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ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๑๘ 

วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ประธานกรรมการเพื่อสนองพระราชดำริ 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนินีาถ ทีค่วรใหค้วามชว่ยเหลอืพีน่อ้งรว่มชาต ิทีย่อม  
เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อปฏิบัติหน้าที่เพื่อความม่ันคงของชาติ 
และเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชน โดยมอบเงินช่วย 
เหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต สำหรับผู้บาดเจ็บทุพพลภาพให้รับ 
เป็นรายเดือนตลอดชีพ

ด้วยความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ทุพพลภาพ 
ประธานฯ ทรงมีพระราชดำริให้มีการฝึกอาชีพขึ้นในปี ๒๕๒๓ 
เพื่อให้สมาชิกสามารถช่วยตนเอง และมีรายได้เลี้ยงครอบครัว

ผลิตภัณฑ์ของหน่วยฝึกอาชีพ
Products of the Vocational Training Center

มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
The Sai Jai Thai Foundation Under the Royal Patronage

งานเครื่องหนัง  ประกอบด้วย เครื่องหนังแท้ เครื่องหนัง 
เทียม เคร่ืองหนังประกอบผ้าทอมือ ขิต เครื่องสาน เย็บด้วย 
ฝีมือประณีต สวยงาม น่าใช้ ไม่แพ้แหล่งผลิตอาชีพอื่นๆ เช่น 
กระเป๋าเอกสาร เครื่องเขียน กรอบรูป และของเบ็ดเตล็ด ต่างๆ

งานทำลวดลายบนแก้ว มีแก้วรูปทรงต่างๆ ที่สลักลวดลาย 
อย่างสวยงาม แพรวพราว วิจิตร ตามลักษณะรูปทรง เช่น 
แจกัน โถ เหยือก จาน ขวด กระด่ิง ของที่ระลึกต่างๆ และ 
สามารถจารึกถ้อยคำ เป็นการเฉพาะได้

งานพู่กันระบายสี  คืองานระบายสีบนกระเบื้องเคลือบที่ 
ต้องใช้เตาเผาและระบายสีบนวัสดุอื่นๆ เช่น ไม้ หนัง แก้ว โลหะ 
ดินเผา เป็นงานที่มีลวดลายสีสันสวยงาม มีภาพบุคคลหรือ       
ถ้อยคำประกอบได้  เช่น  ก ล่องที่ ใส่ ร่ม  ถาด  ถ้วย  จาน                
ของที่ระลึกเบ็ดเตล็ดต่างๆ

งานตัดเย็บ เป็นระยะเริ่มงาน มีการประดิษฐ์ผ้าห่ม 
รับทำงานตัดเย็บต่างๆ
     สินค้าพิเศษที่มูลนิธิฯ จัดทำเพื่อสนับสนุน
การดำเนินงานฝึกอาชีพ เช่น บัตร ส.ค.ส. 
บัตรอเนกประสงค์ 
หมอนอิงภาพทอพิเศษ 
จานรองแก้ว

สินค้าของมูลนิธิสายใจไท¬ย มูลนิธิสายใจไท¬ย
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0 ประวัติการศึกษาและการท�างาน

ยศ,ชื่อ,สกุล:   พลโท สิทธิพล  ชินส�ำรำญ
ต�ำแหน่ง:   ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
๑. ประวัติย่อ
     -  เกิดเมื่อวันที่ ๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓
๒. กำรศึกษำ   
      -  พ.ศ. ๒๕๑๖ โรงเรียน ประจันตราษฎร์บ�ารุง (มศ.๓)   
 -  พ.ศ. ๒๕๑๙  โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๗
 -  พ.ศ. ๒๕๒๔ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๒๘ 
 -  พ.ศ. ๒๕๒๔ หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า ป. รุ่นที่ ๒๑
 -  พ.ศ. ๒๕๒๙ หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า ป. รุ่นที่ ๓๑ 
 -  พ.ศ. ๒๕๓๒ หลักสูตรหลักประจ�า รร.สธ.ทบ. รุ่นที่ ๖๗
 -  พ.ศ. ๒๕๓๖ หลักสูตรปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ 
 -  พ.ศ. ๒๕๔๗ หลักสูตรหลักประจ�า วทบ.สบส. ชุดที่ ๔๙
 -  พ.ศ. ๒๕๕๘ หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ ๕๗
๓. ต�ำแหน่งรำชกำรที่ส�ำคัญ
 - พ.ศ. ๒๕๒๔ ผู้ตรวจการณ์หน้า ร้อย.ปืนใหญ่ ป.พัน.๒๑ รอ. -  พ.ศ. ๒๕๒๕  รอง ผบ.ร้อย.ปืนใหญ่ ป.พัน.๒๑ รอ.  
 -  พ.ศ. ๒๕๒๘ ผบ.ร้อย.ปืนใหญ่ ป.พัน.๒๑ รอ. -  พ.ศ. ๒๕๓๑  ฝอ.๓ ป.พัน.๒๑ รอ.    
 -  พ.ศ. ๒๕๓๑   ประจ�า รร.สธ.ทบ. เพื่อเข้าศึกษาเป็น นทน.รร.สธ.ทบ. -  พ.ศ. ๒๕๓๒  รอง ผบ.ป.พัน.๒๑ รอ.     
 -  พ.ศ. ๒๕๓๕   ผบ.ป.พัน.๒๑ รอ.   -  พ.ศ. ๒๕๓๘  เสธ.ป.๒ รอ.  
 -  พ.ศ. ๒๕๔๒   รอง ผบ.ป.๒ รอ.   -  พ.ศ. ๒๕๔๗  ผบ.ป.๒ รอ.
 -  พ.ศ. ๒๕๕๐   รอง ผบ.มทบ.๑๒ -  พ.ศ. ๒๕๕๕  ผบ.จทบ.ส.ก.
 -  พ.ศ. ๒๕๕๗  ผบ.มทบ.๑๒ -  พ.ศ. ๒๕๕๘ รอง จก.ยศ.ทบ.
 -  ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
๔. รำชกำรพิเศษ
 -  ปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดน ในการป้องกันประเทศ ศปก.ทภ.๑
 -  ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์เวร
 -  ปฏิบัติงานส�านักงานประสานงานชายแดนไทย - กัมพูชา
 -  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับการ หน่วยปฏิบัติการตรวจค้นและท�าลายทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมที่ ๑ (นปท.๑)
๕. เครื่องรำชอิสริยำภรณ์
 -  พ.ศ.๒๕๒๖  เหรียญราชรุจิทอง
 -  พ.ศ.๒๕๒๘  เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้น ๒    
 -  พ.ศ.๒๕๒๙  จัตุถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
 -  พ.ศ.๒๕๓๒  ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 -  พ.ศ.๒๕๓๖  ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 -  พ.ศ.๒๕๓๘  เหรียญจักรมาลา 
 -  พ.ศ.๒๕๔๐  ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)   
 -  พ.ศ.๒๕๔๔  เหรียญราชการชายแดน
 -  พ.ศ.๒๕๔๘  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 
 -  พ.ศ.๒๕๕๑  ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 
 -  พ.ศ.๒๕๕๕  ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
เสด็จพระราชด�าเนินมาในพิธี ถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และงานเล้ียง

ปิดภาคการฝึกของนักเรียนนายร้อย ประจ�าปี ๒๕๕๙ ณ โรงเล้ียงนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

                                 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙



พันเอก จิระ เหล่าจิรอังกูร : ประพันธ์

มหากษัตริยาธิราชเจ้า

    สยามเป็นปึกแผ่นได้ จงดี

 เกริกพระเกียรติบารมี  ยิ่งล้น

 ปฐมบรมราชจักรี- วงศ์สถิต

 อธิราชแผ่นดินต้น พลิกฟื้นนครา

    เทิดพระมหากษัตริย์เจ้า จอมไผท

 ทรงอุทิศพระราชหฤทัย รักษ์เหย้า

 ดลสยามสุขสราญสมัย ทุกเมื่อ

 พระอธิคุณปกเกล้า ไพร่ฟ้าประชากร
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กองอ�ำนวยกำร
ผู้อ�ำนวยกำร		 	
 พล.ท.สิทธิพล  ชินส�ำรำญ
รองผู้อ�ำนวยกำร	
 พล.ต.ไพโรจน์  ทองมำเอง  
 พล.ต.ธีระชัย  เกตุตรีกรณ์
 พล.ต.อรุณนิวัช  ช้ำงใหญ่ 
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร 
 พล.ต.วินัฐ  อินทรสุวรรณ  
 พล.ต.สันต์ชัย  เกิดสวัสดิ์
ที่ปรึกษำ  
 พล.อ.วรวิทย์  พรรณสมัย  

 พล.อ.พอพล  มณีรินทร์  
 พล.อ.ชำญชัย  ยศสุนทร 
 พล.ท.ประเสริฐ  หวำนฉ�่ำ  
 พล.ท.กำนต์  พินัยนิติศำสตร์ 
 พล.ท.ศ.สมชำย  สิงห์โต 
 พล.ต.หญิง ศิริรัตน์ บุญรอด 
 พล.ต.วัลลภ  ไชยลำโภ 
 พ.อ.หญิง วันดี  ปำลกะวงศ์ ณ อยุธยำ 
 พ.อ.สุขุม  สุขศรี 
 พ.อ.วีระพล  ไตรสิงห์  
 พ.อ.อ�ำนวย  แย้มผกำ  
 พ.อ.เชิงชำย  กระตุฤกษ์  
 พ.อ.สุรชัย  รัศมีจิวำนนท์ 

 พ.อ.กิตติพงษ์  ระมำศ 

เลขำนุกำร	 
 พ.อ.เรวัต  ถนอมศักดิ์ 
ผู้ช่วยเลขำนุกำร  
 พ.ท.ทวีพัฒน์  เรืองหิรัญ   
กองบรรณำธิกำร	
บรรณำธิกำร
 พล.ต.ธัชพล  ไม้รอด
ผู้ช่วยบรรณำธิกำร
	 พ.อ.จิระ  เหล่ำจิรอังกูร 
 พ.อ.หญิง กฤตยำ  ไม้รอด
ประจ�ำกองบรรณำธิกำร		
 พ.อ.หญิง อโนมำ  คงตะแบก 

 พ.อ.หญิง ศิริวรรณ์  กำญจนโหติ 
 พ.อ.หญิง บุษยมำศ ทรรทรำนนท์ 
 พ.อ.หญิง จิรัชยำ  ประสิทธิ์ผล 
 พ.ต.หญิง ชื่นหทัย  สุริยโสภำพันธุ์
 ร.อ.หญิง ธนัชพร  ยอดเพ็ชร์

ฝ่ำยศิลป์ 
 พ.อ.ศึกษำ  วรรักษ์
ฝ่ำยกฎหมำย  
 พ.ท.สุวัฒน์  กฤษณะสมิต
ช่ำงภำพ	
 จ.ส.อ.สุรัชชัย  พงษ์ปฏิเมศร์  
 จ.ส.อ.อำทิตย์  รัตนจงงำม

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
 นำงพรฒิพรรณ  ยอดชมพู 

 นำงนันทวดี  ขุนสะอำดศรี 
 น.ส.กนกนันท์  ปำจันทร์ 

 น.ส.วรำภรณ์  ไวยภำษ 
ฝ่ำยธุรกำร
 ร.ท.พิสิษฐ์  เงำะเศษ  
 จ.ส.อ.สมหมำย  พุทธำ  
 จ.ส.อ.หญิง พจมำลย์  ยังขวัญ   

 ส.อ.อัครวัฒน์  มูระคำ
	 นำยปฐม  กอบแก้ว



สวัสดีครับท่านสมาชิก และท่านผู้อ่านเสนาศึกษาทุกท่าน

การท�างานอะไรก็แล้วแต่จะส�าเร็จได้ก็ต้องอาศัย เครื่องมือ และกลไกที่เหมาะสม

ลงตัว เราจึงต้องศึกษาวิธีการใช้เคร่ืองมือ และการท�างานของกลไกต่าง ๆ ให้เข้าใจและ

ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง แต่เมื่อเราพยายามปฏิบัติตามวิธีการใช้เคร่ืองมือนั้น ๆ แล้ว เข้าใจ

กลไกต่าง ๆ เป็นอย่างดีแล้ว แต่งานก็ยังไม่ส�าเร็จอีก ถ้าท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ท่านจะ

ท�าอย่างไรเพื่อให้งานส�าเร็จ จะแก้ไขตรงไหน แก้ที่คนใช้เคร่ืองมือ แก้ที่เคร่ืองมือ หรือแก้ที่

กลไก ต้องแก้บางอย่างหรือแก้ทั้งหมด แต่สุดท้ายก็ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างประกอบ

การพิจารณา เพื่อให้ถึงจุดที่ที่เราคิดว่าเหมาะสมที่สุด คือ ลดหรือขจัดอุปสรรคและเพ่ิมขีด

ความสามารถจากเดิมให้ได้มากที่สุด ท�าให้ได้อะไรออกมาก็ไม่รู้ คนใช้เคร่ืองมือก็หน้าใหม่ 

เครื่องมือก็ใหม่แต่รู้สึกว่าจะเอนกประสงค์ท�าได้หลายอย่างเรียกว่าหาที่อื่นไม่ได้เลย ส่วน

กลไกก็มีเฟืองขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพทั้งเฟืองใหญ่เฟืองเล็กสอดคล้องเกื้อกูลซึ่งกันและ

กัน แถมยังมีน�้ามันหล่อลื่นขั้นเทพ ท�างานได้อย่างม่ันใจว่าราบร่ืนไม่ติดขัด น่าสนม้ัยครับ? 

คนใหม่ เครื่องมือใหม่ กลไกใหม่ แต่ทั้งหมดนี้ได้มาจากการรวมหัวกันคิดและถกเถียงกัน

จนได้ข้อยุติของคนส่วนมากที่เกี่ยวข้องกับงานที่ต้องท�า ด้วยเวลาที่มากพอสมควร 

การพัฒนาชาติไทยของเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเมื่อเทียบกับนานาอารยประเทศ

แล้วเป็นอย่างไร ยังล้าหลัง ดีแล้วหรือควรจะดีกว่านี้ ทุกท่านต้องคิดวิเคราะห์ด้วยความเป็น

ธรรม นะครบั ว่าเราอยูต่รงไหน ถามตวัเองว่าเราต้องมส่ีวนร่วมรบัผดิชอบต่อการสร้างความ

เจริญก้าวหน้าของชาติไทยของเราหรือไม่ ซ่ึงผมจะขอเอาค�าปฏิญาณของทหารก่อนนอน

เป็นเครื่องเตือนใจไว้ดังนี้

“ชาติของเรา เป็นไทยอยู่ได้จนถึงตัวเราทุกวันนี้ เพราะบรรพบุรุษของเรา เอา

เลือด เอาเนื้อ เอาชีวิต และความล�าบากยากเข็ญเข้าแลกไว้ เราต้องรักษาชาติ เรา

ต้องบ�ารุงชาติ เราต้องสละชีพเพื่อชาติ”

ต้องคิดนะครับ แต่อย่าเครียด 

            

               สวัสดีครับ 

                                                                                             

          พล.ต. ธัชพล  ไม้รอด  

             บรรณาธิการนิตยสารเสนาศึกษา
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ความคิดเห็นของผู้เขียนในหนังสือฉบับนี้ ไม่มีส่วนผูกพันกับทางราชการแต่ประการใด

✪  ปวงประชาเป็นสุขศานต์ .......................................๒๑

✪  ด้วยสัตย์ปฏิญาณทหารกล้า ................................. ๒๔

✪  ผลงานรัฐบาล ..............................  ...................... ๓๒

✪  ย้อนต�านานการสร้างคลอง

 เชื่อมสองฝั่งทะเลของโลก ......................................๓๘

✪  นักเรียนนายร้อยอ่านตรงนี้ ................................... ๔๕

✪  คดีปกครองบางประเภทที่เกี่ยวข้องกับวินัยทางทหาร 

 สมควรจะอยู่ในอ�านาจของศาลใด ........................๔๙

✪  มองญี่ปุ่นไทยในสงครามโลกครั้งที่ ๒ .................... ๕๓

✪  รากไทย : สุโขทัย ................................................ ๖๒

✪  ทหารของพระราชา .............................................. ๖๘

✪  เปิดโลกความรู้เทคโนโลยี .....................................๗๒

✪  ศิลปการปกครองคนในสามก๊ก .............................๗๔

✪  ภาษาอังกฤษร่วมสมัย ......................................... ๘๑

✪  ไปที่ไหนได้เรื่องมาเล่า ......................................... ๘๖

✪  ไฟรัก ไฟสงคราม ................................................ ๙๑

✪  มีของดีมาฝาก ....................................................๙๘

✪  เงา .................................................................. ๑๐๑

✪  เคล็ดลับเกร็ดความรู้ .......................................... ๑๐๒

✪ ใครอะไรที่ไหน .................................................. ๑๐๓

✪ พุทธวจน .......................................................... ๑๐๔

อากาศยานไร้นกับนิ (UAV)
ปฏิบัติการทางทหารในสมรภูมิอัฟกานิสถาน

✪

✪

✪

✪

๕๗

๑๑
วันจักรี
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สารบัญ
U

A
V

อาการผดิปกติ  
ท่ีควรมาพบแพทย์

The Warrior
กับภารกิจ สร้างความสุขด้วยเสียงดนตรี

๑๐๗

๘๓ 



พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ มาในพิธีถวายพระพร
ชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และงานเลี้ยงปิดภาคการฝึกของ นนร. ประจ�าปี ๒๕๕๙  
โดยมี พล.อ.ธีรชัย  นาควานิช  ผบ.ทบ. และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของทบ. นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์
ผวจ.น.ย.  พล.ท. ถกลเกียรติ  นวลยง  ผบ.รร.จปร. ข้าราชการและนนร. ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ ณ โรงเลี้ยง
นักเรียนนายร้อย รร.จปร. เมื่อ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๙



 

กิจกรรมทั่วไป
ความสัมพันธ

๑ - ๒ รร.จปร. โดย พ.อ.อ�านวย แย้มผกา ผบ.กรม นนร.รอ.
รร.จปร. เป็นผู้แทนฯ รับ นตท. (ทบ.)ชั้นปีที่ ๓ จาก รร.ตท.สปท. เข้าเป็น 
นนร.ช้ันปีที่ ๑ (ใหม่) เมื่อ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙

๓ - ๕ พล.ท.ถกลเกยีรต ินวลยง ผบ.รร.จปร. น�าคณะ
ข้าราชการและ นนร. ชมการสาธิตการฝึกกรมทหารราบ  
เฉพาะกิจ (กรม ร.ฉก.) ณ พื้นที่ฝ ึกทางยุทธวิธี  ทภ.๓ 
อ.บ้านด่านลานหอย จว.ส.ท. เมื่อ ๒๒ - ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๙

๖ - ๗ พล.ท.ถกลเกียรติ นวลยง ผบ.รร.จปร. เป็นประธานพิธีเลื่อนชั้นการศึกษา นนร.มอบรางวัล 
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  และประกาศนียบัตรทางการกีฬา ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ หอประชุม รร.จปร. 
เม่ือ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙

๑

๓

๔

๖ ๗

๕

๒



 

กิจกรรมทั่วไป
ความสัมพันธ

๘ - ๙ พล.ท.ถกลเกยีรติ นวลยง ผบ.รร.จปร. เป็นประธานพธีิขอขมาลาอุปสมบท นนร. ประจ�าปี ๒๕๕๙  
ณ หอประชุม รร.จปร.  เมื่อ  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๙

๑๐ - ๑๓ พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผบ.รร.จปร. โดย พล.ท.ถกลเกียรติ นวลยง จก.ยศ.ทบ. (ผบ.รร.จปร. ท่าน
เดิม) ส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชาให้กับ พล.ท.สิทธิพล ชินส�าราญ  ผบ.รร.จปร. (ท่านใหม่) โดยมี นายทหาร
ชั้นผู้ใหญ่ รร.จปร. ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า พนักงานราชการ นนร. และ พลทหาร ร่วมพิธี ฯ ณ หอประชุม 
รร.จปร. เมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๕๙

๘ ๙

๑๐

๑๒ ๑๓

๑๑



๑๙ - ๒๑ พล.ท.สทิธิพล ชนิส�าราญ  ผบ.รร.จปร. เป็น
ประธานกจิกรรมสรงน�า้พระพทุธรปู และขอพร  เนือ่งในเทศกาล
สงกรานต์ ประจ�าปี ๒๕๕๙ โดยมี นายทหารชั้นผู ้ใหญ่
ข้าราชการ และครอบครัว ร่วมกิจกรรม ฯ ณ บก.รร.จปร. เมื่อ  
๑๒  เมษายน  ๒๕๕๙

๑๔ - ๑๕ พล.ท.สิทธิพล ชินส�าราญ ผบ.รร.จปร. เป็นประธานพิธีถวาย
ตัว ขลบิผม และปลงผม นนร. ผูข้อบรรพชาอุปสมบท ประจ�าปี ๒๕๕๙ เพือ่ถวาย
เป็นพระราชกศุล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดุลยเดชมหาราช  และ
เฉลิมพระเกียรติแด่  พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ ตึก สว.ธรรมนิเวศ วัดบวรนิเวศวิหาร กทม. เมื่อ ๕ เมษายน  ๒๕๕๙

๑๖ - ๑๘ สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ พิธีบรรพชาอุปสมบท 
นนร. ประจ�าปี ๒๕๕๙ และ พล.อ.วลิต โรจนภักดี รอง ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธี ฯ โดยมี พล.ท.สิทธิพล ชินส�าราญ   
ผบ.รร.จปร. และคณะผู้บังคับบัญชา ร่วมพิธี ฯ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร กทม. เมื่อ ๖ เมษายน ๒๕๕๙

กิจกรรมทั่วไป
ความสัมพันธ

๑๔

๑๖ ๑๗ ๑๘

๑๙

๒๑

๒๐

๑๕
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ตราราชวงศ์จักรี
หลังจากการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็น

ราชธานีสืบต่อจากกรุงธนบุรี โดยการเสด็จเถลิง
ถวัลย์ราชสมบัติด้วยการปราบดาภิเษกในวันที่ ๖ 
เมษายน ปีพุทธศักราช ๒๓๒๕ “พระเจ้าแผ่นดิน 
ต้น” หรือ “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช” ได้ทรงสถาปนา “ราชวงศ์จักรี” ขึ้นเป็น
ปฐม ทั้งนี้พระนาม “จักรี” สืบมาจากบรรดาศักด์ิ 
“เจ้าพระยาจกัรศีรอีงครกัษ์” ต�าแหน่งสมหุนายก อัน
เป็นต�าแหน่งอัครเสนาบดีท่ีส�าคัญ ตั้งแต่ครั้น
พระองค์ยังทรงด�ารงต�าแหน่งในสมัยกรุงธนบุรี 

ค�าว่า “จักรี” พ้องเสียงกับค�าว่า “จักร” และ 
“ตรี” ซึ่งเป็นอาวุธของพระนารายณ์และพระอิศวร 
ในการขจดัศตัร ูและสิง่ชัว่ร้าย อันถอืเป็นสญัลกัษณ์
ที่มีสิริสวัสด์ิพิพัฒนมงคลในการบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุข
ให้แก่ปวงพสกนิกรไว้ตามความเชื่อส�าคัญของ
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ดังนั้น พระบาทสมเด็จ
พระพทุธ ยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช จงึทรงพระกรณุา
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระแสงจักรและพระแสงตรีไว้ 
๑ ส�ารับ พร้อมกับก�าหนดให้ใช้เป็นสัญลักษณ์
ประจ�าราชวงศ์สืบมาจนปัจจุบัน

พ.ต.ฐนัส  มานุวงศ์  
เรียบเรียงและประพันธ์

เสนาศึกษา

 สถาปนาเป็นปฐมบรมรัฐ         วงศ์กษัตริย์ขัตติยะจอมสยาม
เจ้าพิภพแผ่นดินต้น ธ ทรงความ มงคลนามตามต�าแหน่งสถาพร
 เดชอาวุธเทพเจ้าโลกนาถ ““ จักร”” และ ““ ตรี”” เทวราชมเหศร
““ จักร”” เกริกเบิกนภาแลนาคร ปกนิกรเกษมชาติบ�าราศภัย

วันจักรี
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พระปรมาภิไธยและพระราชลัญจกรประจ�ารัชกาล
ด้วยความเป็นมงคลแห่งพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี พระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์จึงทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ มีการเฉลิมพระปรมาภิไธย หรือ พระนามของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าที่จารึกใน
พระสุพรรณบัฏ พร้อมด้วยการตราพระราชลัญจกรเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อันถือ
เป็นการเริ่มต้นรัชกาล พระปรมาภิไธยและพระราชลัญจกรประจ�ารัชกาลนี้ ใช้ก�ากับประทับในเอกสารต่างๆ 
ที่ส�าคัญของประเทศชาติอันว่าด้วยเรื่องการบริหารราชการแผ่นดิน พร้อมด้วยเอกสารส�าคัญเป็นการส่วน
พระองค์ที่เก่ียวเนื่องกัน โดยพระปรมาภิไธยและพระราชลัญจกรนี้มีสืบมาครั้นแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็น
ราชธาน ีอนัเป็นประจกัษ์พยานแห่งเดชะพระบารมีและพระบรมเดชานภุาพของพระเจ้าแผ่นดินสบืตามความ
หมายที่เป็นมหามงคลยิ่งในแต่ละพระองค์ ทั้งยังเป็นการแสดงถึงวัฒนธรรมแห่งการเป็นอารยประเทศที่
ส�าคัญตราบมาจนทุกวันนี้ 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช รัชกาลที่ ๑

พระปรมาภิไธย “มหาจักรีบรมนาถ ปรม
ราชาธิราช” ใช้อักษรย่อว่า “จปร” 

พระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฏ  
ว่า “พระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดี       
ศรีสินทรบรมมหาจักรพรรดิราชาธิบดินทร์ ธรณิน
ทราธิราช รัตนากาศภาษกรวงษ์ องค์บรมาธิเบศ    
ตรีภูวเนตรวรนายก ดิลกรัตนราชชาติอาชาวไศรย 
สมุทัยดโรมนต์ สกลจักรวาฬาธิเบนทร์ สุริเยนทราธิ

บดินทร์ หริหรินทราธาดาธิบดี ศรีวิบูลยคุณอักนิษฐ 
ฤทธิราเมศวรมหันต์ บรมธรรมิกราชาธิราชเดโชไชย
พรหมเทพาดิเทพนฤบดินทร ภูมินทรบรมาธิเบศโลก
เชฐวิสุทธิ รัตนมกุฏประเทศคตา มหาพุทธางกูรบรม
บพิตร

พระราชลัญจกร เป็นตรา “มหาอุณาโลม” 
ประดษิฐานล้อมรอบด้วยรปูดอกบวั (ปทมุอณุาโลม) 
ซึ่งตรามหาอุณาโลมนั้นเป็นอักขระ “อุ” มีลักษณะ
เป็นม ้วนกลม คล้ายลักษณะความหมายของ
พระนามเดมิว่า “ด้วง” ตรามหาอุณาโลมนี ้หมายถงึ 
ตาที่สามของพระอิศวร ซึ่งถือเป็นปฐมฤกษ์ในการ
ต้ังพระบรมราชจักรีวงศ์  ล้อมด้วยกลีบบัว ซึ่งเป็น
พฤกษชาติที่เป็นสิริมงคล ทางพระพุทธศาสนา จึง
น�ามาประกอบเป็นพระราชลัญจกรเพื่อสื่อความ
หมายส�าคัญนี้

อาเศียรวาทราชสดุดี “บรมราชจักรีจอมสยาม”
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑

 	 เอกปฐมจักรีวงศ์องค์สยาม	 ท่ัวเขตคามเจิดจ�ารูญจรัสศรี
	 สถาปนา	“รัตนโกสินทร์”	ราชธานี	 ปราบไพรีเก้าทัพบ�าราศภัย
	 	 ทรงเสกสร้างขอบขัณฑสีมา	 ดั่งกรุงศรีอยุธยานิรัติศัย
	 ศิลปะวิทยาการจรุงใจ	 ธ	โปรดให้สังคายนาพุทธาคุณ
	 	 ยอดปราสาทราชวังดั่งแดนสรรค์	 เทียมสวรรค์รัตนามาน�าหนุน
	 ตั้งกฎหมายตราสามดวงปวงบาปบุญ	 ทรงค�้าจุนบทกวีศรีพารา
	 	 ด้วยเดชามิ่งมหาครรลองธรรม	 จึงน้อมน�าพสกราษฎร์ศีลรักษา
	 สุขสวัสดิ์เย็นร่มแต่สืบมา	 มิ่งมหาพระกรุณาเป็นหลักชัย 
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พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
รัชกาลที่ ๒

พระปรมาภิไธย “มหาอิศรสุนทร ปรม
ราชาธิราช” ใช้อักษรย่อว่า “อปร” 

พระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฏ 
ว่า พระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดี  
ศรีสินทรบรมมหาจักรพรรดิราชาธิบดินทร์ ธรณิน
ทราธิราช รัตนากาศภาสกรวงศ์ องค์ปรมาธิเบศ    
ตรีภูวเนตรวรนายก ดิลกรัตนราชชาติอาชาวศรัย 
สมุทัยดโรมนต์ สากลจักรวาฬาธิเบนทร สุริเยนทรา 

ธิบดินทร์ หริหรินทรา ธาดาธิบดี ศรีวิบูลยคุณ
อกนิษฐ ฤทธิราเมศวรมหันต บรมธรรมิกราชาธิราช
เดโชชัย พรหมเทพาดิเทพนฤบดินทร์ ภูมิทรปรมา
ธิเบศ โลกเชษฐวิสุทธิ รัตนมกุฎประกาศ คตามหา
พุทธางกูรบรมบพิตร พระพุทธเจ้าอยู่หัว

พระราชลัญจกร เป็นตรา “ครุฑจับนาค” 
เนื่องจากพระนามเดิมของรัชกาลที่ ๒ มีพระนามว่า 
“ฉิม” อันสืบตามความหมายของวรรณคดีไทย ว่า
ด้วยเร่ืองของพญาครุฑในเทวปกรณัม ซ่ึงพญาครุฑ
มีก�าเนิดเป็นเทพที่ทรงมหิทธานุภาพ แต่ยอมเป็น
เทพพาหนะส�าหรบัพระนารายณ์มหาเทพผูเ้ป็นใหญ่ 
โดยปกติพญาครุฑประทับอยู่ในวิมาน “ฉิมพลี” ซึ่ง
พ้องกับพระนามเดิม จึงน�ามาประกอบเป็นพระ
ราชลัญจกรเพื่อสื่อความหมายส�าคัญนี้ 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒
 	 พระศรีศาสตร์ศิลปินถิ่นสยาม	 วิจิตรงามพิลาสภพสุขสมัย	 	
	 บ�าเรอกรุงเลิศหล้านภาลัย	 จรดไว้เป็นศรีศักดิ์ประจักษ์พยาน
	 	 พุทธปรางค์เสียดฟ้าสง่าเมือง	 ฟุ้งฟูเฟื่องวัฒนธรรมส่องสถาน
	 ดุริยางค์ซอโสตตรึงตระการ	 เสนาะจารบุหลันลอยนครินทร์
	 	 ลายจ�ารัสจ�าหลักไม้ลายลงรัก	 ธ	พิทักษ์พุทธศาสน์สง่าศิลป์
	 ดุจแสงทองวรรณกรรมแห่งแผ่นดิน	 ให้ลือเลื่องยลยินวิทยาคม
	 	 การปกครองปรองดองด่านหัวเมือง	 ล้วนรุ่งเรืองเป็นระเบียบเฉกปฐม
	 บทกวีกล่อมเกลาตามนิยม	 ค้อมผคมกษัตริย์แก้วแพรวปัญญา

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๓

พระปรมาภิไธย คือ “มหาเจษฎาบดินทร 
ปรมราชาธิราช” ใช้อักษรย่อว่า “จปร” 

พระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฏ 
ว่า  “พระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดี 
ศรีสินทรบรมมหาจักรพรรดิราชาธิบดินทร์ ธรณิน
ทราธิราช รัตนากาศภาสกรวงศ์ องค์ปรมาธิเบศร์  
ตรีภูวเนตรวรนายก ดิลกรัตนราชชาติอาชาวไสย 
สมุทัยดโรมน สากลจักรวาลาธิเบนทร์ สุริเยนทราธิ
บดินทร์ หริหรินทราธาธิบดี ศรีสุวิบูลย คุณอถพิษฐ 
ฤทธิราเมศวร ธรรมิกราชาธิราช เดโชชัย พรหม      
เทพาดิเทพนฤบดินทร์ ภูมินทรปรมาธิเบศร โลก
เชษฐวิสุทธิ มงกุฏประเทศคตา มหาพุทธางกูร บรม
บพิตร พระพุทธเจ้าอยู่หัว”
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พระราชลัญจกร เป็นตรา “มหาปราสาท” 
เนื่องจากพระนามเดิมของรัชกาลที่ ๓ มีพระนามว่า 
“ทับ” อันหมายถึง “ที่อยู ่” หรือ “เรือน” จึงโปรด

เกล้าฯ ให้สร้างพระลัญจกรเป็นรูปปราสาท จึงน�า
มาประกอบเป็นพระราชลัญจกรเพื่อสื่อความหมาย
ส�าคัญนี้

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓
 	 เจริญรุ่งรังรองครองบุรินทร์	 ด้วยภูมินทร์ทรงปราชญ์สืบรักษา
	 การพาณิชย์ประสิทธิ์เทศเขตพารา	 องค์เจษฎาบดินทร์เกล้าเจ้าสัวไทย
	 	 ทรงรวบรวมพระราชสินทรัพย์	 คณานับเป็นถุงแดงแถลงไข
	 ไถ่ประเทศช่วยชาติราษฎร์พ้นภัย	 สายพระเนตรยาวไกลนัยลุกาล
	 	 ศึกสงครามอนัมสยามยุทธ	 ได้ยั้งหยุดปัจฉิมอภินิหาร
	 ทรงเตือนตั้งระวังตนไม่ช้านาน	 จักรอนรานอัสดงตรงเภทภัย
	 	 พระก่อเกื้อบวรวัดรัตนา	 สมอุราตามพระราชวินิจฉัย
	 ศิลปะจีนจึงผสานไทย	 สถิตไว้เป็นไมตรีอภิบาล  

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลที่ ๔

พระปรมาภิ ไ ธย  “มหามงกุฎ  ปรม
ราชาธิราช” ใช้อักษรย่อว่า “มปร” 

พระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฏ 
ว ่า “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ     
สุทธิ สมมุติเทพยพงศวงศาดิศรกษัตริย์ วรขัตติยรา
ชนิกโรดม จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ 
อุภโตสุชาติสังสุทธิเคราะหณี จักรีบรมนาถ อดิศวรา
ชรามวรงักูร สจุรติมลูสสุาธติอกุฤษฐวบิลูย บรุพาดลู
ยกฤษฎาภินิหารสุภาธิการรังสฤษดิ ธัญญลักษณ   
วิจิตรโสภาคสรรพางค์ มหาชโนตมางคประนตบาท 
บงกชยุคคล ประสิทธิสรรพสุภผลอุดม บรมสุขุมาล
ยมหาบุรุษยรัตน ศึกษาพิพัฒนสรรพโกศล สุวิสุทธิ
วิมลศุภศีลสมาจารย์ เพ็ชรญาณประภาไพโรจน์ 
อเนกโกฏิสาธุ คุณวิบุลยสันดาน ทิพยเทพวตาร 

ไพศาลเกียรติคุณอดุลยพิเศษ สรรพเทเวศรานุรักษ์
เอกอคัรมหาบรุษุ สตุพทุธมหากระว ีตรปิีฎกาทโิกศล 
วิมลปรีชามหาอุดมบัณฑิต สุนทรวิจิตรปฏิภาณ 
บริบูรณ์คุณสาร สัสยามาทิโลกยดิลก มหาปริวาร
นายกอนันต์ มหันตวรฤทธิเดช สรรพพิเศษ สิรินธร
มหาชนนกิรสโมสรสมมติ ประสทิธวิรยศมโหดมบรม
ราชสมบัติ นพปดลเศวตฉัตราดิฉัตร สิริรัตโนปลัก
ษณมหาบรมราชาภเิศกาภษิติ สรรพทศทศิวชิติวไิชย  
สกลมไหศวรินมหาสยามินทร มเหศวรมหินทร มหา
ราชาวโรดม บรมนารถชาติอาชาวศรัย พุทธาทิไตร
รตันสรณารกัษ์ อุกฤษฐศักดิอัครนเรศราธิบดี เมตตา
กรุณาสีตลหฤทัย อโนปมัยบุญการสกลไพศาลมหา
รัษฎาธิเบนทร ปรเมนทรธรรมมิกมหาราชาธิราช 
บรมนารถบรมบพิตร พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”  

พระราชลัญจกร เป็นตรา “พระมหาพิชัย
มงกุฎ” เนื่องจากพระนามเดิมของรัชกาลที่ ๔ มี
พระนามว่า “เจ้าฟ้ามงกุฎ” จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
พระลัญจกรเป็นรูปพระมหามงกุฎ ประดิษฐานใน
เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์มีฉัตรบริวาร ๒ ข้าง มี
พานทอง ๒ ชั้น วางพระแว่นสุริยกานต์ หรือเพชร
ข้างหนึ่ง (พระแว่นสุริยกานต์ หรือ เพชร หมายถึง 
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“พระฉายา” ครั้นเมื่อทรงผนวชว่าวชิรญาณ) อีกข้าง
หนึง่ วางสมดุต�ารา (หมายถงึ ทรงศกึษาเชีย่วชาญใน

ทางอกัษรศาสตร์ และดาราศาสตร์) จงึน�ามาประกอบ
เป็นพระราชลัญจกรเพื่อสื่อความหมายส�าคัญนี้

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔
 	 นฤนาถบาทเบื้องพระจอมเกล้า	 เสด็จด้าวผ่านพิภพนบสถาน
	 ทรงศึกษารอบรู้กิจการ	 เพ่ือปัดป้องภัยพาลผลาญแผ่นดิน
	 	 พระบรมราโชบายคลายเงื่อนไข	 ด้วยเดชะภูวนัยใช้ศาสตร์ศิลป์
	 สานสัมพันธ์ราชทูตเปิดธานินทร์		 เปลี่ยนบุรินทร์วัฒนาสถาพร
	 	 ปรับธรรมเนียมให้เป็นอารยะ	 ใช้วาทะหนักเบาเข้าถ่ายถอน
	 สนธิสัญญาน�าเปลี่ยนเพียรต่อกร	 บูรณะหลักบวรให้สอนชน
	 	 ทรงเป็นเลิศวิทยาดาราศาสตร์	 สุริยันเข้าคราสประกาศผล
	 ต่างประเทศถวายซ้องในสากล	 บันดาลดลเอกราชบารมี

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 
พระปิยมหาราช รัชกาลที่ ๕ 

พระปรมาภิไธย “มหาจุฬาลงกรณ ปรม
ราชาธิราช” ใช้อักษรย่อว่า “จปร” 

พระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฏ 
ว่า  “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ 
บดินทรเทพยมหามงกุฏ บุรุษรัตนราชรวิวงศ วรุตม
พงศบริพัตร ์  วรขัติยราชนิกโรดม จาตุรันบรม
มหาจักรพรรดิราชสังกาศ อุภโตสุชาติสังสุทธเครา
ะหณี จักรีบรมนาถ อดิศวรราชรามวรังกูร สุภาธิการ
รังสฤษด์ิ ธัญลักษณวิจิตรโสภาคยสรรพางค์ มหา   
ชโนตมางคประนตบาทบงกชยุคล ประสิทธิสรรพ 
ศุภผลอุดม บรมสุขุมมาลย์ ทิพยเทพาวตารไพศาล
เกียรติคุณอดุลยวิเศษ สรรพเทเวศรานุรักษ์ วิสิษฐ
ศักดิ์สมญาพินิตประชานาถ เปรมกระมลขัติยราช
ประยูร มูลมุขราชดิลก มหาปริวารนายกอนันต 

มหันตวรฤทธิเดช สรรพวิเศษสิรินทร อเนกชนนิกร
สโมสรสมมติ ประสิทธิ์วรยศมโหดมบรมราชสมบัติ 
นพปดลเศวตฉัตราดิฉัตร สิริรัตโนปลักษณมหาบรม
ราชาภิเษกาภิลิต สรรพทศทิศวิชิตชัย สกลมไหสว  
ริยมหาสวามินทร์ มเหศวรมหินทร มหารามาธิราช
วโรดม บรมนาถชาติอาชาวศรัย พุทธาทิไตยรัตน
สรณารักษ์ อดุลยศักดิ์อรรคนเรศราธิบดี เมตตา
กรณุาสตีลหฤทยั อโนปมยับญุการสกลไพศาล มหา
รัษฎาธิบดินทร ปรมินทรธรรมิกหาราชาธิราช บรม
นาถบพิตร พระจุฬาลงกรณ์เกล้าเจ้าอยู่หัว”

พระราชลัญจกร เป็นตรา “พระจุลมงกุฎ
หรือพระเกี้ยว” โดยรูปพระเกี้ยวยอดเปล่งรัศมี 
ประดิษฐานบนพานทอง ๒ ชั้น (หมายถึง พระเกี้ยว
เจ้าฟ้าในคราวโสกณัฑ์) เคยีงด้วยฉตัรบรวิาร ๒ ข้าง 
ที่ริมขอบทั้ง ๒ ข้าง มีพานทอง ๒ ชั้น วางพระแว่น 
สุริยกานต์ หรือเพชรข้างหนึ่ง อีกข้างหนึ่ง วางสมุด
ต�ารา (เป็นการเจริญรอยจ�าลอง พระราชลัญจกร 
ประจ�าพระองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า 
อยูห่วั (รชักาลที ่๔) ซึง่เป็นสมเดจ็พระบรมชนกนาถ) 
จึงน�ามาประกอบเป็นพระราชลัญจกรเพื่อสื่อความ
หมายส�าคัญนี้
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช รัชกาลที่ ๕ 
  ปิยราชราชันย์กษัตรา	 เปี่ยมมหาพระกรุณาพระทรงศรี
	 ปลดโซ่ตรึงตรวนตอกทุกข์ทวี	 ทรงเลิกทาสท่ัวธรณีให้เป็นไท
	 	 ปฏิรูปงานเมืองเรื่องปกครอง	 แจ้งครรลองบริหารยุคสมัย
	 เสด็จประพาสเป็นยุทธศาสตร์สู่แดนไกล	 ประสานใจดุลอ�านาจชาติวิธี
	 	 ธ	สร้างชนวางกรอบการศึกษา	 เพ่ือประชาแลทหารตามวิถี
	 ท้ังนายร้อยนายเรือจึงเกิดมี	 เสริมฤทธีนคราพลากร
	 	 ทรงโอบเอื้อเกื้อกูลกรณียกิจ	 เสกประสิทธิ์หลากหล้าสโมสร
	 คมนาคมสื่อสารบทจร	 รัฐบวรเกษมซ้องสดุดี

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระมหาธีรราชเจ้า รัชกาลที่ ๖
พระปรมาภิไธย “มหาวชิราวุธ ปรมราชา  

ธิราช” ใช้อักษรย่อว่า “วปร” 
พระบรมนามาภิไธย “วชิราวุธ”
พระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฏ 

ว่า  “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ เอก
อรรคมหาบุรุษบรมนราธิราช พินิตประชานาถมหา
สมมตวงศ์ อดิศัยพงศ์วิมลรัตน์วรขัตติราชนิกโรดม 
จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ อุภโตสุชาต
สังสุทธเคราะหณีจักรีบรมนาถ จุฬาลงกรณราช       
วรางกูร บรมมกุฏนเรนทร์สูรสันตติวงศวิสิฐ สุสาธิต
บุรพาธิการ อดุลยกฤษฎาภินิหาร อดิเรกบุญฤทธิ 
ธัญลักษณวิจิตรโสภาคยสรรพางค์ มหาชโนตมางค
ประณตบาทบงกชยุคล ประสิทธิสรรพศุภผลอุดม 
บรมสุขุมาลย์ทิพยเทพาวตาร ไพศาลเกียรติคุณ 
อดลุยวเิศษสรรพเทเวศรานรุกัษ์ บรุมิศกัดสิมญาเทพ
วาราวดี ศรีมหาบุรุษสุทธสมบัติ เสนางคนิกรรัตน

อัศวโกศล ประพนธปรีชา มัทวสมาจาร บริบูรณคุณ
สารสยามาทนิคร วรตุเมกราชดลิก มหาปรวิารนายก
อนันต์มหันตวรฤทธิเดช สรรพวิเศษศิรินธร บรมชน
กาดิศรสมมต ประสิทธิวรยศมโหดมบรมราชสมบัติ 
นพปฎลเศวตฉัตราดิฉัตร สิริรัตโนปลักษณมหาบรม
ราชาภิเษฏาภิสิต สรรพทศทิศวิชิตไชย สกลมไหศว
ริยมหาสวามินทร์ มเหศวรมหินทรมหารามาธิราช
วโรดม บรมนาถชาตอิาชาวศรยัพทุธาธไิตรรตันสรณ
ารักษ์ อดุลยศักดิ์ อรรคนเรศราธิบดี เมตตากรุณา 
สีตลหฤทัย อโนมัยบุญการสกลไพศาล มหารัษฎาธิ
บดินทร์ ปรเมนทรธรรมิกมหาราชาธิราช บรมนาถ
บพิตร พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว”

พระราชลัญจกร เป็นตรา “มหาวชิราวุธ” 
เนือ่งจากพระนามเดมิของรชักาลที ่๖  มพีระนามว่า 
“วชิราวุธ” ซึ่งหมายความถึงศัตราวุธของพระอินทร์ 
จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระลัญจกรเป็นรูปวชิราวุธ
เปล่งรัศมี ประดิษฐานบนพานทอง ๒ ชั้น ตั้งอยู่
เหนือตั่ง มีฉัตรบริวาร ๒ ข้าง ( เป็นการเจริญรอย
จ�าลองตามแบบพระราชลัญจกร ประจ�าพระองค์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาล
ที่ ๕) ซ่ึงเป็นสมเด็จพระบรมชนกนาถ)  จึงน�ามา
ประกอบเป็นพระราชลัญจกรเพื่อสื่อความหมาย
ส�าคัญนี้
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า รัชกาลที่ ๖
  วชิระรัตนาหลักประเทศ	 สายพระเนตรสืบบัญชาพาสุขี
	 วางรากฐานระบอบรัฐจัดวิธี	 สร้างดุสิตธานีเปรียบต�ารา
	 	 ธงไตรรงค์สะบัดพลิ้วเทียมสากล	 ศึกผจญเป็นผลกู้รักษา
	 สงครามโลกร่วมรบเร่งบีฑา	 เลิกสนธิสัญญาตามชอบธรรม	
	 	 กิจการงานลูกเสือเพื่อรักษ์ชาติ	 บรมนาถหยั่งรู้ดูถล�า	
	 บัญญัติกฎศึกษาเป็นธงน�า	 ตั้งสายกรรมนามสกุลญาติกา
	 	 ธีรราชปราดเปรื่องเรืองนิพนธ์		 อักษรกลกาพย์ฉันท์เกริกภาษา
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาปนา	 องค์ราชาจอมปราชญ์ศิลปิน  

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๗

พระปรมาภิไธย “มหาประชาธิปก ปรม
ราชาธิราช” ใช้อักษรย่อว่า “ปปร” 

พระบรมนามาภไิธย “ประชาธปิกศกัดิเดชน์” 
พระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฏ ว่า 

“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก 
มหันตเดชนดิลกรามาธิบดี เทพยปรียามหาราช       
รวิวงศ์ อสัมภินพงศพีระกษัตรบุรุษรัตนราชนิกโรดม 
จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ อุภโตสุชาต
สังสุทธเคราะหณี จักรีบรมนาถจุฬาลงกรณราช        
วรางกูร มหมกุฏวงศวีรสูรชิษฐ ราชธรรมทศพิธ      
อุต์กฤษฎานิบุณย์อดุลยฤษฎาภินิหาร บูรพาธิการ  
สุสาธิต ธันยลักษณ์วิจิตรเสาวภาคยสรรพางค์ มหา
ชโนตมางคมานท สนธิมตสมันตสมาคม บรมราช
สมภาร ทิพยเทพวตารไพศาลเกียรติคุณ อดุลยศักดิ
เดช สรรพเทเวศปริยานุรักษ์ มงคลลคนเนมาหวัย
สุโขทัยธรรมราชา อภิเนาวศิลปศึกษาเดชาวุธ วิชัย
ยุทธศาสตร์โกศล วิมลนรรยพินิต สุจริตสมาจาร 
ภัทรภิชญาณประดิภานสุนทร ประวรศาสโนป         

สุดมภก มูลมุขมาตยวรนายกมหาเสนานี สราชนาวี
พยูหโยธโพยมจร บรมเชษฏโสทรสมมต เอกราชย
ยศ สธิคมบรมราชสมบัติ นพปฏลเศวตฉัตราดิฉัตร 
ศรีรัตโนปลักษณมหาบรมราชาภิเษกาภิศิกต์ สรรพ
ทศทิศวิชิตเดโชไชย สกลมไหศวรยมหาสยามินทร 
มเหศวรมหินทรมหารามาธิราชวโรดม บรมนาถชาติ
อาชาวศรัย พุทธาธิไตรรัตนวิศิษฎศักดิ์อัครนเรศวร
าธิบดี เมตตากรุณาศีตลหฤทัย อโนปไมยบุณยการ 
สกลไพศาลมหารัษฎราธิบดินทร์ ปรมินทรธรรมิก
มหาราชาธิราช บรมนาถบพติร พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั”

พระราชลัญจกร เป็นตรา “พระไตรศร” 
เนื่องจากพระบรมนามาภิไธยของรัชกาลที่ ๗ มี
พระนามว่า “ประชาธิปกศักดิเดชน์” ซึง่มาจากความ
หมายของค�าศัพท์ท้ายของพระนามที่ว่า “เดชน์”   
อันแปลว่า “ลูกศร” จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระ
ลัญจกรเป็นรูปราวพาดพระแสงศรส�าคัญ ๓ องค์ 
ได้แก่ พระแสงศรพรหมศาสตร์ พระแสงศรอัคนวีาต 
และพระแสงศรประลัยวาต (เป็นศรของพระพรหม 
พระนารายณ์ และของพระอิศวร) เบื้องบนมีรูป
พระแสงจักรและพระแสงตรีศูร อยู ่ภายใต้พระ    
มหาพิชัยมงกุฎ มีบังแทรกต้ังอยู่ ๒ ข้าง มีลายกนก
แทรกอยู ่ระหว่างพื้น จึงน�ามาประกอบเป็นพระ
ราชลัญจกรเพื่อสื่อความหมายส�าคัญนี้
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พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗
  ธ	เสด็จปกด้าวเดชน์ประชา	 พระมหากรุณากระแสสินธุ์
	 สละราชย์เพื่อพสกยกแผ่นดิน	 องค์ภูมินทร์มอบอ�านาจพระราชทาน
	 	 ด�าเนินการตามรอยพระชนก	 สร้างดิลกสู่พสกแผ่ไพศาล
	 เสด็จเยือนทั่วทิศประสิทธิ์งาน	 ถ่ินหัวเมืองอภิบาลประชาชน
	 	 ทรงต่อเสริมเติมสายทางรถไฟ	 สัญจรไปได้ท่ัวทุกแห่งหน	
	 สะพานพุทธยอดฟ้าข้ามสายชล	 ระบือกลเปิดปิดปฏิภาณ
	 	 ประโคมตั้งกรมศิลปากร	 พิพิธภัณฑ์พระนครแหล่งสถาน
	 ภาพยนตร์ก�าเนิดเชิดต�านาน	 ในรัชกาลพระปกเกล้าเจ้าแผ่นดิน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘

ปรมาภิไธย “มหาอานันทมหิดล ปรม
ราชาธิราช” ใช้อักษรย่อว่า “อปร” 

พระบรมนามาภิไธย “หม่อมเจ้าอานันท
มหิดล มหิดล”

พระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฏ 
ว่า  “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันท
มหิดล อดุลยเดชวิมลรามาธิบดี จุฬาลงกรณราช
ปรียวรนัดดา มหิตลานเรศวรางกูร ไอศูรยสันตติวง
ศวิสุทธ์ วรุตมขัตติยศักตอรรคอุดม จักรีบรมราชวง
ศนิวิฐ ทศพิธราชธรรมอุกฤษฎนิบุณ อดุลยกฤษฎา
ภินิหารรังสฤษฎ์  สุสาธิตบูรพาธิการ ไพศาล
เกียรติคุณอดุลยพิเศษ สรรพเทเวศรานุรักษ์ ธัญ
อรรคลักษณวิจิตรโสภาคยสรรพางค์ มหาชโนตมงค
ประณตบาทบงกชยุคล อเนกนิกรชนสโมสรสมมต 
ประสิทธิวรยศมโหดมบรมราชสมบัติ นพปฎลเศวต

ฉตัราดฉิตัร สรรพรฐัทศทศิวชิติไชย สกลมไหศวรยิม
หาสวามินทร มเหศวรมหินทรมหารามาธิราชวโรดม 
บรมนาถชาติอาชาวไศรย พุทธาทิไตรรัตน สรณา
รักษ์วิศิษฎศักตอัครนเรศรามาธิบดี พระอัฐมรามาธิ
บดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร”

พระราชลัญจกร เป็นตรา “พระโพธิสัตว์” 
เนื่องจากพระบรมนามาภิไธยของรัชกาลที่ ๘ มี
พระนามว่า “อานันทมหิดล” อันแปลความหมายได้
ว่า “เป็นที่ยินดีของแผ่นดิน” ด้วยพระองค์เสด็จเถลิง
ถวัลย์ราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยความเทิดทูน
ยินดีของพสกนิกรทั่วราชอาณาจักร ประหนึ่งว่าพระ
โพธิสัตว์เสด็จมาประทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่
ประชาราษฎร์ทั้งปวง จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระ
ลัญจกรเป็นรูปพระโพธิสัตว์ประทับบน บัลลังก์
ดอกบัวห้อยพระบาทขวาเหยียบบัวบาน หมายถึง
แผ่นดิน พระหตัถ์ซ้ายถอืดอกบัวตูม มเีรอืนแก้วด้าน
หลังแท่นรัศมีมีแท่น รองรับตั้งฉัตร บริวาร ๒ ข้าง 
(ทั้งนี้รูปพระโพธิสัตว์แต่เดิมเป็นตราประจ�าใน
พระราชวังดุสิตอันเปรียบเช่นสรวงสวรรค์อยู่แล้ว
ด้วย) จึงน�ามาประกอบเป็นพระราชลัญจกรเพื่อสื่อ
ความหมายส�าคัญนี้
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘
  องค์สมเด็จอัฐมพระรามา	 เอกราชาขวัญราษฎร์สมถวิล
	 งามสง่าพระจริยาจอมบดินทร์	 องค์ภูมินทร์ยุวกษัตริย์ของนิกร
	 	 เสด็จด้าวตามรอยวงศ์จักรี	 ประพาสถ่ินท่ัวธานีมิถอดถอน
	 ชื่นกมลเกศแก้วราษฎร	 สานไมตรีเก่าก่อนให้มั่นคง
	 	 ธ	ด�าเนินตรวจพลพันธมิตร	 ประกอบกิจทัศนาตามประสงค์
	 เยือนส�าเพ็งสัมพันธ์ให้ยืนยง	 เยีย่ม	“โรงเรยีนนายร้อย”	ให้ธ�ารงความเป็นไทย
	 	 ดุจความหวังแห่งชาติมิขาดสาย	 ทรงเป็นหลักนิรันตรายพิสุทธิ์ใส	
	 พระโพธิสัตว์อุปมาองค์ภูวนัย	 เป็นศูนย์รวมสถิตใจเหล่าประชา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ ๙
ปรมาภิไธย “มหาภูมิพลอดุลยเดช ปรม

ราชาธิราช” ใช้อักษรย่อว่า “อปร” 
พระบรมนามาภิไธย  “พระวรวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลเดช”
พระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฏ 

ว่า  “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยาม
มินทราธิราช บรมนาถบพิตร”

พระราชลัญจกร เป็นตรา “พระแท่นอัฏทิศ 

อทุมุพรราชอาสน์” รปูพระทีน่ัง่อฎัฐทศิ ประกอบด้วย
วงจักร กลางวงจักรมีอักขระ “อุ” หรือเลข ๙ ซ่ึง    
ตรงกับสมัยของรัชกาล และรอบวงจักรมีรัศมีเปล่ง
โดยรอบ อันแปลความหมายว่า ทรงมีพระบรม
เดชานุภาพในแผ่นดิน ทั้งนี้ สืบเนื่องจากในวันพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี 
พระองค์ได้เสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฎฐทิศ และ
โปรดเกล้าฯ ให้สมาชิกรัฐสภาอันเป็นตัวแทนของ
ประชาชนถวายน�้าอภิเษกจากทิศทั้งแปด นับเป็น
ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่พระมหากษัตริย ์ใน
ระบอบประชาธิปไตย ทรงรับน�้าอภิเษกจากสมาชิก
รั ฐสภาแทนที่ จะทรงรับจากราชบัณฑิตและ
พราหมณ์ด่ังในรัชกาลก่อน ด้วยเหตุการณ์ส�าคัญ  
ดังกล่าว จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระลัญจกรเป็น   
รูปพระที่นั่งอัฎฐทิศแวดล้อมด้วยสัญลักษณ์สืบ
ความหมายมงคล จึงน�ามาประกอบเป ็นพระ
ราชลัญจกรเพื่อสื่อความหมายส�าคัญนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ ๙
  องค์สมเด็จภัทรมหาราช	 ประชาชาติแซ่ซ้องทุกทิศา
	 ธ	ทรงเป็นราชันย์แห่งราชา	 ทรงกิจจาเพื่อพัฒนาเป็นหลักชัย
	 	 บรมศาสตร์ปรัชญาภูมิแผ่นดิน	 ปรมินทร์สัประยุทธ์ตามเงื่อนไข
	 ด้วยพอเพียงส�านึกเสริมสร้างกลไก	 ด้วยภูมิธรรมน�าไทยให้มั่นคง
	 	 อัครเดชาศิลปิน	 เป็นพลังแห่งแผ่นดินถ่ินประสงค์
	 พระปัญญาเลิศล�้ายิ่งยรรยง	 พระกรุณาเอื้อธ�ารงรัฐราษฎร์ไทย
	 	 เฉกปฐมบรมราโชวาท	 ก้องประกาศครองพิภพนิรัติศัย
	 ด้วยครรลองครองธรรมสวัสดิ์ชัย	 เพ่ือประโยชน์พสกไทยนิจนิรันดร์
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รัชกาลที่ ๑                                                       
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช                          

๖ เมษายน ๒๓๒๕ ถึง ๗ กันยายน ๒๓๕๒ (๒๗ ปี)

แผนภูมิล�าดับการสืบสันตติวงศ์พระมหากษัตริย์สมัยรัตนโกสินทร์ในราชวงศ์จักรี

สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก (พระอักษรสุนทรทองดี) พระอัครชายา (ดาวเรือง) ธิดาคหบดีเชื้อสายเจ้าพระยาโกษาธิบดี

รัชกาลที่ ๓                                                       
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว                          

๒๑ กรกฎาคม ๒๓๖๗ ถึง ๒ เมษายน ๒๓๙๔ (๒๗ ปี)

สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี

 กรมสมเด็จพระศรีสุลาลัย (เจ้าจอมมารดาเรียม)

รัชกาลที่ ๔                                                       
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว                          

๒ เมษายน ๒๓๙๔ ถึง ๑ ตุลาคม ๒๔๑๑ (๑๗ ปี)

สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี

รัชกาลที่ ๕                                                       
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว                          

๑ ตุลาคม ๒๔๑๑ ถึง ๒๓ ตุลาคม ๒๔๕๓ (๔๒ ปี)

สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี

รัชกาลที่ ๖                                                      

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว                          

๒๓ ตุลาคม ๒๔๕๓ ถึง ๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๖๘ (๑๕ ปี)

รัชกาลที่ ๗ 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๖๘ ถึง ๒ มีนาคม ๒๔๗๗            

สละราชสมบัติ (๙ ปี)

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก (สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช)

รัชกาลที่ ๘                                                      

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล                          

๒ มีนาคม ๒๔๗๗ ถึง ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ (๑๑ ปี)
รัชกาลที่ ๙                                                      

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช                          

๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ ถึงปัจจุบัน

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (หม่อมสังวาล  มหิดล ณ อยุธยา)

รัชกาลที่ ๒                                                       
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย                          

๗ กันยายน ๒๓๕๒ ถึง ๒๑ กรกฎาคม ๒๓๖๗ (๑๕ ปี)

สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
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ปวงประชาเป็นสขุศานต์

พ.ต.หญิง ชื่นหทัย  สุริยโสภาพันธุ์

เสนาศึกษา

ฤดูร้อนปี ๒๕๕๙ นี้ หลายพื้นที่ในประเทศ 
ไทยประสบภาวะแล้งน�้าอย่างหนัก รัฐบาลต้องออก
มาประกาศให้ประชาชนงดใช้น�้าเพื่อการเกษตร
เพราะต้องเกบ็น�า้ไว้ใช้ส�าหรบัอปุโภคและบรโิภค แต่
ก็ยังต้องใช้กันแบบประหยัด แม้เทศกาลสงกรานต์
ไทยซึง่เป็นประเพณทีีย่ิง่ใหญ่ของคนไทย ทกุปีทีผ่่าน
มาคนไทยเคยได้เล่นน�้ากันอย่างสนุกสนานเต็มที่ 
ชาวต่างชาติก็หลั่งไหลเข้ามาเพื่อสัมผัสกับความ
สนุกสนานและซึมซับบรรยากาศประเพณีนี้ แต่ปีนี้
ทั้งรัฐบาลและเอกชนต่างก็ออกมารณรงค์ให้เล่นน�้า
สงกรานต์กันแบบประหยัด ถึงขั้นต้องใช้ขวดน�้า       
สเปรย์เพื่อฉีดเล่นกันแต่เบา ๆ เท่านั้น

ปัญหาภัยแล้งขนาดหนักน้ีเกิดจากผลของ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เรียกว่า “เอลนีโญ”    
แต่ปี ๒๕๕๙  ไม่ใช่เอลนีโญที่มาแบบปกติ แต่
องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือ 

แล้งหนักเกือบทุกพื้นที่ แต่จังหวัดนี้ยังมีน�้ำอุดมสมบูรณ์
“สุโขทัยโมเดล”

นาซา (National Aeronautics and Space Admin-
istration – NASA) เรียกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในปี
นี้ว่า “ซูเปอร์เอลนีโญ”

องค์การนาซาเตือนชาวโลกล่วงหน้าต้ังแต่ปี 
๒๕๕๘  ว่า ก�าลังจะเผชิญภัยแล้งอย่างที่ไม่เคยเป็น
มาก่อนในปี ๒๕๕๙  ผู้คนกว่าสิบล้านจะหิวโหย 
เนื่องจากภาวะ “เอลนีโญ” และไม่ใช่ เอลนีโญ แบบ
ธรรมดาแต่เป็น... “ซูเปอร์เอลนีโญ” !!!
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“โนอา” หรือองค์การบริหารจัดการด้าน
มหาสมุทรและช้ันบรรยากาศแห่งสหรัฐอเมริกา 
(NOAA) ตอกย�้าภัยพิบัติแล้งที่ก�าลังกระจายไปทั่ว
โลก ด้วยรายงานวิเคราะห์สภาพอากาศเมื่อเดือน
ตุลาคม ๒๐๑๕ ว่า อุณหภูมิผิวดินและผิวน�้าทะเล
วดัได้สงูสดุในรอบ ๑๓๖ ปี เป็นเหตใุห้อณุหภมูเิฉลีย่
ทั่วโลกสูงจนท�าลายสถิติที่เคยบันทึกไว้

ที่มา : http://www.komchadluek.net/detail/ 
20160118/220729.html เข้าถึงเมื่อวันที่ ๑๗ เม.ย. ๕๙

ข้อข่าวข้างต้นคงท�าให้ตระหนักชัดเจนกัน
แล้วว่า ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากอะไร 
ซึ่งปัจจุบันนี้หลายพื้นที่ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่
ประสบปัญหาภัยแล้ง หน่วยงานของรัฐต้องระดม
เจ้าหน้าทีเ่ข้าไปช่วยขดุเจาะน�า้บาดาลเพือ่ใช้อปุโภค
บริโภค แต่บางแห่งไม่สามารถขุดเจาะได้ ต้องใช้
เพียงการช่วยล�าเลียงน�้าไปบรรเทาความเดือดร้อน 
นอกจากนี้ยังมีข่าวอื่น ๆ ที่ท�าให้ต้องตระหนกกัน
อย่างมาก เช่น 

“ไทยร้อนจดั พบอุณหภูม ิ๑๖ มนีาคม สงูติด
อันดับโลกถึง ๔ พื้นที่!!!”

“เขื่อนอุบลรัตน์วิกฤตหนัก เหลือน�้าใช้การได้
อีก ๒๓ วัน วอนช่วยกันประหยัดน�้า”

“ร้อนจดั! ปลานบัหมืน่ตวันอ็กน�้าตายเกลือ่น
บ่อเทศบาลกระบ่ี”

“วิกฤตภัยแล้ง เขื่อนเจ้าพระยาเหลือน�้าใช้ 
๑๒๖ วัน กระทบฝูงลิงอดอาหาร”

ที่มา : http://news.kapook.com/topics/ เข้าถึง
เมื่อวันที่ ๑๓ เม.ย. ๕๙

ในขณะที่หลายพื้นที่ก�าลังประสบปัญหาภัย
แล้งอย่างหนกั แต่ที ่จงัหวดัสโุขทยั ในส่วนของพืน้ที่
ที่เรียกว่า “สุโขทัยโมเดล” มีการบริหารจัดการน�้า
ใหม่แนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัว ท�าให้ปีนี้ สุโขทัยโมเดลสวนกระแสของค�าว่า
ขาดแคลนน�้า กลายเป็นพื้นที่ที่ยังมีน�้าอุดมสมบูรณ์ 
และพลิกฟื้นจากผืนดินที่เคยถูกกล่าวขานว่า “เวลา
ที่พื้นที่อื่นน�้าท่วม แต่สุโขทัยก็ยังแล้งอยู่ดี” เกี่ยวกับ
เรือ่งนี ้ดร.รอยยล จติรดอน กรรมการและเลขาธกิาร
มูลนิธิอุทกพัฒน์ ให้สัมภาษณ์รายการวิทยุ คลื่น 
๙๗.๐๐ MHz รายการรู้ทันเศรษฐกิจ ช่วงรู้ทันภัย
แล้ง ออกอากาศเมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๕๙ เวลา 
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ความตอนหนึ่งว่า

ที่มา : https://th-th.facebook.com/Utokapat.F 
เข้าถึงเมื่อวันที่ ๑๖ เม.ย. ๕๙

พิธีกร - โมเดลสุโขทัย พื้นที่ที่เคยชื่อว่าแล้ง
ซ�้าซาก น�้าท่วมซ�้าซาก เป็นอย่างไรครับ

ดร.รอยยล - ชาวบ้านได้มาพบ ดร.สุเมธ 
ตันติเวชกุล ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และได้ร่วมวางแผนกัน
มา และเริ่มท�างานกับกองทัพบกในการที่จะพัฒนา
แหล่งน�้ากับชุมชน ต้ังแต่ปี ๒๕๕๕  ฟื้นท�าแก้มลิง 
เปลี่ยนเรื่องประตูน�้าและคูคลองต่าง ๆ เสร็จก็รู้ว่า 
ยังไงน�้าก็ไม่พอ จึงต้องปรับเปลี่ยนการใช้น�้าด้วย ก็
ท�าทฤษฎีใหม่กันบางส่วน บางส่วนก็หันมาท�า
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ประมงเลย เพราะว่าในเมื่อเราพัฒนาแก้มลิงแล้ว 
เรามีแหล่งน�้าแล้วก็ท�าประมงเสริมเข้าไป และ
ประมงก็รายได้ดีกว่าท�านามากครับ ก็ประสบความ
ส�าเรจ็ค่อนข้างดคีรบั โดยเฉพาะในพืน้ทีบ่รเิวณตอน
เหนือแถวศรีสัชนาลัย ตรงนั้นมีพื้นที่ที่เขาเข้าไปฟื้น
ป่าได้ ๒-๓ พันไร่ ก็แบ่งออกมาท�าเป็นแหล่งน�้า 
ประมาณ ผมจ�าตัวเลขไม่ได้หมด ประมาณสักสอง
ร้อยหรือร้อยกว่าไร่ และบริเวณรอบนอกแทนที่จะ
ท�านาปีนาปรังก็หันมาท�าพันธุ์ข้าวครับ ออกมาได้ดี
ครับ

พิธีกร - แสดงว่าสุโขทัยก็ไม่ได้แล้งจริงตาม
ที่มีข่าวออกมาบ้างนะครับ เพราะยังมีบางจุดบาง
พื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์

ดร.รอยยล - ครับ เพราะมีการบริหาร
จัดการใหม่ เริ่มฟื้นล�าน�้า ที่ส�าคัญที่สุด เราพบว่า 
บางพ้ืนที่ที่เป็นหนองน�้า แหล่งน�้า ที่ขุดกันไว้นะครับ 
เสร็จแล้วแผนท่ีตกหล่นสองถึงสามแห่ง แห่งหนึ่งมี
เจด็ร้อยไร่ เชือ่ไหมครบัว่าไม่ได้ใช้การ ทางทหารทาง
ชาวบ้านก็ไปฟื้นขึ้นมา อีกที่หนึ่งสี่ร้อย ก็น�ามากลับ
มาใช้งาน

พิธีกร - ถือว่าเป็นข่าวดีนะ สุโขทัยไม่แล้ง
อย่างที่หลายคนเข้าใจนะ มีบางจุดบางที่ยังช่วยให้
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ไม่แล้ง ไม่น�้าท่วม

ดร.รอยยล - ขนาดเวลาเขาน�้าท่วมกันเนี่ย 
สโุขทยัยงับอกว่าแล้งเลยครบั จะได้ยนิข่าวตลอดถงึ
แม้เป็นปีที่น�้าท่วมนะครับ

พิธีกร - ก็เรียกว่าสบายใจขึ้นนะครับ ทาง 
การกล็งไปช่วยแล้ว ประเดน็เป็นอย่างนีค้รบัอาจารย์
ครับ มันแล้งก็แล้งไป เพราะว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ
ครับ ประเด็นก็คือเมื่อแล้งแล้วจะท�าอย่างไรครับ
อาจารย์

 นอกจากนี้ ดร.รอยยล ยังเสริมให้เข้าใจถึง
กระบวนการบริหารจัดการน�้าของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวว่า ทรงแนะให้เริ่มต้นที่การดูปริมาณ
น�า้ฝนในปีนัน้ ๆ จดตวัเลขแต่ละพืน้ทีไ่ว้ แล้วท�าเป็น
แผนที่น�้าว่ามีอยู่ตรงไหนบ้าง จากนั้นจึงจะบริหาร
จัดการได้ว่า ควรเกบ็ไว้เพ่ือการใดเท่าไร และสามารถ
วางแผนได้ว่า ปีนั้นควรท�าการเกษตรแบบใด หาก
มีน�้าน้อยก็ควรปลูกพืชที่ใช้น�้าน้อย เป็นต้น

ตลอดระยะเวลาของการครองราชย์ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงงานหนักและตรากตร�า
อย่างไม่เคยหยุดหย่อน ทรงให้ความส�าคัญกับ   
เรื่องน�้า เพราะน�้าคือชีวิตและหล่อเลี้ยงให้ด�ารง    
อยู ่ได้ พระองค์ทรงเป็นผู ้ที่เข้าถึงในทุกพื้นที่ของ
ประเทศไทย ทรงจดและวาดแผนที่น�้าด้วยพระองค์
เอง อาจนับได้ว่า พระองค์ทรงมีข้อมูลแหล่งน�้ามาก
ทีส่ดุและดทีีส่ดุในประเทศไทย และพระองค์ทรงเป็น 
“ธ จอมราชย์ปราชญ์แห่งน�้า” โดยแท้จริง
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พ.อ.หญิง วันดี  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

ด้วยสัตย์ปฏิญาณทหารกล้า

โรงเรียน เท็ฆนิคทหารบกเปิดสอน  
หลกัสตูรทางทหาร ๕ ปี โดยรบัคดัเลอืกจากนกัเรยีน
ที่ส�าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ ๘ และมาใช้ชีวิต   
ร่วมกับนักเรียนนายร้อยที่โรงเรียนนายร้อยทหารบก 
นักเรียนเท็ฆนิคทหารบกถือกันว่า โรงเรียนเท็ฆนิค 
ทหารบกคือ มหาวิทยาลัยทหารแห่งแรกของ
ประเทศไทย

- (ต่อจากเล่มที่แล้ว) -

ตอน เท็ฆนิคทหารบก : สุภาพบุรุษผู้กล้าหาญ

โรงเรียนเท็ฆนิคทหารบก เกิดจากความคิด
ของร้อยโท บุศรินทร์  ภักดีกุล  พันตรี หลวงวิชิต
สงคราม และพันตรี หลวงพิบูลสงคราม ที่ว ่า 
วิทยาการสมัยใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการทหารใน
เหล่าทหารปืนใหญ่ เหล่าทหารช่าง เหล่าทหาร
สื่อสาร และเหล่าทหารช่างแสง (สรรพาวุธ)

พลโท บุศรินทร์ ภักดีกุล
นักเรียนนายร้อยโพลีเทคนิค
กองทัพบก ประเทศเบลเยี่ยม

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒

จอมพล ป. พิบูลสงคราม
(ร.ท.แปลก ขีตตะสังคะ)

เป็นนายทหารไทยคนแรกที่ส�าเร็จวิชา
ทหารปืนใหญ่จากประเทศฝรั่งเศส

พลเอก จิร  วิชิตสงคราม
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ความตอนหนึ่งในจดหมายฉบับลงวันที่ ๒๘ 
เมษายน ๒๔๙๐ ของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ผู้
ให้ก�าเนิดโรงเรียนเท็ฆนิคทหารบก มีถึงคณะนาย
ทหารที่ส�าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเท็ฆนิคทหาร
บก ผู้เขียนขอคัดลอกโดยรักษาวิธีสะกดการันต์ตาม
ต้นฉบับ

ผมเห็นว่า ในอนาคตประเทสชาติใดจะหยู่ดี
ได้ ขึ้นหยู่แก่ความจัดเจนในทางวิทยาสาตร์เปน
ส�าคัญ เราอยู่ด้วยก�าลังแรงมาแล้วแต่ดึกด�าบรรพ์ 
ต่อมาก็เข้าล�าดับ หยู่ด้วยวิทยาสาตร์เปนหัวใจ เปน
โชคอันประเสริฐมาแล้วในกรมยุทธสึกสาทหานบก
นี้ ในสมัยจอมพลกรมหลวงพิสนุโลกประชานารถ 
พระองค์ได้ซงเริ่มเผยแพร่วิทยาสาตร์ ถึงกับออก
หนังสือพิมพ เสนาสึกสาและแผ่วิทยาสาตร์ขึ้น 
หวงัว่าท่านคงจ�าได้ด ีพระด�าหรชิอบของทลูกระหม่อม
พระองค์นี้ ได้ประทานแนวไว้หย่างที่ว่านี้ ผมจึงได้
ถูกจูงให้มีโรงเรียนเทคนิคขึ้น ดังท่ีคุณท้ังหลายได้
ผ่านการสึกสามาแล้ว....

ต่อไปนี้โรงเรียนเทคนิคจะหยู่หรือจะเลิกไป
ตามกาลและตามการณ์ก็ตาม แต่ชื่อของโรงเรียน
เทคนิคทหารบก จะสูนย์ไปหาได้ไม่ ...นักเรียน
เทคนิคไม่มีอะไรพิเสสในน่าที่ยิ่งกว่านักเรียนนาย
ร้อยทหารบก นักเรียนนายร้อยส�ารอง นักเรียนอื่น ๆ 
ต้องผกูมติร์สามคัคท่ัีวกนั เราเรยีนคนละหย่าง เรยีน
เพื่อช่วยกัน คนละความรู ้ แต่ก็เพื่อสนามรบอัน
เดียวกัน...

พล.ท.บศุรนิทร์  ภกัดกีลุ เล่าถงึเบือ้งหลงัการ
จัดตั้ ง โรง เรียนเท็ฆนิคทหารบกไว ้ ในหนังสือ       
“เท็ฆนิค ๙๑” ความตอนหนึ่ง กล่าวถึงขณะที่ท่าน
รับราชการในกองบังคับการทหารปืนใหญ่ได้ปรารภ
กับ พันตรี หลวงพิบูลสงครามซึ่งเป็นผู้บังคับทหาร
ปืนใหญ่ และพันตรี หลวงวิชิตสงคราม ว่า

ท�าไมเมืองไทยจึงไม่คิดสร้างโรงเรียนทหาร
ในท�านองโปลิเท็ฆนิคของฝรั่งเศสหรือเบลเยี่ยม 
เคร่ืองมือเครื่องใช้ของ ปตอ. นั้น ยุ ่งยากแก่การ
เข้าใจทั้งในด้านเมแคนิคส์ด้านไฟฟ้า และเครื่อง 

ยนต์กลไก ตลอดจนยานยนต์ก็จะเข้ามาแทนที่ม้า
เป็นจ�านวนมาก หากให้นายทหารมีความรู้เท่า ๆ 
เดิมแล้ว จะล�าบากมาก เรือ่งนีท้ีเ่มอืงนอกเขากเ็รยีน
กันเป็นพิเศษแยกจากเหล่าทหารราบและทหารม้า

ผู้บังคับทหารปืนใหญ่ตอบทันทีว่า “เข้าใจดี
และเห็นด้วย ทั้งอยากจะให้มีเร็ว ๆ ด้วยซ�้า”

หลงัจาก พนัเอก หลวงวภิาครฐักจิ ได้รบัแต่ง
ต้ังเป็นเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก ก็มีค�าสั่งแต่งต้ัง
กรรมการพจิารณาหลกัสตูรโรงเรยีนเทฆ็นคิทหารบก 
โดยดัดแปลงจากหลักสูตรและแนวการศึกษาของ
โรงเรียนนายร้อยทหารบกเบลเยี่ยม และโรงเรียน 
Poly Technique ของฝรัง่เศส ให้เหมาะสมกบัระบบ
การศึกษาของไทย นอกจากมีผู ้ทรงคุณวุฒิทาง  
ด้านทหารแล้ว ยังมีอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหา 
วิทยาลัย และข้าราชการฝ่ายพลเรือนผู้เชี่ยวชาญใน
วิชาต่าง ๆ ร่วมเป็นกรรมการด้วย

อุดมคติในการคิดจัดตั้งโรงเรียนนี้ มีอยู่ใน
สมองของ ฯพณฯ ท่านจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
แล้วตัง้แต่ก่อนทีข้่าพเจ้า (บศุรนิทร์  ภกัดกีลุ) จะพบ
ท่านเป็นครั้งแรก

พันเอก พระเจนภูมิศาสตร ์  (สด  เจน
ภูมิศาสตร์) อดีตหัวหน้าวิชาเท็ฆนิค “แม่ของนัก
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เรียนเท็ฆนิค” เล่าว่า
...เรามีแต่นิสัยอันเป็นสันดานสืบเนื่องต่อกัน

มาในระหว่างทหารอยู่อย่างหนึ่งว่า เมื่อได้รับค�าสั่ง
แล้ว ไม่มีอะไรที่เราจะท�าไม่ได้ ด้วยเหตุนี้นักเรียน
เท็ฆนิคจึงได้เกิดขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.นั้น (๒๔๗๗) ทั้ง ๆ 
ที่ยังไม่มีอะไรเลย

วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ กองทัพบก
จัดตั้งโรงเรียนเท็ฆนิคทหารบกขึ้นตรงต่อกรมยุทธ-
ศกึษาทหารบก และเปิดการศกึษาหลกัสตูร ๕ ปี ใน
วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ มีนักเรียนเท็ฆนิค 
ทหารบก ทั้งหมด ๑๓ รุ่น (พ.ศ. ๒๔๗๗-๒๔๘๙) 
รวมทั้งหมด ๖๓๖ นาย สถาบันแห่งนี้ได้ให้การ
อบรมทั้งวิชาการ ความเป็นลูกผู้ชาย และความเป็น
ทหารที่ดี มีวินัยแก่นักเรียนเท็ฆนิคทหารบกทุกนาย

การคัดเลือกนักเรียนเท็ฆนิคทหารบก
การเข ้าศึกษาต ่อในอุดมศึกษาส�าหรับ

นักเรียนที่ส�าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ ๘ สมัยนั้น
มี ๓ สถาบันคือ โรงเรียนนายร้อย โรงเรียนนายเรือ 
และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ละสถาบันต้อง
สอบคัดเลือกกันเองเพราะไม่มีสภาการศึกษา 
โรงเรยีนนายร้อยม ี๒ หลกัสตูร คอื โรงเรยีนนายร้อย
ทหารบก หลักสูตร ๓ ปี เหล่าทหารราบ และเหล่า
ทหารม้า ส่วนโรงเรียนเท็ฆนิคทหารบก หลักสูตร ๕ 
ปี มีเหล่าทหารปืนใหญ่ เหล่าทหารช่าง เหล่าทหาร
สื่อสาร เหล่าทหารแผนท่ี เหล่าทหารช่างแสง 
(สรรพาวุธ) และเหล่าทหารอากาศ

การสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายร้อยและ
นักเรียนเท็ฆนิคทหารบก ใช้ข้อสอบเดียวกัน วันแรก
สอบวิชาคณิตศาสตร์อย่างเดียว และประกาศผล
สอบวันรุ่งขึ้นตามล�าดับคะแนนเพื่อสอบวันที่ ๒ คือ 
วิทยาศาสตร์ มีท้ังเคมีและเมแคนิกส์ ประกาศผล 
วันที่ ๓ เพื่อสอบพลศึกษา ให้ไต่เชือก ลอยคอใน       
สระน�้า เป็นต้น

โรงเรียนนายร้อยทหารบกและโรงเรียน     
เท็ฆนิคทหารบก ขึ้นตรงต่อ กรมยุทธศึกษาทหารบก 

โดยมรีะเบยีบ ข้อบงัคบัต่าง ๆ ตลอดจนการแต่งกาย
เหมือนกัน

โรงเรียนเท็ฆนิคทหารบก เป็นสถาบันการ
ศึกษาในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบกเช่นเดียวกับ
โรงเรียนนายร้อยทหารบก แต่โรงเรียนเท็ฆนิคทหาร
บกมหีน้าทีผ่ลตินายทหารให้มคีวามรู ้ทัง้ในด้านการ
ทหารและความรู้ทางวิทยาการสมัยใหม่ ให้ทันกับ
ความก้าวหน้าของวิทยาการทางเท็ฆนิคทั้งหลายที่
จะมาเกี่ยวข้องกับกิจการทหาร นั่นคือการศึกษา
หนักไปทางคณิตศาสตร์ชั้นสูงและวิทยาศาสตร์ 
กายภาพ โรงเรยีนเทฆ็นคิทหารบกเริม่เปิดการศกึษา
เมือ่วนัที ่๑ พฤษภาคม ๒๔๗๗ ระยะเวลาการศึกษา 
๕ ปี  นักเรียนเท็ฆนิคชั้นปี ๑-๓ ศึกษาวิชาเหมือน
กัน เมื่อสอบผ่านมีสิทธิ์เรียนชั้นปีที่ ๔ และ ๕ จึง
แยกเรยีนตามเหล่า ซึง่ระยะแรกม ี๔ เหล่า คือ เหล่า
ทหารปืนใหญ่ ทหารช่าง ทหารสื่อสาร และทหาร
ช่างแสง (สรรพาวธุ) ภายหลงัเพิม่เหล่าทหารอากาศ 
เหล่าทหารแผนที่ เหล่าทหารยานเกราะ และเหล่า
ทหารขนส่ง ส่วนการฝึกวชิาทหารนัน้ นกัเรยีนเทฆ็นคิ
ทหารบกชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ไม่ฝึกภาคสนามปลายปี 
มีแต่เรียนและฝึกระหว่างปี การฝึกภาคสนามปลาย
ปีมีเฉพาะนักเรียนชั้นปีที่ ๓-๕ โดยเฉพาะชั้นปีที่ 
๔-๕ แยกฝึกตามเหล่าต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับวิชา
ที่เรียน

นักเรียนเท็ฆนิคทหารบก รุ่นที่ ๑-๖ รับจาก
นกัเรยีนทีส่�าเรจ็การศกึษามธัยมปีที ่๘ ของกระทรวง
ธรรมการหรือกระทรวงศึกษา ส่วนรุ่นที่ ๗-๑๓ (รุ่น
สุดท้าย) รับจากนักเรียนเตรียมทหารบกโรงเรียน
เตรียมทหารบก (เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑ รับจาก
นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ ๖) นักเรียนเท็ฆนิคทหารบกที่
ส�าเร็จศกึษาตามหลกัสตูร ๕ ปี จะได้รบัพระราชทาน
ยศว่าที่ร้อยตรี รับพระราชทานเงินเดือน ๘๐ บาท 
และเงินเพิ่มค่าวิชาอีกเดือนละ ๖๐ บาท นักเรียน
เท็ฆนิครุ่นแรกส�าเร็จการศึกษาและออกรับราชการ
เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๘๒
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จากประวัติย่อของโรงเรียนเท็ฆนิคทหารบก
ท�าให้ทราบว่า กรมยุทธศึกษาทหารบกได้เปิดโรง
เรียนเท็ฆนิคทหารบก เมื่อวันที่  ๑ พฤษภาคม 
๒๔๗๗ โดยใช้สถานท่ีโรงเรียนนายร้อยทหารบก  
นักเรียนเท็ฆนิค รุ่นแรก ๓๐ นาย จัดเป็นหนึ่งหมวด 
ปีต่อมา (พ.ศ. ๒๔๗๘) มีนักเรียนเท็ฆนิค รุ ่น ๒ 
จ�านวน ๕๗ นาย จึงขยายเป็นกองร้อย ใน พ.ศ. 
๒๔๘๑ มีนักเรียนเท็ฆนิคครบ ๕ ชั้นปี จัดเป็น ๔ 
กองร้อย นักเรียนเท็ฆนิคชั้นปีท่ี ๔ และ ๕ อยู่รวม
กันในกองร้อยที่ ๔ ซึ่งต้องย้ายสถานศึกษาและการ
ฝึกไปอยู่โรงทหารเก่า นักเรียนเรียกว่า ตึกแดง 
เชิงสะพานมัฆวาฬรังสรรค์ (ปัจจุบันคือ มัฆวาน

รังสรรค์) ตรงข้ามกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาใช้เป็น
ที่ต้ังถาวรของโรงเรียนเท็ฆนิคทหารบก

ตึกแดงนี้เดิมเป็นอาคารของกรมทหารราบที่ 
๑ สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่วัเมือ่ พ.ศ. ๒๔๕๒ (รตันโกสนิศก ๑๒๘) ต่อ
มาใช้เป็นอาคารเรียนของนักเรียนเท็ฆนิคทหารบก 
ชั้นปีที่ ๔-๕ และนักเรียนเตรียมทหารบก ต้ังแต่ 
พ.ศ. ๒๔๘๑ รวมทั้งเป็นอาคารเรียนของนักเรียน
นายร้อยหญิง พ.ศ. ๒๔๘๖ ภายหลังเปลี่ยนเป็น
อาคารของแผนกการศึกษา (พ.ศ. ๒๔๙๐) กอง
บังคับการกองการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระ
จลุจอมเกล้า (พ.ศ. ๒๔๙๒) และกองบงัคบัการส่วน
การศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต้ังแต่ 
พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๒๙ ปัจจุบันเป็นอาคารส�านักงาน 
กปร. ท�าเนียบรัฐบาล

นักเรียนเท็ฆนิคทหารบก รุ ่น ๓ (พ.ศ. 
๒๔๗๙) ใช้เวลาเรียนเพียง ๔ ปีครึ่ง เนื่องจากกรณี
พิพาทชายแดนอินโดจีนของฝรั่งเศส กองทัพบกจึง
ให้ออกรับราชการ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๔๘๓
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นักเรียนเท็ฆนิคทหารบก รุ ่น ๔ (พ.ศ. 
๒๔๘๐) ใช้เวลาศึกษา ๔ ปี และได้เป็นนักเรียน  
เท็ฆนิคอาวุโสขณะอยู่ชั้นปีที่ ๔ จึงต้องกลับไปดูแล
นักเรียนเท็ฆนิคชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗ พ.ศ. ๒๔๘๓) ซึ่ง
ศกึษาและฝึกอยูท่ี่โรงเรียนนายร้อยทหารบกตรงข้าม
สนามมวยราชด�าเนิน ท�าให้นักเรียนเท็ฆนิครุ่นนี้
ต้องเดินแถวในตอนเช้าจากโรงเรียนนายร้อย
ทหารบก ผ่านถนนราชด�าเนินนอกและสะพาน 
มัฆวาฬรังสรรค์ มาเรียนที่โรงเรียนเท็ฆนิค
ทหารบกและเดินกลับไปโรงเรียนนายร้อย
ทหารบกในตอนบ่าย ถือเป็นการเดินแถวครั้ง
แรก และเป็นการออกก�าลังกายด้วยการเดินยืดเส้น
ยืดสายตามถนนราชด�าเนินนอกวันละ ๒ เที่ยว

นกัเรยีนเทฆ็นคิทหารบก รุน่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๘๓) 
เป็นรุ่นแรกที่คัดเลือกจากนักเรียนเตรียมทหารบกที่
จบชั้นปีที่ ๒ จากโรงเรียนเตรียมทหารบก

นักเรียนเท็ฆนิคในเวลานั้น ไม่มีเครื่องหมาย
แสดงชั้นปีที่ศึกษา จนถึง พ.ศ. ๒๔๘๔ นักเรียน 
เท็ฆนิคได้ติดบ่าแข็ง ซึ่งมีอักษร “ทน” และเลข
แสดงชั้นปีท่ีศึกษาตั้งแต่นั้นมา

โรงเรยีนเทฆ็นคิทหารบกเริม่ใช้ระบบอาวโุส 
(seniority) กับนักเรียนเท็ฆนิค รุ่น ๑๑ (พ.ศ. 
๒๔๘๗) ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นปีที่ ๑ ขณะอพยพไป

สะพานมัฆวานรังสรรค์ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ เพื่อข้าม
คลองผดุงกรุงเกษม เป็นสะพานโครงสร้างคานเหล็ก พื้น
คอนกรีต ราวสะพานเป็นเหล็กหล่อ มีดวงตรา เป็นรูปช้าง
เอราวัณ เสาหินอ่อนเชิงสะพานรองรับโคมไฟส�าริด ผนังเชิง
ลาดสะพานประดบัดว้ยหนิออ่น พธิเีปดิเมือ่วนัที ่๑ พฤศจกิายน 
พ.ศ. ๒๔๔๖

อยู่ป่าแดง จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อมาได้ย้ายไปอยู่วัด
ท่าการ้อง จังหวัดอยุธยา เมื่อเดือนกรกฎาคม 
๒๔๘๘ เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ ยติุ ญ่ีปุ่นประกาศ
ยอมแพ้สงครามเมื่อเดือนกันยายน ๒๔๘๘ โรงเรียน
เท็ฆนิคทหารบกจึงย้ายกลับมาอยู ่ที่ตึกแดงเชิง     
สะพานมัฆวาฬรังสรรค์ตามเดิม

เมื่อกระทรวงกลาโหมจัดอัตรากองทัพบก
ใหม่โดยตราข้อบังคับทหารในวันที่ ๑ มกราคม 
พ.ศ. ๒๔๘๙ ก�าหนดก�าลงัเจ้าหน้าทีข่องกองทพับก
ในเวลาปกติ ๘๙ ที่ส�าคัญคือ

กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
โรงเรียนนายร้อยทหารบก เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพ
บก ต�าแหน่งเจ้ากรมยทุธศกึษาทหารบก เปลีย่นเป็น 
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยทหารบก

โรงเรียนนายร้อยทหารบกเดิมเปลี่ยนเป็น 
กองที่ ๑ โรงเรียนนายร้อยทหารบก หลักสูตรการ
ศึกษา ๓ ปี

โรงเรียนเท็ฆนิคทหารบก เปลี่ยนเป็น 
กองท่ี ๒ โรงเรียนนายร้อยทหารบก หลักสูตร
การศึกษา ๕ ปี

ต่อมา ตามค�าสั่งพิเศษกระทรวงกลาโหม 
เรื่องแก้ไขอัตรากองทัพบก ๘๙ (ครั้งที่  ๘) ที่             
๗/๑๐๖๙ ลง ๒๒ มกราคม ๒๔๙๐ มีการจัดหน่วย
ใหม่ โดยยุบรวมกองที่ ๑ และกองที่ ๒ เป็นหน่วย
เดียวกัน ย้ายนักเรียนกองที่ ๒ มารวมกับกองที่ ๑ 
ตั้งเป็นแผนกปกครอง (พันเอก ขุนเสนาทิพ เป็น
หวัหน้าแผนกปกครอง) ม ี๔ กองร้อย นักเรยีนนาย
ร้อยหลักสูตร ๕ ปี อยู่กองร้อยที่ ๑ และที่ ๒ 
เรียก-ใหม่ว่า นักเรียนนายร้อยประเภท ก. และ
นกัเรยีนนายร้อยหลกัสตูร ๓ ปี อยูก่องร้อยที ่๓ และ
ที่ ๔ เรียกใหม่ว่า นักเรียนนายร้อยประเภท ข.

นักเรียนเท็ฆนิคทหารบก รุ่นที่ ๑๓ (พ.ศ. 
๒๔๘๙) เป็นรุ่นสุดท้ายได้ติดอักษร “ทน” บนบ่า 
และมีค�าน�าหน้าว่า “นักเรียนเท็ฆนิค” เพียงปีเดียว 
เพราะใน พ.ศ. ๒๔๙๐ นักเรียนเท็ฆนิคทหารบก 
เปลี่ยนเป็น นักเรียนนายร้อยประเภท ก. มี
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อกัษร “นร” แทน “ทน” บนบ่า และใช้ค�าน�าหน้า
ว่า “นนร” นอกจากน้ัน ต้องย้ายท่ีนอนจากโรงเรียน
เท็ฆนิคทหารบก มาอยู่โรงเรียนนายร้อยทหารบก 
สถานที่ตั้งเดิมของโรงเรียนเท็ฆนิคทหารบกแปร
สภาพเป็นแผนกศกึษา ซึง่รวมแผนกวชิาทหารอยูใ่น
แผนกศึกษาด้วย เมื่อเปิดภาคการศึกษาประจ�าปี 
๒๔๙๐ นักเรียนนายร้อยประเภท ก. และประเภท 
ข. จึงต้องเดินแถวไปกลับระหว่างแผนกปกครอง 
(ฝั่งตรงข้ามสนามมวยราชด�าเนิน) กับแผนกศึกษา 
(ฝั่งตรงข้ามกระทรวงศึกษาธิการ) ตั้งแต่วันพฤหัสที่ 
๑ พฤษภาคม ๒๔๙๐ เป็นต้นมา

ตลอดระยะเวลาของการศึกษาในโรงเรียน
เท็ฆนิคทหารบกนั้น นักเรียนเท็ฆนิคทหารบก ทั้ง ๕ 
ชั้นปี ไม่เคยมีโอกาสได้อยู่เรียนพร้อมกัน ณ ที่ตั้ง
ของโรงเรยีนเท็ฆนิคทหารบกเลย จนถึง พ.ศ. ๒๔๘๙ 
ซ่ึงเป็นปีที่ทางราชการให้ยุบโรงเรียนเท็ฆนิคทหาร
บก นกัเรยีนเท็ฆนิคทหารบก ท้ัง ๕ รุน่ ได้ใช้ชือ่ใหม่ว่า 

นกัเรยีนนายร้อยประเภท ก. จงึได้อยูพ่ร้อมหน้ากนั
หลังจากรัฐประหาร (วันที่ ๘ พฤศจิกายน 

๒๔๙๐) จอมพล ป. พิบูลสงคราม ผู้บัญชาการ
ทหารบก ได้ตรวจเยี่ยมกิจการโรงเรียนนายร้อย
ทหารบกเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๔๙๐ จึงได้ขอให้
เปลี่ยนชื่อเรียกนักเรียนนายร้อยประเภท ก. 
และประเภท ข. เป็น นกัเรยีนนายร้อยหลกัสตูร 
๕ ปี และหลักสูตร ๓ ปี ต่อมาท่านมีหนังสือถึง 
โรงเรียนฯ ให้พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้เข้ากับ
หลักสูตรของสหรัฐอเมริกาและให้พิจารณาชื่อใหม่
ของโรงเรียนด้วย

วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๑ โรงเรียนนาย
ร้อยทหารบกเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนนายร้อย     
พระจุลจอมเกล้า และต้ังคณะกรรมการพิจารณา
ปรบัปรงุระบบการศกึษาโดยเร่งด่วน ส�าหรบันกัเรยีน
นายร้อยหลักสูตร ๕ ปี คงให้ศึกษาต่อจนหมดรุ่น
สุดท้ายปลาย พ.ศ. ๒๔๙๔

ชั้นปีที่ ๑ ชั้นปีที่ ๒ ชั้นปีที่ ๓

ศีลธรรม
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ประวัติศาสตร์
ทหารราบ
ทหารม้า
ทหารปืนใหญ่
ทหารช่าง
ทหารสื่อสาร
ทหารอากาศ
แผนที่
Higher Algebra
Spherical Trigonometry
Analytic Geometry
Calculus

ศีลธรรม
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ประวัติศาสตร์
ทหารราบ
ทหารม้า
ทหารปืนใหญ่
ทหารช่าง
ทหารอากาศ
แผนที่
Analytic Geometry 
Descriptive Geometry
Calculus
Electricity
Theorectical Mechanics

ศีลธรรม ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส
ประวัติศาสตร์ ทหารราบ
ทหารม้า ทหารปืนใหญ่
ทหารช่าง ทหารสื่อสาร
ทหารอากาศ ระเบียบทหาร
ศาสตราวุธวิทยา
สรีรศาสตร์และการปฏิบัติบ�ารุงม้า
Theorectical Mechanics
Applied Mechanics
Mechanical Drawing
Electrical Engineering
Topography
Strength of Materials
Materials of Construction
Materials Testing Laboratory

ชั้นปีที่ ๑ ชั้นปีที่ ๒ ชั้นปีที่ ๓

Chemistry
Physics

Mechanical Drawing
Chemistry

Chemistry

หลักสูตรการศึกษาของนักเรียนเท็ฆนิคทหารบก ๕ ชั้นปี มีดังน้ี
หลักสูตรชั้นปีท่ี ๑-๓ เรียนร่วมกันทุกเหล่า
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วิชาสามัญ  ประกอบด้วย วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
โดยครูอาจารย์ท่ีมีราชทินนามความหมายดี เช่น พระวิเศษพจนกิจ หลวงบรรหารศุภวาท ขุนวจีสุนทรรักษ์ 
หลวงบรรณวิทย์วรนาท หลวงฉลาดสุนทรวาที หม่อมราชวงศ์ สุมนชาติ สวัสดิกุล

วิชาศีลธรรมสอนโดย ขุนจรูญธรรมประกาศ และอาจารย์จันทร์  วงศ์วิเศษ วิชานี้ถ้านักเรียนเท็ฆนิค
ทหารบกสอบได้คะแนนต�่ากว่า ๓๐% ถือว่าสอบตก

วิชาค�านวณจะมีครูอาจารย์หลายท่าน เช่น
  พ.อ.พระเจนภูมิศาสตร์ สอน Higher Algebra
  พ.อ.พระฉันทพาทไพเราะ สอน Analytic Geometry
  พ.อ.หลวงโสภาพจน์ประพันธุ์ สอน Calculus
  พ.อ.พระนิมิตสุวรรณเรขา สอน Spherical Trigonometry
  พ.อ.พระวิทยาสารณยุต สอน Inorganic, Chemistry, Physics and 
    Mechanics
วิชาทหาร  ประกอบด้วยวิชาทหารปืนใหญ่ วิชาทหารราบ วิชาทหารม้า วิชาทหารช่าง วิชาทหาร

สื่อสาร วิชาทหารแผนที่ และวิชาทหารอากาศ
  หลวงรณกรรมโกวิท  บรรยาย วิชาทหารปืนใหญ่
  หลวงเกรียงเดชพิชัย  บรรยาย วิชาทหารราบ
  หลวงวิสิษฐ์ยุทธศาสตร์ บรรยาย วิชาแผนที่
  ขุนใจจงรบ   บรรยาย วิชาทหารช่าง
  หลวงเดชประดิยุทธ  บรรยาย วิชาทหารม้าและวิชาทหารอากาศ
นักเรียนเท็ฆนิคทหารบกชั้นปีที่ ๓ เรียนเพิ่มวิชาศาสตราวุธวิทยา (อาวุธชนิดต่าง ๆ ดินระเบิด) รวม

ทั้งวิชาเครื่องยนต์เพื่อฝึกขับรถจักรยานยนต์ และวิชาสรีรศาสตร์และการปฏิบัติบ�ารุงม้าในเวลาฝึก ขี่ม้าที่
โรงเรียนทหารม้า

วิชาเท็ฆนิค 
   พ.ต.บุศรินทร์  ภักดีกุล สอนวชิาทหารปืนใหญ่ รวมทัง้วชิา Theorectical Mechanics  

       และ Mechanical Drawing แก่นักเรียนเท็ฆนิคทหารบกชั้น 
       ปีที ่๒ ซ่ึงเป็นวชิาเขยีนแบบเคร่ืองจักรกลทีเ่รียกว่า เขียนเผลท

   พ.ท.วิเชียร  สุตันตานนท์  สอนวิชาสรรพาวุธ วัตถุระเบิด
   พ.อ.พระพิศาลศัลยากรณ์  สอนวิชาการสรรพาวุธ
   ขุนมงคลค�านวณเขตต์ สอนวิชาภูมิมาปนะวิทยา

นักเรียนเท็ฆนิคทหารบกชั้นปีที่ ๓ ต้องเรียน
เทคนคิการท�าแผนที ่(Topography) หรอืเรยีก ง่าย ๆ 
ว่า วิชาโตโป คือ เรียนการใช้กล้องเครื่องมือในการ
ท�าแผนที่ ส�าหรับวิชาท่ีต้องไปใช้ห้องทดลองของ
คณะวศิวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั คอื 
วิชาวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง (Materials of Con-

struction) วิชาความแข็งแรงของวัตถุ (Strength of 
Materials) และวชิา Materials Testing Laboratory

นักเรียนเท็ฆนิคทหารบกชั้นปีที่ ๓ ต้องเรียน
หนักสุดและตกซ�้าชั้นมากที่สุด เพราะถือเป็นชั้นสูง 
จึงต้องฝึกท�าหน้าที่ผู ้บังคับหมู่และผู้บังคับหมวด  
นักเรียนเท็ฆนิคทหารบกชั้นปีที่ ๔ และ ๕ จะแยก
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เรียนวิชาประจ�าเหล่าท่ีตนเลือก คือ เหล่าทหารปืน
ใหญ่ เหล่าทหารช่าง เหล่าช่างแสง (สรรพาวธุ) และ
เหล่าทหารสื่อสาร จะเรียนที่โรงเรียนเท็ฆนิคทหาร
บก ส่วนเหล่าช่างอากาศ และเหล่าทหารอากาศ 
(นักบิน) จะแยกไปเรียนที่ดอนเมือง

ในด้านเครื่องมืออุปกรณ์และโรงงานต่าง ๆ 
ส�าหรับประกอบการศึกษาทางปฏิบัตินั้น เดิมมีหอ
วิทยาศาสตร์ฝ่ายฟิสิกส์ จึงสร้างหอวิทยาศาสตร์  
อีก ๑ แห่ง เป็นหอปฏิบัติการเคมี นอกจากนั้นมี
โรงงานส�าหรับท�าการฝึกและทดลองอีกหลายแห่ง
ในพระนคร เช่น โรงงานช่างแสงของกองทพับก ห้อง
ทดลองไฟฟ้าของกองทัพเรือ โรงงานมักกะสันของ
รถไฟ โรงงานช่างของโยธาเทศบาล โรงงานของ
กรมชลประทาน เป็นต้น

นักเรียนเท็ฆนิคทหารบก รุ่น ๘ ขณะอยู่ชั้น 
ปีที่ ๔ ถูกบังคับเลือกเหล่าทหารสื่อสาร เหล่าทหาร
พาหนะ และเหล่าทหารแผนที่ แทนเหล่าทหารปืน
ใหญ่ เหล่าทหารช่างสือ่สาร และเหล่าทหารสรรพาวธุ

ส่วนนักเรียนเท็ฆนิคทหารบก รุ่น ๑๑ ขณะ
เป็นน้องใหม่ต้องพบกับระบบซ่อมหรือระบบการ
ปกครองแผนใหม่ และเป็นรุน่แรกทีม่เีหล่าให้เลอืก
มากที่สุดในชั้นปีที่ ๔ ได้แก่ เหล่าทหารปืนใหญ่ 
เหล่าทหารช่าง เหล่าทหารสื่อสาร เหล่าทหารช่าง
แสง (สรรพาวุธ) เหล่าทหารพาหนะ (ขนส่ง) เหล่า
ทหารช่างอากาศ และเหล่าทหารอากาศ (นักบิน)

- (อ่านต่อเล่มหน้า) -
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- (ต่อจากเล่มที่แล้ว) -

จากสภาพของสังคมการเมืองไทยที่เต็ม 
ไปด้วยความขัดแย้งอย่างต่อเน่ืองและยาวนาน ได้
มีแนวทางในการปฏิรูปประเทศหลายครั้ง เช่น คณะ
กรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อ
การปรองดองแห่งชาต ิ(คอป.) คณะกรรมการปฏิรปู
ประเทศ (คปร.)  คณะกรรมการพฒันาประชาธปิไตย 
(คพป.) เป็นต้น แต่การปฏิรูปที่ผ่านมาถือว่าไม่
ประสบความส�าเร็จอย่างที่มุ่งหวังนัก สังคมไทยยัง
ประสบกับความขดัแย้งอย่างต่อเนือ่ง ด้วยเหตนุีอ้าจ
จะถึงเวลาที่สังคมไทยต้องหันกลับมาทบทวนเกี่ยว
กบัแนวทางการปฏิรปูของสงัคมไทยว่าเพราะเหตใุด
จึงไม่สามารถจะน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้

การปฏิรูปของสังคมไทยเกือบทุกครั้งเป็น
แนวทางการปฏิรูปผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซ่ึง
แนวทางการปฏิรูปด้วยกฎหมายดังกล่าวได้มีความ
เชือ่พืน้ฐานว่า การแก้ไขรฐัธรรมนญูจะเปลีย่นแปลง
โครงสร้างและพฤติกรรมของคนในสังคม 

กรณีศึกษา : รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐
จากสภาพปัญหาของสังคมการเมืองไทย

ขณะก�าลังร ่างรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ สภาร ่าง
รัฐธรรมนูญได้สรุปปัญหาการเมืองไทยออกเป็น ๓ 
ด้าน คือ

๑. ประชาชนขาดสิทธิเสรีภาพและการมี 
ส่วนร่วมทางการเมือง เพราะปัญหาในช่วงเวลานั้น
ประชาชนไม่เคยมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบาย
ต่างๆ ของรัฐ รัฐเป็นผู้ก�าหนดให้ประชาชนแต่เพียง
ฝ่ายเดียว

๒. ระบบการตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐไม่
สามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ 
กลไกตรวจสอบอ�านาจรัฐที่เคยมีอยู่เดิมถูกครอบง�า
จากข้าราชการประจ�าหรือข้าราชการทางการเมือง 
ท�าให้ไม่สามารถตรวจสอบและลงโทษผู้กระท�าผิด
ได้จริง

พล.ต.ดร.เจนวิทย์  ยามะรัตน์ 
 - ผู้เชี่ยวชาญประจ�าประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
 - อาจารย์พิเศษโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 - อาจารย์ประจ�าหลักสูตรปริญญาโท 
 - สาขาการจัดการความปลอดภัย โรงเรียนนายร้อย 

  ต�ารวจสามพราน

ผลงานรัฐบาลครบรอบ ๑ ปี

พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา
๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ - ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘
การปฏิรูปการเมืองด้วยรัฐธรรมนูญ ฉบับ คสช.
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ต้องสังกัดพรรคการเมือง ส่งผลให้รัฐบาล พ.ต.ท. 
ทักษิณ ชินวัตร ที่เกิดขึ้นหลังรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ 
เป็นรัฐบาลที่มีความเข้มแข็ง การตรวจสอบการใช้
อ�านาจรฐัโดยองค์กรอิสระทีจ่ดัต้ังขึน้หลงัรฐัธรรมนญู 
๒๕๔๐ เป็นจ�านวนมาก ไม่มีอ�านาจตรวจสอบและ
ส่งผลให้เกิดการยับยั้งการทุจริตคอร์รัปชั่นได้อย่าง
แท้จรงิ เพราะอ�านาจฝ่ายบรหิารเข้าไปมส่ีวนต่อการ
ก�าหนดบุคลากรขององค์กรตรวจสอบต่าง ๆ จน 
ท้ายที่สุดองค์กรอิสระต่างๆ กลายเป็นส่วนหนึ่งของ
ความขัดแย้งในสังคมการเมืองไทย เนื่องจากไม่
สามารถมีส่วนร่วมต่อการแก้ไขปัญหาด้วยแนวทาง
ที่รัฐธรรมนูญก�าหนดไว้จนประชาชนไม่เชื่อมั่นกับ
ระบบการเมืองที่ด�ารงอยู่

๓. ภายหลังการใช้รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ ที่
มุ ่งหวังจะให้คนดีเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรก็ไม่เป็น  
ผลส�าเร็จ ความคาดหวังที่จะให้สมาชิกวุฒิสภาเป็น
สภาตรวจสอบที่เป็นอิสระจากสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรกลับกลายเป็นสภาที่มาจากเครือญาติของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส่วนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่ ได ้ รับเลือกก็ เป ็นนักการเมือง อดีต
ข้าราชการ และนักธุรกิจกลุ่มเดิมเป็นส่วนมาก

กรณีศึกษา : รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๕๐
ภายหลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฯ 

๒๕๔๐ ได้น�าไปสู่รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ซ่ึง
เป็นผู้น�าฝ่ายบริหารที่มีความเข้มแข็ง และบริหาร
งานโดยไม่มีกลไกที่จะสามารถตรวจสอบและลง 
โทษผู้กระท�าการทุจริตคอร์รัปชั่นได้ จนท้ายที่สุดได้
น�าไปสู่วิกฤตการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองไทย 
เกิดการชุมนุมของกลุ ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธปิไตยเพือ่เรยีกร้องให้ พ.ต.ท. ทกัษิณ ชนิวตัร 
ยุติบทบาททางการเมือง จนกระทั่งน�าไปสู่การรัฐ 
ประหาร เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และเป็น
ก้าวใหม่ของความพยายามของ นักกฎหมายที่จะ
ออกแบบรฐัธรรมนญู เพือ่แก้ไขวกิฤตการณ์ทางการ
เมืองที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นอีกครั้งหนึ่ง

๓. ระบบเลือกตั้งและระบบพรรคการเมือง  

มีลักษณะเป็นธุรกิจการเมืองมากจนเกินไป จนคนดี

และมีความสามารถไม่สามารถจะเข้าสู่ระบบการ 

เมืองที่เป็นอยู่ได้

ดังน้ัน รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ จึงได้ถูกออก 

แบบมาให้ก�าหนดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

ไว้เป็นจ�านวนมาก มากยิ่งกว่ารัฐธรรมนูญก่อนหน้า

นี้ทั้งหมด มีกลไกตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐต่างๆ 

มากมาย โดยเฉพาะการเกิดขึ้นขององค์กรอิสระ

ต่างๆ ซึ่งนักวิชาการบางคนยกให้องค์กรอิสระ

เสมือนเป็นฐานอ�านาจที่ ๔ ของโครงสร้างทางการ

เมืองไทย นอกจากอ�านาจฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่าย

บริหาร และฝ่ายตุลาการ รวมถึงแก้ไขระบบพรรค 

การเมืองให้มีความเข้มแข็ง และก�าหนดให้มีระบบ

การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเป็นครั้งแรกในสังคม

ไทย รวมถึงการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาท่ีห้ามการ

หาเสียง ด้วยมุ่งหวังจะให้คนดีมีความสามารถที่มี

ที่มาแตกต่างจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าสู ่

ระบบการเมืองได้

ภายหลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฯ 

๒๕๔๐ สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยไม่ได้บรรลุความมุ่ง

หวังของผู้ร่างรัฐธรรมนูญนัก เพราะรัฐธรรมนูญเมื่อ

ปฏิบัติใช้ต้องเผชิญกับบริบทสังคมเฉพาะของสังคม

ไทย ท�าให้เกิดปัญหาต่างๆ ดังนี้

๑. แม้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนจะได้

รับการรับรองในรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ อย่างที่ไม่

ปรากฏในรฐัธรรมนญูก่อนหน้า แต่สิง่ทีเ่กดิขึน้สงัคม

ไทยยังประสบปัญหาเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชน ในระดับการปฏิบัติ กล่าวคือ ประชาชน

ไม่สามารถจะอ้างข้อบญัญตัใินรฐัธรรมนญูฯ ในการ

พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพของตน ถ้าไม่มีกฎหมายใน

ระดับรองลงมาบัญญัติให้อ�านาจไว้

๒. จากการก�าหนดให ้รัฐธรรมนูญเอ้ือ

ประโยชน์แก่พรรคท่ีมีขนาดใหญ่ และรัฐบาลที่เข้ม

แข็ง ผ่านการก�าหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
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จากสภาพปัญหาของสังคมการเมืองไทย
ขณะก�าลังร่างรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๕๐ สภาร่างรัฐ 
ธรรมนูญได้สรุปปัญหาการเมืองไทยท่ีเกิดขึ้นจาก   
๒ สาเหตใุหญ่ และพยายามจะออกแบบเพือ่ป้องกนั
ปัญหาดังกล่าว คือ

๑. รฐัธรรมนูญฯ ๒๕๕๐ ออกแบบมาป้องกนั
ไม่ให้ได้ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี 
หรือรัฐบาลที่มีลักษณะเข ้มแข็งเหมือนรัฐบาล 
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร คือต้องการจะกีดกันไม่ให้ 
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร กลับเข้าสู่การเมือง รวมถึง
ไม่ต้องการให้พรรคไทยรักไทย ชนะการเลือกตั้ง 
และกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้ง ซึ่งคณะรัฐประหาร 
๒๕๔๙ จึงด�าเนินแผน ๔ ขั้นตอน คือ ๑) การ
รัฐประหารรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ระหว่างที่ พ.ต.ท. 
ทักษิณ เดินทางออกนอกประเทศ ๒) ยุบพรรค
ไทยรักไทย และตัดสิทธิทางการเมืองของกรรมการ
บรหิารพรรคไทยรกัไทย  ๓) แก้ไขบคุลากรในองค์กร
อิสระต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู ้
ตรวจการแผ่นดนิของรฐัสภา  คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการ
สิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งแต่เดิมไม่มี
บทบาทในการตรวจสอบการบริหารของฝ่ายบริหาร 
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) ผู้ท�าการ
รัฐประหาร ๒๕๔๙ จึงได้แก้ไขบุคลากรขององค์กร
อิสระดังกล่าว โดยได้คัดสรรและแต่งตั้งบุคลากรชุด
ใหม่เข้าไปท�าหน้าที่แทนคณะกรรมการชุดเดิมใน
องค์กรอสิระต่างๆ และให้บคุลากรดงักล่าวท�าหน้าที่
ต่อไป ตามรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๙ เพื่อ
มุ่งหวังให้เกิดการตรวจสอบรัฐบาลให้มากขึ้น และ 
๔) การจัดท�าร่างรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๕๐ สร้างฝ่าย
บรหิารทีอ่่อนแอ และระบบตรวจสอบท่ีเข้มแขง็ เพือ่
ให้ภายหลังการเลือกตั้งจะไม่เกิดรัฐบาลท่ีเข้มแข็ง
แบบรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

๒. ประชาชนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจต่อ
ประชาธิปไตยท่ีเพียงพอในการปกครองตนเอง จึง

จ�าเป็นต้องลดบทบาทของประชาชนในการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง ให้อ�านาจของผู ้แทนที่มาจาก
ประชาชนมีอ�านาจลดลง และเพิ่มอ�านาจให้แก่
สถาบนัการเมอืง องค์กรอิสระและข้าราชการประจ�า
ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 
เช่น ฝ่ายนิติบัญญัติในส่วนของวุฒิสภาให้มาจาก
การเลือกต้ังและสรรหา พร้อมกับเพิ่มอ�านาจของ
วฒุสิภาในการตรวจสอบฝ่ายบรหิาร และก�าหนดให้
ฝ่ายตุลาการมอี�านาจเพ่ิมขึน้ในการแก้ไขวกิฤตการณ์
ทางการเมืองและควบคุมระบบการเมืองและ        
นักการเมือง เป็นต้น

ภายหลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฯ 
๒๕๕๐ สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยไม่ได้บรรลุความมุ่ง
หวังของผู้ร่างรัฐธรรมนูญนัก เพราะรัฐธรรมนูญเมื่อ
ปฏิบัติใช้ต้องเผชิญกับบริบทสังคมเฉพาะของสังคม
ไทย ท�าให้เกิดปัญหาต่างๆ ดังนี้

๑. แม้จะออกแบบเพื่อกีดกันการเข ้าสู ่
อ�านาจของพรรคไทยรักไทย แต่ภายหลังการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๕๐ และก�าหนดให้มี
การเลือกตั้ง พรรคพลังประชาชนที่เป็นพรรคที่
สืบทอดต่อจากพรรคไทยรักไทยก็ยังคงเป็นผู้ชนะ
การเลือกต้ังอีกครั้ง และแม้จะถอดถอน นายสมัคร 
สุนทรเวช ออกจากต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ส�าเร็จ 
ก็น�าไปสู่การก้าวขึ้นมาของนายกรัฐมนตรีสมชาย 
วงศ์สวัสดิ์ และหลังจากนั้นแม้ว่าจะยุบพรรคพลัง
ประชาชนและตัดสิทธิคณะกรรมการบริหารพรรค
พลังประชาชนได้ส�าเร็จ และน�าไปสู ่การจัดตั้ง
รัฐบาลที่อาศัยความร่วมมือของฝ่ายทหารของ 
นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ ในช่วง ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ แต่ภายหลัง
การเลือกตั้งปี ๒๕๕๔ ประชาชนก็หันกลับไปเลือก
นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร แห่งพรรคเพื่อไทย 
ซึ่งเป็นพรรคที่สืบทอดต่อจากพรรคไทยรักไทย และ
พรรคพลังประชาชนนั้นเอง

๒. ความพยายามลดอ�านาจของประชาชน
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ในการมีส่วนร่วมในการปกครองตามรัฐธรรมนูญฯ 
๒๕๕๐ สะท้อนกลับมาสู่การชุมนุมเรียกร้องให้เกิด
การแก้ไขรัฐธรรมนูญในช่วงมีนาคม - เมษายน 
๒๕๕๒ และมีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๕๓ ของกลุ่ม
แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ 
(นปช.) เพื่อให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๕๐ 
แม้จะไม่ส�าเร็จก็ตาม

จากความพยายามทั้งสองครั้งในช่วงเกือบ 
๒๐ ปี ที่มุ ่งหวังจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อปฏิรูป
ทางการเมือง กลับประสบกับความล้มเหลวทั้งสอง
ครั้ง ดังเห็นได้จากสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ เกิดขึ้น     
จริงภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ 
และรฐัธรรมนญูฯ ๒๕๕๐ ข้างต้น ซึง่จากข้อสรปุข้าง
ต้นแสดงให้เห็นว่า การปฏิรูปทางการเมืองไม่
สามารถจะส�าเร็จได้ด้วยการปฏิรูปผ่านการแก้ไข
รัฐธรรมนูญเท่านั้น เพราะผู้ร่างรัฐธรรมนูญต่างๆ มี
จุดมุ่งหมายของตนแต่นั่นอาจจะไม่ใช่จุดมุ่งหมาย
ของสังคมโดยรวม ท�าให้เมื่อรัฐธรรมนูญที่ได้ร่างขึ้น
บังคับใช้ในสังคมไทย ที่มีบริบทเฉพาะของสังคมรูป
แบบหนึง่ ต้องเผชญิและปฏสิมัพนัธ์กบัอ�านาจต่างๆ 
ที่ด�ารงอยู่ในสังคม จึงไม่น�าไปสู่การปฏิรูปทางการ
เมืองดังที่พึงปรารถนาได้

กรณีศึกษารัฐธรรมนูญฉบับ คสช.
รัฐธรรมนูญที่ได้สมญาว่าเป็นฉบับปราบโกง 

ซึ่งยกร่างโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) 
ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธ์ เป็นประธานได้พิจารณาเสร็จ
สมบรูณ์แล้ว ซึง่จากนีไ้ปกเ็ข้าสูก่ระบวนการเสนอไป
ยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อท�า
ประชามติจากประชาชนท่ัวประเทศซึ่งคาดว่าจะมี
ขึ้นในวันที่ ๗ สิงหาคม ที่จะถึงนี้ท่ามกลางกระแส
วิพากษ์วิจารณ์ทั้งฝ่ายที่คัดค้านและสนับสนุนร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับนี้

ทั้งนี้ต้องยอมรับว่านับตั้งแต่เปลี่ยนแปลง
การปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มา
เป็นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหา

กษัตริย์ทรงเป็นประมุขตั้งแต่เมื่อ ๘๔ ปีที่แล้ว 

ประชาธิปไตยไทยล้มลุกคลุกคลานมาตลอด และ   

มีรัฐธรรมนูญมาแล้วเกือบ ๒๐ ฉบับ แต่ก็ไม่มี

รฐัธรรมนญูฉบับใดทีส่มบูรณ์แบบและประชาธปิไตย

ที่แท้จริงก็ยังไม่เกิดขึ้น เพราะพรรคและนักธุรกิจ

การเมืองในคราบประชาธิปไตยยังคงอาศัยช่องโหว่

ของรัฐธรรมนูญแสวงหาผลประโยชน์โกงชาติปล้น

แผ่นดิน แทรกแซงครอบง�าองค์กรอิสระ บิดเบือน

หลักธรรมาภิบาลและใช้อ�านาจตามอ�าเภอใจเพื่อ 

ตัวเองและพวกพ้อง

ส�าหรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมุ่งที่จะ

ปฏิรูปประเทศในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อขจัดสิ่งเลวร้าย

ต่างๆ ในอดตีอนัเป็นต้นเหตสุ�าคญัทีท่�าให้เกดิวกิฤติ

ชาติสร้างความบอบช�้าแก่ประเทศตลอด ๑๐ ปีที่

ผ่านมา โดยเฉพาะการมุ่งขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ทุกรูปแบบ อันเป็นมะเร็งร้ายบ่อนท�าลายชาติบ้าน

เมืองและเป็นสาเหตุของสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง

ทั้งนี้ไม่ว่ารัฐธรรมนูญจะดีสักเพียงใด แต่

ตราบใดที่นักการเมืองยังเลวประชาธิปไตยแบบ

ไทยๆ ก็คงเป็นแค่ธุรกิจการเมืองทุนสามานย์ใน

คราบประชาธิปไตยจอมปลอม ด้วยเหตุนี้หนึ่งใน

ภารกิจส�าคัญในการเดินหน้าปฏิรูปประเทศครั้ง

ส�าคัญเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงและ

ยั่งยืนก็คอืการออกแบบรา่งรัฐธรรมนูญเพื่อขจดัการ

ทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบอันเป็นต้นตอแห่งปัญหา

และวิกฤติชาติทั้งปวง

ร่างรฐัธรรมนญูฉบับนีม้จีดุแขง็ทีมุ่ง่ใช้ยาแรง

ในการป้องกนัและขจดัการทจุรติคอร์รปัชัน่อย่างเข้ม

ข้นจริงจังโดยเฉพาะในหมู่นักการเมืองจนได้สมญา

ว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง อาทิ บทบัญญัติ

ห้ามผู้เคยกระท�าผิดต่อหน้าที่ ฝ่าฝืนจริยธรรมร้าย

แรงหรือคนที่มีประวัติ แม้ศาลยังไม่มีค�าพิพากษา

ถงึทีส่ดุ โดยส่อว่าแสวงหาผลประโยชน์ในการมชิอบ

ลงสมัคร สส.ตลอดชีวิต

นอกจากนีร่้างรฐัธรรมนญูฉบบันีย้งัออกแบบ
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มาเพือ่ป้องกันรฐับาลทีม่าจากการเลอืกตัง้ใช้อ�านาจ
รัฐผลาญงบประมาณแผ่นดินอย่างไร้ความรับผิด
ชอบโดยไม่ค�านึงถึงผลกระทบและความเสียหาย
ร้ายแรงที่จะเกิดกับประเทศ โดยก�าหนดให้ ๓ 
องค์กรอิสระ คือ คณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการ
การเลอืกตัง้ (กกต.) และส�านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิ 
(สตง.) มีอ�านาจร่วมกันเสนอความเห็นไปยังคณะ
รัฐมนตรีเพื่อให้ยับยั้งนโยบายบางประการที่อาจก่อ
ให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ

นอกจากน้ียังก�าหนดกลไกท่ีจะเข้ามาคลี่ 
คลายวิกฤติของบ้านเมืองเพื่อเป็นทางออกผ่าทาง
ตันป้องกันไม่ให้กองทัพต้องเข้ายึดอ�านาจจาก
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเหมือนที่ผ่านๆ มา

แต่จุดอ่อนของร่างรัฐธรรมนูญฉบับน้ีท่ีถูก
คัดค้านโดยเฉพาะจากบรรดาพรรคการเมืองก็คือ 
การก�าหนดให้มีกลไกประชาธิปไตยแบบคร่ึงใบช่วง
เปลี่ยนผ่าน ๕ ปี หลังการเลือกตั้งที่ก�าหนดไว้ใน
บทเฉพาะกาลเพื่อเป็นหลักประกันในการเดินหน้า
ปฏิรูปประเทศให้ส�าเร็จ แต่ฝ่ายการเมืองอ้างว่าเป็น
ความพยายามสืบทอดอ�านาจของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.)

ประเทศก�าลังเดินมาถูกทางในการปฏิรูป
ประเทศเพื่อขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเข้มข้น
จริงจังผ่านร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่มีนายมีชัย     
ฤชุพันธ ์  เป ็นประธาน ท้ังน้ี  เพราะการทุจริต
คอร์รัปชั่นโดยรัฐบาลพรรคธุรกิจการเมืองในคราบ
ประชาธิปไตยจอมปลอมถือเป็นมะเร็งร้ายที่บ่อน
ท�าลายชาติและเป็นต้นตอแห่งความชั่วร้ายทั้งปวง

ในการเสวนา “รัฐธรรมนูญกับการต่อต้าน
คอร์รัปชั่น จริงใจหรือไก่กา?” เมื่อวันก่อนซึ่งจัดโดย
องค์การต่อต้านคอร์รปัชัน่ (ประเทศไทย) โดยมผีูเ้ข้า
ร่วมประกอบด้วย นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธาน
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) นพ.ชูชัย  
ศุภวงศ์  อดีตรองประธานคณะกรรมาธิการ ยกร่าง

รฐัธรรมนญู (กมธ.) พล.ต.อ.วชัรพล ประสานราชกจิ 
ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และตัวแทนภาคเอกชน 
โดย นายประมนต์ กล่าวว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
ปราบโกง ที่มีนายมีชัย เป็นประธานหากมีผลบังคับ
ใช้จะถือเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดในการปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชั่น เพราะก�าหนดมาตรการปราบ
ทจุรติทีเ่ข้มข้นไว้ในรฐัธรรมนญูตามทีอ่งค์กรต่อต้าน
คอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เสนอไป

อย่างไรก็ตาม นายประมนต์ แสดงความ 
หวั่นวิตกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงอาจจะถูกรื้อ
แก้ไข หากมรีฐับาลจากการเลอืกตัง้ทีไ่ร้ธรรมาภบิาล
พร้อมให้ข้อคิดว่าการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
สิ่งส�าคัญที่สุดอยู ่ที่ผู ้น�าประเทศต้องมีจิตส�านึก    
และมีความตั้งใจจริงที่จะขจัดการทุจริต เพราะแม้
รัฐธรรมนูญจะมีมาตรการขจัดการทุจริตดีสักเพียง
ใดก็ตาม แต่หากมีผู้น�าประเทศที่ไม่ดีรัฐธรรมนูญก็
ไร้ประโยชน์

ด้าน นพ.ชูชัย เห็นว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
ปราบโกงของ นายมีชัย มีความเข้มข้นด้วยการ
ก�าหนดคุณสมบัติของนักการเมืองเพราะใครที่มี
ประวัติทุจริต เคยถูกศาลตัดสินว่าประพฤติมิชอบ 
โกงเลือกตั้ง โดนยึดทรัพย์ เคยถูกปลดหรือไล่ออก
หมดสทิธิล์งสมคัรเลอืกตัง้ อย่างไรกต็าม อยากเสนอ
ให้เพิ่มเติมให้ก�าหนดด้วยว่า ตอนสมัครรับเลือกตั้ง
ผู้สมัครต้องยื่นแบบส�าเนาเอกสารแสดงภาษีเงินได้
ควบคุมเวลายืน่แสดงบัญชรีายการทรพัย์สนิและหนี้
สินด้วย ซึ่งจะท�าให้นักการเมืองที่ไม่ดีไม่กล้าสมัคร
เลือกตั้งเพราะหากถูกตรวจสอบพบความผิดต้อง
หมดอนาคตทางการเมือง

ความจริงสาระในร่างรัฐธรรมนูญฉบับปราบ
นักโกงเมืองยังมีรายละเอียดอีกหลายประเด็น โดย
ก�าหนดมาตรการลงโทษที่เข้มข้น อาทิ หากพบว่า
รฐับาลทจุรติ หรอืด�าเนนินโยบายประชานยิมทีส่ร้าง
ความเสยีหายแก่ชาตบ้ิานเมอืงอย่างร้ายแรงต้องพ้น
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จากต�าแหน่งทันทีและต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่
แผ่นดิน

เพราะฉะนั้นจะเป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างยิ่ง
หากร่างรัฐธรรมนูญฉบับปราบนักโกงเมืองถูกคว�่า
ในขั้นท�าประชามติหรือถูกรื้อโดยรัฐบาลหลังการ
เลอืกตัง้ ซึง่เท่ากบัความพยายามทีจ่ะปฏริปูประเทศ
ขจัดสิ่งชั่วร้ายต้องเสียของ และประเทศต้องกลับไป
สู่วังวนแห่งวงจรอุบาทว์เหมือนที่ผ่านมา

ส่วนข้อดีของร่างรัฐธรรมนูญอื่นๆ ที่มีอยู่ ไม่
ว่าจะเป็นประเด็นการปราบโกง แม้จะเป็นประเด็น
ส�าคัญต่อการตัดสินใจรับร่าง แต่ก็ไม่ใหญ่เท่ากับ
ความสุขความพอใจที่ได้รับจาก คสช. และรัฐบาล

ก็อย่างที่บอก นาทีนี้ คสช. และรัฐบาลจะ
ต้องเร่งท�างานงานไหนท่ีท�าได้ดีอยู่แล้ว ก็เดินหน้า
ต่อ เช่น การรักษาความสงบเรียบร้อย การจัด
ระเบียบสังคม ปราบปรามผู้มีอิทธิพล การทวงคืน
ผืนป่า การปราบโกง งานไหนที่ยังท�าได้ไม่ดีก็ต้อง
รีบทบทวนแก้ไขโดยเร็ว โดยเฉพาะงานด้านการ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเฉพาะหน้า ซึ่งถือเป็นปัจจัย
ช้ีขาดความพอใจของประชาชนที่ส�าคัญที่สุด

กับอีกเรื่องหนึ่งคือการปฏิรูป ที่ทุกฝ่ายลง
ความเห็นว่าล้มเหลว คสช. และรัฐบาลควรตั้งโต๊ะ
ช้ีแจงเร่ืองนี้เป็นการเฉพาะทุกเดือนต่อประชาชนว่า 
คสช. และรัฐบาลปฏิรูปอะไรไปบ้าง

จากนี้ไปจนกระทั่งถึงวันลงประชามติจึงเป็น
หน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลายจะต้องเร่ง
รณรงค์เผยแพร่สือ่สารร่างรฐัธรรมนญูฉบับย่อทีส่รปุ
สาระส�าคัญของร่างรัฐธรรมนูญที่มีความยาว ๒๗๙ 
มาตราให้สั้น กระชับ และเข้าใจง่ายผ่านสื่อประเภท
ต่างๆ ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นให้สามารถเข้า
ถึงประชาชนทั้งประเทศให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็น
ไปได้

ขณะเดียวกันในส่วนของประชาชนผู้มีสิทธิ์
ออกเสียงประชามติทั้งหลายต้องติดตามศึกษา
ท�าความเข้าใจกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่าง
ถ่องแท้ และรู้เท่าทันไม่เชื่อตามกระแสปลุกปั่นที่มี
เป้าหมายทางการเมอืงแอบแฝง ขณะเดียวกนัต้องชัง่
น�้าหนักและพินิจพิเคราะห์ภาพรวมร่างรัฐธรรมนูญ
ทั้งฉบับเพราะแน่นอนว่าไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับไหน
สมบูรณ์แบบ โดยต้องชั่งน�้าหนักว่าส่วนไหนมี
มากกว่ากันระหว่างข้อดีและข้อเสียของร่างรัฐ 
ธรรมนูญ ทั้งนี้  ประชาชนผู ้เป็นเสียงสวรรค์ทั้ง  
หลายต้องตระหนักว่าท่านคือผู ้ที่จะชี้ชะตาร่าง
รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดและอนาคต     
ของประเทศอยู่ใน ก�ามือของท่านแล้ว
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-  หนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ หน้า ๓ คอลัมน์บรรณาธิการ
-  หนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันอังคารที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ หน้า ๓ คอลัมน์บรรณาธิการ
-  หนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ หน้า ๒ คอลัมน์ผ่าประเด็นร้อน
-  หนังสือพิมพ์สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์ ปีที่ ๖๓ ฉบับที่ ๒๙ ศุกร์ที่ ๑ – พฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน 
    ๒๕๕๙ หน้า ๑๗ คอลัมน์ลมฟ้าการเมือง 
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เสนาศึกษา

ย้อนต�ำนำน
กำรสร้ำงคลองเชื่อม ๒ ฝั่งทะเลของโลก
ประจกัษ์แจ้งเหน็จริงว่ำ น�ำมำซึง่ควำมเจริญด้ำนเศรษฐกจิและสังคม  

พลอากาศตรี ณัฏฐอรรจน์ ถวิลหวัง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติ

ศึกษาความเป็นไปได้ในการขุดคลองกระฯ

ก้ำวข้ำมควำมกลัวในอดีต สู่กำรตัดสินใจในปัจจุบัน
คลองเชื่อม ๒ ฝั่งทะเลไทย คือ ควำมยิ่งใหญ่ของโลกในศตวรรษที่ ๒๑

ผู้น�าในภาวะวิกฤติ
อบับราฮมั   ลนิคอร์น (Abraham lincoin)  

ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้น�าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ
สหรัฐฯ นิยามความหมายของ “ผู้น�า” คือ เป็น
ผู้ที่ยืนหยัดอยู่ได้ในภาวะวิกฤติสับสน แต่ถ้า
ต้องการทดสอบว่า มีบุคลิกลักษณะอย่างไร จง
ให้อ�านาจเขา (ภาวะผู้น�า,พลังขับเคลื่อนองค์การ, 
ประเวศน์ มหารตันสกุล,สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ)

อ�านาจ “รัฏฐาธิปัตย์” คือ บททดสอบ
ภาวะผู้น�าของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.)

ตามประวัติศาสตร์การเมืองไทย ที่มีการยึด
อ�านาจ และปฎวิตัรัิฐประหารมาตัง้แต่  พ.ศ. ๒๔๗๕ 
ถึงปัจจุบัน รวม ๑๘ คร้ังน้ัน หากไม่มีเลือดตกยาง
ออก อนุมานได้ในขั้นต้นว่ามวลมหาประชาชน
ชาวไทยหมู่มาก ยอมรับและสนับสนุน “รัฏ 
ฐาธิปัตย์” ของ คสช. ท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง
อ�านาจรัฐ

ขณะนี้ถือว่ารัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์
โอชา ผู้ถ่างขาคร่อมท้ังนายกรัฐมนตรี และหัวหน้า 

คสช. ได้มาซึ่งอ�านาจในการปกครองบ้านเมือง
เรียบร้อยแล้ว เหตุการณ์ในวันหน้าอัน ได้แก่ การ
ปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ  
และปากท้องของประชาชน เป็นเรื่องเร่งด่วน ที่จะ
พิสูจน์ทราบ ภาวะความเป็นผู ้น�าหรือกึ๋น ของ 
ฯพณฯ  ว่าจะรักษาอ�านาจแห่ง “รัฏฐาธิปัตย์” ให้
ยืนหยัดอยู่ได้ในภาวะวิกฤติสับสน ดุจนิยาม
ความเป็น (ผู้น�า) ในทัศนะ อบับราฮัม ลนิคอร์น 
อย่างราบรื่นและยาวนานหรือไม่?

เศรษฐกิจไทยโตรั้งบ๊วย เป็นคนป่วย
อาเซียน

จากการที่ ธนาคารโลก ได ้คาดการณ ์
เศรษฐกิจไทยว่า จะเติบโตต�่าสุดในกลุ่มภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ โตร้อยละ ๒.๕ ในปี 
๒๕๕๙, โตร้อยละ ๒.๖ ในปี  ๒๕๖๐ และโตเพิม่
เป็น ร้อยละ ๓.๐ ในปี ๒๕๖๑ น้ัน เมื่อเปรียบ
เทียบกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเห็นได้ว่า
ประเทศไทย “โตรั้งบ๊วย” โดยมีปัจจัยส�าคัญ ก็คือ 
การส่งออกอ่อนแอ หนี้ครัวเรือนสูงท�าให้ก�าลังซื้อ
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และการบรโิภคลดลง ทัง้นี ้สถาบนัคนีนัแห่งเอเชยี 
วิจัยเชิงลึกว่า ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ พบ
ภาพรวมหนี้ครัวเรือนไทยเพิ่มสูงอย่างต่อเน่ือง 
กระทั่ง พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเป็น ๘๕% ของ จีดีพี 
(GDP) รวมจ�านวนเงินเป็น ๑๒ ล้านล้านบาท 
หากรวมหนี้นอกระบบเข้าไป จะมีระดับเกิน 
๑๐๐% ของ จีดีพี (GDP) 

ความยากจนของคนไทย คือ  
รากหญ้าปัญหาใหญ่ของชาติ

คณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจฯ 
รายงานสถานการณ์ความยากจน และความเหลื่อม 
ล�า้ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ ก�าหนดใช้เส้นความ
ยากจน (Poverty Line) เป็นเกณฑ์ประเมิน โดย
บคุคลทีม่รีายจ่ายเพือ่การอปุโภคบรโิภค ต�า่กว่าเส้น
ความยากจน ถอืว่าบคุคลนัน้ เป็นคนจน  พร้อมกบั
ได้ก�าหนดเป็นตัวเลขทางคณิตศาสตร์ไว้ว่า ผู้มี
รายได้ต�่ากว่า ๒,๔๙๒ บาทต่อเดือน ถือว่าเป็น
คนจนมีประมาณ ๑๕.๖ ล้านคน ขณะเดียวกัน 
สภาพัฒน์ฯ ได้ก�าหนด “คนเกือบจน” ไว้ว่าเป็นคน
ทีม่รีายได้สงูกว่าเส้นความยากจน ๒๐% มปีระมาณ 
๗ ล้านคน ดงันัน้ การรวมพลคนจนและคนเกอืบ
จน จะมีประมาณ ๒๒.๖ ล้านคน (ประมาณ 
๒๓.๕% ของประชากรไทยทั้งประเทศ)

พอที่จะจับประเด็นต้นสายปลายเหตุได้
ว่า นโยบายและยทุธศาสตร์ของรฐั คือ อปุสรรค
ในการแก้ปัญหาความยากจน ทั้งนี้ผู้เขียนได้
ศึกษา รายงานการวิเคราะห์ ปี ๒๕๕๖ จัดท�าโดย 
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (อยู่ในห้วงพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 
๑๑)  พบว่า ปัญหาความยากจนและความเหลื่อม
ล�า้ในสงัคม เกดิจากปัญหาในทางโครงสร้างทีส่�าคญั 
ได้แก่

- โครงสร้างการบริหารจัดการภาครัฐมี
ลักษณะรวมศูนย์ไว้ที่ส่วนกลาง และโครงสร้าง
บริการพื้นฐานของรัฐกระจุกตั วอยู ่ ใน เขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมท้ังหัวเมืองใหญ่
ต่างๆ ในภูมิภาค

- การบริหารราชการแผ ่นดิน ขาด
ประสิทธิภาพและความโปร่งใส รวมทั้งปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ ของเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น  มีการใช้งบ
ประมาณแผ่นดินไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเต็ม
ที่ และใช้จ่ายงบประมาณไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

- จากการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
เพ่ือแก้ปัญหาความยากจน และลดความเหลือ่ม
ล�้าของสังคมไทย รัฐบาลจะใช้สูตรเดิมๆ ที่
ได้ยินจ�าเจซ�้าซาก คือ “ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้
และขยายโอกาส”  โดยอัดฉีดประชานิยม หรือ
ประชารัฐ เยียวยาเบื้องต้นไว้ก่อน

การลงทุนโครงสร้างฯ ของรัฐนาวา 
พลเอก ประยุทธ์ฯ เดินถูกทางแล้ว 
แต่ยังกระจุกตัวและวนเวียน 
อยู่ใน กทม.

จากการติดตามโครงการลงทุนโครงสร้าง  
พื้นฐานด้านคมนาคมขนาดใหญ่ (Maga Projact) 
ของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ฯ  รู้สึกขวัญผวาทุก
วัน เพราะเจ้ากระทรวงคมนาคม ซึ่งได้รับฉายา
นามว่า Mr. Project ออกมาแถลงข่าวเป็น    
รายวัน และวันละหลายๆ ครั้ง จับต้นชนปลาย
ไม่ถกู ว่าโครงการไหนลงทนุไปแล้ว หรอืประมลู
แล้ว หรือรอการประมูล

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม มแีผนการลงทนุ
ในปี ๒๕๕๙ จ�านวน ๒๐ โครงการ มูลค่า 
๑,๗๙๖ ล้านล้านบาท  ส่วนใหญ่เป็นโครงการฯ 
สร้างถนนและรางรถไฟ  มีการลงทุนทางน�้า 
(พัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง) เพียง ๓,๘๙๕.๔  
ล้านบาท โครงการต่างๆ เหล่านี้ ก�าลังอยู่ในขั้น
ตอนประกวดราคาท้ังสิ้น ซึ่งต้องใช้เวลาอีกนาน
เท่าใดก็ไม่รู้ ส่วนใหญ่ภาคราชการมักอ้างว่ารอแก้
กฎหมายและรอการศึกษาความเป็นไปได้จากผู ้
เชีย่วชาญต่างประเทศ อาการป่วยทางเศรษฐกจิของ
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ใต้ของไทย (อ่าวไทย เชื่อมอันดามัน) โดย 
สถาบันต่างๆ ท้ังไทยและเทศ เห็นพ้องต้องกัน
ในขั้นต้น โดยมีการออกแบบนวัตกรรมสมัย
ใหม่ สรรสร้างภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศไทยให้
ตั้งอยู่บนเส้นทางการเดินเรือของโลก ดังน้ี

(๑) โครงการ “คลองกระ” เป็นการลงทุน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ (Mega 
Project) ทางน�้า (Water Transportation) เชื่อม
ต่อทางบก (Land Transportation) ทางราง (Rail 
Transportation) ทางอากาศ (Air Transportation) 
และทางท่อ (Pipeline Transportation)

(๒) โครงการ “คลองกระ” ออกแบบให้มี
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรม
แบบต่อเนื่อง ได้แก่ อุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี 
อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ อุตสาหกรรม
ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล, อุตสาหกรรม
อิเลคทรอนิกส ์  อุตสาหกรรมป ้องกันประเทศ 
อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และ 
อุตสาหกรรมบริการ

(๓) โครงการ “คลองกระ” ออกแบบให้
เกิดความสมบูรณ์ในการเดินเรือทุกประเภท มี
การพัฒนาก่อสร้างท่าเรือน�้าลึก ๒ ฝั ่งทะเลไทย
พร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่นๆ ในการเดินเรือ  
ขณะแวะพักขนถ่ายสินค้า เติมน�้ามันเชื้อเพลิง เติม
น�้าจืดและซ่อมบ�ารุงเรือ เป็นต้น

(๔) โครงการ “คลองกระ” ออกแบบให้มี
เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณ ๒ ฝั่งคลอง หรือ
บริเวณแนวคลอง เพื่อประโยชน์ส่งเสริม และ
อ�านวยความสะดวก รวมทั้งให้สิทธิพิเศษในการ
ด�าเนนิธุรกจิต่างๆ ของผูป้ระกอบการ หรอืกจิการอ่ืน
ได้ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้า
ไทยในเวทีต่างประเทศ น�าไปสู่ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ประเทศต้องรอไปก่อน
โครงการฯ เหล่านี้ลงทุนโดยรัฐด้วยเงินกู้

จ�านวนมาก ต้องแบกดอกเบี้ยกันหลังอานเลยละ 
กอปรกับเป็นโครงการบริการสาธารณะจะขูดรีดค่า
บริการจากประชาชนตาด�าๆ ก็กระไรอยู่ จุดคุ้มทุน
โครงการฯ ใช้เวลานานและมีก�าไรน้อย

นโยบายสภาพัฒน์ฯ เป็นการฝันกลางวันรึ
เปล่า?  ใช้แผนพัฒนาประเทศมา ๑๑ ฉบับแล้ว 
คนจนยังจนดักดานซ�้าซาก และยังพบอีกว่า
หลายๆ โครงการแสดงตัวออกนอกหน้าเป็นเจ้าภาพ
เสียเอง เช่น โครงการท่าเรือทวาย ในพม่า ซึ่งมี
ที่มาและที่ไปโดยเริ่มต้นจากรัฐบาลทักษิณฯ 
มูลค่าโครงการลงทุน ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ได้  
ส ่งมรดกต่อรัฐบาลสมัครฯ สมชายฯ และ       
ยิ่งลักษณ์ฯ ท้ายที่สุดสภาพัฒน์ฯ และคมนาคม
ยงัผลกัดนัให้รฐับาล พลเอก ประยทุธ์ฯ รับเป็น
เจ้าภาพต่อได้ส�าเร็จ ทั้งๆ ที่โครงการนี้ ญี่ปุ ่น
ซาโยนาระไปนานแล้ว และจีนก็ ‘จ้ายเจี้ยน’ เช่น
เดียว  กันเพราะไม่คุ้มค่าในการลงทุน และไม่มีเรือ
เดนิสมทุรชาตไิหน อ้อมโลกขนสนิค้ามาเทียบท่าเรอื
ทวาย แล้วขนขึน้บกผ่านภูเขาสงูเหวลกึสูก่าญจนบรุี
ไปยังมาบตาพุด/แหลมฉบัง เกิดค่าใช้จ่ายด้าน       
โลจิสติกส์ ๒ เท่าตัว รวมทั้งเสียเวลาจากการขน 
ถ่ายสินค้าจากเรือขึ้นบก และจากบกลงเรือ

เตือนอีกครั้งไม่มีประเทศไหนขนสินค้า
ระหว่างประเทศจ�านวนมากๆ โดยทางบก 
นอกจากค่าขนส่งจะโคตรแพงแล้วยงัมอีบุตัเิหตุ
ระหว่างทางอีกด้วย ยังไม่เข็ดหลาบอีกหรือ? 
คนไทยล้มตายด้วยอุบัติเหตุทางถนนเกือบมาก
ท่ีสุดในโลก ทั้งทางรถไฟและทางรถยนต์

สร้าง “คลองกระ” เชื่อม ๒ ฝั่งทะเล
ไทย คือ การสร้างและกระจายรายได้ 
ให้คนไทยทั้งแผ่นดิน อยู่ดีกินดี

จากต�านานการศึกษาความเป็นไปได้ ของ
โครงการ สร้าง “คลองกระ” เชือ่ม ๒ ฝ่ังทะเลภาค



41เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๒ เดือน มีนาคม - เมษายน ๒๕๕๙  

ก้าวข้ามความกลัวในอดีต สู่ความกล้า
ในปัจจบุนั

ความคิด ความพยายามและการศึกษาหา
ข้อสรุปเพื่อจะสร้างคลองกระ เชื่อม ๒ ฝั่งทะเลไทย 
ให้เกิดเป็นเส้นทางการเดินเรือโลก มีมานานกว่า 
๓๐๐ ปี ส�าหรับการศึกษาความเป็นไปได้ในการขุด
คลองกระ (ขั้นต้น) ที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์ เชื่อ
ถือได้ เหมาะสม จัดท�าขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ โดย
กลุ ่มบริษัท Tippelt Abbets Mc Carty and  
Stratton (TAMS) แห่งสหรัฐฯ

ปัจจุบันนี้ มีกลุ ่มนักวิชาการจากสถาบัน
ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศจ�านวนมาก ได้
น�าผลการศึกษาของบริษัท (TAMS) มาทบทวน 
วิเคราะห์ และประเมินผล ให้เป็นปัจจุบันทันสมัย มี
ข้อสรุปตรงกันว่า ไม่กระทบต่อความมั่นคงของ
ประเทศไทย ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้ สามารถ
ตอบค�าถามที่เล ่าขานอย่างน่ากลัวในอดีต ให้
กระจ่างแจ้งชัดเจนได้ เช่น

ด้านการป้องกันประเทศ มีค�าถามส�าคัญ
ว่า การขุดคลองจะเป็นการแบ่งประเทศ ออกเป็น   
๒ ส่วน หรือไม่? และจะอ�านวยให้ปัญหา ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ รุนแรงขึ้นหรือไม่?

จากค�าถามดังกล่าว อธิบายเป็นค�าตอบได้
ว่า พ้ืนท่ีแนวก่อสร้างคลองกระ ที่มีการศึกษา
ความเหมาะสมไว้นั้น มีพิกัดที่ต้ังอยู่ในอาณา 
เขต และดินแดนประเทศไทย รัฐบาลไทย และ
ประชาชนชาวไทยเป็นเจ้าของคลองกระ พร้อม
กับมีอ�านาจอธิปไตยอย่างสมบูรณ์ ทั้งในด้าน
นิติบัญญัติ ตุลาการและบริหาร ในการใช้อ�านาจ
เหนือบริเวณคลองกระ ที่มีลักษณะเป็นน่านน�้าใน
ประเทศไทย สามารถบริหารจัดการใช้ประโยชน์
น่านน�้าตนเอง รวมทั้งจัดการบริหารสาธารณะ และ
จดัประโยชน์เพือ่ส่วนรวมในเรือ่งทรพัยากรธรรมชาติ
ได้อย่างเต็มที่ ฯลฯ

กรณคีวามหวาดกลวัว่า สร้างคลองกระ
แล้ว จะแบ่งประเทศไทยออกเป็น ๒ 
ส่วนหรือไม่?

ค�าตอบประเด็นนี้ อธิบายขยายความ  
ได้ว่า “คลองกระ” จะมลีกัษณะทางกายภาพเสมอืน
แม่น�้าเจ้าพระยา (หรือ แม่น�้าอื่นๆ) ที่มีแนวคลอง 
๗๗๒ กิโลเมตร ความกว้าง ๒๐๐-๒๕๐ เมตร และ
ความลึก ๘ เมตร ขณะเดียวกันมีสะพานข้าม ๒ ฝั่ง
แม่น�้าอีก ๔๙ แห่ง และมีอุโมงค์ลอดใต้แม่น�้า ๑ 
แห่ง เพื่อเชื่อมการคมนาคม ๒ ฝั่งแม่น�้า ให้สัญจร
ไปมาสู่กันโดยสะดวก

แม่น�้าเจ้าพระยาเปรียบเสมือนเส้นเลือด
ใหญ่  กระจายความเจรญิหล่อเลีย้งประชาชน ๒ ฝ่ัง
แม่น�้าด้วยความอุดมสมบูรณ์มาตลอดหลายร้อยปี  
อกีทัง้ ประวตัศิาสตร์ในอดตี กไ็ม่ปรากฏพงศาวดาร
ว่า มีประชากร ๒ ฝั่งแม่น�้าแบ่งปันและแย่งชิง
พื้นที่แยกการปกครองออกจากประเทศไทย

ดังนั้น การสร้าง “คลองกระ” เชื่อม ๒ ฝั่ง
ทะเลไทย มีความยาวประมาณ ๑๑๐-๑๒๐ 
กิโลเมตร  กว้างประมาณ ๓๐๐-๓๕๐ เมตร และ
ลึกประมาณ ๒๕-๒๗ เมตร เสมือนเป็นแม่น�้า
สายส�าคัญของประเทศ เพื่อใช้ประโยชน์การเดิน
เรอืพาณิชย์ และการรกัษาผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล รวมทั้งป้องกันประเทศในยามสงคราม จึงมี
สภาพแวดล้อมเฉกเช่นการด�าเนนิชวีติของประชาชน
ริมฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยา

การเกดิขึน้ของ “คลองกระ” มไิด้แบ่งประเทศ 
ไทยออกเป็น ๒ ส่วน หรอื ๒ เกาะแต่อย่างใด เพราะ
แผ่นดินใต้คลองยังเชื่อมต่อโดยธรรมชาติเช่น
เดิม นอกจากนั้น การสัญจร หรือการจราจรไปมาสู่
กันของประชาชน ก็มิได้ถูกตัดขาดจากกัน เพราะ
จากการออกแบบด้านวิศวกรรมการขนส่ง จะมี
การสร้างสะพานข้ามคลองกระ และอโุมงค์ลอด
ใต้คลอง เชื่อมการจราจรได้สะดวกตามปกติ 
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ส�าหรับประเด็นเป็นห่วงเป็นใยว่า 
สร้าง “คลองกระ” แล้วจะเอื้ออ�านวย
ให้ปัญหา ใน ๓ จังหวัด ภาคใต้ 
รุนแรงขึ้นหรือไม่?

ค�าตอบดังกล่าวอธิบายได้ว่า เมื่อย้อนรอย
ประวัติศาสตร์ปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  
เป็นปัญหาสะสมและทับถมมาจากปัญหารากเหง้า 
ก็คือ ความยากจนของประชาชน อันมาจาก
เศรษฐกจิ ทีพ่ฒันาไม่เท่าเทยีมภมูภิาคอืน่ๆ และ
การไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการ
ยุติธรรมในระดับพื้นฐาน ตลอดจนไม่มีส่วน
ร่วมทางการเมือง เป็นต้น  เมื่อรัฐบาลในอดีต
แก้ไขปัญหาเหล่านีล่้าช้า  จงึมกีารรวมตวัรวมใจของ
พี่น้อง ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปลูกฝังความเชื่อ
และความคิดที่ผิด  ด ้วยการใช ้ เงื่อนไขด ้าน
วัฒนธรรม สังคม และศาสนาเป็นอ�านาจต่อรองให้
ได้รับความเป็นธรรม กระท่ังน�าไปสู่การก่อการร้าย 
อย่างไรก็ตาม ความไม่สงบที่เกิดขึ้นใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ นั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถ
ควบคุมสถานการณ์ มิให้ขยายการก่อความไม่
สงบไปยังพื้นที่อ่ืนๆ โดยใช้ยุทธศาสตร์พระ 
ราชทานฯ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 

ประโยชน์ของโครงการ “คลองกระ” พี่น้อง
ประชาชนในจังหวัดภาคใต้จะได้รับอย่างเป็นรูป
ธรรมอันดับแรก ก็คือ จะเกิดการสร้างงาน สร้าง
อาชีพ และสร้างรายได้ จาก ๓-๕ หมื่นอัตรา 
(ระยะสัน้-ปานกลาง) จนถงึ ๓-๕ ล้านอตัรา (ระยะ
ยาว) ต�าแหน่งงานต่างๆ พี่น้องภาคใต้จะได้รับ
โอกาสเป็นล�าดับแรกในการสร้างอาชีพและรายได้ 
นอกจากนัน้ รฐับาลสามารถน�ารายได้ต่างๆ จากการ
บริหารคลอง มาจัดสรรใช้จ่ายเพื่อการพัฒนา ๓ 
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ หรอืท้องท่ีต่างๆ เป็นไปตาม
ความต้องการของประชาชน

ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน มีค�าถาม
ส�าคัญว่า เน่ืองจากโครงการฯ ต้องใช้เงินลงทุน

สูงมากจะมีผู้สนใจลงทุนหรือไม่ และเกิดความ
คุ้มค่าอย่างไร? ตอบค�าถามดังกล่าวได้ว่า  นัก
ลงทุนให้ความสนใจ โครงการ “คลองกระ” 
เพราะ

๑. ภมูริฐัศาสตร์ไทย มคีวามเป็นเลศิ ดงัน้ี
 - ที่ตั้งภูมิศาสตร์ประเทศไทย อยู่ใน

ศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน และมีพรมแดน
ติดกับประเทศเพื่อนบ้านมากที่สุดจึงมีขนาดของ
ตลาดที่ใหญ่ และขยายความเจริญต่อเนื่องได้มาก
ที่สุดในอนาคต

 - มีความได้เปรียบด้านยุทธศาสตร์
การคมนาคม ท้ังทางบก และทางอากาศ  โดย
เป็นศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
เชื่อมต่อกับเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ ทั้งนี้เมื่อรวมประชากรเอเชียตะวัน
ออกเฉยีงใต้ (๖๑๐ ล้านคน) เข้ากบัเอเชยีตะวนัออก 
(๑,๕๐๐ ล้านคน) และเอเชียใต้ (๑,๕๐๐ ล้านคน) 
รวมมีประชากร รอบบริเวณโครงการคลองกระ 
๓,๖๓๐ ล้านคน เกือบครึ่งหนึ่งของประชากร
โลก (๗,๓๐๐ ล้านคน)

 - เป็นยุทธศาสตร์กึ่งกลางทางทะเล
ที่สั้นที่สุด เชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรอินเดีย 
กับมหาสมุทรแปซิฟิก สามารถพัฒนาเป็น
ศนูย์กลางการเดนิเรอื และศนูย์กลางโลจสิตกิส์
ของภูมิภาคโลก

 - มีความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติต�่า  
ทั้งนี้กลุ ่มธนาคารโลกได้เก็บข้อมูลและวางแผน
จัดการความเสี่ยงต้ังแต่ ค.ศ. ๑๙๘๔ คิดความเสีย
หายโดยรวมต่อ GDP เป็น% หากเกิดภัยพิบัติขั้น
ร้ายแรงที่สุดมากกว่า ๒ เหตุการณ์ ส�าหรับประเทศ 
ไทยมีความเสี่ยงจากอุทกภัยเพียงอย่างเดียว

๒. ยุทธศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศของไทย เป็นกลางในเวทีโลก

ไทยมีนโยบายให้ความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นมิตร
กับทุกประเทศ เชื่อมโยงมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ 
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และสงัคมด้วยความไว้วางใจกัน ผกูพนัผลประโยชน์
สอดคล้องกัน (Win-Win Situation) และมีความ
ยืดหยุ่นในการแสวงหาจุดร่วมและสงวนจุดต่าง 

๓.  โครงการ “คลองกระ” เป็นการค้าขาย
ทางทะเลเพื่อสร้างแสนยานุภาพทางเศรษฐกิจ 

เนื่องจากภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศไทยมี
แนวแผ่นดินส่วนท่ีแคบขวางก้ันทะเล ๒ ด้านเช่น
เดียวกับภูมิรัฐศาสตร ์ของประเทศอียิปต ์และ
ประเทศปานามา  ซ่ึงได้สร้างคลองเชื่อม ๒ ฝั่ง
ทะเล เป็นเส้นทางเดินเรือสมุทร สามารถสร้าง
รายได้ด้านเศรษฐกิจจ�านวนมหาศาลอย่าง
มั่นคงให้กับประเทศเจ้าของคลอง 

ขณะเดียวกันจากตัวอย่างรูปแบบความ
ส�าเร็จของทั้งสองคลอง ดังกล่าว รัฐบาลนิกา 
รากัวโดยประธานาธิบดี แดเนียล ออร์เกต้า    
ลงนามในข้อตกลง เมือ่ มถินุายน ๒๕๕๖ อนมุตัิ
ให้บริษัท HK Nicara gua Canal Devlopment 
Tnvestment (HKND Group) จากฮ่องกง ได้รับ
สัมปทานโครงการฯ ๑๐๐ ปี มูลค่า ๔๐,๐๐๐ 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ

โครงการคลอง นิการากัว  ประกอบด้วย 
การสร้างคลองความยาว ๒๘๖ กิโลเมตร (ยาว
กว่าคลองปานามา ๓ เท่า) กว้าง ๒๓๐-๕๒๐ เมตร 
รองรับเรือเดินสมุทร น�้าหนัก ๔๐๐,๐๐๐ ตัน พร้อม
กับมีการสร้างท่าเรือน�้าลึก ๒ ฝั่งทะเล   สนามบิน 
ทางรถไฟ ขนานแนวคลอง และท่อล�าเลียงน�้ามัน/
ก๊าซ ตลอดจนโรงงานอตุสาหกรรมต่อเนือ่งอืน่ๆ โดย
จะใช้เวลาศึกษาความเป็นไปได้  และการก่อสร้าง
คลองอีก ๖-๑๐ ปี  โครงการนี้จะสร้างแรงงาน
ท้องถิ่นได้ ๕๐,๐๐๐ ต�าแหน่ง 

รัฐบาล นิการากัว เชื่อมั่นว่า โครงการน้ี
จะเป็นศูนย์กลางการเดินเรือสมุทรของโลก 
แทนคลองปานามาซึง่มคีวามล่าช้าและความไม่
สะดวกในการเดนิเรอื ความคาดหวงัส�าคญัทีส่ดุ 
ก็คือ คลองนี้ จะมีศักยภาพในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจเติบโตถึง ๑๐% จีดีพี (GDP) ของ
ประเทศ

ส�าหรบัโครงการ “คลองกระ” ของประเทศ 
ไทย มีนักลงทุนท้ังในประเทศและต่างประเทศ
หลายกลุ่มแสดงความสนใจลงทุนในรูปแบบ
การสัมปทานโครงการ หรือ ลงทุนร่วมกับ
รฐับาลไทย พร้อมกบัยนืยนัจากผลการศกึษาว่า
คุ้มค่าในการลงทุน

โครงการ “คลองกระ” คือ สัญลักษณ์
ความรุ่งเรืองเฟื่องฟู สู่ศตวรรษที่ ๒๑  

ศตวรรษท่ี ๑๙ เปิดใช้งาน คลองสุเอซ 
เปิดใช้งาน ค.ศ. ๑๘๑๙ เป็นเส้นเลือดใหญ่        
ฉีดเลี้ยงเศรษฐกิจให้อียิปต์เพิ่มรายได้มากกว่า ๑%  
จีดีพี  (GDP) ในแต ่ละป ี  และได ้ลงทุนขยาย
คลองใหม่ด้วยงบประมาณ ๙,๐๐๐ ล้านดอลลาร์
สหรัฐ จะเพิ่มต�าแหน่งงานได้ ๑ ล้านอัตรา และเพิ่ม
รายได้ ปีละ ๒%  จีดีพี (GDP)

ศตวรรษที่ ๒๐ คลองปานามา เปิดใช้งาน 
ค.ศ. ๑๙๑๔ เป็นเครื่องยนต์หลักสร้างเศรษฐกิจให้
ปานามา ด้วยธุรกิจโลจิสติกส์ โดย มีกองเรือ
พาณิชย์ ใหญ่อันดับที ่๑ ของโลก (๖,๓๒๓ ล�า) เพิม่
อัตราความเจริญทางเศรษฐกิจ ๓.๕% จีดีพี (GDP) 
ใน พ.ศ. ๒๕๕๓ และหลงัการพฒันาขยายคลอง จะ
มีอัตราการขยายตัว ระหว่าง ๙.๒-๑๓.๐%  จีดีพี 
(GDP) ใน  พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

ศตวรรษท่ี ๒๑ คลองนิการากัว จะเปิดใช้
งาน ค.ศ. ๒๐๒๐ เป็น เครื่องจักรกลขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ นิการากัวให้เติบโต มากกว่า ๑๐%   
จดีพี ี(GDP) ในแต่ละปี และทีส่ดุของทีส่ดุ คอื บท
พสิจูน์วสิยัทศัน์และการตดัสนิใจอย่างหาญกล้า
ของประธานาธิบดี แดเนียล ออร์เกเต้ จะ
เนรมิตเศรษฐกิจสร้างความเจริญ ให้ประชาชน 
นิการากัว ได้เฉกเช่น คลองสุเอซ และคลอง
ปานามา หรือไม่? 
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ศตวรรษที่ ๒๑ คลองกระ จะเป็นเครื่อง 
ยนต์กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ไทยรุ่งเรือง
เฟื่องฟู สู่ศตวรรษที่ ๒๑  หรือไม่??? อยู่ที่การกล้า
ตดัสินใจและท�าการใหญ่ของผูน้�าประเทศ  เพือ่ชาติ
บ้านเมือง

ผู้น�าประเทศต้องไม่กลัวที่จะท�าการ
ใหญ่ และกล้าตัดสินใจเพื่อท�าการ
ใหญ่นั้น

ยุคสมัยการล่าอาณานิคมของประเทศ
มหาอ�านาจส้ินสลายลงแล้ว  ประเทศอาณานิคม 
ต่างก็ได้รับอิสรภาพถ้วนหน้า ส�าหรับประเทศไทย 
ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นหรืออาณานิคมของชาติ
ใด จึงไม่มีเงื่อนไขผูกพันให้เกิด “ความกลัว” ซึ่ง

ครั้งหนึ่งในอดีต เป็นอุปสรรคขัดขวางการสร้าง 
“คลองกระ” ฉะนั้นแล้ว ผู้น�าประเทศต้องกล้าขจัด
ความกลวัเก่าๆ ออกจากสมอง  มองไปข้างหน้าและ
กล้าตัดสินใจท�าการใหญ่เพื่อบ้านเมือง อีกท้ังต้อง 
“ปล่อยวาง” งานเล็กๆ จุกจิกๆ ไม่ให้รกรุงรัง 
ฝังอยู่ในสมอง เมื่อสมาธิมา ปัญญาก็เกิด จะ
สามารถแก้ปัญหาวิกฤติสับสนลุล่วงด้วยดี โดย
เฉพาะการแก้ปัญหาเศรษฐกจิและความยากจน  
อันเป็นภัยต่อความมั่นคงทุกด้าน
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พล.อ.มนู  สายัณห์นิโครธ

นักเรียนนายร้อย
อ่านตรงนี้ 

ค�ำว่ำ “ความจงรักภักดี” เป็นภาษาไทย 
ที่คนไทยได้รู ้จัก ได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เด็กแม้ใน
ปัจจุบันนี้ คสช. ก็ได้จัดท�าเพลงขึ้นมา มีถ้อยค�า
แสดงความหมายของค�านี ้เปิดวทิยเุมือ่ใดกจ็ะได้ยนิ
เพลงดังกล่าวอยู่ทุกวัน 

ในสมัยที่ผู้เขียนเป็นนักเรียนนายร้อย (พ.ศ. 
๒๕๐๖ - ๒๕๑๐) คนไทยโดยทั่วไปไม่มีการแสดง 
ออกถึงความจงรักภักดีอย่างชัดเจน แสดงให้เห็นว่า
มีอยู่ในตัวตน อาจจะมีบ้างในคนอีกหลายคนที่คน
เหล่านั้น “ไม่มี” แต่ไม่กล้าท่ีจะแสดงตัวตนให้เป็นที่
รู้เห็นแก่ผู้อื่น

กับคนสมัยนี้  ได้ทดลองด้วยตนเองแล้ว 
แกล้งพูดเล่น สอบถามให้อธิบายค�าว่าจงรักภักดีนี้
ว่า มีความหมายอย่างไร จะใช้ค�านี้อย่างไร จะใช้
กับใคร จะใช้เมื่อใด ส่วนใหญ่ไม่สามารถอธิบาย
ความให้เป็นที่ชัดเจนได้ หรือจะให้ตกลงใจว่า คน
สมัยนี้ ไม่รู้จักค�าว่าจงรักภักดี หรือจะให้เข้าใจว่า 
คนที่รู้จักค�านี้เพียงแต่เคยอ่าน เคยได้ยิน แต่กับตัว
ของเขาเอง เขาไม่รู้ ไม่เคยคิด ไม่เคยมีความรู้จริง ๆ 
ว่า เขาจะจงรักภักดีกับสิ่งใด มันน่าตกใจจริง ๆ 

ความหมายจากพจนานุกรม จงรักภักดี เป็น

ค�ากรยิา มคีวามหมายว่า “ผกูใจรกัด้วยความเคารพ
นับถือหรือรู ้คุณอย่างยิ่ง” ในหนังสือพจนานุกรม 
บอกเพียงแต่ความหมายเอาไว้เท่านั้น การที่จะน�า
ไปใช้อย่างไรนั้น จะต้องได้มาจากการอบรมสั่งสอน 
จาก พ่อ แม่ ครู อาจารย์ จึงต้องถ่ายทอดความรู้    
ที่มีอยู่ซึ่งได้รับการอบรมสั่งสอนมาตั้งแต่การเรียน
หนังสือในชั้นประถมศึกษาว่า ค�าว่า จงรักภักดี จะ
ใช้กับสิ่งที่สูงสุด ได้แก่ ประเทศชาติ ใช้กับบุคคล  
อันเป็นที่เคารพสูงสุด คือ พระมหากษัตริย์ ต่อมาก็
มีคนน�าไปใช้กับสถาบันการศึกษาบ้าง ห้างร้าน
บริษัทบ้าง เช่น อบรมให้เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง 
มีความจงรักภักดีกับองค์กร ซึ่งหมายถึงตัวบริษัท 
อันเป็นเจ้าของกิจการ ต่อมาก็มีคนใหญ่คนโต ดุด่า
ขี้ข้าของตัวเองว่าไม่จงรักภักดีกับตัว บรรดาขี้ข้า     
ขี้ครอกลิ้นยาวทั้งหลายถือโอกาสวันตามเทศกาล  
ไปอวยพรเจ้านายก็เพื่อไปมอบความจงรักภักดีว่า 
ยังแนบแน่นอยู่ไม่เสื่อมคลาย

สมัยที่ เป ็นนักเรียนนายร ้อย อาจารย ์ 
พ.อ.หญิง พะยอม  สัจจานนท์ อาจารย์วิชาภาษา
ไทย ออกข้อสอบซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่จะท�าผิด
เหมือนกับคนในสมัยนี้ก็คือ ใช้ค�าว่า “ถวายความ

เสนาศึกษา
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จงรักภักดี...” ซึ่งผิดหลักภาษาไทย เพราะ “จงรัก
ภักดี” เป็นค�ากริยาไม่ใช่ค�านามที่จะหยิบยกยื่นให้
จับต้องได้ เมื่อเป็นค�ากริยาจึงต้องใช้ค�าว่า แสดง 
เป็นการแสดงกริยิา คอื “แสดงความจงรกัภกัด”ี เม่ือ
ผดิไปแล้วในสมยัเป็นนกัเรยีนค�า ๆ นีจ้งึไม่เคยใช้ผดิ
อีกเลย แต่ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันว่า ท�าไม ใน
สมัยนี้เมื่อถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธ.ค. หรือ 
๑๒ ส.ค. ก็ตาม สื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ วิทยุ 
โทรทัศน์ แม้แต่บางครั้งข่าวสารจากทางราชการ ก็
ใช้ค�าว่า “เพือ่ถวายความจงรกัภักด”ี หรอืถงึยคุท่ีคน
ไทยมันพร้อมใจกัน ชุ่ย พร้อมใจกันโง่ ก็ไม่ทราบ

คนไทยในยุคนี้  ที่มีความจงรักภักดีต ่อ
ประเทศชาติ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ยังมีอยู่
มาก แต่ไม่ค่อยจะแสดงออก เก็บตัวเงียบ และมีอีก
เป็นจ�านวนไม่น้อยแปรเปลี่ยนไป จงรักภักดีกับคน
ชั่ว รวมตัวกันเป็นพวกช่ัวร้าย คิดแต่จะหาประโยชน์
ใส่ตัวและพวกพ้องของมันเท่าน้ัน จ�าค�ากลอนของ
คุณเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ ท่อนหนึ่งได้ว่า “เพียง
เงินไม่กี่บาท มันเป็นทาสของคนช่ัว” น่ีเป็นเพียง
ประโยคตัวอย่างที่แสดงจิตส�านึกของคนที่ไร้ความ
จงรักภักดี

มีนิทานเรื่องหนึ่งเขียนเล่าว่า มีบ้านไม้สัก
หลังใหญ่ปลูกอยู ่ท่ามกลางแมกไม้ มีเรือกสวน      
ไร่ นา อยู่ล้อมรอบ คนในบ้านแต่เดิมมีไม่มากนัก 
แต่ต่อมาก็มีลูกหลานเพิ่มขึ้นมากมายจนบ้านเริ่ม  
จะคับแคบ เรือกสวน ไร่ นา ที่มีอยู่ก็เริ่มไม่เพียงพอ
ต่อการกินอยู่ มีคนชั่วในบ้านหลังนี้คนหนึ่ง คิดไม่ดี 
เหน็แก่ตวัอย่างร้ายกาจ แอบขโมยงดัไม้บ้านไปขาย 
หน�าซ�้ายังหลอกลวงคนในบ้านท่ีไม่เอาใจใส่สิ่งใด ๆ 
ในบ้านของตนว่า ตรงนั้นช�ารุด ตรงนี้ไม้ผุ ต้อง
ซ่อมแซม มันถอดเอาไม้สักไปขาย เอาไม้ฉ�าฉาย้อม
สีมาติดต้ังทดแทน ผู้คนในบ้านสรรเสริญเยินยอ คน
ที่รู้ความจริงมันก็แบ่งเงินสกปรกท่ีได้มาปิดปากเสีย
สนิท นานวันเข้าบ้านก็เริ่มช�ารุดเสียหาย มันคนนั้น
ก็บอกผู้คนว่า ควรจะรื้อบ้านออกเอาไม้สักเก่านี้ไป

ขาย ได้เงินมาปลูกตึกอยู่ดีกว่า แข็งแรงกว่า ปลวก 
มอด ท�าอะไรไม่ได้อีกด้วย คนหลายคนในบ้านมัน
เห็นด้วย จะช่วยกันรื้อบ้าน เพื่อจะได้ปลูกตึกใหม่

พวกมันหารู้ไม่ว่า ตึกที่ปลูกสร้างด้วย อิฐ
และปูนซีเมนต์นั้น มีอายุได้เพียง ๔๐ - ๕๐ ปี ก็จะ
หมดสภาพ ต้องทุบทิ้งสร้างใหม่ แต่บ้านไม้สักอยู่ได้
เป็นร้อยปี แต่ด้วยกิเลส หน้ามืดตามัว ผู้คนก็คิดแต่
จะปลูกบ้านใหม่ เพราะเบื่อหน่ายของเก่า หลงผิด 
และจะต้องผิดหวังเพราะหวังผิด ลองคิดกันดูว่า
ท�าไมผู้คนจึงไม่รู้คุณค่าของบ้านไม้สัก

ผู ้เขียนสนใจ อุปนิสัย และความเข้มแข็ง
อดทนของคนญี่ปุ่น สนใจศึกษา ยามาดะ ที่มารับ
ราชการไทยในสมัยพระเจ้าปราสาททอง สนใจที่
ญี่ปุ่นสามารถสู้รบในสงครามโลกครั้งที่ ๒ ได้ด้วย
แสนยานุภาพของตนเอง พวกเขาก็นับถือพุทธ
ศาสนาเหมือนกับคนไทยเรา แต่ของเขามีการกลาย
ไปบ้าง เรียกว่า ศาสนาชินโต

ศาสนาชินโต มีข้อก�าหนดแต่ในเรื่องพิธีการ 
และการปฏิบัติตน ตามแบบธรรมเนียม ไม่มีการ
สอนบาปบุญคุณโทษ ไม่บอกนรก สวรรค์ และไม่ชี้
ทางรอดพ้นจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่พึงปรารถนา และ
นี่เองผลโดยตรงแห่งพิธีการของชินโต ท�าให้เกิด
ความ “ภักดี ๓” ขึ้นในใจของคนญ่ีปุ่น คือ

๑. ความจงรักภักดีต่อครอบครัว
๒. ความภักดีต่อชุมชน
๓. ความภักดีต่อรัฐอันแสดงออกด้วยองค์

จักรพรรดิ
ภายในครอบครัว พิธี ไหว ้ผี เรือนหรือผี

บรรพบุรุษเป็นสาระอันส�าคัญที่สุด พิธีนี้เป็นเหตุ
ส�าคัญในการก่อตั้งครอบครัวญี่ปุ ่น และเป็นการ
ก�าหนดความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวอีกด้วย เมื่อ
ครอบครัวเป็นหน่วยเล็กที่สุดของสังคม หลักการ
ปฏิบัติใด ๆ ในครอบครัว และหลักความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในครอบครัว ก็ย่อมจะส่งผลการ
ปฏิบัติไปถึงมวลชนในสังคม และส่งผลไปถึง
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ประเทศชาติในที่สุด เหมือนกับค�าพูดของคนไทยที่

ว่า ระเบียบวินัย เริ่มจากภายในบ้าน แต่คนไทยได้

แต่พูด ไม่คิดจะท�า ไม่คิดจะปลูกฝังกันอย่างจริงจัง 

วันดีคืนดีก็จะอบรมสร้างเสริมตั้งแต่เด็ก ๆ โตขึ้นจะ

ได้เป็นผูใ้หญ่ท่ีด ีในเวลาเดยีวกนั ผูใ้หญ่ท้ังหลายยงั

คงกระท�าตนที่ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีให้เห็นโดยเด่นชัด

ได้ มิหน�าซ�้าคนไม่ดียังผลเกิดเป็นคนระดับผู้น�าอีก

เสียด้วย 

อีกค�าหนึ่งที่จะต้องหยิบยกมาประกอบเรื่อง

ของ ความจงรักภักดีในฉบับนี้ก็คือ “บูชิโด” ค�าว่า 

บูชโิด แปลว่า หนทางของนกัรบ หมายถงึ ความกล้า

หาญเสียสละที่จะมีต่อความภักดี ข้อสองและข้อ

สาม คือ สังคม และประเทศชาติ การปฏิบัติต่าง ๆ 

ยึดถือแบบธรรมเนยีมประเพณ ีผูท้ีฝ่่าฝืนหรอืกระท�า

ผิด จะถูกสังคมลงโทษ แทบจะกล่าวได้ว่า หมดสิ้น

ความเป็นคนญี่ปุ่นไปเลย สังคมรังเกียจ ไม่คบค้า

สมาคมด้วยโดยเด็ดขาด และโดยพร้อมเพรียงกัน 

คนผู้โดนเช่นน้ีจะอยู่อย่างไร การลงโทษด้วยวิธีนี้ 

เป็นที่เกรงขาม และมีผลในทางป้องกันความผิด  

ต่าง ๆ ได้จริงจังด้วย

ถ้าจะเปรียบเทียบกับเมืองไทย ในประมาณ

ร้อยกว่าปีมาแล้ว ในสมัยรัชกาลท่ี ๓ คนไทยเริ่มติด

ฝิ่น สังคมไทยถือเป็นพฤติกรรมท่ีน่ารังเกียจมาก

ที่สุด มากกว่าคนติดเหล้า คบหญิงโสเภณีจนเป็น

โรคร้าย หรอืมหีน้ีสนิล้นพ้นตวั หรอืเป็นโจรผูร้้าย แต่

สังคมไทยมิได้ตั้งข้อรังเกียจเท่ากับคนติดฝิ่น ทาง

ราชการในสมัยรัชกาลที่ ๓ จึงออกกฎหมายบังคับ

ให้คนไทยที่ติดฝิ่น ผูกปี้เป็นจีน และเสียภาษีปี้อย่าง

คนจนี สรปุว่าเป็นการลงโทษท่ีเสมอืนว่ามใิช่เป็นคน

ไทยอีกต่อไป (ค�าว่าปี้ คือ ตราครั่งที่ท�าขึ้นผูกข้อมือ

คนจีน เป็นเครื่องแสดงว่าได้เสียเงินเสียภาษีให้ทาง

ราชการบ้านเมืองแล้ว)  นี่คือเรื่องราวในอดีต แต่ใน

ปัจจุบัน ผู้ค้ายาเสพติด ผู้ติดยาเสพติด ของบ้าน

เมอืงเราจะท�ากนัอย่างไรให้พวกเขาได้เกดิความรูส้กึ

ที่จะกลับเนื้อกลับตัวกันได้บ้าง

การลงโทษโดยตรง คือ การขับไล่ออกจาก

สังคม เป็นการลงโทษที่รุนแรง และก็ยังมีวิธีลงโทษ

ที่เบากว่าส�าหรับคนที่ยังไม่ถึงกับผิดนัก แต่อยู่ใน

ข่ายที่จะต้องได้รับการตักเตือน เช่น บรรดาผู้คนที่

ใจคอคับแคบ ไม่เผื่อแผ่ต่อเพื่อนบ้านที่ประสบ

เคราะห์ หรือค้าขายเอารัดเอาเปรียบลูกค้า เป็นต้น 

วิธีการออกจะพิสดาร และไม่มีใครรับผิดชอบ ดูจะ

เป็นเจตนาของสังคมมากกว่า ตามเมืองเล็ก หรือ

หมูบ้่านญ่ีปุ่นจะมพีธีิแห่ศาลเจ้าขนาดเลก็ มคีนหาม

หลายสิบคน พอเจ้าขึ้นวอแล้ว คนหามวอจะเดินไป

ทางไหนก็ได้ ตามแต่เจ้าอยากจะไป ขบวนแห่เจ้า

นั้นมีชายหนุ่มหลายสิบคน น�าขบวน นุ่งผ้าเต่ียว ใช้

ผ้าโพกหัว ไม่ใส่เสื้อ กระโดดโลดเต้นไปเหมือนคน

เสียสติ ขบวนแห่เจ้านี้ปกติก็จะไปตามถนนหนทาง

รอบ ๆ หมูบ้่าน บางทกีพ็ุง่ไปทางโน้นบ้าง ทางนีบ้้าง 

สุดแต่อารมณ์ของคนหลายสิบคนที่ช่วยกันหามบ้าง 

ลากบ้าง ดันบ้าง ในวันนี้ถ้าใครอยู่บ้านสองชั้น หรือ

สูงกว่านั้นก็ต้องปิดหน้าต่างชั้นบนให้มิดชิด เพราะ

ใครจะดูจะมองเจ้าจากที่สูงกว่าไม่ได้ ถ้าวอของเจ้า

กระทบบ้านเรือนผู้ใด หรือแม้แต่กันสาด หรือขอบ

รั้ว ก็แสดงว่าเจ้าไม่พอใจเจ้าของบ้านนั้น แต่ถ้าวอ

เจ้าบุกเข้าบ้านเรือนหรือร้านผู้ใดแล้ว แปลว่าเจ้า

เจตนาลงโทษ ผู้คนที่อาศัยอยู่ในบ้านจะต้องหนีให้

พ้น มิฉะนั้นอาจจะได้รับบาดเจ็บหรือถูกฝูงชน

เหยียบตาย วิธีการลงโทษของสังคมญี่ปุ่นแบบนี้ ใช้

ลงโทษกับผู้ไม่สุจริต ไม่เอ้ือเฟื้อต่อสังคม เอาผิด

อะไรกับใครไม่ได้ เสียหายทั้งข้าวของและชื่อเสียง 

เมือ่สงัคมมอี�านาจ ผูค้นกเ็กรงขาม และมคีวามภักดี 

อย่างหนักแน่น ก็ไม่ทราบว่าประเพณีนี้ยังด�ารงอยู่

หรือไม่ แต่คิดดูแล้วจะมาใช้กับเมืองไทย คนไทยคง

ไม่ได้ คงจะมีการกลั่นแกล้ง ระดมผู้คนท�าร้ายกัน

โดยไม่มีมูลเหตุแห่งความจริงก็อาจเกิดขึ้นได้

ป ัญหาของชาติบ ้านเมืองนั้นมีมากมาย

สารพัด แต่ละประเทศก็ล้วนมากปัญหา บางอย่าง

กม็คีล้ายกนั บางอย่างกแ็ตกต่างกนัไป ทีแ่น่นอนคือ
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ความเป็นอนิจจัง ความไม่เที่ยงแท้ทั้งหลายนั่นเอง 
คนญ่ีปุ่นในปัจจุบัน ดูถูกว่าคนญี่ปุ ่นในสมัยก่อน 
สาเหตุมาจากการพ่ายแพ้สงคราม ศาสนาชินโด   
ถูกมองว่าชักน�าประเทศไปสู ่สงคราม คนญี่ปุ ่น
นับถือศาสนาในทางติดยึด มิใช่ การปล่อยวาง ก็
เหมือนคนไทยในปัจจุบันท่ีติดยึด ติดยึดบุคคล ติด
ยึดพระองค์โน้น องค์น้ี บางคนติดยึดสิ่งศักดิ์สิทธิ์  
ตดิกนัขนาดหนกั ในเวลาเดยีวกนั บางคนไม่เชือ่เลย
ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง ยึดถือแต่กรรมดีกรรมชั่ว คือ
การท�าความดีละเว้นความชั่ว เป็นบรรทัดฐาน 
วัฒนธรรมสับสนปนเป ไม่รู ้ว่าของชาติไหน ไหล
เข้าไปอยู่กับชาติไหน ไม่รู้รักษาธรรมเนียมประเพณี
ของตนเองกัน ไม่คิดกันเลยจริง ๆ 

จึงขอเขียนมาให้นักเรียนนายร้อยได้หวน
ระลึกถึงค�าว่า “จงรักภักดี” มีอยู่ในใจหรือไม่ รู้หรือ
ไม่ ท�าหรือไม่ เพราะจบการศึกษาออกไปรับใช้ชาติ 
จะต้องมี ถ้าไม่มี ท�าอะไรมันจะติดขัด อาชีพทหาร
ซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องมีความจงรักภักดี ต่อชาติบ้าน
เมือง และต้องไปอบรมสั่งสอนผู้คนให้มีความจงรัก
ภักดีอีกด้วย ขอปิดท้ายด้วยวลีเดิมว่า บุคคลผู้อุทิศ
ตนแก่ชาติบ้านเมืองได้คือผู้บริสุทธิ์และจะไม่ยอมมี
หนี้บุญคุณใด ๆ กับคนชั่วโดยเด็ดขาด   
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ในปัจจบุนัอ�ำนำจตลุำกำรตำมรฐัธรรมนญู
แห่งรำชอำณำจกัรไทยได้แบ่งระบบศำลออกเป็น  ๔ 
ประเภท แยกออกจำกกันโดยเด็ดขำด ศำลที่มี อำยุ
มำยำวนำนกว่ำ ๑๐๐ ปี ได้แก่ ๑) ศาลยุติธรรม 
เป็นศาลทีม่อี�านาจพจิารณาพพิากษาคดท้ัีงปวง 
เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมำยบัญญัติให้อยู่
ในอ�ำนำจศำลอื่น ๒) ศาลทหาร มีอ�ำนำจพิจำรณำ
คดีอำญำทหำรและคดีอื่นตำมที่กฎหมำยบัญญัติ 
ส่วนศำลที่เพิ่งเกิดใหม่มีอำยุไม่ถึง ๒๐ ปี ได้แก่ ๓) 
ศาลรฐัธรรมนญู มอี�ำนำจพจิำรณำ พพิำกษำ วนิจิฉยั
คดีรัฐธรรมนูญหรือปัญหำเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ และ 
๔) ศาลปกครอง เปิดด�ำเนินกำรในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ 
มอี�ำนำจพจิำรณำ พพิำกษำคดปีกครอง คดปีกครอง 
คือคดีที่มีข้อพิพำทระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐหรือ  
เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐด้วยกัน หรือระหว่ำงเอกชนกับ
หน่วยงำนของรัฐหรือเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐอันเนื่องมำ
จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
ทัง้นีก้รณีถ้ำมปัีญหำเกีย่วกบัอ�ำนำจศำลของ ๓ ศำล 
(เว้นศำลรัฐธรรมนูญ) ในกำรพิจำรณำพิพำกษำคดี 
รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้มีคณะกรรมกำรวินิจฉัย  ชี้
ชำดอ�ำนำจหน้ำทีร่ะหว่ำงศำลมำวนิจิฉยัชีข้ำดว่ำคดี

นัน้ ๆ จะอยูใ่นอ�ำนำจพจิำรณำพพิำกษำของศำลใด 
ตำม พ.ร.บ.จัดต้ังศำลปกครอง และวิธี

พิจำรณำคดีของศำลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ใน
มำตรำ ๙ วรรคหนึ่ง(๑) ศำลปกครองมีอ�ำนำจ
พิจำรณำพิพำกษำ หรือมีค�ำสั่งในเรื่องที่เป็นคดี
พิพำทเกี่ยวกับกำรที่หน่วยงานทางปกครอง หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�าการโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ไม่ว่ำจะเป็นกำรออกกฎ ค�าสั่ง หรือ
การกระท�าอื่นใด เนื่องจำกกระท�ำโดยไม่มีอ�ำนำจ
หรือนอกเหนืออ�ำนำจหน้ำที่ หรือไม่ถูกต้องตำม
กฎหมำย หรือโดยไม่ถูกต้องตำมรูปแบบขั้นตอน
หรือวิธีกำรอันเป็นสำระส�ำคัญที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับ
กำรกระท�ำนั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะ
เป็นกำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะ
เป็นกำรสร้ำงขัน้ตอนโดยไม่จ�ำเป็นหรอืสร้ำงภำระให้
เกิดกับประชำชนเกินสมควร หรือเป็นกำรใช้ดุลพินิจ
โดยมิชอบ และในวรรคที่ ๒(๑) เรื่องดังต่อไปน้ีไม่
อยู่ในอ�านาจศาลปกครองคือ การด�าเนินการ
เกี่ยวกับวินัยทหาร และตำม พ.ร.บ.วินัยทหำร 
พ.ศ. ๒๔๗๖ มำตรำ ๔ วนิยัทหำรนัน้คือ กำรทีท่หำร
ต้องประพฤติตำมแบบธรรมเนียมของทหำรมำตรำ 

พล.ท.ทวี  แจ่มจ�ารัส  ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ

คดีปกครองบางประเภท 
ที่เกี่ยวข้องกับวินัยทางทหาร 
สมควรจะอยู่ในอ�านาจของศาลใด
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หรือกระท�ำกำรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
กับกำรบริหำรบุคคลเฉพาะในส่วนท่ีเป็นโทษ 
(โดยไม่เกี่ยวข้องกับกำรแต่งตั้ง โยกย้ำยต�ำแหน่ง 
และกำรลงทัณฑ์) เช่น สั่งพักราชการ ปลดออก 
ไล่ออก จากราชการ สั่งงดหรือยกเลิกสิทธิ์     
ต่าง ๆ ที่มีสำเหตุสืบเนือ่งหรือเกี่ยวข้องมำจำก วนิัย
ทหำร และระเบียบธรรมเนียมของทหำร ศำล
ปกครองชัน้ต้น เมือ่ตรวจเงือ่นไขการฟ้องคด ีก ็จะ
สั่งจ�ำหน่ำยคดี ถ้ำมีอุทธรณ์อีก ศำลปกครองสูงสุด
ก็จะพิจำรณำสั่งจ�ำหน่ำยคดีออกจำกสำรบบควำม
เช่นกนั โดยไม่มโีอกำสเข้ำไปพจิำรณำในเนือ้หาคดี
แต่อย่างใด ว่ำกฎ ค�ำสัง่ และกำรกระท�ำ ของหน่วย
งำนและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ นั้น มีควำมถูกต้อง ชอบ
ด้วยกฎหมำยหรือไม่ ผู้ฟ้องคดี (โจทก์)  ถ้ำต้องกำร
ด�ำเนินคดีต่อ ก็ต้องไปฟ้องคดีที่ศำลยุติธรรม (ศำล
แพ่ง) ต่อไป (เพรำะคดปีกครอง ในกำรออกกฎ ค�ำสัง่ 
หรือกระท�ำอื่นใด โดยไม่ชอบด้วยกฎหมำยไม่อยู่ใน
อ�ำนำจของศำลทหำร) กว่ำจะทรำบผลในเนื้อหำ
แห่งคดี ซึ่งอำจมีอุทธรณ์ ฎีกำอีก ก็ต้องใช้เวลำนำน
มำก และมค่ีำใช้จ่ำยพอสมควร ฯลฯ ท�ำให้ผูฟ้้องคดี 
(โจทก์) ถอดใจเสียตั้งแต่ศำลปกครองสั่งจ�ำหน่ำย
คดีแล้ว ส่วนใหญ่จึงไม่มีการฟ้องต่อไป และต้อง
ยอมรับผลในกฎ ค�ำสั่งหรือกำรกระท�ำที่ออกมำนั้น 
ซึ่งอำจจะไม่ชอบด้วยกฎหมำยก็ได้ จงึเป็นช่องวา่ง
ที่ส�ำคัญไม่อำจตรวจสอบกำรใช้อ�ำนำจรัฐในฝ่ำย
บริหำรโดยฝ่ำยตุลำกำรได้ ถ้ำมีกำรตรวจสอบและ
ผลว่ำไม่ชอบด้วยกฎหมำยก็จะต้องมีการเพิกถอน 
และมีการเยียวยาหรือชดเชยความเสียหายที่
เกิดขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี (โจทก์) และสำมำรถฟ้อง
เป็นคดีละเมิดเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนได้อีก แต่
ถ้ำชอบด้วยกฎหมำยแล้ว กำรฟ้องคดีปกครองดัง
กล่ำวก็เป็นอันพักไปโดยปริยำย จะขอยกตัวอย่าง
จริงที่เป็นค�าสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ไม่ได้เข้ำไป
พิจำรณำในเนื้อหำแห่งคดีเพรำะไม่อยู่ในอ�ำนำจ
ศำล จ�ำนวน ๕ ตัวอย่ำง ดังนี้ 

๑. กำรที่ผู ้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้ำรำชกำรทหาร

๕ วินัยเป็นหลักส�ำคัญที่สุดส�ำหรับทหำร เพรำะ
ฉะนั้นทหำรทุกคน จักต้องรักษำโดยเคร่งครัดอยู่
เสมอ ผู้ใดฝ่ำฝืนให้ถือว่ำผู้นั้นกระท�ำผิดจะต้องรับ
ทัณฑ์ตำมที่ก�ำหนดไว้ ๕ สถำน ได้แก่ ภำคทัณฑ์ 
ทัณฑกรรม กัก ขัง และจ�ำขัง และอำจต้องถูกปลด
จำกประจ�ำกำร หรอืถกูถอดจำกยศทหำร ซึง่โดยเน้ือ
แท้แล้วคดีตำมมำตรำ ๙ วรรคหนึ่ง (๑) นี้เป็นกำร
ใช้อ�ำนำจปกครอง เป็นคดปีกครองประเภทหนึง่ใน
หกประเภท (ทีส่�ำคญัคอื คดคีวามรบัผดิทางละเมดิ
ของเจ้าหน้าที่และสัญญาทางปกครองของทุก
ส่วนรำชกำรของ กห. กอ็ยูใ่นอ�ำนำจของศำลปกครอง
อยู่แล้ว) แต่กฎหมายยกเว้นไม่ให้อยู่ในอ�านาจ
ของศาลปกครอง เนื่องจำกทหำรเป็นองค์กรที่ต้อง
มีควำมเป็นระเบียบ และวินัยสูงในกำรปกครอง
บังคับบัญชำ ทั้งยังต้องกำรควำมเด็ดขำด รวดเร็ว 
และควำมเป็นเอกภำพ (แต่ถ้ำไม่ใช่ทหำร เช่น 
ลูกจ้างประจ�าหรือพนักงานราชการที่สังกัดใน
ทกุส่วนราชการของ กห. อยูใ่นอ�านาจพจิารณา
ของศาลปกครอง เช่น กำรออกค�ำสั่งลงโทษไล่
ลูกจ้ำงประจ�ำของกองทัพออกจำกรำชกำรเป็นกำร
ด�ำเนินกำรทำงวินัยแก่ลูกจ้ำงประจ�ำของ กห. ซึ่ง
ต้องปฏิบัติตำมข้อ ๒๖ วรรคสองของข้อบังคับ กห. 
ว่ำด้วยลูกจ้ำงประจ�ำ พ.ศ. ๒๕๒๘ กำรที่ผู้บังคับ
บัญชำสั่งลงโทษไล่ลูกจ้ำงประจ�ำออกจำกรำชกำร
โดยไม่ถือปฏิบัติตำมข้อบังคับดังกล่ำว จึงเป็นค�ำสั่ง
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย จึงพิพำกษำให้ผู ้ถูกฟ้อง
คดีด�ำเนินกำรให้ผู ้ฟ้องคดีกลับเข้ำรับรำชกำรใน
ต�ำแหน่งเดิม โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มีค�ำสั่ง
ให้ผู ้ฟ ้องคดีออกจำกรำชกำร และคืนสิทธิและ
ประโยชน์ด้วย ตำมค�ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๒๗๐/๒๕๔๙)

ถึงแม้จะมีข้อยกเว้นไว้ แต่ก็มีคดีปกครองที่
ทหำรในทุกระดับชั้นยศ (โดยเฉพำะชั้นผู้น้อย) เป็น
ผู้ฟ้องคดี (โจทก์) จ�ำนวนไม่น้อยแก่หน่วยงำนทำง
ปกครอง (หน่วยงำนท่ีตนเองสังกัด) และเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ (ผู้บังคับบัญชำของตนเอง) ที่ออก กฎ ค�ำสั่ง 
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ผิดต่อวินัยทหำร เป็นค�ำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย
เน่ืองจากกระบวนการสอบสวนไม่ชอบ ขอให้
ศำลมีค�ำพิพำกษำหรือค�ำสั่งเพิกถอนค�ำสั่งดังกล่ำว
นั้น เป็นเหตุแห่งกำรฟ้องคดีนี้สืบเน่ืองมาจากการ
ด�าเนนิการเกีย่วกบักำรกระท�ำผดิต่อวนิยัทหำรตำม 
พ.ร.บ.วินัยทหำร พ.ศ. ๒๔๗๖ จึงไม่อยู่ในอ�ำนำจ
ของศำลปกครอง (ค�ำสั่งที่ ๔๐๗/๒๕๕๓)

๕. กำรที่ผู ้ฟ้องคดี (นำยทหำรชั้นนำยพล) 
ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดี (ส่วนรำชกำรและผู้บังคับบัญชำ
ระดับสูงของ กห.) ออกค�ำสั่งโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมำย ท�ำให้ผู้ฟ้องคดีออกจำกรำชกำรและถอด
ยศทหำรเป็นทหำรกองหนุนไม่มีเบี้ยหวัดและย้ำย
ประเภทเป็นพ้นรำชกำร ทหำรประเภทที่ ๒ ซึ่ง
กระทรวงกลำโหมได้ออกข้อบังคับและระเบียบ
แบบแผนเกี่ยวกับวินัยทหำรไว ้หลำยกรณีเช ่น 
ระเบียบ กห.ว่ำด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะด�ำรงอยู่ในยศ
ทหำรและบรรดำศักด์ิ พ.ศ. ๒๕๐๗ ข้อบังคับ กห.ว่ำ
ด้วยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ. ๒๔๙๕ ข้อบังคับ กห.ว่ำด้วย
กำรแบ่งประเภทนำยทหำรสญัญำบตัร พ.ศ. ๒๔๘๒ 
ฯลฯ จึงเป็นการด�าเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร 
จึงเป็นคดีที่ไม่อยู่ในอ�ำนำจของศำลปกครอง (ค�ำสั่ง
ที่ ๑๖๔/๒๕๕๔)

ส�ำหรับกำรด�ำเนินคดีปกครองนั้นสิ่งที่มี
ควำมส�ำคัญมำกสุดคือ การแสวงหาข้อเท็จจริงที่
เกิดขึ้นจากพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
ศาลปกครองใช้ระบบไต่สวน ใน ๔ ขั้นตอนคือ 
กำรแสวงหำข้อเท็จจริงจำกค�ำฟ้อง ค�ำให้กำร ค�ำ
คัดค้ำนค�ำให้กำร และค�ำให้กำรเพิ่มเติม ซึ่งพยำน
หลักฐำนส่วนใหญ่จะอยู่ในหน่วยงำนทำงปกครอง
และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ที่บำงอย่ำงผู้ฟ้องคดี (โจทก์) 
ไม่สำมำรถเข้ำถงึหรอืรบัรูไ้ด้ แต่ตุลำกำรมอี�ำนำจจะ
แสวงหำข้อเท็จจริงเองโดยมีอ�ำนำจ สั่งให้หน่วยงำน
ทำงปกครองหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐจัดส่งให้ ปัจจุบัน
ทรำบว่ำศำลปกครองได้จัดตั้งแผนกคดีบริหำรงำน
บุคคลไว้โดยเฉพำะแล้ว ส�าหรับศาลยุติธรรมใช้
ระบบกล่าวหา ผู้ใดฟ้องหรือเป็นผู้กล่ำวหำ (โจทก์) 

ชั้นประทวน ฟ้องว่ำค�ำสั่งของหน่วยงำนระดับ
กองพลที่ส่ังให้ผู้ฟ้องคดีออกจำกรำชกำรโดยได้รับ
เงินเดือนที่งดจ่ำยไว้ครึ่งหน่ึงของเงินเดือน ที่ได้รับ
ก่อนวันถูกสั่งพักราชการ เนื่องจำกมีมลทินมัว
หมอง กรณีถูกกล่ำวหำว่ำมียำเสพติดไว้ในครอบ
ครอง เป็นค�าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงมีเหตุ
แห่งกำรฟ้องคดีสบืเนือ่งจากการด�าเนนิการเกีย่ว
กับวินัยทหาร ตำม พ.ร.บ.ว่ำด้วยวินัยทหำร พ.ศ. 
๒๔๗๖ ไม่อยู่ในอ�ำนำจของศำลปกครอง (ค�ำสั่งที่ 
๖๘๘/๒๕๔๗)

๒. ค�ำสั่งของกองทัพ ที่สั่งพักราชการ 
ข้ำรำชกำรทหำร เป็นกำรด�ำเนินกำรตำมข้อบังคับ
กระทรวงกลำโหมว่ำด้วยกำรสั่งให้ข้ำรำชกำรทหำร 
พักรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๘ ซ่ึงถือว่ำเป็นค�าสั่งเพื่อ
การด�าเนินการวินัยทหาร กำรยื่นฟ้องคดีเพื่อขอ
ให้เพิกถอนค�ำสั่งดังกล่ำว จึงเป็นกรณีท่ีไม่อยู่ใน
อ�ำนำจของศำลปกครอง (ค�ำสั่งที่ ๒๒๓/๒๕๔๗)

๓. กำรท่ีผู้ฟ้องคดีซ่ึงเป็นข้ำรำชกำรทหำร
สังกัดกองทัพ ฟ้องว่ำ กำรท่ีคณะกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ไต่สวนข้อเท็จ
จริง และมีมติว่ำผู้ฟ้องคดี กำรกระท�ำผิดวินัยฐำน
จงใจไม่ปฏิบัติตำมหน้ำท่ีตำมข้อบังคับ กห.ว่ำด้วย
กำรเงิน พ.ศ. ๒๕๒๘ และระเบียบกองทัพว่ำด้วย
กำรเงนิ พ.ศ. ๒๕๓๐ อนัเป็นกำรทจุรติต่อหน้ำทีแ่ละ
กระท�ำควำมผิดต่อต�ำแหน่งหน้ำท่ีรำชกำรซึ่งเป็น
ควำมผิดวินัยร้ำยแรงตำม มำตรำ ๑๕ ของ พ.ร.บ. 
ระเบียบข้ำรำชกำรทหำร พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นมติที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพกิถอนมตดิงักล่ำว มผีล
เป็นอย่ำงเดียวกับกำรฟ้องว่ำกำรสอบสวนทำงวินัย
ของคณะกรรมการสอบสวนวินัยของกองทัพไม่
ชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นกำรฟ้องเกี่ยวกับวินัย
ทหำรที่ไม่อยู่ในอ�ำนำจของศำลปกครอง (ค�ำสั่งที่ 
๘๒๕/๒๕๔๗)

๔. กำรที่ฟ้องว่ำค�ำสั่งของผู้บัญชำกำรทหำร 
ซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชำของผู้ฟ้องคดี ที่ให้ลงทัณฑ์ขัง
ผู้ฟ้องคดีมีก�ำหนด ๕ วัน เนื่องจำกได้กระท�ำควำม
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ปกตต้ิองน�ำสบืก่อน โดยผูพ้พิำกษำจะพิจำรณำจำก
พยำนหลักฐำนที่คู่ควำมน�ำสืบเป็นส�ำคัญ ส่วนศำล
ทหำรก็ใช้ระบบกล่ำวหำเช่นเดียวกับศำลยุติธรรม

กำรที่ผู้ฟ้องคดีที่เป็นข้ำรำชกำรประจ�ำฟ้อง
หน่วยงำนหรือผู ้บังคับบัญชำในคดีปกครองที่
เก่ียวข้องกับกำรบริหำรบุคคลนั้น ถ้าไม่มีความ
เดอืดร้อนและจ�าเป็นจริง ๆ ทีเ่รียกกนัว่า เลือด
เข้าตาแล้ว จะไม่กระท�าเป็นอันขาด เพรำะจะมี
ผลกระทบต่ออนำคตชีวิตรับรำชกำรของตน และคง
ต้องมั่นใจในพยำนหลักฐำนท่ีคิดว่ำตนเองมีอยู่ถูก
ต้องและคิดว่ำหน่วยงำนและผู้บังคับบัญชำออกกฎ 
ค�ำสั่ง หรือกระท�ำที่ไม่ถูกต้อง ท�าให้ตนได้รับโทษ
มผีลกระทบอย่างร้ายแรง เสยีสทิธ์ิและไม่ได้รบั
ความเป็นธรรม โดยผู้เขียนเชื่อว่ำผู้บังคับบัญชำ
ทำงทหำรในทุกระดับทุก ๆ ท่ำนได้กระท�ำไปอย่ำง
รอบคอบถี่ถ้วนโดยมีพื้นฐำนแห่งควำมถูกต้องและ
ยุติธรรมอยู่เดิมแล้ว แต่เมือ่มข้ีอสงสัยและโต้แย้ง
เกดิขึน้จงึจ�าเป็นต้องให้โอกาสพึง่อ�านาจศาลใน
ขัน้สดุท้าย ตำมระบบเดมิเมือ่ศำลปกครองไม่รับคดี
ก็ต้องไปฟ้องที่ศาลยุติธรรม (ศำลแพ่ง) ซึ่งมีคดีที่
ต้องพิจำรณำพิพำกษำเกี่ยวกับพลเรือนมำกมำยอยู่
เดิมแล้ว และจะไม่คุ้นชินกับพฤติกรรมขององค์กร
ทำงทหำรมำกนัก ส�าหรับศาลทหาร ซึ่งมีตุลำกำร
พระธรรมนญู อยักำรทหำร และเจ้ำหน้ำทีธ่รุกำรของ
ศำลทหำร ซึง่มคีวำมรูท้ำงด้ำนกฎหมำยเช่นเดยีวกัน 
มีควำมคุ้นชินกับพฤติกรรมองค์กรของทหำรอยู่เดิม
แล ้ว ถ ้ำจะให ้มีอ�ำนำจพิจำรณำพิพำกษำคดี
ปกครองดังกล่ำว ก็ต้องแก้รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับ
อ�ำนำจศำลทหำรและกฎหมำยอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ส�าหรับศาลปกครอง ซึ่งมีอ�ำนำจศำลอยู่เดิมแล้ว 
แต่มีข้อยกเว้นไว้ในเรื่องวินัยทหำรและขยำยไปถึง
เร่ืองอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับวินัยทหำรด้วยจึงไม่รับคดี
ไว้พิจำรณำ ในเนื้อหำแห่งคดีมำโดยตลอด

ผู้เขียนเห็นว่ำศำลปกครองจะมีควำมเหมำะ
สมที่สุดเพรำะ ๑) เป็นคดีปกครองที่ศำลปกครองมี
ควำมเชี่ยวชำญโดยเฉพำะอยู่เดิมแล้วที่ได้พิจำรณำ
พพิำกษำให้กบัข้ำรำชกำรส่วนใหญ่ของประเทศ เช่น 
ข้ำรำชกำรพลเรือน ข้ำรำชกำรต�ำรวจ ข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ฯลฯ ๒) มีแผนกคดี
บริหำรบุคคลโดยเฉพำะเป็นมำตรฐำนเดียวกันของ
ข้ำรำชกำรเกือบทุกประเภท (ยกเว้น กำรด�ำเนินกำร
ของคณะกรรมกำรตุลำกำรและศำลช�ำนำญพิเศษ
ต่ำง ๆ) ๓) ใช้ระบบไต่สวนหำพยำนหลักฐำนที่เป็น
ลำยลักษณ์อักษรได้อย่ำงกว้ำงขวำง ๔) มีควำมคุ้น
ชินกับพฤติกรรมองค์กรของทหำรที่เคยพิจำรณำ
พิพำกษำในเนื้อหำของคดีปกครองประเภทอื่น ๆ 
และของลกูจ้ำงประจ�ำ และพนกังำนรำชกำรของ กห. 
เดิมอยู่แล้ว ฯลฯ โดยแก้กฎหมำย พ.ร.บ.จัดต้ังศำล
ปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ในมำตรำ ๙ วรรค ๒(๑) เรื่องดังต่อไปนี้ ไม่อยู่ใน
อ�านาจของศาลปกครองคือ การด�าเนินการ
เก่ียวกับวินัยทหาร ยกเว้นเรือ่งการบรหิารบคุคล
เฉพาะท่ีเกี่ยวกับการลงโทษ และสิทธิท่ีทาง
ราชการก�าหนด สิ่งที่ผู ้ฟ้องคดี (โจทก์) มีควำม
ต้องกำรคือ การพิจารณาในเนื้อหาแห่งคดีว่ามี
ความผิดหรือถูกอย่างไร เป็นไปตำมหลักควำม
เสมอภำคและสิทธิมนุษยชนที่บัญญัติไว้ว่ำบุคคล
ย่อมเสมอกันในกฎหมำย และได้รับควำมคุ้มครอง
ตำมกฎหมำยเท่ำเทียมกัน และในร่ำงรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) มำตรำ 
๔๔ บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนกำรยุติธรรม โดย
มสีทิธเิข้ำถงึกระบวนกำรยติุธรรมได้โดยง่ำย สะดวก 
รวดเร็ว ทั่วถึง เท่ำเทียมกัน และเสียค่ำใช้จ่ำยน้อย
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เสนาศึกษา

ญี่ปุ่นคิดสร้าง
วงศ์ ไพบูลย์ในภูมิภาคเอเชีย

บทที่ ๑๔
ความรู้สึกของไทยต่อทางรถไฟ

เหตุการณ์สร้างทางรถไฟสายไทย-พม่า 
มีผลต่อความรู้สึกของคนไทยมากมาย  หนึ่งใน
นั้นคือ เรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นไว้อย่างชัดเจน

พันตรี ปุ่น วงศ์วิเศษ เจ้าหน้าท่ีไทยประจ�า
กรมประสานงานไทย-ญ่ีปุน่ ซึง่มโีอกาสขึน้รถไฟเดิน
ทางไปสังเกตการณ์ที่จังหวัดกาญจนบุรีจนถึงแผนก
ย่อยหินที่วังใหญ่ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๗ 
บันทึกสภาพการเดินรถของรถไฟสายไทย-พม่า ไว้
ในรายงานว่า

“รถไฟสายไทย-พม่า นี้ แม้แต่ทหารญ่ีปุ่น  

ความส�าคัญในทางทหารส�าหรับการยุทธทางด้าน
พม่ายิ่งขึ้น เพราะเป็นจุดศูนย์กลางในการถ่ายและ
การล�าเลียงสรรพก�าลังซึ่งกระท�ากันเป็นประจ�าทั้ง
กลางวันและกลางคืน  โดยการล�าเลียงทางรถไฟ 
ทางรถยนต์ ท�าให้สภาพการค้าขายขยายตัวยิ่งขึ้น

“แต่เป็นที่น่าเสียดายที่วงการค้าที่ส�าคัญได้
ตกอยู่ในก�ามือของชนชาติญี่ปุ่นและชนชาติจีน ซึ่ง
ทหารญ่ีปุ่นน�าเข้าเกือบทั้งสิ้น การปฏิบัติงานต่อ
เนื่องระหว่างเจ้าหน้าที่ไทยทุกฝ่ายกับเจ้าหน้าที่
ญี่ ปุ ่ น ได ้ ด� า เนิ นการไปด ้ วยดีพอสมควรกับ
สภาวการณ์ขณะนี้  งานของญ่ีปุ่นส่วนมากในขณะ
นี้เกี่ยวกับการก่อสร้างใหม่ ๆ และการขยายที่พัก
เพิ่มเติมตามเส้นทางถนนบ้านโป่ง-กาญจนบุรี ซึ่ง
สร้างที่พักขนาดใหญ่หลายแห่งในท้องที่อ�าเภอ
ท่าม่วงและเขตอ�าเภอเมือง ซึ่งน่าจะใช้ให้เป็น
ประโยชน์ในทางทหารต่อไป”

ส�าหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญ่ีปุ่นนั้น 
พันตรี ปุ่น วงศ์วิเศษ รายงานว่า

“การติดต่อกับสารวัตรญี่ปุ ่นในด้านการ

- (ต่อจากเล่มที่แล้ว) -

ถ้าไม่ได้รับอนุญาต ก็จะ
โดยสารไม่ได้  ยิ่งเป็นคน
ไทยหรื อคนชาติ อื่ นก็      
ย่ิงกว่านั้น คือห้ามเข้าไป   
ในเขตรถไฟเลยทีเดียว      
ดังนั้น ฝ่ายไทยจึงไม่มี
โอกาสได ้รู ้ สภาพการ
เดินรถนี้ เ ลย  จั งหวัด
กาญจนบุรี นับวันจะมี พันตรี ปุ่น  วงศ์วิเศษ
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ปฏิบัติงานส่วนมากได้อาศัยผู้ก�ากับการต�ารวจภูธร 
จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการเจรจา
กับฝ่ายญี่ปุ ่นตั้งแต่เร่ิมต้นจนถึงผลท่ีสุดของคดี  
และได้รักษาผลประโยชน์ของฝ่ายเราไว้ด้วยดี 
ตลอดมา”

นอกจากนั้นในรายงานยังกล่าวไว้ว่า

“งานสร้างทางรถไฟสายกาญจนบุรี-พม่า ได้
ส�าเร็จพอใช้ในการล�าเลียงได้ แต่มีบางตอนตั้งแต่
หินดาดถึงเจดีย์สามองค์ทางยังไม่สะดวกและ
ปลอดภัยพอ ขบวนรถล�าเลียงจะใช้ความเร็วได้    
ไม่เกิน ๒๐ กิโลเมตรต่อ ๑ ชั่วโมง

“ข ้ าพเจ ้ า ได ้ โดยสารรถไฟสายนี้ จาก
กาญจนบุรีไปถึงสถานีวังใหญ่ ได้สังเกตเห็นการ
บ�ารุงรักษาเส้นทางนี้ โดยใช้กรรมกรจีนและไทยใน
ความควบคุมของทหารญี่ปุ่นแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ตลอด
ระยะทาง ในด้านป้องกนัข้าศกึท่ีจะมาโจมตเีส้นทาง
รถไฟสายนี้เฉพาะตามสถานีท่ีส�าคัญ ๆ ชุมทาง
สะพานใหญ่ ๆ และทางรถไฟที่ต่อเป็นชานยื่นออก
ไปข้างแม่น�้าแควน้อย ส่วนที่ต�าบลถ�้าชะนี มี ปตอ. 
ขนาดต่าง ๆ ตั้งประจ�ารักษาเหตุการณ์ นอกจากนั้น
ยังมีทหารยามเฝ้าตรวจตราคอยสอดส่องสถานที่
ส�าคัญเหล่านี้ตลอดกลางวันและกลางคืน ส่วนด้าน
การระมัดระวังพวกจารชนที่จะปลอมแปลงเข้ามา
สังเกตการณ์ในต�าบล ที่ตั้งส�าคัญทางทหาร ได้เห็น
เจ ้าหน้าที่รถไฟญี่ปุ ่นสอบสวนชื่อและอาชีพผู ้
โดยสารรถไฟตลอดจนเข้าขอตรวจค้นสิ่งของที่น�า
ตดิตวัไปด้วย ฉะนัน้จงึอาจกล่าวได้ว่าการระมดัระวงั
เส้นทางรถไฟสายน้ีได้กระท�ากนัอย่างกวดขนัเตม็ที”่

นอกจากนั้น จากรายงานของทางการอ�าเภอ
ไทรโยค ซึ่งอยู ่ลึกเข ้าไปจากริมทางรถไฟสาย      
ไทย- พม่า กล่าวถึงการล�าเลียงขนส่งของทหาร
ญ่ีปุ่น  ซ่ึงปรากฏในรายงานของปลัดอ�าเภอไทรโยค
ที่บันทึกรวมอยู ่ในรายงานของนายอ�าเภอเมือง
กาญจนบรุทีีม่ข้ีาหลวงประจ�าจงัหวดักาญจนบรุ ี ลง
วันที่ ๑ กันยายน ๒๔๘๗ ดังนี้

“ระหว่างวันที่ ๒๒-๓๐ สิงหาคม ๒๔๘๗     
ทั้งกลางวันและกลางคืนได้มีการขนล�าเลียงทหาร
ญี่ปุ ่นโดยทางรถไฟสายไทย-พม่า ผ่านจังหวัด
กาญจนบุรีขึ้นไปพักรวมอยู ่ที่บริเวณสถานีวังโพ 
ต�าบลลุ ่มสุ ่ม กิ่งอ�าเภอไทรโยค ห่างจากจังหวัด
กาญจนบุรีขึ้ นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ประมาณ ๖๔ กิโลเมตร ในขณะที่ได้น�าขบวนรถ   
เข้าเก็บซ่อนรักษาไว้ในป่าซึ่งท�าเป็นทางแยกลึก
เข้าไปและหลังจากได้พัก ๒-๓ วัน ที่บ้านวังโพซึ่ง
เป็นที่รวมดังกล่าวแล้ว จึงท�าการขนล�าเลียงทหาร
ต่อไปทางพม่าในเวลากลางคืนเกือบทุกคืน โดยใน
เวลากลางวนัไม่มกีารขนล�าเลยีงแต่อย่างใด ในขณะ
นี้ที่บ้านวังโพยังมีทหารญี่ปุ ่นตั้งพักอยู ่ประมาณ 
๒,๐๐๐ คน  พร้อมด้วยปืนเล็กยาวและปืนกลหนัก”

ปลัดอ�าเภอไทรโยคสันนิษฐานว่า ที่ต้องจอด
รถพักที่สถานีวังโพในช่วงนี้ คงเป็นเพราะเส้นทาง
ตอนเหนอืขึน้ไปถกูตดัขาด เนือ่งจากฝนตกหนกัหรอื
ไม่ก็อาจถูกเครื่องบินข้าศึกบินมาโจมตีทางอากาศ
อยู ่เนือง ๆ ก็ได้ ถ้าเป็นเพราะฝนตกก็คงท�าการ
ล�าเลียงไม่ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน เพราะฉะนั้น
สาเหตุน่าจะเป็นประการหลังมากกว่า นอกจากนี้ยัง
ปรากฏรายงานเกี่ยวกับรถไฟตกเหวไว้ดังนี้

“วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๔๘๗ เป็นวันครบรอบ 
๑ ปีของการเดินทางรถไฟของทางรถไฟสายไทย-
พม่า พลตรี อาดาชิ คาซึมิ ผู้บัญชาการกองก่อสร้าง
ทางรถไฟสายไทย-พม่า ได้เชิญข้าหลวงประจ�า
จังหวัดกาญจนบุรี ผู ้ก�ากับการต�ารวจภูธรจังหวัด
กาญจนบุร ีนายอ�าเภอต่าง ๆ และหวัหน้าหน่วยงาน
ทางราชการต่าง ๆ ไปร่วมรับประทานอาหารเพื่อ
ฉลองครบรอบอายุ ๑ ปี ที่สโมสรนายทหารญ่ีปุ่นที่
อยู่ในสนามบินจังหวัดกาญจนบุรี

“แต่ต ่อมาอีก ๑ สัปดาห์ คือในวันที่  ๑ 
พฤศจิกายน พันต�ารวจโท ชื่น มนตรีวัต ได้ท�า
รายงานเสนอต่อผูก้�ากับการต�ารวจ สถานตี�ารวจภธูร
กาญจนบุรี ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๘๗ ว่า 



55เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๒ เดือน มีนาคม - เมษายน ๒๕๕๙  

เมื่อเริ่มใช้ทางรถไฟสายไทย - พม่า

ขบวนรถไฟอันมีรถจักร ๒ คัน รถบรรทุก ๑๗ คัน ซึ่ง
บรรทุกทหารญี่ปุ่นประมาณ ๒,๐๐๐ คน ปืนใหญ่
สนามประมาณ ๑๐๐ กระบอก ได้ออกเดินทางจาก
หนองปลาดุกไปพม่า ในระหว่างทางเมื่อมาถึงท่า 
มะยอห่างจากเมืองกาญจนบุรีประมาณ ๒๐๐ 
กิโลเมตร ขณะรถแล่นข้ามสะพานยาวไหล่เขา    
เกิดเหตุการณ์สะพานหัก รถทั้ง ๑๐ คันตกเหวหมด  
ทหารตายเป็นจ�านวนมาก  พร้อมทั้งอาวุธก็เสียหาย  
ซ่ึงทางฝ่ายทหารญี่ปุ่นพยายามปกปิดสิ่งเหล่านี้ไว้
เป็นความลับ” 

ส่วนฝ่ายญี่ปุ ่นมีรายงานเรื่องรถไฟตกเหว  
แต่ไม่ได้ระบุวันและเวลาไว้ว่า

“เลยต�าบลผาโก้ (กม. ๒๔๔) ไปอีก ๓ 
กิโลเมตร รถบรรทุกสินค้า ๑๘ คัน และรถจักรตก
เหว ทั้งคนขับและผู้ช่วยเป็นคนแขกเสียชีวิตพร้อม
กับนายทหารที่มาดูงาน ๒ คน ซึ่งนั่งอยู่บนรถปิด 
กรรมกรก็ตายไปหลายคน สาเหตุของอุบัติเหตุคือ
ช่วงต่อรางรถไฟกบัสะพานไม้ยบุลง  ท�าให้รถบรรทกุ
สินค้าตกราง รถไฟหักงอ รถสินค้าที่ตามมาข้างหลัง
กับรถจักรที่ลากอยู่หัวขบวนตกเหว”  นอกจากนั้นก็
ยังกล่าวไว้ในบันทึกว่า

“ตอนเริ่มเดินรถใหม่ ๆ เกิดอุบัติเหตุรถตก
รางคว�่าบ่อย อุบัติเหตุครั้งใหญ่ที่สุดคือตอนที่ขบวน
รถล�าเลียงหน่วยพยาบาลกองเสนาธิการทหารรถไฟ
หน่วยที่ ๒ คว�่าบริเวณระหว่างปรางกาสีกับหินดาด 
ร้อยเอกนายแพทย์กับพวกรวม ๘ คนเสียชีวิต  และ

มีผู้บาดเจ็บทั้งเล็กน้อยและสาหัสอีกหลายสิบคน 
ตอนขา้พเจา้ไปสังเกตการณ์ถงึอะปาลอน (Apalon) 
ปลายเดือนตุลาคมปี ๒๔๘๗  ระหว่างทางได้เห็นรถ
ขนสินค้ากว่าร้อยคันกับรถจักรอีกคันหนึ่งถูกปล่อย
คว�่าทิ้งอยู่ตามบริเวณรางรถไฟหลายแห่ง”

อุบัติเหตุรถไฟตกเหวนั้นแตกต่างกันไปตาม
สถานที่และเวลา เห็นได้ว่าตามหุบเหวต่าง ๆ ข้าง
ทางรถไฟนัน้มรีถไฟตกอยูห่ลายแห่ง การทีท่างรถไฟ
สายไทย-พม่า เดินรถตอนกลางคืนนั้น นอกจากจุด
มุ่งหมายเพื่อปกปิดการเคลื่อนย้ายแล้ว ก็น่าจะมุ่ง
หมายไม่ให้ผู้โดยสารมองเห็นภาพอันน่าสยดสยอง
ตามสองข้างทางรถไฟ

ข้าพเจ้าพอจะสรุปได้ว่า ทั้งหมดนี้คือการ
รายงานของฝ่ายไทยเฉพาะที่รถไฟไปถึงและเฉพาะ
ที่ฝ่ายญี่ปุ ่นยอมเปิดเผยให้เห็น ส่วนความทารุณ 
ต่าง ๆ ทีญ่ีปุ่น่กระท�าต่อเชลยศกึพนัธมติรนัน้ คงเป็น
ตอนก�าลังสร้างทางหรือตอนที่ก�าลังสร้างลึกเข้าไป
ซึ่งรถไฟยังเดินไปไม่ถึง
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เมือ่ฝ่ายสมัพนัธมติรทิง้ระเบดิปรมาณทูีเ่มอืง
ฮโิรชมิาและนางาซาก ิ การสูร้บในพม่ายงัด�าเนินอยู่  
จึงมีทหารญี่ปุ่นส่วนที่ไม่ได้ถูกจับเป็นเชลยหลบหนี
มาประเทศไทยในสภาพบอบช�้า

นายมานาบุ วาดะ เล่าถึงความยากล�าบาก
ในการถอนก�าลังออกมาว่า มีความทุลักทุเลมาก  
ไม่มีเสื้อกันฝนใด ๆ รองเท้าก็ขาดกะรุ่งกะร่ิง ต้อง
ฝ่าฟันกับความหนาวเหน็บถึงกระดูก ระหว่างทาง
บริเวณเทือกเขาอาระกันเป็นภูมิประเทศที่ปกคลุม
ด้วยป่าทึบ เวลาฝนตกไม่มีแม้แต่ที่จะนั่ง ต้องยืน
หลับ ได้พบเห็นศพเพื่อน ๆ ขึ้นอืดส่งกลิ่นเหม็น  เขา
และเพื่อนตัดสินใจต่อแพไม้ไผ่ล่องไปตามล�าน�้า   
ชินดารวินถึงทองดัท หวังจะหาอาหารได้ที่นั่น

อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ที่รอดชีวิตได้อย่างง่าย ๆ 
สกัคนเดยีว จากการซกัถามชาวบ้านและทหารญีปุ่น่
ที่ยังมีชีวิตอยู่ สรุปว่าทหารญี่ปุ่นถอยจากพม่าด้วย
ร่างกายที่อิดโรย จิตใจบอบช�้า บางคนถือไม้เท้า 
พยุงตัว เดินทางมาประเทศไทย ๒ ทางด้วยกัน คือ 
มาตามทางรถไฟสายไทย-พม่า ด้านกาญจนบุรี  
และอีกเส้นหนึ่งเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ก่อนจะถูก
จับเป็นเชลยศึก หรือปลอมตัวปะปนอยู่กับคนพื้น
เมืองก็ไม่น้อย

 
- (อ่านต่อเล่มหน้า) -
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U
A

V ปฏิบัติการทางทหารต้ังแต่โลกยุคโบราณมาถึงยุคปัจจุบัน แม่ทัพที่ยิ่งใหญ่
จะให้ความส�าคญัของการหาข่าวสารทางทหารของฝ่ายข้าศึกให้ได้มากทีส่ดุเพือ่ใช้ในการ
วางแผนการรบ จงึจะชนะในปฏบิตักิารทางทหารครัง้ส�าคญัทีบ่นัทกึในประวตัศิาสตร์โลก 
เมื่อมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางทหารเพิ่มมากขึ้นการหาข่าวทางทหารก็
เปลี่ยนแปลงไป ข่าวทางทหารยังคงมีความส�าคัญในปฏิบัติการทางทหารของยุคปัจจุบัน
แต่จะมีความเร่งด่วนมากยิ่งขึ้นพร้อมด้วยรายละเอียดมากขึ้นเป็นล�าดับ...บทความนี้ 
กล่าวถึงอากาศยาน ไร้นักบิน (Unmanned Aerial Vehicle; UAV) ปฏิบัติการทางทหาร
ภารกิจท�าการบินลาดตระเวนหาข่าวทางอากาศในสมรภูมิอัฟกานิสถาน 

อากาศยานไร้นักบิน (UAV) 
ปฏิบัติการทางทหารในสมรภูมิอัฟกานิสถาน

พล.อ.ทรงพล ไพนุพงศ์ 

๑. กล่าวทั่วไป
การหาข่าวทางทหารในห้วงสงครามเย็นของ

สองอภิมหาอ�านาจทางทหาร ใช้อากาศยานเป็น
หลักที่เปิดเผยข้อมูลให้ทราบคือกองทัพอากาศ
สหรัฐอเมริกา (USAF) ท�าการบินถ่ายภาพทาง
อากาศเหนอืเป้าหมายในดนิแดนข้าศกึโดยใช้เครือ่ง
บินที่ทันสมัยล�้ายุคในขณะนั้นคือเครื่องบินแบบ        
เอสอาร์-๗๑ (SR-71, Blackbird) น�า เข้าประจ�าการ 
พ.ศ. ๒๕๐๙ หน ่วยกองบินลาดตระเวนทาง
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ มีหน่วยรองคือ ฝูงบินที่ ๑ และ

ฝูงบินที่ ๙๙ ฐานทัพอากาศรัฐแคลิฟอร์เนีย ข้อมูล
ส�าคัญ นักบิน ๒ นาย ขนาดยาว ๓๒.๗ เมตร 
เครื่องยนต ์ให ้แรงขับ ๓๔,๐๐ ปอนด ์  (สอง
เครื่องยนต์) ความเร็ว ๓.๓ มัค และเพดานบินสูง 
๒๕,๙๐๐ เมตร (๘๕,๐๐๐ ฟตุ) ผลติรวม ๓๒ เครือ่ง 
เคร่ืองบินขับไล่ที่ทันสมัยที่สุดของกองทัพอากาศ
สหภาพโซเวียตคือ มิก-๒๕ (MiG-25) มีความเร็วใน
ภารกิจสกัดกั้น ๒.๘ มัค (รุ่นลาดตระเวน MiG-25R 
มีความเร็ว ๓.๒ มัค) และความสูง ๒๔,๔๐๐ เมตร 
(๘๐,๐๐๐ ฟุต) ท�าการขึ้นบินเข้าสกัดแต่ไม่ส�าเร็จ 

เสนาศึกษา

อากาศยานไร้นักบินแบบเฮอรอน (Heron) กองทัพอากาศ     
อินเดีย ประจ�าการ ๕๐ เครื่อง (ประเทศอาเซียนที่น�าเข้า
ประจ�าการ คือสิงคโปร์ ๒ เครื่อง พ.ศ. ๒๕๕๕)   
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อเมริกา ลูกกระสุนปืนขนาด ๑๖ นิ้ว มีระยะยิงไกล 
๓๘,๐๐๐ เมตร กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาน�าเรือ
ประจัญบานชั้นไอโอวา (Iowa-class) ปฏิบัติการ
ทางทหารในอ่าวเปอร์เซียครั้งที่  ๑ รวม ๒ ล�า 
สนับสนุนก�าลังรบนาวิกโยธินสหรัฐอเมริการวม ๒ 
กองพล คือ กองพลนาวิกโยธินที่ ๑ และกองพล
นาวิกโยธินที่ ๒ ใช้อากาศยานไร้นักบินแบบอาร์
คิว-๒ (RQ-2) ประจ�าการในกองทพัสหรฐัอเมรกิาทัง้
สามกองทัพคือ กองทัพเรือ กองทัพบก และหน่วย
นาวิกโยธิน ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๙ ข้อมูลที่ส�าคัญคือ
ขนาดยาว ๔.๐ เมตร ช่วงปีก ๕.๒ เมตร สูง ๑.๐ 
เมตร น�้าหนักปกติ ๒๐๕ กิโลกรัม ความเร็วสูงสุด 
๒๐๐กโิลเมตรต่อชัว่โมง พสิยับินไกล ๑๘๕ กโิลเมตร 
(บินได้นาน ๕ ชั่วโมง) และเพดานบินสูง ๔,๖๐๐ 
เมตร (๑๕,๐๐๐ ฟุต)   

๓. ปฏิบัติการทางทหาร 
 ในอัฟกานิสถาน

อัฟกานิสถานมีพื้นที่ขนาดใหญ่ ๖๕๒,๘๖๔ 
ตารางกโิลเมตร เป็นทีร่าบสงูโดยมจีดุสงูสดุ ๗,๔๙๒ 
เมตร เหนือระดับน�้าทะเล บริเวณแนวชายแดน
อัฟกานสิถาน-ปากสีถาน (แต่จะมคีวามสงูโดยเฉลีย่
กว่า ๕,๐๐๐ เมตร) มีสภาพเป็นทะเลทรายที่แห้ง
แล้ง กองทพับกสหรัฐอเมริกาและกองก�าลงัสนบัสนนุ
ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศหรือไอซาฟ (Inter-

(จากการรายงานของกองทัพอากาศสวีเดนติดตาม
ด้วยเรดาร์บริเวณทะเลบอลติค พ.ศ. ๒๕๒๓ ขณะ
ที่เครื่องบิน SR-71 บินท่ีความสูง ๒๑,๙๖๐ เมตร 
และเค ร่ืองบิน MiG-25 ขึ้นบินได ้ ท่ีความสูง 
๑๘,๓๐๐ เมตร จึงติดตามไม่ทัน) ภาพถ่ายที่ได้รับ
จะมคีวามส�าคญัยิง่ในด้านข่าวกรองทางยทุธศาสตร์
เพื่อทราบขีดความสามารถของฝ่ายอดีตสหภาพ
โซเวียต ที่จะน�าใช้เป็นข้อมูลใหม่ล่าสุดในภารกิจ
วางแผนทางยุทธศาสตร์ทหารของกองทัพสหรัฐ 
อเมริกาในอนาคต   

เมื่อสงครามเย็นของสองชาติอภิมหาอ�านาจ
ทางทหารของโลกได้ยุติลง อดีตสหภาพโซเวียตล่ม
สลายลงเมื่อวันท่ี ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น
ผลให้ภัยคุกคามขนาดใหญ่ไม่มี ความต้องการข่าว
กรองทางยุทธศาสตร์ก็ลดความส�าคัญลงและมีค่า
ใช้จ่ายที่สูงมากท่ีต้องใช้ในภารกิจบินและการซ่อม
บ�ารุงจึงได้ยุติปฏิบัติการ กองทัพอากาศสหรัฐ 
อเมรกิาได้เข้าสู่ยุคใหม่จึงใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม
ทางทหารเป็นการทดแทน กองทัพอากาศสหรัฐ 
อเมริกาก็ได้ปลดออกจากประจ�าการเครื่องบิน
ตรวจการณ์ทางยุทธศาสตร์แบบเอสอาร์-๗๑ (SR-
71) ใน พ.ศ. ๒๕๔๑ ประจ�าการนาน ๓๒ ปี ปฏิบัติ
การบินที่ส�าคัญคือ ท�าการบินรวม ๓,๕๕๑ ภารกิจ 
โดยแยกเป็น ๑๗,๓๐๐ เท่ียวบิน และรวมท้ังสิ้น 
๕๓,๔๙๐ ชั่วโมงบิน  

๒. ปฏิบัติการทางทหารใน 
 อ่าวเปอร์เซียครั้งที่ ๑ 

ปฏิบัติการทางทหารในยุทธการพายุทะเล
ทราย พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๓๔ เป็นปฏิบัติการทาง
ทหารในสงครามสมัยใหม่ ความจ�าเป็นทางด้าน
ยุทธวธิจีงึได้มกีารน�าอากาศไร้นกับนิ (UAV) เข้าร่วม
ปฏบิตักิารทางทหารในการปรบัปืนใหญ่เรอืรบขนาด 
๑๖ นิว้ (จากเรอืประจญับาน รวม ๙ กระบอก ขนาด 
๔๕,๐๐๐ ตัน) เรือรบไอโฮว่า (Iowa) ท�าการยิง
สนับสนุนชายฝั ่งให้กับหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐ 

อากาศยานไร้นักบินแบบอาร์คิว-๒ (RQ-2) ขณะพุ่งขึ้นจากเรือ
ประจัญบานยูเอสเอส วิสคอนซิน (USS Wisconsin, BB-64) 
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๓ บริเวณอ่าวเปอร์เซีย  
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อเมริกาประจ�าการรวม ๕๒ เครื่อง เป็นอากาศยาน
ไร้นักบิน (UAV) ขนาดเล็ก ผลิตขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ข้อมูลส�าคัญคือ ขนาดยาว ๓.๔ เมตร ช่วงปีก ๔.๓ 
เมตร น�้าหนักปกติ ๘๔ กิโลกรัม น�้าหนักบินขึ้น 
สูงสุด ๑๗๐ กิโลกรัม เครื่องยนต์ ขนาด ๓๘ แรงม้า 
ความเร็วสูงสุด ๒๐๔ กิโลเมตรต่อชั่วโมง พิสัยบิน
ไกล ๑๐๙กิโลเมตร (บินได้นาน ๖ ชั่วโมง) และ
เพดานบินสูง ๔,๕๗๒ เมตร (๑๕,๐๐๐ ฟุต) ประจ�า
การ ๖ ประเทศ (ออสเตรเลียจัดหา ๑๘ เครื่อง เพื่อ
ทดแทนรุ่นเก่าแบบสแกนอีเกิล น�าเข้าปฏิบัติการใน
อัฟกานิสถานเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕) 
ปัจจุบันท�าการผลิตไปแล้วกว่า ๕๐๐ เครื่อง (ผลิต
ออกมา ๒ รุ่น คือรุ่น RQ-7A และรุ่น RQ-7B ผลิต
ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๗)  

 อากาศยานไร้นักบิน (UAV) แบบอาร์
คิว-๗ (RQ-7) ปฏิบัติการทางทหารภารกิจบินลาด
ตระเวน ๒๐๐,๐๐๐ ชั่วโมงบิน เมื่อถึงเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เพิ่มขึ้นเป็น ๓๐๐,๐๐๐ 
ชั่วโมงบิน เมื่อถึงเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพิ่ม
ขึ้นเป ็น ๕๐๐,๐๐๐ ชั่ วโมงบิน เมื่อถึง เดือน
พฤษภาคม พ.ศ .  ๒๕๕๓ และเพิ่ มขึ้ น เป ็น 
๗๐๙,๐๐๐ ชั่วโมงบิน เมื่อถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ ปฏิบัติ
การทั้งสิ้นของอากาศยานไร้นักบิน (UAV) แบบอาร์

national Security Asistance Force; ISAF) ที่ได้
เข้าร่วมปฏบิตักิารทางพืน้ดนิมกีารตัง้ฐานปฏบิตักิาร
ทางทหาร ส่วนระวังป้องกันฐานปฏิบัติการมีด้วยกัน
หลายวิธีแต่ที่ส�าคัญคือการใช้อากาศยานไร้นักบิน 
(UAV) ภารกิจลาดตระเวนหาข่าวในพื้นที่รับผิดชอบ
เพื่อค้นหาและท�าลายกองก�าลังติดอาวุธที่เรียกว่า
ทาลิบัน(Taliban) ที่ส�าคัญคือ

๓.๑ อาร์คิว-๗ (RQ-7 Shadow)

 อากาศยานไร้นักบิน (UAV) แบบอาร์
คิว-๗ (RQ-7) ภารกิจลาดตระเวนทางยุทธวิธีของ
หน่วยภาคพืน้ดนิกองทพับกสหรฐัอเมรกิาประจ�าการ
รวม ๔๕๐ เครื่อง และหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐ 

อากาศยานไร้นักบินแบบอาร์คิว-๗บี (RQ-7B Shadow) ขณะ
จอดอยู่ที่ฐานตรวจการณ์ หน้า (FOB) ที่จังหวัดเลาการ์ ของ
หน่วยกองพลน้อยทหารราบที่ ๔, กองพลน้อยทหารราบที่ ๓ 
กองทัพบกสหรัฐอเมริกา     

อากาศยานไร้นักบินแบบอาร์คิว-๗ (RQ-7) กองทัพบก
ออสเตรเลียขณะปฏิบัติการทางทหารในอัฟกานิสถาน

อากาศยานไร้นักบินแบบอาร์คิว-๗ (RQ-7) ขณะท�าการบินขึ้น
จากแท่นปล่อยเพื่อขึ้นสู่ท้องฟ้าบินไปยังพื้นที่เป้าหมาย ขณะ
ปฏิบัติการทางทหารในสมรภูมิประเทศอัฟกานิสถาน
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คิว-๗ (RQ-7) รวมกว่า ๙๐๐,๐๐๐ ชั่วโมงบิน ได้ยุติ
ปฏิบัติการในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

๓.๒ อาร์คิว-๑๑ (RQ-11 Raven)

 อากาศยานไร้นักบิน (UAV) แบบ อาร์
คิว-๑๑ (RQ-11) เคร่ืองต้นแบบท�าการบินครั้งแรก
เมือ่เดอืนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประจ�าการในอกีสอง
ปีต่อมา ใช้ภารกจิลาดตระเวนทางยุทธวธิขีองหน่วย
ภาคพืน้ดนิกองทพับกสหรฐัอเมรกิา เป็นอากาศยาน
ไร้นักบิน (UAV) ขนาดเล็ก ปฏิบัติการในเขตหน้า
ของพื้นที่การรบเพื่อต้องการข้อมูลฝ่ายข้าศึกท่ีมีผล
ต่อการรบให้ได้มากที่สุดตามเวลาที่เกิดขึ้นจริง เพื่อ
จะเตรียมการปฏิบัติอย่างรวดเร็วทั้งการตั้งรับหรือ
ท�าการรุกอย่างฉับพลันตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
ข้อมูลที่ส�าคัญคือ ขนาดยาว ๐.๙๑๕ เมตร ช่วงปีก 
๑.๓๗๒ เมตร น�า้หนักปกต ิ๑.๙ กิโลกรมั เคร่ืองยนต์ 
มอเตอร์ไฟฟ้า ความเร็วสูงสุด ๙๗ กิโลเมตรต่อ
ช่ัวโมง พิสัยบินไกล ๑๐ กิโลเมตร (บินได้นาน ๖๐-
๙๐ นาที )  และเพดานบินสูง  ๔,๖๐๐ เมตร 
(๑๕,๐๐๐ ฟุต) ประจ�าการกองทัพสหรัฐอเมริกา 
(กองทัพบกบก กองทัพอากาศ และหน่วยนาวิก
โยธิน) ท�าการผลิตมากกว่า ๑๙,๐๐๐ เครื่อง 
(กองทัพสหรัฐอเมริกา ๕,๐๐๐ เครื่อง) อากาศยาน
ไร้นักบิน (UAV) แบบอาร์คิว-๑๑ (RQ-11) ประจ�า
การ ๒๕ ประเทศ 

 อากาศยานไร้นักบิน (UAV) แบบอาร์
คิว-๑๑ (RQ-11) ปฏิบัติการทางทหารภารกิจบิน
ลาดตระเวนในประเทศอฟักานสิถาน เป็นปฏบิตักิาร
ทางด้านยุทธวิธี กองทัพสหรัฐอเมริกา (กองทัพบก 
กองทัพอากาศ และหน่วยนาวิกโยธิน) พร้อมด้วย
กองก�าลงัสนบัสนุนด้านความมัน่คงระหว่างประเทศ
หรือกองก�าลังไอซาฟ ( ISAF) ประกอบด ้วย 
เนเธอร์แลนด์ (๗๒ เครื่อง) และเดนมาร์ค (๑๒ 
เคร่ือง) ปฏิบัติการบริเวณจังหวัดเฮลมันด์ (Hel-
mand) ประเทศอัฟกานิสถาน    

๓.๓ เฮอร์เมส ๔๕๐ (Hermes 450)

 อากาศยานไร้นักบิน (UAV) แบบเฮอร์
เมส ๔๕๐ (Hermes 450) ภารกิจลาดตระเวนทาง
ยุทธวิธีและติดต่อสื่อสารของหน่วยภาคพื้นดิน เป็น
อากาศยานไร้นักบิน (UAV) ขนาดกลาง ผลิตขึ้นใน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อมูลส�าคัญคือ ขนาดยาว ๖.๑ เมตร 
ช่วงปีก ๑๐.๕ เมตร น�้าหนักบินขึ้นสูงสุด ๔๕๐ 
กิโลกรัม เครื่องยนต์ ขนาด ๕๒ แรงม้า ความเร็ว
สูงสุด ๑๗๖ กิโลเมตรต่อชั่วโมง พิสัยบินไกล ๓๐๐ 
กิโลเมตร (บินได้นาน ๒๐ ชั่วโมง) และเพดานบินสูง 
๕,๔๘๖ เมตร (๑๘,๐๐๐ฟุต) ประจ�าการ ๑๓ 
ประเทศ

 อากาศยานไร้นักบิน (UAV) แบบเฮอร์
เมส ๔๕๐ (Hermes 450) กองทัพบกอังกฤษโดย
กรมทหารปืนใหญ่ที ่๓๒ น�าเข้าปฏบัิติการทางทหาร
ภารกจิบนิลาดตระเวนในประเทศอัฟกานสิถาน เมือ่
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ปฏิบัติการทางด้าน
ยทุธวธิสีนบัสนนุหน่วยทหารองักฤษในอฟักานสิถาน
นานถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ท�าการบินได้ 
๗๐,๐๐๐ ชั่วโมงบิน เมื่อถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 
๒๕๕๗ กองทัพบกอังกฤษได้น�าอากาศยานไร้ 
นักบิน (UAV) แบบเฮอร์เมส ๔๕๐ (Mermes 450) 
สนบัสนนุทหารอังกฤษในอัฟกานสิถานและอิรกักว่า 
๘๖,๐๐๐ ชั่วโมงบิน ปกติจะท�าการขึ้นบินวันละ ๕ 
เที่ยวบิน (เฉลี่ยรวม ๗๐ ชั่วโมง) ได้ยุติปฏิบัติการ

เมื่อกลางเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

อากาศยานไร้นักบินแบบอาร์คิว-๑๑ (RQ-11Raven) ขนาด
เล็ก ขณะท�าการบินขึ้นสู่ท้องฟ้าไปยังพื้นที่เป้าหมาย ประเทศ
อัฟกานิสถาน

UAV
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 กองทัพบกอังกฤษปฏิบัติการในอัฟ-    
กานิสถาน เป็นส่วนหนึ่งของกองก�าลังสนับสนุน 
ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศหรือกองก�าลัง       
ไอซาฟ (ISAF) ก�าลังพล ๘,๐๖๕ นาย หน่วยด�าเนิน
กลยุทธและหน่วยสนับสนุนการรบ ฐานปฏิบัติการ
หลักอยู่ที่แคมป์บาสชั่น (Camp Bastion สร้างขึ้น
ใน พ.ศ. ๒๕๔๕ พร้อมด้วยสิ่งอ�านวยความสะดวก
ด้านส่งก�าลังบ�ารุง มีทางวิ่งยาว ๓,๕๐๐ เมตร 
สามารถจะรองรับเครื่องบินขนส่งทางทหารขนาด
ใหญ่ และพื้นที่สามารถรองรับทหารได้ ๕,๐๐๐-
๑๒,๐๐๐ นาย) อยู่ที่ จังหวัดเฮลมันด์ (Helmand) 
ทางตอนใต้ของประเทศมีเขตแดนติดต่อกับประเทศ
ปากีสถาน เป็นเขตอิทธิพลของกองก�าลังติดอาวุธ 
ทาลิบัน (Taliban, พ.ศ. ๒๕๕๗ กองก�าลังติดอาวุธ
กระจายอยูต่ามภมูปิระเทศทีอ่ยูห่่างไกลและมีความ
ส�าคญัประมาณ ๖๐,๐๐๐ นาย) จงึเป็นพืน้ทีท่ีม่กีาร
ต่อสู้อย่างรุนแรง (มีพื้นที่เหมาะแก่การปลูกฝิ่นและ
ได้ปลูกเป็นจ�านวนมาก) กองทัพบกอังกฤษประจ�า
การด้วยอากาศยานไร้นักบิน (UAV) แบบเฮอร์เมส 
๔๕๐ (Mermes 450) รวม ๙ เครื่อง    

๓.๔ เฮอรอน (Heron)

 อากาศยานไร้นักบิน (UAV) แบบเฮอ
รอน (Heron) ภารกิจลาดตระเวนทางยุทธวิธี เป็น
อากาศยานไร้นักบิน (UAV) ขนาดกลาง ขึ้นบินครั้ง
แรก พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อมูลส�าคัญคือ ขนาดยาว ๘.๕ 
เมตร ช่วงปีก ๑๖.๖ เมตร น�้าหนักบินขึ้นสูงสุด 
๑,๑๕๐ กิโลกรัม เครื่องยนต์ ขนาด ๑๑๕ แรงม้า 
ความเร็วสูงสุด ๒๐๗ กิโลเมตรต่อชั่วโมง พิสัยบิน
ไกล ๓๕๐ กิโลเมตร (บินได้นาน ๕๒ ชั่วโมง) และ
เพดานบินสูง ๑๐,๔๘๖ เมตร (๓๒,๘๐๐ ฟุต) 
ประจ�าการ ๑๓ ประเทศ (กองทพัอากาศออสเตรเลยี
จัดหา ๔ เครื่อง น�าเข้าปฏิบัติการในอัฟกานิสถาน
เมื่อกลาง พ.ศ. ๒๕๕๖)    

 อากาศยานไร้นักบิน (UAV) แบบเฮอ
รอน (Heron) ปฏิบัติการทางทหารภารกิจบินลาด
ตระเวนโดยกองทัพแคนาดาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
กองทัพออสเตรเลีย อากาศยานไร้นักบิน (UAV) 
แบบเฮอรอน (Heron) ได้ปฏิบัติการในสมรภูมิ
อัฟกานิสถานรวมทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐ ชั่วโมงบิน ได้ยุติ
ปฏิบัติการใน พ.ศ. ๒๕๕๗

๔. บทสรุป
อากาศยานไร้นกับิน (UAV) ได้รบัการพฒันา

อย่างรวดเร็วในปฏิบัติการทางทหารในประเทศ
อัฟกานิสถานภาพถ่ายที่ได้รับเป็นเวลาจริงจึงมี
ความส�าคัญยิ่งในการตัดสินใจปฏิบัติการทางทหาร
ต่อไปทันที บทเรียนจากการรบได้น�ามาท�าการ
ปรับปรุงอากาศยานไร้นักบิน (UAV) ให้มีขีดความ
สามารถสูงขึ้น และมีขนาดใหญ่ขึ้นพร้อมทั้งระบบ
ขับเคลื่อนที่เพิ่มมากขึ้น ได้เพิ่มขีดความสามารถให้
รับภารกิจทางทหารเพิ่มอีกหลายภารกิจเป็นแนว 
ทางให้หลายประเทศท�าการพัฒนาและน�าเข ้า
ประจ�าการในกองทพั จงึมขีดีความสามารถเพิม่มาก
ขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาเพื่อปฏิบัติการทางทหารใน
อนาคต

บรรณานุกรม
๑. http://en.wikipedia.org/wiki/AAI_RQ-7_Shadow
๒. http://en.wikipedia.org/wiki/AeroVironment_RQ-11_Raven
๓. http://en.wikipedia.org/wiki/IAI_Heron
๔. http://en.wikipedia.org/wiki/Camp_Shorabak
๕. http://en.wikipedia.org/wiki/Elbit_Hermes_450
๖. http://en.wikipedia.org/wiki/AAI_RQ-2_Pioneer
๗. http://en.wikipedia.org/wiki/Mikoyan_Gurevich_MiG-25
๘. http://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_Union
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รากไทย: นครแห่งอรุณรุ่ง
พ.ท.หญิง กรกมล  สีขาว

เสนาศึกษา

ชนชาติไทยกระจัดกระจายอาศัย   
อยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิโดยลงหลักปักฐานตามลุ่ม
น�้าต่าง ๆ มีการ รวมตัวเป็นกลุ่มชนเล็ก ๆ อาศัยต้ัง
บ้านเรอืนบนดนิแดนของชนชาตขิอมเจ้าของถิน่เดมิ
ดั่งปรากฏเค้าเงื่อนหลักฐานร่องรอยตามแหล่ง
โบราณคดีในประเทศไทยและจารึกหลักต่าง ๆ  
ต�านานท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคอีกท้ังพงศาวดาร
หลายฉบับท�าให้พอจะอนุมานได้ว่าดินแดนนี้ตกอยู่
ภายใต้ปกครองของขอมมานานและรุ่งเรืองเรื่อยมา
ตัง้แต่ช่วงระยะก่อน พ.ศ. ๑๗๖๑ จนถงึสมยัพระเจ้า
ชัยวรมันที่ ๗ โดยมีศูนย์กลางอ�านาจอยู่ที่เมืองละโว้
ในแถบบริเวณลุ่มน�้าเจ้าพระยาในเมืองลพบุรีก่อนที่
คนไทยจะเคลื่อนย้ายเข้ามามีอ�านาจแทนในภาย
หลัง ครั้งนั้นกษัตริย์ขอมจะส่งขุนนางมาปกครอง
โดยไทยจะต้องส่งส่วยเป็นเคร่ืองราชบรรณาการให้
แก่เมืองนครหลวงอันเป็นนครของขอมเป็นประจ�า
ทุกปี  

คนไทยบางกลุม่พวกได้ตัง้บ้านเรอืนอยูอ่าศยั
กันรวมกันเป็นชุมชนเล็ก ๆ มีอิสระไม่ขึ้นกับผู้ใดต้ัง
ถิ่นฐานบ้านเรือนตามบริเวณลุ่มน�้าต่าง ๆ บริเวณที่
ส�าคัญคือบริเวณภาคเหนือตอนล่างซึ่งเป็นที่ต้ังของ
เมืองศรีเทพ ลุ่มแม่น�้าป่าสักดังปรากฏซากโบราณ
สถานเป็นปรางค์ทีส่ร้างด้วยศลิาแลงและอฐิ  เทวรปู
ศิลาแบบศิลปะขอมหลายองค์ และบรเิวณเมอืงสอง
แควจังหวัดพิษณุโลกด่ังมีพระปรางค์วัดจุฬามณีซึ่ง
ก่อสร้างด้วยศิลาแลงแบบศิลปะเขมรยืนยันถึงการ
เข้ามาของอิทธิพลของขอมในบริเวณนี้

คนไทยรวมตวัอยูเ่ป็นชมุชนใหญ่จนประมาณ
พุทธศตวรรษที่ ๑๘ พ่อขุนศรีนาวน�าถมผู้เป็นเจ้า
เมืองได้ถึงแก่กรรมลง ขอมสบาดโขลญล�าพงได้เข้า
ครองแทน พ่อขุนผาเมืองผู้เป็นโอรสจึงร่วมมือกับ
พ่อขุนบางกลางท่าวน�าคนไทยขับไล่ขอมไปจาก
แผ่นดนิได้ส�าเรจ็และยดึเมอืงสโุขทยัและศรสีชันาลยั
คืนมาจากข้าศึกได้จากนั้นจึงสถาปนาแคว้นสุโขทัย
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อันหมายถึงนครแห่งรุ่งอรุณขึ้นเป็นอาณาจักรแรก
ของคนไทยที่เป็นอิสระ  เป็นไทไม่ขึ้นแก่ผู้ใด 

พ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราด โอรสของเจ้า
เมืองสุโขทัยเก่านั้นมีศักดิ์ เป ็นราชบุตรเขยของ
กษตัรย์ิเขมร จงึมพีระเกยีรตยิศเป็น “ศรอีนิทราบดิน
ทราทิตย์”และได้รับพระราชทานพระขรรค์ชัยศรี 
จากกษัตริย์เขมรอันเป็นเครื่องหมายรับรองการเป็น
กษัตริย์ผู้ได้รับสถาปนาจากกษัตริย์เขมร  

แม้จะปลดแอกออกจากขอมได้แล้วและตั้ง
อาณาจักรสุโขทัยขึ้นใหม่แต่อาณาจักรใหม่แห่งนี้  
ยังคงรับวัฒนธรรมขอมเข้ามาใช้ในสังคมเช่นรูป
แบบโบราณสถานบริเวณเมืองสุโขทัยและเมือง
ศรีสัชนาลัยที่ปรากฏสถาปัตยกรรมแบบขอม เช่น 
พระปรางค์วัดเจ้าจันทร์ พระปรางค์วัดพระพาย
หลวง ฐานพระปรางค์วัดศรีสวายในเมืองเก่าของ
กรุงสุโขทัย  

เมื่อทั้งสองพระสหายยึดเมืองศรีสัชนาลัย  
กับสุโขทัยจากขอมได้แล้ว พ่อขุนผาเมืองได้มอบ
เมืองสุโขทัยให้พระสหายครอบครองและตั้งนาม 
เป็นเกียรติยศให้แก่สหายว่า “ศรีอินทราบดิน      

ทราทิตย์” ส่วนตัวเองกลับไปครองเมืองราดเช่นเดิม  
จากนั้นมาพ่อขุนบางกลางท่าวจึงเป็นที่รู ้จักใน   
นามว่า “พ่อขุนศรีอินทราทิตย์” 

ภูมิเมืองสุโขทัยตั้งอยู ่บริเวณลุ่มแม่น�้ายม
และแม่น�้าปิงตอนล่างอันเป็นทางสัญจรระหว่าง
เมอืงเหนอืและเมอืงใต้อาณาจกัรใหม่แห่งนีจ้งึกลาย
เป็นเหมือนศูนย์กลางติดต่อของชุมชนตอนเหนือ
และใต้ สโุขทยัมผีูค้นสญัจรไปมาค้าขายแลกเปลีย่น
สินค้าอยู่ไม่ขาด สุโขทัยจึงรุ ่งเรืองขึ้นอยู่ทางตอน
เหนือของไทย

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์มีโอรสที่ปรากฏพระ  
นามอยู่สองพระองค์ คือ พ่อขุนบานเมืองและพ่อขุน
รามค�าแหงซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญในราชการงานเมือง
โดยเฉพาะการสงครามระหว่างไทยกับขอมเนื่อง
ด้วยขณะนั้นไทยยังอยู่ในระยะเพิ่งปลดแอกออก
จากใต้การปกครองของขอมและยังมีผู้น�าของกลุ่ม
ชนอิสระอยู ่อีกหลายกลุ ่มที่คิดจะตั้งตัวเป็นใหญ่ 
ไทยจึงจ�าเป็นต้องมีกองทัพที่เข้มแข็ง พ่อขุนราม 
ค�าแหงได้เป็นก�าลังส�าคัญในการน�าทัพเข้าปราบ
ปรามรวบรวมไทยกลุ ่มต่าง ๆ เข ้าด้วยกันเช่น
ประมาณ พ.ศ. ๑๘๐๐ พระองค์ ในวัย ๑๙ ชันษา 
ได้ชนช้างกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดผู้ยกทัพมาตี
เมืองตากซึ่งเป็นเมืองอยู่ในอาณาเขตปกครองของ
พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ครั้งนั้นพ่อขุนรามราชได้ช่วย
พระราชบิดาออกสู ้รบและชนช้างกับขุนสามชน      
ได้รับชัยชนะ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์จึงขนานนาม
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พ่อขุนรามราชผู้โอรสว่า “พระรามค�าแหง” 
เม่ือขุนศรีอินทราทิตย์สิ้นพระชนม์พ่อขุน  

บานเมืองได้ข้ึนครองราชย์ต่อมาและสิ้นพระชนม์  
ใน พ.ศ. ๑๘๒๒ พ่อขุนรามค�าแหงจึงขึ้นครองราชย์
ต่อมาพระนามว่าพ่อขนุรามค�าแหง ทรงคดิประดษิฐ์
อักษรไทยขึ้น ในสมัยของพระองค์นับเป็นยุคทอง
ของสโุขทยั มคีวามเจรญิรุ่งเรอืงถึงท่ีสดุ  มอีาณาเขต
กว้างขวางกว่ายุคสมัยใด โดยทิศเหนือจรดหลวง   
พระบาง ทศิใต้จรดฝ่ังทะเลเขตมาลาย ูทศิตะวนัออก 
อาณาเขตถงึเมืองเวียงจนัทน์ และเมอืงเวียงค�า โดย
มเีมอืงสระหลวง เมอืงสองแคว เมอืงลมุบาจาย และ

เมืองสคา ทิศตะวันตกจรดเมืองฉอดและเมือง       
หงสาวดี 

สุโขทัยในรัชสมัยพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช
มีความสงบสุข “ในน�้ามีปลา ในนามีข้าว” การ
พาณิชย์รุ่งเรืองก้าวหน้า  ทรงวางระเบียบปกครอง
บ้านเมือง ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อ พ.ศ. 
๑๘๒๖ สุโขทัยสมัยนี้จึงมีความมั่นคงเจริญรุ่งเรือง 

ครั้นสิ้นพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช พญา   
เลอไทพระราชโอรสได้ขึ้นครองราชย์สืบต่อใน พ.ศ. 
๑๘๔๒ เมอืงทีเ่คยอยูใ่นอาณตัขิองสโุขทยัได้แยกตวั
ออกเป็นอิสระ ท�าให้อาณาจักรสุโขทัยตกอยู่ในที่นั่ง

 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ครอบคลุมพื้นที่โบราณสถานกรุงสุโขทัย ศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรสุโขทัย ซึ่งมีอ�านาจอยู่บริเวณ

ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ในชว่งพทุธศตวรรษที ่๑๘-๑๙ ตัง้อยูท่ีต่�าบลเมอืงเกา่ (เขตเทศบาลต�าบลเมอืงเกา่) อ�าเภอเมอืงสโุขทยั จงัหวดั

สโุขทยั หา่งจากตวัเมอืงสโุขทยัปจัจบุนั (เขตเทศบาลเมอืงสโุขทยัธาน)ี ไปทางทศิตะวนัตกประมาณ ๑๒ กโิลเมตร ตามทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 

๑๒ หรือ ถนนจรดวิถีถ่อง
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คับขัน กษัตริย์ที่ครองราชสมบัติสืบต่อจากพ่อขุน
รามค�าแหงคือพญาไสสงครามประสบปัญหาเมือง
ขึ้นต่าง ๆ พยายามแยกตัวออกเป็นอิสระ  ครั้นสิ้น
รัชกาลของพญาไสสงครามแล้ว พญาเลอไทได้ขึ้น
ครองราชสมบัติต่อมาใน พ.ศ. ๑๘๖๖ ได้พยายาม
รวบรวมอาณาจักรอีกครั้งหนึ่ง  พระองค์สวรรคต   
ราว พ.ศ. ๑๘๘๔ 

คร้ันสิ้นพญาเลอไท พญางัวน�าถมในฐานะ
พระอนุชาแต่เป็นโอรสของพ่อขุนบานเมืองได้ขึ้น
ครองเมืองสุโขทัยสืบต่อ ทรงโปรดให้พญาลิไทโอรส
ของพญาเลอไทไปครองเมืองศรีสัชนาลัยในฐานะ
อุปราชครองเมืองลูกหลวง ครั้นพญางัวน�าถม
สวรรคตในราว พ.ศ. ๑๘๙๐ หัวเมืองต่าง ๆ ได้แยก
ตัวเป็นอิสระ พญาลิไทได้กรีฑาทัพเข้ายึดสุโขทัย   
ไว้ได้แล้วปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์กรุงสุโขทัย 
ทรงพระนามว่า “ศรีสริุพงศ์รามมหาธรรมราชาธริาช”  
ทรงปราบปรามเจ้าเมืองต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จงึแต่งตัง้พระบรมวงศานุวงศ์ท่ีไว้วางพระราชหฤทยั
ไปปกครอง ทรงปกครองแบบรวมอ�านาจเข้าสู่กรุง
สุโขทัยซ่ึงเป็นศูนย์กลางอาณาจักรท�าให้บ้านเมืองสู่
ความสงบอีกครั้ง 

พญาลไิททรงพยายามรวบรวมเมอืงต่าง ๆ ที่
แตกแยกออกไปให้กลับเข้ามารวมกับสุโขทัยอีก  
ครัง้หนึง่พระองค์เสดจ็ไปยงัเมอืงต่าง ๆ เพือ่เผยแพร่
และกระท�ากิจทางศาสนาและแสดงพระองค์ให้   
เห็นว ่าทรงเป็นกษัตริย ์ผู ้มีแสนยานุภาพและมี     
พระราชอ�านาจเต็มภายในพระราชอาณาจักร ใน 
พ.ศ. ๑๙๐๒ พระองค์เสด็จกรีฑาทัพไปตีเมือง     
แพร่กวาดต้อนครัวเรือนมาเป็นข้าพระและทรง
ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจ�าลองบนยอดเขา
สุมนกูฎที่เมืองสุโขทัย

พญาลิไททรงด�ารงพระองค์ตามรอยตาม
เบื้องพระยุคลบาทของพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช  
ทรงสนพระทัยในทางศาสนา ทรงเป็นองค์อุปถัมภก
พระพุทธศาสนา  ส่งสมณทูตไปเผยไปยังที่ต่างเพื่อ

แผ่พระพุทธศาสนาสู่ดินแดนต่าง ๆ เช่น เมืองน่าน 
หลวงพระบาง และกรงุศรอียธุยา ขณะทีอี่กด้านทรง
เป็นนักรบที่พยายามขยายอ�านาจของแคว้นสุโขทัย
ให้กว้างขวางออกไป ทรงกรีฑาทัพไปตีเมืองแพร่  
ทรงพยายามขยายอาณาเขตไปให้ถึงลุ ่มแม่น�้า      
ป่าสักจนเกิดกระทบกระทั่งกับกรุงศรีอยุธยาซ่ึงมี
สายสัมพันธ ์กับหัวเมืองแถบนั้น  สมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ ๑ หรือพระเจ้าอู่ทองปฐมกษัตริย์แห่ง
กรุงศรีอยุธยาได้ลอบยกทัพมาตีเมืองสองแควไว้ได้
และโปรดให้ขนุหลวงพ่อง่ัวพระเชษฐาของพระมเหสี
ขึ้นมาปกครองเมืองสองแคว ครั้งนั้นพระมหาธรรม
ราชาลิไทต้องถวายบรรณาการเป็นอันมาก  สมเด็จ
พระรามาธิบดีที่ ๑ จึงทรงมอบเมืองสองแควคืน 
และโปรดให้ขุนหลวงพ่อง่ัวไปครองเมืองสุพรรณบุรี      
ดังเดิม 

คร้ันสมเด็จพระรามาธิบดีที่  ๑ สวรรคต 
สมเด็จพระราเมศวรเสด็จขึ้นครองราชย์สืบต่อ    
พระมหาธรรมราชาลิไทถือเป็นโอกาสในการรวบ 
รวมไพร่พลแห่งแคว้นสุโขทัยยกทัพคืนสุโขทัย     
หลังต้องเสด็จไปประทับที่เมืองสองแควถึง ๗ ปี 
พระองค์ทรงสะสมก�าลงัทหารและอ�านาจเพือ่เตรยีม
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สร้างอาณาจักรสุโขทัยให้มั่นคงทรงผูกไมตรีกับ
แคว้นล้านนาโดยทรงส่งพระสุมนะเถระเป็นสมณ 
ทูตขึ้นไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่เมืองเชียงใหม่   
เมื่อขุนหลวงพ่องั่วเจ้าครองเมืองสุพรรณบุรีทราบ
ความเคลื่อนไหวของพระมหาธรรมราชาลิไทจึงเข้า
ยึดอ�านาจกรุงศรีอยุธยาจากพระราเมศวรซึ่งทรง
ยอมกลับไปครองเมืองลพบุรีตามเดิม ขุนหลวง     
พ่องั่วได้เสด็จขึ้นครองราชย์ทรงพระนามว่า สมเด็จ
พระบรมราชาธิราชที่ ๑  

หลังการสวรรคตของพระมหาธรรมราชา      
ลิไทอาณาจักรสุโขทัยเกิดความแตกแยกในวงศ์
ญาติ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ ได้เสด็จขึ้นมา
ยึดอาณาจักรสุโขทัยแล้วโปรดให้เชื้อพระวงศ์ทาง
สุ โขทัยปกครองตนเองโดยขึ้นตรงต ่ออยุธยา  
อาณาจักรสุโขทัยในยุคนี้กลายเป็นรัฐกันชนระหว่าง
เชียงใหม่กับอยุธยา ที่ต่างมีความต้องการผนวก
อาณาจักรสุโขทัยเข้ากับอาณาจักรของตน ความ
ระแวงว่าสุโขทัยจะมีไมตรีกับอาณาจักรเชียงใหม่ 
จะท�าให้อยุธยาอยู่ในฐานะล�าบากสมเด็จพระบรม
ราชาธิราชที่ ๑ จึงทรงยกทัพไปปราบปรามหัวเมือง
ชายแดนที่ติดต่อกับอาณาเขตของสุโขทัยแล้ว
หาเหตุตีสุโขทัยจนได้รับชัยชนะเหนือหัวเมืองเหนือ
ทั้งปวง 

การที่พระมหาธรรมราชาที่ ๒ ยอมออกมา
ถวายบังคมต่อสมเด็จพระบรมราชาธิราชแห่ง
อยุธยาส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเมืองของสุโขทัย
ที่ลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ เพราะถูกอยุธยาจ�ากัด 
อ�านาจลง คร้ันพระมหาธรรมราชาที่ ๒ สวรรคต 
พญาไสลือไทยขึ้นครองราชสมบัติต ่อมาทรง
พระนามว่า “พระมหาธรรมราชาที่ ๓” เสถียรภาพ
ทางการเมืองของอาณาจักรสุโขทัยก็ลดลงเป็นอัน
มากเพราะอาณาจักรอยุธยาขยายตัวออกไปได้
อย่างกว้างขวาง พระมหาธรรมราชาที่ ๓ พยายาม
กู้เสถียรภาพทางการเมืองของสุโขทัยคืนมาด้วยการ
ยกกองทัพออกไปปราบปรามหัวเมืองให้อยู ่ใน

อ�านาจทรงยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 
๑๙๔๕ แต่ไม่ได้ชัยตามที่ทรงต้ังพระทัยไว้ 

ใน พ.ศ. ๑๙๖๒ หลังการสวรรคตของ     
พญาไสลือไท พระราชโอรสของพญาไสลือไทคือ 
พญาบาล และพญาราม ได้แย่งชิงราชสมบัติกันเอง 
สมเดจ็พระนครนิทรราชาธริาช (พระอนิทราชาธริาช) 
กษัตรย์ิอยธุยาต้องยกทพัมาปราบจลาจล พญาบาล
และพญารามต้องออกมากราบบังคมต่อสมเด็จ  
พระนครินทราชาธิราชครั้งนั้นพระองค์โปรดให้
สถาปนาพญาบาลครองเมอืงพษิณโุลก ทรงพระนาม
ว่าพระเจ้าศรีสุริยวงศ์บรมปาลมหาธรรมราชาธิราช 
และพญารามโปรดให้ครองเมืองสุโขทัย 

พระเจ้าศรีสุริยวงศ์บรมปาลครองราชสมบัติ
อยู ่ ๑๙ ปี จึงสวรรคต การสวรรคตของพระเจ้า      
ศรีสุริยวงศ์บรมปาล (พระมหาธรรมราชาที่ ๔) นับ
ได้ว่าเป็นการสิ้นสุดแห่งอาณาจักรสุโขทัย 

ครั้นสิ้นพระเจ้าศรีสุริยวงศ์บรมปาลสวรรคต
สมเด็จพระบรมราชาที่ ๒ (เจ้าสามพระยา) ได้มีการ
สถาปนาพระราเมศวรราชโอรสซึ่งประสูติจากเจ้า
หญิงสุโขทัยพระองค์หนึ่งมีพระชนมายุเพียง ๗ 
พรรษา ขึ้นเป็นพระมหาอุปราชครองเมืองสองแคว 
ด้วยเหตุที่มีเชื้อสายทางเจ้านายฝ่ายสุโขทัยซึ่ง
เป็นการดทีีจ่ะเข้ากบัราชวงศ์สโุขทยัได้และเป็นเสมอืน
การผนวกดนิแดนของอาณาจกัรสโุขทยัไปด้วย 

สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ (เจ้าสาม 
พระยา) เสด็จสวรรคตเมื่อ พ.ศ. ๑๙๙๑ พระรา         
เมศวรจึงเสด็จไปครองกรุงศรีอยุธยา ทรงพระนาม
ว่า สมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ พระองค์ทรงรวม
อ�านาจจากการบริหารราชการแผ่นดินเข้าสู ่ส่วน
กลางที่กรุงศรีอยุธยา เป็นเหตุให้พระยุษธิฐิระไม่
พอใจอย่างมากที่ได้เป็นเพียงเจ้าเมืองสองแคว จึง
หันไปผูกมิตรกับพระเจ้าติโลกราชเมืองเชียงใหม่ 
ท�าให้เกิดการสู้รบยืดเยื้อระหว่างอาณาจักรอยุธยา
และอาณาจักรเชียงใหม่ ตลอดรัชกาลของสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถ และเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
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กลุ่มหัวเมืองเหนือ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จึง
เสด็จขึ้นไปครองเมืองสองแคว และโปรดให้พระ
อินทราชาครองกรุงศรีอยุธยาแทนพระองค์ การที่
สุโขทัยอ่อนก�าลังลงเช่นน้ี เป็นผลให้บรรดาสิ่ง
ก่อสร้าง ปราสาทราชวงวดัวา อาราม คเูมอืง ก�าแพง
เมือง และระบบชลประทานต่าง ๆ ถูกภัยธรรมชาติ
ท�าลายให้เสียหาย คร้ันรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแห่งราชวงศ์จักรี
ทรงเห็นว่าศิลปโบราณวัตถุทางศาสนา เช่น เทวรูป
และพระพุทธรูปที่งดงามในสมัยสุโขทัยถูกทอดทิ้ง
จึงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายประติมากรรมล�้าค่าเหล่านั้น 

ไปประดิษฐ์ฐานตามวัดวาอารามต่าง ๆ ในกรุงเทพ 
มหานคร ศลิปกรรมของเมอืงสโุขทยัส่วนหนึง่ จงึเกบ็
รักษาอยู ่ในกรุงเทพมหานครสืบมาเป็นอนุสรณ์
แสดงความยิ่งใหญ่ของสุโขทัยที่เคยรุ่งเรืองในอดีต
ทีเ่หลอืเพยีงซากของสถาปัตยกรรมทีป่รกัหกัพงัเพยีง
อย่างเดียวเท่านั้น

ในสมัยราชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา
สุโขทัยตกอยู่ใต้อ�านาจของอยุธยาต้องส่งส่วยอากร
และผลผลิตให้แก่อยุธยาและพม่าจนเมื่อสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพไม่ยอมอยู่
ภายใต้การปกครองของพม่าที่เมืองแครง ในพ.ศ. 
๒๑๒๗ พระองค์ได้โปรดให้กวาดต้อนคนจากหัว
เมอืงเหนอืลงไปไว้เมอืงอยธุยาทัง้หมด เนือ่งจากกรงุ
ศรีอยุธยามีก�าลังน้อย และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้
พม่าใช้ก�าลังจากหัวเมืองเหนือเป็นฐานในการ
สนับสนุนส่งก�าลังบ�ารุงให้แก่พม่า การท�าเช่นนี้
ท�าให้สุโขทัยกลายเป็นเมืองที่อ่อนแอลงในที่สุด 

ที่มาของภาพทั้งหมด  

http://www.oknation.net/blog/petpetpe/2007/12/14/entry-1

บรรณานุกรม
 http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/bangkok/malaiwan_c/historym1/unit03.html
 http://www.sukhothai.go.th/history/hist_02.htm
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อารยธรรมล้วนเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น
เพื่อสนองความต้องการเบื้องต้นไปถึงเบื้องลึกที่สุด
ในใจคน ตื้นสุดก็เป็นเพียงเรื่องของร่างกาย ลึกกว่า
นั้นก็เป็นเรื่องของจิตใจ ซึ่งเป็นที่เข้าใจและยอมรับ
ว่าวถิขีองแต่ละบคุคล อนัสอดคล้องกบัวถิขีองสงัคม
นั้น ๆ ย่อมมีพื้นฐานมาจากธรรมชาติเป็นตัวก�าหนด 
เมื่อพิจารณาด้วยมูลเหตุนี้แล้วก็ประจักษ์ว่า มนุษย์
เป็นเพียงส่วนเสี้ยวเล็กน้อย เมื่อเทียบกับความยิ่ง
ใหญ่ของธรรมชาติ อย่างไรก็ดี มนุษย์ยังมีทรัพย์สิน
อันมีค่า เหนือกว่าอีกหลาย ๆ ชีวิตที่ไม่มี สิ่งนั้นคือ 
“ปัญญา” ทั้งนี้มนุษย์แต่ละพวกก็ใช้ปัญญาไปในวิถี
ทีแ่ตกต่างกัน บ้างใช้ปัญญาเพือ่ท�าให้ตนเองเข้าเป็น
ส่วนหนึ่งกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน โดยมีฐาน
คติเคารพและย�าเกรงต่อธรรมชาติ บ้างก็ใช้ปัญญา
พยายามท�าให้ธรรมชาติกลับกลายมารับใช้เป็นทาส
ของมนุษย์ ซ่ึงก็มีฐานคติที่แสดงความเป็นเจ้าของ
ทกุสิง่ ดงันัน้ต่างฝ่ายกต่็างมกีระบวนทศัน์ทีแ่ตกต่าง
กัน ท�าให้ความคิดความเชื่อ การด�าเนินชีวิตตลอด
จนแนวทางในการพัฒนาตนเองมีรูปแบบหรือร่อง
รอยที่ต่างกัน 

พ.ต.ฐนัส มานุวงศ์
กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ในโลกฝ่ังตะวนัออกต่างกม็วีฒันธรรมทีแ่สดง

ความเป็นอารยะเฉพาะตน โดยมีฐานคติคล้ายกัน

ในเรื่องของการถือธรรมชาติเป็นใหญ่ ด้วยการเจริญ

เตบิโตมาจากรากเหง้าแห่งวฒันธรรมทางการเกษตร 

ที่ต้องอาศัยดินน�้าฟ้าฝนเป็นหลัก จินตนาการและ

การประดิษฐ์สิ่งบ�ารุงขวัญบ�าเรออารมณ์จึงมักเลียน

แบบหรือต้ังต้นมาจากธรรมชาติเป็นส�าคัญ ทั้งนี้ต้น

ก�าเนิดให้ศิลปวิทยาส่วนหนึ่งก็เกิดได้จากการที่

มนุษย์ใช้ปัญญาจินตนาการเป็นแบบบุคลาธิษฐาน

หรือบุคคลวัต นั่นคือการท�าให้สิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์มี

ความเป็นมนุษย์ ด้วยนัยแห่งความคิด อารมณ์และ

ความรูส้กึ การสมมติตนจงึเป็นกลไกทีพ่สิดารในการ

บอกเล่าความเชือ่และความหวงั การต้ังธรรมชาติให้

เหนือกว่าตน สถาปนาให้เป็นเทพเจ้า จึงถือเป็นสิ่ง

ที่น่าสนใจที่สามารถแสดงความบรรเจิดของปัญญา

ในแต่ละวัฒนธรรมได้ และเมื่อมีความเคารพต่อ

ธรรมชาติการถ่ายทอดความคิดและความเชื่อสู ่

อนุชนจึงต้องมีชั้นเชิงที่เป็นกุศโลบาย ไม่ว ่าจะ

เป็นการสรรเสริญให้เทพเจ้า (ธรรมชาติ) พอใจ หรือ

การหยิบใส่ค�าสอนที่จะจรรโลงวิถีความเป็นอยู ่   

ทหาร      ของพระราชา
   ต�ำรับต�ำรำศิลปะของไทย
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และผสานศิลปะหลากหลายแขนงเข้าไว้ด้วยกัน 
ทั้งนี้ตามประวัติการก�าเนิดของโขนนั้น พัฒนามา
จากการแสดง ๓ ประเภท ได้แก่ 

๑. การแสดงชักนาคดึกด�าบรรพ์ เป็นการ
แสดงที่มีบันทึกไว้ในกฎมณเฑียรบาลสมัยกรุง
ศรีอยุธยากล่าวถึง พระราชพิธีอินทราภิเษก ว่าด้วย 
“การพระราชพิธีอินทราภิเษกปลูกเขาพระสุเมรุ”   
อันเป็นต้นเรื่องแห่งความขัดแย้งระหว่างฝ่ายเทวดา 
(ความดี) และฝ่ายยักษ์ (ความชั่ว) ด้วยเรื่องราว
เปรียบเทียบอย่างเป็น กุศโลบายนี้ จึงได้มีการน�า
ความคิดความเชื่อในเรื่องราวดังกล่าว มาเป็นองค์
ประกอบส�าคัญและเป็นพืน้ฐานแห่งจนิตนาการของ
การแต่งบทและตัวแสดง

๒. การแสดงกระบีก่ระบอง ซึง่ในสมยัโบราณ
คนไทยจะฝึกวิชาการต่อสู ้ไว ้ เป ็นสมบัติติดตัว      
เพื่อป้องกันตัวจากภยันตรายและข้าศึกศัตรู อัน  
เป็นพื้นฐานของวิชากระบี่กระบอง จากการแสดง
ท่าทางการต่อสู้ประกอบกับท่าทางการต่อสู้ด้วย
อาวุธที่เข้มแข็งและสง่างาม จึงน�าลักษณะท่าทางนี้
มาผสานเป็นท่าร่ายร�าที่มีจังหวะและความพร้อม
เพรียงอย่างผสมกลมกลืน

๓. การแสดงหนังใหญ่ หนังใหญ่ หมายถึง 
ตัวหนังซึ่งท�าจากหนังวัวฉลุลายเป็นรูปตัวละครใน
เรื่องรามเกียรต์ิ โดยใช้ไม้ผูกทาบตัวหนังไว้ทั้งสอง
ข้าง เพื่อดึงให้ตัวหนังตึงให้เห็นลวดลายและใช้ไม้
ต่อลงมาไว้ให้มือจับส�าหรับผู ้เชิด หนังใหญ่จึงมี
อิทธิพลต่อการแสดงโขน ๒ ประการคือ เรื่องราวที่
ใช้แสดง (รามเกียรติ์) และท่วงท่าลีลาในการเชิด
หนัง อันน�ามาเป็นท่าเต้นโดยเฉพาะการแสดง
ท่าทางการเต้นของยักษ์ (เต้นโขน)

ด้วยความเป็นอารยะแห่งปัญญาของคนไทย 
จึงน�าการแสดงทั้งสามนี้มาประดิษฐ์ร้อยเรียงเกิด
เป็นการแสดง “โขน” ขึ้นมาใหม่ หากยังได้รวบรวม
เอาศิลปะนานาแขนงมาใช้ประกอบกับการแสดง
ด้วยไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ฉาก 

ของสังคมน้ัน ๆ แทรกไว้ ก็เป็นผลิตผลแห่งภูมิ 
ปัญญา

ปกติแล้วนักเรียนนักรบ (นักเรียนนายร้อย) 
ของผมส่วนมากไม่ใคร่จะมีความสนุกกับเรื่องศิลปะ
เท่าใดนัก ด้วยเพราะเงื่อนไขชีวิตและกระบวนการ
ฝึกหลายอย่าง ที่ท�าให้เขาเหล่านั้นเหินห่างจาก
ความประณีตในชีวิต แต่ความเข้มแข็งของพวกเขา
ก็ยังไม่พ้นความเป็นมนุษย์ที่ยังคงมีความสุนทรีย์
และตระหนักถึงความวิจิตรบรรจงอยู่บ้าง

ลูกศิษย์ : “ครูครับ... ครูเคยเล่นโขนด้วยหรือ
ครบั” ค�าถามแสดงความรูส้กึประหลาดใจถกูเอ่ยขึน้

ครูก้อย : “เคยครับ” ผมตอบกลับไปตาม
ความเป็นจริง

ลูกศิษย์ : “ครูเล่นเป็นตัวอะไรครับ” ค�าถาม
ต่อเนื่อง

ครูก้อย : “ตอนเด็กก็ฝึกเล่นเป็นพญาลิง พอ
โตมาหน่อยก็เป็นพญายักษ์” 

ลูกศิษย์ : “ครูเป็นยักษ์ตัวไหนครับ” (เอ... 
เร่ิมจะยืดยาว น่ีจะเป็นการสัมภาษณ์หรือเป็นการ
สอบสวนไปเพือ่การใด ต้องถามให้รูค้วามสกัหน่อย)

ครูก้อย : “ที่ถามมานี่ จุดประสงค์คืออะไร
ครับ” 

ลูกศิษย์ : “ครูพาผมไปเที่ยวหน่อยครับ ผม
อยากรู้เร่ืองโขน” (น่ันไง มัวแต่ขี้ม้าเลียบค่าย นึก
แล้วเชียว)

ครูก้อย : “ท�าไมถึงอยากรู้เรื่องโขนละ” (ผม
ถามด้วยความสนใจ)

ลูกศิษย์ : “รุ่นพี่เคยเล่าว่า ครูเล่าให้ฟังเรื่อง
โขน แล้วอธบิายถงึทหารแบบพวกเราครบั ผมอยาก
ฟังอยากรู้บ้าง อยากให้ครูสอน แล้วก็อยากไปเที่ยว
แบบทีจ่ะเหน็ของจรงิตามเรือ่งเล่าด้วยครบั” (แหม... 
มีความอยากเยอะเหลือเกินนะ) 

“โขน” เป็นสิ่งแสดงทรัพย์สมบัติและมรดกที่
ทรงคุณค่า อันก�าเนิดมาจากวิจิตรปัญญาของคน
ไทย โขนถือเป็นสุดยอดแห่งนาฏกรรมไทย ที่ผนวก
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รวมทั้งการแต่งหน้า ท้ังน้ีคนไทยและคนท่ัวโลกได้
ประจักษ์แล้วถึงความเป็นอารยะแห่งนาฏกรรมโขน 
จากพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระนางเจ้า      
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทีท่รงฟ้ืนฟศูลิปะ
วิทยาการแห่งอารยะนี้ขึ้นมา จนปัจจุบันมีการเรียก
กันติดปากว่า “โขนสมเด็จพระราชินี” ดังที่มีการ
แสดงเป็นประจ�าทุกปี จนท�าให้เกิดความนิยมในการ
ฝึกหัดโขนตามส�านักต่าง ๆ เพิ่มขึ้นมา อันเป็นการ
รักษามรดกแห่งชาติไทย รวมทั้งความเป็นอารยะ
แห่งปัญญาของมนุษย์ไว้ให้สถาพร

ทั้งนี้  ตามความเชื่อในระบอบสมบูรณา     
ญาสิทธิราช อันเชื่อว่าพระเจ้าแผ่นดินหรือพระ    
มหากษัตริย์เปรียบเสมือนองค์สมมติเทพ ดังนั้น
จินตนาการและความเชื่อที่สอดผสานกัน จึงน�ามา  
สู่การสร้างสรรค์วัฒนธรรมอันเป็นรากเหง้าของชาติ
ที่ผูกโยงคู่ไปกับสถาบันพระมหากษัตริย์ จากเรื่อง
รามเกียรติ์ที่แสดงให้ประจักษ์ในความเชื่อที่ว ่า 
พระรามเป็นองค์อวตารของพระนารายณ์เทพเจ้า    
ผูเ้ป็นใหญ่ในศาสนาฮนิด ูและทหารฝ่ังพระรามกคื็อ
พลกระบี ่ทพัวานรทัง้หลาย (ลงิ) อนัเป็นสญัญะแห่ง
สมัพนัธ์ทีส่�าคญัต่อการแสดงความจงรกัภักดท่ีีทหาร
มีต่อองค์พระมหากษัตริย์ผู้เป็นเจ้าเหนือหัว ดังเช่น 
การเชิญ “ธงชัยราชกระบี่ยุทธ์” และ “ธงชัยพระ  
ครุฑพ่าห์” น�าเสด็จพระราชด�าเนินหรือการเชิญ
ประจ�าอยู่หน้าที่ประทับในงานพระราชพิธีที่เสด็จ
โดยกระบวนพระราชอิสริยยศ หรือกระบวนรถม้า
พระที่นั่ง ที่เสด็จในพระราชพิธีที่แต่งเต็มยศ อัน
เป็นการแสดงถงึพระบรมเดชานภุาพ อนัมสีญัลกัษณ์
มาจาก “ทัพพญาวานร (ทหารของพระราม)” และ 
“พระครุฑ (เทพพาหนะของพระนารายณ์)” ที่สอด 
คล้องกับความเชื่อข้างต้นเป็นส�าคัญ 

แม้ในการก�าหนดจัดแต่งรูปแบบการยาตรา 
(เคลื่อนทัพ) ทั้งในกระบวน “สถลมารค (ทางบก)” 
และ “ชลมารค (ทางน�้า)” ก็คงสะท้อนให้เป็นภาพ

แห่งอารยะนี้ ด้วยการแสดงล�าดับต�าแหน่งแห่งที่ 
เป็นโครงสร้างตามหน้าที่และชั้นยศ โดยสามารถ
ตีแผ่ออกมาเป็นสัญลักษณ์ของหน่วยงานทางทหาร
ได้อีกทุกประการ หากแต่ภายหลังการทหารใน
ประเทศไทย ได้รับอิทธิพลในรูปแบบของฝั่งตะวัน
ตกเข้ามามาก เพื่อพัฒนาให้เป็นกองทัพที่เทียม 
สมัยในกรอบสากลที่ ชาวตะวันตกตั้ ง ไว ้  รูป
สัญลักษณ์ตามหน่วยจึงเปลี่ยนไปจนบางหน่วยไม่
เหลือภาพให้หวนคิดถึงที่มาแห่งวรรณกรรมนี้ได้  
เลย นอกจากนี้บทสะท้อนที่ส�าคัญของการจัดล�าดับ
ที่ถือเป็นความงามแห่งศิลปะ ที่แสดงให้เห็นถึง
ความงามในการเคารพตามสายการบังคับบัญชา 
ความงามจากการให้เกยีรติซึง่กนัและกนั พร้อมด้วย
ความงามจากการเจริญรอยตามกันโดยการถือวัย
วฒิุและคุณวฒุ ิซึง่เป็นการสอดแทรกค�าสัง่สอนทีใ่ช้
ศิลปะเข้ามาเป็นเครื่องมือในการสั่งสอนวิถีปฏิบัติ
ของวัฒนธรรมอย่างชาญฉลาด

สิ่งที่อยากชี้ชวนให้มองในเรื่องของความ
สัมพันธ์ระหว่างทหารพระราชาและต�ารับต�ารา
ศิลปะไทยนั้น มิได้มุ ่งอยู ่เพียงสิ่งที่เป็นโพ้นสมัย  
หรอืความเชือ่ดัง้เดมิ อนัไม่มรีปูรอยในสงัคมปัจจบุนั 
หากเป็นการอยากให้หวนคิดและศึกษาเพิ่มเติมถึง
นัยแห่งศิลปะแขนงนี้ ดังจะขอยกให้เป็นข้อคิดบาง
ประการส�าหรับการใช้ศิลปะแห่งนาฏกรรม “โขน”  
ไว้สอนใจนักรบผู้กล้าในยุคดิจิตอล พอสังเขป

“หัวโขน” ดังที่เรียนให้ทราบว่าวิจิตรจินตนา 
การของมนุษย์คือการใช้วิธีบุคลาธิษฐาน มาเป็น
กลวิธีในการถ่ายทอดความคิด ความเชื่อ ความรู้สึก
และอารมณ์ หากจะเปรียบให้เป็นสากล “หัวโขน” ก็
เปรียบเสมือน “หน้ากาก (Mask)” เพื่อท�าให้ผู้แสดง
กลายเป็นตัวละครนั้น ๆ และด�าเนินตนเองแสดง
อากัปกิริยาไปตามบทบาทที่ก�าหนด เป็นการครอบ
ในสิ่งอื่นให้กลายเป็นหรือเหนือกว่าตัวของตัวเอง 
ทั้งนี้ “หน้ากาก” จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป 
เพือ่เป็นการแสดงถงึประเภท ความหมาย ความเป็น
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มาของแต่ละตัวละคร สะท้อนเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับ
ตัวละครนั้น ๆ เช่นเดียวกับ “หัวโขน” ที่แต่ละศีรษะ
นั้นจะแสดงนัยของตัวละคร ไม่ว่าจะเป็นชาติก�าเนิด 
อุปนิสัย ต�าแหน่งและยศถาบรรดาศักดิ์ อันเป็น    
พื้นฐานที่นักแสดงภายใต้หัวโขนนั้น ๆ ต้องศึกษา 
ให้ดี เพื่อการแสดงบทบาทจะได้สมพ้องต้องกัน 
อย่างไรก็ดี ความรู ้สึกนึกคิดเช่นมนุษย์ (บุคลา      
ธิษฐาน) ก็ยังคงมีอยู่ ดังนั้นการแสดงอารมณ์ความ
รู้สึกของผู้แสดงผ่านตัวละครนั้น ๆ ก็ย่อมท�าให้เห็น
ถงึความเป็นธรรมดาน้ีด้วย ถ้าจะเปรยีบโยงมาไม่ว่า
แม่ทัพนายกองหรือไพร่พลทหารท้ังหลาย ท่ีมีหน้าที่
ต ่างกัน มีความรับผิดชอบต่างกัน แต่ก็ย ่อมมี
อารมณ์รัก โลภ โกรธ หลง เช่นเดียวกัน นี่คือ
มหัศจรรย์แห่งค�าสอนที่ซ่อนอยู่ ซึ่งเป็นการแสดงให้
รู้ถึงการต้องเคารพความเป็นพ้ืนฐานของมนุษย์ใน
คราบของสิ่งสมมติ (หัวโขน) ที่แตกต่างกัน แต่ก็น่า
เสียดายที่เรามักเห็นหลาย ๆ คนในสังคมที่เคยใส่
หัวโขนและคิดว่าเป็นหัวของตนเอง จนลืมถอดลืม
วางแม้นจะหมดวาระแห่งการแสดงนั้นแล้วก็ตาม 

“บทพากย์ บทเจรจา” เสน่ห์ของโขนอีก
ประการหนึ่งคือ การร่ายร�าท�ากิริยาตามบทพากย์ 
ให้มีความสอดคล้องพอดีกับจังหวะและตรงกับ
ความหมายที่ต้องการสื่อ ผู้แสดงเป็นตัวละครนั้น ๆ 
มิอาจแสดงท่าทางร่ายร�าที่ผิดกับบทที่พากย์อยู่ได้ 
แม้ตนเองจะไม่ได้ถูกผกูมดัแขนขา มคีวามเป็นอสิระ
จะเย้ืองซ้ายป่ายขวาอย่างไรก็ท�าได้  แต่บทพากย์ก็
ก�ากับไว้ว่าต้องท�าตามอย่างไร เปรียบการข่มใจตน
ของผู้แสดงที่เมื่อถึงคราวเป็นตัวละครนั้น ๆ ก็ไม่
สามารถท�าสิ่งใดตามอ�าเภอใจได้ ดุจเดียวกับผู ้
พากย์ แม้จะเป็นผู้เอ่ย ผู้บอก หรือผู้สั่ง ให้ผู้แสดง
เป็นตัวละครน้ัน ๆ ท�าตามอย่างปากของตน แต่ก็
ต้องเข้าใจและยอมรับว่าตนเองก็ไม่ใช่ผู้แสดง อาจ
ไม่เข้าใจและหยั่งรู้ในสถานการณ์บนเวทีนั้นได้ หาก
มองอีกแง่มุมหนึ่งก็สะท้อนได้ว่าแม้เป็นผู้พากย์ แต่
ก็ไม่สามารถพูดตามอ�าเภอใจได้เช่นกัน เพราะการ

พากย์ของตนในขณะนั้น ๆ ก็ย่อมอยู่ภายใต้เนื้อหา
และเรื่องราวตามโครงเรื่องที่แสดง

ค�าสอนโบราณว่าไว้ “ด ู(โขน) ละครแล้วย้อน
ดูตัว” จึงเป็นค�าสอนที่เป็นสากลสามารถใช้ได้เสมอ 
ผิดแต่ว่าเราทั้งหลายจะเข้าถึงซึ่งกุศโลบายแห่ง
ปัญญาที่ได้จรรโลงไว้ในศิลปะหรือไม่ มากน้อย
เพียงใด การเล่นโขนละครจึงไม่ใช่เพียงการสานต่อ
ความวิจิตรงดงาม ท่วงท่าร่ายร�าอันสวยงามอ่อน
ช้อยเท่านั้น หากเป็นการฝึกคนให้รู้จักถึงคุณธรรม
อันประเสริฐด้วย เช่น หลักสัปปุริสธรรม ๗ ว่าด้วย
การรู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล 
รู้จักบุคคล และรู้จักชุมชน ที่สามารถสะท้อนได้จาก
การนาฏกรรมนี้อย่างแยบยล ในเรื่องรามเกียรติ์     
ไม่ว่าจะมองข้างพระรามหรือข้างทศกัณฐ์ ต่างก็มี
ทหารคู่ใจเป็นสหายร่วมรบทั้งสิ้น ผิดแต่ว่าการถือ
คุณธรรมที่ต่างกัน ความเชี่ยวชาญช�านาญยุทธ์ที่
ต่างกัน อันจะท�าให้ส่งผลต่อชัยชนะในการรบ แต่
อย่างไรก็ดี ทหารทุกทัพก็มีสิ่งที่ถือเป็นหลักส�าคัญ
เดียวกัน นั่นคือ ความจงรักภักดีต่อจอมทัพ ดังนั้น 
นักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ ได้มีศักด์ิและสิทธ์ิ 
ที่เป็นสัญลักษณ์ก�ากับไว้แล้ว ว่าเป็นทหารของ    
พระราชา ก็ขอให้จงท�าตนให้เป็นดังที่ตนเองได้เดิน
เข้ามา และเลือกที่จะสวมบทนี้ให้ดีเถิด เพราะหาก
ไม่ใส่ใจแล้วตัวนักเรียนนายร้อยเองไม่ได้เป็นผู ้    
เสียหายแต่คนเดียว ความเสียหายย่อมมีขึ้นไปถึง
ตัวละคร ตัวแสดงทุกตัว รวมทั้งเรื่องราวทั้งหมดที่
เกี่ยวข้อง อย่าให้การละเลยเพิกเฉยต่อหน้าที่ของ
ตนเอง ไปท�าลายและท�าร้ายผู้อื่นอีกเลย เพราะถึง
อย่างไรตัวละครทุกตัวก็มีผลต่อการแสดง ทหาร  
พระราชาทกุนายกย่็อมมผีลต่อพระราชา ท่าทางของ
ทหารที่แสดงอากัปกิริยา ก็คือสิ่งตีตราว่าแผ่นดิน
ของทหารผู้นั้นเป็นเยี่ยงไร
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จรวดและอาวธุน�าวถิ ีนบัเป็นยทุโธปกรณ์
ท่ีมีบทบาทส�าคัญในการสงครามและการป้องกัน
ประเทศเชิงรุก เนื่องจากมีระยะยิงไกล มีอ�านาจการ
ท�าลายล้าง และมีความแม่นย�าสูง กองทัพไทยจึง
ให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างก�าลังกองทัพด้วย
การพัฒนายุทโธปกรณ์จรวด เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการป้องกันประเทศ รักษาผลประโยชน์
และดุลยภาพความมั่นคงของชาติ และเป็นหลัก
ประกันว ่ากองทัพไทยมีความพร ้อมและศักย ์
สงครามที่สูงกว่า รวมทั้งเป็นอ�านาจต่อรองในการ
เจรจากรณีเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศด้าน
การเมืองและเศรษฐกิจ 

กองทัพไทยได้มีการจัดหาจรวดและอาวุธน�า
วิถีเข้าประจ�าการอยู่จ�านวนหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ ตามแผนการเสริมสร้างก�าลัง
กองทัพ  อีกทั้งเป็นอาวุธที่มีเทคโนโลยีสูง การ
ปรนนิบัติรักษา และซ่อมบ�ารุงมีความซับซ้อน ขณะ
ที่อ�านาจการรบของประเทศรอบบ้านเรามีการ
พัฒนายุทโธปกรณ์จรวดที่มีศักยภาพสูงและเพ่ิม

จ�านวนมากขึ้น กองทัพ ไทยเราจ�าเป็นต้องเสริม
สร้างความเข้มแข็งด้านยุทโธปกรณ์ของกองทัพ 
เสริมอ�านาจการยิงของกองทัพให้เพียงพอแก่การ
ป้องกันตนเอง ซึ่งการพัฒนาจรวดและอาวุธน�าวิถีที่
พฒันาโดยหน่วยงานวจิยัของไทยเข้าประจ�าการ จะ
ท�าให ้กองทัพไทยสามารถพึ่ งพาตนเองด ้าน
เทคโนโลยีได้อย่างมั่นคง 

สถาบันเทคโนโลยีป ้องกันประเทศ หรือ 
สทป. จึงก่อตั้งขึ้นเพื่อภารกิจในการวิจัยพัฒนา
ต้นแบบยุทโธปกรณ์ โดยโครงการแรก คือ การวิจัย
ระบบแบบไม่น�าวิถี DTI-1 เพื่อพัฒนาขีดความ
สามารถด้านการวิจัยและใช้ทรัพยากรภายใน
ประเทศเป็นส�าคัญ  สทป. ได้พัฒนาต้นแบบจรวด
หลายล�ากล้องแบบไม่น�าวิถี DTI-1 ระยะยิงไกล 
๑๘๐ กิโลเมตรได้ส�าเร็จ ด้วยการรับถ่ายทอด
เทคโนโลยีบางส่วนจากมิตรประเทศ ส่งมอบให้
กองทัพบกทดลองใช้งาน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดย    
พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีรับมอบ และ

เปิดโลกความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ต้นแบบระบบจรวดหลายล�ากล้อง

แบบน�าวิถี DTI-1G 
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trol and Guidance) การใช้งาน ออกแบบและการ
ผลิตชิ้นส่วนที่ส�าคัญ สร้างต้นแบบระบบจรวดและ
ท�าการยิงทดสอบเพื่อตรวจรับระบบจรวดหลายล�า
กล้องแบบน�าวิถี DTI-1G จ�านวน ๕ นัด ที่สนาม
ทดสอบมิตรประเทศ เมื่อมีนาคม ๒๕๕๘ 

คุณลักษณะเฉพาะของจรวดหลายล�ากล้อง
แบบน�าวิถี DTI-1G

• ระยะยิง ๗๐ ถึง ๑๕๐ กิโลเมตร
• ความแม่นย�า (CEP) ≤ ๔๐ ม. (น�าวิถีด้วย 

GPS/INS Combined)
• หัวรบ หัวระเบิด
• รัศมีการท�าลาย ≥๗๐ ม.
• จ�านวนลูกจรวดต่อรถยิง ๔ นัด
• เวลาในการเตรียมยิง ≤๗ นาที
• เวลาในการถอนตัว ≤๓ นาที
• ความยาวลูกจรวด ๖.๙๘๓ เมตร
• เส้นผ่านศนูย์กลางลกูจรวด  ๓๐๐ มลิลเิมตร
• แบบการต้ังยิง แบบหลัก : อัตโนมัติ แบบ

ฉุกเฉิน : ต้ังเล็งโดยกล้องเล็ง
• มมุทศิ +/- ๓๐ องศา มมุยงิ ๒๔ - ๕๖ องศา
• การบรรจุและยิงจรวด บรรจุในกล่องหรือ

กระเปาะยิง ง่ายต่อการติดต้ัง
• อายุการเก็บรักษา ๑๐ ปี ที่อุณหภูมิ ๒๕ 

องศาเซลเซียส

ได้มอบนโยบายให้พฒันาระบบจรวดหลายล�ากลอ้ง
แบบน�าวิถีส่งมอบให้กองทัพบกใช้งาน

สทป. จึงได้พัฒนาต่อยอดความรู ้และขีด
ความสามารถที่มีอยู่ของเทคโนโลยีจรวดหลายล�า
กล้องแบบน�าวถิ ีDTI-1G และรบัถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากมิตรประเทศบางส่วน เป็นระบบจรวดหลายล�า
กล้องแบบน�าวิถี DTI-1G โดยสร้างต้นแบบที่
สมบูรณ์ให้ทันต่อความต้องการใช้งานของกองทัพ 
และได้ท�าพิธีส่งมอบต้นแบบระบบจรวดหลายล�า
กล้องแบบน�าวิถี DTI-1G เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙ โดย พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงกลาโหม ผู ้แทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม และ สทป. โดยพลอากาศเอก 
พงศธร บัวทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร สทป.     
ส่งมอบให้ ผู้บัญชาการทหารบก พลเอก ธีรชัย นาค
วานิช เพ่ือมอบให้แก่หน่วยผู้ใช้คือ กองพลทหารปืน
ใหญ่ น�าเข้าประจ�าการต่อไป

ระบบจรวดหลายล�ากล้องแบบ
น�าวิถี DTI-1G 

โครงการวจิยัและพฒันาจรวดหลายล�ากล้อง
แบบน�าวิถี DTI-1G ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือวิจัยและพัฒนาระบบจรวดหลายล�า
กล้องแบบน�าวถิ ีระหว่างกองทัพบก และ สทป. เมือ่ 
๗ มีนาคม ๒๕๕๖ เพื่อส่งมอบจ�านวน ๓ ระบบ ให้
กองทัพบกน�าไปทดลองใช้งาน โดยกองทัพบก
ก�าหนดความต้องการระบบจรวดหลายล�ากล้อง
แบบน�าวิถี DTI-1G ระยะยิง ๗๐ - ๑๕๐ กิโลเมตร 

ขีดความสามารถจรวดหลายล�ากล้องแบบ
น�าวิถี DTI-1G ขนาด ๓๐๒ มม. ยิงจากพื้นสู่พื้น 
ระยะยิง ๖๐ - ๑๕๐ กโิลเมตร รบัถ่ายทอดเทคโนโลยี
เฉพาะส่วนน�าวถิจีากมติรประเทศ โดยนกัวจิยั สทป. 
และเหล่าทัพเข ้ารับการอบรมในหลักสูตรการ
ออกแบบระบบควบคุมและน�าวิถี (Design of Con-

บทความจาก

DTI-1G
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ใช้คนผดิ ทกุก๊กล่ม

พล.ต.หลักแก้ว  อัมโรสถ

- (ต่อจากเล่มที่แล้ว) -

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ใน สามก๊ก 

๑. ราชวงศ์วุยใช้โจซองเสียอ�านาจแก่ 
 ตระกูลสุมา

พระเจ้าโจยอยโอรสซึ่งสืบอ�านาจมาจาก
พระเจ้าโจโฉ เมื่อใกล้จะสิ้นใจ ทรงมอบโจฮองซึ่ง
มอีายเุพยีง ๘ ขวบ ให้โจซองกบัสมุาอีช่้วยท�านบุ�ารงุ
จนกว่าจะเติบโตว่าราชการได้ แต่โจซองกับสุมาอ้ี
ต่อสู้แย่งอ�านาจกันอย่างดุเดือด โจซองผู้โฉดเขลา
แต่อวดฉลาดย่อมจะมิใช่เป็นคู ่ต ่อสู ้ของสุมาอี้ 
ลงท้ายก็ถูกกวาดล้างจนหมดโคตร อ�านาจการ 
บริหารวุยก๊กจึงตกไปอยู่ในมือของตระกูลสุมา ซึ่ง
เท่ากับเป็นการวางรากฐานให้แก่การชิงราชสมบัติ
ของสุมาเอี๋ยนในภายหลัง

ผู้ปกครองในยุคศักดินานั้น มักจะใช้วิธีการ
ทุกอย่างเท่าที่จะท�าได้ในการขจัดศัตรูเพื่อยังความ
มั่นคงแก่อ�านาจตน

โจโฉแม้จะเลื่องลือในการใช้คนเป็น แต่คนที่
ไม่ยอมก้มหวัให้เขา กถ็กูเขาฆ่าตายไปเป็นส่วนใหญ่ 
เมื่อโจโฉตัดสินใจท่ีจะตั้งโจผีเป็นไทจือผู ้สืบราช

สมบัติ ก็กวาดล้างสมัครพรรคพวกของโจสิดน้อง
ชายโจผี เพื่อกรุยทางสะดวกให้แก่การครองอ�านาจ
ของโจผีอย่างไม่ปรานี

เมื่อโจผีโค่นราชวงศ์ฮั่นไปแล้ว ขุนนางใหญ่
น้อยทั้งฝ่ายบุ๋นและฝ่ายบู๊ทั้งหลายล้วนแต่เป็นคน
ของโจผี ฉะนั้น อ�านาจการปกครองของโจผีจึงค่อน
ข้างจะมั่นคง

ครัน้มาถงึคนรุน่ทีส่ามของราชวงศ์วยุ คือเมือ่
โจยอยขึ้นครองราชย์ ขุนนางผู้มีความดีความชอบ
ส่วนใหญ่กล้็มหายตายจากไป ผูส้บืสกลุของพวกเขา
กล้็วนแต่เป็นคนจ�าพวกเจ้าส�าราญ ไร้ความสามารถ
ด้วยประการทั้งปวง เอาแต่ด่ืมกินเที่ยวเตร่ไปวัน 
หนึ่ง ๆ โจซองก็เป็นคนเช่นนี้ เขาอาศัยใบบุญของ 
โจจิ๋นผู้บิดาได้รับการแต่งต้ังให้เป็นขุนนางผู้ใหญ่
จากพระเจ้าโจยอย เมื่อพระเจ้าโจยอยป่วยหนักเคย
เฟ้นคนในตระกูลโจเพื่อให้มาช่วยราชการแผ่นดิน 
มองไปมองมากเ็หน็แต่โจซองเท่านัน้ทีเ่หมาะสมทีส่ดุ

ด้วยการเสนอแนะของโฮอั๋นคนสนิท โจซอง
จึงได้เข้าใจความส�าคัญของอ�านาจทหาร ดังนั้น จึง

บทที่ ๖
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หาข้ออ้างว่าสุมาอี้มี “คุณธรรมและบารมีสูงส่ง” 
เสนอให้พระเจ้าโจฮองยกขึ้นเป็น “ราชครู” ต�าแหน่ง
ราชครสูงูกว่าต�าแหน่ง “กลาโหม” แต่มไิด้กมุอ�านาจ
ทหาร การท่ีโจซองเสนอให้สุมาอี้เป็นราชครู ก็เพื่อ
ลดิรอนอ�านาจทหารของเขา หลงัจากน้ัน โจซองกส่็ง
คนของตนเข้าไปคุมกองทัพต่าง ๆ เข้าใจเอาว่าตน
ยึดอ�านาจทหารได้แล้ว ต่อแต่นี้ไปก็นอนได้ตาหลับ 
จึงย่ิงปล่อยตัวหาความส�าราญ ดื่มสุราเคล้านารีกับ
สมัครพรรคพวกอย่างระเริงใจ การกินอยู่หลับนอน 
การจัดขบวนแห่แหน ก็หรูหราฟุ่มเฟือยดุจดั่งฮ่องเต้

สุมาอี้ เป ็นคนมีสติป ัญญามากด้วยเล ่ห ์ 
เหลี่ยมกลอุบาย เขาช่วยราชการตระกูลโจมาถึงสี่
แผ่นดิน เป็นผู้ส�าเร็จราชการมาก็สองครั้ง ตระกูลโจ
ต่างก็ถูกลวงด้วยการแสดงออกภายนอกที่สุมาอี้ปั้น
แต่งขึ้น จึงล้วนแต่ถือสุมาอี้เป็นคนของตน แม้แต่โจ
โฉซึ่งเป็นคนร้อยเล่ห์พันเหลี่ยมดูคนได้เก่ง ก็ยังถูก
เขาหลอกจนเชื่อใจ

สมุาอีเ้มือ่ถกูขบัออกจากอ�านาจทหารแล้ว ก็
แสร้งท�าป่วยไม่ออกไปไหน ลูกชายสองคนก็ขอลา
ออกจากราชการอยู่กับบ้าน เมื่อโจซองส่งหลีซินซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งใหม่ให้เป็นเจ้าเมืองเกงจิ๋วไปเยี่ยม
ลา ความจรงิกเ็พือ่สอดส่องดคูวามเป็นไปของสมุาอี้ 
สุมาอี้ก็รู ้จุดหมายของการมาเยือนของหลีซินดี 
ปล่อยผมเผ้ารุงรังนั่งห่มผ้าท�าซมอยู่บนเตียง ให้สาว
ใช้สองคนคอยขนาบข้างแล้วเชิญหลีซินเข้าพบ

ระหว่างสนทนากัน สุมาอี้ก็แกล้งพูดเลอะ 
เทอะไม่หยุดปาก ท�าหูตึงฟังค�าของหลีซินผิด ๆ     
ถูก ๆ เมื่อสาวใช้ป้อนน�้าตุ๋นโสมให้ สุมาอี้ก็แกล้งท�า
ส�าลัก ปล่อยให้ไหลจากปากจนเสื้อผ้าเปียก ซ�้ายัง
สั่งเสียหลีซินเสียงขาด ๆ วิ่น ๆ เหมือนคนใกล้ตาย
ว่า “ตัวเราทุกวันนี้ก็ชราทั่งโรคก็ก�าเริบป่วยหนัก จะ
ตายวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่รู้เลย อันสุมาสู สุมาเจียวบุตรเรา
ทัง้สองเป็นคนโฉดเขลา ท่านจงเอน็ดสูัง่สอนด้วย จง
ช่วยบอกโจซองด้วยว่า เราขอฝากบุตรทั้งสองด้วย
เถิด” สั่งเสร็จก็ท�าเอนตัวลงนอนแสร้งหอบหายใจ 
ไม่ออก

หลซีนิกลบัไปรายงานโจซอง โจซองรูส้กึยนิดี
เป็นอันมาก “ถ้าไอ้เฒ่าคนนี้ตายเสีย เราก็หมดห่วง” 
โจซองถูกสุมาอ้ีต้มเสียสุก

สุมาอ้ีเห็นหลีซินไปแล้ว ก็ลุกขึ้นพูดกับ
ลกูชายทัง้สองว่า “หลซีนิกลบัไปคงจะไปรายงานแก่
โจซอง โจซองก็จะหมดความกังวลในตัวบิดา เรารอ
ให้เขาออกจากเมืองไปล่าสัตว์ก่อนจึงค่อยคิดการ”

ไม่นาน โจซองพร้อมด้วยน้องชายรวมสาม
คน รวมทั้งโฮอั๋น น�าทหารราชองครักษ์ซึ่งเขาเป็นผู้
บัญชาการ คุ้มครองพระเจ้าโจฮองออกไปล่าสัตว์ 
เมื่อขบวนล่าสัตว์พ้นจากประตูเมืองไปไม่นาน สุมา
อี้ก็ก่อกบฏขึ้น เข้าควบคุมค่ายทหารทั้งหมด หลัง
จากนั้นก็น�าทหารไปตั้งมั่นอยู่ริมแม่น�้าลกโหรักษา
สะพานแพทุ่นทอดสมอไว้

ฮวนห้อมคนสนทิของโจซองหนอีอกจากเมอืง
ได้ก็รีบไปแจ้งข่าวร้ายแก่โจซอง สุมาอี้ได้ยินดังนั้น
ก็ตกใจ “การเราท�าครั้งนี้คนข้างนอกจะรู้เพราะฮวน
ห้อมหนอีอกไป” เจยีงเจ้จงึว่า “ม้าเลวถัว่ลบีฉนันี ้หา
ประโยชน์อันใดมิได้” ม้าเลวถั่วลีบอุปมาโจซองเป็น
คนที่ใฝ่แต่ความสุขส�าราญ หาได้มีปณิธานอันใหญ่
หลวงสิ่งใดไม่จึงมิควรวิตก

ฮวนห้อมเมื่อพบโจซอง ก็เสนอโจซองให้
ระดมทหารจากทีต่่าง ๆ เข้าปราบกบฏในเมอืงหลวง 
ไม่ช้าสุมาอ้ีก็ส่งคนมาแจ้งข่าวว่า “การก่อการครั้งนี้
ไม่มีความประสงค์อื่นใดนอกจากต้องการให้ โจซอง
พ้นจากต�าแหน่งคุมทหารเท่านั้น”

ในคืนวันนั้น โจซองครุ่นคิดอยู่ทั้งคืน ก็มิอาจ
ตดัสนิใจลงได้ ร้องไห้คร�า่ครวญด้วยความเสยีใจ แต่
พลบค�่าจนรุ่งสาง ก็ยังคงลังเลมิรู้ที่จะท�าประการใด

ฮวนห้อมเข้าไปเร่งรัดถึงในกระโจมที่พัก 
“ท่านคิดอยู ่ตลอดคืน เหตุไฉนจึงยังไม่ตัดสินใจ
เล่า?”

โจซองถอนหายใจใหญ่กล่าวว่า “เราจะไม่ยก
ทัพไปให้ล�าบากแก่ทหารแล้ว ยินดีจะทิ้งต�าแหน่ง
ขุนนาง ขอให้เป็นแค่เศรษฐีมีเงินนั่งกินนอนกินไป  
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ช่ัวชีวิตก็พอ”

ฮวนห้อมได้ยินดังนั้นก็ร้องไห้ด้วยเสียงอันดัง 

แล้วเดินออกจากที่นั้นพลางร�าพึงว่า “โจจิ๋นพ่อโจ

ซองอวดตัวว่าเป็นคนมีสติปัญญา มีบุตรสามคนก็

ล้วนแต่โง่เหมือนวัวควายทั้งสิ้น”

ดังนี้ โจซองจึงถูกสุมาอี้หลอกให้กลับเข้า

เมือง ต ่อมาก็ตั้งข ้อหาว ่าเป ็นกบฏ จับโจซอง

สามพี่น้องและสมัครพรรคพวก ประหารเสียที่กลาง

ตลาดและให้ประหารครอบครัวของคนเหล่าน้ีทั้ง

สามชั่วโคตรด้วย

ในการต่อสู ้ ท่ีเอาเป็นเอาตายกับปรปักษ์     

โจซองกลับปล่อยอ�านาจทหารออกจากมือไป คิดจะ

เป็นเพยีง “เศรษฐอียูด่มีสีขุ” ความโง่เขลาของโจซอง

มีถึงขนาดนี้ก็น่าที่จะให้เขาฆ่าตายอยู่หรอก คนรุ่น

หลังของตระกูลโจช่างโฉดเขลาเบาปัญญาอย่าง

เหลือขนาด จึงย่อมเป็นเรื่องเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องถูก

ตระกูลสุมาเข้ามาแทนที่

๒. เล่าเสี้ยนหลงเชื่อฮุยโฮเสียจกก๊ก
“ใกล้ชิดกับขุนนางผู้เป็นปราชญ์ ออก

ห่างจากคนถ่อยทรชน นีค้อืเหตแุห่งความเจรญิ

รุ่งเรืองของราชวงศ์ฮั่นยุคแรก ใกล้ชิดคนถ่อย 

ทรชน ห่างเหินขุนนางผู้เป็นปราชญ์ นี้คือเหตุ

แห่งความล่มจมของราชวงฮั่นยุคหลัง เมื่อครั้ง

พระราชบิดายังทรงพระชนมายุอยู่ ทุกครั้งท่ี

ทรงปรารภเรื่องนี้แก่ข้าพระองค์ ก็ทรงเสีย

พระทัยเจ็บปวดด้วยพระจริยวัตรของพระเจ้า

ฮั่นเต้และเลนเต้เป็นที่ยิ่ง”

ความเหล่านี้ คือมูลเหตุแห่งความรุ ่งเรือง

และเสื่อมสลายของราชวงศ์ฮั่นยุคแรกและยุคหลัง 

ที่ขงเบ้งสรุปไว้ใน “ฎีกากรีฑาทัพคร้ังแรก” เพ่ือใช้

ตักเตือนเล่าเสี้ยน มันเป็นถ้อยค�าอันเต็มไปด้วย

ความจริงใจที่แฝงความหมายลึกซึ้งถูกต้องตรงกับ

ความจริงทุกประการ

แต่เล่าเสี้ยนมิได้กระท�าตามที่ขงเบ้งได้ตั้ง

ความหวังไว้ คือใกล้ชิดขุนนางผู้เป็นปราชญ์ ห่าง

เหินจากคนถ่อยทรชน เพื่อยังความรุ ่งเรืองแก่
ราชวงศ์ฮั่น แต่กลับใกล้ชิดคนถ่อยทรชน ห่างเหิน
จากขุนนางผู้เป็นปราชญ์ เดินไปตามรอยของฮั่นเต้
กับเลนเต้ จึงต้องสูญเสียแผ่นดินจกก๊กไปอย่าง
อัปยศ

เล่าเสี้ยนเป็นกษัตริย์เลอะเลือนซึ่งหาได้ยาก 
เป็น “อาเต๊า” ที่อยู่ในความทรงจ�าของคนทั้งหลาย
ไปตลอดกาลในด้านลบ แต่ถ้าว่ากันอย่างจริงใจ
แล้ว เล่าเสี้ยนก็มิใช่จะเลวไปเสียหมด เขาซื่ออย่าง
น่าสงสาร เลอะเลือนอย่างน่าอัศจรรย์

เมื่อขงเบ้งยังบริหารราชการแผ่นดินอยู่ เล่า
เสี้ยนก็ท�าตามค�าสั่งเสียของเล่าปี่ผู้บิดา “ปฏิบัติต่อ
ท่านมหาอุปราชเหมือนหนึ่งบิดา” อ�านาจแท้อยู่ที่
ขงเบ้ง เล่าเสี้ยนไม่อยากฟังก็ต้องฟัง ขงเบ้งเหนื่อย
ยากด้วยราชการแผ่นดิน ยังวุ่นวายจนเหงื่อไหลไคล
ย้อย กินไม่รู้รส นอนไม่รู้หลับ แต่เล่าเสี้ยนไม่ต้องใช้
สมองแต่อย่างใดเลย กินนอนตลอดวัน หาความ
ส�าราญตามความพอใจ

แต่ก็แน่นอน เล่าเสี้ยนย่อมจะมิใช่นอนหลับ
อยู่ทั้งวัน เมื่อบ้านเมืองเกิดเหตุขึ้น บางครั้งเขาก็ใช้
ความคิดอยู่เหมือนกัน เช่นเมื่อครั้งเล่าปี่สิ้นชีวิตไป
แล้ว โจโฉฉวยโอกาสกรีฑาทัพบุกเข้าจกก๊กถึง ๕ 
ทาง ขงเบ้งก็ขลุกอยู่แต่ในบ้านไม่ออกไปไหนเลย 
เล่าเสี้ยนไม่รู ้จะจัดการอย่างไรต่อการบุกรุกของ
ข้าศึก ร้อนอกร้อนใจดังไฟเผา ก็รีบแจ้นไปเยี่ยม
ขงเบ้งยังจวนมหาอุปราช ขงเบ้งจึงได้แจ้งกลวิธี
ถอยทัพข้าศึกแก่เล่าเสี้ยน เล่าเสี้ยนจึงเกิดความ
ส�านึกดุจต่ืนจากฝัน

เล่าเสี้ยนที่แท้ก็ไม่สู้จะไว้ใจในตัวขงเบ้งนัก 
เมื่อครั้งขงเบ้งชนะสุมาอ้ีด้วยการศึกและด้วยการ
ค่ายกล ก�าลังจะอาศัยชัยชนะบุกเข้ายึดเมืองหลวง
เตียงอั๋น เล่าเสี้ยนก็กลับหลงกลไส้ศึกของสุมาอี้ เชื่อ
ข่าวลอืทีไ่ส้ศกึสมุาอีแ้พร่ไปในเสฉวนว่า ขงเบ้งถอืว่า
ตนมีความดีความชอบอันใหญ่หลวง จะชิงราช
สมบัติตั้งตัวเป็นใหญ่ พวกขันทีจึงช่วยวางแผนให้
เล่าเสี้ยนส่งคนเดินทางไปทั้งกลางวันกลางคืนเรียก
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ให้ขงเบ้งยกทัพกลับมา
เมื่อขงเบ้งกลับมาถึงเซงโต๋ถามเล่าเส้ียนว่า

เรียกตัวกลับมาเพราะเหตุใด เล่าเสี้ยนก็ตอบไม่ถูก 
อึกอักอยู่เป็นนาน จึงว่า “มิได้มีการสิ่งใด เราระลึก
ถึงมหาอุปราช จึงให้หากลับมา” คนซื่อจนเซ่อก็พูด
ไปตามประสาเซ่อ

อย่างไรก็ดี เมื่อขงเบ้งยังมีชีวิต ขุนนางนัก
ปราชญ์ทั้งหลายก็ยังคงกุมอ�านาจอยู่ พวกคนถ่อย
ทรชนไม่กล้าเข้าใกล้ เล่าเสี้ยนก็ยังฟังค�าของขงเบ้ง
เป็นส่วนใหญ่ พวกขันทีไม่กล้าจะเข้าแทรกแซงการ
บริหารราชการแผ่นดิน แต่คร้ันเมื่อขงเบ้งป่วยถึงแก่
กรรมที่อู่จ้างหยวน การเปลี่ยนแปลงก็ได้เกิดขึ้นเป็น
ล�าดับ โดยเฉพาะเมื่อเจียวอ้วนกับบิฮุยตายตามกัน
ไป เล่าเสี้ยนก็ถูกห้อมล้อมชักจูงด้วยคนถ่อยทรชน
พวกขันทีฮุยโฮ ดื่มสุราเคล้านารี มิออกว่าราชการ
แผ่นดิน ท�าให้การปกครองทั้งทางการเมืองและการ
ทหารเกิดความยุ่งเหยิงปั่นป่วนไปหมด

เกียงอุยซ่ึงเป็น “เสาค�้าฟ้า” ของจกก๊กที่
ขงเบ้งมอบต�าราพิชัยสงครามให้ด้วยความไว้วางใจ 
เป็นคนซื่อสัตย์และจงรักภักดีเป็นท่ียิ่ง เขาสืบทอด
เจตนารมณ์ของขงเบ้ง ส่งทหารไปปราบตงหงวนถึง 
9 คร้ัง แม้ว่าจะมิได้ชัยชนะอย่างใหญ่หลวงก็ตาม 
แต่ก็ท�าลายขวัญข้าศึกจนระส�่าระสาย ไม่กล้าที่จะ
รังควานจกก๊ก แต่เมื่อเกียงอุยรบตะลุยเลือดอยู่แนว
หน้า ล้อมเตงงายขุนพลฝีมือดีของวุยก๊กอยู ่ ณ 
บริเวณเขากิสาน ก็ได้รับหนังสือเรียกกลับจากเล่า
เสี้ยนถึง ๓ ครั้งติด ๆ กัน เพราะขันทีฮุยโฮทูลยุยง
เล่าเสี้ยนว่า “เกียงอุยรบหลายครั้งไม่เคยชนะ ควร
จะให้เงียมอูไปแทน”

เงียมอูเป็นใคร? มาแต่ไหน?
เงียมอูมีต�าแหน่งเป็นถึงขุนพลเอกฝ่ายขวา 

แต่ไม่เคยรบท�าความดีความชอบอันใดเลย 
เพียงแต่คอยเข้าหาฮุยโฮ จึงได้รับต�าแหน่ง

สูงขึ้นเร่ือย ๆ ฮุยโฮเดิมทีก็คิดจะให้เงียมอูไปแทน
เกียงอุย แต่มาคิดอีกทีก็เห็นว่า เงียมอูมิใช่คู่ต่อสู้
ของเตงงายซึ่งช�านาญศึกยิ่งนัก เมื่อเกียงอุยยกทัพ

กลับมาแล้ว ฮุยโฮก็ท�าเฉยเสีย ไม่ว่ากล่าวเรื่องนี้
สืบไป

อันการศึกซึ่งมีความส�าคัญต่อความเป็น
ความตายของจกก๊กเป็นอย่างยิ่งนี้จะให้ใครเป็น
แม่ทพั เล่าเสีย้นไม่มคีวามเหน็ของตนเอง แต่กลบัพลกิ
กลับไปกลับมาเหมือนของเล่นอยู่ในมือขันทีฮุยโฮ 
ความเลอะเลอืนของเล่าเสีย้นจงึฉกาจฉกรรจ์นกั

เกียงอุยเมื่อกลับมายังเซงโต๋ ก็เข้าเฝ้าเล่า
เสีย้นทลูว่า “ข้าพเจ้าไปท�าศึกอยูเ่ขากสิานจวนจะได้
ชัยชนะแก่ข้าศึกอยู่แล้ว เป็นไฉนพระองค์จึงให้หา
ข้าพเจ้ากลับมา…พระองค์เชื่อฟังถ้อยค�าของฮุยโฮ 
ฮุยโฮคิดการทะนงใจนัก เห็นจะเหมือนครั้งพระเจ้า
เลนเต้เมื่อมีขันทีสิบคนนั้น ขอพระองค์เร่งก�าจัดฮุย
โฮเสียเถิด เมืองเสฉวนก็จะอยู่เย็นเป็นสุข และซึ่ง
เมืองวุยก๊กนั้นจะได้โดยง่าย”

แต่เล่าเสี้ยนปกป้องฮุยโฮว่า “ท่านฮุยโฮนี้
เป็นแต่ขันทีเราใช้อยู่ข้างใน ท่านว่ามันทะนงใจนี้เรา
ไม่เห็นด้วย ท่านจ�าไม่ได้หรือเมื่อครั้งตังอุ๋นมีความ
รษิยากล่าวโทษมนันัน้เรากค็ดิขดัใจอยู ่บดันีท่้านมา
ว่าอีกเล่า เราหาเชื่อฟังท่านไม่”

เกียงอุยจนปัญญา เมื่อกลับที่พักแล้วก็เกรง
ว่าฮุยโฮจะผูกใจเจ็บ หาทางท�าร้ายตน จึงปฏิบัติ
ตามค�าแนะน�าของขับเจ้ง พาทหารออกไปที่หลงเส
ท�าไร่ไถนาเป็นเสบียง ฝึกปรือทหารอยู่ที่นั่น เพื่อหา
ทางบุกวุยก๊กต่อไป

นบัแต่โบราณอนัไกลโพ้นมาแล้ว เมือ่กษตัรย์ิ
เลอะเลือนครองราชบัลลังก์ คนถ่อยทรชนมีอ�านาจ 
ขุนพลออกรบอยู่ภายนอกก็ยากที่จะสร้างความดี
ความชอบได้

ก่อนหน้านี้ ในสมัยจ้านกว๋อ ขุนพลเล่ออี้แห่ง
แคว้นเอียนถูกใส่ความ เมื่อครั้งน�าทัพไปตีแคว้นฉี 
จนต้องเตลิดหนีกลับบ้านเมืองไม่ได้

ในสมัยซ่ง ขุนพลเย่เฟยก็ถูกขุนนางกังฉินใส่
ร้ายจนตัวตาย

เกียงอุยก็ดูเหมือนว่าจะตกอยู่ในชะตากรรม
เดียวกัน
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เล่าเสี้ยนเลอะเลือนไม่มีใครเทียบ ฮุยโฮ       

มอี�านาจไร้ผูเ้ทยีมทาน กเ็ป็นธรรมดาท่ีจกก๊กจะต้อง

เสื่อมสูญ เมื่อจงโฮยกับเตงงายยกทัพบุกเสฉวน 

เกียงอุยน�าทัพจากหลงเสออกรับศึก ส่งพลแยก      

ไปรักษาด่านเองอันก๋วนและสะพานอิมเป๋งเกี๋ยว 

และได้สั่งความไว้อย่างหนักแน่นว่า “พื้นที่สอง    

แห่งนี้ หากเสียไปฮันต๋งก็จะรักษาไม่อยู่”

ในช่วงเวลาแห่งความคับขันเช่นนี้ เล่าเสี้ยน

กลับเชื่อค�าของฮุยโฮซึ่งกล่าวว่า “ซึ่งเกียงอุยบอก

ข่าวราชการมาทัง้น้ีจะคดิเอาความชอบใส่ตวัหาเป็น

จริงดังว ่าไม่ ขอพระองค์อย่าทรงพระวิตกเลย 

ข้าพเจ้ารู ้จากยายเฒ่าคนหนึ่งชื่อสูโป๋ลงผีแน่นัก 

ข้าพเจ้าจะไปหามาลงดู ถ้าเท็จจริงประการใดก็จะรู้

แน่”

เมื่อยายเฒ่าหมอผีท�าพิธีเสร็จจึงบอกแก่

พระเจ้าเล่าเสี้ยนว่า “เราเป็นพระเสื้อเมืองท่าน 

ข้าศึกยกมาหาจริงไม่ ท่านอย่าคิดวิตกเลย อันบ้าน

เมืองเรานี้อยู่เย็นเป็นสุขอยู่หาเป็นอันตรายไม่  นาน

ไปเมืองวุยก๊กจะมานบนอบแก่ท่าน”

พระเจ้าเล่าเสีย้นได้ยนิยายเฒ่าว่าดงัน้ันแล้ว

ก็ดีใจ จึงพระราชทานเสื้อผ้าให้ตามสมควร ซึ่งเกียง

อุยมีหนังสือบอกมาน้ันไม่เชื่อฟัง มิได้คิดการสืบไป

เลย ชวนฮุยโฮเสพสุราทุกวันมิได้ขาด ตั้งแต่นั้นมา

เกียงอุยบอกหนังสือมาเนือง ๆ ฮุยโฮก็ปิดเสียมิได้

กราบทูลพระเจ้าเล่าเสี้ยน

ดังนี้จึงท�าให้จงโฮยตีด่านเองอันก๋วน และ  

เตงงายบกุเข้าอมิเป๋งได้โดยง่าย แม้เกยีงอยุกบัเหล่า

ขนุพลทัง้หลายจะรบสดุก�าลงั เพือ่รักษาด่านเกียมก๊ก

ไว้ ยับย้ังจงโฮยมิให้คืบหน้าต่อไปได้ก็ตาม แต่       

เตงงายก็บุกเข้าถึงเมืองเซงโต๋เสียแล้ว เล่าเสี้ยนถึง

กับต้องมัดตัวเองออกไปยอมจ�านน ถึงเกียงอุยจะมี

สติปัญญายอดเยี่ยมสักเพียงใด เมื่อเจอกับเจ้านาย    

ซึ่งมีแต่ความโฉดเขลาเยี่ยงนี้ก็มิอาจจะแก้ไขได้

๓. ซุนโฮใกล้ชิดคนถ่อยถูกจิ๋นตีแตก
ในปลายราชวงศ์ศักดินาเกือบทุกยุคสมัย 

ความเสื่อมสลายของราชวงศ์นั้น ส่วนใหญ่แล้วเกิด
จากคนถ่อยทรชนครองอ�านาจ ขุนนางนักปราชญ์
ต่างต้องรับเคราะห์ เล่าเสี้ยนหลงเชื่อขันทีฮุยโฮ ซุน
โฮหลงเชื่อขันทียิมหุนในที่สุดก็รักษาบ้านเมืองไว้   
ไม่ได้

เล่าเสี้ยนกับซุนโฮสองคนนี้แม้จะมีอุปนิสัย
ใจคอต่างกัน แต่วิธีการใช้คนเหมือนกัน เล่าเสี้ยน
เลอะเลือนจึงถูกฮุยโฮจูงจมูกไปตามใจชอบ ซุนโฮมี
สติปัญญาหลักแหลมพอสมควรแต่ก็เป็นคนโหด
เหี้ยม ฆ่าฟันขุนนางตงฉินที่ทักท้วงพฤติการณ์ของ
ตนเป็นว่าเล่น จนท�าให้คนทั้งปวงห่างเหินหลีกลี้    
หนีหายกันไปสิ้น ที่ใกล้ชนิดสนิทสนมพอจะพึ่งพา
อาศัยได้ ก็มีขันทียิมหุนและพวกประจบสอพลอ    
ซึ่งคนพวกนี้ หาสติปัญญามิได้ เรื่องดีไม่ท�า ท�าแต่
เรื่องเลว ไม่พอแก่ความส�าเร็จแต่เหลือพอแก่ความ
ล้มเหลว ซ�้าความหฤโหดของซุนโฮยังเหนือกว่า   
เล่าเสี้ยน ยิมหุนหรือก็ยังร้ายกว่าฮุยโฮ

ภายใต้การคบคิดเป็นปี่เป็นขลุ่ยกันระหว่าง
นายโหดกับบ่าวเหี้ยม ราชการแผ่นดินของง่อก๊กก็
ยุง่เหยงิป่ันป่วนไปยิง่กว่าของจกก๊ก ราษฎรง่อก๊กตก
ทุกข์ได้ยากยิ่งกว่าจกก๊ก ความอ่อนแอของชาติและ
ความแร้นแค้นของราษฎรขึน้ถงึจดุสดุยอด หลงัจาก
การสูญสิ้นของจกก๊ก ความเสื่อมโทรมของราชการ
แผ่นดินของง่อก๊กก็ถึงจุดวิกฤต การถูกตีแตกจึงเป็น
ปัญหาของเวลาเท่านั้น

ในประวัติศาสตร์ มีชนชั้นปกครองศักดินา
บางคน สามารถที่จะท�าความดีได้แต่ต้นจนปลาย 
จึงได้ถูกขนานนามว่าเป็นกษัตริย์ผู้ทรงราชธรรม แต่
บ้างก็มิได้เป็นเช่นนั้น ต้นดีปลายร้าย กลายเป็น
ทรราชไป

ซุนโฮนับได้ว่าเป็นทรราชประเภทหลัง ตาม
บันทึกในประวัติศาสตร์ได้เขียนไว้ว่า “ซุนโฮเมื่อแรก
ครองแผ ่นดิน ก็มี โองการปลอบขวัญอาณา
ประชาราษฎร์เปิดยุ้งฉาง ช่วยคนยากจน ปลดนาง
ก�านัลออกไปมีครอบครัวภายนอก สัตว์นานาชนิดที่
ขังอยู่ในอุทยานก็ให้ปล่อยไปสิ้น จึงได้รับการขนาน
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นามในขณะนั้นว่า “เจ้านายผู้ล�้าเลิศ”
คร้ันเมื่อฐานะการปกครองของซุนโฮมั่นคง

ขึ้นแล้ว ก็เกิดความก�าเริบเสิบสาน ฮึกเหิมด้วย
อ�านาจ ผู้ใดกล้าตักเตือนไม่เป็นที่พอใจก็ฆ่าเสีย

อันซุนโฮนั้น ขึ้นครองอ�านาจด้วยการสนับ 
สนนุของอคัรมหาเสนาบดเีอยีงเหียนและขนุพลฝ่าย
ซ้ายเตยีวเป๋าสองคน ต่อมาขนุนางผูใ้หญ่ทัง้สองเหน็
พฤติการณ์อันหยาบช้าของซุนโฮดังนั้น ก็รู้สึกเสียใจ 
จึงตักเตือนซุนโฮด้วยความหวังดี แต่ซุนโฮกลับโกรธ
คนทั้งสองรุนแรง สั่งตัดคอท้ังสองแล้วยังไม่หน�าใจ 
ยังสั่งประหารครอบครัวคนท้ังสองให้ตายตกไปตาม
กัน ๓ ช่ัวโคตร

ขุนนางผู ้ใหญ่อีก ๓ คนมี บั้นฮก เล่าเผง   
โหลวเหียน เห็นซุนโฮไร้คุณธรรมก็แสดงการคัดค้าน
อย่างตรงไปตรงมา กล้็วนแต่ถกูประหารไปทัง้ ๓ คน 
ขุนนางทั้งหลายจึงไม่กล้าเสนอความเห็นอีกต่อไป 
๑๐ กว่าปีที่ซุนโฮครองบัลลังก์ง่อก๊กได้ฆ่าผู้จงรัก
ภักดีไปรวม ๔๐ กว่าคน

ซนุโฮหมกมุน่อยูแ่ต่ในกามารมณ์ มนีางสนม
ก�านัลเป็นพันแล้วยังไม่พอใจยังแสวงหาเลือกเฟ้น
สาวงามมาปรนนิบัติอย่างมิได้ว่างเว้น นางใดที่
ท�าให้ไม่เป็นที่พอใจ ไม่ถลกหนังหัวก็ควักลูกตา 
ทารุณโหดเหี้ยมยิ่งนัก เวลาออกนอกเมืองไปหา 
ความส�าราญ ก็น�าทหารไปเป็นโขยง ไม่ว่าจะเป็น
ขุนนางหรือราษฎร ล้วนแต่กลัวเกรงเกลียดชังซุนโฮ
กันทั่วหน้า แต่ก็สุดที่จะท�าประการใด

ซนุโฮยงัฝักใฝ่ในการแสวงหาอ�านาจ ชอบรบ
ราฆ่าฟัน จึงวางแผนปราบวุยก๊กให้ขึ้นกับง่อก๊ก 
เรียกก้องเสียงนักพรตมาถามชะตาบ้านเมือง ก้อง
เสียงท�านายว่า “ชะตาง่อก๊กก�าลังขึ้น จะแย่งอ�านาจ
ได ้ไปจนถึงเมืองลกเอี๋ยง” ซุนโฮทึกทักเอาว ่า
เหตุการณ์จะเป็นตามค�าท�านาย ตัดสินใจให้กรีฑา
ทัพไปตีวุยก๊กทันที หอกหยกอัครมหาเสนาบดี
ทัดทานว่า “ควรสร้างคุณธรรมเพื่ออาณาประชา 
ราษฎร์” ก็ถูกซุนโฮตะเพิดไป

ซุนโฮสั่งให้ขุนพลลกข้องน�าทหารไปส้องสุม
อยู่ ณ ปากแม่น�้า มุ่งจะตีเมืองซงหยงก่อน ลกข้อง
เป็นขุนพลมีชื่อของง่อก๊ก เอียวเก๋าขุนพลผู้มีฝีมือ
ของวุยก๊กซึ่งรักษาเมืองซงหยงอยู่รู้ดีว่าลกข้องเป็น
คนฉลาด มีกลอุบายร้อยแปด จึงรักษาเมืองไว้อย่าง
มั่นคงไม่ออกรบ ฝ่ายลกข้องก็รู้ว่าเอียวเก๋ามีฝีมือก็
ไม่กล้าเข้าตีอย่างผลีผลาม ขุนพลทั้งสองจึงต่าง
รักษาความสงบสุขแห่งพรมแดนของตนไว้ไม่ล่วง
ละเมิดแก่กัน

ซุนโฮเห็นลกข้องยกทัพไปแต่ไม่มีผลการรบ
กลับมารายงาน จึงมีหนังสือไปเร่งรัดว่าให้รีบยก
ทหารตีล่วงด่านเมืองไต้จิ๋นเข้าไปเอาชนะให้จงได้ 
ลกข้องจึงตอบหนังสือมาว่า ทางใต้จิ๋นนั้นยังมิควรตี 
ขอให้ซุนโฮต้ังอยู่ในทศพิธราชธรรมยังความสงบสุข
แก่ง่อก๊ก จะประเสริฐกว่าท�าสงครามให้เปลืองชีวิต
ผู้คน

ซุนโฮกริ้ว สั่งปลดต�าแหน่งลกข้องทันที แต่ง
ตัง้ให้ซนุอีเ้ป็นแม่ทพัแทน ซนุอีห้าใช่คูต่่อสูก้บัแม่ทพั
จิ๋นไม่ ทั้งภายในง่อก๊กเองก็มีแต่ความฟั่นเฟือน 
หนทางที่จะชนะข้าศึกได้นั้นมืดมนยิ่งนัก ชาวเมือง 
ง่อก๊กจึงพากันคาดคะเนว่า “สมบัติในเมืองกังตั๋ง
นานไปจะเป็นของคนอ่ืน”

แม่น�้าฉางเจียงแต่โบราณมาก็ถูกขนานนาม
ว่าเป็นชัยภูมิธรรมชาติ และการที่ฉางเจียงเป็น
ชัยภูมิ ยังมีปัจจัยอ่ืนอีกอย่างหนึ่งคือมีประชาชนผู้
อยูเ่บ้ืองหลงัหากปราศจากประชาชนเสยีแล้ว แม่น�า้
ฉางเจียงก็มิผิดอะไรกับคูน�้าเล็ก ๆ เพียงแต่ยกเท้า
ก้าวก็ข้ามไปได้ เมื่อครั้งที่ซุนกวนยืนผงาดอยู่ใน    
กงัต๋ัง ง่อก๊กมคีวามอุดมสมบูรณ์และทหารกเ็ข้มแขง็ 
ร่วมใจกันทั้งเบื้องบนเบื้องล่าง ร่วมมือกันทั้งทหาร
และประชาชน โจโฉจึงเห็นแม่น�้าฉางเจียงเป็นที่   
น่าขยาด

ในการเผชิญหน้ากันระหว่างโจโฉกับซุนกวน
ที่ยี่สู  โจโฉเห็นทัพเรือของง่อก๊กพรั่งพร้อมเป็น
ระเบียบ ไพร่พลในเรืออาวุธครบมือยืนเป็นสง่า ก็
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ถอนหายใจใหญ่ว่า “ถ้ามีลูกควรจะให้เป็นเช่นซุน
กวน” รู ้ว่าขืนรบไปก็ไม่ชนะจึงถอยทัพกลับเมือง 
และเมื่อคราวท่ีโจผีน�าทัพมาถึงเมืองกองเหลงมอง
ข้ามแม่น�า้ไปยังฝั่งตรงข้าม เห็นทหารของง่อก๊กล้วน
แต่เก่งฉกรรจ์ก็ร�าพึงว่า “วุยก๊กเราแม้จะมีทหารเป็น
พันเป็นหมื่น แต่ก็ใช้การมิได้ ฝ่ายกังหน�าน้ันกล้า
แข็งนัก จักรบด้วยมิได้”

ที่โจโฉพ่อลูกพรั่นพรึงต่อง่อก๊กเช่นนี้ ก็เพราะ
เคยมีบทเรียนมาแล้วในอดีตทุกครั้งที่ทัพวุยก๊กล่วง
ล�้าเข้าไปในแดนง่อก๊ก ก็มักจะได้รับความพ่ายแพ้
กลบัมาแหละกก็ารท่ีง่อก๊กมอิาจแตะต้องได้ ก็เพราะ
ประชาราษฎร์ยอมมอบกายถวายชวีติให้ จงึได้กลาย
เป็นผนังทองแดงก�าแพงเหล็กที่ตีไม่แตกตลอดมา

เมื่อซุนโฮขึ้นครองอ�านาจ ก็ฆ่าฟันเหล่า
ขุนนางนักปราชญ์ รีดเนื้อเถือหนังราษฎร คนทั้ง
หลายต่างพากันเอาใจออกห่าง ไม่อยากไปตายแทน
ทรราช เมื่อแม่น�้าฉางเจียงอันคับขัน ไร้ผู ้คนคอย
พิทักษ์รักษาเสียแล้ว ก็หมดบทบาทท่ีจะเป็นชัยภูมิ
ธรรมชาติต่อไปอีกได้

ขนุนางและราษฎรในง่อก๊ก เคยีดแค้นยมิหนุ
ขันทีซึ่งสร้างกรรมชั่วไว้กับง่อก๊กอย่างเข้ากระดูกด�า 

พอทหารทางเหนือประชิดเมือง ต่างพากันประกาศ
ด้วยความเดือดแค้นว่า “ภัยในวันนี้ คือฝีมือของ   
ยิมหุน” ไม่รอให้ซุนโฮพูดจาว่ากระไร คนหลายร้อย
คนฮือกันเข้าไปในวัง กลุ้มรุมกันสับยิมหุนจนเละไป
ทั้งตัว แล่เนื้อเถือหนังยิมหุนมากินด้วยความแค้น
แสนสาหัส

ประชาชนเมื่อต่างละทิ้งซุนโฮ ครั้นเตาอ้ี
ขุนพลไต้จิ๋นน�าทัพลงใต้ แม้ว่าจะมีแม่น�้าขวางกั้น มี
ความกว้างใหญ่ลึกล�้าของสายน�้าเป็นอุปสรรค ก็
สามารถก้าวข้ามมาได้อย่างสะดวกสบาย ราษฎร
และทหารกังหน�าพากันยอมแพ้ไม่ยอมรบเหลือแต่
ซุนโฮตัวคนเดียว จึงได้แต่เลียนแบบของเล่าเสี้ยน 
เอาท่อนไม้มัดติดกับตัวเองจนหลังแอ่น ออกมา
มอบตัวแก่ทัพจิ๋นแต่โดยดี

- (อ่านต่อเล่มหน้า) -
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สิ่งที่ผู ้ใช้ภาษาอังกฤษติดขัดและไม่ค่อย
คล่องตัวในการใช้ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาแม่ของตน ก็
คือการขาดค�าศัพท์และส�านวนต่าง ๆ ถึงแม้เรารู้
โครงสร้างไวยากรณ์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว แต่
ขาดค�าศัพท์ที่จะไปร้อยเรียงให้เป็นค�าพูดที่ถูกต้อง
เหมาะสมในการสื่อสาร ถึงมีไวยากรณ์ก็จะไม่เกิด
ประโยชน์อันใด ในฐานะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สิ่ง
ที่แนะน�านักเรียนภาษาในเบื้องต้นก็คือ “การอ่าน” 
อ่านให้มาก อ่านให้บ่อย เปิดแผ่ (expose) ตนเอง
กับเรื่องราวร้อยแปดพันประการท่ีเป็นภาษาอังกฤษ 
การอ่านมาก ๆ อ่านด้วยความสนใจจะท�าให้เพิม่พนู
ค�าศัพท์ และส�านวนได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยมี
เคล็ดลับว่าให้พกสมุดบันทึกเล่มน้อย ๆ ไว้ เมื่อพบ
ค�าศัพท์หรือส�านวนที่ไม่รู ้จักก็ให้บันทึกลงสมุดไว้ 
การบันทกึขอให้บนัทกึโดยมบีรบิททีร่ายล้อมค�าศพัท์ 
หรือส�านวนนั้น ๆ ไว้ เพื่อที่ว่าเราจะได้ใช้ค�าหรือ
ส�านวนนั้น ๆ ได ้ถูกต ้องเหมาะสม ใช ้ได ้เป ็น
ธรรมชาติเหมือนเจ้าของภาษา เมื่อฝึกไปนาน ๆ เรา
ก็จะได้ค�าศัพท์ต่าง ๆ ที่ควรจะใช้ด้วยกัน (colloca-
tions) รูจ้กัใช้ส�านวนทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์และ
ใช้ภาษาได้อย่างสวยงามสละสลวย สิ่งที่จะอ่านนั้น
เป็นเร่ืองเกี่ยวกับอะไรก็ได้แล้วแต่ความชอบ ความ

เสนาศึกษา

ถนัด แต่มีข้อแม้ว่าควรจะเป็นภาษาอังกฤษที่เขียน
โดยเจ้าของภาษาหรือผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีใกล้
เคียงกับเจ้าของภาษา บางคนชอบอ่านหนังสือ
ธรรมะก็มีผู ้เขียนหนังสือธรรมะเป็นภาษาอังกฤษ     
ดี ๆ มากมาย ผู้เขียนขอยกตัวอย่างหนังสือธรรมะ
ภาษาอังกฤษที่ก�าลังอ่านอยู่เล่มหนึ่งคือหนังสือเรื่อง 
“What Makes You Not A Buddhist” ซึ่งเขียนโดย
พระสงฆ์ชาว Bhutan ชื่อ Dzongsar Jamyang 
Khyentse เช่นตอน Yesterday’s River : Accept-
ing Partial Logic “Through his tireless contem-
plation, Siddhartha clearly saw the faults in 
these conventional forms of estimating, ratio-
nalizing, and labeling. Of course, they work to 
an extent - our world seems to function based 
on these conventions.” แค่ข้อความสองประโยค 
เราได้เรียนรู้การใช้ค�าที่ต้องอยู่ด้วยกันเป็นชุด และ
ใช้ได้อย่างเหมาะสมเป็นธรรมชาติ ขอยกตัวอย่าง
ค�าศัพท์และส�านวนที่ขีดเส้นใต้ดังนี้ 

“tireless contemplation” : observing 
something thoughtfully for a long time with 
great effort and without tiredness = การเพ่ง
พิจารณาอย่างลึกซึ้งโดยไม่ย่อท้อเหน็ดเหนื่อย 

อาจารย์ไก่

ท�ำอย่ำงไรจึงจะมีค�ำศัพท์	
	 ภำษำอังกฤษติดตัว
	 และใช้ได้อย่ำงสบำย	ๆ
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“to an extent”/to a certain extent/to a 
degree/to some extent = somewhat/partly = 
ได้ในระดับหนึ่ง

“based on” : using particular facts or 
ideas to develop it =  โดยมีพื้นฐานข้อเท็จจริงมา
จาก...

เมื่อเราเปิดแผ่ตนเองกับตัวอย่างภาษา
อังกฤษบ่อย ๆ ค�าศัพท์ส�านวนต่าง ๆ เหล่านี้ก็จะติด
ตรงึอยูใ่นคลงัค�าศพัท์ของเรา เมือ่เราจะพดูหรือเรียน
ภาษาอังกฤษก็จะหยิบมาใช้ได้โดยง่าย เช่น เราอาจ
ต้องการบรรยายว่า “ในที่สุดเขาก็ค้นพบค�าตอบอัน
ชาญฉลาดในการค้นหาความหมายของการท�างาน
หนักโดยผ่านการเพ่งพิจารณาตรึกตรองอย่างลึกซึ้ง
อย่างไม่ย่อท้อเหน็ดเหนื่อย เขายืนยันว่าค�าตอบที่มี
พื้นฐานข้อเท็จจริงมาจากประสบการณ์ชีวิตของเขา
นั้นสามารถพิสูจน์ได้ อย่างไรก็ตามเขาสามารถ
อธิบายความหมายที่เขาค้นพบได้แค่ในระดับหนึ่ง
เท่านั้น”

“He finally got a brilliant answer to his 
quest for the meaning of hard work through 

tireless contemplation. He confirmed that the 
answer based on his life experience is prov-
able. However, he could explain the meaning 
he discovered only to an extent.” ไม่ว่าผู้เรียน
ภาษาอังกฤษจะชอบอ่านเรื่องราวประเภทใด การ
เปิดแผ่ตนเองกับตัวอย่างภาษาอังกฤษเป็นวิธีการ
ง่าย ๆ ที่ท�าได้ตลอดเวลา บ่อยครั้งที่ผู ้เขียนได้
ตัวอย่างภาษาที่โดนใจ ได้ค�าศัพท์ส�านวนที่เคย
สงสัย ที่เคยอยากรู้ ท�าให้เกิดความสนุกสนานที่จะ
อ่านเพื่อจะเก็บเกี่ยวค�าศัพท์ต่อ ๆ ไป และผลพวงที่
ยอดเยี่ยมจากการอ่านก็คือจะท�าให้มีความแม่นย�า
ในเรื่องโครงสร้างของภาษาเป็นของแถมที่สุดยอด
อีกด้วย ในตอนต่อ ๆ ไป จะกล่าวถึงตัวอย่างภาษา
จากสือ่หลาย ๆ รปูแบบ ทีท่�าให้ผูเ้รยีนภาษาอังกฤษ
ได้เพิ่มพูนค�าศัพท์และส�านวนให้ตนเองได้อย่างมี
ความสุขสนุกสนาน 
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๑. ไข้ คือ การวัดอุณหภูมิกายทางช่องปาก
โดยปรอทวัดไข้ มีค่ามากกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส 
อาจเป็นไข้ตลอดทั้งวัน หรือบางช่วงเวลาก็ได้ แต่ถ้า
มีอาการไข้สูงร่วมกับอาการอื่น ๆ ด้วย เช่น ปวด
ศีรษะ ชักเกร็ง หน้ามืด เป็นลม ปวดท้อง คลื่นไส้ 
อาเจียน ถ่ายเหลว  ไอ หอบเหนื่อย เสมหะผิดปกติ
มีเลือดปน ปัสสาวะแสบขัด มีผื่นคันตามผิวหนัง 
ต้องรบีไปโรงพยาบาลเพือ่ตรวจวนิจิฉยัและรกัษาให้
ตรงโรค แบ่งสาเหตุของไข้คร่าว ๆ เป็น ๒ กลุ่ม 
ได้แก่

 ๑.๑ ไข้จากการตดิเชือ้แบคทเีรยี  ได้แก่  
ไข้ร่วมกับการติดเชื้อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น 
ต่อมทอนซลิอกัเสบ ไส้ติง่อกัเสบ ล�าไส้อกัเสบ ภาวะ
ติดเชื้อในกระแสเลือด 

 ๑.๒ ไข ้จากการติดเชื้อไวรัส ที่พบ
อันตราย ได้แก่ ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่

๒. ความรู้สึกตัวผิดปกติ  ในทางการแพทย์
ใช้วิธีประเมินโดยใช้ การประเมินระดับความรู้สึกตัว 
(Glascow Coma Scale; EMV) ซึง่แบ่ง คะแนนการ
ตรวจอาการออกเป็น ๓ ระบบ ได้แก่      

E (Eye opening) การลืมตา/V (Verbal 
response) การพูด/M  (Motor response) การ
เคลื่อนไหว

๓. ปวดศีรษะ อาการปวดศีรษะที่ควรรีบ 
พบแพทย์

  พ.อ. นพ.ยรรยงค์ อิ่มสุวรรณ  
ผู้อ�านวยการกองวิทยาการแพทย์

ส�านักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

	 				 					อาการผดิปกติ  
	 				 	 	 			ทีค่วรมาพบแพทย์

การแปลผลค่าความรู้สึกตัวผิดปกติ ให้น�าคะแนน
ตามตัวเลขอาการแต่ละระบบที่ตรวจพบได้ทั้ง ๓ ระบบ
มาบวกคะแนนรวมกัน ถ้าคะแนนรวมได้ ๑๕ แสดงว่า 

รู้สึกตัวปกติ เมื่อคะแนนรวมต�่ากว่า ๑๕ คะแนน 
ให้รีบน�าผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล
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อาหารได้ ในบางรายทีอ่าการรนุแรงอาจเกดิขึน้ขณะ
นั่งพักหรือหลังอาหาร กรณีที่เกิดหลอดเลือดหัวใจ
อุดตันกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันอาการจะ
รนุแรงมาก มอีาการเหง่ือออกมากเป็นลมหมดสติได้

๖. เวียนศีรษะ
แบ่งเป็น  ๒ ลักษณะ คือ อาการเวียนศีรษะ 

(Dizziness) และอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน     
(Vertigo)

สาเหตุของอาการเวียนศีรษะ
สาเหตุภายในสมอง
 - การติดเชื้อในสมอง  ภาวะสมองขาด

เลือดหรือเลือดออกในสมอง
 - ภาวะหลังจากการเกิดอุบัติเหตุทาง

สมอง 
สาเหตุจากความผิดปกติของหู
 - โรคหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนหรือโรค

เวียนศีรษะขณะเปลี่ยนท่า (Benign paroxysmal 
positioning vertigo; BPPV) เป็นระยะเวลาสั้นๆ
ช่วงขยับศีรษะ

 - ปวดศีรษะจนต้องตื่นจากการนอน 
ปวดศีรษะต่อเน่ือง ๓ วันขึ้นไปไม่ดีขึ้นหลังทานยา
แก้ปวด

 - ปวดศีรษะบ่อยและถี่ขึ้นกว่าเดิมมาก 
ลักษณะการปวดศีรษะที่อาการเปลี่ยนแปลงไป  
จากเดิม 
 อาการปวดศีรษะที่ควรพบแพทย์
ฉุกเฉิน
 - ปวดศีรษะมากเฉียบพลันร ่วมกับ
คอแข็ง ไข้สูง คลื่นไส้อาเจียน แขนขาอ่อนแรง 
อาการพูดไม่ชัด ปวดตาตาแดง ตาเห็นภาพไม่ชัด 
ปวดศีรษะภายหลังจากเกิดอุบัติเหตุทางสมอง

๔. โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) อาการ
ที่พบบ่อย คือ ใบหน้าเบี้ยว แขนขาอ่อนแรง พูดไม่
ชัด สาเหตุจากสมองขาดเลือดไปเลี้ยง เน่ืองจาก 
หลอดเลือดสมองตีบ อุดตัน หรือแตก ส่งผลให้เนื้อ
สมองถูกท�าลาย

 ๕. เจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลือด มี
อาการเจบ็แน่น ๆ อดึอดั เจบ็แหลม ๆ คล้ายเขม็แทง 
กดไม่เจ็บ บริเวณกลางอกอาจเป็นด้านซ้ายหรือทั้ง
สองด้าน (มักไม่เป็นด้านขวาด้านเดียว) อาจร้าวไป
ที่แขนซ้ายหรือทั้งสองข้างจุกแน่นท่ีคอ หรืออาจเจ็บ
กรามคล้ายเจ็บฟัน เกิดขึ้นขณะออกก�าลัง เดินเร็ว ๆ 
วิ่ง หรือโกรธ โมโห อาการดีขึ้นหลังหยุดออกก�าลัง 
บางรายมีอาการจุกแน่นลิ้นปี่เหมือนโรคกระเพาะ
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 - โรคน�้าในหูไม่เท่ากัน (Meniere’s 
disease) มีอาการเป็นนานหลายชั่วโมง

การดแูลตนเองเพือ่ลดอาการเวยีนศรีษะ 
 หลีกเลีย่งท่าทางทีท่�าให้เกดิอาการเวยีน
ศีรษะ เช่น การหมุนหันศีรษะเร็วๆ การเปลี่ยนแปลง
อิริยาบถอย่างรวดเร็ว งดสูบบุหรี่ ลดการดื่มกาแฟ 
ลดความเครียด การพักผ่อนให้เพียงพอ

๗. ปวดท้อง สาเหตุหลักเกิดจากโรคใน  ๒ 
กลุ่ม คือ 

ปวดท้องจากโรคทางอายุรกรรม เช่น โรค
กระเพาะอาหาร ล�าไส้อักเสบ กระเพาะปัสสาวะ
อักเสบ ปวดท้องจากโรคทางศัลยกรรม  เช่น  ไส้ต่ิง
อักเสบ ล�าไส้อุดตัน นิ่วในถุงน�้าดีอักเสบ

ถ้าอาการปวดท้องเป็นมากขึ้น รับประทาน
ยาแก้ปวดท้องแล้วไม่หาย ลักษณะอาการปวดท้อง

เปลี่ยนรูปแบบ เช่น จากที่เคยปวดแสบลิ้นปี่กลาย
เป็นปวดบีบ ๆ ปวดเกรง็รนุแรงมากขึน้ หรอืปวดท้อง
ย้ายต�าแหน่ง เช่น จากปวดใต้ลิ้นปี่มาเป็นปวดท้อง
น้อยด้านขวาล่าง  จะสงสัยไส้ต่ิงอักเสบ นอกจากนี้ 
ถ้ามีอาการปวดท้องร่วมกับมีอาการอ่ืน ๆ ร่วมด้วย
อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ เช่น คลื่นไส้อาเจียน มี
ภาวะซดี อุจจาระผดิปกติ อาการตาเหลอืงตัวเหลอืง 
มีไข้ น�้าหนักลด ปวดหลัง ปวดศีรษะ หรือคล�าพบ
ก้อนผิดปกติในท้อง ต้องมาพบแพทย์ 

“ขอให้ผูอ่้านทกุท่านมสีขุภาพกายใจแขง็
แรงสดใสทุกวันนะครับ”
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เมื่อวันปีใหม่ ๒๕๕๙ ท่ีผ่านมามีวันหยุด
ติดต่อกันหลายวันก่อนสิ้นปี ๒๕๕๘ ประมาณว่า
หลายแสนคนต่างพากันมุ ่งหน้าไปต่างจังหวัด    
บ้านเกิดเพื่อเฉลิมฉลองกันในวันปีใหม่ ว่ากันแบบ
บ้าน ๆ คือ ไปหาความสุขที่บ้านนอกกัน แม้แต่คน
กรุงเทพแท้ ๆ ก็ออกต่างจังหวัด...เป้าหมายคือ พา
กันไปหาความสุข  ส่วนคนต่างจังหวัดแท้ ๆ ไม่ต้อง
พดูถงึ รอวนันีก้นัมาเป็นปี เพือ่ไปพบปะญาต ิๆ โดย
เฉพาะคุณพ่อคุณแม่ ต่างตั้งหน้าตั้งตารอลูกหลาน
ไปเย่ียมเยือน หลังจากไม่เห็นหน้ากันมา ๑๑ เดือน
เต็ม ๆ แม้จะเห็นหน้ากันทางไลน์ ทางเฟส ก็ยังไม่
อบอุน่หวัใจเท่ากับได้สมัผสัอ้อมแขนและน�า้เสยีงกนั
ซึ่งหน้า จนแทบน�้าตาไหลทุกครั้งท่ีได้พบกัน...โดย
เบ้ืองหลงัแห่งการรอคอยนัน้แสนจะทรมานและทกุข์
ระทมกับการจราจรที่ติดขัด...ค�าถามระหว่างทาง
ขณะขับรถหรือนั่งรถโดยสารประจ�าทางคือ...เมื่อไร
จะถงึ...ส่วนคนทางบ้านท่ีรอกม็คี�าถามเช่นกนัว่า ถงึ
ไหนแล้วลูก...ถึงไหนแล้วพ่อ...ถึงไหนแล้วแม่...บาง
คนไม่ได้นอนเลย รอลูกจนสว่างก็มี...

สุขหรือทุกข์กันแน่...ระหว่างคนรอ...กับคน
ก�าลังไปหา...ค�าตอบคือมันสุข ๆ  ทุกข์ ๆ คละกัน
ตลอดเวลาแห่งการรอคอย หลายคนออกรถป้าย
แดงไปอวดพ่อแม่...อวดสามี...อวดภรรยา...หรือมี

ของฝากสารพัดเพื่อชดเชยความสุขที่มันหายไป  
ช่วงเวลาตรากตร�ากับการท�างานเพื่อให้ได้สิ่งที่
ปรารถนา...ที่สังคมยกย่องเชิดชูว่า เป็นความก้าว 
หน้าทางสังคมหรือเป็นโลโก้แห่งความส�าเร็จ...แต่...
น่าเศร้าเสียใจจนสุดจะพรรณนา...เพราะความฝัน
และความหวงัของคนทีก่�าลงัเดนิทางและคนทีก่�าลงั
รอคอยการกลับมานั้นมันจบและสิ้นสุดระหว่างทาง
และท้องถนนพร้อมกับฝุ่นคลุ้งกระจาย...ตามมา
ด้วยเสียงร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวด และ
เสียใจ พร้อมทั้งความเสียหายทางทรัพย์สิน...ถูก
แล้ว...มันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น

ผู้เขียนอยู่บนท้องถนนที่อัดแน่นไปด้วยรถ
สารพัดชนิด เตือนสติตนเองตลอดการเดินทางว่า 
อย่าประมาทและต้องระมัดระวังรอบตัว คิดเสมอว่า 
เราไม่ประมาท แต่คนอื่นประมาทเราก็บาดเจ็บและ
ล้มตายได้เช่นกัน คิดอ้างเอาบุญกุศลและความดี
เป็นเครื่องป้องกันภัยให้ตนเองทุกครั้งที่เดินทาง...ก็
นับว่าโชคดีตลอดที่ไม่เคยพบกับตนเอง แต่ตลอด
ทางก็เห็นผู้คนประสบเหตุแล้วน่าสงสาร....

ค�าถาม...ท�าไมถึงมีอุบัติเหตุ...ท�าให้เสียชีวิต
และทรัพย์สิน...คดีความตามมาอีก...มีผู้ให้ค�าตอบ
ทุกเทศกาลโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดังนี้ ศูนย์
อ�ำนวยกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน 

“สุขและทุกข์
  ในวันปีใหม่...แบบไทย ๆ”

โดย ขมิ้น นอกกอ

ไปที่ไหน... 
    ได้เรื่อง      มาเล่า   
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จ�านวนนี้ผู ้ขับขี่ต้องถูกด�าเนินคดีตามกฎหมายใน
ข้อหาเมาแล้วขับควบคู่ไปด้วย

มาตรการนี้สร้างความพอใจให้กับประชาชน
ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างมาก...แต่มีค�าถามที่น่าคิดและ
น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งคือ

ท�าไม? อุบัติเหตุสะสม ๓,๓๗๙ ครัง้ (เพิม่ขึน้
จากช่วงเวลาเดียวกนัในปีทีผ่่านมา ร้อยละ ๑๒.๗๕) 

ท�าไม? ผู้เสียชีวิตรวม ๓๘๐ ราย (เพิ่มขึ้น
จากช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา ร้อยละ ๑๑.๔๔)  

ท�าไม? ผู้บาดเจ็บรวม ๓,๕๐๕ ราย (เพิ่มขึ้น
จากช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา ร้อยละ ๑๒.๔๕)

จากการที่ผู ้ เขียนเองได ้ประสบพบเห็น
อบุตัเิหตแุละได้ลงซกัถามและช่วยเหลอืประมาณว่า 
ตัวเองก็สงสัยมานานแล้วจึงถือโอกาสเก็บข้อมูล
ภาคสนามพร้อมกันไปเลย...ปรากฏกว่าสอดคล้อง
กับข้อมูลหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่สรุปตรงกันคือ ทั้งหลาย
ทั้งปวงของอุบัติเหตุบนท้องถนนทุกเทศกาลออกมา
ตรงกันคือ สุรำเป็นเหตุ...

ด้วยเหตุนี้...ผู้เขียนก็อดแปลกใจไม่ได้ว่า เรา
มีข้อมูลเหล่านี้มานานแล้ว ทั้งงานวิจัย ทั้งงานสถิติ
การใช้รถใช้ถนน ส�ารวจเมือ่ไรกพ็บว่า สรุาเป็นเหต.ุ..
แต่ไม่มใีครท�างานด้านการป้องกนัต้นเหตุเลย...มแีต่
ช่วยกันปลายเหตุคือ...แจ้งความ ขึ้นโรงพัก ส�ารวจ
ความเสียหายด้านชีวิตและทรัพย์สิน เรียกร้อง      
ค่าเสียหาย...แต่ไม่มีใครติดตามผลกระทบทาง
เศรษฐกจิและสงัคมอย่างรอบด้าน...ไม่มใีครตดิตาม
ต่อว่า พ่อแม่ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างทาง มี
ลูกน้อยที่ต้องก�าพร้าพ่อแม่ตั้งแต่แบเบาะ...ปู่ย่า
ตาทวดทีร่อคอยการกลบัมาของลกูหลาน...กลบัต้อง
มาจัดงานศพของลูกหลาน...พร้อมกับหัวใจแทบ
สลาย ความหดหู่ ห่อเหี่ยว ต่อไปใครจะส่งเงินมา 
ค่านมให้หลาน เงินเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุ ๕๐๐, ๖๐๐ 
บาท จะเจียดค่ายาดม ยาลม มาซื้อนมให้หลานก็
ไม่พอ  บ้านเรือนขาดเสาหลัก ชีวิตของเด็กน้อยก็จะ
เคว้งคว้าง โตมารักดีก็ไปหามจั่ว รักชั่วก็ไปหาม
เสา...เสร็จแล้วสังคมก็ประณามคนเหล่านี้ว่าสร้าง

ช่วงเทศกำล ปีใหม่ ๒๕๕๙ โดยกรมป้องกนัและ
บรรเทำสำธำรณภัย.... 

อุบัติเหตุสะสม ๓,๓๗๙ ครั้ง (เพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา ร้อยละ ๑๒.๗๕) 

ผู้เสียชีวิตรวม ๓๘๐ ราย (เพิ่มขึ้นจากช่วง
เดียวกันในปีที่ผ่านมา ร้อยละ ๑๑.๔๔)  

ผู้บาดเจบ็รวม ๓,๕๐๕ ราย (เพิม่ขึน้จากช่วง
เดียวกันในปีที่ผ่านมา ร้อยละ ๑๒.๔๕)

ส�ำหรับสำเหตุของกำรเสียชีวิต พบว่า 
สาเหตุหลักมาจากการขับรถเร็วเกินก�าหนด รองลง
มำคือ เมำสุรำ และตัดหน้ากระชั้นชิด ส่วนจังหวัด
ที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด คือ จังหวัดเชียงใหม่ 
จ�านวน ๑๓๙ ครั้ง และจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสม
สูงสุดคือ จังหวัดนครราชสีมา จ�านวน ๑๕ ราย  

นอกจากน้ียังมีแพ็กเก็จเสริมจาก คสช. บาง
คนเรียกว่ายาแรง คือเมาขับยึดรถ เพื่อแก้ปัญหา
อุบัติเหตุ และถือเป็นอุบัติการใหม่ทางกฎหมายที่
เหมือนเล่นตลกแต่ไม่ตลก โดยการประกาศใช้
มาตรา ๔๔ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ เอาผิดกับผู ้ขับขี่
ยวดยานพาหนะขณะเมาสุรา โดยให้เจ้าหน้าที่ยึด
รถไว้จนกว่าจะผ่านพ้นช่วงเทศกาล ซึ่งมีประชาชน
ใช้ถนนหนทางเดินทางจ�านวนมาก พร้อมกับให้
ด�าเนินคดีสถานหนักกับผู ้ขับขี่ที่ เมาแล้วขับ ซึ่ง    
โทษล่าสุดคือจ�าคุก ๑ เดือน โดยไม่รอลงอาญา  
และให้บ�าเพญ็ประโยชน์สาธารณะระหว่างคมุความ
ประพฤติเหมือนเช่นก่อนหน้าน้ี มาตรการนี้เหมือน
เป็นยาแรงมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา แต่ก็ไม่ได้หมาย 
ความว่าผู้ใช้รถใช้ถนนบางส่วนท่ียังคงไร้ความรับ 
ผิดชอบจะยอมปฏิบัติตาม เห็นได้จากสถิติการ
จับกุมผู้ท�าผิด “เมาแล้วขับ” ยังอยู่ในระดับที่สูง โดย
ระหว่างวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘-๒ มกราคม 
๒๕๕๙ ทหารและต�ารวจ ได้ยึดรถที่ผู้ขับขี่ฝ่าฝืนค�า
ส่ังหัวหน้า คสช. โดยการเมาแล้วขับมีมากถึง 
๓,๐๔๖ คัน แบ่งเป็นรถจักรยานยนต์ ๒,๔๗๗ คัน 
ที่เหลืออีก ๕๙๖ คัน เป็นรถยนต์ ซึ่งแน่นอนว่าใน
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ปัญหาสังคม...แต่ไม่มีใครล้วงข้อมูลเชิงลึกว่า...ใคร
ผลักไสไล่ส่ง สร้างปัจจัยส่งเสริมให้เด็กส่วนหนึ่ง
กลายเป็นผู้สร้างปัญหาสังคม....สังคมไทยเวลามี
ปัญหาแล้วมกัจะมองซ้ายมองขวา เพือ่หาเป้าหมาย
แล้วช้ีนิ้วว่า...นั่นไง คนผิด...

แต่ในหลักการทางพุทธศาสนานั้น...ถ้ารู้ว่า
เรื่องใดมีปัญหา...พุทธเจ้าให้มองหาสาเหตุ (สมุทัย) 
ว่ามาจากอะไร ถ้าหาสาเหตไุม่เจอ หรอืจบัต้นตอผิด 
ก็แก้ปัญหาไม่จบไม่สิ้น...เฉกเช่นเรื่องอุบัติเหตุบน
ท้องถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ของไทย ....ค�าถาม
ที่คนตอบไม่ได้คือ...ท�าไมรู้สาเหตุแล้วไม่แก้ที่ต้น
เหตุ (อุบัติเหตุเพราะสุรา) เรามักจะตั้งด่านให้เขา
เป่าหาเรื่อง (เหล้า) ให้เจอ แต่เราปล่อยให้คนขาย
เหล้าได้...นี่ก็แปลก...สร้างปัญหาซ�้าซ้อน ท�าให้รถ
ตดิหนกัเข้าไปอกี เจ้าหน้าทีก่เ็ครยีดหนกั ดมควนับน
ท้องถนนทั้งวัน แทนที่จะได้อยู่ฉลองเทศกาลปีใหม่
กับครอบครัว ก็ต้องเสียสละมาเสี่ยงชีวิตกับคน    
เมาอีก เพราะไม่มีใครรับประกันได้ว่า คนเมาไม่ชน
ต�ารวจ...นอกจากน้ันยังสร ้างความขัดแย้งกัน   
กลาย ๆ ระหว่างหน่วยงาน ต�ารวจเห็นทหารขยัน
เกินเหตุก็ปล่อยให้โชว์ไป ส่วนต�ารวจก็นั่งในเต้นท์
กดไลน์ส่งข่าว ต่างคนต่างเหล่กัน...ไปตามถนนสาย
หลัก เจอแต่ทหารแอ็คช่ันยึดรถ ท�าให้ประชาชน 
ถามว่าต�ารวจไปไหน?...ตลอดเส้นทางกว่า ๖๐๐ 
กม. ที่ผู้เขียนเดินทาง บอกตรง ๆ แทบไม่เห็นต�ารวจ 
...ถามลูกศิษย์ที่เป็นต�ารวจตามสถานีท้องที่..ได้ค�า
ตอบว่า...ก็ออกครับ แต่ออกข้างหลัง ไม่ออกหน้า 
เพราะยุคนี้ทหารใหญ่.... ได้ยินลูกศิษย์พูดใส่หูแบบ
นี้ก็พอนึกออกว่า...การประสานสอดคล้องระหว่าง
หน่วยงานไม่มีเอกภาพแล้วล่ะ...ก็เลยถึงบางอ้อ...
ว่า...อาการน้อยใจนี่ไม่เข้าใครออกใครจริง ๆ...สาว
น้อยใจหนุ่มก็ต้องให้หนุ่มมาง้อ...หนุ่มน้อยใจก็ต้อง
ให้สาวมาง้อ....แต่ถ้าข้าราชการน้อยใจ...ใครหนอ
จะมาง้อ....ถ้าเป็นเมื่อก่อนหน่วยงานราชการจะมี
ข ้อความที่หน ่วยงานติดด้านหน้าอาคารว ่า...
ข้าราชการคือผู้รับใช้ประชาชน...ดังนั้น ผู้เขียนเห็น

ว ่า คนที่จะมาง ้อให้ข ้าราชการท�างานได้ดีคือ 
ประชาชน...แต่วิธีการง้อไม่ใช่หอบของมาให้หรือ    
ชูป้าย...แต่ให้ประชาชนง้อด้วยการให้ความร่วมมือ
กับทางราชการ...เมื่อประชาชนให้ความร่วมมือกับ
ข้าราชการ ๆ กจ็ะได้กลบัไปท�าหน้าทีข่องตน  ต�ารวจ
ก็จะกลับมาอยู่ที่ต�าแหน่งผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ คือ
รักษาความสุขให้ประชาชน  ส่วนทหารกลับมากรม
กองท�าหน้าที่รั้วของชาติและพัฒนาประเทศ จะได้
ไม่ขัดหูขัดตาประชาชนหรือท�างานโชว์ออฟทุกเรื่อง 
เมื่อก่อนจะเห็นทหารเป็นพระเอกตามแนวชายแดน
เมื่อมีสงคราม แต่เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงทหารก็ 
ปรับตัว แต่การปรับตัวของทหารแบบ ๓๖๐ องศา 
ท�าให้ภาพบางภาพล่อแหลมต่อความขัดแย้งเพราะ
เอาทหารเป็นกนัชน โดยหวงัว่าเป็นสร้างความสขุให้
ประชาชน เช่น เอาทหารไปเฝ้าเครื่องสูบน�้าเพื่อไม่
ให้สูบน�้าท่ามกลางความขัดแย้งของชุมชน ปัญหา
สงัคมสมยัใหม่เด๋ียวนีซ้บัซ้อนมากถอืเป็นภัยรปูแบบ
ใหม่ที่ทหารต้องเรียนรู้เพราะมีผลกระทบต่อองค์กร 
เราคิดแต่จะสร้างความสุขให้ประชาชน...แต่เราก็
อาจลืมไปว่า ทหารก็ต้องการความสุขเช่นเดียวกับ
ประชาชน ถ้าทหารไม่มคีวามสขุ แล้วจะเอาแรงกาย
แรงใจที่ไหนไปสร้างความสุขให้ประชาชน...และ
แล้วก็วกมาเรื่องสุข ๆ ดิบ ๆ  กับค�าไทยที่ว่า เมีย
ทหารนับขวด เมียต�ารวจนับแบงค์...ก็อดคิดไม่ได้
ว่า...ท�าไมโลโก้ดี ๆ ทหารเราไม่เอามาติด...ท�าไม
ต้องเอาขวดเหล้ามาติด... รู้กันมานานแล้วว่า เหล้า
หรอืสรุา จดัอยูใ่นกลุม่อบายมขุ ๖ คอืปากแห่งความ
เสือ่ม...การเป็นนกัเลงสรุา หมายถงึ การติดสรุาและ
ของมึนเมาต่าง ๆ ผู้ที่ติดสิ่งเหล่านี้จะต้องดื่มและ
เสพเป็นประจ�า ถือว่าเป็นภัยร้ายแรง เท่ากับตกนรก
ทั้งเป็น คุณของสุรำอำจเป็นเครื่องมือในกำร
สร้ำงควำมสัมพันธ์ระยะสั้น แต่สร้ำงควำมโศก
สันต์ระยะยำว ที่ส�าคัญเมื่อมีผลิตผลที่เกิดจากสุรา
ก็ไม่เห็นมีเพื่อนคนไหนมาแบ่งเบาภาระให้กันและ
กันได้...แปลกยิ่งกว่าแปลกคือรู ้ว่ามีโทษแต่ไม่มี   
ใครลด ละ เลิก บวกลบคูณหารแล้วทั้งในแง ่
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เศรษฐศาสตร์...สังคมศาสตร์...จริยศาสตร์ ไม่มี
อะไรคุ้มเลยกับโทษที่พระพุทธเจ้าชี้ให้เห็น  การมอง
ไม่เหน็โทษทีว่่านีเ้ขาเรยีกว่า โมหะ คอื หลง...จนเกนิ
ค�าอธิบาย โทษของสุราที่ว่านั้นคือ

๑. ท�ำให้เสียทรัพย์สิน เรียกว่าเสียท่า    
ง่าย ๆ กับการซื้อสุราดื่ม หาเงินมาทั้งปีแต่เสียที
เพราะเหล้าขวดเดียวแทนที่จะได้เดินทางไปกราบ
พ่อแม่ หรือสู่อ้อมอกคนที่รักแต่ไม่ถึงเป้าหมาย เสีย
ทรัพย์ทั้งของตนเองและผู้อื่นเพราะอุบัติเหตุ 

๒. ท�ำให้เสียสุขภำพ และเป็นบ่อเกิดของ
โรคต่าง ๆ เช่น มะเร็งตับ พิษสุราเร้ือรัง เป็นต้น 
สารพัดโรคที่มีก็จะถาโถมมาหา แต่คนดื่มก็จะได้
ประโยคปลอบใจตนเองว่า คนไม่ดื่มก็มีโรคเยอะ
แยะ ภาษาพระเรียกว่า มิจฉาทิฏฐิ คือเห็นผิดเป็น
ชอบ ท�างานปีหน่ึงได้ไม่ถึงแสน แต่ต้องมาขายทีข่าย
บ้านเพื่อรักษาโรคสุราตอนบั้นปลายชีวิต

๓. ท�ำให้เกิดกำรทะเลำะวิวำท เพราะคุม
สติไม่อยู่ มีข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันแต่ไม่หวาด
กลัว ย�าเกรงกฎหมาย เมาแล้วอาจท�าผิดอีกหลาย
อย่างเพราะขาดสติ

๔. ท�ำให้เสียชื่อเสียงและได้รับค�ำติเตียน 
มีบุคคลผู้มีชื่อเสียงทางสังคมมากมายท้ังดารานัก
ร้อง นักแสดง เสียคนเพราะสุราเป็นอุทาหรณ์ไม่เว้น
แต่ละวัน หรือแม้แต่ครูอาจารย์ออกคลิปอวดเบ่ง
บารมีต่อต�ารวจขณะเมา คนเป็นญาติแทบแทรก
แผ่นดินหนี ลูกศิษย์ก็เอือมระอา

๕. ท�ำให้ควำมละอำยที่มีในตัวลดลง  
ตามศัพท์แล้ว สุรา แปลว่า กล้า...ความหมายก็คือ
กล้าท�าสิ่งที่ไม่ควรท�า ความละอายที่เคยเก็บซ่อนไว้
กเ็อาไปทิง้เสยี ท�าสิง่ท่ีเรยีกว่าน่าอบัอายขายหน้าได้
อย่างไม่สะทกสะท้าน

๖. บัน่ทอนสติปัญญำให้เสือ่มลง  บางคน
อาจปฏิเสธว่าไม่จริง เพราะเห็นคนเมาเหล้าพูดจา
ฉะฉาน เล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้ได้ยังกะเปิดหนังสือ...แต่
ความจริงนั่นคือความจ�าไม่ใช่สติปัญญา... เดี๋ยวสัก
พัก ไม่นานความจ�าก็แย่

๗. ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นเสียชีวิต  
สาเหตุยอดฮิตของเทศกาลในเมืองไทยและนอก
เทศกาลคือข้อนี้ และมีทุกวัน

ท ้ายสุด ผู ้ เขียนขออ ้างผลงานวิจัยเพื่อ
ประกอบค�าสอนพระพทุธเจ้าว่าสอดคล้องกนัอย่างไร
ในเรื่องโทษของสุราคือข้อมูลจากงานวิจัยหรือฐาน
ข้อมูลของรัฐแคลิฟอร์เนีย ผู้วิจัยได้รวบรวมมูลค่า
ความสูญเสียจากสุราในแง่มุมต่าง เช่น การตกงาน
เพราะการเจ็บป่วยที่เป็นผลมาจากสุรา ความสูญ
เสียที่เกิดจากการให้ก�าเนิดเด็กที่ป่วยเป็น fetal     
alcohol syndrome (FAS) พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 
และความสูญเสียที่ไม่สามารถจับต้องได้อ่ืน ๆ      
นักวิจัยแบ่งผลเสียออกเป็น ๔ หัวข้อใหญ่ คือ โรค     
การได้รับบาดเจ็บ อาชญากรรม และอุบัติเหตุ     
บนท้องถนน นอกจากนี้ นักวิจัยยังวิเคราะห์ถึงค่า  
ใช้จ ่ายที่รัฐบาลต้องใช้เพื่อด�าเนินการเกี่ยวกับ
โปรแกรมป้องกันการด่ืมสุราด้วย ผลการวิเคราะห์
มูลค่าความสูญเสียจากสุราได้ถูกน�าเสนอเป็น ๒ 
หัวข้อใหญ่ ๆ คือ ควำมสูญเสียด้ำนเศรษฐกิจ 
(เช่น ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ การสญูเสยีทรพัย์สนิ) 
และควำมสูญเสียด้ำนคุณภำพชีวิตที่ไม่สามารถ
จับต้องได้ (เช่น ความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมานฯ 
คุณภาพชีวิตที่ลดลง) 

ควำมสูญเสียด้ำนเศรษฐกิจ ในปี ค.ศ. 
๒๐๐๕ การ ด่ืมสุราในรัฐแคลิฟอร ์ เนียท�าให ้
ประชากรจ�านวน ๙,๔๓๙ รายเสียชีวิต และอีก 
๙๒๐,๐๐๐ คนได้รบัการบาดเจบ็ ความเสยีหายทาง
เศรษฐกิจมีมูลค่าประมาณ ๓.๘ หมื่นล้านเหรียญ
สหรฐั โดยสามารถแบ่งออกได้เป็นค่าใช้จ่ายทางการ
แพทย์ ๕.๔ พันล้านเหรียญสหรัฐ ความสูญเสียใน
การท�างาน ๓.๑ หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ความสูญ
เสียทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ๒.๕ หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ 
และความสูญเสียด้านอาชญากรรม ๗.๘ พันล้าน
เหรยีญสหรฐัความสญูเสยีจากอุบัติเหตุบนท้องถนน 
และการบาดเจ็บที่ไม่ตั้งใจ รวมถึงการท�าร้ายตนเอง 
ก่อให้เกิดความสูญเสียประมาณ ๑.๒ หมื่นล้าน
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เหรียญสหรัฐ โดยคาดว่าประชากรราว ๓,๕๒๔ ราย
เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับสุรา สุรายัง
ท�าให้ผู้ที่ดื่มมีความสามารถในการท�างานน้อยลง 
ท�าให้ผลผลิตตกต�่า ซึ่งน�าไปสู่การสูญเสียด้านการ
ท�างานประมาณ ๑.๓ หมื่นล้านเหรียญสหรัฐต่อปี 
ความสูญเสียด้านการขาดงานและการตายก่อนวัย
อันควรประมาณ ๖.๘ พันล้านเหรียญสหรัฐ นักวิจัย
ยังวิเคราะห์ความสูญเสียด้านอาชญากรรมและ
ความรุนแรงในสังคมที่เป็นผลจากการบริโภคสุรา
ด้วย โดยประมาณว่าสุราท�าให้เกิดการท�าร้าย
ร่างกายมากกว่า ๓๕๐,๐๐๐ คดี การข่มขืนกระท�า
ช�าเรามากกว่า ๒๕,๐๐๐ คดี และการท�าร ้าย
ร่างกายเด็กมากกว่า ๑๐,๐๐๐ คดี ซึ่งเป็นมูลค่า
ความสูญเสียประมาณ ๗.๘ พันล้านเหรียญสหรัฐ 
และรัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในการด�าเนินคดีประมาณ 
๔.๗ พันล้านเหรียญสหรัฐ

ควำมสูญเสยีด้ำนคณุภำพชวีติ  สรุาท�าให้
เกิดการสูญเสียประมาณ ๓๓๐,๐๐๐ ปีของชีวิตที่มี
คุณภาพ (Quality Adjusted Life Year; QALY) ซึ่ง
คิดเป็นมูลค่าประมาณ ๔.๙ หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ
ต่อปี โดยเกิดจากการสูญเสียชีวิตหรือชีวิตที่มี
คุณภาพของประชากรราว ๑๔,๔๐๐ คนต่อปี นอก 
จากนี้ รัฐยังต้องสูญเสียงบประมาณราว ๑.๓ หมื่น
ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้พิการ 
และอกีกว่า ๘.๖ พนัล้านเหรยีญสหรฐั เพือ่ช่วยเหลอื
ผู้เคราะห์ร้าย

การด่ืมสุราท�าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา
ไม่ว่าจะเป็น การตาย การป่วย การได้รับบาดเจ็บ 
อาชญากรรม การสญูเสยีทรพัย์สนิ และอุบัติเหตุบน
ท้องถนน ในด้านเศรษฐกิจ สุราท�าให้เกิดความสูญ
เสยีประมาณ ๓.๘ หมืน่ล้านเหรยีญสหรฐั หรอืกล่าว
อีกนัยหนึ่งว่า ประชากรในรัฐแคลิฟอร์เนียแต่ละคน
ต้องสูญเสียเงินที่เป็นผลมาจากการดื่มสุราปีละ 
๑,๐๔๐ เหรียญสหรัฐ การลดลงของคุณภาพชีวิต
ของประชากรที่ประสบปัญหาเหล่านี้ยังท�าให้รัฐ  
สูญเสียงบประมาณไปอีก ๔.๙ หมื่นล้านเหรียญ
สหรัฐ

ผลเสียมากมายขนาดนี้เมื่อหลายปีมาแล้ว 
หากนบัถงึปัจจบุนัมลูค่าความเสยีหายทางเศรษฐกจิ
และสังคมแทบประเมินค่าไม่ได้กับทรัพยากรมนุษย์
ทีเ่สยีไป...แต่ถงึอย่างไรกต็าม ด้วยอ�านาจของระบบ
ทุนนิยมและด้วยอ�านาจของความอยาก ที่เรียกว่า
ตัณหาบวกกับอวิชชา ที่ครอบง�าจิตใจของมนุษย์
ปถุชุน กท็�าให้คนทีต่กเป็นทาสของสรุาและทาสของ
การโฆษณาไม่สามารถฉุกคิดถึงความจริงที่ว่า...คน
ผลิตและจ�าหน่ายสุรา...ไม่มีคนไหนติดสุรา...มีแต่
จะรวยขึ้น ๆ เพราะคนด่ืมมากขึ้น ๆ...ส่วนคนด่ืม
สุรา...มีแต่จนลง ๆ และจนลง...สุดท้ายบัณฑิตและ
ผู้ฉลาดทั้งหลายก็ได้แต่นั่งแผ่เมตตาให้กับสัตว์ทั้ง
หลายว่า...เป็นสุข ๆ เถิด...ช่วยอะไรไม่ได้จริง ๆ...
เพิ่งเข้าใจพุทธพจน์ที่ว่า กัมมุนา วัตตะติ โลโก  สัตว์
โลกย่อมเป็นไปตามกรรม เพราะคนเมาสอน จริง ๆ 
ก็คราวนี้แหละ

 



91

เสนาศึกษา

เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๒ เดือน มีนาคม - เมษายน ๒๕๕๙  

บทที่ ๔
ปริศนาแห่งกาลเวลา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๑๙
“อีกไม่กี่เดือนก็จะเรียนจบแล้วนะคะ เร็ว    

จรงิ ๆ” นบัดาวน่ังพลกิตารางสอนโรงเรียนเสนาธกิาร
ทหารบกที่วางอยู่บนโต๊ะรับแขกพลางกล่าวกับผ่าน
ภพและชายชาญทีน่ัง่ดโูฆษณาระหว่างข่าวโทรทศัน์
กันอยู่เงียบ ๆ ชายชาญหรี่เสียงเครื่องรับโทรทัศน์
แล้วหันมาให้ความสนใจน้องสาว

“ใช่ คนไม่ได้เรียนก็ว่าเร็วน่ะซี แต่คนเรียน
อย่างเรากว่าจะผ่านแต่ละบทเรียนไม่เร็วเลยนะ   
ภพนะ” ผ่านภพพยักหน้ายิ้มรับ

“จบโรงเรียน เสธ. แล้ว พี่ภพยังคงจะกลับ
ปักษ์ใต้ตามเดิมใช่ไหมคะ”

“อ๋อ…กลับซีครับ ก่อนมานี่สัญญากับรุ่นพี่
ท่านหนึ่งไว้ว่าจะกลับไปท�างานในกองยุทธการกับ
ท่าน…”

“กองยุทธการนี่เป็นอย่างไรคะ ช่วยกรุณา
อธิบายคนที่ไม่ใช่นักเรียน เสธ. หน่อย” นับดาว
ทักท้วง ผ่านภพท�าท่าเก้อ ๆ ยกมือเกาศีรษะอย่าง
ขัดเขิน

“ขอโทษน้องดาวครับ พวกทหารก็มักเป็น

บัญชร ชวาลศิลป์
ไฟรกัไฟสงคราม
สงครามครั้งที่ ๑ : ความพยาบาท

อย่างนี้ คุยกับใครก็นึกว่าคุยกับทหารด้วยกันอยู่
เรื่อย กองยุทธการมีหน้าที่หลักในเรื่องการวางแผน
และอ�านวยการการใช้ก�าลังเข้าท�าการรบ เอาง่าย ๆ 
ว่ามีหน้าที่วางแผนการรบโดยตรงก็แล้วกัน”

“แล้วเสี่ยงอันตรายไหมคะ” ถามต่ออย่าง
เป็นห่วง

“ก็มีบ้างละครับ แต่เป็นงานระดับกองทัพ
ภาคควบคุมทั้ง ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ไม่ได้มีหน้าที่ไป
อยูใ่นสนามรบโดยตรง ยกเว้นตอนเปิดแผนยทุธการ
ส�าคัญต้องไปก�ากบัดูแลในสนามกอ็าจจะเสีย่งบ้าง”

“ก็น่าห่วงอยู่ดีแหละค่ะ ข่าวผู้ก่อการร้าย
ภาคใต้ดูรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ เลยนะคะ…” น�้าเสียง
สะท้อนความอาทรชัดเจน

“แล้วพี่ละคะ…” หันไปถามพี่ชาย “จบแล้ว
จะกลับถิ่นเดิมหรือเปล่า”

“นึกว่าจะไม่ถาม ก�าลังคิดอยู ่จ ้ะ ไม่แน่    
อาจจะลงไปลุยปักษ์ใต้กับภพมันก็ได้ เผื่อจะได้
ประสบการณ์ใหม่ ๆ แต่ก็คงต้องรอดูต�าแหน่งที่เปิด
รับก่อน…” ชายชาญตอบ สามคนหนุ่มสาวนิ่งเงียบ
ไปครู่หนึ่ง ผ่านภพก็ถามขึ้น

“เออ…ชาญ นายจ�าทีเ่ราเคยถามเรือ่งผูห้ญิง
ทีช่ือ่สภุาได้ไหม…” ถามได้แค่นีเ้มือ่เหน็เครือ่งหมาย
ค�าถามในดวงตาของนับดาวก็รีบอธิบายต่อ “สุภา 

- (ต่อจากเล่มที่แล้ว) -
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ชีวิตไปแล้วต้ังแต่เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๔๗๖    
ดังนั้นจึงไม่เป็นปริศนาอีกต่อไปว่า เพราะเหตุใด   
ศศิประภาจึงต้องเขียนจดหมายมาทวงถามฉบับ
แล้วฉบับเล่า 

ปริศนาเรื่องนี้ได้รับค�าตอบ แต่อีกปริศนา
หนึ่งที่จะยังค้างคาอยู่ในหัวใจของเขาต่อไปคือ แล้ว
ความรักของศศิประภาจะลงเอยเช่นไร…

ปกติแต่ไหนแต่ไรมา ผ่านภพเป็นคนหลับ
ง่ายและหลับสนิทไม่ค่อยมีเรื่องฝันใด ๆ ไม่ว่าร้าย
หรือดี อันเป็นผลมาจากการฝึกฝนตัวเองในชีวิต
ทหารที่ผ่านมา แต่คืนนี้นับว่าเป็นคืนที่แปลกไปจาก
ปกติ เมื่อเขารู้สึกตัวสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึก หัวใจ
เต้นแรงไม่เป็นส�่า เหง่ือท่วมกาย

ในฝัน เขาเห็นสตรีนางหนึ่งก�าลังร ้องไห้
คร�่าครวญราวจะขาดใจ  เสื้อผ้าเนื้อตัวเปรอะเปื้อน
ไปด้วยเลือดสด ๆ ในอ้อมกอดของเธอเขาเห็นชาย
คนหนุ่มในเคร่ืองแบบสนามสีเขียวเข้ม ร่างกายเต็ม
ไปด้วยบาดแผลยับเยิน แน่นิ่งอยู่ในวงแขน…

เสียงเครื่องยนต์จากเรือที่วิ่งผ่านหน้าบ้านริม
น�า้ตอนเช้ามดืเป็นเสมอืนสญัญาณแทนนาฬิกาปลกุ
ให้ผ่านภพรู้สึกตัวตื่นขึ้นเหมือนทุก ๆ เช้าที่ผ่านมา 
เช้านี้ก็เช่นกัน แม้จะรู้สึกมึน ๆ ศีรษะอยู่บ้างอันเป็น
ผลจากการพักผ่อนไม่เพียงพอในคืนที่ผ่านมา สืบ
เนื่องจากทั้งเรื่องราวของความรักที่ยังไม่มีค�าตอบ 
แม้จะพยายามสลัดออกไปจากความคิดให้ได้ แต่ก็
ท�าไม่ส�าเร็จ มันคล้ายเป็นภาระผูกพันบางอย่างที่
เขาก็ไม่อาจอธิบายได้ รู้เพียงว่าตัวเองจะต้องค้นหา
ค�าตอบให้ได้ รวมทั้งเรื่องใหม่ ฝันร้ายที่ปลุกเขาขึ้น
มากลางดึกอีกด้วย

เมื่อผ่านภพแต่งเครื่องแบบเสร็จและคว้า
กระเป๋าหนังสือขึ้นมาถือไว้นั้น เป็นจังหวะเดียวกับ
เสียงจากแตรรถของชายชาญที่มารับเหมือนทุก ๆ 
เช้าจึงก้มลงไปหยิบรองเท้าเครื่องแบบที่วางไว้ใต้
เตียงก็พบว่ามีซองจดหมายฉบับหนึ่งวางอยู่บนหีบ
ไม้ใบนัน้ จงึหยบิขึน้มา แต่ยงัไม่ทนัจะให้ความสนใจ
มากกว่านี้ เสียงแตรรถก็ดังซ�้าขึ้นอีก จึงรีบน�าซอง

อภิบาลภูวดล นามสกุลเดียวกับนายไง…”
“จ�าได้…ท�าไมหรือ”
“เพื่อนพอรู้ไหมว่า ท่านเสียชีวิตไปตั้งแต่เมื่อ

ไหร่”
“จ�าไม่ได้หรอก เรายังไม่เกิดด้วยซ�้า”
“รู้แล้ว นายเคยบอกเราแล้ว แต่อยากรู้วัน

เดือนปีที่แน่นอนน่ะ”
“จะรู้ไปท�าไมวะ”
“เออน่า…”
“เอางี้แล้วกัน ไม่ต้องเกี่ยงกัน พรุ่งนี้ดาวจะ

ถามคุณพ่อให้นะคะ…” นับดาวกล่าวตัดบท อาสา
ท�าหน้าที่หาค�าตอบให้ผ่านภพ

“ขอบคุณน้องดาวครับ”
เช้าวันรุ ่งขึ้น ผ่านภพก็ได้รับค�าตอบจาก 

หญิงสาว
“ทราบแล้วคะ วันตายของคุณป้าสุภา ดาว

ถามจากคุณพ่อเมื่อคืนน้ีก่อนนอน ท่านก็เลยไปค้น
จากสมุดบันทึกมาให้ นี่ค่ะ” ยื่นกระดาษโน้ตชิ้น   
เล็ก ๆ มาให้ ผ ่านภพกล่าวขอบคุณแล้วก้มดู
ข้อความ

วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๖
จากนั้นก็เก็บกระดาษท่ีจะเป็นกุญแจไข

ปริศนาบางประการไว้ในกระเป๋าเสื้อ ตั้งใจว่าค�่านี้
จะตรวจสอบกบัจดหมายบางฉบบัทีไ่ด้อ่านไปจนจบ
หมดแล้ว

วันนั้นทั้งวันผ่านภพแทบไม่เป็นอันเรียน
หนงัสอืทัง้ ๆ ทีเ่ป็นการ ‘ตวิเข้ม’ ครัง้สดุท้ายก่อนการ
สอบ และเย็นนั้นเมื่อเสร็จอาหารท่ีบ้านใหญ่กับ
ครอบครวัของเพือ่นรกัแล้วกร็บีขอตวักลบับ้านรมิน�า้
ทันทีโดยอ้างเหตุผลเรื่องการสอบ เมื่อมาถึงก็เข้า
ห้องนอน ตรงไปท่ีโต๊ะท�างาน เปิดไฟแล้วค่อย ๆ 
เลือกหาจดหมายบางฉบับ กระทั่งพบตามต้องการ
ก็น�ามานั่งอ่านอย่างตั้งใจอีกครั้ง

แล้วเขาก็พบว่า จดหมายฉบับแรกที่ศศิ
ประภาเริ่มเขียนทวงถามจดหมายตอบจากสุภานั้น
ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๗๖ ในขณะที่สุภาได้เสีย
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จดหมายนัน้ไปวางไว้บนโต๊ะท�างาน ใช้ท่ีทับกระดาษ
วางทบัไว้ ตัง้ใจว่าเยน็นีค่้อยว่ากนั จากนัน้กเ็ดนิออก
ไปข้ึนรถของเพื่อนรัก

ค�า่นัน้ ผ่านภพค่อย ๆ ทรดุกายลงนัง่บนเก้าอี้
โต๊ะท�างานข้างเตยีงนอน เปิดไฟบนโต๊ะเหมอืนทีเ่คย
ท�ามาทกุ ๆ คนื แสงไฟสาดส่องไปทีห่บีไม้ใบนัน้ เขา
ค่อย ๆ เอื้อมมือไปลูบไล้อย่างอาลัยอาวรณ์ เพราะ
ตลอดระยะเวลาหลายเดอืนทีผ่่านมา ห้วงเวลาอย่าง
นี้แหละที่เขาจะได้โลดแล่นไปกับเรื่องราวทั้งความ
รักและความขัดแย้งทางการเมืองในอดีต นับจากนี้
ไปเมื่อเสร็จสิ้นกับจดหมายฉบับสุดท้ายไปแล้ว เขา
คงไม่มีโอกาสได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้อีก

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา เขาคล้ายได้ฟัง
เรื่องราวของคนท่ีคุ้นเคย ได้ใกล้ชิดและผูกพันราว
อยู่ร่วมสมัยเดียวกัน แต่แล้วจู่ ๆ ความสัมพันธ์นั้นก็
ขาดสะบ้ันลงไป เรื่องราวชวนติดตามทั้งหมดจะจบ
ลงเช่นใด ท้ัง ไฟรัก และ ไฟสงคราม ที่ก�าลังทั้งหล่อ
เลี้ยงชีวิตและทั้งรอวันเผาผลาญชีวิตของผู้คนใน
จดหมายเหล่านั้น

เขาคล้ายอยูใ่นภวงัค์ กระทัง่มอืได้สมัผสัซอง
จดหมายที่วางไว้ใต้ที่ทับกระดาษเมื่อเช้านี้ ท�าให้
จิตใจหวนกลับคืนสู่เรื่องราวเฉพาะหน้า จึงค่อย ๆ 
หยบิซองจดหมายฉบบันัน้ขึน้มาด้วยจติใจทีย่งัคงไม่
อยูก่บัเนือ้กบัตวัสมบรูณ์นกั แต่เมือ่สายตาสมัผสักบั
ตัวอักษรบนซองจดหมาย เขาก็ถึงกับชาวูบไปทั้งตัว

ซองจดหมายเก่าคร�่าคร่าที่มีข้อความจ่าหน้า
ซองด้วยลายมือเป็นระเบียบงดงาม พร้อมตรา
ประทับจากนครราชสีมาที่คุ้นเคย…

กรุณาส่ง
   คุณสุภา  อภิบาลภูวดล
   บ้านอภิบาลภูวดล ถนนพรหมเทพ
   ต�าบลสามเสนใน อ�าเภอดุสิต
   จังหวัดพระนคร
ด้วยมืออันสั่นเทา เขาค่อย ๆ พลิกซอง

จดหมายขึ้นส�ารวจอย่างละเอียด  พลางคิดทบทวน
ที่มาของจดหมายอย่างจริงจัง เขายังจ�าภาพได้ดีแม้

จะอยู่ในความเร่งรีบตามเสียงแตรรถที่เร่งเร้า รวม
ทั้งยังจ�าได้ถึงความต้ังใจว่าจะกลับมาอ่านตอนเย็น
ก่อนจะน�ามาวางแล้วทับไว้ด้วยที่ทับกระดาษเมื่อ
เช้านี้ ผ่านภพค่อย ๆ ใช้กรรไกรตัดกระดาษที่เสียบ
ไว้ในกล่องเครื่องเขียน บรรจงตัดขอบซองด้านหนึ่ง
อย่างประณีตหลังจากแน่ใจว่าไม่มีร่องรอยเปิดอ่าน 
ลายมือสวยงามเป็นระเบียบเหมือนจดหมายหลาย
สิบฉบับที่เขาได้อ่านมาตลอดระยะเวลาหลายเดือน
ทีเ่ข้าพกัอาศยัในบ้านน้อยรมิน�า้หลงันีป้รากฏอยูต่รง
หน้า…

ที่บ้าน
๑๗ กรกฎาคม ๒๔๗๖
สุภาเพื่อนรักจ๊ะ

เดือนกว่าแล้วนะจ๊ะ ที่จดหมายของเธอขาด
หายไปจนฉันชักเริ่มเป็นห่วงว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอ 
ถ้าเธอเจ็บป่วยถึงขนาดไม่สามารถตอบจดหมายฉัน
ได้ก็ต้องขอโทษด้วยที่รบกวน ซึ่งฉันหวังว่าเธอคง
เห็นใจว่านอกจากเธอ ฉันก็ไม่มีใครอีกแล้วที่จะเล่า
ทุกเรื่องราวให้ฟังได้ หากเธอเจ็บป่วยจริง ฉันก็ขอใช้
จดหมายนี้มาเยี่ยมเธอแทน ขอส่งความรักความ
ห่วงใยและหวังว่าเธอจะหายป่วยโดยเร็วที่สุด

เรื่องราวที่ฉันจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ ขอให้เก็บ
ไว้เป็นความลับอย่างที่สุด แม้แต่คนใกล้ชิดก็อย่าได้
แพร่งพราย เพราะมันเป็นเรื่องส�าคัญของบ้านเมือง
ที่ใกล้วิกฤตเข้ามาทุกขณะแล้ว

เมื่อวานนี้ธงเจิมได้เล่าเรื่องส�าคัญให้ฉันฟัง
เรื่องหนึ่ง…

“นั่งลงก่อน ธงเจิม ประยูร” ชายวัยกลาง
คนในเครื่องแบบสีกากีแกมเขียวของทหารบกที่บน
บ่าประดับเครื่องหมายยศพันโทเอ่ยปากอนุญาตผู้
ใต้บงัคบับญัชา นายทหารหนุม่ทัง้สองกล่าวขอบคณุ
แล้วนั่งลงพร้อม ๆ กัน

ผูบั้งคับกองพนันิง่เงียบไปครูห่นึง่คล้ายก�าลงั
ตัดสินใจเรื่องส�าคัญบางอย่าง จากนั้นก็หยิบบุหรี่ใน
หีบเงินบนโต๊ะขึ้นมามวนหนึ่งพร้อมเลื่อนให้ผู ้ใต้
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บังคับบัญชา ทั้งสองปฏิเสธอย่างนอบน้อม
“เรือ่งราวทางพระนครเป็นอย่างไรบ้าง ประยรู” 

ถามทอดเสียงรอค�าตอบ สายตาคมกริบจับจ้อง
ส�ารวจปฏิกิริยาของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างจริงจัง 
ร้อยตรหีนุม่สบตาผูบ้งัคบับญัชาน่ิง ในใจคดิค�านวณ
ท่าทแีละความประสงค์ทีแ่ท้จรงิของค�าถามซึง่ส่อนยั
ส�าคัญ แต่ชั่วไม่ถึงอึดใจก็ตัดสินใจ

“ก็อย่างที่ใต้เท้าคงทราบดีอยู่แล้วนั่นแหละ
ขอรับ กรณีเค้าโครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์ฯ 
ได้ก่อให้เกิดความหวาดระแวงกนัไปทัว่ หนงัสอืพมิพ์
ซึ่งเป็นสื่อสะท้อนความคิดเห็นของราษฎรก็แตก 
เป็นสองฝักสองฝ่าย ดูเหมือนว่าข้อสงสัยเกี่ยวกับ
คอมมิวนิสต์จะมีน�้าหนักไม่น้อยทีเดียว แต่การเดิน
ทางไปฝรั่งเศสของหลวงประดิษฐ์ฯ ในชั้นต้นก็ท�าให้
สถานการณ์คลี่คลายลงไปได้มากขอรับ” ร้อยตรี
ประยูรซึ่งเป็นที่ทราบกันทั่วไปถึงสายสัมพันธ์กับ
ผู้ใหญ่ในกลุ่มผู้ก่อการกล่าวอย่างระมัดระวังโดย
อาศยัข้อมลูทัว่ ๆ ไปอนัเป็นทีร่บัรูก้นัอยูแ่ล้ว ผูบ้งัคับ
กองพันพยักหน้าเห็นด้วย แล้วหันไปถามความเห็น
ของธงเจิมซึ่งท่านรู้ดีว่าเป็นนายทหารหนุ่มท่ีมีความ
คิดก้าวหน้าคนหนึ่ง ธงเจิมซึ่งไม่เคยปิดบังความคิด
และจุดยืนของตนต่อบ้านเมืองกล่าวตอบแทบจะ
ทันที

“ในความนึกคิดของราษฎรสยามนั้น กระผม
เห็นว่าคนส่วนใหญ่ล้วนผูกพันและให้ความเคารพ
เทิดทูนสถาบันกษัตริย์อย่างไม่มีวันเปลี่ยนแปลง  
แม้พวกที่มีความคิดก้าวหน้าจะต้องการรูปแบบ   
การปกครองแบบประชาธิปไตย แต่ก็พูดได้ว่าไม่มี    
ใครปฏิเสธกษัตริย์ เป็นแต่เพียงอยากให้อยู ่ใต้
รัฐธรรมนูญอย่างที่คณะผู้ก่อการประกาศเท่านั้น 

“แต่การยึดอ�านาจของหลวงพิบูลฯ เมื่อ ๒๐ 
มิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีการขับไล่พระยามโนฯ ซึ่ง
เป็นสัญลักษณ์ของการอยู ่ร ่วมในสังคมใหม่ของ
ในหลวงออกไป แม้จะมีการปล่อยข่าวกันว่าเพื่อ
ป้องกันไม่ให้ฝ่ายเจ้าเข้ามาท�าให้เป้าหมายของการ
ปฏิวัติต้องหยุดชะงัก แต่ก็มีคนไม่น้อยที่เข้าใจกันว่า 

นี่คือการรุกไล่และบีบค้ันในหลวงโดยตรง หลายคน
จึงเริ่มเป็นห่วงฐานะของพระองค์ท่านที่พวกเขา
เคารพและเทิดทูน”

“แล ้ว เรื่ องหลวงประดิษฐ ์ฯ  กับข ้อหา
คอมมิวนิสต์ล่ะ คุณคิดอย่างไร” ผู ้บังคับกองพัน
ปล่อยให้บุหรี่ลุกลามจนขี้เถ้ายาวแล้วหล่นลงเอง 
บนที่เขี่ย

“กระผมเองแม้จะยังไม่ถึงกับสรุปว่าคุณ
หลวงท่านจะเป็นคอมมิวนิสต์แบบรัสเซียที่มีการ
ท�าลายล้างกษัตริย์กันอย่างถอนรากถอนโคน แต่ดู
เหมือนท่านก็ยอมรับว่าเค้าโครงเศรษฐกิจของท่าน
นั้นมีลักษณะเป็นโซเชียลลิสต์อยู่ โดยเฉพาะเรื่องที่
สร้างความหวาดระแวงในหมู ่คนทั่วไปกับหลวง    
ประดิษฐ์ฯ ก็เห็นจะเป็นค�าแถลงการณ์ชี้แจงการ
ปฏวิตัขิองคณะราษฎรเมือ่เช้า ๒๔ มถินุายน ๒๔๗๕ 
นั่นแหละ เพราะทุกคนทราบกันดีและคุณหลวงเอง
ก็ยอมรับว่าท่านเป็นผู้ร่างแถลงการณ์นั้น ข้อความ
ในนัน้กล่าวหากษัตรย์ิอย่างรนุแรงแทบไม่น่าเชือ่ จงึ
ไม่แปลกที่ราษฎรทั่วไปจะปักใจเชื่อว่าฝ่ายผู้ก่อการ
เฉพาะที่ท�าการยึดอ�านาจใหม่เมื่อ ๒๐ มิถุนายน 
๒๔๗๖ นี้จะตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กับฝ่ายเจ้าอย่าง
ชัดเจน” ธงเจิมจบความคิดเห็นแล้วนั่งนิ่ง สายตา
ประสานแน่วแน่แสดงความตรงไปตรงมาเยี่ยงชาย
ชาติทหารกับผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับกองพันสบตานายทหารทั้งสองแล้ว
ท�าท่าคล้ายตัดสินใจเรื่องส�าคัญบางอย่างได้ แต่ก็
ยังประวิงเวลาไว้นิดหนึ่งส�าหรับการตัดสินใจขั้น
สุดท้ายด้วยการค่อย ๆ ขยี้ก้นบุหรี่ในมือกับที่เขี่ยอยู่
หลายครั้งทั้ง ๆ ที่ดับสนิทดีแล้ว จากนั้นก็ค่อย ๆ 
เอื้อมมือช้า ๆ ไปหยิบบุหรี่ตัวใหม่มาจุด ท่วงท�านอง
ยังคงมีแววครุ่นคิด สบตาสลับไปมากับผู้ใต้บังคับ
บัญชาตรงหน้าทลีะคนคล้ายชัง่น�า้หนกัการตัดสนิใจ 
ในที่สุดก็เอ่ยขึ้นช้า ๆ หนักแน่น ชัดถ้อยชัดค�า

“ธงเจิม…ประยูร” เว้นระยะไว้นิดหนึ่ง “ฉัน
เฝ้าสังเกตดูเธอทั้งสองอย่างละเอียดต้ังแต่มารับ
ราชการครั้งแรกเมื่อต้นปีที่แล้ว ในที่สุดฉันก็สรุปได้
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ว่า เธอทั้งสองเป็นนายทหารรุ่นใหม่ที่มีอุดมการณ์
เพื่อประโยชน์ของสยามประเทศอย่างแท้จริง ฉัน
รู้สึกเป็นโชคของตัวเองท่ีได้เธอท้ังคู่มาร่วมปฏิบัติ
งาน มีลูกน้องในกองร้อยของเธอมาเล่าให้ฉันฟัง
เสมอ ๆ ถงึเรือ่งราวท่ีเธอเฝ้าอบรมสัง่สอนผูใ้ต้บงัคบั
บัญชาให้ท�าหน้าที่เป็นทหารที่ดีของประเทศชาติ

“สถานการณ์บ้านเมืองของเราในขณะนี้เป็น
อย่างที่เธอกล่าวมาไม่ผิดเพี้ยน แน่นอนว่าแม้พวก
เราจะปฏเิสธการปกครองแบบสมบรูณาญาสทิธริาช
และต้องการการปกครองระบอบประชาธปิไตยซึง่จะ
น�าพาประเทศชาตขิองเราให้รอดพ้นจากขวากหนาม
ทัง้ปวงในสภาพการณ์เช่นนี ้แต่เราทกุคนโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงนายทหาร…

“เราเป็นทหารของชาติ และถวายน�้าพิพัฒน์
สัตยาจากพระเจ้าอยู่หัว เราไม่ใช่ทหารของรัฐบาล
หรือกลุ่มนักการเมืองใด ๆ

“ในฐานะทหารของชาติ เรามีหน้าที่ปกป้อง
สยามไม่ให้ตกอยู่ภายใต้ลัทธิการปกครองที่ไม่พึง
ปรารถนาอย่างคอมมิวนิสต์

“และในฐานะที่ถวายน�้าพิพัฒน์สัตยา เรา
ย่อมพร้อมถวายชีวิตเป็นราชพลีเพื่อป้องกันพระ 
บรมเดชานภุาพแห่งองค์พระมหากษตัรย์ิเจ้า ใช่หรอื
ไม่” นายทหารทั้งสองพยักหน้ารับพร้อมกัน

“หากชาติมีภัย หากในหลวงถูกลบหลู ่
รังแก…พวกเธอจะท�าอย่างไร?”

สิ้นค�าถามส�าคัญ บรรยากาศทั้งห ้องก็
เงียบกริบคล้ายรอฟังค�าตอบ เสียงพัดลมเพดาน
เบือ้งบนดงัเบา ๆ ส่งสายลมถ่ายเทความอบอ้าว แต่
ก็ไม่อาจบรรเทาบรรยากาศอึดอัดในห้องท�างานได้ 
สายตาผู้บังคับกองพันสบนิ่งอยู่กับผู้หมวดทั้งสองที่
นั่งตัวตรงอยู่ตรงหน้า

ธงเจิมหันไปสบตาเพื่อนรักสื่อสัญญาณร่วม
เป็นร่วมตายแล้วหันไปสบตาแน่วแน่กับผู้บังคับ
บัญชา จากนั้นทั้งสองก็ลุกขึ้นยืนตรง หน้าเชิดอย่าง
ทระนง ตามองตรงไปข้างหน้า ตอบเสียงหนักแน่น
พร้อมกันราวนัดไว้แล้วล่วงหน้า ซึ่งความจริงก็เป็น

เช่นนั้น
“เพื่อชาติและราชบัลลังก์ กระผมทั้งสอง

พร้อมสละชีวิต…ขอรับกระผม”
ผู้บังคับกองพันขยี้ก้นบุหรี่ในมือซึ่งเพิ่งสูบไป

ได้เพยีงครัง้เดียวกบัทีเ่ขีย่ตรงหน้า ลกุขึน้ยนืตรงหลงั
โต๊ะท�างานเพื่อรับค�ามั่นสัญญาจากผู ้ใต้บังคับ
บัญชาทั้งสอง ประสานสายตาแน่วนิ่งอยู่ครู่หนึ่งที่ดู
นานราวชั่วกัปชั่วกัลป์ จากนั้นก็ยื่นมือไปตรงหน้า 
จบัมอืทลีะคน ความรูส้กึเร่าร้อนทีพ่ร้อมเผชญิกบัทกุ
สถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นหรือตายเพื่อสิ่งที่ยึดมั่น
เทิดทูนหลั่งไหลผ่านสัมผัสหนักแน่นของทหารกล้า
ต่างวัย…

“ฉันยินดีต้อนรับเธอเข้าร่วมคณะกู ้บ้าน
เมือง ณ บัดนี้ !!!”

“ผมต้องการใครสกัคนทีร่บัรูเ้รือ่งนีไ้ว้” ธงเจมิ
จ้องตาหญิงสาวที่นั่งอยู่ตรงหน้าแน่วแน่ “รับรู้ไว้แต่
ต้นเพื่อว่าหากเหตุการณ์ผันแปรไป จะได้มีคนที่
เข้าใจเรื่องราวช่วยอธิบายให้ผู้คนได้รับรู้ว่า แท้จริง
นั้นความเป็นมาเป็นอย่างไร พวกเราไม่ได้มีความ
มกัใหญ่ใฝ่สงูทางการเมอืงหรอืประโยชน์อืน่ใดทัง้สิน้ 
และที่ส�าคัญคือ พวกเราไม่ได้ต้องการฟื้นฟูระบอบ
กษัตริย์ พวกเราไม่ต้องการให้การปกครองแบบเดิม
ซึ่งล้าสมัยกลับมามีบทบาทน�าชาติเช่นในอดีตอีก 
แต่พวกเราก็ไม่ต้องการลัทธิการปกครองชนิดอ่ืนที่
ไม่เหมาะสมกับสยามประเทศของเราเช่นกัน

“และทีส่�าคัญทีส่ดุ พวกเราไม่ต้องการให้ใคร
มาลบหลู่รังแกพระมหากษัตริย์อันเป็นที่สักการะ
เทิดทูนของพวกเรา” เขากล่าวด้วยน�้าเสียงราบเรียบ 
แต่เต็มไปด้วยความจริงจัง เด็ดเด่ียว

ศศิประภารู้สึกหนาวยะเยือกไปทั้งตัวเมื่อได้
รับฟังเรื่องราวจากปากชายคนรัก แต่ยังไม่ทันได้
กล่าวอะไรต่อไปธงเจิมก็กล่าวต่อ

“ต่อนี้ไป ชีวิตของผมก็คงไม่แตกต่างจาก
ทหารที่ก�าลังจะออกสงครามซึ่งไม่มีวันรู้อนาคตว่า
จะได้กลับมาหรือไม่ ผมจึงต้องการใครสักคนที่รับรู้
เรื่องนี้ไว้ แม้หากเหตุการณ์ไม่เป็นไปดังคาดในภาย
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ภาคหน้า และคุณก็อาจไม่สามารถอธิบายเร่ืองน้ีให้
กับผู้ใดฟังได้ก็ตาม…

“แต่สิ่งที่ผมหวังก็คือ อย่างน้อยที่สุดก็มี   
คุณนี่แหละที่จะเข้าใจทุกเรื่องราวที่ผมจะต้องไป
กระท�า…คุณศศิประภาครับ…” ธงเจิมลดน�้าเสียง
ลงจนแทบเป็นกระซิบ “ตลอดชีวิตของการเข้ามา
เป็นทหาร ผมระลึกอยู่เสมอว่า ไม่วันใดก็วันหน่ึงผม
คงต้องมีวันนี้ วันที่จะต้องทอดร่างอาสาศึก และถ้า
วันนั้นมาถึงหากผมโชคร้ายต้องดับสิ้น ผมยังนึก
หดหู ่กับตัวเองว่าจะมีใครดูแลรับเป็นธุระฝังร่าง    
ให้ผม จะมีใครร้องไห้ให้กับการจากไปของผม 
วิญญาณของผมจะเร่ร่อนไปหาที่พักพิงได้ที่ไหน

“แต่วันนี้ วันที่ผมมีคุณอยู่ในใจ…กับการศึก
เบือ้งหน้า ผมไม่ใส่ใจแล้วว่าใครจะฝังร่างให้หรอืใคร
จะร้องไห้ให้ผม เพราะถึงวันนี้ผมมั่นใจแล้วว่า
วิญญาณของผมมีคนที่ผมรัก และเป็นคนที่ผมจะ
เดินทางกลับมาหาแล้ว…” ทอดเสียงเศร้าเสียจน 
ศศิประภารู้สึกถึงก้อนสะอื้นที่มาจุกอยู่ในล�าคอ

“ฉันยินดีท�าหน้าท่ีน้ีค่ะ ธงเจิม” ศศิประภา
ตอบเสียงสั่นเครือแต่เปี่ยมล้นด้วยความมั่นใจและ
จริงใจ

ท้องฟ้าด�ามืดเบื้องบนสว่างวูบชั่วขณะเม่ือ
ดาวตกดวงหนึ่งกรีดเส้นผ่านจนเกิดแสงจัดจ้าก่อน
กลับคืนสู่ความมืดมิดแห่งคืนข้างแรมพร้อมการเดิน
ทางเทีย่วสดุท้ายสูค่วามดบัสญูชัว่นรินัดรของสะเก็ด
ดาวตกไร้ชื่อดวงนั้น

โดยไม่รู้ตัว หญิงสาวเอื้อมมือไปเกาะกุมมือ
ชายคนรักเบ้ืองหน้าขึ้นมาแนบไว้กับแก้มใสของตน 
บีบมือแน่นส่งสัญญาณแทนค�ามั่นสัญญาจากเบื้อง
ลึกสุดแห่งห้วงหัวใจ

ส�าหรบัชายชาตร ีขอเพยีงสมัผสัแผ่วเบาเพือ่
ให้ก�าลังใจจากหญิงคนรัก เท่านั้นก็เพียงพอแล้วที่
เขาจะออกไปเผชิญหน้าท้าทายทุกเรื่องราวใหญ่
น้อยบนโลก…

“สุภาเพื่อนที่รักยิ่ง” ผ่านภพรับรู้เรื่องราวจาก
ตัวหนังสือในจดหมายแล้วเริ่มอ่านต่อไป

“ฉันเองไม่สามารถตัดสินได้ว่า การตกลงใจ
ของธงเจิมจะถูกหรือผิด ทว่าระหว่างความสัมพันธ์
ของเราทั้งสอง ฉันคงไม่ต้องใส่ใจกับเรื่องนั้น สิ่ง
เดียวที่อยู่ในใจของฉันมีเพียงขอได้อยู่เคียงข้าง ได้
ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขาอย่างถึงที่สุดเท่านั้น

ก่อนเข้านอนคืนนี้ สิ่งที่ฉันต้ังใจจะท�าก็เพียง
แต่กราบพระแล้วขอพรให้คุ้มครองชายอันเป็นที่รัก
ของฉัน ขอให้เขาแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง 
และไม่ว่าเบื้องหน้าจะเป็นเช่นใด ฉันจะยืนอยู่ข้าง
เขาเสมอ

เรื่องราวในพระนครเป็นอย่างไร เขียนมา 
บอกกันบ้างนะจ๊ะ ฉันจะรอจดหมายจากเธอต่อไป

        

คิดถึงและเป็นห่วงเธอเสมอ
  ศศิประภา”

ผ่านภพพับจดหมายสอดใส่ซองไว้ตามเดิม
แล้วครุ่นคิดทั้งเนื้อความจากจดหมายลึกลับฉบับ
ใหม่ที่สอดคล้องและต่อเนื่องกับจดหมายชุดเดิม
อย่างเหมาะเจาะ รวมทั้งปริศนาข้อใหม่ จดหมาย
ฉบับนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรกันแน่

เขาพยายามเรียกร้องความทรงจ�าเมื่อเช้าให้
กลับคืนมาอีกครั้ง แต่ไม่ว่าจะทบทวนอย่างไร กี่
เที่ยวต่อกี่เที่ยว ค�าตอบก็ออกมาตรงกันคือ พบ
จดหมายฉบบันีว้างอยูใ่ต้เตยีงบนหบีไม้ลกึลบัใบนัน้ 
เขาหยบิมาวางไว้บนโต๊ะท�างานแล้วใช้ทีท่บักระดาษ
ทับไว้ กลับมาทุกอย่างก็ยังคงอยู่ในสภาพเดิม ก่อน
ออกจากห้องก็ล็อคประตูเรียบร้อย การท�าความ
สะอาดห้องประจ�าวันก็เป็นหน้าที่ของเขา นาน ๆ 
ครั้งจึงจะขอให้เด็กในบ้านมาปัดฝุ่นท�าความสะอาด
ใหญ่เสยีครัง้หนึง่ เว้นจากนีแ้ล้วกไ็ม่เคยมใีครเข้ามา
ยุ่มย่าม
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หรือว่าเป็นแผนสนุกที่ชายชาญซึ่งรับรู้เรื่อง
ราวทั้งหมดในจดหมายเก่าแก่เหล่านี้มาก่อนจะ
แกล้งท�าจดหมายปลอมฉบับนี้ขึ้นมา…

แต่ตราประทับเล่า ลายมือซึ่งไม่มีผิดเพี้ยน
เล่า เขาน�าจดหมายมาเทียบเคียงลายมืออีกครั้งซึ่ง
ก็ยืนยันความจริงข้อนี้

ก่อนหลับตาแล้วปล่อยใจให้เข้าสู่ห้วงนิทรา 
ผ่านภพหวนร�าลึกถึงฝันประหลาดเมื่อคืนก่อน ภาพ
หญิงสาวที่ร่างเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดกับชายร่าง
ยับเยินในเครื่องแบบสนามยุคประวัติศาสตร์ย้อน
กลับมาสู่ห้วงความคิดค�านึงอีกครั้ง ก่อนจะผล็อย
หลับไปเมื่อค่อนคืน

วันรุ่งขึ้นเมื่อชายชาญมารับเขาไปโรงเรียน
เสนาธิการทหารบกพร้อม ๆ กันเหมือนทุกวัน ผ่าน
ภพพยายามค้นหาความผิดปกติของเพื่อนรัก แต่ก็
ไม่พบวี่แววอันใด ชายชาญยังคงร่าเริงและชวนคุย
เร่ืองสัพเพเหระเหมือนทุก ๆ ครั้ง แต่ผ่านภพก็ยังไม่
ปักใจเชื่อและเฝ้าสังเกตต่อไป

ผ่านไปอีก ๓ วัน ท่าทีของชายชาญก็ยังคง
เป็นปกติทุกอย่าง และทุกคร้ังท่ีอยู่ในห้องนอนเพียง
ล�าพัง ผ่านภพก็อดใจไม่ได้ที่จะคอยเหลียวมองไป
ยังหีบไม้ใต้เตียงเผื่อว่าจะได้เห็นซองจดหมายสีขาว
วางอยู่อีก แต่ก็ไม่ปรากฏเหตุการณ์เช่นน้ัน กระทั่ง
ใกล้รุ่งคืนหนึ่งเขาก็ฝันร้ายอีกครั้ง 

…ในฝัน เขาเห็นสตรีนางหน่ึงก�าลังร้องไห้
คร�่าครวญราวจะขาดใจ เสื้อผ้าเนื้อตัวเปรอะเปื้อน

ไปด้วยเลือดสด ๆ สีแดงฉาน ในอ้อมกอดของเธอ 
เขาเห็นชายคนหนึ่งในเครื่องแบบสนามสีเขียวเข้ม 
ร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลยับเยิน แน่นิ่งอยู่ใน    
วงแขน…

เป็นฝันเดิม…ผ่านภพสะดุ ้งตื่นแล้วทะลึ่ง
พรวดลุกขึ้นนั่ง สูดลมหายใจเข้าปอดเต็มที่จนแทบ
ส�าลัก เหงื่อไหลโทรมกายราววิ่งเต็มฝีเท้าหลายสิบ
กโิลเมตร หวัใจเต้นแรงไม่เป็นส�่า ร่างกายสัน่สะท้าน
คล้ายมอีะไรบางอย่างมากระตุ้นเตือนสญัชาตญาณ 
เขาชะโงกมองไปใต้เตียงอย่างไม่ต้ังใจ

ท่ามกลางความมืดสลัวที่มีเพียงแสงจาก
หลอดไฟฟ้าบนเสานอกบ้านทีเ่ปิดทิง้ไว้ เขาเหน็วตัถุ
แบนเรียบสีขาวโพลงวางอยู่บนหีบไม้ใบนั้น

สายลมเย็นจากแม่น�้าเจ้าพระยาพัดกระโชก
มาวูบหนึ่ง เสียงใบไม้เสียดสีกันดังกรูเกรียวชวน
ขนลุก กลิ่นหอมรวยรินจากดอกไม้ชนิดหนึ่งคละ
เคล้าตามสายลม ซึ่งเขาระลึกได้ทันทีว่าเป็นกลิ่น
จากดอกไม้ที่เขาชื่นชอบมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว

กลิ่นหอมเย็นลึกลับแห่งลั่นทม…
เปิดไฟที่หัวเตียง เขารีบอ่านจดหมายฉบับนี้

ทันที…

- (อ่านต่อเล่มหน้า) -
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นายนก  เต็มขั้น

ฉบับนี้มีของดีมาฝาก ๒ ตอน ตอนแรก
เป็นการทายนิสัยโดยค�าถามแค่ ๔ ข้อจากนัก
จิตวิทยา จะแม่นย�าแค่ไหนก็ทดลองดู ว่ากันแบบ
สนุกๆ อย่าถือเป็นเรื่องจริงจัง แต่ถ้าแม่นดีอาจน�า
ไปใช้ประโยชน์ในการเลือกคนได้  ส่วนตอนที ่๒ เป็น
นิทานที่กล่าวถึงวิธีการที่พ่อใช้บะหมี่ในการสอนลูก  
เชิญรับของฝากได้ ณ บัดนี้

ทายนิสัยจาก ๔ ค�าถาม แม่นมาก!

ตอนที่ ๑ ทายนิสัยจาก ๔ ค�าถาม
แค่ตอบค�าถามสั้น ๆ ๔ ข้อเท่าน้ัน ก็รู้นิสัย

แล้ว โดยเลือกตัวอักษรภาษาอังกฤษหน้าข้อที่เลือก 
แล้วน�ามาเรียงกัน (Ref. : http://it.irpct.ac.th)

๑. บุคลิกภาพของคุณเป็นอย่างไร?
(I) ชอบสันโดษ คิดก่อนท�า มีแรงบันดาลใจ

หรือความคิดจากตัวเองเป็นใหญ่
(E) ชอบเข้าสังคม, ชอบไปงานสังสรรค์ ท�า

ก่อนคิด มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากคน-
สิ่งของสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนใหญ่

๒. เมื่อคุณมีข้อมูลท่ีต้องพิจารณา คุณจะ
พิจารณาข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร?

(S) ดูถึงรายละเอียดของข้อมูล ดูถึงปัญหา
ปัจจุบัน ดูถึงหลักความเป็นจริง

(N) ดูถึงภาพรวมหรือข้อสรุปของข้อมูล คาด
การณ์ล่วงหน้า ดูถึงความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น

๓. คุณใช้อะไรในการตัดสิน ใจกับปัญหา? 
(โดยสัญชาตญาณของคุณ)

(T) ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ ใช้หลักตรรก 
วิทยาความถูกต้อง คิดถึงผลที่จะตามมาจากการ
ตัดสินใจ

 (F) ใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจจากความ
ชอบ ความต้องการ คิดถึงความต้องการและการ
ตอบสนองของตน

๔. คุณมีวิธีการด�าเนินชีวิตอย่างไร?
(J) ชอบวางแผนในการใช้ชีวิตประจ�าวัน 

ชอบตั้งเป้าหมาย ระยะเวลา วันที่ในการท�า ชอบ
ตัดสินใจเพื่อให้จบปัญหา

(P) ยอมรับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งรอบตัว  
ไม่ยึดติด มีความยืดหยุ ่นต่อสถานการณ์ รับฟัง
ความคิดผู้อ่ืน
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ค�าท�านาย  
ISTJ -> The Duty Fulfiller ‘ผู้ส�าเร็จ’ 
- มีสมาธิสูง เงียบ เป็นคนรักครอบครัว 
- ละเอียด จริงจัง และไว้ใจได้ 
- ท�างานหนัก เจ้าระเบียบ และมีความรับผิดชอบสูง 
- อาจจะท�าให้ถูกเอาเปรียบได้ เพราะความที่เขา
 ซ่ือสัตย์และเป็นที่พึ่งได้ 
- ไม่เก่งเรื่องของความรู้สึก 

ISTP -> The Mechanic ‘ช่างเครื่อง’ 
- เงียบ ชอบผจญภัย และกีฬา 
- ชอบเสี่ยง เป็นตัวของตัวเอง แก้ปัญหาเก่ง 
- มองโลกในแง่ดี แต่อาจโกรธง่ายตอนเครียด 
- ปกติไม่รู้ว่าตัวเองท�าอะไรให้คนอื่นอยู่ทั้งดีและไม่ดี 

ISFJ -> The Nurturer ‘ผู้ดูแล’ 
- เงียบ ใจดี มีสติ 
- มีความรับผิดชอบ แก่ภาระและหน้าที่ 
- คิดถึงคนอื่นก่อนตัว จ�าคนเก่ง 
- เสียก�าลังใจเมื่อถูกวิจารณ์ 
- ชอบเก็บความรู้สึกไว้กับตัวเอง 

ISFP -> The Artist ‘ศิลปิน’ 
- เงียบ ใจดี จริงจัง และอ่อนไหว 
- ไม่ชอบการโต้แย้ง ไม่ชอบระเบียบ 
- ความคิดสร้างสรรค์ และไม่เหมือนใคร 
- รักชอบสวยของงาม 
- เข้าใจยาก เปิดเผยตัวเองกับคนใกล้ชิดเท่านั้น 
- ใช้ชีวิตอย่างจริงจัง

INFJ -> The Protector ‘ผู้ป้องกัน’ 
- ความคิดสร้างสรรค์ อ่อนไหว เป็นตัวของตัวเอง 
- เก่งเรื่องคน และสถานการณ์ 
- เป็นคนลึกซึ้ง ซับซ้อน ชอบความเป็นส่วนตัว 
- เข้าใจยาก มีความมั่นใจในตัวเองสูง 
  ดื้อรั้นต่อความคิดของผู้อื่น 
- ไม่ชอบการโต้แย้ง 
 
INFP -> The Idealist ‘นักอุดมการณ์’ 
- เงียบ ซ่ือสัตย์ ชอบอุดมการณ์ 
- ชอบช่วยเหลือ และเข้าใจคนอื่น 
- ไม่ชอบการโต้แย้ง 
- ซื่อสัตย์ต่อตนเอง 
- มีความคิดสร้างสรรค์ 
 
INTJ -> The Scientist ‘นักวิทยาศาสตร์’ 
- ฉลาด มุ่งมั่น ไม่เหมือนใคร 
- เป็นผู้น�าที่ดี มีความมั่นใจสูง มองการณ์ไกล 
- ชอบคิดคนเดียว และชอบอยู่คนเดียว ชอบด่วนสรุป 
- ไม่ชอบรายละเอียด คิดว่าตนเองถูกเสมอ 
- บอกความรู้สึกไม่เก่ง 
  จะมีปัญหากับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด 
 
INTP -> The Thinker ‘นักคิด’ 
- ความคิดสร้างสรรค์ เป็นตัวของ ตัวเอง 
  มีเหตุมีผลและมีความสามารถสูง 
- ไม่อยากถูกน�าหรือน�าคนอื่น ไม่ชอบระเบียบ 
- ใช้เวลาในหัวตัวเองมาก ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว 
- เงียบ ไม่ค่อยรู้ว่าคนอื่นรู้สึกยังไง 
- มีอารมณ์ซับซ้อน ไม่อยู่นิ่ง และแปรปรวน

ESTP -> The Doer ‘ผู้กระท�า’ 
- เป็นมิตร ยืดหยุ่นง่าย เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นเก่ง  
- ไม่ชอบค�าอธิบาย แต่ต้องการแค่ผลลัพธ์ 
- ใช้ชีวิตที่สนุกสนาน จึงท�าให้ผ่านไปเร็ว 
- รักสนุก สามารถท�าร้ายจิตใจผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว 
- ไม่ชอบเคารพกฎระเบียบ 
- เบื่อง่าย 

ESTJ -> The Guardian ‘ผู้พิทักษ์’ 
- มีระเบียบ ซื่อตรง ตรงไปตรงมา 
- มีความมั่นใจในตัวเอง มีความสามารถท�างานหนัก เป็นผู้น�า 
- ชอบความปลอดภัย และความสงบสุข 
- บอกความรู้สึก และความห่วงใยไม่เก่ง 

ESFP -> The Performer ‘ผู้แสดง’ 
- อยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักสนุก 
 และท�างานเป็นทีมได้ดี 
- มองโลกในแง่ดี ต้อนรับทุกคน แต่ก็เกลียดทุกคนได้เหมือนกัน 
- ไม่ชอบงานประจ�า คิดมากเวลาเครียด 
- รักสวยรักงาม 
 
ESFJ -> The Caregiver ‘นักใส่ใจ’ 
- มีน�้าใจ คนชอบ มีสติ มีความรับผิดชอบ 
- เก่งเรื่องคน เข้าใจ สนใจ และปรับตามคนได้ 
- ชอบให้คนชอบ ชอบบริการผู้อื่นก่อนตนเอง 
- รักสงบ และความปลอดภัย ไว้ใจได้ กระตือรือร้น 
- อ่อนไหว ต้องการการเห็นด้วยจากผู้อื่น

ENFP -> The Inspirer ‘ผู้มีแรงบันดาลใจ’ 
- มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ยืดหยุ่น 
- ต้อนรับไอเดียใหม่ ๆ เสมอ แต่จะเบื่อกับรายละเอียด 
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบให้คนชอบ แต่ก็สามารถหลอกใช้ผู้อื่นได้ด้วย 
- เป็นคนร่าเริง และชอบเป็นอิสระ 
 

 
ENFJ -> The Giver ‘ผู้ให้’ 
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก ห่วงใยความรู้สึกของผู้อื่นเสมอ 
- ไม่ชอบอยู่คนเดียว ต้องการอยู่กับผู้อื่นตลอดเวลา 
- มีความสามารถที่จะท�าในสิ่งที่เขาชอบหลาย ๆ อย่าง 
- มีความมั่นใจในตัวเอง เจ้าระเบียบ 

ENTP -> The Visionary ‘ผู้มีวิสัยทัศน์’ 
- มีความคิดสร้างสรรค์ ฉลาด แก้ปัญหาเก่ง 
- ชอบไอเดียใหม่ ไม่ชอบท�าอะไรซ�้า ๆ 
- ชอบคุย คุยเก่ง หัวไว 
- ไม่สนใจเรื่องความรู้สึก แต่เพียงจะให้งานส�าเร็จ 
- บางครั้งอาจจะเคร่งครัดกับคนรอบข้าง 

ENTJ  -> The Executive ‘ผู้บริหาร’ 
- เป็นผู้น�าตั้งแต่เกิด พูดต่อหน้าคนเก่ง ฉลาด มีความรู้ 
- เห็นความส�าคัญในความรู้ และความสามารถ
  ไม่มีความอดทนกับคนท�างานไม่เก่ง 
- แก้ปัญหาเก่ง สามารถเข้าใจปัญหาซับซ้อน 
- เจ้ากี้เจ้าการ ไม่มีความอดทน เด็ดขาด 
  น่าเกรงขาม
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ตอนที่ ๒ บะหมี่สอนใจ  
(Ref. : http://www.spursthailand.net)

ตอนยังเป็นเด็กเล็กอยู่ ผมเป็นเด็กท่ีเห็นแก่
ตัว มีอะไรที่เป็นของดี ๆ ผมก็ คิดถึงแต่ตัวผมเพียง
ผู้เดียว ไม่สนใจความรู้สึกของผู้อื่น ผลปรากฏว่า
เพือ่นฝงูห่างหายไปจากผม ทีละคน ทีละคน กับเรือ่ง
นี้แล้ว ผมกลุ ้มใจมาก บ่อยครั้งที่ต�าหนิผู ้อื่นลับ
หลัง!! คืนวันหนึ่ง คุณพ่อท�าบะหมี่มาสองชาม ชาม
หนึ่งบนบะหมี่มีไข่อยู่ใบหนึ่ง ส่วนอีกชามหนึ่ง เมื่อ
มองดูแล้วไม่มีอะไรเลย คุณพ่อถามผมว่า “ลูกจะ
กนิชามไหน?” เวลาน้ัน ไข่ไก่เป็นสิง่ท่ีล�า้ค่ามาก หาก
ไม่ตรงกับวันตรุษหรือวันเทศกาลแล้ว ยากนักที่จะ
ได้กิน ผมย่อมไม่ละท้ิงโอกาสอันดีนี้ไป ฉะน้ันผมไม่
ลังเลเลยที่จะเลือกชามที่เห็นมีไข่อยู่ด้านบนบะหมี่  
แท้จริงแล้ว สิง่ทีผ่มได้เลอืกมนัคอืความผดิพลาด ใน
ยามทีผ่มก�าลงัหลงดใีจกนิไข่ใบนัน้อยู ่ผมประหลาด
ใจที่เห็นว่า ในก้นชามบะหมี่ของคุณพ่อนั้น ซ่อนไข่
ไว้สองใบ ผมเสียใจมาก และโกรธตัวเองที่ใจร้อน
เกินไป รีบเลือกโดยไม่ทันได้คิด คืนวันที่สองคุณพ่อ
ท�าบะหมี่มาสองชามอีก ยังคงเหมือนเดิม ชามหนึ่ง
ด้านบนเห็นมีไข่ใบหนึ่งวางอยู่ส่วนอีกชามดูไปแล้ว
ไม่มีอะไร คุณพ่อให้ผมเลือกก่อน ครั้งนี้ผมฉลาดขึ้น
แล้ว เลือกชามท่ีด้านบนไม่มีไข่ คุณพ่อได้แต่จ้อง
มองฉัน ไม่พูดไม่จาสักค�า ผมรีบหยิบตะเกียบขึ้นมา 
เขี่ยบะหมี่ให้แยกออก ผมคิดแต่เพียงว่า ข้างใต้
บะหมี่ต้องซ่อนไว้ด้วยไข่ไก่สองใบ แต่แล้วผมก็ต้อง
ผิดหวังอย่างรุนแรง ก้นชามนอกจากน�้าซุปแล้ว 

อะไรก็ไม่มี ยามนี้ คุณพ่อได้บอกผมว่า “ลูกเอ๋ย...
ลูกต้องจ�าไว้ว่า อย่าเชื่อมั่นในประสบการณ์ที่ผ่าน
มาให้มากนัก เพราะว่า ชีวิตบางคร้ังก็หลอกลวงเรา 
ทว่า ลูกอย่าเพิ่งโมโห และไม่ต้องเศร้าใจ ทั้งหมดนี้ 
ให้ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต ซึ่งลูกไม่
สามารถเรียนรู้จากหนังสือได้” คืนวันที่สาม คุณพ่อ
ท�าบะหมีเ่ช่นเดมิอกีสองชาม ยงัคงเป็นชามหนึง่ด้าน
บนมีไข่หนึ่งใบ ส่วนอีกชามมองดูแล้วไม่มีอะไรเลย 
คุณพ่อให้ผมเลือกก่อนเช่นเดิม คร้ังนี้ผมจะไม่เลือก
อย่างผลีผลามอีกแล้ว แต่บอกกับคุณพ่อจากใจจริง
ว่า “คุณพ่อ ท่านเป็นผู้อาวุโส อีกทั้งได้เสียสละให้
แก่ผมและครอบครัวมากมาย ให้คุณพ่อเลือกก่อน
เถอะ” คุณพ่อไม่ได้ปฏิเสธ เลือกชามที่มีไข่อยู่ด้าน
บนโดยไม่ลังเล ผมเดาว่า อีกชามที่เหลือต้องไม่มีไข่
แน่ ๆ แต่นอกเหนือการคาดเดา ผมโชคดีมาก ที่ก้น
ชามมีไข่อยู่ตั้งสองใบ คุณพ่อเงยหน้าขึ้น ในนัยน์ตา
เปี่ยมไปด้วยความรักและเอ็นดู ท่านบอกผมอย่าง
ราบเรียบว่า “ลูกเอ๋ย! ลูกต้องจ�าให้มั่น ยามที่ลูกคิด
เพื่อคนอ่ืนแล้ว ความโชคดีก็จะเข้ามาหาตัวลูกเอง” 
ค�าพูดของคุณพ่อ ท�าให้ผมละอายใจยิ่งนัก ต้ังแต่
นั้นเป็นต้นมา ผมน�าค�าสอนนี้มาเป็นเกณฑ์ในการ
ด�ารงชีวิต ไม่ว่าต่อผู้คนหรือต่อหน้าที่การงาน สิ่ง
แรกที่ผมนึกคิดได้ก่อนอ่ืนใด ก็คือผลประโยชน์ที่ผู้
อ่ืนจะได้รับก่อน ตรงตามที่ท่านพ่อได้สอนไว้ ความ
โชคดไีด้ทยอยเข้าหาผม ท�าให้หน้าทีก่ารงานของผม 
เจริญรุ่งเรือง
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ท้องฟ้ามืดมิด ไร้ดาวเดือน มีแค่แสง
น้อย ๆ กระพริบเป็นระยะที่วัด

เขาน่ังยอง ๆ อยู่ก�าแพงหลายชั่วยามแล้ว 
เขาต้องอดทน หลังจะตกงาน เขาได้เสี่ยงกับโชค
ชะตาของตน ลกัขโมยของในวดั เพือ่ด�ารงชวีติ เลีย้ง
ดูพ่อเฒ่าและลูกเมีย

เมื่อคืนเขาได้ยินสัปเหร่อคุยกัน ผู้ตายรายนี้
รวยมาก ลกูหลานของผูต้ายก�าชบัว่าต้องดแูลให้ดี ๆ

ยามตีสี่ สัปเหร่อได้แงะเปิดโลงศพไว้เพื่อให้
ลูกหลานผู้ตายดูหน้าอีกคร้ังตอนรุ่งเช้าแล้วจะน�าไป
ท�าพิธีเผา

เขารอคอยจังหวะ

ในทีส่ดุ เสยีงฝีเท้าของสปัเหร่อกเ็งยีบหายไป

เขามองซ้ายมองขวาและเร่งฝีเท้ามาที่ข้าง
โลงศพ

หยุดและฟัง

บริเวณนี้ไร้เสียง แม้แมวสักตัวก็ไม่มี มีแต่
เสียงลม

ออกแรง และออกแรงอีกที ในที่สุดเขาก็ได้
เปิดฝาโลงศพได้

เสียงลมดังที่ข้างหู

เขามักจะบอกกับตัวเองว่าไม่มีผีในโลกนี้

เขากดไฟแช็ค

หน้าผู้ตายขาวเหมือนหิมะ

เขาสูดลมอย่างแรงและได้ยินเสียงหัวใจที่
เต้นแรง ของตัวเอง ไม่กล้ามองหน้าผู้ตายอีก

มือของเขาคล�าทั่วโลงศพ

ไม่พบสิ่งของ

แต่มือเขาได้คล�าถูกรูปถ่ายใบหนึ่ง อยู่ข้าง
ตัวผู้ตาย

เขาหยิบขึ้นมาดู รูปผู้หญิงที่หน้าตาดีปรากฏ
บนรูปถ่าย

พลกิมาทีด้่านหลงั มอีกัษรจนีเขยีนว่า ภรรยา
ที่รัก

สีหน้าของเขาได้เปลี่ยนไปทันที

เขายังจ�าวันที่แม่กอดเขาและพูดว่า แม่รัก   
ลกูนะ

นั่นคือประโยคสุดท้ายที่แม่พูดกับเขา ซึ่งวัน
นั้นเป็นวันหย่าของพ่อแม่เขา 

ไฟแช็คดับไป เขาได้เห็นรูปที่อยู่ข้าง ๆ โลง
ศพก�าลังยิ้มกับเขา

………

ประวัติของนักประพันธ์

เมิ่งหลิง หรือนางสาวศุภร อิทธิพุฒิ คนไทย
เชือ้สายจนี นกัประพนัธ์จนีชือ่ดังในประเทศและต่าง
ประเทศ มีผลงานด้านกวี เรื่องสั้น และ นวนิยาย 
และวรรณกรรมเด็กสองภาษา เป็นต้น ๑๒ เล่ม 
ปัจจุบันเป็นบรรณาธิการคอลัมน์วรรณกรรมจีน
หนังสือพิมพ์ตงฮั้ว 

ประพันธ์โดย / เมิ่งหลิง
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 เคล็ดลับท�ำน�้ำปลำ
พริก ท�ำอย่ำงไรให้สพีรกิสด
ใหม่นำน

ส�ำหรับคนไทยเรำนั้น เวลำจะกินอำหำรสัก
ครัง้ สิง่ทีข่ำดไม่ได้กค็อื น�ำ้ปลำพรกิ ถงึแม้ว่ำจะเป็น
สิ่งที่ท�ำได้ง่ำย ๆ ก็จริง แต่คิดว่ำหลำย ๆ คน คงไม่
ทรำบว่ำจะท�ำอย่ำงไรให้น�ำ้ปลำพรกิ ไม่เป็นสคีล�ำ้ ๆ  
(พริก) ดูไม่น่ำกินอีกต่อไป 

วิธีท�ำ ใส่น�้ำตำลทรำยลงในถ้วย ๑ ช้อนชำ 
บีบมะนำวตำมลงไป ๒ ช้อนโต๊ะ คนจนน�้ำตำล
ละลำยหมด ใส่พริกขี้หนูซอย และกระเทียมซอย 
หรือหอมซอยลงไปในน�้ำมะนำวคนผสมให้เข้ำกัน 
และแช่ทิ้งไว้ประมำณ ๑ นำที วิธีนี้จะช่วยท�ำให้สี
ของพริกไม่คล�้ำนั่นเอง พอครบ ๑ นำที ค่อยเติม
น�้ำปลำลงไปคนผสม ให้เข้ำกันพร้อมเสริฟ กิน
กับข้ำวผัด ผัดกะเพรำไข่ดำว ก็อร่อยได้แล้วค่ะ

 วิธีต้มมะระไม่ ให้มี   
รสขม 

ขึ้นชื่อว่ำมะระ ใคร ๆ ก็ต้องทรำบว่ำมันมีรส
ขม จนไม่อยำกรับประทำนเลย ฉบับนี้เรำมีเคล็ดลับ
ดังนี้ค่ะ เลือกมะระที่ผลมีสีเขียว มีผิวตึงใส ไม่มีสี
เหลือง น�ำมะระมำหั่นและควักไส้ให้สะอำด แล้วแช่
ลงไปในน�ำ้เกลอื (อัตรำส่วนน�ำ้ ๑ ลติร/เกลอื ๑ ช้อน
โต๊ะ)  แช่มะระในน�ำ้เกลอืไว้ประมำณ ๒๐ นำท ีหลงั
จำกนั้นน�ำมะระขึ้นจำกน�้ำเกลือ และแช่ในน�้ำเปล่ำ
เป็นเวลำ ๑๐ นำที แล้วเอำขึ้นจำกน�้ำ น�ำมำหั่นเป็น
ท่อน ๆ หรือเตรียมส�ำหรับยัดไส้ ต้มน�้ำให้เดือดจัด 
ใส่มะระลงไปปิดฝำไว้ ห้ำมเปิดจนกว่ำมะระจะสุก 
เมือ่มะระสกุแล้วค่อยปรงุรสตำมใจชอบแค่นีเ้รำกจ็ะ
ได้แกงจืดมะระที่ไม่มีรสขม หรืออำจจะมีรสขม    
เล็กน้อย

 ปอกแอปเป้ิลไม่ให้ด�ำ 
เวลำที่เรำปอกแอปเปิ้ล หรือสำลี่ทิ้งไว้ ผิว

ของผลไม้ชนดินีจ้ะหมองคล�ำ้หรอืด�ำ ยิง่เวลำผ่ำนไป
ควำมน่ำรับประทำนก็ยิ่งลดลงเรื่อย ๆ มีวิธีแก้ไขค่ะ 
โดยละลำยเกลือประมำณ ๑ ช้อนชำ ลงในน�้ำเปล่ำ 
๑ ชำมแกง น�ำแอปเปิ้ลหรือสำลี่ ที่ปอกเสร็จแล้วลง
แช่ทิ้งไว้สักพัก เมื่อน�ำขึ้นมำผ่ำจัดใส่จำนผิวของ   
ผลไม้ก็จะไม่ด�ำคล�้ำค่ะ ลองดูนะคะ



103เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๒ เดือน มีนาคม - เมษายน ๒๕๕๙  

นายทหารย้ายออก   
ล�ำดับ	 	 ยศ,	ชื่อ	-	สกุล	 ต�ำแหน่งเดิม	 ต�ำแหน่งใหม่    
 ๑	 พล.ท.ถกลเกียรติ		นวลยง	 ผบ.รร.จปร.	 	จก.ยศ.ทบ.	 	 	 	 	
	 ๒	 พ.ท.วัชรกร		อันทะค�ำภู	 อจ.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.		 	หน.กพ.ทบ.	 	 	 	 	
	 ๓	 พ.ท.สุขสันต์		พลหล้ำ	 ผบ.พัน.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรำ	พ.ท.)	หก.กกร.มทบ.๒๑๐	(อัตรำ	พ.อ.)		
	 ๔	 พ.ท.หญิง	จณัญญำ		มะโนปำ	 หน.สบร.รร.จปร.	(อัตรำ	พ.ท.)	 	นำยทหำรประจ�ำผู้บังคับบัญชำ	(อัตรำ	พ.อ.)	 	 	
	 ๕	 ร.อ.โชติวุฒ	ิ	เสนีวงศ์	ณ	อยุธยำ	นพธ.รพ.รร.จปร	 	ประจ�ำหมวด	พธ.ทบ.

นายทหารย้ายเข้า
ล�ำดับ		 ยศ,	ชื่อ	-	สกุล	 ต�ำแหน่งเดิม	 ต�ำแหน่งใหม่
 ๑	 พล.ต.สิทธิพล		ชินส�ำรำญ	 รอง	จก.ยศ.ทบ.	(อัตรำ	พล.ต.)	 ผบ.รร.จปร.	(อัตรำ	พล.ท.)	 	 	 	
	 ๒	 พ.ท.หญิง	จณัญญำ	มะโนปำ	 นำยทหำรประจ�ำผู้บังคับบัญชำ		 ประจ�ำ	รร.จปร.	(อัตรำ	พ.อ.)
	 	 	 	 (อัตรำ	พ.อ.)	 	 	 	 	 	
	 ๓		พ.ท.ภูวนำท		จันทรประนต	 หน.ฝกบ.พล.ร.๑๕	 ผบ.พัน.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	 	 	 	
	 ๔	 ร.ท.อ�ำนำจ		ข�ำประจิตร์	 รอง	ผบ.ร้อย.สสช.ศร.พัน.๒	(อัตรำ	ร.ท.)	 ผช.ฝอ.๓	รร.จปร.	(อัตรำ	ร.อ.)	 	 	 	
	 ๕	 ร.ท.คุณสำร		ศำตรำทอง	 ประจ�ำหมวด	พธ.ทบ.		 นพธ.รพ.รร.จปร     
 

ปรับต�าแหน่ง       
ล�ำดับ		 ยศ,	ชื่อ	-	สกุล	 ต�ำแหน่งเดิม	 ต�ำแหน่งใหม่      
 ๑	 พ.ท.วันปิยะ		ไชยเนตร	 หน.กกร.รร.จปร.	 รอง	ผบ.พัน.ร.รร.จปร.		 	 	 	 	
	 ๒	 พ.ต.หญิง	ปวริศำ		บู่น้อย	 ประจ�ำแผนก	ผหพ.รร.จปร.	 ประจ�ำแผนก	ผธก.รร.จปร.	 	 	 	
	 ๓	 ร.อ.ก�ำพล		ชิลวงษ์	 ประจ�ำแผนก	กสป.รร.จปร.	(อัตรำ	ร.อ.)	 นำยทหำรตรวจสอบและวิเครำะห์	กปช.รร.จปร.	
	 	 	 	 	 (อัตรำ	พ.ต.)	 	 	 	 	
	 ๔	 ร.อ.ชัยธวัช		เงินเงื่อนสุข	 ครูฝึก	กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรำ	ร.อ.)	 อจ.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรำ	พ.ต.)	 	 	
	 ๕	 ร.อ.ฐำพล		จีนบันทึก	 รอง	ผบ.ร้อย.พัน.ร.รร.จปร.	(อัตรำ	ร.อ.)	 ผบ.ร้อย.พัน.ร.รร.จปร.	(อัตรำ	พ.ต.)		 	 	
	 ๖	 ร.อ.เกียรติศักดิ์		อุทัยศรี	 ประจ�ำห้องปฏิบัติกำร	สกศ.รร.จปร.	(อัตรำ	พ.ต.)	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรำ	พ.ต.)	 	 	
	 ๗	 ร.อ.หญิง	ชรัญพร		พำนิกุล	 ประจ�ำกอง	สกศ.รร.จปร.	(อัตรำ	ร.อ.)	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรำ	พ.ต.)	 	 	 	
	 ๘	 ร.อ.ประวิทย์		ทองพูน	 รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรำ	พ.ต.)	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรำ	พ.ต.)	 	 	 	
	 ๙	 ร.อ.หญิง	ปวีณำ		วัดบัว	 รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรำ	พ.ต.)	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรำ	พ.ต.)	 	 	 	
	 ๑๐	 ร.อ.หญิง	ชนชื่น		สุรำรักษ์	 รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรำ	พ.ต.)	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรำ	พ.ต.)	 	 	 	
	 ๑๑	 ร.อ.หญิง	ณริตศำ		สำยสะอำด	 รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรำ	พ.ต.)	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรำ	พ.ต.)	 	 	 	
	 ๑๒	 ร.อ.หญิง	เพ็ญพรรณ		เสนำรักษ์	 รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรำ	พ.ต.)	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรำ	พ.ต.)	 	 	 	
	 ๑๓	 ร.ท.ภำณุพงศ์		บุษปฤกษ์	 ผบ.มว.พัน.ร.รร.จปร.	(อัตรำ	ร.ท.)	 รอง	ผบ.ร้อย.พัน.ร.รร.จปร.	(อัตรำ	ร.อ.)	 	 	
	 ๑๔	 ร.ต.ภำณุกร		แซมทอง	 ประจ�ำแผนก	กกพ.รร.จปร.	(อัตรำ	ร.อ.)	 ผบ.มว.พัน.ร.รร.จปร.	(อัตรำ	ร.ท.)	 	 	 	
	 ๑๔	 ร.ต.กิตติ์ปภัทร		ตั้งอ่วม	 ประจ�ำแผนก	สบร.รร.จปร.	 หน.มว.คลังน�้ำมัน	สบร.รร.จปร.    
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ค�ำถำมที่พบบ่อย ตอบโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล วัดนาป่าพง

๓๓๔.  ทาน ทมะ และสัญญะมะ 
 คืออะไร

	 พระศาสดาเคยบอกถึงตัวพระองค์ว่า	
พระองค์เองเคยท�าทาน	แล้วก็ธรรมะ	แล้วก็สัญญ
มะ	 สามอย่างนี้เป็นเหตุให้พระองค์ได้เป็นพระ
มหาจักรพรรดิ์	 ได้เป็นท้าวสักกะเทวราช	ไม่นับพระ
ราชาธรรมดาอีกหลายครั้งมาก	ได้เป็นมหาพรหม	มี
ทาน	การให้	 มีทมะ	ความข่มใจ	 มีสัญญมะ	ความ
ส�ารวมระวัง	 	 ความข่มใจ	 เช่นว่า	 เห็นเขาพยาบาท
เราจะไม่พยาบาท	เห็นเขาเบยีดเบยีน	รษิยา	ตระหนี่	
โอ้อวด	มายา	ดูหมิ่นท่าน	ยกตนข่มท่าน	อย่างน้ี	เรา
จะไม่ท�า	ที่เรียกว่า	สัลเลขธรรม	ตัวสัญญมะ	สังวร
ส�ารวมอินทรีย์	ส�ารวมใจอยู่กับกายให้มาก	ด้วยการ

ท�าสามเหตุปัจจัยนี้	พระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์ไม่
เคยตกต�่า	เกิดภพใดก็มีแต่ความเจริญทั้งนั้น

พระสูตรที่เกี่ยวข้อง

ปุญญสูตร

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายอย่าได้กลัว
ต่อบุญเลย ค�าว่าบุญนี้เป็นชื่อแห่งความสุข อันน่า
ปรารถนา น่าใคร่ น่ารัก น่าพอใจ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เรารู้ด้วยญาณอันวิเศษ
ยิ่ง ซึ่งวิบากอันน่าปรารถนา น่าใคร่ น่ารัก น่าพอใจ 
ทีต่นเสวยแล้วสิน้กาลนาน แห่งบญุทัง้หลายทีต่นได้
ท�าไว้สิ้นกาลนาน เราเจริญ เมตตาจิตตลอด ๗ ปี

สัลเลขสูตร                                                               

พระไตรปิฎกฉบับหลวง ๑๒/๑๐๘/๖๐

ดูกรจุนทะ ผู้ที่ตนเองจมอยู่ในเปลือกตมอันลึกแล้ว 
จักยกขึ้นซึ่งบุคคลอื่นที่จมอยู่ในเปลือกตมอันลึก 

ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีไม่ได้. 
ผู้ที่ตนเองไม่จมอยู่ในเปลือกตมอันลึก 

จักยกขึ้นซึ่งบุคคลอื่นที่จมอยู่ในเปลือกตมอันลึก
ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้. 

ผู้ที่ไม่ฝึกตน ไม่แนะน�าตน ไม่ดับสนิทด้วยตนเอง 
จักฝึกสอน จักแนะน�าผู้อื่น จักให้ผู้อื่นดับสนิท 

ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีไม่ได้. 
ผู้ที่ฝึกตน แนะน�าตน ดับสนิทด้วยตนเอง 

จักฝึกสอน จักแนะน�าผู้อื่น จักให้ผู้อื่นดับสนิท 
ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ ฉันใด.
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แล้ว ไม่กลับมาสู่โลกนี้ตลอด ๗ สังวัฏฏวิวัฏฏกัป 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ได้ยินว่า เมื่อกัปฉิบหาย
อยู่ เราเป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกชั้นอาภัสสระ เมื่อกัป
เจริญอยู่ เราย่อม เข้าถึงวิมานแห่งพรหมที่ว่าง 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ได้ยินว่าเราเป็นพรหม 
เป็นมหาพรหม เป็นผูย้ิง่ใหญ่ ใครครอบง�าไม่ได้ เป็น
ผู้สามารถเห็นอดีต อนาคตและปัจจุบันโดยแท้ เป็น
ผู้ยังจิตให้ เป็นไปในอ�านาจ อยู่ในวิมานพรหมนั้น 

ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เราได้เป็นท้าวสักกะผู้
เป็นจอมเทพ ๓๖ ครั้ง ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้
ประกอบด้วยธรรม เป็นพระธรรมราชามีสมุทรสาคร
สี่เป็น ขอบเขต เป็นผู้ชนะวิเศษแล้ว ถึงความเป็นผู้
มั่นคงในชนบท ประกอบด้วยรัตนะ ๗ ประการ 
หลายร้อยครั้ง จะกล่าวใยถึงความเป็นพระเจ้า
ประเทศราชเล่า

ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราน้ันด�าริว่า บัดนี้ เรา
เป็นผู ้มีฤทธิ์มากอย่างนี้ มีอานุภาพมากอย่างนี้ 
เพราะผลวิบากแห่งกรรมอะไรของเรา หนอแล 

ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราน้ันด�าริว่า บัดนี้ เรา
เป็นผู ้มีฤทธ์ิมากอย่างน้ี มีอานุภาพมาก อย่างนี้ 
เพราะผลวิบากแห่งกรรม ๓ ประการของเรา คือ 
ทาน ๑ ทมะ ๑ สัญญมะ ๑ ฯ 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความน้ีแล้ว ใน
พระสูตรนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสคาถา ประพันธ์
ดังนี้ว่า กุลบุตรผู้ใคร่ประโยชน์ พึงศึกษาบุญนั่นแล 
อันสูงสุดต่อไปซึ่งมีสุข เป็นก�าไร คือ พึงเจริญทาน 
๑ ความประพฤติสงบ ๑ เมตตาจิต ๑ บัณฑิต ครั้น
เจริญธรรม ๓ ประการอันเป็นเหตุเกิดแห่งความสุข
เหล่านี ้แล้ว ย่อมเข้าถงึโลกอนัไม่มคีวามเบยีดเบยีน 
เป็นสุข ฯ

  (ไทย)อิติวุ.ขุ.๒๕/๑๗๒/๒๐๐

(บาลี)อิติวุ.ขุ.๒๕/๒๔๐/๒๐๐

ว่าด้วยทางหลีกเลี่ยงคนชั่ว

ดูกรจุนทะ เปรียบเหมือนทางที่ไม่เรียบ ก็พึง
มีทางเส้นอ่ืนที่เรียบ ส�าหรับ หลีกทางที่ไม่ราบเรียบ
นั้น อนึ่ง เปรียบเหมือนท่าที่ไม่ราบเรียบ ก็พึงมีท่า
อ่ืนที่ราบเรียบ ส�าหรับ หลีกท่าที่ไม่ราบเรียบนั้น 

ความไม่เบียดเบียนก็ฉันนั้นแล เป็นทาง
ส�าหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้เบียดเบียน 

การงดเว้นจากปาณาติบาต เป็นทางส�าหรับ
หลีกเลี่ยงบุคคลผู้ฆ่าสัตว์. 

การงดเว้นจากอทินนาทาน เป็นทางส�าหรับ
หลีกเลี่ยงบุคคลผู้ลักทรัพย์. 

การประพฤติพรหมจรรย์ เป็นทางส�าหรับ
หลีกเลี่ยงบุคคลผู้เสพเมถุน. 

การงดเว้นจากมุสาวาท เป็นทางส�าหรับหลีก
เลี่ยงบุคคลผู้พูดเท็จ. 

การงดเว้นจากปิสุณาวาจา เป็นทางส�าหรับ
หลีกเลี่ยงบุคคลผู้กล่าวส่อเสียด. 

การงดเว้นจากผรุสวาจา เป็นทางส�าหรับ
หลีกเลี่ยงบุคคลผู้กล่าวค�าหยาบ. 

การงดเว้นจากสมัผปัปลาปะ เป็นทางส�าหรบั
หลีกเลี่ยงบุคคลผู้พูดเพ้อเจ้อ. 

ความเป็นผู้ไม่เพ่งเล็ง เป็นทางส�าหรับหลีก
เลี่ยงบุคคลผู้มักเพ่งเล็ง. 

ความไม่พยาบาท เป็นทางส�าหรับหลีกเลี่ยง
บุคคลผู้มีจิตพยาบาท. 

ความเห็นชอบ เป็นทางส�าหรับหลีกเลี่ยง
บุคคลผู้มีความเห็นผิด. 

ความด�าริชอบ เป็นทางส�าหรับหลีกเลี่ยง
บุคคลผู้มีความด�าริผิด. 

การกล่าววาจาชอบ เป็นทางส�าหรับหลีก
เลี่ยงบุคคลผู้มีวาจาผิด. 

การงานชอบ เป็นทางส�าหรบัหลกีเลีย่งบคุคล
ผู้มีการงานผิด. 
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การเลี้ยงชีพชอบ เป็นทางส�าหรับหลีกเลี่ยง
บุคคลผู้มีอาชีพผิด. 

ความเพียรชอบ เป็นทางส�าหรับหลีกเลี่ยง
บุคคลผู้มีความเพียรผิด. 

ความระลึกชอบ เป็นทางส�าหรับหลีกเลี่ยง
บุคคลผู้มีความระลึกผิด. 

ความตั้งใจชอบ เป็นทางส�าหรับหลีกเลี่ยง
บุคคลผู้ตั้งใจผิด. 

ความรู้ชอบ เป็นทางส�าหรับหลีกเลี่ยงบุคคล
ผู้มีความรู้ผิด. 

วิมุตติชอบ เป็นทางส�าหรับหลีกเลี่ยงบุคคล
ผู้มีวิมุตติผิด.

         
  (ไทย)ม. มู. ๑๒/๕๘/๑๐๖

(บาลี)ม. มู. ๑๒/๗๘/๑๐๖ 
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“ทหารไม่ใช่เพียงหยิบปืนเพื่อป้องกัน
ประเทศ แต่ทหารยังสามารถหยิบเครื่องดนตรีขึ้น  
มาเพื่อสร้างความสุขให้ทุก ๆ คนได้อีกด้วย” เป็น
สโลแกนและความมุ่งมั่นตั้งใจของวงดนตรี The 
Warrior ที่เกิดจากการรวมตัวของนักเรียนเตรียม 
ทหาร รุ่นที่ ๕๗ และรุ่นที่ ๕๘ ในชมรมดนตรีสากล 
โรงเรียนเตรียมทหาร ท่ีต้องการน�าเสนอการแสดง
ดนตรีสากล เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้เห็นว่า การเป็น
ทหารเป็นอะไรได้มากกว่าการจบัอาวธุ และใช้ความ
แข็งแกร่งเพื่อป้องกันประเทศ แต่ทหารยังสามารถ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์กับเสียงดนตรี มาสร้างความ
สุขให้กับประชาชนทั้งประเทศได้อีกด้วย

ชมรมดนตรีสากลของโรงเรียนเตรียมทหาร
ประกอบด้วยสมาชิกประมาณ ๓๐ นาย โดยจะมี 
นตท.รุน่พีท่ีเ่ป็นสมาชกิในชมรมฯ เป็นผูพ้จิารณาคดั
เลือกสมาชิกรุ่นน้องที่มีความสามารถทางดนตรี ให้
เข ้าเป็นสมาชิกของชมรมฯ ในปีที่ผ ่านมาได้มี 
ร.ต.ท.นรบดี ดวงจิตต์ เป็น ผู้ควบคุมชมรมดนตรี
สากล ได้มอบแนวทางแก่ นตท.ชมรมดนตรีสากล
ว่า กิจกรรมชมรมเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ 
นตท.ได้มีโอกาสท�ากิจกรรมร่วมกัน อันเป็นการ
ปฏิบัติที่สอดคล้องกับค�าขวัญของโรงเรียนเตรียม 
ทหาร คือ สามคัคี มคีวามรู ้คู่คุณธรรม ดังนัน้  นตท.
จึงใช้กิจกรรมชมรมเป็นหนทางไปสู่การสร้างความ
สามัคคีระหว่าง นตท.ทั้งเพื่อนพี่และน้อง 

ต่อมา นตท.ชั้นปีที่ ๓ (ตท.๕๗) ได้น�าแนว 
ทางดังกล่าวมาสู่การปฏิบัติ โดยได้คัดเลือกสมาชิก
ชมรมทุกช้ันปีเพื่อคัดบุคคลที่มีทักษะสูงในเคร่ือง
ดนตรีแต่ละชนิดและร่วมกันจัดตั้งเป็นวงดนตรี     
ในนาม “The Warrior” และได้สมคัรประกวดแข่งขนั
ดนตรใีนเวทต่ีางๆ เพือ่ให้มโีอกาสท�ากจิกรรมร่วมกนั
ของ นตท. ทัง้ได้น�าความสามารถทางดนตรไีปแสดง
ให้ปรากฏแก่สาธารณชนอันเป็นการสร้างชือ่เสยีงให้
กับโรงเรียนเตรียมทหาร ส�าหรับการฝึกซ้อม นตท.

กกร.บก.รร.ตท.สปท. The Warrior
กับภารกิจ สร้างความสุขด้วยเสียงดนตรี

เสนาศึกษา
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ได้ใช้เวลาว่างหลังจากเลิกเรียนรวมตัวมาฝึกซ้อม
ร่วมกัน โดยได้รับการสนับสนุนจากครูอาจารย์เป็น
อย่างดีและค�าแนะน�าที่เหมาะสมในการเข้าแข่งขัน
จาก พล.ต.ชนินทร์  โตเลี้ยง ผบ.รร.ตท.สปท. จนน�า
ไปสู ่ความส�าเร็จสามารถผ่านการคัดเลือกได้รับ
รางวัล ดังนี้

Bao Young Blood Season 2 ดนตรี 
สร้างคุณค่าชีวิต ได้รางวัลชนะเลิศ

รายการ Futuristic Music Contest ได้
รางวัลพิเศษเทคโนโลยีดนตรี (ชมเชย) 

รายการ ดนตรีสตริงเทิดทูนสถาบัน ได้
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

แนะน�าสมาชิก วงดนตรี The Warrior

นนร.บริรักษ์  มณีศรีสุวรรณ (ตท.๕๗) 
นักร้องน�า

ปัจจุบันศึกษาที่ รร.จปร. รุ่น ๖๘

นรต.อาชวินทร์  อ่องวงศ์ (ตท.๕๗)
กีตาร์

ปัจจุบันศึกษาที่ รร.นรต. รุ่น ๗๓

นรต.ชัยสิทธิ์  เขมกปสิทธิ (ตท.๕๗)
ไวโอลิน

ปัจจุบันศึกษาที่ รร.นรต. รุ่น ๗๓

นนอ.ปัญจพล  ดงแสนแก้ว (ตท.๕๗)
เบส

ปัจจุบันศึกษาที่ รร.นนก. รุ่น ๖๔
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ท่ีปรึกษาวง
๑. ร.ต.ท.นรบดี  ดวงจิตต์    

  (นายต�ารวจควบคุมชมรม)
๒. นนร.คณิศร  คชทรัพย์   

  (เรียบเรียงดนตรี)
๓. นายปิติพงษ์  พินทุสมิต     
 (การร้องและท�านอง)
๔. นายธชย  ประทุมวรรณ  

  (การแสดงโชว์)

นตท.สุรชัช  คล้ายคลึง (ตท.๕๘)
กลอง

ปัจจุบันศึกษาที่ รร.ตท.สปท.

นตท.วงศ์สวัสด์ิ  สวัสด์ิพาณิชย์ (ตท.๕๘)
นักร้องประสาน 

ปัจจุบันศึกษาที่ รร.ตท.สปท.

นตท.อลังการ์  ภูษาวิโสตร์ (ตท.๕๘)
คีย์บอร์ด

ปัจจุบันศึกษาที่ รร.ตท.สปท.

นตท.จิตตภัค  ไชยลังกา (ตท.๕๘)
กีตาร์

ปัจจุบันศึกษาที่ รร.ตท.สปท.



110 เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๒ เดือน มีนาคม - เมษายน ๒๕๕๙  

เส้นทางรายการ Bao Young Blood 
Season 2 ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต

การเข้าร่วมแข่งขันดนตรีในรายการ Bao 
Young Blood Season 2 เร่ิมจากการน�าบทเพลง
ของวงคาราบาว มาเรียบเรียงใหม่ให้เป็นแนวดนตรี
ในแบบฉบบัของผูเ้ข้าร่วมประกวด โดยวง The War-
rior ท�าการอัดคลิปบทเพลง บางระจันวันเพ็ญ ใน
แนวเพลง Rock ลงใน Youtube เพื่อน�าเสนอให้
กรรมการตัดสินว่าจะให้เข้ารอบเพื่อไปคัดเลือกใน
รอบ Audition หรือไม่

ซึ่งวง The Warrior ได้รับคัดเลือกให้ไป
ประกวดในรอบ Audition ที ่เซน็ทรลัพลาซ่า ศาลายา       
จ.นครปฐม เพือ่เฟ้นหาตวัแทนวงดนตรจีากภาคกลาง 

จากนั้น วง The Warrior ได้เข้าแข่งขันใน
รอบ ๒๐ ทีมสุดท้าย (Semi - Final) โดยโรงเรียน
เตรียมทหาร ได้เชิญ นายปิติพงษ์ พินทุสมิต หรือ พี่
เบส อาจารย์ที่สอนอยู่กรมดุริยางค์ทหารบกและ
นายธชย ประทุมวรรณ หรือ พี่เก่ง The voice มา
ให้ค�าแนะน�าทางดนตรี ซึ่งในรอบน้ีทุกวงจะต้องใช้
บทเพลงใหม่ วง The Warrior จึงเลือกใช้บทเพลง 
สมเด็จพระนเรศวร มาเรียบเรียงใหม่ในแนว    
Soldier Metal ซึ่งเป็นแนวดนตรีแบบหนักหน่วง 
ประกอบกับการใช้ไวโอลินเพื่อให้ผู้รับชมเข้าถึงจิต
วิญญาณของพระองค์ด�า ผู้ซึ่งมีความกล้าหาญเด็ด
เด่ียวและใช้สงครามจิตวิทยาโน้มน้าวให้แม่ทัพฝ่าย
ตรงข้ามมากระท�ายุทธหัตถีด้วย ท�าให้วง The War-
rior ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ (Final) ในฐานะตัวแทน
ภาคกลาง

ในรอบสุดท้าย วง The Warrior เลือกใช้
เพลง เจ้าตาก โดยเรยีบเรยีงเป็นแนวดนตร ีSoldier 
Metal เช่นเดิม โดยผสมผสานกับการใช้การร้องร่วม
ของผูช้ม ซึง่แสดงออกมาถงึความสามคัคีของชมุนมุ     
พระเจ้าตากในการกอบกู้เอกราช โดยในรอบชิงชนะ
เลิศ จะมีคะแนนโหวตจากผู้ชมทั่วประเทศประกอบ
ด้วย ผลคือ วง The Warrior ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ได้รับถ้วยเกียรติยศจากวงคาราบาว และทุนการ
ศกึษาจากมลูนธิคิาราบาว มลูค่า ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

บทเพลงที่วง The Warrior เลือกน�ามาใช้ใน
การประกวดทั้ง ๓ เพลง คือ เพลงบางระจันวัน
เพ็ญ เพลงสมเด็จพระนเรศวร และเพลงเจ้า
ตาก เพือ่ต้องการปลกุใจให้ผูช้มได้เกดิความสามคัคี 
ความ รักชาติ บ้านเมือง ส�านึกในความเสียสละของ
บรรพบุรุษและพระมหากษัตริย์ของไทย 

สิ่งที่น้อง ๆ The Warrior อยากฝากถึง
พ่ีๆ ทหาร - ต�ารวจ ทุกคน

“ฝากถึงพี่ ๆ ทหาร ต�ารวจทุกคนที่มีใจรักใน
เสียงดนตรี เราเชื่อว่า ไม่มีอะไรที่ท�าไม่ได้ หากเรา
คดิจะลงมอืท�า ถงึแม้อปุสรรคมนัจะมากมายแค่ไหน 
ต้องไม่ย่อท้อกับสิ่งที่เรารัก แล้ววันหนึ่งสิ่งที่เราท�า
จะแสดงออกมาประจักษ์ให้ทุก ๆ คนได้รับรู้ เพราะ
ในโลกนี้ ดนตรีคือสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครคิดจะปฏิเสธ 
ไม่มีใครคิดจะปิดกั้นและพร้อมจะให้การสนับสนุน
เป็นอย่างดี”



0 ประวัติการศึกษาและการท�างาน

ยศ,ชื่อ,สกุล:   พลโท สิทธิพล  ชินส�ำรำญ
ต�ำแหน่ง:   ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
๑. ประวัติย่อ
     -  เกิดเมื่อวันที่ ๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓
๒. กำรศึกษำ   
      -  พ.ศ. ๒๕๑๖ โรงเรียน ประจันตราษฎร์บ�ารุง (มศ.๓)   
 -  พ.ศ. ๒๕๑๙  โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๗
 -  พ.ศ. ๒๕๒๔ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๒๘ 
 -  พ.ศ. ๒๕๒๔ หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า ป. รุ่นที่ ๒๑
 -  พ.ศ. ๒๕๒๙ หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า ป. รุ่นที่ ๓๑ 
 -  พ.ศ. ๒๕๓๒ หลักสูตรหลักประจ�า รร.สธ.ทบ. รุ่นที่ ๖๗
 -  พ.ศ. ๒๕๓๖ หลักสูตรปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ 
 -  พ.ศ. ๒๕๔๗ หลักสูตรหลักประจ�า วทบ.สบส. ชุดที่ ๔๙
 -  พ.ศ. ๒๕๕๘ หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ ๕๗
๓. ต�ำแหน่งรำชกำรที่ส�ำคัญ
 - พ.ศ. ๒๕๒๔ ผู้ตรวจการณ์หน้า ร้อย.ปืนใหญ่ ป.พัน.๒๑ รอ. -  พ.ศ. ๒๕๒๕  รอง ผบ.ร้อย.ปืนใหญ่ ป.พัน.๒๑ รอ.  
 -  พ.ศ. ๒๕๒๘ ผบ.ร้อย.ปืนใหญ่ ป.พัน.๒๑ รอ. -  พ.ศ. ๒๕๓๑  ฝอ.๓ ป.พัน.๒๑ รอ.    
 -  พ.ศ. ๒๕๓๑   ประจ�า รร.สธ.ทบ. เพื่อเข้าศึกษาเป็น นทน.รร.สธ.ทบ. -  พ.ศ. ๒๕๓๒  รอง ผบ.ป.พัน.๒๑ รอ.     
 -  พ.ศ. ๒๕๓๕   ผบ.ป.พัน.๒๑ รอ.   -  พ.ศ. ๒๕๓๘  เสธ.ป.๒ รอ.  
 -  พ.ศ. ๒๕๔๒   รอง ผบ.ป.๒ รอ.   -  พ.ศ. ๒๕๔๗  ผบ.ป.๒ รอ.
 -  พ.ศ. ๒๕๕๐   รอง ผบ.มทบ.๑๒ -  พ.ศ. ๒๕๕๕  ผบ.จทบ.ส.ก.
 -  พ.ศ. ๒๕๕๗  ผบ.มทบ.๑๒ -  พ.ศ. ๒๕๕๘ รอง จก.ยศ.ทบ.
 -  ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
๔. รำชกำรพิเศษ
 -  ปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดน ในการป้องกันประเทศ ศปก.ทภ.๑
 -  ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์เวร
 -  ปฏิบัติงานส�านักงานประสานงานชายแดนไทย - กัมพูชา
 -  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับการ หน่วยปฏิบัติการตรวจค้นและท�าลายทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมที่ ๑ (นปท.๑)
๕. เครื่องรำชอิสริยำภรณ์
 -  พ.ศ.๒๕๒๖  เหรียญราชรุจิทอง
 -  พ.ศ.๒๕๒๘  เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้น ๒    
 -  พ.ศ.๒๕๒๙  จัตุถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
 -  พ.ศ.๒๕๓๒  ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 -  พ.ศ.๒๕๓๖  ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 -  พ.ศ.๒๕๓๘  เหรียญจักรมาลา 
 -  พ.ศ.๒๕๔๐  ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)   
 -  พ.ศ.๒๕๔๔  เหรียญราชการชายแดน
 -  พ.ศ.๒๕๔๘  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 
 -  พ.ศ.๒๕๕๑  ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 
 -  พ.ศ.๒๕๕๕  ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
เสด็จพระราชด�าเนินมาในพิธี ถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และงานเล้ียง

ปิดภาคการฝึกของนักเรียนนายร้อย ประจ�าปี ๒๕๕๙ ณ โรงเล้ียงนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

                                 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
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