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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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พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงรับการถวายความเคารพจากแถวนักเรียนนายร้อย ชั้นปีท่ี ๑ - ๕ ในโอกาสเปิดภาคการศึกษา 

ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙  โดยมีคณะนายทหารช้ันผู้ใหญ่  คณาจารย์ และข้าราชการ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ  

ณ ลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อวันอังคารท่ี ๓ พฤษภาคม พุทธศักราช  ๒๕๕๙

พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูและพระราชทานรางวัลการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

โดยมี พลโท สิทธิพล ชินส�าราญ  ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ คณาจารย์  

อดีตอาจารย์  ข้าราชการ และนักเรียนนายร้อย  เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ  

ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๙  พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
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อาเศียรวาทราชสดุดี 
เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

	 ฉลองสิริราชสมบัติองค์ฉัตรชาติ

พระภูมิพลมหาราชโลกสรรญเสริญ

ข้าพระพุทธเจ้าชาว	จปร.ขออัญเชิญ

ทรงเจริญพระชนมพรรษากว่าหมื่นปี

	 เจ็ดสิบปีที่ทรงครองราชสมบัติ

ธ	เป็นพระมหากษัตริย์ประเสริฐศรี

ประชาไทยใจจงรักน้อมภักดี

ขอทรงมีพลานามัยสดใสเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า	พลโท สิทธิพล ชินส�าราญ	ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	
ข้าราชการ	พร้อมทั้ งครอบครัว	และนักเรียนนายร้อย	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

(พันเอก จิระ เหล่าจิรอังกูร ร้อยกรอง)
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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
 ร.ท.หญิง ฉัตรแก้ว  ยุวพรม

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  
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
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สวัสดีครับท่านสมาชิก และท่านผู้อ่านเสนาศึกษาทุกท่าน

อีกไม่ก่ีวันก็จะถึงวันลงประชามติของคนไทยท่ีจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ คสช. หรือท่ี
เรียกกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง ระหว่างนี้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้พยายามทุกวิถีทางที่จะ
ท�าให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจถึงหลักการและเหตุผลท่ีต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับน้ี ซึ่งเสนาศึกษา
เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๒ ได้น�าเสนอไปแล้ว หน้าที่ของพวกเราคือ คิดวิเคราะห์ และตัดสินใจด้วยตนเอง (เพื่อ
ประโยชน์ของชาติ) ไปลงประชามติในวันที่ ๗ ส.ค. ๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ -๑๖.๐๐ น. เพียงวันเดียว
เท่านั้น อย่าลืมนะครับ

ผลงานของรัฐบาลเล่มนี้ได้รวบรวมผลงานชิ้นโบแดงในรอบ ๒ ปี ที่ส�าคัญ มีหลายเรื่องที่น่า
สนใจ เช่นด้านเศรษฐกิจที่หลาย ๆ ท่านมองว่าของเราไม่ค่อยดี แต่การจัดอันดับของหน่วยงานท่ีได้รับ
การยอมรับ ปรากฏว่าไทยมีอันดับที่ดีขึ้นกว่าเดิม ในขณะท่ีประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย อยู่ในล�าดับ
เดิม การปราบปรามผู้มีอิทธิพล และธุรกิจผิดกฎหมายอย่างจริงจัง และต่อเน่ืองท�าให้เงินหมุนเวียนจาก
กลุ่มนี้ลดลงไปจากตลาดการค้า ส่งผลให้ประชาชนบางสาขาอาชีพมีรายได้น้อยลง ก็น่าเห็นใจทั้งสอง
ฝ่ายที่จ�าเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย แต่ก็คงไม่ถึงขั้นที่จะท�าให้ประชาชนต�าหนิรัฐบาล เพราะผลงาน
ด้านอื่น ๆ ก็ยังมีอีกมาก แม้ว่าจะมีบางเร่ืองที่ประชาชนบางพวกอยากให้ท�าแต่รัฐบาลยังไม่ได้ท�าก็ตาม 
เสนาศึกษาเล่มหน้าจะได้รวบรวมเรื่องที่ประชาชนอยากให้ท�า แต่รัฐบาลยังไม่ได้ท�า และอยู่ในความ
สนใจมาเผยแพร่ให้ทราบ มีของดีมาฝากเล่มน้ีผู้เขียนได้น�าบันทึกของคุณปู่ท่ีเป็นคุณหมอสมัยโบราณ
มาถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังอย่างพวกเราได้รับรู้ถึงวิธีการท�างานของข้าราชการในสมัยโบราณที่ต้องมีความ
วิริยะอุตสาหะต่อการปฏิบัติหน้าที่ ก็ต้องอ่านกันยาวสักนิดนะครับ ขีปนาวุธพิสัยกลาง มีความส�าคัญ
อย่างไรที่นี่มีค�าตอบหลาย ๆ ประเทศจึงต้องมีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ สถาบัน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) สทป. ของไทยพึ่งจะก่อต้ังข้ึนมาไม่นาน ปัจจุบันน้ีเริ่มมี
ผลงานออกมาแล้ว บางผลงานได้น�าเสนอไว้ในเสนาศึกษาแล้ว เล่มนี้เป็นเรื่อง สทป. จัดกิจกรรมค่าย
จรวดประดิษฐ์ เพื่อการสื่อสารปี ๒๕๕๙ อ่านเรื่องอุทยานราชภักดิ์แล้ว ถ้ามีโอกาสก็ไปเท่ียวชมสถาน
ที่จริงได้ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จะไปเป็นการส่วนตัวหรือเป็นหมู่คณะก็ได้นะครับ นักเรียนนาย
ร้อยอ่านตรงนี้ เล่มนี้ พล.อ.มนูฯ ท่านได้เขียนถึง สมเด็จพระนารายณ์มหาราชพอดีเลยครับ ท่าน
บอกกับผมว่าไม่ค่อยจะมีคนเขียนเร่ืองราวของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมากนัก จึงได้อุตส่าห์ไป
ค้นคว้าหามาให้ต้องขอบคุณพี่จริง ๆ ครับ ด้วยสัตย์ปฏิญาณทหารกล้า ถึงตอนเท็ฆนิคทหารบก : 
สุภาพบุรุษผู้กล้าหาญ ซ่ึงเคยบอกไปแล้วนะครับว่า เรื่องน้ีเป็นประวัติศาสตร์ของ รร.นาย
ร้อย และนักเรียนนายร้อยทั้งหมด ซ่ึงมีความต่อเน่ืองกัน ขอให้สมาชิกได้เก็บเสนา
ศึกษาไว้ทุกเล่มเผื่อจะเป็นประโยชน์ในการค้นคว้า ภาคเอกชนมีแนวทางการ
บริหารบุคคลอย่างไร ลองอ่านดู การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใน
ศตวรรษที่ ๒๑ การบริหาร (ความรู้สึก) คน ซึ่งผู้เขียนเป็นบุตรชายของ 
จปร.รุ่น ๒๔ อ่านแล้วคงได้ประโยชน์บ้างนะครับ หน้ากระดาษหมดแล้ว 
อ่านเรื่องที่ผมไม่ได้กล่าวถึงด้วยนะครับ 

         สวัสดีครับ 
                                                                                             

             พล.ต. ธัชพล  ไม้รอด  
                  บรรณาธิการนิตยสารเสนาศึกษา

เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๓  เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙
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6

ความคิดเห็นของผู้เขียนในหนังสือฉบับนี้ ไม่มีส่วนผูกพันกับทางราชการแต่ประการใด

✪  ด้วยสัตย์ปฏิญาณทหารกล้า ..................................๑๖

✪  ผลงานช้ินโบแดงโดยรวมของรัฐบาล ..................... ๒๒

✪  ย้อนต�านานการสร้างคลอง

 เชื่อมสองฝั่งทะเลของโลก ......................................๒๙

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

✪  มารู้จักช่ือต�าแหน่งทางวิชาการในสถาบันการศึกษา

 ของทหารกันบ้าง ................................................. ๔๐

✪  มองญี่ปุ่นไทยในสงครามโลกคร้ังที่ ๒ .................... ๔๔

✪  รากไทย : อยุธยา .................................................๕๔

✪  ศิลปการปกครองคนในสามก๊ก ............................. ๗๑

✪  ภาษาอังกฤษร่วมสมัย .........................................๗๕

✪  วิธีปฐมพยาบาลเม่ือมีบาดแผล ............................๗๘

✪  บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในศตวรรษที่ ๒๑ 

 การบริหาร (ความรู้สึก) คน .................................. ๘๑

✪  ไปที่ไหนได้เรื่องมาเล่า ......................................... ๘๓

✪  ไฟรัก ไฟสงคราม ................................................ ๘๖

✪  มีของดีมาฝาก .................................................... ๙๒

✪ ใครอะไรที่ไหน ....................................................๙๙

✪ พุทธวจน ...........................................................๑๐๐

✪  เคล็ดลับเกร็ดความรู้ .......................................... ๑๐๔

ปวงประชาเป็นสขุศานต์

✪

✪

✪

๑๓

  เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๓  เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙  

สารบัญ

เปิดโลกความรูเ้ทคโนโลยี  

อทุยานราชภกัด์ิ

๕๙

โครงการอ่างเก็บน�้าคลองหัวช้าง

กับขีปนาวุธพิสัยกลางรุ่นใหม่ 
เอเชยี
M

R
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M
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๑ - ๒ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จ ฯ มาทรงรับการถวาย
ความเคารพจากแถว นนร. ชั้นปีที่ ๑ - ๕ ในโอกาสเปิดภาคการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีคณะ 
นายทหารช้ันผู้ใหญ่  คณาจารย์  และข้าราชการ  เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ ลานหน้า บก.รร.จปร. เมื่อ ๓ พฤษภาคม  
๒๕๕๙

๓ - ๖ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จ ฯ มาทรงเป็นประธาน

ในพิธีไหว้ครู และพระราชทานรางวัลการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมี พล.ท.สิทธิพล  ชินส�าราญ  
ผบ.รร.จปร. คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ คณาจารย์ อดีตอาจารย์ ข้าราชการ และ นนร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ ณ             
หอประชุม รร.จปร.  เมื่อ  ๑๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๙
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๗ - ๑๐ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ มาทรงเปิดศูนย์ไตเทียม
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา โดยมี พล.ท.สิทธิพล         

ชินส�าราญ  ผบ.รร.จปร. พ.อ.สรุชยั  รศัมจีวิานนท์  ผอ.รพ.
รร.จปร. คณะนายทหารชั้นผู ้ใหญ่ ข้าราชการ และ
ประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ  รพ.รร.จปร. เมื่อ  ๑๙  
พฤษภาคม  ๒๕๕๙

๗

๘ ๙
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กิจกรรมทั่วไป
ความสัมพันธ

๑ พล.ต.ธีระชัย  เกตุตรีกรณ์  รอง ผบ.รร.จปร. เป็นประธานในพิธีถวายข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวัน
วิสาขบูชา  โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่  ข้าราชการ  ร่วมพิธี ฯ  ณ  พุทธศาสนสถาน  รร.จปร.  เมื่อ ๑๘ พฤษภาคม  
๒๕๕๙

๒ - ๓ พล.ท.สิทธิพล  ชินส�าราญ  ผบ.รร.จปร. เป็นประธานในพิธีมุทิตาจิต แด่อดีตครูอาจารย์ ในวัน
ไหว้ครู ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ หอประชุม รร.จปร. เมื่อ ๑๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๙

๔ พล.ท.สิทธิพล  ชนิส�าราญ ผบ.รร.จปร. เป็นประธานในพธิเีวยีนเทยีน เนือ่งในวนัวสิาขบชูา โดยมนีาย
ทหารช้ันผู้ใหญ่  สมาชิกสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร. ข้าราชการ ครอบครัว นนร. และพลทหาร ร่วมพิธี ฯ 
ณ พุทธศาสนสถาน รร.จปร. เมื่อ ๑๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๙
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กิจกรรมทั่วไป
ความสัมพันธ

๕ - ๗ พล.ท.สิทธิพล  ชินส�าราญ  ผบ.รร.จปร. เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี โดยมีข้าราชการ และประชาชน 
ในพื้นที่ อ.บ้านนา จ.นครนายก ร่วมกิจกรรม ฯ ณ วัดกระดาน ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก เมื่อ ๒๗ 
พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 

๘ - ๙ พล.ท.สิทธิพล  ชินส�าราญ ผบ.รร.จปร. เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวาย
พระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่  สมาชิกแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร. ข้าราชการ  นนร. พลทหารฯ 
และประชาชน ร่วมพิธีฯ   ณ  หอประชุม รร.จปร. เมื่อ ๙ มิถุนายน  ๒๕๕๙
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กิจกรรมทั่วไป
ความสัมพันธ

๑๐ พล.ท.สิทธิพล  ชินส�าราญ  ผบ.รร.จปร. เป็นประธานในพิธีมอบ
ทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ในสังกัด 
รร.จปร. โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมมอบทุนฯ  ณ หอประชุม รร.จปร. 
เมื่อ ๙ มิถุนายน  ๒๕๕๙

๑๑ พล.ต.ธรีะชยั  เกตตุรกีรณ์ รอง ผบ.รร.จปร. เป็นประธานในพธิมีอบเมลด็พนัธุข้์าว จากโครงการเกษตร

ทฤษฎีใหม่ รร.จปร. อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ให้กับเกษตรกรศูนย์ข้าวชุมชนเกาะไม้ลาย ต.พิกุลออก อ.บ้านนา 
จ.นครนายก  ณ โรงสีข้าวพระราชทาน รร.จปร. เมื่อ  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๙

๑ พล.ต. อรุณนิวัช  ช้างใหญ่ เสธ.รร.จปร. ให้การต้อนรับคณะ นนร.
รร.นายร้อยอินโดนีเซีย และคณะ นนร.รร.นายร้อยเกาหลีใต้ ในโอกาสเดินทาง

มาศึกษากิจการและดูงานตามโครงการแลกเปลี่ยน นนร. ต่างประเทศ ประจ�าปี 
๒๕๕๙ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ บก.รร.จปร. เมื่อ ๑๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๙เยี่ยมเยือน

๑๐ ๑๑

๑
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เยี่ยมเยือน

๒ พล.ท.สิทธิพล  ชินส�าราญ  ผบ.รร.จปร. ให้การต้อนรับ พ.อ.Larry J. Redmon ผชท.ทบ.สหรัฐฯ/ไทย  
ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือเรื่องความร่วมมือด้านการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ  ณ ห้องรัตนโกสินทร์  
บก.รร.จปร. เมื่อ ๑๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๙

๓ พล.ท.สิทธิพล  ชินส�าราญ  ผบ.รร.จปร. ให้การต้อนรับ พ.อ. Christopher Antony Luckham OBE 
ผชท.อังกฤษ/ไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมค�านับ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ บก.รร.จปร. เมื่อ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๔ พล.ท.สิทธิพล  ชินส�าราญ  ผบ.รร.จปร. ให้การต้อนรับ นายโอลิวิเยร์ ซาเลฮู ผู้แทนภาคพื้นฝ่ายทหาร
กาชาดระหว่างประเทศ ประจ�าประเทศไทย  ในโอกาสเข้าเยี่ยมค�านับเพ่ือแนะน�าองค์กรและหารือผลการส่ง นนร. 
๓ นาย เข้าร่วมการแข่งขัน San Remo Law of Armed Conflict  ณ เมือง San Remo ประเทศอิตาลี  ณ ห้อง
รัตนโกสินทร์  บก.รร.จปร.   เมื่อ  ๒๖ พฤษภาคม   ๒๕๕๙

๕ พล.ท.สิทธิพล  ชินส�าราญ  ผบ.รร.จปร. ให้การต้อนรับคณะ นนร. ROTC สหรัฐ ฯ ในโอกาสที่เดินทาง
มาท�าการสอนภาษาอังกฤษให้กับ นนร.รร.จปร. เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาตามโครงการ 
Culture Understanding and Language Program (CULP) ระหว่างวันที่ ๒๑ พฤษภาคม – ๔ มิถุนายน  ๒๕๕๙    
ณ ห้องรัตนโกสินทร์ บก.รร.จปร. เมื่อ  ๓  มิถุนายน  ๒๕๕๙
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ปวงประชาเป็นสขุศานต์

ร.อ.หญิง บุษดี  อรสิริวรรณ : ผู้เรียบเรียง

เสนาศึกษา

เมื่อพ.ศ. ๒๕๐๕ นายเปรม อักษรสว่าง 
 สมาชิกสภาจังหวัดพัทลุงและนายกพุทธิกสมาคม
บางแก้ว ได้น�าสมาชิกฯ ยุวกสิกรและประชาชน
ประมาณ ๕๐๐ คน ขุดลอกเหมืองส่งน�้าจากคลอง
ตะโหมดหรอืคลองท่าเชยีดเพือ่น�าไปใช้ในเขตอ�าเภอ
เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง แต่ไม่ได้ผล เนื่องจากจะ
ต้องขุดเหมืองส่งน�้าลึกประมาณ ๕-๖ เมตร ซึ่งเกิน
ก�าลังที่ เกษตรกรจะท�าได ้  ต ้องใช ้ เทคนิคและ
เคร่ืองจักรเคร่ืองมือในการด�าเนินงาน จึงร้องเรียน
ผ่านชลประทานภาคใต้ในสมัยนั้น ขอให้พิจารณา
เปิดโครงการท่าเชียดขึ้น เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะ
ปลูกดังกล่าว ชลประทานภาคใต้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไป
พิจารณาเห็นว่าลู่ทางที่จะเปิดการก่อสร้างโครงการ

ขึ้นได้จึงส่งเจ้าหน้าที่ออกไปท�าการส�ารวจราย
ละเอียดภูมิประเทศและสถิติต่าง ๆ เพื่อน�ามาวาง
โครงการและออกแบบ และได้ก่อสร้างโครงการเสรจ็

สิ้นใน พ.ศ. ๒๕๑๔ มีพื้นที่ทั้งหมด๑๒๑,๕๒๗ ไร่ 
พื้นที่ชลประทาน ๑๐๐,๐๐๐ ไร่

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๒๐ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชด�าริให้กรมชลประทาน
พิจารณาโครงการชลประทานเพื่อช่วยเหลือการ    
ท� านาในเขตจั งหวัดพัทลุ ง  ต ่อมาส� านักงาน
ชลประทานที่ ๑๒  (ปัจจุบันคือ ส�านักชลประทานที่ 
๑๖) ได ้รับหนังสือจากอ�าเภอตะโหมด ขอให้
พจิารณาความเป็นไปได้โครงการอ่างเกบ็น�า้โละหนนุ 
ตามพระราชด�าริ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกใน     
เขตโครงการชลประทานท่าเชยีด จ�านวน ๑๐๐,๐๐๐ 
ไร่ และลดอันตรายจากอุทกภัยในเขตอ�าเภอตะโหมด 
อ�าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ประธานสภาต�าบลตะโหมด (นายบุญชอบ 
เพชรหนู) ประธานสภาต�าบลคลองใหญ่ (นาย
หวัง เสถียร) และประธานต�าบลแม่ขรี (นายสวัสดิ์ 

โครงการอ่างเก็บน�้าคลองหัวช้าง
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดพัทลุง
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มุสิกะสงค์) ได้มีหนังสือเรียนราชเลขาธิการ ขอ
พระราชทานสร้างอ่างเก็บน�้าคลองหัวช้าง โดยให้
เหตุผลว่าท้องที่ต�าบลตะโหมด ต�าบลคลองใหญ่ 
ต�าบลแม่ขรี อ�าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุงรวม 
๒๕ หมู่บ้าน ประชากร ๒๑,๔๔๓ คน มีการท�านา 
ท�าสวนเป็นอาชีพหลัก เน้ือท่ีการเกษตร ๗๓,๑๕๘ 
ไร่ แต่การประกอบอาชีพ ดังกล่าวไม่ได้ผลเต็มที่ 
เนื่องจากขาดแคลนน�้าเพื่อการเกษตร และเป็นคลัง
จ่ายน�้าให้กับโครงการชลประทานท่าเชียด

ต่อมาราชเลขาธิการ ได้มีหนังสือเรียนอธิบดี
กรมชลประทาน และผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง แจ้ง
ให้ทราบถึงความประสงค์ของราษฎรท่ีต้องการให้
ก่อสร้างอ่างเก็บน�้าคลองหัวช้าง จึงขอให้พิจารณา
ในเรื่องนี้ และหากมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ประการใด แจ้งให้ส�านักราชเลขาธิการทราบด้วย  
       จากการประสานงานระหว่างกรมชลประทาน 
โดยส�านักชลประทานที่ ๑๒ (ปัจจุบันคือ ส�านัก
ชลประทานที่ ๑๖) กับจังหวัดพัทลุง เห็นว่ามีความ
เป็นไปได้ทีจ่ะด�าเนนิการในเรือ่งนี ้และได้ด�าเนนิการ
พจิารณา เบือ้งต้นแล้วเสรจ็เมือ่เดอืนตลุาคม ๒๕๓๓ 
กรมชลประทานจงึมหีนังสอืเรยีนราชเลขาธิการ เพือ่
น�าความกราบบังคมทูลพระกรุณารับเป็นโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ซึ่งส�านักราชเลขาธิการ
ก็มีหนังสือแจ้งให้กรมชลประทานและผู้ว่าราชการ

จงัหวดัทราบ ตามล�าดับ ว่าความทราบฝ่าละอองธลุี
พระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็น
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ท่ีตั้งของโครงการ :
บ้านหัวช้าง (หมู่ที่ ๒) และบ้านคลองนุ้ย 

(หมู่ที่ ๕) ต�าบลตะโหมด อ�าเภอตะโหมด จังหวัด
พัทลุง

วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
๑. เพื่อเป็นแหล่งน�้าต้นทุนช่วยเหลือการ

เพาะปลูกให้แก่โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาท่า 
เชียด จังหวัดพัทลุง แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้า
ในภาวะฝนทิ้งช่วง

๒. เพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูกและช่วย

บรรเทาอุทกภัยในฤดูฝน ในเขตอ�าเภอตะโหมด 
อ�าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง และเป็นแหล่งท่อง
เที่ยวหรือพักผ่อนของประชาชนบริเวณใกล้เคียง

๓. เพื่อเป็นแหล่งน�้าส�าหรับช่วยเหลือการ
อุปโภค - บริโภค

๔. เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น�้า

ประโยชน์ท่ีได้รับ : 
๑. สามารถส่งน�้าช่วยเหลือการเพาะปลูกใน

ช่วงฤดูแล้งในเขตโครงการส่งน�้าและบ�ารุง รักษาท่า
เชียด จ�านวน ๓๘,๐๐๐ ไร่ (พื้นที่ชลประทาน 
๑๐๓,๒๙๘ ไร่)

๒. สามารถใช้น�้าในอ่างฯ เพื่อการอุปโภค - 
บริโภคของราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

๓. บรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนในเขต 

อ�าเภอตะโหมด อ�าเภอเขาชัยสน และอ�าเภอ
บางแก้ว จังหวัดพัทลุง

๔. ส ่งน�้าช ่วยเหลือพื้นที่โครงการฟาร์ม
ตัวอย่างตามพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ต�าบลนาปะขอ อ�าเภอ
บางแก้ว จังหวัดพัทลุง
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๕. ส่งน�้าสนับสนุน โครงการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาพื้นที่หมู ่บ้านอาพัด และหมู่บ้านใกล้
เคียง อ�าเภอเขาชัยสน อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

๖. สามารถใช้ตัวอ่างเก็บน�้าเป็นแหล่งแพร่ 
เพาะ และขยายพันธ์ุปลาน�้าจืดรวมท้ังเป็นแหล่งจับ
ปลาของราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ท�าให้

ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งด้วย
๗. ใช้เป็นสถานที่พักหย่อนใจของราษฎรที่

อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

ที่มาของภาพ : http://www.rdpbproject.com/press56/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=155

ส�านักงาน กปร. และโครงการชลประทานพัทลุง กรมชลประทาน  
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พ.อ.หญิง วันดี  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

ด้วยสัตย์ปฏิญาณทหารกล้า

ตราประจ�าโรงเรยีน ประกอบด้วย คบ คฑา 
จักร ดาว ออกแบบโดยนักเรียนเท็ฆนิค ชั้นปีที่ ๕        

(รุ่น ๗) คือ นักเรียนเท็ฆนิค บ�ารุง เมฆานุวัฒน์
คบ  หมายถึง ความเจริญรุ่งโรจน์
คฑา  หมายถึง ท่านผู้ให้ก�าเนิดโรงเรียน คือ 

จอมพล ป. พิบูลสงคราม
จักร  หมายถึง ทหารหาญแห่งกองทัพบก

ไทย
ดาว  หมายถึง นายทหารแห่งชาติ
สปีระจ�าโรงเรียน  สีฟ้า ซึ่งเป็นสีที่เย็นตา มี

ความหมายว่า มีความทะเยอทะยานใฝ่สูงจะให้ถึง
ท้องฟ้า หรือแหงนดูท้องฟ้า คือ มีความต้องการ
ความก้าวหน้าตลอดเวลา

เพลงประจ�าโรงเรียน  คือ เพลงพิบูล
สงคราม แต่งโดย สุนทราภรณ์

กีฬาประจ�าโรงเรียน  คือ รักบี้
ธงประจ�าโรงเรยีน ออกแบบโดย ฝีพระหตัถ์

ของชายาผู ้บังคับการโรงเรียน พ.ท.หม่อมเจ้า         
คัสตาวัส จักรพันธุ์ พื้นธงสีฟ้า ตรงกลางเป็นตรา

ประจ�าโรงเรยีน ทีห่วัคนัธงห้อยรบิบิน้สต่ีาง ๆ ประจ�า

- (ต่อจากเล่มที่แล้ว) -

ตอน เท็ฆนิคทหารบก : สุภาพบุรุษผู้กล้าหาญ (๒)

เหล่า มีเพลงประจ�าธง คือ “เด่นกลางหาว ดังดาว
พระศุกร์ ...เตือนถึงชาติ เกียรติ วินัย กล้าหาญ 
ปัญญา ไชโย ไชโย ๆ”

๑๒ มกราคม ๒๔๘๗ นักเรียนเท็ฆนิคทหาร

บกเดินทางออกจากกรุงเทพตอนค�่าโดยรถไฟไป
สถานีตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จากนั้นเดินเท้าไป
ทางตะวันออก อาศัยความมืดเป็นเครื่องก�าบัง
สายตาเครื่องบินของฝ่ายพันธมิตร หยุดพักตอน
กลางวันแล้วเดินต่อตอนดึก รอนแรม ๖ วัน ๖ คืน 
จนถึงบ่อแร่ ซึ่งเต็มไปด้วยป่าไม้หนาทึบ พื้นดินชุ่ม
ชื้นแดดส่องไม่ถึง
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เมื่อถึงหมู่บ้านป่าแดงนักเรียนเท็ฆนิคทหาร
บกกล็งมอืถางป่า โค่นต้นไม้ ตดัไม้ไผ่ ไม้รวก ไม้ซาง 

น�ามาสร้างห้องเรยีน โต๊ะอาหาร โต๊ะละ ๖ คน พร้อม
ม้านั่ง สร้างอาคารโรงเรือน ทั้งบ้านพัก โรงนอน โรง
เลี้ยง และห้องเรียน

หยดุเรยีนไป ๕ เดอืน จนถงึวนัที ่๘ มถินุายน 
๒๔๘๗ เปิดการศึกษาที่ป่าแดงด้วยความทุลักทุเล 

กลางคนือาศยัตะเกยีงน�า้มนั ใช้ลงัใส่เสือ้ผ้าเป็นโต๊ะ
เขียนหนังสือ

๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๘๗ นักเรียนเท็ฆนิค
ทหารบก อพยพจากบ่อแร่มาอยู่เนินผักชี จังหวัด
เพชรบูรณ์ มีไฟฟ้าใช้ จนถึง ๔ มีนาคม ๒๔๘๘ ย้าย

ไปอยู ่ที่วัดท ่าการ ้อง ต�าบลหัวแหลม อยุธยา 
ประมาณ ๖ เดือน ดัดแปลงศาลาวัดเป็นท่ีพัก ฝา
ท�าด้วยแผงไม้ไผ่ โรงเลี้ยง โรงนอน ห้องเรียน สร้าง
ด้วยไม้ไผ่มุงจากแบบเพชรบูรณ์ และได้ย้ายกลับที่
ตั้งปกติในกรุงเทพ เมื่อ ๑๑ กันยายน ๒๔๘๘ วัน
แรกที่มาถึงโรงเรียนเท็ฆนิคทหารบก เชิงสะพาน 

มัฆวาฬ นักเรียนเท็ฆนิคทหารบกชั้นสูงสุด (รุ่น ๙) 
ในขณะนัน้คอืชัน้ปีที ่๔ ซึง่มตีอน ช. (ทหารช่าง) เป็น
หลัก ได้สั่งให้นักเรียนเท็ฆนิคชั้น ๑ (รุ่น ๑๒) คลาน
จากประตูโรงเรียนเท็ฆนิคทหารบกเข้าไป แล้วเริ่ม
ระบบการซ่อมน้องใหม่ตามธรรมเนียม

เลอืกเป็นนกัเรยีนเทฆ็นคิทหารบกท�าไม
นักเรียนเท็ฆนิคทหารบก รุ่น ๑๐ ให้ค�าตอบ

ตามแนวคิดได้ ๕ ประเภท ดังนี้
๑. ชอบเรยีน  ได้หาความรูใ้หม่ ๆ ทีท่นัสมยั
๒. ชอบความก้าวหน้าทางทหาร ได้รับ

ราชการเป็นนายทหารเหล่าพิเศษ น่าจะก้าวหน้า

๓. ชอบเงนิเดอืนสงู แม้จะรบัราชการช้าไป 
๒ ปี อาวุโสต�่าไป ๒-๓ ขั้นเงินเดือน แต่มีเงินค่าวิชา
เกือบเท่าเงินเดือน (เงินเดือน ๘๐ บาท เงินค่าวิชา 
๖๐ บาท)

๔. ห่วงอาชีพอนาคต ถ้าถูกไล่ออกจาก
ราชการ สามารถประกอบอาชีพส่วนตัวได้

๕. เป็นแล้วโก้ ที่ได้เป็นนักเรียนเท็ฆนิค
ทหารบก

ธงไชยเฉลิมพลโรงเรียนเท็ฆนิคทหารบก
ได้รับพระราชทานเมื่อ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๙
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การแสดงความเคารพ สมัยก่อนเคร่งครัด
มาก นายทหารคนเดียวกันเดินผ่านกี่ครั้ง ก็ต้อง

ท�าความเคารพทุกครั้ง ไม่มีการยกเว้นว่า เพิ่งผ่าน
ไปเมื่อสักครู่นี้เอง ไม่มีข้อยกเว้นว่าอยู่ห่างเกินกว่า
เท่าไร เช่น หยุดพักระหว่างเรียน หากมีนายทหาร

เดินอยู่อีกฟากหนึ่ง พอเห็นกันก็ต้องลุกขึ้นท�าความ
เคารพพร้อมกับตะโกนว่า “ตร๊ง” ให้เพื่อน ๆ ที่ไม่
เหน็ได้รบัรู ้ถ้าท่านผ่านมาอกีกท็�าความเคารพกนัอกี 
การแสดงความเคารพเป็นสิ่งส�าคัญของทหาร เรา
ท�าความเคารพด้วยร่างกายก็จริง แต่ต่อไปมันจะ
ซึมซาบเข้าไปในจิตใจด้วย ต้องหูไวตาไวในการ
ท�าความเคารพให้ถูกต้อง

แม้แต่การนั่ง ก็แสดงถึงความเคารพที่นัก
เรียนเท็ฆนิคมีต่อผู้บังคับบัญชา มีตัวอย่างนักเรียน 
เท็ฆนิค รุ่นที่ ๘ ขณะอยู่ปีที่ ๒ เรียนดีมากแต่ต้อง

ตกซ�้าชั้นเพราะนั่งไม่สุภาพต่อหน้านายทหารชั้น
ผู้ใหญ่ ดังปรากฏข้อความใน “บันทึกของรุ่นแปด” 
ดังนี้

...เราควบคุมงานท�าทางอยู่ใกล้เปิดภาค
เรียน จึงได้รับค�าสั่งให้กลับกรุงเทพ ก่อนกลับ
ทางการอนุญาตให้นักเรียนเท็ฆนิค รุ่น ๗-๘ ไปพัก

ผ่อนที่เชียงใหม่ได้ พวกเราจึงเดินทางโดยรถไฟจาก
ที่สถานีขุนตาล รถไฟห้วงนี้ เดินเฉพาะล�าปาง-
เชยีงใหม่ มรีถชัน้ ๒ และชัน้ ๓ เท่านัน้ บงัเอญิขบวน
นี้มีแม่ทัพภาคเหนือยศพลโทแต่งกายพลเรือน
โดยสารมาด้วย นทน.รุ่น ๗ - ๘ ซึ่งเหน็ดเหนื่อย

ตรากตร�ามามาก เมื่อขึ้นรถก็หาที่ว่างเท่าที่จะหาได้ 
บังเอิญ นทน.นายหนึ่งของเรา หาที่นั่งได้ตรงข้าม
ท่านแม่ทัพนั่งอยู่พอดี ขณะที่รถไฟวิ่งอยู่รู้สึกเมื่อย 
จึงยกเท้าขึ้นไขว่ห้าง ท่านแม่ทัพเหลือบมองดูจ้อง
ตาเขม็งมายังนักเรียนผู้นั้น แต่มิได้ว่ากล่าวอย่างไร 
เมื่อกลับจากเชียงใหม่ ผลการสอบชั้น ๒ ...มีเรื่องที่
ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ผู ้ท่ีน่ังไขว่ห้างต่อหน้าท่าน
แม่ทัพ ซึ่งเป็นผู ้เรียนดีมาก ต้องตกคะแนน
ความประพฤติแต่ผู้เดียว ...ต่อมา นทน. ผู้นี้ได้ผูก
คอตายที่เนินยายหอม ป่าแดง จังหวัดเพชรบูรณ์...

จากท�าเนียบนักเรียนเท็ฆนิคทหารบก รุ่นที่ 
๘ ผู้เขียนพบรายชื่อ นทน. ๒ ท่านถึงแก่กรรมโดย
ไม่บอกสาเหตุ คือ นทน.สงบ มูลประมุข (๒๙๘) 
และ นทน.สมบูรณ์  วิริยศิริ (๓๓๘)

สิ่งที่นักเรียนเท็ฆนิคทหารบกยึดมั่น ได้แก่ 
ความสามัคคีกับทุกคน ทุกหมู่ ทุกเหล่า ทุกสถาบัน 

ภาพวาดด้วยผงถ่านหรือดินสอด�า อาคารที่พัก ที่ท�าการ 
สถานที่เรียนของโรงเรียนนายร้อย หมู่บ้านป่าแดง จังหวัดเพชรบูรณ์

เสนาศึกษา       เ
สนาศึกษา   เสนา

ศึกษา      เสนาศึ
กษา 

          เสนาศึกษ
า   เสนาศึกษา  เ

สนาศึกษา     เสน
าศึกษา   

เสนาศึกษา     เส
นาศึกษา  เสนาศึ

กษา       เสนาศึก
ษา 

           เสนาศึก
ษา     เสนาศึกษา

        เสนาศึกษา
 

     เสนาศึกษา   
  เสนาศึกษา     เ

สนาศึกษา     เสน
าศึกษา 

           เสนาศึก
ษา     เสนาศึกษา

     เสนาศึกษา   
  เสนาศึกษา     เ

สนา



19เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๓ เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙  

โดยไม่เลือกชาติ ชั้น วรรณะ และสี ความมีวินัย ทั้ง
ในทางความคิดและในทางปฏิบัติ ความมีหลักการ
และเหตุผลโดยไม่เอาอารมณ์ ผลประโยชน์ของตน

และพวกพ้องเป็นที่ตั้ง ความยึดมั่นในเจตน์จ�านงที่
จะพทิกัษ์รกัษาชาต ิประชาชน ศาสนา และพระมหา
กษัตริย์ไว้เพียงชีวิต และความเสียสละเพื่อความ

ส�าเรจ็แห่งงานในหน้าทีอ่นัเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
และการเป็นตัวอย่างแก่รุ่นน้อง ๆ รวมทั้งผู้ร่วมงาน
ที่อ่อนอาวุโสกว่า

ในสมัยนั้นถือกันนักหนาว่า นายทหารผู้ใด
ถูกเลือกให้มาเป็นผู้บังคับหมวดในโรงเรียนนายร้อย
ทหารบก หรอืโรงเรยีนเทฆ็นคิทหารบกแล้ว ต้องเป็น
ผู้ได้รับเกียรติอย่างสูงมาก จากความเคร่งครัดเข้ม

งวดและเด็ดขาดของผู้บังคับหมวด ท�าให้นักเรียน
เทฆ็นคิสามารถพาตวัเข้าไปอยูใ่นกรอบแห่งระเบยีบ
วินัยอย่างฝังแน่นมาตั้งแต่ต้นที่เริ่มใช้ชีวิตทหาร ผู้
บงัคบัหมวดจะมผีูช่้วยผูบ้งัคบัหมวด คอื นกัเรยีนชัน้
สูงที่ เรียนดีและความประพฤติดี  มีหน้าที่ดูแล
นักเรียนชั้น ๑ อย่างใกล้ชิด กินอยู่หลับนอนด้วยกัน

ระบบ Seniority
คือ ระบบอาวุโส ที่เริ่มใช้กับนักเรียนเท็ฆนิค

ทหารบกชั้นปีที่ ๑ รุ่น ๑๑ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๗ ขณะ
อพยพไปอยู่หมู่บ้านป่าแดง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งให้
นักเรียนปกครองกันเอง เนื่องจากชั้นปีที่ ๔ และ ๕ 
ต้องแยกศึกษาวิชาเหล่าที่กรุงเทพ นักเรียนเท็ฆนิค 

ชั้นปีที่ ๓ จึงต้องท�าหน้าที่ผู้ช่วยผู้บังคับหมวดดูแล
ช้ันปีที่ ๑ และ ๒ โดยนายทหารที่เป็นผู้บังคับบัญชา
เพียงก�าหนดนโยบาย ให้ค�าแนะน�า และเฝ้าดูผล
การด�าเนินการของฝ่ายปกครอง

ระบบซีเนียริตี้หรือระบบอาวุโส มีความมุ่ง
หมายในการบีบคั้นบังคับ นักเรียนเท็ฆนิคชั้นปีที่ ๑ 
ซ่ึงถูกเรียกว่า “นักเรียนเท็ฆ” ดังนี้

๑. ให้รู้จักล�าดับชั้นสูงและต�่า  ต้องเคารพ
และเกรงกลวัรุน่พี ่เน่ืองจากทหารมกีารปกครองตาม

ล�าดับช้ัน เคารพในต�าแหน่งหน้าที่ตามล�าดับ

๒. ให้มีความอดทน  เนื่องจากทหารเป็นผู้
เสียสละเพื่อชาติ ต้องตรากตร�า ยอมเสียสละเมื่อ
คราวจ�าเป็น จึงต้องอดทนทุกด้าน

๓. เป็นสุภาพบุรุษที่ดี เมื่อเป็นทหารที่มี 
การศึกษาสูง มีเกียรติ จึงต้องฝึกให้เป็นสุภาพบุรุษ      
ผู้กล้าหาญ

นักเรียนเท็ฆนิคทหารบกชั้นปีที่ ๑ จึง

- ถูกจ�ากัดเขตบริเวณที่อยู่ เข้าไปบริเวณโรง
ของนักเรียนชั้นสูงไม่ได้

- ถูกจ�ากัดทางเดิน
- ใช้น�้าบ่อที่ต้องใช้กระป๋องตักน�้าขุ่น ๆ อาบ 

ขณะที่นักเรียนชั้นสูงอาบน�้าที่ห้วยน�้าใส
- พูดกับชั้นสูงในท่าเคารพตลอดเวลา
- ตักข้าวส่งน�้าให้นักเรียนชั้นสูง และกินข้าว

ทีหลัง
- ห้ามสูบบุหรี่นอกโรง

- ต้องอยู่เวรมาก ฝึกมาก ท�างานมาก ทนฟัง
ค�าตักเตือนดุด่าอย่างเสียหายจากนักเรียนชั้นสูง

- สวมหมวกหนีบเมื่อออกนอกโรง
- ได้รับการปลูกฝังให้ทุกคนรักหมู่คณะ รัก

โรงเรียน รักเกียรติ
- ประชุมทุกคืน พูดเรื่อง Spirit
Spirit มีความหมายกว้าง ๆ ๓ ประการ คือ 

เกียรติ วินัย มารยาท และย�้าให้นักเรียนเท็ฆนิค   
ทหารบกชั้นปีที่ ๑ เข้าใจว่า

 ท�าไมต้องรักษาเกียรติ
 ท�าไมต้องมีวินัย ท�าไมต้องรักษาวินัย
 ท�าไมจึงต้องรักษามารยาท
ทุกคนต้องมี Spirit ๓ ประการนี้ ประทับอยู่

กลางหัวใจเพื่อเป็นนักเรียนเท็ฆนิคทหารบกโดย
สมบูรณ์

ระบบอาวุโสนี้ ท�าให้รู้สึกว่า นักเรียนเท็ฆนิค
ทหารบกไม่ได้เป็นกันง่าย ๆ คนที่จะผ่านโรงเรียน
เทฆ็นคิทหารบกไปได้ต้องเป็นบคุคลทีเ่ป็นประโยชน์
แก่ประเทศชาติจริง ๆ เงินเพิ่ม ๖๐ บาท กว่าจะได้

มาต้องลงทุนทั้งก�าลังกาย ก�าลังใจ และก�าลังสมอง
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อย่างหนักหนา ต้องอาศัยความสามารถของตัวเอง
โดยแท้จริง

หากนักเรียนรุ่นพี่ไม่ยอมรับว่าเป็นนักเรียน
เท็ฆนิคทหารบก ก็ยังติดเครื่องหมาย “ทน” บนบ่า
ไม่ได้

ถ ้าเปรียบโรงเรียนเท็ฆนิคทหารบก
เหมือนต้นไม้ใหญ่ 

ก็เป็นต้นไม้ใหญ่ที่โค่นลงจมธรณีนาน
แล้ว 

ก่อนท่ีจะโค่นได้ผลติผลไม้หล่นเกลือ่นอยู่

ใต้ต้นนับจ�านวนหลายร้อยผลเหล่านั้น

บางผลก็แตกกิ่งก้านสาขาใหญ่โต
บางผลหล่นลงสูพ่ืน้ดนิทีไ่ม่สมบรูณ์แคระ

แกร็นไปตามเรื่อง
บางผลก็ถูกแมลงและเพลี้ยรบกวนจน

อับเฉา และ
บางผลก็เน่าเสียก่อนจะแตกหน่อ...

     ...อนิจจังไม่เที่ยงหนอ
ผลไม้จากต้นเท็ฆนิคทหารบกทั้ง ๑๓ ต้น 

รวม ๖๓๖ ลกู ทีใ่ห้คณุประโยชน์แก่กองทพัและบ้าน
เมืองมีมากมาย แต่ผู้เขียนขอยกตัวอย่างแต่ละรุ่น
เพียงบางท่านคงไม่ว่ากัน

รุ่น ๑ น.ทน.โชติ  หิรัญยัษฐิติ   หมายเลขประจ�าตัว ๒
รุ่น ๒ น.ทน.เฉลิมชัย  จารุวัสตร์   หมายเลขประจ�าตัว ๓๗
รุ่น ๓ น.ทน.พงศ์  เภกะนันทน์   หมายเลขประจ�าตัว ๑๓๒
รุ่น ๔  น.ทน.เสริม  ณ นคร   หมายเลขประจ�าตัว ๑๕๒
  น.ทน.หม่อมราชวงศ์ เสริม  สุขสวัสด์ิ หมายเลขประจ�าตัว ๑๖๗
รุ่น ๕ น.ทน.พะเนียง  กานตรัตน์   หมายเลขประจ�าตัว ๑๙๕
  น.ทน.เปรม  ติณสูลานนท์   หมายเลขประจ�าตัว ๒๒๗
รุ่น ๖ น.ทน.ประเสริฐ  กล�่าพินิจ   หมายเลขประจ�าตัว ๒๖๙
รุ่น ๗ น.ทน.ประยุทธ  จารุมณี   หมายเลขประจ�าตัว ๒๘๔
รุ่น ๘ น.ทน.บัลลังก์  ขมะสุนทร   หมายเลขประจ�าตัว ๓๓๒
รุ่น ๙ น.ทน.สุนทร  สตาภรณ์   หมายเลขประจ�าตัว ๓๕๙
รุ่น ๑๐  น.ทน.บรรจบ  บุนนาค   หมายเลขประจ�าตัว ๔๒๔
  น.ทน.สัมผัส  พาสนยงภิญโญ  หมายเลขประจ�าตัว ๔๕๐
รุ่น ๑๑ น.ทน.หาญ  ลีนานนท์   หมายเลขประจ�าตัว ๔๙๓
  น.ทน.อาทร  ชนเห็นชอบ   หมายเลขประจ�าตัว ๕๐๓
รุน่ ๑๒ น.ทน.หม่อมราชวงศ์ พงษ์ดศิ ดศิกลุ  หมายเลขประจ�าตัว ๕๔๒
รุ่น ๑๓ น.ทน.วิชิต  วิชิตสงคราม   หมายเลขประจ�าตัว ๕๘๐
  น.ทน.จรัส  วงศ์สายัณห์   หมายเลขประจ�าตัว ๕๘๒
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เล่มหน้าพบกับ “นายร้อยส�ารอง : นักรบนรสิงห์ผู้ปิดทองหลังพระ”

• ขอแก้ค�าผิด

เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๒ หน้าที่ ๑๙ บรรทัดท่ี ๑๓   “อปร.”  แก้เป็น  “ภปร.”

เอกสารอ้างอิง
เท็ฆนิคร�าลึก ๒๕๑๘. (๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๘). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์กรมแผนที่ทหาร.
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- (ต่อจากเล่มที่แล้ว) -

นับแต่ คสช. เข้ายึดอ�านาจการปกครอง
ของประเทศไทย ตั้งแต ่วันที่  ๒๒ พฤษภาคม  
๒๕๕๗ และตั้งคณะรัฐบาลมี พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี พยายามแก้ไข
ปัญหาของประเทศให้มีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์

แต่ก็ถูกต่อต้าน กดดัน ขัดขวางจากขบวน 

การท�าลายชาติซ่ึงอาศัยความเป็นนักการเมือง เคย
มีอ�านาจอยู่ในรัฐสภา มีต�าแหน่งอยู่ในคณะรัฐบาล 
มีกลุ่มข้าราชการขายตัว ขายศักดิ์ศรี ทั้งต�าแหน่ง
เล็กต�าแหน่งใหญ่คอยช่วยเหลือ มีคนในองค์กรส่วน
ท้องถิน่ รฐัวสิาหกจิ คอยช่วยหาผลประโยชน์ มกีลุม่
ขบวนการเถ่ือนที่คอยเป็นเกราะป้องกัน ขัดขวาง 
ก่อกวน ป่วนบ้านป่วนเมอืง กลุม่เหล่านีค้อยกล่าวหา 
คสช. รัฐบาลปัจจุบันว่าไม่เป็นประชาธิปไตย

ซ่ึงบุคคลที่กล่าวมาคือ กลุ ่มบุคคลที่ถ ่วง
ความเจรญิของบ้านเมอืง กนิเลอืดกนิเน้ือคนในชาติ

เดยีวกนั และเมือ่มคีวามพยายามจะร่างรฐัธรรมนญู
ออกมามีผลบังคับใช้ คนพวกนี้ก็หาเหตุต่อต้าน 

เพราะกลุ่มท�าลายชาติเหล่านี้ไม่ต้องการความเป็น
ประชาธิปไตย แต่ต้องการความเป็นอิสระเสรีใน
กลุ่มของตน เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและ
พวกพ้อง ทุกคนประพฤติตัวเหมือนโจรหวังเข้ามามี

อ�านาจบริหารประเทศชาติ บริหารส่วนราชการ 
บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นต่างได้รับประโยชน์แบ่ง
ปันกัน ประชาธิปไตยจึงไม่ใช่สิ่งส�าคัญและไม่ได้
เป็นประโยชน์ต่อพวกเขา

ขบวนการท�าลายชาต ิท�าลายศาสนา ท�าลาย
สถาบนัส�าคญั ยิง่ใหญ่เกนิกว่าทีค่นไทยจะรบัรู ้หาก
ขุดรากถอนโคนไม่ได้ ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์จะไม่
เกิด ทางแก้ไข คสช. และรัฐบาลจะต้องปราบปราม

ขบวนการท�าลายชาติให้ได้
การที่รัฐบาลประยุทธ์ระงับนโยบายและไม่

ด�าเนินการตามนโยบายหลายอย่างที่ “ทักษิณคิด 

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

  ความปลอดภัย โรงเรียนนายร้อยต�ารวจสามพราน

ผลงานชิ้นโบแดงโดยรวมของรัฐบาล

พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา
ที่ได้ท�ำประโยชน์อันส�ำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง

เพื่อความมั่นคง และความอยู่รอดของประเทศชาติ 
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๒๕๕๔ ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์  ที่นางสาวยิ่งลักษณ์
คิดว ่าเอาอยู ่  ส ่งผลให ้เกิดความเสียหายทาง
เศรษฐกิจหลายแสนล้านบาท ผู้คนเสียชีวิต ๘๑๓ 

ราย และบาดเจ็บอีกจ�านวนมาก ยิ่งกว่านั้น หลังน�้า
แห้งลง รัฐบาลยิ่งลักษณ์ได้มีความพยายามใช้เงิน
ถึงสี่แสนล้านบาท สร้างระบบป้องกันน�้าท่วม โดย
แบ่งโครงการเป็นเข่ง ๆ (Module) แล้วเปิดประมูล
จนท�าให้บริษัทของเกาหลีได้รับงานที่มีเม็ดเงินเป็น
ส่วนใหญ่ของงบประมาณที่วางไว้ ในราคาที่ใกล้
เคียงกับราคากลาง อย่างน่าอัศจรรย์

การที่รัฐบาลประยุทธ์ยุติโครงการนี้ ก็นับว่า

ได้ท�าประโยชน์ให้กับประเทศ เป็นผลงานที่เข้าตา
ประชาชน แต่ทั้งนี้ประชาชนก็ก�าลังเฝ้ารอว่า จะมี
โครงการในการบริหารจัดการน�้าอย่างสมเหตุสม
ผลอย่างไรต่อ

๔) โครงการรถคันแรก ที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์
แถมเงินให้กับผู้ซื้อรถยนต์คันแรก คันละ ๑ แสน

บาท ท�าให้รัฐบาลเสียงบประมาณแผ่นดินถึง ๙ 
หมื่นกว่าล้านบาท และยังมีการทุจริตที่ส�านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจพบว่ามกีารทจุรติ
คืนภาษีอย่างไม่ถกูต้อง เช่น ใบจองรถยนต์คนละชือ่
กับผู้ขอใช้สิทธิ ผู้ขอใช้สิทธิมีอายุไม่ถึง ๒๑ ปี ตาม

ที่ก�าหนด มีการยื่นเอกสารโดยไม่มีใบจอง และมี
การยื่นขอใช้สิทธิเพิ่มเติมเกิน ๙๐ วัน ตามมติที่ 
ครม.ก�าหนด

การที่รัฐบาลประยุทธ์ยุติโครงการ และตรวจ
สอบเรื่องทุจริตที่เกิดขึ้น ก็นับว่าเป็นผลงานที่น่า
พอใจ ยุติการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินที่สร้าง
ความฟุ ้งเฟ้อประเคนผลประโยชน์ให้กับผู ้ผลิต
รถยนต์

๕)  นโยบายแจกแท็บเล็ตพีซีแก่นักเรียน
ประถม ๑ ซึ่งใช้งบประมาณแผ่นดินสูงถึงหลายพัน
ล้านบาท ขณะที่มีปัญหาด้านความพร้อมของตัว
นกัเรยีนผูใ้ช้ ด้านการเข้าถงึ Wi-Fi อินเทอร์เนต็ ด้าน

คุณภาพของแท็บเล็ตพีซี ด้านการซ่อมแซมบ�ารุง

เพือ่ไทยท�า” กถ็อืว่าได้ท�าประโยชน์ท่ีส�าคญัเพือ่ช่วย
ประเทศชาติได้เป็นอย่างมาก เช่น

๑)  นโยบาย “จ�าน�าข ้าว” ของรัฐบาล 
“ทักษิณคิด เพ่ือไทยท�า” เป็นนโยบายที่อ้างว่าจ�าน�า
ข้าว แต่ในความเป็นจริงเป็นการผูกขาดการค้าข้าว
ในประเทศ โดยรัฐน�าเงินภาษีประชาชนมาซื้อใน
ราคาแพงกว่าในตลาด ประกาศซื้อทั้งหมดซื้อทุก
เมลด็ ซือ้มากจนมกีารกักเก็บสญูหายเน่าเสยีจ�านวน
มาก แถมมีการอ้างขายข้าวราคาต�่าให้รัฐบาลต่าง
ชาติในราคาอย่างมิตรภาพ (G to G) โดยไม่ต้อง
ประมลู แต่ในความเป็นจรงิให้เอกชนบางรายน�าข้าว
ที่อ้างว่าส่งออกจีน ซึ่งมีราคาต�่า วนกลับมาขายใน
ประเทศไทย นโยบายน้ีท�าให้ประเทศต้องสญูเสยีงบ
ประมาณหลายแสนล้านบาท

การที่รัฐบาลประยุทธ์ยกเลิกและไม่ด�าเนิน
นโยบาย “จ�าน�าข้าว” ต่อไป ก็นับว่าได้ท�าประโยชน์
ให้กับประเทศ ยิ่งรัฐบาลประยุทธ์ตรวจสอบหาคน
กระท�าผิดมาชดใช้ความเสียหายท่ีเกิดขึ้น และ
ด�าเนินคดีอาญากับผู้ที่ปล่อยปละละเลย ละเว้นไม่
ปฏบิตัหิน้าที ่ท�าให้ประเทศชาตเิสยีหาย กย็ิง่เป็นผล
งานที่น่าประทับใจ

ยังมีนโยบาย “จ�าน�ามันส�าปะหลัง” และพืช
ผลเกษตรอืน่ เช่น ยางพาราในสมยัรฐับาลยิง่ลกัษณ์ 
ที่มีความเลวร้ายไม่ต่างกับนโยบายจ�าน�าข้าว หาก
รัฐบาลประยุทธ์จัดการกับผู้กระท�าความผิด ก็จะ
ท�าให้ผลงานของรัฐบาลประยุทธ์โดดเด่นยิ่งขึ้น

๒)  รัฐบาลยิ่งลักษณ์พยายามออกกฎหมาย
นิรโทษกรรมอย่างสุดซอย ให้กับผู้กระท�าความผิดที่
รวมถึงการนิรโทษกรรมคนโกงทุจริตคอร์รัปชั่น คน
ท�าผิดอาฆาตมาดร้ายดูหมิ่นสถาบันเบื้องสูง คนท�า
ผิดอาญาฆ่าคนตาย วางเพลิง เผาบ้านเผาเมือง

การที่รัฐบาลประยุทธ์มิได้สานต่อการออก 

พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ก็ต้องถือว่าได้ท�าประโยชน์ที่น่า
ช่ืนชม

๓)  การบริหารจัดการน�้าที่ผิดพลาดใน พ.ศ. 
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รักษา จนปัจจุบันเกือบหาคนใช้แท็บเล็ตพีซีที่แจก
ไม่ได้

การที่รัฐบาลประยุทธ์ โดยพลเรือเอก ณรงค์ 
พิพัฒนาศัย ขณะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธกิาร สัง่ยตุโิครงการนี ้นบัว่าเป็นประโยชน์ต่อ

ประเทศ ที่สามารถน�าเงินดังกล่าวไปใช้ในกิจการ
อย่างอื่นที่มีประสิทธิภาพมากกว่า และยิ่งถ้าเพิ่ม
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไปยังพื้นที่ต่างจังหวัด ตาม

นโยบายเศรษฐกิจยุคนี้ ลดความเหลื่อมล�้าในการ
เข้าถึงเทคโนโลยี ก็ยิ่งจะเกิดประโยชน์ต่อไปใน
อนาคต

๖) รัฐบาลยิ่งลักษณ์ โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์
ชัยกุล ได้หลีกเลี่ยงระเบียบของกระทรวงการต่าง
ประเทศ ออกหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ให้ 
พ.ต.ท.ทักษิณ   ชินวัตร นักโทษที่หลบหนีคดีอยู่ต่าง
ประเทศอย่างเงียบเชียบ โดยอาศัยจังหวะเทศกาล
ปีใหม่ อ้างเพือ่มอบเป็นของขวญัปีใหม่ให้กบันกัโทษ

รัฐบาลประยุทธ์ได้สั่งยกเลิกหนังสือเดินทาง 
(พาสปอร์ต) ที่ให้นักโทษผู้หนีคดีอยู่ต่างประเทศใช้ 

ก็นับเป็นการท�าที่ถูกต้องตามกฎระเบียบอย่างตรง
ไปตรงมา

นอกจากนั้น ยังมีการถอดยศ พ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร นักโทษผู้หนีคดี ให้เป็นไปตามระเบียบของ

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ โดยที่รัฐบาลก่อนหน้านั้น
ไม่คดิหรอืไม่กล้าท�า แต่อย่างไรกต็ามประชาชนส่วน
มาก ยังเฝ ้าคอยให ้มีการเรียกคืนเครื่องราช
อิสริยาภรณ์จากนักโทษผู้หลบหนีอยู่ต่างประเทศ

๗) ในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ได้มีความ

พยายามจะกู้เงินถึง ๒ ล้านล้านบาท มาด�าเนินการ
เกี่ยวกับกิจการคมนาคมขนส่ง รวมทั้งรถไฟความ 
เร็วสูง ด้วยวิธีกู้เงินท่ีพยายามซิกแซกไม่ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากรัฐสภา ตามพระราชบัญญัติงบ

ประมาณรายจ่ายประจ�าปี และพระราชบัญญัติ   
อื่น ๆ อีก ๓ ฉบับ โดยอ้างว่าเป็นเงินกู้ไม่ใช่เงินของ

แผ่นดิน  ทั้ง ๆ ที่ เงินกู้ก็จะต้องใช้คืนในอนาคตจาก
งบประมาณแผ่นดินที่มาจากภาษีอากร 

การที่รัฐบาลประยุทธ์ยกเลิก ไม่ด�าเนินการกู้
เงินตามโครงการนี้ต่อ ก็นับว่าได้ท�าประโยชน์ให้กับ
ประเทศ

๘) รัฐบาลที่มีนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นนายก

รัฐมนตรีในระยะเวลาที่ด�ารงต�าแหน่ง ๒ ปี ๙ เดือน 
๒ วนั ได้มกีารเดินสายไปต่างประเทศในฐานะนายก
รัฐมนตรี ๕๒ ครั้ง  อยู่นอกประเทศ ๑๐๙ วัน เดิน
ทางไปถึง ๕ ทวีป รวม ๔๓ ประเทศ ใช้งบประมาณ
ไปทั้งสิ้นกว่า ๓๐๐ ล้านบาท นับว่าเป็นนายก
รัฐมนตรีที่ขยันเดินทางไปต่างประเทศมากที่สุด  
อ่านโพย พูดผิดพูดถูกบ่อยครั้ง แม้จะสร้างความ
มึนงงว่าเธอมีเหตุผลใดที่จะไปประเทศเหล่านี้ เช่น 
ปาปัวนวิกนิ ีมองโกเลยี มอนเตเนโกร และสาธารณรฐั
โมซัมบิก

การที่รัฐบาลประยุทธ์ ไม่ฉวยโอกาสใช้งบ

ประมาณแผ่นดิน และเวลาในการท�างานใน
ต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี ไปสัญจรเร่ร่อนก็นับว่าได้
ท�าประโยชน์ให้กับประเทศ

๙) รัฐบาลพรรคเพื่อไทย ที่มีนางสาว              
ยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบาย    
จะสังคายนาพระพุทธศาสนา แต่ไม่เคยประกาศจะ
เข้าคุ ้มครองพระพุทธศาสนาที่มีอลัชชีบิดเบือน  

หลักธรรมค�าสอนของพระพุทธศาสนา ปล่อยปละ
ละเลย ไม่ด�าเนนิคดีกบัเจ้าอาวาสวดัใหญ่ผูถ้กูกล่าว
หาร่วมกันกระท�าความผิดฐานสมคบกันฟอกเงิน 
ร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันรับของโจร

ปล่อยปละละเลยให้คนที่โกนหัวห่มเหลือง 
อ้างความเป็นพระมาสะสมเงนิทองจากความศรทัธา
ของชาวบ้าน แปลงรายได้และทรัพย์สินของวัดเป็น
สินทรัพย์ของตน

การที่รัฐบาลประยุทธ์กล้าด�าเนินคดีอย่าง
ตรงไปตรงมากับธัมมชโยแห่งวัดพระธรรมกาย 
ตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินที่พระเถระ
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ผู้ใหญ่ผู้จะเป็นประมุขของสงฆ์ ก็นับเป็นความกล้า
หาญและได้ท�าประโยชน์เป็นผลงานที่น่าพอใจ

๑๐) นางสาวยิ่ งลักษณ์ในฐานะนายก
รัฐมนตรีได้เคยประกาศไว้ตอนหาเสียงว่า หากเป็น
รัฐบาลจะถมทะเลในบริเวณอ่าวไทย ที่ยื่นออกไป  
๓ กิโลเมตรจากชายฝั่ง แต่ขณะที่เป็นรัฐบาลสองปี

เศษก็ยังไม่ได้ด�าเนินการ
เมื่อรัฐบาลประยุทธ์ได้ละทิ้งโครงการที่จะมี

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอ่าวไทย ซึ่งบริเวณอ่าว
ไทยถือได้ว่าเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ ๑ ใน ๗ ของ
โลก การเข้ามาของรัฐบาลประยุทธ์ที่หยุดยั้งฝังกลบ

โครงการที่อาจจะมีได ้ในอนาคต นับว ่าได ้ท�า
ประโยชน์ให้กับประเทศ

จะเห็นได้ว่า การที่รัฐบาลประยุทธ์หยุดยั้ง

นโยบายและการด�าเนินการของรัฐบาลก่อนหน้าที่
เคยประกาศ “ทักษิณคิด เพื่อไทยท�า” เพียงเท่านี้ ก็
นับว่าเป็นประโยชน์กับประเทศชาติมากพอสมควร

๑๑) การประมูลคลื่นความถี่โทรคมนาคม 
เอกชนต้องแข่งขันกันเลือดสาด เคาะราคาข้ามวัน

ข้ามคืน ท�าให้รัฐได้เงินเข้าแผ่นดินมากกว่าสมัยอ้าง
ประชาธิปไตยมหาศาล

ค่าใบอนุญาต คลื่น ๑๘๐๐ กว่า ๘๐,๐๐๐ 
ล้านบาท และคลื่น ๙๐๐ อีกกว่า ๑๕๐,๐๐๐ ล้าน
บาท รวม ๒ คลื่น ๔ ใบอนุญาต เป็นเงินเข้าแผ่นดิน
กว่า ๒๓๐,๐๐๐ ล้านบาท

๑๒)  นกัการเมอืงขีโ้กง ข้าราชการฉ้อฉล คน

ดังทุจริตท�าผิดกฎหมาย ทยอยเดินพาเหรดเข้าคุก   
เข้าตะรางคึกคัก

พวกหม่ินเบื้องสูงหนีคดีหัวซุกหัวซุน   แกน

น�าม็อบที่ใช้ความรุนแรง  วางเพลิง  ไล่ตี  ไล่ฆ่าผู้
อื่น  ค่อย ๆ ทยอยเดินเข้าคุก

๑๓)  กองก�าลังติดอาวุธจ๋อย ถูกจับ ถูกสกัด 
ถูกด�าเนินคดี ถอยร่นไม่เป็นขบวน ไม่เหมือนก่อน 
รฐัประหาร ทีก่่อเหตสุงัหารได้อย่างสะดวกสบาย ฆ่า
กลางเมืองเป็นรายวัน

๑๔) มีการผ่านกฎหมายตั้งศาลคดีทุจริต
โดยตรง พ.ร.บ.จัดต้ังศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤต ิมชิอบ ใช้ระบบไต่สวน จดัการกบัข้าราชการ 
และคนโกงเด็ดขาด รวดเรว็ รวมทัง้มกีารแก้กฎหมาย
ขันน็อต

ปราบโกง ทั้งเรื่องอายุความ  การติดตามยึด

ทรัพย์ การบัญญัติอ�านาจหน้าที่พนักงานไต่สวนคดี
ของ ป.ป.ช. การห้ามคนโกงเข้ามาเล่นการเมอืง ฯลฯ

๑๕) มกีารออกกฎหมายเกบ็ภาษีมรดกจากคน     
รวย ๆ เกบ็ภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้างจากคนรวย ๆ

๑๖) มกีารออกกฎหมายอ�านวยความสะดวก
การอนุญาตของราชการ เอื้อประโยชน์แก่การติดต่อ
ราชการของประชาชน บังคับให้ราชการต้องท�าตาม
ขัน้ตอน ลดเง่ือนไขทีจ่ะไปเรยีกเงินทองจากชาวบ้าน

๑๗) มีค�าสั่ง คสช. มีสถานะบังคับใช้เป็น
กฎหมาย ให้ประชาชนได้เรียนฟรี ๑๕ ปี อนุบาล       
ถงึ ม.๖

๑๘) ยกเลิกโควตาเสือกองสลาก เปิดให้
ประชาชนรายย่อยรับสลากตรงจากกองสลากฯ เพื่อ

ให้ขายราคาไม่เกิน ๘๐ บาท ยังมีก�าไร
๑๙) ได ้มีนโยบายปิดเหมืองทองค�าทั่ว

ประเทศ หลังเกิดปัญหาในหลายพื้นที่ต ่อเนื่อง
ยาวนานหลายสมัย เกิดความขัดแย้งรุนแรง แตก 
แยก กระทบสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม

๒๐) ได้มกีารชะลอโรงไฟฟ้ากระบ่ี ชะลอเปิด
สัมปทานปิโตรเลียมตามเสียงท้วงติงประชาชน แก้
กฎหมายเปิดทางให้การใช้ระบบร่วมผลิต จ้างผลิต 
เพื่อทางเลือกที่ดีที่สุดของประเทศ ส่วนจะใช้ระบบ
ใดก็ตัดสินกันตามข้อมูลข้อเท็จจริงบนผลประโยชน์
สูงสุดของประเทศชาติ

๒๑) ปัญหาประมงผิดกฎหมายและค้า
มนุษย์จึงต้องถูกหยิบขึ้นมาสะสาง จัดระเบียบ
แรงงานต่างด้าว การใช้อุปกรณ์ประมงล้างผลาญ

๒๒) กองทุนการออมแห่งชาติที่ต้องการ
สร้างหลักประกันรายได้ในยามแก่เฒ่าของแรงงาน
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นอกระบบ เกษตรกร แม่บ้าน ผู ้รับจ้างอิสระทั้ง
หลาย กฎหมายผ่านไว้แล้วตั้งแต่สมัยรัฐบาลนาย
อภิสิทธิ์ แต่ถูกดอง ไม่เปิดรับสมัคร กระทั่งมาเปิด
รับสมัครในยุคนี้เอง ชาวบ้านออมเงินส่วนหนึ่ง 
รัฐบาลสมทบให้อีกส่วนหน่ึง แถมรับประกันผล
ตอบแทนอีกต่างหาก

๒๓) ได้มีกฎหมายควบคุมดูแลความเสมอ
ภาคระหว่างชายหญิง ซึ่งเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์

แลนด์ประจ�าประเทศไทยชืน่ชมมาก มกีฎหมายช่วย
ดูแลการทวงหนี้ให้เกิดความเป็นธรรม พ.ร.บ.การ
ทวงถามหนี้ มีกฎหมายดูแลคุ้มครองมิให้เกิดการ
ทารุณกรรมสัตว์ กฎหมายคุ้มครองเด็กที่เกิดโดย
อาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 
(อุ้มบุญ) ฯลฯ ออกมาแล้ว

๒๔) ได้มรัีฐบาลท่ีช่วยใช้หน้ีค่าข้าวแก่ชาวนา 

ทยอยใช้หนี้โครงการจ�าน�าข้าวแก่ ธ.ก.ส. ทยอย
ระบายข้าวสารจากโครงการจ�าน�า ทั้งข้าวเน่า ข้าว
ดี ประมูลขายทั่วไป ขายจีทูจีแท้ จาก ๑๘ ล้านตัน 
เหลือราว ๑๐ ล้านตัน ยุตินโยบายท่ีล้างผลาญ 

เกือบจะท�าให้การคลังประเทศล่มจม
๒๕) คดโีกงกนิต่าง ๆ ไม่ถกูบดิเบอืน ตดัตอน
คดีใหญ่ ๆ ระดับหมื่นล้าน-แสนล้าน รัฐตั้ง

หลักต่อสู้คดี เพื่อปกป้องผลประโยชน์แผ่นดิน เช่น

คดีทุจริตจ�าน�าข ้าว คดีฟิลิปมอร์ริส คดี
สัมปทานมือถือเอไอเอส คดีโทลล์เวย์ คดีคลองด่าน  
คดไีอทวี ีคดโีฮปเวลล์ คดทีางด่วนบางนา-บางปะกง  
คดีค่าทางด่วนขั้นที่สอง ฯลฯ

๒๖) ธนาคารโลกปรับคาดการณ์เศรษฐกิจ
ไทย ดีกว ่าที่คาดการณ์ไว ้ เดิมท้ัง ๆ ท่ีระบุว ่า
เศรษฐกิจโลกยังไม่พื้นตัว โดยเฉพาะจีน ญี่ปุ่น อียู  
ตะวันออกกลาง

คาดว่าปีนี ้๒๕๕๙ เศรษฐกจิไทยจะขยายตวั
ได้ร้อยละ ๒.๕ เดิมเคยประเมินว่าโตเพียง ๒%  ซึ่ง
เป็นการมองเศรษฐกิจไทยว่าสถานการณ์ดีขึ้น ท้ัง ๆ 
ทีเ่ศรษฐกจิภาพรวมของเอเชยีแปซฟิิกจะแย่ลง สวน

ทางกับสถานการณ์ของไทย
๒๗) ผลการจัดอันดับความสามารถในการ

แข่งขันจาก  World  Competitiveness  Center   
ของ International Institute for Management 
Development (IMD) สวิตเซอร์แลนด์ ใน พ.ศ. 
๒๕๕๙ พบว่า ประเทศไทยมีอันดับดีขึ้นมาอยู่ใน
อันดับที่ ๒๘

ขยับดีขึ้นถึง ๒ อันดับ แถมเป็นการดีขึ้นทั้ง
โดยคะแนนและอันดับ เมื่อเปรียบเทียบกับ ๕ 
ประเทศอาเซียนที่อยู ่ในการจัดอันดับนี้  ได ้แก่ 
สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย
แล้ว ปรากฏว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่มี
อันดับดีขึ้นในปีนี้ ขณะที่ประเทศอื่น ๆ มีอันดับแย่
ลง (แต่ประเทศอาเซียนที่ยังอยู่ในอันดับเหนือกว่า
เรา ได้แก่ สิงคโปร์ และมาเลเซีย)

๒๘) แกนน�าแนวร่วมเสื้อแดงค่อย ๆ ตา
สว่างกันเป็นแถว  ทยอยออกมาแฉว่าถูกนายใหญ่
หักหลัง ถูกแกนน�าทอดทิ้ง ปฏิเสธไม่ยอมเป็นขี้ข้า
อีกแล้ว

ล่าสดุ คอื โรส แดงล้มเจ้า ออกคลปิประกาศ 

พวกรับเงินนายใหญ่ท�าคลิปจาบจ้วงเผยแพร่เป็น
ขบวนการสกปรก 

นายอ�านาจ คงโต  แดง อุตรดติถ์ ให้สมัภาษณ์
ตัดสินใจหันหลังและไม่เข้าร่วมกิจกรรมกับเสื้อแดง
อีก แม้จะมีแกนน�าหลายคนชักชวนให้กลับไปร่วม 
แต่ได้บอกปฏิเสธแล้ว

๒๙) ได้มีการเดินหน้าช�าระสะสาง คดีโกง
สหกรณ์คลองจั่นอย่างตรงไปตรงมา ไม่มีหมกเม็ด 
อุ้มหรือตัดตอนคดีพวกพ้อง โดยติดตามด�าเนินคดี
ทุกเส้นทางการเงิน มีทั้งอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีคลังยุค
รฐับาลยิง่ลกัษณ์ และพระทีม่อิีทธิพลอ�านาจสงูทีส่ดุ 
มคี�าสอนวปิรติผดิเพีย้น อวดอุตรทิีส่ดุ ถกูออกหมาย
จับคดีสมคบกัน ร่วมกันฟอกเงิน และรับของโจร

หากพิจารณาให้ดี จะพบว่า คสช. และ
รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
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ให้น�้าหนกัการท�างาน “เพื่ออนาคต” มากเกินกวา่ 
๖๐ เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือเป็นการท�างานแก้ไข
ปัญหาปัจจุบันหรือปัญหาเร่งด่วนที่เผชิญหน้า

สิง่ท่ีสะท้อนให้เหน็ว่า คสช. และรฐับาลให้

ความส�าคัญกบัการปฏริปูประเทศอย่างมาก และ
ไม่ได้ “สอบตก” ในด้านการปฏิรูปแต่อย่างใด 
หากมองไปที่การให้น�้าหนักการท�างาน “เพื่อ
อนาคต” เพราะการท�างาน “เพ่ืออนาคต” ของ 
คสช. และรัฐบาลเน้นไปที่การปรับปรุง เปลี่ยน 
แปลง พฒันาสิง่ต่าง ๆ ทีเ่ป็นปัญหา ล้าสมยั หรอื
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ผลงาน “เพื่อ
อนาคต” ของ คสช. และรัฐบาลเป็นผลงานที่
เหนือกว่าทุกรัฐบาลในอดีตหลายขุม เป็นผลงาน
ชิ้นโบแดงของ คสช. และรัฐบาลอย่างแท้จริง ที่
จะให้ผลเป็นความพึงพอใจทางการเมืองจาก
ประชาชนได้เป็นอย่างดี และเป็นผลงานทางการ
เมืองท่ี “ยั่งยืน”

 แต่การยดึอ�านาจ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
คือการปฏิวัติเพื่อปราบปีศาจทุนสามานย์ปล้น
ชาติ แต่การปราบปีศาจร้ายที่มีอิทธิพลเหนือ
นักการเมืองชั่ว ข้าราชการเลวและสื่อไร้จรรยา

บรรณมานานกว่าหนึ่งทศวรรษ จ�าเป็นต้องใช้
เวลาและความร่วมมือจากประชาชนผู้รักชาติ 
รัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงกับบทเฉพาะกาลห้าปี
ท่ีรอการลงประชามตคิอืเวทมนตร์พิเศษทีจ่ะปราบ
ปีศาจร้ายตัวนี้ให้สาบสูญไปจากประเทศไทย

แม้ว่าบางคนอาจมองด้วยสายตาช่ืนชมว่า 

นายกรัฐมนตรีจาก คสช. ท�างานได้รวดเร็ว 
เฉียบพลัน เด็ดขาด พูดจาโผงผาง ไม่อ้อมค้อม 
สามารถปราบปรามการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง
ได้อย่างราบคาบ แต่บางคนอาจจะมองตรงกัน
ข้ามโดยสิน้เชงิ แถมบางคนอาจมองว่ารฐับาลล้ม
เหลวใน ทุกเรื่องทุกประเด็น ไม่ประสบความ

ส�าเร็จในการบริหารประเทศแม้แต่น้อย บางคน
วิพากษ์ว่ารัฐบาล คสช. ดีแต่ตีปี๊บสร้างภาพสร้าง

กระแส โดยไม่มีสิ่งใดส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง
มุมมองที่แตกต่างเช่นนี้ย่อมถือได้ว่าเป็นเร่ืองปกติ
ของสังคมมนุษย์

แต่ไม่ว่าใครจะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล คสช. 
ด้วยความรักด้วยความชอบ หรือด้วยความชิงชัง

อย่างไรกต็าม แต่สิง่หนึง่ทีร่ฐับาล คสช. ต้องย�า้เตือน
โดยการต้ังค�าถามกบัการท�างานของตนเองทกุ ๆ วนั 
คือ การท�างานของ คสช. โดยภาพรวมสามารถ
ท�าให้สังคมไทยก้าวไปสู่ความสุขความสงบ ความ
ผาสุกที่แท้จริงหรือไม่ รัฐบาล คสช. ลงมือท�าเรื่องที่
จ�าเป็นต่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืนของบ้านเมือง
แล้วหรือยัง รัฐบาล คสช. ใช้ความพยายามอย่าง
ยิ่งยวดในการปฏิรูปการเมืองหรือยัง หากลงมือท�า
แล้ว ได้ประเมินความส�าเร็จบ้างหรือไม่ แต่หากยัง
ไม่ได้ลงมือท�า ก็ต้องเร่งท�าโดยเร็วก่อนที่จะปราศ 
จากอ�านาจรัฐ มิฉะนั้นการรัฐประหารครั้งนี้จะไม่  
ก่อประโยชน์อันใดให้บ้านเมืองแม้แต่น้อย เพราะ
การปฏิรูปประเทศบางเรื่อง ทั้ง ๆ ที่ควรท�าส�าเร็จ
ก่อนการเลือกต้ังกลับไม่มีการด�าเนินการอย่าง
จริงจัง เสียโอกาสที่ ไม ่สามารถแก้ป ัญหาเชิง
โครงสร้างหลายเรื่อง เช่น ความเหลื่อมล�้าทางการ
ศึกษา คุณภาพการศึกษา การปฏิรูปองค์กรต�ารวจ 
กระบวนการยุติธรรม การปฏิรูปท้องถิ่น ปัญหาทุน
ที่เข้ามาครอบง�าส่วนต่าง ๆ ของสังคม

ทั้งที่มาตรา ๔๔ และอ�านาจเบ็ดเสร็จล้นมือ 
นี่สะท้อนว่า ถ้าการเมืองกลับมาสู่ภาวะปกติ แบบ
เลือกตั้ง การแก้ปัญหาแบบถอนรากถอนโคนที่จะ

น�าไปสูก่ารปฏริปู คงต้องใช้เวลาอกีนานเพราะขนาด
รัฐบาลทหาร มีเครื่องมือ ค�าสั่งพิเศษพร้อมมากมาย 
ยังท�าไม่ได้

จึงขอฝากเป็นการบ้านอันท้าทายส�าหรับ 
คสช. ที่จะพิสูจน์ตนเองว่า มีโอกาสยึดอ�านาจมา
ทั้งที จะท�าให้คุ้มค่าหรือเสียของ
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บรรณานุกรม
หนังสือพิมพ์แนวหน้า. ประโยชน์ของประยุทธ์ คอลัมน์เจิมศักดิ์ขอคิดด้วยคน เดือน

พฤษภาคม ๒๕๕๙.

ปฏิรูปการเมืองก่อนเลือกตั้ง คสช. ท�าถึงไหนแล้ว เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ คอลัมน์
บทบรรณาธิการ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙.

เพราะบ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตย คอลัมน์กวนน�้าให้ใส เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙.
๒ ปี คสช. ข้อต่อปราบปีศาจทุนสามานย์ผลาญชาติ คอลัมน์วิภาคสื่อเทศ วิเทศสื่อไทย 

เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙.

หนังสือพิมพ์โพสต์ ทูเดย์. ท�าไม่ส�าเร็จ คอลัมน์เหนี่ยวไก เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙.
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ. ย่ีห้อ คสช. ถูกแล้วที่ท�างาน “เพื่ออนาคต” คอลัมน์ลมฟ้าการเมือง 
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เสนาศึกษา

ย้อนต�ำนำน
กำรสร้ำงคลองเชื่อม ๒ ฝั่งทะเลของโลก
ประจกัษ์แจ้งเหน็จริงว่ำ น�ำมำซ่ึงควำมเจริญด้ำนเศรษฐกจิและสังคม  

พลอากาศตรี ณัฏฐอรรจน์ ถวิลหวัง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติ

ศึกษาความเป็นไปได้ในการขุดคลองกระฯ

ก้ำวขำ้มควำมกลัวในอดีต สู่กำรตัดสินใจในปัจจุบัน
คลองเชื่อม ๒ ฝั่งทะเลไทย คือ ควำมยิ่งใหญ่ของโลกในศตวรรษที่ ๒๑

ประเทศที่เจริญแล้ว จะมีความมั่นคง
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา เทคโนโลยี 
และการทหาร ซึง่ในความเป็นจรงิถ้าการเมอืงมัน่คง 
(นักการเมืองดี พรรคการเมืองดี ข้าราชการดี) และ

เศรษฐกจิมัน่คง (ประเทศร�่ารวยมีรายได้เข้าประเทศ
มาก มีเงินเหลือจากรายจ่ายที่จ�าเป็นแล้ว มากพอที่
จะน�าไปพัฒนาประเทศ ในทุก ๆ ด้านแล้ว) ความ
มั่นคงทางด้านสังคมจิตวิทยา เทคโนโลยี และการ
ทหาร ก็จะตามมา

ประเทศไทย มีปัญหาด้านการเมือง รัฐบาล
มกัเกดิจากพรรคร่วมรฐับาล จงึขาดเสถยีรภาพ ขาด
ความต่อเนื่องในการพัฒนาประเทศ มีการโกงทาง
ด้านนโยบายและการบริหาร จึงเกิดการรัฐประหาร

ยึดอ�านาจหลายครั้ง ท�าให้เป็นจุดอ่อนของประเทศ 
ด้านเศรษฐกิจมีรายได้เข้าประเทศเมื่อหักรายจ่าย
แล้ว แทบไม่เหลือเงินมาพัฒนาประเทศ ซึ่งรายได้

ประจ�านั้นก็จ่ายอย่างจ�ากัด ทั้งค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
เงินเดือน สาธารณูปโภค สิ่งอ�านวยความสะดวก 
สวัสดิการและการบริการ ท�าให้ความมั่นคงในด้าน
ที่เหลือยังไม่ดีพอ ระหว่างนี้ประเทศไทยอยู่ระหว่าง

ปฏิรูปประเทศ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้จึงมุ่งเน้น
ที่จะขจัดการโกงให้หมดไปจากระบบการเมืองไทย 
ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าผลจะออกมาอย่างไร 

ท�าไมรายได้เข้าประเทศของเราจึงน้อย ก็
เพราะเรายังท�าแบบเดิมรายได้หลักจากการส่งออก
และการบรกิาร ซึง่ทัง้สองอย่างล้วนมคีูแ่ข่ง นอกจาก
นี้สินค้าทางการเกษตรก็ยังต้องพึ่งพาธรรมชาติเป็น

ส่วนใหญ่ กีปี่มาแล้วทีเ่ราท�าแบบนีค้นส่วนใหญ่ของ
ประเทศจึงไม่สามารถก้าวข้ามความยากจนไปได้ 
ด้านเทคโนโลยีก็ไม่มีอะไรที่ประสบความส�าเร็จ
อย่างเด่นชัดจนถึงขั้นการผลิตและส่งออกได้ 

กลุ่มประเทศอาเซียน ๑๐ ประเทศ รวมทั้ง
ประเทศไทย ไม่ว่าจะแสดงท่าทีว่ามีความสามัคคี
ต่อกันมากเพียงไร แต่ลึก ๆ แล้วผลประโยชน์ของ
ประเทศตนก็ต้องมาก่อนทั้งนั้น ซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่มี
ใครรู้ว่าเงินจะไหลเข้าหรือไหลออกมากกว่ากัน ต้อง
รู้เขารู้เราให้ดี เรื่องรู้เขานั้นเป็นเรื่องยาก แต่รู้เรานี่สิ
ถ้าเรารู้ไม่หมดและไม่พยายามเรียนรู้ว่าเรามีดีอะไร

บ้าง ก็เลยไม่น�าสิ่งดี ๆ ที่เรามีอยู่มาใช้ประโยชน ์ใน
การพัฒนาประเทศได้น่ีสิ น่าเจ็บใจจริง ๆ 
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ประเทศในกลุ่มโอเปคผู้ผลิตน�้ามันรายใหญ่
ของโลก และประเทศอื่นท่ีผลิตน�้ามันเป็นสินค้าส่ง
ออกหลักสามารถน�าเงินที่ได้ไปพัฒนาประเทศของ
ตน ท�าให้ประชาชนของตนมีความเป็นอยู่อย่างสุข
สบายเพราะมีการบริหารจัดการที่ดี แต่น�้ามันก็มี  
วันที่จะหมดและอาจลดความส�าคัญลงได้ เมื่อมี
พลังงานอื่น ๆ ทดแทน

ประเทศสิงคโปร์ ใช้ช่องแคบมะละกาเป็น
ยุทธศาสตร์ สร้างรายได้เข้าประเทศ จากการสร้าง

ท่าเรือและสิ่งอ�านวยความสะดวกให้กับขบวนเรือ
สินค้าที่ผ่านไป-มา เป็นจ�านวนที่มากขึ้นทุกปี พร้อม
กับการท�าให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการผลิต และ
ศูนย์กลางการค้า ถึงประเทศจะเล็กแต่มีอิทธิพลต่อ
การค้า และการก�าหนดราคาสินค้าบางอย่างใน
ภูมิภาคนี้

การขนส่งสินค้าทางทะเลเป็นการขนส่งที่มี

ค่าใช้จ่ายต�่าที่สุด และเป็นความจ�าเป็นที่จะต้องใช้
เส้นทางที่สะดวกและประหยัดที่สุดเป็นเส้นทาง
ประจ�า จึงท�าให้ประเทศอียิปต์ขุดคลองสุเอชเชื่อม
ทะเลแดง และทะเลมิเตอร์เรเนียนมีความยาว  
๑๘๓ กม. ประเทศปานามาขุดคลองปานามาเชื่อม
มหาสมุทรแอตแลนติก และมหาสมุทรแปซิกฟิกมี
ความยาว ๗๗ กม. ในขณะเดียวกัน ขณะน้ีประเทศ

นิคารากวัซึง่อยูท่ศิเหนือของประเทศปานามาก็ก�าลงั
เริ่มขุดคลองนิคารากัวเหนือคลองปานามาขึ้นไป
เพียง ๙๒ กม. ซ่ึงทั้งคลองสุเอชและคลองปานามา
กไ็ด้มกีารขยายคลองและปรบัปรงุคลองแล้ว จะเหน็

ได้ว่าเส้นทางการเดนิเรอืสนิค้าและเรอืบรรทุกน�้ามนั
มีความส�าคัญต่อการขนส่งสินค้าของประเทศต่าง ๆ 
ในโลก 

ประเทศไทยตัง้อยูใ่นเส้นทางการเดนิเรอืของ
โลก หากขุดคลองเชื่อมสองฝั่งไทยตรงภาคใต้ เชื่อม
อ่าวไทยและมหาสมุทรอินเดียในเส้นทางท่ีเหมาะ
สมให้มีความกว้างและความลึกเพียงพอที่ เรือ

บรรทุกน�้ามันขนาดใหญ่ที่สุด และเรือบรรทุกสินค้า
ตู ้คอนเทรนเนอร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีเคยผ่านช่องแคบ

มะละกา ผ่านไป-มา ได้สะดวก สร้างท่าเรือทั้งสอง
ฝั ่งทะเลและสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งสองฝั ่ง
คลอง ซึ่งมีการศึกษาความเป็นไปได้ในขั้นต้นแล้วก็

จะท�าให้เรือสินค้าส่วนหนึ่งมาใช้เส้นทางผ่านคลอง
ไทย แทนช่องแคบมะละกา ซึ่งมีความหนาแน่นมา
ต้ังแต่ ๑๐ ปีที่แล้ว นอกจากนี้ช่องแคบมะละกา ยัง
มีปัญหาเรื่องโจรสลัดและเกิดลมมรสุมรุนแรงจน

ท�าให้เรือล่ม เพราะช่องแคบมะละกามีความยาว 
๑,๐๘๐ กม. ส่วนที่กว ้างบริเวณทางเข้ากว้าง
ประมาณ ๘ กม. และช่วงทีแ่คบทีส่ดุกว้าง ๒.๔ กม. 
ส่วนคลองไทยนัน้จะมคีวามยาวประมาณ ๑๒๐ กม. 
กว้างประมาณ ๓๕๐-๕๐๐-๘๐๐ เมตร สมมติว่าถ้า

ก�าหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๒ ฝั่งคลอง โดยรวม
ความกว้างของคลองด้วยแล้วเป็น ๕ กม. จะมีพื้นที่ 
๒ ฝั่งคลอง รวมคลองด้วยเท่ากับ ๖๐๐ ตร.กม. ๑ 
ตร.กม = ๖๒๕ ไร่  รวมพื้นที่ ๓๗๕,๐๐๐ ไร่ ถ้าเรา
คิดเพียงครึ่งเดียว = ๑๘๗,๕๐๐ ไร่ ก็จะเป็นพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษที่สร้างงานและรายได้ให้กับชาติอีก
ทางหนึ่ง ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลไทยจะต้องศึกษา
ความเป็นไปได้อย่างจริงจังว่าเราจะขุดคลองไทย
เชือ่มสองฝ่ังทะเลได้หรอืไม่ อย่างไร ซึง่คณะรฐัมนตรี
ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติศึกษาความ
เป็นไปได้ในการขุดคอคอดกระเพื่อแก้ปัญหาวิกฤติ
เศรษฐกิจของชาติ ต้ังแต่ปี ๒๕๔๔ มาแล้ว แต่การ

ด�าเนนิการยงัไม่เป็นรปูธรรมเพราะมปัีญหาการเมอืง
ตลอดมา และไม่มีรัฐบาลใดน�าเรื่องนี้มาด�าเนินการ
อย่างจริงจัง โครงการนี้น่าจะมีความส�าคัญอย่าง
มากเพราะประเทศไทยเคยมีความคิดที่จะด�าเนิน
การตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
รัชกาลที่ ๑ สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า    
เจ้าอยู ่หัว รัชกาลที่ ๔ สมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ สมัยพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เพื่อ
ประโยชน์แก่ประเทศชาติแต่ก็มีอุปสรรคหลายอย่าง 

จึงไม่สามารถเริ่มด�าเนินการได้ และเมื่อสิ้นสุด
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แม้แต่จะศกึษาความเป็นไปได้อย่างจรงิจงักย็งัไม่ท�า
นักธุรกิจและนักการเมืองของประเทศอ่ืน 

คงจะสงสยัว่าท�าไมประเทศไทยซึง่อยูใ่นเส้นทางการ
เดินเรือที่ส�าคัญของโลก จึงไม่ท�าอะไรเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศให้ไปสู ่การเป็น
ประเทศที่เจริญแล้ว ทั้งที่ที่ตั้งของประเทศอยู ่ใน

ท�าเลทอง หนึ่งเดียวในโลกที่สามารถท�าโครงการนี้
ได้ ถ้าเอาแผนทีโ่ลกมากางดจูะรูว่้า ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางของอาเซยีน เป็นศูนย์กลางของเอเชยีและ
ของโลก ทางทะเลนั้นก็อยู่ในเส้นทางการเดินเรือ ซึ่ง

มีเรือบรรทุกน�้ามัน และเรือบรรทุกสินค้าตู้คอนเทน 
เนอร์ที่มีจ�านวนเรือที่ใช้เส้นทางนี้มากที่สุดในโลก 
แค่เพียงประเทศไทยขุดคลองเชื่อม ๒ ฝั่งทะเล ตรง
จุดที่เหมาะสม ให้มีความกว้างและความลึกที่เรือ 
ทุกชนิดในโลกสวนทางผ่านไป-มาได้สะดวกและ

ปลอดภัย ท�าท่าเรือและสิ่งอ�านวยความสะดวกทั้ง
ระบบ ทั้งสองฝั่งทะเล เพื่อดึงดูดเรือเดินทะเลให้มา
ใช้บรกิาร ท�าพืน้ทีส่องฝ่ังคลองให้เป็นศนูย์กลางการ
ผลติ ทัง้สนิค้าภาคอตุสาหกรรม ภาคการเกษตรและ
การท่องเที่ยว เป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุน 
มีที่ประชุมและสัมมนาให้ประเทศต่าง ๆ ในโลก มา
เจรจาการค้ากันที่นี่ พูดง่าย ๆ ก็คือ ประเทศไทยจะ
กลายเป็นศนูย์กลางการผลติ ศนูย์กลางการค้า และ
ศูนย์กลางการขนส่งสินค้าไปในตัว ด้วยโครงการนี้

จะท�าให้เกิดรายได้เข้าประเทศ จากกิจกรรมต่าง ๆ 
ในรูปของภาษีค่าธรรมเนยีมและอ่ืน ๆ จากผูป้ระกอบ
การอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เสมือนเป็นเครื่อง 
พิมพ์ธนบตัรของคนไทยท่ีสามารถพิมพ์ธนบตัร
ทุกชนิดในโลกให้คนไทยได้ใช้อย่างไม่สิ้นสุดจน  
ชั่วลูกชั่วหลานไทย รายได้ของประเทศไทยจาก

โครงการนี้ สามารถน�าไปสร้างความเจริญให้กับ
ประเทศใน   ทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านความมั่นคง 
ประเทศไทยจะมีอาวุธยุทโธปกรณ์ ที่ใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยไว้ใช้เพื่อรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์
ของชาติ ได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย แล้วชาวไทย
ทุกคนก็จะได้อยู่ดี กินดี เหมือนกับประเทศที่เขา

สงครามโลกครั้งที่ ๒ ประเทศอังกฤษได้ยึดครอง
ประเทศมาเลเซียและสิ งคโปร ์แล ้ว  ก็ ยังให ้

ประเทศไทยท�าสญัญาว่าจะไม่ขดุคอคอดกระเพราะ
คงคิดว่า ถ้าประเทศไทยขุดคอคอดกระส�าเร็จเป็น
เส้นทางเดินเรือแห่งใหม่จะต้องเป็นการขัดผล
ประโยชน์กับประเทศ ของตนอย่างแน่นอน แต่ต่อ
มาสญัญาดงักล่าวกถ็กูยกเลิกไปแล้ว และตัง้แต่นัน้
มา ก็มักจะมีข่าวลือว่าหากประเทศไทยคิดจะขุด
คอคอดกระทีไรก็จะถูกบางประเทศที่ได้ประโยชน์
จากช่องแคบ มะละกาขดัขวางมาโดยตลอดจรงิหรอื
ไม่ ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่ ประกอบกับพฤติกรรมการ

ท�างานของนักการเมืองไทยโดยภาพรวมที่ผ่านมา ก็
มีลักษณะผลประโยชน์ของพรรคการเมืองและฐาน
ของคะแนนเสียงต้องมาก่อน ดังนั้นหากมีเรื่องใดที่
น่าจะมีประโยชน์ต่อประเทศไทย เช่น โครงการขุด
คอคอดกระ (ในสมยันัน้ยงัไม่ได้พจิารณาเส้นทางใด
เส้นทางหนึ่ง เป็นเส้นทางหลัก จึงใช้ชื่อ คอคอดกระ
ไปก่อน) ซึ่งเป็นโครงการที่ใหญ่มาก นักการเมือง

และพรรคการเมอืงทีผ่่านมากไ็ม่กล้าท�าและอ้างโน่น
อ้างนี่เป็นเหตุผลของความไม่พร้อมมาตลอด แต่
เรือ่งจรงิ ๆ ก็คงเป็นทีร่ฐับาลทีบ่รหิารประเทศมาจาก
พรรคร่วมรัฐบาล ความเห็นอาจจะไม่สอดคล้องกัน 

บางพรรคอยากให้ท�า แต่บางพรรคไม่อยากให้ท�า 
เพราะกลัวผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นแล้วท�าให้
คะแนนเสียงของพรรคตนถูกลดคะแนนนิยม หรือ
เกิดการอิจฉาผลงานที่ไม่อยากให้พรรคแกนน�าได้
คะแนนนิยมไปหากผลงานส�าเร็จ หรืออาจมีนักการ
เมอืงของเราบางคนบางพรรคแอบไปรบัผลประโยชน์
จากประเทศท่ีกล่าวมาแล้ว ซึ่งถ้าเป็นจริงก็คงหา

หลักฐานเอาผิดไม่ได้ ตัวอย่างท่ียกมาน้ีก็เลยท�าให้
นักการเมืองและพรรคการเมืองอยู่น่ิง ๆ ดีกว่า ทั้ง ๆ 
ที่นักการเมืองหลายคน และคนไทยหลาย ๆ คน ก็
เห็นด้วยว่า ถ้าขุดคลองกระเสร็จแล้วจะเกิดผล
ประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลแก่ประเทศไทยไป
จนช่ัวลูกชั่วหลานก็ตาม แต่ก็เพราะว่าผลประโยชน์
ของพรรคต้องมาก่อน โครงการนี้จึงไม่เกิดขึ้นสักที 
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เจริญแล้ว ความจริงไม่ใช่เฉพาะนักธุรกิจและ
นักการเมืองของประเทศอื่นท่ีมีความสงสัยในเร่ืองน้ี 
เพราะนักธุรกิจไทย นักการเมืองไทย และคนไทยทั้ง

ชาต ิกม็คีวามสงสยัเช่นกนัว่าท�าไม ท�าไม และท�าไม 
เราอยู่กับขุมทองแท้ ๆ แล้วท�าไมคนไทยยังจนอยู่ 

ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทั้งชาติจะถามรัฐบาล
ว่าท�าไมรัฐบาลไทยจึงไม่ตกลงใจขุดคลองเชื่อมสอง
ฝั่งทะเลไทย เพ่ือสร้างความเจริญให้กับชาติไทย
เสียที คณะกรรมการแห่งชาติก็มีอยู่แล้ว ควรเร่งรัด

ผลการศกึษาความเป็นไปได้เพือ่ด�าเนนิการในขัน้ต่อ
ไปอย่างจรงิจงั ปัญหาด้านผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม
ต้องมีอย่างแน่นอน แต่ถ้าท�าแล้วผลประโยชน์ส่วน
ใหญ่เกิดขึ้นต่อประเทศไทย คนไทยได้ผลประโยชน์
ทั้งระยะสั้น ระยะยาว ก็ควรพิจารณาหาหนทาง แก้
ปัญหาเหล่านั้นให้ได้ข้อยุติที่ดีที่สุดโดยเร็ว ปัจจุบัน
นี้มีนักวิชาการ นักธุรกิจ และวิศวกรได้เสนอความ

คิดที่จะด�าเนินการไว้หลายประการ สรุปรวมความ
แล้วกค็อืมคีวามเป็นไปได้ทีจ่ะท�า มคีวามคุม้ค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนไทย โครงการนี้ควรเป็น
วาระแห่งชาติที่คนไทยทุกคนต้องให้ความส�าคัญใน
การศึกษา ท�าความเข้าใจ ข้อดี ข้อเสีย และความ
เป็นไปได้ รวมทั้งผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นอย่าง
ละเอียดถ่ีถ้วนรอบคอบ ช่วยกันผลักดันให้โครงการ

น้ี เริม่ต้นด�าเนนิการในรฐับาลชดุน้ี ซึง่มเีอกภาพมาก
ท่ีสุดที่สามารถชี้ชะตาและแก้ปัญหานานาประการ
ของชาติได้ดีที่สุด  จะเรียกว่าเป็นความหวังสุดท้าย
ของคนไทยทั้งชาติก็ว่าได้ เพราะถ้าหากพ้นจาก
รัฐบาลนี้ไปแล้ว แม้ว่าจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มี
ผู ้บริหารประเทศชุดใหม่ ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีพรรค 

การเมืองใดที่กล้าจะน�าโครงการนี้ไปท�าด้วยเหตุผล
ท่ีกล่าวมาแล้ว เมื่อไม่นานมานี้ ฯพณฯ ธานินทร์ 
กรัยวิเชียร องคมนตรี และอดีตนายกรัฐมนตรี ก็ได้
ออกมาพูดสนับสนุนให้รัฐบาลชุดนี้ได้ศึกษาและ

พิจารณาท�าโครงการนี้ 
นับตั้งแต่วันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา 

รฐับาลชดุนีโ้ดยการน�าของ พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ได้ท�าตามสัญญา 
และคืนความสุขให้กับคนไทยทั้งชาติ ได้หลาย
ประการอย่างเป็นรปูธรรม แต่ปัญหาของชาตมิสีะสม
ไว้มาก ตรงข้ามกบัเงินสะสมของชาติ ทีม่อียูน้่อยนดิ 
ประชาชนจึงยังไม่ค่อยจะมีความสุขนัก ก็เพราะไม่

ค่อยจะมีเงินใช้ สิ่งที่รัฐบาลได้ท�ามาแล้วส่วนใหญ่
เป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า เพื่อบรรเทา
ความเดอืดร้อนของประชาชน โครงการทีก่�าลงัท�าอยู่ 
ส่วนหนึ่งก็ท�าต่อจากงานเดิมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่ง
โครงการเหล่านั้นก็ไม่ใช่จะหาเงินเข้าประเทศได้ 
อาจจะท�าให้คล่องตัวได้ แต่กเ็ป็นลกัษณะทีเ่งินหมนุ
ไปหมนุมา แค่ในประเทศของเรา ถ้าจะให้ดีกต้็องหา
ทางให้เงินจากภายนอกประเทศหลั่งไหลเข้ามาใน
ประเทศให้มากที่สุด และมากกว่าเงินที่ไหลออกไป 

ซึง่มากเท่าไหร่กย็ิง่ด ีสิง่ทีท่่านได้ท�าให้กบัคนไทยมา
แล้วนั้นยังไม่สามารถท�าให้คนไทยก้าวพ้นความ
ยากจนได้ ขอให้ท่านได้ย้อนดูประวัติศาสตร์การ 
เมอืง และการด�าเนนินโยบายทางเศรษฐกจิของไทย
ในช่วงที่ผ่านมา ก็เป็นแบบเดิม ๆ ไม่ได้มีอะไรที่
แปลกใหม่ที่ท�าให้ตื่นเต้นเป็นความหวังของชาติได้
เลย วิธีที่จะมองว่าตัวเราเป็นอย่างไรนั้น ก็ต้อง
สมมติเราเป็นคนอื่นมองเรา อย่างเปรียบเทียบว่า
ข้อดี ข้อเสียที่เป็นอยู่มีอะไร มองเปรียบเทียบกับ  

คนอ่ืนที่เขาเจริญกว่าเราว่า เขาท�าอะไร ท�าอย่างไร 
แล้วเราท�าอะไร ท�าอย่างไร จึงตามเขาไม่ทัน 
วัฒนธรรมองค์กรของเราที่มีมาอย่างยาวนานจนฝัง
รากลึกอยู่ในสังคมไทยนั้น หากไม่ดีก็ต้องเปลี่ยน 
แปลงแก้ไขขุดรากถอนโคนให้สิ้นซากเพื่อพัฒนา
ประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่าง ถาวรและ
ยั่งยืนตลอดไป ผู้น�าต้องกล้าตัดสินใจกล้าได้กล้า
เสีย ๓๐๐ กว่าปีมาแล้วที่คนไทยคิดจะท�า
โครงการน้ี จากวันน้ันจนถึงวันน้ี ไม่มีเวลาไหน
อีกแล้วที่จะเหมาะสมเท่ากับวันนี้ เวลานี้ ที่จะ
เริม่โครงการประวตัศิาสตร์เพือ่สร้างความเจรญิ
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ให้กับชาติไทยและคนไทยทั้งชาติ รัฐบาลชุดนี้
ท�าได้มากกว่าสิ่งที่ท�ามาแล้ว อะไรที่ท่านคิดว่า
ส�าคัญนั้น ไม่ส�าคัญไปกว่าการท�าให้เงินไหลเข้า
ประเทศ เพือ่น�าเงนิน้ันเข้ามาพฒันาประเทศในทุก ๆ 
ด้าน และท�าให้คนไทยกนิดอียูด่ใีนทีส่ดุ เวลาทีเ่หลอื
นั้นท่านสามารถที่จะเริ่มต้นจัดท�าโครงการนี้ ซึ่ง
เปรียบเสมือนการท�าเครื่องพิมพ์ธนบัตรที่สามารถ
พิมพ์ธนบัตรได้ทุกสกุลในโลกให้คนไทยได้ใช ้    
อย่างไม่สิ้นสุด จนชั่วลูกชั่วหลานไทย น่ีคือการแก้
ปัญหาที่แท้จริงอย่างเป็นไปได้บนผืนแผ่นดินไทย    
ที่พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์และบรรพบุรุษ
ของไทยที่ได้เสียสละเลือดเน้ือและชีวิตรักษาแผ่น
ดินนี้ไว้ให้ กับคนไทยทุกคนตราบจนทุกวันนี้ ถึง
เวลาแล้วที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. จะให้ศึกษาความ
เป็นไปได้อย่างจริงจังว่าสมควรหรือไม่ที่จะขุด
คลองเชื่อมสองฝั่งทะเลไทยสร้างไทยให้เจริญ
ยั่งยืนนาน 

“...ไม่ว่าเวลานี้หรือเวลาไหน เราก็คงจะต้อง

ช่วยตัวเองต่อไป ด้วยก�าลังแรง ก�าลังทรัพย์ของเรา 
ทุกวันนี้ประเทศไทย ยังมีทรัพยากรพร้อมมูล ทั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรบุคคล ซึ่งเรา

สามารถน�ามาใช้เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ และ
เสถียรภาพอันถาวรของบ้านเมืองได้เป็นอย่างดี ข้อ
ส�าคัญเราต้องรู้จักใช้ทรัพยากรนั้นอย่างฉลาด โดย
มุง่ถงึประโยชน์อย่างแท้จรงิ ทีจ่ะเกดิแก่ประเทศชาติ 
ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยืนยาว...”

พระราชด�ารัส พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวฯ ในการเสด็จออกมหาสมาคมในงาน
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 
๒๕๒๙ (๕ ธ.ค. ๒๕๒๙)

ขงจือ้นกัปราชญ์ชาวจนี กล่าวว่า คนทีร่�า่รวย
นั้นมีอยู่สามจ�าพวกคือ 

คนที่เกิดมาในตระกูลร�่ารวย หรือรวยมาแต่
ก�าเนิด

คนที่ท�ามาค้าขายจนร�่ารวย
คนที่รวยมาด้วยการโกง
เรื่องนี้เป็นความจริงทางสังคมของทุก ๆ 

ประเทศ ในสังคมโลกก็เช่นกัน ประเทศใดรู้จักท�ามา
ค้าขาย ก็จะกลายเป็นประเทศที่มั่งค่ังร�่ารวย 
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พล.อ.มนู  สายัณห์นิโครธ

นักเรียนนายร้อย
อ่านตรงนี้ 

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้เขียนรื้อหนังสือ 
เก่า ๆ ที่มีอยู่มากมาย ผูกมัดแน่นน�าไปชั่งกิโลขาย 
เสียดายมากเคยบริจาคให้บรรดาโรงเรียน ห้องสมุด
ไปหลายแห่งแล้ว ที่เหลืออยู่นี้คิดว่ามีคุณค่าไม่มาก
นัก ค้นไปพบบันทึกเก่าที่รวบรวมเรื่องราวของ
ประเทศไทยในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
ซึ่งนับเป็นพระมหากษัตริย์ของไทย องค์ท่ี ๒๙  หรือ
รัชกาลที่ ๒๙ โดยนับรัชกาลที่ ๑ จากพ่อขุนศรี      
อินทราทิตย์แห่งกรุงสุโขทัย

สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นพระราช 
โอรสในสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เหตุการณ์ก่อน
ท่ีจะทรงเสดจ็ขึน้ครองราชย์น้ัน สรปุย่อได้ดงัน้ี

ก่อนที่พระเจ้าปราสาททองสวรรคต ได้มี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ราชสมบัติแก่ 
เจ้าฟ้าไชย เป็นรัชทายาทผู้สืบราชสมบัติต่อจาก
พระองค์ เพราะเห็นว่าเป็นพระโอรสองค์โต (สมเด็จ
พระนารายณ์มหาราชเป็นพระราชโอรสในสมเด็จ
พระเจ้าปราสาททองกับพระมเหสี มีพระขนิษฐา ๑ 
พระองค์ พระนามว่า พระราชกัลยาณี มีพระเชษฐา
และพระอนุชา ต่างพระมารดา ๕ พระองค์ คือ 
สมเด็จเจ้าฟ้าไชย เจ้าฟ้าอภัยทศ พระไตรภูจนา    
ทิตยวงศ์ พระองค์ทอง และพระอินทราชา)

เมื่อสมเด็จเจ้าฟ้าไชยขึ้นครองราชย์ พระ
นารายณ์ราชกุมาร กับพระราชกัลยาณีก็ลอบหนี
ออกจากพระบรมมหาราชวัง ไปหาพระศรีสุธรรม  
ซึ่งเป็นพระเจ้าอาเพราะเป็นพระอนุชาของพระเจ้า

ปราสาททอง ได้น�าทหารมาบุกวังหลวง จับสมเด็จ
เจ้าฟ้าไชยส�าเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์ แล้วน�าพระ 
บรมศพไปฝังไว้ ณ สุสานวัดโคกพระยา อันเป็นที่
เกบ็พระบรมศพอดตีพระมหากษตัรย์ิทีถ่กูส�าเรจ็โทษ
มาแล้วทุกพระองค์ จากนั้น พระนารายณ์ราชกุมาร
ก็ถวายราชสมบัติให้แก่พระศรีสุธรรม

สมเด็จเจ้าฟ้าไชย รัชกาลที่ ๒๗ ครองราชย์
ใน พ.ศ. ๒๑๙๙ เป็นเวลา ๖ เดือน และพระศรี       
สธุรรมเสดจ็ขึน้ครองราชย์เป็น รชักาลที ่๒๘ ได้เพยีง 
๒ เดือน ก็ถูกพระนารายณ์ราชกุมารซึ่งด�ารง
ต�าแหน่งเป็นพระมหาอุปราช น�าก�าลังทหารและ
บรรดาขนุนางเข้าโจมตวีงัหลวง มกีารต่อสูฆ่้าฟันกนั
เสียเลือดเนื้อมากมาย ด้วยเหตุที่พระศรีสุธรรมราชา
ไม่สนพระทยัในการบรหิารบ้านเมอืง มกัมากในกาม 
คิดจะน�าพระราชกัลยาณี พระขนิษฐาของพระ
นารายณ์ราชกุมารเป็นพระชายา (เนื้อความตาม 
หน้า ๒๘-๒๙, พระราชพงศาวดารฉบับพระราช
หัตถเลขา โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
พระยาด�ารงราชานุภาพ)

สมเด็จพระนารายณ์เสด็จขึ้นครองราชย์  
รวมเวลาได้ ๓๒ ปี (พ.ศ. ๒๑๙๙-๒๒๓๑) ทรงเฉลิม
พระนามว่า “สมเด็จพระบรมราชาธิราช รามาธิบดี
ศรีสรรเพชญ์ บรมมหาจักรพรรดิศวร ราชาธิราชรา
เมศวรธราธบิดี ศรสีฤษดิรกัษสงัหาร จกัรวาฬาธเิบน
ทร สุริเยนทราธิบดินทร์ หริทรินทราธาดาธิบดี ศรีสุ
วิบุลย์คุณอขนิษฐจิตรรุจีตรีภูวนาทิตย ฤทธิพรหม
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เทพา ดิเทพบดินทรภูมิทราธิราช รัตนากาศมนุวงศ์
องเอกาทศรศ วิสุทธยโสดมบรมอาชวาธยาศัย 
สมุทัยดโรมนต์อนนตคุณวิบุลยสุนทร บวรธรรมมิ
กราชเดโชไชยไตรโลกนาถบดนิทร วรนิทราธริาชชาติ
พิชิต ทิศพลญาณสมันต์ มหันตวิปผาราฤทธิไชย ไอ
ศวรรยาธปัิตขัตตยิงศ์ องค์ปรมาธบิดตีรภีวูนาธเิบศร 
โลกเชษฐวสิทุธมกฏุรตันโมล ีศรปีระทมุสรุยิวงศ์องค์
สรรเพชญ์พุทธางกูรบรมบพิตร พระพุทธเจ้าอยู่หัว”

พระนามนี้ยาวมาก และผู ้เขียนไม่เคยได้
เรียนรู้ในสมัยที่ก�าลังศึกษาเล่าเรียนเลย เมื่ออ่านดู
ในครั้งแรก และหลาย ๆ ครั้งต่อมาก็ไม่แปลกใจ
อะไร จนกระทั่งแก่ตัวแล้วค้นเอกสารพบน�ามาเขียน
เล่าให้นักเรียนนายร้อยได้ความรู้ ก็เห็นที่สะดุดตา
สะดุดใจตรงค�าท้ายของพระนาม คือ “พระพุทธเจ้า
อยู่หัว” ซึ่งจะเป็นค�าเดียวกับค�าที่ใช้ในปัจจุบันว่า 
“พระเจ้าอยู่หัว” หรือไม่นั้น ไม่ทราบเลยจริง ๆ แต่
ท้ายพระนามของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนี้ 
แสดงว่าทรงนบัถอืพระพทุธศาสนา ชดัเจนทีส่ดุ ฝรัง่
มังค่าจะมาชวนเข้ารีต เปลี่ยนการนับถือศาสนา ก็ดู
พระนามก็แล้วกัน

ตามหลกัการสงครามในปัจจบุนั พลงัอ�านาจ
ของชาติในโลกสมัยใหม่นี้มีอ�านาจสูงสุดลดหลั่นไป
ตามล�าดับคือ พลังทางเศรษฐกิจ พลังทางสังคม -
จิตวิทยา พลังทางการเมือง พลังทางการทหาร และ
พลังอ�านาจทางวิทยาศาสตร์ - เทคโนโลยี ดังนั้นใน
สมยัของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงเปิดประเทศ 
คบหากับชนชาวต่างชาติมากมาย มีการค้าขายการ
เจริญสัมพันธไมตรี และยอมให้ชาติตะวันตกเข้ามา
เผยแผ่ศาสนา ซึ่งเป็นเหตุผลส�าคัญที่ท�าให้บรรดา
ชาติตะวันตกยอมรับนับถือกรุงศรีอยุธยา (ฝรั่งเรียก 
โยเดีย หรือจูเดีย JUDIA และทราบจากการอ่าน
เอกสารบางเล่ม คนมอญ - พม่า ก็เรียกคนไทยใน
สมัยนั้นว่า โยเดีย คือ อยุธยา นั่นเอง)

ในการค้าขาย และตดิต่อกับชนชาตติะวนัตก
นั้น ได้มีการต่อเรือก�าปั่นหลวง มีการจัดตั้งระบบ
ราชการทางด้านกรมพระคลังสินค้า มีฝรั่งชาติกรีก 
ชื่อ คอนสแตนติน ฟอลคอน มารับราชการ ได้รับ

การแต่งต้ังเป็น เจ้าพระยาวิชเยนทร์ ฝรั่งพ่อค้าชาว
ฝรัง่เศสมบัีนทกึไว้ว่า “ในชมพทูวปี ไม่มเีมอืงใดทีจ่ะ
แลกเปลีย่นสนิค้าได้มากเท่ากบัในสยาม สนิค้าชนดิ
ใดก็ตาม เมื่อได้ส่งเข้าไปในประเทศสยามแล้วเป็น
อันขายได้ดีมาก และการซื้อขายกันนี้ก็ได้ใช้เงินสด
ทั้งนั้น” ข ้อความนี้ผู ้ เขียนยังมีข ้อสงสัยอยู ่บาง
ประการ เช่น ในภาพวาดแผนที่บางภาพก็เขียนว่า 
JUDIA บางภาพก็เขียนว่า SIAM ไม่ทราบว่าท�าไม
ใช้ไม่เหมือนกัน และเงินสดในสมัยนั้น เป็นเงินอะไร 
ตระกูลใด ก็จะรอค้นคว้าตามแต่โอกาสต่อไป

มีบันทึกว ่าชนชาติตะวันตกที่ เข ้ามากรุง
ศรีอยุธยานั้น จัดได้ ๔ ชาติส�าคัญคือ

๑. โปรตุเกส เป็นชนชาติแรก เข้ามาใน พ.ศ. 
๒๐๖๑ ในสมยัสมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่๒ ซึง่เป็นพระ
ราชโอรสของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระนาม
เดิมคือ พระเชษฐาธิราช เหตุการณ์ส�าคัญในสมัยนี้
คือการปรับปรุงทางการทหาร เพราะโปรตุเกส น�า
ปืนไฟเข้ามาใช้ พระองค์จงึทรงจดัให้มกีารแต่งต�ารา
ว่าด้วยการรบขึ้น เช่น การจัดกระบวนทัพ การตั้ง
ค่าย การเดินทัพ การเข้าจู ่โจม และการตั้งรับ 
เป็นต้น มีการจัดท�าบัญชีพล เรียกว่า “การท�า
สารบาญชี” เพื่อให้รู้ว่าก�าลังไพร่พลมีมากน้อยเพียง
ใด โดยจัดต้ังกรมสุรัสวดีขึ้น (คือ สัสดี ในปัจจุบัน) 
เรื่องเหล่านี้ใน รร.จปร. สมัยที่ผู้เขียนศึกษาอยู่ก็ไม่
เคยได้เรียนรู้เลย

กรมสุรัสวดี มีหน้าที่ท�าบัญชีหางว่าว บันทึก
ว่า ขุนนางผู้ใดมี เลก ในสังกัดอยู่เป็นจ�านวนเท่าใด 
(เลก หมายถึง ไพร่ ที่เป็นชาย มีหน้าที่ต้องมาเป็น
ทหารโดยมีอายุระหว่าง ๑๘-๖๐ ปี ยกเว้นผู้ที่มีบุตร
ชายเป็นทหาร ๓ คนแล้ว จะได้พ้นหน้าที่ 

ชายอายุ ๑๘ ปี ต้องขึ้นทะเบียนไว้แล้วท�า 
การฝึกหัด เรียกว่า ไพร่สม

เมือ่อาย ุ๒๐ ปี เข้าเป็นทหารเรยีกว่า ไพร่หลวง
ผู้ใดไม่มาเป็นทหาร แต่มีสิ่งของตอบแทน 

เรียกว่า ไพร่ส่วย
พิธีการเรียกพล และการถือน�้าพระพิพัฒน์

สัตยา เกิดขึ้นในสมัยนี้
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๒. ฮอลันดา เป็นชนชาติที่ ๒ เข้ามาใน พ.ศ. 
๒๑๔๑ ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เวลา
เดียวกันนี้ สเปนเข้าไปในเมืองเขมร และมีหนังสือ
บางเล่มกล่าวว่า พระยาจนีจนัตหุนโีดยเรอืของสเปน

๓. อังกฤษ เป็นชนชาติที่ ๓ เข้ามาใน พ.ศ. 
๒๑๕๕ ในสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรถ

๔. ฝร่ังเศส เป็นชนชาติที่ ๔ เข้ามาใน พ.ศ. 
๒๒๐๕ ในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ท�าไม สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จึงต้อง
สร้างเมืองลพบุรี เป็นราชธานีเพิ่มขึ้น อาจารย์ 
พันเอก เชวง  เมาลานนท์ อาจารย์กองวิชาประวัติ 
ศาสตร์ รร.ต.ท.ศวจ.บก.ทหารสูงสุดในสมัยที่ผู้เขียน 
เป็น นตท. สอนไว้ว่า สมเด็จพระนารายณ์สร้าง
ลพบุรีเป็นวังหลวงแห่งท่ีสอง ก็เพื่อการป้องกัน
ประเทศ เพราะขณะนั้นกรุงศรีอยุธยามีฝรั่งเข้ามา
ติดต่อค้าขายเป็นจ�านวนมาก ชัยภูมิของกรุงศรี 
อยุธยา เป็นลักษณะของแผ่นดินที่มีแม่น�้าล้อมรอบ 
หากมีการขัดแย้งกับคนต่างชาติ กรุงศรีอยุธยาจะ
เสยีเปรยีบ เพราะเรือสนิค้าของชาวต่างประเทศ ซ่ึงมี
อาวธุรนุแรงกว่าล้อมรอบกรงุศรีอยุธยาอยู่ พดูง่าย ๆ 
ว่า ฝร่ังมีเรือรบ+เรือสินค้า หากรบกันเราจะแพ้โดย
ง่าย ดังนั้นเมื่อไปอยู่ท่ีลพบุรีเป็นแผ่นดินแห้งแล้ง 
เรือรบและปืนใหญ่ไปล�าบาก รบกัน ฝ่ายไทยจะได้
เปรียบ พอจะจ�าได้มีเพียงเท่านี้ แต่เมื่อค้นคว้ามาก
เข้า จึงได้ทราบว่า ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราชนี้ ตรงกับรัชสมัยแผ่นดินจีนคือ จักรพรรดิ 
คงัซี ซ่ึงเป็นฮ่องเต้จีนทีค่รองราชย์นานทีส่ดุ เฉยีนหลง
ฮ่องเต้ หลานชายต้องยอมสละราชย์เมื่อจะครอง
ราชย์ยาวนานเกินปู่ ผู้อ่านบางท่านอาจทราบเรื่องนี้
ดี ส่วน นนร. ต้องเรียนถามครูอาจารย์กันเอาเอง

ส�าเภาไทยไปค้าขายเมืองจีน แต่ไม่เคยได้
ทราบประวัติเลยว่าเป็นฝีมือของขุนนางนามใดบ้าง 
ท่ีเกิดเป็นเรื่องราวในสมัยนั้นก็เหตุที่เกิดการแข่งขัน
ค้าขายที่เมืองจีนกับฮอลันดา ในปี พ.ศ. ๒๒๐๔ 
ฮอลันดาเข้ายึดเรือสินค้าโปรตุเกสท่ีขนถ่ายสินค้า
ของไทยอยู่ในอ่าวตังเกี๋ย เป็นการพิพาทขัดใจกัน
เป็นคร้ังแรก ต่อมาใน พ.ศ. ๒๒๐๗ ไทยก�าลังรบอยู่

กับพม่า (จะเขียนเล่าให้ฟังในตอนท้าย) ชาวจีนได้
ปิดล้อมโรงค้าของชาติฮอลันดา ชาติฮอลันดาก็น�า
กองเรือเข้าปิดอ่าวไทย จับและยึดท�าลายเรือก�าปั่น
ของไทยไปเป็นจ�านวนมาก ท้ายที่สุดต้องมีสนธิ
สญัญาระหว่างไทย - ฮอลนัดาขึน้ ๒ ครัง้ คือใน พ.ศ. 
๒๒๐๗ นี้ และครั้งที่ ๒ ใน พ.ศ. ๒๒๕๐ ซึ่งท�าให้
ไทยอยู่ในระดับสูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต    
ทีเดียว

ดังนั้นสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จึงทรง
วิตกว่ากรุงศรีอยุธยาจะไม่ปลอดภัย จึงทรงให้สร้าง
เมืองลพบุรีขึ้น โดยให้บาทหลวงฝรั่งเศสซึ่งเป็นศัตรู
กับฮอลันดา ท�าการก่อสร้างพระราชวัง ป้อมค่าย 
การประปา การคมนาคม ฯลฯ ตามแบบอย่างยุโรป
ที่ลพบุรี นี้นับว่าเป็นมูลเหตุที่ส�าคัญ

การต่างประเทศ - การเจรญิสมัพนัธไมตรกีบั
ฝรั่งเศส

พระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ แห่งฝรั่งเศส ต้องการ
เผยแผ่ครสิต์ศาสนาได้จดัส่งบาทหลวงเข้ามาส�ารวจ
เพื่อที่จะได้เผยแผ่ศาสนา ระหว่างทางที่จะมาสู่กรุง
ศรีอยุธยา ได้เดินทางผ่านเปอร์เซีย อินเดีย ฯลฯ ซึ่ง
ล้วนแต่กีดกันคริสต์ศาสนา ส่วนกรุงศรีอยุธยาไม่มี
การกีดกันขัดขวาง อีกทั้งยังเป็นเมืองศูนย์กลางการ
ค้าขาย การเดินทางไปมามีความสะดวก จึงมีการ
แจ้งข่าวกลับไปยังฝรั่งเศส และสันตะปาปาที่กรุง
โรมด้วย บาทหลวงฝรั่งเศสที่มาไทยได้ตั้งโรงเรียน 
โรงพยาบาล และสถานที่ส�าคัญอีกหลายแห่ง 
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชมิไดท้รงขัดขวางเพราะ
ถือว่าน�าความเจริญมาให้ มิหน�าซ�้ายังพระราชทาน
ที่ดินให้สร้างวัดคริสต์ได้อีกเสียด้วย เป็นเหตุให้ ๒ 
ประเทศ คือ ฝรั่งเศส และกรุงศรีอยุธยาเจริญไมตรี
กันแน่นแฟ้นมาก

ใน พ.ศ. ๒๒๒๔ สมเด็จพระนารายณ์
มหาราชทรงจัดคณะทูตน�าพระราชสาสน์ไปเจริญ
ทางพระราชไมตรี ณ ประเทศฝรั่งเศส แต่คณะทูต
เหล่านั้นได้สูญหายไประหว่างทางไม่สามารถไปถึง
ประเทศฝรั่งเศสได้

มีบันทึกจากเอกสารต่างประเทศเกี่ยวกับ
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กรณีนี้ว่า ใน พ.ศ. ๒๒๑๑ มีคณะทูตไทยชุดแรกใน
รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้เดินทางไป
เจรจาความที่อิหร่านเปอร์เซีย ปรากฏว่าถูกพวก
อาหรับยึดเรือไว้เรียกค่าไถ่ที่เมืองมัสตัต ราชทูตไทย
เขียนจดหมายไปให้พ่อค้าอังกฤษเจรจาความให้จน
ได้รบัการปล่อยตวั เรอืทีเ่ดนิทางไปครัง้นีม้ ี๙ ล�า ถกู
พวกโปรตุเกสยึดไป ๕ ล�า เหลือ ๔ ล�า  เดินทางต่อ
ไปแล้วเงียบหายไร้การติดต่อในที่สุด น่ีเป็นเรื่องเล่า
ที่เขียนโดยบาทหลวงตาชาร์ด ของฝรั่งเศสท่ีพ�านัก
อยู่ในกรุงศรีอยุธยาในสมัยนั้น

ต่อมาใน ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๒๒๓ คณะ
ทูตชุดแรกของสยามที่จะไปฝรั่งเศสได้เริ่มออกเดิน
ทางจากอ่าวสยามโดยเรอืสนิค้าฝรัง่เศส ใช้เวลา ๑๗ 
วนั ไปแวะพกัทีห่มูเ่กาะชวา พกัรอเปลีย่นเรอือยู่นาน 
๖ เดอืน จนกระทัง่เดอืนสงิหาคม พ.ศ. ๒๒๒๔ คณะ
ทูตออกเดินทางจากเมืองบันตัม ไปแวะรับเพิ่มเติม
เสบียงที่เกาะมาริเชียส หลังจากน้ันก็หายสาบสูญ
ไปในมหาสมุทรอินเดีย เพราะเรือไปอับปางใกล้กับ
ฝั่งตะวันออกของเกาะมาดากัสการ์ ไม่มีใครทราบ
ชะตากรรมของทูตคณะนี้เลย

ในปี ๒๒๒๖ คณะทตูชดุทีส่องกอ็อกเดนิทาง 
และได้เดนิทางไปถงึฝรัง่เศส และยงัเป็นคณะทูตชดุ
แรกที่ได้เข้าเฝ้ากษัตริย์อังกฤษด้วย ในปีเดียวกันนี้
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงส่งคณะทูตไทยไป
โปรตุเกสด้วย แต่ก็ไปไม่ถึงเพราะเรือที่เดินทางไป
นั้นแตกใกล้กับแหลมกู๊ดโฮป มีผู้เหลือรอดชีวิตมา
ได้ และได้เล่าเหตุการณ์ครั้งน้ันให้บาทหลวงตา
ชาร์ต โดยละเอียด หนังสือนี้ตีพิมพ์ในประเทศ
ฝรั่งเศส ปี พ.ศ. ๒๒๓๒ หนังสือ อุโฆษสมัย น�า    
มาแปลเป็นภาษาไทยพิมพ์แจกนักเรียนใน พ.ศ. 
๒๔๖๑กรมศิลปากร พิมพ์เป็นเล่มโดยให้ สันต์ 
ท.โกมลบุตร เป็นผู้แปล

คณะทูตชุดที่สองนี้  มิได้จัดเป็นทางการ 
เพราะมุ่งหมายให้ไปสืบหาทูตคณะแรกเท่านั้น แต่
ทางฝรั่งเศสเข้าใจว่าพระเจ้ากรุงสยามสนใจจะเข้า
รตี ถงึกบัพระราชทานทีด่นิให้สร้างวดัครสิต์ พระเจ้า
หลุยส์ที่ ๑๔ จึงได้ทรงจัดคณะทูตเดินทางมาเจริญ

สัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยา คราวนี้มี เชอวาลิเอร์ 
เดอ โชมองต์ เป็นอัครราชทูตมาอยุธยาใน พ.ศ. 
๒๒๒๘ คณะทูตได้เข้าเฝ้าฯ และกราบบังคมทูล
อัญเชิญให้ทรงเข้ารีต สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
พระพุทธเจ้าอยู่หัว เจ้ากรุงสยามทรงตรัสตอบได้สม
พระนาม พระพุทธเจ้าอยู่หัวจริง ๆ โดยมีความว่า 

“การที่ผู้ใดจะนับถือศาสนาใดนั้น ย่อมแล้ว
แต่พระผู้เป็นเจ้าบนสวรรค์จะดลบันดาลให้เป็นไป 
และถ้าคริสต์ศาสนามีหลักการดีแล้ว สักวันหนึ่ง
พระองค์ก็อาจถูกดลใจให้เข้ารีตจนได้” และสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช ยงัได้ให้ประกาศแก่ราษฎรว่า 
ผู ้ใดมีความนับถือเลื่อมใสจะเข้ารีตนับถือคริสต์
ศาสนาก็ย่อมท�าได้นับว่าเป็นที่พอใจแก่ เชอวาลิเอร์ 
เดอ โชมองต์

ทีนี้ท่านผู้อ่านลองกลับไปอ่านพระราชด�ารัส
ตอนใหม่อีกหลาย ๆ ครั้ง และเห็นว่าพระเจ้ากรุง
ศรีอยุธยาของเราทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างไรบ้าง 
เห็นหรือไม่ ถ้าไม่เห็น ผู้เขียนขอแสดงความคิดของ
ผู้เขียนเองโดยตรงมิได้จ�าจากใครมาเลยว่า 

เป็นค�าตอบที่เป็นแม่ไม้มวยไทยสุดยอดใน
การตัง้รบั คอื “ศอกกลบั” โดยใช้ส�านวนว่า ย่อมแล้ว
แต่พระผู้เป็นเจ้าบนสวรรค์จะดลบันดาลให้เป็นไป 
อันเป็นรูปประโยคในคริสต์ศาสนา และสักวันหนึ่ง
จนถึงวันไหน ก็ยังไม่ทรงตกลงพระทัยที่จะไปเข้ารีต 
ก็ไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่เลื่อมใสเคารพเชื่อถือ หากแต่
เป็นเพราะพระเป็นเจ้ายังไม่อาจดลใจให้พระองค์ไป
เข้ารีตนั่นเอง “ศอกกลับ” ได้แรงจริง ๆ 

การเดินทางกลับฝรั่งเศสของ เชอวาลิเอร์ 
เดอ โชมองต์ มีคณะทูตไทยเดินทางไปด้วย โดยมี
เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) เป็นหัวหน้าคณะพร้อม
กับพระวิสูตรสุนทรเป็นอุปทูต หลวงกัลยาณไมตรี 
เป็นเลขานกุารเอก ขนุศรวีสิารวาจาเป็นนายเวร เป็น
ราชทูตพร้อมด้วยคณะเดินทางไปฝรั่งเศส น�าพระ
ราชสาสน์ไปถวายพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ พร้อมกันนี้
ได้ส่งกุลบุตร ๑๒ คน ไปศึกษาวิชา ณ ฝรั่งเศส

ปรากฏว่า สมเด็จพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ ทรง
โปรดปรานโกษาปานเป็นอย่างมาก ให้สร้างเหรียญ
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ทีร่ะลกึ และเขยีนรปูภาพเหตกุารณ์ไว้ด้วย เมือ่คณะ
ทูตไทยเดนิทางกลบั สมเดจ็พระเจ้าหลยุส์ท่ี ๑๔ ทรง
ให้ มองซิเออร์ เดอ ลาลูแบร์ เป็นทูตกลับมาพร้อม
โกษาปาน มีทหารฝรั่งเศส ๖๓๖ นาย มายังกรุง
ศรีอยุธยาด้วย สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรง
โปรดเกล้าฯ ให้ทหารฝรั่งเศสไปรักษาป้อมเมือง
ธนบุรี และจัดไปรักษาเมืองมะริด ๒ กองร้อย (ใคร
อยากรู้เร่ืองราวโดยละเอยีด ลองหาหนงัสอื “รกุสยาม
ในนามของพระเจ้า” ซึ่งเป็นบันทึกของ มองซิเออร์ 
เดอ ลาลูแบร์ ส�านักพิมพ์มติชน จัดพิมพ์จ�าหน่าย)

ในบนัทกึของ ลาลแูบร์ ได้เขยีนถงึ บคุลกิภาพ 
ของท่านทูตโกษาปานไว้ว่า 

ฯพณฯ โกษาปาน เป็นบุรุษที่มีมารยาทงาม
ยิ่ง พูดจามีจังหวะจะโคนและจะไม่ขัดจังหวะคนที่
ก�าลังสนทนาอยู่ ราชทูตยังเคยปรารภกับบาทหลวง
วาเชต์ อย่างประหลาดใจเป็นหนักหนา ที่เห็นชาว
ฝร่ังเศสต่างคนต่างพูดขัดจังหวะกันและกันโดยไม่มี
ใครฟังใคร ราชทูตปรับตัวให้เคยคุ้นกับอาหารได้ 
และได้ดียิ่งกว่ากับเหล้า ไวน์ ซึ่งดื่มได้เพียว ๆ โดยที่
ยังรักษามาดใจเย็นไว้ได้

ขณะเมื่ออยู่ในวงล้อมของสุภาพสตรี ซึ่งมัก
หยอกล้อราชทูตอยู่เป็นประจ�าเร่ืองภรรยาท้ังย่ีสิบ 
พวกเธอซกัไซ้ใคร่รูใ้คร่เห็นว่า “ท่านทูตท�าอย่างไรจงึ
เอาอกเอาใจหล่อนได้ทุกคน” ฯพณฯ ทูตจะวางมาด
เหมอืนเจ้าชายก�าลงัเลอืกคู ่และมกัคดัผลไม้ลกูงาม
ทีส่ดุบนโต๊ะอาหารปอกอย่างด ีและส่งให้กบัสาวเจ้า
คนที่เขาพอใจ

คร้ัน มาดาม เดอ แซนเญอเล (สาวผมสีทอง 
ศรภีรรยาสดุสวยของท่านเสนาบด)ี ตัง้ค�าถามหยอก
ล้อเอาว่า ท่านราชทตูชอบผูห้ญงิชาวสยาม หรอืสาว
ฝรั่งเศสมากกว่ากัน โกษาปานจะหยอกกลับ (อย่าง
มีมารยาทแบบคนตะวันออกแท้) ว่า “สาวฝรั่งเศส
สวยที่สุดอย่างไม่มีข้อแม้ และว่า ศรีภรรยาของ
เสนาบดสีวยทีส่ดุในบรรดาสาวฝรัง่เศสทีเ่ขาเคยเหน็
มา ท้ังจะเป็นคนที่สวยที่สุดในโลกถ้าคุณหญิง
เสนาบดีจะแต่งองค์อย่างสาวสยาม” 

มาดาม เดอ แซนเญอเล จึงถามผ่านล่าม 

บาทหลวงวาเชต์ว่า ถ้าเช่นนั้น สาวสยามเธอแต่งตัว
กันอย่างไรหรือ บาทหลวงมิสซังถูกคะยั้นคะยออยู่
นานกว่าจะยอมแปลค�าตอบจากราชทูตว่า “สุภาพ
สตรีชาวสยามนั้นเปลือยท่อนบนอยู่เสมอ” ทุก
คนหัวเราะกันครื้นเครง โดยเฉพาะเมื่อเห็นคุณหญิง
เสนาบดีหน้าแดง เธอช่างหาเรื่องดีนัก เรื่องนี้เล่ากัน
ไปทั่วเมืองปารีส และเมื่อทราบถึงพระเนตรพระ 
กรรณของพระเจ้าอยู่หัว (หลุยส์) ก็ทรงพอพระราช
หฤทัยเป็นอย่างยิ่ง

เจตนาของการน�าข้อความ เช่น พระราช
ด�ารัสตอบทูตฝรั่งเศสในการอัญเชิญเข้ารีต และค�า
กล่าวตอบในการสนทนาของทูตโกษาปาน แสดงให้
เห็นระดับสติปัญญาของคนไทยในอดีตกาล ไม่ด้อย
เลยกับการคบหาคนต่างชาติ

มีเกร็ดย่อยบางประการที่ส�าคัญในรัชสมัย
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ก็ได้แก่เร่ืองเข้ารีต
ศาสนาคริสต์นี้ คณะบาทหลวงจากฝรั่งเศสที่ออก
เดินทางมายังประเทศซีกโลกตะวันออกในยุคนั้น
มไิด้หยดุทีป่ระเทศไทย คณะบาทหลวงนกิายเยซอิูต 
ได้เดินทางต่อไป ลาว เวียดนาม จีน เกาหลี ซึ่งพอ
จะได้กล่าวได้เช่น ประเทศในภมูภิาคอินโดจนีนี ้การ
ทีฝ่รัง่เศสสามารถยดึครองเป็นอาณานคิมได้ในระยะ
ต่อมานั้นก็อาศัยข้อมูลจากการเดินทางแสวงบุญ
ของบรรดาบาทหลวงเยชูอิตเหล่านี้นั่นเอง ประเทศ
เวียดนามใช้อักษรและการเขียนคล้ายคลึงกับภาษา
ฝรั่งเศส ทูตฝรั่งเศสและบาทหลวงได้อัญเชิญ พระ
มหากษัตริย์แห่งกรุงสยาม และจักรพรรดิคังซีแห่ง
ประเทศจนีในเวลาใกล้เคยีงกนั ของขวญับรรณาการ
ที่น�ามามอบให้จากฝร่ังเศสมากมาย สมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช กบัฮ่องเต้คงัซนีัน้ มเีหมอืนกนัหลาย
สิง่หลายอย่าง เช่น นาฬิกาไขลานบอกเวลาเป็นเสยีง
เพลง ชุดลูกแก้วเจียรนัยแสดงสุริยจักรวาลจ�าลอง 
ต�าราค�านวณสุริยุปราคา และจันทรุปราคา ฯลฯ 

เคยอ่านในวารสารเล่มหนึ่งว่า จักรพรรดิ    
คังซีเคยค�านวณสุริยุปราคาว่าจะปรากฏในวันเวลา
ใดไว้ ถูกต้อง อย่างแม่นย�า ทั้งเวลา ชั่วโมง นาที ผิด
ไปเพียง ๑ วัน เพราะต�าราที่แปลจากฝรั่งเศสไม่ได้
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บอกวันเพิ่มอีกหนึ่งวัน เพราะวันในทวีปเอเชียเร็ว
กว่ายุโรปหนึ่งวัน 

ในสมัยฮ่องเต้คังซี แผ่นดินจีนเกิดสภาวะ
ทุพภิกขภัย คือ ฝนแล้งข้าวยากหมากแพง จึงจัดส่ง
คณะครูปลูกข้าวเจ้า มาขอให้ไทยปลูกข้าวเจ้าให้
โดยน�าชดุท�านามาสอนด้วย ว่ากนัว่าแต่ก่อนคนไทย
กินข ้าวเหนียว ข ้าวนึ่ง ท�านาหว ่าน ชุดครูน�า
วิวัฒนาการมาเผยแพร่ ข้าวพันธุ์ใหม่มาปลูกในท้อง
นาในที่ลุ่ม สร้างคันนาเก็บกักน�้า เป็นความรู้ที่ได้
จากจีน เคยอ่านมาอย่างนั้นจริงหรือไม่ก็ไม่รู้

ใครสนใจ ลองจบัคูศ่กึษาหาความรูด้รูะหว่าง
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชกับจักรพรรดิคังซีของ
จีน กับอีก ๒ พระองค์ คือ สมเด็จพระปิยมหาราช
ของเรา กับพระเจ้าเมจิของญี่ปุ่น ซึ่งทรงครองราชย์
ในเวลาเดียวกัน และมีปัญหาของบ้านเมืองเหมือน
กนั จดุเด่นทีจ่�าได้กค็อื สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช
กับฮ่องเต้คังซี เก่งมากทั้งสองพระองค์ ทูตฝรั่งเกี้ยว
ให้เป็นคริสต์ชนเหมือนกัน ส่วนสมเด็จพระปิย
มหาราช และพระเจ้าเมจิของญี่ปุ่น ทรงครองราชย์
ในยุคล่าอาณานิคม มี ๒ ประเทศนี้เท ่านั้นใน
ภูมิภาคนี้ที่รักษาเอกราชไว้ได้ น่าสนใจไหม!

ต่อไปนี้เรามาหาความรู้ในด้านการทหารใน
รัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกันบ้าง 
เพราะถงึแม้ว่าเป็นยคุท่ีมกีารค้าขายกบัต่างประเทศ
ทีเ่จรญิรุง่เรอืงแล้วก็ตาม แต่ก็มกีารสงครามท่ีส�าคญั
หลายคร้ัง

การยกทัพไปที่เขมร เกิดหลังจากที่เสด็จขึ้น
ครองราชย์ใหม่ ๆ เขมรก็ส่งกองทัพมากวาดต้อน
ครอบครัวไทยตามแนวชายแดน ต่อมาไม่นานเมือง
เขมรเกิดการจลาจล จงึทรงเหน็เป็นโอกาสส�าคญั จงึ
ส่งกองทัพไปตีเมืองเขมร

กจิการทหารในรชัสมยัของสมเดจ็พระนารายณ์
มหาราชนั้นมีอีกมาก แต่ส่วนใหญ่มิได้ทรงเสด็จน�า
กองทัพไทยออกรบด้วยพระองค์เอง ผู้ที่มีบทบาท
ส�าคัญ คือ เจ้าพระยาโกษาเหล็ก พระยา สีหราช
เดโช พระยาสรุสงคราม อาจจะเขยีนเล่าวรีกรรมของ
ท่านเหล่านี้มาให้อ่านในโอกาสอันควร แต่ขอสรุป

ประเดน็ส�าคญัของเรือ่งราวในฉบบันี ้ให้นกัเรยีน
นายร้อยได้ขบคิด มีความมุมานะ ไม่คิดท้อแท้ 
ท้อถอย โดยประเดน็ท่ีส�าคญัคอื คนในยคุสมยั
จะมคีวามสามารถ หรอืเป็นคนด้อยความสามารถ 
ก็อยู่ท่ีตัวเอง ตัวตนของตนเองท้ังสิ้น ถ้าใฝ่รู้    
ใฝ่หา จะเป็นคนท่ีพัฒนาแล้วอย่างสมบรูณ์ คิด
เล่น ๆ ว่าถ้าเราคือตัวเราคนนี้ ถูกสั่งให้เป็นราชทูต
ไปฝรัง่เศส เราคนนีจ้ะท�าอะไรได้บ้าง คิดมาก ๆ บาง
คนอาจบอกว่า ฉันไม่ไหวหรอก มันหนักหนามาก 
แต่คนไทยเมื่อสามสี่ร้อยปีก่อนไม่ได้ศึกษาระดับ
ปริญญาอะไร เพราะสมัยนั้นยังไม่มี แต่ท่านเหล่า
นั้นมีความสามารถสูงจริง ๆ 

อีกแง่มุมหนึ่ง จะเห็นได้ชัดเจนในปัจจุบัน 
ชนดิทีไ่ม่มหีนทางโต้เถยีงได้เลย กค็อื บรรพบรุษุของ
เรา วางต�าบลหลกัทางการทหารไว้ที ่ลพบุร ี- สระบุรี 
ในปัจจุบันเห็นได้ชัดเจนว่า เป็นศูนย์กลางของ
แสนยานุภาพ ไม่ว่าการรุกรานประเทศในทางทิศ
ตะวันตก ตะวันตกเฉียงเหนือ ตะวันออก หรือมอง
ภาพเป็นรูปใบขวานทองเต็มใบ เมื่อมีการรุกรานใน
ทิศทางใด ก�าลังรบยานยนต์ และยานยนต์สายพาน
พร้อมอาวธุหนกั จะสามารถเคลือ่นย้ายไปท�าการขดั
ขวาง การรุกรานประเทศได้โดยไม่มีระยะทาง เผื่อ
สิ่งกีดขวางทางธรรมชาติมากนัก มีห้วงภูมิประเทศ
อ�านวยให้การเคลื่อนย้ายก�าลังทหารไปท�าการ
ป้องกันประเทศได้สะดวก นอกจากนี้แนวคิดทาง
ทหารของบรรพบุรุษได้จัดตั้งหน่วยทหารที่มีขนาด
ก�าลงัพอเพยีงทีจ่ะท�าการตอบโต้ ยบัยัง้ได้ระยะเวลา
หนึ่ง โดยมีการวางการจัดต้ังหน่วยเป็นที่ต้ังถาวรไป
ตามแนวชายแดนไว้โดยรอบ นักเรียนไปยืนดูแผนที่
ประเทศไทยแล้วปักหมุดที่ตั้งหน่วยทหารส�าคัญ 
กองพัน กรม กองพล ตามที่มีอยู่จริงในปัจจุบันนี้ 
แล้วยืนคิดดูว่าเห็นอย่างไร รู ้อะไรบ้าง มีค�าถาม
อะไรผุดขึ้นในหัวสมองบ้าง อย่าท�าตัวเป็นคนไทยที่
กินข้าวเปลืองข้าวสุกไปวันวันหนึ่งเท่านั้นเลย  
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ปัจจบุนันีใ้นแวดวงการศกึษามหาวทิยาลยั
ไทยที่ปรากฏตามสื่อมวลชนและต�าราทางวิชาการ
ท่ัวไปจะปรากฏมชีือ่ต�าแหน่งทางวชิาการ เช่น ผูช่้วย
ศาสตราจารย์ (ผศ.) รองศาสตราจารย์ (รศ.) น�าหน้า
ชื่ออยู่เป็นจ�านวนมาก ในส่วนการศึกษาของสถาบัน
การศึกษาของทหาร ซึ่งใช้ค�าว่า “โรงเรียน” และ 
“วิทยาลัย” ซ่ึงเป็นการสืบสานต�านานไทยให้บุคคล
รุ่นหลังได้ระลึกถึง ความขลัง ที่มีมาในอดีตและยงั
ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่มีค�าเรียกว่า “มหาวิทยาลัย” ใน
สถาบันการศึกษาทางทหาร ก็ได้มีก�าหนดเป็น
มาตรฐานไว้ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วย
ศาสตราจารย ์  รองศาสตราจารย ์  และผู ้ช ่วย
ศาสตราจารย์ สถาบันการศึกษา สังกัดกระทรวง

กลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งออกตาม พ.ร.บ.ก�าหนด
วิทยฐานะผู้ส�าเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๕๓ สรุปได้ดังนี้

๑. ผูช่้วยศาสตราจารย์ (ผศ.) ต้องด�ารงยศ
ไม่ต�่ากว่า พันตรี นาวาตรี หรือนาวาอากาศตรี 
เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในวิชา
ที่มีการสอนในสถาบันการศึกษา สังกัดกระทรวง
กลาโหมและมีผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์
ต่อทางราชการทั้งได้แสดงความสามารถดีเด่นใน

การสอนหรืออ�านวยการสอน โดยมีระยะเวลาสอน
หรืออ�านวยการสอนหลังสุดต่อเนื่องกัน ก่อนที่จะได้
รบัการแต่งต้ังให้เป็นผูช่้วยศาสตราจารย์สถาบันการ
ศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม ดังนี้

 ๑.๑ ผู ้มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๖ ปี

 ๑.๒ ผู ้มีวุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๓ ปี

 ๑.๓ ผู้มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๒. รองศาสตราจารย์ (รศ.) ต้องด�ารงยศ
ไม่ต�่ากว่า พันโท นาวาโท หรือ นาวาอากาศโท 
เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในวิชา
ที่มีการสอนในสถาบันการศึกษา สังกัดกระทรวง
กลาโหมและมีผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์

ต่อทางราชการโดยไม่ซ�้ากับผลงานที่ได้เคยใช้ 
ส�าหรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
มาแล้วทั้งได้แสดงความสามารถดีเด่นในการสอน
หรืออ�านวยการสอน เป็นผู ้ด�ารงต�าแหน่งผู ้ช ่วย
ศาสตราจารย์ ปฏิบัติหน้าทีใ่นต�าแหน่งดังกล่าว โดย
มรีะยะเวลาสอนหรอือ�านวยการสอนหลงัสดุต่อเนือ่ง
กันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี ก่อนที่จะได้รับการแต่ง

พล.ท.ทวี  แจ่มจ�ารัส  ข้าราชการบ�านาญ

มารู้จักชื่อต�าแหน่งทางวิชาการ
ในสถาบันการศึกษาของทหารกันบ้าง 
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เฉพาะ ศ. และ ศ. (เกียรติคุณ) เท่าน้ัน
๖. บุคคลใดได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

แต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่ง ศ. (เกียรติคุณ), ศ. หรือได้
รับแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่ง รศ. และ ผศ. ให้มีสิทธิ
ใช้ต�าแหน่งทางวิชาการที่ได้รับประกอบยศทหาร 
และค�าน�าหน้านามเพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป 
และการใช้ต�าแหน่งวิชาการเป็นเรื่องเฉพาะตัว
ของผู้ด�ารงต�าแหน่งเมื่อประสงค์จะใช้ในการ
ลงชื่อของตนให้ใช้เรียงตามล�าดับก่อนหลัง ดังนี้ 
ยศ ต�าแหน่งทางวิชาการ และบรรดาศักดิ ์
ฐานันดรศักดิ์หรือค�าน�าหน ้านามสตรีที่ ได ้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และมีสิทธิใช้
ค�าน�าหน ้านามนั้นตามกฎหมายระเบียบหรือ
ประกาศของทางราชการ เช่น พ.อ.รศ.ดร.ก้องเกยีรติ 
เป็นต้น

๗. ผู้ที่มีต�าแหน่งทางวิชาการ เว้น ศ. 
(เกียรติคุณและพิเศษ) จะมีสิทธิได้รับเงินประจ�า
ต�าแหน่งประเภทวิชาการในโรงเรียนทหาร 
ได้แก่ ต�าแหน่ง ต้ังแต่ชั้นยศ พ.ต. หรือ น.ต. ขึ้นไป 
ดังนี้

 ๗.๑ ศ. ชั้นยศ พล.ท.ขึ้นไป จ�านวน 
๑๕.๖๐๐ บาท

 ๗.๒ ศ. ชัน้ยศ พล.ต., พล.ร.ต., พล.อ.ต., 
พ.อ.อัตราเงินเดือน พ.อ. (พิเศษ) น.อ. อัตราเงิน
เดือน น.อ. (พิเศษ) จ�านวน ๑๓,๐๐๐ บาท

 ๗.๓ รศ. ชั้นยศ พ.อ. อัตราเงินเดือน 
พ.อ. (พิเศษ) น.อ. อัตราเงินเดือน น.อ. (พิเศษ) 
จ�านวน ๙,๐๐๐ บาท

 ๗.๔ รศ. ชั้นยศ พ.อ., น.อ., พ.ท., น.ท. 
จ�านวน ๕,๖๐๐ บาท

 ๗.๕ ผศ. ช้ันยศ พ.อ., น.อ., จ�านวน 
๕,๖๐๐ บาท

 ๗.๖ ผศ. ชั้นยศ พ.ท., น.ท., พ.ต., น.ต. 
จ�านวน ๓,๕๐๐ บาท

ปัจจบัุนล่าสดุได้ม ีพ.ร.บ.ก�าหนดวิทยฐานะ

ตั้งเป็นรองศาสตราจารย์สถาบันการศึกษาสังกัด
กระทรวงกลาโหม

๓. ศาสตราจารย์ (ศ.) ต้องด�ารงยศไม่ต�่า
กว่า พนัเอก นาวาเอก หรือนาวาอากาศเอก รบั
เงินเดือนไม่ต�่ากว่าระดับ น.๔ ชั้น ๕ เป็นผู้ที่ได้
รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในวิชาที่มีการ
สอนในสถาบันการศึกษา สังกัดกระทรวงกลาโหม 
และมีผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อทาง

ราชการโดยไม่ซ�้ากับผลงานท่ีเคยใช้ส�าหรับการ
พิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรอง
ศาสตราจารย์มาแล้ว ทั้งได้แสดงความสามารถดี

เด่นในการสอนหรืออ�านวยการสอนหลังสุดต่อเน่ือง
กันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี ก่อนที่จะได้รับการแต่ง
ตั้ งเป ็นศาสตราจารย ์สถาบันการศึกษาสังกัด
กระทรวงกลาโหม

ผู้ด�ารงต�าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วไม่
น ้อยกว่า ๑ ปี และมีผลงานทางวิชาการที่ก ่อ
ประโยชน์ต่อทางราชการโดยไม่ซ�้ากับผลงานที่เคย
ใช้ ส�าหรับการพิจารณาแต่งตั้ง ผศ. รศ. และ ศ.     
ทั้งได้แสดงความสามารถดีเด่นในการสอนหรือ   
อ�านวยการสอนโดยต่อเนื่องให้ด�ารงต�าแหน่ง
ศาสตราจารย์ อัตราเงินเดือน ระดับ น.๖       
(พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี) ได้

๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ต้องเคยด�ารง
ต�าแหน่งศาสตราจารย์และได้ท�าคุณประโยชน์ต่อ
ทางราชการที่สมควรยกย่อง ซึ่งได้พ้นต�าแหน่งไป
โดยมิใช่เนื่องจากการกระท�าความผิดให้แต่งตั้งเป็น
ศาสตราจารย์เกียรติคุณสถาบันการศึกษา สังกัด
กระทรวงกลาโหม เพื่อเป็นเกียรติตลอดไป

๕. ให้กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.
ทท.) กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ 
เป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรอง
ศาสตราจารย์ และเป็นผู้เสนอผู้มีคุณสมบัติครบ
ถ้วนเพือ่แต่งตัง้เป็นศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
เกยีรตคิณุ จะได้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้

เสนาศึกษา       เ
สนาศึกษา   เสนา

ศึกษา      เสนาศึ
กษา 

          เสนาศึกษ
า   เสนาศึกษา  เ

สนาศึกษา     เสน
าศึกษา   

เสนาศึกษา     เส
นาศึกษา  เสนาศึ

กษา       เสนาศึก
ษา 

           เสนาศึก
ษา     เสนาศึกษา

        เสนาศึกษา
 

     เสนาศึกษา   
  เสนาศึกษา     เ

สนาศึกษา     เสน
าศึกษา 

           เสนาศึก
ษา     เสนาศึกษา

     เสนาศึกษา   
  เสนาศึกษา     เ

สนา



42 เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๓ เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙  

เข็มวิทยฐานะเป็นเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะ   

ของผู ้ ได ้ รับปริญญา ประกาศนียบัตรชั้นสู ง 

ประกาศนียบัตร และอาจก�าหนดให้มีครุยประจ�า

ต�าแหน ่งนายกสภาการศึกษาวิชาการทหาร 

กรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหารผู ้บริหาร   

หรือคณาจารย์ได้

๔. ให้ รร.จปร., รร.นร., รร.นอ., รร.ผท., 

รร.สธ.ทบ., รร.สธ.ทร., รร.สธ.ทอ. โดยอนุมัติสภา

การศึกษาวิชาการทหารมีอ�านาจให้ปริญญา

กิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่งเห็นว่าทรงคุณวุฒิและ

สมควรแก่ปริญญานั้นได้

๕. ให้คณาจารย์ประจ�าของสถาบันการ

ศึกษามีต�าแหน่งทางวิชาการดังนี้ ๑) ศาสตราจารย์ 

(ศ.) ๒) รองศาสตราจารย ์  (รศ.) ๓) ผู ้ช ่วย

ศาสตราจารย์ (ผศ.) ๔) อาจารย์

๖. ให้มีศาสตราจารย์พิเศษ (ศ.พิเศษ) จะ

ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากผู ้ที่มิได้เป็น

คณาจารย์ประจ�าของสถาบันการศึกษาเพิ่มเติมขึ้น

มาด้วย ส�าหรับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ในสาขา

ที่มีความเชี่ยวชาญ สภาการศึกษาวิชาการทหาร

เสนอให้มีการแต่งต้ังเพื่อเป็นเกียรติยศได้

๗. สภาการศึกษาวิชาการทหารอาจแต่งตั้ง

ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์

ประจ�าของสถาบนัการศกึษาเป็นรองศาสตราจารย์

พิเศษ (รศ.พิเศษ) และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 

(ผศ.พิเศษ) ได้โดยค�าแนะน�าของผู้บัญชาการของ

สถาบันการศึกษานั้น

๘. ก�าหนดโทษผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ ครุย

ประจ�าต�าแหน่ง เข็มวิทยฐานะ ปริญญา อักษรย่อ

ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนีย 

บัตรบัณฑิต หรอืประกาศนยีบัตรตาม พ.ร.บ. นี ้โดย

ไม่มีสิทธิที่จะใช้หรือแสดงด้วยประการใดเพื่อให้

บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใชต้้องระวางโทษจ�า

คุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

หรือท้ังจ�าท้ังปรับ

ผู้ส�าเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

โดยมี ท่านพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายก

รัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการโดยได้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ ๕ มี.ค.๒๕๕๘ 

ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมให้ทันสมัยเป็นไปตามสภาพ

สังคมปัจจุบันทัดเทียมกับมหาวิทยาลัย สรุปได้ดังน้ี 

๑. ให้มีสภาการศึกษาวิชาการทหาร 

ประกอบด้วย รมว.กห. เป็นนายกสภา กรรมการสภา

โดยต�าแหน่งอีกจ�านวน ๒๐ คน ส่วนใหญ่เป็น

หัวหน้าส่วนราชการของ กห. ผู้บัญชาการสถาบัน

การป้องกันประเทศ เสนาธกิารทหาร เสนาธกิารของ

เหล่าทัพ เจ้ากรมยุทธศึกษาเหล่าทัพ และผู้บัญชา 

การโรงเรียน มีกรรมการสภาจากภายนอก ๓ ท่าน 

ได้แก่ เลขาธกิารคณะกรรมการอดุมศกึษา เลขาธกิาร

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และผู้อ�านวยการ

ส�านักงบประมาณ มีหน้าที่ ๑๔ ประการ ให้ค�านึง

ถึงมาตรฐานโดยทั่วไปที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่

กระทรวงศึกษาธิการหรือคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษาก�าหนดแล้วแต่กรณี

๒. ให้มีกรรมการสภาการศึกษาวิชาการ

ทหารผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน ๙ คน ซึ่งจะได้ทรง

พระกรณุาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังจากผู้เชี่ยวชาญใน

สาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งมิได้เป็นนายทหารประจ�าการ 

(ผู้เกษียณแล้ว ๓ คน) และต้องเป็นพลเรือนอย่าง

น้อย ๖ คน มีวาระด�ารงต�าแหน่งคราวละ ๔ ปี และ

จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่ได้อีก

๓. ให้ผู้ส�าเร็จวิชาการทหารจาก รร.จปร., 

รร.นร., รร.นอ. (รร.นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยา 

ธิราช) และ รร.ผท. (รร.แผนที่) ได้รับปริญญาใน

สาขาที่มีการสอนในสถาบันการศึกษานั้น โดยให้มี

ปริญญา ๓ ช้ันคือ ปริญญาเอก เรียกว่า ดุษฎี

บัณฑิต ใช้อักษรย่อ ด. ปริญญาโท เรียกว่า มหา

บัณฑิต ใช้อักษรย่อ ม. ปริญญาตรี เรียกว่า 

บัณฑิต ใช้อักษรย่อ บ. ที่ส�าคัญคือ สภาการศึกษา

วิชาการทหารอาจก�าหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือ
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๙. ให้ออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ 
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ. นี้ ให้แล้วเสร็จภายใน 
๑ ปี นับแต่วันที่ พ.ร.บ. นี้ใช้บังคับ

ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาท่ีเปิดสอนใน
ระดับปริญญาตรีของสถาบันทหาร ได้แก่ รร.จปร., 
รร.นร., รร.นอ., รร.ผท. ส่วนวิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า (วพม.) กองทัพบก และวิทยาลัย
พยาบาลของเหล่าทัพ (วพบ.) ของ ทบ., ทร., ทอ., 
เปิดสอนของเหล่าทัพเอง แต่เป็นสถาบันสมทบของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ส�าหรับการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทก็มีเปิดสอนที่ส ่วนบัณฑิตศึกษา 
รร.เสนาธิการทหารบก (โดยมี พ.ร.บ. แยกต่าง
หาก) ที่ ใช ้ระยะเวลาการศึกษา ๑ ป ี  ได ้รับ
ประกาศนียบัตรและศึกษาต่อยอดให้ครบหน่วยกิต
ที่ทางทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ (ในขณะนั้น) 

ก�าหนดและได้อนุมตัใิห้เปิดสอนมาแล้ว ตัง้แต่ พ.ศ. 
๒๕๒๙ มีผู ้ส�าเร็จการศึกษาหลายร ้อยนายใน
หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ศศ.ม. (การ
ทหาร) ต่อมาปรับหลักสูตรเป็นศิลปศาสตร์มหา

บัณฑิต ทางด้านความมั่นคงศึกษาใช้ค�าย่อว่า 
ศศ.ม. (ความมัน่คงศกึษา) และสามารถใช้คุณวฒิุ
ปริญญาโทนี้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่ไม่

จ�ากัดสาขาในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนได้
ในอนาคตอีกไม่นานจะเหน็นายทหารหนุม่ ๆ 

มีครุยส�าหรับผู ้ส�าเร็จการศึกษาจาก รร.จปร., 
รร.นร., รร.นอ. และ รร.ผท. แต่ผู้ที่จบการศึกษา
ปริญญาโทจาก รร.สธ.ทบ. ในหลักสูตรศิลปศาสตร์
มหาบัณฑิตยังไม่มีการแก้ไขให้มีครุยวิทยฐานะ
สมควรที่ ทบ. และ กห. น่าจะได้แก้ไขให้ในโอกาส
ต่อไปและใน พ.ร.บ. ใหม่นี้ให้ รร.สธ.ทบ, รร.สธ.ทร. 

และ รร.สธ.ทอ. มีอ�านาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์ได้
อีกจึงสมควรแก้ไขให้มีสิทธิสวมครุยวิทยฐานะได้
เช่นเดียวกัน
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เสนาศึกษา

ญี่ปุ่นคิดสร้าง
วงศ์ ไพบูลย์ในภูมิภาคเอเชีย

เมื่อฝ่ายสัมพันธมิตร ทิ้งระเบิดปรมาณูที่
เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิ การสู้รบในพม่ายังคง

ด�าเนินอยู่ จึงมีทหารญี่ปุ ่นส่วนท่ีไม่ได้ถูกจับเป็น
เชลยหลบหนีมาในประเทศไทยในสภาพบอบช�้า

นายมานาบุ วาดะ เล่าถึงความยากล�าบาก
ในการถอนก�าลังออกมาว่า มีความทุลักทุเลมาก 
ไม่มีเสื้อกันฝนใด ๆ รองเท้าก็ขาดกะรุ่งกะร่ิง ต้อง
ฝ่าฟันกับความหนาวเหน็บถึงกระดูก ระหว่างทาง
บริเวณเทือกเขาอาระกันเป็นภูมิประเทศที่ปกคลุม
ด้วยป่าทึบ เวลาฝนตกไม่มีแม้แต่ที่จะนั่ง ต้องยืน
หลับ ได้พบศพเพื่อน ๆ ขึ้นอืดส่งกลิ่นเหม็น เขาและ

เพ่ือนตดัสนิใจต่อแพไม้ไผ่ล่องไปตามล�าน�า้ชนิดาวนิ
ถึงทองดัท หวังจะหาอาหารได้ที่นั่น

อย่างไรก็ตามไม่มีผู ้ที่รอดชีวิตมาได้อย่าง
ง่าย ๆ สักคนเดียว จากการซักถามชาวบ้านและ
ทหารญีปุ่น่ทีย่งัมชีวีติอยู่ สรุปว่าทหารญีปุ่น่ถอยจาก

พม่าด้วยร่างกายทีอ่ดิโรย จติใจทีบ่อบช�า้ บางคนถอื
ไม้เท้าพยุงตัว เดินทางมาประเทศไทย ๒ ทางด้วย
กัน คือ มาตามทางรถไฟสายไทย-พม่า ด ้าน
กาญจนบรุ ีและอกีเส้นหนึง่เข้าสูจ่งัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ก่อนจะถูกจับเป็นเชลยศึกหรือปลอมตัวปะปนอยู่ 
กับคนพื้นเมืองไม่น้อย

บทที่ ๑๕
ญี่ปุ่นถอยจากพม่า

หลังจากทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมา
และนางาซากิของกองก�าลังสหรัฐอเมริกาในเดือน
สิงหาคม ๒๔๘๘ การสู้รบในพม่ายังไม่สิ้นสุดลง 
ทหารญ่ีปุ่นที่ไม่ได้ถูกจับเป็นเชลยหลบหนีเข้าสู ่
ประเทศไทย มีเรื่องน่าคิดว่าทหารญี่ปุ ่นเหล่านั้น 

รอดชีวิตมาได้อย่างไรทั้ง ๆ ที่ไม่มีการส่งก�าลังบ�ารุง     
ใด ๆ บนหนทางที่ไกลแสนไกลและภูมิประเทศที่
ทุรกันดาร

ดเูหมอืนว่านกัการทหารและนกัการเมอืงของ
ญ่ีปุ่นฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการก่อสงครามทางภาค
เอเชยีแปซฟิิกต่างทราบกนัดแีต่ต้นว่า แผนชัน้ต้นคอื
ฝ่ายทหารมุ่งลงใต้เพื่อจะเข้ายึดมาเลเซีย สิงคโปร์ 

อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เป็นหลัก ส�าหรับด้านพม่านั้น
เป็นเพียงเข้ายึดย่างกุ้งเพื่อป้องกันการคุกคามของ
อังกฤษและจีนเท่านั้น แต่เมื่อกองทัพที่ ๑๕ ยึด
ย่างกุง้ได้อย่างง่ายดาย กไ็ด้ขยายผลติดตามกองทพั
อังกฤษ/อินเดียของอังกฤษไปจนถึงเมืองอิมพัล 
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อังกฤษโจมตีญ่ีปุ่นทั้งที่เมืองโกฮิมาและอิมพัล และ
ได้ไล่ติดตามภายใต้การปฏิบัติการ “Extended 
Capital” เพื่อมุ่งยึดที่ราบเชวโบ (Shewbo) ประชิด

แม่น�้าอิระวดี ต่อจากนั้นเคลื่อนที่ติดตามต่อไปเข้า
ยึดอัคยัพ (Akyab) ได้ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๔๘๘ 
หลังจากกองทัพที่ ๑๕ ของญี่ปุ่นภายใต้การบังคับ
บัญชาของ พลโท ชิฮาจิ คาตามูระ (Shihachi 
Katamura) ถูกตีย่อยยับจากโกฮิมาและอิมพัล 

กองทัพที่ ๑๕ นี้ก็ได้พยายามรวบรวมก�าลังขึ้นใหม่
หลังแนวแม่น�้าอิระวดี

ส่วนก�าลังของ พลโท เซอร์ วิลเลียม สลิม 
ก็ได้พยายามไล่ติดตามอย่างรวดเร็ว เพื่อข้ามแม่น�้า
อิระวดีเข้าโจมตีญี่ปุ่นก่อนที่จะตั้งตัวได้ แต่บังเอิญ
โชคร้ายที่ก�าลังทางอากาศซึ่งเคยให้การสนับสนุน 
ได้เปลี่ยนไปให้การสนับสนุนแก่กองทัพจีน ถึง
กระนั้นก็ตามในวันที่ ๑๑ มกราคม กองพลที่ ๑๙ 
อินเดียส่วนหนึ่งของกองทัพที่ ๔ ได้รีบเคลื่อนที่ลง
ทางใต้ผ่านหุบเขาและเทือกเขาพันดวง เพื่อมุ่งเข้าสู่

ลุ่มน�้าอิระวดีที่โพโกกุ เพื่อคุกคามและตัดเส้นทาง
ถอยของญ่ีปุ่นต่อไป

อีกทางด้านหนึ่ง กองทัพน้อยที่  ๓๒ ซึ่ง

เคลื่อนที่เพื่อเข้ายึดหัวหาดข้ามแม่น�้าอิระวดีที่งาชุน 
ทางตะวนัตกของเมอืงมณัฑะเลย์ ได้รบัการต้านทาน
อย่างรนุแรงจากญ่ีปุ่นดังคาด จากนัน้อีก ๒๔ ชัว่โมง

ต่อมา ก�าลังส่วนใหญ่ของกองทัพที่ ๑๔ ยกข้ามแม่
น�้าอิระวดีที่เมียมจู ซึ่งอยู่ทางใต้ของ ปาโกกุ โดยได้
รับการต้านทานอย่างเบาบาง ต่อมาในวันที่ ๓ 
มีนาคม เมื่อกองพลอินเดียที่ ๑๗ รุกเพื่อยึดชุมทาง

รถไฟทีม่กิตลิา กเ็ริม่ท�าให้ฝ่ายญีปุ่น่ตระหนกัดว่ีาตน
ก�าลังจะถูกโอบล้อมจากฝ่ายพันธมิตร ดังนั้น นาย
พล คาตามูระ ผู้บัญชาการกองทัพที่ ๑๕ ตระหนัก
ถึงอันตรายในข้อนี้จึงสั่งให้ก�าลังที่มัณฑะเลย์ไป
เสรมิก�าลงัทีม่กิติลา ซึง่ฝ่ายพนัธมติรกค็าดไว้เช่นนัน้ 
จึงสั่งให้กองพลอินเดียที่ ๑๗ กับก�าลังส่วนอ่ืนไป
ท�าการดัดแปลงที่มั่นเตรียมการไว้

(Impal) และเมืองโกฮิมา (Kohima) ท�าให้การวาง
ก�าลังของญี่ปุ ่นในการป้องกันเมืองท้ังสองเป็นไป
อย่างเบาบาง เส้นทางส่งก�าลังบ�ารุงก็ยาวไกล อัน
เป็นจุดอ่อนของก�าลังฝ่ายญี่ปุ่น

ดังนั้นในเดือนพฤศจิกายน ๒๔๘๗ กองทัพ
อังกฤษ/อินเดีย ที่ ๑๔ ภายใต้การบังคับบัญชาของ 

ภาพสยดสยองที่ไม่อาจลบเลือน

สหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมา

และนางาซากิ
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แต่แล้วไม่นานเกินรอ แม้ว่าเมื่อวันท่ี ๕ 
มีนาคม ฝ่ายญี่ปุ่นจะยึดหมู่บ้านตองทากลับคืนมา

ได้ แต่ก็ท�าให้เมืองมิกติลากับหัวสะพานที่มีอังกู
ตัดขาดจากกัน กองพลอินเดียจึงล้อมตัวเมืองมิกติ
ลาไว้ การต่อสู้รอบ ๆ เมืองมิกติลาด�าเนินไปจนถึง
วันที่ ๒๙ มีนาคม การที่ญี่ปุ่นถอยก�าลังจากมัณฑะ
เลย์มาป้องกันมิกติลานั้น เป็นเหตุให้มัณฑะเลย์เปิด
ทางให้ฝ่ายพันธมิตรเข้าโจมตีได้โดยง่าย แต่นายพล
คาตามูระก็เริ่มถอนตัวถอยไปยังย่างกุ้งก่อนหน้านั้น
นานแล้ว

ดังนั้น พลโท เซอร์ วิลเลี่ยม สลิม จึงรีบส่ง

ก�าลังกองทัพน้อยที่ ๓๓ ไล่ติดตามไปตามแม่น�้า     
อิระวดี กองทัพน้อยที่ ๔ ไปตามล�าน�้าสะโตง เพื่อ
รีบเร่งให้ถึงย่างกุ้งก่อนมรสุมจะมา แต่ก็ไม่ทันเวลา
เสียแล้ว เพราะฤดูฝนเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม 

ขณะที่กองทัพน้อยที่ ๓๓ ก�าลังจะเข้าสู่เมืองแปร 
และเข้ายึดได้ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ส่วนกองทัพ
น้อยที่ ๔ แม้จะเริ่มเคลื่อนท่ีก่อนแต่ก็ไปถึงเพียง
ชานเมืองพะเท่านั้น ฝ่าย พลโท เซอร์ วิลเลี่ยม สลิม 
เห็นว่ามีเวลาเหลือน้อยมาก จึงสั่งให้กองทัพน้อยที่ 
๑๕ ที่อาระกันเร่ิมปฏิบัติการตามแผนแดรกคูลา 
(Dracula) โดยส่งกองพลอินเดียท่ี ๒๕ มาทางทะเล 
และขึ้นบกที่ย่างกุ้งเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม โดย
กองพลน้อยพลร่มอินเดียที่ ๕๐ กระโดดร่มลงที่ 
Elephant Point เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ในขณะที่
ลมแรง ซ่ึงความจริงแล้วในสถานการณ์น้ีไม่มีความ

จ�าเป็นใด ๆ ที่จะต้องส่งพลร่มขนาดใหญ่ท�าการ
กระโดดร่มเช่นนั้น เพราะเมื่อกองพลอินเดียที่ ๒๖ 
รุกเข้าสู่ย่างกุ้ง ก็เข้ายึดได้โดยง่ายดาย เพราะก�าลัง
ฝ่ายญี่ปุ่นที่ป้องกันเมืองย่างกุ้งถอนตัวไปก่อนหน้า
นั้นแล้ว ดังนั้นวันที่ ๕ พฤษภาคม กองทัพน้อยที่ ๔ 
ของพันธมิตรก็สามารถมาบรรจบกันตามแผนที่ 
Hlegu

การทีเ่มอืงย่างกุ้งถูกฝ่ายพนัธมติรปลดปล่อย
โดยง่ายนั้น ก็ย่อมเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าฝ่าย

ญีปุ่น่พ่ายแพ้โดยสิน้เชงิ โดยนายทหารญีปุ่น่ยอมท�า
พิธียอมแพ้สั้น ๆ ๕ นาที แก่ผู้แทนพันธมิตรทันทีที่
ฝ่ายพันธมิตรเข้ายึดเมืองย่างกุ้ง ต่อจากนั้นอังกฤษ
จึงรีบเตรียมการที่จะเปิดยุทธการเพื่อปลดปล่อย

มลายูและสิงคโปร์ ซึ่งก็ไม่มีความจ�าเป็นเพราะ
ประเทศญี่ปุ่นยอมแม้ต่อพันธมิตรเสียก่อนแล้วภาย
หลงัจากการทิง้ระเบิดปรมาณูทีเ่มอืงฮโิรชมิาและนา
งาซากิ แต่การสู้รบในพม่ายังไม่สิ้นสุดลงเพราะ พล
โท ฮติาโร คมิรูะ ผูบ้ญัชาการทหารญีปุ่น่ส่วนทีเ่หลอื

ทั้งหมดในพม่ายังไม่ยอมแพ้ โดยได้ถอนก�าลัง
ทั้งหมดรีบไปตั้งรับอยู่ทางตะวันออกของแม่น�้าสะ
โตง จนถึงเดือนสิงหาคม ๒๔๘๘ ก�าลังส่วนนี้จึงถูก
ฝ่ายพันธมิตรกวาดล้างหมดสิ้น

ปัญหาจึงมีอยู่ว่า การที่ญี่ปุ่นพ่ายแพ้อย่าง
ง่ายดายที่เมืองอิมพัลและเมืองโกฮิมาตามหลักฐาน
ของฝ่ายอังกฤษที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ทางฝ่ายญี่ปุ่น

มเีหตผุลในเรือ่งนีอ้ย่างไร และต่อจากนัน้ก�าลงัทหาร
ญี่ปุ่นทั้งหมดของกองทัพที่ ๑๕ ที่ไม่ได้ถูกจับเป็น
เชลย หลบหนีเข้าสู่ประเทศไทยที่ใด และอย่างไร

ส�าหรับค�าถามแรกที่ฝ ่ายญี่ปุ ่นพ่ายแพ้ที่
อิมพัลอย่างง่ายดายนั้น ฝ่ายญี่ปุ่นโดยนายพล ฟูจิ
วารา (Fujiwara) ซึ่งเป็นนายทหารการข่าวของกอง

ทัพในการรบครั้งนี้ได้ให้ค�าอธิบายว่า เป็นเพราะผู้
บัญชาการกองพลกระท�าการ “Premeditated Trea-
son” ด้วยการถอนตัวจากโกฮิมามาข้างหลังโดยไม่
ได้แจ้งหน่วยข้างเคียงและหน่วยเหนือ

ส่วนค�าถามทีส่องทีว่่า ทหารญีปุ่น่ทีไ่ม่ถกูจบั
เป็นเชลย แตกทัพถอยมาโดยไม่มีการส่งก�าลังบ�ารุง
ใด ๆ ผ่านภูมิประเทศที่ยากล�าบาก เป็นหนทางที่
ไกลแสนไกลเช่นนั้นมาได้อย่างไร ค�าตอบมีอยู่ว่า 
เพราะทหารญี่ปุ่นเป็นทหารที่สามารถเอาตัวรอดได้ 
ถูกฝึกให้มีขีดความสามารถในการอดทนต่อการอด
อาหารและโรคภัยไข้เจ็บ ตามที่นายพล ฟูจิวารา ได้
เล่าถึงรายละเอียดไว้ดังนี้

“สาเหตุที่ท�าให้กองทัพญี่ปุ่นพ่ายแพ้ที่อิมพัล 
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เพราะการขัดค�าสั่งของพลโท โคโตกุ ซาโต (Kotoku 
Sato) ผู้บัญชาการกองพลที่ ๓๑ ซึ่งได้ถอนก�าลังใน
เขตรับผิดชอบของตนที่แนวป้องกันโกฮิมามาโดย
ล�าพัง ประเด็นส�าคัญก็คือ เป็นการกระท�าท่ีเป็นการ
ทรยศที่ได้คิดไว้ล่วงหน้าต่อหน่วยเหนือคือ พลโท    
มูตางุจิ (Mutaguchi) ผู้บัญชาการกองทัพที่ ๑๕ 
หรือไม่?”

จากค�าให้การท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรของ 
พลโท ซาโต ได้กล่าวโต้แย้งว่า เขาเห็นว่ามีความ
จ�าเป็นที่จะต้องท�าให้เกิดการยกเลิกการปฏิบัติการ
ยุทธที่อิมพัลด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้ เขา
จึงคิดว่า ถ้ากองพลของเขาถอนตัวถอยมาเสียก่อน
แล้ว การปฏบิตักิารยทุธอมิพลักจ็ะต้องถกูยกเลกิไป
เอง ซ่ึงแม้ว่า พลโท มูตางุจิจะเป็นคนดื้อรั้นอย่างไร

ก็ตาม การกระท�าเช่นน้ีจะท�าให้กองพลของเขาไม่
ต้องถูกท�าลาย และกองทัพทั้งหมดก็จะไม่ท�าลาย
ตนเองด้วย เขากล่าวว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการ
ตัดสินใจของเขาแต่ล�าพังคนเดียว ด้วยความส�านึก
ในความรับผิดชอบนี้อย่างเต็มที่ และเขาก็ไม่กล้า
บอกให้กองทัพที่ ๑๕ ทราบถึงการตัดสินใจนี้ด้วย 
แม้แต่เมื่อถอยออกมาแล้วก็ตาม

นายพล ฟูจิวาราเห็นว่าค�าให้การของพลโท 
ซาโต แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเขาฝ่าฝืนกฎข้อ
บังคับของทหาร การกระท�าของเขาจึงเท่ากับเปิด
โอกาสอย่างวิเศษให้กับนายพล สลิม ผู้บัญชาการ
กองทัพที่ ๑๕ ที่คอยหาโอกาสจะเจาะทะลุแนวถนน
อิมพัล-โกฮิมา นี้มานานแล้ว

พลโท ซาโต ซึ่งได้รับมอบก�าลังส่วนแยก      
มยิาซาก ิ(Miyazaki) ซึง่ประกอบด้วยก�าลงัส่วนใหญ่ 
๔ กองพันทหารราบ ๑ กองพันน้อยปืนใหญ่ ๑ กอง
ร้อยทหารช่าง ทางกองทัพที่ ๕ ได้สั่งให้ก�าลังส่วนนี้
ข้ึนตรงต่อกองทัพท่ี ๑๕ ซึ่งจะต้องยึดรักษาพื้นที่   
อาราดูราไว้ และจะต้องสกัดกั้นการรุกของกองทัพ
น้อยที่ ๓๓ อังกฤษ/อินเดียที่มุ่งสู่อิมพัลไว้ให้ได้ด้วย 

แม้ว่าจะมีค�าสั่งการไว้เช่นนี้ก็ตาม และแม้ว่าก�าลัง
รบหน่วยแยกมิยาซากิจะอยู่ในฐานะอ่อนแอ เพราะ

มีก�าลังเพียง ๑ กองพัน ๑ กองร้อยทหารราบ ๔๒๐ 
คน กับ ๑ กองร้อยทหารช่าง ๑๒๐ คน มีวัตถุระเบิด
อยู่เพียงเล็กน้อย ๑ กองร้อยปืนใหญ่ภูเขา ซึ่งมีปืน
ใหญ่อยู่ ๒ กระบอกโดยไม่มีกระสุน กับ ๑ หมู่ทหาร
สื่อสารวิทยุโดยไม่มีขีดความสามารถเพราะขาด

แบตเตอรี ่ส�าหรบัก�าลงัส่วนใหญ่ของกองพลนัน้กไ็ด้
รวมพลอยู่ที่บริเวณสังสัก และก�าลังถอนตัวไปยัง    
ฟิมิน แทนที่ก�าลังส่วนนั้นจะหันกลับเพื่อไปรวมตัว
กบัก�าลงัส่วนใหญ่ในการรบทีอ่มิพลัตามทีก่องทพัได้
สั่งการไว้ แต่ก็ไม่ได้ปฏิบัติการให้เป็นไปตามค�าสั่ง

การที่พลโท ซาโตขัดค�าสั่งที่แม่ทัพนายพล  
มูตางุจิ สั่งให้ส่งมอบหน่วยแยกมิยาซากิให้กับ
กองพลที่ ๑๕ ที่รักษาแนวอิมพัลอยู่นั้น เป็นการ

ตัดสินใจท�าการถอนตัวตามอ�าเภอใจ ย่อมเป็นจุด
ด่างด�าในประวตัศิาสตร์ของกองทพัญีปุ่น่ การตดัสนิ
ใจโดยล�าพงันีไ้ม่เพยีงแต่ท�าให้แนวต้านทานทีอ่มิพลั
ของกองทัพที่ ๑๕ ต้องพังทลายลง แต่ยังเป็นการ
เปิดโอกาสอย่างดีให้แก่กองทัพที่ ๑๔ อังกฤษ/

อินเดีย ได้เข้าท�าลายก�าลังหน่วยแยกมิยาซากิที่
บริเวณพื้นที่สังสัก ตอนเหนือของอิมพัล อันเป็น
ก�าลังส่วนใหญ่ของกองทัพที่ ๑๕ ที่อยู่ทางฝั่งตะวัน
ตกของแม่น�้าซินดาวินลงอย่างสิ้นเชิง

นี่ เป็นการอธิบายจากทางฝ่ายญี่ปุ ่นโดย  
นายพล ฟจูวิารา นายพลท่านนีเ้กดิปี ๒๔๕๑ ส�าเรจ็
การศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการญี่ปุ ่น เมื่อปี 
๒๔๘๑ เขาเป็นคนที่ช่วยจัดตั้งกองทัพอินเดียแห่ง

ชาติขึ้น ต่อมาปี ๒๔๘๖ เขาได้รับค�าสั่งให้ไปประจ�า
กองทัพที่ ๑๕ ทางเหนือของพม่า และมีส่วนร่วมใน
การยทุธทีอิ่มพลั ในฐานะนายทหารการข่าว และถกู

ส่งให้ไปก�ากับการถอยของกองพล ๓๑ และกองทัพ
ที่ ๑๕ ต่อมาออกจากราชการในยศพลโทแล้วมา   
ท�าหน้าที่เป็นผู้อ�านวยการมูลนิธิกิจการต่างประเทศ
แห่งชาติ (The Japanese National Foreign       
Affairs Foundation)

อย่างไรก็ตาม จากการอธิบายของนาย     
ทากาชิ นากาเซ ซึ่งเป็นล่ามของหน่วยทหารญ่ีปุ่น
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ประจ�ากาญจนบรุ ีและจากการซกัถามชาวบ้านและ
ทหารญี่ปุ ่นที่ยังมีชีวิตอยู ่ซึ่งอาศัยอยู ่ที่จังหวัด  
ล�าพูน สรุปได้ว่าทหารญี่ปุ่นถอยจากพม่ามาอย่าง
บอบช�้าด้วยร่างกายที่อิดโรย ป่วยเป็นไข้ถือไม้เท้า
พยุงตัวเดินทางมายังประเทศไทยตามเส้นทาง       
๒ ทางด้วยกัน ทางหนึ่งมาตามทางรถไฟสายไทย-
พม่า ผ่านกาญจนบุรี กับอีกทางหน่ึงเข้าสู่จังหวัด

แม่ฮ่องสอน ในจ�านวนก�าลังกองทัพที่ ๑๕ ซึ่งมี
ทัง้หมดประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ คน ซึง่ถกูจบัเป็นเชลย
ศึก รวมทั้งทหารญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทยได้ถูกส่ง
กลับไปยังญี่ปุ่นมีเพียง ๑๒๐,๐๐๐ คน นอกน้ันคง
เสียชีวิตและสูญหาย รวมท้ังผู้ท่ีหลบหนี ปลอมตัว
ปะปนอยู่กับคนพื้นเมืองไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ คน

เพือ่เป็นการให้ความยุตธิรรมแก่ พลโท ซาโต 
ที่ทราบนิสัยของแม่ทัพ และไม่เห็นด้วยกับแผนการ

ยุทธ จึงขัดค�าสั่งเพื่อที่จะสงวนก�าลังบางส่วนของ
ญี่ปุ่นไว้ ข้าพเจ้าจึงขอแทรกไว้ในท่ีน้ี ตามท่ีข้าพเจ้า
ได้ฟังค�าบอกเล่าจากเพือ่นชาวญีปุ่น่ว่า พลโท มตูางจุิ 
แม่ทัพกองทัพที่ ๑๕ ผู้นี้ถูกย้ายมาจากยุทธบริเวณ
ประเทศจนีทีม่เีรือ่งนีอ้ือ้ฉาวกรณสีงัหารหมูท่ีเ่ซีย่งไฮ้ 
และดูจะเป็นผู้หนึ่งที่เชื่อว่า ญี่ปุ่นจะต้องได้ชัยชนะ
ในสงครามโลกครั้งที่ ๒ โดยกองทัพญี่ปุ่นร่วมกับ

ก�าลังกู้ชาติพม่าและอินเดียจะท�าการขับไล่อังกฤษ
ให ้ออกไปจากบริ เวณน้ี แล ้วก�าลังญี่ปุ ่นและ
พันธมิตรจะรุกไล่ไปบรรจบกับกองก�าลังอักษะ 
เยอรมัน และอิตาลี ที่บริ เวณตะวันออกกลาง 
อิหร ่าน อิรัก อันเป็นมหายุทธศาสตร์ (Grand   
Strategy) ของฝ่ายอักษะท่ีจะเอาชนะฝ่ายพันธมิตร 
แต่บังเอิญทางฝ่ายอักษะด้านยุโรปไม่สามารถ
ปฏิบัติการได้ตามแผน และญี่ปุ ่นก็ไม่สามารถ
ปฏิบัติการได้เช่นเดียวกัน เหตุการณ์ในสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ ทางด้านยุทธบริเวณเอเชียแปซิฟิกจึงยุติลง
ตามที่ทราบ

คราวนี้ลองพิจารณาถึงสภาพที่แท้จริงของ

การที่กองพล ๓๑ ถูกฝ่ายอังกฤษท�าการยิงอย่าง

รุนแรง และจากสภาพภูมิประเทศที่ยากล�าบากจน
ผู้บัญชาการกองพลสั่งให้ถอนตัว ซึ่งการถอนตัว 
ถอยมานั้นก็ล�าบากยากยิ่ง ทั้งนี้จากค�าบอกเล่าของ    
พลทหารญี่ปุ่นผู้หนึ่งชื่อ มานาบุ วาดะ (Manabu 
Wada) สังกัดหน่วยขนส่งกองพันที่ ๓ กรม ร.๑๓๘ 
กองพล ๓๑ เล่าว่า เขาจะไม่ลืมวันที่ ๑๕ มีนาคม 
๒๔๘๗ ซึ่งเดือนนี้เป็นฤดูแล้งของพม่า เขาเล่าว่า

ช่วงนั้นน�้าในแม่น�้าซินดาวินแห้งจนสามารถลุยข้าม
ได้ที่ทามันเท ซึ่งนับเป็นก้าวแรกที่น�าพวกเขาเข้าสู่
ยุทธบริเวณอัมพิล

กรมทหารราบที่เขาสังกัดอยู่เป็นกรมในแนว
หน้าของกองพล ๓๑ ที่จะต้องเข้าตีทหารอังกฤษ/
อินเดีย ซึ่งตั้งรับอยู่เลยเทือกเขาอาระกัน เพื่อเข้ายึด
โกฮมิา รฐัมณปีรุะ ประเทศอนิเดยี ทหารญีปุ่น่หน่วย

นี้เริ่มปฏิบัติการด้วยการน�าเสบียง ๒๐ วัน และต้อน
ฝูงวัวควายไปด้วย ๑ ฝูง ไม่มีการส่งเสบียงอาหาร
เพิ่มเติมใด ๆ อีก ในขณะที่หน่วยของเขาฟันฝ่าไต่
ขึน้เทอืกเขาอาระกนันัน้ พวกเขาทกุคนต่างนกึถงึแต่
ชัยชนะโดยไม่ได้คิดถึงความพ่ายแพ้แม้แต่น้อย

เมือ่กวาดล้างหน่วยคอยเหตุของข้าศึกเข้าไป
ได้ พวกเขาต้องเผชิญกับภูมิประเทศที่เดินทางอย่าง

ยากล�าบาก ยิ่งบนยอดเขาสูง ๓,๐๐๐ เมตร นั้น มี
แต่กลุ่มเมฆปกคลุมและหนาวเย็น เปลือกต้นไม้
ปกคลุมด้วยหญ้ามอสและหญ้ากาฝาก จุดไม้ขีด    

ก็ไม่ติดไฟ ไม่สามารถหุงหาอาหารหรือต้มน�้าได้ 
พวกวัวควายและม้าที่ขนสัมภาระก็ลื่นตกเหว เหลือ
วิสัยที่จะไปช่วยเอาขึ้นมาได้ เพราะไหล่เขาชัน ลื่น
ลึก และมีศพทหารข้าศึกขึ้นอืดอยู่เต็มข้างทาง

แต่ในที่สุด พวกเขาก็ขึ้นไปถึงยอดเขา มอง
เหน็แต่เมฆหมอกทางตะวนัตก ไกลออกไปเป็นธเิบต
และยอดเขาหิมาลัย พวกเขาต่างพูดวิจารณ์กันเอง
ว่า ผู้บังคับบัญชาของเขาไม่มีสมรรถภาพ โดยส่ง
พวกเขาให้ไต่ขึ้นเขาสูงชันโดยไม่มีอุปกรณ์ในการ
เดินทาง แม้แต่วัว ควาย ม้าก็ไต่ขึ้นไปไม่ได้ ทหาร
เองก็ลื่นล้มแล้วล้มอีกกว่าจะขึ้นไปได้ ยิ่งทหาร
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เสนารักษ์ที่ประคองคนไข้ขึ้นไปก็ยิ่งแสนล�าบาก
พอถึงกลางเดือนเมษายนซึ่งผ่านการสู ้รบ

อย่างทรหดอยู่หลายวัน ก็สามารถยึดสันเขาทาง
เหนือของโกฮิมาได้ แต่ กรม ร.๑๓๘ ไม่มีเสบียง
เหลอือยู่เลย เพราะทหารองักฤษได้เผาเสบยีงอาหาร

และกระสุนดินด�าหมด แม้แต่ข้าวเม็ดเดียวก็ไม่มี
เหลือ เคราะห์ดีที่พวกเขารื้อค้นได้พวกเนื้อกระป๋อง
ตามทีม่ัน่ของข้าศกึเลก็น้อย ในสภาพการณ์เช่นนีจ้ะ

ให้พวกเขาท�าศึกได้อย่างไร พอถึงวันที่ ๕ เมษายน 
เสบียงที่น�ามา ๓ สัปดาห์ก็หมดเกลี้ยง พอย่างเข้า
สัปดาห์ที่สามของเดือนเมษายน พวกเขาต้อง
บรรเทาความหิวแสบท้องด้วยการแบ่งขนมปังกับ
เนื้อกระป๋องที่ค้นได้กินพอประทังชีวิต

ต่อมาข้าศึกเริ่มยิงด้วยปืนใหญ่เพื่อเตรียม
การเข้าตี ทางฝ่ายเราไม่สามารถยิงโต้ตอบได้มาก 

เพราะมีกระสุนจ�ากัดต่อการยิงหนึ่งวัน ทั้ง ๆ ที่ฝ่าย
อังกฤษระดมยิงมาเป็นฉากนับร้อยนับพันนัด กอง
ก�าลังทหารได้แต่วิ่งเข้าหาที่ก�าบัง จึงเป็นการยากที่
จะยึดโกฮิมาไว ้ได ้  ดัง น้ัน เมื่อถึงกลางเดือน
พฤษภาคม กองพลอังกฤษที่ ๒ ก็แย่งยึดสันเขาโกฮิ
มากลับคืนไปได้ แม้ว่าพวกเขาจะต่อสู้อย่างกล้า
หาญ แต่การที่ขาดทั้งเสบียงอาหาร ทั้งกระสุนปืน
เล็ก ปืนกล ไม่มีทั้งกระสุนปืนใหญ่ รวมทั้งไม่มีการ
สนับสนุนใด ๆ จากหน่วยเหนือ พวกเขาจะต่อสู้ได้
อย่างไรในสภาพการณ์เช่นนั้น!

อีกทั้งสภาพท่ีพอดีย่างเข้าฤดูฝน ฝนที่ตก
อย่างหนักพอช่วยให้ข้าศึกระงับการยิงไว้ชั่วคราว 
แต่พอฝนหยุดก็เริ่มยิงอย่างรุนแรงมาอีก ข้าวก็ไม่
สามารถหุงได้ บางครั้งต้องไปหุงต้มผักหญ้าใน

อุโมงค์พอประทังความหิว แต่ก็มีปัญหาเมื่อน�้าฝน
ไหลท่วมอุโมงค์สูงถึงหน้าอก จ�าต้องรีบคลานออก
มา สภาพเช่นนี้เกือบจะถึงจุดที่ไม่สามารถอดทนต่อ
ไปได้ ในตอนเร่ิมต้นการรบท่ีอิมพัล กรมมีก�าลัง
ประมาณ ๓,๘๐๐ นาย ในขณะท่ีผู ้บัญชาการ
กองพลสั่งให้ถอยไปทางตะวันออกนั้น กรมมีก�าลัง

เหลือแค่ไม่กี่ร้อยคน
มานาบุ วาดะ เล่าต่อถึงความยากล�าบาก

และทลุกัทเุลในการถอนตวัถอยมาโดยไม่มเีครือ่งกนั
ฝนใด ๆ รองเท้าก็ขาดกะรุ่งกะริ่ง แต่ต้องเดินลุย
โคลนมาตามทาง ต้องแบกปืนที่ไม่มีกระสุนมาด้วย 
บางคนก็ถือไม้เท้าพยุงตัวมา ทหารเสนารักษ์ที่พา
คนเจ็บมาก็ล้มลุกคลุกคลานตามทางทั้งคนเจ็บและ
คนพยุง ผู้บังคับบัญชาบางคนก็อ่อนเพลียหมดแรง
ล้มลุกคลุกคลาน และถึงกับพูดว่า “ถ้าร้องมาก ๆ ก็
จะปล่อยให้ตายโดยโยนลงเหวข้างทาง”

เขาจ�าได้ว่าความหนาวเย็นถึงขั้วกระดูกชวน
ให้เขาคิดถึงที่พักสักแห่งจะเป็นที่ไหนก็ได้ที่ช่วย
บรรเทาความหนาวเหน็บได้ชั่วคราว ดังนั้นเมื่อเขา
มองเห็นเต็นท์ในป่าก็รีบวิ่งเข้าไป ปรากฏว่าในนั้นมี
ศพนางพยาบาลอยู่ ๖ ศพ เขานึกไม่ถึงเลยว่าจะมี
นางพยาบาลมาอยู่ในป่าไกลถึงเทือกเขาอาระกัน

แห่งนี้ พวกเขาต่างถามกันว่า ท�าไมทางกองทัพจึง
ปล่อยให้นางพยาบาลมาถึงที่อันตรายอย่างนี้ ส่วน
อีกเต็นท์หนึ่งเขาพบนายทหารเสียชีวิต ๓ ศพใน
สภาพแบบฆ่าตัวตาย สิ่งที่เห็นในวันนั้นเป็นภาพที่
แสนทุเรศซึ่งเขาไม่เคยลืม เขาได้สาบานกับตัวเอง
ว่า เขาจะต้องไม่ตายและจะต้องเอาตัวรอดให้ได้

เขาทราบดีว่า ถ้าพ้นเทือกเขาอาระกันนี้ไป
ย่อมจะพ้นอันตราย แต่เทือกเขาอาระกันเป็น
ภูมิประเทศที่ปกคลุมไปด้วยป่าทึบ เวลาฝนตกไม่มี
แม้แต่ที่จะนั่ง เวลานอนก็ต้องยืนนอน ระหว่างทาง
จะพบศพเพื่อน ๆ ขึ้นอืดส่งกลิ่นเหม็น บางศพมี
หนอนอยูท่ัว่ร่าง บางศพเหลอืเพยีงกระดกูขาวโพลน
โผล่ออกมาจากเครือ่งแบบสซีดี ระหว่างเดินทางเมือ่

เจอน�้าไหลจากซอกหินต่างก็รีบเข้าไปเอามือรองดื่ม
ด้วยความกระหายน�้า แต่ก็ต้องสะอิดสะเอียนเมื่อ
เห็นหนอนไหลออกมาพร้อมน�้า ต้องเดินต่อไปให้ถึง
ต้นน�้าจึงจะพบแหล่งน�้าที่วัวควายดื่มได้จึงดื่มตาม 
พวกเขาเดินต่อไปโดยไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไร ถนน
เตม็ไปด้วยซากศพ อาหารกไ็ม่มจีะกนิ เท้ากเ็จบ็ แต่
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ต้องพยายามใช้ไม้พยุงตัวเดินต่อไป ในท่ีสุดหลาย
วันต่อมาเขาก็มาถึงตนเฮ (Tonhe) ซึ่งเป็นหมู่บ้าน
เล็ก ๆ มีบ้านสามสี่หลัง เข้าใจว่าผู้คนคงจะหนีไป
หลบซ่อนในป่า

ในขณะที่ ร้อยโท ซาซากาอิ กับทหารจะเดิน
ต่อไปทางบก วาดะกับสิบเอก มาซูดา ฟูกุชิมา
หัวหน้าแผนกยานยนต์ และกาโน ตัดสินใจที่จะต่อ

แพไม้ไผ่ล่องไปตามล�าน�้าชินดาวินจนถึงทองดัท 
หวังว่าจะหาอาหารกินได้ท่ีน่ัน ทุกคนในคณะของ
เขาแก่กว่าเขาถึงเจ็ดปีจึงมีประสบการณ์ดีกว่า ตอน
นั้นเป็นเวลาบ่าย ๓ โมง มีเวลาเหลือไม่มากพอท่ีจะ

ต่อแพแล้วล่องจากตนเฮก่อนค�่า พวกเขาจึงรีบตัด
ไม้ไผ่หน้าตัด ๕-๗ เซนติเมตร ยาว ๕ เมตร ได้ ๓๐ 
ล�าท�าเป็นแพ กว่าแพพร้อมที่จะล่องเดินทางก็มืด
พอดี ขณะนั้นเป็นกลางฤดูฝน น�้าจึงมีสีแดงปน
น�า้ตาลไหลแรงและมคีลืน่สขีาว ในตอนทีผ่่านน�า้ตืน้
มีแก่งหิน พอปล่อยแพลงน�้า ทุกคนต่างแย่งกันขึ้น
แพแล้วตะโกนว่า “ไปล่ะ”

ทันทีที่ทุกคนขึ้นแพ แพทานน�้าหนักไม่ไหว
จมลงทนัท ีทกุคนต้องยืนอยู่ในน�า้แค่อก จงึดงึเข้าหา
ฝั ่งแล้วตัดไม้ไผ่เพิ่มเพื่อเสริมให้กว้างขึ้นจึงจะ
สามารถพยุงลอยน�้าไปได้ เมื่อช่วยกันดันแพไปตรง
กระแสน�า้เชีย่วตรงกลางแล้ว แพกล็อยละลิว่ไปตาม
สายน�้า ไม่มีใครมีนาฬิกาจึงไม่รู้เวลา แต่คาดว่าคง
เป็นเวลาประมาณส่ีทุ่ม ฝนเริม่ตก ท้องฟ้าปราศจาก
ดาว ฝนฤดูมรสุมท�าให้เปียกปอนหนาวสั่น เพราะ
ไม่มีอะไรที่จะหลบฝนได้ ได้แต่กอดกันแน่นเพื่อ
ความอบอุ่น แต่ก็ยังหนาวเหน็บอยู่ดี จนกระทั่งพวก
เขามองเห็นแสงไฟสีแดงอยู่ข้างหน้าทางขวา

มานาบุ วาดะ เล่ารายละเอียดตอนต่อไปให้
ฟังว่า

“สิบเอก มาชูดา บอกว่า “ไฟที่เห็นนั้นจะเป็น
ที่หมายแรกของเรา” และฟูกุชิมาพูดว่า “พวกเรามา
ถึงเร็วมาก ถ้ามาทางบกคงจะใช้เวลาเป็นสัปดาห์” 
เสร็จแล้วพวกเราก็เตรียมตัวที่จะพาแพเข้าสู่ฝั่งให้

ใกล้ที่หมายแสงไฟให้มากที่สุด พอเราเข้าไปใกล้ฝั่ง
ก็มี่ทหารหลายคนต่างวิ่งมาจะช่วย “เฮ้ พวกเรา

นีเ่อง” พวกเขาตะโกนลัน่ แต่แพกถ็กูกระแสน�า้เชีย่ว
ดึงกลับไปยังร่องน�้าตรงกลางใหม่ แพจึงลอยล่อง 
ต่อไป พวกเราทั้งหิวทั้งเหนื่อย ไม่มีอาหารอะไรกิน
เลยนอกจากข้าวสารเพียงหนึ่งก�ามือ เท้าก็เปียกน�้า 
เขาบอกกับตัวเองว่า เดินเท้าแม้ว่าจะล�าบาก แต่ก็
ยังดีกว่าการนั่งตัวแข็งอยู่บนแพ เพราะพวกเราไม่
กล้าขยบัตัวเกรงว่าแพจะคว�า่ เสรจ็แล้วเขากเ็อาข้าว
ที่อยู่ในกล่องออกมาแบ่งกันกัดกินดิบ ๆ แต่ก็อ่อนดี
เพราะซุ่มน�้าพอประทังไปได้

หัวหน้าพูดว่า “ไม่มีทางเลยที่จะดันแพวิ่งไป
เฉียดฝั่งได้ ถ้าแพไปใกล้ฝั่ง แกช่วยว่ายเข้าหาฝั่งได้

ไหม กาโน ฉันว่ายน�้าไม่เป็น ฉันจะเอาปลายเชือก
ข้างหนึ่งผูกเอวแก พอถึงฝั่งจะได้ช่วยดึงแพเข้าฝั่ง
ได้” เขาจงึคลีเ่ชอืกออกแล้วเอาปลายข้างหนึง่ผกูกบั
ตวัเอง พอแพไปใกล้ฝ่ังประมาณ ๑๐ เมตร ไม่มทีาง
ที่จะไปใกล้กว่านี้ได้อีก เขาตะโกนว่า “ฉันจะโดดลง

ที่นี่ละ ถ้าฉันจะจมน�้าก็ให้ช่วยดึงฉันกลับแพด้วย” 
เขานุ่งผ้าเตี่ยวผืนเดียวแล้วก็กระโดดลงน�้าเพื่อดึง
แพไปหาที่ใกล้ที่สุด เขาพยายามว่ายทวนน�้าไปหา
ฝั่งแต่ไม่ส�าเร็จ เขาเริ่มจะจมลงใต้น�้า ส�าลักน�้าเต็ม
ท้อง แต่ขณะที่พยายามตะเกียกตะกายขึ้นเหนือน�้า
อยู่นั้น เขาก็ถูกดึงขึ้นแพได้ทัน

ฟกูชุมิาพดูว่า “คราวนีถ้งึตาฉนับ้าง” แล้วเขา
ก็ยื่นปลายเชือกที่พันตัวเองอยู่ให้ฟูกุชิมา ทันใดนั้น

เขาก็กระโดดลงน�้า โผล่ออกมาอีกทีอยู่ประมาณ 
๗-๘ เมตร ข้างหน้า เขาเริ่มรู้สึกว่าฟูกุชิมาไม่เป็นไร 
จึงตะโกนบอกว่า ขอให้พยายามว่ายเข้าฝั่ง พวกเรา
จะช่วยกนัพายแพตามไปฟกุชุมิา ดูเหมอืนจะว่ายได้

ล�าบากมาก แต่ในที่สุดก็ขึ้นฝั่งได้ส�าเร็จ พวกเรา
เกอืบจะขึน้ฝ่ังได้แล้ว กาโนจงึตะโกนบอกฟกูชุมิาว่า 
“พันเชือกไว้กับต้นไม้” แต่ขณะที่ฟูกุชิมาพยายาม
ขึ้นฝั่งอยู่นั้นเขาสะดุดล้มลง เชือกเลยหลุดจากมือ
เพราะไม่ได้ผูกไว้กับตัว ฟูกุชิมานุ่งเพียงผ้าเต่ียวผืน
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เดยีว ได้แต่ยืนดแูพลอยห่างออกไปสูก่ระแสน�า้เชีย่ว 
โดยเครื่องนุ่งห่มทั้งหมดของเขาอยู่บนแพ ขณะที่ฟู
กุชิมาวิ่งไปตามฝั่งแม่น�้า เขาตะโกนบอกพวกเราว่า 
“วาดะช่วยพายแพเข้าฝั่งด้วย” แต่เป็นสิ่งที่เป็นไป
ไม่ได้

พวกเราได้แต่มองเห็นเขาหันหลังเดินหาย 
เข้าป่าไป พวกเราต่างพากันเสียใจที่ไม่สามารถช่วย

อะไรเขาได้ ได้แต่มองดูกระแสน�้าด้วยความหดหู่ใจ 
แล้วกาโนก็พูดฝ่าความเงียบออกมาว่า “เขาคง
ล�าบากแน่ เพราะมีแต่ผ้าเตี่ยวผืนเดียว เขาคงอยาก
ได้เสื้อผ้ามากในกลางคืนท่ีหนาว อาหารล่ะเขาจะ
หาได้ที่ไหน” แล้วเขาก็ตอบค�าถามตัวเองว่า “เอ่อ 
ถงึอย่างไรเขากค็งจะช่วยตวัเองได้หรอก” หัวหน้าได้
แต่นิ่งเงียบสักครู่แล้วก็พูดว่า “เขาคงจะหาเสื้อผ้า

จากคนตายได้อยู่” ส�าหรับวาดะได้แต่ภาวนาขอให้
พระเจ้าช่วยคุ้มครองให้เขารอดพ้นอันตรายน้ีไปได้
ทันพบกับกองพลส่วนใหญ่ (ต่อมาเขาได้ทราบว่า   
ฟูกุชิมาเสียชีวิตในป่า เพราะความเจ็บป่วยใกล้กับ 
Sagaing ชายฝั่งอิระวดี ซึ่งเป็นสิ่งน่าทึ่งมากที่เขา
สามารถเดนิทางไปได้ไกลถงึเพยีงนัน้) แพของเราคง

ลอยตามกระแสน�้าเชี่ยวไหลแรงอยู ่ในความมืด
ท่ามกลางฝนตกหนักตลอดคืน พวกเราสามคนต่าง
เงียบกริบ นั่งงอตัวกอดเข่าแน่นต่อสู้กับความหนาว
ที่ไม่มีอะไรช่วยได้เลย กาโนบอกพวกเราว่าชาวบ้าน

เตือนว่าอย่าให้แพลอยไปถึงแม่น�้าสะโตงตอนล่าง 
เพราะที่นั่นมีกระแสน�้าหมุนวนแรงมาก อาจดึงแพ
ของเราไปสู่จุดอันตรายถึงกับแพแตกและพวกเรา
อาจตายหมด เขาพูดต่อไปว่า “ถ้าแพของพวกเรา
ลอยเร็วอย่างนี้ เราจะมองเห็นเจดีย์ขาวท่ียูวู ซึ่งเป็น

ชุมทางแม่น�้ายูและซินดาวินมาบรรจบกัน ที่นั่นจะมี
แม่น�้าวนที่มาปะทะกันเพราะเป็นฤดูฝน มีเสียงดัง
เหมือนกับเสียงน�้าตกไนการาในอเมริกา ดังนั้นเรา
จะต้องพยายามขึ้นฝั่งให้ได้ก่อนถึงชุมทางน�้านี้

ขณะนัน้เป็นเวลามดื พวกเราไม่รูว่้าเป็นเวลา
เท่าไร พระอาทิตย์ขึ้นแล้วหรือยังก็ไม่ทราบ โชคดีที่

ฝนหยุดตก มีแต่ความเงียบปกคลุม ได้ยินแต่เสียง

น�้ากระทบแพ เราคาดว่าอาจจะเป็นเวลาเที่ยงคืน
หรือเที่ยงวันก็ได้ สิ่งเดียวที่พวกเราเห็นก็คือเมฆฝน
ด�ามืดปกคลุมแม่น�้า ทันใดนั้นก็ได ้ยินเสียงดัง
สะเทือนเหมือนแผ่นดินไหว แต่อาจจะเป็นเสียง
น�้าตกข้างหน้าก็ได้ เราต่างตระหนกจากความคิดนี้ 
ทุกคนอกสั่นขวัญหายด้วยความกลัว ต่างปลงตกว่า
ชะตากรรมคงจะจบลงคราวนี้แน่

ยิ่งใกล้เสียงนั้นเข้าไปเท่าไร แพของเราก็ยิ่ง

ลอยเร็วขึ้นเท่านั้น เสียงน�้าตกก็ยิ่งดังมากขึ้น ดังนั้น
พวกเราจงึคดิว่าจะต้องหยดุแพนีใ้ห้ได้ก่อนทีจ่ะสาย
เกินไป แต่ค�าถามก็มีอยู ่ว ่าจะท�าอย่างไรจึงจะ
สามารถหยุดแพได้ที่เจดีย์ขาวทางขวาข้างหน้า 
เพราะนั่นคือแม่น�้าสะโตง และเราก็ได้แต่ภาวนาขอ
ความเมตตาจากกระแสน�้า ในไม่ช้าเราก็จะถึงชุม
ทางสองแม่น�้ามาบรรจบกันแน่ตามที่ชาวบ้านได้
เตือนไว้ ทันใดนั้นแพหยุดนิ่งทันที กาโนโยนเปลือก
ไม้ลงไป เปลือกไม้นั้นก็หยุดนิ่งติดกับแพ ช่วงขณะ
นั้นเขาเหลือบไปเห็นท่อนซุงใหญ่ต้นหนึ่งลอยอยู่ไม่
ห่าง เขาคิดว่าถ้าสามารถผูกแพติดกับท่อนซุงก็จะ
ช่วยไม่ให้แพจม เขาจึงคว้าเชือกแล้วกระโดดไปยัง

ท่อนซุง แล้วน�ามาผูกติดกับแพ ก็พอดีแพและซุง
ไหลลงสู่วังวนน�้าตกพอดี เสียงแพบิดดังเอ๊ียดอ๊าด
ตามกระแสน�้าวน หลังจากนั้นพวกเราได้แต่ภาวนา
ขออย่าให้แพแตกเป็นเสี่ยงเสียก่อน แล้วพวกเราก็
เหนื่อยอ่อนหลับไปโดยไม่ทันรู้ตัว มารู้ตัวอีกทีก็เมื่อ
กาโนปลุก แต่ด้วยความตื่นกลัวเราได้แต่มองหน้า
กนัอย่างเงียบ ๆ ในทีส่ดุกม็าระลกึได้ว่าเราปลอดภัย
แล้ว เพราะแพผ่านพ้นอันตรายมาแล้ว

เขาถามกาโนว่าจะแก้เชือกผูกติดกับซุงดี

ไหม เพราะซุงท�าให้แพลอยช้า กาโนเห็นด้วยแล้ว
พูดว่า “เราจะต้องไปให้ถึงที่หมายให้เร็วที่สุดเท่าที่
จะเร็วได้” เมื่อแก้เชือกแล้วแพก็เริ่มลอยห่างจาก   
ซุงออกไป แสงสว่างของวันใหม่เริ่มทอแสง ความ
มืดของป่าเริ่มจางหาย แต่กระนั้นพวกเราก็ยังไม่
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สบายใจ เพราะยังไม่รู ้ว ่าจะเอาแพไปขึ้นฝั ่งได้
อย่างไร ก่อนที่จะเครื่องบินข้าศึกจะโจมตี พวกเรา

เอาข้าวสารเปียกน�้ามาเคี้ยวกินไปพลาง เขานึกได้
ว่ามีดและเครื่องฟังชีพจรท�าด้วยงาท่ีหมอกาจิตานิ
ให้มาก็จมน�้าหายไปแล้ว แสงพระอาทิตย์ก็เริ่มร้อน
ขึ้น ร้อนขึ้นทุกทีราวกับอยู่ทะเลใต้ เขาถอดรองเท้า
ผ้าใบออก ปรากฏว่าหนังก�าพร้าใต้เท้าลอกออกมา 
เขาเจ็บปวดมาก ได้แต่ย่ืนเท้าผึ่งแดดให้แห้ง เพราะ
เปียกชุ่มน�้าอยู่นาน

และแล้วราวกับมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้น เพราะ
แพเริ่มลอยพุ่งเข้าสู่ฝั่งตรงป่าหญ้าริมตลิ่ง เขาลืม
ความเจ็บเท้ารีบกระโดดขึ้นฝั่ง หวังจะเอาเชือกพัน
ต้นไม้เพราะห่างเพียง ๑๐ เมตรเท่านั้น แต่ทันใดนั้น

เขาก็ตกลงไปในน�้าอีก เพราะนึกว่าแผ่นหญ้าที่เห็น
น้ันเป็นแผ่นดินแข็งแล้ว เคราะห์ดีท่ีน�้าบริเวณน้ัน
เป็นน�้านิ่ง เขาพยายามจะขึ้นฝั่งท่ีสูงประมาณหน่ึง
เมตรให้ได้ แต่เขาเพลียเกินกว่าที่จะพยุงตัวเองขึ้น
ไป กาโนจงึช่วยดงึเขากลบัมาขึน้แพ เขานอนพกัเอา
แรงอยู่ชั่วโมงหนึ่งแล้วจึงค่อย ๆ คลานบนแผ่นหญ้า

เหนือน�้าไปขึ้นฝั่งจนได้ จากนั้นรีบเอาเชือกไปผูก
ต้นไม้ให้แน่น แล้วก็ค่อย ๆ เอาไม้ไผ่จากแพท�าเป็น
สะพานข้ามขึ้นฝั่ง พอขึ้นฝั่งได้ก็ต้องเผชิญกับป่า
หวายที่เต็มไปด้วยหนามหวายแหลมคม ยากท่ีจะ
ผ่านไปได้ เราทุกคนต่างคิดเหมือนกันว่า เท่ากับหนี
เสือมาปะจระเข้แท้ ๆ

“วาดะ แกคอยอยู่น่ีนะ” กาโนพูด “หัวหน้า
กับฉันจะไปดูว่าจะมีทางออกทางไหนได้บ้าง” แล้ว
ท้ังคู่ก็ไปพร้อมด้วยมีดตัดหญ้าแบบชาวบ้านที่ติด 
ตัวมา อีกประมาณชั่วโมงท้ังคู่ก็กลับมาบอกว่ามีแต่

น�้าทั้งนั้น ไม่มีทางออกเลย และจะไปได้ก็ด้วยการ
ว่ายข้ามผ่านไปยังอีกฝั่งหนึ่ง กาโนบอกว่า “ฉันจะ
เอาแกขี่คอไปแล้วแกช่วยว่ายข้ามไปอีกฝั่ง” หลัง
จากพกัเอาแรงสกัครูเ่ขากข็ีห่ลงักาโน ประมาณสีส่บิ

นาทีก็ถึงทะเลสาบ มีพันธุ์ไม้ขึ้นอยู่ตรงกลางน�้าเล็ก
น้อย มองเห็นพื้นดินใต้น�้า พวกเขาปรึกษากันว่าจะ

ข้ามไปได้ก็ด้วยการท�าแพเล็ก ๆ โดยเขาจะว่ายข้าม
ไปพร้อมสมัภาระบนแพแล้วกใ็ห้ดงึแพกลบั จากนัน้
กาโนและหัวหน้าค่อยขึ้นแพมาคนละเที่ยว เราก็ท�า
ตามนั้น พอถึงเที่ยวสุดท้ายเมื่อดึงกาโนมาได้แล้ว 
เขาก็หมดแรงท�าอะไรไม่ได้อีกเลยในวันนั้น”

พอตกกลางคืน พวกเราก็เอาใบไม้มาปูท�า
ที่นอน พอได้นอนเหยียดแข้งขาตามสบาย ในป่า
เวลากลางวันแดดร้อนมาก แต่ตอนกลางคืนอากาศ

หนาวเย็น ท�าให้พวกเรานึกถึงไฟที่จะท�าให้อุ ่น 
หัวหน้านึกได้จึงค้นได้ไม้ขีด ๓ ก้าน กันกล่องไม้ขีด
เพือ่ขดีตดิไฟสมุใบไม้แห้งทีพ่อหาได้ พอใบไม้ตดิไฟ

ท�าให้ดีใจมาก “วาดะ” มีข้าวสารเหลืออยู่บ้างไหม” 
หัวหน้าถาม “มีเหลืออยู่นิดหน่อย” เขาตอบ “เอามา
ท�าเป็นข้าวต้มเร็ว” ในไม่ช้าก็ต้มเสร็จทั้ง ๆ ที่ไม่มี
เกลอื พวกเราได้กนิบรรเทาท้องด้วยความเอรด็อร่อย

คืนนั้นพวกเรานอนหลับกันอย่างสบายจน
กระทั่งรุ ่งเช้าจึงเริ่มออกเดินทางด้วยการกินใบไม้
อ่อนในป่าเป็นอาหาร ตอนนี้เราต่างเถียงกันว่าต่อ
ไปจะไปอย่างไรดี กาโนเห็นว่าควรจะกลับไปหาแพ
ล่องไป แต่เขาเถียงว่าควรจะไปทางป่าแล้วมองหา
หมู่บ้าน ในที่สุดก็เห็นดีตามเขาว่า พอเราเดินไปได้

ครึ่งวันก็ถึงล�าห้วยลึกกว้าง ๒ เมตร พวกเราต่าง
อ่อนเพลียจึงต้องจับแขนกันไว้ แล้วค่อยเดินตาม
ล�าธารไป ยิ่งเดินไป ล�าธารก็ค่อย ๆ กว้างขึ้นเรื่อย ๆ 
จนถึงประมาณ ๑๐ เมตร แต่ข้าง ๆ มีพื้นเป็นทราย
ท�าให้เดินสะดวกขึ้น

ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงหมาเห่า เราต่างเงียบ
ต้ังใจฟังแล้วก็ได้ยินเสียงคนตัดไม้ พอมองดูก็เห็น

ชาวบ้าน ๒ คนกับหมาก�าลังขุดหาหน่อไม้อยู่ พวก
เขาหันมาเห็นเราพร้อม ๆ กันแล้วยิ้มให้ พร้อมกับ
พูดว่า “มันเกิดอะไรขึ้นกับพวกคุณ เราไม่เคยคิดว่า
จะพบทหารญี่ปุ ่นที่นี่เลย” หัวหน้าเลยถามว่า “มี
หมู่บ้านแถวนี้บ้างไหม ?” เขาตอบว่า “ถ้าคุณเดิน
ต่อไปอีกสัก ๔ กิโลเมตร ก็จะพบหมู่บ้าน แต่ไม่มี
ชาวบ้านอยู่ เพราะชาวบ้านพากันเข้าป่า กลัวเครื่อง
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บิน” พวกเราอธิบายให้เขาฟังว่า เราไม่มีอาหารกิน
มาหลายวันแล้ว ชาวบ้านบอกว่าท่ีหมู่บ้านมีข้าว

และน�้าตาลเหลือเฟือ แล้วเขาก็พาเราไปด้วยการ
เดินอย่างเร็วเพราะพระอาทิตย์จะตกดินแล้ว

มาซูดากับกาโนพยายามเดินตามให้ทันพวก

เขา ส�าหรับผมเหลือก�าลังที่จะตามทัน “รีบตามพวก
เรามาให้เร็วที่สุด วาดะ” กาโนพูด เขาได้แต่ตอบว่า
เท้าเขารูส้กึหนกัและปวดมากเกนิกว่าจะเดนิตามทนั 
แล้วพวกเขาก็หายลับสายตาเขาไป ดูเหมือนจะเป็น
เวลา ๒ ทุ่ม ที่เขาตามมาทันที่หมู่บ้าน เขาตะโกนหา 
“หัวหน้าอยู่ไหน กาโนอยู่ไหนครับ” เขาใจชื้นเมื่อมี
เสียงตอบว่า “อยู่น่ีเอง” เขารีบเดินโขยกเขยกไปยัง
บ้านที่ชาวบ้าน ๒ คนน้ันอาศัยอยู่ เป็นกระท่อมไม้
ใต้ถุนสงู ข้างล่างให้ววัควายและหมอูยู ่เขาพยายาม
ไต่บันไดไม้ไผ่ขึน้ไป แต่พอก้าวกร่็วงลงมาอกีจนพวก
เขาต้องมาช่วยดึงขึ้นไป พอถึงพื้นบ้านเขาก็นอน
หมดสติ เพราะเป็นทั้งไข้มาลาเรีย ท้องร่วง และอด
อาหาร

เย็นวันนั้น พวกเราได้หุงข้าวกับน�้าตาลกิน
หลังจากที่อดมานาน ข้าวร้อน ๆ ที่แม้ไร้รสชาติ ก็
รู้สึกอร่อยมาก ส�าหรับเขากินไม่ได้เลยเพราะเป็นไข้
มาลาเรียทั้งคืน วันนั้นเขากึ่งสิ้นสติเพราะตัวร้อน ไข้
สูง รู้สึกก่ึงเป็นกึ่งตาย ท้องก็ร่วง ยิ่งอดอาหารมา

หลายวันจึงท�าให้หมดแรง ไม่มีแม้แต่ผ้าจะคลุมร่าง 
คงนอนแผ่อยู่บนพื้นนั่นเอง “แกต้องกินนะ ถ้าไม่มี
อาหารเลยแกกจ็ะตาย” กาโนพดู แล้วเขากพ็ยายาม
ยัดข้าวใส่ปาก จากนั้นเขาก็หมดสติลง ต่อมาอีก
หลายวนั หวัหน้าและกาโนได้ป้อนข้าวต้มเขา แต่เขา
ก็กลืนไม่ลง ตาก็มองไม่เห็น หูก็ไม่ได้ยิน พูดก็ไม่ได้

แล้วทันใดนั้นก็มีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้น ความ
รู้สึกของเขากลับคืนมา เขาลุกขึ้นยืนอย่างโซเซ ไข้
มาลาเรียหาย แต่เขายังงงอยู่ มองเห็นแสงแดดสาด
แรงไปยงัต้นไม้และท้องทุ่ง เขาพยายามเดนิด้วยการ
ใช้ไม้พยุง เมื่อเดินไปได้สัก ๓๐ เมตร เขาก็ล้มลง
นอนบนหญ้าใกล้บ้านและไม่รู้ว่านอนอยู่อย่างน้ันกี่

วัน แต่พอตื่นขึ้นก็มองเห็นข้าวกองบนใบกล้วยวาง
อยู่ใกล้ ๆ ปาก ชาวบ้านหรือพระคงพยายามจะเอา
ข้าวมาป้อนเขา เพราะที่ริมฝีปากมีข้าวติดอยู่ จาก
นั้นเขาพยายามกินข้าวช้า ๆ พร้อมกับนึกขอบคุณ
ความกรุณาของชาวพม่าอย่างจับใจ

อีกสองสามวันต่อมา กาโนพูดกบัเขาว่า “เรา
ไม่สามารถอยู่ที่นี่จนกว่าแกจะหายเจ็บ พวกเราต้อง
เดินทางต่อไป ฉันจะพาแกไปส่งโรงพยาบาลให้ได้ 
แม้ว่าจะต้องลากตัวแกไปก็ตาม” แต่เป็นไปไม่ได้
เลย เพราะสุขภาพและเรี่ยวแรงของเขาไม่ฟื้นคืนมา
เลย เขาไม่สามารถตามกาโนและหัวหน้าไปได้เลย 
แล้วกาโนก็ดึงคอเขาขึ้นและบังคับให้เดิน เขาได้แต่
คิดในใจว่า “ปล่อยผมเถอะ ผมอยากนอนอยู่ในป่า
อย่างนี้ให้นานที่สุด” แต่เมื่อเขาขอร้องให้ปล่อยเขา
นอน พวกเขากลับพูดว่า “แกมันโง่ ถ้าฉันปล่อยให้
แกนอน แกก็จะหลับทันที แล้วเมื่อแกตื่นขึ้นแกจะ
รู้สึกว่าตายไปแล้ว แกต้องพยายามเดินไปให้ได้” 
แล้วเขาก็ถูกลากเดินไปกับพวกเขาโดยหาก้านไม้
เรียวได้อันหนึ่งไว้ใช้ตีเพื่อไม่ให้เขาหลับ ตอนนั้นเขา
เกลียดพวกเขามาก แต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู ้สึก
ขอบคุณพวกเขาที่ได้ช่วยชีวิตเขาไว้ อีกสิบวันต่อมา
พวกเรากม็าถงึ Kalewa ทีม่โีรงพยาบาลสนามต้ังอยู่ 
เขารู้สึกขอบคุณและรู้สึกถึงบุญคุณของหัวหน้าและ

กาโนที่ท�าทุกอย่างเพื่อช่วยชีวิตเขาไว้”
ทั้งหมดนี้เป็นค�าบอกเล่าของพลทหารญี่ปุ่น

ผู้หนึ่งที่บรรยายถึงความยากล�าบากของเขาในการ
สู ้รบที่โกฮิมา และเมื่อต้องถอนตัวถอยมาก็แสน
ล�าบาก ดังนั้น การที่ผู้บัญชาการกองพลที่ ๓๑ ไม่
ยอมท�าตามค�าสัง่ของแม่ทพัในการรกุต่อไปข้างหน้า 
แต่ตัดสินใจสั่งทหารทั้งกองพลถอยมานั้น นอกจาก
จะช่วยให้ทหารของกองพล ๓๑ พอมีชีวิตเหลือกลับ
มาบ้างแล้ว กค็งจะช่วยให้กองพลอ่ืนทีต้่องถอยตาม
มามีชีวิตเหลือรอดมาได้บ้างเช่นเดียวกัน

 
- (อ่านต่อเล่มหน้า) -
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รากไทย: อยธุยา
พ.ท.หญิง กรกมล  สีขาว

เสนาศึกษา

ในช่วงเวลาที่อาณาจักรสุโขทัยเริ่มอ่อนแอ
ลงพระมหากษัตริย์ช่วงปลายอาณาจักรเอาพระทัย
ใส่ด้านศาสนามากกว่าการทหารและการป้องกัน
ประเทศนั้น เป็นระยะเดียวกับท่ีอโยธยาแคว้นทาง
ใต้เตบิโตข้ึนจนมคีวามเข้มแขง็มากพอทีจ่ะสถาปนา
เป็นอาณาจักร โดยพระเจ้าอู่ทองได้อพยพผู้คนหนี
โรคร้ายจากดินแดนเดิมมายังชุมชนเก่า ณ บริเวณ
หนองโสนในจังหวัดอยุธยาปัจจุบันดังปรากฏตาม
บันทึกในพงศาวดารกรุงเก่าประกอบกับการขุดพบ
คูเมอืงเก่าของอยุธยาทีย่าวไปตามแนวฝ่ังตะวนัออก

ของแม่น�า้ป่าสกัเป็นหลกัฐานช่วยสนบัสนนุข้อความ
ในจารึกว่าบริเวณที่ตั้งกรุงศรีอยุธยาคือที่ตั้งของ  
เมืองอโยธยาศรีรามเทพนครเดิม ซึ่งเป็นเมืองแฝด
ของเมืองละโว้ดังปรากฏในจารึกกรุงสุโขทัยว่า     
“ศรีรามเทพนคร” ที่สร้างมาแต่ราว พ.ศ. ๑๗๐๐  

ผู้น�าอาณาจักรแห่งใหม่ของคนไทยเป็นผู้มี
ความเข้มแข็งสามารถสร้างอยุธยาให้เป็นปึกแผ่น
และเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเรื่อย ๆ จนสามารถผนวก
อาณาจักรสุโขทัยเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับอยุธยาเมื่อ 
พ.ศ. ๑๙๘๑ ราชธานีสุโขทัยอายุราว ๒๐๐ ปี จึงสิ้น

สดุลง เกดิอาณาจกัรอยธุยาเข้ามาแทนเมือ่ประมาณ 
พ.ศ. ๑๘๙๓ และนับเป็นจุดเริ่มต้นการรวม “เลือด
เนื้อชาติเชื้อไทย” ให้เป็นปึกแผ่นในเวลาต่อมา 

นอกจากนี้ร่องรอยการตั้งชุมชนเมืองโบราณ
ทีพ่บ ณ วดัมเหยงคณ์หรอืทีว่ดัใหญ่ชยัมงคลบ่งบอก
ถึงพื้นที่นี้มีผู้คนอาศัยตั้งบ้านเรือนมาก่อนก่อตั้งกรุง
ศรีอยุธยาถึง ๒๖ ปี ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่ากรุงศรี  

อยุธยาที่ตั้งขึ้นในต�าบลหนองโสน โดยเฉพาะวัด
พนญัเชงิสถานทีป่ระดิษฐานหลวงพ่อโตพระพทุธรปู
ศิลปะแบบอู่ทองซึ่งสร้างขึ้นก่อนจะสร้างพระนคร 
ศรอียธุยาถงึ ๒๖ ปี เป็นหลกัฐานสนบัสนนุว่าบรเิวณ
นี้มีการตั้งชุมชนมาก่อนจะสร้างกรุงศรีอยุธยาเป็น
ราชธานี 

ก่อน พ.ศ. ๑๙๐๐ พระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จ
พระรามาธิบดีที่ ๑ ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา
ในเวลาต่อมาได้อภิเษกสมรสกับพระราชธิดาของ
กษัตริย์แห่งสุพรรณภูมิซึ่งตั้งตนเป็นใหญ่อยู่อีกฟาก

ฝั่งของแม่น�้าเจ้าพระยานับเป็นจุดเริ่มต้นของสาย
สัมพันธ์ของราชวงศ์อู่ทองแห่งอยุธยาและราชวงศ์
สุพรรณภูมิมาแต่ครั้งนั้น การเกิดโรคห่า (อหิวา 
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ตกโรค) ในพระนครแห่งนี้ได้คร่าชีวิตผู้คนมากมาย
ท�าให้พระเจ้าอูท่องตดัสนิพระทยัพาไพร่บ้านพลเมือง
อพยพข้ามแม่น�้าป่าสักมาตั้งเมืองใหม่ ณ ต�าบล
หนองโสนหรือบึงพระรามใน พ.ศ. ๑๘๙๓ และ
สถาปนาราชธานีใหม่ชื่อ “กรุงศรีอยุธยา” ขึ้น ส่วน
พระองค์สถาปนาตนขึ้นเป็นกษัตริย์พระองค์แรก
แห่งราชธานใีหม่ทรงมพีระนามว่า “สมเดจ็พระรามา 
ธิบดีที่ ๑” 

การได้รับอิทธิพลการปกครองแบบเทวราชา

มาจากขอมท�าให้กษตัรย์ิแห่งพระราชอาณาจกัรใหม่
ไม่ได้ปกครองแบบพ่อปกครองลูกอีกต่อไป แต่
กษัตริย์แห่งราชธานีอยุธยาท่ีเป็นดั่งสมมติเทพมี

อ�านาจเหนือบุคคลสามัญ ทรงเป็นผู ้มีพระราช
อ�านาจสูงสุดมีพระราชอาญาสิทธ์ิเหนือกว่าผู้ใดใน
แผ่นดิน ทรงเป็น “เจ้าแผ่นดิน” และ “เจ้าชีวิต” ของ
ทุกคนในพระราชอาณาจักร ธรรมเนียมปฏิบัติต่อ
พระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาจึงต่างไปจากสมัย
สุโขทัย เช่น การเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์ต้องหมอบ
คลานแสดงความอ่อนน้อม ใช้ราชาศพัท์ในการกราบ

บงัคมทลู มกีฎมณเฑียรบาลห้ามมองพระพกัตร์ของ
พระมหากษัตริย์ เนื่องจากพระองค์เป็นสมมติเทพ

และเพื่อการป้องกันการท�าร้ายพระองค์ เป็นอาทิ 
สายสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชน
ในสมัยนี้จึงเป็นดั่งนายปกครองบ่าวมิได้สนิทดั่งเช่น
พ่อปกครองลูกในสมัยสุโขทัย

พระนครใหม่แห่งนี้รับรูปแบบระเบียบการ
บริหารราชการแผ่นดินมาจากเมืองเขมรและสุโขทัย
มาใช้ในการปกครอง มีการจัดระเบียบการบริหาร

ราชการแบบจตสุดมภ์ส�าหรบัการปกครองส่วนกลาง 
อาณาจักรแห่งใหม่นี้ปกครองในแบบสมบูรณาญา 
สิทธิราชย์พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอ�านาจ
เบ็ดเสร็จเด็ดขาด เป็นผู ้บังคับบัญชาโดยตรงมี
ข ้าราชการเป็นผู ้รับสนองพระบรมราชโองการ 
อาณาจักรแห่งนี้จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบการ

ราชการเป็นกรมส�าคัญ ๔ กรม คือ กรมเวียงหรือ
กรมเมือง มีขุนเวียงเป็นหัวหน้า ท�าหน้าที่เกี่ยวกับ
ความสงบเรยีบร้อยของราษฎรทัว่พระราชอาณาจกัร 
กรมที่สองคือ กรมวัง มีขุนวังเป็นหัวหน้าดูแลรักษา
พระราชวัง จัดงานพระราชพิธีต่าง ๆ และพิจารณา
พิพากษาคดี กรมที่สามคือ กรมคลังมีขุนคลังเป็น
หัวหน้ารับผิดชอบด้านการเงินและการต่างประเทศ

ทั่วราชอาณาจักร ท�าหน้าที่เก็บภาษีอากร การใช้
จ่ายพระราชทรัพย์ การจัดแต่งส�าเภาหลวงออก
ค้าขาย ท�าสัญญาการค้าขายและติดต่อทางการทูต
กับต่างประเทศ  กรมนามีขุนนางเป็นหัวหน้าท�า
หน้าที่ดูแลเรือกสวนไร่นาทั่วราชอาณาจักร และจัด
เตรียมเสบียงอาหารให้เพียงพอในยามบ้านเมืองมี
ศึกสงคราม ส่วนการปกครองในส่วนภูมิภาคคง
จัดการปกครองแบบอาณาจักรสุโขทัยโดยแบ่งเมือง
เป็นระดับชั้น คือ 

การปกครองหัวเมืองชั้นในเป็นเมืองรายรอบ
ล้อมราชธานไีว้ทัง้ ๔ ด้าน เรยีกว่าเมอืงลกูหลวงเป็น
เมืองหน้าด่านที่ใช้ระยะเวลาเดินทางจากเมือง
ลูกหลวงถึงราชธานีภายในระยะเวลา ๒ วัน

การปกครองหวัเมอืงชัน้นอกหรอืเมอืงพระยา

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
ที่มาของภาพ : http://personinhistory.exteen.com/page
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มหานครเป็นเมืองใหญ่ที่อยู่ไกลจากราชธานีออกไป
ผู้ปกครองอาจเป็นเจ้าหรือข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ท่ีมี
เชื้อสายของเจ้าเมืองเดิมหรืออาจเป็นผู้ได้รับแต่งตั้ง
จากพระมหากษัตริย์ให้ไปเป็นผู้ปกครองต่างพระ 
เนตรพระกรรณ 

เมืองประเทศราชคือเมืองที่อยู ่นอกราช

อาณาจักร ผู้ปกครองเมืองมีอ�านาจสิทธิ์ขาดเป็นเจ้า
แผ่นดนิในเมอืงของตนเอง ปกครองตนเองโดยอสิระ
แต่ต้องถวายต้นไม้เงินต้นไม้ทองและเครื่องราช
บรรณาการตามระยะเวลาและในเวลาเกิดสงคราม
จะต้องเกณฑ์ไพร่พลและเสบียงอาหารเพื่อช่วย
เหลือราชธานี 

ครั้นพระมหาธรรมราชาที่ ๔ แห่งสุโขทัย
เสด็จสวรรคต สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงอ้าง
สิทธิธรรมในราชบัลลังก์แห่งกรุงสุโขทัยผ่านการสืบ
เชื้อสายทางพระราชมารดาซึ่งเป็นเจ้าหญิงแห่ง
แคว้นสุโขทัยรวมสุโขทัยเข ้าเป ็นหน่ึงเดียวกับ
อาณาจกัรอยธุยา ในสมยัพระองค์อาณาจกัรอยธุยา
จึงใหญ่โตกว้างขวางมากกว่าของเดิม การปกครอง
ที่มีอยู่เดิมไม่สามารถดูแลอาณาจักรที่กว้างใหญ่ได้
ทั่วถึงโดยเฉพาะหัวเมืองในส่วนภูมิภาคท่ีห่างไกล
พระเนตรพระกรรณ เกิดการฉ้อราษฎร์บงัหลวงเบยีด
บงัรายได้จากภาษอีากรโดยเจ้านายและขนุนางทีอ่ยู่

ไกลจากราชธานีท�าให้การเก็บภาษีส่งไปยังราชธานี

ไม่ได้รับผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย กอปรกับปัญหา
การเมืองภายในพระราชวงศ์ที่มักมีการแย่งชิงราช
บัลลังก์ในคราวเกิดการผลัดแผ่นดินหากกษัตริย์

พระองค์ใหม่ทรงเข้มแข็งมีอ�านาจและก�าลังคนอยู่
ในปกครองก็จะไม่มีปัญหาใด แต่ครั้งใดที่กษัตริย์
พระองค์ใหม่ทรงอ่อนแอไม่เด็ดขาดหรือยังทรงพระ
เยาว์อยู ่มากบรรดาเมืองประเทศราชและเมือง
พระยามหานครมักฉวยโอกาสแยกตนเป็นอิสระอยู่

เสมอหรือถูกเจ้านายหรือขุนนางผู้มีอ�านาจแย่งชิง
ราชบัลลังก์ไปครอบครอง สมเด็จพระบรมไตรโลก
นาถทรงตระหนักปัญหานี้จึงทรงปฏิรูปการปกครอง

ใหม่โดยโยงอ�านาจจากหัวเมืองต่าง ๆ เข้าสู่ราชธานี
และจัดการควบคุมก�าลังคนและสร้างอ�านาจในทาง
เศรษฐกิจให้รัดกุมมากขึ้น

การปฏิรูปการปกครองของพระองค์เริ่มจาก

การยกเลิกการปกครองที่กระจายอ�านาจให้เมือง
ลูกหลวงปกครองอย่างเป็นอิสระมาเป็นการรวบ
อ�านาจไว้ที่พระมหากษัตริย์ พระองค์ทรงแบ่งเมือง
ต่าง ๆ รอบนอกพระนครออกเป็นหัวเมืองชั้นใน หัว
เมืองชั้นนอก ซึ่งเมืองเหล่านี้ดูแลโดยขุนนางที่พระ
มหากษัตริย์ทรงแต่งต้ัง ทรงสร้างระบบศักดินาคือ
การให้ขุนนางไพร่ฟ้าประชาชนถือกรรมสิทธิ์ที่นา
มากน้อยตามยศ โดยพระมหากษัตริย์มีสิทธิ์ที่จะ

เพิ่มหรือลดศักดินาแก่ใครก็ได้และหากใครท�าผิดก็

อาณาจักรอยุธยา
ที่มาของภาพ : http://sutidasuwannarat.blogspot.com/

p/blog-page.html

วิถีของชาวอยุธยา  
ที่มาของภาพ : http://darunrat.blogspot.com/

2010/06/1.html
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ต้องถูกปรับไหมตามศักดินานั้น
การรวมอ�านาจเข้าสูศ่นูย์กลางท�าให้ราชธานี

มีอ�านาจมากขึ้นและมีการควบคุมท่ี เข ้มงวด 
พระองค์โปรดให้แยกกิจการฝ่ายพลเรือนออกจาก
ฝ่ายทหาร ทรงโปรดให้ตัง้ต�าแหน่งสมหุกลาโหมและ
สมุหนายกขึ้นในการปกครองบริหารราชการส่วน
กลาง โดยสมุหกลาโหมท�าหน้าท่ีบังคับบัญชาการ
ปกครองส่วนกลางและเป็นผู ้รับผิดชอบด้านการ
ทหาร เกณฑ์ไพร่พลเข้าทัพในยามศึกสงคราม ส่วน
ในยามสงบนั้นจะต้องเตรียมอาวุธรวบรวมผู้คนให้

พร้อมท�าสงครามในยามมีศัตรูรุกราน กรุงศรีอยุธยา
ในสมัยพระองค์จึงเริ่มเป็นเมืองศูนย์กลางของราช
อาณาจกัรอย่างแท้จรงิ อาณาเขตกว้างขวางมากขึน้
จากการผนวกแคว้นสุโขทัยและแคว้นสุพรรณภูมิ
เข้าไว้ด้วยกัน มีความมั่งคั่งจากการค้าขายต่าง
ประเทศโดยเฉพาะกับจีนกรุงศรีอยุธยาในสมัยนี้จึง

เจริญรุ่งเรืองมั่งค่ังและมีอ�านาจในทางเศรษฐกิจ 
ในด้านการปกครองทรงปรับปรุงจตุสดมภ์   

ที่มีอยู่เดิมให้มีเสนาบดีรับผิดชอบงานในหน้าที่ของ
กรมโดยต้ังพระนครบาลเป็นเสนาบดีกรมเมือง พระ
ธรรมาธิกรณ์เป็นเสนาบดีกรมวัง พระโกษาธิบดีเป็น
เสนาบดกีรมคลงั และพระเกษตราธกิารเป็นเสนาบดี
กรมนา  

ส่วนภูมิภาคนั้นสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
โปรดฯ ให้ยกเลิกเมืองหน้าด่านหรือเมืองลูกหลวง
และจดัการปกครองใหม่โดยจดัหวัเมอืงชัน้ในให้เป็น
เมืองจัตวาต้ังอยู่รายรอบราชธานีเรียกผู้ปกครอง

เมืองว่า “ผู้รั้ง” ไม่มีอ�านาจอย่างเจ้าเมืองเหมือนที่
เคยมีมาต้องปฏิบัติตามค�าสั่งของราชธานี พระมหา
กษัตริย์จะทรงแต่งตั้งขุนนางในกรุงศรีอยุธยาไปท�า
หน้าทีผู่ร้ัง้เมอืงด้วยพระองค์เอง หวัเมอืงชัน้นอกหรอื
เมอืงพระยามหานครเดิมซึง่อยูถ่ดัจากหวัเมอืงชัน้ใน
ออกไปก็ทรงเปลี่ยนเป็นเมืองชั้นตรี โท เอก ตาม

ขนาดและความส�าคัญของเมืองนั้น ๆ โดยพระมหา
กษัตริย์จะทรงแต่งตั้งให้เจ้านายหรือขุนนางผู้ใหญ่
ออกไปปกครองมีอ�านาจในการบริหารราชการ
ภายในเมืองที่ตนปกครอง

ส�าหรบัเมอืงประเทศราชกโ็ปรดเกล้าฯ ให้เจ้า
นายในเมืองนั้น ๆ หรือเจ้าเมืองหรือกษัตริย์เดิม
ปกครองตามแบบแผนขนบธรรมเนียมของตนเอง
ทั้งนี้พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาจะเป็นผู้ทรง
แต่งตั้งผู้ปกครองเมืองเหล่านี้ด้วยพระองค์เอง เมือง

พระเจ้าอู่ทอง 
ที่มาของภาพ : https://th.wikipedia.org

เมืองอยุธยา
ที่มาของภาพ : https://khunatham.wordpress.

com/2015/01/24/king2/
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เหล่านี้จะต้องส่งเคร่ืองราชบรรณาการมาถวาย    
พระมหากษัตริย ์แห่งกรุงศรีอยุธยาตามเวลาที่

ก�าหนด
การปกครองส่วนท้องถิ่นก็ทรงโปรดให้จัดตั้ง

หมู่บ้านมีผู ้ใหญ่บ้านปกครองดูแล ให้ก�านันเป็น

หัวหน้าต�าบล หมื่นแขวงเป็นหัวหน้าแขวง และแต่ง
ตั้งต�าแหน่งข้าราชการให้มีบรรดาศักดิ์ตามล�าดับ
จากต�่าสุดไปสูงได้แก่ ทนาย พัน หมื่น ขุน หลวง 
พระ พระยา และเจ้าพระยา ก�าหนดศกัดนิาเพือ่เป็น
ค่าตอบแทนการรับราชการ ทรงตั้งกฎมณเฑียรบาล
ขึ้นเพื่อใช้เป็นกฎหมายในการปกครองแผ่นดิน 

การปฏิรูปการปกครองในรัชกาลสมเด็จ

พระบรมไตรโลกนาถท�าให้กรงุศรอียธุยามรีะบบการ
บริหารราชการที่เป็นระบบระเบียบชัดเจนมากขึ้น
การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปแบบจากบนสุดสู่

ล่างสุด ระบบศักดินาแม้จะเป็นเครื่องก�าหนดชนชั้น
แต่ก็บอกอ�านาจหน้าที่ของบุคคลพลเมือง รูปแบบ
การปกครองที่ทรงปฏิรูปนี้ได้ถูกน�ามาใช้ในการ
บริหารราชการแผ่นดินมาแต่รัชกาลของพระองค์
จนถึงรัชกาลสุดท้ายของอาณาจักรอยุธยา    

           
(อ่านต่อเล่มหน้า)

การแต่งกายสมัยอยุธยาตอนต้น

บรรณานุกรม 
การปฏิรูปการปกครองสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ. สืบค้นจาก http://withtheoldboy.blogspot.com/2013/06/blog- 
 post.html.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. มรดกไทย – มรดกโลก. ห้างหุ้นส่วนจำากัด เอส-ซี-เจ เอ็มซี. สืบค้น 
 จาก http://personinhistory.exteen.com/page
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M
R

B
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กับขีปนาวุธพิสัยกลางรุ่นใหม่ 
พล.อ.ทรงพล ไพนุพงศ์ 

๑. กล่าวทั่วไป
หลังสงครามโลกครั้งที่สองประเทศมหา 

อ�านาจทางทหารได้พัฒนาขีปนาวุธอย่างรวดเร็ว 
ส่วนหนึ่งได้มาจากเทคโนโลยีของจรวดวี-๒ (V-2) 
ความก้าวหน้าทางด้านอวกาศที่ส่งดาวเทียมขึ้นสู่วง

โคจรในอวกาศของสองชาตอิภมิหาอ�านาจทางทหาร
ของโลกได้ช่วยให้การพัฒนาขีปนาวุธเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว อดีตสหภาพโซเวียตอภิมหาอ�านาจทาง
ทหารของโลกในขณะนั้นได้พัฒนาขีปนาวุธแบบ
สกัด (Scud) ชนิดพื้นสู่พื้น น�าเข้าประจ�าการใน 
พ.ศ. ๒๕๐๑ เรียกว่าสกัด-เอ (Scud-A) มีระยะยิง

ไกล ๑๘๐ กโิลเมตร พ.ศ. ๒๕๐๗ รุน่สกดั–บ ี(Scud-
B) มีระยะยิงไกล ๓๐๐ กิโลเมตร พ.ศ. ๒๕๐๘ รุ่น
สกัด–ซี (Scud-C) มีระยะยิงไกล ๖๐๐ กิโลเมตร 
และ พ.ศ. ๒๕๓๒ รุ่นสกัด–ดี (Scud-D) มีระยะยิง
ไกล ๗๐๐ กโิลเมตร เมือ่เกดิความขดัแย้งในภูมภิาค
อ่าวเปอร์เซียที่ประเทศคู่ขัดแย้งมีฐานะทางด้าน

เศรษฐกิจดี (จากการส่งออกน�้ามัน) จึงได ้น�า
ขีปนาวุธเข ้าปฏิบัติการทั้งสองฝ่ายเป็นตระกูล
เดียวกนัคือสกดั (Scud) สามารถท�าการยงิไปยงัเป้า
หมายทางยุทธศาสตร์ (ที่ได้รับการป้องกันอย่างดี) 
อยู่ห่างไกลไปกว่าหลายร้อยกิโลเมตร พร้อมทั้งมี

เสนาศึกษา • กองทัพอิหร่านทำาการยิงทดสอบขีปนาวุธแบบซาฮับ-๓    
(Shahab-3) ที่เมืองคอม (Qom) เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๕๔ (ในภาพขีปนาวุธชาฮับ-๓ กำาลังทะยานขึ้นจาก 
แท่นยิง) 

เอเชีย
ปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีได้พัฒนาอย่างรวดเร็วในทุกด้าน 

ประกอบด้วย ระบบขับเคลื่อน  (เช้ือเพลิงเหลว และเช้ือเพลิงแข็ง) ระบบนำาวิถี และด้าน
โลหะวิทยา ประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมก็สามารถที่จะพัฒนาและ
ผลติขปีนาวธุพสิยักลางเข้าประจำาการ พร้อมทัง้ได้ขายให้กบัมติรประเทศทีส่นใจ เมือ่เกดิ
ความขัดแย้งอย่างรุนแรงใช้กำาลังรบตามแบบเข้าปฏิบัติการแต่ยังไม่สามารถที่จะชนะใน
การรบหลัก จึงได้นำาขีปนาวุธพิสัยกลางมาสู่ปฏิบัติการทางทหาร…บทความนี้กล่าวถึง
ขีปนาวุธพิสัยกลาง (Medium Range Ballistic Missile; MRBM) รุ่นใหม่ที่พัฒนาและ
ผลิตขึ้นในทวีปเอเชีย
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ออกและปากีสถานตะวันตก) ความขัดแย้งน�ามาสู่
ปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่รวม ๔ ครั้ง (พ.ศ. 
๒๔๙๐, ๒๕๐๘, ๒๕๑๔ และ พ.ศ. ๒๕๔๒) ครั้งที่

ส�าคัญคือใน พ.ศ. ๒๕๑๔ ปฏิบัติการทางทหาร
ขนาดใหญ่ทั้งสามกองทัพ จึงน�ามาสู่การพ่ายแพ้
ของกองทัพปากีสถานและต้องสูญเสียดินแดนส่วน
ปากีสถานตะวันออก พร้อมทั้งได้เปลี่ยนชื่อประเทศ
ปากีสถานตะวันออกใหม่เป็นชื่อบังคลาเทศ และ
ประเทศปากีสถานตะวันตกเป็นปากีสถาน ทหาร
อินเดียเสียชีวิต ๒,๕๐๐-๓,๘๔๓ นาย ทหาร
ปากีสถานเสียชีวิต ๙,๐๐๐ นาย ได้รับบาดเจ็บ 
๒๕,๐๐๐ นาย และถูกจับเป็นเชลย ๙๗,๓๖๘ นาย

๒.๓ อ่าวเปอร์เซีย 
ภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเป็นแหล่งผลิตพลังงาน

ของโลกประกอบด้วยน�้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ 
ส่งไปขายทั่วโลกทั้งเอเชียและยุโรปโดยใช้เรือขนส่ง
น�้ามันขนาดใหญ่รู้จักในชื่อแท็งเกอร์ (Tanker) ซึ่งมี
ระวางขบัน�า้กว่า ๒๐๐,๐๐๐ ตนั ทีต้่องผ่านช่องแคบ
ฮอร์มุซ (Hormuz) มีความกว้าง ๕๔ กิโลเมตร น�า
มาสูค่วามขดัแย้งในระดบัภมูภิาคหลายครัง้ทีส่�าคญั
คือ สงครามอิหร่าน - อิรัก พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๓๑ 
ระยะเวลานานถึง ๗ ป ี  อิหร ่านสูญเสียทหาร 

อ�านาจการท�าลายสูงเพื่อจะลดขีดความสามารถ
ทางทหารของฝ่ายข้าศึกให้ลดต�่าลงมากที่สุด  

๒. ความขัดแย้งในเอเชีย 
๒.๑ คาบสมุทรเกาหลี
คาบสมทุรเกาหลมีคีวามขดัแย้งมาสูส่งคราม

เกาหลี เป็นปฏิบัติการทางทหารที่รุนแรงเป็นเวลา
นานถึง ๓ ปี เกาหลีเหนือได้รับการสนับสนุนจาก
อดีตสหภาพโซเวียตและสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ได้ยุติลงใน พ.ศ. ๒๔๙๖ ก�าลังทหารสหประชาชาติ 
(สหรัฐอเมริกา และอังกฤษเป็นแกนน�า) สูญเสีย
ก�าลั งทหาร ๑๗๘,๔๒๖ นาย และสูญหาย  
๓๒,๙๒๕ นาย ฝ่ายเกาหลีเหนือ สูญเสียก�าลัง 
ทหาร ๓๖๗,๒๘๓-๗๕๐,๒๘๒ นาย แต่ความขัด
แย้งยังคงมีอยู่ขึ้นกับสภาวะแวดล้อมของภูมิภาค   

เมื่อสถานการณ์ของโลกได้เปลี่ยนแปลงไป
ภายหลังการสิ้นสุดของสงครามเย็น แต่เกาหลีเหนือ
ได้เริ่มต้นพัฒนาขีปนาวุธพิสัยกลาง (MRBM) การ

ทดสอบการยิงมีข้อจ�ากัดมาก เนื่องจากมีพื้นที่น้อย
แต่ต้องท�าการยิงให้เต็มขีดความสามารถ จะต้อง
ท�าการยิงมาได้เฉพาะทางด้านตะวันออกท่ีต้องผ่าน
ทะเลญี่ปุ่นเข้าน่านฟ้าของประเทศญี่ปุ่น (ต้องการ
ให้มีระยะยิงไกลกว่า ๑,๐๐๐ กิโลเมตร ให้ลูก
ขปีนาวธุตกทีม่หาสมทุรแปซฟิิก จะให้มรีะยะยงิไกล
เทียบได้กับขีปนาวุธพิสัยกลางตามความต้องการ

ของประเทศทีส่ัง่ซือ้) เป็นการล�า้น่านฟ้าของประเทศ
ญี่ปุ่นจึงน�ามาสู่ความขัดแย้งใหม่ซึ่งจะมีความยุ่ง
ยากในการแก้ปัญหาระหว่างประเทศ จากขีดความ
สามารถของขีปนาวุธพิสัยกลางจะเป็นภัยคุกคราม
ต่อประเทศญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ (ที่มีความขัดแย้ง
เดิมมาตั้งแต่ยุคของสงครามเกาหลี)

๒.๒ เอเชียใต้
อินเดียและปากีสถานมีความขัดแย้งตอนที่

ได้รับเอกราชจากอังกฤษ น�ามาสู่การแยกเป็นสอง
ประเทศคอื อนิเดยีและปากสีถาน (ปากสีถานตะวนั

ภาพกราฟฟิกแสดงระยะยิงของขีปนาวุธพิสัยกลางแบบ          
ดีเอฟ-๒๑ (DF-21) ที่มีระยะยิงไกล ๑,๗๗๐ กิโลเมตร  เสนาศึกษา       เ
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๓. ขปีนาวธุกบัปฏบิตักิารทางทหารใน
อดีต 

ความขัดแย้งในอดีตในหลายภูมิภาคได้น�า
ขีปนาวุธทางยุทธวิธีประเภทพื้นสู่พื้นแบบสกัด-บี 
(Scud-B)   มีระยะยิงไกล ๓๐๐ กิโลเมตร หัวรบดิน
ระเบิดแรงสูงขนาด ๙๕๘ กิโลกรัม ที่มีเทคโนโลยี 
มาจากอดีตสหภาพโซเวียต ประกอบด้วย สงคราม
อิหร่าน-อิรกั พ.ศ. ๒๕๒๘ กองทพัอิรกัได้ยงิขปีนาวธุ
แบบสกัด-บี (Scud-B) กว่า ๑๐๐ ลูก เข้าสู่ประเทศ

อิหร ่าน ต่อมาอิหร ่านก็ได้ท�าการยิงตอบโต้ไป        

๑๒๓,๒๒๐-๑๖๐,๐๐๐ นาย อิรักสูญเสียทหาร 
๑๐๕,๐๐๐-๓๗๕,๐๐๐ นาย เมื่อคิดความสูญเสีย
ทางด้านเศรษฐกิจโดยรวมเป็นค่าประมาณ ฝ่าย
อิหร่านสูญเสีย ๖๒๗.๐ พันล้านเหรียญสหรัฐ และ
ฝ่ายอิรักสูญเสีย ๕๖๑.๐ พันล้านเหรียญสหรัฐ ทั้ง
สองฝ่ายยุติสงครามเนื่องจากความสูญเสียที่เพิ่ม

มากขึ้นเป็นล�าดับและไม่มีฝ่ายใดที่จะชนะการรบ
ที่แท้จริง แต่ความขัดแย้งดั้งเดิมของทั้งสองประเทศ
ยังคงอยู่

สงครามอ่าวเปอร์เซียครั้งที่ ๑ อิรักได้เข้ายึด
ครองประเทศคูเวตเมื่อวันท่ี ๒ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๓๓  ต่อมาถูกผลักดันโดยกองทัพพันธมิตร 

(สหรัฐอเมริกาเป็นแกนน�า) เกิดสงครามระหว่าง 
พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๓๔ ระยะเวลานาน ๖ เดือน เป็น
ปฏิบัติการทางทหารของสงครามสมัยใหม่ ทหาร
พันธมิตรเสียชีวิต ๒๙๒ นาย  ได้รับบาดเจ็บ ๗๗๖ 
นาย และทหารอิรักเสียชีวิต ๒๐,๐๐๐-๓๕,๐๐๐ 
นาย ได้รับบาดเจ็บกว่า ๗๕,๐๐๐ นาย

ขีปนาวุธพิสัยกลางแบบอัคนี-II (Agni-II) ติดตั้งบนรถยนต์ 
ขณะร่วมพิธีสวนสนามในวันชาติประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๔๗  

มีระยะยิงไกล ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ กิโลเมตร

ขีปนาวุธพิสัยกลางแบบดีเอฟ-๒๑ (DF-21) ติดตั้งบนรถยนต์ชนิด ๕x๕ ล้อ 
เข้าร่วมในพิธีสวนสนามประจ�าปี เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

MRBM
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ยังกรุงแบกแดดและเมืองเคอร ์คุก และมีการ   
ตอบโต้ด้วยขีปนาวุธสกัดอีกครั้งระหว่างวันท่ี ๒๙ 
กุมภาพันธ์-๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๑ ตลอดห้วง
ของสงครามอิรักได้ยิงขีปนาวุธสกัดเข้าสู่อิหร่านเป็น
ผลให้มีการเสียชีวิต ๒,๐๐๐ คน และได้รับบาดเจ็บ 
๖,๐๐๐ คน 

สงครามกลางเมืองอัฟกานิสถานระหว่าง
เดือนมีนาคม - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๒ กองทัพ

อัฟกานิสถานได้ยิงสกัดเข้าสู่เป้าหมายกองก�าลังติด
อาวุธมูจาฮีดีน (Mujahideen) ที่เมืองจาลาลาบัด 
ประมาณ ๔๓๘ ลูก ระหว่างเดือนตุลาคม - เดือน

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๕ ได้ท�าการยิงลูก
จรวดสกัดไปประมาณ ๑,๗๐๐-๒,๐๐๐ ลูก

สงครามอ่าวเปอร์เซยีครัง้ท่ี ๑ กองทัพอริกัได้

ท�าการยิงขีปนาวุธแบบสกัดจ�านวน ๘๘ ลูก แยก
เป็นประเทศซาอุดิอาระเบีย ๔๖ ลูก และประเทศ
อิสราเอล ๔๒ ลูก 

สงครามกลางเมืองลิเบียมีการยิงจรวดแบบ
สกัด-บี (Scud-B) จากฝ่ายรัฐบาลลิเบียไปยังฝ่าย
ต่อต้าน เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และ

ท�าการยิงในคร้ังที่สอง เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๕๔ 

๔. ขีปนาวุธพิสัยกลาง 
ขีปนาวุธพิสัยกลาง (MRBM) มีขีดความ

สามารถสูงที่จะท�าการยิงได้ไกลประมาณ ๑,๐๐๐-

๓,๐๐๐ กโิลเมตรจงึมหีลายประเทศทีม่คีวามขดัแย้ง
กับประเทศเพื่อนบ้านได้น�าเข้าประจ�าการ จึงเป็น
อ�านาจทางทหารที่ส�าคัญยิ่งประการหนึ่งในการ
ประเมินขีดความสามารถทางทหาร ที่ส�าคัญ
ประกอบด้วย

๔.๑ ดีเอฟ-๒๑ (DF-21/Dong-Feng 21/
CSS-5)

กองทัพสาธารณรัฐประชาชนจีนมหาอ�านาจ
ทางทหารล�าดบัหนึง่แห่งเอเชยี และมหาอ�านาจทาง
ทหารของโลก มีภัยคุกคามทางทหารจากประเทศ
เพื่อนบ้านทางตอนใต้และมีความขัดแย้งในหลาย
พื้นที่ จึงได้พัฒนาขีปนาวุธพิสัยกลางเมื่อ พ.ศ. 

๒๕๐๓ ท�าการทดสอบเสรจ็สมบรูณ์ใน พ.ศ. ๒๕๒๙ 
มีชื่อเรียกว่าดีเอฟ-๒๑ (DF-21) มีข้อมูลส�าคัญ คือ
น�้าหนัก ๑๔,๗๐๐ กิโลกรัม หัวรบขนาด ๖๐๐ 
กิโลกรัม ขนาดยาว ๑๐.๗ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 
๑.๔ เมตร ระยะยงิไกล ๑,๗๗๐ กโิลเมตร ขบัเคลือ่น
ด้วยเชื้อเพลิงแข็ง และมีความเร็ว ๑๐ มัค ติดตั้งบน
รถยนต์ สามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ชนิดหัวรบ

เดี่ยวขนาด ๕๐๐ กิโลตัน ประจ�าการใน พ.ศ. 
๒๕๓๔ ต่อมาพัฒนารุ่นใหม่มีขีดความสามารถเพิ่ม
มากขึ้นเป็นดีเอฟ-๒๖ (DF-26) น�้าหนัก ๑๘,๐๐๐ 
กิโลกรัม หัวรบขนาด ๑,๒๐๐-๑,๘๐๐ กิโลกรัม 
(สามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์) ขนาดยาว ๑๔.๐ 
เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๔ เมตร ระยะยิงไกล
ประมาณ ๓,๐๐๐ กโิลเมตร ขบัเคลือ่นด้วยเชือ้เพลงิ

ขีปนาวุธแบบชาฮีน-II (Shaheen-II) ติดตั้งบนรถยนต์ขณะ 
ร่วมพิธีสวนสนามในวันชาติ ที่อิสลามาบัด เมื่อวันที่ ๒๓ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  มีระยะยิงไกล ๒,๐๐๐ กิโลเมตร

ขีปนาวุธแบบโรดอง-I (Rodong-I) ขณะเคลื่อนที่ด้วยรถยนต์ 
ของกองทัพเกาหลีเหนือ  

มีระยะยิงไกล ๑,๐๐-๑,๕๐๐ กิโลเมตร  
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แข็ง และติดตั้งบนรถยนต์ ได้เปิดเผยให้ทราบเมื่อ
ร่วมพธิสีวนสนามฉลอง ๗๐ ปี วนัสิน้สดุสงครามโลก
ครั้งที่สอง ที่กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. 

๒๕๕๘ (มีข้อมูลที่เผยแพร่อย่างจ�ากัด)  
กองทัพสาธารณรัฐประชาชนจีนมีหน่วย

กองทัพบกจรวด (People’s Liberation Army 
Rocket Force; PLARF) จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
มีชื่อเดิมว่ากองทัพน้อยปืนใหญ่ที่สอง (Second 
Artillery Corps; SAC) จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๐๙ 
เพื่อบังคับบัญชาอาวุธทางยุทธศาสตร์ประเภท
ขีปนาวุธที่มีระยะยิงไกล  ติดตั้งหัวรบระเบิดแรงสูง
หรอืหวัรบนวิเคลยีร์ ปัจจบุนัจดัหน่วยเป็น ๖ กองพล

น้อย มีก�าลังพลประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ นาย ผู้บังคับ
หน่วยช้ันยศพลเอก 

๔.๒ อัคนี-II (Agni-II) 

กองทัพอินเดียมหาอ�านาจทางทหารล�าดับที่
สองแห่งเอเชีย มีภัยคุกคามทางทหารจากประเทศ
เพื่อนบ้านที่มีประวัติศาสตร์ร่วมกันในอดีต จึงได้
พัฒนาขีปนาวุธพิสัยกลางมีชื่อว่าอัคนี-II (Agni-II) 

มีข้อมูลส�าคัญ คือ น�้าหนัก ๑๖,๐๐๐ กิโลกรัม หัว
รบหนัก ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ขนาดยาว ๒๑ เมตร เส้น
ผ่าศูนย์กลาง ๑.๓ เมตร ระยะยิงไกล ๒,๐๐๐-
๓,๐๐๐ กิโลเมตร ระยะยิงสูง ๔๐๕ กิโลเมตร และ

มีความเร็ว ๑๒ มัค ติดต้ังบนรถยนต์ชนิด ๘x๘ ล้อ 
สามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ขนาด ๑๕-๒๕๐     
กิโลตัน กองทัพอินเดียพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความ

สามารถให้มีขนาดใหญ่ขึ้น น�้าหนัก ๒๒,๐๐๐ 
กโิลกรมั ขนาดยาว ๑๗ เมตร เส้นผ่าศนูย์กลาง ๒.๐ 
เมตร เป็นจรวดชนิดสองตอน (ขับเคลื่อนด้วยเชื้อ
เพลิงแข็ง) หัวรบขนาด ๒,๔๙๐ กิโลกรัม ระยะยิง
ไกล ๓,๕๐๐-๕,๐๐๐ กิโลเมตร และติดต้ังบน

รถยนต์ชนิด ๘x๘ ล้อ ท�าการทดสอบการยิงเมื่อ    
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ มีชื่อเรียกว่าอัคนี-
III (Agni-III) 

กองทัพอินเดียมีหน่วยบัญชาการกองก�าลัง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Forces Command; SFC) 
จดัตัง้ขึน้ใน พ.ศ. ๒๕๔๖ เพือ่บงัคบับญัชาอาวธุทาง
ยุทธศาสตร์ประเภทขีปนาวุธที่มีระยะยิงไกล ติดต้ัง
หัวรบระเบิดแรงสูงหรือหัวรบนิวเคลียร์ 

๔.๓ เจอริโค-II (Jericho-II)
อิสราเอลต้ังอยู ่ในพื้นที่ความขัดแย้งกับ

ประเทศเพื่อนบ้านที่มีความขัดแย้งมายาวนาน บาง
ประเทศได้เพิ่มขีดความสามารถทางทหารด้วยการ

ประจ�าการด้วยขีปนาวุธพิสัยกลาง พร้อมทั้งมี
โครงการพัฒนาหัวรบนิวเคลียร์เป็นผลให้อิสราเอล
ต้องพัฒนาขีปนาวุธเพื่อความมั่นคงของประเทศ จึง
ได้พัฒนาขีปนาวุธรุ่นใหม่แบบเจอริโค-I (Jsricho-I) 

ข้อมูลที่ส�าคัญคือ มีน�า้หนัก ๖,๕๐๐ กิโลกรัม ขนาด

ภาพกราฟิกระยะยิงไกลของขีปนาวุธจาก
ประเทศเกาหลีเหนือ ขีปนาวุธแบบโรดอง (Rodong) 

ระยะยิงไกล ๑,๕๐๐ กิโลเมตร

ขีปนาวุธแบบซาฮับ-๓ (Shahab-3) กองทัพอิหร่านก�าลัง
เคลื่อนที่โดยทางรถยนต์ มีระยะยิงไกล ๑,๙๓๐ กิโลเมตร 

เป็นภัยคุกตามต่อประเทศที่เป็นฝ่ายข้าศึก
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ยาว ๑๓.๔ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘ เมตร ระยะ
ยงิไกล ๕๐๐ กโิลเมตร และหัวรบหนัก ๔๐๐ กโิลกรมั 
(สามารถตดิตัง้หวัรบนิวเคลยีร์ได้เปิดเผยครัง้แรกใน 

พ.ศ. ๒๕๑๔ ต่อมาได้น�าเข้าประจ�าการคาดว่าจะมี
ประมาณ ๑๐๐ ลูก)    

 ต่อมาได้พัฒนาเป็นรุ่นใหม่ จาก เจอริโค-I 

(Jerico-I) เป็น เจอริโค-II (Jericho-II) ท�าการ
ทดสอบใน พ.ศ. ๒๕๒๙ ข้อมูลที่ส�าคัญคือมีน�้าหนัก 
๒๖,๐๐๐ กิโลกรมั ขนาดยาว ๑๔ เมตร ระยะยงิไกล 
๑,๔๐๐ กิโลเมตร ขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงแข็ง และ
หัวรบหนัก ๑,๐๐๐ กิโลกรัม (หัวรบนิวเคลียร์ขนาด 

๑ เมกะตัน) สามารถท�าการยิงได้จากการติดตั้งบน
รถยนต์หรือฐานยิงใต้ดิน ท�าการทดสอบการยิงที่  
อัฟริกาใต้ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๒ เมื่อมีภัย
คุกคามเพ่ิมมากขึ้นจากประเทศเพื่อนบ้านจึงได้
พัฒนาเป็นขีปนาวุธข้ามทวีป (ICBM) ขีปนาวุธจึงมี

ขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อจะเพิ่มพื้นที่ส�าหรับเชื้อเพลิงขับ
เคลื่อนให้มีระยะยิงให้ไกลขึ้น มีน�้าหนัก ๓๐,๐๐๐ 
กิโลกรัม ขนาดยาว ๑๕.๕ เมตร ระยะยิงไกล 
๖,๕๐๐ กิโลเมตร ขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงแข็ง และ

หัวรบหนัก ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ท�าการทดสอบการยิง
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และท�าการยิง
ทดสอบในวนัที ่๒ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ประสบ
ความส�าเร็จในการยิงทดสอบ 

๔.๔ โรดอง-I (Rodong-I/Nodong-I)
เกาหลีเหนือพัฒนาขีปนาวุธแบบโรดอง-I 

(Rodong-I) ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๒๓ มีข้อมูลอย่างจ�ากัด 
ประกอบด้วย ระยะยิงไกลประมาณ ๑,๐๐๐-
๑,๕๐๐ กิโลเมตร ความเร็ว ๗ มัค และเพดานบิน
สูง ๑๖๐ กิโลเมตร คาดว่ากองทัพเกาหลีเหนือจะมี
ลูกจรวดประมาณ ๓๐๐ ลูก พร้อมด้วยเครื่องยิง
เคลื่อนที่ ๕๐ ฐานยิง  ต่อมาพัฒนาขีปนาวุธเป็นรุ่น

เตโปดอง-๑ (Taepodong-1) ท�าการยิงทดสอบครั้ง
แรกเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ แต่ประสบ
ความล้มเหลว คาดว่าจะมีระยะยิงไกลประมาณ 
2,500 กิโลเมตร 

เกาหลีเหนือได้ส่งออกขีปนาวุธให้กับมิตร

ประเทศที่สนใจที่ส�าคัญประกอบด้วย อิหร ่าน 
(ชาฮับ-๑, ชาฮับ-๒ และชาฮับ-๓ หรือโรดอง-๑) 
ซีเรีย (สกัด-ซี) เยเมน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อียิปต์ 

และปากีสถาน (มีข้อมูลเปิดเผยอย่างจ�ากัด)
๔.๕ ซาฮับ-๓ (Shahab-3)
กองทัพอิหร่านมีกองทัพที่เข้มแข็งประเทศ

หนึ่งบริเวณอ่าวเปอร์เซีย ประกอบกับเป็นที่ตั้งของ
ช่องแคบฮอร์มุซ (Hormuz) ที่เป็นปากทางสู่อ่าว

เปอร์เซียแหล่งผลิตน�้ามันดิบของโลก ตลอดเวลา
ผ่านมาสามสิบปีมีความขัดแย้งเกิดขึ้นตลอดเวลา
บริเวณภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย ได้ประจ�าการขีปนาวุธ
พิสัยกลางมีชื่อว่าชาฮับ-๓ (Shahai-3) มีข้อมูลที่
ส�าคัญคือ หัวรบหนัก ๙๙๐ กิโลกรัม เส้นผ่าศูนย์ 
กลาง ๑.๒ เมตร ระยะยิงไกล ๑,๙๓๐ กิโลเมตร 
ระยะยิงสูง ๔๐๐ กิโลเมตร ขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิง
เหลว และมีความเร็ว ๗ มัค ติดตั้งบนรถยนต์ชนิด 

๘x๘ ล้อ น�าเข้าประจ�าการใน พ.ศ. ๒๕๔๖ อิหร่าน
ได้ประจ�าการขีปนาวุธพิสัยกลางรุ่นใหม่แบบเซจิล 
(Sejil) น�้าหนัก ๒๑,๕๐๐ กิโลกรัม ขนาดยาว ๑๘.๒ 
เมตร ชนิดสองตอน ขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงแข็ง 
ระยะยิงไกล ๒,๐๐๐-๒,๕๐๐ กิโลเมตร และมี

ความเร็ว ๑๓ มัค ติดต้ังบนรถยนต์ น�าเข้าประจ�า
การใน พ.ศ. ๒๕๕๗ (มีข้อมูลอย่างจ�ากัด)  

ภาพกราฟิกระยะยิงของขีปนาวุธแบบซาฮับ-๓ 
(Shahab-3) จากประเทศอิหร่านสามารถที่จะยิงไปได้ทั้ง
ภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย และบริเวณใกล้เคียงในระยะไกล
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๔.๖ ชาฮีน-II (Shaheen-II)
กองทัพปากีสถานมีภัยคุกคามคือกองทัพ

ประเทศเพื่อนบ้านที่มีประวัติศาสตร์ร่วมกันในอดีต 
จึงได้พัฒนาขีปนาวุธพิสัยกลางแบบชาฮีน-II (Sha-

heen-II) มีข ้อมูลส�าคัญคือ น�้าหนัก ๒๕,๐๐๐ 
กิโลกรัม หัวรบแบบ ระเบิดแรงสูงหรือนิวเคลียร์ 
ขนาดยาว ๑๗.๕ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๔ เมตร 
ระยะยิงไกล ๒,๐๐๐ กิโลเมตร ระยะยิงสูง ๓๐๐ 
กโิลเมตร และขบัเคลือ่นด้วยเชือ้เพลงิแขง็ ตดิตัง้บน

รถยนต์ชนิด ๘x๘ ล้อ ประจ�าการวันท่ี ๙ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

กองทพัปากสีถานได้พฒันาเพือ่เพิม่ขดีความ
สามารถใน พ.ศ. ๒๕๔๓ เพื่อตอบโต้ขีดความ
สามารถของกองทัพประเทศเพ่ือนบ้านเป็นรุ่นใหม่
ชาฮนี-III (Shaheen-III) ขบัเคลือ่นด้วยเชือ้เพลงิแขง็ 
มีระยะยิงไกล ๒,๗๕๐ กิโลเมตร เคลื่อนย้ายด้วย

รถยนต์ ได้ท�าการทดสอบการยิงเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประสบความส�าเร็จ 

๕. บทสรุป
ภัยคุกคามจากความขัดแย้งในหลายพื้นที่

ของทวีปเอเชีย เป็นผลให้หลายประเทศได้พัฒนา
ขปีนาวธุพสิยักลาง เพือ่จะเพิม่ขดีความสามารถทาง
ทหารและเป็นหลักประกันด้านความมั่นคง แต่จะ

ต้องใช้งบประมาณทางทหารเป็นจ�านวนมากพร้อม
ทั้งความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศในทกุสาขา พร้อมทัง้จะต้องมสีนามทดสอบ
การยิงขนาดใหญ่เพื่อรองรับขีดความสามารถสูงสุด 
แต่ความขัดแย้งในปัจจุบันยังคงมีอยู่ยากที่จะลด
ความขัดแย้งลงได้ ดังนั้นขีปนาวุธพิสัยกลางยัง      
คงเป็นหลักประกันด้านความมั่นคงอีกด้านหนึ่ง   
ของประเทศคู่ขัดแย้ง ในอนาคตความขัดแย้งยังคง

มีอยู่ คงจะไม่มีปัจจัยแทรกซ้อนจะน�ามาสู่ความ       
ขัดแย้งใหม่ 

 บรรณานุกรม
     ๑. THE WORLD DEFENCE ALMANAC 2015, Asia and Far East, p. 306-355.
     ๒. http://en.wikipedia.org/Medium-range_ballistic_missile
    ๓. http://en.wikipedia.org/wiki/DF-21
     ๔. http://en.wikipedia.org/wiki/Agni-II
     ๕. http://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_Forces_Command
     ๖. http://en.wikipedia.org/wiki/Jericho_(missile)
     ๗. http://en.wikipedia.org/wiki/Rodong-1
     ๘. http://en.wikipedia.org/wiki/Shahab-3
     ๙. http://en.wikipedia.org/wiki/Shaheen-II
    ๑๐. http://en.wikipedia.org/wiki/Scud
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เปิดโลกความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
สทป. จัดกิจกรรมค่ายจรวดประดิษฐ์

เพื่อการสื่อสาร ปี ๒๕๕๙ 
จากผลความส�าเร็จของกิจกรรมค่ายวิทย์

จรวดประดิษฐ์ที่จัดต่อเน่ืองทุกปี มาเป็นเวลา ๔ ปี 
ได้สร้างเยาวชนให้สนใจใฝ่รู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยทีีเ่ชือ่มโยงกบัยทุโธปกรณ์ป้องกนัประเทศ 
สร้างแรงกระตุ้นให้เยาวชนระดับมัธยมปลายให้
สนใจเป็นนักวิจัยนักประดิษฐ์ในวงกว้าง 

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การ
มหาชน) ได้ต่อยอดองค์ความรู้และการประดิษฐ์
คิดค้นสิ่งใหม่เป็นกิจกรรมค่ายจรวดประดิษฐ์เพื่อ
การสื่อสาร ซึ่งนอกจากจะเป็นการบูรณาการความ
รู้ด้านจรวด แล้วยังต้องบูรณาการกับความรู้ด้าน
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และยังท้าทายศักยภาพความ
สามารถในการใช้ความรู้พัฒนาเป็นจรวดประดิษฐ์
ท่ีสามารถส่งข้อมูลจากบนอากาศสู่ภาคพื้นดินเมื่อ
จรวดถูกยิงขึ้นฟ้าแล้ว โดยต้องเก็บค่าต่าง ๆ อาทิ 
อุณหภมู ิความสงู ความเร่ง และบงัคบัทศิทางให้ตก

มายังเป้าหมายที่ก�าหนด ซึ่งเป็นโจทย์ภารกิจจรวด
ประดิษฐ์เพื่อการส่ือสารปี ๕๙ เป็นความท้าทาย
ใหม่เพื่อการค้นคว้าพัฒนาขีดความสามารถการใช้

งานจรวดประดิษฐ์ในมิติใหม่ โดยกลุ่มเป้าหมาย
เยาวชนส�าหรับกิจกรรมค่ายปีนี้ คือ เยาวชนสาย
อาชวีศกึษาทีม่ทีกัษะเชงิช่างอยูแ่ล้วให้น�าองค์ความ
รู้สู่การพัฒนานวัตกรรม  

การคัดเลอืกนกัศกึษาเข้าร่วมกจิกรรม
ค่ายจรวดประดิษฐ์เพื่อการสื่อสารปี ๕๙ 

สทป. ได้ร่วมมือกับส�านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ให้เป็นผู้คัดเลือกนักศึกษาและอาจารย์
จากวทิยาลยัเทคนคิในเขตกรงุเทพฯ และจงัหวดัใกล้

เคียง จ�านวน ๑๖ สถาบัน ร่วมกับโรงเรียนนักเรียน
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DTI
ทหารที่เทียบเคียงอีก ๒ สถาบัน นักศึกษาสถาบัน
ละ ๕ คน รวมเป็น ๑๘ ทมี รวมจ�านวนนกัศกึษา ๙๐ 
คน และอาจารย์ที่ปรึกษาจากวิทยาลัยรวม ๓๐ คน 
จากวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ราชสิทธาราม ดอนเมือง 
ฉะเชงิเทรา สมทุรสงคราม ชลบรุ ีระยอง สมทุรสาคร 
สิงห์บุรี ลพบุรี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา 
สระบุรี  ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี โรงเรียน          
อิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ และโรงเรียนจ่าอากาศ 

กิจกรรมค่ายจรวดประดิษฐ์ 
เพื่อการสื่อสาร ปี ๕๙ จัดเป็น ๓ ช่วง

ช่วงที ่๑ จดัระหว่างวนัที ่๙-๑๒ กมุภาพนัธ์ 
๒๕๕๙ เป็นกิจกรรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ ทั้ง 
ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิและกจิกรรมสนัทนาการ
สร้างสรรค์สร้างทีมเวิร์ค จัดที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปทุมธานี โดยพิธีเปิดค่ายครั้งน้ี ได้รับเกียรติจาก  
พลเอก สมพงศ์  มุกดาสกุล ผอ.สทป. และ ดร. 
ชาญเวช  บุญประเดิม รองเลขาธิการคณะกรรมการ 

ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และได้รับ
เกียรติจากวิทยากรผู ้เชี่ยวชาญจากภายในและ
ภายนอก ได้แก่ ดร.สวสัดิ ์ ตนัตพินัธุว์ด ีอดตีนกัวิจยั
นาซ่า และนักวิจัย สทป. ร่วมเป็นวิทยากรให้ความ
รู้และประสบการณ์ ได้แก่ หลักการทางฟิสิกส์และ
ปัจจัยเก่ียวกับการเคลื่อนที่จรวด ระบบขับเคลื่อน 
กระบวนการผลติจรวด การออกแบบและสร้างจรวด
ประดิษฐ์ ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบ GPS  
การประกอบระบบสื่อสารและระบบเก็บข้อมูล SD 
Card เรียกว่าได้ความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับจรวดและ

ระบบสือ่สารอย่างเตม็ที ่และยงัมกีจิกรรมสร้างสรรค์

เพื่อสร้างการท�างานเป็นทีมโดยการให้แก้โจทย์
ปัญหาต่าง ๆ อาทิ The Teamwork Tournament 
รวมระยะเวลากิจกรรม ๔ วัน ๓ คืน จากนั้นแต่ละ

ทีมได้รับมอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ส�าหรับสร้างจรวด
ประดิษฐ์ประกอบระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

ช่วงท่ี ๒ นักศึกษาลงมือสร้างจรวด
ประดิษฐ์ประกอบระบบสื่อสาร และพบคณะที่
ปรึกษา หลังจากลงมือปฏิบัติแล้ว ได้พบปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาหลังลงมือ
ปฏิบัติจริง ทั้งระบบจรวดและระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ จัดที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี โดยแบ่งเป็นกลุ่มพบ

ที่ปรึกษานักวิจัยที่ก�าหนดให้เป็นพี่เลี้ยงประจ�ากลุ่ม 
สามารถสร้างความเข้าใจในความรู ้น�าไปพัฒนา
จรวดประดิษฐ์ และจัดพบที่ปรึกษาอีกครั้ง ในวันที่ 
๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ อาคาร สทป. เมืองทองธานี 
ให้นักวิจัย สทป. ตรวจเช็คความสมบูรณ์ของจรวด
ประดิษฐ์ จากนั้นได้จัดพา นศ. และอาจารย์ที่

ปรกึษา น�าจรวดประดิษฐ์ไปทดลองยงิ เมือ่วนัที ่๑๙ 
เมษายน ๒๕๕๙ เพื่อให้ทุกทีมได้เห็นผลงานของ
ตนเองและเอาไปปรับปรุงก่อนที่จะยิงแข่งขันชิงเงิน
รางวัล 

เสนาศึกษา       เ
สนาศึกษา   เสนา

ศึกษา      เสนาศึ
กษา 

          เสนาศึกษ
า   เสนาศึกษา  เ

สนาศึกษา     เสน
าศึกษา   

เสนาศึกษา     เส
นาศึกษา  เสนาศึ

กษา       เสนาศึก
ษา 

           เสนาศึก
ษา     เสนาศึกษา

        เสนาศึกษา
 

     เสนาศึกษา   
  เสนาศึกษา     เ

สนาศึกษา     เสน
าศึกษา 

           เสนาศึก
ษา     เสนาศึกษา

     เสนาศึกษา   
  เสนาศึกษา     เ

สนา



68 เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๓ เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙  

ช่วงที่ ๓ จัดในวันที่ ๑๑-๑๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ โดยจัดการน�าเสนอ Detail Design Report 
ท่ีอาคาร สทป. และจดัการยงิทดสอบจรวดประดษิฐ์
แข่งขันชิงเงินรางวัล ที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ 
จังหวัดลพบุรี 

ตกผลึกความรู้จากการลงมือปฏิบัติ 
จากความรู ้สู ่การปฏิบัติ  ด ้วยการลงมือ

ประดิษฐ์จรวดติดระบบสื่อสาร เพื่อรวบรวมองค์

ความรู ้ให ้ตกผลึกส�าหรับการค้นคว ้าและการ
ถ่ายทอดต่อ ทั้งในวิทยาลัยและ สทป. จึงก�าหนดให้ 
นักศึกษาทุกทีมต้องจัดท�า Detail Design Report 
และฝึกการน�าเสนอ ซึ่งได ้จัดไปเมื่อวันท่ี ๑๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องสยามปฐมพีพิทักษ์  
โดย นศ. ต้องจดัท�ารายงานเป็นรปูเล่มและท�าสือ่น�า
เสนอต่อคณะกรรมการ ท่ีประกอบด้วย นักวิจัย 
สทป. และอาจารย์พิเศษ จากอาชีวศึกษา รวม ๘ 
ท่าน ใน Detail Design Report ให้รวบรวมและ
เรยีบเรยีงความรูจ้ากการปฏบิตัแิละอ้างองิถงึทฤษฎี
หรือหลักคิดที่ใช้ 

Detail Design Report ประกอบด้วย 
๑๕ หัวข้อ 

ภาพรวมของระบบ ระบบเซ็นเซอร์, ระบบ
หน่วงความเร็วและบังคับทิศทางของ Payload  
ระบบโครงสร้างของ Payload ระบบสื่อสารและ
จัดการข้อมลู ระบบจดัการพลงังาน ระบบ Software 

ควบคุมการท�างาน Payload ระบบควบคุมภาคพื้น 

การรวมระบบ การรวมระบบและทดสอบ Payload 
ระบบจรวด ขัน้ตอนการปฏบิตัภิารกจิ การตรวจสอบ

คุณลักษณะตามข้อก�าหนด การบริหารจัดการ
โครงการ แม้ว่าเนื้อหาความรู้ที่นักศึกษาต้องจัดท�า
รายงานครั้งนี้จะไม่ง่ายเลย แต่นักศึกษาทุกทีมต่าง
ก็ทุ่มเทกับการท�ารายงานน�าเสนออย่างเต็มที่ และ
น่าชื่นชมยิ่งที่หลาย ๆ วิทยาลัยใช้ความคิดในมิติ
ใหม่ ๆ ในการพัฒนาจรวดประดิษฐ์ ท�าให้คณะ
กรรมการได้ความรู้ใหม่ ๆ ด้วยเช่นกัน และยังเห็น
ถึงศักยภาพการเป็นนักประดิษฐ์นวัตกรรมของเหล่า
นักศึกษาสายอาชีวศึกษา ที่มีจุดเด่นในด้านทักษะ

เชิงช่าง คะแนนจากรายงานได้น�าไปรวมกับคะแนน
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ผลการยงิจรวดในวนัต่อไปด้วย ซึง่ในวนัน้ี นักศกึษา
ทุกทีมต่างได้น�าจรวดที่ประดิษฐ์เสร็จแล้วมาให้พี่ ๆ 
นักวิจัยตรวจเช็คระบบจรวดให้เรียบร้อยก่อนการยิง  

ยิงจรวดแข่งขันชิงเงินรางวัล
และพิธีปิดค่าย

ช่วงที่สามของกิจกรรมค่ายจรวดประดิษฐ์
เพื่อการสื่อสารในปีนี้ เป็นกิจกรรมยิงจรวดฯ แข่งขัน
ชิงเงินรางวัลและพิธีปิดค่ายจรวดประดิษฐ์เพื่อการ
สื่อสาร โดยจัดขึ้นในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
ณ เขาพุโลน ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ลพบุรี 

เช้าวันแข่งขัน นักศึกษาทั้ง ๑๘ ทีมพร้อม
อาจารย์ ทั้งเดินทางไปเองและไปกับรถบัสท่ี สทป. 

จัดให้ เมื่อถึงสนามแล้วแต่ละทีมได้น�าระบบสื่อสาร
ของจรวดไปตรวจสอบการเชื่อมระบบสื่อสารกับ
คณะกรรมการ และส่งมอบจรวดให้พี ่ๆ สทป. บรรจุ
ดินขับจรวดพร้อมยิงได้ โดยชุดแรกจัดยิงจรวดของ 
สทป. ก่อน แล้วจึงยิงจรวดของ นศ. ไล่เรียงแต่ละ
วิทยาลัยตามหมายเลขที่จับฉลากได้ การแข่งขัน

ด�าเนินไปอย่างตื่นเต้น ทั้งเจ้าหน้าที่ สทป. ที่จุดยิง
จรวด และทีม นศ. ที่เป็นเจ้าของจรวด ด้วยแรงใจ
ที่ลุ้นว่าจรวดของตัวเองจะส่งข้อมูลสื่อสารจากบน

อากาศลงมาได้ไหม จะบังคับระบบสื่อสารที่ลอยอยู่
ในอากาศให้ลงมาใกล้เป้าหมายได้แค่ไหน และ
เสียงเชียร ์จากเพ่ือน ๆ ต่างสถาบัน และที่ลุ ้น
มากกว่าใครคืออาจารย์วิทยาลัยที่รับผิดชอบ ว่าทีม

วิทยาลัยของตนจะประสบผลส�าเร็จแค่ไหน กับแรง
กายแรงใจที่ทุ่มเทอย่างหนักตลอด ๓ เดือนที่ผ่าน
มา และในทีส่ดุกไ็ด้ทมีชนะ ๓ ทมี และสรปุภาพรวม
การยงิจรวดแข่งขนั โดย น.อ.เจษฎา  ครีรีฐันคิม รอง
ผอ.สทป. (๓)

เกณฑ์การแข่งขัน
แบ่งคะแนนเป็น ๔ ส่วน ๑๐๐ คะแนน 

ประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ การท�างานของระบบจรวด 
จ�านวน ๓๐ คะแนน ส่วนที่ ๒ การท�างานของระบบ
สื่อสาร ๓๐ คะแนน และรายงานข้อมูลจากระบบ
สื่อสารเป็นกราฟ ๒๐ คะแนน ส่วนที่ ๓ การบังคับ 

Payload ตกในจุดเป้าหมายที่ก�าหนด ๑๐ คะแนน 
และส่วนที่ ๔ Detail Design Report จากวันที่ ๑๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ อีก ๑๐ คะแนน โดยคณะ
กรรมการตัดสินแบ่งเป็นทีมให้คะแนนแต่ละส่วน 
อาทิ ทีมวัดระยะความสูงและความสมบูรณ์ของร่ม

จรวดและร่ม Payload ทีมประเมินการท�างานของ

DTI
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ระบบสื่อสาร และทีมประเมินระยะห่างจุดตกของ
ระบบสื่อสารของจรวดกับจุดเป้าหมาย

พิธีปิดค่าย
พิธีปิดค่ายจรวดประดิษฐ์เพ่ือการสื่อสาร     

ป ี  ๕๙ หลังเสร็จสิ้นการยิงจรวดแข ่งขัน โดย         

คุณนิลวรรณ ศิวภุชพงษ์ ผู้อ�านวยการส่วนกิจการ
พิเศษ สทป. กล่าวรายงานสรุปการจัดกิจกรรม จาก
นั้นได้รับเกียรติจาก พล.อ. สมพงศ์ มุกดาสกุล 
ผอ.สทป. มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษา ประธาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษาภาคกลาง มอบเกยีรติ

บัตรแก่ อาจารย์วิทยาลัยที่ปรึกษาประจ�าทีม และ 
พล.อ.อ. พงศธร  บวัทรพัย์ ประธานกรรมการบรหิาร 
สทป. ให้เกียรติเป็นประธานพิธี มอบเงินรางวัลทีม
ผู้ชนะการแข่งขัน ๓ รางวัล กล่าวให้โอวาทและปิด
ค่ายฯ อย่างเป็นทางการ กิจกรรมค่ายฯ ปีนี้ ยังได้
รับเกียรติจาก ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่   
ผู ้บังคับบัญชาของ ศป. และผู ้บริหารวิทยาลัย
เทคนิค และสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมด้วย 

ผลการยิงจรวดประดิษฐ์แข่งขันชิงเงิน
รางวัล ค่ายจรวดประดิษฐ์เพื่อการ
สื่อสาร ปี ๕๙

รางวัลที่ ๑ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
คะแนนรวมสูงสุด ๘๔.๖๗ ได้เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ 
บาท 

รางวัลที่ ๒ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 
คะแนนรวม ๗๘.๙๔ ได้เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท 

รางวัลที่  ๓  วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม  
คะแนนรวม ๗๗.๙๔ ได้เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท 

ผลแห่งความส�าเร็จ
กิจกรรมค่ายจรวดประดิษฐ์เพื่อการสื่อสาร  

ปี ๕๙ เป็นกิจกรรมสร้างเสริมเยาวชนอาชีวศึกษาที่
มีความได้เปรียบในด้านทักษะฝีมือให้มีโอกาสได้
เสริมความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทั้งด้านจรวด
และระบบสื่อสาร ก่อเกิดนักคิดค้นและประดิษฐ์   
ผลงานใหม่เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งเยาวชน
อาชวีศกึษาได้ความรูแ้ละประสบการณ์ใหม่ ๆ เกีย่ว

กับเทคโนโลยียุทโธปกรณ์ส�าคัญในการเสริมสร้าง
ความมั่นคงให้แก่ประเทศ ได้เรียนรู้อย่างเชื่อมโยง
ทกุมติ ิกล้าคดิ กล้าท�า ในการบรูณาการความรูด้้าน
จรวด ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหม่ส�าหรับเยาวชนกลุ่มนี้ 
กับความรู้ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและทักษะเชิง
ช่างซึ่งนักศกึษาอาชวีะมีพื้นฐานดอียูแ่ล้ว ไปพฒันา
จรวดประดิษฐ์เพื่อการสื่อสาร ที่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่

ส�าหรับสังคมไทย และน�ามายิงทดสอบประลอง
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพการท�างานของจรวด 
และประสบความส�าเร็จทุกทีม เป็นการจุดประกาย
การค้นคว้าต่อยอดความรู ้สร้างนวัตกรรมให้แก่
สังคม กิจกรรมค่ายจรวดประดิษฐ์เพื่อการสื่อสาร   
ป ี ๕๙ จึงเป ็นส่วนหนึ่งที่ช ่วยพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาอาชีวะให้เป็นนักประดิษฐ์คิดค้น สร้าง
ศักยภาพและภาพลักษณ์ที่ดี ให้นักศึกษาอาชีวะ
เป็นบุคลากรที่มีฝีมือและมีค่าของชาติ

บทความจาก
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ภยัของการปฏเิสธ
ค�าทกัท้วง

พล.ต.หลักแก้ว  อัมโรสถ

- (ต่อจากเล่มที่แล้ว) -

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ใน สามก๊ก 

ราชวงศ์ศักดินาในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา   
มีขุนนางผู ้ซื่อสัตย์สุจริตกล้าทักท้วงเจ้านายด้วย
ความจริงใจ จนเป็นที่เลื่องลือตราบเท่าทุกวันนี้มี
มากมาย แต่ที่ประสบการณ์ลงเอยที่ดีหรือ “ตายดี” 
นั้น มีเพียงไม่กี่คน เพราะฮ่องเต้ศักดินาเป็นผู ้
ปกครองแบบอัตตาธิปไตย เมื่อเอื้อนโอษฐ์ออกไป
หรือมีพระราชโองการออกไปแล้ว ก็จะไม่ยอมให้
แก้ไขเป็นอนัขาด และในยุคซึง่ “ถ้าเจ้านายให้ตาย ก็
จะต้องตายนัน้” ผูใ้ดท่ีกล้าแตะต้อง “ลบหลู”่ พระบรม
เดชานุภาพก็จะต้องถูกลงโทษไม่มีละเว้น อย่างเบา

ถอดออกจากต�าแหน่ง ท่ีหนักก็หัวหลดุจากบ่า
อย่างไรก็ดี ก็มีฮ่องเต้อยู่บางองค์เหมือนกัน

ที่ยอมรับฟังค�าทักท้วง ดังเช่นพระเจ้าถังไท่จงฮ่องเต้ 
(หลีซิบิ๋น) แห่งราชวงศ์ถัง รับฟังค�าทักท้วงของข้า
ราชบริพาร จึงได้แก้ไขความเห็นและพฤติการณ์ที่
ผิด ๆ ของตนไปไม่น้อย การท�าเช่นนั้น นับเป็นคุณ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการปกครองและเศรษฐกิจ
ของราชวงศ์ถังให้รุ่งเรืองอย่างใหญ่หลวง ตัวของถัง

ไท่จงเอง ก็ได้ค�าสรุปว่า “ฟังฝ่ายเดียวก็มืด ฟังทุก

ฝ่ายก็สว่าง”
แต่ก็มีฮ่องเต้บางองค์ที่ถือว่าตัวเฉลียวฉลาด 

เป็นสัพพัญญู รู้ไปเสียทุกอย่าง ไม่ยอมรับฟังความ
เหน็ของคนอ่ืน แม้จะรับฟังกม็ใิช่ฟังทกุฝ่ายแต่ฟังฝ่าย
เดียวและเชื่อฝ่ายเดียว ลงท้ายก็เสียทั้งบ้านเสียทั้ง
เมือง เสียแม้กระทั่งชีวิตของตนเอง!

อ้วนเสี้ยว เล่าเจี้ยงและเล่าปี่ ต้องประสบ

ความพ่ายแพ้อย่างย่อยยับ ก็เพราะฟังค�าทักท้วง
ด้วยความจริงใจไม่เข้าหู

อ้วนเสี้ยว เป็นคนใจกว้างแต่ภายนอก แต่
ภายในนั้นกลับหวาดระแวงมีอคติ อ้วนเสี้ยวรัก  

อ้วนซง ใคร่จะให้อ้วนซงครองอ�านาจแทนตน มักจะ
เชือ่ตามความเหน็ของสมิโพยและฮองกีซ๋ึง่เป็นสมคัร
พรรคพวกของอ้วนซง ไม่ยอมรับฟังค�าทักท้วงอย่าง
จรงิใจมเีหตผุลของเตยีนห้องกบัจอสวิผูส้ตัย์ซือ่มสีติ
ปัญญา

เมื่ออ้วนเสี้ยวจะยกทัพไปช่วยเล่าปี่ตีโจโฉ 

เตียนห้องท้วงว่า “ท่านยกกองทัพไปท�าสงครามทุก
ปีมิได้ขาด ทหารทั้งปวงยังอิดโรยอยู่ ประการหนึ่ง

บทที่ ๗
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เสบียงอาหารในฉางเล่าก็เบาบาง ยังมิได้ซ่องสุมไว้
ให้บริบูรณ์ ซึ่งท่านจะยกไปครั้งนี้ ข้าพเจ้าเห็นว่า

ทหารทั้งปวงจะได้ความอดอยากล�าบากนัก ขอให้
ท่านมีหนังสือขึ้นไปกราบทูลพระเจ้าเห้ียนเต้ ให้
พระเจ้าเหี้ยนเต้ตรัสห้ามปราบโจโฉอย่ายกกองทัพ

ไปท�าอันตรายแก่หัวเมืองทั้งปวงให้อาณาประชา 
ราษฎร์ได้ความเดอืดร้อน ถ้าโจโฉมทิ�าตามรบัสัง่ เรา
จึงยกกองทัพไปตั้งรายอยู่ทั่วหัวเมือง เกลี้ยกล่อม
ผู้คนกวาดข้าวปลาอาหาร แต่งเครื่องศัตราวุธล้อ
เกวียนเรือรบไว้ให้พร้อม แล้วจึงมีหนังสือเข้าไป
ประกาศแก่ขุนนางในเมืองหลวงว่า โจโฉเป็นศัตรู
ราชสมบัติ เมื่อขุนนางทั้งปวงเห็นด้วยพร้อมกันแล้ว 

เราก็ได้ทีท�าถนัด ประมาณการสามปี การนี้ก็จะ
ส�าเร็จโดยง่าย”

จอสิวที่ปรึกษาอีกคนหนึ่งของอ้วนเสี้ยว ก็
คัดค้านการออกศึกครั้งนี้เช่นเดียวกับเตียนห้อง เขา
ว่า “ธรรมดาการสงครามใช่จะมีชัยชนะด้วยทหาร
มากหามิได้ ย่อมจะชนะเพราะมีสติปัญญาคิดกล
อุบายต่าง ๆ  อันโจโฉน้ัน ถึงมาตรว่าจะมีทหารน้อย

กว่าเราก็จริง แต่ความคิดโจโฉช�านาญการศึกลึกซึ้ง
ยิ่งนัก ที่ปรึกษาก็หลักแหลม ซึ่งจะท�าได้โดยง่าย
เหมือนกองซุนเจ้านั้นหาไม่ ขอให้ท่านท�าตามเตียน
ห้องว่าจึงจะส�าเร็จ”

แต่อ้วนเสี้ยวไม่ฟัง กลับไปฟังความเห็นของ
สิมโพย ยกทัพไปตีลิหยงสุดท้ายก็พ่ายแพ้กลับมา 
ต้องเสียงันเหลียง บุนทิวทหารเอกไปถึง 2 คน!

เมื่ออ้วนเสี้ยวยกทัพจะไปรบแตกหักกับโจโฉ
ที่กัวต๋อ เตียนห้องซึ่งถูกอ้วนเสี้ยวจับใส่คุก เพราะ

ขัดใจอ้วนเสี้ยวเมื่อครั้งจะยกไปตีเมืองฮูโต๋ตามค�า
ยุยงของเล่าปี่ได้ข่าวเข้า จึงแต่งหนังสือไปห้ามอ้วน
เสี้ยว มีใจความว่า “ธรรมดายังหาภัยไม่ก็อย่าให้คิด
เอาภัยมาใส่ตัว ซ่ึงท่านจะยกไปน้ัน ควรให้งดตั้งมั่น
ป้องกันอยู่กับเมืองเสียก่อน” แต่ฮองกี๋ยุว่า “ท่าจะ
เอาฤกษ์ยกกองทัพไป ซึ่งเตียนห้องว่ากล่าวมานี้
เป็นการปราชัย” อ้วนเสี้ยวจึงโกรธเตียนห้องจะให้
เอาตัวมาฆ่าเสีย แม่ทัพนายกองทั้งหลายห้ามไว้ 

เตียนห้องจึงยังรอดชีวิตอยู่
และก่อนหน้าที่ โจโฉจะปล้นเสบียงของ   

อ้วนเสี้ยวที่อัวเจ๋า จอสิวซึ่งถูกอ้วนเสี้ยวจองจ�าไว้   
ในกองทัพเพราะไปเสริมความเห็นของเตียนห้องที่
ห้ามอ้วนเสี้ยวอย่าเพิ่งไปตีเมืองฮูโต๋ ก็ยังเสนอแก่
อ้วนเสี้ยวด้วยความห่วงใยว่า “ข้าพเจ้าพิเคราะห์ดู
เห็นว่าท่านจะได้รับความเดือดร้อน จะมีผู้ลอบไปตี

เอาเสบียงที่ต�าบลอัวเจ๋า ขอให้ท่านแต่งทหารไป
คอยสกัดต้นทางไว้ อย่าให้ข้าศึกยกไปได้”

อ้วนเสี้ยวกับโกรธ ด่าจอสิวว่า “มึงเป็นคน
โทษเหตุใดมาบังอาจเจรจาอวดรูดั้งนี”้ ไม่ยอมรบัฟัง

ค�าแนะน�าของจอสิว ซึ่งถ้าหากอ้วนเสี้ยวรับข้อเสนอ
แนะของเตียนห้อง หรือฟังค�าแนะน�าของจอสิว    
อ้วนเสี้ยวก็จะไม่ตกที่นั่งพ่ายแพ้อย่างหมดประตูที่
กัวต๋ออย่างแน่นอน

ความจริงอ้วนเสี้ยวครองแดนโฮปัก มีอาณา 

เขตกว้างขวางถึง 4 จิ๋ว ก�าลังทหารมีมากกว่าจน
แม้แต่โจโฉกย็งัตัวสัน่ด้วยความระย่อ แต่เขากลบัรบ
แพ้แก่โจโฉอย่างยบัเยนิทีส่ดุ กเ็พราะว่าอ้วนเสีย้วไม่

ใช้ขุนนางตงฉิน ค�าเสนอแนะอันซื่อสัตย์เสนอให้ก็
ไม่ฟัง ซ�้าเตียนห้องยังต้องเสียชีวิตไปเพราะอ้วน
เสี้ยวขายหน้าที่แพ้มาตามค�าทักท้วงของเตียนห้อง 
จึงพาลหาเร่ืองสั่งฆ่าเตียนห้องเสีย การลงเอยของผู้
มีปัญญาดังนี้ นับว่าน่าสงสารนัก

ที่อ้วนเสี้ยวปฏิเสธค�าทักท้วง ก็เพราะเขาฟัง
ฝ่ายเดียวเชื่อฝ่ายเดียว เล่าเจี้ยงปฏิเสธค�าทักท้วง 
เพราะเขาเป็นคนอ่อนแอ แยกผิดแยกถูกไม่ชัด 
ความจริงที่เตียวสงอาสาเป็นทูตไปขอความช่วย
เหลือจากภายนอกมาต่อต้านเตียวฬ่อ โดยใจจริง
แลว้มใิช่เพือ่เสฉวน แต่ต้องการจะหาหนทางขายตวั
เพื่อลาภยศ เดิมทีเตียวสงคิดจะชักจูงให้โจโฉฉวย
โอกาสยึดเสฉวนเสีย แต่โจโฉทะนงตัวมองเขาไม่ขึ้น 
เตียวสงจึงหันไปหาเล่าปี่ เมื่อกลับเสฉวนแล้วก็ยัง
เกลี้ยกล่อมให้เล่าเจี้ยงเชิญเล่าปี่เข้าเสฉวนมาช่วย
รบกับเตียวฬ่ออีก
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แต่อุยก๋วนกับอองลุยผู ้ภักดีต่อเล่าเจี้ยงก็

คัดค้านอย่างสุดก�าลัง เห็นว่าเท่ากับเป็นการชักน�้า

เข้าลึกชักศึกเข้าบ้าน อองลุยว่า “เตียวฬ่อนี้ถึงจะ

เป็นศัตรูท่านก็เหมือนหูดสิวอันเป็นท่ีภายนอก แต่

จะเอาเล็บสะกิดเสียก็จะหายไป อันเล่าปี่จะเข้ามา

ตัง้อยูใ่นเมอืงนัน้ เหมอืนวณัโรคซึง่เป็นยอดขึน้ในอก 

ยากที่จะรักษาได้”

ส่วนอุยก๋วนก็ว่า “ชะรอยเตียวสงน้ีจะแวะไป

เมืองเกงจ๋ิว พูดจาให้กติกาสัญญากับเล่าปี่แล้ว จึง

กลับมาว่ากล่าวหลอกลวงท่านให้เสียเมืองแก่ผู้อื่น 

ขอให้ท่านจงจับตัวเตียวสงฆ่าเสียจึงจะชอบ อัน

เมืองเสฉวนนี้เหมือนอิงภูเขาอยู่ ท่านอย่าวิตกว่าผู้

ใดจะมาท�าร้ายได้ เราจะซ่องสุมทหารให้พร้อม แล้ว

จะยกไปก�าจัดเล่าปี่เสีย”

แต่เล่าเจี้ยงกลับไปหลงเชื่อในค�าหว่านล้อม

เกลี้ยกล่อมของเตียวสง ไม่ฟังค�าทักท้วงของอุยก๋วน

กับอองลุย เมื่อเล่าเจ้ียงจะออกไปรับเล่าปี่ท่ีโปยเสีย

อองลุยก็เอาเชือกผูกห้อยตัวอยู่ท่ีซุ้มประตูเมือง มือ

หนึ่งถือหนังสือ มือหน่ึงถือกระบี่ร้องว่า “หนังสือนี้

เราฟ้องเจ้า ถ้าฟังเราก็แล้วไป ถ้ามิฟังเราจะเอา

กระบ่ีนี้ตัดเชือกให้ศีรษะกระแทกให้ตายเสีย”

เล่าเจ้ียงอ่านหนังสืออองลุยแล้วก็โกรธว่า 

“เล่าปี่เป็นคนมีสติปัญญา แล้วกับเราก็รักใคร่เสมอ

พ่ีน้องร่วมอุทรเดียวกัน มิได้มีน�้าใจรังเกียจกินแหนง

กัน เหตุใดอ้ายคนเหล่าน้ีมันแกล้งมาพูดจาขัดขวาง  

จะให้เรากับเล่าปี่เป็นศัตรูกันหรือ?”

อองลุยได้ฟังดังน้ันก็คิดน้อยใจ ร้องขึ้นด้วย

เสียงอันดังแล้วเอากระบี่ตัดเชือกขาด ศีรษะปักลง

มาคอหักตาย อองลุยคัดค้านพฤติการณ์สูญชาติ

ของเล่าเจี้ยงด้วยชีวิตตนเอง แต่เล่าเจี้ยงก็มิได้รู้สึก

เสียใจ ยังคงเชิญให้เล่าปี่เข้าเสฉวนจนได้ ในที่สุดก็

สิ้นแผ่นดินสิ้นคิด สิ้นทุกสิ่งทุกอย่าง

ส่วนที่เล่าปี่ปฏิเสธการทักท้วง ก็เพราะถือ

คุณธรรมส่วนตัวลืมความแค้นส่วนรวม บวกกับ

ความเย่อหยิง่ทะนงตน ก่อนหน้าทีจ่ะเป็นฮ่องเต้ เล่า

ปี่ค่อนข้างถ่อมตัวสุขุมรอบคอบ ยอมรับความเห็นผู้

อื่นได้ง่าย แต่เมื่อเล่าปี่หลงระเริงในชัยชนะที่ได้มา 
โฉมหน้าที่แท้แห่งการใช้อัตตาธิปไตยของฮ่องเต้ก็
เผยออกมา เขายกกองทัพเป็นแสนเพียงเพื่อไปแก้
แค้นให้กวนอูและเตียวหุยน้องร่วมสาบานสองคน!

จูล่งเคยทักท้วงไว้ว่า “ความแค้นข้างโจผีนี้ 
ให้เจ็บใจทั่วกันทั้งขุนนางผู้ใหญ่น้อยและราษฎรทั้ง
ปวง ฝ่ายความแค้นข้างซุนกวนนี้ ให้เจ็บใจแต่
พระองค์เป็นแต่พี่น้อง ขอให้พระองค์ไปแก้แค้นโจผี
เถิด เห็นว่าจะชอบใจคนทั้งปวง”

เล่าป่ีไม่ฟัง ดนัทรุงัว่า “ถ้าเราไม่แก้แค้นแทน
น้องเราได้ คนทั้งปวงก็จะหาว่าเราเห็นมีความสัตย์

ไม่ เราไม่ฟังค�าท่านห้ามแล้ว”
เห็นชัดจากกรณีนี้ว่า แม้เล่าปี่จะมีคุณธรรม

ทางยุทธจักรอยู่บ้างแต่ก็ขาดทัศนะยุทธศาสตร์ที่

มิได้ถือ “เหตุการณ์บ้านเมืองเป็นส�าคัญ” เพราะเมื่อ
ง่อก๊กกับจกก๊กรบกัน ที่จะได้ประโยชน์ก็แต่วุยก๊ก
เท่านั้น

จนิปิดพยายามทกัท้วงอีกว่า “ถ้าพระองค์ขนื
ยกไปให้ได้ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าเห็นว่าจะเสียการไป” 
เล่าปี่กลับโมโหว่าพูดจาให้เป็นอัปมงคล สั่งทหารให้
เอาตัวไปประหารเสีย ฝ่ายจินปิดมิได้ตกใจกลัว 
เหลียวหน้ามาดูเล่าปี่แล้วหัวเราะว่า “ถึงเราจะตาย
กไ็ม่เสยีดายชวีติ เสยีดายแต่ราชสมบตัขิองพระองค์

ที่เพิ่งจะสร้างส�าเร็จได้ใหม่ ๆ จะเป็นอันตราย” 
ขุนนางทั้งปวงจึงขออภัยโทษต่อเล่าปี่ จินปิดจึงรอด
ตาย เพียงแต่ถูกน�าตัวไปขังคุกไว้รอเล่าปี่ออกรบ
ชนะแล้วจึงจะกลับมาช�าระความจินปิดในภายหลัง

ขงเบ้งรู้เรื่องเข้า จึงแต่งเรื่องราวเข้าไปถวาย
ว่า “ซึ่งค�าจินปิดทูลดังนั้นจะเป็นความชั่วหามิได้ 
ควรจารึกไว้ในแผ่นทอง ขอให้พระองค์ตรึกตรองจง
หนัก” เล่าปี่เห็นหนังสือของขงเบ้งแล้ว ก็ยิ่งโกรธ

หนักขึ้น ตะโกนก้องว่า “เราไม่ฟังค�าขุนนางทั้งปวง
แล้ว อย่าห้ามเราเลย”

เจ้านายผู้ชาญฉลาด เป็นแบบอย่างในทาง
เคารพนักปราชญ์ยกย่องบัณฑิตอย่างเล่าปี่ เมื่อ
คราวที่เขาได้ขงเบ้งมาช่วย เคยกล่าวไว้ว่า “ด่ังหนึ่ง
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ปลาได้น�้า” แต่ในตอนนี้ขงเบ้งซึ่งเป็นน�า้มาก่อนก็ไม่
ยอมฟัง เมื่อ “ปลา” เล่าปี่ ขาด “น�้า” ไปเสียแล้ว 
เคราะห์กรรมที่เขาได้รับจะเป็นฉันใด ก็พอจะเดากัน
ได้ถูก

ก็เพราะการขยายตัวแห่งความคิดเย่อหยิ่ง

ทะนงตนของเล่าปี่ หัวดื้อถือดีไม่ฟังค�าทักท้วงอย่าง
จริงใจ ก็ย่อมน�ามาซึ่งการก�าหนดนโยบายที่ผิด
พลาด “ราชสมบัติที่สร้างขึ้นส�าเร็จได้ใหม่ ๆ จะเป็น
อันตราย” ก็ย่อมจะหลีกเลี่ยงไม่พ้น

เมือ่เล่าป่ีแตกกระเจดิกระเจงิท่ีฮอเต๋งกลบัมา
อย่างผู ้ปราชัยยับเยินแล้วก็รู ้สึกเสียใจ กล่าวแก่

ขงเบ้งว่า “ครั้งนี้ท่านห้ามเรามิให้ยกไปตีเมืองกังต๋ัง 
เรานีม้ฟัิงดงึดนัไป จงึเสยีทพัได้ความอปัยศอดสมูาก

นัก เราผิดเอง” แต่แม้เล่าปี่จะรู้ส�านึก ก็สายเกินแก้
เสียแล้ว

ความพ่ายแพ้ของอ้วนเสี้ยว เล่าเจี้ยงกับเล่า

ปี่ อธิบายให้เห็นว่าการท�าหูทวนลมต่อค�าทักท้วงอัน
จริงใจ เป็นอันตรายแก่ทั้งตัวเองและแก่บ้านเมือง
อย่างสุดที่จะประเมินได้

- (อ่านต่อเล่มหน้า) -

เสนาศึกษา       เ
สนาศึกษา   เสนา

ศึกษา      เสนาศึ
กษา 

          เสนาศึกษ
า   เสนาศึกษา  เ

สนาศึกษา     เสน
าศึกษา   

เสนาศึกษา     เส
นาศึกษา  เสนาศึ

กษา       เสนาศึก
ษา 

           เสนาศึก
ษา     เสนาศึกษา

        เสนาศึกษา
 

     เสนาศึกษา   
  เสนาศึกษา     เ

สนาศึกษา     เสน
าศึกษา 

           เสนาศึก
ษา     เสนาศึกษา

     เสนาศึกษา   
  เสนาศึกษา     เ

สนา



75เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๓ เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙  

ในช่วงเดือนพฤษภาคม กองวิชาอักษร
ศาสตร์ ส่วนการศึกษา รร.จปร. ได้ต้อนรับนักศึกษา 
ROTC จากสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่งตามวงรอบ 
การเย่ียมเยือน ซึ่งภารกิจนี้ได้เกิดขึ้นมาสามสี่ปีแล้ว 
(Reserved Officer Training Corps; ROTC) เป็น 
กลุม่นกัศกึษาระดบัมหาวทิยาลยัท่ีสหรฐัอเมรกิา ซึง่
ได้รับทุนจากกองทัพสหรัฐให้ศึกษาวิชาการแขนง
ต่าง ๆ ในระดับมหาวิทยาลัย และเมื่อจบการศึกษา
ก็สามารถชดใช้ทุนโดยการเข้ารับราชการเป็นทหาร
สงักัดกองทพัต่าง ๆ ได้ทัง้เป็น active duty, National 
Guards และอื่น ๆ)

แต่ละปี นักศึกษา ROTC ก็มีภารกิจในการ
เปิดโลกทัศน์ตนเองเพื่อเรียนรู ้ชีวิต สังคม และ
วฒันธรรม ของเพือ่นร่วมอาชพีในประเทศต่าง ๆ ทัว่
โลกประมาณ ๔๐ ประเทศ ซึ่งแต่ละคนจะไป
ประเทศใดเป็นการสมัครใจของนักศึกษาที่จะเดิน
ทางไป ในส่วนของกองวิชาอักษรศาสตร์ก็ได้ใช้
โอกาสในการที่มีเจ้าของภาษาอังกฤษตัวจริงมา
เยี่ยมเยือนโดยการให้นักศึกษา ROTC เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนของนักเรียน

นายร้อยทุกช้ันปี ส�าหรับ นนร.ชั้นปีที่ ๕ ก�าลังเรียน
เรื่อง “ส�านวน” (Idioms) ในภาษาอังกฤษอยู่พอดี 
จึงเป็นโอกาสอันเหมาะสมที่จะให้เจ้าของภาษา 

เสนาศึกษา

(native speakers) เป็นผู ้ถ่ายทอดความรู ้เรื่อง 
“ส�านวน” เหตุที่เจ้าของภาษาสามารถถ่ายทอดเรื่อง
นี้ได้ดีเพราะ “ส�านวน” เป็นองค์ประกอบในภาษาที่
จะต้องเรยีนรูแ้ละเข้าใจการใช้อย่างลกึซึง้พอสมควร 
เนื่องจากส�านวนมีพื้นฐานมาจากชีวิตความเป็นอยู่
ของผู้คนในสังคม เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ความเชื่อ 
ศาสนาและมิติอื่น ๆ ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 
๕ ใช้บทเรียนที่มาจาก VOA (Voice Of America) 
นักศึกษา ROTC ได้มีโอกาสเข้ากลุ่มกับ นนร.ไทย

อาจารย์ไก่

“ส�ำนวน” ในภาษาอังกฤษ
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เพื่อถกแถลงและให้ความรู้ นนร. ได้รับความรู้และ
ความเพลิดเพลินในเวลาเดียวกัน ท้ายชั่วโมง นนร.

แต่ละคนจะต้องลองใช้ส�านวนท่ีได้เรียนรู้มาจาก
เจ้าของภาษา และหัดพูดประโยคที่ใช้ส�านวนนั้น ๆ 
อย่างถูกต้องและเหมาะสม

VOA Learning English ตอนนี้ใช้หัวเรื่องว่า 
“How Do You Talk About Everything?” : English 
Idioms นักศึกษา ROTC ผู้หนึ่งที่ดูท่าทางจะเป็นครู
สอนภาษาทีด่ไีด้ ได้สรปุความหมายของ Idioms ได้
อย่างดีและรวดเร็วว่า 

Idioms : words or phrases that can have 
a different meaning. You must use context 
clues from the conversation or reading to    
determine the meaning 

ส�านวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับทุกสิ่งทุก
อย่างในหล้าโลก (everything under the sun) มี
มากมายและน่าสนใจจดจ�า เช่น

“from cradle to grave”
1) from birth to death… describing 

something that happens over the course of a 
person’s  life

Ex. “I know a man who lived in the same 
county village his entire life – from cradle to 
grave.”

2) the entire life cycle of a product or 
process

Ex. “Marcia is responsible for the life of 
this product from beginning to end.”

 “In other words , she’s in charge from 
cradle to grave.”

 “Correct . Check with her before 
changing anything!”

นอกจากจะใช้ “from cradle to grave” แล้ว
ยังสามารถใช้ “womb to tomb” ได้ด้วย “womb” 
คือ “มดลูก” “tomb” คือ “หลุมฝังศพ” ก็คือแปลว่า 

“จากเกิดจนตาย” นั่นเอง ถ้าชอบส�านวนที่เกี่ยวกับ

อาหาร (food expressions) ก็อาจใช้ค�าว่า “soup 
to nuts” ซึ่งแปลว่า 

“from beginning to end”
Ex. “He explained the process to us 

from soup to nuts…. from beginning to end.” 
“Everything from A to Z” คือส�านวนที่ใช้

ตัวอักษร : “alphabets” เพื่อหมายถึง a range of 
everything meaning that nothing important was 
left out.

Ex. “The rescue training covered every-
thing from A to Z. The instructors taught       
everything you need to know for a successful 
rescue.

“Everything but the kitchen sink” ส�านวน
นี้หมายความว่า a person included a lot of stuff 

– maybe too much stuff    
Ex. “Let’s say my friend is going camp-

ing for the weekend. And he packs too many 
things – things he won’t possibly need, like an 
iron, a toaster and a television. I could say, 
“He prepared for a weekend of camping and 
packed everything but the kitchen sink!.” 

เจ้าของภาษายงัใช้ค�าว่า “whole” ในประโยค
ที่ฟังดูสนุกให้หมายถึง “ทุกสิ่งทุกอย่าง” : “every-
thing” ได้ด้วยเช่น “the whole ball of wax” ส�านวน
นี้มีที่มาที่ไปด้วยว่าอาจจะเกิดในช่วง

คริสต์ศักราช ๑๖๐๐ เมื่อมีการแบ่งปันที่ดิน
ให้พลเมืองครอบครองโดยการใช้ lottery ขนาดของ
ที่ดินจะถูกซ่อนอยู ่ในก้อนขี้ผึ้งกลม ๆ และจับ
หมายเลขรางวัลออกมาจากหมวก แต่ก็ไม่มีใคร

มัน่ใจแน่นอนว่า เรือ่งทีเ่ล่าเป็นต้นก�าเนดิของส�านวน
นี้จริง ๆ หรือไม่

ส�านวน “the whole nine yards”  ซึ่ง
หมายความว่า “everything, the whole lot , all the 

way” ยิ่งเป็นส�านวนที่ดูจะลึกลับกว่าส�านวนอื่น 
เพราะอาจจะมีที่มาทั้งจากทางทหาร การกีฬา และ
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กระโปรงสก๊อตของผู้ชาย (military, sports, Scot-
tish dress for men)

Ex. “The Army came out and gave us 
the whole nine yards on how they use space 
systems.” 

จากการแอบฟังนักศึกษา ROTC ถกแถลง
กับ นนร.ไทย นักศึกษา ROTC คนหนึ่งกล่าวว่า ใน

อเมริกันฟุตบอล นักกีฬาต้องวิ่งน�าลูกบอลไปให้ได้ 
๑๐ หลา ภายใน ๔ ครั้ง แต่ถ้าวิ่งไปครั้งเดียวได้ถึง 
๙ หลา นั่นหมายความว่าต้องใช้ความพยายาม
อย่างยิ่งยวด “put great effort in doing some-
thing”

ส�านวน “the whole enchilada” เป็นส�านวน
ที่มีต้นเค้ามาจากอาหารเม็กซิกันจริง ๆ (Mexican 
dish : vegetables or meat fill a tortilla, and is 
topped with a sauce)

“the whole enchilada” หมายความถงึ “the 
entirety of something, especially something 
impressive or outstanding” 

Ex. “He has a job with money, respect, 
and personal satisfaction – the whole enchi-
lada!” 

ยังมีค�าว่า “shebang” ที่น�ามาใช้ในส�านวน 
“the whole shebang” นักนิรุกติศาสตร์ (Etymolo-

gist) หรือ “word historians” ก็ยังไม่มีใครชี้ชัดว่า

ค�านี้มาจากที่ไหน หรืออย่างไร มีเพียงการบันทึก
ว่าการใช้ค�า “shebang” เพือ่หมายถงึ “everything” 
มีใช้อยู่ในยุคคริสต์ศักราช ๑๘๐๐ ส�านวนสนุก ๆ 
สุดท้าย คือ “the whole kit and caboodle” ซึ่ง
หมายถึง “everything” เช่นกัน

Ex. “Let us know what you think of the 
show – the whole show – the whole kit and 
caboodle in the comments section.”

ผู้เขียนขอสรุปทิ้งท้ายว่าการใช้ “ส�านวน” ใน
แต่ละภาษานั้นเป็นเรื่องเฉพาะภาษาไม่สามารถ
เข้าใจได้โดยการแปลตรงตามตัวอักษร (literal 
translation) จากสาเหตุที่ได้กล่าวไว้ในเบ้ืองต้น ถ้า

จะย้อนดูรากศัพท์ (root) ของค�าว่า idiom ก็จะ
คลายความสงสัยไปได้เพราะค�าว่า “idiom” มาจาก
รากศัพท์ภาษากรีก (Greek root) idio ที่มีความ
หมายว่า “a unique signature” หรือ “ลายเซ็นอัน
เป็นเอกลักษณ์” ---ส�านวนใครส�านวนมัน

Reference : VOA Leaning English “How Do You Talk 
About Everything : English Idioms
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การปฐมพยาบาลเมื่อเกิดบาดแผลอย่าง
ถูกต้องจะช่วยป้องกันอันตราย และลดอาการ
แทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นตามมาได้ ควรปฐมพยาบาล
แผลตามชนิดของบาดแผล ดังต่อไปนี้

บาดแผลปิด หมายถึง บาดแผลที่มีการ 
กระทบกดทับของเนื้อเยื่อภายใต้ผิวหนัง เช่น แผลมี

รอยฟกช�้า ห้อเลือด ข้อเท้าพลิก ข้อแพลง การดูแล
แผลปิด ควรปฐมพยาบาลแผลดังนี้

• ใน ๒๔ ชัว่โมงแรก ใช้น�า้แขง็หรอืถงุน�า้เยน็
ประคบ เพ่ือไม่ให้เลือดออก และช่วยระงับอาการ
ปวด

•  หลัง ๒๔ ชั่วโมง ควรประคบด้วยน�้าอุ่น 
เพื่อช่วยละลายลิ่มเลือด

  พ.อ. นพ.ยรรยงค์ อิ่มสุวรรณ  
ผู้อ�านวยการกองวิทยาการแพทย์

ส�านักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

	 			เม่ือมบีาด		ผล
วธิปีฐมพยาบาล 

บาดแผลเปิด หมายถึง บาดแผลที่มีการฉีก
ขาด และมีเลือดไหลออกมานอกผิวหนัง เช่น แผล
ถลอก แผลถูกของมีคมตัดบาดเกิดแผลฉีกขาด  
แผลถูกยิง แผลถูกแทง การดูแลแผลเปิด ควรปฐม 
พยาบาลแผลดังนี้

• ชะล้างแผลและท�าความสะอาดรอบ ๆ แผล 
ถ้าแผลสกปรกมาก ควรล้างด้วยน�้าสะอาด และสบู่

• ใช้ผ้าสะอาด หรอืผ้าก๊อซสะอาด ซบับรเิวณ
แผลให้แห้ง

• ใส่ยาฆ่าเชื้อ เช่น เบตาดีน (Betadine) ไม่
จ�าเป็นต้องปิดแผล ถ้าเป็นแผลถลอก หากมีเลือด
ซึม ควรใช้ผ้าก๊อซสะอาดปิดแผลไว้ก่อน

•  ถ้าบาดแผลมขีนาดใหญ่ กว้าง และลกึ มี
เลอืดออกมากให้ห้ามเลอืด และรบีน�าส่งโรงพยาบาล
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พองเป็นตุ่มน�้าใส และบวม ควรปฐมพยาบาลแผล
ดังนี้

•  ระบายความร้อนออกจากแผล โดยใช้ผ้า
ชุบน�้าเย็น หมั่นประคบบริเวณบาดแผล หรือเปิด  
ให้น�้าไหลผ่านบริเวณบาดแผลตลอดเวลา นาน
ประมาณ ๑๐ นาที ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเจ็บ  
ปวดด้วย

• ทาด้วยยาทารกัษาแผลไฟไหม้ น�า้ร้อนลวก
•  ห้ามเจาะถุงน�้า หรือตัดหนังส่วนที่พอง

บริเวณแผลออก
• ปิดด้วยผ้าสะอาด เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

และพันผ้าไว้

•  ถ้าแผลไหม้เป็นบริเวณกว้าง หรือเป็น
อวัยวะที่ส�าคัญต้องรีบน�าส่งโรงพยาบาล

บาดแผลไฟไหม้น�า้ร้อนลวกแบบแผลลกึ
ถึงเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง แผลไฟไหม้ น�้าร้อนลวกลึก
ถึงชั้นไขมัน กล้ามเนื้อ เส้นประสาท เส้นเลือด ข้อ
เอ็นกระดูก หรืออวัยวะส�าคัญ ลักษณะบาดแผล
แบบนี้มีสีน�้าตาลเทาหรือด�า ผิวหนังรอบ ๆ จะซีด มี
กลิ่นไหม้ อาจท�าให้เกิดผลแทรกซ้อนถึงเสียชีวิตได้ 
ควรปฐมพยาบาลแผลดังนี้      

บาดแผลเย็บ หมายถึง บาดแผลเปิดที่ได้
รับการท�าความสะอาดและเย็บแผลปิดเรียบร้อยรอ
ตัดไหมหรือรอเปิดดูเมื่อแผลเย็บปิดสนิท การดูแล
แผลเย็บ ควรปฐมพยาบาลแผลดังนี้

•  ดูแลแผลไม่ให้สกปรก ไม่ควรให้ถูกน�้า 
เพราะจะท�าให้แผลที่เย็บไม่ติด และเกิดการติดเชื้อ
ได้ง่าย

• การเปลี่ยนผ้าปิดแผล ควรท�าให้น้อยที่สุด 
หรือท�าเมื่อมีความจ�าเป็นเท่านั้น ถ้าแผลสะอาดไม่
ต้องเปลี่ยนผ้าปิดแผลจนถึงก�าหนดตัดไหม ยกเว้น 
แผลสกปรก อาจต้องล้างแผลบ่อยขึ้น

• ตามปกต ิจะตดัไหมเมือ่ครบ ๗-๑๐ วนั แต่
ถ้าแผลยังอักเสบ หรือยังไม่แน่ใจว่าแผลติดแล้ว 
อาจต้องรอต่อไปอกี ๒-๓ วนั ให้แผลตดิกนัดจีงึค่อย
ตัดไหม ยกเว้น รายที่มีการติดเชื้อ แผลเป็นหนอง 

จ�าเป็นจะต้องตัดไหมออกก่อนก�าหนด
บาดแผลไฟไหม้  น�้าร้อนลวก หมายถึง 

การที่ผิวหนังถูกท�าลายด้วยความร้อน ที่อุณหภูมิสูง
กว่า ๕๐ องศาเซลเซียส ได้แก่ เปลวไฟ ไอน�้าร้อน 
น�้าเดือด กระแสไฟฟ้า และรังสีต่าง ๆ สามารถแบ่ง
ลักษณะบาดแผลชนิดน้ีตามความลึกของแผลฯ     
ได้ดังนี้ คือ

บาดแผลไฟไหม้น�้าร ้อนลวกแบบตื้น
เฉพาะชั้นผิวหนัง ผู้ป่วยจะมีอาการปวดแสบปวด
ร้อน ลักษณะแผลแห้ง แดง และถ้าลึกถึงหนังแท้จะ
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• ไม่ต้องระบายความร้อนออกจากบาดแผล 
เพราะจะย่ิงท�าให้แผลติดเชื้อมากขึ้น

• ห้ามใส่ยาใด ๆ ท้ังสิน้ลงในบาดแผลแบบน้ี
• ใช้ผ้าสะอาดปิดบรเิวณแผล เพือ่ป้องกนัสิง่

สกปรก ให้ความอบอุ่น และรีบน�าส่งโรงพยาบาล
• ห้ามใช้ ยาสีฟัน ยาหม่อง น�้าปลา ยาทา

แผล เพราะอาจเกดิการตดิเชือ้ท�าให้แผลอกัเสบตาม
มาได้

บาดแผลอันตรายจากสารเคมี หมายถึง 
บาดแผลที่เกิดจากการถูกสารเคมีหกราดผิวหนัง 

หรือล�าตัว ควรปฐมพยาบาลแผลดังนี้
• ใช้น�้าล้าง โดยใช้วิธีตักราด หรือเปิดน�้าให้

ไหลผ่านนานประมาณ ๑๐ นาที หรือนานจนแน่ใจ
ว่าล้างสารเคมีออกหมด   

•  ถอดเสื้อผ้าเคร่ืองประดับท่ีเปื้อนสารเคมี
ออกให้หมด

• น�าส่งโรงพยาบาล ส�าหรับผู้ท่ีมีอาการปวด
แสบหรือบาดแผลลึก

•  ถ้าสารเคมีเป็นผง ให้ถอดเสื้อผ้า และ
เครื่องประดับที่เปื้อนออกให้หมด แล้วล้างด้วยน�้า 
เพราะถ้าใช้น�้าล้างทันที สารเคมีจะละลายน�้า ท�าให้
ออกฤทธิ์เพิ่มข้ึน

• ถ้าสารเคมีเข้าตา ต้องรีบให้การช่วยเหลือ 
เพราะอาจท�าให้ตาบอดได้ดังนั้นให้รีบล้างตาด้วย
น�้าสะอาด นานประมาณ ๒๐ นาที โดยเปิดน�้าจาก

ก๊อกเบา ๆ ล้างหรือเทน�้าจากแก้วล้างตาไหลตลอด
เวลา ระวังอย่าให้น�้าเข้าตาอีกข้างหนึ่ง แล้วปิดตา
ด้วยผ้าสะอาด ห้าม! ขยีต้าแล้วรบีน�าส่งโรงพยาบาล
ทันที

บาดแผลถูกแทง ต้องปฐมพยาบาลแผล

ด้วยการห้ามเลือด และรีบน�าส่งโรงพยาบาลทันที 
ถ้ามีวัตถุปักคาอยู่ห้าม!! ดึงออก ให้ใช้ผ้าสะอาดกด
รอบแผลและใช้ผ้าพันไว้ก่อนแล้วรีบน�าตัวส่งโรง
พยาบาลทันที

บาดแผลอวัยวะถูกตัดขาด  ต ้องปฐม 
พยาบาลแผลด้วยการห้ามเลือดที่บาดแผล และรีบ

น�าส่งโรงพยาบาลทันที ส่วนอวัยวะที่ถูกตัดขาดให้
ใส่ถุงพลาสติกที่สะอาดปิดปากถุงให้แน่นไม่ให้น�้า
เข้า แล้วแช่ถุงในถังน�้าแข็งเพื่อน�าส่งโรงพยาบาล
พร้อมผู้ป่วย

บาดแผลถูกยิง ต้องปฐมพยาบาลแผลด้วย

การห้ามเลือดที่บาดแผลแล้วรีบน�าส่งโรงพยาบาล
โดยทันที เนื่องจากมีการเสียเลือดค่อนข้างมาก 
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เมือ่คนได้รบัการดแูลเอาใจใส่ และบรหิาร
แบบเป็นคน ไม่ใช่เครื่องจักร คนจะกลายเป็น

ทรัพยากรที่ส�าคัญขึ้นชื่อว่า “คน” ย่อมมี รัก โลภ 
โกรธ และหลง

แต่จะท�าอย่างไรให้ความรู้สึกเหล่านี้ เป็นไป
ในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ “รัก” ที่จะท�าในส่ิงดี 
งาม และถอยห่างจากการกระท�าที่ไม่ถูกต้อง “โลภ” 
ในสิง่ทีค่วรได้ ด้วยน�า้พกัน�า้แรง และความตัง้ใจจาก
วธิกีารปกต ิมากกว่าทีจ่ะมวัเมา คาดหวงั หรอือยาก
ได้ใคร่มีในสิ่งที่ไม่อาจเป็นไปได้ หรือได้มันมา    
ด้วยวิธีการที่ไม่ชอบธรรม “โกรธ” ในความสะเพร่า 

ประมาท และความไม่เอาใจใส่ของตัวเอง จนท�าให้
สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราต้องเสีย
หาย ไม่เกิดผลตามที่ควรจะเป็น หรือส่งผลไปถึงคน

อื่น ๆ รอบข้าง เพื่อจะได้ไม่ท�าเช่นนั้นซ�้าอีก “หลง” 
ในสิ่งที่เป็นความช่ืนชอบส่วนตัว และไม่ผิดศีลธรรม 
แต่ความหลงใหลใคร่รู้ ศึกษาอย่างถ่องแท้ หรือให้

เวลากบัสิง่นัน้ อาจน�าไปสูผ่ลท่ีย่ิงใหญ่ในอนาคต ให้
สิ่งที่เราหลงเป็นแรงบันดาลใจ หรือเป็นพลังขับ
เคลื่อนที่จะท�าให้เราก้าวหน้าไปในอนาคต

ความรู้สึกที่ดี และเป็นไปในด้านบวกนี้ ถ้า
ใครก็ตามสามารถสะกดจิต ปลูกส�านึก และ

สร้างสรรค์มันได้ด้วยตัวเอง ย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุด แต่
บ่อยคร้ังเราจะพบว่าปัญหาอุปสรรคส�าคัญ ก็คือตัว
เรานั่นเอง เรามักจะบ่ายเบ่ียง ปฏิเสธ หรือยอมแพ้
ต่อความตั้งใจ และโทษสิ่งรอบข้างว่าเป็นต้นเหตุ

ท�าให้เราไปไม่ถึงฝั่งฝัน ซึ่งมีส่วนจริงอยู่บ้าง
ค�ำถำมคือ “เรำจะท�ำอย่ำงไรท่ีจะสร้ำง

ควำมรู้สึกที่เป็นบวกให้กับตัวเอง และไม่สร้ำง
บรรยำกำศที่เป็นลบให้กับผู้อื่น” เพรำะถ้ำทุก
คนท�ำได้ สังคมที่แต่ละคนอยู่นั้นก็จะเต็มไป
ด้วยสิ่งสวยงำม ทุกคนก็จะร่วมด้วยช่วยกัน
สร้ำงสรรค์สิ่งท่ีดี มีคุณค่ำให้แก่กันและกัน

ส�าหรับคนท�างาน บรรยากาศภายในของ
บริษัท องค์กร หรือหน่วยงานที่สังกัดนั้น คือสิ่งที่ทุก
คนต้องช่วยกันดูแล คงจะไปคาดหวังว่าจะมีใคร 

หรอืฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดมาดแูลรบัผดิชอบแต่เพยีงล�าพงั
คงไม่ได้ แม้ว่าบ่อยครั้งทุกคนจะชี้นิ้วไปที่ผู้บริหาร
ขององค์กรว่าไม่ได้จัดการดูแลให้ดีก็ตาม แต่ใน

ความเป็นจริงแต่ละคนต้องท�าหน้าที่ในส่วนของ
ตนเองให้เต็มที่มากกว่า นอกจากนั้นบรรยากาศยัง
ไม่ได้ตีความเพียงแค่สิ่งอ�านวยความสะดวกที่จับ
ต้องได้เท่านั้น หากยังหมายถึงความรู้สึกดี ๆ ที่มีต่อ
กันของคนในองค์กรอีกด้วย เพราะความรู้สึกที่ไม่ดี

ณัฏฐ์ เจียมสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่อาวุโสช�านาญการ แผนกทรัพยากรบุคคล

สายการบินไทยสมายล์

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใน

ศตวรรษที่ ๒๑
การบริหาร (ความรู้สึก) คน
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กำรบริหำรคน (ทรัพยำกรบุคคลของ
องค์กร) ให้ประสบควำมส�ำเร็จนั้น จะต้อง
บริหำรควำมรู ้สึกของคนให้ได้ ซึ่งต้องใช้ทั้ง
ศำสตร์และศิลป์ (Soft Side Management) เมื่อ
ไรก็ตำมที่สำมำรถบริหำรคนในองค์กรโดยมี 
กฎ ระเบียบ ข้อห้ำม น้อยเท่ำใด ยิ่งสะท้อน
ควำมส�ำเร็จได้ดีเท่ำน้ัน

จากการศึกษาองค์กรที่ละเลย เพิกเฉย หรือ
มองข้าม “ความรูส้กึ” ของคน พบว่ามกัจะแก้ปัญหา
การบริหารคน ด้วยการออกกฎ ระเบียบ ประกาศ 

ค�าสั่ง ออกมามากมาย จนบางคราวก็ขัดแย้งกันเอง 
เป็นการบริหารในแบบอ�านาจนิยม และใช้ต�าแหน่ง
เข้าควบคุมสั่งการ ในขณะที่องค์กรแบบเปิดกว้าง 
จะใช้วิธีการการสื่อสารแบบเปิดเผย เพื่อท�าความ
เข้าใจ หาทางออกที่ลงตัว และสร้างความรู้สึกร่วม 
ซึ่งจะมีพลังและแก้ปัญหาที่สาเหตุ มากกว่าการแก้
ที่อาการหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เป็นปลายเหตุ

ควำมรู้สึกท่ีพนักงำนมีต่อองค์กร อำจ
เกิดขึ้นได้กับสิ่งที่มีตัวตนจับต้องได้ จนถึงสิ่งที่
ไม่มีตัวตน

อาทิ สภาพแวดล้อมการท�างาน ค่าจ้างค่า
ตอบแทน บรรยากาศการท�างานร่วมกัน การพัฒนา
พนักงาน ลักษณะงาน การประเมินผลการปฏิบัติ
งาน ความสัมพันธ์ระหว่างคนท�างานด้วยกัน ช่อง
ทางและวิธีการสื่อสาร ตลอดจนความรู้สึกเป็นห่วง
เป็นใยต่อกัน ซึ่งความรู้สึกนี้ต้องใช้การสังเกต การ
ฟัง และการสัมผัส มากกว่าแค่การพูด

เมื่อคนได้รับกำรดูแลเอำใจใส่ และ
บริหำรแบบเป็นคน (ไม่ใช่เครื่องจักร) คนก็จะ
กลำยเป็นทรัพยำกรที่ส�ำคัญ และเป็นสินทรัพย์
ที่มีคุณค่ำเพิ่มขึ้น ต่ำงจำกเครื่องจักรที่แม้จะ
เป็นทรัพย์สินเหมือนกัน แต่ก็เสื่อมค่ำไปใน
ที่สุด และก็ต้องลงทุนไปจัดหำมำใหม่เสมอ มำ
เริ่มต้นง่ำย ๆ ด้วยกำรบริหำรควำมรู้สึกตัวเรำ
ก่อนเป็นไง

มักกลายเป็นมลพิษให้กับองค์กร ท้ังแบบสะสม 
(ค่อยเป็นค่อยไป)  จนอาจส่งผลรุนแรงได้ในที่สุด

แน่นอนส�าหรับพนักงานใหม่ การเข้ามา
ท�างานในองค์กรแห่งหนึ่งย่อมมีความคาดหวังและ
ความต้องการที่แตกต่างกัน หากแต่เมื่อเหตุผล 
เงื่อนไข และคุณสมบัติ เป็นที่ยอมรับกันได้ทั้งฝั่ง

นายจ้างและลูกจ้าง จึงน�าไปสู่ข้อตกลงการจ้างงาน
ในที่สุด การได้รับคัดเลือกเข้าท�างานคงจะเป็นแค่
ความรู้สึกแรก แต่คงไม่เพียงพอที่จะท�าให้พนักงาน
มคีวามรูส้กึพงึพอใจในการอยู่ร่วมกับองค์กรในระยะ
ยาวได้ เพราะเมื่อคนหลายคนมาอยู่ร่วมกัน ความ
สัมพันธ ์ก็ เกิดขึ้น  ความรู ้ความสามารถและ
ประสบการณ์ที่ติดตัวมาของแต่ละคน เหมือนเป็น
ทุนตั้งต้น

สิ่งที่องค์กรต้องท�าต่อคือการสะสมทุนให้
พอกพูนขึ้นในตัวพนักงานแต่ละคน ผ่านการฝึก
อบรมและพัฒนาด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยหวังว่าจะ
เกดิผลตอบแทนจากการลงทนุ ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิ (ราย
ได้) และที่ไม่อยู่ในรูปของตัวเงิน (ความผูกพัน)

ความรับผิดชอบหนึ่งของผู้บังคับบัญชาใน
ระดับช้ันต่าง ๆ ต้ังแต่หัวหน้างานจนถึงผู ้บริหาร

ระดับสูง นอกจากการบริหารงานให้เสร็จและส�าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้แล้ว ยังต้องบริหารคนท่ี
ไม่มีอะไรเหมือนกันเลย ตั้งแต่ความรู ้ ความคิด   
และจิตใจ ให้อยู่ร่วมกันและสร้างสรรค์พลังร่วม 

(Synergy) ให้เกิดขึ้นให้ได้ โดยอาจวัดจากความ
สามารถในการตอบสนองความต้องการพื้นฐานที่
เรียกว่า ความพงึพอใจของพนกังาน แบ่งได้เป็นสอง

ส่วนคือ ความปลอดภัย และขวัญก�าลังใจ ก่อนจะ
พัฒนาไปในขั้นสูงจนท�าให้เกิดความรักและความ
ผูกพันต่อองค์กร อาทิ ความภูมิใจ ความเช่ือมั่น 
ความมั่นคง ความก้าวหน้า และความท้าทาย 
เป็นต้น ฉะนั้นแผนงานและนโยบายใด ๆ ท่ีมีผล  
กระทบไม่ว ่าทางตรงหรือทางอ้อมแก่พนักงาน 

จ�าเป ็นอย ่างย่ิงที่จะต ้องนึกถึงความรู ้สึกของ
พนักงานทุกคร้ัง
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เมือ่ก่อนสมยัคอมมวินสิต์เยอะ ตอนเดก็ ๆ  
ผู้เขียนเคยได้อ่านหนังสือประเภทโฆษณาชวนเชื่อ
ซึ่งเป็นค่ายของโซเวียต ส่งมาทุกเดือนซึ่งไม่รู้ว่ามา
จากไหน ตอนนัน้อายปุระมาณ ๑๑ ปีน่าจะได้ (ฝ่าย
เราเรยีกอย่างนัน้ แต่ฝ่ายตรงข้ามเรยีกประชาสมัพนัธ์) 
ส่วนไทยเราก็มีหนังสือโฆษณาเหมือนกันแต่เราไม่
เรียกว่าโฆษณาชวนเชื่อ เรียกว่า ประชาสัมพันธ์ ซึ่ง
ชวนให้มองว่าคอมมิวนิสต์น่ากลัวมาก มีแต่ความ

เลวร้าย กดขี่ข่มเหง รวบอ�านาจ ยึดทรัพยากรทั้ง
หลายทั้งปวงเป็นของรัฐ แล้วก็กระจายแบ่งปัน...
ท�าให้เราเชื่อสนิทว่า คอมมิวนิสต์น่ากลัวจริงเพราะ
เหตุผลง่าย ๆ คือ เราเป็นคนไทย เราอยู่ฝ่ายรัฐ เรา
รักประเทศไทย...แล้วเราก็นึกไปต่าง ๆ นานาว่า
คอมมิวนิสต์หน้าตาต้องดุร้าย มีหนวดเครา มีอาวุธ 

เช่น ปืน มีด ใจคออ�ามหิต มีโรงเรียนในป่าคอยสั่ง
สอนอบรมคนให้มีอุดมการณ์เกลียดประชาธิปไตย 
ที่ส�าคัญผู้เขียนก็อยู่ในพื้นที่สีแดง (ฝ่ายรัฐว่าอย่าง
นั้น) คือพื้นที่มีการเคลื่อนไหวของ ผกค. อย่างหนัก
นัน่เอง แถวเทอืกเขาภพูาน ขนาดนัง่เรยีนในห้องเรยีน 
ยังได้ยินเสียงปืนกลอากาศยิงลงมา และแล้วพากัน
วิง่ออกมาด ูวนัแล้ววนัเล่าทีน่กัเรยีนพากนัวิง่ออกมา
ดูเฮลิคอปเตอร์บินผ่านโรงเรียน เพราะเพ่ือน ๆ บอก
ว่า มันลอยอยู่ในอากาศดูมันเล็ก แต่ถ้าลงมาจอด

เมื่อไร มันจะใหญ่เท่ารถปิคอัพคันหนึ่ง ยิ่งท�าให้
อยากเห็นจึงพากันวิ่งไปโบกให้มาจอดที่โรงเรียน...
แต่ไม่ลงจอด

นั่นเมื่อ ๔๐ กว่าปีแล้ว เวลาล่วงเลยมามาก

แล้ว แต่มีค�าหนึ่งที่ยังใช้อยู ่ทางทหารคือค�าว่า 
“ยทุธ์” ค�านีเ้มือ่ก่อนใช้กบัวงการทหารเป็นหลกั  เมือ่
มีค�านี้เกิดขึ้น มักจะมีการรบ มีการสูญเสีย มีการส่ง
ก�าลัง มีการต่ืนตระหนกของประชาชน คอยฟังแต่
สถานีวิทยุว่า ฝ่ายเราสูญเสียชีวิตเท่าไร บาดเจ็บ
เท่าไร ฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิตเท่าไร บาดเจ็บเท่าไร 
เสมือนหนึ่งว่ามีญาติของเราอยู ่ในสนามรบด้วย 
แทบทานข้าวไม่ลงเมื่อทราบข่าวทางสถานีวิทยุว่า
ฝ่ายเรามีการสูญเสีย...แต่ถ้าฝ่ายตรงข้ามบาดเจ็บ
ล้มตาย..เราจะตบมอืและส่งเสยีงเชยีร์แบบสะใจ.....

บัดนี้ผู้เขียนผ่านร้อน ผ่านหนาวมามากแล้ว 
ได้คิด ได้อ่าน ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมโลก แล้วย้อนไปใน
อดตีแล้วโยงมาปัจจบุนั เหน็อยูเ่รือ่งเดยีวทีเ่กีย่วข้อง
กับคนเราคือเรื่อง “การยุทธ์”

การยุทธ์ ปัจจุบันค�านี้ใช้หลากหลายมาก 
ถ้าทางทหารคือ ยุทธการ ตามพจนานานุกรมว่า 
[N]; battle, Syn. การรบ การท�าสงคราม เช่น 
ยุทธการใบไม้ร่วงนั้นเป็นยุทธการที่เกิดขึ้นจริงในยุค

“เรื่องของการยุทธ์”
โดย ขมิ้น นอกกอ

ไปที่ไหน... 
    ได้เรื่อง      มาเล่า   
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(leader) หากผู้น�าที่มีคุณธรรม ก็ปลูกฝังอุดมการณ์
ที่ดีงามให้เกิดขึ้นในใจของผู้ตาม จะไม่เกิดการคิด
ต่าง เมื่อคิดต่างก็กลายเป็นฝ่ายตรงข้าม เมื่อ
เป็นฝ่ายตรงข้ามก็เกิดการแข่งขัน เมื่อแข่งขัน
ย่อมต้องการเอาชนะ เมือ่ต้องการเอาชนะ ย่อม
ต้องมีเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิง...สารพัดวิธี สุดท้ายคือ
ใช้วิธีการรบ (ยุทธวิธี) 

อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ เคยได้ชื่อว่า
เป็นดินแดนแห่งคอมมวินสิต์ เป็นพืน้ทีส่แีดงทีคุ่กรุน่
ไปด้วยควนัไฟของการสูร้บจากผูท้ีม่แีนวคดิทางการ
เมืองที่แตกต่างกัน (ช่วง พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๒๕)

ยุทธวิธีทางทหาร ใช้เพื่อการท�าลายล้าง 
คกุคาม ปราบปราม ไม่อาจเอาชนะข้าศกึได้ทางจติใจ 
...แต่ยุทธศาสตร์ทางการพัฒนาต่างหาก ที่ท�าให้
ประชาชนอยู่ดีกินดี...มีสุข จะท�าให้คนรักและหวง 
แหนแผ่นดิน เห็นได้จากยุทธภูมิเขาค้อ รบกันมา 
๑๕ ปี แต่จบลงด้วยการพัฒนาด้านยุทธศาสตร์ 
แทนยทุธวิธ ีของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว… 
ใครอยากรู้ว่าพระองค์มียุทธศาสตร์ในการพัฒนา
อย่างไรกล็องไปค้นคว้าดูเผือ่ต่อยอดองค์ความรูข้อง
เราที่มีอยู่เดิมเพิ่มมากขึ้น...แต่ผู้เขียนสังเกตวิธีการ
ของพระองค์ในการพัฒนาเราจะเรียกว่ายุทธศาสตร์
กไ็ด้คอื การลงเกบ็ข้อมลูจากพืน้ทีโ่ดยตรง ทีเ่ราเรยีก
ว่า public hearing คือ ประชาพิจารณ์นั่นเอง  และ

รูปแบบการท�าของพระองค์ท�าแบบธรรมชาติ ไม่ยึด
ติดรปูแบบ อย่างทีห่น่วยงานภาครฐัท�าคือ นดัหมาย
ประชาชนมากรอกแบบสอบถาม เข้าเครื่องคอมฯ 
ประมวลผล ตีค่าเป็นตัวเลข มีค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน อะไรอย่างนั้น พระองค์ท่านมีอุปกรณ์ ๓ 
อย่างเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลคือ กล้องถ่าย

รูป, แผนที่, และดินสอ จากนั้นก็ส�ารวจด้วยการรับ
ฟังจากปากของประชาชนจริง ๆ (public hearing) 
ใช้ภาษาบ้าน ๆ คือ ได้ยินกับหูจริง ๆ แล้วก็ประเมิน
ค่าความสุขที่ประชาชนของพระองค์จะได้รับ, 
ประเมนิความต้องการของประชาชนมากหรอืน้อย...
พระองค์จะไม่ประเมินราคา  เพราะถ้าประเมินราคา

ทีย่งัมกีารเคลือ่นไหวของผูก่้อการร้ายทีเ่ขตพืน้ทีใ่กล้
ชายแดน 

อีกค�าหนึ่ง ท่ีมักใช ้ กันคือ ยุทธศาสตร ์ 
[ADJ]; strategic,  Syn. ที่มีความส�าคัญในการรบ 
เช ่น กองทัพสหรัฐบินโจมตีและทิ้งระเบิดที่มั่น
ยุทธศาสตร์ทางทหารในอิรัก ยุทธศาสตร์ [N]; 

strategy, Syn. วิชาการรบ เช่น การท�ายุทธศาสตร์
ของสหรัฐคือการใช้แสนยานุภาพทางอากาศสร้าง
แรงกดดันต่ออิรักทางด้านก�าลัง  และค�าสุดท้ายที่
ผ่านตาคือ ยุทธวิธี [N]; artifice, Syn. ชั้นเชิง 
อุบาย เช่น พงศาวดารฉบับคองบองของพม่ากล่าว
ว่า ที่จริงพระเจ้าเอกทัศน์ตอนนั้นไม่ได้อ่อนแอ 

ทหารกรุงศรีฯ ท�าการรบอย่างเข้มแข็ง แต่สู้ยุทธวิธี
ของพม่าไม่ได้ (Def.) วิธีและอุบายในการรบ

มาถึงยุคทีป่ระเทศไทยทีก่�าลงัจะก้าวกระโดด
มาเป็นนิค ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NIC) อยาก
มาเป็นเสือ เพราะรับไม่ได้กับค�าว่าประเทศก�าลัง
พัฒนา ก็จะได้ยินว่า เราจะรบกับความยากจน และ
ต้องเอาชนะกับความยากจนให้ได้ จึงมีโครงการ
สารพัดเพื่อหนีให้ได้จากความจน เช่น โครงการ
อีสานเขยีว โครงการโขง ชมีลู ผ่านแล้วหลายฤดกูาล 

ส�าเร็จหรือไม่ก็ประชาชนได้ค�าตอบ
ทั้งหลายทั้งปวงที่ผู้เขียนพรรณนาโวหารมา 

เพื่อช้ีให้เห็นว่า การรบนั้น ไม่ว่าจะเป็นค�านาม หรือ
เป็นค�ากรยิา หรอืค�าวเิศษณ์ ล้วนเป็นผลพวงของจติ 
ทีม่อีดุมการณ์ทีไ่ด้รบัการปลกูฝังให้เกดิขึน้จาก ผูน้�า 
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อาจขาดทุน...แต่เป้าหมาย (aim) ส�าคัญกว่า เราจึง
ได้ยินพระราชด�ารัสว่า ขาดทุนคือก�าไร

ท่านผู้อ่านน่าจะเคยลงทุนโดยไม่ประเมิน
ราคาอยู่บ้าง...เช่น การลงทนุเสยีสละอะไรบางอย่าง 
หรือหลายอย่างให้กับครอบครัว ลูกหลาน โดยมี   
เป้าหมายคือความสุขของครอบครัว ถ้าครอบครัว  

มีความสุขแล้วเราก็มีความสุข จึงถือเป็นก�าไร...   
แต่ถ้าเมื่อใดเราคิดประเมินราคาว่า ลงทุนครั้งนี้ 
ครอบครวัจะได้เท่าไร ลกูจะเป็นอย่างไร เราอาจต้อง
หันหลังว่ิงกลับ...เพราะเราจะต้องลงทุนตลอดชีวิต

โดยไม่รู้ว่าจะได้ก�าไรหรือขาดทุน...เพราะสิ่งท่ีมีค่า
มากที่สุดที่มนุษย์โหยหา...แต่ไม่มีราคาเลยคือ...
ความสุข กับ ความสงบ พุทธศาสนสุภาษิตท่ีรับรอง
เร่ืองนี้ได้คือ นัตถิ สันติ ปะรัง สุขัง แปลว่า ความสุข
อื่น ย่ิงกว่าความสงบ ไม่มี

ดังนั้นท่านผู้อ่านก็เลือกเอาตามถนัดว่า เรา 
หน่วยงานเรา จะใช้แบบไหนเพื่อจัดการองค์กร 
องค์การ หรือตัวเราเองจะบริหารจัดการชีวิตอย่างไร
ระหว่างยุทธการ ยุทธวิธี หรือยุทธศาสตร์  ที่เหมาะ
สมกับตนเองและสถานการณ์ หรือจะใช้แบบผสม
ผสาน เพื่อความสอดคล้องก็ว่ากันตามอัตลักษณ์
เฉพาะตวั โดยหวงัให้ตวัเรา สงัคม และประเทศชาติ
มคีวามสขุร่วมกนั เพือ่ให้สอดคล้องกบัพระปฐมบรม
ราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า... 
“เราจะครองแผ่นดนิโดยธรรม เพือ่ประโยชน์สขุ 
แห่งมหาชนชาวสยาม” ค�าถามทิ้งท้าย...ถ้าเรา
ต้องการให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมคีวามสขุ...
เราจะพูดว่าอย่างไร?
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บทที่ ๔
ปริศนาแห่งกาลเวลา

ที่บ้าน
๒๑ กรกฎาคม ๒๔๗๖
แม่สุภาเพื่อนรัก

อยากจะต่อว่าเธอว่าใจด�าแต่ก็ท�าไม่ลง 
เพราะตลอดระยะเวลาที่เราคบหากันในจุฬาฯ ท�า 
ให้ฉันรู้ว่าเธอจะไม่มีวันเป็นเช่นนั้น แต่จะคิดว่าเธอ
อาจเจ็บป่วยเสียจนไม่สามารถตอบจดหมายฉันได้ 
กไ็ม่กล้าเหมอืนกนั เดีย๋วจะเป็นการแช่งกัน สรุปแล้ว
ฉันจะรอจดหมายตอบจากเธอต่อไปแล้วกัน

เมื่อวานนี้  คุณพ่อและคุณแม่คุยกันฉัน   

เรื่องส�าคัญ ใช่จ้ะ…เรื่องการแต่งงานกับธรรมรัตน์
นั่นเอง…

ศศิประภารู ้สึกได้ถึงบรรยากาศหนัก ๆ ที่
ครอบคลุมโต๊ะอาหารเย็นมื้อน้ัน ประมุขของครอบ 

ครัวนั่งอยู่ที่เก้าอี้ประจ�าตรงหัวโต๊ะ นาน ๆ ครั้งก็ยก
กล้องยาสูบในมือขึ้นสูบเสียครั้งหนึ่ง สายตาจับจ้อง
ลูกสาวคนกลาง มารดานั่งอยู่ถัดมาทางขวา ส่วน
ลูกชายคนโตและลูกสาวคนสุดท้องขอตัวออกไป
ก่อนด้วยรู้ว่าทั้งสามต้องการความเป็นส่วนตัวกับ

เร่ืองส�าคญับางอย่าง ผูเ้ป็นแม่รวบช้อนส้อม ยกแก้ว

บัญชร ชวาลศิลป์
ไฟรกัไฟสงคราม
สงครามครั้งที่ ๑ : ความพยาบาท

น�้าขึ้นจิบ แล้วหันไปสบตาชายผู้เป็นสามี
“อ่ิมแล้วหรือลูก ไม่ทานของหวานหรือ วันนี้

แม่เขาท�าลูกตาลลอยแก้วของโปรดให้ไม่ใช่หรือ” 
บิดาพูดขึ้นด้วยน�้าเสียงอ่อนโยน ศศิประภากล่าว
ปฏิเสธ รวบช้อนส้อมแล้วเงยหน้าขึ้นสบตามารดา
และรู้สึกได้ถึงแววแห่งความห่วงใยในนั้น

“เมื่อเช ้าธรรมรัตน์มาคุยกับพ่อและแม่ 
ปรกึษาเรือ่งวนัแต่งงาน” หนัไปทางมารดาซึง่พยกัหน้า
ยืนยัน “เขาไปดูฤกษ์ยามมาแล้ว หลวงพ่อท่านให้
ฤกษ์มาเป็นเดือนตุลาคม วันที่ ๒๓ ปลายปีนี้” บิดา
หยุดพูดชั่วขณะ สายตาจับจ้องปฏิกิริยาบุตรสาว

“ลูกจะว่าอย่างไร”
บรรยากาศในห้องกินข้าวหนักหน่วงราวมี

พลังบางอย่างกดทับอยู่ ศศิประภาก้มหน้ามองจาน
ข้าวอย่างใช้ความคิด

“ลูกมีอะไรจะบอกพ่อกับแม่หรือ…เร่ือง
ระหว่างลูกกับผู้หมวดธงเจิมใช่ไหม” ผู้เป็นพ่อยิง

ค�าถามตรงเป้า
หยาดน�า้ใสค่อย ๆ เอ่อล้นขอบตา ศศปิระภา

เงยหน้าขึ้นช้า ๆ ภาพบิดามารดาตรงหน้าพร่าเลือน 
เธอค่อย ๆ ลุกจากเก้าอ้ี เดินไปคุกเข่าตรงหน้าบิดา
แล้วก้มลงกราบที่ตัก

“คุณป๋าขา…คุณแม่ขา…” เปล่งวาจาระคน

- (ต่อจากเล่มที่แล้ว) -
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“หนกัแผ่นดนิ” ได้ยนิกรอกหผููค้นอยูต่ลอดเวลาตาม
สถานีวิทยุแทบทุกคลื่นความถี่ การประท้วงกลาย
เป็นเรื่องปกติของสังคมเมือง ส่วนการต่อสู้ในพื้นที่
ป่าเขาก็รุนแรงและขยายตัวไปทั่วแผ่นดิน

แต่ก็มีบ่อยครั้งที่เรื่องราวระหว่างศศิประภา

กบัธงเจมิผ่านเข้ามาในห้วงของความคิดค�านงึคล้าย
เสียงเพรียกหาจากใครบางคนที่อยู่แสนไกล

แม้จะพยายามลืมเรื่องราวทั้งหมดนี้ให้สิ้น 

แต่ทุกค�่าคืนก่อนนอนก็อดไม่ได้ที่จะเหลือบมองไป
ยังใต้เตียงอย่างมีความหวัง และสิ่งแรกที่จะต้อง
กระท�าทันทีที่รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็คือชะโงกมองไปยัง
ที่เดิมโดยมีความหวังซึ่งไม่อาจอธิบายได้ว่า สักวัน
หนึง่จะได้เหน็หรอืมจีดหมายวางอยูบ่นหบีไม้ใบนัน้อีก

ตลอดชีวิตที่ผ ่านมาเขาจะเชื่อถือเฉพาะ  
เรื่องราวซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ด ้วยเหตุผลที่เป็น
วิทยาศาสตร์เท่านั้น ตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยแม้
สักครั้งที่จะยึดถือในเรื่องงมงายไร้เหตุผล แต่ครั้งนี้

ผ่านภพกลับมีความหวังลึก ๆ ที่ไร้ค�าอธิบายว่า สัก
วันหนึ่งเขาจะต้องได้รับจดหมายจากศศิประภาอีก

ผ่านภพถามตัวเองว่า…หรือนี่คือสิ่งที่เรียก
กันว่า “ลางสังหรณ์”

แล้วคืนนั้น ผ่านภพก็ได้ฝันอีกครั้ง…

ในฝัน เขาเห็นสตรีนางหนึ่งก�าลังร ้องไห้
คร�่าครวญราวจะขาดใจ เสื้อผ้าเนื้อตัวเปรอะเปื้อน
ไปด้วยเลือดสด ๆ สีแดงฉาน ในอ้อมกอดเธอ เขา
เห็นชายคนหนึ่งในเครื่องแบบสนามสีเขียวเข้ม 
ร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลยับเยิน แน่นิ่งอยู่ในวง
แขน…

ผ่านภพสะดุ้งต่ืนขึ้นมากลางดึกด้วยหัวใจ
เต้นแรง เหง่ือท่วมกาย เมื่อรู้สึกตัวจึงเหลือบมอง
นาฬิกาปลุกที่หัวเตียงก็พบว่ายังอยู่อีกหลายชั่วโมง
กว่าจะสว่าง เขาก้มมองไปใต้เตียงด้วยความเคยชิน
ก็เห็นซองจดหมายสีขาววางอยู่บนหีบไม้อีกเป็นครั้ง
ที่สาม

ผ่านภพตวัแขง็ทือ่ ครัน้เมือ่กมุสตไิด้จงึค่อย  ๆ 
เอื้อมมือไปเปิดโคมไฟที่หัวเตียง แสงไฟขนาด ๔๐ 

เสียงสะอื้นไห้ได้เพียงแค่นั้นก็สะดุดด้วยความรู้สึก
อัดอั้นกับเรื่องราวที่ เก็บกดมาช้านาน ครั้นเมื่อ
รวบรวมสมาธไิด้ เรือ่งราวนบัตัง้แต่แรกพบกบัธงเจมิ 
กระทั่งก่อตัวเป็นความผูกพันแล้วตกผลึกกลายเป็น
ความรกักห็ลัง่ไหลออกจากปากหญงิสาวซึง่ยงัคงนัง่
พับเพียบอยู่แทบเท้าชายผู้เป็นบิดา บิดารับฟังเรื่อง
ราวด้วยท่าทางเคร่งเครียด ส่วนมารดานั้นนาน ๆ 

ครั้งก็ยกผ้าเช็ดหน้าในมือขึ้นซับน�้าตาเสียครั้งหนึ่ง
ด้วยความเห็นใจชะตากรรมบุตรสาว…

“แล้วลูกจะตัดสินใจอย่างไร…” บิดาถาม
เสียงราบเรียบ ไม่เปิดเผยความรู ้สึกท่ีแท้จริงซึ่ง

พยายามซ่อนไว้ “ลูกจะท�าอย่างไรกับธรรมรัตน์ซึ่ง
เขาไม่ได้ท�าอะไรผิดเลยซึ่งลูกก็ยอมรับความจริงข้อ
นี ้แล้วกบัพ่อแมข่องเขาทีค่บหากนัมาหลายสบิปีล่ะ 
เราจะให้ค�าตอบ จะมองหน้าเขาต่อไปได้ยังไง ยัง
สังคมคนโคราชอีก เราจะตอบว่ายังไง…ที่ส�าคัญอีก
เร่ืองหนึ่งก็คือ นายทหารจน ๆ อย่างหมวดธงเจิมจะ
ดูแลให้ความสุขแก่ลูกได้อย่างไร”

ศศิประภาน่ังนิ่งก้มหน้าไม่มีค�าตอบ ชายผู้
เป็นพ่อลกุขึน้พร้อมกล่าวสัน้ ๆ ว่า เอาไว้วนัหลงัค่อย
คุยกันใหม่ แล้วเดินออกไปจากห้อง มารดาเอื้อมมือ
ไปแตะศีรษะบุตรสาวผู้เป็นแก้วตาดวงใจ ถ่ายทอด
ความรักความห่วงใยไปให้จนรู้สึกได้ ศศิประภาซบ

ใบหน้าลงบนตักมารดาเหมือนกับที่เคยท�าครั้งยัง
เป็นเด็กน้อยยามต้องการที่พักพิงให้ความอบอุ่นใจ

วันเวลาผ่านไป…
นับจากได้รับจดหมายลึกลับกลางดึกคืนนั้น 

ผ่านภพใจจดใจจ่อรอจดหมายฉบับต่อไปแต่ก็ไร้
วีแ่วว ดงันัน้ระยะหลงั ๆ ความสนใจต่อเรือ่งราวของ
จดหมายที่ขาดตอนไปแล้วจึงเริ่มลดน้อยลง เขา
ตัดใจบอกกับตัวเองว่า ไม่มีประโยชน์ที่จะมาจมอยู่

กับเรื่องราวที่หาค�าตอบไม่ได้ จึงหันมาให้ความ
สนใจกับวิชาเรียนและความเป็นไปรอบตัวของบ้าน
เมืองที่ก�าลังสับสน การเผชิญหน้าระหว่างฝ่ายขวา
และฝ่ายซ้ายทวคีวามตงึเครยีดขึน้ทุกขณะ บทเพลง 
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แรงเทียนขจัดความมืดให้หมดสิ้นไปในทันทีทันใด
กลิ่นหอมลึกลับของลั่นทมโชยมาจากที่ไหน

สักแห่งเหมือนเมื่อครั้งก่อน

ที่บ้าน
๒๖ กรกฎาคม ๒๔๗๖
สุภาเพื่อนรัก

เหน็จะต้องต่อว่ากันแล้วละนะว่า ใจด�าจรงิ ๆ 
ที่ไม่ยอมตอบจดหมายเลย ติดขัดอย่างไรก็น่าจะ
บอกกันบ้าง

หลังจากวันที่ธงเจิมบอกเรื่องส�าคัญกับฉัน
แล้ว เราก็ไม่ได้พบกันอีกเลย แต่ข่าวคราวท่ีได้รับ
ทราบก็มีเพียงเสียงพูดซุบซิบกันหนาหูว่า ทหารใน
ค่ายมีการเคลื่อนไหวกันอย่างผิดปกติ ซึ่งฉันย่อม
มั่นใจได้เลยว่าธงเจิมจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการ
เคลื่อนไหวเหล่านั้นด้วย โคราชเป็นหัวเมืองใหญ่ซึ่ง
เป็นที่ตั้งของหน่วยทหารหลายหน่วย อยู่ห่างจาก
กรุงเทพฯ ไม่มากนัก แถมยังเป็นเสมือนปากประตู
เชือ่มต่อระหว่างภาคกลางกบัภาคอสีานทีอ่ยูล่กึเข้าไป

อีกด้วย ทีน่ีจ่งึนบัได้ว่าเป็นจดุส�าคญัทางยทุธศาสตร์
อย่างที่ธงเจิมเคยอธิบายให้ฟังไว้ ข่าวจากธงเจิมท่ี
ได้รับมีเพียงคร้ังเดียว เมื่อเขาฝากบอกมากับพี่
สมานซึ่งบังเอิญไปพบกันว่า ช่วงนี้งานฝึกทหารมี
มาก จึงไม่มีโอกาสมาเยี่ยมครอบครัวของเราทีบ้่าน 
ซ่ึงฉนัเข้าใจดว่ีามคีวามหมายอะไรแฝงอยู่ในน้ัน

ใจหนึ่งก็เป็นห่วง แต่อีกใจหน่ึงก็ยินดีท่ีเขา

ก�าลังจะท�าหน้าที่ส�าคัญเพื่อชาติและในหลวงอัน
เป็นที่เคารพสักการะของพวกเรา

อย่างไรก็ตาม บางครั้งการได้อยู่ห่างกันเสีย

บ้างก็ท�าให้คนเรามองหาทางออกใหม่ ๆ ให้กับตัว
เองได้มากขึ้น อย่างเช่นในกรณีของฉัน ระยะหลัง ๆ 
ที่อยู่ห่างจากธงเจิม ฉันก็มีโอกาสได้หันมาครุ่นคิด
ถึงเรื่องราวของตัวเองอย่างละเอียดมากขึ้น แต่ก็น่ัน
แหละ ถึงที่สุดแล้วฉันก็ยังคงตกอยู่ในสภาพเดิมคือ
ละล้าละลัง ไม่สามารถเลือกเส้นทางเดินเสียทางใด
ทางหนึ่งให้เด็ดขาดลงไปได้

กับธรรมรัตน์ ยกเว้นเรื่องของความรักเพียง
อย่างเดียวแล้ว ไม่ว่าจะเรือ่งความมัน่คงของชวีติ ไม่
ว่าจะเรื่องสถานะทางสังคมของฉันและครอบครัว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของประเพณี หากฉันเลือก
เขาซึ่งเป็นหนทางที่ง่ายที่สุด เรื่องราวทุกอย่างก็จะ

ด�าเนินไปตามครรลองของมัน ไม่มีปัญหาให้ต้องแก้ 
ไม่มีเรื่องราวต้องกังวล เพียงแค่ตกลงเรื่องก�าหนด
วันแต่งงานกับเขาเสียเท่านั้น

แต่กบัธงเจมิ ฉนัไม่มหีลกัประกนัอะไรเลยใน
ชีวิตโดยเฉพาะกับ ‘งานใหญ่’ เฉพาะหน้าที่เขาต้อง
เข้าไปเสี่ยง รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ อีก ไม่ว่าจะเป็นความ
มั่นคงในอนาคต สถานะทางสังคม เรื่องประเพณี 
แล้วยังปัญหาอีกร้อยแปดที่จะต้องเกิดขึ้นหากฉัน
ตัดสินใจเลือกเขาแทนที่จะเป็นธรรมรัตน์ แต่เพียง
แค่นกึถงึเรือ่งของหวัใจ เรือ่งของความรกัเท่านัน้ มนั
ก็คล้ายจะกลบเหตุผลในการเลือกแต่งงานกับธรรม
รัตน์เสียจนหมดสิ้น

ความรักเป็นเรื่องของ ‘เหตุผล’ หรือ ‘ความ
รู้สึก’ กันแน่?

ระหว่าง ‘ประเพณี’ กับ ‘ความรัก’ ฉันควรจะ
เลือกเส้นทางไหนดีจ๊ะ…ช่วยตอบทีแม่เพื่อนรัก

     
     จะรอจ้ะ
     ศศิประภา

ผ่านภพนั่งมองจดหมายในมือ ครุ่นคิดเรื่อง
ราวทั้งหมดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตัดสินใจกระท�าการบาง
อย่างซึ่งจะท�าให้ต้องเข้าไปพัวพันกับเรื่องราวอันไม่
อาจอธิบายได้นับแต่นี้ไป เขาค่อย ๆ ดึงลิ้นชักโต๊ะ
เขียนหนังสือแล้วหยิบสมุดเขียนจดหมายสีฟ้าอ่อน
ขึ้นมาช้า ๆ ชะงักไปครู่หนึ่งพร้อมทบทวนการตัดสิน
ใจอีกครั้ง สุดท้ายก็คิดตก วางสมุดเขียนจดหมาย
บนโต๊ะ ขยับมุมให้เข้ากับแสงไฟ หยิบปากกาหมึก
ซึมคู่มือขึ้นมาแล้วเริ่มเขียนจดหมาย
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บ้านอภิบาลภูวดล ถนนพรหมเทพ
ต�าบลสามเสนใน อ�าเภอดุสิต 

กรุงเทพ มหานคร
   ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๑๙

เรียน คุณศศิประภา
ก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตแนะน�าตัวเสีย

ก่อน ผมช่ือพันตรีผ่านภพ พิชิตรณรงค์ เป็นนาย
ทหารสังกัดกองทัพบก ปัจจุบันก�าลังเข้ารับการ
ศึกษาอยู ่ที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก กรุงเทพ 
มหานคร และระหว่างที่ผมเข้ามารับการศึกษาอยู่นี้
ก็ได้รับการอนุเคราะห์จากเพ่ือนนายทหารรุ่นเดียว 
กันคือ พันตรีชายชาญ อภิบาลภูวดล ให้เข้ามาพัก

อาศัยในเรือนไม้ริมน�้าซึ่งไม่มีผู้อยู่อาศัย
เมื่อหลายเดือนมาแล้ว ผมบังเอิญได้พบหีบ

ไม้ใบหนึ่งวางอยู่ใต้เตียงและเมื่อยอมเสียมารยาท
เปิดออกก็พบว่ามีจดหมายเก่า ๆ หลายฉบับเก็บอยู่
ในนั้นจึงยอมเสียมารยาทอีกเป็นครั้งที่สอง จน
กระทั่งได้ทราบเรื่องราวระหว่างคุณกับนายร้อยตรี
ธงเจิม รวมทั้งเหตุการณ์ต่าง ๆ ในช่วงหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ ผมได้อ ่าน
จดหมายฉบับสดุท้ายของคณุทีเ่กบ็อยูใ่นหบีคอืฉบบั
ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๔๗๖

จดหมายช่วงสุดท้ายของคุณโดยเฉพาะ
ตั้งแต่ฉบับลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๗๖ ปรากฏใน
เนื้อความว่าไม่ได้รับตอบจากผู้ที่ปรากฏชื่อบนซอง
จดหมายคอื คณุสภุา อภบิาลภวูดล รวมทัง้จดหมาย
ฉบับหลัง ๆ ก็มีเนื้อความทวงถามจดหมายตอบมา
โดยตลอด

ต่อมาเมื่อไม่นานนี้ ผมได้รับจดหมายจาก
คุณอีก ๓ ฉบับ คือฉบับลงวันที่ ๑๗, ๒๑ และ ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๔๗๖ ซึ่งแปลกไปจากทุกครั้งคือ
จดหมายจะมาวางอยู่บนหีบไม้ใต้เตียงใบนั้น ทั้ง
จากลักษณะความเก่าแก่ของจดหมาย ลายมือที่ไม่

แตกต่างกัน และเนื้อหาที่ต่อเนื่อง ท�าให้ผมรู้สึก
แปลกใจเป็นอย่างยิ่ง พยายามค้นหาเหตุผลของ

เรื่องราวที่ปรากฏขึ้นแต่ก็ไม ่อาจหาค�าตอบได้ 
จดหมายตัง้แต่ปี ๒๔๗๖ จะเพิง่มผีูน้�ามาส่งถงึ (และ
ผมบังเอิญได้รับ) ในปี ๒๕๑๙ ได้อย่างไร

อย่างไรก็ตาม กับเรื่องราวทั้งหมดที่ผมได้รับ
ทราบเพราะเสียมารยาทไปเปิดจดหมายผู้อื่นอ่าน

โดยไม่ได้รับอนุญาต ท�าให้ผมรู้สึกผิดและเหมือนมี
ความรับผิดชอบโดยเฉพาะต่อค�าตอบที่คุณรอคอย
อยู่ กระทั่งเมื่อผมได้รับทราบความจริงบางอย่างจึง
ไม่สามารถนิ่งเฉยโดยไม่แสดงความรับผิดชอบได้ 

อย่างน้อยมันก็อาจท�าให้ผมสบายใจขึ้นบ้างกับ
มารยาทที่เสียไป จึงทดลองเขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้น
เพื่อแจ้งข่าวส�าคัญให้คุณทราบ

คุณสุภา เพื่อนรักของคุณและเป็นญาติ
ผู้ใหญ่ของเพื่อนผมนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วด้วยโรค
หัวใจวายเฉียบพลันตั้งแต่วันที่  ๑๔ มิถุนายน 
๒๔๗๖ อันเป็นอาการของโรคซึง่เธอเป็นเรือ้รงัมาแต่

เด็ก ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุผลส�าคัญที่ท�าให้คุณไม่ได้
รบัจดหมายตอบจากเธอหลงัจากนัน้ ซึง่ผมขอแสดง
ความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ผมไม่แน่ใจอย่างที่สุดว่า จดหมายฉบับนี้จะ
ถึงมือคุณหรือไม่ และแม้คุณจะได้รับจดหมายผมก็
ไม่มัน่ใจว่าคณุจะเข้าใจว่าอย่างไร จงึขอจบข้อความ

ไว้เพียงแค่นี้ ใคร่ขอส่งก�าลังใจและความปรารถนา
ดีมายังคุณให้คิดหาค�าตอบแก่ชีวิตได้อย่างเหมาะ
สมเถิด

    ด้วยความปรารถนาดี
   พันตรีผ่านภพ พิชิตรณรงค์

ผ่านภพอ่านทบทวนข้อความในจดหมายอีก
ครั้ง จากนั้นก็หยิบซองจดหมายออกมาจ่าหน้าไป
ตามชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในจดหมายทุกฉบับจน

เขาจ�าได้ขึ้นใจ ผนึกซองแล้วลุกขึ้นยืน ท้องฟ้า
ภายนอกยงัคงมดืมดิ เหลอืบมองนาฬิกาหวัเตียง ยงั
อีกหลายชั่วโมงจะสว่าง

ก้มตัวลงหยิบหีบไม้ขึ้นมาจากใต้เตียง เปิด
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ฝาออกแล้วบรรจงวางจดหมายท่ีเพิ่งเขียนเสร็จไว้
บนตั้งจดหมายลึกลับ กลั้นจิตอธิษฐานขอให้ไปถึง
ผู้รับ ปิดฝาหีบ แล้วค่อย ๆ วางไว้ใต้เตียงดังเดิม

อีกไม่ก่ีนาทีต่อมา นายทหารหนุ่มก็หลับใหล
ลงอีกคร้ัง หลับสนิทคล้ายหมดห่วงใยกับเรื่องราวที่
ค้างคาและรบกวนจิตใจตลอดห้วงเวลาหลายเดือน
ที่ผ่านมา

“ไม่มีจดหมายถึงคุณครูค่ะ” เด็กรับใช้ร้อง
บอกศศิประภาทันทีที่เธอก้าวพ้นประตูห้องรับแขก

ในบ้านพักเข้ามา เพราะท่ีผ่านมาค�าถามแรกท่ีมัก
จะได้รับจากนายสาวเมื่อกลับจากโรงเรียนมาถึง
บ้านก็คือมีจดหมายมาถึงบ้างหรือไม่ ครูสาวท�าท่า
ผดิหวงัแล้วหนัไปทางเสยีงเรยีกจากห้องรบัประทาน
อาหารที่อยู่ถัดไป

“มาถงึแล้วหรอืลกู รบีไปอาบน�า้อาบท่าเปลีย่น
เสื้อผ้าไป กลับซะเย็นเชียว เดี๋ยวคุณธรรมรัตน์จะมา
ทานข้าวด้วยไม่ใช่หรือ” คุณแม่ร้องเตือนท�าให้ศศิ
ประภาต้องรีบสาวเท้าขึ้นห้องนอนโดยเร็ว ถอด
นาฬิกาข้อมือออกแล้วเปิดลิ้นชักโต๊ะเครื่องแป้งเพื่อ
วางเกบ็ก็เหน็ซองจดหมายสขีาววางอยู ่“ไหนว่าไม่มี

จดหมาย” เธอพึมพ�ากับตัวเองอย่างแปลกใจแต่ก็
ดีใจที่มีจดหมายมาถึงซึ่งจะเป็นของใครไปไม่ได้
นอกจากสุภาเพื่อนรัก แต่เมื่อเหลือบมองดูนาฬิกา
แขวนบนข้างฝาเหนือโต๊ะก็ต้องละความสนใจแล้ว
รีบเตรยีมตวัรอรบัการมาถึงของคูห่มัน้ จงึได้แต่ตัง้ใจ

ว่าค่อยกลับมาอ่านและหาค�าตอบว่าท�าไมถึงเอา
จดหมายมาใส่ไว้ในลิน้ชกัแทนทีจ่ะส่งให้เธอโดยตรง
เหมือนเช่นทุกคร้ัง

อาหารเย็นมื้อนั้นผ่านไปอย่างเชื่องช้าใน
ความรู ้สึกของศศิประภาซึ่งใจคอจดจ่ออยู ่ กับ
จดหมายที่ย่อมจะเป็นของใครไปไม่ได้นอกจาก   
สุภาเพื่อนรักซึ่งคงจะมาพร้อมความคิดเห็นท่ีเธอรอ
คอยอยู่ตลอดเวลาที่ห่างหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุ 
และแทบจะทันทีทันใดที่ธรรมรัตน์ก้าวขึ้นรถเก๋งคัน
งาม ศศิประภาก็แทบจะวิ่งขึ้นบันไดไปยังห้องนอน

ชั้นบนโดยมีสายตาของมารดาเฝ้ามองอย่างแปลก
ใจ เพราะนาน ๆ ครั้งจึงจะได้เห็นบุตรสาวมีอาการ
ร้อนรนเช่นนี้

คว ้าจดหมายขึ้นมาถือ หยิบกรรไกรตัด

กระดาษอันจิ๋วจากโต๊ะท�างานติดมือมาด้วย เอ้ือม
มือเปิดโคมไฟอ่านหนังสือที่หัวเตียงแล้วทุ่มตัวลง 
บนฟูกหนานุ่มอย่างผ่อนคลาย เส้นผมด�าขลับราว
เส้นไหมก�ามะหยี่สยายตัดกับสีขาวสะอาดของ
ปลอกหมอน ศศิประภายกซองจดหมายขึ้นอ่าน 
อยากสัมผัสทุกตัวอักษรให้สมกับที่รอคอย นึก

สรรหาถ้อยค�าบางอย่างเตรียมไว้ต่อว่าทันทีที่เปิด
ซอง ท�าไมถึงหายไปนานนัก แม่เพื่อนรัก

แต่แล้วครูสาวผู ้ตกอยู ่บนทางสองแพร่ง
ระหว่างความรักกับประเพณีก็ต้องเลิกคิ้วขึ้นสูงกับ
ลายมือที่แม้จะเป็นระเบียบแต่ก็ไม่เคยพบเห็นมา

ก่อน รวบรวมสมาธิความทรงจ�าก็ยังคงได้ค�าตอบ
เดิมว่า ไม่เคยเห็นมาก่อนแม้แต่ครั้งเดียว ถึงตอนนี้
ศศิประภาก็เปลี่ยนอิริยาบถลุกขึ้นมานั่งที่ขอบเตียง 
ห้อยขาลง ทุ่มเทสมาธิทั้งหมดให้กับจดหมายในมือ 
ไล่สายตาไต่ลงไปยงัขอบล่างสดุของซองจดหมาย…

‘พันตรีผ่านภพ พิชิตรณรงค์ บ้านอภิบาล
ภูวดล ๑๕๖ ถนนพรหมเทพ สามเสนใน ดุสิต 
กรุงเทพมหานคร’

ที่คุ ้นเคยก็มีเพียงสถานที่ซึ่งเป็นที่อยู ่ของ
เพื่อนรัก สุภา อภิบาลภูวดล เท่านั้น ส่วนนาม พัน
ตรีผ่านภพ พิชิตรณรงค์ ศศิประภาไม่เคยรู้จัก และ
เพือ่ให้ได้รบัทราบความจรงิโดยเรว็ เธอจงึใช้กรรไกร
ในมือขลิบซองทันที 

ค่อย ๆ คลี่กระดาษจดหมายสีฟ้าสะอาดตา
ขึน้ ไล่เรยีงสายตาไปตามลายมอืเป็นระเบยีบเหมอืน
กบัทีอ่่านพบบนหน้าซองซึง่ไม่เคยเหน็มาก่อนเมือ่ครู่
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- (อ่านต่อเล่มหน้า) -

บ้านอภิบาลภูวดล ถนนพรหมเทพ

ต�าบลสามเสนใน อ�าเภอดุสิต
กรุงเทพมหานคร

  ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๑๙
เรียน คุณศศิประภา

ก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตแนะน�าตัวเสีย
ก่อน ผมช่ือพันตรีผ่านภพ พิชิตรณรงค์ เป็นนาย
ทหารสังกัดกองทัพบก…

คืนนั้นศศิประภาแทบจะหลับตาไม่ลง เรื่อง
ราวซึ่งไม่รู ้ที่มาที่ไปของจดหมายและเจ้าของชื่อ    

พันตรีผ่านภพ พิชิตรณรงค์ กับวันเดือนปีบนหัว
จดหมายวนเวียนกันเข้ามาเป็นปริศนาอยู่ในความ
คิด และที่น่าตกใจอย่างที่สุดก็คือเรื่องราวการจาก
ไปของเพื่อนรัก

กระท่ังก่อนหลับไปเมื่อใกล้สว่าง เธอก็

ยังไม่สามารถหาค�าตอบใด ๆ ได้เลย…
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นายนก  เต็มขั้น

ฉบับนี้ขอน�ำบทควำมที่ปู่ของ “นำย นก” 
คือ ขนุสทุรรศนำมยั เขยีนไว้ในหนงัสอืทีร่ะลกึชมุนมุ
แพทย์สมำคม พ.ศ. ๒๕๐๖ (ชือ่บทควำมเดมิใช้ กำร
แพทย์เมื่อสมัย ๔๕ ปีล่วงแล้ว ในจังหวัดร้อยเอ็ด 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

[ปีนี้ ๒๕๕๙ – ๒๕๐๖ = ๕๓] + ๔๕ = ๙๘) 
เห็นว่ำเนื้อหำน่ำจะเป็นประโยชน์แก่สมำชิก จึงขอ
น�ำมำฝำก

กำรแพทย์แผนปัจจุบันเมื่อสมัย ๔๕ ปีล่วง
แล้ว จะขอเริ่มต้นตั้งแต่กำรเข้ำเป็นนักเรียนแพทย์
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐ น�้ำท่วมพระนครอยู่นำน ผู้เขียน 
จบ ม.๖ รร.มัธยมวัดเทพศิรินทร์ สมัครเข้ำเรียนไม่
ต้องสอบคัดเลือก ทำงกำรรับและไม่ต้องเสียค่ำเล่ำ
เรียน ส่วนผู้ที่สอบคัดเลือกได้ต้องเสียค่ำเล่ำเรียน
และค่ำอำหำรด้วย เสียแต่ค่ำอำหำรอยู่ ๓ ปี ถ้ำจบ 
ม. ๘ ไม่ต้องเสียอะไรเลย พอข้ำมฟำกครั้งแรก ๑๑ 
คน จงึมปีระเพณข้ีำมฟำกกนัมำก่อนรุน่ของข้ำพเจ้ำ 
๒ รุ่น รุ่นของข้ำพเจ้ำเป็นรุ่นที่ ๓ สมัยนั้นข้ำมไปเอง
โดยไม่มีใครมำคอยรับที่เรียกว่ำ “รับน้องใหม่” เลย 
เพรำะเรำไม่บอกใครให้รู้ว่ำจะข้ำมฟำกเมื่อใดและ
ไม่มีพิธีอะไรด้วย และผู้เขียนก็ไม่ใช่ถิ่นใหม่ เพรำะ

เคยอยู่มำแล้วครึ่งปี ตอนที่อยู ่ปีที่ ๑ พอรวมกับ
จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยักม็ำอยูห่อวงั ซึง่เป็นสนำม
กีฬำแห่งชำติทุกวันนี้ (ผู้เขียนได้คนที่ ๑๑) ที่ข้ำม
ฟำกไม่พร้อมกันเพรำะไม่อยำกข้ำม หรือข้ำมไม่ได้ 
ไม่ใช่เพรำะไม่มีค่ำเรือจ้ำง ค่ำเรือจ้ำงมี แต่ทำงวัง
ใหม่อำจำรย์ยังไม่ยอมให้ข้ำม พอข้ำมมำแล้วเรียก
ว่ำชั้นฝึกหัด คือ ชั้น ๔ ถึง ชั้น ๖ เมื่อสอบไล่ได้เป็น
แพทย์ประกำศนียบัตร ขณะนั้นได้เงินเดือนทำง
รำชกำรเดือนละ ๑ ชั่ง (๘๐ บำท) นับว่ำมำกโขอยู่ 
ถ้ำเทียบกับค่ำของเงินสมัยนั้นก็ไม่ใช่น้อย เพรำะผ้ำ
ม่วงเนื้อดีๆ ผืนละ ๑๐ บำท เงิน ๑๐ บำท สมัยนั้น 
(พ.ศ.๒๔๖๕) ซื้อเครื่องแต่งตัวได้ตั้งแต่ศีรษะจรด
เท้ำ คือ หมวก เสื้อนอก (ลูกดุม ๕ เม็ด) กำงเกง   
ขำยำว เสื้อใน ถุงเท้ำ รองเท้ำเสร็จ สมัยนี้พันบำท
จะได้ไม่ครบเอำด้วยซ�้ำ

ต่อไปจะพูดถึงกำรแพทย์ตำมหัวเมือง ตอน
เข้ำงำนครั้งแรกกรมสำธำรณสุขสังกัดกระทรวง 
มหำดไทย ซึ่งขณะนั้นตั้งอยู ่ที่ศำลำลูกขุน ใน
ส�ำนักงำน ก.พ. ขณะนี้ ไปท�ำงำนต้องใส่เสื้อกระดุม 
๕ เม็ด (รำชปะแตน) นุ่งผ้ำม่วง ใส่ถุงน่องรองเท้ำ 
สวมหมวกด้วย เข้ำในพระบรมมหำรำชวงัทกุวนั เว้น
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วันพระ สมัยน้ันหยุดท�ำงำนวันพระ เข้ำท�ำงำน
ต�ำแหน่งคร้ังแรกเรียกว่ำแพทย์ส�ำรอง คือส�ำรองไว้
เฉย ๆ และฝึกงำนไปด้วย แต่อยู่ไม่นำนก็ต้องส่ง
ออกหัวเมืองไปเป็นแพทย์ประจ�ำจังหวัด เรียกว่ำ
แพทย์หลวงประจ�ำท้องที ่เงนิเดอืนก ็๘๐ บำท เท่ำกนั 
ผู้เขียนถูกส่งไปจังหวัดร้อยเอ็ด พอรู้ว่ำทำงรำชกำร
จะให้ไปร้อยเอ็ดก็ใจหำย ร้อยเอ็ดเจ็ดพระนครอยู่
ที่ไหนก็ไม่รู้ ดูในแผนที่อยู่ในภำคอีสำน ตะวันออก
เฉียงเหนือเรำนี้เอง แต่ยังใกล้กว่ำหนองคำยและ
นครพนม ผู้ใหญ่ทำงกรมปลอบโยนว่ำให้ไปเพียง ๔ 
เดือนเท่ำนั้น แล้วจะเรียกกลับโดยทันที ให้ไปแทน
คนเก่ำเขำจะเข้ำมำอบรม ผู้เขียนก็เป็นคนหัวอ่อน
เชือ่ผูใ้หญ่ ท่ำนว่ำ ๔ เดอืนจะเรยีกกลบักเ็ลยยอมรบั
โดยดี เพิ่งเป็นแพทย์ส�ำรองเบิกเงินได้เดือนเดียวยัง
ไม่เต็ม เพรำะเข้ำท�ำงำนวันที่ ๘ มีนำคม ๒๔๖๕ 
กำรเดินทำงไปร้อยเอ็ดสมัยนั้นไปโดยพำหนะโค
เกวียน เดินทำงจำกนครรำชสีมำรอนแรมไปตำมทุ่ง
นำป่ำดง ๑๑ วัน จึงถึงจังหวัดร้อยเอ็ด ขณะนั้น
จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดที่ตั้งมณฑลร้อยเอ็ดมี
สมุหเทศำภิบำล และมีผู ้ว ่ำรำชกำรจังหวัดด้วย 
ปัจจุบันนี้จำกกรุงเทพฯ ไปร้อยเอ็ดโดยรถยนต์จำก
สถำนีขนส่งตลำดหมอชิต ๑ วันเท่ำน้ัน หนังสือและ
จดหมำยจำกกรงุฯ ผ่ำนนครรำชสมีำ ถงุเมล์เดนิทำง
โดยคนหำบหำมสัปดำห์ละ ๑ ครั้ง ทุเรียนได้พบปี
ละ ๑ ครัง้ โดยท่ำนเจ้ำคณุสมหุเทศำ ท่ำนมำประชมุ
ที่กรุงเทพฯ ตอนกลับท่ำนมีทุเรียนไปท�ำน�้ำกะทิ
ทเุรยีนเลีย้งข้ำรำชกำรปีละ ๑ ครัง้ เรำเป็นข้ำรำชกำร
ผู้น้อยก็ได้รับประทำนน�้ำกะทิทุเรียนไม่มีเนื้อทุเรียน
เลย คือได้แต่กลิ่นก็ดีถมไปแล้ว ส่วนของทะเล เช่น
ปลำทูสด ปลำทูนึ่งนั้นนำนๆ จะได้รับประทำนโดย
ญำติฝำกไปให้เป็นครั้งครำว แม้แต่ปลำทูเค็ม ปลำ
กเุลำเคม็ บำงทกีข็ำดตลำด โรงภำพยนตร์ไม่ม ีมแีต่
โรงลิเกก็นำน ๆ จะไปแสดงสักครั้ง ฝ่ำยทหำรเป็นที่
ตั้งของกองพลที่ ๑๐ มีนำยทหำรชั้นนำยพันเอก  
เป็นผู้บัญชำกำรกองพล จึงใหญ่กว่ำจังหวัดอื่นใน

มณฑลเดยีวกนั เพรำะว่ำนำยแพทย์คนทีข้่ำพเจ้ำไป
แทนนั้นมีบรรดำศักดิ์เป็นขุน อยู่ร้อยเอ็ดมำ ๑๖ ปี
แล้ว อำยุ ๔๐ ปีเศษ ต�ำแหน่งเรียกกันทั่วไปว่ำ
แพทย์ประจ�ำเมือง คือจังหวัดละ ๑ คน ทำงรำชกำร
เรยีกว่ำแพทย์หลวงประจ�ำท้องที ่อัตรำเงินเดือน ๘๐ 
- ๑๒๐ บำท ก็เต็มขั้นหมดอันดับ ไม่มีทำงเลื่อนต่อ
ไปอีก ขณะนั้นต�ำแหน่งสำธำรณสุขจังหวัดยังไม่มี 
แต่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดที่ตั้งมณฑล แพทย์
ประจ�ำเมืองก็ใหญ่ขึ้นตำมจังหวัดที่ตั้ งมณฑล 
มณฑลร้อยเอ็ด มี ๓ จังหวัด คือ ๑. จังหวัดร้อยเอ็ด 
๒. จังหวัดมหำสำรคำม ๓. จังหวัดกำฬสินธุ์ ตลำด
ชุมชนในเมืองร้อยเอ็ด ของพื้นเมืองถูก เช่น ข้ำว, 
ผัก, ปลำ, ไข่, ไก่, หมู ของบริโภคเหล่ำนี้ถูกมำก แต่
ของไปจำกกรุงเทพฯ เช่น กะปิ, น�้ำปลำ, ปลำเค็ม
แพงมำก น�้ำแข็งไม่ต้องนึกถึงเลยนำน ๆ ก็จะได้กิน
สักครั้ง บำงทีญำติทำงอุบลฯ ฝำกไปให้จำกจังหวัด
อบุลฯ โดยทำงเครือ่งบนิ ซึง่สมยันัน้มเีครือ่งบนิเบรเก้
ปีก ๒ ชั้น นับว่ำทันสมัยที่สุดเดินบินเมล์ระหว่ำง
โครำช-อุบลฯ และร้อยเอ็ดสัปดำห์ละ ๑ ครั้ง ค่ำ
โดยสำรจำกโครำชถึงร้อยเอ็ดคนละ ๑๐๒ บำท ถ้ำ
ขำล่องลดเหลือคนละ ๖๙ บำท โดยสำรได้เที่ยวละ 
๒ คนเท่ำนั้น ๓ คนทั้งคนขับเครื่องบิน เดินทำงจำก
โครำชไปร้อยเอ็ดมีกำรขี่ม้ำอีกอย่ำงหนึ่งซึ่งย่นเวลำ
จำกเกวียนได้เท่ำตัว ถ้ำเป็นกำรเดินด้วยเท้ำก็
ประมำณรำว ๆ ๕ - ๗ วนั ถงุเมล์ทีห่ำบหำมไปกร็ำว 
๕ - ๖ วัน พอถึงวันไหนที่เป็นวันเปิดถุงเมล์ พวก
ข้ำรำชกำรทีก่ระหำยข่ำวหนงัสอืพมิพ์หรอื จ.ม. จำก
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ญำติมิตรก็ต้องไปรอกันอยู่ ณ ที่ท�ำกำรไปรษณีย์  
พออ่ำนหนังสือพิมพ์หมดแล้วก็ไม่มีอะไรจะอ่ำน  
เมื่อผู้เขียนจะเข้ำรับงำนที่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นครั้ง
แรกนั้น พอโคเกวียนไปถึงก็เข้ำพักที่บ้ำนพักนำย
แพทย์ ช่ือท่ำนขุนเวชศำสตร์ศุภนิติ (เข้ง ชัยสงค์) 
อำยุ ๔๐ เศษ ท่ำนขุนจบจำกศิริรำชรุ่น ๑๔ พ.ศ.
๒๔๕๐ ข้ำพเจ้ำรุ่นที่ ๒๗ พ.ศ. ๒๔๖๕ ขณะนั้นอำยุ 
๒๔ ปี พอมองเห็นสภำพของเรือนที่พักเป็นไม้ ๒ ชั้น 
ใต้ถุนสูง ฝำไม้ไผ่ขัดแตะ หลังคำมุงด้วยแฝก ท่ำน
มคีอกม้ำ คอกววั มีครกกระเดือ่งต�ำข้ำว ดเูหมอืนจะ
มเีกวยีนและโคด้วย เอำไว้ส�ำหรบัตรวจรำชกำร ท่ำน
ขุนพอรู้ว่ำจะได้ย้ำยและมีคนไปแทน ท่ำนขุนก็ขำย
ของเหล่ำนี้หมด เช่น ม้ำและโคเกวียน แม้แต่ครก
กระเดื่องส�ำหรับต�ำข้ำวก็ขุดให้ใครไปหมด ข้ำพเจ้ำ
จึงถำมถึงท่ำนขุนว่ำ พี่ขุนไปแค่ ๔ เดือนใช่ไหม 
เพรำะผู ้ใหญ่ทำงกรมสำธำรณสุขบอกว่ำอย่ำงนี้ 
ท่ำนก็ย้ิมและบอกตำมตรงว่ำเป็นลูกไม้ ถ้ำไม่บอก
อย่ำงนัน้ผูใ้หญ่กไ็ม่ให้เข้ำกรงุเทพฯ และคนแทนใคร
เขำจะมำ ผู้เขียนจึงได้รู้ว่ำเสียกลเขำเสียแล้ว คิดว่ำ
ครบ ๔ เดอืนจะขอร้องผูใ้หญ่ทำงกรมต่อไป พอท่ำน
ขุนว่ำงก็พำข้ำพเจ้ำเข้ำไปเที่ยวในเมือง ในคืนที่ไป
ถึง ห่ำงจำกที่พักประมำณ ๑ กม. ถนนเป็นดินทรำย
ไม่แดงนัก ท่ำนขุนได้แนะน�ำให้ข้ำพเจ้ำรู้จักกับชำว
ตลำดมีพ่อค้ำจีนบ้ำง ไทยบ้ำง ส่วนมำกเป็นจีนและ
ได้ภรรยำคนพืน้เมอืง เขำก็ดใีจ ท่ำนขนุแนะน�ำว่ำชือ่ 
หมอสุทรรศน์ หมอใหม่ (และยังหนุ่มด้วย) จะมำ
แทน พวกพ่อค้ำแม่ค้ำกใ็จด ีและพำกนัเรยีกค�ำแทน
ชื่อของผู้เขียนว่ำ “ท่ำนขุน” ตั้งแต่บัดนั้นเลย ท่ำน
ขุนเวชฯ ท่ำนก็ไม่บอกเขำว่ำข้ำพเจ้ำยังไม่ได้เป็นขุน
อะไรเลย และเมื่อถูกเรียกท่ำนขุน ผู้เขียนก็ไม่ว่ำเช่น
กัน คิดว่ำอย่ำงไรเสียคงจะได้เป็นขุนกะเขำบ้ำงไม่
ช้ำก็เร็ว ปล่อยให้เรื่องมันเลยตำมเลยไปดีกว่ำ มี
อย่ำงหรือออกเป็นนำยแพทย์ได้ไม่พอ ๒ เดือน เป็น
ท่ำนขุนเข้ำไปแล้ว ดูก็โก้ดี ต่อวันรุ่งขึ้นเตรียมตัวนุ่ง
ผ้ำม่วงใส่เสื้อรำชปะแตน สวมหมวกกะโล่สีไพล 
อ่อน สวมถุงเท้ำรองเท้ำหนังสีด�ำ ท่ำนขุนพำไป

รำยงำนเจ้ำเมอืง คือผูว่้ำรำชกำรจงัหวดั อ�ำมำตย์ตรี 
พระยำแก้วโครพ โดยวำงตรำพระรำชสีห์น้อยของ
กระทรวงมหำดไทย (เขำเรียกกันว่ำขี่รำชสีห์ไป) 
และรำยงำนต่อท่ำนเจ้ำคณุสมหุเทศำ มหำอ�ำมำตย์
ตรี พระยำรณชัยชำญยุทธ และข้ำรำชกำรอื่นใน
ศำลำรัฐบำลมณฑลร้อยเอ็ด ซึ่งรวมทั้งศำลำกลำง
ร้อยเอ็ดรวมอยู่แห่งเดียวกัน เมื่อเสร็จพิธีรำยงำนตัว
แล้วก็ตรวจรับเวชภัณฑ์ที่สุขศำลำประจ�ำจังหวัดซึ่ง
อยู่ ณ หน้ำเรือนพักนั่นเอง เป็นเรือนไม้ยกพื้นสูง ๑ 
เมตร ด้ำนยำว ๓ ห้อง มีมุขและบันไดหน้ำติดกับ
ถนน ด้ำนหลังมีบันไดลงไปสนำมหน้ำเรือนที่พัก 
ข้ำงในกั้นเป็น ๓ ห้อง ฝำไม้ไผ่ขัดแตะสำนมองทะลุ
ปรุโปร่งดี แต่ดีหน่อยขโมยไม่มี เจ้ำหน้ำที่ก็มีคน
เดียว ลูกน้องคนอื่นไม่มีอีก คือผู ้เขียนคนเดียว
เท่ำนั้น เครื่องมือผ่ำตัดมีไม่มำกท�ำเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ 
ยำต้องพึ่งพวกยำต�ำรำหลวง สมัยโน้นยำตลับเรียก
ว่ำยำโอสถของรัฐบำลมีรำว ๑๐ กว่ำอย่ำง ยังเป็น
เม็ดกลม ๆ อยู่ มีฉลำกปิดอยู่ที่ฝำตลับ มียำแก้ไข้ 
แก้ลงท้อง แก้บิด ฯลฯ ก็มีพอสมควร โดยมำกเอำไว้
บ�ำบัดข้ำรำชกำรมำกกว่ำประชำชน เวชภัณฑ์     
ต่ำง ๆ เหล่ำนี้กรมสำธำรณสุขยอมให้ทำงหัวเมือง
ซื้อเชื่อได้ภำยในวงเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐ บำท (หนึ่ง
พันบำทถ้วน) ถ้ำมีก�ำไรก็ให้เป็นรำยได้ของสุขศำลำ 
แห่งนั้น โดยเรียกว่ำเป็นทุนหมุนเวียน เพรำะรำษฎร
เวลำนั้นยังไม่นิยมกำรแพทย์แผนปัจจุบันกัน ที่นิยม
ก็มีอยู ่อย่ำงเดียวคือ กำรปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษ
เท่ำนั้น คือไม่ต้องบังคับเพรำะรู้คุณประโยชน์กันดี
ว่ำเมือ่ปลกูฝีแล้วจะไม่เป็นฝีดำษ เมือ่เป็นจะตำยถ้ำ
ไม่ตำยก็หน้ำไม่สวยงำมคือ เป็นหน้ำ “ข้ำวตัง” ไป 
ส่วนข้ำรำชกำรที่ออกไปจำกกรุงเทพฯ นั้น นิยมกำร
แพทย์แผนปัจจุบันมำก และหมดทั้งเมืองก็มีแพทย์
คนเดียว คือ ผู้เขียนและก�ำลังหนุ่มและส�ำเร็จไป  
สด ๆ ร้อน ๆ ก็ยิ่งนิยมมำก และยิ่งตำมง่ำยก็เลยใช้
ง่ำยจนเกอืบจะไม่ใคร่ว่ำง ยิง่ผดงุครรภ์ด้วยแล้วนำง
ผดุงครรภ์ก็ยังไม่มี บำงคืนถูกตำมมำท�ำคลอด ๓ 
รำยก็มี ส่วนกำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำรนั้นก็ถูก
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ตำมไม่หยุดหย่อน หวังว่ำพอเล่นตัวได้เพรำะไม่มี
ใคร จนต้องพูดเปรยบ่อย ๆ ว่ำถ้ำใครจะมีลูกเขยไม่
บอกหมอ พอเจ็บท้องมำตำมหมอจะไม่ไปนะ เล่น
เอำบรรดำผู ้ที่จะแต่งงำนต้องรีบบอกให้หมอไป
รดน�้ำเกือบทุกรำย นอกจำกผู้เขียน มีนำยแพทย์
ต�ำรวจ ๑ คน เป็นนำยแพทย์ประจ�ำกองบังคับกำร
ต�ำรวจ มณฑลร้อยเอ็ด มียศเป็นนำยร้อยต�ำรวจตรี 
พอรูจ้กักันข้ำพเจ้ำกถ็ำมว่ำพีห่มอรุน่ไหนครบั พีห่มอ
ตอบด้วยควำมกระดำกและเสียงไม่ใคร่ดังว่ำ พี่ไม่มี
รุ่นกับเขำดอกคือพี่เลื่อนขั้นจำกชั้นประทวนแต่หนุ่ม
จนเกือบ ๔๐ ปีเข้ำไปแล้ว กเ็ป็นอนัรูเ้รือ่งกนัว่ำไม่ใช่
ลูกศิริรำชแต่เรำมีอำชีพเดียวกันก็นับถือเหมือนพี่
เหมือนน้อง พอรับงำนจำกท่ำนขุนได้ ๑ วัน ท่ำน
ก�ำลังเตรียมตัวจะเดินทำงเข้ำกรุงเทพฯ คืนนั้นมี
รำษฎร ขี่ม้ำมำ ๒ คน จำกต�ำบลอะไรก็ลืมชื่อเสีย
แล้ว บอกว่ำรำษฎรป่วยเป็นโรค “ลงรำก” อำกำร
หนักหมดฝีมือของหมอพื้นบ้ำนแล้ว จึงมำเชิญหมอ
หลวงออกไปรักษำโดยด่วน มีอำกำรอำเจียนและ
ถ่ำยอุจจำระเป็นน�้ำ ท่ำนขุนเช่ำม้ำให้ ๑ ตัว ก็รีบ
ออกเดินทำงไปกับผู้ที่มำตำมในคืนนั้น ถำมระยะ
ทำงว่ำ ๑๐๐ เส้น (ประมำณ ๑๒ ก.ม.) ผู้เขียนเคย
ขีม้่ำเป็นอยู่แล้ว กไ็ม่ต้องวติกในเรือ่งม้ำ ระหว่ำงกำร

ขี่ม้ำไปตำมทำงผู้เขียนสังหรณ์ว่ำคนป่วยคงไม่รอด 
ยิ่งใกล้ ๆ หมู่บ้ำนเข้ำไปยิ่งรู้สึกแปลก คือรู้สึกขนลุก
ซู่ ๆ ไปเรื่อย ๆ ถำมคนขี่ม้ำน�ำทำงก็บอกว่ำมำได้
กว่ำครึ่งทำงแล้ว ขี่ม้ำไปรำว ๒ ชั่วโมงก็ถึงคืนนั้น
เดือนหงำยแต่ไม่สว่ำงนักพอม้ำวิ่งได้ ระยะพอยิ่ง
ใกล้หมู่บ้ำนและ ใกล้เรือนคนไข้ขนก็ยิ่งลุกถี่ขึ้น พอ
ยิ่งใกล้เข้ำไปอีกก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้หลำยคน ก็
เป็นอันทำยได้ว่ำคงเสียแล้ว พอถึงเรือนลงจำกม้ำ
ขึ้นไปตรวจดูตัวยังอุ่น ๆ อยู่ แต่ชีพจรหยุดเต้นแล้ว
คงจะตำยในรำว ๑ ชั่วโมง มำแล้ว เจ้ำของคนไข้ก็
บอกว่ำตำยมำได้รำวสกั ๑ ชัว่โมง สอบถำมได้ควำม
ว่ำไม่ใช่อหิวำตกโรค เป็นท้องร่วงอย่ำงแรง และใน
หมูบ้่ำนนี ้กม็เีป็นคนเดยีวไม่มรีำยอืน่ พวกญำตแิละ
เจ้ำของไข้ก็มัวยุ่งกับครัวเรือนคนตำย เขำจัดให้มี 
“งันเฮือนดี ” คืองำนเฝ้ำศพ มีหนุ่ม ๆ สำว ๆ มำเล่น
กีฬำในร่มพื้นเมืองกันหลำยคน เพรำะบ้ำนนี้เป็น
หมู่บ้ำนใหญ่ จะกลับในคืนนั้นเขำก็ไม่ยอมให้กลับ 
ไม่มีใครสนใจจะมำส่งด้วย ไม่เหมือนตอนมำตำม 
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ขณะนั้นก็ ๔ ทุ่มแล้ว จ�ำเป็นต้องอยู่งำน “งันเฮือน
ดี” กับเขำจนตลอดคืน เล่นจับไม้สั้นไม้ยำว  เล่นก�ำ
หมัดนับเม็ดมะขำมเขกหัวเข่ำกันกับสำว ๆ จนสว่ำง
ไม่รู้ตัว ดีที่สำว ๆ เขำไม่ถือตัว กิริยำสุภำพอ่อนโยน
สนิทสนมกันง่ำย พูดกันง่ำย พูดกันรู้เรื่องบ้ำง ไม่รู้
เร่ืองบ้ำงก็สนุกดี พอสว่ำงก็บอกเขำ เขำให้จัดม้ำกิน
น�้ำกินหญ้ำผูกอำนก็ลำเจ้ำของบ้ำนจะกลับด้วย
ควำมเสียใจที่มำช่วยไม่ทัน อ้ำวมันไปไหนเสียเล่ำ
พ่อคุณ ม้ำมันหลุดหนีไปเมื่อคืนน้ี ยังจับไม่ได้เลย
สักตัว แล้วกันจะให้ท�ำอย่ำงไร เขำบอกแนะทำงให้
ว่ำไปตำมหลักป้ำยระยะทำงไม่ผิดดอก กลับคน
เดยีวก็ได้เพรำะเป็นเวลำกลำงวนั ทัง้นีเ้นือ่งจำกทีต่ัง้
จังหวดัถึงอ�ำเภอต่ำง ๆ เขำมหีลกัไม้หลกัละ ๑๐ เส้น 
ไม่ใช่หลักละ ๑ กม.ของกรมทำงสมัยนี้ เป็นหลักไม้
จรงิสงูและขนำดใหญ่ หน้ำกว้ำง ๑๐ น้ิว หนำ ๘ น้ิว 
สงูประมำณ ๓ เมตร หลกัหน่ึงห่ำงกนัระยะ ๑๐ เส้น
ตลอดไป เป็นทำงหลวงจังหวัดระหว่ำงอ�ำเภอและ
จงัหวดัด้วย ตอนกลบักข็ีม้่ำออกจำกหมูบ้่ำนมำตำม
ถนน (ทำงเกวียน) ซึ่งมีหลักป้ำย เข้ำมำในเมืองคน
เดียว เห็นจะเป็นเพรำะม้ำมันอยำกจะกลับบ้ำน เขำ
ว่ำมันรู้ทำงตอนกลับมันอยำกถึงบ้ำนเร็ว ๆ ข้อน้ีจริง 
มันวิ่งโดยไม่ต้องตีเตือนและกลับถึงบ้ำนพักโดย
เรียบร้อย 

การปฏิบัติงานในหน้าที่ คือ ประจ�าอยู่
ในจังหวัด และออกท้องที่

งำนอยู่ในจังหวัด พอเช้ำขึ้นเวลำประมำณ 
๗.๐๐ น. ผู ้เขียนและหมอประเสริฐ (ขอโทษลืม
นำมสกุลเสียแล้ว) นำยแพทย์ต�ำรวจก็เข้ำไปในจวน
ท่ำนเจ้ำคุณเทศำฯ โดยเข้ำไปทำงหลังจวน เพื่อ
เยี่ยมถำมข่ำวว่ำ เด็กเล็กหรือคนในจวนเป็นอย่ำงไร
บ้ำง บำงทีก็พบท่ำนคุณหญิงบ้ำง ท่ำนเจ้ำคุณบ้ำง 
กเ็คำรพท่ำน คยุกับท่ำนเลก็น้อยกล็ำกลบั เป็นอนัว่ำ
ให้คนในจวนเทศำฯ เหน็หน้ำทกุ ๆ เช้ำกเ็ป็นอนัใช้ได้ 
ออกจำกจวนเทศำฯ กเ็ข้ำตรวจเรอืนจ�ำ ดแูลกำรเจบ็
ป่วยของนักโทษเพรำะมีหน้ำท่ีเป็นแพทย์ประจ�ำ

เรือนจ�ำด้วย ส่วนจวนเจ้ำเมืองก็ไปบำ้งแต่ไม่ต้องไป
ทุกวัน ถ้ำท่ำนเรียกก็รีบไปทันที และข้ำรำชกำร
ผู้ใหญ่ฝ่ำยมณฑลมีมำกมำยหลำยต�ำแหน่ง มีแต่
คุณพระคุณหลวงทั้งนั้น นอกจำกนั้นก็มีท่ำนอธิบดี
ผู้พิพำกษำประจ�ำมณฑล และผู้พิพำกษำอีก ๓-๔ 
ท่ำน ฝ่ำยจงัหวดักม็หีวัหน้ำแผนกต่ำง ๆ ไม่น้อย รูส้กึ
ว่ำหน่วยแพทย์เรำน้อยหน้ำเขำทีส่ดุ คอื คนเดยีวแท้ ๆ 
(ตำมภำษำสมัยใหม่เขำว่ำมีตัวเดียวอันเดียว) ไม่มี
ลูกน้องเลยสักคนตัวเองก็ขึ้นอยู่กับแผนกมหำดไทย 
มีปลัดจังหวัดเป็นหัวหน้ำ จวนเวลำ ๙.๐๐ น. ก็ไป
ลงนำมท�ำงำนทีห้่องมหำดไทย เพรำะกรมสำธำรณสขุ
สมัยนั้นขึ้นอยู่กับกระทรวงมหำดไทยดังกล่ำวแล้ว
ข้ำงต้น งำนหนังสือมีไม่มำก หรือเกือบจะไม่มี ถ้ำมี
ก็แผนกมหำดไทยเขำช่วยเหลือให้เสร็จ กำรแต่งตัว
ไปท�ำงำนสมัยโน้นไม่บังคับกวดขันนัก คือนุ่งผ้ำม่วง
ใส่กระดุม ๕ เม็ด ไม่ต้องใส่ถุงเท้ำจะใส่แต่รองเท้ำ
คัดชูก็ได้ห้ำมแต่รองเท้ำแตะรองเท้ำไม้เท่ำนั้น 
หมวกจะสวมอะไรก็ได้ที่สุภำพโดยมำกใช้หมวก
กะโล่และหมวกสักหลำด กำรเปิดปิดสุขศำลำนั้น
ต้องเปิดเองปิดเอง คนเดียวในตัวเสร็จ คนไข้
ภำยนอกไม่มี ถ้ำมีเขำไปเข้ำโรงพยำบำลมณฑล
กองพลที ่๑๐ เพรำะโรงพยำบำลของเรำยงัไม่ม ีและ
มีแพทย์คนเดียวจะท�ำอะไรได้ แต่จะต้องท�ำได้ทุก
อย่ำงแต่จะดีหรอืไม่เป็นอีกปัญหำหนึง่ ค�ำว่ำจบัฉ่ำย 
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เป็นภำษำจีนแปลว่ำ ผักหลำยอย่ำงมำต้มรวมกันกี่
อย่ำงก็ได้ยิง่มำกยิง่ด ีส่วนซเีซก็ฉ่ำย ทีท่�ำเป็นอำหำร
กระป๋องนั้นมีผัก ๔ อย่ำงเท่ำนั้น ซึ่งเป็นของแท้
ดั้งเดิมเวลำนี้ดูเหมือนจะมีมำกกว่ำ ๔ อย่ำงก็เป็น
ได้ เป็นหมอสมัยโน้นไม่มีทำงได้เงิน (นอกเวลำ
รำชกำร) เป็นหมออย่ำงที่เรียกว่ำ “ยำขอ” “หมอ
วำน” เช่น คุณหมอครับ วำนช่วยตรวจโรคให้หน่อย 
พอตรวจเสร็จแล้ว ขอยำหน่อย

อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดจวนจะครบ ๔ เดือน ได้
เขียนจดหมำยถึงผู้ใหญ่ที่กรมฯ ขอกลับกรุงเทพฯ 
ตำมที่ท่ำนพูดไว้ แต่ท่ำนก็ไม่ลืมค�ำพูด ท่ำนเห็นใจ
และตอบไปว่ำยังหำคนไปแทนไม่ได้ ขอให้รอไป
ก่อนรอไปรอมำต้องอยู่ถึง ๑๘ เดือน จึงได้ย้ำยมำ
อยูท่ีจ่งัหวดับรุรีมัย์ เมือ่รออยูท่ี่ร้อยเอด็น้ัน กรมฯ ตัง้
เป็นรั้งต�ำแหน่งแพทย์หลวงประจ�ำท้องที่จังหวัด

ร้อยเอ็ด ค�ำสั่งลงวันที่ ๑ ธันวำคม ๒๔๖๗ ได้เลื่อน
ต�ำแหน่งเป็นแพทย์หลวงประจ�ำท้องถิ่น จังหวัด
ร้อยเอ็ด เงินเดือนขึ้นอีก ๑๐ บำท เป็น ๙๐ บำท

งำนออกตำมท้องที่  ขณะนั้นไม ่มีอะไร
นอกจำกปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษเป็นเรื่องส�ำคัญ โรค
ตดิต่ออืน่ ๆ ไม่ใคร่จะม ีทำงรำชกำรกรมสำธำรณสขุ
มีระเบียบว่ำต้องปลูกฝีทุกๆ เดือนถ้ำไม่ได้ปลูก
รำยงำนไปให้ทรำบด้วย ว่ำไม่ได้ท�ำกำรปลกูฝีเพรำะ
เหตุใดโดยละเอียดด้วย กำรออกไปท้องที่ เบิกค่ำ
ยำนพำหนะโดยเกวยีนได้ ๒ เล่ม เล่มหน่ึงส�ำหรบันัง่
ไปเป ็นเกวียนนอนด้วย อีกเล ่มบรรทุกเครื่อง
เวชภณัฑ์และเครือ่งครวั ค่ำเช่ำวนัเดนิทำงเตม็วนัวนั
ละ ๑.๕๐ บำท เดินทำงครึ่งวัน ๗๕ สตำงค์ วันหยุด
ไม่ได้เดินทำงเบิกไม่ได้ หรือจะเช่ำม้ำขี่ก็ได้ ๒ ตัว 
เกวียน ๑ เล่มก็ได้ หรือจะเช่ำม้ำ ๑ ตัว คนหำบหำม 
๒ คนก็ได้ ค่ำจ้ำงคนหำบหำมคนหนึ่งวันละ ๑ บำท
เท่ำนั้น ถูกกว่ำม้ำและเกวียนเสียอีกต้องมีเงินเดือน
ต้ังแต่ ๑๐๐ บำทขึ้นไปจึงจะเบิกได้วันละ ๑.๕๐ 
บำท ได้วนัละ ๑ บำท สมยัก่อนกพ็อใช้และเหลอืนดิ
หน่อย เพรำะอะไรทำงโน้นถูก ไก่ตัวละ ๑๐ สตำงค์ 

ไข่เป็ดไข่ไก่ฟองละ ๑ สตำงค์ หมกูโิลกรมัละ ๑ บำท 
ข้ำวสำรปี๊บละ ๕๐ สตำงค์ สุรำโรง ๒๘ ดีกรีขวด
ใหญ่ขวดละ ๑ บำท ปลำจืดพื้นเมือง เช่น ปลำดุก
ปลำช่อนถูกมำก ไปปลูกฝีตำมบ้ำนนอก ถ้ำรับ
ประทำนข้ำวเหนยีวกไ็ม่ต้องซือ้ต้องหำ ก�ำนนั ผูใ้หญ่
บ้ำน รำษฎรเอำข้ำวเหนียวนึ่งมำให้ (ถวำย) สัก ๑๐ 
คน ก็รับประทำนไม่หมด บำงคนก็มีปลำร้ำมำให้
ด้วยตำมมีตำมเกิด พอเข้ำมำถึงหมู่บ้ำนก็ให้คนไป
บอกก�ำนนั หรอืผูใ้หญ่บ้ำน แพทย์ประจ�ำต�ำบล โดย
มำกเข้ำไปพักในศำลำวัดเพรำะสะอำดและกว้ำง
ขวำงดี พบก�ำนันหรือผู้ใหญ่บ้ำนแล้ว ก็บอกแพทย์
ประจ�ำจังหวัดมำปลูกฝีให้แก่รำษฎรในหมู่บ้ำนนี้
และบ้ำนใกล้เคียงกันระยะทำงห่ำงกันไม่เกิน ๔  
กม. มำรับกำรปลูกฝีในวันรุ่งขึ้น แต่คืนนี้ขอให้นัด
รำษฎรมำประชุม ฟังค�ำแนะน�ำเรื่องกำรปลูกฝี
ป้องกันไข้ทรพิษ เรื่องกำรป้องกันโรคติดต่ออ่ืน ๆ 
เรื่องส้วมและเครื่องรักษำควำมสะอำดบริเวณบ้ำน 
กำรผดุงครรภ์ ฯลฯ เรียกสมัยนี้ว่ำท�ำกำรสุขศึกษำ
แก่ประชำชน ผู ้ที่มำประชุมนั้นให้มำทั้งชำยและ
หญิงให้มำพร้อมกันที่ศำลำวัด ส่วนนักเรียนนั้น
ประชุมที่โรงเรียน ส่วนมำกยังอำศัยศำลำวัดอยู ่ 
แนะน�ำเรื่องกำรปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษ กำรรักษำ
ควำมสะอำดส�ำหรับตัว เมื่อท�ำสุขศึกษำเสร็จแล้ว
ท�ำกำรปลูกฝีให้ทุกคน พอปลูกฝีเสร็จจำกต�ำบลนี้ก็
เดินทำงไปต�ำบลอื่นต่อไปออกไปเดือนหนึ่งรำว ๆ 
๑๕ หรอื ๒๐ วนักก็ลบั เดอืนหน้ำไปอ�ำเภออืน่ต่อไป 

ทำงสำธำรณสุขได้ส่ง รองอ�ำมำตย์โท ขุน
พรหมวรทร (สด เรืองหมวก) รุ่น ๒๓ พ.ศ.๒๔๖๐ 
เงินเดือน ๑๒๐ บำท เต็มขั้นแล้วไปแทน ขณะนี้
ถงึแก่กรรมแล้ว เมือ่มอบงำนในหน้ำทีเ่สรจ็เรยีบร้อย
แล้ว ก็ลำจังหวัดร้อยเอ็ดเดินทำงมำจังหวัดบุรีรัมย์
โดยพำหนะโคเกวียนเช่นเคย เงินเดือน ๘๐ บำท
ตำมเดิม ที่บุรีรัมย์รถไฟยังเดินทำงไม่ถึง มีรถงำน
กองก่อสร้ำง ขุนทรงนรสุข แพทย์แผนโบรำณเป็น
แพทย์หลวงประจ�ำท้องที่ ป่วยเป็นโรคตำแดงต้อง
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ลำรักษำตัวไม่มีก�ำหนด (ชำวบ้ำนเรียกกันว่ำขุนทรง
นอนสุข) อำยุ ๕๐ เศษแล้ว กำรแพทย์ที่บุรีรัมย์ยิ่ง
แย่ไปกว่ำที่ร้อยเอ็ดมำก สุขศำลำก็ไม่มี ท่ำนขุนทรง
อยู่กับภรรยำเป็นชำวบุรีรัมย์และเมื่อผู้เขียนไปถึง
บุรีรัมย์ ก็ไม่พบท่ำนขุน ไม่รู้ว่ำรูปร่ำงหน้ำตำเป็น
อย่ำงไร เวชภณัฑ์ก็ไม่มอีะไรเลย ภรรยำท่ำนขนุบอก
ว่ำมหีบีผ่ำตดัอยูห่บีหน่ึงก็ยังไม่ยอมมอบให้ขอรอ ให้
ท่ำนขุนกลับก่อน ทำงมหำดไทยจัดที่พักให้ผู้เขียน
อยู่ตรงกับจวนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นเรือน ๒ ช้ัน 
ฝำไม้จริงหลังคำมุงแฝก เวลำฝนตกรั่วไหลอยู่ใน
บ้ำนต้องกำงร่ม กลำงคืนมองทะลุปรุโปร่งมองเห็น
ดำวเห็นเดือน ฝนตกแรงต้อง “หลบใน” คือต้องคอย
ย้ำยของหนีน�้ำฝนให้วุ่นไปหมด

งำนในหน้ำที่เบำกว่ำอยู่ร้อยเอ็ด เพรำะไม่มี
สุขศำลำ ข้ำรำชกำรมีน้อยคน เป็นจังหวัดบุรีรัมย์ขึ้น
มณฑลนครรำชสีมำมี ๓ จังหวัด คือ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ชัยภูมิ และนครรำชสีมำ เมื่องำนในจังหวัดไม่ใคร่มี 
ผู้เขยีนกอ็อกไปปลกูฝีตำมต�ำบลและอ�ำเภอทุกเดอืน 
และได้เริ่มขอเบิกเวชภัณฑ์จำกกองโอสถศำลำ ใน
วงเงนิ ๑,๐๐๐ บำท หำตูใ้ส่ยำ ขอยมืจำกมหำดไทย 
ยำเกบ็ไว้กบับ้ำนพกั คงมเีจ้ำหน้ำท่ีคนเดยีวตำมเคย 
และเป็นแพทย์ประจ�ำเรือนจ�ำด้วยตำมเคย โรง
พยำบำลยังไม่ต้องนึกถึง ย้ำยมำอยู่บุรีรัมย์ได้ ๑ ปี
กบั ๙ เดอืน ได้ข่ำวจำกกรงุเทพฯ ว่ำจะต้องย้ำยกลบั
ร้อยเอ็ดอีก ชะตำของเรำมันเป็นอย่ำงไรหนีมำแล้ว 
ยังไม่พ้น ก็พอดีใน พ.ศ.๒๔๖๙ กระทรวงมหำดไทย
ส่ังยุบมณฑลต่ำง ๆ ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
มณฑลร้อยเอ็ด มณฑลอุบลฯ ก็ถูกยุบด้วย แต่กรม
อนำมัยได้มีต�ำแหน่งทำงกำรแพทย์เพิ่มขึ้นอีก
ต�ำแหน่งหนึ่งเรียกว่ำ สำธำรณสุขจังหวัด ร้อยเอ็ด
เป็นจังหวัดใหญ่และเคยเป็นที่ตั้งมณฑลมำก่อน 
กไ็ด้ต�ำแหน่งสำธำรณสขุจงัหวดัอกี ๑ ต�ำแหน่ง กรม
สำธำรณสุขได้พิจำรณำเห็นว่ำ ผู้เขียนเป็นผู้เหมำะ
สมควรแก่ต�ำแหน่งน้ี จึงส่งให้ผู ้เขียนไปเป็นผู ้ร้ัง
ต�ำแหน่งสำธำรณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เงินเดือน ๑๐๐ 
บำท และกรมได้ส่ง ชม สุขประกิต (ชม ภูยำนนท์) 

ไปแทนที่บุรีรัมย์ ผู้เขียนก็ต้องขนย้ำยลงเกวียนไป
ร้อยเอ็ดอีก ต่อมำได้เลื่อนยศเป็นรองอ�ำมำตย์โท 
เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๒ และได้รับเงินเดือนขึ้นขั้นละ ๑๖ 
บำท ทุกปี พอได้เงินเดือน ๑๔๘ บำท ก็พอดี
เศรษฐกิจตกต�่ำไม่ได้ขึ้นอีกหลำยปี รั้งอยู่ที่นี่ ๒ ปี 
จึงได้เป็นตัวสำธำรณสุขจังหวัด พอถึง พ.ศ.๒๔๗๓ 
ถูกสั่งย้ำยมำอยู่จังหวัดอุบลฯ เมื่อเดือนกรกฎำคม
เงินเดือน ๑๔๘ เท่ำเดิม วันที่ ๕ พฤษภำคม พ.ศ.
๒๔๗๓ ได้เป็นขุน ต้องเก็บของลงเกวียนอีก แต่ปีนี้
รถไฟสำยนครรำชสีมำ-อุบลฯ ได้เปิดแล้วเมื่อต้นปี 
๒๔๗๓ จังหวัดอุบลรำชธำนี นำยแพทย์ รอง
อ�ำมำตย์โท ยิน บุณพพุกกะ ต่อมำเป็นขุนบ�ำเพ็ญ
สุขกิจ ขณะนี้ถึงแก่กรรมแล้ว รุ ่นเดียวกัน เป็น
สำธำรณสุขจังหวัดและต้องย้ำยไปเป็นสำธำรณสุข
จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุบลรำชธำนีเป็นจังหวัดใหญ่
กว่ำร้อยเอ็ดมำก มีสุขศำลำมีนำยแพทย์เหล็ง ชูเวช 
ต่อมำเปลีย่นชือ่เป็นเลก็ ขณะนีถ้งึแก่กรรมแล้ว เป็น
นำยแพทย์ประจ�ำท้องที่ โรงพยำบำลยังไม่มี งำนใน
หน้ำที่ก็คงออกปลูกฝีตำมเคย พอถึง พ.ศ.๒๔๗๖ 
ปลำยป ี  ก็ ได ้ย ้ำยมำเป ็นสำธำรณสุขจังหวัด
นครรำชสมีำ เงินเดือน ๑๔๘ บำทเท่ำเดิม แทน ขุน
สุขกิจบ�ำรุง (ยัง เลขะวัฒนะ) รุ่นที่ ๒๒ พ.ศ.๒๔๕๙ 
ซึ่งมีสุขศำลำของสุขำภิบำลและมีโรงพยำบำลของ
สุขำภิบำล มีขุนสันทัดบ�ำบัดโรค (สิงห์ รัตนมำลัย) 
รุ่นที่ ๒๒ พ.ศ.๒๔๕๙ ขณะนี้ถึงแก่กรรม เป็นนำย
แพทย์ผู้ปกครองโรงพยำบำล ใน พ.ศ.๒๔๗๓ รถไฟ
เปิดจำกนครรำชสมีำถงึอุบลรำชธำน ีกพ็อดีในกลำง
ปี ๒๔๗๓ กำฬโรคได้ระบำดเข้ำไปถึงจังหวัด
อุบลรำชธำนี เลยไปถึงอ�ำเภอยโสธรทั้งนี้เพรำะกำร
คมนำคมสะดวกขึ้นนั่นเอง

เรื่องนี้เขียนจำกควำมจ�ำของข้ำพเจ้ำ (ขุน    
สุทรรศนำมัย) อดีตนำยแพทย์ตรวจกำรสำธำรณสุข 
เขต ๓ ซึ่งได้รับรำชกำรอยู่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภำคเดียว รวม ๓๗ ปี จนเกษียณอำยุรำชกำร เมื่อ 
๑ มกรำคม ๒๕๐๓
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นายทหารย้ายเข้า
ล�ำดับ		 ยศ,	ชื่อ	-	สกุล	 ต�ำแหน่งเดิม	 ต�ำแหน่งใหม่

 ๑	 พ.ต.สมภาร		เสาวโร	 นปชส.พล.ร.๒	รอ.	 อจ.สวท.รร.จปร.	 	 	 	

 

ปรับต�าแหน่ง       

ล�ำดับ		 ยศ,	ชื่อ	-	สกุล	 ต�ำแหน่งเดิม	 ต�ำแหน่งใหม่     

 ๑	 พ.อ.ปฏิพัทธ์		พากฏิพัทธ์	 หก.กทท.รร.จปร.	 อจ.สกศ.รร.จปร.	 	 	 	

	 ๒	 พ.ท.หญิง	ศราวดี		พันธ์พฤกษ์	 รอง	หก.กทท.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	 หก.กทท.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)	 	 	

	 ๓	 พ.ท.หญิง	จิดาภา		ธรรมวิหาร	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)	 	 	

	 ๔	 พ.อ.ชัยวิทย	์	อ่อนเจริญ	 รอง	ผอ.กกร.รร.จปร.	 ประจ�า	รร.จปร.	 	 	 	

	 ๕	 พ.อ.อ�านาจ		ไกรสงคราม	 อจ.หก.สวท.รร.จปร.	 รอง	ผอ.กกร.รร.จปร.	 	 	 	

	 ๖		พ.อ.สมบัต	ิ	พิมพี	 อจ.หน.สวท.รร.จปร.	 อจ.หก.สวท.รร.จปร.	 	 	 	

	 ๗		พ.ท.นิมิตร		ผ่องจิตร์	 อจ.สวท.รร.จปร.	 อจ.หน.สวท.รร.จปร.	 	 	 	

	 ๘		พ.ต.บุญโฮม		ทาสีขาว	 ประจ�ากอง	สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)	 ประจ�ากอง	สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	 	

	 ๙	 ร.อ.วัชระ		ขุนชิต	 ประจ�าแผนก	กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	 อจ.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)	

	 	 	 	 (อัตรา	พ.ต.)	 		 	

	 ๑๐	 ร.อ.สมพร		จิตรตรง	 รอง	ผบ.ร้อย.พัน.ร.รร.จปร.	(อัตรา	ร.อ.)	 ผบ.ร้อย.พัน.ร.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)		 	

	 ๑๑	 ร.อ.ธนสร		มีอาษา	 ผบ.มว.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	 ประจ�ากอง	สวท.รร.จปร.		 	 	

	 ๑๒	 ร.อ.ไชยวัฒน	์	คล้ายหะนา	 ผบ.มว.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	ร.อ.)	 รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)	 	 	

	 ๑๓	 ร.อ.ภูษณะ		อสัตถพฤกษ์	 ผบ.มว.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	ร.อ.)	 รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)

นายทหารบรรจุใหม ่       

ล�ำดับ		 ยศ,	ชื่อ	-	สกุล	 คุณวุฒิ	 	 ต�ำแหน่งบรรจุ    

	 ๑	 น.ส.วรัณญา		สังข์อ่อง	 คุณวุฒิปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต		 ประจ�าแผนก	สบร.รร.จปร.	(อัตรา	ร.อ.)	 	

	 	 	 	 แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายทหารเปลี่ยนเหล่า       

ล�ำดับ		 ยศ,	ชื่อ	-	สกุล	 ต�ำแหน่ง/เหล่ำเดิม	 ต�ำแหน่ง/เหล่ำใหม่

	 ๑	 ร.ท.นนทนันท	์	สุขตน	 ผบ.มว.กรม	นนร.รอ.รร.จปร./เหล่า	ส.	 ผบ.มว.กรม	นนร.รอ.รร.จปร./เหล่า	ร.	 	

	 ๒	 ร.ท.หญิง	กมลรัตน์		กลิ่นสุคนธ์	 ประจ�าแผนก	สบร.รร.จปร./เหล่า	พธ.	 ประจ�าแผนก	สบร.รร.จปร./เหล่า	สบ.
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ค�ำถำมที่พบบ่อย ตอบโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล วัดนาป่าพง

๓๓๑. การกระจายผัสสะ คืออย่างไร
พระพุทธเจ้าให้ท�าอย่างนี้ บอกว่า ขณะที่ตา

เห็นรูปโยมต้องพิจารณาว่ารูปที่เราเห็นเที่ยงไหม 
เพราะว่าองค์ประกอบของผัสสะ เช่น ตาเห็นรูปมัน
จะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง หน่ึง มันต้องมีรูป 
สอง มีลูกตา สาม มีวิญญาณทางตา  อย่างเราเห็น
รูป เห็นรถยนต์คันหนึ่งอย่างนี้แล้วลูกตามันบอกได้
ไหมว่ารถยนต์สวย ดีเหลือเกิน ลูกตาบอกไม่ได้  ใจ
มันต้องบอก เพราะฉะนั้นมันต้องมีองค์ประกอบ คือ 
ใจ เข้าไปในอายตนะนั้น ๆ ด้วย เราก็จะแยกองค์
ประกอบ องค์ประกอบของผัสสะทุกผัสสะมันจะมี 
๓ องค์ประกอบเสมอ หูมี เสียงมี วิญญาณทางหู     
รู ้ว ่าเพลงนี้ เสียงกระทบหูแล้วเพราะ ไม่เพราะ      
ท่านกใ็ห้กระจายด้วยการพจิารณาองค์ประกอบของ 

ผัสสะ แยกออกมาทุกคร้ังที่มีการเห็น พอตากระทบ
รูป เห็นรูปรถยนต์ พิจารณาเลยรถยนต์ก็ไม่เที่ยง 
รถยนต์พัง ถอดประกอบรถยนต์ใหม่ออกมา เราก็
เอามาพิจารณาลูกตาที่ไปเห็นรถยนต์ ลูกตาเราก็ฝ้า
ฟางไป เสื่อมไป สลายไป สั้นบ้าง ยาวบ้าง ในที่สุด
ก็แตกสลายไปพร้อมกับร่างกาย แล้วเราก็พิจารณา
ต่อไปว่า ให้วิญญาณทางตาที่เข้าไปรู้ทางช่องทาง
ตา มันก็ไม่แน่นอน เด๋ียวมันรู้ทางตา เด๋ียวมันได้ยิน
เสียงอีกแล้วไปรู้ทางช่องทางหูอีกแล้ว เดี๋ยวไปได้
กลิ่นอีกแล้ว วนไปในช่องทางทั้ง ๖ ตลอดเวลา 
ความไม่เที่ยง การแปรเปลี่ยนของมัน โยมพิจารณา
อย่างนี้ตลอดเวลาเลย ทุกผัสสะ แต่ดูผัสสะมันเร็ว
ไหมหละ เราเห็นรูปปุ๊บ เด๋ียวไปฟังเสียง มันเร็วมาก 
อาตมาบอกวิธีนี้ก็ไม่หมูเหมือนกัน เพราะความเร็ว

ไม่อาจที่จะหลุดพ้นไปจากทุกข ์
ภิกษุทั้งหลาย! 
ผู้ใด เพลิดเพลินอยู่ ใน รูป 
ผู้นั้น เท่ากับเพลิดเพลินอยู่ ใน สิ่งที่เป็นทุกข์... 
ผู้ใด เพลิดเพลินอยู่ ใน เวทนา 
ผู้นั้น เท่ากับเพลิดเพลินอยู่ ใน สิ่งที่เป็นทุกข์... 
ผู้ใด เพลิดเพลินอยู่ ใน สัญญา 
ผู้นั้น เท่ากับเพลิดเพลินอยู่ ใน สิ่งที่เป็นทุกข์... 
ผู้ใด เพลิดเพลินอยู่ ใน สังขารทั้งหลาย 
ผู้นั้น เท่ากับเพลิดเพลินอยู่ ใน สิ่งที่เป็นทุกข์... 
ผู้ใด เพลิดเพลินอยู่ ใน วิญญาณ 
ผู้นั้น เท่ากับเพลิดเพลินอยู่ ใน สิ่งที่เป็นทุกข์

เรากล่าวว่า 
“ผู้ใด เพลิดเพลินอยู่ ใน สิ่งที่เป็นทุกข ์
ผู้นั้น ย่อมไม่หลุดพ้นไปได้จากทุกข์” ดังนี้. 
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๙/๖๔.
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มันสูง แต่เราจะท�าเท่าที่ทันก็ได้ มันก็จะเริ่มทันถ่ีขึ้น 
ถ่ีขึ้น ถ่ีข้ึน ถ่ีขึ้นเรื่อย ๆ อย่างนี้ ทันเมื่อไหร่กระจาย
เมื่อนั้น ทันเมื่อไหร่กระจายเมื่อนั้น น่าลองนะ มรรค
วิธีนี้น่าลอง เพราะพระพุทธเจ้าบอกเองเลยเป็น
ปฏิปทาที่สะดวกต่อการเข้ามรรคผลนิพพาน น่า
สนใจมาก นี้ก็ไปตรงกับปฏิปทาของพระเสขะที่

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า เธอต้องกระจาย ไม่ท�าให้
เป็นกอง ต้องท�าให้มอด ไม่ท�าลุกโพลง ต้องยุบ ต้อง
ไม่ก่อ ต้องขว้างทิ้ง ไม่ถือเอา เพราะฉะนั้น เวลาเรา
อ่านพระพุทธวจน มันก็จะนึกไปถึง พระพุทธเจ้าเคย

พูดอย่างนี้ ต้องท�าให้กระจาย ไม่ท�าให้เป็นกอง 
แมทซ์กนัอกีแล้ว พระพทุธวจนจะแมทซ์กนัหมด เรา
ถึงว่าอ่านแต่ค�าพระพทุธเจ้า อ่านแต่ค�าพระพทุธเจ้า 
แล้วเราจะเริ่มรู้เลย จิตมันจะโยงเอง พออาตมา
อธบิาย จติรบัผสัสะทางห ูสญัญากเ็กดิเลย เคยอ่าน

ค�าพระพุทธเจ้าตรงนี้จิตมันท�างานเอง แต่ถ้าเราไป
ฟังค�าของคนท่ีแต่งใหม่มันโยงไป ไม่ใช่ โยงผิดอีก
แล้ว ซ่ึงจิตจะท�างานเอง เลือกกระจายผัสสะเท่าที่รู้ 
เท่าทีท่นั เพราะกก็ระจายทุกผสัสะ กค็อื ได้หมด เรา
รู้สึกชอบตรงไหน ทันตรงไหน ก็เอาตรงน้ันน่ันแหละ 
ส่วนใหญ่เราจะเร่ิมจากผัสสะในส่วนหยาบก่อน ก็
คือ ในส่วนของกาย เราไม่กระจาย เราละความ
เพลนิกไ็ด้เหมอืนกนั กเ็ป็นอกีมมุหนึง่ว่า ฉนัไม่อยาก
ไปรู้องค์ประกอบของผัสสะฉันโยนท้ิงเลย แล้วก็มา 
สร้างผัสสะใหม่ ก็คือ กาย ลมหายใจ สร้างผัสสะที่
เป็นวิหารธรรม หรืออยู่อุเบกขาเฉย ๆ ดึงกลับมาสู่
ความเฉย ๆ  หรือดึงกลับมาลมหายใจ ทิ้งอารมณ์
นั้นไปเลย เอาทีละขั้นก็ได้การละปัจจุบันค่อนข้าง
ยาก คือมันต้องสร้างปัจจุบันให้ได้เสียก่อน จับตัว
ปัจจุบันให้ได้เสียก่อน แล้วเราถึงจะพิจารณาตัวนี้  
ถ้าเรายังจับหนังสือนี้ไม่ได้ มือมันไม่จับซักที มันไป
จับพัดลม จับโน่นจับน่ีอยู่ เราจะเห็นตัวน้ีชัดได้ยังไง 
เราจะใคร่ครวญหนังสือเล่มน้ีชัดได้ยังไง ใช่มั๊ย เรา
จะเหน็โทษมนัได้ยงัไง เพราะฉะน้ัน การจะพจิารณา
การเกิดดับของอุเบกขาต้องได้อุเบกขาบ่อย ๆ ก่อน 

แต่เราทราบขั้นตอนทั้งหมดไม่ได้ พอได้อุเบกขาเป็น
ปกต ิละราคานสุยั ปฏฆิานสุยั ได้คล่องแคล่วดจุกระ
พริบตาแล้ว มาเล่นอุเบกขาต่อไป ให้เห็นอุเบกขา
เกิดดับ
พระสูตรท่ีเกี่ยวข้อง
พิจารณาเห็นความไม่เท่ียง

[๗๙๗]  พอนัง่เรยีบร้อยแล้ว พระผูม้พีระภาคได้ตรสั
ดงันีว่้า 

ดกูรราหลุ  เธอจะส�าคญัความข้อนัน้เป็นไฉน 
จกัษเุทีย่งหรอืไม่เทีย่งฯ

ร. ไม่เทีย่ง พระพทุธเจ้าข้าฯ
พ. กส็ิง่ใดไม่เทีย่ง สิง่นัน้เป็นทกุข์หรอืเป็นสขุฯ
ร.  เป็นทกุข์ พระพทุธเจ้าข้าฯ
พ. กส็ิง่ใดไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ มคีวามแปรปรวน

เป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะตามเหน็
สิง่นัน้ว่า นัน่ของเรา นัน่เรา นัน่อัตตาของเราฯ

ร.  ไม่ควรเลย พระพทุธเจ้าข้าฯ
[๗๙๘]  พ.  ดกูรราหลุ เธอจะส�าคญัความข้อนัน้เป็น
ไฉน รปูเทีย่งหรอืไม่เทีย่งฯ

ร.  ไม่เทีย่ง พระพทุธเจ้าข้าฯ
พ. กส็ิง่ใดไม่เทีย่ง สิง่นัน้เป็นทกุข์หรอืเป็นสขุฯ
ร.  เป็นทกุข์ พระพทุธเจ้าข้าฯ
พ.  กส็ิง่ใดไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ มคีวามแปรปรวน

เป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะตามเหน็
สิง่นัน้ว่า นัน่ของเรา นัน่เรา นัน่อัตตาของเราฯ

ร.  ไม่ควรเลย พระพทุธเจ้าข้าฯ
[๗๙๙]  พ.  ดกูรราหลุ เธอจะส�าคญัความข้อนัน้เป็น
ไฉน จกัษวุญิญาณเทีย่งหรอืไม่เทีย่งฯ

ร.  ไม่เทีย่ง พระพทุธเจ้าข้าฯ
พ.  สิง่ใดไม่เทีย่ง สิง่นัน้เป็นทกุข์หรอืเป็นสขุฯ
ร.  เป็นทกุข์ พระพทุธเจ้าข้าฯ
พ.  กส็ิง่ใดไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ มคีวามแปรปรวน

เป็นธรรมดา ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของ
เรา นัน่เรา นัน่อตัตาของเราฯ

ร.  ไม่ควรเลย พระพทุธเจ้าข้าฯ
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[๘๐๐]  พ.  ดกูรราหุล เธอจะส�าคญัความข้อน้ันเป็น
ไฉน จกัษสุมัผสัเทีย่งหรอืไม่เท่ียงฯ

ร. ไม่เทีย่ง พระพทุธเจ้าข้าฯ
พ. ก็สิง่ใดไม่เทีย่ง สิง่นัน้เป็นทกุข์หรอืเป็นสขุฯ
ร. เป็นทกุข์ พระพทุธเจ้าข้าฯ
พ. กส็ิง่ใดไม่เท่ียง เป็นทุกข์ มคีวามแปรปรวน

เป็นธรรมดา ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของ
เรา นัน่เรา นัน่อตัตาของเราฯ

ร. ไม่ควรเลยพระพทุธเจ้าข้าฯ
[๘๐๑]  พ.  ดกูรราหุล เธอจะส�าคญัความข้อน้ันเป็น
ไฉน  เวทนา  สัญญา  สังขาร วิญญาณ  ที่เกิดขึ้น
เพราะจกัษสุมัผสัเป็นปัจจยัแม้นัน้  เทีย่งหรอืไม่เทีย่งฯ

ร.  ไม่เทีย่ง พระพทุธเจ้าข้าฯ
พ. กส็ิง่ใดไม่เทีย่ง  สิง่นัน้เป็นทกุข์หรอืเป็นสขุฯ
ร. เป็นทกุข์ พระพทุธเจ้าข้าฯ
พ. กส็ิง่ใดไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ มคีวามแปรปรวน

เป็นธรรมดา ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของ
เรา นัน่เรา นัน่อตัตาของเราฯ

ร. ไม่ควรเลย พระพทุธเจ้าข้าฯ
[๘๐๒]  พ. ดกูรราหลุ เธอจะส�าคญัความข้อนัน้เป็น
ไฉน โสตะเทีย่งหรอืไม่เท่ียงฯ

ร.  ไม่เทีย่ง พระพทุธเจ้าข้า ฯลฯ
พ.  ดูกรราหุล เธอจะส�าคัญความข้อนัน้เปน็

ไฉน ฆานะเทีย่งหรอืไม่เท่ียงฯ
ร.  ไม่เทีย่ง พระพทุธเจ้าข้า ฯลฯ
พ.  ดูกรราหุล เธอจะส�าคัญความข้อน้ันเป็น

ไฉน ชวิหาเทีย่งหรอืไม่เท่ียงฯ
ร.  ไม่เทีย่ง พระพทุธเจ้าข้า ฯลฯ
พ.  ดูกรราหุล เธอจะส�าคัญความข้อนัน้เปน็

ไฉน กายเทีย่งหรอืไม่เท่ียงฯ
ร.  ไม่เทีย่ง พระพทุธเจ้าข้า ฯลฯ

[๘๐๓]  พ. ดกูรราหลุ เธอจะส�าคญัความข้อนัน้เป็น
ไฉน มโนเทีย่งหรอืไม่เท่ียงฯ

ร.  ไม่เทีย่ง พระพทุธเจ้าข้าฯ
พ. ก็สิง่ใดไม่เทีย่ง สิง่นัน้เป็นทกุข์หรอืเป็นสขุฯ
ร.  เป็นทกุข์ พระพทุธเจ้าข้าฯ

พ.  กส็ิง่ใดไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ มคีวามแปรปรวน
เป็นธรรมดาควรหรอืทีจ่ะตามเหน็

สิง่นัน้ว่า นัน่ของเรา นัน่เรา นัน่อัตตาของเราฯ
ร. ไม่ควรเลย พระพทุธเจ้าข้าฯ

[๘๐๔]  พ.  ดกูรราหลุ เธอจะส�าคญัความข้อนัน้เป็น
ไฉน ธรรมารมณ์เทีย่งหรอืไม่เทีย่งฯ

ร.  ไม่เทีย่ง พระพทุธเจ้าข้าฯ
พ.  กส็ิง่ใดไม่เทีย่ง สิง่นัน้เป็นทกุข์หรอืเป็นสขุฯ
ร.  เป็นทกุข์ พระพทุธเจ้าข้าฯ
พ.  กส็ิง่ใดไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ มคีวามแปรปรวน

เป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะตามเหน็
สิง่นัน้ว่า นัน่ของเรา นัน่เรา นัน่อัตตาของเราฯ
ร. ไม่ควรเลย พระพทุธเจ้าข้าฯ
(ภาษาไทย) อปุร,ิ ม. ๑๔/๓๘๑/๗๙๗-๘๐๔  

อรยิสาวกย่อมไม่ยบุไม่ก่อ
อริยสาวก ย่อมท�าอะไรให้พินาศ ย่อมไม่ก่อ

อะไร?
ย่อมท�ารปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ 

ให้พนิาศ
ย ่อมไม ่ก ่อรูป เวทนา สัญญา สังขาร 

วญิญาณ.
ย่อมละทิง้อะไร ย่อมไม่ถอืมัน่อะไร?
ย่อมละทิง้รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ
ย่อมไม่ถือมั่นรูป เวทนา สัญญา สังขาร 

วญิญาณ.
ย่อมเรีย่รายอะไร ย่อมไม่รวบรวมอะไรไว้?
ย่อมเรี่ยรายรูป เวทนา สัญญา สังขาร 

วญิญาณ
ย่อมไม่รวบรวมรูป เวทนา สัญญา สังขาร 

วญิญาณ.

ย่อมท�าอะไรให้มอด ย่อมไม่ก่ออะไรให้ลุก
โพลงขึน้?

ย่อมท�ารปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ 
ให้มอด

ย่อมไม่ก่อรปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ 
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ให้ลกุโพลงขึน้.
ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว 

เหน็อยูอ่ย่างนี้
ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในรูป ทั้งในเวทนา ทั้งใน

สญัญา ทัง้ในสังขาร ท้ังในวญิญาณ

เมือ่เบือ่หน่าย ย่อมคลายก�าหนัด เพราะคลาย
ก�าหนดั ย่อมหลุดพ้น.

เมือ่หลดุพ้นแล้ว ย่อมมญีาณหยัง่รูว่้า หลดุพ้น
แล้ว. รูช้ดัว่า ชาตสิิน้แล้ว

พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรท�า ท�าเสร็จ
แล้ว กจิอืน่เพือ่ความเป็นอย่างน้ีมไิด้มี

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกนี้เราเรียกว่า 
ย่อมไม่ก่อ ย่อมไม่ท�าให้พนิาศ

แต่เป็นผูท้�าให้พนิาศได้แล้วตัง้อยู ่ ย่อมไม่ละ 
ย่อมไม่ถอืมัน่

แต่เป็นผูล้ะได้แล้วตัง้อยู ่ย่อมไม่เรีย่ราย ย่อม
ไม่รวบรวมไว้

แต่เป็นผู้เรี่ยรายได้แล้วตั้งอยู่ ย่อมไม่ท�าให้
มอด ย่อมไม่ก่อให้ลกุโพลงขึน้

แต่เป็นผูท้�าให้มอดได้แล้วตัง้อยู.่
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 เราจะป้องกันการถูกขโมย E-mail ได้อย่างไร

ในปัจจบุนันี ้หลาย ๆ ท่าน อาจจะได้ทราบข่าว
ต่าง ๆ ที่ผ่านมาว่าโดนขโมยข้อมูลผ่านทาง E-mail 
บ้าง และในบางคนทีน่�า E-mail ของตวัเอง ไปเผยแพร่
ตามเว็บบอร์ดต่าง ๆ นั้น ซ่ึงอาจจะใช้เพื่อการโปรโมท
สินค้า หรือการบริการต่าง ๆ ของตัวเอง นั้นอาจจะไม่
ทราบว่าการท�าแบบนี้นั้นจะส่งผลเสียโดยตรง เพราะ
ในเครื่องข่ายอินเทอร์เน็ตที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวันนั้น 
จะมีหุ่นยนต์บนอินเทอร์เน็ต หรืออีกชื่อหนึ่งนั้นก็คือ 
Bot นั้นเอง ซึ่ง Bot นี้จะท�าการดักจับข้อมูล ลิงค์ หรือ
ข้อความต่าง ๆ ที่เราได้ท�าการเผยแพร่ออกไปนั้นเอง 
โดยในบทความนี้ เราจะพาเพื่อน ๆ ไปท�าความรู้จัก
กับวิธีการป้องกันไม่ให้ E-mail ของเราถูกขโมยข้อมูล
ได้นั้นเองครับ
การเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ลงบนอินเทอร์เน็ต

โดยประเด็นส�าคัญที่เราโพสต์ Email ของเรา
ลงไปบนอินเทอร์เน็ตนั้น ก็เพื่อท�าการโปรโมทการ
บริการของการ หรือเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
กับเรานั้นเอง โดยลักษณะของการโพสต์นั้นจะเป็นใน
รูปแบบนี้ MyEmail@MyWeb.com แต่ในการ โพสต์
ในรปูแบบนีน้ัน้ Bot บนอนิเทอร์เนต็จะสามารถท�าการ
ดักจับลิงค์ที่เราได้ครับ โดยเราสามารถป้องกันได้ไม่

 วิธีไล่ยุงน�าเชื้อไข้เลือดออก
โดยการผ่าลูกมะนาวออกเป็น ๒ ซีก แล้วใส่

กานพลูประมาณ ๑๐-๑๕ เม็ด ในแต่ละซีก และเก็บ
ไว้ในห้อง ก็จะช่วยไล่ยุงท่ีน�าเชื้อไข้เลือดออกในห้อง
ของเราได้ค่ะ  

ให้ Bot สามารถดักจับลิงค์ E-mail ของเราได้ นั้นก็คือ
ให้เราโพสต์ในรูปแบบดังต่อไปน้ีครับ

- จากเดิมที่โพสต์เป็น MyEmail@MyWeb.
com

- เปลี่ยนเป็น MyEmail_AT_MyWeb_Dot-
Com หรือ MyEmail(@)MyWebDotCom ได้ครับ

เพราะในรูปแบบ Email แบบนี้นั้นจะไม่มี
ลักษณะเป็นลิงค์ครับ ส่งผลท�าให้ Bot ไม่สามารถ
ท�าการดักจับลิงค์ E-mail ของเราได้ครับ
เปลี่ยนแปลงรหัสเป็นประจ�า

โดยสิ่งส�าคัญอีกหนึ่งสิ่งที่เราถูกขโมยข้อมูล
ผ่านทาง E-mail น้ัน ก็คือ การท่ีเราท�าการต้ังรหัสเข้า
ใช้งานของตัว E-mail นั้นง่ายเกินไป อย่าง @Pass-
word หรือ 12345 เป็นต้น ซึ่งรหัสในรูปแบบนี้นั้น 
โปรแกรม หรือ Hacker นั้นจะสามารถเดาได้นั้นเอง
ครับ เพราะฉะน้ัน ในการต้ังรหัส Password น้ันเรา
ควรเลือกรหัสท่ียาก โดยภายในรหัสน้ัน ควรมีรูปแบบ
ดังต่อไปน้ี

- ความยาวของ Password ไม่ต�า่กว่า 8 ตวั
- อกัษรตวัใหญ่
- อกัษรตวัเลก็
- ตวัเลข
- ตวัอกัขระ
 เครือ่งหมายต่าง ๆ รวมอยูด้่วยครบั
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เสนาศึกษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างอุทยานราชภักด์ิ อุทยาน
ประวัติศาสตร์ที่ส�าคัญของชาติ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
บูรพกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของชาติและตระหนักไว้เสมอว่า

 “พระเจ้าแผ่นดินไทยทุกพระองค์นั้น ทรงรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้  ให้เรามีแผ่นดินอยู่อาศัย
ตราบจนทุกวันนี้” 

พล.ต.หญิงธิดารัตน์  วิริยะวัฒน์

อทุยานราชภกัด์ิ
“ราชานสุาวรย์ี ทีส่ง่างามท่ามกลางขนุเขาทีส่งูตระหง่าน”

“ ใครมาเป็นเจ้าเข้าครอง     คงจะต้องบังคับขับไส
 เคี่ยวเข็ญเย็นค�่ากร�าไป      ตามวิสัยเชิงเช่นผู้เป็นนาย...”

เป็นเวลา ๗๐๐  กว่าปีท่ีแผ่นดนิทองของไทย
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข นับตั้งแต่ยุค
สุโขทัยเป็นราชธานี เร่ือยลงมาถึงอยุธยา ธนบุรีจวบ
จนรตันโกสนิทร์ เรามแีผ่นดนิอยูเ่พราะพระบารมี
พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ด้วยเหตุฉะนี้ 
เราควรจารึกคุณงามความดีของบูรพกษัตริย์ไทย    
ไว้ในหัวใจ ไทยท้ังชาติให้ยั่งยืนยาวนาน ตราบชั่ว        

นรินัดร์ สถาบันพระมหากษัตรย์ิเป็นสถาบันอันสงูส่ง  
เป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทยทั้งชาติ ประเทศไทย

รุ ่งเรืองเป ็นปึกแผ่นมั่นคงด�ารงความเป็น
เอกราชมาช้านาน ก็เพราะพระปรีชาสามารถ 
และพระวิเทโศบายอันชาญฉลาดของบูรพ  
กษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ พระมหากษัตริย์
ไทยทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรม      

ที่มาภาพ : http://www.naewna.com/politic/columnist/21948
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ที่มาภาพ : http://suvarnabhumiairport.com

สิบหมู่ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เป็น
ผู้รับผิดชอบในการออกแบบพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบูรพมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งเจ็ดพระองค์ รวม
ถึงการช่วยเหลือในการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 

ตลอดจนการให้ค�าแนะน�าต่าง ๆ อย่างถูกต้อง
เหมาะสม

ส�าหรับงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้าง
ได้รับพลังศรัทธาสามัคคีจากหน่วยงานทั้งภาค
รัฐและเอกชน ทั่วราชอาณาจักรบริจาคเงิน

สมทบทุนสนับสนุน ท�าให้การก่อสร้างอุทยาน 
ราชภกัดิเ์ป็นไปด้วยด ี มคีวามสมบรูณ์แบบและ
ถูกต้องงดงาม สมพระเกียรติทุกประการ

พระบูรพกษัตริย์แห่งสยามทั้งเจ็ดพระองค์ 
เป็นองค์แทนพระมหากษัตรย์ิในแต่ละยคุแต่ละสมยั 
ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ทั้งนี้เพื่อ
ปลุกใจให้รักชาติรักแผ่นดิน สร้างจติส�านกึทีด่งีาม
ท่ีมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงพระคุณต่อ
ชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่อดีตกาล อีกทั้งยังเป็นสถาน
ทีท่่องเทีย่วและพกัผ่อนหย่อนใจ ตลอดจนเป็นแหล่ง

ให้ความรู้และศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยส�าหรับ
อนุชนรุ่นหลัง

พระบรมรูปพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่มีดังนี้ 

: พ่อขนุรามค�าแหงมหาราช สมเดจ็พระนเรศวร
มหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมเด็จ
พระเจ ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทุกพระองค์
ทรงพระมหากรุณาธิคุณอย่างเหลือล้นพ้นพรรณนา

เกินกว่าจะสรรหาค�าใด ๆ มากล่าวสรรเสริญสดุดี
พระองค์ที่หนึ่ง มหาราชผู้ยิ่งใหญ่แห่งกรุง

สุโขทัย พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ผู้เก่งกล้า
สามารถทรงประดิษฐ์คิดลายสือไทย  ท�าให้เรามีตัว
หนังสือไทยไว้ใช้เองสืบทอดมาตั้งแต่ครั้งบรรพ
กาลจนถึงปัจจุบัน                                

น�าความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ประชาชนชาวไทย ทรง
ทะนุบ�ารุงบ้านเมืองให้รุ ่งเรืองทั้งทางด้านทหาร 
การเมืองการปกครอง การเศรษฐกิจและสังคม 
ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม นับเป็นแบบอย่างที่ดี
งามตราบจนทุกวันนี้

ณ อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
อันเป ็นสถานที่ตั้ งปูชนียสถานส�าคัญอุทยาน
ประวัติศาสตร์ในพระมหาบูรพกษัตริยาธิราช
เจ้าแห่งสยาม สถานท่ีแห่งน้ีท่ีโอ่อ่าอลังการย่ิงนัก 
มพีระบรมราชานสุาวรย์ีทีส่ง่างามท่ามกลางภมูทิศัน์
อนัแวดล้อมไปด้วยธรรมชาต ิด้านหลงัเป็นขนุเขาสงู
ตระหง่าน อาณาบริเวณนั้นกว้างใหญ่ไพศาล ถึง
สองร้อยยี่สิบสองไร่ พระบรมราชานุสาวรีย ์ใน
อิริยาบถทรงยืนนั้นงามสง่าทุกพระองค์ พระรูปทั้ง
เจ็ดพระองค์เป็นพระรูปหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ 
ประดิษฐานบนแท่นสูงถึงแปดเมตร ถัดลงมา
ด้านล่างเป ็นลานอเนกประสงค์เก ้าสิบกว่าไร ่  

ส�าหรับประกอบพิธีอันย่ิงใหญ่ของกองทัพและ
รองรับอาคันตุกะผู ้มาเยือน ด้านล่างเป็นอาคาร
พิพิธภัณฑ์ซึ่งรวบรวมพระราชประวัติและพระราช

กรณียกิจส�าคัญ ๆ ของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่
สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์            

อุทยานแห่งนี้อยู ่ภายใต ้การจัดการ

ด�าเนินงานของกองทัพบก ท้ังน้ีกองทัพบกได้
ประสานความร่วมมือจากผู้ช�านาญการส�านักช่าง
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พระรปูป้ันของพระองค์ทรงถอืพระแสงของ้าว 
แสดงถึงพระปรีชาสามารถในการรบ ทรงแผ ่
อาณาจักรสุโขทัยไปไกลโพ้น ทรงปกครองบ้านเมือง
แบบ พ่อปกครองลูก ประชาชนมีความสุขทุกทิวา
ราตรีกาล กรุงสุโขทัยสมัยนั้นฟูเฟื่องเลื่องลือเป็นที่
แซ่ซ้องว่า เป็นแผ่นดินทองท่ีอุดมสมบูรณ์  ดังความ
ที่ปรากฏในศิลาจารึกว่า “เจ้าเมืองบ่เอาจกอบใน
ไพร่ ใครใคร่ค้าช้างค้า ใครใคร่ค้าม้าค้า ไพร่ฟ้า  
หน้าใส เมืองสุโขทัยนี้ดีนัก ในน�้ามีปลา ในนา  
มีข้าว...”

พระองค ์ที่สอง สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช วีรกษัตริย์ผู้ย่ิงใหญ่เกรียงไกรในสงคราม
ยุทธหัตถี พระองค์ทรงองอาจกล้าหาญกู้ชาติกู ้ 
แผ่นดินให้พ้นภัยจากอริราชศัตรู ตลอดพระชนม์ชีพ

พระองค์ทรงกร�าศึกอยู ่บนหลังพระคชาธาร    
ท่ามกลางกลิ่นเหงื่อและคาวเลือดของข้าศึก
ศัตรู  พระรูปหล่อน้ันทรงพระแสงทวนและพระแสง
ดาบในชดุนกัรบพร้อมพชิติศกึทุกเมือ่ ศตัรท่ัูวสารทศิ

ไม่คิดสู้ ไม่มีศัตรูหน้าไหนกล้ามาย�่ายีบีฑา นับแต่

นั้นมากรุงศรีอยุธยารุ ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุขมาเป็น
เวลาเกือบสองร้อยปี                                  

พระองค ์ที่สาม สมเด็จพระนารายณ์
มหาราชพระมหากษัตริย์ประเสริฐผู้ทรงพระบารมี
ยิ่งใหญ่ประเทศไทยสามารถเจริญสัมพันธไมตรีกับ
นานาอารยประเทศ สามารถผูกมิตรไมตรีกับราช

ส�านักฝรั่งเศสสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ เป็นอย่างดี 
จนสยามกลายเป็นศูนย์กลางการค้านานาชาติที่
ส�าคัญในซีกโลกตะวันออก บ้านเมืองในยุคนั้น
เจริญถึงขีดสุด ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชา
สามารถของพระองค์ พระบรมราชานุสาวรีย์ในชุด
ฉลองพระองค์เตม็ยศทรงสวมมงกฎุสดุสง่า อโยธยา
ยิ่งใหญ่ชื่อเสียงเลื่องลือระบือไกล เป็นยุคทองของ
แผ่นดิน

พระองค ์ที่สี่  สมเด็จพระเจ ้าตากสิน
มหาราช  วีรกษัตริย์อัศวินบนหลังอาชา ผูส้ามารถ
กู้ชาติกู้แผ่นดินให้กลับคืนมาภายใน ๖ เดือน 
คือ ในปีเดียวกันน้ันเอง พระองค์ทรงม้าไล่ล่าฆ่า
ฟันทหารพม่าล้มตายระเนระนาดด้วยความองอาจ

ที่มาภาพ : travel.mthai.com 
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กล้าหาญจนเป็นที่ครั่นคร้ามไปทั่วสารทิศ และทรง
ใช้หลักจิตวิทยาในการครองใจคนสร้างก�าลังใจให้
ไพร่พลฮึกเหิม ได้เสมอ ท�าให้การรบทุกครั้งประสบ
ชัยชนะ อาทิ คราวเข้าตีเมืองจันทบุรีทรงกล่าว
ถ้อยค�าอันเด็ดขาดว่า “คืนนี้ เมื่อกองทัพหุงข้าว
เย็นและกินเสร็จสรรพ ส�ารับที่เหลือ ให้เททิ้ง
ให้หมดและให้ต่อยหม้อไหเสียให้ส้ินซาก จาก
นั้นไปหากินในเช้าวันรุ่งพรุ่งนี้ที่ในเมือง  หากตี
เอาเมอืงไม่ได้ในคืนนี ้กจ็ะได้ไปตายเสียด้วยกนั
ทั้งหมด”  ถ้อยค�าที่เด็ดขาดองอาจกล้าหาญ สร้าง
ความฮึกเหิม ให้แก่ข้าทหาร ทุกชีวิต ฮึดสู้  สู้ สู้ สู้ 
สู้ตาย สถานเดียว สู้อย่างไม่คิดชีวิต สู้ชนิดเอา
เลือดทาแผ่นดิน                      

การกู้ชาติกู้แผ่นดินในครั้งกระน้ันอุปสรรค
มากมายเหลือล้น ต้องอาศัยความอดทนเป็นอย่าง
มาก หากแต่พระองค์ทรงเป็นยอดนักรบผู้แกร่ง
และเก่งฉกาจ มีจิตใจที่องอาจห้าวหาญ จึง

สามารถปราบเสี้ยนหนามแผ่นดินได้ส�าเร็จ จากนั้น
พระองค์ทรงแผ่อาณาเขตประเทศไทยให้ยิ่งใหญ่
ไพศาลเป็นปึกแผ่นแน่นหนา และทรงเป็นพระมหา
กษัตริย์ปกครองกรุงธนบุรีแต่เพียงพระองค์เดียว 
รวมเวลา ๑๕ ปี จวบจนสิ้นรัชกาล

พระองค์ที่ห้า พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมบรมราชจักรีวงศ์
แห่งกรงุรตันโกสนิทร์ ผูท้รงสถาปนากรงุเทพมหานคร
เป็นราชธานีแห่งใหม่ของสยาม พระองค์ทรงพระ
ปรีชาสามารถในการรบทัพจับศึกอย่างยากที่จะหา
แม่ทัพใดเสมอเหมือน ดังจะเห็นได้จากสงคราม   
เก้าทัพที่พระเจ้าปดุงกรีฑาทัพนับแสน ดุจคลื่นใน
มหาสมุทร แต่พระองค์ก็ทรงใช้กุศโลบายตีค่าย   
พม่าแตกพ่ายได้ทุกครั้ง จนอะแซหวุ่นกี้แม่ทัพพม่า
ผู้เกรียงไกรขอดูตัวแม่ทัพไทยผู้เก่งกล้าสามารถ 

เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์พระองค์ทรงฟื ้นฟู
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม 

สืบทอดอารยธรรมจากอาณาจักรอยุธยา ให้ด�ารง
เอกลักษณ์ของชาติเพื่อเป็นศรีสง่าแก่ผืนแผ่นดิน 
ทองของไทย ตลอดจนสร้างบ้านสร้างเมืองให้เจริญ
รุ่งเรือง เทียบเท่ากรุงศรีอยุธยา พระราชกรณียกิจ

ทางด้านการศาสนา คือ ช�าระพระไตรปิฎก  สมดัง
พระราชปณิธานที่ว่า

“ตั้ งใจจะอุปถัมภก ยอยกพระพุทธ 
ศาสนา

ป้องกันขอบขัณฑสีมา รักษาประชาชน
และมนตรี”     
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พระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ทรงถือ
พระแสงดาบอยู่ในฝัก ซึ่งหมายถึง เสาหลัก “คม
ในฝัก” แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

พระองค์ที่หก พระบาทสมเด็จพระจอม 
เกล้าเจ้าอยู ่หัว พระมหากษัตริย์จอมปราชญ์        
ผู้ย่ิงใหญ่ พระองค์ทรงน�างานด้านวิทยาศาสตร์ 
ดาราศาสตร์มาผนวกกบัอารยธรรมสยาม ท�าให้
ประเทศรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
นอกจากการทีพ่ระองค์ทรงเป็น “พระบดิาในวงการ
วิทยาศาสตร์ไทย” แล้ว ท่ัวโลกต่างแซ่ซ้องสรรเสรญิ 
ถึงพระเจ้ากรุงสยามท่ีทรงพระนาม “คิงมงกุฎ” ว่า

ทรงพระปรีชาสามารถและพระสติปัญญาล�้าเลิศใน
ศาสตร์ทุกแขนง ผลงานอันน่าทึ่งซึ่งพิสูจน์ถึงพระ
อัจฉริยภาพของพระองค์น้ัน เป็นท่ีประจักษ์ต่อ
สายตาชาวโลก พระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์
ทรงถือกล้องส่องดูดาวในพระหัตถ์ขวา พระหัตถ์ 
ซ้ายนั้นทรงถือพระแสงดาบ แสดงถึงความมั่นคง
ของราชอาณาจักร                                  

พระองค์ที่เจ็ด พระบาทสมเด็จพระจุล 
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาราช พระมหากษัตริย์
ประเสริฐ ผู ้ทรงเป็นที่รักและเทิดทูนยิ่งของปวง

อาณาประชาราษฎร์ทั่วทั้งชาติ  ทรงเลิกทาสเพื่อน�า
ความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่มวลชน เพราะทาสนั้นเกิด
จากความยากจน เมื่อไม่มีเงินก็ต้องขายชีวิต ทาส
ถูกฆ่า ถูกข่มขืน นายเงินไม่มีความผิด หากไม่มีการ
เลิกทาส ต่างชาติก็จะว่าเราเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อน
ไร้อารยธรรมและก็จะมายึดบ้านยึดเมืองให้ตก    
เป็นเมืองขึ้นในท่ีสุด การปฏิรูปการปกครองให้

ประชาชนมีสิทธิเท่าเทียมกันทุกคนมีสิทธิท�าความ
เจรญิให้แก่ชาตบ้ิานเมอืง บ้านเมอืงกร็ุง่เรอืง ในเรือ่ง
การเสด็จประพาสต้นของพระองค์ในแต่ละคร้ังก็

ท�าให้ทรงทราบถึงความเป็นอยู่ที่แท้จริงของอาณา
ประชาราษฎร์ ทุกคร้ังท่ีเสด็จต่างประเทศพระองค์
ทรงน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและวิทยาการสมัย    
ใหม่มาพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานา

อารยประเทศ ทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อย
ใหญ่เพื่อประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองสร้างความ
รุ ่งเรืองอย่างมากมาย และด้วยกุศโลบายและ

วิเทโศบายอันแยบยลท�าให้ประเทศชาติรอดพ้นจาก
วิกฤติการณ์อันเลวร้ายในการถูกล่าอาณานิคมจาก
ชาติมหาอ�านาจในสมัยนั้น  

พระมหากรุณาธิคุณและพระบารมีนั้น
มากพ้นร�าพัน พระรูปหล่อของพระองค์ทรงประทับ
ยนืในอิรยิาบถทีส่ง่างามด้วยฉลองพระองค์แบบฝรัง่ 
พระหัตถ ์ซ ้ายทรงถือกระบี่แสดงถึงพระปรีชา

สามารถในการธ�ารงรักษาเอกราชของชาติ                               
ความอลงัการของอทุยานราชภกัดิ ์ความ

สง่างามของพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหา
กษตัรยิาธริาชเจ้าทัง้เจด็พระองค์ทีท่รงเป็นองค์

แทนบรุพกษตัรย์ิทัง้ปวง ท�าให้ประชาชนชนชาว
ไทยทั้งชาติได้มีโอกาสสักการะและส�านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่ งใหญ ่ของทุกๆ 
พระองค์ท่ีทรงธ�ารงรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้

“แม้นไม่มีราชาผู้สามารถ จะเป็นชาติ
มีชื่อฤาไฉน

ที่วันนี้ยังมีประเทศไทย ใครหนอใคร
ฝ่าฟันสร้างกันมา”

เมื่อรู ้ซึ้งถึงเพียงนี้แล้วจึงควรปลูกฝัง
ความจงรักภักดีให้แนบแน่นในหัวใจคนไทยทั้ง
ชาต ิและให้ตระหนกัเสมอว่า “ชาตอิยูเ่หนอืสิง่อืน่
ใด” ปลูกฝังความรักและความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย ปลกุใจให้คนไทยทกุคนสมคัรสมานสามคัคี 
ร่วมแรงร่วมใจกันไว้ให้ดี เพื่อสร้างชาติไทยให้เข้ม
แข็งตลอดไปและตลอดกาล

 “น้ิวเดียวไหนเลยจะมีแรง มดแดงช้าง
กลัวเพราะมันรวมตัวกันเป็นพลัง จอมปลวก
ใหญ่โต ด้วยมันพร้อมใจร่วมกันสร้างรัง ชาติ
ไทยของเราจะยืนอยู่ยั้งก็ด้วยพลังสามัคคีของ
เรา” ขอส่งท้ายบทความด้วยบทเพลง 
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110 เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๓ เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙  

รักกันไว้เถิด
                                                           นคร  ถนอมทรัพย์ (ประพันธ์)

รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทย
จะเกิดภาคไหนก็ไทยด้วยกัน
เช้ือสายประเพณีไม่มีกีดกั้น

เกิดใต้ธงไทยนั้น ปวงชนทุกคนคือไทย

ท้องถ่ินแหลมทอง  เหมือนท้องของแม่
เกิดถ่ินเดียวกันแท้ เหมือนแม่เดียวกันใช่ไหม

ยามฉันมองตาคุณ อบอุ่นดวงใจเห็นสายเลือดไทย
ในสายตาบอกสายสัมพันธ์
                                 
ทะเลแสนงาม ในน�้ามีปลา

พืชพันธุ์เกลื่อนตา ตามไร่นารวงทองไสว
สินทรัพย์มีเกลื่อนกล่น

บรรพชนให้ไว้ เราลูกหลานไทย จงร่วมใจรักษาให้มั่น

แหลมทองโสภา ด้วยบารมี
ปกเกล้าเราไทยนี้ ร่มเย็นเป็นศรีผ่องใส

ใครคิดบังอาจหม่ิน ถิ่นทององค์ไท้
เราพร้อมพลีใจ  ป้องถ่ินไทย  และองค์ราชัน
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พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงรับการถวายความเคารพจากแถวนักเรียนนายร้อย ชั้นปีท่ี ๑ - ๕ ในโอกาสเปิดภาคการศึกษา 

ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙  โดยมีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่  คณาจารย์ และข้าราชการ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ  

ณ ลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อวันอังคารท่ี ๓ พฤษภาคม พุทธศักราช  ๒๕๕๙

พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูและพระราชทานรางวัลการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

โดยมี พลโท สิทธิพล ชินส�าราญ  ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ คณาจารย์  

อดีตอาจารย์  ข้าราชการ และนักเรียนนายร้อย  เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ  

ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๙  พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
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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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