
www.isoc.go.th ปีีที่่� ๒๑ ฉบัับัที่่� ๒ ปีระจำเดืือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

กอ.รมน.

ความร่ว่มมอืทางเศร่ษฐกิิจ
ในภููมภิูาคเอเชียี-แปซิฟิิกิิ (เอเปค) ๒๕๖๕

Asia-Pacific Economic
Cooperation (APEC) 2022
Open. Connect. Balance.

เปิดกิว้าง สร่า้งสัมพัันธ์์ เชีื�อมโยงกัิน สู่สมดลุ
#APEC2022THAILAND

#APEC2022PRD

พระบาทสมเด็จ็พระมงกุุฎเกุล้า้เจา้อยู่่�หััว 
หัน้า้ ๓

สบค.กุอ.รมน้.
หัน้า้ ๑๐

กุอ.รมน้.จงัหัวดั็ ร.บ. 
หัน้า้ ๑๑



 

เล ่มนี้ มีอะไร
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ขอให้รับลมหนาวอย่างมีความสุข นะคะ 
แล้วพบกันใหม่ สวัสดีค่ะ

 พล.อ. อุกฤษฎ์์ บุุญตานนท์์ เลขาธิิการ กอ.รมน. กำหนดให้มีการจััดการประชุุมเพื่่�อติิดติามสถานการณ์์
สนับสนุนการประชุุม APEC 2022 ประจัำวััน ณ์ ห้องประชุุม สบข.กอ.รมน. ในห้วังวัันที่ี� ๑๔ - ๑๙ พื่.ย. ๖๕ 
โดยมี ๓ ห้วังเวัลาในแติ่ละวััน

 พล.ท์. ไพบูุลย์์ คุุ้�มกล่�นวงษ์ ที่ี�ปรึกษาสำนักงานเลขาธิิการ กอ.รมน. เป็นผู้้้แที่น เลขาธิิการ กอ.รมน. 
ชุมการแสดงโขนติอน “สะกดที่ัพื่” ซึึ่�งเป็นศิิลปะการแสดงชุั�นส้งของไที่ยและเป็นการสนองพื่ระราชุปณ์ิธิาน
ของสมเด็จัพื่ระนางเจั้าสิริกิติิ� พื่ระบรมราชุินีนาถ พื่ระบรมราชุชุนนีพื่ันปีหลวัง ที่ี�ที่รงติั�งพื่ระราชุหฤที่ัยปฏิิบัติิ
บำเพื่็ญที่ี�จัะอนุรักษ์และส่บสานการแสดงโขนไวั้ให้เป็นสมบัติิของคนไที่ยทีุ่กคน และให้ประชุาชุนได้มีโอกาส 
รับชุม “โขน” ณ์ หอประชุุมใหญ่ ศิ้นย์วััฒนธิรรมแห่งประเที่ศิไที่ย เม่�อวัันที่ี� ๙ พื่.ย. ๖๕

 พล.ท์. ภััท์ราวุฒ่ิ ชุุณหะวัณ ผู้อ.ศิปป.๔ กอ.รมน. พื่บปะผู้้้นำหน่วัยงานทีี่�ร่วัมบ้รณ์าการการปฏิิบัติ ิ
ติามภารกิจัของ  ศิปป.๔  กอ.รมน.  อาทิี่  สำนักงานที่รัพื่ยากรน�ำแห่งชุาติ ิ เพ่ื่�อสร้างควัามร่วัมมอ่ในการบร้ณ์าการ 
การปฏิิบัติิ และกำหนดแผู้นการปฏิิบัติิร่วัมกันทีี่�สำคัญ เพื่่�อขับเคล่�อนการปฏิิบัติิงานให้เป็นไปติามเป้าหมาย
ติามยุที่ธิศิาสติร์ชุาติิติ่อไป

วััสดีค่ะ ในเด่อนพื่ฤศิจิักายน ประเที่ศิไที่ยได้รับเกียรติิให้เป็นเจั้าภาพื่ 

จััดการประชุุม APEC รวัมถึงการประชุุมสุดยอดผู้้้นำ APEC ที่ี�กำลังจัะจััดขึ�น

ระหวั่างวัันที่ี� ๑๔ - ๑๙ พื่ฤศิจัิกายน ๒๕๖๕ ซึ่ึ�งการประชุุม APEC (Asia-Pacific 

Economic Cooperation) เป็นเวัทีี่การประชุมุควัามร่วัมมอ่ที่างเศิรษฐกิจัในภมิ้ภาค 

เอเชุีย-แปซึ่ิฟิิก ที่ี�มีควัามสำคัญระดับโลก มีเป้าหมายหลักเพื่่�อส่งเสริมการเปิดเสร ี

การค้าการลงทีุ่น และควัามร่วัมม่อในด้านมิติิสังคม และการพื่ัฒนาด้านอ่�น ๆ 

นอกจัากผู้ลการประชุมุทีี่�จัะเป็นประโยชุน์ในระยะยาวั และการสร้างควัามร่วัมมอ่ 

ที่างเศิรษฐกิจัในกรอบ ๒๑ เขติเศิรษฐกิจั ผู้ลที่ี�ได้จัากการประชุุม APEC ที่ี�เกิดขึ�น 

ในทัี่นทีี่โดยไม่ติอ้งรอการประชุมุสุดยอดผู้้น้ำ นั�นก็คอ่ เจ้ัาหน้าทีี่� ติลอดจันถึงรัฐมนติรี

ของประเที่ศิติา่ง ๆ  ไดเ้ดินที่างเขา้มาในประเที่ศิเพื่่�อมาประชุมุ เขา้มาใชุบ้รกิารติา่ง ๆ   

ไม่วั่าจัะเป็น อาหาร โรงแรม รวัมไปถึงการที่่องเที่ี�ยวั ฯลฯ ที่ั�งหมดค่อกิจักรรม 

ที่างเศิรษฐกจิัที่ี�เกดิขึ�น และชุว่ัยกระติุน้ใหเ้ศิรษฐกจิัในประเที่ศิไที่ยเกดิการขยายติวัั  

เป็นการชุ่วัยประชุาสัมพัื่นธิ์ประเที่ศิไที่ยในเวัทีี่โลกได้เป็นอย่างดี เพื่ราะโรงแรม 

ทีุ่กแห่ง อาหารทีุ่กม่�อ ของที่ี�ระลึกทีุ่กชุิ�น ล้วันแล้วัแติ่เป็นฝีีม่อ และควัามติั�งใจั 

อย่างดีที่ี�สุดของชุาวัไที่ย ที่ี�จัะนำเสนอติ่อสายติาของชุาวัโลกค่ะ

กอ.รมน.จัังหวััด ในฐานะกลไกอันสำคัญและเข้มแข็งยิ�งของ กอ.รมน.  

ยังคงปฏิิบัติิงานเพื่่�อบ้รณ์าการและแก้ไขปัญหาควัามมั�นคงด้านติ่าง ๆ ร่วัมกับ 

หนว่ัยงานที่ั�งราชุการและเอกชุน  โดยฉพื่าะอยา่งยิ�ง มบีางพื่่�นที่ี� ทีี่�ยงัคงประสบปญัหา

อุที่กภัย กอ.รมน.จัังหวััด ในพื่่�นที่ี�เกิดภัย ได้ลงไปร่วัมงานป้องกัน แก้ไข และฟิ้�นฟิ้ 

อยา่งเขม้แขง็จัรงิจังั เพื่่�อบรรเที่าที่กุขแ์ละชุว่ัยเหลอ่ประชุาชุน นอกจัากนี�ในพื่่�นที่ี�อ่�น  

กอ.รมน.จัังหวััด ติ่างก็ปฏิิบัติิภารกิจัที่ี�ได้รับมอบหมายอย่างติ่อเน่�อง เข้มแข็ง  

ติามที่ี�ที่่านผู้้้อ่านจัะได้พื่บกับกิจักรรมติ่าง ๆ ของ กอ.รมน.จัังหวััด ในวัารสารฉบับนี�

และเชุ่นเคย วัารสารข่าวั กอ.รมน. มีควัามห่วังใยในสุขภาพื่ของทีุ่กที่่าน  

จัึงมีคำแนะนำเร่�องวัิธิีปฏิิบัติิในการรับม่ออากาศิหนาวั ที่ี�กำลังมาเย่อนอย้่ในฉบับนี�

ด้วัยค่ะ

ข่่าว กอ.รมน. (ส่ว่นกลาง) • ๒

พระบาทส่มเด็จ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่่่หััว • ๓

ข่่าว กอ.รมน. จงัหัวดั็ • ๔ – ๕

ข่่าวมวลชนข่อง กอ.รมน. • ๖

กอ.รมน. อด็ตี-ปััจจบุัน-อนาคต (ตอนที� ๒) • ๗

ส่ขุ่ภาพด็ ีเร่�มที�ตัวเรา • ๘

เร่�องนา่ร่ ้ • ๘

HOT ENGLISH • ๘

ธำำารงไทยู่ • ๙

ปัระโยู่ชนข์่องเทคโนโลยู่ี • ๙

ส่บค.กอ.รมน. • ๑๐

กอ.รมน.จงัหัวดั็ ร.บ. • ๑๑

๗ วธ่ำ ีด็แ่ลส่ขุ่ภาพผู้่้ส่ง่อายูุ่ ชว่งฤด็ห่ันาว • ๑๒

ธำำารงไทยู่  ๙
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และยัังมีีบทพาหุุงที�ทรงพระราชนิิพนิธ์์แปล โดยั 
ทรงรกัษาคณะฉันัิทว์สันัิตดลิกของเดิมีไวไ้ด้อยัา่งไพเราะ
งดงามี และมีีการใช้บทแปลพาหุุงดังกล่าวมีาจนิถึึง
ปัจจุบันิ 

๓. ทรงอาราธ์นิาสัมีเด็จพระมีหุาสัมีณเจ้า  
กรมีพระยัาวชิรญาณวโรรสัใหุ้ทรงเป็นิแม่ีกองชำระคัมีภีร์ี 
อรรถึกถึาทั�งในิส่ัวนิพระวินิัยัปิฎก พระอภิีธ์รรมีปิฎก 
และพระสัตุตนัิตปิฎกบางคัมีภีรี ์ถึวายัเปน็ิพระราชกศุล
แด่สัมีเด็จพระศรีพัชรินิทราบรมีราชินิีนิาถึ บรมีราช 
ชนินิีพันิปีหุลวง และเม่ี�อสัมีเด็จพระมีหุาสัมีณเจ้า  
กรมีพระยัาวชิรญาณวโรรสั ทรงเจริญพระชนิมีายัุ ๖๐ 
พรรษา ได้ทรงรับเป็นิเจ้าภีาพจัดพิมีพ์อรรถึกถึา 
พระสัุตตันิตปิฎกจนิครบบริบูรณ์ แล้วพระราชทานิไว้ 
ในิพระราชอาณาจักร ๒๐๐ ชุด กับนิานิาประเทศอีก 
๔๐๐ ชุด

ในิส่ัวนิของศาสันิาอ่�นิ ๆ นิอกจากจะทรงรับเป็นิ
องคศ์าสันูิปถึมัีภีกแลว้ ยังัได้พระราชทานิพระราชทรัพยั์
บำรุงศาสันิานิั�นิ ๆ ตามีควรแก่โอกาสั 

ด้้านสาธารณสุข

๑.	 โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์
พระบาทสัมีเ ด็จพระมีงกุฎ เกล้ า เจ้ าอยัู่ หุั ว  

ทรงตระหุนัิกถึงึความีสัำคัญของสุัขภีาพอนิามัียัของราษฎร 
ทรงถึอ่ว่า “ถ้ึาพลเมีอ่งป่วยัไข้ไม่ีสัมีประกอบ ตอ้งนัิบว่า
ประเทศนัิ�นิขาดปัจจัยัแหุ่งความีสัมีบูรณ์” จึงมีี 
พระราชดำรทิี�จะจดัสัร้างโรงพยัาบาลของสัภีากาชาดสัยัามีขึ�นิ 
ทรงพระราชทานิเงนิิสัว่นิพระองคจ์ำนิวนิ ๕,๘๐๐ บาท 
ร่วมีกบัพระราชโอรสัและพระราชธ์ดิาในิพระบาทสัมีเดจ็ 
พระจุลจอมีเกล้าเจ้าอยัู่หัุวทุกพระองค์ รวมีเป็นิเงินิ 
ทั�งสัิ�นิ ๑๒๒,๙๑๐ บาท เพ่�อจัดสัร้างโรงพยัาบาล
จฬุาลงกรณ์เป็นิพระบรมีราชานุิสัาวรียัเ์ฉัลิมีพระเกียัรติ
พระบาทสัมีเด็จพระจุลจอมีเกล้าเจ้าอยัู่หุัว 
๒.	 วชิิรพยาบาล

พระบาทสัมีเด็จพระมีงกุฎเกล้าเจ้าอยัู่หัุว ทรง 
พระกรณุาโปรดเกล้าฯ ใหุ้กรมีพระคลังข้างที�ซื้่�อตึกและ
ที�ดนิิรมิีถึนินิสัามีเสันิ แล้วพระราชทานิใหุ้กระทรวงนิครบาล 
จัดเป็นิโรงพยัาบาลสัำหุรับรักษาพยัาบาลผูู้้เจ็บป่วยั 
ในิพ่�นิที�ตอนิเหุนิ่อของกรุงเทพฯ พระราชทานินิามีว่า 
“วชิรพยัาบาล” 
๓.	 โรงพยาบาลวชิิระภููเก็ต

เมี่�อครั�งที�พระบาทสัมีเดจ็พระมีงกฎุเกลา้เจา้อยัูหุ่วั 
เสัด็จพระราชดำเนิินิเลียับมีณฑลปักษ์ใต้ในิปี พ.ศ. 
๒๔๖๐ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานิ 
พระราชทรัพยั์สั่วนิพระองค์ใหุ้ในิการก่อสัร้างตึกวชิระ
พยัาบาล ทรงเหุ็นิว่าโรงพยัาบาลสัุขาภีิบาลที�ภูีเก็ต 
คับแคบและถึูกนิ�ำท่วมี ควรสัร้างโรงพยัาบาลใหุมี่ 
ใหุ้ทันิสัมีัยั จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใหุ้หุาทำเล 
ที�ตั�งโรงพยัาบาลใหุมี่ และทรงเล่อกบริเวณเขารัง 
ซื้ึ�งเป็นิที�ตั�งอาคารทำการของศึกษาธ์ิการมีณฑลภีูเก็ต  
แล้วพระราชทานิเงินิ ๓๐,๐๐๐ บาท สัำหุรบัก่อสัร้างอาคาร 
ที�ทำการโรงพยัาบาล อาคารที�พักผูู้้ป่วยั อาคารที�พัก
แพทย์ั และโรงครัว ต่อมีาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
ใหุ้รวมีโรงพยัาบาลสุัขาภิีบาลเข้ากับโรงพยัาบาลวชิระ
ภีูเก็ต

พระบาทสัมีเ ด็จพระมีงกุฎ เกล้ า เจ้ าอยัู่ หุั ว  
เสัด็จสัวรรคตเมี่�อวันิที� ๒๖ พฤศจิกายันิ พ.ศ. ๒๔๖๘ 
ณ พระที�นิั�งจักรพรรดิพิมีานิ พระชนิมีายัุ ๔๕ พรรษา 
รวมีเวลาที�ทรงอยัู่ในิราชสัมีบัติ ๑๕ ปี 

ด้ วยัพระมีหุากรุณาธิ์คุณอย่ัางหุาที� สัุดมีิ ไ ด้ 
ในิการปกครองดูแลทุกข์สัุขของประชาชนิ และพัฒนิา
ประเทศชาติใหุ้พัฒนิาและเจริญรุ่งเร่อง พระองค์จึง 
ได้รับการถึวายัพระราชสัมัีญญาว่า “สัมีเด็จพระมีหุา
ธ์ีรราชเจ้า” และกำหุนิดใหุ้วันิที� ๒๕ พฤศจิกายันิ 
ของทุกปีเป็นิ “วันิสัมีเด็จพระมีหุาธ์ีรราชเจ้า” และ
องค์การการศึกษา วิทยัาศาสัตร์ และวัฒนิธ์รรมี 
แหุ่งสัหุประชาชาติหุร่อองค์การยัูเนิสัโก (UNESCO) 
ยักย่ัองพระเกียัรติคณุใหุ้ทรงเป็นิบุคคลสัำคัญระดับโลก

สัมีเด็จพระบรมีโอรสัาธ์ิราช เจ้าฟ้้ามีหุาวชิรุณหุิศ สัยัามี
มีกุฎราชกุมีาร สัวรรคต พระบาทสัมีเด็จพระจุลจอมีเกล้า
เจ้าอยัู่หุัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สัถึาปนิา สัมีเด็จ
พระเจ้าลกูยัาเธ์อ เจ้าฟ้้ามีหุาวชิราวธุ์ ใหุ้ทรงดำรงพระราช 
อสิัรยิัยัศ สัมีเดจ็พระบรมีโอรสัาธ์ริาชฯ สัยัามีมีกฎุราชกมุีาร 

ต่อมีาสัมีเด็จพระเจ้าลูกยัาเธ์อ เจ้าฟ้้ามีหุาวชิราวุธ์ 
ทรงเข้าศึกษาวิชาทหุารในิโรงเรียันินิายัร้อยัแซื้นิด์เฮิิร์สัต์ 
และทรงเข้าอบรมีหุลกัสัตูรต่าง ๆ  เพิ�มีเตมิี ได้แก่ วชิาปืนิเลก็ 
และวิชาทหุารปืนิใหุญ่ภีูเขา ทั�งยัังได้ทรงเข้าประจำการ 
ในิกองพันิที� ๑ กรมีทหุารราบเบาเดอรัมี อันิเป็นิการ 
ฝึึกอบรมีกองทหุารเพ่�อเตรียัมีไปราชการสังครามีบัวร์ 
ที�ประเทศแอฟ้รกิาใต้ จากนิั�นิทรงเข้าศกึษา ณ มีหุาวทิยัาลยัั 
ออกซ์ื้ฟ้อร์ด ในิวิชาประวัติศาสัตร์ กฎหุมีายั และ 
การปกครอง 

ภีายัหุลังพระบาทสัมีเด็จพระจุลจอมีเกล้าเจ้าอยัู่หัุว 
เสัดจ็สัวรรคต สัมีเด็จพระเจา้ลกูยัาเธ์อ เจา้ฟ้า้มีหุาวชริาวธุ์ 
ไดเ้สัดจ็เถึลงิถึวลัยัราชสัมีบตัเิปน็ิพระมีหุากษตัรยิัพ์ระองค์
ที� ๖ ในิพระบรมีราชจกัรวีงศ์ พระนิามีว่า “พระบาทสัมีเดจ็ 
พระมีงกฎุเกล้าเจ้าอยัูหุ่วั” และมีพีระราชพธิ์บีรมีราชาภีเิษก 
เม่ี�อวนัิที� ๑๑ พฤศจกิายันิ พ.ศ. ๒๔๕๓ และทรงพระกรณุา
โปรดเกล้าฯ ใหุ้จดังานิพระราชพิธ์บีรมีราชาภิีเษกสัมีโภีชขึ�นิ 
ระหุว่างวันิที� ๘ พฤศจิกายันิ ถึึงวันิที� ๑ ธ์ันิวาคมี พ.ศ. 
๒๔๕๔ มีีเจ้านิายัรวมีถึึงผูู้้แทนิรัฐบาลจากประเทศต่าง ๆ 
มีาร่วมีในิพระราชพิธ์ีนิี�ถึึง ๑๔ ประเทศ

 พระบาทสัมีเ ด็จพระมีงกุฎเกล้า เ จ้าอยัู่ หัุ ว  
ทรงปฏิิบัติพระราชกรณียักิจจำนิวนิมีากเหุล่อคณานิับ  
อนัิเป็นิประโยัชน์ิตอ่ประเทศชาติและพสักนิกิร ซื้ึ�งปรากฏิ
พระราชกรณียักิจแหุ่งพระองค์ ดังนิี�

การเศรษฐกิจ

๑.	 คลังออมสิิน
ด้วยัทรงมีีพระราชดำริหุ่วงใยัในิการรักษาทรัพยั์ของ

ราษฎร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใหุ้เสันิาบดี 
กระทรวงพระคลังมีหุาสัมีบัติดำเนิินิการจัดตั�ง “คลัง

พระบาทสัมีเดจ็พระมีงกุฎเกล้าเจ้าอยัูหัุ่ว รชักาลที� ๖ 
พระราชโอรสัในิพระบาทสัมีเดจ็พระจลุจอมีเกล้าเจ้าอยัูหุ่วั 
และสัมีเด็จพระศรีพัชรินิทราบรมีราชินีินิาถึ พระบรมี
ราชชนินิีพันิปีหุลวง ประสัูติ ณ วันิเสัาร์ที� ๑ มีกราคมี 
พ.ศ. ๒๔๒๓ ตรงกับวันิเสัาร์ เด่อนิยัี� ขึ�นิ ๒ ค�ำ ปีมีะโรง 
โทศก จุลศักราช ๑๒๔๒ (ร.ศ. ๙๙) ทรงพระนิามีว่า 
“สัมีเดจ็พระเจ้าลูกยัาเธ์อ เจ้าฟ้้ามีหุาวชริาวธุ์” มีสุักินิามี 
ทรงมีพีระเชษฐภีคนิิแีละพระอนิชุาร่วมีพระชนินิ ี๗ พระองค์ 

ครั�นิพระชนิมีายัุ ๙ พรรษา ทรงรับพระราชทานิ
สัถึาปนิาพระอิสัริยัศักดิ�เป็นิ “สัมีเด็จพระเจ้าลูกยัาเธ์อ 
เจ้าฟ้้ามีหุาวชิราวุธ์ กรมีขุนิเทพทวารวดี” ปรากฏิ
พระนิามีตามีที�จารึกในิพระสัุพรรณบัฏิว่า “สัมีเด็จ
พระเจ้าลูกยัาเธ์อ เจ้าฟ้้ามีหุาวชิราวุธ์ เอกอรรคมีหุา 
บุรุษบรมีนิราธิ์ราช จุฬาลงกรณ์นิารถึราชวโรรสั  
มีหุาสัมีมีตขิดัตยิัพสิัทุธ์ ิบรมีมีกฎุสัรุยิัสันัิตติวงษ์ อดศิยััพงษ 
วโรภีโตสุัชาติ คุณสัังกาศวิมีลรัตนิ ทฤฆชนิมีสัวัสัดิ  
ขดัตยิัราชกมุีาร” ทรงดำรงพระเกียัรติยัศเป็นิลำดบัที�สัอง 
รองจากสัมีเดจ็พระบรมีโอรสัาธ์ริาช เจ้าฟ้้ามีหุาวชริณุหุศิ 
สัยัามีมีกุฎราชกุมีาร

เมี่�อพระชนิมีายั ุ๑๐ พรรษา สัมีเดจ็พระเจ้าลูกยัาเธ์อ 
เจ้าฟ้้ามีหุาวชิราวุธ์ ทรงศึกษาที�โรงเรียันิราชกุมีารในิ
พระบรมีมีหุาราชวัง โดยัทรงเริ�มีการศึกษามีาก่อนิหุนิ้า
นิั�นิแล้ว ซื้ึ�งครูที�ถึวายัพระอักษรค่อ พระยัาศรีสุันิทร
โวหุาร (น้ิอยั อาจารยัางกูร) พระยัาอิศรพันิธ์ุ์โสัภีณ 
(มี.ร.ว. หุนิ ูอศิรางกูร) และหุม่ีอมีเจ้าประภีากรในิสัมีเด็จ 
พระเจ้าบรมีวงศ์เธ์อ เจ้าฟ้้ามีหุามีาลา กรมีพระยัา
บำราบปรปักษ์ และครูภีาษาอังกฤษ ค่อ นิายัโรเบอร์ต 
มีอแรนิต์ ซื้ึ� งภีายัหุลังไ ด้กลับไปดำรงตำแหุน่ิง  
ปลัดกระทรวงศึกษาธ์ิการ ของประเทศอังกฤษและ 
ได้รับยัศเป็นิเซื้อร์ 

ต่อมีา เมี่�อพระชนิมีายัุ ๑๒ พรรษา เสัด็จฯ ไป  
ทรงศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ในิระยัะแรกทรงศึกษา
กบัครทูี�พระตำหุนิกันิอร์ธ์ ลอดจ์ เมีอ่งแอสัคอต ระหุว่างนีิ� 

อ้างอิงภูาพ	:	
• https://www.bkkmonument.com/rama_6
อ้างอิง	:
• เพจ SCG Brand จาก https://www.facebook.com/SCGBrand/

photos/
• http://rama6.or.th/foundation/history
• https://kingchulalongkorn.car.chula.ac.th/th/history/

rama6_bio
• https://www.moc.go.th/th/content/page/index/id/2698
เรียบเรียง	: สัุภีมีาศ ยัานินิาวา

ออมีสัินิ” ขึ�นิเมี่�อวันิที� ๑ เมีษายันิ พ.ศ. ๒๔๕๖ เพ่�อเป็นิ
ประโยัชน์ิในิทางรักษาทรัพย์ัของราษฎรแล้ว ยัังเป็นิ
หุนิทางในิการสัะสัมีทุนิสัำรองเพ่�อสัร้างความีมัี�นิคง 
ทางเศรษฐกิจของชาติ
๒.	 บริษััทปููนซิิเมนต์ไทย	

พระองค์ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ใหุ้กรมีพระคลงัข้างที� 
เข้าร่วมีหุุ้นิจัดตั�ง “บริษัทปูนิซื้ิเมีนิต์ไทยั จำกัดสัินิใช้” ขึ�นิ
ในิปี พ.ศ. ๒๔๕๖ เพ่�อผู้ลิตปูนิซื้ิเมีนิต์ทดแทนิการนิำเข้า 
และมีีพระราชประสังค์สัำคัญเพ่�อฝึึกคนิไทยัใหุ้รู้จัก
ประกอบธ์ุรกิจอุตสัาหุกรรมีขนิาดใหุญ่
๓.	 กระทรวงพาณ์ิชิย์

พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั�งกรมีสัถิึติ
พยัากรณ์ ในิปี พ.ศ. ๒๔๕๘ เพ่�อรวบรวมีสัถึิติอันิเป็นิ 
รายัละเอียัดแหุ่งการหุมุีนิเวยีันิแหุ่งทรพัย์ั ซื้ึ�งเป็นิการวางรากฐานิ 
การพาณิชยั์ของประเทศ ต่อมีาในิ พ.ศ. ๒๔๖๓ พระองค์
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใหุ้กรมีสัถิึติพยัากรณ์เป็นิ  
“สัภีาเผู้ยัแพร่พาณิชย์ัและสัถิึตพิยัากรณ์” มีฐีานิะเทียับเท่า 
กระทรวง มีีหุนิ้าที�ใหุ้คำปรึกษาและใหุ้ความีช่วยัเหุล่อแก่
หุน่ิวยังานิต่าง ๆ  ที�มีหีุน้ิาที�อดุหุนุินิและส่ังเสัรมิีการพาณิชย์ั 
ของประเทศ ปัจจุบันิค่อ “กระทรวงพาณิชยั์” 

ด้้านสถาปััตยกรรม

พระบาทสัมีเด็จพระมีงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ัหุัว ทรงพระ
กรณุาโปรดเกล้าฯ ใหุ้ก่อสัร้างต่อเตมิีและก่อสัร้างสัถึานิที� 
สัำ คัญใหุมี่หุลายัแหุ่ ง  ซื้ึ� งแต่ละแหุ่ งจะมีี รูปแบบ
สัถึาปัตยักรรมีที�แตกต่างกันิออกไป ดังนิี�

๑. การกอ่สัรา้งพระที�นิั�งอนัินิตสัมีาคมีและพระที�นิั�ง
ศรเพชรปราสัาท (พระรามีราชนิเิวศน์ิหุรอ่พระราชวงับ้านิปืนิ) 
ที�ค้างมีาแต่รชักาลพระบาทสัมีเด็จพระจลุจอมีเกล้าเจ้าอยัูหุ่วั 
จนิแล้วเสัร็จ

๒. ก า ร ก่ อสั ร้ า งพ ระที� นิั� ง แ ล ะพระต ำหุ นัิก 
ในิพระราชวังสันิามีจันิทร์หุลายัองค์ที�มีีการผู้สัมีผู้สัานิ
ระหุว่างสัถึาปัตยักรรมีตะวันิออกกับตะวันิตกอย่ัางงดงามี

๓. การก่อสัร้างตึกบัญชาการโรงเรียันิข้าราชการ
พลเร่อนิของพระบาทสัมีเด็จพระจุลจอมีเกล้าเจ้าอยัู่หุัว 
กับหุอสัวดและหุอนิอนิของโรงเรียันิมีหุาดเล็กหุลวง 
ด้วยัสัถึาปัตยักรรมีตะวนัิตกแต่ตกแต่งด้วยัลวดลายัอย่ัางไทยั 
เกดิสัถึาปัตยักรรมีรปูแบบใหุม่ีที�เรยีักว่า “สัถึาปัตยักรรมีไทยั 
ในิรัชสัมีัยัพระบาทสัมีเด็จพระมีงกุฎเกล้าเจ้าอยัู่หัุว”  
หุร่อเรียักอีกอยั่างหุนิึ�งว่า “ฝึรั�งแต่งเคร่�องไทยั”

๔. การก่อสัร้างพระราชนิิเวศน์ิมีฤคทายัวันิ เป็นิ
พระราชวงัฤดรู้อนิ โดยัทรงร่างแผู้นิผู้งัการก่อสัร้างพระราช 
นิิเวศนิ์ด้วยัพระองค์เอง ลักษณะสัถึาปัตยักรรมีเป็นิแบบ
ไทยัประยุักต์ (เรอ่นิไทยัผู้สัมียัโุรป) สัร้างด้วยัไม้ีสักัทองทั�งหุลงั 
อาคารเปิดโล่งทั�งสัองชั�นิ ใต้ถึุนิสัูง พ่�นิล่างเทคอนิกรีต 
หุลังคาหุมีู่พระที�นัิ�งเป็นิทรงปั�นิหุยัาแบบไทยั มีุงด้วยั
กระเบ่�องว่าวสัี�เหุลี�ยัมี เพดานิสูัง บนิเพดานิระเบียัง 
ทางเดินิที�ทอดยัาวเช่�อมีต่อถึึงกันินัิ�นิ ฉัลุเป็นิช่องลมี 
โดยัตลอด ตัวอาคารที�ยักขึ�นิสัูงใหุ้ลมีพัดผู้่านิสัะดวก

๕. การก่อสัร้าง “บ้านินิรสิังห์ุ” และ “บ้านิบรรทมีสันิิธ์ุ”์ 
ด้วยัสัถึาปัตยักรรมีแบบยัุโรป

ด้้านศาสนา

พระบาทสัมีเด็จพระมีงกุฎเกล้าเจ้าอยัูหัุ่วทรงเล่�อมีใสั
ในิพทุธ์ศาสันิาเป็นิอย่ัางยัิ�ง ทรงผู้นิวชในิขณะดำรงพระราช 
อสิัรยิัยัศเป็นิสัมีเดจ็พระบรมีโอรสัาธ์ริาชฯ สัยัามีมีกฎุราชกมุีาร 
ณ พระอุโบสัถึวัดพระศรีรัตนิศาสัดารามี โดยัมีีพระเจ้า 
น้ิองยัาเธ์อ กรมีหุม่ี�นิวชิรญาณวโรรสัเป็นิพระราชอุปัธ์ยัาจารย์ั 
ตั�งแตว่นัิที� ๒๑ สังิหุาคมี ถึงึวนัิที� ๑๑ ธ์นัิวาคมี พ.ศ. ๒๔๔๗  
มีีพระสัมีณฉัายัาว่า “วชิราวุ โธ์” เสัด็จจำพรรษา  
ณ พระตำหุนัิกปั�นิหุยัา วัดบวรนิิเวศวิหุาร นิอกจากจะ 
ทรงปฏิิบัติศาสันิกิจแล้ว ยัังได้ทรงศึกษาธ์รรมีวินัิยั 
ตามีหุลกัสัตูรที�พระราชอปัุธ์ยัาจารย์ัจดัถึวายั และทรงสัอบไล่ 
ได้เป็นิที� ๑ ของสันิามีสัอบวัดบวรนิิเวศวิหุารในิปีนิั�นิ

ในิรชัสัมียััของพระบาทสัมีเดจ็พระมีงกฎุเกล้าเจ้าอยัูหุ่วั 
นิั�นิ พระองค์ทรงสัร้าง ทรงพระราชนิิพนิธ์์ และทรงริเริ�มี
สัิ�งต่าง ๆ เกี�ยัวกับพระพุทธ์ศาสันิาไว้หุลายัอยั่าง เช่นิ

๑. ทรงปฏิิสัั งขรณ์พระพุทธ์รูปยั่นิขนิาดใหุญ่ 
พระราชทานินิามีว่า “พระร่วงโรจนิฤทธ์ิ�” ประดิษฐานิ  
ณ พระวหิุารโถึงด้านิหุน้ิาต่อกบัวหิุารทิศเหุนิอ่ของพระปฐมีเจดย์ีั 
ทั�งยังัมีพีระราชพินิยัักรรมีใหุ้บรรจุพระบรมีราชสัรีรางคาร 
ส่ัวนิหุนิึ�งไว้ที�ใต้ฐานิพุทธ์บัลลังก์นิั�นิด้วยั 

๒. ทรงพระราชนิพินิธ์แ์ปลภีาษาบาลีเปน็ิภีาษาไทยั
เพ่�อใหุค้นิไทยัได้เขา้ใจความีอย่ัางแจม่ีแจง้ เช่นิ มีงคลสูัตร 

พระบาทสมเด้็จพระมงกุฎเกล้้าเจ้าอย่�หััว



กอ.รมน.	จุังหวัดกาญจุนบุรี	ดำเนิินิโครงการสัร้างเคร่อข่ายั และสั่งเสัริมีความีรู้ด้านิการค้ามีนิุษยั์ของนิักศึกษา
วชิาทหุารในิจงัหุวดักาญจนิบรุ ีประจำป ี๒๕๖๕ ณ ลานิธ์รรมี มีทบ.๑๗ คา่ยัสัรุสัหีุ ์ต.ลาดหุญา้ อ.เมีอ่ง จ.กาญจนิบรุี 
เมี่�อวันิที� ๗ พ.ยั. ๖๕

กอ.รมน.	 จุังหวัดหนองบัวลำภูู ลงพ่�นิที� มีอบผู้้าอ้อมีสัำเร็จรูป ผู้้าหุ่มีกันิหุนิาวใหุ้กับคนิพิการติดเตียัง  
ณ บ้านินิาเจริญ ต.ดงมีะไฟ้  อ.สัุวรรณคูหุา จ.หุนิองบัวลำภีู เมี่�อวันิที� ๘ พ.ยั. ๖๕

กอ.รมน.	 จุังหวัดสิุพรรณ์บุรี ร่วมีอำนิวยัความีสัะดวกใหุ้กับประชาชนิที�เดินิทางมีาขึ�นิทะเบียันิ และรายังานิตัว 
ผูู้้ประกันิตนิกรณีว่างงานิ (สัำนิักงานิจัดหุางานิจังหุวัดสัุพรรณบุรี) ณ ที�ว่าการอำเภีอ อ.อู่ทอง จ.สัุพรรณบุรี  
เมี่�อวันิที� ๔ พ.ยั. ๖๕

กอ.รมน.	จุงัหวดักาฬสินิธุ์ุ	์รว่มีกบัหุนิว่ยังานิที�เกี�ยัวขอ้ง ลงพ่�นิที�ดำเนินิิการใชหุ้วัเช่�อจลุนิิทรยีัเ์ขม้ีขน้ิ เพ่�อปรบัปรงุ
คุณภีาพของนิ�ำที�เน่ิาเสัียัในิพ่�นิที�ชุมีชนิที�ประสับอุทกภัียั ณ พ่�นิที� ต.เจ้าท่า อ.กมีลาไสัยั จ.กาฬสิันิธ์ุ์  
เมี่�อวันิที� ๘ พ.ยั. ๖๕

กอ.รมน.	จุังหวัดราชิบุรี ร่วมีกิจกรรมีช่วยัเหุล่อประชาชนิ ที�ได้รับผู้ลกระทบจากพายัุดีเปรสัชันิ รวมีถึึงผูู้้สัูงอายัุ
และผูู้้พิการ ณ ต.บ้านิยัางหุัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เมี่�อวันิที� ๙ พ.ยั. ๖๕

กอ.รมน.	 จัุงหวัดศรีสิะเกษั ร่วมีกับหุนิ่วยังานิที�เกี�ยัวข้อง มีอบอาหุาร เคร่�องด่�มี ใหุ้แก่ศูนิยั์พัฒนิาเด็กเล็ก  
เพ่�อช่วยัเหุลอ่ฟื้�นิฟ้คูณุภีาพชวีติของผูู้ป้ระสับอทุกภียัั ที�ได้รบัผู้ลกระทบจากพายัไุต้ฝึุน่ิ “โนิร ู(NORU)” ณ ศนูิย์ัพฒันิา 
เด็กเล็กบ้านิผู้ึ�ง และ ศูนิยั์พัฒนิาเด็กเล็ก อบต.หุนิองแค ต.หุนิองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสัะเกษ เมี่�อวันิที� ๙ พ.ยั. ๖๕

๔๔  ปีีที่่� ๒๑ ฉบัับัที่่� ๒ ปีระจำเดืือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ฉบัับัที่่� 2 ปีีที่่� 19 ปีระจ�าเดืือน 2563



กอ.รมน.	จุงัหวดัน่าน	ลงพ่�นิที�ช่วยัเหุลอ่กลุม่ีเปราะบางในิพ่�นิที�หุ่างไกล โดยัใหุ้บรกิารตรวจโรคเบ่�องต้นิ ใหุ้ความีรู้ 
คำแนิะนิำในิการปฏิบัิตติวัและป้องกนัิโรค พร้อมีทั�งได้มีอบสัิ�งของเคร่�องอปุโภีค บรโิภีค เพ่�อบรรเทาความีเดอ่ดร้อนิ 
เบ่�องต้นิ ในิพ่�นิที� ต.ดู่พงษ์ อ.สัันิติสัุข จ.นิ่านิ เมี่�อวันิที� ๔ พ.ยั. ๖๕

กอ.รมน.	จุังหวัดปูัตตานี ร่วมีพิธ์ีทำลายัเคร่�องมี่อประมีงผู้ิดกฎหุมีายั ณ ศูนิยั์วิจัยัและพัฒนิาการเพาะเลี�ยังสััตว์
นิ�ำจ่ดปัตตานิี มี.๕ ต.บางเขา อ.หุนิองจิก จ.ปัตตานิี เมี่�อวันิที� ๑ พ.ยั. ๖๕

กอ.รมน.	 จุังหวัดชุิมพร	 ร่วมีกับหุน่ิวยังานิที�เกี�ยัวข้อง ตรวจสัอบกรณีเร่�องร้องเรียันิผู่้านิสัายัด่วนิความีมัี�นิคง  
๑๓๗๔ เร่�อง โรงงานิยัางมีะตอยัปล่อยัมีลพษิ ณ พ่�นิที� หุมีูท่ี� ๔ ต.ปากคลอง อ.ปะทวิ จ.ชมุีพร เมี่�อวนัิที� ๓ พ.ยั. ๖๕

กอ.รมน.	 จัุงหวัดเชีิยงใหม่	 ร่วมีพิธ์ีมีอบถึุงยัังชีพ ตามีโครงการ “หุนิึ�งใจ....ช่วยัเหุล่อผูู้้ประสับภีัยั” ของมูีลนิิธิ์ 
มีิราเคิล ออฟ้ไลฟ้์ ใหุ้กับประชาชนิที�ประสับเหุตุอุทกภีัยั ณ วัดมีงคลสัถึานิ ต.แม่ีอายั อ.แม่ีอายั จ.เชียังใหุมี่  
เมี่�อวันิที� ๓ พ.ยั. ๖๕

กอ.รมน.	จุงัหวดัแพร ่ไดม้ีอบผู้า้หุม่ีกนัิหุนิาวใหุก้บัผูู้ป้ระสับภียััหุนิาว ซื้ึ�งเปน็ิราษฎรชนิเผู้า่มีลาบร ี(เผู้า่ตองเหุลอ่ง) 
และได้นิำชุดแพทยั์เคล่�อนิที�ช่วยัเหุล่อประชาชนิ ในิพ่�นิที� บ.หุ้วยัฮิ่อมีพัฒนิา ต.บ้านิเวียัง อ.ร้องกวาง จ.แพร่  
เมี่�อวันิที� ๓ พ.ยั. ๖๕

กอ.รมน.	 จุังหวัดนราธุ์ิวาสิ ร่วมีกับหุนิ่วยังานิที�เกี�ยัวข้อง ตรวจสัอบสัต็อกนิ�ำมีันิปาล์มีคงเหุล่อทั�งระบบ 
ระดับจังหุวัด เพ่�อตรวจสัอบสัต็อกนิ�ำมีันิปาล์มีคงเหุล่อ ณ โรงงานิสักัดนิ�ำมีันิปาล์มีสัหุกรณ์นิิคมีบาเจาะ จำกัด 
มี.๓ ต.โคกเคียันิ อ.เมี่องนิราธ์ิวาสั จ.นิราธ์ิวาสั เมี่�อวันิที� ๘ พ.ยั. ๖๕

๕๕ปีีที่่� ๒๑ ฉบัับัที่่� ๒ ปีระจำเดืือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



๖๖ ปีีที่่� ๒๑ ฉบัับัที่่� ๒ ปีระจำเดืือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

พล.อ.	ปูณั์ณ์ทัต		กาญจุนะวสิติ ผู้ทค.พิเศษ ทบ./กรรมีการและเลขาธิ์การมูีลนิธิิ์ ทสัปช. เป็นิประธ์านิการประชุมี
วิสัามีัญคณะกรรมีการมีูลนิิธ์ิ ทสัปช. ณ หุ้องประชุมีชั�นิ ๓ อาคารร่�นิฤดี กอ.รมีนิ. เมี่�อวันิที� ๒๕ ต.ค. ๖๕

กอ.รมน. ร่วมีกับสัมีาคมีไทยัซิื้กข์รักษาความีมีั�นิคงภีายัในิ (ประเทศไทยั) และสัำนัิกงานิเขตบึงกุ่มี ร่วมีบริจาค
ข้าวสัารอาหุารแหุ้งใหุ้กบัประชาชนิในิชุมีชนิเพชรคลองจั�นิ และชุมีชนิวดัพชิยัั จำนิวนิ ๒๓๐ ครวัเรอ่นิ เพ่�อช่วยัเหุลอ่ 
และบรรเทาความีเด่อดร้อนิแก่ประชาชนิ เมี่�อวันิที� ๑๑ ต.ค. ๖๕

กอ.รมน. ร่วมีกับสัมีาคมีไทยัซื้ิกข์รักษาความีมีั�นิคงภีายัในิ (ประเทศไทยั) และ กอ.รมีนิ.จังหุวัดสัมีุทรปราการ 
ดำเนิินิการซื้่อมีแซื้มีบ้านิ นิางสัมีพร  บุญเร่อง บ้านิเลขที� ๒๘/๓ มี.๒ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สัมีุทรปราการ และ
หุ้องสัุขาของ นิางอุสัา  แยั้มีเพียัร บ้านิเลขที� ๑๐๑/๑ หุมีู่ ๑๒ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สัมีุทรปราการ พร้อมีใหุ้
ความีช่วยัเหุลอ่ประชาชนิผูู้้ยัากไร้ในิชมุีชนิบ้านิบางปลา ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สัมุีทรปราการ เม่ี�อวนัิที� ๒๕ ต.ค. ๖๕

กอ.รมน. ร่วมีกับหุลักสัูตรพัฒนิาสััมีพันิธ์์เคร่อข่ายัความีมีั�นิคงระดับผูู้้บริหุาร (พคบ.รุ่นิที� ๙, ๑๐ และ ๑๑)  
พร้อมีด้วยันิายักเทศมีนิตรีเทศบาลตำบลบางหุลวง ร่วมีบริจาคและมีอบข้าวสัารอาหุารแหุ้งเพ่�อช่วยัเหุล่อและ
บรรเทาทุกข์แก่ผูู้้ประสับอุทกภีัยั ในิพ่�นิที� ต.บางหุลวง จ.นิครปฐมี จำนิวนิ ๑๔๐ ครัวเร่อนิ เมี่�อวันิที� ๒๕ ต.ค. ๖๕

กอ.รมน.	 (สั่วนิกลาง) ร่วมีกับ กอ.รมีนิ.จังหุวัดพระนิครศรีอยัุธ์ยัา และหุลักสัูตรพัฒนิาสััมีพันิธ์์เคร่อข่ายั 
ความีมีั�นิคงระดับผูู้้บริหุาร (พคบ.รุ่นิที� ๑๐ และ ๑๑) นิำมีวลชนิ ทสัปช. ในิจังหุวัดพระนิครศรีอยัุธ์ยัา  
พร้อมีนิายักเทศมีนิตรี ได้จัดกิจกรรมีรวมีนิ�ำใจช่วยัผูู้้ประสับภีัยันิ�ำท่วมี จำนิวนิ ๒๐๐ ครัวเร่อนิ ณ วัดโบสัถ์ึ  
บ้านิกระทุ่มี ต.บ้านิกระทุ่มี อ.เสันิา จ.พระนิครศรีอยัุธ์ยัา เมี่�อวันิที� ๒๘ ต.ค. ๖๕

กอ.รมน. โดยั สัมีท.กอ.รมีนิ. จัดงานิประชาสััมีพันิธ์์การรับสัมัีครบุคคลเข้ารับการอบรมี หุลักสัูตรจัดตั�ง 
ไทยัอาสัาป้องกันิชาติ (ทสัปช.) เพ่�อเสัริมีสัร้างใหุ้ประชาชนิตระหุนิักรู้ในิความีสัำคัญของสัถึาบันิหุลักของชาติ  
รวมีทั�งสัง่เสัรมิีใหุป้ระชาชนิเขา้มีามีสีัว่นิรว่มีในิการปอ้งกนัิ แกไ้ขปญัหุาที�มีผีู้ลกระทบตอ่ความีมีั�นิคง และรว่มีเปน็ิ
เคร่อข่ายัมีวลชนิ กอ.รมีนิ. โดยัเปิดรับสัมัีครตั�งแต่วันิที� ๑ - ๑๑ พ.ยั. ๖๕ ณ หุ้องอเนิกประสังค์ ชั�นิ ๑  
อาคารร่�นิฤดี กอ.รมีนิ. เมี่�อวันิที� ๑ พ.ยั. ๖๕

ข่่าวข่่าวมวลชนของ  กอ.รมน.มวลชนของ  กอ.รมน.



อดีตี-ปัจัจบุันั-อนาคต
โดย พล.ต. ดร.ดนััยวััฒนัา ร่�งอุ่ทััย

ผู้้�อุำนัวัยการศู้นัย์การศูึกษาและวัิทัยาการด�านัควัามมั�นัคง
Line:@danaiwattana

(ตอนที่่� ๒)

บทับาทัขอุง กอุ.รมนั. หลังการสิิ้�นัสิ้ลายไปขอุง
ภััยค่กคามคอุมมิวันัิสิ้ต์มีแนัวัโนั�มลดลง เพราะเม่�อุสิ้ิ�นัย่ค
สิ้งครามเย็นัในัปี พ.ศู. 2532 สิ้ถานัการณ์์ควัามมั�นัคง
ระหวั�างประเทัศูมีทัิศูทัางทัี�แจ่�มใสิ้ขึ�นั นัักวิัเคราะห์
ควัามมั�นัคงหลายทั�านัวิัเคราะห์ควัามเปลี�ยนัแปลงขอุง
สิ้ภัาพแวัดล�อุมโดยสิ้�วันัใหญ่�เห็นัวั�า ช่�วังหลังสิ้งครามเย็นั
เกิดช่�วังทีั� เ รียกวั�า “ควัามซัับซั�อุนัและไม�แนั�นัอุนั” 
โลกในัย่คสิ้อุงขั�วัอุำนัาจ่หมดไป และเข�าส้ิ้�ย่คพห่อุำนัาจ่
ทัี�ไม�สิ้ามารถระบ่รป้แบบได�อุย�างช่ดัเจ่นั ทัำให�เหน็ัแนัวัโนั�ม
ขอุงควัามขัดแย�งเปลี�ยนัเป็นัระดับภั้มิภัาคมากกวั�าทัี�จ่ะ
เป็นัควัามขัดแย�งระหวั�างมหาอุำนัาจ่ทัั�งเก�าและใหม� 
(Chinwanno, 1994) ลัทัธิิคอุมมิวันิัสิ้ต์ไม�ใช่�ปัญ่หา
ควัามมั�นัคงอุีกต�อุไป แต�ปัญ่หาควัามมั�นัคงกลับไปเด�นัช่ัด
ในัเร่�อุงการแข�งขันัทัางเศูรษฐกิจ่ การเม่อุงประช่าธิิปไตย 
และสิ้ังคมจิ่ตวิัทัยา เป็นัประเด็นัหลัก ซัึ�งในัช่�วังหลัง
สิ้งครามเย็นั ถึง พ.ศู. 2550 สิ้ถานัการณ์์ทัางการเม่อุง
ภัายในัประเทัศูไทัย เป็นัประเด็นัทัี�สิ้�งผู้ลกระทับต�อุการ
ปรับเปลี�ยนับทับาทัขอุง กอุ.รมนั. ด�วัย 2 ประการ ค่อุ 
ควัามเปลี�ยนัแปลงทัางการเม่อุง และการบริหารจ่ัดการ
ควัามมั�นัคงย่คใหม�

การเปลี�ยนัแปลงทัางการเม่อุงในัประเทัศู ในัย่ค
หลังสิ้งครามเย็นัทีั�เด�นัช่ัด ค่อุการมีรัฐบาลทัี�เข�าบริหาร
ประเทัศูมีวัาระการทัำงานัเพียงช่�วังสิ้ั�นั ๆ ตั�งแต�รัฐบาล 
พลเอุก ช่าติช่าย ช่่ณ์หะวััณ์ นัโยบายเปลี�ยนัสิ้นัามรบ
เป็นัสิ้นัามการค�า ม่�งเนั�นัทัางด�านัเศูรษฐกิจ่ รัฐบาล 
นัายช่วันั หลีกภััย ม่� ง เนั�นัยึดถ่อุตามสิ้นัธิิสิ้ัญ่ญ่า 
และข� อุตกลงระหวั� า งประ เทัศู  รวัมทัั� ง กฎ บัตร
สิ้หประช่าช่าติ และปฏิิญ่ญ่าสิ้ากลวั�าด�วัยสิิ้ทัธิิมน่ัษยช่นั 
ภัายใต� “ระเบียบโลกใหม�” การเข�าเป็นัสิ้มาช่ิกไม�ฝัักใฝั่
ฝั่ายใด ซัึ�งมีสิ้มาชิ่กถึง 110 ประเทัศู ประเทัศูไทัย 
ได� เข� า เป็นัสิ้มาช่ิกอุย� า งสิ้มบ้ รณ์์ ในักล่� มประ เทัศู 
ไม�ฝัักใฝ่ัฝ่ัายใด รัฐบาลพลเอุก ช่วัลิต ยงใจ่ย่ทัธิ ในัปี  
พ.ศู. 2539 - 2540 ม่�งเนั�นัสิ้�งเสิ้ริม “ควัามมั�นัคงขอุง
ช่าติในัหลากมิติ” (comprehensive security) รัฐบาล 
พ.ต.ทั. ดร.ทัักษิณ์ ช่ินัวััตร ได�ดำเนัินันัโยบายต�างประเทัศู
เช่ิงร่ก สิ้ร�างบทับาทัทัี�โดดเด�นัขอุงประเทัศูไทัยในัเวัทีั 
การระหวั�างประเทัศูทัี�ก�าวัไกลอุอุกไปกวั�าควัามร�วัมม่อุ 
ในัอุาเซัียนั รัฐบาล นัายอุภัิสิ้ิทัธิิ� เวัช่ช่าช่ีวัะ ได�กำหนัด
นัโยบายเร�งด�วันัทัี�จ่ะสิ้ร�างควัามเช่่�อุมั�นัและกระต่�นั
เศูรษฐกิจ่ในัภัาพรวัม เป็นัต�นั สิ้�งผู้ลให�การทัำงานั 
ด�านัควัามมั�นัคงมีวัาระใหม� ๆ  ทัี�เปลี�ยนัแปลงอุย�างรวัดเร็วั

สิ้ำหรับการบริหารจ่ัดการควัามมั�นัคงในัย่คใหม� 
มีพัฒนัาการทัี�ก�าวัหนั�าชั่ดเจ่นัขึ�นัเป็นัลำดับ กล�าวัค่อุ 
นัโยบายควัามมั�นัคงแห�งช่าติ (พ.ศู. 2541 - 2544) 
ในัสิ้�วันังานัทีั�เกี�ยวักับการบริหารจ่ัดการควัามมั�นัคงระดับ
นัโยบายขอุงประเทัศูนัั�นั ได�เริ�มพัฒนัาขึ�นัอุย�างเป็นั
รป้ธิรรม เช่�นั นัโยบายควัามมั�นัคงแห�งช่าต ิ(พ.ศู. 2541 - 
2544) ให�ควัามสิ้ำคญั่กบัปจั่จ่ยัแวัดล�อุมด�านัควัามมั�นัคง 
7 ด�านัค่อุ ด�านัการเม่อุง เศูรษฐกิจ่ สิ้ังคมจ่ิตวัิทัยา 
วัทิัยาศูาสิ้ตร์และเทัคโนัโลยี สิิ้�งแวัดล�อุม การป้อุงกนััประเทัศู 
และด�านัต�างประเทัศู นัโยบายควัามมั�นัคงแห�งช่าติ  
(พ.ศู. 2546 - 2549) ม่�งเนั�นัไปทัี�ทัรพัยากรมน่ัษย์เป็นัหลัก 
และเป็นัจ่่ดเปลี�ยนัสิ้ำคัญ่ในัการปรับจ่่ดเนั�นัการรักษา
ควัามมั�นัคงขอุงช่าติทัี� ให�ควัามสิ้ำคัญ่เพิ�มขึ�นักับมิติ  
“ควัามมั�นัคงขอุงประช่าช่นั” โดยวัางนั�ำหนักักบั “การสิ้ร�าง 
การมีสิ้�วันัร�วัมอุย�างเทั�าเทัียมกันัขอุงทั่กภัาคสิ้�วันั” 
“การจ่ัดการควัามขัดแย�งโดยสิ้ันัติวัิธิี” ย่ทัธิศูาสิ้ตร์ 
ควัามมั�นัคงตามแนัวัช่ายแดนั พ.ศู. 2548 - 2549  
ม่�งเนั�นัการเสิ้ริมสิ้ร�างศูักยภัาพคนั ช่่มช่นั และพ่�นัทัี� 
บนัพ่� นั ฐ านัขอุงการ มีสิ้� วันัร� วัมขอุงทั่ กภัาคสิ้� วันั  

โดยประเมินัวั�า ในัช่�วังเวัลาดังกล�าวั สิ้ถานัการณ์์ด�านั 
ภััยค่กคามมาจ่ากประเทัศูเพ่�อุนับ�านัโดยสิ้�วันัใหญ่�เป็นั 
“ปัญ่หาควัามมั�นัคงแบบใหม�” ได�แก� แรงงานัต�างด�าวั 
เข�าเมอุ่งโดยผิู้ดกฎหมาย อุาช่ญ่ากรรมข�ามช่าติ การค�ามนัษ่ย์ 
โรคระบาด การลักลอุบค�าขอุงผิู้ดกฎหมาย และยาเสิ้พตดิ 

2. การปรับบทบาทของ กอ.รมน. : สู่่� ความเป็น
ยุุคปัจจุบัน

การทัี�สิ้ถานัการณ์์ควัามมั�นัคงทัั�งภัายในัประเทัศู
และระหวั� า งประ เทัศูทัี� เปลี� ยนัจ่ากการต�อุสิ้้� เพ่� อุ  
“ลัทัธิิอุ่ดมการณ์์” หายไป มาสิ้้�การบริหารจ่ัดการ 
ควัามมั�นัคงแบบใหม� ในัปี พ.ศู. 2543 นัายช่วันั หลีกภััย 
นัายกรั ฐมนัตรี  ไ ด� อุอุกพระราช่บัญ่ญ่ั ติ ยก เลิ ก 
พระราช่บัญ่ญ่ัติป้อุงกันัการกระทัำอุันัเป็นัคอุมมิวันัิสิ้ต์ 
พ.ศู. 2495, พระราช่บัญ่ญ่ัติยกเลิกพระราช่บัญ่ญ่ัติ
ป้อุงกันัการกระทัำอุันัเป็นัคอุมมิวันัิสิ้ต์ พ.ศู. 2495  
(ฉบับทัี� 2) พ.ศู. 2512, ประกาศูคณ์ะปฏิิวััติ ฉบับทัี� 78 
ลงวันััทัี� 16 กม่ภัาพันัธ์ิ พ.ศู. 2515, คำสิ้ั�งขอุงคณ์ะปฏิริป้
การปกครอุงแผู้�นัดนิั ฉบบัทัี� 25 ลง 17 ตล่าคม พ.ศู. 2519 
และพระราช่บัญ่ญ่ตัปิอุ้งกนััการกระทัำอัุนัเปน็ัคอุมมวิันัสิิ้ต์ 
(ฉบับทัี�  3) พ.ศู. 2522 และได�ประกาศูใช่�คำสิ้ั�ง 
นัายกรัฐมนัตรีทัี�  187/2542 เร่�อุง การจ่ัดตั� ง 
กอุงอุำนัวัยการรักษาควัามมั�นัคงภัายในั (กอุ.รมนั.)  
ต�อุมาในัสิ้มัยรัฐบาล พ.ต.ทั. ดร.ทัักษิณ์ ช่ินัวััตร  
เป็นันัายกรัฐมนัตรี ในั พ.ศู. 2545 คณ์ะรัฐมนัตรี 
ให�ควัามเห็นัช่อุบคำสิ้ั�งนัายกรัฐมนัตรี ทัี� 158/2545  
ลงวัันัทัี� 29 พฤษภัาคม พ.ศู. 2545 เร่�อุง การจ่ัดตั�ง 
กอุงอุำนัวัยการรักษาควัามมั�นัคงภัายในั ตามทัี�สิ้ำนักังานั
สิ้ภัาควัามมั�นัคงแห�งช่าต ิ เสิ้นัอุ (ด่สิิ้ต เคร่อุใย, 2545 :  
13 - 20) นัายกรัฐมนัตรีโดยควัามเห็นัช่อุบขอุง 
คณ์ะรัฐมนัตรี ได�อุอุกคำสิ้ั� งสิ้ำนัักนัายกรัฐมนัตรี  
ทัี� 158/2545 ลงวัันัทัี� 29 พฤษภัาคม พ.ศู. 2545 
กำหนัดให� กอุ.รมนั. มีหนั�าทัี�ในัการนัำนัโยบายและ
ย่ทัธิศูาสิ้ตร์ทัี�เกี�ยวัข�อุงกับควัามมั�นัคงภัายในัและพ่�นัทัี�
บริเวัณ์ช่ายแดนั ทัี�กำหนัดโดย สิ้มช่. ไปปฏิิบัติ ในัลักษณ์ะ
อุำนัวัยการ ประสิ้านังานั และเสิ้ริมการปฏิิบัติขอุง 
สิ้�วันัราช่การอุ่�นั เพ่�อุให�ได�รับการพัฒนัาเข�าสิ้้�กรอุบ 
การปฏิบิตัริาช่การขอุงทัก่สิ้�วันัราช่การตามปกตอิุย�างถาวัร 
นัอุกจ่ากภัารกิจ่ดังกล�าวัแล�วั กอุ.รมนั. ยังมีหนั�าทัี�ในัการ
วัางแผู้นั อุำนัวัยการ ประสิ้านังานั สิ้นับัสิ้นัน่ั และเสิ้รมิการ
ปฏิิบัติ โดยใช่�ย่ทัธิศูาสิ้ตร์ควัามมั�นัคงช่ายแดนั อุีกทัั�ง 
การสิ้�งเสิ้ริมให�ประช่าช่นัเข�ามามีสิ้�วันัร�วัมในัการป้อุงกันั
และแก�ปัญ่หาต�าง ๆ ทัี�กระทับต�อุควัามมั�นัคงภัายในั  
และควัามสิ้งบเรียบร�อุยในัพ่�นัทัี�ภัายในัประเทัศูอุีกด�วัย 
โดยเฉพาะอุย�างยิ�ง ปัญ่หาการแพร�ระบาดขอุงยาเสิ้พติด
อุย�างมากได�เกิดขึ�นั รัฐบาลได�มอุบหมายภัารกิจ่ให� 
กอุ.รมนั. มีบทับาทัเป็นัหนั�วัยงานักลาง ทัำหนั�าทัี�วัางแผู้นั 
ประสิ้านังานั กบัหนั�วัยงานัอุ่�นั ๆ ขอุงรฐั ในัการต�อุสิ้้�กับ 
ยาเสิ้พติด รวัมทัั�งการทัำหนั�าทัี�ระดมการมีสิ้�วันัร�วัมขอุง
ประช่าช่นัในัทั�อุงถิ�นั เปิดโอุกาสิ้ให� กอุ.รมนั. เสิ้นัอุจ่ัดตั�ง
หนั�วัย กอุ.รมนั. ตั�งแต�ระดับจ่ังหวััด จ่นัถึงหม้�บ�านั 
ในัทัก่จ่งัหวัดัทัั�วัประเทัศู (พวังทัอุง ภัวัคัพันัธิ่,์ 2562 : 234)

นัโยบายควัามมั�นัคงแห�งช่าติ พ.ศู. 2550 - 2554 
เปน็ันัโยบายควัามมั�นัคงทัี�พฒันัาขึ�นัอุย�างทันััสิ้มยัในับรบิทั
การเม่อุงการปกครอุงและควัามมั�นัคงย่คใหม� ค่อุให� 
ควัามสิ้ำคัญ่กับการสิ้ร�างระบบควัามมั�นัคงโดยการ 
มีสิ้�วันัร�วัมขอุงทั่กภัาคสิ้�วันั การรักษาเสิ้ถียรภัาพ 
ควัามมั�นัคงภัายในัประเทัศู และการป้อุงกันัภััยค่กคาม 
ในัรป้แบบใหม�เป็นัลำดบัต�นั นัโยบายควัามมั�นัคงแห�งช่าติ 
พ.ศู. 2558 - 2564 เน่ั�อุงจ่ากสิ้ถานัการณ์ภ์ัายในัประเทัศู

ในัช่�วังทัี�ผู้�านัมา ทัำให�สิ้ภัาควัามมั�นัคงแห�งช่าตไิม�สิ้ามารถ
เสิ้นัอุนัโยบายควัามมั�นัคงแห�งช่าติ พ.ศู. 2555 - 2559 
ได� เม่�อุโอุกาสิ้อุำนัวัยแล�วั จ่งึได�เสิ้นัอุ “นัโยบายควัามมั�นัคง
แห�งช่าติ พ.ศู. 2558 - 2564” อุอุกมา ซัึ�งสิ้าระสิ้ำคัญ่
สิ้ร่ปได�ดังนัี� ได�กำหนัดค�านัิยมหลักขอุงช่าติ 12 ประการ 
ผู้ลประโยช่นั์ขอุงช่าติ 8 ประการ ได�แก� วัิสิ้ัยทััศูนั์ ค่อุ  
“ช่าตมิเีสิ้ถียรภัาพและเป็นัปึกแผู้�นั ประช่าช่นัมีควัามมั�นัคง 
ในัช่ีวัิต ประเทัศูมีการพัฒนัาอุย�างต�อุเนั่�อุง ปลอุดภััยจ่าก
ภััยค่กคามข�ามพรมแดนั พร�อุมเผู้ชิ่ญ่วัิกฤตการณ์์  
มีบทับาทัเชิ่งร่กในัประช่าคมอุาเซีัยนั และดำเนิันั 
ควัามสัิ้มพันัธ์ิกับนัานัาประเทัศูอุย�างมีด่ลยภัาพ” สิ้ร่ป
สิ้ถานัการณ์์ควัามมั�นัคงโดยรวัม ประเทัศูไทัยในัระยะ 
ต�อุไปกำลังเผู้ช่ิญ่กับปัญ่หาและภััยค่กคามร้ปแบบใหม�  
จ่ึงจ่ำเป็นัต�อุงเตรียมควัามพร�อุมขอุงประช่าช่นัและ 
ทั่กภัาคสิ้�วันัในัช่าติ ให�พร�อุมเผู้ชิ่ญ่สิ้ถานัการณ์์ปัญ่หา 
และภััยทัี�อุาจ่เกิดขึ�นั เพ่�อุป้อุงกันัและแก�ไขปัญ่หา  
และภััยค่กคามทัี�สิ้�งผู้ลกระทับต�อุควัามมั�นัคงขอุงช่าติ 
ได�อุย�างเป็นัร้ปธิรรม โดยปัญ่หาทีั�เกิดขึ�นัในัระดับพ่�นัทีั� 
จ่ั งหวััด จ่ะมีควัามแตกต�างกันัไปตามสิ้ภัาพพ่�นัทัี�  
และสัิ้มพันัธ์ิเช่่�อุมโยงใกล�ชิ่ดกับมิตติ�าง ๆ  รวัมทัั�งมีแนัวัโนั�ม
ทัี�จ่ะสิ้�งผู้ลกระทับต�อุควัามมั�นัคงขอุงประเทัศูโดยรวัม 
สิ้้งขึ�นั จ่ึงทัำให�ไม�อุาจ่ป้อุงกันัแก�ไขปัญ่หาด�วัยแนัวัทัาง 
และวัิธิีการมอุงปัญ่หาแบบแยกสิ้�วันัหร่อุแยกมิติได� 
ดังในัอุดีต 

เม่�อุ พลเอุก สิ้่รย่ทัธิ์ จ่่ลานันัทั์ ดำรงตำแหนั�ง 
นัายกรัฐมนัตรี  ได�มีคำสิ้ั� งสิ้ำนัักนัายกรัฐมนัตรีทัี� 
205/2549 ลงวัันัทีั� 30 ต่ลาคม พ.ศู. 2549 เร่�อุง  
การจ่ัดตั�งกอุงอุำนัวัยการรักษาควัามมั�นัคงภัายในั โดยให�
ยกเลิก คำสิ้ั�งสิ้ำนัักนัายกรัฐมนัตรี 158/2545 ลงวัันัทัี� 
29 กรกฎาคม พ.ศู. 2545 ให�กอุงอุำนัวัยการ 
รักษาควัามมั�นัคงภัายในั เป็นัหนั�วัยงานัในัสิ้ำนััก 
นัายกรัฐมนัตรี โดยมี ผู้้�บัญ่ช่าการทัหารบก เป็นั 
ผู้้�อุำนัวัยการรักษาควัามมั�นัคงภัายในั หร่อุ “ผู้อุ.รมนั.”  
มีอุำนัาจ่หนั�าทัี� รับผู้ิดช่อุบบังคับบัญ่ช่าข�าราช่การ  
และกา รดำ เ นิันั ง านัขอุงกอุ งอุำนัวัยกา ร รั กษา 
ควัามมั�นัคงภัายในั และหนั�วัยงานัในัสิ้ายงานั ต�อุมา  
พ.ศู. 2551 ได�มีการตรา “พระราช่บัญ่ญ่ัติการ 
รักษาควัามมั�นัคงภัายในัราช่อุาณ์าจ่ักร พ.ศู. 2551” ขึ�นั 
และคำสิ้ั�งสิ้ำนัักนัายกรัฐมนัตรีทีั� 179/2552 ลงวัันัทีั�  
27 กรกฎาคม พ.ศู. 2552 เร่�อุง การจ่ัดโครงสิ้ร�าง 
การแบ�งสิ้�วันังานั อุำนัาจ่หนั�าทัี�ขอุงสิ้�วันังานั และอุัตรา
กำลังขอุงกอุงอุำนัวัยการรักษาควัามมั�นัคงภัายในั 
ราช่อุาณ์าจั่กร และได�พัฒนัามาถึงคำสิ้ั�งสิ้ำนักันัายกรัฐมนัตรี 
ทัี� 312/2562 เร่�อุง การจ่ดัโครงสิ้ร�าง การแบ�งสิ้�วันังานั 
หนั�าทัี�และอุำนัาจ่ขอุงสิ้�วันัราช่การ และอัุตรากำลัง
ขอุงกอุงอุำนัวัยการรกัษาควัามมั�นัคงภัายในัราช่อุาณ์าจ่กัร 
ให� กอุ.รมนั. (ราช่กิจ่จ่านั่เบกษา เล�มทัี� 136 ตอุนัพเิศูษ 
296 ง หนั�า 17 ลงวันััทีั� 2 ธินััวัาคม 2562) กล�าวัได�วั�า  
พ.ร.บ.การรักษาควัามมั�นัคงภัายในัราช่อุาณ์าจ่ักร  
พ.ศู. 2551 เป็นัจ่่ดเริ�มต�นัขอุงบทับาทัหนั�าทัี� กอุ.รมนั. 
ในัย่คปัจ่จ่่บันั โดยได�กำหนัดให� กอุ.รมนั. มีฐานัะเป็นั 
สิ้�วันัราช่การร้ปแบบเฉพาะอุย้�ภัายใต�การบังคับบัญ่ช่า 
โดยขึ�นัตรงต�อุนัายกรัฐมนัตรี วัิธิีการปฏิิบัติราช่การและ
การบริหารงานั การจั่ดโครงสิ้ร�างการแบ�งสิ้�วันังานั และ
อุำนัาจ่หนั�าทัี�ขอุงสิ้�วันังานั และอัุตรากำลังให�เป็นัไปตามทัี�
คณ์ะรัฐมนัตรีกำหนัด  

จ่ากทัี�กล�าวัมาแล�วัข�างต�นั สิ้ามารถประมวัลบทับาทั
ปัจ่จ่่บันัขอุง กอุ.รมนั. ในัช่�วัง “ปรับสิ้ภัาพแวัดล�อุม  
พร�อุมแก�ไขปัญ่หา” ได�เป็นั 2 ประการ คอุ่ ในัระดับประเทัศู 
ได�แก� การเป็นัหนั�วัยประสิ้านังานักลางขอุงรัฐบาล ในัการ
พัฒนัานัโยบายด�านัควัามมั�นัคงภัายในัราช่อุาณ์าจั่กร 
ในัการกำหนัดแผู้นังานั/โครงการด�านัควัามมั�นัคง 
ทัี�เป็นังานั “บ้รณ์าการ” หลายหนั�วัยงานัเข�าด�วัยกันั
เพ่�อุเสิ้นัอุแนัะรัฐบาล เป็นัทีั�ปรึกษา “ถังควัามคิด” 
ด�านัควัามมั�นัคงภัายในัราช่อุาณ์าจ่ักร เป็นัหนั�วัยงานั
ฝั่ายอุำนัวัยการ ประสิ้านังานั และกำกับการดำเนิันังานั
ขอุง “แผู้นังานับร้ณ์าการด�านัควัามมั�นัคง” ขอุงสิ้�วันัราช่การ 
ทัี�เกี�ยวัข�อุงให�กับรัฐบาล และเป็นัหนั�วัยงานัขับเคล่�อุนั 
แผู้นังานัศู้นัย์อุำนัวัยการในัภัาวัะไม�ปกติขอุงรัฐบาล  
เพ่�อุ ติดตามประเมินัสิ้ถานัการณ์์ทัี�มีผู้ลกระทับต�อุ 
ควัามมั�นัคงขอุงช่าต ิขบัเคล่�อุนักลไกดำเนันิังานัให�ตอุบสิ้นัอุง 
ได�ทัันัทั�วังทีั และเป็นัหนั�วัยงานัฐานัข�อุม้ลขนัาดใหญ่� 
ด�านัควัามมั�นัคงขอุงช่าติ (Security Big Data) ในัระดับภัาค/ 
จ่ังหวััด ได�แก� การเป็นัหนั�วัยงานัหลักในัการบ้รณ์าการ 
การป้อุงกันัและแก�ไขปัญ่หาควัามมั�นัคงภัายในัจั่งหวััดในั 
ทั่กร้ปแบบ เป็นัหนั�วัยรวับรวัมฐานัข�อุม้ลควัามมั�นัคง 
ในัระดับพ่�นัทัี�ทัี�ถ้กต�อุงและทัันัสิ้มัย และเป็นัหนั�วัยงานั
ประสิ้านัการปฏิิบัติการด�านัควัามมั�นัคงในัพ่�นัทีั�และ 
การสิ้นัับสิ้นั่นัโครงการอุันัเนั่�อุงมาจ่ากพระราช่ดำริ

3. แนวโน้มบทบาทในอนาคต
บทับาทัขอุง กอุ.รมนั. ในัการรอุงรบัยท่ัธิศูาสิ้ตรช์่าติ

ด�านัควัามมั�นัคง พ.ศู. 2561 - 2580 พิจ่ารณ์าได�จ่าก
บรรดากฎหมายทีั�เกี�ยวัข�อุง นัโยบายการปฏิิบัติงานัขอุง
นัายกรัฐมนัตรี/ผู้อุ.รมนั. ทัี�มอุบให�แก� กอุ.รมนั. ในัแต�ละ
ปงีบประมาณ์ การวัเิคราะหเ์จ่ตนัารมณ์ห์รอุ่เปา้หมายขอุง
ย่ทัธิศูาสิ้ตร์ทัี�ต�อุงการบรรล่ในัแต�ละช่�วังเวัลา และปัจ่จ่ัย
อุ่�นั  ๆ โดยมีกฎหมายทัี� เกี� ยวัข�อุงหลัก ๆ ได�แก�  
พระราช่บัญ่ญ่ัติสิ้ภัาควัามมั�นัคงแห�งช่าติ พ.ศู. 2559, 
นัโยบายและแผู้นัระดับช่าติวั�าด�วัยควัามมั�นัคงแห�งช่าติ 
(พ.ศู. 2562 - 2565), ยท่ัธิศูาสิ้ตร์ช่าต ิพ.ศู. 2561 - 2580, 
พระราช่บญั่ญ่ตักิารรกัษาควัามมั�นัคงภัายในัราช่อุาณ์าจ่กัร 
พ.ศู. 2551, คำสิ้ั�งสิ้ำนัักนัายกรัฐมนัตรี เร่�อุง การจั่ด
โครงสิ้ร�าง การแบ�งสิ้�วันังานั หนั�าทัี�และอุำนัาจ่ขอุงสิ้�วันังานั 
และอัุตรากำลังขอุงกอุงอุำนัวัยการรักษาควัามมั�นัคง
ภัายในัราช่อุาณ์าจ่ักร, แผู้นัแม�บทัภัายใต�ย่ทัธิศูาสิ้ตร์ช่าติ
ประเด็นัควัามมั�นัคง (พ.ศู. 2561 - 2580), แผู้นัรักษา
ควัามมั�นัคงภัายในัราช่อุาณ์าจ่ักร ประจ่ำปี พ.ศู. 2561 - 
2565 (แผู้นัปฏิิบัติราช่การ 5 ปี กอุ.รมนั.) และคำสิ้ั�ง 
ระเบียบ ข�อุบังคับ ทัี�เกี�ยวัข�อุงกับ กอุ.รมนั. อุีกด�วัย แม�วั�า 
กอุ.รมนั. จ่ะเปน็ัหนั�วัยงานัรกัษาควัามมั�นัคงภัายในัประเทัศู 
อุย�างไรก็ตาม เป็นัทีั�เข�าใจ่กันัอุย�างทัั�วัไปในัปัจ่จ่่บันั
งานัควัามมั�นัคง ไม�อุาจ่แบ�งแยกเสิ้�นัแบ�งระหวั�างภัายในั
และภัายนัอุกประเทัศูได� จ่ำเป็นัต�อุงมีการปฏิิบัติการ
ทัี�ต�อุเนั่�อุงกันัอุย�างไร�รอุยต�อุระหวั�างภัายในัและภัายนัอุก
ประเทัศู ซัึ�งนัับวัันั กอุ.รมนั. จ่ำเป็นัต�อุงขยายกรอุบงานั
ทัี�กวั�างขวัางอุอุกไป ซัึ�งมีแนัวัโนั�มขอุงบทับาทัดังต�อุไปนัี� 

บทับาทัในัช่�วังป ีพ.ศู. 2566 - 2570 “ช่�วังปญั่หา
เก�าหมดไป ปัญ่หาใหม�ไม�เกิด” ได�แก� บทับาทัในัระดับ
ระหวั�างประเทัศู เป็นัหนั�วัยงานัโดยตรงในัการประสิ้านั
สิ้มัพนััธิก์ารพัฒนัากิจ่การควัามมั�นัคงภัายในัราช่อุาณ์าจั่กร
ร�วัมกับอุงค์การนัานัาช่าติระดับโลก ภ้ัมิภัาค และ
สิ้ถาบันัการศูึกษาด�านัควัามมั�นัคงนัานัาช่าติ เพ่�อุสิ้ามารถ
สิ้ร�างการรับร้� ควัามเข�าใจ่ และติดตามการเคล่�อุนัไหวั
ในัแวัดวังแนัวัคิดการทัำงานัด�านัควัามมั�นัคง การจ่ัดตั�ง 
“ถังควัามคิดด�านัควัามมั�นัคง”อุย�างม่อุอุาชี่พ เพ่�อุช่�วัย
เสิ้นัอุแนัวัคิดและนัโยบายด�านัควัามมั�นัคง ทัางเล่อุก
แก�หนั�วัยงานัขอุงรัฐ และรัฐบาล อุีกทัั�งเพิ�มศัูกยภัาพ
ในัระบบไซัเบอุร์และอุวักาศู สิ้ำหรับในัระดับภัาค/จ่ังหวััด 
ต�อุงขยายขีดควัามสิ้ามารถ ลงในัระดับทั�อุงถิ�นั พัฒนัา
เคร่อุข�ายไซัเบอุร์ เพิ�มการมีสิ้�วันัร�วัมขอุงภัาคประช่าช่นั
อุย�างเข�มแข็งยิ�งขึ�นั

บทับาทัในัช่�วังปี พ.ศู. 2570 - 2573 “ช่�วัง
ประเทัศูช่าติพัฒนัา ปวังประช่าร�วัมผู้ลักดันั” ในับทับาทั
ระดับระหวั�างประเทัศู ได�แก� การเป็นัอุงค์การกลาง
ประสิ้านังานั “การปฏิิบัติการ” ด�านัควัามมั�นัคงภัายในั
ราช่อุาณ์าจ่ักรระหวั�างประเทัศู พัฒนัาศูักยภัาพขอุง
หนั�วัยงานัด� านัควัามมั�นัคงให� มีขีดควัามสิ้ามารถ 
ควัามพร�อุม สิ้ามารถตดิตาม ปอุ้งกนัั รบัมอุ่กับปัญ่หาทัี�จ่ะ
เกิดขึ�นัในัทั่กร้ปแบบและทั่กมิติ สิ้ำหรับบทับาทัในัระดับ
ประเทัศู ระดบัภัาค ระดบัจ่งัหวัดั และระดบัทั�อุงถิ�นั พฒันัา
เสิ้ริมสิ้ร�างการติดตามสิ้ถานัการณ์์ด�านัควัามมั�นัคงทั่กมิติ 
โดยการมีสิ้�วันัร�วัมขอุงทัก่ภัาคสิ้�วันัอุย�างเตม็รป้แบบ นัั�นัคอุ่ 
การกลั บ ไปสิ้้� ก า รด้ แลบ� านั เม่ อุ งด� วัยประช่าช่นั 
โดยประช่าช่นั เพ่�อุประช่าช่นั อุย�างมศีูกัยภัาพ มอีุงค์ควัามร้� 
ทัันัต�อุการเปลี�ยนัแปลงขอุงสิ้ังคมทั่กระดับ

บทสู่รุป 
กอุ.รมนั. เป็นัหนั�วัยงานัด�านัควัามมั�นัคงทีั� มี

พัฒนัาการมากับย่คสิ้มัยต�าง ๆ ภัายใต�บริบทัควัามมั�นัคง
ขอุงยค่สิ้มัย ทัี�มศีูกัยภัาพในัการบริหารจั่ดการควัามมั�นัคง
ภัายในัราช่อุาณ์าจ่ักร ทีั�สิ้ามารถช่�วัยการบริหารจ่ัดการ
ด�านัควัามมั�นัคงมาอุย�างมีค่ณ์ค�า มีค่ณ้์ปการ มีการ
เปลี�ยนัแปลงบทับาทัการทัำงานัตามบรบิทัสิ้ภัาพแวัดล�อุม
ด�านัควัามมั�นัคงมาอุย�างต�อุเน่ั�อุง และได�ปรบัแก�โครงสิ้ร�าง 
อุำนัาจ่หนั�าทัี�เพ่�อุให�เกิดควัามเหมาะสิ้มกับบทับาทัทัี�ต�อุง
ปรับเปลี�ยนัไปอุย�างรวัดเร็วั และพัฒนัาการขอุงสิ้ภัาพ
แวัดล�อุมโลกและทั�อุงถิ�นั ซัึ�งแนัวัโนั�มการตอุบสิ้นัอุงต�อุการ
ทัำงานัด�านัควัามมั�นัคง ยงัมีควัามจ่ำเป็นัต�อุการตอุบสิ้นัอุง
ภัารกิจ่ด�านัควัามมั�นัคงทีั�คาดการณ์์ไวั� ซัึ�งแผู้นังานั/
โครงการจ่ะเป็นัการเสิ้ริมสิ้ร�างการทัำงานัขอุงภัาครัฐ เพ่�อุ
ตอุบสิ้นัอุงต�อุการช่�วัยเหลอุ่ประช่าช่นั เปน็ัปจั่จ่ยัสิ้ำคญั่ต�อุ
ควัามคาดหวัังขอุงประช่าช่นัได� อุย�างไรก็ตาม ควัรมีการ
จ่ัดการศึูกษาเกี�ยวักับการดำเนิันังานัด�านัควัามมั�นัคง
ภัายในัราช่อุาณ์าจ่ักร ศูึกษาเปรียบเทีัยบการจั่ดระบบ
อุงค์การ แบบภัารกิจ่เฉพาะนัี�ให�กวั�างขวัางยิ�งขึ�นั 

๗๗ปีีที่่� ๒๑ ฉบัับัที่่� ๒ ปีระจำเดืือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



  

u PARNRUETHAI SUANGPHO

น.ส.พรภคภรณ์์ รอดสาตรา

“Thank you” เป็นัคำขอุบค่ณ์ภัาษาอุังกฤษทัี�ถ้กนิัยมใช่�กันัมากทัี�สิ้่ด มีควัามคลาสิ้สิ้ิก และสิ้ามารถ

ใช่�คำนัี�ได�ในัทั่กสิ้ถานัการณ์์ แต�ทั่กทั�านัทัราบกันัหร่อุเปล�าคะ วั�าในัภัาษาอุังกฤษมีวัิธิีพ้ดเพ่�อุแสิ้ดงคำขอุบค่ณ์

มากมายเหล่อุเกินั แล�วัจ่ะพ้ด “ขอุบค่ณ์” ในัร้ปแบบอุ่�นั ๆ ทัี�นัอุกเหนั่อุจ่ากคำวั�า “Thank you” อุย�างไร 

ตามมาด้กันัเลยดีกวั�าค�ะ

Thanks so much / Thanks a lot / Thanks a bunch. / Thanks a ton. / Thanks! / Thanks 

a million ทัั�งหมดมีควัามหมายประมาณ์วั�า “ขอุบค่ณ์มาก ๆ  เลยนัะ” สิ้ามารถใช่�ประโยคไหนัพ้ดแทันักันัก็ได� 

ถ�าอุยากเทั� ๆ หนั�อุยก็ Thanks a million ประโยคนัี�จ่ะแอุบด้ดีกวั�าประโยคอุ่�นั ๆ ค�ะ

ตััวอย่่างประโย่ค เช่�นั Thanks a million for your help. ขอุบค่ณ์มาก ๆ ทีั�มาช่�วัยเรานัะ 

(สิ้ามารถใช่�ร้ปแบบประโยคอุ่�นัวัางไวั�แทันั Thanks a million ได�ทัั�งหมด เช่�นั Thanks a ton for your help.) 

หร่อุใช่�ในักรณ์ีตอุบแบบทัีเล�นัทัีจ่ริงหร่อุประช่ดก็ได�ค�ะ เช่�นั เพ่�อุนัคนัแรกพ้ดวั�า I'm going to let you do the 

dishes today. วัันันัี�เราจ่ะให�เธิอุล�างจ่านันัะ อุีกคนัตอุบ Thanks a million! ขอุบค่ณ์มาก ก็จ่ะเป็นัการตอุบ

แบบเช่ิงประช่ดค�ะ

Cheers เป็นัคำสิ้แลงทีั�มีควัามหมายวั�า “ขอุบค่ณ์” แต�จ่ะใช่�ในัแค�แถบประเทัศูอุังกฤษเทั�านัั�นั 

ถ�าเอุาไปใช่�ทีั�อุเมริกาหร่อุประเทัศูอุ่�นั ๆ คนัเขาจ่ะงงได�นัะคะ เขาอุาจ่จ่ะนัึกวั�า จ่ะด่�มเบียร์เหรอุ? 

จ่ะเช่ียร์กีฬาเหรอุ? มากกวั�า แต�ในัอุังกฤษถ่อุวั�าเป็นัอุีกคำขอุบค่ณ์ทีั�จ่ะได�ยินับ�อุยพอุ ๆ กับการใช่�คำวั�า 

Thank you เลยค�ะ

You made my day. จ่ะสิ้่�อุควัามหมายประมาณ์วั�า ค่ณ์ทัำให�วัันันีั�เป็นัวัันัพิเศูษขอุงฉันัเลย 

สิ้ามารถใช่�ในัการขอุบค่ณ์ได�ในัหลาย ๆ สิ้ถานัการณ์์ เช่�นั มีคนัช่มค่ณ์วั�าด้ดีจ่ัง, หร่อุทัำให�ค่ณ์หัวัเราะ 

มีควัามสิ้่ขมาก ๆ เป็นัต�นั ลอุงไปด้ตัวัอุย�างกันัค�ะ

ตััวอย่่างประโย่ค เช่�นั A : You look so gorgeous today. B : Thanks! You made my day. 

A พ้ดวั�า วัันันัี�ค่ณ์ด้สิ้วัยเป็นัพิเศูษมาก ๆ เลย และ B ตอุบวั�า ขอุบค่ณ์นัะคะ ช่มจ่นัเราเขินัเลยนัะ (ประมาณ์วั�า 

วัันันัี�พิเศูษขึ�นัแล�วันัั�นัเอุง)

I can’t thank you enough. / To say thank you is not enough. “แค�ฉนััขอุบคณ่์มนััคงไม�พอุ / 

แค�คำขอุบค่ณ์เฉย ๆ มันัคงไม�พอุ” จ่ะเป็นัประโยคทัี�เอุาไวั�ใช่�พ้ดขอุบค่ณ์เวัลาทัี�ร้�สิ้ึกวั�า อุีกฝั่ายช่�วัยเหล่อุเรา

มาก ๆ จ่นัเราไม�ร้�จ่ะตอุบแทันัอุย�างไรดี ซัาบซัึ�งใจ่มาก ๆ

ตััวอย่่างประโย่ค เช่�นั You did clean all the house by yourself! To say thank you is not 

enough. ค่ณ์ทัำควัามสิ้ะอุาดบ�านัทัั�งหมดแล�วัเหรอุ แค�คำขอุบค่ณ์มันัอุาจ่จ่ะไม�พอุนัะเนัี�ย

เป็นัอุย�างไรกันับ�างคะ กับเทัคนัิคการกล�าวัคำขอุบค่ณ์เป็นัภัาษาอุังกฤษทัี�ไม�ใช่�คำวั�า “Thank you” 

ลอุงนัำไปใช่�ในัช่ีวัิตประจ่ำวัันัด้ค�ะ
...........................................................................................................................................................................

อ้้างอ้ิง : https://plusaround.com

อุาการนัอุนัไม�หลับ หลับยาก หลับ ๆ ต่�นั ๆ  

จ่นัพักผู้�อุนัไม�เพียงพอุ กลายเป็นัปัญ่หาใหญ่�ขอุงคนัยค่ใหม� 

ซัึ�งสิ้าเหต่อุาจ่มาจ่ากโรคเร่�อุรังบางโรค เช่�นั โรคภั้มิแพ� 

หอุบห่ด ควัามดันัโลหิตสิ้้ง และปัญ่หาทัางด�านัจ่ิตใจ่ 

ควัามเครียดควัามกังวัลต�าง ๆ ซัึ�งแนั�นัอุนัวั�ากระทับ

ต�อุการใช่�ชี่วิัต ค่ณ์จ่ะร้�สิ้ึกอุ�อุนัเพลียในัระหวั�างวัันั และ

เป็นัสิ้าเหต่ให�มีปัญ่หาในัการทัำงานัได� ซัึ�งพบถึง 1/3 

ขอุงประช่ากรทีั�มีปัญ่หาเกี�ยวักับการนัอุนัไม�หลับ 

และมักพบในัผู้้�หญิ่งมากกวั�าผู้้�ช่ายประมาณ์ 2 ต�อุ 1 

และพบบ�อุยขึ�นัตามอุาย่

โรคนัอุนัไม�หลับ (Insomnia) ค่อุ โรคทัี�มีควัาม

ผู้ิดปกติในัวังจ่รการหลับ โดยสิ้ามารถแบ�งเป็นัช่นิัดขอุง

การนัอุนัไม�หลับ 3 ช่นัิดใหญ่�ค่อุ

-	 ชนิดิที่่�	1	หลับัย่าก	: จ่ะมอีุาการหลบัได� แต�ต�อุง

ใช่�ระยะเวัลาเป็นัช่ั�วัโมง

-	 ชนิดิที่่�	2	หลับัไม่ท่ี่นิ	: มกัต่�นักลางดึก เช่�นั หวััค�ำ

อุาจ่พอุหลับได� แต�ไม�นัานัก็จ่ะต่�นั ในับางคนัอุาจ่ต่�นัแล�วั 

กลับหลับอุีกไม�ได�

-	 ชนิิดที่่�	3	หลัับ	ๆ	ตั่�นิ	ๆ	: จ่ะมีอุาการลักษณ์ะ 

ร้�สิ้กึคล�ายไม�ได�หลับเลยทัั�งค่นั เพียงแต�เคลิ�ม ๆ  ไปเป็นัพกั ๆ  

เทั�านัั�นั ซัึ�งผู้้�เป็นัโรคนัอุนัไม�หลับอุาจ่จ่ะมีอุาการเพียง

ข�อุใดข�อุหนัึ�ง หร่อุมีหลายข�อุรวัมกันัก็ได� และแนั�นัอุนั 

เม่�อุมีอุาการนัอุนัไม�หลับในัช่�วังตอุนักลางค่นันัั�นัก็จ่ะสิ้�ง

ผู้ลกระทับในัตอุนักลางวัันัทัำให�ร้�สิ้ึกอุ�อุนัแรง อุ�อุนัเพลีย 

ปวัดศูีรษะ ไม�มีสิ้มาธิิ ง�วังซัึม เป็นัต�นั

สู่าเหตุของอาการนอนไม� หลัับ
1.	 ปัญหาจากสิ่ิ� งแวดลั้อม่  เช่�นั อุ่ณ์หภั้มิ 

สิ้วั�างเกินัไป เสีิ้ยงรบกวันัจ่ากการจ่ราจ่ร โทัรทััศูน์ั 

พ่�นัทีั�นัอุนัแคบเกินัไปหรอุ่กวั�างเกินัไป หรอุ่การนัอุนัต�างทัี� 

ทัำให�หลับยาก

2.	 ปัญหาจากร่างกาย่ เช่�นั อุาการเจ่็บป่วัย 

ปวัดทั�อุง ปวัดตามเนั่�อุตัวั เป็นัโรคเกี�ยวักับการนัอุนัหลับ 

มีปัญ่หาเร่�อุงระบบการหายใจ่ มีอุาการไอุ

3.	 ปัญหาจากจิตัใจ เช่�นั ควัามเครียด อุาการ

วัิตกกังวัล แรงกดดันั หร่อุมีอุาการซัึมเศูร�าและทั�อุแทั� 

หมดกำลังใจ่ หมดหวัังในัการใช่�ชี่วิัต คิดวั�าตัวัเอุงไร�ค�า 

ยึดติดและอุย้�กับตัวัเอุงมากเกินัไป การทัำงานัทัี�ไม�ได�

ตามหวััง

นัอุกจ่ากนัี�ยังเช่่�อุมโยงไปถึงพฤติกรรมการใช่�ช่ีวัิต

ทัี�อุาจ่สิ้�งผู้ลให� เกิดภัาวัะนัอุนัไม�หลับได�  เช่�นัการ

ด่�มแอุลกอุฮอุล์ กาเฟอีุนัในักาแฟ บ่หรี� หร่อุการใช่�ยา

บางช่นัิดนัั�นัอุาจ่สิ้�งผู้ลเกี�ยวักับการนัอุนัหลับ ทั�อุงวั�าง 

ทัำให�เกิดอุาการอึุดอัุด หิวัขึ�นัมาในัช่�วังดึก หร่อุอุิ�ม

มากเ กินัไป จ่นัทัำให� มีอุาการแนั�นัทั�อุงกลางดึก 

จ่นันัอุนัไม�หลับ 

รักษาโรคนิอนิไม่่หลัับ วัิธิีการรักษาขึ�นัอุย้�กับ

สิ้าเหต่อุาการนัอุนัไม�หลับขอุงแต�ละบ่คคลซัึ�งต�อุงแยก

ให�ได�เสิ้ียก�อุนัวั�ามาจ่ากสิ้าเหต่ใด หากเกิดจ่ากอุ่ปนัิสิ้ัย

การนัอุนั แพทัยจ์่ะให�คำแนัะนัำอุป่นัสิิ้ยัการนัอุนัทัี�ถก้ต�อุง 

แต�ถ�าเกิดจ่ากโรคทัางจ่ิตใจ่หร่อุระบบประสิ้าทั เช่�นั 

โรคซัึมเศูร�า โรคไบโพล�าร์ โรคประสิ้าทัต่�นัตัวัผู้ิดปกติ 

แพทัย์อุาจ่แนัะนัำให�ใช่�ยาร�วัมด�วัย

นิอนิไม่ห่ลับัแบบไหนิควรพบจิตัแพที่ย์่ หลายครั�ง

ในัการทัี�เรานัอุนัหลับไม�สิ้นิัทั หร่อุนัอุนัไม�หลับติดต�อุกันั

มากกวั�า 3 วัันั/สิ้ัปดาห์ เป็นัระยะเวัลามากกวั�า 1 เด่อุนั 

จ่ะสิ้�งผู้ลต�อุอุารมณ์ ์สิ้มาธิ ิควัามจ่ำ เกิดภัาวัะเครียด กดดันั 

ร้�สิ้ึกเป็นักังวัล รบกวันัจิ่ตใจ่ขอุงค่ณ์ มีผู้ลกระทับ

ต�อุอุารมณ์์ และประสิ้ิทัธิิภัาพในัการทัำงานั ค่ณ์ควัร

ปรึกษาแพทัย์ แพทัย์จ่ะวัินัิจ่ฉัยด�วัยการสิ้อุบถามประวััติ

ควัามเจ่็บป่วัย อุ่ปนัิสิ้ัยการนัอุนั ปัญ่หาทีั�ทัำให�เกิด

ควัามกงัวัลใจ่ ร�วัมกบัการตรวัจ่ร�างกายอุย�างละเอุยีดเพ่�อุ

ค�นัหาสิ้าเหต่ขอุงอุาการนัอุนัไม�หลับ

การป้องกันอาการนอนไม�หลัับ
1. ต่�นันัอุนัให�เป็นัเวัลาปรับพฤติกรรมการนัอุนั 

ทัี�ไม�เป็นัเวัลา ไม�งีบหลับระหวั�างวัันั ไม�กดดันัตัวัเอุง

ให�นัอุนัหลบั เพราะอุาจ่สิ้�งผู้ลให�ตวััเอุงเกดิควัามวัติกกงัวัล

2. หลกีเลี�ยงการด่�มเคร่�อุงด่�มทัี�กระต่�นัให�ประสิ้าทั

ต่�นัตวััหลงัม่�อุเทัี�ยง เช่�นั กาแฟ หรอุ่ช่า และสิ้บ้บห่รี� เพราะ

จ่ะทัำให�หลับยาก

3. สิ้ร�างสิ้ถานัการณ์์ให�เตียงนัอุนั ค่อุ การหลับ

เทั�านัั�นั ดังนัั�นัการนัอุนัเล�นัด้ทัีวัีทัำงานัพักผู้�อุนัอุ่�นั ๆ 

ให�ทัำนัอุกเตียง เคล็ดลับค่อุ เม่�อุร้�สิ้ึกง�วังแล�วัเทั�านัั�นัถึงลง

มานัอุนัทัี�เตียง

4. อุอุกกำลังกายอุย�างสิ้ม�ำเสิ้มอุ เพราะช่�วัยให�

นัอุนัหลบัได�สิ้บายยิ�งขึ�นั ควัรหลกีเลี�ยงการอุอุกกำลงักายหนักั 

ก�อุนันัอุนั ซัึ�งจ่ะทัำให�นัอุนัหลับได�ยาก

5. พยายามหลับให�ได�ด�วัยตวััเอุง หลีกเลี�ยงการใช่�

ยานัอุนัหลับ ปญั่หาการนัอุนัไม�หลับ อุดนัอุนั หรอุ่พักผู้�อุนั

ไม�เพยีงพอุ แนั�นัอุนัวั�าจ่ะสิ้�งผู้ลเสิ้ยีกบัร�างกายทัำให�ระบบ

ร�างกายทัำงานัติดขัด จ่ะเพิ�มควัามเสิ้ี�ยงขอุงการเกิด

ควัามดันัโลหิตสิ้้งและปัญ่หาด�านัระบบหลอุดเล่อุดหัวัใจ่ 

ระบบภ้ัมิค่�มกันัทัำงานัโดยมีประสิ้ิทัธิิภัาพลดลง ดังนัั�นั 

ไม�ควัรนัิ�งนัอุนัใจ่ ควัรหาสิ้าเหตใ่ห�พบ และทัำการป้อุงกันั

และรักษาอุย�างถ้กต�อุง

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

ที่่�มา : 

ศููนย์์ Let's talk (จิิตเวช) โรงพย์าบาลเปาโล พหลโย์ธิิน

1. APEC ย�อุมาจ่าก Asia-Pacific Economic 
Cooperation หรอุ่ควัามร�วัมมอุ่ทัางเศูรษฐกจิ่ในัภัม้ภิัาค
เอุเชี่ย-แปซัิฟิก ก�อุตั�งขึ�นัเม่�อุปี 2532 ประกอุบด�วัย
สิ้มาช่ิกจ่ำนัวันั 21 เขตเศูรษฐกิจ่ มีประช่ากรรวัมกวั�า 
2,900 ล�านัคนั ผู้ลิตภััณ์ฑ์์มวัลรวัม (GDP) รวัมกวั�า 
1,700 ล�านัล�านับาทั และมีม้ลค�าการค�ารวัมกันัเก่อุบ 
ครึ�งหนัึ�งขอุงการค�าโลก

2. APEC ครั�งทัี�ผู้�านัมาในัปี 2564 ประเทัศู
นัิวัซัีแลนัด์เป็นัเจ่�าภัาพและได�มอุบไม�พายวัากะ (Waka 
Paddle) อุันัเปรียบเสิ้ม่อุนัการขับเคล่�อุนัเร่อุ APEC 
ต�อุไปข�างหนั�าให�ประเทัศูไทัยเพ่�อุเป็นัเจ่�าภัาพต�อุในัปีนีั� 
ซัึ�งประเทัศูไทัยมีกำหนัดการจ่ัด APEC Thailand 2022 
ระหวั�างวัันัทัี� 14 - 19 พ.ย. 65

3. APEC Thailand 2022 กำหนัดหัวัข�อุหลักค่อุ 
Open : Connect : Balance หรอุ่ “เปิดกวั�างสิ้ร�างสิ้มัพนััธ์ิ 
เช่่�อุมโยงกันัสิ้้�สิ้มด่ล” ผู้�านัแนัวัคิด เศูรษฐกิจ่ช่ีวัภัาพ 
เศูรษฐกิจ่หม่นัเวีัยนั และเศูรษฐกิจ่สิ้ี เขียวั (Bio-  
Circular-Green Economy Model หร่อุ BCG)

4. สัิ้ญ่ลักษณ์์ APEC Thailand 2022 ค่อุ 
“ช่ะลอุม” จ่ัดเรียงเสิ้�นัตอุกไม�ไผู้� 3 สิ้ีสิ้านักันัจ่ำนัวันั 
21 ช่�อุง สิ้่�อุถึง 21 เขตเศูรษฐกิจ่สิ้มาช่ิกภัายใต�แนัวัคิด 
BCG Economy Model ดังนัี�

 Open - ช่ะลอุมสิ้่�อุถึงการค�าทัี�เปิดกวั�าง  
ด�วัยตอุกสิ้ีนั�ำเงินั

 Connect - ช่ะลอุมเป็นัสิ้ิ�งทัี�บรรจ่่สิ้ินัค�าหร่อุ
สิ้�งขอุงสิ้ำหรับใช่�ในัการเดินัทัางส่ิ้�อุถึงควัามสัิ้มพันัธิ์ 
เช่่�อุมโยง ด�วัยตอุกสิ้ีช่มพ้

 Balance - ช่ะลอุมทัำจ่ากวััสิ้ด่ธิรรมช่าติ 
เปน็ัมิตรต�อุสิ้ิ�งแวัดล�อุมส่ิ้�อุถึงควัามสิ้มดล่ ด�วัยตอุกสีิ้เขียวั

5. ประโยช่นั์ขอุงไทัยในัการเป็นัเจ่�าภัาพ APEC 
ประเด็นัทัี�ไทัยม่�งผู้ลักดันัให�เป็นัร้ปธิรรมและเป็นัผู้ลลัพธิ์
ในัการเป็นัเจ่�าภัาพการประช่่มครั�งนัี� ได�แก� 

 v การสิ้�งเสิ้ริมการค�าการลงทั่นัเสิ้รีและการ
รวัมกล่�มทัางเศูรษฐกิจ่ในัภั้มิภัาค ซัึ�งเป็นัหัวัใจ่สิ้ำคัญ่ขอุง 
APEC ผู้�านัการขับเคล่�อุนัการเจ่รจ่าเขตการค�าเสิ้รี 
เอุเชี่ย-แปซิัฟิก (Free Trade Area of Asia-Pacific : 
FTAAP) ในับริบทัขอุงการเจ่ริญ่เติบโตหลังโควิัด-19 
ทัี�จ่ะต�อุงยั�งยน่ัและสิ้มดล่ และเป็นัประโยช่น์ัต�อุทัก่ภัาคสิ้�วันั

 v สิ้�งเสิ้ริมการเดนิัทัางทัี�สิ้ะดวักและปลอุดภัยั 
ผู้�านัการจั่ดตั�งกลไก APEC Safe Passage Taskforce 
เพ่�อุหาร่อุแนัวัทัางทัี�สิ้�งเสิ้ริมการเดินัทัางทัี�สิ้ะดวักและ
ปลอุดภััย อุาทัิ การอุำนัวัยควัามสิ้ะดวักอุาช่ีพสิ้ำคัญ่ เช่�นั 
ล้กเร่อุ การสิ้�งเสิ้ริมการใช่� Public Key Infrastructure 
ในัการแช่ร์ข�อุม้ลด�านัสิ้่ขภัาพในัภั้มิภัาค และการขยาย
คณ่์สิ้มบตัขิอุงบตัรเดินัทัางสิ้ำหรับนักัธิร่กจิ่ APEC (APEC 
Business Travel Card : ABTC) ให�ครอุบคล่มผู้้�เดินัทัาง
กวั�างขึ�นั 

 v การสิ้�งเสิ้ริมการเจ่ริญ่เติบโตทัี�ยั� งย่นั 
และครอุบคล่มในั APEC ด�วัยการจั่ดทัำเอุกสิ้ารผู้ลลัพธ์ิ
ระดับผู้้�นัำ เพ่�อุเร�งการพัฒนัาตามแผู้นังานัขอุง APEC 
ไปสิ้้�การเติบโตอุย�างเข�มแข็ง ย่ดหย่�นั ยั�งย่นั ครอุบคล่ม 
และสิ้มด่ลในัย่คหลังโควิัด-19 ตามแนัวัคิด BCG 
Economy
.........................................................................................

อ้้างอ้ิงภาพ :
https://www.thaipbs.or.th/now/infographic/37

อ้้างอ้ิง : 
https://www.apec2022.go.th/th/what-is-apec-th/

https://apec2022.prd.go.th/10-interesting-facts-about-apec/
เรี่ยบเรี่ยง : พันเอกหญิิง ธิันย์์วรัชญิ์  จิิตรู

ใช่่อาการป่่วยทางจิิตหรือไม่่?
อยากนอน แต่่นอนไม่่หลัับ

๘๘
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“ขอเชิิญผู้้� มีีจิิตศรััทธาที�มีางานวััดในวัันนี� 
ทำบุุญไหวั�พรัะปิิดทองได�ที�ศาลาหน�าวััดได�เลย
นะครัับุ...”

“ถั่ั�วัต�มี ข�าวัโพดต�มี อ�อยควัั�นไหมีจิ๊ะพี�  
ทานกัันเพลิน ๆ ตอนด้หนังจิ�า...”

“คณะลิ เกั พ่อทองมีา เปิิ ดวัิ กัแล� วันะจิ๊ ะ 
“พ่อชิาตรั”ี พรัะเอกัหนุม่ีหล่อขวัญัใจิแม่ี ๆ รัออย่้จิ�ะ...”

“เวัที เสีียงทอง กัารัปิรัะกัวัดรั�อง เพลง 
ชิิงเงินรัางวััล กัำลังจิะเรัิ�มีแล�วันะคะ รัักัใครัเชิียรั์ใครั
สีามีารัถั่ซื้้�อล้กัโปิ่งนับุคะแนนได�เลยค่า”

เสีิ้ยงมัคนัายกกล�าวัเชิ่ญ่ช่วันัทัำบ่ญ่ เสีิ้ยงพ�อุค�า
แม�ค�าตะโกนัขายสิ้ินัค�า เสิ้ียงดนัตรีจ่ากเวัทัีประกวัด
ร�อุง เพลง หร่อุ เ สีิ้ยง ขับลำกลอุนัจ่ากคณ์ะลิ เก  
ล�วันัปะปนักันัอุย�างฟังไม�ได�ศัูพทั์ เคล�าคลอุไปกับผู้้�คนั
จ่ำนัวันัมากทีั�เดินัขวัักไขวั�ภัายในังานั ภัายใต�ทั�อุงฟ้า 
ยามค�ำ และแสิ้งวัะวับัสิ้ลับเจ่ดิจ่�าขอุงแสิ้งไฟประดับประดา

งานัวััดเป็นักิจ่กรรมทัี�มีการจั่ดมาอุย�างเนิั�นันัานั
ตั�งแต�อุดีต โดยมีวััตถ่ประสิ้งค์เพ่�อุนัมัสิ้การป้ช่นัียสิ้ถานั
และป้ช่นีัยวััตถ่สิ้ำคัญ่ขอุงวััด ประการหนัึ�งเพ่�อุเต่อุนั
ไม�ให�มหาช่นัทัั�งในัทั�อุงถิ�นัและต�างถิ�นัล่มควัามสิ้ำคัญ่
ขอุงป้ช่นัียสิ้ถานัและป้ช่นัียวััตถ่นัั�นั ๆ โดยกำหนัดเป็นั
วัันันักัขตัฤกษ์สิ้ำหรบัการนัมัสิ้การประจ่ำปี และอุกีประการ 
ก็ถ่อุเป็นัโอุกาสิ้ให�ผู้้�คนัร�วัมแสิ้วังบ่ญ่และระลึกถึงคติ
ควัามเช่่�อุทัางพ่ทัธิศูาสิ้นัา และเพ่�อุเต่อุนัไม�ให�มหาช่นั 
ทัั�งในัทั�อุงถิ�นัและต�างถิ�นัลม่ควัามสิ้ำคญั่ขอุงปช้่นีัยสิ้ถานั
และป้ช่นีัยวััตถ่นัั�นั ๆ รวัมถึงถ่อุเป็นัโอุกาสิ้ให�ผู้้�คนั 
ร�วัมแสิ้วังบ่ญ่และระลึกถึงคติควัามเช่่�อุทัางพ่ทัธิศูาสิ้นัา

นัอุกเหนั่อุจ่ากการเคารพสิ้ักการะสิ้ิ�งศูักดิ�สิ้ิทัธิิ�
ภัายในัวััด ยังมีการจ่ัดกิจ่กรรมสิ้ร�างควัามบันัเทัิงทัี�มี 
การพฒันัารป้แบบเร่�อุยมา อุาทั ิเคร่�อุงเล�นัสิ้ำหรบัเดก็ ๆ  
ช่ิงช่�าสิ้วัรรค์ ม�าหม่นั สิ้าวันั�อุยตกนั�ำ เกมปาเป้า ยิงปืนั
ช่ิงรางวััล การอุอุกร�านัอุาหารและร�านัขายขอุงต�าง ๆ 
จ่นักลายเป็นัตลาดนััด รวัมถึงมหรสิ้พต�าง ๆ ได�แก�  
ลิเก ลำตัด งิ�วั หนัังกลางแปลง ซัึ�งเป็นัสิ้ิ�งทัี�ดึงด้ดผู้้�คนั 
ให�เข�ามาร�วัมงานั จ่นักลายเป็นัสัิ้ญ่ลักษณ์์ขอุงงานัวััด 
อุีกประการหนัึ�ง

แนั�นัอุนัวั�าเม่�อุยค่สิ้มัยผู้�านัไปควัามบันัเทิังภัายในั
งานัวัดักแ็ปรเปลี�ยนัตาม หากลอุงสิ้อุบถามผู้้�คนัทัี�เติบโต
ต�างย่คและสิ้มัย ก็ได�พบเจ่อุกับควัามบันัเทัิงภัายในั 
งานัวััดทัี�แตกต�างกันัอุอุกไป ซึั�งปัจ่จ่่บันันีั�กิจ่กรรม 
ควัามบันัเทัิงภัายในังานัวััดก็มีหลายสิ้ิ�งหลายอุย�าง 
ทัี�แทับจ่ะเล่อุนัหายไปเสิ้ียแล�วั

- หนังกลัางแปลัง
 หนัังกลางแปลง ค่อุร้ปแบบภัาพยนัตร์เร�ทัี�มี

การเคล่�อุนัย�ายไปตามพ่�นัทัี�ต�าง ๆ จ่ัดในัพ่�นัทัี�โล�งแจ่�ง 
ไม�มีหลังคาปกคล่ม จ่ึงนัิยมฉายในัช่�วังเวัลากลางค่นั
เทั�านัั�นั ในัแต�ละพ่�นัทัี�จ่ะมีการเรียกหนัังกลางแปลง
แตกต�างกันัอุอุกไป เช่�นั หนังัล�อุมผู้�า, หนังัล�อุมรั�วั, หนังัเร� 
หร่อุหนัังขายยา เป็นัต�นั ซัึ�งการเรียกช่่�อุทัี�แตกต�าง
เกดิจ่ากลักษณ์ะเฉพาะทัี�ต�างกันัขอุงหนังักลางแปลง เช่�นั 
การฉายภัาพยนัตร์สิ้ลับกับการขายผู้ลิตภัณั์ฑ์ห์รอุ่ขายยา 
จ่ะเรียกวั�า “หนัังขายยา” หร่อุหนัังกลางแปลงทัี�มี 
การล�อุมผู้�ารอุบ ๆ บริเวัณ์ทัี�ฉายภัาพยนัตร์ จ่ะเรียกวั�า 
“หนัังล�อุมผู้�า” เป็นัต�นั โดยหนัังกลางแปลงนัิยม
ฉายในังานัมงคลและงานัอุวัมงคลรวัมไปถึงงานัเทัศูกาล
หร่อุงานัวััดประจ่ำปี 

หนัั งกลางแปลงเฟื� อุงฟ้ ถึ งขีดสิ้่ด ในัช่� วังปี  
พ.ศู. 2530 และซับเซัาลงในัช่�วังปี พ.ศู. 2540 
เนั่�อุงจ่ากภัาวัะเศูรษฐกิจ่, การพัฒนัาทัางเทัคโนัโลยี
การฉายภัาพยนัตร์ และปัญ่หาการเปลี�ยนัผัู้นัเข�าสิ้้�ยค่ดิจ่ทิัลั 
สิ้�งผู้ลให�กิจ่การหนัังกลางแปลงค�อุย ๆ ปิดกิจ่การลง 
ซัึ� งในัปัจ่จ่่บันัการฉายหนัังกลางแปลงยังคงมีอุย้�
แต�หลงเหล่อุอุย้�ไม�มากนััก

- ร�าวงยุ้อนยุุค
 รำวังเกิดขึ�นัจ่ากในัสิ้มัยจ่อุมพล ป. พบิล้สิ้งคราม 

ทัี�ต�อุงการสิ้ร�างเอุกลักษณ์ค์วัามเป็นัช่าติผู้�านัการละเล�นั
รำวังสิ้ามคัค ีหรอุ่เรยีกอุกีช่่�อุวั�ารำโทันั ด�วัยแรงบนััดาลใจ่ 
เม่�อุครั�งลงพ่�นัทัี�ตรวัจ่ราช่การทัางภัาคอุีสิ้านัและ 
ภัาคเหนัอุ่ ซัึ�งช่าวับ�านัได�มาต�อุนัรับและนัำศิูลปะรำโทันั
มาจ่ัดแสิ้ดงต�อุนัรับ การเดินัทัางครั� งนัั�นัจ่ึง เป็นั 
แรงผู้ลักดันัให� จ่อุมพล ป. พิบ้ลสิ้งคราม สิ้นัับสิ้นั่นั
การละเล�นัอุย�างรำโทันัก�าวัขึ�นัสิ้้�วััฒนัธิรรมระดับช่าติ 
วััฒนัธิรรมรำโทันัจ่ึงเกิดขึ�นัภัายใต�นัโยบายช่าติ ภัายใต�
การนัำขอุงจ่อุมพล ป. และแพร�หลายสิ้้�ทั�อุงถิ�นัไทัย 
ทัั�วัทั่กภัาค อุย�างฉับไวัและกลมกล่นัเข�าสิ้้�ทั่กสัิ้งคมไทัย
จ่นักลายเป็นั การละเล�นัขอุงไทัย

ต�อุมารำวังมีการพัฒนัา คิดค�นั แต�งเติมมากขึ�นั 
ประย่กต์ทั�าเต�นัใหม�ด�วัยการใสิ้�ทัำนัอุง การเคล่�อุนัไหวั 
โยกย�ายสิ้�ายสิ้ะโพก เกิดเป็นัรำวังทัี�สิ้นั่ก เร�าใจ่เพิ�มขึ�นั
กวั�ารำวังแบบเดมิ จ่ากการปรบัเปลี�ยนั ประยก่ตท์ั�วังทั�า 
การรำและบทัเพลงรำวังยงัสิ้�งผู้ลถงึการเกดิ “เพลงลก้ทั่�ง 
และล้กกร่ง” ขึ�นัในัย่คปัจ่จ่่บันัด�วัย 

เม่�อุควัามนิัยมขอุงรำวังเพิ�มมากชึ่�นั มีการตั�ง
คณ์ะรำวังรับจ่�างไปแสิ้ดงงานัร่�นัเริงโดยเฉพาะงานัวััด 
ซึั�งรำวังคณ์ะหนัึ�งประกอุบด�วัย นัางรำอุย�างนั�อุย 20 - 30 คนั 
โดยตั�งเวัทีัยกสิ้ง้ประมาณ์ 1 - 1.50 เมตร กำหนัดเป็นัรอุบ 
รอุบละ ประมาณ์ 8 - 10 นัาทัี ก�อุนัรำวังจ่ะมีการรำ
ถวัายมอุ่ เพ่�อุเปน็ัการคารวัะครบ้าอุาจ่ารย์ เจ่�าทัี�เจ่�าทัาง 
ถ่อุเป็นัการโช่วั์ตัวันัางรำไปด�วัย รำวังจ่ะมีทัี�จ่ำหนั�ายตั�วั
ในัราคา 1 - 2 บาทั อุย�างสิ้้งไม�เกินั 5 บาทั ผู้้�รำก็จ่ะขึ�นั
ไปรำกับนัางรำทัี�ตนัพอุใจ่หมายตาไวั� และหยด่รำต�อุเม่�อุ
ได�ยินัสิ้ัญ่ญ่าณ์นักหวัีด 

ทัั�งนัี� เม่�อุกาลเวัลาผัู้นัผู้�านัไป ทัำให�รำวังเริ�มซับเซัา 
ซัึ�งในัวัันันัี�อุาจ่จ่ะยังมีคณ์ะรำวังย�อุนัย่คเหล่อุอุย้�บ�าง 
แต�ก็นั�อุยมากแล�วั 

นัอุกจ่ากการละเล�นัดงักล�าวัข�างต�นั ยงัมกีจิ่กรรม
อุีกหลายประเภัทัทัี�ลดลงอุย�างเห็นัได�ช่ัด เช่�นั สิ้าวันั�อุย
ตกนั�ำ, รถไต�ถงั, หรอุ่โช่วัต์�าง ๆ  แม�วั�าในัปจั่จ่บ่นัักจิ่กรรม
บางอุย�างจ่ะลดนั�อุยลง หรอุ่อุาจ่สิ้ญ้่หายไปบ�าง แต�เสิ้นั�ห์
และควัามสิ้นัก่ขอุงงานัวัดัยงัคงเปน็ัเอุกลกัษณ์ท์ัี�ครอุงใจ่
ผู้้�คนัทั่กย่คทั่กสิ้มัย และไม�สิ้้ญ่หายไปจ่ากสิ้ังคมไทัย
อุย�างแนั�นัอุนั 

ขอขอบคุณข้อมู่ลัจาก	

จ่ากอุ�างนัั�นัเอุง นัอุกจ่ากนัี� การทัี�ทัะเลสิ้าบขั�วัโลกหายวัับไป 
ยงัสิ้�งผู้ลลก้โซั�ปั�นัป่วันัไปถงึระบบนัเิวัศูในัพ่�นัทัี�ทัี�พึ�งพงินั�ำจ่าก
ทัะเลสิ้าบอุีกด�วัย

น้ำำ� �แข็็งใต้้พ้ื้� น้ำโลกละล�ย
ภัาวัะโลกร�อุนัไม�ได�เพียงแค�ทัำให�ธิารนั�ำแข็งขั�วัโลก

ละลายอุย�างต�อุเนั่�อุงเทั�านัั�นั แต�ยังสิ้�งผู้ลให�ช่ั�นันั�ำแข็งถาวัร 
ทัี�มีอุย้�ใต�พ่�นัผู้ิวัโลกค�อุย ๆ ละลายลดปริมาณ์ลงไปเช่�นักันั 
ผู้ลลัพธิ์ทีั�อุาจ่เกิดขึ�นัตามมาในัอุนัาคตก็ค่อุ จ่่ดใต�พ่�นัโลก  
ซัึ�งเคยเป็นันั�ำแข็งหายไปจ่นัเกิดเป็นั “ร้รั�วั” ใต�ดินัขึ�นัมา 
เม่�อุเป็นัเช่�นันัี�สิ้ภัาพทัางภั้มิศูาสิ้ตร์ในัพ่�นัทัี�ย�อุมเปลี�ยนัไป

ชน้ำวน้ำเกิดไฟป่่�
นัักวัิทัยาศูาสิ้ตร์สิ้�วันัใหญ่�ย่นัยันัตรงกันัทัั�วัโลกวั�า 

ภัยัโลกร�อุนัเป็นัสิ้าเหตใ่ห�ธิารนั�ำแขง็ละลายและพาย่ก�อุตวัับ�อุย 
และรน่ัแรงขึ�นักวั�าในัอุดตี ยิ�งไปกวั�านัั�นั ภัาวัะโลกร�อุนัยงัเปน็ั
ปัจ่จ่ัยหนัึ�งทัี�ทัำให�เกิด “ไฟป่า” ได�ง�ายขึ�นัในัหลายประเทัศู
ทัั�วัโลก และช่าติเม่อุงหนัาวัในัซัีกโลกตะวัันัตก ซัึ�งตามปกติ
ไม�ค�อุยมีปัญ่หาเร่�อุงไฟป่า ก็เริ�มร้�สึิ้กถึงควัามเปลี�ยนัแปลงนัี�
กนััแล�วั เหตเ่พราะสิ้ภัาพปา่แห�งกวั�าเดมิ จ่งึเปน็ัเช่่�อุไฟอุย�างดี

ผู้้้แข็็งแกร่่งเท่่�น้้ำ� น้ำถึึงอย่้ร่อด
โลกร�อุนัสิ้�งผู้ลให�หนั�าหนัาวัหดสัิ้�นัลง และหนั�าร�อุนั

มาถึงเร็วัขึ�นั บรรดา “นักอุพยพ” หลายสิ้ายพันัธ์่ิต�างมึนังง 
ปรับ “นัาฬิิกาช่ีวัภัาพ” ในัตัวัขอุงมันัให�เข�ากับสิ้ภัาพ
ควัามผู้ันัแปรขอุงฤด้กาลทัี�บิดเบี�ยวัไปไม�ทัันั สิ้ัตวั์ทัี�จ่ะ 
เอุาช่ีวิัตรอุดจ่ากสิ้ภัาพภั้มิอุากาศูแปรปรวันัในัทั่กวัันันัี�ได�
ต�อุงเปน็ัสิ้ายพนััธ์่ิทัี�แขง็แรงทัี�ส่ิ้ดเทั�านัั�นั ในัทัี�ส่ิ้ดสิ้ตัวัท์ัี�อุย้�รอุด
จ่ะต�อุง “กลายพันัธิ่์” หร่อุปรับพันัธิ่กรรมในัตัวัมันัเสิ้ียใหม� 
เพ่�อุรับม่อุภััยโลกร�อุนัให�ได� และมีสิ้ัตวั์หลายช่นัิดกำลัง
วัิวััฒนัาการตัวัเอุงเช่�นันัั�นัอุย้�

ด�วเที่ยมโคจร่เร็่วกว่�เดิม
การปล�อุยก๊าซัคาร์บอุนัไดอุอุกไซัด์จ่ากโรงงานั

อุ่ตสิ้าหกรรม โรงไฟฟ้าถ�านัหินั ยวัดยานัพาหนัะ ฯลฯ  
ค่อุ ตัวัการสิ้ำคัญ่ขอุงวิักฤตโลกร�อุนั ล�าสิ้่ดพบวั�าเจ่�าก๊าซั
ตัวัเดียวักันันัี�เอุงทัี�ขึ�นัไปสิ้ะสิ้มมากขึ�นัในัช่ั�นับรรยากาศูโลก 
ได�กลายเป็นัต�นัเหต่ทัำให� “ดาวัเทีัยม” ทัี�อุย้�ในัวังโคจ่รโลก
เคล่�อุนัทีั�เรว็ักวั�าเดิม ตามปกติอุากาศูในับรรยากาศูช่ั�นันัอุกสิ้ด่ 
ขอุงโลกจ่ะเบาบาง แต�โมเลกล่ขอุงอุากาศูจ่ะยังคงมีแรงดึงดด้
มากพอุในัการทัำให�ดาวัเทัียมโคจ่รช่�า ๆ ดังนัั�นั เราอุาจ่เคย
ได�ยินัข�าวักันัมาบ�างวั�า ผู้้�ควับค่มต�อุงจ่่ดระเบิดดาวัเทัียมเป็นั
ระยะ ๆ เพ่�อุให�ดาวัเทัียมโคจ่รต�อุไปอุย�างถ้กต�อุง อุย�างไร
ก็ตาม เม่�อุคาร์บอุนัไดอุอุกไซัด์ลอุยไปสิ้ะสิ้มในับรรยากาศู 
ช่ั�นัล�างมากไป จ่ะทัำแรงดึงด้ดขอุงบรรยากาศูช่ั�นันัอุกสิ้่ด 
ลดกำลังลง ดาวัเทัียมจ่ึงโคจ่รเร็วักวั�าปกติ

ภู้เข็�กร่ะเด้งต้้วเหน้้ำอพ้ื้� น้ำโลก
ภั้เขาและเทั่อุกเขาสิ้้งหลายแห�งทัั�วัโลกกำลังขยายตัวั 

“ส้ิ้ง” ขึ�นั เพราะผู้ลจ่ากโลกร�อุนั เป็นัเพราะตามธิรรมช่าติ 
ทัี�ผู้�านั ๆ  มานับัพันัป ียอุดภัเ้ขาในัเขตหนัาวัเย็นัโดยทัั�วัไปจ่ะมี 
“นั�ำแข็ง” ปกคล่มอุย้� ทัำหนั�าทัี�เป็นัเหม่อุนักับต่�มนั�ำหนััก
ทัี�คอุยกดทัับให�ฐานัล�างขอุงภ้ัเขาทัร่ดต�ำลงไปใต�พ่�นัผิู้วั 
เม่�อุนั�ำแข็งบนัยอุดเขามลายสิ้้ญ่สิ้ิ�นัไป สิ้�วันัฐานัล�างทัี�เคยถ้ก
กดจ่มดินัลงไปจ่ะค�อุย ๆ กระเด�งค่นัตัวักลับมาเหนั่อุผู้ิวัโลก
อุีกครั�ง

โบร่�ณสถึ�น้ำเสียห�ย
โบราณ์สิ้ถานั เม่อุงเก�าแก� ซัากปรักหักพังทัาง

ประวััติศูาสิ้ตร์ ฯลฯ อุันัเป็นัสิ้ิ�งแสิ้ดงถึงวััฒนัธิรรมอุันัร่�งเร่อุง
ขอุงมนั่ษย์ในัอุดีตได�รับผู้ลกระทับจ่ากโลกร�อุนั เหต่เพราะ
โลกร�อุนัทัำให�อุากาศูทัั�วัโลกแปรปรวันั ทัั�งเกิดพาย่ นั�ำทั�วัม 
ภััยแล�ง ระดับนั�ำทัะเลเพิ�มสิ้้ง และล�วันัแต�ยิ� งสิ้ร�าง 
ควัามเสิ้ยีหายให�กับมรดกตกทัอุดทัางประวัตัศิูาสิ้ตรด์งักล�าวั 
ซัึ�งมีสิ้ภัาพทัร่ดโทัรมอุย้�แล�วั โบราณ์สิ้ถานัอุาย่ 600 ปี 
ในัจ่งัหวัดัสิ้โ่ขทัยัขอุงประเทัศูไทัยเรา กเ็คยเสิ้ยีหายอุย�างหนักั
เพราะภััยนั�ำทั�วัมใหญ่� ซัึ�งเป็นัผู้ลจ่ากภััยโลกร�อุนั มาแล�วั
เช่�นักันั

.............................................................................................
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ประโยชน์์ของเทคโน์โลยีอวกาศ

ด้�น้ำก�ร่ส้�อส�ร่
ดาวัเทัียมสิ้่�อุสิ้าร เป็นัดาวัเทัียมทัี�ทัำหนั�าทัี�เป็นัสิ้ถานัี

รับสิ้�งคล่�นัวิัทัย่เพ่�อุการสิ้่�อุสิ้ารและโทัรคมนัาคม ทัั�งทัี�เป็นั 
การสิ้่�อุสิ้ารภัายในัประเทัศูและระหวั�างประเทัศู สิ้�วันัใหญ่� 
ใช่�สิ้ำหรับกิจ่การโทัรศูัพทั์ โทัรเลข โทัรสิ้าร รวัมทัั�ง 
การถ�ายทัอุดสิ้ัญ่ญ่าณ์โทัรทััศูนั์และสิ้ัญ่ญ่าณ์วัิทัย่

 
ด้�น้ำก�ร่พื้ย�กร่ณ์อ�ก�ศ

ดาวัเทัยีมอุต่น่ัยิมวัทิัยา ทัำหนั�าทัี�สิ้�งสิ้ญั่ญ่าณ์ภัาพถ�าย
ทัางอุากาศูทัี�ประกอุบด�วัยข�อุม้ลทัางอุ่ต่นัิยมวัิทัยา เช่�นั 
จ่ำนัวันัและช่นัิดขอุงเมฆ ควัามแปรปรวันัขอุงอุากาศู 
ควัามเร็วัลม ควัามช่่�นั อุ่ณ์หภั้มิ ทัำให�สิ้ามารถเต่อุนัภััย 
ทัี�เกิดจ่ากธิรรมช่าติต�าง ๆ ได�โดยเฉพาะการเกิดพาย่

ด้�น้ำก�ร่สำ�ร่วจท่ร้่พื้ย�กร่ธร่ร่มช�ติ้
ดาวัเทัียมสิ้ำรวัจ่ทัรัพยากรธิรรมช่าติ เป็นัดาวัเทัียม 

ทัี� ถ้กใช่� เป็นัสิ้ถานัี เคล่�อุนัทัี�สิ้ำรวัจ่ด้พ่�นัทัี� ผิู้วัโลกและ 
การเปลี�ยนัแปลงต�าง ๆ ทัี� เ กิดขึ�นั ทัำให�ทัราบข�อุม้ล 
ทัั� งทัางด� านัธิรณี์ วิัทัยา นัิ เวัศู วิัทัยา เป็นัประโยช่น์ั 
ด�านัการเกษตรและการอุนั่รักษ์ทัรัพยากรธิรรมช่าติ

จ่ากปรากฏิการณ์์ต�าง ๆ ทัี�เกิดขึ�นัในัปัจ่จ่่บันั ทัำให�
ทัราบถึงการเปลี�ยนัแปลงและผู้ลกระทับทัี�เกิดขึ�นั ไม�เพยีงแต�
ก�อุให�เกิดควัามเปลี�ยนัแปลงทัี�เห็นัได�ช่ัดเจ่นั อุาทัิ อุากาศู 
ร�อุนัขึ�นั นั�ำแข็งขั�วัโลกละลาย หร่อุระดับนั�ำทัะเลโลกสิ้้งขึ�นั
เทั�านัั�นั แต�ปัจ่จ่่บันัยังเป็นัต�นัเหต่ขอุงปรากฏิการณ์์แปลก ๆ 
มากมาย

 
ส�ร่ภู้มิแพ้ื้แพื้ร่่ร่ะบ�ด

ในัช่�วังไม�กี�ปีทัี�ผู้�านัมานัี� ในัประเทัศูสิ้หรัฐอุเมริกา 
ได�เกดิปรากฏิการณ์ป์ระหลาดขึ�นัท่ัก ๆ  ช่�วังฤดใ้บไม�ผู้ล ินัั�นัค่อุ 
ประช่าช่นัไอุ จ่าม เป็นัภั้มิแพ� และหอุบห่ดกันัง�ายขึ�นั 
และบ�อุยขึ�นัโดยไม�ทัราบสิ้าเหต ่จ่ากการศูกึษาทัี�ผู้�านัมาพบวั�า 
วัถีิช่วีัติทัี�เปลี�ยนัแปลงไปกับสิ้ภัาพมลพิษในัอุากาศู เป็นัสิ้าเหต่
สิ้ำคัญ่ขอุงอุาการดังกล�าวั

อุย�างไรก็ตาม มีงานัวัิจ่ัยใหม� ๆ ช่ี�ให�เห็นัวั�า วัิกฤต
อุ่ณ์หภั้มิโลกร�อุนัขึ�นัและมีระดับก๊าซัคาร์บอุนัไดอุอุกไซัด์
ในัอุากาศูมากขึ�นั ค่อุต�นัเหต่ทัำให�พ่ช่พรรณ์ต�าง ๆ ผู้ลิใบเร็วั
กวั�าเดิม ขณ์ะเดียวักันัปริมาณ์ละอุอุงเกสิ้รทัี�ฟ่้งกระจ่าย
ไปตามอุากาศูก็มากขึ�นัเช่�นักันั คนัทัี�เป็นัภั้มิแพ�หร่อุหอุบห่ด
เม่�อุสิ้้ดละอุอุงเหล�านัี�เข�าไปมาก ๆ อุาการจ่ึงกำเริบง�าย

ส้ต้ว์อพื้ยพื้ไร้่ที่�อย่้
ผู้ลกระทับจ่ากปญั่หาโลกร�อุนั ทัำให�สิ้ตัวับ์างช่นัดิ เช่�นั 

กระรอุก ตัวัช่ิปมังก์ หร่อุแม�กระทัั�งหนั้ ต�อุงอุพยพหนัีขึ�นัไป
อุย้�บนัทัี�สิ้้ งขึ�นั  สิ้ัตวั์ทัี� กำ ลัง เผู้ช่ิญ่ปัญ่หาใหญ่�  ได�แก� 
“หมีขั�วัโลก” ทัี�ในัอุนัาคตอุาจ่มีช่ีวัิตอุย้�ในัถิ�นัฐานัเดิม 
แถบอุาร์กติก ขั�วัโลกเหนั่อุไม�ได� เนั่�อุงจ่ากธิารนั�ำแข็งละลาย
อุย�างรวัดเร็วั

“พ้ื้ช” ข้็�วโลกค้น้ำชีพื้
ช่�วังไม�กี�ทัศูวัรรษทัี�ผู้�านัมา ผู้ลจ่ากภัาวัะนั�ำแขง็ขั�วัโลก

ละลายเพราะโลกร�อุนั สิ้�งผู้ลต�อุการดำรงอุย้�ขอุงพ่ช่และสิ้ัตวั์
จ่ำนัวันัมาก ตามปกติ พ่ช่แถบอุาร์กติกจ่ะถ้กปกคล่มอุย้�ในั 
นั�ำแขง็ตลอุดทัั�งปี แต�ปัจ่จ่บ่นัั เม่�อุนั�ำแขง็ละลายมากขึ�นัเร่�อุย ๆ 
โดยเฉพาะในัช่�วังก�อุนัฤดใ้บไม�ผู้ล ิจ่งึทัำให�พช่่ทีั�เคยถก้ห�อุห่�ม
ด�วัยนั�ำแข็งกลายเป็นัอิุสิ้ระ สิ้ามารถเริ�มกระบวันัการ
สิ้ังเคราะห์แสิ้งและกลับมาเติบโตขึ�นัอุีกครั�ง กลายเป็นั 
อุีก 1 ปรากฏิการณ์์ใหม�ขอุงพ่�นัทัี�ขั�วัโลกเหนั่อุ

ท่ะเลส�บห�ยส�บส้ญ
เร่�อุงประหลาด ๆ ทัี�เกิดขึ�นัในัเขตอุาร์กติก หร่อุ 

ขั�วัโลกเหน่ัอุยังไม�หมดแค�นัั�นั มีงานัวิัจ่ัยช่ี�ให�เห็นัวั�า ในัช่�วัง 
20 - 30 ปีทัี�ผู้�านัมา “ทัะเลสิ้าบ” ประมาณ์ 125 แห�ง 
ได�หายสิ้าบสิ้้ญ่ไปจ่ากเขตอุาร์กติก เป็นัสิ้ัญ่ญ่าณ์หนัึ�งทัี�ช่�วัย
ให�เหน็ัวั�า ภัยัโลกร�อุนัสิ้�งผู้ลกระทับเรว็ัมากต�อุสิ้ภัาพแวัดล�อุม
แถบขั�วัโลก สิ้าเหตท่ัี�ทัะเลสิ้าบหายไปก็เพราะ “เพอุร์มาฟรอุสิ้” 
ทัี�เป็นันั�ำแข็งแข็งตัวัอุย้�ใต�พ่�นัทัะเลสิ้าบนัั�นัละลายหมดสิิ้�นัไป 
ดังนัั�นั นั�ำในัทัะเลสิ้าบจ่ึงซัึมเข�าสิ้้�พ่�นัดินัข�างใต�ได� เหม่อุนักับ
เวัลาเราดึงจ่ก่ปดินั�ำอุอุกจ่ากอุ�างอุาบนั�ำแล�วันั�ำจึ่งไหลหมดไป

ปัจ่จ่่บันัสิ้ิ�งประดิษฐ์ทัี�อุาศัูยควัามร้�ทัางด�านัเทัคโนัโลยีอุวักาศูมีมากมายหลายช่ิ�นั โดยเฉพาะการสิ้ร�างดาวัเทีัยม
ประเภัทัต�าง ๆ ขึ�นัมาช่�วัยอุำนัวัยประโยช่นั์ต�อุการดำรงช่ีวัิตขอุงมนั่ษย์ในัหลาย ๆ ด�านัทัี�สิ้ำคัญ่

...........................................................................................................................................................................................................
ที่่�มา : http://www.dek-d.com/board/view.php?id=965888
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วัารสิ้ารข�าวั กอุ.รมนั. ฉบับนัี�ขอุแนัะนัำหนั�วัยงานั
ภัายในั กอุ.รมนั. ให�ทั่กทั�านัได�ร้�จ่ัก ซัึ�งเป็นัหนั�วัยงานัทัี�มี
ควัามสิ้ำคญั่ในัการขบัเคล่�อุนัและเปน็ักลไกการปฏิบิตังิานั
ทัางด�านับ่คลากรขอุง กอุ.รมนั. ให�ประสิ้บควัามสิ้ำเร็จ่ 
ซัึ� ง ก็ ค่ อุสิ้ำนัั ก ง านับ ริหารงานับ่ คคล  กอุ . รมนั .  
มาติดตามอุ�านั กันัค�ะ

บทบาท หน้้าท่�  ภารกิิจของหน่้วย
สิ้บค.กอุ.รมนั. มีหนั�าทีั�ในัการกำหนัดนัโยบาย 

วัางแผู้นั ดำเนันิัการ และประสิ้านังานัเกี�ยวักบังานัธิร่การ 
และงานัด�านับ่คลากรขอุง กอุ.รมนั. มีงานัทัี�สิ้ำคัญ่
ตามหนั�าทัี�โดยสิ้ร่ป ดังนัี�

- กำหนัดนัโยบาย วัางแผู้นั อุำนัวัยการ 
ประสิ้านังานั และกำกบัดแ้ลเกี�ยวักบักจิ่การด�านับค่ลากร
ขอุง กอุ.รมนั.

- ดำเนันิัการเกี�ยวักบักฎหมาย ข�อุบงัคบั ระเบยีบ 
คำสัิ้�ง ประกาศู แถลงการณ์์ และแบบธิรรมเนัียม 
ด�านับ่คลากรขอุง กอุ.รมนั.

- ดำเนัินัการเกี�ยวักับการบริหารจ่ัดการบ่คลากร 
การรักษาสิ้ถานัภัาพ การบรรจ่่ แต�งตั�ง โอุนั ย�าย และ 
การช่�วัยราช่การขอุงข�าราช่การและล้กจ่�าง และ 
พนัักงานัราช่การ กอุ.รมนั.

- แผู้นังานั โครงการ และงบประมาณ์ด�านั
บ่คลากรขอุง กอุ.รมนั.

- ดำเนัินัการด�านัสิ้ิทัธิิบ่คลากร การพัฒนัา
และรักษาขวััญ่ และสิ้วััสิ้ดิการขอุงบ่คลากร กอุ.รมนั.

- ดำเนัินัการด�านัการปกครอุง การรักษาวัินััย 
และการพิจ่ารณ์าควัามผู้ิดขอุงบ่คลากร กอุ.รมนั.

- รับผู้ิดช่อุบงานัการจ่ัดการภัายในัสิ้ำนัักงานั 
งานัพิธิีภัายในั กอุ.รมนั.

- ปฏิิบัติงานัร�วัมกับสิ้�วันัราช่การอุ่�นัตามทัี�ได�รับ
มอุบหมาย

หลัักิกิารแลัะวิสััยทัศน์้ใน้กิารทำางาน้ได้้กิำ าหน้ด้
แน้วทางไว้อย่างไรบ้าง

 สิ้ำนัั กบริหารงานับ่คคล เป็นัอุงค์ กรทัี� มี 
การบริหารจั่ดการทัรัพยากรบค่คล ทัี�ม่�งเนั�นัการพัฒนัาอุงค์กร 
ควับค้�กับการเสิ้ริมสิ้ร�างค่ณ์ภัาพช่ีวัิตในัการปฏิิบัติงานั 
โดยการนัำเคร่�อุงม่อุและเทัคนิัคต�าง ๆ ในัการบริหาร
ทัรัพยากรบ่คคลให�บังเกิดประสิ้ิทัธิิผู้ลและประสิ้ิทัธิิภัาพ
สิ้้งส่ิ้ด ภัายใต�หลักธิรรมาภัิบาล เพ่�อุขับเคล่�อุนัย่ทัธิศูาสิ้ตร์ช่าต ิ
ได�อุย�างมีประสิ้ิทัธิิภัาพ ดังนัี�

- ม่�งเนั�นัการทัำงานัทัี�ยด่หย่�นัและมีประสิิ้ทัธิภิัาพ 
ไม�ซัับซั�อุนั การบริหารจ่ัดการทัรัพยากรบ่คคลต�อุง
สิ้นัับสิ้นั่นัย่ทัธิศูาสิ้ตร์ช่าติและการบริหารอุัตรากำลัง 
สิ้รรหาบ่คลากรตรงตามลักษณ์ะงานั รวัดเร็วั ทัันัเวัลา 
“put the right man on the right job” และการใช่�
บ่คลากรให�เต็มประสิิ้ทัธิิภัาพ โดยถ่อุหลักการเคารพ
ในัสิิ้ทัธิิมนั่ษยช่นัและสิิ้ทัธิิแรงงานั โดยปฏิิ บัติต�อุ
เพ่�อุนัร�วัมงานัอุย�างเป็นัธิรรมตามหลักสิ้ากล (Human 
Rights & Labor Rights)

- การพัฒนัาบ่คลากรให�มีควัามพร�อุมและ 
มีประสิ้ิทัธิิภัาพในัการปฏิิบัติงานัในัทั่กระดับตำแหนั�ง 

- บ่คลากรขอุง สิ้บค.กอุ.รมนั. ต�อุงสิ้ามารถ
ปฏิิบัติงานัได�อุย�างต�อุเนั่�อุง โดยเนั�นัทัี�ผู้ลสิ้ัมฤทัธิิ�ขอุงงานั

- การรักษาคนัเก�ง คนัดี ให�ทัำงานัทีั�หนั�วัย
อุย�างต�อุเนั่�อุงโดยด้แลสิ้ภัาพแวัดล�อุมในัการทัำงานั 
(สิ้ถานัทัี�ทัำงานั/บ่คลากรแวัดล�อุม) โอุกาสิ้ควัามก�าวัหนั�า
ในัหนั�าทัี�การงานั สิ้ร�างสิ้รรค์สิ้วััสิ้ดิการ สิ้ิทัธิิประโยช่นั์ 
ขอุงกำลังพล 

- สิ้บค.กอุ.รมนั. ม่�งเนั�นัการพฒันัาระบบงานัให�มี
ควัามทัันัสิ้มัยและรอุงรับการปฏิิบัติหนั�าทัี�ในัย่คดิจ่ิทััล 
โดยได�กำหนัดบทับาทัในัการปฏิิบัติหนั�าทัี� ประกอุบด�วัย 
4 บทับาทัค่อุ

- การกำหนิดนิโย่บาย่ (Policy) ในัการบริหาร
จ่ัดการด�านับ่คลากรขอุง กอุ.รมนั. โดยพิจ่ารณ์า
สิ้ภัาพแวัดล�อุมการปฏิิบัติงานัในัปัจ่จ่่บันั วัิเคราะห์
สิ้ภัาพงานัการวัางแผู้นังานัและแนัวัทัางปฏิิบัติ รวัมทัั�ง 
กำหนัดนัโยบายให�ผู้้�บังคับบัญ่ช่าเป็นัผู้้�ตัดสิ้ินัใจ่ กำหนัด
ให�ใช่�กับอุงค์กรในัภัาพรวัมต�อุไป

- การให้คำปรึกษาแนิะนิำ (Advice) บ่คลากร
ขอุง สิ้บค.กอุ.รมนั. ต�อุงมีควัามรอุบร้�งานัในัหนั�าทัี� 
ทัี�จ่ะให�คำปรึกษา ทัั�งแก� ผู้้�บังคับบัญ่ช่า ฝั่ายอุำนัวัยการ
ด�านัอุ่�นั ๆ หนั�วัยปฏิิบัติงานั ตลอุดจ่นัเพ่�อุนัร�วัมงานั

- การให้การบริการ (Service) บ่คลากรขอุง 
สิ้บค.กอุ.รมนั. ต�อุงมีใจ่ให�บริการเพ่�อุให�การปฏิิบัติงานั
สิ้ามารถให�การบริการในัหนั�าทัี�ได�เป็นัอุย�างดี รวัมทัั�ง  
รบัฟังเสีิ้ยงสิ้ะทั�อุนัและรับฟังควัามคิดเห็นัและปัญ่หาต�าง ๆ  
ทัี�เกิดขึ�นัจ่ากบ่คลากรภัายในัอุงค์กร

- การควบคุม่ (Control) บ่คลากรขอุง สิ้บค.-
กอุ.รมนั. ต�อุงปฏิิบัติงานัในัหนั�าทัี�ควัามรับผู้ิดช่อุบให�เป็นั
ไปตามนัโยบาย วัิธิีการ เพ่�อุให�เกิดผู้ลสิ้ัมฤทัธิิ�ขอุงงานั 
ตามเป้าประสิ้งค์อุย�างมีประสิ้ิทัธิิภัาพ

 
แน้วทางใน้กิารขับเคล่ั�อน้ แลัะพััฒน้า บริหารจัด้กิาร
กิำาลัังพัลัเพ่ั� อให้สัามารถรับภารกิิจของ กิอ.รมน้.  
ท่� จะเกิิด้ข้� น้ได้้อย่างม่ประสิัทธิิภาพัท่� กิำ าหน้ด้ไว้ 
ม่อย่างไรบ้าง

สิ้บค.กอุ.รมนั. กำหนัดนัโยบาย วัางแผู้นั อุำนัวัยการ 
ประสิ้านังานั และดำเนัินัการเกี�ยวักับการสิ้รรหา  
การบรรจ่่และแต�งตั�งโยกย�ายจ่ากโครงสิ้ร�างการจั่ดขอุง 
กอุ.รมนั. ซัึ�งเป็นัโครงสิ้ร�างร้ปแบบผู้สิ้ม เป็นัการทัำงานั
แบบบ้รณ์าการการทัำงานัร�วัมกันักับข�าราช่การพลเร่อุนั 
ตำรวัจ่ และทัหาร มทีัั�งอุตัราประจ่ำและอุตัราช่�วัยราช่การ
โดยมีแนัวัทัางในัการดำเนัินัการ 5 ด�านั ดังนัี�

- การกำหนิดความ่ต้ัองการแลัะการคัดสิ่รร
กำลัังพลั ดำเนัินัการกำหนัดควัามต�อุงการบ่คลากร
ในัแต�ละประเภัทั โดยพิจ่ารณ์าจ่ากควัามร้� ควัามสิ้ามารถ 
และประสิ้บการณ์์ ตลอุดจ่นัดำเนิันัการคัดสิ้รรอุย�างมี
ค่ณ์ภัาพ เป็นัธิรรม สิ้อุดคล�อุงกับควัามต�อุงการ
และเกิดประโยช่นั์สิ้้งสิ้่ด

- การใช้แลัะการควบคุม่บุคลัากรจ่ัดวัาง

มีควัามพร�อุมในัการปฏิิบัติหนั�าทีั�ตามตำแหนั�งทีั�ได�รับ
มอุบหมาย มีควัามร้�ควัามสิ้ามารถและทัักษะในัการ
ปฏิิบัติงานัด�านันัั�นั ๆ รวัมถึงต�อุงเป็นัผู้้�ใฝั่ร้� พัฒนัาตนัเอุง 
เรียนัร้�อุย�างต�อุเนั่�อุง พร�อุมรับการเปลี�ยนัแปลง 
ในัทั่กสิ้ถานัการณ์์

- ปัจ่จ่ัยด�านัสิ้ิ�งสิ้นัับสิ้นั่นั : ในัการปฏิิบัติงานันัั�นั 
สิ้ิ�งทีั�มีควัามสิ้ำคัญ่ตามมาได�แก� สิ้ิ�งสิ้นัับสิ้น่ันัต�าง ๆ 
ทัี�เอุ่�อุต�อุการปฏิิบัตงิานั ทัั�งในัด�านัการสิ้�งเสิ้รมิคณ่์ภัาพช่วีัติ  
ควัามพร�อุมด�านัสิ้ถานัทีั� วััสิ้ด่ อุ่ปกรณ์์ รวัมถึงการนัำ
เทัคโนัโลยีสิ้ารสิ้นัเทัศู มาประย่กต์ใช่�เพ่�อุการบริหาร
จ่ัดการ/เพ่�อุการตัดสิิ้นัใจ่ สิ้ามารถตอุบสิ้นัอุงภัารกิจ่ 
ได�อุย�างมีประสิ้ิทัธิิภัาพ

จ่ะเห็นัได�วั�า ปัจ่จั่ยแห�งควัามสิ้ำเร็จ่ในัการ
ขับเคล่�อุนังานันัั�นั มีม่มมอุงในัด�านับทับาทัขอุงบ่คลากร 
ทีั�จ่ะต�อุงมีควัามพร�อุม มีควัามร้�ควัามสิ้ามารถ พัฒนัา
ตนัเอุงอุย้�เสิ้มอุ และบทับาทัขอุงอุงค์กร/หนั�วัยงานั พล.ท. วีีระกาญจน์์  โล่ห์์สถาพรพิพิธ 

ผอ.สบค.กอ.รมน์.

และเสิ้ริมระบบการบริหารจั่ดการบ่คลากรด�วัยระบบ
เทัคโนัโลยีในัการบริหารจั่ดการทีั�มีค่ณ์ภัาพ เป็นัธิรรม 
ทัั�งการแต�งตั�งบ่คลากร การพิจ่ารณ์าหม่นัเวีัยนัตำแหนั�ง
ขอุงบ่คลากรเพ่�อุแลกเปลี�ยนัประสิ้บการณ์์ ระหวั�าง
สิ้ายงานัต�าง ๆ ตามควัามจ่ำเป็นั

- การพัฒนิาบุคลัากร ให�การสิ้นัับสิ้น่ันัและ
การเปิดโอุกาสิ้ให�บค่ลากรได�เข�ารับการศึูกษา อุบรม ดง้านั
ในัหลักสิ้้ตรต�าง ๆ ทัั�งทัางทัหารและพลเร่อุนั เพ่�อุให�
บ่คลากร กอุ.รมนั. เป็นัผู้้�มีควัามรอุบร้� มีศูักยภัาพ 
ปฏิิบัติหนั�าทัี�ได�อุย�างหลากหลาย

- การอนิุรักษ์กำลัังพลั	 ได�เนั�นัย�ำ กวัดขันั  
และสิ้�งเสิ้ริมให�บ่คลากร กอุ.รมนั. เป็นัผู้้�มีวัินััย มีควัาม
รับผิู้ดช่อุบ เสีิ้ยสิ้ละ มีจ่ิตสิ้ำนึักทีั�ดีต�อุการปฏิิบัติงานั
และอุงค์กร พัฒนัาสิ้�งเสิ้ริมสิ้วััสิ้ดิการ โดยเฉพาะบ่คลากร
ช่ั�นัผู้้�นั�อุย รวัมทัั�งการอุอุกกำลงักายเพ่�อุสิ้ข่ภัาพ ตามทักัษะ
และอุาย่ทัี�เหมาะสิ้ม

- การพ้นิราชการ ได�วัางระบบให�บ่คลากร 
ทัี�เกษียณ์อุาย่ราช่การได�รับสิิ้ทัธิิประโยช่น์ัการตอุบแทันั
อุย�างเหมาะสิ้ม รวัดเร็วั เพ่�อุให�สิ้ามารถดำรงช่ีพได�อุย�าง
สิ้มเกียรติ สิ้มฐานัะขอุงข�าราช่การ กอุ.รมนั.

ปัญหาข้อขัด้ข้องใน้กิารปฏิิบัติิภารกิิจใน้ห้วงท่�  
ผ่่าน้มาม่อะไรบ้าง

ปัญหาข้อขัดข้องในิการปฏิิบัตัิภารกิจในิห้วง
ที่่�ผ่่านิม่า	ม่่	2	ข้อ	ดังนิ่�

- ควัามต�อุเนั่�อุงในัการปฏิิบัติงานัขอุงบ่คลากร 
เนั่�อุงจ่ากบ่คลากรสิ้�วันัใหญ่�เป็นัประเภัทัช่�วัยราช่การ  
ทัำให�บค่ลากรทัก่ระดบัมอีุตัราการหมน่ัเวัยีนัสิ้ง้ จ่ากผู้ลดงักล�าวั  
ทัำให�บ่คลากรต�อุงใช่�เวัลาในัการเรียนัร้�งานันัั�นั ๆ  
อุย�างถ�อุงแทั� สิ้�วันัใหญ่�จ่ะมีการหม่นัเวัียนัทั่ก 1 - 2 ปี 
ทัำให�สิ้�งผู้ลกระทับต�อุควัามคล�อุงตัวัในัการตอุบสิ้นัอุง
ภัารกิจ่ขอุงหนั�วัย

 - การขอุตัวับ่คลากรช่�วัยราช่การ เนั่�อุงจ่าก 

กอุ.รมนั. เป็นัหนั�วัยงานัทัี�ทัำงานัแบบบ้รณ์าการ มีบ่คคล
ทัี�มาช่�วัยราช่การประเภัทัพลเร่อุนั ตำรวัจ่ และทัหาร  
ซัึ�งการขอุตวัับค่ลากรมาช่�วัยราช่การนัั�นั หนั�วัยงานัต�นัสิ้งักดั 
มีการพิจ่ารณ์าอุย�างเข�มงวัด อุาจ่จ่ะได�รับหร่อุไม�ได�รับ 
การสิ้นัับสิ้นั่นั ทัำให�ขาดแคลนับ่คลากรในัการปฏิิบัติงานั

 ปัจจัยแห่งความสัำาเร็จใน้กิารขับเคล่ั�อน้งาน้
ใน้ส่ัวน้ท่� รับผิ่ด้ชอบม่อย่างไรบ้าง

ปจั่จั่ยแห�งควัามสิ้ำเร็จ่ในัการขับเคล่�อุนังานัในัสิ้�วันั
ทัี�รับผู้ิดช่อุบขอุจ่ำแนักเป็นัปัจ่จ่ัยหลัก 2 ด�านั ดังนัี�

- ปัจ่จ่ัยด�านับ่คลากร : บ่คลากรทั่กระดับจ่ะต�อุง

ทีั�จ่ะต�อุงสิ้นัับสิ้นั่นัและสิ้�งเสิ้ริมค่ณ์ภัาพชี่วัิตการทัำงานั 
รวัมถึงการสิ้ร�างสิ้ัมพันัธิภัาพทีั�ดีทัั�งภัายในัและภัายนัอุก
อุงค์กร/หนั�วัยงานัเพ่�อุการขับเคล่�อุนังานัเป็นัไปอุย�างมี
ประสิ้ิทัธิิภัาพ

ท่าน้ม่ข้อคิด้หร่อเร่� องอ่� น้ ๆ จากิประสับกิารณ์์ 
ใน้กิารปฏิิบัติิงาน้ของท่าน้เองท่� ผ่่าน้มาอย่างไร

มนัษ่ย์เป็นัทัรัพยากรบค่คลทัี�สิ้ำคัญ่ทัี�สิ้ด่ขอุงอุงค์กร 
การให�ควัามสิ้ำคญั่กบับค่ลากร จ่ะทัำให�หนั�วัยงานัมคีวัาม
ก�าวัหนั�าและพัฒนัาเหน่ัอุอุงค์กรอุ่�นั ๆ ได� โดยเฉพาะ 
เร่�อุงการบรรจ่่คนัให�เหมาะสิ้มกับงานัและตรงตาม 
ควัามสิ้ามารถและจ่ะต�อุงรักษาคนัดี คนัเก�ง ให�อุย้�กับ
หนั�วัยงานัและสิ้�งเสิ้ริมให�มีควัามก�าวัหนั�าตามแนัวัทัาง 
การรับราช่การ

จ่ากประสิ้บการณ์ท์ัี�ผู้�านัมา สิ้ำนักับรหิารงานับค่คล 
จ่ึงให�ควัามสิ้ำคัญ่ในัการพัฒนัาคนัและพัฒนัางานั
อุย�างต�อุเนั่�อุง ได�มีการจ่ัดทัำค้�ม่อุในัการปฏิิบัติงานั

ในัร้ปแบบเอุกสิ้าร และ powerpoint เผู้ยแพร�ผู้�านั
ช่�อุงทัาง website ขอุงสิ้ำนัักบริหารงานับ่คคล เพ่�อุให�
ผู้้� ทีั�มาปฏิิบัติงานัได�ศูึกษาเรียนัร้�ด�วัยตนัเอุง มีการ
เสิ้ริมสิ้ร�างศูักยภัาพในัการปฏิิบัติงานัโดยการเรียนัร้�
ด�วัยตนัเอุงในัร้ปแบบบทัเรียนัอุิเล็กทัรอุนัิกสิ้์ สิ้�งบ่คลากร
เข�ารับการศูึกษาอุบรมในัหลักสิ้้ตรต�าง ๆ เพ่�อุนัำควัามร้�
มาพฒันัางานั และได�นัำเทัคโนัโลยีสิ้ารสิ้นัเทัศูมาใช่�ในัการ 
บริหารจ่ัดการข�อุม้ลด�านับ่คลากร เพ่�อุตอุบสิ้นัอุงภัารกิจ่ 
ได�อุย�างทัันัทั�วังทัี และมีประสิ้ิทัธิิภัาพ ตามหลักคิด 
“สิ้ำนัักบริหารงานับ่คคล ม่�งมั�นั พัฒนัาคนั พัฒนัางานั 
สิ้้�เป้าหมายภัารกิจ่งานัทัี�เป็นัเลิศู”



๑๑๑๑ปีีที่่� ๒๑ ฉบัับัที่่� ๒ ปีระจำเดืือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

กอ.รมน.จังัหวัดั ร.บ. กอ.รมน.จังัหวัดั ร.บ. 

จัังหวััดราชบุุรี ดินแดนวััฒนธรรมลุุ่�มนำ�า
แม�กลุ่องแลุ่ะสายหมอกแห�งขุุนเขุาตะนาวัศรี  
เป็็นจัังหวััดหน่�งในภาคกลุ่างด้านตะวัันตก 
ที่ี�มีภูมิป็ระเที่ศหลุ่ากหลุ่าย จัากพื้้�นทีี่�ที่ี�ราบุตำ�า  
ลุุ่�มแม�นำ�าแม�กลุ่องอันอุดม แหลุ่�งเพื้าะป็ลูุ่ก
พื้้ชผัักผัลุ่ไม้เศรษฐกิจันานาชนิด สู�พื้้�นที่ี�สูง 
ที่วิัเที่อ้กเขุาตะนาวัศรทีี่อดตวััยาวัที่างที่ศิตะวันัตก 
จัรดชายแดนไที่ย-พื้ม�า มีพื้้�นที่ี�โดยป็ระมาณ 
๕,๑๙๐.๔๖๒ ตารางกิโลุ่เมตร จัำานวันป็ระชากร 
๘๗๓,๑๐๑ คน แบุ�งเขุตการป็กครอง ๑๐ อำาเภอ 
จัำานวัน ตำาบุลุ่ ๑๐๔ ตำาบุลุ่

กอ.รมน.จัังหวัด ร.บุ. มีภารกิจั ดำเนินการวัางแผู้น 
อำนวัยการ ประสานงาน และกำกับด้แลการบ้รณ์าการ
ทีุ่กภาคส่วัน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาควัามมั�นคง
ภายในจัังหวััดราชุบุรี เสริมสร้างควัามมั�นคงภายในพื่่�นที่ี� 
รบัผู้ดิชุอบ เพื่่�อปอ้งกนัภยนัติรายจัากภยัคกุคาม โดยเฉพื่าะ 
ภัยคุกคามร้ปแบบใหม่ ไม่ให้เกิดขึ�นติั�งแติ่ยามปกติิ  
รวัมไปถงึการคลี�คลายสถานการณ์ต์ิามระดบัควัามรนุแรง  
ด้วัยการใชุ้กลไกและมาติรการทีี่�กำหนดไวั้ให้อย่างม ี
ประสิที่ธิิภาพื่และประสิที่ธิิผู้ล ติลอดจันดำเนินการ 
เสริมสร้างควัามสามัคคีปรองดอง และควัามมั�นคง 
ติ่อสถาบันหลักของชุาติิ โดยมีนายรณ์ภพื่ เหล่องไพื่โรจัน์  
ผู้้ว่้ัาราชุการจังัหวัดัราชุบุรเีป็นผู้้อ้ำนวัยการรักษาควัามมั�นคง 
ภายในจัังหวััดราชุบุรี

เจัตนารมณ์ ผอ.รมน.จัังหวัด ร.บุ. ติ้องการให้ 
กอ.รมน.จัังหวััด ร.บ. เป็นหน่วัยงานหลักรับผู้ิดชุอบ 
ดำเนินการรักษาควัามมั�นคงภายในจังัหวัดัราชุบุร ีดว้ัยการ 
บร้ณ์าการที่รพัื่ยากรและขดีควัามสามารถจัากที่กุภาคส่วัน  
ได้แก่ ภาคประชุาสังคมส่วันราชุการพื่ลเร่อน ติำรวัจั  
และที่หาร โดยเฉพื่าะในพื่่�นทีี่�ระดับจัังหวััดนั�น พื่ร้อมให้ 
การสนบัสนนุการปฏิบิตัิงิานในที่กุด้านเม่�อได้รบัการร้องขอ  
เพื่่�อแสดงศัิกยภาพื่ว่ัาเป็นส่วันหนึ�งในกลไกบริหารจังัหวัดั
ในดา้นควัามมั�นคง ซึ่ึ�งจัะนำไปส้ก่ารปอ้งกนัและการแกไ้ข
ปัญหาภัยคุกคามทีุ่กร้ปแบบที่ี�เกิดขึ�นหร่ออาจัจัะเกิดขึ�น 
อย่างมีประสิที่ธิิภาพื่และเกิดเป็นร้ปธิรรม โดยการระบุ
หน่วัยงานทีี่�รับผิู้ดชุอบอย่างชัุดเจัน กำหนดแนวัที่างการ
ปฏิิบัติิภารกิจัอย่างประสานสอดคล้อง ทีุ่กส่วันราชุการ
ที่ี�เกี�ยวัข้องเกิดควัามเข้าใจัที่ี�ติรงกัน ไม่ที่ำงานซึ่�ำซึ่้อน 
และที่ำหน้าที่ี�เป็นส่�อกลางในการสร้างควัามติระหนักร้้
ให้ประชุาชุนมีควัามร้้ ควัามเข้าใจั เกี�ยวักับนโยบายของ
รฐับาล แนวัที่างการปฏิบัิติขิองหน่วัยงานด้านควัามมั�นคง  
ส่งเสริมให้ประชุาชุนเข้ามามีส่วันร่วัมในการปฏิิบัติิ 
ติามแผู้นงานรักษาควัามมั�นคงภายในจัังหวััดราชุบุรี 
ติลอดจันเป็นพื่ลังสำคัญที่ี�จัะสนับสนุนการดำเนินงาน
ติามนโยบายของรัฐบาล เพ่ื่�อพื่ัฒนาประเที่ศิติามกรอบ
ยุที่ธิศิาสติร์ชุาติิ ๒๐ ปี ที่ั�ง ๖ ด้าน ผู้ลลัพื่ธิ์สุดที่้าย 
ที่ี�ติ้องการค่อ พื่่�นที่ี�ในควัามรับผู้ิดชุอบของ กอ.รมน.
จัังหวััด ร.บ. มีควัามสงบเรียบร้อย ประชุาชุนร้้รักสามัคคี 
มีควัามมั�นคงอย่างยั�งย่นติามหลักปรัชุญาเศิรษฐกิจั 
พื่อเพื่ียงภายใติ้การปกครองระบอบประชุาธิิปไติยอันมี
พื่ระมหากษัติริย์ที่รงเป็นประมุข

การดำเน่นการตามแผนงานโคุ้รงการ ที่ี�ผู่้านมา
ครอบคลุมที่กุมิติดิา้นควัามมั�นคง สอดรบักบันโยบายของ
นายกรัฐมนติรี ในฐานะผู้้้อำนวัยการรักษาควัามมั�นคง
ภายในราชุอาณ์าจัักร ติอบสนองนโยบายผู้้้ว่ัาราชุการ
จัังหวััดในฐานะผู้้้อำนวัยการรักษาควัามมั�นคงภายใน
จัังหวััดราชุบุรี

ด�านสถาบัุนหลักของชุาต่ จััดกำลังพื่ลร่วัมกิจักรรม
วัันสำคัญของสถาบันหลักของชุาติิ เพื่่�อแสดงควัามจังรัก
ภักดีติ่อสถาบันและน้อมรำลึกถึงพื่ระมหากรุณ์าธิิคุณ์ 

จััดกำลังพื่ลร่วัมกิจักรรมจัิติอาสาเราที่ำควัามดี
ด้วัยหัวัใจั เพ่ื่�อส่งเสริมให้คนไที่ยสมัครสมานสามัคคี 
สร้างสรรค์ควัามดีเพื่่�อประโยชุน์แก่ประเที่ศิชุาติิ 

ด�านย์าเสพต่ด จััดวิัที่ยากรบรรยายปล้กจัิติสำนึก 
ให้กับเด็กและเยาวัชุน มีควัามร้้ ควัามเข้าใจั ติระหนักถึง
พื่ิษภัยและโที่ษของยาเสพื่ติิด เพื่่�อสร้างภ้มิคุ้มกันให้กับ
เยาวัชุนห่างไกลจัากยาเสพื่ติิด

กจ่ักรรมเดน่รณรงค์ุ้ประชุาสัมพนัธ์ ์เพื่่�อสรา้งการรบัร้ ้
เน่�องในวัันติ่อติ้านยาเสพื่ติิดโลก (๒๖ มิ.ย. ๖๕) โดยมี 
การบร้ณ์าการรว่ัมกนัระหวัา่งสว่ันราชุการ องคก์รปกครอง 
ส่วันท้ี่องถิ�นและสถานศึิกษารวัมทัี่�งประชุาชุนทัี่�วัไป 
เพื่่�อสร้างชุุมชุนให้เข้มแข็ง เป็นหม้่บ้านปลอดยาเสพื่ติิด

การป้องกันและปราบุปราม กอ.รมน.จัังหวััด ร.บ. 
ได้รับการประสาน ปปส.ภาค ๗ บ้รณ์าการร่วัมกับ,  
ติำรวัจั, ฝี่ายปกครอง, ที่หาร หน่วัยงานที่ี�เกี�ยวัข้อง  
ที่ำการปิดล้อมติรวัจัค้นพื่่�นที่ี�เป้าหมายเคร่อข่ายผู้้้ค้า 
ยาเสพื่ติิดในพื่่�นที่ี� จัังหวััดราชุบุรี

ด�านแรงงานต่างด�าวและผู�หลบุหนีเข�าเมือง  
จัดัชุดุติรวัจัเฉพื่าะกิจับร้ณ์าการร่วัมกบัสหวัชิุาชุพีื่ ในพื่่�นทีี่�
จังัหวัดัราชุบุร ีติรวัจัสอบสถานประกอบการ ประกอบด้วัย 
ป้องกันจัังหวััดราชุบุรี จััดหางานจัังหวััดราชุบุรี ติำรวัจั
ติรวัจัคนเข้าเม่องจัังหวััดราชุบุรี มณ์ฑลที่หารบกที่ี� ๑๖ 
ติำรวัจัภ้ธิรจัังหวััดราชุบุรี ฝี่ายปกครองจัังหวััดราชุบุรี 
สาธิารณ์สุขจัังหวััดราชุบุรี อุติสาหกรรมจัังหวััดราชุบุรี
จััดเก็บข้อม้ลแรงงานติ่างด้าวัในสถานประกอบการเข้าส้่
ระบบแอปพื่ลิเคชุัน IFW ของ ศิปป.๒ กอ.รมน.ในพื่่�นที่ี� 
ที่ั�ง ๑๐ อำเภอ

ด�านแผนงานตำบุลมั�นคุ้ง มั�งคุ้ั�ง ย์ั�งยื์น กอ.รมน.
จัังหวััด ร.บ. มีการดำเนินการบ้รณ์าการการที่ำงานกับ 
ที่กุภาคส่วันอย่างต่ิอเน่�อง และบังเกิดผู้ลอย่างเป็นรป้ธิรรม
ในระดับติำบล โดยน้อมนำหลักปรัชุญาของเศิรษฐกิจั 
พื่อเพื่ยีงหรอ่คติิพื่จันป์ระจัำชุาติวิัา่ “มั�นคง มั�งคั�ง ยั�งย่น”  
เป็นวัิสัยที่ัศิน์ของประเที่ศิไที่ยติามยุที่ธิศิาสติร์ชุาติิ พื่.ศิ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ได้ดำเนินการมาติั�งแติ่ปี พื่.ศิ. ๒๕๖๓ 
จันถึงปัจัจัุบันดังนี� จัังหวััดราชุบุรี มีติำบลทัี่�งสิ�น ๑๐๔ 
ติำบล ในปี พื่.ศิ. ๒๕๖๓ ดำเนินการแล้วั ๒๐ ติำบล  
ปี พื่.ศิ. ๒๕๖๔ ดำเนินการ ๒๒ ติำบล ปี พื่.ศิ. ๒๕๖๕ 
ดำเนินการ ๒๙ ติำบล และปี พื่.ศิ. ๒๕๖๖ ดำเนินการ
อีก ๓๓ ติำบล ซึึ่�งได้มีการจััดติั�งคณ์ะกรรมการระดับ
จังัหวัดั และระดับอำเภอมีหน้าทีี่�ใหค้ำปรึกษาแนะนำและ 
กำกับด้แลในการจััดที่ำแผู้นระดับติำบล รวัมที่ั�งมีการฝีึก
ที่ดสอบแผู้นในระดับติำบลเพื่่�อเติรียมการในการรองรับ
ภัยด้านควัามมั�นคงติ่อไป

การฝึึกท์ดสอบุแผนตำบุล มั�นคุ้ง มั�งคุ้ั�ง ย์ั�งย์ืน  
แผู้นงานด้านการป้องกันและบรรเที่าสาธิารณ์ภัย

การฝึึกท์ดสอบุแผนตำบุล มั�นคุ้ง มั�งคุ้ั�ง ย์ั�งย์ืน  
แผู้นงานด้านการบริหารจััดการแรงงานต่ิางด้าวัและ 
ผู้้้หลบหนีเข้าเม่อง

ด�านมวลชุนการฝึึกไท์ย์อาสาป้องกันชุาต่ (ท์สปชุ.) 
กอ.รมน.จังัหวัดั ร.บ. ไดบ้ร้ณ์าการขบัเคล่�อนติามแผู้นงาน 
ขับเคล่�อนมวัลชุนโดยการเสริมสร้างเคร่อข่ายมวัลชุน 
และจััดที่ำแผู้นปฏิิบัติิการในระดับชุุมชุนเพื่่�อป้องกันและ
แกไ้ขปญัหาภยัคกุคาม เพื่่�อใหป้ระชุาชุนเขา้มามสีว่ันรว่ัม
และเป็นการพัื่ฒนาคุณ์ภาพื่ชีุวัิติประชุาชุนให้ดีขึ�น ในปี 
ที่ี�ผู้่านมา ได้ดำเนินการฝีึกไที่ยอาสาป้องกันชุาติิ (ที่สปชุ.) 
มีติำบลเป้าหมาย จัำนวัน ๖ ติำบล ค่อ ติำบลดอนแร่  
ติำบลเขาแร้ง อำเภอเม่องราชุบุรี ติำบลสร้อยฟิ้า  
อำเภอโพื่ธิาราม  ติำบลจัอมบึง  อำเภอจัอมบึง  ติำบลท่ี่าเคย  
อำเภอสวันผู้ึ�ง และติำบลวััดยางงาม อำเภอปากที่่อ  
เพื่่�อจััดติั�งเป็น ที่สปชุ.หลัก

กอ.รมน.จังัหวดั ร.บุ. จัะดำเนน่งานตามคุ้า่นย่์มของ  
กอ.รมน.ท์ี�ว่า
“มุ�งมั�น บุูรณาการ ป็ระสานงานเป็็นเลุ่ิศ 

เชดิชคูณุธรรม ผัูน้ำาควัามมั�นคง ดำารงควัาม
สามัคคี” 
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