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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�าเนินมาทรงด�านาโดยทรงรถปักด�า   
ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า   

เมื่อวันจันทร์ท่ี  ๒๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงเป็นประธาน ในงานวันพระราชทาน
ก�าเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ครบรอบ ๑๒๙ ปี ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
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    ลุสิบสองสิงหาคมอุดมมงคล

เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัย

บรมราชินีนาถของชาติไทย

พระเกียรติยศปรากฏไกลในสากล

    พระมหากรุณาธิคุณการุณย์เกื้อ

ปกแผ่เพื่อประชาไทยไปทุกหน

ศิลปาชีพช่วยไพร่ฟ้าประชาชน

ทรงขจัดความยากจนพ้นปฐพี

  ศิลป์แผ่นดินศิลป์คนยากได้ฝากชื่อ

งานฝีมือชาวนาไร่ไว้ศักดิ์ศรี

เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์

ฉลองปีบรมวงศามหามงคล

   แปดสิบสี่พรรษาราชินีนาถ

ชาว จปร. กราบพระบาทกอปรกุศล

น้อมถวายพระพรเฉลิมพระชนม์

เทพช่วยดลให้จงทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า พลโท สิทธิพล ชินส�าราญ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ข้าราชการ พร้อมทั้ งครอบครัว และนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

(พันเอก จิระ เหล่าจิรอังกูร ร้อยกรอง)

๘๔ พรรษา 
อาเศยีรวาทถวายราชสดุดี 

บรมราชนินีาถ
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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  กำญจนโหต ิ
 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

รัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง และค�าถามพ่วงท้ายเรื่องที่มาของนายกรัฐมนตรีได้ผ่านความเห็นชอบ

ของคนไทยแล้ว ต่อจากนี้ไปเราก็จะได้กฎหมายลูกที่ใช้ในการบริหารประเทศ การกระท�าใดใดที่เคยเป็น

อุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศก็จะต้องถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไข คนไทยหวังว่าความ

สุขของคนในชาติที่แท้จริงก�าลังจะเกิดขึ้นแล้ว พระพุทธเจ้าสอนชาวโลกให้รู้จักอริยสัจส่ี คือ ทุกข์ สมุทัย 

นิโรธ และมรรค ทุกข์นั้นคือความยากล�าบากไม่สบายกายไม่สบายใจ ถ้าทุกข์น้อยย่อมเป็นสิ่งที่ดี ปีนี้

ส�านกัข่าวต่างประเทศ Bloomberg ประเทศอังกฤษ รายงานดชันคีวามทกุข์ยากโดยค�านวณปัจจยัเงนิเฟ้อ

กับอัตราว่างงานของ ๗๔ ประเทศทั่วโลก พบว่า ประเทศไทย เป็นประเทศท่ีมีความทุกข์ยากน้อยท่ีสุด

ในโลก ตามด้วยประเทศสิงคโปร์ และประเทศญี่ปุ่น ส่วนประเทศท่ีถือว่ามีความทุกข์มากท่ีสุด คือ 

เวเนซุเอลา ซ่ึงปีนี้เป็นปีที่สองที่ประเทศไทยมีความทุกข์น้อยท่ีสุดในโลก จงภูมิใจเถอะครับท่ีเกิดเป็นคน

ไทย คนที่เห็นต่างก็ควรมีน�้าใจเป็นนักกีฬายอมรับความเห็นของคนส่วนใหญ่ ลดทิฐิ มานะ ให้ความร่วม

มือในการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน และก็ลองถามตัวเองดูว่า ควรจะขอบคุณผู้บริหารประเทศชุดน้ี

หรือไม่ท่ีสองปีที่ผ่านมานี้ได้ท�าให้คนไทยทุกข์น้อยท่ีสุดในโลก

ท่านสมาชิกและผู้อ่านคงแปลกใจท่ีเสนาศึกษาเล่มน้ีถึงมือท่านเร็วกว่าเล่มก่อน ๆ อย่างไม่คาด

คิด (ก.ค.-ส.ค.) ภายในเดือน ส.ค. บางท่านได้ช้าหน่อยแต่คงไม่เกิน ๑๐ ก.ย.นะครับ น่ีคือการพัฒนา

อกีก้าวหนึง่ทีพ่วกเราคณะผูจ้ดัท�าตัง้แต่ผูบ้ญัชาการโรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า จนถงึคนส่งหนงัสอื

ทั้งน�าสาร และไปรษณีย์ได้ช่วยกันท�า ต่อนี้ไปเสนาศึกษาจะถึงมือสมาชิกให้เร็วขึ้นและจะน�าเสนาศึกษา 

ลงในเวปไซต์ของ รร.จปร. ตั้งแต่เล่ม ๘๒ ตอน ๓ (พ.ค.-มิ.ย.๕๙) เป็นต้นไป โดยจะลงไว้ให้อ่าน ๒ ตอน

ติดกัน ท้ังนี้เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่สมาชิกบางท่านท่ีนิยมอ่านจากอินเตอร์เน็ต (มิได้มุ่งหวังให้

ท่านลาออกจากการเป็นสมาชิก ลาออกไม่ได้นะครับ ขอร้องครับ) ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็เพื่อให้พี่ ๆ 

ของเราที่เกษียณไปแล้วได้มีโอกาสอ่านเสนาศึกษาจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ นอกจาก

นี้เราอาจจะได้นักเขียนเพิ่มขึ้นอีกเมื่อเสนาศึกษาอยู่ในเวปไซต์ของ รร.จปร.แล้ว การพัฒนาต่าง ๆ ที่   

เกิดขึ้นน้ีก็เพราะได้รับความร่วมมือจากสมาชิกและผู้บังคับหน่วยทั่วประเทศ ๕๕๕ หน่วย เพราะ         

ศิษย์เก่า รร.จปร. ทุกคนที่ยังไม่เกษียณ นักเรียนนายร้อยทุกคน และ นตท.ทบ. ต่างรู้ดี

ว่าการเป็นสมาชิกนิตยสารเสนาศึกษา รร.จปร. น้ันเป็นหน้าท่ี เสนาศึกษามีอายุ 

๑๐๑ ปีแล้วนะครับ แล้วก็อย่าลืมอ่านกันด้วยนะครับ

         สวัสดีครับ 
                                                                                             

             พล.ต. ธัชพล  ไม้รอด  
                  บรรณาธิการนิตยสารเสนาศึกษา

เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๔  เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙
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6

ความคิดเห็นของผู้เขียนในหนังสือฉบับนี้ ไม่มีส่วนผูกพันกับทางราชการแต่ประการใด

✪  ปฏิทินการปฏิบัติงานที่ส�าคัญของ รร.จปร. .............๑๕

✪  กองทุนศิษย์เก่านักเรียนนายร้อยฯ .........................๒๑

✪  ด้วยสัตย์ปฏิญาณทหารกล้า ................................. ๒๙

✪  การทวงคืนผืนป่าและการป้องกันปราบปราม

 การลักลอบบุกรุกป่า .............................................๔๐

✪  ย้อนต�านานการสร้างคลอง

 เชื่อมสองฝั่งทะเลของโลก ...................................... ๔๖

✪  นักเรียนนายร้อยอ่านตรงนี้ ...................................๔๘

✪  มองญี่ปุ่นไทยในสงครามโลกครั้งที่ ๒ .................... ๕๔

✪  รากไทย : อยุธยา (๒) ............................................๖๒

✪  หมายเหตุแห่งสยามฯ ........................................... ๗๘

✪  ภาษาอังกฤษร่วมสมัย ...........................................๘๒

✪  เมื่อไหร่จึงควรไปพบจิตแพทย์ ................................๘๔

✪  มารู้จักช่ือและหลักเกณฑ์การก�าหนดเงิน

 ประจ�าต�าแหน่ง ................................................... ๘๙

✪  ความเครียดของคน HR ........................................ ๙๒

✪  ไฟรัก ไฟสงคราม ..................................................๙๕

✪  วาทะในสามก๊ก ..................................................๑๐๑

✪  มีของดีมาฝาก ....................................................๑๐๒

✪  เด็กแว๊นที่รัก .......................................................๑๐๕

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

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

✪  เคล็ดลับเกร็ดความรู้ ............................................๑๑๐ 

ปวงประชาเป็นสขุศานต์

✪

✪

  เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๔  เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙  

สารบัญ

ลาวสามนคร  

๖๕

ขีปนาวุธทางยุทธวิธี
ระบบต่อต้าน

๑๗

๗๒
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พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ มาทรงด�านา โดยทรงรถ
ปักด�า มี ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ดร.สุจินต์  ไชยชุมศักด์ิ  ผวจ.น.ย. พล.ท.สิทธิพล 
ชนิส�าราญ ผบ.รร.จปร. ข้าราชการ ประชาชน และนกัเรยีนนายร้อย เฝ้า ฯ รบัเสด็จ ณ  แปลงสาธติการเกษตร   
รร.จปร.  เมื่อ  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๙
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พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงน�าคณะข้าราชการ รร.จปร. และ
นนร.ชั้นปีที่ ๔  ซึ่งศึกษาวิชาประวัติศาสตร์อเมริกา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ ทัศนศึกษาสถานเอกอัครราชทูต
สหรัฐอเมริกาประจ�าประเทศไทย บริษัท แมคโดนัลไทย จ�ากัด และวังสระปทุม  ก.ท.   เมื่อ ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๙     
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พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ มาทรงเป็นประธาน ในงาน
วันพระราชทานก�าเนิด รร.จปร. ครบรอบ ๑๒๙ ปี โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ คณาจารย์ ศิษย์เก่า อดีตอาจารย์  
ข้าราชการ และนักเรียนนายร้อย เฝ้า ฯ รับเสด็จ ณ หอประชุม รร.จปร. เมื่อ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
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กิจกรรมทั่วไป
ความสัมพันธ

๕

๒ - ๔ พล.ท.สิทธิพล ชินส�าราญ ผบ.รร.จปร. 
เป็นประธานในพิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาท  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบรอบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน  
๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๗  รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และ
ประกอบพิธีบ�าเพ็ญกุศลถวายเทียนพรรษาและเวียน
เทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ พุทธศาสนสถาน  
รร.จปร. เมื่อ  ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙

๑ พล.ท.สทิธพิล  ชนิส�าราญ  ผบ.รร.จปร. น�าคณะนายทหารชัน้ผูใ้หญ่
พร้อมคู่สมรสและ นนร. บันทึกแถบวีดิทัศน์ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จ
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถ  เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา  
๗  รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙   ณ ห้องส่ง ๔ ททบ.  เมื่อ ๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๙

๑

๒ ๓

๔
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กิจกรรมทั่วไป
ความสัมพันธ

๕ - ๗ พล.อ.ธีรชัย  นาควานิช ผบ.ทบ. ประธานกรรมการอ�านวยการกองทุนพัฒนา รร.จปร. น�าศิษย์
เก่า รร.จปร. คณะข้าราชการ และนนร. ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่อดีตครู อาจารย์ และนายทหารปกครอง ในพิธี
มุทิตาจิต งานรั้วแดงก�าแพงเหลือง  ณ หอประชุม รร.จปร. เมื่อ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

๕

๖ ๗
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๑๑ - ๑๓ พล.ท.สิทธิพล  ชินส�าราญ ผบ.รร.จปร. เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะ และจุด       
เทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๗  รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  ณ  หอประชุม รร.จปร.  เมื่อ ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๕๙

๘ - ๑๑ พล.ท.สิทธิพล  ชินส�าราญ ผบ.รร.จปร. 
น�าคณะข้าราชการ  รร.จปร. และ สมาชิกสมาคมแม่
บ้าน ทบ. สาขา  รร.จปร. เข้าร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยาน
ปลูกป ่าเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม  
พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๙  ณ พืน้ที่
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และเขาฝาละมี  
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่านครนายก เมื่อ ๑๒ 
สิงหาคม  ๒๕๕๙

กิจกรรมทั่วไป
ความสัมพันธ

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒ ๑๓
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การแข่งขันกีฬาประเพณี โรงเรียนทหารต�ารวจ ครั้งที่ 
๕๔ ประจ�าปี ๒๕๕๙ ในปีนี้ โรงเรียนนายเรือ ได้รับเกียรติเป็น
เจ้าภาพจดัการแข่งขนั  ระหว่างวนัที ่๖ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
ณ  สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และสนามกีฬา
โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ
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นักเร�ยนนายรอย
กิจกรรม

ผลการแข่งขนัโรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า ได้
รบัรางวลัถ้วยชนะเลศิคะแนนรวม และรางวลัชนะเลศิกฬีา
รักบี้ฟุตบอล บาสเกตบอล และกรีฑา ส่วนกีฬาฟุตบอล
ครองถ้วยชนะเลิศร่วมกัน ระหว่างโรงเรียนนายเรือกับ
โรงเรยีนนายร้อยต�ารวจ

ส�าหรบัการแข่งขันกฬีาประเพณี โรงเรยีนทหารต�ารวจ 
ครั้งที่ ๕๕ ประจ�าปี ๒๕๖๐ ทางโรงเรียนนายเรืออากาศ    
นวมนิทกษตัรยิาธริาช ได้รบัเกยีรตเิป็นเจ้าภาพต่อไป
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๑. วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา 
๐๘.๐๐ น. พลเอกหญงิ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนิน ทรงร่วม
กิจกรรมการเรียนการสอน วิชาประวัติศาสตร์อเมริกา 
ของนักเรียนนายร้อย ช้ันปีที่ ๔ ณ กองวิชาประวัติ 
ศาสตร์ ส่วนการศกึษา โรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๒. วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา 
๐๙.๐๐ น. พลเอก ปรีชา  จันทร์โอชา ปลัดกระทรวง
กลาโหม ตรวจเย่ียมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการ
บรรจใุหม่ชัน้สญัญาบตัร ของ ส�านกังานปลัดกระทรวง
กลาโหม รุน่ที ่๓ ณ โรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 

๓. วันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา  
๑๕.๓๐ น. พลเรือเอก ประสาน  สุขเกษตร รอง          
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน ในพิธีเปิดการ
แข่งขนักฬีาโรงเรยีนทหาร - โรงเรยีนต�ารวจ ครัง้ที ่๕๔ 
ประจ�าปี ๒๕๕๙ ณ สนามราชนาวีสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี

๔. วนัพฤหสับดทีี ่๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา 
๑๖.๐๐ น. พลโท สิทธิพล ชินส�าราญ ผู้บัญชาการ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า น�านายทหารชั้น
ผูใ้หญ่ ผูบ้ญัชาการหน่วยขึน้ตรง โรงเรยีนนายร้อยพระ
จลุจอมเกล้า ผูอ้�านวยการ กองฝ่ายเสนาธิการ โรงเรยีน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า พร้อมคู่สมรส และนักเรียน
นายร้อย บันทึกแถบวีดิทัศน์กล่าวถวายพระพรชัย 
มงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
เนือ่งในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา ๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๙                
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 

๕. ระหว่างวนัที ่๑๓ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
รุ่นท่ี ๓๔ จ�านวน ๙๙ คน ฝึกประสบการณ์ทางทหาร 
ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๖. วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
เวลา ๑๔.๓๐ น. พลเรือเอก ประสาน  สุขเกษตร รอง
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน ในพิธีปิดการ
แข่งขนักฬีาโรงเรยีนทหาร - โรงเรยีนต�ารวจ ครัง้ที ่๕๔ 
ประจ�าปี ๒๕๕๙  ณ สนามราชนาวีสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี

๗. วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา 
๐๘.๐๐ น. พลโท สิทธิพล  ชินส�าราญ ผู้บัญชาการ
โรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า เป็นประธาน ในพธิี
บ�าเพ็ญกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 
และการจัดกิจกรรมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติเน่ืองใน
โอกาสพระราชพธิมีหามงคลทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้า 
อยู ่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ 
บรมราชนีินาถ ทรงมพีระชนมาย ุ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม 
๒๕๕๙ ณ พุทธศาสนสถาน โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า

๘. วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา 
๑๓.๓๐ น. พลเอก พอพล มณรีนิทร์ รองปลัดกระทรวง
กลาโหม เป็นประธาน ในพิธีปิดหลักสูตรการฝึกอบรม
ข้าราชการบรรจุใหม่ชั้นสัญญาบัตร ของ ส�านักงาน
ปลดักระทรวงกลาโหม รุน่ที ่๓ ณ หอประชมุโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ปฏิทินกิจกรรม 
รร.จปร. ที่ส�ำคัญ 
ตัง้แต่ ๑ กรกฎาคม - ๓๑ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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๑๓.๐๐ น. พลเอกหญงิ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนิน ทอดพระ 
เนตรและตดิตามความก้าวหน้าโครงการเกษตรรวมใจ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ ณ โรงเรียนทหารการ
สัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

๑๖. วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ พลเอก
หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชด�าเนิน เป็นองค์ประธาน ในงาน
วันพระราชทานก�าเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม 
เกล้า ครบรอบ ๑๒๙ ปี ณ โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 

๑๗. ระหว่างวนัที ่๘ - ๒๑ สงิหาคม ๒๕๕๙ 
นกัเรยีนแพทย์ทหาร วทิยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุ 
เกล้า ชั้นปีท่ี ๒ รุ่นท่ี ๔๑ จ�านวน ๑๐๐ คน ฝึกและ
ศึกษาวิชาทหาร ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๑๘. วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา 
๑๓.๐๐ น. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ร่วมกับ 
มูลนิธิร่วมใจภักด์ิรักษ์ป่าไทย จัดกิจกรรมโครงการ
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 
ในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 
๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณตรงข้ามสนาม
ฝึกผู้น�าหน่วย ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 

๑๙. วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา 
๑๙.๒๙ น. พลโท สิทธิพล  ชินส�าราญ ผู้บัญชาการ
โรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า เป็นประธาน ในพธิี
ถวายเครือ่งราชสกัการะ และจดุเทยีนชยัถวายพระพร 
เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๗ รอบ 
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุม โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า

๒๐. วันศกุร์ที ่๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๙ โรงเรยีน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า สนับสนุนนักเรียนนายร้อย                 
ร่วมริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ และร่วมเป็น
เจ้าหน้าท่ีในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียน
ชยัถวายพระพรชยัมงคล และถวายราชสดดุเีฉลมิพระ
เกียรติฯ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

๙. ระหว่างวนัที ่๑๕ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
นกัเรยีนแพทย์ทหาร วทิยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุ 
เกล้า ชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๔๐ จ�านวน ๑๐๐ คน  ฝึกและ
ศึกษาวิชาทหาร ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๑๐. วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
เวลา ๑๔.๓๐ น. พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตน  
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนิน 
ทรงเป็นองค์ประธาน ในพิธีด�านาโดยรถปักด�า ประจ�า
ปี ๒๕๕๙ ณ แปลงนาสาธิตการเกษตร โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า

๑๑. วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกมุาร ีเสดจ็พระราชด�าเนนิ ทรงน�าคณะข้าราชการ 
และ นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม 
เกล้า (น.๑๔, นนร.๓๓) จ�านวน ๔๗ นาย เดินทางไป
ทัศนศึกษา ณ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา
ประจ�าประเทศไทย, บริษัทแมคไทย จ�ากัด และวัง  
สระปทุม

๑๒. วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
เวลา ๐๘.๓๐ น. พลตรี ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ รองเจ้า
กรมยุทธศึกษาทหารบก และคณะ เดินทางมาตรวจ
เยี่ยมและให้ค�าแนะน�างานด้านประกันคุณภาพ     
การศึกษา ณ ห้องประชุมกองบัญชาการโรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า

๑๓. วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
ได้น�านักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๓ จ�านวน ๕๙๑ 
นาย พร้อมข้าราชการ จ�านวน ๖๐ นาย เดินทางมา
เยี่ยมชมกิจการและ ดูงาน ณ โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 

๑๔. วนัองัคารที ่๒ และ ๙ สงิหาคม ๒๕๕๙ 
เวลา ๐๘.๐๐ น. พลเอกหญงิ สมเดจ็พระเทพรตันราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชด�าเนิน ทรง
ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาประวัติศาสตร์
อเมริกา ของ นักเรียนนายร้อย ช้ันปีที่ ๔  ณ กองวิชา
ประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า

๑๕. วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา 

เสนาศึกษา       เ
สนาศึกษา   เสนา

ศึกษา      เสนาศ
ึกษา 

          เสนาศึกษ
า   เสนาศึกษา  เ

สนาศึกษา     เสน
าศึกษา   

เสนาศึกษา     เส
นาศึกษา  เสนาศ

ึกษา       เสนาศึก
ษา 

           เสนาศึก
ษา     เสนาศึกษา

        เสนาศึกษา
 

     เสนาศึกษา   
  เสนาศึกษา     เ

สนาศึกษา     เสน
าศึกษา 

           เสนาศึก
ษา     เสนาศึกษา

     เสนาศึกษา   
  เสนาศึกษา     เ

สนา



17เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๔ เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙  

ปวงประชาเป็นสขุศานต์

ร้อยโทหญิง ฉัฐรภรณ์  ยศสุนทร : ผู้เรียบเรียง

เสนาศึกษา

เนือ่งจากมหาอทุกภยัเมือ่ปลายปี พ.ศ.
๒๕๕๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนทรัพย์ จ�านวน 
๘๔ ล้านบาท ตั้งมูลนิธิอุทกพัฒน์ พร้อมให้ใช้     
พระมหาพิชัยมงกุฎเป็นเครื่องหมายประจ�ามูลนิธิฯ

ช่ือของมูลนิธิอุทกพัฒน์ น�ามาจากค�า ๒ ค�า
รวมกัน คือ “อุทก” แปลว่า “น�้า” ขณะที่ “พัฒน์”    
มาจากค�าว่าพัฒนา มีความหมายว่า มูลนิธิเพื่อการ
พัฒนาเรื่องน�้า และถือเป็นมูลนิธิเกี่ยวกับน�้ามูลนิธิ
แรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน   
ให้อยูใ่นพระบรมราชปูถมัภ์ โดยสมเดจ็พระเทพรตัน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน
กรรมการกิตติมศักดิ์ 

มลูนธิฯิ ได้น้อมน�าแนวพระราชด�ารแิละหลกั
การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็น
แนวทางด�าเนินงานของมูลนิธิฯ โดยเฉพาะในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน�้า ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่ท�างานด้านน�้าเพื่อให้การบริหารจัดการน�้าของ
ประเทศเป็นไปในทิศทางถูกต้อง เหมาะสม และ

สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ระบบการบริหารจัดการ 
น�้าของประเทศค่อนข้างมีปัญหาตั้งแต่แม่น�้าสาย   
ใหญ่ ๆ จนถึงน�้าในชุมชน  

โครงการประกวดพี่น�าน้องรักษ์น�้าตามแนว
พระราชด�าริ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มูลนิธิฯ ได้ด�าเนิน
การร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาค
เอกชน โดยเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และจัด
ประกวดต่อเนื่องมาตลอดทุกปี โครงการนี้เป็น

กับโครงการประกวดพี่น�าน้องรักษ์น�้า 
ตามแนวพระราชด�าริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภาพขณะกลุ่มเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบได้มาเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
และพิธีประกาศผล วันที่ ๒๖-๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ 

ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอ�า จ.เพชรบุรี
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โครงการที่สนับสนุนให้เยาวชนไทยอายุระหว่าง  
๑๒-๒๕ ป ี  ได ้ ร ่ วมแลกเปลี่ ยน เ รี ยนรู ้ จ าก
ประสบการณ์ตรง ในพื้นที่จริง เกิดเครือข่ายเยาวชน
ร่วมกันบริหารจัดการน�้า ตามแนวพระราชด�าริ 
กิจกรรมโครงการจะมีการถ่ายทอดความรู ้ความ
เข้าใจ และน�าเทคโน โลยีไปใช้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้า กลุ ่มเยาวชนท่ีชนะเลิศจะได้รับโล่
พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ 
• ผู้แทนกลุ่มเยาวชนในชุมชน หรือเยาวชน

ในสถานศึกษา จะต้องมีอายุระหว่าง ๑๒-๒๕ ปี    
(ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๔๗ ณ วันที่
สมคัรเข้าร่วมโครงการ) โรงเรยีนหรอืชมุชนละ ๖ คน

• ด�าเนินโครงการด้านการจัดการทรัพยากร
น�า้ชมุชน ภายในสถานศกึษาหรอืชมุชนของตน และ
ทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการอย่าง  
ต่อเนื่องทั้งระดับภาคและระดับประเทศ

• เป็นโครงการที่น้อมน�าแนวพระราชด�าริไป
ปรับใช้ในการจัดการทรัพยากรน�้าของโรงเรียนและ/
หรือชุมชน

• เป็นโครงการท่ีริเร่ิมมาอย่างน้อย ๑ ปี หรือ
เป็นโครงการทีข่ยายผลจากโครงการเดมิท่ีมอียู ่และ
ขับเคลื่อนโดยเยาวชนอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ มูลนิธิฯ ได้

ประกาศผลและมอบรางวัลผู้ชนะการประกวด “พี่
น�าน้องรักษ์น�้า ตามแนวพระราชด�าริ พ.ศ. ๒๕๕๘” 
ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอ�า 
จ.เพชรบุรี ซึ่งมีคณะครูและนักเรียน โรงเรียนต่าง ๆ 
เยาวชน และผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน เข้าร่วมงาน

โครงการประกวดพี่น�าน้องรักษ์น�้า ตามแนว
พระราชด�าริ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีกลุ่มเยาวชนผ่านเข้าสู่
รอบตัดสินจ�านวน ๙ กลุ่ม จากทั้งหมด ๔๐ กลุ่ม ซึ่ง
คณะท�างานและกรรมการตัดสิน ได้เดินทางไป
ติดตามผลการด�าเนินงานของกลุ่มเยาวชนทั้ง ๙ 
กลุ่มในพื้นที่ จากนั้นกลุ่มเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบได้
มาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายและพิธีประกาศผล ระหว่าง
วันที่  ๒๖-๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ อุทยานสิ่ง
แวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอ�า จ.เพชรบุรี เพื่อ
น�าเสนอผลส�าเร็จของโครงการ รวมทั้งแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน ระหว่างรุ่นพี่กับ  
รุ่นน้อง พร้อมกับศึกษาดูงานที่โครงการสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี และโครงการศึกษา
วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ จ.เพชรบุรี

ส�าหรับผู้ชนะเลิศโครงการประกวดพี่น�าน้อง
รักษ์น�้า ตามแนวพระราชด�าริ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้แก่ 
โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กรุงเทพฯ ซึ่ง     
โดดเด่นในเรื่องการตั้งเครือข่ายบริหารจัดการน�้า   

ภาพกลุ่มเยาวชนโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กรุงเทพฯ 
ผู้ชนะเลิศโครงการประกวดพี่น�าน้องรักษ์น�้า ตามแนว

พระราชด�าริ พ.ศ.๒๕๕๘
ภาพการบ�าบัดน�้าเสียจากครัวเรือน ก่อนไหลลงสู่บึงหนองบอน 

พื้นที่โครงการแก้มลิงตามแนวพระราชด�าริ
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ในชุมชน ร่วมฟื ้นฟูทางน�้าเข้าออกของแก้มลิง  
หนองบอน ร่วมกันก�าจัดวัชพืชและบ�าบัดน�้าเน่าเสีย 
โดยใช้ถังดักไขมันและธรรมชาติบ�าบัดธรรมชาติ 
ส่วนรางวัลรองชนะเลิศ มีกลุ่มเยาวชนได้รับรางวัล 
๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแกนน�าเยาวชนเพาะพันธุ์กล้าไม้
ต�าบลขุนควร อ.ปง จ.พะเยา ซึ่งด�าเนินงานอนุรักษ์
และฟื้นฟูป่าต้นน�้า และสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น 
และกลุ่มเยาวชนคนดีศรีสวนพล ท�าดีถวายในหลวง 
จ.นครศรีธรรมราช ด�าเนินงานรักษาแหล่งน�้าใน
ชุมชนเพื่อแก้ปัญหาน�้าแล้งน�้าหลาก โดยการสร้าง
ฝายมีชีวิตร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภายนอก 
ช่วยให้แหล่งน�้ามีระบบนิเวศดีขึ้น

กลุม่เยาวชนโรงเรยีนมธัยมสวุทิย์เสรอีนสุรณ์ 
กรุงเทพฯ ผู ้ชนะเลิศโครงการประกวดพี่น�าน้อง   
รักษ์น�้า ตามแนวพระราชด�าริ พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น มี
จุดเริ่มต้นจากเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ กรุงเทพฯ เกิด
อทุกภยัครัง้ใหญ่ ประชาชนประสบปัญหาทัง้น�า้ท่วม

และน�้าขังจนเน่าเสีย ท�าให้กลุ่มเยาวชนสิ่งแวดล้อม
ศึกษา  เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Eco Students) 
โดยโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ร่วมกับชุมชน 
๔ แห่งในพื้นที่คือ ชุมชนศาลาลอย ชุมชนคลอง
มะขามเทศ ชุมชนบึงหนองบอน ชุมชนหมู่บ้านเสรี 
ส�านกั งานเขตประเวศ และบรษิทั รโิก้ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด ร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งใน
โรงเรียน ชุมชน หน่วยงานราชการ และเอกชน

กลุ่มเยาวชนฯ ใช้ชุมชนเป็นห้องเรียน โดย
มลูนธิิอุทกพฒัน์ฯ ภายใต้โครงการประกวดพีน่�าน้อง
รักษ์น�้าตามแนวพระราชด�าริ ได้เข้าไปสนับสนุน
ความรูใ้นการบรหิารจดัการน�า้ตามแนวพระราชด�าร ิ
เช ่น การบ�าบัดน�้าเสียโดยใช ้ธรรมชาติบ�าบัด
ธรรมชาติ การท�าถังดักไขมันในครัวเรือน และเชื่อม
โครงข่ายน�้า วิเคราะห์และเริ่มด�าเนินงานแก้ปัญหา
เชิงพื้นที่ จนเกิดผลส�าเร็จในโรงเรียน และขยายผล
ไปสู่ชุมชน

ในปี ๒๕๕๙ นี้ กลุ่มเยาวชนโรงเรียนมัธยม
สุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ได้ขยายผลด�าเนินงานบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้าชุมชนตามแนวพระราชด�าริ 
ฟ ื ้นฟูและพัฒนาแหล่งน�้าในพื้นที่  ไปยังคลอง
สาธารณะบริเวณหมู ่บ้านเสรี คลองมะขามเทศ 
คลองศาลาลอย รวมทั้งบ�าบัดน�้าเสียจากครัวเรือน 
ก่อนไหลลงสู่บึงหนองบอน พื้นที่โครงการแก้มลิง
ตามแนวพระราชด�าริ อีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ตัวอย่างความส�าเร็จ  

ภาพถังดักไขมันในครัวเรือน และการใช้จุลินทรีย์น�า้หยด
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การบริหารจัดการน�้าตามแนวพระราชด�าริของกลุ่ม
เยาวชนฯ ประกอบด้วย

- คลองอีแว เป็นคลองขุดความยาว ๕๐๐ 
เมตร สามารถใช้เรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน 
ปรับสภาพดินเปรี้ยวจนสามารถปลูกพืชผสมผสาน
ได้ พื้นที่ทดลองบ�าบัดน�้าเสียด้วยวิธี “ธรรมชาติ
บ�าบัดธรรมชาติ” เช่น ผักตบชวา จอกหูหนู เครื่อง
เติมอากาศ ก่อนปล่อยน�้าลงคลองมะขามเทศ

- คลองศาลาลอย - มสัยดิอ้ามาน่าตุล้อสิลาม 
เป็นพืน้ทีข่ยายผลบ�าบดัน�า้เสยี ฟ้ืนฟคูลอง ตดิตัง้ถงั
ดักไขมันในครัวเรือน และจุลินทรีย์น�้าหยด

โครงการประกวดพี่น�าน้องรักษ์น�้าตามแนว
พระราชด�าริของมูลนิธิอุทกพัฒน์ จึงไม่เป็นเพียงแต่

โครงการประกวดที่มีคุณประโยชน์ต่อเยาวชนซึ่งถือ
เป็นคนรุ ่นใหม่ของประเทศไทยเท่านั้น แต่ยัง
สามารถน�าไปใช้แก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้าในชุมชนได้จริงอีกด้วย นับเป็นพระ
มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่
มีต่อพสกนิกรชาวไทย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://utokapat.org/index.htmlเสนาศึกษา       เ
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รีตนมฐรักยาน าชอโรทนจั ธทยุะรป กอเลพ

”นทแบอตงอตยทไนค ยทไนป็เ“ ”นทแบอตงอตยทไนค ยทไนป็เ“

๑. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย

๒. ซ�อสัตย  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพ�อสวนรวม

๓. กตัญูตอพอแม  ผูปกครอง  ครูบาอาจารย

๔. ใฝหาความรู  หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรง  และทางออม

๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

๖. มีศีลธรรม  รักษาความสัตย  หวังดีตอผูอ�น  เผ�อแผและแบงปน

๗. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง

๘. มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ

๙. มีสติรูตัว  รูคิด  รูทำ  รูปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

๑๐. รูจักดำรงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ

    พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  รูจักอดออมไวใชเม�อยามจำเปน  มีไวพอกินพอใช

    ถาเหลือก็แจกจายจำหนาย  และพรอมท่ีจะขยายกิจการเม�อมีความพรอม  เม�อมีภูมิคุมกันท่ีดี

                        ๑๑. มีความเขมแข็งทั้งรางกาย  และจิตใจ  ไมยอมแพตออำนาจ

                             ฝายต่ำหรือกิเลส  มีความละอายเกรงกลัวตอบาปตามหลัก

                             ของศาสนา

                       ๑๒. คำนึงถึงผลประโยชนของสวนรวม  และของชาติมากกวา

                             ผลประโยชนของตนเอง

                           

คานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
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เสนาศึกษา

พ.อ.หญิง วันดี  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

ด้วยสัตย์ปฏิญาณทหารกล้า

- (ต่อจากเล่มที่แล้ว) -

ตอน นายร้อยส�ารอง : นายทหารอาสาสงคราม (๑)

ร้อยตรี ชัยฤกษ์ อภัยวงศ์ (นักเรียนนายร้อย
ส�ารองทหารบก รุ่นที่ ๓ หมายเลขประจ�าตัว ๓๐๓ 
๐๘) ชนะเลิศในการออกแบบเครื่องหมายสโมสร
นายร้อยส�ารอง ซึ่งเป็นตราอาร์มที่แปลกตาไม่
เหมือนใคร

ร้อยตรี สนอง ทวีทรัพย์ (นักเรียนนายร้อย
ส�ารองทหารบก รุ่นที่ ๓ หมายเลขประจ�าตัว ๓๐๓ 
๔๓) ชนะเลิศในการเสนอค�าขวัญที่ว่า พล� สงฺฆสฺส 
สามคฺคี

ภายในโล่มีกระบี่ไขว้ประทับด้วยกงจักร
และดาวตรงกึ่งกลางรอยไขว้

มีอักษรบาลี “พลํ สงฺฆสฺส สามคฺคี”
ใต้กระบี่ไขว้มีช่อชัยพฤกษ์รองรับ
ที่มาของตราสัญลักษณ์ เกิดจากการจัดตั้ง

สโมสรนายร้อยส�ารองใน พ.ศ. ๒๔๙๑ ซึ่งมีการ
ประกวดออกแบบเครื่องหมายและค�าขวัญของ
สโมสร
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 เมื่อท่านรู้ว่า เรา ดีมีประโยชน์
ใช่คนโฉดชั่วเขลาเปล่าไฉน
ก็เหมือนสีหมอกม้าอาชาไนย
เมื่อมีภัยขี่ออกสู้หมู่ไพรี

“เรา” ในที่นี้หมายถึง นายร้อยสํารอง หรือ 
นายทหารอาสาสงคราม หลักสูตรนายร้อยส�ารอง
ทหารบกเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขการขาดแคลนต�าแหน่ง
นายทหารสัญญาบัตรในยามสงครามตามนโยบาย
ของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ผู้บัญชาการทหารบก
ที่ว่า

คนไทยทุกคนต้องมีหน้าที่ช ่วยกันรักษา
เอกราชอธิปไตยไว้เช่นเดียวกับ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา 
ยาย ของไทยเราที่ได้สร้างเป็นตัวอย่างไว้ ทุกคนไม่
ว่าชายหรอืหญงิ ทหาร ต�ารวจ หรอืพลเรอืน ท�าอะไร
ได้ต้องท�า ช่วยอะไรได้ต้องช่วย บ้านเมืองใดที่อยู่ใน
ภาวะสงคราม คนในชาติต้องเข้มแข็ง มีระเบียบ มี
วินัย ต้องมีความรู้ในเร่ืองการยุทธ โรงเรียนนายร้อย
ส�ารองทหารบกจึงถือก�าเนิดเม่ือ ๑๕ เมษายน 
๒๔๘๕ เพือ่ผลติชายฉกรรจ์ให้รูเ้รือ่งการยทุโธปกรณ์
โดยหลักสูตรเร่งรัด

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๕ หลังจาก
ญ่ีปุ่นบุกขึ้นประเทศไทยแล้ว ๕๙ วัน วิทยุประกาศ

จอมพล ป. พิบูลสงคราม
ผู้ให้ก�าเนิดนายร้อยส�ารอง

และโทรทัศน์กระจายข่าวทั่วประเทศว่า กรมยุทธ
ศึกษาทหารบกประกาศรับสมัครชายฉกรรจ์เข้าเป็น
นักเรียนนายร้อยส�ารองตามวัยและวุฒิที่ราชการ
ก�าหนด เพื่อรับการศึกษาอบรมภาควิชาการ ๑ ปี 
และภาคปฏิบัติราชการสนามอีก ๖ เดือน โดยมีข้อ
สัญญาว่า “ออกรับราชการหน่ึงปี แล้วปลดเป็น
นายทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด เดือนละ ๒๕ 
บาท”

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ - ๑๔ มีนาคม พ.ศ. 
๒๔๘๕ ชายฉกรรจ์จากที่ต่าง ๆ ทั้งในพระนครและ
ต่างจังหวัดประมาณ ๑,๒๑๓ คน เดินทางมากรม
ยุทธศึกษาทหารบกเพื่อสมัครสอบคัดเลือกเป็น
นักเรียนนายร้อยส�ารอง และสอบผ่านการคัดเลือก
ไว้เพียง ๔๐ คน

วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๕ โรงเรียน
นายร้อยส�ารองทหารบก ซึ่งขึ้นการปกครองกับ
โรงเรียนนายร้อยทหารบก เปิดการศึกษาโดยมี
นกัเรยีนนายร้อยส�ารองทหารบก รุน่ที ่๑ จ�านวน ๔๐ 
นาย และนักเรียนนายเรือฝ่ายพรรคนาวิกโยธินซึ่ง
ฝากเรยีนอีก ๕ นาย ฝึกอบรมอย่างเร่งด่วนเป็นเวลา 
๑ ปี ก่อนส่งไปฝึกตามเหล่าอีก ๖ เดือน โดยใช้ครู
อาจารย์ชุดเดียวกับที่ฝึกสอนนักเรียนนายร้อย และ
มีร้อยเอก ส�าราญ  แพทยกุล เป็นผู้บังคับหมวด 
นักเรียนนายร้อยส�ารองทหารบกรุ่นแรกส�าเร็จการ
ศึกษาออกรับราชการเป็นว่าที่ร้อยตรีเมื่อวันที่ ๑ 
กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๖

ค�าอวยพรของผู้ให้ก�าเนิดนายร้อยส�ารอง ใน
วนัมอบประกาศนยีบตัรทีท่�าเนยีบรฐับาลเมือ่วนัที ่๒ 
กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๖ ว่า “ขอให้เป็นจอมพล       
ทุกคน”

นายร้อยส�ารองทหารบก รุ ่นที่ ๑ ได้สร้าง
เกียรติประวัติให้แก่รุ่นจนเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับ
บญัชาในระดบัสงู บางคนแสดงความสามารถดเีด่น
จนผู ้บังคับบัญชาส่งตัวไปศึกษาเพิ่มเติมในต่าง
ประเทศ
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นักเรียนนายร้อย รุ่นที่ ๒ เปิดรับสมัครเมื่อ
ต้นเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๘๖ และคัดเลือกไว้
จ�านวน ๒๔๑ คน ระยะเวลาการศึกษา น้อยกว่ารุ่น
ที่ ๑ คือใช้เวลาศึกษาและฝึกอบรมเกือบ ๑ ปี และ
ส�าเรจ็การศกึษารบัพระราชทานยศว่าท่ีร้อยตรใีนวนั
ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ ตรงกับวันท่ีนักเรียน
นายร้อยส�ารอง รุ่นที่ ๓ จ�านวน ๒๔๐ นาย รายงาน
ตัวต่อผู้บังคับกองนักเรียนนายร้อยส�ารองทหารบก

การศึกษาของนักเรียนนายร้อยส�ารอง รุ่นที่ 
๓ เป็นไปด้วยความยากล�าบาก และเสี่ยงภัย เพราะ
อยู่ในช่วงของสงครามมหาเอเชียบูรพา การโจมตี
ทางอากาศของฝ่ายสัมพันธมิตรรุนแรง จนต้องย้าย
กรมยุทธศึกษาทหารบกไปอยู่เพชรบูรณ์ นักเรียนรุ่น
นี้ต้องไปใช้ชีวิตอยู่ท่ี “ป่าแดง” เป็นเวลาประมาณ 
๘ เดือน ก่อนแยกไปรับการศึกษาเพิ่มเติมที่เหล่า
ต่าง ๆ สงครามยังไม่สงบ กองทัพไทยยังต้องการ
นายร้อยส�ารองซึ่งมีประโยชน์และมีค่าต่อการรบ ดัง
นั้นวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ นักเรียนนาย
ร้อยส�ารอง รุ่นท่ี ๓ ออกรับราชการเป็นนายทหาร 
และรับราชการได้เพียง ๗ เดือน ๑๖ วัน ญี่ปุ ่น
ประกาศยอมจ�านนต่อสัมพันธมิตรโดยไม่มีเงื่อนไข
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ อีก ๔ วันต่อ
มา (๑๖ สิงหาคม) ประเทศไทยประกาศสันติภาพ
และให้ถือว่าการประกาศสงครามท่ีแล้วมาเป็น
โมฆะ ส่งผลให้การผลิตนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด
หมดความจ�าเป็น กลายเป็นปัญหานายทหารเกิน
อัตรา ทั้ง ๆ ที่นายร้อยส�ารองรุ่นท่ี ๑ - ๓ เป็นนาย
ทหารที่ผ่านศึกแทบทุกนาย บางนายเสียชีวิตใน
สนามรบ

วนัที ่๑ มนีาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ นายร้อยส�ารอง
ทั้ง ๓ รุ่น จ�านวน ๕๒๑ นาย ถูกปลดประจ�าการเมื่อ
รุ่นที่ ๓ ออกรับราชการได้ ๑ ปี ๒ เดือน นายร้อย
ส�ารองรุ่นที่ ๑ และ ๒ ถูกปลดประจ�าการเพราะ
ความจ�าเป็นของกองทัพบก และเดินทางกลับ
ภูมิล�าเนาโดยขาดพาหนะ ส่วนบ�าเหน็จเงินทดแทน

คนละ ๑,๕๐๐ บาทได้รับในภายหลัง ส�าหรับรุ่นที่ 
๓ ถูกปลดตามเงื่อนไข คือ ได้รับเบี้ยหวัดเดือนละ 
๒๕ บาท

ในช่วงที่ปลดประจ�าการได้มีนายร้อยส�ารอง
กลุ่มหน่ึง มีความคิดที่จะรวบรวมนายร้อยส�ารองไว้
เป็นปึกแผ่น สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ โดยได้รวม
หุน้คนละ ๑๐๐ บาท จากเงินทดแทนทีไ่ด้รบั ตัง้เป็น
บริษัทใช้ชื่อว่าบริษัท นรสิงห์ จํากัด ซึ่งตรงตัวย่อ 
นส. แต่ความคิดนี้ยังไม่ได้ลงมือกระท�า เนื่องจาก 
วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ วิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยประกาศรบัสมคัรนายทหารทีส่�าเรจ็
การศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยส�ารอง และนาย
ทหารที่เลื่อนฐานะจากชั้นประทวน เข้ารับการอบรม
เพือ่บรรจใุนกรมศลุกากร ต�ารวจ สหกรณ์ ราชทณัฑ์ 
และกระทรวงพาณิชย์ โดยดูระเบียบการและข้อ
สัญญาได้ที่กรมสารวัตรทหาร (ต่อมาคือ กรมรักษา
ดินแดน) มีนายร้อยส�ารองมาสมัคร ๔๐๐ คน เรียก
ว่า “กองนายร้อยสํารอง” เร่ิมการอบรมเมื่อวันที่ ๑ 
สงิหาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ แบ่งเป็น ๕ ตอน ตอนละ ๘๐ 
นาย คือ   

๑. ตอนศุลกากร (นายทหารสารวัตรและ
นายร้อยส�ารอง) 

๒. ตอนตํารวจ (นายร้อยส�ารองและนาย
ทหารสารวัตร)

๓. ตอนพาณิชย์ (นายร้อยส�ารอง)
๔. ตอนสหกรณ์ (นายทหารเลือ่นฐานะจาก

นายทหารประทวน และนายร้อยส�ารอง)
๕. ตอนราชทัณฑ์ (นายร้อยส�ารอง)
ระหว่างการอบรมได้รับเงินค่าช่วยค่าครอง

ชพี (เงินเดือน) เท่ากบัเป็นนายทหารประจ�าการ เมือ่
ผ่านการอบรม ๖ เดือน ก็ได้รับการบรรจุตามกรม
กองต่าง ๆ ในต�าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ชั้นสัญญาบัตร

หลงัจากรฐับาล ปรดี ี พนมยงค์ (๒๔ มนีาคม 
- ๒๓ สิงหาคม ๒๔๘๙) ประกาศเรียกอบรม รัฐบาล 
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พลเรือตรี ถวัลย์  ธ�ารงนาวาสวัสดิ์ (๒๓ สิงหาคม 
๒๔๘๙ - ๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๐) ประกาศสั่ง
ลอยแพกองนายร้อยส�ารองด้วยเหตผุลว่า หมดความ
จ�าเป็นที่จะใช้กองนายร้อยส�ารองเนื่องจากไม่มีงบ
ประมาณ และปลดเพื่อตัดปัญหาภาระผูกพันอันมี
มาแต่รัฐบาลก่อน แต่พลเรือตรี สังวร  สุวรรณชีพ 
สารวัตรใหญ่ทหาร คัดค้านมติรัฐบาล จึงท�าให้กอง
นายร้อยส�ารองถูกโอนจากกรมสารวัตรทหารไปขึ้น
ตรงต่อกระทรวงการคลัง งบประมาณของกองนาย
ร้อยส�ารองยืดไปอีก ๑ ปี แต่ลดเหลือเดือนละ ๘๐ 
บาทต่อคน และให้ไปท�าหน้าที่ในกองตรวจภาษี
อากร กระทรวงการคลัง ประมาณ ๒ ปี

เมือ่ จอมพล ป. พบิลูสงคราม ได้กลบัมาเป็น
นายกรัฐมนตรีอีกครั้ง (๘ เมษายน ๒๔๙๑ - ๑๖ 
กันยายน ๒๕๐๐) ท่านรับทราบสภาพและภาวะ
ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของนายร้อยส�ารองท่ีสังกัด
กองตรวจภาษีอากรยังไม ่ได ้รับการบรรจุ เป ็น
ข้าราชการประจ�า และกองตรวจภาษีอากรจะถูก  
ยุบในเดือนธันวาคม ๒๔๙๑ จึงสั่งการให้กระทรวง
ต่าง ๆ รับตัวนายร้อยส�ารองไปอบรมซึ่งมีท้ังฝ่าย
ต�ารวจและพลเรอืน เพ่ือจะได้มคีวามรู ้ความสามารถ 
โดยเหมาะสมกับต�าแหน่งหน้าที่ที่จะปฏิบัติราชการ
ต่อไป เพราะนายร้อยส�ารองที่มีอดีตเป็นนายทหาร
กร�าศึกสงคราม เสียสละเลือดเน้ือและชีวิตเพื่อ
ประเทศชาตมิาแล้ว และในอนาคตอาจเป็นประโยชน์
ต่อประเทศชาติอีก ประกอบกับภาวการณ์ของโลก
ในขณะนั้นไม่เป็นที่ไว้วางใจ เดือนมกราคม ๒๔๙๒ 
ความฝันและความหวังที่เลื่อนลอยได้กลายเป็น
ความจริง ราชการได้บรรจุนายร้อยส�ารองที่ว่างงาน
และประกอบอาชีพอื่น ๆ เข้ารับราชการเกือบหมด 
ดังที่พลเอก ผิน ชุณหะวัณ ผู้บัญชาการทหารบก 
(๒๘ พฤษภาคม ๒๔๙๑ - ๖ ธันวาคม ๒๔๙๔) ได้
กล่าวไว้ในงานประชุมรื่นเริงคล้ายวันเกิดนายร้อย
ส�ารองเมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๓ ความว่า

ในฐานะท่ีเคยปกครองบังคับบัญชานายร้อย

ส�ารองเมื่อครั้งปฏิบัติราชการในกองทัพพายัพ คราว
กรณีฉุกเฉินสงครามมหาเอเชียบูรพา ได้เคยรู้จัก
และทราบพฤติการณ์ และผลการปฏิบัติการต่าง ๆ 
ของบรรดานายร้อยส�ารองเป็นอย่างดี รู้สึกเห็นใจใน
ความยากล�าบากตรากตร�า และเจ็บไข้ได้ป่วย บาง
รายเสียชีวิตในสมรภูมิเป็นการเสียสละเพื่อประเทศ
ชาติมาแล้ว และในปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ในวัยฉกรรจ์ที่
จะรับใช้สนองคุณประเทศชาติได้อีก ในสถานการณ์
เช่นนี้จึงเป็นการสมควรที่ทางรัฐบาลจะต้องช่วย
เหลือนายร้อยส�ารองให้มีอาชีพมั่นคงถาวรในกาล
ต่อไปตามสมควร และท้ังน้ีมีข้อเตือนใจไว้ว่า 
นายร้อยส�ารองทั้งหลายได้กระท�าความดีแล้ว
ทางราชการจะไม่ละท้ิงเพราะประเทศชาติ
ต้องการคนดีเสมอ

ช่วงแรก โรงเรยีนนายร้อยส�ารองทหารบกใช้
เวลา ๒ ปี ๘ เดือน ๑๖ วัน (๑๕ เมษายน ๒๔๘๕ 
- ๓๑ ธันวาคม ๒๔๘๗) ผลิตนายร้อยส�ารอง ๓ รุ่น 
จ�านวน ๕๒๑ นาย เพื่อปฏิบัติหน้าที่นายทหารใน
ยามสงครามโดยยึดถือค�าปฏิญาณที่ว่า “การตาย
เพ่ือมาตุภูมิเป็นเกียรติอันยิ่งยง”

ต่อมากองทัพบกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการ
จัดอัตราก�าลังรบเพ่ือรับความช่วยเหลือทางทหาร
ตามโครงการให้ความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกาที่
เรียกว่า เอ็มแดป (MDAP) ในการยับยั้งการขยาย
ตัวของพรรคคอมมิวนิสต์เข้ามาในประเทศไทย 
กองทัพบกจึงต้องปรับก�าลังรบตามแบบสหรัฐ 
อเมริกาเพื่อรับอาวุธยุทโธปกรณ์ใหม่  ๆ จาก
สหรัฐอเมริกา

โรงเรียนนายร้อยสํารองทหารบก จึงได้
รับอนุมัติให้เปิดดําเนินการใหม่โดยมีฐานะเป็น 
กองนักเรียนนายร้อยส�ารองทหารบกเพื่อให้รับกับ
ระบบการศึกษาในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม 
เกล้าในขณะนั้น การเป็นนายทหารเอ็มแดป กลาย
เป็นปมเด่นและกลายเป็นผลดต่ีอการรบัราชการของ
นายร้อยส�ารองในเวลาต่อมา เพราะได้รับความรู้ 
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ความเช่ียวชาญในเรื่องอาวุธและวิชาการทหาร   
ใหม่ ๆ

นักเรียนนายร้อยส�ารองทหารบก รุ ่นที่ ๔ 
จ�านวน ๑๔๗ นาย เริ่มการศึกษา ณ โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. 
๒๔๙๓ กรมต�ารวจฝากเรียน ๔ นาย โดยใช้เวลาใน
การศึกษา ๑ ปี รุ่นที่ ๕ จ�านวนนักเรียนนายร้อย
ส�ารอง ๑๕๐ นาย และต�ารวจฝากเรียนอีก ๑๑ นาย

นักเรียนนายร้อยส�ารองทหารบก รุ ่นที่ ๖ 
จ�านวน ๔๘๖ นาย และต�ารวจฝากเรยีนอกี ๒๔ นาย 
รวมทั้งสิ้น ๕๑๐ นาย เป็นเหตุให้สถานที่เรียนคับ
แคบไม่เพียงพอ จึงต้องย้ายไปกิน อยู่ ฝึก และ
ศึกษาที่กองสัญญาณทหารเรือเดิม บริเวณมุมถนน
วิทยุตัดกับถนนพระรามสี่ใกล้กับสวนลุมพินี ภาย
หลังเป็นที่ตั้งโรงเรียนเตรียมทหาร ซึ่งกองทัพเรือยก
ให้กองทัพบก เรียกกันว่า โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ส่วนแยก การฝึกศึกษาคงใช้ครู
อาจารย์จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

นักเรียนนายร้อยส�ารองทหารบกรุ่นนี้ มีทั้ง
พลเรือนที่ส�าเร็จการศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษา
หรือเทียบเท่า ส่วนทหารน้ันมาจากอดีตนักรบจาก
สมรภูมิเกาหลี ผู้มีผลงานและเกียรติที่กองทัพบก
ยอมรับสนับสนุนให้เข้ารับการศึกษาต่อเพื่อจะได้
เป็นนายทหารสัญญาบัตร เนื่องจากเดิมเป็นนาย
ทหารชั้นประทวน หลายคนมีเหรียญตราประเภท 
SILVER STAR และ BRONZE STAR ประดับเต็ม
หน้าอก อายขุองนกัเรยีนนายร้อยส�ารองรุน่นีม้ต้ัีงแต่ 
๑๘ - ๓๕ ปี บางคนมีครอบครัวเป็นหลักเป็นฐาน
แล้ว

พันเอก สมมาตร  สุคนธปฏิภาค เล่าไว้ใน 
บนเส้นทาง “นส.สายที่ ๖” ความตอนหนึ่งว่า

...ในรายการสิ่งของท่ีพวกเราจะต้องน�า
ติดตัวไปใช้สอยเม่ือเข้าไปรายงานตัวนั้น ท่าน

ก�าหนดให้มีมีดหรือดาบคนละหนึ่งเล่ม ...แต่เมื่อไป
ถึงกองสัญญาณแล้ว จึงแจ้งประจักษ์ว่า เราต้องท�า
ศึกกับพลหญ้าสูงท่วมหัว ซึ่งทหารเรือ, มอบไว้ให้ดู
ต่างหน้าในเนื้อที่ร่วมห้าสิบไร่ จึงอาจจะกล่าวได้ว่า  
วิทยายุทธของพวกเราเริ่มจากวิชาการฟันดาบเพื่อ
ถางหญ้าให้เตียนภายในสิบวันแรก...

ชีวิตการเป็นนักเรียนนายร้อยส�ารองนั้น เป็น
ชีวิตที่สับสนอลเวงนับตั้งแต่ตื่นนอนจนมุดหัวเข้ามุ้ง 
ต้องเตรยีมพร้อมตลอดเวลา เริม่ต้นวนัด้วยเสยีงแตร
ปลุก มุดออกจากมุ้ง ท�ากิจวัตรส่วนตัว ออกฝึกตอน
เช้า อาบน�้ากินข้าว เข้าแถว เข้าห้องเรียน เรียนวิชา
ทหารแทบทกุเหล่า เว้นเหล่าดรุยิางค์ ฝึกหนกัทัง้เช้า 
บ่าย และเย็น มีการตัดคะแนนความประพฤติ กัก
บริเวณ กักยาม เข้าห้องขัง สิ่งหนึ่งที่นักเรียนนาย
ร้อยส�ารองเป็นกันทุกนาย คือ ต้องธรณีสาป คือ 
หลบัได้ทกุเวลาและสถานที ่แม้กระทัง่ยนืกห็ลบั
ได้

ผ่านไปหกเดือนมีการสอบแยกเหล่า ซ่ึงมี
เหล่าทหารราบ เหล่าทหารม้า เหล่าทหารปืนใหญ่ 
เหล่าทหารสือ่สาร และเหล่าทหารสรรพาวธุ อีกสาม
เดือนต่อมาก็แยกย้ายไปกินนอนฝึกศึกษา ณ ที่ตั้ง
ของเหล่า เช่น เหล่าทหารราบก็ไปอยู่ที่ค่ายสมเด็จ
พระนารายณ์อันเป็นที่ตั้งของศูนย์การทหารราบใน
ขณะนั้น

ในที่สุดวันที่นักเรียนนายร้อยส�ารอง รุ่นที่ ๖ 
รอคอยก็มาถึงเรียกกันว่า วันสอยดาว หรือ วันรับ
กระบี่ เพราะได้รับการประดับยศหรือติดยศ “ว่าที่
ร้อยตรี” รับประกาศนียบัตรและกระบี่ยี่ห้อบีกริม
อย่างดีคนละเล่ม ถือเป็นมิ่งมงคลแก่รุ่นเนื่องจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัภูมพิลอดุลยเดช เสด็จ
พระราชด�าเนินมาทรงกระท�าพิธีเจิมกระบ่ีด้วย ขอ
ยกตัวอย่างข้อความในประกาศนียบัตร  
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นายร้อยส�ารองทหารบก รุ ่นท่ี ๖ เปรียบ 
เสมือนยาด�าในสนามรบแทบทุกสมรภูมิ ตั้งแต่    
การปฏิวัติรัฐประหาร (เป็นฝ่ายรัฐบาล) ราชการ
สงครามนอกประเทศ การปราบปรามผู้ก่อการร้าย
ในประเทศ เป็นต้น หลายคนสละชีวิตเป็นชาติพลี
อย่างสมเกียรติลูกผู้ชายชาติทหาร หลายคนมีชีวิต
ได้รับพระราชทานยศเป็นนายพล หลายคนกระจัด 
กระจายอยู่ในสายงานพลเรือน เป็นผู้ว่าราชการ
จงัหวดัและรองผูว่้าราชการจงัหวดั ในขณะทีบ่างคน
ประกอบอาชีพส่วนตัว วงการตุลาการได้ด�ารง
ต�าแหน่ง ผู้พิพากษาระดับสูง เป็นรัฐมนตรี หรือเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นักเรียนนายร้อยส�ารอง รุ ่นท่ี ๗ จ�านวน 
๓๖๒ นาย มาจากกองทัพบก ๓๐๑ คน และที่ฝาก
เรียน คือ กองทัพเรือ ๑๐ นาย กองทัพอากาศ ๒๗ 
นาย และต�ารวจ ๒๔ นาย นักเรียนนายร้อยส�ารอง
รุ่นนี้มีเหล่าให้เลือกมากขึ้น กล่าวคือ นอกจากเหล่า
ทหารราบ (๑๔๘ นาย) เหล่าทหารม้า (ยานเกราะ) 

(๑๐ นาย) เหล่าทหารปืนใหญ่ (๑๔ นาย) เหล่า
ทหารสื่อสาร (๒๓ นาย) และเหล่าทหารสรรพาวุธ 
(๖๐ นาย) ยังเพิ่มเหล่าทหารช่าง (๒๐ นาย) เหล่า
ทหารขนส่ง (๑๐ นาย) เหล่าแพทย์ (๑๒ นาย) และ
เหล่าการสัตว์ (๔ นาย)

ต้ังแต่นักเรียนนายร้อยส�ารอง รุ่นที่ ๘ (พ.ศ. 
๒๔๙๗ - ๒๔๙๘) จ�านวน ๔๙๒ นาย กรมยุทธ
ศึกษาทหารบกได้รบัมอบภารกจิรบัผดิชอบหลกัสตูร
นักเรียนนายร้อยส�ารองทหารบก โดยให้แยกการ
ศึกษาไปตามเหล่าที่สมัคร และให้แต่ละเหล่าเป็นผู้
ก�าหนดหลักสูตร เหล่าทหารราบ (๑๕๐ นาย) เหล่า
ทหารม้า (๒๕ นาย) เหล่าทหารม้ายานเกราะ (๓๖ 
นาย) เหล่าทหารปืนใหญ่ (๗๕ นาย) เหล่าทหารช่าง 
(๕๐ นาย) เหล่าทหารสือ่สาร (๓๐ นาย) เหล่าทหาร
สรรพาวุธ (๕๐ นาย) เหล่าทหารขนส่ง (๒๖ นาย) 
เหล่าทหารพลาธกิาร (๔๐ นาย) เหล่าทหารการ
เงิน (๑๐ นาย) และที่ฝากเรียน คือ กองทัพอากาศ 
๒๘ นาย ต�ารวจอีก ๓๔ นาย
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ส�าหรับนักเรียนนายร้อยส�ารองทหารบก รุ่น
ที่ ๙ ผู้เขียนได้ข้อมูลจากบทความเรื่อง รอบปีที่
ผ่านมา ของ นรส.ไพบลูย์ วารรตัน์ หมายเลขประจ�า
ตัว ๙๒๕๑๐ ท�าให้ผู ้เขียนทราบว่า ราชการได้
ประกาศรับสมัครนักเรียนนายร้อยส�ารองทหารบก 
รุ่นที่ ๙ (พ.ศ. ๒๔๙๘ - ๒๔๙๙) ดังนี้

วันที่ ๑ - ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็นวัน
รับสมัครบุคคลจากพลเรือน ณ โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า

วันที่ ๘ - ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็นวัน
รับสมัครบุคคลจากทหาร ณ โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า

วันที่ ๔ - ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็นวัน
ตรวจโรค ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

จากยอดผู้สมัคร ๑,๒๘๐ คน ต้องผ่านการ
ตรวจโรคที่ก�าหนดว่า “ต้องมีร่างกายแข็งแรง ได้
สัดส่วน มีอาการครบ ๓๒ หู ตา ปกติ เป็นคน
ที่ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน และไม่เป็นโรคที่
สังคมรังเกียจด้วย”

วันท่ี ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘ ประกาศผล
การตรวจโรค มผีูไ้ม่ผ่านการตรวจโรค ๓๖๐ คน จาก 
๑,๒๘๐ คน จึงเหลือ ๙๒๐ คน สอบภาควิชาการใน
วันรุ่งขึ้น คือ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘ หลัง
จากสอบเสร็จ ผู้มีหมายเลขประจ�าตัวต้น ๆ จะสอบ
สัมภาษณ์และสอบพลศึกษาในวันนั้น 

ในการสอบสัมภาษณ์เป็นการสอบปากเปล่า 
เพื่อดูท่วงทีวาจาว่ามีสมรรถภาพพอจะเป็นนาย
ทหารได้หรือไม่ ต้องท�าท่าทางต่าง ๆ หลายอย่าง มี
การร้องเพลงพร้อมท�าท่าทางประกอบด้วย วิง่รอบ ๆ 
ห้อง แลบลิ้นปลิ้นตา ร้องไห้แล้วก็หัวเราะ แล้วแต่
กรรมการสอบจะบอกให้ปฏิบัติ

ส่วนการสอบพลศึกษากระท�ากันตั้งแต่เช้า
จนถึงเย็น มีการสอบลองก�าลังข้อโดยการยกข้อบน
บาร์เดี่ยวและบาร์คู่อย่างละ ๑๐ ครั้งเป็นอย่างน้อย 
และมีการไต่เชือกสูง ๖ เมตรอีกด้วย นอกจากนั้นมี

การวิ่งทนระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร วิ่งเร็ว ๑๐๐ เมตร 
กระโดดน�้าสูง ๖ เมตร แล้วว่ายน�้าต่ออีก ๕๐ เมตร 
มีกระโดดไกลและกระโดดสูง

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็นวัน
ประกาศผลสอบ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม 
เกล้า กรรมการเรยีกชือ่ผูส้อบได้เรยีงตามล�าดบัเหล่า

วนัที ่๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็น
วนัท�าสญัญา โดยมผีูป้กครองและผูร้บัรอง (ผูร้บัรอง
ต้องเป็นนายทหารหรือข้าราชการสัญญาบัตรสังกัด
กระทรวงกลาโหม) พร้อมเงินท�าสัญญาที่กรมยุทธ
ศึกษาทหารบก จ�านวน ๔๖๗ บาท

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ผู้สอบได้
และท�าสัญญาเสรจ็เรยีบร้อย เดนิทางมารายงานตวั
เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยส�ารองของกรมยุทธศึกษา
ทหารบก จากนั้น ยศ.ทบ. ส่งมอบตัวให้แก่นาย
ทหารของเหล่าที่มารับตัวเพื่อเดินทางในวันรุ่นขึ้น

นักเรียนนายร้อยส�ารองทหารบก รุ ่นที่ ๙ 
ส่วนมากเป็นนายทหารชั้นประทวนมีเงินเดือน
ระหว่างเป็นนักเรียนนายร้อยส�ารอง ทั้งนี้เพราะ
นโยบายที่สนับสนุนส่งเสริมผู ้ที่กลับจากราชการ
สงครามเกาหลี ประกอบกับกองทัพไทยได้รับอาวุธ
ใหม่จากสหรฐัอเมรกิาด้วยโครงการ MDAP นอกนัน้
เป็นนักเรียนนายสิบเรียนดีสอบได้ ๘๐% ขึ้นไป 
ส่วนน้อยเป็นพลเรือนส�าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
อาชีวศึกษาชั้นสูง เช่น วิศวกรรมรถไฟ พาณิชยการ 
เพาะช่าง ฝึกหัดครู ไปรษณีย์ ช่างกลปทุมวัน ช่าง
ก่อสร้างอุเทนถวาย รวมทั้งผู้ที่จบมัธยม ๘ และผู้ที่
เข้าเรียนมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ไม่ได้  

ค�าสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๔๔๒ ให้บรรจุ
นายทหารประทวน พลทหาร และบุคคลพลเรือน 
เป็นนักเรียนนายร้อยส�ารองทหารบก ประจ�าปี พ.ศ. 
๒๔๙๘ ตั้งแต่วันที่  ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๘ 
นกัเรยีนนายร้อยส�ารอง รุน่ที ่๙ มจี�านวน ๕๓๐ นาย 
(ทหารบก ๔๕๙ นาย ทหารอากาศ ๓๖ นาย และ
ต�ารวจ ๓๕ นาย) แยกศึกษาตามเหล่าและพื้นที่ 
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ต่าง ๆ ดังนี้
๑. เหล่าทหารราบ จ�านวน ๑๑๐ นาย เรยีน

ที่โรงเรียนทหารราบสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
จังหวัดลพบุรี เช่น ๑ ส.ท.เปรื่อง  ขุนนาศรี, ๑๐๗ 
นายทรัพย์ทวี  เขียววิมล

๒. เหล่าทหารม้า จ�านวน ๔๐ นาย เรียนที่
โรงเรียนทหารม้ายานเกราะ เกียกกาย กรุงเทพฯ 
(เดิมเรียกพระนคร) เช่น ๑๓๒  ส.ท.สนั่น  ขจร
ประศาสน์, ๑๔๙ นายวิชาญ ภักดีชุมพล

๓. เหล่าทหารปืนใหญ่ จ�านวน ๑๐๐ นาย 
เรียนที่โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน โคก
กระเทียม จังหวัดลพบุรี เช่น ๒๐๕ ส.ท.จ�านงค์     
สุขรวย, ๒๔๓ นายสมชาติ  ปัจฉิม

๔. เหล่าทหารสรรพาวุธ จ�านวน ๒๐ นาย 
ฝากเรียนร่วมที่โรงเรียนทหารปืนใหญ่ฯ เช่น ๔๐๖ 
ส.ท.อร่าม บัวแตง, ๔๑๔ นนส.สุวิช  ทมไสว

๕. เหล่าทหารช่าง จ�านวน ๕๐ นาย เรียน
ทีโ่รงเรียนนายทหารช่างภาณรุงัษ ีจงัหวดัราชบรุ ีเช่น 
๒๕๗ ส.อ.เรืองยศ นิลประพันธ์, ๒๙๗ นายทวีวงศ์  
เศวตนัย

๖. เหล่าทหารสื่อสาร จ�านวน ๙๙ นาย 
เรียนที่โรงเรียนทหารสื่อสาร สะพานแดง บางซื่อ 
กรุงเทพฯ เช่น ๓๕๙ พลฯ ทองคนธ์  วิศปาแผ้ว, 
๓๗๘ นายปรีชา ทองพูนกิจ

๗. เหล่าทหารพลาธิการ จ�านวน ๓๐ นาย 
เรียนที่โรงเรียนทหารพลาธิการ สามเสน กรุงเทพฯ 
เช่น ๔๓๗ ส.ท.เทียรชัย พันธ์ชูจิตร, ๔๔๘ นายถาวร 
เปรมศรี

๘. เหล่าทหารการเงิน จ�านวน ๑๐ นาย 
ฝากเรียนร่วมกับโรงเรียนทหารพลาธิการ สามเสน 
กรุงเทพฯ เช่น ๔๕๑ ส.ท.ทองค�า สุดา, ๔๕๙ นาย
วิทยา อ่อนศรี

๙. ทหารอากาศ จ�านวน ๓๖ นาย ฝากเรยีน 
 เหล่าทหารราบ ๑๙ นาย 
 เหล่าทหารปืนใหญ่ ๙ นาย 

 เหล่าทหารสื่อสาร ๘ นาย
๑๐. ตํารวจ จ�านวน ๓๕ นาย ฝากเรียน
  เหล่าทหารราบ ๑๓ นาย
  เหล่าทหารม้า ๖ นาย
  เหล่าทหารปืนใหญ่ ๒ นาย
  เหล่าทหารช่าง ๔ นาย
  เหล่าทหารสื่อสาร ๓ นาย
  เหล่าทหารพลาธิการ ๕ นาย
  เหล่าทหารการเงิน ๒ นาย
วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็นวันแรก

ของการศึกษาและการฝึกซึ่งจะน�าเอา System   
ต่าง ๆ มาใช้เพือ่ทดสอบความอดทน รวมทัง้ Square 
Law อันเป็นวิธีการที่จะฝึกให้เป็นคนอยู่ในวินัย มี
ความอดทนและมีความไว้วางใจได้ พร้อมกันนี้ได้
อบรมให้มีลักษณะเป็นผู้น�า (Leadership) เมื่อผู้
บังคับบัญชาเห็นว่า นักเรียนนายร้อยส�ารองทหาร
บก มีลักษณะที่เหมาะสมและมีวินัยอันดีสมเป็น
นักเรียนนายทหารที่สมควรสวมเครื่องแบบอันมี
เกียรติได้แล้ว จึงก�าหนดวันสวมเคร่ืองแบบและ
ประดับเครื่องหมายนักเรียนนายร้อยส�ารอง ตรงกับ
วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ จากวันนั้น
เป็นต้นมา นักเรียนนายร้อยส�ารองก็ศึกษากันอย่าง
จริงจัง และฝึกอย่างคร�่าเคร่งจนจบการศึกษาภาค
ต้น วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็นวันเริ่ม
ปิดภาคการศึกษาภาคต้นมีก�าหนด ๑๕ วัน

การศึกษาภาคปลายเป็นการฝึกเฉพาะ    
Advance Training นักเรียนนายร้อยส�ารองทหาร
บก รุ่นนี้ ตั้งใจรับการฝึกกันด้วยความเข้มแข็งและ
เอาใจใส่จนกระทั่งส�าเร็จการศึกษา (ประจ�าปีการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๔๙๘ - ๒๔๙๙) จากนั้นจึงมีค�าสั่ง
กระทรวงกลาโหมที่ ๑๔๐/๙๒๗๑ ลงวันที่  ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๔๙๙ เรื่อง บรรจุนักเรียนนายร้อย
ส�ารองทหารบกเข้ารับราชการตามต�าแหน่งต่าง ๆ 
ในกองทัพบกและแต่งตั้งยศเป็นนายทหารสัญญา
บัตร ว่าที่ร้อยตรี ต้ังแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. 
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๒๔๙๙ จ�านวน ๔๕๗ นาย เงินเดือนชั้น ๑ (๑๙๐ 
บาท) กับเงิน พ.ส.ร., พ.ด.ร. และ พ.ด.ร.ส. ตามที่
ระบุไว้ในค�าสั่ง โดยรับกระบี่และประกาศนียบัตร

ของกรมยุทธศึกษาทหารบก ที่ ตึกสันติไมตรี 
ท�าเนียบรัฐบาลจากจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม 

(ลายเซ็นของสามท่านจางมากจนไม่สามารถสแกนได้)

ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้จัดงานกลาง
คืนเลี้ยงฉลองให้แก่นายทหารส�ารองทหารบกที่วังสวนกุหลาบก่อนแยกย้ายไปรับราชการตามเหล่า และ
หน่วยในกองทัพบก เช่น

 ๑ ว่าที่ร้อยตรี นพนันท์  มุตตามระ นายทหารตรวจการณ์หน้า 
   ร้อย.เครื่องยิงหนัก ร.๑ รอ.
 ๑๑๗ ว่าที่ร้อยตรี สนั่น  ขจรประศาสน์  นายทหารน�้ามันและกระสุน 
   ร้อย.รถถัง ม.๒ พัน ๔
 ๑๒๑ ว่าที่ร้อยตรี เอกจิตต์  ติณสูลานนท์  นายทหารน�้ามันและกระสุน 
   ร้อย.รถถัง ม.๒ พัน ๕
 ๓๗๔ ว่าที่ร้อยตรี จารึก  อารีราชการัณย์  ประจ�า ส.ส.
 ๓๘๕ ว่าที่ร้อยตรี อุทร  ธรรมคุณ  ประจ�า ส.ส.
 ๑๕๗ ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา  เอี่ยมวรพงษ์  ผู้ตรวจการณ์หน้า ป.๑ พัน.๑ รอ.
กิจการนักเรียนนายร้อยส�ารองทหารบก ด�าเนินมาถึงปลายปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ราชการพิจารณาเห็นว่า

หมดความจ�าเป็นที่จะผลิตก�าลังพลในระดับผู้บังคับหมวดเพิ่มเติมจากหลักสูตรปกติ นักเรียนนายร้อยส�ารอง
ทหารบก รุ่นที่ ๙ จึงเป็นรุ่นสุดท้าย

- อ่านต่อเล่มหน้า -
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- (ต่อจากเล่มที่แล้ว) -

ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้
จ�านวน ๑๐๒.๒๔ ล้านไร่ ซึ่งลดลงอย่างต่อเนื่อง 
จากการถกูบกุรกุและใช้ประโยชน์อย่างผดิกฎหมาย 
ดังนั้น รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะทวงคืนผืนป่าจาก
กลุ่มนายทุนผู้บุกรุกอย่างจริงจัง เพื่อฟื้นฟูผืนป่าให้
กลบัมาเขียวขจดีงัเดมิ คนืความสมบรูณ์ให้กบัระบบ
นิเวศ และน�าผืนป่ากลับมาเป็นของส่วนรวม โดย
ล่าสุด เมื่อเดือนพฤษภาคม ท่ีผ่านมา รัฐบาล
สามารถทวงคืนผืนป่าได้ส�าเร็จแล้ว ๘๙,๗๖๐.๕๓ 
ไร่ และ ปี ๒๕๖๐ มีเป้าหมายทวงคืนผืนป่าให้ได้ 
๑๕๐,๐๐๐ ไร่

ส�าหรับประชาชนท่ีบุกรุกป่าซ่ึงเป็นผู้ยากไร้ 
ก็ต้องตระหนักว่า การบุกรุกผืนป่าเป็นการกระท�าที่
ผิดกฎหมาย โดยรัฐบาลได้ใช้มาตรการผ่อนผันและ
จัดระเบียบเพื่อไม่ให้ประชาชนผู้บริสุทธ์ิต้องเดือด
ร้อน และได้รับผลกระทบ ยึดหลักให้คนอยู่ร่วมกับ
ผืนป่า ร่วมใจกันฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมท่ีกลายสภาพ

เป็นภูเขาหัวโล้น ให้กลับมาท�าหน้าที่เป็นป่าต้นน�้า 
สร้างความชุ่มชื้น และเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์อย่าง
ยั่งยืน

ที่ผ่านมาการปฏิบัติงานป้องกันและปราบ
ปรามการลักลอบบุกรุกป่า/การท�าไม้ ของหน่วยงาน
ท้องที่ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอยู่ในลักษณะการ
ด�าเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เช่น เกิด
ปัญหาเร่งด่วนบริเวณใด ก็จะด�าเนินการจัดท�าแผน
ปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องนั้น โดยไม่มี
การน�าปัญหาในเชิงพื้นที่ทั้งหมดของแต่ละหน่วย
งานมาใช้ประกอบการพิจารณาวางแผน ก�าหนด
พื้นที่เป้าหมาย มาตรการ และวิธีการด�าเนินการให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ของแต่ละหน่วยงาน ท�าให้พื้นที่
บางบริเวณถูกปล่อยปละละเลย หรือบริหารจัดการ
ไม่ทั่วถึง ส่งผลให้พื้นที่ป่าบางส่วนถูกลักลอบบุกรุก
ยึดถือครอบครอง และแปรสภาพไปเป็นที่ดินท�ากิน

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

  ความปลอดภัย โรงเรียนนายร้อยต�ารวจสามพราน

การทวงคืนผืนป่าและการป้องกัน
ปราบปรามการลักลอบบุกรุกป่า

ของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

เสนาศึกษา       เ
สนาศึกษา   เสนา

ศึกษา      เสนาศ
ึกษา 

          เสนาศึกษ
า   เสนาศึกษา  เ

สนาศึกษา     เสน
าศึกษา   

เสนาศึกษา     เส
นาศึกษา  เสนาศ

ึกษา       เสนาศึก
ษา 

           เสนาศึก
ษา     เสนาศึกษา

        เสนาศึกษา
 

     เสนาศึกษา   
  เสนาศึกษา     เ

สนาศึกษา     เสน
าศึกษา 

           เสนาศึก
ษา     เสนาศึกษา

     เสนาศึกษา   
  เสนาศึกษา     เ

สนา



41เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๔ เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙  

พืน้ทีเ่ป้าหมายแตกต่างกนัตามความเหมาะสม โดย
ก�าหนดเป็น “แผนปฏิบัติการพื้นที่เป้าหมายป้องกัน
และปราบปรามการลักลอบบุกรุกป่า/ท�าไม้ (Area 
of Operation)” เพื่อความสะดวกและประสิทธิภาพ
ในการตรวจติดตาม ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการประเมินตัวชี้
วัดของแต่ละหน่วยงาน และเป็นฐานข้อมูลในการ
จดัท�างบประมาณประจ�าปี ให้สอดคล้องและเหมาะ
กับสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ในแต่ละหน่วยงาน 
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการอย่างเต็มที่ และ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ของผู้กระท�าผิดกฎหมาย
จากสภาพปัญหาดังกล่าว กระทรวงทรพัยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตระหนักถึงผลกระทบ
ต่อสภาพป่าที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคต จึงได้
ก�าหนดแนวทางในการบริหารการป้องกันและปราบ
ปรามการลักลอบบุกรุกป่า/ท�าไม้เชิงพื้นที่เป้าหมาย
ขึ้น เพื่อจ�าแนกประเภทของพื้นที่เป้าหมายที่จ�าเป็น
ต้องเข้าด�าเนินการออกเป็น ๔ ประเภท ซึ่งจะ
ครอบคลุมพื้นท่ีป่าท้ังหมดในความรับผิดชอบของ
แต่ละหน่วยงานท้องท่ี พร้อมท้ังก�าหนดมาตรการ วธิี
การ และแนวทางปฏบิตัทิีเ่กีย่วข้องในแต่ละประเภท

ความหมายของ Area of Operation 
หรือ AO

โดยปกติ Area of Operation หรือ AO จะ
หมายความถึง พื้นที่เป้าหมายในการปฏิบัติการใน
เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ส่วนที่ใช้กันในทางการทหารมักจะ
หมายความถึงพื้นที่เป้าหมายที่จะต้องด�าเนินการ
ป้องกัน หรือยึดคืนให้ประสบผลส�าเร็จ โดยเป้า
หมายการบรรลุความส�าเร็จของการปฏิบัติงาน คือ 
การเข้าเหยียบพื้นท่ี หรือเข้าไปให้ถึงพื้นท่ีให้จงได้ 
ซ่ึงการจะประสบผลส�าเร็จได้นั้นจักต้องมีการวาง 
แผนการปฏิบัติอย ่างเป ็นขั้นเป ็นตอน ทั้งการ

ประกอบก�าลังเข้าปฏิบัติงาน การประเมินข้อมูล
ส�าคัญที่เกี่ยวข้องในการวางแผน เช่น สถานการณ์
เฉพาะอัตราก�าลังของฝ่ายเราและฝ่ายตรงข้าม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และรายละเอียดวิธีการ
ปฏิบัติ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมส�าหรับ
เผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน จึงจ�าเป็นต้องมี
การจัดท�าแผนปฏิบัติการพื้นที่เป้าหมายปฏิบัติการ
ขึ้น จึงเป็นที่มาของ “แผนปฏิบัติการพื้นที่เป้าหมาย
ปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการลกัลอบบกุรกุ
ป่า/การท�าไม้ (AO)” ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธุ์พืช

“อดีต จนถึง ปัจจุบัน”

การป้องกันและปราบปรามการลักลอบบุกรุกป่า
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเสนาศึกษา       เ
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เหตุผลที่ต้องท�า AO
AO เป ็นค�าศัพท ์ใหม ่ส�าหรับกระทรวง 

ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการน�า
ข้อมลูและสภาพปัญหาทัง้หมดของแต่ละพืน้ทีม่าใช้
ในการก�าหนดแผนปฏิบัติการของหน่วยงานนั้น ๆ 
ซ่ึงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของแต่ละ
พื้นที่ย่อมแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยโดยรอบใน
หลาย ๆ ด้าน ที่จะต้องน�ามาใช้เพื่อประกอบการจัด
ท�า AO

ดังนัน้ การท�า AO จงึเปรยีบเสมอืนการตรวจ
สอบและจดัระเบยีบโต๊ะท�างานของตนเอง ซึง่เรามัก
จะจัดแบ่งพื้นที่การท�างานออกเป็นส่วน ๆ ตาม
ลักษณะความเหมาะสม และความสะดวกในการ 
ใช้งาน นั่นก็คือ AO ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ท�าลายป่าไม้ หมายถึง การหยิบยกน�าข้อมูลสภาพ
พ้ืนที่ทั้งหมดของแต่ละหน่วยงานขึ้นมาพิจารณา 
และจ�าแนกประเภทพื้นที่ทั้งหมดออกเป็นส่วน ๆ 
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและความชัดเจนในการ
ก�าหนดเป้าหมาย แนวทาง และวิธีการด�าเนินงาน
ในแต่ละส่วน เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ โปร่งใส และ
ช้ีแจงได้

แหล่งข่าวจากท�าเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่
ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเมื่อเร็ว ๆ นี้ 
รับทราบข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป เรื่อง รายงาน

การศึกษาธนาคารทีดิ่นและร่าง พ.ร.บ.ธนาคารทีดิ่น 
พ.ศ. .... ที่เสนอโดยสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่ง
ชาติ (สปท.)

ทั้งนี้ ผลการศึกษาระบุว่า ปัจจุบันประเทศ 
ไทยมีปัญหาในด้านการถือครองที่ดินหลายด้าน 
ได้แก่ ปัญหาการกระจกุตวัของการถอืครองทีด่นิ ซึง่
จากข้อมูลการถือครองที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ประเภท
โฉนดที่ดินของกรมที่ดินพบว่า ปัจจุบันมีผู้ถือครอง
ที่ดินน้อยกว่า ๕ ไร่ มีสัดส่วนถึง ๗๒.๐๗% ขณะที่
ผู้ถือครองที่ดิน ๕๐ ไร่ขึ้นไปมีสัดส่วนเพียง ๑.๐๒%

อย่างไรก็ตาม เมื่อแบ่งกลุ่มผู้ถือครองที่ดิน
ออกเป็น ๑๐ กลุ่มตามขนาดการถือครองที่ดิน พบ
ว่าในกลุ่มผู้ถือครองมากที่สุด ๑๐% แรก มีสัดส่วน
การถือครองที่ดินมากกว่า ๖๐% ของที่ดินทั้งหมด 
หรอืถอืครองเฉลีย่ ๑๐๐ไร่/คน ในจ�านวนนีผู้ถ้อืครอง
ที่ดินใหญ่ที่สุด คือ ๖.๓๑ แสนไร่ ในขณะที่ผู ้ถือ
ครองที่ดินที่เหลือ ๙๐% มีส่วนแบ่งถือครอง ๔๐% 
ของพื้นที่ทั้งหมดหรือถือครองเฉลี่ยรายละไม่เกิน ๑ 
ไร่ สะท้อนให้เหน็การกระจกุตวัของการถอืครองทีด่นิ
อย่างมาก

ผลการศึกษายังพบว่า ปัญหาการไร้ที่ดินท�า
กินและการเสียที่ดินท�ากินของเกษตรกรในช่วง ๑๐ 
ปีที่ผ่านมามีจ�านวนเพิ่มขึ้น จากการส�ารวจของ
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พบว่าพื้นที่
เกษตรกรรมทั้งหมด ๑๔๙.๒๔ ล้านไร่ ซึ่งพื้นที่ 
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๗๗.๖๔ ล้านไร่ หรือ ๕๒% เป็นพื้นที่เช่า โดยภาค
กลางเป็นพื้นท่ีท่ีมีการเช ่าท่ีดินมากท่ีสุดและมี
มากกว่า ๑๐ จังหวัด ท่ีมีอัตราการเช่ามากกว่า 
๔๐% ของพื้นที่ท�าการเกษตรทั้งหมดในแต่ละ
จังหวัด ขณะที่พื้นที่ ๗๑.๕๙ ล้านไร่ แม้ว่าจะเป็น
พื้นที่ของเกษตรกรเอง แต ่ในจ�านวนน้ีมีพื้นที่ 
๒๙.๗๒ ล้านไร่ ตดิภาระจ�านอง และอกี ๑.๑๕ แสน
ไร่ อยู่ในกระบวนการขายฝาก ซึ่งมีความเสี่ยงว่าที่
ดินจะหลุดมือไปเป็นของเจ้าหน้ีนอกระบบหรือ
สถาบันการเงิน

นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการปล่อยที่ดินรกร้าง
และการใช้ทีด่นิผดิวตัถปุระสงค์ เพราะขาดมาตรการ
ทางภาษีด้านท่ีดินท่ีเหมาะสม ขาดกลไกเพื่อท�า     
หน้าทีร่ักษาที่ดินให้เกษตรกรรายย่อยจนเกิดปัญหา
ที่ดินหลุดมือไปสู่นายทุนท่ีกักตุนท่ีดินเก็งก�าไรโดย
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ซ่ึงข้อมูล ณ ปี ๒๕๕๕ พบว่ามี
การทิ้งที่ดินรกร ้างกว ่า ๔๘ ล้านไร ่  และที่ดิน
ประมาณ ๗๐% ไม่ถูกน�ามาใช้หรือใช้ไม่คุ้มค่า ท�า 
ให้ประเทศสูญเสียรายได้กว่าปีละ ๑.๒๗ แสนล้าน
บาท และข้อกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการเช่าที่นา ท�าให้
เกิดนาร้าง ๑.๑๙ ล้านไร่

ผลการศึกษาระบุต่อไปอีกว่า จากรายงาน
ของกรมพฒันาท่ีดนิพบว่า มท่ีีดนิประมาณ ๓๐ ล้าน
ไร่ ซึ่งอยู่ในเขตชลประทานและเหมาะสมกับการ
เพาะปลกูแต่ถกูน�าไปใช้ผดิประเภท เช่น น�าไปสร้าง
โรงงานอุตสาหกรรม รีสอร์ต บ้านจัดสรร สถานที่
ราชการแล้วประมาณ ๕ ล้านไร่ หรือ ๑ ใน ๖ ของ
พื้นที่และมีพื้นท่ีเพิ่มมากขึ้น และพบว่ากว่า ๕๐% 
ของที่ดินจัดสรรโดยส�านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ถูกครอบครองโดยบุคคลที่
ไม่ใช่เจ้าของสิทธิ์เดิมที่ได้รับหรือไม่ได้เป็นเกษตรกร 
หรือไม่ใช่คนที่มีชื่อในการถือครอง ส.ป.ก.๔-๐๑

รายงานการศกึษาฉบบันี ้เสนอว่ารฐับาลควร
จัดตั้งธนาคารท่ีดินเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
การกระจายการถือครองที่ดิน โดยการส่งเสริมให้
เกษตรกรและคนยากจนเข้าถึงที่ดินท�ากินและอยู่

อาศัย รวมทั้งสนับสนุนให้ชุมชนบริหารจัดการที่ดิน
ร่วมกัน ทั้งที่ดินท�ากินและที่ดินส�าหรับการอยู่อาศัย
ในรูปแบบโฉนดชุมชน โดยเสนอให้จัดสรรที่ดินให้
เกษตรกรและคนยากจนไม่น้อยกว่า ๑ แสนรายใน
ช่วง ๕ ปีแรก และเพิม่เป็น ๓ แสนรายในช่วง ๑๐ ปี

ในระยะแรกจะต้องมกีารออก พ.ร.บ.ธนาคาร
ที่ดิน เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ที่ดินก�าลังจะ
หลุดจ�านอง โดยจะอาศัยเครือข่ายธนาคารของรัฐ
และสถาบันการออมชมุชน เป็นผูส่้งค�าขอสนิเชือ่เข้า
มา ระยะที่ ๒ หรือระยะกลาง เป็นการเริ่มบริการ
จัดการธนาคารที่ดิน และระยะที่ ๓ หรือระยะยาว 
จะเร่ิมด�าเนินการบริหารที่ดินเอกชนและจัดซ้ือที่ดิน

พอ.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและ
สหกรณ์ ระบุว่า รูปแบบการจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก. 
กลับคืนมาไม่ต�่ากว่า ๒ แสนไร่ ในช่วง ๔ เดือนจาก
นี้ จะน�าไปจัดสรรให้เกษตรกรท�ากินในรูปแบบ
สหกรณ์ เช่น ที่ ต.ระบ�า อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี หรือ 
“ระบ�าโมเดล” โดยจะมีการจัดรูปที่ดินใหม่ สร้าง
ถนนและท�าแหล่งน�้าไปถึงที่ดินแต่ละแปลง ส่วน
กระทรวงมหาดไทยจะดูเรื่องน�้าและไฟฟ้า ซึ่ง
แนวทางนี้จะท�าให้เกษตรกรอยู่ได้ มีรายได้จากการ
ปลูกพืช และมีถนนส่งสินค้าเกษตร เบื้องต้นคาดว่า
จะจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก. ในลักษณะนี้ได้ ๑ แสนไร่ ใน
ปีงบ ๒๕๖๐ ซึ่งหลังจากเปิดตัวระบ�าโมเดลเมื่อ ๔ 
เดือนที่ผ่านมา ผลคือชาวบ้านมีรายได้ในครัวเรือน 
จากการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ปลูกหม่อนไหม เลี้ยง
ไก่ ซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ดี แก้ไขปัญหาการขาย
สทิธ์ิทีท่�ากนิและเกษตรกรท�ากนิมอีาชพีมรีายได้ นบั
เป็นอีกผลงานชิ้นโบแดงที่สะท้อนถึงความตรงไป
ตรงมาและวุฒิภาวะผู้น�าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) 

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ยังสั่งก�าชับให้ฟื้นฟูป่า
โดยร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์เพิ่มพื้นที่ป่า
สมบรูณ์เพือ่ก�าหนดเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาตอัินเป็น
นโยบายส�าคัญของรัฐบาล ก็คือใช้อ�านาจตาม 
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มาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญช่ัวคราวสั่งยึดท่ีดิน
ส�านักงานการปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ท่ัว
ประเทศที่ครอบครองโดยผิดกฎหมายพื้นท่ีรวม 
๔๓๐,๐๐๐ ไร่ เพือ่น�ามาจดัสรรให้เกษตรกรผูย้ากไร้
ซ่ึงไม่มีที่ดินท�ากินอันเป็นงานยากและงานใหญ่ที่ไม่
เคยมีรัฐบาลจากการเลือกตั้งรัฐบาลไหนกล้าท�า 
เพราะผู้ครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. โดยผิดกฎหมาย
ล้วนแต่เป็นนักการเมืองระดับชาติและท้องถ่ิน กลุ่ม
คนมีสี หรือนายทุนผู้มีอิทธิพล

จากวฒุภิาวะความเป็นผูน้�าของ “บิก๊ตู”่ และ
ผลงานในภาพรวมของ คสช. ตลอด ๒ ปี ที่ผ่านมา 
ถึงแม้จะยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้างก็ตาม แต่ผลส�ารวจ
ของโพลล์ส�านักต่าง ๆ ตลอดช่วงท่ีผ่านมาสะท้อน
ให้เห็นว่าประชาชนยังฝากความหวังและศรัทธาใน 
“บิ๊กตู ่” โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยึดท่ี ส.ป.ก. ทั่ว
ประเทศแล้วน�ามาจัดสรรให้คนจน การยกเลิก
เหมืองแร่ทองค�าทั่วประเทศ หลังท�าลายสุขภาพ
ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนสั่งหยุดตัดไม้สักเพื่อ
สร้างรัฐสภาแห่งใหม่ถือเป็นตัวอย่างผลงานชิ้น
โบแดงที่โดนใจมหาชน

การที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ใช้อ�านาจตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญ
ชั่วคราวทวงคืนที่ดินส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
การเกษตร (ส.ป.ก.) โดยเริ่มจากผู้ครอบครองโดย
ผดิกฎหมายรายใหญ่ใน ๒๕ จงัหวดัท่ัวประเทศพืน้ที่
รวม ๔.๑๓ แสนไร่ เพื่อน�าที่ดินที่ครอบครองโดยผิด
กฎหมายดังกล่าวไปจัดสรรให้เกษตรกรผู้ยากไร้ทั่ว
ประเทศถือเป็นอีกหน่ึงผลงานชิ้นโบแดงของ คสช. 
และรัฐบาลภายใต้การน�าของ พล.อ.ประยุทธ์ ที่ได้
รับเสียงช่ืนชมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะจากบรรดา
ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินท�ากิน ซ่ึงพ้ืนท่ี ส.ป.ก. ท่ีมีการ
บุกรุกครอบครองโดยผิดกฎหมายจ�านวนมากที่สุด
ของประเทศ อาทิ จังหวัดนครราชสีมา สระแก้ว 
ก�าแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย กาญจนบุรี กระบ่ี 
สุราษฎร์ธานี

ปัญหาการรกุล�า้ครอบครองทีดิ่น ส.ป.ก. เกดิ
ขึ้นมาช้านานจนกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ 
และยากจะแก้ไขหากรัฐขาดความสุจริตตั้งใจและ
ความเด็ดขาด ซึ่งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทุกยุค
ทุกสมัยที่ผ่านมาไม่กล้าหรือไม่คิดด�าเนินการแก้
ปัญหาอย่างจริงจังเพราะเป็นงานยาก และเสี่ยงที่
จะถูกต่อต้าน นอกจากนี้อีกสาเหตุหนึ่ง เพราะ
นักการเมืองเองคือ ผู้บุกรุกครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. 
อย่างผิดกฎหมาย

การที ่พล.อ.ประยทุธ์ ตัดสนิใจใช้มาตรา ๔๔ 
ทวงคืนพื้นที่ ส.ป.ก. ที่ครอบครองโดยผิดกฎหมาย
ทั่วประเทศครั้งนี้จึงสะท้อนวุฒิภาวะความเป็นผู้น�า
ที่กล้าตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาส�าคัญของชาติบ้าน
เมือง ซึ่งที่ผ่านมาถูกปล่อยปละละเลยมาตลอด 
อย่างไรก็ตาม หวังว่าปฏิบัติการทวงคืนที่ดิน ส.ป.ก. 
ผิดกฎหมายทั่วประเทศครั้งนี้จะด�าเนินการจริงจัง
อย่างต่อเนื่องไม่ใช่ท�าแบบไฟไหม้ฟาง และท�าแบบ
ไม่เห็นแก่หน้าใครไม่ว่าผู้ครอบครองจะยิ่งใหญ่แค่
ไหนก็ตาม และต้องด�าเนินการอย่างเท่าเทียมไม่
เลือกปฏิบัติเพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทย ผืนสุดท้ายนี้
เอาไว้ให้ลูกหลานเหลนลื่อ ซึ่งประเทศชาติของเรา
อยู่เป็นเอกราชมาจนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีสถาบัน
หลัก ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ฉะนั้นเรา
เป็นคนไทย ข้าราชการไทยทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ
เป็นข้าราชการทหารด้วยแล้ว เป็นหน้าทีท่ีต้่องรกัษา 
ปกป้องผนืแผ่นดินไทย และสถาบันหลกัให้เป็นทีย่ดึ
เหนี่ยวของประชาชนคนไทย ด้วยการท�าหน้าที่ของ
ตนเองให้ดีที่สุด ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต ก็จะเป็นการรักษาประเทศชาติและสถาบัน
หลักให้ด�ารงคงอยู่ ยั่งยืนยาวนานตลอดไป

ดังวาทะของนายกรัฐมนตรีที่กล่าวในการ
ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการจังหวัดนครราชสีมา เมื่อ
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สรุปใจความได้ว่า

“รฐับาลต้องการลดความเหลือ่มล�า้ ลดความ
ขัดแย้ง และสร้างความมั่นคง ของประเทศ ในทุก ๆ 
ด้าน ตามแผนปฏิรูปประเทศ คือ คิดใหม่ ท�าใหม่ 
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คิดดี ท�าดี โดยก�าหนดยุทธศาสตร์ชาติเป็นระยะ
เวลา ๒๐ ปี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่ ง ทุกคนต ้องท�าร ่วมกันเป ็นประชารัฐ ทั้งนี้
ประชาชน ต้องเปิดใจ ต้องยอมรับการปรับเปลี่ยน
ตนเอง และรัฐบาลก็ต้องเรียนรู้ ด้วยวิธีการ เข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และ

บรรณานุกรม

- ข่าวทหารบก หน้า ๕ ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๑๙ วันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙.
- คู่มือการจัดท�า แผนปฏิบัติการพ้ืนที่เป้าหมาย ป้องกันและปราบปรามการลักลอบบุกรุกป่า กรมอุทยานแห่งชาติ  
  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
- จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน หน้า ๘ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓๐, ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙.
- หนังสือพิมพ์แนวหน้า คอลัมน์ผ่าประเด็นร้อน หน้าทีมข่าวการเมือง ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๑๒๘๗๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑  
  กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
- หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔, ๙๑๘ วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙.
- หนังสือพิมพ์แนวหน้า บทบรรณาธิการ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

ยั่งยืนของประเทศไทย รวมไปถึงข้าราชการในพื้นที่
ต้องดูแลประชาชน ท�างานร่วมกัน โดยใช้หัวใจใน
การท�างาน เพื่อประชาชนทุกคนในประเทศไทย”
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เสนาศึกษา

ย้อนต�ำนำน
กำรสร้ำงคลองเชื่อม ๒ ฝั่งทะเลของโลก
ประจกัษ์แจ้งเหน็จริงว่ำ น�ำมำซึง่ควำมเจริญด้ำนเศรษฐกจิและสังคม  

เปิดเส้นทำงใหม่ เชื่อม ๒ ฝั่งทะเลไทย 
ด้วย “คอคอดกระ”

การขุดคอคอดกระนับเป็นโครงการขนาด
ใหญ่ที่จะสร้างเส้นทางเดินเรือแห่งใหม่ เพื่อเชื่อม
สองฝั่งทะเลไทย อันได้แก่ มหาสมุทรแปซิฟิก และ
มหาสมุทรอินเดีย โดยผ่านบริเวณภาคใต้ของไทย 
แต่ที่ผ่านมาโครงการขุดคอคอดกระอยู่ในระดับการ
ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในขั้นต้น แต่ก็
เป็นที่สนใจในหมู่นักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ และ
อยากมีโอกาสได้เข้าร่วมศึกษาโครงการขุดคอคอด
กระขั้นสมบูรณ์(Full-Feasibility Study) เพ่ือให้
รัฐบาลสามารถตัดสินใจในโครงการดังกล่าว และ
เป็นที่ยอมรับของประชาชนทุกภาคส่วน

“แค่เปลีย่นมมุคิด กพ็ลิกวกิฤติเป็นโอกาสได้”
“การขดุคอคอดกระ กเ็ช่นเดียวกนั”

ในอดีตโครงการขุดคอคอดกระ ถูกมองว่า
หากเริ่มโครงการดังกล่าว อาจกระทบต่อความ
สมัพนัธ์กบัประเทศเพือ่นบ้าน และเป็นการแบ่งแยก
ดินแดน ท�าให้เกิดปัญหาความมั่นคง แต่ปัจจุบัน
สถานการณ์ได้เปลี่ยนไป ไทยก้าวเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน (ASEAN Community) พร้อมกับประเทศ
เพือ่นบ้านอกี ๙ ประเทศ ได้แก่ อนิโดนเีซยี มาเลเซยี 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ 
และกมัพชูาซึง่วตัถปุระสงค์ของการรวมตัวกนั กเ็พือ่
เพิ่มอ�านาจต่อรองทางเศรษฐกิจ เพิ่มความสามารถ
การแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศ ท�าให้ทุกประเทศ
ในกลุม่อาเซยีนได้รบัประโยชน์ร่วมกนั  และมอี�านาจ
ต่อรองทางภูมิภาคที่สูงขึ้น

แนวทางที่จะด�าเนินการเพื่อให้กลุ่มประเทศ
อาเซียนมีเสถียรภาพ และเสริมสร้างบทบาทที่
ชัดเจนของไทยในฐานะเป็นประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้ง
และเป็นจุดก�าเนิดของอาเซียน คือ ส่งเสริมให้ไทย
เป็นศนูย์กลางด้านคมนาคมในภมูภิาคอาเซยีน โดย
การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมเพื่อตอบ
สนองความต้องการด้านการขนส่งในภมูภิาคอาเซยีน
ที่นับวันยิ่งมีปริมาณที่สูงขึ้น จนเกินกว่าศักยภาพที่
มีอยู่จะรองรับได้ 

นอกจากนี ้การทีจ่นีได้ด�าเนนินโยบาย “One 
Belt and Road” โดยปรับจากเส้นทางการค้าทาง
ทะเลของจนีในอดตีให้สอดคล้องกบัสภาวะแวดล้อม

น.ส.ณัชชา อิ้วอ�าพัน
เจ้าหน้าที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

กระทรวงการต่างประเทศ
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ในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงภาย 
ในประเทศและระหว่างจีนกับภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งจะ
ช่วยสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกับประเทศ 
ต่าง ๆ บนเส้นทางสายไหมรวมทั้งไทย โดยเฉพาะ
ในแง่ศักยภาพด้านการค้าและการลงทุน รวมถึงมี
ความเชื่อมโยงกับโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐานของไทย ประเทศในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN 
Connectivity) และท้ายสุดจีน ยังจัดตั้ง Asian In-
frastructure Investment Bank (AIIB) นอกเหนือ
จาก World Bank และ Asian Development Bank 
เพื่อการส่งเสริมการใช้เงินหยวนในการท�าธุรกรรม

แนวคิด “One Belt and Road” จะเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่
ไทยต้ังอยู่ในจุดศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ รวมทั้งที่ผ่านมาไทยวางตัวเป็นกลาง
ระหว่างค่ายการค้าใหญ่ทั้ง ๓ ค่าย (สหรัฐฯ และ
พันธมิตร กลุ ่มประเทศ BRICS* และตะวัน     
ออกกลาง) ท�าให้ ไทยจะสามารถได้ประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจจากทุกฝ่าย ทั้งนี้ แนวคิด
เส้นทางสายไหม โดยเฉพาะเส้นทาง
ทางทะเลมิใช่เรื่องแปลกใหม่ส�าหรับ
ไทยแต ่อย ่ า ง ใด  เนื่ อ งจากราช
อาณาจักรไทยในสมัยโบราณเคยใช้
เป็นเส้นทางเชื่อมสันถวไมตรีและ
ติดต่อค้าขายกับจีนมานานร่วมพันปี

* กลุ่มประเทศก�าลังพัฒนา
ที่มีการพัฒนาและการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว (Emerging 
Market) ประกอบด้วย ประเทศ
บราซิล (Brazil) รัสเซีย (Russia) 
อินเดีย (India) และจีน (China)

หากจีนไม่ได้สานต่อนโยบาย 
“One Belt and Road” ไทยก็มีนโยบายด้าน       
การเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า   
การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียน และการขยายความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน โดย      
ใช ้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และ
โทรคมนาคมที่เชื่อมกันระหว่างอาเซียน ตามแผน
งานพฒันาความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในอนภุมูภิาค
ลุ่มแม่น�้าโขง ๖ ประเทศ (GMS) ซึ่งจะสามารถผลัก
ดันโครงการขุดคอคอดกระให้เป็นที่รู้จัก 

นับเป็นโอกาสที่ดีของไทย หากจะร่วมใจ 
ผลักดันให้เกิดโครงการสร้างคลองเชื่อมสองฝั่งทะเล
ไทยเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือแห่งใหม่ของโลก เป็น
ศูนย์กลางด้านคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน สร้าง
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประชาชน
อย่างมั่งค่ังและยั่งยืนต่อไป 
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พล.อ.มนู  สายัณห์นิโครธ

นักเรียนนายร้อย
อ่านตรงนี้ 

 ประวัติ เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี)

ฉบับน้ีขอน�าประวัติของนักรบของชาติที่ชนรุ่นหลังจะต้องศึกษาและเอาเยี่ยงอย่าง 
ท่านผู้นี้มีผลงานให้ชาติบ้านเมืองแทบจะตลอดชีวิตของท่าน ชีวิตต้องผกผันถูกลงโทษจองจ�า
ผ่านคกุตะราง แต่ท่านมไิด้ย่อท้อ มคีวามสขุมุรอบคอบ และเด็ดขาด สมกบัเป็นชายชาติทหาร 
ท่านคือ เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ซึ่งผู้เขียนเคยน�าผลการรบด้วยการร่นถอย
จากการไปปราบญวน สร้างผลงานน่าศกึษาเป็นอย่างยิง่ น�าลงพมิพ์เสนาศกึษา เมือ่ปี ๒๕๕๗ 
เล่ม ก.ย.- ต.ค. ๕๗

คร้ังน้ีเป็นผลงานก่อนการรบกับญวน เป็นการไปปราบเจ้าอนุเวียงจันทน์ ซึ่งนักเรียน
คงจะได้รู ้จากการเรียนประวัติศาสตร์ไทยมาบ้างแล้ว แต่บทความนี้น�าเสนอให้อ่านจาก
หนังสือประวัติของท่าน เป็นหนังสืออนุสรณ์ในงานประชุมเพลิงศพ คุณหญิง ตุ่ม  ประเสริฐ
สุนทราศรัย ซึ่งเป็นทายาทของตระกูลสิงหเสนี เป็นหนังสือที่ใช้แจกจ่ายในงานประชุมเพลิง
ศพ เมื่อ ๓๐ เมษายน ๒๕๐๔ ผู้เขียนซื้อมาจากกองหนังสือเก่าตลาดคลองถมวันอาทิตย์นาน
หลายปีแล้ว ท่ีซื้อเพราะเห็นวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๐๔ เป็นวันก่อนที่ผู้เขียนจะรายงานตัว 
เป็นนักเรียนเตรียมทหาร ๑ วัน คือผู ้เขียนเร่ิมเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๔ วันที่ ๑ 
พฤษภาคม ๒๕๐๔

ความละเอียดในหนังสือนี้เป็นผลงานและมีการตรวจสอบแล้วจากกรมศิลปากร       
ในยุคสมัยนั้น จึงไม่ต้องกังวลถึงความผิดพลาดของข้อมูลต่าง ๆ ขอให้นักเรียนอ่านเพื่อรับรู้
ประวัติของการรบเมื่อ ๑๙๐ ปีก่อนโน้น (เจ้าอนุวงศ์ ยกทัพเข้ายึดนครราชสีมา ใน พ.ศ. 
๒๓๖๙) อ่านแล้วต้องพิจารณาในหลักการทหาร หลักผู้น�า อย่าอ่านเอาแต่สนุกเพลิดเพลิน 
เอกสารฉบับประวัติศาสตร์นี้ หาอ่าน หาเก็บรักษาได้ยากหนักหนา ขอให้นักเรียนใช้ให้เกิด
ประโยชน์ให้เต็มที่
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ประวัติ
เจ้าพระยาบดินทรเดชา 

(สิงห์  สิงหเสนี)
สมุหนายก รัชกาลที่ ๓

-------.--------
คุณหญิงเจือ  นครราชเสนี

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ ในงานประชุมเพลิงศพ
คุณหญิง ตุ่ม  ประเสริฐสุนทราศรัย

ณ เมรุวัดจักรวรรดิราชาวาส
๓๐ เมษายน ๒๕๐๔

ประวัติท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา 
(สิงห์  สิงหเสนี)

สมุหนายก
--------

เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) สืบ
เชื้อสายมาจากศิริวัฒนะพราหมณ์ ซึ่งรับราชการ   
ในต�าแหน่งปุโรหิตในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์ 
พราหมณ์ศิริวัฒนะมีบุตรได้รับราชการท่ีพระมหา 
ราชครู พระราชปุโรหิตาจารย์ ราชสุภาวดี ศรีบรม
หงส์ องค์บุริโสดม พรหมทิชาจารย์

พระมหาราชครู มีบุตรปรากฏนามต่อมา ๒ 
คน คือ เจ้าพระยาพิษณุโลก (เมฆ) และเจ้าพระยา
มหาสมบัติ (ผล) เจ้าพระยาพิษณุโลก (เมฆ) มีบุตร
ปรากฏนามต่อมา ๓ คน คือ ๑. เจ้าพระยานเรนท
ราภัย (บุญเกิด) ๒. เจ้าพระยาสุรินทรภักดิ์ (บุญมี) 
๓. เจ้าพระยาช�านาญบริรักษ์ (อู่) ได้ด�ารงต�าแหน่ง
สงูสดุเป็นเจ้าพระยามหาอปุราช บรรพบรุษุแห่งสกลุ
ศิริวัฒนกุล จันทโรจวงศ์ บุรณศิริ สุจริตกุล ภูมิรัตน 
ชัชกุล รวม ๖ สกุล

เจ ้าพระยามหาสมบัติ  (ผล) มีบุตรธิดา
ปรากฏนามต่อมา ๖ คน คือ ๑. ญ. เลื่อน ๒. 
เจ้าพระยาพลเทพ (ทองอิน) ต้นสกุล ทองอินและ
อินทรพล เป็นต้น ๓. กรมหมื่นนรินทรพิทักษ์ (มุก) 
ภสัดากรมหลวงนรทิรเทว ี(ก)ุ ต้นสกลุ นรนิทรกลุ ๔. 
ท้าวทรงกันดาร (ทองศรี) ๕. ญ. ทองเภา ไปอยู่

ประเทศพม่า เพราะถูกกวาดต้อนเมื่อคราวไทยเสีย
กรุงศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๓๑๐ ว่าเป็นพระราชมารดา
พระเจ้าธีบอ ๖. เจ้าพระยาอภัยราชา (ปิ่น) 

เจ้าพระยาอภยัราชา (ป่ิน) มบุีตรธดิาปรากฏ
นามต่อมา ๙ คน คือ ๑. เจ้าจอมปริก ในรัชกาลที่ ๑ 
๒. จมื่นเด็กชาย หัวหมื่นมหาดเล็กในกรมพระราช 
วังบวรรัชกาลที่ ๑ (แตงโม) ๓. เจ้าจอมปรางใน
รัชกาลที่ ๒ ๔. เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์) ๕. 
หลวงรามรณรงค์ (โต) ๖. พระยาพิชัยสงคราม (โห้) 
๗. หลวงมหาใจภักด์ิ (เจริญ) ๘. หลวงพิพิธ (ม่วง) 
๙. คณุหญงิบนุนาค  ก�าแหงสงคราม (ทองอนิ อนิทร
ก�าแหง)

บุตรคนที่ ๔ คือ เจ้าพระยาบดินทรเดชา 
(สิงห์) นั้นเกิดแต่ท่านผู้หญิงฟักเมื่อปีระกา พ.ศ. 
๒๓๒๐ เป็นปีที่ ๑๐ ในสมัยกรุงธนบุรี ที่บ้านริม
คลองรอบกรงุ (ในต�านานวงัเก่าว่า คลองคเูมอืงเดมิ) 
ด้านตะวันออก ตอนเชิงสะพานช้างโรงสี หน้า
กระทรวงมหาดไทยทุกวันนี้

ต ่อมาในรัชกาลที่  ๑ กรุงรัตนโกสินทร ์ 
เจ้าพระยาอภัยราชา (ปิ่น) ได้น�านายสิงห์บุตรชาย
ถวายตัวเป็นมหาดเล็กในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร

เริ่มรับราชการ
นายสิงห์ รับราชการมาด้วยความอุตสาหะ

พากเพียร และซื่อสัตย์สุจริต ได้รับพระราชทานยศ
โดยล�าดับจนเลื่อนขึ้นเป็นจมื่นเสมอใจราช

เมื่อสิ้นรัชกาลที่ ๑ แล้ว ต่อมาในรัชกาลที่ ๒ 
โปรดให้เจ้าพระยาอภัยราชา (ปิ่น) ไปเป็นผู้ใหญ่
ส�าเร็จราชการอยู่วังหน้า จมื่นเสมอใจราช (สิงห์) 
บตุรกย้็ายไปรบัราชการอยูว่งัหน้า เมือ่ไปรบัราชการ
อยู่วังหน้าแล้วได้รับพระราชทานยศเป็นเจ้าหมื่น
พระนายเสมอใจราช

ต่อมาได้เป็นที่ปลัดกรมพระต�ารวจ และ     
ได้เลื่อนขึ้นเป็น พระพรหมสุรินทร์ เจ้ากรมพระ
ต�ารวจขวา
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เมื่อพระพรหมสุรินทร์ (สิงห์) อายุ ๓๔ ปี ได้
ไปราชการเมืองเขมรขึ้น พ.ศ. ๒๓๕๔ กลับมาถึง
กรุงเทพพระมหานคร ได้เลื่อนบรรดาศักดิ์ เป ็น
พระยาราชโยธา ถึง พ.ศ. ๒๓๕๖ ได้เป็นพระยา
เกษตรรักษาว่าการกรมนาฝ่ายพระราชวังบวร 

พ.ศ. ๒๓๖๐ ต้องโทษในขณะที่รับต�าแหน่ง
เป็นพระยาเกษตรรักษาอยู่ คือ วันหนึ่งเวลาเช้าตรู่ 
พระยาเกษตรรักษา (สิงห์) รีบลงเรือเร่งฝีพายมา
อย่างรีบร้อนเพื่อจะให้ทันกระบวนเสด็จ กรมพระยา
ราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ บังเอิญเวลานั้นหมอกลง
จัดแลไม่ค่อยเห็นอะไร เรือพระยาเกษตรรักษา 
(สิงห์) แล่นผ่าตาริ้วตัดหน้าฉานกระบวนเรือเสด็จ 
กรมพระราชวังบวรทรงทราบ ก็กริ้วจึงโปรดให้ถอด
พระยาเกษตรรักษาจากยศและบรรดาศักดิ์ และให้
น�าไปจ�าไว้ ณ ทีต่ะรางกรมพระต�ารวจรมิก�าแพงข้าง
ประตูวิเศษไชยศรี ถูกจ�าอยู่ประมาณ ๔ เดือน กรม
พระราชวังบวรสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าฯ 
ขณะยังด�ารงพระยศเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ได้
ทรงพระกรุณาช่วยเหลือ กราบทูลขอพระราชทาน
อภัยโทษ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ก็ทรงพระกรุณาพระราชทานโทษให้

นายสิงห์ พ้นโทษออกมาได้รับราชการใน  
กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ เมื่อพระยาท้ายน�้า (แย้ม)  
ถึงอนิจกรรม กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ได้กราบทูลขอ
ให้นายสิงห์ ว่าที่ท้ายน�้า แต่เป็นอยู่ได้ไม่นาน ก็ถูก
ลงพระราชอาญาจ�าไว้ท่ีทิมต�ารวจสถานที่เคยถูกจ�า
มาแล้วอกีประมาณปีเศษ เพราะถกูกล่าวโทษว่า ไป
ตัง้ท�านาซ่องสมุผู้คนมากเกนิฐานะและตัง้ส�านกัเป็น
ท�านองค่ายคู แขวงอยุธยา ผิดปกติ

ในขณะที่ถูกจ�านั้นก็ได้รับความอนุเคราะห์
จากกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์พอผ่อนหนักเป็นเบา  
ได้ตลอดมาจนสิน้รชักาลที ่๒ และในขณะทีต้่องโทษ
อยู่นั้น ท่านผู้หญิงฟัก อภัยราชา ผู้เป็นมารดา ได้  
ไปในงานยกขือ่โบสถ์วดัช่างทองท่ีเกาะเรยีน ซึง่ท่าน
สร้างข้ึน เผอญิขือ่โบสถ์ตกลงมาทับท่านถงึอนจิกรรม 
ที่บ้านเดิมไม่มีใครปกครอง เพราะเจ้าพระยาอภัย

ราชา (ปิ่น) ถึงอสัญกรรมก่อนท่านผู้หญิงฟัก เมื่อ
ท่านผูห้ญิงฟักถงึอนจิกรรมลงอีกบ้านจงึว่างถกูเรยีก
คืนเป็นของหลวง ในปลายรัชกาลที่ ๒ ทางราชการ
ใช้เป็นท�าเนียบพักเจ้าประเทศราช ต่อมาในรัชกาล
ที่ ๓ ทรงพระราชทานให้พระองค์เจ้าสว่างในกรม
พระราชวังบวรมหาศักด์ิพลเสพประทับ

เมื่อนายสิงห์พ้นโทษออกมา ไม่มีบ้านอยู่ จึง
ไปอาศัยอยู่ที่วังเก่าของกรมขุนสุนทรภูเบศร (เรือง 
ต้นสกุล ณ ชลบุรี) แต่อยู่ได้ไม่นาน กรมพระราชวัง
บวรมหาศักดิ์พลเสพ โปรดให้จัดการซ่อมแซมพระ 
ราชทานให้เป็นที่ประทับของเจ้าฟ้าอิศราพงศ์ วังนี้
อยู่ปากคลองโรงไหม ด้านเหนือตรงข้ามกับวังหน้า

นายสิงห ์ต ้องออกจากวังกรมขุนสุนทร 
ภูเบศรด้วยความจ�าเป็นดังกล่าวแล้ว จึงไปอยู่แพที่
หน้าบ้านเจ้าพระยานิกรบดินทร์ (โต กัลยาณมิตร) 
คือที่เรียกว่าตึกขาวฝั่งธนบุรี ตรงข้ามสะพานยาวริม
น�้าหน้าวัดจักรวรรดิ ต่อมาได้ถอยแพมาจอดที่หน้า
สะพานยาววัดจักรวรรดิ อยู่ที่บ้านท่านผู้หญิงหนู
ภรรยาคนที่ ๒ ซึ่งต่อมาเป็นบ้านพระยาไกรโกษา 
(ทดั สงิหเสน)ี พระยาอนชุติชาญไชย (สาย สงิหเสน)ี 
พระยาบุรีนวราษฎร์ (ชวน สิงหเสนี) 

สมัยต้นรัชกาลที่ ๓ 
เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ เจ้าอยู่หัว 

เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติแล้ว ก็ได้ทรงแต่งตั้ง
ข้าราชการ นายสิงห์ก็อยู่ในจ�านวนผู้ได้รับแต่งตั้ง
ด้วยผูห้นึง่ ดังปรากฏข้อความในพระราชพงศาวดาร
กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๓ ดังต่อไปนี้

ทรงตั้งข้าราชการ
ครั้งนั้นที่เสนาบดีเต็มที่อยู่ จึงทรงพระกรุณา

โปรดฯ ให้ยกจางวางภู่ข้าหลวงเดิมมาเป็นพระยา
ราชมนตรี จางวางมหาดเล็ก ว่าพระคลังมหาราช
สมบัติด้วย พระพิไชยวารีข้าหลวงเดิมเป็นพระยาพิ
ไชยวารี เจ๊สัวบุญมาข้าหลวงเดิม เป็นพระยาวิเศษ
วาร ีโปรดให้พระยาจนัทรบรุ ี(ฉมิ) บดิาเจ้าจอมน้อย
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เข้ามาเป็นพระยาศรีสรไกร โปรดให้พระยาเกษตร
รักษา (สิงห์) นอกราชการมาเป็นพระยาราชสุภา
วดี ต�าแหน่งข้าราชการที่ว่างอยู่ก็โปรดตั้งข้าหลวง
ใหญ่ข้าหลวงเดิมบ้างขึ้นมาเต็มที่บริบูรณ์

พระยาราชสุภาวดี ได้รับพระราชทานบ้าน
เจ้าพระยายมราช (อิน) ซึ่งขาดผู้สืบสกุลเป็นบ้าน
ว่างเปล่ามานานแล้ว บ้านนี้อยู่ (สี่แยกวัดตึก) ทาง
ทศิเหนอืของถนนวรจกัรกบัถนนเยาวราชต่อกนั แล้ว
ภายหลังได้อุทิศถวายยกให้สร้างวัดชื่อวัดชัยชนะ
สงคราม ต่อจากนี้พระยาราชสุภาวดีก็เจริญรุ่งเรือง
ตลอดมา คราวแรกเริม่เป็นแม่กองไปช�าระเลขพร้อม
กับเจ้าพระยาพระคลัง

ครั้นการพระบรมศพเสร็จแล้ว จึงโปรดให้
เจ ้าพระยาพระคลังกับพระยาราชสุภาวดี เป็น
แม่กองช�าระเลขไพร่หลวงสมก�าลงัสงักดัพรรคหมาย
หมู่ ลงท้องมือตามเยี่ยงอย่างแผ่นดินใหม่

เริ่มเป็นแม่ทัพปราบเจ้าอนุวงศ์
พ.ศ. ๒๓๖๙ เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลที่ ๓ เจ้า

อนุวงศ์แห่งนครเวียงจันทน์คิดการกบฏ ยกกองทัพ
จู ่โจมเข้ามายึดเอาเมืองนครราชสีมา พระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้กรมพระราชวัง
บวร เป็นแม่ทัพใหญ่ยกขึ้นไปทางสระบุรี

ความเป็นมาของกบฏเวียงจันทน์
เดิมแต ่โบราณมาเมืองเวียงจันทน์เป ็น

เอกราช เรียกนามอาณาเขตว่ากรุงศรีสัตนาคนหุต 
ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเคยเป็นข้าศึกกับกรุง
ศรีอยุธยาบ้าง เคยยอมเป็นประเทศราชขึ้นกรุง
ศรีอยุธยาบ้าง เคยเป็นสัมพันธมิตรหรือเป็นแต่มี 
ทางไมตรีกันบ้าง ตามเหตุการณ์ที่มีมาในเรื่อง
พงศาวดาร จนกระทั่งกรุงธนบุรี เป็นราชธานีของ
สยามประเทศนี้ ครั้งน้ันพระเจ้าสิริบุญสารครองกรุง
ศรีสัตนาคนหุตอยู่เป็นเอกราช ได้ท�าทางพระราช
ไมตรีกับพระเจ้ากรุงธนบุรี (เรื่องราวมีแจ้งอยู่ใน
หนังสือพระราชวิจารณ์โดยพิสดาร) แต่ต่อมาพระ 

เจ้าสิริบุญสารไม่รักษาทางพระราชไมตรี บังอาจยก
กองทัพบุกรุกลงมาถึงต�าบลดอนมดแดง (คือเมือง
อุบลบัดนี้) จับพระวอซ่ึงสามิภักด์ิต่อพระเจ้ากรุง 
ธนบรุฆ่ีาเสยี พระเจ้ากรงุธนบรุขีดัเคอืงให้กองทพัยก
ขึ้นไปตีกรุงศรีสัตนาคนหุตเมื่อปีจอ พ.ศ. ๒๓๒๑ 
ครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระอนุชาธิราช กรมพระ 
ราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทตีได้เมืองเวียงจันทน์ ซึ่ง
เป็นราชธานีแลเมืองขึ้นของกรุงศรีสัตนาคนหุต 
พระเจ้าสิริบุญสารหนีไปอาศัยแดนญวน ได้ตัวแต่
บุตรของพระเจ้าสิริบุญสารหลายคน

เมือ่เสรจ็การปราบปรามแล้ว พระบาทสมเด็จ
พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก ทรงเชญิพระพทุธปฏมิากร
แก้วมรกตกับพระบางแลพาตัวพวกบุตรพระเจ้าสิริ
บญุสารลงมากรงุธนบรุ ีตัง้แต่นัน้กรงุศรสีตันาคนหตุ
กต็กเป็นเมอืงขณัฑสมีาอาณาเขตของกรงุสยาม แต่
ในสมัยกรุงธนบุรีเป็นแต่ให้ขุนนางอยู่รักษาเมือง
เวยีงจนัทน์และหวัเมอืงอืน่ ๆ เป็นอสิระแก่กนัเหมอืน
อย่างหัวเมืองขึ้นชั้นนอก มาถึงรัชกาลที่ ๑ พระเจ้า
สริบุิญสารรูว่้า พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุา
โลก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ชุบเลี้ยงบรรดาบุตร
ซึ่งอยู่ในกรุงเทพฯ เป็นผาสุก คิดว่าตัวเองก็แก่ชรา
แล้วจึงกลับเข้ามายังเมืองเวียงจันทน์ หมายจะขอ
สวามิภักดิ์ แต่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกไม่
ทรงวางพระราชหฤทัย จึงทรงตั้งเจ้านันทเสนบุตร 
คนใหญ่ของพระเจ้าสิริบุญสารขึ้นไปครองเมือง
เวยีงจนัทน์เป็นประเทศราช พระราชทานพระบางอนั
เป็นพระพุทธรูปส�าหรับเมืองคืนให้เป็นเกียรติยศ

ส่วนพระเจ้าสิริบุญสารนั้นก็พระราชทานให้
อยูใ่นเมอืงเวยีงจนัทน์กบับตุรต่อมาจนถงึพริาลยั แต่
เจ้านันทเสนครองบ้านเมืองไม่เรียบร้อยโปรดฯ ให้
กลับลงมาอยู่กรุงเทพฯ ทรงต้ังเจ้าอินทวงศ์บุตรของ
พระเจ้าสิริบุญสาร รองจากเจ้านันทเสนลงมา (ซึ่ง
เป็นเจ้าตาของเจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี) ขึ้นไปครอง
เมืองเวียงจันทน์แทน โปรดฯ ให้เจ้าอนุวงศ์ (ที่เรียก
กันเป็นสามัญว่า “เจ้าอนุ”) บุตรของพระเจ้าสิริบุญ
สารอีกคน ๑ เป็นต�าแหน่งอุปราช เจ้าอนุวงศ์เป็น

เสนาศึกษา       เ
สนาศึกษา   เสนา

ศึกษา      เสนาศ
ึกษา 

          เสนาศึกษ
า   เสนาศึกษา  เ

สนาศึกษา     เสน
าศึกษา   

เสนาศึกษา     เส
นาศึกษา  เสนาศ

ึกษา       เสนาศึก
ษา 

           เสนาศึก
ษา     เสนาศึกษา

        เสนาศึกษา
 

     เสนาศึกษา   
  เสนาศึกษา     เ

สนาศึกษา     เสน
าศึกษา 

           เสนาศึก
ษา     เสนาศึกษา

     เสนาศึกษา   
  เสนาศึกษา     เ

สนา



52 เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๔ เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙  

คนมีความสามารถเคยได้คุมกองทัพเมืองเวียง 
จันทน์ไปช่วยรบพม่าทางเมืองเชียงแสนมีบ�าเหน็จ
ความชอบถึง ๒ คราว ครั้นเจ้าเวียงจันทน์อินทวงศ์
ถึงพิราลัย จึงทรงตั้งเจ้าอุปราชอนุวงศ์ให้ครองเมือง
เวียงจันทน์ต่อมา

ถึงรัชกาลที่ ๒ เจ้าอนุวงศ์แสดงความสามิ 
ภักดิ์ ฝากฝ่ายต่อกรุงเทพฯ จนเป็นผู้ซึ่งสนิทชิดชอบ
พระราชอัธยาศัยทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้านภาลัย และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้า  
อยู่หัว และมาท�าความชอบครั้งพวกข่ากบฏตีเมือง
นครจ�าปาศักดิ์ได้เมื่อปีเถาะ พ.ศ. ๒๓๖๒ เจ้า
อนุวงศ์รับอาสาให้กองทัพเมืองเวียงจันทน์ ลงไป
ช่วยปราบปรามพวกข่ากบฏได้ราบคาบ ครั้งนั้นเกิด
ปัญหาเรื่องการที่จะรักษาอาณาเขตเมืองนครจ�าปา
ศักดิ์ต่อไปอย่างไรดี ด้วยพวกเจ้านายเมืองนคร
จ�าปาศักด์ิอ่อนแอไม่มีตัวผู้ที่จะสามารถรักษาบ้าน
เมือง เจ้าอนุวงศ์อยากจะใคร่ให้บุตรของตนเป็นเจ้า
เมอืงนครจ�าปาศกัดิ ์พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้า
อยูห่วั เมือ่ยงัด�ารงพระยศเป็นพระเจ้าลกูยาเธอ กรม
หมื่นเจษฎาบดินทร์ ทรงช่วยอุดหนุนเจ้าราชบุตรโย้
บุตรของเจ้าอนุวงศ์ ซึ่งเป็นผู้คุมกองทัพลงไปปราบ
ปรามพวกข่ากบฏครั้งนั้น ได้เป็นเจ้านครจ�าปาศักดิ์
ส�าเร็จดังปรารถนาของเจ้าอนุวงศ์ การท่ีเจ้าราชวงศ์
โย้ได้เป็นเจ้านครจ�าปาศักดิ์ เป็นเหตุให้เจ้าอนุวงศ์มี
ก�าลังและอ�านาจมากขึ้น เพราะสามารถจะบังคับ
บัญชาว่ากล่าวบ้านเมืองทางชายพระราชอาณาเขต
ตั้งแต่ด้านเหนือลงมาตลอดด้านตะวันออกจนต่อ
แดนกรุงกัมพูชา เจ้าอนุวงศ์ก็มีใจก�าเริบขึ้น

เหตุที่เกิดกบฏเวียงจันทน์
ถึงปีวอก พ.ศ. ๒๓๖๗ พระบาทสมเด็จ

พระพุทธเลิศหล้านภาลัยเสด็จสวรรคต เจ้าอนุวงศ์
ลงมาถวายพระเพลิงพระบรมศพเมื่อปีระกา พ.ศ. 
๒๓๖๘ ประจวบเวลานั้นอังกฤษให้เฮนรี่เบอร์นีเป็น
ทูตเข้ามาท�าหนังสือสัญญา ฝ่ายไทยในช้ันแรกไม่
อยากท�า ต้องปรึกษาโต้ตอบกันอยู ่ช้านาน เจ้า

อนวุงศ์ลงมาอยูใ่นกรงุเทพฯ ครัง้นัน้เชือ่ตัวเองว่าสนทิ
ชิดชอบกับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  
จะเพ็ดทูลขอร้องอย่างไรคงทรงยินยอม จึงทูลขอ
แบ่งพวกครัวชาวเวียงจันทน์ที่กวาดต้อนลงมาเมื่อ
กองทพัไทยขึ้นไปตีกรงุศรสีัตนาคนหตุครั้งกรุงธนบรุี 
จะเอากลับขึ้นไปบ้านเมือง พระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชด�าริว่าพวกครัวก็ได้มา
ตั้งเป็นหลักแหล่งอยู่หัวเมืองชั้นในแล้ว ถ้าพระราช 
ทานไปแม้แต่พวกใดพวกหนึ่ง พวกอ่ืนก็จะพากัน
ก�าเริบจึงไม่พระราชทานตามประสงค์

เจ ้าอนุวงศ ์ รู ้สึก อัปยศกลับขึ้นไปเมือง
เวียงจันทน์ ก็ดั้งด้นคิดการกบฏด้วยเห็นว่าญวน
ขยายอ�านาจเข้ามาทางกัมพูชาตั้งแต่รัชกาลที่ ๒ 
ไทยก็ต้องเอาใจดีต่อญวน เพราะไทยเกรงจะเกิดทั้ง
ศึกพม่าและศึกญวน ทางเมืองลาวถึงจะตั้งตัวเป็น
อิสระ ไหนไทยจะกล้าขึ้นไปปราบปรามอย่างแต่
ก่อน เจ้าอนุวงศ์จึงไปฝากฝ่ายกับญวนหมายจะเอา
เป็นก�าลังช่วยต่อสู้ไทย

พอถึงปีจอ พ.ศ. ๒๓๖๙ มีข่าวลือขึ้นไปถึง
เมอืงเวยีงจนัทน์ว่าไทยเกดิววิาทกบัอังกฤษ ๆ จะยก
ทัพเรือมาตีกรุงเทพฯ เจ้าอนุวงศ์เห็นเป็นโอกาสก็
ออกหน้าก่อการกบฏ สั่งให้เจ้านครจ�าปาศักดิ์ (โย้) 
ยกกองทัพเมืองนครจ�าปาศักด์ิเช้ามายึดหัวเมือง 
(มณฑลอุบล) ทางตะวันออกทาง ๑  ให้เจ้าอุปราช
ตสิสะผูเ้ป็นน้องคมุกองทพัลงมายดึหวัเมอืง (มณฑล
ร้อยเอ็ด) ทางตะวันออกเฉียงเหนือทาง ๑ ส่วนเจ้า
อนุวงศ์เองเกณฑ์กองทัพเมืองเวียงจันทน์ให้เจ้า
ราชวงศ์เง่าผู้เป็นบุตรคนหนึ่งเป็นกองหน้า ตัวเจ้า
อนุวงศ์กับเจ้าโป๊บุตรคนโตซึ่งเป็นต�าแหน่งเจ้า
สุทธิสาร เป็นทัพหลวงลงมาเมืองนครราชสีมา

การที่เจ้าอนุวงศ์ยกกองทัพลงมาครั้งนั้น ได้
ลวงเจ้าเมืองกรมการรายทางว่ามีศุภอักษรขึ้นไป
จากกรุงเทพฯ ว่าอังกฤษจะยกกองทัพเรือเข้ามาตี
กรุงเทพฯ โปรดฯ ให้เจ้าอนุวงศ์เกณฑ์กองทัพเมือง
เวยีงจนัทน์ยกลงมาช่วยต่อสูข้้าศึก เจ้าเมอืงกรมการ
รายทางไม่รู้เท่า เห็นเจ้าอนุวงศ์เป็นคนโปรดปราน
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มาแต่ก่อน ก็ยอมให้กองทัพเวียงจันทน์ยกผ่านเมือง
มา แลจ่ายเสบียงอาหารให้จนถึงเมืองนครราชสีมา 
เผอิญเวลานั้นพระยานครราชสีมากับพระยาปลัด
ออกไปจัดราชการอยู่ทางเมืองขุขันธ์ มีแต่กรมการ
รักษาเมือง เจ้าอนุวงศ์ก็เข้ายึดเมืองนครราชสีมา 
แล้วให้เจ้าราชวงศ์ยกกองทัพหน้าลงมากวาดต้อน
ผู้คนที่เมืองสระบุรี

ฝ่ายกรงุเทพฯ รูว่้าเจ้าอนวุงศ์เป็นกบฏต่อเมือ่
เจ้าอนวุงศ์ได้เมอืงนครราชสมีาแล้ว ก็รีบเร่งกะเกณฑ์
ทัพทันที และขณะที่ก�าลังเกณฑ์กองทัพนั้น ได้ข่าว
ซ�า้ลงมาว่าข้าศกึเข้ามาถงึเมอืงสระบรุ ีทางอกี ๓ วนั
จะถึงกรงุเทพฯ ไม่ทราบแน่ว่าข้าศกึมกี�าลงัมากน้อย
เท่าใด ก็ต้องตระเตรียมป้องกันพระนคร ให้ตั้งค่าย
วางรี้พลตั้งแต่ทุ ่งสามเสนรายตลอดมาจนถึงทุ ่ง
หวัล�าโพง พอเกณฑ์กองทัพพร้อมทัพ ๑ กโ็ปรดฯ ให้
กรมพระราชวงับวรมหาศกัดิพ์ลเสพรบียกขึน้ไปเมอืง
สระบุรี เมื่อ ณ วันเสาร์ เดือน ๔ แรม ๖ ค�่า ปีจอ 
พ.ศ. ๒๓๖๙ แต่เจ้าราชวงศ์หารออยู่ต่อสู้ไม่ พอรู้ว่า
กองทัพกรุงเทพฯ ยกขึ้นไปถึงท่าเรือพระพุทธบาท ก็
รีบถอยหนีกลับไปเมืองนครราชสีมา กรมพระราชวัง
บวรฯ จึงเสด็จไปตั้งรักษาเมืองสระบุรีรอก�าลังที่จะ
ยกเป็นกองทัพใหญ่ขึ้นไปตีเมืองเวียงจันทน์อยู่ ณ ที่
นัน่(๑) ฝ่ายเจ้าอนวุงศ์เมือ่ตัง้อยู ่ณ เมอืงนครราชสมีา 
ให้กวาดต้อนครอบครัวชาวเมืองนครราชสีมาส่งขึ้น
ไปเมืองเวียงจันทน์ ครั้งนั้นเผอิญคุณหญิงโมภรรยา
พระยาปลัดเมืองนครราชสีมา ถูกกวาดต้อนไป   
ด้วย คุณหญิงโมมีสติปัญญาสามารถคิดกลอุบาย
วิงวอนผ่อนผันให้ควบคุมไปช้า ๆ รอพวกครัวที่ถูก

กวาดต้อนไปทันกันที่ทุ่งสัมฤทธิ์ พอเห็นว่ามีก�าลัง
มากกว่าพวกที่ควบคุมก็ช่วยกันทั้งชายหญิงเข้าแย่ง
ศัตราวุธของข้าศึกต่อสู้ฆ่าฟันพวกชาวเวียงจันทน์ที่
ควบคุมล้มตายแตกพ่ายไป แล้วพวกครัวก็ช่วยกัน
ตั้งค่ายมั่นอยู่ที่ทุ่งสัมฤทธิ์ ราษฎรชาวเมืองที่เที่ยว
ซุ ่มซ่อนพลัดพรายอยู ่นั้น ครั้งรู ้ว ่าชาวเมืองนคร 
ราชสมีารวบรวมกนัได้ กร็บีพากนัมาเข้ากบัพวกครวั
ที่ทุ ่งสัมฤทธิ์อีกเป็นอันมาก พระยาปลัดสามีคุณ
หญิงโมก็ตามไปทัน ณ ที่นั่น

ครั้นเจ้าอนุวงศ์ให้กองทัพยกออกไปปราบ 
พระยาปลัดคุณหญิงโมก็ให้พวกครัวช่วยกันตีแตก
กลับมาอีก เจ้าอนุวงศ์ปราบปรามพวกครัวชาว  
เมืองนครราชสีมาไม่ได้สมคิด พอได้ข่าวว่ากองทัพ
กรุงเทพฯ ยกขึ้นไปก็รีบเลิกทัพกลับไปเมืองเวียง 
จันทน์ ให้เจ้าราชวงศ์ไปยึดเมืองหล่ม(๒) และให้เจ้า
สุทธิสารไปยึดเมืองภูเขียวตั้งรักษาด่านทั้งปวง
เตรียมต่อสู้กองทัพกรุงเทพฯ ที่จะยกขึ้นไป

การที่พวกครัวชาวเมืองนครราชสีมาต่อสู ้
ชนะข้าศึกครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้า
อยู ่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
บ�าเหน็จคุณหญิงโมเป็นท้าวสุรนารี แต่พระยาปลัด
นั้นถึงรัชกาลที่ ๔ จึงทรงต้ังเป็นเจ้าพระยามหิศรา    
ธิบดีที่ปรึกษาราชการเมืองนครราชสีมา

- (อ่านต่อเล่มหน้า) -

๑  ในหนังสือพระราชพงศาวดารของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ ว่ากรมพระราชวังบวรฯ ตั้งประชุมพลที่ท่าเรือพระพุทธบาท แต่  

 ได้ความในโคลงนิราศอีกเรื่องหนึ่งว่าตั้งที่เมืองสระบุรี 

๒  คือเมืองหล่มเก่า อยู่เหนือเมืองหล่มสักซึ่งตั้งขึ้นใหม่เมื่อเสร็จการปราบกบฏเวียงจันทน์
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เสนาศึกษา

ญี่ปุ่นคิดสร้าง
วงศ์ ไพบูลย์ในภูมิภาคเอเชีย

ข่าวญี่ปุ่นโจมตีเพิร์ลฮาเบอร์ ฐานทัพเรือของ
สหรัฐอเมริกาในมหาสมุทรแปซิฟิกและบุกรุกเข้า
ประเทศไทย ท�าให้คนไทยในสหรัฐอเมริกากังวลกัน
มาก และภายหลังเมื่อรัฐบาลไทยแจ้งอย่างเป็น
ทางการว่ายอมแพ้ญี่ปุ่นแล้ว ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช 
จึงเรียกประชุมเจ้าหน้าที่สถานทูต ซึ่งทุกคนมีความ
เห็นไม่ยอมรับนโยบายของรัฐบาลไทยท่ียอมให้
กองทัพญ่ีปุ่นเดินทัพผ่านประเทศไทย ม.ร.ว.เสนีย์ 
ปราโมช จึงแถลงข่าวทางหนังสือพิมพ์สหรัฐอเมริกา
ว่า สถานทูตไทยไม่รับรู้ในสัญญาร่วมมือทางทหาร
ระหว่างญีปุ่น่กบัรัฐบาลไทยในกรงุเทพฯ ขอประกาศ
ตัวเป็นอิสระจากรัฐบาลไทย

การด�าเนินงานของเสรีไทยช่วยให้ประเทศ 
ไทยมีอ�านาจต่อรองในการเจรจาท�าความตกลงกับ
ฝ่ายสัมพันธมิตรภายหลังสงครามจนสามารถผ่อน
หนักเป็นเบาได้ และภายหลังการปลดอาวุธทหาร
ญี่ปุ่นในประเทศไทยเสร็จสิ้นลงแล้ว เสรีไทยทั้งใน
และนอกประเทศจึงสลายตัวไป

เมื่อสัมพันธ์กลับกลาย เป็นไม่สัมพันธ์
บีบคั้นให้เลือดรักชาติ ระอุร้อนแรง

บทที่ ๑๖
ความไม่สัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น

ความไม่สมัพนัธ์ระหว่างไทยกบัญีปุ่น่เริม่
มเีค้าตัง้แต่ทัง้ ๒ ประเทศสถาปนาสมัพนัธไมตรี
กัน และปรากฏให้เห็นชัดเจนเมื่อญี่ปุ่นเตรียม
แผนการใช้ก�าลังเข้ายึดประเทศไทยหากไม่ได้
รบัความร่วมมอืจากไทย และระหว่างนัน้ยงั   มี
สัญญาณบ่งบอกว่า ภายใต้ความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นแฝงความไม่สัมพันธ์ควบ 
คู่กันไป และยิ่งปรากฏเป็นรูปร่างชัดเจนขึ้น 
เมื่อบุคคลส�าคัญทางการเมือง การปกครอง 
ข้าราชการ และชาวไทยทัง้ภายในและภายนอก
ประเทศรวมกลุม่กนัด้วยจดุมุง่หมายส�าคญั  คอื 
ต่อต้านญี่ปุ ่นเพื่อรักษาเอกราชและอธิปไตย
ของไทย ความเคลื่อนไหวนี้เอง คือที่มาของ 
“ขบวนการเสรีไทย”

ประเทศไทยได้รับค�าขอร้องให้ร่วมมือใน
ขณะที่ก�าลังทหารจักรพรรดิญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกตาม
ที่ต่าง ๆ แล้ว ขณะนั้นมีข่าวลือว่า การที่ทางฝ่าย
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ญี่ปุ่นเชิญเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ของไทยไปร่วมงานเลี้ยง
เมื่อคืนวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๔๘๔ นั้น หากไทยไม่ให้
ความร่วมมือก็คงจะใช้โอกาสนั้นท�าร้ายเจ้าหน้าที่
ผู้ใหญ่ไทยหรือจับเป็นตัวประกัน เมื่อฝ่ายไทยตกอยู่
ในสถานการณ์เช่นนี้ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ใน
ฐานะหัวหน้ารัฐบาล จึงใช้แผนถ่วงเวลา โดยอ้างว่า
ไปตรวจราชการชายแดนด้านอรญัประเทศ ซึง่ความ
จรงิแล้วเข้าใจว่าคงต้องการให้สถานการณ์คลีค่ลาย
พอที่จะตกลงกันได้ ท้ังน้ีเ น่ืองจากรัฐบาลเคย
ประกาศถึงความเป็นกลางและต่อต้านการบุกรุก
จากต่างประเทศ ถึงกับออกเป็นพระราชบัญญัติ 
ตามที่ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช อัครราชทูตไทยประจ�า
กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ใช้เป็นข้ออ้างข้อหน่ึงในการ
ประกาศจดัตัง้กลุม่เสรีไทยขึน้ในสหรฐัอเมริกา

จึงเห็นได้ว่าภายใต้ความสัมพันธ์ระหว่าง
ไทยกับญ่ีปุ่นในตอนเริ่มต้นก็แฝงความไม่สัมพันธ์
ควบคู่กันไปด้วย และความไม่สัมพันธ์ปรากฏเป็น
รูปร่างเมื่อบุคคลส�าคัญทางการเมือง การปกครอง 
ข้าราชการ และชาวไทยท้ังภายในและภายนอก
ประเทศได้รวมกลุ่มกันขึ้น เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับ
นโยบายการประกาศสงครามของรัฐบาล จุดมุ ่ง
หมายส�าคัญของการรวมกลุ่มนี้ก็เพื่อต่อต้านญ่ีปุ่น 
และเพื่อรักษาเอกราชและอธิปไตยของไทย

รายละเอียดของขบวนการเสรีไทย มีบันทึก
ไว้ในหนังสือ “ขบวนการเสรีไทย” ระดับชั้นมัธยม 
ศกึษา ตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร ซึง่ข้าพเจ้า
เป็นประธานคณะกรรมการจัดท�าหนังสือเล่มนี้
บันทึกไว้ในหน้า ๓๗ เกี่ยวกับการก่อตั้งขบวนการ
เสรีไทยในสหรัฐอเมริกา ว่า

เมือ่วนัท่ี ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ ข่าวญีปุ่น่
โจมตีเพิร์ลฮาเบอร์ ฐานทัพเรือของสหรัฐ อเมริกาใน
มหาสมุทรแปซฟิิก และบุกรุกเขา้ประเทศไทย ท�าให้
คนไทยในสหรัฐอเมริกาพากันวิตกกังวลในเรื่อง
อนาคตของชาติไทยเป็นอย่างยิ่ง

ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช อัครราชทูตไทยประจ�า
กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงได้เข้า

ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช

พบ นายคอร ์ เดล ฮัลล ์ 
(Cordell Hull) รัฐมนตรี
ว่าการต่างประเทศสหรัฐ 
อ เมริกา  เพื่ อสอบถาม
เหตุการณ์ในประเทศไทย
และแจ้งว่า เช่ือว่าผู ้นิยม
ญี่ปุ ่นในประเทศไทยเป็น
ผู ้รับผิดชอบในการตัดสิน
ใจของรัฐบาลไทย

วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๘๔ สถานทูตไทยใน
กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้รับโทรเลขจากรัฐบาลไทยแจ้ง
เป็นทางการว่ายอมแพ้ญี่ปุ ่นแล้ว ม.ร.ว.เสนีย ์ 
ปราโมช จึงเรียกประชุมเจ้าหน้าที่สถานทูตทุกคน 
ต่างก็พากันตกใจกลัวว่าจะไม่ได้กลับประเทศไทย 
ไม่ยอมรับนโยบายของรัฐบาลไทยที่ยอมให้กองทัพ
ญ่ีปุ่นเดินทัพผ่านประเทศไทย และประกาศต่อต้าน
ญ่ีปุ่นผู้บุกรุกและรุกรานประเทศไทย

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๔๘๔ ม.ร.ว.เสนีย์ 
ปราโมช ได้แถลงข่าวทางหนังสือพิมพ์สหรัฐอเมริกา
ว่า สถานทูตไทยไม่รับรู้ในสัญญาร่วมมือทางทหาร
ระหว่างญีปุ่น่กบัรฐับาลไทยในกรงุเทพฯ ขอประกาศ
ตัวเป็นอิสระจากรัฐบาลไทย และชักชวนคนไทยทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศให้ร่วมกนัต่อต้านญ่ีปุ่น 
กอบกู้เอกราชและอธิปไตยของชาติ และในวันเดียว 
กันนี้ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ได้น�าประกาศดังกล่าว
แจ้งต่อ นายอดอลฟ์ เบอลี่ จูเนียร์ รัฐมนตรีช่วยว่า 
การกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้สั่ง
การให้ส่งประกาศนี้ออกอากาศทางวิทยุกระจาย
เสยีงไปทัว่โลก ท�าให้คนไทยผูร้กัชาติได้รบัทราบการ
รวมตัวของคนไทยในสหรัฐอเมริกาที่จะต่อต้านการ
รุกรานของญ่ีปุ่นโดยร่วมมือกับฝ่ายสัมพันธมิตร

วันที่  ๒๕ มกราคม ๒๔๘๕ รัฐบาลไทย
ประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกา แต่ ม.ร.ว.เสนีย์ 
ปราโมช ไม่ยอมประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกา 
และแจ้งต่อกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
ว่า การประกาศสงครามนั้นมิใช่เจตนาของคนไทย 
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ซึ่งเป็นผลท�าให้สหรัฐอเมริกาไม่ประกาศสงคราม
ตอบกับประเทศไทยเป็นทางการ

ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช อัครราชทูตไทยประจ�า
กรุงวอชิงตัน ซ่ึงเป็นบุคคลแรกที่ประกาศต่อต้าน
นโยบายของรัฐบาลไทย และต่อต้านการรุกรานของ
ญี่ปุ่นอย่างเปิดเผย เขียนเล่าเหตุผลการตัดสินใจ
และการด�าเนินงานของท่านว่า

“ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ เป็นวันที่ญี่ปุ่น
ยกทหารเข้ารุกรานเมืองไทย จากน้ันวันท่ี ๑๐ 
ธันวาคม กรุงเทพมหานครส่งโทรเลขอย่างเป็นทาง 
การว่าได้ยอมแพ้ญี่ปุ่นเสียแล้ว และสั่งให้สถานทูต
ท�าลายเอกสารส�าคัญเสีย

“ในฐานะที่เป็นทูตรับผิดชอบอยู ่ทางโน้น 
ข้าพเจ้ามีเวลา ๓ วันที่จะตัดสินใจว่าจะอยู่หรือจะ
ไปอย่างเขาทั้งหลาย เมื่อญี่ปุ่นโจมตีเพิร์ลฮาเบอร์ 
ในวันที่ ๘ ธันวาคม และสงครามโลกได้ระเบิดข้ึน
นั้น ข้าพเจ้าต้องขอรับสารภาพว่า ข้าพเจ้าเองไม่
แน่ใจว่าฝ่ายไหนจะชนะในการซ้อมรบ เพราะเมื่อ
เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ นั้น ทางทหารอเมริกัน
ยังใช้ปืนไม้แทนปืนจริง เพราะยังไม่ได้ลงมือสร้าง
เครื่องอาวุธยุทธภัณฑ์ ถ้าญี่ปุ่นมีก�าลังแข็งจริง ๆ 
และทุ่มเทก�าลังเข้าไปทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว ก็ไม่
แน่ใจว่าอเมริกาจะเอาชนะญี่ปุ่นได้ แต่ถ้าให้เวลา
อเมริกาได้สร้างเครื่องอาวุธยุทโธปกรณ์สักปีหนึ่ง
หรอืสองปีแล้ว กห็วงัได้ว่าชยัชนะจะเป็นของอเมรกิา

“เมื่อความไม่แน่ใจมีอยู่ดังนี้ ก็จ�าเป็นต้อง
ตัดสินใจเอาอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะนั้น เหตุที่
ท�าให้ต้องตัดสินใจไปในทางต่อต้าน ก็เพราะว่านั่น
เป ็นความหวังเดียวที่ เหลืออยู ่  โดยถ้าอเมริกา
ชนะสงคราม สถานทูตจะได้เป็นปากเป็นเสียง
ด�าเนินการเจรจาเกี่ยวกับเอกราชและอนาคตของ
ชาติสืบไป แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าญี่ปุ่นเป็นฝ่าย
ชนะ ก็ต้องจัดว่าเป็นกรรมของสัตว์ ซึ่งช่วยไม่ได้

“อีกประการหนึ่ง มีกฎหมายไทยลงวันที่ ๑๑ 
กันยายน ๒๔๘๔ ก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของคนไทย
ทุกคน จะต้องท�าการต่อต้านผู้รุกรานบ้านเมืองไทย

โดยทกุวถิทีางทีจ่ะท�าได้ ยิง่กว่านัน้ยงัก�าหนดไว้ด้วย
ว่า ถ้าคนไทยไม่อยู่ในฐานะจะรับค�าสั่งจากรัฐบาล
ได้ ให้ด�าเนนิการต่อต้านไปโดยล�าพงั เมือ่หน้าทีต่าม
กฎหมายมีก�าหนดไว้ดังนี้ จึงตกเป็นภาระของคน
ไทยในอเมริกาจะต้องปฏิบัติตาม ประการสุดท้ายที่
ส�าคัญที่สุด คือ ในฐานะที่เป็นทูตผู้แทนของชาติอยู่
ทางโน้น ข้าพเจ้าเชือ่ในประวตัศิาสตร์ของชาตทิีเ่ป็น
มาว่า คนไทยจะไม่ยอมเป็นทาสใคร ชาติเราไม่ได้
รักษาเอกราชมา ๗๐๐ ปีเพื่อตกเป็นทาสแก่ญ่ีปุ่น 
เมื่ออาศัยหลักที่มาในประวัติศาสตร์เช่นนี้ ข้าพเจ้า
จึงเชื่อว่าถ้าได้ยกธงไทยขึ้นที่กรุงวอชิตันให้คนทาง
บ้านมีหวังแล้ว คนไทยทั้งชาติจะช่วยเหลือให้ความ
ร่วมมือในงานต่อต้านของเราจนส�าเร็จสมประสงค์”

ด้วยเหตุส�าคัญสามประการนี้สถานทูตไทย
จึงได้ออกประกาศตัดสินใจเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม 
ว่าไม่ยอมรับรองการยอมแพ้ของรัฐบาลไทยต่อ
ญี่ปุ ่น และจะด�าเนินการต่อต้านไปตามหน้าที่ใน
กฎหมาย โดยเชื่อว่าคนไทยทั้งชาติจะกอบกู้เอกราช
จากผู้รุกราน

อาจกล่าวได้ว่าสถานการณ์วันที่ ๘ ธันวาคม 
๒๔๘๔ เมื่อกองทัพญี่ปุ่นบุกรุกประเทศไทยนั้น เป็น
สาเหตสุ�าคญัท�าให้ ม.ร.ว.เสนย์ี ปราโมช อคัรราชทตู
ไทยประจ�ากรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เป็นผู ้น�าในการ
เคลื่อนไหวคัดค้านนโยบายของรัฐบาลไทยที่ยอม
จ�านนต่อกองทัพญี่ปุ่น โดยมีหลักการเพื่อเอกราช
และอธิปไตยของประเทศชาติเป็นส�าคัญ

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านั้นเมื่อประมาณ
เดอืนสงิหาคม ขณะปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะอคัรราชทตู
ไทยประจ�ากรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช 
ได้รายงานเสนอแนะให้รัฐบาลไทยเตรียมตั้งรัฐบาล
พลัดถิ่นที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เพราะญ่ีปุ่นจะต้องบุก
ประเทศไทยอย่างแน่นอน แต่รฐับาลไทยในขณะนัน้
น่าจะมีความนิยมญี่ปุ่นอยู่บ้างในฐานะที่ญี่ปุ่นเป็น
ผู ้ไกล่เกลี่ยในสงครามอินโดจีน ระหว่างไทยกับ
ฝรั่งเศส จนท�าให้ไทยได้รับดินแดนคืนมาบางส่วน 
ดังนั้น ข้อเสนอแนะของ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช จึงมี
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นายปรีดี  พนมยงค์

นายควง  อภัยวงศ์

แนวความคิดสวนทางกับนโยบายทางการเมืองของ 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม อันเป็นเหตุให้รัฐบาลส่ง 
พันโท หม่อมหลวง ขาบ กุญชร ไปเป็นผู้ช่วยทูต
ทหารที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในเดือนกันยายน ๒๔๘๔

ด้วยเหตุผลดังกล่าวอาจจะมีส่วนผลักดันให้ 
ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาล 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ในทันทีที่รัฐบาลไทยยอม
แพ้ต่อกองทพัญีปุ่น่ สถานทูตไทยจงึประกาศตวัเป็น
อิสระจากรัฐบาลไทย และหันไปสนับสนุนฝ่าย
สัมพันธมิตรต่อต้านญี่ปุ่น โดย ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช 
ได้เสนอนายคอร์เดล ฮัลล์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศสหรัฐอเมริกาว่า

“ยืนยันว่าประชาชนชาวไทยพร้อมที่จะอยู่
ข้างฝ่ายสัมพันธมิตรเสมอ และหากเป็นไปได้ก็จะ
ขอความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกา เพื่อท�าการ
ปลดปล่อยประเทศจากการยึดครองของญ่ีปุ่น อาจ
คิดจัดตั้งรัฐบาลขึ้นใหม่อันประกอบด้วยผู้รักชาติ
และรกัเสรภีาพอย่างแท้จรงิ ในระหว่างทีร่ฐับาลทาง
กรุงเทพฯ ต้องตกอยู่ภายใต้อ�านาจญี่ปุ่น”

ความเคลื่อนไหวของสถานทูตไทยในสหรัฐ 
อเมริกาภายใต้การน�าของ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ใน
การประกาศต่อต้านญี่ปุ่นน้ี ได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลสหรัฐอเมริกา ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะรัฐบาล
สหรัฐอเมริกา มองเห็นประโยชน์จากความร่วมมือ
ของคนไทยกลุ่มน้อยน้ีว่าจะสามารถเชื่อมโยงถึงคน
ไทยภายในประเทศในการผนึกก�าลังต่อต้านญ่ีปุ่น
ได้ต่อไปในภายหลัง จึงอาจเป็นเหตุผลส�าคัญที่
ท�าให้สหรัฐอเมริกาไม่ประกาศสงครามกับประเทศ 
ไทยอย่างเป็นทางการ

การเคลือ่นไหวดงักล่าวนีน้�าไปสูก่ารประกาศ
ตัวและการจัดตั้งขบวนการเสรีไทยในสหรัฐอเมริกา 
โดยได ้ รับการสนับสนุนจากนัก เรี ยนไทยใน
สหรัฐอเมริกาซึ่งไม่พอใจนโยบายของรัฐบาลที่ร่วม
เป็นพันธมิตรกับญี่ปุ ่น และประกาศสงครามกับ
อังกฤษและสหรัฐอเมริกา พวกเขาตัดสินใจไม่ยอม

เดินทางกลับประเทศไทยตามค�าสั่งของรัฐบาลไทย 
ท�าให้ถูกตัดสัญชาติไทย ถูกตัดความช่วยเหลือจาก
รฐับาลทกุอย่าง ดงันัน้ เมือ่สถานทตูไทยส่งจดหมาย
ถึงนักเรียนไทยที่ยังศึกษาอยู่ในสหรัฐอเมริกาให้มา
ร่วมประชุมที่สถานทูต ณ กรุงวอชิงตัน ในเดือน
พฤษภาคม ๒๔๘๕ เพือ่รบัทราบสถานการณ์และให้
ความร่วมมือโดยอาสาสมัครเป็นทหารในกองทัพ
ของสหรัฐอเมริกา จึงได้รับการตอบรับจากนักเรียน

ไทยที่อยู ่ในกรุงวอชิงตัน 
เข ้าประชุมร ่วมกับเจ ้า
หน้าที่ของสถานทูต และ
ที่ประชุมนั้นได้มีมติให้ก่อ
ตั้ง “เสรีไทย” (Free Thai) 
ขึ้น

ต่อจากนั้น มีการ
รวมตัวกันเป ็นกลุ ่มคน
ไทยเคลื่อนไหวต่อต้าน
ญี่ปุ ่ นตามที่ ระบุ ไว ้ ใน

หนังสือ “ขบวนการเสรีไทย” โดยสรุปมี ๓ กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มคนไทยภายในประเทศ น�าโดย นายปรีดี 
พนมยงค์ ผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ กลุ่มคนไทย
ในสหรัฐอเมริกา น�าโดย ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช 
อัครราชทูตไทยประจ�ากรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และกลุ่ม
คนไทยในอังกฤษที่มีกลุ่มนักเรียนไทยในมหาวิทยา
ลัยเคมบริดจ์เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงส�าคัญ

ต่อมาคนไทยทั้ง
สามกลุ่มนี้รวมตัวปฏิบัติ
การเป็นขบวนการ ได้รบั
การขนานนามว่า “ขบวน 
การเสรีไทย” ค�า ๆ น้ีจึง
เป ็นชื่อ เรียกกลุ ่มคน 
ไทยท่ีได้ร่วมปฏิบัติการ
ในระหว่างสงครามมหา
เอเชยีบรูพา ซึง่ก่อก�าเนิด
ขึ้นตั้งแต่วันที่ญี่ปุ ่นยก
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กองทัพบุกเข ้าประเทศไทย เมื่อวันที่  ๘ 
ธันวาคม ๒๔๘๔

ในขณะท่ีรัฐบาลยังอยู่ภายใต้การน�าของ 
จอมพล ป. พบิลูสงคราม นายกรฐัมนตร ีการด�าเนนิ
งานของขบวนการเสรีไทยไม่ประสบความส�าเร็จ
มากนัก เนื่องจากขาดการประสานงานร่วมมือกัน 
และแม้เมื่อเสรีไทยจากอังกฤษและสหรัฐอเมริกา 
จะสามารถลอบเข้าประเทศได้ แต่ก็ยังไม่พ้นการ
จับกุมของต�ารวจสันติบาล จนกระทั่ งมีการ
เปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีของ นายควง อภัยวงศ์ 
ความเคลือ่นไหวในการร่วมมอืกันระหว่างคนท้ังสาม
กลุ่มจึงได้เร่ิมขึ้น

แม้รัฐบาลของ นายควง อภัยวงศ์ จะแถลง
นโยบายว่าจะร่วมมือกับฝ่ายญี่ปุ่นโดยใกล้ชิดตาม
สัญญาพันธกรณีที่มีต่อกันไว้ด้วยดี และให้ความ
ร่วมมอืกบัญีปุ่น่ตามข้อเรยีกร้องของญีปุ่น่ทกุประการ 
แต่ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ได ้จัดตั้งบุคคลระดับ
หวัหน้าในองค์การต่อต้านญีปุ่น่เป็นรฐัมนตรด้ีวยกนั
หลายคน และให้ความช่วยเหลอืการด�าเนนิงานของ
ขบวนการเสรีไทยอย่างลับ ๆ

นอกจากน้ันกลุ ่มผู ้น�าทางการเมืองและ
บุคคลส�าคัญ ๆ หลายคนเริ่มทยอยกันเข้าร่วมใน
ขบวนการเสรีไทย การปฏิบัติการเพื่อต่อต้านญี่ปุ่น
ในประเทศไทยจึงด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและ
จริงจัง มีการประสานงานในระหว่างกลุ่มผู้น�าของ
ขบวนการตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย โดยได้
รับความช่วยเหลือจากฝ่ายสัมพันธมิตร

สหรัฐอเมรกิาและองักฤษส่งหน่วยปฏบิตักิาร
ลับมาประจ�าในกรุงเทพฯ ส่วนทางไทย นายปรีดี 
พนมยงค์ ได้ส่งนายทหารติดต่อไปประจ�าที่กอง
บัญชาการของฝ่ายสัมพันธมิตรในภาคพื้นเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ณ เมืองแคนดี ลังกา เพ่ือท�า
หน้าที่ติดต่อกับอังกฤษและสหรัฐอเมริกา นอกจาก
นั้นยังได ้คัดเลือกคนไทยทั้งทหาร ต�ารวจและ
พลเรือน ไปรับการฝึกอาวุธกับหน่วย โอ.เอส.เอส. 
(O.S.S. : Office of Strategic Services) ของ

สหรฐัอเมรกิาและกองก�าลงั ๑๓๖ (Force 136) ของ
อังกฤษที่อินเดียและศรีลังกา

กลุ ่มเสรีไทยทั้งจากภายนอกและภายใน
ประเทศที่ผ่านการฝึกจากกองทัพฝ่ายสัมพันธมิตร
เหล่านี้ ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตามท้องที่ในจังหวัด
ต่าง ๆ โดยได้รบัมอบหมายให้ฝึกพลพรรคใต้ดินของ
ขบวนการเสรีไทย และมีการจัดต้ังโรงเรียนนาย
ทหารสารวัตรและโรงเรียนนายสิบสารวัตรทหาร 
โดยรับสมัครนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
นักเรียนเตรียมปริญญามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และการเมือง นักเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักเรียนเตรียมนาย
เรือ เพื่อฝึกให้เป็นผู ้บังคับบัญชาของกองก�าลัง
พลพรรคใต้ดิน เตรียมพร้อมที่จะท�าการสู ้รบกับ
กองทัพญ่ีปุ่น ในวันที่สัมพันธมิตรก�าหนด

นอกจากนัน้ ยงัมงีานด้านการประชาสมัพนัธ์
เพื่อให้คนไทยในประเทศร่วมกันต่อต้านญี่ปุ่น งาน
ด้านการสืบข่าวด้านยุทธศาสตร์ทางทหารของญี่ปุ่น 
ตลอดจนรายงานสภาพดินฟ้าอากาศให้กับฝ่าย
สัมพันธมิตรทราบ ซ่ึงเป็นผลให้ฝ่ายสัมพันธมิตร
สามารถปฏิบัติการทางทหารได้อย่างมปีระสทิธิภาพ

การปฏิบัติงานต่าง ๆ ดังกล่าวนี้  แม้จะ
ด�าเนินการเป็นความลับอย่างยิ่ง แต่ก็มิได้รอดพ้น
จากการสังเกตการณ์ของญี่ปุ ่น เพียงแต่ญี่ปุ ่นยัง
ลังเลที่จะด�าเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงกับไทย 
อย่างไรก็ดี การปะทะกันระหว่างขบวนการเสรีไทย
กบักองทพัญีปุ่่นไม่มโีอกาสเกดิขึน้ เพราะญีปุ่น่ยอม
แพ้สงครามต่อฝ่ายสัมพันธมิตรเสียก่อน เมื่อวันที่ 
๑๔ สิงหาคม ๒๔๘๘ สงครามมหาเอเชียบูรพาจึง
ยตุลิง ประเทศไทยจงึรอดพ้นจากการเป็นสมรภมูริบ
ไม่ปรากฏความเสียหายทั้งชีวิต บ้านเรือนและ
ทรัพย์สินมากนัก คงมีแต่เพียงภาระหน้าที่ที่จะต้อง
สะสางปัญหาต่าง ๆ

อย่างไรกด็ ีการด�าเนนิงานของขบวนการ
เสรีไทย ประกอบกับนโยบายทางการทูตของ
ผู ้น�าทางการเมืองไทยในขณะน้ัน สร้างคุณ
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พลโทปุ่น  วงศ์วิเศษ

ประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อประเทศไทย ช่วย
ให้เกิดอ�านาจต่อรองในการเจรจาท�าความ
ตกลงกับฝ่ายสัมพันธมิตรภายหลังสงคราม จน
สามารถผ่อนหนักเป็นเบาลงได้

หลังจากการปลดอาวุธทหารญี่ ปุ ่นใน
ประเทศไทยส�าเร็จเสร็จสิ้นแล้ว เสรีไทยทั้งภายใน
และภายนอกประเทศกส็ลายตวัลงในเวลาต่อมา ทิง้
ไว้แต่เพียงความทรงจ�าที่ยังไม่ลืมเลือนของ “กลุ่ม
เสรไีทย” ผูท้ีย่งัมชีวีติอยูไ่ด้เล่าขานเป็นต�านานให้ลกู
หลานรับรู้ว่า ครั้งหน่ึงในชีวิตเขาเคยกระท�าหน้าที่
อันสมควรที่จะปฏิบัติต่อชาติ สมกับการเกิดมาเป็น
คนในชาติไทยคนหนึ่ง โดยมิได้หวังผลตอบแทนแต่
อย่างใด

(รายละเอียดในเรื่อง ขบวนการเสรีไทย นี้ ผู้
สนใจจะหาอ่านได้จากหนังสือ “ขบวนการเสรีไทย” 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศลงวันที่ ๒๒ 
กันยายน ๒๕๓๘)

ส�าหรับการปฏิบัติงานประจ�าวันระหว่างไทย
กับญี่ปุ่น ก็ไม่ได้เป็นไปด้วยความราบร่ืนนัก ต่างก็มี
ความหวาดระแวงซึง่กนัและกนั ตามค�าบอกเล่าของ 
พลโท ปุ่น วงศ์วิเศษ (ยศพันตรี ในขณะนั้น) เจ้า

หน ้า ท่ีคนหน่ึงใน “กรม
ประสานงานพันธมิตร” 
ท่ีทางฝ่ายรัฐบาลไทยจัดตั้ง
ขึ้น เพื่อต ้องการให ้ เป ็น
หน่วยงานที่ท�าหน้าที่แก ้
ปัญหาความเข้าใจผดิซึง่กนั
และกันของทั้ งสองฝ ่าย 
และเป็นหน่วยงานที่ฝ่าย
ญี่ปุ ่นสามารถติดต ่อกับ

ฝ่ายไทย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมือง การทหาร 
เศรษฐกจิ โดยไม่ต้องการให้ญีปุ่น่ไปตดิต่อกบัหน่วย
งานฝ่ายไทยโดยตรงเพราะอาจเกิดความเข้าใจผิด
กันได้

กรมประสานงานพันธมิตร จัดตั้งขึ้นใน
เดือนมีนาคม ๒๔๘๖ โดยปรับเปล่ียนมาจาก 

“กองอ�านวยการคณะกรรมการผสม” ตัง้อยูท่ีต่กึ
รูปคล้ายสภาไดเอ็ตของญี่ปุ่น อยู่บริเวณสนาม
เสือป่า ตรงข้ามวัดเบญจมบพิตร นับว่าเป็นตึก
ที่สร้างขึ้นไว้เดิมเพื่องานฉลองรัฐธรรมนูญ มี 
พันเอก ไชย ประทีปะเสน เป็นเจ้ากรม ประกอบ
ด้วย กองปกครอง กองการทหาร กองการคลัง 
กองการโยธา กองล่าม และกองการต่างประเทศ 
โดยมเีจ้าหน้าท่ีของกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ 
มาประจ�าอยู่ และทุกหน่วยขึ้นตรงต่อ จอมพล 
ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี

พลโท ปุ่น วงศ์วเิศษ เล่าถึงกรมประสานงาน
พนัธมติรว่า ทางด้านทหารนัน้มหีน้าทีติ่ดต่อโดยตรง
กบัหน่วยสารวตัรทหารญีปุ่น่ ซึง่หน่วยสารวตัรทหาร
ญี่ปุ่นนี้ไม่ได้ท�าหน้าที่เพียงควบคุมดูแลทหารญี่ปุ่น
ที่ออกมานอกกรมกองเท่านั้น แต่ดูเหมือนจะมีหน้า
ที่ในการหาข่าวด้วย โดยมีที่ท�าการอยู ่ ท่ี บ้าน
ศาลาแดง (โรงแรมดุสิตธานีในปัจจุบัน) นอกจาก
นั้นยังมีหน่วยย่อยอยู่บริเวณตึกเยื้องกับภัตตาคาร
ห้อยเทียนเหลา แลอีกแห่งหนี่งที่ตึกบริษัทข้าวไทย
เดิมที่ถนนสาทร

เหตกุารณ์ส�าคญัทีก่รมประสานงานพนัธมติร
เข้าไปแก้ปัญหา ก็คือ “เหตุการณ์ที่บ้านโป่ง” ตาม
ที่กล่าวไว้ในบทที่ ๖ เหตุการณ์เมื่อปลายปี ๒๔๘๗ 
และเหตุการณ์ที่เครื่องบินแบบล็อคฮีต ๒ ล�าตัวของ
พันธมิตรบินมาทิ้งร่มลงที่ท้องสนามหลวง ทางฝ่าย
ญี่ปุ่นสงสัยว่าจะเป็นการกระท�าของขบวนการเสรี
ไทย แต่ทางกรมประสานงานก็สามารถท�าความ
เข้าใจให้ทางฝ่ายญ่ีปุ่นเข้าใจได้ว่า เป็นการบินมาทิง้
เวชภัณฑ์ให้แก่ประชาชนด้วยเหตุผลทางด้าน
มนุษยธรรม รวมทั้งเหตุการณ์ที่สมาชิกของขบวน 
การเสรไีทยทีก่ระโดดร่มลงมา มบีางคนถกูจบักมุตวั
ได้ ต้องน�าตัวมาสอบสวนทางกรมประสานงานก็
ต้องเข้าร่วมท�าหน้าที่ให้การช่วยเหลือและท�าความ
เข้าใจกับฝ่ายญ่ีปุ่น

เหตุการณ์ส�าคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่
บ้านแม่สลิตเมื่อปลายปี ๒๔๘๗ เมื่อทหารญี่ปุ่นที่
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สถานีรถไฟบางกอกน้อย ถูกระเบิดเสียหายรุนแรง
ระหว่าง สงครามโลกครั้งที่ ๒

บ้านศาลาแดง
ศูนย์บัญชาการกองก�าลังญ่ีปุ่น

ล่องแพลงมาตามล�าน�้าปิงจากล�าปาง ถูกชาวบ้าน
ที่บ ้านแม่สลิดยิงด้วยอาวุธปืนมาจากชายฝั ่งที่
เตรียมการไว้ล่วงหน้าเพื่อปล้นเอาสิ่งของ และยังมี
เหตุการณ์อื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย โดยเฉพาะใน
ช่วงที่สถานการณ์ตึงเครียดมากขึ้นในตอนต้นปี 
๒๔๘๘ ก่อนที่ญี่ปุ่นจะยอมแพ้ ซึ่งก็ตกเป็นหน้าที่
ของกรมประสานงานพันธมิตรท่ีต้องไปท�าความ
เข้าใจกับทางฝ่ายญี่ปุ่น 

เมื่อใกล้สิ้นสุดสงคราม สถานการณ์ระหว่าง
ไทยกับญ่ีปุ่นเลวร้ายลงทุกวัน มีความขัดแย้งกัน  
ลับ ๆ ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายญี่ปุ่นชนิดที่พร้อมระเบิด
ใส่กันได้ตลอดเวลา

ฝ่ายไทย : ญี่ปุ่นรู้ตัวดีว่าก�าลังจะพ่ายแพ้
สงคราม หลังจากถอนตัวจากพม่าจึงเตรียมเข้า
ปลดอาวุธกองทัพไทย ในกรุงเทพฯ ทหารไทยก็

เตรียมพร้อมที่จะต่อสู้กับทหารญ่ีปุ่น ส่วนเสรีไทยก็
เตรียมตัวจะเข้าต่อสู้กองทัพญ่ีปุ่นโดยเปิดเผย

ฝ่ายญีปุ่น่ : จากการเตรียมการของฝ่ายไทย
ท�าให้ผู ้บัญชาการระดับสูงของญี่ปุ ่นตระหนักถึง
ความจ�าเป็นในการเพิ่มก�าลังทหารญี่ปุ่นในประเทศ 
ไทยให้มากขึ้น โดยจัดตั้งกองพลน้อยที่ ๒๙ ขึ้น 
ท�าให้กองทัพประจ�าประเทศไทยของญี่ปุ่นเข้มแข็ง
ขึ้น ต่อมาเมื่อกองทัพญ่ีปุ ่นประจ�าประเทศไทย
เปลี่ยนสภาพเป็นกองทัพสู้รบขึ้น เรียกชื่อใหม่ว่า 
กองทัพที่  ๓๙ โดยนายพล นากามูระ เป ็นผู ้
บัญชาการกองทัพใหม่นี้ และปฏิบัติงานด่วนหลาย
ประการ ซึง่นายพล นากามรูะปฏบิตังิานสมดงัตัง้ใจ 
คือคงไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยของประเทศไทย
จนถึงที่สุด
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พ.ท.หญิง กรกมล  สีขาว

เสนาศึกษา

การปฏิรูปการปกครองในสมัยพระบรม
ไตรโลกนาถน�าไปสู่การมอบอ�านาจให้ขุนนางทาง
อ้อมและกลายเป็นชนชั้นที่มีอิทธิพลในสังคมอย่าง
มากเนื่องจากการปฏิรูปการปกครองของพระองค์
ต้องใช้ขุนนางเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการ
งานเมอืง ขุนนางจงึได้รบัมอบอ�านาจในการปกครอง
มากขึน้กว่าแต่ก่อน การยกเลกิส่งเจ้านายไปปกครอง
เมืองพระยามหานครหรือหัวเมืองชั้นนอกในสมัย
สมเด็จพระนเรศวรก็เป็นการลดทอนอ�านาจของ   
เจ้านายทางหนึ่ง ขณะเดียวกันก็ส่งผลให้ขุนนางมี
อ�านาจมากขึ้นเพราะมีอ�านาจเต็มในการบริหาร
ราชการงานเมืองที่ตนปกครองอยู ่  จึงสามารถ
ซ่องสุมก�าลังคนจัดการทหารได้โดยที่ยากต่อการที่
ส่วนกลางจะควบคุมก�ากับดูแลได้ทั่วถึง การมีฐาน
อ�านาจในมือของขุนนางเช่นนี้เองที่น�าไปสู่การแย่ง
ชิงราชสมบัติและสถาปนาตนขึ้นเป็นกษัตริย์ของ
ขุนนางช้ันผู้ใหญ่ที่มีอ�านาจและกองก�าลังในมือดัง
เช่น เจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ผู้แย่งชิงราชสมบัติ

จากพระอาทิตยวงศ์และขึ้นครองราชย์สืบต่อ ทรง
พระนามว่าพระเจ้าปราสาททอง

ชัยภูมิที่มีแม่น�้าล้อมรอบท�าให้กรุงศรีอยุธยา
เป็นเมืองเกาะที่สามารถเดินทางได้โดยทางเรือและ
สามารถติดต่อได้ทั้งตอนในแผ่นดินและผู้คนที่มา
จากโพ้นทะเล อยุธยาจึงเป็นดินแดนแห่งการพบปะ
ผู้คนหลายเชื้อชาติหลากศาสนา ทั้งฝรั่งมั่งค่า แขก
อินเดีย แขกมัวร์ คนจีน คนไทยและอื่น ๆ ผู้คนเหล่า
นี้เดินทางมาท�ามาหากินแสวงโชค บ้างก็ตั้งรกราก
ถิน่ฐานเข้ารบัราชการเป็นทหารกองอาสา อยธุยาจงึ
มีผู้คนหลายเชื้อชาติเข้ามาอาศัยในดินแดนพร้อม
น�าวิทยาการสมัยใหม่ของชาวตะวันตกเข้ามาใน
สังคม  เช่น การเดินทางเข้ามาค้าขายที่อยุธยาของ
ชาวโปรตุเกสในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ ได้
น�าวิทยาการเกี่ยวกับอาวุธสงครามเข้ามาสู ่การ
ทหารของไทย เช่น การหล่อกระสนุดินด�า การท�าปืน
ใหญ่ และการสร้างป้อมปราการ ท�าให้กองทัพของ
อยุธยามีศักยภาพในการสงครามมากขึ้น สามารถ

รากไทย: อยธุยา ๒
ปฐมบทไทยรบพม่า

พระไชยราชาธิราช
ที่มาของภาพ : http://icezyman.blogspot.com/

เสนาศึกษา       เ
สนาศึกษา   เสนา

ศึกษา      เสนาศ
ึกษา 

          เสนาศึกษ
า   เสนาศึกษา  เ

สนาศึกษา     เสน
าศึกษา   

เสนาศึกษา     เส
นาศึกษา  เสนาศ

ึกษา       เสนาศึก
ษา 

           เสนาศึก
ษา     เสนาศึกษา

        เสนาศึกษา
 

     เสนาศึกษา   
  เสนาศึกษา     เ

สนาศึกษา     เสน
าศึกษา 

           เสนาศึก
ษา     เสนาศึกษา

     เสนาศึกษา   
  เสนาศึกษา     เ

สนา



63เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๔ เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙  

ท�าสงครามแย่งชงิดนิแดนมาอยูใ่นปกครองมากมาย
หลายเมือง เช่น มะริด ตะนาวศรีของมอญ หรือ
มะละกาในแหลมมลายู อาณาจักรอยุธยาเมืองอู่
ข้าวอู่น�้าจึงมีดินแดนในปกครองกว้างขวางมากขึ้น 
การยกทัพเข้าแย่งชิงดินแดนเมืองเชียงกรานหรือ
มอญ เรียกว่า เดิงกราย (อัตตรัน) จากมอญซึ่งอยู่
ติดแดนไทยบริเวณด่านเจดีย์สามองค์ของพระเจ้า
ตะเบ็งชเวตี้น้ันเป็นท่ีไม่พอพระทัยของสมเด็จพระ
ไชยราชาธิราชกษัตริย์อยุธยาเพราะทรงเห็นว่า
เป็นการรุกรานไทยจึงโปรดให้แต่งทัพออกรบไม่ให้
พม่ารุกล�้าเข้ามาในไทย กลายเป็นจุดเริ่มต้นของคู่
สงครามไทยและพม่าตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

การสงครามคร้ังน้ีได้มีทหารชาวโปรตุเกส 
เข้าร่วมกองทัพไปด้วย ๑๒๐ คน ซึ่งความสามารถ
ในการรบของทหารกลุ ่มนี้เป็นที่ประจักษ์แก่ไทย       
ผลของการสงครามคร้ังแรกระหว่างไทยกับพม่านี้ 
กองทัพพม่าแตกพ่ายส่วนไทยได้เมืองเชียงกราน  
คืนมา สมเด็จพระไชยราชาธิราชทรงตอบแทน 
ความดีความชอบให้กับทหารรับจ้างชาวโปรตุเกส 
โดยโปรดฯ พระราชทานที่ดินให้ชาวโปรตุเกสต้ัง 
บ้านเรือนบริเวณบ้านดินเหนือคลองตะเคียนพร้อม    
พระราชทานอนุญาตให้สร้างโบสถ์สอนศาสนาครสิต์
ได้ตามความพอใจ เกิดการสร้างวัดคริสตังและการ
เข้ามาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ของพวกบาทหลวงใน
เมืองไทยแต่นั้นมา

พระอุปนิสัยกล้าหาญ และโปรดการศึก
สงครามของพระเจ้าตะเบ็งชเวต้ีกษัตรย์ิแห่งพม่า ใน
ขณะนั้นได้รับราชสมบัติในเวลาบ้านเมืองก�าลัง
บริบูรณ์และได้คู่คิดการสงครามคนหนึ่งเป็นพระ
ญาติวงศ์นามว่า บุเรงนอง แปลว่า พระเชษฐาธิราช
ได้ช่วยกันคิดตระเตรียมก�าลังเพื่อท�าสงครามแผ่
อาณาจักรให้กว้างขวางออกไปมากกว่าเดิม พระยา
ราญ พระเจ้าหงสาวดีราชโอรสของพระเจ้าธรรม
เจดีย์ได้สิ้นพระชนม์ลง พระราชโอรสผู้มีพระชนมายุ
เพียง ๑๕ ชันษา ได้ครองราชย์สมบัติสืบต่อมิได้
ประพฤตติัง้มัน่ในศลีธรรมกดขีข้่าราชการและอาณา
ประชาราษฎร์ให้ได้รับความเดือดร้อน ท�าให้บ้าน
เมืองเกิดความอ่อนแอไม่มั่นคง เป็นจังหวะให้พระ
เจ้าตะเบ็งชเวตี้ยกทัพเมืองตองอูมาตีเมืองหงสาวดี
ได ้ส�าเร็จ จากนั้นทรงย ้ายราชธานีมายังเมือง         
หงสาวดีก่อนไปตีเมาะตะมะอันเป็นเมอืงของอุปราช 

ทหารอาสาอาหรับ  
ที่มาของภาพ : http://www.iseehistory.com/index.

php?lay=show&ac=article&Id=403772

ทหารอาสาโปรตุเกสกับกองทัพไทยสมัยอยุธยา
ที่มาของภาพ : http://www.iseehistory.com/index.php?lay

=show&ac=article&Id=403772

หมู่บ้านชาวโปรตุเกส
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พระไชยราชาตีเมืองเชียงกรานคืนจากพม่า
ที่มาของภาพ : http://2g.pantip.com/cafe/chalermthai/

newmovie/suriyothai/sryt_p.html

บรรณานุกรม
The King Maker เมื่อเราได้เห็นบทบาททหารต่างชาติสมัยอยุธยามากขึ้น. สืบค้นจาก http://www.iseehistory.com/
 index.php?lay=show&ac=article&Id=403772
หมู่บ้านโปรตุเกส (พระนครศรีอยุธยา). สืบค้นจาก http://m.donmueangairportthai.com/th/popular-destinations/
 1730/mu-ban-protuket-phra-nakhon-si-ayutthaya
สุริโยทัย. สืบค้นจาก http://2g.pantip.com/cafe/chalermthai/newmovie/suriyothai/sryt_p.html

พระเจ้าหงสาวดีเมื่อรวบรวมหัวเมืองมอญส�าเร็จจึง
ยกทัพมาตีเมืองเชียงกรานของไทยซึ่งอยู่ต่อแดน
ไทยทางด่านพระเจดีย์สามองค์เมื่อ พ.ศ. ๒๐๘๑

หมู่บ้านชาวโปรตุเกส  ที่มาของภาพ : http://m.donmueangairportthai.com/th/popular-destinations/1730/mu-ban-pro-
tuket-phra-nakhon-si-ayutthaya

ครั้งนั้นสมเด็จพระไชยราชาธิราชกษัตริย์
อยุธยาในเวลานั้นโปรดให้ยกทัพหลวงไปรบพม่าที่
เมอืงเชยีงกรานมชีาวโปรตเุกสทีม่าค้าขายอยูใ่นกรงุ
ศรอียธุยาสมคัรเป็นทหารอาสา ๑๒๐ คน ผลการรบ
ที่เมืองเชียงกรานในครั้งนั้นไทยตีกองทัพพม่าแตก
พ่าย ได้เมืองเชียงกรานกลับคืนมา  เสร็จศึกครั้งนั้น
สมเด็จพระไชยราชาธิราชทรงตอบแทนความดี
ความชอบของทหารอาสาชาวโปรตุเกสด้วยการ
พระราชทานที่ให้สร้างบ้านเรือนเหนือคลองตะเคียน
พร้อมกับพระราชทานอนุญาตให้สร้างวัดวาสอน
ศาสนาได้ตามพอใจ อยุธยาจึงมีวัดคริสตังและพวก
บาทหลวงมาต้ังแต่บัดนั้น

เสนาศึกษา       เ
สนาศึกษา   เสนา

ศึกษา      เสนาศ
ึกษา 

          เสนาศึกษ
า   เสนาศึกษา  เ

สนาศึกษา     เสน
าศึกษา   

เสนาศึกษา     เส
นาศึกษา  เสนาศ

ึกษา       เสนาศึก
ษา 

           เสนาศึก
ษา     เสนาศึกษา

        เสนาศึกษา
 

     เสนาศึกษา   
  เสนาศึกษา     เ

สนาศึกษา     เสน
าศึกษา 

           เสนาศึก
ษา     เสนาศึกษา

     เสนาศึกษา   
  เสนาศึกษา     เ

สนา



65เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๔ เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙  

เสนาศึกษา

พ.อ.หญิงชมนาด  เทียมพิภพ

นับตั้งแต่สมัยแรกเริ่มของประวัติศาสตร์ สมัยที่ผืนแผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ
คาบสมุทรอินโดจีนยังเป็นผืนแผ่นดินไร้พรมแดนนั้น ผู้คนหลายเผ่าพันธุ์ต่างมาต้ังถิ่นฐานชมรมกัน มีผลให้
เกิดพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของผู้คนซึ่งมีลักษณะที่มีการผสมผสานกันด้านเผ่าพันธุ์และวัฒนธรรม   
ผู้คนมีความสัมพันธ์กันในมิติต่าง ๆ จนอาจกล่าวได้ว่า การศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศหนึ่งใดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้จึงเปรียบเสมือนการศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งมวล
ด้วย การศึกษาต�านานอันแสดงการสถาปนาของสามนครส�าคัญของประเทศลาวคือ หลวงพระบาง 
เวียงจันทน์ และจ�าปาศักดิ์ในบทความนี้อาจเป็นเครื่องแสดงปรากฏการณ์นี้ได้เป็นอย่างดี 

๑ ปรับปรุงจากบทความที่เคยตีพิมพ์ในคู่มือทัศนศึกษา, กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 

เยือนลาว : เพื่อนใกล้บ้าน ตามเสด็จฯ ทัศนศึกษาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ นครหลวงเวียงจันทน์และ

เมืองหลวงพระบาง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘.
๒ “พงศาวดารล้านช้าง”, ประชุมพงศาวดารภาค ๑ ตอนปลายและภาค ๒ (กรุงเทพฯ: คุรุสภา, ๒๕๐๖), หน้า ๑๓๗.

 (ที่มาภาพ :  www.t-pageant.com)

ลาวสามนคร : 
หลวงพระบาง เวียงจันทน์และจ�าปาศักดิ์๑

...กาลเมื่อก่อนนั้น ก็เป็นดินเป็นหญ้าเป็นฟ้าเป็นแถน 
ผีและคนเที่ยวไปมาหากันบ่มิขาด...  
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ต�านานและพงศาวดารหลายฉบับได้เล่าสืบ
ต่อกันมาว่า ในอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลอัน
เป็นเขตติดต่อระหว่างประเทศจีน ลาว พม่า ไทย
และเวียดนามในปัจจุบันนี้ ได้บังเกิดบ้านเมืองใหญ่
น้อยของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ อันเป็นบรรพบุรุษของ
ผู้คนปัจจุบัน (โปรดดูแผนที่ประกอบ) ต�านานและ
พงศาวดารที่ส�าคัญ เช่น พงศาวดารล้านนา เล่า
เรือ่งของปูเ่จ้าลาวจกผูม้อี�านาจเนือ่งจากครอบครอง
จกหรอืจอบเครือ่งมอืเครือ่งใช้ทีส่�าคญัถงึ ๕๐๐ ด้าม 
และเป็นหัวหน้าผู้คนสถาปนา “หิรัญนครเงินยาง
เชียงแสน” เจ้าของวัฒนธรรมหินตั้ง๓ อันเป็นหนึ่งใน
เอกลักษณ์ร่วมทางวัฒนธรรมของผู ้คนในเอเชีย
ตะวนัออกเฉยีงใต้ หรอืต�านานเรือ่งท้าวฮุง่หรอืขนุ
เจือง ซึ่งเล่าว่า ท้าวฮุ่งได้ท�าสงครามกับท้าวกว่า 
เจ้านครปะกัน (หรือเชียงขวาง หรือเมืองพวนของ
เวยีดนาม) หลงัจากรบกนัอยูถ่งึ ๗ เดอืน เจ้านครปะ
กันพลีชีพในการรบ ท้าวฮุ่งจึงได้ฉลองชัยชนะโดย
การท�าเหล้าไหเลี้ยงไพร่พล ปรากฏเป็น “ไหเหล้า
เจือง” บนทุ่งไหหิน แขวงเมืองเชียงขวางจนถึงทุก 
วันนี้ ฯลฯ

ในเรือ่งการสถาปนาหลวงพระบาง ศนูย์กลาง
ของราชอาณาจักรล้านช้างหรือลาวในปัจจุบันนั้น 
พงศาวดารล้านช้างและพงศาวดารหลวงพระ
บาง เล่าว่า ฤาษีสองพี่น้องได้มาเทศนาสั่งสอน
บรรดาสรรพสตัว์ใหญ่น้อยท้ังหลายท่ีอาศยัอยูใ่นลุม่
แม่น�้าโขง (ชาวลาวเรียกว่า แม่น�้าของ) พร้อมทั้งได้
ปักหลักหมายเขตสร้างบ้านสร้างเมือง ณ ดอย 
“ภูษี”๔ บนฝั่งแม่น�้าโขงตรงบริเวณที่ล�าน�้าคานไหล
มาบรรจบ ฤาษีสองพี่น้องมีนิมิตเป็นต้นทองจึงเรียก
ช่ือเมืองนี้ว่า “เชียงทอง” และอีกชื่อหนึ่งคือ “ศรีสัต
นาคนหุต” จากนิมิตที่นาคเจ็ดเศียรมาฟังเทศนา ต่อ
มาอาณาจักรแห่งน้ีจึงมีชื่อว่า “กรุงศรีสัตนาคนหุต
ล้านช้างร่มขาว”

ต�านานอนัแสดงการสถาปนาและพฒันาการ
ของหลวงพระบางยังเล่าต่อว่า ในเวลาต่อมาได้มี 
พานิช (พ่อค้า) จากเวียงจันทน์ได้ถ่อเรือมาค้าขาย
ที่เชียงทอง ซึ่งในเวลานั้นได้ปรากฏชื่อ “เชียงดง” 
เป็นเมืองคู่จึงมีชื่อเรียกว่า “เมืองเชียงทองเชียงดง” 
ระหว่างเดินทางนั้นเอง พานิชเวียงจันทน์ได้ฝันว่า 
“มอืขวาป่ายพระอาทติย์ มอืซ้ายป่ายพระจนัทร์ สอง
เท้ายันกงล้อพระอาทิตย์” มหาเถระได้ท�านายความ
ฝันนี้ว่า จะได้เป็นใหญ่ในเมืองเชียงทองเชียงดง พา
นิชผู้นี้เมื่อไปถึงเมืองเชียงทองเชียงดงก็ได้ท�าคุณ
งามความดีเป็นที่เคารพของราษฎร ต่อมาจึงได้เป็น
เจ้าผู้ครองเมืองเชียงทองเชียงดง และมีลูกหลาน
ปกครองชาวเชียงทองเชียงดงสืบต่อ ๆ มา

ต�านานที่เล่าข้างต้นนี้สอดคล้องกับหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ที่ว่า มีการค้นพบร่องรอยการตั้ง
ถิน่ฐานของมนษุย์ในอาณาบรเิวณแถบนี ้เช่น เครือ่ง
มือหินกะเทาะ เคร่ืองที่ท�าจากกระดูกสัตว์ ขวานหิน
ขัด เครื่องมือส�าริด และเหล็ก ฯลฯ ซึ่งแสดง
พฒันาการของการตัง้ถิน่ฐานของมนษุย์ย้อนหลงัไป
ได้ราว ๑๐,๐๐๐ ปีเลยทีเดียว สันนิษฐานผู้คนที่ต้ัง
ถิ่นฐานในยุคแรก ๆ นี้เป็นกลุ่มชาติพันธุ์มอญ-เขมร 
พงศาวดารหลวงพระบาง บอกลักษณะผู้คนสมัย
แรกตัง้ก่อนชาวลาวจะเข้ามาเป็นใหญ่ว่า “ปากกว้าง
หูรี สูง ๘ ศอก” และ “เขาฝูงนั้นฉิบหายไปแล้ว”

ครัน้ถงึพทุธศตวรรษที ่๑๕-๑๖ กลุม่ชาตพินัธุ์
ไต-ลาวซึ่งเคยตั้งบ้านเมืองอยู่บริเวณเมืองแถนหรือ
กาหลง เวียดนามเรียกเบียนเดียนฟู (บริเวณรอยต่อ
ของดินแดนสิบสองจุไทย (สิบสองเจ้าไทย) แขวง
หัวพันห้าทั้งหก ทางด้านตะวันออก และตะวันออก
เฉียงเหนือของหลวงพระบาง) ได้พากันอพยพลงมา
ปะปนกันกับผู้คนที่อาศัยอยู่ดั้งเดิม ณ ที่ราบริมฝั่ง
แม่น�้าโขงตอนบน และแม่น�้าสาขา เช่น น�้าทา น�้าอู 
น�้าคาน น�้างึม ฯลฯ 

๓ หินตั้งเป็นเครื่องหมายก�าหนดสิ่งศักดิ์สิทธิ์

๔ หมายถึง ภูเขาของฤาษี
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ถิ่นเดิมของกลุ่มชาติพันธุ ์ไต-ลาวนั้น หาก
พิจารณาตามแผนที่ปัจจุบัน แว่นแคว้นของเจ้าไทย
จะกินพื้นที่อาณาบริเวณเขตรอยต่อระหว่างประเทศ
จีน พม่า ไทย ลาว เวียดนาม โดยแบ่งออกเป็น ๓ 
ส่วน คือ “สิบสองปันนา” ของพวกลื้ออยู่ทางตะวัน
ตกติดกับพม่า “สิบสองจุไทยหรือสิบสองเจ้าไทย” 
ของผูไ้ทยอยูต่อนกลางตดิกบัจนี และทางตะวนัออก
ต่อกับแดนเวียดนามเรียก “พวน”

พงศาวดารล้านช้าง ได้เล่าเรื่องราวความ
เป็นมาของผู้คนในเวลาน้ันว่า “พญาแถน” ได้ส่งขุน
ผู้ใหญ่ ได้แก่ ปู่เจ้าลาวเซิง และขุนผู้ปกครองชาว
ลาวคนอื่น ๆ มาสร้างบ้านแปลงเมือง ณ ต�าบล
นาน้อยอ้อยหนู (คือ เมืองแถน) แต่ขุนเหล่านั้น
ปกครองบ้านเมืองไม่เรียบร้อย “ท�านาได้ข้าวได้ปลา
ก็บ่เส้นไหว้ผี ผีจึงโกรธบันดาลให้น�้าท่วมบ้านเมือง” 
หรือ “สร้างบ้านก็บ่เปรื่อง สร้างเมืองก็บ่กว้าง” ใน
ที่สุดพญาแถนจึงได้ส่งขุนบรม (ลาวเรียก ขุนบูลม 
ไทยเรียก ขุนบรมมหาราช) ลงมาปกครอง ขุนบรม
เป็นผูน้�าซึง่มคีวามสามารถ “สร้างบ้านกเ็ปรือ่ง สร้าง
เมืองก็ฮุ่ง ฝูงไพร่ก็ไถนา ฝูงข่าก็ฟันไฮ่”๕

ขุนบรมเป็นปฐมวงศ์ของบ้านเมืองท้ังหลาย
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแท้จริง เนื่องจาก
ลูกชายทั้ง ๗ ได้แยกย้ายกันไปสร้างบ้านแปลงเมือง
ในที่ต่าง ๆ  ลูกชายคนโต คือ ขุนซัวหรือขุนลอ ได้
น�าบริวารมายึดครองเมืองเชียงทองเชียงดง จึงได้
เรียกชื่อเมืองตามชื่อขุนว่า เมืองซัว (ศิลาจารึกหลัก
ที่ ๑ สุโขทัยและหลักฐานพม่าเรียกชวา) ขุนลอ
เป็นต้นราชวงศ์ของกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองเชียงทอง
เชียงดงหรืออาณาจักรกรุงศรีสัตนาคนหุตล้านช้าง
ร ่มขาวตั้งแต่น้ันจนถึงลาวสิ้นราชวงศ์ใน พ.ศ. 
๒๕๑๘

(ที่มาภาพ :  www.travel.kapook.com)

ส่วนลูกชายคนอื่น ๆ ของขุนบรมได้แยกย้าย
กันไปสร้างบ้านแปลงเมืองดังนี้ ขุนยี่ผาล้านครอง
เมืองต้าหอหรือหอแตหรือตาลีฟู ขุนสามจุลงครอง
แคว้นหัวพันห้าทั้งหก (หรือบ้างก็ว่าไปครองเมืองบัว
ชุมหรือญวนแกวแคว้นตังเกี๋ย) ขุนไสผงครองเมือง
โยนกนาคนครเชยีงแสน ขนุง่ัวอินครองเมอืงอโยธยา 
ขุนลกกลมครองเมืองค�าเกิด (บ้างก็ว่าไปครองเมือง
เชียงคมยอสาม อาณาจักรรามัญ) และขุนเจ็ดเจิง
ครองเมอืงเชยีงขวางหรอืพวน (บ้างกว่็าครองสบิสอง
จุไทยแทนขุนบรมผู้พ่อ)

ต่อมาหลังจากลูกหลานขุนลอได้ปกครอง
เมืองเชียงทองเชียงดงสืบทอดมาอีก ๒๒ รัชกาล ใน
พุทธศตวรรษที่ ๑๙ สมัยพญาฟ้างุ้มแหล่งหล้าธรณี
กษัตริย์ผู ้ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งของราชอาณาจักร
ล้านช้าง พระเจ้ากรุงกัมพูชาได้พระราชทาน “พระ
บาง” พระพุทธรูปส�าคัญมาประดิษฐาน ณ เมือง
เชยีงทองเชยีงดง เมอืงเชยีงทองเชยีงดงจงึได้เปลีย่น
นามเมืองเป็น “นครหลวงพระบาง” อันมีความ 
หมายว่า “นครหลวงสถานที่ประดิษฐานพระบาง” 

๕ ต�านานตอนหนึ่งเล่าที่มาของพวกลาวและพวกข่าซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในประเทศลาวว่า เมื่อพญาแถนได้ให้ปู่ลาวเซิง 

ลงมาท�ามาหากิน ณ นาน้อยอ้อยหนูนั้น ต่อมาได้มีน�้าเต้าลูกหนึ่งเกิดขึ้น เมื่อน�า้เต้าโตเต็มที่แล้วปู่ลาวเซิงจึงเจาะน�า้เต้า เมื่อน�า้เต้า

แตกได้มาผู้คนมากมายหลั่งไหลออกมาจากน�้าเต้าอยู่ถึง ๓ วัน ๓ คืน พวกข่าออกมาจากน�้าเต้าขณะที่ยังร้อนจึงมีสีผิวคล�้า ส่วนพวก

ลาวออกมาที่หลังเมื่อน�้าเต้าเย็นแล้วผิวจึงมีสีขาว
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นครหลวงพระบางได้เป็นศูนย์กลางของ
อาณาจกัรล้านช้างจนกระทัง่ใน พ.ศ. ๒๑๐๑ รชัสมยั
พระเจ้าชัยเชษฐาธิราช๖ ทรงขึ้นครองราชย์ในสมัย
เดียวกับพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองก�าลังแผ่อิทธิพล
ยึดครองบ้านเมืองไปทั่วสิบทิศ (ช่วงเวลาเดียวกับ
สมัยสงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๑) พระเจ้า   
ชัยเชษฐาธิราชทรงพิจารณาว่า นครหลวงพระบางมี
ที่ตั้งอยู่ใกล้ราชอาณาจักรพม่ามากเกินไป จึงทรง
ย้ายศูนย์กลางของราชอาณาจักรล้านช้างมาตั้งอยู่ 
ณ เวียงจันทน์ และขนามนามเมืองว่า “กรุงศรีสัต
นาคนหุตอุตมะราชธานีล้านช้างร่มขาวเวียงจันทน์” 
เวียงจันทน์จึงได้เป็นราชธานีของราชอาณาจักรล้าน
ช้างตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

แม้ว่าพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชและพระเจ้า
แผ่นดินลาวในรัชกาลต่อมา ๆ ได้ทรงท�านุบ�ารุงกรุง
เวียงจันทน์ จนเจริญรุ่งเรืองเป็นที่ประจักษ์ แต่ใน
ความเป็นจริงนั้นเวียงจันทน์ (ภาษาลาวเขียนว่า 
“เวยีงจนั” หมายถงึ ไม้จนัทน์) ได้รบัการสถาปนามา
ก่อนหน้านั้นแล้วเป็นเวลานานนับศตวรรษ ต�านาน
การสถาปนาเวียงจันทน์มี ๓ ส�านวนคือ นิทานขุน
บรม เล่าว่า พระมหาปาสมันต์ พระสมณะทูตผู้น�า
พระพทุธศาสนาลทัธิลงักาวงศ์จากราชส�านักกมัพชูา
ได้เอาหลักไม้จันทน์มาฝังไว้บริเวณปากร่องป่าสัก
เพ่ือเป็นที่หมายของเมือง ส่วน ต�านานพื้นเมืองบุรี
จันทน์ เล่าว่า มีฤาษี ๓ ตน ลงมาจากเขาควาย 
และได้หลักไม้คูนและไม้จันทน์มาฝังที่ดอนสักขรน
ทีหรือดอนจันในปัจจุบัน เพื่อหมายเขตสร้างนคร
เวียงจันทน์

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ชี้ให้เห็นว่า ร่อง
รอยของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ของอาณาบริเวณ
แถบลาวตอนกลางนี้ตั้งแต่ยุคเริ่มแรกของประวัติ 
ศาสตร์ และมีพัฒนาการเรื่อยมาจนกระทั่งเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ปีมาแล้วที่ผู้คนในแดนดินสอง
ฝั่งโขง ลุ่มแม่น�้าชี ลุ่มแม่น�้ามูล ลุ่มแม่น�้าน่าน และ
ลุ่มแม่น�้าปิงได้มีการติดต่อสัมพันธ์กัน ดังเห็นได้ 
จากการค้นพบกลองมโหระทึก๗ ซึ่งเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมเฉพาะของกลุ่มคนกระจัด กระจายทั่วไป
ในอาณาภูมิภาคแห่งนี้

ต่อมาในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ หลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ได้ชี้ให้เห็น การตั้งถิ่นฐานของ
ผูค้นทีม่กีารแลกเปลีย่นทางวฒันธรรมกนัในดนิแดน
อันกว้างใหญ่ไพศาลตั้งแต่บริเวณสองฝั่งแม่น�้าโขง 
ลุ่มแม่น�้าชี ซึ่งมี “พระธาตุพนม” เป็นศูนย์กลาง กับ
ดินแดน ที่ห่างไกลไปจนถึงราชอาณาจักรขอมและ
ราชอาณาจักรในลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยา นอกจากนี้ยัง
ได้มีการค้นพบเมืองขนาดใหญ่ซึ่งมีอายุอยู่ในราว
พุทธศตวรรษที่ ๑๔ มีสภาพเป็นเมืองอกแตกที่กิน
อาณาบริเวณครอบคลุมเวียงจันทน์ในปัจจุบันและ
ข้ามโขงมาถึงเมืองศรีเชียงใหม่ (ในหนองคาย
ปัจจุบัน) อีกด้วย

เมือ่มาถงึตรงนีจ้งึอาจกล่าวได้ว่า เวยีงจนัทน์
ได้มพีฒันาการทางประวตัศิาสตร์เป็นเมอืงส�าคญัใน
ตอนกลางของลุ่มแม่น�้าโขงควบคู่ไปกับนครหลวง
พระบาง และยิ่งทวีความส�าคัญเมื่อมีการย้าย
ราชธานีของราชอาณาจักรล้านช้างมาอยู่ ณ เมือง
แห่งนี้ในรัชสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราช อย่างไร

๖ พระเจ้าชัยเชษฐาธิราชทรงเป็นโอรสในพระเจ้ากรุงศรีสัตนาคนหุตกับพระราชธิดาพระเจ้ากรุงเชียงใหม่ ครั้น พ.ศ. ๒๐๘๙ กรุง

เชียงใหม่ว่างกษัตริย์ เสนาบดีแสนท้าวพญาเชียงใหม่จึงได้อัญเชิญพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ต่อมา 

พ.ศ. ๒๐๙๐ เมื่อพระเจ้ากรุงศรีสัตนาคนหุตพระราชบิดาของพระองค์สิ้นพระชนม์ บ้านเมืองล้านช้างแตกแยกระส�า่ระสาย เสนาบดี

แสนท้าวพญาล้านช้างจึงได้อัญเชิญพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชให้ทรงกลับไปปกครองราชอาณาจักรล้านช้าง ในการเสด็จกลับไปครั้งนี้

พระองค์ได้ทรงน�าพระแก้วมรกตจากกรุงเชียงใหม่ไปประดิษฐาน ณ กรุงล้านช้างด้วย

๗ กลองมโหระทึกเป็นสญัลกัษณ์ของพธิกีรรมเพือ่ความอดุมสมบรูณ์ ฝนฟ้าตกต้องตามฤดกูาล การแสดงสถานภาพของหวัหน้าเผ่า

และการนับถือสิ่งเหนือธรรมชาติ คือ ผีฟ้าหรือแถน ภาพที่ปรากฏบนกลองล้วนแสดงสัญลักษณ์ เช่น งู หมายถึง เจ้าแห่งบาดาลที่มา

ของน�้าหนองคลองบึง กบผู้ร้องเรียกฝน และสุนัขผู้น�าข้าวจากฟ้ามาให้คนปลูก เป็นต้น
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ก็ตามในการศกึษาประวตัศิาสตร์ของอาณาจกัรล้าน
ช้าง การพจิารณาเมอืงจ�าปาศกัดิศ์นูย์กลางของชาว
ลาวทางใต้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เนื่องจากเกี่ยวเนื่อง
กับพระธาตพุนมศนูย์รวมจติใจของผูค้นทัง้สองฝ่ังโขง

(ที่มาภาพ :  http://pantip.com/topic/๓๐๕๑๒๗๕๕)

บ้านเมืองทางตอนใต้ของราชอาณาจักรล้าน
ช้างนั้นได้ปรากฏการสร้างบ้านแปลงเมืองควบคู่มา
กับบ้านเมืองทางตอนกลางและตอนเหนือ ครั้นถึง
พุทธศตวรรษท่ี ๒๒ จึงได้มีการปกครองภายใต้เจ้า
นายเชื้อพระวงศ์ท่ีสืบทอดจากขุนบรม อันมีผลให้
ราชอาณาจักรล้านช้างในเวลานั้นแบ่งเป็น ๓ แคว้น
ที่ปกครองภายใต้กษัตริย์คือ นครหลวงพระบาง 
เวียงจันทน์และจ�าปาศักด์ิ

เรื่องราวการสถาปนาจ�าปาศักดิ์น้ันเล่าสืบ 
ต่อกันมาว่า พ.ศ. ๒๑๙๗ เจ้านายในราชวงศ์ใน
เวียงจันทน์เกิดวิวาทแย่งชิงราชสมบัติกัน กลายเป็น
สงครามกลางเมืองรบพุ่งฆ่าฟันกันนานนับสิบปี ใน
เวลานั้นได้ปรากฏพระสมณะซึ่งเป็นที่เคารพอย่าง
ยิ่งในหมู่ชนสองฝั่งโขงคือ เจ้าราชครูโพนสะเม็ด 
ขุนนางท้าวพญาเวียงจันทน์เห็นว่าราษฎรศรัทธา
เลื่อมใสท่านราชครูยิ่งนัก เกรงว่าจะเป็นภัยต่อราช
บัลลังก์ จึงคิดก�าจัดท่านราชครูเสีย 

พ.ศ. ๒๒๓๒ เมื่อเจ้าราชครูโพนสะเม็ดรู้ว่า
ภัยก�าลังจะมาถึงตัวจึงได้รวบรวมญาติโยมลูกศิษย์
ลูกหาราว ๓,๐๐๐ คน เล็ดลอดหนีจากเวียงจันทน์  
ในการอพยพครั้งนี้ท่านราชครูยังได้ให้อัญเชิญเจ้า
หน่อกษตัรย์ิราชโอรสพระเจ้ากรงุล้านช้างซึง่สวรรคต
ไปแล้วและพระนางสมุงัคละพระมารดาซึง่ต้องหลบ
ลี้หนีภัยสงครามให้ทรงร่วมไปกับขบวนอพยพด้วย 
ครั้นขบวนเดินทางมาถึงบ้านง้ิวพันล�าสมสนุก ท่าน
ราชครูได้ให้เจ้าหน่อกษัตริย์กับพระมารดาพักอยู่ ณ 
ที่นั้นก่อน เมื่อได้พบสถานที่ที่เหมาะสมแล้วก็จะ
กลับมารับ

ต่อจากนั้นเจ้าราชครูโพนสะเม็ดได้เดินทาง
ล่องไปตามล�าแม่น�้าโขง เมื่อผ่านไปยังสถานต�าบล
ใดก็ได้ก่อให้เกิดต�านานอันแสดงวัตรปฏิบัติคุณงาม
ความดีของท่านราชครู ที่ส�าคัญคือ การบูรณะ
ปฏิสังขรณ์พระธาตุพนมครั้งใหญ่ในระหว่าง พ.ศ. 
๒๒๓๓ - ๒๒๓๖ และการสถาปนาเจดีย์พนมเพ็ญ 
(หรือพนมเปญ) บนยอดเขา เขตอินทปัฏฐ์นคร 
ประเทศกัมพูชา๘

เหตุที่เจ้าราชครูโพนสะเม็ดสถาปนาเจดีย์
พนมเพ็ญขึ้นนั้น เนื่องจากท่านราชครูได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าอาณาบริเวณรอบ ๆ เจดีย์พนมเพ็ญ   
เป็นสถานที่ที่เป็นชัยภูมิเหมาะแก่การตั้งถิ่นฐาน 
อย่างไรก็ตามในที่สุดท่านราชครูก็ต้องพาครอบครัว
ญาติโยมของท่านอพยพต่อไป เพื่อไม่ให้ครอบครัว
ญาติโยมต้องเดือดร้อนจากการต้องเสียภาษีแก่
พระเจ้าแผ่นดินกัมพูชา 

ในเวลาต่อมา พ.ศ. ๒๓๕๕ พระเจ้าแผ่นดิน
กัมพูชาได้ย้ายเมืองหลวงจากบันทายเพชร (หรือ
อุดรมีชัย) มาต้ังอยู่ ณ บริเวณแห่งนี้ พนมเพ็ญหรือ
พนมเปญจึงได้กลายเป็นชื่อเมืองหลวงของกัมพูชา
มาจนถึงทุกวันนี้

๘ ภายหลังบริเวณนี้จึงได้ชื่อว่า บ้านลาวเดิมหรือบ้านทะลาย
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บนเส้นทางอพยพอันยาวไกลน้ัน นอกจาก
พระธาตุพนมและเจดีย์พนมเพ็ญดังที่กล่าวมาแล้ว 
เจ้าราชครโูพนสะเมด็ได้สถาปนาอนสุรณ์ส�าคญัทาง
พระพุทธศาสนาอื่น ๆ ไว้อีกนานับปการ เช่น การ
ประดิษฐานพระปฏิมานาม “พระองค์แสน” ที่เมือง
เชียงแตงหรือสตึงแตรง (ในเขตกัมพูชา) การสร้าง
พระเจดีย์สูง ๔ ศอกและวิหารหลังหนึ่งบนเกาะ    
หลี่ผี ปัจจุบันคือ เมืองโขง เป็นต้น 

จนกระทั่งในท่ีสุดด้วยกิตติศัพท์คุณงาม
ความดีของเจ้าราชครูโพนสะเม็ด แสนท้าวพญา
เมืองกาละจ�าบากนาคบุรีจึงได้พากันเดินทางมา
อัญเชิญท่านราชครูขึ้นปกครองเมือง อย่างไรก็ตาม
เมื่อท่านเจ้าราชครูปกครองเมืองนั้น เนื่องจากท่าน
เป็นพระภิกษุย่อมไม่สามารถใช้ความรุนแรงปราบ
ปรามโจรผู้ร้ายหรือระงับการทะเลาะวิวาทได้ เพราะ
จะเป็นการผิดวินัยสงฆ์ ดังนั้นเพื่อให้บ้านเมืองสงบ
สุข ท่านราชครูพร้อมด้วยไพร่พลจึงได้อัญเชิญเจ้า
หน่อกษัตริย์จากบ้านงิ้วพันล�าสมสนุกมาขึ้นครอง

(ที่มาภาพ :  http://nakhu.com)

ราชย์เป็นเจ้าเอกราชในลาวประเทศ และเปลี่ยน
นามเมืองใหม่เป็น “จ�าปาศักดิ์”

ด้วยเหตุนี้เอง ราชอาณาจักรล้านช้างจึงได้
ประกอบด้วยลาวสามนครคือ นครหลวงพระบาง 
เวียงจันทน์และจ�าปาศักดิ์ ซึ่งปกครองโดยเจ้ามหา
ชีวิตซึ่งมีขุนบรมเป็นปฐมวงศ์

การพนิจิลาวสามนคร คอื นครหลวงพระบาง 
เวียงจันทน์ และจ�าปาศักดิ์อันเป็นนครที่ปกครอง 
โดยพระเจ้าแผ่นดินซึง่สบืเชือ้สายต่อเนือ่งมาจากขนุ
บรมในบทความนี้จึงอาจท�าให้เราทุกคนได้ตระหนัก
ว่า การศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศใดประเทศ
หนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปรียบเสมือน     
การศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ทั้งมวลด้วย บรรพบุรุษของผู ้คนใน
ปัจจุบันได้สร้างบ้านแปลงเมืองอยู่กระจัดกระจาย    
กันและมีความสัมพันธ์กันในมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการท�าสงครามรบพุ ่งกัน การเป็นทองแผ่น
เดยีวกนั โดยสมรส การค้าขาย หรือการแลกเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรม ฯลฯ 

อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ของผู้คนซึ่งมีมา
เป็นเวลาช้านานต้องถูกขัดจังหวะลงด้วยการขีดเส้น
แบ่งเขตแดนรัฐชาติและนโยบายแบ่งแยกและ
ปกครองของเจ้าลัทธิจักรวรรดินิยมอยู่ถึงราวหนึ่ง
ศตวรรษ อันมีผลให้ญาติพี่น ้องต้องพลัดพราก
แตกแยกกันอยู่กันคนละประเทศ อีกทั้งยังได้เกิด
ความขัดแย้งต่อสู้กันยาวนานอีกหลายสิบปีในยุค
สงครามเย็น (ราวคริสต์ศตวรรษ ๑๙๕๐ - ๑๙๙๐) 
ผู้คนจ�านวนมหาศาลต้องจ�าใจอพยพจากบ้านเกิด
เมืองนอนไปอยู่ในดินแดนที่ห่างไกล ประเทศลาวก็
ไม่พ้นวังวนนี้ ความว้าเหว่และอาลัยรักแผ่นดินถิ่น
เกิดของผู้คนชาวลาวในยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านดัง
กล่าว ปรากฏให้เห็นได้จากบางตอนของบทเพลง 
“ดวงจ�าปา” ซึ่งเป็นบทเพลงแสนรักของชาวลาวที่ว่า
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“...โอ้...ดวงจ�าปา  บุปผาเมืองลาว  
งามดั่งดวงดาว  ชาวลาวเพ่ิงใจ
เกิดอยู่ภายใน  แดนดินล้านช้าง
เมื่อใดพลัดพราก  มิไปไกลจาก
บ้านเกิดเมืองนอน  เฮียมจะเอาเจ้า
เป็นเพื่อนร่วมเหงา   เท่าสิ้นชีวา
เจ้าดวงจ�าปา          มาลางามยิ่งมิ่งเมืองลาว...” ๙

 

เมื่อถึงกาลปัจจุบัน ผู ้คนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้ตระหนักถึงประวัติศาสตร์        
ที่มีมาร่วมกันและพยายามสรรสร้างความเป็น  
“หนึ่งวิสัยทัศน์ หน่ึงเอกลักษณ์ หน่ึงประชาคม”    
ขึ้น หากวันใดที่ความพยายามนั้นประสบผลส�าเร็จ 
ถ้อยค�าในพงศาวดารล้านช้างที่ว่า ...กาลเมื่อก่อน
นั้น ก็เป็นดินเป็นหญ้าเป็นฟ้าเป็นแถน ผีและคน
เทีย่วไปมาหากันบ่มขิาด...ก็จะกลบัมาเป็นความจรงิ
อีกครั้ง 

“...เจ้าดวงจ�าปา  มาลางามย่ิงมิง่เมอืงลาว...” 
ก็จะได้หวนคืนไปสู่ “สามนคร” อันสุขสงบบนฝั่งโขง 
ไม่ต้องจ�าจากไปไกลอีกต่อไป
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๙  ประพันธ์โดย ท่านอุตมะ จุลมณี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลาว ท่านอุตมะได้แต่งเพลงนี้ขึ้นเพื่อสร้างความเป็นน�า้

หนึง่ใจเดยีวให้กบัชาวลาวในยคุแห่งการเรยีกร้องเอกราชจากเจ้าอาณานิคมฝรัง่เศส ดอกจ�าปาหรอืดอกลัน่ทม เป็นดอกไม้ท่ีชาวลาว

นยิมปลกูแต่ในอดตี ท่านอตุมะได้ใช้ดอกจ�าปาเป็นสือ่บอกถงึความรกัแผ่นดนิถิน่เกดิของชาวลาว โดยใช้ท�านองขบัทุม้หลวงพระบาง

ในการเอือ้นเพลง ปัจจบุนัชาวลาวได้เลอืกดอกจ�าปาเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศ (ท่ีมาข้อมูล : http://www.geocities.com/ped_de-

gree/lpbg/)

(ที่มาภาพ : www.bloggang.com)
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ขีปนาวุธทางยุทธวิธี
พล.อ.ทรงพล ไพนุพงศ์ 

๑. กล่าวทั่วไป
คาบสมุทรเกาหลียังคงมีความขัดแย้งมา

ยาวนาน พร้อมทั้งได้มีความตึงเครียดเกิดขึ้นเป็น
ระยะ มกีารพฒันาจากความขดัแย้งในระดบัภมูภิาค
ไปสู่ความขัดแย้งในระดับนานาชาติ พร้อมทั้งน�า
มหาอ�านาจทางทหารทั้งสามประเทศเข้ามาเกี่ยว 
ข ้องประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และรัสเซีย ต่างก็มีส่วนเกี่ยวข้องมา
ตั้งแต่ยุคของสงครามเกาหลี  

  ปัจจุบันกองทัพเกาหลีเหนือ มีก�าลังทหาร
ประจ�าการประมาณ ๑.๒๕ ล้านคน แยกเป็นกอง
ทัพบก ทหาร ๑.๐๕ ล้านคน จัดก�าลังรบเป็น ๑๕ 

กองทัพน้อย ก�าลังรบหลัก ๓๔ กองพล อาวุธที่
ส�าคัญประกอบด้วย รถถัง ๓,๖๐๐ คัน รถรบทหาร
ราบ (IFV) ๒๐๐ คัน รถเกราะ ๑,๖๐๐ คัน ปืนใหญ่ 
๓,๕๐๐ กระบอก  และจรวดหลายล�ากล้อง ๒,๐๐๐ 
หน่วยยิง กองทัพเรือ ทหาร ๔๓,๐๐๐ นาย เรือด�า
น�้าดีเซลไฟฟ้า ๒๙ ล�า (เรือด�าน�้าดีเซลไฟฟ้าช้ัน      
โรมิโอ ขนาด ๑,๘๓๐ ตัน รวม ๒๕ ล�า) เรือฟริเกต 
๓ ล�า เรือคอร์เวต ๖ ล�า   และเรือตรวจการณ์ ๔๒๐ 
ล�า หน่วยป้องกันชายฝั่ง ๑๒ กรมด�าเนินกลยุทธ์ (มี
ก�าลังรบ ๑๒-๑๕ กองร้อย) และกองทัพอากาศ 
ทหาร ๘๐,๐๐๐ คน มีเครื่องบินรบ ๙๔๐ เครื่อง 
(เครื่องบินที่ทันสมัยที่สุดคือ เครื่องบินขับไล่แบบ 

เสนาศึกษา

ระบบต่อต้าน
สงครามเกาหลีเกิดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๓ - วันที่ ๒๗ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ แม้ว่าการรบใหญ่ได้ยุติลงไปแล้วกว่า ๖๓ ปี แต่ความขัดแย้ง

ยังคงอยู่  ความขัดแย้งได้พัฒนาเป็นความขัดแย้งใหม่เป็นผลให้คาบสมุทรเกาหลีกลาย

เป็นความขัดแย้งระดับนานาชาติ เกาหลีเหนือได้เพิ่มขีดความสามารถทางทหารอย่าง

มาก โดยเฉพาะด้านขีปนาวุธพิสัยกลาง  จึงเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อประเทศเพื่อนบ้าน

อย่างญี่ปุ่น (ทางด้านทิศตะวันออก) และประเทศเกาหลีใต้ (ทางด้านทิศใต้)…บทความ

นี้กล่าวถึง ระบบต่อต้านขีปนาวุธทางยุทธวิธีของกองทัพญ่ีปุ่นและกองทัพเกาหลีใต้ 

• จรวดนำาวิถีต่อต้านอากาศยานแบบเอสเอ็ม-๓ (SM-3)    
ติดตัง้กบัเรอืพฆิาตจรวดนำาวถิขีอง กองทพัเรอืสหรฐัอเมรกิา
และกองกำาลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น (JMSDF) ความเร็ว 
๑๐.๒ มคั ระยะยงิไกล ๗๐๐ กโิลเมตร และระยะยงิสงู ๕๐๐ 
กิโลเมตร (SM-3 Block IA/B)
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เมตร หัวรบหนัก ๑,๐๐๐-๑,๒๐๐ กิโลกรัม (โดย
ประมาณ) และระยะยิงไกล ๒,๕๐๐-๔,๐๐๐ 
กิโลเมตร (โดยประมาณ) ติดตั้งบนยานยนต์ชนิดลอ้ 
ประสบความส�าเร็จในการทดสอบการยิง เมื่อวันที่ 
๒๒ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เกาหลเีหนอืมหีน่วยกอง
ก�าลังกองทัพบกยุทธศาสตร ์จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 
๒๕๓๕ ผูบั้งคับบัญชาชัน้ยศพลโท คาดว่าจะประจ�า
การด้วยขีปนาวุธประมาณ ๑,๐๐๐ ลูก

๓. ขีปนาวุธกับปฏิบัติการทางทหาร 
 ในอดีต 

สงครามอ่าวเปอร์เซียครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ 
๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ - วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ โดย กองทัพอิรักได้ท�าการยิงขีปนาวุธ
ประเภทพื้นสู่พื้นแบบสกัด (Scud) จ�านวน ๘๘ ลูก   
ท�าการยิงเข้าสู่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ๔๖ ลูก และ
ประเทศอิสราเอล ๔๒ ลูก มีระยะยิงไกล ๓๐๐ 
กโิลเมตร  หวัรบดินระเบิดแรงสงูขนาด ๕๘ กโิลกรมั  
เมื่อตกสู่พื้นที่เป้าหมายได้ท�าลายอย่างกว้างขวาง
ตามความรุนแรงของดินระเบิด บางส่วนถูกยิงสกัด
โดยจรวดน�าวิถีต่อสู ้อากาศยานแบบแพทริออต 
(Patriot) ขณะที่ก�าลังโคจร เป็นครั้งแรกที่มีการยิง
สกัดขีปนาวุธในอากาศ (มีความยุ่งยากในการยิง
สกัด ต้ังแต่ตรวจจับขีปนาวุธได้ ท�าการพิสูจน์ทราบ 
และพื้นที่เป้าหมาย ฐานยิงจรวดน�าวิถีในเส้นทาง

มิก-๒๙ ฟัลครั่ม รวม ๔๐ เครื่อง) 

๒. ภัยคุกคามทางทหารในคาบสมุทร 
 เกาหลี 

เกาหลีเหนือได้เริ่มต้นพัฒนาขีปนาวุธพิสัย
กลาง (MRBM) การทดสอบการยิงมีข้อจ�ากัดมาก
เนื่องจากมีพื้นที่น้อย จึงท�าการยิงให้เต็มขีดความ
สามารถจะต้องท�าการยงิมาได้เฉพาะทางด้านตะวนั
ออกที่ต้องผ่านทะเลญี่ปุ่นเข้าน่านฟ้าของประเทศ
ญ่ีปุ่น เป็นการล�้าน่านฟ้าของประเทศญี่ปุ่นจึงน�ามา
สู่ความขัดแย้งใหม่ซึ่งจะมีความยุ่งยากในการแก้
ปัญหาระหว่างประเทศ ขดีความสามารถของขปีนาวธุ
พิสัยกลางจะเป็นภัยคุกคามต่อประเทศญี่ปุ่นและ
ประเทศเกาหลใีต้ ขปีนาวธุแบบโรดอง-I (Rodong-I) 
ระยะยิงไกลประมาณ ๑,๐๐๐-๑,๕๐๐ กิโลเมตร 
ความเร็ว ๗ มัค และเพดานบินสูง ๑๖๐ กิโลเมตร 
กองทัพเกาหลีเหนือประจ�าการประมาณ ๓๐๐ ลูก  
พร้อมด้วยเครื่องยิงเคลื่อนที่ ๕๐ ฐานยิง ต่อมา
พฒันาขปีนาวธุเป็นรุน่เตโปดอง-๑ (Taepodong-1)  
และขีปนาวุธรุ่นใหม่แบบมูซูเดน (Musudan/BM-
25) ขนาดยาว ๑๒.๐ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ 

ภาพกราฟฟิกบริเวณพื้นที่ทะเลญี่ปุ่น เส้นทางการยิงขีปนาวุธ
ของกองทัพเกาหลีเหนือที่จะผ่านน่านฟ้าประเทศญี่ปุ่น

ขีปนาวุธแบบมูซูเดน (Musudan) ชนิด พื้น-สู่-พื้น ติดตั้งบน
ยานยนต์ชนิดล้อ ที่ร่วมในพิธีสวนสนาม 

ระยะยิง ๒,๕๐๐-๔,๐๐๐ กิโลเมตร ของกองทัพเกาหลีเหนือ
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เตือนภัยคุกคามทางอากาศได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้
หน่วยที่เกี่ยวข้องสามารถที่จะมีเวลาในปฏิบัติการ
ต่อภัยคุกคาม

 ๔.๑.๒ กองทัพอากาศเกาหลีใต ้ 
(ROKAF)

 กองทัพอากาศเกาหลีใต้มีระบบแจ้ง
เตอืนภยัทางอากาศทีท่นัสมยั ประจ�าการด้วยเครือ่ง
บินแบบโบอิ้ง-๗๓๗ (Boeing-777 AEW&C) รวม 
๔ เครือ่ง ราคา ๑.๖ พนัล้านเหรยีญสหรฐั ประจ�าการ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ (ได้รับมอบเครื่องล�าที่สี่ เมื่อเดือน
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕) มีระบบเรดาร์ตรวจการณ์เป้า
หมายทางอากาศได้ไกลกว่า ๔๐๐ กโิลเมตร สามารถ
จะแจ้งเตือนภัยคุกคามทางอากาศได้อย่างรวดเร็ว
เพือ่ให้หน่วยทีเ่กีย่วข้องสามารถมเีวลาในปฏบัิติการ
ต่อภัยคุกคาม

๔.๒ ระบบต่อต้านขีปนาวุธ 
     ๔.๒.๑ กองก�าลังป้องกันทางอากาศ

ญี่ปุ่น (JASDF)
 กองก�าลงัป้องกนัตนเองญีปุ่่นทางอากาศ

ญี่ปุ ่นสามารถที่จะใช้จรวดน�าวิถีแบบแพทริออต 
แพ็ค-๓ (Patriot PAC-3) ชนิดพื้นสู่อากาศ เป็น
หน่วยป้องกันภัยทางอากาศประจ�าฐานทัพอากาศ 
มทีัง้สิน้ ๖ หน่วย ได้ท�าการยงิทดสอบทีฟ่อร์ท บลสิส์ 
(Fort Bliss) รัฐเท็กซัส เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. 

โคจรจะได้รับทราบอย่างรวดเร็วพร ้อมทั้งการ

ค�านวณที่รวดเร็ว และแม่นย�า)  

๔. ระบบต่อต้านขีปนาวุธทางยุทธวิธี  
ประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีใต้ ประจ�า

การด้วยจรวดน�าวิถีต่อสู้อากาศยานรุ่นใหม่แบบแพ

ทริออต (Patriot PAC-3) มีขีดความสามารถสูงใน

การยิงท�าลายเครื่องบินรบของฝ่ายคุกคาม เม่ือ

สถานการณ์ที่เป็นภัยคุกคามคือขีปนาวุธพิสัยกลาง

ชนิดพื้นสู่พื้นจากประเทศเกาหลีเหนือ   จึงเป็นภัย

คุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงของท้ังสองประเทศ 

ระบบป้องกันที่ส�าคัญประกอบด้วย

๔.๑ ระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า 

 ๔.๑.๑ กองก�าลังป้องกันทางอากาศ

ญี่ปุ่น (JASDF)

 กองก�าลังป้องกันตนเองทางอากาศ

ญี่ปุ ่นมีระบบแจ้งเตือนภัยทางอากาศท่ีทันสมัย   

ประจ�าการด้วยเครื่องบินแบบอี-๒ซี (E-2C Hawk-

eye) รวม ๑๓ เครื่อง ฐานทัพอากาศมิซาว่า (Mis-

awa Air Base) และแบบอี-๗๖๗ (E-767) รวม ๔ 

เครือ่ง เพดานบนิสงู ๑๒,๒๐๐ เมตร (๔๐,๑๐๐ ฟตุ)  

ท�าการบินติดต่อกันได้นาน ๑๓ ชั่วโมง ประจ�าการ

ที่ฐานทัพอากาศฮามามัตสึ (Hamamatsu Air 

Base) สามารถใช้ระบบเรดาร์ตรวจการณ์เป้าหมาย

ทางอากาศได้ไกลกว่า ๔๐๐ กโิลเมตร  สามารถแจ้ง

  ขีปนาวุธแบบสกัด (Scud) ของกองทัพอิรักที่ถูกยิงต่อต้าน
โดยจรวดน�าวิถีต่อสู้อากาศยานแบบแพทริออต (Patriot) 

ระหว่างสงครามอ่าวเปอร์เซียครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. ๒๕๓๔  

จรวดน�าวิถีแบบแพทริออต แพ็ค-๓ (Patriot PAC-3) ของกอง
ก�าลังป้องกันตนเอง ญี่ปุ่น (JGSDF) ขณะท�าการสาธิตการ
ตั้งยิง จรวดมีความเร็ว ๔.๑ มัค ระยะยิง ไกล ๒๐ กิโลเมตร 

และระยะยิงสูง ๒๔,๒๐๐ เมตร
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๒๕๕๔ ผลการยิงทดสอบประสบความส�าเร็จ 
กองก�าลงัป้องกนัตนเองทางทะเลญีปุ่น่ (JMS-

DF) ประจ�าการด้วยเรือพิฆาตจรวดน�าวิถีชั้นคองโก 
(Kongo) ขนาด ๙,๕๐๐ ตัน รวม ๔ ล�า และเรือ
พฆิาตจรวดน�าวถิชีัน้อทาโก (Atago) ขนาด ๑๐,๕๐๐ 
ตัน รวม ๒ ล�า ติดตั้งจรวดน�าวิถีต่อสู้อากาศยาน
ชนิด เรือ-สู่-อากาศ แบบเอสเอ็ม-๓ (SM-3/RIM-
161) น�้าหนัก ๑.๕ ตัน ขนาดยาว ๖.๕๕ เมตร 
ความเร็ว ๑๐.๒ มัค ระยะยิงไกล ๗๐๐ กิโลเมตร 
และระยะยิงสูง ๕๐๐ กิโลเมตร (SM-3 Block-IA/B) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับมอบลูกจรวดแบบเอสเอ็ม-๓ 
(SM-3 Block-IA) จ�านวน ๑๐๒ ลูก จากประเทศ
สหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๕๕ ท�าการปรับปรุงเรือ
พิฆาตช้ันอทาโก (Atago) รวม ๒ ล�า เป็นเงิน ๔๒๑ 
ล้านเหรียญสหรัฐ ในระบบอ�านวยการรบให้มีความ
ทันสมัยย่ิงขึ้น 

มีการทดสอบการยิงจรวดน�าวิถีต่อสู้อากาศ 
ยานแบบเอสเอม็-๓ (SM-3 Block-IIA มรีะยะยงิไกล 
๒,๕๐๐ กิโลเมตร ระยะยิงสูง ๑,๕๐๐ กิโลเมตร 
และมีความเร็ว ๑๕.๒๕ มัค) ระหว่างเรือรบสหรัฐ 
อเมริกาและเรือรบกองก�าลังป้องกันตนเองทาง
ทะเลญ่ีปุ่น (JMSDF) เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๕๘ บริเวณชายฝั่งทะเลของมหาสมุทรด้านรัฐ

แคลิฟอร์เนีย ผลการยิงทดสอบประสบความส�าเร็จ  
 ๔.๒.๒ กองทัพอากาศเกาหลีใต้ 

(ROKAF)
 กองทพัอากาศเกาหลใีต้สามารถท่ีจะใช้

จรวดน�าวถีิแบบแพทรอิอต แพค็-๓ (Patriot PAC-3) 
ชนดิพืน้สูอ่ากาศ หน่วยป้องกนัภยัทางอากาศประจ�า 
ฐานทัพอากาศ เป็นหน่วยขนาดกองพลน้อยต่อสู้
อากาศยานรวม ๓ หน่วย (กองพลน้อยที่ ๑, กองพล
น้อยที่ ๒  และกองพลน้อยที่ ๓) ประจ�าการรวม ๘ 
กองร้อย อยู ่ในระหว่างการปรับปรุงจากรุ ่นเก่า           
แพทรอิอต แพ็ค-๒ (Patriot PAC-2) ให้เป็นรุ่นใหม่
คือ แพทริออต แพ็ค-๓ (Patriot PAC-3) พ.ศ. 
๒๕๕๗ จัดซื้อลูกจรวดแพทริออต แพ็ค-๓ (Patriot 
PAC-3) จ�านวน ๑๓๖ ลูก เป็นเงิน ๑.๔๐๕ พันล้าน
เหรียญสหรัฐ  

๔.๓ ระบบอาวุธตอบโต้ 
 ๔.๓.๑ กองก�าลังป้องกันทางอากาศ

ญี่ปุ่น (JASDF)
 กองก�าลังป้องกันตนเองทางอากาศ

ญี่ปุ่นประจ�าการด้วยเครื่องบินขับไล่แบบเอฟ (F-
15J/DJ)น�าเข้า ประจ�าการที่กองบินที่ ๒ (ฝูงบิน 
๒๐๑ และฝูงบิน ๒๐๓) ฐานทัพอากาศชิโตเซ่, กอง

ภาพกราฟฟิกระบบต่อต้านขีปนาวุธ ของกองก�าลังป้องกัน
ตนเองญี่ปุ่น (จากเรือพิฆาต และจรวดน�าวิถีต่อสู้อากาศยาน) 
จากภัยคุกคามขีปนาวุธพื้นสู่พื้น จะเข้าสกัดขณะที่ขีปนาวุธ

โคจรอยู่ในอากาศก่อนที่จะกระทบเป้าหมาย

 เครื่องบินเตือนล่วงหน้าทางอากาศแบบโบอิ้ง อี-๗๖๗ 
กองก�าลังป้องกันตนเองทางอากาศ (JASDF) ประจ�าการ

รวม ๔ เครื่อง เจ้าหน้าที่ประจ�าเครื่อง ๘-๑๐ นาย 
(ไม่รวมนักบินอีก ๒ นาย) ท�าการบินท่ีความสูง ๑๒,๒๐๐ เมตร 

และท�าการบินนาน ๑๓ ชั่วโมง เสนาศึกษา       เ
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บินที่ ๖ (ฝูงบิน ๓๐๓ และฝูงบิน ๓๐๖) ฐานทัพอา
กาศโคมัตซู, กองบินที่ ๗ (ฝูงบิน ๓๐๕) ฐานทัพอา
กาศฮยาคูริ, กองบินที่ ๘ (ฝูงบิน ๓๐๔) ฐานทัพอา
อากาศทะซุยกิ และกองบินที่ ๘๓ (ฝูงบิน ๒๐๔) 
ฐานทัพอากาศนาฮา  เครื่องบินมีความเร็วสูง ๒.๕ 
มัค สามารถที่จะเข้าปฏิบัติการขับไล่และท�าการ
โจมตีได้ในพิสัยที่ไกล (ด้วยการเติมน�้ามันทาง
อากาศแบบ KC-676 รวม ๔ เครื่อง ฐานทัพอากาศ
โคมากิ) ประจ�าการรวม ๒๒๓ เครื่อง (ได้รับการ
ปรับปรุงใหม่แล้ว)

 ๔.๓.๒ กองทัพอากาศเกาหลีใต้ 
(ROKAF)

 กองทพัอากาศเกาหลใีต้ประจ�าการด้วย
เคร่ืองบินขับไล่โจมตีชนิดสองท่ีนั่งแบบ เอฟ-๑๕ 
(F-15K) ประจ�าการท่ีกองบนิขบัไล่ทางยทุธวธีิท่ี ๑๑ 
(ฝงูบนิ ๑๐๒, ฝงูบนิ ๑๒๒ และฝงูบนิ ๑๑๐) ประจ�า
การรวม ๖๑ เคร่ือง เครื่องบินมีเจ้าหน้าที่ประจ�า
เคร่ือง ๒ นาย มีความเร็วสูง ๒.๕ มัค มีรัศมีท�าการ
รบ ๑,๒๗๐ กิโลเมตร เพดานบินสูง ๑๘,๒๐๐ เมตร 
(๖๐,๐๐๐ ฟุต) ติดตั้งระบบอาวุธใต้ปีกน�้าหนักรวม 
๑๐,๔๐๐ กิโลกรัม (๒๓,๐๐๐ ปอนด์) สามารถที่จะ
ท�าการทิง้ลกูระเบดิน�าวถิแีบบเจแดม (JDAM: Joint 
Direct Attack Munition) มีความแม่นย�าสูงโดยใช้

ระบบน�าวถิแีบบจพีเีอส (GPS) ขนาด ๑,๐๐๐ ปอนด์ 

(มีชื่อเรียกว่าCBU-32 Mk-83) และลูกระเบิดขนาด 

๒,๐๐๐ ปอนด์ (มีชื่อเรียกว่า CBU-31 Mk-84)

๕. ระบบต่อต้านขีปนาวุธทางยุทธวิธ ี
 ในอนาคต  

๕.๑ กองก�าลงัป้องกนัตนเองญีปุ่น่ (JSDF) 

กองก�าลังป้องกันตนเองญี่ปุ ่น มีโครงการ

ปรับปรุงใหม่ระบบจรวดน�าวิถีต ่อสู ้อากาศยาน      

แพทริออตรุ่น แพ็ค-๓ (Patriot PAC-3) ให้มีความ

ทันสมัยยิ่งขึ้น ส�าหรับป้องกันภัยทางอากาศเพื่อ 

สกัดขีปนาวุธแบบมูซูเดน (Musudan) ของกองทัพ

เกาหลีเหนือ จะเริ่มด�าเนินการใน พ.ศ. ๒๕๖๐-

๒๕๖๑ 

กองก�าลังป้องกันตนเองทางอากาศญี่ปุ ่น

ก�าลังเตรียมการรับมอบเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้า

ทางอากาศรุ่นใหม่แบบอี-๒ดี (E-2D Advanced 

Hawkeye) จ�านวน ๔ เครื่อง เป็นเงิน ๑.๗ พันล้าน

เหรยีญสหรฐั จดัหาเมือ่เดอืนมถินุายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เครื่องบินมีความทันสมัยกว่ารุ่นเก่ามาก

๕.๒ กองทัพเกาหลีใต้ 

กองทพัเกาหลใีต้อยูร่ะหว่างเตรยีมการติดต้ัง

ระบบป้องกันขีปนาวุธแบบทัด (THAAD: Terminal 

เครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าทางอากาศรุ่นใหม่แบบ อี ๒ดี     
(E-2D) กองก�าลังป้องตนเองทางอากาศญี่ปุ่น จัดหาเข้า

ประจ�าการรวม ๔ เครื่อง เป็นเงิน ๑.๗ พันล้านเหรียญสหรัฐ 
อยู่ระหว่างเตรียมการรับมอบเข้าประจ�าการ 

เครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าทางอากาศแบบอี-๗๓๗ 
(E-737 AEW) ของกองทัพอากาศเกาหลีใต้ เจ้าหน้าที่ประจ�า

เครื่อง ๖-๑๐ นาย เพดานบินสูง ๑๒,๕๐๐ เมตร ความเร็ว 
๘๕๓ กิโลเมตรต่อชั่วโมง และบินได้ไกล ๖,๔๘๒ กิโลเมตร เสนาศึกษา       เ
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High Altitude Area Defense) ร่วมกับกองทัพ
สหรัฐอเมริกา จะสกัดขีปนาวุธพิสัยกลางขณะที่
ก�าลังโคจรเข้าหาพื้นที่เป้าหมาย (ได้รับการคัดค้าน

จากสาธารณรัฐประชาชนจีน และรัสเซีย)

๖. บทสรุป
เกาหลีเหนือมีขีดความสามารถทางด้าน

ขีปนาวุธพิสัยกลาง จึงเป็นภัยคุกคามต่อประเทศ
เพือ่นบ้านโดยตรงทีม่คีวามขดัแย้งอยูพ่ร้อมทัง้ความ
ขัดแย้งเดิมที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข เป็นผลให้เพื่อน
บ้านทั้งสองประเทศคือ ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ต้องเพิ่ม
ขีดความสามารถทางทหารในการต่อต้านขีปนาวุธ
พสิยักลาง ทัง้ระบบต่อต้านขปีนาวธุทางยทุธวธิแีละ
ทางยทุธศาสตร์ในอนาคต เพือ่จะป้องกนัตนเองจาก
ภัยคุกคามและให้มีความมั่นคงของประเทศ 

ภาพกราฟฟิกระบบป้องกันขีปนาวุธแบบทัด (THAAD) 
ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา จะสกัดขีปนาวุธ

ขณะที่ก�าลังโคจรเข้าหาพื้นที่เป้าหมาย

บรรณานุกรม
    ๑. THE WORLD DEFENCE ALMANAC 2015, Asia and Far East, P. 306-355.
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    ๖. http://en.wikipedia.org/wiki/McDonnell_Douglass_F-15E_Strike_Eagle
    ๗. http://en.wikipedia.org/wiki/Rodong-1
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ในประวตัศิาสตร์ไทยมเีหตกุารณ์สงคราม
ท่ีบันทึกเป็นหมายเหตุถึงการเสียกรุงศรีอยุธยา
แก่ข้าศกึอยู ่ ๒ วาระ แม้ว่าจะพยายามไม่คดิว่า
เป็นการเสยีประเทศไปทัง้หมดกต็าม แต่สภาพ
ที่บ้านเมืองไม่มีอ�านาจปกครองแผ่นดินโดย
สมบรูณ์หลังจากเสยีกรงุศรอียธุยาครัง้ที ่๑  เมือ่ 
พ.ศ. ๒๑๑๒ นั้น ท�าให้ต้องสร้างก�าลังรบและ
ความกล้าหาญในการท�าสงครามประกาศอสิรภาพ 
โดยสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช จนมชียัชนะใน
การยทุธหัตถี และท�าให้กรงุศรอียธุยาสามารถมี
อ�านาจครองแผ่นดินสืบราชวงศ์ต่อมา จนถึง
วาระสุดท้ายของกรงุศรอียธุยาจากเหตุการณ์เสยี
กรุงแก่ข้าศึก ใน พ.ศ. ๒๓๑๐ จนยากที่ใครจะ
รกัษาแผ่นดนิไว้ได้ แต่ด้วยการตดัสนิใจเดด็เดีย่ว
ของนายทหารและผู้กล้าทั้งหลายนั้น ในไม่ช้า
ก�าลงัคนไทยโดยการน�าของพระยาตาก (สิน) ก็
สามารถรวบรวมก�าลังผู้กล้าหาญในยามบ้าน
แตกสาแหรกขาดนั้นมาเป็นแผ่นดินเดียวกัน   
คนืได้ และสถาปนากรงุธนบรุเีป็นราชธานแีทน
กรุงศรีอยุธยาที่ถูกท�าลายย่อยยับเกินก�าลังท่ี   
จะบรูณะฟ้ืนฟไูด้               

๑.	 วีรกรรม	สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	
วีรกรรมครั้งแรกของสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาในการยุทธหัตถี
ในสงครามนั้น ได้สร้างพระเกียรติยศให้กรุงศรี 
อยุธยาเป็นอิสรภาพจากอ�านาจของข้าศึกโดย
สมบูรณ์ ซึ่งเหตุการณ์ก่อนหน้านั้น พระองค์ได้
ตัดสินพระทัยประกาศอิสรภาพพร้อมกับเตรียม
ก�าลังป้องกันประเทศอย่างกล้าหาญพร้อมกับทหาร
กล้าทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีคนไทยคนใดที่ไม่ 
รู ้จักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระ 
เอกาทศรถ วีรกษัตริย์สองพระองค์ที่เคียงคู่กันท�า
สงครามกู้อิสรภาพให้กับแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา จึง
เป็นหมายเหตุของแผ่นดินที่ท�าให้ทุกคนได้เทิดทูน
ถึงวีรกรรมนั้นมาจนวันนี้

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือสมเด็จพระ
สรรเพชญ์ที่ ๒ เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระ   
มหาธรรมราชา เชือ้สายราชวงศ์สโุขทยัและพระวสิทุธิ
กษัตรีย์ พระราชธิดาในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์
และพระสุริโยทัย พระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. ๒๐๙๘ 
ณ พระราชวงัจนัทน์ เมอืงพษิณโุลก มพีระเชษฐภคนิี
คือ พระสุพรรณกัลยา มีพระอนุชาคือ สมเด็จพระ
เอกาทศรถ  

พลาดิศัย	สิทธิธัญกิจ

หมายเหตุแห่งสยาม
วีรกษัตริย์นักรบ
แห่งกรุงศรีอยุธยา
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หลังจากพระเจ้าบุเรงนองเข้ากรุงศรีอยุธยา
ได้เมื่อ พ.ศ. ๒๑๑๒ วันอาทิตย์ เดือน ๙ แรม ๑๑ 
ค�่า แล้วได้สถาปนาพระมหาธรรมราชาเป็นกษัตริย์
ครองกรงุศรอียธุยาในฐานะประเทศราชของหงสาวดี 
พร้อมกับได้ขอพระนเรศวรกลับคืนโดยพระเจ้าบุเรง
นองนั้นได้ขอพระสุพรรณกัลยาไปแทน การที่พระ
นเรศวรไปประทับอยู ่หงสาวดีถึง ๖ ปีนั้นท�าให้
พระองค์ได้เรียนรู้ภาษา นิสัยใจคอ ตลอดจนต�ารับ
ต�าราส�าคัญในการสงครามของพม่า ซึ่งนับเป็นทุน
ในการคิดอ่านหาหนทางสู้กับพม่า เมื่อพระเจ้าหง
สาวดีสามารถตีกรุงศรีอยุธยาได้นั้น ได้อ ้างว่า
ข้าราชการในกรุงศรีอยุธยาเกลียดชังสมเด็จพระ 
มหาธรรมราชา จึงต้องน�าผู้คนจากหัวเมืองเหนือที่
เคยใช้สอยลงมารับราชการในกรุงศรีอยุธยาเป็น
จ�านวนมาก ท�าให้เมืองเหนือมีผู้คนน้อยลงจึงต้อง 
หาไพร่พลใหม่

ครั้นเมื่อพระนเรศวรเสด็จกลับมาถึงกรุง
ศรีอยุธยาใน พ.ศ. ๒๑๑๕ สมเด็จพระมหาธรรม
ราชาจึงได้ให้ พระนเรศวรเป็นพระมหาอุปราชไป
ครองเมืองพิษณุโลก แล้วพระองค์ได้เตรียมการเพื่อ
กอบกู้เอกราชของกรุงศรีอยุธยา ครั้งนั้นพระองค์ 
ทรงระดมชายฉกรรจ์เข้าฝึกเป็นก�าลังรบจนมีความ
สามารถท่ามกลางการไร้ก�าลังที่เข้มแข็ง ด้วยเมื่อ
คราวเสียกรุงฯ นั้นข้าศึกได้กวาดต้อนเอาแม่ทัพฯ
นายกองและชายฉกรรจ์ไปยังเมืองหงสาวดีเสีย  
ส่วนใหญ่

ต่อมาใน พ.ศ.๒๑๑๓ พระยาละแวกหรือ
สมเด็จพระบรมราชา กษัตริย์เขมร ซึ่งเป็นเมืองขึ้น
อยธุยามาแต่ครัง้สมเด็จพระรามาธบิดีที ่๑o นัน้เหน็
ว่ากรุงศรีอยุธยาบอบช�้าจากการท�าสงครามกับพม่า
และเสียกรุงไปนั้นจึงถือโอกาสยกกองทัพเข้ามาซ�้า 
เติมโดยยกก�าลังพล ๒๐,๐๐๐ นาย เข้ามาทางเมือง
นครนายก เมื่อมาถึงกรุงศรีอยุธยาได้ต้ังทัพอยู่ที่
ต�าบลบ้านกระทุม่แล้วเคล่ือนพลเข้าประชดิพระนคร
และได้เข้ามายืนช้างบัญชาการรบอยู ่ในวัดสาม

พระนามของพระองค์นั้นปรากฏในเอกสาร
ว่า “พระนเรศ” แต่คนทั่วไปเรียกว่า “พระองค์ด�ำ” 
เมื่อขึ้นครองราชสมบัติเป็นกษัตริย์ทรงมีพระนามว่า 
สมเด็จพระนเรศวรรำชำธิรำช หรือ “พระนเรศวร” 
ตามที่ปรากฏในจดหมายเหตุ พระองค์เสด็จขึ้น 
ครองราชย์ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๑๓๓ 
ครองราชย์อยู ่ ๑๕ปี เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๒๕ 
เมษายน พ.ศ. ๒๑๔๘ รวมพระชนมพรรษา ๕๐ 
พรรษา

ตลอดรัชกาลของพระองค์นั้นทรงท�าสงคราม
หลายครั้งและพระองค์ได้กู้อิสรภาพหลังจากเสีย 
กรุงศรีอยุธยาครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๑๑๒ ทรงสู้รบ 
ทรงแผ่อ�านาจจนมีอาณาจักรกว้างใหญ่ไพศาล นับ
ตั้งแต่ประเทศพม่าตอนใต้ทั้งหมด กล่าวคือ จากฝั่ง
มหาสมทุรอนิเดยีด้านตะวนัตกไปจนถงึฝ่ังมหาสมทุร
แปซิฟิกด้านตะวันออก ทางทิศใต้ได้ดินแดนตลอด
ถึงแหลมมลายู ด้านทิศเหนือมีดินแดนถึงฝั่งแม่น�้า
โขงโดยตลอด และรวมไปถึงรัฐไทใหญ่บางรัฐด้วย 

เมือ่ครัง้พระองค์ยงัทรงพระเยาว์นัน้ พระองค์
ทรงประทับอยู่พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก จน
กระทั่ง พระเจ้าบุเรงนองยกทัพมาตีเมืองพิษณุโลก 
ครั้นเมื่อพระมหาธรรมราชา อุปราชครองเมือง
พิษณุโลก ยอมอ่อนน้อมต่อหงสาวดีจึงท�าให ้
พิษณุโลกต้องเป็นเมืองประเทศราชของหงสาวดีใน
ครั้งนั้นพระเจ้าบุเรงนองได้ขอพระนเรศวรไปเป็นตัว
ประกันยังหงสาวดีใน พ.ศ. ๒๑๐๗ ท�าให้พระองค์
ต้องจากบ้านเมืองไปตั้งแต่มีพระชนมายุเพียง ๙ 
พรรษา 

ด้วยความที่พระองค์เอาพระทัยใส่ต่อการ
เป็นนักรบมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ มีความกล้าหาญ
เด็ดเดี่ยว แม้พระองค์จะถูกน�าไปเป็นตัวประกันถึง
หงสาวดกีม็ไิด้ทรงหวัน่ไหว ครัง้ท่ีอยู่ในเมอืงหงสาวดี
ก็ได้แสดงความปรีชาสามารถให้ปรากฏหลายต่อ
หลายครัง้ ซึง่มเีรือ่งราวเล่าขานถงึการประลองอาวธุ
และไก่ชนพนันบ้านเมือง  
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เลี้ยงไว้ ต่อมาไม่นานพระยาจีนจันตุได้ลอบหนีลง
เรือส�าเภาหนีออกไป เวลานั้นพระนเรศวรมหาราชมี
พระชนมายุได้ ๒๔ พรรษา ทรงตระหนักในพระทัย
ดีว ่า พระยาจีนจันตุนั้นเข ้ามาสืบข ่าวให้เขมร 
พระองค์จึงเสด็จลงเรือกราบกันยารีบตามเรือส�าเภา
นั้นไป พระเอกาทศรถเสด็จลงเรือไปด้วยอีกล�าหนึ่ง 
เรือพระที่นั่งได้ตามไปทันเมื่อเรือส�าเภาใกล้จะ
ออกปากน�้า พระยาจีนจันตุยิงปืนต่อสู้ พระนเรศวร
จึงเร่งเรือพระที่นั่งขึ้นหน้าเรือล�าอื่นแล้วทรงประทับ
ยืนยิงพระแสงปืนนกสับที่หน้ากันยาไล่กระชั้นชิด
เข้าไปจนข้าศึกยิงมา ถูกรางพระแสงปืนแตกอยู่กับ
พระหัตถ์ก็ไม่ยอมหลบ พระเอกาทศรถเกรงจะเป็น
อันตราย จึงตรัสสั่งให้เรือที่ทรงมานั้นเข้าไปบังเรือ
สมเดจ็พระเชษฐากพ็อดกีบัเรอืส�าเภาของพระยาจนี
จันตุได้ลมจึงแล่นหนีออกทะเลไปได้ เรือรบไทยเป็น
เรือเล็กสู้คลื่นลมไม่ไหวจ�าต้องถอยขบวนกลับขึ้นมา
ตามล�าน�้าได้พบกับสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่คุม
ก�าลังลงเรือหนุนตามมาที่เมืองพระประแดง ทรง
กราบทลูเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ให้ทรงทราบ แล้วเคลือ่น
ขบวนกลับสู่พระนคร

ด้วยพระปรีชาสามารถในการรบอย่างกล้า
หาญจนเป็นทีป่ระจกัษ์หลายครัง้หลายคราวนัน้ ครัน้
ยิ่งนานวันความกล้าแกร่งของพระนเรศวรได้ท�าให้
การเป็นผู้น�านั้นปรากฏชัดในการสู้รบอย่างชัดเจน
จนเป็นที่กล่าวถึงวีรกรรมแห่งพระเกียรติยศโดย
ทั่วไป การท�าสงครามข้างเขมรนั้นยังไม่จบได้ง่าย 
ด้วยเขมรนั้นยังเชื่อว่ากรุงศรีอยุธยายังอ่อนแออยู่  
จะเป็นโอกาสให้เข้ามาปล้นชิงได้ ดังนั้นใน พ.ศ. 
๒๑๒๓ กษัตริย์กัมพูชาได้ให้พระทศราชาและพระ
สรุนิทร์ราชาคมุก�าลงัประมาณ ๕,๐๐๐ นาย ประกอบ
ด้วยช้าง ม้า ลาดตระเวนเข้ามาทางหัวเมืองด้าน
ตะวันออก แล้วเคลื่อนก�าลังเข้ามายังเมืองสระบุรี
และเมืองอื่น ๆ โดยหมายจะปล้นทรัพย์สินและจับ
ผูค้นไปเป็นเชลย ประจวบกบัเวลานัน้พระนเรศวรได้
เสด็จลงมาประทับอยู ่ที่กรุงศรีอยุธยาพอดี เมื่อ
พระองค์ล่วงรู้ข่าวข้าศึกจึงทูลขอก�าลังทหารประจ�า

พิหาร รวมท้ังวางก�าลังพลรายเรียงเข้ามาถึงวัดโรง
ฆ้องต่อไปถึงวัดกุฎีทอง และน�าก�าลังพล ๕,๐๐๐ 
นาย ช้าง ๓๐ เชือก เข้ายึดแนวหน้าวัดพระเมรุราชิ
การามพร้อมกับให้ทหารลงเรือ ๕๐ ล�าแล่นเข้ามา
ปล้นพระนครตรงมุมเจ้าสนุก

ในคร้ังนั้นสมเด็จพระมหาธรรมราชาเสด็จ 
ออกบัญชาการการรบป้องกันพระนครเป็นสามารถ 
กองทัพเขมรพยายามยกพลเข้าปล้นพระนครอยู่ ๓ 
วัน ไม่ส�าเร็จจึงยกกองทัพกลับไปและได้กวาดต้อน
ผู้คนชาวบ้านนาและนครนายกกลับไปยังประเทศ
เขมรเป็นจ�านวนมาก ต่อมาใน พ.ศ. ๒๑๑๗ ในขณะ
ที่สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช และพระนเรศวร
ได้ยกกองทัพไปช่วยพระเจ้าหงสาวดีเข้าตีเมืองศรี
สัตนาคนหุตนั้น พระยาละแวกได้ถือโอกาสยก
กองทัพมาทางเรือเข้าตีกรุงศรีอยุธยาอีกครั้งหน่ึง 
ขณะที่ทัพกรุงศรีอยุธยานั้นยกไปถึงหนองบัวล�าภู 
เมืองอุดรธานี พระนเรศวรทรงประชวรเป็นไข้ทรพิษ 
คราวนั้นพระเจ้าหงสาวดีได้โปรดให้ทัพอยุธยายก
ทัพกลับไป และทันเวลาที่กรุงศรีอยุธยาถูกทัพเขมร
เข้าโจมตี โดยเขมรได้ยกทัพเข้ามาถึงกรุงศรีอยุธยา
เมื่อเดือนอ้าย พ.ศ.๒๑๑๘ ได้ตั้งทัพชุมนุมพลอยู่ที่
ต�าบลขนอนบางตะนาวและลอบแฝงเข้ามาอยูใ่นวดั
พนัญเชิง รวมทั้งใช้เรือ ๓ ล�าเข้าท�าการปล้นชาว
เมอืงทีต่�าบลนายก่าย ฝ่ายกรงุศรีอยธุยานัน้ได้ใช้ปืน
ใหญย่งิไปยงัป้อมค่ายนายก่ายถกูขา้ศกึล้มตายเป็น
อันมาก แล้วให้ทหารเอาเรือออกไปท้าทายให้ข้าศึก
ออกมารบพุ่ง จากนั้นก็หลอกล่อให้ข้าศึกรุกไล่เข้า
มาในพื้นที่ที่เป็นระยะยิงหวังผลของปืนใหญ่ เม่ือ
ข้าศึกเข้ามามากแล้วก็ระดมยิงปืนใหญ่ถูกทหาร
เขมรตายและแตกพ่ายกลับไปในที่สุด

ใน พ.ศ. ๒๑๒๑พระยาจีนจันตุ ขุนนางจีน
ของกัมพูชา ได้รับอาสานักสัฎฐา กษัตริย์ของเขมร
เข้ามาปล้นเมืองเพชรบุรี แต่ต้องพ่ายแพ้ตีเข้าเมือง
ไม่ได้ครั้นจะกลับกัมพูชาก็เกรงว่าจะต้องถูกลงโทษ 
จึงพาสมัครพรรคพวกท�าทีเข้ามาสวามิภักดิ์อยู่กับ
กรงุศรอียธุยา โดยสมเดจ็พระมหาธรรมราชาทรงชบุ
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พระนคร ๓,๐๐๐ นาย ด้วยก�าลังไพร่พลที่น้อยกว่า
เขมรนั้นพระนเรศวรได ้วางกลศึกหลอกล่อจน
สามารถเข้าโจมตีทัพหน้าของเขมรให้แตกหนีกลับ
ไป ฝ่ายพระทศราชา และพระสุรินทร์ราชาเมื่อเห็น
ทพัหน้าแตกยับเยิน ไม่ทราบแน่ว่าทัพอยุธยามกี�าลงั
มากน้อยเท่าไรจึงเร่งถอยกลับไปทางนครราชสีมา 
แต่ก็ถูกทัพอยุธยาที่ล่วงไปดักทางคอยอยู่ก่อนแล้ว 
เข้าโจมตีซ�้าเติมอีก ทัพเขมรทั้งหมดจึงเร่งถอยหนี
กลับไปกรุงกัมพูชา การวางแผนรบครั้งน้ีท�าให้พระ
นเรศวรเป็นที่เคารพย�าเกรงแก่แม่ทัพนายกอง และ
ทหารทั้งปวงจนมีกิตติศัพท์ล่วงรู้ไปถึงกรุงหงสาวดี 
ผลจากการรบครั้งน้ีได้ท�าให้เขมรไม่กล้าลอบมา
โจมตีหัวเมืองต่าง ๆ จนถึงพระนครอีกต่อไป

เมื่อพระเจ้าบุเรงนองแห่งเมืองหงสาวดี
สิน้พระชนม์นัน้ เมอืงหงสาวดไีด้ผลดัเปลีย่นแผ่นดิน
ใหม่ โดยนันทบุเรง พระโอรสได้ขึ้นครองราชสมบัติ
สืบต่อจากพระเจ้าบุเรงนอง คราวน้ันพระนเรศวรได้
คมุทพัและเครือ่งราชบรรณาการไปถวายแก่เมอืงหง
สาวดีตามราชประเพณีของเมืองที่เป็นประเทศราช 
ในคร้ังนั้นเจ้าฟ้าเมืองคัง ซึ่งเป็นเมืองออกของเมือง
หงสาวดีแข็งเมือง ไม่ยอมส่งเครื่องราชบรรณาการ
ไปถวายพระเจ้านันทบุเรง ท�าให้เมืองหงสาวดีได้จัด
ทัพข้ึน ๓ ทัพ โดยมีพระมหาอุปราชา พระโอรสของ
พระเจ้านันทบุเรงทัพหนึ่ง พระสังขฑัต โอรสของเจ้า
เมืองตองอูทัพหนึ่ง และทัพหนึ่งให้ทัพอยุธยาที่พระ
นเรศวรคุมมา ร่วมกันยกไปปราบปรามเมืองคังโดย
หวังจะให้เป็นเกียรติยศแก่ทัพมหาอุปราชา พระ
โอรส ในครั้งแรกน้ันทัพพระมหาอุปราชาบุกเข้าโจม

ตีเมืองคังก่อน ปรากฏว่าตีไม่ส�าเร็จ ต่อมาทัพพระ
สังขฑัตได้เข้าโจมตีก็ต้องผิดหวังล่าถอยกลับมาอีก
เช่นกัน สุดท้ายทัพพระนเรศวรได้เข้าโจมตีเมืองคัง
และได้ชัยชนะ ซึ่งก่อนนั้นพระนเรศวรได้พิจารณา
เห็นว่าเมืองคังนั้นตั้งอยู่บนที่สูง พระองค์จึงวางแผน
การยุทธจัดทัพใหม่ แบ่งก�าลังส่วนหนึ่งซึ่งมีไม่มาก
นักท�าทีเข้าโจมตีด้านหน้า โดยให้ก�าลังส่วนใหญ่
ของพระองค์เข้าตีด้านหลัง ในขณะที่ทัพทั้งสองเข้า
สู้รบไปก่อนนั้น พระองค์ได้ใช้เวลาว่างส�ารวจจนรู้
ทางลับที่จะบุกเข้าสู่เมืองคังได้ จึงท�าให้ทัพอยุธยา
เข้าโจมตีเมืองคังแตกโดยง่ายดาย พระนเรศวรได้
จับเจ้าฟ้าเมืองคังถวายแก่พระเจ้านันทบุเรงที่เมือง
หงสาวดีและมีความชอบจนเป็นที่ยกย่องในที่
ประชมุทพั ชยัชนะของทพัอยธุยาเข้าตเีมอืงคงัได้นัน้ 
ได้ท�าให้เมืองหงสาวดีเริ่มรู้ว่าทัพอยุธยานั้นมีความ
กล้าแข็งในการสงครามอย่างหวั่นเกรงยิ่งกว่าแต่
ก่อน โดยเฉพาะพระสังขฑัต และพระมหาอุปราชา
นัน้มคีวามละอายต่อการประลองศึกในครัง้นีท้ีสู่ก้าร
รบของทัพอยุธยาไม่ได้  ยิ่งเมื่อได้รู้ว่าทัพเขมรที่ยก
ทัพมากวาดต้อนผู้คนในเมืองนครราชสีมาและหัว
เมืองชั้นในนั้นถูกทัพของพระนเรศวรโจมตีแตกพ่าย
กระจัดกระจายและเลิกทัพถอยกลับไปด้วยแล้วก็
เริ่มมีความหวาดระแวงมากขึ้น           

- (อ่านต่อเล่มหน้า) -
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ในยุคที่การสื่อสารมีความรวดเร็วฉับไว
อย่างมาก ข่าวสารต่าง ๆ จากแหล่งข่าวต่างประเทศ
สามารถแพร่ภาพและเสียงมายังผู้รับข่าวสารรอบ
โลกได้ในเวลาหลังจากนั้นไม่นานหรือแม้ขณะที่
เหตุการณ์นั้น ๆ ก�าลังเกิดขึ้น (Real time) และช่อง
ทางในการรับข่าวสารก็มีมากมายและสะดวกสบาย
เข้าถึงได้อย่างง่ายดาย การเรียนภาษาโดยอาศัย
ข้อมูลภาษาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นวิธีที่ดีวิธีหนึ่งที่
จะท�าให้ผูท้ีต้่องการใช้ภาษาต่างประเทศสามารถฝึก
ใช้ภาษาได้อย่างทันสถานการณ์ ผู้เขียนเองได้ใช้
ประโยชน์ของยุค Information Technology รุ่งเรือง
นี้ในการน�าเสนอวิชา “ภาษาอังกฤษในสถานการณ์
ปัจจบุนั” : “English in Current Affairs” ซึง่เป็นวชิา
เลือกของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๔ นนร.ได้รับการ
เปิดแผ่ตนเองกับข่าวสารที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ฝึก
การฟังเพือ่เพิม่ทกัษะในการฟังให้มปีระสทิธภิาพ ได้
อภิปรายถกแถลงในประเด็นต่าง ๆ โดยใช้ค�าศัพท์
ทีไ่ด้รบัมาเพิม่พนูต่อยอดคลงัค�าศพัท์ท่ีตนเองสะสม
เอาไว้ และยังสามารถสรุปและวิเคราะห์เรื่องราว 
พร้อมแสดงความคดิเห็น โดยการบนัทึกเป็นข้อเขยีน
ได้อีกด้วย

ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ข่าว 
สารที่น่าสนใจสามารถน�ามาเป็นบทเรียนได้ก็คือ

เสนาศึกษา

เรื่อง “Brexit” : Britain Exit ซึ่งหมายถึงการลง
ประชามติ (referendum) ของชาวอังกฤษ (British 
voters) เพื่อที่จะออกจากประชาคมยุโรป (exit the 
European Union) นนร.ได้ฟังข่าวจากหลายส�านัก
และยงัได้อ่านข้อมลูเรือ่ง Brexit จากบทความต่าง ๆ

ผู ้เขียนจะยกตัวอย่างบทความจาก The 
New York Times : Brexit Explained : 7 Ques-
tions About What It Means and Why It Matters

เริ่มจากค�าว่า “Brexit” – ทางภาษาศาสตร์ 
Brexit เป็นค�าที่เกิดจากขบวนการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของค�าในภาษา (Morphological pro-
cess) ทีเ่รยีกว่า “Blending” เกดิจากการน�าเอาส่วน
ของค�าที่มากกว่าหนึ่งค�ามาผสมกัน นั่นคือ Britain 
+ Exit = Brexit อาจเรยีกอีกอย่างหนึง่ว่าเป็น “Port-
manteau of the words” = a word formed by 
combining two other words and formed ex. 
“Jeggings” is a portmanteau from “jeans” and 
“leggings” ค�าว่า “portmanteau” เองเป็นค�าที่มา
จากภาษาฝรั่งเศส แปลว่าเสื้อคลุมหนา ๆ เป็นการ
ใช้ค�าเปรียบเทียบเหมือนน�าค�ามาสวมเสื้อคลุม (ผู้
เขยีน) หรอือาจเรยีกว่าเป็นชือ่เล่น (nickname) ของ
การแสดงประชามติของชาวอังกฤษ ในวันที่ ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ประชามตินี้มีเพื่อให้ 

อาจารย์ไก่

เรียนภาษาอังกฤษ
จากสถานการณ์ปัจจุบัน
Learning English from Current Affairs
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ชาวอังกฤษเลือกว่าจะยังคงอยู่หรือออกจาก EU 
“Should the United Kingdom remain a member 
of the European Union or leave the European 
Union?”

ชาวองักฤษท่ีสนับสนุนการออกจาก EU (Pro 
- Brexit advocates) เชื่อว่าการออกจาก EU 
เปน็การปกปอ้งหรืออาจเป็นการน�ากลับคืนมาซึง่อตั
ลักษณ์ของชาติในเร่ืองวัฒนธรรม ความมีอิสรภาพ
พึ่งพาตนเองได้ และความมีตัวตนในโลก (to pro-
tect, or perhaps restore, the country’s identity 
: its culture, independence and place in the 
world) โดยมีจุดยืนในการต่อต้านการอพยพเข้า
เมืองของคนต่างด้าว (opposition to immigration)

ชาวอังกฤษที่ต้องการอยู่ต่อก็ไปแย้งในเรื่อง
ที่ว่าการคงอยู ่ต่ออาจจะมีผลดีต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศอังกฤษ (“Remain” supporters typically 
agree that staying in the Union is better for the 
British Economy.)

เหตกุารณ์นีย้งัสะท้อนถงึ “Euroskepticism” 
ซึ่งก็คือความสงสัยไม่มั่นใจ และการต่อต้าน EU 
เนื่องจาก EU เริ่มมีปัญหาเรื่องการสร้างภาระด้าน
ผูอ้พยพเข้าเมอืง และการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกจิ

แล้วจะเกิดอะไรขึ้นหลังจาก Brexit มีความ
เห็นเป็นเอกฉันท์ (consensus) ว่าการออกจาก EU 
จะท�าให้มีผลทางลบต่ออังกฤษ อย่างน้อยก็ในระยะ
เวลาสัน้ ๆ องักฤษจะไม่สามารถเข้าถงึตลาดเสรขีอง 
EU ได้ (Union’s open markets) จะท�าให้สูญเสีย
การค้าและการลงทนุ (lose trade and investment) 
และการสูญเสียแรงงานต่างด้าว (labor force of 
immigrants) อาจท�าให้เกดิการชะงกังนัของการผลติ 
การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการลดลงของโอกาส
ในการท�างาน (leading to lower productivity, 
slower economic growth and decreased job 

opportunities) และ Brexit อาจท�าให้เกิด “Scexit” 
ซึ่งเป็นค�าศัพท์ใหม่อีกค�าหนึ่งซึ่งอาจเป็นประเด็นต่อ
ไปในอนาคต นั่นก็คือ Scotland + Exit นั่นหมาย
ถึง ชาว scots อาจมีประชามติใหม่ (new referen-
dum) ทีจ่ะตัดสนิใจเพือ่แยกตัวออกจากอังกฤษและ
รวมตัวกับ EU ในฐานะเป็น

ประเทศเอกราช (Scots could vote to exit 
Britain and then rejoin the Union as an inde-
pendent nation.)

การเปิดแผ่ตนเองกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
(Keep oneself abreast with the current situa-
tions) ท�าให้ผู ้เรียนภาษามีความมั่นใจในการใช้
ภาษามากขึ้น เนื่องจากเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
และมีคลังค�าศัพท์ (lexicon) เพียงพอที่จะพูดคุย 
อภิปราย ตอบค�าถามได้อย่างชาญฉลาด อย่างน้อย
ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ นี้ในประเทศไทยก็จะมี
การท�าประชามตเิรือ่งร่างรฐัธรรมนญู (Referendum 
on constitutional draft) ผู้ใช้ภาษาก็อาจน�าแนว
เทียบค�าศัพท์ (analogy) ที่มีความเหมือนหรือ
คล้ายคลงึกนัเพือ่น�ามาใช้ เรากจ็ะได้รบัทราบว่าการ
รับร่างรัฐธรรมนูญจะได้มีมติเป็นเอกฉันท์ (consen-
sus) หรือไม่ต่อไป

Source : The New York Times
Interpretation by Amanda Taub
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เมื่อไหร่เราจึงควรไปพบจิตแพทย์ 
(ไม่เป็นบ้าก็ไปพบได้)

จิตแพทย์กับความรู้สึกของคนไทย เป็นเรื่อง
ที่ไม่คุ ้นเคยกันเพราะ เมื่อบุคคลใดก็ตามไปพบ
จติแพทย์แล้วจะถกูหาว่าเป็นบ้า ความจรงิจติแพทย์
เป็นวชิาชพีแพทย์สาขาหน่ึงท่ีเชีย่วชาญเรือ่งสขุภาพ
จิต มีหน้าที่บ�าบัดรักษา วินิจฉัยให้ค�าแนะน�าแก่
คนไข้ที่มีความผิดปกติทางจิต และให้ค�าแนะน�า
ปรึกษาส�าหรับบุคคลทั่วไปด้วย

แล้วเราควรจะเข้าพบจิตแพทย์ 
เมื่อไหร่ด ี

เม่ือเครียด อาการเครียดนี้มีอยู่ทุกคน บาง
คนน้อยบางคนมาก ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและ
จติใจของแต่ละคน อาการเครียดน้ีอาจจะเกิดขึน้เมือ่
มีการท�างานในชีวิตประจ�าวันในอาชีพปกติ ดังนั้น
เมื่อใดที่เกิดความเครียดจนท�าให้เราท�ากิจวัตร
ประจ�าวันส่วนตัวไม่ได้ เอาแต่นั่งนอนซึมเศร้าควร  
ที่จะต้องไปพบจิตแพทย์แล้ว

เมื่อพบว่าบุคลิกภาพเปล่ียนไป เมื่อพบ

  พ.อ. นพ.ยรรยงค์ อิ่มสุวรรณ  
ผู้อ�านวยการกองวิทยาการแพทย์

ส�านักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

เมือ่ไหร่จงึควรไปพบ 

เหตุการณ์สิ่งเร้าเดิมแต่คนไข้จะมีพฤติกรรมเปลี่ยน
ไป บางรายอาจเก็บตัว ไม่เข้าสังคม ในขณะที่บาง
รายอาจเริ่มหมกมุ ่นและสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาก   
เป็นพิเศษ ดังนั้นเมื่อใดก็ตามคนไข้ เกิดความรู้สึก
แบบนี้ก็ควรเริ่มพบจิตแพทย์ได้แล้ว เพราะจะน�าไป
สู่อาการอ่ืนตามมาได้ในอนาคต

เมื่อบุคคลใกล้ชิดตักเตือน บางครั้งคนไข้
ไม ่ทราบว ่าตนมีอาการทางจิตผิดปกติ ดังนั้น
พฤติกรรมบางอย่างที่แสดงออกจนกระทั่งบุคคล 
ใกล้ชิดสังเกตได้ และกล้าตักเตือนในพฤติกรรมที่
แสดงออกไม่เหมาะสม เป็นต้นว่า เก็บตัวเงียบ 
ก้าวร้าว โกรธง่าย เซื่องซึม หมองเศร้า ถ้ามีอาการ
แบบนี้ต่อเนื่องก็ควรต้องไปพบจิตแพทย์

เมือ่วติกกงัวล หวาดกลวั อาการนีค้นไข้จะ
มีความรู้สึกเอง เพราะเกิดจากสภาพภายในจิตใจ
และสังเกตได้ชัดจากบุคคลภายนอก อาการนี้มัก
เกิดเมื่อคนไข้มีเรื่องคาดหวังส�าคัญมากอะไรบาง
อย่างในอนาคต และกลัวว่าจะไม่เป็นไปตามคาดไว้

เมือ่รูส้กึว่าตนเองย�า้คดิย�า้ท�า ย�า้คดิย�า้ท�า
เป็นอาการต่อเนื่องจากการวิตกกังวล หวาดกลัว 

  จติแพทย์
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การคิดแบบนี้คือการคิดเรื่องเดิมซ�้าไปซ�้ามาอย่าง
ไม่มเีหตผุลสร้างความร�าคาญใจให้คนไข้ไม่น้อย จน
บางรายอาจคิดฆ่าตัวตาย เพราะความทุกข์ทรมาน

เมื่อนอนไม่หลับหลายวันติดกัน   อาการ
นี้อาจเกิดขึ้นกับคนไข้บางคน และมีอาการปวด
ศีรษะ ใจสั่น มือสั่น เหงื่อออกมาก อาการเหล่านี้คือ
การผิดปกติของสารเคมีในสมองบางตัวซึ่งอาจมี
มากน้อยจากสภาพทางจิตของคนไข้เอง เมื่อมีการ
เข้าพบจิตแพทย์ จิตแพทย์จะมีวิธีวินิจฉัยอาการ 
จากการซักประวัติส่วนตัว สภาพครอบครัว หน้าที่
การงาน ร่วมกับการรักษาตามอาการท่ีพบ จติแพทย์
อาจใช้วิธีให้ค�าแนะน�า แก้ไขพฤติกรรม รวมทั้งการ
ใช้ยาบางตัวเพ่ือระงับอาการผิดปกติทางจิต  มีค�า
กล่าวที่ว่า สุขภาพใจเป็นนาย สุขภาพกายเป็นบ่าว 
เป็นเรือ่งจรงิเพราะจติใจจะสัง่ให้ร่างกายท�างาน เมือ่
จิตป่วยจะส่งผลให้กายป่วย ฉะนั้นคนไทยเองก็ควร
มีทัศนคติที่ดีกับการเข้าพบจิตแพทย์ เพ่ือหาทาง
ป้องกันอาการผิดปกติที่อาจเกิดกับตัวเองก่อนสาย
เกินไป

โดยทั่วไปคงไม่มีใครอยากไปพบจิตแพทย์
ถ้าไม่จ�าเป็นด้วยภาพลักษณ์ในอดีตของการไปพบ
จิตแพทย์ถูกผูกกับค�าว่าป่วยทางจิต หรือเป็นบ้าจึง
ต้องไปพบจติแพทย์  ส่วนใหญ่จงึพยายามหลกีเลีย่ง

ให้ได้มากที่สุด แต่เมื่อถึงเวลาจ�าเป็นแล้วก็ควรต้อง
ไป เพราะถ้าไม่ไปก็เหมือนเวลาเราไม่สบายแล้วไม่
ยอมรกัษาโรคกอ็าจลกุลามหรอืหายช้าหายยากกว่า
ที่ควรจะเป็น และปัจจุบัน การไปพบจิตแพทย์
ยอมรับกันมากขึ้นแล้วว่า ผู้ที่ไปพบจิตแพทย์ไม่ได้
หมายความว่าเป็นคนโรคจิตเท่านั้น แต่อาจไปเพื่อ
ขอค�าปรึกษาในการด�าเนินชีวิตก็เป็นได้ ฉะนั้นแล้ว
เมือ่ไหร่จงึจะเป็นเวลาทีค่วรไปพบจติแพทย์ ขอตอบ
อย่างเข้าใจง่าย คือเมื่อตัวเราเองมีความรู้สึกแย่ทาง
จิตใจจนมีผลกับการใช้ชีวิตประจ�าวันเป็นเวลานาน
เกินทน เช่น เบื่ออาหารจนทานอาหารไม่ได้ นอนไม่
หลับหรือหลับไม่สนิท ไม่อยากเรียนไม่อยากท�างาน 
ไม่อยากมีชีวิตอยู่ วิตกกังวลมากเกินเหตุจนมีผลต่อ
การตัดสินใจหรือการกระท�าหลาย ๆ อย่าง หรือถ้า
สังเกตว่าคนใกล้ตัวเริ่มมีความคิดอารมณ์หรือ
พฤติกรรมที่ผิดปกติไปจากเดิมหรือผิดไปจากคนอื่น
ในสังคมอย่างเห็นได้ชัด เช่น พูดคนเดียว มีความ
เชือ่บางอย่างทีไ่ม่สมเหตสุมผล หงดุหงดิเกรีย้วกราด
ง่ายผิดปกติ จนส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตของเขา
เองหรอืคนรอบข้าง มกีารใช้สารเสพติดทีผ่ดิกฎหมาย 
หรือใช้ยาบางชนิดมากเกินควร บางคนมีปัญหา  
การเรยีน การปรบัตัวกบัความเครยีดจากการท�างาน 
มีปัญหาปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน จากผลการสังเกตที่
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กล ่าวมานี้ เป ็นเหตุที่สามารถตัดสินใจไปพบ
จิตแพทย์ได้ 

ควรเตรียมตัวอย่างไรก่อนไปพบ
จิตแพทย์

๑. เตรียมใจ หลายคนเกรงว่าการไปพบ
จิตแพทย์จะท�าให้ภาพลักษณ์ตนเองดูไม่ดี กลัว
เพื่อนหรือเจ้านายที่ท�างานรู้ กลัวพบคนรู้จัก ท่านก็
ต้องชัง่น�า้หนกัความทกุข์ทีเ่กดิอยูแ่ล้วและจะเป็นต่อ
ไปหากไม่ได้รบัการดแูลเยียวยารักษาท่ีเหมาะสมกบั
สิ่งที่ท่านคิดว่าอาจเกิดขึ้นหากไปพบจิตแพทย์ แต่
ปัจจุบันภาพลักษณ์ของการมาพบจิตแพทย์ค่อย ๆ 
เปลี่ยนไปในแนวทางที่ดีขึ้นตามประเทศในซีกโลก
ตะวันตกซึ่งการไปพบจิตแพทย์เป็นเรื่องปกติ และ
ทุกสถานพยาบาลจะต้องมีนโยบายรักษาความลับ
ของผู้ไปขอรับการปรึกษาเสมอ จะไม่เปิดเผยข้อมูล
ของท่านหากท่านไม่ยินยอม

๒. เตรียมตัว แต่งตัวสุภาพตามปกติ บาง
ท่านอาจน�าผ้าพันคอหรือเสื้อหนาวติดไปหากแอร์
เย็น หรือบางท่านอาจน�าพัดเล็ก ๆ ไปเผื่ออากาศ
ร้อนแล้วแต่สถานที่ที่ท่านไปรับการปรึกษา

๓. เตรียมของ 

เตรียมเอกสารส�าคัญ เช่น ข้อมูลประวัติ 
การรักษาที่เดิม (ถ้ามี) บัตรประชาชน บัตรแสดง
สิทธิ์การรักษากรณีท่านต้องการใช้สิทธ์ิเบิกจ่ายของ
ประกันสังคมหรือบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือ
ใบส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัด มิเช่นนั้นท่านจะ
ต้องช�าระค่ารักษาเอง เพราะโรงพยาบาลรัฐที่มี
จิตแพทย์มักเป็นโรงพยาบาลในระดับทุติยภูมิหรือ
ตติยภูมิ ซึ่งตามหลักจะให้บริการเฉพาะผู้ป่วยท่ีได้
รับการส่งต่อมาจากสถานพยาบาลในระดับปฐมภูมิ 
หากท่านไปรับบริการด้วยตนเองโดยไม่ผ่านต้น
สังกัดมักต้องช�าระค่าบริการด้วยตนเอง ยกเว้นกรณี
ฉุกเฉินหรือท่านท่ีใช้สิทธ์ิข้าราชการอาจไปเบิกใน
ภายหลังได้

เตรียมยา ที่ท่านรับประทานประจ�าทั้งยา
ทางกายหรือยาทางจิตเวชเดิม เพราะกายและใจมี
ความเกี่ยวข้องกัน แพทย์จะได้มีข ้อมูลในการ
วางแผนช่วยเหลอืท่านได้อย่างรอบด้านและต่อเนือ่ง 
รวมถึงน�้าดื่ม ขนม นม หนังสือ โทรศัพท์ เพื่อ
สันทนาการและแก้หิวกระหายระหว่างรอ เพราะ
อาจมผีูร้อรบับรกิารเช่นเดยีวกบัท่านเป็นจ�านวนมาก
เมื่อเทียบกับจ�านวนจิตแพทย์ที่ให ้การดูแลรับ
ปรึกษา

๔. เตรียมญาติ หรือเพื่อน คนรู้จัก คน
ใกล้ชิด ที่ท่านไว้ใจไปเป็นเพื่อนท่านหากท่านต้อง 
การ และจะมปีระโยชน์กบัจติแพทย์ผูร้กัษาท่านมาก
หากสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านที่ท่านอาจไม่
เคยสังเกตมาก่อน เพื่อให้แพทย์มีข้อมูลใช้ดูแลท่าน
อย่างครบถ้วน และจะได้ช่วยรับฟังค�าแนะน�าจาก
แพทย์ว่าท่านควรปฏิบัติตัวอย่างไรและคนใกล้ชิด
จะมีส่วนช่วยดูแลท่านอย่างไร

๕. เตรียมพาหนะ ส�ารวจเส้นทางก่อนไป 
กรณีไกลมาก ๆ หรือข้ามจังหวัดจะได้ไปทันเพราะ
ส่วนใหญ่มักเปิดรับบัตรเฉพาะช่วงเช้า (แล้วแต่โรง
พยาบาล) เพื่อให้สามารถตรวจผู้ป่วยได้หมดทันใน
เวลาราชการ แต่ถ้าฉุกเฉินอาจอนุโลมให้พบแพทย์
ได้เมื่อเดินทางไปถึง

กรณีผู้ที่เราอยากพาไปพบจิตแพทย์
แต่เขาไม่ต้องการให้เราพาไปพบ 
จะท�าอย่างไร

อาจเป็นได้จากหลายปัจจัยทั้งที่รู ้ว่าตนผิด
ปกติแต่ไม่กล้าไปด้วยเหตุผลต่าง ๆ หรือมีความ
เข้าใจที่ผิด ๆ กับการไปพบจิตแพทย์ หรืออาจเป็น
เพราะเขาไม่รู้ตัวว่าตนเองผิดปกติจึงไม่เห็นความ
จ�าเป็นว่าท�าไมต้องไปมีค�าแนะน�าที่สามารถน�าไป
ปฏิบัติได้ ๕ วิธีการดังนี้

๑. คุยกันด้วยเหตุด้วยผล โดยคนที่เขาไว้ใจ
ไม่ต�าหนิ แต่พยายามเข้าใจเขาแล้วค่อยโน้มน้าว
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ชักจูงให้เขายอมไปด้วยความเต็มใจ เช่น บางราย
อาจมีปัญหาการนอนหรือหงุดหงิดเครียดง่ายซึ่งเขา
เองต้องการหายจากอาการดังกล่าวอยู ่แล้วก็ใช้
เหตุผลว่าเพื่อให้หายจากอาการดังกล่าวซึ่งน่าจะ
ยอมรับได้ง่ายกว่าการบอกว่าเขาป่วยหรือผิดปกติ 
แต่บางรายอาจต้องใช้วธีิตดิสนิบนหรอืจ้างให้เขาไป
พบแพทย์ก่อนในครั้งแรก

๒. หลอกว ่าไปเที่ยวแล ้วเลี้ยวเข ้าโรง
พยาบาล ก็ใช้ได้ผล แต่มักได้แค่ครั้งเดียว

๓. ชักชวนว่าเป็นการไปตรวจสุขภาพ แต่
สุดท้ายเขาก็จะต้องรู ้ว ่าแพทย์ที่เขาคุยด้วยเป็น
จิตแพทย์แล้วค่อยให้จิตแพทย์เกลี้ยกล่อม

๔. บังคับควบคุมตัวมาโดยญาติหลาย ๆ คน 
ต�ารวจหรือเจ้าหน้าที่ประจ�ารถของหน่วยบรรเทา
สาธารณภัย กรณีเขาท�าพฤติกรรมที่เสี่ยงอันตราย
ต่อตนเองหรือผู้อื่น

๕. มาปรึกษาแพทย์ก่อนเพ่ือขอยานอนหลับ 
แล้วไปผสมน�้าหรืออาหารให้เขารับประทานแล้ว
ค่อยแอบอุ้มขึ้นรถมา

หมายเหต ุ: วธิกีารที ่๔ และ ๕ ควรใช้เฉพาะ
เมื่อไม่สามารถใช้วิธีการท่ี ๑ ถึง ๓ ได้แล้ว มิเช่นนั้น
ท่านอาจเสียสัมพันธภาพกันได้ แต่หากกระท�าด้วย

เจตนาดีและพิจารณาถึงความจ�าเป็นว่าหากไม่ได้
พบจติแพทย์แล้วจะเกดิผลเสยีมากกว่ากค็วรกระท�า

สถานที่ไปพบจิตแพทย์มีที่ไหนบ้าง
ก่อนอืน่ต้องหาก่อนว่าจติแพทย์อยูท่ีไ่หนบ้าง 

เนื่องจาก จิตแพทย์เป็นแพทย์สาขาขาดแคลน จึง
ไม่ได้หาพบง่ายนกัตามคลนิกิทัว่ไปหรอืโรงพยาบาล
ประจ�าอ�าเภอหรือโรงพยาบาลประจ�าต�าบล โดย
ทัว่ไปท่านต้องสอบถามตามสถานพยาบาลดังต่อไป
นี้ว่ามีจิตแพทย์ประจ�าอยู่หรือไม่ ออกตรวจในวันที่
ท่านจะไปพบหรือไม่

- โรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลศูนย์
ประจ�าจังหวัด

- โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิตทุก  
โรงพยาบาล ซึ่งมีอยู ่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เช่น    
โรงพยาบาลศรีธัญญา สถาบันจิตเวชศาสตร ์
สมเด็จเจ้าพระยา โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์       
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

- โรงพยาบาลในสังกัดส�านักการแพทย์
กรงุเทพมหานคร เช่น โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาล
ตากสิน โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

- โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย ์ 
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กระทรวงสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลราชวิถี 
สถาบันประสาทวิทยา 

- โรงพยาบาลในสังกัดโรงเรียนแพทย ์       
เช่น โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาล
รามาธบิด ีโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (มข.) 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (มอ.) โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่

- โรงพยาบาลอ�าเภอบางโรงพยาบาลเท่านั้น
ที่จะมีจิตแพทย์ประจ�า

- โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ง ต้องโทรศพัท์
สอบถามหรือตรวจสอบทางอินเทอร์เน็ต

- โรงพยาบาลมนารมย์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาล
เอกชนเฉพาะทางด้านจิตเวชแห่งเดียวในประเทศ 
ไทยในปัจจุบัน

- โรงพยาบาลในสงักดัอ่ืน ๆ เช่น โรงพยาบาล
ต�ารวจ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมการ
แพทย์ทหารเรือ 

- คลินิกส่วนตัวของจิตแพทย์ แนะน�าว่าควร
เป็นโรงพยาบาลที่ท่านสามารถไปได้สะดวก เพราะ
ท่านอาจต้องไปพบแพทย์มากกว่า ๑ ครั้ง และหาก
ท่านไม่สามารถไปรับบริการยังสถานพยาบาลที่มี
จติแพทย์ได้ ท่านกส็ามารถไปปรกึษาในเบือ้งต้นกบั
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปใกล้บ้านท่านหรือแพทย์
ประจ�าตัวของท่านก่อนได้ และหากจ�าเป็นต้องพบผู้
เชีย่วชาญ แพทย์จะพจิารณาส่งท่านพบจติแพทย์เอง
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ข้าราชการทหารก็เป็นข้าราชการ
ประเภทหนึ่งในระบบราชการไทยที่มีกฎหมาย
ก�าหนดแยกไว้โดยเฉพาะ เพราะมีการจดัองค์กรและ
หน่วยงานแตกต่างจากส่วนราชการพลเรือนเป็น
อย่างมาก มีสิทธิได้รับเงินประจ�าต�าแหน่ง (นอก
เหนือจากเงินเดือนและเงินเพิ่มค่าเสี่ยงภัยต่าง ๆ) 
เช่นเดียวกับข้าราชการประเภทอื่น ๆ แต่จ�านวนเงิน
แตกต่างกันไปในแต่ละชั้นยศ ส่งผลดีต่อขวัญและ
ก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ต้องตรากตร�า
และเสี่ยงภัยในการรักษาความมั่นคงของประเทศ
มากกว่าข้าราชการประเภทอื่น ๆ โดยมีหลักเกณฑ์
ก�าหนดไว้ดังน้ี

๑. ตาม พ.ร.บ.ระเบยีบข้าราชการทหาร พ.ศ. 
๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มาตรา ๕ และมาตรา ๑๐ วรรคสอง ก�าหนดอัตรา
เงินประจ�าต�าแหน่งมี ๒ ประเภท คือ 

 ๑.๑ ประเภทผู้บริหารระดับสูงและ
กลาง ต�าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ 
ต�าแหน่งช้ันยศ พล.ท., พล.ร.ท., พล.อ.ท. ขึ้นไป 
รวมทั้ง พล.อ., พล.ร.อ., พล.อ.อ. จะได้รับเดือนละ 
๒๑,๐๐๐ บาท เท่ากัน ต�าแหน่งชั้นยศ พล.ต., 
พล.ร.ต., พล.อ.ต. จะได้รับเดือนละ ๑๔,๕๐๐ บาท 

ต�าแหน่งชั้นยศ พ.อ., น.อ. อัตราเงินเดือน พ.อ., 
น.อ. (พิเศษ) จะได้รับเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
ประเภทบริหารระดับกลาง ต�าแหน่งชั้นยศ พ.อ., 
น.อ. จะได้รับเดือนละ ๕,๖๐๐ บาท

 ๑.๒ ประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยว 
ชาญเฉพาะ ได้แก่ ต�าแหน่งชัน้ยศ พล.ท., พล.ร.ท., 
พล.อ.ท. ขึ้นไป จะได้รับเดือนละ ๑๕,๖๐๐ บาท 
ต�าแหน่งชั้นยศ พล.ต., พล.ร.ต., พล.อ.ต. จะได้รับ
เดือนละ ๑๓,๐๐๐ บาท ต�าแหน่งชั้นยศ พ.อ., น.อ. 
อัตราเงินเดือน พ.อ., น.อ. (พิเศษ) จะได้รับเดือนละ 
๙,๙๐๐ บาท ประเภทวิชาชีพเฉพาะต�าแหน่งชั้นยศ 
พ.ท., น.ท. จะได้รับเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท

๒. ตามพระราชกฤษฎกีา (พ.ร.ฎ.) การได้รบั
เงินประจ�าต�าแหน่งของข้าราชการทหาร พ.ศ. 
๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ก�าหนดไว้ คือ 

 ๒.๑ ต�าแหน่งข้าราชการทหารที่จะได้รับ
เงินประจ�าต�าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
ได้แก่ ต�าแหน่งตั้งแต่ชั้นยศ พ.อ. อัตราเงินเดือน 
พ.อ. (พิเศษ) หรือ น.อ. อัตราเงินเดือน น.อ. (พิเศษ) 
ขึ้นไป ที่มีฐานะและหน้าที่ในการบริหารงานดังนี้

  ๒.๑.๑ หัวหน้าส่วนราชการ รอง 

พล.ท.ทวี  แจ่มจ�ารัส  ข้าราชการบ�านาญ

มารู้จักชื่อและหลักเกณฑ์
การก�าหนดเงินประจ�าต�าแหน่ง
ของข้าราชการทหารกันบ้าง
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เงินประจ�าต�าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.) 
ได้แก่ ต�าแหน่งชั้นยศ พ.ท. หรือ น.ท.ขึ้นไป ดังนี้

  ๒.๓.๑ ต�าแหน่งที่มีลักษณะงาน
วิชาชีพที่ต้องปฏิบัติโดยผู้ส�าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาที่ไม่อาจมอบหมายให้ผู้มีคุณวุฒิอย่างอื่น
ปฏิบัติงานแทนได้ และเป็นงานที่มีผลกระทบต่อ
ชวีติและทรพัย์สนิของประชาชนอย่างเหน็ได้ชดั โดย
มอีงค์กรตามกฎหมายท�าหน้าทีต่รวจสอบ กลัน่กรอง 
และรับรองการประกอบอาชีพ รวมทั้งลงโทษผู ้
กระท�าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพดัง
กล่าว เช่น วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมเครื่องกล วิชาชีพ
เฉพาะวิศวกรรมไฟฟ้า ฯลฯ

  ๒.๓.๒ ต�าแหน่งที่มีลักษณะงาน
วิชาชีพที่ต้องปฏิบัติโดยผู้ส�าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาที่ไม่อาจมอบหมายให้ ผู้มีคุณวุฒิอย่างอ่ืน
ปฏบิตังิานแทนได้และเป็นงานทางวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีลักษณะในเชิงวิจัยและพัฒนาอีกทั้ง
เป็นงานที่ขาดแคลนก�าลังคนภาคราชการ เช่น 
วชิาชพีเฉพาะวทิยาการคอมพวิเตอร์  วชิาชพีเฉพาะ
วิศวกรรมยานยนต์ ฯลฯ

 ๒.๔ ต�าแหน่งข้าราชการทหารที่จะได้รับ
เงินเดือนประจ�าต�าแหน่งประเภท เชีย่วชาญเฉพาะ 
(ชช.) ได้แก่ ต�าแหน่งต้ังแต่ชั้นยศ พ.อ. อัตราเงิน
เดือน พ.อ. (พิเศษ) หรือ น.อ. อัตราเงินเดือน น.อ. 
(พิเศษ) ขึ้นไป ที่ต้องปฏิบัติงานที่เป็นงานหลักของ
หน่วยงานโดยอาศยัพืน้ฐานของความรู ้ประสบการณ์ 
การฝึกฝน ทฤษฎี หรือหลักวิชาอันเกี่ยวข้องกับงาน
และเป็นงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน 
งานอนุรักษ์ตามภารกิจ หรืองานที่ต้องปฏิบัติโดยมี
ความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์เป็นอย่างสูง
เฉพาะด้านอันเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการหรือ
วงการด้านนั้น ๆ  และต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน โดยมคีณุวฒุกิารศกึษาตรงกบัความเชีย่วชาญ
เฉพาะด้าน รวม ๓๕ ด้าน ดังนี้ ด้านการข่าว ด้าน
การบิน ด้านการฝึกอบรม ด้านการสืบสวนสอบสวน 

และผู้ช่วยระดับกระทรวง กองทัพ หน่วยบัญชาการ 
กองบัญชาการ มณฑลทหารบก จังหวัดทหารบก 
กองพล กองเรือ ฐานทัพเรือ กองพลบิน กรม กอง 
หมวดเรือ หมู่เรือ อู่เรือ ท่าเรือ กองบิน หน่วยบิน 
ศูนย์ ส�านักงาน ส�านัก ฝ่าย สถานี สถาบัน สถาน
ศึกษา สถานพยาบาล โรงงานหรือเทียบเท่า

  ๒.๑.๒ ราชองค์รักษ์ประจ�า ผู้บังคับ 
การเรือ

  ๒.๑.๓ เสนาธิการ รองเสนาธิการ ผู้
ช่วยเสนาธิการที่ กห. ก�าหนด ให้เป็นต�าแหน่งผู้
บังคับบัญชาของส่วนราชการ

  ๒.๑.๔ ต�าแหน่งอื่นที่มีฐานะ และ
หน้าที่ในการบริหารงานเทียบได้ไม่ต�่ากว่า ตามที่
กล่าวมาแล้วโดย คณะกรรมการข้าราชการทหาร 
(กขท.) กระทรวงกลาโหม ซ่ึงเป็นองค์กรกลาง
ในการบริหารงานบุคคลสูงสุดของ กห. เป็นผู้
ก�าหนด

 ๒.๒ ต�าแหน่งข้าราชการที่จะได้รับเงิน
ประจ�าต�าแหน่งประเภทบริหารระดับกลาง ได้แก่ 
ต�าแหน่งชั้นยศ พ.อ. หรือ น.อ. ที่มีฐานะและหน้าที่
ในการบริหารงานดังนี้ 

  ๒.๒.๑ หัวหน้าส่วนราชการ รอง 
และผู้ช่วยระดับจังหวัดทหารบก กรม กองพัน กอง 
หมวดเรือ กองบิน ศูนย์ ส�านักงาน สถานี ป้อม 
สถาบัน สถานศึกษา สถานพยาบาล โรงงานหรือ
เทียบเท่า

  ๒.๒.๒ ราชองค ์รักษ ์ประจ�า ผู ้
บังคับการเรือ ต้นเรือ

  ๒.๒.๓ เสนาธิการ รองเสนาธิการ ที่ 
กห. ก�าหนดให้เป็นต�าแหน่งผู้บังคับบัญชาของส่วน
ราชการ

  ๒.๒.๔ ต�าแหน่งอื่นที่มีฐานะและ
หน้าที่ในการบริหารงานเทียบได้ไม่ต�่ากว่าต�าแหน่ง
ที่กล่าวมาแล้วตามที่ กขท. ก�าหนด 

 ๒.๓ ต�าแหน่งข้าราชการทหารที่จะได้รับ
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โอกาสต่อไป ก็จะเป็นการพัฒนาบุคลากร และส่ง
เสริมสิทธิสตรีให้ทัดเทียมตามมาตรฐานสากล ซึ่งผู้
หญิงไทยทีเ่ก่ง ๆ ในภาคราชการพลเรอืนและเอกชน
ปัจจุบันก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ส�าคัญเป็นผู ้น�าองค์กร
มากมาย ส่วนราชการ กห. ก็น่าจะเปิดโอกาสให้
นายทหารหญิงได้ปฏิบัติหน้าที่ส�าคัญ ในบางหน่วย
งานที่ต้องใช้เทคนิคและวิชาชีพเฉพาะ (เว้นหน่วย
ก�าลังรบ) เช่นนั้นบ้าง และมีอีกสามหน่วยงานที่
ส�าคัญคือ กรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) 
สมควรปรบัให้เป็นชัน้ยศ พล.ท. เพราะมภีารกจิและ
รับผิดชอบยุทโธปกรณ์จ�านวนมากทั้งทางอากาศ 
พืน้ดนิ และทางน�า้ ทีเ่คยมอีนมุตัหิลกัการไว้เดมิแล้ว 
กรมจเรของเหล่าทัพก็สมควรปรับให้เป็นชั้นยศ 
พล.ท. เช่นกัน เพราะมีหน่วยที่ต้องไปตรวจสอบมี
ชั้นยศ พล.ท. มากหลายหน่วย หน่วยตรวจสอบควร
มีชั้นยศเท่าหรือสูงกว่าหน่วยรับการตรวจสอบ และ
วิชาชีพพยาบาล ก็น่าจะพิจารณาปรับต�าแหน่งผู้
อ�านวยการวิทยาลัยพยาบาลของ ทร. และ ทอ. ใน
ประเภทผู ้บริหารระดับสูงให้เป็นชั้นยศ นายพล
เหมือนกับของ ทบ. และ ตร. และเทียบเคียงได้กับ 
ผอ. วิทยาลัยพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข 
และคณบด ีคณะพยาบาลศาสตร์ ของมหาวทิยาลยั
ของรัฐ เอกชน และต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีการ
เปิดสอนถึงระดับปริญญาโท และปริญญาเอก แล้ว 
เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจ และมีสถานภาพเช่นเดียวกัน
ด้วย ทั้งสามหน่วยใช้วิธีการปรับเกลี่ยอัตราที่มีอยู่
เดิมแล้ว

          

ด้านขีปนาวธุ ด้านตรวจสอบบญัช ี ด้านนติกิาร ด้าน
วิเคราะห์งบประมาณ ด้านวิเคราะห์งานบุคคล ด้าน
วิเคราะห์นโยบายและแผน ด้านวิจัยสังคมศาสตร์ 
ด้านวิชาการเกษตร ด้านวิชาการขนส่ง ด้านวิชาการ
ควบคุมโรค ด้านวิชาการตรวจสอบบัญชี ด้าน
วิชาการธรณีวิทยา ด้านวิชาการบัญชี ด้านวิชาการ
ประชาสัมพันธ์ ด้านวิชาการละครและดนตรี ด้าน
วชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์ ด้านวชิาการศกึษา ด้าน
วิชาการเศรษฐกิจ ด้านวิชาการสถิติ ด้านวิชาการ
สัตวบาล ด้านวิชาการสาธารณสุข ด้านวิชาการ
สุขศึกษา ด้านวิชาการสุขาภิบาล ด้านวิชาการ
อาหารและยา ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านวิศวกรรม 
ด้านเสนาธิการ ด้านสัตววิทยา ด้านอักษรศาสตร์ 
และอุตุนิยมวิทยา

จะเห็นได้ว ่าข ้าราชการทหารก็ได ้มีการ
ก�าหนดหลักเกณฑ์ไว้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่าข้าราชการประเภทอื่น ๆ อัตราก�าลังพล
ในสังกัดกระทรวงกลาโหมประกอบด้วยก�าลังพล
หลายประเภททั้งชายและหญิง และมีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ ในหลาย ๆ ด้าน แต่มีสถาบันหลักของ
เหล่าทัพที่นายทหารชายต้องเข้าศึกษาให้ได้คือ 
รร.เสนาธิการของเหล่าทัพ (รร.สธ.ทบ., รร.สธ.
ทร., รร.สธ.ทอ.) เพราะเป็นคุณวุฒิที่จ�าเป็นส�าหรับ
การขึ้นด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บังคับหน่วย และฝ่าย
เสนาธิการในระดับสูง ๆ ได้ และยังก�าหนดให้ได้รับ
เงินประจ�าต�าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ (ชช.) 
ส�าหรับวุฒิด้าน เสนาธิการ ไว้ต่างหากโดยเฉพาะ
อีกด้วย เพราะฉะนั้นถ้าทางกระทรวงกลาโหมหรือ
เหล่าทพัจะพจิารณาให้นายทหารหญงิท่ีมคีณุสมบตัิ
พร้อมบางส่วนเข้ารับการศึกษาใน รร.สธ.เหล่าทัพ 
เหมือนกับหลักสูตรอื่น ๆ ในระดับสูงของ กห. ได้ใน
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ความเครียดของคนเกิดขึ้นจากหลาย ๆ 
สาเหตุ ทั้งเรื่องส่วนตัว เรื่องงาน เรื่องเงิน เรื่องความ
รัก เรื่องสุขภาพ ในที่นี้จะขอยกเรื่องงานมาคุยกัน 
โดยเฉพาะงานที่ต้องบริหารจัดการเรื่องคน ซึ่งใน
ปัจจุบันเราเรียกกันว่า Human Resources เรียก
ง่าย ๆ ว่า คน HR นั่นเอง 

คนหรือมนุษย์ เป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อองค์กร
เป็นอย่างมาก ปัจจุบันเราเรียกคนที่มีคุณค่านั้นว่า 
“ทุนมนุษย์” (Human Capital)  ซึ่งหน่วยงาน HR 
ยุคใหม่ต้องมีการบริหารรวมถึงการวัดค่า “ทุน
มนุษย์” ในลักษณะของสินทรัพย์ท่ีมีคุณค่าต่อ
องค์กร  ซึ่งในโลกยุคของกระแสทุนนิยม องค์กรใด
ที่มีทุนมากกว่าถือว่าน�าชัยเหนือคู ่แข่งขันไปกว่า
คร่ึง แนวคิดเรื่อง  “การบริหารจัดการทุนมนุษย์” 
(Human Capital Management; HCM) คือ การ
ลงทุนเก่ียวกับคน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนให้กับ
องค์กร ซึ่งเป็นการบริหารจัดการเพื่อสร้างคุณภาพ
และผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และจูงใจให้
บุคลากรแสดงศักยภาพสูงสุดของตนเองออกมาได้

ย้อนกลบัไปในอดตี บทบาทของคน HR เป็น
บทบาทของ การท�างานในลักษณะงานประจ�าวัน 
เน้นลกัษณะเป็นการตดิต่อประสานงาน ตดิตามงาน
และควบคุมการด�าเนินงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม

แนวกฎระเบียบขององค์กรที่ก�าหนดขึ้น ดังนั้น งาน
ของ HR ถ้าเป็นระดับพนักงานก็เป็นเหมือนงานของ
เสมียนพิมพ์งานเท่านั้น  และถ้าหากเป็นในระดับที่
สูงขึ้นไปหน่อย ก็คืองานของอาจารย์ฝ่ายปกครอง
ในโรงเรียน หรือเป็นงานของผู ้คุมกฎขององค์กร
นัน่เอง พนกังานในองค์กรอาจมทีศันคติไม่ค่อยดีกบั
คน HR นกั เพราะต้องคอยกลวัว่าเมือ่ท�าผดิ ผูค้มุกฎ
กจ็ะมาจดัการ  ผูบ้รหิารเองกค็าดหวงัจากคน HR ว่า 
เมื่อใดที่มีการท�าผิดกฎระเบียบ วินัย ก็ให้คน HR 
จดัการ ดงันัน้ งานในฝ่าย HR จงึเป็นแค่ฝ่ายสนบัสนนุ 

ความเครียดหลัก ๆ ของคน HR ส่วนใหญ่
เกดิจากการมองไม่เหน็ความส�าคัญจาก CEO เพราะ 
งานหลัก ๆ ของ HR เป็นงานที่ไม่ได้สร้างก�าไรหรือ
รายได้ให้กับองค์กร เป็นความน้อยใจอย่างหนึ่งของ
คน HR อย่างมาก และเชื่อว่าแม้ในปัจจุบันนี้ ถึงจะ
มี CEO บางส่วนปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์และหันมา
มองเห็นความส�าคัญของคน HR แล้วก็ตาม แต่ก็ยัง
มีอีกหลาย ๆ องค์กร ที่ยังมีCEO ที่ขาดวิสัยทัศน์    
ในการบริหารงาน  ดูตัวอย่างได้จากองค์กรชั้นน�า
หลาย ๆ แห่งในปัจจุบัน  หากย้อนเข้าไปดูเบ้ืองหลัง
จะทราบว่าเบ้ืองหลังการเจริญเติบโตนั้น มี CEO ที่
ให้ความส�าคญัการบริหารจดัการเรือ่งคน ทัง้ในเรือ่ง
การจัดการเกี่ยวกับสวัสดิภาพ คุณภาพชีวิตที่ดีของ

ณัฏฐ์  เจียมสมบูรณ์

ความเครียด
  	 ของคน HR
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เอางานเงินเดือนไปไว้กับฝ่ายบัญชีก็ได้ เอางาน
สรรหาไปให้ผู้จัดการตามสายงานท�าก็ได้

คน HR ทัง้หลาย การทีเ่ราจะขจดัปัญหาและ
ความขัดแย้งในการท�างานบริหารจัดการเรื่องของ
คน และเพิม่คณุค่าให้ตวัเองให้ CEO มองเหน็ความ
ส�าคัญของ คน HR ได้นั้น เราต้องรู ้จักตนเองให้  
มาก ๆ ก่อน ว่าเราเป็นคนประเภทใด  เราต้องการ
ท�างาน HR เพราะต้องการแค่รายได้ในการด�ารงชีพ
เท่านั้นหรือไม่ หากท�าเพราะเรารักในงาน รักในสาย
อาชีพ ต้องการก้าวหน้าในสายอาชีพ ท�าแล้วเรามี
ความสุขกับการท�า ถึงแม้ว่าจะประสบปัญหาแล้ว
ความขัดแย้งต่าง ๆ มากมาย แต่เรากลับภูมิใจเมื่อ
ได้เป็นผู ้ขจัดปัญหาเหล่านั้น ถึงแม้ว่าจะสร้าง
ความเครียดให้เราอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ “จง
จ�าไว้ว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไข” บางครั้งแม้
เราหาทางออกไม่ได้ในทันที  แต่เวลาก็อาจช่วยเรา
แก้ไขคลี่คลายปัญหาได้อย่างไม่น่าเชื่อ ขอให้คน 
HR ทกุคนขยนัสร้างคณุค่าให้ตวัเอง ใช้ทศันคตด้ิาน
บวก ใช้กลยุทธ์หลักจิตวิทยาเป็นเครื่องมือ  หลาย ๆ 
ครั้ง ที่ CEO เป็นน�้าร้อนกับพนักงาน เราก็ต้องเป็น
น�้าเย็นปลอบประโลม แต่ไม่ใช่เอาใจหรือเข้าข้าง 
ความยุติธรรมแบบเป้าบุ้นจิ้นและการเดินสายกลาง
แบบค�าพระท่านสอนก็ต้องเอาเข้ามาใช้ได้ดี และ     
ที่ส�าคัญต้องรู้จักพัฒนาทักษะในสายงาน ใฝ่เรียนรู้ 
เพราะความรู้ไม่มีวันจบสิ้น และการที่จะท�าให้คน
ศรทัธาและเช่ือมัน่ในตัวคุณได้ คุณต้องศรทัธาในตัว
คุณเอง ศรัทธาในงาน และต้องมีความรู้จริงในเร่ือง
เหล่านัน้ผสมผสานกบัรูท้นัโลก ทนัเหตกุารณ์ ต่าง ๆ 
เหล่านี้จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยขจัด ความเครียดของ
คน HR ได้ดี เพราะเมื่อเจอปัญหา ก็จะสามารถ
รับมือและจัดการกับปัญหา ความเครียดต่าง ๆ ก็
พอจะทุเลาเบาบางลงได้บ้างไม่มากก็น้อย หากเรา
เรยีนรูท้ีจ่ะเผชญิและขจดัปัญหาเหล่านัน้ ด้วยความ
รู้ ทักษะ และสตินั่นเอง 

“เราอาจไม่มีทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เราอยากมี 

พนักงาน สวัสดิการความเป็นอยู่ ซึ่งในปัจจุบันนี้  
ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในองค์กรเป็นสิ่งเร้า จูงใจ
อย่างหนึ่งที่จะสามารถน�ามาใช้เป็นเครื่องมือสร้าง
ให้คนภักดีต่อองค์กร นั้นได้ โดยที่บางองค์กรนั้นไม่
ได้มีต้นทุนในด้านค่าจ้างและเงินเดือนสูงไปกว่าที่
อื่น ๆ เลย และแถมมีต้นทุนในการด�าเนินการต�่า
มาก ๆ แต่สามารถสร้างให้คนท�างานแบบถวายหัว
ให้กับองค์กรได้ และคนเหล่านั้นยังดึงเอาศักยภาพ 
ของตนเองออกมาใช้งานได้อย่างเต็มที่  เพราะ
ธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนเป็นคนดีอยู่แล้ว 

ธรรมชาตขิองมนษุย์ ตามทฤษฎขีองมาสโลว์ 
(อับราฮัม มาสโลว์) นักจิตวิทยาชาวเยอรมัน ที่
ศึกษาเร่ือง “ธรรมชาติของมนุษย์” ได้ศึกษาไว้ว่า 

๑. มนุษย์ใฝ่ดีและมีความกระหายใคร่
สร้างสรรค์ : มาสโลว์เชื่อว่าพื้นฐานจิตใจของ
มนุษย์ตั้งแต่แรกเกิดคือความใฝ่ดี  อยากเป็นคนดี 
อยากท�าดี และมีธรรมชาติความใคร่ท�ากิจกรรม
สร้างสรรค์ประเภทต่าง ๆ 

๒. มนุษย์แตกต่างจากสัตว์โลกประเภท
อื่น ๆ : กล่าวคือ มนุษย์มีคุณสมบัติหลายอย่างที่
แตกต่างจากสัตว์โลกอื่น ๆ เช่น สามารถคิดได้อย่าง
ซับซ้อน รู้จักผิดชอบชั่วดี 

๓. มนุษย์ทุกคนฝักใฝ่เพื่อสนองความ
ต้องการเป็นมนุษย์โดยสมบรูณ์ : จนสามารถท�า
ประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น แต่การท่ีมนุษย์ทุก
คนไม่สามารถบรรลุถึงจุดหมายน้ีได้  เพราะความ
รู้สึกบีบคั้นอันเกิดจากความไม่ยุติธรรมของสังคม 
ความใฝ่ดีของมนุษย์ทุกคนจึงถูกบิดเบือนไป เช่น 
ลูกน้องโดนหัวหน้ากลั่นแกล้งหรือกีดกัน หรือแม้
กระทั่งมองไม่เห็นความส�าคัญ ไม่เปิดโอกาสให้คิด
วิเคราะห์ เสนอแนวคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ หรือไม่รับ
ฟังความคิดเห็นใด ๆ 

คน HR หลายคนคงเคยคิดเหมือน ๆ กันว่า 
ถ้ามองไม่เหน็ความส�าคญัของเราแล้ว จะจ้างเรามา
ท�าอะไร ท�าไมต้องจ้างฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ขึ้นมา  
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สอนในระหว่างงานหรือสอนนอกเวลางานได้ แต่
ต้องมีการยกย่องชมเชยเพื่อให้รู้สึกภูมิใจที่ได้สอน
งาน เพียงเท่านี้ก็สามารถสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ
ในเวลาอันรวดเร็ว

๓. พนักงานขาดแรงจูงใจในการท�างาน 
ท�าให้ชอบมาสายและหยุดงานบ่อย แก้ได้ง่าย ๆ 
เลยด้วยการสร้างแรงบันดาลใจในการท�างานให้
พนักงาน ก่อนอ่ืนต้องท�าการส�ารวจประวัติหรือ
ข้อมูลพนักงานว่า ส่วนใหญ่พนักงานในองค์กรมี 
เป้าหมายในชีวิต สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ไม่ชอบอะไรบ้าง 
แล้วน�ามาสร้างการกระตุ้น เช่น ส�ารวจแล้วพบว่า 
พนักงานส่วนใหญ่ชอบร้องเพลง ก็ควรส่งเสริมให้
เกดิกจิกรรมร้องเพลงภายในองค์กร เชือ่ไหมว่าเพยีง
เท่านี้ ก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานใน
องค์กรอยากมาท�างานได้ แต่สิ่งส�าคัญที่สุดคือ 
เจ้าของธุรกจิ และ หวัหน้างานต้องมทีศันคติทีดี่และ
พร้อมที่จะสนับสนุนพนักงานให้เกิดแรงบันดาลใจ
ในการท�างาน สิ่งนี้จะเป็นตัวกระตุ้นอย่างดีเยี่ยมต่อ
พนักงาน

๔. ปัญหาสมองไหล หรือพนักงานเก่ง ๆ 
ลาออก หากอยากให้พนักงานที่เก ่งอยู ่กับเรา    
นาน ๆ โดยไม่ได้สร้างแรงจูงใจด้วยเรื่องเงินเพียง
อย่างเดียว เราต้องเข้าใจพนักงาน ท�าให้พนักงาน
รู ้สึกภูมิใจและรู ้สึกว่าตนเองมีคุณค่าต่อองค์กร 
พนักงานก็จะมีความสุขในสิ่งที่ท�าอยู่ เพียงเท่านี้คน
เก่ง ๆ ก็จะอยู่กับองค์กรของเราอย่างยาวนาน

พนักงาน คือ ทรัพยากรที่ส�าคัญที่สุดของทุก
องค์กร เทคนิคพิชิตใจพนักงานง่าย ๆ คือ เจ้าของ
ธรุกจิต้องใส่ใจและให้ใจกบัพนกังาน เพือ่ให้เขารูส้กึ
ภาคภูมิใจและมีความสุขที่ได้อยู่ในองค์กรของเรา 
เพราะไม่ว่าธุรกิจจะเล็กหรือใหญ่โตแค่ไหนก็ตาม 
หากรักษาคนไว้ไม่ได้ การด�าเนินธุรกิจในระยะยาว
ย่อมประสบปัญหาอย่างแน่นอน

อยากได้ในชวีติ เราอาจไม่ได้ท�าทกุสิง่ ทกุอย่าง
ที่เรา อยากท�าในชีวิต แต่เราสามารถ อยู่เสมอ
ที่จะเป็นคน ชนิดที่เราอยากจะเป็น” 

“We may not be able to have all the 
thing that we want in life And we may not be 
able to do all the things that we would like to 
do But we can always be  the kind of person 
that we want to be.” 

ทางออกของ ๔ ปัญหายอดฮิตเรื่อง
การบริหารคน

องค์กรจะเติบโตได้นอกจากเรื่องก�าไรแล้ว 
สิง่ส�าคญัทีส่ดุคอื พนักงานในองค์กร  แต่เชือ่ไหมว่า 
ปัญหาเรื่องพนักงานกลายเป็นปัญหาส�าคัญของ
ธรุกิจ เกือบทกุยคุทกุสมยั วนันีจ้งึรวบรวม ๔ ปัญหา
ยอดฮิตเกี่ยวกับเร่ืองคน รวมถึงวิธีแก้ปัญหาที่
เจ้าของธุรกิจ และ หัวหน้างานต้องรู้ เพื่อปรับปรุง
วิธีในการบริหารจัดการพนักงานด้วยความเข้าใจได้
มากขึ้น ดังนี้ 

๑. พนักงานไม่มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน และ
ละเลยเรื่องวัฒนธรรมองค์กร เจ้าของธุรกิจ และ 
หัวหน้างานมักมองตนเองว่า เป็นองค์กรเล็ก มี
พนักงานไม่เยอะ ไม่จ�าเป็นต้องมีวัฒนธรรมองค์กร 
หรือวิสัยทัศน์ก็ได้ นั่นคือความคิดที่ผิด เพราะการที่
องค์กรมีวิสัยทัศน์จะช่วยให้รู้ว่าองค์กรเราคือใคร มี
เป้าหมายอย่างไร และต้องการจะเดนิไปทางใด วสิยั
ทัศน์ช่วยให้พนักงานเติบโตไปพร้อมองค์กรได้ ส่วน
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะช่วยให้พนักงานมี
พฤติกรรมตามท่ีองค์กรคาดหวัง ท�าให้สามารถ
น�าพาองค์กรก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง

๒. ไม่สามารถสร้างพนักงานที่มีความ
เชี่ยวชาญในงานได้ทันความต้องการ ปัญหานี้
เ กิดจากการใช ้ เวลาสร ้างพนักงานให ้มีความ
เชี่ยวชาญด้วยเวลาค่อนข้างนาน วิธีแก้ไขปัญหานี้
คือ ต้องน�าระบบ Internal Trainer  มาใช้ ระบบนี้
คือ การสอนพนักงานใหม่ด้วยพนักงานเก่าท่ีเก่ง จะ
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บทที่ ๕
จาก พ.ศ. ๒๔๗๖ - ๒๕๑๖

 
วันรุ่งข้ึนหลังได้รับจดหมายปริศนาและ

เมื่อไม่มีใครในบ้านรับว่าเป็นผู้น�าซองจดหมาย
ไปวางไว้ในลิ้นชักโต๊ะเครื่องแป้ง ศศิประภาก็แทบ
ไม่เป็นอันสอนหนังสือ หลายต่อหลายครั้งที่เหม่อ
ลอยจนถูกลูกศิษย์ทักซึ่งเธอก็ตอบเลี่ยงไปว่า คืนที่
ผ่านมาพักผ่อนน้อยไปหน่อย แล้วจิตใจก็หวนกลับ
ไปหมกมุ่นกับการค้นหาค�าตอบ ท่ีมาท่ีไปและเรื่อง
ราวของจดหมายนั้น

เวลาผ่านไป ทบทวนปัญหาครั้งแล้วครั้งเล่า 
จนกระทั่งความคิดเริ่มจัดระเบียบได้เหมือนน�้าขุ่นท่ี
ตกตะกอน ปรศินาเริม่ถกูแยกแยะ จนทีส่ดุก่อนกลบั
บ้านเย็นนั้น ศศิประภาก็สามารถสรุปโจทย์ส�าคัญ
เร่งด่วนข้อแรกได้

ข่าวสารที่ได้รับจากเนื้อความในจดหมาย    
ที่ว่า สุภาเสียชีวิตไปแล้วเมื่อ ๑๔ มิถุนายนที่ผ่าน 
มานั้น เป็นความจริงหรือไม่?

เมื่อสามารถสรุปโจทย์ข้อแรกอย่างรวบรัด
ชัดเจนเช ่นนี้ก็ไม ่ยากเกินไปที่จะก�าหนดวิธีหา       
ค�าตอบ ศศิประภานึกถึงเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัยที่  
ยังคงอยู่อาศัยในพระนครหลังจบการศึกษา ค้นหา
ที่อยู่ในสมุดพกเล่มน้อย เลือกชื่อและที่อยู่มาคน

บัญชร ชวาลศิลป์
ไฟรกัไฟสงคราม
สงครามครั้งที่ ๑ : ความพยาบาท

หนึ่ง แล้วจึงแวะไปยังที่ท�าการไปรษณีย์ เขียน
ข้อความสั้น ๆ ส่งทางโทรเลขไปยังเพื่อนคนนั้น จาก
นั้นก็เดินทางกลับบ้านพร้อมด้วยความรู้สึกปลอด
โปร่งขึ้นบ้างที่อย่างน้อยก็ยังสลัดตัวเองให้หลุดออก
จากวังวนของปัญหาที่ขบไม่แตกตั้งแต่ค�่าที่ผ่านมา
ได้ แต่อีกด้านหนึ่งก็อดกังวลกับค�าตอบเรื่องสุภาที่
จะได้รับจากเพื่อนคนนั้นไม่ได้

ก่อนนอนคืนนั้น แทนที่จะกราบหมอนสวด
มนต์เหมือนปกติ ศศิประภากลับเดินเข้าไปยังห้อง
พระ จุดธูปเทียนแล้วกราบอาราธนาขออย่าให้
ข้อความในจดหมายลกึลบันัน้เป็นจรงิเลย ขอให้คุณ
พระศรีรัตนตรัยและกุศลกรรมที่ได้กระท�ามาจง
คุ้มครองเพื่อนที่รักยิ่งของเธอด้วย

เย็นวันรุ่งขึ้นเมื่อกลับถึงบ้าน ยังไม่ทันร้อง
เรียกเด็กรับใช ้เพื่อสอบถามเรื่องจดหมายหรือ
โทรเลขตอบค�าถามส�าคัญของเธอที่ใจจรดใจจ่อรอ
คอยอยู่ ศศิประภาก็พบมารดายืนรออยู่หน้าห้อง
รับแขกด้วยท่าทางและแววตาส่อความวิตกกังวล 
เมื่อบุตรสาวเดินเข้ามาใกล้ก็ยื่นซองกระดาษสี
น�า้ตาลบาง ๆ ในมอืให้ นยัน์ตาส่งเครือ่งหมายค�าถาม

“โทรเลขด่วนลูก จากพระนคร” ส�าหรับผู้คน
ในยุคที่เครื่องมือสื่อสารยังจ�ากัดยิ่งนั้น โทรเลขคือ
สัญลักษณ์ของข่าวร้ายและความสูญเสีย 

- (ต่อจากเล่มที่แล้ว) -เสนาศึกษา       เ
สนาศึกษา   เสนา

ศึกษา      เสนาศ
ึกษา 

          เสนาศึกษ
า   เสนาศึกษา  เ

สนาศึกษา     เสน
าศึกษา   

เสนาศึกษา     เส
นาศึกษา  เสนาศ

ึกษา       เสนาศึก
ษา 

           เสนาศึก
ษา     เสนาศึกษา

        เสนาศึกษา
 

     เสนาศึกษา   
  เสนาศึกษา     เ

สนาศึกษา     เสน
าศึกษา 

           เสนาศึก
ษา     เสนาศึกษา

     เสนาศึกษา   
  เสนาศึกษา     เ

สนา



96 เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๔ เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙  

“หมอเขาบอกว่า เป็นโรคหัวใจจ้ะ…อย่างที่
หนรููน้ัน่แหละ สภุาเขาเคยมอีาการตัง้แต่เรยีนมธัยม
อยู่ก่อน พ่อกับแม่ก็ดูแลรักษากันมาจนคิดว่าหาย
เป็นปกติแล้ว แต่จู่ ๆ ก็มีอาการหน้ามืดล้มฟาดที่
ห ้องนี้แหละก่อนไปสอนหนังสือ กว่าจะถึงโรง
พยาบาล หมอก็ช่วยอะไรไม่ได้เสียแล้ว…แม่คงมี
บุญได้ดูแลเขาเพียงแค่นี้กระมังลูก…” น�้าตาไหล
พรากอกีครัง้เมือ่ภาพบตุรสาวในวยัต่าง ๆ หมนุเวยีน
กลับมาสู่ห้วงค�านึง

 ศศิประภาลุกขึ้นจากเก้าอ้ีรับแขก ทรุดกาย
ลงนั่งเคียงข้างสตรีผู้ที่เธอนับถือเยี่ยงมารดาอีกคน
หนึ่ง หญิงผู้เพิ่งสูญเสียแก้วตาดวงใจยกมือขึ้นโอบ
กอดเพื่อนของบุตรสาวไว้แน่นราวกับจะให้ทดแทน
บุตรสาวตัวจริงที่เพิ่งจากไป เสียงสะอื้นไห้ของสตรี
ต่างวัยที่หัวใจสลายสองคนแทบจะแยกกันไม่ออก

ดึกสงัดคืนนั้น…
ศศปิระภานัง่เหม่อลอยอยูบ่นเก้าอีร้มิหน้าต่าง

ในห้องนอนที่มารดาเพื่อนรักจัดไว้ให้หลังจากที่เธอ
ตอบรบัค�าชกัชวนให้ค้างเสียทีบ้่านหลงันีก่้อนจะเดิน
ทางกลับโคราชด้วยรถไฟในวันรุ ่งขึ้น เพราะสมัย
เรียนมหาวิทยาลัยนั้น บ่อยครั้งที่เธอได้มาค้างแรม
กับสุภาเพื่อนรักจนสนิทสนมกับทั้งบิดาและมารดา
ตลอดจนพีน้่องของสภุาราวกบัเป็นลกูหลานคนหนึง่
ของครอบครัว นอกจากเหตุผลเรื่องความสะดวก
แล้ว อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ อย่างน้อยก็จะได้อยู่เป็น
เพื่อนปลอบโยนในยามที่มารดาเพื่อนรักเพิ่งประสบ
ความสูญเสียไปสด ๆ ร้อน ๆ เช่นนี้ บางทีการค้าง
แรมเสียที่นี่อาจทดแทนความรู้สึกสูญเสียไปได้บ้าง 
อย่างน้อยก็ชั่วขณะ ศศิประภาหวังเช่นนั้น

มารดาของเพื่อนสั่งคนรับใช้จัดห้องนอนเดิม
ที่เธอเคยมาค้างให้

ศศิประภาทอดสายตาฝ่าความมืดของคืน
แรมไปยังเรือนไม้ริมน�้าชั้นเดียวที่มองเห็นเป็นเงา
ตะคุ่ม ๆ แล้วก็นึกถึงค�าบอกเล่าของมารดาเพื่อนรัก

ศศปิระภายืน่มอืไปรบัจนแทบจะลมืขอบคุณ 
สบตามารดาพร้อมด้วยเสียงตอบเรียบ ๆ “คงเป็น
ข่าวเรื่องแม่สุภาน่ะค่ะ คุณแม่” จากนั้นก็ส่งข้าวของ
ในมือให้เด็กรับใช้ซึ่งเดินเข้ามาสมทบแล้วฉีกซอง
โทรเลขอย่างเร่งรีบ มารดายังคงเฝ้ารอค�าตอบ 
สายตาจับจ้องอยู่ที่ธิดาสาวด้วยความห่วงใย

ศศิประภาคลี่กระดาษบรรจุข้อความโทรเลข
ในมือออกช้า ๆ ใจเต้นระรัว คล้ายมีลางสังหรณ์บาง
อย่างท�าให้ไม ่อยากเผชิญกับค�าตอบที่อาจไม่
สามารถยอมรบัได้ อ่านข้อความจบ ศศปิระภาเปล่ง
เสียงออกมาได้เพียง “โธ่…สุภา” แล้วก็ปล่อย
กระดาษแผ่นนัน้หลดุจากมอื จากน้ันกท็�าท่าโงนเงน 
สติสัมปชัญญะเริ่มหลุดลอย มารดาซึ่งเฝ้าจับจ้อง
อยู่ก่อนรบีเข้าประคองร่างบอบบางของบตุรสาว ร้อง
สั่งเด็กรับใช้ให้วางของในมือแล้วรีบมาช่วยกันประ
คับประคองไปยังเก้าอี้รับแขกตัวใกล้สุด หยิบหลอด
ยาดมที่วางอยู่เป็นประจ�าบนโต๊ะรับแขกมาโบกโบย
ที่ปลายจมูกลูกรักพร้อมเสียงเรียกให้สติ “แม่หนู…
แม่หนูของแม่”

เหมือนรู้ใจ เด็กรับใช้ยื่นกระดาษโทรเลขที่
หยิบขึ้นมาจากพื้นบ้านให้ผู้เป็นมารดา เธอใช้มือที่
ว่างอยู่รับไว้แล้วเพ่งสายตาอ่านข้อความ…

“สุภาเสียแล้ว ขอโทษที่ลืมแจ้ง รายละเอียด
จะจดหมายมาบอก/นงเยาว์”

“ขอบใจมากจ้ะลกู…” หญงิวยักลางคนกล่าว
ระคนเสียงสะอื้นไห้ มือขวายกผ้าเช็ดหน้าขึ้นซับ
น�า้ตาทีเ่อ่อลน้มาตลอดห้วงระยะเวลาของความสญู
เสีย โดยเฉพาะเมื่อได้เห็นหน้าเพื่อนรักของลูกซึ่ง
สนทิสนมกบัเธอจนแทบจะกล่าวได้ว่าเป็นลกูสาวอกี
คนหนึ่ง

“หนูทราบข่าวทางโทรเลขจากนงเยาว์เมื่อ
วานนี้เอง เช้านี้ก็เลยจับรถไฟจากโคราชมาพระนคร
ทันที รู้สึกเสียใจจริง ๆ ท่ีไม่ได้มาร่วมฟังสวดศพเลย 
แต่ก็ยังดีที่มีโอกาสมางานเผาได้” ศศิประภาชะงัก
ไปครู่หนึ่งเมื่อก้อนสะอื้นมาจุกท่ีล�าคอ “อ้า…แม่
สุภาเป็นอะไรเสียหรือคะ คุณแม่”
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“พอเรยีนจบ สภุากข็อแยกไปอยูท่ีเ่รอืนรมิน�า้
ซึ่งพ่อเขาสร้างไว้รับรองแขกท่ีเดินทางมาจากต่าง
จงัหวดั สภุาเขาบอกว่าอยากอยูเ่งยีบ ๆ ไม่ชอบบ้าน
ใหญ่ เพราะทั้งเพื่อนพ่อ เพื่อนพี่ชาย ก็อย่างว่า…
ทหารทั้งนั้น สุภาเขาว่าพลุกพล่าน…เหมือนลาง
สังหรณ์นะว่าจะต้องจากกัน”

บัดนี้ปริศนาข้อแรกได้รับค�าตอบแล้ว ข้อ 
ความส่วนนี้ในจดหมายเป็นความจริง ความคิด
ค�านึงของศศิประภาจึงเลื่อนไหลย้อนกลับไปยัง
ข้อความในจดหมายปริศนาท่ีเพ่ิงได้รับเมื่อไม่กี่วันนี้
อีกคร้ัง…

“…ผมชื่อพันตรี ผ่านภพ พิชิตรณรงค์ เป็น
นายทหารสังกัดกองทัพบก ปัจจุบันก�าลังเข้ารับการ
ศึกษาอยู ่ที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก กรุงเทพ 
มหานคร และระหว่างที่ผมมาเข้ารับการศึกษาอยู่นี้
ก็ได้รับการอนุเคราะห์จากเพ่ือนนายทหารรุ่นเดียว 
กันคือ พันตรี ชายชาญ อภิบาลภูวดล ให้เข้ามาพัก
อาศัยในเรือนไม้ริมน�้าซึ่งไม่มีผู้อยู่อาศัย…”

แล้วปรศินาข้อต่อไปเล่า ใครคอืพนัตร ี  ผ่าน
ภพ พิชิตรณรงค์ เขามีตัวตนจริงหรือไม่ หรือเป็น
เพียงการเสกสรรปั้นแต่งอย่างแนบเนียนของใคร
บางคน ถ้าเป็นเช่นน้ันจะกระท�าไปเพื่อประโยชน์อัน
ใด แล้วท�าไมคน ๆ นั้นจึงทราบเรื่องราวการเสียชีวิต
ของสุภา ท�าไมจึงรู้เรื่องเรือนไม้ริมน�้า และท่ีสุดของ
ค�าถาม…

จดหมายที่มาจากอนาคต…พ.ศ. ๒๕๑๙?
ศศิประภาเพ่งมองไปในความมืด สายตายัง

คงจบัจ้องอยู่ท่ีเรอืนไม้รมิน�า้หลงัน้ันราวกับจะเค้นหา
ค�าตอบออกมาให้จงได้ กลิน่หอมเยน็ลกึลบัของดอก
ลั่นทมล่องลอยมาตามสายลมจากที่ไหนสักแห่ง 
เหนอืขึน้ไปสูค่วามเวิง้ว้างไร้ขอบเขต ดาวตกดวงหนึง่
กรีดเส้นสีเงินเจิดจรัสแต่ก็เพียงช่ัวพริบตา ก่อนจะ
ลับหายแล้วปล่อยให้ความมืดห่มคลุมท้องฟ้าต่อไป

ศศิประภาคิดถึงชายคนรักท่ีอยู่อีกฟากขอบ
ฟ้าขึ้นมาจับใจ…

“มีอะไรมาฝากด้วยละ พี่ภพ” หญิงสาวใน
เครื่องแต่งกายล�าลองเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีฟ้าสดใสกับ
สแลคสามส่วนสีขาวสะอาดตาไขว้มือไว้ด้านหลัง
พยายามปกปิดอะไรบางอย่างให้พ้นสายตาของนาย
ทหารหนุ่มที่เธอพึงใจ ผ่านภพท�าท่าแปลกใจ แต่ยัง
ไม่ทันได้แสดงปฏิกิริยาอะไรออกไป หญิงสาวก็ยื่น
สิ่งของที่พยายามปกปิดเมื่อครู่นี้ให้เสียก่อน เขารับ
มาถือไว้ในมืออย่างแปลกใจ ปรากฏว่าเป็นหนังสือ
ปกอ่อนเล่มหนึ่ง ครั้นพลิกดูก็พบว่าเป็นหนังสือเก่า
จึงยิ่งเพิ่มความแปลกใจมากขึ้นไปอีก

“หนังสือที่ระลึก เนื่องในงานฌาปนกิจศพ 
นางสาวสุภา อภิบาลภูวดล ณ ฌาปนสถานวัด
โสมนัสวรวิหาร…” เงยหน้าขึ้นสบตาน้องสาวเพื่อน
รักอย่างขอบคุณ แล้วก้มหน้าอ่านข้อความที่เหลือ
ต่อ “วันเสาร์ที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๗๖…”

“เมื่อวานดาวช่วยคุณพ่อจัดห้องสมุดในบ้าน
ค่ะ บังเอิญไปพบหนังสือเล่มนี้เข้า จ�าได้ว่าพี่ภพเคย
ถามถึงคุณป้าสุภาก็เลยขออนุญาตท่านน�ามาให้พี่
อ่าน…ท่านไม่ว่าอะไร แต่สงสัยว่าท�าไมพี่ถึงมา
สนใจเรือ่งของคณุป้า ดาวไม่รูจ้ะตอบยงัไง แต่ดคูณุ
พ่อท่านก็ถามไปอย่างนั้นเอง ไม่ได้ต้องการค�าตอบ
อะไรจริงจังหรอก ท่านยังบอกว่า ถ้าพี่อยากได้จะ
เก็บไว้เลยก็ได้ค่ะ”

คืนนั้นเมื่อแยกจากกัน ผ่านภพก็เริ่มอ่าน
หนังสืองานศพเล่มนี้ทันทีต้ังแต่หน้าแรก…

เขาแทบระงับความตื่นเต้นไว้ไม่ได้เมื่อเปิด
มาถึงหน้าที่ลงพิมพ์ภาพขาวด�าซึ่งแม้จะหมองคล�้า
ไปด้วยกาลเวลา แต่ก็ยังสามารถเห็นภาพบุคคลที่
ทั้งยืนทั้งนั่งเรียงแถวบันทึกภาพหมู่ในนั้นได้อย่าง
ชดัเจน เป็นภาพเดก็สาวในเครือ่งแต่งกายนสิติหญงิ
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งบันทึกกันที่หน้าหอ
ประชุมใหญ่ ใต้ภาพมีค�าบรรยาย

“เพื่อนอักษรจุฬาฯ จากซ้าย…” จากนั้นก็มี
รายช่ือและนามสกุลไล่เรียงกันไป จนเกือบกึ่งกลาง
ของภาพก็คือ “สุภา อภิบาลภูวดล” และที่ท�าให้
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หัวใจของนายทหารหนุ่มต้องเต้นระรัวขึ้นมาโดยไม่
ทราบสาเหตุ คล้ายเป็นลางสังหรณ์บอกเหตุส�าคัญ
อะไรบางอย่างนั่นก็คือภาพของหญิงสาวคนหน่ึงที่
ยืนอยู่ถัดไป

หญิงสาวคนนั้น แม้จะไม่มีรายละเอียดจาก
ภาพถ่ายเก่าแก่นี้มากนัก แต่ผ่านภพก็สามารถ
สมัผสัได้ถงึความหมดจดงดงามท่ีแฝงความรู้สกึบาง
อย่างบนใบหน้าแสนหวานของเธอ ผ่านภพเพ่งพินิจ
อีกครู่ก็บอกกับตัวเองว่า ที่แฝงอยู่ในความงามบน
ใบหน้าแห่งหญิงสาวผู้นี้ก็คือความเศร้า…

เป็นความงามที่แฝงไว้ด้วยความเศร้า จาก
นั้นความรู้สึกบางอย่างก็ติดตามมาทันที ผ่านภพ
รู ้สึกคุ ้นเคยกับใบหน้าน้ีมาก่อน และราวกับถูก
แรงดงึดดูลกึลบัสะกดให้ต้องใส่ใจเจ้าของภาพนีเ้ป็น
พเิศษ เขาจงึค่อย ๆ เลือ่นสายตาลงมายังค�าบรรยาย
ใต้ภาพอีกครั้ง

นายทหารนักรบซึ่งผ่านสมรภูมิและสถาน 
การณ์เลวร้ายมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนถึงกับสะดุ้งสุด
ตัวเมื่ออ่านพบชื่อนามสกุลของหญิงสาวใบหน้า
หวานเศร้าผู้นี้….

“ศศิประภา ไพศาลตระกูล”
เขาเพ่งมองใบหน้าของหญิงสาวจากอดีตอัน

ไกลโพ้นราวกบัจะให้ร่างนัน้ลอยขึน้จากภาพถ่ายบน
แผ่นกระดาษพิมพ์เก่าคร�่า และโดยไม่อาจอธิบาย
เหตุผลได้ จากความรู้สึกคุ้นเคยเมื่อครู่เขาพลันเกิด
ความรู้สึกถึงความผูกพันบางอย่างต่อหญิงสาวผู้นี้ 
เป ็นความผูกพันที่ ไม ่ใช ่แค ่เพียงเรื่องราวจาก
จดหมายในอดีตท่ีได้อ่านพบ ไม่ใช่เพียงจดหมาย
ของเขาทีสุ่ม่เสีย่งส่งไปอย่างไร้เหตผุลและก�าลงัหวงั
ลม ๆ แล้ง ๆ ว่าจะได้รับค�าตอบ…

แต่เขารู้สึกได้ถึงความผูกพันอย่างลึกซึ้งบาง
ประการที่ไม่อาจอธิบายได้ เพ่งสายตาไปยังหญิง
สาวเจ้าของนามศศิประภาในภาพถ่ายอีกเป็นครั้งที่
เท่าไหร่ก็ไม่อาจจดจ�า ผ่านภพรู้สึกคล้ายเธอแย้มริม
ฝีปากส่งยิ้มหวานเศร้ามาให้…

จดหมายปริศนาจากลิ้นชักโต๊ะเคร่ืองแป้ง
รบกวนความรูส้กึศศปิระภาอยูต่ลอดเวลา ดงันัน้ ทกุ
ครั้งที่กลับถึงห้องนอนเธอจะรีบเปิดลิ้นชักทันทีหวัง
ลม ๆ แล้ง ๆ ว่าจะมีจดหมายฉบับใหม่ วันนี้ก็เช่น
เดียวกัน ทันทีที่รับแก้วน�้าผสมน�้ายาอุทัยหอมเย็น
ชื่นใจจากเด็กรับใช้ก็ขออนุญาตมารดาขึ้นห้องนอน
โดยอ้างว่าเหนยีวตัวเต็มทมีารดาพยกัหน้าอย่างใจดี
พลางก�าชบัให้ลงมาทนัเวลานดัหมายกบัคูห่มัน้หนุม่
ซึ่งจะมารับประทานอาหารเย็นด้วยเหมือนเช่นเคย

เย็นนี้ แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเมื่อมองเห็น
ซองจดหมายวางสงบนิ่งอยู่ในลิ้นชักโต๊ะเครื่องแป้ง
อีกครั้งหนึ่ง

บ้านอภิบาลภูวดล ถนนพรหมเทพ
ต�าบลสามเสนใน อ�าเภอดุสิต 

กรุงเทพมหานคร
๑ สิงหาคม ๒๕๑๙

เรียน คุณศศิประภา
ผมไม่มีความมั่นใจแม้แต่น้อยว่าคุณจะได้

รับจดหมายฉบับแรกของผมที่ส่งไปเมื่อวันที่ ๒๑ 
กรกฎาคมที่ผ่านมา แต่ผมก็มีความเชื่อบางอย่างที่
ไม่อาจอธิบายได้ว ่าจดหมายนั้นอาจถึงมือคุณ 
อย่างไรก็ตาม เมื่อเช้านี้ผมได้ประสบเรื่องราวบาง
อย่างซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของคุณและคุณสุภา 
จึงรู้สึกว่ายังคงเป็นความรับผิดชอบของผมที่จะต้อง
ท�าหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวนี้ให้คุณทราบด้วย

เมื่อเช้านี้เอง คุณนับดาว อภิบาลภูวดล น้อง
สาวของพนัตร ีชายชาญ ซึง่ได้อนเุคราะห์เรอืนไม้รมิ
น�้าให้ผมอาศัยระหว่างศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการ
ทหารบกได้น�าหนังสืองานศพเก่ามากเล่มหนึ่งมาให้
ผม ปรากฏว่าเป็นหนังสือที่ระลึกในพิธีฌาปนกิจศพ 
นางสาวสุภา อภิบาลภูวดล เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๕ 
สงิหาคม ๒๔๗๖ ณ ฌาปนสถาน วดัโสมนสัวรวหิาร

ผมได้เหน็คุณในภาพถ่ายทีน่�ามาลงประกอบ
หนงัสอื และได้อ่านบทบันทกึความอาลยัทีคุ่ณเขยีน
ถึงเธอซึ่งผมขอคัดลอกมาดังนี้…
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ราวกับไร้เรี่ยวแรง ศศิประภาค่อย ๆ ดึงลิ้น
ชักโต๊ะเขียนหนังสือ สายตาจับจ้องอยู่กับข้อความ
ในจดหมายลึกลับ มือค่อย ๆ ดึงซองจดหมายในลิ้น
ชักออกมา เป็นจดหมายที่เธอเพิ่งเขียนเสร็จเมื่อเช้า
นี้และรออ่านทบทวนเป็นคร้ังสุดท้ายก่อนจะจัดส่ง
ไปยังผู้รับที่พระนคร เธอค่อย ๆ คลี่กระดาษเขียน
จดหมายฉบับน้ีออกแล้ววางเคียงคู ่กับจดหมาย
ปริศนาฉบับที่สองซึ่งเพิ่งได้รับ สายตาอ่านสลับไป
มาระหว่างข้อความส�าคัญในจดหมายทั้งสอง

แด่สุภาเพื่อนที่รักยิ่ง…
๖ ปีทีเ่ราไม่เพยีงเป็นเพือ่นทีย่ิง่กว่าเพือ่น แต่

เป็นเสมือนดั่งญาติสนิทที่รู ้ใจราวกับเป็นคน ๆ 
เดียวกัน…๖ ปี จนถึงวันน้ีเมื่อเธอจากไปแล้วนั้นแม้
ดูจะแสนสั้น แต่เมื่อหวนร�าลึกถึงวันท่ีเคยอยู่ใกล้ชิด
กัน ภาพเก่า ๆ ที่ยังคงแจ่มชัดอยู่ในความนึกคิด 
กลับท�าให้ฉันรู้สึกคล้าย ๖ ปีนั้นยาวนานไม่มีวันรู้
จบ…

อ่านเทียบเคียงได้เพียงแค่นี้ ศศิประภาก็
หมดเร่ียวแรงจะอ่านต่อไปอีก

ข้อความในจดหมายทั้งสองฉบับตรงกันทุก
ตัวอักษรไม่มีผิดเพี้ยน ฉบับหนึ่งคือจดหมายที่เขียน
ขึ้นเองเพ่ือน�าไปตีพิมพ์ในหนังสืออนุสรณ์งานศพ
ของเพื่อนรักที่ยังไม่ได้จัดส่ง…

ส่วนอกีฉบบัหน่ึงเป็นจดหมายจากอนาคต…
พ.ศ. ๒๕๑๙

ทบทวนเร่ืองราวความเป็นมาอีกครั้งหนึ่ง  
ศศิประภาตัดสินใจตอบจดหมาย…

หลังจากส่งจดหมายฉบับท่ี ๒ ไปแล้ว ผ่าน
ภพก็ใจจรดใจจ่อเฝ้าคอยจดหมายตอบรับจากอดีต 
แม้จะไม่สามารถค้นหาเหตุผลสนับสนุนการรอคอย 
แต่เขาก็มีความเชื่อมั่นลึก ๆ อยู่ในใจโดยไม่อาจ
อธิบายได้ว่าถึงที่สุดแล้วจะต้องได้รับจดหมายตอบ
กลับมาอย่างแน่นอน ทุกค�่าคืนเขาจะต้องหม่ันมอง
ไปยังใต้เตียงครั้งแล้วครั้งเล่า บ่อยครั้งก็รู้สึกตัวตื่น

ขึ้นมากลางดึกด้วยจิตใจที่ติดค้าง แต่ก็ยังไร้วี่แวว
กระทั่งคืนนั้น ผ่านภพก็ฝันร้ายอีกครั้ง…
ในฝันเขาเห็นสตรีนางหนึ่งก�าลังร้องไห้คร�่า 

ครวญราวจะขาดใจ เสื้อผ้าเนื้อตัวเปรอะเปื้อนไป
ด้วยเลือดสด ๆ สีแดงฉาน ในอ้อมกอดเธอเขาเห็น
ชายคนหนึ่งในเครื่องแบบสนามสีเขียวเข้ม ร่างกาย
เต็มไปด้วยบาดแผลยับเยิน แน่นิ่งอยู่ในวงแขน

ผ่านภพสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกด้วยหัวใจที่
เต้นไม่เป็นส�า่ เหงือ่เปียกโชกท่วมกายเหมอืนทกุครัง้
ทีป่ระสบกบัฝันร้าย เขาชะโงกมองไปยงัใต้เตยีงทนัที 
แล้วก็เห็นซองจดหมายสีขาววางอยู่บนหีบไม้ ผ่าน
ภพไม่ยอมเสียเวลาแม้แต่เสี้ยววินาที…

   บ้านเลขที่ ๔๓๒ ถนนราชด�าเนิน
อ�าเภอเมือง นครราชสีมา

            ๒๙ กรกฎาคม ๒๔๗๖
เรียน พันตรี ผ่านภพ พิชิตรณรงค์

เมื่อดิฉันได้รับจดหมายฉบับแรกลงวันที่ ๒๑ 
กรกฎาคม ๒๕๑๙ จากคณุนัน้กใ็ห้รูส้กึแปลกใจเป็น
อย่างยิ่งและเข้าใจว่าเป็นเร่ืองตลกหรือความผิด
พลาดบางอย่าง แม้จะรู้สึกแปลกใจในเรื่องราวต่าง 
ๆ ที่คุณเขียนมาก็ตาม โดยเฉพาะเรื่องระหว่างดิฉัน
กับสุภา และที่ส�าคัญที่สุดคือการเสียชีวิตของสุภา
เมื่อ ๑๔ มิถุนายนที่ผ่านมา

ดิฉันยิ่งแปลกใจมากยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อปรากฏ
ว่า การเสียชีวิตของสุภาที่คุณเขียนมาบอกนั้นเป็น
เรื่องจริง ดิฉันพยายามหาเหตุผลมาอธิบายเรื่องราว
ทั้งหมดนี้แต่ก็ไม่สามารถกระท�าได้ ในที่สุดเมื่อได้
รับจดหมายฉบับที่ ๒ จากคุณ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม 
๒๕๑๙ ที่คุณส่งข้อความจากหนังสืองานศพสุภามา
ให้ก็ท�าให้ดิฉันเชื่อในเรื่องราวทั้งหมดนี้ทันที แม้จะ
ยังไม่สามารถหาค�าอธิบายได้ก็ตาม เพราะข้อความ
ที่ปรากฏนั้นดิฉันยังไม่ได้ส่งไปลงพิมพ์แต่อย่างใด 

แม้ดิฉันจะเคยอ่านพบเรื่องราวความก้าว 
หน ้าทางวิทยาศาสตร ์ของโลกในอนาคตจาก
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- (อ่านต่อเล่มหน้า) -

นวนิยายฝรั่งมาบ้างก็ตาม แต่ก็ไม่มั่นใจว่าในปี 
๒๕๑๙ ที่คุณเขียนจดหมายมาถึงดิฉันน้ันจะเป็น
เรื่องที่มนุษย์สามารถท�าได้ และในจดหมายคุณเอง
ก็เขียนบอกดิฉันว่าไม่สามารถหาค�าอธิบายได้เช่น
เดียวกัน 

อย่างไรก็ตาม เมื่อเร่ืองราวการติดต่อทาง
จดหมายระหว่างคุณกับดิฉันเป็นเรื่องที่ปรากฏเป็น
จริงเช่นนี้ ดิฉันก็หวังว่าเราทั้งสองจะได้ใช้เรื่องความ
ลงตัวในปรากฏการณ์ที่ยังอธิบายไม่ได้นี้ให้เป็น
ประโยชน์มากที่สุด ดังนั้น ดิฉันจึงหวังต่อไปว่า เรา
จะรักษาการติดต่อน้ีไว้ให้ยาวนานท่ีสุด เพราะเมื่อ
เกิดขึน้โดยอธบิายไม่ได้ สกัวนักค็งจะยตุขิาดหายไป
อย่างอธิบายไม่ได้เช่นกัน ซึ่งเราก็คงไม่สามารถ
ทราบได้ว่าวันเวลานั้นจะมาถึงเมื่อใด

คุณคงได้รับทราบเรื่องราวของดิฉันและบ้าน
เมืองในยุค ๒๔๗๖ เป็นอย่างดีแล้วจากจดหมายที่
ดิฉันเขียนถึงสุภา และจากจดหมายของคุณดิฉัน
รู้สึกว่าคุณยังมีความกังวลที่เปิดอ่านโดยไม่ได้รับ
อนญุาต ดงันัน้เพือ่ให้คณุเกดิความสบายใจ ดฉินัจงึ
ขอให้คุณได้หายความกังวลเรื่องนี้ไปได้ เพราะล่วง

ถึงปี ๒๕๑๙ ของคุณนั้น เรื่องราวต่าง ๆ ของดิฉันก็
คงจะลงตัวและจบสิ้นไปหมดแล้ว และนอกเหนือ
จากนั้นหากคุณไม่ได้เปิดอ่าน เรื่องราวมหัศจรรย์
ของจดหมายระหว่างคุณและดิฉันก็คงจะไม่เกิดขึ้น 
ไม ่ เพียงแต ่ เท ่านั้น  เนื่องจากดิฉันยังต ้องขอ
ขอบพระคุณคุณอีกครั้งที่ท�าให้ทราบความจริงเรื่อง
การเสียชีวิตของสุภา

ดังนั้น ดิฉันจึงใคร่ขอร้องให้คุณได้กรุณาเล่า
เรื่องราวบ้านเมืองในยุคของคุณมาให้ดิฉันได้รับ
ทราบบ้างก็จะเป็นพระคุณยิ่ง ส่วนเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ในยุคของดิฉันนั้น หากสนใจเรื่องใดเป็นพิเศษดิฉัน
ก็ยินดีจะตอบให้ทราบเช่นเดียวกัน

     ขอแสดงความนับถือ
   ศศิประภา ไพศาลตระกูล     

H ขอแก้ไขค�าผิด เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๓
หน้าท่ี ๕   บรรทัดที่ ๖ ประชาชนมี่ เปลี่ยนเป็น ประชาชนมี
หน้าท่ี ๗   อธิบายภาพ ๓-๖ บรรทัดท่ี ๓ อดีตอาจารย์ข้าราชการ 
  เปลี่ยนเป็น อดีตอาจารย์ ข้าราชการ
หน้าท่ี ๑๐  บรรทัดที่ ๒ เถลิงถวัลย์ เปลี่ยนเป็น เถลิงถวัลย
หน้าท่ี ๒๔   บรรทัดที่ ๑๗ คอลัมน์ทางซ้าย เงียบเฉียบ เปลี่ยนเป็น เงียบเชียบ
หน้าท่ี ๓๒  บรรทัดที่ ๘ คอลัมน์ทางซ้าย ฝั่งทะเล ไทย เปลี่ยนเป็น ฝั่งทะเลไทย
หน้าท่ี ๕๔  บรรทัดที่ ๕ คอลัมน์ทางขวา วัดมเหยงค์ เปลี่ยนเป็น วัดมเหยงคณ์
หน้าท่ี ๖๓  บรรทัดที่ ๑  คอลัมน์ทางซ้าย การฟิก เปลี่ยนเป็น กราฟฟิก
              บรรทัดที่ ๘  คอลัมน์ทางซ้าย ประชนจีน เปลี่ยนเป็น ประชาชนจีน
              บรรทัดที่ ๑๖  คอลัมน์ทางซ้าย ประมา เปลี่ยนเป็น ประมาณ
หน้าท่ี ๑๑๐  บรรทัดที่ ๒ คอลัมน์ทางซ้าย โดย เปลี่ยนเป็น โดน
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พล.ต.หลักแก้ว  อัมโรสถ

“ไหมเส้นเดียวไม่เป็นด้าย  ไม้ต้นเดียวไม่เป็นป่า”  เล่าปี่
“นกดีต้องเลือกไม้เกาะ  คนดีต้องรู้จักเลือกนาย”  กวนอู
“พุ่มไม้หนามหนา  ย่อมไม่เหมาะสมกับพญาหงส์”  กวนอู
“เบื้องบนเป็นตัวอย่าง  เบื้องล่างจึงท�าตาม”  เล่าปี่
“นกน้อยใยจะรู้ความคิดของพระยาครุฑ”  โจโฉ
“ข้ายอมท�าร้ายคนทั้ งโลก  แต่จะยอมให้ใครทรยศต่อข้าไม่ได้”  โจโฉ
“ผู้ใดไร้สัจจะ  ชีวิตจะล้มเหลว”  เล่าปี่
“ข้าไม่สงสัยใคร  ถ้าสงสัยไม่ใช้”  ซุนเซ็ก
“รักคนดี ห่างคนเลว   บ้านเมืองจึงเจริญรุ่งเรือง
 รักคนเลว ห่างคนดี   บ้านเมืองจะล่มสลาย”  ขงเบ้ง
          
 “ใกล้ชิดกับขุนนางผู้เป็นปราชญ์ ออกห่างจากคนถ่อยทรชน
นี่คือเหตุแห่งความเจริญรุ่งเรืองของราชวงศ์ฮั่นยุคแรก
ใกล้ชิดคนถ่อยทรชน ห่างเหินขุนนางผู้เป็นปราชญ์
นี่คือเหตุแห่งความล่มจมของราชวงศ์ฮั่นยุคหลัง
ทุกครั้ งที่ทรงปรารภเรื่องนี้แก่ข้าพระองค์ ก็ทรงเสียพระทัยเจ็บปวด
ด้วยพระจริยวัตรของพระเจ้าฮั่นเต้และเลนเต้เป็นที่ยิ่ง”
         ขงเบ้ง
 
จิวยี่เสนอความเห็นต่อซุนกวน
 “ค�าโบราณกล่าวไว้แต่ก่อนว่าถ้าผู้ใดจะเป็นเจ้าบ้านผ่านเมือง 
 ให้เกลี้ยกล่อมซ่องสุมผู้คนซึ่งมีสติปัญญา และทหารมีฝีมือไว้จงมาก
 บ้านเมืองจึงจะปกติสืบไป
 ถ้าผู้ใดท้ิงค�าโบราณดังนี้เสีย
 เมืองนั้ นก็จะเกิดอันตราย
 ซึ่งท่านได้เป็นเจ้าเมืองทั้ งนี้
 จงคิดอ่านท�าตามโบราณบ้านเมืองจึงจะอยู่เป็นสุข”

วาทะในสามก๊ก
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นายนก  เต็มขั้น

ฉบับนี้มีของดีมาฝาก ๓ ตอน ตอนแรก
เป็นนิทานหรือเรื่องเล่าสั้น ๆ ที่แฝงข้อคิดอะไร ดีดี 
ไว้ ตอนที่สอง เป็นข้อแนะน�าในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ ซ่ึงก�าลังเป็นท่ีนิยมในปัจจุบัน เช่น ไลน์   
เฟซบุ๊ก เป็นต้น ตอนท่ีสาม เป็นเร่ืองข�าขันเบาสมอง 
นาย นก หวังว่าสมาชิกจะถูกใจในของฝากฉบับนี้ 

ตอนที่ ๑ เรื่องเล่าดี ๆ สั้น ๆ แต่
ความหมายลึกซึ้ง 

เรื่องท่ี ๑ หนูตัวหนึ่งตกลงไปในถังข้าวสาร 
แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือมันดีใจมาก มันคิดว่ามันโชค
ดี มันจึงกินข้าวสารนั้นอย่างอิ่มหมีพีมัน กินแล้วก็
นอน นอนแล้วก็กิน เป็นอยู่อย่างนี้หลายวัน วันแห่ง
ความสุขมักผ่านไปอย่างรวดเร็วเสมอ วันหนึ่งตอน
ที่มันกินจนเห็นพื้นของถังข้าวสาร มันฉุกใจคิด  แต่
ข้าวสารในถังก็เป็นสิ่งที่ยั่วยวนเหลือเกิน มันกินจน
ข้าวสารในถังหมดไป ถึงตอนน้ีมันถึงรู้ว่า การปีน
ออกจากถังเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไม่ได้อีกต่อไป @ การ
ใช้ชีวิตของเราดูเหมือนปกติธรรมดา แต่แท้ท่ีจริง
แล้ว มันเต็มไปด้วย กับดักและหลุมพรางที่แสน
อันตราย 

เรื่องที่ ๒ ภรรยาก�าลังท�ากับข้าวอยู่ในครัว 
สามีคอยก�ากับอยู่ข้าง ๆ “คนเบา ๆ ช้า ๆ หน่อย 
ระวังหน่อยสิ ไฟแรงไป เร็ว ๆ รีบพลิกปลาได้แล้ว 
ตักออกมาสิ น�้ามันเยอะไปนะ คีบเต้าหู ้วางให้     
ตรง ๆ สิ!” “นี่คุณ” ภรรยาทนไม่ไหว “ฉันท�ากับข้าว
เป็น พูดอยู่ได้” “ที่รัก ผมรู้ว่าคุณท�าเป็น” ผู้เป็นสามี
บอกออกไป “ผมเพยีงอยากให้คณุรูว่้า เวลาทีผ่มขบั
รถแล้วคุณคอยบอกให้ผมเบรก ให้ผมเร็ว ให้ผม
ระวัง ให้ผมแซงนะ ผมรู้สึกยังไง” @ การเรียนรู้ที่จะ
เข้าใจคนอ่ืนนั้นไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่คุณยินดียืน
อยู่ในจุดยืนของฝ่ายตรงข้ามก็แค่นั้นเอง 

เรื่องที่ ๓ วันที่ ๑ กระต่ายออกไปตกปลา 
กลับมาตัวเปล่าไม่ได้ปลากลับมาเลย วันที่  ๒ 
กระต่ายไปตกปลาอีก แต่ก็กลับมาตัวเปล่าเหมือน
เมื่อวาน วันที่ ๓ เมื่อกระต่ายไปถึงบ่อปลา ปลาตัว
หนึ่งก็กระโดดขึ้นจากน�้าและตะโกนพูดขึ้นว่า “ถ้า
นายยังเอา แครอท มาเป็นเหยื่ออีก ฉันจะกระโดด
ขึน้จากน�า้มาตบแกให้ตายเลยเชยีว” @ คุณให้ในสิง่
ที่คุณชอบแก่คนอื่น แต่มันไม่ใช่สิ่งที่ฝ่ายตรงข้าม
ต้องการ อุทิศให้ในแบบโลกของคุณ มันไม่มีค่า
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เร่ืองที่ ๔ มีเสืออยู่สองตัว ตัวหนึ่งอยู่ในกรง 
อีกตัวหนึ่งอยู่ในป่า มันต่างคิดว่าที่ ๆ มันอยู่นั้นไม่
น่าอยู่เลย ต่างก็อิจฉาการด�าเนินชีวิตของซึ่งกัน วัน
หนึ่ง พวกมันจึงแลกท่ีอยู่กัน ต่างก็มีความสุขกับ
สภาพแวดล้อมใหม่ ต่อมาไม่นาน เสือทั้งสองตัวก็
ตาย ตัวหนึ่งอดตายอยู่ในป่า อีกตัวหนึ่งตายเพราะ
ซึมเศร้าอยู่ในกรง @ บางครั้ง เราไม่ถนอมวาสนาที่
เราก�าลังได้รับอยู่ แต่เรามักอิจฉาในวาสนาของคน
อื่น แท้จริงแล้ว สิ่งท่ีคุณมีน่ันแหละคือสิ่งที่คนอื่น
อิจฉา 

เร่ืองที่ ๕ ปีหนึ่งในมหาวิทยาลัย เด็กสาว
นางหนึ่งซ่ึงหน้าตาก็ไม่ได้สวยอะไรมาก เธอสมัคร
เป็นดาวคณะ ตอนที่เธอออกมาแนะน�าตัวต่อหน้า
เพื่อนนิสิต เธอบอกว่า “หากเพื่อน ๆ เลือกฉัน อีก
สิบปีข้างหน้า เพื่อน ๆ สามารถอวดกับลูก ๆ และ
สามีได้ว่า ในปีที่แม่เรียนอยู่ แม่สวยกว่าดาวของ
คณะ” เมือ่ถงึเวลาเลอืกดาวคณะ ปรากฏว่าเธอชนะ 
@ การจะพูดให้คนอื่นยอมรับคุณ ไม่ต้องบอกใน
ความพิเศษและโดดเด่นของคุณ แต่จงท�าให้คนอื่น
รู้สึกว่าเพราะคุณ พวกเขาจึงมีความพิเศษและโดด
เด่นขึ้น 

เรื่องที่ ๖ ในงานเลี้ยงแห่งหนึ่ง มาร์ก ทเวน
นั่งอยู ่ตรงข้ามกับผู ้หญิงคนหนึ่ง เขาพูดไปตาม
มารยาทว่า “คุณสวยจริง ๆ ครับ” ผู้หญิงคนนั้นกลับ
ไม่รับน�้าใจ ไม่แม้แต่จะกล่าวค�าว่าขอบคุณ เธอพูด
ออกไปอย่างยโสว่า “น่าเสียใจ ฉันไม่อาจชมว่าคุณ
หล่อเหมือนที่คุณชมว่าฉันสวยได้!” มาร์ก ทเวนพูด
ออกไปอย่างสุภาพว่า “ไม่เป็นไรครับ แต่คุณควรฝืน
ใจฝึกพดูโกหกเหมอืนผมบ้างกไ็ด้นะครบั” ผูห้ญิงคน
นั้นรู้สึกอับอายจนไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมอง @ เมื่อคุณ
โยนหินออกไปข้างหน้า คนท่ีจะสะดุด มันล้มไม่เป็น
ท่าก็คือตัวคุณนั่นเอง  

ตอนที่ ๒ ข้อแนะน�าในการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ (Social Network)
ท่ัวไป

๑. ระวังจะผิดกฎหมาย  (พระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
๒๕๕๐)

๒. โพสรูปภาพจ�านวนมากควรท�าเป ็น      
Album ข้อมูลยาว ๆ ควรใช้ โน้ต (ใน LINE)

๓. ระวังจะส่งผิดกลุ่ม หรือผิดคน
๔. ก่อนกดส่งหรอืโพส ควรตรวจทานดูสกัครัง้
๕. ระวังการส่งต่อเรื่อง หรือภาพของคนอื่น 

ที่อาจมีผลทางลบ ต้องแน่ใจว่าเป็นความจริง ถ้าไม่
แน่ใจอย่าส่งดีกว่า

๖. การส่งต่อสู่สมาชิกทุกคนทุกกลุ่มในครั้ง
เดียวพร้อมกัน จ�านวนมาก ๆ ต้องระวังและตรวจ
สอบให้ดีเพราะจะเกิดความผิดพลาดได้ง่าย

๗. จงตระหนักไว้ว่าเมื่อส่งไปแล้วอาจแก้ไข 
หรือ ลบออกไม่ได้ 

การส่งเป็นกลุ่ม
๑. การโพสอะไรลงในกลุ่มจ�านวนมาก ๆ ไม่

ควรท�า เพราะจะท�าให้คนอื่น ๆ ในกลุ่มเบื่อหน่าย 
และจะไปดันให้สิง่ทีค่นอ่ืนโพสไว้ก่อนให้ห่างออกไป
หรือหลุดออกจากจอไปไกล ๆ 

๒. ถ้าเพื่อนโพสสิ่งที่เรารู้แล้ว หรือซ�้าเก่าก็
อย่าไปต่อว่า เพราะคนอ่ืนอาจยังไม่รู้ 

๓. การไปแซวการโพสของคนอืน่ทีอ่ยูใ่นกลุม่ 
ต้องดูกาลเทศะด้วย เช่น ผู้ใหญ่โพสไว้เราไม่ควร
แซว จะแซวได้แต่เฉพาะคนที่เราแน่ใจว่าสนิทกัน
จริงและมั่นใจว่าเขาจะไม่โกรธแน่
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๔. เรื่องคุยกันเองกับใครคนใดคนหนึ่ง ไม่
ควรคุยในกลุ่ม ให้คุยตรงกันเลยดีกว่า

๕. บางกลุ่มตั้งขึ้นมาด้วยการมีจุดประสงค์
เฉพาะบางอย่าง เช่น กลุ่มที่ท�างาน กลุ่มพระเครื่อง 
กลุ่มธรรมะ ระวังอย่าไปโพสเรื่องอื่นท่ีไม่ใช่จุดมุ่ง
หมายของกลุ่ม

๖. ความแตกแยกในสงัคมมมีาก โดยเฉพาะ
เร่ืองการเมือง ศาสนา สังคม ระวังจะมาทะเลาะกัน
ในกลุ่ม

๗. เข้ากลุ่มใดต้องดูบุคลิกของกลุ่มนั้นด้วย 
เช่น ไปโพสภาพ หรือ เรื่องข�าขันสองแง่สองง่าม ใน
กลุ่มที่คุยแต่ธรรมะ

๘. อย่าโพสเร่ืองส่วนตัว อย่าใช้เป็นท่ีระบาย
อารมณ์ หรือ ต่อว่าด่าทอใคร เพราะเขาจะประเมิน
ตัวคุณจากสิ่งนั้น

ตอนที่ ๓ ข�าขัน
เรื่องท่ี ๑  หลังจบค่ายคุณธรรม
ดิฉันพาเด็ก ๆ มาออกค่ายกัน และคืนนี้ เป็น

คืนสุดท้ายพวกเราได้จัดกิจกรรมสารภาพผิด        
        ดิฉัน :  เอาล่ะเด็ก ๆ คืนนี้เรามาท�าสิ่งดี ๆ กัน 
ใครท�าผิดอะไรต้องพูดออกมา เริ่มจากสมชาย                

สมชาย : ผม...พูดค�าหยาบกับแม่ครับ  
ดฉินั : เอ้าดืม่น�า้จากถงันี ้แล้วคดิในใจต่อไป

จะไม่ท�าอีก ต่อไป นฤมล     
นฤมล : หนชูอบตน้ีองค่ะ                              
ดิฉัน : เอ้าด่ืมน�้าแล้วคิดว่าต่อไปจะไม่ท�าอีก 

ต่อไปเธอ  ไมตรี   
ไมตร ี: ผมชอบขโมยเงนิพ่อครับ (ณ ตอนนัน้

ทุกคนต่างก็ทยอยสารภาพแล้วดื่มน�้า) จนกระทั่ง...
กิตติ เด็กคนสุดท้าย

ดฉินั : กติตเิธอท�าผดิอะไร                           
กิตติ : สิง่ทีผ่มท�า ไม่มใีครให้อภยัผมหรอกครบั
ดิฉัน : พูดออกมาเถอะ ครูและเพื่อน ๆ จะ

ให้อภัยเธอเสมอจ้ะ        
         กิตติ : ผม..ผม..ฉี่ใส่ถังน�้าครับ        

เรื่องที่ ๒ ของขวัญจากสามี
“พี่คะพี่คะ ดิฉันมีเรื่องเกี่ยวกับสามีจะเล่า

ค่ะ”  “เชญิเลยค่ะ คุณเจน”  “เมือ่เดือนทีผ่่านมาครบ
รอบวันแต่งงาน ดิฉันบอกเขาว่าอยากได้ของขวัญ
ไอ้ที่เร่งจาก ๐ - ๑๐๐ ได้ใน ๕ วินาที”  “โห! คุณ
เจนขอซปุเปอร์คาร์เลยเหรอคะ” “ค่ะ แล้วรูไ้ม๊คะ มนั
ซื้ออะไรให้ดิฉัน” “ซื้ออะไรคะ ปอร์เช่ เฟอร์รารี่ หรือ
ออดี้?” “มันซื้อเครื่องชั่งน�้าหนักค่ะ ฮือ ๆ ไอ้ผัว
เฮงซวย”

เรื่องท่ี ๓  สัปดนวันละนิด จิตแจ่มใส
ชายคนหนึ่งมีสัมพันธ์สวาทกับเลขาสาว    

ทั้ง ๆ ที่เขามีภรรยาแล้ว วันหนึ่งเขาไปร่วมเสพสุข
กับเลขา ที่บ้านเธอตลอดบ่าย ด้วยความอ่อนเพลีย 
เขาหลับไปจนถึง ๒ ทุ่ม ในขณะที่เขาใส่เสื้อผ้าอยู่
นั้น เขาก็ขอให้เลขาเอารองเท้าของเขา ไปคลุกดินที่
สนามหญ้าหน้าบ้าน ถึงแม้จะประหลาดใจแต่เธอก็
ท�า หลังจากนั้นเขาจึงขับรถกลับบ้าน “คุณหายไป
ไหนมา” ภรรยาถาม “ที่รัก ผมไม่อยากโกหกคุณ” 
เขาตอบ  “ผมมีอะไรกับเลขาของผม แล้วเราก็ร่วม
รักกันตลอดบ่าย จนผมเหนื่อยและหลับไป” ภรรยา
มองลงไปที่รองเท้าของเขาแล้วว่า “โกหก ชั้นรู้นะ  
ว่าคุณแอบไปตีกอล์ฟมา”
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นานมาแล้ว สมัยยายยังเป็นวัยรุ่น
อยู่ ในคืนวันลอยกระทง นัดกันจะไปเที่ยวงานลอย
กระทงที่สวนสนุกแห่งหนึ่ง ระหว่างรอเพื่อนของน้อง
สาว หงุดหงิด ท�าไมต้องรอนานด้วยนะ ได้คุยกันจึง
รูว่้า นายเบร์ิดแฟนของเพือ่นน้องสาวมนีดัแข่งรถมอ
เตอร์ไซด์ ตอนสามทุ่ม ระหว่างนั้นก็ต้องตรวจสภาพ
เคร่ืองยนต์กลไก แต่งท่อ แต่งเสียง ดูแลเติมน�้ามัน 
น�้ามันที่ใช้กับรถท่ีจะแข่งก็ต้องเป็นน�้ามันชนิดเดียว
กับที่ใช้เติมเครื่องบิน วัสดุแต่ละตัวถูกคัดชนิดพิเศษ
เป็นอย่างดี เคยสงสัยและหาตัวมานานนักว่า ท�าไม
ต้องแข่งรถด้วย แข่งแล้วได้อะไร ก็เพิ่งจะได้ค�าตอบ
ชัดเจนในคืนนั้นนั่นเองว่า นายเบิร์ดนี่แข่งแลกเงิน 
ถ้าชนะเดมิพนัมรีางวลัเป็นจ�านวนเงนิหลายพนับาท 
ซึ่งในขณะนั้นค่าแรงขั้นต�่าอยู่ท่ีวันละไม่ถึงสองร้อย
บาท เป็นจ�านวนเงนิทีไ่ม่น้อยเลย คุม้ค่าแก่การเสีย่ง 
เดก็แว๊นกลุม่นีท้�างานกนัเป็นทีมราวกบัว่าตนเป็นนกั
แข่งรถมืออาชีพในสนามประลองความเร็วกระนั้น 
เคยมีความคิดไม่ดีกับเด็กกลุ่มนี้ แต่เมื่อได้ไปสัมผัส
เข้าจริง ๆ ก็ล้มเลิกความคิดว่าพวกเขาเป็นคนไม่ดี
ที่มีแต่ด้านแย่ ๆ เราอยู่ตัวใครตัวมันก็ได้กระมัง จน
กระทั่งมานั่งท�างานรับแขก จัดหาห้องให้นอนพัก
อาศัย เด็กแว๊นกลุ่มใหญ่เดินเข้ามาเป็นลูกค้า มิ
ทราบดอกนะว่าแก๊งน้ีเขาเดิมพันความชนะไว้ด้วย

อะไร แต่ที่เดินเข้ามาหานี่ มองออกว่า มาเพื่อฉลอง
รางวลัทีไ่ด้รบั หญงิสาวสองสามคนตดิสอยห้อยตาม
มาด้วย นุ่งห่มเสื้อผ้าน้อยชิ้น อาบน�้าหอมกลิ่นแรง 
ยายเบนหน้าหนีสุดความสามารถจะหลีกเลี่ยง เด็ก
กลุ่มนี้นอนหลับพักผ่อนตอนรุ่งสาง หลับตลอดทั้ง
วัน พอได้เวลาตะวันตกดินเขาจะตะเกียกตะกายกัน
ออกไปข้างนอก จนดกึดืน่แล้วเพิง่จะกลบัเข้ามาด้วย
สภาพระเริงอบายมุขสนุกสุดเหวี่ยง อืมมมม.. ยาย
นั่งหน้าหงิก จะนอนก็นอนไม่เป็นสุข เป็นห่วงเกรง
ว่าจะสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น ๆ หรือไม่ จะหา
เรื่องดุด่า เขาก็ยังไม่ได้ท�าอะไรผิด ตอนมีสติดี เขา
ก็แค่เดินเข้า ๆ ออก ๆ ผ่านไปผ่านมาเท่านั้นแหละ 
ถามว่ารู ้ไหมว่าเด็กพวกนี้ เป ็นคนไม่ดี มีสิ่งผิด
กฎหมายในครอบครอง? ก็รู้นะ แต่จะให้ท�าอะไรได้
เล่าในเวลานั้น มันไม่มีหลักฐานอะไรจะเอาผิดกับ
พวกเขา เขาเป็นลูกค้า ยายมีหน้าที่อ�านวยความ
สะดวก จนกระทัง่มคีรคูนหนึง่เดินตัวสัน่งันงกเข้ามา
ขอคุยด้วย!!! ครูขอปรึกษาว่า พอดีได้แอบดูเด็กที่
เพิ่งเดินเข้าไปเมื่อสักครู่ เขาไปห้องไหนเหรอ? ครูใช้
ค�าถามนี้ ยายก็ปฏิเสธที่จะเล่าให้ฟัง เพราะมันเป็น
เรื่องที่ต้องปกปิดเป็นความลับ เราไม่สามารถเปิด
เผยข้อมูลคนอื่นได้ ครูคงเหลือที่จะอดทน เล่าให้ฟัง
จนหมดเปลอืกเลยว่า พีเ่ป็นทีป่รกึษาของเด็กคนเมือ่

กระติก เก็บ ตะวัน 
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ได้เดด็ขาด แต่เดก็กย็งัใคร่สงสยั “ท�าไมล่ะป้า ท�าไม
ถึงเป็นเด็กแว๊นไม่ได้??!!”

ยาย : เป็นเด็กแว๊น ไม่ดีนะลูก ขับรถเร็วก็
อันตราย ท่อเสียงดังก็รบกวนคนอ่ืน ๆ ให้ร�าคาญใจ 
ไม่เคยสร้างประโยชน์อะไรให้กับสังคม มีแต่สร้าง
ขยะท�ามลภาวะเป็นพิษ

นาย : ป้าให้มินเป็นเด็กแว๊นเถอะนะ มินขับ
รถช้า ๆ เบา ๆ ค่อย ๆ ไปก็ได้ ไม่รบกวนใคร ไม่เป็น
อันตรายแล้วมินก็จะสร้างประโยชน์ให้สังคมด้วยนะ 
มินจะเก็บขยะที่มันรก ๆ ไม่ท�ามลภาวะเป็นพิษ
หรอกนะป้านะ

ยาย : นี่หนูก�าลังจะบอกป้าว่า จะโตไปเป็น
เด็กแว๊นที่ขับรถช้า ๆ เบา ๆ ค่อยๆ  ไปใครไปถึงคน
สดุท้ายปลอดภยัทีส่ดุคนนัน้ชนะอย่างนัน้เหรอ? ใคร
เก็บขยะได้มากที่สุด ใครท�าตัวเป็นประโยชน์ได้มาก
ท่ีสุดคนนั้นเจ๋งสุดยอดเป็นที่น่ายอมรับอย่างนั้น     
เหรอ? !!!!  กลุ้มใจจึงต้องน�าความนี้ไปปรึกษานัก
จิตวิทยาเด็ก หมออธิบายว่า บางทีเด็กวัยแค่นี้เขาก็
ยังไม่จริงจังกับความต้องการเท่าไร สิ่งที่ยายบอก  
ให้เหตุผลไปถือว่าดีแล้ว “จงระวังความคิด เพราะ
ความคิดเป็นตัวก�าหนดการกระท�าของคุณ” หาก
หมดสิ้นหนทางจะหลีกเลี่ยงและถ้าวันหนึ่งนายต้อง
โตขึ้นไปและเป็นเด็กแว๊นจริง ๆ แล้ว ก็ขอให้นายได้
เป็นเดก็แว๊นทีม่คีณุภาพ เป็นคนทีส่ร้างประโยชน์เลง็
เห็นสิ่งใดผิด สิ่งใดชอบ สิ่งใดคือประโยชน์ตนและ
สิ่งใดคือประโยชน์ส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
ปลูกฝังให้นายเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคมไม่กระทบสิทธิ์ผู้อื่น หากความอยากใน
ทางสร้างสรรค์มีอยู่ในหัวคิดของเด็กเหล่านั้นมาก 
กว่าความอยากทางด้านท�าลายแล้ว เดก็แว๊นกค็งจะ
สร้างประโยชน์ให้สังคมได้บ้างมิน้อยทีเดียว ก็พอจะ
หาดูได้อยู ่นา แก๊งเวสป้าแห่งพระนครศรีอยุธยา    
พากนัขบัรถเทีย่วเพือ่หารายได้ช่วยเหลอืศนูย์ผูพ้กิาร  
ซ�้าซ้อนฯ นั่นไง

ก้ีค่ะ ครเูธอพกัอยูข้่างบน ส่วนเดก็นัน้มากบัแฟนเดก็
แว๊นนั่นแหละ มาจ๊ะเอ๋กันเข้าพอดี เด็กไม่รู้หรอกนะ
ว่าครูที่ปรึกษาพักอยู่ที่นี่ และเด็กก็ไม่เห็นครู แต่ครู
เห็นเต็ม ๆ สองตาเลยว่า นั่นคือเด็กของตัวเอง 
คุณครูจึงถามยายว่า รับเด็กแบบน้ีให้ใช้บริการได้
ด้วยเหรอ?! ยายนี่เหมือนถูกตบหน้าเข้าฉาดใหญ่
รู้สึกเสียหน้าและชาไปท้ังตัว ความละอายพุ่งปรี๊ด
แล่นไปที่ ข้ัวหัวใจจนมิอาจจะปล่อยปละละเลย
ค�าถามที่ตอบตนเองมิได้เช่นกัน ...วันน้ันก็ได้แต่
ท�าใจและปลอบใจครู “พี่คะ หนูไม่ทราบว่าเด็กยัง
เป็นนักเรียนอยู่ ปกติแล้วหนูก็ไม่รับเด็กต�่ากว่า ๑๘ 
ปีบริบูรณ์ อยู่แล้วค่ะ” ครูเธอดูตกใจมาก บอกกับ
ยายว่า ดูสิขนพ่ีลุกไปหมดเลย ท้ังโมโหท้ังเสียใจ 
...แล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นเขาจะรู้ไหมนะ ว่ามีครูคน
หนึ่งที่เป็นห่วงเขาและรักเขามากมายขนาดน้ี หลัง
จากคนืนัน้ ยายกท็บทวนมาตรการรบัลกูค้าเสยีใหม่ 
จากไม่ต�่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ ขยับขึ้นไปเป็นไม่ต�่า
กว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ ที่จะเดินเข้ามาขอพักอาศัยด้วย
กันได้ หึหึ แล้วพวกเด็กแว๊น นี่นะ ยายมิรู้นะ ตอน
พวกนายอยูบ้่านกนั ถกูสอนกนัมาอย่างไร มพีืน้ฐาน
ชีวิตกันมาอย่างไร เมื่อสมัครใจที่จะเอาร่างเข้ามา
เอนกายในอาณาจักรของยายแล้ว เอ็งต้องท�าตาม
กฎของข้า ห้ามเสียงดัง ไม่รับเด็ก ไม่อนุญาตน�าสิ่ง
ผิดกฎหมายติดตัวเข้ามาด้วย เด็กพวกนี้เขาจะรู้ว่า 
ถ้าเขาเดินเข้ามาเอง ยายต้องปฏิเสธและไม่ให้พัก 
เขาท�างานกันเป็นทีมไง ส่งเด็กผู้ชายที่หน้าตาดูดี 
เรยีบร้อยน่ารกัเข้ามาเจรจาก่อน ขอเปิดห้อง พอยาย
ขอดูบัตรเท่านั้นแหละเพิ่งจะ ๑๙ ปี “ขอโทษค่ะท่ีรัก 
พี่ไม่รับเด็กต�่ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ค่ะ” เด็กหน้าจ๋อย 
รีบโทรรายงานคนออกค�าสั่ง นึกว่ายายมิรู้ทันเอ็งรึ?! 
ดหูนงัหน้ายายนี ่หน้าอย่างนีโ้ดนน�า้ร้อนสาดมาก่อน
นะรู้ยัง? (ยิ้มอ่อนอย่างกับได้ยินเสียงข้างในความ
คิดเด็ก) เย็นวันหนึ่งยายพาหลานชายไปท�าธุระที่
ตลาด โดยนั่งมอเตอร์ไซด์รับจ้างไป นายตัวดีวัย ๔ 
ขวบปี ขออนุญาตป้า โตขึ้นขอเป็นเด็กแว๊นได้ไหม? 
ยายมีโมโหนะ แต่ก็ต้องอดทนไว้ก่อน ปฏิเสธ!! ไม่
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ค�ำถำมที่พบบ่อย 
ตอบโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล วัดนาป่าพง

๓๒๗. เสียงเป็นอุปสรรคหรือเป็นเส้ียน
หนามต่อการเข้าฌานที่ ๑ แต่ในฌานที่ ๑ เสียง
กลับไม่เป็นอุปสรรค อย่างอย่างไร

โดยปกตขิองการเข้าสูค่วามสงบ พระพทุธ เจ้า
บอกว่าเสียงจะเป็นอุปสรรคหรือเป็นเสี้ยนหนามต่อ
ฌานที ่๑ ต่อการเข้าสูค่วามสงบในระดบัแรก แต่ไม่ใช่
ว่าเสียงมันจะหายไปไหน เสียงมันก็มี เรานั่งสมาธิ
ตอนนี้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมา ก็จะมีเสียงจ้ิงหรีด จักจั่น 
เรไร เยอะแยะไปหมดในป่าใช่มั๊ย มีเสียงลมพัด เสียง
นู้นเสียงนี้อยู่ แต่ถ้าเราสนใจแต่ลมหายใจอย่างเดียว 
เสียงพวกนี้เผลอ ๆ เราไม่ได้ยินด้วยซ�้า ทั้ง ๆ ที่เสียง
ยังมีอยู่ อยู่ที่จิตมันไปรับรู้หรือเปล่า ถ้าจิตเราตั้งมั่น 
เริ่มตั้งมั่น เราจะไม่รู้สึกร�าคาญ บางคนเราร�าคาญ
เสียงจักจั่น ร้องอยู่ได้ แต่บางคน เอ้อ เสียงมันก็ดีนะ  
บางทคีนเรากไ็ม่เหมอืนกนั และถ้าใครไม่ร�าคาญเสยีง 
แล้วเสียงไม่เป็นอุปสรรคของผู้นั้นในการเข้าสู่ความ
สงบ กเ็รยีกว่า ผูน้ัน้ได้ฌานที ่๑ ได้ความสงบในระดบั
ที่ ๑ นี่คือกรณีของการใช้เสียงเป็นเครื่องวัด พระพุทธ 
เจ้าก็จะมีเครื่องวัดหลายนัย นี่คือการใช้เสียงเป็น
เครื่องวัดบ้าง หรือว่าใช้นิวรณ์ ๕ เป็นเคร่ืองวัด ถ้ายัง

มีนิวรณ์ ๕ อยู่ก็ยังเข้าไม่ถึงฌานที่ ๑ หรือว่าใช้อกุศล
วิตกเป็นเครื่องวัด ว่าถ้ายังมีความคิดอกุศลอยู่ คือ 
กาม พยาบาท เบียดเบียน ก็ชื่อว่ายังไม่เข้าสู่ฌานที่ 
๑ อันน้ีเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบว่าเราตอนน้ีอยู่
ในความสงบระดับพื้นฐานหรือยัง ระดับแรกหรือยัง 
....  ถ้าเราได้ยนิแล้วเราไม่เกดิทุกขเวทนา หรอืร�าคาญ 
หงุดหงิด ขุ ่นข้องหมองใจ  บางคนเวลาน่ังสมาธิ 
“ท�าไมหมามันชอบเห่าเรื่อยเลย” ก็ร�าคาญหมา 
อาตมาไปบรรยายธรรมที่ลพบุรี เขาจะบ่นเรื่องหมา
ข้างบ้านมาก “ผมนั่งสมาธิทีไรหมามันต้องเห่าทุกที 
ไม่รู้มันเป็นกรรมอะไรต่อกัน” ร�าคาญเสียง ถ้าเราเห็น
ว่ามนัเห่ากเ็ห่าไปส ิกย็งัได้ยนิอยู ่ เพราะในระดบัฌาน
ท่ี ๑ อายตนะทางหูมันยังไม่ได้ปิด มันก็ยังได้ยินอยู่ 
แต่มันไม่เป็นอุปสรรคต่อเรา แค่นี้ก็ชื่อว่าสงบแล้ว 
ระดับที่ ๑ เรียกว่า ความสงบอันเกิดแต่วิเวก  พอสอง 
พระพทุธเจ้าจะบอกว่า ความสงบอนัเกดิจากสมาธ ิถ้า
พูดถึงสมาธิ พระพุทธเจ้าจะเริ่มต้ังแต่ฌานท่ี ๒ แต่
ความสงบในฌานท่ี ๑ เรียกว่า ความสงบอันเกิดแต่
วิเวก จะเห็นมุมต่างกันนิดนึง

พระสูตรที่เก่ียวข้อง
สิ่งที่เป็นเสี้ยนหนามต่อกันโดยธรรมชาติ

ภิกษุ ท. ! ถูกแล้ว ถูกแล้ว ตามท่ีมหาสาวก
เหล่าน้ัน เมื่อพยากรณ์ก็พยากรณ์โดยชอบ. ภิกษุ ท. 
! เรากล่าวฌานว่า มีเสียงเป็นเส้ียนหนาม จริง.

ภิกษุ ท. ! เส้ียนหนาม ๑๐ อย่างเหล่าน้ี มีอยู่. 
สิบอย่างอย่างไรเล่า? สิบอย่าง คือ :  

ความยินดีในการระคนด้วยหมู ่ เป็นเสี้ยน
หนามแก่ ผู้ยินดีในปวิเวก;

การตามประกอบในสุภนิมิต เป็นเสี้ยนหนาม
แก่ผู้ตามประกอบในอสุภนิมิต;

การดูการเล่น เป็นเส้ียนหนามแก่ ผู้คุ้มครอง
ทวารในอินทรีย์ท้ังหลาย;

การเกี่ยวข้องกับมาตุคาม เป็นเส้ียนหนามแก่ 
พรหมจรรย์;

เสียง เป็นเส้ียนหนามแก่ ปฐมฌาน;
วิตกวิจาร เป็นเส้ียนหนามแก่ ทุติยฌาน;
ปีติ เป็นเส้ียนหนามแก่ ตติยฌาน;
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อัสสาสะปัสสาสะ เป็นเสี้ยนหนามแก่ จตุตถ
ฌาน;

สญัญาและเวทนา เป็นเสีย้นหนามแก่ สญัญา
เวทยิตนิโรธสมาบัติ;

ราคะ เป็นเสี้ยนหนาม โทสะ เป็นเสี้ยนหนาม.
ภิกษุ ท. ! พวกเธอจงเป็นผู้ไม่มีเสี้ยนหนามอยู่

เถิด.
ภกิษ ุท. ! พวกเธอจงเป็นผูห้มดเสีย้นหนามอยู่

เถิด. 
ภิกษ ุท. ! พระอรหนัต์ทัง้หลายเป็นผูไ้ม่มเีสีย้น

หนามหมดเสี้ยนหนามแล.
อริยสัจจากพระโอษฐ์ ๒ หน้า ๑๓๖๐
 (ภาษาไทย) ทสก. อํ. ๒๔/๑๑๙/๗๒.  

สัจจสัญญาอันสุขุมย่ิงขึ้นไปตามล�าดับ
ในรูปฌานส่ี

[กรณีของปฐมฌาน]
โปฏฐปาทะ ! เมื่อภิกษุนั้นมองเห็นนิวรณ์ทั้ง

ห้าเหล่านี้ ที่ตนละได้แล้วอยู่ ปราโมทย์ย่อมเกิด; 
เมือ่ปราโมทย์เกดิ ปีตย่ิอมเกดิ; กายของผูม้ใีจปีต ิย่อม
สงบร�างับ; ผู้มีกายสงบร�างับ ย่อมเสวยสุข; จิตของผู้
มีสุข  ย่อมตั้งม่ัน.

ภิกษุนั้น เพราะสงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทัง้หลาย จงึบรรลฌุานทีห่นึง่อนัมวีติก
วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก แล้วแลอยู ่ . 
สญัญาในกามอนัมใีนกาลก่อนของเธอนัน้ ย่อมดบัไป; 
สัจจสัญญาอันละเอียดในปีติและสุขที่เกิดแต่วิเวก 
ย่อมมีขึ้นในสมัยนั้น, เธอย่อมเป็นผู้มีสัจจสัญญาอัน
ละเอยีดในปีตแิละสขุทีเ่กดิแต่วเิวก ในสมยันัน้. เพราะ
การศึกษาอย่างนี้สัญญาอย่างหนึ่งย ่อมเกิดขึ้น, 
สัญญาอย่างหนึ่งย่อมดับไป. แม้นี้ ก็เป็นการศึกษา.

[กรณีของทุติยฌาน]
โปฏฐปาทะ ! ข้ออ่ืนยังมีอีก : ภิกษุ เพราะสงบ

วิตกวิจารเสียได้จึงบรรลุ ฌานที่สอง อันเป็นเครื่อง
ผ่องใสแห่งในภายใน น�าให้เกิดสมาธิมีอารมณ์อัน
เดียว ไม่มีวิตกวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิ 
แล้วแลอยู.่ สจัจสญัญาอนัละเอยีดในปีตแิละสุขท่ีเกดิ

แต่วิเวก ท่ีมีในกาลก่อน ของเธอน้ันย่อมดับไป; สัจจ
สัญญาอันละเอียดในปีติและสุขท่ีเกิดแต่สมาธิ ย่อม
มีข้ึนในสมัยน้ัน, เธอย่อมเป็นผู ้มีสัจจสัญญาอัน
ละเอียดในปีติและสุขท่ีเกิดแต่สมาธิ  ในสมัยน้ัน. 
เพราะการศึกษาอย่างน้ี สัญญาอย่างหน่ึงย่อมเกดิขึน้, 
สัญญาอย่างหน่ึง ย่อมดับไป. แม้น้ี ก็เป็นการศึกษา.

[กรณีของตติยฌาน]
โปฏฐปาทะ ! ข้ออื่นยังมีอีก : ภิกษุ เพราะ

ความจางคลายไปแห่งปีติ เป็นผู้อยู่อุเบกขา มีสติ 
สัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยนามกาย จึงบรรลุ ฌานท่ี
สาม อันเป็นฌานท่ีพระอริยเจ้ากล่าวว่า “ผู้ได้บรรลุ
ฌานนี้ เป็นผู้อยู่อุเบกขา มีสติอยู่เป็นสุข” ดังนี้ แล้ว
แลอยู่. สัจจสัญญาอันละเอียดในปีติและสุขอันเกิด
แต่สมาธิ ท่ีมีในกาลก่อน ของเธอน้ัน ย่อมดับไป;     
สัจจสัญญาอันละเอียดในอุเบกขาสุข ย่อมมีข้ึนใน
สมัยน้ัน, เธอย่อมเป็นผู้มีสัจจสัญญาอันละเอียดใน
อุเบกขาสุข ในสมัยนั้น. เพราะการศึกษาอย่างนี้ 
สญัญาอย่างหนึง่ ย่อมเกดิขึน้, สญัญาอย่างหนึง่ ย่อม
ดับไป.  แม้น้ี ก็เป็นการศึกษา.

[กรณีของจตุตถฌาน]
โปฏฐปาทะ ! ข้ออื่นยังมีอีก :  ภิกษุ   เพราะ

ละสุขและละทุกข์เสียได้,เพราะความดับหายไปแห่ง
โสมนัสและโทมนัสในกาลก่อน, จึงบรรลุ ฌานที่สี่ อัน
ไม่ทุกข์ไม่สุข มีแต่ความท่ีสติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์
เพราะอุเบกขา แล้วแลอยู่. สัจจสัญญาอันละเอียดใน
อุเปกขาสุข ท่ีมีในกาลก่อน ของเธอน้ันย่อมดับไป;   
สจัจสญัญาอนัละเอยีดในอทกุขมสขุ ย่อมมขีึน้ในสมยั
นัน้, เธอย่อมเป็นผูม้สีจัจสญัญาอนัละเอยีดในอทกุขม
สุข ในสมัยนั้น. เพราะการศึกษาอย่างนี้ สัญญาอย่าง
หนึ่ง ย่อมเกิดขึ้น, สัญญาอย่างหนึ่ง ย่อมดับไป, แม้นี้  
ก็เป็นการศึกษา.

(ในกรณีแห่ง อากาสานัญจายตนะ  วิญญา 
ณัญจายตนะ  และอากิญจัญญายตนะ ก็มีข้อความ
ท่ีตรัสไว้ท�านองเดียวกัน).

อริยสัจจากพระโอษฐ์ ๒ หน้า ๑๓๖๕
(ภาษาไทย)  สี. ที. ๙/๒๕๔- ๒๖๗/๒๗๙ 

- ๒๘๒. 
 

เสนาศึกษา       เ
สนาศึกษา   เสนา

ศึกษา      เสนาศ
ึกษา 

          เสนาศึกษ
า   เสนาศึกษา  เ

สนาศึกษา     เสน
าศึกษา   

เสนาศึกษา     เส
นาศึกษา  เสนาศ

ึกษา       เสนาศึก
ษา 

           เสนาศึก
ษา     เสนาศึกษา

        เสนาศึกษา
 

     เสนาศึกษา   
  เสนาศึกษา     เ

สนาศึกษา     เสน
าศึกษา 

           เสนาศึก
ษา     เสนาศึกษา

     เสนาศึกษา   
  เสนาศึกษา     เ

สนา



110 เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๔ เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙  

 การรักษาเครื่องซักผ้า เวลาไม่ใช้
เครื่องซักผ้าให้เปิดฝาท้ิงไว้เสมอจะช่วยรักษาแผ่นยางที่อยู่
ตรงประตูเคร่ืองและช่วยให้เครื่องไม่มีกลิ่นด้วยค่ะ

 น�้าตาเทียนหยดใส่พื้น 
ไม่ว่าจะเป็นพื้นพรม พื้นไม้ ถ้ามีน�้าตาเทียนหยด
ใส่อย่ามัวนั่งแกะให้เสียเวลาให้เอากระดาษทิชชู
หนา ๆ วางบนคราบน�้าตาเทียนนั้นแล้วเอาเตารีด
ไฟปานกลางมารดี ๆ น�า้ตาเทยีนจะหลดุตดิกบัทชิชู
อย่าใช้ไฟแรงมากนะคะเดียวจะไหม้

 แดง : ห้างอะไรลมเย็นตลอดเวลา 

 ด�า : พารากอน

 แดง : ผิด

 ด�า : อะไรวะ

 แดง : เซ็นทรัลชิดลม

มุขลมเย็น ๆ 
มมุคลายเครยีด
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พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี  

เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงด�านาโดยทรงรถปักด�า   
ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า   

เมื่อวันจันทร์ท่ี  ๒๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงเป็นประธาน ในงานวันพระราชทาน
ก�าเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ครบรอบ ๑๒๙ ปี ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม 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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