มด
 จัำนวนเร้�องรับแจั้งเหตุ ป็ระกุอบด้วย กุารสอบถาม
ขั้้อมูลและกุารแจ้ังเหตุความมั�นคง โดยกุารแจ้ังเหตุ
ความมั�นคง ๓ อนัดบัแรกุที่่�มเ่ร้�องแจัง้เหตเุขั้า้มามากุที่่�สดุ คอ้ 
๑) เร้�องแรงงานตา่งดา้ว ๒) เร้�องยาเสพื้ติด ๓) เร้�องกุารพื้นนั
	 วิิเคราะห์์กราฟ 
 ๑. ค่าเฉล่�ย จัำนวนเร้�องรับแจั้งเหตุ ๑๘ เด้อน 
ค้อ ๙๙.๖๑ เร้�อง
 ๒. ม ่๙ เดอ้นที่่�จัำนวนเร้�องรบัแจัง้เหตสุงูกุวา่คา่เฉล่�ย 
คิดเป็็นร้อยละ ๕๐ ขั้องระยะเวลาดำเนินกุาร ๑๘ เด้อน
 ๓. จัำนวนเร้�องสูงสุด ๑๕๓ เร้�องใน ธิ์.ค. ๖๓ และ
ลดลง เม้�อม่กุารโที่รฟร่ใน ม่.ค. ๖๔ จัำนวนเร้�องเพื้ิ�มสูงขั้่�น 
(๑๓๘ เร้�อง)
 ๔. เม้�อม่กุารอนุมัติ รป็จั.ฯ ใน ส.ค. ๖๔ (ผู้โที่ร
ต้องระบุตัวตน และรายละเอ่ยดอ้�น) ที่ำให้จัำนวนเร้�อง
รับแจั้งเหตุลดลง (๖๑ เร้�อง) และเพื้ิ�มข่ั้�นจัำนวนไม่มากุ
ในเดอ้นต่อ ๆ  มา โดย ธิ์.ค. ๖๔ ม ่๘๐ เร้�อง ซึ่่�งต�ำกุว่าค่าเฉล่�ย

๒.	กราฟแท้่งแสดงผลัสัมฤท้ธิ์ิ�จัากเห์ติุควิามมั�นคง
 ผลสัมฤที่ธิิ์�จัากุเหตุความมั�นคง ค้อ กุารดำเนินกุาร
เสร็จัสิ�นขั้ั�นตอนโดยสมบูรณ์ เช่น แจ้ังเหตุเล่นกุารพื้นัน
โดยผิดกุฎหมาย กุอ.รมน.จัังหวัด ป็ระสานเจั้าหน้าที่่�ตำรวจั
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เมือ่วนัพธุที ่๒๔ ส.ค. ๖๕ พล.ท. ปัณณทตั กาญจนะวสิต  
ผอ.สมท.กอ.รมน. เป ็นประธานในการจัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศและแลกเปลี่ยนเ รียนรู ้ วิถีชุมชนในแบบ 
พหุวัฒนธรรม ซึ่งจัดส�าหรับนิสิตโครงการเพชรในตม  
ชั้นปีที่ ๑ (รุ่นที่ ๓๗) จ�านวน ๔๕ คน เพ่ือให้นิสิตใหม่ 
ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการเพชรในตม มีความเข้าใจ 
เกี่ยวกับโครงการเพชรในตม และรู้จักหน่วยงานท่ีให้ 
ความร ่วมมือสนับสนุนโครงการเพชรในตม รวมถึง 
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานด้านความม่ันคงและเรียนรู้ 
วิถีชุมชนในแบบพหุวัฒนธรรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ขนบธรรมเนียมประเพณีของเพื่อนร่วมโครงการ 

และการจัดกิจกรรมครั้งนี้  ได ้น�านิสิตโครงการ 
เพชรในตม เข้าศึกษาดูงานอนุสรณ์สถานแห่งชาติ  
ท�าให้นิสิตมีความตระหนักรู้ในความส�าคัญของสถาบัน
หลกัของชาต ิและรบัทราบถงึความเสยีสละของบรรพบรุษุ
ไทยต้ังแต่อดีตกาล ในการเสียสละชีวิต และเลือดเนื้อ  
ด้วยความกล้าหาญ เพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ให้ 
ลูกหลานมาจนถึงปัจจุบัน การเชิดชูวีรกรรมของเหล่า
วีรชนไทยเหล่านั้น โดยวางพวงมาลา สดุดีวีรชน 

ร ่วมสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ 
พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่๕ ทรงประทบัยนื  
ซึ่งแกะสลักด้วยหินอ่อน 

นอกจากนี้ยังน�านิสิตโครงการเพชรในตมเข้าศึกษา 
ดูงานศูนย ์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�ารแิละความมัน่คง (ศปร.) เพือ่ให้นสิติโครงการ 
เพชรในตมได้รบัความรูเ้กีย่วกบังานโครงการอนัเนือ่งมาจาก 
พระราชด�าร ิและเรยีนรูห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
เพื่อน�าไปปรับใช้ในการด�ารงชีวิตได้   

 โครงการเพชรในตมเป็นโครงการที่ด�าเนินการโดย กอ.รมน. ร่วมกับ มศว. และ ศธ. (สพฐ.) เริ่มตัง้แต ่  
ปี ๒๕๒๙ จนถงึปัจจบุนั รวมทัง้ส้ิน ๓๗ รุน่ จากผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกจากนกัเรยีนทีจ่บชัน้มธัยมศึกษาปีที ่ ๖ และมี
คณุสมบตัคิรบถว้น คอืตอ้งเป็นผูท้ีม่ภีมูลิ�าเนาอยูใ่นหมูบ่า้น อพป. และตอ้งเป็นผูท้ีม่ผีลการเรยีนด ีแตม่ฐีานะยากจน 
เพื่อเข้ามาเป็นนิสิต มศว. และเมื่อส�าเร็จการศึกษา จะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูในภูมิล�าเนาของตนเอง  
ซึง่นอกจากสอนใหค้วามรูเ้ดก็ ๆ แลว้ ยงัจ�าเป็นตอ้งเป็นผูน้�าชมุชนในการชว่ยพัฒนาทอ้งถิน่ของตนเองตอ่ไป

กิจกรรมปฐมนเิทศและแลกเปลีย่นเรียนรู้วถิีชมุชนในแบบพหุวฒันธรรม



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
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