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ตอนรับวันแม กับเรื่องราวของผูหญิงมากความสามารถ
“พ.อ.หญิง ดัชนี ทองศิริ” กับการใชชีวิต มุงมั่น ดวยมือเธอเอง

วันที่

สิงหาคม ๒๕๕๙

“ขอใหรักษาความดีดุจเกลือรักษาความเค็ม”
พ.อ.หญิง ดัชนี ทองศิริ

ตองยอมรับในความสามารถของผูหญิงเกง ทั้งในฐานะนักจัดรายการวิทยุและพิธีกรสาว ของ กรมกิจการพลเรือน
ทหารบก ที่คอนขางคุนตากําลังพลทุกคน สําหรับ พ.อ.หญิง ดัชนี ทองศิริ กับ ภาพสาวที่มีความมั่นใจในการทํางาน และที่
สําคัญคือแววตามุงมั่นเต็มที่ใหกับทุกงานที่เธอรับผิดชอบ รวมรูจักตัวตนทุกแงมุมที่นาสนใจของผูหญิงที่ชื่อ “ดัชนี ทองศิริ”
ตอนรับเดือนแหงวันแม (2559)

ชีวิตวัยเด็กของ “เด็กหญิง ดัชนี ทองศิริ”
: จากเด็กนอยที่เกิดมาในครอบครัวทหารมา กับพี่นอง 4 คน สิ่งที่ถูกปลูกฝงมาโดยตลอดคงหนีไมพน เรือ่ งของ
ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา และหนาที่ของลูกทหาร
“การที่คุณพอเปนทหาร คุณแมเปนแมบาน ทําใหเราไดเห็นภาระ หนาที่ ไดเห็นการทํางานของคุณพอ ทําใหเรา
รับรูมาตั้งแตเด็กเลยวานี้คือบทบาทของทหาร คุณพอไมคอยอยูบานตองไปราชการ ตปท. ไปรบ อยูกับการทํางานเพื่อชาติ
และความเสี่ยง แตคุณแมก็มีความเขมแข็ง เพราะวาตองดูแลลูก 4 คน เพราะฉะนั้นการเลี้ยงดูของคุณแม ก็จ ะทํา หนา ที่
แมบานเต็มตัว ดูแลลูกๆทุกอยาง คุณแมจะฝกใหลูกๆ ทุกคนมีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา ซึ่งคุณแมจะเครงครัดมาก และสิ่งที่
พวกเราพี่นองจําไดคือ เวลาคุณพอไปทํางานไปราชการ คุณพอจะบอกเสมอวา พอไมไดอยูอยาสรางความลําบากใหแม นี้เปน
อีกสิ่งหนึ่งที่เรามีความรูสึกวาตองเรียนใหเกงนะ ลูกทหารตองเรียนเกง เพราะลูกทหารจะมีทุนให ไมสรางความเดือดรอนให
คุณพอคุณแม แลวเวลาในแตละปที่ไดมีโอกาสรับทุน ดิฉันจะมีความรูสึกภาคภูมิใจมากและยังจําไดเสมอวา บนซองรางวัล
เรียนดีที่ผูบังคับบัญชามอบใหคุณพอเนื่องจากเรามีความตั้งใจเรียนและผลการศึกษาดี จะมีขอความเขียนวา “ขอใหรักษา
ความดีดุจเกลือรักษาความเค็ม” ซึ่งเปนสิ่งที่ดิฉันยึดถือและเชื่อมั่นมาตลอดคะ” จากความเปนเด็กไมกลัวใคร เพราะดวยคํา
สอนของครอบครัวใหยึดมั่นในสิ่งที่ถูกตอง จึงทําทุกอยางดวยความมั่นใจ
“เปนเด็กที่ไมคอยกลัวใครคะแตไมใชเปนเด็กที่กาวราว เพราะคุณพอคุณแมเราสอนเสมอวา ใหยึดมั่นในสิ่งที่ถูกตอง
เพราะฉะนั้นบุคลิกตรงนี้คงสะสมมา จนกระทั่งเราโต ถึงแมวาจะมีสถานการณตางๆ กดดัน ดิฉันก็จะพยายามตั้งสติและคอยๆ
รับมือ คิดวา เปน ผลมาจากตั้งแตเล็กๆ “ ถาภายในครอบครัวมี ความเขมแข็ ง ความรูสึก ของคนในครอบครัวมีความ
เขมแข็ง เราจะสามารถที่จะไปเผชิญอะไรตางๆ ภายนอกไดอยางเขมแข็งเชนกัน”

ทีมประชาสัมพันธ กปส.สจว.กร.ทบ.

ชีวิต การทํางาน ที่ เลือก ดวยความตั้งใจ กับ บทบาท Smart lady
: นาจะเริ่มมาตั้งแตตอนเปนพยาบาล ที่จะคอยชี้แจงประชาสัมพันธทําความเขาใจเรื่องตางๆ ผูที่มารอผูที่มารับการ
รักษา จากนั้นไดมีโอกาสมาเรียนหลักสูตรนักประชาสัมพันธ หลักสูตรโฆษกกองทัพบก หลักสูตรนักจัดรายการ ที่โรงเรียน
กิจ การพลเรือนทหารบก ก็ถูกทาบทามใหมาปฎิบัติหนา ที่ในดา นการประชาสัมพันธใหกับกองทัพ บกในภาพรวม ในเมื่อ
ผูบังคับบัญชาเปดโอกาส ดิฉันก็เลือกงานดานวิทยุ ก็เลยไดยายมาอยูที่ กร.ทบ. และปจจุบันตอนนี้ตําแหนงเปนผูชวยหัวหนา
ฝายรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก รับผิดชอบดําเนินรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน เปนรายการที่ออนแอร
พรอมกันของ สทบ.ทั้งหมด 127 คลื่น พรอมกันทั่วประเทศทั้งในระบบ AM และ FM ออกอากาศตั้งแต 0730-0830 โดยเนน
เรื่องความมั่นคงเปนหลัก ภารกิจกิจกรรมตางๆ ของ ทบ. ก็เพื่อทําความเขาใจใหกับประชาชน” เสนทางการทํางาน กับความ
ตั้งใจ และเปาหมายที่ชัดเจนของผูหญิงเกง
“ทุกอยางที่ไดมาไมใชไดมาอยางโชคชวยคะ ดิฉันตั้งใจและมุงมั่นกับทุกงาน มีเปาหมายที่ชัดเจนวาเรากําลังทําอะไร
รักในงานที่ทํา รักในคนที่ฟงเรา ทําใหการทํางานสนุก ทาทาย ชอบเรียนรูตลอด รวมถึงการฝกฝนและมีวินัยในการทํางาน จะ
มาเตรียมตัวทํางานตั้งแตเวลา 0500 เริ่มดวยการอานหนังสือพิมพทั้งฉบับ และฝกดวยการอานออกเสียงดังๆ เพื่อใหเกิด
ความสละสลวย แบงวรรคตอนที่ถูกตอง ทุกวันนี้ดิฉันก็ยังฝกฝนอยูเสมอ สําหรับงานพิธีกร ดิฉันก็ใชประสบการณจากการเปน
นักจัดรายการวิทยุ ในดานการใชภาษาที่ถูกตองชัดเจน มาใชในการเปนพิธีกรดวย และเรียนรูเพิ่มเติมจากงานทุกงานที่ดิฉันได
ทํา เอามาปรับปรุงและพัฒนาในงานตอไปคะ”

จากบทบาทของ “ลูก” กาวสูความเปน “แม”
: นี้ก็เปนอีกหนึ่งเรื่องที่ดิฉันมีการวางแพลนไว วาจะตองแตงงานและมีลูก กอนอายุ 30 ป ซึ่งก็ประจวบเหมาะ
แตงงานตอนอายุ 29 และมีนองเลย เพราะเราเรียนมา ถามีลูกตอนอายุมากอาจจะตองดูแลใกลชิด ตอนคลอดนอง ดวยความ
ที่เราทํางาน สทบ. งานมีตลอด เรื่องการลาคลอด คือคลอดนอง เดือนหนึ่งกลับมาทํางานเลย แตเรามีคุณตาคุณยายคอยเลี้ยง
และดิฉันจะกลับไปทุกเสารอาทิตย แตสิ่งหนึ่งที่เราตั้งใจทําอยางดีถึงแมเราจะหนักและเหนื่อยหนอย นั้นก็คือทุกเวลาทุกนาที
ใหมีคุณภาพที่สุดสําหรับการอยูกับครอบครัว โดยเฉพาะกับลูก คงจะทราบกันดีวา 6 เดือนแรก เรื่องของการใหนม 3 ปแรก
เรื่องของการเลี้ยงดู ถาเด็กเขาไดรับความอบอุนอยางนี้เพียงพอ เขาก็จะเติบโตมีพื้นฐานที่ดี มีความมั่นใจ มีคนในครอบครัว
ใกลชิดตลอดคนเขาจะรูสึกปลอดภัยทั้งทางกายภาพและ เขาจะมีความปลอดภัยและมั่นคงทางความรูสึกเขาดวย”การเลี้ยงดู
ลูกสาว ในสไตล “คุณแมดัชนี”
“จริงๆ แลวก็คุยกับสามี สามีจะใชเวลาอยูกับลูกเยอะแตสิ่งหนึ่งนั้นก็คือการมีระเบียบ ที่เราจะคุยกับคุณสามีเลย
ขอใหลูกมีระเบียบ คุณสามีเลยรวมมือทําเปนแบบอยา งใหกับลูก เด็กเขาจะดูเราเปน แบบอยา ง ถาเราเรียบรอยเขาก็จ ะ
เรียบรอย เพราะวาแบบอยางที่ดีที่สุดของลูกก็คือพอกับแมนั่นเอง ก็ตองขอขอบคุณคุณสามี ที่พรอมจะปรับตัวกับเราดวย
เพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกวาพอแมจะเปนแบบอยางที่ดีใหกับลูกในทุกๆเรื่อง และดิฉันไมเคยคาดหวังวาลูกจะตองเกง อยาก
แคใหลูกใชชีวิตใหมีความสุข เรียนใหส นุกแคนี้พอแลวและอบรมสิ่งดีๆให เขาไดรับทั้งความรัก ความเขาใจจากครอบครัว
เพียงเทานั้นเขาจะไมเปนไมไปสรางปญหาใหกับสังคมแนนอน”

“อยากจะบอกวาพอแมจะเปนแบบอยางที่ดีใหกับลูกในทุกๆเรื่อง
ดิฉันไมเคยคาดหวังวาลูกจะตองเกง
อยากแคใหลกู ใชชีวิตใหมีความสุข เรียนใหสนุกแคนี้พอแลว...”

ทีมประชาสัมพันธ กปส.สจว.กร.ทบ.

สงลูกสาวตัวนอยไปเรียนตางแดน หางกาย กับ ใจ “แม”
: ห วงๆ มาก แต สิ่ง ที่ทํ า ใหเ ขม แข็ งและคิด ได คงใหเ ครดิต สามีอี ก สามีส งลู กไปเขาก็ยั งแคป ระมาณมั ธยมต น
เด็กผูหญิง เราก็เปนหวงกินไมไดนอนไมหลับ ก็คุยกับสามีวา ฉันมีลูกสาวคนเดียวนะ สงไปตอนนี้ไดอยางไร ขอใหจบ ม.ปลาย
หรือมหาลัยกอนคอยสงไป เขาก็ตอบกลับมาวา ผมก็มีลูกสาวคนเดียวเหมือนกัน สามีอยากปลอยใหลูกสาวไปหาแนวทางชีวิต
ของเขา เราใหเขาอยูในที่ปลอดภัย และก็ใหความมั่นใจกับเขามาตลอดตั้งแตเกิด ใหมั่นใจในตัวลูกของเราวาเขาจะเปนคนที่ดี
ในสังคมแนนอน สามีบอกกับดิฉันวา คุณกับผม เราเลี้ยงลูกเปนลูกของเราก็จริงแตสิ่งที่ผมคาดหวังคือ “ผมอยากจะให

เขาเปนลูกของโลกดวยก็คือใหเขาเปนเด็กของโลก ใหเขาเปนเด็กที่เติบโตมาเพื่อที่จะสรางสิ่งดีๆ
ใหกับโลกใบนี”้ หลายคนบอกเรียนจบมาพัฒนาประเทศไทยนี่คือสิ่งที่เราปลูกฝงอยูแลว แตที่เราควรปลูกฝงเพิ่มใหกับเขา
คือ ไมวาเขาอยูที่ไหนก็สามารถสรางประโยชนในที่แหงนั้นได ทําตัวเองใหมีประโยชน มีคุณคา เพียงเทานี้ก็จะทําใหภาพรวม
ของทุกสิ่งทุกอยางดีขึ้น ซึ่งดิฉันก็เห็นดวย เลยจะใหเขาเปนลูกของโลกดวย”
2 บทบาท ที่สําคัญในชีวิต
: ในฐานะลูก ตอนนี้ก็เหลือคุณแมคนเดียว ความหวงทานมีเสมอเพราะเราตองทํางาน แตจะมีพี่ๆนองๆ และสามีเรา
คอยดูแล และในสุดสัปดาหดิฉันกลับไปก็ใชเวลาอยูกับคุณแม ในสวนฐานะแมของลูกสาวก็มีความเปนหวงอยูมากในฐานะที่
เขายังเด็กประสบการณนอย เปนลูกผูหญิงดวย แตก็เชื่อมั่นวาสิ่งตางๆ ที่เราถายทอดใหกับลูก เปนสิ่งที่ดี พยายามใหเขารูวา
พอแมรักเขามากแคไหน ไมคาดหวังวาลูกจะตองอยางนั้น และก็ทําทุกอยางเพื่อเขา เขาจะสํานึกเอง เขาจะรูเองวา เขาจะไม
ทําอะไรที่ทําใหแมกับพอ จะตองผิดหวัง เสียใจ ฝากถึงทุกครอบครัวดวยนะคะ การสื่อสารกับคนในครอบครัวมีความจําเปนมี
ความสําคัญมากถึงแมบางครั้งเราจะไมไดอยูดวยกัน แตการสื่อสารการพูดคุย กับสมาชิกในครอบครัว ยิ่งปจจุบันวิวัฒนาการ
เทคโนโลยีกาวไกล ตัวอยูไกลแคไหนก็เหมือนใกล เพียงแคเราพูดคุยถามไถหวงใยกัน แคนี้ก็ทําใหครอบครัวมีความอบอุน มี
ความไววางใจซึ่งกันและกันแลวคะ วันแมปนี้ก็ขอใหทุกคนดูแลคุณแม และมีความสุขมากๆนะคะ
ว า กั น ว า เพชรเม็ ด งามคื อ เพชรที่ ไ ด รั บ การเจี ย ระไนมาเป น อย า งดี คงจะเปรี ย บได กั บ ผู ห ญิ ง ที่ ชื่ อ
“พ.อ.หญิง ดัชนี ทองศิริ” ที่ไดผานการเจียระไนมาดวยความรักจากครอบครัว จนทําใหเธอกลายเปนเพชรเม็ดงามที่
เขมแข็งและอุทิศตัวใหกับการทํางาน และกลายเปนแมที่ใชหัวใจสงตอการเจียระไนเพชรที่งดงามไปสูลูก สาวตัวนอ ย
เพื่อใหเปนคนดีในสังคม...ความเปนแม ไมมีที่สิ้นสุด

- อนุมัติสงขาวได
พ.อ.
( วาริส ทรวงโพธิ์ )
รอง ผอ.กปส.สจว.กร.ทบ.

ทีมประชาสัมพันธ กปส.สจว.กร.ทบ.

