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ความฝันอันสูงสุด
ท�ำนอง : พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ค�ำร้อง : ท่ำนผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนำค

ขอฝันใฝ่ ในฝันอันเหลือเชื่อ ขอสู้ศึก ทุกเมื่อ ไม่หวั่นไหว 

ขอทนทุกข์ รุกโรมโหมกำยใจ ขอฝ่ำฟัน ผองภัย ด้วยใจทะนง 

จะแน่วแน่แก้ไข ในสิ่งผิด จะรักชำติ จนชีวิต เป็นผุยผง 

จะยอมตำย หมำยให้ เกียรติด�ำรง จะปิดทอง หลังองค์ พระปฏิมำ 

ไม่ท้อถอย คอยสร้ำง สิ่งที่ควร ไม่เรรวน พะว้ำพะวัง คิดกังขำ 

ไม่เคืองแค้น น้อยใจ ในโชคชะตำ ไม่เสียดำย ชีวำ ถ้ำสิ้นไป 

นี่คือ ปณิธำน ที่หำญมุ่ง หมำยผดุง ยุติธรรม อันสดใส 

ถึงทนทุกข์ ทรมำน นำนเท่ำใด ยังมั่นใจ รักชำติ องอำจครัน 

โลกมนุษย์ ย่อมจะดี กว่ำนี้แน่ เพรำะมีผู้ ไม่ยอมแพ้ แม้ถูกหยัน 

ยังคงหยัด สู้ไป ใฝ่ประจัญ ยอมอำสัญ ก็เพรำะปอง เทิดผองไทย

 เพลงพระรำชนิพนธ์ล�ำดับที่ ๔๓ ทรงพระรำชนิพนธ์ใน พ.ศ. ๒๕๑๔ ท่ำนผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนำค เล่ำไว้ในหนังสือ “ภิรมย์
รัตน์” ว่ำ เมื่อตำมเสด็จฯไปอยู่ที่พระต�ำหนักภูพิงครำชนิเวศน์ พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้รับพระรำชเสำวนีย์จำกสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรม
รำชินีนำถ ให้เขียนบทกลอนแสดงควำมนิยมส่งเสริมคนดีให้มีก�ำลังใจท�ำงำนเพื่ออุดมคติเพื่อประเทศชำติ “ข้ำพเจ้ำค่อย ๆ คิดหำ
ค�ำ กลั่นกรองให้ตรงกับควำมหมำยเท่ำที่จะสำมำรถ แล้วทูลเกล้ำฯ ถวำยทอดพระเนตร ทรงพระกรุณำติชม จนผลสุดท้ำยออกมำ
เป็นกลอน ๕ บท ควำมบันดำลใจในเรื่องนี้มีที่มำจำกกำรสังเกตของข้ำพเจ้ำ ได้รู้เห็นพระรำชอัธยำศัย พระรำชจริยวัตร ที่พระบำท
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงประพฤติปฏิบัติอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่เสื่อมคลำย”
 สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ โปรดให้พิมพ์บทกลอนนี้ลงในกระดำษกำร์ดแผ่นเล็ก ๆ พระรำชทำน ข้ำรำชกำร 
ทหำร ต�ำรวจ พลเรือน และผู้ท�ำงำนเพื่อประเทศชำติ เตือนสติมิให้ท้อถอยในกำรท�ำควำมดี เพรำะ บ้ำนเมืองขณะนั้นยุ่งอลเวง 
น่ำเป็นห่วงอนำคตของประเทศชำติ ต่อมำ สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถได้กรำบบังคมทูลพระกรุณำขอให้พระบำท
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงใส่ท�ำนองเพลงในค�ำกลอน “ควำมฝันอันสูงสุด” ดังที่เป็นเพลงพระรำชนิพนธ์รู้จักกันแพร่หลำยทุกวันนี้

ที่มำ:  https://web.ku.ac.th/king72/2530/hight_dream.html
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พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงเป็นประธาน 

ในงานร�าลึกวันเสด็จฯทรงเปิดโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม ครบรอบ ๑๐๗ ปี   
ณ  หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
เม่ือวันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙  

  พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    
เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงเป็นประธานการแข่งขันเดิน - วิ่ง

“เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ๕๙”  ครั้งท่ี ๒๒  ณ ลานหน้ากองบัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 เมื่อวันอาทิตย์ท่ี  ๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
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3เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๙  

พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
(พ.ศ. ๒๔๘๙-๒๕๕๙) พระราชทานแก่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

      พล.ต.ศ.ดร.ศรศักร ชูสวัสดิ์*
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4 เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๙  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ ไปพระราชทานกระบ่ีและประกาศนียบัตรแก่
นักเรียนนายร้อย ซ่ึงสำาเร็จการศึกษาออกรับราชการ  ณ สนาม รร.จปร., ๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗
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5เสนาศึกษา  เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๙  

 	 ๑	พระปรมาภิไธยจารึกในพระสุพรรณบัฏเมื่อทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 วันที่	 ๕	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๙๓	
(วันพระราชสมภพ	๕	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๗๐	วันสวรรคต	๑๓	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙).
	 	*	ท่ีปรกึษาทางดา้นวชิาการ	สว่นการศกึษา	รร.จปร.	และอาจารยพ์เิศษกองวชิาประวตัศิาสตร	์สกศ.	รร.จปร.	ขอขอบพระคณุ
พลตรี	 สันต์ชัย	 เกิดสวัสดิ์	 รองผู้บัญชาการ	 รร.จปร.	 กรุณาอนุเคราะห์พระบรมฉายาลักษณ์	 (พระราชทานธงชัยเฉลิมพล)	และ
หนังสือบางรายการ,	พลตรี	ธัชพล	ไม้รอด	บรรณาธิการนิตยสาร	“เสนาศึกษา”	(จปร.	๒๔-นตท.	๑๓),	พันเอกหญิง	วันดี	ปาลกะวงศ์	
ณ	อยุธยา	อดีตอาจารย์	ส่วนการศึกษา	รร.จปร.	และนักเขียนประจำานิตยสารเสนาศึกษา	และพันเอกจิระ	 เหล่าจิรอังกูร	ผู้อำานวย
การกองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	ส่วนการศึกษา	 รร.จปร.	 (จปร.	๓๕-นตท.	๒๔)	 ผู้ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ	 รร.จปร.	 เดิม	
(ถนนราชดำาเนินนอก)	 เป็นแนวทางในการค้นคว้าข้อมูลรายละเอียดและหลักฐานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง	 ๆ	 รวมถึงพันเอก																	
ศรทศัย	์เกดิชนะ	หวัหนา้แผนกหอสมดุและพพิธิภณัฑ	์รร.จปร.	และเจา้หนา้ทีห่อสมดุ	รร.จปร.	ตลอดจนเจา้หนา้ทีห่อ้งสมดุ	โรงเรยีน
เตรยีมทหาร	ซึง่ช่วยคน้หาและอนเุคราะหข์อ้มลูบางรายการ	เวบ็ไซตห์ลกัซ่ึงให้ขอ้มลูสำาคญัและเปน็ประโยชนม์ากในการคน้ควา้คอื	
สำานักราชเลขาธิการ	www.ohm.go.th

ตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติ
กว่า	๗๐	ปี	(พ.ศ.	๒๔๘๙-๒๔๕๙)	พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มหิตลาธิเบศรา

มาธบิด	ีจกัรนีฤบดนิทร	สยามมนิทราธริาช	บรมนาถ

บพิตร๑	 ในหลวงรัชกาลท่ี	 ๙	 ทรงประกอบพระ										

ราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อประโยชน์สุขของปวง			

ประชาอาณาราษฎร์ทั่วทุกด้านทั่วประเทศ	ดังเป็นที่

ประจักษ์และต่างสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณกัน

โดยทั่วไป	 แต่เรื่องสำาคัญเรื่องหนึ่งที่ยังไม่เป็นที่รับ

ทราบกันในวงกว้างคือ	 พระมหากรุณาธิคุณที่

พระราชทานแก่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	

พระมหากรณุาธคิณุทีพ่ระองค์ทรงพระกรณุา

โปรดเกล้าฯ	พระราชทานแก่	 รร.จปร.	 เริ่มขึ้นต้ังแต่

พระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์ในวันที่	 ๙	 มิถุนายน	
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6 เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๙  

พ.ศ.	๒๔๘๙		ทั้งนี้ระหว่างที่พระองค์เสด็จฯ	กลับไป

ทรงศึกษา	 (พ.ศ.	 ๒๔๘๙-๒๔๙๔)	 ท่ีประเทศสวิต

เซอร์แลนด์	ผูส้ำาเรจ็ราชการแทนพระองค์ได้ประกอบ

พระราชกรณียกิจต่าง	ๆ	ในพระปรมาภิไธย	ยกเว้น

ระหว่างที่พระองค์เสด็จฯ	 กลับเป็นการชั่วคราวใน	

พ.ศ.	๒๔๙๓	(มีนาคม-มิถุนายน)	เพื่อทรงประกอบ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่	 ๕	พฤษภาคม๒	

ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเก่ียวข้องกับ	

รร.จปร.	ด้วยพระองค์เองเป็นครั้งแรกคือ	การเสด็จฯ	

ไปทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานกระบี่แก่

นักเรียนนายร ้อยผู ้สำาเร็จการศึกษา	 วันท่ี	 ๑๑	

พฤษภาคม	 ก่อนท่ีจะเสด็จฯ	 กลับไปประทับรักษา

พระสุขภาพที่สวิตเซอร์แลนด์ในเดือนถัดมาตามคำา

กราบบังคมทูลของแพทย์ประจำาพระองค์๓		พระองค์

เสด็จฯ	กลับประเทศไทยอีกครั้งในวันที่	๒	ธันวาคม	

พ.ศ.	๒๔๙๔	

การเสด็จฯ	 กลับประเทศไทยครั้งหลังใน	

เดือนธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๔	 น้ี	พระองค์ได้ประทับ

เป็นการถาวรและทรงประกอบพระราชกรณียกิจ

นานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนไทยจน		

สิ้นรัชกาล	 	 รวมถึงพระราชกรณียกิจต่าง	 ๆ	 ที่

เกี่ยวข้องกับ	 รร.จปร.	 ซึ่งแสดงถึงการใส่พระราช

หฤทัยต่อความเป็นมาและความเป็นไปของ	รร.จปร.	

ตลอดทั้งต่อขวัญและกำาลังใจของข้าราชการและ

นักเรียนนายร้อย	 	 เช่น	 พิธีพระราชทานกระบี่แก่

นกัเรยีนนายร้อยผูส้ำาเร็จการศกึษา	ซึง่พระองค์มพีระ

มหากรุณาธิคุณเสด็จฯ	 ไปทรงเป็นประธานในพิธี

เกือบตลอดรัชกาล	การตราพระราชบัญญัติกำาหนด

วิทยฐานะผู้สำาเร็จวิชาการทหาร	พ.ศ.	๒๔๙๗	ซึ่ง

ทำาให้ผู ้สำาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยมี

วิทยฐานะเท ่าเทียมกับผู ้สำาเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัย	 	 การเสด็จฯ	 ไปเป็นทรงเป็นประธาน

ในพิธีสำาคัญต่าง	ๆ	ของ	รร.จปร.	ในวันครบรอบ	๘๐	

ปี,	๙๔	ปี,	๙๙	ปี	และ	๑๐๐	ปีของวันคล้ายวันพระ

บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๕	

(ครองราชย์	 พ.ศ.	 ๒๔๑๑-๒๔๕๓)	 พระราชทาน

กำาเนิด	 รร.จปร.	 ซึ่งตรงกับวันที่	 ๕	 สิงหาคม	 การ

เสด็จฯ	 ไปทรงรับพระราชอาคันตุกะท่ีเสด็จฯ	 ไป

เยือน	รร.จปร.	หลายครั้ง	ซึ่งเป็นโอกาสให้พระองค์

ได้ทอดพระเนตรกิจกรรมและทรงทราบการดำาเนิน

งานของ	 รร.จปร.	 และที่สำาคัญยิ่งซึ่งจะมีผลต่อ

พัฒนาการของ	 รร.จปร.	 มาถึงปัจจุบันก็คือ	 พระ

ราชดำาริ เกี่ยวกับการเลือกสถานที่ตั้ งใหม ่ของ	

รร.จปร.	 ในปลายปี	 พ.ศ.	 ๒๕๒๓	 สายพระเนตร		

ยาวไกลและพระราชวินิจฉัยด้านยุทธศาสตร์ความ

มั่นคง	 คือ	 ที่มาของการย้าย	 รร.จปร.	 จากถนน

ราชดำาเนินนอก	 กรุงเทพฯ	 ไปยังบริเวณเขาชะโงก	

จังหวัดนครนายก	 สถานที่ตั้งในปัจจุบัน	 (พ.ศ.	

๒๕๒๙-ปัจจุบัน)	ด้วยทรงเห็นว่ามีชัยภูมิเหมาะเป็น

ที่ตั้งสถานศึกษาทางทหารและการสร้างโรงเรียน			

ขึ้นที่นั่นเป็นประโยชน์ด้านยุทธศาสตร์ด้วย	

พระราชกรณียกิจต่าง	ๆ	ของในหลวงรัชกาล

ที่	๙	ซึ่งเกี่ยวข้องกับ	รร.จปร.	ตลอดรัชกาลนั้น	ด้าน

หนึง่แสดงถงึพระมหากรณุาธิคุณหาทีส่ดุมไิด้		ซึง่ไม่

ได้ส่งผลเฉพาะ	รร.จปร.เท่านั้น	แต่ส่งผลถึงประเทศ

ชาติโดยรวม		อีกด้านหนึ่ง	แสดงให้เห็นว่า	พระองค์

   
 	 ๒	หนึง่สปัดาหก่์อนหนา้	(๒๘	เมษายน	๒๔๙๓)	ทรงประกอบพระราชพธิรีาชาภเิษกสมรสกบั	ม.ร.ว.สริกิติิ	์กติยิากร	แลว้โปรด
เกล้าฯ	สถาปนาพระอัครมเหสีขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์	 ต่อมาในวันที	่๕	พฤษภาคม	หลังจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว	
โปรดเกล้าฯ	สถาปนาเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชิน	ีต่อมาในวันที	่๕	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๙	โปรดเกล้าฯ	 เฉลิมพระ
อภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ.

  ๓ เทิดพระเกียรติจอมทัพไทย	(กรุงเทพฯ:	สำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม,	๒๕๔๖),	หน้า	๓๗๗.
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ทรงเป็นแรงขับเคลื่อนสำาคัญที่อยู ่เบื้องหลังการ

พัฒนาการจัดการศึกษาทางทหารของไทย	 โดย

เฉพาะ	 รร.จปร.	ประมวลพระราชกรณียกิจต่อไปนี้

เป็นหลักฐานยืนยันพระมหากรุณาธิคุณเหล่านั้	นได้

อย่างดี

 ๑. พระราชทานนาม “โรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้า” และตราประจำา รร.จปร. ใน

พระปรมาภิไธย

	รร.จปร.	มปีระวตัย้ิอนกลบัไปเมือ่คร้ังรชักาล

ที่	 ๕	ทรงเริ่มปฏิรูปการทหารอย่างจริงจังในวันที่	 ๘	

เมษายน	พ.ศ.	๒๔๓๐		โปรดเกล้าฯ	ให้ตั้งโรงเรียน

สำาหรับผลิตนายทหารออกรับราชการ	 เมื่อแรก

สถาปนา	เรียกชื่อโรงเรียนนายร้อยทหารบกว่า	“คะ

เด็ตสกูล”	บ้างก็ว่า	“โรงเรียนสอนวิชาการทหาร”	ต่อ

มาเรียกชื่อตามข้อบังคับของโรงเรียน	พ.ศ.	๒๔๓๐	

ว่า	“โรงเรยีนทหารสราญรมย์”	๕	ปีต่อมา	เมือ่อาคาร

เรียนถาวรสร้างเสร็จแล้ว	 (ปัจจุบันคืออาคารกรม

แผนทีท่หาร)	รชักาลท่ี	๕	เสดจ็ฯ	ไปทรงเปิดโรงเรยีน

ด้วยการ	 “ทรงไขกุญแจเป็นฤกษ์เปิดโรงเรียนนาย

ร้อยทหารบก”	ในวันที่	๒๔	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๓๕๔	

การเปลีย่นชือ่โรงเรยีนมขีึน้อกีหลายครัง้ตาม

การปรับปรุงหลักสูตรและการจัดหน่วยหรือองค์กร

ของกองทัพบก	 เช่น	 โรงเรียนสอนวิชาการทหารบก	

(พ.ศ.	 ๒๔๔๐)	 โรงเรียนทหารบก	 (พ.ศ.	 ๒๔๔๑)	

โรงเรียนนายร้อยทหารบก	(พ.ศ.	๒๔๔๖)		โรงเรียน

ทหารบก	(พ.ศ.	๒๔๕๐)	ซึง่มฐีานะเป็นกรมทำาหน้าที่

บังคับบัญชาโรงเรียนนายร้อยชั้นปฐมและโรงเรียน

นายร้อยช้ันมัธยม	และโปรดเกล้าฯ	ให้โรงเรียนแห่ง

ใหม่ริมถนนราชดำาเนินนอกเป็นที่ตั้งของโรงเรียน

นายร้อยชั้นมัธยม	พระองค์เสด็จฯ	 ไปทรงประกอบ

พระราชพิธีเปิดโรงเรียนแห่งน้ีในวันที่	๒๖	ธันวาคม	

พ.ศ.	 ๒๔๕๒๕	ในภายหลังเนื่องจากประเทศชาติ

ประสบปัญหาเศรษฐกิจ	พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ	

เกล้าเจ้าอยู่หัว	 (ครองราชย์	 พ.ศ.	๒๔๕๓-๒๔๖๘)	

จึงโปรดเกล้าฯ	 ให้ยุบรวมโรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม

และโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยมเป็นโรงเรียนเดียวกัน	

เลิกหลักสูตรชั้นปฐมและชั้นมัธยม	 และเรียนที่

โรงเรยีนนายร้อยถนนราชดำาเนนินอกแห่งเดยีว	และ

เรียกชื่อโรงเรียนว่า		โรงเรียนนายร้อยทหารบก๖	

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง	 พ.ศ.	

๒๔๗๕	 และระหว่างสงครามโลกคร้ังที่	 ๒	 (พ.ศ.	

๒๔๘๒-๒๔๘๘)	มีการปรับปรุงการศึกษาทางทหาร

หลายครัง้	เช่น	การจดัตัง้โรงเรยีนเทคนคิทหารบกใน	

พ.ศ.	 ๒๔๗๗	 แยกต่างหากจากโรงเรียนนายร้อย

ทหารบก	แต่ขึ้นสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบกด้วย

กันทั้งคู ่	 หลังสงครามโลกครั้งที่	 ๒	 ยุติลง	 มีการ

ปรับปรุงการศึกษาทางทหารอีกครั้ง	 มีการรวม

โรงเรียนเทคนิคทหารบกและโรงเรียนนายร้อยทหาร

บกเป็นโรงเรียนเดียวเมื่อวันที่	 ๑	 มกราคม	 พ.ศ.	

๒๔๘๙	ภายใต้ชื่อ	โรงเรียนนายร้อยทหารบก	

ในเวลาต่อมา	 โรงเรียนนายร้อยทหารบกได้

ขอพระราชทานพระราชานุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียน

เป็น	 “โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า”	 และได้มี

พระบรมราชโองการในพระปรมาภิไธยสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	ขนานนามโรงเรียน

นายร ้อยทหารบกว ่า	 “โรงเรียนนายร ้อยพระ

จุลจอมเกล้า”	 เมื่อวันที่	 ๑	 มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๑	

เพื่อเป ็นอนุสรณ์และเฉลิมพระเกียรติในพระ

	 	๔	กำาหนดการเสด็จพระราชดำาเนินศาลายุทธนาธิการ,”	ยุทธะโกษ,	๑,	๑	 (๒๘	กันยายน	ร.ศ.๑๑๑):	๖;	ยุทธะโกษ,	๑,	๙	 (๑๖	
พฤศจิกายน	ร.ศ.๑๑๑):	๖๙-๗๐;	ยุทธะโกษ,	๑,	๑๐	(๒๓	พฤศจิกายน	ร.ศ.๑๑๑):	๗๗-๗๘;	ยุทธะโกษ,	๑,	๑๑	(๓๐	พฤศจิกายน	ร.ศ.
๑๑๑):	๘๕-๘๖;	ยุทธะโกษ,	๑,	๑๒	(๗	ธันวาคม	ร.ศ.	๑๑๑):	๙๓-๙๔	และ	ยุทธะโกษ,	๑,	๑๓	(๑๔	ธันวาคม	ร.ศ.	๑๑๑):	๑๐๒-๑๐๓.	
	 	๕	พ.ศ.	๒๔๕๘-๒๔๖๘	มีการสลับสถานที่เรียนเนื่องจากโรงเรียนนายร้อยชั้นปฐมมีนักเรียนนายร้อยมากทำาให้โรงเรียนที่หลัง
พระราชวังสราญรมย์คับแคบ
	 	๖	ตำานานโรงเรียนนายร้อยและกรมยุทธศึกษาทหารบก, หน้า	๑๑๘-๑๑๙.
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มหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่	 ๕	 พระผู้ก่อกำาเนิด

โรงเรียนนายร้อย๗

ในปีเดียวกัน	 (พ.ศ.	 ๒๔๙๑)	 เริ่มปรับปรุง

หลักสูตรโรงเรียนนายร้อยทหารบกตามแนวทาง

หลักสูตรของโรงเรียนนายทหารบกเวสต์พอยต์ของ

สหรัฐอเมริกา	 (West	Point)	แต่ดัดแปลงให้เหมาะ

สมกับสภาพและสถานะเศรษฐกิจของประเทศ			

ไทย	กระนั้นก็ดีมักเรียกกันสั้น	ๆ	ว่า	“หลักสูตรเวสต์

ปอยนท์”๘	 หลักสูตรใหม่นี้เริ่มใช้ใน	พ.ศ.	 ๒๔๙๒	

เป็นหลักสูตร	๕	ปี	นักเรียนนายร้อยหลักสูตรใหม่รุ่น

แรกมีจำานวน	๒๖	นาย	สำาเร็จการศึกษา	๒๔	นาย	

และเข้ารับพระราชทานกระบี่และประกาศนียบัตร

ในวันที่	 ๓	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	๒๔๙๗	พ.ศ.	๒๔๙๒	

เป็นปีสุดท้ายของการหลักสูตรเดิม	๓	ปีด้วย	

ระหว่างน้ัน	 วันท่ี	 ๗	 มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๓	

โปรดเกล้าฯ	พระราชทานตราแผ่นดินหรือตราอาร์ม	

สำาหรับเป็นตราประจำา	 รร.จปร.	 และกฎกระทรวง

กลาโหมได้ให้ใช้เป็นเครื่องหมายเหล่าและสังกัด

ของนักเรียนนายร้อย	 ตราแผ่นดินหรือตราอาร์มนี้

เป็นพระราชลัญจกรประจำาแผ่นดินในรัชกาลท่ี	 ๕	

สำาหรบัประทบักำากบัเอกสารสำาคญั	ชือ่โรงเรยีนนาย

ร้อยพระจลุจอมเกล้าและตราอาร์มยงัใช้ต่อมาจนถงึ

ปัจจุบัน

๒. พระราชทานกระบี่แก่ผู ้สำาเร็จการ

ศึกษาจาก รร.จปร.

พิธีพระราชทานกระบี่แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา

จาก	 รร.จปร.	 ในสมัยรัชกาลที่	 ๙	 มีขึ้นคร้ังแรกใน	

พ.ศ.	๒๔๙๑	แต่เป็นพิธีในพระปรมาภิไธย	ประธาน

คณะผู ้สำาเร็จราชการแทนพระองค์ทรงทำาหน้าที่	

ยกเว้นขณะที่พระองค์เสด็จฯ	 กลับมาประเทศไทย

ชั่วคราวใน	พ.ศ.	๒๔๙๓	 เพื่อทรงประกอบพระราช

พิธีพระบรมราชาภิเษกในวันที่ 	 ๕	 พฤษภาคม	

พระบรมราชโองการในพระปรมาภิไธย

ขนานนาม “โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า” 

๑ มกราคม ๒๔๙๑

ตราแผ่นดินซี่งพระราชทานเป็นตราประจำา รร.จปร.  

และเครื่องหมายเหล่าของนักเรียนนายร้อย รร.จปร.

  ๗	“พระบรมราชโองการในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	คณะอภิรัฐมนตรีในหน้าที่คณะผู้สำาเร็จราชการ
แทนพระองค	์(ขอขนานนามโรงเรยีนนายรอ้ยทหารบกในกระทรวงกลาโหมวา่	“โรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้”),”	ราชกจิจานเุบกษา, 
๖๔,	๑๐ก	(๑๗	กุมภาพันธ์	๒๔๙๑):	๑๘๙. 
	 	 ๘		“กระแสข่าวจาก	รร.จปร.:	ชมเชย,”	เสนาศึกษา,	๓๕,	๓	(ธันวาคม	๒๕	๑๑-มกราคม	๒๕	๑๒):	๑๐๘.
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พระองค์ได้มีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จฯ	 ไปทรง		

เป็นประธานในพิธีพระราชทานกระบี่และประกาศ	

นียบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา	ณ	พลับพลาที่ประทับ	

หน้าอาคารบัญชาการ	 รร.จปร.๙	 ในวันที่ 	 ๑๑	

พฤษภาคม	 หรือหลังจากพระราชพิธีบรมราชา		

ภิเษกได้	๖	วัน๑๐

หลังจากพระองค์เสด็จฯ	 กลับมาประเทศไทย

เป็นการถาวรต้ังแต่ต้นเดือนธันวาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๙๔	

แล้ว	ได้เสด็จฯ	ไปทรงเป็นประธานในพิธีพระราช	ทาน

กระบี่แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหาร	๓	

เหล่าทัพ	และโรงเรียนนายร้อยตำารวจเกือบทุกปี	และ

ในพธิทีกุครัง้	นอกจากพระราชทานกระบีแ่ล้ว	ยงัมพีระ

มหากรุณาธิคุณพระราชทานปริญญาบัตรหรือ

ประกาศนียบัตรด้วย	

ในระยะแรกของการจัดพิธีพระราชทานกระบ่ี

นั้น	 	 รร.จปร.	 (กองทัพบก)	 และโรงเรียนนายเรือ	

(กองทัพเรือ)	แยกกันจัด	เช่นเดียวกับโรงเรียนนายร้อย

ตำารวจ	 (กรมตำารวจหรือสำานักงานตำารวจแห่งชาติใน

ปัจจุบัน)	 จนกระทั่งนักเรียนนายเรืออากาศ	 โรงเรียน

นายเรืออากาศ	(กองทัพอากาศ)๑๑		รุ่นท่ี	๑	สำาเร็จการ

ศึกษาในปีการศึกษา	๒๕๐๐		โรงเรียนนายทหาร	๓	

เหล่าทัพจึงจัดพิธีพระราชทานกระบ่ีร่วมกันเป็นคร้ัง

แรกในวันที่		๑๑	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๐๑๑๒	พิธีจัด

ขึ้นที่ศาลาว่าการกลาโหม	 กระทรวงกลาโหม	หลัง

จากนั้นได้ร่วมกันจัดพิธีเกือบทุกครั้ง๑๓	 ต่อมามีผู ้

สำาเรจ็การศกึษาจากโรงเรยีนแผนที	่(กองบญัชาการ

ทหารสูงสุด)	ร่วมด้วย๑๔ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จฯ ไปพระราชทานกระบี่และประกาศนียบัตร 

ณ สนาม รร.จปร.๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗
(ผู้สำาเร็จการศึกษาเป็น นนร. หลักสูตรเวสต์พอยต์      

รุ่นแรกหรือ จปร. ๑ จำานวน ๒๔ นาย) 

	 	 ๙		ในเวลานั้น	ยังเป็นกองอำานวยการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	ปัจจุบันคือ	อาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบก
	 	๑๐	พระองค์เสด็จฯ	ทรงเป็นประธานในพิธีของโรงเรียนนายร้อยตำารวจครั้งแรก	วันที่	 ๑๙	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๙๓	และ
โรงเรียนนายเรือ	 วันที่	 ๒๗	พฤษภาคม	 ปีเดียวกัน	 ในเวลานั้น	 ยังไม่ได้จัดตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศ	หรือโรงเรียนนายเรืออากาศ																		
นวมินทกษัตราธิราชในปัจจุบัน	(ก่อตั้ง	พ.ศ.	๒๔๙๖)
 	 ๑๑	โรงเรยีนนายเรอือากาศกอ่ตัง้ใน	พ.ศ.	๒๔๙๖	ตอ่มาในโอกาสครบ	๖๐	ปแีหง่การสถาปนาใน	พ.ศ.	๒๕๕๖	พระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	พระราชทานนามใหม่ว่า	 โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตราธิราช	
เมื่อวันที	่๒๘	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๕๖
  ๑๒	ปีแรกที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จฯ	พระราชทานกระบี่แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้าใน	พ.ศ.	๒๔๙๓	นั้น	พิธีจัดขึ้นที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	ถนนราชดำาเนินนอก	หลังจากนั้นมีการ
เปลีย่นแปลงสถานทีจ่ดัตามความเหมาะสม	โดยเฉพาะหลงัจากมกีารจดัพธิรีว่มกบัโรงเรยีนนายรอ้ยเหลา่ทพัอืน่	สถานทีจ่ดัแตล่ะครัง้
จงึตา่งกนั	เชน่	ศาลาวา่การกลาโหม	กระทรวงกลาโหม,	อาคารใหม	่สวนอมัพร	พระราชวงัดสุติ,	ศาลาดสุดิาลยั	พระตำาหนกัจติรลดา
รโหฐาน,	สโมสรกองทพับก	(เดมิตัง้อยู่ถนนศรอียุธยา),	อาคารอเนกประสงค	์วงัไกลกงัวล	อำาเภอหัวหิน	จังหวดัประจวบครีขีนัธ์	และ
ห้องประชุม	ชั้น	๑๔	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลศิริราช
  ๑๓	มีบางปีที่โรงเรียนนายเรือและโรงเรียนนายเรืออากาศร่วมกันจัดพิธีคือ	พ.ศ.	๒๕๑๓	(๑๘	กุมภาพันธ์)	และ	พ.ศ.	๒๕๑๔	
(๑๘	กุมภาพันธ์)	ส่วนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดต่างหาก	(๑๐	กันยายน	๒๕๑๓	และ	๙	กันยายน	๒๕๑๔)
	 	๑๔	กองบัญชาการทหารสงูสดุ	คอื	กองบัญชาการกองทัพไทยในปจัจบุนั	ตามพระราชบญัญตักิำาหนดวทิยฐานะผูส้ำาเรจ็วชิาการ
ทหาร	(ฉบับที่	๓	พ.ศ.	๒๕๑๓)	กำาหนดให้ผู้สำาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแผนที	่กรมแผนที่ทหาร	กองบัญชาการทหารสูงสุด	ได้รับ
ปริญญาเช่นเดียวกับโรงเรียนนายร้อยเหล่าทัพอื่น	
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ในภายหลังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 พระ	

ราชทานกระบี่แก่นักเรียนนายร้อยรับทุนกองทัพบก

ซึ่งสำาเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย	 นักเรียนนายร้อยรับทุนที่สำาเร็จการ

ศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารในต่าง

ประเทศ	 และนัก เรียนแพทย ์ทหารวิทยาลัย

แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า	ส่วนโรงเรียนนายร้อย

ตำารวจทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้จัดพิธีแยก		

ต่างหากมาตั้งแต่ต้น	 ยกเว้นตอนปลายรัชกาลม	ี	

การเปลี่ยนแปลง	 ๓	 ครั้ง๑๕	 การที่จะโปรดเกล้าฯ	

พระราชทานกระบี่หรือปริญญาบัตรหรือไม่นั้นเป็น

พระราชวินิจฉัย	 ดังกรณีของผู ้สำาเร็จการศึกษา					

จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า	 ซ่ึงเป็น

สถาบันสมทบของคณะแพทยศาสตร ์ศิ ริ ราช

พยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล	จึงไม่มีสิทธิ์ได้เข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์	 เมื่อความ

ทราบถงึในหลวงรชักาลที	่๙	จากการกราบบงัคมทลู

ของพลตรีประวิชช์	 ตันประเสริฐ	 นายแพทย์ถวาย

การรกัษาพระอาการประชวรใน	พ.ศ.	๒๕๒๕	จงึทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ	พระราชทานพระบรมราชานุ

ญาตเป็นกรณีพเิศษ๑๖		ดังนัน้	การพระราชทานกระบ่ี

และปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรจึงเป็นพระ

มหากรุณาธิคุณโดยแท้

การได้รับพระราชทานปริญญาบัตรหรือ

ประกาศนียบัตรขึ้นกับหลักสูตรการศึกษา	 ก่อน

หน้าทีจ่ะมพีระราชบญัญตักิำาหนดวทิยฐานะผูส้ำาเรจ็

วิชาการทหาร	พ.ศ.	๒๔๙๗	ผู้สำาเร็จการศึกษาจาก	

รร.จปร.ได้รบัพระราชทานประกาศนยีบตัร		หลงัจาก

มีพระราชบัญญัติฯ	 แล้ว	 จึงได้รับพระราชทาน

ปริญญาบัตร	 กระนั้นก็ดี	 บางห้วงเวลา	นอกเหนือ

จากหลักสูตรปกติ		รร.จปร.	เปิดหลักสูตรพิเศษ	เพื่อ

เร่งรัดผลิตนายทหารออกไปรับราชการให้มากขึ้นใน

ภาวะไม่ปกติ	เช่น	สงครามเวียดนาม	(พ.ศ.	๒๕๐๘-

๒๕๑๘)	 มีนักเรียนนายร้อยหลักสูตร	 ๓	 ปี	 และ

นักเรียนนายร้อยหลักสูตรพิเศษ	๑	 ปี	 ๓	 เดือนผู้

สำาเร็จการเหล่านี้ได้รับประกาศนียบัตร	ในห้วงเวลา

นี้มีผู้สำาเร็จการศึกษาออกไปรับราชการมาก	จึงพบ

ว่า	ปี	พ.ศ.	๒๕๑๕	เสด็จฯ	ไปทรงเป็นประธานในพิธี

พระราชทานกระบ่ีถึง	๓	ครั้งด้วยกัน๑๗

ระหว่าง	 พ.ศ.	 ๒๔๙๓-๒๕๕๔	 ในหลวง		

รัชกาลที่ 	 ๙	 เสด็จฯ	 ไปทรงเป็นประธานในพิธี

พระราชทานกระบี่เกือบทุกครั้งทุกปี	 ยกเว้นบางปี			

มีพระราชกรณียกิจจำาเป็นอื่นหรือทรงพระประชวร		

ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้พระบรมราชวงศ์

เสด็จฯ	แทนพระองค์	เช่น	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ	

ตลอด ๗ ทศวรรษแห่งการครองราชย์ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ ไป

พระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร
แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหาร ๓ เหล่าทัพ

ซึ่งส่วนใหญ่จัดพิธีร่วมกันไม่น้อยกว่า ๖๐ ครั้ง

	 	 ๑๕	โรงเรียนนายร้อยตำารวจจัดพิธีพระราชทานกระบี่ร่วมกับโรงเรียนนายทหารสามเหล่าทัพรวม	๔	โรงเรียนใน	พ.ศ.	๒๕๕๔	
และจัดร่วมกับ	รร.จปร.	ใน	พ.ศ.	๒๕๕๕	และ	พ.ศ.	๒๕๕๖
	 	๑๖	 พลตรีประวิชช์	 ตันประเสริฐ,	 “ประสบการณ์ในการเป็นแพทย์ตามเสด็จฯ”	 ใน	๒๕ ปี วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า (กรุงเทพฯ:	วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า,	๒๕๔๓),	หน้า ๒๗.
	 	 ๑๗	เนื่องจากมีทั้งผู้สำาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรปกติรับปริญญา	 (มีพิธ	ี๑๘	กุมภาพันธ	์พ.ศ.	๒๕๑๕)	และหลักสูตรพิเศษ	
รับประกาศนียบัตร	(มีพิธี	๖	พฤษภาคม	และ	๕	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๑๕)	
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ษา   เสนาศึกษา      เสนาศึกษ
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พระบรมราชินีนาถ	 (๒๗	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๑๘	ณ	

ศาลาว่าการกลาโหม)	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	

สยามบรมราชกุมารี	 (๕	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๓๘	ณ	

อาคารใหม่	สวนอัมพร)	และสมเด็จพระบรมโอรสา	

ธริาช	เจ้าฟ้ามหาวชริาลงกรณฯ	สยามมกุฎราชกมุาร	

(๒๙	มกราคม	พ.ศ.	 ๒๕๓๙	ณ	อาคารใหม่	 สวน

อัมพร)	

การเสด็จฯ	 ไปทรงเป็นประธานในพิธีพระ	

ราชทานกระบี่ครั้งสุดท้ายมีขึ้นในวันท่ี	๑๗	มกราคม	

พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ขณะประทับรักษาพระองค์ที่โรง

พยาบาลศิริราช	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ผู ้

แทนผู้สำาเร็จการศึกษาปีการศึกษา	 ๒๕๕๑	 และ	

๒๕๕๒	 จากโรงเรียนนายทหาร	 ๓	 เหล่าทัพและ

โรงเรียนนายร้อยตำารวจเข้ารับพระราชทานกระบี่

จากพระหตัถ์	พธิคีรัง้นีม้คีวามหมายยิง่ในประวตักิาร

รับพระราชทานกระบี่	 เพราะเป็นครั้งแรกท่ีโรงเรียน

นายทหาร	๔	 โรงเรียนร่วมกันจัดพิธี	 และเป็นครั้ง

สุดท้ายที่ในหลวงรัชกาลที่	 ๙	 เสด็จฯ	 ไปทรงเป็น

ประธานในพิธีด้วยพระองค์เอง

หลังจากนั้น	เป็นต้นมา	เนื่องจากพระอาการ

ประชวร	 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้พระบรม

ราชวงศ์เสด็จฯ	 แทนพระองค์ไปเป็นประธานในพิธี

พระราชทานกระบ่ีแก่ผูส้ำาเรจ็การศึกษาจากโรงเรยีน

นายทหาร	๓	 เหล่าทัพและโรงเรียนนายร้อยตำารวจ

มาจนสิ้นรัชกาล	 ดังนี้	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	

เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ	 ฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร

เสด็จฯ	 ไปทรงเป็นประธานในพิธีของโรงเรียนนาย

เรืออากาศ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยาม

บรมราชกุมารี	 เสด็จฯ	 ไปทรงเป็นประธานในพิธ	ี	

ของ	 รร.จปร.และโรงเรียนนายร้อยตำารวจ๑๘	 และ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	

อัครราชกุมารี	เสด็จฯ	ไปทรงเป็นประธานในพิธีของ

โรงเรียนนายเรือ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานกระบี่และ

ปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหาร 
๓ เหล่าทัพ ณ ศาลาว่าการกลาโหม กระทรวงกลาโหม

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ ฯ     
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์

ไปพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการ
ศึกษาจากโรงเรียนนายทหาร ๓ เหล่าทัพ

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร, ๒๙ มกราคม ๒๕๓๙

	 	 ๑๘	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและโรงเรียนนายร้อยตำารวจจัดพิธีร่วมกัน	๓	ครั้ง	ณ	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	

ครัง้แรก	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารมีพีระมหากรณุาธคิณุพระราชทานปรญิญาบตัรแกผู่ส้ำาเรจ็การศกึษาจาก

ท้ังสองโรงเรยีนและเกยีรตบัิตรแก่ผูส้ำาเรจ็การศกึษาจากสถาบันการศกึษาทางทหารตา่งประเทศ	ประจำาปกีารศกึษา	๒๕๕๑-๒๕๕๓	

ในที	่๘	มถินุายน	พ.ศ.	๒๕๕๔	ครัง้ท่ี	๒	และ	๓	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารเีสด็จฯ	แทนพระองคพ์ระราชทาน

กระบีแ่ละประกาศนบีตัรในวนัที	่๘	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๕๕	และวนัที	่๑๒	มถินุายน	พ.ศ.	๒๕๕๖	หลงัจากนีโ้รงเรยีนนายรอ้ยตำารวจ

ได้จัดพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรที่โรงเรียนนายร้อยตำารวจ
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พิธีพระราชทานกระบี่	ด้านหนึ่ง	พระองค์คือ

สัญลักษณ์แห่งความสำาเร็จของการศึกษาของ

นักเรียนนายร้อยที่สามารถออกไปรับราชการเป็น

นายทหารตามพระราชปณิธานขององค์ผู ้พระ						

ราชทานกำาเนิด	 รร.จปร.	 อีกทั้งยังเป็นกำาลังใจแก่

นักเรียนนายร้อยที่ยังศึกษาอยู่	 เช่นที่พลตรี	 สำาราญ	

แพทยกุล	 ผู ้บัญชาการ	 รร.จปร.	 (พ.ศ.	 ๒๕๐๗-

๒๕๑๐)	 กราบบังคมทูลถวายพระพรเนื่องในวัน

เฉลมิพระชนมพรรษา	วนัที	่๕	ธนัวาคม	พ.ศ.	๒๕๐๗	

ว่า....การที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้โปรดพระราช 

ทานพระมหากรุณาเสด็จไปพระราชทานกระบี่และ

ปริญญาบัตรแก่นักเรียนนายร้อยที่ส�าเร็จการศึกษา

เป็นประจ�าทุกศกมานั้น นอกจากจะประทับใจให้

นักเรียนนายร้อยที่ส�าเร็จการศึกษาส�านึกในพระ

มหากรุณาธิคุณในหลวงฯ อยู่ชั่วชีวิตแล้ว ยังเป็น

ก�าลงัใจอนัส�าคญัทีส่ดุทีค่อยกระตุน้เตอืนให้นกัเรยีน

นายร้อย ซึ่งก�าลังศึกษาอยู ่พากันมุมานะในการ

ศึกษา ไม่ย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อยและล�าบาก

ตรากตร�าใด ๆ เพื่อประสบความส�าเร็จ และได้มี

โอกาสหมอบแทบเบือ้งพระยคุลบาทรบัพระราชทาน

กระบ่ีและปริญญาบัตร อันทุกคนเทอดทูนว่าเป็น

ศักดิ์และศรีสูงสุดเหนือชีวิต ภาพที่ได้หมอบแทบ

เบ้ืองพระยุคลบาทเช่นนั้น คือมโนภาพอันศักด์ิสิทธิ์

ที่สิ งสถิตย ์ เร ้าความอุตสาหะพยายามอยู ่ ใน

วิญญาณของนักเรียนนายร้อยทุกคน ทั้งหลับและ

ต่ืน...๑๙

ส่วนอีกด้านหนึ่ง	 พิธีนี้ทำาให้พระองค์ทรงได้

ติดตามความเป็นไปหรือความก้าวหน้าของการ

ดำาเนินงานของ	รร.จปร.	หรือโรงเรียนนายร้อยเหล่า

อื่น	จากคำากราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับหลักสูตร

การศึกษาและผลการศึกษาในปีการศึกษานั้น	 ๆ	

พระบรมราโชวาทพระราชทานในตอนท้ายแสดงให้

เห็นว่า	พระองค์ทรงรับทราบถึงความเป็นไปนั้นเป็น

อย่างดี	 เช่น	 คำากราบบังคมทูลของจอมพล	 ผิน		

ชุณหะวัณ	 รองนายกรัฐมนตรีและผู ้บัญชาการ		

ทหารบกในพิธีพระราชทานกระบ่ี	พ.ศ.	๒๔๙๗	 ได้

กราบบงัคมทลูเกีย่วกบัความเป็นมาของการปรบัปรงุ

หลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าตาม

แบบของโรงเรียนทหารบกเวสต์พอยต์ของสหรัฐฯ	

หรือหลักสูตรเวสต์พอยต์ใน	พ.ศ.	๒๔๙๑	และเริ่ม

ใช้ใน	 พ.ศ.	 ๒๔๙๒	 มีผู ้สำาเร็จการศึกษาในปีการ

ศึกษา	๒๔๙๖	จำานวน	๒๔	นายจากจำานวนนักเรียน

นายร้อย	๒๖	นาย	พระบรมราโชวาทที่โปรดเกล้าฯ	

พระราชทานในตอนท้ายของพิธีแสดงว่าพระองค์

ทรงรับทราบว่าถึงการใช้หลักสูตรใหม่ดังกล่าวและ

ทรงกล่าวถึงผู้สำาเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทาน

กระบี่เหล่านั้นว่า	 “...เป็นนายทหารรุ่นแรกที่สำาเร็จ

การศึกษาตามระบบใหม่ของกองทัพบก...”๒๐ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานกระบี่และปริญญา

บัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหาร
ทั้ง ๓ เหล่าทัพ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร, 

๕ มิถุนายน ๒๕๓๘ 

  ๑๙	 ผบ.รร.จปร.	 [พล.ต.สำาราญ	แพทยกุล	 พ.ศ.	 ๒๕๐๗-๒๕๑๐]	 ถวายพระพร,	 ใน	 รายการของโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าเนื่องในอภิมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช,	๕	ธันวาคม	๒๕๐๗,	
ออกโทรทัศน์วัน	ที่	๔	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๐๗,”	เสนาศึกษา,	๓๐,	๓	(ธันวาคม	๒๕๐๗-มกราคม	๒๕๐๘):	พิเศษ.
 	 ๒๐	พระบรมราโชวาทในพธิพีระราชทานประกาศนยีบตัรและกระบีแ่กน่กัเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้,	๓	กมุภาพนัธ	์๒๔๙๗	
ใน	 “กระแสข่าวจาก	 รร.จปร.:	 เรื่องพิธีประดับเครื่องหมายยศ	พิธีรับประกาศนียบัตรกับกระบี่พระราชทาน	และพิธีเปิดสโมสรนาย
ทหาร,”	เสนาศึกษา,	๒๐,	๔	(กุมภาพันธ์	๒๔๙๗):	๘๖-	๑๐๑	และ	๑๑๑-	๑๑๕.
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พธิพีระราชทานกระบีต้่องทรงใช้เวลาไม่น้อย		

ดังนั้น	การที่ในหลวงรัชกาลที่	๙	เสด็จฯ	ไปทรงเป็น

ประธานในพิธีแก่ผู ้สำาเร็จการศึกษาจากโรงเรียน	

นายทหารจากทั้ง	 ๓	 เหล่าทัพอย่างต่อเนื่องเกือบ

ตลอดรัชกาล	รวมแล้วมากกว่า	๖๐	คร้ัง	จึงเป็นพระ

มหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้แก่ผู้สำาเร็จการ

ศกึษา	การได้รบัพระราชทานกระบีแ่ละปรญิญาบตัร

หรือประกาศนียบัตรได้สร้างขวัญและกำาลังใจแก่				

ผูส้ำาเรจ็การศกึษา	เนือ่งจากได้มโีอกาสได้เข้าเฝ้าทลู

ละอองธลุพีระบาทและชืน่ชมพระบารมอีย่างใกล้ชดิ		

อีกทั้งได้รับพระราชทานพระบรมราโชวาทและพร	

พระองค์จึงทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำาเร็จและ

ขวัญกำาลังใจของนายทหารผู้สำาเร็จการศึกษาจาก	

รร.จปร.เช่นเดียวกับผู้สำาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

การศึกษาอื่น	ๆ	ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้เข้า

เฝ้าฯ	 ในพิธีพระราชทานกระบี่หรือพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร

๓. ทรงสนพระราชหฤทัยต่อการดำาเนิน

งานของ รร.จปร.และนักเรียนนายร้อย 

ในหลวงรัชกาลท่ี	 ๙	 สนพระราชหฤทัยต่อ

ความเป็นไปของ	 รร.จปร.	 โดยเฉพาะนักเรียนนาย

ร้อย	มาตั้งแต่ต้นแล้ว	 จุดเริ่มต้นสำาคัญสันนิษฐาน

ว่ามาจากการถวายงานของวงดนตรีนักเรียนนาย

ร้อยในเดอืนมกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๖		เริม่จากวงดนตรี

นักเรียนนายร้อยบรรเลงเพลงหน้าท่ีน่ังในหลวง

รัชกาลที่	๙	และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินี	

ในงานสโมสรสนันบิาตเนือ่งในวนักองทพับก	ณ	เวที

ลีลาศ	สวนอัมพร	วันที่	๒๖	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๖	

ในหลวงรัชกาลที่	 ๙	พอพระราชหฤทัยมากกับการ

บรรเลงดังกล่าว	หลังจากน้ัน	 ได้มีรับสั่งให้วงดนตรี

ของนักเ รียนนายร ้อยเข ้าไปบรรเลงถวายใน

พระราชวังดุสิต	 เพื่อที่พระองค์จะได้ทรงแนะนำา

แก้ไขข้อบกพร่อง	แต่ต้องระงับไป	เนื่องจากพระราช

บิดาในสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีคือ	พระ

วรวงศ์เธอ	 กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ	 สิ้นพระชนม์	

(๑๑	กุมภาพันธ์	๒๔๙๖)	จึงอยู่ในช่วงไว้ทุกข์	ต่อมา

ในเดือนพฤษภาคม	 จึงมีรับสั่งให้วงดนตรีนักเรียน

นายร ้อยไปบรรเลงออกอากาศทางสถานีวิทยุ						

อส.	 พระราชวังดุสิต	 ในทุกวันพุธต้นเดือนเวลา		

๑๕.๐๐-๑๗.๐๐	 น.	 การบรรเลงครั้งแรกมีขึ้นใน

เดอืนมถินุายน	พระองค์เสดจ็ออกมาทรงควบคมุการ

บรรเลงเอง	 หลังจากนั้นวงดนตรีของนักเรียนนาย

ร้อยได้ถวายงานอีกเป็นระยะ	ในขณะที่พระองค์ทรง

ควบคุมการบรรเลงและทรงช่วยแก้ปัญหาต่าง	 ๆ	

อย่างใกล้ชิด	 นอกจากนั้น	 ยังโปรดเกล้าฯ	 ให้วง

ดนตรีนัก เรียนนายร ้อยได ้แสดงในงานฉาย

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์หารายได้โดยเสด็จพระราช

กุศล	ณ	โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง	เพื่อนำารายได้

สมทบทุนสภากาชาดไทย	 (งานเริ่มในวันที่ 	 ๙	

กรกฎาคม	พ.ศ.	 ๒๔๙๖)	 การได้ถวายงานของวง

ดนตรีนักเรียนนายร้อยน้ีเองทำาให้สมาชิกวงดนตรี

นักเรียนนายร้อยโดยเฉพาะผู้ควบคุมวง	ร้อยโท	วสุ	

อิศรางกูร	ณ	 อยุธยา	 ทราบซื้งในพระอัจฉริยภาพ

ด้านดนตรีของพระองค์เป ็นอย่างยิ่ง๒๑	 ขณะที่

พระองค์เองก็ทรงรู้จัก	รร.จปร.และนักเรียนนายร้อย

มากขึ้น

หลังจากนั้น	พระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณ

แก่	รร.จปร.และพระราชทานพระเมตตาให้นักเรียน

นายร้อยได้เข้าเฝ้าฯ	 ใกล้ชิดเป็นการส่วนพระองค์

เสมอ๒๒	 เช ่น	 เมื่อ	 รร.จปร.จัดรายการเนื่องใน								

  ๒๑		“กระแสข่าวจาก	รร.จปร.:	วงดนตรี	นนร.	บรรเลงร่วมงานพระราชกุศล,”	เสนาศึกษา,	๒๐,	๑	(สิงหาคม	๒๔๙๖):	๑๔๕	
และ	“กระแสขา่วจาก	รร.จปร.:	วงดนตร	ีรร.จปร.	ไดร้บัพระมหากรณุาธคิณุ,”	เสนาศกึษา, ๒๐,	๓	(ธนัวาคม	๒๔๙๖):	๑๓๓-	๑๓๘.	
  ๒๒	“ผบ.รร.จปร.	 [พล.ต.สำาราญ	แพทยกุล	 พ.ศ.	 ๒๕๐๗-๒๕๑๐]	 ถวายพระพร,	 ใน	 รายการของโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าเนื่องในอภิมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช,	๕	ธันวาคม	๒๕๐๗,	
ออกโทรทัศน์วันที่	๔	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๐๗,”	เสนาศึกษา, ๓๐,	๓	(ธันวาคม	๒๕๐๗-มกราคม	๒๕๐๘)	:	พิเศษ.
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อภมิงคลสมยัเฉลมิพระชนมพรรษาวนัที	่๕	ธนัวาคม	

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก	 วันที่	 ๔	

ธันวาคม	พ.ศ.	 ๒๕๐๗	พระองค์ได้ทอดพระเนตร				

ดังนั้น	วันรุ่งขึ้นเมื่อคณะผู้บังคับบัญชา	รร.จปร.และ

นักเรียนนายร้อยไปเข้าเฝ้าฯ	 ถวายพระพร	 ได้

พระราชทานพระบรมราโชวาทซึ่งแสดงว่า	พระองค์

ได้ทอดพระเนตรรายการดังกล่าว	“...ขอขอบใจที่ให้

พรทางโทรทศัน์เมือ่คนืนี”้	นอกจากนัน้	พระราชดำารสั

ตอนหนึง่แสดงว่า	เมือ่พระองค์ทรงรบัการสวนสนาม

เนื่องในพิธีสวนสนามของทหารรักษาพระองค์เนื่อง

ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา	 ซึ่งมีกองพัน	

กรมนักเรียนนายร้อย	 รักษาพระองค์ร่วมด้วยนั้น	

พระองค์ใส่พระราชหฤทัยเป็นพิเศษกับการเดินสวน

สนามของนักเรียนนายร้อย	 เช่นเดียวกับพิธีในวันที่	

๒	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๐๖		ซึ่งเกิดขึ้นก่อนวันเข้าเฝ้าฯ	

ไม่กี่วัน	 และในการเข้าเฝ้าฯ	ครั้งนี้	 พระองค์ทรงใช้

โอกาสตกัเตอืนนกัเรยีนนายร้อย	“ให้ใช้ความรูค้วาม

สามารถตัดสินใจให้รอบคอบ”	 และควรรู้จักใช้ทั้ง

กำาลังกายและกำาลังความรู้	 	 ดังนี้	 ...การสวนสนาม 

เดนิดทีกุปี โดยเฉพาะนักเรยีนนายร้อย กไ็ด้มองเป็น

พิเศษมากกว่าหน่วยอื่น ๆ ปีนี้ก็เดินดี แต่ไม่ชม 

เพราะเป็นธรรมดาท่ีนักเรียนนายร้อยต้องเดินให้ดี

กว่าทุกหน่วย ถ้าไม่ดีก็ต้องติ ถ้าดีไม่ชม เพราะ

นักเรียนนายร้อยต้องเดินให้ดี แต่วันนี้มาอวยพรให้

ก็ขอชมว่าเดินดี และขอให้เดินดีอย่างนี้ทุกปี ขอให้

เดนิด้วยเท้าและสมอง เพราะนักเรยีนนายร้อยมกีาร

ศึกษาและความรู้ดีกว่า...๒๓

นอกจากความสนพระราชหฤทัยที่ในหลวง

รชักาลที	่๙	มต่ีอนกัเรยีนนายร้อยดงัได้กล่าวมาแล้ว	

พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเกี่ยวข้องกับ	

รร.จปร.อีกในหลายโอกาส	 ซึ่งสร้างขวัญและกำาลัง

ใจแก่ข้าราชการและนักเรียนนายร้อย	เช่น	ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ	 พระราชทานผ้าพระกฐินให	้

รร.จปร.นำาไปทอดเป็นครั้งแรกใน	พ.ศ.	๒๕๐๕	พิธี

มีขึ้นที่วัดเขาแก้ววรวิหาร	 ตำาบลต้นตาล	 อำาเภอ

เสาไห้	จังหวัดสระบุรีในวันที่	๓	พฤศจิกายน	มีผู้ไป

ร่วมงานเกอืบ	๓๐๐	คน	ใช้รถโดยสารและอ่ืน	ๆ	รวม	

๒๖	 คัน๒๔	และในวันที่	๒๒	 เมษายน	พ.ศ.	๒๕๑๐	

พระราชทานเครือ่งเสยีงระบบสเตอรโิอประกอบด้วย

วิทยุ	 A.M.	 และ	 F.M.	 และเครื่องเล่นจานเสียง

อัตโนมัติ	สำาหรับนักเรียนนายร้อยใช้เวลาพักผ่อน๒๕

  ๒๓	 “พระบรมราโชวาทพระราชทานแด่นักเรียนนายร้อยเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	วันที่	 ๕	 ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๐๖,”	
เสนาศึกษา, ๓๐,	๓	(ธันวาคม	๒๕๐๖-มกราคม	๒๕๐๗):	พิเศษ.
  ๒๔	“กระแสข่าวจาก	 รร.จปร.:	 ข่าวงานกฐินพระราชทาน	 รร.จปร.,”	 เสนาศึกษา,	๒๙,	๒	 (ตุลาคม-พฤศจิกายน	๒๕๐๕):	
๑๒๕-	๑๓	๑.
  ๒๕	“กระแสข่าวจาก	 รร.จปร.:	 ได้รับพระราชทานเครื่องเล่นวิทยุ-จานเสียง,”	 เสนาศึกษา, ๓๓,	๖	 (มิถุนายน-กรกฎาคม								
๒๕	๑๐):	๑๒๖.

เครื่องเสียงพระราชทานแก่นักเรียนนายร้อย 
เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๐

ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ รร.จปร. 
อาคาร ๑๐๐ ปี รร.จปร.
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วันที่	 ๗	 ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๑๓	มีพระมหา

กรุณาธิคุณเสด็จฯ	 ไปทอดพระเนตรการชกมวย

ป้องกันตำาแหน่งชนะเลิศของโลกรุ่นฟลายเวทของ

สภามวยโลกระหว่างนายนริศ	 เชี่ยวน้อย	 (ชาติชาย	

เชี่ยวน้อย)	 กับนายเออร์ปิโต	ซาลาวาร์เรีย	นักมวย

ฟิลิปปินส์	ผู้ท้าชิง	ณ	เวทีสนามมวยกองทัพบก	เป็น

มวยการกุศลเพื่อหารายได้ช่วยสวัสดิการทหาร	

มูลนิธิสวัสดิการตำารวจ	 และบำารุงกองพยาบาล	

รร.จปร.	 นั่นหมายความถึงทรงห่วงใยสุขภาพของ

ข้าราชการและนักเรียนนายร้อย	รร.จปร.

๔. การตราพระราชบัญญัติกำาหนด

วิทยฐานะผู้สำาเร็จวิชาการทหารให้ผู้สำาเร็จการ

ศึกษาจาก รร.จปร.และโรงเรียนนายร้อยสังกัด

เหล่าทัพอ่ืน มีวิทยฐานะเท่าเทียมกับผู้สำาเร็จ

การศึกษาจากมหาวิทยาลัย

ในสมยัรชักาลท่ี	๙	มกีารตราพระราชบญัญตัิ

สำาคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางทหารของไทย	

ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิทยฐานะของ	รร.จปร.	และโรงเรียน

นายร้อยสงักดัเหล่าทัพอืน่	 เรยีกว่า	พระราชบญัญตัิ

กำาหนดวิทยฐานะผู ้สำาเร็จวิชาการทหาร	 พ.ศ.	

๒๔๙๗๒๖	 หลังจากนั้นมีการแก้ไขเพิ่มอีก	 ๕	 ฉบับ	

ได้แก่	พ.ศ.	๒๕๐๕,	๒๕	๑๓,	๒๕๒๓,	๒๕๓๓	และ	

๒๕๕๘

หัวใจสำาคัญของกฎหมายชุดนี้ก็คือ	 การ

กำาหนดวิทยฐานะของผู ้สำาเร็จการศึกษาจาก	

รร.จปร.	 โรงเรียนนายเรือ	 และโรงเรียนนายเรือ

อากาศ	 โรงเรียนแผนที่	 ตลอดจนโรงเรียนนายร้อย

ทหารบกและโรงเรียนเทคนิคทหารบกในอดีต	เทียบ

เท่ากับผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย	 ด้วย

เหตุผลว่าโรงเรียนเหล่านั้นมีการปรับปรุงหลักสูตร

เท ่าขั้นมหาวิทยาลัยแล้ว	 เริ่มต ้นจากพระราช

บัญญัติฯ	ฉบับแรก	พ.ศ.	๒๔๙๗	กำาหนดให้ผู้สำาเร็จ

วิชาการทหารจาก	 รร.จปร.	 โรงเรียนนายเรือ	 และ

โรงเรียนนายเรืออากาศ	 ได้รับปริญญาเช่นเดียวกับ

ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย	 นอกจากนั้น	

พระราชบัญญัติฉบับนีย้งักำาหนดให้มสีภาการศึกษา

วชิาการทหาร	ทำาหน้าทีเ่ช่นเดยีวกบัสภามหาวทิยาลยั

คือ	 มีอำานาจพิจารณาหลักสูตร	 กำาหนดระเบียบ

ปฏิบัติ	 และออกข้อบังคับต่าง	 ๆ	 ตลอดจนให้

ปริญญาและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา

จากโรงเรียนเหล่านั้น	 รวมถึงการให้ปริญญาแก่ผู้

สำาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก	

โรงเรียนเทคนิคทหารบก	 ซึ่งมีหลักสูตรการศึกษา

และวิทยฐานะเทียบเท่ากันด้วย	

พระราชบญัญตัฯิ	พ.ศ.	๒๔๙๗	ข้างต้นทำาให้

ผู้สำาเร็จการศึกษาจาก	รร.จปร.ได้รับปริญญาวิทยา

ศาสตรบัณฑิต	 อักษรย่อ	 วทบ.	 (ทบ.)	 ผู้สำาเร็จการ

ศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก	และโรงเรียน

เทคนิคทหารบกก่อนหน้านี้ได้รับปริญญาเช่นกัน	ใน

พิธีพระราชทานกระบี่แก่นักเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้าในวันที่	 ๙	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 ๒๔๙๙	

ในหลวงรัชกาลที่	 ๙	 มีพระราชกระแสให้รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ทำาพิธีมอบปริญญา

บัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเทคนิคทหาร

บกต่อไป๒๗	 ขณะเดียวกันโรงเรียนนายร้อยเหล่าอ่ืน

คือ	โรงเรยีนนายเรอืและโรงเรยีนนายเรอือากาศกไ็ด้

ปรบัปรงุหลกัสตูรจาก	๓	ปีเป็น	๕	ปีตามมตขิองสภา

การศึกษาวิชาการทหารเช่นที่	 รร.จปร.ปรับปรุงไป

ก่อนแล้ว	 ทั้งนี้เพื่อให้ได้วิทยฐานะตามพระราช

บัญญัติฯ	ข้างต้น๒๘

  ๒๖	 “พระราชบัญญัติวิทยฐานะผู้สำาเร็จวิชาการทหาร	พ.ศ.	๒๔๙๗,”	ราชกิจจานุเบกษา,	๑๗,	๑๖	 (๙	 มีนาคม	๒๔๙๗):	
๔๓๕-๔๔๐	ให้ไว้	ณ	วันที่	๒๔	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๙๗	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที	่๑๐	มีนาคม	๒๔๙๗
  ๒๗		พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานกระบี่แก่นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า,	๙	กุมภาพันธ์	๒๔๙๙.	
  ๒๘		๖๐ ปีโรงเรียนนายเรืออากาศ	(กรุงเทพฯ:	โรงเรียนนายเรืออากาศ,	๒๕๕๖),	หน้า	๗๔.
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ส่วนพระราชบัญญัติฯ	 ฉบับต่อ	 ๆ	 มา	 เช่น	

ฉบับที่	 ๕	 พ.ศ.	 ๒๕๓๓	กำาหนดให้สภาการศึกษา

วิชาการทหารให้ประกาศนียบัตรชั้นสูงได้	 และ

สถาบนัการศกึษาวชิาการทหารทีม่ชีือ่ปรากฏในพระ

ราชบัญญัติมีอำานาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรง

คุณวุฒิได้	และฉบับที่	๖	พ.ศ.	๒๕๕๘	ซึ่งเป็นฉบับ

ล่าสุด	สถาบันการศึกษาวิชาการทหารเหล่าน้ัน	เช่น		

รร.จปร.	 สามารถเปิดสอนหลักสูตรสูงกว่าปริญญา

ตรีได้จนถึงปริญญาเอก

พระราชบัญญัติกำาหนดวิทยฐานะผู้สำาเร็จ

วิชาการทหารท้ัง	๖	ฉบับที่ตราขึ้นใช้ในรัชกาลที่	 ๙	

เป็นการประกาศรับรองว่า	 รร.จปร.	 และโรงเรียน

นายร้อยสังกัดเหล่าทัพอื่น	 ตลอดจนสถาบันการ

ศึกษาทางทหารอื่นมีวิทยฐานะเท่าเทียมกับสถาบัน

อดุมศกึษาของไทยและต่างประเทศ	และมศีกัยภาพ

พร ้อมที่จะเป ิดหลักสูตรระดับปริญญาเอกได ้	

กฎหมายเหล่านี้เป็นหลักฐานยืนยันถึงพัฒนาการ

ความก้าวหน้าของการศกึษาทางทหารโดยรวมในรชั

สมัยของพระองค์	

๕. เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเททอง 

หล่อพระบรมรูปและทรงเปิดพระบรมราชานุ

สาวรย์ีรชักาลที ่๕ รร.จปร. ถนนราชดำาเนนินอก 

และงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชทาน

กำาเนิด รร.จปร.ครบ ๘๐ ปี

ก่อน	 พ.ศ.	 ๒๕๐๘	 รร.จปร.เดิมท่ีถนน

ราชดำาเนินนอก	(ปัจจุบันคือ	กองบัญชาการกองทัพ

บก)	 มีพระบรมรูปรัชกาลที่ 	 ๕	 ครึ่ งพระองค ์	

ประดิษฐานกลางศาลาวงกลม	ศาลาหลังน้ี	จอมพล	

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ	

กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ	 ขณะทรงดำารง

ตำาแหน่งเสนาธกิารทหารบกและรัง้ตำาแหน่งเจ้ากรม

ยุทธศึกษา	(พ.ศ.	๒๔๕๒-๒๔๕๖)	(ขณะนั้นพระยศ

พลตร)ี	ซึง่ดแูลโรงเรียนนายร้อยชัน้ปฐมและโรงเรียน

นายร้อยชัน้มธัยม	ได้โปรดให้สร้างศาลาขึน้เป็นท่ีพกั

ผ่อนสำาหรับนักเรียนนายร้อย	 ต่อมาได้อัญเชิญ

พระบรมรูปรัชกาลที่ 	 ๕	 ในพระอิริยาบถยืนมา

ประดิษฐานไว้กลางศาลาเพือ่การสกัการะและแสดง

ความจงรักภักดี	 ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จ

พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั		รร.จปร.	อัญเชญิพระบรม

รูปรัชกาลที่ 	 ๕	 ครึ่ งพระองค ์ประดิษฐานแทน

พระบรมรูปองค์ในพระอิริยาบถยืน	 ซึ่งอัญเชิญไว้ที่

อาคารกองบัญชาการ	รร.จปร.	

เมื่อถึงสมัยพลตรี	 อ่อง	 โพธิกนิษฐ์	 ผู้บัญชา	

การ	 รร.จปร.	 (พ.ศ.	๒๕๐๓-๒๕๐๖)	ศาลาวงกลม

ชำารุดทรุดโทรมมาก	จึงเสนอให้บูรณะ	ผู้บัญชาการ

ทหารบกเห็นว่าควรรื้อและสร้างใหม่ให้สง่างาม

เหมาะสมกับอาคารที่อยู ่โดยรอบ	 อาคารนี้น่าจะ

หมายถงึหอประชมุกติติขจร	ซึง่กำาลงัก่อสร้าง	จงึเกดิ

โครงการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่	 ๕	

ประดิษฐานแทนท่ีศาลาวงกลม	 พระบรมรูปครึ่ง

พระองค์สร้างตามแบบพระบรมรูปองค์เดิม	 แต่มี

ขนาดใหญ่เป็น	๒	เท่า	หล่อด้วยโลหะทองแดงรมดำา	

พระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ ขณะประดิษฐาน ณ ศาลาวงกลม 
รร.จปร. ถนนราชดำาเนินนอก ก่อนที่จะมีการสร้าง

พระบรมราชานุสาวรีย์องค์ใหม่ใน พ.ศ. ๒๕๑๐
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ระหว่างเตรียมการ	 ได้มีพิธีบวงสรวงและอัญเชิญ

พระบรมรูปองค์เดิมไปไว้ท่ีห้องพระบารมีปกเกล้า	

อาคารกองบญัชาการ	รร.จปร.	มกีารทำาพธิบีวงสรวง

และอัญเชิญในวันที่	๘	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๐๕	แล้ว

ร้ือศาลาวงกลมใน	พ.ศ.	๒๕๐๙	

ต่อมาวันที่	 ๒๕	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๑๐	

ในหลวงรัชกาลที่	๙	ได้มีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จฯ	

ไปทรงเททองหล่อพระบรมรูปรัชกาลที่	๕	 องค์ใหม	่

ณ	กองหัตถศิลป์	กรมศิลปากร๒๙	หลังกรมศิลปากร

ดำาเนินต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 วันที่	 ๒๐	กรกฎาคม	

พ.ศ.	๒๕๑๐	ได้มพีธีิอัญเชญิพระบรมรปูองค์ใหม่ไป

ประดษิฐานบนพระแท่นหนิอ่อนหน้าหอประชมุกติติ

ขจร	 วันรุ ่งขึ้น	 ได้มีพิธีอัญเชิญพระบรมรูปครึ่ง

พระองค์องค์เดมิจากห้องพระบารมปีกเกล้าไปบรรจุ

ไว้ในพระแท่นพระบรมราชานุสาวรีย์องค์ใหม่ตาม

ดำาริของผู้บัญชาการทหารบก๓๐ 

ประมาณ	๒	สัปดาห์ต่อมา	 ในวันคล้ายวัน

รัชกาลที่	๕	พระราชทานกำาเนิด	รร.จปร.ครบ	๘๐	ปี	

วันที่	๕	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๑๐	ในหลวงรัชกาลที่	๙	

มีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จฯ	 ไปทรงเปิดพระบรม

ราชานุสาวรีย์รัชกาลท่ี	๕	องค์ใหม่ข้างต้น๓๑	สมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิต์ิ	 พระบรมราชินีนาถ	 และสมเด็จ

พระเจ้าลูกยาเธอ	 เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ	 (ต่อมาคือ

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ	บดนิทรเทพย

วรางกูร)	 	 โดยเสด็จฯ	ด้วย	ในคำ่าวันเดียวกัน	ทั้ง	๓	

พระองค์ได้เสด็จฯ	 ไปทรงร่วมงานราตรีสโมสรเนื่อง

ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชทานกำาเนิด	 รร.จปร.	

ครบ	๘๐	ปี	ณ	อาคารเก่า	สวนอมัพร	พระราชวงัดสุติ	

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงเททองหล่อพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕  (ครึ่งพระองค์)
ณ กองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร, ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๑๐ 
สำาหรับประดิษฐานบนพระแท่นพระบรมราชานุสาวรีย์ 
หน้าหอประชุมกิตติขจร รร.จปร. ถนนราชดำาเนินนอก

  ๒๙		“กระแสข่าวจาก	รร.จปร.:	พระราชพิธีเททองหล่อพระบรมรูป	ร.	๕,”	เสนาศึกษา,	๓๓,	๖	(มิถุนายน-กรกฎาคม	๒๕๑๐):	
๑๒๘.	นอกจากนั้น	 ในวันนี้	 ทรงเททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานหน้า
ศาลากลางจังหวัดชลบุรีด้วย
  ๓๐	เข้าใจว่าคือ	จอมพลประภาส	จารุเสถียร	(พ.ศ.	๒๕๐๗-๒๕๑๖)	ซึ่งดำารงตำาแหน่งนี้ในระหว่างการก่อสร้าง
	 	๓๑	การจัดงานมีขึ้นครั้งแรกใน	พ.ศ.	๒๔๙๐	เมื่อโรงเรียนนายร้อยมีอายุครบ	๖๐	ปี	ขณะนั้นม	ีพล.ต.	ม.ร.ว.เทียมพันธ	์กฤดา
กรราชเสนา	กฤดากร	 เป็นผู้บังคับการโรงเรียนนายร้อยทหารบก	 (พ.ศ.	๒๔๘๙-๒๔๙๐)	ดู	 “ประกาศกระทรวงกลาโหมเรื่องให้นาย
ทหารรับราชการ,”	ราชกิจจานุเบกษา,	๖๓,	๖	(๒๒	มกราคม	๒๔๘๙):	๑๒๔	ตั้งแต	่พ.ศ.	๒๕๒๔
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๑๐	ปีต่อมา	(พ.ศ.	๒๕๒๐)		รร.จปร.	จะครบ	

๙๐	 ปีในวันที่	 ๕	 สิงหาคม	 ในหลวงรัชกาลท่ี	 ๙					

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	พระราชทานพระบรมรา

ชานุญาตให้	 รร.จปร.สร้างพระบรมรูปและเหรียญ

รัชกาลที่	 ๕	 เนื่องในโอกาสดังกล่าว	 นอกจากนั้น					

ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้สมเด็จพระบรม				

โอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 เสด็จฯ	 ไปทรง

ประกอบพธิเีททองหล่อพระบรมรปู	ณ		รร.จปร.	เม่ือ

วันที่	๓๐	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๒๐	

ต่อมาในหลวงรัชกาลท่ี	 ๙	 โปรดเกล้าฯ	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผูบ้ญัชาการ	รร.จปร.	

(พล.ต.จวน	 	วรรณรัตน์	พ.ศ.	๒๕๑๙-๒๕๒๒)	 เข้า

เฝ้าฯ	 ทูลเกล้าฯ	 ถวายพระบรมรูปและเหรียญ

พระบรมรปูดงักล่าว	ณ	พระตำาหนกัจติรลดารโหฐาน

เมื่อวันที่	๑๐	สิงหาคม		และสมเด็จพระบรมโอรสาธิ

ราช	 ฯ	 สยามมกุฎราชกุมารพระราชทานพระราช

วโรกาสให้ผู้บัญชาการ	รร.จปร.	เข้าเฝ้าฯ	ทูลเกล้าฯ	

ถวายพระบรมรปูและเหรยีญพระบรมรปูดังกล่าว	ณ	

พระที่นั่งอัมพรสถาน	วันที่	๓๐	สิงหาคม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมพระบรมราชานุสาวรีย์

แล้วทรงเจิมในพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ 
๕ สิงหาคม ๒๕๑๐

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงตรวจพลสวนสนาม 

ในพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ 
๕ สิงหาคม ๒๕๑๐

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงรับการสวนสนามถวายการเคารพ

ในพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ 
๕ สิงหาคม ๒๕๑๐
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ในงานวันคล ้ายวันพระราชทานกำาเนิด	

รร.จปร.ครบ	๙๐	ปีน้ัน	ในหลวงรัชกาลที่	๙	ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้า		

สิรินธรเทพรัตนราชสุดา	 กิติวัฒนาดุลยโสภาคย์	 ๓๒	

และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย

ลักษณ์	อัครราชกุมารี	(พระอิสริยยศของท้ังสองพระ

องค์ในขณะนั้น)	เสด็จฯ	ไป	รร.จปร.	เนื่องในโอกาส

ดังกล่าวด้วย	พระมหากรุณาธิคุณเหล่านี้แสดงให้

เห็นว่า	 ในหลวงรัชกาลที่	 ๙	 ใส่พระราชหฤทัยกับ

ความเป็นไปของ	รร.จปร.	อยู่เสมอ

๖. พระราชทานธงชัยเฉลิมพลประจำา

กองพัน กรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ 

รร.จปร.

ในสมัยรัชกาลที่	 ๙	 	 รร.จปร.ได้รับพระมหา	

กรุณาธิคุณให้เข ้าเฝ ้าฯ	 รับพระราชทานธงชัย					

เฉลิมพล	๒	ครั้ง	ดังนี้	ครั้งแรก	วันที่	๘	พฤศจิกายน	

พ.ศ.	 ๒๕๓๔	พระองค์เสด็จฯ	 ไปทรงประกอบพิธี	

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ เสด็จฯ ไปในงานราตรีสโมสร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทาน

กำาเนิด รร.จปร.ครบ ๘๐ ปี ณ เวทีลีลาศ สวนอัมพร, ๕ สิงหาคม ๒๕๑๐

  ๓๒	 วันที่	๕	 ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๒๐	ทรงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	สถาปนาพระอิสริยศักดิ์และเฉลิมพระนามตามที่จารึก	
ในพระสุพรรณบัฏว่า	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร	รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ	สยามบรมราชกุมารี

เสนาศึกษา       เสนาศึก
ษา   เสนาศึกษา      เสนาศึกษ

า 

          เสนาศึก
ษา   เสนาศึกษา  เสนาศึกษา     เสนาศึกษ

า   

เสนาศึกษา     เสนาศึกษ
า  เสนาศึกษา       เสนาศึก

ษา 

           เสนาศึ
กษา     เสนาศึกษ

า        เสนาศึก
ษา 

     เสนาศึกษา     เสนาศึกษ
า     เสนาศึกษ

า     เสนาศึกษ
า 

           เสนาศึ
กษา     เสนาศึกษ

า     เสนาศึกษ
า     เสนาศึกษ

า     เสนา



20 เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๙  

ตรึงหมุดธงชัยเฉลิมพลที่พระอุโบสถ	วัดพระศรีรัตน	

ศาสดาราม	 และพระราชทานธงชัยเฉลิมพลแก่

หน่วยทหารทั้ง	๓	 เหล่าทัพจำานวน	๔๐	หน่วย	ณ	

พระทีน่ัง่ชมุสาย	บรเิวณหน้าศาลาสหทยัสมาคม	ใน

พระบรมมหาราชวัง	 กองพัน	 กรมนักเรียนนายร้อย	

รักษาพระองค์	 	 รร.จปร.	 (กรม	 นนร.รอ.รร.จปร.)	

จำานวน	 ๔	 กองพันเข้าเฝ้าฯ	 รับพระราชทานด้วย		

และครั้งที่	๒	วันที่	๘	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๔๙	ทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้พลเอก	 สมเด็จพระบรม	

โอรสาธิราช	 ฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 เสด็จฯ	 แทน

พระองค์ไปทรงประกอบพิธีต่าง	 ๆ	 เช่นกัน	 ครั้งนี้มี

หน่วยทหารทั้ง	๓	เหล่าทัพจำานวน	๙	๑	หน่วย	รวม

ทั้งกองพันทหารราบ	รร.จปร.	(พัน	ร.รร.จปร.	ก่อต้ัง	

พ.ศ.	 ๒๕๒๘)	 เข ้าเฝ้าฯ	 รับพระราชทานธงชัย					

เฉลิมพล	ณ	 พระที่นั่งชุมสาย	 บริเวณหน้าศาลา

สหทัยสมาคม	ในพระบรมมหาราชวัง๓๓

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานธงชัยเฉลิม

พลประจำากองพันกรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์  
รร.จปร. จำานวน ๔ กองพัน ๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๔

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงประกอบพระราชพิธีตรึงหมุดธงชัยเฉลิมพล 
ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

  ๓๓	พันเอกหญิง	 วันดี	 ปาลกะวงศ์	ณ	อยุธยา,	 “ธงชัยเฉลิมพลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า,” เสนาศึกษา ๗๕,	 ๑	
(มกราคม-เมษายน	๒๕๕๒):	๑๐.
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๗. เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงรับพระ

ราชอาคันตุกะที่ รร.จปร.: ทรงติดตามการ

ดำาเนินงานของ รร.จปร. 

ในห้วงทศวรรษแรกของการครองราชย์	(พ.ศ.	

๒๔๘๙-๒๔๙๙)	ของในหลวงรชักาลที่	๙	โดยเฉพาะ

หลังจากเสด็จฯ	กลับมาประทับในประเทศเป็นการ

ถาวรแล้วตัง้แต่เดอืนธนัวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๔	พระองค์

ทรงให้เวลากับการเสด็จฯ	 เยี่ยมเยียนพสกนิกรใน

จังหวัดต่าง	ๆ	โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่

ทุรกันดาร	ต่อมาในทศวรรษที่	๒	(พ.ศ.	๒๕๐๐-๒๕	

๑๐)	พระองค์ได้เสด็จฯ	เยือนต่างประเทศอย่างเป็น

ทางการตามคำากราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาล

ประเทศต่าง	 ๆ	 เพื่อทรงเจริญสัมพันธไมตรีทั้งกับ

ประเทศท่ีพัฒนาแล้วและกำาลังพัฒนาต่าง	 ๆ	

ระหว่าง	พ.ศ.	๒๕๐๒-๒๕๑๐	พระองค์และสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถเสด็จฯ	 เยือน

ประเทศต่าง	 ๆ	 นับสิบประเทศในหลายทวีป	 เช่น	

เวียดนาม	 อินโดนีเซีย	 มาเลเซีย	 สหรัฐอเมริกา	

อังกฤษ	อิหร่าน	นอร์เวย์๓๔ 

เมื่อครั้งพระองค์เสด็จฯ	 ไปเยือนอินโดนีเซีย

ใน	พ.ศ.	๒๕๐๓	(๘-๑๖	กุมภาพันธ์)	ได้เสด็จฯ	ไป

โรงเรียนนายร้อยทหารบกแห่งชาติด้วยเมื่อวันที่	๑๓	

กุมภาพันธ์	 ในพระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานแก่

นกัเรียนนายร้อยอนิโดนีเซยี	พระองค์มพีระราชดำารสั

ถงึความปรารถนาดีของนกัเรยีนนายร้อยทีท่รงนำาไป

พระราชทานแก่นักเรียนนายร้อยอินโดนีเซียด้วย	ซึ่ง

เท่ากับทรงแนะนำาให้นักเรียนนายร้อยอินโนนีเซีย

รู้จัก	รร.จปร.

ในห้วงเวลาเดียวกัน	 ประมุขจากหลาย

ประเทศก็เดินทางมาเยือนประเทศไทยในฐานะพระ

ราชอาคันตุกะหรือพระอาคันตุกะ	พบว่า	 พระองค์

เสด็จฯ	 ไปทรงรับเสด็จพระราชอาคันตุกะหลาย

พระองค์ที่	รร.จปร.	ถนนราชดำาเนินนอก	เพื่อทรงนำา

เสด็จฯ	 ทอดพระเนตรการดำาเนินงานและกิจกรรม

ของ	รร.จปร.		เช่นเดียวกับที่รัชกาลที่	๕	โปรดเกล้าฯ	

ให้พระราชอาคันตุกะเสด็จฯ	ไปร่วมในพิธีที่พระองค์

เสด็จฯ	ไปพระราชทานรางวัลแก่นักเรียนนายร้อยที่

โรงเรียนนายร้อย	 เช่น	 เคานท์แห่งตูริน	 (Count	 of	

Turin)	 อิตาลี	 เสด็จในพิธีวันที่	 ๑๒	 ธันวาคม	พ.ศ.	

๒๔๔๑๓๕	 เจ้าชายวัลดิมาร์แห่งเดนมาร์ก	 (Prince	

Waldemar	 of	 Denmark)	 เสด็จในพิธีวันที่ 	 ๒	

มกราคม	พ.ศ.	๒๔๔๒๓๖

พระราชอาคันตุกะที่ในหลวงรัชกาลที่	 ๙	

เสด็จฯ	 ไปทรงรับเสด็จที่	 รร.จปร.	 ถนนราชดำาเนิน	

นอก	มีทั้งหมด	๔	พระองค์จาก	๔	ประเทศ๓๗		ได้แก	่

พระเจ้าโบดวง	สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเบลเยียม	

วันที่	๕	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๐๗๓๘	พระเจ้าโอลาฟ

	 	๓๔	อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ๖๐ ปี ครองราชย์ ประโยชน์สุขประชาราษฎร์	 (กรุงเทพฯ:	สำานักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ,	๒๕๔๙),	หน้า	๒๕๕-๒๖๑.
 	 ๓๕	“เสดจ็พระราชดำาเนนิพระราชทานรางวัลนกัเรยีนนายรอ้ยโรงเรยีนทหารบก,”	ราชกจิจานเุบกษา,	๑๕,	๓๘	(	๑๘	ธนัวาคม	
ร.ศ๑๑๗):	๓๙๙.
  ๓๖	“เสดจ็พระราชดำาเนนิพระราชทานรางวัลนกัเรยีนนายรอ้ยโรงเรยีนทหารบก,” ราชกจิจานเุบกษา,	๑๖,	๔๑	(๗	มกราคม	
ร.ศ.๑๑๘):	๕๗๗.
  ๓๗	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จฯ	ไป	รร.จปร.	ด้วยพระราชกรณียกิจที่ไม่เกี่ยวกับ	รร.จปร.	ด้วย
เชน่กนั	เทา่ทีพ่บหลกัฐานม	ีการเสดจ็ฯ	พรอ้มดว้ยสมเด็จพระนางเจา้สริกิติติ	์พระบรมราชนินีาถไปทอดพระเนตรละครการกศุล	เรือ่ง	
“บพุเพสนันวิาส”	ซึง่สมาคมศิษย์เซน็ตโ์ยเซฟในพระบรมราชนิปูถมัภจ์ดัขึน้	ณ	หอประชมุกติตขิจร	โรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้	
วันที	่๑๗	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๐๗
	 	๓๘	King	Baudouin	 (ครองราชย์	พ.ศ.	๒๔๙๔-๒๕๓๖)	 เสด็จฯ	 เยือนประเทศไทย	วันที่	๓-๗	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๐๗	ดู	
“ภาพขา่ว:	พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชรบัเสดจ็พระเจ้าโบดวงซ่ึงเสดจ็ฯ	เยอืน	รร.จปร.,”	เสนาศึกษา, ๓๐,	๔	
(กุมภาพันธ์-มีนาคม	๒๕๐๗):	หน้าพิเศษ	และ	“กระแสข่าวจาก	รร.จปร.:	สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเบลเยียม,”	เสนาศึกษา.	๓๐,	
๔	(กุมภาพันธ์-มีนาคม	๒๕๐๗):	๑๓๓-๑๓๔.
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ที่	 ๕	 สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งนอร์เวย์	 วันที่	 ๑๖	

มกราคม	พ.ศ.	๒๕๐๘๓๙	พระเจ้าชาห์	 โมฮัมหมัด					

เรซา	 ปาห์ลาวี	 สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งอิหร่าน					

วันที่	๒๔	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๑๑๔๐	และพระเจ้าไฮลี							

เซลาสซีที่	 ๑	 สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งเอธิโอเปีย				

วันที่	๓	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๑๑๔๑

แท้ทีจ่รงิ	การเสดจ็ฯ	ไปทรงรบัพระราชอาคนั	

ตุกะที่	รร.จปร.	ถนนราชดำาเนินนอก	ทำาให้ในหลวง

รัชกาลที่	 ๙	 ทรงมีโอกาสได้ทรงติดตามการดำาเนิน

งานของ	 รร.จปร.หรือของกองทัพบกด้วย	 และได้

ทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่และกิจกรรมของ

นักเรียนนายร้อย	 เนื่องจากเมื่อเสด็จฯ	 แต่ละครั้ง						

ผู ้บังคับบัญชา	 รร.จปร.จะกราบบังคมทูลถวาย

รายงานเกี่ยวกับการดำาเนินงานของโรงเรียนก่อน	

แล้วจึงจะนำาเสด็จฯ	ทั้งสองพระองค์ทอดพระเนตร

อาคารสถานที่และกิจกรรมต่าง	ๆ	เกี่ยวกับนักเรียน

นายร้อย	และบางครั้งมีการนำาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ

กองทัพบกไทยด้วย	 เช่น	 เมื่อครั้งพระเจ้าโบดวง	

สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเบลเยียมเสด็จฯ	 วันที่	 ๕	

กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๐๗		

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและ
สมเด็จพระเจ้าโบดวงทอดพระเนตรการแสดงกระบี่

กระบองของนักเรียนนายร้อย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงรับเสด็จพระเจ้าโบดวง สมเด็จพระราชาธิบดีแห่ง
เบลเยียมเสด็จฯ ณ รร.จปร., ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๗

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และพระเจ้าโบดวงทรงรับการสวนสนามถวายการเคารพ

  ๓๙	King	Olav	V	(ครองราชย์	พ.ศ.	๒๕๐๐-๒๕๓๔)	เสด็จฯ	เยือนประเทศไทย	วันที	่๑๕-๒๓	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๐๘
  ๔๐	Mohammad	Reza	Shah	Pahlavi	(ครองราชย์	พ.ศ.	๒๔๘๔-๒๕๒๒)	เสด็จฯ	เยือนประเทศไทย	วันที	่๒๒-๒๙	มกราคม	
พ.ศ.	๒๕๑๑.	 “กระแสข่าวจาก	รร.จปร.:	สมเด็จพระจักรพรรดิอิหร่าน,”	 เสนาศึกษา,	๓๔,	๓	 (ธันวาคม	๒๕	๑๐-มกราคม	๒๕	๑	
๑):	๑๐๘-	๑๑๐.
  ๔๑	Haile	Selassie	I	(ครองราชย์	พ.ศ.	๒๔๗๓-๒๕๑๗)	เสด็จฯ	เยือนประเทศไทย	วันที	่๑-๔	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๑๑
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คร้ังที่พระเจ้าโบดวงเสด็จฯ	นั้น	 	 รร.จปร.ได้

กราบบงัคมทลูถวายรายงานเกีย่วกบัการดำาเนนิงาน

ของโรงเรียนก่อน	 จากนั้นฉายภาพยนตร์กิจกรรม

ของกองทัพบก	แล้วจึงนำาเสด็จฯ	ท้ังสองพระองค์ไป

ทอดพระเนตรโรงที่อยู่หรือโรงนอนของนักเรียนนาย

ร้อย	 การฝึกใช้อาวุธ	 การแสดงมวยไทยและกระบ่ี

กระบอง	แล้วทรงรับการสวนสนามถวายการเคารพ	

และก่อนที่ทั้งสองพระองค์จะเสด็จฯ	 กลับ	พระเจ้า

โบดวงทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานอภัยโทษ

แก่นักเรียนนายร ้อยท่ีต ้องโทษทางวินัย	 แล ้ว

พระราชทานพระบรมราโชวาท๔๒ 

ในการท่ีในหลวงรัชกาลท่ี	๙	 เสด็จฯ	 ไปทรง

รับเสด็จพระราชอาคันตุกะที่	 รร.จปร.	 นอกจาก

นักเรียนนายร้อยได้มีโอกาสแสดงความสามารถ	

แล้ว	 มีนักเรียนนายร้อยจำานวนหนึ่งได้รับพระมหา	

กรุณาธิคุณจากการเสด็จฯ	 ของพระราชอาคันตุกะ

ด้วย	เนื่องจากในการเสด็จฯ	เยือน	รร.จปร.	พระราช

อาคันตุกะมักมีพระบรมราชโองการพระราชทาน

อภัยโทษแก่นักเรียนนายร้อยที่ต้องโทษทางวินัยใน

ช่วงเวลาที่เสด็จฯ	 นั้น	 เช่น	 พระเจ้าโบดวงแห่ง

เบลเยียม	มีพระบรมราชโองการอภยัโทษแก่นกัเรียน

นายร้อยที่ต้องโทษทางวินัยอยู่ถึงเวลา	๑๒.๐๐	น.	

ของวันที่	 ๕	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 ๒๕๐๗๔๓	 	พระเจ้า							

โอลาฟที่	 ๕	 แห่งนอร์เวย์มีพระบรมราชโองการ

อภัยโทษแก่นักเรียนนายร้อยที่ต้องโทษทางวินัย

ระหว่างวันที่		๑-๑๖	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๐๘	ถึงเวลา	

๑๒.๐๐	น.๔๔	พระเจ้าชาห์	โมฮมัหมดั	เรซา	ปาห์ลาว	ี

แห ่งอิหร ่านก็มีพระบรมราชโองการประกาศ

อภัยโทษนักเรียนนายร้อยที่กระทำาผิดทางวินัย				

เช่นกัน๔๕	 นักเรียนนายร้อยที่ต้องโทษทางวินัยจึง			

ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากการเสด็จฯ	 ของพระ

ราชอาคันตุกะด้วย

๘. โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูก    

ยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณทรงเป็นนักเรียน 

นายร้อยพิเศษและทรงประกอบพระกรณียกิจ 

ท่ี รร.จปร. 

ในรัชสมัยรัชกาลที่	 ๕	 พระองค์มีพระราช

ประสงค์ที่จะชักจูงให้เจ้านายชั้นพระองค์เจ้าและ

หม่อมเจ้าทรงเข้าศึกษาในโรงเรียนนายร้อย	 จึงทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้พระราชโอรสชั้นเจ้าฟ้า

ทรงเป็นนกัเรยีนนายร้อยและนกัเรยีนนายร้อยพเิศษ	

มีทั้งสิ้นรวม	๖	พระองค์	 	 เช่น	สมเด็จพระเจ้าลูกยา

เธอ	เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์๔๖	สมเด็จพระเจ้าลูกยา

เธอ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ๔๗	 และสมเด็จพระเจ้า

ลูกยาเธอ	เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช๔๘ 

เมื่อถึงในหลวงรัชกาลที่	 ๙	 ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ	 ให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ	 เจ้าฟ้า							

วชิราลงกรณทรงเป็นนักเรียนนายทหารชั้นสูงสุด													

	 	๔๒	“กระแสข่าวจาก	รร.จปร.:	สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเบลเยียม,”	เสนาศึกษา.	๓๐,	๔	(กุมภาพันธ์-มีนาคม	๒๕๐๗):	๑๓๓-
๑๓๔.
	 	๔๓	“พระบรมราชโองการในพระเจ้าโบดวงพระราชทานอภัยโทษแก่นักเรียนนายร้อยแห่ง	 รร.จปร.,”	 เสนาศึกษา, ๓๐,	๔	
(กุมภาพันธ์-มีนาคม	๒๕๐๗)	:	หน้าพิเศษ.
	 	๔๔	“กระแสข่าวจาก	รร.จปร.:	สมเด็จพระเจ้ากรุงนอร์เวย์เสด็จพระราชดาเนินทอดพระเนตรกิจการ	รร.จปร.,”	 เสนาศึกษา, 
๓๑,	๓	(ธันวาคม	๒๕๐๗-มกราคม	๒๕๐๘):	๑๓๒-	๑๓๓.
	 	๔๕	Mohammad	Reza	Shah	Pahlavi	(ครองราชย์	พ.ศ.	๒๔๘๔-๒๕๒๒)	เสด็จฯ	เยือนประเทศไทย	วันที	่๒๒-๒๙	มกราคม	
พ.ศ.	๒๕๑๑.	“กระแสข่าวจาก	รร.จปร.:	สมเด็จพระจักรพรรดิอิหร่าน,”	เสนาศึกษา, ๓๔,	๓	(ธันวาคม	๒๕	๑๐-มกราคม	๒๕๑๑):	
๑๐๘-๑๑๐.
  ๔๖	สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์	กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
 	 ๔๗	สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ	กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ
  ๔๘	สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์	อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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(ชัน้ปีที	่๕)	ของโรงเรยีนนายทหาร	๓	เหล่าทพั	ได้แก่	

นักเรียนนายร้อย	นักเรียนนายเรือ	และนักเรียนนาย

เรืออากาศ	และดำารงตำาแหน่งหัวหน้านักเรียนพิเศษ	

ในการทูลเกล้าฯ	 ถวายตำาแหน่งนักเรียนนายทหาร

พิเศษทั้ง	๓	 เหล่าทัพนี้	 ในหลวงรัชกาลที่	 ๙	 เสด็จ

ออก	ณ	พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน	พร้อมด้วย

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ	 เจ้าฟ้าวชิราลงกรณเมื่อ		

วันที่	๒๘	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๐๗	ซึ่งเป็นวันคล้าย

วันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ	เจ้าฟ้าวชิรา

ลงกรณ๔๙

หลังจากนั้นแล้ว	ในหลวงรัชกาลที่	๙	ได้ทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ	

เจ้าฟ้าวชิราลงกรณเสด็จทรงประกอบพระกรณียกิจ

ที่	 รร.จปร.	 หรือโดยเสด็จฯ	 ไป	 รร.จปร.ด้วย	 เช่น	

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ	 เจ้าฟ้าวชิราลงกรณเสด็จ

ทรงเป็นประธานในพิธีประทานกระบี่สั้นแก่นักเรียน

นายร้อยชั้นปีที่	 ๑	 และทอดพระเนตร	 การจัดการ

ศกึษาและกจิกรรมของ	รร.จปร.ในวนัที	่๒๘	ตลุาคม	

พ.ศ.	๒๕๐๗	

๙. โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงรับราชการ 

ท่ี รร.จปร.  

เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยาม

บรมราชกุมารี 	 (ขณะนั้นพระยศร้อยเอกหญิง)						

ทรงสำาเร็จการศึกษาอักษรศาสตรบัณทิตจาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีการศึกษา	๒๕	๑๙	

และศิลปศาสตรมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย

ศิลปากรในปีการศึกษา	 ๒๕๒๒	 แล้ว	 ในหลวง	

รัชกาลที่	๙	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	พระราชทาน

พระบรมราชานุญาตให้ทรงรับราชการที่	 รร.จปร.	

พระองค์ทรงได้รบัการบรรจเุป็นนายทหารประจำาการ

ในตำาแหน่งอาจารย์ส่วนการศึกษา	 ต้ังแต่เดือน

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณในฉลองพระองค์นักเรียนนายร้อย รร.จปร. 
ชั้นปีที่ ๕ เสด็จไปทอดพระเนตรกิจการของ รร.จปร. และประทานกระบี่สั้นแก่นักเรียน
นายร้อยชั้นปีที่ ๑  ๒๘ ตุลาคม ๒๕๐๗

สมเดจ็พระเจา้ลกูยาเธอ เจา้ฟา้วชริาลงกรณเสดจ็ทรงเปน็ประธานในพธิปีระทาน
กระบี่สั้นแก่นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๑ รร.จปร., ๒๘ ตุลาคม ๒๕๐๗

  ๔๙	หมายเลขประจำาพระองค์นักเรียนนายเรือคือ	๒๔๒๔	และหมายเลขประจำาพระองค์นักเรียนนายเรืออากาศคือ	๗๕๒	ดู	
“กระแสข่าวจาก	รร.จปร.	:	ถวายพระตำาแหน่งและเครื่องแบบแก่สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าชาย”	เสนาศึกษาฉบับรวมตอน,	๓๐,	๖-๓	๑,	๑	
(มิถุนายน-กรกฎาคม,	สิงหาคม-กันยายน	๒๕๐๗):	๑๘๑-๑๘๒.
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ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๒๓	ขณะนั้น	รร.จปร.ยังอยู่ถนน

ราชดำาเนินนอก	หลังจาก	รร.จปร.ย้ายจากกรุงเทพฯ	

ไปจงัหวดันครนายกใน	พ.ศ.	๒๕๒๙	สมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารียังเสด็จฯ	 ไป		

ทรงงานราชการที่	 รร.จปร.มาโดยตลอด	 จนกระทั่ง				

ทรงเกษียณอายุราชการในวันที่	 ๑	 ตุลาคม	 พ.ศ.	

๒๕๕๘	 พระยศสุดท้ายคือ	 พลเอกหญิง	 (อัตรา

จอมพล)	ในปัจจุบัน	ยังเสด็จฯ	ไปทรงสอนในฐานะ

อาจารย์พิเศษ

การทรงรับราชการของพลเอกหญิง	 สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารีที	่

รร.จปร.	จนกระทั่งทรงเกษียณอายุราชการใน	พ.ศ.	

๒๕๕๘	นั้น	พระองค์ทรงปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่าง

รับผิดชอบตามที่ทรงได้รับการไว้วางพระราชหฤทัย	

ทรงเริม่ปฏบิตัหิน้าทีอ่าจารย์ทีก่องวชิากฎหมายและ

สงัคมศาสตร์	ส่วนการศกึษาก่อน	และทรงได้รบัพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์	 (พ.ศ.	

๒๕๒๙)	ต่อมาทรงดำารงตำาแหน่งบรหิารคอื	ผูอ้ำานวย

การกองวิชาประวัติศาสตร์	 ส่วนการศึกษา	 (พ.ศ.	

๒๕๓๐)	แต่ก็ยังทรงสอนด้วย	อีกทั้งเสด็จฯ	ทรงเป็น

ประธานในงานพิธีต่าง	 ๆ	 ของโรงเรียนนายร้อยอยู่

เสมอ	 นอกจากนั้น	 ยังทรงงานต่างพระเนตรพระ	

กรรณในหลวงรัชกาลที่	 ๙	 โดยเฉพาะการทรงงาน

พัฒนาต่าง	 ๆ	 ในจังหวัดนครนายกด้านการศึกษา

และคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย	 เนื่องจาก

พระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่ราชการที่	 รร.จปร.อย่าง

เสียสละและทุ ่มเท	 จึงทรงได้รับพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ	 แต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการพิเศษ	 รร.จปร.ใน	

พ.ศ.	๒๕๕๓	

๑๐. พระราชทานพระราชดำาริเกี่ยวกับ

สถานทีส่ร้าง รร.จปร.แห่งใหม่ จงัหวดันครนายก

กองทัพบกมีความคิดที่จะย้าย	 รร.จปร.จาก

ถนนราชดำาเนินนอก	กรุงเทพฯ	 ออกไปต่างจังหวัด	

ด้วยเหตุผลเรือ่งความคบัแคบของพืน้ที	่สถานศึกษา

พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงรับราชการเป็นนายทหารประจำาการในตำาแหน่ง
อาจารย์ สกศ.รร.จปร. (พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๕๘) ปัจจุบันทรงดำารงตำาแหน่งผู้บัญชาการพิเศษ รร.จปร. และทรงเป็นอาจารย์พิเศษ
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ภาพมุมสูง รร.จปร. จังหวัดนครนายก  เมื่อสร้างเสร็จได้ไม่นาน
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แยกจากสถานท่ีพกัและท่ีฝึก	สภาพสิง่แวดล้อมรวม

ทั้งมลภาวะต่าง	ๆ		และเพื่อขยายขีดความสามารถ

ในการผลตินายทหารให้สอดคล้องกบัความต้องการ

ในขณะนั้น	 เมื่อแรกนั้น	 (พ.ศ.	 ๒๕๑๒-๒๕๑๖)	

กองทัพบกพิจารณาเลือกพื้นท่ีใน	๔	จังหวัด	 ได้แก	่

กาญจนบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	สระบุรี	ปทุมธานี	และ

ได้ตกลงใช้พืน้ทีท่ี่อำาเภอธัญบรุ	ีจงัหวดัปทุมธาน	ีแต่

ไม่สามารถดำาเนินการต่อไปได้	จึงระงับโครงการใน	

พ.ศ.	๒๕๑๖	ต่อมาระหว่าง	 พ.ศ.	๒๕๑๘-๒๕๒๐	

ได้พิจารณาพื้นท่ีอื่นของกองทัพบกในจังหวัดต่าง	ๆ	

ได้แก	่ลพบุรี	กาญจนบุรี	สระบุรี	หรือจัดซื้อที่ดินของ

เอกชน	 (พ.ศ.	๒๕๑๘-๒๕๒๐)	 แต่ไม่ได้ข้อยุติ	 จน

กระทั่งพลเอก	เปรม	ติณสูลานนท์	เป็นผู้บัญชาการ

ทหารบก	(พ.ศ.	๒๕๒๑-๒๕๒๔)	จงึได้พยายามผลกั

ดันอีกครั้ง	 และระหว่าง	 พ.ศ.	 ๒๕๒๒-๒๕๒๓	 ได้

พิจารณาพื้นที่ที่อำาเภอวังน้อย	 จังหวัดพระนครศร	ี

อยุธยา	(หลักกิโลเมตรที่	๖๖)	ซึ่งธนาคารทหารไทย

ยกให้ประมาณ	๑,๓๐๐	ไร่	แต่ได้ยกเลกิไปเมือ่ทบวง

มหาวิทยาลัยเสนอพื้นที่ที่เหมาะสมกว่าตั้งอยู่ถัดมา	

(หลักกิโลเมตรที่	๖๒)		ขนาดประมาณ		๓,๕๐๐	ไร่	

เป ็นที่ ดินของสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหา

กษัตริย์	 แต่ต้องยกเลิกไปอีก	 เพราะประชาชนไม่

ยินยอมย้ายออกจากพื้นที่๕๐

  ๕๐	“โครงการกอ่สรา้งโรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้แหง่ใหม,่”	ใน	พระราชพธิเีปดิโรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้      
เขาชะโงก จังหวัดนครนายก, ๕ สิงหาคม ๒๕๒๙	(สูจิบัตร)	(กรุงเทพฯ:	โรงพิมพ์เจริญศิลป์,	๒๕๒๙),	หน้า	๒๓-๒๔	และใต้ร่ม
พระบารมีฯ ๑๒๐ ปี รร.จปร.	(กรุงเทพฯ:	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า,	๒๕๕๐),	หน้า	๑๒๐-๑๒๑.

ผังบริเวณก่อสร้าง รร.จปร. บริเวณเขาชะโงก อำาเภอเมืองนครนายก พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๒๙
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงวางศิลาฤกษ์ รร.จปร. เขาชะโงก จังหวัดนครนายก, ๕ สิงหาคม ๒๕๒๔
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เมื่อความทราบถึงในหลวงรัชกาลที่ 	 ๙				

เก่ียวกับปัญหาการหาสถานที่ตั้ง	รร.จปร.	แห่งใหม่

ในเดือนธันวาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๒๓	 พระองค์จึงได	้					

พระราชทานพระราชดำาริให้กองทัพบกพิจารณา

พืน้ทีบ่รเิวณเขาชะโงก๕๑		ด้วยทรงเห็นว่า	พ้ืนทีบ่รเิวณ

นี้เป็นของกองทัพบกอยู ่แล้ว	 มีพื้นที่กว้างขวาง

ประมาณ	๒๑,๐๐๐	ไร่	และมีภูมิประเทศและสภาพ

แวดล้อมเหมาะสมกับการจัดตั้งสถาบันการศึกษา

ทางทหาร	อกีทัง้เป็นจุดยทุธศาสตร์สำาคญัเพราะเป็น

รอยเชือ่มเทอืกเขาใหญ่กบัเทอืกเขาดงพญาเยน็และ

เพชรบูรณ์๕๒	 หากผู้ก่อการร้ายคุมเขาใหญ่ได้ก็จะ

เป็นอันตรายต่อกรุงเทพฯ	 ถ้าก่อสร้าง	 รร.จปร.

บริวเณนี้	 ก็จะเป็นการสร้างแนวป้องกันภัยคุกคาม

ทางหนึ่ง	๕๓  

ในพระราชพิธีวางศิลาฤกษ์	 คำากราบบังคม

ทูลของ	 พลเอก	 เปรม	 ติณสูลานนท์	 ผู้บัญชาการ

ทหารบก	 (ตำาแหน่งในขณะนั้น)	 ได้กล่าวถึงพระ

ราชดำาริเรื่องการย้าย	 รร.จปร.ไปจังหวัดนครนายก

ดังนี	้

  ๕๑	“คำากราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในพระราชพิธีเปิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	ณ	
จังหวัดนครนายกของพลเอก	เปรม	ติณสูลานนท์	นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม,	๕	สิงหาคม	๒๕๒๙
	 	๕๒	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า,	ใต้ร่มพระบารมีฯ ๑๒๐ ปี รร.จปร.,	หน้า	๑๒๐-๑๒๑	และพันตรีหญิง	วันดี	ปาล
กะวงศ์	ณ	อยุธยา,	“จปร.	๑๐๐	ปี,”	เสนาศึกษา, ๕๔,	๑	(สิงหาคม-กันยายน	๒๕๓๐):	พิเศษ	๒๔-๒๕.
  ๕๓	พลเอกสนั่น	มะเริงสิทธิ์,	อดีตแม่ทัพภาคที่	๒,	ปาฐกถาพิเศษเรื่อง	 “โครงการตามพระราชดำาริเศรษฐกิจพอเพียง,”	 เนื่อง
ในโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ	๖๐	ปี	พ.ศ.	๒๕๔๙	ณ	มูลนิธิรัฐบุรุษ	พลเอก	เปรม	ติณสูลานนท์.
  ๕๔	“คำากราบบังคมทลูของ	พลเอก	เปรม	ตณิสลูานนท	์ผูบ้ญัชาการทหาบก	เนือ่งในพระราชพธิวีางศลิาฤกษโ์รงเรยีนนายรอ้ย
พระจุลจอมเกล้า	ณ	เขาชะโงก	อำาเภอเมือง	จังหวัดนครนายก,	๕	สิงหาคม	๒๕๒๔”	ใน	พระราชพิธีวางศิลาฤกษ์โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า	เขาชะโงก	จังหวัดนครนายก	(สูจิบัตร)	(กรุงเทพฯ:	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า,	๒๕๒๔),	หน้า	๑๐-๑๑.

...และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในหลวงล้นกระหม่อม ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรง

พิจารณาเห็นความจ�าเป็นของกองทัพบก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

พระราชทานพระราชด�าริให้ใช้พื้นที่บริเวณเขาชะโงก จังหวัดนครนายก เป็นสถานที่ก่อสร้าง

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าแห่งใหม่ ซึ่งจะเป็นผลให้กองทัพบกบรรลุวัตถุประสงค์ในการ

ผลิตนายทหารสัญญาบัตรตามความต้องการต่อไป... ๕๔

พลเอก	เปรม	ติณสูลานนท์	น้อมรับพระราช	

ดำาริมาดำาเนินการกำาหนดเป็นนโยบายของกองทัพ

บก	 ในต้นปี	 พ.ศ.	๒๕๒๔	จึงเกิดโครงการก่อสร้าง	

รร.จปร.แห่งใหม่	 จังหวัดนครนายก	 หลังจากนั้น			

ในหลวงรชักาลท่ี	๙	ได้มพีระมหากรณุาธิคณุต่อการ

ก่อสร้างโรงเรียนนายร้อยแห่งใหม่อย่างต่อเนื่อง			

จนกระทั่งเปิดดำาเนินการและมีพระราชพิธีเปิดใน	

พ.ศ.	๒๕๒๙	พระองค์เสด็จฯ	 ไป	 รร.จปร.	 จังหวัด

นครนายก	 	 รวมท้ังสิ้น	๕	ครั้ง	 (เสด็จฯ	 ไม่เป็นทาง	

การ	๑	คร้ัง	พ.ศ.	๒๕๒๙)	นับตั้งแต่ทรงประกอบพิธี

วางศิลาฤกษ์	 วันที่	 ๕	 สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๒๔	จน

กระทั่งทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์

รัชกาลที่	๕	วันที่	๒๗	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๓๑	ดังจะ

กล่าวในรายละเอียดต่อไป		

๑๑. พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับ รร.จปร.

ท่ีจังหวัดนครนายก

หลังจากกองทัพบกตกลงดำาเนินโครงการ

ย้าย	 รร.จปร.	 ในหลวงรัชกาลที่ 	 ๙	 มีพระมหา

กรุณาธิคุณเสด็จฯ	 ไปทรงวางศิลาฤกษ์ในวันที่	 ๕	

สิงหาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๒๔	 ตรงกับวันคล้ายวันพระ					

ราชทานกำาเนิด	 รร.จปร.ครบ	๙๔	ปี	 ต่อมามีพระ	

มหากรุณาธิคุณเสด็จฯ	ไปทรงเปิด	รร.จปร.	ในวันที่	

๕	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๒๙	ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระ

ราชทานกำาเนิด	รร.จปร.	ครบ	๙๙	ปี	
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พระบรมราโชวาทในพระราชพธิเีปิด	รร.จปร.	

วันที่	๕	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๒๙	พระองค์ทรงเน้นให้

นักเรียนนายร้อยทุกรุ่นทุกนายสำานึกในพระมหา	

กรุณาธิคุณ	 รัชกาลท่ี	 ๕	 และปฏิบัติตนให้ดี	 ดังนี้	

...ขอให้ผู้บังคับบัญชาทหารและมีผู้มีความสัมพันธ์

เกีย่วกบัสถาบนัน้ี โดยเฉพาะนักเรยีนนายร้อยทกุรุน่

ทุกคนส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่ีทรงพระปรีชา

ญาณเห็นการณ์ไกลถึงประโยชน์ที่จะบังเกิดแก่บ้าน

เมืองจากการตั้งโรงเรียนนายร้อยขึ้น แล้วจงตั้งใจ

พยายามประพฤติปฏิบัติตัวให้ดี ให้ตรง สังวรระวัง

ในวินัยและหน้าที่ พร้อมใจพร้อมก�าลังกันธ�ารง

รักษาและพัฒนาสถานศึกษาของตนให้มั่นคง

ก้าวหน้า ด้วยความรู้ด้วยสติปัญญาความฉลาด

รอบคอบ และด้วยความบรสิทุธิจ์รงิใจเสมอเป็นนติย์

ตลอดไปอย่าให้เสื่อมถอย๕๕

หลังจากพระราชทานพระบรมราโชวาทแล้ว	

ทรงพระดำาเนิน	พร้อมด้วยพันเอกหญิง	สมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	(พระยศใน

ขณะนั้น)	 ลงจากพลับพลาพิธีไปยังอาคารกอง

บัญชาการ	 รร.จปร.	 ทั้งสองพระองค์ทรงลงพระ

ปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยบนแผ่นศิลาจารึก

และในสมุดเยี่ยม	 จากนั้นทรงพระดำาเนินไปทอด

พระเนตรหอประชุมใหญ่	แล้วทรงปลูกต้นประดู่	ณ	

ลานหน้าหอประชมุใหญ่	เวลาประมาณ		๑๗.๓๐	น.	

จึงเสด็จประทับรถยนต์พระท่ีนั่งกลับพระตำาหนัก

จิตรลดารโหฐาน	พระราชวังดุสิต๕๖

  ๕๕	“พระบรมราโชวาทในพิธีเปิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	ณ	จังหวัดนครนายก	วันที	่๕	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๒๙,”	ใน	
พระราชกรณียกิจระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๒๘-กันยายน ๒๕๒๙,	หน้า	๒๕๙-๒๖๐.
	 	๕๖ พระมหากรุณาธิคุณในหลวงฯ (กรุงเทพฯ:	กองทัพบก,	๒๕๓๑),	หน้า	๘๖-๙๙	และ	ณ	อยุธยา,	“๕	สิงหาคม	วันเกิด	
รร.จปร,”	เสนาศึกษา,	๕๓,	๑	(สิงหาคม-กันยายน	๒๕๒๙),	หน้าพิเศษ	๖.	

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเททองหล่อพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕  
(ประทับพระราชอาสน์) สำาหรับประดิษฐานบนพระแท่นพระบรมราชานุสาวรีย์, ๕ สิงหาคม ๒๕๓๐
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พธิเีปิด	รร.จปร.แห่งใหม่ดำาเนินไปด้วยความ

เรียบร้อยและเสร็จสิ้นลงแล้ว	แต่พระราชกรณียกิจ

ของพระองค์เกี่ยวข้องกับโรงเรียนนายร้อยแห่งนี้ยัง

มีสืบต่อมาอีก	 โดยเฉพาะในเรื่องขวัญและกำาลังใจ	

หลังจาก	รร.จปร.ย้ายไปที่จังหวัดนครนายก		ได้จัด

สร้างศาลาวงกลมหลังใหม่	บริเวณหน้าหอประชุม

โรงเรยีนใน	พ.ศ.	๒๕๓๐	ตามแบบศาลาวงกลมหลงั

เดิมซึ่งถูกรื้อไปตั้งแต	่พ.ศ.	๒๕๐๙	ทั้งนี้พันเอกหญิง	

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี

มีพระราชดำาริให้สร้างตามแบบเดิมให้ได้มากที่สุด	

นอกจากนั้นมีความคิดที่จะอัญเชิญพระบรมรูปครึ่ง

พระองค์องค์เดิมจากภายในพระแท่นพระบรมราชา

นุสาวรีย ์ที่ 	 รร.จปร.เดิม	 (บรรจุไว ้เมื่อวันที่ 	 ๒๑	

กรกฎาคม	พ.ศ.	 ๒๕๑๐)	 มาประดิษฐานไว้กลาง

ศาลาวงกลมหลงัใหม่	เพือ่ให้ข้าราชการและนกัเรยีน

นายร้อยได้สักการะ

ในห้วงเวลาเดียวกัน	 ในหลวงรัชกาลที่	 ๙		

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	พระราชทานพระบรม				

ราชานุญาตให้	รร.จปร.สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์

รัชกาลที่	๕	องค์ใหญ่อีกองค์หนึ่ง	 (ประทับพระราช

อาสน์)	สำาหรบัประดิษฐานหน้าอาคารกองบัญชาการ	

รร.จปร.	

หลงัการสร้างศาลาวงกลมแล้วเสรจ็	รร.จปร.

ได้ทำาพิธีอัญเชิญพระบรมรูปครึ่งพระองค์องค์เดิม

จาก	 รร.จปร.เดิมมาประดิษฐานไว้กลางศาลา

วงกลมหลังใหม่	 	 ต่อมาวันที่	 ๕	 สิงหาคม	 พ.ศ.	

๒๕๓๐	 ตรงกับวันคล้ายวันพระราชทานกำาเนิด	

รร.จปร.ครบ	 ๑๐๐	ปี	 ในหลวงรัชกาลที่	 ๙	 มีพระ	

มหากรุณาธิคุณเสด็จฯ	 ไปทรงเปิดพระบรมรูป

รัชกาลที่	๕	ณ	ศาลาวงกลมหลังใหม่หลังนี้	พันเอก

หญิง	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราช

กมุาร	ีซึง่เสด็จฯ	ไปล่วงหน้า	ทรงวางศิลาฤกษ์อาคาร		

๑๐๐	ปี	รร.จปร.	ทรงรับเสด็จและร่วมพิธีด้วย	

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงทอดพระเนตรผังบริเวณก่อสร้าง รร.จปร.
เมื่อครั้งเสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์ รร.จปร. จังหวัดนครนายก, ๕ สิงหาคม ๒๕๒๔
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หลงัจากในหลวงรชักาลที	่๙	ทรงประกอบพธิี

เปิดพระบรมรูป	ณ	ศาลาวงกลมแล้ว	 ได้ทรงพระ

ดำาเนินไปทรงเททองหล่อพระบรมรูปรัชกาลที่	 ๕		

(ประทบัพระราชอาสน์)	จากน้ันเสดจ็พระราชดำาเนนิ

ไปยังพลับพลาพิธีหน้ากองบัญชาการ	รร.จปร.	ทรง

รับการสวนสนามถวายการเคารพของนักเรียนนาย

ร้อย	และพระราชทานพระบรมราโชวาท๕๗

พระบรมราโชวาทในวันนี้	พระองค์มีพระราช

ดำารสัเตอืนนกัเรยีนนายร้อยให้ตระหนกัถงึฐานะของ

ตนทีจ่ะต้องรบัภาระท่ีสำาคญัต่อบ้านเมอืง	และตัง้ใจ

ศึกษาเล่าเรยีน	ขณะเดยีวกนักท็รงเตอืน	รร.จปร.	ให้

จัดการศึกษาที่ดี 	 ถูกต้องและครบถ้วน	 ดังน้ี…

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัวทรง

สถาปนาโรงเรียนนายร้อยขึ้นเป็นสถาบันการศึกษา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้าย รร.จปร. ในพิธีเปิด รร.จปร. จังหวัดนครนายก, ๕ สิงหาคม ๒๕๒๙

ทางทหารระดับสูง ส�าหรับอบรมบุคคลที่ได้รับคัด

เลือกว่ามีคณุสมบัติเป็นพื้นฐานอยู่ให้เป็นนายทหาร

ทีดี่ ทีม่คีวามรู ้และมสีติปัญญาความสามารถพร้อม

สมบูรณ์ เพื่อให้เป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารใน

กองทัพ ดังนี้ นักเรียนนายร้อยทุกคนจะต้องทราบ

ตระหนักถึงฐานะของตน ว่าตนเองจะต้องรับภาระที่

ส�าคัญต่อบ้านเมืองและจะต้องเป็นหลักของทหาร

ทั้งปวงต่อไป จึงควรจะได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน รับ

การฝึกหัดอบรมโดยเต็มก�าลัง ส�าหรับโรงเรียนนาย

ร้อยซึง่เป็นสถาบนัทีใ่ห้การศกึษานัน้ กจ็ะต้องให้การ

ศกีษาทีด่ ีทีถ่กูต้อง แก่นกัเรยีนแต่ละคนให้ครบถ้วน 

คือให้มีวิชาการที่แน่นหนา มีความรู ้รอบตัวและ

ประสบการณ์ที่กว้างขวางทั่วถึง ส�าคัญที่สุด จะต้อง

ให้ทุกคนมีวิชาและความสามารถชัดเจน ทั้งในด้าน

  ๕๗	พระมหากรุณาธิคุณในหลวงฯ,	หน้า	๑๐๔-๑๑๕.
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานพระบรมราโชวาทในพิธีเปิด รร.จปร. จังหวัดนครนายก ๕ สิงหาคม ๒๕๒๙

พลตรี นิยม ศันสนาคม ผู้บัญชาการ รร.จปร. 
(พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๓๑) ข้าราชการ และนักเรียนนายร้อย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระบรมราโชวาท

ในพิธีเปิด รร.จปร. ๕ สิงหาคม ๒๕๒๙
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ยุทธการและในด้านการสร้างสรรค์ความเป็นอยู่ที่ดี

ของประชาชนควบคู่กัน เพราะทหารมีภารกิจหลัก

อยู่ที่การป้องกันประเทศและการรักษาความสงบสุข

มั่นคงของประชาชนทั้งสองประการ..๕๘

กรมศิลปากรดำาเนินการเกี่ยวกับพระบรมรูป

รัชกาลท่ี	 ๕	 (ประทับพระราชอาสน์)	 แล้วเสร็จ

ประมาณต้นเดือนธันวาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๓๑	 ต่อมา				

วนัที	่๑๓	ธนัวาคม	พ.ศ.	๒๕๓๑	พนัเอกหญงิ	สมเดจ็

พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ี(พระยศ

ในขณะนั้น)	 ทรงประกอบพิธีประดิษฐานพระบรม	

รูปองค์ดังกล่าวเหนือพระแท่นหน้าอาคารกอง

บัญชาการ	รร.จปร.	

การพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์องค์ใหม่มี

ขึ้นในวันที่	 ๒๗	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๓๑	 ในหลวง

รัชกาลที่	 ๙	 มีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จฯ	 พร้อม		

ด้วยพันเอก	 สมเด็จพระบรมโอราสาธิราช	 เจ้าฟ้า

มหาวชิราลงกรณฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 ขณะที	่		

พันเอกหญิง	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	สยาม	

บรมราชกุมารี	เสด็จฯ	ไปล่วงหน้า	ทรงรับเสด็จ	หลัง

จากในหลวงรัชกาลท่ี	 ๙	 ทรงประกอบพิธี เป ิด

พระบรมราชานุสาวรีย์แล้ว	 ทรงรับการสวนสนาม

ถวายการเคารพของนักเรียนนายร้อย	และพระราช	

ทานพระบรมราโชวาท	 จากนั้นจึงเสด็จฯ	กลับพระ

ตำาหนักจิตรลดารโหฐาน	พระราชวังดุสิต

พระราชดำารัสในครั้งนี้นับเป็นครั้งสุดท้ายที่

พระราชทานแก่นักเรียนนายร้อยโดยตรง	ดังนี้...ผู้ที่

เข้ามาศึกษาในสถาบันวิชาการทหารแห่งนี้ ล้วนได้

รับการเลือกเฟ้นแล้วว่ามีพื้นฐานทางร่างกาย จิตใจ 

และสติปัญญาดีพร้อม เป็นที่หวังว่า เมื่อได้ศึกษา

ส�าเร็จบริบูรณ์จะเป็นก�าลังส�าคัญในแผ่นดินต่อไป 

เพราะฉะนั้น ในขณะศึกษาอยู ่นี้  ทุกคนจะต้อง

พยายามขวนขวายเล่าเรียนอย่างเต็มก�าลัง เพื่อ 

  ๕๘	พระบรมราโชวาทในพิธีสวนสนามของนักเรียนนายร้อย	 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเนื่องในโอกาสที่โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ	๑๐๐	ปี	ณ	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า,	๕	สิงหาคม	๒๕๓๐.
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เพิ่มพูนความรู้ ความฉลาด และความสามารถใน

การปฏิบัติงาน ให้สมบูรณ์พร้อมทุกอย่าง ปัจจัย

ส�าคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่เกื้อหนุนการศึกษาหาความ

รู้และความฉลาดสามารถคือ สติ ซึ่งอธิบายอย่าง

ง่าย ๆ ได้ว่า ความระลึกรู้

นักศึกษาจ�าเป็นต้องท�าสติ หรือตั้งสติ ความ

ระลึกรู ้นี้ไว้ให้มั่นเสมอ เพื่อให้รับรู ้และเรียนรู ้สิ่ง   

ต่าง ๆ ทีผ่่านพบ อย่างครบถ้วนชัดเจน จักได้สามารถ

จบัเหต ุจบัผล จบัหลกัการได้ถกูต้องตัง้แต่ต้น ข้อใด

ที่มิใช่ประโยชน์ ก็คัดออกไป ข้อใดท่ีเป็นประโยชน์ก็

  ๕๙		“พระบรมราโชวาทในพธิเีปดิพระบรมราชานสุาวรยีพ์ระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้	ณ	โรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้	
จังหวัดนครนายก	วันที่	๒๗	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๓๑,” เสนาศึกษา, ๕๕,	๓	(ธันวาคม	๒๕๓๑-มกราคม	๒๕๓๒):	หน้าพิเศษ	๑๗.
 

จดจ�าสะสมไว้ในความทรงจ�า อีกประการหนึ่ง เมื่อ

ปฏิบัติหน้าท่ีหรือกิจการงานใด ๆ ก็จ�าเป็นต้องมีสติ

ควบคุมก�ากับโดยตลอด จักได้ทราบแน่ชัดว่าก�าลัง

ท�าสิ่งใดอยู่ และควรจะต้องน�าวิชาความรู้ข้อใด วิธี

การอย่างไร มาใช้ปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมทุกขั้น

ตอน เพื่อให้งานที่ปฏิบัตินั้นบรรลุผลสมบูรณ์ ไม่มี

ข้อบกพร่องและผิดพลาด จึงขอให้แต่ละคนน�าเรื่อง

สติที่พูดนี้ไปพิจารณาให้เห็นชัด และน�าไปยึดถือ

ปฏิบัติ ให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนการศึกษาเล่าเรียน 

ตลอดจนการประพฤติปฏิบัติทุกอย่างของตน...๕๙

พระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่นายทหารผู้สำาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
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38 เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๙  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระสุหร่ายพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ 
ในพิธีเปิดพระบรมรูป ณ ศาลาวงกลม  ๕ สิงหาคม ๒๕๓๐
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39เสนาศึกษา  เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๙  

นอกจากในหลวงรัชกาลที่	 ๙	 เสด็จฯ	 ไป	

รร.จปร.	 อย่างเป็นทางการแล้ว	 ยังเสด็จฯ	อย่างไม่

เป็นทางการด้วยในวันที่	 ๒๙	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	

๒๕๒๙	 	 เหตุการณ์สำาคัญนี้มีขึ้นหลังจากพระองค์

เสด็จฯ	 ไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาลุ่มแม่นำ้า

นครนายกในอำาเภอเมืองนครนายก	เช่น	อ่างเก็บนำ้า

 ๖๐		พระมหากรุณาธิคุณในหลวงฯ, หน้า	๑๐๐-๑๐๓.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงปลูกต้นประดู่บริเวณสนามหน้าหอประชุม รร.จปร., ๕ สิงหาคม ๒๕๒๙

คลองทราย	ตำาบลเขาพระ	และอ่างเกบ็นำา้คลองโบด	

ตำาบลพรหมณี	 และโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่อง

มาจากพระราชดำาริ	 จึงได้เสด็จฯ	 ไปทรงพักพระ

อิริยาบถที่พระตำาหนัก	 เอ	๑	บ้านพักข้าราชการใน

พันเอกหญิง	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยาม

บรมราชกุมารี	 (พระยศในขณะนั้น)	 ใน	 รร.จปร.๖๐	
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40 เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๙  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕  รร.จปร. ๒๗ ธันวาคม ๒๕๓๑
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41เสนาศึกษา  เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๙  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำานครนายกในอำาเภอเมืองนครนายก

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๙

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จฯ ไประทับพักพระอิริยาบถ
ที่พระตำาหนักเอ  ๑ ใน รร.จปร., ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๙
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42 เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๙  

รวมจำานวนคร้ังท่ีพระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณ

เสด็จฯ	 ไป	 รร.จปร.	 จังหวัดนครนายก	 ได้	 ๕	 ครั้ง		

ดังนี้	พ.ศ.	๒๕๒๔	พ.ศ.	๒๕๒๙	รวม	๒	คร้ัง	(ไม่เป็น

ทางการ	๑	คร้ัง)	พ.ศ.	๒๕๓๐	และ	พ.ศ.	๒๕๓๑	

การทรงประกอบพระราชกรณียกิจเกี่ยวข้อง

กับ	 รร.จปร.ของในหลวงรัชกาลที่	๙	 อย่างต่อเนื่อง

ยาวนานตลอด	๗	ทศวรรษนั้น	นอกจากพระองค์ได้

ทรงสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 พระปิยมหาราช	 พระผู ้

พระราชทานกำาเนิดโรงเรียนนายร้อยทหารบกหรือ	

“คะเด็ตสกูล”	ใน	พ.ศ.	๒๔๓๐	ให้ทำาหน้าที่ผลิตผู้นำา

ทหารที่มีความรู้	 ความสามารถและคุณธรรม	ออก

ไปรับราชการปกป้องแผ่นดิน	อธิปไตย	และเอกราช

ของชาติแล้ว	 พระองค์ยังทรงสืบทอดพระราช

กรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์

ต่อ	 ๆ	มา	ตลอดจนพระราชกิจของพระบรมวงศานุ

วงศ์ในอดตีทีท่รงพฒันาโรงเรยีนนายร้อยให้ก้าวหน้า

สืบมาจนถึงปัจจุบัน	 การสืบสานพระราชปณิธาน

และการสบืทอดพระราชกรณยีกจิและพระราชกจิทัง้

ปวงนั้นแสดงถึงการใส่พระราชหฤทัยของพระองค์ที่

มีต่อการทหารของชาติ	 โดยเฉพาะด้านการศึกษา	

พระราชกรณียกิจเกี่ยวข้องกับ	 รร.จปร.ทั้งมวลของ

พระองค์คือ	พระมหากรุณาธิคุณยิ่งใหญ่ที่พระราช	

ทานแก่สถาบันการศึกษาทางทหารสำาคัญแห่งหนึ่ง

ของประเทศ	“โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า”เสนาศึกษา       เสนาศึก
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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
กับความสนพระราชหฤทัยด้านการทหารเมื่อทรงพระเยาว ์

และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
พล.ต.ศ.ดร.ศรศักร ชูสวัสดิ์ ๑

๑  ท่ีปรึกษาทางด้านวิชาการ ส่วนการศึกษา รร.จปร. และอาจารย์พิเศษกองวิชาประวัติศาสตร์ สกศ. รร.จปร. (พระอิสริยยศและ       

ค�าราชาศัพท์ใช้ตามช่วงเวลาที่แต่ละพระองค์ทรงด�ารงพระอิสริยยศนั้น ๆ) 
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44 เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๙  

“เสนาศึกษา ฉบับพิเศษ” วันประสูติ ๒๘ กรกฎาคม ๒๔๙๕

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็นวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้า   
วชิราลงกรณ และในเดือนถัดมา วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา       
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระราชมารดาในสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้า 
วชิราลงกรณ (พระอิสริยยศ ของทั้งสองพระองค์ในขณะนั้น) เพื่อเฉลิมฉลองในศิริวาระ              
ดังกล่าว เม่ือ ๖๔ ปีท่ีแล้ว พ.ศ. ๒๔๙๕ นิตยสาร “เสนาศึกษา” ได้จัดท�าฉบับเดือนสิงหาคม   
เป็นฉบบัพเิศษ “เป็นการถวายความสกัการะกตญัญใูนใต้ฝ่าละอองธลุพีระบาท” พระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ (ครองราชย์ พ.ศ. ๒๔๘๙-๒๕๕๙) 

ดังน้ัน พันเอก ขุนเสนาทิพ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ยศในขณะ
นั้น) ซึ่งเป็นผู้อ�านวยการนิตยสารเสนาศึกษา๑  ได้มีหนังสือกราบบังคมทูลในหลวงรัชกาลที่ ๙    
ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ขอพระราชทานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินี ทรงฉายคู่กับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอฯ ในพระอิริยาบถใหม่ไม่ซ�้ากับที่เคย
พระราชทานแก่หนังสือเล่มใดมาก่อนเพื่ออัญเชิญขึ้นปกเสนาศึกษาฉบับพิเศษดังกล่าว๒

๑ บรรณาธิการคือ พ.ต.สุจิต ศิกษมัต
๒ “หนังสือกราบบังคมทูลของพันเอก ขุนเสนาทิพ ผู้บัญชาการ รร.จปร. ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๕,” ใน “กระแส
ข่าวจาก รร.จปร.: พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์แก่ ‘เสนาศึกษา’,” เสนาศึกษา, ๑๙, ๑ (สิงหาคม ๒๔๙๕): 
๒๐๙-๒๒๐.
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ต่อมาวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระ
ฉายาลักษณ์แก่ “เสนาศึกษา” เป็นพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีทรง
ฉายกบัสมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอฯ และสมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าอุบลรตันราชกญัญา สริวิฒันา
พรรณวดี ๓ (พระอิสริยยศของทั้ง ๓ พระองค์ในขณะนั้น) และ “เสนาศึกษา” ได้อัญเชิญเป็นภาพ
ปกเล่มพิเศษเดือนสิงหาคมตามที่ได้กราบบังคมทูล บทความนี้ได้อัญเชิญพระฉายาลักษณ์เพื่อ
ร่วมระลึกถึงวันแห่งปีติเมื่อ ๖๔ ปีที่แล้ว 

“เสนาศึกษา” ฉบับพิเศษข้างต้นได้พิมพ์บันทึกวันประวัติศาสตร์ของชาวไทยเกี่ยวกับวัน
ประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอฯ ผู้เขียนคือ คุรุ วัฒนะ ได้บันทึกไว้หลังเหตุการณ์ไม่นาน 
สอดคล้องกบัที ่ม.ร.ว.สมุนชาต ิสวสัดกิลุบรรยายไว้ในนติยสารวรรณคดฉีบบัเดอืนกนัยายน  พ.ศ. 
๒๔๙๕๔ ครุกุล่าวถงึเหตกุารณ์ส�าคญัและความรูส้กึปลืม้ปีตขิองประชาชนคนไทยทีม่ต่ีอเหตกุารณ์
คร้ังน้ัน ดังนี้ “...เป็นเวลา ๘ ชั่วโมงเต็ม ท่ามกลางความกระวนกระวายใจของพสกนิกร แพทย์
ออกแถลงการณ์ว่าจะไม่ประสูติก่อน ๑๘.๐๐ น. ถ้าเช่นนั้นปืนสลุตก็จะต้องเลื่อนไปยิงในวัน      
รุ่งขึ้น ปืนใหญ่เตรียมเก็บเข้าที่ แต่ด้วยบุญญาธิการขององค์ผู้ที่จะด�ารงต�าแหน่งอันสูงสุดของ

พระฉายาลักษณ์พระราชทานแก่ “เสนาศึกษา” เมื่อ ๖๔ ปีที่แล้ว พ.ศ. ๒๔๙๕
และ “เสนาศึกษา” อัญเชิญเป็นภาพปกฉบับพิเศษ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

๓ “หนังสือราชเลขาธิการถึง ผบ.รร.จปร., ๒๕ ตุลาคม ๒๔๙๕,” ใน “กระแสข่าวจาก รร.จปร.: พระราชทานพระบรม
ฉายาลักษณ์แก่ ‘เสนาศึกษา’,” เสนาศึกษา, ๒๙, ๒ (สิงหาคม ๒๔๙๕): ๒๒๐.
๔  ม.ร.ว.สุมนชาติ สวัสดิกุล, “พระปสูติการในทูลกระหม่อมฟ้าชาย,” ใน ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารตั้งแต่ประสูติจนถึงวันสถาปนาเป็นองค์รัชทายาท (กรุงเทพฯ: 
ศูนย์ชุมชนห้วยขวาง, ม.ป.ป.), ไม่มีเลขหน้า. 
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ประเทศชาติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ ก็ประสูติพระราชโอรสเมื่อเวลา ๑๗.๔๕ น. เสียง
ปืนใหญ่ยิงสลุต ๒๒ นัด ระเบิดก้องพระนคร ทันก�าหนดเวลา ถ้าหากช้าไปเพียง ๑๕ นาที ก็เลย
เวลายิงซึ่งจะต้องเลื่อนไปในวันรุ่งขึ้น เสียงปืนนั้นได้ลั่นก้องกัมปนาท ถวายบังคมปัจจุคมนาการ
สมเด็จเจ้าฟ้าชายผู้สืบสันตติวงศ์พระองค์นั้น ท่ามกลางเสียงไชโยโห่ร้องปีติยินดีของพสกนิกร
ชาวไทย ในนาทีน้ันเอง ฝนท่ีแล้งมาตลอดฤดูกาลก็โปรยละอองลงมาฉ�่าชื้น ราวกับจะเป็นนิมิต
ว่า บัดนี้ฟ้าได้ประทานความชุ่มชื้นร่มเย็นให้แก่ประชาชาวไทยแล้ว...”

นอกจากน้ัน คุรุยังเล่าถึงท่ีมาของพระนามพระราชโอรสว่า วันที่ ๓ กันยายน ๒๔๙๕ 
สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว.ชื่น นพวงศ์) ได้ถวายพระนามพระราชโอรส
ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทูลขอให้ทรงผูกดวงพระชะตาและตั้ง
พระนาม ดังนี้ “สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ์ เทเวศร
ธ�ารงสุบริบาล อภิคุณูปการมหิตลาดุลเดช ภูมิพลนเรศวรางกูร กิตติสิริสมบูรณสวางควัฒน์     
บรมขัตติยราชกุมาร”๕

สมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอฯ ทรงเจรญิพระชนัษามาเป็นล�าดบั เมือ่พระชนมายบุรรลนุติภิาวะ
ในวันที่ ๒๘ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา
เฉลิมพระนามาภิไธยเป็น “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย    
วรางกรู สริกิติยิสมบรูณสวางควฒัน์ วรขตัตยิราชสนัตตวิงศ์ มหติลพงศอดลุยเดช จกัรนีเรศยพุราช
วิสุทธ สยามมกุฎราชกุมาร” ต�าแหน่งองค์รัชทายาท เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เมื่อถึง
ปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๙ พระราชโอรสองค์น้อยเมื่อ ๖๔ ปีที่แล้ว ได้เสด็จขึ้นทรงราชย์ในวันที่ ๒ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทรงเฉลิมพระปรมาภิไธยชั่วคราวว่า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร”๖ 

ตัง้แต่สมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู ทรงพระเยาว์จนกระทัง่
เสด็จขึ้นทรงราชย์ พระราชจริยวัตรของพระองค์บอกถึงความสนพระราชหฤทัยด้านการทหาร
ตลอดมา เมือ่ทรงเจรญิพระชนัษากท็รงศกึษาด้านการทหาร และรบัราชการทหาร ตลอดทัง้ปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจด้านการทหารอย่างจริงจังเสมอ หนังสือพิมพ์จึงยกย่องพระองค์ว่า ทรงเป็น 
“พระมหากษตัรย์ินกัการทหาร”๗ บทความเทดิพระเกยีรตินีจ้ะได้กล่าวถงึความสนพระทยัด้านการ
ทหารและพระกรณียกิจเมื่อทรงพระเยาว์ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับ รร.จปร. และพระราชกรณียกิจ
ต่าง ๆ ของพระองค์ที่เกี่ยวกับ รร.จปร. ระหว่างที่พระองค์ทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระ        
บรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร

๕ คุรุ วัฒนะ, “สมเด็จฯ เจ้าฟ้าราชโอรส,” เสนาศึกษา, ๑๙, ๑ (สิงหาคม ๒๔๙๕): ๔-๕ และ ๒๐-๑๒.
๖ “ประกาศเฉลมิพระปรมาภไิธยสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั,” ราชกจิจานเุบกษา, ๒๓๓, ๒๐๒ ก (๒ ธันวาคม ๒๕๕๙): ๒.
๗  ทีมข่าวการเมือง, “แสงทองส่องฟ้าราชอาณาจักรไทย 'มหากษัตริย์' นักการทหาร,” ไทยรัฐ, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙, 
ที่มา: http://www.thairath.co.th/content/800567.
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i ความสนพระทัยด้านการทหารเมื่อทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  
เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ

ความสนพระราชหฤทยัด้านการทหารของสมเด็จพระเจ้าลกูยาเธอฯ ปรากฏชดัเจนนัน้ เหน็
ได้จากการทรงประกอบพระกรณยีกิจเกีย่วข้องกบัการทหารและ รร.จปร. ดงัตวัอย่างต่อไปนี้ 

๑. เสด็จเยี่ยมกรมทหารม้าท่ี ๑ กองพันทหารม้าท่ี ๑ รักษาพระองค์, ๒๑ มีนาคม 
๒๕๐๖

ขณะมีพระชนมายุ ๑๑ ปีนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอฯ เสด็จเยี่ยมกรมทหารม้าที่ ๑ 
กองพันทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ (ม. ๑ พัน. ๑ รอ.) เป็นการส่วนพระองค์ เมื่อ วันที่ ๒๑ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ กรมทหารม้าที่ ๑ จัดกีฬาบนหลังม้าทั้งประเภทลู่และลานแสดงถวาย       
ให้ทอดพระเนตร เช่น ประเภทลู่ จัดแสดงยืนบนหลังม้า บัวตูม-บัวบาน นั่งกลับหลังหัน นอนข้าง
ตัวม้า เป็นต้น ประเภทลาน จัดแสดงขี่ม้ากระโดดข้ามเคร่ืองกีดขวาง ซ่ึงแต่ละเคร่ืองมีความยาก
ล�าบากและน่ากลัวอันตรายมาก โดยเฉพาะเครื่องสุดท้าย เป็นโต๊ะรับประทานอาหาร มีทหาร
นอนบนโต๊ะ ๓ นาย “เสนาศึกษา” บรรยายไว้ว่า “...เครื่องนี้เจ้าฟ้าชายทรงสนพระทัยมาก และ
ท่ามกลางความตื่นเต้นของผู้ชมอื่น ๆ ด้วย”๘ 

หลังจากนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอฯ เสด็จทอดพระเนตรรถถังและเกราะแบบต่าง ๆ 
การเสด็จเยี่ยม ม. ๑ พัน. ๑ รอ. ครั้งนี้ แสดงถึงความสนพระทัยของพระองค์ที่มีต่อกิจการทหาร 
พระองค์ทรงใช้เวลาทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสนพระทัยยิ่งนาน ๒ ชั่วโมง (๑๕.๐๐-
๑๗.๐๐ น.) โดยเฉพาะการแสดงบนหลังม้าน่าจะเป็นที่พอพระทัยมาก ดังนั้นในอีก ๔ เดือนต่อ
มา จึงโปรดให้มีการแสดงกีฬาชุดนี้อีกที่บริเวณพระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน ในวันที่ ๒๘ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ 

๒. ทอดพระเนตรการแสดงบนหลังม้าของกองพันทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์, 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๐๖

ก่อนหน้าวันที่ ๒๘ กรกฎาคม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถมีพระราช
เสาวนีย์ให้กรมทหารม้าท่ี ๑ รักษาพระองค์จัดการแสดงกีฬาบนหลังม้าถวายแด่สมเด็จพระเจ้า
ลูกยาเธอฯ ก�าหนดการแสดงมีขึ้นในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม บริเวณสวนจิตรลดารโหฐาน เวลา 
๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น. 

ในวันงานวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ นั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชเสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชธิดาและ        
พระราชโอรสทั้ง ๔ พระองค์ เพื่อทอดพระเนตรการแสดงดังกล่าว 

๘ “กระแสข่าวจาก รร.จปร.: ข่าวจาก ม. ๑ พัน. ๑ รอ. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าชายวชิราลงกรณ์ เสด็จเยี่ยม 
ม. ๑ พัน. ๑ รอ.,” เสนาศึกษา, ๒๙, ๕ (เมษายน-พฤษภาคม ๒๕๐๖): ๒๓๒-๒๓๓.
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การแสดงเริ่มด้วยการกราบทูลถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอฯ แล้วทูลเกล้าฯ 
ถวายสนับเพลาและรองพระบาทส�าหรับทรงม้า จากนั้นจึงเป็นการแปรรูปขบวนบนหลังม้าเป็น
ตัวอักษร ๒๘ ก.ค. กีฬาบนหลังม้า เช่น ยืนเด่ียว นั่งกลับหลังหัน บัวตูม-บัวบาน ท้อปก้า ยืนม้า
คู่ ยืนทวน การดัดหลังตนบนหลังม้า การขึ่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง ๖ เครื่อง เช่น แผงลาด
หญ้า ก�าแพงเบอร์ลิน สะพานข้ามแม่น�้าแคว จากนั้นเป็นการแสดงต�านานเรื่องท้าวสุรนารีของ
ส�านักดาบพุทไธสวรรย์ 

การแสดงทั้งหมดจบลงเวลา ๑๘.๓๐ น. ต่อมาเวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระ      
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยงน�้าชาแก่ทั้งนายทหาร
และนายสิบ๙

๓. เสด็จทรงเยี่ยมโรงเรียนเตรียมทหาร และทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายต�าแหน่ง
นักเรียนเตรียมทหารพิเศษ, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๐๖

หลังจากพ้นวันคล้ายวันประสูติได้ประมาณ ๒ เดือน สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอฯ เสด็จทอด
พระเนตรกิจการของโรงเรียนเตรียมทหารในวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ (ในเวลานั้นต้ังอยู่ที่
ถนนพระรามที่ ๔ กรุงเทพฯ) พระองค์เสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รวมทั้งพระอาจารย์และพระสหายร่วมชั้นเรียน

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณมีพระราชด�ารัส
ในการเสด็จเยี่ยมโรงเรียนเตรียมทหาร, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๐๖

๙ “กระแสข่าว จาก รร.จปร.: ม. ๑ พัน. ๑ รอ.,” เสนาศึกษา, ๓๐, ๑ (สิงหาคม-กันยายน ๒๕๐๖): ๑๑๔-๑๑๕. 
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ในโอกาสนี้โรงเรียนเตรียมทหารทูลเกล้าฯ ถวายต�าแหน่งนักเรียนเตรียมทหาร หมายเลข
ประจ�าตัวคือ ๒๕๐๖ พระด�ารัสตอบรับการทูลเกล้าฯ ถวายต�าแหน่งนักเรียนเตรียมทหารใน       
วันนั้นแสดงให้เห็นว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอฯ พอพระทัยกับต�าแหน่งดังกล่าวและน่าจะสน
พระทัยที่จะทรงศึกษาด้านการทหารต่อไป ดังนี้ “...ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาเยี่ยมโรงเรียน
เตรียมทหารในวันนี้ และมาในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารผู้หนึ่ง เพื่อพบปะครู 
อาจารย์และเพื่อนนักเรียนเตรียมทหารทั้งหลาย ข้าพเจ้าและพี่หญิงขอขอบใจท่านทั้งหลายที่    
ได้ต้อนรับเป็นอย่างดี...”๑๐

๔. ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายต�าแหน่งนักเรียนนายทหารชั้นสูงสุด (ชั้นปีที่ ๕) 
และหัวหน้านักเรียนพิเศษ, ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๗

ปีต่อมา พ.ศ. ๒๕๐๗ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอฯ มีพระชนมายุครบ ๑๒ ปี พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอฯ ทรง
รับต�าแหน่งนักเรียนนายทหารชั้นสูงสุด (ชั้นปีที่ ๕) ของโรงเรียนทั้ง ๓ เหล่าทัพคือ นักเรียนนาย

๑๐ ๔๒ ปีโรงเรียนเตรียมทหาร (กรุงเทพฯ : โรงเรียนเตรียมทหาร กรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด, 
๒๕๔๓), หน้า ๑๐๑ และ ๑๓๐.

เสนาศึกษา       เสนาศึก
ษา   เสนาศึกษา      เสนาศึกษ

า 

          เสนาศึก
ษา   เสนาศึกษา  เสนาศึกษา     เสนาศึกษ

า   

เสนาศึกษา     เสนาศึกษ
า  เสนาศึกษา       เสนาศึก

ษา 

           เสนาศึ
กษา     เสนาศึกษ

า        เสนาศึก
ษา 

     เสนาศึกษา     เสนาศึกษ
า     เสนาศึกษ

า     เสนาศึกษ
า 

           เสนาศึ
กษา     เสนาศึกษ

า     เสนาศึกษ
า     เสนาศึกษ

า     เสนา



50 เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๙  

ร้อย นักเรียนนายเรือ และนักเรียนนายเรืออากาศ และด�ารงต�าแหน่งหัวหน้านักเรียนนายร้อย
พิเศษ หลังจากทรงด�ารงต�าแหน่งนักเรียนเตรียมทหารมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว๑๑ ทั้งนี้ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารสูงสุด น�า
คณะนายทหารผูใ้หญ่ของทกุเหล่าทพัและโรงเรยีนทหารต่าง ๆ เข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายต�าแหน่ง
พร้อมเครื่องแบบแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอฯ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ ส�าหรับ
นักเรียนนายร้อย พระองค์ทรงได้รับหมายเลขประจ�าตัวคือ ๗๕๘๕ ๑๒

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอฯ ทรงมีพระด�ารัสตอบเป็นใจความส�าคัญว่า “ข้าพเจ้าทราบดีว่า 
ต�าแหน่งทีท่่านมอบให้นี ้เป็นต�าแหน่งอนัมเีกยีรต ิจงึขอให้ค�ามัน่แก่ท่านทัง้หลายเฉพาะพระพกัตร์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า ข้าพเจ้าจะรักษาไว้ซึ่งเกียรติแห่งความเป็นนักเรียนนายทหาร
ของกองทัพไทยให้ดีท่ีสุดเท่าที่จะท�าได้ เพื่อเพิ่มพูนพระบารมีของสมเด็จพระบรมชนกนาถ ผู้ทรง
เป็นจอมทัพ” ๑๓

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณทรงรับเครื่องแบบนักเรียนนายทหารชั้นปีที่ ๕ 
จากโรงเรียนนายทหารทั้ง ๓ เหล่าทัพ, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๐๗

๑๑  วนดิา สถติานนท,์ “สมเดจ็พระเจา้ลกูยาเธอ เจา้ฟา้มหาวชริาลงกรณ,” ใน ประมวลพระบรมฉายาลกัษณส์มเดจ็
พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารตั้งแต่ประสูติจนถึงวันสถาปนาเป็นองค์รัชทายาท (กรุงเทพฯ: 
ศูนย์ชุมชนห้วยขวาง, ม.ป.ป.) ไม่มีเลขหน้า. (ที่มาเดิมของบทความ อนุสาร อ.ส.ท., ๒๒, ๒๒ (กรกฎาคม ๒๕๒๕)
๑๒  หมายเลขประจ�าพระองคน์กัเรยีนนายเรอืคอื ๒๔๒๔ และหมายเลขประจ�าพระองคนั์กเรยีนนายเรอือากาศคอื ๗๕๒ 
ด ู“กระแสขา่วจาก รร.จปร.: ถวายพระต�าแหนง่และเคร่ืองแบบแกส่มเดจ็ฯ เจ้าฟา้ชาย,” เสนาศกึษา ฉบบัรวมตอน, 
๓๐, ๖ -๓๑, ๑ (มิถุนายน-กรกฎาคม, สิงหาคม-กันยายน ๒๕๐๗) : ๑๘๑-๑๘๒.
๑๓  “กระแสข่าวจาก รร.จปร.: ถวายพระต�าแหนง่และเครือ่งแบบแกส่มเดจ็ฯ เจา้ฟา้ชาย,” เสนาศกึษา ฉบบัรวมตอน, 
๓๐, ๖ -๓๑, ๑ (มิถุนายน-กรกฎาคม, สิงหาคม-กันยายน ๒๕๐๗): ๑๘๑-๑๘๓.
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๕. พระราชกรณียกจิเกีย่วกบัโรงเรยีน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้าเมื่อทรงพระเยาว์

หลังจากสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอฯ ทรง
เป็นนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่  ๕ และหัวหน้า
นักเรียนพิเศษแล้ว พระบาทสมเด็จพระปรมิน   
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จ
พระเจ้าลูกยาเธอฯ เสด็จไปทรงประกอบพระ
กรณียกิจ หรือโดยเสด็จพระราชด�าเนินไป 
รร.จปร.ด้วย เช่น วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ 
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอฯ เสด็จทอดพระเนตร
กิจการของ รร.จปร. และทรงเป็นประธานในพิธี
ประทานกระบีส่ัน้แก่นกัเรยีนนายร้อยชัน้ปีที ่๑ ๑๔   

เมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอฯ เสด็จ 
รร.จปร. วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ นั้น 
พล.ต. ส�าราญ แพทยกุลเป ็นผู ้ บัญชาการ 
รร.จปร. (พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๑๐) หลงัจากพระองค์
เสด็จถึง พล.ต. ส�าราญ แพทยกุลได้กราบทูล
เชิญเสด็จไปทรงสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ 
ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า แล้วเสด็จฯ โดยรถ
ยนต์พระทึ่นั่งไปหอประชุมกิตติขจร ทรงฟังการ

๑๔  “ภาพข่าว: สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอฯ เสด็จเยี่ยม รร.จปร.,” เสนาศึกษา, ๓๑, ๒ (ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๐๗): 
หน้าพิเศษ และ “กระแสข่าวจาก รร.จปร.: สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอฯ เสด็จเยี่ยม รร.จปร.,” เสนาศึกษา, ๓๑, ๒ 
(ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๐๗): ๑๒๗-๑๓๐.

พระฉายาลักษณ์
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ 
เมื่อเสด็จทอดพระเนตรกิจการ รร.จปร. ๒๘ 

ตุลาคม ๒๕๐๗
“เสนาศึกษา” อัญเชิญเป็นหน้าปก เล่ม ๔๒ 

ตอน ๖ (มิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๒๙)

บรรยายสรุปเกี่ยวกับการจัดและภารกิจของ รร.จปร. และทอดพระเนตรการแสดงชุดเครื่องแบบ
นักเรียนนายร้อย ภาพยนตร์เก่ียวกับชีวิตนักเรียนนายร้อย การแสดง Fancy Manners Honor 
Guard จากนั้นเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงอาวุธหน้ากองพันที่ ๓ กรมนักเรียนนายร้อย 
และทอดพระเนตรโรงท่ีอยู่หรือโรงนอนของนักเรียนนายร้อย แล้วเสด็จฯ โดยรถยนต์ไปโรงฝึก
พลศึกษา กองพลศึกษา กรมนักเรียนนายร้อย หัวหน้ากองพลศึกษาทูลเกล้าฯ ถวายชุดกีฬา        
มีการแสดงการฝึกพลศึกษา เช่น แทรมโปลีน (trampoline) มวยไทย ดาบสองมือ เมื่อการแสดง
จบลง เสด็จไปประทับพักเสวยพระสุธารส แล้วจึงเสด็จขึ้นที่ประทับในโรงฝึกพลศึกษาเพ่ือ 
ประทานกระบี่
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พล.ต. ส�าราญ แพทยกุล ผู้บัญชาการ รร.จปร. กราบทูลถวายรายงานเหตุผลในการมอบ
กระบี่แก่นักเรียนนายร้อยว่า เป็นประเพณีของนักเรียนทหารในไทยและในต่างประเทศ ผู้ที่จะมี
สิทธิสวมเคร่ืองแบบอันมีเกียรติของนักเรียนนายร้อยอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นั้น ต้องผ่านการฝึก
และอบรมอย่างหนักและเข้มงวดกวดขันอย่างที่สุด ในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๑ 
ที่เข้ามาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้ผ่านการทดสอบเป็นเวลา ๘ เดือน จึงสมควรที่
จะ “ใช้กระบี่ประกอบกับเครื่องแบบอันเป็นสัญญลักษณ์ของความเป็นนักเรียนนายร้อยแห่ง
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโดยสมบูรณ์ได้”๑๕

หลังจากสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอฯ ประทานกระบี่แก่นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๑ จ�านวน 
๑๗๗ นายแล้ว ได้ประทานพระด�ารัส และในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นหัวหน้านักเรียนนายร้อย
พิเศษได้มีพระกรุณาลดหย่อนโทษทางวินัยแก่นักเรียนนายร้อยที่ต้องโทษในขณะนั้นลงครึ่งหนึ่ง 
พระด�ารัสในวันนี้แสดงว่าพระองค์สนพระทัยการเป็นนักเรียนทหารมากและทรงให้ความส�าคัญ
มากกับการมีวินัยของนักเรียนนายร้อย ดังนี้…ข้าพเจ้ามีความยินดีมากที่ได้มาเยี่ยมโรงเรียนนาย
ร้อยพระจลุจอมเกล้า และมาเยีย่มเพือ่นนกัเรยีนนายร้อยของข้าพเจ้าในวนันี ้เพราะข้าพเจ้าอยาก
จะมานานแล้ว การแสดงต่าง ๆ ที่ท่านได้จัดให้ชมนั้นให้ความรู้แก่ข้าพเจ้าอย่างมาก การปฏิบัติ

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณเสด็จทอดพระเนตรกิจการของ รร.จปร. 
ถนนราชด�าเนินนอก ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๗

๑๕   “ค�ากราบทูลอัญเชิญพระราชทานกระบี่สั้นแก่ นนร. ชั้นปีที่ ๑ ของผู้บัญชาการ รร.จปร. (พล.ต.ส�าราญ แพทยกุล 
พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๑๐)” ใน “กระแสข่าวจาก รร.จปร.: สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอฯ เสด็จเยี่ยม รร.จปร.,” เสนาศึกษา, 
๓๑, ๒ (ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๐๗): ๑๒๘-๑๒๙.
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การอย่างมีระเบียบเรียบร้อย รวดเร็ว พร้อมเพรียงและเข้มแข็งเป็นสง่างามของท่าน แสดงถึง
ความมีวินัยอันดีของนักเรียนนายร้อยได้อย่างดียิ่งและประทับใจข้าพเจ้าที่สุด ทูลกระหม่อมพ่อ
ทรงสอนข้าพเจ้าเสมอว่า เป็นทหารต้องมีวินัยดี ยิ่งเป็นนักเรียนนายร้อยยิ่งต้องรักษาระเบียบวินัย
ให้เคร่งครดั เพราะจะต้องเป็นนายทหารบงัคบับญัชาผูอ่ื้นต่อไป และถ้านกัเรยีนนายร้อยท�าความ
ผิดวินัย ก็ควรต้องรับโทษให้สมกับความผิดทุก...” ๑๖  รวมเวลาที่พระองค์ประทับใน รร.จปร. วัน
นั้นเกือบ ๓ ชั่วโมง (๑๔.๐๐-๑๖.๔๐ น.) 

หลังจากสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอฯ เสด็จ รร.จปร. ปีถัดมาเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอฯ เป็นร้อยตรี 
(เหล่าทหารราบ) เรอืตร ี(พรรคนาวนิ) และเรอือากาศตร ี(เหล่าทหารนกับนิ) และนายทหารพเิศษ
ประจ�าหน่วยต่าง ๆ ได้แก่ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์, กองทัพเรือ และโรงเรียน
นายเรืออากาศตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๘

i เสด็จไปทรงศึกษาในสหราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๙-๒๕๑๓ และทรง
ประกอบพระกรณียกิจด้านการทหารระหว่างปิดภาคการศึกษา

ขณะท่ีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอฯ ทรงศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนจิตรลดา ใน 
พ.ศ. ๒๕๐๙ นั้น พระองค์ทรงย้ายไปทรงศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรจนกระทั่งจบชั้น
มัธยมศึกษา ทรงเร่ิมเรียนท่ีโรงเรียนคิงส์มีด (King’s Mead School) ๑๗ เมืองลูอีส จังหวัดอีสต์ซัส
เซ็ก (มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๙) การทรงเริ่มต้นศึกษาที่นี่เข้าใจว่าเพื่อเตรียมพระองค์
ส�าหรับเข้าโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาต่อไป คือ โรงเรียนมิลล์ฟิลด์ (Millfield School) เมือง    
กลาสตันเบอรี จังหวัดซัมเมอร์เซ็ต (กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๙-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๓) 

หลังจาก สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ
ทอดพระเนตรกิจการของ รร.จปร.แล้ว ได้ประทาน

กระบี่สั้นแก่นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๑ 
๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๗

๑๖   ๑๐๐ ปี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ภาคที่ ๒-๓ (กรุงเทพฯ: กองทัพบก, ๒๕๓๐), หน้า ๖๐.
๑๗  เป็นโรงเรียนส�าหรับนักเรียนชายระดับประถมศึกษา (preparatory school) ตั้งใน พ.ศ. ๒๔๕๗ ต่อมาใน              
พ.ศ. ๒๕๒๒ ยุบรวมกับโรงเรียนในต�าบลอีสต์กรินสเตด เมืองมิดซัสเซ็กซ์ จังหวัดเวสต์ซัสเซ็กซ์
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๑. ทรงประกอบพระกรณียกิจด้าน
การทหารระหว่างปิดภาคการศึกษา

ระหว่างปิดภาคการศึกษา เมื่อสมเด็จ
พระเจ้าลกูยาเธอฯ เสดจ็ฯ กลบัมาประเทศไทย 
พระองค์ทรงประกอบพระกรณียกิจและทอด
พระเนตรงานด้านต่าง ๆ ทุกด้านอยู่เสมอ เช่น 
การทหาร การศาสนา การศาล การพัฒนา
ประเทศ นอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือสมเด็จพระนาง
เจ้าสริกิต์ิิ พระบรมราชนินีาถมพีระกรณุาโปรด
เกล้าฯ ให้เสด็จแทนพระองค์ในพระราช
กรณียกิจต่าง ๆ ในลักษณะของการเตรียม
พระองค์เพื่อพระราชภารกิจส�าคัญในอนาคต
พระองค์ทรงปฏิบัติเช ่นนี้จนกระทั่งส�าเร็จ    
การศึกษาในต่างประเทศ กล่าวเฉพาะพระ
กรณียกิจที่เกี่ยวกับการทหารในห้วงเวลาที่

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ 
ประทานพระด�ารัส

ในพิธีประทานกระบี่แก่ นนร. ชั้นปีที่ ๑ 
พ.ศ. ๒๕๐๗

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานพระยศร้อยตรีแก่
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ พ.ศ. ๒๕๐๘
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณไปทรงประกอบพิธีเปิด

พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ณ รร.จปร. ถนนราชด�าเนินนอก, ๕ สิงหาคม ๒๕๑๐
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เสด็จไปทรงศึกษาในสหราชอาณาจักร (พ.ศ. ๒๕๐๙-๒๕๑๓) มีตัวอย่างดังนี้ 
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๑๐ โดยเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไป

ทอดพระเนตรกิจการของกองทัพบกที่จังหวัดลพบุรี
๒๘ สิงหาคม ๒๕๑๑ เสด็จไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ณ โรงเรียน

เตรียมทหาร 
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๑๒ เสด็จเยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการที่ประเทศ

เวียดนาม และการปราบปรามการก่อการร้าย ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๒ เสด็จไปโรงพยาบาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและโรงพยาบาล

พุทธชินราช อ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทรงเยี่ยมทหารและต�ารวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการ
ปราบปรามผู้ก่อการร้าย

๒๗ สิงหาคม ๒๕๑๒ เสด็จไปทอดพระเนตรการฝึกและทรงพระแสงปืน ณ ศูนย์การทหาร
ราบ ค่ายธนะรัชต์ อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒๙ สิงหาคม ๒๕๑๒ โดยเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไป
ทรงฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติการของกองทัพภาคที่ ๑ ณ ที่ท�าการกองทัพภาคที่ ๑ 
ส่วนหน้า (สวนสน) อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๘ กันยายน ๒๕๑๒ โดยเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไป
จังหวัดลพบุรี ทรงเปิดค่าย “วชิราลงกรณ” บ้านป่าหวาย ต�าบลป่าตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณไปงานราตรีสโมสร

ฉลองครบรอบ ๘๐ ปี รร.จปร. ณ เวทีลีลาศ สวนอัมพร, ๕ สิงหาคม ๒๕๑๐
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และทอดพระเนตรการสาธิตของศูนย์สงครามพิเศษ เช่น การยิงจรวด การทิ้งระเบิดเพลิงจาก
เฮลิคอปเตอร์ การรบแบบกองโจรและการสาธิตของกรมสรรพาวุธทหารบก เขาพุโลน (ศูนย์การ
ทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน จังหวัดลพบุรี)๑๘ 

ในห้วงเวลาน้ี เมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอฯ มีพระชนมายุครบ ๑๕ ปีบริบูรณ์ในวันที่ ๒๘ 
กรกฏาคม ๒๕๑๐ พล.ต. ส�าราญ แพทยกุล ผู้บัญชาการ รร.จปร.ได้น�าคณะนายทหารเข้าเฝ้า
ถวายพระพร ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน และทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึกในวันคล้ายวัน
ประสูติ๑๙

๒. เสด็จโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าระหว่างปิดภาคเรียนในต่างประเทศ
ในบรรดาพระกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าฯ 

ให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอฯ เสด็จไปทรงประกอบ เมื่อเสด็จกลับประเทศไทยระหว่างปิดภาคการ
ศึกษา มีที่เกี่ยวกับ รร.จปร.ด้วย ดังนี้

วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล     
อดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ไปทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมราชา
นุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ณ รร.จปร. ถนนราชด�าเนินนอก และงานราตรีสโมสรฉลองครบรอบ ๘๐ ปี 
รร.จปร. ณ เวทีลีลาศ (อาคารเก่า) สวนอัมพร 

นอกจากนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จ
พระเจ้าลูกยาเธอฯ โดยเสด็จฯ ไปในพิธีพระราชทานกระบี่และประกาศนียบัตรแก่นักเรียน       
นายร้อยซึ่งส�าเร็จการศึกษาด้วย ๒ ครั้ง ครั้งแรก วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๑ ณ สโมสร
กองทัพบก ถนนศรีอยุธยา๒๐ และครั้งที่ ๒ ณ รร.จปร. ถนนราชด�าเนินนอก วันที่ ๑๑ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๑๒ 

i  เสด็จไปทรงศึกษาด้านการทหารในประเทศออสเตรเลีย
ด้วยความสนพระทัยด้านการทหารเป็นอย่างยิ่งของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอฯ ประกอบ

กบัทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์เดยีว ซึง่จะต้องทรงสบืราชสนัตติวงศ์ต่อไป ท�าให้สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชมารดามีพระราชด�าริว่า แม้โปรดที่จะให้พระราชโอรสและ      
พระราชธิดาทรงศึกษาได้ตามพระประสงค์ของแต่ละพระองค์ แต่ก็ทรงคาดหวังว่า สมเด็จพระ 
เจ้าลูกยาเธอฯ ซึ่งต้องทรงเป็นทุกอย่าง รวมทั้งจอมทัพ ต้อง “...ทรงศึกษาวิชาทหารกับวิชา
รัฐศาสตร์”๒๑ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชด�าริว่า สมควร

๑๘   วนิดา สถิตานนท์, “สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ,” ในประมวลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช..., ไม่มีเลขหน้า. 
๑๙  “กระแสข่าวจาก รร.จปร.: ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ,” เสนาศึกษา, ๓๔, ๑ 
(สิงหาคม-กันยายน ๒๕๑๐): ๑๑๖.
๒๐  ปัจจุบันย้ายไปที่ถนนวิภาวดีรังสิต ส่วนอาคารเดิมถูกรื้อแล้ว
๒๑  จากการสัมภาษณ์ ม.ร.ว. สุประภาดา เกษมสันต์ ผู้อ�านวยการกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนินีาถ ออกอากาศทางสถานวีทิยเุมือ่วนัที๑่๒ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ อา้งถงึใน วนดิา สถติานนท,์ “สมเดจ็
พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ,” ในประมวลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช..., ไม่มี
เลขหน้า.
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ให้สมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอฯ เสดจ็ไปศกึษาวชิาการทหารทีป่ระเทศออสเตรเลยี เพราะเป็นประเทศ
ที่มีหลักสูตรการสอนกว้างและสอนแบบเข้มงวดมาก ๒๒

ดังนั้น หลังจากสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอฯ ทรงส�าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมิลล์ฟิลด์แล้ว 
พระองค์เสด็จไปทรงศึกษาในประเทศออสเตรเลียในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ ทรงเริ่มศึกษา
ที่โรงเรียนคิงส์ (The King’s School) เขตพาร์รามัตตา นครซิดนีย์ (Parramatta, Sydney) (พ.ศ. 
๒๕๑๓-๒๕๑๔) 

พระด�าริมุ ่งมั่นของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอฯ ที่จะทรงศึกษาด้านการทหารนั้นชัดเจน       
ดังนั้น เมื่อโรงเรียนคิงส์ปิดภาคการศึกษาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ พระองค์เสด็จฯ กลับ
ประเทศไทย และเสด็จไปทรงฝึกหลักสูตรการโดดร่มภาคพื้นดิน ณ ค่ายนเรศวร อ�าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๒๓  ทั้งนี้เป็นหลักสูตรของกรมต�ารวจ (ปัจจุบันคือส�านักงานต�ารวจ         
แห่งชาติ) กรมต�ารวจได้ทูลเกล้าฯ ถวายปีกพลร่มด้วยในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ 

๒๒   ชิต วิภาสธวัช, “พระราชประวัติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร,” ใน เรื่องเดียวกัน, ไม่มีเลขหน้า.
๒๓  ละเอียด พิบูลสวัสดิ์ “พระราชจริยวัตร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร,” ใน เรื่องเดียวกัน, 
ไม่มีเลขหน้า.
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ในห้วงเวลาน้ีมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระยศสมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอฯ เป็นร้อยโท เรือโท และเรืออากาศโทต้ังแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ 

เมื่อถึงต้นปี พ.ศ. ๒๕๑๕ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอฯ ทรงเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่
วิทยาลัยการทหารดันทรูน (Royal Military College, Duntroon- RMC-D) หรือ “โรงเรียนนาย
ร้อยดันทรูน” กรุงแคนเบอร์รา รัฐนิวเซาท์เวลส์ (Canberra, New South Wales) พระองค์ทรงใช้
เวลาศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ขณะทรงศกึษาท่ีวทิยาลยัการทหารดนัทรนู ทรงเรยีนหลกัสตูรการทหารควบคูก่บัหลกัสตูร
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์๒๔ ระหว่างทรงศึกษาชั้นปีที่ ๑ ทรงเจริญพระชนมายุ
บรรลุนิติภาวะในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ทรงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้น
เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ต�าแหน่งองค์รัชทายาท พิธีสถาปนาเฉลิม
พระนามาภิไธยมีขึ้นในวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ หลังจากนี้ พระองค์มีพระราชกรณียกิจ
เพิ่มขึ้นในฐานะองค์รัชทายาท 

๒๔  เทิดพระเกียรติจอมทัพไทย (กรุงเทพฯ: ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, ๒๕๔๖), หน้า ๔๔๘.

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จฯ 
ไปทรงกระท�าสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเช่นเดียวกับทหารทุกนาย

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ณ ลานพระราชวังดุสิต
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i เมื่อทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ   
พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

หลงัจากสมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอฯ ทรงได้รบัพระกรณุาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึน้เป็นสมเดจ็
พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารได้ ๓ ปี ทรงส�าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการทหาร 
ดันทรูนในเดือนธันวาคมพ.ศ. ๒๕๑๘ และทรงได้รับปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต๒๕ ในหลวง
รัชกาลที่ ๙ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมารเป็นร้อยเอกตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม เป็นต้นไป และเรือเอก เรืออากาศเอก
ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ธันวาคม หลังจากนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารทรงเริ่ม
รับราชการตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๑๙ ทรงเป็นนายทหารประจ�ากรมข่าวทหารบก๒๖ และไม่
ก่ีวันต่อมา พระองค์ได้เสด็จฯ ไปทรงกระท�าสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเช่นเดียวกับทหาร
ทุกนาย เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ณ ลานพระราชวังดุสิตด้วย นับเป็นครั้งแรกใน
ประวัติศาสตร์ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารทรงกระท�าพิธีดังกล่าว๒๗

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จฯ ไปทอดพระเนตร
กิจการของ รร.จปร., ๒ พฤศจิกายน ๒๕๑๙

๒๕  เทิดพระเกียรติจอมทัพไทย (กรุงเทพฯ: ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, ๒๕๔๖), หน้า ๔๔๘.
๒๖  วันนี้ในอดีตของกองทัพไทย (กรุงเทพฯ: กองบัญชาการทหารสูงสุด, ๒๕๔๓), หน้า ๑๖๐-๑๖๑.
๒๗  เทิดพระเกียรติจอมทัพไทย, หน้า ๔๕๖.
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หลังจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารทรงส�าเร็จการศึกษาและทรง
รับราชการทหารแล้ว พระองค์มีพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับ รร.จปร.ใน พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๒๐ 
พ.ศ. ๒๕๒๑ พ.ศ. ๒๕๓๑ และ พ.ศ. ๒๕๓๙ ส�าหรับพระราชกรณียกิจ ๓ ครั้งแรก รร.จปร.ยัง
อยู่ที่ถนนราชด�าเนินนอก ส่วน ๒ ครั้งหลัง รร.จปร.ได้ย้ายไปจังหวัดนครนายกแล้ว ดังนี้ 

ครั้งแรก วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๙ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกิจการของ รร.จปร. 
พระองค์ได้ทอดพระเนตรการเรียนการสอนและสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนนายร้อย เช่น 
การสอนวชิาทหารในบทเรยีนการแก้ปัญหาบนโต๊ะทราย สภาพความเป็นอยูข่องนกัเรยีนนายร้อย 
การแสดงของนักเรียนนายร้อย และสนามยิงปืนอัดลมระบบสากล และการจัดเลี้ยงอาหารกลาง
วันส�าหรับนักเรียนนายร้อย รวมเวลาเสด็จเยี่ยมและทอดพระเนตรกิจการของ รร.จปร. ประมาณ 
๒ ช.ม.๒๘

๒๘  “กระแสข่าวจาก รร.จปร.: สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จเยี่ยม รร.จปร.,” เสนาศึกษา, ๔๓, ๓ (ธันวาคม 
๒๕๑๙-มกราคม ๒๕๒๐): ๙๓-๙๔.
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ครั้งที่ ๒ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระบรม
รูป รัชกาลที่ ๕ ณ รร.จปร. เนื่องจาก รร.จปร.จะครบ ๙๐ ปีแห่งวันพระราชทานก�าเนิดในวันที่ 
๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ รร.จปร.สร้างพระบรมรูปและเหรียญ รัชกาลที่ ๕ 
เนื่องในโอกาสดังกล่าว และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมารเสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระบรมรูป ณ รร.จปร. 

ต่อมาหลงัจากพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ พล.ต.จวน วรรณรัตน์ ผู้บัญชาการ รร.จปร. เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายพระ 
บรมรูปและเหรียญพระบรมรูปที่ระลึกดังกล่าว ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ ๑๐ 
สิงหาคมแล้ว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้บัญชาการ รร.จปร. 
เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายพระบรมรูปและเหรียญพระบรมรูปดังกล่าว ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน 
วันที่ ๓๐ สิงหาคม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ รร.จปร. จังหวัดนครนายก ๒๗ ธันวาคม ๒๕๓๑
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ครั้งที่ ๓ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เสด็จฯ ไปทรงรับเจ้าชาย เรซา ปาห์ลาวี มกุฎ
ราชกุมารแห่งอิหร่าน ซึ่งเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกิจการของ รร.จปร. 

ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ โดยเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ไปทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ หน้าอาคารกอง
บัญชาการ รร.จปร. จังหวัดนครนายก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ 
ไปล่วงหน้า ทรงรับเสด็จ 

ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เสด็จฯ แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระ        
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา
จาก รร.จปร. โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 

นอกจากน้ันใน พ.ศ. ๒๕๒๕ ขณะทรงพระยศพันโท ทรงได้รับพระบรมราชโองการ       
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายทหารพิเศษประจ�ากรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ รร.จปร.  
ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๕

i ทรงเข้ารับการฝึกอบรมทางทหาร พระยศและต�าแหน่งทางทหาร
หลังจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงรับราชการทหารใน พ.ศ. ๒๕๑๙ ต่อมาได้ทรง

เข้าศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารบกของไทยระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๑ (หลักสูตรหลัก
ประจ�าชุดที่ ๕๖ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๒๐) และทรงเข้าอบรบและฝึกหลักสูตรพิเศษทางทหาร
ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น พ.ศ. ๒๕๑๙ ทรงเข้ารับการฝึกเพิ่มเติมและทรงศึกษางานด้าน
การทหารในประเทศออสเตรเลียด้วยทุนของกระทรวงกลาโหม ทรงประจ�าการ ณ กองปฏิบัติการ
ทางอากาศพิเศษที่นครเพิร์ท รัฐออสเตรเลียตะวันตก  

หลงัจากนัน้ ทรงเข้าอบรมหลกัสตูรการบนิต่าง ๆ ทัง้ในและต่างประเทศ เริม่ตัง้แต่หลกัสตูร
การบิน โรงเรียนการบินก�าแพงแสน เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ด้วยการฝึกบิน
เฮลิคอปเตอร์ และทรงส�าเร็จหลักสูตรการบินของกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๒๓ หลังจากน้ันทรงฝึกบินกับอากาศยานของกองทัพอากาศอีกหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตร
ฝึกบินเครื่องบินใบพัด (ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓-กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๔) หลักสูตรฝึกบินเครื่อง
บินฝึกไอพ่น (มีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ และมีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕) หลักสูตรครูการบิน 
(มีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๗) ส่วนหลักสูตรการบินในต่างประเทศ เช่น หลักสูตรการบินขับ
ไล่ชั้นสูง (พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๕-กันยายน ๒๕๒๖)๒๙

๒๙ เทิดพระเกียรติจอมทัพไทย, หน้า ๔๕๑-๔๕๕.
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 ในด้านการปฏิบัติหน้าท่ีราชการทหาร ทรงเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการนับตั้งแต่ได้รับ
พระราชทานพระยศร้อยตรีใน พ.ศ. ๒๕๐๘ ตามล�าดับมาจนกระท่ังใน พ.ศ. ๒๕๓๕ มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระยศเป็นพลเอก ต�าแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการ
ถวายความปลอดภัย ส�านักงานผู้บัญชาการทหารสูงสุด (๙ มกราคม ๒๕๓๕) ๓๐ 

ตลอดระยะเวลาที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงด�ารง
พระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอฯ (พ.ศ. ๒๔๙๕-๒๕๑๕) และสมเด็จพระบรมโอรสา    
ธิราช สยามมกุฎราชกุมาร (พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๕๙) พระองค์สนพระราชหฤทัยด้านการทหารเป็น
อย่างยิ่งมาตลอดตั้งแต่ทรงพระเยาว์ พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่จึงเกี่ยวข้องกับด้านการทหาร
และความมั่นคงของชาติ แต่ก็ไม่ได้ทรงละเลยพระราชกรณียกิจด้านอื่น ๆ  เมื่อทรงส�าเร็จการ
ศึกษาทางทหาร ก็ทรงรับราชการทหาร และตลอดระยะเวลาของการรับราชการทหาร ก็ไม่ทรง
ละทิง้การฝึกอบรมทางทหารต่าง ๆ ตามทีท่หารอาชพีพงึปฏบิตั ิจงึทรงเป็นแบบอย่างทีด่ขีองทหาร
อาชีพ 

เมื่อมองย้อนอดีตตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรง
พระเยาว์ ทรงเจริญพระชันษา จนกระทั่งเสด็จขึ้นทรงราชย์ นับเป็นศิริมงคลของ รร.จปร. ที่
พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ รร.จปร. เสมอมา ซึ่งท�าให้ รร.จปร. 
มีโอกาสถวายงานด้านการทหารแด่พระองค์ด้วยเช่นกัน

   

๓๐  ต่อมาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาหน่วยนี้เป็นหน่วยทหารรักษา
พระองค์ ซึ่งต่อมาได้ปรับการบังคับบัญชาเป็นหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ขึ้นตรงกระทรวง
กลาโหม (“ประกาศส�านักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตสถาปนาหน่วยทหารเป็นหน่วยทหาร
รักษาพระองค์ [หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ส�านักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการ
ทหารสงูสดุ,” ราชกิจจานุเบกษา, ๑๐๙, ๑๕๘ ง (๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๕): ๑๔๐๘๗ และ “พระราชบญัญตัจัิดระเบยีบ
ราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖,” ราชกิจจานุเบกษา, ๑๓๐, ๑๐๙ (๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖): 
๑ และสมพงษ์ นนท์อาสา, บรรณาธิการ, หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สมเด็จพระบรม    
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (กรุงเทพฯ: Battlefield, ๒๕๕๗), หน้า ๗ และ ๑๔.
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✪	 ปฏิทินการปฏิบัติงานที่ส�าคัญของ รร.จปร.  ...................................... ๗๗

✪	 พระมหากษัตริย์ผู้ทรงวางรากฐานอุตสาหกรรม ................................. ๗๙

✪	 นักเรียนนายร้อยตามรอยศาสตร์แห่งพระราชา ................................... ๘๔

✪		ด้วยสัตย์ปฏิญาณทหารกล้า .............................................................๙๒

✪		ภาษาอังกฤษร่วมสมัย .......................................................................๙๗

✪		ออกก�าลังกายเวลาไหนดีที่สุด ...........................................................๑๐๐

✪		มีของดีมาฝาก ................................................................................ ๑๐๕

✪		ใครอะไรที่ไหน ................................................................................ ๑๐๙

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

๓

๔๓

 ความคิดเห็นของผู้เขียนในหนังสือฉบับนี้ ไม่มีส่วนผูกพันกับทางราชการแต่ประการใด

พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
กับความสนพระราชหฤทัยด้านการทหารเมื่อทรงพระเยาว์ และพระราชกรณียกิจ
เกี่ยวกับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
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ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

 ๐ ถวายบังคมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เป็นบุญตัวทั่วกันราษฎร์สรรเสริญ

ถวายพระพรขอจงทรงพระเจริญ

ชาติด�าเนินเดินถึงคราวชาววิไล

 ๐ ไทยจะรุ่งฟุ้งเฟื่องเรื่องเศรษฐกิจ

ทุกชีวิตอนาคตสดสุกใส

เศรษฐกิจพอเพียงชื่อเสียงไกล

พระทรงชัยพระภูมิพลพระราชทาน

 ๐ เทิดพระ  “มหาวชิราลงกรณ”
ถวายพระพรให้ ธ ทรงเกษมศานต์

พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

ทรงอภิบาลสยามรัฐจรัสจรูญ

 ๐ หนึ่งธันวาประธานสภานิติบัญญัติ

ทูลอัญเชิญทรงเป็นกษัตริย์สืบไอศูรย์

เป็น  “บดินทรเทพยวรางกูร”
ทรงบริบูรณ์ด้วยราชธรรมช่วยค�้าจุน

 ๐ ไทยทั้ งหลายขอถวายสัตยา

จักภักดี จอมจักราโปรดน�าหนุน

ขอเป็นข้าในพระองค์ผู้ทรงบุญ

แผ่พระมหากรุณาธิคุณคุ้มครองไทย          

สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชริาลงกรณ 
บดนิทรเทพยวรางกรู
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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  จันทร์ศร ี  
 พ.อ.อ�ำนวย  แย้มผกำ  
 พ.อ.เชิงชำย  กระตุฤกษ์  
 พ.อ.สุรชัย  รัศมีจิวำนนท์ 

 พ.อ.กิตติพงษ์  ระมำศ 

เลขำนุกำร	 
 พ.อ.ตรีบดินท์  จิตรีศรีอร่ำม 
กองบรรณำธิกำร	
บรรณำธิกำร
 พล.ต.ธัชพล  ไม้รอด
ผู้ช่วยบรรณำธิกำร
	 พ.อ.จิระ  เหล่ำจิรอังกูร 
 พ.อ.หญิง กฤตยำ  ไม้รอด
ประจ�ำกองบรรณำธิกำร		
 พ.อ.หญิง อโนมำ  คงตะแบก 

 พ.อ.หญิง ศิริวรรณ์  กำญจนโหต ิ
 พ.อ.หญิง บุษยมำศ ทรรทรำนนท์ 
 พ.อ.หญิง จิรัชยำ  ประสิทธิ์ผล 
 พ.ต.หญิง ชื่นหทัย  สุริยโสภำพันธุ์
 ร.อ.หญิง ธนัชพร  ยอดเพ็ชร์
 ร.ท.หญิง ฉัตรแก้ว  ยุวพรม

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

กองจัดกำร	  
ผู้จัดกำร 
 พ.อ.เชิงชำย  กระตุฤกษ์
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
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สารอวยพรปีใหม่ 
พุทธศักราช ๒๕๖๐

ขอกล่าวสวสัดปีีใหม่ พทุธศกัราช ๒๕๖๐ สมาชกินติยสารเสนาศกึษาทกุท่าน ในปีพทุธศกัราช ๒๕๕๙ 
ที่ผ่านมา เป็นปีที่คนไทยทั้งชาติมีความโศกเศร้าอาดูรยิ่งนัก ด้วยข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช เมือ่วนัพฤหสับดีที ่๑๓ ตุลาคม พทุธศักราช ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๕๒ นาฬิกา 
ไม่เพียงเฉพาะพสกนิกรไทยเท่านั้น ที่ต้องพบกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้ แต่รวมถึงพลเมืองในประเทศ
มหามิตรของไทยทั่วโลก ก็มีส่วนรับรู้ถึงการสูญเสียพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกในครั้งนี้เช่นกัน

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์เสมอมาตลอดระยะเวลา
เกือบ ๗๐ ปี นับแต่ครั้งโปรดเกล้าฯ ให้ขนานนามโรงเรียนนายร้อยทหารบก เป็นโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า เสด็จฯ น�าพระราชอาคันตุกะมาเยี่ยมชมกิจการของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีพระ
มหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานกระบ่ีและปริญญาบัตรแก่นักเรียนนายร้อยที่ส�าเร็จการศึกษาจาก    
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เหนือสิ่งอื่นใด คือ พระราชวินิจฉัยที่ทรงมีเมื่อครั้งจะท�าการย้ายที่ตั้ง
โรงเรียนไปยังท่ีตั้งใหม่ที่ว่า “ไปอยู่เขาชะโงก” นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่พวกเราทั้งหลายจัก
ร�าลึกถึงและจดจ�าไปตราบนานเท่านาน ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นี้ จึงขอถือโอกาสชักชวนสมาชิกทุกท่านได้
โปรดตั้งจิตอธิษฐานเพื่อปฏิบัติตนตามค�าทรงสอน ตั้งใจในการท�าความดี ด�าเนินวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง และรู้รักสามัคคี เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์

ขออาราธนาอ�านาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย พระบารมีอันแผ่ไพศาลแห่ง
ดวงพระวิญญาณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช พระบารมีปกเกล้าฯ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และพลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในรัชกาลที่ ๙ ได้โปรดดลบันดาลและทรงคุ้มครองให้สมาชิกทุกท่านประสบแต่ความสุข ปราศจาก
ทุกข์ โศก โรค ภัยทั้งหลาย เจริญด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ ตลอดไป

             พลโท 

             (สิทธิพล   ชินส�าราญ)

            ผู้อ�านวยการนิตยสารเสนาศึกษา
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สวัสดีครับท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านเสนาศึกษาทุกท่าน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ได้ขึ้นทรงราชย์        

สืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ คณะผู้จัดท�านิตยสารเสนาศึกษา 
ขอพระราชทานพระราชานุญาต ถวายพระพรชัยมงคลทรงพระเจริญย่ิงยืนนาน

นิตยสารเสนาศึกษาเล่มนี้ขอพระราชทานพระราชานุญาติน�าพระราชประวัติของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (สม-เด็ด-พระ-เจ้า-อยู่-หัว-มะ-หา-วะ-ชิ-รา-ลง-
กอน-บอ-ดิน-ทระ-เทบ-พะ-ยะ-วะ-ราง-กูน) เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ และทรงงานด้านกิจการทหาร มาเผย
แพร่ให้สมาชิกได้ชื่นชมพระบารมี

ส�าหรบัรชักาลที ่๙ นัน้ เล่มทีแ่ล้วเป็นการถวายอาลยั เล่มนีเ้ป็นการส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุ
ที่พระองค์มีต่อนักเรียนนายร้อย และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ศิษย์เก่า 
รร.จปร. ทุกคน ล้วนส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ด้วยการต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
ให้ดีที่สุด จนสุดความสามารถ น้อมน�าศาสตร์ของพระราชามาเป็นหลักในการด�าเนินชีวิตของตนเอง 
ครอบครัว และผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับกองทัพ และประเทศชาติ และ    
เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๓ (ปี ๖๐) ตอนที่ ๑-๖ จะได้ลงเรื่องพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙ 
ที่มีต่อพสกนิกรของพระองค์ในด้านต่าง ๆ หลายด้าน ตอนละไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้า เพื่อเป็นการร�าลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

เมื่อไม่กี่วันมานี้ผมได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวพักผ่อนที่ จ.แม่ฮ่องสอน พักที่โฮมสเตย์ในหมู่บ้าน
ต่าง ๆ ทีไ่ด้รับความนยิมอยูใ่นขณะนี ้เปลีย่นทีพ่กัคนืละหนึง่อ�าเภอ รวม ๖ คนื ได้สมัผสักบัความงดงาม
ตามธรรมชาติของต้นไม้ ดอกไม้ ป่าเขาล�าเนาไพร ทะเลหมอกยามรุ่ง ทุกที่ ๆ ไป แต่เหนือสิ่งอ่ืนใด    
คือ โครงการพระราชด�าริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่มีอยู่มากมายหลายแห่งในพื้นที่ทุรกันดาร ที่ได้พลิก  
ฟื้นผืนป่าที่เคยเป็นเขาหัวโล้นและพื้นที่ปลูกฝิ่น ให้กลายเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์
ธัญญาหารของมนุษย์และสัตว์ เป็นต้นน�้าที่ส่งน�้าไปตามสายธารน้อยใหญ่มากมายหลายสายในพื้นที่ 
ผมได้พูดคุยกับชาวบ้าน ผู้น�าหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่โครงการพระราชด�าริ เจ้าหน้าที่ป่าไม้และผู้ที่อยู่ใน
วงการธุรกิจท่องเท่ียว ท�าให้ได้รู้ว่าพวกเขาหลายคนผ่านความทุกข์ยากล�าบากกันมามากทั้งประชาชน
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ทุกวันนี้พวกเขาต่างมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมมากเป็นล�าดับ เพราะอะไร
รู้ไหมครับ? ค�าตอบเดยีวคอื พ่อหลวงของพวกเขา ในหลวงรชักาลที ่๙ พระองค์ท่านเสดจ็พระราชด�าเนนิ
มาที่จังหวัดนี้เกิน ๒๐ ครั้ง ผมได้เห็นรูปภาพในอดีตที่นั่นหลายภาพมาก แต่ละภาพ
จะมีองค์ประกอบ ๓ อย่างคือ ๑ พระเจ้าอยู่หัว พระราชินี พระโอรส พระธิดา 
และข้าราชบริพาร ๒ ชาวบ้านหรือเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน และ ๓ ภูมิประเทศและ
สิ่งแวดล้อมที่แร้นแค้นกันดาร ภาพในอดีตกับปัจจุบันที่เป็นจริงบอกอะไร
ผมได้มากมาย ผมเชื่อว่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ จะเป็นที่รักและเคารพบูชา
ของคนไทยตลอดไปชั่วนิจนิรันดร

         สวัสดีครับ 
                                                                                             

             พล.ต. ธัชพล  ไม้รอด  
                  บรรณาธิการนิตยสารเสนาศึกษา

เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๖  เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๙
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๓ - ๖ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงน�ำคณะข้ำรำชกำร รร.จปร.  
และ นนร.ชั้นปีที่ ๔ ซึ่งศึกษำวิชำประวัติศำสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภำคกำรศึกษำที่ ๒/๒๕๕๙  ทัศนศึกษำ
ประเทศอินโดนีเซีย เม่ือ ๙-๑๐ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙     

๑ - ๒ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ มำทรงเป็นประธำนในพิธี
เกี่ยวข้ำว ประจ�ำปี ๒๕๕๙  ณ  แปลงสำธิตกำรเกษตร รร.จปร. เมื่อ ๓ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙

๑ ๒

๓

๔ ๕ ๖
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๗ - ๑๒ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ เป็นประธำนงำนวัน
นิทรรศกำรวิชำกำร รร.จปร. ๒๕๕๙  ณ หอสมุด รร.จปร. เมื่อ ๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙     

๗

๙

๑๑
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กิจกรรมทั่วไป
ความสัมพันธ

๖ - ๗ พล.ท.สิทธิพล ชินส�าราญ ผบ.รร.จปร. คณะผู้บังคับบัญชำ ข้ำรำชกำรและนักเรียนจำกโรงเรียนต่ำง ๆ 
ใน จว.น.ย. ร่วมชมกำรบรรยำยประกอบกำรสำธิตดนตรี - นำฏศิลป์ไทย จำกกรมศิลปำกร ประกอบวิชำไทยศึกษำ 
ของ นนร.ชั้นปีที่ ๒  ณ หอประชุม รร.จปร. เม่ือ ๑๘ พฤศจิกำยน  ๒๕๕๙

๓ - ๕ พิธีบ�าเพ็ญกุศลด้วยการเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทร มหาภูมิพลอดุลยเดช  ในโอกำสเสด็จสวรรคต ครบ ๕๐ วัน (ปัญญำสมวำร) โดย พล.ท.สิทธิพล ชินส�ำรำญ 
ผบ.รร.จปร. ได้น�ำข้ำรำชกำร  นนร. พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำง  เข้ำร่วมพิธี ณ พุทธศำสนสถำน รร.จปร.  เมื่อ ๑ 
ธันวำคม  ๒๕๕๙

๑ - ๒ พล.ต.ไพโรจน์ ทองมาเอง รอง ผบ.รร.
จปร. เป็นประธำนในกิจกรรมรวมพลังเพื่อน้อมถวำย  
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  
รัชกำลที่ ๙  และกำรปฏิญำณตนเพื่อชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ เบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์   ณ  
ลำนหน้ำ บก.รร.จปร.  เมื่อ  ๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙
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๒ พล.ต.สันต์ชัย  เกิดสวัสดิ์ รอง ผบ.รร.จปร.  
เป็นผู ้แทน ผบ.รร.จปร.ให้กำรต้อนรับคณะนำยทหำร   
หน่วยทหำรระดับยุทธวิธีของกองทัพเวียดนำม ในโอกำส
เดินทำงเยือนประเทศไทยเพื่อแลกเปล่ียนควำมรู ้และ
ประสบกำรณ์ ณ  ห้องรัตนโกสินทร์ บก.รร.จปร. เมื่อ ๑๙ 
ธันวำคม ๒๕๕๙

กิจกรรมทั่วไป
ความสัมพันธ

๘ - ๙ พล.ท.สิทธิพล ชินส�าราญ ผบ.รร.จปร. เป็นประธำนในพิธีมอบ
รำงวัลกำรศึกษำ เคร่ืองหมำยเชิดชูเกียรติทำงกำรกีฬำ และประกำศนียบัตร
นักเรียนบังคับบัญชำให้แก่ นนร.ช้ันปีที่ ๕ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙  ณ หอประชุม 
รร.จปร. เมื่อ ๒๐ ธันวำคม ๒๕๕๙

๑๐ พล.ท.สิทธิพล ชินส�าราญ ผบ.รร.จปร. มอบ
ประกำศชมเชยให้แก่ จ.ส.อ.หญิง พจมำลย์ ยังขวัญ   
เสมียน กอศ.สกศ.รร.จปร. ที่ เก็บกระเป๋ำเงินจ�ำนวน 
๒๗๐,๐๐๐ บำท  เมื่อ  ๒๗ กันยำยน ๒๕๕๙ ส่งคืนให้
เจ้ำของเรียบร้อย แสดงถึงควำมซื่อสัตย์สุจริต ควรค่ำแก่  
กำรยกย่องเชิดชู เป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ก�ำลังพลและสร้ำงชื่อ
เสียงให้แก่หน่วย  ณ  ห้องประชุม บก.รร.จปร. เมื่อ ๑๘ 
ตุลำคม ๒๕๕๙

เยี่ยมเยือน

๑ พล.ท.สิทธิพล  ชินส�าราญ  ผบ.รร.จปร. 
ให้กำรต้อนรับคณะนำยทหำร และ นนร.รร.นำยร้อยบัง
คลำเทศ ในกำรเดินทำงมำศึกษำและดูงำน รร.จปร. ตำม
โครงกำรแลกเปลี่ยน นนร.ต่ำงประเทศ  ประจ�ำปี ๒๕๖๐  
ณ ห้องรัตนโกสินทร์ บก.รร.จปร. เมื่อ ๑๕ พฤศจิกำยน 
๒๕๕๙
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นักเร�ยนนายรอย
กิจกรรม

พลโท สิทธิพล ชินส�าราญ  ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  เป็นประธาน
ในพิธีอ�าลาผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ และพิธีโยนกระเป๋าของนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๕ (ตท.  
๕๓ จปร.๖๔) ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ลานศาลาวงกลม หน้าหอประชุมโรงเรียนนายร้อย                
พระจุลจอมเกล้า เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
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นักเร�ยนนายรอย
กิจกรรม

พลเอก เฉลิมชัย  สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๕ ที่ส�าเร็จ
การศึกษา ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙  ณ  หอประชุมโรงเรียน นายร้อย
พระจุลจอมเกล้า  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๖  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
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๑. วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ีเสดจ็พระราชด�าเนนิ ทรงร่วมกิจกรรม
การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวัน 
ออกเฉียงใต้ ของ นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๔ ณ  
กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า และทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลง
สาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๒. วันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ีเสดจ็พระราชด�าเนนิ ทรงเป็นประธาน 
การแข่งขันเดิน – วิ่ง “เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟ
มาราธอน ๕๙” (คร้ังท่ี ๒๒) ณ โรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้า

๓. ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนิน ทรงน�า
ข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และ
นกัเรยีนนายร้อย เดนิทางทัศนศกึษา ณ สาธารณรฐั
อินโดนีเซีย

๔. ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดงาน
วันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุล     
จอมเกล้า ๒๕๕๙ ณ หอสมุดโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า

๕. วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙     
พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินเปิดศูนย์กรรม 
วิธีข้อมูล ณ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียน  
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า และทอดพระเนตรงาน  
วันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุล 
จอมเกล้า ประจ�าปี ๒๕๕๙

๖. วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙     
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็น
ประธาน ในพิธีทอดกฐินสามัคคี โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ประจ�าปี ๒๕๕๙ โดยมี นายทหาร
ชั้นผู ้ใหญ่, ข ้าราชการ/ครอบครัว, นนร. และ 
ประชาชน ณ วัดสุตธรรมาราม 

๗. วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙     
ผู ้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 
คณะผู้บังคับบัญชา, นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๒, 
ข้าราชการ และนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ใน
จงัหวดันครนายก ร่วมชมการสาธติดนตร ี- นาฏศลิป์
ไทย จากกรมศิลปากร ประกอบวิชาไทยศึกษา ณ 
หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๘. วันอังคารท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เป็นประธานในงานรวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และปฏิญาณตน
เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์  เบื้องหน้า

ปฏิทินกิจกรรม 
รร.จปร. ที่ส�ำคัญ 

ตัง้แต่ ๑ พฤศจกิายน - ๓๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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๕ ณ สโมสรนักเรียนนายร้อย กรมนักเรียนนายร้อย 
รักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๑๓. วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙   
รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ให้การต้อนรับคณะนายทหารหน่วยระดับยุทธวิธี
ของกองทัพเวียดนาม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ กอง
บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

๑๔. วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
โรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า จดัพธิมีอบรางวลั
การศึกษาของ นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๕ ณ หอ
ประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๑๕. วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙    
พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนิน เป็นประธาน    
ในพิธีงานร�าลึกวันเสด็จฯทรงเปิด โรงเรียนนายร้อย
ชั้นมัธยม (๒๔๕๒) ครบรอบ ๑๐๗ ปี ณ หอประชุม 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า   

๑๖. วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙      
ผู้บัญชาการทหารบก บรรยายพิเศษให้กับนักเรียน
นายร้อยชั้นปีที่ ๕ ในหัวข้อ แนวทางในการรับ
ราชการ ณ หอประชุมส่วนการศึกษา โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า

๑๗. วันจันทร์ท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙      
ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีประดับ
เครื่องหมายยศ ให้แก่นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๕      
ที่ส�าเร็จการศึกษา ประจ�าปี ๒๕๕๙ ณ หอประชุม 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า   

พระบรมฉายาลักษณ์ ณ ลานหน้า กองบัญชาการ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๙. วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙   
พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ีเสดจ็พระราชด�าเนนิ ทรงร่วมกิจกรรม
การเรียนการสอน วิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ ของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๔ ณ    
กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียน  
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า และเสด็จทอดพระเนตร
โครงการพระราชด�าริ บริเวณสวนผลไม้ภาคใต้ และ 
สวนพฤกษพรรณเทพรัตน์

๑๐. วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้จัดกิจกรรม
ปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศล ปัญญาสมวาร (ครบ ๕๐ วัน ) ณ พุทธศาสน
สถาน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๑๑. วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  เสด็จพระราชด�าเนิน ฉายพระรูป 
ร่วมกับ ผู้บังคับบัญชา และ นักเรียนนายร้อยชั้น     
ปีที่ ๕ ณ ลานหน้า กองบัญชาการโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า และเสด็จฯ ทรงร่วมกิจกรรมการ
เรียนการสอน วิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๔ ณ กองวิชา
ประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า

๑๒. วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
ผู ้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ให้การต้อนรบัพลเอกพอพล มณรีนิทร์ ในโอกาสเดิน
ทางมาบรรยายพิเศษให้แก่ นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 
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เปิดโลกความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงวางรากฐาน
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู ้ทรงทุ่มเท  
พระวรกายและพระทัยในการปกครองและพัฒนา
ชาติบ้านเมือง เพื่อประโยชน์สุขของปวงอาณา
ประชาราษฎร์ ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาอย่าง
แท้จริง ทรงอุทิศก�าลังพระวรกายและก�าลังสติ
ปัญญา ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ๑ ตลอด
ช่วงเวลาแห่งการทรงครองสิริราชสมบัติ พระบาท
สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช  ทรงเป่ียม
ไปด้วยพระทัยท่ีมุ่งมั่นในการท่ีจะท�าให้ประเทศไทย
มีความเข็มแข็ง เจริญก้าวหน้า ได้อย่างยั่งยืน  
ด้วยการพึ่งพาตนเอง 

การพึ่งพาตนเองตามหลักการทรงงานใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
หมายถึง ความสามารถในการด�ารงตนอยู่ได้อย่าง
อิสระ มั่นคง สมบูรณ์ ซึ่งการพึ่งตนเองได้นั้น มีทั้ง
ในระดับบุคคล และชุมชน การพึ่งตนเอง ต้อง
สามารถผันเปลี่ยนไปตามกาลเวลาได้ เพื่อให้เกิด
ความเหมาะสม สอดคล้อง และสมดุล๒ จึงทรง
พระราชทานหลักการอันเป็นแก่นแท้ สายพระเนตร
อันยาวไกล และก้าวล�้าน�าหน้ากาลเวลา ที่สามารถ
น�าไปขยายผล เพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพในทุกยุคทุกสมัย

เสนาศึกษา

๑ http://www.sportringside.com/contents/8728/ 
๒ http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m6/sri09/html/project2.htm
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พระราชปณิธานด้านการพึ่งพาตนเอง
พระราชปณิธานด้านการพึ่งพาตนเอง ได้ถูก

จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของไทย หากย้อนกลับ    
ไปในครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชด�าเนินเยือน
สหรัฐอเมริกาในสมัยประธานาธิบดี ริชาร์ด นิกสัน 
ซึ่งในโอกาสเดียวกันนั้น สภาคองเกรสของสหรัฐ 
อเมรกิาได้กราบบงัคมทลูเชญิให้ทรงมพีระราชด�ารสั
แก่สภาคองเกรส เมื่อวันท่ี ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๐๓ จึงทรงมีพระราชด�ารัสถึงการพึ่งพาตนเอง มี
ใจความตอนหนึ่ง ดังนี้

“ข้อเสยีเปรยีบข้อหนึง่ของประเทศในภมูภิาค
นีก้ค็อื การขาดแคลนเงนิทุน และความรูท้างเทคนคิ 
และในประเด็นนี้เองที่สหรัฐฯ ได้กรุณายื่นมือเข้ามา
ช่วยเหลอื ในทีน่ีข้้าพเจ้าควรจะกล่าวอ้างถงึข้อตกลง
ความร่วมมือทางเทคนิคและเศรษฐกิจ ระหว่าง
รัฐบาลของทั้งสองประเทศ ซึ่งในอารัมภบทได้ระบุ
ว่าเสรีภาพและอิสรภาพโดยหลักแล้ว ขึ้นอยู ่กับ
สภาพทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง และยังกล่าวอีกด้วย
ว่า สภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาอาศัยอ�านาจ
นิติบัญญัติ อนุญาตสหรัฐอเมริกาในการให้ความ
ช่วยเหลือ เพื่อให้รัฐบาลไทยบรรลุความมุ่งหมาย
ด้วยความพากเพียรของตนเอง ในอารัมภบทนั้น

มีหลักการอยู่ประการหน่ึงท่ีจ�าเป็นต้องเน้น
หนัก นั่นคือการช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกาเป็นการ
ช่วยให้ไทยได้บรรลุความมุ ่งหมาย ด้วยความ

พากเพียรของตนเอง ข้าพเจ้าเห็นว่าไม่จ�าเป็นต้อง
กล่าวว่าหลักการอันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นด้วย อย่าง
จริงจัง ความจริงพระพุทธโอวาทของสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าของเรามีอยู่แล้ว ตนนั่นแหละเป็น
ที่พึ่งของตน เราขอขอบคุณในความช่วยเหลือของ
อเมริกา แต่เรายังตั้งใจไว้ว่า วันหนึ่งข้างหน้าเรา
จะท�ากันเองได้โดยไม่พึ่งความช่วยเหลือน้ี”

ภายหลังจากที่พระองค์เสด็จพระราชด�าเนิน
เยือนสหรัฐอเมริกาแล้ว พระองค์ได้เสด็จพระราช 
ด�าเนินต่อไปยังสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่าง
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ ใน
โอกาสนั้น ได้ทรงทอดพระเนตรกิจการการต่อเรือ
ยนต์รักษาฝั ่งของกองทัพเรือเยอรมัน จึงทรงมี     
พระราชด�าริว่า “กองทัพเรือน่าจะต่อเรือยนต์  
เร็วรักษาฝั ่งเช่นนี้ได้ เพื่อที่จะให้เกิดความ
ช�านาญงานและรู้จักใช้เทคนิคต่าง ๆ อันจะ
เป็นการประหยัดมากกว่าการจัดหาจากต่าง
ประเทศ” กองทัพเรือโดยกรมอู ่ทหารเรือจึงรับ  
สนองพระราชด�ารโิดยการต่อเรอืในชดุเรอื ต.๙๑ ขึน้ 
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ซึ่งในระหว่างการด�าเนินการนั้น พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทาน
ค�าแนะน�า ตลอดจนแก้ปัญหาต่าง ๆ รวมถงึทรงเป็น
ธุระติดต่อกับสถาบันวิจัยและทดลองแบบเรือแห่ง
ชาติของประเทศอังกฤษ ให้ท�าการทดสอบแบบของ
เรือ ต.๙๑ ให้ จนกองทัพเรือไทยได้รับมอบเรือชุด
เรอื ต.๙๑ เข้ามาใช้ในราชการ และมกีารด�าเนนิการ
ต่อเรือในชุดเดียวกันนี้อีกกว่าสิบล�าในเวลาต่อมา

พระราชด�าริของพระองค์จากเหตุการณ์ทั้ง
สองครั้ง แสดงให้เห็นถึงพระราชปณิธานด้านการ
พึ่งพาตนเอง โดยที่ไม่ต้องพึ่งพิงหรืออาศัยการ
สนับสนุนจากต่างประเทศ ตลอดจนทรงเล็งเห็นถึง
ความส�าคัญการพัฒนาขีดความสามารถของ
ประเทศให้ก้าวทันกับโลก การพัฒนาบุคลากร การ
ใช้ศักยภาพและทรัพยากรภายในประเทศเพื่อ
พฒันายุทโธปกรณ์ อนัเป็นการประหยดังบประมาณ 
พระองค์ทรงมีวิสัยทัศน์ล�้าหน้าเหนือกาลเวลา๓  

เนื่องจากในปัจจุบันการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศถือเป็นหลักประกัน ในความมั่นคง
ด้านการทหาร เช่น การที่กองทัพมีการส่งก�าลัง  
บ�ารุงประเภทกระสุนและวัตถุระเบิด ตลอดจน
ยุทโธปกรณ์ ได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องพึ่งพา
ปัจจัยภายนอกจนบรรลุภารกิจ ถือเป็นยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคงของประเทศ เพราะในยามสงคราม 
การอาศัยต่างประเทศในการสนับสนุนยุทโธปกรณ์
อาจก่อให้เกิดข้อเสียเปรียบต่อการด�าเนินกลยุทธ์ 
การน�าเข้าส่งผลให้ยุทโธปกรณ์บางรายการมีมูลค่า
ที่สูงขึ้น เนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของเส้น
ทางการล�าเลียงและระยะเวลาที่ใช้ นอกจากนี้ยังมี
ป ัจจัยเสี่ยงในเรื่องของการถูกคว�่าบาตรด ้าน
ยทุโธปกรณ์ ท�าให้ไม่สามารถน�าเข้ายทุโธปกรณ์จาก
ประเทศที่อยู่ภายใต้สนธิสัญญาหรือข้อตกลงได้

“พระบิดาแห่งการวิจัย”
นอกจากพระองค ์จะทรงพระราชทาน

แนวทางด้านการพึ่งพาตนเองแล้ว พระองค์ยังทรง
ได้รับการถวายพระเกียรติเป็น “พระบิดาแห่งการ
ประดิษฐ์โลก” จากสมาพันธ์นักประดิษฐ์นานาชาติ 
(International Federation of Inventors’ Asso-
ciations (IFIA)) และสมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์ 
เกาหลีใต้ (Korea Invention Promotion Associa-
tion (KIPA))  ซึ่งได้กราบบังคมทูลถวายพระราช
สมัญญานามในงานวันนักประดิษฐ์โลก เมื่อวันที่ ๔ 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ นอกจากนีพ้ระองค์ทรงเป็น 
“พระบิดาแห่งการวิจัย” อันเนื่องมาจากความ
สามารถด้านการวิจัยของพระองค์ที่เป็นที่ประจักษ์
ทัง้ในและต่างประเทศ มผีลงานวจิยัจ�านวนมากทีไ่ด้
พระราชทานแนวพระราชด�าริ และโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริต่าง ๆ๔ จนได้รับการถวายสิทธิ
บัตรทั้งจากหน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาใน

๓ http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9590000103410 
๔ http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=63
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ประเทศไทยและทั่วโลก เช่น โครงการฝนหลวง ที่
ช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของปวงประชาจากภัย
แล้ง ถือเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวของโลก
ที่ทรงได ้รับการถวายสิทธิบัตรกว ่าสิบรายการ 
นอกจากนี้ ยังทรงมีพระอัจฉริยภาพและมีความสน
พระราชหฤทัย โดยหากอ้างถึง พล.ต.อ.วสิษฐ์      
เดชกุญชร ซ่ึงตีพิมพ์ในหนังสือมติชนที่ว่า

“พระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยในส่วน
ประกอบและการท�างานของปืน M16 ถึงกับได้ทรง
ผ่าปืนชนิดนั้นออกเพื่อทรงศึกษากลไกและส่วน
ประกอบของปืน ต่อมาในไม่ช้า ก็ทรงสามารถ
ประกอบอาวุธปืนชนิดนั้นได้ด้วยพระองค์เอง เวลา
เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมหน่วยทหารหน่วยต�ารวจและมี
ผู้ถวายรายงานว่า ปืนชนิดนั้นช�ารุดและไม่สามารถ
จะซ่อมแซมได้เพราะขาดเครื่องอะไหล่และขาดช่าง 
ก็ทรงพระกรุณารับปืนเหล่านั้นไป และทรงซ่อมด้วย
พระหัตถ์ โดยทรงใช้ส่วนที่ยังใช้การได้ดีอยู่ของปืน
กระบอกหนึ่ง ไปซ่อมส่วนท่ีช�ารุดเสียหายของปืน
กระบอกหนึ่ง ด้วยวิธีนี้ ปืนที่เสียหลายกระบอกจึง
กลายเป็นปืนที่กลับดีขึ้นมาอีก ” 

จากที่กล ่าวมาแล ้วนั้นแสดงให ้ เห็นถึง
แนวทางหนึง่ในการพึง่พาตนเองและการพฒันาการ
ปรับปรุงยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่เพื่อให้คืนสภาพกลับคืน
หรือมีขีดความาสามารถที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งกระทรวง
กลาโหมได้น้อมน�าพระราชด�ารด้ิานการพ่ึงพาตนเอง
มาปฏิบัติตลอดมา โดยได้จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยี
ป ้องกันประเทศ องค์การมหาชนแห่งแรกของ
กระทรวงกลาโหม ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือด�าเนิน
โครงการวิจัยขนาดใหญ่ด้านยุทโธปกรณ์ที่ต้องใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ถือเป็นพัฒนา
ระบบงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศครั้งส�าคัญท่ีจะน�าไปสู่ความสามารถในการ
พึ่งพาตนเองด้านยุทโธปกรณ์ได้อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 

โดยเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ
ว่า โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยี
ป้องกนัประเทศขึน้เป็นองค์การมหาชนตามกฎหมาย
ว่าด้วยองค์การมหาชน อาศัยอ�านาจตามความใน
มาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
มหาชน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ โดยได้ก�าหนดความ
หมายของ “เทคโนโลยีป้องกันประเทศ” ไว ้ว ่า 
วิทยาการในการน�าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่มี
อยู่หลากหลายแขนงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการป้องกันประเทศและด้านการทหารอื่น ๆ รวม
ถึงการประยุกต์ใช้ประโยชน์แก่ประเทศเป็นส่วนรวม

ปัจจุบัน สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
มีผลการด�าเนินโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบ
ยุทโธปกรณ์ที่ตอบสนองความต้องการใช ้งาน
ของกองทัพ อาทิ จรวดหลายล�ากล้อง กระสุนปืน
ใหญ่อัตโนมัติขนาด ๓๐ มม. รถยานเกราะล้อยาง
และอากาศยานไร้คนขับ เป็นต้น ซึ่งเป็นต้นแบบ
ยุทโธปกรณ์ที่รองรับด้วยระบบการส่งก�าลังบ�ารุง
แบบรวมการ (Integrated Logistics Support : 
ILS) และมียุทโธปกรณ์หลายชนิดที่เข้าประจ�าการ
ในหน่วยผู ้ใช ้หลายหน่วยงานแล้ว นอกจากนี้ 
สถาบันเทคโนโลยีป ้องกันประเทศยังได ้วาง
โครงสร้างทางด้านอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศ เพือ่
เป็นฐานแห่งการพึ่งพาตนเองด้านยุทโธปกรณ์ใน
รายการที่ส�าคัญต่อยุทธศาสตร ์ของกระทรวง
กลาโหม ยกระดับความพร้อมของกองทัพให้สูงขึ้น 
ซึ่งจะท�าให้การท�าหน้าที่เป็นรั้วปกป้องอธิปไตยและ
ผลประโยชน์ของชาติได้อย่างยั่งยืน นอกเหนือจาก
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศแล้ว 
สทป. ยังได้มีความร่วมมือกับกรมฝนหลวงและการ
บินเกษตร พัฒนาการประยุกต์ใช้จรวดในการดัด
แปรสภาพอากาศ บนพื้นฐานเทคโนโลยีฝนหลวงที่
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บทความจาก

พระองค์ทรงประดิษฐ์คิดค้น ด้วยพระอัจฉริยภาพ 
และพระปรีชาสามารถ เพื่อสนับสนุนกรมฝนหลวง     
และการบินเกษตรในการปฏิบัติราชการสนองแนว    
พระราชด�าริในการช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรทั่ว
ประเทศไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหา
ทีส่ดุมไิด้ สถาบนัเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศขอถวาย
ความอาลัย ด้วยการน้อมน�าแนวพระราชด�าริอัน
เปี่ยมล้นคุณูปการมาสู่การปฏิบัติงานขององค์กร 
และจะสืบสานพระราชปณิธานด้านการพึ่งพา
ตนเอง เพื่อเป็นรากฐานแห่งอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศของไทย โดยจะมุ่งมั่นด�าเนินการวิจัยและ

พฒันาเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ ผ่านการบรูณาการ
ทรัพยากรและองค์ความรู้จากหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงกลาโหม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และสถาบนัการศกึษา พฒันาเครอืข่ายความร่วมมอื
ที่เข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเอง
ด้านยุทโธปกรณ์ได้อย่างสมบูรณ์และสืบไป สมดัง
แนวพระราชด�าริที่ทรงพระราชทานสืบไป

ปวงข้าพระพุทธเจ้า
ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี และลูกจ้าง

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
(องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหมเสนาศึกษา       เสนาศึก
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นักเรียนนายร้อย
	 	 ตามรอยศาสตร์แห่งพระราชา

“อนาคตนักเรียนนายร้อยคือ นายทหารหลักของกองทัพบกต้องรับราชการ เพ่ือบ้านเมือง ถวายงานพระเจ้า
แผ่นดิน จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมกายใจให้พร้อมอยู่เสมอ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงประพฤติพระองค์เป็นแบบอย่างทั้งพระราชจริยวัตรที่พอเพียงและพระอัจฉริยภาพด้านทุก ๆ ด้าน ทรงเป็นนักคิด    
นักวางแผนที่เลิศล�้า ที่นักเรียนนายร้อยควรน้อมน�าไปปฏิบัติ และสืบสานพระราชปณิธานท�าความดี มีมานะ ปิดทอง
หลังพระ และท�าประโยชน์เพื่อชาติบ้านเมือง”

l  นนร. สัตยา  แออ่วม ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

“นกัเรยีนนายร้อยได้มทีีเ่รยีน ทีฝึ่กศกึษา กด้็วยพระบญุญาบารมแีละพระเมตตาในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
รัชกาลท่ี ๙ ผู้มีพระวิสัยทัศน์กว้างไกล เสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศ พระบรมราโชวาททุกองค์ล้วนน�ามาใช้ได้ใน
ชีวิตประจ�าวันไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตน ความยุติธรรม ความพอเพียง และความมีน�้าใจ ผมและเพื่อนนักเรียนนายร้อย
จะรวมใจกันท�าความดีเพื่อพระราชาของพวกเรา”

    l  นนร. ธนกร  บัวคงดี ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

“วันหนึ่งผมได้มีโอกาสไปกราบพระบรมศพ ขณะที่เดินกลับได้รับแจกถุงข้าวเปลือกมีค�าว่า ‘พอเพียง’ ซึ่งหมาย
ถึง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน เป็นค�าง่าย ๆ ใช้ได้กับทุกคน ทุกชนชั้น นักเรียนนายร้อยต้องเป็นต้นแบบของ
ประชาชนปฏิบัติตามค�าสอนพ่อ แนวพระราชด�าริต่าง ๆ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้คนอื่นท�าตามได้  เสริมสร้างนิสัยพอ
เพียงให้ติดตัวไปตลอดชีวิต ย่อมท�าให้ประเทศชาติพัฒนาไปได้”

   l  นนร. ธนาปกร  ทรงอารมณ์ ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

“สิ่งเดียวที่ผมจะท�าได้ในตอนนี้คือ การเป็นนักเรียนนายร้อยที่ดี ตั้งมั่นอยู่ในความดีงาม พร้อมที่จะเสียสละทุก
โอกาส เป็นทหารของพระราชาและประชาชนอันเป็นที่รักยิ่งของพระองค์ ไม่หวาดหวั่นกับอันตรายที่จะเกิดขึ้น ชีวิตนี้ขอ
ด�าเนินตามรอยศาสตร์แห่งพระราชา”

l  นนร. เจริญพงษ์  ชูติระกะ ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

“ในฐานะทีน่กัเรยีนนายร้อยเป็นทหารของพระราชากระผมจะท�าวนัน้ีให้ดทีีส่ดุเพือ่พระองค์ และคนไทยทัง้ประเทศ
ให้มีความสุขเหมือนที่พระองค์ทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน”

   l  นนร. ธนาพงศ์  เลิศวรางกูร ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงดูแลสมเด็จย่าจวบจนวินาทีสุดท้ายเป็นภาพที่ตราตรึง 
อยู่ในใจผมตลอดมา พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความกตัญญูกตเวทีที่ลูกทุกคนควรกระท�าตาม หาเวลาเพียง
เล็กน้อยไปพูดคุยกับพ่อแม่ ไม่ต้องหาของวิเศษมาให้ท่าน เพราะค�าพูดของลูกถือว่าเป็นส่ิงวิเศษที่ท�าให้หัวใจพ่อแม่พอง
โตและมีความสุขที่สุด”

    l  นนร. กายธรรม ศีลธิปัญญา ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
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“การที่ผมได้ไปร่วมบริจาคสิ่งของกับเพื่อน ๆ ให้ประชาชนที่เดินทางมาร่วมกราบพระบรมศพ ท�าให้ผมเห็นถึง
ความรักของประชาชนที่มีต่อพระองค์ว่ามากเพียงใด ถึงแม้ต้องรอนาน แสงแดดที่แผดเผา คนแก่ที่ต้องเดินทางมาจาก
ท่ีไกล ๆ ก็ยังอดทนรอ แม้ว่าพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่พระองค์ทรงสถิตในใจของประชาชน และพระราชทาน
ศาสตร์ต่าง ๆ ไว้มากมายให้คนในชาติได้เดินตามรอย”

            l  นนร. สุทธินันท์ อภิบาลปฐมรัฐ ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

“ผมจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก�าลังความสามารถไม่ว่าจะอยู่ในต�าแหน่งใด มีความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณต่อ
วิชาชีพ ปกป้องรักษาประโยชน์ให้แก่บ้านเมือง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรักความสามัคคีต่อกันในทุกระดับ  
ดูเหมือนจะเป็นสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ หากแต่ทุกคนต้ังใจท�าก็จะกลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ท�าให้บ้านมืองสงบสุขร่มเย็น”

    l  นนร. ภุชงค์ นักร้อง ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

“กระผมได้น�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพราะข้าราชการทหารเงินเดือนน้อย จึงต้องรู้จักพอ
เพียง มีเหตุผลในการใช้ชีวิต กระท�าตนให้เป็นน�้าครึ่งแก้วพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา และที่ส�าคัญคือ เสียสละความสุข
ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นล�าดับแรก และครองตนให้อยู่ในคุณธรรม พร้อมด�าเนินชีวิตตามศาสตร์แห่งพระราชา”

    l  นนร. ศุภชัย วรินทรา ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ๑

“นักเรียนนายร้อยคือทหารของพระราชาต้องท�าตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชน ตั้งใจเรียน น�าความรู้ที่
ได้จากการศึกษาไปพัฒนาประเทศไทย พิทักษ์และปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน เพื่อสนองพระ
มหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงท�าเพื่อประเทศชาติและประชาชน”

    l  นนร. อมรศักดิ์  เย็นใส ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ๑

“อนาคตนักเรียนนายร้อยที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าคือ ผู้น�าหน่วยทหาร การเป็นผู้น�า
ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการปกครองคน ตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย์พระองค์ทรงยึดมั่นในทศพิธราชธรรม 
ซ่ึงเป็นหน่ึงในหลักธรรมที่ใช้ในการปกครอง ในฐานะนักเรียนนายร้อยควรตามรอยพระยุคลบาทด้วยการน้อมน�าทศพิธรา
ชธรรมเป็นหลักธรรมประจ�าในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา”

    l  นนร. ณัฐ  วังคะฮาต ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ๑

“สิ่งท่ีผมท�าได้คือการดูแลประชาชนของพระองค์ให้อยู่เย็นเป็นสุข และสานต่อพระราชกรณียกิจให้ประชาชน
สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เผยแพร่ศาสตร์ที่พระองค์ทรงคิดค้นให้ประชาชนได้น�าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป”

    l  นนร. ธีรพงษ์  มีแก้ว ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ๑

“การท�างานต้องมีหลักความคิดที่ต้องยึดถือ ผมจะน้อมน�าหลักทางสายกลางหรือหลักแห่งความพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนากองทัพและประเทศชาติ  เพื่อให้สังคมสงบสุข”

l  นนร. วุฒิศักดิ์  วัฒนะปรีชาพงศ์ ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ๑

“การตามรอยศาสตร์แห่งพระราชาของผมคอื การทีไ่ด้เรยีนวชิาเลอืกเสร ีเศรษฐกจิพอเพยีง ท�าให้ผมรูว่้า ในหลวง 
ร.๙ ทรงเป็นสุดยอดของพระราชา ทรงคิดค้นจนตกผลึกเป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน�าไปใช้ในค่ายทหาร
ได้ เช่น การส่งเสริมให้ก�าลังพลปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ เพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัว การจัดท�าบัญชีครัวเรือนเพื่อเริ่มต้นการ
ใช้ชีวิตท่ีพอเพียง รวมทั้งอธิบายให้ก�าลังพลเข้าใจถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้มีชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืน”

l  นนร. ปรวรรษ  เปียสวน ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ๒
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“การเดินตามรอยเท้าพ่อไม่จ�าเป็นต้องเดินตามทุกก้าวที่พ่อเดิน แต่จงเลือกเดินตามทางที่เหมาะสมกับตัวเรา 
แล้วน�ามาประยุกต์ใช้ในชีวิต ในหลวง ร.๙ ทรงสอนให้พอเพียง พออยู่ พอกิน หากชีวิตความเป็นอยู่พื้นฐานดี สังคมย่อม
ดีตามด้วย ในท่ีนี้หมายถึงคิดดี พูดดี ท�าดี มีน�้าใจให้เพื่อนมนุษย์”

l  นนร. วีรากร  นาก้อนทอง ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ๒

“นักเรียนนายร้อยควรใช้ชีวิตบนทางสายกลางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คิดแก้ไขปัญหาด้วยเหตุผล 
สร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองด้วยการพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความเพียร อดทน 
ไม่ย่อท้อต่อความยากล�าบาก และร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานให้คงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป”

l  นนร. เทพพิทักษ์  ตั้นภูมี ชั้นปีที่ ๔ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

“ผมคิดว่า คนไทยทุกคนควรตามรอยพระยุคลบาทด้วยการท�าความดี คิดดี พูดดี อย่าให้โครงการที่พระองค์ทรง
คิดค้นต้องสูญเปล่า ร่วมมือกันพัฒนาเพื่อเมืองไทยจะได้ดีขึ้น

l  นนร. วัสสานะ  ยี่รัญศิริ ชั้นปีที่ ๔ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

“พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ผมอยากเป็นทหาร คอยรับใช้เบื้องพระยุคลบาท ปกป้องและพัฒนาประเทศ
ชาติ ในฐานะท่ีนักเรียนนายร้อยเป็นทหารราชวัลลภ ซึ่งมีความหมายว่า คนสนิทของพระราชา หน้าที่ของเหล่านักเรียน
นายร้อยคือ ดูแลรักษาและพัฒนาประเทศอันเป็นที่รักของพระองค์ จงรักภักดี และยึดมั่นตามแนวพระราชด�าริ เมื่อจบ
เป็นนายทหารพวกเราจะเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่คอยรักษาและพัฒนาส่ิงที่พ่อสอน เสมือนเมล็ดพันธุ์ที่พ่อปลูกไว้และจะ
เติบโตเพื่อคอยให้ร่มเงาแก่ประเทศชาติต่อไป”

         l  นนร. ภคภูมิ แก้วโบราณ ชั้นปีที่ ๔ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

“การเป็นนักปกครองที่แท้จริงเป็นศาสตร์ของพระราชาที่น�ามาใช้ในชีวิตการรับราชการได้เป็นอย่างดี ทั้งการเป็น
ผู้บังคับบัญชาต้องคอยปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาในทางที่ถูกที่ควร ต้องใช้หลักความมีเหตุผลและหลัก
คุณธรรมประกอบกัน รวมทั้งน�ามาปกครองตนเองให้ประพฤติตนอยู่ในท�านองครองธรรม ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เป็นนาย
ทหารที่ดีและเป็นประชาชนที่ดีของประเทศที่พวกเรารักและหวงแหน”

 l  นนร. เตชัส  กลั่นการดี ชั้นปีที่ ๔ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

“อนาคตนักเรียนนายร้อยต้องท�างานเพื่อพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งเป็นแผ่นดินที่พระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษเสีย
สละเลือดเนื้อ เพื่อปกป้องเอกราชให้ลูกหลานไทยได้อาศัยอยู่ทุกวันนี้ ผมขอตั้งปณิธานเป็นทหารที่ดี มีอุดมการณ์ เป็น
ผูน้�าตามแบบอย่างพระองค์ทีท่รงงานอย่างไม่รูจ้กัเหนด็เหนือ่ย เป็นผูน้�าทีม่คีวามคดิรเิริม่ในการพฒันาประเทศไปสูค่วาม
มั่นคงและยั่งยืนต่อไป”

l  นนร. ครุศาสตร์  บุญราศี ชั้นปีที่ ๔ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
“...เมื่อไม่พอก็ต้องเติม เมื่อพอก็ต้องหยุด เมื่อเกินก็แบ่งปัน ช่วยกันพัฒนาผ่านเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความ

เข้มแข็งไปด้วยกันคือ สิ่งที่นักเรียนนายร้อยสามารถตามรอยศาสตร์แห่งพระราชา เพ่ือพัฒนาตน พัฒนาชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ และประชาชน...”

l  นนร. วัศพล  สิทธิพล ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

“...ทหารจะจับอาวุธไปรบอย่างเดียวนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ ตราบใดที่โลกยังคงหมุน ตราบนั้นทหารก็ต้องไปตาม
สายลม การรบสมัยใหม่มิใช่แค่การใช้ก�าลัง สิ่งที่จะท�าให้การรบได้เปรียบคือ การพัฒนา ในหลวงทรงพัฒนาประชาชน
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เมื่อประชาชนอยู่ดีมีสุขย่อมเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง นักเรียนนายร้อยควรน�าศาสตร์การพัฒนา
ไปใช้เพื่อสร้างความมั่นคงให้ตนเองและส่วนรวม...”

l  นนร. วิธนันท์ วีระมงคล ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
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“ศาสตร์แห่งพระราชาที่ชาวไทยทุกคนควรน�าไปใช้คือ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นศาสตร์ที่เหมาะสมกับ
สภาพสังคมปัจจุบันที่เศรษฐกิจโลกไม่มั่นคง การท�างานมีการแข่งขันสูง รายได้ไม่พอรายจ่ายในครอบครัว การจัดท�า
บญัชคีรัวเรอืนลดรายจ่ายเพิม่รายได้ สร้างความเข้มแขง็ให้ครอบครวั หล่อหลอมชวีติและเป็นแหล่งผลติคนดเีข้าสูส่งัคม”

l  นนร. นริศพล  สัมฤทธิ์วัชฌาสัย ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

“ผมได้น้อมน�าพระบรมราโชวาทมาเป็นแรงบันดาลใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ อย่างเต็มภาคภูมิ เมื่อเกิดความ
ท้อแท้หรอืสิน้หวงัจากการท�าความด ีตลอดจนนกึถงึพระราชกรณยีกจิน้อยใหญ่ในฐานะพระมหากษตัรย์ิของประเทศไทย”

l  นนร. จิรธัช  หนองบัว ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

“สิง่ส�าคญัเป็นอันดบัแรกในการตามรอยศาสตร์พระราชาคอื การเป็นตวัอย่างทีด่ใีห้แก่ผูอ้ืน่ เมือ่ผูใ้ต้บงัคบับญัชา
เห็นก็เกิดความประทับใจและน�าไปปฏิบัติตาม อันดับต่อมาคือการสืบสานพระราชปณิธานการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยน�า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเผยแพร่และประยุกต์ใช้ ไม่ใช้จ่ายเกินตัว เมื่อชีวิตจิตใจเป็นสุขก็สามารถปฏิบัติภารกิจ
ได้อย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนากองทัพและประเทศชาติ”

l  นนร. ปรนชัย  ยอดโสภา ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

“ผมอาศัยอยู่ในบ้านหลังหนึ่งที่กว้างใหญ่มาก บ้านหลังนี้มีพี่น้องอาศัยอยู่รวมกันมากมาย มีพ่อที่แสนใจดีคอย
ดูแลลูกให้อยู่ดีกินดี ผมเป็นทหารมีหน้าที่เป็นรั้วของบ้าน ดูแลบ้านและคนในบ้านของพ่อ วันนี้พ่อไม่อยู่แล้ว แต่ผมจะ
ขอท�าหน้าที่ของผมอย่างเต็มที่ ดูแลปกป้องบ้านที่พ่อรัก สร้างความสามัคคีให้คนในชาติ ท�าให้บ้านมีความปลอดภัยและ
สงบสุข”

l  นนร. วรโชติ  นาคดุค ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

“ภาพที่ในหลวง ร.๙ ทรงกีตาร์และเพลงพระราชนิพนธ์เป็นแรงบันดาลใจให้ผมอยากฝึกเล่นกีตาร์เพลงพระราช
นิพนธ์ ถึงแม้วันนี้พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่เพลงพระราชนิพนธ์ยังก้องอยู่ในใจผม ผมวาดฝันไว้ว่า จะต้องเล่น
เพลงพระราชนิพนธ์ให้ได้ทุกเพลง ถือเป็นการตามรอยศาสตร์พระราชาของนักเรียนนายร้อยคนหนึ่ง”

l  นนร. ศุภวัฒน์  กรมขันธ์ ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

“ ‘คิดถึงพ่อ’ความรู้สึกนี้ไม่เคยรู้สึกมาก่อน นับตั้งแต่ ร.๙ เสด็จสวรรคตหลายส่ิงหลายอย่างเปล่ียนแปลงไป 
พระองค์ทรงท�าให้ชีวิตคนไทยทั้งในเมืองและชนบทดีขึ้น พระราชทานความช่วยเหลือประชาชน และปฏิบัติพระองค์เป็น
แบบอย่าง นักเรียนนายร้อยควรท�าแค่ ๑ ใน ๑๐๐ แม้ว่าจะดูน้อย แต่รวมกันก็เยอะและท�าให้ประเทศชาติพัฒนาได้”

l  นนร. พัทธดนัย  เปรมบัญญัติ ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

“ ‘ขาดทุนคือก�าไร’ ถ้อยค�าง่าย ๆ ที่ได้ยินครั้งแรกก็สงสัยแล้ว เวลาต่อมาผมจึงเข้าใจความหมาย ขาดทุน หมาย
ถึง การลงทุนท�างานบางครั้งอาจไม่ได้อะไรกลับมา แต่ก�าไรที่ได้นั้นอาจเป็นประโยชน์แก่แผ่นดิน ผมเก็บถ้อยค�านี้ไว้ใน
ใจของผมเสมอ ผมอยู่ชมรมพัฒนาสังคมทุก ๆ ครั้งที่ชมรมมีงานให้ท�า ผมจะเรียกน้อง ๆ มานั่งรวมกันแล้วพูดถึงในหลวง 
ร.๙ และปิดท้ายด้วยการชวนน้องไปสร้างเยาวชนท่ีดีให้แก่แผ่นดิน ตลอดจนให้นึกถึงค�าที่ว่า ‘ขาดทุนคือก�าไร’ ”

l  นนร. ศรัณย์  คัญทัพ ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

“ ‘เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม’พระปฐมบรมราชโองการนี้สามารถน�า
มาใช้ได้ในชวีติจรงิ เพราะการปกครองด้วยหลกัธรรมและค�านงึถงึประโยชน์สขุของลกูน้องจะท�าให้เราได้รบัการช่วยเหลอื
ในยามที่เรายากล�าบาก เวลาศึกสงครามคนเหล่านี้คือ เพื่อนตายในสนามรบ”

l  นนร. ศุภกฤติ  ชุติวัฒนวงศ์ ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑
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“ผมได้ตามรอยศาสตร์พระราชาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หากคนมีคุณธรรมและคุณภาพส่ิงที่ดีก็จะตาม
มา ผมพยายามพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมในการด�ารงชีวิต เมื่อพัฒนาตนเองได้ดีแล้วจึง
พัฒนาผู้อื่นให้มีศักยภาพและเป็นนายทหารที่ดีในอนาคต ถ้านักเรียนนายร้อยเป็นคนดี โรงเรียนนายร้อย จปร. และ
กองทัพ ก็จะดีตามไปด้วย”

l  นนร. ขวัญชัย  ตัณฑวนันท์ ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑

“ผมสงสัยท�าไมคนไทยทั้งแผ่นดินถึงเสียใจและแสดงความจงรักภักดีมากกันขนาดนี้ ผมจีงได้ศึกษาพระราช
ประวัติ รวมทั้งพระราชกรณียกิจของพระองค์อย่างละเอียด ท�าให้ผมเข้าใจ ซาบซึ้ง และตระหนักถึงความอดทน ความ
เสียสละ ความยากล�าบาก ผมรักพระองค์สุดหัวใจ ผมจะมุ่งมั่นท�าความดี เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อผู้อื่นและประเทศ
ชาติ

l  นนร. จิตศักดิ์  ล้วนศรีมงคล ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑

“ผมใช้ชีวิตแบบพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ใช้ของหรูหราเกินจ�าเป็น ตอนนี้ผมมีเงินเก็บไว้ใช้ในยามจ�าเป็น ด�าเนิน
ชีวิตตามทางสายกลาง ไม่ตึงหรือหย่อนจนเกินไป เช่น เวลาฝึกหรือเรียนก็ต้องมีเคร่งเครียดและผ่อนคลายบ้าง การฝึก
น้องในกองร้อยบางครั้งต้องลงโทษอย่างจริงจัง แต่ก็มีบางครั้งที่พูดคุยกันสนุกสนานและตลกขบขัน ท�าให้น้องกล้าที่จะ
เข้ามาปรึกษาหารือ การด�าเนินชีวิตตามเส้นทางสายกลางย่อมท�าให้ชีวิตมีความสุข”

l  นนร. กรรวี  กันจู ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑

“ผมขอน้อมน�าพระบรมราโชวาท ร.๙ มาปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันและการท�างาน ดังนี้ ประการแรก ประพฤติตน
เป็นคนดี ประการที่ ๒ ท�าความดีแม้ว่าจะเห็นผลช้าก็ตาม ประการที่ ๓ ตั้งใจท�างาน เมื่อมีโอกาสท�างานควรท�าอย่าง
เต็มใจโดยไม่มีเงื่อนไข ประการที่ ๔ มีความเพียรที่จะขจัดความเสื่อมให้หมดไป ประการที่ ๕ แก้ปัญหาด้วยปัญญา และ
ประการสุดท้าย มีสัจจะ พูดจริง ท�าจริง พูดอย่างไร ท�าอย่างนั้น”

l  นนร. ธนพล  ฉลองบุญ ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑

“พระราชกรณียกิจที่ในหลวง ร.๙ พระราชทานกระบี่ให้แก่นายทหาร ๓ เหล่าทัพ เป็นภาพแห่งความฝันของผม 
เมื่อ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ฝันของผมได้สลายไปพร้อมกับหัวใจคนไทยทั้งประเทศ แต่ส่ิงที่ผมประทับใจและท�าให้ผมมี
ก�าลังใจสู้ต่อไปคือ พระเมตตาที่ทรงห่วงใยผู้ส�าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเหล่าทัพ ผมได้พยายามรวบรวมพระบรม
ราโชวาทที่พระราชทานแก่นายทหารใหม่ที่ส�าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในแต่ละปีมาอ่าน ซึ่ง
ส่วนใหญ่มใีจความคอื การมวีนิยัต่อตนเองและส่วนรวม อกีทัง้ให้ยดึมัน่ในประเทศชาตเิป็นส�าคญั ผมจะรกัษาและพฒันา
ประเทศชาติให้ดีที่สุด”

l  นนร. วรพงษ์  ธนาสุวรรณดิถี ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑

“ผมจะตั้งใจฝึกศึกษา เตรียมความพร้อมเป็นนายทหารที่ดี เพ่ือรับใช้ประเทศชาติ นอกจากนี้แล้วยังได้เรียนรู้
โครงการพระราชด�าริต่าง ๆ เพ่ือน�าไปปรับใช้ในการด�าเนินชีวิต การปฏิบัติงาน อีกทั้งยังน�าความรู้ไปเผยแพร่ให้ทหารใน
หน่วยได้อีกด้วย”

l  นนร. พรหมมินทร์  ชูใจ ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิศวกรรมโยธา

“เครื่องแบบนักเรียนนายร้อยมีเครื่องหมาย ภปร.ประดับบนหน้าอกเบื้องขวา หมายความว่านักเรียนนายร้อยทุก
นายเป็นนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผมจึงตั้งใจน้อมน�าแนว
พระราชด�าริต่าง ๆ มาประพฤติปฏิบัติ ข้าราชการทหารไม่ได้มีเงินทองมากมายต้องใช้จ่ายอย่างพอเพียง ใช้จ่ายอย่างมี
ประโยชน์ จะท�าให้ชีวิตการเป็นทหารมีความสุข นอกจากนี้แล้วการเป็นผู้น�าที่ดีต้องเอาใจใส่ลูกน้อง ตั้งใจท�างานเพื่อ
ประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มที่ตามรอยศาสตร์แห่งพระราชา”

l  นนร. ปพนพัทธ์  พงศาดิษฐวัฒน์ ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิศวกรรมโยธา
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“ศาสตร์แห่งความพอเพียงเป็นสิ่งที่มีอยู่ในใจผมเสมอ แต่ผมไม่เคยใช้ค�าว่า พอเพียง ในการด�าเนินชีวิต เมื่อ
ในหลวง ร.๙ เสด็จสวรรคต จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผมหันมาท�าความดี รู้จักพอ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ผมจะรักษา
อุดมการณ์ของทหารอาชีพให้คงอยู่ตลอดไป เพื่อปกป้องประเทศชาติและประชาชนของพระองค์ด้วยชีวิต”

l  นนร. สุภมงคล  สายงาม ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิศวกรรมโยธา

“นภาหรือมหาสมุทรทั้งแผ่นดินก็มิอาจเทียบได้กับพระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวง ร.๙ ทรงเหน็ดเหนื่อยเพ่ือ
ประโยชน์สุขของชาวสยามตลอด ๗๐ ปี ผมขอตามรอยศาสตร์แห่งพระราชาด้วยการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม การให้โดยไม่หวังผลตอบแทน พลังแห่งการให้ไม่เคยหยุดท�าหน้าที่ ส่ิงที่เราจะได้กลับมาคือ ความ
สุขใจ”

l  นนร. ชลัช  วิถีวานิช ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิศวกรรมแผนที่

“ผมขอสานต่อพระราชปณิธานและน้อมน�าโครงการพระราชด�าริมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่แผ่นดิน เมื่อจบไป
รับราชการในหน่วยทหารก็จะน�าความรู้ไปถ่ายทอดให้คนในท้องถ่ิน พัฒนาชุมชน สอนให้คนในชุมชนพ่ึงพาตนเองได้ 
ท�าให้ประชาชนอยู่สุขสบาย”

l  นนร. อรรถพล  อิศรางกูร ณ อยุธยา ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิศวกรรมแผนที่

“ณ วันนี้ ค�าว่า พอเพียง ในความคิดนักเรียนนายร้อยไม่ได้อยู่ในระดับสมอง ผมเชื่อว่า พอเพียงได้เข้าไปอยู่ใน
สายเลือดหรือดีเอ็นเอของนักเรียนนายร้อย ความพอเพียงที่เป็นศาสตร์แห่งพระราชาที่นอกจากจะเตือนสติไม่ให้ไม่โลภ
แล้วยังต้องมีความรู้คู่คุณธรรม มีผู้น�าที่ดีเป็นโรลโมเดล และน�า ๓ หลักไปใช้คือ พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน”

 l  นนร. นพพงษ์ วงษ์สุวรรณ์ ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิศวกรรมแผนที่

“ผมจะน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด�าเนินชีวิต ไม่ท�าอะไรเกินก�าลัง ไม่ย่อหย่อนในหน้าที่ และ
ระเบียบวินัยที่โรงเรียนนายร้อยฯก�าหนดไว้ ทุ่มเทและรับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง โดยยึดถือหลักการทรงงานเป็นแนวทาง 
เพื่อให้งานนั้นส�าเร็จได้ด้วยดี”

 l  นนร. นรณชัย  ค�านนท์ ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิศวกรรมแผนที่

“วันที่น�้าตาไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัวผ่านภาพลักษณ์ที่เข้มแข็งของทหารพระราชา ผมได้แต่บอกตัวเองว่า แม้ว่า
วนันีพ้ระองค์เสดจ็สูส่วรรคาลยัแล้ว แต่ยงัคงเหลอืค�าสอนไว้มากมาย ผมได้ตามรอยพระยุคลบาทโดยน�าพระบรมราโชวาท
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ปรับเปล่ียนความคิดและทัศนคติ ท�าให้มองเห็นว่า ส่ิงไหนจ�าเป็นหรือไม่จ�าเป็น
ต่อชีวิต วันนี้ชีวิตผมดีขึ้นมาก”

l  นนร. ศักดา  พวงบุบผา ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิศวกรรมแผนที่

“นักเรียนนายร้อยที่ดีต้องมีหลักชัยในการด�าเนินชีวิต เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตน ผมได้น�าหลักทศพิธรา
ชธรรมมาใช้ในการปกครอง เพื่อให้สามารถคุมก�าลังพลและเข้าไปนั่งในใจผู้ใต้บังคับบัญชาได้ และยึดถือหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งเผยแพร่แนวพระราชด�าริให้คนรอบข้างได้น�าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป”

l  นนร. บัณฑิต  จ�าเนียรกุล ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิศวกรรมแผนที่
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“แรงบันดาลใจในการฝึกฝนจนได้เข้ามาเป็นนักเรียนนายร้อยคือ ภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ 
พระราชทานกระบี่แก่นายทหารใหม่ที่ส�าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ณ วันนี้ ผมเป็นนักเรียน
นายร้อยได้เรียนรู้และศึกษาดูงานโครงการพระราชด�าริต่าง ๆ สามารถน�าไปเผยแพร่แก่ก�าลังพลได้ นอกจากนี้แล้วผม
ยังเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า กระบี่ที่พระราชทานนั้นเปรียบเสมือนพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่ให้นักเรียนนายร้อยสืบสาน
และรักษาไว้ให้เกิดประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทย”

l  นนร. ณัฐศิลป์  สวัสดี ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิศวกรรมแผนที่

“ช่วงเวลานี้คนไทยมีความรู้สึกไม่ต่างกัน รวมถึงตัวผมเองด้วย และช่วงเวลานี้ท�าให้ผมได้เห็นพระราชกรณียกิจ
มากมายที่ผมไม่เคยรู้ ไม่เคยเปิดดูไม่ว่าจะเป็นในเฟสบุ๊ก ยูทูป หรือทีวี ท�าให้ผมกลับมาคิดทบทวนส่ิงที่พระองค์ทรงสอน 
เช่น ค�าว่า พอเพียง เป็นค�าที่เรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยคุณค่ามหาศาล ใช้ได้ทุกสาขาอาชีพ ความหมายไม่ได้ครอบคลุม
เพียงค่าใช้จ่ายท่ีจ�าเป็นเท่านั้น ยังรวมถึงการมีใจที่รู้จักพอ ไม่อิจฉา  เห็นคุณค่าในส่ิงที่เราเป็น ตลอดจนท�าหน้าที่ให้ดี
ที่สุด ย่อมท�าให้ชาติพัฒนาต่อไปได้”

l  นนร. ราชภักดิ์  นครจินดา ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

“ผมได้น�าสิ่งที่พระองค์ทรงท�าเป็นแบบอย่างมาท�าตามและเห็นผลอย่างชัดเจนคือ ความอดทน ความเพียร และ
ความพอเพียง ในการเรียน การฝึก การรับราชการ หรือการด�าเนินชีวิตล้วนแต่ต้องใช้ความเพียรและอดทนจึงประสบ
ความส�าเร็จ นักเรียนนายร้อยจะเป็นนายทหารที่ดีต้องมีความพอดี พอเพียง อีกทั้งมีความสุขได้โดยไม่เบียดเบียน”

l  นนร. ธิติวุฒิ  วิบูลย์พันธ์ ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

“ในหลวง ร.๙ ทรงเป็นผู้น�าที่ทั่วโลกยอมรับ ทรงเสียสละและไม่ทรงย่อท้อในการประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อ
ประชาชน ทรงเป็นนักการทหาร ทรงห่วงใยและทรงสนับสนุนภารกิจของทหารทั่วประเทศ นักเรียนนายร้อยต้องปฏิบัติ
ตนให้สมเกียรติที่เป็นทหารของพระราชา ต้องเสียสละ อดทน ไม่ย่อท้อต่อความยากล�าบาก และที่ส�าคัญคือ การเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม มีความเพียร ท�าหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามรอยศาสตร์แห่งพระราชา เพื่อพัฒนาประเทศไทย
ให้ยั่งยืน”

l  นนร. เจษฎากร  แสนโคตร ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

“หลักการพัฒนาตามรอยศาสตร์แห่งพระราชาที่ปฏิบัติง่ายคือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนทางสายกลาง ไม่ประมาท 
มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระ
ท�า อันก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต  รวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีแก่กองทัพและประเทศชาติ ผมได้เรียนรู้และตามรอย
ศาสตร์แห่งพระราชา เพื่อพัฒนาตนเองและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งถ่ายทอดศาสตร์ดังกล่าวให้แก่ก�าลัง
พลในหน่วย ”

l  นนร. ฉัตริน  ไขศรี ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

“ขึ้นช่ือว่า นักเรียนนายร้อย สิ่งที่เป็นเป้าประสงค์หลักคือ การศึกษา นักเรียนนายร้อยคือ ผู้รับการศึกษาเพื่อให้
พร้อมปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับหน่วยในอนาคต สิ่งที่นักเรียนนายร้อยต้องศึกษาอย่างตั้งมั่นและเข้าใจอย่างลึกซึ้งคือ งานของ
แผ่นดินและงานของพระราชา โดยศึกษาทั้งโครงการพระราชด�าริและพระราชด�ารัสเก่ียวกับการพัฒนาแผ่นดินที่พระองค์
ไม่เพียงแต่มีพระราชกระแสรับสั่ง หากแต่ยังทรงปฏิบัติพระองค์ตามแนวทางทั้งปวงดังค�ากล่าวที่ว่า ‘แบบอย่างที่ดีมี
คุณค่ามากกว่าการสอน’ หากนักเรียนนายร้อยตามรอยศาสตร์แห่งพระราชาเป็นผลส�าเร็จแล้ว ส่ิงที่ตามมาก็คือความ
ผาสุกของปวงประชา”

l  นนร. ปราชญา  รังษีบุตร ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒
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“ผมภูมิใจที่ได้เกิดในแผ่นดิน ร.๙ เติบโตขึ้นมาก็ได้เห็นพระราชกรณียกิจมากมาย พระองค์ทรงเป็นแบบอย่าง
ในทุกด้าน ทั้งประชาชนและนักเรียนนายร้อยควรได้เดินตามรอยเท้าพ่อ แม้วันนี้เราเดินตามแล้วแต่ยังไม่เห็นหลังพ่อก็
ไม่ควรย่อท้อให้เดินต่อไป”

l  นนร. มนตรี  กุณะ ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒

“นักเรียนนายร้อยควรตามรอยศาสตร์แห่งพระราชาเรื่อง ความรักชาติบ้านเมือง การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่ทุจริตในหน้าที่การงาน หมั่นดูแลและอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เป็นก�าลังหลักในการ
พัฒนาประเทศ เท่านี้ก็ถือได้ว่า ตามรอยศาสตร์แห่งพระราชาผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกคน”

l  นนร. กษิดิศ  กิจพฤกษ์ ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒

“อนาคตนกัเรยีนนายร้อยต้องเป็นนายทหารรบัใช้สงัคมทีเ่ตม็ไปด้วยวกิฤตความขดัแย้งในหลายพืน้ที ่ถ้านกัเรยีน
นายร้อยได้ตามรอยศาสตร์แห่งพระราชาในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยหลักเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ค�านึงถึงประโยชน์
ของประชาชนเป็นส�าคัญ ไม่ใช้ความรุนแรง เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ย่อมท�าให้ปัญหาต่าง ๆ ลด
ลง น�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

l  นนร. อธิวัฒน์  ธนาไสย์ ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒

“ในฐานะทีผ่มต้องจบไปเป็นผูบ้งัคบัหน่วยผมจะน�าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปเผยแพร่ให้ก�าลงัพลในหน่วย
ได้ตระหนักถึงความสุขที่เกิดจากความพอเพียง เมื่อทหารทุกคนเข้าใจหัวใจของความพอเพียงแล้วจะได้น�าไปพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว และชุมชนต่อไป”

    l  นนร. ฮาซัน  คงชุ่ม ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒

“เราทหารราชวัลลภ รักษาพระองค์ฯ จะถวายสัตย์ ซื่อตรง องค์ราชาและราชินี...’ตอนหนึ่งของบทเพลงมาร์ชราช
วัลลภที่นักเรียนนายร้อยร้องอย่างพร้อมเพรียงขณะวิ่งออกก�าลังกาย และได้ปลูกฝังความจงรักภักดีสถาบันพระมหา
กษัตริย์อย่างแนบแน่น ในหลวง ร.๙ ทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อปวงชนชาวไทย ทรงแก้ไขปัญหาชาติให้ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วย
ด ีเราเป็นนกัเรยีนนายร้อยควรน�าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาปรบัใช้ให้เป็นประโยชน์ ถอืเป็นศาสตร์ทีเ่อาชนะความ
ยากจน และฝึกให้คนมีวินัย คอยควบคุมตนเองไม่ให้ฟุ่มเฟือย ไม่อยากได้ของคนอื่น พอใจในส่ิงที่ตนมี เมื่อท�าได้เช่นนี้
แล้วจึงได้ช่ือว่า เป็นทหารของพระราชาอย่างเต็มภาคภูมิ”

    l  นนร. จิรพัฒน์  บุญส่ง ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒

“นักเรียนนายร้อยในฐานะทหารรักษาพระองค์ควรตามรอยศาสตร์พระราชาที่พึงกระท�าได้ ๕ ประการ ดังนี้ 
ประการแรก ด�ารงตนเป็นคนดีและมีคุณค่าแก่สังคม ประการที่สอง น�าหลักการทรงงานมาเป็นแนวทางการท�างานและ
การด�าเนินชีวิต เช่น ประหยัดอดออม ซื่อสัตย์ รอบคอบ และการรู้ รัก สามัคคี ประการที่สาม ร่วมสืบสานโครงการพระ
ราชด�าริ อีกทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกองร้อยให้น่าอยู่ ประการสุดท้าย ท�าหน้าที่ของตนให้ดี
ที่สุด ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เหนือสิ่งอื่นใดคือ การพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน”

    l  นนร. พิพัฒน์  อุ่นแสน ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒

“ผมจะรักษาและสืบทอดมรดกของในหลวง ร.๙ ด้วยการเป็นนักเรียนนายร้อยที่ดีในวันนี้ และเป็นนายทหารที่
ดีในวันหน้า น้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและค�าพ่อสอนมาใช้ในชีวิต ตลอดจนสืบสานพระราชปณิธานโดยน�า
โครงการพระราชด�าริไปพัฒนาประชาชนที่ยากจนตามแนวชายแดนให้พวกเขาเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสมดั่งค�า
ปฏิญาณท่ีว่า ‘ข้าพระพุทธเจ้าจักรักษามรดกของพระองค์ท่านไว้ด้วยชีวิต’ ”

     l  นนร. คิมหันต์  สาริกา ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิศวกรรมแผนที่
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 ค�ำว่ำ “นายร้อยส�ารองและผูก้องส�าราญ” คนทัว่ไปได้ยนิแลว้
อำจไม่ซำบซ้ึงเท่ำนำยร้อยส�ำรอง พลเอก ส�ำรำญ  แพทยกลุ  ปชูนยีบคุคล
ผู้ดูแลนักเรียนนำยร้อยส�ำรองตั้งแต่รุ่นที่ ๑ มีควำมสัมพันธ์แนบแน่น
เปรียบเสมือนพ่อ นักเรียนนำยร้อยส�ำรองจึงเรียกท่ำนว่ำ “ป๋ำ”

ป๋า กับนายร้อยส�ารอง
คนที่ไม่คุ้นเคยกับข้ำพเจ้ำคงจะสงสัยกันไม่น้อยจำกข้อควำมข้ำงต้น แม้แต่นักเรียนนำยร้อย

ส�ำรองเองก็รู้ไม่ละเอียด เพรำะคนละรุ่นกัน รู้เฉพำะรุ่นของตัว เร่ืองมันยืดยำวและมันก็มำกเหลือเกิน 
จึงต้องค่อย ๆ นึก และเล่ำกันไปทีละนิดละหน่อย

นับตั้งแต่โรงเรียนนำยร้อยส�ำรองทหำรบกถือก�ำเนิดมำในวงกำรกองทัพบก เม่ือปี พ.ศ. 
๒๔๘๕ จนบัดนี้เป็นเวลำถึง ๓๖ ปีแล้ว มีนำยทหำรบก นำยทหำรเรือ นำยทหำรอำกำศ นำยต�ำรวจ 
ข้ำรำชกำรพลเรือน รับใช้ชำติอยู่เป็นจ�ำนวนไม่น้อยท่ีส�ำเร็จกำรศึกษำจำกโรงเรียนนำยร้อยส�ำรอง
ทหำรบก ข้ำพเจ้ำเป็นคนหนึ่งที่บังเอิญได้มีส่วนร่วมกับนักเรียนนำยร้อยส�ำรองเหล่ำน้ันมำต้ังแต่รุ่น 
๑ โดยท�ำหน้ำที่ผู้บังคับหมวดของนักเรียนนำยร้อยส�ำรอง รุ่นท่ี ๑ ซึ่งเริ่มเปิดกำรศึกษำ เมื่อ ๑๕ 
เมษำยน พ.ศ. ๒๔๘๕ เรือ่ยมำตำมล�ำดบัจนถงึนกัเรยีนนำยร้อยส�ำรอง รุน่ ๖ นักเรยีนนำยร้อยส�ำรอง 
รุ่นที่ ๗ ข้ำพเจ้ำได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่เพียงเล็กน้อยในตอนแรก แล้วข้ำพเจ้ำก็ย้ำยไปศนูย์กำรทหำร
รำบลพบรุ ี ส่วนนกัเรยีนนำยร้อยส�ำรอง รุน่ ๘-๙ ทำงกองทพับกได้เร่ิมให้นักเรียนเหล่ำนี้แยกเหล่ำไป
ศกึษำตำมเหล่ำแต่เริม่ต้น และไปขึน้ในบงัคบับญัชำของกรมยทุธศกึษำทหำรบก ประกอบกบัข้ำพเจ้ำ
ได้ย้ำยไปรับรำชกำรเสียที่ศูนย์กำรทหำรรำบ ควำมสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่ำงข้ำพเจ้ำกับนักเรียน
นำยร้อยส�ำรอง รุ่นที่ ๗-๘-๙ จึงห่ำงไป แต่ต่อมำภำยหลังเมื่อนำยทหำรที่ส�ำเร็จจำกโรงเรียนนำยร้อย
ส�ำรองทหำรบกเกิดควำมรู้สึกว่ำ เขำเหล่ำนั้นส�ำเร็จกำรศึกษำจำกสถำบันเดียวกันแต่เปล่ียนสังกัด 
เขำเหล่ำน้ันจึงหันมำร่วมกิจกรรมเดียวกันด้วยควำมสำมัคคีฉันพี่น้อง ดังท่ีปรำกฏแก่สำยตำท่ำนใน
งำนฉลองครบ ๓๖ ปี ของกำรก่อตั้งโรงเรียนนำยร้อยส�ำรองทหำรบกในวันนี้

พ.อ.หญิง วันดี  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

ด้วยสัตย์ปฏิญาณทหารกล้า
ตอน นายร้อยส�ารอง : นายทหารอาสาสงคราม (๒)
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“นส.” ค�ำนี้มีควำมหมำยถึง นักเรียนนำยร้อยส�ำรอง ซึ่งได้เริ่มใช้ต้ังแต่ รุ่น ๑ มำตำมล�ำดับ
จนถึง รุ่น ๗ เมื่อตอนเริ่มตั้งโรงเรียนนำยร้อยส�ำรองทหำรบกใหม่ ๆ บุรุษไปรษณีย์ที่น�ำ จม.มำส่ง
โรงเรียนนำยร้อย มีควำมสงสัยเป็นก�ำลังว่ำ โรงเรียนนำยร้อยในขณะน้ันรับสตรีเป็นนักเรียนทหำร
มำกมำย ประกอบกับทำงกำรกองทัพบกได้เริ่มเปิดรับสุภำพสตรีเข้ำศึกษำเป็นนำยร้อยหญิงด้วย จึง
ท�ำให้คนทั่วไปเข้ำใจว่ำ “นส.” คือ “นำงสำว” แต่ก็แปลกท่ีผู้หญิงอะไรชื่อ “ล�่ำ” มี จม.มำส่ง จ่ำหน้ำ
ซองว่ำ “นส.ล�่ำ..” รร.นส.ทบ. ดังนี้เป็นต้น ต่อมำเมื่อนักเรียนนำยร้อยส�ำรองได้แยกไปข้ึนในบังคับ
บัญชำของกรมยุทธศึกษำทหำรบก ค�ำย่อชื่อเรียกกันแต่ก่อนว่ำ “นส.” ได้เปล่ียนเป็น “นรส.” ซึ่งได้
ใช้เฉพำะรุ่น ๘ และ ๙ เป็นอันสิ้นสุดกำรผลิตนำยทหำรหลักสูตรนี้จำกกองทัพบกแต่เพียงเท่ำน้ัน

พวกนำยทหำร นำยต�ำรวจ และนำยทหำรอื่น ๆ จำกนักเรียนนำยร้อยส�ำรองทหำรบกอยำก
ให้ข้ำพเจ้ำเขียนประวัติของโรงเรียนนำยร้อยส�ำรองทหำรบกลงในหนังสือเล่มนี้ให้ยำว ๆ เพรำะว่ำ
ข้ำพเจ้ำเป็นนำยทหำรคนเดียวในปัจจุบันที่ทรำบเรื่องของนำยร้อยส�ำรองมำกที่สุด ด้วยควำมบังเอิญ
ที่ว่ำ ข้ำพเจ้ำได้รับกำรแต่งตั้งให้มำท�ำงำนใกล้ชิดกับนำยร้อยส�ำรองอยู่นำนกว่ำใคร จึงทรำบควำม
เป็นมำได้มำกกว่ำคนอืน่หน่อย แต่เวลำข้ำพเจ้ำมน้ีอย และคดิว่ำนำยทหำรแต่ละรุน่ควรจะเขยีนเรือ่ง
ของตนเอง ข้ำพเจ้ำจึงขอเขียนถึงเรื่องของแต่ละรุ่นแต่เพียงย่อ ๆ

รุ่นที่ ๑ นำยร้อยส�ำรองรุ่นนี้มีจ�ำนวน ๔๐ คนเศษ กล่ำวได้ว่ำ ข้ำพเจ้ำเป็น แม่ พ่อ พี่ ครู   
ทุกอย่ำงในตัวคนเดียว เพรำะมีผู้บังคับหมวดคนเดียวคือข้ำพเจ้ำ ระยะนั้นมี พันตรี วิโรจน์  อินวะษำ 
(ต่อมำเป็น พลเอก) เป็นผู้บังคับกองร้อยรุ่นน้ีใช้เวลำฝึกสอนท้ังหมด ๑ ปีครึ่ง ข้ำพเจ้ำต้องไปกินนอน
ในสนำมร่วมกับนักเรียนถึง ๑ เดือนเศษ เรียกว่ำดูแลกันอย่ำงขวำชิดหูจริง ๆ ฉะน้ัน รุ่น ๑ จึงเป็นท่ี
เคำรพรักใคร่ของรุ่นน้อง ๆ มำก มีวินัยดี รักใคร่รุ่นน้อง พวก นส.รุ่นหลัง ๆ บำงคนแม้ไม่รู้จักกันพอ
รู้ว่ำเป็น นส.รุ่น ๑ ก็ให้ควำมนับถืออย่ำงดี

รุ่นที่ ๒ รุ่นนี้ถือก�ำเนิดในขณะท่ี นส.รุ่น ๑ ยังไปอบรมอยู่ท่ีศูนย์กำรทหำรรำบลพบุรี รุ่นท่ี ๒ 
นี้ มีส่วนเป็นอย่ำงมำกในกำรจัดงำนฉลองวันรับกระบี่ของรุ่นที่ ๑ นส.รุ่นที่ ๒ เป็นทั้งแรงงำน ซึ่ง
ท�ำงำนต่ำง ๆ อย่ำงเต็มใจแม้กระทั่งกำรตัดหญ้ำ กำรแบกหำมต่ำง ๆ นักเรียนก็ท�ำ กำรแสดงชุดต่ำง 
ๆ นักเรียนก็แสดงเองทั้งสิ้น เช่น กำรขี่ม้ำข้ำมเครื่องกีดขวำง กำรแสดงกำยกรรมบนหลังม้ำ กำรตี
ลังกำบนเสำห่วง ซ่ึงเป็นรำยกำรซ่ึงสร้ำงควำมหวำดเสียวให้แก่ผู้ชมเป็นอย่ำงยิ่ง รวมควำมว่ำ นส.รุ่น
นี้ต้องท�ำงำนหนักเพื่อควำมครึกครื้นของงำนและก็สมควำมมุ่งหมำย ข้ำพเจ้ำเป็นผู้บังคับกองร้อย
ของ รุ่น ๒ เพรำะมีนักเรียนมำกรวมกันถึง ๒๔๐ คน แบ่งเป็นหมวด ๆ หลำยหมวด

รุ่นที่ ๓ นักเรียนรุ่นนี้เกิดมำในห้วงสงครำมโลกครั้งที่ ๒ พอดี ฉะน้ันเมื่อเข้ำมำใน รร.นำย
ร้อย จปร. ไม่นำนก็ต้องย้ำยไปศึกษำต่อท่ีป่ำแดง จว.เพชรบูรณ์ กำรไป จว.เพชรบูรณ์ สมัยน้ันนับ
ว่ำทุลักทุเลกันพอสมควรทีเดียว วันเดินทำงไปเพชรบูรณ์ เรำเดินทำงไปด้วยรถไฟ ซึ่งออกเดินทำงไป
ในเวลำกลำงคืน หลังจำกที่ออกจำกสถำนีบำงซื่อไปสักเล็กน้อยก็พอดีมีเครื่องบินมำโจมตีกรุงเทพฯ 
รถไฟหยดุทีส่ถำนเีชยีงรำก ข้ำพเจ้ำให้นกัเรยีนลงจำกรถไปอยูก่ลำงทุง่นำ นกัเรยีนบำงคนกถ็อืโอกำส
นอนพัก เคร่ืองบินโจมตีอยู่ประมำณคร่ึงชั่วโมงก็กลับไป ข้ำพเจ้ำให้รถไฟเปิดหวูดเรียกนักเรียนกลับ
มำขึ้นรถไฟต่อแต่ก็ต้องรออยู่นำน เพรำะนักเรียนบำงคนยังไม่กลับมำ ไม่รู้ว่ำหำยไปไหน จนในที่สุด
หลงัจำกเปิดหวดู เป่ำนกหวดีกนัสกัครูจ่งึกลับมำครบ ได้ควำมว่ำนอนหลับเพลินไป  รถไฟมำถงึสถำนี
ตะพำนหินต้นทำงที่จะไปจังหวัดเพชรบูรณ์เอำตอนเช้ำ หลังจำกขนของจำกรถไฟแล้วเดินทำงไป ๒ 
กม. ถึงวัดหนองพยอม คืนแรกเรำนอนกันท่ีวัดน้ี
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กำรเดินทำงจำกวัดหนองพยอมไปตัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นระยะทำงประมำณ ๑๐๐ 
กม.เศษ ใช้กำรเดินทำงด้วยเท้ำตลอด เฉลี่ยแล้วเรำเดินวันละ ๒๕ กม. มำถึงตอนนี้เรำรู้คุณสมบัติ
ของทหำรรำบกันอย่ำงดี วันที่ ๒ นี่สิ..ข้ำพเจ้ำจ�ำได้แม่นย�ำเพรำะต้องเดินกว่ำ ๒๕ กม. ไปอีกเพรำะ
ไม่มีที่พัก เดินไปอีกเป็นระยะประมำณ ๓๖ กม. จึงหยุดพัก ข้ำพเจ้ำเดินตรวจเยี่ยมนักเรียนซึ่งนอน
แผ่เพรำะหมดแรง บำงคนถอดรองเท้ำแช่น�้ำ พื้นเท้ำพองเป็นหนอง เป็นตุ่ม ๆ เต็มฝ่ำเท้ำท้ัง ๒ ข้ำง 
ต้องเอำเข็มบ่ง ข้ำพเจ้ำพิจำรณำดูแล้วเห็นว่ำนักเรียนจะเดินต่อไปวันรุ่งข้ึนไม่ไหวแน่ จึงขออนุญำต
ผู้บังคับบัญชำให้พักต่ออีก ๑ วัน แล้วจึงเดินทำงต่อไป ข้ำพเจ้ำจ�ำได้ว่ำเรำเดินทำงจำกวัดหนอง      
พยอมไปถึงตัวเมืองเพชรบูรณ์ ใช้เวลำ ๕ วัน ป่ำแดงลึกเข้ำไปจำกตัววัดสักประมำณ ๔ กม. เมื่อเจ้ำ
หน้ำที่เขำช้ีที่ตั้งของโรงเรียนนำยร้อยส�ำรองให้ดู ข้ำพเจ้ำแทบไม่เชื่อว่ำเรำจะอยู่จะเรียนกันได้ เพรำะ
เป็นป่ำไผ่ทั้งนั้น ข้ำพเจ้ำก็พึ่งเคยเห็นป่ำไผ่กันจริง ๆ ครำวน้ันเอง เป็นพื้นท่ีใหญ่โตมำกซึ่งเต็มไปด้วย
ต้นไผ่ และมีต้นไผ่หลำยขนำด ขนำดโตที่นักเรียนตัดมำใช้เป็น กระโถนขนำดเท่ำกระโถนปำกแตร
ขนำดใหญ่ก็มี และเป็นไผ่มีหนำมเกือบทั้งหมด ข้ำพเจ้ำไม่นึกว่ำเรำจะสร้ำงท่ีพักและห้องเรียนกันได้ 
ด้วยฝีมือนักเรียนนำยร้อยส�ำรอง รุ่น ๓ กับชำวบ้ำนท่ีมำช่วยอีก ๗-๘ คน เรำก็ช่วยกันสร้ำงโรงนอน 
ห้องเรียนส�ำหรับนักเรียนได้ และอยู่กันมำได้ตลอดเกือบ ๑ ปี จึงได้ย้ำยมำอยู่ท่ีอยุธยำ

นักเรียนนำยร้อยส�ำรอง รุ่น ๓ ได้ร่วมทุกข์สุขกับข้ำพเจ้ำในป่ำนำน จึงค่อนข้ำงจะเห็นใจกัน
มำก นอกจำกนักเรียนจะสร้ำงโรงนอน และห้องเรียนของตนเองแล้ว ยังได้สร้ำงบ้ำนพักของผู้บังคับ
บัญชำด้วย รวมทั้งหมด ๗ หลังด้วยกัน ส�ำหรับบ้ำนของข้ำพเจ้ำนักเรียนสร้ำงเสียใหญ่มำก กล่ำวได้
ว่ำโตที่สุดในกระบวนบ้ำนของนำยทหำรด้วยกัน เสียแต่ว่ำเป็นฟำกกับหลังคำแฝก แต่ข้ำพเจ้ำก็อยู่
มำอย่ำงมีควำมสุขเป็นเวลำเกือบ ๑ ปีเต็ม

นส.รุ่น ๓ ได้ส�ำเร็จเป็นนำยทหำรหลังจำกย้ำยมำจำกเพชรบูรณ์แล้ว

รุ่นที่ ๔-๕-๖ ถือก�ำเนิดมำหลังจำกสงครำมได้ส้ินสุดลงแล้ว เป็นรุ่นท่ีนักเรียนได้รับกำรศึกษำ
ในหลักสูตร ๑ ปี ส�ำหรับรุ่น ๔-๕ ไม่มีอะไรพิเศษท่ีจะต้องกล่ำวมำกนัก

เมื่อเริ่มเข้ำมำก็รับกำรศึกษำที่โรงเรียนนำยร้อย จปร. จนส�ำเร็จออกเป็นนำยทหำรไป ส่วนรุ่น 
๖ ทำงกรมยุทธศึกษำทหำรบก ได้ประกำศรับนักเรียนมำกถึง ๕๐๐ คน และได้ย้ำยท่ีอยู่ท่ีกินไปอยู่
ที่กองสัญญำณกองทัพเรือ ทำงสวนลุมพินี เป็นครั้งแรกท่ีนักเรียนในโรงเรียนนำยร้อย จปร. ย้ำยไป
อยู่นอกโรงเรียน นส.รุ่น ๖ ได้กินนอนเรียนอยู่ท่ีกองสัญญำณเป็นเวลำ ๑ ปี จึงได้แยกกันไปศึกษำ
ตำมเหล่ำต่ำง ๆ และในปีนี้เอง ประกอบกับข้ำพเจ้ำก็ย้ำยจำกโรงเรียนนำยร้อย จปร. ไปเป็นหัวหน้ำ
แผนกวิชำอำวุธที่ศูนย์กำรทหำรรำบ เป็นอันว่ำ ข้ำพเจ้ำหมดหน้ำท่ีในกำรปกครองนักเรียนนำยร้อย
ส�ำรองเพียง รุ่น ๖ และ ณ ที่ลพบุรีนี่เอง ข้ำพเจ้ำได้รับรำชกำรอยู่นำนถึง ๙ ปี โดยเป็นอำจำรย์อยู่
ในศนูย์กำรทหำรรำบ ๕ ปี และเป็นผูบ้งัคบักำรกรมผสมที ่๓๑ อกี ๔ ปี ในศนูย์กำรทหำรรำบข้ำพเจ้ำ
ได้พบปะนำยทหำรรำบในระดับผู้บังคับหมวด ผู้บังคับกองร้อย และผู้บังคับกองพันจ�ำนวนมำกมำย 
เพรำะนำยทหำรเหล่ำนั้นต้องเข้ำมำรับกำรศึกษำในศูนย์เมื่อถึงระยะเวลำก�ำหนด นำยทหำรบรรดำ
ที่ส�ำเร็จจำกโรงเรียนนำยร้อยส�ำรองได้เป็นคนท่ีริเริ่มเรียก ข้ำพเจ้ำว่ำ “ป๋ำ” ที่น่ีและก็ได้ขยำยกว้ำง
ขวำงไปให้ใครต่อใครเรียกข้ำพเจ้ำว่ำ “ป๋ำ” บ้ำงเป็นอันมำก

ส�ำหรับรุ่น ๗-๘-๙ นั้น ข้ำพเจ้ำได้พบเขำเมื่อไปเรียนต่อท่ีศูนย์กำรทหำรรำบและเมื่อเขำ
ส�ำเร็จออกเป็นนำยทหำรแล้ว เขำก็มำร่วมสำมัคคีกับรุ่นพี่ ๆ ของเขำกันเองด้วยควำมสมัครใจ
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สำส์นจำกจอมพล ป. พิบูลสงครำม นำยก
รัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม 
มอบแก่นกัเรยีนนำยร้อยส�ำรองทหำรบก เหล่ำทหำร
ปืนใหญ่ รุ่นที่ ๙ (ปีกำรศึกษำ ๒๔๙๘-๒๔๙๙) รวม
ทัง้เหล่ำสรรพำวธุทหำรบก ทหำรอำกำศ และต�ำรวจ 
เมือ่วนัที ่๒๘ มนีำคม พ.ศ. ๒๔๙๙ ควำมตอนหนึง่ว่ำ

...ท่านได้รบัการฝึกอบรมให้เป็นทหารมาแล้ว 
ท่านต้องรู้และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
เพราะการปกครองบังคับบัญชาทหารให้ได้ดีนั้น 
ต้องอาศัยการปฏิบัติเทิดทูนกฎหมาย วินัยทหาร 

ส�ำหรับนำยทหำรที่ส�ำเร็จจำกโรงเรียนนำยร้อยส�ำรองทหำรบก ด้วยหลักสูตร ๑ ปีเศษ ได้มีผู้
สงสัยถำมข้ำพเจ้ำว่ำ สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ดีเพียงใด หรือไม่ข้ำพเจ้ำตอบได้อย่ำงมั่นใจว่ำ ใช้
รำชกำรได้ ข้ำพเจ้ำหมำยควำมตำมนั้น จำกประสบกำรณ์ท่ีข้ำพเจ้ำได้พบมำด้วยตนเอง และพบเห็น
มำตำมหน่วยต่ำง ๆ ปรำกฏว่ำ นำยทหำรท่ีส�ำเร็จออกมำจำกโรงเรียนนำยร้อย จปร. ไม่ว่ำหลักสูตรใด 
ถ้ำเป็นคนสนใจในหน้ำทีก่ำรงำน ขยนัหมัน่เพยีร และมคีวำมประพฤตดีิแล้ว กม็คีวำมสำมำรถใกล้เคยีง
กันและมีโอกำสที่จะก้ำวหน้ำในรำชกำรได้เท่ำเทียมกัน ไม่ว่ำนำยทหำรคนนั้นจะส�ำเร็จจำกโรงเรียน
นำยดำบ (หลักสูตร ๑ ปี เท่ำนำยร้อยส�ำรอง) โรงเรียนนำยร้อยส�ำรอง โรงเรียนนำยร้อย หรือโรงเรียน
เทคนิค พลเอก กฤษณ์ สีวะรำ ผู้บัญชำกำรทหำรบกได้เคยกล่ำวไว้ในท่ีประชุมนำยทหำรชั้นผู้ใหญ่ว่ำ 
นำยทหำรในกองทัพบก ไม่ว่ำจะส�ำเร็จจำกหลักสูตรใด ถือว่ำเป็นนำยทหำรหลักเหมือนกันและมีสิทธิ
เท่ำเทียมกัน นำยทหำรในกองทัพบกทุกนำยจะต้องมีควำมรักใคร่สำมัคคีกัน ข้ำพเจ้ำก็อยำกจะเน้น  
ค�ำกล่ำวของท่ำนอดีต ผบ.ทบ. ว่ำ นำยทหำรในกองทัพบกทุกนำยต้องรักใคร่กัน กองทัพบกจะมั่นคง
ได้ก็ด้วยนำยทหำรทุกระดับชั้นสำมัคคีกัน

ในวันที่ ๑๕ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๒๑ อันเป็นวันท่ีนักเรียนนำยร้อยส�ำรองถือก�ำเนิดมำครบ ๓๖ ปี 
ซึ่งนับว่ำเป็นระยะของห้วงชีวิตที่รู้คิดอะไรได้ดีแล้ว ข้ำพเจ้ำจึงหวังว่ำเขำท้ังหลำยจะใช้สติปัญญำรู้คิด
รู้ท�ำให้เหมำะสม รักษำควำมรักสำมัคคีกัน เพื่อควำมมั่นคงของชำติไทยเรำให้ด�ำรงคงอยู่กับโลกตรำบ
ชั่วฟ้ำดินสลำย

การไม่แบ่งแยกและการรวมกันเป็นปึกแผ่นเป็น
มลูฐาน ทัง้นีเ้พือ่เป็นตวัอย่างแก่ทหารในกองทพัด้วย...

...ข้าพเจ้าจงึหวงัว่า เมือ่ท่านทัง้หลายออกไป
รับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรแล้ว ท่านต้อง
ใช้ความวิริยะอุตสาหะอย่างแรงกล้าในอันที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อความสงบสุขและความ
เจริญก้าวหน้าของกองทัพบกให้ทวียิ่งขึ้น โดยยึด
มั่นในอุดมการของทหาร คือ ชาติ เกียรติ วินัย 
กล้าหาญ เป็นหลักประจ�าใจตลอดไป...
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ผู้เขียนจึงขอน�ำบทควำมเรื่อง “ค�ำแนะน�ำ” 
ของ พันโท สงัด วำระวรรณ์ ในหนังสือรุ ่นของ     
นำยร้อยส�ำรอง เหล่ำทหำรปืนใหญ่ รุ่น ๙ (พ.ศ. 
๒๔๙๘-๒๔๙๙) ควำมว่ำ

ค�ำขวัญของ จอมพล สฤษดิ์   ธนะรัชต ์          
ผู ้บัญชำกำรทหำรบก มอบแก่นักเรียนนำยร้อย
ส�ำรอง เหล่ำทหำรปืนใหญ่ รุ่นปีกำรศึกษำ ๒๔๙๘ 
– ๒๔๙๙ ควำมว่ำ

วินัย คือ สื่อสัมพันธ์แห่งคุณภาพของความ
กล้าหาญเด็ดเดี่ยว เตรียมพร้อม และสามัคคี    
ผสมผสานเข้าด้วยกัน เท่านั้นที่เปลี่ยนสภาพของ
พลเรือนให้มีสภาพเป็นทหารที่แท้จริง ปราศจาก
วินัยเสียแล้ว ทหาร ก็มีสภาพเป็นพลเรือนที่สวม
เครื่องแบบนั่นเอง

 เอกสารอ้างอิง
 ท�ำเนียบนำยร้อยส�ำรอง รุ่น ๙. (๒๕๑๕).  กรุงเทพธนบุรี: โรงพิมพ์จรัลสนิทวงศ์.
 หนังสือรุ่นนักเรียนนำยร้อยส�ำรอง เหล่ำทหำรปืนใหญ่ รุ่นที่ ๙ ปีกำรศึกษำ ๒๔๙๘-๒๔๙๙. 
  ธนบุรี: โรงพิมพ์ประยูรวงศ์.
 ๔๘ ปี นำยร้อยส�ำรอง. (๒๕๓๓). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สีไทย.
 ๗๒ ปี นำยร้อยส�ำรอง ๒๕๕๗.  ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ และปีที่พิมพ์. 
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เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายปีเตอร์ 
ทอมสัน (Peter Thomson) ประธานสมัชชา
สหประชาชาตไิด้จดัประชมุวาระพเิศษเพือ่ถวายพระ
เกียรติและความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ อย่าง
ย่ิงใหญ่ โดยผู้กล่าวราชสดุดี (speeches to pay 
tribute to Thailand’s late King Bhumibol      
Adulyadej) ได้แก่ ประธานสมัชชา (President of 
United Nation General Assembly - UNGA) : 
Peter Thomson, เลขาธิการสหประชาชาติ (UN 
Secretary General) : Ban Ki - Moon  ประธาน
กลุ่มภูมิภาคต่าง ๆ (Representatives of Each 
Regional Group from Niger, Kuwait, Georgia, 
Chile and the U.K.) เอกอคัรราชทตูผูแ้ทนถาวรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Ambassador Samantha 
Power, U.S. Permanent Representative to the 
United Nations) รวมถึงเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวร
ของไทย (Thailand Permanent Representative 
to the United Nations) : ท่านเอกอคัรราชทตู วรีชยั 
พลาศรัย ซึ่งเป็นผู้กล่าวปิด

ผู้กล่าวถวายความอาลัยแต่ละท่านได้ถวาย
ราชสดดุพีระองค์ท่านอย่างสมพระเกยีรตใินด้านการ
ทรงงานพัฒนาเพื่อความผาสุกของพสกนิกรผ่าน
แนวทางพระราชด�าริที่ยังประโยชน์แก่ประเทศไทย

เสนาศึกษา

และทั้งโลก ในการใช้ภาษาเพื่อกล่าวถึงพระบรม
วงศานุวงศ์ คนไทยมีค�าราชาศัพท์ซึ่งเป็นชุดภาษา
พิเศษ แต่ถึงแม้ภาษาอังกฤษไม่มีชุดค�าพิเศษเช่นนี้ 
การถวายราชสดดุกีท็�าได้อย่างสมพระเกยีรตเิช่นกนั
โดยใช้รูปแบบค�าที่เป็นทางการ (formal words) 
อย่างไรก็ตามเอกอัครราชทูตสหรัฐได้ใช้ถ้อยค�า
ธรรมดาสามัญเรียบง่ายแต่ก็กินใจไม่แพ้กัน ผู้เขียน
ขอรวบรวมและเรียบเรียงภาษาอังกฤษที่ใช้ในการนี้
เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจทั่วไปตามสมควร

การถวายราชสดุดีใช้ว่า to pay tribute : to 
pay tribute to the memory of His Majesty King 
Bhumibol Adulyadej of Thailand

การยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยใช้ว่า to 
rise and observe a minute of silence : I now 
request the General Assembly to rise and to 
observe a minute of silence in memory of His 
Majesty King Bhumibol Adulyadej.

เสด็จสวรรคตใช้ว่า pass away เป็นค�านาม
ใช้ว่า the passing of ในบางครั้งผู้กล่าวใช้ค�าว่า 
His late Majesty King Bhumibol ค�าคุณศัพท์ 
‘late’ ใช้กับผู้ที่เสียชีวิตแล้ว 

ค�าที่ใช้แสดงความเสียใจใช้ว่า to convey 
one’s deepest and most heartfelt condolences 

อาจารย์ไก่

ค�ำกล่ำวรำชสดุดี
เพื่อถวายพระเกียรติและความอาลัยแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยสมัชชาสหประชาชาติ
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to… 
‘condolences’ มำจำก verb : to condole 

= to express sympathy or sorrow การแสดง
ความเสียใจ เป็นการแสดงให้กับผู้ที่เป็นเครือญาติ
และผู ้ที่มีความเกี่ยวข้องที่ยังมีชีวิตอยู ่ ในที่นี้คือ
สมเดจ็พระนางเจ้าพระบรมราชนีินาถ พระบรมวงศา
นุวงศ์ และประชาชนชาวไทย ท่านทูต Samantha 
Power กล่าวว่า

On behalf of the United States, I wish 
to convey our deepest and most heartfelt  
condolences to Her Majesty Queen Sirikit, her 
children and grandchildren, and to the people 
of Thailand on the passing of His Majesty King 
Bhumibol Adulyadej.

‘on behalf of’ กเ็ป็นวลทีีใ่ช้แบบเป็นทางการ 
หมายถึง “ในนามของ”

ค�าว่าครองราชย์ใช้ reign (v) ส่วนวลีท่ีว่า
เป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดใช้  

the longest serving Monarch ค�าว่า Monarch = 
King

His late Majesty King Bhumibol reigned 
for 70 years making him one of the longest 
serving Monarchs in human history.

At his coronation, he declared, “We 
shall reign with righteousness for the benefits 
and happiness of the Siamese people”

ในวันบรมราชาภิเษกทรงมีพระปฐมบรม
ราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อ
ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

ค�าว่าได้รับการเคารพยกย่องอย่างสูงสุดใช้ 

revered หรือ venerated
He was revered by his people and ad-

mired throughout the world. 
King Bhumibol was one of the most 

venerated global leaders of our time.

ค�าว่า admired หรือ beloved ก็แปลว่าเป็น
ที่รักที่ชื่นชม 

King Bhumibol was beloved as the 
“People’s King”

“People’s King” = พระราชาของประชาชน
นอกจากนี้ค�าเรียกขานพระองค์ท่านอย่าง

ยกย่องยังมีอีกเช่น “a global leader of our time” 
= ทรงเป็นผู้น�าโลกในยุคนี้  “a committed envi-
ronmentalist” = ทรงเป็นนักสิ่งแวดล้อมที่อุทิศ
ทุ่มเท “a leader in sustainable land resource 
management” = ทรงเป็นผู ้น�าในการจัดการ
ทรัพยากรดินอย่างย่ังยืน  “a force for peace and 
unity” = พระผูท้รงเป็นพลงัแห่งสนัตภิาพและความ
กลมเกลียว  “a strong supporter of the multi-
lateral system” = ทรงเป็นผู้สนับสนุนที่เข้มแข็งใน
ระบบที่มีหลายฝักหลายฝ่าย  “a keen observer” 
= ทรงเป็นนักสังเกตที่เยี่ยมยุทธ์  “a visionary and 
humanitarian” who stabilized Thailand during 
times of political turmoil and tensions = ทรง
เป็นนักมนุษยธรรมที่มีวิสัยทัศน์ผู้ซึ่งท�าให้ประเทศ 
ไทยมั่นคงปลอดภัยในช่วงความสับสนตึงเครียด
ทางการเมือง

ค�านามและค�าคุณศพัท์ทีใ่ช้กล่าวถงึพระองค์
ท่านก็มีอาทิ ‘grace’ ความสง่างาม ‘dignity’ ความ
ทรงเกียรติ ‘humility’ ความอ่อนน้อมถ่อมตน  
‘steadfast dedication’ การที่ทรงอุทิศทุ่มเทอย่าง
แน่วแน่มั่นคง  

ท่านทตู Samantha Power กล่าวถงึพระองค์
ว่า “He had a mind that was at once kinetic and 
deliberate, creative – as we have heard – and 
scientific. “พระองค์ทรงมีพระราชหฤทัยที่ในเวลา
เดียวกันมีทั้งพลังขับเคลื่อน มีแผนการมุ ่งมั่น 
สร ้างสรรค์ และอย่างที่ เราได้ยินกันมาว่าเป็น
วิทยาศาสตร์”

ผู้เขียนขอสรุปบทความนี้ด้วยความประทับ
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ใจในค�ากล่าวของท่านทูต Samantha Power ซึ่งถึง
แม้จะใช้ถ้อยค�าเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งกินใจในส่วนที่ได้
ยกพระราชด�ารัสที่ทรงตรัสต่อสภานิติบัญญัติของ
สหรัฐฯ มาว่า

His Majesty told members of the U.S. 
Congress that there was one tradition valued 
above all others for the Thai people – the com-
mitment to family.  He said, “The members of 
a family are expected to help one another 
whenever there is a need for assistance. The 
giving of aid is a merit in itself.  The giver does 
not expect to hear others sing his praises 
every day ; nor does he expect any return. The 
receiver is nevertheless grateful. He too, in his 
turn, will carry out his obligations.

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วตรสัต่อสมาชกิ
สภานิติบัญญัติของสหรัฐฯ ว่า มีธรรมเนียมส�าคัญ
ธรรมเนียมหนึ่งที่ถือปฏิบัติโดยคนไทยมากกว่า
ธรรมเนียมใด ๆ นั่นคือพันธสัญญาต่อครอบครัว 
พระองค์ท่านตรัสว่า “สมาชิกในครอบครัวต่างคาด
หวังที่จะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามที่มีการ
ต้องการความช่วยเหลอื การให้ความช่วยเหลอืถอืว่า
เป็นการท�าบุญในตัว ผู ้ให้ไม่คาดหวังให้ใครมา
ชืน่ชมทกุวนัรวมถงึไม่หวงัสิง่ตอบแทน ส่วนผูร้บักจ็ะ
รู้สึกเป็นพระคุณและก็จะมีหน้าที่ประพฤติตนเป็นผู้
ให้เช่นกัน”

Now the King was speaking about the 
bonds and generosity among members of Thai 
families.  But in retrospect, his words can just 
as easily be applied to the way that he lived 

his life… a life of always looking for ways to 
be useful to those in need…a life of giving, 
and of serving, every single day.  Not to earn 
praises, not to get something in return, but 
rather because that is what one does for fam-
ily.  And His Majesty considered all the people 
of Thailand to be his family. How fortunate the 
Thai people were to have had His Majesty as 
the member of their family.  And how fortunate 
we are to be able to learn from the way that 
this remarkable king chose to live his life.

พระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสถึงความผูกพันและ
ความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ในระหว่างสมาชิกของครอบ 
ครัวไทย แต่เมื่อมองย้อนกลับไป สิ่งที่พระองค์
ตรัสสามารถเทียบเคียงได ้กับการใช ้ชีวิตของ
พระองค ์ . . .ชีวิตที่มักจะมองหาหนทางที่ จะมี
ประโยชน์ต่อผู้คนที่ควรได้รับการช่วยเหลือ...ชีวิต
ของการให้ และของการบริการในทุกวันมิว่างเว้น  
ไม่ต้องการค�าชม ไม่ต้องการรับสิ่งตอบแทน เพียง
เพราะว่านี่คือสิ่งซึ่งคนเราต้องท�าให้ครอบครัว ช่าง
โชคดีเหลือเกินที่คนไทยมีพระองค์ท่านเสมือนหนึ่ง
สมาชิกในครอบครัวของพวกเขา และช่างโชคดี
ขนาดไหนที่พวกเราได้เรียนรู ้จากวิถีที่พระมหา
กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ได้ทรงเลือกใช้ในการด�าเนินชีวิต
ของพระองค์

https://usun state.gov/remarks/7518
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เวลาไหนดทีีส่ดุ 

เมื่อแพทย์แนะน�ำผู ้ป่วยเร่ืองกำรออก
ก�ำลังกำย มักจะมีค�ำถำมหน่ึงตำมมำท่ียังคงเป็น     
ที่สงสัยของคนจ�ำนวนไม่น้อยที่ว่ำ ช่วงเวลำไหน      
ที่ดีต่อกำรออกก�ำลังกำยมำกท่ีสุด ช่วงเวลำเช้ำ 
กลำงวนั หรอืเยน็ ส่วนใหญ่จะบอกว่ำออกก�ำลงักำย
เวลำเช้ำดีที่สุด บำงท่ำนบอกว่ำตอนบ่ำยเป็นเวลำ 
ที่ร ่ำงกำยจะออกก�ำลังกำยได้ดีที่สุด และยังมี
บทควำมทำงกำรแพทย์อีกไม่น้อยที่ยืนยันว่ำกำร
ออกก�ำลังกำยเวลำเย็นดีต่อสุขภำพมำกกว่ำ ท�ำให้
ผู้อ่ำนย่ิงอ่ำนก็ยิ่งงงว่ำสรุปออกก�ำลังกำยเวลำไหน
ที่ดีที่สุดกันแน่ ก่อนอื่นเรำมำดูข้อดีและข้อเสียของ
กำรออกก�ำลังกำยในช่วงเวลำต่ำง ๆ เพื่อจะได้น�ำ
มำพิจำรณำกันว่ำเรำควรจะออกก�ำลังกำยช่วงเวลำ
ไหนดีที่สุด ดังต่อไปนี้

ออกก�ำลังกำยช่วงเช้ำ
ช่วงเวลำเช้ำหรือหลังตื่นนอนเป็นช่วงที่

ร่ำงกำยก�ำลังฟื ้นตัวจำกกำรพักผ่อนในช่วงเวลำ
กลำงคืน และหลำยคนก็เลือกออกก�ำลังกำยใน    
ช่วงเช้ำ เพรำะสำมำรถท�ำเป็นกิจวัตรประจ�ำวันได้ 
ซ่ึงกำรออกก�ำลังกำยในช่วงเช้ำมีประโยชน์ดังนี้

ออกก�าลงักาย

ข้อดี
• ช่วยกระตุน้กำรท�ำงำนของระบบเผำผลำญ

ของร่ำงกำยให้มปีระสิทธภิำพมำกขึน้ ท�ำให้ร่ำงกำย
สำมำรถเผำผลำญแคลอรีไ่ด้เพิม่ขึน้ต่อเนือ่งไปได้ทัง้
วัน 

• ช่วยกระตุ้นระบบกำรท�ำงำนของหัวใจ 
ท�ำให้อัตรำกำรเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นท�ำให้ร่ำงกำย
กระปรีก้ระเปร่ำมำกขึน้ และตืน่ตวัพร้อมส�ำหรบักำร
เริ่มต้นวันใหม่ เนื่องจำกกำรออกก�ำลังกำยจะช่วย
กระตุ้นให้ระบบต่ำง ๆ ท�ำงำนได้ดีขึ้น แถมยังช่วย
ให้ร่ำงกำยหลั่งฮอร์โมนเอ็นดอร์ฟิน ซึ่งเป็นสำรที่
ท�ำให้ร่ำงกำยรู้สึกสดชื่นอีกด้วย

• อำกำศในช่วงเช้ำจะสดชื่นและมีมลพิษ
น้อยกว่ำในช่วงเวลำอื่นของวัน ท�ำให้ในกำรออก
ก�ำลังกำยจะรับอำกำศที่บริสุทธิ์กว่ำ อีกท้ังแสงแดด
ในตอนเช้ำยังมีประโยชน์กับร่ำงกำยอีกด้วย

มีสมำธิในกำรออกก�ำลังกำยช่วงเวลำเช้ำ
มำกกว่ำ เพรำะมีส่ิงรบกวนน้อย สำมำรถออกก�ำลัง
กำยได้อย่ำงสม�ำ่เสมอถ้ำเลอืกช่วงเวลำเช้ำเป็นเวลำ
ออกก�ำลังกำย เพรำะกำรออกก�ำลังกำยจะเป็น
กิจกรรมแรกท่ีท�ำในแต่ละวัน แตกต่ำงจำกช่วงเวลำ

  พ.อ. นพ.ยรรยงค์  อิ่มสุวรรณ  
ผู้อ�ำนวยกำรกองแพทย์

ส�ำนักงำนสนับสนุนหน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ (นทพ.) กองบัญชำกำรกองทัพไทย
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อื่นที่อำจจะมีกิจกรรมอื่น ๆ มำแทรกท�ำให้ไม่
สำมำรถออกก�ำลังกำยได้

ข้อเสีย
• ในกำรออกก�ำลังกำยช่วงเวลำเช้ำ หำกพัก

ผ่อนไม่เพียงพอก็จะท�ำให้ยิ่งอ่อนเพลียยิ่งกว่ำเดิม 
ท�ำให้กำรออกก�ำลังกำยไม่ได้ประสิทธิภำพ 

• ในกำรออกก�ำลังกำยช่วงเวลำเช้ำท�ำให้ตบั
ท�ำงำนหนักขึ้น เพรำะในช่วงกำรนอนหลับ ตับก็ยัง
คงท�ำงำนอยู่ ท�ำให้เมื่อตื่นนอนเรำจะไม่มีพลังงำน
เหลืออยู ่ในหลอดเลือดเพียงพอส�ำหรับกำรออก
ก�ำลังกำย และตบักจ็ะต้องดงึสำรอำหำรทีเ่กบ็สะสม
ไว้ออกมำใช้เป็นพลังงำน ท�ำให้ตับท�ำงำนตลอด
เวลำไม่มีกำรหยุดพัก

• ในกำรออกก�ำลังกำยช่วงเวลำเช้ำ ร่ำงกำย
จะมีอุณหภูมิท่ีต�่ำกว่ำปกติ ท�ำให้ระบบไหลเวียน
เลือดน้อย ส่งผลให้ร่ำงกำยไม่สำมำรถออกก�ำลัง
กำยได้เต็มท่ี 

• ในกำรออกก�ำลังกำยช่วงเวลำเช้ำ มโีอกำส
บำดเจ็บได้มำกกว่ำ เพรำะในช่วงเช้ำเป็นช่วงที่
อุณหภูมิจะต�่ำกว่ำช่วงอื่นของวัน ท�ำให้อำจจะเกิด
อำกำรบำดเจ็บของกล้ำมเนื้อในขณะที่ออกก�ำลัง
กำยได้

ข้อควรปฏิบัติในกำรออกก�ำลังกำยช่วง
เวลำเช้ำ หำกต้องกำรออกก�ำลงักำยในช่วงเวลำเช้ำ 
ควรจะรับประทำนอำหำรก่อนออกก�ำลังกำยอย่ำง
น้อย ๒-๓ ชั่วโมง เพื่อให้ร่ำงกำยมีพลังงำนเพียงพอ
ต่อกำรออกก�ำลังกำยและควรอบอุ่นร่ำงกำยให้นำน
กว่ำกำรออกก�ำลังกำยในช่วงเวลำอื่น ๆ นำนอย่ำง
น้อย ๑๐-๑๕ นำที เพื่อให้ร่ำงกำยอบอุ่นมำกพอ
ส�ำหรับกำรออกก�ำลังกำย ท่ีส�ำคัญไม่ควรจะรีบรับ
ประทำนอำหำรหรือดื่มน�้ำทันทีหลังจำกออกก�ำลัง
กำยหนกั เพรำะอำจจะท�ำให้เกิดอำกำรหำยใจไม่ทนั
หรือจุกได้ นอกจำกนี้ยังควรพักผ่อนให้เพียงพอใน
คืนก่อนออกก�ำลังกำยอีกด้วย ในกรณีท่ีป่วยควร
หลีกเลี่ยงกำรออกก�ำลังกำย

ออกก�ำลังกำยตอนกลำงวันถึงบ่ำย
ช่วงกลำงวันและช่วงบ่ำยเป็นช่วงเวลำที่

ร่ำงกำยท�ำงำนอย่ำงเต็มที่ และอุณหภูมิในร่ำงกำย
จะเป็นปกติ กำรท�ำงำนของระบบต่ำง ๆ ในร่ำงกำย
ฟื้นตัวจำกกำรพักผ่อนเรียบร้อยแล้ว แต่มีข้อดีและ
ข้อเสียของกำรออกก�ำลังกำยช่วงเวลำกลำงวันถึง
บ่ำยดังนี้

ข้อดี
• ร่ำงกำยมีระดับฮอร์โมนและกำรไหลเวียน

ที่สูงกว่ำในช่วงเช้ำและอยู ่ในระดับปกติ ท�ำให้
สำมำรถออกก�ำลังกำยได้มำก 

• ช่วยลดควำมอยำกอำหำรในมื้อกลำงวัน
และมื้อเย็นได้ แล้วยังไม่ท�ำให้ทำนอำหำรจุบจิบ   
อีกด้วย

• ช่วยกระตุน้ให้ร่ำงกำยกระปรีก้ระเปร่ำมำก
ขึน้หลงัจำกกำรท�ำงำนในช่วงเช้ำ ลดอำกำรง่วงเหงำ
หำวนอนในช่วงบ่ำยได้ดี

• ช่วยผ่อนคลำยควำมเครยีดจำกกำรท�ำงำน
• มกีำรศกึษำทำงกำรแพทย์พบว่ำ ระบบกำร

หำยใจในช่วงบ่ำยจะท�ำงำนได้ดีกว่ำในช่วงอื่น ๆ 
ของวัน สำมำรถออกก�ำลังกำยได้โดยไม่ต้องอบอุ่น
ร่ำงกำยมำก เนื่องจำกอุณหภูมิร่ำงกำยอบอุ่นเพียง
พอ และ ผลงำนวิจัยทำงกำรแพทย์ พบว่ำ ในช่วง
เวลำบ่ำยของวัน ร่ำงกำยจะมีควำมแข็งแรงและยืด
มำกขึ้นกว่ำในช่วงเวลำอื่น ท�ำให้เหมำะกับกำรออก
ก�ำลังกำยหนักได้

ข้อเสีย
• กำรออกก�ำลังกำยในช่วงเวลำกลำงวันถึง

บ่ำยมีเวลำจ�ำกัดจึงท�ำให้ไม่สำมำรถออกก�ำลังกำย
ได้เต็มที่ และในช่วงบ่ำยอำจจะมีภำรกิจกำรงำน
หรือกิจกรรมที่เข้ำมำแทรกเวลำท�ำให้มีช่วงเวลำกำร
ออกก�ำลังกำยน้อยเกินกว่ำที่ควรจะเป็น

ข้อควรปฏิบัติในกำรออกก�ำลังกำยช่วง
เวลำกลำงวันถึงบ่ำย หำกต้องกำรจะออกก�ำลัง
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กำยในช่วงนี้ควรจะจัดสรรแบ่งเวลำก�ำหนดให้ดีเพื่อ
ให้มีเวลำกำรออกก�ำลังกำยอย่ำงน้อย ๑-๒ ชั่วโมง 
เพรำะต้องกำรเวลำอบอุ่นร่ำงกำย และต้องควบคุม
กำรรบัประทำนอำหำรหลงัจำกออกก�ำลงักำยในช่วง
บ่ำยให้ดเีพือ่ไม่ให้มปัีญหำของระบบกำรย่อยอำหำร
ตำมมำได้

กำรออกก�ำลังกำยช่วงเวลำเย็นถึงค�่ำ
ช่วงเวลำเย็นถึงค�่ำ เป็นช่วงเวลำยอดนิยม

ของคนท�ำงำน เน่ืองจำกเป็นช่วงเวลำหลังจำกกำร
ท�ำงำน ท�ำให้สำมำรถใช้เวลำกับกำรออกก�ำลังกำย
ได้เต็มที่ แต่กำรออกก�ำลังกำยในช่วงเวลำนี้ก็มีข้อดี 
ข้อเสียเช่นกันดังนี้

ข้อดี
• โดยท่ัวไปแล้วคนเรำจะมีอุณหภูมิและ

ฮอร์โมนในร่ำงกำยสูงท่ีสุดในช่วงเวลำ ๑๘.๐๐ น. 
เป็นต้นไป ท�ำให้สำมำรถออกก�ำลังกำยได้อย่ำงเต็ม
ประสิทธิภำพ และมีพลังงำนในกำรออกก�ำลังกำย
มำกกว่ำช่วงเวลำอื่น เนื่องจำกในช่วงเวลำระหว่ำง
วนัเรำได้รบัประทำนอำหำรเข้ำไปอย่ำงเพียงพอแล้ว 
จำกผลของระดับอุณหภูมิในร่ำงกำยและระดับ
ฮอร์โมนในร่ำงกำยช่วงบ่ำยถึงเย็นจะมีค่ำสูงกว่ำนั้น
จะมผีลต่อกำรเผำผลำญพลงังำนด้วยระดบักำรออก

ก�ำลังกำยที่เท่ำกันแต่ออกก�ำลังกำยในช่วงบ่ำยหรือ
เย็นจะเผำผลำญพลังงำนได้มำกกว่ำ

• ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรบำดเจ็บจำกกำร
ออกก�ำลังกำยน้อย เนื่องจำกอุณหภูมิในร่ำงกำย
เป็นปกติ

• ช่วยผ่อนคลำยควำมเครียด และลดอำกำร
เมื่อยล้ำจำกกำรท�ำงำน เพรำะกำรออกก�ำลังกำยใน
ช่วงเย็นจะช่วยกระตุ้นกำรท�ำงำนของร่ำงกำย จึงจะ
ท�ำให้รู้สึกสดชื่นมำกขึ้นหลังจำกออกก�ำลังกำย

• ช่วยลดควำมอยำกอำหำรในมื้อเย็นได้ 
ท�ำให้ไม่รับประทำนมำกจนเกินไปในช่วงเวลำเย็น
หลังออกก�ำลังกำย

ข้อเสีย
• กำรออกก�ำลังกำยในช่วงเวลำเย็นถึงค�่ำ  

จะท�ำให้ร่ำงกำยตื่นตัวและท�ำให้นอนหลับได้ยำก 
และนอนหลับได้ไม่สนิทหำกนอนทันทีหลังจำกออก
ก�ำลังกำย ส่งผลต่อกำรหลัง่ฮอร์โมนและนำฬิกำชวีติ
ในช่วงเวลำนอนได้

• กำรออกก�ำลังกำยในช่วงค�่ำ สถำนที่ใน 
กำรออกก�ำลงัจะจ�ำกดัลง และอำจจะต้องออกก�ำลงั
กำยในที่ร่ม

• กำรออกก�ำลังกำยในช่วงเวลำเย็นถึงค�่ำ
ร ่ำงกำยจะเผำผลำญไขมันสะสมได้ช ้ำ เพรำะ
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พลังงำนทั้งหมดที่จะต้องใช้ในกำรเผำผลำญไขมัน
ในช่วงนี้จะถูกใช้ไปกับกำรออกก�ำลังกำย ท�ำให้
ร่ำงกำยจะต้องใช้เวลำนำนขึ้นในกำรเผำผลำญให้
ถึงระดับของไขมันสะสม

ข้อควรปฏิบัติในกำรออกก�ำลังกำยใน
ช่วงเวลำเย็นถึงค�่ำ เพื่อให้กำรออกก�ำลังกำยใน
ช่วงเย็นถึงค�่ำได้ผลดียิ่งขึ้น ในขณะออกก�ำลังกำย
และหลังจำกออกก�ำลังกำยควรดื่มน�้ำอุณหภูมิห้อง
เพื่อปรับอุณหภูมิในร่ำงกำยเป็นปกติ เพรำะถ้ำหำก
ดื่มน�้ำเย็นอุณหภูมิร่ำงกำยจะปรับลดเร็วจนเกินไป 
ท�ำให้ร่ำงกำยท�ำงำนหนัก และเสียเหงื่อมำก อำจ
ท�ำให้เป็นไข้ได้ และไม่ควรรับประทำนอำหำรก่อน
ออกก�ำลังกำย แต่ถ้ำหำกกลัวไม่มีแรงออกก�ำลัง
กำยก็ควรรับประทำนเป็นผลไม้แทน นอกจำกนี้หลัง
จำกออกก�ำลังกำยแล้ว ควรเว้นระยะห่ำงอย่ำงน้อย 
๔-๖ ชั่วโมง ก่อนเข้ำนอน เพ่ือให้ร่ำงกำยปรับสมดุล
ได้ และจะท�ำให้หลับได้สนิทมำกขึ้น ส่งผลให้ตื่นขึ้น
มำในวันรุ่งขึ้นได้อย่ำงสดชื่น

แล้วสรุปว่ำออกก�ำลังกำยช่วงเวลำ
ไหนดีที่สุดครับ?

กำรออกก�ำลังกำยไม่ว่ำจะเป็นช่วงเวลำไหน
ต่ำงก็ให้ผลดต่ีอสขุภำพทัง้สิน้ ใครทีส่ะดวกช่วงเวลำ
ไหนก็สำมำรถออกก�ำลังกำยช่วงนั้นได้ สิ่งที่ส�ำคัญ

มำกกว่ำกำรเลือกช่วงเวลำในกำรออกก�ำลังกำย คือ 
ควำมสม�่ำเสมอหรือควำมถี่ในกำรออกก�ำลังกำย 
อย่ำงน้อยควรออกก�ำลงักำย ๓-๔ ครัง้/สปัดำห์ และ
จำกผลกำรวิจัยของ ดร.เซดริก ไบร์อัน นักสรีรวิทยำ 
(ที่ปรึกษำกำรออกก�ำลังกำยแห่งสมำคมเพื่อกำร
ออกก�ำลังกำยแห่งสหรัฐอเมริกำ) อ้ำงว่ำ ผลกำร
วิจัยเกี่ยวกับกำรออกก�ำลังกำยของกลุ่มตัวอย่ำง      
ผู้หญิงที่น�้ำหนักเกินค่ำมำตรฐำน ในช่วงอำยุ ๕๐-
๗๕ ปี ที่เข้ำรับกำรทดลองโดยควบคุมให้ออกก�ำลัง
กำยช่วงเช้ำโดยเฉลี่ย ๔ ชั่วโมง/สัปดำห์ พบว่ำ กำร
นอนหลับของกลุ่มตัวอย่ำงเป็นไปได้ดีข้ึนและจำก
กำรออกก�ำลังกำยอย่ำงต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลำ
อย่ำงน้อย ๑ ปี ท�ำให้ผู้หญิงกลุ่มนี้สำมำรถลดน�้ำ
หนักได้มำกกว่ำ ๑๓ กิโลกรัม

นอกจำกนี ้ดร.เซดรกิ ได้ให้ควำมเหน็ถงึเบือ้ง
หลังควำมส�ำเร็จของกำรออกก�ำลังกำยของผู้หญิง
กลุ่มนี้ว่ำ เกิดจำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเวลำและ
กำรออกก�ำลังกำย อันเนื่องมำจำกกำรออกก�ำลัง
กำยช่วงเวลำเช้ำเปิดโอกำสให้คนหันมำออกก�ำลัง
กำยจนติดเป็นนิสัยได้มำกกว่ำกำรเลือกที่จะออก
ก�ำลังกำยในช่วงเวลำเย็น ซึ่งเป็นช่วงเวลำที่คน
เหน็ดเหนื่อยมำทั้งวัน ซึ่งเหตุผลเรื่องควำมเหน็ด 
เหนื่อยจำกงำนเป็นสำเหตุหลักที่คนส่วนใหญ่ต้อง
เลื่อนหรืองดกำรออกก�ำลังกำย
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ส�ำหรับผู้ที่เริ่มออกก�ำลังกำยใหม่ ๆ ควรเริ่ม
ก�ำหนดเป้ำหมำยของกำรออกก�ำลังกำย ตั้งแต่ ๑๐ 
นำที และเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ จนกลำยเป็น ๓๐-๖๐ นำที 
หรือแบ่งกำรออกก�ำลังกำยออกเป็นช่วงสั้น ๆ แต่
รวมกันให้ได้อย่ำงน้อยวันละ ๓๐ นำที เช่น ตื่นนอน
ช่วงเวลำเช้ำให้ออกก�ำลังกำยเบำ ๆ ประมำณ ๒๐ 
นำที (ช่วยกระตุ้นระบบกำรเผำผลำญของร่ำงกำย
ได้เป็นอย่ำงดี) หำกมีเวลำในช่วงเวลำเย็นก็ออก
ก�ำลังกำยแบบหนักข้ึนได้ ประมำณ ๓๐-๔๕ นำที 
เพียงแค่นี้สุขภำพที่แข็งแรงและรูปร่ำงดีขึ้นก็จะเห็น
ผลในไม่ช้ำและเน้นว่ำต้องออกก�ำลังกำยอย่ำง
สม�่ำเสมอ ไม่ว่ำจะออกก�ำลังกำยช่วงเวลำไหนก็ได้
ทั้งนั้นขอแค่ขยับก็เท่ำกับออกก�ำลังกำยแล้วครับ

สรุปว่ำในกำรออกก�ำลังกำยแต่ละช่วงเวลำ
นั้นมีข้อดีข้อเสียแตกต่ำงกันไป แต่ไม่ว่ำจะออก
ก�ำลังกำยเวลำไหนก็มีประโยชน์ทั้งนั้น เพรำะแค่
เพียงเรำขยับร่ำงกำยออกก�ำลังกำยก็ช่วยท�ำให้
ร่ำงกำยแข็งแรงได้แล้ว ดังนั้นทำงที่ดีที่สุด คือ ควร
จะเลือกช่วงเวลำที่สะดวกและเหมำะสมกับตนเอง
มำกที่สุด เพื่อที่จะได้มีเวลำออกก�ำลังกำยได้อย่ำง
เหมำะสมและสม�่ำเสมอ เพรำะกำรออกก�ำลังกำย

ต้องเน้นอย่ำงสม�่ำเสมอจะท�ำให้เรำสำมำรถเห็น
ควำมเปลี่ยนแปลงของร่ำงกำยได้ชัดเจนมำกกว่ำ 
และกำรออกก�ำลังกำยก็ไม่ควรจะหักโหมเกินไป 
โดยเฉพำะหำกช่วงไหนที่ก�ำลังป่วยควรจะลดควำม
หนักหน่วงของกำรออกก�ำลังกำยหรืองดออกก�ำลัง
กำยไปก่อนจนกว่ำอำกำรป่วยหำยจะดีกว่ำ ส่วนคน
ที่ไม่มีเวลำแน่นอนนั้น ก็ขอเพียงแค่หำกมีเวลำว่ำง
เมื่อไรก็ควรจะลุกขึ้นมำขยับร่ำงกำยหรือออกก�ำลัง
กำยให้ได้มำกทีส่ดุ กจ็ะท�ำให้ร่ำงกำยแขง็แรงได้เช่น
กันดีกว่ำไม่ได้ขยับร่ำงกำยเลยนะครับ

ขอขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก 
ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
เว็ปไซด์ http://www.theryo.com  

และ muscle.in.th
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นายนก เต็มขั้น

ฉบับนี้ขอน�ำเรื่องพระบรมมหำรำชวัง    
มำฝำก พระบรมมหำรำชวัง เป็นสถำนที่ส�ำคัญทำง
ประวัติศำสตร์ของชำติ เป็นสมบัติของชำติ เป็นท่ีซึ่ง
นักท่องเที่ยวต่ำงชำติทุกคนต้องมำเข้ำชม ถ้ำมำถึง
เมืองไทยแล้วพลำด ไม่ได้เข้ำชม ก็ถือว่ำยังมำไม่ถึง  
เป็นสถำนที่ ที่นักเรียนนำยร้อยในปัจจุบัน ทุกคนจะ
ได้รับพระมหำกรุณำธิคุณ จำกพลเอกหญิง สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ ให้มีโอกำสได้เข้ำไปศึกษำ
เยี่ยมชมโดยละเอียด แต่คนไทยบำงคนแม้อยู ่ที่
กรุงเทพฯ ก็ยังไม่เคยได้เข้ำชม จึงขอน�ำมำฝำก
สมำชิกและขอเชิญชวนให้ผู ้ท่ียังไม่เคยไป ได้หำ
โอกำสไปเข้ำชมสักครั้ง

พระบรมมหาราชวัง  หรือพระรำชวัง
พระนคร เป็นที่ประทับของพระมหำกษัตริย์สมัย
รัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชสมัยพระบำทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช จนถึงรัชสมัยพระบำท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู ่หัว ต้ังอยู ่ที่แขวง
พระบรมมหำรำชวังเขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร

ปัจจุบัน พระบรมมหำรำชวังเป็นสถำนที่ 
ท่องเที่ยว ที่ CNN จัดล�ำดับให้เป็น พระรำชวังและ
ปรำสำท ที่มีผู้เข้ำชมมำกเป็นล�ำดับที่ ๓ ของโลก    
มีผู ้เข้ำเยี่ยมชมทั้งหมด ๘ ล้ำนคนต่อปี รองจำก
พระรำชวงัต้องห้ำมกรงุปักกิง่ ประเทศจนี มผีูเ้ข้ำเยีย่ม
ชมมำกถึง ๑๕.๓๔ ล้ำนคนต่อปี และพิพิธภัณฑ์
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ลฟูวร์ แห่งกรุงปำรสี ประเทศฝรัง่เศส อดตีพระรำชวงั
ที่ประทับของกษัตริย ์ฝรั่งเศส มีผู ้ เข ้ำเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์ถึง ๙.๓๓ ล้ำนคนต่อปี 

ประวตั ิเมือ่พระบำทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้ำ
จุฬำโลกมหำรำชปรำบดำภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์
แห่งรำชวงศ์จักรี พระองค์ทรงย้ำยรำชธำนีจำก
กรุงธนบุรีมำยังฝั่งตะวันออกของแม่น�้ำเจ้ำพระยำ
และโปรดเกล้ำฯ ให้สร้ำงพระรำชวังหลวงขึ้นเพื่อ 
เป็นศูนย์กลำงกำรปกครองของประเทศและเป็นที่
ประทับของพระมหำกษัตริย์ กำรก่อสร้ำงพระรำชวัง
หลวงเริ่มขึ้นพร้อมกับกำรสร้ำงพระนครเมื่อ พ.ศ. 
๒๓๒๕ โดยสร้ำงขึ้นในบริเวณที่เคยเป็นที่อยู่ของ
พระยำรำชำเศรษฐีและชำวจีนทั้งหลำย ดังนั้น 
พระองค์จึงโปรดเกล้ำฯ ให้ย้ำยไปอยู่สถำนที่แห่ง
ใหม่ ตั้งแต่คลองใต้วัดสำมปลื้มจนถึงคลองเหนือ  
วัดสำมเพ็ง เริ่มด�ำเนินกำรในวันที่ ๖ เมษำยน พ.ศ. 
๒๓๒๕ หลังพระรำชพิธียกเสำหลักเมือง ๑ วัน   
และมีกำรเฉลิมพระรำชมณเฑียรในวันที่  ๑๓ 
มถินุำยน พ.ศ. ๒๓๒๕ แต่ขณะน้ันพระรำชมณเฑยีร
สร้ำงด้วยเครื่องไม้และสร้ำงเสำระเนียดรำยรอบ
พระรำชวัง เพื่อประกอบพระรำชพิธีปรำบดำภิเษก 

ต่อมำใน พ.ศ. ๒๓๒๖ พระองค์จงึโปรดเกล้ำฯ 
ให้สร้ำงพระรำชมณเฑียร พระมหำปรำสำท เปลี่ยน
เสำระเนียดจำกเครื่องไม้เป็นก่อก�ำแพงอิฐ สร้ำง
ประตูรำยรอบพระบรมมหำรำชวัง ตลอดจนสร้ำง
พระอำรำมในพระรำชวังหลวง คือ วัดพระศรีรัตน 
ศำสดำรำม เพื่อเป็นที่ประดิษฐำนพระพุทธมหำมณี
รัตนปฏิมำกร (พระแก้วมรกต) เมื่อสร้ำงพระรำช
นิเวศน์มณเฑียรเป็นกำรถำวรแล้วโปรดเกล้ำฯ ให้มี
กำรพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษกเต็มตำมแบบแผน
รำชประเพณีอีกครั้งหนึ่งใน พ.ศ. ๒๓๒๘

พระบรมมหำรำชวังได้มีกำรก่อสร้ำงเพิ่มเติม
ขยำยอำณำเขตและบรูณปฏิสงัขรณ์มำในทุกรชักำล 
ในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู ่
หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้สถำปนำสมเด็จ

พระเจ้ำน้องยำเธอ เจ้ำฟ้ำจุฑำมณี กรมขุนอิศเรศ 
รังสรรค์ พระรำชอนุชำ ขึ้นเป็นพระบำทสมเด็จพระ 
ปิ่นเกล้ำเจ้ำอยู่หัว จึงทรงบัญญัติให้เรียกพระรำช 
วงัหลวงว่ำ พระบรมมหำรำชวัง นั่นคือ ทรงบัญญัติ
ให้ใช้ค�ำว่ำ “บรม” ส�ำหรับฝ่ำยวังหลวง และ “บวร” 
ส�ำหรับฝ่ำยวังหน้ำ พระรำชวังบวรสถำนมงคลหรือ
วังหน้ำจึงเรียกว่ำ “พระบวรรำชวัง” เมื่อพระบำท
สมเด็จพระปิ ่นเกล้ำเจ้ำอยู ่หัวเสด็จสวรรคตแล้ว 
พระรำชวังหลวงก็ยังคงใช้ว่ำ พระบรมมหำรำชวัง 
มำจนกระทั่งปัจจุบัน

พื้นที่ของพระบรมมหำรำชวังในสมัยพระ 
บำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกเมื่อแรกสร้ำง 
มีเนื้อที่ทั้งหมด ๑๓๒ ไร่ ต่อมำในรัชกำลพระบำท
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัยโปรดเกล้ำฯ ขยำย
เขตพื้นที่ออกไปเป็น ๑๕๒ ไร่ ๒ งำน จนถึงปัจจุบัน 
แผนผังของพระบรมมหำรำชวังได้ยึดถือแบบของ
พระรำชวังหลวงสมัยกรุงศรีอยุธยำ คือสร้ำงติดกับ
แม่น�้ำ หันหน้ำไปทำงทิศเหนือโดยมีแม่น�้ำเจ้ำ 
พระยำอยู่ทำงทิศตะวันตก ให้ก�ำแพงเมืองด้ำนข้ำง
แม่น�้ำเป็นก�ำแพงพระบรมมหำรำชวังชั้นนอก และ
วัดพระศรีรัตนศำสดำรำม พระอำรำมหลวงใน
พระรำชวังตำมแบบวัดพระศรีสรรเพชญ์ของกรุง
ศรีอยุธยำต้ังอยู่ทำงด้ำนทิศตะวันออก

เขตพระราชฐาน  พระบรมมหำรำชวัง
สำมำรถแบ่งพื้นที่ออกเป็นบริเวณวัดพระศรีรัตน 
ศำสดำรำม และเขตพระรำชฐำนอนัเป็นพืน้ทีส่�ำหรบั
เป็นที่ประทับ และบริหำรรำชกำรแผ่นดินของพระ
มหำกษัตริย์ โดยเขตพระรำชฐำนสำมำรถแบ่งออก
เป็น ๓ ส่วน ได้แก่[๒]

๑. เขตพระราชฐานชั้นหน้า
เขตพระรำชฐำนชั้นหน้ำ นับตั้งแต่ประตู

วิเศษไชยศรีถึงประตูพิมำนไชยศรี (ไม่นับรวม
บริเวณวัดพระศรีรัตนศำสดำรำม) รวมทั้ง บริเวณ
รอบนอกก�ำแพงชั้นในของพระบรมมหำรำชวัง เป็น
ทีต้ั่งของหน่วยรำชกำรต่ำง ๆ และทีท่�ำกำรของทหำร
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รักษำพระรำชวัง เช่น ส�ำนักพระรำชวัง ส�ำนักรำช
เลขำธิกำร รำชบัณฑิตยสถำน

๒. เขตพระราชฐานช้ันกลาง
เขตพระรำชฐำนชั้นกลำง นับตั้งแต่ประตู

พิมำนไชยศรีถึงประตูสนำมรำชกิจ เป็นที่ตั้งของ
ปรำสำทรำชมณเฑียรทั้งสถำปัตยกรรมไทยและ
ตะวันตก ใช้ประกอบพระรำชพิธีส�ำคัญ ๆ เช่น พระ
รำชพิธีบรมรำชำภิเษก พระรำชพิธีฉัตรมงคล 
ประกอบไปด้วย

• หมู่พระมหามณเฑียร
พระมหำมณเฑยีร เป็นหมูพ่ระทีน่ัง่ทีส่ร้ำงขึน้

โดยพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลก เพื่อ
ทรงใช้เป็นที่ประทับและเป็นพระรำชพิธีมณฑลใน
พระรำชพิธีปรำบดำภิเษก ตั้งอยู่ในเขตพระรำชฐำน
ชั้นกลำงและชั้นใน ปัจจุบัน ใช้เป็นพระรำชพิธี
มณฑลส�ำหรับประกอบพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก
และพระรำชพิธีส�ำคัญอื่น ๆ ในพระมหำกษัตริย์ทุก
พระองค์ในรำชวงศ์จักรีสืบเนื่องกันมำ โดยพระที่นั่ง
ที่ส�ำคัญของพระมหำมณเฑียร ได้แก่ พระที่นั่ง
จักรพรรดิพิมำน พระที่ น่ังไพศำลทักษิณ และ
พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยสูรยพิมำน

• หมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
หมู่พระที่นั่งจักรีมหำปรำสำท สร้ำงขึ้นในรัช

สมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวเพื่อ
ใช้เป็นสถำนที่ออกว่ำรำชกำรและเป็นที่ประทับส่วน
พระองค์ ตั้งอยู่ในเขตพระรำชฐำนชั้นกลำงและชั้น

ใน เดิมประกอบด้วยหมู่พระที่นั่ง ๑๑ องค์ ปัจจุบัน 
พระที่นั่งในหมู ่พระที่นั่งจักรีมหำปรำสำทอยู ่ใน
สภำพที่ช�ำรุดจนเกินกว่ำกำรบูรณะได้จึงมีกำรรื้อ
พระที่นั่งลงหลำยองค์ อย่ำงไรก็ตำม พระบำท
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
โปรดเกล้ำฯ ให้สร้ำงพระที่นั่งขึ้นใหม่บนสถำนที่เดิม 
พระที่นั่งที่ส�ำคัญของหมู่พระที่นั่งจักรีมหำปรำสำท 
ได้แก่ พระที่นั่งจักรีมหำปรำสำท พระที่นั่งมูลสถำน
บรมอำสน์ พระที่นั่งสมมติเทวรำชอุปบัติ และ
พระที่นั่งบรมรำชสถิตยมโหฬำร

• หมู่พระมหาปราสาท
หมู่พระมหำปรำสำท เป็นหมู่พระที่นั่งที่สร้ำง

ขึ้นโดยพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ ้ำจุฬำ
โลก เพื่อใช้เป็นสถำนที่ประกอบพระรำชพิธีส�ำคัญ
และเป็นพระรำชมณเฑียรที่ประทับ ตั้งอยู่ในเขต 
พระรำชฐำนชั้นกลำงและชั้นใน ปัจจุบัน หมู่พระ
มหำปรำสำทใช้เป็นสถำนที่ประกอบพระรำชพิธี
ส�ำคญั อำท ิพระรำชพธิฉีตัรมงคล รวมทัง้ เป็นสถำน
ที่ส�ำหรับสรงน�้ ำพระบรมศพและประดิษฐำน
พระบรมศพของพระบรมรำชวงศ์ชั้นสูง พระที่นั่ง     
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ พระที่นั่งดุสิตมหำปรำสำท พระที่นั่ง
พิมำนรัตยำ พระที่นั่งอำภรณ์พิโมกข์ปรำสำทและ
พระที่นั่งรำชกรัณยสภำ

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท      
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• พระที่นั่งบริเวณสวนศิวาลัย
สวนศิวำลัย เป็นสวนภำยในพระบรมมหำ 

รำชวัง ตั้งอยู่ทำงด้ำนทิศตะวันออก ในอดีตเคยเป็น
ทีต่ัง้ของพระอภเินำว์นิเวศน์อนัเป็นพระรำชมณเฑยีร
ที่ประทับของพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่
หัวตรำบจนเสด็จสวรรคต แต่พระรำชมณเฑียรดัง
กล่ำวเกิดกำรช�ำรุดทรุดโทรมจนยำกต่อกำรบูรณะ
ซ่อมแซม ดังนั้น จึงจ�ำต้องรื้อถอนไปเกือบหมดสิ้น
ในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำ      
อยู ่หัว ปัจจุบัน สวนศิวำลัยและบริเวณใกล้เคียง     
มีพระที่นั่งที่ส�ำคัญตั้งอยู ่  ได ้แก่ พระพุทธรัตน
สถำน พระที่ น่ั งมหิศรปรำสำท พระท่ี น่ังบรม
พิมำน และพระที่นั่งศิวำลัยมหำปรำสำท

๓. เขตพระราชฐานช้ันใน
เขตพระรำชฐำนชั้นใน นับตั้งแต่ประตูสนำม

รำชกิจจนถึงแถวเต๊ง (แถวเต๊งเป็นอำคำรสูง ๒ ชั้น 
เป็นที่อยู่ของคุณข้ำหลวง ผู้ปฏิบัติงำนตำมต�ำหนัก

ต่ำง ๆ) ทำงทิศใต้ เป็นเขตส�ำหรับผู้หญิงล้วน ผู้ชำย
ที่อำยุ ๑๓ ปีขึ้นไปห้ำมเข้ำ (ยกเว้น องค์พระมหำ
กษัตริย์) หำกจะเข้ำก็ต้องมีโขลนก�ำกับดูแล (โขลน 
คือ ต�ำรวจหญิงที่คอยก�ำกับดูแล ควำมเรียบร้อยใน
เขตพระรำชฐำนชั้นใน) เป็นที่ตั้งของพระต�ำหนัก 
ต�ำหนัก เรือน ของพระมเหสี พระรำชเทวี พระชำยำ 
พระรำชธิดำ เจ้ำจอมมำรดำ เจ้ำจอม ข้ำรำชบริพำร
และข้ำรำชกำรฝ่ำยใน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก 

https://th.wikipedia.org    

http://travel.truelife.com   

https://www.google.com/maps  

http://hilight.kapook.com 

พระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมานและพระที่นั่ง
พุดตานกาญจนสิงหาสน์ ในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยฯ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
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นายทหารย้ายออก 

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

 ๑  พ.อ.สมบัติ  พิมพี อจ.หก.สวท.รร.จปร.  รอง ผอ.กวก.วสท.สปท.   
 ๒  พ.อ.ยิ่งโรจน์  สันติวุฒน์ อจ.สกศ.รร.จปร. อจ.วทบ.     
 ๓  พ.ท.เฉลิมพล  ศรีทะ ผบ.พัน.กรม นนร.รอ.รร.จปร.  ผบ.ร.๗ พัน.๑     
 ๔ พ.ท.ทวีพัฒน์  เรืองหิรัญ หน.กปช.รร.จปร. ประจ�ำ บก.มทบ.๑๒    
 ๕ พ.ท.ปรีชำ  เหล่ำศักดิ์ศรี อจ.กรม นนร.รอ.รร.จปร. ประจ�ำ บก.มทบ.๑๒    
 ๖ พ.ท.วัฒนชัย  ทองเลิศ อจ.กรม นนร.รอ.รร.จปร. (อัตรำ พ.ท.) ฝสธ.ประจ�ำผู้บังคับบัญชำ (อัตรำ พ.อ.)  
 ๗ พ.ท.หญิง ทวีพร  พุดทะเล รอง หก.รพ.รร.จปร. (อัตรำ พ.ท.) นำยทหำรประจ�ำผู้บังคับบัญชำ (อัตรำ พ.อ.)  
 ๘  พ.ท.หญิง ธษิดำ  เดชำนนทโรจน์ หน.รพ.รร.จปร. (อัตรำ พ.ท.) นำยทหำรประจ�ำผู้บังคับบัญชำ (อัตรำ พ.อ.)  
 ๙ พ.ท.หญิง พรพิมล  เปำนิล รอง หก.รพ.รร.จปร. (อัตรำ พ.ท.) นำยทหำรประจ�ำผู้บังคับบัญชำ (อัตรำ พ.อ.)  
 ๑๐ พ.ต.ศิวพงศ์  กุศลภุชฌงค์ อจ.สกศ.รร.จปร. ประจ�ำ ยศ.ทบ.    
 ๑๑ ร.อ.กองพล  ทิพโรจน์ ผบ.มว.กรม นนร.รอ.รร.จปร. นำยทหำรประวัติศำสตร์ พล.ร.๕   
 ๑๒ ร.อ.ณรัชช์  สิริภูบำล ผบ.มว.กรม นนร.รอ.รร.จปร. ผบ.ร้อย.ม.(ก.) ม.พัน.๓ รอ.   
 ๑๓ ร.อ.ณัฐพล  ศุภลักษณ์ ผบ.มว.กรม นนร.รอ.รร.จปร. หน.ส่วนควบคุมห้วงอำกำศ ร้อย.บก.ปตอ.พัน.๔ 
 ๑๔ ร.อ.บัณดิษฐ  ใหญ่เมืองปัก ผบ.มว.กรม นนร.รอ.รร.จปร. นำยทหำรยุทธกำรและกำรฝึก รัอย.ลว.ไกล ๓  
 ๑๕ ร.อ.พงษ์ศักดิ์  เตียงเกตุ ผบ.มว.กรม นนร.รอ.รร.จปร. ผบ.ร้อย.บร.พัน.ร.มทบ.๒๑   
 ๑๖ ร.อ.ภูชิสส์  ศรีพิมพ์มำตย์ ผบ.มว.กรม นนร.รอ.รร.จปร. นำยทหำรกำรยิงสนับสนุน ป.พัน.๑๓  
 ๑๗ ร.อ.วรชิต  พันธุรัตน์ ผบ.มว.กรม นนร.รอ.รร.จปร. รอง ผบ.ร้อย.พัฒนำ พัน.พัฒนำ ๒   
 ๑๘ ร.อ.วรำกร  สร้อยโพธิคุณ ผบ.มว.กรม นนร.รอ.รร.จปร. นำยทหำรยุทธกำรและกำรฝึก รัอย.ลว.ไกล ๒   
          พล.ร.๒ รอ.     
 ๑๙  ร.อ.สุทธิธนำ  อำด�ำ ผบ.มว.กรม นนร.รอ.รร.จปร. รอง ผบ.ร้อย.ช.ก่อสร้ำง ช.พัน.๖๐๒   
 ๒๐  ร.อ.อธิเจต  พิพิทสุขกำร ผบ.มว.กรม นนร.รอ.รร.จปร. วิศวกร สส.     
 ๒๑ ร.อ.อยุทธ์  รุ่งเรือง ผบ.มว.กรม นนร.รอ.รร.จปร. รอง ผบ.ร้อย.ม.(ลว.) ๕    
 ๒๒ ร.อ.อัครเจตน์  เสติ ผบ.มว.กรม นนร.รอ.รร.จปร. ผบ.ร้อย.ถ.ม.พัน.๒๑    
 ๒๓ ร.อ.หญิง ทิพย์พำพร  อินคุ้ม รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. ประจ�ำ ยศ.ทบ.    
 ๒๔ ร.ท.พัฒน์  น่วมนิ่ม รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. ประจ�ำ ยศ.ทบ.    
 ๒๕ ร.ท.ปัญญำ  เจริญเกษ นชง.รร.จปร. และ รรก.รอง ผบ.มว.พัน.ร.รร.จปร. ประจ�ำ บก.มทบ.๑๒   
 ๒๖  ร.ต.สมเกียรติ  สุขทรัพย์ นชง.รร.จปร. และ รรก.รอง ผบ.มว.พัน.ร.รร.จปร. ประจ�ำ บก.มทบ.๑๒ 

นายทหารย้ายเข้า    

 ล�ำดับ	 	ยศ,	ชื่อ	-	สกุล	 ต�ำแหน่งเดิม	 ต�ำแหน่งใหม่     
 ๑  พ.ท.หญิง ทวีพร  พุดทะเล นำยทหำรประจ�ำผู้บังคับบัญชำ (อัตรำ พ.อ.) ประจ�ำ รร.จปร.    
 ๒ พ.ท.หญิง ธษิดำ  เดชำนนทโรจน์ นำยทหำรประจ�ำผู้บังคับบัญชำ (อัตรำ พ.อ.) ประจ�ำ รร.จปร.    
 ๓ พ.ท.หญิง พรพิมล  เปำนิล นำยทหำรประจ�ำผู้บังคับบัญชำ (อัตรำ พ.อ.) ประจ�ำ รร.จปร.    
 ๔ พ.ต.อภิชัย  รอดวงษ์ รอง ผบ.ร.๒ พัน.๓ รอ. (อัตรำ พ.ต.) ผบ.พัน.กรม นนร.รอ.รร.จปร. (อัตรำ พ.ท.)  
 ๕  พ.ต.โพธิ์ชนะวิน  เหล็กจำน ฝอ.๒ ป.๒ รอ. (อัตรำ พ.ต.) อจ.สวท.รร.จปร. (อัตรำ พ.ท.)   
 ๖ พ.ต.หญิง จิรญำณ์  จันเกิด พยำบำล รพ.อ.ป.ร. (อัตรำ พ.ต.) ประจ�ำห้องปฏิบติกำร สกศ.รร.จปร. (อัตรำ พ.ท.) 
 ๗ พ.ต.หญิง ศิรประภำ  วัฒนำกิตติกูล พยำบำล รพ.ค่ำยสุรสีห์ (อัตรำ พ.ต.) อจ.สกศ.รร.จปร. (อัตรำ พ.ท.)   
 ๘  ร.อ.ฐิติกร  สุวรรณแสง ประจ�ำ พบ. รรก.หน.รพ.รร.จปร. (อัตรำ พ.ท.)   
 ๙ ร.อ.วิเชียร  สุขสุวรรณ์ ผช.หน.มว.ยย.ทบ. (อัตรำ ร.อ.) ประจ�ำแผนก สบร.รร.จปร. (อัตรำ พ.ต.)  
 ๑๐ ร.อ.พีรศักดิ์  เอี่ยมละออ ประจ�ำ ยศ.ทบ. รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.    
 ๑๑ ร.ท.พัชรพันธุ์  พงศ์พันธ์งำม ผบ.ร้อย.ม.ม.พัน.๒๓ รอ. ผบ.มว.กรม นนร.รอ.รร.จปร.   
 ๑๒ ร.ท.เลิศวิทย์  ดีณรงค์ ผบ.ร้อย.ม.(ก.) ม.พัน.๑๕ ผบ.มว.กรม นนร.รอ.รร.จปร.   
 ๑๓ ร.ท.วนัฐพล  พุ่มโพธิ์ทอง ผบ.ร้อย.ป.ป.พัน.712 ผบ.มว.กรม นนร.รอ.รร.จปร.   
 ๑๔ ร.ท.วิชญ์ภำส  สุจริต ผบ.ปตอ.พัน.6 ร้อย.4 ผบ.มว.กรม นนร.รอ.รร.จปร.   
 ๑๕ ร.ท.อภิรัตน์  ศรีมนตรี ผบ.ร้อย.ป.ป.พัน.30 ผบ.มว.กรม นนร.รอ.รร.จปร.   
 ๑๖ ร.ท.อัครพล  มณีวัลย์ ผบ.ร้อย.ป.ป.พัน.2 รอ. ผบ.มว.กรม นนร.รอ.รร.จปร.   
 ๑๗ ร.ท.ชญำนิน  แถสูงเนิน น.ศูนย์ข่ำว ร้อย.วิทยุและศูนย์ข่ำว ผบ.มว.กรม นนร.รอ.รร.จปร. 
     ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.      
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 ๑๘ ร.ท.ชนพล  กล่อมเทศ ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.152 พัน.3 ผบ.มว.กรม นนร.รอ.รร.จปร.   
 ๑๙ ร.ท.ณัฐพงศ์  ศิริตำนนท ์ รอง ผบ.ร้อย.สสก.ม.พัน.14 ผบ.มว.กรม นนร.รอ.รร.จปร.   
 ๒๐ ร.ท.ณัฐพล  ภูทัศน์ รอง ผบ.มว.ร้อย.จจ.พัน.จจ. ผบ.มว.กรม นนร.รอ.รร.จปร.   
 ๒๑ ร.ท.เทพภินันท์  ธรรมเจริญ รอง ผบ.ร้อย.อวบ.ร.3 พัน.2 ผบ.มว.กรม นนร.รอ.รร.จปร.   
 ๒๒ ร.ท.ธีรพงษ์  พิมพ์นนท์ รอง ผบ.ร้อย.อวบ.ร.16 พัน.2 ผบ.มว.กรม นนร.รอ.รร.จปร.   
 ๒๓ ร.ท.พงศ์ประวีณ  โสภำ รอง ผบ.ร้อย.อวบ.ร.31 พัน.2 รอ. ผบ.มว.กรม นนร.รอ.รร.จปร.   
 ๒๔ ร.ท.ศรัณยู  หินเธำว์ รอง ผบ.ร้อย.ถ.ม.พัน.5 รอ. ผบ.มว.กรม นนร.รอ.รร.จปร.   
 ๒๕ ร.ท.ศิริลำภ  ศิริเลิศ รอง ผบ.ร้อย.วิทยุและศูนย์ข่ำว ส.พัน.4 ผบ.มว.กรม นนร.รอ.รร.จปร.   
 ๒๖ ร.ท.ศุภกร  ชุณหะนันทน์ รอง ผบ.ร้อย.อวบ.ร.17 พัน.2 ผบ.มว.กรม นนร.รอ.รร.จปร.   

 ๒๗ ร.ท.สุธัญพัฒน์  อินทรทัต รอง ผบ.ร้อย.อวบ.ร.21 พัน.2 รอ. ผบ.มว.กรม นนร.รอ.รร.จปร.

ปรับต�าแหน่ง 
ล�ำดับ		 	 ยศ,	ชื่อ	-	สกุล	 ต�ำแหน่งเดิม	 ต�ำแหน่งใหม่
 ๑ พ.ท.กลยุทธ  พรหมรัตน์ ผบ.พัน.กรม นนร.รอ.รร.จปร. (อัตรำ พ.ท.) อจ.สกศ.รร.จปร. (อัตรำ พ.อ.)   
 ๒ พ.ท.ตรียุทธ์  ศรีขวัญ ฝกพ.กรม นนร.รอ.รร.จปร. ผบ.พัน.กรม นนร.รอ.รร.จปร.    
 ๓ พ.ท.วทัญญู  ว่องพุฒิพงศ์ ฝอ.๓ กรม นนร.รอ.รร.จปร. ผบ.พัน.กรม นนร.รอ.รร.จปร.    
 ๔ ร.อ.สุรพันธ์  โพธิ์ทอง ประจ�ำห้องปฏิบัติกำร สกศ.รร.จปร.  ประจ�ำห้องปฏิบัติกำร สกศ.รร.จปร. (อัตรำ พ.ต.) 
    (อัตรำ ร.อ.)   

นายทหารเปลี่ยนเหล่า 
ล�ำดับ		 	 ยศ,	ชื่อ	-	สกุล	 ต�ำแหน่ง/เหล่ำเดิม	 ต�ำแหน่ง/เหลำ่ใหม่
	 ๑	 ร.ท.ภริลพัจ  จักร์แสน รรก.อจ.สกศ.รร.จปร./เหล่ำ สบ. รรก.อจ.สกศ.รร.จปร./เหล่ำ ม.	 

นายทหารย้ายเข้า    

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

A : มีใครเป็นเหมือนเค้ำบ้ำง??? เสื้อผ้ำสีด�ำของเคำ้ซีดเร็วมำก 
 และบำงทีก็สีตกอีกด้วยอ่ะ
B : มำทำงนี้ เรำมีค�ำแนะน�ำส�ำหรับวิธีดูแลเสื้อผ้ำสีด�ำให้ด�ำสนิท
 เหมือนซื้อมำใหม่ ๆ

	 เรำมี	๕	วิธีง่ำย	ๆ	ที่จะซักเสื้อผำ้สีด�ำไม่ให้ซีดจำง	
	 วิธีที่	๑	แยกสีเสื้อผ้ำก่อนซัก เพื่อป้องกันผำ้สีเข้มตกใส่เสื้อผำ้สีอ่อน
	 วิธีที	่๒ กลับผ้ำเอำด้ำนในออก จะช่วยป้องกันสีผ้ำหลุดระหวำ่งซัก กลับเสื้อผ้ำดำ้นในออกตอนเปลี่ยนชุด 
   ก็ได้นะจ๊ะ
	 วิธีที่	๓ ใช้น�้ำเย็น ๆ เพื่อรักษำเนื้อผำ้และช่วยให้สีติดทนนำน น�้ำร้อนจะท�ำให้สีและคุณภำพของเนื้อผ้ำ 
   เสื่อมสภำพเร็ว
	 วิธีที่	๔ ใช้ผงซักฟอกส�ำหรับผำ้สีด�ำโดยเฉพำะ มีคุณสมบัติช่วยป้องกันกำรหลุดลอกของสี แต่ไม่ควรแช ่
   ไว้นำนเพรำะจะยิ่งท�ำให้สีซีดจำงได้
	 วิธีที	่๕	หลีกเลี่ยงกำรตำกผ้ำสีด�ำในแดดร้อนจัด แดดแรงจัดจะท�ำให้สีของเสื้อผำ้ซีดจำงง่ำย  ควรตำก  
   เสื้อผ้ำสีด�ำในที่แดดอ่อน และมีลมพัดผำ่นเสมอ เสื้อผ้ำก็จะแห้งเร็วและสีไม่ซีดจำง

๕ วิธีดูแลเสื้อผ้าสีด�า
ไม่ให้เก่าและซีดจาง
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