
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

     

 

 

   

  

           

  

  

    

 

   

     

       

 

 

 

ขาวประชาสัมพันธ  ชมพูพันธุทิพย รายสัปดาห  ฉบับที่  202 ระหวางวันที่  8 -12 ธันวาคม  2557 

 สวัสดีคะ...พบกับขาวสารประชาสัมพันธประจําสัปดาห ในสัปดาหนี้ มีวันสําคัญ คือ วันรัฐธรรมนูญ เพ่ือใหไดทราบ

ถึงความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศไทย งานประชาสัมพันธ จึงนําความรูเร่ืองวันรัฐธรรมนูญ มาฝากทุกๆคน ชวงนี้

เขาสูหนาหนาวแลว ขอใหรักษาสุขภาพ มั่นออกกําลังกาย ทานอาหารที่มีประโยชน พักผอนใหเพียงพอ เพ่ือรางกายที่แข็งแรง 

แลวพบกันใหม ฉบับหนา สวัสดีคะ... 

ขาวสารประชาสัมพันธ 

 ปชง มาจากความเช่ือทางโหราศาสตรของจีน โดยเกี่ยวของกับองคเทพไทสวย หรือที่รูจักกันดีในนาม “เทพเจาผู

คุมครองดวงชะตา” ซ่ึงเปนเทพผูทรงอิทธิฤทธ์ิ และมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของผูคนในแตละป คําวา “ไทสวยเอี๊ย” ยังมี

ความหมายถึงดาวพฤหัสบดีในภาษาจีนโบราณ ซ่ึงดาวพฤหัสบดีนี้เองก็ถือวาเปนประธานของดาวศุภเคราะห ซ่ึงหมายถึง 

คุณธรรม ความดี โชคลาภ ทรัพยสิน 

ในความเช่ือทางโหราศาสตรของไทย ดังนั้นจึงมีการเช่ือมโยงวาหากดาวพฤหัสบดีไมดีในความเช่ือทางโหราศาสตรไทย หรือ

หากปนักษัตรใดปะทะหรือไดรับผลรายจากเทพ “ไทสวยเอี๊ย” จะทําใหปนั้นจะเปนปที่ไดรับผลไมดี หรือที่เราเรียกวา ปชง 

นั่นเอง 

สําหรับปที่ไดรับผลไมดี จะมีอยูดวยกัน 4 ปไดแก 

  ปชง คือปที่ไดรับผลเสียมากที่สุดหรือที่เราเรียกกันวาชงโดยตรง  

  ปคัก คือปที่เปนปนักษัตรเดียวกับปนั้นๆ 

  ปเฮง คือปที่ไดรับผลกระทบในเร่ืองเคราะหกรรม 

  ปผ่ัว คือปที่ไดรับผลกระทบในเร่ืองสุขภาพ 

โดยปชงตรงๆจะไดรับผลกระทบมากที่สุด สวนปคัก ปเฮง ปผ่ัวซ่ึงเรามักเรียกวา ปชงรวม จะไดรับผลกระทบนอยกวา  

วิธีแกชง ป 2558 

1. ตามความเช่ือของคนจีน การไหวเทพเจาไทสวย จะชวยบรรเทาเคราะหกรรมได โดยในประเทศไทยสามารถไหวไดที่วัดจีน

ทั่วไป เชน วัดเลงเนยย่ี (หรือวัดมังกรกมลาวาส) เปนตน 

2. เนื่องจากดาวพฤหัสบดี เปนดาวแหงความดีงามและผูใหญ การทําบุญชวยชีวิตสัตวตางๆ เชนการไถชีวิตโค กระบือ ปลอยนก

ปลอยปลา การบริจาคโลหิต ฯลฯ ก็จะเปนการชวยสงเสริมดาวพฤหัสใหมีพลังมากขึ้น 

3. การไหวพระ 9 วัด ชวยเสริมสิริมงคลใหชีวิต  

สาระนารู...ตอนรับ ปชง 



คนดี...ประจําสัปดาห 

 

  

    

 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 ประวัติความเปนมา  

 วันรัฐธรรมนูญ ตรงกับวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกป  เปนวันที่ระลึกถึงโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว                       

ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม                    

พ.ศ. 2475 เปนรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย โดยผลของการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้ใหยกเลิก

พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามช่ัวคราว พุทธศักราช 2475 ซ่ึงประกาศใชเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเปนระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 

มิถุนายน ปเดียวกัน ลักษณะสําคัญคือ ไดเปลี่ยนระบอบการปกครอง เปนการปกครองแบบรัฐสภา ทั้งนี้เนื่องจาก รัฐธรรมนูญ

ช่ัวคราว พ.ศ. 2475 ไดบัญญัติใหพระมหากษัตริย ซ่ึงเปนประมุขไมตองรับผิดชอบทางการเมือง เปนผูใชอํานาจ                                  

ทางคณะรัฐมนตรี ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงต้ังใหบริการราชการแผนดินตอสภาผูแทนรัฐสภา ซ่ึงเปนฝายนิติบัญญัติมิไดใช

แตเพียงอํานาจนิติบัญญัติเทานั้น แตมีอํานาจที่จะควบคุมคณะรัฐมนตรีในการบริหารแผนดินดวย แตอยางไรก็ตามคณะรัฐมนตรี

รวมทั้งพระมหากษัตริยซ่ึงประกอบกันเปนรัฐบาลก็มีอํานาจที่จะยุบสภาผูแทนได หากเห็นวาไดดําเนินการไปในทางที่จะเปนภัย

หรือเส่ือมเสียผลประโยชนสําคัญของรัฐซ่ึงมี ผลเทากับถอดถอนสมาชิกสภาที่ไดรับเลือกต้ังมาเพ่ือใหราษฎรเลือกต้ังใหม                                    

ในสวนเกี่ยวกับพระมหากษัตริยนั้น ไดบัญญัติวาพระมหากษัตริยดํารงอยูในฐานะอันเปน ที่เคารพสักการะ ผูใดจะละเมิดมิได

 ความหมายของรัฐธรรมนูญ 

 รัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายวาดวยระเบียบการปกครองประเทศ เปนกฎหมายสูงสุด 

  สาเหตุที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 แหงราชวงศจักรีทรงมีพระราชประสงคที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญ 

เพ่ือเปนหลักในการปกครองของประเทศใหแกประชาชนชาวไทย 

 หลังสงครามโลกคร้ังที่ 1 เศรษฐกิจตกตํ่าทั่วโลก ผลอันนี้ไดกระทบมาถึงไทยดวย พระองคไดแกไขเศรษฐกิจโดยปลด

ขาราชการออก ยังความไมพอใจในหมูขาราชการ 

 อิทธิพลจากตะวันตกเกี่ยวกับอุดมการ ณทางการเมือง ทําใหกลุมคนหนุมตองการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน   

 รัฐบาลไดออกกฎหมายเก็บภาษี อาทิ ภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน จากราษฎร 
  

 รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 เปนรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 19 จัดรางโดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ คณะผูยึดอํานาจการปกครองหลังรัฐประหาร                      

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ซ่ึงมีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เปนหัวหนา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 131 ตอนที่ 55 ก 

ณ  วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 มี 48 มาตรา โดยหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติเปนผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
           

 

 

10  ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ 

 

 นายอรรถสิทธ์ิ  ใจวงค เก็บกุญแจรถจักรยานยนตได, น.ส.สุรางคณา  เขื่อนเพชร  ชพค.3/2  เก็บเงินได,  น.ส.ปยะธิดา 

แสนคุณเมือง  เก็บกุญแจรถจักรยานยนตได สงคืนงานประชาสัมพันธเรียบรอยแลว  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. รูภาษา 

 ในยุคสมัยนี้ โลกกาวผานไปไวมาก ไมวาจะเปนเร่ืองของการทํางาน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ หรือเร่ืองการศึกษาก็สําคัญ 

ปจจุบันการส่ือสารกับตางประเทศนั้นจําเปนอยางมาก เพราะโลกเรามีการติดตามเช่ือมโยงกันมากขึ้น เราก็ควรจะเรียนรูภาษาให

มากขึ้นเชนกัน อยางนอย ภาษาอังกฤษ ก็ควรจะเปนภาษาพ้ืนฐานภาษาท่ี 2 เพราะไมวาเราจะเรียน มึกงาน หรือทํางาน ถาเราได

ภาษาเราจะมีความกาวหนามากขึ้น และย่ิงถาเพ่ือนๆไดภาษาอาเซียนดวยก็จะดีมากๆ คอยๆเรียน คอยๆฝกฝน 

2. เปดใจกวาง 

 ควรเปนคนที่เปดใจกวาง คือ พรอมเรียนรูที่จะยอมรับความแตกตางของคนในสังคม และเขาใจในวัฒนธรรมที่

หลากหลายจากประเทศเพ่ือนบาน แลกเปลี่ยนส่ิงดีๆซ่ึงกันและกัน เชนฉันสอนภาษาฉันใหเธอ เธอสอนภาษาเธอใหฉัน แถมได

เพ่ือนๆตางชาติเพ่ิมขึ้นมาอีกดวย 

3. คิดไดวิเคราะหเปน 

 ในโลกของเราทุกวันนี้มีเร่ืองลึกลับ ซับซอนมากมาย ใหเราไดคนควาหาความรู และนอกจากการใฝหาความรูแลว เวลา

ที่เจออะไรใหม หรือเจอปญหา ก็ตองมีความคิดเพ่ือปรับปรุง ริเร่ิม หรือแกไขไดอยางรอบดาน วิเคราะหถูกผิดได 

4. ปรับตัวได 

 มีความรูแลว เปดใจกวางแลว ยอมรับฟงแลว แตไมปฏิบัติดวยคงไมเกิดผลอะไร ดังนั้นตองรูจักฟงแลวคิด คิดแลว

นําไปใชดวยใชเพ่ือปรับตัวใหอยูรอดในสังคมที่ทุกคนมีความแตกตาง เพ่ือการอยูรวมกันอยางสงบสุข 

5.ฝกนิสัยใหเหมาะสม 

 คนไทยเรามีนิสัยสบายๆ ยืดหยุนไดเปนพ้ืนฐาน แตเมื่อเราตองทํางานรวมกับชาวตางชาติ คนไทยมักมีปญหา เชน                         

เร่ืองไมตรงตอเวลา เร่ืองไมแสดงความคิดเห็น ไมชอบการทํางานเปนทีม จึงตองรูจักฝกพฤติกรรมใหเหมาะ และฝกฝนใหมี

นิสัยที่ดี 

6. ใชสื่อใหเปนประโยชน 

 อินเทอรเน็ตและเทคโนโลยีใหมๆ ไมไดมีไวเลนเกม หาความบันเทิง ดูหนังดูการตูนยอนหลัง หรือคัดลอกทํารายงาน

เทานั้นนะ เราตองรูจักใชเทคโนโลยีเหลานี้ใหเปนประโยชนดวย ฝกภาษา หาความรู อานขาวประจําวัน รับขาวสารรอบโลก ซ่ึง

นอกจากคอมพิวเตอรแลว สมารทโฟนก็มีบทบาทมากขึ้น สารพัดแอปที่เราโหลดมาไวในโทรศัพท เราเลือกใชหาความรูได 

อยางแอป MyMemolodyของ Enconcept แอปความรูประชาคมอาเซียนที่โหลดไดทั้งใน IOS Andriod และ Windows Smart 

Phone 

7. รูเช่ียวชาญ 

 คนไทยมักมีทักษะจับฉาย คือทําเปนทุกอยาง แตทําไดไมดีที่สุด ในโรงเรียนก็มีทุกวิชาใหเรียน คิดเลขก็ได ทําอาหาร

พอเปน บังคับรําไทย วิทยาศาสตรก็ทดลอง แตทั้งหมดนี้บรรจุอยูในหลักสูตรบังคับเรียน แตแทบไมมีทักษะอะไรเปนพิเศษใน

ชีวิตประจําวันเปนพิเศษเลย แตในยุคสมัยนี้ ควรที่จะตองมีพ้ืนฐานทุกอยางไดแตตองเอาดีดานใดดานหนึ่งไปเลย เราไม

จําเปนตองทําไดทุกอยางในยุคนี้ เพราะเรามีเคร่ืองมือสมัยใหมชวย แตความรูเฉพาะทางจริงๆ กลับยังตองใชความสามารถ

มนุษยเทานั้น? เราจึงควรรูเช่ียวชาญใหได และตองคนหาตัวเองใหเจอ และฝกฝนดานนั้นๆ 

7 วิธี เตรียมตัวเชาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 



1. ความเพียร  

การสรางสรรคตนเอง การสรางบานเมืองก็ตาม มิใชวาสรางในวันเดียว ตองใชเวลา ตองใชความเพียร ตองใชความอดทน 

เสียสละ แตสําคัญที่สุดคือความอดทนคือไมยอทอ ไมยอทอในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงามนั้นทํามันนาเบื่อ บางทีเหมือนวาไมไดผล ไมดัง คือ              

ดูมันครึทําดีนี่ แตขอรับรองวาการทําใหดีไมครึตองมีความอดทน เวลาขางหนาจะเห็นผลแนนอนในความอดทนของตนเอง  

2. ความพอดี   

ในการสรางตัวสรางฐานะนั้นจะตองถือหลักคอยเปนคอยไป ดวยความรอบคอบ ระมัดระวังและความพอเหมาะพอดี ไมทําเกิน

ฐานะและกําลัง หรือทําดวยความเรงรีบ เมื่อมีพื้นฐานแนนหนารองรับพรอมแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญกาวหนาในระดับสูง

ขึ้น ตามตอกันไปเปนลําดับผลที่เกิดขึ้นจึงจะแนนอน มีหลักเกณฑ เปนประโยชนแทและยั่งยืน  

3. ความรูตน  

เด็กๆ ทําอะไรตองหัดใหรูตัว การรูตัวอยูเสมอจะทําใหเปนคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแลว จะสามารถเลาเรียนและทํา

การงานตางๆ ไดโดยถูกตองรวดเร็ว จะเปนคนที่จะสรางความสําเร็จและความเจริญ ใหแกตนเองและสวนรวมในอนาคตไดอยาง

แนนอน  

4. คนเราจะตองรับและจะตองให   

คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวยเมื่อรับสิ่งของใดมา ก็จะตอง

พยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีใหหมูคณะและในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมี

ความไวใจซึ่งกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวยจิตใจที่เผ่ือแผโดยแท  

5. ออนโยน แตไมออนแอ   

ในวงสังคมนั้นเลา ทานจะตองรักษามารยาทอันดีงามสําหรับสุภาพชน รูจักสัมมาคารวะ ไมแข็งกระดาง มีความออนโยนแตไม

ออนแอ พรอมจะเสียสละประโยชนสวนตัวเพื่อสวนรวม  

6. พูดจริง ทําจริง   

ผูหนักแนนในสัจจะพูดอยางไร ทําอยางนั้น จึงไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธาเช่ือถือและความยกยองสรรเสริญ จาก

คนทุกฝาย การพูดแลวทํา คือ พูดจริง ทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริมเกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด และสรางเสริมความดี 

ความเจริญ ใหเกิดขึ้นทั้งแกบุคคลและสวนรวม  

7. หนังสือเปนออมสิน   

หนังสือเปนการสะสมความรูและทุกสิ่งทุกอยางที่มนุษยไดสรางมา ทํามา คิดมา แตโบราณกาลจนทุกวันนี้ หนังสือจึงเปนสิ่ง

สําคัญ เปนคลายๆ ธนาคารความรูและเปนออมสิน เปนสิ่งที่จะทําให มนุษยกาวหนาไดโดยแท  

8. ความซ่ือสัตย   

ความซื่อสัตยสุจริตเปนพื้นฐานของความดีทุกอยาง เด็กๆ จึงตองฝกฝนอบรมใหเกิดมีขึ้นในตนเอง เพื่อจักไดเติบโตขึ้นเปนคนดี

มีประโยชน และมีชีวิตที่สะอาด ที่เจริญมั่นคง  

9. การเอาชนะใจตน   

ในการดําเนินชีวิตของเรา เราตองขมใจไมกระทําสิ่งใดๆ ที่เรารูสึกดวยใจจริงวาช่ัววาเสื่อม เราตองฝนตองตานความคิดและ

ความประพฤติทุกอยางที่รูสึกวาขัดกับธรรมะ เราตองกลาและบากบั่นที่จะกระทําสิ่งที่เราทราบวาเปนความดี เปนความถูกตอง และเปน

ธรรม ถาเรารวมกันทําเชนนี้ ใหไดจริงๆ ใหผลของความดีบังเกิดมากขึ้นๆ ก็จะชวยค้ําจุนสวนรวมไวมิใหเสื่อมลงไป และจะชวยใหฟน

คืนดีขึ้นไดเปนลําดับ 
 

 

งานประชาสัมพันธ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

9 คําสอนของพอ 


