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พลโท ถกลเกียรติ  นวลยง 
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นประธานในพิธีกระท�าสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและสวนสนาม 

เนื่องในวันกองทัพไทย วันจันทร์ท่ี ๑๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๙  

ณ  ลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พลโท ถกลเกียรติ  นวลยง 
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิดสมัยการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย  

ชั้นปีที่ ๑ - ๔  ประจ�าปีการศึกษา  ๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘  มกราคม พุทธศักราช  ๒๕๕๙  

ณ  ลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
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พันเอก จิระ เหล่าจิรอังกูร : ประพันธ์

เตรยีมทหารเตรยีมผู้น�า

 วนัศิษย์เก่าเหล่ายอดอศัวนิ

ก�าเนดิไปในแผ่นดินคนืถิน่ฐาน

โรงเรยีนดีเตรยีมผูน้�าสบืต�านาน

เตรยีมทหาร มาตภุมูผิองเสนา

 ยีส่บิเจ็ด กลบัสูบ้่าน มงีานใหญ่

มกราคม จักรดาวไสว สว่างหล้า

ร�าลกึถงึถ่ินเก่า เราจากมา

พระคุณ ยงัล้นอรุา มเิคยลมื
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กองอ�ำนวยกำร
ผู้อ�ำนวยกำร		 	
 พล.ท.ถกลเกียรติ นวลยง
รองผู้อ�ำนวยกำร	
 พล.ต.ไพโรจน์  ทองมาเอง  
 พล.ต.ธีระชัย  เกตุตรีกรณ์
 พล.ต.อรุณนิวัช  ช้างใหญ่ 
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร 
 พล.ต.วินัฐ  อินทรสุวรรณ  
 พล.ต.สันต์ชัย  เกิดสวัสดิ์
ที่ปรึกษำ  
 พล.อ.วรวิทย์  พรรณสมัย  

 พล.อ.พอพล  มณีรินทร์  
 พล.อ.ชาญชัย  ยศสุนทร 
 พล.ท.ประเสริฐ  หวานฉ�่า  
 พล.ท.กานต์  พินัยนิติศาสตร์ 
 พล.ท.ศ.สมชาย  สิงห์โต 
 พล.ต.หญิง ศิริรัตน์ บุญรอด 
 พล.ต.วัลลภ  ไชยลาโภ 
 พ.อ.หญิง วันดี  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 
 พ.อ.สุขุม  สุขศรี 
 พ.อ.วีระพล  ไตรสิงห์  
 พ.อ.อ�านวย  แย้มผกา  
 พ.อ.เชิงชาย  กระตุฤกษ์  
 พ.อ.สุรชัย  รัศมีจิวานนท์ 

 พ.อ.กิตติพงษ์  ระมาศ 

เลขำนุกำร	 
 พ.อ.เรวัต  ถนอมศักดิ์ 
ผู้ช่วยเลขำนุกำร  
 พ.ท.ทวีพัฒน์  เรืองหิรัญ   
กองบรรณำธิกำร	
บรรณำธิกำร
 พล.ต.ธัชพล  ไม้รอด
ผู้ช่วยบรรณำธิกำร
	 พ.อ.จิระ  เหล่าจิรอังกูร 
 พ.อ.หญิง กฤตยา  ไม้รอด
ประจ�ำกองบรรณำธิกำร		
 พ.อ.หญิง อโนมา  คงตะแบก 

 พ.อ.หญิง ศิริวรรณ์  กาญจนโหติ 
 พ.อ.หญิง บุษยมาศ ทรรทรานนท์ 
 พ.อ.หญิง จิรัชยา  ประสิทธิ์ผล 
 พ.ต.หญิง ชื่นหทัย  สุริยโสภาพันธุ์
 ร.อ.หญิง ธนัชพร  ยอดเพ็ชร์

ฝ่ำยศิลป์ 
 พ.อ.ศึกษา  วรรักษ์
ฝ่ำยกฎหมำย  
 พ.ท.สุวัฒน์  กฤษณะสมิต
ช่ำงภำพ	
 จ.ส.อ.สุรัชชัย  พงษ์ปฏิเมศร์  
 จ.ส.อ.อาทิตย์  รัตนจงงาม

กองจัดกำร	  
ผู้จัดกำร 
 พ.อ.สมบัติ  พิมพี
ผู้ช่วยผู้จัดกำร
 พ.ท.วิชัย  ม่วงประเสริฐ
ผู้พิมพ์และโฆษณำ  
 พล.ต.ธัชพล  ไม้รอด
เหรัญญิก	 	
  พ.อ.สุพัฒน์  สุขี
ผู้ช่วยเหรัญญิก  
 พ.ต.โชคชัย  ชิงชนะกุล  
 พ.ต.พงษ์ชัย  มณีโชติ
ฝ่ำยจัดส่ง 
 พ.ท.วิชัย ม่วงประเสริฐ
 ส.อ.เกียรติพล พงศ์ทองกุล
 นางพรฒิพรรณ  ยอดชมพู 

 นางนันทวดี  ขุนสะอาดศรี 
 น.ส.กนกนันท์  ปาจันทร์ 

 น.ส.วราภรณ์  ไวยภาษ 
ฝ่ำยธุรกำร
 ร.ท.พิสิษฐ์  เงาะเศษ  
 จ.ส.อ.สมหมาย  พุทธา  
 จ.ส.อ.หญิง พจมาลย์  ยังขวัญ   

 ส.อ.อัครวัฒน์  มูระคา
	 นายปฐม  กอบแก้ว
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สวัสดีครับท่านสมาชิก และท่านผู้อ่านเสนาศึกษาทุกท่าน
นิตยสารเสนาศึกษา รร.จปร. ก้าวเข้าสู่ปีท่ี ๑๐๑ ด้วยความภาคภูมิใจของคณะผู้จัดท�าท่ีได้สืบทอด

เจตนารมณ์ของผู้ให้ก�าเนิดเมื่อ ๑ มกราคม ๒๔๕๘ และท่ียังคงยืนหยัดอยู่ได้จนถึงทุกวันน้ี ก็เพราะบรรดาศิษย์
เก่า รร.จปร. ที่ยังรับราชการอยู่ทั่วประเทศ (๕๕๕ หน่วยงาน) นักเรียนนายร้อย นักเรียนเตรียมทหาร ในส่วน
ของกองทัพบก และทหารใน รร.จปร. ทุกนาย รวมแล้วประมาณ ๘,๕๐๐ คน เป็นสมาชิกท่ีจ่ายเงินค่าสมาชิก
รายปี เป็นค่าด�าเนินการ จึงท�าให้เสนาศึกษาของเราด�าเนินการได้อย่างราบรื่น หลายท่านคงจ�าได้ท่ีผมเคยกล่าว
ไปแล้วว่า ภายในเล่มของเรา ไม่มีการลงโฆษณา ที่ปกก็ลงโฆษณาให้โดยไม่คิดค่าโฆษณา นอกจากนี้ที่ปกหน้า
ก็จะมีชื่อของสมาชิกติดอยู่ เพื่อที่หน่วยต้นสังกัดของสมาชิกจะได้สะดวกในการแจกจ่าย สองส่ิงน้ีจึงเป็น
เอกลักษณ์ของเสนาศึกษา สองปีที่ผ่านมา ผบ.รร.จปร. ในฐานะผู้อ�านวยการนิตยสารเสนาศึกษา ได้น�าเงินก�าไร
ส่วนหนึ่งมาใช้เป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ และลูกจ้าง ใน รร.จปร. ปีละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท และเชื่อ
ว่าในปีต่อ ๆ ไปก็ยังคงกระท�าได้ จึงนับได้ว่า เพื่อนสมาชิกเสนาศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมน้ี จะถือว่าได้
สร้างบุญกุศลร่วมกันก็ได้ รร.จปร. จึงหวังที่จะได้รับความร่วมมือจากเพื่อนสมาชิกอย่างต่อเนื่องยั่งยืนและ
ยาวนาน

ปีนี้ย่างเข้าปีที่ ๗ และย่างเข้าปีที่ ๓ ของการเป็นนายทหารเกษียณราชการของผมท่ีผมรับหน้าท่ีเป็น
บรรณาธิการ แต่ก็ยังไม่นานเท่ากับอีกหลายท่านที่ได้จัดท�าเสนาศึกษามาก่อนหน้าผม พวกเราอยากให้เสนา
ศึกษา เป็นเพื่อนคู่กายของสมาชิก จึงพยายามสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าไว้ในเสนาศึกษา แต่ก็เป็นเรื่องที่     
ยากเย็น เพราะต้องต่อสู้กับความรวดเร็ว และสะดวกสบายของการรับข้อมูลข่าวสาร ท่ีใช้เทคโนโลยีท่ีมีอยู่
มากมายในปัจจบุนั แต่อย่างไรกต็ามพวกเรายงัคงหวงัเลก็ ๆ ว่าเพือ่นสมาชกิจะเปิดหนงัสอืของเราและอ่านเพยีง
วนั ๒ หน้า จนจบกพ็อแล้วครบั  เพราะมนัจะท�าให้เรารูส้กึภมูใิจและสบายใจทีไ่ม่ได้เอาเงนิของท่านมาท�าหนงัสอื
โดยที่ท่านไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลย ถ้าไม่เชื่อท่านก็ลองเปิดอ่านทุกหน้าอย่างละเอียดจนจบสิครับ แล้วท่านก็
จะรู้ว่าคณะผู้จัดท�า และนักเขียนทุกท่านได้พยายามท�าหน้าท่ีของเขาอย่างดีท่ีสุดแล้ว เพื่อให้เป็นหนังสือท่ีมี
มาตรฐาน มีสาระ มีความหลากหลายและเป็นหนังสือที่อ่านสบาย แล้วท่านล่ะพร้อมหรือยังที่จะอ่านเรื่องของ
เราจนจบ  

หน้าปกเล่มนี้เป็นบรรยากาศของงานเกียรติยศจักรดาว เมื่อวันท่ี ๒๗ ม.ค. ๒๕๕๙ ท่ีผ่านมา ซึ่ง 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปเป็นประธานในงานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร  
อ่านรายละเอียดได้ในเรื่อง เหล่ายอดอัศวิน คืนถิ่นมาตุภูมิ ผลงานรัฐบาลครบ ๑ ปี มีมากมาย พล.ต.ดร.          
เจนวิทย์ได้พยายามสรุปประเด็นส�าคัญอย่างกระชับที่สุดรวบรวมไว้ในนี้แล้ว ด้วยสัตย์
ปฏิญาณทหารกล้า อาจารย์วันดี เขียนลงมาหลายตอนแล้วเนื้อหายังไม่จบยังมีต่อ 
ให้สมาชิกเก็บรวบรวมไว้ให้ดีนะครับ เพราะนี่คือบันทึกประวัติของ รร.จปร. 

ก่อนจะจบก็ขอเรียนให้ทราบว่ามีบางหน่วยยังไม่ได้ส่งรายชื่อ และค่า
สมาชิกปี ๕๙ ให้เรานะครับ ขอความกรุณาช่วยเร่งรัดด�าเนินการด้วยนะครับ 
ขอบคุณมาก

              สวัสดีครับ 

                                                                                             

         พล.ต. ธัชพล  ไม้รอด  
            บรรณาธิการนิตยสารเสนาศึกษา

เล่มที่ ๘๒ ตอนท่ี ๑   เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
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ความคิดเห็นของผู้เขียนในหนังสือฉบับนี้ ไม่มีส่วนผูกพันกับทางราชการแต่ประการใด

✪  ด้วยสัตย์ปฏิญาณทหารกล้า ................................. ๒๓

✪  นักเรียนนายร้อยอ่านตรงนี้ ................................... ๓๔

✪  มองญี่ปุ่นไทยในสงครามโลกคร้ังที่ ๒ ....................๓๘

✪  ผลงานรัฐบาล ..................................................... ๔๔

✪ เหล่ายอดอัศวิน...คืนถิ่นมาตุภูมิ

✪  ย้อนต�านานการสร้างคลอง

 เชื่อมสองฝั่งทะเลของโลก .................................... ๕๖

✪  รากไทย : ศรีวิชัย ................................................ ๖๙

✪  โครงการประกวดบทร้อยกรอง เฉลิมพระเกียรติฯ ... ๗๓

✪  ศิลปการปกครองคนในสามก๊ก ............................. ๘๑

✪ แปลงอักษร แปรอักษร แปลอักษร ........................ ๘๕

✪  ภาษาอังกฤษร่วมสมัย .........................................๘๙

✪  หนุมานหลงโรง ...................................................๙๗

✪  ไฟรัก ไฟสงคราม ...............................................๑๐๐

✪  มีของดีมาฝาก .................................................. ๑๐๓

✪  เคล็ดลับเกร็ดความรู้ .......................................... ๑๐๖

✪ ใครอะไรที่ไหน ..................................................๑๐๗

✪ พุทธวจน .......................................................... ๑๐๘

ปฏบัิติการ
ทางทหารภาคพืน้ดนิ
ในสงครามอ่าวเปอร์เซียครั้งที่ ๑

✪

✪

✪“ความเครียด”
  จดัการได้...ไม่ยาก

๙๑ 

๖๓

๑๗

๑๓
ปวงประชาเป็นสขุศานต์

  เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๑   เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  
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๑ - ๑๐ พล.อ.หญงิ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรการฝึกภาคสนาม วิชาป้อมสนาม 
เครื่องกีดขวางและการพราง วัตถุระเบิดและการท�าลาย ของนนร.ชั้น 
ปีที่ ๑ (จปร.๖๗) ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีคณะนายทหาร     
ช้ันผู้ใหญ่ และข้าราชการของ รร.จปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ ณ พื้นที่การฝึก 
กช. ค่ายบุรฉัตร จว.ร.บ. เมื่อ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ๑
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กิจกรรมทั่วไป
ความสัมพันธ

๔ - ๕ พล.ต.ธีระชัย  เกตุตรีกรณ์ รอง ผบ.รร.
จปร. เป็นประธานกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ รร.จปร.  
ประจ�าปี ๒๕๕๙  ณ  แหล่งสมาคมข้าราชการ รร.จปร. 
เมื่อ  ๙  มกราคม ๒๕๕๙

๑ - ๓ พล.อ.ธีรชัย  นาควานิช ผบ.ทบ. 
และ พล.ต. หญิง บุญรักษา  นาควานิช นายก
สมาคมแม่บ้าน ทบ. เป็นประธานกิจกรรม “สาน
สัมพันธ์ยั่งยืน นนร.๖๔ นรพ.๔๙ นพท.๓๖” ของ
นักเรียน ๓ สถาบัน ได้แก่ นนร.รร.จปร. รุ่น ๖๔  
นรพ.วพบ. รุ่น ๔๙ และ นพท.วพม. รุ่น ๓๖ ที่จะ
ส�าเร็จการศึกษาประจ�าปี การศึกษา ๒๕๕๘ ณ 
ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสร ทบ. กรุงเทพฯ เมื่อ  ๗  
มกราคม  ๒๕๕๙

๖ - ๗ พล.ท.ถกลเกียรติ  นวลยง ผบ.รร.จปร.        
น�า นนร. เข ้ารับมอบทุนการศึกษา พล.อ. มงคล        
อัมพรพิสิฏฐ์ ประจ�าปี ๒๕๕๘ จ�านวน ๔ ทุน เมื่อ       
๒๖ มกราคม ๒๕๕๙
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กิจกรรมทั่วไป
ความสัมพันธ

๘ พล.ท. ถกลเกียรติ นวลยง ผบ.รร.
จปร. น�าคณะตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม  
ของ นนร.ชั้นปีที่ ๑ วิชาการฝึกยิงอาวุธประจ�า
กาย  ณ  ศร.จว.ป.ข. เมือ่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

๙ - ๑๐ พ.อ.สุขุม  สุขศรี รอง เสธ.รร.จปร.น�าคณะตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ นนร.ชั้นปีที่ ๒ วิชาการ
ฝึกแก้ปัญหาบนภูมิประเทศจ�าลอง ณ อาคารเรียนในภูมิประเทศ สวท.รร.จปร. เมื่อ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๑๑ พล.ต.อรุณนิวัช  ช้างใหญ่  เสธ.รร.จปร. น�า
คณะตรวจเยีย่มการฝึกภาคสนามของ นนร.ชัน้ปีท่ี ๓ วชิา
หน่วยทหารขนาดเล็ก  ณ  พล.ม.๑ จว.พ.ช.  เมื่อ ๙ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙

๑๒ พล.ต.ไพโรจน์  ทองมาเอง  รอง ผบ.รร.
จปร. น�าคณะตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ นนร.
ชั้นปีที่ ๒ วิชาการฝึกยิงอาวุธประจ�ากาย และการฝึก
ยิงอาวุธประจ�าหน่วยหลักยิงและตรวจการณ์ ณ  
ศร.จว.ป.ข. เมื่อ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
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๑๕ - ๑๖ พล.ต.ธีระชัย  เกตุตรีกรณ์ 
รอง ผบ.รร.จปร. น�าคณะตรวจเยีย่มการฝึกภาค
สนามของ นนร.ชั้นปีที่ ๑ วิชาการติดต่อสื่อสาร
เบื้องต้น  ณ  ส.๑ จว.ส.ค. เมื่อ ๒๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙

๑๓ พล.ท. ถกลเกียรติ นวลยงผบ.รร.จปร. เป็นประธานในพิธีถวายข้าวสารให้กับวัดรอบพื้นที่ รร.จปร.  
เนื่องในวันมาฆบูชา  ณ พุทธศาสนสถาน รร.จปร. เมื่อ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

กิจกรรมทั่วไป
ความสัมพันธ

๑๔ พล.ต.ธีระชัย  เกตุตรีกรณ์ รอง ผบ.รร.จปร. เป็น
ประธานในพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ พุทธศาสน
สถาน รร.จปร. เมื่อ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
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๓ - ๕ พล.ท.ชาติชาย ขันสุวรรณ ผอ. 
สง.ทท.ทบ. น�าคณะโครงการสัมมนาสื่อมวลชน
สัญจร “ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเขตทหาร 
ทบ. ครั้งที่ ๒/๕๙” เข้าเยี่ยมชมกิจการ   รร.จปร. 
โดยมี พ.อ.สุขุม  สุขศรี รอง เสธ.รร.จปร.ให้การ
ต้อนรับ เมื่อ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เยี่ยมเยือน

๑ - ๒ พ.อ.สุขุม  สุขศรี รอง เสธ.รร.จปร.ให้การ
ต้อนรับ Dr.Pradeep Kumar Dash ผู้เชี่ยวชาญโครงการ 
อาวุโสและ ผู้อ�านวยการโครงการฯ สถาบันเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย (AIT)และคณะข้าราชการฝ่ายบริหารกระทรวง
กลาโหม ประเทศอนิเดยี ในโอกาสเย่ียมชมและศกึษาดงูาน
กิจการ รร.จปร. ณ ห้องรับรองสุโขทัย บก.รร.จปร. เมื่อ ๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
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13เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๑ เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ปวงประชาเป็นสขุศานต์

ในวาระที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชนินีาถ ทรงเจรญิพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ใน
ปี ๒๕๕๙ นิตยสารเสนาศึกษาจึงได้พิมพ์บทความ
เฉลมิพระเกยีรตใินคอลมัน์ ปวงประชาเป็นสขุศานต์ 
เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณท่ีพระองค์ได้ทรง
บ�าบดัทกุข์บ�ารงุสขุแก่อาณาประชาราษฎร์มาตลอด
ระยะเวลา ๖๖ ปี ที่ทรงเป็นราชินีของชาวไทย

“ยอมเหนื่อย...แต่ละปีไม่อยากให้เวลา
ผ่านไปเฉย ๆ ไปทีไ่หนขอให้ได้ผลดีต่อราษฎร”

พระราชด�ารสัทีแ่สดงถงึความห่วงใยต่อ ชวีติ
ความเป็นอยู ่ของพสกนิกร จากการโดยเสด็จ
พระราชด�าเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรง
เย่ียมราษฎรในทั่วทุกภูมิภาค ท�าให้พระองค์ทรงรับ
รู้ปัญหาของประชาชนอย่างลึกซ้ึง ทรงตระหนักถึง
ความยากจนอันเป็นอุปสรรคใหญ่ในการพัฒนา
ประเทศระยะยาว จึงทรงหาวิธีขจัดปัญหาให้
ประชาชนพ้นจากสภาพความยากจน ความเจ็บไข้ 

ร.ต.หญิง อำาภา ช่างเกวียน ผู้เรียบเรียง

พระมหากรุณาธิคุณปกแผ่แก่การศึกษาไทย
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เสนาศึกษา

และความไม่รู ้ ด้วยเหตุนี้จึงเกิดเป็นโครงการอัน 
เนื่องมาจากพระราชด�าริฯ กว่า ๒,๐๐๐ โครงการ 
กระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อแก้ปัญหาความยากจน
ขัดสนและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้ให้ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนสนับสนุนให้คน   
ท้องถิ่นอนุรักษ์มรดกของชุมชนไว้ชั่วลูกหลาน

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   
ทรงมีสายพระเนตรกว้างไกล ทรงเล็งเห็นประโยชน์
ของการศึกษากับการพัฒนาชาติ ทรงส่งเสริมให้
ประชาชนรักการศึกษา รู้จักศึกษาด้วยตนเอง และ
เสรมิสร้างความรูด้้วยการอ่านหนงัสอื ทรงมพีระราช
ประสงค์ให้ชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลได้ทราบข่าวสาร 
เหตุการณ์บ้านเมืองที่ถูกต้องและทันต่อความ
เคลื่อนไหวอยู่เสมอ 

เมื่อครั้งเสด็จฯ แปรพระราชฐานไปประทับ
แรมที่วังไกลกังวล อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบ- 
คีรีขันธ์ ทรงใช้ศาลาริมหาดปราณบุรี ประทับสอน
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หนังสือราษฎรด้วยพระองค์เอง ทรงวางแผนการ
ศกึษาอย่างเป็นระบบ โดยทรงจดัคร ู (ข้าราชบรพิาร
ที่ตามเสด็จ) เป็นกลุ่ม ๆ ตามความรู้พื้นฐานผู้เรียน 
และพระราชทานหนังสอืซึง่มท้ัีงหนังสอืเรียน หนังสอื
อ่านประกอบ และหนังสือความรู้ทั่วไป เช่น นิทาน
พื้นบ้าน นิทานชาดก ประวัติศาสตร์ ฯลฯ ต่อมาปี 
พ.ศ. ๒๕๑๙ มีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้าง 
“ศาลารวมใจ” ขึ้นในท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อให้เยาวชน
และประชาชนในถ่ินกันดารมีหนังสือดีส�าหรับอ่าน
บ�ารุงปัญญา เข้าถึงข่าวสาร สามารถอ่าน เขียน มี
พ้ืนฐานความรู้ทั้งด้านสุขอนามัย การปฐมพยาบาล 
และการประกอบอาชีพ

นอกจากจะทรงเป็นครูให้แก่ราษฎรในพื้นที่
ห่างไกลแล้วยังทรงเป็นแบบอย่างของการเป็นครูที่
ดี โดยทรงประพฤติพระองค์เป็นต้นแบบในการรัก
การอ่าน ซึ่งเป็นพระอุปนิสัยท่ีถ่ายทอดมายังพระ
ราชโอรสและพระราชธิดาทุกพระองค์ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเล่าไว้ใน 
“สมเด็จแม่กับการศึกษา” ว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ โปรดการเป็นครูมาตั้งแต่ทรง
พระเยาว์ โดยทรงเล่นเป็นครูและนักเรียนกับเด็กที่
บ้าน ทรงมวีธิกีารสอนท่ีสนุก เดก็ ๆ บ้านจงึชอบเป็น
ลูกศิษย์ของพระองค์

ทรงสนพระราชหฤทัยศึกษาหาความรู ้อยู ่
ตลอดเวลา ด้วยการอ่าน การเขียน การสนทนากับ
ผู้รู้ การฟังและการทอดพระเนตรสิ่งต่าง ๆ หนังสือ
ที่ทรงอ่านมีหลายประเภท ทั้งภาษาไทยและภาษา
ต่างประเทศ จากการศึกษาและการใช้พระราช
วิจารณญาณพิจารณาเหตุผลความเป็นไปได้นี้จึง
ท�าให้พระองค์มีพระราชด�าริริเร่ิมเรื่องราว ต่าง ๆ 
มากมาย 

พระองค์ยงัทรงพระเมตตาปวงประชาประดุจ
มารดาเมตตาบุตร ทรงส่งเสริมการศึกษาแก่ราษฎร
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ทั้งเด็กพิการ
และเด็กที่ครอบครัวยากจน ทรงรับนักเรียนเหล่านั้น

ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และ พระราชทาน   
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่สภาสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทยฯ เป็นทุนในการช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนให้มีโอกาสได้เล่าเรียน มีความรู้ประกอบ
อาชีพ ด�าเนินชีวิตในแนวทางที่ถูกที่ควรเพื่อพัฒนา
ชีวิต สังคม และประเทศชาติ ดังพระราชด�ารัส              

“…การฝึกฝนอบรมให้เด็กมีความรู้และ
ความประพฤติตัวดี รู้ถึงคุณค่าของการบำาเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม เป็นสิ่งสำาคัญที่จะทำาให้
ชาติบ้านเมืองมีความเจริญก้าวหน้า และเป็น
กุศลสงเคราะห์อันน่าอนุโมทนา…”

พระองค์ยังทรงปลุกจิตส�านึกของประชาชน
ให้เห็นความส�าคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งจ�าเป็น
ต่อการพัฒนาชาติด้านการศึกษาในระบบ โปรด
เกล้าฯ ให้จัดต้ังโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 
ส�าหรับชาวไทยภูเขา พระราชทานทุนการศึกษาแก่
นักเรียนยากจนที่ทรงพบด้วยพระองค์เองระหว่าง
การเสด็จพระราชด�าเนินทรงเยี่ยมราษฎร จ�านวน
เกือบ ๒,๐๐๐ คน และเพิ่มจ�านวนขึ้นเรื่อย ๆ ตาม
ล�าดับ นักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์มีทั้งใน
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

พระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษานอกระบบ 
ทรงริเร่ิมโครงการศึกษานอกโรงเรียน ทรงสนับสนุน
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ศึกษาในระบบโรงเรียน (Formal Education) นอก
ระบบโรงเรียน (Informal Education) เข้าด้วยกัน 
ประชาชนสามารถเลือกศึกษาได้ในช่วงเวลาต่าง ๆ 
ของชีวิตตามความเหมาะสม การศึกษา และการ
เรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกแห่งทั้งในครอบครัว วัด ชุมชน 
สถาบนัการศกึษา สถานประกอบการ และแหล่งวชิา
ต่าง ๆ ซึง่สอดคล้องกบัปรชัญาการศกึษาในปัจจบุนั 
“การศึกษาคือชีวิต” 

ด ้วยพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงทุ ่มเทพระ
วรกาย พระสติปัญญา ตลอดจนพระราชทรัพย์ใน
การปฏิบัติพระราชกรณียกิจช ่วยเหลืออาณา
ประชาราษฎร์ ด้านการศึกษา ท�าให้พระองค์ทรงได้
รับปริญญาบัตรและรางวัลประกาศพระเกียรติคุณ
จากนานาประเทศ เช ่น ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

และช่วยเหลือประชาชนท้ังเด็กและผู้ใหญ่ให้ศึกษา
ตามความเหมาะสมกับความสามารถ สภาพ
แวดล้อมและให้เกดิความรกัทีจ่ะศกึษาหาความรูอ้ยู่
เสมอ พระองค์ค่อย ๆ เปลี่ยนการ “ให้” เป็นความ
พยายามให้ราษฎรสามารถช่วยเหลือตนเองได้ตาม
แนวทางและวิธีการ โดยอาศัยความรู้ความสามารถ
ที่ราษฎรแต่ละท้องถิ่นมีแต่อาจหลงลืมน�ามาพัฒนา
ด้วยการศึกษาเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชน

แม้ว่าพระองค์มิได้ศึกษาด้านการศึกษา
โดยตรง แต่พระราชภารกิจที่ทรงพัฒนาการศึกษา
ทั้งศาลารวมใจ โครงการศิลปาชีพ โรงเรียนใน
พระบรมราชินูปถัมภ์ และนักเรียนในพระบรม
ราชานุเคราะห์ ล้วนแสดงถึงพระปรีชาญาณด้าน
การจัดการศึกษาทั้งสิ้น การสร้างศาลารวมใจจึงนับ
ว่าเป็นการส่งเสริมการศึกษาที่ไม่จ�ากัดอยู่แค่ใน
โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย แต่เป็นการรวมเอาการ
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กิตติมศักดิ์ สาขามนุษยธรรม จากมหาวิทยาลัย  
ทัฟส์ แห่งรัฐแมสซาซูเซ็ตส์ สหรัฐอเมริกา ในฐานะ         
ที่พระองค์ทรงยกระดับฐานะการครองชีพของ
ประชาชน และช่วยบรรเทาทุกข์ของเด็ก ๆ ในหมู่    
ผู ้ลี้ภัย และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ทรงได้รับรางวัล
บคุคลดเีด่นด้านพทัิกษ์เดก็ จากสหพนัธ์เดก็แห่งนคร
นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา (Save the Children Fed-
eration) นอกจากน้ียังมีมหาวิทยาลัยและสถาบัน
อื่น ๆ อีกมากมายที่ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา และ
รางวัลประกาศพระเกียรติคุณแด่พระองค์

นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งต่อ
ปวงชนชาวไทย ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ ทรงห่วงใยทุกข์สุขของราษฎร ทรงเห็น
ความส�าคัญของการศึกษาต่อการพัฒนาชาติบ้าน
เมือง และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกื้อกูล
ประโยชน์สุขของพสกนิกรจนปรากฏผลเป็นที่
ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทยและนานาอารยประเทศ 

อ้างอิง
พระแม่แห่งสยาม. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
 มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒. ส�านักงานเลขาธิการสภา
 ผู้แทนราษฎร.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ. ๓ มกราคม ๒๕๕๙.  
 สืบค้นจาก http://web.sut.ac.th/2012/queen58/index3.php.
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก. พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ. ๓ มกราคม ๒๕๕๙.  
 สืบค้นจาก http://www.tv5.co.th/ queen54/wrok01.html

  เสนาศึกษา      
เสนาศึกษา        

เสนาศึกษา  

         เสนาศึกษ
า      เสนาศึกษา

        เสนาศึกษา
   เสนาศึกษา 

     เสนาศึกษา   
   เสนาศึกษา     

   เสนาศึกษา  

  เสนา         ศึก
ษา      เสนาศึกษ

า        เสนาศึกษ
า  

  เสนาศึกษา      
เสนาศึกษา        

เสนาศึกษา  

  เสนาศึกษา      
เสนาศึกษา        

เสนาศึกษา 



17

เสนาศึกษา

เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๑ เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา 
๐๘.๔๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
เป็นประธานในงานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียม 
ทหาร ครบรอบปีที่ ๕๘ และงานเกียรติยศจักรดาว 
ประจ�าปี ๒๕๕๙ โดยมี คณะรัฐมนตรีที่เป็นศิษย์  
เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ได้แก่ พลเอก ประวิตร  
วงษ์สวุรรณ รองนายกรฐัมนตรฝ่ีายความมัน่คง และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก อนุพงษ์  
เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ
พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วย ว่าการ
กระทรวงกลาโหม  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้แทน
ผูบ้ญัชาการทหารบก ผูบ้ญัชาการทหารเรอื ผู้บัญชา 

การทหารอากาศ ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ และ
ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารร่วมพิธี มีกิจกรรมที่
ส�าคัญประกอบไปด้วย พิธีรับการเคารพจากกอง
ทหารเกียรติยศ พิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรม
ราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ พิธีวางพวงมาลา ณ 
อนุสรณ์สถานโรงเรียนเตรียมทหาร พิธีแสดงมุทิตา
จิตแด่อดีตผู้บังคับบัญชาและครูอาจารย์โรงเรียน
เตรียมทหาร พิธีมอบรางวัลจักรดาวสดุดี และพิธี
มอบรางวัลเกียรติยศจักรดาวแก่ศิษย์เก่าดีเด่น
ประจ�าปี ๒๕๕๙

มลูนธิศิิษย์เกา่โรงเรยีนเตรียมทหาร ไดจ้ดัให้
มีการมอบรางวัลจักรดาวสดุดี แก่ทายาทศิษย์เก่า
โรงเรียนเตรียมทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่

กองกิจการพลเรือน โรงเรียนเตรียมทหาร

เหล่ายอดอัศวิน...คืนถิ่นมาตุภูมิ
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ราชการ และจารึกช่ือ ณ อนุสรณ์สถานโรงเรียน
เตรียมทหาร เพื่อเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าโรงเรียน
เตรยีมทหาร  ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั  ท่ีได้เสยีสละ
ชีวิตเพื่อประเทศชาติ  อันเป็นความภูมิใจแก่ศิษย์
เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร และเป็นเกียรติแก่วงศ์
ตระกลูของผูเ้สยีชวีติ  ตลอดจนแสดงถงึจติวญิญาณ  
การเป็นทหาร ต�ารวจ รวมทั้งเป็นศูนย์รวมจิตใจแห่ง
การร�าลึกถึง วีรกรรมความกล้าหาญเสียสละของทุก
ท่าน  ซึง่เป็นแบบอย่างทีด่ใีห้แก่นกัเรยีนเตรยีมทหาร
และอนุชนรุ่นหลัง 

อนสุรณ์สถานโรงเรยีนเตรยีมทหาร  จดัสร้าง
ขึ้น เมื่อวันที่ ๑ ต.ค. ๕๓ ลักษณะสถาปัตยกรรม  
เป็นทรงกลมรูปวงแหวน  บริเวณหัวแหวน ประกอบ
ด้วย แท่งศิลาประดับสัญลักษณ์ กองบัญชาการ
กองทพัไทย เหล่าทพั ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิและ
โรงเรยีนเตรยีมทหาร  ด้านในมีแผ่นศิลา จารึกรายชื่อ
วีรชนศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ตามปีท่ีเสียชีวิต 

มีประติมากรรม ประกอบด้วย กรอบประตูด้านบน
แขวนผืนธงชาติไทย เก้าอ้ี หมวก กระบ่ี ถุงมือ และ
กระเป๋า มคีวามหมายว่า นายทหาร-นายต�ารวจ เมือ่
ส�าเร็จการศึกษา และไปรับราชการอยู่ตามหน่วย
ต่าง ๆ จะมีที่นั่งท�างานเป็นปกติ แต่เมื่อออกไป
ปฏบัิติหน้าทีแ่ละได้เสยีสละชวีติ จนไม่ได้กลบัมายงั
ที่นั่งของท่านอีก จึงเห็นเป็นที่นั่งว่างเปล่า ส�าหรับ
ธงชาติ แทนสญัลกัษณ์การประกอบพธีิพระราชทาน
เพลิงศพให้แก่ผู้เสียสละเหล่านั้น  

รายชื่อศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารที่จารึก 
ณ อนุสรณ์สถานโรงเรียนเตรียมทหาร รวมทั้งสิ้น ณ 
วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๕๗  จ�านวน ๓๕๖ ท่าน 

มลูนธิศิษิย์เก่าโรงเรยีนเตรยีมทหาร ได้พจิารณา
มอบรางวัลจักรดาวสดุดี ประจ�าปี ๒๕๕๙ เพื่อเป็น   
การยกย่องเชิดชู เกียรติแก ่ศิษย ์ เก ่าโรงเรียน
เตรียมทหารที่ได้เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ จ�านวน ๓  ท่าน
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๑. พลเรือเอก สาทิพ จิตนาวา 
 นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นท่ี ๓๐
หมายเลขประจ�าตัว ๑๖๘๖๐ รองผู้บังคับหมวดเรือที่ ๑ กองเรือยก
พลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ และช่วยปฏิบัติราชการ 
ศนูย์บญัชาการทางทหาร ต�าแหน่ง ประจ�าส�านกังาน รองเสนาธกิาร
ทหาร ศูนย์บัญชาการทางทหาร

๒. พลเรือเอก สกนธ์ ชัยวนนท์ 
 นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นท่ี ๓๕
หมายเลขประจ�าตัว ๒๐๖๑๒ ประจ�าส�านกังาน รองเสนาธกิารทหาร

๓. นาวาอากาศเอก นพนนท์  นิวาศานนท์ 
 นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นท่ี ๔๕ 
หมายเลขประจ�าตัว ๒๗๔๓๕ นักบินประจ�าหมวดบิน ๓ ฝ่าย
ยุทธการ ฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑

พิธีมอบรางวัล “เกียรติยศจักรดาว” จัดขึ้น 
ในวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหารเป็นประจ�า      
ทุกปี เพื่อมอบรางวัลอันทรงเกียรติน้ีให้แก่ศิษย์เก่า
โรงเรียนเตรียมทหารที่ได้ผ่านการคัดเลือกจาก       
คณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น โดยในปี  
๒๕๕๙ ม ีพลเอก สรุพงษ์ สวุรรณอตัถ์ เสนาธกิารทหาร 
เป็นประธาน และศษิย์เก่าจากรุ่นต่าง ๆ รวม ๓๐ รุ่น 
เป็นคณะอนุกรรมการฯ ทั้งนี้ รายชื่อดังกล่าว ได้รับ
ความเห็นชอบโดยมติของคณะกรรมการมูลนิธิศิษย์
เก่าโรงเรียนเตรียมทหารที่มี พลเอก สมหมาย  เกา
ฏีระ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานมูลนิธิฯ ผู้
บัญชาการเหล่าทพั และผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาติ 
เป็นรองประธานมูลนิธิฯ การมอบรางวัล “เกียรติยศ
จักรดาว” เป็นการเชิดชู ยกย่องศิษย์เก่าที่มีความรู้ 
ความสามารถ และได้อทุศิก�าลงักาย ก�าลงัความคิด 

ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ท�าคุณประโยชน์ต่อ
สงัคมให้เป็นทีป่ระจกัษ์แก่สาธารณชน สร้างเกยีรตยิศ 
ชื่อเสียงให้แก่สถาบัน 

มูลนิธิศิษย์เก ่าโรงเรียนเตรียมทหาร ได้
พิจารณาสรรหาศิษย ์ เก ่าดี เด ่นเพื่อรับรางวัล
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เกียรติยศจักรดาว จ�านวน ๗ สาขา ได้แก่ สาขา
บริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่ง
ชาติ สาขาการทหาร สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสิง่แวดล้อม  สาขาพฒันาสงัคม  สาขาการเมอืง
และการบริหารรัฐกิจ สาขาการวิจัย และสาขาอื่น ๆ 
โดยมีผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ตั้งแต่ปี ๒๕๓๔-
๒๕๕๘ จ�านวนทั้งสิ้น ๑๔๓ ท่าน  และในปี ๒๕๕๙ 
มีผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว จ�านวน ๑๐ ท่าน

๑. พลเอก เพิ่มศักดิ์  พวงสาโรจน์ 
 นักเรียนเตรียมทหารรุ่นท่ี ๒
หมายเลขประจ�าตัว ๓๘๐ หัวหน้าคณะท�างานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ จังหวัดยะลา ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรม
ราชินีนาถ รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาบริหารการปกครองและ
เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ  

๒. พลเรือเอก ยุทธนา  ฟักผลงาม 
 นักเรียนเตรียมทหารรุ่นท่ี ๑๒
หมายเลขประจ�าตัว ๓๗๙๘ อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาการวิจัย  

๓.  พลเอก ธีรชัย  นาควานิช 
 นักเรียนเตรียมทหารรุ่นท่ี ๑๔
หมายเลขประจ�าตัว ๔๗๔๗  ผู้บัญชาการทหารบก รับรางวัลเกียรติยศ
จักรดาว สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

๔.  พลเรือเอก ณะ  อารีนิจ 
 นักเรียนเตรียมทหารรุ่นท่ี ๑๕
หมายเลขประจ�าตัว ๕๒๗๒   ผู้บัญชาการทหารเรือ  รับรางวัลเกียรติยศ
จักรดาว สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
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๕. พลเอก ปรีชา  จันทร์โอชา 
 นักเรียนเตรียมทหารรุ่นท่ี ๑๕
หมายเลขประจ�าตัว ๕๔๒๐  ปลัดกระทรวงกลาโหม  รับรางวัลเกียรติยศ
จักรดาว สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ 

๖. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา 
 นักเรียนเตรียมทหารรุ่นท่ี ๑๕
หมายเลขประจ�าตัว ๕๔๖๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รับรางวัล
เกียรติยศจักรดาว สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคง 
แห่งชาติ

๗. พลเอก ทวีป  เนตรนิยม 
 นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นท่ี ๑๖
หมายเลขประจ�าตัว ๕๙๔๖ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับรางวัล
เกียรติยศจักรดาว สาขาพัฒนาสังคม

๘. พลตรี วัฒนชัย  คุ้มครอง 
 นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นท่ี ๑๙
หมายเลขประจ�าตัว ๗๙๘๙ ผู ้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย       
รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาการทหาร

๙. พลเรือตรี สมัย  ใจอินทร์ 
 นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นท่ี ๒๒
หมายเลขประจ�าตัว ๑๐๐๗๐ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายผลิต อู่ทหารเรือพระ
จลุจอมเกล้า กรมอูท่หารเรอื รบัรางวลัเกยีรตยิศจกัรดาว สาขาวทิยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

๑๐.พันเอก สรรพชัย  หุวะนันทน์ 
 นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นท่ี ๒๖
หมายเลขประจ�าตัว ๑๓๕๑๖ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ส่วนการศกึษา โรงเรยีน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า และกรรมการบริษัท และรักษาการในต�าแหน่ง
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)          
รับรางวัลเกียรติยศ จักรดาว สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  
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๑ โรงเรียนเตรียมทหาร. (๒๕๕๐). ๕๐ ปีเตรียมทหาร ๕ ทศวรรษเพื่อชาติไทย.

ประวัติและความเป็นมาของโรงเรียนเตรียมทหาร
กระทรวงกลาโหมได้ตราข้อบังคับทหารท่ี          ลงวันท่ี ๒๕  ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ ว่าด้วย 

“โรงเรียนเตรียมทหาร”  ขึ้น เพื่อปฏิบัติตามนโยบายการศึกษาของรัฐบาลในยุคนั้น ซึ่งมี พันเอกหลวงพิบูล
สงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี โดยให้กองทัพบกและกองทัพเรือด�าเนินการรับนักเรียนเตรียมทหารของตน 
เพื่อปลูกฝังความเป็นทหารตั้งแต่สถาบันข้ันต้นให้มีความรู้ ความสามารถ และมีลักษณะทหารตาม
มาตรฐานที่เหล่าทัพก�าหนด กองทัพบกได้ก�าหนดชื่อโรงเรียนเตรียมทหารของตนว่า “โรงเรียนเตรียมทหาร
บก” เปิดรับนักเรียนรุ่นแรกเม่ือ พ.ศ. ๒๔๘๑ กองทัพเรือได้ก�าหนดชื่อว่า “โรงเรียนเตรียมนายเรือ” รับ
นักเรียนรุ่นแรกเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๑ เช่นเดียวกับกองทัพบก  ในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ กองทัพอากาศ
ได้ขออนุมัติจัดตั้ง “โรงเรียนเตรียมนายเรืออากาศ” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับกองทัพบกและ
กองทัพเรือ

ในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ พลโท ถนอม กิตติขจร รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงกลาโหมและ รองประธาน
สภากลาโหม ได้เสนอต่อทีป่ระชุมสภากลาโหมให้รวมโรงเรยีนเตรยีมของทัง้ ๓ เหล่าทพั โดยจดัตัง้โรงเรยีน
เตรียมทหารข้ึน ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ เพื่อให้นักเรียนเตรียมของท้ัง ๓ เหล่าทัพ ได้เรยีน
ในสถาบันเดยีวกันอันก่อให้เกดิผลประโยชน์แห่งการปฏบิตักิารร่วมกนัในอนาคต และให้โรงเรยีนเตรยีมทหารเป็น
สถาบันขั้นต้น ในการอบรมบ่มนิสัยและปลูกฝังความเป็นทหารแต่ในเยาว์วัย อันก่อให้เกิดความสะดวก
ในการที่จะไปรับการฝึกสอน และการอบรมในโรงเรียนเหล่าของแต่ละกองทัพต่อไป ซึ่งกรมต�ารวจในสมัย
นั้นได้ตระหนักถึงความส�าคัญดังกล่าว จึงขอให้โรงเรียนเตรียมทหาร เตรียมก�าลังพลเพื่อศึกษาต่อใน
โรงเรียน นายร้อยต�ารวจด้วย

สถานที่ตั้งโรงเรียนเตรียมทหาร ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน๑

ปี พ.ศ. ๒๕๐๑-๒๕๐๔ อาศัยอาคารส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถนน
ราชด�าเนินนอก กรุงเทพมหานคร

ปี พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๔๓ ย้ายจากอาคารส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มาต้ัง
อยู่ ณ เลขที่ ๑๘๗๕ ถนนพระราม ๔ ต�าบลลุมพินี อ�าเภอปทุมวัน กรุงเทพมหานคร     

ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ โรงเรียนเตรียมทหาร ย้ายจากกรุงเทพมหานครมาต้ัง ณ เลขท่ี ๙ หมู่ ๑๐ ต�าบล
ศรีกะอาง อ�าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ถึงปัจจุบัน

หลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน
ปี พ.ศ. ๒๕๐๑-๒๕๒๓ หลักสูตรประโยค เตรียมอุดมศึกษา ระยะเวลาการศึกษา ๒ ปี
ปี พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๒๕ งดรับนักเรียนเตรียม ทหาร เพื่อเตรียมปรับหลักสูตรเป็นโรงเรียนรวมเหล่า
ปี พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๒๙ หลักสูตรโรงเรียนรวมเหล่า เทียบเท่าระดับชั้นปีท่ี ๑ หลักสูตรปริญญาตรี 

สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลาการศึกษา ๑ ปี โดยในปีการศึกษา ๒๕๒๘-
๒๕๒๙ ได้รับนักเรียนแพทย์ทหารช้ันปีที่ ๑ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า เข้าศึกษาด้วย

ปี พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๔๖ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (รับนักเรียนท่ีส�าเร็จการศึกษาช้ันมัธยม 
ศึกษาปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า) ระยะเวลาการศึกษา ๒ ปี 

ปี พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๘ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (รับนักเรียนท่ีส�าเร็จการศึกษาช้ันมัธยม 
ศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า) ระยะเวลาการศึกษา ๓ ปี

ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ งดรับนักเรียนเตรียมทหาร เพื่อเตรียมปรับหลักสูตรจาก ๓ ปี เป็น ๒ ปี
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (รับนักเรียนท่ีส�าเร็จการศึกษา            

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า) ระยะเวลาการศึกษา ๒ ปี
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พ.อ.หญิง วันดี  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

ด้วยสัตย์ปฏิญาณทหารกล้า

ใน พ.ศ. ๒๕๔๔ โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าปรับเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาจาก ๕ 
ปีลดเหลือ ๔ ปี เรียกว่า หลักสูตรนักเรียนนาย
ร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 

- (ต่อจากเล่มที่แล้ว) -

ตอน ทยอยปรับแก้หลักสูตรให้ทันยุคสมัย (๒)

๒๕๔๔ (หลักสูตร ๔ ปี) ใช้ในปีการศึกษา ๒๕๔๕ 
กับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๑ (นตท. ๔๓/นนร.จปร. 
๕๔) ส ่วนนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่  ๒-๕ คงใช้
หลักสูตร ๕ ปี จนกว่าจะส�าเร็จการศึกษา

หลักสูตรนักเรียนนายร้อย
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๕

วิชา หน่วยกิต

 วิชาพื้นฐานทั่วไป (ศึกษาทั่วไป)
  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
  กลุ่มวิชาอักษรศาสตร์ (ภาษา)
  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
  พลศึกษา
  กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะผู้น�า
       รวม
 วิชาเฉพาะสาขา
 วิชาเลือกเสรี
 วิชาทหาร

๔
๔

๑๒
๒๑
๘
๖

๕๕
๘๔ – ๙๐

๖
๑๐

  รวมตลอดหลักสูตร ๑๕๕ – ๑๖๑
(จากเสนาศึกษา เล่ม ๖๘ ตอนที่ ๓/กันยายน-ธันวาคม ๒๕๔๕ หน้า ๘๘)

หลักสูตรนี้แก้ไขปรับปรุงตามนโยบายการ
ศกึษาของกองทพับก พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ และพระ
ราชบัญญัติก�าหนดวิทยฐานะผู้ส�าเร็จการศึกษาวิชา
ทหาร (ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๓๓) นักเรียนนายร้อยที่

ส�าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาบัตรเหมือนกับ
หลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 
๒๕๓๔ ดังนี้
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วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) มี ๙ 
สาขา เปิดสอน ๖ สาขา

 ๑. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 ๒. สาขาวิศวกรรมโยธา
 ๓. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 ๔. สาขาวิศวกรรมส�ารวจ
 ๕. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
 ๖. สาขาวิศวกรรมสรรพาวุธ
 ๗. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ยกเลิก

ใน พ.ศ. ๒๕๔๗)
 ๘. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าก�าลัง
 ๙. สาขาวิศวกรรมอากาศยาน
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) มี ๕ สาขา 

เปิดสอน ๔ สาขา
 ๑. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 ๒. สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 ๓. สาขาเคมีประยุกต์ทางทหาร
 ๔. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ๕. สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) มี ๓ สาขา 

เปิด ๑ สาขา
 ๑. สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
 ๒. สาขาบริหารรัฐกิจ
 ๓. สาขาบริหารทั่วไป
นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๑ ทุกนายต้องเรียน

วิชาพื้นฐานทั่วไป ส่วนนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๒-๔ 
แยกเรียนวิชาเฉพาะสาขาท่ีตนเลือกตามเกณฑ์ของ
ทบวงมหาวิทยาลัย รวมทั้ง ๔ ชั้นปี จ�านวน ๑๕๕-
๑๖๑ หน่วยกิต

ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๔๙ มกีารจดัท�าหลกัสตูร
นักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม 
เกล้า พ.ศ. ๒๕๔๔ (ปรับปรุงหลักสูตร ๔ ปี)    
ครัง้ท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๔๙ มีสาระส�าคัญ ดังนี้

สาขาวิศวกรรมโยธา ปรับเปลี่ยนบางวิชา 
และคงจ�านวนหน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ๙๐ 
หน่วยกิตเหมือนเดิม รวมหน่วยกิตทั้งหมด ๑๖๑ 
หน่วยกิตเหมือนเดิมเช่นกัน

ส�าหรับสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาสังคมศาสตร์
เพื่อการพัฒนา และสาขาบริหารทั่วไป มีจ�านวน 
หน่วยกิตเท่าเดิม แต่ตัดและเพิ่มวิชา

ใน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีการปรับปรุงหลักสูตร
นักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
พ.ศ. ๒๕๔๔ (ปรับปรุงหลักสูตร ๔ ปี) ครั้งท่ี ๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพาะสาขาวิศวกรรมสรรพาวุธ ปรับ 
หน่วยกิตจาก ๑๖๑ เหลือ ๑๕๘ หน่วยกิต เริ่มในปี
การศึกษา ๒๕๕๒ เนื่องจากมีการปรับปรุงเนื้อหา
วิชาพื้นฐานการปฏิบัติงานทางทหารและยุทโธป-
กรณ์ในความรับผิดชอบ ได้แก่ ยานยนต์ เครื่อง
ควบคุมการยิง การส่งก�าลังบ�ารุง และวัตถุระเบิด

อีก ๒ ปีต่อมา มีการจัดท�าหลักสูตรนักเรียน
นายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 
๒๕๔๔ (ปรับปรุงหลักสูตร ๔ ปี) ครั้งท่ี ๓ พ.ศ. 
๒๕๕๓ มีหน่วยกิตรวม ๔ ปี เท่ากับ ๑๖๓-๑๗๐ 
หน่วยกิต ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับสภาการศึกษาวิชา
ทหาร กระทรวงกลาโหม
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ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ล�าดับ สาขาวิชา หน่วยกิต

๑ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและวิชาการทหาร ๑๗๐

๒ สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยานและวิชาการทหาร ๑๗๐

๓ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก�าลังและวิชาการทหาร ๑๗๐

๔ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิชาการทหาร ๑๗๐

๕ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและวิชาการทหาร ๑๗๐

๖ สาขาวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธและวิชาการทหาร ๑๖๗

๗ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและวิชาการทหาร ๑๗๐

๘ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและวิชาการทหาร ๑๗๐

๙ สาขาวิชาวิศวกรรมส�ารวจและวิชาการทหาร ๑๖๔

๑๐ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิชาการทหาร ๑๖๘

๑๑ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิชาการทหาร ๑๖๗

๑๒ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ทางทหารและวิชาการทหาร ๑๖๕

๑๓ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและวิชาการทหาร ๑๖๓

๑๔ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและวิชาการทหาร ๑๖๘

๑๕ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและวิชาการทหาร ๑๖๗

๑๖ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาและวิชาการทหาร ๑๖๗

๑๗ สาขาวิชาการบริหารทั่วไปและวิชาการทหาร ๑๖๗

 ใน พ.ศ. ๒๕๕๔ มีการปรับปรุง
หลักสูตร ๔ ปีครั้งสุดท้ายก่อนจะกลับไปใช้
หลักสูตร ๕ ปี ในอีก ๔ ปีต่อมา โดยเปลี่ยนชื่อ
หลักสูตรนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น หลักสูตรโรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๔ ปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๔ และเพิ่มสาขาที่  ๑๘ คือ สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ให้เพิ่ม
จ�านวนนักเรียนนายร้อยเป็นชั้นปีละ ๒๒๐ นาย
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26 เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๑ เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  

ตารางเปรียบเทียบหน่วยกิต พ.ศ. ๒๕๕๓ กับ ๒๕๕๔

เปรียบเทียบหน่วยกิต

วิชา
เครื่องกล อากาศยาน ไฟฟ้าก�าลัง

เดิม แก้ไข เดิม แก้ไข เดิม แก้ไข

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 กลุ่มวิชาภาษา
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 กลุ่มวิชาพลศึกษา
 กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะผู้น�า

๖๔
๕
๔

๒๐
-

๒๑
๘
๖

๓๘
๕
๔

๑๒
๓
-
๘
๖

๖๔
๕
๔

๒๐
-

๒๑
๘
๖

๓๘
๕
๔

๑๒
๓
-
๘
๖

๖๔
๕
๔

๒๐
-

๒๑
๘
๖

๓๘
๕
๔

๑๒
๓
-
๘
๖

๒. หมวดวิชาเฉพาะ
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 วิชาแกน
 วิชาเฉพาะด้าน
 วิชาเลือก

๙๐
-

๓๑
๕๓
๖

๑๐๒
๒๑
๒๘
๔๗
๖

๙๐
-

๒๘
๕๖
๖

๑๐๒
๒๑
๒๕
๕๐
๖

๙๐
-

๓๑
๕๙

-

๑๐๒
๒๑
๒๔
๕๔
๓

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ ๖ ๖ ๖ ๖ ๖
๔. หมวดวิชาทหาร ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐

 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๑๗๐ ๑๕๖ ๑๗๐ ๑๕๖ ๑๗๐ ๑๕๖

วิชา
วิศวคอมฯ ไฟฟ้าสื่อสาร สรรพาวุธ

เดิม แก้ไข เดิม แก้ไข เดิม แก้ไข

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 กลุ่มวิชาภาษา
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 กลุ่มวิชาพลศึกษา
 กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะผู้น�า

๖๔
๕
๔

๒๐
-

๒๑
๘
๖

๓๘
๕
๔

๑๒
๓
-
๘
๖

๖๔
๕
๔

๒๐
-

๒๑
๘
๖

๓๘
๕
๔

๑๒
๓
-
๘
๖

๖๔
๕
๔

๒๐
-

๒๑
๘
๖

๓๘
๕
๔

๑๒
๓
-
๘
๖

๒. หมวดวิชาเฉพาะ
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 วิชาแกน
 วิชาเฉพาะด้าน
 วิชาเลือก

๘๗
-

๒๑
๕๖

-

๑๐๒
๒๑
๑๘
๕๔
๙

๙๐
-

๓๑
๔๙
๑๐

๑๐๒
๒๑
๒๔
๕๑
๖

๘๗
-

๒๒
๕๖
๙

๑๐๒
๒๑
๑๖
๕๖
๙

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ ๖ ๖ ๖ ๖ ๖

๔. หมวดวิชาทหาร ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐

 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๑๗๐ ๑๕๖ ๑๗๐ ๑๕๖ ๑๖๗ ๑๕๖
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วิชา
อุตสาหการ โยธา ส�ารวจ/แผนที่

เดิม แก้ไข เดิม แก้ไข เดิม แก้ไข

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 กลุ่มวิชาภาษา
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 กลุ่มวิชาพลศึกษา
 กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะผู้น�า

๖๔
๕
๔

๒๐
-

๒๑
๘
๖

๓๘
๕
๔

๑๒
๓
-
๘
๖

๖๔
๕
๔

๒๐
-

๒๑
๘
๖

๓๘
๕
๔

๑๒
๓
-
๘
๖

๖๔
๕
๔

๒๐
-

๒๑
๘
๖

๓๘
๕
๔

๑๒
๓
-
๘
๖

๒. หมวดวิชาเฉพาะ
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 วิชาแกน
 วิชาเฉพาะด้าน
 วิชาเลือก

๙๐
-

๓๑
๓๘
๒๑

๑๐๒
๒๑
๒๗
๓๖
๑๘

๙๐
-

๓๑
๕๓
๖

๑๐๒
๒๑
๒๕
๕๐
๖

๘๘
-

๒๒
๖๐
๖

๑๐๒
๒๑
๑๕
๖๐
๖

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ ๖ ๖ ๖ ๖ ๖

๔. หมวดวิชาทหาร ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐

 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๑๗๐ ๑๕๖ ๑๗๐ ๑๕๖ ๑๖๘ ๑๕๖

วิชา
สารสนเทศฯ วิทยาการคอมฯ เคมีประยุกต์ฯ

เดิม แก้ไข เดิม แก้ไข เดิม แก้ไข

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 กลุ่มวิชาภาษา
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 กลุ่มวิชาพลศึกษา
 กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะผู้น�า

๖๗
๕
๔

๒๐
-

๒๔
๘
๖

๕๖
๕
๔

๑๒
-

๒๑
๘
๖

๖๔
๕
๔

๒๐
-

๒๑
๘
๖

๕๐
๕
๔

๑๒
-

๑๕
๘
๖

๖๔
๕
๔

๒๐
-

๒๑
๘
๖

๕๖
๕
๔

๑๒
-

๒๑
๘
๖

๒. หมวดวิชาเฉพาะ
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 วิชาแกน
 วิชาเฉพาะด้าน
 วิชาเลือก

๘๕
-

๒๓
๕๖
๖

๘๔
-

๒๖
๕๒
๖

๘๖
-

๒๕
๔๙
๖

๙๐
-

๒๘
๕๓
๙

๙๐
-

๓๑
๕๓
๖

๘๔
-

๕๒
๒๖
๖

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ ๖ ๖ ๖ ๖ ๖

๔. หมวดวิชาทหาร ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐

 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๑๖๘ ๑๕๖ ๑๖๗ ๑๕๖ ๑๖๔ ๑๕๖
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วิชา
สิ่งแวดล้อมฯ วิทยาศาสตร์ทั่วไป บริหารรัฐกิจ

เดิม แก้ไข เดิม แก้ไข เดิม แก้ไข

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 กลุ่มวิชาภาษา
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 กลุ่มวิชาพลศึกษา
 กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะผู้น�า

๖๔
๕
๔

๒๐
-

๒๑
๘
๖

๕๒
๕
๔

๑๒
-

๑๗
๘
๖

๖๔
๕
๔

๒๐
-

๒๑
๘
๖

๕๐
๕
๔

๑๒
-

๑๕
๘
๖

๖๔
๕
๔

๒๐
-

๒๑
๘
๖

๕๖
๕
๔

๑๒
๒๑

-
๘
๖

๒. หมวดวิชาเฉพาะ
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 วิชาแกน
 วิชาเฉพาะด้าน
 วิชาเลือก

๘๓
-

๒๒
๕๕
๖

๘๘
-

๒๖
๕๖
๖

๘๘
-

๓๒
๔๔
๑๒

๙๐
-

๓๗
๓๘
๑๕

๘๗
-

๓๓
๔๘
๖

๘๔
-

๓๓
๔๕
๖

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ ๖ ๖ ๖ ๖ ๖

๔. หมวดวิชาทหาร ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐

 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๑๖๓ ๑๕๖ ๑๖๘ ๑๕๖ ๑๖๗ ๑๕๖

วิชา
บริหารทั่วไป สังคมศาสตร์เพื่อฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ

เดิม แก้ไข เดิม แก้ไข เดิม แก้ไข

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 กลุ่มวิชาภาษา
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 กลุ่มวิชาพลศึกษา
 กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะผู้น�า

๖๔
๕
๔

๒๐
-

๒๑
๘
๖

๕๖
๕
๔

๑๒
๒๑

-
๘
๖

๖๔
๕
๔

๒๐
-

๒๑
๘
๖

๕๖
๕
๔

๑๒
๒๑

-
๘
๖

 
 

๕๔
๕
๗

๑๔
-
-
๘

๑๕

๒. หมวดวิชาเฉพาะ
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 วิชาแกน
 วิชาเฉพาะด้าน
 วิชาเลือก

๘๗
-

๓๓
๔๘
๖

๘๔
-

๓๓
๔๕
๖

๘๗
-

๓๓
๔๘
๖

๘๔
-

๓๓
๔๕
๖

๘๖
-

๔๙
๒๘
๙

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ ๖ ๖ ๖ ๖

๔. หมวดวิชาทหาร ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐

 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๑๖๗ ๑๕๖ ๑๖๗ ๑๕๖ ๑๕๖
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ตามนโยบายรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม 
ที่ต้องการให้นายทหารท่ีจบจากโรงเรียนเหล่าทัพ     
มีคุณลักษณะผู ้น�าทางทหารตามความต้องการ
ของกองทัพ มีความรู้ ความช�านาญในวิชาชีพทาง
ทหารมากยิ่งขึ้น จึงให้โรงเรียนเหล่าทัพพิจารณา
ปรับหลักสูตรจาก ๔ ปี เป็น ๕ ปี โดยให้ฝึกอบรม
ความเป็นผู้น�าทางทหารและวิชาการทหารที่จ�าเป็น
เพิ่มมากขึ้น

การปรับหลักสูตรโรงเรียนเหล่าทัพจาก ๔ ปี 
เป ็น ๕ ปี โรงเรียนเหล่าทัพได้ด�าเนินการร ่าง
หลักสูตรของตนเองโดยใช้หลักเกณฑ์ของส�านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และตาม
แนวทางกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (มคอ. ๒) รวมทั้งหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามที่
สภาวิศวกรรมก�าหนดไว้

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ใช้
หลักสูตรนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ปรับ
จากหลักสูตร ๕ ปี มาเป็นหลักสูตร ๔ ปี โดยเริ่มใช้
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ท�าให้
ต้องปรับลดหน่วยกิตวิชาทหารซึ่งมีการเรียนการ
สอนในหลักสูตรการศึกษาลงจากเดิม ๓๖ หน่วยกิต 
เหลือเพียง ๑๐ หน่วยกิต เนื่องจากจ�ากัดด้วยเวลา
การศึกษา หลังจากน�าหลักสูตรนักเรียนนายร้อย ๔ 
ปีมาใช้ ได้รับทราบข้อท้วงติงจากผู้บังคับหน่วยส่วน
ใหญ่ว ่า นายทหารใหม่ที่ส�าเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีความรู้ ความ
สามารถ ไม่สมบูรณ์แบบตามท่ีหน่วยต้องการ แม้
กองทัพบกจะก�าหนดระยะเวลาการศึกษาของ
นักเรียนนายร้อยเพิ่มเติมอีกหลายครั้ง ก็ยังไม่เป็นที่
น่าพอใจแก่หน่วย ดังน้ัน โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าจึงจัดท�าร ่างหลักสูตรการศึกษา
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๕๘ 
จ�านวน ๘ หลักสูตร คือ

๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สงัคมศาสตร์เพือ่การพฒันา (หลกัสตูรปรบัปรงุพ.ศ. 
๒๕๕๘) 

๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๘)

๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๘)

๔. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๘)

๕. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาวิศวกรรมแผนที่  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๘)

๖. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วชิาวศิวกรรมโยธา (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๗. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๘)

๘. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๘)

หลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๕๘ (หลักสูตร ๕ ปี) ได้เริ่ม
ใช้เมือ่เดอืนพฤษภาคม ๒๕๕๘ และมผีลบงัคบัย้อน
หลังต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นมา

โครงสร้างหลักสูตรเปรียบเทียบข้อแตกต่าง
ระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๔ (๔ ปี) กับ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ (๕ ปี)
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๑. สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ (๕ ปี)

๑๕๖ หน่วยกิต ๒๐๐ หน่วยกิต

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ๑.๑ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
 ๑.๒ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 ๑.๓ กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
 ๑.๔ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ
 ๑.๕ กลุ่มวิชาพลศึกษา
 ๑.๖ กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะผู้น�า

๓๘ หน่วยกิต
  ๕  หน่วยกิต
  ๔  หน่วยกิต
 ๑๒  หน่วยกิต
  ๓  หน่วยกิต
  ๘  หน่วยกิต
  ๖  หน่วยกิต

๔๗ หน่วยกิต
  ๗  หน่วยกิต
  ๔  หน่วยกิต
 ๑๔  หน่วยกิต
  ๓  หน่วยกิต
 ๑๐  หน่วยกิต
  ๙  หน่วยกิต

๒. หมวดวิชาเฉพาะ
 ๒.๑ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 ๒.๒ กลุ่มวิชาแกน
 ๒.๓ กลุ่มวิชาเฉพาะ
 ๒.๔ กลุ่มวิชาเลือก
 ๒.๕ กลุ่มวิชาทหาร

 ๑๑๒  หน่วยกิต
 ๒๑  หน่วยกิต
 ๓๐  หน่วยกิต
 ๔๕ หน่วยกิต
  ๖  หน่วยกิต
 ๑๐  หน่วยกิต

   ๑๔๗ หน่วยกิต
 ๑๘  หน่วยกิต
 ๓๐  หน่วยกิต
 ๔๕  หน่วยกิต
  ๙  หน่วยกิต
 ๔๕  หน่วยกิต

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต ๖ หน่วยกิต

  
๒. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ (๕ ปี)

๑๕๖ หน่วยกิต ๑๙๗ หน่วยกิต

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ๑.๑ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
 ๑.๒ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 ๑.๓ กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
 ๑.๔ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ
 ๑.๕ กลุ่มวิชาพลศึกษา
 ๑.๖ กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะผู้น�า

๓๘ หน่วยกิต
  ๕ หน่วยกิต
  ๔ หน่วยกิต
 ๑๒ หน่วยกิต
  ๓ หน่วยกิต
  ๘ หน่วยกิต
  ๖ หน่วยกิต

๔๗ หน่วยกิต
  ๗  หน่วยกิต
  ๔  หน่วยกิต
  ๑๔  หน่วยกิต
  ๓ หน่วยกิต
  ๑๐  หน่วยกิต
  ๙  หน่วยกิต

๒. หมวดวิชาเฉพาะ
 ๒.๑ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 ๒.๒ กลุ่มวิชาแกน
 ๒.๓ กลุ่มวิชาเฉพาะ
 ๒.๔ กลุ่มวิชาเลือก
 ๒.๕ กลุ่มวิชาทหาร

๑๑๒ หน่วยกิต
 ๒๑ หน่วยกิต
 ๔๐ หน่วยกิต
 ๕๓ หน่วยกิต
  ๙ หน่วยกิต
 ๑๐ หน่วยกิต

๑๔๔ หน่วยกิต
  ๑๘  หน่วยกิต
  ๓๙  หน่วยกิต
  ๕๑  หน่วยกิต
  ๙  หน่วยกิต
  ๔๕  หน่วยกิต

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต ๖ หน่วยกิต
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๓. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ (๕ ปี)

๑๕๖ หน่วยกิต ๑๙๑ หน่วยกิต

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ๑.๑ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
 ๑.๒ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 ๑.๓ กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
 ๑.๔ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ
 ๑.๕ กลุ่มวิชาพลศึกษา
 ๑.๖ กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะผู้น�า

๕๗ หน่วยกิต
 ๑๐ หน่วยกิต
  ๗ หน่วยกิต
 ๑๔ หน่วยกิต
  ๓ หน่วยกิต
  ๘ หน่วยกิต
 ๑๕ หน่วยกิต

๕๔ หน่วยกิต
     ๙ หน่วยกิต
     ๗ หน่วยกิต
    ๑๖ หน่วยกิต
     ๓ หน่วยกิต
    ๑๐ หน่วยกิต
     ๙ หน่วยกิต

๒. หมวดวิชาเฉพาะ
 ๒.๑ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 ๒.๒ กลุ่มวิชาแกน
 ๒.๓ กลุ่มวิชาเฉพาะ
 ๒.๔ กลุ่มวิชาเลือก
 ๒.๕ กลุ่มวิชาทหาร

๙๓ หน่วยกิต
 ๒๑ หน่วยกิต
 ๒๕ หน่วยกิต
 ๒๘ หน่วยกิต
  ๙ หน่วยกิต
 ๑๐ หน่วยกิต

 ๑๓๑ หน่วยกิต
   ๒๑ หน่วยกิต
   ๑๖ หน่วยกิต
   ๔๐ หน่วยกิต
    ๙  หน่วยกิต
  ๔๕ หน่วยกิต

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต ๖ หน่วยกิต

๔. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ (๕ ปี)

๑๕๖ หน่วยกิต ๒๐๓ หน่วยกิต

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ๑.๑ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
 ๑.๒ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 ๑.๓ กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
 ๑.๔ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ
 ๑.๕ กลุ่มวิชาพลศึกษา
 ๑.๖ กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะผู้น�า

๓๘ หน่วยกิต
  ๕ หน่วยกิต
  ๔ หน่วยกิต
 ๑๒ หน่วยกิต
  ๓ หน่วยกิต
  ๘ หน่วยกิต
  ๖ หน่วยกิต

๔๗ หน่วยกิต
  ๗ หน่วยกิต
  ๔ หน่วยกิต
 ๑๔  หน่วยกิต
  ๓ หน่วยกิต
 ๑๐  หน่วยกิต
  ๙ หน่วยกิต

๒. หมวดวิชาเฉพาะ
 วิชาเฉพาะพื้นฐาน
 ๒.๑ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 ๒.๒ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
 วิชาเฉพาะด้าน
 ๒.๓ กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
 ๒.๔ กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
 ๒.๕ กลุ่มวิชาทหาร

๑๑๒ หน่วยกิต
 
 ๒๑ หน่วยกิต
 ๒๘ หน่วยกิต
 
 ๔๗ หน่วยกิต
  ๖ หน่วยกิต
 ๑๐ หน่วยกิต

๑๕๐ หน่วยกิต
 
 ๒๑  หน่วยกิต
 ๔๐  หน่วยกิต
 
 ๓๘  หน่วยกิต
  ๖ หน่วยกิต
 ๔๕  หน่วยกิต

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต ๖ หน่วยกิต
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๕. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ (๕ ปี)

๑๕๖ หน่วยกิต ๒๐๓ หน่วยกิต

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ๑.๑ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
 ๑.๒ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 ๑.๓ กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
 ๑.๔ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ
 ๑.๕ กลุ่มวิชาพลศึกษา
 ๑.๖ กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะผู้น�า

๓๘ หน่วยกิต
  ๕ หน่วยกิต
  ๔ หน่วยกิต
 ๑๒ หน่วยกิต
  ๓ หน่วยกิต
  ๘ หน่วยกิต
  ๖ หน่วยกิต

๔๗ หน่วยกิต
   ๗  หน่วยกิต
   ๔ หน่วยกิต
  ๑๔ หน่วยกิต
   ๓ หน่วยกิต
  ๑๐ หน่วยกิต
   ๙ หน่วยกิต

๒. หมวดวิชาเฉพาะ
 ๒.๑ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 ๒.๒ กลุ่มวิชาแกน
 ๒.๓ กลุ่มวิชาเฉพาะ
 ๒.๔ กลุ่มวิชาเลือก
 ๒.๕ กลุ่มวิชาทหาร

๑๑๒ หน่วยกิต
 ๒๑ หน่วยกิต
 ๒๕ หน่วยกิต
 ๕๐ หน่วยกิต
  ๖ หน่วยกิต
 ๑๐ หน่วยกิต

๑๕๐ หน่วยกิต
  ๒๑ หน่วยกิต
  ๓๑ หน่วยกิต
  ๔๗ หน่วยกิต
   ๖  หน่วยกิต
  ๔๕ หน่วยกิต

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต ๖ หน่วยกิต

๖. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ (๕ ปี)

๑๕๖ หน่วยกิต ๒๐๓ หน่วยกิต

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ๑.๑ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
 ๑.๒ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 ๑.๓ กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
 ๑.๔ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ
 ๑.๕ กลุ่มวิชาพลศึกษา
 ๑.๖ กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะผู้น�า

๓๘ หน่วยกิต
  ๕ หน่วยกิต
  ๔ หน่วยกิต
 ๑๒ หน่วยกิต
  ๓ หน่วยกิต
  ๘ หน่วยกิต
  ๖ หน่วยกิต

๔๗ หน่วยกิต
   ๗   หน่วยกิต
   ๔  หน่วยกิต
  ๑๔  หน่วยกิต
   ๓  หน่วยกิต
  ๑๐  หน่วยกิต
   ๙  หน่วยกิต

๒. หมวดวิชาเฉพาะ
 ๒.๑ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 ๒.๒ กลุ่มวิชาแกน
 ๒.๓ กลุ่มวิชาเฉพาะ
 ๒.๔ กลุ่มวิชาเลือก
 ๒.๕ กลุ่มวิชาทหาร

๑๑๒ หน่วยกิต
 ๒๑ หน่วยกิต
 ๒๔ หน่วยกิต
 ๕๑ หน่วยกิต
  ๖ หน่วยกิต
 ๑๐ หน่วยกิต

๑๕๐ หน่วยกิต
  ๒๑ หน่วยกิต
  ๒๔ หน่วยกิต
  ๕๑ หน่วยกิต
   ๙  หน่วยกิต
  ๔๕ หน่วยกิต

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต ๖ หน่วยกิต

  เสนาศึกษา      
เสนาศึกษา        

เสนาศึกษา  

         เสนาศึกษ
า      เสนาศึกษา

        เสนาศึกษา
   เสนาศึกษา 

     เสนาศึกษา   
   เสนาศึกษา     

   เสนาศึกษา  

  เสนา         ศึก
ษา      เสนาศึกษ

า        เสนาศึกษ
า  

  เสนาศึกษา      
เสนาศึกษา        

เสนาศึกษา  

  เสนาศึกษา      
เสนาศึกษา        

เสนาศึกษา 



33เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๑ เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๗. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ (๕ ปี)

๑๕๖ หน่วยกิต ๒๐๐ หน่วยกิต

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ๑.๑ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
 ๑.๒ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 ๑.๓ กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
 ๑.๔ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ
 ๑.๕ กลุ่มวิชาพลศึกษา
 ๑.๖ กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะผู้น�า

๓๘ หน่วยกิต
  ๕ หน่วยกิต
  ๔ หน่วยกิต
 ๑๒ หน่วยกิต
  ๓ หน่วยกิต
  ๘ หน่วยกิต
  ๖ หน่วยกิต

๔๗ หน่วยกิต
   ๗  หน่วยกิต
   ๔  หน่วยกิต
   ๑๔  หน่วยกิต
   ๓  หน่วยกิต
   ๑๐  หน่วยกิต
   ๙  หน่วยกิต

๒. หมวดวิชาเฉพาะ
 ๒.๑ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 ๒.๒ กลุ่มวิชาแกน
 ๒.๓ กลุ่มวิชาเฉพาะ
 ๒.๔ กลุ่มวิชาเลือก
 ๒.๕ กลุ่มวิชาทหาร

๑๑๒ หน่วยกิต
 ๒๑ หน่วยกิต
 ๑๖ หน่วยกิต
 ๕๖ หน่วยกิต
  ๙ หน่วยกิต
 ๑๐ หน่วยกิต

๑๔๗ หน่วยกิต
  ๒๑ หน่วยกิต
  ๒๗ หน่วยกิต
  ๓๖ หน่วยกิต
  ๑๘ หน่วยกิต
  ๔๕ หน่วยกิต

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖ หน่วยกิต ๖ หน่วยกิต

๘. สาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่

จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ (๕ ปี)

๑๕๖ หน่วยกิต ๒๐๐ หน่วยกิต

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ๑.๑ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
 ๑.๒ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 ๑.๓ กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
 ๑.๔ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ
 ๑.๕ กลุ่มวิชาพลศึกษา
 ๑.๖ กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะผู้น�า

    ๓๘ หน่วยกิต
  ๕ หน่วยกิต
  ๔ หน่วยกิต
 ๑๒ หน่วยกิต
  ๓ หน่วยกิต
  ๘ หน่วยกิต
  ๖ หน่วยกิต

       ๔๗ หน่วยกิต
   ๗  หน่วยกิต
   ๔  หน่วยกิต
  ๑๔  หน่วยกิต
   ๓  หน่วยกิต
  ๑๐  หน่วยกิต
   ๙  หน่วยกิต

๒. หมวดวิชาเฉพาะ
 ๒.๑ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 ๒.๒ กลุ่มวิชาแกน
 ๒.๓ กลุ่มวิชาเฉพาะ
 ๒.๔ กลุ่มวิชาเลือก
 ๒.๕ กลุ่มวิชาทหาร

 ๑๑๒ หน่วยกิต
 ๒๑ หน่วยกิต
 ๑๕ หน่วยกิต
 ๖๐ หน่วยกิต
  ๖ หน่วยกิต
 ๑๐ หน่วยกิต

 ๑๔๗ หน่วยกิต
  ๒๑  หน่วยกิต
  ๑๕ หน่วยกิต
  ๖๐ หน่วยกิต
    ๖  หน่วยกิต
  ๔๕ หน่วยกิต

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต ๖ หน่วยกิต

เล่มหน้าพบกับ “เท็ฆนิคทหารบก : สุภาพบุรุษผู้กล้าหาญ”
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พล.อ.มนู  สายัณห์นิโครธ

นักเรียนนายร้อย
อ่านตรงนี้ 

ฉบับนี้ขอย้อนกลับมาสู ่การอบรมใน

หัวค�่าของวันพุธ อันเป็นโอกาสที่นายทหารปกครอง

จะได้ใกล้ชิดกับนักเรียน เป็นเวลาที่ส�าคัญของนาย

ทหารปกครองทุกคนทีจ่ะแสดงความสามารถในการ

พูด การแสดงลักษณะทหารให้เป็นตัวอย่างแก่

นักเรียนในบังคับบัญชาของตน มีหลายคนท�าได้ดี

เป็นตัวอย่างให้นักเรียนนายร้อยได้ปฏิบัติตาม และ

ก็มีหลายคนที่ท�าลายตัวเองในห้วงเวลาเหล่านั้น 

ด้วยการไม่เตรียมตัวให้พร้อมเกี่ยวกับหัวข้อ และ

สาระส�าคัญที่จ�าเป็นเพื่อสร้างคุณลักษณะของ

นักเรียนที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตรในอนาคต 

การแต่งกายก็เป็นสิ่งส�าคัญ หากแต่งกายพลเรือน

สมควรที่จะพิถีพิถันให้เรียบร้อย ดูแล้วต้องไม่มีข้อ

ต�าหนิได้ ในอดีตบางคนไม่เข้าใจหรืออาจจะไม่ได้

คิดว่า การแต่งกายให้ดีนั้นจะต้องท�าอย่างไรบ้าง 

เพราะมีบางคนสวมเสื้อยืด-กางเกงยีนส์ มาอบรม

นักเรียนก็มี บางคนมีบ้านพักอยู่ใกล้สวมรองเท้า

แตะมาเสียด้วย เรื่องเหล่านี้ผู้เขียนเคยเห็นสมัยยัง

เป็นนักเรียนอยู ่ จึงจดจ�าไว้ และเมื่อออกมารับ

ราชการแล้ว ถึงเวลาทีจ่ะไปอบรมทหารกไ็ม่แต่งกาย

พลเรือน แต่งเคร่ืองแบบชุดคอพับแขนยาว-สั้น ไป

ท�าการอบรม (สมยันัน้การรบัราชการทีห่น่วยมกัแต่ง
แต่เครื่องแบบฝึกกันเป็นส่วนใหญ่)

ดังนั้นเรื่องที่จะขอแนะน�าก็คือ เรื่องของ
เครื่องแบบ ไม่ว่าจะเป็นชุดใดก็ตาม อย่าสั่งตัดเย็บ
ให้พอดีตัวจนเกินไป ในระหว่างเวลาที่เป็นนักเรียน
นายร้อยอยูน่ี ้ร่างกายจะไม่เปลีย่นแปลงมากนกั แต่
เมื่อส�าเร็จออกเป็นนายทหารแล้ว เวลาผ่านไปไม่
มากสักเท่าใดบางคนถึงกับอ้วนลงพุง โดยเฉพาะ
เครือ่งแบบฝึก ควรเลอืกผ้าทีแ่ห้งเรว็ และเวลาเปียก
น�้าไม่แข็ง เมื่อถึงเวลาออกฝึกภาคสนาม หรือออก
ปฏิบัติราชการสนาม ผ้าที่แห้งเร็ว และเปียกน�้าแล้ว
ไม่แข็งหยาบจะสวมใส่สบาย อีกอย่างหนึ่งที่ส�าคัญ
คอืการรกัษาเท้าทัง้สองข้าง จะไปราชการสนามทีใ่ด
กต็าม จะต้องมรีองเท้าผ้าใบไปด้วย ๑ คู่ ส่วนถงุเท้า
ควรใช้ถุงเท้าที่ไม่หนามาก ซักแห้งเร็ว เวลาอยู่ใน
สนามให้สวมถุงเท้า ๒ ชั้น จะรักษาเท้าได้ดี ท้าย
ที่สุดคือรองเท้าคอมแบท อย่ามีคู่เดียว ในเวลาปกติ
ควรมีอย่างน้อย ๒ คู่ ใช้งานสลับกันวันเว้นวัน เรา
จะได้มีรองเท้าส�ารองไว้ ๑ คู่เสมอ และเป็นคู่ที่ใช้
งานแล้วไม่ใช่ใหม่เอี่ยมเพราะมันจะมีปัญหามาก 
อีกประการหนึ่งรองเท้าคอมแบทที่ใช้งานทุกวัน 
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ซ�้าซากไม่มีเวลาพัก มันส่งกลิ่นเหม็น และเป็นที่กัก
เก็บเช้ือโรค เท้าจะได้สะอาด และปลอดภัย อย่าลืม
ว่า เข้าป่า แขนหัก หัวแตก ยังดีกว่าเท้า-ขา บาด
เจ็บ เท้าเจ็บ ขาเจ็บ อยู่ในป่ามันสิ้นสภาพจริง ๆ 

นักเรียนนายร้อยแต่ละรุ่นมักจะเป็นผู้ที่มา
จากต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย เมื่อจบการศึกษา 
กองทัพบกจะจัดบรรจุไปอยู่หน่วยต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั่ว
ประเทศไทย ส่วนใหญ่จะต้องพ้นจากครอบครัว พ้น
จากการดูแลของพ่อแม่ ตั้งต้นท่ีจะดูแลตัวเอง ไม่
ทราบเหมือนกันว่าปัจจุบันจะยังมีระบบนายทหารพี่
เลี้ยงอยู่หรือไม่ เพราะมีระเบียบของกองทัพบกที่
ก�าหนดให้หน่วยต่าง ๆ ที่รับตัวนายทหารใหม่ ยศ
ว่าที่ร้อยตรี ไปอยู่หน่วยใดหน่วยนั้นต้องจัดนาย
ทหารอาวุโสซึ่งจะมียศสูงกว่าเป็นนายทหารพี่เลี้ยง 
เป็นเวลาประมาณ ๖ เดือน เมื่อครบเวลาตามค�าสั่ง
กจ็ะต้องรายงานผลการปฏบิตัไิปตามสายการบังคับ
บัญชา ผู ้ที่บกพร่องอาจจะไม่ได้รับการเสนอขอ
พระราชทานยศ ร้อยตรี ให้ในปีนั้นก็ได้

ก็เลยต้องอธิบายค�าว่า “ว่าที่ร้อยตรี” เสีย
ก่อน ค�าว่า ว่าทีย่ศ... คอืยศท่ีได้รบัค�าสัง่แต่งตัง้จาก 
“รมว.กห.” ส่วนเงินเดือนก็ให้ได้รับตามคุณวุฒิที่
ส�าเรจ็การศึกษา ทัง้นีเ้ป็นเพราะ นนร. หรอืผูท้ีส่�าเรจ็
การศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ของประเทศมักจะ
ส�าเร็จการศึกษาและได้รับปริญญาบัตรแล้ว จะ
บรรจุรับราชการในประมาณ เดือน ม.ค.-เม.ย. ของ
ปี ดังนั้นเพื่อให้ได้รับสิทธิอันพึงมีพึงได้ รมว.กห. ซึ่ง
ลงนามบรรจุให้เข้ารับราชการแล้วก็จะมีค�าสั่งแต่ง
ตัง้ยศเป็นว่าที ่ยศ ให้ด้วย จนกระทัง่ถงึเดอืนตลุาคม
ในปีนั้น เป็นห้วงระยะเวลาการแต่งตั้งยศประจ�าปี 
ซ่ึงสอดคล้องกับปีงบประมาณของทางราชการอีก
ด้วย ทุกเหล่าทัพก็จะเสนอรายชื่อของพระราชทาน
ยศทหารให้แก่ข้าราชทหารทุกช้ันยศ ท่ีได้รับการ
พิจารณาแล้วให้เลื่อนยศสูงขึ้น ว่าที่ร้อยตรี ก็จะได้
รับพระราชทานยศเป็น ร้อยตรี และจะส่งผลย้อน
หลังไปในวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น ว่าท่ีร้อยตรีด้วย 

เช่น ค�าสั่งบรรจุเข้ารับราชการ เป็นว่าที่ร ้อยตรี      
ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อได้รับ
พระราชทานยศ ในประมาณเดือน ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕๘ กจ็ะได้รบัยศร้อยตร ีทัง้นีต้ัง้แต่ ๒ กมุภาพนัธ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ อันเป็นวันเดียวกันย้อนหลังให้

สรุปสาระส�าคัญเป็นความรู้ว่า ยศว่าที่นั้น 
แต่งตั้งโดย รมว.กห. ยศถาวร คือยศที่ไม่มีค�าน�า
หน้าว่า “ว่าที่” เป็นยศทหารที่ได้รับพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ จากพระมหากษัตริย์ ตามการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขของประเทศไทย

ช่วงระยะเวลา ๒-๓ ปี ของการเริม่รบัราชการ
นี้ โบราณว่าไว้เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต มีบาง   
คนขะมักเขม้นดูต�ารับต�ารา สอบไปศึกษาต่อใน
หลักสูตรส�าคัญของเหล่าได้ บางคนไปศึกษาระดับ
ปรญิญาโทนอกเวลาราชการ (อย่าลมืว่าต้องรายงาน
ขอรับอนุมัติต่อ ทบ. เสียก่อน) และก็มีบางคนติด
สุรา ติดการพนัน ติดผู้หญิง จนเสียผู้เสียคน และมี
บางคนถึงกับต้องปลดออกจากราชการตั้งแต่ยศยัง
น้อย ๆ ผู้เขียนรับราชการอยู่ กพ.ทบ. เป็นเวลา ๑๖ 
ปี ได้พบเห็นเหตุการณ์เช่นนี้บ่อย ๆ น่าเสียดายที่
ความเป็นทหารต้องมีความเข้มแข็ง อดทน เพราะ
ได้รับการฝึกมาเท่ากับเพื่อน ๆ อีกหลายร้อยคน แต่
ไม่ทราบว่าเพราะอะไรจึงควบคุมบังคับตนเองไม่ได้

ประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียน ขอยืนยัน 
ว่า เราต้องบังคับตัวเองให้ได้ เรื่องอันตรายที่สุด   
ของผู้ชาย คือ เรื่องผู้หญิง อาจารย์พันเอก ทวิช  
เปล่งวทิยา ผูอ้�านวยการกองวชิาจติวทิยาและการน�า 
ทหาร ในสมัยที่สอนวิชาครูทหาร และจิตวิทยา
การน�าทหาร มักจะสอนนักเรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับผู้
หญิงว่า ข้อแรก ลูกผู้ชายชาติทหารอย่างเรา “ต้อง
กลัวเมียทุกคน” (เท่านี้พวกนักเรียนก็พากันหัวเราะ
ครืนใหญ่) แต่... (อาจารย์เว้นวรรคค�าพูดเอาไว้) 
...เราจึงต้องเลือกคนที่เราจะเก็บมาเป็นเมียเอาไว้
ท�าการกลวัในอนาคตให้ดี ดใูห้รอบคอบ...ทีส่�าคญั...

๑๔
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ต้องเป็นแม่ไก่พันธ์ดีที่สุดด้วย ลูกไก่ที่จะเกิดจากเรา 

จะได้เป็นลูกไก่ที่ดี...

แล้วท่านก็ท�าเสียงเข้ม พูดเสียงดังเน้นค�าว่า 

“จปร. เว้ย! ซะอย่างจะมีเมียก่ีคนก็ได้...แต่คนท่ีจะ

ให้เป็นแม่ของลูกนั้น...จะต้องเลือกให้ดี!”

ท่านยังย�้าอีกว่า นักรบ...จอมจักรพรรดิ...

ขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่ ผ่านการรบ ผ่านสงครามมาอย่าง

ทรหด รู้เล่ห์เหลี่ยม กลศึกทุกแง่มุม หลุมอุบายของ

ข้าศึกวางแผนดักไว้อย่างไร ก้าวข้ามมาหมด แต่ก็

มักจะต้องตายเพราะตกหลุมสวาทที่ลึกเพียงคืบ

เดียว (นักเรียนฮากันลั่นห้อง) เช่น ซีซาร์ตกหลุมคลี

โอพัตรา ตั๋งโต๊ะตกหลุมนางเตียวเสี้ยน (ในสามก๊ก) 

อ๋องฟูไซตกหลุมนางไซซี (ในเลียดก๊ก) ฯลฯ รบชนะ

มาแทบเป็นแทบตาย ต้องมาตายเพราะผู ้หญิง 

นักเรียนจ�าไว้ให้ดี และในปัจจุบันนี้ ค�าย่อ พ.พ.ม. 

ก็ยังส�าแดงอิทธิฤทธิ์ให้เห็นอยู่ (พ.พ.ม. = พังเพราะ

เมยี) สมยันีใ้ครต่อใครเป็นใหญ่เป็นโตขึน้มา ได้ดไีป

แค่สลึงเดียวจะครบบาทได้ อีกสามสลึงผู้คนเขาจะ

ดูเมียของคนผู้นั้น ถ้าใช้ได้ สงบเสงี่ยมเรียบร้อยไม่

เวอร์ สั่งโน่นนี่ ก็จะได้ไปอีกสามสลึง ครบหนึ่งบาท 

รอดตัวไป จะมีเงินทอนหรือไม่ก็ดูท่ีทายาทอีก ลูก

เต้าไม่เข้าท่า เงนิทอนคนืมนักจ็ะมมีาก เหลอืไม่ครบ

บาทไปตลอด

ชีวิตรับราชการในอนาคต ระยะเวลาโดย

ประมาณ ๓๖-๓๗ ปี นักเรียนจะได้พบเห็นเรื่องราว

ต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่ายุคสมัยหรือวัน เวลา จะ

เปลี่ยนแปลงล่วงเลยไปอย่างไร แต่พฤติกรรมของ

มนุษย์ในด้าน กุศลกรรม หรืออกุศลกรรม หรือการ 

กระท�าความด ีกระท�าชัว่นัน้ มนษุย์ไม่เลกิพฤตกิรรม

เหล่านี้ไปเลย เพียงเพื่อความพึงพอใจ เพียงเพื่อ

อ�านาจ เพียงเพื่อความมั่งมี มนุษย์กระท�าดี-เลวได้

ต่างกันเสมอ บางครั้งในคน ๆ เดียวกัน ท�าดีสุด ๆ 

และแอบกระท�าชั่วได้แสบ ๆ เข้าประเภท สวรรค์ส่ง

มาให้ท�าได้ทั้งบุญและบาป

นักเรียนจะได้เห็นความเป็นไปของเรื่องราว

ต่าง ๆ ที่แทบไม่น่าเชื่อว่า มันจะเป็นไปได้ เช่น การ

โกหกค�าโต ๆ โกหกอยู่ได้ทุกวี่ทุกวัน เป็นการโกหก

ทั้งเฉพาะราย หรือโกหกโดยกลุ่มบุคคล เดี๋ยวนี้เวลา

นี้ก็มีอยู่ ในอดีตก็เคยมี ฉะนั้นมันคงจะไม่หมดไปใน

อนาคตได้หรอก ค�าพระบอกว่า มันเกิดได้เพราะมี

เหตุ มีปัจจัยที่เกื้อกูลมัน

อย่าฟังประโยคนี้ผ่านหูไปเฉย หรืออ่านผ่าน

ไปโดยไม่สะดุดใจ

แน่นอนละเรือ่งราวสารพดัทีเ่กดิขึน้ มนัมเีหตุ

มีปัจจัยเกื้อกูลมัน...

คิดนะ! อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นปัจจัย ที่ไม่

เกื้อกูลความไม่ดีงามต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมใน

ประเทศไทยของเรา คนไทยจะโทษคนอื่น สิ่งอื่น ไม่

คิดโทษตัวเอง

เมื่อสองสามวันนี้ ผู้เขียนไปพบแพทย์เพื่อรับ

ยาควบคุมต่อมลูกหมากโตที่ รพ.พระมงกุฎเกล้า 

และไปขอรับยาขยายหลอดลมด้วยที่กองโสต ศอ 

นาสิก มีผู้ป่วยคนหนึ่งเป็นหญิงมาหาหมอ น�าลูก 

สาวมา ๒ คนด้วย อายุประมาณ ๗ ขวบ กับ ๔ ขวบ 

เด็กสองคนวิ่งเล่นในโรงพยาบาลราวกับสนามเด็ก

เล่น แม่ก็นั่งเฉย คนป่วยอื่น ๆ ก็นั่งมองด้วยความ

ระอาใจ แต่ก็ไม่มีใครพูดอะไร ตั้งแต่ ๐๘.๐๐-

๑๐.๐๐ น. ๒ ชั่วโมงเต็มที่เด็กสองคนได้แสดงให้

ผู้คนได้เห็นว่าเป็นผู้ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนจาก

บิดามารดา และมารดากไ็ดย้ืนยันต่อสังคม ณ ที่นัน้ 

เวลานั้นแล้วว่า ตนมิได้มีความนึกคิดถึงส่วนรวม 

ไม่มีความนึกคิดถึงความถูกต้อง สมควร ความ

เหมาะสม กาลเทศะ ไม่เรียกไม่ควบคุมลูกของตน 

ซ่ึงหยิบหนังสือที่เขาวางให้ผู้ป่วยอ่านเวลามารอพบ

หมอโยนขว้างเล่นอย่างไรก็ได้ นางพยาบาลต้องไป

หยิบเก็บให้แต่มารดาคงนั่งดูอยู่เฉย ๆ น่าคิดว่า นี่

คือเหตุหนึง่ของสงัคมไทย ทีล่ะเลยไม่รูห้น้าทีข่องตน 

เมื่อเป็นบิดามารดา ต้องท�าอย่างไร เมื่อเป็นลูกจ้าง 

นายจ้างจะท�าอย่างไร เป็นประชาชนเดินถนนจะต้อง

อย่างไร 
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เดี๋ยวนี้คนไทยไม่มีส�านึกที่ดีงามเลย ดูทีวี 
พิธีกรก็บ้า ๆ บอ ๆ ทั้งชายและหญิง พูดจาไม่เป็นที่
พอเหมาะพอควร ดูแล้วต้องปิดทีวีเสียดีกว่า

เหตุปัจจัยส�าคัญ คือ ผู้คนไม่มีส�านึกรับผิด
ชอบต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อชาติบ้านเมือง 
ต้องการอย่างเดียวคือ ต้องถูกใจตัวฉันเท่านั้น 
ประเทศชาติจะเป็นอย่างไรไม่สนใจ ขณะนี้เกิด
สภาวะจะแห้งแล้ง ประชาชนแย่งน�้า ทะเลาะกัน 
เจ้าหน้าที่ไปห้ามปราม สื่อมวลชนต�าหนิเจ้าหน้าที่
ว่าท�าไม่ถูก ควรจะท�าอย่างโน้นอย่างน้ี แต่ไม่ต�าหนิ
ผู้ที่ทะเลาะวิวาทกัน สื่อมวลชนก็เสนอข่าวยกเมฆ
โคมลอยได้ทุกวัน ก็ไม่มีใครจะแก้ปัญหา เพราะคน
ที่จะแก้ไม่รู้หน้าที่ของตัว คนไม่มีหน้าที่คอยแต่จะ
วิจารณ์

คนกระท�าความผิดยังไม่ได้รับการลงโทษ    
นี่ก็อีกปัญหาหนึ่งที่เป็นเหตุและปัจจัยที่ส�าคัญ ที่
กล่าวมานี้ก็เพ่ือตั้งสติให้แก่นักเรียนนายร้อยทุก ๆ 
คน จงตั้งใจไว้ให้ดีว่าในอนาคต ท่านทุกคนจะต้อง
ออกไปรับราชการและได้พบปะ เจอะเจอกับผู้คนที่
ส่วนใหญ่ไม่มีความส�านึกรับผิดชอบใด ๆ เท่าที่ควร
จะเป็น ถือว่าเป็นจ�าพวกที่ไม่ละอายต่อบาป พูด
เรื่องนี้เท่านี้พอแล้ว มากกว่านี้เดี๋ยวผู้เขียนจะนอน
ไม่หลับ อาจพาลป่วยเอาเสียจนได้

ในเมื่อฉบับนี้เขียนเรื่องเพื่อท�าการอบรม
นกัเรยีนนายร้อยในวนัพธุ โดยเฉพาะกข็อสอนต่ออกี
สักหน่อยว่า ตอนท่ีอ่านเร่ืองน้ียังเป็นชายโสดอยู่ อีก
ไม่นานพลังธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตจะบังคับให้มี
ความต้องการคู่ครอง และก็จะตั้งต้นครอบครัวใหม่
ขึ้น นักเรียนก็จะมีต�าแหน่งเป็นหัวหน้าครอบครัว    
ที่เกิดเป็นครอบครัวได้ก็ด้วยความสมัครใจของคน
สองคน เป็นความสมัครใจที่จะร่วมกันเผชิญปัญหา
และความทุกข์ ความสุขร่วมกันในอนาคต ค�าว่า
ครอบครัวจึงหมายถึง ภาระอันส�าคัญย่ิงของคนทั้ง
สองคนที่ตกลงใจมาอยู่ร่วมกัน ครอบครัวมีเหตุและ
ปัจจัยที่ส�าคัญท่ีจะเก้ือกูลให้ครอบครัวมีความสุขได้ 

ได้แก่ ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ความเคารพและให้

เกียรติแก่อีกฝ่ายหนึ่ง ความรัก ห่วงใย คอยดูแล

เอาใจใส่ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับอีกฝ่ายหนึ่ง และใน

ทีส่ดุของการให้อันมค่ีาสงูยิง่แก่ครอบครวัคือให้อภัย 

จงจ�าไว้ไม่มีใครจะเกิดมามีชีวิตอยู่เพื่อใครอีกคน

หนึ่งหรอก ทุกคนเห็นแก่ตัวทั้งนั้น คนที่แตกต่างกัน

ก็ตรงที่เห็นแก่ผู้อื่น เห็นแก่สังคม เห็นแก่ประเทศ

ชาติไม่เท่ากันชัดเจนจริง ๆ 

ความเป็นลูกผู้ชายของเรา ยิ่งแก่ตัวอายุมาก

ขึ้นเท่าใด สังคมจะดู จะมองว่าตัวเรานี้ มีความรับ

ผิดชอบต่อครอบครัวเท่าใด คนที่ทรยศต่อครอบครัว

ของตนแอบมีภรรยาหลายคน มีหนี้สินรุงรัง ไปขอ

ความช่วยเหลือมิตรสหายเพียงไหนก็ไม่มีใครอยาก

ให้ความช่วยเหลือ เพื่อนบางคนกล้าพูดว่า ลื้อมา

รับปากอะไรกับอั๊ว เงินที่ยืมไปรับรองว่าจะใช้คืน 

ใครจะเชื่อได้ กับลูกเมียของลื้อ ลื้อยังทรยศได้ อั๊ว

เป็นแค่เพื่อน คงไม่โง่เชื่อใจลื้อได้หรอกนะ ว่าจะไม่

ทรยศอ๊ัว! 

อย่าให้ใครมาใช้ประโยคนี้มาพูดกับเรา เรา

ไม่ใช่คนอย่างนั้น ประเทศญ่ีปุ่น เกาหลี เขาพัฒนา

เร็ว ก็เพราะเขามีหลักการส�าคัญของเขาอยู่สาม

ประการ คือ ต้องซี่อสัตย์ต่อครอบครัว ต่อชุมชน 

และข้อที่สามคือ ต่อชาติบ้านเมือง คนที่ไม่ดูแล

รกัษาครอบครวั จะไม่ได้มโีอกาสเป็นข้าราชการท้อง

ถิ่น หรือในระดับชาติได้เลย เพราะขั้นต้นก็สอบตก

ต้ังแต่ระดับครอบครัวแล ้ว ดังนั้นต ้องเห็นแก่

ครอบครัวมากกว่าตนเอง เห็นแก่สังคมมากกว่า

ครอบครัว และในที่สุดเห็นแก่ประเทศชาติเหนือสิ่ง

อื่นใด 

การอบรมในวันพุธครั้งนี้ คงพอเพียงและมี

สาระส�าคัญเป็นข้อคิดของนักเรียนได้ดี ได้เวลา

ประมาณ ๒๑.๓๐ น. แล้ว ขอให้แยกย้ายไปเตรยีม

ตวัสวดมนต์นอนเวลา ๒๒.๐๐ น. ต่อไป สวสัดทีกุคน
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เสนาศึกษา

ญี่ปุ่นคิดสร้าง
วงศ์ ไพบูลย์ในภูมิภาคเอเชีย

บทที่ ๑๓
ความรู้สึกของเชลยศึกสัมพันธมิตร
ผู้สร้างทางรถไฟ

บันทึกของฝ่ายญี่ปุ่นกล่าวไว้ว่า เชลย
ศึกสัมพันธมิตรที่เคยร่วมสร้างทางรถไฟสาย
ไทย-พม่า ท่ีเดินทางกลับประเทศ เปิดเผย
บันทึกประจ�าวันในช่วงเวลาปีกว่า ด้วยเนื้อหา
อันน่าสะเทือนใจจากความโหดร้ายอันเป็นผล
มาจากสงคราม

บันทึกเล่มนี้ได้รับการตีพิมพ์ออกมาเลย
เล่ม หลายภาษา และยังคงเผยแพร่อยู ่ใน
ปัจจุบัน ส่ิงหนึ่งที่ท�าให้ผู้อ่านสะเทือนใจอย่าง
ยิง่คอื เนือ้หาทีบ่รรยายถงึสภาพเสมอืนนรก ทัง้
การท�างานอย่างสาหัสในป่าทึบโดยไม่ค�านึงถึง
สภาพดินฟ้า การถูกทารุณราวกับไม่ใช่มนุษย์
ท่ามกลางโรคระบาดที่น ่าสะพรึงกลัว การ
สอบสวนด้วยวธิซ้ีอม และการกระท�าทารณุของ
ทหารญี่ปุ่น ในที่นี้จะสรุปส่วนหนึ่งของบันทึก 
ประสบการณ์และความทรงจ�าเหล่านั้นเพื่อให้
เข้าใจเรือ่งราวการสร้างทางรถไฟสายไทย-พม่า 
อันเป็นเรื่องของความเจ็บแค้น นั่นคือ การ

หลอกให้ออกจากสิงคโปร์
ตอนทีท่หารญีปุ่น่พาเชลยศกึสมัพนัธมติร

จากค่ายกักกันเชลยศึกท่ีสิงคโปร์มายังประเทศ 
ไทยน้ัน ทหารญี่ปุ่นให้เหตุผลท่ีแปลกมาก เช่น 
กรณกีารเคลือ่นย้ายกองทหาร “F” ซึง่เป็นทหาร
องักฤษจ�านวน ๓,๓๒๔ คน และทหารออสเตรเลยี
จ�านวน ๓,๖๖๖ คน ซึง่ถกูส่งมาวนัที ่๑๘ เมษายน 
๒๔๘๖ นัน้ กองบญัชาการกองทพัใหญ่แห่งภาค
พ้ืนทิศใต้ให้เหตุผลดังน้ี

๑. อาหารการกินที่สิงคโปร์แย่มาก ถ้าย้าย
ไปที่อ่ืนจะดีกว่ามาก

๒. ไม่ใช่เพื่อไปท�างาน
๓. ที่ชางกี ทหารที่แข็งแรงมีไม่ถึง ๗,๐๐๐ 

คน ร้อยละ ๓๐ เป็นทหารที่ไม่แข็งแรงสมบูรณ์ ผู้ที่
เจ็บป่วยจะได้มีโอกาสฟื้นฟูสุขภาพด้วยอาหารที่มี
ปริมาณเพียงพอ และอุปกรณ์เครื่องพักผ่อนหย่อน
ใจในพื้นที่สูงที่ดีต่อสุขภาพ

๔. ไม่มกีารเดนิเท้า นอกจากการเดนิทางโดย
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รถไฟไปถึงค่ายใกล้ ๆ จะมีรถรับผู้ป่วยและขนย้าย
สัมภาระ

๕. กองทหารจะได้รับการดูแล
๖. เครื่องมือ เครื่องครัว เครื่องจักร และ

อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องเอาติดตัวไปด้วย
๗. หีบเสียง ผ้าห่ม เสื้อผ้า และมุ้งจะจัด

เตรียมไว้ให้ที่ค่ายใหม่
๘. จะมีร้านค้าดี ๆ ในทุก ๆ ค่ายภายใน ๓ 

สัปดาห์ มีการเตรียมซ้ือหาสิ่งของท่ีจ�าเป็นต้องใช้ใน
ช่วงสัปดาห์แรกก่อนออกจากสิงคโปร์ไว้ล่วงหน้า

๙. ที่กองทหารจะมีหน่วยแพทย์ ประกอบ
ด้วยแพทย์ ๓๕๐ คน มียาพร้อมที่จะรักษาคนไข้ได้ 
๔๐๐ คน และเพียงพอในระยะเวลา ๓ เดือน

ทุกค ร้ัง ท่ีกองทัพญี่ปุ ่นส ่ง เชลยศึกจาก
สิงคโปร์มายังประเทศไทย กองทัพญี่ปุ่นมักจะให้
เหตุผลท�านองเดียวกันนี้

เลโอ โรห์ลิงส์ หนึ่งในเชลยศึกได้เขียนถึง
เหตุการณ์ตอนที่เขาถูกกักตัวอยู่ในค่ายกักกันช่วงที่
สิงคโปร์ถูกญี่ปุ่นยึดครองไว้ว่า ภายในค่ายกักกัน
เชลยศึก มีโรคมากมายแพร่ระบาด เช่น โรคบิด   
โรคเหน็บชา โรคผิวหนัง โรคขาดอาหาร ตัวเขาเอง
ก็ต้องเผชิญกับอาการทรมานจากโรคบิด ดังนั้น ใน
เดือนพฤษภาคม ๒๔๘๕ กองทัพญี่ปุ่นจึงได้แจก
จ่ายแบบฟอร์มตวัพมิพ์และขอร้องให้เชลยศกึทกุคน
เซ็นช่ือ (โรห์ลิงส์ตีความหมายว่าถ้าอยากจะหนีก็จง
หนี แต่ต้องเตรียมใจไว้ว่าจะต้องได้รับโทษประหาร
ชีวิต) และหลังจากนั้น ๒-๓ สัปดาห์ ทหารญี่ปุ่นได้
ประกาศให้ทหารสัมพันธมิตรทราบทั่วกันมีใจความ
ว่า “ค่ายกักกันเชลยศึกใหม่ที่ดีสร้างขึ้นแล้วที่เมือง
ไทย ค่ายนี้เป็นค่ายของเชลยศึกที่ป่วย เชลยศึกทุก
คนสามารถเข้าอยู ่ในค่ายนี้ได้ ผู ้สมัครที่โชคดีมี
ก�าหนดออกเดินทางหลังจากนั้น ๕ วัน”

โรห์ลิงส์และเพื่อนเชลยร่วม ๕๐ คน อาสา
สมคัรเดนิทางไปประเทศไทย ในวนัเดนิทางออกจาก
สิงคโปร์ กว่าห้าสิบชีวิตถูกอัดอยู ่ในรถตู ้บรรทุก

สินค้า ต่างทรมานเพราะความร้อนของแสงแดดที่
ท�าให้ในรถมีสภาพเหมือนเตาอบและผิวหนังแทบ
ไหม้เกรียม ตลอดเวลา ๕ วัน ของการเดินทาง โรห์
ลิงส์เขียนไว้ว่า

“มีการพูดคุยอภิปรายแสดงความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน และต่างพากันคาดหวังถึงค่ายวิเศษใหม่
ในไทยซึ่งเชลยศึกจะได้ใช้พักหายใจ ที่ว่าวิเศษนั้น
วิเศษแค่ไหน ค่ายอยู่ที่ไหน ท�าไมถึงสร้างค่ายเช่น
นั้นขึ้นมา ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่อยู่เหนือจินตนาการ
ของเราทุกคน เหตุผลก็คือในแถบนี้ ซึ่งรวมถึงมลายู 
การสู ้รบได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่อย่างไรก็ตามค่าย
กกักนันัน้อยูท่ีช่านเมอืงใหญ่ คงจะอยูใ่ต้การควบคมุ
ดูแลของกาชาดสากล”

สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเชลยศึกที่อยู่ในรถไฟมี
จติใจทีเ่ป่ียมไปด้วยความหวงัเพยีงใด แต่กว่าทกุคน
จะรู้ว่าจะต้องมาท�างานที่เมืองไทยก็เมื่อมาถึงแล้ว 
โรห์ลิงส์ซึ่งป่วยอยู่คิดว่า ถ้าหากฝ่ายสัมพันธมิตรรู้
เร่ืองเกี่ยวกับการใช้เชลยศึกที่ก�าลังป่วยท�างานอยู่ท่ี
สิงคโปร์ ก็ย่อมจะไม่นิ่งเฉย กองทัพญี่ปุ่นก็เลยเลี่ยง
การทะเลาะเบาะแว้ง และจงใจพาเชลยศึกไปทิ้งไว้
ในป่าลึก และเข้าใจว่าเป็นแผนเลวร้ายของกองทัพ
ญี่ปุ่นที่จะฆ่าเชลยศึก ด้วยการให้ท�างานหนักโดย
เริ่มจากเชลยศึกที่ป่วย

โรห์ลิงส์ออกจากสิงคโปร์ประมาณปลาย
เดือนมถินุายน จงึสนันษิฐานได้ว่าเขาน่าจะเป็นหนึง่
ในบรรดาเชลยศึก ๒,๐๐๐ คน ในกลุ่มที่ ๑ ซึ่งถูกส่ง
ออกไปต้ังแต่วันที่  ๑๘ ถึง ๒๖ มิถุนายน ในปี
เดียวกัน

วันแรกของชีวิตในค่ายใหม่ โรห์ลิงส์ถูกสั่งให้
เดินทางกลางดึก ต้องถางป่าเพื่อเป็นที่ตั้งของค่าย
กองพลาธิการ จากนั้นทุก ๆ วันต้องออกไปท�างาน
และถูกใช้ให้ย่อยหิน โค่นต้นไม้สร้างฐานรางรถไฟ
วันละ ๑๒-๑๖ ชั่วโมง

ส่วนความเป็นอยูใ่นค่ายกกักนันัน้ เขาเล่าให้
ฟังว่า เชลยศึกได้รับอาหารวันละ ๒ มื้อ เป็นข้าวเก่า
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ทีม่กีลิน่เหมน็ ม้ือหน่ึงได้รบัข้าวเพยีงหน่ึงในสามของ
ที่ควรจะได้ อาหารหลักคือ ผักต้มเปื่อย แม้แต่น�้าชา
ก็ไม่เคยได้จิบ ทุกวันจะมีนายทหารญี่ปุ่นซึ่งได้รับ
ฉายาว่า “ฮิตเล่อร์น้อย” ปรากฏตัวเวลาแจกจ่าย
อาหาร และมกัจะต่อยคนครวัทีแ่สดงความเอือ้อาทร
เล็ก ๆ น้อย ๆ ต่อเพื่อนที่ป่วยหนัก เชลยศึกทั้งหลาย
ต้องการอาหารอย่างเหลือเกิน เมื่อถึงเวลาอาหาร 
เชลยศกึจ�านวนมากจะไปอออยู่รอบ ๆ กระท่อมท่ีพกั
ของทหารญี่ปุ่นเพื่อขออาหารที่เหลือ ทหารญี่ปุ่นจะ
ให้เชลยศึกรอเป็นเวลานาน แล้วเอาจานใส่อาหารที่
เหลือแค่เพียงเล็กน้อยวางไว้บนพื้นดิน บังคับเชลย
ศึกให้ยืนเป็นวงกลม เมือ่ทหารญีปุ่น่ส่งเสยีงว่า “GO” 
เชลยศึกก็จะต่อสู้กันเพื่อแย่งอาหาร ซึ่งถือเป็นเรื่อง
ราวของการรังแกคนอ่อนแอและการดูถูกเชลยศึก

ในเดือนกันยายน ๒๔๘๗ โรห์ลิงส์ย้ายไปอยู่
ค่ายกักกันที่ยิ่งไกลออกไปจากทางรถไฟ เขาเขียน
เล่าว่า ที่นั่นเขาได้พบกรรมกรเอเชียทั้งชาวอินเดีย 
มลายู และจนี เมือ่ไรกต็ามทีเ่ขาช่วยเหลอืคนทีก่�าลงั
จะตายด้วยโรคบิด หรือให้อาหารคนป่วย ทหาร
ญี่ปุ่นที่ควบคุมก็ขู่ว่าจะฆ่าเขา และจากนั้นไม่นาน
นัก โรห์ลิงส์ได้กลับไปสิงคโปร์ รวมเวลาที่เขามีชีวิต
อยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นนั้นนานถึง ๒ ปี ต่อมาเขา

ในอดีตเคยปกปิดเป็นความลับ วันนี้ไม่เป็นความลับแล้ว

ได้เล่าเรื่องที่ประสบมาในสมัยสร้างทางรถไฟสาย
ไทย-พม่าให้นายทหารอังกฤษที่เหลืออยู่ในสิงคโปร์
ฟัง ซึ่งในตอนแรกก็ไม่ค่อยมีใครเชื่อเท่าไรนัก

อีกเรือ่งหนึง่เล่าโดย ร้อยเอก เอนิเนส กอร์
ดอน ซึ่งเป็นผู้บังคับหน่วย High Landers ๙๓ กอง
ทหารอังกฤษ ตัวเขาพร้อมกับทหาร ๓๐,๐๐๐ คน 
ซึ่งพ่ายแพ้ในการยุทธ ได้หนีข้ามฝั ่งที่เชื่อมคาบ 
สมุทรมลายูกับสิงคโปร์ในคืนวันที่ ๓๑ มกราคม 
๒๔๘๕ แต่หลังจากนั้น คอสเวย์ ถูกระเบิด เขาจี้เรือ
เล็กข้ามช่องแคบมะละกาหนีไปสุมาตรา จากที่นั่น
เขาลงเรอืเลก็ท้องถิน่มุง่หน้าไปศรลีงักา แต่ถกูเรอืรบ
ญี่ปุ่นจับได้ ถูกส่งกลับไปสิงคโปร์และถูกส่งเข้าค่าย
กักกันชางกี

กอร์ดอนบันทึกเรื่องราวของนายทหารญี่ปุ่น
ซึ่งพูดภาษาอังกฤษได้ พูดกับเขาในวันหนึ่งไว้ดังนี้

“เขาชมว่าค่ายกักกันเชลยศึกที่จัดเตรียมไว้
ให้เชลยศึกนั้นดีเหลือเกิน ค�าพูดของเขาฟังดูเหมือน
เป็นค�าโฆษณาสถานทีพ่กัฟ้ืน เขาพดูว่าทีน่ัน่มสีถาน
ที่พักผ่อนที่สบายและอาหารที่วิเศษสุดรออยู ่ มี
อุปกรณ์นันทนาการและมีโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือ
ทันสมัย การดูแลสุขภาพดีที่สุด เลยท�าให้หมดห่วง
ถึงแม้จะเกิดมีคนป่วยขึ้น เขารู้ได้จากประสบการณ์
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ในเดือนกันยายน ๒๔๘๕ ตอนที่สร้างศาล
เจ้าโชนันจวนจะเสร็จ กองพลของเขาถูกต้อนขึ้นตู้
รถไฟบรรทุกสินค้าที่ท�าด้วยเหล็ก ได้รับอนุญาตให้
เปิดบานประตูเอาไว้เพราะรู้ว่าไม่มีใครหนี รถแต่ละ
คันอัดคนเข้าไป ๓๐ คน ข้างในคับแคบมาก คน ๓๐ 
คนไม่มีที่จะนอน ถ้าไม่ใช้วิธีสลับกันนั่งก็ต้องยืนไป
ตลอด เขาบันทึกไว้ว่า เมื่อไปถึงบ้านโป่งแล้วต้อง
เข้าแถวที่ชานชาลา จากนั้นมีการขานชื่อเพื่อให้
ทหารญี่ปุ่นตรวจสอบว่ามีคนหนีไปหรือไม่ และใน
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยก็ได้แอบตรวจจ�านวนเพื่อ
แจ้งไปยังกระทรวงมหาดไทยหรือกองบัญชาการ
ทหารสูงสุดส่วนกลาง

สาเหตุที่ทหารญี่ปุ่นหลอกเชลยศึก ทั้ง ๆ ที่
เมือ่ไปถงึกต้็องเหน็สภาพทีแ่ท้จรงิทนัทนีัน้ เนือ่งจาก
ตอนแรกกองทพัญ่ีปุ่นได้เกบ็เรือ่งการสร้างทางรถไฟ
สายไทย-พม่า เป็นความลับ จึงจ�าเป็นต้องปิดเรื่อง
การก่อสร้างไม่ให้เชลยศึกที่สิงคโปร์รู้ เหตุผลเป็น
เพราะเสนาธิการรู้ว่ามีสนธิสัญญาเจนีวาที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้งานเชลยศึก ทหารญี่ปุ่นต้องพูดจาหว่าน
ล้อมให้เชลยศึกสัมพันธมิตรยินยอม ซึ่งดักลาส 
บาทหลวงของกองทพัในขณะนัน้ต�าหนกิองทัพญีปุ่น่
ไว้ดังนี้

“จ�านวนอาหารที่น้อยลงและจ�านวนคนตาย
ที่เพิ่มขึ้นที่สิงคโปร์ ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกและ
กังวล ทหารญี่ปุ่นบอกเราว่าจะพาไปสถานพักฟื้น 
เขาบอกว่าพวกเราจะได้เล่นเปียโน ฟังเพลงจาก
แผ่นเสียง เขาจะจัดหาแผ่นเสียงให้ ปลดปล่อยจาก
ความเป็นอยู่ที่จ�าเจภายในรั้วลวดหนาม พวกเขา 
พูดว่า “จะขับไล่โรคร้ายและจะดีขึ้น” พวกเราจึงเชื่อ
ตาม และท�าตามด้วยความยินดี

“แต่การเริ่มต้นของการเดินทางไปสู่สวรรค์ที่
ทหารญ่ีปุ่นบอกไม่ได้มีเค้าเช่นนั้นเลย พวกเขาจับ
พวกเราให้เข้าไปในตู ้รถสินค้าเหล็ก รถไฟ ๑ ตู ้
บรรทุกคน ๓๕ คน ไปยังประเทศไทย “ประเทศเสรี” 
โดยใช้เวลา ๕ วัน ๕ คืน ฝ่าความร้อนจากแสง
อาทิตย์ของมลายูซึ่งแผดเผาอย่างไร้เมตตา ได้รับ

ว่าค�าสัญญาของนายทหารญี่ปุ่นน้ันเชื่อไม่ได้ แต่
กระนั้นก็ตามเขาก็หวังอยู่ในใจว่าอาจจะสบายขึ้น
แม้สักเล็กน้อยก็ยังดี และยังตั้งความหวังด้วยว่าผล
ไม้หรือผักต้องมีอุดมสมบูรณ์กว่าท่ีสิงคโปร์อย่าง
แน่นอน”

กอร์ดอนเล่าถึงการเดินทางโดยรถไฟว่า ตู้
รถไฟที่บรรทุกกอร์ดอนและพวกเป็นรถตู้ทึบขนาด
เลก็ สร้างด้วยเหลก็ ต้องอยูก่นัอย่างแออดัจนหายใจ
ไม่ออก มีประตูปิดทางด้านหลัง ใช้ท่อนเหล็กขัด
ประตูไว้ พวกเขาถูกจับขังไว้แน่นตู้ แทบทุกคนต้อง
ยืนตลอดทาง ไม่มีที่พอให้นั่งได้ ฉะนั้นเรื่องจะหา
ที่นอนก็ไม่ต้องคิดถึง รถวิ่งขึ้นไปจากคาบสมุทร
มลายูท่ามกลางแสงแดดแผดกล้า ถึงบ้านโป่งในวัน
ที่ ๕ ของการเดินทาง เขาเล่าว่าค่ายกักกันเชลยศึก
ที่ชางกีในสิงคโปร์ที่ว่าแย่มากแล้ว แต่ที่บ้านโป่ง
กลับแย่ย่ิงกว่า เหตุผลคือที่นี่เขาถูกบังคับให้ท�างาน
หนัก ย่ิงไปกว่าน้ันอาหารก็น้อย คุณภาพของข้าวซึ่ง
ได้รับเป็นอาหารท่ีต�่ามาก สิ่งท่ีได้รับจากค�าบอกเล่า
ที่สิงคโปร์นั้นไม่เป็นความจริงแม้แต่นิดเดียว

ตอนที่กอร์ดอนอยู ่ชางกี เขาป่วยเป็นไข้
มาลาเรีย จากนั้นต้องมาเผชิญกับโรคท้องร่วงที่
บ้านโป่ง เขาถูกบังคับให้เดินเท้าในขณะที่ล�าคอแห้ง
ผาก พอตกกลางคนืทหารผู้คมุซึง่มากบัรถบรรทกุจะ
มาเก็บคนที่ล้าหลังอยู่ท้ายแถว ถ้าผู้คุมจับได้ก็จะ
ตวาดด้วยความโกรธ แต่ในหูของพวกเขาไม่ได้ยิน
เสียงตวาดเลย พวกเขาถูกต่อยอย่างรุนแรง สิ่งที่จะ
เป็นอาหารเย็นคือน�้าเต็มชาม ๑ ชาม และข้าวที่ปั้น
เป็นก้อนกลมเยน็ชดื ๑ ก้อนเท่านัน้ โดยไม่สนใจเลย
ว่าจะเป็นคนป่วยหรือคนท�างานหนัก

อีกเรื่องหน่ึงจากบันทึกของ ร้อยโท เจฟรี 
ฟาโรห์ อดัมส์ ชาวอังกฤษ ซึ่งเป็นพ่อค้าร้านเนื้อ 
ได้รับมอบหมายให้เดินทางมาสิงคโปร์ในเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๔๘๕ เพื่อดูแลสถานที่เก็บเนื้อใน
สิงคโปร์ เขามาถึงท่าเรือสิงคโปร์เพียง ๕๐ ชั่วโมง
ก่อนถูกญ่ีปุ่นโจมตี ทันทีที่ขึ้นฝั ่ง เขาก็กลายเป็น
เชลยศึกทันที อดัมส์ได้เขียนไว้ในบันทึกของเขาว่า
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อาหารเพียงแค่ข้าวกับซุปที่เรียกว่า สตูว์ แต่ที่จริง
ไม่ใช่ ถึงอย่างนั้นก็ตามพวกเราก็ยังไม่สิ้นหวัง

“เมื่อเดินทางถึงบ้านโป่ง พวกเขาพูดว่า “ทุก
คนเดินหน้า เดิน เดิน!” หนึ่งในกลุ่มพวกเราถามข้ึน
ว่า “พวกเราไม่ได้มาพักผ่อนหรือ” ทันใดน้ันทหาร
ญี่ปุ่นก็เปล่งเสียงหัวเราะที่เต็มไปด้วยการเยาะเย้ย
และดูถูก ซ่ึงเชลยศึกในกองทัพญี่ปุ ่นเท่านั้นที่จะ
เข้าใจได้ นาทีนั้นพวกเราต่างรู้ได้ทันทีว่านี่คือ การ
หักหลัง อันเป็นเกมอีกอย่างหนึ่งของทหารญี่ปุ่น”

ในบรรดานายทหารอังกฤษและออสเตรเลีย
ทีเ่ป็นเชลยศกึจากมลายแูละสงิคโปร์ มท้ัีงเจ้าของไร่ 
นายแพทย์ ก่อนที่จะพ่ายแพ้ต่อกองทัพญี่ปุ่น หลาย
คนมชีวีติทีส่ขุสบายกบัเสยีงเพลงจากแผ่นเสยีงและ
เล่นเปียโน หลายคนมีงานอดิเรกที่สนุกสนานไม่ว่า
จะเป็นการเลี้ยงสุนัขหรือสนุกกับการถ่ายรูป หลาย
คนมีความเป็นอยู่ที่ดีและหรูหรา ซึ่งหากมองจาก
สายตาของทหารญี่ปุ ่นที่ท�าให้เขาเป็นเชลยศึก 
ข้าพเจ้าคิดว่า ชีวิตของคนเหล่านั้นสร้างความอิจฉา
ริษยาขึ้นในใจทหารญี่ปุ่น จึงต้องการจะกลั่นแกล้ง 
แต่กลับได้รับค�าวิจารณ์จากนักวิชาการรัสเชียและ

ยุโรปตะวันออกว่า สิ่งเหล่านี้เป็นการล่อหลอกด้วย
ค�าหวานเหมือนกับตอนที่พวกนาซีบังคับชาวยิวไป
ค่ายกักกัน การใช้คนจ�านวนเล็กน้อยคุมตัวคนเป็น
ร้อย ๆ เดินทางไกลนั้น วิธีนี้คงเป็นวิธีที่ได้ผลมาก
ที่สุด

พันเอก ฟิลลิปส์ ทุสชี แห่งกองทัพอังกฤษ 
เดินทางมาถึงกาญจนบุรี วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๔๘๕ 
เขาประท้วงการใช้งานเชลยศึกทุกครั้งที่มีเรื่อง แต่
ค�าตอบคือ “ญี่ปุ่นก�าลังจะชนะสงคราม เราสามารถ
ท�าตามที่เราต้องการได้” กองทัพญ่ีปุ่นไม่ใส่ใจสนธิ
สัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับเชลยศึก ดังนั้น 
พันเอก ทุสชีจึงรู้ว่าเขาช่วยอะไรไม่ได้ ปัญหาขณะนี้
ไม่ใช่อยู่ที่ว่าจะยอมท�างานหรือไม่ แต่อยู่ที่ว่าท�า
อย่างไรจึงจะท�าให้มีผู้เสียชีวิตน้อยลงมากกว่า

ใน “เงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเชลย
ศึก” ของสนธิสัญญาเจนีวามีใจความว่า “ข้อที่ ๔ 
ประเทศท่ีจบัเชลยศกึมหีน้าท่ีต้องดแูลเชลยศกึ” 
และ “ข้อท่ี ๙ ในพ้ืนท่ีท่ีไม่ถูกสุขอนามัยหรือถ้า
เชลยศกึเป็นผูท้ีม่าจากพืน้ทีท่ีม่สีภาพภมูอิากาศ
ด ีแล้วถกูจบัในทีท่ีภ่มูปิระเทศไม่ด ีสมควรทีจ่ะ

เชลยศึกพันธมิตรถูกหลอก...หนีเสือปะจระเข้

  เสนาศึกษา      
เสนาศึกษา        

เสนาศึกษา  

         เสนาศึกษ
า      เสนาศึกษา

        เสนาศึกษา
   เสนาศึกษา 

     เสนาศึกษา   
   เสนาศึกษา     

   เสนาศึกษา  

  เสนา         ศึก
ษา      เสนาศึกษ

า        เสนาศึกษ
า  

  เสนาศึกษา      
เสนาศึกษา        

เสนาศึกษา  

  เสนาศึกษา      
เสนาศึกษา        

เสนาศึกษา 



43เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๑ เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เคล่ือนย้ายไปในทีท่ีม่ภีมูอิากาศดอีย่างรวดเรว็”
ทหารญี่ปุ่นใช้ส�านวนคล้ายกับข้อความข้าง

ต้นเป็นข้ออ้างตอนท่ีพาเชลยศึกมาจากสิงคโปร์ 
แสดงว่า “รู้” แต่เอาไปใช้ในทางที่ผิด ทุกค�าติเตียน
ที่มองว่าเป็นการหลอกท�าร้าย จึงนับว่าเป็นความ
จริงไม่น้อย

แม้ทางรถไฟสายไทย-พม่า จะอยู่ในประเทศ 
ไทย แต่ไม่ค่อยมีใครมีโอกาสได้น่ัง หรือแม้แต่เห็น
การปฏิบัติงานมากนัก พันตรี ปุ่น วงศ์วิเศษ เจ้า
หน้าที่ไทยประจ�ากรมประสานงานไทย-ญี่ปุ่น ผู้มี
โอกาสข้ึนรถไฟสายนี้ บันทึกไว้ว่า

“...รถไฟสายนี้ แม้แต่ทหารญี่ปุ่นถ้าไม่ได้รับ
อนุญาตก็จะโดยสารไม่ได้ ยิ่งเป็นคนไทยหรือคน
ชาติอื่นด้วยแล้ว ห้ามเข้าไปในเขตรถไฟเลยที
เดียว...”

ขณะเดียวกัน จังหวัดกาญจนบุรีก็มีความ
ส�าคัญทางทหารส�าหรับการยุทธทางด้านพม่ายิ่งขึ้น 
เพราะเป็นจุดศูนย์กลางในการถ่ายและล�าเลียง
สรรพก�าลงั ซึง่ท�ากนัทัง้กลางวนัและกลางคนื ท�างาน
กันอย่างเต็มก�าลัง ขณะเดียวกันก็มีอุบัติเหตุรถไฟ
ตกเหวเกิดขึ้น ครั้งหนึ่งเคยตกถึง ๑๐ คัน ทหารตาย
เป็นจ�านวนมาก พร้อมทั้งอาวุธก็เสียหาย ซึ่งญี่ปุ่น
พยายามปิดเหตุการณ์นี้ไว้เป็นความลับ ทั้งตอนเริ่ม
เดินรถใหม่ ๆ ก็มีอุบัติเหตุรถตกรางคว�่าบ่อย ๆ

ทั้งนี้ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะการก่อสร้าง
อย่างเร่งรีบ การเดินรถที่มักท�าตอนกลางคืนเพ่ือ
ปกปิดการเคลื่อนย้าย และไม่ให้ผู้โดยสารมองเห็น
ภาพอันน่าสยดสยองตามสองข้างทางรถไฟ

- (อ่านต่อเล่มหน้า) -
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- (ต่อจากเล่มที่แล้ว) -

การบริหารราชการแผ่นดินภายใต้รัฐบาล
ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นับตั้งแต่เข้ารับ
ต�าแหน่ง นายกรัฐมนตรีตั้งแต ่เดือนสิงหาคม  
๒๕๕๗ ทีผ่่านมาจนมาถงึปัจจบุนั และมกีารก�าหนด
นโยบายออกมา เพื่อใช้ในการบริหารประเทศหลาย
มาตรการด้วยกัน รวมถึงได้ก�าหนดแนวทางการแก้
ปัญหาของประเทศไว้ก่อนแล้ว เป็น ๓ ระยะ ได้แก่

ระยะแรก คือ  การระงับยับยั้ งความ
แตกแยก การแก้ไขผลกระทบจากการท่ีรัฐบาลอยู่
ในสภาพที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ การแก้ไขปัญหา
เร่งด่วนและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินให้
สามารถด�าเนินต่อไปได้ เพื่อมุ่งน�าความสุข ความ
สงบกลับคืนสู่ประเทศ 

ระยะที่สอง ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ
ช่ัวคราว มีการจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ การ
เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

จนกระทั่งถึงการจัดต้ังคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ และ คสช. ได้ลดบทบาทมาเป็นที่
ปรึกษาและท�างานร่วมกับคณะรัฐมนตรีในการ
พิจารณาหรือแก ้ไขป ัญหาเกี่ยวกับความสงบ
เรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติ โดยปัจจุบันอยู่
ในช่วงของการด�าเนินการขับเคลื่อนเพื่อการปฏิรูป
ประเทศไทยภายหลังการจัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ
และ คณะกรรมาธิการยกร ่างรัฐธรรมนูญเพื่อ
ออกแบบวางรากฐานทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม ที่มั่นคงแก่ประเทศ

ระยะท่ีสาม คือ การประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
ฉบับถาวรและการจัดการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งทั้ง ๓ 
ระยะ จะต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จตามเง่ือนเวลา
ที่ก�าหนดไว้ 

และเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่าน
มา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้
แถลงผลการด�าเนินงานรัฐบาลรอบ ๑ ปี โดยมีรอง
นายกรฐัมนตร ีผูแ้ทนจาก คสช. สภานติบิญัญตัแิห่ง

พล.ต.ดร.เจนวิทย์  ยามะรัตน์ 
ผู้เชี่ยวชาญประจ�าตัวประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

อาจารย์พิเศษโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น

ผลงานรัฐบาลครบรอบ ๑ ปี

พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา
๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ - ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘  เสนาศึกษา      
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คน โดยนายกรัฐมนตรี เป็นผู้น�าแถลงในภาพรวม 
ประเด็นหลักเน้นย�้าช่วงเวลาที่เหลือ ๑ ปี ๖ เดือน
จากนี้ จะเห็นการปฏิรูปรองรับอนาคตในอีก ๒๐ ปี 
ซึ่งยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่าย และทุกฝ่ายจะต้อง
ประสานร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียว โดยรัฐบาลจะใช้
ประชารฐัเป็นนโยบายหลกัในการขบัเคลือ่นประเทศ

ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ
๔ ผลงานชิ้นโบว์แดง รัฐบาลประยุทธ์กล้า  

ท�า ในห้วงรอยต่อนี ้ส�านกัข่าวอิศรา คดัเลอืกผลงาน
ที่ถือว่า โดดเด่นสุดรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา ที่เอาจริง สามารถผลักดันออกมาได้หลาย ๆ 
เรื่อง รัฐบาลที่มาจากการเลือกต้ังไม่กล้าท�า

๑. การแก้ปัญหาการขายสลากกินแบ่ง
รัฐบาลเกินราคา ซึ่งเอาเปรียบผู้บริโภค เป็นปัญหา
ที่สะสมมานาน เรียกได้ว่ารัฐบาลทหารยังจัดการได้
อยู่หมัด

๒. กฎหมายภาษีมรดก ก็คลอดออกมาใน
รัฐบาลประยุทธ์ หลังถูกแช่แข็งมานานนับเป็นภาษี
ที่มีวัตถุประสงค์ส�าคัญที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการ
แก้ปัญหาช่วงว่างระหว่างคนรวยกบัคนจน แม้จะถกู
เสียงค่อนขอดว่าเก็บภาษีไม่ได้มากก็ตาม

๓. กองทุนเงินออมแห่งชาติ (กอช.) บ�านาญ
ยามชราภาพคืนความสุขให้ผู้มีรายได้น้อย โดยรัฐ
ช่วยสมทบตามระเบียบกองทุน เมื่อเกษียณอายุ 
กองทุนฯ จะจ่ายเงินบ�านาญเป็นรายเดือนทุกเดือน
ตลอดชพี ถอืได้ว่าเป็นป่ินโตอีกเถาทีช่่วยสร้างความ
มั่นคงให้กับชีวิตในระยะยาว

๔. ครม. ตัดสินใจผ่านร่าง พ.ร.บ. จัดตั้งศาล
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ... ส่งท้าย
ปี ภายหลังมีความพยายามมา ๒๐ ปีมาแล้วที่จะ
ให้ศาลพิจารณาเรื่องนี้เป็นการเฉพาะการด�าเนินคดี
ทุจริตจะได้ไม่ล่าช้า วันนี้รัฐบาลจัดให้กรรมติดจรวจ 
ซึ่งศาลทุจริต สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คาด
ว่าจะผ่านออกมาประมาณเดือนเมษายน ๒๕๕๙ 

ขณะที่การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ชาติ  สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะ
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ คณะรัฐมนตรี ข้าราชการ
ระดับสูงจากทุกกระทรวงเข้าร่วมงาน ซึ่งนอกจาก
การสรุปผลงานที่โดดเด่นช่วงที่ผ่านมา ยังเน้นย�้า
กรอบการท�างาน โดยเฉพาะนโยบายหลัก ๆ ที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต โดยประเด็นหลัก ไม่เพียงผลงาน
เร่งด่วน และนโยบายทั้ง ๑๑ ด้านเท่านั้น พล.อ. 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังได้พูดถึง
กรอบการท�างาน โดยเฉพาะช่วงเวลาที่เหลือของ
รัฐบาล ซ่ึงจากนี้จะใช้นโยบายประชารัฐในการขับ
เคลื่อนประเทศ โดยจะต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ทุกคนจึงจะส�าเร็จ ส�าหรับการแถลงผลงานของ
รัฐบาลในรอบ ๑ ปี แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ปัญหาเร่ง
ด่วน และแผนงานตามนโยบาย โดยผลงานโดดเด่น 
มีทั้งเก่ียวข้องกับประชาชนโดยตรง อาทิ การเข้าถึง
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ร ้อยละ ๙๙ การ
เยียวยากลุ ่มเกษตรกรจากภาวะภัยแล้ง รวมถึง
ปัญหาราคาสินค้าตกต�่าขึ้นมาถึงปัญหาที่คั่งค้างใน
อดีต อาทิ การบุกรุกป่า สามารถทวงคืนกลับมาได้ 
รวม ๕.๕ ล้านไร่ท่ัวประเทศ ปัญหาการทุจริต มีการ
ปรับปรุงกฎหมาย และจัดให้มีกลไกป้องกันและ
ปราบปราม ปัญหาชายแดนภาคใต้ ที่พบว่าความ
ไม่สงบ ลดลงจาก ๓๒๖ เหตุการณ์ในปี ๒๕๕๗ 
เหลือ ๙๖ เหตุการณ์ในปี ๒๕๕๘ ส่วนในภาพรวม 
มี ๓ ปัญหาหลัก คือ การค้ามนุษย์ การท�าประมง
ผิดกฎหมาย และความปลอดภัยด้านการบิน ที่มี
การจัดต้ังกลไกขับเคลื่อนทั้งระดับชาติ พร้อมผลัก
ดนัแก้ไขกฎหมายให้ทันสมยั เพือ่สร้างมาตรฐานกบั
ต่างประเทศ ส่วนทิศทางในอนาคตมีทั้งการขยาย
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี ๒ อีก ๕ จังหวัด 
เพื่อเสริมศักยภาพตามแนวชายแดนในการเข้าสู ่
ประชาคมอาเซียน และเน้นการลดความเหลื่อมล�้า
ทางสังคมที่จะสร้างหลักประกันรายได้ ตั้งแต่การให้
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ตลอดจนเบี้ยความพิการ 
จาก ๕๐๐ เป็น ๘๐๐ บาท ให้ครอบคลุม ๑.๓ ล้าน
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พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี ให้ความส�าคัญใน
ล�าดับต้น  ๆ ก�าหนดให้เป็น “วาระแห่งชาติ” ที่ต้อง
เร ่งแก้ไขนั้น ดร.มานะ นิมิตมงคล เลขาธิการ  
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) หรือ    
Anti-Corruption Organization Thailand : ACT 
สะท้อนความเห็นต่อเรื่องนี้แยกออกเป็น ๒ ส่วนคือ

ส่วนที่ ๑ คือ การป้องกันปราบปรามการ       
ทุจริตคอร ์รัปชั่น โดยตั้งข ้อสังเกตในส่วนของ
พฤติกรรมในโครงการต่าง ๆ ว่าปีนี้ยังมีข่าวการโกง
ทีป่รากฏอยูใ่น ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และส�านักงาน
การตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ที่หนักมาก คือ ในส่วน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สะท้อนให้
เห็นว่า ขบวนการคนโกงพร้อมจะโกงกินได้ทุกเม่ือ 
หากมีโอกาสเมื่อใดก็พร้อมจะโกงทันที ถ้าประเมิน
ในเรื่องนี้ให้อยู่ท่ี ๗.๕ คะแนน จากเต็ม ๑๐ คะแนน

ส่วนที่ ๒ คือ การวางมาตรการการป้องกัน
การทจุรติคอร์รปัชัน่ระยะยาว เห็นว่า รฐับาลชดุน้ีได้
วางโครงสร้าง วางระบบที่เอื้อต่อการด�าเนินการ
ปราบปรามการทุจริตได้อย่างดีให้คะแนน ๑๐ เต็ม 
เพราะเมือ่เปรยีบเทยีบตลอดช่วงการท�างานปีเศษ ๆ 
ของ คสช. มีการออกมาตรการระยะยาว มีมติคณะ
รัฐมนตรี (ครม.) ที่เป็นรูปธรรมมากกว่าช่วง ๑๐ ปี
ที่ผ่านมา หรือ ๖ รัฐบาลอย่างชัดเจน ถึงแม้ว่าจะ
ออกมายังไม่หมด เท่าที่นักวิชาการอยากให้มีก็ตาม 
อาทิ ครม. เห็นชอบด�าเนินการโครงการความร่วม
มือป้องกันการทุจริตจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ โดยน�า
แนวคิดข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) มาใช้ 
และออกพระราชบญัญตั ิ(พ.ร.บ.) การอ�านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้น

ปีแห่งการปฏริปูเศรษฐกจิของประเทศไทย
รัฐบาลเดินหน้า “ลงทุน” พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานต้อนรับปีแห่งการปฏิรูปเศรษฐกิจ ๒๕๕๙ 
รัฐบาล โดยกระทรวงคมนาคม พร้อมขับเคลื่อน

มาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของ
ประเทศให้เกิดเป็นรูปธรรม ทั้งทางบก ทางน�้า และ
อากาศ โดยในปีนีจ้ะเริม่ก่อสร้าง ๖ โครงการเร่งด่วน
ตามแผน และปีหน้าอีก ๑๔ โครงการ จะทยอย
ประกวดราคาและก่อสร้าง คาดว่าจะเร่ิมเปิดให้
บริการโครงการต่าง ๆ ได้ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
เพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และอ�านวย
ความสะดวกให้พี่น้องประชาชน

สถาบันพระมหากษัตริย์กับการปกป้อง
และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

๑. รัฐบาลให้ความส�าคัญสูงสุดแก่การ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษตัรย์ิและพระราชกรณยีกจิเพือ่ประชาชน 
รวมทั้งประชาสัมพันธ์และขยายผลโครงการตาม
แนวพระราชด�าริ โดยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 
และกจิกรรมต่าง ๆ ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค

๒. การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยใช้มาตรการ
ทางกฎหมายเพื่อด�าเนินการเกี่ยวกับการกระ
ท�าความผิดทางคอมพิวเตอร์กรณีเว็บไซต์หมิ่น
สถาบัน ด้วยการติดตามและตรวจสอบผู้กระท�า
ความผิดที่เผยแพร่ข้อมูล รูปภาพ หรือการโฆษณา
ที่ไม่เหมาะสมในเว็บไซต์ สื่อออนไลน์ต่าง ๆ ตลอด 
๒๔ ชั่วโมง 

๓. การเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
โดยน�าเสนอแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในเวทีระหว่างประเทศในฐานะหลักการส�าคัญและ
แบบอย่างของการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงในเวที
หารือเกี่ยวกับเป้าหมายส�าหรับการพัฒนาหลัง ค.ศ. 
๒๐๑๕ (Post-๒๐๑๕ Development Agenda) ของ
สหประชาชาติ 

๔. ส�าหรับประเทศไทย ทิศทางของแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 
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(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ได้ยกย่องสถาบันพระ      
มหากษัตริย์ ในฐานะเสาหลัก สร้างเป็นภูมิคุ้มกัน
ประเทศ ให้ก้าวหน้าและมั่นคง

๒๕๕๙ ปีแห่งการปฏิรูปเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย

ในปัจจุบัน แม้เราจะเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้น
ในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ด้านความเชือ่มัน่และการใช้จ่ายของภาคเอกชน แต่
นั่นก็ยังเป็นเพียงการเติบโตในระยะสั้น ซึ่งไม่ใช่เป้า
หมายที่ส�าคัญที่สุด สิ่งส�าคัญที่รัฐบาลต้องการ คือ 
การเตบิโตอย่างมคีณุภาพ ยัง่ยนื และมคีวามสมดลุ 
ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อต้องมีการปฏิรูปเศรษฐกิจ
อย่างจริงจัง โดยต้องสร้างการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจให้เกิดขึ้นจากภายใน ควบคู่ไปกับการเน้น
การส่งออก ซึง่หมายถงึการให้น�า้หนกักบัการพฒันา
เศรษฐกิจท้องถิ่น เพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานรากตามแนวทาง “ประชารัฐ” การกระจายและ
เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว และการลงทุนภาครัฐ เพื่อ
ยกระดับ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
และเพื่อให้โครงสร้างเศรษฐกิจไทยสอดรับกับความ
เปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต 

พลังงานและสิ่งแวดล้อมปีทองด้าน
พลงังาน

๒๕๕๙ ถือเป็นปีทองแห่งการลงทุนด้าน
พลังงานของประเทศไทย โดยรัฐบาลได้ประกาศ
แนวทางและการด�าเนินการที่แน่ชัด ในการลงทุน
ภาคพลงังานตามกรอบบรูณาการพลงังานระยะยาว 
เพือ่ให้เกิดความมัน่คงและเป็นผลทางเศรษฐกจิของ
ประเทศ

สาขาไฟฟ้า ตามแผนพัฒนาก�าลังผลิต
ไฟฟ้า (PDP) เงินลงทุนรวม ๑๒๑,๐๖๐ ล้านบาท 
แบ่งเป็นเงินลงทุนภาครัฐ ๙๑,๐๖๐ ล้านบาท 
โครงการส�าคัญ อาทิ โครงการขยาย/ปรับปรุงระบบ
ส่งไฟฟ้าและการพฒันาปรบัปรงุโรงไฟฟ้าของ กฟผ. 
อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้า

แม่เมาะเครื่องที่ ๔-๗ โครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อ
ไฟฟ้าจากเขื่อนน�้างึม ๓ และน�้าเทิน ๑ โครงการ
ขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ ๑๒ โครงการลงทุนด้าน
ระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ. และ กฟน. พร้อม
เงินลงทุนภาคเอกชน ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ประมาณ
การจากการลงทุนโครงการสร้างโรงไฟฟ้าภาค
เอกชน

สาขาปิโตรเลียม ตามแผนน�้ามันและก๊าซ
ธรรมชาติ เงินลงทุนรวม ๓๔๒,๒๘๔ ล้านบาท แบ่ง
เป็นเงนิลงทนุภาครฐั ๒๖๒,๒๘๔ ล้านบาท โครงการ
ส�าคัญ อาทิ การลงทุนส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม
ของ ปตท.สผ. โครงการระบบท่อก๊าซตามแผน
แม่บทฉบับที่ ๓ โครงการ LNG Receiving Termi-
nal ระยะที่ ๒ โครงการขยายคลัง LPG พร้อมเงิน
ลงทุนภาคเอกชน ๘๐,๐๐๐ ล้านบาท มีโครงการ
ส�าคัญ ได้แก่ ประมาณการจากแผนการลงทุน
ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมของผู้รับสัมปทาน อาทิ 
บริษัท เชฟรอน จ�ากัด (มหาชน) เป็นต้น

สาขาพลังงานทดแทน ตามแผนพัฒนา
พลงังานทดแทน (AEDP) เงินลงทนุรวม ๑๐๒,๒๒๘ 
ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินลงทุนภาครัฐ ๓,๐๐๐    
ล้านบาท โครงการส�าคัญ อาทิ ประมาณการเงิน
สนับสนุนกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
และเงินลงทุนภาคเอกชน ๙๙,๒๒๘ ล้านบาท 
โครงการส�าคัญ ประมาณการโครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน ที่คาดว่าจะจ่ายไฟฟ้าเข้า
ระบบ หรือ COD ในปีนี้ อาทิ โครงการ Solar ส่วน
ราชการ/สหกรณ์ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ขยะ และลม 
ประมาณ ๑,๕๐๐ เมกะวัตต์

สาขาอนุรักษ์พลังงาน ตามแผนอนุรักษ์
พลังงาน (EEP) ๑๒๖,๐๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็นเงิน
ลงทุนภาครัฐ ๘๕,๐๐๐ ล้านบาท โดยมีโครงการที่
ส�าคัญ อาทิ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน (๑๐ สาย) รถไฟรางคู่ เงินสนับสนุน
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ส�าหรับเงิน
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ลงทุนภาคเอกชนจ�านวน ๔๑,๐๐๐ ล้านบาท มี
โครงการส�าคัญ อาทิ เงินลงทุนอาคาร/โรงงาน
ควบคมุ ตามมาตรฐานการอนรุกัษ์พลงังาน และเงนิ
ลงทุนเอกชนตามมาตรการช่วยเหลือ/อุดหนุน    
ภาครัฐ เป็นต้น

การปฏิรูปประเทศไทย
ยกเว้นภาษีอากร การปรับเปลี่ยนสู่สิ่งที่ดีขึ้น 

และคืนผลประโยชน์แก่ประชาชนคนไทยทุกคน คือ
สิง่ทีร่ฐับาลมุง่ปฏบิตัมิาโดยตลอด ล่าสดุในส่วนของ
กฎหมาย ก็ได้มีประกาศใช้พระราชก�าหนดฯ การ
ยกเว้นจากการตรวจสอบไต่สวน ประเมิน หรือสั่งให้
เสียภาษีอากร และความผิดทางอาญาฯ แก่บริษัท 
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรายได้ไม่เกิน ๕๐๐ 
ล้านบาท ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดก่อนหรือใน
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ หรือบริษัท หรือห้างหุ้น
ส่วนนิติบุคคลที่เป็นรัฐวิสาหกิจขนาดกลาง และ
ขนาดย่อม ซึ่งมีทุนช�าระในวันสุดท้ายของรอบระยะ
เวลาทางบัญชีไม่เกิน ๕ ล้านบาท และมีรายได้ไม่
เกิน ๓๐ ล้านบาท เพื่อจูงใจและเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่น

ลดความเหลื่อมล�้า รัฐบาลเร่งพัฒนา
อาชีพคนพิการและผู้สูงอายุ

เมื่อผู ้พิการคือบุคคลท่ีทุกคนต้องช่วยกัน 
ดูแล รวมถึงผู้สูงอายุท่ีก�าลังมีจ�านวนมากข้ึนต่างก็
ต้องการการช่วยเหลือจากพวกเราคนไทยเช่นกัน 
รัฐบาลจึงมอบหมายกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่คงของมนษุย์ (พม.) จดัสวสัดกิารช่วยเหลอื
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพิ่มรายได้ให้กับผู ้ 
ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ

การศึกษาสานพลังประชารัฐยกระดับ
วิชาชีพอาชีวะ

การยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา 
โดยการประสานพลังภาครัฐ เอกชน และประชา
สังคม หรือที่เรียกว่า “ประชารัฐ” เป็นภารกิจส�าคัญ
ทีจ่ะขบัเคลือ่นพฒันาเศรษฐกจิของประเทศให้บรรลุ

ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ภาครัฐและเอกชน ช่วยภาครัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศในเรื่องต่าง ๆ หรือที่เรียกว่าประชารัฐ 
จ�านวน ๑๒ คณะ โดยมีคณะท�างานด้านการยก
ระดับคุณภาพวิชาชีพ (Competitive Workforce) 
เป็น ๑ ใน ๑๒ คณะ

ส�าหรบัแนวทางในการขบัเคล่ือนเพือ่ให้บรรลุ
ผลได ้ก�าหนดแนวทางการประสานพลังรัฐ ๕ 
แนวทางคือ การสร้างค่านิยมให้มาเรียนอาชีวะมาก
ขึ้น ให้ทันต่อความจ�าเป็นในการใช้ก�าลังคนเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เร่งผลิต
ก�าลังคนตามความต้องการเร่งด่วนในคลัสเตอร์
ส�าคัญ ยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษารองรับการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี  โดยเฉพาะหลักสูตร
อาชีวศึกษาต้องด�าเนินการร่วมกัน พัฒนาสถาบัน
ศึกษาสู ่ความเป็นเลิศการประสานงานพลังแห่ง
ประชารัฐ ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวกระโดดที่ส�าคัญใน
การผลิตและพัฒนาก�าลั งคนให ้มีคุณภาพมี
ศักยภาพ และสามารถสนองความต้องการของ
ประเทศและภาคเอกชนอย่างแท้จริง

ความมั่นคง
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ของทุกปี คือวันทหาร 

ผ่านศึก วันส�าคัญที่คนไทยร่วมร�าลึกถึงวีรกรรมและ
ความกล้าหาญของเหล่าทหารผ่านศึก ผู ้ที่ยอม    
เสียสละได้แม้กระทั่งชีวิตของตนเองเพื่อท�าหน้าที่
ปกป้องอธิปไตยของประเทศ ปัจจุบันรัฐบาลดูแล
คุณภาพชีวิตของพวกเขาและครอบครัวเป็นอย่างดี
ผ่านทางองค์การทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ท�าหน้าที่ส�าคัญ
ในการดูแลทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารนอก
ประจ�าการ ตลอดจนผู ้ปฏิบัติหน ้าที่ในการรบ         
ทั้งด้านการจัดกิจกรรมร�าลึก และการดูแลสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ แล้ว องค์การทหารผ่านศึก ยังให้ 
การดูแลเหล่าทหารผ่านศึก ทั้งในด้านการจ่ายเงิน
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เลี้ยงชีพรายเดือน ค่าครองชีพเพื่อผดุงเกียรติ การ
ดูแลครอบครัว และให้สิทธิ์ลดหย่อนค่าโดยสาร
สาธารณะประเภทต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ หาก
ถึงแก่ความตายจะจ่ายเงินให้แก่ทายาทหนึ่งหมื่น
บาท ให้เงินช่วยเหลือเป็นครั้งคราว กรณีเจ็บป่วยปี
ละไม่เกิน ห้าร้อยบาท กรณีผู้อาศัยประสบภัยพิบัติ
จะได้รับความช่วยเหลือเท่าที่เสียหายจริง แต่ไม่เกิน 
๓,๕๐๐ บาท ถึง ๕,๐๐๐ บาท

เกษตรกรรม สร้างเกษตรแปลงใหญ่
๑. รฐับาลเร่งแก้ปัญหาเกษตรกรไทย โดยให้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หาแนวคิดเพื่อแก้
ปัญหาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นที่มาของ “เกษตรแปลง
ใหญ่” คือแผนการบริหารจัดการแบบเดียวกับระบบ
ฟาร์มขนาดใหญ่ ที่เน้นการรวมกลุ่มลดต้นทุน และ
เพิ่มผลผลิต

๒. เกษตรกรปราดเปรื่อง ต่อยอดองค์ความ
รู้ด้านเกษตร รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงการต่าง
ประเทศ เดินหน ้ายกระดับขีดความสามารถ
เกษตรกรไทย โดยร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จัดท�าโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) ต่อยอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร 
เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรไทย ได้เดินทางไปหา
ประสบการณ์ด้านการเกษตรยังต่างประเทศ

 เทคโนโลยีและการสื่อสาร อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงครอบคลุมทั่วประเทศ  

อินเทอร ์เน็ตความเร็วสูงเป ็นเทคโนโลยี
ส�าคัญในการพัฒนาประเทศ แต่ในพื้นที่ชนบทห่าง
ไกลยังมีปัญหาในการเข้าถึงบริการ เนื่องจากภาค
เอกชนไม่เข้าไปลงทุนเพราะไม่คุ้มค่า รัฐบาลจึงก้าว
เข้ามาเป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมด เพื่อสร้างความเท่า
เทียมในสังคม และพร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

หนึ่งปีของรัฐบาลมีผลงานมากยอมรับว่า
มากจริง ๆ งานส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องท่ีดีมาก ส่วน
ปัญหายทุธวธีิในการท�างานกย่็อมมดีีบ้างพลาดบ้าง
แต่ต้องชมว่า รัฐบาลนี้ปรับตัวปรับปรุงแก้ไขปัญหา
ยุทธวิธีได้ค่อนข้างเร็ว     

ต่อค�าถามว่าผู้คนพึงพอใจผลงานรัฐบาลนี้
หรือไม่

 เรื่องที่ประชาชนถูกใจและเป็นจุดเด่นของ
รัฐบาลนั้นส่วนใหญ่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
เป็นการปรับปรุงในแง่การบริหารจัดการ ยังมิใช่การ
ปฏิรูปแก้ไขในเชิงยุทธศาสตร์ประเทศ

 แน่นอนว่าการปฏริปูยทุธศาสตร์ประเทศนัน้
ต้องใช้เวลาไม่อาจเห็นผลทันทีทันใด การจะแก้ไข
ให้เห็นผลเศรษฐกิจรุ ่งเรืองขึ้นในท่ามกลางความ
ตกต�า่ทัว่โลกได้ส�าเรจ็ภายในปีสองปีมนัเป็นไปไม่ได้ 
แต่อารมณ์และความเดอืดร้อนของผูค้นนัน้ รอไม่ได้
และก็มักจะโยนความผิดให้ผู้อ่ืนโดยไม่เห็นความ
ส�าคัญของการปฏิรูปตัวเองก่อน

ด้าน รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน  ์    
นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์ การเมือง เปิด
เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” โดยสะท้อนความเห็นเกี่ยว
กับการท�างานของรัฐบาลทางด้านเศรษฐกิจไว้ ๓ 
ประการอย่างน่าสนใจว่า ภาพรวมดขีึน้เมือ่เทยีบกบั
ปีก่อน เนื่องจาก ประการท่ี ๑ รัฐบาลก�าหนด และ
วางทศิทางยทุธศาสตร์ของประเทศอย่างชดัเจน โดย
เฉพาะการเป็น “คลัสเตอร์” และ “ซูเปอร์คลัสเตอร์” 
ทั้งยังมีความพยายามในการเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของประเทศ แต่ในทางปฏิบัติ 
ด�าเนินการให้เป็นรูปธรรมได้น้ันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่
ต้องจับตากันต่อไป ประการท่ี ๒ คือ ใช้มาตรการ
ต่าง ๆ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตลอดจนการวาง
ยุทธศาสตร์ระยะยาว รัฐบาลท�าได้ดี รวมถึงมี
มาตรการด ้านการท ่องเที่ยว และการเกษตร
อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้อง อย่างไรก็ดี 
ส่วนตัวเห็นว่า ควรด�าเนินการรวมกัน จัดท�าเป็น 
กลุ ่มจังหวัด อาทิ การท่องเที่ยวแบบล้านนา ที่
สามารถรวมหลายจังหวัดภาคเหนือเข้าด้วยกันได้ 
ทั้งยังเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านได้อีกด้วย ภาย
ใต้คอนเซ็ปต์ “One destination” (จุดหมายปลาย
ทางเดียวกัน) อย่างนี้เป็นต้น ประการที่ ๓ คือ 
โครงสร้างพืน้ฐานการขนส่งคมนาคมทีด่�าเนนิการอยู่
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นี ้เป็นการปรบัเปลีย่น แก้ไขปัญหาเดมิจากทีค่วรจะ
ด�าเนินการมาก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งต้องใช้เวลา

 “ส�าหรับเศรษฐกิจปีหน้า เชื่อว่า มาตรการ
ภาครัฐเป็นส่วนส�าคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ประเทศ เรื่องการส่งออกยังมีข้อจ�ากัด ขณะที่การ
ท่องเที่ยวยังเป็นตัวชูโรง ดังเช่น ปีนี้ท่ีมีจ�านวนนัก
ท่องเที่ยวถึง ๒๙ ล้านคน เพิ่มขึ้น ๒๗% ปีหน้าการ
เบิกจ่ายงบประมาณภาครฐัเป็นกลไกส�าคญั อย่างไร
ก็ดี คาดว่า จะสามารถเติบโตปีหน้าได้ ๓% ขณะที่
ปัจจัยเสี่ยงปีหน้า เป็นปัจจัยภายนอก อาทิ การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนท่ีขยายตัวในอัตราที่
ลดลง เป็นต้น”

โดยในมุมมองภาคเอกชนอย่าง “วัลลภ      
วิตนากร”  รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เห็นว่า นโยบายด้านการ
พฒันาอตุสาหกรรมของรัฐบาลชดุน้ี ถือว่ามาถูกทาง 
มีความครอบคลุมและสามารถเรียกความเชื่อมั่น
ของภาคเอกชนให้สามารถกลับมาได้ รวมทั้งยัง
เป็นการแก้ไขจดุอ่อนของประเทศ ภายใต้บรบิทใหม่
ของเศรษฐกิจโลก (New Normal) ท่ีชะลอตัวโดย
เฉพาะการริเริ่มจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแบบ
คลัสเตอร์ ซูเปอร์คลัสเตอร์ และ ๑๐ อุตสาหกรรม
แห่งอนาคต ซึ่งจะท�าให้เกิดการเชื่อมโยงทั้งห่วงโซ่
การผลิต (Supply Chain) ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน�้า
จนถึ งปลายน�้ า  การยกระดับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีของประเทศจากระดับ ๓.๑ ไปสู่ ๔.๐ จะ
ส่งผลดีต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศระยะยาว จึงให้คะแนนความตั้งใจของ
รัฐบาล ๙ คะแนน และคะแนนผลงาน ๘ คะแนน
จากคะแนนเต็ม ๑๐

สอดคล้องกับ “ว่าที่ ร.อ.จิตร์ ศิรธรานนท์” 
กรรมการรองเลขาธิการและประธานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลาง หอการค้าไทย ที่
เห็นว่า ส�าหรับผลงานของรัฐบาลในรอบปีน้ัน คง
ต้องให้คะแนนความตั้งใจ ๙ คะแนนจากคะแนน
เต็ม ๑๐ เนื่องจากการท�างานของรัฐบาลชุดน้ี ค่อน

ข้างมีความตั้งใจในการท�างานที่จะขับเคลื่อนและ
วางรากฐานเศรษฐกิจให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีการ 
เตรียมตัวและวางแผนล่วงหน้ามาเป็นอย่างดี โดย
เฉพาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มต่าง ๆ เพื่อ
เติมเงินเข้าสูร่ะบบให้แก่ประชาชน ซึง่ช่วยเสรมิสร้าง
ความเข้มแขง็ของตลาดภายในประเทศ ลดแรงเสยีด
ทานจากเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่มีแนวโน้มฟื้นตัว ส่วน
คะแนนของผลงาน ขอให้ ๘ คะแนน เนือ่งจากหลาย
มาตรการยังไม่เห็นผลชัดเจน แต่ต้องยอมรับว่า
รัฐบาลชุดนี้ค่อนข้างมีผลงาน แม้ว่าบางมาตรการ
ยังเป็นสิ่งที่จับต้องได้ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะการ
ฟ้ืนความเชือ่มัน่การลงทนุของภาคเอกชนทีอ่าจมอง
เห็นไม่ชัด แต่ส่วนตัวเห็นว่า ความเชื่อมั่นของภาค
เอกชนดีขึ้น หลังจากที่รัฐบาลปล่อยมาตรการ     
ต่าง  ๆ ออกมาเป็นระยะ แต่อย่างไรก็ตาม อยากให้
รัฐบาลหันไปให ้ความส�าคัญกับนโยบายด้าน
การเกษตรมากขึ้น เนื่องจากแนวโน้มภาคเกษตรใน
ปี ๒๕๕๙ ค่อนข้างมีความเปราะบางจากปัญหาภัย
แล้งและราคาสินค้าเกษตรตกต�่าต่อเนื่อง ซึ่งจะส่ง
ผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร ส่งผลต่อเนื่องไป
ยังเศรษฐกิจระดับชุมชน อ�าเภอ และจังหวัด และ
ลามไปถึงภาคเศรษฐกจิอืน่ ๆ ดงันั้น ควรจะต้องวาง
โครงสร้างการเกษตรระยะยาว ต้ังแต่การใช้ตลาด
เป็นตัวน�าในการผลิตสินค้าเกษตร การสร้างสมาร์ท
ฟาร์มเมอร์ท่ีมีความสามารถในการน�าเทคโนโลยี
และเครือ่งจกัรกลมาใช้ในการผลติ ตลอดจนมคีวาม
เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์พืช การปรับเปลี่ยนพื้นที่
ที่ไม่เหมาะสมแก่การปลูกข้าวจ�านวน ๒๗ ล้านไร่ 
ไปปลูกพืชอ่ืนที่มีความเหมาะสมแทน

การสานต่อนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ ที่มี
ขนาดประมาณ ๔๐-๕๐ ไร่ เพื่อที่เกษตรกรจะ
สามารถใช้เครื่องจักรกลขนาดเล็กมาช่วยลดต้นทุน
และเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตได้ รวมทั้งฟื้นฟู
ระบบสหกรณ์ให้มคีวามเข้มแขง็เพือ่เป็นส่วนหนึง่ใน
การขับเคลื่อนภาคการเกษตรของไทย                                    
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ส่วนภาคการส่งออก นพพร เทพสิทธา 
ประธานผู้ส่งออกทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) 
มองว่ารัฐบาลชุดนี้ค่อนข้างรู้ปัญหาว่า ควรจะแก้ไข
ตรงไหนก่อน อะไรคือปัญหาเร่งด่วนท่ีต้องรีบแก้ไข 
และเมื่อเดินหน้านโยบายก็สามารถได้ดี โดยเฉพาะ
การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น ที่มีจุด
หมายในการพยุงเศรษฐกิจไม่ให้ทรุดลงมากกว่านี้ 
และยังเป็นการช่วยฟื้นความเช่ือมั่นของการลงทุน
ให้กลับคืนมา รวมถึงการออกไปโรดโชว์ยังประเทศ
ญี่ปุ่น เพื่อดึงดูดนักลงทุนญี่ปุ่นให้กลับมาลงทุนยัง
ประเทศไทย นอกจากน้ี เห็นว่าผลงานเด่นของ
รัฐบาลคือการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาว 
โดยเฉพาะการเดินหน้าสร้างยุทธศาสตร์การส่งออก
ของประเทศภายใต ้การจัดตั้ งคณะกรรมการ
พัฒนาการค้าระหว่างประเทศ (กพค.) ที่มีนายก
รัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของภาค   
ส่งออกไทย ที่มีการตั้งคณะกรรมการส่งออกระดับ
ชาติข้ึนเป็นชุดแรก และมีการดึงภาคเอกชนเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการด้วย ท�าให้ภาคส่งออกไทยค่อน
ข้างจะมีหวังที่จะฟื้นกลับมาเป็นบวกอีกครั้ง ด้วย
เหตุผลข้างต้นจึงให้คะแนนผลงานรัฐบาลชุดนี้ ๘ 
คะแนน นพพรยังย�้าอีกว่า รัฐบาลจะต้องไม่ลืมที่จะ
ให้ความส�าคัญกับเร่ืองการวางยุทธศาสตร์การค้า
ระหว่างประเทศและนโยบายการต่างประเทศ เพื่อ
ให้เกิดความชัดเจนขึ้น

 ดงัน้ัน รฐับาลไทยจงึจ�าเป็นต้องมกีลยทุธ์ใน
เรื่องนี้ โดยการวางตัวเป็นกลางและสร้างความ
สมดุลของมหาอ�านาจทั้ง ๒ ประเทศ อย่างจีนและ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงชาติยักษ์ใหญ่อื่น ๆ ซึ่งจะช่วย
ให้ประเทศชาตไิด้รบัประโยชน์มากกว่าทีจ่ะเลอืกเข้า
กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และยังช่วยสร้างการยอมรับใน
ระดับเวทีโลกอีกด้วย

 นอกจากนี้ ยังควรเร่งด�าเนินการในเรื่อง
ความตกลงว่าด้วยการอ�านวยความสะดวกทางการ
ค้า (TFA) ขององค์การการค้าโลก (WTO) ที่ไทยได้

ลงสัตยาบันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าน่าจะมี
การลงสัตยาบันครบ ๒ ใน ๓ ของประเทศภาคี และ
จะมผีลบงัคบัใช้ภายในอีกประมาณ ๑-๒ ปีข้างหน้า 
ขณะที่ “อมรเทพ จาวะลา” ผู้อ�านวยการอาวุโส 
ส�านักวิจัยธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เห็นว่า แม้ว่า
รัฐบาลชุดนี้จะมีการออกมาตรการต่าง ๆ มากมาย 
แต่ในส่วนของการลงทุนของภาคเอกชนยังคงต้อง
ติดตามว่า จะฟื้นจริงหรือไม่ เพราะต้องยอมรับว่า 
ในขณะนี้ภาคการผลิตค่อนข้างมีปัญหาหนัก จาก
การส่งออกทั้งปี ๒๕๕๘ ที่ขยายตัวติดลบ

ดังนั้น ภาครัฐจึงควรท�านโยบายการส่งออก
ควบคู่กับนโยบายอุตสาหกรรม คือการหาตลาด  
ใหม่ ๆ ควบคู่กับการพัฒนาสินค้าใหม่เพื่อรองรับ
ตลาด อกีทัง้อาจมกีารออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ
ระยะ ๒ และ ๓ ภายใต้ความระมดัระวงั เพือ่ช่วยพยงุ
ก�าลงัซือ้และเศรษฐกจิภายในประเทศไว้

อย่างไรกต็าม ไม่ว่าเอกชนจะเทใจให้คะแนน
รัฐบาลสูงขนาดไหน แต่รัฐบาลควรต้องไม่ลืมที่จะ
ต้องหามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ก�าลังซื้อให้โตต่อ
เนื่อง เพื่อให้ตัวเลขการขยายตัวเศรษฐกิจเป็นไป
ตามเป้าที่วางไว้

 เพราะเศรษฐกิจปี ๒๕๕๙ ยังคงเปราะบาง 
คาดเดาได้ยาก นายวัลลภ วิตนากร รองประธาน
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า 
ผลงานที่เห็นคือความต้ังใจและความพยายามใน
การแก้ปัญหา ทัง้เรือ่งการกระตุน้เศรษฐกจิ เพือ่เพิม่
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ดังที่เห็นรัฐได้ออก
มาตรการต่าง ๆ เรื่องการให้สิทธิประโยชน์ส่งเสริม
การลงทุน, การประกาศให้ปี ๒๕๕๙ เป็นปีแห่งการ
ลงทุน เดินเครื่องเมกะโปรเจค และโดยเฉพาะการ
ลดอุปสรรคและอ�านวยความสะดวกในเรื่องท�าการ
ค้าที่ยังไม่เห็นมีรัฐบาลไหนตั้งใจจะแก้ปัญหานี้ “ผม
ให้คะแนน ๙๐ จากเต็ม ๑๐๐ ส่วนเรื่องเร่งด่วนที่
รัฐบาลจะต้องรีบด�าเนินการต่อไปคือการแก้ไข
ปัญหา ไอยูยู การบินสากล ค้ามนุษย์ และเพิ่ม
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บรรยากาศการลงทุน การเร่งก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐานและช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (เอสเอ็มอี) เพิ่มเติม นายพจน์ อร่ามวัฒนา
นนท์ นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย กล่าว
ว่า ต้องยอมรับว่ารัฐบาลชุดนี้มีความพยายามใน
การแก้ไขปัญหาและหาทางปฏิรูปในหลาย ๆ ด้าน 
เพียงแต่บางด้านยังเห็นผลช้า เพราะส่วนหนึ่งมา
จากสถานการณ์โลกยังไม่เอื้ออ�านวย ตนให้คะแนน
ความตั้งใจรัฐบาลเต็ม ๑๐๐ และคะแนนลงมือท�า
ที่ ๘๐ คะแนน ด้านภาคอสังหาริมทรัพย์ นาย    
เลอศกัดิ ์จลุเทศ รองประธานกรรมการบรหิารและ
กรรมการผู้อ�านวยการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท 
จ�ากัด (มหาชน) (บมจ.) หรือ PS กล่าวว่า ความ
ตั้งใจของรัฐบาลที่ต ้องการแก้เศรษฐกิจไทยให้
เติบโตเป็นปีแห่งการลงทุนถือเป็นเรื่องที่ดีที่รัฐจะ
ขยับเรื่องการลงทุน แต่จะมีผลแค่ไหนต้องดูกันต่อ
ไป “สิง่ทีช่ืน่ชอบกค็อืการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในรฐับาล
นี้ถือว่าท�าได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเรื่องมาตรฐาน
การบินที่ก�าลังแก้ไขอย่างเป็นระบบ หลังจากท่ีเป็น
ปัญหาเรื้อรังมาหลายรัฐบาล แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ
ระบบการท�างานของข้าราชการที่ต้องกระตุ้นให้ตื่น
ตัวมากกว่านี้ รวมถึงการดูแลธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมให้ยืนอยู่ได้” นายชนินทธ์ โทณวณิก 
กรรมการผู ้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ดุสิต อินเตอร์เนชั่น-แนล กล่าวว่า ผมให้คะแนน ๘ 
เต็ม ๑๐ จากผลงานรัฐบาลท่ีเห็นผลใน ๓ เร่ือง 
ได้แก่ ๑. ความนิ่งทางด้านการเมือง ๒. ปัญหาใน
อดีตไม่ว่าเรื่องการเมืองหรือเร่ืองเศรษฐกิจ หลาย
เรื่องได้แก้ไขดีขึ้น และ ๓. การลงโทษผู้กระท�าผิด 
ส่วนสิง่ทีอ่ยากให้รฐับาลเร่งด�าเนนิการปัญหาเฉพาะ
หน้า ๓ เรื่องหลัก ได้แก่ ๑. การวางโครงสร้าง
เศรษฐกิจของไทยให้ขับเคลื่อนไปอย่างมีทิศทาง 
เช่น การก�าหนด ๑๐ คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้า
หมายเพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เกิดการแข่งขันได้ใน
ระยะยาว การหาวิธีแก้ไขปัญหาค่าจ้างแรงงานไทย

ที่ยังสูงกว่าของประเทศเพื่อนบ้าน ๒. ปรับปรุง
โครงสร้างระบบราชการใหม่ให้ทันกับขนาดของ
เศรษฐกจิไทยและการเปลีย่นแปลงของโลก และ ๓. 
วางโครงสร้างรากฐานการเมืองให้มีเสถียรภาพ แม้
ไม่ได้เต็ม ๑๐๐ แต่ได้สัก ๘๐% ก็ยังดี นายตัน 
ภาสกรนท ีกรรมการผู้อ�านวยการ บมจ.อิชิตัน กรุ๊ป 
กล่าวว่าในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลได้เดินหน้าทั้งใน
โครงการเมกะโปรเจคและอัดเม็ดเงินลงสู่ระบบให้
หมุนเวียนซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจดีขึ้น 
ไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟไทย-จีน, ไทย-ญี่ปุ่น ซึ่ง
จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจภาพรวมในระยะต่อ

ขณะที่ ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ ผู้อ�านวย
การนิด้าโพลล์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(นิด้า) กล่าวว่า หลังจากที่รัฐบาลท�างานครบรอบ ๑ 
ปี เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทางนิด้าได้ส�ารวจ
ความเหน็ของประชาชน ซึง่ส่วนใหญ่เฉลีย่ ๘๖% พงึ
พอใจผลงาน การกล้าตัดสินใจและมีอุดมการณ์
ท�างานเพื่อชาติ ส่วนจุดอ่อนผลส�ารวจ ณ ขณะนั้น
มองว่าการท�างานของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ยังไม่
เห็นผลงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนนัก แต่เมื่อ “ครม.
ประยุทธ์ ๓” มีการปรับหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเป็น 
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ความรู้สึกของประชาชนซึ่ง
ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วจึงมองว่าดีขึ้น 
ตัวผมให้คะแนน ๗๐ เต็ม ๑๐๐ ส่วนการบ้านที่ฝาก
ถึงรัฐบาล ผศ.ดร.สุวิชา กล่าวว่า ณ เวลานี้ปัญหา
เศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่ที่รัฐบาลต้องรีบแก้ไข นัก
ท่องเที่ยวดูเหมือนมากแต่รายได้ไม่มาก ต้องคิดท�า
อย่างไรจะให้ได้รายได้กลับมาเหมือนเดิม ขณะที่
ประชาชนยังต้องเผชิญปัญหาปากท้อง ค่าครองชีพ
ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สวนดุสิตโพลล์เผยแพร่ผลส�ารวจความคิด
เห็นประชาชน ระหว่าง ๑๐-๑๙ ธันวาคม กลุ ่ม
ตัวอย่างทั่วประเทศ ๑,๓๘๖ คน ระบุว่าจุดเด่นใน
การท�างานของรัฐบาล อันดับ ๑ คือท�างานรวดเร็ว 
เด็ดขาดจริงจัง ร้อยละ ๘๑.๒๖ อันดับ ๒ พัฒนา
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โครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาประเทศ ๗๓.๑๒% 
อันดับ ๓ การสื่อสาร ชี้แจง สร้างความเข้าใจให้กับ
ประชาชนต่อเนื่อง ๗๐.๖๙% อันดับ ๔ ท�างานตาม
โรดแมป เปิดเผยตรงไปตรงมา ๖๒.๘๗% และ
อันดับที่ ๕ เน้นการท�างานเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้
กับส่วนรวม ๖๑.๐๐% ขณะที่จุดอ่อนนั้น เห็นว่า
เผชิญกับสภาพเศรษฐกิจที่ตกต�่าและปัญหาสังคม
เสื่อมโทรม ๘๔.๖๑% อันดับ ๒ แก้ปัญหาไม่ตรงจุด 
๗๘.๐๓% อันดับ ๓ การสร้างความเชื่อมั่น ความ
สัมพันธ์กับต่างประเทศยังมีป ัญหา ๗๒.๘๒% 
อันดับ ๔ ขาดการตรวจสอบ ถ ่วงดุลอ�านาจ 
๗๑.๔๕% และอันดับ ๕ ลีลาการพูดของนายกฯ 
ดุดัน แข็งกร้าว บางกลุ่มไม่ชอบ และไม่ให้ความ 
ร่วมมือ ๕๒.๒๐%

ในหัวข้อผลงานท่ีไม่ถูกใจประชาชน อันดับ 
๑ ร้อยละ ๘๓.๐๙ เรื่องแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สินค้า
แพง ค่าครองชีพสูง อันดับ ๒ พืชผลทางการเกษตร 
ข้าว ยางพารา ๗๖.๕๑% เพราะ ราคาผลผลิต
ทางการเกษตรตกต�า่ เกษตรกรได้รบัความเดือดร้อน 
ไม่มีเงิน ไม่มีที่ท�ากิน อันดับ ๓ ความไม่ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน อาชญากรรม ปัญหาจังหวัด
ชายแดนใต้ ๗๔.๙๒%

ในส่วนของผลงานถูกใจประชาชน อันดับ ๑ 
จัดระเบียบสังคม ปราบปรามยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล 
๗๗.๖๐% อันดับ ๒ จัดกิจกรรมคืนความสุข ไบค์  
ฟอร์ มัม/ไบค์ ฟอร์ แด๊ด ๗๔.๒๕% และอันดับ ๓ 
การจัดการป ัญหาความขัดแย ้งในบ ้านเมือง 
๗๐.๑๘% ท้ังนี้ ผลโพลล์ดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นผลงาน
ที่ประชาชนช่ืนชม และสิ่งท่ียังไม่พึงพอใจ ฉายให้
เห็นภาพ ๒ ด้านของการบริหารราชการแผ่นดิน 
รัฐบาลมีจุดแข็งชัดเจนอยู่ท่ีความรวดเร็วเด็ดขาด 
แต่ก็มีจุดอ่อนที่น่ากลัว เรื่องแก้เศรษฐกิจไม่ตก 
ประชาชนได้รับผลกระทบ หน�าซ�้ายังเดือดร้อนจาก
ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต�่า ไม่มีเงินจับจ่าย
ใช้สอย เสียงสะท้อนผ่านโพลล์ สอดคล้องกับตัวเลข

ของทางราชการ เท่ากับเป็นการยืนยันตอกย�้า
เศรษฐกิจบอบช�้ามาก น่าวิตกยิ่งโพลล์ที่ออกมาจึง
รับฟังได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ ต้องได้รับการแก้ไขเร่ง
ด่วน ที่ผ ่านมารัฐบาลได้พยายามแก้ไขด้วยวิธี    
ต่าง ๆ ทั้งปรับเปลี่ยนบุคลากร รวมถึงผลักดัน
มาตรการช่วยเหลอื แต่เมือ่สถานการณ์ไม่ดขีึน้กต้็อง
น�ากลับไปทบทวนใหม่ หาค�าตอบให้ได้เหตุใดจึง
คลี่คลายบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนมิได้ 
รัฐบาลควรเอาใจอย่างเป็นพิเศษ น�าเสียงสะท้อนที่
ได้ยินได้ฟังผ่านการท�าโพลล์ส�ารวจความคิดเห็นนี้
ไปพิจารณาปรับปรุง แก้ไขจุดอ่อนข้อบกพร่องใน
การบริหาร เพื่อจะได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง
ให้ถูกจุด ตรงตามความต้องการของประชาชน การ
ปฏิรูปในทุกมิติเพื่อสร้างเข้มแข็งให้กับประเทศถือ
เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาลที่พยายามจะ
ด�าเนินการให้ส�าเร็จลุล่วงก่อนถึงระยะเวลาการสิ้น
สุดแผน Road Map ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๖๐ โดยตลอดช่วงเดอืนพฤศจกิายนทีผ่่าน นายก
รัฐมนตรีได้เน้นย�้าถึงประเด็นการขับเคลื่อนการ
ปฏิรปูดังกล่าวผ่านรายการคืนความสขุให้คนในชาติ
อยู่หลายครั้ง

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้ใช้
ความพยายามอย่างเต็มที่ในการขับเคลื่อนแผนการ
ปฏิรูป เนื่องจากตระหนักดีถึงข้อจ�ากัดเรื่องเวลาที่
เหลืออยู่อีกไม่มากนัก โดยเฉพาะเมื่อแผน Road 
Map จะสิ้นสุดลงในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ถึงแม้ว่าบางภารกิจอาจต้องใช้เวลายาวนานกว่า
ก�าหนดเวลาของ Road Map และจ�าเป็นต้องส่งไม้
ต่อให้กับรัฐบาลชุดถัดไปด�าเนินงานต่อ แต่ภารกิจ
งานหลายส่วนได้มีความคืบหน้าไปบ้างแล้วเช่นกัน 
โดยสามารถเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การ
ปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ทั้งทางบก ระบบราง ทางน�้า และอากาศ ให้เกิด
ความเชื่อมโยงทั้งภายในและนอกภูมิภาค รวมทั้ง
การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ส�าหรบัภารกจิ
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ที่ต้องเดินหน้าสานต่อให้ส�าเร็จ ประกอบไปด้วย    
๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบการศึกษา 
สร้างการจ้างงานให้เกิดการสร้างอาชีพและมีรายได้ 
ส่งเสรมิการสร้างสรรค์นวตักรรม โดยให้เน้นเพิม่การ
วิจัยและพัฒนาให้มากขึ้น และก่อนให้เกิดการ  
บูรณาการระหว่างกันเพ่ือให้สามารถตอบโจทย์
ความต้องการของประเทศ ขณะเดียวกันจะต้องให้
ความส�าคัญกับการดูแลเรื่องสวัสดิการสังคม และ
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วย ๒. การปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศใหม่ เนื่องจากใน
รอบ ๒๐ ปีที่ผ่านมา โครงสร้างเศรษฐกิจไทยไม่ได้
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใด ๆ เลย โดยยังคงพึ่ง
พิงภาคการส่งออก การใช้แรงงานต้นทุนต�่า และข้อ
ได้เปรียบจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่ากว่าเมื่อเทียบกับ
ประเทศคู่แข่ง แต่ปัจจุบันล�าพังข้อได้เปรียบเหล่านี้
ไม่สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อีกแล้ว ดังน้ันในวัน
นี้จึงต้องเร่งด�าเนินการท้ังเร่ืองการอ�านวยความ
สะดวก เพ่ิมสิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมด้านการค้า
และการลงทุน การส่งเสริมให้เกิดการลงทุนใน
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อยกระดับขีดความ
สามารถในการแข่งขัน และท�าให้ไทยยังคงเป็น
ศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเอาไว้ 
นอกจากนีจ้ะต้องส่งเสรมิให้เกดิวสิาหกจิชมุชน และ
ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ให้มากขึ้น  
เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้มแข็งและมีรายได้  
เพ่ิมขึ้น ๓. ในส่วนของกฎหมาย ระบบราชการ และ
กระบวนการยตุธิรรม จะต้องมกีารก�าหนดมาตรฐาน
ให้ชัดเจนย่ิงข้ึนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และดูแล
คุ้มครองประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม ขณะเดียวกันจะมุ่งเน้นให้เกิด
การวางกรอบกติกาเพื่อป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นได้อย่างยั่งยืน สร้างระบบการให้
บริการภาครัฐทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้อง
ถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ๔. พัฒนาระบบการให้บริการ
สาธารณสุข เพื่อลดความเหลื่อมล�้า เพิ่มโอกาสการ
เข้าถึงของประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มคนผู้มี

รายได้น้อยที่ต้องให้ความส�าคัญเป็นพิเศษ ขณะ
เดียวกันรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณในส่วนดัง
กล่าวให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้
บริการด้านสาธารณสุข ๕. การสร้างความมั่นคง
และลดความเหลื่อมล�้ า  โดยเฉพาะประเด็น
ทรัพยากรธรรมชาตินั้น ถือเป็นเรื่องเร่งด่วน เนื่อง 
จากปัจจุบันพบปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น 
ขณะที่การด�าเนินการของหน่วยงานที่ถือกฎหมาย
อยู ่ ดังนั้น รัฐบาลจึงต้องจัดสรรที่ดินท�ากินและ        
ที่อยู่อาศัยใหม่ รวมทั้งจัดระเบียบเพื่อขอคืนพื้นที่ 
อย่างไรก็ดี การด�าเนินการจะต้องพิจารณาอย่าง
รอบด้าน ค�านงึถงึความเดอืดร้อนของประชาชนด้วย 
โดยน�าหลักนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์มาปรับใช้ โดย
ในขั้นแรกจะเริ่มจากหลักนิติศาสตร์ก่อน เพื่อดูว่า
กฎหมายว่าอย่างไร ท�าถูกต้องหรือไม่ จากนั้นเมื่อ
พิจารณาดูแล้ว หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง ค่อยหันมา
พิจารณาในทางหลักรัฐศาสตร์ เพื่อมาคิดร่วมกันว่า
จะอยู่กันอย่างไร โดยอาจใช้แนวทางการขอใช้พื้นที่
หรือเช่าพื้นที่ ซึ่งหลักการตรงนี้ รัฐบาลขอยืนยันว่า
ไม่ต้องการไล่ที่หรืออพยพใครทั้งนั้น แต่ด�าเนินการ
ไปเพื่อความถูกต้องและจัดเข้าสู่ระบบที่ถูกต้อง

ขณะที่ประเด็นการวางยุทธศาสตร์ ๒๐ ปีนั้น 
นายกรัฐมนตรีได้เน้นย�้าว่าจะต้องท�าให้เกิดการ
ประเมินผลทุก ๆ ๕ ปี เพื่อใช้เป็นเข็มทิศน�าทางการ
พัฒนาประเทศ อีกทั้งจะต้องน�าไปใช้ให้สอดคล้อง
กับการจัดท�าแผนปฏิรูประยะท่ี ๑ อีกด้วย ทั้งนี้ 
รฐับาลตระหนกัดีถงึขดีจ�ากดัของเวลาทีเ่หลอือยู ่แค่
ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากต้องส่ง
มอบภารกิจงานให ้กับรัฐบาลชุดใหม ่  ดังนั้น 
ยทุธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี จงึส�าคญั และต้องท�าให้เหน็
ได้ว่าในอีก ๒๐ ปี จะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศบ้าง 
เพื่อวางอนาคตให้กับคนในประเทศ ซ่ึงจะช่วยสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับประเทศได้ในระยะยาว

สุดท้ายนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการท�างาน
ของข้าราชการด้วยว่าจะต้องท�างานในเชิงรุกและ
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ปรับเปลี่ยนวิธีการท�างานให้เกิดประสิทธิผลเพื่อ
สร้างความกินดีอยู่ดีแก่พี่น้องประชาชน เน่ืองจาก
กลไกราชการถือเป็นส่วนส�าคัญต่อการขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาลไปสู ่การปฏิบัติ ดังน้ัน หาก
ข้าราชการเกิดความไม่เข้าใจและน�านโยบายไปสู่
การปฏบิตัทิีผ่ดิ  ๆ อาจก่อเกดิปัญหาขึน้ได้ เช่น การ
สร้างความขัดแย้งท่ีมากขึ้น อันเกิดมาจากความ   
ไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในนโยบายรัฐบาลของ
ประชาชนในพื้นที่ 

ด้วยเหตนุีข้้าราชการทกุคนและทกุหน่วยงาน
จะต้องเข้าใจก่อนว่าปัญหาอยูต่รงไหน แล้วจะแก้ไข
ปัญหานั้นอย่างไร เพื่อมุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์ขั้นสุดท้าย 
ขณะเดียวกันจะต้องท�างานในเชิงรุก สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ มีวิสัยทัศน์ และรู้จักการพัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถช่วยขับเคลื่อนนโยบายที่
ก�าหนดไว้ไปสู ่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้จะให้ความส�าคัญต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน รวมทั้งต้องสามารถอธิบายและตอบข้อ
ซักถามของประชาชนได้ เพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่
ของประเทศ ให้การสนับสนุนเหมือนดังกับเนื้อเพลง 
“เพราะเธอคือประเทศไทย” ของนายกรัฐมนตรีที่
ประพนัธ์ให้เป็นของขวญัปีใหม่แก่ประชาชนว่า “ฉนั
มีเพียงสองมือกับหนึ่งลมหายใจ พลังคงไม่พอ
จะสร้างฝันให้เป็นไป แต่หากเราร่วมมือต่อเติม
ลมหายใจ วันที่หวังนั้นคงไม่ไกล เพื่อประเทศ 
ไทยของทุกคน” สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนส�าคัญยิ่งต่อการต่อลมหายใจให้ประเทศ

มีชีวิตอยู่สืบไป ซึ่งเง่ือนไขการมีส่วนร่วมก็ขึ้นอยู่กับ
ความเต็มใจและต้ังใจของประชาชน บนพ้ืนฐาน
ความเสมอภาคและขีดความสามารถของแต่ละคน 
โดยทุกคนต่างมีเสรีภาพและอิสรภาพในการตัดสิน
ใจว่าจะร่วมหรือไม่ก็ได้ ปราศจากการบังคับขู่เข็ญ 
อันจะน�าไปสู่ฉันทามติยุติปัญหาทุกสิ่งอย่าง ดังเนื้อ
เพลงเพราะเธอคือประเทศไทย

ชีวิตท่ีเกิดมาเธอคือส่ิงท่ียึดม่ัน ท้ังรักท้ังผูกพันย่ิงส่ิงใด

เพราะเธอน้ันคือประเทศไทย จะไม่ยอมให้ใครมา

ทำาลาย

* ชีวิตไม่จีรัง แต่แผ่นดินต้องย่ังยืน อยากเห็นเธอ

ฟ้ืนคืนและสดใส

ถ้าตัวฉันเองยังหายใจ จะยากเย็นแค่ไหนก็ไม่ท้อ

** แต่มีเพียงสองมือกับหน่ึงลมหายใจ พลังคงไม่พอจะ

สร้างฝันให้เป็นไป

แต่หากเราร่วมมือต่อเติมลมหายใจ วันท่ีหวังน้ันคงไม่

ไกลเพ่ือประเทศไทยของทุกคน

*** ฉันมีเพียงสองมือกับหน่ึงลมหายใจ พลังคงไม่พอ

จะสร้างฝันให้เป็นไป

แต่หากเราร่วมมือต่อเติมลมหายใจ วันท่ีหวังน้ันคงไม่

ไกลเพ่ือประเทศไทยของทุกคน

(ก้าวสู่ความหวังอันย่ิงใหญ่ จะคืนความสุขใจให้ทุกคน)

บรรณานุกรม
- จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๐. วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙.
- ไทยคู่ฟ้า วารสารส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. หน้าที่ ๒๐-๒๑ เล่มที่ ๒๘.  
- บทสรุปส�าหรับผู้บริการ ผลงานรัฐบาลรอบ ๑ ปี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา. (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒   
 กันยายน ๒๕๕๘).
- ส�านักข่าวอิศรา ฉบับวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘.
- หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ ๓๕ ฉบับที่ ๓๑๑๕. วันที่ ๒๐-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘.
- หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ ๓๕ ฉบับที่ ๓๑๑๖. วันที่ ๒๔-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘.
- หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้าที่ ๑๔ ฉบับวันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘.
- หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ปีที่ ๖๖ ฉบับที่ ๒๒๘๘๕.
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เสนาศึกษา

ย้อนต�ำนำน
กำรสร้ำงคลองเชื่อม ๒ ฝั่งทะเลของโลก
ประจกัษ์แจ้งเหน็จริงว่ำ น�ำมำซึง่ควำมเจริญด้ำนเศรษฐกจิและสังคม  

พลอากาศตรี ณัฏฐอรรจน์ ถวิลหวัง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติ

ศึกษาความเป็นไปได้ในการขุดคลองกระฯ

สร้ำง “คลองกระ” เชื่อม ๒ ฝั่งทะเลไทย คือหัวใจกำรสร้ำงสันติสุข
ให้ชำยแดนใต้ และศักยภำพ แห่งควำมมั่นคงของชำติ อย่ำงยั่งยืน

อริสโตเตลิ (นกัวทิยาศาสตร์และปรชัญากรกีโบราณ พ.ศ. ๑๖๐) ได้ยกย่องความกล้าหาญเป็น
แหล่งก�าเนิดแห่งคุณธรรม (Virtues) ทั้งนี้เนื่องจากการรักษาคุณธรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณธรรม 
ความซือ่สตัย์สจุริต ความมัน่คงต่อหลกัการ เหน็ประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตนนัน้ ท�าได้
ยากกว่าการละเมิด หรือละทิ้งคุณธรรมเหล่านี้ และต้องอาศัยความกล้าหาญเท่านั้น ที่จะด�ารง
คุณธรรมเหล่านี้ ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร

(Leadership ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร bhubate.sak@dpu.ac.th)

ความกล้าหาญ...ต้นธารของความเป็นผู้น�า

โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของไทย 
เกิดได้ครั้งแรกเพราะการตัดสินพระราชหฤทัย
อันกล้าหาญชาญปรีชาในพระพุทธเจ้าหลวงฯ 

เพราะการมองการไกลของบรรพบุรุษไทยใน
อดีต จึงท�าให้ลูกหลานไทยในปัจจุบันได้มีพสุธา
อาศยั ไม่ตกเป็นอาณานคิมของขนชาตใิด อยูก่นิ
กันไปด้วยความร่มเย็นเป็นสุขตามสภาพแวดล้อม
ของยุคสมัย

นบัเป็นพระมหากรณุาธคิณุอย่างหาทีส่ดุ
ไม่ได้ โดยหลังจากการเสด็จประพาสยุโรปของ
พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว  
(รัชกาลท่ี ๕) จ�านวน ๒ ครั้ง  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ 

และ พ.ศ. ๒๔๕๐ นอกจากจะเป็นการเชื่อมสัมพันธ์
ไมตรี และทอดพระเนตรความเจริญของชาติตะวัน
ตกแล้ว พระองค์ฯ ยังทรงได้ศึกษาพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานฯ ของชาวยุโรป น�ามาวางรากฐานและ
พัฒนาสยามประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองเฉกเช่น 
ชาวยุโรปในขณะนั้น

พระองค์ฯ ทรงพัฒนาโครงสร้างขนาด
ใหญ่ของประเทศไทย ด้านเศรษฐกิจเพ่ือความ
อยู่ดีกินดีให้กับประชาชนที่ส�าคัญ เช่น การสร้าง
ทางรถไฟสายส�าคัญเชื่อมต่อทุกภาคของสยาม 
สร้างท่าเรือ สร้างถนน สร้างไปรษณีย์โทรเลข และ
การขุดคูคลองจ�านวนมากเพื่อการคมนาคม และ
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การชลประทาน เป็นต้น พระราชกรณียกิจดัง
กล่าว ได้รับการสดุดีและแซ่ซ้องสรรเสริญจาก
ลูกหลานไทยในปัจจบุนั นบัว่าพระราชกรณยีกจิ 
ของพระองค์ เป็นการวางรากฐาน ระบบ “โลจสิ 
ติสก์” สู่ปัจจุบัน แต่ก็น่าเสียดายท่ีลูกหลานไทยใน
ระยะต่อมา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของ
ประเทศได้ล่าช้ามากและขาดการสานต่อ เช่น  มี
การถมคลองท่ีบรรพบรุษุขดุไว้จ�านวนมาก แล้วสร้าง
เป็นถนนทดแทน เมือ่เข้าสูฤ่ดฝูน เป็นเหตใุห้น�้าท่วม
กรงุเทพฯ และปริมณฑล ส่วนการพฒันาระบบรถไฟ
กเ็ป็นไปอย่างล่าช้าไม่ทนัสมยัเท่าเทยีมนานาอารยะ
ประเทศ สะท้อนถึงพระราชหฤทัย อันกล้าหาญ  
กอปรกับพระปรีชาญาณ อันกว้างไกลในพระ
องค์ฯ ส่งผลให้อาณาประชาราษฎร์เกิดความ
ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
ของชาติ เกิดได้จากโอกาสและความกล้าหาญ
การตัดสินใจของผู้น�า

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของ
ไทยยุคประชาธปิไตยทีเ่กดิจากการกล้าตดัสนิใจของ
ผู้น�าคือ โครงการอีสเทิร์นซี บอร์ด หรือโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก เกิดขึ้นในปี 
พ.ศ. ๒๕๒๔ ยุค ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 
เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นการวางแผนยุทธศาสตร์
ใหม่ของประเทศ โดยกระจายความเจริญและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจจากกรุงเทพฯ ไปสู่ภูมิภาค

โครงการคลองกระ นับเป็นการพัฒนาโครง 
สร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ทางน�้าเพื่อสร้างประเทศ 
ไทยเป็นศนูย์กลางการคมนาคมของภมูภิาค มคีวาม
คิดริเริ่มและนโยบายชัดเจนผลักดันมา หลายยุค
หลายสมัย เป็นเวลา ๓๐๐ กว่าปีมาแล้ว แต่ยังขาด
การกล้าตัดสินใจของผู้น�าในขั้นตอนสุดท้าย

นับเป็นนิมิตหมายอันย่ิงใหญ่เมื่อ องคมนตรี 
ธานินทร์  กรัยวิเชียร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ท�า
จดหมายเปิดผนึก ๒ ฉบับ (๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

และ ๙ มกราคม ๒๕๕๙) ถงึพลเอก ประยทุธ์ จนัทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาต ิเพือ่เสนอข้อคดิเหน็เกีย่วกบัการปฏริปู
ประเทศไทย ทั้งนี้จดหมายเปิดผนึกฉบับดังกล่าว 
เสนอข้อคิดเห็นให้มีการปฏิรูปกิจการพาณิชย์นาวี 
เพื่อพัฒนาการเดินเรือ และการขุดคอคอดกระ    
โดยสมควรศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อพลิกวิกฤติ    
ให้เป็นโอกาส พลิกแผ่นดินให้เป็นแผ่นดินทอง 
ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่ส�าคัญ
แห่งหนึ่งของโลก

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ง
ชาติ ได้รับจดหมายเปิดผนึกของ องคมนตรี 
ธานินทร์  กรัยวิเชียร อดีตนายกรัฐมนตรี และ
จะส่งให้คณะกรรมการร่างรฐัธรรมนญู (กรธ.) ต่อไป 
พร้อมกับได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน (๑๒ มกราคม 
๒๕๕๙) เกี่ยวกับข้อเสนอของ องคมนตรีฯ ให้
ทบทวนการขุดคลองกระ ว่าโครงการฯ อยู่ระหว่าง
การศึกษา แต่มีการศึกษาด้านข้อดี ต้องศึกษา
ข้อเสียด้วย, ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แก้
ได้หรือยัง, ถามว่าจะเอาเงินจากไหนมาสร้าง, 
ยังมีความจ�าเป็นอื่นเร่งด่วนกว่า ไม่ได้บอกว่า
ไม่ท�า และศึกษาด้านความมั่นคงด้วย

ความยากจนข้นแค้นและความเปราะ
บางทางเศรษฐกจิของชาต ิคอื ภยัคกุคามความ
มั่นคง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบ 
แห่งชาติ เมื่อครั้งศึกษาในวิทยาลัยป้องกันราช
อาณาจักร ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๑ ได้วจิยัเรือ่ง กองทพั
ไทยกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (Non-Tradition 
Threats) ซึ่งงานวิจัยดังกล่าว สรุปว่า “ปัญหา
ความยากจน” จะกระทบโดยตรงกับสังคม ท�าให้
สังคมอ่อนแอ เพราะความยากจนและด้อยโอกาส
ในสงัคมมกัจะไม่ได้ความยตุธิรรม และขาดโอกาสฯ
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ในห้วงยุทธการ “ใต้ร่มเย็น” มี พลโท 
หาญ ลลีานนท์ ได้ใช้นโยบายการเมอืงน�าทหาร 
ที่ ๖๖/๒๕๒๓ พร้อมกับออกค�าสั่ง กองอ�านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในประเทศ ภาค ๔ (กอ.รมน.
ภาค ๔) เรื่อง นโยบายใต้ร่มเย็น เมื่อ ๒ ตุลาคม 
๒๕๒๔ เพื่อให้เป็นยุทธศาสตร์ในการเอาชนะ
ศัตรูของชาติทางภาคใต้

ผลจากการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ ดัง
กล่าว สามารถแก้ปัญหา และการก่อความไม่สงบ
ให้คลี่คลายลงเกือบทุกปัญหา สถาปนาเสริมสร้าง
ความเข้าใจ และสันติสุข กลับคืนมาสู่พื้นที่ภาคใต้ 
ทั้งนี้ก็เพราะว่า หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องภายใต้การ
บริหารจัดการ ของ กอ.รมน.ภาค ๔ ได้ก�าหนด
นโยบายท่ีชัดเจน และสอดคล้องคู่ขนานกันท้ัง
การปราบปราม และพัฒนาโครงการต่าง ๆ 
ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เข้าถึงมวลชน สามารถ
สร้างความเข้าใจอย่างถกูต้องกบัผูน้�าทางศาสนาใน
พื้นท่ี และองค์กรต่างประเทศ

แต่ท�าไมในระยะ ๑๐ ปี ต่อมา (พ.ศ. 
๒๕๓๖-๒๕๔๖) เหตกุารณ์ในพืน้ที ่๓ จงัหวดัภาค
ใต้ กลับสู่ความสงบเป็นห้วง ๆ และมีความ
รุนแรงเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ 

มีงานวิจัยของส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) เรื่อง “ข้อค้นพบเพื่อท�าความ
เข้าใจปัญหาพื้นฐานของจังหวัดปัตตานี ยะลา
นราธิวาส” เมื่อ ปี ๒๕๔๕ โดยมีนายปริญญา อุดม
ทรัพย์ (ผู้ว่าราชการ จังหวัดนราธิวาส) เป็นหัวหน้า
โครงการวิจัย เพื่อค้นหาเสียงสะท้อนจากพื้นที่ และ
รากเหง้าของปัญหา สรุปได้ ดังนี้

- ปัญหาเศรษฐกิจ คือ เกิดความยากจน 
ค่าแรงต�่า เยาวชนบางส่วนต้องไปท�างานที่ประเทศ
มาเลเซีย

- ผลผลิตทางการเกษตรตกต�่า และถูกกด
ราคาจากพ่อค้าคนกลาง 

- ปัญหาเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น การทุจริตต่อ

ขณะเดียวกัน สภาพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ได้ประเมิน “เส้นวัดความยากจน 
และด�ารงชีพของคนไทย” (เมื่อปี ๒๕๔๔- ปัจจุบัน) 
ไว้ว่า มาตรฐานการด�ารงชีพขั้นต�่า คือมีรายได้ 
๒,๔๙๒ บาท ต่อคนต่อวัน ปัจจุบันประมาณการ 
คนจน มีจ�านวน ๘.๔ ล้านคน ส่วนบุคคลที่มีรายได้
อยูเ่หนอืเส้นวดัความยากจนเรยีกว่า คนเกอืบจน ดัง
นั้นคนจน+คนเกือบจน คิดเป็นจ�านวน ๑๕.๖ ล้าน
คน หรือ ๒๓.๕% ของประชากรไทยทั้งหมด

แนวโน้ม จ�านวน  “คนจน+คนเกือบจน” 
ในยุคเศรษฐกิจถดถอยและเปราะบางของไทย 
มแีต่จะเพิม่ข้ึน เพราะราคาพชืผลการเกษตรต�า่ 
ประกอบกับ เกิดภัยแล้งซ�้าซากตามหลอกหลอน 
รวมทั้งมีหนี้สินครัวเรือนเพ่ิมขึ้นสูงถึง ๘๘% ของ 
GDP กระทั่งรัฐบาลต้องฉีดยา “ประชารัฐ” เข้าสู่
ระบบเพือ่เยยีวยาแก้ปัญหาเป็นการเฉพาะหน้า 
รวมเป็นมูลค่าไม่ต�่ากว่า ๒ แสนล้านบาท ขณะ
เดยีวกันปัจจยัเสีย่งทางเศรษฐกจิทีอ่นัตราย คอื การ
ส่งสินค้าออกไปขายต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นรายได้
หลัก หรือเคร่ืองจักรส�าคัญ มีมูลค่าการส่งออกอดีต 
๗๐% มีสภาพหดและถดถอยต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 
๒๕๕๘ เรียกกันว่า “ ติดลบ ๒ %”

ป ัจจัยหนึ่งซึ่ งสัมพันธ ์กับ ป ัญหาความ
ยากจน ก็คือ เกิดภาวะการว่างงานอย่างต่อเนื่อง 
โดยองค ์การนายจ ้างผู ้ประกอบการค ้าและ
อุตสาหกรรมไทย ประมาณ ๗๐ %  มีนโยบายไม่รับ
แรงงานเพิ่ม ควรใช้อัตราเดิม ปี ๒๕๕๘ ขณะ
เดียวกันกระทรวงแรงงาน เปิดเผยตัวเลขการว่าง
งาน (ตุลาคม ๒๕๕๘) มีจ�านวน ๓๔๙,๐๐๐ คน  
ถือว่าสูงสุดในรอบ ๕ ปี ซึ่งเป็นปัจจัยซ�้าเติมความ
ยากจนของประชาชนเพิ่มขึ้นอีก

ความยากจนและความไม่เป็นธรรมของ
รัฐ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม คือ ราก
เหง้าและเงื่อนไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน 
๓ จงัหวดัชายแดน
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โครงการพัฒนาต่าง ๆ และไม่เข้าใจสภาพสังคม 
ชุมชน และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

- นโยบายไม่สอดคล้องกับท้องถิ่น เพราะ
ไม่มีการส�ารวจปัญหา และความต้องการจาก
ประชาชน

นอกจากนั้นยังมีงานวิจัยส�าคัญเพื่อค้นหา
ข้อเท็จจริงการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ของพลเอก ธีรชัย นาควานิช 
ผู ้บัญชาการทหารบก และเลขาธิการ คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อครั้งเป็นนักศึกษา
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (พ.ศ. ๒๕๕๒-
๒๕๕๓) สรุปถึงเหตุการณ์การก่อความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีปัจจัยเงื่อนไขส�าคัญ 
๓ ประการ เพื่อเคลื่อนไหว ปลุกปั่น ขยายวงของ
ปัญหา ได้แก่

(๑) เงื่อนไขพื้นฐานด้านวัฒนธรรม 
สังคม ที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นท่ีซึ่งเก่ียวข้องกับ
ชาติพันธ์ ภาษา และประวัติศาสตร์ของพื้นที่ ได้น�า
มาปลุกปั่นเพื่อปลูกฝังความคิด และความเชื่อที่ผิด 
รวมทั้ง สร้างความรู้สิ่งแปลกในหมู่ประชาชน

(๒) เงื่อนไขพื้นฐานด้านการเมืองการ
ปกครอง ซึ่งเก่ียวข้องกับการใช้อ�านาจรัฐท่ีขัดแย้ง
กับวิถีชีวิตของคนในพื้นท่ี พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม
และความไม่เป็นธรรมของกระบวนการยุติธรรม เจ้า
หน้าที่ไม่สามารถเป็นที่พึ่งของประเทศได้ ส่งผลให้
ประชนชนไม่ได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ

(๓) เ ง่ือนไขพื้นฐานด้านการพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคม ทีไ่ม่ก่อให้เกดิความเหลือ่มล�า้ 
เนื่องจากระบบเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ไม่เข้มแข็ง  และกระจายผลการพัฒนาอย่าง
ไม่เป็นธรรม เกิดปัญหาการว่างงาน และความ
ยากจนค่อนข้างมาก รวมทั้งคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่อยู่ในเกณฑ์ต�่า 

มีประเด็นที่น่าสนใจยิ่งกับ ผลงานวิจัย 
ดังกล่าวของพลเอก ธีรชัย นาควานิช ใน 

“ค�าน�า” ความตอนหนึ่งว่า แม้ว่าหน่วยงานของ
รัฐได้น�ายุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “เข้าใจ เข้าถึงพัฒนา” 
ซึ่งทุกคนยอมรับว่า เป็นแนวทางท่ีถูกต้องมา
เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ 
แต่ผ่านมา ๖ ปี ขณะนั้นเหตุการณ์ยังไม่สงบ
เป็นปกติสุข จึงเป็นที่เคลือบแคลงสงสัยของ
สังคมว่า เจ้าหน้าที่ นักการเมือง และกลุ่มผู้มี
อิทธิพลในพื้นที่ต ่างพากัน เลี้ยงไข้ ไม่ให้
เหตกุารณ์สงบเน่ืองจากมผีลประโยชน์แอบแฝง

โครงการ “คลองกระ” เสมือนยาสามัญ
ประจ�าบ้านของพ่ีน้อง ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
โดยมีสรรพคุณ เสริมสร้างสันติสุขให้เกิดเป็น
รูปธรรม ดังน้ี

ปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็น
ปัญหาสะสมและทับถมมาจากปัญหารากเหง้า 
ได ้แก ่  ป ัญหาด้านความยากจน ป ัญหาด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ปัญหาด้านการเมือง การ
ปกครอง โดยเฉพาะความไม ่ เป ็นธรรมของ
กระบวนการยติุธรรม ซึง่ปัญหาต่าง ๆ เหล่านีซ้�้าซาก
และไม่ได ้รับการเยียวยาทันอาการ ส ่งผลให ้
ประชาชนขาดความร่วมมือกับรัฐ หรือต่อต้าน
อ�านาจรัฐบาล กระทั่งกลายเป็นปัญหาและ
เงื่อนไขด้านวัฒนธรรมและสังคม อันเป็นอัต
ลักษณ์ของพี่น้องชาวมุสลิม เพื่อปลูกฝังความ
เชื่อและความคิดที่ผิด ให้เกิดการต่อสู้กับเจ้า
หน้าท่ีของรัฐ

จากการศึกษาความเป็นไปได้ขั้นต้นของ
โครงการคลองกระฯ ของนักวิชาการภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ทั้งไทยและเทศสรุปผลการศึกษาด้าน
เศรษฐกิจและสังคม สามารถเสริมสร้างสันติสุขให้
เกิดกับพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้

๑) แก้ปัญหาการว่างงานได้ ตั้งแต่ระยะ
การศึกษาความเป็นไปได้ทุกขั้นตอน การก่อสร้าง
คลองและเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะเกิดอัตราการจ้าง
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งานตั้งแต่ ๑-๓ หมื่นอัตรา (ระยะสั้น-ปานกลาง)  
และประมาณ ๕ ล้านอัตรา (ระยะยาว) ทั้งนี้  
เนื่องจากโครงการคลองกระ มีพื้นที่ตั้งอยู่ในจังหวัด
ภาคใต้ ดังนั้น พี่น้องชาวใต้จะได้รับประโยชน์จาก
โครงการโดยตรง การสร้างงาน สร้างอาชพี สร้างราย
ได้ โดยเฉพาะอาชีพภาคบริการ

๒) เสริมสร้างความรักและความเข้าใจ
ของคนในชาต ิเนือ่งจากโครงการคลองกระ จะเป็น
เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษขนาดใหญ่ จะมแีรงงานทุก
ภูมิภาค หลั่งไหลเข้ามาประกอบอาชีพในพื้นที่ เกิด
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากท้องถิ่นอย่างผสม
ผสานกัน น�าไปสู่การเกิดความรักและความเข้าใจ
ของพี่น้องร่วมชาติ

๓) รัฐมีรายได้จากการบริหารคลอง
จ�านวนมาก สามารถที่จะน�ารายได้ดังกล่าวส่วน
หนึ่ง ใช้เพื่อสังคมในพ้ืนท่ีภาคใต้ เช่น พัฒนาการ
ศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ  การสาธารณสุข  การประกัน
สังคมและการปรับปรุงคุณภาพชีวิตประชาชนให้
ร่มเย็นเป็นสุข และทัดเทียมอารยประเทศ เกิดความ
รักบ้านเกิดเมืองนอนอันเป็นแผ่นดินทองของพี่น้อง
ชาวใต้อย่างย่ังยืน

๔) โครงการ “คลองกระ” ดินแดน
มหศัจรรย์ด้านการท่องเทีย่วของไทยและภาคใต้ 
เฉกเช่นคลองปานามา และคลองสุเอซ สร้างอาชีพ 
และรายได้มหาศาล เกิดประโยชน์กับท้องถิ่นแดน
ใต้มากที่สุด

 “คลองกระ” ตั้งอยู่ในอาณาเขตและดิน
แดนภายใต้อธิปไตยของไทยโดยสมบูรณ์

ผู้เขียนได้ศึกษาเอกสารวิจัย “ประเด็น
ปัญหาเกี่ยวกับโครงการขุดคลองคอคอดกระ” 
โดย นาง รจพร ยุทธเสรี หลักสูตร นิติศาสตร์
มหาบัณฑิต ปี ๒๕๔๙ เสนอต่อมหาวิทยาลัย
รามค�าแหง วิเคราะห์สถานะทางกฎหมายของ
คลองกระตามกฎหมายระหว่างประเทศ สรุปได้
ดังนี้ 

(๑) คลองระหว่างประเทศซึ่งเป็นทางน�้า
เทียมระหว่างประเทศที่มนุษย์ขุดขึ้นเพื่อความ
สะดวกต่อการสัญจรทางน�้า (เช่น คลองสุเอซและ
คลองปานามา) ซึ่งรัฐผู้มีอ�านาจอธิปไตยเหนือ
คลองส�าหรับการเดินเรือระหว่างประเทศ 
สามารถใช้การก�าหนดกฎเกณฑ์ การออกข้อ
บังคับต่าง ๆ ตามกฎหมายระหว่างประเทศได้ 
รวมทั้ง ข้อก�าหนดตามสนธิสัญญา ข้อก�าหนด
เฉพาะของคลอง และฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐที่จะ
แสดงอ�านาจอธิปไตย รวมเป็นนิยามของคลอง
ระหว่างประเทศ 

อ�านาจอธิปไตยดังกล่าว รัฐเจ้าของคลอง
ระหว่างประเทศสามารถอนุญาต ควบคุม การเดิน
เรอื ฝ่ายระหว่างประเทศ โดยการให้สมัปทาน (Con-
cession) ให้กบับรษิทัเอกชน หรอืยกเลกิสญัญาเช่น
ว่านั้น เมื่อใดก็ได้ ผู้เดินเรือผ่านไม่ควรละเมิดข้อ
บังคับตามระบอบของกฎหมายระหว่างประเทศ

(๒) ในกรณ ี“คลองกระ”หรอื คอคอดกระ
เดิม (Kra Isthmus)  ซึ่งมีลักษณะกายภาพทาง
ภูมิศาสตร์ เป็นการเชื่อมระหว่างอ่าวไทย (ชุมพร) 
และทะเลอันดามัน (ระนอง) เมื่อพิจารณาแล้วน่าน
น�้าคลองกระอยู่ภายในเส้นฐานทะเลอาณาเขตของ
ประเทศไทย ซึง่มเีส้นแบ่งอย่างชดัเจน ส�าหรบัคลอง
กระ ซึ่งปากล�าน�้าอยู่ที่อ�าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 
และตดิกบัอ่าวไทย ทีอ่ยูใ่นประเทศไทยซึง่ถอืว่าเป็น
อ่าวประวัติศาสตร์ (History bay) อันเป็นน่านน�้า
ประเทศส่วนหนึ่งด้วย รวมทั้งประเทศไทยเป็นรัฐ
เจ้าของน่านน�้าในประเทศและเป็นรัฐที่อ้างสิทธิ 
(Claming Nation) รัฐบาลไทยมีอ�านาจอธิปไตย
ในพื้นที่ดังกล่าว โดยมีอ�านาจ ใช้ประโยชน์ใน
น่านน�้า ของตนเองรวมทั้งการจัดการบริการ
สาธารณะ และจดัสรรประโยชน์เพือ่ส่วนรวมใน
เรื่องทรัพยากรธรรมชาติอย่างเต็มท่ี ฯลฯ

ทั้งนี้ กิจการทั้งหมดที่รัฐบาลไทย ได้กระท�า
นั้นมีการใช้อย่างต่อเนื่อง อย่างเปิดเผย อย่างมี
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ประสิทธิภาพเพื่อมวลชน และไม่มีการคัดค้านการ
ใช้อ�านาจจากรัฐอื่น ๆ (Acquiescence) อีกทั้งรัฐ
ชายฝั่งย่อมมีอ�านาจอธิปไตย (Sovereignty) เหนือ
น่านน�า้ในประเทศ ในท�านองเดยีวกนักบัท่ีรฐัชายฝ่ัง
มีอ�านาจอธิปไตยเหนือดินแดน (Torritory) ส่วนที่
เป็นแผ่นดิน

ทั้งนี้ รัฐบาลไทยเจ้าของคลองกระ มี
อ�านาจอธปิไตยอย่างสมบรูณ์ทัง้ด้านนติิบญัญตัิ 
บริหารและตุลาการ ในการใช้อ�านาจเหนือ
คลองกระ ที่มีลักษณะเป็นน่านน�้าในประเทศ 
โดยไม่มีข้อยกเว้นเรื่องการเดินเรือผ่านโดย
สุจริต

โครงการ “คลองกระ” มุ่งสร้างสันติสุข 
และความเจรญิให้ภาคใต้ จงึไม่เป็นเงือ่นไขการ
แบ่งแยกดินแดน

มีผู ้น�าประเทศไทยหลายคน และหลาย
รัฐบาล เป็นห่วงเป็นใยว่าโครงการคลองกระ “แยก
ประเทศออกด้านกายภาพ ๒ ส่วน เสมือน
ตัดขาดแผ่นดิน อาจน�าไปสู ่การแบ่งแยก
ประเทศด้านกายภาพ ๒ ส่วน  หรือได้รับผล  
กระทบจากปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้”  
ขณะเดียวกัน ยังมีส�านึกเลยเถิดว่า จะขัดต่อ
รัฐธรรมนูญมาตรา ๑ “ประเทศไทย เป็นราช
อาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้”

ตามผลสรุป “แนวคลองกระ” ที่ขุดเชื่อม
ระหว่างอันดามันกับอ่าวไทยถือได้ว่า มีลักษณะ 
เส้นทางภูมิศาสตร์ทางทะเลเป็นน่านน�้าในประเทศ 
(Inland water) ซึ่งรัฐเจ้าของน่านน�้าในประเทศ      
มีอ�านาจอธิปไตยอย่างสมบูรณ์ในการใช้อ�านาจใน
น่านน�้าของตน

ดังนั้น การสร้างหรือขุดคอคอดกระ 
เชือ่มระหว่างทะเลอนัดามนักบัอ่าวไทย มคีวาม
ยาวประมาณ ๑๑๐-๑๒๐ มีความกว้างประมาณ 
๔๕๐ เมตร และความลึกประมาณ ๒๕-๒๗ 
เมตร  ให้เรือเดินสมุทร น�้าหนัก ๓๐๐,๐๐๐ คัน  

ขนส่งสินค้าเข้า-ออก และผ่านคลองกระ เพื่อ
ใช้ประโยชน์เป็นเส้นทางเดินเรือและประโยชน์
อื่น ๆ รัฐบาลไทยท่ีเป็นเจ้าของคลองกระ จึงมี
อ�านาจอธปิไตยอย่างสมบรูณ์ท้ังด้านนติบิญัญตัิ 
บริหาร และตุลาการในการใช้อ�านาจเหนือ
คลองที่มีลักษณะเป็นน่านน�้าในประเทศ

ขณะเดยีวกนัเส้นทางคมนาคมและทางรถไฟ 
ที่สัญจรปกติระหว่างพื้นที่ภาคใต้กับภูมิภาคอื่น ๆ 
จะสามารถผ่านข้ามแนวคลองกระได้เหมือนเดิม 
โดยจะมีการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ทางรถยนต์
และทางรถไฟ จ�านวน ๖-๘ แห่ง รวมทั้ง สร้าง
อุโมงค์ลอดใต้ล�าคลอง ๒ แห่ง (อุโมงค์รถยนต์ ๑ 
แห่ง และรถไฟ ๑ แห่ง) ดงันัน้ลกัษณะทางกายภาพ
แนวคลองกระจึงมิได้แบ่งประเทศเลย เพราะมีเส้น
ทางคมนาคมสัญจรได้ตามปกติ

หากพิจารณาเชิงเปรียบเทียบของเส้นทาง
แนวคลองกระ จะมีลักษณะทางกายภาพ เหมือน
แม่น�้าเจ้าพระยาซึ่งมีความยาว ๓๗๒ กิโลเมตร 
ความกว้าง ประมาณ  ๒๐๐-๒๕๐ เมตร และความ
ลึก ประมาณ  ๘ เมตร มีเรือท่องเที่ยว และขนส่ง
สินค้าสัญจรอย่างคับคั่งตลอดล�าน�้า ขณะเดียวกัน 
มสีะพานข้ามแม่น�า้เจ้าพระยาระหว่างทศิตะวนัออก
และทิศตะวันตกอีก ๔๙ แห่ง และมีอุโมงค์ลอดใต้
แม่น�้าอีก ๑ แห่ง รวมทั้งมีเขื่อนเจ้าพระยากั้นแม่น�้า
อีก ๑ แห่ง เพื่อให้การคมนาคม ๒ ฝั่ง แม่น�้าเชื่อม
ต่อถึงกัน

สภาพภมูปิระเทศและกายภาพของคลอง
กระ มีสภาพเฉกเช่นความเจริญที่เกิดขึ้นกับ
ล�าน�้าเจ้าพระยา มีเรือขนส่งสินค้าข้ามไป- มา 
ระหว ่างทะเลอันดามันกับอ ่าวไทย มีเขต
เศรษฐกิจพิเศษตลอดแนวคลอง และมีรถยนต์
และรถไฟ ข้าม ๒ ฝั ่งคลองกระ ได้สะดวก
ปลอดภัยไม่น่ากลัว ตามมโนของบางคนและ
บางกลุ่มว่า จะเกิดการแบ่งแยกประเทศออก
เป็น ๒ ส่วน เพราะเป็นการมองไม่ครบทุกมิติ
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และรอบด้าน เป็นการสร้างความน่าตื่นกลัว
หรือปลุกผีชี้โพรงให้กระรอก (ผู้ไม่หวังดี) ใช้
เป็นเหตุผลต่อต้านการขุดคลองกระ

ในประเด็น การมโนย้อนยุคดึกด�าบรรพ์ ว่า 
“คลองกระ” จะเป็นแนวคลอง ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑ “ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอัน
เดียว จะแบ่งแยกมิได้” ซึ่งนัยส�าคัญมาตรานี้ 
หมายถึง ประเทศไทยเป็นรัฐเด่ียวไม่แบ่งแยก
เป็นหลายรัฐ และมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น
ประมุขของรัฐ รวมทั้งประชาชนทุกคนอยู่ภาย
ใต้อ�านาจอธิปไตยของรัฐเดียวกัน หากมีผู้ใด
หรือกลุ่มคนใด แบ่งแยกดินแดนหรือพื้นที่เป็น
รฐัใหม่ และแยกอ�านาจอธิปไตยเป็นของตนเอง 

ถือว่า ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา ๑ อย่างแน่นอน
ค�าว่า “แบ่งแยกดนิแดนมไิด้” จงึหมายถึง 

ไม่มกีลุม่บคุคลใดแยกการปกครองออกจากดนิ
แดนประเทศไทยและรัฐบาลไทย ดังนั้น การ
สร้างคลองกระจึงไม่ใช่เป็นการแบ่งแยกการ
ปกครองจากรัฐบาลไทย เพราะ “คลองกระ” มี
สถานะเป ็นน ่ านน�้ าและดินแดนภายใน
ประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลเป็นเจ้าของคลอง มี
อ�านาจอธิปไตยเหนือดินแดนอย่างสมบูรณ์ 
(ตามท่ีวิเคราะห์มาแล้ว)
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เสนาศึกษา

ความขัดแย้งบริเวณภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียมีมาเป็นระยะเวลานาน หลังจาก
สงครามอิหร่าน-อิรัก ยุติลงเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ค.ศ.๑๙๙๘ นานประมาณ ๗ ปี กับ
อีก ๑๐ เดือน แต่ความขัดแย้งยังคงมีอยู่ ถึงจุดวิกฤติเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๙๐ 
เมื่อกองทัพอิรักเข้ายึดครองประเทศคูเวตได้ในเวลารวดเร็ว แม้ว่าจะพยายามมีการ
เจรจาทางการทูตเพือ่แก้ไขความขดัแย้งทีเ่กดิขึน้นีแ้ต่ไม่ส�าเรจ็ จงึน�ามาสูก่ารแก้ไขด้วย
ปฏิบตักิารทางทหารของกองทพัพนัธมติร...บทความนีก้ล่าวถงึ การรกุของกองพลทหาร
ราบยานเกราะที่ ๑ และกองพลทหารราบยานเกราะที่ ๒๔ เพื่อผลักดันกองทัพอิรัก  
ออกจากคูเวต ที่โลกรู้จักในชื่อสงคราม ๑๐๐ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ กุมภาพันธ์ 
ค.ศ.๑๙๙๑ 

ปฏบิตักิาร
ทางทหารภาคพืน้ดนิ
ในสงครามอ่าวเปอร์เซียครั้งที่ ๑

                                                                                           
พล.อ.ทรงพล  ไพนุพงศ์

แคบฮอร์มุซ (Hormuz มีส่วนที่แคบที่สุดกว้าง ๕๔ 
กิโลเมตร เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญที่สุดของโลก 
เรือบรรทุกน�้ามันขนาดใหญ่ของโลกผ่านช่องแคบนี้
ประมาณ ๑ ใน ๓ ของโลก) มีอันตราย จึงมีหลาย
ประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งระดับมหาอ�านาจทาง
ทหารและประเทศใกล้เคียงรอบอ่าวเปอร์เซีย ที่
เกี่ยวข้องมีผลประโยชน์จึงเกิดความไม่มั่นคง หลาย
ครัง้ทีท่ัง้สองฝ่ายได้ท�าการโจมตเีรอืบรรทกุน�า้มนั ใน
ที่สุดกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาส่งเรือรบท�าการลาด
ตระเวนคุ้มครองเส้นทางเดินเรือ  

๑. กล่าวทั่วไป 
ความขัดแย้งระดับภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียที่

ส�าคัญคือ สงครามอิหร่าน-อิรัก ระหว่างปี ค.ศ. 
๑๙๘๐-๑๙๘๘ มีปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่
ระดับกองทัพน้อย ดังนั้นพื้นที่ปฏิบัติการมีขนาด
กว้างใหญ่ตามแนวชายแดน พร้อมทั้งได้รับการ
สนับสนุนการโจมตีทางอากาศมาเป็นเวลานาน 
ประกอบทั้งสองประเทศเป็นผู้ส่งออกน�้ามันสู่ตลาด
โลกเป็นจ�านวนมาก ประกอบกับการส่งน�้ามันจาก
อ่าวเปอร์เซียทางเรือบรรทุกน�้ามันก่อนที่จะพ้นช่อง

  เสนาศึกษา      
เสนาศึกษา        

เสนาศึกษา  

         เสนาศึกษ
า      เสนาศึกษา

        เสนาศึกษา
   เสนาศึกษา 

     เสนาศึกษา   
   เสนาศึกษา     

   เสนาศึกษา  

  เสนา         ศึก
ษา      เสนาศึกษ

า        เสนาศึกษ
า  

  เสนาศึกษา      
เสนาศึกษา        

เสนาศึกษา  

  เสนาศึกษา      
เสนาศึกษา        

เสนาศึกษา 



64 เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๑ เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ค.ศ.๑๙๘๗ เรือ
ฟรีเกตจรวดน�าวิถีชื่อสตาร์ค (USS Stark FFG-31) 
ขนาด ๔,๑๐๐ ตนั พร้อมลกูเรอื ๒๒๐ นาย ถกูโจมตี
จากจรวดน�าวิถีโจมตีเรือแบบเอ็กโซเซ่ต์ (Exocet 
AM-39 หัวรบขนาด ๑๖๕ กิโลกรัม) ท�าการยิงมา
จากเคร่ืองบินขับไล่แบบมิราจ เอฟ-๑ (Mirage F-1) 
กองทัพอากาศอิรัก ได้รับความเสียหายอย่างมาก
ทางด้านกราบเรือซ้ายบริเวณกลางล�าเรือใกล้แนว
ระดับน�้าเป็นผลให้ลูกเรือเสียชีวิต ๓๗ นาย และได้
รับบาดเจ็บ ๒๑ นาย แต่เรือยังสามารถลอยล�าอยู่
ได้ และต่อมาได้รับการช่วยเหลือ 

กองทัพสหรัฐอเมริกาได้ติดตามปฏิบัติการ
ทางทหารของทั้งสองประเทศ พื้นที่การรบส่วนใหญ่
อยู่ในพ้ืนที่ประเทศอิหร่านเนื่องจากกองทัพอิรักเป็น
ฝ่ายเข้าตก่ีอน จงึทราบยทุธวธิแีละขดีความสามารถ
ของทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างดี ห้วงสงครามเย็นกองทัพ
อากาศสหรัฐอเมริกาใช้การถ่ายภาพทางอากาศ
เหนือเป้าหมายที่ต้องการโดยเครื่องบินลาดตระเวน

ทางยุทธศาสตร์ชื่อแบล็คเบิร์ด (SR-71 Blackbird) 
บินด้วยความเร็วสูง ๓ มัค ที่เพดานบินสูง ขณะนั้น
ไม ่มีเครื่องบินขับไล ่แบบของฝ่ายคุกคามที่จะ
ติดตามได้ทัน สหรัฐอเมริกาจึงมีภาพถ่ายที่ทันสมัย
ที่สุดในการประเมินค่าและตีความเพื่อจะทราบขีด
ความสามารถที่แท้จริง เพื่อจะน�ามาวางแผนทาง
ด้านยุทธศาสตร์ทางทหารในอนาคต 

๒. ปฏิบัติการทางทหารภาคพื้นดิน 
ปฏบิตักิารทางทหารในยทุธการโล่ทะเลทราย 

(Operation Desert Shield) เริ่มต้นเมื่อวันที่ ๒ 
สิงหาคม ค.ศ.๑๙๙๐ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ
ก�าลังทหารให้มีความคุ้นเคยกับภูมิประเทศทะเล
ทราย รวมทั้งการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์ทางทหาร
ขนาดหนักของกองทัพสหรัฐอเมริกา จากประเทศ
สหรัฐอเมริกาและจากประเทศเยอรมนีทั้งเคลื่อน
ย้ายทางเรอืขนส่งขนาดใหญ่และเครือ่งบนิขนส่งทาง
ยุทธศาสตร์ ได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ค.ศ. 

ภาพกราฟฟิกการวางก�าลังทั้งสองฝ่ายในยุทธการพายุทะเลทราย ห้วงการรุกทางภาคพื้นดิน ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
เส้นหลักการรุกคือกองทัพน้อยที่ ๗  เพื่อเข้าผลักดันก�าลังรบหลัก กองทัพอิรัก (หน่วยริพับลิกันการ์ด) 

ที่วางก�าลังบริเวณแนวชายแดน อิรัก-คูเวต (ลูกศรล่าง เป็นเส้นหลักการรุกของกองพลทหารราบยานเกราะที่ 1 The Big Red One) 

  เสนาศึกษา      
เสนาศึกษา        

เสนาศึกษา  

         เสนาศึกษ
า      เสนาศึกษา

        เสนาศึกษา
   เสนาศึกษา 

     เสนาศึกษา   
   เสนาศึกษา     

   เสนาศึกษา  

  เสนา         ศึก
ษา      เสนาศึกษ

า        เสนาศึกษ
า  

  เสนาศึกษา      
เสนาศึกษา        

เสนาศึกษา  

  เสนาศึกษา      
เสนาศึกษา        

เสนาศึกษา 



65เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๑ เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๖ และกองพลยานยนต์ที่ ๗ กองทัพน้อยริพับลิกัน
การ์ดเป็นหน่วยด�าเนินกลยุทธ์ที่ได้ประจ�าการด้วย
อาวุธที่ทันสมัยในขณะนั้นคือ รถถังหลักที-๗๒ (T-
72) ขนาด ๔๑.๕ ตัน ปืนหลักล�ากล้องเรียบขนาด 
๑๒๕ มิลลิเมตร และรถรบทหารราบแบบบีเอ็มพี-๑ 
(BMP-1) ขนาด ๑๓.๒ ตัน ปืนหลักขนาด ๗๓ 
มิลลิเมตร บรรทุกทหารได้ ๑๑ นาย (เป็นทหารราบ 
๘ นาย) ผลิตจากอดีตสหภาพโซเวียต ได้รับการฝึก
ที่ดีพร้อมทั้งมีสวัสดิการดีกว่าหน่วยทั่วไป

๓.๒ กองก�าลังทางบกพันธมิตร 
 กองทัพบกสหรัฐอเมริกามีก�าลังรบหลัก

คือ กองทัพน้อยที่ ๑๘ ประกอบด้วย กองพลยาน
เกราะเบาที่ ๖ (ฝรั่งเศส) กองพลที่ ๘๒ กองพลที่ 
๑๐๑ และกองพลทหารราบยานเกราะที่ ๒๔ และ
กองทัพน้อยที่ ๗ ประกอบด้วย กองพลยานเกราะ  
ที่ ๑ กองพลยานเกราะที่ ๑(อังกฤษ), กองพลทหาร
ม้าที ่๑ กองพลยานเกราะที ่๓ และกองพลทหารราบ
ยานเกราะที่ ๑ พร้อมด้วยส่วนฐานของกองทัพน้อย 
และก�าลงันาวกิโยธนิสหรฐัอเมรกิา (I MEF) ประกอบ
ด้วย กองพลนาวกิโยธนิที ่๑ และกองพลนาวกิโยธนิ 
ที ่๒    

     กองทัพพันธมิตรคือ กองบัญชาการร่วม
เหนือ ประกอบด้วย กองทัพน้อยที่ ๒ อียิปต์ พร้อม

๑๙๙๑ จงึได้เปลีย่นเป็นพายุทะเลทราย (Operation 
Desert Storm) เมื่อวันท่ี ๑๗ มกราคม ค.ศ. ๑๙๙๑ 
นับเป็นปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่หลังสงคราม
เวียดนาม ก�าลังทหารพันธมิตรเข้าร่วมปฏิบัติการ
รวม ๑๔ ประเทศ มกี�าลงัทหารรวมทัง้สิน้ ๙๕๖,๖๐๐ 
คน (เป็นทหารสหรัฐอเมริกา ๗๐๐,๐๐๐ คน) 
กองทัพอิรักมีก�าลังทหาร ๖๕๐,๐๐๐ คน พร้อมด้วย
ก�าลังส�ารอง ๑ ล้านคน รถถัง ๕,๕๐๐ คัน ปืนใหญ่
สนาม ๓,๐๐๐ กระบอก เครื่องบินรบและเฮลิคอป 
เตอร์ ๗๐๐ เครื่อง กองพลด�าเนินกลยุทธ์รวม ๕๓ 
กองพล และหน่วยรบพิเศษ ๒๐ กองพลน้อย

๓. การประกอบก�าลัง  
๓.๑ กองทัพบกอิรัก 
      กองทัพบกอิรักมีก�าลังรบหลักที่ส�าคัญ

คือ กองทัพน้อยที่ ๗ กองทัพน้อยที่ ๔ กองทัพน้อย
ที่ ๓ และกองทัพน้อยที่ ๒ พร้อมด้วยหน่วยริพับลิ
กันการ์ด (Republican Guard) คือ กองทัพน้อย     
ริพับลิกันการ์ดที่ ๑ กองพลยานเกราะที่ ๑ กองพล
ยายเกราะที่ ๒ กองพลทหารราบยานเกราะที่ ๓ 
กองพลยานยนต์ที่ ๔ และกองพลที่ ๘ และกองทัพ
น้อยริพับลิกันการ์ดที่ ๒ ประกอบด้วย กองพลทหาร
ราบยานเกราะที่ ๕ กอง พลทหารราบยานเกราะที่ 

รถถังหลักแบบเอ็ม-๑เอ๑ (M-1A1, Abrams) ปฏิบัติการทางทหารใน
ยุทธการพายุทะเลทราย ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๙๙๑ 

เป็นก�าลังหลักกองพลยานเกราะ และกองพลทหารราบยานเกราะ

กองพันทหารราบยานเกราะที่ ๑ - ๔๑ กองพลน้อยยานเกราะ 
ที่ ๓ กองพลทหารราบยานเกราะที่ ๑ (The Big Red One) พร้อม

ด้วยรถรบทหารราบ เอ็ม-๒ (M-2) เรียกว่าการรบที่นอร์ฟอล์ค 
(Battle of Norfolk) วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๙๙๑   เสนาศึกษา      
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ด้วยก�าลังรบกองทัพอาหรับขนาดกองพลน้อยรวม 
๕ กองพลน้อย และกองบัญชาการร่วมตะวันออก 
ประกอบด้วย

ก�าลังรบกองทัพอาหรับขนาดกองพลน้อย
รวม ๗ หน่วย 

๔. การด�าเนินกลยุทธ์
๔.๑ การรุกภาคพื้นดิน
 ๔.๑.๑ กองพลทหารราบยานเกราะที ่๑ 

(The Big Red One)
 ข้ึนการบงัคบับญัชากบักองทพัน้อยที ่๗  

เป็นส่วนเข้าตีหลักเพื่อท�าลายกองทัพอิรักที่ยึดครอง

คเูวต ยทุโธปกรณ์หลกัคอื รถถงัเอ็ม-๑เอ๑ (M-๑A๑ 
Abrams) รวม ๒๔๑ คัน และรถรบทหารราบเอ็ม-๒ 
(M-2 Bradley) รวม ๒๒๑ คัน ท�าการรกุในวนัที ่๒๔ 
กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๙๙๑ ได้เคลื่อนก�าลังเข้าสู ่
เขตแดนอิรักทางตอนใต้ขนานไปตามแนวชายแดน
คูเวต ได้ปะทะกับกองพลทหารราบที่ ๒๖ ต่อมา
ปะทะกับกองพลยานเกราะที่  ๒ (Al-Medina) 
ประกอบด้วย กองพลน้อยยานเกราะที่ ๒ กองพล
น้อยยานเกราะที่ ๑๐  และกองพลน้อยทหารราบ
ยานเกราะที่ ๑๔ และกองพลยานเกราะที่ ๑ (Ham-
murabi) ประกอบด้วย กองพลน้อยยานเกราะที ่๑๗ 
กองพลน้อยยานเกราะที่ ๑๘ กองพลน้อยทหารราบ
ยานเกราะที ่๘ และกองพลน้อยทหารราบยานเกราะ
ที่ ๙ ทั้งสองหน่วยขึ้นการบังคับบัญชากับกองทัพ
น้อยรพิบัลกินัการ์ดที ่๑ มปีฏบัิติการทางทหาร เรยีก
ว่าการรบ ๗๓ อีสต้ิง (Battle 73 Easting) ระหว่าง
วันที่ ๒๖-๒๗ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๙๙๑ ได้รับชัยชนะ 
อิรกัสญูเสยีหนกั (รถถงั ๘๕ คัน รถรบทหารราบ ๔๐ 
คัน และรถเกราะล้อยาง ๓๐ คัน พร้อมทหาร ๖๐๐-
๑,๐๐๐นาย) เข้าสู่เมืองอุมกาซาร์ (Umm Qasr) 
บริเวณทางตอนใต้ของอิรักใกล้กับแนวชายแดน
คูเวต ยุติปฏิบัติการเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ค.ศ. 

จรวดหลายล�ากล้อง (MLRS : Multiple Launch Rocket System/M-270) มีน�า้หนัก ๒๔.๙ ตัน ความเร็ว ๖๔ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระยะปฏิบัติ
การไกล ๖๔๐ กิโลเมตร และพลประจ�ารถ ๓ นาย ท�าไปยังเป้าหมายได้ไกล ๓๒ กิโลเมตร (ขึ้นกับชนิดของลูกจรวด) 

  รถถังแบบไทป์-๖๙ (Type-๖69) กองทัพบกอิรัก ถูกยิงท�าลาย
ในพื้นที่การรบกลางทะเลทรายได้รับความเสียหายอย่างหนัก  
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๑๙๙๑ เมื่อจบภารกิจเคลื่อนที่กลับสู่ที่ตั้งปกติ   
 ๔.๑.๒ กองพลทหารราบยานเกราะ     

ที่ ๒๔
      ขึ้นการบังคับบัญชากับกองทัพน้อยที่ 

๑๘ เป็นส่วนเข้าตีรองเพื่อท�าลายการถอนตัวของ 
กองทัพอิรักอออกจากคูเวต มียุทโธปกรณ์หลักคือ 
รถถังเอ็ม-๑ เอ ๑ (M-1A1 Abrams) รวม ๒๔๑ คัน 
และรถรบทหารราบเอ็ม-๒ (M-2 Bradley) รวม 
๒๒๑ คัน ท�าการรุกในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ค.ศ. 
๑๙๙๑ ได้รบัการต้านทานเพยีงเลก็น้อยจากกองพล
ที่ ๔๙ เข้ายึดได้สนามบินทัลลิล (Tallil) และสนาม
บนิจบับาฮ์ (Jabbah) เมือ่วนัที ่๒๖ กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 
๑๙๙๑ ได้ยุติปฏิบัติการเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 
ค.ศ. ๑๙๙๑  เมือ่จบภารกจิเคลือ่นทีก่ลบัสูท่ีต้ั่งปกติ   

๔.๒ ความสูญเสีย 
 กองพลทหารราบยานเกราะท่ี ๑ เคลือ่น 

ที่จากแนวออกตีเข้าสู่เขตแดนของอิรักได้ไกล ๒๖๐ 
กโิลเมตรท�าลายกองพลทหารราบท่ี ๒๖ จับเชลยศกึ
ได้ ๒,๖๐๐ นาย ท�าการรุกต่อไป ท�าลายรถถังได้ 

๕๕๐ คัน รถสายพานล�าเลียงพลได้ ๔๘๐ คัน และ
จับเชลยศึกได้ ๑๑,๔๐๐ นาย เมื่อถึงเช้าวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๙๙๑ เคลื่อนก�าลังมาถึงถนนท่ี
เรียกว่า ไฮเวย์แห่งความตาย (Highway of Death) 
เข้ายึดเมืองสอฟ์วัน (Safwan) พร้อมทั้งสนามบิน 

กองพลทหารราบยานเกราะที่ ๒๔ เคลื่อนที่
จากแนวออกตีเข้าสู่เขตแดนของอิรักได้ไกล ๔๑๖ 
กิโลเมตร สามารถท�าลายรถถังและรถสายพาน
ล�าเลียงพลได้ ๓๖๐ คัน ปืนใหญ่ ๓๐๐ กระบอก รถ
บรรทุก ๑,๒๐๐ คัน อากาศยาน ๒๕ เครื่อง จรวด 
๑๙ ลูก เครื่องมือช่าง ๕๐๐ ชิ้น และจับเชลยศึกได้
กว่า ๕,๐๐๐ นาย หน่วยสูญเสียทหาร ๘ นาย และ
ได้รับบาดเจ็บ ๓๖ นาย  

 

รถถัง ที-๖๒ (T-62) ขนาด ๓๗ ตัน ปืนหลักชนิดล�ากล้องเรียบ
ขนาด ๑๑๕ มิลลิเมตร กองทัพบกอิรัก ถูกยิงท�าลายโดย

ฝ่ายสหรัฐอเมริกา

 ปฏิบัติการทางทหารในยุทธการพายุทะเลทราย ปฏิบัติการร่วมกัน
ระหว่างรถรบทหารราบ (IFV) แบบเอ็ม-๒ (M-2) ร่วมกับรถถังหลัก

แบบเอ็ม-๑ เอ ๑ (M-1A1) จัดเป็นกองพลหนัก

รถถังหลักที-๗๒ (T-72) ขนาด ๔๑.๕ ตัน ปืนหลักล�ากล้อง
เรียบขนาด ๑๒๕ มิลลิเมตร  (2A46M)  เครื่องยนต์ ดีเซลขนาด 
๗๘๐ แรงม้า และพลประจ�ารถ ๓ นาย ผลิตจากอดีตสหภาพ

โซเวียต ปัจจุบันมียอดผลิตกว่า ๒๕,๐๐๐ คัน 
(กองทัพบกอิรักจัดหาก่อนจะเกิดสงครามอ่าวเปอร์เซียครั้งที่ ๑ 

รวม ๑,๐๐๐ คัน เป็นรุ่น T-72/T-72M/T-72M1)
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๕. บทสรุป 
ปฏิบัติการทางทหารในยุทธการพายุทะเล

ทรายเป็นปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่ของโลก 
อาวุธส่วนใหญ่ได้วิจัยพัฒนาขึ้นจากห้วงสงคราม
เย็นของสองชาติอภิมหาอ�านาจทางทหารของโลก 
จึงมีความทันสมัยที่สุดที่น�าเข้าปฏิบัติการ พร้อมทั้ง
มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในทุกด้านโดย
เฉพาะในด้านการหาข่าวกรองทางทหารซึ่งเป็น

อุปกรณ์ทางทหารที่จะช่วยให้มีความได้เปรียบใน
พื้นที่การรบ โดยพื้นที่การรบเป็นทะเลทรายขนาด
ใหญ่ที่แห้งแล้ง จึงน�ามาเป็นบทเรียนที่ได้รับมาเป็น
แนวทางในการวิจัยพัฒนาอุปกรณ์ทางทหารต่อไป
ในอนาคต  

 บรรณานุกรม
  ๑. https://en.wikipedia.org/wiki/Gulf_War
  ๒. https://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_battle_of_the_Gulf_War_ground_campaign
  ๓. https://en.wikipedia.org/wiki/๒24th_Infantry_Division_(United_States)
  ๔. https://en.wikipedia.org/wiki/๑st_Infantry_Division_(United_States)
  ๕. https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_73_Easting
  ๖. https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Norfolk
  ๗. https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Medina_Ridge
  ๘. https://en.wikipedia.org/wiki/Iran-Iraq_War

รถรบทหารราบบีเอ็มพี-๑ ขนาด ๑๓.๒ ตัน ปืนหลักขนาด 
๗๓ มิลลิเมตร จรวด น�าวิถีต่อสู้รถถังเอที-๓ แซกเกอร์ (๔ นัด) 

บรรทุกทหาร ๑๑ นาย (ทหารราบ ๘ นาย) 
ผลิตจากอดีตสหภาพโซเวียต 

(ในภาพของกองทัพบกอิรัก ที่ได้รับความเสียหายจากการรบ)

ไฮเวย์แห่งความตาย (Highway of Death) เป็นซากยานเกราะ
ที่ถูกท�าลายห้วงกลางคืนวันที่ ๒๖-๒๗ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๙๙๑ 

เป็นซากรถรบทหารราบบีเอ็มพี-๑ ซากรถถังหลักที-๗๒ 
และซากรถสายพานล�าเลียงพลแบบไทป์-๖๓  เสนาศึกษา      
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รากไทย: ศรีวิชยั
ชิลิโพชิ หรือโฟชิ หรือคันโทลี หรือโคยิง 

เป็นค�ำที่ชำวจีนใช้เรียกขำนอำณำจักรทำงตอนใต้
ของแหลมมลำยู มีชื่อว่ำอำณำจักรศรีวิชัย มีใน
บนัทกึศลิำจำรกึของวดัเสมำในเมอืงนครศรธีรรมรำช 
ตำมจำรึกระบุว่ำอำณำจักรศรีวิชัยตั้งอยู่บนแหลม
มลำยูเป็นเมืองท่ำค้ำขำยส�ำเภำระหว่ำงคนพื้นถิ่น 
และพ่อค้ำจำกแดนไกลโพ้นทะเล สันนิษฐำนว่ำ
ศูนย์กลำงของอำณำจักรนี้น่ำจะอยู ่บริเวณเมือง    
ปำเล็มบังบนเกำะสุมำตรำ ประเทศอินโดนีเซีย มี
ควำมเจริญรุ่งเรืองอยู่ในชว่งพุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๔ 

ศิลำจำรึกและพระพุทธรูปโบรำณจ�ำนวน
มำกที่พบในอ�ำเภอไชยำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เป็น
ที่มำของข้อสันนิษฐำนศูนย์กลำงอำณำจักรศรีวิชัย
น่ำจะอยู่บริเวณนี้ แต่เมื่อพบจำรึกกำลำสัน ในปี 
พ.ศ. ๑๓๒๒ เน้ือควำมในจำรึกท�ำให ้ เกิดข ้อ
สันนิษฐำนใหม่ว่ำ เมืองไชยำน่ำจะเป็นเมืองท่ำ
ส�ำคญัของอำณำจกัรศรีวชิยัเช่นเดยีวกับตำมพรลงิค์ 
(นครศรีธรรมรำช) ซึ่งมีฐำนะเป็นเมืองประเทศรำช
ของอำณำจักรศรีวิชัยมำก่อน กำรที่ไชยำเป็นเมือง

ท่ำกำรค้ำทำงทะเลที่ส�ำคัญ ส่งผลให้อำณำจักรแห่ง
นี้มีกองทัพเรือที่มีควำมเข้มแข็งมีควำมสำมำรถใน
กำรยุทธ์ทำงน�้ำอย่ำงยิ่ง

อำร์ วี มำจุมดำร์ นักประวัติศำสตร์และนัก
โบรำณคดีชำวอินเดียได ้น�ำเสนอควำมเห็นว ่ำ 
อำณำจักรศรีวิชัยมีศูนย์กลำงอำณำจักรอยู่บนเกำะ
ชวำ ก่อนต่อมำได้ย้ำยไปตั้งที่นครศรีธรรมรำช    
ภำยหลังซึ่งขัดแย้งกับข้อสันนิษฐำนของ ควดริทซ์ 
เวลส์ นักประวัติศำสตร์ชำวอังกฤษซึ่งคิดเห็นไปใน
ทำงเดียวกันกับหม่อมเจ้ำจันทร์จิรำยุ รัชนี ว ่ำ
อำณำจักรศรีวิชัยนั้นมีที่ต้ังอยู่ที่เมืองไชยำ จังหวัด
สุรำษฎร์ธำนีมำแต่แรกต้ังอำณำจักร ส่วนทำงซีก
โมโนนักโบรำณคดีชำวอินโดนี เซียคิดเห็นว ่ำ
อำณำจักรศรีวิชัยอยู่ที่เมืองจัมบี หรือซัมพิในเกำะ
สุมำตรำ ควำมเห็นต่ำงที่หลำกหลำยนี้อำจเป็นนัยที่
ท�ำให้มีมโนภำพถึงควำมเป็นไปได้ว่ำอำณำจักร    
ศรีวิชัยซึ่งเป็นอำณำจักรที่มีดินแดนเป็นเกำะแก่ง  
น่ำจะมีกำรปกครองแบบสหพันธรัฐโดยมีเมือง
ศูนย์กลำงที่ส�ำคัญอยู่บนแหลมมลำยูและหมู่เกำะ

พ.ท.หญิง กรกมล  สีขาว

พระโพธิสัตว์เหลือเพียงครึ่งองค์ ถือกันว่าเป็นโบราณวัตถุ ท่ีงามท่ีสุดช้ินหน่ึงใน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แม้พระธยานิพุทธอมิตาภะปางสมาธิองค์เล็กบนศิรา 

ภรณ์ของพระโพธิสตัวอ์งคน์ีจ้ะหกัหายไป แตก่ารทีร่ปูนีค้รองหนงักวางกอ็าจหมายความได้

วา่เปน็พระโพธิสตัวอ์วโลกเิตศวร พระโพธิสตัว ์ อวโลกเิตศวรในศลิปะศรวีชัิยแปลกกวา่ท่ี

อืน่ทีม่กัมหีนงัเสอืคาดอยูร่อบพระโสณ ี(ตะโพก) ซึง่ในประเทศอนิเดยีไมเ่คยปรากฏตัง้แต่

แรก ลักษณะดังกล่าวบนเกาะสุมาตราและชวาก็มีบ้าง
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สุมำตรำ มีกำรติดต่อไปมำหำสู่กันโดยอำศัยกำร 
เดินเรือเป็นพำหนะพำข้ำมเกำะแก่งไปติดต่อท�ำกำร
ค้ำและไปมำหำสู่กันระหว่ำงผู้คนในหมู่เกำะและ
ระหว่ำงเมืองภำยในอำณำจักรแห่งนี้ 

กำรค้นพบแหล่งโบรำณคดีของอำณำจักร 
ศรีวิชัยกระจัดกระจำยทั่วไปในภำคใต้ของไทยไป 
จนถึงฝั่งทะเลตะวันออกของเกำะชวำ เช่น แหล่ง
โบรำณคดีที่เขำสำมแก้วในจังหวัดชุมพร แหล่ง
โบรำณคดีวัดอัมพำวำส ที่อ�ำเภอท่ำชนะในจังหวัด
สุรำษฎร์ธำนี แหล่งโบรำณคดีแหลมโพธิ์ที่อ�ำเภอ
ไชยำ สุรำษฎร์ธำนี เป็นเสมือนภำพฉำยให้เห็น
อ�ำนำจของอำณำจักรศรีวิชัยที่แผ่กว้ำงไพศำล
ครอบคลุมช่องแคบมะละกำ ชวำ สุมำตรำ แหลม
มลำยูข้ึนมำถึงหัวเมืองใต้ของไทย และเป็นกำร
สนับสนุนควำมคิดเห็นเก่ียวกับกำรปกครองภำยใน
อำณำจักรว่ำเป็นแบบสหพันธรัฐ 

ศำสนสถำนโบรำณหลำยแห่งบนดินแดน
แถบนีโ้ยงใยกบัควำมเชือ่ในศำสนำพทุธฝ่ำยมหำยำน
บ่งบอกถึงควำมรุ ่งเรืองของพระพุทธศำสนำใน
อำณำจักรแห่งนี้ซึ่งมีอำยุอยู ่ในช่วงพุทธศตวรรษ      
ที่ ๑๓-๑๗ จำกนั้นได้เผยแผ่สู่เมืองไชยำ เมืองตำม
พรลิงค์ (เมืองนครศรีธรรมรำช) ในเวลำต่อมำดั่ง
ปรำกฏกำรสร้ำงพระบรมธำตุและพระพุทธรูป       
อวโลกิเตศวรที่เมืองไชยำและเมืองตำมพรลิงค์ ซึ่ง
สร้ำงขึ้นตำมควำมเชื่อในพระพุทธศำสนำฝ่ำยมหำ 
ยำนเป็นสิ่งแสดงควำมรุ่งเรืองของพระพุทธศำสนำ
นิกำยมหำยำนในอำณำจักรแห่งนี้ กำรพบคัมภีร์
จำรึกพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้ำและคัมภีร์
ในศำสนำฮนิดคูอืหลกัฐำนเชงิประจกัษ์ว่ำศำสนำทัง้
สองได้เผยแผ่สู ่ดินแดนแถบนี้และเป็นที่ยอมรับ
นับถือจำกประชำชนพลเมืองมำแต่โบรำณ

ภูมิประเทศที่ตั้งอำณำจักรเป็นเกำะแก่ง
หลำยเกำะตั้งอยู่ในทะเลท�ำให้อำณำจักรศรีวิชัยน่ำ
จะมีกำรปกครองแบบสหพันธรัฐที่มีศูนย์กลำงกำร
ปกครองหลำยแห่งและมีเมืองส�ำคัญหลำยเมือง
กระจำยตัวตั้งอยู ่ ในแหลมมลำยูและบนเกำะ

สมุำตรำ เช่น เมอืงไชยำ เมอืงนครศรธีรรมรำช เมอืง
ปำเล็มบัง ฯลฯ กำรเป็นเมืองที่ต้ังบนเกำะจึงต้องใช้
กำรคมนำคมทำงทะเลเป็นส�ำคัญและเป็นเส้น
ทำงกำรค้ำระหว่ำงโลกตะวันตก และโลกตะวันออก
มีทั้งพ่อค้ำจำกจีน อินเดีย และโรมันเดินทำงเข้ำมำ
ค้ำขำยบริเวณดินแดนแห่งนี้ส่งผลให้มีกำรแลก
เปลี่ยนทั้งศิลปวัฒนธรรมระหว่ำงกันไปด้วย งำน
ประติมำกรรมในศิลปะแบบศรีวิชัย เช่น รูปปั้นพระ
โพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ซึ่งสลักด้วยศิลำที่ค้นพบใน
อ�ำเภอไชยำ จังหวดัสรุำษฎร์ธำน ีเป็นประตมิำกรรม
ที่เก่ำแก่สะท้อนถึงอิทธิพลศิลปะอินเดียสมัยคุปตะ
และหลังคุปตะ และพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรอีก ๒ 
องค์ที่หล่อขึ้นจำกสัมฤทธิ์ในสมัยต่อมำก็ได้รับ
อิทธิพลของศิลปะแบบหลังคุปตะและปำละ-เสนะ
เข้ำมำปะปน ด่ังมจีดัแสดงไว้ทีพ่พิธิภณัฑสถำนแห่ง
ชำติ พระนคร เป็นแบบครึ่งองค์ พระโพธิสัตว์อวโล 
กิเตศวรแบบศรีวิชัยนั้นมีลักษณะต่ำงจำกพระโพธิ
สตัว์อวโลกเิตศวรในศิลปะแบบอ่ืนคือมหีนงัเสอืคำด
อยู่รอบพระโสณี (ตะโพก) ต่ำงไปจำกต้นแบบที่มำ
จำกอินเดียซ่ึงไม่มีหนังเสือคำดรอบพระโสณีซึ่งพบ
บนเกำะสุมำตรำและชวำอยู่บ้ำง

ชัมภละแบบจีน
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ประติมำกรรมหรือโบรำณวัตถุแบบศรีวิชัย
บำงชิ้นได้กระจำยตัวออกสู่ดินแดนอื่นซึ่งห่ำงจำก
อำณำจักรต้นก�ำเนิด เช่น กำรพบประติมำกรรมที่
เชื่อกันว่ำเป็นรูปพระเมตไตรยโพธิสัตว์ตำมลัทธิ
มหำยำนในจังหวัดมหำสำรคำม ซึ่งในปัจจุบันมีกำร
ให้ควำมเห็นว่ำอำจเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งแสดง
ปำงประทำนปฐมเทศนำ พระพทุธรปูน้ีอำจมคีนจำก
ถิ่นอื่นน�ำขึ้นไปประดิษฐำนไว้เพรำะรูปแบบกำร
สร้ำงมีลักษณะต่ำงไปจำกศิลปะแบบท้องถิ่นอีสำน 
หรือพระพุทธรูปปำงนำคปรกท่ีวัดเวียง อ�ำเภอไชยำ 
ซึ่งแปลกแตกต่ำงไปจำกท้องถิ่นแถบนี้เพรำะเป็น
พระพุทธรูปปำงมำรวิชัยที่พบในบริเวณนี้ได้น้อย
มำก องค์พระพุทธรูปที่พบสำมำรถแยกออกเป็นชิ้น
ถอดออกแล้วน�ำมำประกอบใหม่ได้ ท�ำให้เกิดข้อ
สันนิษฐำนว่ำพระพุทธรูปและนำคในที่ค้นพบอำจ
แยกหล่อเป็นสำมชิ้นแล้วน�ำมำประกอบในภำยหลัง 
ซึง่ประกอบด้วยเศยีรนำค องค์พระพทุธรปู และส่วน
ของขนดนำค 

ค�ำจำรกึทีฐ่ำนนำคท�ำให้ทรำบว่ำพระพทุธรปู
นี้หล่อขึ้นใน พ.ศ. ๑๗๒๖ ตรงกับปลำยสมัยศรีวิชัย 
พุทธศิลป์ของพระพุทธรูปองค์น้ีจึงมีเป็นแบบศิลปะ
ศรีวิชัยที่เริ่มน�ำศิลปะขอมหรือลพบุรีเข้ำมำสร้ำง
พระพุทธรูปปรำกฏให้เห็นพุทธศิลป์ที่เศียรนำค พระ

พักตร์สี่เหลี่ยมของพระพุทธรูป และท่ำนั่งขัดสมำธิ
รำบ รวมทั้งจำรึกเป็นภำษำขอม  พระพุทธรูปที่พบ
ในอ�ำเภอไชยำมีพุทธลักษณะแบบพระเกตุเมำลี
เรียบไม่มีขมวดพระเกศำ ประดิษฐ์รัศมีเป็นรูปใบ
โพธิ์ติดอยู่ทำงด้ำนหน้ำและชำยจีวรเป็นริ้วซ้อนกัน
เหนือพระอังสำซ้ำยซึ่งเป ็นลักษณะผสมผสำน
ระหว่ำงศิลปะศรวีชิยัตอนปลำยผสมผสำนกบัศิลปะ
ศรีวิชัยด่ังเดิมที่สืบทอดมำอย่ำงยำวนำน และได้รับ
ควำมนิยมมำจนถึงสมัยอยุธยำ กำรติดต่อค้ำขำย
ทำงทะเลน�ำรูปแบบงำนศิลปะอินเดียเข ้ำมำสู ่
อำณำจักรแห่งนี้ด้วยเช่นกัน 

รูปปั ้นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรที่ค้นพบ
สะท้อนอิทธิพลของควำมเชื่อในศำสนำพุทธนิกำย
มหำยำนที่เชื่อเรื่องพระโพธิสัตว์ผู้พำมนุษย์ก้ำวผ่ำน
สังสำรวัฏ ชำวศรีวิชัยได้สร้ำงพระโพธิสัตว์อวโลกิเต
ศวรสลักด้วยศิลำมีลักษณะเฉพำะตำมแบบศรีวิชัย 
รูปปั้นนี้ถูกพบที่อ�ำเภอไชยำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
สันนิษฐำนว่ำเป็นประติมำกรรมชิ้นที่เก่ำที่สุดเพรำะ
ยังมีร่องรอยอิทธิพลของศิลปะอินเดียแบบคุปตะ
และหลังคุปตะปะปนอยู่มำก นอกจำกนี้ยังพบพระ
โพธิสตัว์อวโลกเิตศวรอีก ๒ องค์ ซึง่หล่อด้วยสมัฤทธ์ิ
ที่อ�ำเภอไชยำเช่นเดียวกันมีอำยุในรำวสมัย ต่อมำ
เป็นศิลปะที่ได้รับอิทธิพลของศิลปะแบบหลังคุปตะ

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรสลัก

ด้วยศิลาและค้นพบที่อำ า เภอ

ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซ่ึง

เป็นประติมากรรมที่น่าจะเก่า

ท่ีสุดและยังมีอิทธิพลของศิลปะ

อิน เดี ยแบบคุป ตะและหลั ง 

คปุตะปะปนอยูม่าก พระโพธสิตัว ์

อวโลกิ เตศวรอีก ๒ องค์  ซ่ึง

หล่อด้วยสัมฤทธ์ิและค้นพบท่ี

อำาเภอไชยาเช่นเดียวกันอยู่ใน

สมัยต่อมา และดูจะมีอิทธิพล

ของศิลปะแบบหลังคุปตะและ 
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และปำละ-เสนะเข้ำมำปะปน องค์แรกน่ันเหลอืเพยีง
ครึ่งองค์ นักโบรำณคดีลงควำมเห็นว่ำเป็นโบรำณ
วัตถุที่งำมที่สุดชิ้นหนึ่งในพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ 
พระนคร แม้พระธยำนิพุทธอมิตำภะปำงสมำธิองค์
เลก็บนศริำภรณ์ของพระโพธสิตัว์องค์นีจ้ะหกัหำยไป 
แต่กำรที่รูปนี้ครองหนังกวำงก็อำจหมำยควำมได้ว่ำ
เป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ลักษณะเด่นประกำร
หนึ่งของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรในศิลปะศรีวิชัย
ในประเทศไทยแปลกกว่ำท่ีอื่นอยู ่ประกำรหนึ่ง       
คือ ช่ำงมักปั้นให้มีหนังเสือคำดอยู่รอบพระโสณี 
(ตะโพก) เป็นลักษณะเฉพำะที่พบในไทย แม้ใน
อนิเดยีกม็ไิด้ปรำกฏมำแต่ครัง้แรกสร้ำง แต่ลกัษณะ
ดังกล่ำวมีพบบ้ำงในเกำะสุมำตรำและชวำ

อิทธิพลของศรีวิชัยได้แผ่ขึ้นไปทำงตอนบน
ของภำคใต้เพรำะมกีำรค้นพบประตมิำกรรมสมัฤทธิ์
สมัยศรีวิชัยหลำยชิ้นในจังหวัดสงขลำ เช่น เทวรูป
พระอศิวร เทวรปูท้ำวกุเวร ซึง่สร้ำงขึน้เป็นรูปชมัภละ
ในพุทธศำสนำลัทธิมหำยำนมีกำรจำรึกคำถำภำษำ
สันสกฤต “เย ธรฺมฺมำ” สลักอยู่บนด้ำนหลัง ภำชนะ
ดินเผำที่พบในอ�ำเภอพุนพิน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ก็
มีอำยุร่วมสมัยของศรีวิชัยเช่นเดียวกัน

รูปชัมภละคือ พระพิมพ์ หรือรูปเคำรพของ
เทพเจ้ำ ซึ่งส่วนมำกท�ำด้วยดินดิบท�ำให้แตกหักเสีย
หำยง่ำยสันนิษฐำนว่ำอำจจัดท�ำขึ้นในงำนเผำศพ
ตำมประเพณีทำงลัทธิมหำยำน โดยเป็นกำรน�ำอัฐิ
ธำตขุองพระเถระผูใ้หญ่ท่ีมรณภำพหรอืบคุคลทีต่ำย
มำโขลกเคล้ำกับดินน�ำไปพิมพ์เป็นพระพุทธรูปหรือ
รูปพระโพธิสัตว ์โดยมุ ่งหวังให้ผู ้วำยชนม์ถึงซึ่ง 
ปรมัตถประโยชน์ของผู้มรณภำพเป็นท่ีตั้ง รูปชัมภ

ละที่ท�ำขึ้นจำกอัฐิน้ันถือว่ำได้ผ่ำนกำรเผำศพผู้วำย
ชนม์มำแล้วครั้งหน่ึงเมื่อน�ำมำขึ้นรูปจึงไม่ต้องเผำ 
อีกครั้ง

เจดีย์พระบรมธำตุไชยำ วัดมหำธำตุ อ�ำเภอ
ไชยำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เป็นสถำปัตยกรรมแบบ
ศรีวิชัยสะท้อนว่ำอ�ำเภอไชยำคงเป็นที่ตั้งของเมือง
โบรำณที่ส�ำคัญในสมัยศรีวิชัยเพรำะนอกจำกจะมี
เจดีย์พระบรมธำตุไชยำแล้วยังมีวัตถุโบรำณอีก
หลำยชิ้นที่ร่วมสมัยมีอำยุรุ ่นรำวครำวดีกับอำณำ 
จักรศรีวิชัยเป็นที่มำของข้อสันนิษฐำนว่ำเมืองไชยำ
คือรำชธำนีของอำณำจักรศรีวิชัย แต่มีหลักฐำนเชิง
ประจักษ์ว่ำมีกำรพบวัตถุโบรำณแบบศรีวิชัยใน
อินโดนีเซียมำกกว่ำในประเทศไทย

ในช่วงปลำยพุทธศตวรรษที่ ๑๖ อำณำจักร
ศรีวิชัยเสื่อมอ�ำนำจลงเนื่องจำกเหตุปัจจัยหลำย
ประกำรกล่ำวคือ พื้นที่กว้ำงขวำงเกินไป เป็นหมู่
เกำะที่ต้องเดินทำงข้ำมน�้ำทะเลท�ำให้กำรติดต่อ
สื่อสำรและกำรแผ่อ�ำนำจกำรปกครองเป็นไปด้วย
ควำมล�ำบำก ขำดควำมอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน
กำรท�ำกำรเกษตรจึงให้ผลน้อยไม่พอแก่กำรเลี้ยงดู
รำษฎรซ�้ำยังถูกทอนก�ำลังจำกรัฐที่เกิดขึ้นใหม่บน
เกำะชวำต้องเผชิญกำรรุกรำนของกองทัพชำวทมิฬ
ที่ยกมำจำกอินเดียและถูกบีบจำกกลุ่มรัฐสยำมบน
แผ่นดินใหญ่ท�ำให้อำณำจักรศรีวิชัยเสื่อมอ�ำนำจลง
และถกูแทนทีด้่วยอำณำจกัรมชัปำหติซึง่มอี�ำนำจใน
เกำะชวำแล้วแผ่อทิธพิลครอบครองดนิแดนแห่งส่วน
นี้แทนอำณำจักรศรีวิชัย
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เน่ืองในโอกาสที่ พล.อ.หญิง สมเด็จ  
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู ้
บัญชาการพิเศษโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ศาสตราจารย์ส่วนการศึกษา และผู ้อ�านวยการ   
กองวชิาประวตัศิาสตร์ ทรงเจรญิพระชนมาย ุ๕ รอบ    
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ด้วยส�านึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณ กอศ.สกศ.รร.จปร. จึงได้จัดท�า
โครงการประกวดบทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ ๕ 
รอบ สยามบรมราชกุมารี หัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมี 
สยามบรมราชกมุารแีห่งแผ่นดนิ” โดยมวีตัถปุระสงค์
เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณ   
พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี อีกท้ังยังเป็นการน้อมร�าลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย 

จึ งนับว ่า เป ็นโอกาสดีที่นัก เรียน นิสิต 
นักศึกษา นักเรียนเหล่าทัพ และประชาชน จะได้
ความคิดสร้างสรรค์ชื่นชมพระบารมี ตลอดจนแสดง
ความจงรักภักดีผ่านงานเขียนในรูปแบบร้อยกรอง 
โดยการประกวดแบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ 

 ๑) ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้นแต่งกาพย์
ยานี ๑๑ จ�านวน ๖ บท

 ๒) ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลายแต่ง
กาพย์ยานี ๑๑ จ�านวน ๘ บท

โครงการประกวดบทร้อยกรอง
เฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ 
สยามบรมราชกุมารี

ชิงถ้วยพระราชทาน 
พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ร.ต.หญิง อำ�ภ�  ช�่งเกวียน

ซองจดหม�ยผลง�นผู้เข้�ร่วมประกวด
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 ๓) ประเภทอุดมศึกษาแต่งกลอนสุภาพ 
จ�านวน ๘ บท 

๔) ประเภทประชาชนแต่งโคลงสี่สุภาพ 
จ�านวน ๖ บท 

รางวลัการประกวดแต่ละประเภทม ี๕ รางวลั 
ดังนี้

๑) รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทาน 
พล.อ.หญิง สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติ
บัตร

๒) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  เงินรางวัล 
๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๓) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒  เงินรางวัล 
๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๔) รางวัลชมเชย ๒ รางวัล เงินรางวัล 
๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานเข้าประกวด
ได้คนละ ๑ ส�านวน เมื่อสิ้นสุดการปิดรับผลงานใน
วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๘ มีผู้สนใจส่งบทร้อยกรองเข้าร่วม
ประกวดรวมทัง้สิน้ ๔๓๕ ส�านวน จากทัว่ทกุภมูภิาค 
และผ่านเกณฑ์รอบคัดเลือกจ�านวน ๒๐๕ ส�านวน 
โครงการนี้ได้ก�าหนดเป้าหมายจ�านวนผู ้เข้าร่วม
ประกวดไว้ ๒๐๐ คน ซึ่งถือว่าบรรลุเป้าหมายของ
โครงการที่ได้วางไว้ 

การพิจารณาผลงานในรอบสุดท้าย จะต้อง
ผ่านกรรมการในรอบตัดสินท้ัง ๕ ท่าน แต่ละท่าน

ล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ
แต่งค�าประพันธ์ประเภทร้อยกรอง เป็นผู้คร�่าหวอด
อยู่ในแวดวงวรรณกรรมไทยและเป็นที่รู้จักของคน
ไทยอย่างกว้างขวาง คณะกรรมการทั้ง ๕ ท่าน 
ได้แก่

พล.ต.หญิง รศ.กุลนรี ราชปรีชา   
 ประธานกรรมการ

นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์  
 กรรมการ
ม.ร.ว.อรฉัตร ซองทอง    

 กรรมการ
ผศ.ดร.ญาดา อารัมภีร    

 กรรมการ
พ.อ.รศ.ดร. ศรศักร ชูสวัสด์ิ     
 กรรมการ/เลขานุการ

คณะกรรมก�รรอบคัดเลือกแต่ละประเภท 
ร่วมพิจ�รณ�คัดเลือกบทร้อยกรอง

คณะกรรมก�รรอบตัดสินพิจ�รณ�ตัดสิน
บทร้อยกรอง ทั้ง ๔ ประภท

ประชุมคณะกรรมก�รรอบตัดสิน ณ ห้องวีไอพี ๔
สโมสร ทบ. วิภ�วดี กรุงเทพฯ
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รร.จปร.ได้จัดประชุมคณะกรรมการรอบ
ตัดสินข้ึน เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค. ๕๘ ณ ห้องวีไอพี ๔ 
สโมสร ทบ. วิภาวดี เพื่อพิจารณาสรรหาผู้ได้รับ
รางวัล โดย พล.ต.วินัฐ อินทรสุวรรณ ผอ.สกศ.รร.
จปร. เป็นประธานการประชุม ผลการตัดสินการ

ประกวดบทร้อยกรองเฉลมิพระเกยีรต ิ๕ รอบ สยาม
บรมราชกุมารี ชิงถ้วยพระราชทาน พล.อ.หญิง 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
หัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมีสยามบรมราชกุมารี แห่ง
แผ่นดิน” ผู้ได้รับรางวัลมีดังนี้

๑. ประเภทมัธยมศึกษ�ตอนต้น 
รางวัลชนะเลิศ   ด.ช.กิตติพันธ์ บุปผานนท์ โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ด.ญ.คีตภัทร เพ็งสว่าง โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ นายนัฎ ประสิทธิเกตุ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา กรุงเทพฯ
รางวัลชมเชย    ด.ญ.เบญจวรรณ ทองเป้า โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี
               ด.ช.ณัฏฐพัฒน์ ชโลปถัมภ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ
๒. ประเภทมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย
รางวัลชนะเลิศ    น.ส.สมฤทัย ภาคสุทธิผล โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ�ารุง กรุงเทพฯ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  นายวิบูลย์เดชา มานิตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ นายกันตวัฒน์ บวรวัฒนวานิช โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ 
รางวัลชมเชย    น.ส.ภาสินี โพธ์ิเจริญ โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
            นายกิตติ อัมพรมหา โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จังหวัดระยอง
๓. ประเภทอุดมศึกษ� 
รางวัลชนะเลิศ    นายชวิน พงษ์ผจญ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ นายขจรศักดิ์ เหมทานนท์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์      
     (ศูนย์รังสิต)  

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ นายธวัชชัย หอมจันทร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์                                     
     (ศูนย์บางคล้า)
รางวัลชมเชย    นายภูษิต ศรีมณี คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                 นายอ�าพันเทพ ธารวณิชย์การ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
     มหาวิทยาลัย
๔. ประเภทประช�ชน 
รางวัลชนะเลิศ    นางรพีพรรณ เพชรอนันต์กุล  จังหวัดนนทบุรี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  นายนิวัฒน์ เหมือนเพชร์   จังหวัดลพบุรี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ นางปุณณภา ลิ้มไพบูลย์   จังหวัดนครนายก
รางวัลชมเชย    นายบรรพต ศิริชัย   กรุงเทพฯ
                   นายวรวุฒิ ภักดีบุรุษ   จังหวัดสมุทรปราการ
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รางวัลชนะเลิศ : ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น 

   บรมราชกุมารี  ทรงเป็นศรีแห่งไอศูรย์

งามเลิศเจิดจ�ารูญ  จริยวัตรจ�ารัสใจ

   สร้างศิลป์และเสริมศาสตร์  สมบัติชาติสมบูรณ์ชัย

งามลักษณ์อักษรไทย  ราชนิพนธ์เพ่ิมผลงาน

   ดนตรีกวีวรรณ  ทรงสร้างสรรค์ทรงสืบสาน

แว่นแก้วแห่งวงการ  แผ่พระคุณหนุนสังคม

   งามล�้าน�้าพระทัย ศูนย์รวมใจราษฎร์ชื่นชม

เอกลักษณ์ราชนิยม ความเป็นไทยในสากล

   งามพระราชกิจ ไทยทั่วทิศมีผลิตผล

โครงการเพื่อชุมชน ต้นแบบงามคุณความดี

   ห้ารอบพระพรรษา เปล่งบุญญาบารมี

ขอเทพเรืองฤทธี คุ้มพระองค์ทรงพระเจริญ

เด็กชายกิตติพันธ์ บุปผานนท์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑๓ โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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รางวัลชนะเลิศ : ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  “สมเด็จพระเทพฯ” ปราชญ์ บรมราชกุมารี

“แว่นแก้ว” ขวัญธานี   “พระเกียรติเกริก” ก้องเกรียงไกร

  ยอด “นักประวัติศาสตร์” “ปิยชาติ” ศูนย์รวมใจ

“เจ้าฟ้าภาษาไทย”   ราษฎร์ชูเชิด ธ เชี่ยวชาญ

  “ดนตรีบรรเลง” รับ  ไพเราะขับระนาดขาน

มงกุฎแห่ง “กลอนกานท์”  องค์ “วิศิษฎศิลปิน”

 “โครงการรักการอ่าน”  ทรงสืบสาน “วรรณศิลป์”

“สมบัติ” แห่งแผ่นดิน   จรรโลงวัฒนธรรม

 “ศาสตร์ศิลป์” ธ เลิศล�้า  “วรรณกรรม” เสกรังสรรค์

ภูมิปราชญ์โลกโจษจัน   เลิศ “พระราชนิพนธ์”

 กอปรเกื้อ “ราชกิจ”  สุขสถิตทุกแห่งหน

หมายมุ่งผดุงชน   ด้วยพระเดชทิพย์เมตตา

 สองหัตถ์พระโอบเอื้อ  ประโยชน์เก้ือปวงประชา

วารหกสิบพรรษา   ราษฎร์ร้อยรักร่วมภักดี

 สรวมเดชพระไตรรัตน์  บุญกษัตริย์วงศ์จักรี

อวยพรน้อมชีวี    ขอทรงพระเจริญเทอญ

นางสาวสมฤทัย  ภาคสุทธิผล

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ�ารุง

กรุงเทพมหานคร
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รางวัลชนะเลิศ : ประเภทอุดมศึกษา 

 ดั่งดวงแก้วชะลอฟ้ามาชื่นขวัญ   เสกรังสรรค์สยามเย่ียมเปี่ยมราศี

นาม “สมเด็จพระเทพรัตน์” ฉัตรธาตรี   พระบารมีบ�ารุงหล้าตราบฟ้าดิน

 ทรงงานดุจดวงตะวันอันอบอุ่น  ฉายการุณย์กล่อมสุขไทยทุกถ่ิน

ทรงงามพร้อมพระกิจเกื้อเพื่อธานินทร์  ชุบชีวินชื่นชีวาประชาชน

 เกล็ดหิมะในสายหมอกนอกทางเถื่อน  พระยาตรเยือนพสกหมายคลายทุกข์หม่น

ทะเลหนาวดาวดับลับสกล    พระเย่ียมยลวิกฤตร้อนผ่อนทุกข์ภัย

 รัตนประทีปทองส่องศิลป์ศาสตร์   เพียงภูมิปราชญ์ประจักษ์กาลโลกขานไข

เก็จแก้วประกายกวีเลิศวิไล    ราวหยกใสร่ายค�าร้อยร�าพัน

 ทรงส่งเสริมการศึกษางานปรากฏ   ก่อก�าเนิดอนาคตบทแบบฝัน

ทรงเป็นครูในดวงจิตนิจนิรันดร์   เป็นร่มขวัญนายร้อยไทยไม่ลืมเลือน

 เดินตามรอยเท้าพ่อต่อราชกิจ   อมฤตน�้าพระทัยหาใดเหมือน

สายใจไทยสว่างช่วงดังดวงเดือน   มิคลายเคลื่อนสายสวรรค์บันดาลดิน

 กาลเวลาที่ผ่านเลยหากเอ่ยนับ   ย่อมสดับพระคุณไท้ไม่รู้ส้ิน

ทุกความคิดค�านึงตรึงใจจินต์    ธ คือศรีธรณินปิ่นดวงมาน

 มณีพลอยร้อยแสงรุ่งแหล่งหล้า   บรรจบห้ารอบสมัยบุญไพศาล

ตราบเมฆเหินน�้าไหล ไปตามกาล   จุ่งโลกจารพระเกียรติไกรเกริกไตรภูมิ

นายชวิน พงษ์ผจญ

นิสิตชั้นปีที่ ๕ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รางวัลชนะเลิศ : ประเภทประชาชน 

 พระบารมีเทียบไท้  เทพินทร์

คือ “วิศิษฎศิลปิน”  ปราชญ์แก้ว

มิ่งขวัญแห่งแผ่นดิน  ดลชาติ สุขนา

เพ็ญพระจริยวัตรแผ้ว  พรั่งพร้อมภูมิธรรม

 อ�ารุงชาติเชิดชั้น  เชวงชัย

อนุรักษ์มรดกไทย  ทั่วแคว้น

สืบศิลป์วิเศษสมัย  สมานจิต

เสริมศาสตร์พิลาสแม้น  ม่ิงฟ้าปรานี

 ดนตรีไทยเด่นแท้  ทางทอง

ราชนิพนธ์ร้อยกรอง  กล่อมหล้า

ร้อยแก้วเลิศล�ายอง  ราวหยาด ทิพย์แล

ฉายพระอัจฉริยะกล้า  ก่องเบื้องบรรณบูรณ์

 อนุกูลราชกิจล�้า เลอสรรพ์

ต่างพระเนตรพระกรรณ  กษัตริย์เจ้า

เผยพระเกียรติยศอนันต์ นับเนื่อง นานนอ

พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ก่อเก้ือมงคล

 ยงยศ “พลเอก” คุ้ม  ขวัญทหาร

“ทูลกระหม่อมอาจารย์”  เพริศพร้อม

บ�าเพ็ญพระราชภาร  พูนโภช ผลเฮย

ปานเทพโปรยทิพย์ห้อม  ห่มด้าวโดยบุญ

 เฉลิมพระคุณย่ิงฟ้า ปฐพี

ห้ารอบพระชนม์ทวี สวัสด์ิพ้อง

บรมราชกุมารี ราษฎร์เทิด ทูนแฮ

ขอพระไตรรัตน์ป้อง ปกไท้เกษมเทอญ

นางรพีพรรณ เพชรอนันต์กุล

จังหวัดนนทบุรี
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เมื่อได้ผู ้ชนะการประกวดแล้ว การด�าเนิน
งานก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการมอบถ้วยพระราช
ทานฯ  รางวัล และเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวด 
พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ ห้องชมัยมรุเชฐ สโมสร
ทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพฯ ในวันจันทร์ที่ ๒๔ 
สงิหาคม ๒๕๕๘ โดยผูช้นะเลศิรางวลัทัง้ ๔ ประเภท
เข ้ารับถ ้วยพระราชทานจากพระฉายาลักษณ์ 
พล.อ.หญงิ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมารี และผู้ชนะรางวัลอื่น ๆ รับรางวัลพร้อม
เกียรติบัตร จาก ผบ.รร.จปร. ผู้แทน ผบ.ทบ. ในการ
มอบรางวัลคร้ังนี้ 

โครงการประกวดบทร้อยกรองเฉลิมพระ 
เกียรติ ๕ รอบ สยามบรมราชกุมารี ชิงถ้วยพระ     
ราชทาน พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ได้รับความร่วมมือและการ
สนับสนุนจากคณะผู ้บริหารและคณะกรรมการ
ด�าเนินงานทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่ด�าเนิน
การประชาสัมพันธ์การจัดประกวดผ่านสื่อต่าง ๆ  
อันได้แก่ สื่อวิทยุกระจายเสียง แผ่นป้ายโฆษณา 
หนังสือพิมพ์ ตลอดจนเว็บไซต์ รร.จปร. ท�าให้มี
ประชาชนสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจ�านวน
มาก นอกจากนี้ยังมีฝ ่ายประสานงานและลง
ทะเบียนในการจัดท�าระบบหลักฐานผลงานผู้เข้า
ร่วมประกวด ท่ีส�าคัญคือคณะกรรมการรอบคัด 

พล.ท.ช�ญชัย  ยศสุนทร ผบ.รร.จปร. ผู้แทน ผบ.ทบ. 
เป็นประธ�นในพิธีมอบถ้วยร�งร�งวัลพระร�ชท�น 

พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ 
สย�มบรมร�ชกุม�รี

ถ้วยพระร�ชท�น ร�งวัลชนะเลิศทั้ง ๔ ประเภท

เลือกและคณะกรรมการในรอบตัดสินที่นอกจากจะ
พิจารณาคัดเลือกและตัดสินแล้ว ยังกรุณาให้ค�า
แนะน�าในเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการด�าเนินงาน  
อ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่การจัดประกวดจนส�าเร็จ
ลุล่วงด้วยดี

การประกวดบทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ   
๕ รอบ สยามบรมราชกุมารี หัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมี 
สยามบรมราชกุมารี แห่งแผ่นดิน” แสดงให้เห็น    
ถึงความตั้งใจของนักเรียน นิสิต นักศึกษาและ
ประชาชนที่เพียรพยายามเรียงร้อยถ้อยค�าเป็นบท 
กลอนที่สร้างสรรค์และทรงคุณค่าถ่ายทอดพระราช
จริยวัตร พระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพ  
ของ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ี ทีท่รงมพีระมหากรณุาธิคุณต่อ
ปวงชนชาวไทย  การประกวดบทร้อยกรองเฉลิม 
พระเกียรติครั้งนี้จึงเป็นเสมือนภาพถ่ายอันงดงาม
สะท้อนความจงรักภักดีและเทิดทูนองค์พระสยาม
บรมราชกุมารีพระมิ่งขวัญดวงใจของพสกนิกรไทย
ตลอดกาล 
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ใช้คนถกู สามก๊กเกดิ

พล.ต.หลักแก้ว  อัมโรสถ

- (ต่อจากเล่มที่แล้ว) -

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ใน สามก๊ก 

๓. ซุนกวนคุมกังตั๋งเมื่อฟังโลซก

หลังจากซุนกวนรับมรดกของบิดาและพี่ชาย
ตั้งหลักอยู ่ในกังตั๋งแล้ว การสันทัดในการใช้นัก
ปราชญ์ยกผู้สามารถ จึงมีบุคลากรมากหน้าหลาย
ตามาสมทบด้วย โลซกกเ็ป็นคนเด่นคนหนึง่ จวิยีเ่ป็น
คนแนะน�าโลซกให้กับซุนกวน จิวยี่ว่าอันโลซกนั้น 
“ชอบร�ากระบี่ขี่ม้า” “ใจมียุทโธบายท้องซ่อนกลวิธี” 
เก่งทั้งบุ๋นและบู๊ เมื่อโลซกมาอยู่กับซุนกวน ก็ได้รับ
การยกย่องเป็นอย่างมาก

วนัหนึง่ เมือ่ขนุนางทัง้หลายแยกย้ายกนักลบั
แล้ว ซนุกวนชวนให้โลซกอยูเ่ป็นเพือ่นดืม่เหล้าจนค�า่ 
จึงเข้านอนบนเตียงเดียวกันคุยกันถึงค่อนคืน ซุน
กวนถามโลซกขึ้นว่า “ทุกวันนี้ราชวงศ์ฮั่นตกอยู่ใน
อันตราย ความปั ่นป่วนก็เกิดขึ้นทั่วทุกสารทิศ 
ข้าพเจ้ารักษาภารกิจของบิดาและพี่ชายเอาไว้ ใคร่
จักปกครองบ้านเมืองให้เหมือนดั่งฉีหวนกงกับจิ้นเห
วินกงในครั้งกระโน้น มิทราบว่าท่านมีอะไรจะสั่ง
สอนข้าพเจ้าหรือไม่?”

โลซกตอบว่า “ในอดีต พระเจ้าฮั่นเกาโจ้ว 
เคยคิดที่จะเป็นกษัตริย์ผู้ทรงคุณธรรมแต่ก็ไม่ส�าเร็จ 
เพราะมีเสี้ยงหยี่เป็นมาร โจโฉในวันนี้เทียบได้กับ    
เสี้ยงหยี่ในอดีต ท่านจะคิดเช่นฉีหวนกงกับจิ้นเหวิน
กงได้อย่างไร ข้าพเจ้าเห็นว่าราชการส�านักฮ่ันมิอาจ
ฟื้นตัวได้แล้ว โจโฉจะไม่ก�าจัดเสียมิได้ ว่าส�าหรับ
ท่าน มีแต่ต้องตั้งมั่นอยู่ในกังตั๋งดูเหตุวุ่นวาย ส่วน
ในเวลานี้ก็ควรจะฉวยโอกาสที่ทางเหนือก�าลัง
ยุ่งเหยิง ขจัดหองจอปราบเล่าเปียวครองลุ่มแม่น�้า
ฉางเจียงให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ จากน้ันค่อย
สถาปนาราชวงศ์ขึ้นเพื่อครองแผ่นดิน นี่ก็คือภารกิจ
แห่งปฐมกษัตริย์

ซุนกวนได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกสว่างวาบขึ้นในใจ 
ลุกขึ้นค�านับโลซกด้วยความยินดี นโยบายนี้ได้ 
หารือกันบนเตียงนอน จึงมีชื่อในประวัติศาสตร์ว่า 
“นโยบายบนยี่ภู่” ด้วยเหตุที่โลซกได้เสนอ “นโยบาย
บนยี่ภู่” แก่ซุนกวน ซุนกวนจึงให้ความยกย่องเป็น
อันมาก แต่เตยีวเจยีวขนุนางอาวโุสกลบัคดัค้านเหน็
ว่าโลซก “ถ่อมตัวไม่พอ” “อายุยังน้อยขาดความ

บทที่ ๕
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สุขุม” ใช้ไม่ได้ ทว่าซุนกวนก็มิได้ห่างเหินกับโลซก 
ตามค�ากล่าวหาของเตียวเจียว แต่กลับให้การ
ยกย่องแก่เขาเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ

“นโยบายบนยี่ภู ่” เสนอขึ้นมาเมื่อปีเจี้ยน    
อันที่ ๖ ตก ค.ศ. ๒๐๐ ในตอนนั้น “ทางเหนือก�าลัง
วุ่นวาย” กลุ่มโจโฉกับอ้วนเสี้ยวก�าลังเตรียมการสู้รบ
ขั้นแตกหัก อ้วนเสี้ยวมีก�าลังเข้มแข็งกว่าโจโฉ โจโฉ
ไม่มีเงื่อนไขที่จะรบชนะแต่อย่างใดเลย แต่โลซก
กลับสามารถที่จะระบุว่า ศัตรูส�าคัญของง่อก๊กคือ  
โจโฉ แสดงว่าเขามีสายตาแหลมพอสมควร โลซก
เห็นว่าควรจะฉวยโอกาสที่โจโฉยังไม่มีปัญญาจะมา
ยุ่งกับภาคใต้ เข้ายึดอาณาบริเวณเกงจิ๋วเอาไว้ก่อน 
“ครองลุ่มแม่น�้าฉางเจียงให้มากท่ีสุดเท่าที่จะท�าได้” 
เกงจิ๋วอยู่เหนือเอียงจิ๋ว หากปล่อยให้โจโฉยึดเกงจิ๋ว
ไปได้ในวันหน้า แนวหน้าของง่อก๊กก็จะถูกคุกคาม
อย่างร้ายแรง ถ้าแม้นยึดชายฝั่งแม่น�้าฉางเจียงได้
ท้ังหมด อาศัยชัยภูมิธรรมชาตินี้ ก็สามารถจะรักษา
ความมั่นคงสถาพรของง่อก๊กไว้ได้ หลังจากนั้นจึง
ค่อยคิดการครองทั่วทั้งแผ่นดินสืบไป

การวิเคราะห์ของโลซกนับว่าได้เริ่มต้นจาก
ความเป็นจริง สอดคล้องกับสถานการณ์ภววิสัยโดย
สิ้นเชิง เป็นการก�าหนดนโยบายที่ดีที่สุดเท่าที่ง่อก๊ก
สามารถจะท�าได้ ต่อมานโยบายน้ีก็ได้กลายเป็น
นโยบายแห่งรัฐของง่อก๊ก การท่ีซุนกวนสามารถตั้ง
มัน่อยูใ่นกงัตัง๋ ยนืผงาดเป็น ๑ ใน ๓ กโ็ดยได้ด�าเนนิ
นโยบายของโลซกนีน้ีเ่อง โลซกได้ต่อสูเ้พือ่พมิพ์เขยีว
ทางการเมืองของตนนี้อย่างสุดความสามารถ การ
ก�าหนดยุทธศาสตร์อื่นๆ ท่ีเขาเสนอแนะให้แก่ซุน
กวน ก็ได้ถือ “นโยบายบนยี่ภู่” นี่เป็นหลัก

เมื่อโจโฉปราบภาคเหนือให้มาอยู่ใต้อ�านาจ
ตนส�าเร็จแล้ว ก็ตัดสินใจก�าราบภาคใต้ ความขัด
แย้งระหว่างเหนือใต้ก็ดุเดือดขึ้น แต่ขงเบ้งกับโลซก
ก็ได้คาดการณ์ล่วงหน้าแล้วว่า แผ่นดินนี้จะต้อง
แยกออกเป็นสาม ดังนั้น การจัดการกับความ
สัมพันธ์ของโจโฉ เล่าปี่ ซุนกวน สามฝ่าย จึงเป็น

ปัญหาที่จ�าเป็นจะต้องใคร่ครวญอย่างหนักโดยด่วน
เนื่องจากก�าลังของโจโฉกล้าแข็งยิ่งนัก หาก

ซุนกวน เล่าปี่ ประสงค์จะต่อต้านโจโฉ นอกจากจะ
ร่วมมือเป็นพันธมิตรกันแล้ว ก็ไม่มีทางอ่ืน นัก
ยุทธศาสตร์ที่ดีเด่นแห่งยุค คือขงเบ้งกับโลซก ต่าง
ก็ได้เสนอให้ซุนกวนกับเล่าปี่ ร่วมมือกันเพื่อต่อต้าน
โจโฉออกมาพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายกันมาก่อน

เมื่อเล่าจ๋องยกเกงจิ๋วให้เป็นบรรณาการใน
การยอมจ�านนต่อโจโฉแล้ว ทั้งทางเหนือและทางใต้
ของกังตั๋งก็สั่นสะเทือน ที่ปรึกษาส่วนใหญ่ของซุน
กวนมีเตียวเจียวเป็นอาทิ เสนอให้ยอมจ�านวนต่อโจ
โฉโดยดี มีแต่โลซกเท่านั้นที่ยืนยันหัวเด็ดตีนขาดให้
รบว่า “อันคนทั้งปวงเห็นพร้อมกันจะให้ท่านไป
ค�านบัโจโฉเพราะเหน็แต่จะมคีวามสุขนัน้ เหมอืนจะ
ให้มีความทุกข์ไปอีก ข้าพเจ้าผู้เดียวไม่เห็นด้วย ขอ
ท่านอย่าได้ออกไปค�านบัโจโฉเลย…อันคนทัง้ปวงว่า
นั้นประโยชน์จะรักษาตัวให้เป็นสุข หาเจ็บร้อนด้วย
ท่านไม่ ซึ่งท่านจะคิดอ่านท�าการกับโจโฉนั้น อย่าได้
เชื่อฟังถ้อยค�าเหล่านี้สืบต่อไป จงเร่งตระเตรียมการ
ป้องกันรักษาตัวเถิด”

ซุนกวนถึงกับถอนหายใจใหญ่จากถ้อยค�า
ของโลซกว่า “ตัวข้าพเจ้านี้อาภัพเสียแรงปลูกเลี้ยง
คนทั้งปวงไว้หวังจะได้เป็นเพื่อนเจ็บร้อนก็เสียเปล่า 
แต่โลซกผู้เดียวกตัญญูสัตย์ซื่อรักเราจริงๆ นับว่า
สวรรค์ประทานท่านแก่ข้าพเจ้า”

ด้วยการวิ่งเต้นอย่างสุดแรงเกิดของโลซก จึง
ผลักดันให้ซุนกวนกับเล่าปี่ร่วมมือเป็นพันธมิตรต้าน
โจโฉได้ส�าเรจ็ โลซกเข้าใจดีว่าความสมัพนัธ์ระหว่าง
ซุนกวนกับเล่าปี่นั้นเป็นประดุจฟันกับริมฝีปาก หาก
ริมฝีปากสูญฟันย่อมเสียว เขาจึงไม่เหมือนกับจิวยี่ 
เอาแต่ผลประโยชน์เฉพาะหน้าของก๊กตน พยายาม
ทีจ่ะรือ้ท�าลายความเป็นพนัธมิตรของทัง้สองฝ่ายทกุ
วถิทีาง และทัง้กไ็ม่เหมอืนกบัขงเบ้งทีใ่ช้กลอุบายทกุ
อย่างที่จะเตะถ่วงการคืนเกงจิ๋วให้กับซุนกวน ท�าให้
ความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายรุนแรงขึ้น
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โลซกด้านหน่ึงก็รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของ

ก๊กตน แต่อีกด ้านหนึ่งก็รักษาไว ้ซึ่งความเป็น

พนัธมติรระหว่างซนุกวนกบัเล่าป่ี ด้วยเหตน้ีุโลซกจงึ

มใิช่แต่จะมองได้ไกลกว่าจวิยี ่ซ�า้ยงัฉลาดกว่าขงเบ้ง

ด้วยในกรณีนี้

เพื่อที่จะครอบครองลุ ่มแม ่น�้าฉางเจียง 

พิทักษ์ความปลอดภัยของง่อก๊ก โลซกเดินทางไป

ทวงเกงจ๋ิวคืนถึงสามครั้งสามคราอย่างไม่เห็นแก่

ความเหนื่อยยาก พยายามใช้เหตุผลเอาคืนมาให้ได้ 

แม้ว่าจะถูกฝ่ายตรงข้ามบ่ายเบี่ยงด้วยประการ   

ต่าง ๆ หลายครั้งหลายหน เขาก็ยอมรอคอยด้วย

ความอดทน หลีกเลี่ยงการใช้ก�าลังเข้าหักหาญกัน 

กระทั่งขงเบ้งใช้อุบายให้เล่าปี่ท�าหนังสือ “ยืมเกงจิ๋ว

ชัว่คราว” เพือ่ถ่วงเวลา โลซกกถ็กูหลอกให้ลงชือ่เป็น

นายประกัน

เมื่อไปพบกับกวนอูซึ่งรักษาเกงจิ๋วอยู่ในตอน

หลัง โลซกก็เจรจาด้วยดี ชี้ว่าท่ีซุนกวนให้ยืมเกงจิ๋ว

นั้น ก็ เพื่อให ้เล ่าป ี ่มี ท่ีตั้งหลัก บัดน้ีเล ่าป ี ่ก็ได ้ 

“เสฉวน” ไว้แล้ว แต่กลับยังครองเกงจิ๋วอยู่ การกระ

ท�าเช่นนี้เป็นการ “ตระบัดสัตย์โดยละโมบ” 

“ต�านานสามก๊ก” ได้บรรยายการพบปะกนัใน

คร้ังนี้ว่า “กวนอูถือง้าวไปพบคนเดียว” และได้เขียน

ว่า “กวนอูแต่งตัวมีสง่า โลซกคิดพรั่นอยู่ เกลือกจะ

ท�าการไม่ส�าเร็จ…ขณะเมื่อเสพสุราอยู่นั้น โลซก 

ครั่นคร้ามมิได้เงยหน้าขึ้นดูกวนอูให้แต่คนใช้รินสุรา    

ให้กิน”

แต่ในประวัติศาสตร์จริงมิได้เป็นเช่นนั้น เป็น

โลซกเป็นผู้ไปพบกวนอูและโต้กวนอูจนพูดไม่ออก

ว่า “ครั้งเล่าปี่กับท่านแตกมาแต่ทุ่งเตียงปันโป๋ นาย

เราคดิสงสาร จงึให้อยูเ่มอืงเกงจิว๋จนกว่าจะตัง้ตวัได้ 

อันเล่าปี่นั้นเป็นคนมีความสัตย์ ได้ออกปากสิ่งใด

แล้วก็มิได้เสียวาจา แต่ตัวท่านมาว่าทั้งนี้คนทั้งปวง

ก็จะล่วงติเตียนได้”

กวนอูจนด้วยค�าพูดได้แต่ท�าเป็นโกรธลุก

ออกมา ชิงเอาง้าวมาถือไว้ท�าเมาแกว่งง้าวอยู่มือ

หนึ่ง มือหนึ่งยึดเอามือโลซกแล้วพูดปัดไปว่า “ท่าน

หามากินโต๊ะนี่ก็ขอบใจแล้ว แต่เหตุใดจึงเอาการ
เมืองเกงจิ๋วมาว่าด้วยเล่า”

อีกเรื่องหนึ่งที่ว่าการ “ให้ยืมเกงจิ๋วชั่วคราว” 
เป็นเรื่องที่โลซกหลงกลขงเบ้งนั้น ประวัติศาสตร์
บันทึกแตกต่างออกไป กล่าวคือ หลังจากโจโฉ
แตกทัพเรือที่เซ็กเพ็กแล้ว ในเรื่องจะจัดการกับเล่าปี่
อย่างไร เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในหมู่ที่ปรึกษาของ   
ซุนกวน บ้างก็แนะให้ซุนกวนรับเล่าปี่มาอยู่ด้วย แต่
โลซกค้านว่า “มิได้ แม้ท่านขุนพลจะเป็นผู้มีชื่อเสียง
เลือ่งลอือยูก่จ็รงิ แต่โจโฉกม็กี�าลงัใหญ่หลวงนัก ควร
อาศัยการตั้งหลักของเล่าปี่ สร้างศัตรูของโจโฉให้
มากขึ้น เพื่อเราจะได้ส้องสุมไพร่พล นี้คือกลยุทธ์อัน
วิเศษ” การให้เล่าปี ่ยืมเอาเกงจิ๋วไป จึงมิใช่เป็น
เจตนาแต่ดั้งเดิมของโลซก แต่เป็นกลอุบายเพื่อที่จะ 
“สร้างศัตรูโจโฉให้มากขึ้น เพื่อเราจะได้ส้องสุม
ไพร่พล” ร่วมกันต่อตีโจโฉต่างหาก

ใช่แต่เท่านี้ โลซกยังแนะน�าบุคลากรให้แก่
เล่าปี่เพื่อแสดงน�้าใจ กล่าวคือโลซกเคยแนะน�าบัง
ทองให้กับซุนกวนหลายครั้งแต่ซุนกวนไม่รับ โลซกก็
เกรงว่าบังทองจะไปอยู่กับโจโฉ จึงอ้อนวอนให้บัง
ทองไปอยูก่บัเล่าป่ี พร้อมกบัมหีนงัสอืแนะน�าไปด้วย
และสั่งก�าชับว่า “ท่านไปอยู่ด้วยกับเล่าปี่ ก็จะท�าให้
ซุนกวนกับเล่าปี่ไม่เกิดการปะทะสู้รบกัน แต่จักร่วม
แรงดันรบโจโฉ” เห็นชัดว่า สิ่งที่โลซกได้กระท�าไป
ล้วนแต่ขึ้นกับยุทธศาสตร์ “ซุนกวนเล่าปี่ร่วมเป็น
พันธมิตรต่อต้านโจโฉ” ทั้งสิ้น

ด้วยเหตุนี้ ในระหว่างที่โลซกยังมีชีวิตอยู ่       
ง่อก๊กกับจกก๊กโดยพื้นฐานแล้วก็สมัครสมานกันอยู่ 
อันเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองก๊ก ไม่เป็นประโยชน์แก่
โจโฉ ท�าให้โจโฉไม่อาจใช้นโยบาย “แบ่งแยกแล้ว
ยึดครอง” ได้ และหมดปัญญาที่จะท�าอะไรได้เมื่อ
เผชิญกับพันธมิตรซุนกวนเล่าปี่

การที่ง่อก๊กกับจกก๊ก สามารถที่จะยืนอยู่คู่
ขนานไปกับวุยก๊กของโจโฉเป็นสามก๊กได้นั้น ความ
ดีความชอบของโลซกต่อการนี้ มิได้ด้อยไปกว่า
ขงเบ้งเลย
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ในประวัติศาสตร์ การที่บุคคลดีเด่น
สามารถที่จะด�าเนินการตามปณิธานของตน
อย่างเต็มท่ีได้นั้น ถ้าหากไม่ใช่เพราะโอกาส
อ�านวยให้ ก็จะเป็นเพราะได้พบกับเจ้านายท่ีดี

หานซิ่นขุนพลใหญ่แห่งราชวงศ์ฮั่น เมื่อครั้ง
อยู่กับเสี้ยงหย่ี ก็ไม่เป็นที่รู้จักแต่ครั้นมาอยู่กับหลิว
ปังในภายหลัง จึงได้มีโอกาสแสดงความสามารถ
ของตนได้เต็มที่

เช่นเดยีวกนั ถ้าแม้นโลซกมไิด้พบกบัซนุกวน 
“นโยบายบนย่ีภู่” ก็คงจะไม่ถือก�าเนิดขึ้น โลซกก็ได้
แต่เก็บสติปัญญาไว้เป็นของตนแต่ผู้เดียว

คนที่สันทัดการใช้คนจึงจะเข้าใจบุคลากรได้ 
จึงกล่าวกันว่า คนที่มีความสามารถแม้จะยอดเยี่ยม
ก็จริง แต่คนที่รู้จักใช้บุคลากรก็มิได้ด้อยความยอด
เย่ียมไปกว่า

ซุนกวนนับว่ามีวิจารณญาณที่ไม่น้อยกว่า
ใคร เมื่อได้ฟัง “นโยบายบนยี่ภู่” ของโลซกแล้วก็

ให้การยกย่องเป็นอย่างมาก เมื่อได้ฟังเหตุผลที่ต้อง
รบกับโจโฉของโลซกแล้วก็อุทานว่า “ตรงกับความ
เห็นของข้าพเจ้า” เนื่องมาจากนายและบ่าวต่างเข้า
อกเข้าใจเห็นพ้องต้องกันเช่นนี้เอง ค�าส่อเสียดของ
เตียวเจียว จึงมิได้กระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือ
ที่ซุนกวนมีต่อโลซกแต่อย่างใด

เมื่อมีความเช่ือถืออย่างเต็มที่ จึงจะสามารถ
ขยายบทบาทของบุคลากรได้ กลับกัน แม้จะมี
บุคลากรอยู่ ก็จะจมหายไปไม่โผล่ผุดขึ้นมาให้เห็น
ได้ตลอดไป

ที่โลซกสามารถกลายเป็นขุนพลมีชื่อเสียง
แห่งยุค และสามารถแสดงบทบาทในฐานะนัก
ยุทธศาสตร์ที่โดดเด่นเช่นนี้ ก็เพราะได้รับความเชื่อ
ถือและการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากซุนกวนนี้เอง!

- (อ่านต่อเล่มหน้า) -
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มนุษย์ทุกคนย่อมมีความชอบและความ
เชื่อที่แตกต่างกันไป บ้างเป็นเพราะอิทธิพลจาก   
ปูมหลังที่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ เข้ามากอปรร่างสร้าง    
เป็นฐานคิด บ้างก็มาจากการได้รับข้อมูล ข่าวสาร 
นวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลงความ
คิดและมุมมอง ซึ่งการผสมผสานระหว่างข้อมูลทั้ง
สองชุดผ่านกลไกทางจิตและสมอง ย่อมส่งผลให้
มนุษย์ผู้นั้นมีความเชื่อและความหวังต่อสิ่งที่ตนเอง
ปรารถนาอย่างหลากหลาย ทั้งนี้ โดยสภาพพื้นฐาน
ของการเกิดเป็นมนุษย์ ซึ่งเหนือกว่าสัตว์อื่น ๆ ด้วย
การมีปัญญา จึงสมควรที่ใช้ปัญญาในการไตร่ตรอง
คิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบว่า ในความเชื่อและ
ความชอบที่เราได้พบอยู่ในสังคมนี้ สิ่งใดเป็นสาระ
ที่ควรเชื่อและค้นหา สิ่งใดเป็นเป็นสาระที่ควรชอบ
และต้องลงมือท�าเพื่อให้ได้มา มิฉะนั้นเราก็อาจตก
อยู่ในกระแสสังคมที่ไม่มีหลักยึด โอนไปเอนมาและ
สามารถตกเป็นเครื่องมือของคนอื่นได้ 

หลังจากมีกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์ต่อ
บทความในเชิงตั้งค�าถามต่อการท�าหน้าที่ของทหาร 
และย่ิงเป็นกระแสมากขึ้น เมื่อมีนักศึกษาของ

พ.ต.ฐนัส มานุวงศ์
กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

มหาวิทยาลัยแห ่ งหนึ่ งน� ามาเผยแพร ่ออกสู ่

สาธารณชน จนท�าให้เกิดเป็นการวิวาทะของสังคม 

โดยเฉพาะสังคมในโลกออนไลน์ซึ่งต่างคนก็มอง 

ต่างประเด็นกันออกไป ซึ่งท�าให้ลูกศิษย์ของผม

หลายนายเกิดข้อสงสัย และมีการปะทุทางอารมณ์

ออกมาบ้างตามหน้าเฟซบุ๊ก ซึ่งน่าจะเป็นชนวนไปสู่

การก่ออคติที่ไม่ถูกต้องระหว่างสถาบันได้ 

“โมโหอะไรมากมาย ต้องระบายเขียนลงไป

ขนาดนั้น” ผมจึงส่งข้อความเข้าไปทักทาย   

“ครคูรบั ท�าไมเขาถงึถามขึน้มาแบบนัน้ครบั” 

ข้อความถูกส่งตอบกลับมาทันที

“ใจเย็น ๆ อย่ามองเหตุการณ์นี้เพียงมุมเดียว

ครับ” การดึงสติให้ฉุกคิดเริ่มต้นขึ้น

“น้อง ๆ เขาไม่รู ้หรือไงว่า...” การระบาย

ความอัดอ้ันก็พิมพ์มาอย่างไม่ขาดสาย 

“เอาละ เอาละ ครูเข้าใจความรู้สึกนะครับ 

แต่ครูอยากให้ชี้ชวนมองในประเด็นที่ส�าคัญกว่า  

อย่างไรเสียทหารท�าหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณ เพ่ือ

รกัษาแผ่นดนิ ชาต ิและสถาบนั ทหารไม่ได้ท�าหน้าที่

เพื่อให้เกิดความนิยมชมชอบ ทหารไม่ได้ปฏิบัติ

แ ป ร อั ก ษ ร 
แ ป ล ง อั ก ษ ร 
แ ป ล อั ก ษ ร
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รวดเร็ว อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยี  

ด้านการสื่อสาร ทั้งนี้การเสพข่าวสารของคนใน

สังคมกลับเป็นการเสพตามกระแสโดยไม่ได้ผ่าน

กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ไม่มีการช่ัง   

น�้าหนักหลักฐานหรือที่มาที่ไป ได้รับรู้มาอย่างไรก็

เชื่ออย่างนั้น ผนวกกับการเป็นสมาชิกในเครือข่าย

โลกออนไลน์ ซึ่งปรารถนาดีที่จะแชร์ข้อมูลนั้น ๆ ส่ง

ต่อออกไปโดยไม่ได้มีการตรวจสอบอย่างถูกต้อง   

ดังนั้นความไวโดยไม่ยั้งคิดต่อการใช้ข้อมูลจึงถูก  

บ่มเพาะจนกลายเป็นความเคยชินและเป็นนิสัย    

ดังนั้น เรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนได้กระท�าลง

ไปผ่านสื่อต่าง ๆ จึงไม่ได้เพิ่มตามความสัมพันธ์ของ

ข้อมลูข่าวสารทีเ่พิม่ ดังจะเหน็ได้ว่า มข้ีอมลูเกีย่วกบั

ด้านการรักษาสุขภาพต่าง ๆ นานาที่ถูกแพร่สะพัด

ออกไป ห้ามกนิโน่น ห้ามกนินี ่ให้กนินัน่ ให้กนินี ่คน

ที่รับข่าวสารข้อมูลเข้ามาก็หลงเชื่อได้โดยง่าย และ

ตามมาด้วยการแชร์ส่งต่อออกไปโดยไม่ยั้งคิด จน

บางครั้งข้อมูลที่กระจายอยู ่นั้นกลับเป็นข้อเท็จ

มากกว่าข้อจริง อันอาจท�าให้เกิดความเสียหายต่อ

ชีวิตและทรัพย์สินได้

นี่คือความเชื่ออันสะท้อนความอ่อนแอของ

สมาชิกในสังคมที่เป็นอยู่ ความอันตรายของความ

อ่อนแอจากความเชื่อ ซึ่งไม่มีหลักการพิจารณา

อย่างถีถ้่วน ถกูสะท้อนภาพผ่านเหตกุารณ์ทางสงัคม

ที่มีความถี่มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเคารพบูชา

ตามกระแส เชื่อในผลของการบันดาลมากกว่าผล

จากการกระท�า ถึงแม้นบางครั้งผลนั้นอาจเกิดได้

โดยความบังเอิญที่เอ้ือให้มี แต่ก็มิได้สาระอันควรที่

จะยึดโยงเอาเป็นสรณะหรือที่พึงไปตลอดชีวิต และ

เมื่อคราวที่ความบังเอิญจ�าเพาะโอกาสนั้น ๆ ไม่เกิด 

การอาจน�ามาซึ่งความล้มสลายต่อชีวิตก็เป็นได้ 

ความเชือ่ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในปัจจบัุน ส่วนมากจะเป็น

ความเชื่อที่สนองความต้องการที่ถูกกระตุ ้นโดย

ระบบวตัถนุยิมหรอืบรโิภคนยิม ความเชือ่ชดุนีม้พีลงั

อันมหาศาล เพราะสามารถเกาะกินและแนบแน่น

ภารกิจเพื่อให้คนอื่นมากดไลค์ (Like) นะครับ” ผม

ค่อย ๆ บรรเทาอารมณ์พร้อมกับค่อย ๆ เชื่อมให้ลูก

ศิษย์นายนี้รู้จักมองภาพเหตุการณ์ในมิติอื่น ที่เป็น

ประโยชน์มากกว่าการน�าไปสู่ความขัดแย้ง 

สิ่งที่เราทุกคนควรวิเคราะห์โดยใช้ความคิด

อย่างมีวิจารณญาณให้ดี คงไม่ใช่เรื่องของการ

โต้ตอบหรือตอบโต้ เพื่อให้ได้มาถึงชัยชนะ เพราะ

ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการขัดแย้งระหว่างอคติ

ในใจแต่ละคนที่มีต่อกัน ค�าทวงถามว่า “ทหารมีไว้

ท�าไม” จากบทความทางการเมืองหน่ึง ซ่ึงถูกใช้เป็น

ข้อความส�าคญัท่ีจะสือ่ออกมาอย่างมนียัเคลอืบแฝง 

จนขยายวงกว้างให้เกิดความขัดแย้งและเกิดการ

ปะทะคารมกัน โดยมิได้ค�านึงถึงประโยชน์จากการ

ถกเถียงเป็นที่ตั้ง ฝ่ายหน่ึงใช้หลักการเป็นแนวยึด 

ฝ่ายหนึ่งใช้บริบทและสภาพสังคมจริงเป็นแนวคิด 

ฝ่ายหนึ่งใช้ประสบการณ์เป็นแนวร่วม และอีกฝ่าย

หนึ่งใช ้ เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร ์ เป ็นแนว

สนบัสนนุ ซึง่จะเห็นว่า การปะทะกนัครัง้น้ีเสมอืนน�า้

ผึ้งหยดเดียว ที่ท�าให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้ และยัง

ไม่นับถึงพวกเออออร่วมวงท่ีไม่รู้ต้นสายปลายเหตุ

ใด ๆ แต่ก็พร้อมผสมโรงอยู่แล้ว ซึ่งมีอยู่มากมายใน

สังคมไทย อันท�าให้ความขัดแย้งนี้ขยายวงออกไป

ได้มากย่ิงข้ึน

ประเด็นส�าคัญไม่ได้อยู่ท่ีความขัดแย้งท่ีเกิด

ข้ึน เพราะหากวิเคราะห์กันจริง ๆ จะเห็นว่าต่างฝ่าย

ต่างมีประเด็นของตนท่ีถูกน�ามาเสนอและลบล้าง

ความคิดของอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งถ้าพิจารณาให้ดีเราจะ

พบว่า เป็นการเถียงกันในคนละประเด็น ไม่ว่าจะ

เป็นการให้เหตุผลที่เบี่ยงเบนหรือการตีความหมาย

เพียงบางส่วน เพื่อสร้างความถูกต้องชอบธรรมให้

แก่แนวคิดของตนเอง แต่สิ่งท่ีผมพยายามชี้ชวนให้

ลูกศิษย์พินิจพิเคราะห์ให้ออกก็คือ “ความเชื่อที่

สะท้อนความอ่อนแอ” 

ทุกวันนี้สังคมไทยได้เผชิญกับสภาวการณ์

กระจายของข้อมลูข่าวสารในปรมิาณมหาศาลอย่าง
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ไปกับมนุษย์ในทุก ๆ มิติ การบริโภคที่ขาดสติจึง
เหมือนโรคระบาดท่ีแพร่ไปสู ่สังคมท่ีไม่มีหลักยึด 
หรือหลักคิดได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม สิ่งใดที่
เป็นกระแสย่อมไม่มีวันยั่งยืน และไม่สามารถน�ามา
เป็นหลักของชีวิตได้ 

ทั้งนี้ ความเชื่อต่าง ๆ ย่อมเป็นรากฐานแห่ง
ความศรัทธา เมื่อสมาชิกในสังคมไม่มีหลักยึดหรือ
แนวคิดที่ถูกต้องและดีพอ ความเชื่อต่าง ๆ ที่ผิด
เพ้ียนก็จะสามารถสอดผสานกันเกิดเป็นความ
ศรัทธาที่อยู่ในระดับที่ลึกลงไป ซึ่งท�าให้เขาผู้นั้นมี
ตรรกะหรือกระบวนการคดิทีผ่ดิแผกแตกแยกไปจาก
สิ่งที่ควรจะเป็น ดังนั้นเมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารใด ๆ 
ที่ตรงกับความคิดของตน ก็จะหลงเชื่อและสร้างให้
เป็นแรงศรทัธาภกัดต่ีอข้อมลูนัน้ ๆ ไม่ระแวงระวงัยัง้
คิดที่จะพิสูจน์สอบทานว่าเป็นความจริง มีความถูก
ต้องหรือไม่ เป็นการตัดสินใจโดยในตรรกะแห่งอคติ
เป็นตัวตัดสิน แต่หากข้อมูลข่าวสารใดแม้จะเป็นข้อ
เท็จจริงที่พิสูจน์แล้ว แต่ย้อนแย้งหรือตรงกันข้ามกับ
ความคิดและแรงศรัทธาของตน ก็จะปฏิเสธไม่รับรู้
หรือโต้ตอบอย่างรุนแรง เสมือนจะต้องท�าให้ฝั่งตรง
ข้ามนั้นยุบสลายหายไป แม้บางประเด็นบางอย่างที่
ไม่มีความข้องเกี่ยวกัน แต่หากเป็นข้อมูลท่ีมาจาก
ฝั่งที่เคยเห็นไม่ตรงกับตนในเรื่องอื่น ๆ แล้ว ก็จะ
ปฏิเสธโกรธแค้นชิงชังต่อข้อมูลด้านนั้นทันที ตรรกะ
หรือกระบวนการเช่นนี้เริ่มมีมาในสังคมไทยขึ้นทุก ๆ 
วัน จนท�าให้เกิดความอ่อนแอของสังคมจากความ
อ่อนไหวของสมาชิกในสังคม

หากเปรียบสังคมไทยตอนนี้ เป ็นสภาพ
ร่างกาย เราก็อาจบอกได้ว่าสังคมไทยก�าลังป่วย ไม่
สบาย ดังนั้นไม่ว่าสังคมนี้จะได้รับสิ่งแปลกใหม่    
ใด ๆ เข้ามา ก็ไม่สามารถจะกลั่นกรองเลือกรับได้ 
ถ้าสิ่งเหล่านั้นเป็นพิษภัยต่อสังคม สังคมก็ไม่อาจ
ต้านทานได้ เน่ืองจากทุกอย่างไม่มีหลักยึดที่ท�าให้
เกิดความม่ันคงของชาต ิต่างคนต่างน�าความคดิของ
ตนเองเป็นใหญ่ แล้วใช้ตรรกะท่ีบิดเบือนมาสร้าง

ความชอบธรรม โดยเฉพาะการใช้หลักการของ
ระบอบประชาธิปไตยมาเป็นเกราะก�าบังต่อการ 
กระท�าตนตามอ�าเภอใจ ดงันัน้ สงัคมไทยต้องเผชญิ
กับการบิดเบือนหลักการโดยไม่เกิดการย้อนแย้ง 
หรือตั้งค�าถามไปสู่ข้อเท็จจริง สิทธิ์ เสรีภาพ ที่เน้น
ความหมายในเชิงบุคคลมากกว่าส่วนร่วม จึงถูก
ท�าให้มีความชอบธรรมมากยิ่งขึ้น แม้การกระท�านั้น
จะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยต่อบ้านเมือง
กต็าม แต่กย็งัคงในตรรกะทีบิ่ดเบือนนีท้�าให้การกระ
ท�านั้น ๆ เป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ซึ่งแท้ที่จริงแล้งทั้ง
ค�าว่า สิทธิ์ และเสรีภาพ ย่อมต้องผนวกเข้ากับ
หน้าที่และประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ส่วนรวมที่
ไม่ใช่ความหมายของส่วนมาก แต่เป็นส่วนรวมที่
หมายถึงความถูกต้อง ดีงาม และยั่งยืน

สังคมไทยก�าลังถูกล่อลวงให้เชื่อในกระบวน 
การประชาธปิไตยแบบผดิ ๆ จากการวพิากษ์วจิารณ์
ที่ไร้ข้อเท็จจริง ไร้ขอบเขต และไร้ความเคารพต่อ
บุคคลอ่ืน เพียงเพราะใช้เหตุผลและตรรกะของการ
แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี ผนวกกับนิสัยที่ไม่รับ
ผิดชอบต่อข้อมูลต่าง ๆ ที่ตนเองสื่อสารออกไป จึง
ท�าให้เกิดความสนุกสนานและทึกทักสร้างความ
ชอบธรรม ด้วยเหตผุลทีเ่ป็นเกราะก�าบงัต่อการแสดง 
ออกอย่างเสรี จากความอ่อนแอตรงนี้ ย่อมกลาย
เป็นจุดอ่อนที่ท�าให้กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ใช้เป็น
ช่องทางหรือกลไกในการสร้างความขัดแย้ง แตก 
แยกให้เกิดขึ้นในสังคม จากนโยบายการบริหารจัด 
การของรัฐที่ท�าให้กลุ่มเหล่านี้เสียประโยชน์และไม่
สามารถออกมาเคลื่อนไหวใด ๆ ได้ การแทรกแซง
และหาทางสร้างความเคลื่อนไหวจึงเกิดขึ้นจากจุด
อ่อนเหล่านี้ ดังนั้นจากความไม่เท่าทันต่อกลไกและ
ความเปราะบางของการมีหลักคิด จึงอาจท�าให้พลัง
บริสุทธิ์หลายฝ่ายในสังคมกลายเป็นเครื่องมือทาง 
การเมืองได้ โดยเฉพาะพลังที่เป็นกลไกส�าคัญที่มีไว้
ส�าหรับขัดเกลาสมาชิกในสังคมให้เข้มแข็ง ด�ารงยึด
มัน่ในคุณธรรมและมคีวามรูค้วามสามารถทีช่าญฉลาด 
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“ครูครับ เท่ากับว่าตอนนี้การให้การศึกษา
ของประเทศเราอ่อนแอหรือครับ” ค�าถามจากการ
ฉุกคิดของลูกศิษย์

“อาจจะเรียกได้ว่าอ่อนแอ หรืออาจพูดได้ว่า
เดินผิดทาง” ผมให้ค�าตอบ เพื่อท�าให้เกิดข้อสงสัย 
และชวนให้คิดต่อ

“ผดิทางนีห่มายถงึว่าประเทศอืน่ ๆ เขาไม่ท�า
อย่างประเทศเราเหรอครับ” ประเด็นข้อสงสัยต่อ 
ยอดเขาเกิดข้ึนในความคิด

“สมัยก่อนมุ ่งเน้นแบบเราในขณะน้ี แต่   
ตอนนี้เขาเลิกมุ ่งเน้นแบบเรากันแล้ว” ผมตอบ
ค�าถามไปและมั่นใจว่าคงต้องมีการแลกเปลี่ยนกัน
อกีมากมาย ซึง่เป็นการท�าให้ลกูศษิย์นายนีห้ลดุจาก
ความคิดและมุมมองเดิม ๆ ท่ีไม่ได้พิจารณาอย่าง
รอบด้าน

การศกึษาของสงัคมไทยทีย่งัมุง่เน้นการเรยีน
รู้แบบท่องจ�า ให้นักเรียนติดกรอบอยู่กับความรู้เป็น
หลัก แต่ไม่ได้สร้างเสริม หรือให้ความส�าคัญกับ
ทักษะกระบวนคิดท่ีต้องเกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนทุกคน 

ดังนั้น กระบวนการเหล่านี้จึงยิ่งเป็นการตอกย�้าและ
ฝั ่งรากลึกให้คนในสังคมไม่มีทักษะในการคิด 
เป็นการคิดอย่างไม่มีหลักเหตุผล เป็นการคิดอย่าง
ไร้วจิารณญาณ การสือ่สารอะไรออกไปให้แก่บคุคล
อ่ืน ๆ หรือพื้นที่ทางสังคม ก็สื่อออกไปโดยต้ังอยู่บน
พื้นฐานความคิดแบบง่าย ๆ ที่ใช้อารมณ์และความ
คิดตนเองเป็นหลัก ท�าให้ไม่เกิดความใส่ใจต่อตัว
อักษร ไม่ใส่ใจต่อผลกระทบที่จะตามมาจากการ
ตีความตัวอักษรที่สื่อออกไป หากเกิดความเข้าใจที่
บิดเบือน ก็เสมือนว่าไม่ใช่ความผิดของตน เพราะ
คนอื่นไม่ได้ตีความแบบที่ตนต้องการ พร้อมกับยก
เหตุอ่ืนเข้าอ้างอย่างไม่ค�านึงถึงความเสียใจ ว่าสิ่งที่
ตนท�าได้ไปกระทบใจต่อใคร แม้เป็นบุคคลที่มีคุณ
ต่อสังคมก็ตาม หรือที่เราเข้าใจได้ว่าเป็นการเลี่ยง
บาลี เป็นการใช้ค�าพูดหรือตัวอักษรสร้างให้เกิด
ความเชื่อใหม่ ๆ อย่างไม่รับผิดชอบ นี่คือตัวอย่าง
ของผลผลิตที่ล้มเหลวในสังคมไทย ที่มักใช้วาทะ
จากการแปรอักษร สือ่สารสูส่งัคมทีอ่่อนแอให้แปลง
อักษรเกิดความหมายที่เคลือบแฝง โดยมุ่งหวังให้
สังคมแปลอักษรอย่างผิดเพี้ยนอันแสดงให้เกิด 
ความขัดแย้งต่อสังคม จึงไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นการ
วิพากษ์เพื่อประโยชน์หรือติเพื่อก่อ แต่นี่คือการบ่อน
ท�าลายความมัน่คงของชาติ ดังนัน้ขอให้ลกูศิษย์ของ
ครูทุกนาย จงใส่ใจทุกค�าพูดและทุกตัวอักษรก่อนที่
จะสื่อสารด้วยขณะนั้นเรายังคงเป็นนายของมัน แต่
เมื่อข้อความหรือสารนั้นถูกส่งออกไปสู่ผู้อื่นแล้ว มัน
ย่อมกลายเป็นนายของเราทันที 
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การ์ตูนเป็นงานเขียนที่สามารถสื่อเรื่อง
ราวทางสังคม การเมือง วิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อมได้
อย ่างดี ผู ้ เขียนชอบอ่านการ ์ตูนภาษาอังกฤษ
ประเภทที่เรียกว่า “Comic strips” : “การ์ตูนที่ถูก
บรรจลุงช่องสีเ่หลีย่มสามถงึสีช่่อง” ภาษาสัน้กระชบั
แต่มีพลังที่จะบอกเล่าเรื่องราวมากมายซึ่งเป็นเรื่อง
ท้าทายที่จะท�าความเข้าใจภาษาอังกฤษ ผ่านภาพ
เขียนตัวละคร (Characters) พร้อมค�าพูดสั้น ๆ ใน
บริบทเฉพาะ ความหลงใหลใน Characters การ์ตูน
ซึ่งส่งต่อความคิดท่ีท�าให้ผู ้เขียนต้องอ่านตีความ  
เพื่อความเข้าใจ ได้อรรถรสแง่มุมชีวิต เป็นผลให้   
ได้สะสมงานเขียนการ์ตูนของนักเขียนคนโปรด 
หลายคน นักเขียนการ ์ตูนที่ โปรดที่สุดคือ Bil l      
Watterson Bill เป็นนักเขียนการ์ตูนร่วมสมัยชาว

เสนาศึกษา

อเมริกัน ผู้เขียนการ์ตูน Calvin & Hobbes เขาต้ัง
ชือ่ตัวการ์ตูนของเขาจาก John Calvin ( Protestant 
reformer) และ Thomas Hobbes (Social          
philosopher) เรื่องราวที่ได้จากการ์ตูน จึงสะท้อน
แนวความคิดเชิงปรัชญาในแง่มุมต่าง ๆ ผ่านเด็ก
น้อยวัยหกขวบ ชื่อ Calvin และเพื่อนของ Calvin 
คอื Hobbes ซึง่เป็นตุก๊ตาเสอืยดันุน่ การอ่านการ์ตนู 
Calvin & Hobbes หรือแม้การ์ตูนอื่น ๆ ต้องการ
ความเข้าใจมิติทางวัฒนธรรมและสังคม เราจึงจะ
ได้ความหมายของภาษาอังกฤษที่ใช้ได้เที่ยงตรง 
และในทางกลับกันก็จะเป็นการฝึกวิเคราะห์ปรัชญา
ทางสังคม และวัฒนธรรมที่ร่วมสมัยผ่านภาษา ผู้
เขียนจะยกตัวอย่างการ์ตูน Calvin & Hobbes บาง
ตอนเพื่อให้เห็นภาพและเกิดความเข้าใจ

อาจารย์ไก่

ภาษากับมิติ
ทางวัฒนธรรมและสังคม

ผ่านการ์ตูน

(๑)
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ใน (๑) กล่าวถึง Calvin ตอนสมัครเล่น
เบสบอลตอนช่วงพักเรียน แต่ Calvin ไม่ใช่เด็กที่
ชอบเล่นกีฬา และเล่นไม่เก่ง ไม่เข ้าใจวิธีเล่น
เบสบอลจนเล่นผิดพลาด จึงท�าให้เพื่อน ๆ ต�าหนิ 
เมื่อ Calvin ไม่อยากเล่นไปบอกครูก็กลับโดนครูว่า
ประชดประชันให้เสียอีก จะเห็นได้ว่า Calvin อยู่ใน
โลกของเด็กที่ต้องการเล่นเพื่อความสนุกสนาน ไม่

ชอบที่จะอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์มากมาย ไม่ต้องการ
แข่งขันตลอดเวลา แต่ในโลกของเด็กอีกพวกหนึ่ง ก็
คอืโลกของผูต้้องการเอาชนะในทกุสิง่ เป็นเรือ่งทีเ่หน็
ได้ชัดเจนว่าสังคมก็เป็นเช่นนี้ แข่งขันกันเสียจน     
วิ่งหนีจากความสุขสงบในชีวิต และในการ์ตูนตอน
ต่อ ๆ มาของ Calvin & Hobbes ใน (๒) และ (๓)
แสดงออกอย่างชัดเจนว่า Calvin ผละหนีจากโลก

แห่งการแข่งขันที่เต็มไปด้วยกฎเกณฑ์ ไปสู่โลกที่ไร้
กฎเกณฑ์โดยคิดการละเล่นของตนขึ้นมาเอง แล้ว
ชวน Rosalyn ซึ่งเป็น Baby-sitter ของเขามาเล่น
ด้วย จะเห็นได้ว่า Calvin เล่นเกมโดยไม่มีกฎเกณฑ์
ที่แน่นอน ความพิเศษของการเล่นเกมก็คือ “Make 
up Any Rules You Want As You Play.” 

ถ้าจะวิเคราะห์ในบริบททางสังคมดูเหมือน 
Bill Watterson จะต�าหนิ “Athletic mindset” คือ
นักกีฬาเล่นเกมต้องเล่นเพื่อเอาชนะ ไม่ใช่เล่นเพื่อ
ความสนกุสนาน แต่ Bill ส่งข้อความผ่านการ์ตนูของ
เขาว่า การเล่นของเด็กควรเป็นไปเพื่อความสนุก 

สนานไม่ใช่เล่นเพื่อการแข่งขันตลอดเวลา การแข่ง 
ขนัอาจก่อให้เกดิความก้าวร้าวรนุแรง (aggressive-
ness) เด็กที่อาจอยู่ในกลุ่มที่ไม่เก่งกีฬาก็ควรมีที่มี
ทางของเขา ให้เขาได้รับความสนุกสนาน และไม่
ต้องถกูต�าหนติเิตยีนให้เกดิความละอาย เมือ่ Calvin 
คิดการละเล่นของเขาขึ้นมาเองก็เท่ากับเขาได้รับ
ชัยชนะในอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเอง...He has won a 
different sort of victory!

ภาพการ์ตูนจาก https://ketysberd.files.wordpress.com

(๒)

(๓)

  เสนาศึกษา      
เสนาศึกษา        

เสนาศึกษา  

         เสนาศึกษ
า      เสนาศึกษา

        เสนาศึกษา
   เสนาศึกษา 

     เสนาศึกษา   
   เสนาศึกษา     

   เสนาศึกษา  

  เสนา         ศึก
ษา      เสนาศึกษ

า        เสนาศึกษ
า  

  เสนาศึกษา      
เสนาศึกษา        

เสนาศึกษา  

  เสนาศึกษา      
เสนาศึกษา        

เสนาศึกษา 



91

เสนาศึกษา

เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๑ เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ปัจจุบันปัญหาสุขภาพจิตเป็นปัญหา
ใหญ่ที่ก�าลังคุกคามคนไทยทั้งนี้ต้นเหตุก็มาจาก
ความเครียด โดยสถิติจากกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข ปี ๒๕๕๖ ระบุว่าประเทศไทยมีผู้ป่วย
โรคจติทีเ่ข้ามารบัการรกัษามจี�านวนกว่า ๑,๐๗๖,๑๕๕ 
ราย ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมาก หลายคนสงสัยว่าอะไร
คือเหตุแห่งความเครียดของเรา หลายคนคิดว่าตัว
เองไม่มีความเครียดแต่เมื่อมีอาการผิดปกติทาง
ร่างกาย เช่น นอนไม่หลับ ปวดศีรษะบ่อย ๆ หรือ
หายใจเรว็ แล้วไปพบแพทย์กจ็ะได้ค�าตอบว่าอาการ
เหล่านี้มาจาก “ความเครียด” ที่แฝงอยู่ในจิตใจของ
คณุ สิง่นีส้ะท้อนค�ากล่าวทีว่่า “เมือ่ใจไม่เป็นสขุ กาย
ก็ได้รับผลกระทบไปด้วย” ได้อย่างชัดเจน

ชีวิตประจ�าวันของคนเมืองแต่ละวัน คือ
ท�างานจนดึก อยู่ที่ท�างานจนค�่าเพื่อหลีกเลี่ยงสภาพ
รถติด นอนน้อยแต่ต้องตื่นเช้ามาก บางคนนอนหลัง
เทีย่งคนืแต่ต้องตืน่ตห้ีา เพือ่ฝ่าการจราจรทีติ่ดขดัไป
ท�างาน ผู้ที่โดยสารรถประจ�าทาง รถไฟฟ้า หรือรถ
ใต้ดิน ก็ต้องเผชิญกับฝูงชนอัดแน่นเบียดเสียดกัน
บนรถ นี่คือสภาพชีวิตตอนเช้าและตอนเย็นที่คน

เมืองเผชิญ ยังไม่นับรวมปัญหาค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้
ในแต่ละเดือน ความรับผิดชอบต่อครอบครัวที่ต้อง
ดูแล บางคนท�างานคนเดียวแต่ต้องดูแลทั้ง พ่อ แม่ 
และลูก ชาวบ้านชนบทอยู่ในสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 
อากาศบริสุทธิ์ก็จริง แต่ต้องกังวลกับลม ฟ้า อากาศ 
ที่มีผลต่อการเกษตร อาชีพที่ท�ารายได้หลักให้แก่ทุก
ครอบครวั ความเครยีดมกัเป็นเรือ่งค่าใช้จ่าย ท�าการ
เกษตรเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจ แต่รายได้ไม่พอ
รายจ่ายต้องกู้หนี้ยืมสินกันตลอดชีวิต จากที่กล่าว
มาคือ ทัง้หมดทีพ่วกเราต้องเผชญิอย่างหลกีเลีย่งไม่
ได้ บางคนมีเงินทองใช้จ่ายไม่ขาดมือ แต่ภาระงาน
ที่ต้องรับผิดชอบท�าให้เครียด การจราจรในเส้นทาง
ที่ต้องผ่านไปท�างานติดขัดมากจนรู้สึกหงุดหงิดทุก
เช้า บางคนเดนิทางสะดวก ละแวกบ้านอากาศด ีไป
ทุกที่ได้ง่าย ๆ ด้วยการเดินเท้า แต่ไม่มีอาชีพ ไม่มี
เงิน ดังนั้นต้นเหตุของความเครียดของเราแต่ละคน
ไม่เหมือนกัน 

เมื่อคนเราเกิดความเครียดไม่ว่าจะเกิดมา
จากเรื่องอะไร หากไม่รู้จักวิธีผ่อนคลายหรือตั้งรับ
ความเครียด ก็จะเกิดความหงุดหงิด โมโห ไม่

  พ.อ. นพ.ยรรยงค์ อิ่มสุวรรณ  
ผู้อ�านวยการกองวิทยาการแพทย์

ส�านักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

“ความเครยีด”
  จดัการได้...ไม่ยาก
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รับประทานอาหารมากกว่าปกติ นอนหลับยากหรือ
นอนไม่หลับ ประสิทธิภาพในการท�างานลดลง เริ่ม
อยากอยู ่คนเดียว การเปลี่ยนแปลงของสารเคมี     
ในสมองเปลี่ยนแปลงท�าให้มีพฤติกรรมก้าวร้าว 
อาละวาดขว้างปาข้าวของ ความอดทนต�า่ และหาก
มีความเครียดมาก ก็จะน�าไปสู่การฆ่าตัวตายได้ใน
ที่สุด

เมือ่เรารูด้แีล้วว่าความเครยีดเกดิจากสิง่ทีอ่ยู่
ล้อมรอบตัวเราและดูเหมือนเราก็จะต้องเผชิญกับ
มันอยู ่ทุกเมื่อเชื่อวัน อีกทั้งความเครียดยังส่งผล 
กระทบต่อจิตใจร่างกายเราได้อย่างมากด้วย ดังนั้น
เราจึงควรที่จะเรียนรู้วิธีจัดการกับความเครียดอย่าง
เหมาะสม เพื่อที่จะรับมือให้ได้เมื่อเราต้องประสบ
ปัญหาที่ท�าให้เราเครียด จ�าไว้ว ่า เราต้องชนะ
ความเครียดให้ได้ เราต้องไม่ปล่อยให้มันบั่นทอน
จิตใจจนส่งผลกระทบร้ายแรงต่อร่างกายของเรา พึง
ระลึกไว้ว่า “เหตุแห่งความเครียดของคนเราต่างกัน
ฉันใดวิธีการจัดการความเครียดของคนเราต่างกัน
ฉันนั้น” การจัดการกับความเครียดไม่ได้ใช้เพียงวิธี
ใดวิธีหนึ่งกับทุกปัญหา ทุกคน หรือทุกสถานการณ์ 
เราเลือกวิธีที่เหมาะกับเราได้

วิธจีดัการความเครยีด หรอื Stress man-
agement คืออะไร?

วิธีจัดการความเครียด คือแนวทางที่ถูกต้อง
เหมาะสมทีส่อนคุณให้รบัมอืกบัความเครยีดได้ ช่วย
ให้คุณลดผลกระทบจากความเครียดที่รุนแรงลงได้ 
และช่วยตัดไฟแต่ต้นลมไม่ให้ความเครียดลุกลาม
ไปมากจนควบคุมไม่ได้ในอนาคต วิธีจัดการความ 
เครียด ก็คือการค่อย ๆ ปรับรูปแบบการใช้ชีวิต 
ความคิด อารมณ์ วิธีรับมือกับปัญหา รวมไปถึงการ
เปลีย่นสถานการณ์ตงึเครยีดให้คลีค่ลาย ปรบัวธิกีาร
ตอบสนองต่อปัญหา ดูแลตัวเองด้วยการผ่อนคลาย 
หาเวลาไปพักผ่อน

เมือ่เรารูส้กึว่าความเครยีดทีเ่ราแบกรบัอยูใ่น
จดุทีเ่กนิต้านทาน มนัจะอยูเ่หนอืการควบคุมของเรา

สบายใจสะสมไว้ จนสุดท้ายแสดงออกมาทาง
ร่างกาย เช่น นอนไม่หลับ รู ้สึกเหนื่อยหน่าย ไม่
อยากท�าอะไร ปวดเกร็งบริเวณท้ายทอย หลัง หรือ
ไหล่ ทั้งที่ไม่ได้ใช้แรง ปวดศีรษะไมเกรน หายใจ
หอบ พึงระลึกไว้เสมอว่า ความเครียด คืออาการ
ป่วยทางใจที่ท�าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในด้าน
ต่าง ๆ ทั้งร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรม 

ด้านร่างกาย เมื่อเกิดภาวะเครียด จะเกิด
การกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติ ท�าให้หน้ามืด 
เป็นลม เจ็บหน้าอก ความดันโลหิตสูง ปวดท้อง เกิด
แผลในกระเพาะอาหาร ระดับฮอร์โมนในร่างกายไม่
สมดุล ท�าให้สุขภาพร่างกายโดยรวมแย่ลง เพราะ
ฮอร์โมน คือ สารชีวเคมีท่ีส�าคัญต่อร่างกายมนุษย์
ช่วยควบคุมการท�างานของระบบต่าง ๆ ภายใน
ร่างกาย อาการต่าง ๆ เหล่านี้หากเกิดในผู้ป่วยโรค
เรื้อรังอาจท�าให้เสียชีวิตได้เน่ืองจากระบบการ
ท�างานของร่างกายล้มเหลว เช่น คนที่เป็นโรคเบา
หวาน เมื่อมีความเครียดสะสมต่อเน่ือง ฮอร์โมน
คอร์ติซอลจะไปกระตุ้นระดับน�้าตาลในเลือดให้สูง
หรือต�่ากว่าปกติท�าให้เกิดอาการช็อกได้ 

ด้านจติใจ คนท่ีเครยีดมกัจะปล่อยวางไม่ได้ 
หมกมุ่นกับความคิดวนเวียนในเรื่องที่เครียด ดังนั้น
จึงไม่สนใจสิ่งรอบตัว บางครั้งจะนั่งใจลอย ขาด
สมาธิ ซึ่งหากเกิดในนักเรียนก็จะส่งผลให้คะแนน 
ลดลง อ่านหนังสือได้แต่ไม่จ�า เพราะฮอร์โมนคอร์   
ติซอลมีปริมาณเพิ่มขึ้นท�าให้เซลล์ประสาทฝ่อและ
ลดปริมาณลง ส่งผลต่อสมองส่วนความจ�าและสติ
ปัญญา คนที่เครียดแล้วดึงตัวเองออกจากสังคม 
เมื่อมีใครไปไต่ถามถึงความไม่สบายใจ ก็อาจจะ
หงุดหงิดและโมโหง่าย 

ด้านพฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงทาง
ร่างกาย และจิตใจท่ีกล่าวมาข้างต้นส่งผลให้
พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลเปลี่ยนแปลง   
ไปด้วย เช่น พฤติกรรมการรับประทานอาหาร บาง
คนมภีาวะเบือ่อาหาร บางคนรูส้กึหวิตลอดเวลาและ

  เสนาศึกษา      
เสนาศึกษา        

เสนาศึกษา  

         เสนาศึกษ
า      เสนาศึกษา

        เสนาศึกษา
   เสนาศึกษา 

     เสนาศึกษา   
   เสนาศึกษา     

   เสนาศึกษา  

  เสนา         ศึก
ษา      เสนาศึกษ

า        เสนาศึกษ
า  

  เสนาศึกษา      
เสนาศึกษา        

เสนาศึกษา  

  เสนาศึกษา      
เสนาศึกษา        

เสนาศึกษา 



93เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๑ เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

แล้วเราต้องนึกถึงวิธีจัดการความเครียด โดยเริ่มต้น
จากการพิจารณาว่าต้นตอของความเครียดของเรา
นัน้มาจากอะไร ปัญหาหลกัของความเครยีดทีค่นเรา
ประสบมักมาจากเหตุการณ์ส�าคัญ ๆ ในชีวิตไม่กี่
เร่ือง เช่น การเปลี่ยนงาน การย้ายบ้าน การเปลี่ยน
โรงเรียน การสูญเสียคนหรือสิ่งท่ีรัก หรือถ้าหาก  
เหตุของความเครียดเกิดจากเรื่องเล็กน้อยในชีวิต
ประจ�าวัน เช่น การกังวลว่าจะท�างานเสร็จไม่ทัน
เวลาที่ก�าหนด ให้พยายามนึกว่าน่ันเป็นเรื่องจ�าเป็น
บีบคั้นจริง ๆ หรือเป็นเพียงการตีตนไปก่อนไข้ของ
เราเอง คนบางคนไม่ได ้เผชิญกับภาวะคับขัน 
ตึงเครียดใด ๆ เลย แต่เป็นนิสัยส่วนตัวที่มักจะคิด
กังวลและตีโพยตีพายไปก่อนล่วงหน้า

การระบวุ่าทีม่าของความเครยีดทีแ่ท้จรงิของ
เราคืออะไร ให้ลองตรวจสอบนิสัย เจตคติ และข้อ
อ้างที่คุณมักพูดบ่อย ๆ

๑. คุณพูดถึงความเครียดนั้นเพียงชั่วครั้ง
ช่ัวคราวหรือเปล่า เช่น วันนี้คุณอาจจะพูดว่า “วันนี้
เป็นวันที่แสนจะยุ่งของฉัน ฉันมีภาระร้อยแปดพัน
เก้าที่จะต้องท�า” หากคุณพูดแบบนี้นั่นหมายความ
ว่านี่ไม่ใช่ความเครียดท่ีเป็นปัญหาหนักหนาหรือ
ถาวรของคุณ หากแต่คุณเพียงแค่อยากบ่นออกมา
ด้วยความร�าคาญหรือหงุดหงิดระยะสั้น ๆ เท่านั้น

๒. คุณคิดว่าความเครียดก็มีอยู ่ทุกที่ทั้งที่
ท�างานและท่ีบ้าน หรอืคณุคดิว่าความเครียดคอืส่วน
หนึ่งของบุคลิกภาพของคุณเพราะคุณเองเป็นคนขี้
กังวลกับทุก ๆ เรื่อง

๓. คณุกล่าวโทษผูอ้ืน่หรอืโทษว่าสิง่แวดล้อม
เป็นตัวการความเครียดของคุณ หรือคุณเห็นว่า
ความเครียดเป็นเรื่องธรรมดา ที่ใครก็ไม่อาจหลีก
เลี่ยงได้

การตรวจสอบตนเองเช่นนี้ ท�าให้เรารู้จักตัว
เองมากขึน้ ยอมรบัได้มากขึน้ว่าจรงิ ๆ แล้วคณุสร้าง
ความเครียดขึ้นมาเองและผูกติดกับมันเองหรือว่า 
เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้จากปัจจยัภายนอกจริง ๆ ถ้าเกดิจาก
ตัวคุณเอง คุณต้องปรับทัศนคติของตัวเองเพราะ

แน่นอนว่าหากไปพยายามแก้ที่ปัจจัยอ่ืน ๆ ก็จะไม่
สามารถก�าจัดความเครียดได้อย่างถาวร และใน
ท�านองเดียวกัน หากความเครียดเกิดจากปัจจัย
ภายนอกคุณก็ต้องไปพยายามแก้ไขที่ส่วนนั้น แต่
ส�าหรับปัจจัยภายนอกนั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้อง
ไม่คาดหวัง เพราะบางครั้งการเปลี่ยนผู ้อื่นหรือ
สถานการณ์อื่น ๆ ให้เป็นดังใจเราเป็นเรื่องที่ท�าได้
ยากหรือท�าไม่ได้ ดังนั้นสุดท้ายก็ต้องกลับมาจัดการ
กับมุมมองความคิดของตนเอง ตัวอย่างเช่น ถนน
เส้นที่คุณอาศัยอยู่การจราจรติดขัดมากไม่ว่าคุณจะ
ตื่นนอนเช้าสักเพียงใดคุณก็ต้องพบกับสภาพรถติด
ทุกวัน ปัญหานี้ท�าให้คุณหงุดหงิดจนปวดท้อง และ
อารมณ์ฉุนเฉียวทุกวัน จากหลักการวิเคราะห์ ๓ ข้อ
ที่กล่าวมาเรื่องนี้ไม่ใช่ความเครียดแบบชั่วคราว 
เพราะคุณพบทุกวัน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�า
วันที่คุณเลี่ยงไม่ได้ และแน่นอนว่าคุณก�าลังกล่าว
โทษสิ่งแวดล้อมอยู ่ว ่า ป ัญหารถติดท�าให้คุณ  
เครียด แต ่ เรื่องนี้ เป ็นป ัจจัยภายนอกที่คนทั้ ง
กรงุเทพมหานครกไ็ม่สามารถแก้ไขได้ ดังนัน้ต้องหนั
กลบัมาทีต่วัเองว่าคณุสามารถช่วยให้ตวัเองผ่านพ้น
สภาวะความเครียดนี้ได้หรือไม่อย่างไร มันอาจจะ
คุ้มค่าต่อสุขภาพจิตของคุณมากกว่าหากคุณยอม
แบ่งเงินส่วนหนึ่งของคุณไปเช่าหรือซื้อที่อยู่อาศัย   
ที่ใกล้ที่ท�างาน หรือลองโดยสาร BTS หรือ MRT 
เพราะถึงแม้จะผู้โดยสารเยอะและเบียดเสียดแต่ก็
ใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาที หรือหากหลีกเลี่ยงที่จะใช้
รถยนต์ไม่ได้ ลองหาเพลงเพราะ ๆ ฟังยามรถติด 
หรือดูคลิปสอนท�าอาหาร หรืองานประดิษฐ์สิ่งของที่
ชอบท�าด้วยตนเอง (DIY) เพือ่ความเพลดิเพลนิขณะ
รถติด

ที่กล่าวมาคือวิธีตรวจสอบที่มาของความ 
เครียดเพื่อให้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด แต่วิธีที่จะ
แนะน�าต่อไปนี้ เป็นวิธีที่คุณจะผ่อนคลายความ
ตึงเครยีดได้ และหากคุณท�าต่อเนือ่งได้ คณุจะได้รบั
ประโยชน์จากสิ่งนี้อย่างถาวร และความเครียดก็จะ
ไม่สามารถ คืบคลานเข้ามาหาคุณได้อีกต่อไป
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วิธีที่ ๑ การเคลื่อนไหวร่างกาย หรือ 
 ออกก�าลังกาย

วิธีนี้นอกจากจิตใจแจ่มใสแล้วร่างกายยัง
แข็งแรงอีกด้วย เมื่อพูดถึงการออกก�าลังกายหลาย
คนก็อาจจะส่ายหน้าและมีข้ออ้างว่า ไม่มีเวลา แต่
ที่จริงแล้วการออกก�าลังกายไม่ได้ใช้เวลามากเลย 
เพียงแค่ ๓๐ นาทีก็ถือว่าได้ออกก�าลังกายแล้ว ไม่
ต้องเสียเวลาไปเข้าฟิตเนสเซ็นเตอร์ ไม่ต้องเสียเงิน
ค่าเทรนเนอร์ และไม่ต้องถึงขั้นเป็นนักกีฬา ก็ออก
ก�าลังกายได้ เพียงแค่เคลื่อนไหวร่างกายให้ได้เหงื่อ
บ้าง ก็จะช่วยปลดปล่อยพลังความเครียด ลดความ
หงุดหงิดของคุณได้ เนื่องจากในเวลาที่คุณออก
ก�าลังกายสมองจะหลั่งสารเอ็นดรอฟิน (Endro-
phine) หรือสารแห่งความสุขออกมาท�าให้สมอง
ปลอดโปร่งจิตใจแจ่มใส ซึ่งการออกก�าลังกายให้ได้
ประโยชน์สูงสุดควรใช้เวลาอย่างน้อย ๓๐ นาที เริ่ม
จากการอบอุ่นร่างกาย และกระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็ว
ในอัตราที่พอเหมาะ แล้วต่อเนื่องไปจนให้พอมีเหงื่อ
ซึม ซึ่งท�าได้ง่าย ๆ โดยการเดินเร็ว หรือวิ่งในสวน
หรือในซอยบ้านก็ได้ หากไม่มีเวลาแน่นอนในแต่ละ
วันลองเพ่ิมกิจกรรมเหล่านี้ไว้ในกิจวัตรประจ�าวัน
ของคุณดู

- เปิดเพลงจังหวะเร็วและสนุกในห้องแล้ว
เต้นท่าอะไรก็ได้ต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ อย่างน้อย ๓๐ 
นาที

- พาสุนัขไปเดินในสวนสาธารณะใกล้บ้าน
- เดินหรือปั่นจักรยานแทนการขับรถ เมื่อ

จ�าเป็นต้องไปซ้ือของในซุปเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้าน
- ใช้บันไดแทนลิฟต์
- จอดรถให้ไกลจากจุดหมายที่เราจะไปช่วย

ให้เราได้เดินเยอะ
- หาเพือ่นไปออกก�าลงักายด้วยกนัเพ่ือความ

สนกุสนาน และให้ก�าลงัใจกนัให้มคีวามพยายามใน
การออกก�าลังกาย

- หากิจกรรมท�ากับสมาชิกในครอบครัว เช่น 
เตะฟุตบอล เล่นปิงปอง หรือแบดมินตันหน้าบ้าน

- เปิดคลิปสอนเต้นแอโรบิคง่าย ๆ และท�า

ตามในห้องนอน

คนที่ยังไม่คุ้นเคยกับการออกก�าลังกายให้

เริ่มต้นด้วยวิธีง่าย ๆ ที่กล่าวมา เมื่อคุณรู้สึกว่าการ

ออกก�าลังเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นเรื่องที่ไม่ยากล�าบาก

ส�าหรับคุณเลย ก็จงจัดให้การออกก�าลังกายอยู่ใน

ตารางกจิกรรมประจ�าวนัของคณุ การออกก�าลงักาย

ที่ได้ประโยชน์มาก ๆ คือ ร่างกายได้เคลื่อนไหวทั้ง

ตัว ขาและแขน เช่น ปั่นจักรยาน เดิน วิ่ง ว่ายน�้า 

เต้น ร�ามวยจีน โยคะ เต้นแอโรบิค เลือกวิธีที่คุณ

ชอบ และหาเพื่อนรู้ใจไปเล่นด้วยกัน การออกก�าลัง

กายนั้น หากท�าอย่างต่อเนื่องคุณจะรู้สึกว่าคุณติด 

อยากที่จะออกก�าลังกายทุกวัน วันไหนไม่ได้ท�าจะ

เริ่มหงุดหงิด

ขณะที่ออกก�าลังกาย เราให้ความสนใจกับ

การเคลื่อนไหวผู้คนรอบข้าง สถานที่ออกก�าลังกาย 

ปัญหาและความเครียด กจ็ะถกูวางลงจากจติใจของ

คุณ อยูน่อกความนกึคิดของคุณ หากออกก�าลงักาย

ทกุวัน เวลาทีจ่ะนกึถงึความเครยีด จะน้อยลงไปมาก

วิธีที่ ๒ เข้าสังคม พบปะเพื่อนฝูง  
 อย่าอยู่คนเดียว

ไม่ว่าคณุจะรูส้กึเครยีดหรอืไม่กต็าม คณุควร

จะฝึกนิสัยให้เป็นคนที่มีเพื่อนฝูง มีสังคมบ้าง เพราะ

การได้พบปะพูดคุณกับผู้อื่น ได้รับการสัมผัส หรือ

เห็นสายตาของผู้อื่นเวลาที่พูดคุยกัน สมองของเรา

จะลดความตึงเครียดลงได้ ดังนั้นควรมีการติดต่อ

สื่อสารกับเพื่อนเก่า ๆ ไว้บ้าง หรือนัดเพื่อนทานข้าว 
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ดูหนังเป็นคร้ังคราว เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมโดย
ธรรมชาติ ไม่มีใครชอบการอยู่คนเดียว และยิ่งเวลา
ที่เราเครียด สิ่งที่ควรท�าคือติดต่อเพื่อนเพื่อพูดคุย 
บางคร้ังเพื่อนไม่สามารถช่วยเราแก้ปัญหาได้ แต่
ช่วยรับฟังข้อคับข้องใจท่ีเราอยากจะระบายออกมา
ได้ หรือการคุยเร่ืองอื่น ๆ กับเพ่ือน เราก็ลืมความ 
เครยีดนัน้ไปได้ และบางครัง้เราอาจจะได้รบัรูปั้ญหา
ของผู้อื่นที่มากกว่าเราจนลืมเรื่องเครียดของเราไป
ได้ หรือช่วยกันหาทางแก้ไขได้เช่นกัน

วิธีที่ ๓ รู้จักหลีกเลี่ยงตัวการของ  
 ความเครียด

หากคุณรู ้ว ่าใครหรืออะไรท่ีเป็นตัวการที่
ท�าให้คุณเครียด ให้หาทางหลีกเลี่ยง และวิธีนี้ไม่ใช่
วิธีที่สอนให้หนีปัญหา แต่สิ่งท่ีเราเลี่ยงคือส่ิงที่ไม่
จ�าเป็นต่อชีวิตเรา เป็นสิ่งท่ีเราขาดได้ เช่น หากคน
คนหนึ่งท�าให้เราไม่สบายใจ หรือท�าให้เราเครียดอยู่
บ่อย ๆ ก็ให้หลีกเลี่ยงที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนนั้น ใช้
เวลากับเขาให้น้อยท่ีสุดหรือหากเป็นไปได้ให้เอาคน
คนนีอ้อกไปจากชวีติประจ�าวนั หรอืความรูส้กึนกึคดิ
ของเราด้วยการไม่สนใจเรื่องใดเกี่ยวกับคนนั้นเลย 
หรือหากรายการทีวีตอนเย็นเป็นรายการที่ไร้สาระดู
แล้วรู้สึกหงุดหงิด และเลี่ยงท่ีจะบ่นไม่ได้เลย ใน
เวลานั้นก็ให้หากิจกรรมอื่นท�า เช่น ฟังเพลง หรือเข้า
ครัวท�าอาหาร

วิธีที่ ๔ ค่อย ๆ ปรับสถานการณ์   
 และปรับตัว

เมื่อเราต้องเผชิญกับความเครียดอย่าง   
หลีกเลี่ยงไม่ได้ เราต้องพยายามปรับเปลี่ยนให้
สถานการณ์ดขีึน้ โดยการรูจ้กัทีจ่ะเผยความรูส้กึของ
ตนเองแทนที่จะเก็บกดมันไว้ เช่น พรุ่งนี้คุณจะสอบ
และต้องการทบทวนบทเรียน แต่เพื่อนร่วมหอพัก
ของคุณเป็นคนช่างคุย และชวนคุณคุยทุก ๕ นาที 
หากคุณไม่กล้าเผยความรู้สึกของคุณให้เพื่อนได้รู้ 
คุณก็จะเกิดความเครียด ทั้งนี้เพราะคุณกังวลกับ

การอ่านหนังสือสอบ คุณอยากอ่านให้ได้มากๆ แต่
ก็ต้องมานั่งคุยกับเพื่อน สิ่งที่ถูกต้องคือ คุณควรจะ
พูดอย่างสุภาพกับเพื่อนว่า คุณจะสอบพรุ่งนี้และ
ต้องการเวลาทบทวนบทเรียน เมื่อสอบเสร็จแล้ว
ค่อยมาคยุกนัใหม่ การตดัสนิใจพดูออกไปท�าให้คณุ
เครียดน้อยลง เพราะไม่ต ้องทนกับสิ่งที่ไม ่พึง
ปรารถนา นอกจากนั้นแล้วการปรับตัวก็เป็นเรื่อง
ส�าคัญในการลดความเครียด หากคุณต้องการให้
ใครปรับตัวขอให้พูดกับคนคนนั้นอย่างสุภาพและ
ประนีประนอมและตัวของคุณเองก็ควรจะปรับด้วย 
เป็นการพบกันครึ่งทาง

วิธีที่ ๕ สร้างมุมมองใหม่ในทางบวก  
 ยืดเวลา และปรับมาตรฐาน

อธิบายอย่างตรงตัวก็คือ เมื่อเผชิญกับสิ่งที่
เป็นเหตุให้ความเครียด ให้ลองสร้างมุมมองใหม่ต่อ
สิ่งนั้น เช่น รถติดก็ดีเหมือนกันจะได้ฟังดีเจคนโปรด
พูดนาน ๆ ต่อมาคือ การยืดเวลา เช่น หากสิ่งที่คาด
หวังไม่บรรลุเป้าหมายตามเวลาที่คาดการณ์ไว้ ให้
ลองถามตัวเองว่า เราเลื่อนเป้าหมายนี้ไว้ในเดือน
หน้าหรือปีหน้าได้หรือไม่ เราจะได้มีเวลาท�าให้ดียิ่ง
ขึ้น และสุดท้ายการปรับมาตรฐานก็เป็นวิธีหนึ่งที่
ช่วยลดความเครยีดของเรา สงัเกตได้ว่าผูบ้รหิารงาน
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บางคนที่มีนิสัยการท�างานแบบรักความสมบูรณ์
แบบ ทุกอย่างต้องเป็นไปตามแผน คนเหล่าน้ีมักมี
ความเครยีดสงูกว่าคนทีรู่จ้กัลดมาตรฐานเมือ่จ�าเป็น 
เราต้องเรียนรู ้ว ่าในการท�างานทุกอย่างความ
สมบูรณ์แบบ เป็นเรือ่งทีย่าก ทัง้นีเ้พราะกระบวนการ
ท�างานประกอบด้วยคนหลายคน แต่ละคนก็อาจจะ
มีความผิดพลาดได้ สิ่งท่ีดีท่ีสุดคือการปรับสมดุลให้
อยู่ในจุดที่ทุกคนพอใจ

วิธีที่ ๖ ยอมรับในสิ่งที่คุณไม่สามารถ 
 เปลี่ยนได้ และให้อภัย

คุณไม่ควรหมกมุ่นครุ่นคิดในสิ่งท่ีคุณแก้ไข
หรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เพราะจะย่ิงท�าให้คุณเครียด 
เรียนรู้ที่จะยอมรับและปล่อยวาง และให้อภัย

วิธีที่ ๗ หาเวลาไปพักผ่อน
ไม่มีใครท�างานตลอดเวลาแล้วสุขภาพจิตดี 

มนุษย์ทุกคนมีเงื่อนไขในเรื่องสุขภาพ หากร่างกาย
ไม่ได้พัก ก็เกิดความเจ็บป่วย เมื่อเจ็บป่วยก็ไม่
สบายใจ กังวลใจ หรือเมื่อท�างานมากไปสมองเกิด
ความเหนื่อยล้า ก็ส่งผลกระทบต่อร่างกายท�าให้เจ็บ
ไข้ได้ป่วย ดงันัน้ควรหาเวลาพกัผ่อนในวนัหยุดพเิศษ 
ไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ เพื่อเปลี่ยน

บรรยากาศ ได้เห็นธรรมชาติ ได้เห็นสิ่งแปลกใหม่ 
ลิ้มลองอาหารที่ต่างจากวันธรรมดา เพื่อหลีกหนี
ความจ�าเจ และพยายามสร้างอารมณ์ขัน ยิ้มหรือ
หัวเราะบ้าง

วิธีที่ ๘ ใช้ชีวิตในวิถีทางส่งเสริม 
 สุขภาพ

คือ เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย หมั่นออกก�าลังกาย ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วน
ผสมของแอลกอฮอล์ ไม่สบูบหุรี ่เพราะการมสีขุภาพ
กายที่ดี จิตใจก็จะสดชื่นมีความสุข การใช้ชีวิตแบบ
ท�าลายสขุภาพรบัประทานไม่เลอืก ไม่ออกก�าลงักาย
ก็มีแนวโน้มที่จะเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและโรคร้าย
แรงได้ง่าย ความเจ็บป่วยส่งผลต่อเรื่องเศรษฐกิจซึ่ง
อาจจะยิ่งเพิ่มความเครียดได้

“หากคุณอยากมีชีวิตที่มีแต่รอยยิ้ม ก็จง
เร่งขจัดความเครียดออกไปจากชีวิตของคุณ 
เริ่มได้ตั้งแต่วันนี้ เลือกวิธีที่เหมาะสมกับตัวคุณ
เอง ฝึกฝนอย่างต่อเน่ือง เชือ่ได้ว่า ความเครยีด
จะไม่มีวันเข้าใกล้คุณได้”
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คุณปู่วัย ๗๐ พาหลานชายวัย ๑๐ ขวบ มา
เยี่ยมบ้านเกิด กลางทุ่งนาอยู่ถึงเมืองพิจิตร หลัง   
บึงสีไฟ บนบ้านมีตู้ไม้บานกระจกเก่าคร�่าคราวาง
หมวกนักเรียนนายร้อยรุ่นโบราณ เป็นหมวกแก๊ป
หรือเรียกว่า หมวกทรงหม้อตาลสีกากี คาดแถบสี
แดง หน้าหมวกเป็นโลหะทองเหลืองชุบทองภายใต้
อุณาโลม จารึกค�าขวัญว่า “สละชีพ เพื่อชาติ”

หลานชายชี้ไปทางท่ีหัวโขนสีขาวลวดลาย
งดงาม ถามปู่ว่า หัวโขนลิงน้ีเรียก หนุมาน ใช่ไหม 
ท�าไมปู่เอาหัวโขนหนุมานมาเก็บไว้ในตู้น้ี ชายสูงวัย
แววตาสลดลง เมื่อนึกย้อนถึงความหลัง อดีตที่ผ่าน
มากับความทรงจ�า ที่ยังฝังใจ เกี่ยวข้องกับ หัวโขน
หนุมาน นี้

...ห้าสิบกว่าปีท่ีผ่านมา เขาเป็นนักเรียนนาย
ร้อย ขึ้นชั้นปี ๒ นักเรียนช้ัน ๒ ซ่ึงเพ่ิงพ้นจากการถูก
ซ่อม  ถูกกดดัน บีบคั้นจากความเป็นชั้น ๑ นักเรียน
ชั้น ๒ ได้สิทธิเพิ่มขึ้นมาก เช่น เดินสูบบุหรี่ได้ เพราะ
สมยันัน้ยงัไม่ห้ามนักเรยีนสบูบหุรีข่ึน้สโมสรนกัเรยีน
นายร้อยได้ คือได้สิทธิซื้อของกินต่าง ๆ ได้ ทั้ง 
ก๋วยเตี๋ยว ข้าวผัด หรือ ขนมหวาน เครื่องดื่ม พวก
เขาบางคนเป็นเหมือน “ลิงหลุดโซ่” เพราะความ
หนุ่มวัยคะนองลืมตัว ท�าหลาย ๆ อย่างท่ีเส่ียงต่อ
การถูกลงโทษ และถูกตัดแต้มอย่างเช่น วันหยุด
เสาร์-อาทิตย์ มักจะชักชวนกลุ่มเพื่อนมุดรั้วออกไป
เดินเที่ยวเล่นตอนค�่า พวกเขาพากันไปนั่งกินสลิ่มที่

แผงร้าน “ยกหลั่น” อยู่ข้างสะพานผ่านฟ้า ตรงข้าม
โรงหนังเฉลิมไทย “ยกหลั่น” เป็นชื่อภาษาจีนของ
สาวสวยวัยรุ่นขายสลิ่ม รูปร่างอรชรอ้อนแอ้น พูดจา
ไพเราะ บวกกับความมีน�้าใจ ไมตรี เอื้อเฟื้อ อย่าง
คิดไม่ถึง จนเป็นที่แวะเวียนมานั่งกินกันเสมอ

ที่ว่ามีน�้าใจเอ้ือเฟื้อ อย่างที่คิดไม่ถึงนั้น 
...เล่าขานกันฟังว่า ...ในวันหยุดค�่าวันหนึ่ง กลุ่ม
พวกปี ๒ ทยอยกนัมานัง่โต๊ะสัง่สลิม่และสัง่ก๋วยเตีย๋ว 
จากแผงร้านข้าง ๆ เพิ่มมาอีก ต่างคนก็นึกว่าเพื่อน
อีกคนคงมีสตางค์พอ แต่เมื่อล้วงกระเป๋าเอาตังค์มา

หนุมาน      หลงโรง
เขียนเล่าความหลังโดย ศิษย์ จปร. เลขประจ�าตัว ๖๕๕๒เสนาศึกษา       เ
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หลังจากงานสนามหลวงมาถึงปากซอยทาง
เข้ารั้วโรงเรียน เขาทั้งสองหยิบหัวโขนมาสวมหัว    
คนหนึ่งสวมหัวหนุมาน อีกคนหนึ่งสวมหัวเสือ เดิน    
ย่อง ๆ มาทีป่ากตรอกมร้ีานอาหารเลก็ ๆ ยงัเปิดร้าน
อยู่ มีคนนั่งกินอาหารสักสองโต๊ะ พวกเขามองดูและ
เขารู้ว่าเป็นนักเรียน ๒ คน ซ่อนหน้าตนเองไว้ใน
หัวโขนจากแสงไฟฟ้าสว่าง คนหนึ่งหัวเสือ อีกคนหัว
หนุมาน ท�าให้พวกเขาขบขัน จนกลั้นหัวเราะไว้ไม่
อยู ่  เสียงผู ้หญิงหัวเราะ และพูดพอได ้ยินว ่า 
“หนุมานหลงโรง...หนุมานหลงโรง” ได้ยินเสียง
หัวเราะขบขัน คนสวมหัวโขนอาย...รู้สึกอาย...เขา
อายมากและหดหู่ใจในสิ่งที่ตนท�าอยู่ เรียกว่าอาย
จนแทบแทรกแผ่นดินหนี รีบจ�้าอ้าว ๆ กึ่งเดิน กึ่งวิ่ง 
จนถึงรูรั้ว ภาวนาขออย่าให้เจออาจารย์ไพจิตรอีก 
อุตส่าห์สวมหัวโขนบังหน้าแล้ว โชคดีพวกเขาพากัน
มดุกลบัมาทางช่องเดมิ แยกย้ายกนักลบัไปกองร้อย
ทีต่นอยู ่ซึง่เป็นเวลานอนพอด ีเสยีงแตรนอนเป่าโดย
หมู่โย่ง ดังโหยละห้อยอ้อยสร้อย เหมือนขับกล่อม
ให้หลับสบายอย่าอาทรร้อนใจใด ๆ ...แต่ที่กอง ๑ 
แสงไฟฟ้าในห้องฝึกฝนตนเองเปิดอยู่

สิ้นเสียงแตรนอน เวรโรงซึ่งเป็นนักเรียนชั้น 
๑ ก�าลังรายงานเวร...ต่อผู้ช่วยนายทหารเวร ท�าให้
ผูม้ดุเข้ามาไม่กล้าทีจ่ะถือ หัวโขน เข้ามา เขาจงึวาง
หวัหนมุานไว้บนคานของห้องน�า้ ซึง่ห้องอาบน�า้เป็น
โรงยาว มีคานยาวใต้หลังคา เมื่อวางหัวโขนหนุมาน
ไว้บนคาน ผู ้ที่มาอาบน�้าจะมองเห็นของที่วางไว้   
บนคาน เขารีบร้อน เขาซ่อนของไว้ไม่มิดชิด

วันรุ่งขึ้นเช้า ๐๗.๐๐ น. ที่หน้ากอง นักเรียน
เข้าแถวเพื่อรอเดินแถวไปโรงเลี้ยง หัวหน้าหมู่ผู้คุม
แถวถือของสิ่งหนึ่งไขว้มือซ่อนของไว้ข้างหลัง ทุก
คนในแถวสนใจว่า ของอะไรทีอ่ยูข้่างหลงัหวัหน้าหมู่

“ของ ของใคร...ลืมไว้ในห้องน�า้ มารับได้ 
ที่ผม” หัวหน้าหมู่ยกหัวโขนหนุมานขึ้น ชูให้นักเรียน
ในแถวดู...มีเสียงหัวเราะผสมเอิ๊กอ๊าก ข�าก๊าก ทุก
คนขบขันและเฮฮา สักอึดใจ หัวหน้าหมู่เห็นว่า ไม่มี

นับรวมกันแล้วไม่พอจ่ายค่าสลิ่ม ถึงตอนนี้ออก
อาการ “เลิกลั่ก” มองหน้ากัน เพราะค่าสลิ่มไม่พอ
จ่าย ซ�้าค่าก๋วยเตี๋ยวไม่มีจ่าย...  

“ค่าสลิ่มไว้ก่อนก็ได้ แต่ค่าก๋วยเต๋ียวเอา
สตางค์นี่ไปจ่ายให้เขาสิคะ” ทุกคนตื้นตันในความ
มีน�้าใจอันดี อย่างที่คิดไม่ถึง แต่โชคดีท่ีเพ่ือนรัก
ร่วมรุน่สองคน คอื ฉายา ไอ้ลงิโซ่หลดุกบัไอ้เป๋ซ่า มา
ถึง... พอกระซิบบอกความลับ เพื่อนก็ดีใจหาย ไอ้
ลิงโซ่หลุดเป็นหัวหน้าตอนมีเงินเดือน ๑๑๕ บาท จึง
ส่งแบงค์สีเขียวให้ ๒ ใบ ...ตั้ง ๔๐ บาทแน่ะ

ค่อยยังชั่ว ไม่ถึงกับต้องอับอายกันไปตลอด
ชีวิต...ทราบว่าต่อมา คุณยกหลั่นได้แต่งงานครองคู่
กับนายทหารลูกทัพฟ้า ขอส่งใจระลึกถึง อวยพรให้
ชีวิตที่มีน�้าใจดีงานได้พบแต่สิ่งดีงามมีความสุข 
สมปรารถนาตลอดไป

หัวโขน หนุมาน เป็นมาอย่างไรจึงมาวางไว้
ในตู ้คูก่บัหมวกนกัเรยีนนายร้อย...มนัมคีวามผกูพนั
กับชีวิตจิตใจ อย่างลึกซึ้ง ถึงกับท�าให้ปู่มองดูด้วย
น�้าตาคลอ...ปู่...ผู้สูงวัย...ระลึกความหลัง ครั้งเป็น
นักเรียนนายร้อย

...หัวโขน หนุมานน้ี เขาซ้ือจากงานสนาม
หลวง เมื่อต้นปี ๒๕๐๒ เป็นงานเทศกาลที่น่าเที่ยว 
ในสมัยนั้น พวกเขาเป็นนักเรียนนายร้อยปี ๒ เพิ่ง
เลื่อนชั้นจะได้สิทธิมาก จนคะนอง เหมือนลิงหลุดโซ่ 
เขาพากันมุดร้ัวออกไปเที่ยวข้างนอกในวันหยุด คืน
นั้นฝนตกพร�า ๆ ขณะมุดรั้วออก พอเงยหน้าขึ้น ก็
เผอิญประจันหน้ากับอาจารย์ไพจิตร ซึ่งท่านกางร่ม
เดินผ่านมาเพ่ือกลับบ้านท่าน ซึ่งอยู่ติดรั้วโรงเรียน
นายร้อย...ได้สบตากันอย่างจัง แววตาของอาจารย์
มคีวามเมตตา กึง่ขบขนั ท่านเดนิเลีย่งไป ไม่พดูไม่ทัก

นี่คือเหตุจูงใจให้เขาซื้อ หัวโขน หนุมาน 
เพราะคิดว่าตอนขากลับเข้าโรงเรียนคงประมาณ ๓ 
ทุ่ม ถ้าจะผ่านรั้วจะได้ใช้หัวโขนน้ีบังหน้า เพื่อนรัก
ของเขาผสมโรง ซื้อหัวเสือ ซึ่งเขาสวมเวลาเล่น “กะ
ตั้วแทงเสือ” ในงานบวชนาค หรืองานบุญอื่น ๆ 
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ใครออกมารับของแน่แล้ว จึงกล่าวทิ้งท้ายว่า “ผม
จะเก็บไว้ให้ มาขอรับได้ที่ผม” หัวหน้าหมู่ผู้นั้น 
คือ พี่เริญ หรือ นนร.เจริญ  ทองนิ่ม กอง ๑ ชั้นปีที่ 
๕ พ.ศ. ๒๕๐๒ สิ้นปีนั้น พี่เริญ จบเป็นนายทหาร 
เหล่าทหารราบ สังกัดกองพันส่งทางอากาศ ลพบุรี

เมื่อเปิดค้นดูในตู ้หนังสือท่ีป้ายชื่อ นนร.
เจริญ  ทองนิ่ม ข้างในตู ้เมื่อเปิดบานไม้ออก มี
หัวโขนหนุมานอยู ่ ท่ีใต้หัวโขนขาวโพลนนั้น มี
กระดาษเขียนโน้ตใบเล็ก เขียนข้อความไว้ว่า 

“ขอให้น้องโชคดี เรียนจบเป็นนายทหาร
ที่ดี สมศักดิ์ศรี จปร.” 

            พี่เริญ

นนร. มตีูห้นงัสอืของตนเองไว้ใส่หนงัสอืเรยีน 
นอกเหนือจากไว้ในโต๊ะไม้ของตน ตู้หนังสือนี้จะส่ง
มอบให้รุ่นน้องรับต่อ ๆ ไปเมื่อพี่เรียนจบ ด้วยเหตุนี้
หัวโขนหนุมานที่ พี่เริญ ฝากไว้ในตู้หนังสือจึงถึงมือ
เจ้าของโดยปริยาย

ดังนั้น หัวหนุมาน จึงมาอยู่ในตู้กระจกท่ี
บ้านเกิดของปู่อย่างที่เห็นนี่แหละ หัวหนุมานนี้ 
ไม่เพียงแต่เตือนความทรงจ�าในอดีตเท่านั้น แต่ยัง
เป็นเครื่องเตือนสติอีกด้วย เพราะค�าเตือนสติที่แผ่น
โน้ต ด้านหลัง เขียนว่า “เป็นผู้บังคับบัญชา ต้อง
ท�าตนให้เป็นตัวอย่าง เป็นยอดนักรบต้องชนะ
ใจตนเองให้จงได้” 

พี่เริญ เขียนค�าขวัญเตือนสติน้อง ๆ ไว้ และ
ได้ท�าตนเป็นตัวอย่างได้จริง พี่เริญ เติบโตในหน่วย
พลร่ม จนได้เป็นผู้บังคับกองพันส่งทางอากาศ เป็น
ที่รักและเชื่อมั่นศรัทธาของทหารทุกระดับ ด้วยเป็น
ผู้ดูแลทุกข์สุขให้ดีย่ิง เสียสละตนเอง อุทิศตนให้    
กับงานทหารไม่แต่งงาน เสมือนได้แต่งงานกับ
กองทัพ ด�ารงชีวิตเป็นโสดอยู่ตลอด ด้วยความเป็น
ผู้น�า (Leader ship) พี่เริญ น�าก�าลังออกปฏิบัติการ      
ในการกวาดล้างผู ้ก่อการร้าย ที่เขาค้อ ยุทธการ
ดอนเจดีย์ อยู่ในส่วนลาดตระเวนหน้าร่วมด้วยกับ
เสือใหญ่ (พลเอก พิจิตร  กุลละวณิช) ทีมลาด

ตระเวนสะดุดลวดกับระเบิดแบบขึงโดย พลทหาร 
มนตรี เป็นพนักงานวิทยุ เสียชีวิตทันที แต่ ร.ท.    
ทศรถ  เมืองอ�่า และ พ.ท.เจริญ  ทองนิ่ม บาดเจ็บ
สาหัส...พี่เริญถูกสะเก็ดระเบิดตัดเส้นเลือดใหญ่ 
เข้าทางช่องท้อง ที่ช่องฝีเย็บ สุดความสามารถจะ
ห้ามเลือดได้ พี่เริญ เสียชีวิต เมื่อ ๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๑๙ จนถึงบัดนี้ เวลาผ่านไป ๔๐ กว่าปีแล้ว

ด้วยรักและศรัทธา ต่อ พ.ท.เจริญ  ทองนิ่ม 
ทหารทกุระดบัในหน่วยพลร่ม กองพนัส่งทางอากาศ 
น�าโดย ผบ.พัน เพชรน�้าเอกของ ทบ. คือ พ.ท.ฉลอง
ชัย  แย้มสระโส ได้ร่วมกันบริจาคเงินตามศรัทธา
หลังการวิ่งทดสอบทุกเดือน...รวบรวมได้เกือบล้าน
บาท สร้างอนุสาวรีย์รูปปั้น พันโท เจริญ  ทองนิ่ม 
เต็มตัว ยืนท่า Follow me ท�าพิธีเปิดเมื่อ ๒๕๒๑ 
ใช้ชื่อว่า อนุสาวรีย์วีรกรรมทหารกล้า 

อกีครัง้ทีปู่ม่องหวัโขนหนมุาน แล้วน�า้ตา
คลอเบ้า เพราะเกี่ยวพันกับพ่ีเริญอย่างลึกซึ้ง

กระดาษโน้ตคร�่าคร่าจนเป็นสีเหลืองด้าน
หลัง เขียนข้อความไว้สองบรรทัด ข้อความว่า 

“เป็นผู้บังคับบัญชา 

ต้องท�าตนให้เป็นตัวอย่าง”

“เป็นยอดนักรบ 

ต้องชนะใจตนเองให้จงได้”
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บทที่ ๔
ปริศนาแห่งกาลเวลา

“ผู้หมวดเป็นอย่างไรบ้างลูก” มารดาถาม
บตุรสาวข้ึนด้วยท่าททีีพ่ยายามให้เป็นปกติทีส่ดุ

“ก็ดีขึ้นเกือบเป็นปกติแล้วค่ะ อาทิตย์หน้า
หมอให้กลับบ้านได้แล้ว แต่ต้องระวังตัวอย่าให้
ร่างกายอ่อนแอเพราะโรคนีม้นักลบัมาได้ตลอดเวลา 
อ้อ…เขาฝากกราบขอบพระคุณที่ท�าข้าวเกรียบปาก
หม้อไปให้ด้วยค่ะ” ศศิประภาเงยหน้าขึ้นจากกอง
สมุดการบ้านของลูกศิษย์ตรงหน้าแล้วตอบด้วย
อาการร่าเรงิ มารดาเกบ็รบักริยิาอาการของบตุรสาว
ไว้พินิจในใจ

“ช่วงนี้หนูดูห่าง ๆ กับพ่อธรรมรัตน์เขานะ ก็
น่าเห็นใจเพราะผู้หมวดแกไม่มีใครดูแล แต่เมื่อเขา
หายดีแล้วหนูคงได้ใส่ใจกับพ่อธรรมรัตน์เขาบ้าง” 
กล่าวจบก็จับจ้องดูปฏิกิริยาของลูกสาวอย่างตั้งใจ 
ศศิประภาจับส�าเนียงผิดปกติบางอย่างของมารดา
ได้ เธอวางดินสอในมือลง เงยหน้าขึ้นสบตามารดา 
ท�าท่าลงัเลอยู่พกัหนึง่ แล้วกค็ล้ายตดัสนิใจอะไรบาง
อย่าง

“คุณแม่คะ…” เธอยังคงลังเล “เอ้อ…ตอนที่
คณุแม่แต่งงานกบัคณุป๋าน่ะ คณุแม่รกักบัคณุป๋ามา

บัญชร ชวาลศิลป์
ไฟรกัไฟสงคราม
สงครามครั้งที่ ๑ : ความพยาบาท

ก่อนหรือเปล่าคะ” หลุดปากถามแล้วก็ท�าท่าชะงัก 
มารดาวางสะดึงในมือลงบนตัก สายตาทอดไกล    
ไร้จุดหมายเมื่อได้ยินค�าถามจากบุตรสาว

ความรักกับการแต่งงานหรือลูก?

ที่บ้าน
๗ กรกฎาคม ๒๔๗๖ 
สุภาเพื่อนรัก

ว่าอย่างไรจ๊ะ แม่เพื่อนรัก ยังไม่เสร็จธุระอีก
หรือจึงยังไม่ยอมตอบจดหมายฉันสักที…

หลังจากคุณแม่เล่าให้ฟังเรื่องความรักกับ
การแต่งงานเมื่อวันนั้นแล้ว ดูเหมือนว่ามันยิ่งท�าให้
ฉันคิดหนักขึ้นไปอีก คุณแม่บอกกับฉันว่าในสมัย
ท่านนั้น เร่ืองความรักของหนุ่มสาวแทบจะเป็นเร่ือง
ที่เป็นไปไม่ได้เลย โดยเฉพาะในสังคมของคนที่มี
ฐานะ เร่ืองการแต่งงานเป็นเร่ืองที่พ่อแม่ล้วนตัดสิน
ใจให้กับลูกทั้งสิ้น

แต่ก็ไม่ใช่พ่อแม่จะไม่ให้ความส�าคัญหรอก
นะ เพราะท่านก็จะพยายามหาคู่ครองที่คิดว่าดีที่สุด
ให้กับลูกเสมอ ดูแล้วดูอีกกว่าจะตกลงปลงใจยก
ลูกสาวให้ใคร อย่างเรื่องของคุณแม่ คุณป๋าท่านก็
ท�าหน้าที่ของท่านอย่างดีที่สุดเสมอมา จนครอบครัว
ของเราเป็นปึกแผ่นและมีความสุขกันอย่างทุกวันนี้

- (ต่อจากเล่มที่แล้ว) -
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ความรักอยู่ดี มันเป็นเพียงความศรัทธาเท่านั้น ซึ่ง
หากเรื่องราวด�าเนินไปเช่นนี้ จ�ากัดอยู่เพียงแค่ได้รับ
ฟังแลกเปลี่ยนเรื่องราวของโลก ของชีวิต ของความ
ใฝ่ฝันที่คนหนุ่มสาวควรมี อีกไม่นานเธอก็คงตัดสิน
ใจก�าหนดวันแต่งงานกับธรรมรัตน์คู่หมั้นได้ หากไม่
เกิดเรื่องหนึ่งขึ้นมาเสียก่อน

ศศิประภายังจ�าได้ดีถึงภาพหน้าตาซีดเซียว
สิ้นเรี่ยวแรงของธงเจิมบนเตียงคนไข้ ความเข้มแข็ง
องอาจ สายตาเด็ดเด่ียวฉายประกายมุ่งมั่น ถ้อยค�า
ที่ปลุกเร้าให้เธออยากออกไปเผชิญโลกเหล่านี้ ไม่
น่าเชื่อเลยว่าจะออกมาได้จากปากของคนไข้ที่นอน
นิ่งอยู่ตรงหน้า แม้จะยกแก้วน�้าขึ้นดื่มก็ยังกระท�าไม่
ได้ ยิง่เมือ่ได้รบัทราบเรือ่งราวไร้ญาตขิาดมติรมเีพยีง
ตัวคนเดียวในโลกของเขาก็ยิ่งเกิดความเห็นใจและ
สงสาร เกิดความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเข้าไป
ดแูลให้เขาฟ้ืนขึน้มาเป็นทหารผูอ้งอาจดงัเดมิ ซึง่เธอ
ก็ได้ท�าหน้าที่นี้แล้วอย่างสมบูรณ์ในวันที่เขาออก
จากโรงพยาบาล

โดยไม่รู้ตัว ตลอดระยะเวลาเกือบครึ่งเดือน
ที่ได้ดูแลใกล้ชิด ถึงวันนี้เขาคล้ายเป็นส่วนหนึ่งของ
ชวีติเธอไปเสยีแล้ว มารูตั้วอีกครัง้เธอกไ็ด้ค�าตอบแก่
ตัวเองอย่างชัดเจนว่า…นี่เองที่เรียกว่ารัก

ที่มาแห่งความรักของศศิประภาจึงคล้าย
เหรียญสองด้าน ด้านหนึ่งคือความอ่อนแอของเพศ
หญิงทีต้่องการความองอาจกล้าหาญเยีย่งชายชาตรี
ไว้พึ่งพาคุ้มครอง ซึ่งส�าหรับศศิประภาแล้ว ไม่เพียง
แค่เพื่อตัวเธอเองเท่านั้น แต่ยังหมายถึงต่อสังคม
และประเทศชาติอีกด้วย

ส่วนอีกด้านหนึ่งนั้น ความรักของศศิประภา
เกิดจากความเข้มแข็งซึ่งแฝงอยู่ในเพศหญิง คือ
สัญชาตญาณแห่งความเป็นแม่ ในความรู้สึกด้านนี้ 
แม้ศศิประภาจะเชื่อมั่นศรัทธาในความเข้มแข็งของ
ชายหนุ ่ม แต่เธอก็ได้ประจักษ์ว่าเขายังมีด้านที่
อ่อนแอซึ่งจ�าเป็นที่เธอจะต้องเข้าไปมีสัดส่วนดูแล

ความรู้สึกแบบเหรียญสองด้านนี้เองท�าให้
ชายหญิงหล่อหลอมรวมชีวิตจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกัน

เมื่อฉันถามขึ้นว่า แล้วหากฉันจะเลือกคนที่
จะแต่งงานด้วยตัวเองบ้าง ท่านจะว่าอย่างไร คุณ
แม่ท�าท่าหนกัใจแล้วบอกว่า มนัคงไม่ง่ายนกั เพราะ
เรื่องของฉันกับธรรมรัตน์ก็ท�ากันมาตามล�าดับตาม
ประเพณีและเป็นที่รับรู้กันทั้งเมืองก็ว่าได้ หากไม่ได้
แต่งงานกันขึ้นมา ท้ังท่านและคุณพ่อจะอธิบายต่อ
สังคมได้อย่างไร ฉันฟังดูแล้วก็น่าเห็นใจ…

“เป็นอย่างไร พูดกับยายหนูแล้วหรือยังแม่” 
มารดาพยักหน้าช้า ๆ ละสายตาจากงานฝีมือในมือ 
“คุยแล้วละพ่อ…” น�้าเสียงส่อแววหนักใจ ท�าท่า
ลังเลแต่แล้วก็ตัดสินใจ “ไม่มีอะไรหรอก ยายหนูแก
ช่วยเป็นธุระให้เพราะเป็นเพื่อนสมาน สมานขอให้
ไปดูแลเพราะผู้หมวดแกไม่มีญาติที่ไหนเลย อีกไม่
ก่ีวนัผูห้มวดกจ็ะหายกลบับ้านได้แล้ว” เหน็หวัอกลกู
ผู้หญิงด้วยกัน แม่ตัดสินใจปกปิดเค้าลางบางอย่าง
ที่สังเกตได้จากลูกสาว

ชายผูเ้ป็นพ่อนิง่เงยีบไม่กล่าวอะไรต่อ ท่าทาง
ครุ่นคิด…

เริ่มแรกทีเดียวท่ีได้รู้จักธงเจิม ศศิประภาก็
รูส้กึประทบัใจและทึง่ในความรอบรูข้องผูห้มวดหนุม่ 
คร้ันเมื่อคบหากันนานเข้าก็รู้สึกเพลิดเพลินกับสาระ
เรื่องราวน่าสนใจท่ีเธอไม่อาจพบได้ในโลกแคบ ๆ 
ของสังคมต่างจังหวัดซึ่งต่างจากหน้ามือเป็นหลังมือ
กับคร้ังใช้ชีวิตในรั้วจามจุรี ยิ่งสนิทสนมกันมากขึ้นก็
ยิ่งได้รู ้จักตัวตนท่ีแท้จริงของธงเจิม ได้เห็นความ
องอาจ ได้เห็นความเป็นชายชาติทหารที่พร้อมอุทิศ
แม้ชีวิตให้แก่ประเทศชาติ จนในที่สุดเมื่อความรู้สึก
เหล่านี้สะสมนานเข้าก็กลายเป็นความชื่นชมศรัทธา
ในตัวธงเจิม ไม่เพียงเท่านั้น อุดมการณ์ของนาย
ทหารหนุม่ยงัท�าให้ศศปิระภาได้ร�าลกึถงึภาระหน้าท่ี
ของเธอที่ควรต้องมีต่อสังคมส่วนรวม น�าไปสู่การ
ตระหนักถึงคุณค่าของตนแล้วปลุกฝันที่เคยวาดไว้
ตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยขึ้นมาเพื่อท�าให้เป็น
จริงอีกคร้ัง 

ระยะหลงั ๆ วนัใดท่ีไม่ได้พบปะกนั ศศปิระภา
ก็จะรู ้สึกเหงา กระนั้นความรู ้สึกเหล่านี้ก็ยังมิใช่
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นี่คืออีกแบบหนึ่งของรัก…
บัดนี้ ศศิประภาได้พบและรู้จักความรักแล้ว 

ทว่าใครจะรู้ได้ว่าเป็นโชคหรือเคราะห์กรรมกันแน่?
ผ่านภพหยิบจดหมายฉบับสุดท้ายในหีบไม้

ใบเดิมออกมาอ่าน พลางสงสัยว่าจะท�าให้เขาได้รู้
จุดจบทั้งความรักและความขัดแย้งในบ้านเมืองยุค
นั้นหรือไม่ เรื่องหลังยังพอค้นคว้าได้จากห้องสมุด 
แต่เร่ืองรักนั้นเล่า…

ที่บ้าน
๑๒ กรกฎาคม ๒๔๗๖
สุภาเพื่อนรัก

ไม่เห็นตอบจดหมายฉันสักที นี่ก็เดือนกว่า
แล้วนะจ๊ะ แต่เอาเถอะ ถ้าอย่างน้ันเธอกค็งต้องยอม
ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ ฟังฉันเล่าแต่เรื่องของฉัน
เพียงฝ่ายเดียวก็แล้วกัน

เมื่อวานนี้ คุณธรรมรัตน์มาทานข้าวกับฉันที่
บ้าน หลังจากไม่ได้เจอะกันตั้งเกือบสัปดาห์…

“คุณดูเหน่ือย ๆ นะช่วงน้ี” ธรรมรัตน์มอง
หน้าคู่หมั้นด้วยสายตาห่วงใย “หลังจากผู้หมวดได้
กลบัไปพกัฟ้ืนท่ีบ้านแล้วกค็งจะหายเหน่ือยเสยีทีนะ
ครับ”

ศศิประภาชะงักมือที่ก�าลังเขี่ยเมล็ดข้าวใน
จานเล่นอย่างใจลอยเมื่อได้ยินประโยคท้าย เธอ
เหลือบตาขึ้นค้นหาแววผิดปกติแต่ก็ไม่พบอะไร

“ค่ะ…ขอบคณุทีเ่ป็นห่วง ช่วงนีน้กัเรยีนกใ็กล้
สอบแล้วด้วย ต้องเร่งบทเรียนที่ยังค้างอยู่ เหนื่อย
หน่อยค่ะ แต่เดี๋ยวก็ได้พักอย่างคุณว่า”

“พูดถึงผู้หมวดธงเจิมแล้วก็น่าสงสารนะครับ 
เท่าที่คบกันมาก็เป็นคนดีมาก ๆ คนหนึ่งทีเดียว ไม่
ว่าจะเป็นการวางเน้ือวางตวั การท�างาน แถมยงัเป็น
คนมีความคิดความอ่าน เพื่อนฝูงติดขัดอะไรก็ได้แก
นี่แหละเป็นที่ปรึกษา…” ธรรมรัตน์กล่าวชมอย่าง
จริงใจ “ย่ิงมารู้ว่าตวัคนเดยีว ไร้ญาตขิาดมติรอย่างนี้
ก็ยิ่งน่าเห็นใจมากย่ิงขึ้นไปอีก ลองนึกดูแล้วกันว่า
ถ้าเป็นเราไปเจ็บป่วยเจียนตายแล้วไม่มีใครมาดูแล

จะเป็นอย่างไร ดีนะทีม่คีนมนี�า้ใจอย่างคุณศศิประภา
ช่วยดูแลให้ ผมภูมิใจในตัวคุณจริง ๆ” กล่าวชมคู่
หมั้นสาวอย่างจริงใจจนเธอสะท้อนในหัวอก เรื่อง
ราวที่เริ่มสะสมค้างคาอยู่ในใจยิ่งอัดอ้ันไร้ทางออก

…ไม่รู้ว่าจะบาปหรือเปล่า เพราะบางครั้งฉัน
ไม่อยากให้ธรรมรัตน์ดีกับฉันอย่างที่เป็นอยู่นี้เลย  
ฉันอยากให้เขากลายเป็นคนเหลวไหล เจ้าชู้ ขี้เหล้า
เมายาไปเสีย ฉันจะได้ตัดสินใจเรื่องของเขาได้ง่าย
เข้า แต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้น ธรรมรัตน์ยังคงเป็นชายแสน
ดี ยงัคงเป็นคนทีฉ่นัสามารถฝากอนาคตไว้ได้โดยไม่
ต้องกังวลแม้แต่น้อย โดยเฉพาะในเรื่องความมั่นคง
ของชีวิต

ช่วงเวลาที่ฉันต้องไปดูแลธงเจิมนั้น เกือบ
สองสัปดาห์ที่เราแทบไม่ได้เจอะหน้ากันเลย แต่
ธรรมรัตน์ก็ไม่เคยแสดงท่าทีไม่พอใจอะไรออกมา 
จนบางครั้งฉันอดนึกไม่ได้ว่า ถ้าฉันเป็นเขา ฉันจะ
ท�าตัวท�าใจได้อย่างนี้หรือเปล่า

ถงึตอนนี ้ฉนัรู้แน่ชัดกบัตัวเองแล้วว่ารักใคร…
แต่ที่ยังตัดสินใจไม่ได้ก็เพราะเรื่องของประเพณีและ
ความดีของธรรมรัตน์นี่เอง เขาจะเป็นอย่างไรหาก
ฉันขอถอนหมั้น พ่อแม่เขากับพ่อแม่ของฉัน รวมทั้ง
ตัวฉันด้วยจะตอบค�าถามชาวโคราชอย่างไร

 ช่วยฉันคิดหน่อยซีจ๊ะ แม่เพื่อนรัก
       ยังรอค�าตอบจ้ะ
              ศศิประภา
ผ่านภพรู ้สึกผิดหวังว่าถึงที่สุดแล้วก็ไม่ได้  

ค�าตอบว่าเรือ่งราวรกัสามเส้านีจ้ะลงเอยอย่างไร เขา
พยายามเดินส�ารวจไปทั่วห้องเผื่อจะพบจดหมาย
ซุกซ ่อนไว ้ที่อื่นบ ้าง ใช ้เวลาพักหนึ่งก็ยอมแพ้ 
พยายามท�าใจและระงับความอยากรู้ แต่เรื่องราวที่
คงติดพันตกค้างอยู่ในใจก็คือ ถ้าเป็นเขา เขาจะให้
ค�าแนะน�าศศิประภาอย่างไรดี

ผ่านภพรูส้กึผกูพนักบัเรือ่งราวทัง้หมดเหมอืน
เป็นภาระหน้าที่ประการหนึ่ง…

- (อ่านต่อเล่มหน้า) -
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นายนก  เต็มขั้น

นักเรียนนายร้อยรุ ่นใกล้เคียงกับผู้เขียน 
(จปร.๒๔) จะคุ้นเคยกับชื่อ “พุ่มสกี้” เป็นอย่างดี 
เพราะเป็นฉายาของนายทหารปกครองท่านหนึง่ แต่
ชื่อ “พุ่มสกี้” ในประวัติศาสตร์ เป็นบุคคลที่น่าสนใจ
และถือเป็น “ของดี” ที่สมควรจะน�ามาเล่าขานฝาก
ให้สมาชิกได้รับทราบเป็นอย่างย่ิง ในฉบับนี้ จึงมี
ของดีมาฝากเพียงเรื่องเดียว คือ เรื่องของ “นายพุ่ม” 
เด็กไทย ชาวบ้านแถวตลาดพลู ที่ได้เป็นถึงผู้บังคับ
หน่วยทหารม้าฮุสซาร์รักษาพระองค์ ของประเทศ
รัสเซีย ที่โด่งดังไปทั่วโลก เชิญรับของฝากได้ ณ 
บัดนี้ 

ในคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกเมื่อปี 
๒๔๔๐ นั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่
หัว รัชกาลท่ี ๕ ทรงด�าริว่าจะน�านักเรียนไทยไป
ศึกษาในประเทศต่าง ๆ ด้วย เพื่อน�าความรู ้มา
พัฒนาบ้านเมืองให้เจริญไปในแนวทางแบบอย่าง
อารยประเทศ นักเรียนไทยที่ตามเสด็จไปในครั้งนั้น
มี ๑๙ คน เป็นพระราชวงศ์ ๕ พระองค์ อีก ๑๓ คน 
เป็นลกูหลานขนุนาง คงมเีพยีงหนึง่เดยีวจากลกูชาว
บ้านผ่านการสอบคัดเลือกจากนักเรียนท่ัวไป คือ 
“นายพุ ่ม บุตรนายซุ ้ย” ชาวตลาดพลู นักเรียน

โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ โดยได้รับคัดเลือกในปี พ.ศ. 

๒๔๓๙ ทรงก�าหนดให้ พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้า

จักรพงษ์ภูวนารถ เข้าเรียนการทหารที่ประเทศ

รัสเซีย และจะต้องคัดเลือกนักเรียนไทยอีกคนหนึ่ง

จากสามัญชนให้ไปร่วมเรียนด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้

เกิดการแข่งขัน ท�าให้พระเจ้าลูกยาเธอมีขัตติยะ
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สญัชาตเิป็นรสัเซยี ทัง้ยงัเปลีย่นศาสนาจากพทุธเป็น
คริสต์ด้วย นายพุ่มได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
พระเจ้าซาร์นิโคลาสที่ ๒ เป็นพิเศษ เพราะในพิธี
แปลงศาสนาของเขานั้น พระเจ้าซาร์ได้ทรงรับเป็น
บิดาอุปถัมภ์ในทางศาสนาให้ ทั้งยังพระราชทาน
พระนามของพระองค์ ให้เป็นชือ่ของเขา ว่า “นโิคลาส 
พุ่มสกี้”

ก ่อนเกิดการปฏิวั ติใหญ่รัสเซียในเดือน
ตุลาคม ๒๔๖๐ นายพุ่ม บุตรนายซุ้ยได้รับยศเป็น 
พันเอก นิโคลาส พุ่มสกี้ ต�าแหน่งผู้บังคับการกรม
ทหารม้าฮุสซาร์ และเมื่อเกิดการปฏิวัตินองเลือด 
ก่อนพระราชวงศ์จะถูกฆ่าหมด เล่ากันว่า พระเจ้า
ซาร์ได้เรียก พันเอก นิโคลาส พุ่มสกี้ เข้าเฝ้า แล้ว
รับสั่งว่า “รีบหนีไปเร็ว ๆ นี่เป็นเรื่องของคนรัสเซีย 
ไม่ใช่เรื่องของเจ้า” พุ่มสกี้ก็ปฏิบัติตามรับสั่งของ
พระเจ้าซาร์ หลบหนีไปจนถึงประเทศฝรั่งเศส อดีต

มานะไม่ยอมแพ้นักเรียนผู้นั้น และ “นายพุ่ม” ก็เป็น
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

พระเจ้าลูกยาเธอ และ “บุตรนายซุ้ย” ได้เดิน
ทางไปถึงประเทศรัสเซียในเดือนมิถุนายน ๒๔๔๑ 
หลังจากศึกษาภาษารัสเซียจนใช้ได้แล้ว จึงได้เข้า
เรียนที่โรงเรียนนายร้อยมหาดเล็ก Corps des pan-
ges อันเป็นโรงเรียนนายร้อยที่โก้หรูที่สุดของรัสเซีย 
เมือ่จบจะได้เป็นทหารมหาดเลก็ถวายความอารกัขา
อยู่ใกล้ชิดพระเจ้าซาร์ ทั้งระหว่างเรียนเมื่อมีงาน
ใหญ่ในพระราชวัง ก็จะต้องเข้าไปรับใช้ในงานด้วย 
ในการสอบคร้ังสุดท้ายของการศึกษา พระเจ้าลูกยา
เธอทรงสร้างเกียรติประวัติ ท�าสถิติสูงสุดให้สถาน
ศึกษา ทรงสอบได้คะแนน ๑๑.๗๕ จากคะแนนเต็ม 
๑๒ ได้เป็นที่หนึ่งของรุ่น ซึ่งนายพุ่มก็ตามติด ๆ มา
เป็นที่สอง ได้คะแนน ๑๑.๕๐ และได้รับการบรรจุ
เป็นนายร้อยตรี ประจ�ากรมทหารม้าฮุสซาร์รักษา
พระองค์ และได้เข้าศึกษาต่อ ใน Acadamy of War 
ซึ่งเป็นโรงเรียนเสนาธิการ จนจบการศึกษาในปี 
พ.ศ. ๒๔๔๘

เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถได้ด�ารงพระยศเป็น
จอมพลแห่งกองทัพบกสยาม และเป็นผู้บัญชาการ
โรงเรียนนายร้อย เป็นเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก 
ในรัชกาลที่ ๖ ส่วนนายพุ่ม บุตรนายซุ้ย เมื่อจบ
โรงเรียนเสนาธิการก็ยังไม่อยากกลับบ้าน ยื่นขอ
อนญุาตศกึษาภาษาฝรัง่เศสต่อ ซึง่กระทรวงกลาโหม
ก็ไม่ขัดข้องและต่อมานายพุ่มจึงตัดสินใจขอโอน
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ผูบ้งัคบัการกรมทหารม้าฮสุซาร์ต้องเข้าไปสมคัรงาน
เป็นเสมียนธนาคาร

ที่ฝรั่งเศสนี้เอง พุ่มสกี้ก็ได้พบกับ พระเจ้า      
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ซึ่งพระองค์จุลฯ 
ก็ได้ประทานอนุเคราะห์แก่สหายเก่าของพระบิดา  
ที่ร ่วมศึกษาอยู ่ในรัสเซียถึง ๘ ปี โดยพาไปเป็น
เลขานุการของหม่อมแคทรีน มารดาของพระองค์   
ที่ประเทศอังกฤษ พระองค์จุลฯ ยังได้พานายพุ่ม
กลบัมาเมอืงไทยอกีครัง้ ซึง่ตระกลูของนายพุม่ได้รบั
พระราชทานนามสกุลจาก พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าฯ ว่า“สาคร” ทั้งพระองค์จุลฯ ยังช่วย
จัดการให้ได้สัญชาติไทยคืน และแนะน�าให้เข้ารับ
ราชการทหาร แต่ไม่สามารถให้ยศพนัเอกได้เท่าเดิม 
นายพุ่มจึงกลับไปอยู่ที่อังกฤษ อีกครั้ง กระทั่งถึงแก่
กรรมด้วยหัวใจวายท่ีบ้านพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์
ในอังกฤษนั่นเอง

เป็นการจบชีวิตอย่างสงบในวัย ๖๕ ปีของ
บุตรนายซุ้ย สามัญชนท่ีได้รับการเลี้ยงดูเทียบเท่า

พระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราช 
ถึง ๘ ปีเต็มระหว่างที่ศึกษาอยู่ในรัสเซีย ได้รับพระ
มหากรุณาธิคุณจากพระเจ้าซาร์นิโคลาสที่ ๒ รับ 
เป็นบุตรบุญธรรม และพระราชทานพระนามของ
พระองค์เป็นชื่อของเขา และเป็นคนไทยลูกชาวบ้าน 
ที่ได้เป็นผู้บังคับการกรมทหารม้าฮุสซาร์ของรัสเซีย 
ที่มีชื่อเสียงกระเด่ืองโลก ถือเป็นผู้หนึ่งที่สมควรได้
รับการยกย่อง และบันทึกไว้ในความทรงจ�าของชาว
สมาชิก “เสนาศึกษา” 

เอกสารอ้างอิง
1. Wikipedia
2. http://sakdaper.blogspot.com/2015/10/blog        
-post_3.html
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 สร้อยคอที่เรามักจะใช้ใส่เล่น ๆ ราคาไม่
แพงหาซื้อได้ง่าย แต่เมื่อเวลาท่ีเราจะเก็บมักเกิด
ปัญหา สร้อยจะพันกันเป็นก้อนท�าไงดคีะ ง่ายมากค่ะ 
หาอุปกรณ์ คือ ไม้แขวนเสื้อแบบไม้ ,น๊อตแบบห่วง

 กระเป๋าสะพายเก่า ๆ ตกแต่งสีใหม่ ด้วย
สก๊อตเทป อุปกรณ์ กระเป๋าสะพาย, สก๊อตเทปสี 
สวย ๆ ตามชอบ, กรรไกร, ของประดับสวย ๆ 

 ๔ วิธผีดัผกัทีอ่าจจะท�าให้คณุเป็นมะเรง็

คณุ ๆ แม่บ้าน พ่อบ้านท้ังหลายท่ีชอบท�าอาหาร
เอง อาหารที่ท�าง่าย ๆ แต่หลายคนไม่แน่ใจว่าวิธีที่

ถูกต้องนั้นควรจะท�าอย่างไร มีวิธีไหนบ้างที่ควรเลิก
ท�า เพราะมันไม่ดีต่อสุขภาพเลยค่ะ

ล้างผักหลังจากหั่นเสร็จแล้ว ผักที่หั่นแล้วเวลา
น�าไปล้าง พื้นผิวที่สัมผัสกับน�้าจะมากกว่าตอนที่ยัง
ไม่ได้หั่นท�าให้แร่ธาตุบางชนิด วิตามินบีและซี บาง
ส่วนละลายไปกับน�้า วิธีการที่ถูกต้อง คือ ควรจะ
ค่อย ๆ ล้างผักให้สะอาดและสะเด็ดน�้าให้แห้งก่อน
ที่จะน�าไปหั่น และที่ส�าคัญก็คือ ผักที่หั่นเสร็จแล้ว 
ควรจะน�าไปประกอบอาหารทันที หรือไม่ควรทิ้งไว้
นานกว่า ๒ ชั่วโมง ไม่อย่างนั้นจะท�าให้สารอาหาร
ในผักสูญเสียไป

รอเวลาให้มีควันขึ้นก่อนค่อยใส่ผักนั้น หมายถึง 
การน�าผักลงไปผัดในอุณหภูมิน�้ามันที่สูงกว่า ๒๐๐ 
องศาเซลเซียส ซึ่งจะท�าให้สูญเสียสารอาหาร และ
แร่ธาตุในผกัแถมยงัท�าให้เกดิสารก่อมะเรง็ในผกั วธิี
การที่ถูกต้องนั้นควรจะใส่วัตถุดิบทุกอย่างลงไป 
ก่อนที่น�้ามันจะมีควันขึ้นมา

ใส่น�้ามันเยอะ ๆ ถ้าหากเราใส่น�้ามันมากเกินไป 
เวลาผดัผกักจ็ะท�าให้พืน้ผวิผกันัน้เคลอืบเตม็ไปด้วย
น�้ามัน รสชาติของเครื่องปรุงที่ใส่ลงไปจะไม่เข้าไป
ในผัก วิธีที่เหมาะสมก็คือ เวลาผัดผักไม่ควรใส่
น�้ามันเกินกว่า ๑ ช้อนโต๊ะ

ใส่เคร่ืองปรุงที่มีส่วนประกอบของเกลือเยอะ
มากเกินไป ในซีอ้ิวมีส่วนประกอบของเกลือ ๑๕ - 
๒๐% ในผงปรุงรสมีส่วนประกอบของเกลือ ๑๐%  
ถ้าหากใส่เครือ่งปรงุเหล่านีแ้ล้วกไ็ม่ควรใส่เกลอืหรอื
น�้าปลามากเกินไป เพราะจะท�าให้ปริมาณโซเดียม
ในอาหารสูงมากเกินไป

๔ วิธีผัดผักนี้ท�าให้สารอาหารในผักสูญเสียไป 
และหากท�าเป็นประจ�า อาจจะท�าให้มีผลเสียต่อ
สุขภาพของคุณอีกด้วยค่ะ

อ้างอิง : http://www.tickr.com/post
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นายทหารย้ายออก   
ล�ำดับ	 	 ยศ,	ชื่อ	-	สกุล	 ต�ำแหน่งเดิม	 ต�ำแหน่งใหม่    
 ๑	 พ.อ.สุจิตต์		ดอกจันทร์	 ประจ�ำ	รร.จปร.	(อัตรำ	พ.อ.)	 นปก.ประจ�ำ	สงป.กห.	(อัตรำ	พ.อ.(พ.))	 	 	
	 ๒	 พ.อ.เอกภพ		ภำณุมำศตระกูล	 อจ.สกศ.รร.จปร.	 รอง	ผอ.กยศ.วสท.สปท.	 	 	 	 	
	 ๓	 พ.ท.สุวัฒน	์	กฤษณะสมิต	 นธช.รร.จปร.	 นธน.พล.ป.	 	 	 	 	
	 ๔	 ร.ต.สุชำติ		คล้ำยแก้ว	 รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.	 ประจ�ำ	ยศ.ทบ.

นายทหารย้ายเข้า
ล�ำดับ		 ยศ,	ชื่อ	-	สกุล	 ต�ำแหน่งเดิม	 ต�ำแหน่งใหม่
 ๑	 ร.ต.จิรวัฒน์		ยุทธประเวศน์	 ผบ.มว.ก่อสร้ำงทั่วไป	ร้อย.ช.ก่อสร้ำง	 รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรำ	พ.ต.)	
	 	 	 	 	 ช.พัน.๓๐๒	(อัตรำ	ร.ท.)	 		 	
	 ๒	 ร.ต.สมิทธิภัทร		คำประพันธ์	 ผบ.มว.ร้อย.ช.สนำม	ช.พัน.๙	(อัตรำ	ร.ท.)	รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรำ	พ.ต.)	 	 	 	
	 ๓	 ร.ต.ธนินทร	์	ชื่นมำลัย	 ผบ.มว.ก่อสร้ำงทั่วไป	ร้อย.ช.ก่อสร้ำง	 รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรำ	พ.ต.)	
	 	 	 	 	 ช.พัน.๑๑๒	(อัตรำ	ร.ท.)	 		 	 	 	
	 ๔	 ร.ท.อำสำณรงค์		ยุพำ	 นำยทหำรธุรกำรและก�ำลังพล	มทบ.๑๒		 ประจ�ำแผนก	สบร.รร.จปร.	(อัตรำ	ร.อ.)
	 	 	 	 	 (อัตรำ	ร.อ.)	 		    

ปรับต�าแหน่ง       
ล�ำดับ		 ยศ,	ชื่อ	-	สกุล	 ต�ำแหน่งเดิม	 ต�ำแหน่งใหม่      
 ๑	 พ.อ.ศรศักร		ชูสวัสดิ์	 รศ.สกศ.รร.จปร.	 ศ.สกศ.รร.จปร.	 	 	 	 	
	 ๒	 พ.อ.ปเสฎฐำ		สำรลักษณ์	 อจ.สกศ.รร.จปร.	 รอง	ผอ.กอง	สกศ.รร.จปร.	 	 	 	
	 ๓	 พ.อ.พลกฤษณ	์	พุทธรักษำ	 อจ.หน.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(ชกท.๒๗๑๕)		อจ.หน.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(ชกท.๕๐๐๐)	 	 	
	 ๔	 พ.อ.หญิง	ชมนำด		เทียนภิภพ	 รศ.สกศ.รร.จปร.	 รอง	ผอ.กอง	สกศ.รร.จปร.	 	 	 	
	 ๕	 พ.ท.ฐำนันดร์		อยู่ดี	 อจ.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรำ	พ.ท.)	 อจ.หน.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรำ	พ.อ.)	 	 	
	 ๖	 พ.ท.ณัฐพร		นุตยะสกุล	 ผศ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรำ	พ.ท.)	 ผศ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรำ	พ.อ.)	 	 	 	
	 ๗	 พ.ท.ปรัชญำ		อำรีกุล	 ผศ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรำ	พ.ท.)	 ผศ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรำ	พ.อ.)	 	 	 	
	 ๘		พ.ท.ปิยะวัตร		ณ	พัทลุง	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรำ	พ.ท.)	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรำ	พ.อ.)	 	 	 	
	 ๙	 พ.ท.สมพงค	์	ประชุมชน	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรำ	พ.ท.)	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรำ	พ.อ.)	 	 	 	
	 ๑๐	 พ.ท.หญิง	สำธนี		แก้วสืบ	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรำ	พ.ท.)	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรำ	พ.อ.)	 	 	 	
	 ๑๑	 พ.ท.สมบัต	ิ	พุฒตำล	 ประจ�ำกอง	สกศ.รร.จปร.	 หน.กสป.รร.จปร.	 	 	 	 	
	 ๑๒	 พ.ท.หญิง	จิตติมำ		หิรัญรัศมี	 ประจ�ำห้องปฏิบัติกำร	สกศ.รร.จปร.	 อจ.สกศ.รร.จปร.	 	 	 	 	
	 ๑๓	 พ.ต.อภิรักษ์		แสงกระสินธ์	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรำ	พ.ต.)	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรำ	พ.ท.)	 	 	 	
	 ๑๔	 พ.ต.หญงิ	สวุมิล		เสนวีงศ์	ณ	อยธุยำ	ผศ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรำ	พ.ต.)	 ผศ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรำ	พ.ท.)	 	 	 	
	 ๑๕	 พ.ต.สุจริต		อำรมณ์สวะ	 นำยทหำรควบคุมกำรเบิกจำ่ย	รร.จปร.		 หน.กทท.รร.จปร.	(อัตรำ	พ.ท.)
	 	 	 	 (อัตรำ	พ.ต.)	 		 	 	
	 ๑๖	 พ.ต.สุนทร		จันทร์ตัน	 อจ.สวท.รร.จปร.	(อัตรำ	พ.ต.)	 อจ.สวท.รร.จปร.	(อัตรำ	พ.ท.)	 	 	 	
	 ๑๗	 พ.ต.	ชลอ		หน่องพงษ์	 ครูสอนดนตร	ีกรม	นนร.รอ.รร.จปร.	 อจ.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรำ	พ.ท.)	
	 	 	 	 (อัตรำ	พ.ต.)	 		 	 	
นายทหารบรรจุใหม่	 	 	 	 		 	
ล�ำดับ			 	 ยศ,	ชื่อ	-	สกุล	 คุณวุฒิ	 	 ต�ำแหน่งบรรจุ	
	 ๑	 นำงสำววรรณฤดี		มณฑลจรัส	 คุณวุฒิปริญญำศึกษำศำสตรบัณฑิต	 ประจ�ำกอง	สกศ.รร.จปร.	(อัตรำ	ร.อ.)	
	 	 		 	 	 (เทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ)	 		 	 	 	
	 	 		 	 	 แห่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
	 ๒	 นำงสำวธิริญญำ		เพ็ญญะ	 คุณวุฒิปริญญำบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต	 รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรำ	พ.ต.)	 	 	 	
	 	 	 	 แห่งมหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง
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ค�ำถำมที่พบบ่อย ตอบโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล วัดนาป่าพง

๑๕๘.	 ก่อนนอนควรตั้งจิตอย่างไร
“ถ้าเมื่อภิกษุนั้นจิตน้อมไปเพื่อการนอน เธอ

ก็นอนด้วยการตั้งใจว่า บาปอกุศลธรรมท้ังหลาย 
กล่าวคือ อวิชชาและโทมนัสจักไม่ไหลไปตามเราผู้
นอนอยูด้่วยอาการอย่างนี ้ดงันี ้กรณอีย่างนีภ้กิษนุัน้
ชื่อว่าเป็นผู้มีความรู้สึกตัวท่ัวพร้อมในกรณีแห่งการ
นอนนั้น” 

ไม่ให้คิดอกุศล อวิชชา และโทมนัส ความ
พอใจ ไม่พอใจ อกศุลต่าง ๆ ไม่ให้จติเราไหลไปตาม 
ก็คือ ไม่ให้จิตผูกกับอารมณ์นั้น ด้วยการตั้งจิตไว้
อย่างนี้ก่อนนอน จิตก็จะสามารถด�าเนินไปได้ สั่งได้ 
สั่งไว้ก่อน แต่บางทีมันก็ไม่ได้เชื่อ แต่ถ้าเราตั้งใจ
อย ่างนี้ ไปเรื่อย ๆ ต ่อไปมันจะเป ็นไปได ้ เอง 

พระพุทธเจ้าบอกว่า เราคิดถึงสิ่งใดมาก น้อมนึกไป
เรื่องใดมาก จิตจะน้อมไปตามอาการนั้น ๆ มันก็จะ
คอยสังเกตอยู่ว่า มีอกุศลเกิดขึ้นไหม แล้วมันก็จะ
ละทิ้งไป พุทธเจ้าก็จะบอกพวกนี้เป็นสัญญาที่เป็น
ส่วนประกอบแห่งวิชา เพราะว่าเมื่อเราตั้งจิตแล้ว 
เป็นสัญญาแล้ว จิตจะน้อมไปในสัญญามากกว่า 
เด๋ียวมันจะคอยวกเข้ามาถึงเรื่องนี้ นึกถึง

พระสูตรที่เกี่ยวข้อง
การตั้งจิตก่อนนอน
อานนท์! 
ถ้าเมื่อภิกษุนั้น ... จิตน้อมไปเพื่อ การนอน
เธอก็ นอนด้วยการตั้งใจว่า

ดูกรพราหมณ	์!	หยาดน�า้ค้างบนยอดหญ้า	
เมื่ออาทิตย์ขึ้นมา

ย่อมแห้งหายไปได้เร็ว	ไม่ตั้งอยู่นาน	
แม้ฉันใด	ชีวิตมนุษย์ทั้งหลาย
เปรียบเหมือนหยาดน�า้ค้าง

ฉันนั้นเหมือนกัน
นิดหน่อย	รวดเร็ว	

มีทุกข์มาก	มีความคับแค้นมาก
จะพึงถูกต้องด้วยปัญญา

ควรท�ากุศล	ควรประพฤติพรหมจรรย์
เพราะสัตว์ที่เกิดแล้วจะตายไม่มีฯ

อฏฐก.อ�.๒๓/๑๓๘/๗๑.
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“บาปอกุศลธรรมทั้งหลาย กล่าวคือ  
 อภิชฌา

และโทมนัส จักไม่ไหลไปตามเราผู้นอน 
 อยู่ ด้วยอาการ

อย่างนี้” ดังนี้ :
ในกรณีอย่างน้ี
ภิกษุนั้น ชื่อว่า เป็นผู้มีความรู้สึกตัว 

 ทั่วพร้อม
ในกรณีแห่งการนอนนั้น.

ปฐมธรรม หน้า ๖๙
(ภาษาไทย) อุปริ. ม. ๑๔/๑๘๘/๓๔๘. 

 

๓๓๕.	 โลกุตระ	และ	สุญญตา		
	 คืออะไร

ชั้นโลกุตระ ก็คือ ค�าสอนท่ีเป็นไปเพื่อความ
เบื่อหน่าย คลายก�าหนัด ดับไม่เหลือ เพื่อนิพพาน 
เป็นหนทางที่จะออกจากโลก เหมือนกับการสร้าง
บุญอย่างนี้ สัมมาทิฎฐิก็จะมี ๒ ส่วน สัมมาทิฎฐิ
เบื้องต้นยังเก่ียวเน่ืองด้วยอุปาทิ บุญและบาป 
เพราะฉะนัน้ ยงัพอใจในการสร้างบญุและบาป และ
ยังอยากได้สวรรค์ อยากได้ไปเกิดในภพนั้นภพนี้อยู่ 
แต่ถ้าเป็นธรรมทีเ่ป็นโลกตุระกไ็ม่ต้องการได้การเกดิ
อีก อย่างเช่นเรื่องของปฏิจจสมุปบาท เรื่องขอ
อรยิสจัสี ่ตรงน้ีจะเป็นลกัษณะของโลกตระว่าเฉพาะ
ด้วยเรื่องสุญญตา คือ ความว่าง ซ่ึงสุญญตาก็มี
ตั้งแต่ความว่างจากอกุศล ความว่างจากวิตก
วิจารณ์ ปิติ สุข ว่างจากรูปสัญญา การหมายรู้ในรูป 
ไล่ล�าดับไปจนถึงว่างจากขันธ์ ๕ ก็เป็นนิพพาน ซึ่ง
ล้วนเรียกว่าสุญญตาได้ทั้งสิ้น สุญญตาก็จะเริ่มจาก
ความว่างจากความพอใจในรูป เสียง กลิ่น รส และ
สัมผัส ห้าช่องทางของกาย

พระสูตรที่เกี่ยวข้อง
สัมมาทิฐิ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาทิฐิเป็นไฉน 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวสัมมา ทิฐิเป็น ๒ 

อย่าง คือ 

สัมมาทิฐิที่ยังเป็นสาสวะ เป็นส่วนแห่งบุญ

ให้ผลแก่ขันธ์อย่าง ๑ 

สัมมาทิฐิของพระอริยะ ที่เป็นอนาสวะ เป็น

โลกุตระเป็นองค์มรรคอย่าง ๑ฯ 

 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมมาทิฐิที่ยังเป็นสาสวะ 

เป็นส่วนแห่งบุญ ให้ผลแก่ขันธ์ เป็นไฉน คือ 

ความเห็นดังนี้ว่า ทานที่ให้แล้ว มีผล 

ยญัทีบู่ชาแล้ว มผีล สงัเวยทีบ่วงสรวงแล้ว มผีล 

ผลวิบากของกรรมที่ท�าดี ท�าชั่วแล้วมีอยู่ 

โลกนี้มี โลกหน้ามี มารดามี บิดามี สัตว์ที่ 

เป็นอุปปาติกะมี 

สมณพราหมณ์ทัง้หลาย ผูด้�าเนนิชอบ ปฏบิตัิ

ชอบ ซึ่งประกาศโลกนี้โลกหน้า ให้แจ่มแจ้งเพราะรู้

ยิ่งด้วยตนเอง ในโลก มีอยู ่นี้สัมมาทิฐิที่ยังเป็น      

สาสวะ เป็นส่วนแห่งบุญ ให้ผลแก่ขันธ์ ฯ

 (ไทย)อุปริ. ม. ๑๔/๑๔๖/๒๕๖-๒๕๗

(บาลี)อุปริ. ม. ๑๔/๑๘๑/๒๕๖-๒๕๗

 

ความสงบ	๙	ระดับ

ภิกษุทั้งหลาย! เรากล่าวความสงบแห่ง

สังขารท้ังหลาย โดยล�าดับ คือ

เมื่อ ภิกษุเข้าถึง ปฐมฌาน (สงัด จาก

กามท้ังหลาย สงัด จากอกุศลธรรมท้ังหลาย) 

วาจา ย่อมดับ

เมื่อ ภิกษุเข้าถึง ทุติยฌาน (เพราะ วิตก 

วิจาร ร�างับไป) วิตก วิจาร ย่อมดับ

เมือ่ ภกิษเุข้าถึง ตตยิฌาน (เพราะ ความ

จางคลายไปแห่งปีติ เราพึงเป็นผู้อยู่อุเบกขา)

ปีติ ย่อมดับ

เมื่อ ภิกษุเข้าถึง จตุตถฌาน (เพราะ 

ความดับไปแห่งโสมนัส และโทมนัส ในกาล

ก่อน) ลมอัสสาสะ ปัสสาสะ ย่อมดับ
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เม่ือ ภิกษุเข้าถึง อากาสานัญจายตน 
(ก้าวล่วงรูปสัญญาเสีย โดยประการทั้งปวง 
เพราะความดับไปแห่ง ปฏิฆสัญญาทั้งหลาย  
อนัมีการท�าในใจว่า อากาศไม่มีทีส่ดุ) รปูสญัญา 
ย่อมดับ

เมือ่ ภิกษเุข้าถงึ วญิญาณญัจายตน (ก้าว
ล่วงอากาสานัญจายตนะ อันมีการท�าในใจว่า 
วิญญาณไม่มีที่สุด) อากาสานัญจายตนสัญญา 
ย่อมดับ

เมือ่ ภกิษเุข้าถงึ อากญิจญัญายตน (ก้าว
ล่วงวิญญาณัญจายตนะ อันมีการท�าในใจว่า 
ว่างเปล่า ไม่มีอะไร) วิญญาณัญจายตนสัญญา 
ย่อมดับ

เมือ่ ภกิษเุข้าถงึ เนวสญัญานาสญัญายตน 
(ก้าวล่วงอากญิจญัญายตนะ) อากญิจญัญายตน
สัญญา ย่อมดับ

เมื่อ ภิกษุเข้าถึง สัญญาเวทยิตนิโรธ 
(ก้าวล่วงซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะ) สัญญา 
และ เวทนา ย่อมดับ

เมื่อ ภิกษุ เป็นผู้สิ้นอาสวะ ราคะ โทสะ 
โมหะ ของภิกษุ ผู้สิ้นอาสวะ ย่อมดับ

 
(ไทย) สฬา. ส�. ๑๘/๒๓๑/๓๙๓.
(ไทย) สฬา. ส�. ๑๘/๒๖๘/๓๙๓.
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