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ความเปนมาวันสตรีสากล  

 อดีตท่ีผานมา สตรีมักเปนฝายท่ีตองตกอยูภายใตอํานาจของชาย ไรซ่ึงสิทธิและเสรีภาพอยางท่ีควรจะไดรับ 

การถูกกดข่ีขมเหง และการเอารัดเอาเปรียบท่ีมีตอสตรีในสังคมไดกลายเปนแรงผลักดัน ใหสตรีสวนหนึ่งลุกข้ึนมาตอสู 

เพ่ือเรียกรองสิทธิอันชอบธรรม และความเทาเทียมกันในสังคม เรื่องราวแหงการตอสูเพ่ือเรียกรองสิทธินี้สืบยอนไป โดย

เริ่มตั้งแต   

ป ค.ศ.๑๗๘๙ (พ.ศ.๒๓๓๒)  

          บรรดาสตรีชาวปารีสพรอมใจกันเดินขบวนไปยังพระราชวังแวรซายส ระหวางการปฏิวัติฝรั่งเศส พรอมท้ัง

เรียกรองเสรีภาพ ความเสมอภาคและภราดรภาพและเรียกรองความคุมครองแกสตรีข้ึนเปนครั้งแรก  

ป ค.ศ.๑๘๕๗ (พ.ศ.๒๔๐๐) 

          เม่ือวันท่ี ๘ มีนาคม กลุมผูใชแรงงานสตรีจากโรงงานทอผาและตัดเย็บเครื่องนุงหม ไดพากันเดินขบวนประทวง

ในกรุงนิวยอรก เพ่ือเรียกรองสิทธิในการทํางาน และใหมีการรับรองสภาพการทํางานของสตรีท่ีดียิ่งข้ึน โดยเรียกรอง

เพ่ิมคาจางและปรับปรุงสภาพ การทํางาน แตแลวเหตุการณก็จบลงดวยการฆาตกรรมโหดคนงานหญิง ๑๑๙ คน โดย

การเผาโรงเรียนในขณะท่ีคนงานหญิงกําลังประทวงอยู 

ป ค.ศ.๑๘๖๖ (พ.ศ.๒๔๐๙) 

          การประชุมสมัชชาของบรรดาสมาคมผูใชแรงงานนานาชาติ ครั้งท่ี ๑ ไดมีการออกมติเก่ียวกับการทํางาน อาชีพ

ของสตรี รับวาเปนการทาทายอยางเปดเผยตอขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม ในสมัยนั้นท่ีกําหนดใหสตรีตองอยูแต

เฉพาะในบานเทานั้น 

ป ค.ศ.๑๘๘๙ (พ.ศ.๒๔๓๒) 

          เม่ือวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ค.ศ.๑๘๘๙ คลารา เซทก้ิน ไดแสดงสุนทรพจนเปนครั้งแรก เรื่องปญหาของสตรีตอท่ี

ประชุมผูกอตั้งสภาคองเกรสสากล ครั้งท่ี ๒ ในกรุงปารีส โดยเรียกรองใหสตรีมีสิทธิในการทํางาน ใหมีการคุมครองสตรี

และเด็ก รวมท้ังยังได เรียกรองใหสตรีมีสวนรวมในการประชุมระดับชาติ และระดับสากลอีกดวย นับเปนเสียงเรียกรอง

ท่ีสําคัญและมีความหมายอยางยิ่ง 

ป ค.ศ.๑๘๙๙ (พ.ศ.๒๔๔๒) 

          ไดมีการจัดประชุมกลุมสตรีผูตอตานสงครามข้ึนท่ีกรุงเฮก ประเทศเนเธอแลนด ซ่ึงมีการประชุมดังกลาว นับได

วาเปนจุดเริ่มตน ของขบวนการตอตานสงครามท่ีพัฒนา และเติบโตข้ึนมากในชวงศตวรรษท่ี ๒๐ 
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ป ค.ศ.๑๙๐๗ (พ.ศ.๒๔๕๐) 

          กรรมกรสตรีในโรงงานทอผาไดลุกฮือข้ึนเดินขบวนประทวงการเอาเปรียบกดข่ี ขูดรีด ทารุณจากนายจางท่ีเห็น

ผลผลิตสําคัญกวาชีวิตคน ณ เมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา ภายใตการนําของ คลารา เซทก้ิน โดยเรียกรองใหนายจางลด

เวลาทํางาน จากวันละ ๑๒-๑๕ ชั่วโมง ใหเหลือวันละ ๘ ชั่วโมง พรอมท้ังใหปรับปรุงสวัสดิการภายในโรงงาน และให

สตรีมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งดวย ในการเรียกรองครั้งนี้ แมจะมีหลายรอยคนถูกจับกุม แตก็ไดรับการสนับสนุนจากสตรี

ท่ัวโลกและสงผลใหวิถีการแบบทุนนิยมเริ่มสั่นคลอน 

ป ค.ศ.๑๙๑๐ (พ.ศ.๒๔๕๓) 

          เม่ือวันท่ี ๘ มีนาคม ไดมีการประชุมครั้งท่ี ๒ ของสมัชชานักสังคมนิยมหญิงนานาชาติ (International 

Conference of Socialist Women) ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยมี คลารา เซทก้ิน นักสังคมนิยมจากเยอรมัน 

ในฐานะท่ีเปนเลขาธิการของสตรีสากล ไดเสนอใหวันท่ี ๘ มีนาคม เปนวันสตรีสากล เพ่ือรําลึกถึงการตอสูของคนงาน

หญิงโรงงานทอผาในกรุงนิวยอรก สหรัฐอเมริกา ท่ีการตอสูจบลงดวยการฆาตกรรมหมู และก็ไดรับการอนุมัติอยางเปน

เอกฉันทจากผูเขารวมการประชุมนับรอยจากองคกรตาง ๆ ๑๗ ประเทศประกอบดวย ออสเตรเลีย เดนมารก เยอรมัน 

และสวิสเซอรแลนด มีประชาชนชายหญิงมากกวา ๑ ลานคนเขารวมชุมนุม มีการเรียกรองสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง

สิทธิในการดํารงตําแหนงทางการเมืองเพ่ิมเติม จากการเรียกรองสิทธิในการทํางาน การเขารับการอบรมวิชาชีพ และ

การใหยุติการแบงแยกในการทํางาน 

ป ค.ศ.๑๙๑๑ (พ.ศ.๒๔๕๔) 

          มีการจัดงานวันสตรีสากลเพ่ิมข้ึนในประเทศฝรั่งเศส เนเธอแลนด และสวีเดน 

ป ค.ศ.๑๙๑๓ (พ.ศ.๒๔๕๖) 

          มีการจัดชุมนุมเนื่องในวันสตรีสากลข้ึนในรัสเซียเปนครั้งแรก ท่ีนครเซนตปเตอรสเบอรก แมวาจะถูกเจาหนาท่ี

ตํารวจขัดขวางก็ตาม 

ป ค.ศ.๑๙๑๔ (พ.ศ.๒๔๕๗) 

          วันสตรีสากลไดจัดข้ึน โดยไดเชิดชูคําขวัญของขบวนการสันติภาพ ท้ังนี้เพ่ือตอตานสงครามท่ีกําลังตกรุนอยูใน

ยุโรป หลังจากนั้นเปนตนมา การฉลองวันสตรีสากลก็ทวีความสําคัญเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ สตรีในทวีปตางๆ ท้ังแอฟริกา เอเชีย 

และละตินอเมริกา ตางก็รวมมือกันตอสูเพ่ือสิทธิเทาเทียมกัน เพ่ือความกาวหนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังรวมกัน

ผลักดันใหมีการตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนของสตรีอยางสมบูรณ 
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ป ค.ศ.๑๙๕๗ (พ.ศ.๒๕๐๐) 

          องคการสหประชาชาติไดเห็นความสําคัญและเขามามีสวนรวม โดยสมัชชาใหญสหประชาชาติไดมีมติท่ี ๓๒/

๑๔๒ ในการเชิญชวนใหทุกประเทศท่ัวโลกกําหนดใหวันหนึ่งวันใดเปนวันฉลองแหงชาติวาดวยสิทธิสตรีและสันติภาพ

สากล  โดยท้ังนี้ใหข้ึนอยูกับขนบธรรมเนียมประเพณี และสภาพทางประวัติศาสตรของแตละประเทศ ซ่ึงหลายประเทศ

สวนใหญไดกําหนดใหวันท่ี ๘ มีนาคม เปนวันสตรีสากล (International Women's Day) 

          การริเริ่มของสหประชาชาติในการยกระดับสภาพเง่ือนไขของสตรี  มีผลทําใหเกิดการจัดตั้งองคกรทางดาน

กฎหมายระหวางประเทศเพ่ือสรางความเทาเทียมกันในทางกฎหมายใหเกิดข้ึน  และมีองคกรในสหประชาชาติอีกหลาย

องคกรท่ีทํางานผลักดันใหเกิดความเทาเทียมกันอยางแทจริง โดยการทําใหประชาชนท่ัวไปมีความเขาใจมากข้ึน และ

พยายามเปลี่ยนแปลงแกไขขนบธรรมเนียมและเจตคติท่ีกอใหเกิดการเลือกปฏิบัติมาเปนเวลานาน 

          องคกรตางๆ ท่ีสําคัญในระบบของสหประชาชาติ ท่ีมีหนาท่ีพิทักษสิทธิสตรี ไดแก 

          (๑) คณะกรรมาธิการวาดวยสถานภาพสตรี (UNCSW) กอตั้งข้ึนในป ค.ศ.๑๙๔๖ (พ.ศ.๒๔๘๙) โดยเปนองคกร

ภายใตคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม (ECOSOC) มีหนาท่ีกําหนดแนวทางการยกระดับสถานภาพสตรี ท้ังในดาน

เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และดานการศึกษา 

          (๒) คณะกรรมการวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี (CEDAW) กอตั้งข้ึนในป ค.ศ.๑๙๘๒ (พ.ศ.๒๕๒๕) 

เพ่ือเปนองคกรในการติดตามอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ องคกรนี้  

มีหนาท่ีตรวจสอบวาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ กวา ๑๐๐ ประเทศ ปฏิบัติตามขอกําหนดของอนุสัญญาฯ หรือไม 

               - แผนกเพ่ือความกาวหนาของสตรี เปนหนวยงานภายใตศูนยพัฒนาสังคมและกิจการดานมนุษยธรรม ทํา

หนาท่ีเปนสํานักงานเลขานุการ  ดําเนินการวิจัยและทํางานสนับสนุนองคกรท้ังสองขางตน 

               - กองทุนพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNIFEM) เปนกองทุนภายใตโครงสรางของโครงการพัฒนาแหง

สหประชาชาติ (UNDP) ทําหนาท่ีสนับสนุนโครงการตางๆ ท่ีมีวัตถุประสงคในการผสานสตรีในกระบวนการพัฒนาดวย

วิธีการสงเสริมกิจกรรมสรางเสริมรายไดขนาดยอม 

               - สถาบันวิจัยและฝกอบรมระหวางประเทศ เพ่ือความกาวหนาของสตรี (INSTRAW) เปนแหลงใหเงิน

ทุนอุดหนุนและมีหนาท่ีทําวิจัยเพ่ือยกระดับวิธีการศึกษาท่ีเก่ียวของกับสตรี  โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีเก่ียวกับการพัฒนา 

 

 

๕ 



ผูใหกําเนิดวันสตรีสากล 

            คลารา เซทก้ิน (CLARE ZETKIN) 

           ค.ศ.๑๘๕๗ - ๑๙๓๓ (พ.ศ.๒๔๐ - ๒๔๗๖) 

           คลารา เซทก้ิน ไดรับการขนานนามวา “มารดาแหงการเคลื่อนไหวสตรีสากล” เปนผูใหกําเนิด

วันสตรีสากล 

           เปนนักการเมืองหญิงสายมารคซิสตและอิตถีนิยมชาวเยอรมัน เปนผูริเริ่มวันสตรีสากลชื่อเดิมมีชื่อวา 

คลารา ไอนสเนอร เกิดท่ีเมืองไวเดอรูว แควนแซกโซนี่ เม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ค.ศ.๑๘๕๗ (พ.ศ.๒๔๐๐) จบการศึกษา

จากวิทยาลัยครูเมืองไลปซิก และพบรักกับเพ่ือนนักศึกษาชาวรัสเซียนามวา ออพซิป เซทก้ิน และไดแตงงานดวยกันใน

เวลาตอมา มีบุตรดวยกัน ๒ คน และเปนหมายในป ค.ศ.๑๘๘๙ (พ.ศ.๒๔๓๒) 

          ในป ค.ศ.๑๘๘๔ (พ.ศ.๒๔๒๔) คลารา เซทก้ิน ไดสมัครเขาเปนสมาชิกพรรคสังคมประชาธิปไตย (Social 

Democratic Party) ซ่ึงเปนพรรคการเมืองท่ีกอตั้งไดเพียงระยะเวลาสั้นๆ กอนท่ีจะถูกยุบโดยมหาเอกอัครเสนาบดีของ

รัสเซีย (เยอรมัน) นามวา ออทโต ฟอน บิสมารค และคลาราไดถูกเนรเทศไปอยูท่ีประเทศสวิตเซอรแลนด 

          ค.ศ.๑๙๐๗ (พ.ศ.๒๔๕๐) คือ ๘ ปใหหลัง คลาราไดกลับสูเยอรมันดินแดนมาตุภูมิ และคลาราไดกลับมาพรอม

กับการกอตั้งกลุมนักสังคมนิยมหญิง หลังจากนั้นในป ค.ศ.๑๙๑๐ (พ.ศ.๒๔๕๓) ไดริเริ่มในการเสนอใหกําหนดวันท่ี ๘ 

มีนาคม ของทุกปเปนวันสตรีสากล 

          นับจากป ค.ศ.๑๙๑๔ (พ.ศ.๒๔๕๗) ในขณะท่ีประเทศเยอรมันกําลังทําสงครามโลกครั้งท่ี ๑ คลารา เซทก้ิน ได

รวมมือกับ โรซา ลักซเซมเบิรค (นักคิดสายมารคซิสตหญิงคนสําคัญ) รวมกันรณรงคตอตานสงครามโลกครั้งท่ี ๑ ในนาม

กลุมสปาตารซิสต* จึงทําใหคลาราเดินเขาออกจากคุกนับครั้งไมถวน 

          * กลุมสปาตารซิสต (spatarcist) เปนกลุมกรรมการในเยอรมันท่ีประทวงรัฐบาลเยอรมันสมัยนั้น ในการทํา

สงครามโลกครั้งท่ี ๑ ภายใตการนําของ ๒ นักสังคมนิยมเยอรมัน โรซา ลักซเซมเบิรค (Rosa Luxemburg) และคารล 

เลี๊ยบเนคท (Karl Liebknecht) ดวยความคิดท่ีวา ทหารท่ีสงไปรบและลมตาย ก็คือประชาชนหรือผูใชแรงงาน  

สงครามเปนการกระทําท่ีสนองตัณหาของรัฐบาลในการตองการความยิ่งใหญ แตประชาชนมีแตตองสูญเสีย (กลุมสปา

ตารซิสต เปนชื่อท่ีนํามาจากชื่อของ สปารตาคัส ผูนําของทาสในยุคโรมันโบราณท่ีหาญกลาข้ึนปฏิวัติลมอํานาจของ

จักรพรรดิโรมันยุคโบราณ)     

    รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.  

    ท่ีมาขอมูลจาก http://www.gender.go.th/event/universe.html 

๖ 



๑๗ มีนาคม วันนายขนมตม ตํานานมวยไทย 

นายขนมตม เปนนักมวยคาดเชือกชาวกรุงศรีอยุธยา ท่ีคนไทยสวนใหญรูจักกันดี แตม่ันใจไดเลยวามีหลายคน
ท่ีไมทราบวา ทุกวันท่ี ๑๗ มีนาคม ของทุกปเปนวันนักมวย หรือ วันนายขนมตม ท่ีถูกกําหนดไวเพ่ือเปนเกียรติแก นาย
ขนมตม และตํานานแมไมมวยไทยท่ีปจจุบันสรางชื่อเสียงไปกองโลกอีกดวย 

 

นายขนมตม 

นายขนมตม เกิดท่ีตําบล บานกุม อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนบุตรของนายเกิดและนางอี  
มีพ่ีสาวชื่อ เอ้ือย แตหลังการบุกของทัพพมาไดทําใหพอแมและพ่ีสาวถูกพมาฆาตายท้ังหมด มีเพียงแตนายขนมตมคน
เดียวท่ีรอดชีวิตมาไดจากการถูกจับเปนเชลยในระหวางการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี ๒ และไดไปอาศัยอยูในวัดตั้งแตเล็ก 
ก็ไดเรียนรูวิชาการตอสูแมไมมวยไทยอยางตอเนื่อง จนมีชื่อเสียงเปนท่ีเลืองลือ ดังปรากฏในพงศาวดารวา 

“เม่ือ พระเจามังระ ทรงโปรดใหปฏิสังขรณและกอเสริมพระเจดียชเวดากองในเมืองยางกุงเปนการใหญนั้น 
ครั้นงานสําเร็จลงในป พ.ศ. ๒๓๑๗ พอถึงวันฤกษงามยามดี คือวันท่ี ๑๗ มีนาคม จึงโปรดใหทําพิธียกฉัตรใหญข้ึนไวบน
ยอดเปนปฐมฤกษ แลวไดทรงเปดงานมหกรรมฉลองอยางมโหฬาร ขุนนางพมากราบทูลวา “นักมวยไทยมีฝมือดียิ่งนัก” 
พระเจามังระจึงตรัสสั่งใหเอาตัวนายขนมตม นักมวยดีมีฝมือตั้งแตครั้งกรุงเกามาถวาย พระเจามังระทรงใหจัดมวยพมา

๗ 

http://scoop.mthai.com/tag/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1


เขามาเปรียบกับนายขนมตม โดยจัดใหชกตอหนาพระท่ีนั่ง ปรากฏวานายขนมตมชกพมาไมทันถึงยกก็แพถึงเกาคนสิบ
คนก็ยังสูไมได พระเจามังระทอดพระเนตรยกพระหัตถตบพระอุระตรัสสรรเสริญนายขนมตมวา “คนไทยนี้มีพิษสง
รอบตัว แมมือเปลายังเอาชนะคนไดถึงเกาคนสิบคน นี่หากวามีเจานายดี มีความสามัคคีกัน ไมขัดขากันเอง และไมเห็น
แกความสุขสวนตัวและโคตรตระกูลแลว ไฉนเลยกรุงศรีอยุธยาจะเสียทีแกขาศึกดั่งท่ีเห็นอยูทุกวันนี้ ” 

 

อนุสาวรียขนมตม 

หลังจากท่ีนายขนมตมเอาชนะนักมวยพมาไดแลว พระเจามังระไดปูนบําเหน็จใหเปนขารับใชในกรุงอังวะ แตนาย
ขนมตมปฏิเสธ แตไดขอเปนการปลดปลอยตนและเชลยคนไทยท้ังหมดเพ่ือเปนอิสระ พระเจามังระจึงยอมทําตามคําขอ 
ในท่ีสุดนายขนมตมและเชลยไทยไดเดินทางกลับบานเกิด คือ กรุงธนบุรีท่ีเปนราชธานีสมัยพระเจากรุงธนบุรี หรือ สมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราช 

เหตุการณท่ีนายขนมตมสามารถเอาชนะนักมวยพมาได เม่ือวันท่ี ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๓๑๗ นี้เอง ทําใหไดมีการ
กําหนดใหวันท่ี ๑๗ มีนาคม ของทุกปเปนวันมวยไทย เพ่ือเปนเกียรติตอนักมวยไทย นอกจากนี้ชาวพระนครศรีอยุธยา
ไดพรอมใจกันสรางอนุสาวรียนายขนมตม ไวท่ีบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกดวย 
 

       รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.    
       ที่มาขอมูลจาก http://scoop.mthai.com/specialdays/๕๙๑๗.html 

 

๘ 



วิธีลบประวัติขอความแชท LINE เพ่ิมพ้ืนท่ีวางในเครื่อง 

 

วิธีลบประวัติขอความแชท LINE รวมท้ังรูปภาพและไฟลในหองแชท เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีวางในเครื่อง 

          มีอยูหนึ่งสิ่งท่ีผูใช LINE คงยังไมเคยทราบมากอนก็คือประวัติขอความแชทรวมท้ังรูปภาพและไฟลตางๆ ท่ีสง

กันในหองแชทนั้นจะกินพ้ืนท่ีความจุในเครื่อง ซ่ึงบางคนก็โดน LINE กินพ้ืนท่ีในเครื่องไปหลาย GB หรืออาจทําใหเครื่อง

เต็มกันเลยทีเดียว วันนี้เราก็เลยจะมาแนะนําวิธีลบประวัติขอความแชทรวมท้ังไฟลตางๆ ท่ีสงกันในหองแชทใหไดทํา

ตามกัน รับรองวาเครื่องจะมีความจุเหลือมากข้ึนเยอะเลยละ โดยจะแบงออกเปน ๒ วิธีดงันี้ 

วิธีท่ี ๑ 

          งายๆ เพียงแตะคางไวท่ีชื่อหองแชทแลวเลือกลบ ก็เปนอันเรียบรอย แตหลังจากลบแลวเราจะไมสามารถอาน

ขอความเกาๆ ท่ีเคยคุยกันในหองแชทนั้นไดอีก 

วิธีท่ี ๒ 

          เขาไปท่ี Settings > Chat & Voice Calls จากนั้นเลื่อนลงมาลางสุด เลือก Clear Chat History เพ่ือลบ

ประวัติการแชทท้ังหมด (ขอความในทุกหองแชทจะหายหมด) หรือเลือก Delete Files from chat room เพ่ือลบไฟล

ในหองแชทท้ังหมด 

       

           รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.  

                 ท่ีมาขอมูลจาก http://line.kapook.com/view๑๔๒๗๘๖.html
   

 

๙ 



เทคนิคพัฒนาสมองเจาตัวนอย 

สําหรับเด็กตั้งแตวัยแรกเกิดจนถึงอายุ ๖ ป เปนชวงเวลาท่ี "สมอง" จะพัฒนามากท่ีสุดถึง ๘๐% จึงมีหลายคน
บอกวา ชวงวัยนี้ถือเปน "ความมหัศจรรยของมนุษย" 

 

 “สมอง” ของคนเราแบงออกเปน ๒ สวน คือ สมองซีกซาย จะเปนสวนท่ีรับรูทางดานศาสตรการคิดตางๆ อาทิ 
เชิงเหตุผล การวิเคราะหภาษา การเขียน การคํานวณ หรือการเคลื่อนไหวตางๆ และ สมองซีกขวา จะเปนสวนท่ีรับรู
ทางดานศิลปะ อาทิ จินตนาการ คุณธรรม ศิลปะ อารมณสุนทรีย เปนตน 

จะพัฒนาสมองของเด็กอยางไร 

    ๑. สมองของเด็กวัยแรกเกิด – ๑ ป 

สมองของเด็กสามารถเรียนรูไดตั้งแตอยูในทอง
แม โดยเฉพาะชวง ๓ เดือนกอนคลอด อารมณความรูสึก
ของแมมีผลกระทบถึงลูกในทองไดดวย ซ่ึงชวงเวลานี้
สามารถกระตุนสมองของลูกดวยการเริ่มอานหนังสือให
ลูกฟง หรือพูดคุยกับลูก เ ม่ือถึงชวงแรกเกิดเด็กจะ
สามารถจดจําใบหนาของคนได สามารถกระตุนดวยการ
ใหลูกเห็นหนาบอยๆ พูดคุย หรือกระตุนการมองเห็นดวย 
ของเลน โมบาย เปนตน 

สภาพแวดลอมสําหรับเด็กชวงวัยนี้ ก็มีสวนสําคัญ ซ่ึงควรมีบรรยากาศท่ีโปรงโลง สามารถมองเห็นสิ่งตางๆ ได 
ไมเงียบจนเกินไป  โดยเสียงเปนอีกปจจัยในการพัฒนาทางสมอง ชวยกระตุนการเชื่อมตอของเซลลประสาท ทําใหสมอง
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

เม่ือถึงวัยเริ่มคลานเด็กจะเริ่มสนใจของเลนมากข้ึน การใหของเลนแกเด็กในวัยนี้ ของเลนนั้นชวยใหเด็กไดเรียนรู
สิ่งแวดลอมรอบตัวดวยการใชประสาทสัมผัสท้ัง ๕ คือการมองเห็น การไดยิน การใชปาก จมูก และการสัมผัส หากเรา
เสริมเติมเต็มสิ่งเหลานี้ไดก็จะดีมาก เด็กจะไดเริ่มเรียนรูหลักพ้ืนฐานของเหตุผลและผลจากการเลนดวยนั่นเอง แตควร

๑๐ 



ระวังเรื่องความปลอดภัยเพราะเปนชวงหยิบของเขาปาก ซ่ึงของเลนเด็กจะตองไดมาตรฐาน มีฉลากระบุเฉพาะเจาะจง
กลุมอายุของเด็ก และปลอดสารพิษ (non-toxic) 

๒. สมองของเด็กวัย ๑-๒ ป 
กลามเนื้อของเด็กในวัยนี้แข็งแรงข้ึน แลวสามารถ

เดินได ทรงตัวไดดีข้ึน มีการประสานความสัมพันธระหวาง
กลามเนื้อตางๆ ไดดีข้ึน สามารถขีดเขียนได แยกความ
แตกตางของอวัยวะ และรับประทานอาหารเองไดบางแลว 

สําหรับการพัฒนาสมองของเด็กชวงวัยนี้ทําไดโดย 
ฝกใหหยิบจับของดวยตนเอง ซ่ึงตองเปนสิ่งของท่ีไมเปน
อันตราย โดยมีพอแมดูแลอยูหางๆ ใหเด็กลองผิดลองถูก 
รวมถึงการชวนพูดคุย จะชวยฝกการสื่อสารอีกดวย เพราะ
สมองของเด็กวัย ๑ ป พรอมท่ีจะจําตัวอักษรตางๆ พอๆ 

กับการฟง และเขาใจภาษาไดหลายภาษา ผูปกครองจึงสามารถอานหนังสือใหเด็กฟง และใหลองออกเสียงตามได 
๓. สมองของเด็กวัย ๒-๖ ป 
รางกายของเด็กวัยนี้มีความแข็งแรงมากข้ึน สามารถเดินและวิ่งได เริ่มเขาสังคม ชอบทํากิจกรรมตางๆ ชอบเลน

กับเพ่ือน ชางสงสัย ชอบถาม เพราะตองการจะเรียนรูสิ่งใหม การตอบคําถามของพอแมมีสวนสําคัญท่ีจะชวยใหเด็ก
เรียนรู และเขาใจในเรื่องท่ีถูกหรือผิดได 

นอกจากนี้  การสงเสริมดานจินตนาการ ความคิด
สรางสรรค ของเด็กในวัยนี้ก็มีความสําคัญ เพราะเม่ือเด็กโตข้ึน
ความคิดสร า งสรรค จะลดน อยลง  และ ถูกแทน ท่ีด ว ย
เหตุผล ฉะนั้นลองพาเขาไปสัมผัสกับสิ่งแวดลอมท่ีหลากหลาย 
เชน พิพิธภัณฑ ธรรมชาติ การทําอาหาร ศิลปะ งานฝมือ 
ดนตรี หรือการไดเลนกับเด็กคนอ่ืนๆ เม่ือคุณใหโอกาสลูกคุณ
ไดสัมผัสและมีประสบการณกับสิ่งเหลานี้ พวกเขาจะเกิดความ
สงสัย และเกิดความคิดสรางสรรคอยูในหัวของเขา เด็กจะคิด
สงสัยวาสิ่งตางๆ ทํางานอยางไร มันมีหนาตาอยางไร หมวดไหน
ท่ีเขาชอบ เขาจะคิดถึงดวงอาทิตย โคลน ใบไม ดอกไม สิ่งตางๆ ท่ีพวกเขาชอบเลน 

การสงเสริมใหลูกไดฝกฝนความสามารถของเขาใหเปนผูท่ีมีความคิดสรางสรรค นั่นหมายความวาเรากําลังสราง
พลังความม่ันใจท่ีลูกตองใชในการตัดสินใจ หรือเม่ือเขาตองเจอกับภาวะกดดัน ลูกสามารถท่ีจะยืนหยัดตอสูกับมันได
และ ไมกลัวกับความลมเหลว และท่ีสําคัญ เขาจะไมกลัวท่ีจะคิดนอกกรอบ 

นอกจากนี้ ถึงแมวา ความฉลาดประกอบดวยความสมบูรณของสมองและกระบวนการเรียนรู แสดงออกทาง
พฤติกรรมดานตางๆ ของลูกนอย การใชชีวิตแกปญหา เอาตัวรอดไดแลว แตอีกคุณสมบัติท่ีสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวา
ความฉลาด เรื่องของคุณธรรมท่ีตองอาศัยการปลูกฝงตั้งแตเด็กเชนกัน 
       

                                        รวบรวมและเรยีบเรียงโดย กสป.รร.ตท.    
    ที่มาขอมูลจาก  http://www.thaihealth.or.th/Content/๓๐๗๗๙ 

๑๑ 



       อุทยานแหงชาติใตรมเย็น  
 อุทยานแหงชาติใตรมเย็น มีพ้ืนท่ีครอบคลุมทองท่ีอําเภอบานนาสาร อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี 
สภาพปาสวนใหญเปนปาดงดิบชื้น มีสภาพปาท่ีอุดมสมบูรณ เปนแหลงตนน้ําลําธาร เปนท่ีอยูอาศัยของสัตวปานานา
ชนิด และมีจุดเดนตามธรรมชาติท่ีสวยงาม เชน หนาผา ถํ้า น้ําตก ตลอดจนมีหลักฐานทางดานประวัติศาสตรการสูรบท่ี
เหลืออยู เชน คาย บังเกอร อุโมงค มีเนื้อท่ีประมาณ ๒๖๕,๖๒๕ ไร หรือ ๔๒๕ ตารางกิโลเมตร  
 

 
 

 

๑๒ 



 

 
 
     ในอดีตเขาชองชางเคยเปนฐานท่ีม่ันของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย (พคท.) เพราะภูมิประเทศเปนเทือกเขา
สลับซับซอน ในป พ.ศ.๒๕๐๘ ทางราชการเริ่มเขาทําการปราบปราม แตความยากลําบากตอการเขาสูพ้ืนท่ีทําใหกอง
กําลังของ พคท. เติบโตข้ึนกวาเดิมมาก ในป พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๑๖ ทางราชการจึงทําการปราบปรามอยางหนักและ
ตอเนื่อง แตสภาพเหตุการณและสภาพพ้ืนท่ีเปนอุปสรรคทําใหการปราบปรามไมไดผลเต็มท่ี ทําใหหมูบานชองชาง
กลายเปนหมูบานปดอยูภายใตอิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย 
 
     ในปตอๆ มามีเหตุการณการตอสูท่ีสําคัญหลายครั้ง อาทิ พระองคเจาวิภาวดีรังสิต ถูกลอบปลงพระชนมขณะ
ประทับอยูบนเครื่องบินเฮลิคอปเตอร เหตุการณสังหาร นายสวัสดิ์ พันเกษม รองผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี      
ในป พ.ศ. ๒๕๒๐ และการปลนสะดมรถท่ีสถานีพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี ในป พ.ศ. ๒๕๒๒ ทําใหราษฎรในจังหวัด  
สุราษฎรธานีขวัญเสียหวาดผวาเสี่ยงตอความตายมาตลอด  
 
     ตอมา พล.อ.หาญ  ลีนานนท แมทัพภาคท่ี ๔  ไดใชแผนปฏิบัติการณ “ใตรมเย็น” เขาปราบปราม พคท. ในเขต
จังหวัดสุราษฎรธานี  โดยเม่ือวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๒๕ ไดใชกําลังจากกองทัพแหงชาติอันประกอบดวย ขาราชการ
ทหาร ตํารวจ และ พลเรือน กระทําการกวาดลางครั้งใหญ  ในครั้งนั้นใชเวลาเพียง ๑๐ วัน ก็สามารถปราบปรามได
สําเร็จและใชเวลาอีกประมาณ ๓ เดือน ในการเคลียรพ้ืนท่ีและยึดคายใหญๆ อาทิ คาย นปถ.๕๐๘  คาย ๕๑๑ และ
คายบริวารตางๆ จนกระท้ังในวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๒๕ ทางราชการไดประกาศใหประชาชนเขาไปประกอบอาชีพใน
พ้ืนท่ีท่ีอยูอาศัยเดิมตอไปไดตามปกติ  
 
       ในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๒๖ กองอุทยานแหงชาติไดรับแจงจาก นายทวี  พูนผล ผูใหญบานหมู ๒ (เกาะแตน) 

๑๓ 



ตําบลตลิ่งงาม อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี และ นายไพบูลย  เศวตมาลานนท หัวหนาอุทยานแหงชาติหมู
เกาะอางทอง วาท่ีบริเวณเขาชองชาง อําเภอนาสาร 
มีน้ําตกขนาดใหญหลายแหงสวยงามมาก   กอง
อุทยานแหงชาติจึงไดทําการสํารวจในเบื้องตน 
ประกอบดวยสํานักงานปาไมเขต สุราษฎรธานี ไดมี
หนังสือ ท่ี กษ ๐๗๑๔ (สฎ)/๒๐๔๑ ลงวันท่ี ๒๙ 
มีนาคม ๒๕๒๖ สงรายงานผลการสํารวจน้ําตก
เหมืองทวด ตั้งอยูท่ีบานเหมืองทวด หมูท่ี ๒ ตําบล
ลําพูน อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี ซ่ึงมี
ความสวยงามตามธรรมชาติ โดยขอใหจัดตั้งเปน
อุทยานแหงชาติ  
 
     ตอมาสภาตําบลลําพูน อําเภอบานนาสาร ไดมี
หนังสือลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๓๐ ผาน นายพาส

กร จรูญรัตน และ นายสุทธิพร โพธิ์เพ็ชร สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดสุราษฎรธานี มีหนังสือลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ 
๒๕๓๐ ถึง พล.อ.หาญ ลีนานนท รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ขอใหทางราชการสนองความตองการ
ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลลําพูน อําเภอบานนาสาร ไดจัดตั้งอุทยานแหงชาติข้ึนในทองท่ีบานปลายน้ําเหนือ หมูท่ี 
๑ ตําบลลําพูน อําเภอบานนาสาร ซ่ึงมี “น้ําตกหนานดาดฟา” ท่ีมีความสวยงามตามธรรมชาติ  
 
     กรมปาไมจึงไดมีคําสั่ง ท่ี ๔๙๒/๒๕๓๐ ลงวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๓๐ ให นายสมควร หิรัญสาลี เจาพนักงานปาไม ๔ 
ไปทําการสํารวจเบื้องตนบริเวณปาสงวนแหงชาติคลองน้ําเฒา ทองท่ีตําบลลําพูน อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎร
ธานี และในพ้ืนท่ีอําเภอและจังหวัดใกลเคียง ปรากฏวา ในบริเวณดังกลาวมีสภาพพ้ืนท่ีสวยงามและมีจุดเดนทาง
ธรรมชาติหลายแหง ตลอดจนมีประวัติศาสตรการสูรบกับพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยในอดีตมา เหมาะสมท่ีจะ
จัดตั้งเปนอุทยานแหงชาติ ตามรายงานผลการสํารวจลงวันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๓๐ กองอุทยานแหงชาติ กรมปาไม จึง
ดําเนินการจัดตั้งอุทยานแหงชาติใตรมเย็นข้ึน โดยนําชื่อของ “ยุทธการใตรมเย็น” มาเปนมงคลนามของอุทยานแหงชาติ
แหงนี้  
     ปจจุบันอุทยานแหงชาติใตรมเย็น ไดรับการประกาศใหเปนอุทยานแหงชาติตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๐๔ แลว ประกอบดวยพ้ืนท่ีท้ังหมด ๒๖๕,๖๒๕ ไร  โดยไดตราพระราชกฤษฎีกากําหนดท่ีดินปาไชยคราม   
ปาวัดประดู แปลงท่ีสอง และปาคลองน้ําเฒา ในทองท่ีตําบลชางซาย อําเภอกาญจนดิษฐ ตําบลทุงเตา ตําบลลําพูน 
ตําบลพรุพี อําเภอนาสาร และตําบลบานสอง อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เลม ๑๐๘ ตอนท่ี ๒๔๕ ลงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๔ เปนอุทยานแหงชาติลําดับท่ี ๗๓ ของประเทศไทย  
                                                                    
       รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.  
       ท่ีมา : http://travel.thaiza.com 

 

๑๔ 

http://travel.thaiza.com/
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      รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.   

      ท่ีมา http://www.waiwai.co.th/article/art_๔๒๑๕๙๓๓๓.jpg 
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๒๓ มี.ค. 
จ.ส.อ.หญิง พรพรรณ  สืบประสิทธิ์ 
๒๔ มี.ค. 
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ร.ท. สิทธิโชค  ศิริมนทกาน 
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๓๑ มี.ค. 
พ.อ.ต. ณัฐพร  ทะเลรัตน 
ส.ต. ชนะพณ  ชื้นแสง 

๑ มี.ค. 
ร.ท.หญิง จุฑาดา  วงษระวี 
ร.ต. นพพร  ครุธคํารพ 
นาย วิชาญ  ไตรถาวร 
นาย สายันต  ไวยพัฒน 
๒ มี.ค. 
ส.อ.หญิง สรอยสุดา  เมืองดี 
๓ มี.ค. 
พ.อ.อ.หญิง รินรดา  แยมยิ้ม 
จ.ส.อ. ชัชชัย  กันโรคา 
พ.จ.ต. ยุติวิชญ  วรเกียรติสิริเดช 
นาย ไปล  หม่ันทองหลาง 
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๔ มี.ค. 
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๕ มี.ค. 
ร.ต.หญิง อุไร  ไตรสังข  
ร.ท. จิตบุญ  บุญลอย ร.น. 
๖ มี.ค. 
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๑๐ มี.ค. 
พ.ต.หญิง ศศิธร  วรรณรัตน 
จ.ส.อ. ชัชพิมุข  ชาวไร 
 

๑๑ มี.ค. 
ร.ต. สมทรง  สอนญาติ 
๑๒ มี.ค. 
พ.อ. ทวีศักดิ์  บุญรักชาติ 
ส.ท. จีรวัฒน  บุตรส ี
๑๓ มี.ค. 
จ.ส.อ.หญิง รุงทิพย  เหลืองศิริ 
จ.ส.ต. ณัฐพงษ  ทัศสวัสดิ์ 
๑๔ มี.ค. 
พ.ต.หญิง ณัฐพร  อาทรธรรมคุณ 
ร.ต.หญิง ปวิตรา  วงศืปราชญ 
นาย สมชาย  เกตุถนอม 
นาง อุทัย  ดีสูงเนิน 
๑๕ มี.ค. 
ส.อ.หญิง สุพัตรา  กาฬภักดี 
ส.อ. กิติฉัต  ใจยงค 
๑๖ มี.ค. 
ส.ท. ประมวล  สีหานาม 
น.ส. นพชรสรณ  ฐาปยศสินธพ 
๑๗ มี.ค. 
ร.ท. เศกสันต  ปรากฏชื่อ ร.น. 
๑๘ มี.ค. 
พ.ต. วรกิจจ  คําประยูร 
ร.อ. นที  ปทธิสามะ 
ร.ต. ปริญญา  จันทกลม 
๒๐ มี.ค. 
พ.อ.อ.หญิง ธัญวรัตน  สมบูรณ 
จ.ส.อ.หญิง เสาวพักตร  ไตเมฆ 
๒๑ มี.ค. 
พ.อ. เริงศักดิ์  สุขสมคุณ 
๒๒ มี.ค. 
พ.ท. ปญญวัชร  ภาษีผล 
ส.อ.หญิง นัดธิดา  เตชะดี 
นาง อรุณลักษณ  มาลัยทอง 
นาย ธัญบูรณ  ซ่ือตรง 
 
 

ขอมูลจาก กกพ.บก.รร.ตท. 

โทร.๕๑๑๐ 

๑๖ 



 

วันท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

รร.ตท. จัดพิธีโยนหมวก และพิธีมทิุตาจิต นตท.ช้ันปท่ี ๓  รุนท่ี ๕๗ ภายหลังสิ้นสดุการสอบปลายภาคเรียนท่ี ๒            

ณ อาคารเรียนช้ันปท่ี ๒,๓ สกศ.ฯ โดยมี พลตรี ชนินทร โตเลี้ยง ผูบัญชาการโรงเรียนเตรยีมทหาร เปนประธานในพิธี ฯ 

 

วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 
คณะนายทหารจากวิทยาลัยเสนาธิการทหาร กองทัพสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส  

ประกอบดวยนายทหารระดับสูง และนายทหารนักเรียน รวม ๒๐ นาย เดินทางมาศึกษาดูงานและเขาเยี่ยมชม รร.ตท.  
โดยมี ผูบัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร ใหการตอนรับ 

๑๗

 



 

วันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

พลเอก สมหมาย เกาฏีระ ผูบัญชาการทหารสูงสุด เปนประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลการศึกษาแกนักเรียน

เตรียมทหาร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ ณ หอประชุมนวนครินทร โรงเรียนเตรียมทหาร 

 

วันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 
รร.ตท. รวมกับ สปตท. จัดงานจักรดาวอาลยัประจําป ๒๕๕๘ ใหกับ นตท.ช้ันปท่ี ๓ รุนท่ี ๕๗  

ท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ลานกองพันท่ี ๒ – ๔ กรมนักเรยีน โรงเรียนเตรียมทหาร  
โดยมี พลตรี ชนินทร โตเลีย้ง ผูบัญชาการโรงเรียนเตรยีมทหาร เปนประธานฯ  

๑๘
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