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งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี 
๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

เว็บไซต์รัฐบาลไทย – พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ โดยได้เห็นชอบการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการทั้ง ๓ คณะ ดังน้ี 

คณะกรรมการฝุายพิธีการเฉลิมพระเกียรติฯ มีรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เป็ นประธาน โดย
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพบูรณาการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ยุทธศาสตร์
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ และภาพลักษณ์ของประเทศไทย ส าหรับชื่อการจัดงาน 
ก าหนดเขตการจัดงาน และตราสัญลักษณ์การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี นั้น ส านักราชเลขาธิการ ได้น า
ความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ในโอกาสนี้ จึงขอความร่วมมือจากส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมประดับธงตราสัญลักษณ์ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ 
จนถงึวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐  นอกจากนี้ ได้ด าเนินการกิจกรรมศาสนพิธี และรัฐพิธี ดังนี้ 

โครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี  ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อส่งเสริมให้

๓ 



ประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการเฉลิมพระเกียรติฯ ผ่านการศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลัก
ค าสอนในพระพุทธศาสนา โดยมีกลุ่มเปูาหมายประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ จ านวน ๗๗๐ คน ระยะเวลาการ
อุปสมบท ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งจะหมดเขตรับสมัครภายในวันที่ ๑๒ เมษายนนี้ โดย
สามารถติต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โทร. 
๐ ๒๒๘๓ ๔๗๑๙ ด้วยการบูรณาการร่วมงานกับส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 

พิธีถวายพระพรและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ พร้อมกันทั่ว
ประเทศ ประกอบด้วยพิธีตักบาตรสมเด็จพระราชาคณะ/พระราชาคณะ และพระสงฆ์ในโครงการ ๗๗๐ รูป เวลา 
๐๗.๐๐ น. และเวลา ๐๙.๐๙ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีสวดถวายพระพรโดยผู้น าศาสนาทุกศาสนา พิธีเจริญจิต
ภาวนาและถวายพระพรในภาคประชาชนชาวไทยทั่วโลก โดยร่วมบูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย ส านัก
พระราชวัง ส านกันายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 
กรมการศาสนา วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย 

การจัดสร้างถาวรวัตถุน้อมเกล้าฯ ถวาย ประกอบด้วย ๑) การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าของแผ่นดิน ขณะนี้
มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อม ในการกราบบังคมทูลเชิญทรงวางศิลาฤกษ์ และกรมศิลปากร
ก าลังด าเนินการจัดสร้างแบบจ าลองพิพิธภัณฑ์ส าหรับทอดพระเนตรพิธีวางศิลาฤกษ์ และจัดสร้างหุ่นจ าลองพิพิธภัณฑ์
ท าจากเงินแท้ ส าหรับรัฐบาลน้อมเกล้าฯ ถวาย และ ๒) เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ ซึ่งสถาบันสิริกิติ์ เป็นเจ้าภาพ 
และได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิด ในวันศุกร์ที่ 
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

โครงการ “ปลูกไทย…ในแบบพ่อ” เพื่อปลูกจิตส านึกและปูรากฐานให้เยาวชนมีความจงรักภักดี ความกตัญญู 
และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ น้อมน าแนวทางที่ทรงสอน ไปเป็นแบบอย่างในการด ารงชีวิต สร้างความมั่นคงให้
ประเทศชาติอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 

๑) การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสัญจร “บัวบาทยาตรา” ใน ๕ ภาคของประเทศไทย เพื่อเผยแพร่การ
ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านต่าง ๆ ใน ๗ ทศวรรษ และผลแห่งความสุขของประชาชน โดยน้อมน า
พระราชด ารัส พระบรมราโชวาท เป็นแนวคิดหลักในการน าเสนอพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ 

๒) การจัดท าภาพยนตร์สั้น “ค่าของแผ่นดิน Pride and Dignity of Thais”  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้
ประชาชนตั้งมั่นในคุณความดี ๗ ประการ คือ ความมีน้ าใจ ความเสียสละกล้าหาญ ความเพียร ความอดทน ความรัก
ความสามัคคี ความมุ่งมั่น ความซื่อสัตย์ จากบุคคลต้นแบบผ่านภาพยนตร์ชุดที่สร้างขึ้นจากวิถีชีวิตจริงของบุคคลหลาย
สาขาอาชีพ โดยก าหนดฉายตอนแรกในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ 

๔ 



๓) ละครเวที “เสียงแห่งความจงรักภักดี Sounds of Love”  เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ได้ศึกษา ค้นคว้า และเกิด
ความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการท าละครเวที โดยคัดเลือกมหาวิทยาลัยจ านวน ๙ 
แห่ง และมีการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการภายหลังสิ้นสุดโครงการ โดย
ก าหนดจัดการแสดงรอบแรงบันดาลใจ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงละครสนามเสือปุา ส านักพระราชวัง 
กระทรวงการต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 

          ๔) โครงการเยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท โดยรัฐบาลเป็น
เจ้าภาพเชิญเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของแต่
ละประเทศในกลุ่มอาเซียน ประเทศละ ๗ คน รวมประเทศ
ไทย จ านวนทั้งสิ้น ๗๐ คน มาศึกษา เรียนรู้ ดูงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ไทย โดยมีผู้แทนเยาวชนในแต่ละภูมิภาค ภูมิภาคละ ๗๐ คน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งท าหน้าที่เป็นเจ้าบ้านในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกัน และก าหนดการเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ในช่วงเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๙ ด าเนินการโดย กระทรวงกลาโหม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักราชเลขาธิการ และส านักงาน 
กปร. ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

คณะกรรมการฝุายจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เป็น
ประธานกรรมการ บูรณาการงานในภารกิจด้านการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงอื่ น ๆ ร่วมกับ
ภาคเอกชนและประชาชน ตลอดจนก ากับดูแล และบูรณาการการท างานร่วมกับคณะกรรมการฝุายจัดกิจกรรมถวาย
พระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

คณะกรรมการบูรณาการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าตามนโยบายของรัฐบาล  เฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งมี
รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานกรรมการ บูรณาการการด าเนินงานด้านการขุดลอกคู
คลองของกระทรวงกลาโหม เหล่าทัพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงอื่น ๆร่วมกับ
ภาคเอกชนและประชาชน โดยได้น ากิจกรรมขุดลอกคูคลองทั่วประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม 
๒๕๕๙ มาด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และอย่างสมพระเกียรติ 
ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ รัฐบาลจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมใจกันร่วมกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและ
แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน 

 
รวบรวมและเรยีบเรียงโดย กสป.รร.ตท.  

        ที่มาข้อมูลจาก https://www.google.co.th 
 

๕ 



ท ำอยำ่งไรใหร้วย กบันิสยั ๗ อยำ่งท ำใหคุ้ณรวยแน่นอน 
คนเราจะเป็นเศรษฐีได้ ไม่ได้อยู่ที่เก่งเรื่องการหาเงินเพียงอย่างเดียว เพราะว่าจะหาเงินมาได้เท่าไหร่หากมีนิสัยการ
บริหารเงินที่ไม่ดี มีเงินเท่าไหร่ก็เก็บเอาไว้ไม่ได้ สิ่งส าคัญคือการมีนิสัยการสร้าง และการบริหารเงินที่ดีด้วย ถึงจะ
เรียกว่าเป็นเศรษฐีอย่างแท้จริง แต่ว่าจะต้องท ายังไงให้รวยล่ะ? วามร่ ารวยไม่ได้มาจากโชคหรือโอกาส แต่มาจากนิสัย
การบริหารเงิน นิสัยบางอย่างที่เราท าทุกๆวัน ท าซ้ าๆ ท าวันละนิด แต่ท าตลอด วันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่านิสัย ๗ อย่างที่
จะท าให้คนเป็นเศรษฐีนั้นมีอะไรบ้าง 

๑. ตั้งเป้าหมาย 

 

ไม่ว่าเราจะท าอะไรก็ตาม สิ่งส าคัญคือเราจะต้องมีเปูาหมายที่เฉพาะเจาะจงเสียก่อน ถ้าไม่มีเปูาหมายแล้วจะวาง
แผนการเดินทางได้ยังไง ถูกมั้ย เปูาหมายการสร้างความร่ ารวยก็เหมือนกัน คนที่ร่ ารวยไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความบังเอิญ 
แต่มาจากการที่คนเหล่านั้นมีเปูาหมายชัดเจน และสามารถวัดผลได้ เช่น ฉันจะต้องมีเงิน ๕ ล้านใน ๑๐ ปีข้างหน้า โดย
การสร้างรายได้จากธุรกิจ… (รูปแบบธุรกิจที่คุณท าอยู่ หรือ ก าลังจะท า) หรือจากการออมเงิน ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม 
คุณจะต้องประกาศให้ตัวเองรับรู้ และ หมั่นย้ าค าประกาศของคุณเพ่ือเตือนตัวเองถึงเปูาหมายอยู่เป็นประจ าสม่ าเสมอ 
ไม่ว่าจะท าอะไรก็ตาม สิ่งส าคัญคือต้องมีเปูาหมายที่เฉพาะเจาะจง 

๒. ตอกย้้าเป้าหมายทุกวัน 

 

๖ 

http://daily.rabbit.co.th/13-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%86-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A2-%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89/
http://daily.rabbit.co.th/3-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89/


เมื่อคุณได้ต้ังเปูาหมายแล้ว สิ่งต่อมาที่ส าคัญไม่แพ้กัน คือ  ความมุ่งมั่น คุณจะต้องใช้พลังทั้งหมดของคุณ ท าทุกสิ่งที่คุณ
จ าเป็นจะต้องท า เพื่อที่จะไปให้ใกล้เปูาหมายที่ต้ังเอาไว้ เตือนตัวเองอยู่เสมอด้วยการส ารวจตัวเองว่าวันนี้คุณท าอะไรไป
แล้วบ้าง แล้วสิ่งที่ท าไป ช่วยให้คุณเข้าใกล้เปูาหมายหรือไม่ ถ้าสิ่งที่ท าไม่ได้ช่วยให้คุณเข้าใกล้เปูาหมายกว่าเดิม แล้วคุณ
ยังท าอยู่ท าไม? คนเป็นเศรษฐี คิดถึงเปูาหมายตลอดเวลา ทุกนาที ทุกชั่วโมง ทุกวินาที ไม่ใช่ทุกอาทิตย์ หรือ ทุกเดือน 

๓. ใช้เงนิให้นอ้ยกว่าที่หาได ้

 

อีกนิสัยที่ส าคัญส าหรับการเป็นเศรษฐี คือ การใช้เงินน้อยกว่าที่หามาได้ คิดง่ายๆ หามาได้เท่าไรก็ใช้เท่านั้น สิ่งส าคัญก็
คือการมีวินัยในการออมเงินนั่นเอง ไม่ใช่ว่าได้เงินมาเท่าไหร่ก็หน้าใหญ่ทันที อะไรจ าเป็นก็ซื้อ อะไรแค่อยากได้แต่ไม่
จ าเป็น ก็ไม่ต้องซื้อก็ได้ อาจจะใช้วิธเีดินดูไปก่อน อย่ามือไวรูดปื้ดรูดปื้ด เงินที่อุตส่าห์หามาได้อย่างล าบากยากเย็นจะได้
ไม่หมดไปเพราะมือไวใจเร็ว คุณต้องการมีวินัยในการออมเงิน 

๔. สร้างคุณคา่ 

 

คนที่เป็นเศรษฐีส่วนใหญ่จะสร้างคุณค่าในการท างานได้มากกว่าคนทั่วไปถึง ๒-๓ เท่า ซึ่งนี้เกิดขึ้นมาจากการใส่ใจใน
การท างาน ไม่ว่าจะเป็นงานที่เล็กน้อยเพียงไหนก็ตาม หากคุณเห็นคุณค่าในงานชิ้นนั้น เมื่อท าแล้วก็ต้องท าให้ออกมาดี
ที่สุดเท่าที่จะท าได้ นอกจากนั้น พวกเขาก็ยังเลือกสร้างคุณค่าในตัวเองด้วยการลงทุน ค้นหา ค้นคว้าหาความรู้
ตลอดเวลาอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นงานที่เล็กน้อยเพียงไหนก็ตาม คุณควรเห็นคุณค่าในงานช้ินนั้น 

๗ 

http://daily.rabbit.co.th/3-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89/
http://daily.rabbit.co.th/%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%87-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/


๕. ไม่ท้อแท้ 

 

แต่ละคน ต่างก็มีวันดีและวันที่เลวร้ายด้วยกันทั้งนั้น สิ่งส าคัญคือการที่เราไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคทั้งหมดทั้งมวล ความ
ผิดพลาดเป็นบทเรียน ไม่มีใครประสบความส าเร็จได้โดยที่ไม่เคยท าอะไรผิดพลาดเลยแม้แต่ครั้งเดียว แต่สิ่งที่คนจะเป็น
เศรษฐีถามตัวเองเมื่อมีสิ่งที่ผิดพลาดเกิดขึ้น คือ เราได้เรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดนี้บ้าง เมื่อได้ค าตอบแล้ว ได้
บทเรียนแล้ว ก็อย่าท าพลาดซ้ า ยืดอกแล้วเดินต่อไป มุ่งไปที่เปูาหมายต่อไป อย่าให้อะไรมาหยุดยั้งเราสิ่งที่คนจะเป็น
เศรษฐีถามตัวเองเมื่อมีสิ่งที่ผิดพลาดเกิดขึ้น คือ เราได้เรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดนี้บ้าง 

๖. ความเสี่ยง 

 

เศรษฐีส่วนใหญ่จะกล้าท าอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นๆ จนบางทีดูเหมือนคนบ้า ดูอย่าง สตีฟ จ๊อบส์สิ เหมือนใครซะทีไหน 
โดนไล่ออกจากบริษัทที่ตัวเองก่อตั้งขึ้นมา แล้วก็โดนจ้างกลับมาท างานใหม่ แล้วก็ท าให้แอปเปิ้ลกลายเป็นยักษ์ใหญ่ได้
อย่างทุกวันนี้ ท าให้เราเห็นว่าความส าเร็จที่ได้จากความกล้าบ้าบินนั้น จริงๆ แล้ว ถ้าเกิดจากความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 
ความเสี่ยงที่มีก็จะแตกต่างออกไป เพราะว่าเข้าใจความเสี่ยง จึงท าให้มองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ลงทุน ต้นทุน และ ความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ถ้าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ก็ลงมือท า แม้ว่าจะดูกล้าบ้าบิ่น
ขนาดไหนก็ตามเศรษฐีส่วนใหญ่จะกล้าท าอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นๆ จนบางทีดูเหมือนคนบ้า 

๘ 

http://daily.rabbit.co.th/%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b8%9c%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5/
http://daily.rabbit.co.th/15-%e0%b8%9e%e0%b8%a4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1-%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%84/


๗. ไม่เห็นแก่ตวั 

 

คนมากมายสมัยนี้ยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคนที่เป็นเศรษฐี เพราะหลายคนคิดว่าคนที่จะเป็นเศรษฐีได้นั้นจะต้องเอา
เปรียบคนอื่น ท านาบนหลังคน เห็นแก่ตัว ถึงท าให้เขาได้มาถึงจุดที่ตัวเองอยู่ได้ แต่จริงๆแล้ว คนเป็นเศรษฐีได้นั้น 
จะต้องสร้างเนื้อสร้างตัวมาตั้งแต่ต้นอย่างเหน็ดเหนื่อย ยากล าบาก พอได้มาถึงจุดที่ตัวเองเป็นเศรษฐีแล้ว คนๆ นั้น
มักจะเห็นคุณค่าในการสร้างผลประโยชน์ให้คนอื่น เห็นความส าคัญในการสร้างคุณค่าให้คนอื่นๆ เป็นจ านวนมาก ไม่ได้
เป็นคนเห็นแก่ตัว แค่ไม่ยอมให้คนอื่นเอาเปรียบ และมักจะเป็นคนใจกว้าง เปิดใจฟังคนอื่นเสมอ และเชื่อในการคืน
ผลประโยชน์ให้กับสังคม ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อคิด แบ่งปันแนวคิด ผลิตภัณฑ์ หรือ ทรัพยากรอื่นๆที่มีเพื่อช่วยเหลือ
ผู้อื่น อย่ายอมให้คนอื่นเอาเปรียบ แต่จงเปิดใจฟังคนอื่นเสมอ และเชื่อในการคืนผลประโยชน์ให้สังคม 
ดูอย่างกรณีของ นายริชาร์ด แบรนสัน กับสเตซี่ เฟอเรร่า สาววัย ๒๐ ก าลังเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ แล้วมีไอเดียธุรกิจชื่อ 
MySocialCloud ที่เธอท ากับพี่ชาย ไปเห็นข้อความทวิตเตอร์ของริชาร์ด แบรนสัน แล้วคว้าโอกาสเอาไว้จนได้พูดคุย
เรื่องธุรกิจ และสุดท้ายก็ได้รับทุนในจ านวนที่ไม่ประกาศตัวเลขเพื่อท าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อในที่สุด ทั้งหมดนี้เกิดขึ้น
จากข้อความสั้นๆ เพียงข้อความเดียว นี่เป็นบทเรียนสอนให้รู้ว่า การรู้จักไขว่คว้าโอกาสกับทัศนคติที่ถูกต้องนั้น เป็นสิ่ง
ส าคัญต่อเส้นทางการเป็นเศรษฐีของคุณ ที่สุดแล้ว การสร้างนิสัยที่ดี เกิดขึ้นได้จากการฝึกฝน เริ่มทีละน้อย แต่ท าทุกวัน 
ดังนั้นหากต้องการเป็นเศรษฐี มาเริ่มต้นสร้างนิสัยใหม่ๆกันวันน้ีเลยดีกว่า 

 

      รวบรวมและเรยีบเรียงโดย กสป.รร.ตท.  
      ที่มาข้อมูลจาก http://visaka.sanook.com/ 

๙ 

https://smallbusiness.yahoo.com/advisor/young-entrepreneurs-turn-a-tweet-from-richard-branson-into--1-million.html


รวบรวมและเรยีบเรียงโดย กสป.รร.ตท.  

       ที่มาข้อมูล http://www.manager.co.th/asp 

๑๐ 



วิธีปิดวิดิโอเล่นอัตโนมัติบน Facebook หยุดเน็ตรัว่ 
 กันยายน ๑๔, ๒๐๑๕ pongsak  ๐ Comment Auto-Play Videos, Facebook, Video Settings, Videos, ปิดวิดิ
โอเล่นอัตโนมัต ิ

หากใครที่ก าลงัร าคาญฟีเจอร์ล่าสุดของ Facebook ที่บังคับเล่นคลิปวีดีโอเองอัตโนมัติ  เรามีวิธีง่ายๆในการปิดการเล่น
วีดีโออัตโนมัติทั้งบนคอมพิวเตอร์และมือถือมาฝากกันในวนันี้ 

เป็นความหวังดีที่อาจน ามาซึ่งความน่าร าคาญ ส าหรับการเล่นวีดีโอเองอัตโนมัติของ Facebook หากใครก าลังหงุดหงิด
กับปัญหานี้  ไม่อยากให้ตอ้งมาเปลืองค่าเน็ตโดยใช่เหตุ  เราสามารถเข้าไปตั้งค่า Turn off ปิดการเล่นวีดีโออัตโนมัติได้
ง่ายๆ 

การปิดการเลน่วีดีโออัตโนมัติบน Facebook ส าหรับโทรศัพท์มือถือ 

 

  

๑. กดที่ไอคอนรูปขีดสามขีด 

๒.เลื่อนลงมาเรื่อยๆจะเจอ App Settings ให้กดเข้าไป 

๑๑  

2@

http://www.storylnw.com/tips/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b9%82%e0%b8%99/
http://www.storylnw.com/author/pongsak/
http://www.storylnw.com/tips/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b9%82%e0%b8%99/#respond
http://www.storylnw.com/tag/auto-play-videos/
http://www.storylnw.com/tag/facebook/
http://www.storylnw.com/tag/video-settings/
http://www.storylnw.com/tag/videos/
http://www.storylnw.com/tag/%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4/
http://www.storylnw.com/tag/%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4/


 

๓.ในหน้า App Settings จะเจอค าสั่ง Videos play automatically ให้กดเข้าไป 
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 ๔. เราสามารถเลือก Off เพื่อปิดการเล่นวีดีโออัตโนมัติ หรือเลือกค าสั่ง Wi-fi only เพื่อให้แอพ Facebook เล่นวีดีโอ
อัตโนมัติเฉพาะเวลาที่เชื่อมต่อกับ Wi-fi ก็ได้ค่ะ 

การปิดการเลน่วีดีโออัตโนมัติบน Facebook ส าหรับคอมพิวเตอร ์
ส าหรับการปิดการเล่นวีดีโออัตโนมัติบนคอมพิวเตอร์ วิธีการก็คล้ายคลึงกันกับการปิดในแอพบนมือถือ ดังนี้ 

 

๑. กดที่ปุุมลูกศรชี้ลง  เลื่อนมาเรื่อยๆจะเจอ Settings กดเข้าไป 
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๒. มองที่เมนูด้านซ้ายมือ  เราจะเห็นค าว่า Videos ให้คลกิเข้าไป 

  

 

๓. เมื่อเข้าสู้หน้า Video Settings แล้ว  เราจะเห็น Auto-Play Videos ให้เราเลือก Off เป็นอันเสร็จเรียบร้อย 

  

รวบรวมและเรยีบเรียงโดย กสป.รร.ตท.  
        ที่มา : http://www.storylnw.com/tips 
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แกงจืดเต้าหู้สอดไส้เนื้อปลา 
 
 
          ถ้ารู้สกึว่าเริ่มจะเป็นหวัดลงคอแล้ว มีอาการระคายเคืองที่คอจะกลืนจะกินอะไรก็ค่อนข้างล าบาก แต่จะใหก้ิน
โจ๊กจนกว่าจะหายไข้ก็คงขาดสารอาหาร ก็ลองมาดูเมนูแกงจืดรสชาติเบาๆ ไว้ซดร้อน ๆ ให้ร่างกายได้อบอุ่นกันหน่อย
กับเมนูแกงจืดเต้าหู้สอดไส้เนื้อปลา ถึงจะช่ือว่าแกงจืดแต่รสชาติไม่จืดชืดแน่นอน แถมยังเป็นเมนูที่กินง่าย ๆ เพราะเป็น
เต้าหู้และเนื้อปลานุ่ม ๆ คนที่ก าลังเป็นหวัด
ลงคอก็สามารถกินได้  
 
 สิ่งที่ต้องเตรียม 
 

           เต้าหู้ขาวแบบนิ่ม 

           กระเทียม  

           พริกไทย  

           รากผกัช ี

           เนื้อปลาอินทรีบด (หรือเนื้อปลากรายบด) 

           แตงกวา (หรือมะระสด) คว้านเม็ดออก 

           เห็ดหอมสับ 

           น้ าเปล่า 

           ผงซุปไก ่

           กระเทียมเจียว 

           ผักช-ีต้นหอม 

           พริกไทยปุน 
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วิธีท า 
๑. หั่นแบ่งเต้าหู้ขาวเป็น ๔ ชิ้นแล้วผ่าครึ่งเพื่อให้สอดไส้เข้าไปได้ หั่นต้นหอมและผักชีหั่นเป็นท่อน ๆ พักไว ้
๒. โขลกสามเกลอ กระเทียม พริกไทย และรากผักชีให้ละเอียด แล้วน ามาคลุกเคล้ากบัเนื้อปลา 
๓. น าเน้ือปลาที่ปรุงรสแล้วยดัไส้ไปในเต้าหู้และแตงกวา 
๔. น าน้ าใส่หมอ้ ตั้งไฟให้เดือด ใส่ผงซุปไก่ลงไป (อาจใส่เหด็หอมหั่นลงต้มไปด้วย เพื่อให้ได้กลิ่น) 
๕. เมื่อน้ าเดือดจัด ใส่เต้าหู้และแตงกวายัดไส้ลงไป ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาว (หรือน้ าปลา, เกลือปุน)  
๖. ถ้าเต้าหู้และแตงกวาลอยขึ้นมาแสดงว่าสุกดีแล้ว ก่อนปิดไฟ ให้แบ่งใส่ต้นหอมและผักชีบางส่วนลงไป ก่อนเสิร์ฟ  
โรยต้นหอม ผักชี และพริกไทย ใส่กระเทียมเจียว  

 
     รวบรวมและเรยีบเรียงโดย กสป.รร.ตท.  
     ที่มา : http://www.hotelsthailand.com/travel-guide/scoop/  
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ข้อมูลจาก กกพ.บก.รร.ตท. 
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๑๔ มิถุนายน 
ส.ต.หญิง สุดารัตน์  ศรีโสภา 
๑๕ มิถุนายน 
ร.อ. วันนา  ยศณีย์ 
ร.อ.หญิง ศิริรัตน์  บุญเขียว 
พ.อ.อ. ปัญญา  เลพล 
จ.ส.ท. วัชรินทร์  ทองไพ 
๑๗ มิถุนายน 
พ.ท. มาโนช  ลออนวล 
๑๙ มิถุนายน 
พ.อ. รังพิรัชต์  แย้มเกษร 
น.ต. กฤศ  จินดารัตน์ ร.น. 
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จ.ต.หญิง วิสิทธิลักษณ์  โรมพันธ์ 
นาย อัศวิน  เปรมสุข 
นาย วรวรรณ  วรรณราช 
๒๐ มิถุนายน 
ร.ต. อนวัช-อมาตยกุล  ศุภกิจเจริญ 
จ.ส.อ. พรธวัช  ประภายนต์ 
พ.จ.อ. สุเทียน  จาระไน 
นาง ลมัย  กองนาค 
๒๑ มิถุนายน 
พ.จ.ต. ก าพล  เข็มมาลัย 
ส.ท.  จักรพันธ์  อินก าเนิด 
๒๒ มิถุนายน 
น.อ. อโนชา  รัชพรมงคล 
ร.อ. ธรรมนูญ  สุขสมบูรณ์ 
 

 
 
 
 
 
 

 

๒๓ มิถุนายน 
ร.ท. อาคม  โดยอาษา ร.น. 
จ.ส.ท. วัชระพล  บุญมาก 
๒๔ มิถุนายน 
น.อ.หญิง ฤทัยวรรณ  แจงประดิษฐ์ 
ร.ท. บุญลือ  พรหมอินทร์ ร.น. 
๒๕ มิถุนายน 
พ.ท. สนิท  หินไชยศรี 
นาย บรรทม  ผลเอนก 
๒๖ มิถุนายน 
ร.อ. ธนงค์  ข าวิเศษ 
ร.อ.หญิง ชื่นกมล  เลิศวิทวัสกุล 
๒๗ มิถุนายน 
พ.อ. กลยุทธ  ไกรฤกษ์ 
พ.ต.หญิง พัชราภรณ์  ปิ่นวันนา 
พ.อ.อ. สุรเชษฐ์  ดุลยสิทธิ์ 
จ.ท. พีรภัทร  ล าดวน 
๒๘ มิถุนายน 
ส.อ. ชัยชนะ  ค าเบี้ยว 
๒๙ มิถุนายน 
ร.อ. สุชาติ  เนตรเขมา 
ร.ท. ปัณณวิชญ์  วงศ์เรือน 
จ.ส.อ. อนันต์  กะแก้ว 
พ.อ.อ.หญิง ทัชชภร  วงศ์สุวรรณ 
นางสาว วีระวรรณ  วาจาเพราะ 
๓๐ มิถุนายน 
ร.อ.หญิง จิรพรรณ  นวลเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะผ ูจ้ดัท าจลุสารคณะผ ูจ้ดัท าจลุสาร  

หอ้งสมดุ กสป.รรหอ้งสมดุ กสป.รร..ตทตท..  

ขออาราธนาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทัง้หลายในสากลโลกขออาราธนาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทัง้หลายในสากลโลก  

โปรดดลบนัดาลประทานพรใหท่้านและครอบครวั ประสบแต่สรรพส่ิง ม่ิงมงคล  สมบรูณพ์นูผลสมบรูณพ์นูผล 

ในสิ่งอัในสิ่งอันพึงปรารถนาทกุประการนพึงปรารถนาทกุประการ  

๑๗

๗ 



 

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
พล.ต.ชนินทร์  โตเลี้ยง ผบ.รร.ตท.  

น าคณะข้าราชการ และ นตท. กระท าพิธเีวียนเทียนเนื่องในวัน วิสาขบูชา ณ วดัเขาคอก 

 
วันที่ ๑๘  พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

พล.ต.ชนินทร์  โตเลี้ยง ผบ.รร.ตท.  
เป็นประธานในงานพิธีเปิดสนามเทนนิส ณ บริเวณหน้าสโมสรนายทหารสัญญาบัตร รร.ตท.  

๑๘

_๘ 



 

วันที่ ๑๙  พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
พล.ต.ชนินทร์  โตเลี้ยง ผบ.รร.ตท. น าคณะข้าราชการกระท าพธีิบวงสรวงศาล  
พลเรือเอก พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร 

 
 

วันที่ ๒๕  พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
พล.ต.ชนินทร์  โตเลี้ยง ผบ.รร.ตท.  

เป็นประธานในพิธีโครงการปลูกหญ้าแฝกแสนกล้า ณ บริเวณขอบสระน้ า รร.ตท. 

๑๙

_๘ 


