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องค์์การสหประชาชาติิประกาศให้
๕ ธันัวัาค์ม ของทุกุปี เป็น “วันัดินิโลก”



 

เล ่มนี้ มีอะไร
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ด้้วยความห่่วงใย 
แล้้วพบกัันให่ม่ สวัสด้ีค่ะ

 พล.อ. ธนณััฐ ยัังเฟื่่�องมนต์์ จเร กอ.รมน. เป็็นป็ระธาน “กิจกรรมบำเพ็็ญกุศลเพ็่�อพ็่อของแผ่่นดิิน น้อมรำลึก 
ในหลวงรัชกาลที่่� ๙” เน่�องในโอกาสวันคล้ายวันพ็ระบรมราชสมภพ็ พ็ระบาที่สมเดิ็จพ็ระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพ็ล
อดิุลยเดิชมหาราช บรมนาถบพ็ิตร วันชาติ วันพ็่อแห่งชาติ และวันดิินโลก ป็ระกอบดิ้วย พ็ิธ่ตักบาตรพ็ระสงฆ์์ จำนวน 
๒๐ รูป็ พ็ิธ่เจริญพ็ระพ็ุที่ธมนต์ พ็ิธ่น้อมรำลึกในพ็ระมหากรุณาธิคุณ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็็ญสาธารณป็ระโยชน์ 
กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต และนิที่รรศการเผ่ยแพ็ร่พ็ระราชป็ระวัติ และโครงการในพ็ระราชดิำริ ณ อาคารร่�นฤดิ่ 
กอ.รมน. เม่�อวันที่่� ๒ ธ.ค. ๖๕

 พล.ท. กันัต์พจน์ เศรษฐารัศม ีรองเลขาธกิาร กอ.รมน. เป็็นผู่แ้ที่น กอ.รมน. ในการเข้ารับรางวลัรฐับาลดิจิทิี่ลั ๒๕๖๕  
มุ่งพ็ัฒนาสู่การเป็็นหน่วยงานดิิจิทัี่ลเต็มรูป็แบบ จาก พ็ล.อ. ป็ระยุที่ธ์ จันที่ร์โอชา นายกรัฐมนตร่ ในงานมอบรางวัล 
รัฐบาลดิิจิที่ัล ป็ระจำป็ี ๒๕๖๕ (Digital Government Awards 2022) จัดิโดิยสำนักงานพ็ัฒนารัฐบาลดิิจิทัี่ล  
(องค์การมหาชน) โดิย กอ.รมน. ไดิ้รับรางวัลป็ระเภที่หน่วยงานระดิับกรม ที่่�จัดิที่ำนโยบาย ป็ระสานงาน กำกับดิูแล  
หร่ออ่�น ๆ ซึึ่�งเป็็นการสำรวจระดัิบความพ็ร้อมรัฐบาลดิิจิที่ัลจาก ๑,๙๓๕ หน่วยงานทัี่�วป็ระเที่ศ ณ ตึกสันติไมตร ่ 
ที่ำเน่ยบรัฐบาล เม่�อวันที่่� ๓๐ พ็.ย. ๖๕

 พล.อ. บุุญสร้าง เนียัมประดิิษฐ์ ป็ระธานคณะกรรมาธิการที่หารและความมั�นคงของรัฐ วุฒิสภา ได้ินำคณะ 
กรรมาธิการฯ เดิินที่างศึกษาดิูงาน โดิยม่ พ็ล.อ. ธนณัฐ ยังเฟื่่�องมนต์ จเร กอ.รมน. ให้การต้อนรับ ก่อนเข้าร่วม 
การป็ระชุมหาร่อ และแลกเป็ล่�ยนความคิดิเห็นเก่�ยวกับการป็ฏิิบัติงานของ กอ.รมน. ในการขับเคล่�อนการดิำเนินการ
ตามยุที่ธศาสตร์ชาติดิ้านความมั�นคง และแผ่นแม่บที่ ภายใต้ยุที่ธศาสตร์ชาติป็ระเดิ็นความมั�นคง ณ อาคารร่�นฤดิ่ 
กอ.รมน. เม่�อวันที่่� ๑ ธ.ค. ๖๕

ข่่าว กอ.รมน. (ส่ว่นกลาง) • ๒

พระบาทส่มเด็จ็พระบรมชนกาธิเิบศร  • ๓
 มหาภูมูิพลอด็ลุยเด็ชมหาราช บรมนาถบพิตร

ข่่าว กอ.รมน.จงัหวดั็ • ๔ - ๕

ข่่าวมวลชนข่อง กอ.รมน. • ๖

ความมั�นคงข่องมนษุย์สู่ค่วามมั�นคงยุค BANI : • ๗
 คนในองคก์รต้องรบีปรบัตัว

ผูู้้ส่งูอายุกับการด็แูลส่ขุ่ภูาพในหนา้หนาว • ๘

เร่�องนา่รู ้: วนัด็นิโลก • ๘

HOT ENGLISH • ๘

ธิำารงไทย : อนสุ่าวรยี์ประชาธิปิไตย • ๙

เทคโนโลยีชวีภูาพ • ๙

ส่ข่ว.กอ.รมน. • ๑๐

กอ.รมน. จงัหวดั็ส่พุรรณบุร ี • ๑๑

วัสดิ่ค่ะ เดิ่อนธันวาคม ม่วันสำคัญท่ี่�ป็ระชาชนชาวไที่ยจดิจำไดิ้อย่างแม่นยำ 
ค่อ วันที่่� ๕ ธันวาคม เป็็นวันคล้ายวันพ็ระบรมราชสมภพ็ของพ็ระบาที่สมเดิ็จ 

พ็ระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ็ลอดุิลยเดิชมหาราช บรมนาถบพิ็ตร วนัชาติ วันพ็อ่แห่งชาติ  
นอกจากน่� องค์การสหป็ระชาชาติป็ระกาศให้ วนัที่่� ๕ ธนัวาคมของทุี่กปี็ เป็น็ “วันดินิโลก” 
เพ็่�อรำลึกถึงพ็ระมหากรุณาธิคุณของพ็ระบาที่สมเดิ็จพ็ระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพ็ล
อดิลุยเดิชมหาราช บรมนาถบพ็ติร ที่่�ที่รงอทิุี่ศพ็ระวรกาย พ็ระราชหฤที่ยั และพ็ระสตปิ็ญัญา 
ของพ็ระองค์ บำเพ็็ญพ็ระราชกรณ่ยกิจอันยังป็ระโยชน์สุขให้แก่อาณาป็ระชาราษฎร์ 
ของพ็ระองค์มาโดิยตลอดิ ซึ่ึ� ง ทุี่กเร่�องราวนั�นเป็็นการเสริมสร้างความมั�นคง 
แห่งราชอาณาจักรไที่ยอย่างม่นัยสำคัญ 

กอ.รมน. ไดิ้เข้ารับรางวัลรัฐบาลดิิจิที่ัล ป็ระจำป็ี ๒๕๖๕ (Digital Government 
Awards 2022) มุง่สูก่ารเป็น็หน่วยงานดิจิิที่ลัเต็มรูป็แบบ จาก พ็ล.อ. ป็ระยุที่ธ์ จนัที่ร์โอชา  
นายกรัฐมนตร ่โดิย กอ.รมน. ไดิ้รับรางวัลป็ระเภที่หน่วยงานระดิับกรม ที่่�จัดิที่ำนโยบาย 
ป็ระสานงาน กำกับดิูแล หร่ออ่�น ๆ ซึึ่�งเป็็นการสำรวจระดิับความพ็ร้อมรัฐบาลดิิจิที่ัล 
จาก ๑,๙๓๕ หน่วยงานทัี่�วป็ระเที่ศ เป็็นการย่นยันว่า กอ.รมน. ได้ิพ็ัฒนาหน่วยงาน  
และกำลังพ็ล ให้ม่ป็ระสิที่ธิภาพ็ และที่ันยุคดิิจิที่ัลเสมอมา 

นอกจากน่� กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัดิ ยังคงป็ฏิิบัติภารกิจที่่�ไดิ้รับมอบหมาย
อยา่งตอ่เน่�องเขม้แขง็ เชน่ กอ.รมน. จงัหวดัิสพุ็รรณบรุ่ จดัิกจิกรรมสง่เสรมิโครงการธนาคาร 
โค - กระบ่อ เพ็่�อเกษตรกรตามพ็ระราชดิำร ิรวมที่ั�งภารกจิของ กอ.รมน. จงัหวดัินครป็ฐม, 
กอ.รมน. จังหวัดิป็ระจวบค่ร่ขันธ์, กอ.รมน. จังหวัดิสระแก้ว, กอ.รมน. จังหวัดิบุร่รัมย์,  
กอ.รมน. จังหวัดิยโสธร, กอ.รมน. จังหวัดิเลย, กอ.รมน. จังหวัดิเช่ยงราย,  
กอ.รมน. จังหวัดิพ็ิษณุโลก, กอ.รมน. จังหวัดิลำพ็ูน, กอ.รมน. จังหวัดิชุมพ็ร,  
กอ.รมน. จังหวัดินราธิวาส และ กอ.รมน. จังหวัดิป็ัตตาน่ ตามที่่�ป็รากฏิในเล่มน่�

เที่ศกาลปี็ใหม่หยุดิยาวท่ี่�กำลังจะมาถึงน่� หลาย ๆ ที่่านคงเดิินที่างกลับบ้านเกิดิ  
กลับภูมิลำเนา เพ่็�ออยู่พ็ร้อมหน้าพ็ร้อมตากับครอบครัว หร่อหลาย ๆ ที่่านอาจจะใช้ 
ช่วงหยุดิยาวเช่นน่�ที่่องเที่่�ยวเติมพ็ลังงานให้กับช่วิต ขอให้ทีุ่กที่่านเตร่ยมความพ็ร้อม 
ในการเดิินที่าง ที่ั�งยานพ็าหนะ และสุขภาพ็ร่างกาย เพ่็�อลดิอุบัติเหตุ และเพ็ิ�มความสุข 
ในช่วงเที่ศกาลร่�นเริงค่ะ
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พระสุุพรรณบััฏว่่า “พระบาทสมเด็็จพระปรมินทรมหา
ภููมิพลอด็ุลยเด็ช มหิตลาธิิเบศรรามาธิิบด็ี จักรีนฤบดิ็นทร 
สยามินทราธิิราช บรมนาถบพิตร” 

พระบัาทสุมเด็็จพระบัรมชนกาธิิเบัศร มหาภููมิพล
อดุ็ลยเด็ชมหาราช บัรมนาถบัพิตร ทรงประกอบัพิธิี
ราชาภูิเษกสุมรสุกับัสุมเด็็จพระนางเจ้าสุิริกิติ� พระบัรม
ราชินีนาถ พระบัรมราชชนนีพันปีหลว่ง มีพระราชโอรสุ
และพระราชธิดิ็า ๔ พระองค์์ 

ตลอด็ระยะเว่ลากว่่า ๗๐ ปี ที�พระบัาทสุมเด็็จ
พระบัรมชนกาธิิเบัศร มหาภููมิพลอด็ุลยเด็ชมหาราช  
บัรมนาถบัพิตร ทรงเป็นประมุขแห่งแผ่น่ดิ็น ทรงประกอบั
พระราชกรณียกิจเพ่�อ ช่ว่ยบัำบััด็ทุกข์บัำรุงสุุขแก่ 
อาณาประชาราษฎร์หลากหลายโค์รงการ อาทิ 

พระบัาทสุมเด็็จพระบัรมชนกาธิิเบัศร มหาภููมิพล
อด็ุลยเด็ชมหาราช บัรมนาถบัพิตร พระนามเด็ิมว่่า 
“พระว่รว่งศ์เธิอ พระองค์เ์จ้าภูมิูพลอดุ็ลยเด็ช” ทรงเป็น
พระราชโอรสุองค์์ที�สุามในสุมเด็็จพระมหิตลาธิิเบัศร
อด็ุลยเด็ชวิ่กรม พระบัรมราชชนก กับัสุมเด็็จพระศรี
นค์รินทราบัรมราชชนนี เสุด็็จพระราชสุมภูพ เม่�อว่ันที� 
๕ ธิันว่าค์ม พ.ศ. ๒๔๗๐ ณ โรงพยาบัาล MOUNT 
AUBURN ประเทศสุหรัฐอเมริกา

เม่�อพระชนมายุได็้ ๕ พรรษาทรงเข้ารับัการศึกษา
ที�โรงเรยีนมาแตรเ์ด็อี กรงุเทพมหานค์ร จากนั�น เสุด็จ็ฯ 
ไปทรงศึกษาต่อ ณ ประเทศสุวิ่ตเซอร์แลนด็์ในชั�น
ประถมศึกษาที�โรงเรียน MERRIMENT และ CEDE 
NOUBELLE DE LA SUES ROMANCE CHILLY ซึ�งเป็น
โรงเรยีนเอกชนที�รบัันกัเรยีนนานาชาต ิต่อมาทรงศกึษา
ในระด็ับัอุด็มศึกษาแผ่นกวิ่ทยาศาสุตร์ มหาวิ่ทยาลัย
เมอ่งโลซานน ์จากนั�นในป ีพ.ศ. ๒๔๘๑ พระองค์ไ์ด็เ้สุด็จ็
นิวั่ตประเทศไทย

ในปี พ.ศ. ๒๔๘๘ พระองค์์ได็้เสุด็็จขึ�นค์รองราชย์
เป็นพระมหากษตัรยิล์ำด็บััที� ๙ แหง่ราชว่งศจ์กัร ีโด็ยได็้
รับัการเฉลิมพระปรมาภูิไธิยว่่า “สุมเด็็จพระเจ้าอยู่หัว่
ภูมูพิลอด็ลุยเด็ช” และรัฐบัาลได็แ้ตง่ตั�งผู่สุ้ำเรจ็ราชการ
บัริหารราชการแผ่่นดิ็นแทนพระองค์์ เน่�องจากยังทรง
พระเยาว่์และต้องทรงศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  
ซึ�งพระองค์์ทรงศึกษาในวิ่ชากฎหมาย อักษรศาสุตร์ 
รัฐศาสุตร์ รัฐประศาสุนศาสุตร์ ภููมิศาสุตร์ ด็นตรี ฯลฯ 
และในปี พ.ศ. ๒๔๙๓ พระองค์์ทรงประกอบัพระราชพิธิี 
บัรมราชาภูิ เษกตามโบัราณขัตติยราชประเพณี  
ณ พระที�นั�งไพศาลทักษิณ ภูายในพระบัรมมหาราชว่ัง 
และมี ก าร เฉลิ มพระปรมาภูิ ไ ธิยตามจารึ ก ใน 

อ้้างอิ้งภาพ : 
• เพจ I love ว่ิชาการ จาก https://www.facebook.com/thais-

chool/photos/a.
• http://www.tsdf.nida.ac.th/th/royally-initiated-proj-

ects/10779
• https://www.porpeang.org/content/5101/%E0%B9%82%E

0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%
• https://www.porpeang.org/content/5161/%E0%B9%82%E

0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%
• https://www.porpeang.org/content/6144/%E0%B9%82%E

0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%8
• https://www.proactivemanagement.co.th/content/3486/%

E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%
• https://www.thairath.co.th/news/local/1600443
อ้้างอ้ิง : 
• http://km.rdpb.go.th/Knowledge/View/56
• http://km.rdpb.go.th/Project/View/8603
• https://ka.mahidol.ac.th/king_9/history.html
• https://www.ipst.ac.th/knowledge/15498/science-kin-

grama9-5.html
• https://www.porpeang.org/content/4993/%E0%B9%82%E

0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%8
• https://www.porpeang.org/content/5049/%E0%B8%81%E

0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%
• https://www.porpeang.org/content/5161/%E0%B9%82%E

0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%
• https://www.stou.ac.th/main/9/5dec.html
เรีียบเรีียง : สุุภูมาศ ยานนาว่า

๒.	 โครงการปลููกหญ้้าแฝก

เน่�องด็้ว่ยปัญหาค์ว่ามเสุ่�อมโทรมของทรัพยากรด็ิน
และสุภูาพแว่ด็ล้อมที�เกิด็ขึ�นในประเทศไทย สุ่งผ่ลให้
ผ่ลผ่ลิตทางการเกษตรลด็ลง และบัางพ่�นที�ประสุบัปัญหา
การชะล้างพังทลายของดิ็นอย่างรุนแรง จึงมีการจัด็ทำ
โค์รงการรณรงค์ก์ารปลกูหญา้แฝกเพ่�อการอนรุกัษด์็นิและ
น�ำเฉลิมพระเกียรติพระบัาทสุมเด็็จพระบัรมชนกาธิิเบัศร 
มหาภููมิพลอด็ุลยเด็ชมหาราช บัรมนาถบัพิตร เน่�องในปี
มหามงค์ลทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบั โด็ยด็ำเนิน
การในพ่�นที�ทกุจงัหว่ดั็ทั�ว่ประเทศ เพ่�อใหห้นว่่ยงานทั�งภูาค์
รัฐ ภูาค์เอกชน และประชาชนทราบัถึงว่ธิิกีารและขั�นตอน
ในการนำหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์ เพ่�อการอนุรักษ์ดิ็น 
และน�ำ และปรับัปรุงสุภูาพแว่ด็ล้อม และรูจั้กคุ์ณประโยชน์ 
ของหญ้าแฝก ซึ�งการใช้ระบับัหญ้าแฝกจะช่ว่ยลด็ต้นทุนในการ 
ปอ้งกนัการชะลา้งพงัทลายของดิ็นใหน้อ้ยลง ขณะเด็ยีว่กนั
ประสุทิธิภิูาพในการด็กัตะกอนด็นิ ป้องกนัด็นิถลม่ น�ำทว่่ม
ฉับัพลันได็้ในระด็ับัหนึ�ง มีค์ว่ามค์งทนสุามารถอยู่ได็้นาน
หลายปี รว่มถึงเป็นการรักษาสุภูาพแว่ด็ล้อมอีกด้็ว่ย

๑.	 โครงการแกลู้งดิิน

“แกล้งดิ็น” เป็นแนว่พระราชด็ำริของพระบัาท
สุมเด็จ็พระบัรมชนกาธิเิบัศร มหาภูมิูพลอดุ็ลยเด็ชมหาราช 
บัรมนาถบัพิตร เพ่�อทำการศึกษาการเปลี�ยนแปลงทางเค์มี
ที�เกิด็ขึ�นในด็นิเปรี�ยว่ และหาวิ่ธิกีารปรับัปรงุแก้ไขสุภูาพดิ็น 
รว่มถึงการปรับัแก้ไขสุภูาพด็ินเปรี�ยว่อันเกิด็มาจากป่าพรุ 
และด็ินเปรี�ยว่อ่�น ๆ ให้สุามารถปลูกพ่ชได็้

๓.	 โครงการสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชน	

โดิยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็ิจพระบรม	

ชนกาธิิเบศร	 มหาภููมิพลูอดุิลูยเดิชมหาราช		

บรมนาถบพิตร

โค์รงการสุารานกุรมไทยสุำหรบััเยาว่ชนฯ เป็นโค์รงการ 
ในพระราชด็ำริแห่งพระบัาทสุมเด็็จพระบัรมชนกาธิิเบัศร 
มหาภูมูิพลอดุ็ลยเด็ชมหาราช บัรมนาถบัพิตร เพ่�อให้เป็น
หนงัสุอ่ค์ว่ามรูแ้กเ่ด็ก็รุน่เลก็ เด็ก็รุน่กลาง และเด็ก็รุน่ใหญ่ 
รว่มทั�งผู่้ใหญ่ที�สุนใจทั�ว่ไป แต่ละเร่�องเริ�มต้นด็้ว่ยเน่�อหา
ของระด็ับัเด็็กรุ่นเล็ก ตามด็้ว่ยเน่�อหาของรุ่นกลางและ 
รุน่ใหญ่ตามลำด็บัั เน่�อหาในแต่ละระดั็บัพิมพด์็ว้่ยตวั่อักษร
ขนาด็ตา่งกนั และมกีารรว่บัรว่มเน่�อหาจากหลายสุาขาว่ชิา
โด็ยที�ฉบับััปกตมิทีั�งหมด็ ๓๗ เล่ม และฉบับััเสุรมิการเรยีนรู้ 
มีทั�งหมด็ ๒๐ เล่ม

๔.	 โครงการฝนหลูวง

โค์รงการฝนหลว่งเป็นโค์รงการที� เกิด็ขึ�นจาก 
พระราชด็ำริในพระบัาทสุมเด็็จพระบัรมชนกาธิิเบัศร  
มหาภููมิพลอด็ุลยเด็ชมหาราช บัรมนาถบัพิตร เพ่�อสุร้าง
ฝนเทียมสุำหรับับัรรเทาปัญหาค์ว่ามแห้งแล้ง และ 
การขาด็แค์ลนน�ำเพ่�อการอุปโภูค์บัริโภูค์และการเกษตร 

๕.	 กังหันนำ�าชััยพัฒนา

พระบัาทสุมเด็็จพระบัรมชนกาธิิเบัศร มหาภููมิพล
อด็ุลยเด็ชมหาราช บัรมนาถบัพิตร ทรงตระหนักถึง
ค์ว่ามรุนแรงของปัญหาน�ำเน่าเสุีย และทรงห่ว่งใยต่อ
พสุกนิกรที�ต้องเผ่ชิญในเร่�องนี� ด็ังนั�นพระองค์์ทรง 
พระกรณุาโปรด็เกลา้ฯ พระราชทานพระราชด็ำริในการ
แก้ไขปัญหาน�ำเสุีย ด็้ว่ยการใช้เค์ร่�องกลเติมอากาศ  
โด็ยพระราชทานรูปแบับัสุิ�งประดิ็ษฐ์ที�เรียบัง่าย แต่มี
ประสุิทธิิภูาพสุูงในการบัำบััด็น�ำเสุีย ซึ�งเป็นที�รู้จักกันดี็
ในช่�อ “กงัหันน�ำชยัพฒันา” และนำมาใช้ในการปรบััปรงุ 
ค์ุณภูาพน�ำตามสุถานที�ต่าง ๆ ทั�ว่ทุกภูมูิภูาค์

๖.	 โครงการส่่วนพระองค์	สวนจิตรลูดิา

โค์รงการสุ่ว่นพระองค์์ สุว่นจิตรลด็าเกิด็ขึ�นจาก
การที�พระบัาทสุมเด็จ็พระบัรมชนกาธิเิบัศร มหาภูมูพิล
อด็ุลยเด็ชมหาราช บัรมนาถบัพิตร เสุด็็จฯ ไปทรง 
เยี�ยมพสุกนิกรในพ่�นที�ต่าง ๆ ด็้ว่ยมีพระราชประสุงค์์ที� 
จะเห็นประชาชนอยู่ด็ีมีสุุขตามสุมค์ว่รแก่อัตภูาพ  
โด็ยเฉพาะอย่างยิ�งผู่ป้ระกอบัอาชพีทางด้็านเกษตรกรรม 
ซึ�งถ่อว่่าเป็นอาชีพหลักของประเทศ และโค์รงการนี� 
มวี่ตัถปุระสุงค์ใ์นการด็ำเนนิงานเพ่�อศกึษา ทด็ลองและ
ว่ิจัยหาว่ิธิีแก้ไขปัญหาเกี�ยว่กับังานทางด็้านการเกษตร
ต่าง ๆ  เช่น การปลูกข้าว่ การเลี�ยงโค์นม การเพาะพันธิุ์
ปลานลิ ฯลฯ ซึ�งผ่ลการศกึษาสุามารถนำมาประยกุตใ์ช้
เป็นแบับัอย่างในการนำไปปฏิบััติตามได็้

พระบัาทสุมเด็็จพระบัรมชนกาธิิเบัศร มหาภููมิพล
อด็ุลยเด็ชมหาราช บัรมนาถบัพิตร ทรงปฏิบัตัิพระราช
กรณียกิจเพ่�อประโยชน์สุุขของประชาชน ด็้ว่ยพระว่ิริย 
อุตสุาหะ ด็้ว่ยสุายพระเนตรอันยาว่ไกล ด็้ว่ยพระปรีชา
สุามารถที�เปี�ยมลน้ ซึ�งพระมหากรณุาธิคุิ์ณแหง่พระองค์์
จารึกอยู่ในจิตใจปว่งชนชาว่ไทยตราบันิจนิรันด็ร์

พระบาทสมเดิ็จพระบรมชนกาธิิเบศร	
มหาภููมิพลูอดิุลูยเดิชมหาราช	บรมนาถบพิตร



กอ้.รีมน. จัังหวััดนครีปฐม ลงพ่�นที�อำนว่ยค์ว่ามสุะด็ว่ก และประสุานชุมชนเป้าหมาย และให้ข้อมูลกับันักว่ิจัย 
(ว่ช.) ในการได็้รับัการสุนับัสุนุนนว่ัตกรรมในโค์รงการ การถ่ายทอด็เทค์โนโลยีการสุกัด็รำข้าว่ ณ ว่ิสุาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรีย์ ยั�งย่น บั้านด็อนยอ ต.ด็อนตูม อ.บัางเลน จ.นค์รปฐม เม่�อวั่นที� ๔ ธิ.ค์. ๖๕

กอ้.รีมน. จัังหวััดเลย ร่ว่มบัูรณาการกับัหน่ว่ยงานที�เกี�ยว่ข้อง ตรว่จเยี�ยมมอบัสุิ�งของและเค์ร่�องอุปโภูค์บัริโภูค์ 
ให้ผู่้ประสุบัภูัยจากอัค์ค์ีภัูย บ้ัานเร่อนเสุียหายทั�งหลัง ณ  บั้านเลขที� ๓๘ หมู่ ๓ ต.กกทอง อ.เม่องเลย จ.เลย  
เม่�อวั่นที� ๖ ธิ.ค์. ๖๕

กอ้.รีมน. จังัหวัดัสรีะแกว้ั เขา้รว่่ม “โค์รงการถงัขยะเปยีกลด็โลกรอ้นในเขตเทศบัาลเมอ่งสุระแกว้่” โด็ยเทศบัาล
เม่องสุระแก้ว่ ณ จว่นผู่้ว่่าราชการจังหว่ัด็สุระแก้ว่ เม่�อว่ันที� ๖ ธิ.ค์. ๖๕

กอ้.รีมน. จัังหวััดบุรีีรีัมย์ ขับัเค์ล่�อน โค์รงการกำกับั ติด็ตาม และประเมินผ่ล ตำบัลมั�นค์ง มั�งค์ั�ง ยั�งย่น  กิจกรรม
พัฒนาและบัำเพ็ญสุาธิารณประโยชน์ ณ ว่ัด็ปทุมค์งค์าราม ม.๕ ต.หนองบััว่โค์ก อ.ลำปลายมาศ จ.บัุรีรัมย์  
เม่�อว่ันที� ๔ ธิ.ค์. ๖๕

กอ้.รีมน. จังัหวัดัปรีะจัวับคีรีขีันัธ์์ ลงพ่�นที�ร่ว่มกบัั นายสิุน  ไม้เทศ ผู่ใ้หญ่บ้ัานว่งัไทร หมู ่๗ ต.ไร่ใหม่ อ.สุามร้อยยอด็ 
จ.ประจว่บัคี์รีขันธิ์ เพ่�อเยี�ยม นายหลุย นาค์โต ผู่้ได็้รับับัาด็เจ็บัจากช้างป่าที�บัริเว่ณบั้านว่ังไทร  ณ โรงพยาบัาล
สุามร้อยยอด็  เม่�อว่ันที� ๔ ธิ.ค์. ๖๕ 

กอ้.รีมน. จังัหวัดัยโสธ์รี รว่่มกับัหน่ว่ยงานที�เกี�ยว่ขอ้ง ลงพ่�นที�ตรว่จประเมินสุภูาพแว่ด็ล้อมและประเมินภูยัค์กุค์าม
ด็้านค์ว่ามมั�นค์งเพ่�อจัด็กิจกรรมการแจ้งเต่อนและประเมินแนว่โน้มภูัยค์ุกค์ามด้็านค์ว่ามมั�นค์ง ประจำปี ๒๕๖๖ 
ไตรมาสุ ๑ ณ องค์์การบัริหารสุ่ว่นตำบัลลุมพุก และเทศบัาลตำบัลตาด็ทอง เม่�อว่ันที� ๒ ธิ.ค์. ๖๕

๔๔  ปีีที่่� ๒๑ ฉบัับัที่่� ๓ ปีระจำเดืือนธัันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ฉบัับัที่่� 2 ปีีที่่� 19 ปีระจ�าเดืือน 2563



กอ้.รีมน. จัังหวััดพิษณุุโลก ร่ว่มกับัโรงพยาบัาลจิตเว่ชพิษณุโลก ช่ว่ยด็ูแลและอำนว่ยค์ว่ามสุะด็ว่กแด่็ 
พระภิูกษสุุงฆ์ ์และประชาชนที�มารับัการฉีด็ว่คั์ซนี pfizer ณ ห้องประชุมชนิสุหี ์ว่ดั็พระศรีรตันมหาธิาตุว่รมหาวิ่หาร  
เม่�อวั่นที� ๒ ธิ.ค์. ๖๕

กอ้.รีมน. จัังหวััดปัตตานี ร่ว่มพิธิีปิด็การฝึกอบัรมพัฒนาขีด็ค์ว่ามสุามารถการนำหน่ว่ยให้กับั รอง/ผ่ช.หน.ชค์ต. 
(สุมาชิก อสุ.) ประจำปีงบัประมาณ ๒๕๖๖ ณ โรงยิม กรมทหารราบัที� ๑๕๓ ค์่ายสุมเด็็จพระสุุริโยทัย ต.บ่ัอทอง 
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เม่�อว่ันที� ๒ ธิ.ค์. ๖๕

กอ้.รีมน. จัังหวััดชุุมพรี ร่ว่มกับัหน่ว่ยงานที�เกี�ยว่ข้อง ลงพ่�นที�พบัปะให้กำลังใจและมอบัถุงยังชีพแก่ผู่้ประสุบัภัูย
น�ำท่ว่ม ในพ่�นที� ต.บัางลึก อ.เม่อง จ.ชุมพร เม่�อว่ันที� ๘ ธิ.ค์. ๖๕

กอ้.รีมน. จัังหวััดเชุียงรีาย ร่ว่มกับัหน่ว่ยงานที�เกี�ยว่ข้อง เข้าพบัปะและปรึกษาหาร่อกับัประธิานเค์ร่อข่าย 
โค์ก หนอง นา พัฒนาชุมชน จ.เชียงราย เพ่�อบัูรณาการเค์ร่อข่าย “การพัฒนาค์น” ร่ว่มกับัภูาค์รัฐ เอกชน สุถาบััน
การศึกษา ชมุชน เกษตรกร และภูาค์ประชาชน ณ ศนูย์เรียนรูห้ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว่ทางกสิุกรรม
ธิรรมชาติ ศาสุตร์พระราชา โค์ก หนอง นา พัฒนาชุมชนบั้านสุันธิาตุ หมู่ที� ๙ ต.แม่ค์ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย  
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โดย พล.ต. ดร.ดนัยัวััฒนัา ร่�งอุ่ทัยั
ผู้้�อำนวยการศู้นย์การศูึกษาและวิทยาการด�านความม่�นคง

Line:@danaiwattana

 โลกยคุหลง่สงครามเยน็ผู้า่นพ้�นมา 3 ทศูวรรษแล�ว 
ด้เหมือนว่าความม่�นคงท่�เป็็นอย้่ย่งคงม่ความท�าทาย 
โดยเฉพ้าะความม่�นคงใหม่ความม่�นคงของมนุษย์
ท่�เป็็นวาระระด่บโลกย่งคงต้�องเดินหน�าเพื้�อลดความ
เป็ราะบางท่�จะส่�นคลอนต้่อส่นติ้ภาพ้โลกลงด�วยป็ัจจ่ย
หลายป็ระการ บทความน่�แบ่งเป็็น 2 ส่วน โดยส่วนแรก
นำเสนอภาพ้กว�างของแนวคิดความม่�นคงของมนุษย์และ
แนวทางการทำงานแบบใหม่ท่�ย่งคงม่ความท�าทายใน
กระบวนการดำเนินงานเพ้ื�อไป็ส้่เป็้าหมาย แม�ว่าแนวคิด
เหล่าน่�ด้ เหมือนว่าผู้่านว่นเวลามานานพ้อสมควร 
แต้่ในภาคป็ฏิิบ่ต้ิย่งคงต้�องการการเสริมสร�างความเข�าใจ
อย้อ่ยา่งต้อ่เนื�อง เพ้ราะคนป็ฏิบิติ่้มก่เป็ล่�ยนไป็ต้ลอดเวลา 
ส่วนท่�สองจะเป็็นการพิ้จารณาโลกในสภาพ้แวดล�อมใหม่
และการเสริมสร�างภ้มิคุ�มก่นองค์กร ซึึ่�งจะเป็็นป็ระโยชน์
ต้่อการศูึกษาในทางลึกและกว�างขวางต่้อไป็

ก้้าวข้้ามความม่� นคงแบบด่ั้� งเดิั้ม
 ในช่วงป็ลายทศูวรรษ 1980 ความม่�นคง
แบบด่�งเดิมถู้กท�าทายจากน่กคิดในกรอบคิดความม่�นคง
เชงิวิพ้ากษ์อยา่งมาก Ken Booth (New Thinking about 
Strategy and International Security, 1991) รวบรวม
บทความท่�ต้�องการให�เป็ล่�ยนมุมมองด�านความม่�นคงใหม่
อย่างหลากหลาย Booth กล่าวถึูงการเมืองระหว่าง
ป็ระเทศูท่�กำล่งจะต้�องเป็ล่�ยนแป็ลงอย่างรวดเร็ว
และอย่างถึูงรากถึูงโคน ยุคใหม่ท่�กำล่งมาถึูงจะแต้กต่้าง
อย่างสำค่ญจากยุคหล่งสงครามโลกคร่�งท่� 2 และเสนอ
การคิดใหม่ด�านความม่�นคงไว� 10 ป็ระการ เช่น การยกเลิก
ความเชื�อเรื�องโลกไร�ศู้นย์กลางแห่งอำนาจ (anarchy) 
ขจ่ดความคิดแคบเรื�องความม่�นคงแห่งชาต้ิเพ้ราะโลก
ต้�องพ้ึ� งพ้าอา ศู่ยซึ่ึ� งก่ นและก่น  ความม่� นคง เป็็น
ป็รากฏิการณ์แบบองค์รวม (holistic phenomenon) 
เราต้�องวเิคราะหค์วามม่�นคงแบบหลายระดบ่ ความม่�นคง
ร่วมสม่ยจะต้�องเป็็นความม่�นคงแบบร่วมก่น (common 
security) ความม่�นคงต้�องเริ�มต้�นท่�บ�านต้่วเองก่อน หรือ
กล่าวอ่กอย่างหน่�งก็คือ ความคิดยุทธศูาสต้ร์ความม่�นคง
แบบเดิมม่กละทิ�งมิต้ิภายในป็ระเทศู เป็็นต้�น 

โจทย์์สำำ าค่ญ : ความม่� นคงข้องมนุษย์์ 
 เมื�อสงครามเยน็จบสิ�นลงในป็ ี1989 ความท�าทาย
แนวคิดความม่�นคงด่งกล่าวข�างต้�นได�ป็รากฏิต้่วเป็็นความ
ม่�นคงใหม่และช่ดเจนขึ�นเป็็นร้ป็ธรรม เริ�มจากข�อเสนอ
เรื�องความม่�นคงของมนุษย์ในรายงานการพ่้ฒนามนุษย์
ขององค์การสหป็ระชาชาต้ิป็ี 1994 ท่�เน�นความสำค่ญ
อย่างยิ�งต้่อการร่กษาส่นต้ิภาพ้ โดยเชื�อว่า ความร่วมมือ
ร่วมใจในการพ้่ฒนาต้่�งแต่้ในยามส่นต้ิเท่าน่�นท่�จะไม่ทำให�
ความส่นต้ิสุขถู้กส่�นคลอน น่�นก็คือว่า เป็้าหมายของการ

พ้่ฒนาในเรื�องต้่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็็นเรื�องสิ�งแวดล�อม 
สภาพ้อากาศูโลก การย�ายถูิ�นฐานของผู้้�คน ฯลฯ เราต้�อง
ไม่ลืมป็ระเด็นสำค่ญคือ การยึดเอา “ป็ระชาชนเป็็น
ศู้นย์กลาง” คือเอาป็ระชาชนเป็็นเป็้าหมายหล่กไว�เสมอ 
และการท่�จะสร�างการพ้่ฒนาได�อย่างย่�งยืนก็ด�วยการ
ร่วมมือก่นของทุกภาคส่วนอย่างม่ป็ระสิทธิภาพ้และ
ป็ระสิทธิผู้ล ด�วยการจ่ดต้่�งโครงสร�างการทำงานอย่างม่
ระบบและการกำหนดนโยบายระด่บโลก ท่�งน่�เป็้าหมาย
ของการพ้่ฒนาคือ การสร�างสภาพ้แวดล�อมท่�เหมาะสม
ท่�จะทำให�ป็ระชาชนสามารถูขยายข่ดความสามารถู
ท่�แต่้ละคนม่อย้่น่�น “ให�ด่กว่าเดิม” ยิ�ง ๆ  ขึ�นไป็อ่ก รวมท่�ง 
“ขยายโอกาสท่�หลากหลาย” ให�แก่พ้วกเขา โดยให�
ความสำค่ญท่�งสภาพ้ช่วิต้ในป็ัจจุบ่น และมุ่งส้่อนาคต้
ของคนในรุ่นต้่อ ๆ ไป็ด�วย หรือกล่าวอก่อย่างหนึ�งว่าเป็็น 
“การพ้่ฒนาท่�ย่�งยืน” (sustainable development) 
โดยให�ถืูอว่าเป้็าหมายของการพ้่ฒนาด่งกล่าวน่� “เป็็นจุด
อ�างเด่ยวกน่ท่�งโลก” (universalism of life claims)
 มิต้คิวามม่�นคงของมนษุยต์้ามรายงานน่�ใช�หลก่การ 
4 ป็ระการเป็น็ข�อพ้จิารณาคอื ป็ญัหาเหล่าน่�นต้�องมค่วาม
เป็น็สากล มป่็ระเทศูท่�ได�รบ่ผู้ลกระทบและเข�ามาเก่�ยวข�อง
ก่บป็ัญหาหลายป็ระเทศู ม่การจ่ดการระว่งป็้องก่นไว�
แต้่เนิ�นเพื้�อไม่ให�เกิดป็ัญหา และท่�สำค่ญคือต้�องยึดถูือ
การดำเนินช่วิต้ป็กต้ิของป็ระชาชนไว�เป็็นศู้นย์กลาง
ของการทำงาน ซึ่ึ�งโดยรวมแล�ว หล่กการด่งกล่าวน่� 
กลา่วได�ว่า ความม่�นคงของมนุษยก์ค็อื การท่�ผู้้�คนสามารถู
ม่ทางเลือกของการดำเนินช่วิต้ได�เองอย่างเสร่และ
ป็ลอดภ่ย และโอกาสช่วิต้ท่�ม่อย้่ในว่นน่�จะไม่ถู้กทำให�
เส่ยหายไป็ในว่นพ้รุ่ง (freedom from fear and 
freedom from want) 
 ความม่�นคงของมนุษย์ต้ามท่�รายงานน่� เสนอ 
กำหนดไว� เป็็น 7 มิต้ิด� วยก่นคือ ด� านเศูรษฐกิจ 
ต้�องป็ระกน่วา่คนเราจะมง่านทำท่�เหมาะสมเพ้ื�อเกดิรายได�
ในการเล่�ยงช่พ้ ด�านอาหาร สามารถูเข�าถูึงแหล่งอาหาร
ได�เพ้่ยงพ้อแก่ร่างกายและเศูรษฐกิจของคน ด�านสุขภาพ้ 
ลดสาเหตุ้การเส่ยช่วิต้จากเชื�อโรคและสภาพ้แวดล�อม
ท่�เป็น็พ้ษิ ด�านสิ�งแวดล�อม มก่ารจด่การป็อ้งกน่ระบบนเิวศู
ท่�งในท�องถิู�นและของโลกไม่ให�เสื�อมโทรมจนเกิดเป็็น
มลพ้ษิ ด�านสว่นบคุคล จะไมถู้่กทำร�ายรง่แก ด�านป็ระชาคม
และส่งคม ต้�องไม่ได�ร่บการเหย่ยดหยามทางเชื�อชาติ้/
ชาติ้พ้น่ธุว์รรณนา การกระทำท่�รุนแรงในครอบครว่ ในเผู่้า 
และด�านการเมือง สามารถูม่ช่วิต้ในส่งคมอย่างม่เก่ยรติ้ 
ศูก่ดิ�ศูร ่ต้ามหล่กสิทธิมนุษยชน 

ทางออก้ข้องความท้าทาย์ : ก้ารบริหารจ่ดั้ก้ารยุ์คใหม่
 การดำเนินการเพ้ื�อต้อบสนองความม่�นคงของมนุษย์
มค่วามท�าทายมาก เพ้ราะเป็น็การทำงานในสภาพ้แวดล�อม 
ท่� เป็ล่�ยนแป็ลงไป็อย่างมาก ซึึ่�งม่ น่กวิชาการเสนอ 
มโนท่ศูน์ใหม่ไว�หลายท่าน มุมมองท่�ด่อ่นหนึ�งเป็็นของ 

ความม่� นคงของมนุษย์์สู่่� ความม่� นคงยุ์ค BANI : 

คนในองค์กรต้้องรีบปร่บต่้ว

Karns และ Mingst (International Organizations: The 
Politics and Process of Global Governance) ท่�ได�
เสนอกรอบคดิและมมุมองการบรหิารจด่การใหมค่อื โลกา
ธรรมาภิบาลในศูต้วรรษท่� 21 (แม�ว่าจะเป็็นข�อเสนอท่�ม่
ในยุคต้�นของศูต้วรรษใหม่น่�) ว่า กรอบคิดเดิมของการ
บริหารจ่ดการปั็ญหาโลกม่มุมมองปั็ญหาท่�จำก่ดเป็็น 
4 หมวด ได�แก่ ส่นต้ิภาพ้และความม่�นคง การพ้่ฒนา
เศูรษฐกจิและการอย้ด่ก่นิด ่สทิธมินษุยชน และการป็กป็อ้ง
คุ�มครองสิ�งแวดล�อม ซึึ่�งกรอบคิดด่งกล่าวม่ป็ัญหา
อย่างน�อยใน 3 ด�านด�วยก่น คือ ขอบเขต้ของป็ัญหาท่�ม่
ยากท่�จะแบ่งแยกต้่ดขาดนโยบายและการป็ฏิิบ่ต้ิ
ออกจากก่นได� ต้่วแสดงในแต้่ละปั็ญหาม่หลากหลาย คือ 
ม่มากกว่าภาคร่ฐและองค์การระหว่างป็ระเทศูของร่ฐ 
และยิ�งกว่าน่�น โมเดลการแก�ปั็ญหาม่หลากหลายมากกว่า 
1 แนวทาง ด่งน่�น ปั็ญหาท่�ท�าทายต้่อการแก�ไขใน 3 ด�าน 
ได�แก่ ด�านท่�หนึ�ง ความชอบธรรมของการทำงาน จะทำได�
ด�วยการสร�างให�เกดิการมส่ว่นรว่มและการทำงานในแบบ
ระบอบป็ระชาธิป็ไต้ย ด�านท่�สอง ความรบ่ผิู้ดชอบหรือการ
อธิบายได�ของการทำงาน (Accountability) ด�วยการเพ้ิ�ม
ความโป็ร่งใสในกระบวนการต้่ดสินใจ การรายงานผู้ลงาน 
การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ยึดถูือกฎหมาย การต้ิดต้าม
ต้รวจสอบโดย NGO และด�านท่�สาม ป็ระสิทธิภาพ้การ
ทำงาน (Effectiveness) ด�วยการใช�บทเร่ยนจาก
หนว่ยงานต้า่ง ๆ  ท่�เคยทำงานเดย่วกน่มาแล�ว สร�างสะพ้าน
เชื�อมโยงระหว่างกลไก/หน่วยงานก่บการนำนโยบาย 
ไป็ส้่การป็ฏิิบ่ต้ิ การกำหนดต้่วช่�ว่ด การรายงาน กระจาย
สารสนเทศูส้ส่าธารณะและการลดความเหลื�อมล�ำในทกุมิติ้
 ปั็จจุบ่น หล่กคิดเบื�องต้�นด่งกล่าวได�ร่บการพ้่ฒนา
มาส้่ทางออกทางแก�ด�วยการบริหารจ่ดการในล่กษณะ 
“การบรหิารจด่การเครอืขา่ย” (network management) 
ช่วยสร�างป็ระสิทธิภาพ้และป็ระสิทธิผู้ลของการทำงาน 
ในยุคใหม่ท่�ต้�องเก่�ยวข�องก่บผู้้�ม่ส่วนร่วมหลากหลาย  
ป็ระกอบด�วยป็ัจจ่ยท่�เก่�ยวข�องอย่างน�อย 8 ป็ัจจ่ย ได�แก่ 
การกำหนดเป็้าหมายร่วมก่น (mutual goals) ต้่วแสดงท่�
ได�ร่บมอบอำนาจ (authorized actors) การม่ค่านิยม
ร่วมก่น (share values) ความต้่�งใจหรือม่เจต้นาร่วมก่น 
(trust will ingness) การทำงานท่�ป็ฏิิส่มพ้่นธ์ท่� ด่
ระหว่างก่น (relations interactions) การใช�ทร่พ้ยากร
ร่วมก่น (pooled resource) การม่แบบแผู้นความ
ป็ระพ้ฤติ้ (code of conduct) และการติ้ดต่้อสื�อสาร
ระหว่างกน่อย่างสม�ำเสมอ (frequent communication)

 ผู้ศู. ดร.วส่นต้์ เหลืองป็ระภ่สร์ (การอภิบาล
บนมาต้รฐานของความร่วมมือ : สภาวะสง่คมไร�ศู้นย์กลางฯ, 
สถูาบ่นพ้ระป็กเกล�า, 2563) ได�เสนอผู้ลการศูึกษาการ
บรหิารราชการในระดบ่พ้ื�นท่�ต้ามแนวคิดทฤษฎก่ารบริหาร
จด่การเครอืขา่ย (collaborative Governnace) โดยเป็น็
กรณศึู่กษาท่�กระทำในป็ระเทศูไทย จงึควรค่าต้อ่การศึูกษา
ไป็ส้่การนำไป็ใช�ในทางป็ฏิิบ่ต้ิในพ้ื�นท่� โดยได�ผู้ลสรุป็
การศูึกษาคร่�งน่�ไว� 5 ป็ระการคือ ป็ระการแรก การม่
สายสม่พ้น่ธร์ะหวา่งภาคภ่าคสว่นต้า่ง ๆ  ด�วยระดบ่ความถู่�
ของการป็ระสานการทำงานร่วมก่นเป็็นป็ัจจ่ยท่�ส่งผู้ลให�
สายส่มพ้่น ธ์ระหว่างต้่วแสดงในเครือข่ายม่ความ
แนบแน่นขึ�น ป็ระการท่�สอง การจ่ดโครงสร�างเครือข่าย
ท่�ม่ร้ป็แบบสายส่มพ้่นธ์ท่�ช่ดเจนเป็็นป็ัจจ่ยท่�ม่ส่วนสำค่ญ
ต้่อความสำเร็จของการข่บเคลื�อนโครงการความร่วมมือ
และส่งผู้ลให�การป็ระสานการดำเนินกิจกรรมต้่าง ๆ 
ร่วมก่นเป็็นไป็อย่างราบรื�น ป็ระการท่�สาม การทำหน�าท่�
ของผู้้�ป็ระสานเชื�อมโยงภาค่และสร�างเครือข่ายน่บเป็็น
ป็ัจจ่ยท่�ม่ส่วนสำค่ญต่้อความสำเร็จในการสร�างเครือข่าย
การพ้่ฒนาเชิงพ้ื�นท่�  ป็ระการท่�ส่�  การม่ “ผู้้�จ่ดการ
เครือข่าย” ซึ่ึ�งเป็็นบุคคลท่�ม่ความเข�าใจกระบวนการ
ดำเนินงานของเครือข่ายในภาพ้รวม และเข�าใจกลไก
การกำก่บด้แลการทำงานของเครือข่ายเป็็นปั็จจ่ยสำค่ญ
ต้่อการป็ระสานความร่วมมือ และป็ระการท่�ห� า 
ความไว�วางใจก่นระหว่างองค์กรภาค่สมาชิกเป็็นรากฐาน
สำคญ่ในการระดมและแบ่งปั็นทรพ่้ยากรภายในเครือข่าย 
ซึ่ึ�งเป็็นเงื�อนไขสำค่ญต่้อความสำเร็จหรือล�มเหลวในการ
ทำงานร่วมก่น

บทสำรุป 
 ความม่� นคงของมนุษย์และการพ้่ฒนาท่� จะ
ต้อบสนองต้่อวิส่ยท่ศูน์ จะเกิดขึ�นได�ก็ด�วยการบริหาร
จด่การในการทำงานท่�อย้ใ่นสภาพ้แวดล�อมจริงของยุคสมย่ 
โดยในป็ัจจุบ่น การทำงานแบบธรรมาภิบาลหรือการ
บรหิารจด่การเครือขา่ย ถูอืได�ว่าเป็น็เครื�องมอืนวต่้กรรมท่�
จะช่วยให�ก�าวข�ามอุป็สรรคในยุคท่�โลกม่ความเป็ราะบาง
ต้่อการเป็ล่�ยนแป็ลง สร�างความก่งวลต้่อผู้้�ป็ฏิิบ่ต้ิงาน
เพ้ราะความรวดเรว็ของข�อมล้ท่�นำเสนอ ต้รรกะท่�ซึ่บ่ซึ่�อน
ไม่ต้รงไป็ต้รงมา และยากต้่อการทำความเข�าใจ 
การสร�างความสามารถูหรือการพ้่ฒนาศู่กยภาพ้ในการ
ทำงานของคน ระบบ ร่วมก่นเป็็นเครือข่ายให�เกิดผู้ล
ส่มฤทธิ�ในการทำงานได�อย่างแท�จริงจึงเป็็นจุดเริ�มต้�นท่�
สำค่ญของการเป็ล่�ยนแป็ลงท่�งป็วงเพ้ื�อต้อบสนอง
เป็า้หมายสำคญ่ของโลก คอื ความม่�นคงในยคุความม่�นคง
ของมนุษย์ได� ซึ่ึ�ง กอ.รมน. สามารถูนำหล่กการแนวคิด
เหล่าน่�ไป็ป็ระยุกต้์ใช�ได�ต้ามความเหมาะสม

ที่่�มา : การบรรยายออนไลน์ของ ผศ. ดร.ที่วิิดา กมลเวิช

๗๗ปีีที่่� ๒๑ ฉบัับัที่่� ๓ ปีระจำเดืือนธัันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
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เทศูกาลว่นคริสต์้มาส เป็็นว่นท่�ม่ช่วงเวลาด่ ๆ  สุดแสนพ้ิเศูษท่�จะได�ใช�เวลาอย้่ก่บคนใกล�ต้่ว ไม่ว่าจะเป็็น
คนในครอบคร่ว เพ้ื�อน หรือแฟน เชื�อว่าหลายคนคงจะม่กิจกรรมในว่นคริสต้์มาสท่�อยากทำร่วมก่น เช่น 
จ่ดป็าร์ต้่� ทำอาหาร การแลกของขว่ญ รวมถูึงการเข่ยนคำอวยพ้รในว่นคริสต์้มาสก็เป็็นอ่กหนึ�งกิจกรรมท่�ขาด
ไม่ได�ในช่วงเวลาน่� ซึ่ึ�งเชื�อว่าหลายคนเคยเห็นคำว่า “Merry X’mas / Merry Xmas” และสงส่ยกน่ไหมว่าคำน่�
ม่ความหมายว่าอย่างไร มาจากไหน และทำไมต้�องใช� “Merry X’mas / Merry Xmas” แทนท่�จะเข่ยนว่า 
“Merry Christmas” ว่นน่�เราจะไป็ต้ิดต้ามหาคำต้อบพ้ร�อม ๆ ก่นค่ะ 

“X’mas” เป็็นคำย่อท่�ใช�ก่นอย่างแพ้ร่หลายของคำว่า “Christmas (คริสต้์มาส)” คำว่า “-มาส” 
เป็็นคำภาษาอ่งกฤษโบราณ มาจาก “mass” ซึึ่�งมาจากรากศู่พ้ท์ภาษาละติ้น คือคำว่า “Missa (มิสซึ่า)” 
หรือ ศู่ลมหาสนิท ส่วนต้่วอ่กษร “X” ใน Xmas มาจากต้ว่อ่กษรกร่ก “ไค” ซึ่ึ�งเป็็นต้่วอ่กษรต้่วแรกของคำ
ในภาษากร่ก Χριστός ซึ่ึ�งมค่วามหมายว่า “คริสต้์”

แรกเริ�มน่�นก็เข่ยนว่า “Christmas” ก่นต้ามป็กต้ิ แต้่เมื�อยุคสม่ยเป็ล่�ยนไป็ก็เริ�มม่การนำเอาคำว่า 
“X’mas” มาใช�แทน ซึึ่�งจากหลก่ฐานป็รากฏิว่า การใช� “X” เป็น็คำย่อแทนคำว่า “Christ” น่�นป็รากฏิคร่�งแรก
ไม่เกิน ค.ศู. 1100 และคำว่า “X'mas” ป็รากฏิขึ�นคร่�งแรกในปี็ ค.ศู. 1551

คำว่า “X’mas” จะนิยมใช�เข่ยนก่นในหม้่ว่ยรุ่นท่�ว ๆ ไป็ สำหร่บชาวต่้างชาติ้บางคนท่�เคร่งคร่ด
การใช�ภาษาจรงิ ๆ  ไมน่ยิมใช�คำน่� เพ้ราะถูอืได�วา่เป็น็การเขย่นท่�ไมถู่ก้ต้�องต้ามหลก่ภาษา และจด่ไว�วา่เป็น็ภาษา
ท่�ไม่ม่ระด่บ หน่งสือบางเล่มถูึงก่บไม่ยอมใช�คำน่�เลยก็ม่ 

ถู�าจะให�เป็ร่ยบก่บภาษาไทยแล�ว น่าจะคล�ายก่บคำว่า อย่างไร ซึ่ึ�งเป็็นคำท่�ใช�มากในภาษาเข่ยน  
แต่้สำหร่บเด็ก ๆ หรือคนท่�ว ๆ ไป็ม่กจะใช�คำว่า ย่งไง มากกว่าน่�นเอง

เอาล่ะค่ะ ร้�ท่�มาท่�ไป็ของคำว่า “X’mas” ก่นไป็แล�ว ซึ่ึ�งสามารถูใช�ได�และเหมาะสำหร่บบริบทท่�ต้�องการ
ความส่�นกระช่บ ต้่อไป็น่�ไม่ว่าจะใช�คำว่า “X’mas” หรือคำว่า “Christmas” ก็แล�วแต้่ความชอบเลยค่ะ  
สามารถูใช�ได�เหมือน ๆ ก่น อย่าลืมสร�างความป็ระท่บใจก่บคนใกล�ต้่ว ในว่นคริสต์้มาสน่�ก่นนะคะ 
..........................................................................................................................................................................................

อ้้างอ้ิง : https://guru.sanook.com/9105/

เรีียบเรีียง : Parnruethai Suangpho

เม่�อย่างเข้าสู่่่ช่วิงปลายปี อากาศก็จะเริ�ม

หนาวิเยน็ลง หลายคนร่สู้่กึช่�นชอบชว่ิงเวิลาน่� แต่สู่่ำหรบั

ผ่้สู่่งอายุ อุณหภู่มิของอากาศที่่�หนาวิเย็นลงอาจ

สู่ง่ภูยัรา้ยต่อ่สู่ขุภูาพได ้หากไมร่ะมดัระวิงัเต่รย่มต่วัิดแ่ล

สูุ่ขภูาพให้แข็งแรงไวิ้ก่อน

สำหรบ่ผู้้�ส้งอายทุ่�แขง็แรงดก็่ไมค่วรละเลยท่�จะดแ้ล

สุขภาพ้ ซึ่ึ�งทำง่าย ๆ โดยร่กษาอุณหภ้มิของร่างกาย

ให�อบอุ่นอย้่เสมอ ด�วยการสวมใส่เสื�อผู้�าม่ความหนา

เพ้่ยงพ้อ ห่มผู้�าให�ร่างกายอบอุ่น โดยเฉพ้าะในช่วงเวลา

กลางคืน หล่กเล่�ยงการอย้่ในสถูานท่�ท่�ม่อากาศูเย็น 

ออกกำล่งกายเป็็นป็ระจำ เคลื�อนไหวร่างกายบ่อย ๆ 

เพ้ื�อช่วยเพ้ิ�มความอบอุ่นให�แก่ร่างกาย ควรทานอาหาร

ให�ครบ 5 หม่้ และทานในขณะท่�อาหารกำล่งร�อน ๆ 

ดื�มน�ำอุ่นว่นละ 6 - 8 แก�ว และนอนหล่บพ้่กผู้่อน

ให�เพ้่ยงพ้อ (ป็ระมาณ 7 - 9 ช่�วโมง)

*ในกรณีีที่ี�ผู้้�สู้งอายุุต้�องการไปเที่ี�ยุวพัักผู้่อน

กบัครอบครัวในช่ว่งทีี่�มีอีากาศหนาวเย็ุน ควรปรึกษาแพัที่ย์ุ 

เพั่�อเต้รียุมีตั้วและเต้รียุมียุาทีี่�จำเป็นให�พัร�อมีก่อนการ

เดิินที่าง

ส่ิ่�งท่ี่� พึึงระวัังเป็็นพ่ึเศษ
1. โรคต่ิดต่่อที่างการหายใจ เช่น ไข�หว่ดหรือ

ไข�หว่ดใหญ่ เนื�องจากม่การแพ้ร่ระบาดง่ายในฤด้น่� และ

ทำให�เกิดภาวะแทรกซึ่�อนรุนแรง เช่น ป็อดอก่เสบต้ิดเชื�อ

การป้องกัน ทำได�โดยหล่กเล่�ยงสถูานท่� ท่� ม่ 

การระบายอากาศูไม่ด่ แหล่งการค�าท่�ม่คนอย้่หนาแน่น 

และควรล�างมือบ่อย ๆ เพ้ื�อลดการได�ร่บเชื�อโรคจากผู้้�อื�น 

การงดส้บบุหร่�ก็จะช่วยลดความเส่�ยงและความรุนแรง

ของการต้ิดเชื�อในทางเดินหายใจได�อ่กทางหนึ�ง รวมท่�ง

ผู้้�ส้งอายุท่�ม่โรคป็ระจำต้่ว หรือผู้้�ท่�ไม่สามารถูช่วยเหลือ

ต้นเองได� ควรฉ่ดว่คซึ่น่ป็้องก่นไข�หว่ดใหญ่

หากผู้้�สง้อายุเริ�มมอ่าการของไข�หวด่หรอืไข�หวด่ใหญ่ 

ควรใช�เครื�องนุ่งห่มท่�หนาและอบอุ่น หล่กเล่�ยงสถูานท่� 

ท่�มอ่ากาศูเย็น ควรนอนพ้่กมาก ๆ และดื�มน�ำอุ่นบ่อย ๆ  

ถู�าไข�ส้ง ต้่วร�อนมาก ควรใช�ผู้�าชุบน�ำอุ่นเช็ดต้่วหรือ

ทานยาลดไข� ได�แก่ พ้าราเซึ่ต้ามอล (ไม่ควิรที่าน

ยาแอสู่ไพรนิเพ่�อลดไข้ ยกเว้ินแพที่ย์สู่ั�ง) ถู�าอาการไม่ดข่ึ�น 

มอ่าการไอมากขึ�น หรือม่ไข�ส้งนานเกิน 5 ว่น โดยเฉพ้าะ

ถู�าหากหายใจเร็ว หอบเหนื�อย หรือหายใจม่เส่ยงด่ง 

ควรร่บพ้บแพ้ทย์หรือเจ�าหน�าท่�สาธารณสุข เพ้ื�อร่บการ

ต้รวจ ร่กษา เพ้ราะอาจ เ กิด โรคแทรกซึ่�อน  เ ช่น 

ป็อดอ่กเสบต้ิดเชื�อ ซึ่ึ�งอาจเป็็นอ่นต้รายถูึงช่วิต้ได� 

2. ปัญหาเร่�องผิวิหนัง เช่น ผู้ิวแห�ง ผู้ื�นผิู้วหน่ง

อ่กเสบและค่น เนื�องจากผู้้�ส้งอายุม่ไขม่นใต้�ผู้ิวหน่งน�อย 

และต้่อมไขม่นทำงานลดลงต้ามอายุ จึงม่แนวโน�ม 

ท่�ผู้ิวหน่งจะส้ญเส่ยความชุ่มชื�นได�ง่าย โดยเฉพ้าะ 

ในฤด้หนาวซึ่ึ�งอากาศูแห�งและม่ความชื�นในอากาศูน�อย 

ยิ� ง เ มื�ออาบน�ำอุ่นจ่ดก็จะยิ� งชะล�างไขม่นท่�ผู้ิวหน่ง

ออกไป็อ่ก สำหร่บป็ัญหาเรื�องผู้ิวหน่ง ควรให�ร่างกาย

อบอุ่นอย้่ต้ลอดเวลา ใส่เสื�อผู้�าหนา ๆ ไม่อาบน�ำนาน ๆ 

และควรใช�ผู้ลิต้ภ่ณฑ์์ท่�ม่ความชุ่มชื�นหรือน�ำม่นทาผู้ิว

หลง่อาบน�ำและเช็ดต้ว่พ้อหมาด ๆ  ทุกคร่�ง เพ้ื�อชว่ยรก่ษา

ความชุ่มชื�นของผู้ิวหน่ง

3. การกำเรบิรนุแรงของโรคในระบบไหลเวิย่นเลอ่ด 

เนื�องจากผู้้�ส้งอายุม่กจะไม่ค่อยอยากออกกำล่งกาย

ในช่วงท่�ม่อากาศูหนาวเย็น การทานอาหารท่�ม่ไขม่นส้ง

ทำให�ห่วใจต้�องทำงานหน่กเพ้ิ�มขึ�นในช่วงอากาศูหนาว 

ส่งผู้ลให�กล�ามเนื�อห่วใจม่ความต้�องการออกซึ่ิเจน

เพ้ิ�มมากขึ�น ด่งน่�น หากม่โรคของระบบไหลเว่ยนเลือด

อย้่เดิม เช่น โรคหลอดเลือดห่วใจต้่บ และโรคหลอดเลือด

สมอง อาจทำให�โรคเดิมเหล่าน่�กำเริบขึ�นได� ยิ�งกว่าน่�น

ยง่พ้บว่าผู้้�สง้อายุท่�เป็น็โรคความดน่โลหิต้สง้อย้แ่ล�วอาจม่

ความด่นโลหิต้ส้งขึ�นได�ในฤด้น่�อ่กด�วย

4. ภูาวิะที่่�อุณหภู่มิของร่างกายลดลงมาก

ผิดปกติ่ สำหร่บผู้้�ส้งอายุท่�อย้่ในชนบทห่างไกลท่�อากาศู

หนาวจ่ดต้�องระว่งภาวะน่� เนื�องจากป็ระสาทร่บร้�อากาศู

ท่�หนาวเยน็ท่�ผู้วิหนง่ของผู้้�สง้อายมุค่วามไวลดลง รา่งกาย

ไม่สามารถูต้อบสนองด�วยการหนาวส่�นหรือการหดต้่ว

ของกล�ามเนื�อ เพ้ื�อให� เกิดความอบอุ่นได�ด่ เหมือน

คนหนุม่สาว ระบบป็ระสาทอต่้โนมติ่้ท่�ควบคุมหลอดเลือด

ท่�ผู้ิวหน่งไม่ให�ส้ญเส่ยความร�อนจากร่างกายก็เสื�อมลง

5. ปวิดข้อ โดยเฉพ้าะผู้้�ท่�ม่ป็ัญหาป็วดข�อเรื�อร่ง

อย้่เดิม อากาศูท่�หนาวเย็นอาจกระตุ้�นให�โรคข�ออ่กเสบ 

เช่น โรคเกาต์้ ม่อาการรุนแรงขึ�นได� ด่งน่�น การรักษา

ควิามอบอุน่ให้ร่างกายจึงเป็นวิิธ่ีที่่�ด่ที่่�สูุ่ด

ผ่้สู่่งอายุทีุ่กคน โดยเฉพาะผ่้ที่่�ม่โรคประจำตั่วิ 

ควิรหมั�นด่แลสุู่ขภูาพของต่นเองให้ด่ต่ลอดเวิลา 

เพราะเปน็การปอ้งกนัโรคต่า่ง ๆ  ต่ามฤดก่าลที่่�คุม้คา่ที่่�สู่ดุ 

และล่กหลานก็ม่บที่บาที่อย่างมากในการด่แลผ่้สู่่งอายุ

อัน เป็นที่่� รั ก ให้ม่สูุ่ขภูาพที่่� แข็ งแรง ยิ� งกวิ่ านั� น 

การเอาใจใสู่่ดแ่ลของลก่หลาน ที่ำใหผ้่สู้่ง่อายุมสู่่ขุภูาพ

ที่่�ด่อ่กด้วิย 

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

ที่ี�มา : ผู้ศ.นพั.รุ่งนิรันดิร์ ประดิิษฐสูุวรรณี ภาควิช่าอายุุรศาสูต้ร์ 

คณีะแพัที่ยุศาสูต้ร์ศิริราช่พัยุาบาล

ผู้้้เรีียบเรีียง : นางสูาวพัรภคภรณ์ี รอดิสูาต้รา

ว่นดินโลก (World Soil Day) คือ ว่นท่� 5 ธ่นวาคม 
เป็็นว่นสำค่ญท่�น่กป็ฐพ่้วิทยาท่�วโลก 60,000 คน  
จะเฉลิมฉลองเป็็นป็ระจำทุกป็ี ซึ่ึ�งน่กป็ฐพ้่วิทยาของไทย
ทุกคนภาคภ้มิใจ เนื�องจากวงการป็ฐพ้่วิทยานานาชาติ้ 
ม่ฉ่นทานุม่ติ้เลือกว่นท่� 5 ธ่นวาคมของทุกป็ี ซึึ่�งต้รงก่บ
ว่นคล�ายว่นพ้ระบรมราชสมภพ้ของพ้ระบาทสมเด็จ
พ้ระบรมชนกาธิเบศูร มหาภ้มิพ้ลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถูบพ้ติ้ร เป็น็วน่ดินโลก และนก่ป็ฐพ้วิ่ทยาของไทย
ม่ส่วนร่วมในการเชิดช้พ้ระอ่จฉริยภาพ้ด�านการอนุร่กษ์ 
และพ่้ฒนาทร่พ้ยากรดินขององค์พ้ระบาทสมเด็จ 
พ้ระบรมชนกาธิเบศูร มหาภ้มิพ้ลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถูบพ้ิต้รร

แนวคิิดของการจััดตัั้� งวันดินโลก
เริ�มต้�นจากท่�ม่การป็ระชุมวิทยาศูาสต้ร์ทางดิน

ของโลก คร่�งท่� 17 ณ กรุงเทพ้มหานคร ในป็ี 2545 
ม่น่กวิทยาศูาสต้ร์ทางดินจากท่�วโลกมาร่วมป็ระชุม
และหารือเรื�องการจ่ดต้่�ง “ว่นดินโลก” โดยท่�ป็ระชุม
คณะกรรมการสหภาพ้วทิยาศูาสต้ร์ทางดนินานาชาต้มิม่ต้ใิห� 
วน่ท่� 5 ธน่วาคม ซึ่ึ�งเป็็นวน่คล�ายวน่พ้ระบรมราชสมภพ้ 
ของพ้ระบาทสมเด็จพ้ระบรมชนกาธิเบศูร มหาภ้มิพ้ล
อดลุยเดชมหาราช บรมนาถูบพ้ติ้ร เป็น็วน่ดนิโลก เพ้ื�อสดดุ่
พ้ระเกย่รต้คิณุของพ้ระองค์ ท่�งน่�องค์การอาหารและเกษต้ร 
แห่งสหป็ระชาชาต้ิ ป็ระกาศูสน่บสนุนให�ม่การจ่ดต้่�ง 
ว่นดินโลก โดยนำข�อเสนอเข�าบรรจุในวาระการป็ระชุม
สมช่ชาสหป็ระชาชาต้ ิป็ระจำป็ ี2556 ซึ่ึ�งสหป็ระชาชาต้ิ 
ได�ป็ระกาศูร่บรองอย่างเป็็นทางการให�ว่นท่� 5 ธ่นวาคม
ของทุกปี็เป็็นว่นดินโลก และป็ี 2558 เป็็น “ป็ีดินสากล 
(International Year of Soils 2015)” ในว่นท่�  
20 ธ่นวาคม 2556 

หััวข้อการจััดงานวันดินโลกท่ี่� ผ่่านมา
1. Healthy Soils For a Healthy Life:   

ต้ามรอยป็ฐพ้่ใต้�ธุล่พ้ระบาท น่กวิทยาศูาสต้ร์ดิน 
เพ้ื�อมนุษยธรรม เน�นความสำค่ญของการร่กษาความ 
อุดมสมบ้รณ์ของดินท่�นำมาซึึ่�งคุณภาพ้ช่วิต้ท่�ด่ ในปี็  
พ้.ศู. 2557

2. Soils, a Solid Ground for Life: ดินคือ 
พ้ื�นฐานอน่ม่�นคงแหง่ชว่ติ้ เน�นความสำคญ่ของดินอน่เป็น็

แหล่งกำเนิดของทุกช่วิต้ และเป็็นท่�อย้่อาศู่ยของพื้ชและ
ส่ต้ว์นานาชนิด ในป็ี พ้.ศู. 2558

3. Soil and Pulses: a Symbiosis for Life:  
ดินและถู่�ว เกื�อก้ลช่วิต้ เน�นความสำคญ่ของพ้ืชต้ระกล้ถู่�ว
ต้อ่ความอุดมสมบร้ณ์ของดนิและเป็น็แหล่งอาหารโป็รต้น่
ท่�สำค่ญของมนุษย์ ในป็ี พ้.ศู. 2559

4. Caring for the Planet Starts from the 
Ground: ร่กษ์โลก เริ�มจากร่กษ์ดิน ส้่ความย่�งยืน 
เน�นความสำค่ญของการด้แลดิน ซึ่ึ�งเป็็นทร่พ้ยากรหล่ก
ท่�ม่ผู้ลต้่อความอย้่รอดของทุกสรรพ้สิ�งบนโลก ในป็ี  
พ้.ศู. 2560

 5. Be the Solution to Soil Pollution: 
รว่มคดิ รว่มทำแต้ว่น่น่� เพ้ื�อป็ฐพ้ไ่ร�มลพ้ษิ เน�นความสำคญ่
ของการร่วมมือก่นจากทุกภาคส่วนในการขจ่ดป็ัญหา
มลพ้ิษทางดินท่� เกิดจากสภาพ้ต้ามธรรมชาติ้และ 
การกระทำของมนุษย์ในป็ี พ้.ศู. 2561

 6. Stop Soil Erosion, Save our Future: 
ป็กป็้องอนาคต้ ลดการชะล�างดินโดยให�ความสำค่ญ
ต้่อการหยุดย่� งป็ัญหาการชะล�างพ้่งทลายของดิน  
ในป็ี พ้.ศู. 2562

 7. Keep soil alive, protect soil biodiversity: 
ร่กษ์ป็ฐพ้่คืนช่ว่ท่�หลากหลายให�ผู้ืนดิน ในป็ี พ้.ศู. 2563

 8. Halt soil salinization, boost soil 
productivity: พ้ิชิต้ดินเค็ม เต้ิมเต้็มผู้ลผู้ลิต้ สร�างช่วิต้
เกษต้รกร ในป็ี พ้.ศู. 2564

วันดินโลก 5 ธัันวาคิม 2565
ภายในป็ีน่� กระทรวงมหาดไทยกำหนดจ่ดงาน 

ว่นดินโลกภายใต้�ห่วข�อ “Soils, where food begins: 
อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” เพ้ื�อสร�างการร่บร้� 
เรื�องว่นดินโลกแก่ป็ระชาชน ให�เกิดความต้ระหน่กถูึง
ความสำคญ่ของทรพ่้ยากรดนิและจติ้สำนกึในการอนรุก่ษ์
ทร่พ้ยากรดินอย่างย่�งยืน ระหว่างว่นท่� 4 - 7 ธ่นวาคม 
2565 ณ สถูาน่พ้่ฒนาท่�ดินต้าก อ.เมือง จ.ต้าก
.....................................................................................................

อ้้างอ้ิง :
https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/31/iid/139457

https://www.tnnthailand.com/news/earth/132495/
อ้้างอ้ิงภาพ : https://th-th.facebook.com/WorldSoilDayThailand/

ผู้้้เรีียบเรีียง : พั.อ.หญิิง ธัันยุ์วรัช่ญิ์ จิต้ร้

Merry X‘mas
Merry Xmas

วัันดิินโลก (World Soil Day) 5 ธัันวัาคม

๘๘
 

ปีีที่่� ๒๑ ฉบัับัที่่� ๓ ปีระจำเดืือนธัันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



เช่น ขนาดใหญ่ ม่คุณค่าทางอาหารเพ้ิ�มขึ�น ทนทานต้่อ
สิ�งแวดล�อมและโรคต้่าง ๆ ได�ด่ขึ�น

การโคลน

การโคลน (Cloning) หมายถูึง การสร�างสิ�งม่ช่วิต้
ขึ�นมาใหม่ โดยไม่ได�อาศู่ยการป็ฏิิสนธิของเซึ่ลล์สืบพ้่นธุ์
เพ้ศูผู้้� คอือสจุ ิกบ่เซึ่ลลส์บืพ้น่ธุเ์พ้ศูเมย่ คือไข ่แต่้ใช�เซึ่ลล์
ร่างกายในการสร�างสิ�งม่ช่วิต้ขึ�นมาใหม่

จุดป็ระสงค์ของการโคลนส่ต้ว์ คือ เพ้ื�อขยาย
พ้น่ธุส์ต่้วจ์ำนวนมาก โดยให�มล่ก่ษณะเหมอืนต้ว่ต้�นแบบ
ทุกป็ระการ เริ�มต้�นจากการเล่�ยงและเพ้ิ�มจำนวนเซึ่ลล์ 
ท่�มค่วามเหมือนก่น ในข่�นต้อนน่�อาจม่การเป็ล่�ยนแป็ลง
พ้น่ธุกรรมของเซึ่ลล์ต้ามต้�องการได�ด�วย แล�วจึงนำแต่้ละ
เซึ่ลล์น่�ไป็ทำให�เกิดเป็็นส่ต้ว์ โดยหนึ�งเซึ่ลล์จะกลายเป็็น
ส่ต้ว์หนึ�งต้่ว ส่ต้ว์แต่้ละต่้วท่� เกิดขึ�นจะเหมือนก่น
ทุกป็ระการ เนื�องจากแต้่ละเซึ่ลล์เริ�มต้�นม่ล่กษณะ
เหมือนก่น ข่�นต้อนการโคลนส่ต้ว์ ม่ด่งน่�

1. คด่เลอืกและดด่แป็ลงเซึ่ลล์ท่�จะใช�เป็็นต้�นแบบ 
ของสารพ้่นธุกรรมท่�ต้�องการ

2. เล่�ยงให�มจ่ำนวนและคุณสมบ่ติ้ท่�เหมาะสม
3. ผู้่านกระบวนการท่�จะสร�างเซึ่ลล์ให�เป็็นส่ต้ว์

โดยวิธ่การต้่าง ๆ
การถ่่ายฝากตั่วิอ่อน
 

การถู่ายฝากต้ว่อ่อน (Embryo Transfer) คอืการ 
นำต้ว่ออ่นท่�เกดิจากการผู้สมระหวา่งต้ว่อสจุขิองพ้อ่พ้น่ธ์ุ 
และไข่ของสต่้ว์แมพ่้น่ธุท่์�คด่เลือกไว� แล�วล�างเก็บออกมา
จากมดล้กของแม่พ้่นธุ์ ต่้อจากน่�นนำไป็ฝากใส่ไว�ให�
เต้ิบโต้ในมดล้กของต้่วเม่ยอ่กต้่วหนึ�ง ให�อุ�มท�องไป็
จนคลอด

การถูา่ยฝากต้ว่อ่อนนิยมทำกบ่สต่้ว์ท่�มก่ารต้กลก้
คร่�งละ 1 ต้ว่ และมร่ะยะเวลาต้่�งท�องนาน เชน่ โค กระบอื 
แต้่ไม่นิยมทำการถู่ายฝากต้่วอ่อนก่บสุกร เพ้ราะสุกร
สามารถูม่ล้กได�ง่าย ต้กล้กคร่�งละหลายต้่ว และม่ระยะ
เวลาต้่�งท�องไม่นาน

 
การเพาะเล่�ยงเน่�อเย่�อพ่ช

  
การเพ้าะเล่�ยงเนื�อเยื�อพื้ช (Tissue Culture)  

จด่เป็็นการโคลนอย่างหนึ�ง ทำได�โดยการนำส่วนใดส่วนหนึ�ง 
ของพื้ชมาเล่�ยงในอาหารส่งเคราะห์ท่�ป็ระกอบด�วย 
ธาตุ้อาหาร น�ำต้าล วิต้ามิน และฮอร์โมนพ้ืชในสภาพ้
ป็ลอดเชื�อ และม่การควบคุมแสงสว่าง อุณหภ้มิ และ
ความชื�น การเพ้าะเล่�ยงเนื�อเยื�อม่ข่�นต้อนด่งน่�

1. เต้ร่ยมเนื�อเยื�อพ้ืช
2. เพ้าะเล่�ยงในอาหารส่งเคราะห์
3. เนื�อเยื�อเจริญเต้ิบโต้ในอาหารส่งเคราะห์
4. เนื�อเยื�อเจริญเต้ิบโต้ขยายขนาดขึ�นเรื�อย ๆ
5. ได�ต้�นอ่อนพ้ร�อมท่�จะนำไป็ป็ล้กในเรือน

เพ้าะชำ
...................................................................................... 

Tag : เที่คโนโลยุีช่ีวภาพั, การโคลน, การถ่่ายุฝากต้ัวอ่อน, 

การเพัาะเลี�ยุงเน่�อเยุ่�อ

  

ภายหล่งจากการเป็ล่�ยนแป็ลงการป็กครอง 
จากระบอบสมบร้ณาญาสทิธริาชย์เป็็นระบอบป็ระชาธปิ็ไต้ย 
ในป็ี พ้.ศู. 2475 และนำมาส้่ร่ฐธรรมน้ญฉบ่บแรก
ของป็ระเทศูท่�พ้ระบาทสมเด็จพ้ระป็กเกล�าเจ�าอย้่ห่ว 
ร่ชกาลท่� 7 พ้ระราชทานให�เป็็นหล่กในการป็กครอง
ป็ระเทศูในว่นท่� 10 ธ่นวาคม พ้.ศู. 2475 อนุสาวร่ย์
ขนาดใหญ่ท่�ต้่�งอย้อ่ย่างสง่างามกลางถูนนราชดำเนนิกลาง 
จึงเกิดขึ�นหล่งจากน่�น 8 ป็ี

“อนุสาวร่ ย์ป็ระชาธิป็ไต้ย” สร�างขึ�น เมื�อ 
ว่นท่� 24 มิถุูนายน พ้.ศู. 2482 เพ้ื�อเป็็นการระลึกถูึง
ก า ร เ ป็ ล่� ย น แ ป็ ล ง ก า ร ป็ ก ค ร อ ง จ า ก ร ะ บ อ บ
สมบ้รณาญาสิทธิราชย์มาเป็็นระบอบป็ระชาธิป็ไต้ย
อ่นม่พ้ระมหากษ่ต้ริย์ทรงเป็็นป็ระมุข ม่การดำเนินการ
ก่อสร�างและออกแบบโดย หม่อมหลวงป็ุ�ม มาลากุล 
ผู้้�ควบคุมการก่อสร�าง และม่ศูาสต้ราจารย์ศูิลป็์ พ้่ระศูร่
ก่บสิทธิเดช แสงหิร่ญ เป็็นศูิลป็ินผู้้�ป็ั�นอนุสาวร่ย์

อนุสาวร่ย์ป็ระชาธิป็ไต้ย เป็็นอนุสาวร่ย์ท่�ม่ 
ร้ป็ทรงแป็ลกต้า ทว่าทุกองค์ป็ระกอบของอนุสาวร่ย์
แห่งน่�ล�วนม่ความหมายท่�งสิ�น 

อนุสาวร่ย์ป็ระชาธิป็ไต้ย ป็ระกอบด�วยร้ป็เล่ม
ร่ฐธรรมน้ญในสมุดไทยป็ระดิษฐานบนพ้านแว่นฟ้า 
ท่�สร�างด�วยทองแดง ขนาดความส้ง 3 เมต้ร หน่ก 4 ต้่น 
ต้่�งบนฐานร้ป็ทรงกลมด�านบนโค�งกลม ลานอนุสาวร่ย์
ยกส้งม่บ่นไดโดยรอบ รอบนอกลานอนุสาวร่ย์ม่ป็ีก
ทรงแบนอย้่ 4 ทิศู ท่�โคนป็ีกม่ภาพ้แกะสล่กลายป็ั�นน้น 
และม่ร่�วเต้่�ยก่�นรอบลานอนุสาวร่ย์ ซึึ่�งร่�วน่�ใช�ป็ืนใหญ่
โบราณจำนวน 75 กระบอก ฝงัดินและโผู้ล่ท�ายกระบอก
ขึ�นมาเป็็นเสาคล�องโซึ่่เชื�อมต้่อก่น ฐานด�านนอกของป็ีก
ท่�ง 4 ด�านก่อป็้นเป็็นอ่างน�ำพุ้ โดยเหนืออ่างจะสร�าง 
เป็็นร้ป็พ้ญานาคพ้่นน�ำลงในอ่างอก่ช่�นหนึ�ง ซึ่ึ�งในแต้่ละ
องค์ป็ระกอบน่�น ม่ความหมายดง่น่� 

- ปี็กท่�ง 4 ด�านของอนุสาวร่ย์ ส้งจากแท่นพ้ื�น 
24 เมต้ร รศู่มย่าว 24 เมต้ร หมายถูงึ วน่ท่� 24 มถิูนุายน 
ซึ่ึ�งเป็็นวน่ท่�ม่การเป็ล่�ยนแป็ลงการป็กครอง

- ปื็นใหญ่ 75 กระบอกโดยรอบ หมายถูึง  
พ้.ศู. 2475 ซึ่ึ�งเป็็นป็ีท่�ม่การเป็ล่�ยนแป็ลงการป็กครอง

- ภาพ้ดุนท่�ฐานป็ีก หมายถึูง ป็ระว่ติ้การ
ดำเนินงานของ “คณะราษฎร” ผู้้�ก่อการเป็ล่�ยนแป็ลง
การป็กครอง ซึ่ึ�งม่ 4 ภาพ้ ด่งน่� 

 ภาพ้ดุนท่� 1 ภาพ้การวางแผู้นเพ้ื�อเป็ล่�ยนแป็ลง
การป็กครองโดยคณะราษฎร เป็น็ภาพ้ชายในเครื�องแบบ
ทหารและพ้ลเรือนป็รึกษาหารือก่น

ภาพ้ดุนท่� 2 ภาพ้ทหารของฝ�ายก่อการป็ฏิิว่ต้ิ 
อาวุธยุทโธป็กรณ์ ม�า รถูถู่งและปื็น เคลื�อนพ้ลเข�ายึด
อำนาจเพ้ื�อเป็ล่�ยนแป็ลงการป็กครอง

ภาพ้ดุนท่�  3 ภาพ้การป็ระกอบอาช่พ้ของ
ป็ระชาชนชาวไทยหล่งเป็ล่�ยนแป็ลงการป็กครอง เช่น 
ข�าราชการ เกษต้รกร กรรมกร และการค�าขาย

ภาพ้ดุนท่� 4 ภาพ้ส่งคมไทยหล่งเป็ล่�ยนแป็ลง 
การป็กครอง เช่น การศูึกษา ศูาสนา เศูรษฐกิจ อาช่พ้ 
การกฬ่า และส่งคมท่�สงบสุขยุติ้ธรรม

- พ้านร่ฐธรรมน้ญต้่�งบนป็้อมกลาง ส้ง 3 เมต้ร 
หมายถูึง เดือนท่� 3 คือเดือนมิถูุนายน เดือนท่�ม่การ
เป็ล่�ยนแป็ลงการป็กครอง (เดิมการน่บป็ีใหม่ เริ�มจาก
เดือนเมษายน เป็็นเดือนท่� 1)

- พ้ระขรรค์ 6 เล่ม ป็ระกอบบานป็ระต้้รอบ
ป็้อมกลาง หมายถูึง หล่ก 6 ป็ระการของคณะราษฎร 
อ่นเป็็นนโยบายของคณะราษฎร ได�แก่ หล่กเอกราช 
หล่กความป็ลอดภ่ย หล่กเศูรษฐกิจ หล่กเสมอภาค 
หล่กเสรภ่าพ้ และหล่กการศึูกษา

ป็ัจจุบ่นอนุสาวร่ย์ป็ระชาธิป็ไต้ย ย่งคงเป็็น
สถูานท่�ทางป็ระว่ต้ิศูาสต้ร์ท่�สำค่ญและเป็็นมรดก
อ่นทรงคุณค่าอ่กแห่งหนึ�งของป็ระเทศู

ขอขอบคุณข้อม่ลจาก 

เทคโนโลยช่ว่ภาพ้ คอื การนำความร้�ด�านชว่วทิยา 
โดยเฉพ้าะสาขาพ้่นธุศูาสต้ร์ มาใช�ให�เกิดป็ระโยชน์ 
ต้อ่มนุษย์ในหลายรป้็แบบ เช่น พ้น่ธุวศิูวกรรม การโคลน 
การถู่ายฝากต้่วอ่อน การเพ้าะเล่�ยงเนื�อเยื�อ เป็็นต้�น

เทคโนโลย่ช่วภาพ้ (Biotechnology) หมายถึูง  
การนำเอาสิ�งม่ช่วิต้ หรือชิ�นส่วนของสิ�งม่ช่วิต้ ได�แก่ พ้ืช 
ส่ต้ว์ หรือจุลินทร่ย์มาทำให�เกิดการเป็ล่�ยนแป็ลง โดยใช�
ความร้�หรือเทคนิควิธ่การทางวิทยาศูาสต้ร์ โดยเฉพ้าะ
กระบวนการทางช่ววิทยา เพ้ื�อผู้ลิต้สิ�งต้่าง ๆ ท่�เป็็น
ป็ระโยชน์ต้่อมนุษย์ เทคโนโลย่ช่วภาพ้แบ่งออกเป็็น 
2 แบบกว�าง ๆ คือ

1. เทคโนโลยีีชีีวภาพแบบด้ั้� งเดิั้ม
เป็น็เทคโนโลยท่่�มนุษย์ร้�จก่กน่มานานแล�ว ไม่ต้�อง

ใช�เทคนิควิธ่การทางวิทยาศูาสต้ร์ และกระบวนการ
ทางช่ววิทยาข่�นส้ง เช่น การใช�ป็ระโยชน์จากจุลินทร่ย์
ในกระบวนการทางช่ววิทยาในการหม่กอาหาร การทำ
ป็ุ�ยหม่ก การใช�สิ�งม่ช่วิต้ ควบคุมและกำจ่ดศู่ต้ร้พื้ช 
การค่ดเลือกพ้่นธุ์พ้ืชและส่ต้ว์ การเพ้าะเล่�ยงเนื�อเยื�อ 
เป็็นต้�น

2. เทคโนโลยีีชีีวภาพสม้ยีใหม่ 
เป็็นการใช�เทคโนโลย่ช่วภาพ้ท่�ต้�องใช�ความร้�

ทางวิทยาศูาสต้ร์ และเทคนิควิธ่การทางช่ววิทยาข่�นส้ง 
เนื�องจากเก่�ยวข�องก่บการใช�ความร้�ด�านพ้่นธุศูาสต้ร์ 
ในการต่้ดแต่้งสารพ้่นธุกรรม หรือ DNA เพ้ื�อให�เกิด
การเป็ล่�ยนแป็ลงพ้่นธุกรรมในสิ�งม่ช่วิต้ท่� เร่ยกว่า 
พ้่นธุวิศูวกรรม (Genetic Engineering) ซึ่ึ�งเป็็นการ
ค่ดเลือกนำเอาล่กษณะเฉพ้าะของย่นจากสิ�งม่ช่วิต้
ชนิดหนึ�งมาใส่ในสิ�งม่ช่วิต้อ่กชนิดหนึ�ง ซึึ่�งจะทำให�ได� 
สิ�งมช่วิ่ต้ท่�มล่ก่ษณะต้ามท่�เราต้�องการ เช่น การต้ด่ต่้อยน่
ให�ได�พ้ชืท่�มค่วามทนทานต้อ่โรคและแมลง และโคลนนิ�ง 
เป็็นต้�น

การขยายพ้่นธุ์และการป็ร่บป็รุงพ่้นธุ์ส่ต้ว์และ 
พ้่นธุ์พื้ช ม่การใช�เทคนิคต้่าง ๆ เช่น

- การค่ดเลือกพ้่นธุ์ผู้สม จะได�พ้่นธุ์ส่ต้ว์และ
พ้น่ธุพื์้ชท่�เป็น็พ้น่ธุแ์ท� ซึึ่�งเป็น็ผู้ลจากการผู้สมในสายพ้น่ธุ์
เดย่วกน่ หรือได�พ้น่ธุท่์�มค่วามหลากหลายทางพ้น่ธุกรรม 
และม่คุณค่าทางอาหารเพ้ิ�มขึ�น ซึ่ึ�งเกิดจากการผู้สม
ข�ามสายพ้่นธุ์

- การโคลน (Cloning) จะได�ส่ต้ว์และพื้ชท่�ม่
คุณสมบ่ต้ิเหมือนเดิม เช่น ส่ต้ว์พ้วกกบ แกะ โค

- การป็ักชำ ติ้ดต้า ทาบกิ�ง ต้อนกิ�ง ทำให�ได�พ้ืช
ท่�ให�ผู้ลผู้ลิต้เหมือนเดิม

- การเพ้าะเล่�ยงเนื�อเยื�อ ทำให�ได�ผู้ลผู้ลิต้ท่�ม่
ลก่ษณะเหมอืนเดมิ หรอืได�พ้ชืใหม่ท่�เกดิจากการกลายพ้น่ธุ์ 
เช่น กล�วยไม� ข�าว เป็็นต้�น

- การใช�พ้่นธุวิศูวกรรม (Genetic Engineering) 
ทำ ให� ได� ส่ ต้ว์ และพ้ื ชท่� ม่ ล่ กษณะต้ามท่� กำหนด  

ภูาพ : shutterstock.com

ภูาพ : shutterstock.com

ภูาพ : shutterstock.com

ภูาพ : shutterstock.com

ภูาพ : shutterstock.com
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เรีียบเรีียง : สูุภมีาศ ยุานนาวา
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๑. บทบาท หน้าที�  ภารกิจของหน�วย์
 สำน่กการข่าว กอ.รมน. ม่หน�าท่�ในการดำเนินการ
กำหนดนโยบาย วางแผู้น อำนวยการ ป็ระสานงาน 
ควบคุม และกำก่บดแ้ล ต้ิดต้าม ต้รวจสอบ และป็ระเมิน
แนวโน�มของสถูานการณท์่�งภายในและนอกราชอาณาจก่ร
ท่�อาจก่อให� เกิดภ่ยคุกคามด�านความม่�นคงภายใน
ราชอาณาจ่กร ต้ลอดจนดำเนินการงานด�านการข่าว
ท่�งป็วงของ กอ.รมน. โดยมง่านท่�สำคญ่ต้ามหน�าท่�โดยสรปุ็ 
ด่งน่� 
 - กำหนดนโยบาย วางแผู้น อำนวยการ 
ป็ระสานงาน และกำก่บด้แลการป็ฏิิบ่ติ้งานข่าวท่�งป็วง 
ของหน่วยต้่าง ๆ ท่�อย้ใ่นความควบคุมของ กอ.รมน.
 - ติ้ดต้าม ต้รวจสอบ ป็ระเมินแนวโน�มของ
สถูานการณ์ท่�งภายในและนอกราชอาณาจ่กร ท่�อาจ
กอ่ให�เกดิภย่คกุคามด�านความม่�นคงภายในราชอาณาจก่ร
และในส่วนท่�ม่ผู้ลกระทบ โดยการป็ฏิิบ่ติ้การรวบรวม
และต้รวจสอบข่าวสาร รวมท่�งป็ระสานงานก่บป็ระชาคม
ข่าวกรอง และหน่วยงานท่�เก่�ยวข�องด�านความม่�นคง
 - ดำเนินกรรมวิธ่ผู้ลิต้ข่าวกรองด�านความม่�นคง 
การใช�และการกระจายข่าวสารข่าวกรอง เพื้�อใช�ในการ
ป็ระเมินแนวโน�มสถูานการณ์ภ่ยคุกคามด�านความม่�นคง
ต้่าง ๆ จ่ดทำรายงานข่าวกรองสน่บสนุนการป็ฏิิบ่ต้ิงาน
ด�านความม่�นคง และดำเนินการเก่�ยวก่บงานด�าน
เทคโนโลย่ระบบสารสนเทศูข่าวกรอง
 - พ้่ฒนาและเสริมสร�างให�ป็ระชาชนม่ส่วนร่วม
ในงานด�านการขา่วเพ้ื�อความม่�นคง โดยการสร�างเครอืขา่ย
ข่าวภาคป็ระชาชน 
 - ดำเนินงานการต้่อต้�านการข่าวกรอง และการ
รก่ษาความป็ลอดภย่ท่�เก่�ยวกบ่บุคคล เอกสาร และสถูานท่� 
ของ กอ.รมน.
 - ร่วมป็ฏิิบ่ติ้งานและสน่บสนุนการป็ฏิิบ่ติ้งาน
ของส่วนงานอื�นท่�เก่�ยวข�อง หรือต้ามท่�ได�ร่บมอบหมาย 
ซึ่ึ�งในเดือน พ้.ย. 65 ท่�ผู้่านมา สขว.กอ.รมน. ได�ร่บ
มอบหมายให�ร่วมสน่บสนุนการดแ้ลร่กษาความป็ลอดภ่ย 
ในห�วงการป็ระชุมผู้้�นำเขต้เศูรษฐกิจเอเป็ค คร่�งท่� 29 
(APEC 2022) ท่�ร่ฐบาลเป็็นเจ�าภาพ้ โดย สขว.กอ.รมน. 
ได�ร่วมก่บป็ระชาคมข่าวกรอง ในการต้ิดต้าม ระง่บย่บย่�ง 
เหตุ้ความม่�นคงท่�อาจจะเกิดขึ�นในห�วงการป็ระชุม 

ต้ลอด 24 ช่�วโมง โดยส่งชดุป็ฏิบิต่้กิารขา่วลงพ้ื�นท่�บรเิวณ
รอบสถูานท่�จ่ดการป็ระชุม, โรงแรมท่�พ้่กของผู้้�นำ, 
ย่ านธุร กิจ และสถูานท่�สำค่ญอื�น  ๆ เพ้ื� อต้ิดต้าม
ความเคลื�อนไหวของกลุม่ท่�ต้�องการสร�างสถูานการณ ์และ
ร่วมก่นป็ระชาส่มพ้่นธ์ให�ก่บป็ระชาชน ผู้้�ป็ระกอบการ 
เจ� าหน�าท่� สถูาน่ / เจ� าหน�าท่� ร่กษาความป็ลอดภ่ย
ของรถูไฟฟ้า BTS และจ่กรยานยนต์้ร่บจ�างในพ้ื�นท่�
ได�ร่วมส่งเกต้การณ์ เพื้�อร่วมก่นสร�างสภาพ้แวดล�อม
ด�านความม่�นคง และร่วมเป็็นเจ�าภาพ้ท่�ด่ในการป็ระชุม 
APEC 2022 ซึ่ึ�ง สขว.กอ.รมน. ได�ร่บความร่วมมือ
จากป็ระชาชนทุกภาคส่วนและป็ระสบความสำเร็จ
เป็็นอย่างด่

๒. หล่ักการแลัะวิสู่่ย์ท่ศน์ในการทำ างาน ได้้กำ าหนด้
แนวทางไว้อย์� างไรบ้าง
 สำน่กการข่าว กอ.รมน. เป็็นองค์กรหล่กในการ 
บ้รณาการ อำนวยการ และป็ระสานงานด�านการข่าว  
เพ้ื�อความม่�นคงของป็ระเทศูชาติ้ และความสงบสุข
ของป็ระชาชน โดยม่เป็้าหมายการดำเนินงาน ด่งน่� 
 2.1 การต้ิดต้ามแจ�งเตื้อนและป็ระเมินแนวโน�ม
สถูานการณ์ความม่� นคงท่� งภายในและภายนอก
ราชอาณาจ่กร โดยพ้่ฒนาระบบสารสนเทศูด�านการข่าว
ให�เป็น็ระบบท่�สามารถูรวบรวม วเิคราะหข์า่วสารท่�ถูก้ต้�อง 
แม่นยำ 
 2.2 บ้รณาการงานด�านการข่าวของ กอ.รมน. 
โดยเพ้ิ�มความร่วมมือก่บหน่วยงานความม่�นคงอื�น ๆ 
เพ้ื�อเพ้ิ�มแง่มุมต้่าง ๆ ในการวิเคราะห์สถูานการณ์ด�าน
การข่าว และนำมาใช�ในการป็ฏิิบ่ต้ิงานด�านนโยบาย
ด�านการข่าวต้่อไป็ โดยใช�กลไกความร่วมมือจาก
การป็ระชุมป็ระสานงานและติ้ดต้ามสถูานการณ์ด�าน
การข่าวป็ระจำเดือน ในพ้ื�นท่� กอ.รมน.ส่วนกลาง, 
กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จ่งหวด่ รวมถูงึการบ้รณาการ
ข่าวสารกบ่หน่วยงานในป็ระชาคมข่าวกรอง
 2.3 สร�างสายงานการรายงานข่าวท่�รวดเร็ว 
แม่นยำ และต้รวจสอบได� โดยม่การควบคุมการรายงาน
เป็็นข่�นต้อนเพ้ื�อป็้องก่นความผู้ิดพ้ลาด หรือให�เกิด
ความคลาดเคลื�อนให�น�อยท่�สุด
 2.4 สร�างและขยายเครือข่ายข่าวภาคป็ระชาชน
ให�เพ้ิ�มมากขึ�น โดยการบ้รณาการมวลชนในแต้่ละ
ภาคส่วนราชการท่�ม่การจ่ดมวลชน เพ้ื�อเสริมสร�าง
ข่ดความสามารถูในการรายงานข่าวสารในพ้ื�นท่�ท่�ม่
ผู้ลกระทบต้่อความม่�นคงของชาต้ิ สร�างความร่วมมือ
ในการส่งเกต้ แจ�งเตื้อน เฝ้าระว่ง ผู้่านกระบวนการ 
สร�างความต้ระหน่กร้�ถูึงภ่ยคุกคามความม่�นคง
 2.5 สร�างบุคลากรสายงานข่าวท่�ม่ป็ระสิทธิภาพ้ 
สามารถูป็ฏิิบ่ต้ิงานด�านการข่าวอย่างมืออาช่พ้
 2.6 สร� า งความ ร่วมมือก่บหน่วยงานด� าน
ความม่�นคงจากต้่างป็ระเทศู โดยเฉพ้าะอาเซ่ึ่ยนและ
ป็ระเทศูท่�เป็็นค้่ภาค่ก่บ กอ.รมน. ซึึ่�งจะทำให�ม่การ
แลกเป็ล่�ยนข�อมล้ข่าวสารท่�ม่ผู้ลกระทบต้่อความม่�นคง
 2.7 เสริมสร� าง ให�อง ค์กรภาคเอกชนและ
ป็ระชาชนม่ความร้�ในภ่ยคุกคามท่�เกิดขึ�นและต้ระหน่ก 
ในหน�าท่�ท่�จะต้�องร่วมก่นป็้องก่นต้นเอง ชุมชน และ
ป็ระเทศูชาติ้ จากภ่ยคุกคามด�านการก่อการร�าย และ
อาชญากรรมข�ามชาต้ิ รวมท่�งการส้ญเส่ยทางเศูรษฐกิจ
จากการทำป็ระมงผู้ิดกฎหมาย และการละเมิดทร่พ้ย์สิน
ทางป็ัญญา 
 2.8 อำนวยการ ป็ระสานงาน ป็ระเมินผู้ลและ
เสริมการป็ฏิิบ่ต้ิของหน่วยงานภาคร่ฐ ร่ฐวิสาหกิจ และ
ภาคเอกชนท่�เก่�ยวข�อง ในการป็้องกน่ ควบคุม และแก�ไข
สถูานการณท์่�เป็น็ภย่หรอือาจเป็น็ภย่ต้อ่ความม่�นคง ท่�จะ
ก่อให�เกิดความไม่สงบต่้อป็ระชาชนหรือร่ฐ
 2.9 ป็ระสานงานก่บหน่วยงานในป็ระชาคม
ข่าวกรอง และหน่วยงานด�านความม่�นคงอื�น ๆ ในการ
แลกเป็ล่�ยนขา่วสารและข่าวกรองอย่างใกล�ชิด เพ้ื�อให�งาน
ท่�ได�รบ่มอบหมายเกิดป็ระสิทธิภาพ้ส้งสุด

๕. ปัจจ่ย์แห� งความสู่ำ าเร็จในการข่บเคล่ั� อนงานในสู่� วนที�
ร่บผิิด้ชอบมีอย์� างไรบ้าง
 5.1 ด�านทร่พ้ยากรบุคคล ป็ัจจ่ยความสำเร็จ คือ
การส่งเสริมการเร่ยนร้� และพ้่ฒนาบุคลากรอย่างต้่อเนื�อง 
โดยเฉพ้าะการทำงานในยุคดิจิท่ล เพ้ื�อให�สามารถูติ้ดต้าม 
ต้รวจสอบ และแจ�งเต้ือนภ่ยคุกคามในสื�อส่งคมออนไลน์ 
ฯลฯ รวมถูึงต้�องป็ล้กฝังให�บุคลากรมุ่งพ้่ฒนาต้นเอง
ต้ลอดเวลา ส่งเสริมการทำงานท่�มุ่งผู้ลป็ระโยชน์ส่วนรวม 
และการทำงานบนหล่กคุณธรรม 
 5.2 ด�านเทคโนโลยส่ารสนเทศู ป็จัจย่ความสำเรจ็ 
คือการพ้่ฒนาระบบสารสนเทศูด�านการข่าวทุกระบบ 
รวมถูึงการพ้่ฒนาระบบสารสนเทศูด�านการข่าวให�ม่
ความทน่สม่ย สามารถูรองร่บระบบฐานข�อม้ลขนาดใหญ่ 
เพ้ื�อรองร่บการเชื�อมโยงและการแลกเป็ล่�ยนข่าวสาร/
ข่าวกรองก่บป็ระชาคมข่าวกรอง และหน่วยงานด�าน
ความม่�นคงได�ในอนาคต้ ซึ่ึ�งจะทำให�สามารถูแจ�งเต้ือน
ภย่คุกคามได�อย่างทน่เวลา และแก�ปั็ญหาได�ทน่ต่้อสถูานการณ์ 
 5.3 ด�านการเสริมสร�างให�ป็ระชาชนม่ส่วนร่วม
งานด�านการข่าว ปั็จจย่ท่�เป็น็ต้ว่ขบ่เคลื�อนไป็ส้ค่วามสำเร็จ 
คือ การต้ระหน่กร้�ของป็ระชาชนเก่�ยวก่บภ่ยคุกคาม
ร้ป็แบบต่้าง ๆ และการได�ร่บความร่วมมือจากป็ระชาชน
ท่�เห็นถูึงความสำค่ญของการร่วมก่นเสริมสร�างส่งคม
ท่�ม่�นคงป็ลอดภ่ย

๖. ท� านมีข้อคิด้หร่อเร่�องอ่� น ๆ จากประสู่บการณ์์ในการ
ปฏิิบ่ติ้งานของท� านเองที� ผิ� านมาอย์� างไรบ้าง
 ป็ระชาชนส่วนใหญ่อาจไม่ทราบถูึงภารกิจ
ของ สขว.กอ.รมน. ในการส่งเสริมความม่�นคงภายใน
ราชอาณาจ่กรในเชิงการป้็องก่น ผู้่านการต้ิดต้าม 
ป็ระเมิน และแจ�งเตื้อนภ่ยคุกคาม ท่�งภ่ยคุกคามจาก
ภายในและภายนอกป็ระเทศูท่�พ้ยายามแทรกซึ่ึมเข�ามา
ในทกุมิต้ ิไมว่า่จะเป็น็ภย่ท่�เป็น็รป้็ธรรม เชน่ ผู้้�กอ่การร�าย 
กลุม่ขบวนการลก่ลอบค�ามนุษย์ ผู้้�ค�ายาเสพ้ติ้ด ผู้้�หลบหน่
เข�าเมืองโดยผิู้ดกฎหมาย จนถูึงสิ�งท่�เป็็นนามธรรม เช่น 
ล่ทธิสุดโต้่ง การบ่มเพ้าะ และบ่อนทำลายให�เกิด
ความแต้กแยกของส่งคม ซึ่ึ�งท่�งหมดน่�ม่เป็้าหมายส้งสุด
เพ้ื�อป็กป็้องป็ระเทศูชาต้ิ สถูาบ่นพ้ระมหากษ่ต้ริย์ และ
ดแ้ลทกุขส์ขุของป็ระชาชน อย่างไรก็ด ่การป็ฏิบิติ่้งานของ 
สขว.กอ.รมน. ไม่อาจสามารถูท่�จะป็ระชาส่มพ้่นธ์ภารกิจ 
และความสำเร็จของหน่วยงานให�สาธารณชนได�ร่บทราบ
มากน่ก เพ้ราะเป็็นเรื�องของการร่กษาผู้ลป็ระโยชน์ 
เพ้ื�อความม่�นคงของป็ระเทศู การป็ฏิบิติ่้งานของ สขว.กอ.รมน. 
จึงเป็็นงานท่�อย้่เบื�องหล่งความสำเร็จ เป็็นการป็ิดทอง
หล่งพ้ระ เช่นเด่ยวก่นก่บหน่วยงานในสายงานด�าน
การข่าวและความม่�นคงของต้่างป็ระเทศู ในหลายโอกาส
จึงทำให�เกิดคำถูามจากผู้้�แทนของร่ฐสภาและป็ระชาชน
ท่�ขาดความเข�าใจเก่�ยวก่บการดำเนินงานของหน่วยงาน
 ปั็จจุบ่น สขว.กอ.รมน. ได�เป็ิดโอกาสและส่งเสริม
ให�ป็ระชาชนได� เข�ามาม่ ส่วนร่วมในการแจ�งเต้ือน 
ภย่คกุคาม ซึึ่�งนอกจากจะเป็น็การให�ความร้�แกป่็ระชาชน 
ส่งเสรมิให�ป็ระชาชนเข�ามามบ่ทบาท และร่วมสง่เกต้การณ์ 
ให�ก่บ สขว.กอ.รมน. แล�ว ย่งช่วยให�ป็ระชาชนเข�าใจถูึง
บทบาทของ สขว.กอ.รมน. มากขึ�น ซึ่ึ�งเป็น็การสร�างเสรมิ
ความเข�าใจของป็ระชาชนต้่อ กอ.รมน. อ่กทางหนึ�งด�วย 
โดย สขว.กอ.รมน. มุ่งม่�นป็ฏิิบ่ติ้งานเพ้ื�อนำไป็ส้่ส่งคม 
ท่�ม่�นคงป็ลอดภ่ยต้่�งแต้่ระด่บฐานรากและในระยะยาว 
ไป็ส้่จุดหมายด�านความม่�นคง คือ “ป็ระเทศูชาติ้ม่�นคง 
ป็ระชาชนม่ความสุข”

พึล.ที่. ว่ัมล คำำ�อ่ิ่� ม
ผอิ่.สิ่ขวั.กอิ่.รมน.

๓. แนวทางในการข่บเคล่ั� อน แลัะพ่ัฒนา บริหารจ่ด้การ
กำ าล่ังพัลั เพ่ั� อให้สู่ามารถร่บภารกิจของ กอ.รมน. ที� จะ
เกิด้ข้�นได้้อย์� างมีประสิู่ทธิิภาพัที� กำ าหนด้ไว้มีอย์� างไรบ้าง
 3.1 ยกระด่บการเสริมสร�างกลไกเครือข่าย
ข่าวภาคป็ระชาชนให�สอดร่บก่บภ่ยคุกคามร้ป็แบบใหม่
 3.2 เพ้ิ�มศู่กยภาพ้บุคลากรด�านการข่าวให�ม่
ความ ร้� ในงานข่าว ทุกมิต้ิ  โดยเฉพ้าะท่กษะการ
วิเคราะห์ข่าว และการต้่อต้�านการข่าวกรองเชิงรุก 
 3.3 ติ้ดต้าม ต้รวจสอบ และป็ระเมินแนวโน�ม
สถูานการณ์ ด�วยการวิเคราะห์สภาพ้แวดล�อมในแต้่ละ
พื้�นท่�และผู้ลท่�อาจจะเกิดขึ�น เพ้ื�อจ่ดทำป็ระมาณการ
ข่าวกรองสน่บสนุน กอ.รมน. นำไป็ส้่การแจ�งเตื้อน
ภ่ยคุกคามได�อย่างถู้กต้�อง แม่นยำ และท่นต้่อเหตุ้การณ์
 3.4 ป็ร่บป็รุงทำเน่ยบกำล่งรบ และฐานข�อม้ล
ด�านงานข่าวให�เป็็นป็ัจจุบ่น และบ้รณาการแลกเป็ล่�ยน
ข่าวกรองระหว่างหน่วยงานในป็ระชาคมข่าวกรอง 
 3.5 พ้ฒ่นาเครื�องมอืและยทุโธป็กรณ์ด�านการขา่ว 
รวมท่� งระบบสารสนเทศูด�านการข่าวให�ท่นสม่ย
เพ้ื�อรองร่บระบบฐานข�อม้ลขนาดใหญ่ ให�สามารถู
วิเคราะห์ข�อมล้ได�อย่างม่ป็ระสิทธิภาพ้
 3.6 ดำเนินการต้่อต้�านการข่าวกรอง และพ้่ฒนา
ระบบฐานข�อม้ลการร่กษาความป็ลอดภ่ย เก่�ยวก่บบุคคล 
เอกสาร และสถูานท่� และจ่ดหาป็ร่บป็รุงเครื�องมือ
ในการร่กษาความป็ลอดภ่ยของหน่วยให�ม่ความท่นสม่ย
มากยิ�งขึ�น 
 3.7 พ้่ฒนางานวิเทศูส่มพ้่นธ์ท่�สน่บสนุนภารกิจ
ของ กอ.รมน. ท่�เก่�ยวข�องกบ่ป็ระเดน็ภย่คกุคามท่� กอ.รมน. 
รบ่ผิู้ดชอบ เพ้ื�อให�การบร้ณาการป้็องก่นและแก�ไขป็ัญหา
ภ่ยคุกคามได�อย่างม่ป็ระสิทธิภาพ้ในทุกมิต้ิ

๔. ปัญหาข้อข่ด้ข้องในการปฏิิบ่ติ้ภารกิจในห้วงที� ผิ� านมา
มีอะไรบ้าง
 4.1 ปั็จจุบ่นเทคโนโลย่สารสนเทศูม่การพ้่ฒนา
อย่างรวดเร็ว ม่ช่องทางการสื�อสารหลายร้ป็แบบ 
โดยเฉพ้าะการสื�อสารทางสื�อส่งคมออนไลน์ ทำให�ยาก
ต่้อการควบคุมและต้รวจสอบ อ่กท่�งเครื�องมือ/อุป็กรณ์
ในการป็ฏิิบ่ต้ิ งานด�านการข่าวไม่ท่นสม่ยเท่าท่น
สถูานการณ์ป็ัจจุบ่น ขณะเด่ยวก่นย่งขาดบุคลากรท่�ม่
ความเช่�ยวชาญด�านการข่าว จากการป็ร่บเป็ล่�ยน
หมุนเว่ยนกำล่งพ้ล นอกจากน่� การถู้กต้ด่ลดงบป็ระมาณ
ในแต้่ละป็ี ทำให�การวางแผู้นการป็ฏิิบ่ติ้งานด�านการข่าว 
จำเป็็นต้�องลดกิจกรรมท่�สำคญ่ในด�านต้่าง ๆ ลง
 4.2 ส ถู า น ก า ร ณ์ภ่ ย คุ ก ค า ม ค ว า ม ม่� น ค ง 
สง่ผู้ลกระทบต่้อป็ระเทศูมห่ลากหลายรป้็แบบ สลบ่ซึ่บ่ซึ่�อน 
และรุนแรงมากขึ�น การส่งเสริมการม่ส่วนร่วมของ
ป็ระชาชนในงานด�านการข่าวเป็็นสิ�งจำเป็็น อย่างไรก็ด ่
ป็ัจจุบ่นย่งไม่สามารถูสร�างเครือข่ายข่าวภาคป็ระชาชน
ให�ครอบคลุมทุกพ้ื�นท่�เป็้าหมายท่�วป็ระเทศู 
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กอ.รมน. จังัหวัดัสุุพรรณบุรีุ 
ส่ง่เส่ริมิโคริงการิธนาคาริ โค - กริะบือื 
เพ่�อเกษตรกรตามพระราชดำาริ

เพ่�อเพิ�มรายได้แก่เกษตรกร โดยได้รับุการสุนับุสุนุนโค - กระบุ่อจัากโครงการธนาคารโค - กระบุ่อ 
เพ่�อเกษตรกรตามพระราชดำาริ จัากการประสุานงานของสุำานักงานปศุุสัุตวัอ์ำาเภออ่่ทองและสุำานักงานปศุุสัุตวั์
จัังหวััดสุุพรรณบุุรี สุ่งผลให้เกษตรกรที�ได้รับุมอบุโค - กระบุ่อตามโครงการธนาคารโค - กระบุ่อในพ่�นที� 
ตำาบุลพลับุพลาไชย มีควัามเป็นอย่่ที�ดีข้�น มีรายได้เพิ�มข้�น ลดควัามเสีุ�ยงจัากการประกอบุอาชพีการเกษตร
เชงิเดี�ยวัและสุามารถเพิ�มปริมาณโค - กระบุ่อในพ่�นที� 

 กลุ่มธนาคารโค - กระบ่อเพ็่�อเกษตรกรตาม 
พ็ระราชดิำริ ต.พ็ลับพ็ลาไชย อ.อู่ที่อง จ.สุพ็รรณบุร่ 
จัดิตั�งกลุ่มขึ�นในป็ี พ็.ศ. ๒๕๕๒ โดิยองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพ็ลับพ็ลาไชยได้ิจัดิที่ำบันที่ึกข้อตกลงความ 
รว่มมอ่กับสำนักงานป็ศุสตัว์อำเภออูท่ี่อง ในการดิำเนิน 
โครงการธนาคารโค - กระบ่อเพ็่�อเกษตรกรตาม 
พ็ระราชดิำร ิในการที่่�จะให้การสนับสนนุความร่วมมอ่กัน 
ในการจดัิตั�งกลุ่มเกษตรกรที่่�สนใจเขา้รว่มโครงการ และ
ใหก้ารสนับสนุนวสัดิ ุอปุ็กรณ์ เที่คนิค และความรูต่้าง ๆ   
แก่เกษตรกรในการเล่�ยงดูิโค - กระบ่อให้ไดิ้ผ่ลผ่ลิต 
ที่่�ม่คุณภาพ็

การดิำเนินงานโครงการในระยะแรกตั� งแต่  
ปี็ พ็.ศ. ๒๕๕๒ - ป็ัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบล
พ็ลับพ็ลาไชยร่วมกับสำนักงานป็ศุสัตว์อำเภออู่ที่อง 
ไดิส่้งเสริมให้เกษตรกรที่่�สนใจเข้าร่วมโครงการธนาคาร
โค - กระบ่อตามพ็ระราชดิำริของตำบลพ็ลับพ็ลาไชย 
จัดิตั�งกลุ่มเกษตรกรผู่้ เล่�ยงโค - กระบ่อ ม่การ 
คัดิเลอ่กตัวแที่นจากแต่ละหมู่บ้านในพ็่�นที่่� มาร่วมเป็็น 

คณะกรรมการเพ่็�อที่ำหน้าที่่�ในการบริหารจดัิการโครงการ 
ธนาคารโค - กระบ่อตามพ็ระราชดิำริและตรวจสอบ  
ติดิตาม ให้คำแนะนำแก่สมาชิกในกลุ่มร่วมกับ
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลพ็ลับพ็ลาไชยและสำนักงาน
ป็ศุสัตว์อำเภออู่ที่อง โดิยองค์การบริหารส่วนตำบล
พ็ลับพ็ลาไชย จะม่บที่บาที่เป็็นพ็่�เล่�ยงในการดิำเนิน
งานของกลุ่มเกษตรกรผู่้เล่�ยงโค - กระบ่ออย่างใกล้ชิดิ 
โดิยมส่ำนักงานป็ศุสตัวอ์ำเภออูท่ี่องเป็น็ผู่ป้็ระสานงาน 
ให้คำป็รึกษาแนะนำแนวที่างแก้ไขป็ัญหาต่าง ๆ 
สำหรับหลักเกณฑ์์และเง่�อนไขของการดิำเนินงาน 
ของกลุม่เกษตรกรธนาคารโค - กระบอ่ ได้ิแก ่เกษตรกร 
ที่่�ได้ิรับการอนุมัติให้ย่มโค - กระบ่อเพ็ศเม่ย ต้องส่ง 
ใชค้น่ลกูตวัที่่� ๑ เม่�อลกูโค - กระบอ่อายคุรบ ๑๘ เดิอ่น 
หร่อเกษตรกรอาจสามารถซึ่่�อค่นเพ็่�อเป็็นกรรมสิที่ธิ�
ของเกษตรกรเองก็ไดิ้ โดิยองค์การบริหารส่วนตำบล
พ็ลับพ็ลาไชยจะเป็็นผู่้รวบรวมเงินค่าโค - กระบ่อ  
สง่ให้สำนักงานป็ศุสตัว์อำเภออูท่ี่อง เพ็่�อส่งให้โครงการ
ธนาคารโค - กระบ่อฯ นำไป็จัดิสรรให้

๑) การเน้นพ็ัฒนาสายพ็ันธุ์กระบ่อให้คงความ 
เป็็นอตัลักษณ์กระบอ่ไที่ย ที่่�มโ่ครงสร้างใหญ่ น�ำหนักมาก  
เป็็นการเพ็ิ�มมูลค่าของกระบ่อไที่ย สอดิคล้องกับ
แนวที่างการที่ำเกษตรกรรมยคุ ๔.๐ “ที่ำนอ้ย ไดิม้าก”

๒) ม่การออกใบพ็ันธุ์ป็ระวัติ (pedigree) ให้กับ 
ลูกสัตว์ตัวที่่� ๑ (โค - กระบ่อ) ทุี่กตัวของกลุ่ม เพ็่�อใช้ใน
การวางแผ่นในการผ่สมพ็นัธุ ์ที่ำให้ที่ราบวา่สตัวต์วันั�น ๆ   
สบ่สายเลอ่ดิมาจากบรรพ็บรุษุตวัไหน บรรพ็บรุษุตวันั�น 
มข่อ้ดิห่รอ่ข้อด้ิอยอย่างไร จะที่ำให้เราสามารถคัดิเลอ่ก 
โค - กระบ่อที่่�จะมาเป็็นคู่ผ่สมกับโค - กระบ่อของเรา 
ไดิด้ิข่ึ�น และสามารถแกไ้ขจดุิออ่นในสายพ็นัธุท์ี่่�เรามอ่ยู่
เพ็ราะโค - กระบ่อทีุ่กตัวล้วนม่ข้อดิ่และข้อเส่ยในตัว  
ซึ่ึ�งจะที่ำอยา่งไรจะรกัษาลกัษณะที่่�เป็น็ขอ้ดิใ่หค้งอยูไ่ว้  
และก็พ็ยายามกำจัดิลักษณะท่ี่�เป็็นข้อด้ิอยของสัตว์
ออกไป็ให้ไดิ้มากท่ี่�สุดิ และใบพ็ันธุ์ป็ระวัติจะส่งผ่ลดิ่
ต่อราคาจำหน่ายสัตว์ของเกษตรกรดิ้วย

๓) ป็รับรปู็แบบการสง่คน่ลกูสัตวต์วัที่่� ๑ จากเดิมิ 
ที่่�เกษตรกรต้องส่งค่นเป็็นเงินสดิ เป็็นการขอบริหาร
จัดิการลูกสัตว์ตัวท่ี่� ๑ เอง ที่ำให้เกษตรกรท่ี่�ม่ความ
ป็ระสงค์จะขอรับกระบ่อได้ิรับการจัดิสรรกระบ่อ
รวดิเรว็ขึ�น การกระจายพ็นัธุข์องกระบอ่ในพ็่�นที่่�เพ็ิ�มขึ�น 
อย่างรวดิเร็วสมาชิกใหม่ท่ี่�ม่ความป็ระสงค์เข้าร่วม
โครงการไม่ต้องรอคิวนาน

๔) เปิ็ดิโอกาสให้ชุมชนเข้ามาม่ส่วนร่วมในการ
บริหารจัดิการโครงการอย่างแท้ี่จริง ที่ำให้การที่ำงาน
เป็น็ไป็อยา่งมป่็ระสทิี่ธภิาพ็ แก้ไขป็ญัหาความต้องการ

ของเกษตรกรไดิ้อย่างตรงจุดิ 
๕) ม่การดิำเนินงานทัี่�งดิ้านการพั็ฒนารายได้ิ

ควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื่่�นฟืู่วิถ่การที่ำนาในอดิ่ต 
(มูลค่าควบคู่คุณค่า) โดิยการพ็ัฒนาสายพ็ันธุ์เพ็่�อเพ็ิ�ม 
มลูค่า เพ็ิ�มรายได้ิ ควบคูก่ารฟ่ื่�นฟูื่วถิก่ารที่ำนาแบบดิั�งเดิมิ 
ให้เดิ็กและเยาวชนรุ่นหลังไดิ้เร่ยนรู้เพ็่�อให้เกิดิความ
ตระหนกัสำนกึรกับา้นเกดิิ ไม่ทิี่�งถิ�นฐานบ้านเกดิิ หันมา
ป็ระกอบอาชพ่็การเกษตรและพั็ฒนาอาชพ่็การเกษตร
ให้ม่ความมั�นคงและยั�งย่นต่อไป็

๖)  ม่การจัดิตั�งคลังยาและเวชภัณฑ์์ของกลุ่ม  
โดิยระดิมเงินหุ้นจากสมาชิกในกลุ่มและนอกกลุ่ม  
เพ็่�อนำไป็ซึ่่�อยาและเวชภัณฑ์์ที่่�จำเป็็นและต้องใช้บ่อย
มาไวท้ี่่�กลุม่ เพ็่�อเป็น็การอำนวยความสะดิวก, ลดิระยะ 
เวลาและลดิความเส่�ยงให้กับสมาชิกที่ำให้ไม่ต้อง 
เดิินที่างไป็ซึ่่�อยาและเวชภัณฑ์์ในตัวอำเภอ

๗) ม่การสร้างคลังอาหารของสมาชิกกลุ่ม  
ที่ั�งอาหารหยาบสดิและหยาบแหง้ เชน่ หลงัฤดิเูกบ็เก่�ยว
สมาชิกก็จะม่การอัดิฟื่างข้าวเก็บไว้เป็็นอาหารหยาบ 
ให้กับสัตว์ของตนเอง และม่สมาชิกบางส่วนแบ่งพ็่�นที่่�
สว่นหนึ�งไวป้็ลกูหญ้าเพ็่�อเป็น็อาหารสดิคุณภาพ็ดิใ่ห้กบั
สัตว์ของตนเอง ลดิป็ัญหาและระยะเวลาการเดิินที่าง 
ไป็หาหญ้าสดิมาให้สัตว์ของสมาชิก

๘) อาสาผ่สมเท่ี่ยมและอาสาป็ศุสัตว์ท่ี่�ที่ำงาน 
ในพ็่�นท่ี่� ที่ำให้การที่ำงานในพ็่�นท่ี่�รวดิเร็ว ที่ันเวลา  
คล่องตัว ไม่ต้องรอหมอจากสำนักงานป็ศุสัตว์ 
อำเภออู่ที่อง

๑) รายไดิจ้ากการจำหนา่ยตัวสตัว ์(โค - กระบอ่) 
เม่�อส่งค่นลูกตัวท่ี่� ๑ ให้โครงการแล้ว เกษตรกร 
จะสามารถจำหนา่ยลกูสตัวต์วัที่่� ๒, ๓, ๔, และตวัตอ่ ๆ  ไป็ 
(กรณเ่ป็น็เพ็ศผู่)้ อายุ ๑๕ - ๑๘ เดิอ่น ราคา ๒๕,๐๐๐ -  
๓๐,๐๐๐ บาที่/ตัว หร่อเก็บไว้เป็็นแม่พ็ันธุ์ (กรณ่ 
เป็็นเพ็ศเม่ย) ก็จะสามารถผ่ลิตลูกให้เกษตรกรต่อไป็
และม่มูลค่าเพ็ิ�มขึ�นทีุ่กป็ี กรณ่ท่ี่�กระบ่อม่การพ็ัฒนา
สายพ็นัธุแ์ล้ว และมใ่บพั็นธุป์็ระวัติ จะสามารถจำหน่าย 
ได้ิราคาตั�งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาที่

๒) รายได้ิจากการจำหน่ายมูลสัตว์ ในระหว่างที่่� 
เล่�ยงโค - กระบ่อ เกษตรกรจะม่รายได้ิจากมูลสัตว์  
เฉล่�ยป็ีละป็ระมาณ ๒,๐๐๐ กก. (แห้ง) จำหน่าย 
ราคา กก. ละ ๑ บาที่ กจ็ะมร่ายไดิ ้๒,๐๐๐ บาที่/ตัว/ปี็ 
หร่อนำมูลสัตว์ไป็ใส่ในพ็่�นที่่�การเกษตรช่วยลดิต้นทุี่น
ค่าป็ุ�ยเคม่

๓) รายได้ิจากการจำหน่ายวัสดุิเหล่อที่ิ�งที่างการ
เกษตร เช่น ฟื่างข้าว ต้นข้าวโพ็ดิ ซึ่ังข้าวโพ็ดิ ฟื่างข้าว 
กรณน่ำมาเล่�ยงสัตว ์ในพ็่�นที่่� ๑ ไร ่จะได้ิฟื่าง ป็ระมาณ 
๖๐ - ๘๐ กอ้น คดิิเป็น็มลูคา่ ป็ระมาณ ๑,๖๐๐ บาที่/ไร่  
ถ้าขายเหมาให้ผู่้อัดิฟื่างเป็็นไร่ คิดิเป็็นเงิน ๖๐ - ๘๐ 
บาที่/ไร่ และต้นข้าวโพ็ดิ อดิ่ตจะตัดิที่ิ�ง ป็ัจจุบันจะนำ 
มาสบัดิว้ยเคร่�อง บรรจใุสถ่งุเอาไวใ้ห้สตัวก์นิ สามารถลดิ 
รายจา่ยค่าอาหารไป็ได้ิสว่นหนึ�ง และลดิการเผ่าที่ำลาย
เศษวัสดิุในพ็่�นที่่�ดิ้วย

๔) รายไดิจ้ากการป็ลกูพ็ช่อาหารสตัวไ์ดิแ้ก ่หญา้
เนเป็ียร์ป็ากช่อง ๑ หญ้าแพ็งโกล่า หญ้ารูซึ่่� เพ็่�อไว้ให้
สัตว์ตนเองกิน ถ้าเหล่อก็จำหน่ายให้กับเพ็่�อนสมาชิก 
ในกลุม่ หรอ่เกษตรกรในพ็่�นที่่� เช่น การป็ลูกหญา้เนเปี็ยร์  
๑ ไร่ สามารถตัดิไดิ้ ทีุ่ก ๆ ๙๐ วัน ป็ริมาณ ๑๕ - ๒๐ 
ตัน/รอบ คิดิเป็็นเงิน ๓๕,๐๐๐ - ๔๐,๐๐๐ บาที่/ปี็

๑) ส่งเสริมการพ็ัฒนาสายพ็ันธุ์ โค - กระบ่อ 
โดิยการติดิต่อป็ระสานงานกับศูนย์วิจัยการผ่สมเที่ย่ม
และเที่คโนโลย่ช่วภาพ็จังหวัดิราชบุร่ ในการนำ 
น�ำเช่�อที่่�มส่ายพ็นัธุด์ิแ่ละมค่ณุภาพ็มาผ่สมเที่ย่มใหกั้บ  
โค - กระบอ่ของกลุม่เกษตรกรผู่เ้ล่�ยงโค - กระบอ่ ในพ็่�นที่่� 

๒) จัดิหาตลาดิในการซึ่่�อขาย โค - กระบอ่ เพ่็�อเสริม 
รายไดิใ้หก้บักลุม่เกษตรกรผู้่เล่�ยง โค - กระบอ่ ในพ็่�นที่่� 

๓) ส่ ง เส ริมส่บสานป็ระ เพ็ณ่การที่ำข วัญ  
โค - กระบอ่ ใหค้งอยูใ่นพ็่�นที่่� เพ็่�อเป็น็ขวญัและกำลงัใจ 
ให้กับกลุม่เกษตรกรผู่้เล่�ยง โค - กระบอ่ ในพ็่�นที่่�

๔) ส่งเสริมสบ่สานป็ระเพ็ณก่ารที่ำนาแบบดิั�งเดิมิ 
ในการใช้โค - กระบ่อ แที่นการใช้เคร่�องจักรกล 
โดิยผ่่านกิจกรรม ป็ลูกวันแม่ เก่�ยววันพ็่อ 

๕) ผ่ลักดิันหน่วยงานที่้องถิ�น และส่วนราชการ 
ที่่�เก่�ยวขอ้ง ในการขบัเคล่�อนโครงการ เพ็่�อใหบ้รรลตุาม
วัตถุป็ระสงค์ไดิ้อย่างม่ป็ระสิที่ธิภาพ็ และยั�งย่นต่อไป็

ควัามเปน็มาของโครงการธนาคารโค - กระบุ่อเพ่�อเกษตรกรตามพระราชดำาร ิตำาบุลพลบัุพลาไชย ประโยชน์ที�ประชาชนไดรั้บุ 

กอ.รมน. จัังหวัดัสุุพรรณบุรุี เข้าไปสุ่งเสุริมอยา่งไร

ควัามโดดเดน่ของโครงการ 
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