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น้อมสำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณเป็นล้นพ้นอันห�ที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก

ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวนครนายก
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พิธีสวนสนามเทิดเกียรติและอ�าลาชีวิตราชการทหาร
ของนายทหารช้ันนายพลที่เกษียณอายุราชการ และลาออกจากราชการก่อนครบเกษียณอายุราชการ 

โดยกองทัพบก ประจ�าปี ๒๕๕๙  
ในโอกาสนี้ พลเอก ปรีชา  จันทร์โอชา ปลัดกระทรวงกลาโหม พลเอก สมหมาย  เกาฏีระ

พลเอก ธีรชัย  นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมพิธี  
เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน พุทธศักราช  ๒๕๕๙   

พิธีสดุดี และเทิดเกียรติอดีตผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
พลเอก พอพล  มณีรินทร์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม 

และ พลเอก ชาญชัย  ยศสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิ พิเศษกองทัพบก
ณ ลานหน้ากองบัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า            

เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
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พันเอก จิระ  เหล่าจิรอังกูร ผู้ประพันธ์

น้อมส�ำนึกร�ำลึกในหทัยรำษฎร์

ทรงเลิกทำสน�ำชำติไทยไม่เสื่อมสูญ

พระรำชทำนก�ำเนิด “คะเด็ตสกูล”

สืบไพบูลย์ก้ำวหน้ำสถำพร

เป็น “โรงเรียนนำยร้อย” สร้อยพระนำม

“พระจุลจอมเกลำ้” เจ้ำสยำมอนุสรณ์

สร้ำงนักรบเลื่องชื่อลือขจร

ไว้ต่อกำรอริรำ้ยหมำยครองไทย

บรรดำเรำเหล่ำนักเรียนนำยร้อยหลัก

จักพิทักษ์สถำบันมิหวั่นไหว

ปกป้องชำติศำสน์กษัตริย์สุดหัวใจ

เทิดธงชัยเฉลิมพลท้นชีวัน

ยี่สิบสำมตุลำคมรำษฎร์โทมนัส

เอกกษัตริย์ครรไลเลยเสวยสวรรค์

หนึ่งร้อยหกปีผ่ำนเนิ่นนำนวัน

ธ สถิตนิจนิรันดร์ในใจชน

พระปิยมหาราชร�าลกึ 
๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
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ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
เป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมและจะร�าลึกถึงพระเมตตากรุณาที่ทรงมีแก่ปวงชนชาวไทย

เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ไปตราบชีวิตของปวงข้าพระพุทธเจ้าจะหาไม่

พระองค์จักสถิตอยู่ในใจไปชั่วนิจนิรันดร์

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ นักเรียนนายร้อย พนักงานราชการและลูกจ้าง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
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5เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๕ เดือน กันยายน - ตุลาคม ๒๕๕๙  
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ขอน้อมร�ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ
พระนวมรำชปรำชญ์แห่งแผ่นดิน

โลกยลยินสรรเสริญพระอัจฉริยภำพอันล�้ำค่ำ
ตำมรอยศำสตร์พระรำชำจนกว่ำชีวิตจะหำไม่

ธ เสด็จสู่สวรรคำลัย น�้ำตำไทยท่วมท้นธรณินทร์

พ.อ.หญิง ผศ.ศิริวรรณ์  กาญจนโหติ
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6 เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๕ เดือน กันยายน - ตุลาคม ๒๕๕๙  

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดุลยเดชทรงพระนามเดิมว่า พระวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชสมภพ 
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๔๗๐ ณ โรงพยาบาลเมานต์
ออเบอร์น มลรัฐแมสสาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐ 
อเมริกา เป็นพระราชโอรสพระองค์เล็กในสมเด็จ 
พระมหติลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก 
และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระ
เชษฐภคินีและสมเด็จพระบรม เชษฐาธิราช คือ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ทรงเข้ารับการ
ศึกษาที่โรงเรียนมาแตร์เดอี กรุงเทพฯ ต่อจากนั้น
เสด็จฯ ไปทรงศึกษาต่อ ณ  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
ในระดับประถมศึกษาที่โรงเรียน Miremont ระดับ
มัธยม ศึกษาที่โรงเรียน Ecole Nouvelle de la 
Suisse Romande,Chailly-sur-Lausanne ระดับ
อุดมศึกษาทรงเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์ ต่อมาทรงเปลี่ยนมา
ศึกษาวิชากฎหมายและรัฐศาสตร์

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช 

เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ 
แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙    
ทรงเฉลิมพระปรมาภิไธยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช และรัฐบาลได้แต่งตั้งผู ้ส�าเร็จ
ราชการ บริหารราชการแผ่นดินแทนพระองค์ 
เนื่องจากขณะนั้นทรงเจริญพระชนมพรรษา ๑๙ 
พรรษา 

เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๔๙๓ ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชพิธีราชาภิเษก
สมรสกับหม่อมราชวงศ์สิริกิต์ิ กิติยากร วังสระปทุม 
ในการนี้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
สถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร เป็นสมเด็จ
พระราชินีสิริกิติ์ ต่อมาวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ 
สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกอบพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกตามโบราณขัตติยราชประเพณี ณ พระ 
ที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง เฉลิม 
พระปรมาภิไธยตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า 
“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤ       
บดนิทร สยามนิทราธิราช บรมนาถบพิตร” และ
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7เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๕ เดือน กันยายน - ตุลาคม ๒๕๕๙  

พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะ
ครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่ง
มหาชนชาวสยาม” ในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ สถาปนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี    
สิริกิติ์ ขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชมีพระราชธิดาและพระราชโอรส ๔ 
พระองค์ คอื สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุ
ราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

เมื่อวันที่  ๒๒ ตุลาคม ๒๔๙๙ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรง 
พระผนวช ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงจ�า
พรรษา ณ พระต�าหนักปั้นหยา วัดบวรนิเวศวิหาร 
ทรงปฏบิตัพิระศาสนกจิเป็นเวลา ๑๕ วนั ในระหว่าง
นั้นมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินี เป็นผู ้ส�าเร็จ
ราชการแทนพระองค์ ต่อมาในวันที่ ๕ ธันวาคมปี
เดียวกัน มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
สถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี  
ขึน้เป็น สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ

ตลอดระยะเวลา ๗ ทศวรรษแห่งการครอง
ราชย์ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุย
เดชทรงเป็นอัจฉริยกษัตริย์ด้านการพัฒนาน�าพา
ความเจริญมาสู่ประเทศชาติ แนวพระราชด�าริการ
พัฒนาประเทศในระยะแรกทรงเน้นการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า ต่อมาทรงพัฒนาให้พออยู่พอกิน พึ่งพา
ตนเองได้ นอกจากนี้แล้วยังได้พระราชทานหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นแนวทางในการพฒันา
ประเทศให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น 
ได้ตลอดเวลา ขณะเดียวกันต้องเสริมสร้างพื้นฐาน
จิตใจของคนในชาติให้ส�านึกในคุณธรรมด้วย ก่อน

ที่พระองค์จะพระราชทานแนวพระราชด�าริในการ
พัฒนาใด ๆ จะทรงทดลองก่อน ทรงรวบรวมองค์
ความรู ้เป็นระบบ ท�าตามล�าดับขั้น มองปัญหา  
อย่างองค์รวม แล้วจงึทรงน�ามาขยายผลสูก่ารปฏบิตัิ   
โดยทรงมีจุดมุ ่งหมายในการพัฒนาคน สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร 
น�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โลกยลยินสรรเสริญพระอัจฉริยภาพ
อันล�า้ค่า

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชมีพระราชด�าริที่เป็นต้นแบบของแนวคิด
และวิธีการพัฒนาอย่างครบวงจร เพื่อยกระดับชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ในทุกภูมิภาคของประเทศ ทรงมุ่งเน้นการพัฒนา
ด้านแหล่งน�้า การเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่ง
เสริมอาชีพ รวมทั้งทรงให้ความส�าคัญกับการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พระ
ราชด�าริของพระองค์สอดคล้องกับแนวคิดของ
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สหประชาชาต ิซึง่ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ สหประชา 
ชาติได ้ เน ้นความส�าคัญการพัฒนาในสามมิติ    
ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทาง
สิ่งแวดล้อม โดยได้ก�าหนดให้เป็นแผนแม่บทใน
ระดับโลกในชื่อของแผนปฏิบัติการ ๒๑ (AGENDA 
21) ยุทธศาสตร์ท่ีส�าคัญตามแผนนี้คือ การขจัด
ความยากจนโดยให้ประชาชนที่ยากไร้มีโอกาสเข้า
ถงึทรพัยากรทีจ่�าเป็นต่อการด�ารงชวีติได้อย่างยัง่ยนื
มากขึ้น

เมื่อปี ๒๕๔๐ ประเทศไทยประสบภาวะ
วกิฤตเศรษฐกจิพระองค์ได้พระราชทานหลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีงเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวติ ต่อ
มาส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติได้น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดท�าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่ ๘ ( พ.ศ. 
๒๕๔๐-๒๕๔๔) – ฉบับท่ี ๑๒ ( พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔) ท�าให้ไทยก้าวพ้นปัญหาและวิกฤตการณ์
ต่าง ๆ มาโดยตลอด และได้รับยกย่องจากนานา
ประเทศ ดังเช ่นเมื่อป ี พ.ศ. ๒๕๔๙ องค์การ
สหประชาชาติได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลความส�าเร็จ

สูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ (The Human Devel-
opment Lifetime Achievement Award) และยัง
สนับสนุนให้ประเทศสมาชิก เช่น พม่า ศรีลังกา     
เลโซโท ซูดาน อัฟกานิสถาน บังกลาเทศ ภูฏาน จีน 
จิ บู ตี  โคลัมเบีย อียิปต ์  เอธิโอเป ีย แกมเบีย 
อินโดนีเซีย เคนยา เกาหลีใต้ มาดากัสการ์ มัลดีฟส์ 
ปาปัวนิวกีนี แทนซาเนีย เวียดนาม น�าแนวพระราช 
ด�าริไปประยุกต์ใช้ในประเทศของตนตามสภาพ
ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต

นอกเหนือจากนี้ยังมีประเทศต่าง ๆ ขอ
พระราชทานพระราชด�าริไปพัฒนาหรือแก้ปัญหา  
ในประเทศของตน ดังจะเห็นได้จากศูนย์พัฒนา   
และบริการด้านการเกษตร ห้วยซอน-ห้วยซั้ว    
(หลัก ๒๒) เป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจาก  
พระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวที่
พระราชทานแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว เพื่อเป็นแบบอย่างและสถานที่ถ่ายทอดความ
รู ้ด ้านเกษตรกรรม ตลอดจนประสบการณ์จาก
ตัวอย่างจริงให้แก่ราษฎรชาวลาว ราชอาณาจักร   
เลโซโทขอพระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพยีงและเกษตรทฤษฎใีหม่ ไปแก้ปัญหาการผลติ
อาหารไม่พอเพยีง เนือ่งมาจากภมูอิากาศแปรปรวน
จากภาวะโลกร้อน ภัยแล้ง ฝนตกมากจนเกินไป 
และพื้นที่ท�าการเกษตรมีน้อย ประเทศออสเตรเลีย
และประเทศแทนซาเนียขอพระราชทานเทคโนโลยี
ฝนหลวงไปบรรเทาภาวะแห้งแล้งที่เกิดขึ้นอย่าง  
ต่อเนือ่ง สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนามขอพระราช 
ทานพระราชด�าริในการพัฒนาป่าไม้โดยจัดตั้ง  
ศูนย์พัฒนาเกษตร-ป่าไม้ควนตัน ราชอาณาจักร
ภฏูานขอพระราชทานโครงการหลวงไปประยกุต์ใช้ 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีประมุข ผู้น�าประเทศ และ     
ผู ้บริหารองค์กรจากทั่วทุกมุมโลกเข้ามาศึกษา        
ดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เช่น 
สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ ๑๖ กุสตาฟ สมเด็จ
พระราชินีซิลเวียแห ่งสวี เดน และสมเด็จพระ
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ราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรของประเทศติมอร์-เลสเต ฯลฯ

ยิง่ไปกว่านัน้พระอจัฉรยิภาพอนัล�า้ค่ายงัเป็น
ที่ที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก ท�าให้นานาประเทศ
แซ่ซ้องสรรเสรญิ ดงัจะเห็นได้จากพระอจัฉรยิภาพ
ด้านพืชสวน มีพระราชด�าริให้ด�าเนินการโครงการ
หลวงท่ีพระราชทานอาชีพทางเลือกใหม่ให้ชาวไทย
ภูเขาภาคเหนือ ซึ่งเดิมปลูกฝิ่นท�าไร่เลื่อนลอยให้หัน
มาปลูกไม้ดอก ไม้ผล และพืชเมืองหนาวเป็นที่
ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงทรงได้รับ
การทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลแมกไซไซสาขาความ
เข้าใจระหว่างประเทศ (International Understand-
ing) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ในฐานะท่ีเป็นต้นแบบ
ก�าจัดพืชเสพติดโดยสันติวิธี และพลิกพื้นท่ีปลูกพืช
เสพติดให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแก่ประเทศทั่ว
โลก นบัเป็นโครงการพระราชด�ารใินระดับสากลทีค่น
ไทยรู้จักมากที่สุดและมีผู้มาเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่อง 

พระอัจฉริยภาพในด ้านภาษาและ
วรรณกรรม ดังจะเห็นได้จากถ้อยค�า วลี หรือ
ประโยคทีป่รากฏในโครงการพระราชด�ารต่ิาง ๆ ล้วน
แต่เรียบง่าย มีความชัดเจน และความหมายลึกซึ้ง
ชวนให้คิดวิเคราะห์ เช่นอธรรมปราบอธรรม แก้มลิง 
ป่าสามอย่างสี่ประโยชน์ แกล้งดิน ปลูกป่าโดยไม่
ต้องปลูก ขาดทุนคือก�าไร และรู ้รักสามัคคี ฯลฯ 
นอกจากนี้ยังมีพระราชนิพนธ์ทั้งบทความ พระราช
นิพนธ์แปล และพระราชนิพนธ์ที่ถ่ายทอดเรื่องราว
ต่าง ๆ ให้คนไทยและคนต่างชาติได้อ่านกันอย่าง
สนุกสนานและน�าข้อคิดไปเตือนสติได้ตลอดเวลา 
เช่น พระมหาชนก ทองแดง ฯลฯ คณะกรรมการ
รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน 
(ซีไรต์) จึงได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลเกียรติยศ เพื่อ
สดุดีพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพด้าน
วรรณกรรม

พระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาประเทศ
และส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาว

ไทยเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก ดังจะเห็นได้
จากโครงการพระราชด�าริท่ีได้ทรงประดิษฐ์ คิดค้น
เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการใช้งานที่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน และมีพระบรมราชานุญาต
ให้ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจ�านวนมาก 
เช่น กังหันน�้าชัยพัฒนา โครงการแกล้งดิน และฝน
หลวง ฯลฯ แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการ
เข้าถึงระบบงานทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างดี 
องค์การทรพัย์สนิทางปัญญาโลก (WIPO) ทลูเกล้าฯ 
ถวายรางวัลผู้น�าโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อ
การพัฒนาได้อย่างโดดเด่น โดยพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้น�าประเทศพระองค์แรกของโลก
ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศนี้ 

พระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร พระองค์
เป็นพระมหากษัตริย์ที่เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎร  
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อทรงทราบปัญหาอัน
แท้จริงของราษฎรและได้พระราชทานความช่วย
เหลือ ตลอดจนแนวทางแก้ไขอันน�าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ทรงเริ่มต้นจากการบริหาร
จัดการน�้า การเพาะปลูก การจัดการดิน สหกรณ์   
ป่าไม้ รวมถึงประมง ท�าให้ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ 
ถวายเหรียญสดุดีพระเกียรติคุณจากสถาบันวิจัย
ข้าวนานาชาติ ในปี ๒๕๓๗ จากองค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติในปี ๒๕๔๒ และจาก
สมาคมสินเชื่อการเกษตรและชนบทแห่งภาคพื้น
เอเชียแปซิฟิก (APRACA) ในปี ๒๕๔๘

พระอัจฉริยภาพด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรดิน พระราชด�าริเกี่ยวกับการจัดการดิน
ตั้งอยู่บนหลักวิชาการทางปฐพีศาสตร์อย่างแท้จริง 
ดินที่จะเพาะปลูกได้มีแร่ธาตุอาหารพอเพียง ไม่
เปรี้ยว ไม่เค็ม แนวพระราชด�าริแก้ไขปัญหาดิน เช่น 
ดินทรายต้องเพิ่มกันชนให้ดิน ดินเป็นหินและแห้ง
แล้งต้องยึดดินและช่วยให้ดินชื้น ดินถูกชะล้างต้อง
ช่วยเหลือด้วยก�าแพงที่มีชีวิต (หญ้าแฝก) ดินเปรี้ยว
ต้องแกล้งดิน ฯลฯ นอกจากนี้ยังทรงริเริ่มให้ก่อต้ัง
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ
ขึน้ตามพ้ืนทีต่่าง ๆ ทัว่ประเทศไทย เพือ่แก้ไขปัญหา
เรื่องดินและฝึกอบรมราษฎรให้รู้จักการพัฒนาดิน 
จนเป็นที่ศึกษาดูงานแก่คนไทยและนักวิทยาศาสตร์
ทางดินทั่วโลก จึงท�าให้กรรมการบริหารสหภาพ
วิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้ทูลเกล้าฯถวาย
รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม เมื่อวันที่ 
๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และมีมติเสนอให้วันพระ
บรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม เป็น “วันดินโลก”

พระอจัฉรยิภาพในการอนรุกัษ์ดนิและน�า้ 
ปรากฏชัดในพระราชด�าริการใช้หญ้าแฝกเป็น
นวัตกรรมแปลกที่เรียบง่าย ประหยัด และไม่เคยมี
ผู ้ใดคิดมาก่อน พระองค์ทรงรู ้ลึก รู ้จริง เกี่ยวกับ
ลักษณะเฉพาะของหญ้าแฝกที่จะเอื้อประโยชน์ยิ่ง
ในเรื่องนี้ คือ เป็นพืชธรรมชาติพื้นบ้านท่ีหาได้ง่าย
ของประเทศไทย เติบโตและแตกกอเร็ว ไม่จ�าเป็น
ต้องปรนนิบัติดูแลเป็นพิเศษ รากมีลักษณะเป็นแผง 
หย่ังลึก และแผ่กระจายอย่างทั่วถึงในดิน จึงยึดดิน
ไว้อย่างแข็งแรงแทงทะลุทะลวงชั้นดินดานได้ดี 
นอกจากนี้ยังมีพระราชด�าริให้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิธี

ปลูกหญ้าแฝก เพื่อให้ได้ประสิทธิผลสูงสุดในการ
อนุรักษ์ดินและน�้า พระอัจฉริยภาพเกี่ยวกับหญ้า
แฝกเป็นที่แซ่ซ้องสรรเสริญทั่วประเทศและทั่วโลก 
องค์การควบคุมการพังทลายของดินได้ทูลเกล้าฯ 
ถวายรางวัลในฐานะที่ทรงเป็นแบบอย่างการน�า
หญ้าแฝกไปใช้ในการอนุรักษ์ดินและน�้า เม่ือวันที่ 
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ ธนาคารโลกได้ทูลเกล้าฯ 
ถวายรางวัลสดุดีพระเกียรติคุณเป็นรากหญ้าแฝก
ชุบส�าริด ต่อมาเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๖ และ
สมาคมอนุรักษ์ดินและน�้านานาชาติก็ได้ ถวายราช
สดุดีเฉลิมพระเกียรติเป็น “พระมหากษัตริย์นัก
อนุรักษ์ดินและน�้าดีเด่นของโลก” ในปีเดียวกันนี้อีก
ด้วย

พระอัจฉริยภาพการประดิษฐ์คิดค้น เมื่อ
ปี ๒๕๔๓ สภาวจิยัแห่งชาตขิอพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตน�า “กังหันน�้าชัยพัฒนา” ไปจัดแสดงใน
งานบรัสเซลส์ ยูเรกา 2000 ทรงได้รับทูลเกล้าฯ 
ถวายรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นระดับโลก รางวัลสรร
เสริญพระอัจฉริยภาพแห่งการใช้เทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ รางวัลผลงานประดิษฐ์ดีเด่นสูงสุด 
รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น รางวัลสรรเสริญ 
พระอัจฉริยภาพด้านการประดิษฐ์ ถือเป็นรางวัล
ระดับนานาชาติด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีต่อ
มาในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ สภาวิจัยแห่งชาติได้ขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตน�าผลงานตาม
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริร่วมจัดแสดง
งานบรัสเซลส์ ยูเรกา 2001 จ�านวน ๓ ชิ้น คือ 
ทฤษฎีใหม่ น�้ามันไบโอดีเซล (สูตรสกัดจาก
น�้ามันปาล ์ม) และฝนหลวง  ทรงได ้รับการ
ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลเทิดพระเกียรติคุณผลงานที่
เกดิจากแนวคดิใหม่ในการพฒันาประเทศไทย รางวลั
สรรเสริญพระอัจฉริยภาพแห่งการใช้เทคโนโลยี
อย่างมปีระสทิธภิาพ รางวลัสิง่ประดษิฐ์คดิค้นทฤษฎี
ใหม่ ปาล์มน�า้มนั ฝนหลวง นอกจากนีเ้มือ่ปี ๒๕๔๕ 
ส�านกัสทิธบิัตรยุโรปได้ทลูเกลา้ฯ ถวายสทิธบิัตรการ
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ดดัแปรสภาพอากาศเพือ่ให้เกดิฝน (ฝนหลวง) เลขที่ 
๑๔๙๑๐๘๘ มีผลคุ้มครองสิทธ์ิในทวีปยุโรป ๓๐ 
ประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกองค์กรทรัพย์สินทาง
ปัญญาโลกและเขตปกครองพิเศษฮ่องกง

พระอัจฉริยภาพด้านการดนตรี ทรงเป็น
อัครศิลปินอย่างแท้จริงโดยเฉพาะดุริยางคศิลป์ ทรง
ศึกษาวิชาดนตรีอย่างลึกซึ้งจนถึงการเขียนโน้ตและ
การบรรเลงแบบคลาสสกิ ทรงพระราชนิพนธ์ท�านอง
เพลงไว้ถงึ ๔๘ ท�านอง ๗๙ เพลง ทัง้เพลงไทย เพลง
สากล และเพลงบรรเลง ทรงพระราชนิพนธ์จากแรง
บันดาลพระราชหฤทัยส่วนพระองค์ ธรรมชาติ 
เหตกุารณ์บ้านเมอืง หรอืสถานการณ์ทีต้่องการขวญั
ก�าลังใจ รวมทั้งเพลงสถาบันที่มีผู้กราบบังคมทูลขอ
พระราชทาน เมื่อครั้งเสด็จฯ ทรงเยือนต่างประเทศ
พระองค์ได้ทรงดนตรีร่วมกับนักดนตรีชาตินั้นด้วย 
ท�าให้ทรงได้รับการช่ืนชมในพระอัจฉริยภาพจากนัก
ดนตรีระดับโลก และทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวาย
สมาชิกภาพกิตติมศักดิ์ล�าดับท่ี ๒๓ จากสถาบัน 
การดนตรีและศิลปะแห่งเวียนนา เมื่อวันที่  ๕ 
ตุลาคม ๒๕๐๗ พร้อมจารึกพระปรมาภิไธยไว้ที่
สถาบัน   เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ นอกจากนี้
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศให้เพลงพระ
ราชนิพนธ์สายฝนเป็นหนึ่งในเพลงกลุ ่มประเทศ
อาเซียนด้วย

ตามรอยศาสตร์พระราชาจนกว่าชีวิต
จะหาไม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดชทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อ
ประโยชน์สุขแห่งมหาชน อันก่อให้เกิดโครงการพระ
ราชด�าริ พระบรมราโชวาท ที่เปี่ยมด้วยคุณค่าอเนก
อนนัต์น�ามาซึง่ความผาสกุของราษฎร อกีทัง้พระราช
จริยวัตรอันงดงามที่เป็นแบบอย่างให้พสกนิกรตาม
รอยพระยุคลบาทได้ ดังนี้ 

น้อมน�าพระบรมราโชวาทและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ตลอด
ระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดชทรงครองแผ่นดินเป็นพระมหากษัตริย์
รชักาลที ่๙ แห่งราชวงศ์จกัรไีด้พระราชทานพระบรม
ราโชวาทให้แก่ปวงชนชาวไทยนานัปการ ล้วนแต่
เป็นข้อคิดอันทรงคุณค่า เพื่อให้ปวงประชาได้
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม ในคราวที่
ประเทศชาติประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจพระองค์
ได้พระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางให้ประชาชนในทกุระดบั ทกุสาขาอาชพี ทกุ
เชื้อชาติได้ด�าเนินชีวิตแบบพอประมาณ มีเหตุผล มี
ความพอเพียง และพร้อมรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งต้องอาศัยความเพียร ความรอบรู้ 
รอบคอบ และระมดัระวงั ในการวางแผนและด�าเนนิ
การทุกขั้นตอน หากคนไทยได้น้อมน�าพระบรม
ราโชวาทและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ย่อมท�าให้ชีวิตสงบสุขร่มเย็น

ใฝ่เรยีนรูห้ลกัการทรงงาน พระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงงานโดยยึด
หลักทางสายกลางที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคม
ไทย และสามารถปฏิบัติได้จริง โดยทรงเน้น “การ
พัฒนาคน” และยึดหลักผลประโยชน์ของส่วนรวม 
และการมีส่วนร่วมตัดสินใจของประชาชน ตลอดจน
ภูมิสังคมที่ค�านึงความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ 
โดยรูจ้กัประมาณตน ด�าเนนิงานด้วยความเรยีบง่าย 
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ประหยัด ซื่อสัตย์ รอบคอบ ระมัดระวัง ท�าตาม
ล�าดบัขัน้ ทัง้นีอ้าศยัความเข้าใจ เข้าถงึ พฒันา และ
การรู้ รัก สามคัค ีของทกุฝ่าย ย่อมส่งผลให้ประชาชน
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้ทั้งเรื่อง
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ตลอด
จนมีทรัพยากรธรรมชาติใช้อย่างยั่งยืน อันน�าไปสู่
สังคมที่เข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

สืบสานโครงการพระราชด�าริ พระองค์ได้
พระราชทานแนวพระราชด�าริเพื่อช่วยเหลือและ
บรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้แก่พสกนิกรชาว
ไทยในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมาตลอดระยะ
เวลาแห่งการครองราชย์ ส่งผลให้มโีครงการอนัเนือ่ง
มาจากพระราชด�าริ กระจายอยู่ท่ัวทุกภูมิภาคของ
ประเทศกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ล้วนก่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุแก่ราษฎรอย่างหาท่ีสดุมไิด้ พสกนกิร
ไทยควรร่วมใจน้อมน�าโครงการพระราชด�าริต่าง ๆ 
ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมและน�าผลส�าเร็จที่ได้เผย
แพร่ประชาสัมพันธ์ไปสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
รอบตัวต่อไป เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะช่วยสานต่อ
แนวพระราชด�าร ิเพือ่สร้างประโยชน์สขุแก่ประชาชน
และประเทศชาติต่อไป

ตรองตริการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม คนในชาติต้องตระหนักในความ
ส�าคัญและคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม เพื่อปกป้องคุ ้มครองและควบคุมไม่ให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกท�าลายจน
สูญสลาย หรือแปรสภาพไป การดูแลรักษาสิ่ง
แวดล้อมเป็นภารกิจที่ส�าคัญยิ่งที่ประชาชนทุกคน
ต้องให้ความร่วมมือและเอาใจใส่ไม่ให้ผู ้ใดมา
ท�าลายสิ่งแวดล้อม อันจะมีผลกระทบต่อคน สัตว์ 
พืช และสภาพแวดล้อม รวมทั้งต้องร่วมกันดูแล 
รักษาและป้องกันไม่ให้ป่าไม้ แร่ธาตุ น�้ามัน ภูเขา 
แม่น�้า ล�าคลอง และสิ่งแวดล้อมถูกท�าลาย ช่วยกัน
รักษาให้คงอยู่และพัฒนาและยั่งยืนสืบไป 

พร้อมใจกันท�าหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด 
หน้าที่เป็นกิจที่ต้องท�า ควรท�า หรือภาระรับผิดชอบ
ของบุคคลที่จะต ้องปฏิ บั ติ  ถ ้าท�าก็จะก ่อเกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว หรือสังคมส่วนรวม 
หากคนในสังคมตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่จะต้อง
ปฏิบัติ และมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยความ
รับผิดชอบอย่างเต็มที่  สอดคล้องกับหลักธรรม 
วัฒนธรรมประเพณี และบทบาททางสังคมที่ตน
ด�ารงอยูย่่อมก่อให้เกดิประสทิธภิาพและได้ประโยชน์
ทัง้ในส่วนตนและสงัคม เมือ่สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด้
อย่างถูกต้องสมบูรณ์ย่อมเกิดความภาคภูมิใจและ
เกิดผลดีทั้งต่อตนเองและประเทศชาติ

แม้ว่าวันนี้ประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสู ่ยุค 
ไทยแลนด์ ๔.๐ แต่ทว่าประชาชนชาวไทยได้ตาม
รอยพระยุคลบาทศาสตร์แห่งพระราชาด้วยการ
น้อมน�าพระบรมราโชวาทและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใฝ่เรียนรู้หลัก
การทรงงาน สบืสานโครงการพระราชด�าร ิตรอง
ตริการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม พร้อมใจกนัท�าหน้าทีข่องตนให้ดทีีส่ดุ 
ประเทศชาติสงบสุขและพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน
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วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นวันที่ปวงชนชาวไทย
ต้องจดจ�าไปตราบนานเท่านาน คนไทยไม่ว่าจะอยู่ ณ แห่ง
ใดต่างร�่าไห้น�้าตาไหลนองท่วมแผ่นดินราวกับสูญสิ้นทุกสิ่ง
ในชีวิต ดวงใจทุกดวงโศกาอาดูรต่อการเสด็จสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรง
เป็นอัจฉริยกษัตริย์ที่เพียบพร้อมด้วยพระราชจริยวัตรอัน
งดงาม ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของราษฎรและ
ประเทศชาติ ทรงประพฤติพระองค์เป็นแบบอย่างให้คนใน
ชาติได้เดินตามรอยพระยุคลบาท

ธ เสด็จสู่สวรรคำลัย น�้ำตำไทยท่วมท้นธรณินทร์ 
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14 เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๕ เดือน กันยายน - ตุลาคม ๒๕๕๙  

สังคมไทยวันนี้ประจักษ์ชัดแล้วว่า สิ่งที่พระ
นวมราชปราชญ์แห่งแผ่นดินพระราชทานให้ราษฎร
ไม่ว่าจะเป็นหลักการด�าเนินชีวิต หลักการทรงงาน 
และพระราชจริยวัตรที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาได้
บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมแก่ราษฎรของพระองค์ 
ผู้เขียนเป็นผู้โชคดีคนหน่ึงท่ีได้มีโอกาสเดินทางไป
ถวายราชสกัการะพระบรมศพในวนัทีข่บวนพระบรม
ศพเคลื่อนออกจากโรงพยาบาลศิริราช ประชาชนทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ัวทุกสารทิศพร้อมใจ
กันสวมชุดด�ามาร่วมแสดงความอาลัยอย่างเนือง

แน่น ไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่จะเบียดเสียดผู้คนนับแสน
ไปหาพื้นที่ยืนบริเวณที่คิดว่า พอจะมองเห็นขบวน
พระบรมศพลิบ ๆ ก็ยังดี แต่ด้วยความเพียรอย่าง
สงูส่งจงึค่อย ๆ แทรกตวัฝ่าฝงูชนจนหาทีย่นืได้ส�าเรจ็
แถวเชิงสะพานพระปิ่นเกล้า ฝั่งสนามหลวง ในวัน
นั้นได้เห็นความมีน�้าใจของคนไทยหัวใจรักในหลวง 
เช่น มอเตอร์ไซค์จติอาสารบัส่งฟร ีการแจกพระบรม
ฉายาลักษณ์เพื่อให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและ
เป็นสิริมงคล การแจกแอมโมเนีย การแจกน�้าดื่ม 
การเดินทางต้ังแต่เช้ามืดของผู้คนที่มาจับจองที่นั่ง
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15เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๕ เดือน กันยายน - ตุลาคม ๒๕๕๙  

หวังจะได้เห็นขบวนรถเคลื่อนพระบรมศพอย่างใกล้
ชิดที่สุด การเคารพกฎกติกาโดยคนอยู่หน้าต้องนั่ง
เพื่อให้คนอยู่หลังได้เห็นบ้าง มีการตะโกนบอกต่อ
กันเป็นระยะ พอคนหน้าปฏิบัติตามกติกาคนหลังก็
ปรบมือดัง ๆ บางคร้ังแถมด้วยการเปล่งเสียง
ขอบคุณ ฯลฯ

 เม่ือขบวนรถพระบรมศพเคลื่อนผ่านพสก
นิกรต่างร�่าไห้ น�้าตานองหน้า บ้างน�าพระบรม
ฉายาลักษณ์ไปแนบกับอกด้วยความจงรักภักดี 
หลายคนพยายามฝืนกลั้นน�้าตาไว้แต่ในที่สุดน�้าตา

ก็เอ่อล้นไหลออกมา บ้างก็พนมมือสงบนิ่งสายตา
จดจ่ออยู่กับขบวนรถพระบรมศพด้วยความอาลัย
อย่างสุดซึ้ง ขบวนรถได้เคลื่อนไปอย่างช้า ๆ ตลอด
เส้นทางตั้งแต่โรงพยาบาลศิริราชจนถึงพระบรม
มหาราชวัง หลังจากนั้นประชาชนที่แน่นขนัดอยู่ก็
เริ่มทยอยกันหลั่งไหลไปตามเส้นทางเคลื่อนขบวน
พระบรมศพเริ่มมุ่งหน้าไปที่พระบรมมหาราชวัง แม้
ไม่ได้เข้าไปถวายน�้าสรงพระบรมศพก็ขอได้มองเห็น
ก�าแพงพระบรมมหาราชวังก็ยังดี 
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นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งที่ได้
พิสูจน์ให้เห็นว่า คนไทยรักในหลวงอย่างสูงส่ง มี
ความจงรักภักดีเหนือสิ่งอื่นใด การได้น้อมร�าลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัยในการ
เสด็จสู ่สวรรคาลัยคือ กิจกรรมรวมพลังร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมีที่ท้องสนามหลวง ผู้เขียนได้มี
โอกาสฝ่าคลื่นมหาชนอีกครั้งหนึ่ง ท�าให้ได้เห็นพลัง
แห่งความรักของคนไทยและพลังแห่งความภักดีที่มี
ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช รวมทั้งพลังแห่งคุณความดีทั้งปวงที่พระองค์

พระราชทานให้แก่คนไทยทั้งชาติตลอดระยะเวลา  
ที่ทรงเป็นพระนวมราชปราชญ์แห่งแผ่นดิน 

วันนั้นตั้งแต่เช้าตรู่มีผู้คนสวมเสื้อชุดด�าเดิน
ทางมาจากทั่วทุกสารทิศจับจองที่นั่งในท้องสนาม
หลวงเตรียมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ผู้เขียน
เดินทางไปตอนสาย ๆ ตลอดเส้นทางเป็นเสมอืนเส้น
ทางแห่งความดี มีคนแจกน�้าดื่ม ลูกอม ยาลม      
ยาหอม ยาดม ยาหม่อง มีจิตอาสาถือถุงด�าคอย      
รับขยะจากผู้คนที่มาร่วมงาน จิตอาสาคัดแยกขยะ    
จิตอาสาช่วยถ่ายรูปให้แก ่ผู ้ต ้องการเก็บภาพ
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บรรยากาศ แห่งความทรงจ�าโดยยนือยูบ่นกระบะรถ 
ท�าหน้าที่รับส่งกล้องหรืออุปกรณ์ถ่ายภาพกันอย่าง
ไม่ขาดสายระหว่างผู ้เดินทางมาร่วมแสดงความ
อาลยักับผูท้ีเ่ป็นจติอาสาสร้างความประทบัใจให้คน
ไทยด้วยกัน 

กว่าที่ผู ้ เขียนจะเบียดเสียดแหวกฝูงชนที่
แน่นขนัดไปหาจุดยืนร ้องเพลงใช้เวลานานพอ
สมควร คนท่ีมารอนานจนเป็นลมก็ใส่เปลหามกัน
ออกมา บางช่วงเวลาทีไ่ม่มช่ีองทางเดนิเหลอือยูก่ไ็ด้

ยินเสียงประกาศให้ส่งต่อผู้ป่วยกันไปเป็นทอด ๆ ไป 
ทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้พูดเป็นเสียงเดียวกัน
ว่า พวกเรามาด้วยใจ ในหลวงทรงงานเพื่อประเทศ
ชาติและประชาชนมามากเหลือเกิน การที่คนไทย
นับแสนได้มารวมพลังในวันนั้นก็ไม่อาจเทียบกับ
พระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชน
ชาวไทย แม้ว่าพระองค์ได้เสด็จสูส่วรรคาลยั หากแต่
พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้ได้จารึกไว้ในใจ
พสกนิกรและประวัติศาสตร์ชาติไทยตราบนิรันดร์ 

จิตอาสาที่ช่วยถ่ายภาพให้ผู้ที่เดินทางมาแสดงความอาลัย
ยืนบนรถกระบะ

ผู้เขียนได้เป็นเสียงหนึ่งในกิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญ
พระบารมี ที่สนามหลวง เมื่อ ๒๒ ต.ค. ๕๙
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ที่มาของภาพ
http://socialnews.teenee.com, http://oknation.nationtv.tv, http://www.matichon.co.th

http://news.mthai.com, http://www.ddproperty.com, http://www.thansettakij.com
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ปวงประชาเป็นสขุศานต์

ร้อยโทหญิง อ�ำภำ  ชำ่งเกวียน : ผู้เขียน

เสนาศึกษา

“ร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมเรียนรู้ น�ำสังคมสู่ควำม
ร่มเย็นเป็นสุขอย่ำงยั่งยืน” คงเป็นค�ำนิยำมที่อธิบำย
วถิชีวีติของคนในชมุชนชำยขอบจงัหวดันครรำชสมีำ
แห่งนี้ได้เป็นอย่ำงดี  หมู่บ้ำนหนองกระทุ่ม หมู่บ้ำน
หนองบัวสะอำด และหมู่บ้ำนป่ำตองเป็น ๓ หมู่บ้ำน
ในพืน้ทีต่�ำบลหนองบวัสะอำด อ�ำเภอบวัใหญ่ จงัหวดั
นครรำชสีมำ ชำวบ้ำนส่วนใหญ่ที่นี่ประกอบอำชีพ
เกษตรกรรม ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และท�ำนำ ยึดวิถี
เกษตรพืน้บ้ำนควบคูกั่บกำรท�ำกำรเกษตรผสมผสำน
ตำมแนวพระรำชด�ำริ โดยน้อมน�ำหลักปรัชญำ
เศรษฐกจิพอเพยีงของพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั
มำเป็นแนวทำงในกำรด�ำเนนิชวีติ ด้วยหลกัควำมพอ
ประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน มีควำมรู้คู่คุณธรรม
อันจะท�ำให้ชุมชนเข้มแข็ง มีควำมพอกินพอใช้ใน
ครัวเรือน ไม่ฟุ่มเฟือย พึ่งตนเองได้และขยำยผลไป
สู่บ้ำนใกล้เรือนเคียงตลอดจนชุมชนและสังคม

ในอดีตชุมชนแห่งน้ีมีกำรตัดต้นไม้จำกป่ำ 
“โสกบก” (โสก ภำษำอีสำน หมำยถึง บ่อน�้ำตำม

ธรรมชำติ และ บก หมำยถึง ลดลง) ซึ่งเป็นป่ำแห่ง
เดียวของชุมชน ชำวบ้ำนได้น�ำไม้ไปเผำถ่ำนเพื่อใช้
เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือนและเพื่อขำยเป็นรำยได้
เสรมิให้แก่ครอบครวั เมือ่ต่ำงคนต่ำงตัดต้นไม้จงึเริม่
ร่อยหรอ เห็ดธรรมชำติจำกป่ำที่ชำวบ้ำนเคยเก็บไป
ประกอบอำหำรก็ลดน้อยลงเนื่องจำกพื้นดินขำด
ควำมชุ่มชื่น  หน่อไม้ไม่แตกหน่อเหมือนอย่ำงเคย 
ในฤดูร้อนมกัเกดิไฟไหม้ป่ำอยูบ่่อยครัง้ โสกบกทีเ่คย
อดุมสมบรูณ์จงึกลำยเป็นป่ำเสือ่มโทรมทีไ่ม่สำมำรถ
ให้ประโยชน์แก่ชำวบ้ำนได้เหมือนแต่ก่อน  

ในขณะที่ป่ำโสกบกเสื่อมโทรม เด็กรุ่นใหม่ที่
เตบิโตขึน้พร้อมกบัควำมทนัสมยักย็ิง่ห่ำงไกลจำกป่ำ
ชมุชนมำกขึน้ จนกระทัง่วนัหนึง่ผูน้�ำชมุชนได้เลง็เหน็
ถึงควำมส�ำคัญของกำรฟื้นฟูป่ำเพื่อกำรใช้สอยร่วม
กนัอย่ำงยัง่ยนื ตำมแนวพระรำชด�ำริพระบำทสมเดจ็
พระเจ้ำอยู ่หัวได้ พระองค์มีพระรำชด�ำริเรื่อง
ประโยชน์ของป่ำกับมนุษย์มีใจควำมว่ำ ป่ำไม้
นั้นอ�ำนวยประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งทำงตรงและ

ทรพัย์ในดนิถิน่ “ทุม่ บวั ตอง” 
สุขใดไหนเล่า เท่าสุขอย่างพอเพียง 

ตามรอยพระราชด�าริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บ้ำน วัด โรงเรียน ร่วมกันปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่ำโสกบก        
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๕๙ 
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ทำงอ้อม ช่วยควบคมุสภำพดนิฟ้ำอำกำศ รกัษำ
ต้นน�ำ้ล�ำธำร พนัธุพ์ฤกษชำติและสตัว์ป่ำ มนษุย์
สำมำรถเก็บของป่ำ แปรรูปผลิตภัณฑ์จำกไม้ 
และยังสำมำรถใช้ป่ำเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้  

กำรประชมุในแต่ละครัง้ผูใ้หญ่บ้ำนจงึรณรงค์
ให้ลูกบ้ำนตระหนักถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงป่ำกับ
ชุมชน ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงข้อเสียหำกปล่อยโสกบก
เป็นป่ำร้ำงไร้ประโยชน์ ในระยะแรกได้รวบรวมลูก
บ้ำนที่ตั้งใจจะพลิกฟื้นคืนป่ำให้แก่ชุมชน ให้พำกัน
หยิบจอบหยิบเสียมช่วยกันขุดหลุมปลูกต้นไม้
ทดแทนต้นที่ถูกตัดหรือถูกไฟไหม้ เมื่อชำวบ้ำนกลุ่ม
นั้นได้เข้ำไปสัมผัสกับป่ำจึงเริ่มซึมซำบเข้ำใจและ
เกิดควำมรักควำมหวงแหนป่ำมำกขึ้น ประกอบกับ
ได้ปรำชญ์ชำวบ้ำนคอยให้ควำมรู้เรื่องกำรปลูกป่ำ 
๓  อย่ำง ได้ประโยชน์ ๔ อย่ำง ตำมแนวพระรำชด�ำริ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ป่ำ ๓ อย่ำง คือ กำร
ปลูกไม้ใช้สอย ไม้กินได้ และไม้เศรษฐกิจ ส่วน
ประโยชน์ ๔ อย่ำง หมำยถึง ประโยชน์ด้ำนกำร
ชลประทำน กำรดูดซับน�้ำ อุดช่วงไหล่ตำมร่องห้วย
โดยรับน�้ำฝนอย่ำงเดียว และกำรอนุรักษ์ดินและน�้ำ 

เมือ่ชำวบ้ำนกลุม่แรกมคีวำม
เข้ำใจจึงเริ่มขยำยผลไปสู่คนอื่น ๆ 
ในชุมชน ปัจจุบันมีจ�ำนวนผู ้ เข ้ำ  
ร่วมกิจกรรมกำรปลูกป่ำในแต่ ละ
คร้ังกว่ำ ๑,๐๐๐ คน บำงปีทำงวดัป่ำ
หนองกระทุ่มได้จัดผ้ำป่ำต้นไม้ เพ่ือ

แหล่งเรียนรู้ชุมชน สวนตำเลิศ สถำนที่จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
แบบบูรณำกำรระหว่ำงกำรศึกษำกับชีวิต 

ให้ชำวบ้ำนน�ำต้นไม้มำบริจำคเป็นกำรท�ำทำนอีก  
วิธีหนึ่ง โดยก�ำหนดว่ำต้นไม้ที่บริจำคจะต้องเป็นต้น
ทีโ่ตพอหรอืรอดตำยแล้ว เช่น ต้นแคนำ ต้นทองกวำว 
ต้นชมพูพันทิพย์ เป็นต้น ในช่วง ๖ ปีที่ผ่ำนมำ ได้
ด�ำเนนิกำรมำอย่ำงต่อเนือ่งโดยปลกูในวนัส�ำคญั คอื 
วนัเฉลมิพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่วั
และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ ซึ่งจัด
ขึ้นโดยองค์กรส่วนท้องถิ่นร่วมกับวัด โรงเรียน และ   
ชำวบ้ำน ป่ำโสกบกทกุวนันีจ้งึกลบัมำสมบูรณ์อกีครัง้ 
ชำวบ้ำนได้กลับมำใช้ประโยชน์ เก็บเห็ด เก็บผัก
หวำน หำหน่อไม้ ได้ฟืน ได้กบ ได้น�้ำผึ้งป่ำ ฯลฯ ซึ่ง
เป็นสนิค้ำไม่ต้องซือ้หำ ถอืว่ำเป็นกำรสร้ำงภูมคุ้ิมกนั
ที่ดีให้แก่ชุมชนที่ท�ำให้ป่ำกลับมำมีคุณค่ำอีกครั้ง 

ป่ำโสกบกนอกจำกเป็นแหล่งอำหำรของ  
ชำวบ้ำนแล้ว ยังเป็นแหล่งเรียนรู ้ทำงธรรมชำติ
ส�ำหรบัเด็กนกัเรยีนโรงเรยีนบ้ำนหนองกระทุม่ นบัว่ำ
เป็นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตธรรมชำติ 
และควำมเป็นอยู่ของผู้เรียนโดยแท้จริง ผู้เขียนได้
สอบถำมผูอ้�ำนวยกำรโรงเรียน นำยบุญเทยีม โทแหล่ง 
ถึงแนวคิดกำรน�ำนักเรียนไปเรียนรู้ยังป่ำชุมชน ท่ำน
กล่ำวว่ำ กำรส่งเสริมชุมชนให้รักถิ่นฐำนบ้ำนเกิด
ไม่ใช่แค่เพียงกำรชักชวนชำวบ้ำนรุ่นพ่อแม่ให้รู้จัก
รักษำทรัพยำกรหรือประกอบอำชีพด้วยภูมิปัญญำ
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โดยไม่ทิ้งถิ่นฐำนเท่ำนั้น ยังจะต้องปลูกฝังควำม
ส�ำนึกรักนี้ไปยังลูกหลำน เมื่อยำมท่ีเขำเรียนจบให้
เขำได้ตระหนกัถงึคณุค่ำของป่ำไม้ ห้วย หนอง ท้องนำ
ที่ดูแลหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนมำตั้งแต่รุ่นปู่ย่ำ ตำยำย 
จนถึงปัจจุบัน และให้เขำอยำกกลับมำพัฒนำ    
บ้ำนเกิดเมืองนอนตำมควำมถนัดตำมก�ำลังควำม
สำมำรถของเขำ 

ทำงโรงเรียนได้น�ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอ
เพยีงมำเป็นแนวทำงในกำรด�ำเนนิงำนโครงกำรและ
กิจกรรมตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประหยัดอดออม ไม่ฟุ้งเฟ้อ 
รู้จักหำรำยได้ ลดรำยจ่ำยครอบครัว อันจะเป็นผลดี
เมื่อเติบใหญ่เป็นก�ำลังของชำติในอนำคต โครงกำร
ที่โรงเรียนจัดขึ้น ได้แก่ โครงกำรธนำคำรเพชรพลอย 
(ขยะ) โครงกำรปลกูมะละกอรอบรัว้โรงเรยีน โครงกำร
เลีย้งปลำดกุ โครงกำรปลกูไผ่หวำน สหกรณ์โรงเรยีน 
และกิจกรรมปลูกผักเพื่ออำหำรกลำงวัน 

นอกจำกน้ีแล้วโรงเรียนยังมีกิจกรรมกำร
เรียนรู้แบบบูรณำกำร ๕ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ได้แก่ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย กลุ่มสำระกำรเรียน
รู้วิทยำศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้คณิตศำสตร์  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ และกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ในระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่ ๕ โดยคุณครูได้พำนักเรียนปั่น

จักรยำนไปศึกษำแหล่งเรียนรู้ชุมชนอีกแห่งหนึ่งซึ่ง
เด็ก ๆ เรียกกันว่ำ “สวนตำเลิศ” กิจกรรมกำรเรียน
รู้ เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลำ ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ น. ตลอดทั้ง
วันเป็นกิจกรรมที่เน้นกำรปฏิบัติ ในช่วงเช้ำคุณตำ
เลิศเจ้ำของสวนจะเป็นผู้บรรยำยให้เด็ก ๆ ทรำบถึง
ควำมส�ำคัญของต้นไม้ แนวคิดและกำรเริ่มต้น
ท�ำกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อกำรกินอยู่อย่ำงพอ
เพียงตำมแนวพระรำชด�ำริ หลังจำกนั้นเด็ก ๆ เดิน
ชมสวน เรียนรู้ต้นไม้ในท้องถิ่น และลงมือผสมดิน
เตรยีมเพำะเมลด็พนัธุ ์คณุตำสอนให้ปลกูไม้ ๒ ชนดิ 
ในถุงเพำะกล้ำไม้ ๑ ถุง คุณตำให้เหตุผลว่ำพันธุ์ไม้
แต่ละชนดิใช้เวลำในกำรเจรญิเตบิโตแตกต่ำงกนั ดงั
นั้นจึงสำมำรถปลูกทั้งพริกซึ่งเป็นพืชอำยุสั้น และ
น้อยหน่ำหรือขนุนซึ่งเป็นพืชยืนต้นในถุงเดียวกันได้ 
ถอืเป็นกำรใช้ทรพัยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและเกดิประโยชน์
สูงสุด นักเรียนสนุกสนำนกับกำรเพำะกล้ำไม้โดย
คุณตำมอบเป็นของขวัญน�ำกลับบ้ำนคนละ ๑ ถุง 
ก่อนเวลำอำหำรกลำงวันคุณตำให้เด็ก ๆ แบ่งกลุ่ม
ท�ำอำหำรพืน้บ้ำน ๕ อย่ำง คือ แกงปลำ ปลำดุกย่ำง 
ส้มต�ำ และย�ำไข่มดแดง ส่วนอำหำรหวำนคอื บวดมัน 
คุณตำบอกว่ำสิ่งเดียวที่เรำต้องซื้อส�ำหรับอำหำรมื้อ
นี้คือน�้ำตำล ที่เหลือเด็ก ๆ สำมำรถแยกย้ำยไปเก็บ
ได้ในสวน ชำวบ้ำนเมื่อทรำบว่ำนักเรียนจะมำเรียน
ที่สวนตำเลิศก็เตรียมอุปกรณ์ออกมำช่วยสอนวิธี

โครงกำรธนำคำรเพชรพลอย (ขยะ) และกิจกรรมปลูกผักเพื่ออำหำรกลำงวัน 
ส่งเสริมควำมพอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตนเอง
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แหย่ไข่มดแดง สอนวิธีจับปลำให้แก่เด็ก ๆ และวิธี
ประกอบอำหำรแบบอีสำนพื้นถิ่น

เมื่อถึงเวลำอำหำรกลำงวัน มีอำหำรเพิ่มมำ 
๑ อย่ำง คือ กุ้งทอด ซึ่งติดมำกับสวิงช้อนปลำในบ่อ 
กำรรับประทำนอำหำรร่วมกันระหว่ำง ผู้อ�ำนวยกำร 
ครู นักเรียน และชำวบ้ำนในวันน้ันสะท้อนภำพ
ควำมสำมัคคีของคนในชุมชน กำรพึ่งพำอำศัยกัน
ระหว่ำงบ้ำนกับโรงเรียนแสดงให้เห็นว่ำกำรศึกษำ
กับกำรด�ำรงชีวิตเป็นสิ่งเดียวกัน กำรเรียนรู้ในช่วง
เช้ำเป็นกำรเรียนรู้จำกกำรลงมือปฏิบัติ มีกำรสอด
แทรกค่ำนิยมควำมรักถิ่นให้เด็ก ๆ ได้เติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่รู้จักตนเอง รู้จักชุมชน รู้จักสังคมท่ีตนอำศัย 
รู้จักวิถีชวิีตด้ังเดมิ และกำรไม่หลงใหลไปตำมกระแส
วัฒนธรรมควำมเป็นอยู่สมัยใหม่ ท�ำให้ชีวิตมีจุดยืน 
พึ่งพำตนเองได้ ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นสิ่งที่สร้ำงควำม
สุขตำมอัตภำพของคนไทยเสมอมำ  

คุณตำบุญเลศิ  ประสทิธ์ินอก ปรำชญ์ชำวบ้ำน
วัย ๖๕ ปี ได้เล่ำถึงที่มำของสวนตำเลิศว่ำ แต่เดิม
พืน้ทีส่วนนัน้เป็นนำข้ำวท้ังหมดจ�ำนวน ๓๒ ไร่ ๒ งำน 
แต่ได้ผลผลิตไม่ค่อยดีนัก บำงปีไม่เพียงพอต่อกำร
บริโภคเนื่องจำกนำเป็นดินเค็มและประสบปัญหำ
ภัยแล้ง จึงเกิดแนวควำมคิดในกำรสร้ำงแหล่งน�้ำใน
ไร่นำขึ้นก่อน สมัยนั้นตำเป็นผู้ใหญ่บ้ำนมีโครงกำร
ให้ไปอบรมศึกษำดูงำนด้ำนกำรเกษตร ที่ศูนย์กำร

เรียนรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริพระบำทสมเด็จพระเจ้ำ 
อยู่หัวทำงภำคเหนือ เป็นเวลำ ๑ สัปดำห์ เมื่อกลับ
มำจึงได้ลงมือท�ำอย่ำงจริงจัง เริ่มจำกกำรขุดบ่อกัก
เก็บน�้ำ หลังจำกนั้นจึงเริ่มปลูกป่ำ จัดสรรที่ดินออก
เป็น ๔ ส่วน ตำมแนวทำงเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่เพิ่ม
เติมคือกำรปลูกป่ำในวันส�ำคัญต่ำง ๆ ตลอดทั้งปี 
ท�ำให้มีป่ำเป็นแหล่งอำหำรที่ปลอดภัยอยู่รอบบ้ำน
และที่นำ  

คุณตำบุญเลิศเป็นชำวนำคนแรก ๆ ของ
ชุมชนที่หันมำท�ำเกษตรทฤษฎีใหม่ตำมแนวพระ
รำชด�ำริพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ตำเล่ำว่ำกำร
ขดุสระในทุง่นำและปลกูสวนป่ำระยะแรกนัน้ต้องใช้
ควำมอดทนสูงเพรำะต้องทะเลำะกับภรรยำและ
แม่ยำยด้วยควำมเข้ำใจที่ไม่ตรงกัน ชำวบ้ำนส่วน
ใหญ่ยังให้ควำมส�ำคัญกับกำรท�ำเกษตรเชิงเดี่ยวคือ
กำรปลูกข้ำว โดยมีควำมเชื่อว่ำกำรท�ำนำปลูกข้ำว
มำก ๆ จะสร้ำงรำยได้เพิ่มขึ้น บำงคนก็ว่ำตำเป็นคน
บ้ำที่ขุดบ่อกลำงไร่นำซ�้ำยังเอำพื้นที่นำมำปลูกป่ำ 
ซึ่งมองไม่เห็นควำมเป็นไปได้ ด้วยศรัทธำและคิด
เสมอว่ำในหลวงท่ำนทรงคิดมำอย่ำงรอบคอบแล้ว
จึงได้ทรงชี้แนะแนวทำงช่วยเหลือประชำชนให้พ้น
จำกควำมทุกข์ยำก จึงมีควำมต้ังใจเพียรทดลองท�ำ
เกษตรทฤษฎีใหม่ คุณตำเริ่มย ้ำยที่อยู ่จำกใน
หมู่บ้ำนมำอยู ่ทุ ่งนำ หลังจำกกำรเพียรพยำยำม 

คุณตำบุญเลิศ  ประสิทธิ์นอก เจำ้ของสวนตำเลิศแหล่งเรียนรู้ชุมชน “ทุ่ม บัว ตอง” 
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อดทน เอำใจใส่ อยู่หลำยปีต้นไม้ของตำก็เริ่มผลิ
ดอกออกผล เมื่อมีมำกจนเหลือตำก็น�ำไปแจกจ่ำย
ชำวบ้ำน ด�ำเนินชีวิตตำมแนวพระรำชด�ำริ ปลูกทุก
อย่ำงที่กิน กินทุกอย่ำงที่ปลูก พึ่งตนเอง สมถะและ
ไม่ท�ำอะไรเกินตัว เป็นหนทำงไปสู่ควำมสุขบนพ้ืน
ฐำนควำมพอเพียง 

สวนของตำเลิศน้ันตั้งอยู่เลขที่ ๒๕ หมู่ที่ ๑ 
ต�ำบลหนองบัวสะอำด อ�ำเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครรำชสีมำ มีกำรแบ่งพื้นที่ส�ำหรับใช้เป็นแหล่งน�้ำ 
๙ ไร่ ท�ำนำ ๙ ไร่ ป่ำและไม้ยืนต้น ๙ ไร่ ปศุสัตว์อีก 
๕ ไร่ และที่อยู่อำศัยอีก ๒ งำน ขุดบ่อหลัก ๆ ไว้ ๒ 
บ่อ บ่อแรกส�ำหรับอุปโภค อีกหน่ึงบ่อส�ำหรับเลี้ยง
ปลำ บ่อเลี้ยงปลำนั้นอยู่ติดกับคลองยำวไปตำม
แปลงนำไว้ส�ำหรับให้น�้ำนำข้ำว ข้ำวที่ตำปลูกเป็น
ข้ำวเหนยีวซึง่ถอืเป็นอำหำรหลกัของคนอสีำน ต่อมำ
มีกำรปลูกข้ำวไรซ์เบอรี่และข้ำวเหนียวอำยุสั้นเสริม 
สมัยก่อนตำขำยเฉพำะข้ำวเปลือกปัจจุบันหันมำ
ขำยข้ำวสำรประกอบด้วย โดยเน้นกำรปลกูข้ำวแบบ
ปลอดสำรพิษไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและยำฆ่ำแมลง มีกำร
ปลูกถ่ัวเพื่อบ�ำรุงดิน และหมักปุ๋ยมูลโคไว้ใส่นำข้ำว
เอง ส่วนสวนป่ำของตำนั้นปลูกไม้ยืนต้น เช่น แต้ว 
น้อยหน่ำ มะม่วง ฝรัง่ ละมดุ เพกำ กระท้อน มะนำว 
ฯลฯ นอกจำกนั้นใต้ดินยังมีมันต่ำง ๆ และเสำวรส
เป็นพืชเครือขึ้นตำมต้นไม้ เมื่อสวนป่ำอุดมสมบูรณ์
มีควำมปลอดภัยก็เหมำะจะเป็นท่ีอยู่อำศัยของนก
กำ ในเวลำโพล้เพล้หำกแวะไปสวนตำเลิศก็จะเห็น
ฝูงนกจ�ำนวนมำกบินกลับรังเต็มท้องฟ้ำ นอกจำกนี้
แล้วสวนของตำยังมีกำรเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค ไก่ เป็ด 
ปลำดุก ปลำนิล และกบ ตำบอกว่ำเลี้ยงไว้เป็น
อำหำร เหลือกินแล้วจึงขำย ตำไม่ได้ให้คุณค่ำกับ
รำคำที่ได้จำกกำรขำยของในสวนเท่ำใดนัก บำงทีก็
กลัวว่ำเด็ก ๆ จะเข้ำใจผิด ว่ำกำรลงทุนท�ำเกษตร
มำก ๆ ขุดบ่อ ซื้อพันธุ์ต้นไม้  ซื้อพันธุ์สัตว์เยอะ ๆ 
จ้ำงแรงงำนหลำย ๆ คน จะท�ำให้ได้ผลผลิตมำก
ท�ำให้รวยเร็ว ตำอยำกให้ค่อย ๆ ท�ำ ท�ำเท่ำที่ท�ำไหว 

ท�ำเท่ำที่มีทุน มีแรง วันหนึ่งก็จะเห็นผลเหมือนอย่ำง
ที่ตำท�ำ 

นำดนิเค็มของคนบ้ำในวนันัน้ ตอนนีไ้ด้กลำย
เป็นแหล่งเรียนรู้ทำงกำรเกษตรท้ังในระดับต�ำบล
และอ�ำเภอ มีหน่วยงำนต่ำง ๆ เข้ำมำสนับสนุนให้
ควำมช่วยเหลอืมจีดักำรอบรมขยำยผลสูชุ่มชนอ่ืน ๆ  
พร้อมทั้งตั้งชื่อศูนย์ให้ เช่น ศูนย์เรียนรู้พัฒนำที่ดิน
ตำมแนวเศรษฐกจิพอเพยีง ศนูย์ถ่ำยทอดเทคโนโลย ี
และศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำ
เกษตร ปัจจุบันสวนตำเลิศได้จัดโครงกำรอบรมเผย
แพร่ควำมรู้ทำงกำรเกษตรให้แก่เกษตรกรที่มีควำม
สนใจหลำยต่อหลำยรุ ่น นอกจำกนี้คุณตำยังได้     
ไปบรรยำยพิเศษเพิ่มพูนควำมรู้ให้แก่ชำวบ้ำนใน
ละแวกใกล้เคียง ควำมส�ำเร็จของคุณตำบุญเลิศ 
ประสิทธิ์นอก จึงเป็นบทพิสูจน์ว่ำ “เกษตรทฤษฎี
ใหม่” และกำรใช้ชีวิตตำม “หลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพยีง” ของพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั สำมำรถ
น�ำมำปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อครอบครัว
และส่วนรวม หำกรู้จักประมำณตน อดทน ขยัน บน
พื้นฐำนควำมพอเพียงชีวิตก็เป็นสุขได้ตำมอัตภำพ 
มีควำมมั่นคงและยั่งยืนแบบวิถีไทย แม้โลกจะเกิด
ควำมเปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง
แวดล้อมอย่ำงไร ก็ไม่กระทบกระเทือนสั่นไหวไป
ตำมกระแสนั้น

แนวคิด ป่ำ ๓ อย่ำงประโยชน์ ๔ อย่ำง และ
เกษตรทฤษฎีใหม่ตำมแนวพระรำชด�ำริ ได้ท�ำให้ชำว
ชุมชน ทุ่ม บัว ตอง ด�ำรงชีวิตอย่ำงมีเหตุผล มีควำม
พอประมำณ มีภูมิคุ้มกัน ชำวบ้ำน วัด และโรงเรียน 
ต่ำงร่วมมอืร่วมใจกนัในกำรส่งเสรมิแลกเปลีย่นเรยีน
รู้ ร่วมคิดร่วมท�ำ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรักษำผล
ประโยชน์ของชุมชน  ท�ำให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็งพึ่ง
ตนเองได้อย่ำงยั่งยืน นับเป็นพระมหำกรุณำธิคุณที่
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวได้พระรำชทำนพระ
รำชด�ำริแนวทำงกำรด�ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกจิพอเพยีงนีแ้ก่พสกนกิรชำวไทย ซึง่เป็นหลกั
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กำรด�ำรงชีวิตที่เรียบง่ำยเหมำะสมกับสภำพสังคม
ไทย ชำวไทยจึงควรน้อมน�ำไปใช้ในกำรด�ำเนินชีวิต 
เพือ่เป็นฐำนหลกัอนัมัน่คงไม่ให้ไหลลูไ่ปตำมกระแส
สงัคมทีเ่ชีย่วกรำก น�ำควำมสขุมำสูส่งัคมอย่ำงยัง่ยนื 
สมดังพระรำชปณิธำนของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำ 
อยู่หัวที่พระรำชทำนพระรำชด�ำรัสไว้

 “...คนอื่นจะว่ำอย่ำงไรก็ช่ำงเขำ จะว่ำ
เมืองไทยล้ำสมัย ว่ำเมืองไทยเชย ว่ำเมืองไทย
ไม่มส่ิีงทีส่มยัใหม่ แต่เรำอยูพ่อมีพอกนิ และขอ
ให้ทุกคนมีควำมปรำรถนำที่จะให้เมืองไทย พอ
อยูพ่อกนิ มคีวำมสงบ และท�ำงำนตัง้จติอธษิฐำน

ตัง้ปณธิำน ในทำงนีท้ีจ่ะให้เมอืงไทยอยูแ่บบพอ
อยู่พอกิน ไม่ใช่ว่ำจะรุ่งเรืองอย่ำงยอด แต่ว่ำมี
ควำมพออยูพ่อกิน มคีวำมสงบ เปรยีบเทียบกบั
ประเทศอื่นๆ ถ้ำเรำรักษำควำมพออยู่พอกินน้ี
ได้ เรำก็จะยอดยิ่งยวดได้...” 

(พระรำชด�ำรัสพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
๔ ธันวำคม ๒๕๑๗)

 

ขอบคุณข้อมูลจำก

นำยบุญเลิศ  ประสิทธิ์นอก  สัมภำษณ์เมื่อวันที่ ๔ กันยำยน ๒๕๕๙

นำยบุญเทียม  โทแหล่ง  ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองกระทุ่ม สัมภำษณ์เมื่อวันที่ ๒ กันยำยน ๒๕๕๙

นำงอำภรรัตน์  เกศศรีพงษ์ศำ  ครูช�ำนำญกำรพิเศษโรงเรียนบ้ำนหนองกระทุ่ม (ภำพประกอบบทควำม)

 เทศบำลต�ำบลหนองบัวสะอำด อ�ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
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เสนาศึกษา

How can we love someone we had 
never met personally?

How can we… even revere him?
We were brainwashed, someone said.
Thailand is not a democratic country so 

we never knew otherwise, others commented.
Some, seeing us cry, even compared 

us to North Korea.
The strict Lese Majeste law, or as Thais 

know it as Law 112, forbids us from criticizing 
the royal family; Therefore, as many explained, 
we never really knew the truth or questioned 
our respect for the family.

Let me ask you some very simple ques-
tions.

Have you heard about Abraham Lincoln 
and his legacy? Do you respect him?

What about Nelson Mandela or Mahat-
ma Gandhi?

Did you understand when the people 
wept for their deaths?

 No, our King did not have to fight to 
free his race to have the same right as others 
in the society. But yes, he did fight, very hard, 
to free his people from starvation and poverty.

Though in different contexts, it is the 
same concept.

They Said We Were Brainwashed
October 21, 2016  Kalyakorn

เราสามารถรักคนที่เราไม่เคยเจอเลยได้
อย่างไร?

เราสามารถแม้กระทั่ง...เทิดทูนท่านได้
อย่างไร?

บางคนบอกว่า... เราถูกล้างสมอง
บางคนอธิบายว่า... กฎหมายหมิ่นพระบรม

เดชานุภาพ หรือที่คนไทยสมัยนี้เรียกกันสั้นๆ ว่า 
๑๑๒ ห้ามเราไม่ให้วิจารณ์พระราชวงศ์ ดังนั้น       
เราจึงไม่เคยรู้ความจริงและไม่เคยสงสัยในความ
เคารพที่เรามีให้กับพระราชวงศ์

 บางคนแสดงความคิดเห็นไว้ว่า... เพราะ
ประเทศไทยไม่มีประชาธิปไตย เราจึงไม่เคยรู้ว่ามี
ทางเลือกอ่ืน

บางคน... เมื่อเห็นว่าเราร้องไห้...ก็เอาเราไป
เปรียบกับเกาหลีเหนือ

ถ้าอย่างนั้น...ฉันขอถามกลับด้วยค�าถามที่
เรียบง่ายแล้วกัน

คุณเคยได้ยินเร่ืองของอับราฮัม ลินคอล์น 
และสิ่งที่เขาท�าไม? คุณเคารพเขาไหม?

แล้วเนลสัน แมนเดลล่า หรอื มหาตมะ คานธี 
ล่ะ? คุณเข้าใจเมื่อตอนที่เขาร้องไห้ให้กับการตาย
ของพวกเขาไหม?

ใช่ ในหลวงของเราไม่ได้ต่อสู้เพื่อปลดปล่อย
ชนชาติไทยให้เป็นอิสระเพื่อความเท่าเทียมในสังคม

แต่... ในหลวงของเราก็ทรงต่อสู้ อย่างหนัก
เสียด้วย เพื่อปลดปล่อยประชาชนของท่านจาก
ความหิวโหยและความยากจน

แม้จะเกดิขึน้ในบรบิททีต่่างกนัแต่มนัคอืเรือ่ง
เดียวกัน
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My name is Kalyakorn. I’m 33 years old, 
born and raised in Thailand. I consider myself 
a bilingual, spending my elementary years        
in a regular Thai school, then entered an inter-
national school for middle and high school         
diplomas. As a bilingual, who has deep interest 
in history, it’s fortunate that I’m able to access 
information and historical records in both Thai 
and English. In fact, my passion lead me to 
study the history of other civilisations, empires, 
and kingdoms even before I developed an  
interest in Thai history.

The four years in a Thai university made 
me realize how little I knew of my own country. 
Traveling to different places, mostly to rural 
areas, riding buses, sleeping in temples,          
eating non-luxurious meals, such as crispy  
cow skin with sticky rice, allowed me to see  
this country in a different light.

So, I started to look deeper into my 
home country. It was around the same time 
that I started to travel to our neighbouring 
countries. This made me realize that although 
we share very similar cultures and went through 
many similar events throughout the history, 
seeing the different outcomes of those chal-
lenging times between Thailand and other 
countries, I felt deep appreciation for whom 
had built this country to where it is now.

ฉันชื่อกัลยกร อายุ ๓๓ ปี เป็นคนที่เกิดและ
เติบโตในประเทศไทย ฉันมองว่าตัวเองเป็นคน ๒ 
ภาษา ด้วยความที่เรียนประถมในโรงเรียนไทย 
แล้วไปต่อชั้นมัธยมในโรงเรียนนานาชาติ ในฐานะ 
ที่ เป ็นคนสองภาษาและเป็นคนที่สนใจประวัติ 
ศาสตร์มาก ฉันจึงโชคดีมากที่สามารถเข้าถึงข้อมูล
และอ่านบันทึกทางประวัติศาสตร์ได้ทั้ง ๒ ภาษา 
ซึ่ง... บอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ท�าเสมอ ถ้าจะว่ากัน    
ตามตรง ฉันเริ่มจากการศึกษาประวัติศาสตร์ของ
อารยธรรมอื่นก่อนเสียด้วยซ�้า ก่อนที่จะเริ่มหันมา
สนใจศึกษาประวัติศาสตร์ไทย

ช่วงเวลา ๔ ปี ในรั้วมหาวิทยาลัยไทย ท�าให้
ฉันตระหนักว่า... ฉันรู้เร่ืองบ้านเมืองของตัวเองน้อย
เหลือเกิน การเดินทางไปในที่ต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ 
เป็นในถิ่นชนบท การต้องนั่งรถทัวร์ การต้องนอนใน
วัด การต้องทานอาหารพื้นบ้านที่ห่างไกลจากค�าว่า
หรูหรา เช่น การกินแคบควายกับข้าวเหนียว ท�าให้
ฉันเห็นประเทศนี้ในมุมที่ไม่เคยเห็น

ฉนัจงึเริม่หนัมากลบัมามองทีป่ระเทศอันเป็น
บ้านเกิดของตัวเอง ในเวลาเดียวกันนั้น ฉันก็เริ่มเดิน
ทางท่องเที่ยวในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีวัฒนธรรม
ที่ใกล้เคียงกัน และเคยได้ผ่านประสบการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์หลาย ๆ อย่างคล้ายกัน ฉันจึงได้เห็น
ความแตกต่างของแต่ละบา้นเมอืงทีฉ่นัได้ไปเหยยีบ 
และรู้สึกซาบซึ้งกับใครก็ตามที่ท�าให้ประเทศเรามา
ถึงจุดนี้ได้ในวันนี้

แต่ฉันพบว่าอดีตของเราไม่ได้สวยหรูอย่างที่
หลายคนพยายามท�าให้เราเชื่อ ฉันได้เรียนรู ้ว ่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ต้องเร่งรัด
ประเทศให้เข้าสู่การปฏิรูปครั้งใหญ่ เพื่อจะรอดพ้น
จากการถกูคกุคามจากประเทศตะวนัตก ซึง่ก�าลงัอยู่
ในช่วงล่าอาณานิคม
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Yet, I learned that our past is not as 
glorious as some tried to paint it to be. I learned 
that through difficult conditions and under 
threats, the country was rushed into great ref-
ormation, under King Chulalongkorn’s lead, to 
try to survive during the time Western countries 
were hunting for new colonies in Asia.

Studying from both English and Thai 
references, I saw there were a lot more dimen-
sions to the stories I’d heard since I was a 
child.

I learned that democracy was such a 
sweet and trendy ideology, but was forced 
upon Thais, through a coup, when its people 
were not ready as they were never educated 
to understand what democracy really meant.

I learned that many royal family mem-
bers had to flee the country or they would 
risk being put in jail.

I learned, from comparing the history of 
my country to that of other countries, that how 
King Ananda, and his brother, King Bhumibol, 
came to the throne may be unconventional.

Prince Ananda was a young boy with 
royal blood, living in Switzerland with his small 
family. His mother was a commoner and his 
father, who was a prince, had passed away. But 
as a grandson of King Chulalongkorn, he was 
pushed by the then government to rule Siam, 
now known as Thailand, believing he would 
be easily controlled as a young king. When he 
grew up, he started to realize that there was 
more to his job than being a puppet. So, he 
started to really work as a king even during a 
short visit to his country.

 

การศึกษาเรื่องราวจากทั้งภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย ท�าให้ฉันเห็นมิติที่ลึกซึ้งขึ้นในเรื่องราว
มากมายที่เคยได้ยินต้ังแต่ตอนยังเด็ก

ฉันได้เรียนรู ้ว่าประชาธิปไตยเป็นอุดมคติ     
ที่หวานหอมและสวยหรู แต่กลับถูกยัดเยียดให้คน
ไทยอย่างฉับพลันผ่านการปฏิวัติรัฐประหาร ในตอน
ที่คนยังไม่พร้อม และไม่เคยได้รับการศึกษาที่ถูก
ต้องเพื่อจะเข้าใจว่า ประชาธิปไตย คืออะไร

ฉันได้ค้นพบความจริงว่า พระบรมวงศานุ
วงศ์หลายพระองค์ต้องหนีออกจากประเทศ เพราะ
เสี่ยงเหลือเกินที่จะถูกจับขังหากอยู่ในประเทศไทย

ฉันยังได้เห็นความจริงผ่านการเปรียบเทียบ
กับประวัติศาสตร์ชาติอื่น ว่าการขึ้นครองราชย์ของ
ทั้งรัชกาลที่ ๘ และ รัชกาลที่ ๙ นั้น.... ไม่ใช่เรื่อง
ปกติ

รัชกาลที่ ๘ นั้นท่านเป็นเชื้อพระวงศ์ที่ยังเป็น
เด็กมาก ท่านใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายอยู่ในประเทศ    
สวิตเซอร์แลนด์กับครอบครัวเล็ก ๆ แม่ของท่านเป็น
คนธรรมดา พ่อของท่านซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์นั้นเสีย
ไปแล้ว ท่านทรงถูกรัฐบาลในยุคนั้นทูลเชิญขึ้นเป็น
กษัตริย์ปกครองประเทศ ด้วยหวังว่าน่าจะควบคุม
กษัตริย์ที่ยังเยาว์วัยได้ง่าย เมื่อท่านโตขึ้นและพบ
ว่าการเป็นกษัตรย์ินัน้มภีาระหน้าทีม่ากมายกว่าการ
เป็นแค่หุ่นเชิด ท่านจึงเริ่มท�างานในฐานะกษัตริย์
จริง ๆ แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ในระหว่างการกลับ
มาเยี่ยมประเทศไทย
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Able to solve long existed conflict be-
tween Thais and Thai-Chinese community, 
King Ananda started to win people’s heart. 
Then, he was assassinated, a few days before 
he would return to his study.

After his death, the throne was then 
succeeded by his brother, King Bhumibol.

It was not an easy job.
It was probably the job King Bhumi-

bol had never asked for.
This was the job that was forced upon 

him, at a very dangerous time.
But he accepted it.
It’s the truth every Thai knows. Although 

we don’t really want to talk about it, we know. 
I find it odd, though, that foreign press who 
love to glorify King Bhumibol’s reign, had 
never mentioned this.

So, I learned that through those difficult 
circumstances, where the monarchy was at its 
weakest, emerged a king who worked very 
hard, won over the hearts of his people, and 
eventually strengthened the monarchy.

Amid unstable political conflicts, he was 
the only figure that showed, through his ac-
tions, his genuine care for this country.

I once heard, “A king is not a real king 
without support from the people.”

King Bhumibol gained righteous power 
through the love of his people.

We trusted him and so we listened     
to him.

 

ท่านสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งที่มี
มายาวนานระหว่างชาวไทยและชาวจีนในไทย

นั่นเอง... ที่ท ่านเริ่มสามารถชนะใจของ
ประชาชนได้... แล้วท่านก็ถูกลอบปลงพระชนม์...  
เพียงไม่กี่วันก่อนจะเสด็จกลับไปเรียนต่อ

หลงัท่านเสด็จสวรรคต พระอนชุาของท่านจงึ
ต้องขึ้นครองราชย์แทน ด้วยพระนามว่า พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

มันไม่ใช่งานที่ง่ายเลย
มันอาจไม่ใช่แม้งานที่ท่านอยากได้
มันคืองานที่ถูกยัดเยียดให้ในเวลาที่อันตราย

เหลือเกิน
แต่ท่านก็ทรงรับ
นี่คือความจริงที่คนไทยทุกคนรู้ แม้เราจะไม่

อยากพดูถงึมนัเท่าไหร่ แต่เรากร็ู ้ซึง่ฉนัพบว่ามนัเป็น
เรื่องน่าตลกมากเลย ที่สื่อต่างชาติมากมายมักชอบ
วาดภาพการครองราชย์ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ไว้
เสียหรูหรา โดยกลับไม่เคยเอ่ยถึงเรื่องนี้เลย

เพราะอย่างนี้... ฉันจึงได้เรียนรู้ว่า ท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมที่สุ่มเสี่ยงยากล�าบาก และเป็นช่วง
เวลาทีร่าชวงศ์อยูใ่นจดุทีอ่่อนแอทีส่ดุ เรากลบัได้พบ
กบัพระมหากษัตรย์ิทีท่รงงานอย่างหนกั จนสามารถ
กมุใจของประชาชน และสามารถท�าให้ราชวงศ์กลบั
มาเข้มแข็งได้อีกครั้ง

ท่ามกลางความแปรปรวนของความขัดแย้ง
ทางการเมือง ในหลวงรัชกาลที่ ๙ คือคนเดียวที่   
ทรงแสดงให้เราเห็นถึงความจริงใจในประเทศนี้...  
ผ่านการทรงงานของท่าน

ฉันเคยได้ยินมาว่ากษัตริย์ไม่สามารถเป็น
กษัตริย์ที่แท้จริงได้หากปราศจากแรงสนับสนุนจาก
ประชาชน

แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพล
อดุลยเดชทรงได้มาซึ่งบารมีด ้วยความรักจาก
ประชาชน

เราวางใจในตัวท่าน เราจึงเชื่อท่าน
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This has nothing to do with Lese Majeste, 
though many like to fancy the idea of the au-
thority power pressing down people with laws 
that suppress human rights, just because it fits 
the stereotype of how a third-world country is 
supposed to be.

If I tell you that royal families have no 
real power in legalizing any laws….

If I tell you that the King’s power was 
suppressed under a constitution since the 
coup that forced democracy to this country….

If I tell you that we have a legitimate 
system to draft a law, which would then be 
proposed to senators, and so on and so forth, 
which usually takes months or even years….

If I tell you that most Lese Mejeste trials 
were played as a part of political games, many 
to create social tension for different purposes 
at different times for the benefits of some 
groups….

Would you believe me?
It’s not as fun, I know, but it’s true.
And that’s ok. I understand if you don’t 

understand.
But how can you respect Lincoln, be 

inspired by Mandela, or be saddened when 
Gandhi passed away? How could you side 
with Aung San Suu Kyi or choose to believe 
Dalai Lama’s words?

Most of you have never met any of them 
personally; Yet you believe when people loved 
them and respected them. Because you saw 
what they did, through pictures and videos and 
interviews and stories others told you.

นี่... ไม่เกี่ยวอะไรเลยกับกฎหมายหมิ่นฯ 
แม้ว่าพวกคุณจะชอบจินตนาการของความคิดที่คน
มีอ�านาจข่มเหงประชาชนด้วยกฎหมายที่ขัดต่อสิทธิ
มนุษยชน แค่เพราะมันช่างเป็นภาพที่คุณคิดเหมา
เอาเองว่าประเทศโลกที่สามควรจะเป็น

แต่ถ้าฉันบอกคุณว่าราชวงศ์ไม่ได้มีอ�านาจ
ที่แท้จริงในการก�าหนดกฎหมายล่ะ

ถ้าฉันบอกคุณว่าอ�านาจของกษัตริย์นั้นถูก
จ�ากัดไว้ภายใต้รัฐธรรมนูญ ต้ังแต่ในยุคที่มีการ
รฐัประหารเพือ่เปลีย่นระบบการปกครองมาสูร่ะบอบ
ประชาธิปไตย... ล่ะ

ถ ้าฉันบอกคุณว่าประเทศไทยมีระบบที่
ชัดเจนเกี่ยวกับร่างกฎหมาย ที่ต้องไปผ่านสภาฯ 
และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งมักใช้เวลาหลายเดือน 
หรือหลายปีเสียด้วยซ�้า.. ล่ะ

ถ้าฉันบอกคุณว่าคดีหมิ่นฯ ส่วนใหญ่นั้นถูก
ใช้ในเกมการเมือง และหลายคดีที่เป็นเรื่องเป็นราว
ขึ้นมาก็เพราะมีคนต้องการสร้างความกดดันใน
สังคมเพื่อหวังประโยชน์บางอย่างส่วนตัว... ล่ะ

คุณจะเชื่อฉันไหม?
มันไม่สนุกเท่าไหร่.. ใช่ไหมล่ะ... แต่มันคือ

เรื่องจริง
ไม่เป็นไรหรอก... ฉันเข้าใจหากคุณจะไม่

เข้าใจ
แต่คุณสามารถเคารพลินคอล์น ยึดแมนเดล

ลาเป็นแรงบันดาลใจ หรือเสียใจกับการจากไปของ
คานธ.ี.. ได้อย่างไร? และคณุสามารถเลอืกทีจ่ะเชยีร์
อองซานซูจี หรือเลือกที่จะเชื่อถ้อยค�าขององค์ดา
ไลลามะ... ได้อย่างไร?

พวกคุณส่วนใหญ่ก็ยังไม่เคยพบพวกเขา
เหล่านั้นเหมือนกัน.. ใช่ไหม? แต่พวกคุณกลับเชื่อ
เวลาที่ประชาชนรักและเคารพพวกเขา เพราะคุณ
เห็นสิ่งที่พวกเขาท�า... ผ่านหลักฐาน ผ่านภาพถ่าย 
ผ่านวีดิโอ ผ่านบทสัมภาษณ์ ผ่านเรื่องราว.... ที่คน
อ่ืนบอกคุณ
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So why is it hard to believe that our love 
for him derived from his goodness?

Just because he’s a king? In a country 
with Lese Majeste law?

The traces of King Bhumibol’s hard work 
are still very apparent before our eyes.

You can look up the evidences from 
various sources and from different sides of the 
time communism spread to this region and 
threatened to infiltrate Thailand, how we sur-
vived as the only democratic country, though 
with a king as the head of the state.

You can go up to the mountains and ask 
tribal villagers, whom neglected by Thai gov-
ernment, why they hang the king’s images in 
every house. Or you can go to the rural areas 
around the country, where water were once 
inaccessible by the locals, and ask them how 
the irrigation system was brought to them or 
how the artificial rain project had helped them.

แล้วท�าไมมันจึงยากเหลือเกินที่คุณจะเชื่อว่า
ความรักที่เรามีต่อในหลวงนั้นเกิดขึ้นมาจากความดี
งามที่ท่านท�า? เพราะท่านเป็นกษัตริย์เหรอ? แค่
เพราะประเทศนี้มีกฎหมายนั้นเหรอ?

ในเมื่อร ่องรอยของการทรงงานหนักของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ของเรา  
ยังคงมีให้เราเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาอย่างชัดเจน

คุณจะลองค้นคว้าหาข้อมูลจากหลาย ๆ ที่
เกี่ยวกับช่วงเวลาที่ลัทธิคอมมิวนิสต์ได ้เข ้ามา
คุกคามในประเทศแถบนี้ เอาจริง ๆ คือตอนนั้นพวก
คอมมิวนิสต์ได้มาจ่ออยู่ที่คอหอยเราแล้ว และเรา
สามารถเป็นประเทศเดียวที่รอดพ้นและยังคง
สามารถเป็นประเทศประชาธิปไตยอยู่ได้อย่างไร

คุณยังสามารถขึ้นไปบนเขาและถามเหล่า
ผู้คนชนเผ่าต่าง ๆ ซึ่งไม่เคยได้รับการใส่ใจจากภาค
รัฐว่า ท�าไมเขาถึงมีรูปในหลวงประดับไว้ในบ้านทุก
หลัง หรือคุณจะลองเดินทางไปในแถบชนบทที่เคย
ทุรกันดารทั่วประเทศนี้ก็ได้ ว่าพวกเขาได้ระบบ
ชลประทานมาได้อย่างไร หรือโครงการฝนเทียมนั้น
ได้ช่วยอะไรพวกเขาบ้าง
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For me personally, I had witnessed live 
on TV once when I was very young, on the day 
everybody was offering their wishes to the 
King to celebrate his birthday. Instead of en-
joying the delight of being loved and given 
good wills by his people, he used that oppor-
tunity to ask the government officers of the 
water situation and explain the ‘monkey-cheek’ 
theory, a plan he developed to help save wa-
ter and prevent flood, while illustrating on the 
map he had prepared. That was the day I got 
to see my king working right before my eyes.

The assumption that the love we have 
for our king is purely because we are under-
educated and the failure to recognize his ac-
complishments, because you’re stuck with his 
title, is superficial and pure ignorance in truths 
and dimensions of people and society of 
other cultures.

But that’s ok.

ส่วนตัวฉัน ฉันได้เคยดูการถ่ายทอดสดทาง
ทีวีสมัยที่ฉันยังเด็ก ในวันที่ทุกคนต่างออกมาถวาย
พระพรให้ในหลวงเนือ่งในวนัพระราชสมภพของท่าน 
ท่านกลับใช้โอกาสในวันนั้น... เรียกข้าราชการมา
ถามไถ่ความเป็นไปเรื่องน�้า และเล่าทฤษฎีแก้มลิง
ทีท่่านทรงศกึษาและพฒันามา พร้อมกบัอธบิายด้วย
การวาดบนแผนที่ซึ่งท่านเตรียมไว้ ...วันนั้นเป็นวัน
ที่ฉันได้เห็นในหลวงของฉันทรงงาน... ต่อหน้าต่อตา 
ในวันที่ท่านสามารถพักผ่อนและอิ่มเอมไปกับค�า
อวยพรของพสกนิกร โดยไม่จ�าเป็นต้องทรงงานเลย

ดังนั้น การยึดเอาต�าแหน่งของท่านเป็นที่ต้ัง 
แล้วเหมารวมเอาว่าพวกเรารักในหลวงของเราเพียง
เพราะเราไม่มีการศึกษา หรือการไม่สามารถมอง
เห็นในสิ่งดี ๆ ที่ท่านได้ทรงท�าไว้... น้ันสุดแสนจะ
กลวงและมันแสดงให้เห็นถึงการละเลยในความจริง
และมิติที่หลากหลายของวัฒนธรรมอ่ืน

แต่ก็ไม่เป็นไรหรอก
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I’m not writing all this to beg you to love 
whom we love or even to respect him.

I understand if you do not understand 
our loyalty to him.

What I’m asking for is very simple: let 
us grieve.

You would see us cry. You would see 
us try to do things we believe are ways to 
repay his love and his hard work for us. You 
may not understand any of this and that’s ok. 
But, please, let us grieve. Be respectful to our 
loss.

If you don’t understand the concept of 
how losing our beloved King could be so pain-
ful, at least, I believe, you would be able to 

ฉันไม่ได้เขียนบทความนี้เพื่อจะขอให้คุณ  
มารกัคนทีฉ่นัรกั ...หรอืแม้กระทัง่จะขอให้คณุเคารพ
ท่านด้วยซ�้า

ฉันเข้าใจหากคุณจะไม่เข้าใจในความจงรัก
ภักดีที่เรามีต่อท่าน

แต่ฉันเขียนบทความนี้ขึ้นมา เพื่อจะขอสิ่ง   
ที่ง่ายดายกว่านั้นมากมาย.... ปล่อยให้พวกเราได้
เศร้าโศกเถอะ

คุณจะเห็นเราร้องไห้ คุณจะเห็นเราพยายาม
ท�าในสิ่งที่เราเชื่อว่าจะสามารถตอบแทนความรักที่
ท่านทรงมีให้ประชาชนและการงานอย่างหนักเพื่อ
พวกเรา คุณอาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่พวกเรารู้สึกเลย  
สักนิด ซึ่งก็ไม่เป็นไรหรอก ...แต่ขอร้องเถอะนะ 
ปล่อยให้พวกเราได้เศร้าโศกในแบบของเรา และ
กรุณาเคารพในการสูญเสียของพวกเราด้วย

ถ้าคุณไม่สามารถเข้าใจความรู้สึกของการ
สูญเสียกษัตริย์ผู ้เป็นที่รัก ว่ามันเจ็บปวดแค่ไหน   
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understand the pain of losing someone you 
genuinely love and respect; Can you?

It’s not too difficult, is it?
 Your life will carry on as usual, even 

when you don’t talk about us. But our lives… 
our lives have changed and our hearts bro-
kened.

 Let us grieve, let us mourn, and let us 
do what we want to do. Stop attacking us, at 
least not at this time of mourning. Be respect-
ful to this great loss.

Sincerely Yours,
Kalyakorn Naksompop
20 Oct 2016

ฉันเชื่อว่าอย่างน้อย... คุณก็คงจะสามารถเข้าใจ
ว่าการเสียคนที่คุณรักและเคารพจากใจมันเจ็บปวด
ได้ขนาดไหน... ใช่ไหม

มันคงไม่ยากเกินไป
ชีวิตพวกคุณก็จะด�าเนินไปตามปกติ แม้ว่า

คุณจะไม่พูดถึงเรา ...แต่ชีวิตพวกเรา ชีวิตพวกเรา
ไม่เหมือนเดิมเลย และหัวใจของเราก�าลังสลาย

ปล่อยให้พวกเราได้โศกเศร้าเถอะ ให้พวกเรา
ได้ท�าในสิ่งที่อยากท�า หยุดโจมตีพวกเรา อย่างน้อย
ก็ในช่วงเวลาแห่งความหมองหม่นนี้ และ... ช่วย
เคารพต่อการสูญเสียของพวกเราด้วย

ด้วยความจริงใจ
กัลยกร นาคสมภพ
๒๐ ต.ค. ๒๕๕๙
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สวัสดีครับท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านเสนาศึกษาทุกท่าน

จนถึงวันนี้ ยังไม่มีค�ำพูดใดท่ีจะบรรยำยควำมเศร้ำโศกเสียใจของคนไทยทั่วโลกที่ต้องสูญเสีย
พระเจ้ำอยู่หัว ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจเป็นดวงใจของชำวไทยทุกคนไปอย่ำงสุดอำลัย ได้เท่ำกับควำมรู้สึก
ของแต่ละคนที่มีต่อพระองค์ บำงคนหลั่งน�้ำตำ ทั้งที่ไม่เคยเสียน�้ำตำให้กับ พ่อ-แม่ หรือคนรักของตัว
เองเมื่อจำกไป

คงไม่มีควำมรักใดจะย่ิงใหญ่ไปกว่ำควำมรักระหว่ำง พระเจ้ำอยู่หัวกับพสกนิกรชำวไทยที่มี 
ต่อกัน ประดุจพ่อกับลูก พระองค์เป็นตัวอย่ำงของคนดีที่ไม่มีค�ำสรรเสริญใด ๆ ที่จะเพียงพอต่อคุณ
งำมควำมดีท่ีพระองค์ได้กระท�ำต่อพสกนิกรชำวไทยอย่ำงไม่รู้จักเหน็ดจำกเหนื่อย ๓๖๕ วัน ในแต่ละ
ปี คอืวนัท�ำงำนของพระองค์ท่ีไม่มวีนัหยุดตลอด ๗๐ ปี โดยโครงกำรพระรำชด�ำรกิว่ำ ๔,๐๐๐ โครงกำร 
เกิดขึ้นเพรำะต้องกำรแก้ปัญหำควำมเดือดร้อนและควำมทุกข์ยำกให้พสกนิกรของพระองค์ จนทั่ว
โลกยกย่องสรรเสริญในพระปรีชำสำมำรถ และพระมหำกรุณำธิคุณที่มีต่อคนไทยอย่ำงใหญ่หลวง 
ภำพของควำมจงรักภักดีของคนไทยต่อในหลวงในโอกำสส�ำคัญ ๆ นั้น กลำยเป็นสัญลักษณ์ของ
ประเทศไทย เป็นที่ประจักษ์ของผู้น�ำประเทศหลำยประเทศที่ได้แสดงออกถึงควำมเคำรพและศรัทธำ
ในพระองค์ คนไทยโชคดีที่มีพระมหำกษัตริย์ที่เป็นพ่อของลูกทุกคนไม่ว่ำจะอยู่ในประเทศไทยหรือ   
ไม่ก็ตำม

วันน้ีพ่อจำกพวกเรำไปแล้ว บำงคนคิดว่ำพ่อสบำยแล้ว เหนื่อยมำมำกแล้ว พ่อจะได้พักแต่พ่อ
อำจจะยงัห่วงลกูอยูก่ไ็ด้ พ่อคงอยำกให้ลกู ๆ พ้นจำกควำมทกุข์ยำก มคีวำมเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ พ่อพยำยำม
ท�ำมำ ๗๐ ปี เพื่อจะเอำชนะควำมทุกข์ยำกให้แก่ลูก ๆ ทุกคน แต่พ่อมีลูกต้ังเกือบ ๗๐ ล้ำนคน จึง
เป็นเรื่องยำก พ่ออดทนมำกทั้งสอนทั้งท�ำให้ดูเป็นตัวอย่ำง พ่อไม่เคยโกรธลูก ไม่เคยดุด่ำ ว่ำกล่ำว 
หรือเฆ่ียนตีลูกคนใดเลยเพรำะพ่อรักอย่ำงไม่มีเงื่อนไข ทั้ง ๆ ที่ควำมจริงแล้วถ้ำลูก ๆ ของพ่อนั้น 
นอกจำกจะรักพ่อแล้ว ก็มำรักกันเองด้วย ต่ำงคิดว่ำเรำมี พ่อ-แม่ คนเดียวกัน จึงเป็นพี่-น้องกัน ช่วย
เหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ไม่ทะเลำะกัน ใครมีหน้ำที่ท�ำอะไรก็ท�ำไปให้จนสุดควำมสำมำรถ ใครเป็น
พี่ใหญ่ก็ต้องช่วยพ่อปกครองดูแลน้อง ๆ ให้อยู่ในกรอบ น้อง ๆ ก็ไม่ดื้อ ถ้ำเป็นเช่นนี้ เรำคงได้เห็น
รอยยิ้มของพ่อก่อนจำกไป

ตอนน้ีไม่ว่ำพ่อจะอยู่ท่ีไหน พ่อคงเฝ้ำดูพวกเรำอยู่ด้วยควำมห่วงใย เรำจงมำ    
ช่วยกันท�ำให้พ่อหมดห่วงด้วยกำรท�ำตำมที่พ่อสอนไว้ ใครมีก�ำลังมำกก็ท�ำมำก    
ใครมีก�ำลังน้อยก็ท�ำน้อย และทุกคนเลิกทะเลำะกัน คงยังไม่สำยเกินไปที่
คนไทยจะหันมำร่วมใจกันท�ำควำมดีเพ่ือพ่อ และเป็นลูกกตัญญูของพ่อ
ภูมิพลอดุลยเดชกันทั่วทั้งแผ่นดิน

         สวัสดีครับ 
                                                                                             

             พล.ต. ธัชพล  ไม้รอด  
                  บรรณำธิกำรนิตยสำรเสนำศึกษำ

เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๕  เดือนกันยายน - ตุลาคม ๒๕๕๙
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พ.อ.หญิง วันดี  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

ด้วยสัตย์ปฏิญาณทหารกล้า

- (ต่อจากเล่มที่แล้ว) -

ตอน นายร้อยส�ารอง : นายทหารอาสาสงคราม (๒)

. . .พลตรี  ยุคลธร  
สิงหพันธุ์ เป็นนายทหารที่
ป๋าจ�าได้แต่ครั้งยังอยู่ด้วย
กั น ใ น ป ่ า แ ด ง  จั ง ห วั ด
เพชรบูรณ ์  ครั้ งกระนั้น 
นส.ยุคลธร ฯ ได้แสดงแวว
แห่งความริเริ่มแนวความ
คิดใหม่ ๆ โดยเฉพาะใน
ฐานะที่ เป ็นผู ้ส�าเร็จวิชา 
การก่อสร้างมาจากโรงเรียน

ผลงานดีเด่นและวีรกรรมของ 
นายร้อยส�ารองทหารบก

นายร้อยส�ารองทหารบก รุ่นที่ ๑ – ๙ จ�านวน 
๒,๕๕๗ นาย ส่วนมากได้ท�าคุณประโยชน์เสียสละ
ชีวิตและเลือดเน้ือให้แก่ประเทศชาติ เช่น การเข้า
ร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ ๒ สงครามเกาหลี 
สงครามในสาธารณรัฐเวียดนาม การปราบปรามผู้
ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ภารกิจป้องกันชายแดน     
เป็นต้น

๑. ผลงานดีเด่นของนักเรียนนายร้อย
ส�ารองทหารบก รุ่นที่ ๓ คือ การออกแบบสร้าง
ที่พัก ของ นส.ยุคลธร  สิงหพันธุ์ หมายเลขประจ�า
ตัว ๓๐๓๒๖ ซึ่ง พลโท ส�าราญ  แพทยกุล ขณะ
ด�ารงต�าแหน่งแม่ทัพภาคท่ี ๓ ซ่ึงเป็นอดีตผู้บังคับ
กองนักเรียนนายร้อยส�ารองทหารบก รุ่นที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๔๘๗-๒๔๘๘) เขียนสาส์นชมเชยเมื่อวันที่ ๒๔ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ความตอนหนึ่งว่า

พลตรี ยุคลธร  สิงหพันธุ์

มีชื่อ นส.ยุคลธร ฯ ได้ออกแบบการสร้างที่พักของ 
นส. ตามลาดเขาในแนวแปลกซึ่งไม่เหมือนใคร เป็น
ที่โจษจันในหมู่นายทหารโรงเรียนนายร้อยครั้งนั้น
เป็นอย่างมาก ท่านเจ้ากรมยุทธศึกษา (พันเอก ขุน
เรืองวีรยุทธ) ถึงกับลงทุนเดินมาดูและออกปากชม
กับป๋าว่า นักเรียนคนนี้เก่ง ออกแบบก่อสร้างได้
แหวกแนวดี และแบบของ นส.ยุคลธร ฯ ก็เลยเป็น
แบบที่นิยมกันกว้างขวางในโรงเรียนอื่นของโรงเรียน
นายร้อยสมัยนั้น
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ค่ายทหาร “นรสิงห์” ที่บ้านป่าแดง จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างสงคราม

มหาเอเชียบูรพาจนสงครามสิ้นสุดปี พ.ศ. ๒๔๘๘

ที่บัญชา งานของใคร ช่วยกันบอก ช�าระกาย แสนส�าราญ สนานองค์

อาหารเย็น อาหารเช้า เดาเอาได้ดูไม่ออก หมวดอะไร ใครบอกได้

ที่พักแรม แสนสุโข โก้เหลือใจ พูดให้ง่าย จ�าให้แม่น คะแนนดี

๑ ๔

๒ ๕

๓ ๖
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๒. วีรกรรมอันหาญกล้า
 ๒.๑  พลเอก กิติ  สังวาลเงิน อดีต

นักเรียนนายร้อยส�ารองทหารบก รุ่นที่ ๔ (หมายเลข
ประจ�าตัว ๔๐๕๒๒) ขณะมียศพันโทได้ต่อสู้กับผู้
ก่อการร้ายจงัหวดัตรงั เมือ่วนัที ่๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๑๙ จนถูกยิงที่ข้อเข่าขวาท�าให้กระดูกแตกหัก
จนเดินไม่ได้ แล้วมาถูกสะเก็ดระเบิดอีกเล็กน้อยใน
ภายหลงั ต้องรกัษาตวัท่ีโรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า 
๕๖๕ วัน ได้เลื่อนยศเป็นพันเอกก่อนถูกค�าส่ังปลด
พิการ ภายหลังกองทัพภาคที่ ๔ ขอพระราชทานยศ 
พลเอก ใน พ.ศ. ๒๕๒๑ และได้รับพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด คือ มหาปรมาภรณ์
ช้างเผือก (ม.ป.ช.) 

 ๒.๒  พนัเอกพเิศษ วเิธียร  กาญจนะ
วงศ์ อดีตนักเรียนนายร้อยส�ารองทหารบก รุ่นที่ ๔ 
(หมายเลขประจ�าตัว ๔๐๕๘๘) ขณะเป็นร้อยตรี 
ต�าแหน่ง ผูบ้งัคบัหมวดหน่วยก�าลงัทดแทน ที ่๑/๙๕ 
แห่ง ผส.๒๑ พัน ๑ (อิสระ) ได้ต่อสู้กับข้าศึก ณ 
บริเวณเมืองซอร์วอน ประเทศเกาหลี ในคืนวันที่ ๖ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๕ จนข้าศึกล่าถอย ร.ต.      
วิเธียรฯ จึงได้สั่งให้ล�าเลียงทหารท่ีได้รับบาดเจ็บฉับ
พลันและปรับปรุงหน่วยให้อยู่ในสภาพเดิม ความ

กล้าหาญเยี่ยงวีรบุรุษครั้งนี้ น�าเกียรติยศชื่อเสียงมา
สู่ท่านและประเทศชาติ

 ความส�าเร็จในการรบของทหารไทยที่
เนนิ พ๊อคช๊อป (PORK CHOP HILL) ซึง่เป็นปราการ
ที่เข้มแข็งที่สุดแนวหนึ่งของข้าศึก แต่ก็ไม่พ้นความ
สามารถของทหารไทย จนกองพันทหารไทยได้รับ
ฉายานามจากกองทัพสหประชาชาติว่า “พยัคฆ์
น้อย” (LITTLE TIGER) ต้ังแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 
นอกจากนี้ ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาได้มอบ
เหรียญบรอนซ์สตาร์ (BRONZE STAR) ประกอบ
อักษร “V” เป็นตราเครื่องหมายส�าหรับความส�าเร็จ
อย่างองอาจกล้าหาญ ซึง่เกีย่วกบัการปฏบิตักิารทาง
ทหารต่อสู ้กับข้าศึกซึ่งมีอาวุธให้แก่ ร.ต.วิเธียร   
กาญจนะวงศ์ (นายทหารไทยที่ร ่วมรบกับทหาร
สหประชาชาติ) และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานเหรียญกล้าหาญเป็นบ�าเหน็จเมื่อวันที่ 
๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๖ ขณะเดียวกัน

 ๒.๓ พันโท สวัสดิ์  เล็กสกุล หรือ 
“นายอ�าเภอมอแกน”

 ส�าเร็จการศึกษาเป็นนายร้อยส�ารอง
ทหารบก เหล่าทหารราบ ยศว่าทีร้่อยตรจีากโรงเรยีน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า หลักสูตรนายร้อยส�ารอง
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ทหารบก รุ่นที่ ๔ พ.ศ. ๒๔๙๔ หมายเลขประจ�าตัว 
๔๐๖๐๓ ท่านมีโอกาสไปราชการสงครามสมรภูมิ  
ณ ประเทศเกาหล ีประมาณ ๙ เดอืน (พ.ศ. ๒๔๙๗-
๒๔๙๘) ได้รับเหรียญชัยสมรภูมิ (เกาหลี) เหรียญ
ปฏิบัติงานสหประชาชาติและเหรียญคอเรียนวอร์
แดมแพนเซอร์วิสของรัฐบาลเกาหลีใต้

 หลังจากโอนไปรับราชการกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ท่านได้ปฏิบตังิานด้าน
พลเรือนที่ส�าคัญ คือ ขณะด�ารงต�าแหน่งนายอ�าเภอ
เชียงค�า จังหวัดเชียงราย หลังวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๑๐ ท่านได้มีส่วนร่วมอ�านวยการด้านพลเรือน
กับ บก.ผส.๗ ในการยุทธท่ีอ�าเภอเชียงค�า จังหวัด
เชียงราย โดยร่วมท�าการต่อสู ้กับผู ้ก ่อการร้าย
คอมมิวนิสต์เป็นเวลาประมาณ ๙ เดือน เกือบต้อง
สละชพีเพือ่ชาตทิีน่ัน่จนได้รบัฉายาจากหนงัสอืพมิพ์ 
ว่า “นายอ�าเภอมอแกน”

 อุดมคติประจ�าชีวิตของท่าน “คนดี คือ 
คนที่รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักให้เกียรติผู้อื่นและ
ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม”

 ๒.๔ พันเอกพิเศษ ไชยยง  โพธิ์อุไร 
 สิบตรี ไชยยง  โพธ์ิอุไร จากหลักสูตร

นักเรียนนายสิบทหารปืนใหญ่ ได้รับคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อในหลักสูตรนายร ้อยส�ารองทหารบก 
หมายเลขประจ�าตัว ๕๐๖๙๒ โรงเรียนนายร้อย   
พระจุลจอมเกล้า รุ ่นที่ ๕ ส�าเร็จการศึกษาได้รับ
พระราชทานยศว่าที่ร้อยตรี เหล่าทหารสรรพาวุธ 
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕

 วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ ผู้ก่อ 
การร้ายคอมมิวนิสต์เผ่าแม้วยกก�าลังบุกเผา
โรงเรียน เผาที่ท�าการชั่วคราวของต�ารวจ พร้อมใช้
อาวุธปืนยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าท่ีต�ารวจที่บ้านแม้วภูขี้
เถ้า ต�าบลโนนหมากมุน่ อ�าเภอด่านซ้าย จงัหวัดเลย 
วันรุ่งขึ้นหน่วยปฏิบัติการพลเรือน ต�ารวจ และทหาร 
(พตท.) จังหวัดส่งก�าลังต�ารวจเพิ่มเติมเข้าไป มี
ก�าลังทั้งสิ้น ๕๔ นาย เสียชีวิต ๒ นาย เหลือ ๕๒ 

นาย โดยมีร้อยต�ารวจเอก พิเชษฐ์  เกษบุรมย์ เหล่า
ทหารราบเป็นผู้บังคับหน่วย เฮลิคอปเตอร์ ๑ ล�า ซึ่ง       
ร้อยเอก นฤนารถ  ไตรภูวนารถ เป็นนักบินถูกผู้
ก่อการร้ายคอมมวินสิต์ (ผกค.) ยงิช�ารดุ ไม่สามารถ
บินกลับที่ต้ังปกติ (กองทัพภาคที่ ๒ ส่วนหน้า หรือ 
ทภ.๒ สน.)

 ทภ.๒ สน. จึงจัดต้ัง ก�าลังรบเฉพาะกิจ 
“ชูชีพ” ประกอบด้วย ก�าลังต�ารวจหน่วยปฏิบัติการ
พิเศษและทหารผสมกันรวม ๒๘๙ นาย มี พันตรี 
ไชยยง  โพธิ์อุไร เป็นผู้บังคับหน่วย น�าก�าลังเข้า
ปฏิบัติการโจมตีหักวงล้อมของ ผกค. เพื่อช่วยชีวิต
ต�ารวจทั้ง ๕๒ นาย และกวาดล้าง ผกค. ในบริเวณ
นัน้ให้หมดไป จากนัน้ได้รบัภารกจิน�าก�าลงักวาดล้าง 
ผกค. บริเวณพื้นที่รอยต่อ ๓ จังหวัด (เลย พิษณุโลก 
และเพชรบูรณ์) การปฏิบัติการทั้ง ๗ ครั้ง พันตรี  
ไชยยงฯ แสดงความกล้าหาญน�าผู้ใต้บังคับบัญชา
เข้าปะทะ ผกค. ที่มีก�าลังเหนือกว่าจนได้รับชัยชนะ 
สามารถกวาดล้าง และท�าลาย ผกค. บริเวณพื้นที่
ส�าคัญ ๆ เช่น บ้านแม้วภูขี้เถ้าเหนือ บ้านแม้วป่า
ยาบ บ้านแม้วนาสะอุ้ง บ้านแม้วป่าหวาย และบ้าน
แม้วหินร่องกล้า มีผลให้ ผกค. ประสบการสูญเสีย
อย่างมากมาย วีรกรรมที่แสดงความกล้าหาญเด็ด
เดี่ยวของ พันตรี  ไชยยง  โพธิ์อุ ไร  จึงได ้รับ
พระราชทานเหรียญกล้าหาญ

 ๒.๕  พนัเอกพเิศษ ประสทิธิ ์ สารฤทธิ์
 พันเอกพิ เศษ ประสิทธิ์   สารฤทธิ์ 

นักเรียนนายร้อยส�ารอง รุ่นที่ ๕ หมายเลขประจ�า   
ตัว ๕๐๗๑๕ ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น สิทธิศักดิ์           
ศักดิ์ฤทธิยุทธ ได้สร้างวีรกรรมในสงครามเวียดนาม 
ใต้ขณะมียศร้อยโท เดินทางไปปฏิบัติราชการ
สงครามตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๑ ต�าแหน่ง ผช.ฝอ.๓ 
(อากาศ)

 ในวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๒  
ร้อยโท สิทธิศักด์ิฯ ได้รับค�าสั่งให้ควบคุมน�ากระสุน
วัตถุระเบิดโดยเฮลิคอปเตอร์ไปสนับสนุนให้แก่   
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ร้อยโท สมศักดิ์  พันธ์เอี่ยม ผู้บังคับฐานปฏิบัติการ 
ร้อย ๓ พนั.๒ ร.๑ กองพลอาสาสมคัร ทีห่มูบ้่านล๊อค
แอน อ�าเภอลองถัน่ จงัหวดัเบยีนหว่า ซึง่ทหารข้าศึก
เวียดกงปิดล้อม

 เฮลคิอปเตอร์บนิอยู่เหนอืฐานปฏบิตัิ
การ ร้อยโท สิทธิศักดิ์ฯ ใช้วิธี “LANDING” โดย
มีก�าลังทางอากาศคอยยิงคุ้มกัน และสามารถ
น�าเฮลิคอปเตอร์กลับถึงค่ายแบร์แคทโดย
ปลอดภัย ทั้ง ๆ ที่ถูกทหารเวียดกงระดมยิง
อย่างหนัก ร.ท.สทิธศิกัดิ ์ สารฤทธิ ์ได้รบัเหรยีญ
กล้าหาญของกองทัพบกสหรัฐอเมริกา และ
กองทัพบกเวียดนามใต้

 - “ACM. WITH V”  หรือ  ARMY 
COMMENDATION MEDAL WITH V.

 - GALLANTRY CROSS WITH 
BRONZE STAR หรือ BRONZE STAR

 ๒.๖  พันเอก ผิน  มาลีเนตร
 ผิน มาลีเนตร เริ่มชีวิตการเป็นทหาร

จากโรงเรยีนนายสบิทหารราบ จงัหวดัลพบรุ ีหลกัสตูร 
๒ ปี (พ.ศ. ๒๔๙๑-๒๔๙๒) และนักเรียนนายร้อย
ส�ารองทหารบก รุ ่นที่ ๖ (พ.ศ. ๒๔๙๕-๒๔๙๖) 
หมายเลขประจ�าตัว ๖๐๙๓๕ เป็นนายทหารที่ได้รับ
เหรียญกล้าหาญตั้งแต่เป็นนายทหาร ชั้นประทวน
ทั้งในและต่างประเทศทั้งหมด ๗ เหรียญ ดังนี้

 สมรภูมิเกาหลี
 กองพนัทหารไทยได้รบัค�าสัง่เข้าตข้ีาศึก 

(เกาหลีเหนือ) ณ บริเวณเขาอูจองบู เมืองอูจองบู 
เกาหลีใต้  ผิน  มาลีเนตร ท�าหน้าท่ีผู้บังคับหน่วย
ขนาดเล็ก (ผู ้บังคับหมู ่) ใช้เวลา ๒ ชั่วโมงเศษ 
ท�าลายรังปืนกลหนักและบังเกอร์ได้ แล้วน�าก�าลัง
เข้าตีที่หมายปีกซ้ายสุดได้ส�าเร็จ ในขณะที่ก�าลัง 
ส่วนใหญ่เข้าตะลุมบอน และยึดที่หมายส่วนใหญ่

 สิบตรี ผิน  มาลีเนตร ได้รับเหรียญ 
ดังนี้

 ๑. เหรียญบรอนซ์สตาร์ ประดับ
อักษร “วี” จากแม่ทัพฝ่ายสหประชาชาติ

 ๒. ได้รับพระราชทานเหรียญกล้า
หาญ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๔

 สมรภูมิเวียดนามใต้
 ผิน  มาลีเนตร ในต�าแหน่งผู้บังคับกอง

ร้อย ๓ กองพัน ๓ รับมอบภารกิจหลักออกปฏิบัติ
การเคลยีร์พืน้ทีแ่ละซุม่โจมตีตามพืน้ทีต่่าง ๆ ครัง้ละ 
๑๕ วนั ในช่วงฤดฝูนท�าให้การปฏบิตักิารเป็นไปด้วย
ความยากล�าบากแต่ก็ได้รับชัยชนะ

 ร้อยเอก ผนิ  มาลเีนตร ได้รับเหรียญ 
ดังนี้

 เหรียญบรอนซ์สตาร์ ประดับอักษร 
“วี”

 เหรยีญกล้าหาญชัน้ ๑ ของเวยีดนาม 
ประดับเปลวระเบิด

 เหรียญชัยสมรภูมิประกอบเปลว
ระเบิด

 สมรภูมิประเทศลาว
 ในพื้นที่การรบที่เขาพูดขั้นบันได ข้าศึก

ล้อมอยู่กว่า ๑๐ วัน ไทยสู้ยิบตาและได้ก�าลังยิง
สนับสนุน ข้าศึกเสียชีวิต ๗๘ คน ไทยเสียชีวิต ๓๑ 
คน บาดเจ็บ ๔๘ คน พันตรี ผิน  มาลีเนตร ได้รับ
เหรียญกล้าหาญประเทศลาวจากพระหัตถ์เจ้า
มหาชีวิต

 สมรภูมิภายในประเทศ
 ผิน  มาลีเนตร ปฏิบัติการปราบปรามผู้

ก่อการร้าย (ผกค.) ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้ 
สามารถเปิดโรงเรียนที่ ผกค. ปิด ๓๓ โรง ในภาคใต้
ทีจ่งัหวดัปัตตาน ีจงัหวดัยะลา และจงัหวดันราธิวาส  
พันโท ผิน  มาลีเนตร ได้รับเหรียญพิทักษ์เสรี
ชนชั้น ๑

 ๒.๗ พลเอก จรวย  น่ิมดิษฐ์
 พลเอก จรวย  นิ่มดิษฐ์ อดีตนักเรียน

นายร้อยส�ารอง รุ่นที ่๖ หมายเลขประจ�าตวั ๖๑๐๒๘ 
เหล่าทหารราบ มีผลงานปฏิบัติการรบ ดังนี้

 พ.ศ. ๒๕๐๐ เดินทางไปปฏิบัติราชการ
สงคราม ณ ประเทศเกาหลี ในต�าแหน่งผู ้บังคับ
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หมวดอาวุธ
 พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้รับค�าสั่งไปปฏิบัติ

หน้าที่ปราบปรามป้องกันคอมมิวนิสต์ในหน่วย   
พลเรือนต�ารวจทหาร (พตท.๑) ซึ่งตั้งอยู่ที่อ�าเภอ
มกุดาหาร จังหวดันครพนม ในวนัที ่๑๒ พฤศจกิายน 
พ.ศ. ๒๕๐๙ ท่านน�าก�าลังกวาดล้างจนได้รับบาด
เจบ็สาหสัจากการปะทะกบัผูก่้อการร้ายคอมมวินสิต์ 
จังหวัดนครพนม ร่วมกับหน่วยทหารจู่โจมพลร่ม 
และต�ารวจตระเวนชายแดน

 พ.ศ. ๒๕๑๐ ท่านได้ปฏิบัติราชการ
สงคราม ณ ประเทศเวยีดนาม ในต�าแหน่งนายทหาร
ยุทธการ กรมสนับสนุนกองพลอาสาสมัคร เสือด�า 
ผลัดที่ ๑ รุ่นที่ ๑

 ปลายปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ไปปฏิบัติการรบ
ในประเทศลาว ๓ ครั้ง และได้รับบาดเจ็บ ๒ ครั้ง

 ๒๖ มีนาคม ๒๕๑๔ น�าก�าลังปะทะกับ
ข้าศึกและถูกยิงบริเวณต้นขาซ้ายจากการรบที่ยอด
เขา ๑,๗๓๗ เมืองซ�าทอง

 ๑๕ กันยายน ๒๕๑๔ ได้รับบาดเจ็บ
สาหัสจากสะเก็ดระเบิดที่เท้าในพื้นที่การรบบริเวณ
เมืองปากช่อง ประเทศลาว

 พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๑๙ เป็น ผบ.ชุด รับ
ผิดชอบการป้องกันและปราบปรามผู้ก่อการร้าย
คอมมิวนิสต์ บริเวณรอยต่อ ๓ จังหวัด (บุรีรัมย์ 
นครราชสมีา และปราจนีบรุ)ี ท่านมศีลิปะในการพดู
จนได้รับความร่วมมือก่อสร้างโรงเรียนประถมศึกษา
นับสิบโรงในพื้นท่ีทุรกันดาร ขุดบ่อน�้า และให้การ
รักษาพยาบาล จึงถูกเรียกว่า “คุณพ่อเสธ”

 ๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๐ พันเอกพิเศษ 
จรวยฯ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันมีศักดิ์ชั้นรามาธิบดี “ชั้นอัศวิน”

 พ.ศ. ๒๕๒๗ ท่านเสียชีวิตพร้อมรอง
แม่ทพัภาคและคณะ จากอบุตัเิหตเุฮลคิอปเตอร์เกดิ
ระเบิดโดยไม่ทราบสาเหตุ ขณะพ้นพื้นรันเวย์สนาม
บนิทหารทีค่่ายสุรนาร ีต่อมากองทัพบก ปนูบ�าเหนจ็
ความดีความชอบได้รับพระราชทานยศ พลเอก

 ๒.๘  พันเอก ไชยวัฒน์  เอี่ยมสอาด
 อดีตนักเรียนนายร้อยส�ารอง รุ ่นที่ ๗ 

หมายเลขประจ�าตัว ๗๑๖๐๗ 
 พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๑๒ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้

บังคับกองร้อยอาวุธเบาที่ ๑ กองพันทหารราบที่ ๒ 
กรมทหารพรานที ่๑ กองพลอาสาสมคัร (สาธารณรฐั
เวียดนาม เสือด�า รุ่นที่ ๑ ผลัดที่ ๑)

 ท่านได้รบัเหรยีญกล้าหาญชัน้ ๑ ของ
สหรัฐอเมริกา คือ เหรียญ SILVER STAR 
MEDAL และได้รับเหรียญกล้าหาญชั้น ๑ ของ
สาธารณรัฐเวียดนามใต้ คือ

 GOLDEN STAR MEDAL
 ARMED FORCES HONER MEDAL
 FIRST CLASS UNIT
 ๒.๙  นายร้อยส�ารองทหารบก รุน่ที ่๙
   ๒.๙.๑ หายสาบสูญในการรบท่ี

ประเทศลาว ร้อยเอก ชัยพร  จันทร์เอ่ียม  (เหล่า 
ส.) ร้อยเอก ทรงพล (ทองแดง) แก้ววิจิตร (เหล่า ร.) 
พันตรี ประชุม  ธนาบูรณ์  (เหล่า ร.)

   ๒.๙.๒ เสียชี วิตขณะปฏิบัติ
หน้าที่ในสมรภูมิเวียดนามใต้ ร้อยเอก ศิริ  เกตุ
ตรีกรณ์  (เหล่า ร.) พันโท ชาญ  สุริยันต์  (เหล่า ป.)

   ๒.๙.๓ เสยีชวีติตามแผนป้องกนั
ประเทศ พลโท ทองคนธ์  วศิปาแผ้ว (เหล่า ส.) เสยี
ชีวิตที่ปราจีนบุรี พลโท ยิ่งยง  ลีคนทัต  (เหล่า ป.) 
เสียชีวิตเนื่องจากเฮลิคอปเตอร์ตกขณะไปตรวจ
ราชการชายแดนทีจ่งัหวดัน่าน ในฐานะรองผูอ้�านวย
การป้องกันการกระท�าอันเป็นคอมมิวนิสต์เมื่อวันที่ 
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๓๒ เวลา ๑๒.๑๒ น.

   ๒.๙.๔ เสียชีวิตขณะปะทะผู ้
ก ่อการร ้ายคอมมิวนิสต ์ที่ภาคใต ้  ร ้อยเอก 
บุญช่วย  ช่างสมบูรณ์  (เหล่า ป.) ร้อยเอก ระไว   
ระตินัย  (เหล่า ร.) ขณะด�ารงต�าแหน่งปลัดป้องกัน
พันต�ารวจตรี บุญเลิศ  จันทร์บรรจง  (เหล่า กง.)

   ๒.๙.๕ เสียชีวิตขณะปะทะโจร
คอมมิวนิสต์ที่ภาคใต้ พันต�ารวจตรี พงษ์ศักดิ์   
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แดงสุวรรณ
   ๒.๙.๖ รับพระราช 

ทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันมี
ศักดิ์ เหรียญรามมาลา  พันต�ารวจ
เอก พิเชษฐ  เกษบุรมย์  (เหล่า ร.) 
ขณะยศร ้อยต�ารวจเอก  พันเอก       
สรนารถ (นฤนารถ) ไตรภูวนารถ  
(เหล่า ป.) ขณะยศร้อยเอก

   ๒ .๙ .๗ รับพระ 
ราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้น 
๑ ประดับเปลวระเบิด  พันเอก 
ศักดิ์สิทธิ์ (สมบูรณ์)  พลขันธ์  (เหล่า 
ป.) พันเอก  มชียั (บญุช่วย)  ชมแขไข  
(เหล่า ส.) 

ที่กล่าวมาน้ี คือตัวอย่างของ
นายร้อยส�ารองทหารบก หรือนาย
ทหารอาสาสงคราม หรือ นรสิงห์        
ผู้ปิดทองหลังองค์พระปฏิมา

นายร ้อยส� ารองทหารบก
จ�านวนมากได้รับความเจริญก้าว 
หน้าในหน้าท่ีการงาน เป็นนายพล 
ทั้งทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ 
และต�ารวจ ส ่วนผู ้ ท่ีย ้ายไปเป ็น
ข้าราชการพลเรือนก็ได้ต�าแหน่งผู้ว่า
ราชการจังหวัด ต�าแหน่งผู้พิพากษา 
หวัหน้าคณะศาลฎีกา นอกจากน้ีนาย
ร้อยส�ารองหลายท่านได้สร้างวรีกรรม
ในสนามรบทั้งประเทศเกาหลี ลาว 
เวียดนาม และในการปราบปราม
คอมมิวนิสต์ในประเทศไทย แม้แต่
ด้านการเมือง ก็มีนายร้อยส�ารอง 
เป็นรัฐมนตรี สมาชิกผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา

 

- (อ่านต่อเล่มหน้า) -
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เสนาศึกษา

การเมืองไทย หลังการลงประชามติ
ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส�าหรับการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยการออก
เสียงประชามติเมื่อวันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
นั้น มีจ�านวนผู ้มาใช้สิทธิออกเสียงประชามติทั้ง
ประเทศถึง ๒๗,๖๒๓,๑๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘ 
ซึ่งถือว ่ามากกว่าจ�านวนผู ้มาใช้สิทธิออกเสียง
ประชามติของปี ๒๕๕๐ ที่มีผู้มาใช้สิทธิร้อยละ ๕๗ 

ส�าหรับผลการลงประชามติในประเด็น  
ค�าถามแรก “ให้ความเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ     
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
ทั้งฉบับ” พบว่า ประชาชนลงคะแนนเห็นชอบ 
๑๕,๕๖๒,๐๒๗ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๔๐ และ
ไม่เห็นชอบ ๙,๗๘๔,๖๘๐ เสียง คิดเป็นร้อยละ 
๓๘.๖๐  

ส่วนประเด็นที่สอง ค�าถามพ่วงที่ระบุว ่า 
“ท่าน เห็นชอบหรือไม่ว่า เพื่อให้การปฏิรูปประเทศ
เกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ 
สมควรก�าหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง ๕ 
ปีแรก นับแต่วันท่ีมีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญ 
นี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้
ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็น

นายกรัฐมนตรี” พบว่า “ประชาชน” ลงคะแนนเห็น
ชอบ ๑๓,๙๖๙,๕๙๔ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๑๑ 
ไม่เห็นชอบ ๑๐,๐๗๐,๕๙๙ เสียง คิดเป็นร้อยละ 
๔๑.๘๐

ผลของการลงประชามติ “เห็นชอบ” ร่าง
รัฐธรรมนูญนั้น จะท�าให้เกิดการเดินหน้าประเทศ 
ไทยเข้าสู ่เส้นทางแบบเต็มขั้น โดยไล่เรียงตั้งแต่ 
นายกรัฐมนตรีก็จะน�าร่างรัฐธรรมนูญทูลเกล้าฯ 
ถวายภายใน ๓๐ วนั นบัแต่วนัประกาศผลประชามติ
เมื่อรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้แล้ว คณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ต้องจัดท�าร่างพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๒๔๐ วัน นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

จากนั้น กรธ. จะส่งร่าง พ.ร.ป. ให้สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับร่าง พ.ร.ป. แต่ละ
ฉบับ หาก สนช. เห็นชอบ ก็จะส่งผลให้ร่าง พ.ร.ป. 
มีผลบังคับใช้ โดยตามมาตรา ๒๖๘ ระบุว่า ให้
ด�าเนินการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรภายใน ๑๕๐ 
วัน นับแต่วันที่ พ.ร.ป. ๔ ฉบับ มีผลบังคับใช้ ได้แก่ 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มา
ซึง่วฒุสิภา พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

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

  ความปลอดภัย โรงเรียนนายร้อยต�ารวจสามพราน

ทิศทางและอนาคต
ประเทศไทยหลังจากการ

ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 
ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
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คาดหวังถึงขั้นว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศ 
เนือ่งจากประชาชนต่างรูอ้ยูเ่ต็มอกว่า “ความขดัแย้ง
ทางการเมอืง” ทีเ่ปรยีบเสมอืนเป็น “เนือ้ร้าย” ทีบ่่อน
ท�าลายประเทศอยู่นั้น จ�าเป็นต้องอาศัยทุกภาคส่วน
ของสังคมไทย ไม่เว้นแม้แต่นักการเมืองเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไข แต่ดูเหมือนว่าที่ผ่านมาจะมี
คนบางกลุ ่มในสังคม หรือหากพูดตรง ๆ ก็คือ 
นักการเมือง มักจะ “ขัดแข้งขัดขา” ท�าให้ประเทศ
ชาติยังคง “ติดหล่ม” อยู่ในความขัดแย้งจนยากจะ
เดินหน้า

จากการจัดต้ังรัฐบาลที่ผ ่านมา นโยบาย 
“ประชานยิม”  เป็นหนึง่ในสปรงิบอร์ดส�าคญั ทีท่�าให้ 
“ทักษิณ ชินวัตร” ชนะการเลือกต้ัง ๒ สมัยต่อเนื่อง 
กลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองสูงสุดคนหนึ่ง
ในเกือบ ๒ ทศวรรษที่ผ่านมา

แม้ว่าพรรคประชาธิปัตย์จะพยายามจี้ติด
ด้วยนโยบาย “สวัสดิการนิยม” แต่ความนิยมยังไม่
สูงเท่า “ทีมทักษิณ” ในนามพรรคเพื่อไทย

อาจมีคนเถียงว่า “ทีมทักษิณ” ชนะเลือกต้ัง
ไม่ใช่เรื่องชุดนโยบายประชานิยมอย่างเดียว แต่อีก
ส่วนมาจากการ “ควบรวม” พรรคการเมืองเล็กเข้า
มา นั้นก็มีส่วนจริงอยู่ไม่น้อย

แต่หากชุดนโยบาย-มาตรการ “ประชานิยม” 
ทีเ่น้นการอุดหนนุ-ลด-แลก-แจก-แถม ไม่ครอบคลมุ
เกาะกมุจติใจผูค้นแล้ว รฐับาลถดัมาคงไม่เจรญิรอย
ตาม กระทั่งไม่กล้ายกเลิกบางนโยบาย หากว่าเพิ่ม
เติมต่อเนื่อง

แม้กระทัง่รฐับาลทีม่าจากรฐัประหาร โดยคณะ 
คสช. ยังต้องเดินหน้าต�ารับนโยบายประชานิยม

เพียง ๕ เดือนแรกของรัฐบาล คสช. พล.อ. 
ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  อนุมัติช่วย
ชาวนาเยียวยาแทนจ�าน�าข้าวเกือบ ๓ แสนล้าน ใน
ฤดูกาลปลูกข้าวปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ รัฐบาลจัดเงิน 
เพื่อ “รับจ�าน�ายุ้งฉาง” ๑๒,๕๐๐ ล้านบาทต่อเนื่อง
ฤดูกาลปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ อีก ๑๐๒,๗๘๔.๙๕     
ล้านบาท

และ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง
สรุปว ่าหลังวันออกเสียงประชามติ  ๗ 

สิงหาคม ๒๕๕๙ ต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย ๓๐+ 
๒๔๐+๖๐+๑๕๐ = ๔๘๐ วัน หรือ ๑๖ เดือน กว่า
จะถึงวันเลือกตั้ง คาดว่าจะได้เลือกตั้งสภาผู้แทน
ราษฎรประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

อย่างไรก็ตาม แม้ ณ วันนี้ สังคมไทยจะมี
ทิศทางของการขับเคลื่อนประเทศสู่การเลือกตั้งที่
ชัดเจน แต่ระยะเวลาประมาณ ๑๖ เดือน ถือเป็น
ระยะเวลาที่ยาวนานไม่น้อย ดังนั้นการรับรู้ความคิด
เห็นประชาชนในประเด็น “ความคิดเห็นของ
ประชาชน ต่อ “การเมอืงไทย” หลงัการลงประชามต”ิ 
จึงเป ็นการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน 
จ�านวน ๑,๒๗๙ คน ที ่“สวนดสุติโพล” มหาวทิยาลยั
สวนดุสิตมุ ่งหวังว่าข้อมูลที่สกัดความคิดเห็นดัง
กล่าวนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนประเทศ
ต่อไป โดยสรุปผลได้ ดังนี้

ประชาชนคิดว่า “การเมืองไทย” หลังการลง
ประชามติจะเป็นอย่างไร? พบว่า “ค�าตอบ” ที่ 
“ประชาชน” ตอบมากที่สุด ร้อยละ ๕๕.๔๓ คือ 
เหมือนเดิม เพราะยังคงมีป ัญหาความขัดแย้ง
ทางการเมือง มีท้ังฝ่ายท่ีเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย 
การเมืองเป็นเรื่องของอ�านาจและผลประโยชน์มีให้
เห็นทกุยุคทกุสมยั ไม่น่าจะมอีะไรเปลีย่นแปลง ฯลฯ

รองลงมา ได้แก่ ดขีึน้ ร้อยละ ๓๑.๗๕ เพราะ
ได้มีการลงประชามติ ประชาชนมีส่วนร่วมทางการ
เมอืง เป็นอกีขัน้ตอนหน่ึงท่ีส�าคญัก่อนจะมีการเลอืก
ตัง้ครัง้ใหม่ บ้านเมอืงมทีศิทางทีช่ดัเจนขึน้ ฯลฯ และ
แย่ลง ร้อยละ ๑๒.๘๒ เพราะผลที่ออกมาอาจสร้าง
ความไม่พอใจให้กบัผูท่ี้ไม่เห็นด้วย อาจเกดิการแบ่ง
ขั้วแบ่งฝ่าย มีการออกมาเรียกร้องหรือคัดค้าน 
สถานการณ์อาจรุนแรงมากขึ้น ฯลฯ

พิจารณาจากการลงประชามติและผลการ
ส�ารวจดังกล่าวของประชาชนแล้ว ก็คงต้องยอมรับ
ว่าแม้ประชาชนจะออกมาแสดงพลังในการลง
ประชามติ เพื่อเดินหน้าประเทศไทย แต่ก็ไม่กล้า
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ปลายปี ๒๕๕๘ “บิ๊กตู่” สั่ง ๑๖ กระทรวงจัด
กิจกรรม “แจกของขวัญ” ให้ประชาชน ๑๙๔ 
โครงการ อาท ิแจกแว่น–เท่ียวอทุยานฯ ฟร–ีโทร. ฟรี
รับปีใหม่ ลดค่าจดจ�านองอสังหาริมทรัพย์เหลือ 
๐.๐๑% และบ้านประชารัฐ ฯลฯ

ไม่นับรวมโครงการใหญ่ ๆ ที่ใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปี ผูกพันข้ามปี แถมบรรจุไว้ใน
รัฐธรรมนูญ และ “ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี”

๒ ปี ของรัฐบาล คสช. มีเงินที่จ่ายตรงถึง
เกษตรกร ชาวนา ไร่มัน ชาวสวนยาง ไม่น้อยไปกว่า
รัฐบาลก่อน

ชาวบ้านทุกหัวระแหงยังได้กู ้ “เงินกองทุน
หมู่บ้าน” แบบปลอดดอกเบี้ย ลูกค้า ธ.ก.ส. ได้พัก
ช�าระหนี้-ลดดอกเบี้ย ๒ ปี

มิพักต้องกล่าวถึงนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ที่
แม้ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ๒๕๕๗ ไม่ระบุชัด 
แต่ “บิ๊กตู่” ได้ใช้อ�านาจตามมาตรา ๔๔  ออกค�าสั่ง 
คสช.ฉบับที่ ๒๘/๒๕๕๙ ให้คงนโยบาย “เรียนฟรี 
๑๕ ปี” ต่อไป

แถมยังต่ออายุมาตรการรถเมล์ฟรี-รถไฟ   
ฟรี จากยุค “สมัคร สุนทรเวช” มาจนถึงปัจจุบัน

โครงการ ๓๐ บาท รักษาทุกโรค หรือ 
“ประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ตั้งท่าจะ “ยกเลิก” ก็มี
เสียงต้าน จนต้องสังเวยด้วยการเปลี่ยนเก้าอ้ี
รัฐมนตรีสาธารณสุขมาแล้ว

ความพยายามกวาดล้างนโยบายประชานยิม 
จงึต้องตัง้หลกัใหม่ด้วยการใช้ “บิก๊ดาต้า” เป็นเครือ่ง
มือต่อยอด

โดยจับมือ “ผู้มีรายได้น้อย” มาตีทะเบียนไว้
แล้วราว ๘ ล้านคน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัด
สวัสดิการให้โดยตรง

หาก “บิ๊กตู่” ยังอยู่ย่ังยืนยง คนไทย-ฐานราก
จะได้อะไรบ้าง?

ค�าตอบอยู่ทั้งในรัฐธรรมนูญ-ในงบประมาณ 
ภายใต้คัมภีร์สวัสดิการท่ีพึงปรารถนา “จากครรภ์
มารดาถึงเชิงตะกอน” ที่ ดร.ป๋วย  อึ๊งภากรณ์ เขียน

ไว้เมือ่ ๔๐ ปีก่อน อาท ิเด็กเกดิใหม่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๘-
ก.ย. ๒๕๕๙ จะได้เงินอุดหนุนเดือนละ ๔๐๐ บาท 
เมือ่อายคุรบ ๑ ขวบ จะได้เดอืนละ ๖๐๐ บาท จนถงึ 
๓ ขวบ

จัดท�าประกันชีวิตส�าหรับผู้มีรายได้น้อยทุก
ราย อัตราเบี้ย ๙๙ บาทต่อราย คุ้มครองกรณีเสีย
ชวีติหรอืทพุพลภาพสิน้เชงิ ๕๐,๐๐๐-๖๐,๐๐๐ บาท 
และชดเชยกรณีประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจนไม่
สามารถท�างานได้ วันละ ๓๐๐ บาท

ผู้สูงอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป สมัครเข้าเป็นสมาชิก
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) รัฐบาลจะสมทบ
ให้ ๑ เท่า แต่ไม่เกินปีละ ๑,๒๐๐ บาท

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ
ทีดีอาร์ไอ ท�าตัวเลขไว้ว่า หากประเทศไทยต่อยอด
ประชานิยม หรือ “สวัสดิการถ้วนหน้า” ต้องใช้งบฯ 
อุดหนุนสูงถึง ๔.๓ แสนล้านบาทในปี ๒๕๖๐

ด้วยเหตุนี้ จึงไม่น่าแปลกที่จะพบว่าเวลานี้ 
คสช. เองไม่ได้มุ่งเน้นไปที่เรื่องของการดูแลรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศเท่านั้น หากแต่
ตัวจกัรส�าคัญอย่าง “รฐับาล” เองได้ก�าลงัเร่งผลิตผล
งาน เพื่อเรียกความเชื่อมั่น ในยามที่ “กระแส” ของ 
พล.อ.ประยุทธ์ ยังอยู่ในแดนบวก ตั้งแต่ก่อนและ
หลังประชามติเป็นต้นมา

เพราะแม้ว่าจะเกิดเหตุระเบิดและมีการเผา
สถานที่บางแห่งใน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนบน เมื่อ
วันที่ ๑๐-๑๒ ส.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งจนถึงวันนี้ ทุกอย่าง
ยังอยู ่ในกระบวนการยุติธรรมที่เดินหน้าสืบสวน
สอบสวนไปอย่างเข้มข้น แต่ถึงกระนั้นคะแนนด้าน
ความเชื่อมั่นต่อการรักษาความสงบภารกิจของ 
คสช. ยังมีคะแนนที่ไม่ขี้เหร่นักจากผลการส�ารวจ
ความเห็นประชาชนที่ผ่านมาล่าสุด โดย “ซูเปอร์
โพล” น�าเสนอผลส�ารวจเรื่อง “สังคมคิดอย่างไร    
ต่อหน่วยงานความมั่นคงในสถานการณ์การเมือง
ปัจจุบัน”

เมื่อจุดแข็งของ คสช. ยังยืนอยู่บนภารกิจ
ของความมั่นคงประชาชนมีความมั่นใจต่อความ
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สงบเรียบร้อยภายในประเทศตลอดระยะเวลาสองปี
ที่ ผ ่ านมา ขณะเดียวกันคะแนนความนิยมที่
ประชาชนมีต่อ พล.อ.ประยุทธ์  ก�าลังจะกลายเป็น 
“เกราะ” ชัน้ด ีคสช. จะต้องไปคดิต่อว่าจะท�าอย่างไร 
เพื่อให้ประชาชนเป็นฝ่ายเรียกร้องและสร้างความ
เปรียบเทียบเกิดขึ้น ระหว่างนายกฯ ประยุทธ์ ที่มา
จากการรัฐประหารกับ นายกฯ ที่จะมาจากบัญชี
พรรคการเมือง เสนอเข้าชิงในยกแรก เมื่อถึงวันเปิด
สภา

จากการปฏิวัติรัฐประหารท่ีผ่านมา มีบท
เรียนให้ศึกษากันหลายเรื่อง ประเด็นหลัก ๆ ที่พูด
ถึงกันมากคือ จะท�าอย่างไรไม่ให้การปฏิวัติ “เสีย
ของ” พร้อมค�าเตือนให้ระวัง อย่าซ�้ารอยเหตุการณ ์
“พฤษภาทมิฬ”

การปฏิวัติครั้งล่าสุดน้ี จึงมีการออกแบบ 
สร้างกลไก และก�าหนดยทุธวธิใีนรปูแบบต่าง ๆ เพือ่
ตอบโจทย์การรัฐประหาร ทั้งการจัดระเบียบ เปลี่ยน 
แปลง เฝ้าระวัง ป้องกัน และก�าจัด

นอกจากนี ้ยงัก�าหนดข้อห้ามต่าง ๆ ในหลาย
เร่ือง

ยังมีอ�านาจพิเศษท่ีจะใช้แก้หรือจัดการ
ปัญหา เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและราบรื่น

มกีารโยนหนิถามทาง แล้วค่อย ๆ แผ้วถางสิง่
กีดขวางต่างๆ เปิดทางสะดวก เดนิหน้าไปสูเ่ป้าหมาย

มีการปฏิรูปและก�าหนดกติกาใหม่ ทั้งภาค
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

เป้าหมายหลักของการเปลี่ยนแปลงมากสุด
คือ นักการเมืองท่ีตกเป็นจ�าเลยทุกครั้งที่มีการ
รัฐประหาร

มองว่า นักการเมืองเป็นต้นเหตุของความขัด
แย้งในสังคมเป็นพวกขี้โกง เล่นพรรคเล่นพวก 
กระท�าเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องมากกว่า
ผลประโยชน์ของชาติ

ครั้งนี้ จึงมีกฎเกณฑ์ละเอียดยิบในการกลั่น
กรองนักการเมือง รวมท้ังก�าหนดคุณสมบัติและข้อ

ห้ามทีเ่ข้มข้น เป็นการสกดัและลดอ�านาจของนกัการ
เมืองไปพร้อม ๆ กัน

กติกาใหม่ที่ก�าหนดขึ้น ได ้ออกแบบใน
ลักษณะที่ให้พรรคการเมืองอ่อนแอ ก�าหนดวิธีการ
เลอืกต้ังทีย่ากทีพ่รรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหนึง่
จะได้เสียงเกินครึ่งหนึ่งของสภา

ทั้งยังก�าหนดอ�านาจหน้าที่ให้ ส.ว. เข้ามามี
ส่วนร่วมในการก�ากับดูแล และมีสิทธิโหวตเลือก
นายกรัฐมนตรี

ซึ่งที่มาของ ส.ว. ๒๕๐ คะแนน ล้วนมาจาก
การคัดสรรของ คสช. และในจ�านวน ๒๕๐ คน มี
ตัวแทนเหล่าทพั ๖ คน เข้าไปเป็น ส.ว. โดยต�าแหน่ง

ดังนั้น จึงแทบเป็นไปไม่ได้ที่นักการเมืองจะ
ได้เป็นนายกรฐัมนตรคีนต่อไป และในขณะทีน่กัการ
เมืองอยู่สภาพตกต�่า ภาพของรัฐบาลก็โดดเด่นขึ้น
มาแทนที่ ดูได้จากผลส�ารวจของส�านักโพลต่าง ๆ ที่
สะท้อนให้เห็นความพึงพอใจรัฐบาล และคะแนน
นยิมของ พล.อ.ประยทุธ์  จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
และหัวหน้า คสช. ที่เพิ่มขึ้นตลอด

“นิด้าโพล” ส�ารวจความเห็นเร่ือง “๒ ปี ของ
นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” พบว่า 
ร้อยละ ๔๒.๔๐ ระบุว่า ท�างานในต�าแหน่งนายกฯ 
ได้ดีมาก และร้อยละ ๔๕.๒๐ ระบุว่า ท�างานใน
ต�าแหน่งนายกฯ ได้ค่อนข้างดี

นอกจากนี้ ผลส�ารวจด้านการตั้งใจท�างาน 
ความกล้าตัดสินใจ บุคลิกภาพผู้น�า ประสิทธิภาพ
การท�างานแก้ไขปัญหาประเทศและความโปร่งใส 
พบว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีคะแนนโดดเด่น
ทั้งนั้น

“นิด้าโพล” ยังส�ารวจความเห็นเรื่อง “พล.อ. 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา  จะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรี
อีกสมัย หลังการเลือกตั้งปี ๒๕๖๐ ตามวิถีทาง
ประชาธิปไตย” พบว่า ร้อยละ ๖๐.๘๐ ระบุว่า 
เหมาะสม

เหตุผลคือ ชืน่ชอบในการท�างาน มคีวามเป็น
ผู้น�า กล้าคิดกล้าท�า กล้าตัดสินใจ เด็ดขาด ตรงไป
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ตรงมา ชัดเจน สามารถจัดการบ้านเมืองให้มีความ
เรียบร้อยเป็นปกติ ความขัดแย้งความวุ ่นวาย
ทางการเมืองต่าง ๆ ลดลง

ที่ส�าคัญคือ เวลานี้ ยังมองไม่เห็นใครที่จะ
ท�างานได้ดีเท่า 

ขณะที่สถาบันพระปกเกล้าส�ารวจความคิด
เห็นของประชาชนเก่ียวกับความพึงพอใจต่อการ
บริการสาธารณะและการท�างานของหน่วยงานต่าง ๆ 
พบว่า ประชาชนมีความเช่ือมั่นต่อทหาร ร้อยละ 
๘๕.๕, นายกรัฐมนตรี ร้อยละ ๘๔.๖, คสช. ร้อยละ 
๘๒.๖ ขณะทีเ่ชือ่มัน่ต่อพรรคเพือ่ไทย ร้อยละ ๓๕.๕ 
และพรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ ๓๔.๒ 

นอกจากน้ี ยังมีเวลาเหลืออีกปีกว่า ๆ ที่
รัฐบาลจะสามารถท�าอะไรอีกมากมาย

ขณะเดียวกัน อีกด้านหนึ่งผลที่ออกมาแบบ
นี้มันก็ย่อมแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากระแสการ
สนับสนุนที่มีต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) โดยรวม ชาวบ้านยังมีความศรัทธาและเชื่อ
มัน่โดยเฉพาะความต้องการให้บ้านเมอืงมกีารปฏิรปู
ตามโรดแมป

ผลการโหวตคราวน้ียังชี้ให้เห็นว่าชาวบ้าน
ส่วนใหญ่รังเกียจนักการเมือง ไม่ให้เครดิตมองว่า
พวกเขานั่นแหละคือตัวถ่วงของบ้านเมือง ชาวบ้าน
มองเห็นภาพการทุจริต มีพฤติกรรมที่น่ารังเกียจ ซึ่ง
ท�าให้เกิดผลโหวตดังกล่าวออกมา เพราะหากย้อน
กลับไปพิจารณาเปรียบเทียบสิบยี่สิบปีก่อน ในช่วง
ทีเ่กดิรฐัธรรมนญูปี ๔๐ ต่อเนือ่งมาจนถงึปี ๕๐ ตอน
นัน้กระแสประชาธปิไตยเลอืกตัง้มาแรงมาก กระแส
นายกฯ จากการเลือกตั้ง (ส.ส.) ต้องมาก่อน ขณะที่
กระแสรังเกียจเผด็จการทหารในยุคนั้นก็แรง ดังนั้น 
เรื่องนายกฯ คนนอกถือว่าไม่ค่อยมีใครกล้าพูดถึง
มากนัก ซ่ึงผิดกับยุคปัจจุบันที่ตรงกันข้าม

เมื่อพูดถึงความเช่ือมั่น ความนิยมต่อ พล.อ. 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่สูงมีผลส�าคัญต่อการโหวต
เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งสวนทางกับความนิยม

ของฝ่ายนกัการเมอืงโดยเฉพาะการเมอืงในกลุม่ของ
ทักษิณ ชินวัตร ที่มีแนวโน้มมีอนาคตที่ดับวูบชัดเจน 
นอกเหนือจากประเด็นจากคุณสมบัติต้องห้ามใน
รฐัธรรมนญูทีท่�าให้พวกเขาต้องจบบทบาทลงไปจาก
ประวัติคดีทุจริตติดตัวในอดีตแล้ว ยังมีผลต่อการ
ด�าเนนิคดีทีเ่ป็นอยูท่ีค่าดว่าจะต้อง “เดนิหน้าเตม็ตวั” 
เพราะพิจารณาจากผลโหวต มันก็ท�าให้ พล.อ. 
ประยุทธ์ และ คสช. มั่นใจมากขึ้น มั่นใจในฐาน
สนับสนุนที่มีอยู่ข้างหลัง

ขณะเดยีวกนั เมือ่พดูถงึอนาคตทางการเมอืง
เปรียบเทียบกัน เมื่อร ่างรัฐธรรมนูญที่รวมเอา
บทเฉพาะกาล ๕ ปี ที่ให้ ส.ว.มาจากการแต่งต้ัง 
๒๕๐ คน ค�าถามที่พ่วงที่ให้ร่วมโหวตเลือกนายกฯ 
จากคนนอกได้ มันก็ย่อมมองเห็นอนาคตร�าไรแล้ว
ว่าหลังการเลือกตั้งตามโรดแมบในปี ๖๐ ว่าจะมี
โฉมหน้าอย่างไร

ส�าหรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ 
คสช. นั้น มีงานอื่นจะท�ามากแค่ไหนก็ตาม ไม่
ส�าคัญเท่างานกีดกันคนชั่วมิให้มีอ�านาจและต้อง
ท�าให้ได้คนดีไปปกครองชาติให้ส�าเร็จ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขจัดกลุ่มคนชั่ว
ทางการเมือง ให้ชาติและประชาชนไม่ได้ ก็ต้อง
ถือว่า รัฐประหารครั้งนี้ ยังคงไม่คุ้มค่าต่อชาติและ
ประชาชนอยู่ดี

ดังนั้น หาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยัง
ปฏิรูปชาติทุกภาคส่วนไม่ส�าเร็จ ยังกีดกันคนชั่วไม่
ให้มีอ�านาจไม่ได้ ยังไม่มั่นใจว่าจะท�าให้คนดีได้    
ขึ้นปกครองชาติ ถ้าเป็นอย่างนี้ อย่าเพิ่ง “เลือกต้ัง” 
ดีกว่าไหม

เพราะการเลอืกตัง้บนความไม่พร้อมของชาติ 
และประชาชนในแทบทุกมิตินั้น เป็นช่องทางเดียวที่
คนชั่วจะฉวยโอกาสใช้เงินซื้อเสียงและโกงการเลือก
ต้ัง เข้ามายึดรัฐสภาและรัฐบาลได้อีก

เรือ่งของชาตมิใิช่เรือ่งทดลองและน�าไปเสีย่ง 
มิใช่เร่ือง “ผู้น�าชาติ” จะน�าคนไทย “ไปตายเอาดาบ
หน้า” ไม่ใช่เรื่องที่ประชาชนต้องเอาชีวิตมาเสี่ยง 
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หรือต้องบาดเจ็บล้มตายเพื่อขับไล่รัฐบาลชั่ว จาก
รัฐประหารที่ “เยี่ยวไม่สุด” ครั้งแล้วครั้งเล่า

ประชาชนคนไทยจ�านวนมาก ก�าลังจับตา
มองพร้อมลุ้นระทึกว่า สุดท้าย รัฐประหารปี ๒๕๕๗ 
จะไม่ท�าให้เสียของ

ส่วนโพลเลอืกประยทุธ์นัง่นายกฯ คะแนนนยิม
พรรคการเมืองลดฮวบ โพลเผยหากมีเลือกตั้ง จะ
เลอืก พล.อ.ประยทุธ์ เป็นนายกฯ ส่วนพรรคการเมอืง
หลังประชามติวูบ

กรุงเทพโพลได้เปิดเผยผลส�ารวจความคิด
เห็นประชาชน เรื่องหากวันนี้เป็นวันเลือกตั้งจะเลือก
ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป จากทั่วประเทศ 
๑,๑๕๖ ตัวอย่าง พบว่า เสียงส่วนใหญ่ ๒๖.๖% จะ
เลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกฯ อีก 
รองลงมาคือ น.ส.ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร ๓.๘% และ
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ๓.๗%

ขณะที่คะแนนนิยมพรรคการเมืองไทย หลัง
ผ่าน ๑ เดือนการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พบ
ว่า คะแนนนิยมพรรคประชาธิปัตย์ อยู่ท่ี ๑๖.๙% 
ลดลงจากผลส�ารวจเมื่อเดือน พ.ค. ๒๕๕๙ ถึง 
๕.๘% รองลงมาพรรคเพ่ือไทย อยู่ท่ี ๑๕.๓% ลดลง 
๓.๘%

อย่างไรก็ตาม สวนดุสิตโพลได้เปิดเผยผล
ส�ารวจความคดิเห็นประชาชนทีช่ืน่ชอบรฐับาลตัง้แต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน ๕ อันดับ พบว่า รัฐบาล พล.อ. 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีผู้ชื่นชอบเป็นอันดับ ๑ คือ 
๗๗.๕๙% เพราะมีความเด็ดขาด อันดับ ๒ รัฐบาล
ทักษิณ  ชินวัตร ๗๐.๔๑% ท�าเศรษฐกิจดี อันดับ ๓ 

รัฐบาลอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ๖๓.๑๖% ปฏิรูปการ
ศกึษา อนัดบั ๔ รฐับาลนายชวน หลกีภยั  ๕๙.๑๗%  
มีความสามัคคีปรองดอง และอันดับ ๕ รัฐบาล 
น.ส.ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  ๕๔.๓๙% เน้นช่วยเหลือ
เกษตรกรและคนจน

พจิารณาจากผลการส�ารวจความคดิเหน็แล้ว 
คงต้องยอมรับว่าประชาชนส่วนใหญ่มี “ความเชื่อ
มั่น” ต่อรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ซึ่งความเชื่อมั่นที่
ปรากฏนั้น ล้วนเกิดมาจากความต้ังอกต้ังใจ ความ
มุ่งมั่นต่อการท�างานที่จริงจังจริงใจ เด็ดขาดของ 
พล.อ.ประยุทธ์  และคณะรัฐมนตรีทุกคน จนท�าให้
เกิดผลงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ซึ่งสามารถผลักดัน
ให้คนในสังคมไทยเกิดความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลใน
ที่สุด

เห็น “ความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐบาล” แล้ว ก็พอ
จะเห็นความหวังลาง ๆ ว่าการจัดการเลือกตั้งและ
การปฏิรูปประเทศ น่าจะประสบความส�าเร็จได้ไม่
ยาก (อย่างที่คิด) เพราะหากคนไทยมีความเชื่อมั่น
ต่อกันเช่นนี้แล้ว ต่อให้เจอปัญหาอุปสรรคใด ๆ 
รับรองว่าฝ่าฟันได้แน่นอน

เพราะฉะนั้นด้วยหลายปัจจัยที่เอ้ือดังกล่าว
ข้างต้นท�าให้คาดว่า ในทีส่ดุภายใต้กลไกประชาธปิไตย
แบบครึ่งใบเพื่อวางรากฐานประเทศในช่วงเปลี่ยน
ผ่านในอนาคตประเทศไทยจะไม่มทีีย่นื ส�าหรบักลุม่
ธุรกิจการเมืองทุนสามานย์ในคราบประชาธิปไตย
จอมปลอมอีกต่อไป

 
 

บรรณานุกรม
-   หนังสือพิมพ์แนวหน้า ทีมข่าวการเมือง วันอาทิตย์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๙.
-   หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์สามัญส�านึก วันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
-   หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์   วันจันทร์ที่ ๑๒  กันยายน ๒๕๕๙, หน้า ๑๒.
-   หนังสือพิมพ์สยามรัฐ คอลัมน์มองผ่านข้อมูล รศ.ดร.สุขุม เฉลิมทรัพย์ มหาวิทยาลัย     
 สวนดุสิต วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙.
-   หนังสือพิมพ์สยามรัฐ คอลัมน์ประเด็นลึก วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙, หน้า ๓.  
-   หนังสือพิมพ์สยามรัฐ คอลัมน์มองผ่านข้อมูล รศ.ดร.สุขุม เฉลิมทรัพย์ มหาวิทยาลัย
     สวนดุสิต วันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙.  
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เสนาศึกษา

ย้อนต�ำนำน
กำรสร้ำงคลองเชื่อม ๒ ฝั่งทะเลของโลก
ประจกัษ์แจ้งเหน็จริงว่ำ น�ำมำซึง่ควำมเจริญด้ำนเศรษฐกจิและสังคม  

“คอคอดกระ” 
เช่ือมโยงไทย สู่ควำมยั่งยืน

นับตั้งแต่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการขุดคลอง กระมีเส้นทางส�ารวจหลัก ๆ อยู่ ๙ เส้น
ทาง ได้แก่ 

ไม่ว่าจะใช้เส้นทางใดในการขุดคลองกระ ล้วนสามารถเชื่อมโยงการคมนาคมของไทยได้ทั้งนั้น

 “ไทยจะเป็นศูนย์กลางขนส่ง เพราะคอคอดกระ จริงหรือ?”

ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง (GMS : Greater Mekong Sub 
region)* นั้น มีการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจ (Economic Corridor) ส�าคัญ ๓ แนวหลัก 

* กรอบความร่วมมอืทางเศรษฐกิจในอนภุมูภิาคลุม่แม่น�า้โขง (GMS : Greater Mekong Sub region) มปีระเทศสมาชิก ๖ ประเทศ 
คือ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนานและกวางสี) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีธนาคารพัฒนา
เอเชีย (Asian Development Bank : ADB) เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลัก

• เส้นทางที่ 1  ระนอง-ชุมพร

• เส้นทางที่ 2 ทิศใต้เมืองระนอง-หลังสวน ชุมพร

• เส้นทางที่ 2A ราชกรูด ระนอง-หลังสวน ชุมพร  

• เส้นทางที่ 3 ท้ายเหมอืง พงังา-พนุพนิ สรุาษฎร์ธานี  

• เส้นทางที่ 3A สิเกา ตรัง-ปากพนัง นครศรีธรรมราช  

• เส้นทางที่ 3C ทับปุด พังงา-พุนพิน สุราษฎร์ธานี      

• เส้นทางที่ 4      กันตัง ตรัง-พัทลุง  

• เส้นทางที่ 5      สตูล-สงขลา        

• เส้นทางที่ 5A    เหนือเมืองสตูล-สงขลา

• เส้นทางที่ 6     ชายแดนสตูลมาเลย์-จะนะ สงขลา

• เส้นทางที่ 9A   ตรัง-นครศรีธรรมราช 

น.ส.ณัชชา อิ้วอ�าพัน
เจ้าหน้าที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

กระทรวงการต่างประเทศ
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คือ 
๑. แนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ 

(North-South Economic Corridor : NSEC) เชือ่ม
โยงจากจนีตอนใต้ผ่านไทย และสามารถเชือ่มต่อลง
ไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์ได้ 

๒. แนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจตะวันออก- 
ตะวันตก (East-West Economic Corridor : 
EWEC) หรือเส้น R9 เชื่อมโยงเมาะละแหม่ง-เมีย
วะดี (พม่า) – แม่สอด-พิษณุโลก – ขอนแก่น-
กาฬสนิธุ-์มกุดาหาร (ไทย) – สะหวนันะเขต-แดนสะ
หวัน (ลาว) – ลาวบาว-เว้-ดองฮา-ดานัง (เวียดนาม) 
มีจุดที่เชื่อมต่อกับเส้นทางแนวเหนือ-ใต้ (NSEC) 
หลายเส ้นทาง ได ้แก ่  (๑) ย ่างกุ ้ง-ดาไว (๒) 

เชียงใหม่-กรุงเทพฯ (๓) หนองคาย-กรุงเทพฯ (๔) 
เส้นทางหมายเลข ๑๓ ในลาว และ (๕) ทางด่วน 
1A ในเวียดนาม

๓. แนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจตอนใต้ 
(Southern Economic Corridor : SEC) เชื่อมจาก
ทวาย(พม่า)-กรุงเทพฯ-พนมเปญ (กัมพูชา)-โฮจิ
มินห์ (เวียดนาม) และต่อไปยังท่าเรือวังเต่า 

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเส้นทางรถไฟ
ความเรว็สงูเพือ่เชือ่มโยงอนภูุมภิาคเข้าด้วยกนั ตาม
แผนการด�าเนนิงานภายใต้กรอบความร่วมมือ GMS 
ที่ส่งเสริมให้มีระบบขนส่งในหลายรูปแบบ (Multi-
modal Transportation) โดยค�านึงถึงโครงสร้างพื้น
ฐานด้านคมนาคมของแต่ละประเทศเป็นหลัก

ข้อมูลเพิ่มเติม
๑. ส�าหรับไทยมีโครงการรถไฟความเร็วสูง มี ๑ เส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ-แก่งคอย-

นครราชสีมา ความเร็ว ๒๕๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใช้ขนส่งคนเป็นหลัก (อยู่ระหว่างด�าเนินการ)
๒. ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทย มีระยะทางที่เปิดการเดินรถแล้ว รวมทั้งสิ้น ๔,๓๔๖ 

กิโลเมตร โดยเป็นทางคู่ช่วง กรุงเทพฯ-รังสิต ระยะทาง ๓๑ กิโลเมตร และเป็นทางสามช่วงรังสิต-
ชุมทางบ้านภาชี ระยะทาง ๕๙ กิโลเมตร โดยมีเส้นทาง ดังนี้

 - ทางสายเหนือ ถึง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ๗๕๑ กิโลเมตร
 - ทางสายใต้ ถึง จังหวัดนราธิวาส (สุไหลโก-ลก ) ระยะทาง ๑,๑๔๓ กิโลเมตร และ

สถานีปาดังเบซาร์ ระยะทาง ๙๗๔ กิโลเมตร
 - ทางสายตะวันออก ถึง จังหวัดสระแก้ว (อรัญประเทศ) ระยะทาง ๒๕๕ กิโลเมตร 

และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต ระยะทาง ๒๐๐ กิโลเมตร
 - ทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถึง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง ๕๗๕ กิโลเมตร 

และจังหวัดหนองคาย ระยะทาง ๖๒๔ กิโลเมตร
 - ทางสายตะวันตก ถึง สถานีน�้าตก จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง ๑๙๔ กิโลเมตร
 - ทางสายแม่กลองช่วงวงเวียนใหญ่-มหาชัย ระยะทาง ๓๑ กิโลเมตร และช่วง

บ้านแหลม-แม่กลอง ระยะทาง ๓๔ กิโลเมตร
นอกจากนั้นยังมีการสร้างทางอีกหลายเส้นทาง อาทิ คลองสิบเก้า-บ้านภาชี-แก่งคอย-

ศรีราชา-แหลมฉบัง-เขาชีจรรย์-มาบตาพุด เพื่อรองรับโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก
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นับเป็นโอกาสที่ดีของไทย หากสามารถเปิด
เส้นทางเชื่อมมหาสมุทรแปซิฟิก และมหาสมุทร
อินเดียได้ จะเกิดการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมทาง
บกและเส้นทางคมนาคมทางน�้าที่ครอบคลุมอนุ
ภูมิภาค ทุกประเทศสามารถใช้ไทยเป็นศูนย์กลาง
ขนส่งสินค้าจากประเทศด้านตะวันตก อาทิ อินเดีย 
ตะวนัออกกลาง ยโุรป และแอฟรกิา ไปประเทศด้าน
ตะวันออก โดยผ่าน “คอคอดกระ” ไม่ต้องไปอ้อม
ช่องแคบมะละกา ประหยัดต้นทุนและลดเวลาใน
การขนส่ง เกิดการพัฒนาประเทศร่วมกัน สู่ความ
มั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน 

บนพื้นฐานของการเติบโตไปด้วยกัน โดยไม่
ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

เอกสารอ้างอิง

- การรถไฟแห่งประเทศไทย

- ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

- ส�านักความร่วมมือการค้าและการลงทุน, กรมการค้าต่างประเทศ 

- Asian Development Bank
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พล.อ.มนู  สายัณห์นิโครธ

นักเรียนนายร้อย
อ่านตรงนี้ 

เสนาศึกษา

- (ต่อจากเล่มที่แล้ว) -

กองทัพที่ไปปราบกบฏเวียงจันทน์
การปราบกบฏเวียงจันทน์ครั้งนั้น พระบาท

สมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้จัดกองทัพ   
ที่จะยกขึ้นไปเป็นทัพใหญ่ ๒ ทัพ ทัพน้อย ๑ ทัพ 
กองทัพใหญ่ท่ี ๑ ให้ตรงไปตีเมืองเวียงจันทน์เมือง
หลวงของข้าศึก โปรดฯ ให้กรมพระราชวังบวรฯ เป็น
จอมทัพ ไปตั้งประชุมพลที่เมืองสระบุรี จัดกระบวน
ทัพให้พระยาจ่าแสนยากร พระยากลาโหมราชเสนา 
พระยาพิชัยบุรินทรา พระยาณรงควิไชย คุมพลเป็น  
กองหน้าที่ ๑ ให้กรมหมื่นนเรศรโยธี กรมหมื่นเสนี
บรริกัษ์ คมุพลเป็นกองหน้าท่ี ๒ กรมพระราชวงับวรฯ 
เสด็จเป็นกองหลวงพร้อมด้วยกรมหมื่นรามอิศเรศร
เป็นยกกระบัตร กรมหมื่นเทพพลภักดิ์เป็นเกียกกาย 
กรมหมืน่ธเิบศบวรเป็นจเรทพั กรมหมืน่นรานชุติเป็น
ปีกซ้าย กรมหมืน่สวสัดวิไิชยเป็นปีกขวา ให้พระนเรน 
ทราชาบุตรพระเจ้ากรุงธนบุรีคุมพลเป็นกองหลัง ให้
เจ้าพระยามหาโยธา (ทอเรีย) คุมพลมอญเป็นกอง
อิสระสมทบในกองทัพที่ ๑ ด้วย เมื่อจัดกระบวนทัพ
พร้อมแล้วก็ยกออกจากเมืองสระบุรีขึ้นทางดง
พระยาไฟ แต่กองมอญนั้นให้เดินทางดงพระยา
กลางไปสมทบทัพกันที่เมืองนครราชสีมา

กองทัพใหญ่ที่ ๒ นั้นจะให้ไปปราบพวกกบฏ

ทางหัวเมือง (มณฑลอุบลแลร้อยเอ็ด) ฝ่ายตะวัน
ออกขึ้นไปประจบกับกองทัพใหญ่ที่  ๑ ที่ เมือง
เวยีงจนัทน์ โปรดเกล้าฯ ให้กรมหมืน่สรุนิทรรกัษ์เป็น
จอมทัพ ต้ังประชุมพลที่เมืองปราจีนบุรี จัดกระบวน
ทัพให้พระยาราชสุภาวดี (สิงห์) คุมพลเป็นกอง
หน้าที่ ๑ ให้เจ้าพระยาพระคลัง (ซึ่งเป็นสมเด็จ 
เจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ในรัชกาลที่ ๔ คุมพล
เป็นกองหน้าที่ ๒ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์เสด็จเป็น 
กองหลวง กรมหมื่นพิพิธภูเบนทรเป็นปีกซ้าย กรม
หมื่นพิทักษ์เทเวศรเป็นปีกขวา มีกองเขมรเป็นกอง
อิสระ ให้พระยาราชนิกูล พระยารามค�าแหง พระยา
อินทราธิบดีสีหราชรองเมือง พระยาจันทบุรี คุมไปตี
เมืองนครจ�าปาศักด์ิอีก ๑ กอง 

กองทัพน้อยนั้นจะให้ไปตีเมืองหล่ม แลหัว
เมืองขึ้นของเวียงจันทน์ทางตะวันตกไปบรรจบกับ
กองทัพใหญ่ที่ ๑ ที่เมืองเวียงจันทน์ โปรดเกล้าฯ ให้
เจ้าพระยาอภัยภูธร ที่สมุหนายกเป็นแม่ทัพ ตั้ง
ประชมุพลทีท่่าเรอืพระพทุธบาทแห่ง ๑ พระยาเพช็ร
พิไชย พระยาไกรโกษา ไปตั้งประชุมพลที่เมือง
พิษณุโลกอีกแห่ง ๑ ยกไปบรรจบกันที่เมืองหล่ม

กระบวนทัพที่จัดดังกล่าวนี้ กองทัพใหญ่ที่ ๒ 
ต้องเปลี่ยนแปลง มิได้ยกไปตามที่กะไว้ชั้นเดิม   
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เหตุด้วยเจ้าพระยานครศรีธรรมราชบอกเข้ามายัง
กรุงเทพฯ ว่า อังกฤษจะให้เฮนรี เบอร์นี เข้ามา
เปลี่ยนหนังสือสัญญาท่ีได้ท�าไว้ แลอังกฤษเตรียม
กองทัพเรือที่เกาะหมากจะยกไปไหนหาทราบไม่ 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ทรงวาง    
พระราชหฤทัย เกรงว่าจะเกิดเป็นอริกับอังกฤษขึ้น  
จึงโปรดเกล้าฯ ให้เลิกกองทัพใหญ่ท่ี ๒ กลับมา
รักษาเมืองสมุทรปราการ แต่ให้พระยาราชสุภาวดี 
(สงิห์) คมุพลเป็นกองอสิระ ยกขึน้ไปเมอืงนครราชสมีา
ทางช่องเรือแตก(๑)  ไปสมทบกองทพัที ่๑ แลทรงมอบ
ให้กรมพระราชวังบวรฯ ทรงบัญชาการศึกทุกทาง 

แล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดกองทัพ
ยกไปทางเมืองปราจีนบุรีเดินทางช่องเรือแตกอีก ๔ 
ทัพ พระยาราชสุภาวดีท่ี ๑ ทัพเจ้าพระยาพระคลัง
ที่ ๒ กรมหมื่นพิพิธภูเบนทร์ท่ี ๓ กรมหมื่นพิทักษ
เทเวศรที ่๔ กรมหมืน่สริุนทรรักษ์น้ันไปทางคลองส�าโรง 
ขึ้นที่เมืองปราจีนบุรียกไปตั้งที่เมืองประจันตคาม
พร้อมกัน จึงให้ทัพพระยาราชสุภาวดี (สิงห์) ยกล่วง
หน้าไปก่อน แล้วทัพเจ้าพระยาพระคลังยกไปเป็นที่ 
๒ ทัพกรมหมื่นพิพิธภูเบนทร์เป็นที่ ๓ ยกไปเป็น
ล�าดับกัน

พระยาราชสุภาวดีเดินทัพไปถึงเมืองสุวรรณ 
ภมู ิพบกองทัพเจ้าโถงนัดดาเจ้าอนุวงศ์ซึ่งตั้งอยู่ ณ 
เมืองพิมาย ก็ยกเข้าตีถึงตะลุมบอน ทัพเจ้าโถงรับ
ไม่หยดุแตกกระจดักระจายไปสิน้ เมือ่ได้ชยัชนะแล้ว 
ก็เคลื่อนกองทัพไปตั้งอยู่ ณ เมืองขอนแก่น 

แล้วมีหนังสือไปถึงเจ้าอุปราชว่า เมื่อเจ้า
อุปราชลงไปกรุงเทพพระมหานคร พูดไว้ แต่ก่อนว่า 
เจ้าอนุจะเป็นกบฏนั้นสมจริง ครั้งนี้เรายกกองทัพขึ้น
มาสมคะเนแล้ว ให้เจ้าอปุราชยกไปตเีมอืงเวยีงจนัทน์
เสียให้ได้ทัพหลวงจะได้ขึ้นมาโดยสะดวก เราจะได้
ยกหนุนเจ้าอุปราชไป ครั้งเจ้าอุปราชได้อ่านหนังสือ
ดูแล้ว จึงส่งหนังสือฉบับนั้นไปให้เจ้าอนุที่ต�าบลช่อง

สาร เจ้าอนทุราบความแล้วกใ็ห้หวาดหวัน่สงสยันาย
ทัพนายกองของตัวว่าจะมีไส้ศึกอยู่ที่ไหนบ้างก็ไม่รู้

การที่พระยาราชสุภาวดีมีหนังสือไปถึงเจ้า
อุปราชนั้น จะเป็นกลอุบายให้เจ้าอนุสงสัยเจ้า
อุปราชหรือ ๆ จะพูดกันไว้เป็นความลับจริงก็ไม่แจ้ง 
ถ้าพดูกนัจรงิแล้วท�าไมจงึเอาหนงัสอืไปให้เจ้าอนเุล่า

แก้ว่า เจ้าอุปราชเห็นความจะไม่มิด ด้วย
บุตรเจ้าอนุเป็นบุตรเขยอุปราชอยู ่ที่นั่น จึงเอา
หนังสือออกตีแผ่เสียให้เห็นว่า เป็นหนังสือไทยใช้
อุบายให้แตกร้าวกัน

พระยาราชสุภาวดีตีค่ายเวียงคุกเมือง
ยโสธรแตก

ฝ่ายพระยาราชสภุาวดตีัง้แต่ส่งหนงัสอืลบัไป
ถึงเจ้าอุปราชแล้ว คอยฟังข่าวก็ไม่เห็นเจ้าอุปราช
ตอบมา จึงให้คนไปสืบได้ความว่า เจ้าอุปราชยกไป
ตั้งอยู่ที่หนองหารแล้ว พระยาราชสุภาวดีก็ยกไปตี
ค่ายเวียงคุกที่เมืองยโสธร อุปฮาดราชวงศ์เมือง
ยโสธรสู ้รบแข็งแรง แต่ในที่สุดก็แตกหนีไปครั้น
พระยาราชสุภาวดีตีค่ายเวียงคุกได้แล้ว จึงหยุดพัก
พลอยู่ ณ เมืองยโสธร เพื่อสะสมก�าลังส�าหรับยกไป
ปราบนครจ�าปาศักดิ์ต่อไป

ฝ่ายเจ้าราชบุตรซึ่งเป็นเจ้านครจ�าปาศักดิ์ตั้ง
ค่ายอยู่เมืองศรีสะเกษ ได้ทราบข่าวว่าพระยาราช
สภุาวดจีะยกทพัตดัตรงไปนครจ�าปาศกัด์ิ กร็บียกมา
ต้ังรับอยู่ที่เมืองอุบลราชธานี และให้เจ้าปานกับเจ้า
สุวรรณอนุชาทั้งสองยกทัพมาตั้งยันทัพพระยาราช
สุภาวดีอยู่ที่แดนเมืองยโสธร พระยาราชสุภาวดีก็
เคลื่อนกองทัพออกตีทัพเจ้าปานกับเจ้าสุวรรณแตก 
แล้วตามไปตีทัพเจ้าราชบุตร ณ เมืองอุบลราชธานี 
ไทยชาวเมอืงอุบลราชธานทีีถ่กูเกณฑ์เข้ากองทพัเจ้า
ราชบุตร เมื่อทราบว่ากองทัพพระยาราชสุภาวดียก
ไปถงึ กพ็ร้อมกนัก่อการก�าเรบิฆ่าฟันพวกเจ้าราชบุตร

(๑) ชื่อที่เรียกว่าช่องเรือแตกนี้ สืบไม่ได้ความแน่ว่าจะเป็นทางไหน ทางช่องเขาบรรทัดที่จะขึ้นจากเมืองปราจีนบุรีมี ๓ ช่อง เรียกกัน

ในท้องที่ว่า ช่องสะแกราด ๑ ช่อง บุกขนุน ๑ และช่องตะโก ๑ เข้าใจว่าที่เรียกว่าช่องเรือแตกนั้น คงเป็นช่องใดช่องหนึ่งใน ๓ ช่องนี้
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ล้มตายเป็นอลหม่านขึ้นในค่าย กองทัพพระยาราช
สุภาวดีก็ตีโอบเข้ามา เจ้าราชบุตรเห็นเหลือก�าลังที่
จะต่อสู้ก็พาพรรคพวกหนีไปนครจ�าปาศักดิ์ 

พระยาราชสุภาวดีรีบยกทัพตามติดไปไม่
ลดละ ฝ่ายครัวเมอืงต่าง ๆ ท่ีเจ้าราชบตุรกวาดไปรวม
ไว้ ในนครจ�าปาศกัดิท์ราบข่าวว่ากองทัพเจ้าราชบตุร
เสียที จึงพร้อมกันก่อการก�าเริบ เอาไฟจุดเผาบ้าน
เรือนในนครจ�าปาศักดิ์ไหม้ขึ้นเป็นอันมาก เจ้า
ราชบุตรเห็นดังนั้นจะเข้าเมืองมิได้ ก็รีบหนีข้ามฟาก
แม่น�้าโขงไปทางตะวันออก พระยาราชสุภาวดีก็ยก
กองทัพเข้าตั้งมั่นในนครจ�าปาศักดิ์ และให้กอง
ตระเวนออกสบืจบัพวกเจ้าราชบตุรได้ตวัเจ้าราชบตุร 
เจ้าปาน เจ้าสุวรรณ มาจ�าไว้ แล้วเดินทัพมาตั้งอยู่
เมืองนครพนมพอทราบว่าทัพหลวงกรมพระราชวัง
บวรจะเสด็จกลับกรุงเทพ ฯ จึงรีบเดินทางมาให้ทัน
ทัพหลวงเพื่อเข้าเฝ้ากรมพระราชวังบวร ไปไม่ทันได้
ตอบจดหมายของสัตตะคุณเตียนยินแม่ทัพหน้า
ญวนขององกิงเลือก ซึ่งมีหนังสือมาถึงพระสุริยภักดี
ฉบับหนึ่งมีใจความว่า เมืองเวียงจันทน์กับกรุงเทพ
พระมหานครเป็นเมืองไมตรีสนิท เปรียบเหมือนริม
ฝีปากกับฟัน เหตุใดจึงยกกองทัพขึ้นมาท�าลายรื้อ
เมืองเวียงจันทน์เสีย ไพร่บ้านพลเมืองแตกตื่นไป
และเมืองเวียงจันทน์ก็เป็นเมืองแดนกรุงเวียดนาม 
บัดนี้แม่ทัพใหญ่ใช้ให้ข้าพเจ้าคุมกองทัพบกมา 
๒๐,๐๐๐ เศษ มาตั้งอยู่เมืองตามดองจึงมีหนังสือ
มาแจ้งให้ท่านยกกองทัพกลับไปอยู่แดนของท่าน  
และท่านกวาดเอาครอบครัวในแดนญวนไปไว้
เท่าใด ขอให้ส่งคืนมาแดนญวน ทางไมตรีจะได้
ยืนยาวสืบไป ถ้าท่านไม่ฟังข้าพเจ้าก็จะไม่ละ ถ้าอง
กงิเลอืกแม่ทัพใหญ่ยกลงมาถึงแล้วก็จะไม่ฟังกนั แต่
หญ้าต้นหนึ่งก็ไม่ให้เหลือไว้ บอกมาทั้งนี้เป็นความ
สัตย์จริงให้ท�าตามค�าข้าพเจ้า 

ฝ่ายพระยาเชียงสา ซึ่งแตกกับพระยาเพ็ชร 
พิไชยเข้าหาพระยาราชสุภาวดี ๆ ก็พาพระยาเชียง
สาลงมาเฝ้าท่ีค่ายหลวง กราบทูลว่าจับตัวเจ้า
ราชบุตรใส่กรงมาถวาย โปรดให้พระยาเชียงสาอยู่

ท�าราชด้วยพระยาราชสุภาวดี ส่วนเจ้าราชบุตร เจ้า
ปาน เจ้าสุวรรณส่งตัวมากรุง และสั่งให้พระยาราช
สุภาวดีอยู่กวาดครอบครัว จัดการหัวเมืองลาวจ�าปา
ศักดิเ์ขมรป่าดงให้เรยีบเสยีก่อน และโปรดให้พระยา
เพช็รพไิชย พระยาสมบัติธบิาล แยกไปจดัเมอืงหล่ม
เลย แล้วให้กลับไปฤดูฝน

คร้ันกรมพระราชวงับวรเสด็จกลบัถงึกรุงเทพฯ 
ก็กราบทูลความดีความชอบของพระยาราชสุภาวดี 
ที่เข้มแข็งในการสงคราม สามารถปราบปรามพวก
กบฏให้พ่ายแพ้ลงได้โดยเร็ว พระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดให้มีตราเลื่อนบรรดาศักดิ์
พระยาราชสุภาวดี เป็นเจ้าพระยาราชสุภาวดี ว่าที่
สมุหนายก ใน พ.ศ. ๒๓๗๐ เวลานั้นมีอายุย่างขึ้น 
ปีที่ ๕๑ 

ฝ่ายเจ้าพระยาราชสภุาวดีว่าทีส่มหุนายก จดั 
การบ้านเมืองเรียบร้อยกวาดครอบครัวได้มากแล้ว 
แบ่งไว้ให้อยู่เป็นพลเมืองเวียงจันทน์พอสมควรให้
เพี้ยเมืองเวียงจันทน์อยู่รักษาเมืองเวียงจันทน์ต่อไป 
เหลอืนัน้กวาดส่งมา ณ กรงุเทพมหานคร เจ้าพระยา
ราชสุภาวดีสืบหาพระบางได้แล้ว ก็พาตัวอุปราชลง
มา ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อเดือน ๓ ปีกุน ศักราช 
๑๑๘๙ แล้วเข้าเฝ้า จึงมีพระราชโองการด�ารัสว่า   
ตัวอ้ายอนุก็ยังจับไม่ได้ จะกลับมาตั้งบ้านเมืองอีก
เมื่อใดก็ยังไม่แจ้ง เมืองเวียงจันทน์เป็นกบฏมา ๒ 
ครั้งแล้ว ไม่ควรจะเอาไว้เป็นบ้านเมืองให้อยู่สืบต่อ
ไป ให้กลับขึ้นไปท�าลายล้างเสียให้ส้ิน อย่าให้ต้ัง  
ติดอยู่ได้ แต่อุปราชนั้นให้ไปอยู่บ้านอนุบางยี่ขัน 
เจ้าพระยาราชสภุาวดนีัน้ทรงขดัเคอืงทีไ่ม่ท�าลายล้าง
เมืองเวียงจันทน์เสียให้สิ้นมาคิดตั้งขึ้นให้เป็นบ้าน
เมืองไว้ ยังหาโปรดตั้งเป็นที่จักรีไม่ ให้แต่ว่าที่อยู่
ก่อน และพระบางนั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม   
ให้เจ้าพระยาราชสุภาวดีไปท�าพระวิหารไว้ท่ีวัด
จักรวรรดิ

รุง่ขึน้ปีชวด พ.ศ. ๒๓๗๓ โปรดให้เจ้าพระยา
ราชสภุาวดี ว่าทีส่มหุนายก ยกทพัไปนครเวยีงจนัทน์
อีก
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เมื่อไปถึงหนองบัวล�าภู เจ้าพระยาราชสุภา
วดี ส่งให้พระยาราชรองเมือง พระยาพิชัยสงคราม 
พระยาทกุขราษฎร์เมอืงนครราชสมีา หลวงสเุรนทรวิ
ชิตเป็นกองหน้า คุมทหาร ๕๐๐ คน ยกล่วงหน้าไป
ถึงพันพร้าวก่อน ครั้นกองหน้าไปถึงพันพร้าว ได้
ทราบข ่าวว ่าท ้าวเพี้ยกรมการท่ีอยู ่ รักษานคร
เวียงจันทน์ มีกิริยาอาการปกติอยู่บ้าง พระยาราช
รองเมืองไม่ไว้ใจแก่เหตุการณ์ จึงจัดให้พระยาพิชัย
สงคราม พระยาทุกขราษฎร์ หลวงสุเรนทรวิชิต แบ่ง
ก�าลัง ๓๐๐ คน ยกข้ามไปตั้งฟังราชการที่นคร
เวียงจันทน์ พระยาพิชัยสงคราม พระยาทุกขราษฎร์
และหลวงสุเรนทรวิชิตก็ยกไปตั้งอยู่วัดกลาง

ครั้น ณ เดือน ๘ แรม ๑ ค�่า เจ้าราชวงศ์มี
หนังสือมาถึงเมืองจันทน์เมืองซ้ายว่า เจ้าเวียดนาม
ใช้ญวนพาเจ้าอนวุงศ์และเจ้าราชวงศ์มาส่ง ณ เมอืง
เวียงจันทน์ มาถึงท่าข้ามช้างแล้วยังทางอีก ๔ คืน 
จะมาถึงเมืองเวียงจันทน์ เจ้าเมืองทั้งสองจึงให้คน
ถือจดหมายส่งตามล�าดับชั้นจนถึงเจ้าพระยาราช
สุภาวดี ๆ ก็รีบยกกองทัพขึ้นไปแต่ ณ เดือน ๘ แรม 
๕ ค�่าเวลาเช้า ในเดือน ๘ แรม ๖ ค�่านั้น เจ้าอนุวงศ์
กย็กมาถงึเมอืงจนัทน์ คนมาด้วยเจ้าอนุวงศ์เป็นลาว
ประมาณ ๑๐๐ เศษ ญวนประมาณ ๘๐ คนเศษ ตั้ง
อยู่ ณ เมืองเวียงจันทน์ ล่ามญวน ๒ คน จึงมาหา
พระยาพิชัยสงคราม พระยาทุกขราษฎร์ หลวงสุเร
นทรวิชิต ว่าเวลาพรุ ่งนี้ญวนจะพาเจ้าอนุวงศ์มา
พูดจาโดยดี วันนี้เย็นไปแล้ว

ครั้งเวลาเช้าญวนก็พาเจ้าอนุวงศ์มาหา
พระยาพิชัยสงคราม ณ ศาลาลูกขุน ว่าเจ้าอนุวงศ์
ท�าความผิดหนีไปหาญวน ญวนเหมือนมารดา 
กรุงเทพมหานครเหมือนบิดา บิดาโกรธบุตรแล้ว 
มารดาต้องพามาขอโทษ ท่านแม่ทัพมาถึงแล้ว เจ้า
อนุวงศ์จะมาหาแม่ทัพให้พาลงไป ณ กรุง แล้ว
พระเจ้ากรุงเวียดนามได้มีพระราชสาส์นไปขอโทษ
เจ้าอนุวงศ์ทางเรือ เจ้าอนุวงศ์เคยขึ้นแก่กรุงไทย
อย่างไร ญวนกไ็ม่ขดัข้อง ญวนต้องเอาธรุะด้วยเมอืง

เวยีงจนัทน์เคยไปจิม้ก้อง ๓ ปีครัง้ ๑ ฝ่ายเจ้าอนวุงศ์
ก็พูดจากับพระยาพิชัยสงคราม พระยาทุกขราษฎร์ 
หลวงสุเรนทรวิชิต เป็นปกติ และเอาข้าวสาร หมาก
พลู หม้อทองเหลืองมาให้นายไพร่ทั่วกันแล้ว เจ้า
อนุวงศ์ก็กลับไปอยู่วัดพระแก้ว พระยาพิชัยสงคราม 
พระยาทุกขราษฎร์ หลวงสุเรนทรวิชิต เชื่อถ้อยค�า
เจ้าอนวุงศ์ ประมาทหามคีวามสงสยัไม่ ปล่อยคนไป
เที่ยวหากินเสียหาอยู่พรักพร้อมกันไม่

เจ้าอนุวงศ์และเจ้าราชวงศ์ยกคน 
เข้าล้อมกองทัพไทย

ในวนัเดอืน ๘ แรม ๗ ค�า่ เวลาบ่ายประมาณ 
๓ โมง เจ้าพระยาราชสุภาวดียกขึ้นไปถึงค่ายพัน
พร้าว พอเวลาบ่าย ๔ โมง เจ้าอนุวงศ์และเจ้า
ราชวงศ์ก็ยกพลเข้าล ้อม พระยาพิชัยสงคราม 
พระยาทุกขราษฎร์ หลวงสุเรนทรวิชิตไม่ทันรู้ตัวก็  
ถูกลาวยิง ขุนหมื่นนายไพร่ในกองทัพต่างตกใจวิ่ง
หนีจะลงเรือ ลาวก็เก็บเรือถอยไปเสียหมด จึงพากัน
โดดลงน�้าว่ายข้ามฟากมา ลาวก็เอาเรือมาไล่ แทง
ฟันตายเสียมาก เหลืออยู่แต่หมื่นรักษานาเวศกับ
ไพร่ประมาณ ๔๐-๕๐ คน ว่ายน�้าเกาะขอนไม้ข้าม
มาได้

ฝ่ายเจ้าพระยาราชสุภาวดีอยู่ที่ค่ายพันพร้าว 
และเห็นเกิดฆ่าฟันกันขึ้นที่หาดทรายหน้าเมือง ก็รู้
ว่าทัพไทยเป็นอันตรายแล้ว จะยกข้ามไปคนก็ยัง
น้อยตัวลง เรือก็ไม่มี พอเวลาค�่าหมื่นรักษานาเวศ
มาถึงแจ้งความให้เจ้าพระยาราชสุภาวดีฟังทุก
ประการ ลาวชาวเมืองนครราชสีมาทราบข่าวก็พา
กันหลบหนีไปเป็นอันมาก

เจ้าพระยาราชสุภาวดี จึงปรึกษาด้วยนาย  
กองว่า จะลงไปสู้รบเมืองนครราชสีมาก็ไกลนัก จะ
ตั้งอยู่ที่พันพร้าวก็ไม่ได้ คนน้อยตัว พระยาเชียงสา
จึงว่าเมืองยโสธรข้าวปลาอาหารก็บริบูรณ์ ผู้คนก็
มั่งค่ัง ให้ยกไปต้ังอยู่ที่นั้นเห็นจะสู้รบได้ จึงรับอาสา
น�าทางลัดป่ามาเมืองยโสธรในเวลากลางคืนวันนั้น 
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ฝ่ายญวนเห็นเจ้าอนุวงศ์ท�าวุ่นวายขึ้นฆ่าพวกไทย
เสียไม่บอกกล่าวให้รู้ ผิดต่อรับสั่งพระเจ้าเวียดนาม 
พวกญวนก็พากันท้ิงเจ้าอนุวงศ์เสียกลับไปเมืองล่า
น�้าดังเก่า

ฝ่ายเจ้าอนุวงศ์ ทราบว่าเจ้าพระยาราชสุภา
วดี ยกไปตั้งอยู่ค่ายพันพร้าว ก็จัดให้เจ้าราชวงศ์ยก
กองทัพข้ามฟากมาล้อมจับเจ้าพระยาราชสุภาวดี 
และให้คนข้ามไปรื้อพระเจดีย์ปราบเวียงที่เมืองพัน
พร้าวเสีย เชิญพระเสริม และพระที่กรมพระราชวัง
บวรสถานมงคลบรรจุไว้มาประดิษฐานไว้ที่เวียง 
จันทน์ดังเก่า

ครั้งเจ ้าราชวงศ์ยกมาและทราบว่า เจ ้า 
พระยาราชสุภาวดี ยกไปเมืองยโสธรเสียแล้ว เจ้า
ราชวงศ์ก็เร่งกองทัพออกตามไปโดยเร็ว

วันรุ่งขึ้นเจ้าพระยาราชสุภาวดี ได้ทราบข่าว
ว่า เจ้าราชวงศ์ยกทัพตามมา จึงรีบจัดทัพไปต่อสู้ 
กองทัพทั้งสองปะทะกันที่ต�าบลบกหวาน ต่างสู้รบ
กันถึงตะลุมบอน ขณะนั้นเจ้าพระยาราชสุภาวดีแล
เห็นเจ้าราชวงศ์ขับม้าต้อนพลเข้าตะลุมบอนอยู่ จึง
กระชากหอกคูม่อืเร่งม้ากระโจนเข้าสงัหารเจ้าราชวงศ์ 
บังเอิญม้าของเจ้าพระยาราชสุภาวดี เหยียบคันนา
แพลงล้มลงทบัขาเจ้าพระยาราชสภุาวด ีเจ้าราชวงศ์
เหลือบเห็นก็ต้อนขับม้าสะอึกเข้าไป ยกหอกหมาย
แทงตรงกลางตัวเจ้าพระยาราชสุภาวดี เจ้าพระยา
สุภาวดีรู ้ท่วงทีอยู ่ก่อนแล้ว จึงเบ่งพุงลวงตาเจ้า
ราชวงศ์ เมื่อหอกพุ่งปร๊าดลงมา เจ้าพระยาราชสุภา
วดีก็แขม่วท้องและเอี้ยวหลบ ปลายหอกแทงเฉี่ยว
ข้าง เสียดผิวท้องถูกผ้าสมรดทะลุ หอกได้ปักตรึงอยู่
กบัดนิเจ้าราชวงศ์จะดงึหอกขึน้แทงซ�า้ แต่เจ้าพระยา
ราชสภุาวดจีบัคนัหอกยดึไว้แล้วพยายามชกัมดีหมอ
ประจ�าตัว จะแทงสวนขึ้นไป เจ้าราชวงศ์ดึงหอกไม่
ได้สมประสงค์จึงชักดาบที่คอม้าออก เงื้อจะจ้วงฟัน
เจ้าพระยาราชสภุาวด ีฝ่ายหลวงพพิธิ (ม่วง) น้องชาย 
เจ้าพระยาราชสุภาวดี เห็นดังนั้นจึงกระโจนเข้ารับ
ดาบเจ้าราชวงศ์ แต่เสียทีเจ้าราชวงศ์ฟันขาดใจตาย
ทันที ขณะที่เจ้าราชวงศ์ก�าลังจ้วงฟันหลวงพิพิธอยู่

นั้น เจ้าพระยาราชสุภาวดีชักมีดหมอออกทัน และ
ได้ทีก็แทงสวนขึ้นไป ถูกโคนขาเจ้าราชวงศ์เป็นแผล
ลึก เจ้าราชวงศ์ก็ผงะหงายตกจากหลังม้าเลือดสาด
แดงฉาน พวกทหารรีบช่วยกันประคองเจ้าราชวงศ์
หามหนีไปโดยเร็ว 

ฝ่ายเจ้าพระยาราชสุภาวดี จัดการบาดแผล
ทีท้่องเรยีบร้อยแล้ว กเ็ร่งทหารให้รบีตามกองทพัเจ้า
ราชวงศ์ จนถึงฝั่งแม่น�้าโขงก็ไม่ทัน จึงพาทหารเดิน
ทางไปต้ังพักอยู่ที่พันพร้าว

ฝ่ายเจ้าราชวงศ์แตกหนีลงเรือไปถึงเมือง
จันทน์ แจ้งความแก่เจ้าอนุวงศ์ว่า ได้รบพุ ่งกับ
กองทัพเจ้าพระยาราชสุภาวดีคร้ังนี้ นายทัพนาย 
กองเจ้าพระยาราชสุภาวดีสู้รบแข็งแรงนัก ตัวเจ้า
ราชวงศ์กับไพร่พลได้เข้าสู้รบกับกองทัพเจ้าพระยา
ราชสุภาวดีจนถึงไม่ท้อถอยหนีแต่สักคน ๑ กองทัพ 
ฝ่ายเราล้มตายลงมาก คนก็หนีไปเกือบหมด ตัวเอง
ก็ถูกอาวุธ เจ็บช�้ามากเห็นเหลือก�าลังที่จะสู้รบ ครั้ง
นี้เราจะเกณฑ์ผู้คนไปสู้รบเห็นจะไม่ได้ ด้วยอ�านาจ
เราก็น้อยลง ควรหนีไปพึ่งญวนอย่างเดิม

เจ้าอนุวงศ์หนีจากเมืองเวียงจันทน์
ครั้น ณ วันเดือน ๑๑ ขึ้น ๑๓ ค�่า เวลาเกือบ

รุ่ง เจ้าอนุวงศ์ เจ้าราชวงศ์ และเจ้าสุทธิสาร ก็พา
ครอบครัวอพยพหนีจากเวียงจันทน์ไป

ฝ่ายเจ้าพระยาราชสุภาวดีครั้นยกพลมาตั้ง
อยู่เมืองพันพร้าวแล้ว ก็สั่งให้นายทัพนายกองคุม
ไพร่ ๖๐๐ คน ข้ามไปเมืองเวียงจันทน์ พอเจ้า
อนุวงศ์ยกหนีไปได้วันหนึ่งแล้ว นายทัพนายกองก็ 
รีบติดตามไป พบแต่เจ้าสุทธิสารและครอบครัวที่
บ้านไผ่ นายทัพนายกองจับตัวได้เมื่อ ณ วันเดือน 
๑๑ ขึ้น ๑๕ ค�่า ให้หลวงทรงวิไชยกับไพร่ ๑๕ คน 
คมุตวัเจ้าสทุธสิารกบัญาตพิีน้่องลงมา ส่งเจ้าพระยา
ราชสภุาวดทีีพ่นัพร้าว นายทพันายกองกต็ดิตามเจ้า
อนุวงศ์ต่อไป

เจ้าพระยาราชสุภาวดีให้ถามเจ้าสุทธิสาร
ให้การว่า เมื่อเจ้าอนุวงศ์หนีไปนั้นพวกตนหารู้ไม่ 
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ครั้นรุ่งเช้าได้ตามเจ้าอนุวงศ์ไปหาช้างที่บ้านดอน  
ไม่พบ คนเลี้ยงช้างบอกว่าเจ้าอนุวงศ์เอาไปเสียแต่
เวลาเช้าแล้ว เจ้าสุทธิสารกับญาติพี่น้องก็ต้องเดิน
ไป พออ้ายฉิมขี่ช้างมา บอกว่าเจ้าอนุวงศ์ให้เอาช้าง
มารบั เพราะไพร่พลหนีไปเสยี เหลอือยูแ่ต่เจ้าราชวงศ์
กับครอบครัว ไพร่ ๓ คน ช้าง ๕ ช้าง ม้า ๕ ม้า เจ้า
อนวุงศ์จะไปทางท่าข้ามช้างและจะไปอาศยัอยูเ่มอืง
พวนก่อน เจ้าพระยาราชสุภาวดีแจ้งดังนั้นก็เกณฑ์
คนเพิ่มเติมให้ไปสมทบกับนายทัพนายกองที่ตาม
เจ้าอนวุงศ์ไป แล้วให้พระพพิธิเดชะกบัไพร่พลคมุตัว
เจ้าสุทธิสาร กับญาติพี่น้องลงมาส่ง ณ กรุงเทพ 
มหานคร แล้วเจ้าพระยาราชสุภาวดีก็ยกทัพข้ามไป
ต้ังอยู่เมืองเวียงจันทน์ และให้รื้อท�าลายบ้านเมือง
เสียให้สิ้น เว้นไว้แต่วัด

ฝ่ายท้าวเพี้ยเมืองเวียงจันทน์ ก็พากันเข้าหา
เจ้าพระยาราชสุภาวดี เจ้าพระยาราชสุภาวดีจึงจัด
ให้คนไปติดตามกวาดต้อนครัวเมืองเวียงจันทน์ข้าม
มารวบรวมไว้ ณ ฟากพันพร้าว ก�าหนดจะกวาดครัว
ส่งลงมา ณ กรุงเทพมหานคร ณ เดือน ๑๒ ให้ส้ิน 
มิให้ตั้งบ้านเมืองต่อไปได้

แม่ทัพไทยลวงฆ่าพวกญวน
ฝ่ายเจ้ากรุงเวียดนามรู้ว่าเจ้าอนุวงศ์ท�าการ

วุ่นวายแก่กองทัพไทย ไม่สวามิภักดิ์ตามที่รับสั่งไว้ 
เกิดรบพุ่งกันขึ้นอีก จึงมีหนังสือมาถึงแม่ทัพไทย
ฉบับหนึ่ง ถึงเจ้าอนุวงศ์ฉบับหนึ่ง ให้เจ้าเมืองล่าน�้า
จัดขุนนางแลกรมการกับไพร่มาส่งให้ถึงเจ้าอนุวงศ์
และกองทัพไทย เจ้าเมืองล่าน�้าจึงจัดให้กายโดย    
ทงุเลดนิยดุ เวยีนหูล่ามกบัไพร่ญวนลาว ๕๐ คน มา
ลงเรือที่ เมืองมหาชัยกองแก้ว ครั้นมาถึงเมือง
นครพนมแจ้งว่าเจ้าอนุวงศ์หนีไปอยู่เมืองพวน จึงมี
หนงัสอืให้แม่ทพัไทย ฝ่ายพระยาวชิติสงคราม หลวง
นรา ซ่ึงต้ังทัพอยู่เมืองนครพนม จึงบอกหนังสือมา
ถงึเจ้าพระยาราชสภุาวดแีม่ทัพใหญ่ ๆ ก็ให้มหีนังสอื
ตอบไปว่า พระยาพิชัยสงคราม หลวงสุเรนทรวิชิต

กับไพร่ ๒๐๐-๓๐๐ เศษ ประมาทอยู่ก็เพราะเชื่อ
ญวน จึงได้ตาย ครั้งนี้มันก็มาล่อลวงท�าอย่างนั้นอีก 
จะเอามันไว้ท�าไมให้ก�าจัดมันเสียให้สิ้น นายทัพทั้ง 
๒ แจ้งหนังสือแม่ทัพใหญ่แล้วก็ให้ไปล่อลวงญวน
และไพร่ขึ้นไปว่าจะเลี้ยงโต๊ะ ญวนส�าคัญว่าจริง ก็
ให้ไพร่อยู่เฝ้าเรือแต่ ๒ คน นอกนั้นก็พากันขึ้นไปสิ้น 
ครั้นไปถึงค่ายพร้อมกันแล้ว นายทัพทั้ง ๒ จึงให้
สญัญาณพวกไทยกก็รกูนัเข้าฆ่าพวกญวนตาย เหลอื
อยู่แต่เลดินยุดกับไพร่ลาว ๒ คนถูกอาวุธบาดเจ็บ 
จงึได้น�าตวัส่งไปให้เจ้าพระยาราชสภุาวดแีม่ทพัใหญ่

ครั้งเดือน ๑๒ ขึ้น ๑๕ ค�่า เจ้าน้อยเมืองพวน
ให้เพี้ยเมืองกลาง เพี้ยห่อไช มาแจ้งความแก่เจ้า 
พระยาราชสภุาวดทีีเ่มอืงเวยีงจนัทน์ว่า เจ้าน้อยเมอืง
พวนแต่งกองทัพออกลาดตระเวนด่านทางทุกต�าบล 
ถ้าเจ้าอนุวงศ์จะหนีขึ้นไปจะจับส่งให้มิให้หนีไปได้ 
ขออย่าให้กองทัพกรุงเข้าไปในเขตแดนเมืองพวน
เลย ไพร่บ้านพลเมืองจะสะดุ้งสะเทือนไป

จับเจ้าอนุวงศ์ได้
ครั้น ณ เดือน ๑๒ ข้างแรม เพี้ยนามโคฎ   

เพี้ยอุทุม มาหาเจ้าพระยาราชสุภาวดีแจ้งว่า เจ้า
น้อยเมืองพวนให้ออกเที่ยวลาดตระเวน พบเจ้าอนุ
กับครอบครัวที่แม่น�้าไฮเชิงเขาไก่ ให้คนล้อมไว้ ๕๐ 
คนแล้ว ขอให้แต่งคนขึน้ไปจบัเอาโดยเรว็ เจ้าพระยา
ราชสุภาวดีจึงให้พระอินทรเดชะ คุมไพร่ ๓๐๐ คน 
ไปจับเจ้าอนุ ไปถึงหาดเดือยพบพระลับและนาย
หนานขัติยะเมืองน่าน ท้าวมหาพรหม เมืองหลวง
พระบาง จับเจ้าอนุกับครอบครัวไว้ได้แล้ว กับนาย
ทัพนายกองจึงคุมตัวเจ้าอนุกับครอบครัวลงมาส่ง
เจ้าพระยาราชสุภาวดี ณ เมืองเวียงจันทน์ เจ้า 
พระยาราชสุภาวดีให้ซักถามเจ้าอนุกับพี่สาวเจ้า
ราชวงศ์ ได้ความว่าเจ้าราชวงศ์ถูกหอกถูกปืนบาด
เจ็บสาหัสได้หนีไปทางเรือ ว่าจะไปเมืองมหาชัย
กองแก้ว เจ้าพระยาราชสุภาวดีก็ให้คนติดตามเจ้า
ราชวงศ์ทั้งทางบกทางเรือหลายทางก็ไม่พบ
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ส่งเจ้าอนุกับครอบครัวลงมากรุงเทพฯ
เจ้าพระยาราชสภุาวด ีจงึให้พระอนุรกัษโยธา 

พระโยธาสงคราม หลวงเทเพนทร์ พระนครเจ้าเมือง
ขอนแก่นราชวงศ์เมืองชนบท กับไพร่ ๓๐๐ คน คุม
ตัวเจ้าอนุกับครอบครัวลงมาส่งถึงเมืองสระบุรี    
พระยาพไิชยวารขีึน้ไปตัง้รบัครอบครวัและส่งเสบยีง
อยู่ที่นั้น ก็ท�ากรงใส่เจ้าอนุต้ังประจานไว้กลางเรือ 
ตระเวนลงมาถึงกรุงเทพพระมหานคร ณ วันเดือนยี่ 
ขึ้น ๑๓ ค�่า โปรดให้จ�าเจ้าอนุไว้ท่ีทิมแปดต�ารวจ 
ส่วนบุตรหลายผู้หญิงและภรรยาน้อยนั้นให้ส่งไป
เป็นชาวสะดิ่งท้ังสิ้น แล้วท�าที่ขังประจานลงที่หน้า
พระที่นั่งพุทไธศวรรย์ โดยท�าเป็นกรงเหล็กใหญ่
ส�าหรับใส่เจ้าอนุ มีรั้นตารางล้อมรอบทั้ง ๔ ด้าน มี
กรงเหล็กน้อย ๆ ส�าหรับใส่บุตรหลายภรรยาถึง ๑๓ 
กรง มีเคร่ืองกรรมกรณ์ คือ ครก สาก ส�าหรับโขลก 
มเีบด็ส�าหรบัเกีย่วแขวน มกีระทะส�าหรบัต้ม มขีวาน
ผ่าอก มีเลื่อยส�าหรับเลื่อยไว้ครบทุกสิ่ง แล้วตั้งขา
หย่างเสียบเป็นเวลาเช้า ๆ ไขเจ้าอนุกับโยปาศักดิ์ ๑ 
โปสุทธิสาร ๑ เต้ ๑ ปาน ๑ ดวงจันทร์ ๑ สุวรรณ
จักร ๑ ปัน ๑ บุตรเจ้าอนุ ๗ คน ค�าปล้องภรรยาเจ้า
อนุ ๑ สุริยะ ๑ งอนด�าใหญ่ ๑ ปาน ๑ ด�าบุ ๑ ดี ๑ 

หลายเจ้าอนุ ๕ คน รวม ๑๔ คน ออกมาขังไว้ในกรง
จ�าครบแล้ว ให้ค�าปล้องซึ่งเป็นภรรยาถือพัดกาบ
หมาก เข้าไปนั่งปรนนิบัติอยู ่ในกรง ให้เมียน้อย   
สาว ๆ ซึ่งเจ้าพระยาราชสุภาวดีส่งลงมาอีกครั้งหลัง
นั้น แต่งตัวถือกะบายใส่ข้าวปลาอาหารไปเลี้ยงกัน
ที่ประจาน

ราษฎรชายหญิงทั้งในกรุงทั้งนอกกรุงพากัน
มาดูแน่นอัดไปทกุเวลามไิด้ขาด ทีล่กูผวั ญาติพีน้่อง
ต้องเกณฑ์ไปทพัตายเสยีครัง้นัน้กม็านัง่บ่นพรรณนา
ด่าแช่งทุกวัน ครั้นเวลาบ่ายแดดร่มก็เอาบุตรหลาน
ที่จับได้มาขึ้นขาหย่าง เป็นแถวกันไปร้องประจาน
โทษ ต่อเวลาจวนพลบก็เอาเข้ามาจ�าไว้ที่ทิมดังเก่า 
ท�าดังนี้อยู่ประมาณ ๗ วัน ๘ วัน พอเจ้าอนุป่วยเป็น
โรคลงโลหิตได้ ๗-๘ วันก็ตาย โปรดให้เอาศพไป
เสียบประจานไว้ที่ส�าเหร่การที่จะประหารชีวิตบุตร
หลาน ญาติพี่น้องนั้นก็สงบเงียบไป เจ้าอนุนั้นเกิด
เมื่อปีกุน นพศก เมื่อตายอายุได้ ๖๐ ปี
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เสนาศึกษา

ญี่ปุ่นคิดสร้าง
วงศ์ ไพบูลย์ในภูมิภาคเอเชีย

เมื่อใกล้สิ้นสุดสงคราม สถานการณ์ระหว่าง
ไทยกับญ่ีปุ่นเลวร้ายลงทุกวัน มีความขัดแย้งกัน  
ลับ ๆ ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายญี่ปุ่นชนิดที่พร้อมระเบิด
ใส่กันได้ตลอดเวลา

ฝ่ายไทย : ญี่ปุ่นรู้ตัวดีว่าก�าลังจะพ่ายแพ้
สงคราม หลังจากถอนตัวจากพม่าจึงเตรียมเข้า
ปลดอาวุธกองทัพไทย ในกรุงเทพฯ ทหารไทยก็
เตรียมพร้อมที่จะต่อสู้กับทหารญี่ปุ่น ส่วนเสรีไทยก็
เตรียมตัวจะเข้าต่อสู้กองทัพญี่ปุ่นโดยเปิดเผย

ฝ่ายญีปุ่น่ : จากการเตรียมการของฝ่ายไทย
ท�าให้ผู ้บัญชาการระดับสูงของญี่ปุ ่นตระหนักถึง
ความจ�าเป็นในการเพิ่มก�าลังทหารญี่ปุ่นในประเทศ 
ไทยให้มากขึ้น โดยจัดตั้งกองพลน้อยที่ ๒๙ ขึ้น 
ท�าให้กองทัพประจ�าประเทศไทยของญี่ปุ่นเข้มแข็ง
ขึ้น ต่อมาเมื่อกองทัพญี่ปุ ่นประจ�าประเทศไทย
เปลี่ยนสภาพเป็นกองทัพสู้รบขึ้น เรียกช่ือใหม่ว่า 
กองทัพที่ ๓๙ โดยนายพล นากามูระ เป็นผู้บัญชา 
การกองทพัใหม่นี ้และปฏบิตังิานด่วนหลายประการ 
ซึง่นายพล นากามรูะปฏิบตังิานสมดงัตัง้ใจ คอืคงไว้
ซ่ึงความสงบเรียบร้อยของประเทศไทยจนถึงที่สุด

บทที่ ๑๗
ความตึงเครียดระหว่างไทย-ญี่ปุ่นเมื่อ
ใกล้สิ้นสุดสงคราม

เมื่อใกล้สิ้นสุดสงคราม สถานการณ์
สงครามเลวร้ายลงทุกวัน มีความเคลื่อนไหวทั้ง
ฝ่ายไทยและฝ่ายญี่ปุ ่นที่อาจน�ามาซึ่งความ
รุนแรง แต่นับว่าเป็นโชคดีของประเทศไทยที่
ประเทศญีปุ่น่ประกาศยอมแพ้สงครามเสยีก่อน

ฝ่ายไทย
สถานการณ์สงครามระหว่างปลายปี ๒๔๘๗-

กลางปี ๒๔๘๘ เป็นช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นรู้ตัวดีว่าก�าลัง
จะพ่ายแพ้ หลังจากถอนตัวจากพม่าแล้ว จึงเตรียม
การเข้าปลดอาวุธกองทัพไทย โดยจอมพล เคานต์ 
เทราอุจิ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองก�าลังญี่ปุ่น
ภาคทักษิณ มอบอ�านาจในการปลดอาวุธกองทัพ
ไทยให้แก่ พลโท อาเคโตะ นากามูระ ผู้บัญชาการ
ทหารญ่ีปุ่นประจ�าประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว

สถานการณ์ในประเทศไทยเริ่มทวีความ
ตึงเครียดขึ้นเป็นล�าดับ ในกรุงเทพฯ ทหารไทย

- (ต่อจากเล่มที่แล้ว) -
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เตรยีมพร้อมท่ีจะต่อสูก้บัทหารญีปุ่น่โดยกองพลที ่๑ 
รักษาพระนคร ซึ่งกองพันทหารราบที่ ๒๙ กรม  
ทหารราบที่ ๑๒ ที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ ถูกส่งมาสมทบ 
ท�าการวางก�าลังและสร้างป้อมรังปืนกลหนักไว้ตาม
จุดส�าคัญต่าง ๆ รอบพระนคร

ส่วนฝ่ายเสรีไทยนั้นก็ก�าลังเตรียมตัวที่จะเข้า
ท�าการต่อสู้กองทัพญี่ปุ่นอย่างเปิดเผย ต�ารวจสันติ
บาลเข้าคุมจุดส�าคัญที่มีนายทหารชั้นผู ้ใหญ่ของ
ญ่ีปุ่นพักอาศัยอยู่ รวม ๑๑ แห่ง พร้อมที่จะบุกเข้า
สังหารเมื่อถึงเวลาปฏิบัติการตามค�าสั่ง

ส�าหรบัความช่วยเหลือทีฝ่่ายสมัพนัธมติร
ให้แก่ฝ่ายไทยนั้น กองบัญชาการทหารสูงสุด
ฝ่ายสัมพันธมิตรด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในบังคับบัญชาของพลเรือเอก ลอร์ด หลุยส์ 
เมานต์แบตเทน แจ้งให้ พันเอก เนตร เขมะ
โยธิน น�ากลับมารายงานให้ พลโท ชิด มั่นศิลป์
สินาดโยธารักษ์ รองแม่ทัพใหญ่ และ นายปรีดี 
พนมยงค์ หัวหน้าขบวนการเสรีไทยทราบว่าใน
ชั้นต้นจะหวังความช่วยเหลือจากฝ่ายสัมพันธ 
มติรได้เฉพาะแต่ก�าลงัทางอากาศ คือ เครือ่งบนิ
และพลร่มเท่านั้น ส่วนก�าลังทางพื้นดินขึ้นอยู่
กับการปฏิบัติการของกองทัพที่ ๑๔ บริติช ซึ่ง
ก�าลังรุกอยู่ทางด้านพม่า และการยกพลขึ้นบก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
ทรงรับความเคารพจากกองทัพสัมพันธมิตร โดย

มีพลเรือเอก ลอร์ด หลุยส์ เมานต์แบตเทน ร่วมในพิธี

ของอังกฤษที่สิงคโปร์กับแหลมมลายูอีกด้าน
หนึ่ง อย่างไรก็ดี ในระยะเริ่มแรกนั้น กองทัพ
ไทยต้องช่วยตัวเองให้มาก จะหวังความช่วย
เหลือจากอังกฤษมากนักไม่ได้ ประการส�าคัญ
ที่สุดคือ ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม ปี ๒๔๘๘ นั้น 
ฝ่ายอังกฤษยังไม่พร้อมที่จะเปิดการรุกใหญ่ 
ต้องรอไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน ฉะนั้น ถ้า
ฝ ่ายไทยมีความจ�าเป ็นต ้องปฏิบัติการใน
ระหว่างเวลาดังกล่าวก็ต้องช่วยเหลือตนเอง

ส่วนแผนการจัดตั้ง
รัฐบาลชั่วคราวของไทยนั้น 
เมื่อสัมพันธมิตรเปิดการรุก
ใหญ่แล้ว ฝ่ายอังกฤษมคีวาม
เห็นว ่าควรไปตั้งทางด้าน
ตะวันตกของประเทศ เพื่อ
ร ่วมมือกับกองทัพที่  ๑๔ 
บริติช และต่อไปอาจย้ายไป
ตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย แต่
ฝ่ายสหรัฐอเมริกาเห็นว่าควร
ไปตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศ เมื่อมีความคิด
เห็นขัดแย้งกันเช่นนั้น รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจึง
แนะน�าให้หัวหน้าขบวนการเสรีไทยด�าเนินการดังนี้

๑. จัดตั้งรัฐบาลขึ้น ๒ ชุดทันทีในวันดีเดย์ 
รัฐบาลชุดเดิมคือ พันตรี ควง อภัยวงศ์ คงอยู่ใน
พระนคร เป็นกันชนและพรางข้าศึก ขณะเดียวกัน 
นายปรีดี พยมยงค์ ผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ 
และ นายทวี บุญยเกตุ รองนายกรัฐมนตรี ไปจัดต้ัง
รฐับาลใหม่ทีจ่งัหวดัพระนครศรอียธุยา ถ้าเหตกุารณ์
ถึงขั้นวิกฤติให้ย้ายต่อไปยังอ�าเภอกระทุ ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร

๒. กรณีที่ไม่สามารถรักษาสถานการณ์ได้ 
ต่อไป ให้รัฐบาลใหม่ลงเรือลอบออกทางจังหวัด
สมุทรสงครามไปชลบุรี หรือจุดใดจุดหนึ่งตาม
ชายฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยแล้วแต่จะตกลงกัน 
เพื่อขึ้นเครื่องบินหรือลงเรือด�าน�้าของสัมพันธมิตร
ออกไปต้ังรัฐบาลนอกประเทศต่อสู้ต่อไป

พลเรอืเอก ลอร์ด หลยุส์ 
เมานต์แบตเทน
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ส�าหรับการต่อสู้ของประชาชนชาวไทยน้ัน 
หลงัจากรฐับาลไทยยินยอมให้กองทพัญีปุ่น่เคลือ่นที่
ผ่านประเทศไทยเข้าไปท�าสงครามในพม่าและมลายู
ขององักฤษ เมือ่วนัที ่๘ ธนัวาคม ๒๔๘๔ แล้ว ต่อมา
ในวนัที ่๑๑ ธนัวาคม กม็กีารลงนามในกตกิาสญัญา
ทางทหารระหว่างไทยกับญี่ปุ ่น และในวันท่ี ๑๔ 
ธนัวาคม ลงนามในหลกัการร่วมยทุธระหว่างไทยกบั
ญี่ปุ่นตามล�าดับ อันเป็นผลให้พื้นที่ภาคกลางและ
ภาคเหนอืตอนล่างของประเทศไทย ตัง้แต่แนวระแหง 
(ตาก) “แม่สอด” เมยีวด ีในพม่ามสีภาพเป็นเขตหลัง
ของยุทธบริเวณซึ่งมีท่ีตั้งคลังสิ่งของอุปกรณ์นานา
ชนิด และกิจกรรมการส่งก�าลังบ�ารุงขนาดใหญ่ รวม
ท้ังการล�าเลียง อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการ
ของกองทพัญีปุ่น่ท้ังทางรถไฟ ทางถนน และทางเรอื
อยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ญี่ปุ ่นยังสร้างทางรถไฟ
แยกจากสถานีรถไฟหนองปลาดุก อ�าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี ผ่านจังหวัดกาญจนบุรี สร้างสะพาน
รถไฟข้ามแม่น�้าแคว ผ่านอ�าเภอไทรโยค ช่องด่าน
บ้องตีไ้ปบรรจบกบัทางรถไฟสายทวาย–มะละแหม่ง-
ย่างกุ้ง ของพม่าอีกด้วย

จากสภาพการณ์ดังกล่าว ตามบริเวณที่ตั้ง
คลังสิ่งของอุปกรณ์ของกองทัพญี่ปุ่นในประเทศไทย
และสถานที่ก่อสร้างทางรถไฟแต่ละแห่ง มีสิ่งของ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ สิ่งของอุปกรณ์ และยุทธภัณฑ์
นานาชนิดเป็นจ�านวนมาก การควบคุมและรักษา
ความปลอดภัยของญี่ปุ่นในบางครั้งจึงหละหลวมไม่
เข้มงวดเท่าที่ควร คนไทยบางกลุ่มที่เกลียดชังทหาร
ญี่ปุ่นที่ต้องการกลั่นแกล้งและก่อความเสียหายให้
แก่ฝ่ายญี่ปุ่นได้เข้าไปกระท�าโจรกรรมงัดแงะอาคาร
สถานที่ ลักขโมยสิ่งของต่าง ๆ แม้กระทั่งของที่บรรจุ
อยู่บนรถไฟ รถยนต์ และเรือ ก็แบกขนออกมาแล้ว
ถีบหบีห่อเหล่านัน้ลงไปในน�า้หรอืพ้ืนดนิ หรอืฉกฉวย
เอาไปตามแต่โอกาสจะท�าได้

การด�าเนินการดังกล่าวกระท�ากันอย่างต่อ
เน่ืองจนกลุ่มที่ปฏิบัติการได้รับฉายาว่า ขบวนการ
ไทยถีบ แม้ทางฝ่ายญี่ปุ่นจะลงโทษผู้ที่ถูกจับกุมได้

ด้วยวิธีทรมานต่าง ๆ นานา เช่น กรอกน�้าสบู่ ทุบตี
จนเลือดทะลักทางปากและจมูก หรือใช้ของหนัก
ถ่วงคอให้ยืนเขย่งตากแดดตากฝนนานนับชั่วโมง ก็
ไม่อาจท�าให้กลุ่มคนไทยเหล่านั้นเข็ดหลาบ ยิ่งใน
ตอนปลายของสงคราม สิ่งของ เครื่องใช้ อาหาร 
ต่างหายากและมีราคาแพง ยิ่งท�าให้การลักขโมย
ด�าเนินไปอย่างต่อเนื่องและรุนแรงขึ้น จนญี่ปุ่นพา
กันกล่าวว่า “ประเทศไทยมีขโมยมากกว่ายุง”

พฤติการณ์เช่นนี้ ท�าให้กองทัพญี่ปุ่นต้องสูญ
เสียอุปกรณ์และยุทธภัณฑ์ต่าง ๆ ไปเป็นอันมาก ทั้ง
เป็นการสร้างความกังวลใจและบั่นทอนขีดความ
สามารถของทหารญี่ปุ ่นอยู ่ตลอดเวลา ถือได้ว่า
เป็นการต่อต้านญี่ปุ่นของประชาชนคนไทยที่ได้ผล 
อย่างแท้จริงประการหนึ่ง

และแล้วในวนัที ่๑๕ สงิหาคม ๒๔๘๘ ญีปุ่น่
ก็ประกาศยอมจ�านนต่อฝ่ายสัมพันธมิตรอย่างไม่มี
เงื่อนไข และประกาศให้ทหารญี่ปุ่นทั้งหมดยอมวาง
อาวุธอย่างสิ้นเชิง

ส�าหรับแนวความคิดของรัฐบาล จอมพล ป. 
พิบูลสงคราม ที่จะต่อสู้กับญี่ปุ่นในขั้นสุดท้าย คือ
การจัดตั้งฐานทัพเพื่อเป็นศูนย์กลางในการต่อสู ้
ญี่ปุ ่นที่ เพชรบูรณ์ ตามรายละเอียดในหนังสือ
ประวติัศาสตร์การสงครามมหาเอเชยีบูรพา โดยกรม
ยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ปี 
๒๕๔๐ ที่กล่าวไว้ว่า ในปลายปี ๒๔๘๖ หลังจาก 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม เห็นว่าการติดต่อกับ
กองทัพจีนผ่านทางกองทัพพายัพมีท่าทีที่จะด�าเนิน
ต่อไปด้วยดี ประกอบกับฝ่ายญี่ปุ่นอ่อนก�าลังลงไป
มากแล้ว จึงเห็นเป็นโอกาสเหมาะที่จะสร้างฐานทัพ
ที่เพชรบูรณ์ เพื่อเตรียมการรบกับญี่ปุ่นขั้นสุดท้าย 
ซึ่งในเรื่องนี้ จอมพล ป. พิบูลสงคราม บันทึกไว้ว่า

“ในการตดิต่อกบัสหชาตสิมัพนัธมติรนัน้ ทาง
ฝ่ายรัฐบาลและตัวผมท�าด้วยความยากล�าบาก 
เพราะทางญ่ีปุ่นคอยจ้องดูอยู่ทุกฝีก้าว ผมจึงคิดไว้
ว่าจะติดต่อตกลงขอความช่วยเหลือเป็นขั้น ๆ แต่
ต้องเริ่มท�าจริงจังเมื่อวางแนวต้านทานทางทหาร
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จวนจะเสร็จ และเมื่อฐานทัพที่เพชรบูรณ์ ใช้งานได้
บ้างแล้ว ขั้นแรกคิดไว้แต่ตอนต้นสงครามแล้วว่า 
เมื่อญี่ปุ ่นให้กองทัพไทยขึ้นไปทางแคว้นยูนนาน 
ท�านองเดียวกับที่ญี่ปุ่นได้ท�ากับทหารฝร่ังเศสที่อิน
โดจีน เราจะต้องขับไล่ญี่ปุ่นจากฐานทัพทางเหนือ
โดยการปฏิบัติของกองทัพพายัพ ผมพอใจที่จะถูก
บังคับให้ไปอยู่ทางเหนือ เพราะจะได้มีโอกาสติดต่อ
กับนอกประเทศโดยสะดวกเมื่อถึงเวลาอันควร

“เม่ือผมเห็นเป็นโอกาสอันเหมาะที่จะสร้าง
ฐานทัพส�าหรับเตรียมรบกับญี่ปุ่นในขั้นสุดท้ายได้
แล้ว เพราะเห็นว่าญี่ปุ่นได้อ่อนก�าลังไปมาก ถึงเรา
จะแข็งมือเอาบ้าง ญี่ปุ่นก็คงจะไม่กล้าหักหาญต่อ
ประเทศไทยได้ นอกจากน้ันทางกองทัพพายัพก็
ด�าเนินการเจรจากับแม่ทัพจีนที่ประจันหน้ากันอยู่ 
จนมีความเข้าใจและมีความสนิทสนมกันดีพอเพียง 
แล้วรู ้ทางปฏิบัติว่าประเทศไทยควรจะเตรียมรบ
ญ่ีปุ่นอย่างไร เพื่อให้ได้ผลดี

“ผมจึงได้ลงมือสร้างฐานทัพที่เพชรบูรณ์ 
และสร้างทางให้สามารถติดต่อระหว่างกรุงเทพฯ-
ล�าปาง ตลอดไปจนถึงติดต่อกับกองทัพจีนใน        
ยนูนานใต้ เมือ่ไรทีล่งมอืกบัญีปุ่น่ เราจะได้กลบัหน้า
ทางเหนอืเข้าสูก้บัญีปุ่น่ทางใต้ได้สะดวก โดยยดึเส้น
ทางหลักกรุงเทพฯ–ล�าปาง ผ่านเพชรบูรณ์เป็นเส้น
ทางเคลื่อนที่ ได้ตกลงวางแผนเตรียมการ โดยให้
กองพลที่ ๑ ซึ่งอยู่ในกรุงเทพฯ ล้อมกรุงเทพฯ ไว้ ให้
กองพลที่ ๑ นี้เป็นกองหน้าของกองทัพที่ ๒ กองทัพ
ที่ ๒ เตรียมแนวป้องกันไปตามแม่น�้าป่าสัก ตั้งแต่
แก่งคอย สระบุรี ถึงท่าเรือมีกองหนุนตั้งเรียงราย
ตัง้แต่ลพบรุไีปจนถงึชยับาดาลและเพชรบรูณ์ เหนอื
ขึ้นไปทางด้านหลังมีกองทัพพายัพ เราตกลงจะเปิด
ให้กองทัพสหประชาชาติลงมาช่วย ส่วนก�าลังทาง
อากาศของเรามีน้อยและเครื่องบินที่มีอยู่ก็ไม่ดีพอ 
ผมจึงได้แจ้งขอก�าลังจากแม่ทัพจีนขึ้นไป ซึ่งแม่ทัพ
จีนได้ตกลงแล้วที่จะช่วยให้เป็นผลส�าเร็จ

“เมื่อแผนการยุทธกับญี่ปุ ่นเป็นดังนี้ การ

สร้างทางสายจากชัยบาดาลไปเพชรบูรณ์ และจาก
หล่มสักไปถึงอ�าเภองาวที่ล�าปาง กับการสร้าง
ฐานทัพที่เพชรบูรณ์จึงเป็นงานส�าคัญยิ่ง และเป็น
งานขั้นหัวใจของชาติด้วย ถ้าทางสายนี้และฐานทัพ
ที่เพชรบูรณ์แล้วเสร็จไม่ทันเวลา การรบกับญี่ปุ่นก็
ท�าไม่ได้ เพราะเราจะไม่สามารถขนก�าลังมาช่วย
ท�าการรบกับญี่ปุ่นได้เลย เหตุผลดังกล่าวมานี้ท�าให้
ผมต้องเร่งงานเป็นการใหญ่ เพราะเห็นเป็นงานที่จะ
กูช้าติได้โดยแท้ ถงึคราวแล้วทีเ่ราจะต้องเสยีสละกนั
ในครั้งนี้เพื่อชาติและบ้านเมืองของเรา เราจะยอม
ให้งานหยุดกลางคันไม่ได้เป็นอันขาด เพราะญ่ีปุ่นรู้
เรื่องเข้าก็คงจะปลดอาวุธและยึดประเทศไทยโดย
ทันที

“ในเวลาเดียวกันผมก็ได้สั่งให้ทางทหาร
เตรียมรบ จัดก�าลังเข้าประจ�าแนว ถ้าญี่ปุ่นคิด
จะปลดและยึดประเทศไทยวันใด วันนั้นจะเป็น
วันที่ชาติไทยเริ่มกระท�าการกู ้ชาติและขับไล่
ญี่ปุ่นทันที

“การสร้างฐานทัพที่เพชรบูรณ์และการสร้าง
ทางสายกรุงเทพฯ-อ�าเภองาว ล�าปาง ซึ่งเป็นทางที่
ผ่านฐานทัพนี้เอง ท�าให้ฝ่ายญ่ีปุ่นสงสัยเป็นอันมาก 
ก็คิดจะยึดพื้นที่รบของกองทัพที่ ๒ ซึ่งต้ังอยู ่ใน
บรเิวณสระบรุทีีเ่ขาคบูา ผมทราบเรือ่งนีเ้มือ่ไปตรวจ
ราชการทางเหนือ จึงได้สั่งทันทีให้กรมทหารราบ
สระบุรีไปยึดเขาคูบาโดยด่วน เราท�าการยึดบริเวณ
เขาคูบาโดยปลูกโรงเรือนเสร็จเรียบร้อยภายใน ๓ 
วัน ที่เราท�าไปดังนี้ญ่ีปุ่นโกรธมาก และทราบต่อมา
ว่าญี่ปุ่นคิดจะเอาชนะเราในเรื่องนี้ โดยจะเข้าไปอยู่
ในพื้นที่หลังแนวรบของกองทัพที่ ๒ คือ ระหว่าง
ลพบรุกีบัสระบรุ ีผมจงึได้เอาพระเข้าช่วย โดยจดัการ
ประกาศสร้างพุทธบุรีมณฑลในบริเวณนี้ทันที ใน
ที่สุดญี่ปุ่นก็ไม่ได้พื้นที่นี้ และได้เลยไปอยู่ตามถนน
สายปราจีนบุรีและที่นครนายก แต่ผมก็คิดป้องกัน
โดยสัง่ให้กองพนัทหารม้าที ่๑ ไปอยูแ่ก่งคอย มหีน้า
ที่เข้าโจมตีญี่ปุ ่นที่อยู ่ตอนปลาย ๆ ของถนนสาย
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ปราจีนบุรีและนครนายก”
การสร้างฐานทัพท่ีเพชรบูรณ์น้ี ท�าให้ญี่ปุ่น

ระแวงสงสัยในพฤติการณ์ของ จอมพล ป. พิบูล
สงคราม มาก เห็นได้จากท่ี พลโท อาเคโตะ นากามู
ระ ผู ้บัญชาการกองทัพญี่ปุ ่นประจ�าประเทศไทย 
กล่าวไว้ดังนี้

“ตัง้แต่ปลายปีท่ีแล้ว (พ.ศ. ๒๔๘๖) ข้าพเจ้า
เริ่มทราบข่าวลือเรื่องการย้ายเมืองหลวงเป็นประจ�า 
และการประกาศย้ายเมืองหลวง ท�าให้พวกข้าพเจ้า
ตระหนักใจว่าข่าวลือน้ันกลายมาเป็นความจริง 
ข้าพเจ้าขอตั้งข้อสังเกตดังต่อไปนี้

๑. นายกฯ พิบูลคงพิจารณาด้วยความเชื่อ
มั่นว่า ฝ่ายญี่ปุ่นนั้นเสียเปรียบเมื่อสงครามยุติลง 
ฉะนั้น จึงต้องมีที่หลบภัยจากฝ่ายญี่ปุ่นยามใดก็ได้ 
โดยเฉพาะการปฏิเสธเข้าร่วมประชุมวงศ์ไพบูลย์
มหาเอเชียบูรพาน้ันเป็นเรื่องท่ีท�าให้มีความเคลือบ
แคลงใจกัน ท่านจึงต้องตัดสินใจอย่างฉับพลันใน
เรื่องนี้

๒. เก่ียวกับปัญหาภายใน ความสัมพันธ์
ระหว่าง นายปรีดี พนมยงค์ ผู้ส�าเร็จราชการ กับ   
นายกฯ พิบูลนั้นง่อนแง่นอยู่เต็มทีแล้ว และศัตรู
การเมอืงกลุม่อืน่ ๆ กย็งัมอียู ่คอืถ้าพวกนัน้พยายาม
โค่นล้มรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยอาศัย
ก�าลังญ่ีปุ่นเป็นเครื่องมือแล้ว ท่านนายกฯ ในฐานะ
เป็นผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุกจ็ะหลบอยูท่ีเ่พชรบรูณ์ 
ซ่ึงใครจะไปท�าอะไรท่านไม่ได้ เพราะว่าในเขตภาค
เหนอืมกีองทพัไทยอยูท่ีเ่ชยีงรายและล�าปาง ทางทศิ
ใต้มีเมืองทหารอยู่ท่ีลพบุรี ความคิดน้ีสมกับเป็น
ความคิดของนายกรัฐมนตรีประเทศหนึ่ง ที่ตั้งของ
เมืองหลวงใหม่มีความเหมาะสม ทั้งในแง่การเมือง
และการยทุธศาสตร์อย่างหาท่ีตไิม่ได้ ข้อเสยีมอียูว่่า 
ที่นั่นเป็นดินแดนของไข้มาลาเรีย และมีน�้าเพื่อการ
บริโภคอยู่อย่างอัตคัต

๓. ท่านนายกรัฐมนตรีและภริยาบอกกับ
ข้าพเจ้าว่า การย้ายเมืองหลวงไปเพชรบูรณ์น้ันมี
ความส�าคัญมาก เพื่อการรักษาหัวใจของสัมพันธ 

ไมตรขีองไทย-ญีปุ่น่สบืไป แม้ว่ากรงุเทพฯ จะร้างไป
ก็ยังมีเมืองที่เป็นศูนย์กลางไว้เพื่อรักษาวัฒนธรรม
และสมบัติของชาติ แต่ค�าพูดนั้นเราเข้าใจอย่างที่
ท่านพูดไม่ได้ ในการสร้างเมืองหลวงใหม่นั้น ได้ต้ัง
งบประมาณไว้ ๑๐๐ ล้านบาท และระดมกรรมกร
หลายหมื่นคนจากทั่วประเทศ โดยถือเอาการ
ก่อสร้างทางรถไฟสายไทย-พม่าที่แล้วเสร็จภายใน 
๑๐ เดือน เป็นตัวอย่าง ท�าการก่อสร้างทั้งในเวลา
กลางวันและกลางคืน ด้วยเหตุนี้จึงมีคนป่วยเป็นไข้
มาลาเรียมากมาย มีผู้เสียชีวิตเป็นจ�านวนมาก การ
ก่อสร้างเมืองหลวงใหม่กลับกลายมาเป็นเป้าของ
ความเกลยีดชงัของประชาชน และท�าให้สมัพนัธมติร
ไทย-ญ่ีปุ่น ต้องมืดมนลง และสุดท้ายกลายเป็น
สาเหตุให้รัฐบาลพิบูลสงครามสิ้นสุดลง”

แต่ตามความเป็นจริงแล้ว แผนการจัดตั้ง
เมืองหลวงใหม่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อใช้เป็น
ฐานทัพในการต่อต้านญ่ีปุ่นของ จอมพล ป. พิบูล
สงคราม ดังกล่าวนี้ล้มเลิกไป เนื่องจากการลาออก
จากต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีและพ้นจากต�าแหน่งผู้
บัญชาการทหารสูงสุดในกลางปี ๒๔๘๗

นอกจากการเตรียมการทางด้านการเมือง
การปกครองแล้ว ทางรัฐบาลไทยก็ยังได้เตรียมการ
ทางด้านการทหาร ด้วยการจัดตั้งกองทัพที่ ๒ ขึ้น 
ความมุ ่ งหมายเพื่ อต ่อต ้ านกองทัพญี่ปุ ่ นใน
ประเทศไทย ในกรณทีีญ่ีปุ่น่อาจจะท�าการปลดอาวธุ
ทหารไทย และถ้าท�าได้ก็จะท�าการขับไล่กองทัพ
ญ่ีปุ่นให้ออกจากประเทศไทย เพือ่รกัษาเอกราชและ
อธิปไตยของประเทศไทยไว้จนถึงที่สุด ไม่ว่าจะได้
รับการสนับสนุนจากกองก�าลังของประเทศฝ่าย
สัมพันธมิตรหรือไม่ก็ตาม

กองบัญชาการทหารสูงสุดของไทย ซึ่งมี 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี เป็นผู ้
บัญชาการทหารสูงสุดในขณะนั้น เริ่มมีแนวคิดที่  
จะจัดตั้งกองทัพที่ ๒ ขึ้นเพื่อด�าเนินการให้เป็นไป
ตามความมุ ่งหมายข้างต้น เมื่อกองทัพพายัพ
สามารถส่งก�าลังเข้าประชิดชายแดนพม่า-จีน ตั้งแต่
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กลางเดือนมกราคม ๒๔๘๖ ด้วยการติดต่อเจรจา
อย่างลับ ๆ กับผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพจีน 
ในการร่วมมือกันต่อต้านและขับไล่กองทหารญี่ปุ่น
ในประเทศไทย โดยมีแนวความคิดทางยุทธศาสตร์ 
ดังนี้

ก�าหนดจะใช้ก�าลังทหารประจ�าการที่มีอยู่ ๑ 
กองพล คือ กองพลที่ ๑ กับกองพลที่ ๗ ซึ่งจัดต้ังขึ้น
ใหม่ ประกอบก�าลังขึ้นเป็นกองทัพที่ ๒ วางก�าลัง   
ณ ต�าบลส�าคัญตามแนวเขาพระพุทธบาท จังหวัด
สระบุรี-แนวเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และ
จังหวัดปราจีนบุรี ต่อกับทิวเขาพนมดงรัก ก�าหนด
ความมุง่หมายเพ่ือป้องกนัไม่ให้กองทัพญีปุ่น่ท�าการ
ปลดอาวธุกองทัพไทยได้ และจะฉวยโอกาสท่ีกองทพั
ญีปุ่น่เพลีย่งพล�า้ต่อฝ่ายสมัพนัธมติรจนต้องถอยเข้า
มารวมตัวในประเทศไทยตอนกลางในลักษณะที่
อิดโรยระส�่าระสาย เข้าโจมตีขับไล่กองทัพญี่ปุ่นให้
ต้องถอนตัวออกไปจากประเทศไทย

ในกรณีที่กองทัพพายัพซึ่งปฏิบัติการอยู่ใน
สหรฐัไทยเดมิ มคีวามจ�าเป็นต้องถอนตวักลบัเข้ามา
ในประเทศไทย จะใช้ก�าลังกองทัพที่ ๒ ป้องกันการ
ถอนตัวของกองทัพพายัพได้ด้วย

เพื่อให้เป็นไปตามแนวความคิดข้างต้นนี้ ใน
เดือนสิงหาคม ๒๔๘๖ กองทัพสนามจึงมีค�าสั่งให้
ด�าเนินการตามแผนการจัดและปรับปรุงกองทัพบก
ใหม่ และเพื่อให้การอ�านวยการยุทธเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในขั้นต่อไป โดยจัดตั้งกองทัพที่ ๒ ขึ้น
และแต่งตั้งให้ พลตรี พระประจน ปัจจนึก (พุก มหา
ดิลก ประจนปัจจนึก) ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น
แม่ทัพกองทัพท่ี ๒ และพลตรี ศุข ชาตินักรบ (หลวง
ชาตินักรบ) เสนาธิการกองทัพพายัพ เป็นเสนาธิการ
กองทัพที่ ๒

กองทัพที่ ๒ ประกอบด้วยก�าลังรบหลัก ๒ 
กองพล คือ กองพลที่ ๑ ที่มีอยู่แล้วกับกองพลที่ ๗ 
ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ในชั้นต้นกองบัญชาการกองทัพที่ ๒ 
ตั้งอยู่ที่จังหวัดลพบุรี ต่อมาจึงย้ายไปตั้งที่จังหวัด

สระบุรี ส่วนกองบัญชาการกองพลที่ ๗ เดิมต้ังอยู่ที่
จังหวัดนครราชสีมา ภายหลังย้ายไปต้ังที่ต�าบล    
บัวชุม อ�าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ส�าหรับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับเสรีไทยทั้ง
สายสหรัฐอเมริกาและอังกฤษนั้น จอมพล ป. พิบูล
สงคราม ทราบความเคลื่อนไหวเป็นอย่างดี และ
ให้การสนับสนุนอย่างลับ ๆ มิให้เห็นเด่นชัดจนเป็น
ที่ผิดสังเกต ด้วยเกรงจะก่อให้เกิดความคลางแคลง
ใจในกลุ่มทหารญ่ีปุ่น อย่างไรก็ดี จอมพล ป. พิบูล
สงคราม ก็ได้สั่งการให้ผู ้บังคับบัญชาแต่ละฝ่าย 
ช่วยเหลือสมาชิกขบวนการเสรีไทยที่ลอบเข้ามาใน
ประเทศโดยเฉพาะ พลต�ารวจเอกหลวงอดุล อดุล
เดชจรัส อธิบดีกรมต�ารวจ ซึ่งขณะนั้นด�ารงต�าแหน่ง
รองนายกรัฐมนตรี มีการปกปิดหลบซ่อนเสรีไทยมิ
ให้ได้รับอันตราย ซึ่งอดีตสมาชิกขบวนการเสรีไทย
หลายคนก็ยืนยันว ่า  ได ้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่รัฐบาล
หลายประการ เห็นได้จากการส่งข่าวทางวิทยุติดต่อ
กบัฝ่ายสมัพนัธมติร บางครัง้ถงึกบัส่งข่าวออกไปตรง
จากกองต�ารวจสันติบาลในกรุงเทพฯ ด้วยซ�้า

หน่วยต่าง ๆ ของกองทัพที่  ๒ เข ้าที่ ต้ัง
เรียบร้อย พร้อมที่จะปฏิบัติการตามแนวคิดทาง
ยุทธศาสตร์ที่ก�าหนดขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 
๒๔๘๗ แต่เนือ่งจากกองทพัญ่ีปุ่นในประเทศไทยมไิด้
ท�าการปลดอาวุธกองทัพไทย อีกทั้งยังไม่ได้ด�าเนิน
การอนัมผีลกระทบกระเทอืนต่อเอกราชและอธปิไตย
ของไทยแต่อย่างใด กองทัพที่ ๒ จึงคงตรึงก�าลังไว้ 
จนในที่สุดญ่ีปุ่นยอมจ�านนต่อฝ่ายสัมพันธ มิตรเมื่อ
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๔๘๘ จากนั้นหลังสงครามยุติ
ลง กองทัพที่ ๒ ได้มีส่วนช่วยเหลือกองพลอินเดียที่ 
๗ ของอังกฤษที่เข้ามาในประเทศไทย เพื่อควบคุม
และปลดอาวุธทหารญ่ีปุ่นในประเทศอีกด้วย

- (อ่านต่อเล่มหน้า) -
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เสนาศึกษา

พ.อ.หญิงชมนาด  เทียมพิภพ

นับตั้งแต่สมัยเริ่มแรกของประวัติศาสตร์ ชาวพื้นเมืองเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้และผู้คนจากประเทศจีนได้มีความสัมพันธ์ทั้งทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และการผสมกลมกลืนกันทางสังคมและวัฒนธรรมกันอย่างใกล้ชิด 
ทั้งนี้เพราะเป็นเวลานับพันปีมาแล้วที่กระแสคลื่นอพยพของชาวจีนระลอก
แล้วระลอกเล่าได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานทั้งบนแผ่นดินใหญ่และหมู่เกาะในดิน
แดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชนพื้นเมืองและชาวจีนเหล่านี้ได้ร ่วมกัน
สร้างสรรค์อัตลักษณ์ ประวัติศาสตร์ และเป็นบรรพบุรุษของชาวเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ในปัจจุบัน การศึกษาในบทความนี้จึงเป็นเร่ืองราวความสัมพันธ์
ระหว่าง “กากี่นั้ง”หรือ “คนกันเอง” ของปู่ย่าตายายของเราทุกคน

ชาวจีนโพ้นทะเล
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : 
ภูมิหลังและความสัมพันธ์ของคนกันเอง ๑

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่อุดม
สมบูรณ์ เป็นจุดบรรจบของมหาสมุทรอินเดียและ
มหาสมุทรแปซิฟิก ดินแดนที่โลกตะวันออกและโลก
ตะวันตกได้เชื่อมต่อกัน ด้วยเหตุผลน้ีเองหลักฐาน
ทางประวตัศิาสตร์ได้ช้ีให้เห็นถึงการท่ีผูค้นกลุม่ต่าง ๆ 
ทั้งจากโลกตะวันตก (มีอินเดียเป็นผู้น�า) และโลก
ตะวันออก (คือจีน) ได้ตั้งหลักแหล่งชมรมกัน อันมี
ผลให้วถิชีวีติทางการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคมของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความผสมผสานกัน
ระหว่างวัฒนธรรมอินเดียและจีน จนภูมิภาคแห่งนี้
ได้รับการขนานนามว่า “อินโดจีน” 

แม้ว่าในยคุแรก ๆ  ร่องรอยทางประวติัศาสตร์
ที่พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะปรากฏอิทธิพล
ของอินเดียอยู่มาก แต่ในเวลาเดียวกันก็ได้ปรากฏ
อิทธิพลของจีนเช่นกัน เพราะนับตั้งแต่สองร้อยปี
ก่อนคริสตกาลมาแล้ว กองทัพของพระเจ้าจิ๋นซี
ฮ่องเต้ได้เข้ายึดครองดินแดนของบรรพบุรุษของชาว
เวียดนามอันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสะพาน
เชื่อมต่อจักรวรรดิจีนกับดินแดน “นานโป” หรือดิน
แดนทางใต้ หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเอง

ในสมัยราชวงศ์ฮั่น ราวปลายคริสต์ศตวรรษ
ที่ ๒ บันทึกของนักเดินทางจีนได้เล่าถึงเร่ืองราวของ

๑ ดดัแปลงจากบทความของผูเ้ขยีนทีต่พีมิพ์ครัง้แรกในคูม่อืทศันศกึษา “จากมะละกาสูปี่นงั” ตามเสดจ็ฯ ทศันศกึษารฐัมะละกาและ

เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
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อาณาจกัรต่าง ๆ ทัง้บนผนืแผ่นดนิใหญ่และหมูเ่กาะ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าเป็นดินแดนที่ได้รับ
อิทธิพลจากศาสนาฮินดู อย่างไรก็ตามได้ปรากฏ
ชุมชนชาวจีนอยู่ท่ัวไปแล้ว เน่ืองจากมีเรือเดินสมุทร
ที่เดินทางไปมาระหว่างจีนและอาณาจักรต่าง ๆ   
ชาวจีนได้มาตั้งถิ่นฐานท�ามาหากิน แต่งงานกับสตรี
พื้นเมือง และสร้างวัฒนธรรมซึ่งแม้ว่าจะด�ารงความ
เป็นจีนไว้ได้แต่ก็ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
ด้วย ชาวจนีส่วนใหญ่อพยพมาจากมณฑลท่ีตดิทะเล 
เช่น มณฑลกวางตุ้ง ฟูเจี้ยน ฯลฯ และชาวจีนเหล่า
นี้รู ้จักกันในนาม “หัวเฉียว” หรือชาวจีนโพ้นทะเล 
(Overseas Chinese) 

เมื่อถึงสมัยราชวงศ์ฮั่นตอนปลาย ราชอาณา 
จักรกลางหรือจักรวรรดิจีนได้เริ่มส่งราชทูตมาเจริญ
สัมพันธไมตรีกับอาณาจักรในดินแดนนานโป โดยมี
พวกหัวเฉียวเป็นกลุ ่มคนกลางเพื่อเชื่อมความ
สัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถึงคริสต์ศตวรรษที่ 
๗ สมยัราชวงศ์ถงั ความสมัพนัธ์กย็ิง่ทวคีวามส�าคัญ
ขึ้นเมื่อความสัมพันธ์ได้ครอบคลุมท้ังด้านการค้า
และความสัมพันธ์ทางด้านพุทธศาสนา ในสมัยราช
วงศ์สุง้รายได้จ�านวนมหาศาลมาจากการค้าระหว่าง

จีนกับดินแดนนานโป และมีผลท�าให้ชุมชนชาว
หัวเฉียวในนานโปขยายตัวใหญ่ขึ้นไปอีก

ครั้นพวกมองโกลเข้ายึดครองประเทศจีนใน
คริสต์ศตวรรษที่ ๑๓ ได้เกิดกระแสการอพยพของ
ชาวจนีฮกเกีย้นจากมณฑลฟเูจีย้นระลอกใหญ่เข้ามา
ตัง้ถิน่ฐานในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ เนือ่งจากผูค้น
ชาวฮกเกี้ยนเหล่านี้ได้ร่วมกันต่อสู้เพื่อต่อต้านการ
ยึดครองของชาวมองโกลอย่างทรหดและยาวนาน 
ดังนั้นเมื่อชาวมองโกลได้รับชัยชนะและสถาปนา
ราชวงศ์หยวนได้แล้วนั้น ราชส�านักหยวนก็ได้แก้
แค้นชาวฟูเจี้ยนอย่างทารุณโหดร้ายที่สุดเพื่อเป็น 
การขุดรากถอนโคน และเป็นบทเรียนให้ชาวจีนใน
มณฑลอ่ืน ๆ ได้ดูเป็นเยี่ยงอย่างจะได้ไม่คิดแข็งข้อ
กับราชส�านักหยวนอีกต่อไป ด้วยเหตุนี้เอง ชาว
ฮกเกี้ยนจ�านวนมากจึงได้พากันอพยพหลบหนีการ
กดขี่ข่มเหงของราชส�านักหยวนมาตายเอาดาบหน้า 
ณ ดินแดนนานโป โดยความช่วยเหลือของญาติ     
พีน้่องชาวจนีทีอ่พยพมาอยูก่่อนจงึได้ตัง้หลกัปักฐาน
ท�ากินกันสืบต่อมา

การขยายตัวของการอพยพของผู ้คนจาก
มณฑลริมทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งมณฑลกวางตุ้ง 
และมณฑลฟูเจี้ยน ไปตั้งถิ่นฐานในดินแดนนานโป 
กระท�าอย่างต่อเนือ่ง เพราะความต้องการแลกเปลีย่น
สินค้ากันระหว่างทั้งสองดินแดน ประกอบกับสาย
สัมพันธ์อันแนบแน่นของพวกหัวเฉียวผู้ยังคงความ
เป็นจีนและไม่เคยขาดการติดต่อกับญาติพี่น้องบน
แผ่นดินแม่ อย่างไรก็ตามเมื่อถึงสมัยคริสต์ศตวรรษ
ที ่๑๔ หลงัจากทีไ่ด้มกีารสถาปนาราชวงศ์หมงิได้ไม่
กี่ปีก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ เนื่องจากเกิด
กบฏซ่ึงได้รับความสนับสนุนจากพวกหัวเฉียวขึ้น
บ่อยครั้งในมณฑลกวางตุ้งและมณฑลฟูเจี้ยน ราช
ส�านักหมิงจึงได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการยกเลิก
การค้าของเอกชน ห้ามชาวจีนเดินทางออกนอก
ประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต และผูกขาดการค้า 
โดยสร้างระบบการทูตแบบบรรณาการ สินค้าจาก
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ต่างประเทศเข้ามาในดินแดนจีนได้เฉพาะที่มากับ
คณะทูตที่เดินทางมาถวายบรรณาการแด่จักรพรรดิ
จีนเท่านั้น 

ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจในสมัยต้นราชวงศ์ที่
เป็นที่จดจ�าเล่าขานสืบต่อกันมาในดินแดนนานโป
คือ ระหว่าง ค.ศ. ๑๔๐๕-๑๔๓๓  ราชส�านักหมิงได้
มอบหมายให้นายพลเจิง้เหอน�ากองเรือจนีหลายร้อย
ล�าเดินทางจากประเทศถึง ๗ คร้ัง เพ่ืออวดธง แสดง
แสนยานุภาพของกองเรือที่เกรียงไกรที่สุดแห่งยุค
สมัย และประกาศให้โลกได้ประจักษ์ว่าชนชาติจีน 
ผู้ย่ิงใหญ่ได้กลับปกครองจักรวรรดิจีนอีกครั้งหนึ่ง 

เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้ชาวจีนโพ้นทะเลจะ 
ถูกตัดขาดจากเมืองแม่ แต่บทบาทของชาวจีนโพ้น
ทะเลก็มิได้ลดลง ชาวจีนเหล่านี้กลับกลายเป็น      
ข้าราชส�านักและเป็นกลไกส�าคัญในการด�าเนินการ
ค้าแบบบรรณาการ โดยอาจเป็นพ่อค้าของหลวง
หรือเป็นราชทูตของราชส�านักต่าง ๆ ในการด�าเนิน
การค้าในระบบดังกล่าว

คร้ันถึงคริสต์ศตวรรษท่ี ๑๗ สมัยราชวงศ์
แมนจู ชาวจีนในมณฑลฟูเจี้ยนและกวางตุ้งโดย
ความช่วยเหลือของชาวจีนโพ้นทะเลได้พากันลุกฮือ
ขึ้นต่อสู้ราชส�านักแมนจูซึ่งไม่ใช้จีนแท้อีก มีผลให้
ราชส�านักแมนจูประกาศว่าชาวจีนโพ้นทะเลเป็น
อาชญากร ห้ามเอกชนค้าขายกับต่างประเทศและ
ห้ามชาวจีนโพ้นทะเลกลับมาตุภูมิ จนกระท่ังถึง
คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ อังกฤษได้จับมือชาวจีนทาง
ภาคใต้ (แถบฟูเจี้ยน, กวางตุ้ง) และชาวจีนโพ้น

ทะเลที่ตั้งถิ่นฐานอยู ่ในนิคมในช่องแคบ (The 
Straits Settlements) อาณานิคมของอังกฤษปลาย
แหลมมลายู อันได้แก่ ชาวจีนในสิงคโปร์ มะละกา 
ปีนัง หรือที่รู้จักกันในนามของ “ชาวเพอรานากัน” 
(ลูกครึ่งชาวจีนกับชาวพื้นเมืองซึ่งวัฒนธรรมผสม
ผสานระหว่างวฒันธรรมจนีและวฒันธรรมพืน้เมอืง) 
และเป็นคนในบังคับอังกฤษ น�าฝิ่นเข้าไปขายใน
เมืองจีน การกระท�าของชาวอังกฤษและชาวเพอรา
นากันในคร้ังนั้นสร้างความไม่พอใจให้ราชส�านัก
แมนจูเป็นอย่างยิ่งและน�าไปสู่การท�าสงครามฝิ่น 
(ค.ศ. ๑๘๓๙-๑๘๔๒ และ ค.ศ. ๑๘๕๖-๑๘๖๐) 

ประกอบกับในเวลานั้น ชาวจีนต้องประสบ
ปัญหาต่าง ๆ มากมายเหลือคณานับ ต้ังแต่การ
ปกครองที่ไม่เป็นธรรมของราชส�านักแมนจู  ปัญหา
เศรษฐกิจ เงินเฟ้อ การขาดแคลนที่ดินท�ากิน จน
กระทั่งถึงปัญหาภัยธรรมชาติ น�้าท่วม ฝนแล้ง ข้าว
ยากหมากแพง ซึ่งมีความรุนแรงมาก (เช่น ค.ศ. 
๑๘๗๗- ๑๘๗๘ มีคนจีนอดตายถึง ๖ ล้านคน) ด้วย
เหตุนี้ เองชาวจีนโพ้นทะเลจึงได้กลายเป็นผู ้ที่มี
บทบาทอย่างมากในการน�าคนจนีทีไ่ด้รบัความเดือด
ร้อนแสนสาหัสดังกล่าว ไปเป็นแรงงานในต่าง
ประเทศ คนจนีจ�านวนมหาศาลได้หอบเสือ่ผนืหมอน
ใบเดินทางไปเป็นกุลีในประเทศต่าง ๆ เช่น การไป
เป็นแรงงานทดแทนทาสผวิด�าทีไ่ด้รบัการปลดปล่อย
ในทวีปอเมริกา ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ดินแดนที่คนจีน
ผู ้ทุกข์ยากเหล่านี้นิยมมาตั้งถิ่นฐานมากที่สุดคือ    
ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้เอง เนื่องจากเป็น
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ดินแดนอุดมสมบูรณ์ มีวัฒนธรรมท่ีใกล้เคียงกัน 
และที่ส�าคัญคือ ชาวจีนรุ่นที่อพยพมาก่อนหน้านี้ให้
ความช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นอย่างดี

เป็นที่ประจักษ์ว่าชาวจีนโพ้นทะเลซึ่งผูกพัน
กับมาตภุมูเิป็นอย่างยิง่ ไม่ว่าจะอาศยัอยูใ่นประเทศ
ใดในโลกหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างก็มีความ
คิดเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันว่า ตนมาจากบ้านเกิด
เดียวกัน อยู่ในตระกูลแซ่เดียวกัน จึงต้องช่วยเหลือ
กนั ความร่วมมอืร่วมใจกนันีเ้องมผีลท�าให้คนจนีโพ้น
ทะเลผู้มีทักษะด้านต่าง ๆ กลายเป็นผู้ที่มีบทบาท
ส�าคัญในระบบเศรษฐกิจของทุก ๆ ประเทศที่ตนไป
อาศัยอยู่มาเป็นเวลาช้านาน ชาวจีนโพ้นทะเลได้ 
สร้างเครือข่ายสังคมและเศรษฐกิจของคนจีนซึ่งข้าม
พรมแดนไปมา จนเป็นท่ียอมรบักนัว่า เครอืข่ายทาง
สังคมและเศรษฐกิจของชาวจีนโพ้นทะเลโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้น้ันแน่นแฟ้นและ
สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ผู้คนชาวปารานากัน
บนแหลมมลายไูม่ว่าจะอยูใ่นสงิคโปร์ มะละกา ปีนงั 
ตรัง ภูเก็ต ฯลฯ ต่างเป็นญาติพี่น้อง เดินทางไปมา
หาสู่ มีความสัมพันธ์ทางการค้าและวัฒนธรรมกัน
มิได้ขาด

ความผูกพันต่อมาตุภูมิของชาวจีนโพ้นทะเล
และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางเศรษฐกิจของ
ชาวจนีโพ้นทะเลในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้นีเ้อง จะ
เห็นได้จากปรากฏการณ์ส�าคัญอีกประการหนึ่งคือ 
การที่ชาวจีนโพ้นทะเลส่งเงิน “โพยก๊วน” จ�านวน
มหาศาลกลับบ้านเกิดน้ันมีผลท�าให้เศรษฐกิจจีน
โดยรวมดีขึ้น  และด้วยเหตุนี้เองทั้งราชส�านักแมนจู  
ขบวนการปฏิรูปและขบวนการปฏิวัติประเทศให้ทัน
สมัยที่เกิดขึ้นและมีจุดมุ่งหมายคือต้องการเปลี่ยน 
แปลงประเทศจีนให้ทันสมัย หลุดพ้นจากอิทธิพล
ของชาติตะวันตกที่พากันมาแย่งชิงแสวงประโยชน์ 
“รุมกินโต๊ะจีน” ในเวลานั้น ต่างเห็นความส�าคัญจึง
พากันแสวงหาการสนับสนุนจากชาวจีนโพ้นทะเล
โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อน�ากลับ
มาพัฒนามาตุภูมิตามแนวทางของตน ดังนั้น ใน 

ค.ศ. ๑๘๘๖ ราชส�านกัจีนจงึได้จดัต้ังสถานกงสลุจนี
ประจ�าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีสิงคโปร์และ
ปีนังเป็นศูนย์กลาง 

ต่อมา ค.ศ. ๑๘๙๘ เมื่อการปฏิรูป ๑๐๐ วัน 
(เพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศจีนให้ทันสมัย) ล้ม
เหลว ผู้น�าการปฏิรูปได้หลบหนีมาลี้ภัยมาอยู่ ณ 
สิงคโปร์ (ซึ่งเวลานั้นยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ)  
อันมีผลให้เกิดความใกล้ชิดและอิทธิพลต่อชาวจีน
โพ้นทะเลเป็นอย่างมาก จนอาจกล่าวได้ว่าเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้กลายเป็นฐานของขบวนการ
ปฏิรูปและขบวนการปฏิวัติจีน เนื่องจากความช่วย
เหลือของชาวจีนโพ้นทะเลนี้เองซึ่งท�าให้ขบวนการ
เพื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศจีน
ด�ารงอยู่ได้ ดังนั้น ต้ังแต่ ค.ศ. ๑๙๐๐ ขบวนการดัง
กล่าวต่างก็ปฏิบัติการอย่างจริงจังเพื่อระดมความ
ช่วยเหลอืจากชาวจนีโพ้นทะเล  โดยการใช้ขบวนการ
ชาตินิยมจีนในท้องถิ่นเป็นแนวร่วมด�าเนินกิจกรรม
และเคลื่อนไหวผ่านโรงเรียนจีน หนังสือพิมพ์จีน 
สมาคมการค้าและสมาคมลับ 

ค.ศ. ๑๙๑๑ เดือนมีนาคม เกิดการลุกฮือที่
เมืองอู่ซัน อันน�าไปสู่การปฏิวัติ ๑๐ ตุลาคม ๑๙๑๑ 
และสถาปนาสาธารณรัฐจีนขึ้น อย่างไรก็ตามการ
ปกครองสาธารณรฐัจนีของพรรคก๊ก มนิ ตัง๋ ล้มเหลว 
บ้านเมืองแตกเป็นก๊กเป็นเหล่ารบราฆ่าฟันกัน มีผล
ให้ใน ค.ศ. ๑๙๒๐ พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ก�าเนิด
ขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายในการเปลี่ยนแปลงประเทศให้มี
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การปกครองแบบสังคมนิยม 
ค.ศ. ๑๙๔๙ พรรคคอมมิวนิสต์มีชัยชนะ

เหนือแผ่นดินใหญ่จีน มีผลให้เกิดการแตกแยกใน
หมู่คนจีนโพ้นทะเลว่า จะสนับสนุนก๊ก มิน ตั๋ง ซึ่งถูก
ขับไล่ให้ไปตั้งมั่นอยู ่บนเกาะไต้หวันดี หรือจะ
สนับสนุนจีนแผ่นดินใหญ่ที่ปกครองด้วยระบบ
คอมมวินสิต์ด ี ยิง่ไปกว่านัน้ ในการต่อสูร้ะหว่างโลก
เสรีกับโลกคอมมิวนิสต์ในสงครามเย็น (ระหว่าง
ทศวรรษ ๑๙๕๐-๑๙๘๐) ประชาคมโลกต่างไม่ไว้
วางใจคนจีนโพ้นทะเล เนื่องการตระหนักถึงความ
ผูกพันระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่ (ซึ่งปกครองด้วย
ระบบคอมมิวนิสต์) จึงวิตกว่าจีนโพ้นทะเลจะเป็น
ก�าลังในการเปลี่ยนแปลงประเทศต่าง ๆ รวมทั้ง
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย ให้กลาย
เป็นประเทศที่ปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์ตาม
ทฤษฎีโดมิโน  

จนกระทั่งเมื่อก�าแพงเบอร์ลินถูกท�าลายลง 
ใน ค.ศ. ๑๘๘๙ และสหภาพโซเวียตล่มสลายใน 
ค.ศ. ๑๙๙๑ สงครามเย็นสิ้นสุดลง ความสัมพันธ์
สามเส้าระหว่างชาวจีนแผ่นดินใหญ่ ชาวจีนโพ้น
ทะเล และรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ก็กลับมาแนบแน่นอีกครั้งหนึ่ง  มีการขยาย
ความสัมพันธ์ทั้งด้านทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  
สิ่งที่ส�าคัญคือ ลูกหลานชาวจีนโพ้นทะเลต่างก็มี

บทบาทเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในประเทศเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ทุก ๆ ประเทศ 

นับต้ังแต่กระแสคลื่นการอพยพของชาวจีน
ระลอกแรก ๆ ทีไ่ด้อพยพมาต้ังถิน่ฐานทัง้บนแผ่นดิน
ใหญ่และหมู่เกาะในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ชาวจีนโพ้นทะเลได้สร้างและสืบสานความ
สัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างผู้คนในมิติต่าง ๆ  นับ
ต้ังแต่ความสัมพันธ์ระหว่างชาวจีนโพ้นทะเลด้วย
กันเองไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใดในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ความสัมพันธ์ระหว่างชาวจีนโพ้นทะเลกับ
ผู้คนพื้นเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อม ๆ 
กบัความสมัพนัธ์ระหว่างชาวจนีโพ้นทะเลกบัญาตพิี่
น้องในดินแดนมาตุภูมิ  

ความสัมพันธ์ในหลากมิติเช่นนี้ เป็นทั้งเหตุ
และผลในการสร้างสรรค์อัตลกัษณ์ อันเป็นทีม่าแห่ง
ประวตัศิาสตร์ความสมัพนัธ์อนัยาวนานและต่อเนือ่ง
ระหว่างประเทศจีนและประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  พร้อม ๆ กับเป็นที่มาแห่งเรื่อง
ราวความสมัพนัธ์ของผูค้นทีเ่ป็น “กากีน่ัง้-คนกนัเอง” 
และบรรพบรุษุของผูค้นชาวเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้
ทั้งมวล

รายการอ้างอิง
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. “บทบาทของคนจีนโพ้นทะเลในการสร้างความมั่งคั่งของประเทศ”  สืบค้นจาก http:// 
 www.kriengsak.com/chinese-in-the-country-wealth
ดี.จี.อี. ฮอลล์. ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้. ชาญวิทย์  เกษตรศิริ บรรณาธิการแปล.   
กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต�าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์,๒๕๒๒.
ภูวดล ทรงประเสริฐ. จีนโพ้นทะเลสมัยใหม่. กรุงเทพฯ: บริษัทแบรนด์เอจ จ�ากัด,๒๕๔๗.

ภาพประกอบจาก
http://russiancouncil.ru/en/inner/?id_4=2989#top-content
http://sg.openrice.com/en/singapore/article/where-to-go-for-peranakan-buffets-a893
http://wallpaperswide.com/junk_ship_chinese_painting-wallpapers.html
http://www.chinatownology.com/qing_dynasty_overseas.html
http://www.redbubble.com/people/richardseah/works/2256354-peranakan-houses
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็น
ยทุธศาสตร์ท่ีส�าคญัและเป็นรากฐานของการพฒันา
ประเทศ ดังนั้นในระดับเวทีสากลจึงมีการก�าหนด 
เป้าหมายร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ
ที่จะสร้างทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษใหม่ให้มี 
ความพร้อมและความเหมาะสมต่อการเปลี่ยนไป
ของโลกในมิติต่าง ๆ ซึ่งในช่วงระยะ กว่า ๕ ปีที่  
ผ่านมา บุคลากรทั้งในและนอกวงการการศึกษา 
ต่างก็มีความตื่นตัวต่อการวางเป้าหมายด้านทักษะ
การเรยีนรูท้ีเ่ป็นผลสมัฤทธิข์องการศกึษาในศตวรรษ
ที ่๒๑ เนือ่งจากเป็นทศิทางการจดัการศกึษารปูแบบ
ที่แตกต่างไปจากเดิม ที่ต้องท�าให้เกิดความเป็นรูป
ธรรมอย่างเด่นชัด เพื่อการเตรียมพร้อมต่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อันเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศต่อไปในทุก ๆ มิติ ทั้งนี้แนวคิด       
ดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
การริเร่ิมวางแนวคิดเรื่อง “ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑” ได้ถูกพัฒนาข้ึน โดย
ภาคส่วนที่เกิดจากวงการนอกการศึกษา ประกอบ
ด้วย บริษัทเอกชนชั้นน�าขนาดใหญ่ เช่น บริษัท

พ.ท.ฐนัส  มานุวงศ์
กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

แอปเปิ ้ล บริษัทไมโครซอฟ บริษัทวอลท์ดิสนีย์ 

องค์กรวชิาชพีระดบัประเทศ และส�านกังานด้านการ

ศึกษาของรัฐ รวมตัวและก่อต้ังเป็นเครือข่ายองค์กร

ความร่วมมือเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

(Partnership for 21st Century Skills) หรือเรียก   

ย่อ ๆ ว่า เครือข่าย P21

หน่วยงานเหลา่นี้มคีวามกงัวลและเหน็ความ

จ�าเป็นที่เยาวชนจะต้องมีทักษะส�าหรับการออกไป

ด�ารงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ที่เปลี่ยนไปจาก

ศตวรรษที่ ๑๙ และ ๒๐ จึงได้พัฒนาวิสัยทัศน์และ

กรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ขึ้น 

สามารถสรุปทักษะส�าคัญอย่างย่อ ๆ ที่เด็กและ

เยาวชนควรมีได้ว่า ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

หรือ 3R  และ 4C ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้

- 3R ได้แก่ 1) Reading (การอ่าน) 2) ‘Rit-

ing หรือ Writing (การเขียน)  และ 3) ‘Rithmetic 

หรือ Arithmetic (คณิตศาสตร์) 

- 4C ได้แก่ 1) Critical Thinking (การคิด

วิเคราะห์) 2) Communication (การสื่อสาร) 3) 

Collaboration (การร่วมมือ) และ 4) Creativity 

ทิศทางการศึกษา
  การพัฒนาที่เปลี่ยนทิศ
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(ความคิดสร้างสรรค์) รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ 
และทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และ
การบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่อีกด้วย 

ทักษะ 3R เป็นทักษะส�าคัญต่อการเข้าถึง
องค์ความรูพ้ืน้ฐานและวทิยาการสมยัใหม่ ซึง่ผูเ้รยีน
ต้องมีความพร้อมต่อการมีทักษะดังกล่าว เพื่อ
เตรียมพร้อมให้ตนเองก้าวไปสู่การพัฒนาตนเอง
อย่างรอบด้านได้ ส่วนทักษะ 4C นั้น เป็นทักษะที่
เป็นพื้นฐานต่อการใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่ที่สังคมทุก
สังคมในโลกถูกเชื่อมโยงถึงกันด้วยเทคโนโลยีการ
สือ่สาร โดยมสีภาพแห่งโลกาภิวตัน์เป็นปัจจยัส�าคญั
ที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการด�าเนินชีวิตใน
รูปแบบใหม่  

ทัง้นีอ้าจกล่าวได้ว่า การวางแนวทางทีส่ะท้อน
แนวคิดในการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรมนุษย์ใน
ศตวรรษหน้านัน้ ล้วนมคีวามเก่ียวข้องกับการจดัการ
เรียนการสอนโดยตรง จึงต้องมีการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ด้านการศึกษาครั้งใหญ่ท่ีแตกต่างไป
จากเดิม ซึ่งต้องมุ่งเน้นให้เกิดทักษะการเรียนรู้โดย
เน้นคุณลักษณะเชิงวิพากษ์ (Critical Attributes) 
และทักษะการเรียนรู้เชิงสหวิทยาการ (Interdisci-
plinary) อันสามารถใช้รูปแบบหรือกระบวนวิธีใน
การเรียนการสอนท่ียึดโครงงานเป็นฐาน (Project-
based) เพื่อตอบสนองให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่ส�าคัญ
และจ�าเป็นต่อการด�าเนินชีวิต พร้อมทั้งมีการขับ
เคลื่อนการเรียนการสอนด้วยการวิจัย (Research-
driven) โดยเชื่อมโยงท้องถิ่นชุมชนเข้ากับภาค 
ประเทศ และโลก ซึ่งในบางโอกาสนักเรียนสามารถ
ร่วมมือ (collaboration) กับโครงงานต่าง ๆ ได้ทั่ว
โลก เป็นหลักสูตรที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง พหุ
ปัญญา เทคโนโลยีและมลัตมิเีดยี ความรูพ้ืน้ฐานเชงิ
พหุส�าหรับศตวรรษที่ ๒๑ และการประเมินผลตาม
สภาพจริง รวมทั้งการเรียนรู้จากการให้บริการ (Ser-
vice) ก็เป็นองค์ประกอบทีส่�าคญั ภาพของห้องเรยีน
จะขยายกลายเป็นชุมชนที่ใหญ่ขึ้น (Greater Com-

munity) นักเรียนมีคุณลักษณะเป็นผู้ชี้น�าตนเองได้ 
(Self-directed) มีการท�างานทั้งอย่างเป็นอิสระและ
อย่างร่วมมือกันคนอื่น หลักสูตรและการสอนจะมี
ลักษณะท้าทายและค�านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ไม่เน้นการยึดต�าราเป็นตัวขับเคลื่อน (Text-
book-driven) หรือแบบแยกส่วน (Fragmented) 
แต่จะยึดโครงงาน และการบูรณาการ การสอน
ทักษะและเนื้อหาจะไม่เป็นจุดหมายปลายทาง (As 
an end) นักเรียนต้องมีการเรียนรู้ผ่านการวิจัยและ
การปฏบิตัใินโครงงาน การประเมนิผลจะเปลีย่นจาก
การประเมินความจ�าและความไม่เกี่ยวโยงกับความ
เข้าใจต่อการน�าไปปฏิบัติได้จริง ไปเป็นการประเมิน
ที่ผู้ถูกประเมินมีส่วนร่วมในการประเมินตนเองด้วย 
(Self-assessment)

บทสะท ้อนส�าคัญของการปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระดับประเทศที่ชัดเจน คือ 
ปัจจุบันได้มีการจัดท�าร่างแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔) ซึ่งมุ่งจัดท�าแผนในเชิงยุทธศาสตร์  และได้
วางเป้าหมายที่ส�าคัญในมิติของความยั่งยืน โดย
เฉพาะในยทุธศาสตร์ทีม่คีวามส�าคญัและสอดคล้อง
กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่ ยุทธศาสตร์การ

รูปภาพที่ ๑ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑เสนาศึกษา       เ
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เสรมิสร้างและพฒันาศกัยภาพทนุมนษุย์ ยทุธศาสตร์
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างย่ังยนื และยทุธศาสตร์การเตบิโตทีเ่ป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เป้า
หมายในการพัฒนาทุนมนุษย์ท่ีส�าคัญ (ส�านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ, ๒๕๕๘) ได้แก่                                   

๑) คนไทยทุกกลุ ่มวัยมีทักษะและความรู ้
ความสามารถที่จะเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ                             

๒) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิตพร้อมรับบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน และ
ภายนอกประเทศ 

๓) คนไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพที่  
ลดลง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

๔) คนไทยมีจิตส�านึกพลเมืองท่ีมีทัศนคติ
และพฤติกรรม ท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่
ดีของสังคมไทย

จากยุทธศาสตร์ส�าคัญข้างต้น กระทรวง
ศึกษาธิการและคณะท�างานด้านการปฏิรูประบบ
การศึกษาของชาติ จึงได้ร่างกรอบทิศทางแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๔ อันมีความ
สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ในการพฒันาประเทศ โดย
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 
๙ ด้าน ได้แก่

๑) ยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการระบบข้อมลู
และสารสนเทศเพื่อการศึกษา

๒) ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการระดับสถานศึกษา

๓) ยทุธศาสตร์การกระจายอ�านาจไปสูส่ถาน
ศึกษา

๔) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนของสังคม

๕) ยุทธศาสตร์การปรับระบบและกลไกการ
บริหารงานบุคคล

๖) ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบทรัพยากร
และการเงินเพื่อการศึกษา

๗ )  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลผู้เรียน

๘) ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก�าลัง  
คนเพื่อสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนา
ประเทศ (สถาบันอาชีวศึกษา/สถาบันอุดมศึกษา)

๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
โดยนัยส�าคัญของการร ่างกรอบทิศทาง

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๔ นั้น ก็
เพือ่ตอบสนองและเป็นพืน้ฐานต่อ (ร่าง) แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งล้วนมุ่ง
เน้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล
เป็นส�าคัญ ดังนั้นการวางกรอบ (ร่าง) ทิศทางการ
ศึกษาชาติ จึงต้องระบุทักษะพื้นฐานที่สอดรับกับ
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งมีทักษะทั้งหมด  
๗ ประการ ที่สถานศึกษาควรเร่งพัฒนาให้นิสิต
นักศึกษา (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
๒๕๕๘) ประกอบด้วย

๑) ต้องกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่
เสมอ 

๒) เป็นได้ทั้งผู้น�า ผู้ตาม และผู้ช่วย ในทุก
สถานการณ์ พร ้อมท�างานที่ท ้าทาย โดยมอง
ประโยชน์องค์กรมากกว่าประโยชน์ตนเอง 

๓) สามารถคิดและท�าได้เองโดยไม่ต้องรอ
ค�าสั่ง 

๔) ต้องมุ่งมั่นที่จะท�างานให้ส�าเร็จ และได้
ผลลัพธ์ตามที่ต้ังไว้ 

๕) มทีกัษะในการประยกุต์ใช้ความรูท้ีไ่ด้จาก
การศึกษาเข้าสู่การท�างาน 

๖) มคีณุสมบตักิารท�างานแบบมอือาชพี ตรง
ต่อเวลา รักษามารยาทในการท�างานอยู่เสมอ และ
มีความอดทนอดกลั้น สามารถแยกแยะเรื่องที่ไม่
เกี่ยวกับงานออกได้ 
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๗) มคีวามสามารถในการสือ่สารทีเ่ป็นระบบ 
รู ้จักล�าดับความส�าคัญในการสื่อสารให้ผู ้รับสาร
สามารถเข้าใจได้ในทันที สามารถโน้มน้าวผู้รับสาร
ให้คล้อยตามได้ และมคีวามสามารถทางด้านภาษา
อังกฤษ หรือภาษาที่สาม

อนึ่ง ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มี
ภารกจิหลกัในการจดัท�านโยบายและแผนการศกึษา
แห่งชาติ ที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม   
กีฬากับการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และได้จัด
ท�าแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 
๒๕๕๒-๒๕๕๙) ซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลาของแผนใน
ปี ๒๕๕๙ ดังน้ันเพ่ือให้ทันเวลาในการประกาศใช้
แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับต่อไปใน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้ด�าเนินการ
จัดท�าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๔ 
ซึ่งเป็นแผนระยะยาว ๑๕ ปี เพื่อเป็นแผนแม่บท
ส�าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�าไปใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการพฒันาการศึกษาในช่วงระยะเวลาดงั
กล่าว  ในการด�าเนินการจัดท�าแผนการศึกษาแห่ง
ชาตดิงักล่าวนัน้ ส�านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา
เน้นการให้ความส�าคญักับการมส่ีวนร่วมของทกุภาค
ส่วน เพื่อให้เกิดความครอบคลุม และเป็นที่ยอมรับ
ของผูท้ีเ่กีย่วข้อง อนัจะท�าให้สามารถขบัเคลือ่นแผน
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นจึงเป็นท่ีทราบกันดีอยู่แล้วว่า ขณะนี้
ประเทศต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่าย และ
ประชาชนก็ยังต้องการการสนับสนุนจากรัฐบาลใน
การทีจ่ะเข้าถงึการบรกิารของภาครฐั โดยเฉพาะการ
เข้าถึงระบบการศึกษาอย่างเท่าเทียม ตลอดจน
เป็นการสร้างความพร้อมของประชาชน ให้มีความ

เท่าทนัต่อบรบิทและการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ใน
อนาคต ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง
แวดล้อม อย่างไรก็ตาม สิ่งส�าคัญในการสร้าง
บุคลากร ก็คือ ครูอาจารย์และผู้บริหาร ตลอดจนทุก
ท่านที่เกี่ยวข้อง ล้วนเป็นภาคีในการสร้างบุคลากรที่
ดีให้กับประเทศ ดังนั้นบุคลากรด้านการศึกษาทุก
ท่านต้องมีการเตรียมพัฒนาตนเอง ทั้งด้านวิชาการ
และความคิดที่เกิดประโยชน์กับการสร้างแผนงาน
ต่าง ๆ เพื่อน�าพาบุตรหลานไปสู่ความก้าวหน้าต่อ
ไป ตามเจตนารมณ์ในการปฏิรูปและแผนยุทธ 
ศาสตร์ ๒๐ ปีของรฐับาล รวมถงึสอดรบักบัแผนของ
สภาพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ 
ทั้งในแง่ของสังคมและเศรษฐกิจด้วย 

การเปลี่ยนแปลงด ้านการศึกษาต้ังแต ่
นโยบายระดับชาติไล่เรียงมาถึงแผนปฏิบัติการ  
ตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็น 
การปรับทิศทางการศึกษาที่มีรูปแบบแตกต่างไป
จากเดิม เพื่อน�าไปสู ่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน  
ตามรอยพระยุคลบาทแห่งองค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานหลักคิดในการพัฒนา 
โดยให ้ความส�าคัญแก่ทรัพยากรมนุษย ์  และ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ในมิติของการบูรณาการทาง
วัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล มั่นคง 
และยั่งยืน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ส�าคัญต่อการเปล่ียน 
แปลงและมีความแตกต่างจากทิศทางการศึกษา
และการพัฒนาในรอบศตวรรษที่ผ่านมา
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เปิดโลกความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กทางยุทธวิธี

อากาศยานไร้คนขับเป็นยุทโธปกรณ์
ที่ได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญต่อการพลิกโฉมปฏิบัติ
การทางทหาร  ห้วงทศวรรษที่ผ่านมานั้น โลกได้
พบเหน็ปรากฏการณ์การใช้งานอากาศยานไร้นกับิน
อย่างเหนือจิตนาการ โดยเฉพาะการใช้งานใน
ภารกจิด้านการข่าวและการลาดตระเวนตรวจการณ์ 
ซ่ึงได้ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของอากาศยานที่มี
นักบินได้อย่างมาก สอดคล้องกับปฏิบัติการในยุค
แห่งสงครามข่าวสารอย่างสมบูรณ์ ภายใต้สภาพ
แวดล้อมด้านความมัน่คง ทีเ่ตม็ไปด้วยความท้าทาย
จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ที่ครอบคลุมตั้งแต่ภัย
จากการก่อความไม่สงบ ไปจนถึงปัญหาจากภัย
ธรรมชาติ จึงไม่แปลกใจท่ีอากาศยานไร้คนขับบาง 
รุ่นมีชั่วโมงบินสูงทะลุหนึ่งล้านชั่วโมงไปแล้ว การ   
ใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ อันเป็นผลมาจาก
ความเจริญก้าวหน้าของระบบควบคุมการบิน 
(Flight Control) ที่เป็นมันสมองในการควบคุมการ
บินได้อย่างชาญฉลาด ช่วยให้เครื่องสามารถรักษา

ท่าทางการบินได้โดยอัตโนมัติภายใต้สภาพอากาศ
ขณะที่บินอยู่ในห้วงอากาศ ลดภาระกรรมให้กับเจ้า
หน้าทีผู่ค้วบคมุ ท�าให้สะดวกต่อการใช้งาน นอกจาก
นี้กล้องตรวจจับ (Payload) ทั้งในแบบกล้องกลาง
คืนและกล้องตรวจจับความร้อน ท�าหน้าที่เปรียบ
เสมือนเป็นดวงตา รวมถึงขีดความสามารถในการ
ถ่ายทอดสัญญาณภาพ จากระยะที่ไกลเกินระยะ
สายตา (Beyond Line of Sight; BLOS) ไปยัง
สถานีภาคพื้นดินหรืออุปกรณ์รับสัญญาณภาพ ได้
ใกล้เคียงเวลาจริง (Real Time) จึงท�าให้เหมาะสม
กับภารกิจการลาดตระเวนหาข่าวทางยุทธวิธีและ
ลาดตระเวนด�ารงการเกาะข้าศกึ (Maintain Contact 
with Enemy Forces) หรือภารกิจ Humanitari-
an Assistance and Disaster Relief หรือ (HADR) 
การค้นหากรณีเกิดภัยพิบัติ เป็นการลดความเสี่ยง
ของเจ้าหน้าที่ สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ ช่วยให้  
ผู้บังคับบัญชาเกิดความตระหนักรู้ในสถานการณ์  
ณ เวลานั้น เพื่อให้มีข้อมูลในการหาข้อตกลงใจ เจ้า
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หน้าที่ควบคุมอากาศยานไร้นักบินหรือที่เรียกกัน
อย่างเป็นทางการว่า นักบินภายนอก สามารถ
ท�าการบังคับ UAV จากสถานีควบคุมภาคพื้นดิน 
(Ground Control Station) ในระยะท่ีปลอดภัยและ
ยังช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

ภารกิจที่อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กทาง
ยุทธวิธีสามารถตอบสนองได้ดีคือภารกิจการลาด
ตระเวน ซ่ึงมี ๓ แบบ ดังนี้ การลาดตระเวนเส้นทาง 
ลาดตระเวนพื้นที่และลาดตระเวนเขต ซึ่งการลาด
ตระเวนเส้นทาง เป็นการปฏบิตักิารเพือ่ให้ได้ข่าวสาร
เก่ียวกับเส้นทางการลาดตระเวนพื้นที่คือการปฏิบัติ
การเพือ่ให้ได้ข่าวสารในรายละเอยีดเกีย่วกบัเส้นทาง
ทั้งปวง เพื่อให้ได้ข่าวสารเกี่ยวกับต�าบลที่ตั้งหนึ่ง ๆ 
โดยเฉพาะ เช่น หมู่บ้าน หย่อมป่า หรือตามแม่น�้า 
เพื่อค้นหาข้าศึกที่อาจะมีอยู่หรือพิจารณาหาความ
เหมาะสมที่จะใช้พื้นที่นั้นหรือ เพื่อให้หน่วยทหาร
ฝ่ายเดยีวกนัใช้พืน้ท่ีน้ันในลกัษณะอย่างอืน่ การลาด
ตระเวนเขตเป็นการปฏิบัติการหาข่าวสารภายใน
ขอบเขตที่ก�าหนดขึ้น เมื่อที่ตั้งของข้าศึกยังไม่ทราบ
ได้กระจ่างชัด ดังนั้นภารกิจเหล่านี้จึงเหมาะกับการ
ใช้งาน UAV ที่มีขนาดเล็กมาก มีน�้าหนักเบา ขับ
เคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (Low noise signature) 
สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและพกพา

ส�าหรับสถานภาพการใช้งานอากาศยานไร้
คนขับขนาดเล็กทางยุทธวิธีหรือ Mini UAV น้ัน ใช้
ส�าหรับภารกิจตรวจการณ์และการลาดตระเวนของ
หน่วยด�าเนินกลยุทธ์เดินเท้า เป็นระบบที่ส่งขึ้นบิน
ด้วยการปาขึ้นและร่อนลงโดยใช้ร่มหรือการร่อนลง
จอด ตัดปัญหาเรื่องของการใช้สนามบิน ขนาดของ
อากาศยานต้องมีขนาดเล็กเพียงพอที่จะน�าพาไปได้
ด้วยบุคคล ใช้งานง่ายและไม่ต้องเตรียมการมาก 
ท�าการบนิโดยอาศัยระบบควบคมุการบนิทีท่�าหน้าที่
รักษาท่าทางการบินโดยอัตโนมัติ ผู้ควบคุมสามารถ
ก�าหนดเส้นทางการบนิด้วยการก�าหนด Way Points 
ร่วมทั้งจุดบินกลับมายังที่ตั้งหรือฟังก์ชัน Return 

Home และจุดร่อนลงฉุกเฉิน อีกทั้งยังสามารถบิน
ติดตามเป้าหมาย (Target Tracking) ได้อีกด้วย 
ส�าหรบัโครงสร้างล�าตวัของอากาศยานผลิตจากวสัดุ 
คอมโพสติทีม่นี�า้หนกัเบาแต่มคีวามแขง็แรงทนทาน 
สะดวกและง่ายต่อการซ่อมบ�ารุง ในปัจจุบันมี
อากาศยานไร้คนขับหลายรุ่นได้รับการพัฒนาขึ้นมา
หลายแบบ ซึ่งแบบที่น่าสนใจมีรายละเอียดดังนี้ 

Raven เป็นอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก
ทางยทุธวธิ ีผลติโดยบรษิทั AeroVironment ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ติดตั้งด้วยกล้อง กล้อง EO หรือ IR มี
ระยะปฏิบัติการที่ ๑๐ กิโลเมตร ปฏิบัติการได้นาน
ต่อเนื่อง ๔๕ นาที ความยาวล�าตัว ๐.๙๑ ม. กาง
ปีก ๑.๓๗ ม. น�า้หนกั ๑.๙ กก. เพดานบิน ๑๔,๐๐๐ 
ฟุต Raven เป็นอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กทาง
ยุทธวิธีรุ่นแรก ๆ ที่มีการผลิตขึ้นและน�าไปใช้งานใน
หลายประเทศ 

Skylark ออกแบบและผลิตโดยบริษัท Elbit 
Systems ประเทศอิสราเอล ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้าที่บริเวณด้านหน้า โดยมีกล้อง กล้อง EO หรือ 
IR ระยะเวลาปฏิบัติการ ๖๐ นาที เพดานบิน 
๑๕,๐๐๐ ฟุต ระยะปฏิบัติการ ๑๐ กม. ส่งขึ้นด้วย
มือและร่อนลงจอด โดยมีถุงลมติดตั้งอยู่บริเวณใต้
ท้องเครื่องเพื่อช่วยลดแรงกระแทก มีใช้ในประเทศ
อิสราเอล และออสเตรเลีย 

นอกจากนีย้งัมอีากาศยานไร้คนขบัขนาดเลก็
ทางยุทธวิธีรุ ่น Aladin ของบริษัท EMT ประเทศ
เยอรมนี และ Sky Blade ของบริษัท ST Aero-
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space ประเทศสิงคโปร์ ท่ีมีกล้อง EO หรือ IR หมุน
ได้รอบตัว ๓๖๐ องศา อย่างไรก็ตาม โจทย์ส�าคัญที่
ผูอ้อกแบบอากาศยานต้องหาค�าตอบคอืการป้องกนั
ไม่ให้อากาศยานได้รับความเสียหายกระหว่างการ
ลงจอด ซึง่บรษิทั WB Electronics ประเทศโปแลนด์ 
ได้พัฒนา Fly Eye มาให้ชุด Payload และระบบขับ
เคลือ่นถกูปลดออก พร้อมกับกางร่ม ในขณะทีเ่ครือ่ง
ก�าลังบินอยู ่บนระดับความสูงท่ีเหมาะสม เพื่อ
ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับการกระแทก
ได้ โดยระบบควบคุมการบินจะค�านวณระดับความ
สูงที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ Fly Eye ยัง
สามารถท�าการเชือ่มต่อกบัระบบควบคมุการยงิและ
ระบบอ�านวยการรบ เพ่ิมความรวดเร็วในการส่ง
ข้อมูลจากผู้ตรวจการณ์หน้าไปยังศูนย์อ�านวยการ
ยิงให้กับหน่วยทหารปืนใหญ่ได้อีกด้วย

DTI TEagle Eye III Mini UAV
 TEagle Eye III เป็นอากาศยานไร้นักบินที่

เกดิขึน้จากความร่วมมอืระหว่าง สทป. และโรงเรยีน
นายเรืออากาศ มีขีดความสามารถและคุณลักษณะ
ที่เทียบเท่าหรือดีกว่าที่น�าเข้าจากต่างประเทศ ทั้งใน
ด้านของระยะเวลาปฏิบัติการและรัศมีปฏิบัติการ 
สามารถบินได้นาน ๖๐ นาที ด้วยระยะปฏิบัติการ 
๑๐ กิโลเมตร เพดานบินสูงสุดที่ระดับความสูง 
๑๕,๐๐๐ ฟุต พร้อมติดตั้งด้วยกล้องที่หมุนได้รอบ
ตัว ๓๖๐ องศา และสิ่งที่ TEagle Eye เหนือกว่า
ระบบอื่นๆ คือ ระบบควบคุมการบินที่พัฒนาขึ้นโดย
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Flight Control ท�าให้ตอบสนองต่อ
สภาพอากาศได้อย่างชาญฉลาด ระบบส่ือสารและ
การลงจอดด้วยร่มชูชีพที่จะช่วยให้ TEagle Eye III 
ลงจอดได้ในบรเิวณพืน้ท่ีจ�ากัด ปราศจากแรงกระแทก
ลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับระบบภายใน 
ช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบได้เป็นอย่างดี 

อากาศยานไร้นักบินขนาดเล็ก TEagle Eye 
III Mini UAV เป็นอากาศยานไร้นักบินที่มีน�้าหนัก
เบา ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ท�าให้ปฏิบัติ

ภารกิจได้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน และไม่ส่งเสียงดัง 
(Low noise signature) สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย 
เหมาะสมกบัภารกจิการลาดตระเวนและตรวจการณ์ 
ช่วยเพิ่มความตระหนักรู้ (Situational Awareness) 
ค้นหาเป้าหมาย (Target Acquisition) และประเมนิ
ความเสียหาย (Battle Damage Assessment) 

องค์ประกอบหลักของ TEagle Eye ได้แก่ 
ระบบควบคุมการบิน หรือ Flight Control System  
และโครงสร้างที่พัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ตามมาตรฐานสากล ผลติจากวสัดทุีม่คีวามแขง็แรง
ทนทาน ด้วยกระบวนการผลิตที่ได้รับการยอมรับ
จากอุตสาหกรรมอากาศในต่างประเทศ เป็นหลัก
ประกันถึงคุณภาพและมาตรฐานของ TEagle Eye 
UAV รวมถงึระบบการส่งก�าลงับ�ารงุ ทีจ่ะช่วยอ�านวย
ความสะดวกให้หน่วยผูใ้ช้ได้อย่างรวดเรว็และทนัต่อ
สถานการณ์ TEagle Eye หนึ่งระบบประกอบไป
ด้วย TEagle Eye จ�านวน ๒ ล�า สถานคีวามคุมภาค
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พื้นดิน เสาอากาศแบบ Tracking คู่มือการใช้งาน 
ช้ินส่วนและอะไหล่ส�ารอง 

อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กได้กลายมา
เป็นยุทโธปกรณ์พื้นฐานแห่งสมรภูมิในปัจจุบัน ที่มี
การขับเคลื่อนโดยความต้องการใช้งานทางยุทธวิธี
และการแพร่ขยายของเทคโนโลยีที่มีหัวใจส�าคัญ
เป็นระบบควบคุมการบิน (Flight Control)  ระบบ
สื่อสาร ระบบขับเคลื่อนและอุปกรณ์ติดตั้งหรือ 
Payload ส�าหรับแนวโน้มของอากาศยานไร้คนขับ
ขนาดเล็กทางยุทธวิธีนั้นอยู ่ในรูปแบบของการ
พฒันาเพือ่เพิม่ระยะเวลาปฏิบตักิารให้บนิได้นานขึน้ 
ในขณะนี้ได้มีการแสวงหาแหล่งพลังงานในรูปแบบ
ของเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) ที่ช่วยให้
บนิได้นานต่อเนือ่งกว่าเดมิหลายเท่า นอกจากน้ียังมี

การพัฒนาระบบควบคุมการบินให้สามารถท�างาน
ร่วมกับระบบอ�านวยการรบ (Battle Management 
System) ระบบอ�านวยการยิง (Fire Control Sys-
tem) ของยุทโธปกรณ์ประเภทปืนใหญ่สนามได้
อย่างประสานสอดคล้อง รวมถึงการผนวกโปรแกรม
ช่วยฝึกทีจ่�าลองสภาพแวดล้อม สถานการณ์และการ
วางแผนภารกิจ (Mission Planner) เข้าเป็นระบบ
เดียวกัน เพื่อช่วยให้ผู ้ใช้เรียนรู ้การใช้งานและ
เพิม่พนูทกัษะได้อย่างรวดเรว็ ซึง่แนวทางการพฒันา
เหล่านี้มีการด�าเนินการวิจัยและพัฒนาภายใน
ประเทศโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
หน่วยงานวิจัยของกองทัพ ภาคเอกชนและสถาบัน
การศึกษา ที่มีส ่วนส�าคัญท่ีช ่วยให้ในปัจจุบัน
ประเทศไทยสามารถพึง่พาตนเองด้านอากาศยานไร้
คนขับได้มากขึ้น ซึ่งนอกจากเป็นการประหยัดงบ
ประมาณแผ่นดินแล้ว ยังเป็นการสร้างนวัตกรรมให้
เกิดขึ้นภายในประเทศอีกด้วย

D
TI

บทความจาก

Aladin ของบริษัท EMT

Sky Blade ของบริษัท ST Aerospace ๑

Fly Eye ของบริษัท WB Electronics

๑ http://www.mindef.gov.sg/imindef/press_room/official_releases/nr/2013/jan/15jan13_nr2.html#.V2e1_k9lLA4
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๒. การประกาศอิสรภาพ กรุงศรีอยุธยา
พระเจ้านันทบุเรงน้ันไม่ไว้วางพระทัยต่อ  

กรุงศรีอยุธยามากขึ้น ส่งคนสืบข่าวและคอยจับจ้อง
ดูความเคลื่อนไหวของพระนเรศวรอยู่ตลอดเวลา 
และเริ่มมีความคิดว่าหากมีโอกาสก็จะก�าจัดพระ
นเรศวรเพื่อตัดไฟแต่ต้นลมเสียก่อนจะเติบกล้าขึ้น    

ด้วยความหวาดระแวงที่พระเจ้านันทบุเรง 
เมืองหงสาวดีมีต่อความกล้าหาญของพระนเรศวร 
พระอปุราชแห่งกรงุศรอียธุยานัน้ ได้เป็นเหตใุห้เมอืง
หงสาวดีได้วางแผนท�าร้าย จนท�าให้พระนเรศวร 
ทรงตัดสินพระทัยประกาศอิสรภาพในทันทีนับเป็น
ครั้งเดียวที่มีการหลั่งทักษิโณทกตัดสัมพันธไมตรี  
ต่อกนั อนัเป็นผลมาจากเหตกุารณ์เมือ่ พ.ศ. ๒๑๒๖ 
พระเจ้าอังวะได้แข็งเมืองเป็นกบฏ เน่ืองจากไม่
พอใจทางเมืองหงสาวดีจึงเกลี้ยกล่อมเจ้าไทยใหญ่
อีกหลายเมืองร่วมแข็งเมืองด้วย พระเจ้านันทบุเรง
จึงยกทัพหลวงไปปราบ โดยให้เจ้าเมืองแปร เจ้า
เมืองตองอู และเจ้าเมืองเชียงใหม่ รวมท้ังทางกรุง
ศรีอยุธยาน�าทัพไปช่วยปราบกบฏ สมเด็จพระมหา
ธรรมราชาได้ให้พระนเรศวรท�าหน้าที่ยกทัพไปแทน 
พระนเรศวรยกทัพออกจากเมืองพิษณุโลก เมื่อวัน

แรม ๖ ค�่า เดือน ๓ ปีมะแม พ.ศ. ๒๑๒๖ โดยให้
เคลื่อนพลไปช้า ๆ เพื่อให้ทัพอ่ืนเข้าท�าการปราบ
ปรามพระเจ้าอังวะให้เสร็จสิ้นเสียก่อน จนเป็นเหตุ
ให้พระเจ้านนัทบุเรง แห่งเมอืงหงสาวดีแคลงพระทยั
ฝ่ายอยุธยานั้นคงจะถูกพระเจ้าอังวะชักชวนให้เข้า
แข็งเมืองด้วย จึงให้พระมหาอุปราชาคุมทัพรักษา
เมอืงหงสาวดีไว้ หากทพัอยธุยายกมาถงึกใ็ห้ต้อนรบั
และหาหนทางก�าจัดเสีย 

ครั้งนั้นพระมหาอุปราชาได้สั่งให้พระยา 
เกียนและพระยาราม ซึ่งมีพรรคพวกอยู่ที่เมืองแครง
จ�านวนมากนัน้และมคีวามคุ้นเคยกบัพระนเรศวรมา
แต่ก่อน ให้ลงมาคอยต้อนรบัทพัอยธุยาทีเ่มอืงแครง 
ซึ่งเป็นเมืองชายแดนติดต่อกับอาณาจักรอยุธยา 
พระมหาอุปราชาได้ตรัสสั่งเป็นความลับว่า เมื่อทัพ
พระนเรศวรยกขึ้นไปถึงเมืองแครงนั้น ถ้าพระมหา
อุปราชายกเข้าตีด้านหน้าเมื่อใด ให้พระยาเกียน
และพระยารามคุมก�าลังเข้าตีกระหนาบทางด้าน
หลังเข้าช่วยกันก�าจัดพระนเรศวรเสียให้ได้ พระยา
เกียนกับพระยารามเมื่อไปถึงเมืองแครงแล้วได้บอก
ความลับนี้แก่พระมหาเถรคันฉ่อง พระเถระผู้เป็น
อาจารย์ของตน ทุกคนที่เมืองแครงนั้นไม่มีผู้ใดเห็น

พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ

หมายเหตุแห่งสยาม
วีรกษัตริย์นักรบ
แห่งกรุงศรีอยุธยา
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เดือน ๖ ปีวอก พ.ศ.๒๑๒๗ ฝ่ายพระมหาอุปราชา
ซึ่งอยู่รักษาเมืองหงสาวดีนั้น เมื่อทราบว่าพระยา
เกียนพระยารามกลับไปเข้ากับพระนเรศวรเสียแล้ว 
จึงให้รักษาเมืองหงสาวดีให้มั่น เมื่อพระนเรศวร 
เสด็จยกทพัข้ามแม่น�า้สะโตงไปใกล้ถงึเมอืงหงสาวดี       
ได้ทราบความว่า พระเจ้านันทบุเรง เมืองหงสาวดีมี
ชัยชนะได้เมืองอังวะแล้ว ก�าลังยกทัพกลับคืนเมือง
หงสาวดี พระองค์เห็นว่าสถานการณ์นั้นไม่เป็นผลดี
เห็นว่าจะตีเอาเมืองหงสาวดีในครั้งนี้ยังไม่ได้ จึงให้
ทัพแยกย ้ายกันเที่ยวบอกพวกครัวไทยที่พม ่า
กวาดต้อนมาแต่ครั้งก่อนนั้นให้อพยพกลับคืนกรุง
ศรีอยุธยา ได้ผู้คนมาประมาณหมื่นเศษแล้วให้ยก
ล่วงหน้าไปก่อน ส่วนพระองค์ทรงคุมทัพระวังข้าศึก
อยู่ข้างหลัง พระมหาอุปราชาเมื่อทราบข่าวว่า พระ
นเรศวรน�าทัพเข้ากวาดต้อนคนไทยกลับไปจึงได้ให้
สรุกรรมาเป็นทพัหน้า พระมหาอปุราชาเป็นทพัหลวง
ยกติดตามทัพอยุธยา ทัพหน้าของสุรกรรมาตามมา
ทันที่ริมฝั่งแม่น�้าสะโตง ในขณะที่ทัพอยุธยาได้พา
ครัวไทยข้ามแม่น�้าไปแล้ว และคอยป้องกันมิให้
ข้าศึกข้ามตามมาได้ จึงมีการต่อสู้กันที่ริมฝั่งแม่น�้า 
ครั้งนั้นพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนคาบชุดยาว
เก้าคืบ ยิงถูกสุรกรรมาแม่ทัพหน้าพม่าตายบนคอ
ช้าง ทัพหน้าเมื่อเห็นแม่ทัพตายเช่นนั้น ก็พากันเลิก
ทัพกลับไป เมื่อพระมหาอุปราชา แม่ทัพหลวงทราบ
เหตุก็ให้เลิกทัพกลับไปเมืองหงสาวดี พระแสงปืนที่
ใช้ยิงสุรกรรมาตายบนคอช้างนี้ได้นามปรากฏต่อ  
มาว่า “พระแสงปืนต้นข้ามแม่น�้าสะโตง” นับเป็น
พระแสงอัษฎาวุธ เป็นเครื่องราชูปโภคสืบมาใน
ราชวงศ์จักรี

เมื่อพระนเรศวรเสด็จกลับถึงเมืองแครงแล้ว 
ทรงพระราชด�าริว่าพระมหาเถรคันฉ่องกับพระยา
เกียนพระยารามนั้นมีคุณแก่แผ่นดินมาก หากจะ
ปล่อยให้อยู่ที่เมืองแครงก็จะเป็นอันตรายได้สมควร
ได้รับการอุปการะตอบแทนให้สมแก่ความชอบนั้น  
พระองค์ทรงชักชวนให้มาอยู่ในกรุงศรีอยุธยา พระ

ด้วยกับแผนการของพระเจ้าหงสาวดี ด้วยต่างรู้ดีว่า
มหาเถรคันฉ่องกับพระนเรศวรนั้นมีความคุ้นเคย
และเป็นที่เคารพนับถือกันมาก่อน

ทัพอยุธยายกมาถึงเมืองแครง เมื่อวันขึ้น ๑ 
ค�่า เดือน ๖ ปีวอก พ.ศ. ๒๑๒๗ ใช้เวลาเดินทัพเป็น
เวลาเกือบสองเดือน ทัพไทยได้ตั้งทัพอยู่นอกเมือง
แครง เจ้าเมอืงแครงพร้อมท้ังพระยาเกยีนกบัพระยา
รามได้มาเฝ้าฯ ดูแลทัพพระนเรศวร จากน้ันพระ
นเรศวรได้เสด็จไปสักการะพระมหาเถรคันฉ่อง พระ
เถระทีพ่ระองค์นบัถอืและคุน้เคยมาอย่างด ีพระมหา
เถรคันฉ่องมีใจสงสารจึงได้แจ้งเรื่องการคิดร้ายของ
เมืองหงสาวดี แล้วให้พระยาเกียนกับพระยาราม 
แจ้งเหตุให้ทราบความลับ เมื่อพระองค์ทรงล่วงรู ้
ความโดยตลอดแล้ว ก็มีพระด�าริว่าการเป็นอริราช
ศัตรูกับเมืองหงสาวดีนั้น ถึงกาลเวลาที่จะต้องตัด
ไมตรต่ีอกนัแล้ว จงึมรีบัสัง่ให้ประชมุแม่ทัพนายกอง 
กรมการเมือง เจ้าเมืองแครง รวมทั้งพระยาเกียน 
พระยารามและทหารมอญมาประชุมพร้อมกัน แล้ว
นิมนต์พระมหาเถรคันฉ่องและพระสงฆ์มาเป็น   
สักขีพยาน ทรงแจ้งเรื่องให้คนทั้งปวงที่มาชุมนุม ณ 
ทีน่ัน้ได้รูค้วามลบัว่า พระเจ้าหงสาวดคีดิประทษุร้าย
ต่อพระองค์ จากน้ันพระองค์ได้หลั่งน�้าจากสุวรรณ 
ภิงคาร (พระน�้าเต้าทองค�า) ลงสู่แผ่นดิน ประกาศ
แก่เทพยดาฟ้าดินในที่นั้นว่า “ด้วยพระเจ้าหงสาวดี 
มิได้อยู่ในครองสุจริตมิตรภาพขัตติยราชประเพณี 
เสียสามัคคีรสธรรม ประพฤติพาลทุจริต คิดจะท�า
อันตรายแก่เรา ต้ังแต่น้ีไป กรุงศรีอยุธยาขาดไมตรี
กับกรุงหงสาวดีมิได ้ เป ็นมิตรร ่วมสุวรรณปฐพี
เดียวกัน ดุจดังแต่ก่อนสืบไป”

จากนั้นพระนเรศวรได้ตรัสถามชาวเมือง
แครงว่าจะเข้าข้างฝ่ายใด พวกมอญทั้งปวงต่างเข้า
กับฝ่ายกรุงศรีอยุธยา จากนั้นพระนเรศวรจึงให้จับ
เจ้าเมืองกรมการพม่าแล้วเอาเมืองแครงเป็นท่ีตั้ง
ประชุมทัพ เมื่อจัดการทัพเสร็จแล้วก็ทรงยกทัพจาก
เมืองแครงไปยังเมืองหงสาวดีเมื่อวันแรม ๓ ค�่า 
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พลัดกระจัดกระจายพ่ายหนีไป พระยาสุโขทัยได้สั่ง
ให ้ทัพติดตามไล่ข ้าศึกไปจนถึงชายแดนเมือง
กาญจนบุรี หลังจากทัพพระยาพสิมแตกพ่ายกลับ
ไปได้สองอาทิตย์ ทัพเมืองเชียงใหม่เพิ่งเดินทัพมา
ถึงเมืองชัยนาท โดยที่ไม่ทราบข่าวการพ่ายแพ้ของ
พระยาพสิม มังมหานรธาช่อ เจ้าเชียงใหม่ได้ส่ง 
แม่ทพัและทหารจ�านวนหนึง่มาต้ังค่ายทีป่ากน�า้บาง
พุทรา ส่วนพระนเรศวรนั้นเมื่อรู้ข่าวข้าศึกจึงมีรับสั่ง
ให้พระราชมนูยกทัพไปตีข้าศึกที่ปากน�้าบางพุทรา 
เมื่อไปถึงพระราชมนูเห็นว่าก�าลังน้อยกว่ามากคือ
ทัพพม่ามีอยู ่ ๑๕,๐๐๐ นาย ฝ่ายพระราชมนูมี 
๓,๒๐๐ นาย จึงแต่งทัพให้เป็นกองโจรคอยดักฆ่า
พม่าจนเสยีขวญัถอยกลบัไปค่ายใหญ่ทีเ่มอืงชยันาท 
สุดท้ายทัพเมืองเชียงใหม่ไม่สามารถสมทบกับทัพ
ของพระยาพสิมได้จึงล่าถอยกลับไป

ต่อมา พ.ศ. ๒๑๒๘ มังมหานรธาช่อ เจ้า
เมืองเชียงใหม่ได้ยกทัพหมายมาแก้แค้นเข้าต้ังค่าย
อยู ่ที่บ้านสระเกษ แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ พระ
นเรศวรกับพระเอกาทศรถ ทราบข่าวศึกก็ยกทัพไป
ถึงต�าบลป่าโมก ได้พบกับทัพพม่าที่เดินทัพลงรังแก
ราษฎรเมืองวิเศษชัยชาญ จึงน�าทัพเข้าโจมตีจนทัพ
พม่าล่าถอยไป จากนั้นมังมหานรธาช่อ เจ้าเมือง
เชียงใหม่ได้จัดทัพยกลงมาอีก พระนเรศวรจึงสั่งให้
พระราชมนูคุมทัพขึ้นไปลาดตระเวนดูลาดเลาข้าศึก  
ทัพพระราชมนูได้ปะทะกับทัพพม่าที่บ้านบางแก้ว 
พระนเรศวรจึงยกทัพขึ้นไปถึงบ้านแห แล้วมีด�ารัส
ให้ข้าหลวงขึน้ไปสัง่พระราชมนใูห้ท�าเป็นล่าทพักลบั
ถอยลงมา แล้วพระองค์กับพระอนุชาจึงเข้ารุกไล่ตี
ทพัพม่าแตกพ่ายทัง้ทพัหน้าและทพัหลวงจนถงึค่าย
ที่ตั้งทัพของมังมหานรธาช่อ เจ้าเมืองเชียงใหม่ที่
บ้านสระเกษ จากนั้นทัพของเมืองเชียงใหม่จึงแตก
พ่ายหลบหนีไป เมื่อทัพอยุธยาตีได้ค่ายที่บ้านสระ
เกษแล้วพระนเรศวรทรงติดตามทัพเมืองเชียงใหม่ 
ขึน้ไปถงึนครสวรรค์ ทรงทราบข่าวว่ามงัมหานรธาช่อ 
เจ้าเมืองเชียงใหม่นั้นหนีไปอยู่กับพระมหาอุปราชา
ที่เมืองก�าแพงเพชรแล้ว หากติดตามไปอาจล่วง

มหาเถรคันฉ่องกับพระยามอญทั้งสองนั้นมีความ
ยินดีจึงพาครัวมอญตามเสด็จมาเสียด้วยทั้งหมด
เป็นอันมาก การยกทัพกลับครั้งนี้พระนเรศวรทรง
เกรงว่า ข้าศึกอาจยกทัพตามมาอีกถ้ากลับทางด่าน
แม่ละเมา ซึ่งมีกองทัพของนันทสูราชสังคร�าตั้งอยู่ที่
เมอืงก�าแพงเพชรจะเป็นอปุสรรคต่อการเดินทพัและ
การพาครัวมอญ พระองค์จึงสั่งให้พระยาเกียน 
พระยาราม น�าทัพพาครัวมอญเดินผ่านหัวเมือง
มอญลงมาทางใต้ มาเข้าทางด่านเจดย์ีสามองค์ เมือ่
ทั้งหมดมาถึงกรุงศรีอยุธยาแล้ว สมเด็จพระมหา
ธรรมราชากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาได้พระราชทาน
บ�าเหนจ็รางวลัแก่พวกมอญทีส่วามภิกัดิ ์ทรงต้ังพระ
มหาเถรคันฉ่องเป็นพระสังฆราชาที่สมเด็จอริยวงศ์ 
และให้พระยาเกียน พระยารามมีต�าแหน่งยศ
ต�าแหน่งควบคมุก�าลงัฝ่ายมอญท่ีเข้ามาด้วย โดยให้
ครัวมอญตั้งบ้านเรือนท่ีริมวัดขมิ้นและวัดขุนแสน  
ซึ่งอยู่ใกล้วังจันทร์หรือพระราชวังจันทรเกษมของ
พระนเรศวร แล้วสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชได้
ทรงมอบการท้ังปวงในการเตรียมพร้อมป้องกันศึก
สงครามให้พระนเรศวร ได้ทรงบงัคบับญัชาสิทธขิาด
แต ่นั้นมาหลังจากท่ีทราบเหตุการณ์และการ
ประกาศอิสรภาพในครั้งนั้นแล้วได้

พ.ศ. ๒๑๒๗ หลังจากที่พระนเรศวร ทรง
ประกาศอสิรภาพได้ ๗ เดอืน พระเจ้านนัทบเุรง แห่ง
เมืองหงสาวดีได้จัดทัพยกมาตีกรุงศรีอยุธยา โดยให้
พระยาพสิม ซึ่งเป็นพระเจ้าอาของพระเจ้าหงสาวดี 
คุมทัพมีก�าลัง ๓๐,๐๐๐ นาย ยกทัพมาทางด่าน
เจดีย์สามองค์ และให้มังมหานรธาช่อ ซึ่งเป็นพระ
อนุชาและเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่ ยกทัพบกและทัพ
เรือมาจากเชยีงใหม่มพีล ๑๐๐,๐๐๐ นาย ทพัพระยา 
พสมิได้ยกเข้ามาถงึเมอืงกาญจนบรุ ีก่อนทพัของเจ้า
เมืองเชียงใหม่จะมาถึง ครั้งนั้นพระนเรศวรทรงให้
พระยาจักรียกทัพเรือไปยิงปืนใหญ่ดักข้าศึกในพื้นที่
เมอืงสพุรรณบรุ ีทพัพระยาพสมิถกูปืนใหญ่แตกพ่าย
หนไีปอยู่บนเขาพระยาแมน พระยาสโุขทยั ได้ยกทพั
ตามไปเขาพระยาแมนเข้าตีทัพพระยาพสิม แตก
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เสียทีแก่พระมหาอุปราชาได้ จึงวางก�าลังส่วนหนึ่ง
เป็นกองลาดตระเวนไว้ที่เมืองนครสวรรค์ แล้วให้  
ยกทัพลงไปสมทบที่ปากน�้าบางพุทรา และถวาย
รายงานพร้อมคาดการณ์ว่าข้าศึกน้ันไม่น่าจะยกพล
เข้ามาถึงกรุงศรีอยุธยาก่อนฤดูแล้ง ต่อมาสมเด็จ
พระมหาธรรมราชาได้มีรับสั่งให้เลิกทัพเสด็จกลับ
พระนครเสีย

พระนเรศวรทรงพาทหารรักษาพระองค์ และ
เอาพระองค์ออกน�าหน้าทรงคาบพระแสงดาบขึ้น
ปล้นค่ายพระเจ้าหงสาวดี แต่พวกพม่าต่อสู้และ
ป้องกนัไว้เข้าค่ายไม่ได้ (จติรกรรมฝาผนังวดัสวุรรณ
ดาราราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ใน พ.ศ. ๒๑๒๙ พระเจ้านันทบุเรง เมืองหง
สาวดียังคิดแก้แค้นจากความพ่ายแพ้ในศึกสงคราม
หลายครั้ง จึงประชุมทัพจ�านวน ๒๕๐,๐๐๐ นาย 
หวังที่จะยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาให้ชนะศึก ในช่วง
ต้นเดือนยี่ซึ่งเป็นฤดูที่ข้าวในนายังไม่ได้เกี่ยวเก็บ 
พระนเรศวรได้รับสั่งให้พระยาก�าแพงเพชรยกทัพ
ออกไปค่ายดแูลระวงัป้องกนัชาวนาทีก่�าลงัเกีย่วข้าว 
เมือ่ทพัของพระมหาอปุราชายกมาถงึจงึให้ทพัม้าเข้า
ตีจนทัพพระยา ก�าแพงเพชรแตกพ่ายหนีเข้าเมือง 
ท�าให้พระนเรศวรพิโรธอย่างมากด้วยทัพอยุธยา   
นั้นไม่เคยแตกพ่ายแพ้ต่อข้าศึกซึ่งอาจท�าให้ทหาร
ขวัญเสีย พระนเรศวรและพระเอกาทศรถจึงเสด็จ   
ลงเรือพระที่นั่งออกไปรบทันที การสู้รบครั้งน้ีพระ
เอกาทศรถถูกกระสุนปืนแต่ไม่เป็นอันตรายอะไร 
เพียงแต่ฉลองพระองค์ขาดเท่านั้น ผลการรบครั้งนี้
ทัพพระนเรศวรได้ยึดค่ายคืนมาได้ แล้วพระนเรศวร
ได้มีรับสั่งให้ประหารชีวิตพระยาก�าแพงเพชร แต่
สมเด็จพระมหาธรรมราชาธริาชได้ทรงขอชวีติพระยา
ก�าแพงเพชรไว้  การศกึครัง้นีท้พัเมอืงหงสาวดหีมาย
มั่นจะตีเอากรุงศรีอยุธยาให้ได ้  แต่ด ้วยความ
แข็งแกร่งเหล่าแม่ทัพนายกองและทหารจึงสามารถ

รักษาพระนครไว้ได้ จากนั้นพระนเรศวรได้เสด็จน�า
ทัพออกปล้นค่ายซึ่งเป็นทัพหน้าของเมืองหงสาวดี 
จนไล่ตีข้าศึกแตกพ่ายถอยหนีไป พระองค์น�าทัพขับ
ไล่ตีมาจนถึงค่ายหลวงของพระเจ้านันทบุเรง เมือง
หงสาวดี ซึ่งตั้งค่ายสูงเป็นที่มั่นพระองค์เสด็จลงจาก
ม้า คาบพระแสงดาบแล้วน�าพระองค์ขึ้นปีนบันได
ขึ้นก�าแพงค่ายข้าศึก แต่ถูกพม่าใช้หอกแทงตกลง
มาข้างล่างหลายครั้งเมื่อเห็นว่าไม่สามารถตีค่ายได้
จงึเสดจ็กลบัพระนคร พระแสงดาบทีท่�าการรบครัง้นี้
มีนามว่า พระแสงดาบคาบค่าย

การสู้รบอย่างกล้าหาญของพระนเรศวร พระ
มหาอุปราชแห่งกรุงศรีอยุธยานั้นในพงศาวดาร
กล่าวว่า พระเจ้านันทบุเรง เมืองหงสาวดีทรงทราบ
การกระท�าอันห้าวหาญของพระนเรศวรจึงตรัสว่า 
ถ้าพระนเรศวรออกมาอีกจะต้องจับพระองค์ให้ได้ 
ถึงแม้ว่าจะใช้ทหารมากมายเพียงใด จึงวางแผนให้
ลักไวท�ามูน�าทหารจ�านวน ๑๐,๐๐๐ นาย ออกไป
ดักจับ พระนเรศวรที่น�าทัพออกไปปล้นค่ายหลวง
พม่า ครั้งนั้นพม่าใช้ทหารจ�านวนน้อยเข้าล่อให้
พระองค์ออกไล่ตีจนล่วงเข ้ามาจนถึงบริเวณที่       
ลักไวท�ามู ดักซุ่มรออยู่ แล้วลักไวท�ามูได้เข้ามาจับ
พระองค์ พระนเรศวรจึงใช้พระแสงทวนเข้าแทง    
ลักไวท�ามูตายทันที แต่พระองค์นั้นยังถูกข้าศึกล้อม
อยู่และได้สู้กับทหารพม่าจ�านวนมากอยู่นานร่วม
ชั่วโมง จนทัพอยุธยาไล่ตามมาเข้าสู ้ได ้ทันจน
พระองค์เสด็จกลบัพระนครได้ กองทพัเมอืงหงสาวดี
นั้นได้รับความพ่ายแพ้อีกครั้งและถือว่าบอบช�้าจาก
การสู ้รบกับทัพของพระนเรศวรอย่างมากจึงล่า
ถอยทัพกลับไปอีกครั้ง

- (อ่านต่อเล่มหน้า) -
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ในสมัยที่ผู ้ เขียนก�ำลังท�ำวิทยำนิพนธ ์
ปริญญำเอกอยู่ท่ีสหรัฐอเมริกำช่วงทศวรรษ ๑๙๘๐ 
กำรเรียกร้องสิทธิควำมเสมอภำคของสตรี (Woman 
Liberation) ก�ำลังเบ่งบำน ผู้คนต่ำงแสวงหำควำม
เท่ำเทยีมในหลำยแง่มมุของชีวติรวมถงึกำรใช้ภำษำ
วิทยำนิพนธ์ของผู้เขียนมีกำรกล่ำวถึงกำรใช้ภำษำ
ของทุกเพศทุกวัย จ�ำได้ว่ำกำรใช้สรรพนำมแทนจะ
ต้องใช้ he or she or he/she ตลอดเวลำ ไม่สำมำรถ
ใช้ he (singular) เพือ่เป็นตวัแทนของทกุเพศเหมอืน
คร้ังที่เรำเคยเรียนตอนอยู่ชั้นมัธยมว่ำถ้ำกล่ำวถึง 
everyone, somebody, each personแล้ว เรำจะ
ต้องใช้สรรพนำม he แทน เมื่อมีกำรเรียกร้องควำม
เท่ำเทียมกันเร่ืองเพศ (Gender equity) กำรใช้
สรรพนำมเพศชำยเพื่อเป็นตัวแทนของทุกเพศก็
ท�ำให้เกิดควำมเหลื่อมล�้ำ เป็นสังคมท่ียกย่องเพศ
ชำยให้อยู่เหนือสตรีเพศ เป็นสังคม Male Chauvin-
ism อำจำรย์ในภำควิชำภำษำศำสตร์ก็มีกำรถก
แถลงกบันกัศกึษำในเรือ่งเหล่ำนี ้เรำกเ็ร่ิมเหน็กำรใช้
ค�ำว่ำ “woman” แทนค�ำว่ำ “man”มำกขึ้น เช่นถ้ำ
ประธำนเป็นผู้หญิงก็จะเลี่ยงกำรใช้ค�ำว่ำ “chair-
man” แต่จะใช้ค�ำว่ำ “chairwoman” แทน แต่ในทีส่ดุ
กจ็ะมกีลุม่คนท่ีชอบให้เกิดควำมเท่ำเทียมจรงิ ๆ เป็น
ภำวะที่เป็นกลำงไม่เอนเอียงไปทำงเพศใดเพศหนึ่ง 

เสนาศึกษา

ไม่นำนก็จะเห็นค�ำว่ำ “chair” เพื่อให้หมำยถึง
ประธำนเพศใดก็ได้ ก็ฟังดูตลกดี เมื่อเรำพูดถึงค�ำว่ำ 
“chair” ก็ต้องดูบริบทว่ำหมำยถึง “เก้ำอี้” หรือ 
“ประธำน” ตัวอย่ำงภำษำที่มีกำรเปลี่ยนแปลงข้ำง
ต้นเป็นภำพสะท้อนถึงอิทธิพลของสังคมที่มีต่อกำร
ใช้ภำษำในกำรสื่อสำร และกำรเปลี่ยนแปลงเหล่ำนี้
เป็นเรือ่งธรรมชำติปรกตขิองภำษำ ผูเ้ขยีนมกัจะโชค
ดีได้รับกำรแบ่งปันควำมรู้จำกกัลยำณมิตรที่อยู่ใน
ต่ำงประเทศโดยกำรส่งต่อบทควำมที่น่ำสนใจและมี
ประโยชน์ต่อครูและนักเรียนภำษำ ล่ำสุดเพ่ือนได้ 
ส่งบทควำมของ PBS NEWSHOUR มำให้อ่ำน 
คอลมัน์มชีือ่เรือ่งว่ำ He, she, they ?  Why it’s time 
to leave this grammar rule behind โดย Steve 
Gardiner เขียนเมื่อ ๒๔ สิงหำคม ๒๕๕๙ นี้เอง 
Gardiner เป็นครูสอนภำษำอังกฤษมัธยมปลำยใน
มลรัฐมอนตำน่ำมำ ๓๘ ปี เขำกล่ำวติดตลกว่ำเวลำ
เขำตรวจให้คะแนนเรียงควำมภำษำอังกฤษ เขำ
อยำกจะลดภำระกำรท�ำงำนของปำกกำหมึกแดง
ของเขำโดยเฉพำะในส่วนที่ เกี่ยวกับไวยำกรณ์ 
ประเด็นที่ Gardiner หยิบยกขึ้นมำถกแถลงนั้นน่ำ
สนใจแต่ครูสอนภำษำอังกฤษหลำยท่ำนอำจไม่ได้
ฉุกคิดเพรำะควำมเคยชินในกำรใช้ Gardiner หยิบ
ประเด็นเรื่อง singular use of “they” ถึงแม้ว่ำ      

อาจารย์ไก่

กฎไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ที่แปรเปล่ียนเพราะมิติทางสังคม
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นกัเขียนในกำลก่อนเช่น Shakespeare และ Chau-
cer และอกีหลำยๆคนใช้ค�ำว่ำ “they” เป็น singular 
มำก่อนนมนำนแต่ผู้ช�ำนำญกำรทำงภำษำในตลอด
ศตวรรษที่ ๒๐ ถือเป็นเรื่องผิดไวยำกรณ์ เป็นที่
เข้ำใจกันอย่ำงดีแล้วว่ำภำษำนั้นมีวิวัฒนำกำรไป
ตำมกำลเวลำและกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมก่อให้
เกิดควำมเปลี่ยนแปลงในกำรใช้ค�ำตำมที่ได้เกริ่นไว้
เบ้ืองต้น ประเด็นที่ภำษำอังกฤษขำดค�ำสรรพนำม
เอกพจน์ของเพศที่เป็นกลำง (singular gender-
neutral pronoun) จึงเป็นปัญหำของภำษำอังกฤษ 
ยกตัวอย่ำงประโยค “Every student should do 
the best they can.” ประโยคนี้ส�ำหรับ Gardiner 
เขำถือว่ำผิดไวยำกรณ์ แต่คนใช้ภำษำอังกฤษส่วน
ใหญ่จะไม่เห็นว่ำผิด เพรำะกำรใช้เช่นนี้ใช้กันจนชิน
และมีให้เห็นเป็นเรื่องปรกติไม่ว่ำจะเป็นผู้ประกำศ
ข่ำว ผู้มีกำรศึกษำ ประโยคท่ีควรจะเป็นคือ “Every 
student should do the best he can.” or “Every 
student should do the best she can.” สองสำม
ทศวรรษที่แล้วไม่ได้เป็นปัญหำเช่นนี้ เจ้ำของภำษำ
ใช้ค�ำว่ำ “he” เพรำะ masculine form จะครอบคลมุ
โดดเด่นอยู่  แต่ในระยะต่อมำที่ผู้คนเริ่มค้นหำควำม
เท่ำเทยีมกนัทำงเพศ (gender equity) และหลกักำร
ในกำรหลีกเลี่ยงภำษำและพฤติกรรมท่ีอำจไปล่วง
เกินบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (political correctness) 
“he” ก็เลยกลำยเป็น “he or she” or “he/she” แต่
กำรใช้โครงสร้ำงเช่นนี้มำกๆก็จะท�ำให้ผู้อ่ำนเหนื่อย
หน่ำย เมื่อผู้ใช้ภำษำต้องกำรให้ประโยคในภำษำ
เป็น gender-neutral กต้็องหลกีเลีย่ง “he” or “she” 
ทำงเลือกที่ใช้ได้ท่ีสุดก็คือใช้ “they” ท่ีเป็น gender-
neutral pronoun แต่เป็นพหูพจน์ (plural) Gar-
diner ยังได้กล่ำวว่ำเรำอำจเปลี่ยนประธำนให้เป็น
พหูพจน์ดังนี้ “All students should do the best 

they can.” ประโยคก็จะถูกไวยำกรณ์แต่เรำก็จะไม่
ได้พูดอย่ำงที่เรำอยำกหมำยควำม แล้วปัญหำคือ
อะไร ปัญหำคือในภำษำอังกฤษไม่มี a gender-
neutral singular pronoun บำงคนอำจจะนึกถึง  
“it” แต่ “it” ก็มีสงวนไว้ใช้กับสัตว์และสิ่งของไม่ใช่
ส�ำหรับคน แต่อำจจะเห็นข้อยกเว้นในกำรใช้ “it”  
กับเด็กทำรก นั่นอำจเป็นเพรำะว่ำผู้พูดยังมิทรำบ
เพศของทำรก Gardiner กล่ำวว่ำผู้คนในสังคมมี
ควำมก้ำวหน้ำในกำรตระหนักถึงควำมเท่ำเทียมกัน
ทำงเพศแต่ไม่ได้หำค�ำศัพท์เฉพำะไว้ใช้เพื่อแก้ไข
ปัญหำทำงไวยำกรณ์ หลำยปีที่ผ่ำนมำก็มีคนเสนอ
แนะค�ำศัพท์แต่ก็ยังไม่ติดตลำด ทำงเลือกอีกทำง
หนึ่งก็คือในเมื่อคนส่วนใหญ่ไม่ได้ยินปัญหำเรื่อง 
singular-plural agreement ก็เท่ำกับว่ำกฎในกำร
ใช้ภำษำได้เปลี่ยนไปและ “they” ในปัจจุบันเป็นได้
ทัง้ singular และ plural ดังนัน้ประโยคทีย่กมำเบือ้ง
ต้นก็จะถูกต้องทั้งหมด กำรใช้ “they” เป็นเอกพจน์
ก็ไม่ผิดอีกต่อไปยิ่ง American Dialect Society ได้
ออกเสียงมีมติว่ำกำรใช้ “they” เป็นเอกพจน์ไม่ใช่
เรื่องผิดจึงเป็นกำรตอกย�้ำว่ำภำษำมีกำรเปลี่ยน 
แปลงตลอดเวลำโดยมีสิง่กระตุ้นจำกหลำกหลำยมติิ
เช่นกรณีนี้อันเป็นเรื่องของมิติทำงสังคม

Reference :  PBS NEWSHOUR, He, she, they?  Why it’s 
time to leave this grammar rule behind by Steve Gardiner, 

24 August 2016
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  บ้านหมนุ 

อาการเวียนศีรษะบ้านหมุน เป็นอาการที่
พบบ่อยแต่อาการดังกล่าวไม่ได้เกิดจากโรคน�้าในหู
ไม่เท่ากันโรคเดียวเท่านั้น อาการเวียนศีรษะบ้าน
หมนุอาจเกดิจากหลายสาเหต ุเช่น จากโรคของหชูัน้
นอก โรคของหูชั้นกลาง หรือ โรคของระบบเส้น
ประสาทและสมอง ดังนั้นเมื่อท่านมีอาการเวียน
ศีรษะบ้านหมุนจึงควรมาพบแพทย์ เพื่อแพทย์จะได้
ซักประวัติ ตรวจร่างกาย และส่งการสืบค้นเพิ่มเติม
เพื่อให้ได้การวินิจฉัย สาเหตุของอาการเวียนศีรษะ
และการรักษาที่ถูกต้องต่อไป (ขอแนะน�าอธิบาย
อาการบ้านหมุนคอือะไรทีจ่ดัท�าโดย รพ.บ�ารงุราษฎร์
กรุงเทพ สามารถดูได้ในคลิปตาม link น้ี http://
youtu.be/1hzhHztepv0)  โรคท่ีพบบ่อยท�าให้เกิด
อาการเวียนศีรษะบ้านหมุน มี ๒ โรคที่ส�าคัญ คือ 
โรคตะกอนหนิปนูในหชูัน้ในหลดุ และโรคมเีนยี (โรค
น�้าในหูชั้นในไม่เท่ากัน) ซึ่งรายละเอียดของแต่ละ
โรคอธิบายอย่างย่อ ๆ ดังต่อไปนี้

โรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุด (Be-
nign Paroxysmal Positional Vertigo: BPPV )

เป็นโรคทีพ่บบ่อยทีส่ดุ ทีท่�าให้ผูป่้วยมอีาการ

อาการเวยีนศรีษะ

เวียนศีรษะเป็น ๆ หาย ๆ ซึ่งมีสาเหตุโรคอยู่ในส่วน
ของหูชั้นใน โดยอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนมัก
สัมพันธ์กับการเปลี่ยนท่าทางของศีรษะ โรคนี้พบได้
ในคนอายุ ๓๐-๗๐ ปี (พบในผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก) 
และพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายในอัตราส่วน 
๑.๕-๒ : ๑ และมักพบในคนสูงอายุ (อายุ ๖๐ ปีขึ้น
ไป) โรคนี้สามารถเกิดในหูทั้งสองข้างได้ประมาณ
ร้อยละ ๑๕ และอาจพบร่วมกับโรคปวดศีรษะ
ไมเกรนได้

สาเหต ุปกตภิายในหชูัน้ในของเรา มอีวยัวะ
ควบคุมเกี่ยวกับการทรงตัว (utricle, saccule, 
semicircular canal) และการได้ยิน (cochlea) ดัง
ภาพ ในอวัยวะควบคุมเกี่ยวกับการทรงตัวมีตะกอน
หินปูนปกติที่เคลื่อนไปมาได้โดยไม่หลุด เมื่อมีการ
เคลือ่นไหวของศีรษะจะท�าให้ตะกอนหนิปูนดังกล่าว
เคลื่อนที่ไปมาใน semicircular canal ส่งสัญญาณ
ไปยังระบบประสาทส่วนกลางเพื่อรับรู้การเคลื่อน 
ไหวของศีรษะ และเมื่อมีสาเหตุให้ตะกอนหินปูนดัง
กล่าวหลุดจะกระตุ้นให้เกิดอาการเวียนศีรษะแบบ
บ้านหมุนขึ้นมาได้ เช่น จากความเสื่อมตามวัย 

  พ.อ. นพ.ยรรยงค์  อิ่มสุวรรณ  
ผู้อ�านวยการกองแพทย์

ส�านักงานสนับสนุนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) กองบัญชาการกองทัพไทย
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อุบัติเหตุบริเวณศีรษะ โรคของหูชั้นใน การผ่าตัดหู
ชั้นกลาง หรือหูชั้นใน การติดเชื้อ หลังผ่าตัดใหญ่   
ที่ต้องนอนนาน การเคลื่อนไหวศีรษะซ�้า ๆ เช่น 
ท�างานหน้าจอคอมพวิเตอร์ต้องก้มเงยบ่อย หรือการ
ท�างานที่ต้องก้มเงยบ่อยมากกว่าปกติ สาเหตุที่พบ
ได้บ่อยที่สุดของโรคนี้ ในผู้ป่วยอายุน้อยกว่า ๕๐ ปี 
คือ อุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บบริเวณศีรษะ ส่วน
สาเหตุในผู้ป่วยอายุมากกว่า ๕๐ ปี คือ ความเสื่อม
ของอวัยวะควบคุมการทรงตัวในหูช้ันในตามอายุ 
อย่างไรก็ตาม ประมาณคร่ึงหน่ึงของผู้ป่วยโรคน้ีไม่
ทราบสาเหตุที่แท้จริง

อาการ  ผู้ป่วยโรคน้ีมักมีอาการเวียนศีรษะ
บ้านหมุน รู้สึกโคลงเคลงหรือเสียการทรงตัวเมื่อมี
การเคลื่อนไหวของศีรษะโดยเฉพาะในแนวดิ่งอย่าง
รวดเร็ว เช่น ล้มตัวลงนอนหรือลุกจากที่นอน ก้ม
หยิบของหรือเงยหน้ามองที่สูง ก้มหน้ามองที่ต�่าแล้ว
เอียงคอ ซึ่งท่าเหล่าน้ีแรงดึงดูดของโลกจะท�าให้เกิด
การเคลื่อนที่ของตะกอนหินปูนได้ อาจมีอาการ
คลืน่ไส้อาเจยีนตามมาได้ ผูป่้วยมกัจะมอีาการเวยีน
ศีรษะไม่นานมักเป ็นวินาทีหรือนาทีหลังมีการ
เคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนท่าทางของศีรษะและมัก
จะมีตากระตุกท�าให้มองไม่ชัดขณะมีอาการ อาการ
เวียนศีรษะดังกล่าวจะค่อย ๆ หายไป แต่เมื่อผู้ป่วย
เคลื่อนไหวศีรษะในท่าเดิมอีกก็สามารถกระตุ้นให้
เกิดอาการเวียนศีรษะได้อีก แต่อาการมักจะไม่
รุนแรงเท่าครั้งแรก ผู้ป่วยอาจมีอาการเวียนศีรษะได้
หลายคร้ังเป็น ๆ หาย ๆ ใน ๑ วัน ส่วนใหญ่มีอาการ
เวียนอยู่ได้เป็นวันหรือสัปดาห์แล้วจะค่อย ๆ ดีข้ึน 
บางรายอาจกลับเป็นซ�้าได้อีกเป็นเดือน หรือเป็นปี  
ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ มักไม่มอีาการหูอื้อหรือเสียงดังใน
หู ไม่มีแขนขาชาหรืออ่อนแรง ไม่มีอาการหมดสติ
หรือเป็นลมยกเว้นจะมีโรคอื่น ๆ ร่วมด้วย บางภาวะ
ที่กระตุ้นท�าให้ผู้ป่วยมีอาการมากขึ้นได้ เช่น มีการ
เปลีย่นแปลงของความดนับรรยากาศ ฝนตก ลมแรง 
การนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ ความเครียด

การรักษา
๑. รกัษาด้วยยา ได้แก่ ให้ยาบรรเทาอาการ

เวียนศีรษะเวลาผู้ป่วยมีอาการเวียนศีรษะ และผู้
ป่วยควรหลีกเลี่ยงจากท่าที่กระตุ ้นให้เกิดอาการ
เวียนศีรษะ อาจให้ยาก่อนจะท�ากายภาพบ�าบัดใน
ข้อ ๒ ต่อไป เพื่อลดอาการเวียนศีรษะที่อาจจะเกิด
ขึน้ขณะท�ากายภาพบ�าบัด ท�าให้ผูป่้วยทนต่อการท�า
กายภาพบ�าบัดได้ดีขึ้น

๒.  การท�ากายภาพบ�าบัด  (physical 
therapy) เป็นการขยบัศีรษะและคอโดยใช้แรงดงึดดู
ของโลกเพื่อเคลื่อนตะกอนหินปูนออกจากอวัยวะ
ควบคมุการทรงตวัใน semicircular canal ทีต่ะกอน
หนิปนูเคลือ่นไปรบกวนจนเกดิอาการให้เข้าทีเ่ดมิคอื 
utricle ซึ่งไม่ท�าให้ผู้ป่วยมีอาการ การท�ากายภาพ 
บ�าบัดนี้จะเป็นการเคลื่อนไหวแบบง่าย ๆ และช้า ๆ 
ของศีรษะ ในแต่ละท่าหลังจากเกิดอาการเวียน
ศีรษะหรือการเคลื่อนไหวแบบผิดปกติของลูกตาไป
แล้ว ซึ่งจะท�าให้ผู้ป่วยหายจากอาการเวียนศีรษะได้
เร็ว อาจให้แพทย์ท�าให้หรือผู้ป่วยท�าเองก็ได้ (ราย
ละเอียดดูได้ในคลปิตาม link นี ้https://m.youtube.
com/watch?v=5oJTPQFgNC8) นอกจากนี้ยัง
แนะน�าฝึกบริหารและฝึกระบบประสาททรงตัว 
(vestibular rehabilitation) สามารถฝึกท�าได้เองที่
บ้าน (รายละเอียดดูได้ในคลิปตาม link นี้ https://
youtu.be/epJ1luFyF2o) เพื่อให้อาการเวียนศีรษะ
ดีขึ้นด้วย

๓.  การผ่าตัด  มักจะท�าในกรณีที่ผู ้ป่วย
รกัษาด้วยยาและท�ากายภาพบ�าบดัแล้วไม่ได้ผล คอื 
ยังมีอาการเวียนศีรษะอยู่ตลอดและรุนแรงไม่ดีขึ้น
หรือกลับเป็นซ�้าบ่อย 

โรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุด เป็นโรคที่
รักษาไม่หายขาด แม้ให้การรักษาจนผู้ป่วยไม่มี
อาการเวียนศีรษะแล้ว แต่ผู ้ป ่วยอาจกลับมามี
อาการได้อีก ซึ่งก็สามารถควบคุมอาการได้ด้วยยา
และกายภาพบ�าบัด ประมาณ ๑ ใน ๓ ของผู้ป่วย
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โรคนี้จะมีอาการกลับเป็นซ�้าอีกภายในปีแรกหลัง
ให้การรักษา และประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยโรคนี้
จะมีอาการกลับเป็นซ�้าอีกภายใน ๕ ปี

โรคน�้าในหูชั้นในไม่เท่ากัน  หรือโรคมี
เนีย (Meniere’s disease)

โรคมีเนีย (โรคน�้าในหูชั้นในไม่เท่ากัน) เป็น
โรคที่มีความผิดปกติของหูชั้นใน โดยมีน�้าในหูชั้นใน
มากผิดปกติ หูชั้นในของเรามีเซลล์ประสาทที่ท�า
หน้าทีเ่ก่ียวกบัการทรงตวัและการได้ยนิอยู ่โดยปกติ
จะมีน�้าในหูช้ันใน ปริมาณที่พอดีกับการท�างานของ
เซลล์ประสาทที่ท�าหน้าที่ควบคุมการทรงตัว การ
ได้ยนิ และมีการไหลเวยีนถ่ายเทเป็นปกต ิเมือ่มกีาร
เคลื่อนไหวของน�้าในหูขณะเคลื่อนไหวศีรษะจะ
กระตุ้นเซลล์ประสาทดังกล่าวให้มีการส่งสัญญาณ
ไปยังสมองเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย เมื่อ
ใดก็ตามมีความผิดปกติของการไหลเวียนของน�้าใน
หู เช่น การดูดซึมของน�้าในหูไม่ดี ท�าให้น�้าในหูชั้น
ในมีปริมาณมากขึ้นกว่าปกติ (ดังภาพ) จะส่งผลต่อ
การท�างานของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทรงตัว
และการได้ยิน ท�าให้เซลล์ดังกล่าวท�างานผิดปกติ
ท�าให้ผู้ป่วยโรคนี้มีอาการดังนี้

๑. ประสาทหูเสื่อม ผู้ป่วยจะเสียการได้ยิน
แบบประสาทเสียงเสีย ท�าให้หูอื้อได้ยินไม่ชัด รู้สึก
แน่นในหูเป็น ๆ หาย ๆ บางครั้งการได้ยินดีข้ึนบาง
คร้ังการได้ยินแย่ลง ในระยะแรกประสาทหูจะเสีย  
ที่ความถ่ีต�่าก่อน และในระยะยาวระดับการได้ยิน

จะแย่ลงเรื่อย ๆ อาจถึงขั้นหูหนวกได้ ในระยะแรก
อาจมีอาการที่หูข้างเดียว ในระยะหลังอาจมีอาการ
ทีห่ทูัง้สองข้างและอาจมอีาการปวดหหูรอืปวดศรีษะ
ข้างที่เป็นร่วมด้วยได้

๒.  มีเสียงดังในหู   (Tinnitus) มีอาการ
เหมือนได้ยินเสียงจิ้งหรีดหรือเสียงจักจั่นดังอยู่ในหู
ตลอดเวลา โดยเฉพาะเวลาอยูใ่นสถานทีท่ีเ่งียบหรอื
ห้องเงียบจะได้ยินชัดขึ้น เสียงที่ได้ยินในแต่ละวัน  
จะแตกต่างกันไป บางวันเบา บางวันดัง  อาจได้ยิน
ข้างเดียวหรือทั้งสองข้างได้

๓.  อาการเวียนศีรษะบ้านหมุน บางครั้ง
อาจมีคลื่นไส้อาเจียน เหงื่อออกร่วมด้วย อาการ
เวียนศีรษะดังกล่าวมักเป็น ๆ หาย ๆ ส่วนใหญ่มัก
เวียนศีรษะไม่เกินครึ่งชั่วโมงแต่บางครั้งอาจเวียน
เป็นชั่วโมงได้ เมื่อมีอาการเวียนศีรษะมักมีอาการ
ทางหู เช่น หูอ้ือหรือเสียงดังในหูร่วมด้วย 

โรคนี้พบมากในคนอายุ ๓๐-๖๐ ปี พบได้ทั้ง
เพศชายและเพศหญิง โดยมากอาการมักจะเริ่มเมื่อ
อายุ ๓๐ ปี ในประเทศไทยข้อมูลทางระบาดวิทยา
ของโรคนี้ยังมีน้อย โรคนี้มักเป็นในหูข้างเดียว แต่
อาจเป็นทั้งสองหูได้ร้อยละ ๓๐ อาการของโรคนี้มัก
จะเกิดขึ้นทันทีทันใด อาจมีอาการทุกวันหรือนาน ๆ 
ครั้งก็ได้ ซึ่งไม่สามารถท�านายได้ว่าจะเกิดอีกเมื่อไร 
แต่ละครั้งที่มีอาการอาจมีอาการเป็นระยะเวลา     
สั้น ๆ เป็นนาทีหรือมีอาการเป็นระยะเวลานานเป็น
ชั่วโมงได้ อาจมีอาการน้อยหรือมากได้ นอกจากนี้ 
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ผู้ป่วยอาจมีอาการปวดศีรษะ ปวดท้องหรือท้องเสีย
ร่วมด้วยได้

การวนิจิฉยัโรคนีป้ระกอบด้วย การซกัประวตัิ 
อาการที่ส�าคัญ ๓ อาการดังกล่าวซึ่งมักจะเป็น ๆ 
หาย ๆ และการตรวจระบบประสาทการทรงตัว และ
การตรวจการได้ยนิ รวมทัง้การตรวจรงัสวีนิจิฉยั รวม
ทั้งการเจาะเลือด และตรวจปัสสาวะเพื่อวินิจฉัย 
แยกจากโรคอื่น ๆ

การรักษา ถึงแม้โรคมีเนียนี้จะไม่มีวิธีรักษา
ที่ท�าให้โรคหายขาด แต่อาการของผู้ป่วยส่วนใหญ่
สามารถควบคุมได้ด้วยยา และการปฏิบัติตัวที่ถูก
ต้อง  การรักษาโรคนี้ ประกอบด้วย การปฏิบัติตัวที่
ถูกต้องเวลาเวียนศีรษะ การให้ยาบรรเทาอาการ 
และการผ่าตัดเพื่อระบายน�้าที่คั่งอยู่ในหูชั้นในโดย
จะผ่าตัดต่อเมื่อให้ยารักษาเต็มที่แล้วอาการเวียน
ศีรษะไม่ดีขึ้น

ค�าแนะน�าการปฏิบัติตัวที่ควรทราบใน   
ผู้ป่วยท่ีมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน  ได้แก่

• เมื่อเริ่มเวียนศีรษะ ควรรีบนั่งลงหรือนอน
บนพื้นราบที่ไม่มีการเคลื่อนไหว อาจนอนศีรษะสูง
เล็กน้อยได้

• ถ้าอาการเวียนศีรษะเกิดขณะขับรถหรือ
ขณะท�างาน ควรหยดุรถข้างทางหรอืหยุดการท�างาน 
โดยเฉพาะการท�างานทีเ่กีย่วกบัเครือ่งจกัรกลซึง่อาจ
เกิดอุบัติเหตุได้

• เมื่อตื่นกลางดึกไม่ควรเดินขณะมืด ๆ ควร
เปิดไฟให้ความสว่างเต็มที่

• ถ้าทรงตัวไม่ค่อยดี มีอัตราเสี่ยงที่จะล้มสูง 
ควรใช้ไม้เท้าช่วยเดิน

• ไม่ควรว่ายน�้า ด�าน�้า ปีนป่ายที่สูง เดินบน

สะพานไม้แผ่นเดียวหรือเชือกข้ามคูคลอง ขับรถ 
ท�างานในที่สูง หรือท�างานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล
ขณะมีอาการเวียนศีรษะ เพราะเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุหรืออันตรายได้

• เวลานอน ควรหนุนหมอนสูงหรือใช้เตียง
นอนปรับระดับให้ศีรษะสูง หลีกเลี่ยงการนอนราบ     
หลีกเลี่ยงการนอนตะแคงหูด้านที่มีอาการ และหลีก
เลี่ยงการนอนหงายในท่าเงยคอ

• เมื่อต่ืนนอนตอนเช้า ควรลุกขึ้นจากเตียง
นอนช้า ๆ และนัง่อยูต่รงขอบเตียงประมาณสกั ๑ นาที

• หลีกเลี่ยงการก้มเก็บสิ่งของ หรือเงยหยิบ
สิ่งของที่อยู่สูง 

• ไม่ควรออกก�าลังกาย ที่มีท่าทางก้มเงย
บ่อยหรือมีการเคลื่อนไหวของศีรษะหรือล�าตัวมาก

• เวลาหยอดยาหยอดตา พยายามหยอด 
โดยไม่เงยศีรษะไปข้างหลังมาก

• ระมัดระวังเวลานอนบนเตียงนอน เช่น 
เวลานั่งเก้าอี้ท�าฟันหรือเตียงนอนเวลาสระผมที่ต้อง
มีการเงยศีรษะอาจกระตุ้นให้เกิดอาการเวียนศีรษะ
บ้านหมุนได้

• ทกุอิรยิาบทในกจิวตัรประจ�าวนั ควรค่อย ๆ 
ท�าอย่างช้า ๆ โดยเฉพาะท่าหันศีรษะหรือก้มเงย

• ควรออกก�าลงักายสม�า่เสมอ เพือ่เพิม่เลอืด
ไปเลี้ยงหูชั้นใน

• หลีกเลี่ยงสารคาเฟอีน (ชา เครื่องดื่มน�้า
อัดลม และกาแฟ) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบ
บุหรี่ และความเครียดซึ่งจะท�าให้อาการของผู้ป่วย
แย่ลง เนื่องจากจะไปลดเลือดที่ไปเลี้ยงหูชั้นใน

ขอขอบพระคุณ ข้อมูลวิชาการจาก ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย 
โรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุด http://www.rcot.org/data_detail.php?op=knowledge&id=162
น�า้ในหูไม่เท่ากัน…จริงหรือ http://www.rcot.org/data_detail.php?op=knowledge&id=133

ขอขอบพระคุณ ข้อมูลคลิปดี ๆ ทั้ง ๓ คลิปข้างต้นจาก https://youtu.be
และขอขอบพระคุณ จากการค้นหาภาพสวย ๆ จาก https://www.google.co.th
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เสนาศึกษา

บทประพันธ์ โดยเมิ่งหลิง

นิ ย า ย เ รื่ อ ง ส้ั น

ใบหน้า
(๑)
หลายวันที่ผ่านมา ผมรู้สึกความผิดปกติเกิด

กับผม เมื่อผมมองกระจก เสียงภรรยาของผมดังมา
จากห้องครัว

“เหล่าไช่ อย่ามัวแต่มองกระจกเลย มาช่วย
ฉันยกกับข้าวไว้บนโต๊ะเสีย เด็ก ๆ ก�าลังจะกลับมา”

ก่อนท่ีผมจะออกจากห้องน�้า ผมได้หันกลับ
ไปมองที่กระจกอีกครั้ง ก็พบว่าใบหน้าของผมเบ้ียว
ไป

ลูกชายสองคนของผมพาลูกเมียของพวกเขา
มาทานข้าวท่ีบ้านผม วันน้ีวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันรวม
ญาติของครอบครัวผม

หมิง ๆ หลานชายคนโตนั่งบนตักผม เล่น
หนวดเคราผม เด็กซนคนนี้กล่าวว่า :

“คณุปู!่ หนวดของปูข่าวมากขึน้นะ แต่กห็ล่อ
ขึ้นครับ”

โอ้! จริงเหรอ? เมื่อสักครู ่ผมเพิ่งได้เห็น 
ใบหน้าของผมเบี้ยวไป

“Ding Dong” เสียงกดกริ่งดังขึ้นท�าให้หัวใจ
ผมเต้นแรงมาก น่าประหลาดนะ ผมเหมือนคน
หายใจไม่คล่องทนัททีีล่กูชายผมเปิดประต ูเท่านัน้เอง
สิ่งของข้างหน้าผมเลือนมากขึ้นและผมก็หมดสติไป

“แบ๊ง” ก่อนท่ีผมล้มลงผมได้ยนิเสยีงกรดีร้อง
ของลูก ๆ

(๒)
ที่หน้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล ซ้อไช่ 

และลูก ๆ นั่งอยู่บนเก้าอ้ี เด็ก ๆ พูดคุยแบบเบา ๆ 
อยู่ไม่ห่างนะ 

ซ้อไช่ร้องไห้จนตาบวม แพทย์และพยาบาล
ออกมาจากห้องฉุกเฉิน

“หมอครับ พ่อผมเป็นไงบ้าง”
หมอถอนหายใจอย่างหนักและกล่าวว่า
“อาการตอนนี้ถือว่าไม่น่าเป็นห่วง แต่ต่ืนขึ้น

มาได้ตอนไหนก็ขึ้นอยู่กับความโชคดีของผู้ป่วย”
“การแพทย์ปัจจุบันยอดเยี่ยมมาก โรคหัวใจ 

โรคความดนัโลหติสงูถอืว่าเป็นเรือ่งเลก็ ผูป่้วยเหนือ่ย
มากและต้องการพักผ่อนให้มาก ๆ ส่วนอาการอื่น ๆ 
ทางโรงพยาบาลจะท�าการตรวจรายละเอียดอีกครั้ง 
โปรดมั่นใจเถอะ” พยาบาลอธิบายอยู่ข้าง ๆ

“อาการอื่น ๆ หรือ?” ซ้อไช่ ตกใจมาก ไม่
เข้าใจสิ่งที่พยาบาลกล่าวมา

คนทั้งครอบครัวตกอยู ่ในความกังวลวิตก     
อีกครัง้

(๓)
ผมก�าลังลอยอยู่บนเมฆ ก้อนเมฆผ่านรอบ

ตัวผม  ผมงงกับทิศทางข้างหน้า และอยู่ดี ๆ แสง
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ด้านหน้าผมกแ็ว่บผ่านไปจนผมโซเซและตกลงมายงั
บนวัตถุทีนุ่ม่ ๆ มองไปรอบข้าง ผมพบว่าตวัผมอยูใ่น   
ห้องโถงของพระราชวังขนาดใหญ่และเหลืองอร่าม
งามตา

“จักรพรรดิพะยะค่ะ พระองค์ต้องการบริการ
แบบไหน” เสียงดังฟังชัดมาจากทั่วทุกมุม แต่ไม่ได้
มผีูค้นแต่อย่างใด ผมขยีต้ามองรอบ ๆ อย่างละเอยีด
ถึงได้รู ้ว ่าที่พูดคุยกับผมน้ันคือหุ ่นยนต์ ในรอบ
พระราชวังมีแต่หุ่นยนต์เท่านั้น

“ที่นี่ที่ไหน?” ผมถามหุ่นยนต์ตัวสีแดงด้าน
หน้าผม กิริยา เสียง และการกระท�า คล้ายคลึงกับ
มนุษย์เรา

“ที่นี่คือ อาณาจักรใหม่ในศตวรรษท่ี ๒๒ อยู่
ในซีกตะวันตกของโลก” ไฟหน้าอกของหุ่นยนต์กระ
พริบแบบต่อเนื่อง นั่นคือการแสดงออกข้อความที่
กล่าว โอ้โห!  นี่ผมก้าวเข้ามาในโลกอนาคตของ
มนุษย์ โลกที่เต็มไปด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 

ผมอยากรู ้ เรื่องทั้งหมดที่ เกี่ยวกับโลกใน
ศตวรรษใหม่โลกนี้ ในที่นี้ผมมีความสุขที่สุดในชีวิต
ผม เพยีงกดบอกทีห่น้าอก สิง่ทีต้่องการ ไม่ว่าจะเป็น
อาหาร แก้วแหวนเงินทอง สาวสวย สมหวังดั่งใจทุก
อย่าง ผมนึกถึงฉินซีฮ่องเต้ จักรพรรดิเจงกิสข่าน  
จักรพรรดิกุบไลข่าน จักรพรรดิคังซี และยุคสมัย
ปลายของจกัรพรรดยิงเจิง้ ผมคนนีล่้ะ จกัรพรรดอิงค์
สุดท้าย ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ มีเพียงความสุขและ
ความเพลิดเพลินที่ไม่มีวันสิ้นสุด

วันหนึ่ง หุ่นยนต์รายงานต่อผม :
น�้าแข็งของขั้วโลกเหนือได้ละลายอย่าง

สมบูรณ์ พืชและสัตว์ทุกชนิดที่มีชีวิตก�าลังจะตาย
จากไป เราจะมีวิธีการจัดการอย่างไร?

ชาวอเมริกันฆ่าหั่นกันเนื่องจากเรื่องเชื้อชาติ 
ดินแดนแตกเป็นเสี่ยง ๆ

สงครามอ่าวเปอร์เซียเกิดขึ้นอีกรอบ เหตุเกิด
จากการแย่งชิงน�้ามัน เรือขนาดใหญ่และจรวดท่ีทัน
สมัย ผลจากการถูกยั่วยุ หลายประเทศตกอยู่ใน
ภาวะสงคราม

ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดสึนามิ
อีกครั้ง หลายล้านคนเสียชีวิตในกลางทะเล

.........
หลังจากที่ได้ฟังรายงาน ผมอกสั่นขวัญหาย 

ผมไม่ต้องการมีส่วนร่วมในความวุ่นวายเหล่านี้ ดัง
นั้นผมถามหุ่นยนต์ สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับประเทศ
ของเราอย่างไร 

หุ่นยนต์ตอบว่า :
เพราะเราเป็นโลกอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนา

ยอดเยี่ยมที่สุด ภัยพิบัติเหล่านี้ต้องการเราช่วยแก้
ปัญหา

ฮ ่ะ ๆๆๆๆ ประเทศผมเหมือนประเทศ
สหรัฐอเมริกาในอดีต เป็นประเทศพี่ใหญ่ที่อยู่แนว
หน้าของโลก

“แต่ผมเกลียดสงคราม เกลียดทุกปัญหาที่
เกิด” ผมโบกมือ

“บรรดาประเทศที่ยากจน ประเทศที่ไม่เงียบ 
ประเทศที่มีแต่ภัยพิบัติ ไม่ควรมีอยู ่ต่อไป เพียง
พระองค์สั่งมาเราสามารถจัดการประเทศเหล่านี้ให้
หายจากโลกนี้อย่างถาวรได้” หน้าอกหุ่นยนต์ตัวสี
แดงหยุดส่องแสงต่อเนื่อง

ผมตกใจ ตกจากที่บัลลังก์อย่างแรง
หากเป็นเช่นนี้ผมคงกลายเป็นสิงห์ร้ายที่มี

ความเห่อเหิม ทะเยอทะยานในประวัติศาสตร์ และ
อยู่ดี ๆ ผมก็คิดถึงแม่ที่ผมหงอก ภรรยาที่จู้จี้ขี้บ่น 
ตอนนี้พวกเขาจะเป็นอย่างไรบ้าง

หัวใจที่คิดนึกอยู่ดี ๆ ก็เต้นแรง จนกระทั่งผม
เป็นลม และได้ยินเสียงแว่ว ๆ ของหุ่นยนต์กล่าวว่า

“จักรพรรดิพะยะค่ะ โลกของเราไม่ต้องการ
ความคิด ไม่ต้องการความรัก”

(๔)
ตื่นขึ้นมาอย่างสบายในห้องที่มีผนัง เตียง

นอน ผ้าปูที่นอนสีขาว ผมพยายามที่จะคิด ที่นี่
ที่ไหน?
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“คุณหมอ คุณหมอ เขาตื่นขึ้นมา!” เสียงที่ไม่
คุ้นดังอยู่ในข้าง ๆ ผม ผู้หญิงที่ใบหน้าที่เต็มไปด้วย
ร้ิวรอย ผมหงอก ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยน�้าตา

จากนั้นผู้ชายคนหนึ่งที่ใส่เสื้อผ้าชุดสีขาวก็
เดินเข้ามาอย่างรวดเร็ว เปิดเปลือกตาผม ฟังการ
เต้นหัวใจของผมและกล่าวอย่างตื่นเต้นว่า :

“สิ่งปาฏิหาริย์! ปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่! นี่คือ
ความก้าวหน้าในการแพทย์ของประเทศของเรา”

ผมพยายามที่จะคิด โอ้! ที่นี่คือโรงพยาบาล 
เขาเป็นแพทย์ และเธอละ เป็นใคร?

เช่นเดียวกับกลุ่มผู้ชายและผู้หญิงแห่วิ่งเข้า 
ล้อมรอบตัวผม

“พ่อครับ ในที่สุดพ่อก็ตื่นขึ้นมา” เสียงหนึ่ง
ถามอีกเสียงหนึ่งก็แทรกเข้ามา :

“พ่อครับ จ�าได้ไหมว่าผมเป็นใคร?”
ผมเป็นใคร?
หญิงชราจับมือผมและกล่าวว่า :
“เหล่าไช่ กลับมาก็ดีแล้ว เรารอคอยมานาน

กว่าสามปี กลับมาอย่างปลอดภัยก็ดีแล้ว”
“พ่อดูซิ ผมของแม่หงอกหมดแล้ว ที่ผ่านมา

เรารอท่านกลับมาอย่างเหน็ดเหนื่อยจริง ๆ”
เรียกผมพ่อ? เรียกผู้หญิงคนนั้นแม่? งั้นพวก

เราเป็น ... ?

“ผมเป็นใคร?” นี่คือประโยคแรกที่ผมตื่นขึ้น
มา ผมพบว่าตัวผมก�าลังกู่เสียงร้อง และเสียงของ
ผมก็อ่อนกว่าพวกเขา

“อ๊ะ?” เสียงกรีดร้อง
“แม่ ได้เหน็หรอืเปล่าว่าพ่อหนุม่กว่าเมือ่ก่อน

นะ” คนที่อ้างว่าเป็นลูกชายผมร้องอีกครั้ง
หมอมาตรวจสุขภาพผมอีกครั้งแล้วกล่าว  

ว่า :
“เนื่องจากผู้ป่วยนอนนานเกินไป คงต้องใช้

เวลาค่อย ๆ ดแูลสขุภาพ หน่วยความจ�าอาจใช้เวลา
ในการกู้คืนตอนนี้ขอปล่อยให้ผู้ป่วยพักผ่อนเถอะ”

ระหว่างที่แพทย์ก�าชับนั้นผมก็เผลอหลับไป
เมื่อผมต่ืนขึ้นมาอีกครั้ง ผมพยายามที่จะคิด 

แต่ก็คิดอะไรไม่ออก
ปวดท้องฉี่จัง ผมเดินเข้าไปในห้องน�้า ใน   

ชั่วประเดี๋ยวเดียวที่เงยหน้านั้น ผมได้พบตัวเองใน
กระจก

ใบหน้าหนุ่ม แต่มีหนวดเคราเต็มหน้า
ผมเป็นใคร?

ประวัติของนักประพันธ์
เมิ่งหลิง หรือนางสาวศุภร อิทธิพุฒิ คนไทยเชื้อสายจีน นักประพันธ์จีนชื่อดังในประเทศ

และต่างประเทศ มีผลงานด้านกวี เรื่องสั้น และนวนิยาย และวรรณกรรมเด็กสองภาษา 

เป็นต้น ๑๒ เล่ม ปัจจุบันเป็นบรรณาธิการคอลัมน์วรรณกรรมจีนหนังสือพิมพ์ตงฮั้ว
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บทที่ ๕
จาก พ.ศ. ๒๔๗๖ - ๒๕๑๖

 
ผ่านภพค่อย ๆ วางกระดาษเขียนจดหมาย

เก่าคร�่าซึ่งเดินทางผ่านห้วงเวลามาจากอดีตลงบน
โต๊ะเขียนหนังสือ ภายนอกท้องฟ้ายังมืดมิด ร่างกาย
ผ่อนคลายคล้ายเพิ่งเสร็จสิ้นจากการเดินทางอัน
เหน็ดเหนื่อยยาวนาน จิตใจรู ้สึกปลอดโปร่งเป็น
อสิระจากพนัธนาการท่ีมองไม่เห็นซึง่กดดนัผกูรดัมา
ช้านาน เหลือบสายตาดูนาฬิกาปลุกที่หัวเตียง ยังมี
เวลาอีกชั่วโมงเศษกว่าจะเช้า ไม่เพียงพอส�าหรับ
การกลับข้ึนเตียงเพื่อนอนต่อจึงกลับไปอ่านทบทวน
จดหมายจากอดีตฉบับนั้นอีกครั้งก่อนจะหยิบสมุด
เขียนจดหมายและปากกาคู่มือขึ้นมา

สายลมอ่อนเอือ่ยพดัผ่านม่านหน้าต่างเข้ามา
พร้อมความสดชื่นของอากาศยามเช้าที่คละเคล้า
ด้วยกลิ่นหอมเย็นลึกลับของดอกลั่นทมที่คุ ้นเคย 
ผ่านภพสดูกลิน่หอมเข้าปอดแล้วเริม่บรรทดัแรกของ
จดหมายย้อนอดีต

เรื่องราวที่แตกต่างด้วยมิติแห่งเวลาจึงเริ่ม
เชื่อมโยงเข้าด้วยกันตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา…

นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญจาก
เหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ จนมาถึงปี พ.ศ. 

บัญชร ชวาลศิลป์
ไฟรกัไฟสงคราม
สงครามครั้งที่ ๑ : ความพยาบาท

๒๕๑๘ บ้านเมืองก็แบ่งเป็นฝักฝ่ายระหว่างกลุ่ม
อ�านาจเก่ากับพลังนักศึกษาประชาชนหัวก้าวหน้า 
สถานการณ์เผชิญหน้าของทั้งสองฝ่ายสะสมความ
รุนแรงเพิ่มมากขึ้นตามล�าดับ รอเพียงวันระเบิดซึ่ง
ก�าลังใกล้เข้ามาทุกขณะ… 

เรือ่งราวเหล่านีผ่้านภพถ่ายทอดให้ศศปิระภา
ได้รับทราบโดยละเอียด ในขณะที่ศศิประภาก็น�า
เหตุการณ์ในช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
๒๔๗๕ เล่าให้ผ่านภพฟังเช่นเดยีวกนั การตดิต่อทาง
จดหมายด�าเนินไปอย่างราบรื่นราวกับอยู่ร่วมสมัย
เดียวกัน

เรื่องราวความกล้าหาญที่จะเปลี่ยนแปลง
ชีวิตและสังคมของคนหนุ ่มสาวยุค ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๑๖  เป็นเรือ่งหนึง่ทีศ่ศิประภาให้ความสนใจเป็น
พิเศษ

“ตามสบายเลยนะจ๊ะ พ่อธรรมรัตน์ เดี๋ยวแม่
จะไปดูในครัวเสียหน่อย” มารดาของศศิประภา
กล่าวกบัคูห่มัน้ของบตุรสาวก่อนจะแยกตวัออกจาก
หนุ ่มสาวเปิดโอกาสให้ทั้งสองอยู ่กันตามล�าพัง 
กระนั้นในใจก็ยังอดเป็นห่วงไม่ได้เนื่องจากทราบดี
ว่าธรรมรัตน์ก�าลังจะพูดอะไรกับคู่หมั้นเพราะได้มา
ขออนญุาตกบัเธอและผูเ้ป็นสามซีึง่กไ็ด้รบัความเหน็
ชอบแล้ว
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มกัดิน้รนไขว่คว้าหาทางเลอืกใหม่ ๆ ให้กบัชวีติเสมอ 
แต่บางครัง้การมทีางเลอืกกลบัเป็นความทกุข์ บางที
สู ้ไม่มีทางเลือกเสียเลยจะดีกว่า” ถึงเวลานี้ ผ่าน
จดหมายข้ามกาลเวลาหลายฉบับท�าให้สองหนุ่ม
สาวต่างภพมีความสนิทสนมซึ่งกันและกันมากขึ้น
ตามล�าดับถึงกับสามารถเล่าเรื่องราวส่วนตัวให้
แต่ละฝ่ายฟังได้ ผ่านภพท�าหน้าที่ฉันท์เพื่อนแทน
สุภาได้เป็นอย่างดีท�าให้ศศิประภาไม่รู้สึกโดดเดี่ยว
มากจนเกินไป

“กรณีของคุณ ทางเลือกที่เห็นระหว่างธรรม
รตัน์กับธงเจิมนั้น ก็อย่างที่คุณทราบมันไม่เป็นเพียง
แค่เรื่องของชาย ๒ คนนี้เท่านั้น ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้น
เรื่องทั้งหมดก็คงง่ายกว่านี้ ผมเชื่อในความรักความ
จริงใจที่มีต่อคุณทั้งธรรมรัตน์และธงเจิม แต่เมื่อน�า
มาชัง่น�า้หนกักันด ูฝ่ายธรรมรตัน์นอกจากตวัเขาแล้ว
ก็ยังมีพ่อแม่ของทั้งสองฝ่าย ญาติมิตรเพื่อนฝูงรวม
ทั้งสังคมชาวโคราชที่สนใจเรื่องของคุณอีกซึ่งคงมี
จ�านวนไม่น้อย อีกทั้งเรื่องราวก็ผ่านเลยมาถึงจุดนี้
แล้ว ค�าถามและปัญหาคงตามมามากหากมีการ
เปลี่ยนแปลง ส่วนฝ่ายธงเจิมนั้น ดูเหมือนจะเป็น
เพียงเรื่องระหว่างเขากับคุณเท่านั้น

ผมเห็นใจคุณเป็นอย่างยิ่งว่า ความยากของ
เรื่องนี้อยู่ตรงที่ไม่สามารถคิดค�านวณง่าย ๆ แบบ
สูตรคณิตศาสตร์ได้ เนื่องจากมีเรื่องของ ‘หัวใจ’ ซึ่ง
ใครก็ไม่อาจก�าหนดปริมาณหรือน�้าหนักได้เข้ามา
เก่ียวข้องด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณยอมรับว่า
ได้เอาหัวใจไปใส่ไว้ทางฝ่ายธงเจิมเสียแล้ว ตาชั่งจึง
เอียงวูบ

อย่างไรกต็าม แม้คุณจะยงัไม่สามารถตัดสนิ
ใจให้เด็ดขาดลงไปได้ แต่สักวันหนึ่งซึ่งคงไม่นานนัก 
วันนั้นก็จะต้องมาถึงอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง ปัญหา
จึงอยู่ที่ว่าวันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่ จะช้าหรือเร็ว ถึง
วนันัน้คณุจะตดัสนิใจอย่างไร ยดึความรกัเป็นเกณฑ์
อย่างเดียวหรือทิ้งหัวใจแล้วยอมตกอยู่ในวงล้อม
แห่งขนบประเพณีต่อไป?

ธรรมรัตน์ชวนคู่หมั้นคุยเรื่องทั่ว ๆ ไปอยู่พัก
หนึ่งก็วกเข้าเรื่องส�าคัญ…

“คณุศศปิระภาครบั…ตกลงเรือ่งฤกษ์แต่งงาน
วันที่ ๒๓ ตุลาคม คุณพร้อมหรือยังครับ นี่ก็ย่างเข้า
เดือนกันยายน ใกล้เข้ามาแล้ว เดี๋ยวจะขลุกขลัก” 
ธรรมรตัน์กล่าวด้วยน�้าเสยีงและท่วงท�านองเป็นปกติ
เพราะไม่ตระหนักถึงปัญหาคับอกคู่หมั้นของตนกับ
นายทหารหนุม่ซึง่เป็นเพือ่นสนทิของเขาและเขากไ็ม่
เคยคิดเป็นอื่นเลย

ศศิประภาน่ิงอึ้งเพราะไม ่ได ้ เตรียมเนื้อ 
เตรียมตัวมาก่อน จิตใจเริ่มเครียดจากปัญหาที่ยัง 
หาทางออกไม่ได้ และขณะก�าลังท�าท่าลังเลอยู่นั้น 
เสียงห้าว ๆ ก็ดังผ่านประตูห้องรับแขกเข้ามา     
ธรรมรัตน์หันไปมองแล้วยกมือไหว้พร้อมลุกขึ้นยืน
ต้อนรับ

“อ้าว ธรรมรัตน์นั่นเอง นึกว่าใคร” ประมุข
แห่งบ้านไพศาลตระกูลในเครื่องแต่งกายส�าหรับ
ออกนอกบ้านก้าวเข้ามาในห้องรับแขก

“ครับ คุณป๋า เชิญนั่งสิครับ” ธรรมรัตน์กล่าว
เชื้อเชิญอย่างสนิทสนมเพราะเร่ืองท่ีสนทนากันนั้น
มิได้เป็นความลับแต่อย่างใด “ก�าลังคุยกับคุณ     
ศศิประภาอยู่ทีเดียวครับ ดีแล้ว เผื่อว่าคุณป๋าจะได้
ช่วยให้ค�าแนะน�า ก�าลังคุยเรื่องวันแต่งงานน่ะครับ” 
น�้าเสียงเรียบเรื่อย

“อ๋อ…งัน้เหรอ” นัง่ลงบนเก้าอีร้บัแขกตัวหนึง่ 
“แล้วลูกว่าไงล่ะ”

สายตาที่สบกันระหว่างพ่อลูก ศศิประภา
คล้ายเห็นแววคาดคั้นอยู่ในน้ัน และแทบจะไม่รู้ตัว 
ศศิประภาหันไปพยักหน้าตอบรับพร้อมค�าพูดสั้น ๆ 
กับคู่หมั้นหนุ่ม…

“ค่ะ…”
“…ผมรู ้สึกเห็นใจและเข ้าใจความยาก

ล�าบากของคุณเป็นอย่างยิ่ง มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
ส�าหรับการตัดสินใจ เพราะไม่ว่าคุณจะเลือกเดิน
ทางไหนก็ล้วนจะต้องมีความเจ็บปวดจากอีกเส้น
ทางที่ไม่ได้เลือกทั้งสิ้น นึกดูก็น่าแปลกว่า มนุษย์   
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ถึงตอนนี้ผมจึงเพียงได้แต่หวังว่า เวลาที่ยัง
ไม่มาถึงนี้คงจะเปิดโอกาสให้คุณสรุปค�าตอบได้ใน
ที่สุด

คุณศศิประภาครับ การตัดสินใจไม่สามารถ
ไหว้วานท�าแทนกันได้ เพราะมันเป็นเรื่องของหัวใจ
แต่ละคน นอกจากนั้นหลังจากตัดสินใจลงไปแล้ว 
คน ๆ นั้นก็จะต้องพร้อมรับผลต่อเนื่องที่จะติดตาม
มาทั้งบวกและลบด้วยตัวเองอีกด้วย 

ผมคงให้ความคดิเหน็กบัคณุได้เพยีงแค่นี ้ไม่
กล้าพอที่จะให้ค�าแนะน�า แต่ผมขอให้คุณเชื่อว่าไม่
ว่าคุณจะตัดสินใจเลือกทางใด ผมจะเข้าใจและ
เห็นใจคุณเสมอ”

แม้จะไม่ช้ีชัดทางเลือกให้ แต่อย่างน้อยก็
ท�าให้ศศิประภาสามารถสรุปปมของปัญหาได้
ชัดเจนยิ่งขึ้นอีกคร้ังหน่ึงว่า เธอจะเลือกเดินตามเส้น
ทางไหน ปรารถนาแห่งหวัใจตน หรอืขนบประเพณ ี?

ศศปิระภาคดิทบทวนเรือ่งราวทัง้หมดซ�า้แล้ว
ซ�้าเล่า แม้จะได้ให้ค�าตอบกับคู่หมั้นต่อหน้าบิดาไป
แล้วซึ่งเรื่องราวท้ังปวงควรจะจบสิ้น แต่หัวใจของ
เธอกลับไม่ยอมเช่นนั้น ศศิประภายังคงพยายามหา
ค�าตอบสุดท้ายต่อไป…

“จดหมายค่ะ” สาวใช้ย่อตัวส่งซองจดหมาย
ให้นายสาว ศศิประภาก้มลงส�ารวจลายมือบนหน้า
ซองอย่างรวดเร็ว ปรากฏว่าไม่ใช่จดหมายจาก
อนาคตแต่กลับเป็นของนายทหารหนุ่มที่เธอเฝ้า
ถวิลหาและขาดการติดต่อกันในช่วงเวลานี้ เธอ
ปฏิเสธแก้วน�้าเย็นที่ยื่นส่งมาให้แล้วรีบเดินขึ้นไปยัง
ห้องนอนชั้นบนทันที

แม้จะตกปากรับค�าก�าหนดวันแต่งงานใน 
๒๓ ตุลาคม ๒๔๗๖ กับคู่หมั้นต่อหน้าผู้เป็นบิดาไป
แล้ว แต่ในใจของศศิประภาก็ยังหาทางออกไม่ได้
ระหว่างความรักกับประเพณี คนที่เธออยากพบมาก
ที่สุดแน่นอนว่าคือ ธงเจิม แต่เมื่อยังตัดสินใจไม่ตก
ก็ไม่ทราบว่าจะบอกเรื่องก�าหนดวันแต่งงานท่ีใกล้
เข้ามาทุกขณะแล้วว่าอย่างไร หากเป็นเช่นนั้นเธอก็

คงมีความจ�าเป็นที่จะต้องขอยุติความสัมพันธ์ฉันท์
คนรักกับเขา แต่จะพูดว่าอย่างไรดี ทุกครั้งที่ผ่าน
ค่ายทหารเธอนึกอยากจะเข้าไปหาเขา อยากให้เขา
ช่วยหาทางออก แต่ถึงที่สุดแล้วก็ท�าไม่ได้

อย่างไรก็ตาม เธอได้ทราบข่าวคราวซุบซิบ
จากผู้คนในสังคมชาวโคราชอยู่บ่อยครั้งขึ้นในระยะ
หลัง ๆ ว่า ในค่ายทหารมีการเคลื่อนไหวอย่างผิด
ปกติ นายทหารนอกราชการที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ใน
เมืองเดินทางเข้าออกค่ายอยู ่บ ่อยครั้ง กระนั้น
ภายนอกก็ยังคงราบเรียบ ทว่าทุกคนก็สังหรณ์ใจว่า
ก�าลังจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้น ความสงบที่เห็นเป็น
เสมือนท้องฟ้าที่ปลอดโปร่งก่อนเกิดพายุร้าย 

ศศิประภาทรุดตัวนั่งลงบนโต๊ะท�างานริม
หน้าต่างในห้องนอน ค่อย ๆ บรรจงขลิบริมซอง
จดหมายอย่างประณีต สวนทางกับความกระหาย
ใคร่รูข้้อความในจดหมาย คลีก่ระดาษเขยีนจดหมาย
สีฟ้าอ่อนออกอย่างทะนุถนอม กลิ่นหอมบางอย่าง
รวยรินพร้อมซองจดหมายที่แกะออก ดอกลั่นทม
แห้งดอกหนึ่งแนบมากับกระดาษเขียนจดหมายนั้น 
เธอคล้ายได้ลางสังหรณ์บางอย่าง 

    
     ๗ ตุลาคม ๒๔๗๖

คุณศศิประภาที่รักยิ่ง
ไม่มีโอกาสได้พบกันเสียนาน แต่ผมเชื่อว่า

ความรักความคิดถึงคงผูกพันเราไว้ไม่ให้รู ้สึกเหิน
ห่าง ผมขออนุญาตเก็บค�าพูดนอกจากน้ีทั้งหมดไว้
เพื่อจะได้บอกกับคุณด้วยตัวเอง

คืนวันที่ ๙ ตุลาคม เวลาทุ่มตรง คุณจะมา
พบผมทีโ่คนต้นลัน่ทมหน้าสโมสรนายทหารทีเ่ราเคย
อธิษฐานต่อหน้าดาวตกด้วยกันได้ไหม ผมมีเรื่อง
ส�าคัญที่จะให้คุณได้รับทราบ

นี่อาจเป็นโอกาสสุดท้ายที่เราจะได้พบกัน 
ผมจะรอ…

     ด้วยความรัก
         ธงเจิม
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คืนนั้นกว่าจะหลับลงได้ก็ใกล้สว่าง จิตใจ
ของศศิประภาตกอยู่ในวังวนแห่งความสับสนมาก
ย่ิงข้ึนไปอีก เธอมิได้ลังเลใจแม้แต่น้อยในการไปพบ
ชายคนรกั เพราะน่ันคอืสิง่ท่ีหัวใจปรารถนาและเรยีก
ร้อง เธอตัดสินใจได้ทันทีตั้งแต่ยังอ่านจดหมายไม่
จบว่าจะต้องไปพบกับเขาให้ได้ตามวันเวลาและ
สถานที่นัดหมาย โดยเฉพาะกับประโยค “น่ีอาจเป็น
โอกาสสุดท้ายที่เราจะได้พบกัน” ที่ส่อนัยไปถึงเรื่อง
ราวของบ้านเมอืงทีเ่ขาเคยเล่าให้ฟังรวมทัง้ข่าวคราว
ซุบซิบหนาหูของชาวโคราชที่ได้ยินมาในช่วงเวลานี้
ด้วย

แต่เรื่องท่ีเธอคิดไม่ตกเกือบท้ังคืนอันยาว 
นานก็คือ เธอจะบอกกับชายคนรักถึงวันแต่งงานที่
ก�าลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ว่าอย่างไร จะ

จัดการความสัมพันธ์หลังจากนี้อย่างไร จิตใจวน
เวียนไปมากระทั่งเคลิ้มหลับไปเมื่อใกล้รุ่งสางพร้อม
กับฝันร้าย…

ในฝันเธอเห็นสตรีนางหนึ่งก�าลังร ้องไห้
คร�่าครวญราวจะขาดใจ เสื้อผ้าเนื้อตัวเปรอะเปื้อน
ไปด้วยเลือดสด ๆ สีแดงฉาน

ในอ้อมกอดของสตรีผู้นั้น เธอเห็นชาย
คนหนึ่งในเครื่องแบบสนามสีเขียวเข้มร่างกาย
เต็มไปด้วยบาดแผลยับเยิน แน่นิ่งอยู ่ในวง
แขน…
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นายนก  เต็มขั้น

ของดฉีบบันีเ้ป็นเรือ่งทีส่่งต่อกนัใน Social 
Network ซึ่งไม่รู้ว่าต้นฉบับเป็นของใคร ซึ่งบางคน
อาจยังไม่เคยอ่าน จงึขอน�ามาฝาก ๒ ตอน ตอนแรก
เป็นนิทาน ที่แฝงข้อคิดดีดีไว้ ตอนที่สอง เป็นเรื่อง 
ข�าขันเบาสมอง ๒ เรื่อง เรื่องแรกเป็นภาษาอังกฤษ 
นาย นก หวังว่าสมาชิกจะถูกใจในของฝากฉบับนี้ 

ตอนที่ ๑ นิทานสอนใจ
ชายผู้หนึ่งจะไปงานสังสรรค์เพื่อนนักเรียน

เก่าสมัยเรียนชั้นประถม จึงไปซื้อกางเกงขายาวมา
ตัวหนึ่ง ตั้งใจจะใส่ไปงานวันรุ่งขึ้น หลังจากกลับ
บ้านแล้วลองใส่ดู พบว่ากางเกงยาวไป  ๑๐ ซม. ดัง
นั้นจึงได้ขอให้คุณแม่ของเขาช่วยแก้ให้  แม่ของเขา
บอกว่า : ไม่ค่อยสบาย  อยากพกัผ่อนเรว็หน่อย  คนื
นี้คงแก้ให้ไม่ได้ ดังนั้นเขาไปขอภรรยาของเขาให้
ช่วยแก้ให้  ภรรยาของเขาบอกว่า : ยังมีงานบ้าน
มากมายที่จะต้องท�า  คืนน้ีคงไม่มีเวลาแก้ให้ ดังนั้น
เขาไปขอลูกสาวของเขาให้ช่วยแก้ให้  ลูกสาวของ
เขาบอกว่า : คนืนีไ้ด้มนีดักบัเพือ่นชายไปเต้นร�าแล้ว  
คงไม่มีเวลาแก้ให้ ผู้ชายคนนั้นคิดว่า เมื่อเป็นเช่นนี้ 
พรุ่งนี้ใส่กางเกงขายาวตัวเก่าไปงานก็ได้

คืนนั้น  แม่ของเขาคิดในใจว่า : “ปรกติ
ลูกชายกตัญญูต่อฉันมาก  วันนี้เขาเอ่ยปากขอร้อง  
ถ้าปฏิเสธก็จะไม่ดี”  ดังนั้น  จึงลุกขึ้นมาแก้กางเกง
ขายาวให้ลูกชาย  โดยตัดสั้น  ๑๐ ซม. พอดึกหน่อย 
ภรรยาของเขาเมื่อท�างานบ้านเสร็จก็คิดว่า : “ปรกติ
คุณสามีเป็นคนที่อดทนมาก  วันนี้คงเป็นเพราะเขา
เย็บปักถักร้อยไม่เป็น จึงได้เอ่ยปากขอร้อง  ถ้า
ปฏิเสธก็จะไม่ดี” ลูกสาวของเขาคืนนั้นกลับมาบ้าน
ก็คิดว่า : “พ่อไม่ได้ห้ามฉันที่ออกไปเต้นร�า ช่างเป็น
คุณพ่อที่มีความคิดก้าวหน้า วันนี้จึงควรแก้กางเกง
ขายาวให้เขา” ดังนั้นจึงไปแก้กางเกงขายาวให้พ่อ 
โดยตัดสั้น  ๑๐ ซม.

เช้าวันที่ ๒  ผู้หญิงทั้งสามคนได้บอกเรื่องนี้
กับชายคนนั้น  เขาจึงลองใส่กางเกงขายาว  ปรากฏ
ว่ากลายเป็นกางเกงขาลอยไปแล้ว

การตอบสนองของเขาคือ.....หัวเราะออกมา 
แล้วพูดว่า : “ฉันต้องใส่ไปให้เพื่อนนักเรียนดู  แล้ว
บอกพวกเขาว่า  คุณแม่ ภรรยาและลูกสาวของฉัน
ปฏิบัติต่อฉันดีมาก”

ผลคือ เพื่อนนักเรียนเก่าล้วนชมเชยว่าเขา
จัดการเรื่องครอบครัวได้อย่างประสบความส�าเร็จ  
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ส่วนแม่ ภรรยาและลูกสาวของเขาก็ล้วนดีใจมาก
ถ้าหากคุณคือผู ้ชายหรือผู ้หญิงในนิทาน   

นั้น ในตอนนั้นคุณจะมีปฏิกิริยาอย่างไร?  “หัวเราะ
ออกมา” หรือ “หลุดปากด่าออกมา” ?

คนเรานั้น เมื่ออยู ่ต ่อหน้าคนอื่น มักจะ
สามารถแสดงออกมาซึ่งความใจกว้าง สุขุมเยือก
เย็น แต่เมื่ออยู่ต่อหน้าคนในครอบครัวที่ใกล้ชิดที่สุด 
กลับมักจะท�าหน้านิ่วคิ้วขมวดเพราะเรื่องเล็ก ๆ  ยิ่ง
ไปกว่านั้นอาจพูดจาท�าร้ายกัน ถ้าบรรยายว่ามนุษย์
เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ “ออกนอกบ้าน E.Q. สูง กลับ
มาที่บ้าน E.Q. ต�่า”  คิดแล้วก็ถือว่าไม่ใช่พูดจนเกิน
ไปเลย พวกเราควรจะมีใจที่อดทนสักหน่อยและมี
อารมณ์ขันมอบให้กับคนในครอบครัวนะ มิเช่นนั้น
ตัวคุณเองก็ไม่มีความสุข ไม่ใช่หรือ?

บางคร้ังเมื่อพวกเราเปลี่ยนความคิด หรือ
พิจารณาให้มากขึ้นอีกวินาที จะพบว่าจะมีสภาพ
จิตใจที่แตกต่าง ตนเองจะยิ่งมีความสุข ตนเอง
ปฏบิตักิบัคนอืน่อย่างมคีวามสขุ กจ็ะสามารถน�าเอา
ความสุขถ่ายทอดไปยังผู้อื่นได้ ชีวิตคนเราไม่ใช่เช่น
นี้หรอกหรือ?  ถ้าต้องใช้ชีวิตผ่านไปวันๆ ด้วยความ
กลดักลุม้  มิสูใ้ช้ชวีติในแต่ละวนัอย่างเบกิบานใจไม่
ดีกว่าหรือ

ตอนที่ ๒ ข�า ข�า เบาสมอง
เร่ืองที่  ๑ One Chinese person walks 

into a bar in America late one night and he 
saw Steven Spielberg. As he was a great fan 
of his movies, he rushes over to him, and asks 
for his autograph. Instead, Spielberg gives  
him a slap and says ‘You Chinese people 
bombed our Pearl Harbor, get out of here.’  
The astonished Chinese man replied  ‘It was 
not the Chinese who bombed your Pearl      
Harbor, it was the Japanese.’  ‘Chinese,  
Japanese, Taiwanese, you’re all the same.’             

replied Spielberg.  In return, the Chinese gives    
Spielberg a slap and says ‘You sank the       
Titanic; my fore fathers were on that ship.’  
Shocked, Spielberg replies ‘ It was the iceberg 
that sank the ship, not me.’ The Chinese       
replies,  ‘Iceberg, Spielberg, Carlsberg, you’re 
all the same.’ > (This particular joke won an 
award for the best joke in a competition in 
Britain)

เรื่องท่ี ๒ คาวบอยนายหนึ่ง ขี่ม้าผ่านมายัง
เมืองเล็ก ๆ เขาผูกม้าไว้หน้าบาร์  แล้วเดินเข้าไป 
ชาวเมืองนี้นิสัยขี้เล่นชอบแกล้งคนแปลกหน้า เมื่อ
เขาดื่มเบียร์หมดแก้ว แล้วเดินออกมา เขาพบว่า ม้า
ของเขาหายไป เขาเดินกลับเข้ามาในบาร์  ยิงปืนขึ้น
เพดานหนึ่งนัด แล้วพูดเสียงดังด้วยความโมโหว่า... 
“กจูะสัง่เบียร์อีกแก้วหนึง่ ถ้ากกูนิเบียร์หมด แล้วเดิน
ออกไปไม่เหน็ม้ากผูกูไว้ทีเ่ดมิ กคูงต้องท�าอย่างเดยีว 
กับที่กูท�าในเท็กซัส ซึ่งกูไม่อยากท�าเลย ถ้าไม่
จ�าเป็น” คาวบอยพูดจบแล้ว เดินไปที่เคาน์เตอร์สั่ง
เบียร์หนึ่งแก้วตามที่พูด คนทั้งร้านเงียบกริบ จ้องมา
ที่เขาเป็นตาเดียว จนเขากินเบียร์หมด  เขาเดินออก
ไปหน้าร้าน...พบว่าม้าของเขากลับมาผูกอยู่ที่เดิม  
เขาจึงขึ้นม้าเตรียมตัวจะออกเดินทางต่อ ก่อนที่เขา
จะควบม้าออกไป บาร์เทนเดอร์ทนสงสัยไม่ไหววิ่ง
ออกมาถามว่า “เอ้อ...คุณคาวบอย คุณพอจะบอก
ได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นที่เท็กซัส”...??? คาวบอยมอง
หน้าบาร์เทนเดอร์แล้วตอบว่า... “กูก็ต้องเดินกลับ
บ้านน่ะสิวะ”...!!!
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	๑๒	 พ.ท.วันชนะ		สวัสดี	 ผบ.พัน.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)		 	 รอง	ผอ.กปส.สลก.ทบ.	(อัตรา	พ.อ.)	 	

	๑๓	 พ.ท.อนุสรณ	์	สุพรรณพันธุ์	 อจ.สวท.รร.จปร.	 	 	 ประจ�า	มทบ.๑๒		 	 	

	๑๔	 พ.ต.นิทัสน์		ชูแก้ว	 อจ.สกศ.รร.จปร.	 	 	 ประจ�า	รร.สธ.ทบ.	 	 	

	๑๕	 ร.ท.จ�าปา		พลสอน	 นชง.รร.จปร.	และ	รรก.รอง	ผบ.มว.พัน.ร.รร.จปร.	 ประจ�า	บก.มทบ.๑๒	 	 	

	๑๖	 ร.ท.สมชาย		ดีก้อน	 นชง.รร.จปร.	และ	รรก.รอง	ผบ.มว.พัน.ร.รร.จปร.	 ประจ�า	บก.มทบ.๑๒	 	 	

	๑๗	 ร.ท.สหัส		เหมหงษ์	 นชง.รร.จปร.	และ	รรก.เสมียน	สบร.รร.จปร.		 ประจ�า	บก.มทบ.๑๒	 	

	๑๘	 ร.ท.ส�าเริง		เสาวคนธ์	 นชง.รร.จปร.	และ	รรก.เสมียน	สวท.รร.จปร.		 ประจ�า	บก.มทบ.๑๒	 	

	๑๙	 ร.ท.ชนะ		จันทร์อิ่ม	 รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.	 	 	 ประจ�า	ยศ.ทบ.

นายทหารย้ายเข้า    

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

	 ๑	 พ.อ.ปณิธาน		เปมะโยธิน	 ผอ.รพ.ค่ายนวมินทราชินี	 รอง	ผอ.รพ.รร.จปร.	 	 	 	

	 ๒	 พ.ต.สนธิ		ดุสิตภิรมย์	 ประจ�า	รร.สธ.ทบ.	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	 	 	

	 ๓	 พ.ต.นฤพนธ	์	เห่งบังแค	 ประจ�า	รร.สธ.ทบ.	 ผช.ฝกพ.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)	 	

	 ๔	 พ.ต.ยุทธนา		หงษ์โม่	 ประจ�า	รร.สธ.ทบ.	 น.ฝ่ายส่งก�าลังบ�ารุง	กรม	นนร.รอ.ฯ	(อัตรา	พ.ท.)	

	 ๕	 พ.ต.อมรเทพ		สมราช	 ประจ�า	ยศ.ทบ.	 อจ.สกศ.รร.จปร.	 	 	 	

	 ๖	 พ.ต.จรรยา		มิชานันท์	 ประจ�า	ยศ.ทบ.	 อจ.สกศ.รร.จปร.
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ปรับต�าแหน่ง 
ล�ำดับ		 	 ยศ,	ชื่อ	-	สกุล	 ต�ำแหน่งเดิม	 ต�ำแหน่งใหม่

	 ๑		พล.ต.สันต์ชัย		เกิดสวัสดิ์	 ผอ.สวท.รร.จปร.	 รอง	ผบ.รร.จปร.	 	 	 	

	 ๒		พ.อ.สุขุม		สุขศรี	 รอง	เสธ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.(พ.))	 เสธ.รร.จปร.	(อัตรา	พล.ต.)	 	 	

	 ๓		พ.อ.วัชระ		สัตยวงศ์ทิพย์	 รอง	ผอ.สวท.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.(พ.))	 ผอ.สวท.รร.จปร.	(อัตรา	พล.ต.)	 	 	

	 ๔	 พ.อ.วิชัยวัฒน	์	ตุรงค์เรือง		 ผอ.กอง	สวท.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.(พ.))	 รอง	เสธ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.(พ.))	 	 	

	 ๕		พ.อ.ประมวล		จันทร์ศรี	 ผอ.กยข.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.(พ.))	 รอง	เสธ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.(พ.))	 	 	

	 ๖		พ.อ.ปราโมทย	์	ว่านเครือ	 ผอ.กอง	สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.(พ.))	 รอง	ผอ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.(พ.))	 	

	 ๗		พ.อ.คเชนทร์เทพ		อาจิตปุญโญ	 ผอ.กอง	สวท.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.(พ.))	 รอง	ผอ.สวท.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.(พ.))	 	

	 ๘		พ.อ.เรวัต		ถนอมศักดิ์	 ผอ.กกร.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.(พ.))	 ผอ.กอง	สวท.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.(พ.))	 	

	 ๙		พ.อ.ตรีบดินท	์	จิตรีศรีอร่าม	 ผอ.กพศ.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.(พ.))	 ผอ.กกร.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.(พ.))	 	

	๑๐		พ.อ.กรีฑา		ศรีลัด	 รอง	ผอ.กตก.สวท.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)	 ผอ.กพศ.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.(พ.))	

	๑๑	 พ.อ.สัญญา		ยอดพรมทอง	 อจ.หน.สวท.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)	 ผอ.กอง	สวท.รร.จปร.	(อัตรา		พ.อ.(พ.))	 	

	๑๒		พ.อ.ศรัณย์ภัทร		พลศรี	 รอง	ผอ.กยข.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)	 ผอ.กยข.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.(พ.))	 	 	

	๑๓		พ.อ.อโณทัย		สุขแสงพนมรุ้ง	 รอง	ผอ.กอง	สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)	 ผอ.กอง	สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.(พ.))	 	

	๑๔		พ.อ.สุรธัช		บุนนาค	 ประจ�า	รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)	 นปก.ประจ�า	รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.(พ.))

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

	 ๑		ร.ท.อุกฤษณ์		อันทพิษ	 รรก.อจ.สกศ.รร.จปร./เหล่า	สบ.	 รรก.อจ.สกศ.รร.จปร./เหล่า	สพ.

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

	 ๑		นางสาวศตนันท	์	บุพศิริ	 Master	of	Science	 รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)	

	 		 	 	 	 (International	Economics,	 	 	 	 	 	

	 		 	 	 	 Finance	and	Development	MSc	FT)	 	 	 	 	 	

	 		 	 	 	 สหราชอาณาจักร
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ถ้าเสื้อผ้าของเราเป็นผ้าฝ้าย..ไม่ว่าจะเป็นเส้ือ
ยืด..เสื้อเชิ๊ตที่เป็นสีขาว หรือสีอื่น ๆ แล้วเราต้องการ
ย้อมทับให้กลายเป็นสีด�า มีวิธีการท�าได้ง่าย.. ไม่
ยาก.. ที่ส�าคัญคือไม่แพง

ขั้นแรก ซ้ือสีเคมีย้อมผ้าฝ้าย เป็นซอง.. ซอง
ละ ๕ บาท.. หาซ้ือไม่ได้ลองเปิดหาในกูเก้ิล.. สั่งใน
เนต็ได้ (ในกรงุเทพฯ อาจหาซือ้ได้ตามร้านเครือ่งเขยีน 
ศึกษาภัณฑ์ แต่อาจจะไม่ขายแยกซอง) ลองศึกษา
วิธีการย้อมที่ระบุมาในซอง.. หรือท�าตามวิธีนี้ ๑ 
ซอง ย้อมผ้าได้น�้าหนัก ๑ ขีด ต่อน�้า ๒ ลิตร (เพราะ 
ฉะนั้น!! ถ้าผ้าที่จะย้อมน�้าหนัก ๑ กิโลกรัม ก็ใช้สี
จ�านวน ๑๐ ซอง น�้าประมาณ ๒๐ ลิตร จะใส่น�้าเยอะ
กว่านีก้ไ็ด้ เพราะใส่น�า้เยอะกจ็ะดต่ีอการย้อมลกัษณะ
ของผ้ากจ็ะไม่ค่อยด่างในกรณทีีไ่ม่ค่อยได้กลบัผ้าตอน
ย้อม) ผ้าที่จะใช้ย้อม ช่ังน�้าหนักตอนผ้าแห้ง จาก
นั้นน�าไปแช่น�้า.. ท�าความสะอาด และ.. หรือ..น�าไป

ใส่เครือ่งซกัผ้าป่ันให้หมาด ๆ แล้วจงึน�ามาย้อม.. เพือ่
ผ้าจะได้มีความชื้นเสมอกัน.. ความสม�่าเสมอช่วย
ให้เวลาย้อมจะไม่ด่าง ไม่มเีครือ่งซกัผ้ากใ็ช้มอืบดิเอา.. 

เพิ่มเติม มีข้อควรระวัง คือ ผ้าท่ีเป็นผ้าโทเร
หรือผ้าโพลีเอสเตอร์ ผ้าใยสังเคราะห์ และผ้าที่ไม่ใช่
ผ้าฝ้ายแท้ หรือสังเกตจากข้างซองย้อมผ้าได้เลยว่า
ระบุไว้ส�าหรับย้อมผ้าอะไร ผ้าพวกนี้ต้องใช้สีย้อม
เฉพาะของเขา

แปลงโฉมเส้ือผ้าสีสัน 

เป็นเสื้อผ้าสีด�า

- ให้ละลายสด้ีวยน�า้ร้อนคนจนสลีะลายให้หมด 
- จากน้ันเทสีท่ีละลายแล้วลงในภาชนะท่ีเรา

จะใช้ย้อมผ้า เติมเกลือ ใช้เกลือ ๒๐ กรัม ต่อน�้า ๑ 
ลิตร คนให้ละลายจนท่ัว.. (การเติมเกลือน้ีก็เพื่อช่วย
ชะลอการยึดติดสี.. ท�าให้สีไม่ด่างแล้วยังช่วยท�าให้สี
ติดดีอีกด้วย) 

- เสร็จแล้วยกข้ึนต้ังไฟ แล้วใส่ผ้า เส้ือ หรือ
กางเกงที่เราจะย้อมลงไป ช่วง ๒๐ นาทีแรกหม่ัน
กลับผ้าบ่อย ๆ ใช้เวลาต้มทั้งสิ้น ๖๐ นาที เสร็จแล้ว
ยกผ้าข้ึน.. ผ่ึงอากาศและรอให้หมาดน�้าประมาณสัก 
๕ นาที ..สุดท้าย..ก็น�าไปซักน�้าเปล่าให้สะอาด เราก็
จะได้เส้ือผ้าสีด�าเพื่อใส่ในช่วงเวลาอันส�าคัญยิ่งน้ี 

หากกลัวผ้าสีจะตก..ใช้ได้ไม่นาน ก็ใช้การ
ย้อมทับกันสีตก..หลักการคือ ผ้า ๑ ขีด ต่อน�้า ๑ ลิตร 
น�้ายากันสีตกครึ่งช้อนโต๊ะ น�้าส้มสายชู (ใช้แทนกรด
น�้าส้ม ๑ ช้อนโต๊ะ) ท้ังหมดน้ีละลายในน�้าร้อนแช่ท้ิง
ไว้ ๒๐ นาที เอาตากได้เลย.. ไม่ต้องล้างน�้าอีก 
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ค�ำถำมที่พบบ่อย 
ตอบโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล วัดนาป่าพง

ตรัสแก่ท่านพระอานนท์ ผู ้เศร้าสลดใน
ข่าวการปรินิพพานของท่านพระสารีบุตร

[๗๓๕] คร้ังนั้น ท่านพระอานนท์กับสามเณร
จุนทะ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ ประทับ ถวาย
บังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง 
ครั้นแล้ว ท่านพระอานนท์ได้ กราบทูลว่า ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ สามเณรจุนทะรูปนี้ ได้บอกอย่างน้ีว่า 
ท่านพระสารบีตุร ปรนิพิพานแล้ว นีบ้าตรและจวีรของ
ท่าน ข้าแต่พระองค์ผู ้เจริญ กายของข้าพระองค์
ประหนึ่งจะ งอมงมไป แม้ทิศทั้งหลายก็ไม่ปรากฏแก่
ข้าพระองค์ แม้ธรรมก็ไม่แจ่มแจ้งแก่ข้าพระองค์ 
เพราะ ได้ฟังว่า ท่านพระสารีบุตรปรินิพพานแล้ว. 

[๗๓๖] พระผู ้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกร
อานนท์ สารีบุตรพาเอาศีลขันธ์ สมาธิขันธ์ ปัญญา
ขันธ ์  วิมุตติขันธ ์  หรือวิมุตติญาณทัสสนขันธ ์ 
ปรินิพพานไปด้วยหรือ? ท่านพระอานนท์กราบทูลว่า 
หามิได้ พระเจ้าข้า ท่านพระสารีบุตรมิได้พาศีลขันธ์ 
ปรนิพิพานไปด้วย ฯลฯ มไิด้พาวมิตุตญิาณทสัสนขนัธ์
ปรินิพพานไปด้วย ก็แต่ว่าท่านพระสารีบุตร เป็นผู้
กล่าวแสดงให้เห็นแจ้ง ให้สมาทาน ให้อาจหาญ ให้
รื่นเริง ไม่เกียจคร้านในการแสดง ธรรม อนุเคราะห์
เพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย ข้าพระองค์ทั้งหลายมาตาม
ระลึกถึง โอชะแห่งธรรม ธรรมสมบัติ  และการ
อนุเคราะห์ด้วยธรรมนั้น ของท่านพระสารีบุตร.

[๗๓๗] พ. ดูกรอานนท์ ข้อน้ัน เราได้บอกเธอ
ทั้งหลายไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่า จักต้องมีความจาก 
ความพลัดพราก ความเป็นอย่างอื่น จากของรักของ
ชอบใจทั้งสิ้น เพราะ ฉะนั้น จะพึงได้ในของรักของ
ชอบใจน้ีแต่ท่ีไหน? ส่ิงใดเกิดแล้ว มีแล้ว ปัจจัยปรุง
แต่งแล้ว มีความท�าลายเป็นธรรมดา การปรารถนาว่า 
ขอส่ิงน้ันอย่าท�าลายไปเลย ดังน้ี มิใช่ฐานะท่ีจะมีได้

[๗๓๘] ดูกรอานนท์ เปรียบเหมือนเมื่อต้นไม้
ใหญ่ มีแก่น ต้ังอยู่ ล�าต้นใดซึ่งใหญ่ กว่าล�าต้นนั้นพึง
ท�าลายลง ฉันใด เมื่อภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ ซึ่งมีแก่น 
ด�ารงอยู่ สารีบุตรปรินิพพาน แล้ว ฉันน้ันเหมือนกัน 
เพราะฉะนั้น จะพึงได้ในข้อนี้แต่ที่ไหน? สิ่งใดเกิดแล้ว 
มีแล้ว ปัจจัยปรุงแต่งแล้ว มีความท�าลายเป็นธรรมดา 
การปรารถนาว่า ขอส่ิงน้ันอย่าท�าลายไปเลยดังนี้ มิใช่
ฐานะที่จะมีได้ เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายจงมี
ตนเป็นเกาะ มีตนเป็นที่พึ่ง อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง คือ 
มีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นท่ีพึ่ง อย่ามีส่ิงอื่นเป็นท่ีพึ่ง
อยู่เถิด.

[๗๓๙] ดูกรอานนท์ ภิกษุมีตนเป็นเกาะ มีตน
เป็นที่พึ่ง ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง คือ มีธรรมเป็นเกาะ มี
ธรรมเป็นทีพ่ึง่ ไม่มสีิง่อืน่เป็นทีพ่ึง่อยูอ่ย่างไร? ภกิษใุน
ธรรมวินัยน้ี ย่อม พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความ
เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ ก�าจัดอภิชญาและโทมนัส
ในโลก เสีย ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ ... 
ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ ... ย่อมพิจารณาเห็น
ธรรม ในธรรมอยู ่มคีวามเพยีร มสัีมปชญัญะ มสีติ ก�า
จัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ดูกร อานนท์ ภิกษุ
มีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นที่พึ่ง ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง คือ 
มีธรรมเป็นเกาะ มีธรรม เป็นท่ีพึ่ง ไม่มีส่ิงอื่นเป็นท่ีพึ่ง 
อยู่อย่างน้ีแล.

พระไตรปิฎก ไทย (ฉบับหลวง) เล่มที่ ๑๙ 
สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรคหน้าที่ 
๑๘๐ ข้อที่ ๗๓๕ - ๗๓๙
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กองอ�ำนวยกำร
ผู้อ�ำนวยกำร		 	
 พล.ท.สิทธิพล  ชินส�ำรำญ
รองผู้อ�ำนวยกำร	
 พล.ต.ไพโรจน์  ทองมำเอง  
 พล.ต.สันต์ชัย เกิดสวัสดิ์
 พล.ต.สุขุม สุขศรี 
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร 
 พล.ต.วินัฐ  อินทรสุวรรณ  
 พล.ต.วัชระ สัตยวงศ์ทิพย์
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.วิชัยวัฒน์  ตุรงค์เรือง 
 พ.อ.ประมวล  จันทร์ศรี  
 พ.อ.อ�ำนวย  แย้มผกำ  
 พ.อ.เชิงชำย  กระตุฤกษ์  
 พ.อ.สุรชัย  รัศมีจิวำนนท์ 

 พ.อ.กิตติพงษ์  ระมำศ 

เลขำนุกำร	 
 พ.อ.ตรีบดินท์  จิตรีศรีอร่ำม 
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.อ.จรัล คุ้มสุภา
ช่ำงภำพ	
 จ.ส.อ.สุรัชชัย  พงษ์ปฏิเมศร์  
 จ.ส.อ.อำทิตย์  รัตนจงงำม

กองจัดกำร	  
ผู้จัดกำร 
 พ.อ.สมบัติ  พิมพี
ผู้พิมพ์และโฆษณำ  
 พล.ต.ธัชพล  ไม้รอด
เหรัญญิก	 	
  พ.อ.สุพัฒน์  สุขี
ผู้ช่วยเหรัญญิก  
 พ.ต.โชคชัย  ชิงชนะกุล  
ฝ่ำยจัดส่ง 
 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

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



พิธีสวนสนามเทิดเกียรติและอ�าลาชีวิตราชการทหาร
ของนายทหารช้ันนายพลที่เกษียณอายุราชการ และลาออกจากราชการก่อนครบเกษียณอายุราชการ 

โดยกองทัพบก ประจ�าปี ๒๕๕๙  
ในโอกาสนี้ พลเอก ปรีชา  จันทร์โอชา ปลัดกระทรวงกลาโหม พลเอก สมหมาย  เกาฏีระ

พลเอก ธีรชัย  นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมพิธี  
เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน พุทธศักราช  ๒๕๕๙   

พิธีสดุดี และเทิดเกียรติอดีตผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
พลเอก พอพล  มณีรินทร์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม 

และ พลเอก ชาญชัย  ยศสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิ พิเศษกองทัพบก
ณ ลานหน้ากองบัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า            

เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
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น้อมสำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณเป็นล้นพ้นอันห�ที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก

ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวนครนายก
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