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การบรรพชาอุปสมบท นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ประจ�าปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๔-๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ โดยศึกษาปฏิบัติธรรม 

ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และศึกษาพระธรรมวินัย ปฏิบัติธรรม 
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรญาณ ๒๐๐ ปี ถนนนิมิตรใหม่ ๑๒ คลองสามวา กรุงเทพมหานคร

การฝึกอบรมการเกษตรเบื้องต้นให้แก่นักเรียนนายร้อย ช้ันปีที่ ๑/๒๕๖๐  
ระหว่างวันท่ี ๑-๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ในหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่  

ณ โรงเรียนการสัตว์ การสัตว์ทหารบก ในพ้ืนท่ีโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
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	 ๐	ครบสิบสองพระชันษาฝ่าพระบาท

ยี่สิบเก้าเมษามาสโอกาสฉลอง

วันเฉลิมพระชนมาหล้าเรืองรอง

จุติของเทพไทไท้เทวัญ

	 ๐	เป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า

รัชกาลที่เก้าทรงรับขวัญ

"ทีปังกร	รัศมีโชติ"	โรจน์อนันต์

ผู้ท�าปัญญาสว่างกระจ่างธรรม

	 ๐	ทรงเป็น	"หน่อพระพุทธเจ้า"	เกล้ากระหม่อม

ตั้ งจิตน้อมถวายเคารพครบฉน�า

หลายโอกาสพระราชกิจอุทิศท�า

ทรงอุปถัมภ์การศึกษาน่าอิ่มเอม

	 ๐	ชาว	จปร.ขอถวายชัยมงคล

เทพช่วยดลให	้"องค์ที"	สุขีเขษม

ทรงเจริญเป็นขวัญชาติราษฎร์ปรีด์เปรม

ทรงเกษมส�าราญพระหทัยเทอญ

พระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้าทปัีงกร รศัมโีชติ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า พลโท สิทธิพล  ชินส�ำรำญ

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ข้าราชการ พนักงานราชการ

ครอบครัวและนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

(พันเอก จิระ เหล่าจิรอังกูร ผู้ประพันธ์)
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กองอ�ำนวยกำร
ผู้อ�ำนวยกำร		 	
 พล.ท.สิทธิพล  ชินส�ำรำญ
รองผู้อ�ำนวยกำร	
 พล.ต.สันต์ชัย  เกิดสวัสดิ์
 พล.ต.สุขุม  สุขศรี
 พล.ต.วิชัยวัฒน์  ตุรงค์เรือง 
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.ประมวล  จันทร์ศรี  
 พ.อ.วิชำติ  เอี่ยมไพจิตร์ 
 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.รณชัย  เปลี่ยนภักดี
ผู้ช่วยเหรัญญิก  
 พ.ต.โชคชัย  ชิงชนะกุล  
ฝ่ำยจัดส่ง 
 พ.ท.ไวพจน์  ปำจะกัง
 ส.อ.เกียรติพล พงศ์ทองกุล
 นำงพรฒิพรรณ  ยอดชมภู 

 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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สวัสดีครับ ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านเสนาศึกษาทุกท่าน

ภาพปกเล่มนี้ เป็นทีมแข่งขัน ของ รร.จปร. ที่ชนะเลิศ ณ.ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นการ
สร้างชื่อเสียงให้กับ ทบ.ไทยและเป็นความภาคภูมิใจของลูก จปร. ทุกคน อ่านดูเรื่องราวในเล่มก็จะรู้ว่า
พวกเขาเก่งจริง จึงได้รับรางวัลนี้มา เรื่องพ่อในดวงใจลูกหลานไทยทั่วหล้า และศาสตร์แห่งพระ
ราชา เพื่อส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาท่ีสุดมิได้ต่อ ร.๙ โดยเฉพาะศาสตร์แห่งพระราชาน้ัน ถือ
เป็นนโยบายของชาติ ที่รัฐบาลให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง สมาชิกเสนาศึกษาล้วนเป็นผู้บังคับบัญชา
ทหารจึงควรศึกษาท�าความเข้าใจให้ถ่องแท้จะได้น�าไปพัฒนาก�าลังพลในหน่วยงานของตนให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น มีขวัญก�าลังใจที่ดี เป็นก�าลังส่วนหนึ่งท่ีจะพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุดหน้าต่อไป ๑๒ เหตุผล
ที่ควรผลักดันคลองไทย โดยทีมงานหมีขาว ผมว่าน่าสนใจมากนะครับ สมาชิกอ่านแล้วอยากรู้ว่าท่าน
มีความคิดเห็นอย่างไรครับ นายร้อยไทยไม่กลับบ้านตอนที่ ๒ อ่านเล่มท่ีแล้วตอนท่ี ๑ คงสงสัยว่า
ท�าไมไม่กลับบ้าน อ่านตอนที่ ๒ เข้มข้นขึ้นก็จะเข้าใจความหมาย เล่มหน้าตอนท่ี ๓ เป็นตอนสุดท้าย 
อ่านจบแล้วก็จะมีความสุขทุกคนที่เก่ียวข้องกับเรื่องน้ี ร่างกายที่ดี ไม่มีขายอยากได้ต้องท�าเอง       
หมอย้ง (พ.อ.นพ.ยรรยงค์) แนะน�าอาหารบ�ารุงหัวใจ เล่มที่แล้วอาหารบ�ารุงสมอง ก่อนหน้านี้ท่านก็
เขียนบทความให้ผู้อ่านได้รู้เร่ืองเก่ียวกับโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ว่าเกิดขึ้นอย่างไรรวมท้ังวิธีการแก้ไขและ
ป้องกนัด้วยการดแูลสขุภาพให้ด ีเช่น การรบัประทานอาหารทีม่คีณุค่าและการหมัน่ออกก�าลงักาย เป็นต้น 
เมื่อเช้าน้ีผมคุยกับหมอย้ง ขอให้ท่านช่วยเสาะหาว่ามีหน่วยงานด้านการแพทย์ใดบ้างในสังกัด กห. ท่ีมี
การจัดการเป็นผลส�าเร็จ เช่น มีวิธีการที่ท�าให้จ�านวนผู้ป่วยลดลง หรือลดงบประมาณจัดหายาเวชภัณฑ์
ลงโดยไม่เสยีภารกจิ หมอย้งบอกยากเหมอืนกนัครบัพีแ่ต่ผมจะลองพยายามด ูกต้็องขอบคณุมากนะน้อง 
ระหว่างรอหมอย้ง ผมก็อยากจะเชิญชวนน้อง ๆ สมาชิกเสนาศึกษา (ถ้ารับราชการอยู่ก็ต้องเป็นน้องผม
ทุกคน เพราะผมเกษียณปีที่ ๔ แล้ว) ได้ช่วยกันค้นหาหน่วยแพทย์ท่ีว่าน้ี แล้วน�าแนวทางนั้นมาเผยแพร่
ให้เกิดประโยชน์ต่อก�าลังพลและหน่วยงานต่อไปนะครับ

ท่านเคยมีประสบการณ์เหมือนผมไหม คือ เวลาขับรถอยู่เลนขวาด้วยความเร็วสูงแล้วมีรถท่ีว่ิงช้า
กว่าขวางหน้าอยู่ในขณะที่ข้างหน้ารถคันนั้นก็ไม่มีรถคันใดขวางอยู่เลย ท่านรู้สึกอย่างไรครับ ส่วนผมคิด
ว่าคนที่ขับรถช้ากว่าควรจะหลีกไปทางซ้ายโดยไม่ต้องค�านึงว่าคันหลังขับเร็วเกินไป เพราะถ้าเขาจะขับ
เร็วเกินก�าหนดต�ารวจก็จับปรับเขาเอง แต่ถ้าเราขวางเขาอยู่ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได้ ผมจึงขอเสนอให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องท�าป้าย ขับช้ากว่าชิดซ้าย ติด
ไว้ทางขวาของถนนระหว่างเมือง (ทางหลัก) ทุก ๒ กม. หรือ ๓ กม. ยิ่งมากยิ่งดี 
ผมเชื่อว่าจะท�าให้การจราจรไหลลื่นขึ้น อุบัติเหตุจะน้อยลงแต่จะได้ค่าปรับจาก
ผู้ขับรถเร็วมากข้ึน ดีไหมครับ อย่าลืมอ่านเรื่องท่ีผมมิได้กล่าวถึงด้วยนะครับ
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สวัสดีครับ ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านเสนาศึกษาทุกท่าน

ภาพปกเล่มนี้ เป็นทีมแข่งขัน ของ รร.จปร. ที่ชนะเลิศ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นการ
สร้างชื่อเสียงให้กับ ทบ.ไทยและเป็นความภาคภูมิใจของลูก จปร. ทุกคน อ่านดูเรื่องราวในเล่มก็จะรู้ว่า
พวกเขาเก่งจรงิ จงึได้รบัรางวลันีม้า เรือ่งพ่อในดวงใจลกูหลานไทยทัว่หล้า และศาสตร์แห่งพระราชา 
เพื่อส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาท่ีสุดมิได้ต่อ ร.๙ โดยเฉพาะศาสตร์แห่งพระราชาน้ัน ถือ       
เป็นนโยบายของชาติ ที่รัฐบาลให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง สมาชิกเสนาศึกษาล้วนเป็นผู้บังคับบัญชา
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ชีวิตที่ดีขึ้น มีขวัญก�าลังใจที่ดี เป็นก�าลังส่วนหนึ่งท่ีจะพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุดหน้าต่อไป ๑๒ เหตุผล
ที่ควรผลักดันคลองไทย โดยทีมงานหมีขาว ผมว่าน่าสนใจมากนะครับ สมาชิกอ่านแล้วอยากรู้ว่าท่าน
มีความคิดเห็นอย่างไรครับ นายร้อยไทยไม่กลับบ้านตอนที่ ๒ อ่านเล่มท่ีแล้วตอนท่ี ๑ คงสงสัยว่า
ท�าไมไม่กลับบ้าน อ่านตอนที่ ๒ เข้มข้นขึ้นก็จะเข้าใจความหมาย เล่มหน้าตอนท่ี ๓ เป็นตอนสุดท้าย 
อ่านจบแล้วก็จะมีความสุขทุกคนที่เก่ียวข้องกับเรื่องน้ี ร่างกายที่ดี ไม่มีขายอยากได้ต้องท�าเอง       
หมอย้ง (พ.อ.นพ.ยรรยงค์) แนะน�าอาหารบ�ารุงหัวใจ เล่มที่แล้วอาหารบ�ารุงสมอง ก่อนหน้านี้ท่านก็
เขียนบทความให้ผู้อ่านได้รู้เร่ืองเก่ียวกับโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ว่าเกิดขึ้นอย่างไรรวมท้ังวิธีการแก้ไขและ
ป้องกนัด้วยการดแูลสขุภาพให้ด ีเช่น การรบัประทานอาหารทีม่คีณุค่าและการหมัน่ออกก�าลงักาย เป็นต้น 
เมื่อเช้าน้ีผมคุยกับหมอย้ง ขอให้ท่านช่วยเสาะหาว่ามีหน่วยงานด้านการแพทย์ใดบ้างในสังกัด กห. ท่ีมี
การจัดการเป็นผลส�าเร็จ เช่น มีวิธีการที่ท�าให้จ�านวนผู้ป่วยลดลง หรือลดงบประมาณจัดหายาเวชภัณฑ์
ลงโดยไม่เสยีภารกจิ หมอย้งบอกยากเหมอืนกนัครบัพีแ่ต่ผมจะลองพยายามด ูกต้็องขอบคณุมากนะน้อง 
ระหว่างรอหมอย้ง ผมก็อยากจะเชิญชวนน้อง ๆ สมาชิกเสนาศึกษา (ถ้ารับราชการอยู่ก็ต้องเป็นน้องผม
ทุกคน เพราะผมเกษียณปีที่ ๔ แล้ว) ได้ช่วยกันค้นหาหน่วยแพทย์ท่ีว่าน้ี แล้วน�าแนวทางนั้นมาเผยแพร่
ให้เกิดประโยชน์ต่อก�าลังพลและหน่วยงานต่อไปนะครับ
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กว่าขวางหน้าอยู่ในขณะที่ข้างหน้ารถคันนั้นก็ไม่มีรถคันใดขวางอยู่เลย ท่านรู้สึกอย่างไรครับ ส่วนผมคิด
ว่าคนที่ขับรถช้ากว่าควรจะหลีกไปทางซ้ายโดยไม่ต้องค�านึงว่าคันหลังขับเร็วเกินไป เพราะถ้าเขาจะขับ
เร็วเกินก�าหนดต�ารวจก็จับปรับเขาเอง แต่ถ้าเราขวางเขาอยู่ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได้ ผมจึงขอเสนอให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องท�าป้าย ขับช้ากว่าชิดซ้าย ติด
ไว้ทางขวาของถนนระหว่างเมือง (ทางหลัก) ทุก ๒ กม. หรือ ๓ กม. ยิ่งมากยิ่งดี 
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          สวัสดีครับ 

                                                                                             

             พล.ต. ธัชพล  ไม้รอด  
                           บรรณาธิการนิตยสารเสนาศึกษา

เล่มที่ ๘๓  ตอนที่ ๒    เดือน มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๐

5

เสนาศึกษา       เ
สนาศึกษา   เสนา

ศึกษา      เสนาศ
ึกษา 

          เสนาศึกษ
า   เสนาศึกษา  เ

สนาศึกษา     เสน
าศึกษา   

เสนาศึกษา     เส
นาศึกษา  เสนาศ

ึกษา       เสนาศึก
ษา 

           เสนาศึก
ษา     เสนาศึกษา

        เสนาศึกษา
 

     เสนาศึกษา   
  เสนาศึกษา     เ

สนาศึกษา     เสน
าศึกษา 

           เสนาศึก
ษา     เสนาศึกษา

     เสนาศึกษา   
  เสนาศึกษา     เ

สนา

เสนาศึกษา       เ
สนาศึกษา   เสนา

ศึกษา      เสนาศึ
กษา 

          เสนาศึกษ
า   เสนาศึกษา  เ

สนาศึกษา     เสน
าศึกษา   

เสนาศึกษา     เส
นาศึกษา  เสนาศึ

กษา       เสนาศึก
ษา 

           เสนาศึก
ษา     เสนาศึกษา

        เสนาศึกษา
 

     เสนาศึกษา   
  เสนาศึกษา     เ

สนาศึกษา     เสน
าศึกษา 

           เสนาศึก
ษา     เสนาศึกษา

     เสนาศึกษา   
  เสนาศึกษา     เ

สนา



  เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๓ ตอนที่ ๒  เดือนมีนาคม - เดือนเมษายน ๒๕๖๐  

สารบัญ

๑๔

 ความคิดเห็นของผู้เขียนในหนังสือฉบับนี้ ไม่มีส่วนผูกพันกับทางราชการแต่ประการใด

6

✪	 ปฏิทินการปฏิบัติงานที่ส�าคัญของ รร.จปร. ..........................................................๑๓

✪		ศาสตร์แห่งพระราชา ........................................................................................ ๒๖

✪	 นักเรียนนายร้อยอ่านตรงนี้ ............................................................................... ๔๖

✪	 Sandhurst Competition .................................................................................๔๙

✪	 บทกลอน นักเรียนนา ยร้อย ...............................................................................๕๙

✪	 ๑๒ เหตุผลที่ควรผลักดันคลองไทย .....................................................................๖๑

✪	 มองญี่ปุ่นไทยในสงครามโลกครั้งที่ ๒ ................................................................๗๑

✪	 เปิดโลกความรู้เทคโนโลยี: จรวดดัดแปรสภาพอากาศฯ  ......................................๗๗

✪	 นายร้อยไทยไม่กลับบ้าน .................................................................................. ๘๐

✪	 หมายเหตุแห่งสยาม วีรกษัตริย์นักรบแห่งกรุงศรีอยุธยา ...................................... ๘๕

✪	 ภาษาอังกฤษร่วมสมัย ......................................................................................๘๘

✪	 อาหารบ�ารุงหัวใจ ............................................................................................ ๙๑

✪	 สิทธิมนุษยชน .................................................................................................๙๕

✪	 ไฟรักไฟสงคราม ..............................................................................................๙๙

✪	 ไปที่ไหน ได้เรื่องมาเล่า .................................................................................. ๑๐๒

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

✪	 ใคร อะไร ที่ไหน ............................................................................................๑๐๙

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

ในหลวง
“พ่อ”...ในดวงใจ
ลกูหลานไทยทัว่หล้า 

เสนาศึกษา       เ
สนาศึกษา   เสนา

ศึกษา      เสนาศ
ึกษา 

          เสนาศึกษ
า   เสนาศึกษา  เ

สนาศึกษา     เสน
าศึกษา   

เสนาศึกษา     เส
นาศึกษา  เสนาศ

ึกษา       เสนาศึก
ษา 

           เสนาศึก
ษา     เสนาศึกษา

        เสนาศึกษา
 

     เสนาศึกษา   
  เสนาศึกษา     เ

สนาศึกษา     เสน
าศึกษา 

           เสนาศึก
ษา     เสนาศึกษา

     เสนาศึกษา   
  เสนาศึกษา     เ

สนา

เสนาศึกษา       เ
สนาศึกษา   เสนา

ศึกษา      เสนาศึ
กษา 

          เสนาศึกษ
า   เสนาศึกษา  เ

สนาศึกษา     เสน
าศึกษา   

เสนาศึกษา     เส
นาศึกษา  เสนาศึ

กษา       เสนาศึก
ษา 

           เสนาศึก
ษา     เสนาศึกษา

        เสนาศึกษา
 

     เสนาศึกษา   
  เสนาศึกษา     เ

สนาศึกษา     เสน
าศึกษา 

           เสนาศึก
ษา     เสนาศึกษา

     เสนาศึกษา   
  เสนาศึกษา     เ

สนา



กิจกรรมทั่วไป
ความสัมพันธ

 ๑ - ๒ พล.ต.สันต์ชัย เกิดสวัสดิ์ รอง ผบ.รร.จปร. ตรวจเย่ียมการฝึกภาคสนามของ นนร.ชั้นปีท่ี ๒/๕๙      
(จปร. ๖๗) วิชาการใช้ยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้า ณ ศม. จว.ส.บ. เมื่อ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐

๓ - ๔ พล.ท.สิทธิพล ชินส�ำรำญ ผบ.รร.จปร. ต้อนรับ นตท.รร.ตท.สปท. ชั้นปีท่ี ๓ เข้ารายงานตัวเป็น นนร.
ชั้นปีที่ ๑ (จปร.๖๙) ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ณ สโมสร นนร. เมื่อ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐

๕ - ๖ พล.ต.สุขุม สุขศรี เสธ.รร.จปร. ตรวจเย่ียมการฝึกภาคสนามของ นนร.ชั้นปีท่ี ๑/๕๙ (จปร.๖๘) วิชาการ
ฝึกบุคคลท�าการรบและยุทธวิธีขั้นพื้นฐาน ณ ศร. จว.ป.ข. เมื่อ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐

๑   

๓   

๕   ๖   

๔   

๒   

เสนาศึกษา       เ
สนาศึกษา   เสนา

ศึกษา      เสนาศ
ึกษา 

          เสนาศึกษ
า   เสนาศึกษา  เ

สนาศึกษา     เสน
าศึกษา   

เสนาศึกษา     เส
นาศึกษา  เสนาศ

ึกษา       เสนาศึก
ษา 

           เสนาศึก
ษา     เสนาศึกษา

        เสนาศึกษา
 

     เสนาศึกษา   
  เสนาศึกษา     เ

สนาศึกษา     เสน
าศึกษา 

           เสนาศึก
ษา     เสนาศึกษา

     เสนาศึกษา   
  เสนาศึกษา     เ

สนา

เสนาศึกษา       เ
สนาศึกษา   เสนา

ศึกษา      เสนาศึ
กษา 

          เสนาศึกษ
า   เสนาศึกษา  เ

สนาศึกษา     เสน
าศึกษา   

เสนาศึกษา     เส
นาศึกษา  เสนาศึ

กษา       เสนาศึก
ษา 

           เสนาศึก
ษา     เสนาศึกษา

        เสนาศึกษา
 

     เสนาศึกษา   
  เสนาศึกษา     เ
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กิจกรรมทั่วไป
ความสัมพันธ

๗ - ๘ พล.ท.สิทธิพล ชินส�ำรำญ ผบ.รร.จปร. ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ นนร.ชั้นปีท่ี ๒/๕๙ (จปร.๖๗) 
วิชาการฝึกปืนใหญ่สนามและปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ณ  ศป. จว.ล.บ. เมื่อ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐

๙ - ๑๐ พล.ท.สทิธพิล ชนิส�ำรำญ ผบ.รร.จปร. ตรวจเยี่ยมการฝึกเตรียมการแข่งขันทักษะทางทหาร Sandhurst 
Competition 2017 ของ นนร. ณ พล.รพศ.๑ จว.ล.บ. เมื่อ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐

๑๑ - ๑๓ พล.ท.สิทธิพล ชินส�ำรำญ ผบ.รร.
จปร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายนักเรียน 
ผู้บังคับบัญชา มอบรางวัลเชิดชูเกียรติทางการกีฬา 
และพิธีขอขมาลาอุปสมบท ประจ�าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ณ หอประชุม รร.จปร. เมื่อ ๓๐ มีนาคม 
๒๕๖๐

๗   

๙   ๑๐   

๑๑   

๑๒   ๑๓   

๘   

เสนาศึกษา       เ
สนาศึกษา   เสนา

ศึกษา      เสนาศ
ึกษา 
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  เสนาศึกษา     เ

สนา



กิจกรรมทั่วไป
ความสัมพันธ

๑๔ พล.ต.สันต์ชัย เกิดสวัสดิ์ รอง ผบ.รร.จปร. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรเบื้องต้นของนนร. 
ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ สโมสร นนร. เมื่อ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

๑๕ - ๑๖ พล.ท.สิทธิพล ชินส�ำรำญ ผบ.รร.จปร. ให้การต้อนรับ พล.อ.นิยม ศันสนาคม ประธานมูลนิธิจิตตินฯ/
อดีต ผบ.รร.จปร. ในการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิจิตติน ตันธุวนิตย์ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้กับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา-อุดมศึกษา ณ ห้องสุโขทัย บก.รร.จปร. เมื่อ ๔ เมษายน ๒๕๖๐
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  เสนาศึกษา     เ
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สนา



๑๗ - ๑๙ พล.ท.สิทธิพล ชินส�ำรำญ ผบ.รร.จปร. 
เป็นประธานในพิธีถวายตัว ขลิบผมและปลงผม การ
บรรพชาอุปสมบท นนร.ประจ�าปี ๒๕๖๐ ณ วัดบวรนิเวศ
วิหาร เมื่อ ๕ เมษายน ๒๕๖๐

๒๐ - ๒๑ พล.ท.สิทธิพล ชินส�ำรำญ ผบ.รร.จปร. และคณะ ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท นนร. ประจ�าปี ๒๕๖๐ 
โดยมี พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร รอง ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี และมี สมเด็จพระวันรัต เป็นพระอุปัชฌาย์ ณ วัดบวร
นิเวศวิหาร เมื่อ ๖ เมษายน ๒๕๖๐

๒๒ - ๒๓ นนร.ช้ันปีที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางทหาร Sandhurst Competition 
2017 ระหว่าง  ๒-๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน ๖๒ ทีม เป็นทีมต่างชาติ ๑๒ ทีม (๑๑ ประเทศ) ทีม นนร. 
รร.จปร. ร่วมแข่งขันเป็นคร้ังแรก ได้รางวัลชนะเลิศการยิงปืนยอดเยี่ยม Marksmanship Award  ณ รร.นายร้อย West 
Point ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ 

กิจกรรมทั่วไป
ความสัมพันธ

๑๘  ๑๙  
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๒๔ - ๒๕ พล.ท.สิทธิพล ชินส�ำรำญ ผบ.รร.จปร. ให้การ
ต้อนรับชมรมรักษ์เต่า โดย รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ และ
คณะฯ เดินทางมาปล่อยตะพาบน�้า โครงการคืนชีวิตเต่าและ
ตะพาบน�้าสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ ณ  แหล่งน�้าตรงข้าม
แปลงนาสาธิตการเกษตร รร.จปร. เมื่อ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ 

๒๖ - ๒๗ พล.ท.สิทธิพล ชินส�ำรำญ ผบ.รร.จปร. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมเกษตรเบื้องต้นของ นนร.             
ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ สโมสร นนร. เมื่อ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

กิจกรรมทั่วไป
ความสัมพันธ

๒๔ 
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๒๖ ๒๗ 
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าศึกษา   
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นาศึกษา  เสนาศ
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สนาศึกษา     เสน
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        เสนาศึกษา
 

     เสนาศึกษา   
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กิจกรรมทั่วไป
ความสัมพันธ

๒๘ - ๒๙ พล.ท.สิทธิพล  ชินส�ำรำญ ผบ.รร.จปร. เป็นประธานพิธีสรงน�้าพระพุทธรูปประจ�าหน่วย เพื่อเป็นการ
สืบสานประเพณีเน่ืองในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ประจ�าปี ๒๕๖๐  ณ บก.รร.จปร. เมื่อ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

๓๐ - ๓๑ พล.ต.วัชระ สัตยวงศ์ทิพย์ ผอ.สวท.รร.จปร. เป็นผู้แทน ผบ.รร.จปร. ในพิธีถวายภัตตาหารแต่          
พระนวกะ (นนร.) ประจ�าปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรญาณ ๒๐๐ ปี  เมื่อ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐

๓๒ - ๓๓ พล.ต.สันต์ชัย เกิดสวัสด์ิ รอง ผบ.รร.จปร. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ Smart Cadet 
4.0 ส�าหรับ นนร.ชั้นปีที่ ๕ โดย กรมแพทย์ทหารบก ณ สโมสร นนร.  เมื่อ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐

๒๘

๓๐

๓๒ ๓๓
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เสนาศึกษา

เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๓ ตอนที่ ๒ เดือน มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๐

๑. วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐     
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็น
ประธานในพิธีประดับเคร่ืองหมายนักเรียนผู้บังคับ
บัญชา มอบรางวัลเชิดชูเกียรติทางการกีฬา และพิธี
ขอขมาลาอุปสมบท ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ 
หอประชุม โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๒. วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐     
ผู ้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ให้การต้อนรับนายกสมาคมแม่บ้าน ทบ. ในการ
เยี่ยมชมการด�าเนินงานของสมาคมแม่บ้าน ทบ. 
สาขา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๓. ระหว่างวันที่ ๓ - ๖ เมษายน ๒๕๖๐ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ท�าการสอบคัด
เลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วน
ของกองทัพบก (รอบสอง) ประจ�าปี ๒๕๖๐ ณ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๔. วันอังคารที่  ๔ เมษายน ๒๕๖๐            
ผู ้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ให้การต้อนรับ พลเอกนิยม  ศันสนาคม ประธาน
มูลนิธิจิตตินฯ/อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ในการมอบทุนการศึกษาของ
มูลนิธิจิตติน ตันธุวนิตย์ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา-อุดมศึกษา ณ 
ห้องสุโขทัย กองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า

๕. วันพุธท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ผูบ้ญัชาการ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นประธานใน
พิธีถวายตัว ขลิบผม และปลงผมการบรรพชา
อุปสมบท ของนักเรียนนายร้อย ประจ�าปี ๒๕๖๐   
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ 

๖. วันพฤหัสบดีที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐     
พลเอกพิสิทธิ์ สิทธิสาร รองผู้บัญชาการทหารบก 
เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบท นักเรียน    
นายร้อย โดยมี สมเด็จพระวันรัต เป็นพระอุปัชฌาย์ 
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ

๗. วนัพธุที ่๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ผูบ้ญัชาการ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นประธานใน
พิธีสรงน�้ าพระพุทธรูป  เพื่ อสืบสานประเพณี
สงกรานต์ไทย ประจ�าปี ๒๕๖๐ พร้อมทั้งอวยพรให้
กบัข้าราชการโรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า เพือ่
ความเป็นสิริมงคล ณ กองบัญชาการโรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า

ปฏิทินกิจกรรม 
รร.จปร. ที่ส�ำคัญ 

ตัง้แต่ ๑ มนีาคม - ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
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พ.อ.หญิงวันดี  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

ในหลวง
“พ่อ”...ในดวงใจลกูหลานไทยทัว่หล้า 
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พระราชด�ารัสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน
วาระดิถีข้ึนปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เมื่อวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ความตอนหนึ่งว่า

ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดี
เพื่ออ�านวยพรแก่ท่านทั้งหลายท่ัวกัน และขอขอบใจท่านเป็นอย่างมากที่มีไมตรีจิตสนับสนุน
ข้าพเจ้าในภารกิจทุกอย่างเสมอมา

ในป ี ท่ีแล ้วบ ้านเมืองของเรามี เหตุการณ์ส�าคัญเกิดขึ้นคือ พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จสวรรคตเมื่อเดือนตุลาคม          
กล่าวได้ว่าน�าความเศร้าอาดูร และนับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของชาวไทยทั้งประเทศ 
ข้าพเจ้ารู้สึกตื้นตันและประทับใจท่ีได้เห็นประชาชนทุกเพศทุกวัยถ้วนหน้า มีจิตจงรักภักดี   
และซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณพรั่งพร้อมกันมาถวายสักการะพระบรมศพอย่างต่อเนื่อง        
ขอขอบใจทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจช่วยงานพระบรมศพอย่างพร้อมเพรียง ท�าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข้อนี้น่าจะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าคนไทยนั้นมีจิตใจดี มีความกตัญญูกตเวที มีความเอื้อ
อารีต่อกัน มีความรักชาติรักแผ่นดิน เป็นคุณสมบัติประจ�าชาติ และมีความรู้ความสามารถไม่
แพ้ชนชาติอื่นใด…
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คือประวัติศาสตร์
บทความเรื่อง “โลกสองวัย” ของ บางกอก

เกี้ยน ในหนังสือพิมพ์มติชน วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ หน้า ๑๔ ความว่า

วนันีท้ี ่๕ ธนัวาคม เรา-คนไทย มาร่วมบนัทกึ
ประวัติศาสตร์แห่งรัชกาลที่ ๙ ในงานเทศกาล
หนังสือของพ่อ “ในหลวง ร.๙” ที่เอ็มซีซี ฮอลล์ 
เดอะมอลล์ บางกะปิ

เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้เป็นประวตัศิาสตร์แห่งยคุ
สมยัและเป็นประวตัศิาสตร์ร่วมของทกุคน แต่ละคน
จะมีความทรงจ�าของตัวเองดังเช่นท่ีอาจารย์ธงทอง 
จันทรางศุ บันทึกไว้ในนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์   
ถึงเหตุการณ์บ่ายวันน้ันท่ีร่วมส่งเสด็จ ณ ริมถนน 
เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า หรือกรณีที่ข้าพเจ้า 
(ผู้เขียน) ได้รับผ่าน “ออนไลน์” มีผู้ส่งข้อความผ่าน
เพื่อนคนหนึ่งชื่อ “ฟ้าใส” ว่า (ขออนุญาตน�ามาเผย
แพร่)

ม�่ า เขียนบันทึกนี้ตอนนั่ งอยู ่ กลางถนน
ราชด�าเนิน ตอน ๑๖:๓๒ (๑๔ ตุลาคม) ตรงหน้า
โรงแรมรัตนโกสินทร์ เป็นจุดท่ีใกล้ที่สุดท่ีคนออก   
มาจากจุฬาฯ ตอนบ่าย ๒ โมงจะเข้าถึง เป็นวันที่
กรุงเทพฯ ไม่มีแท็กซี่ ไม่มีแว้น จนได้คุณลุงคนหนึ่ง
จากหน้าวัดหัวล�าโพงแว้นมาส่ง ไม่มีการต่อราคา 
ไม่ต้องบอกว่าไปไหน ลุงถอดเสื้อวินแล้วบอกว่าชุด
ด�าดีกว่า ลุงจะไปด้วย

ลุงพาเรามาส่งถึงผ่านฟ้า ระหว่างทางผ่าน
ต้ังแต ่หัวล�าโพง เราเห็นคนมากมายในชุดด�า
พยายามหารถ จากหัวล�าโพงมีขบวนคนมากมาย
เดินจากหัวล�าโพง... ปลายทางของทุกคนคงจะเป็น
ที่เดียวกัน

มาถึงราชด�าเนิน คนเยอะ...มีปัญหาโน้นนี้ 
เพราะรถพยายามจะเข้า พยายามจะออก เราเห็น
ผู้คนมากมายกลายเป็นอาสาสมัครช่วยคนเป็นลม 
ช่วยโบกรถ ช่วยส่งน�้าคุยกัน ท�าความรู้จักในระยะ
ความแน่นขนาด ๒ ตารางเมตร ๒-๓ คน อาจจะ ๔ 

ในบางมุม ลุก ขยับ นั่ง ลุก ขยับ ให้ทุกคนได้มีที่นั่ง
เรานั่งลงกับที่กันต้ังแต่บ่าย ๒:๔๕ หลังจาก

เจรจาความแถวนัน้อยูน่าน ร่มต่อร่ม ช่วยกนับงัแดด 
ส่งน�้า ส่งยาดม คุยกัน ผลัดกันยืน ผลัดกันนั่ง ผลัด
กันขยับ เปลี่ยนมุมกัน...เราเห็นน�้าใจ

ในขณะเดียวกัน เราเห็นนิสัยคน อาสาสมัคร
ท�างานหนักมาก คนเป็นลมเยอะมาก อุ้มไหวบ้าง 
ไม่ไหวบ้าง ช่วย ๆ กันไป

กระดาษถูกส่งต่อ มีข้อความว่า เมื่อขบวน
เสด็จผ่านให้พูดว่า “กราบบังคมส่งเสด็จสู่สวรร 
คาลัย” มีแผ่นเดียว ถ่ายรูปเก็บ ๆ กันไว้ เรากับ   
น้อง ๆ นักศึกษารอบ ๆ เราฉีกกระดาษที่มีติดตัว   
มาเขียน ๑๐-๒๐ แผ่นส่งต่อไปรอบทิศ ต่อด้วย
วงเล็บว่าถ่ายรูปแล้วส่งต่อนะคะ ถูกไม่ถูกวินาทีนั้น
ไม่รู้ แต่คิดว่าทุกคนที่เคยคุ้นเคยกับค�าว่า “ทรงพระ
เจริญ” คงคิดอยู่ว่าจะพูดว่าอะไรดี..

ขบวนออก พวกเราทราบจากเสียงบอกจาก
รถพยาบาลที่จอดรอฉุกเฉิน ทุกคนเริ่มเงียบ เสียง
มอเตอร์ไซค์น�าขบวนเริ่มดัง ประโยคนั้นค่อย ๆ ดัง
ขึ้น มุมโน้นบ้างมุมนี้บ้างจนไม่รู้จะตามใครดี

แล้วในที่สุดทุกคนก็พูดพร้อมกัน ไม่มีตะโกน 
แต่ดังก้อง แล้วไม่จบสิ้น
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บางคนมองเห็นขบวน บางคนมองไม่เห็น 
ได้ยนิเสยีงสะอกึ เสยีงสดูลมหายใจ เสยีงกลัน้สะอ้ืน
ของทุกคนรอบตัวเป็นระยะ เราก็เหมือนกัน

บริเวณนั้นแทบจะกลายเป็นการท�าสมาธิหมู่ 
ไม่มีใครลุกขึ้นชะเง้อมอง ทุกคนเคารพกฎกติกาของ
กลุ่มชนที่เราได้ยินว่าปลายแถวนั่งกันไปถึงคอกวัว 
อีกกระแสบอกผ่านฟ้า ไม่รู้เหมือนกัน

เราได้เห็นรถขบวน มองอะไรไม่ชัดเพราะ
น�้าตา แต่หนูมาแล้ว มาส่งพ่อ ดีใจท่ีอย่างน้อย
ก็ได้มา แม้ไม่มีที่จะก้มลงกราบ

พวกเราในราชด�าเนินท ่องประโยคนั้น
ประหนึง่บทสวดมนต์ จนกระทัง่ต�ารวจบอกว่าขบวน
หมดแล้วครับผม ทุกคนยืน พยายามหาทางแยก
ย้ายค่อย ๆ ไป

ยังคงต้องแหวกทางให้กู้ภัยอุ ้มคนเป็นลม
ออก บางคนเป็นตะคริวลุกไม่ได้ ต้องช่วยกันอีกพัก 
กว่าเราจะได้เดินไปเจอเพื่อน ๆ ที่ธรรมศาสตร์ได้ก็
อีกพักใหญ่ ๆ และแน่นอน เดินกลับ

ไม่ว่าจะเหนื่อยสักแค่ไหน ร้อน ผจญภัย 
อดทน พยายาม...กราบร�าลึกในพระมหา 
กรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และจะถวายงานต่อไป
ตราบลมหายใจสุดท้ายของชีวิต

ส�านักพระราชวังให้ประชาชนและบุคคล
ส�าคัญเข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้า    
พระบรมฉายาลักษณ์ และลงนามสมุดหลวงเพื่อ
ถวายความอาลัย ณ ศาลาสหทัยสมาคม วันที่   
๑๕-๒๘ ตุลาคม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมสมัชชา
สหประชาชาติ (ยูเอ็นจีเอ) ประชุมสมัยพิเศษเพื่อ
สดุดีและถวายพระเกียรติแด ่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ส�านักงานยูเอ็น 
นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา พร้อมยืนสงบนิ่งแสดง

นายทองลุน สีสุลิด และนางนาลี สีสุลิด ภริยา

นายโจโค วิโดโด และนางอิเรียน่า วิโดโด ภริยา

นายลี เซียน ลุง และภริยา
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ความอาลัยโดยเปิดให้ผู้แทนประเทศใน ๕ ภูมิภาค
ของโลกร่วมข้ึนกล่าวสดุดี อาทิ

บัน คี มุน เลขาธิการยูเอ็น กล่าวว่า
พระองค์ทรงได้รับการยกย่องจากนานา

ประเทศ ผมได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ พระองค์เมื่อปี 
๒๕๕๐ พระองค์ทรงเป็นพลังที่ส�าคัญของประเทศ
ในการรักษาความมีเสถียรภาพ ทรงทุ่มเทในพระ
ราชกรณียกจิเพือ่พฒันาความเป็นอยูข่องประชาชน

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พร้อมด้วย สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (ยูเอ็นจีเอ) 
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น้อมเกล้าฯ ร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
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เพลงสรรเสริญพระบารมี
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นอีกวันที่ต้อง

บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ คลื่นพสกนิกรชาวไทย
กว่า ๓ แสนคนพร้อมใจแต่งชุดด�าหลั่งไหลสู่ท้อง
สนามหลวง ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อ
น้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมแสดง
ความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช
กุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระ

ราชานุญาตให้หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล จัดท�า
ภาพยนตร์เพลงสรรเสรญิพระบารม ีเพ่ือแสดงความ
อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดช ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมี     
พสกนิกรและคณะศิลปินร่วมกิจกรรม พร้อมวง
ดนตร ีSiam Phiharmonic Orchestra บรรเลงอย่าง
สมพระเกียรติ พร้อมคอรัส ๑๐๐ คน มีอาจารย์สม
เถา สุจริตกุล เป็นวาทยกร การถ่ายท�าภาพยนตร์
เพลงสรรเสริญพระบารมีครั้งนี้ เป็นการบันทึกเสียง
เพลงที่คุณพลอยไพลิน เจนเซน พระธิดาองค์โตใน

พระเถรานเุถระชัน้ผูใ้หญ่ พร้อมด้วยคณะสงฆห์นกลางและคณะสงฆ์
ในเขตกรงุเทพมหานคร รวมกวา่ ๑,๐๐๐ รปู รว่มพธิสีวดพระพทุธมนต์
ถวายเปน็พระราชกุศล เนือ่งในพระราชพธิบี�าเพญ็พระราชกศุลปญัญา
สมวาร (ครบ ๕๐ วนั) ณ อโุบสถวดัพระศรรีตันศาสดาราม ในพระบรม
มหาราชวัง เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

สภุาพสตรกีวา่ ๑,๕๐๐ คน แตง่กายดว้ยชดุไทยจติรลดา รว่มกจิกรรม 
“ร�าถวายอาลัย หน้าบ้านพ่อ” บริเวณหน้าวังไกลกังวล อ.หัวหิน 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

คณะชาวเขา ๗ ชนเผ่าจาก ๕ จังหวัดภาคเหนือพร้อมเจ้าหน้าที่
โครงการหลวง เข้ากราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เบ้ืองหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่ง
ดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ก่อนเข้าพักผ่อนภายใน
หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙

ประชาชนจ�านวนมากยังทยอยเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระ-เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเบ้ืองหน้าพระบรม
โกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 
๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
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ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี และประชาชนขับร้องสด โดยใช้อุปกรณ์
ถ่ายท�าประกอบด้วย กล้อง ๒๕ ตัว เครน ๓ ตัว 
พร้อมโดรนถ่ายมุมสูงอีก ๒ ตัว และทีมงานหม่อม
เจ ้าชาตรีเฉลิม ยุคล เป ็นผู ้รับผิดชอบถ่ายท�า
ภาพยนตร์

เวลา ๑๓.๐๐ น. การร้องเพลงรอบแรกเริ่ม
ต้น มหาชนชาวสยามซึ่งร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระ
บารมี ต่างเปล่งเสียงกึกก้องไปทั่วท้องสนามหลวง 
ขณะร้องเพลงพสกนิกรต่างน�้าตาริน หลายคนกอด
พระบรมฉายาลักษณ์ไว้แนบอก และอีกหลายคนชู
พระบรมฉายาลักษณ์ขึ้นเหนือศีรษะ

การร้องเพลงมีทั้งหมด ๒ รอบ ช่วงบ่ายและ
ช่วงค�่า โดยช่วง ๑๗.๐๐ น. มีฝนตกลงมาอย่างหนัก 
แต่ไม่ได้ท�าให้คลื่นประชาชนย่อท้อ ต่างยืนกางร่ม
ทั้งยังแบ่งปันร่มให้คนที่ไม่มีร่มติดตัวมาด้วย รวมถึง
ช่วยกันน�าผ้าปูรองน่ังมาบังฝนให้กันและกัน 

กระทั่งเวลา ๒๒.๐๐ น. พสกนิกรนับแสน
ร่วมจุดเทียนสีขาวซึ่งท�าให้เกิดความสว่างไสวไปทั่ว
ท้องสนามหลวงยามค�่าคืน ทั้งหมดร่วมกันขับขาน
เพลงสรรเสริญพระบารมีกันอย่างพร้อมเพรียง ต่าง

น�้าตารินไหลออกมาด้วยความรู้สึกโศกาอาดูร และ
ร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อแผ่นดินไทย
มาตลอด ๗๐ ปี

ในหนังสือ “คุณานุคุณไตรภาค” ของส�านัก 
งานเลขาธิการสภาการศึกษา ให้ความหมายของ
บทเพลงสรรเสริญพระบารมี ดังนี้

ข้าวรพุทธเจ้า เอามโนและศิระกราน
หมายถึง ข้าพระพุทธเจ้า ขอกราบถวาย

บังคมด้วยหัวใจและด้วยเศียรเกล้า
นบพระภูมิบาล บุญดิเรก
แปลว่า แด่พระผู้อภิบาลรักษาแผ่นดิน ผู้

เพียบพร้อมด้วยบุญ คุณความดีอันรุ่งเรือง
เอกบรมจกัรนิ พระสยามนิทร์ พระยศยิง่ยง
คือ ทรงเป็นทีห่นึง่และทรงเป็นทีส่ดุในบรรดา

พระราชาทั้งปวง
ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าเป็นใหญ่ในสยาม
มีพระเกียรติยศอย่างยอดยิ่งและยั่งยืน
เย็นศิระเพราะพระบริบาล
หมายถึง ความร่มเย็นที่อยู่เหนือหัวเพราะ

พระองค์ทรงดูแลรักษา
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 ผลพระคุณ ธ รักษา
 แปลว่า ผลแห่งพระกรณุาธิคณุของพระ 

องค์ได้รักษาป้องกัน
 ปวงประชาเป็นสุขศานต์
 คอื ประชาชนท้ังปวงให้เป็นสขุและสนัติ
 ขอบันดาล ธ ประสงค์ใด จงสฤษดิ์

ดัง หวังวรหฤทัย ดุจจะถวายชัย ชโย
 หมายถึง ขอจงดลบนัดาลให้สิง่ท่ีพระองค์

ต้องพระราชประสงค์ ส�าเร็จผลสมดังที่ทรงตั้งพระ-

ทั่วไทยรวมพลังแห่งความภักดี
เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

รัฐบาลก�าหนดให้เป็นวัน รวมพลังแห่งความภักดี 
โดยจัดกิจกรรมการกล่าวค�าสัตย์ปฏิญาณพร้อมกัน
ทั่วประเทศ ไม่ได้จ�ากัดเฉพาะผู ้เป็นข้าราชการ
เหมือนที่ผ่าน ๆ มา มีการจัดกิจกรรมแบบเรียบง่าย 
โดยประชาชนทั่วประเทศไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็สามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้และ
สะดวกในการเข้าร่วมได้ โดยผ่านการถ่ายทอดสด
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
น�าคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ และประชาชน กว่า ๔ 
พันคน ร่วมกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี ที่
บรเิวณสนามหญ้า หน้าตกึไทยคูฟ้่า ท�าเนยีบรฐับาล 
พร้อมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั่วประเทศ กล่าวถวาย
สัตย ์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีเบื้องหน้า

ราชหฤทัยเหมือนชัยมงคลที่ถวายมานี้เทอญ
เมื่อได้ฟังบทเพลงสรรเสริญพระบารมี พสก

นิกรไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศจะเห็นภาพ
ที่พ่อหลวงทรงท�าเพื่อลูกหลานไทยทั้งมวล น�้าตา
แห่งความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณจึงรินไหล
ซาบซึ้งในพระบารมีอย่างสุดจะบรรยาย 

วันนี้พระองค์สวรรคตแล้ว พสกนิกรของ
พระองค์จึงพร้อมใจกัน “สรรเสริญพระบารมี”

พระบรมฉายาลักษณ์  ก ่อนร ่วมกันร ้องเพลง
สรรเสรญิพระบารมเีป็นล�าดับสดุท้าย โดยมวีงดนตรี
ออร์เคสตร้าจากส�านักการสังคีต กรมศิลปากร 
กระทรวงวัฒนธรรม บรรเลงเพลงตลอดงาน ขณะที่
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถ่ายทอดสดไป
ยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปก 
กระหม่อม 

ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ขอน�าประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า 
และทุกภาคส่วน ซึ่งชุมนุมกันอยู่ ณ ที่นี้ ถวายสัตย์
ปฏิญาณเบื้องหน ้าพระบรมฉายาลักษณ์ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เพื่อแสดงความจงรักภักดีและร�าลึกถึงพระมหา 
กรุณาธิคุณที่ได้ปกเกล้าปกกระหม่อม ให้ความ
ร่มเยน็เป็นสขุแก่พสกนกิรชาวไทย อกีทัง้ทรงบนัดาล
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ให้เกิดการพัฒนาประเทศไทยในทุกด้าน ตลอดมา
เป็นเวลาถึง ๗๐ ปี แม้บดันีจ้ะเสดจ็สูส่วรรคาลยัแล้ว 
แต่ก็ยังทรงสถิตอยู่ในใจของปวงประชาชนชาวไทย
ด้วยความวิปโยคอาลัยอย่างไม่มีวันลืมเลือน ณ 
วาระนี้ ซึ่งปกติเคยเปล่งสัจวาจา (สัด-จะ-วา-จา) 
ถวายพระพรชยัมงคลเสมอมา จงึขอตัง้สตัยาธษิฐาน
ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นเครื่องบูชาพระมหากรุณาธิ 
คุณแทนด้วยข้อความดังต่อไปนี้

ข้าพระพุทธเจ้า จะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระ
มหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราช
จักรีวงศ์จนกว่าชีวิตจะหาไม่

ข้าพระพุทธเจ้า จะปฏิบัติหน้าท่ีพลเมือง 
เคารพกฎหมาย รักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
เพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งจะ
ร่วมกันปฏิรูปประเทศ และสนับสนุนให้มีรัฐบาลที่
เป ็นประชาธิปไตย ปกครองประเทศด้วยหลัก
นิติธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขแห่ง
ประชาชนชาวไทย

ข้าพระพุทธเจ้า จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ร่วม
กันน�าพาประเทศชาติไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน สงบสุข 
สันติสุข จะรู้รักสามัคคีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ
ประชาชนตลอดไป

ข้าพระพุทธเจ้า ขอปวารณาตัวว่า จะพัฒนา
ตนเอง เพิม่การเรยีนรูต้ลอดชวีติเพือ่เป็นพลงัทีย่ัง่ยนื
ในการพัฒนาประเทศต่อไป

ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายสัจวาจา (สัด-จะ-
วา-จา) ว่า จะประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท 
และศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม น้อมน�าพระ
ราชด�ารัส ด�าเนินตามพระราชกรณียกิจ และเชิญ
พระราชคุณธรรมจรรยามาเป็นแนวทางการด�ารง
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย
ความเพียรอันบริสุทธิ์  เพื่อสืบสานพระบรมราช
ปณิธาน เพื่อความสุขความเจริญของปวงข ้า
พระพุทธเจ้า และเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน   
ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
รวมพลังแห่งความภักดี

ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้า     
ปกกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า พลตรี ไพโรจน์  ทองมาเอง 
รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ขอน�าข้าราชการ สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พร้อมด้วย
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นักเรียนนายร้อยและพลทหารกองประจ�าการ ซึ่ง
ชุมนุมกันอยู่ ณ ที่นี้ ถวายสัตย์ปฏิญาณเบื้องหน้า
พระบรมฉายาลกัษณ์ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิ 
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความจงรักภักดี 
และร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ปกเกล้า
ปกกระหม่อมให้ความร่มเยน็เป็นสขุแก่พสกนกิรชาว
ไทย อีกทั้งทรงบันดาลให้เกิดการพัฒนาประเทศใน
ทุกด้านตลอดมาเป็นเวลาถึง ๗๐ ปี แม้บัดนี้ จะ
เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่ก็ยังทรงสถิตอยู่ในใจของ
ปวงประชาชนชาวไทย ด้วยความวปิโยคอาลยัอย่าง
ไม่มวีนัลมืเลอืน ณ วาระน้ี ซึง่ปกตเิคยเปล่งสัจวาจา
ถวายพระพรชยัมงคลเสมอมา จงึขอตัง้สตัยาธษิฐาน
ถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นเครื่องบูชาพระมหากรุณา 
ธิคุณแทนด้วยข้อความดังต่อไปนี้ และให้ก�าลังพล
ทุกนายกล่าวค�าปฏิญาณตามข้าพเจ้า

ข้าพระพุทธเจ้า จะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระ
มหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราช
จักรีวงศ์จนกว่าชีวิตจะหาไม่

ข้าพระพทุธเจ้า จะปฏบิตัติามหน้าทีพ่ลเมอืง 
เคารพกฎหมาย รักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
เพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งจะ
ร่วมกันปฏิรูปประเทศ และสนับสนุนให้มีรัฐบาล      
ที่เป็นประชาธิปไตยปกครองประเทศด้วยหลักนิติ 
ธรรมและธรรมาธิบาลเพื่อประโยชน์แห่งประชาชน
ชาวไทย

ข้าพระพุทธเจ้า จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ร่วม
กันน�าพาประเทศชาติไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนสงบสุข 
สันติสุข จะรู้รักสามัคคีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ
ประชาชนตลอดไป

ข้าพระพุทธเจ้า จะพัฒนาตนเอง เพิ่มการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเป็นพลังที่ยั่งยืนในการพัฒนา
ประเทศต่อไป

ข้าพระพุทธเจ้า จะประพฤติปฏิบัติตามรอย
พระยุคลบาท และศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม 
น้อมน�าพระราชด�ารัส ด�าเนินตามพระราชกรณียกิจ 
และเชิญพระราชคุณธรรมจรรยา มาเป็นแนวทาง
การด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพยีงด้วยความเพยีรอนับรสิทุธิ ์เพือ่สบืสานพระบรม
ราชปณิธาน เพื่อความสุขความเจริญของปวงข้า
พระพุทธเจ้า และเพื่อความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนของ
ราชอาณาจักรไทยสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

เล่มหน้าพบกับ “พระราชาผู้ทรงธรรม”
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เสนาศึกษา

ศาสตร์แห่งพระราชา คอื แนวคดิ ภมูปัิญญา
น�ามาสู่การปฏิบัติ เพื่อท�า คน ให้เป็น ฅน  ซึ่งอาจ
จะหมายความถึง โครงการตามพระราชด�าริกว่าสี่
พนัโครงการ ทัง้การจดัการดนิ จดัการน�า้ การเกษตร
แปรรูป พลังงานทางเลือก สิ่งแวดล้อมชุมชน การ
ปลกูป่า ปลกูต้นไม้ ฯลฯ  เพือ่ให้เหน็ภาพของศาสตร์
พระราชา สามารถจัดความรู้เป็น ๖ หมวดหมู่ ซึ่ง
เกือบจะครอบคลุมการพัฒนาชนบท ความรู้ข้อที่ ๑. 
การจัดการดิน ๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยว
กับน�้า ๓. การเกษตรและแปรรูป ๔. พลังงานทาง
เลือก ซ่ึงพระองค์ท่านสนพระทัยมานานแล้ว ว่าเรา
จะใช้พลังงานฟอสซิลอย่างเดียวไม่ได้ พระองค์ท่าน
รับสั่งไว้ตั้งแต่ก่อนท่ีจะมีกระแสการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ฉะน้ันเราต้องพยายามวิจัยเพ่ือหา
พลังงานทางเลือก ๕. ป่าไม้พระองค์สนพระทัยเร่ือง
ป่าไม้มาก เพราะป่าท่ีพระองค์ทรงให้ท�าจะมีหลาย
ลักษณะ ป่าธรรมชาติ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน ใน
ประเทศของเรามีคนไทยอยู่หลากหลายพื้นที่ทั้งใกล้
และไกลป่า ฉะนั้นต้องหาความเหมาะสม พระองค์
ท่านพยายามหาสมดุลระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ 
๖. สิ่งแวดล้อมกับชุมชน ศาสตร์ของพระราชา
ประกอบไปด้วยความรู้ ๖ เรื่องด้วยกัน

๑. การบริหารจัดการดิน
“ดิน” เป็นทรพัยากรธรรมชาติทีม่คีวามส�าคัญ

ต่อความคงอยู ่ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด และยังเป็น
ปัจจัยการผลิตที่ส�าคัญเคียงคู ่กับ “น�้า” ในการ       
ท�าเกษตรกรรม เพราะต่อให้มีน�้าอุดมสมบูรณ์ดี 
เพียงใด แต่ถ้าสภาพดินไม่ดี ปราศจากธาตุอาหาร
ที่จ�าเป็นต่อการเติบโตของพืช ก็ยากต่อการปลูกพืช
พรรณชนิดใดให้เติบโตแข็งแรงออกดอกออกผล 
ตามที่ต้องการได้ การอนุรักษ์ทรัพยากรดินจึงมี
ความจ�าเป็นต่อความเป็นอยู่และความมั่นคงของ
ประเทศชาต ิด้วยเหตนุีพ้ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
จงึทรงให้ความส�าคญักบัดนิทัง้การปรบัปรงุบ�ารงุดนิ
และการจดัสรรทีดิ่น ซึง่เป็นหวัใจส�าคัญของประเทศ
ที่ท�าการเกษตรเป็นหลักอย่างประเทศไทย จึงน�ามา
สูแ่นวพระราชด�ารใินการแก้ไขปัญหาดินทีส่�าคัญคอื

อนุรักษ์และฟื้นฟูดิน 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ 

ทรงให้ความส�าคัญในงานอนุรักษ์และฟื้นฟูดินที่มี
สภาพธรรมชาตแิละปัญหาทีแ่ตกต่างกนัไปในแต่ละ
ภูมิภาค จึงมีพระราชด�าริในการแก้ไขปัญหาดินที่
เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เช่น การศึกษาวิจัยเพื่อแก้ไข
ปัญหาดินเค็ม ดินเปรีย้ว ดินทราย ในภาคกลางและ

ปวงประชาเป็นสุขศานต์
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัญหาดินพรุในภาคใต้ 
และที่ดินชายฝั่งทะเล รวมถึงการแก้ไขปรับปรุงและ
ฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรมพังทลายจากการชะล้างหน้า
ดิน ตลอดจนการท�าแปลงสาธิตการพัฒนาที่ดินเพื่อ
การเกษตรกรรมในพื้นท่ีท่ีมีปัญหาดินเสื่อมโทรม 
เพื่อให้พื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องดินกลับมาใช้ประโยชน์
ทางการเกษตรได้อีกครั้ง โดยแนวพระราชด�าริใน
ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูดินที่ส�าคัญแบ่งเป็น ๔ 
ส่วน คือ

๑. การสร้างแบบจ�าลองการพัฒนาพื้นที่ที่มี
สภาพขาดความสมบูรณ์ ดินปนทราย และปัญหา
การชะล้างพังทลาย โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก    
พระราชด�าริ ๖ แห่งท่ัวประเทศ รวมทั้งพระราชทาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เพื่อเป็นแหล่ง
ศึกษาวิจัยการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ที่มี
สภาพปัญหาต่างกันตามภูมิสังคม ตลอดจนเป็น
แหล่งศึกษาดูงานและน�าความรู ้ไปปรับใช้ตาม
สภาพปัญหาของพื้นที่

๒. การแก้ปัญหาดินเปรี้ยวโดยทฤษฎีแกล้ง
ดิน เร่ิมจากวิธีการแกล้งดินให้เปรี้ยว ด้วยการท�าให้

ดนิแห้งและเปียกสลบักนัไปเพือ่เร่งปฏกิริยิาทางเคมี
ของดิน ซึ่งจะไปกระตุ้นให้สารไพไรต์ท�าปฏิกิริยากับ
ออกซเิจนแล้วปลดปล่อยกรดก�ามะถนัออกมา ท�าให้
ดินเป็นกรดจัดจนถึงขั้น “แกล้งดินให้เปรี้ยวสุดขีด” 
จนกระทั่งถึงจุดที่พืชไม่สามารถเจริญงอกงามได้ 
จากนั้นจึงหาวิธีการปรับปรุงดินดังกล่าวให้สามารถ
ปลูกพืชได้

๓. การอนุรักษ์ดินโดยหญ้าแฝก ซึ่งเป็น
วัชพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษไม่ว ่าจะเป็นการช่วย
ป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ช่วยเก็บกัก
รักษาความชุ่มชื้นใต้ดินไว้ นอกจากนี้หญ้าแฝกยัง
ช่วยกรองน�้าเสียให้กลายเป็นน�้าใส ทั้งยังใช้เป็น
ก�าแพงสีเขียวกันไฟป่าลุกลามเพราะแม้ในฤดูแล้ง
หญ้าแฝกก็ยังคงเขียวชะอุ่มไว้ได้

๔. การห่มดิน เพื่อให้ดินมีความชุ ่มชื้น 
จุลินทรีย์ท�างานได้ดี อันจะส่งผลให้ดินบริเวณนั้น
ท�าการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการ
ชะล้างพังทลายของดินและพัฒนาทรัพยากรดินให้
เกิดแร่ธาตุ ทั้งนี้การห่มดินมีอยู่ด้วยกันหลายวิธีการ 
เช่น ใช้ฟางและเศษใบไม้มาห่มดินหรือวัสดุอื่นตาม
ที่หาได้ตามสภาพทั่วไปของพื้นที่ การใช้พรมใย
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ปาล์มเป็นผ้าห่มดิน นอกจากน้ัน การห่มดินยังจะ
ช่วยคลุมหน้าดินป้องกันวัชพืชได้อีกด้วย 

การแก้ปัญหาขาดแคลนที่ดินท�ากินของ
เกษตรกร 

ปัญหาการขาดแคลนทีด่นิท�ากนิของเกษตรกร 
เป็นปัญหาส�าคัญยิ่งในช่วงหลายสิบปีท่ีผ่านมา  
พระราชด�ารแินวทางหน่ึงในการแก้ไขปัญหาเรือ่งดนิ 
คือ ทรงน�าเอาวิธีการปฏิรูปที่ดินมาใช้ในการจัดและ
พัฒนาที่ดินที่เป็นป่าเสื่อมโทรม ที่รกร้างว่างเปล่า 
น�ามาจัดสรรให้เกษตรกรที่ไร้ที่ท�ากินได้ประกอบ
อาชพีในรปูของหมูบ้่านสหกรณ์และโครงการจดัและ
พัฒนาที่ดินในรูปแบบอื่น ๆ ทั้งนี้โดยให้สิทธิท�ากิน
ชั่วลูกชั่วหลาน แต่ไม่ให้กรรมสิทธ์ิในการถือครอง 
พร้อมกับจัดบริการพื้นฐานให้ตามความเหมาะสม 
นอกจากนี้ ยังมีการจัดพื้นที่ท�ากินให้ราษฎรชาวไทย
ภูเขาสามารถด�ารงชีพอยู่ได้เป็นหลักแหล่ง โดยไม่
ต้องท�าลายป่าอีกต่อไป 

ในการจดัพืน้ท่ีต่าง ๆ ดงัท่ีกล่าวมาน้ี พระองค์
ท่านทรงมีหลักการว่าต้องมีการวางแผนการจัดการ
ให้ดีเสียตั้งแต่ต้น โดยใช้แผนที่และภาพถ่ายทาง
อากาศช่วย ไม่ควรท�าแผนผังท่ีท�ากินเป็นลักษณะ
ตารางสีเ่หลีย่มโดยไม่ค�านึงถงึสภาพภูมปิระเทศ แต่
ควรจัดสรรพื้นที่ท�ากินแนวพ้ืนท่ีรับน�้าจากโครงการ
ชลประทาน นั่นคือ จะต้องด�าเนินโครงการเกี่ยวกับ
การพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรควบคู ่ไปกับการ
พัฒนาแหล่งน�้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเก่ียวกับการพัฒนาท่ีดิน  
มาอย่างต่อเนื่องยาวนานจนเกิดสัมฤทธิผลและ
คุณูปการหลายหลากปรากฏเป็นที่ประจักษ์และได้
รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ทางองค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (FAO) จึงเทิดพระเกียรติพระองค์
ท่านโดยก�าหนดให้วนัที ่๕ ธันวาคมของทุกปี ซึง่ตรง
กับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เป็น “วันดินโลก” (World Soil Day) 

ยิ่งกว่านั้น ยังประกาศให้ ปี ๒๕๕๘ เป็น “ปีดิน
สากล” หรือ International Year of Soils นับได้ว่า
พระเกียรติยศที่นานาชาติให้การแซ่ซ้องสรรเสริญ   
นี้ล้วนมาจากพระจริยวัตรด้านการพัฒนาซ่ึงออก  
มาจากความหมายของพระนาม “ภูมิพลอดุลยเดช” 
ที่สมเด็จย่าเคยมีรับสั่งกับพระบาทสมเด็จพระเจ้า 
อยูห่วัไว้ว่า “อันทีจ่รงิเธอกช็ือ่ภมูพิล ทีแ่ปลว่า ก�าลงั
ของแผ่นดิน” โดยแท้

๒. การบริหารจัดการน�า้
ศาสตร์ของพระราชาเป็นศาสตร์ทีมุ่ง่เน้นการ

พัฒนาชุมชนและสังคมตามหลักการองค์ความรู้ ๖ 
มิติ ได้แก่ น�้า ดิน เกษตร พลังงานทดแทน ป่า และ
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและ
สภาพของปัญหาในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะเรื่อง 
“น�า้” นั้น  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ 
ทรงให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก เพื่อให้ประชาชน
ได้มีน�้าสะอาดเพียงพอส�าหรับการอุปโภคบริโภค  
ไปจนถึงการประกอบเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
อย่างไรก็ตามแม้ประเทศไทยจะตั้งอยู ่ในจุดภูมิ 
ศาสตร์ที่อากาศร้อนชื้น ฝนตกชุก ท�าให้มีปริมาณ
น�้าต้นทุนท้ังน�้าผิวดินและน�้าใต้ดินจ�านวนมาก แต่
หากการบรหิารจดัการน�า้ไม่ดพีอกไ็ม่สามารถเกบ็กกั
น�้าเหล่านี้ไว้ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ใน
ขณะที่ปัญหาการบุกรุกท�าลายป่าต้นน�้ายังมีผลให้
ปริมาณน�้าลดน้อยลงจนเกิดปัญหาภัยแล้งและเมื่อ
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ถึงฤดูฝนก็ไม่มีก�าแพงธรรมชาติของผืนป่าคอยกั้น 
น�้า ท�าให้น�้าไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนจนเกิดปัญหา
อุทกภัยซ�้าเติม ในขณะที่ชุมชนเมืองต้องเผชิญกับ
ปัญหาน�้าท่วมขังและน�้าเสียอยู่เป็นประจ�า จากการ
เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่าง ๆ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบว่าปัญหาความเดือด
ร้อนของราษฎรในเรื่องน�้าจ�าแนกเป็น ๓ ด้านหลัก
คือ น�้าแล้ง น�้าท่วม และน�้าเสีย จึงน�ามาสู่แนวพระ
ราชด�าริในการแก้ปัญหาน�้าแบบองค์รวมคือ การแก้
ปัญหาขาดแคลนน�า้ การแก้ปัญหาน�า้ท่วม และการ
แก้ปัญหาคุณภาพน�้า โดยประเภทของโครงการ   
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เร่ือง “น�้า” ที่ส�าคัญ
ประกอบด้วย 

๑. โครงการฝนหลวง
๒. โครงการพัฒนาแหล่งน�้าเพื่อการเกษตร 
๓. โครงการพัฒนาแหล่งน�้าเพื่อการผลิต 

 ไฟฟ้า 
๔. โครงการพัฒนาแหล่งน�้าเพื่อการรักษา 

 ต้นน�้าล�าธาร
๕. โครงการระบายน�้าออกจากพื้นที่ลุ่ม
๖. โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 

๗. โครงการบรรเทาน�้าเน่าเสีย 
๘. โครงการแก้มลิง 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโครงการพัฒนา

แหล่งน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริได้ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาตเิป็นส่วนรวม
ในหลาย ๆ ด้าน คือ

- ช ่วยให้พื้นที่ เพาะปลูกมีน�้าอย่างอุดม
สมบรูณ์ ปลกูพชืได้ทัง้ฤดฝูนและฤดแูล้ง หรอืท�าการ
เพาะปลูกครั้งที่สองได้ อันเป็นการช่วยเพิ่มผลผลิต
และท�าให้ราษฎรมีรายได้มากข้ึน 

- บางท้องที่ที่เคยมีน�้าท่วมขังจนไม่สามารถ
เพาะปลูก หรือปลูกแล้วไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร โครง 
การระบายน�้าออกจากพื้นที่ลุ ่มอันเนื่องมาจาก   
พระราชด�าริเช่นบริเวณขอบพรุ ท�าให้พื้นดินแห้งลง
จนสามารถจดัสรรพืน้ทีด่งักล่าวให้ราษฎรทีไ่ม่มทีีด่นิ
เป็นของตนเองเข้าไปท�ากินได้ เพื่อไม่ให้พวกเขา
เหล่านั้นไปบุกรุกท�าลายป่าเพื่อหาที่ท�ากิน เป็นการ
ช่วยรักษาป่าไม้อันเป็นทรัพยากรของชาติไว้ได้ 

- เมื่อมีการก่อสร้างอ่างเก็บน�้าขนาดต่าง ๆ 
ไว้ จะมีการปล่อยพันธุ์ปลาลงไป ท�าให้ราษฎรตาม
หมูบ้่านท่ีอยูใ่กล้เคียงมปีลาบรโิภคภายในครอบครวั
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หรือจับขายเพื่อเสริมรายได้ 
- ช่วยให้ราษฎรมีน�้าสะอาดเพื่อการอุปโภค

บริโภคอย่างพอเพียงตลอดปี ท�าให้ราษฎรมีสุขภาพ
พลานามยัดขีึน้ และยงัช่วยให้มแีหล่งน�า้ส�าหรบัการ
เล้ียงสัตว์ด้วย 

- บางโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทา
อุทกภัยในเขตชุมชนเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ช่วยลดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ 
ทั้งกับภาคเอกชนและภาครัฐบาล 

- โครงการพัฒนาแหล่งน�้าเพื่อผลิตไฟฟ้า 
ช่วยให้ราษฎรที่อยู่ในป่าเขาและในท้องที่ทุรกันดาร 
ได้มีไฟฟ้าไว้ใช้ส�าหรับแสงสว่างในครัวเรือน 

- โครงการพัฒนาแหล่งน�้าเพื่อการรักษา
ต้นน�้าล�าธาร โดยการสร้างฝายเก็บกักน�้าบริเวณ
ต้นน�้าเป็นชั้น ๆ พร้อมระบบกระจายน�้าจากฝาย  
ต่าง ๆ ไปสู่พื้นที่สองฝั่งของล�าธาร ส่งผลให้พ้ืนดิน
และป่าชุ่มช้ืน มีลักษณะเป็นป่าเปียก ซึ่งจะช่วย
ป้องกันไฟป่าเป็นแนวกระจายไปท่ัวบริเวณต้นน�้า
ล�าธาร ท�าให้ทรพัยากรธรรมชาตมิคีวามอดุมสมบรูณ์
ต่อไป 

เป็นทีป่ระจกัษ์ชดัว่าสาเหตทุีพ่ระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงให้ความสนพระราช
หฤทัยเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน�้าและการบริหาร
จัดการน�า้เป็นพิเศษเพราะทรงเข้าใจความสัมพันธ์ที่
ว่า “น�้าคือชีวิต” ดังพระราชด�ารัส ณ พระต�าหนัก
จิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๒๙ 
ความตอนหนึ่งว่า “หลักส�าคัญว่าต้องมีน�้าบริโภค 
น�้าใช้ น�้าเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น 
ถ้ามีน�้าคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน�้า คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้า
คนอยู่ไม่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน�้าคนอยู่ไม่ได้”

๓. การเกษตร
จาก “น�้า” และ “ดิน” ซึ่งเป็นหลักการองค์

ความรู ้ใน ๒ มิติแรกแห่งศาสตร์ของพระราชา       
ได้แสดงให้เห็นอย่างแจ่มชัดในพระราชประสงค์     

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ว่า
พระราชกิจทั้งปวงล้วนมุ่งสู่เป้าหมายหลักคือความ
อยู่ดีกินดีของปวงชนชาวไทยบนพื้นฐานของการ
พฒันาอย่างยัง่ยนืตามภมูสิงัคม นอกจากนัน้บนเส้น
ทางการพฒันาดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั
ทรงให้ความส�าคัญในเร่ืองเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพ
หลักของประเทศ ทรงใช้หลักการพัฒนาการเกษตร
ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดย
เฉพาะในด้านอาหารเป็นอันดบัแรกไม่ว่าจะเป็นข้าว 
พืชผัก ผลไม้ ทั้งยังทรงเน้นไม่ให้เกษตรกรพึ่งพา
เฉพาะพืชเกษตรแต่เพียงอย่างเดียวเพราะมีความ
เสี่ยงจากความแปรปรวนของตลาดและความไม่
แน่นอนของธรรมชาต ิโดยทรงหาช่องทางให้เกษตรกร
มีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือไปจากภาคเกษตร เช่น 
โครงการศลิปาชพีทัว่ประเทศ โครงการฝึกอบรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรในหมู่บ้านรอบศูนย์
ศึกษาการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ โครงการ   
ส่งเสรมิอตุสาหกรรมน�า้มนัปาล์มขนาดเลก็ โครงการ
ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผล และ
โครงการอ่ืน ๆ อีกมาก ในการพัฒนาการเกษตรให้
บรรลตุามวตัถปุระสงค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั
มีแนวพระราชด�าริที่ถือเป็นหลักเกณฑ์หรือเทคนิค
วิธีการซึ่งเป็นศาสตร์ด้านการเกษตรที่สามารถน�าไป
ประยุกต์ใช้ได้ในทุกพื้นที่ เช่น

- การพัฒนาการเกษตรที่จะได้ผลจริงนั้น จะ
ต้องลงมือทดลองค้นคว้า ต้องปฏิบัติอย่างค่อยเป็น
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ค่อยไป ให้มีการค้นคว้าทดลองทั้งก่อนการผลิตและ
หลังจากผลิต คือ พิจารณาดูตั้งแต่เรื่องความเหมาะ
สมของพืช ความเหมาะสมของดิน พืชอย่างใดจะ
เหมาะกับดินประเภทใด 

- การค้นคว้าเก่ียวกับความต้องการของ
ตลาดคือ การปลูกพืชที่ตลาดต้องการ ผลิตออกมา
แล้วมีที่ขาย 

- การดแูลคณุภาพของผลผลติ โดยการใส่ใจ
ในทุกขั้นตอนการผลิตและคัดสรรผลผลิตที่ดีออก   
สู ่ตลาดเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นทั้งต่อผู ้ซื้อและผู ้
บริโภค 

 - การส่งเสริมความรู้ให้เกษตรกรได้มีความ
รู้เบื้องต้นในด้านการบัญชีและธุรกิจการเกษตร ใน
ลักษณะที่พอจะท�าธุรกิจแบบพึ่งตนเองได้ ส�าหรับ
ในเร่ืองนี้พระองค์ท่านทรงเห็นว่า การรวมกลุ่มกัน
ของเกษตรกรจะช่วยได้เป็นอย่างดี 

- การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แต่ไม่
จ�าเป็นต้องส่งเสริมผลผลิตให้ได้ปริมาณสูงสุดแต่
เพียงอย่างเดียว เพราะเป็นการสิ้นเปลืองค่าโสหุ้ย
และท�าลายคุณภาพดินในระยะยาว 

- การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรใน

ระยะยาว เพื่อให้เกษตรกรมีความเจริญก้าวหน้า
อย่างค่อยเป็นค่อยไปและมีสภาพชีวิตที่มีความสุข 
ไม่เคร่งเครยีดกบัการเร่งรดัให้เกดิความเจรญิรวดเรว็
เกินไป 

- การประหยัด ลดค่าใช้จ่ายทางการเกษตร
โดยอาศัยพึ่งพิงธรรมชาติเป็นปัจจัยส�าคัญ เช่น 
สนับสนุนให้ใช้โค กระบือ ในการท�านามากกว่าให้
ใช้เครื่องจักร การปลูกพืชหมุนเวียน โดยเฉพาะพืช
ตระกูลถั่ว เพื่อลดค่าใช้จ่ายเรื่องปุ๋ย หรือการใช้ปุ๋ย
ธรรมชาติแทนปุ๋ยเคมีซึ่งมีราคาแพง มีผลกระทบต่อ
คุณภาพของดิน 

นอกจากนั้นทรงเห็นว ่าการพัฒนาฟื ้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาการ
เกษตร จึงทรงมุ่งที่จะให้มีการพัฒนาและอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาต ิเพือ่เป็นรากฐานของการพฒันา
ประเทศในระยะยาว ทรงสนพระราชหฤทัยอย่างยิ่ง
ต่อการที่จะท�านุบ�ารุง ปรับปรุงสภาพของทรัพยากร 
ธรรมชาติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ ที่ดิน แหล่งน�้า 
ให้อยูใ่นสภาพทีจ่ะมผีลต่อการเพิม่ประสทิธภิาพการ
ผลิตอย่างมากที่สุดโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชด�าริในด้านการพัฒนาการเกษตรที่กระจายอยู่
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ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริด้านการพัฒนาการเกษตรในชนบท 
โครงการตามพระราชด�าริด้านการพัฒนาชาวเขา
และการเกษตรที่สูง โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อัน
เนื่องมาจากพระราชด�าริ โครงการเกษตรผสมผสาน
ตามแนวพระราชด�าริ ได้ส่งผลโดยตรงต่อความกิน
ดีอยู่ดีของเกษตรกรถ้วนหน้า เนื่องจากเป็นโครงการ
ทีมุ่ง่แก้ปัญหาหลกัด้านการพฒันาการเกษตร ท�าให้
เกษตรกรมีโอกาสมากขึ้นในการเข้าถึงแหล่งความรู้
ในด้านเทคนิคและวิชาการเกษตรสมัยใหม่ ให้
เกษตรกรได้มีโอกาสเรียนรู ้และเห็นตัวอย่างของ
ความส�าเรจ็ของการผลติในพืน้ทีต่่าง ๆ และสามารถ
น�าไปปรับใช้ในการเพาะปลูกของตนเองอย่างได้ผล

๔. พลังงานทดแทน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ 

ทรงห่วงใยในเร่ืองสถานการณ์ของน�้ามันในโลกซึ่ง
เป็นทรพัยากรทีน่บัวนัจะค่อย ๆ หมดไปและอาจเกดิ
ภาวะน�้ามันขาดแคลนขึ้นได้ในอนาคต จึงทรงให้
ความสนพระราชหฤทัยเก่ียวกับการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนซึ่งจะเข้ามามีบทบาทแทนน�้ามันได้ใน 
อนาคต ดังพระราชด�ารัสที่พระราชทานแก่คณะ
บคุคลต่าง ๆ ทีเ่ข้าเฝ้าฯ ถวายชยัมงคล ในโอกาสวนั
เฉลมิพระชนมพรรษา ณ ศาลาดสุดิาลยั สวนจติรลดา 
พระราชวังดุสิตฯ วันอาทิตย์ท่ี ๔ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๔๘ ว่า “ถ้าน�้ามันเชื้อเพลิงหมดแล้ว ก็ใช้เชื้อ
เพลิงอย่างอื่นได้ มี แต่ต้องขยัน หาวิธีที่ท�าให้เชื้อ
เพลิงเกิดใหม่ เชื้อเพลิงที่เรียกว่าน�้ามันนั้นมันจะ
หมด ภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมด ถ้าไม่ได้ท�า
เชื้อเพลิงทดแทน เราก็เดือดร้อน” พระองค์จึงทรง
ริเริ่มการศึกษาวิจัยเร่ืองพลังงานทดแทนรูปแบบ 
ต่าง ๆ ผ่านโครงการส่วนพระองค์สวน จติรลดาอย่าง
เป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีพระราชด�าริให้
น�าพืชผลการเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน 
เพื่อให ้คนไทยสามารถพึ่งพาตัวเองได้ในด้าน

พลังงาน รวมทั้งรองรับปัญหาราคาพืชผลเกษตร
ตกต�่า ตลอดจนเป็นการน�าเศษวัสดุเหลือใช้มาท�า
ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดและสร้างระบบนิเวศให้เกิด
ความสมดุลและยัง่ยนื เช่น การท�าเชือ้เพลงิแท่งจาก
วสัดเุหลอืใช้และการผลติแก๊สชวีภาพจากมลูโค โดย
มีพระราชด�าริว่า ควรน�าแกลบมาใช้งานให้เป็น
ประโยชน์ ทั้งด้านการท�าเป็นปุ๋ยส�าหรับปรับปรุง
สภาพดิน และท�าเป็นเชื้อเพลิง โดยได้ทดลองน�า
วัสดุต่าง ๆ อาทิ แกลบบด ผักตบชวา และขี้เลื่อย
จากถุงเพาะเห็ดมาอัดเป็นเชื้อเพลิงแท่งที่ให้ความ
ร้อนได้ดี รวมทั้งผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลโคนมใน
การด�าเนินงานโรงโคนมสวนจิตรลดา เพื่อไม่ให้
มูลโคเหล่านี้ถูกขนไปทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ โดยน�า
มาเก็บใส่ถังหมักเพื่อผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อใช้ในโรง
โคนมต่อไป

การวิจัยและพัฒนาโรงงานแปรรูปปาล์ม
น�้ามัน หรือไบโอดีเซล พระองค์ทรงค้นพบว่าปาล์ม
น�้ามันเป็นพืชที่ให้ปริมาณน�้ามันสูงกว่าพืชน�้ามัน
ชนิดใด ๆ ในโลก จงึมพีระราชด�ารใิห้ท�าการวจัิยและ
พฒันาโรงงานแปรรปูปาล์มน�า้มนั โดยได้พระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ท�าการ
วิจัยและพัฒนาโรงงานสกัดน�้ามันปาล์มขนาดเล็ก
ให้กลุ่มเกษตรกรสวนปาล์มรายย่อย และจัดสร้าง
โรงงานทดลองขึ้นที่สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จังหวัด
กระบ่ี จนกระทั่งปี ๒๕๓๑ ได้รับสั่งให้สร้างโรงงาน
แปรรูปน�้ามันปาล์มขนาดเล็กครบวงจรที่ศูนย์ศึกษา
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การพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
จังหวัดนราธิวาส ต่อมาโครงการส่วนพระองค์ สวน
จิตรลดา และกองงานส่วนพระองค์ วังไกลกังวล 
อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เร่ิมการ
ทดลองใช้น�า้มนัปาล์มเป็นเช้ือเพลงิส�าหรบัเครือ่งยนต์
ดีเซล และจากการทดสอบพบว่าน�้ามันปาล์มกลั่น
บริสุทธิ์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ สามารถใช้เป็นน�้ามันเชื้อ
เพลิงส�าหรับเครื่องยนต์ดีเซลโดยไม่ต้องผสมกับ
น�้ามันเช้ือเพลิงอื่น ๆ ซึ่งท�าให้มีการเคลื่อนไหวและ
ต่ืนตัวในการศึกษาค้นคว้าทดลอง และท�าวิจัยเกี่ยว
กับการน�าน�า้มนัพชืมาใช้เป็นเชือ้เพลงิกนัอย่างกว้าง
ขวาง โดยส่วนใหญ่เป็นการน�าน�้ามันพืชและน�้ามัน
มะพร้าวมาใช้ในเครื่องยนต์และเรียกเชื้อเพลิงที่ได้
จากน�้ามันพืชนี้รวม ๆ ว่า “ไบโอดีเซล” แก๊สโซฮอล์ 
พลังงานทดแทนน�้ามันเบนซิน พระองค์มีพระราช
ด�ารัสให้ศึกษาต้นทุนการผลิตเอทานอลจากอ้อย 
เพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตท่ีอาจจะเกิดภาวะ
น�้ามันขาดแคลนหรือราคาอ้อยตกต�่ามาตั้งแต่ปี 
๒๕๒๘ เพราะทรงเล็งเห็นว่าการน�าอ้อยมาแปรรูป
เป็นเอทานอลเพื่อใช้เป ็นพลังงานทดแทนเป็น
แนวทางหน่ึงท่ีจะแก้ปัญหาได้ซึ่งแม้ว่าในช่วงปี 

๒๕๒๘-๒๕๓๐ น�้ามันเบนซินยังคงมีราคาถูกแต่
พระองค์ยังทรงให้ศึกษาวิจัย ปรับปรุงและพัฒนา  
เอทานอลอย่างต่อเนื่องมาตลอด ดังนั้นเมื่อเกิด
วิกฤติราคาน�้ามันข้ึนสูง จึงได้มีการน�าผลการศึกษา
วิจัยพลังงานทดแทนตามพระราชด�าริมาต่อยอด
ขยายผลในเชิ งพาณิชย ์ ได ้อย ่ างรวดเร็ วทัน
สถานการณ์

นอกจากนี ้ส�าหรบัพลงังานด้านอืน่ ๆ พระองค์
ทรงศึกษาเกี่ยวกับน�้าอย่างละเอียดลึกซ้ึง ท�าให้ทรง
ทราบถึงปริมาณน�้าที่สามารถน�ามาใช ้ให ้ เกิด
ประโยชน์ด้านต่าง ๆ และพระราชทานข้อสังเกต 
แนวทางแก้ปัญหาแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องน�าไป
พัฒนาการใช้พลังงานน�้าให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมถึง
พระราชด�าริเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนและโรงไฟฟ้า
พลังน�้าขนาดเล็ก เพื่อกักเก็บน�้าไว้ใช้ประโยชน์และ
สร้างกระแสไฟฟ้าให้ชุมชนในละแวกใกล้เคียงใน
พื้นที่ชนบทห่างไกล และมีพระราชด�าริเกี่ยวกับการ
พฒันาพลงังานลมซึง่ส่วนใหญ่น�ามาใช้ในการสบูน�า้ 
เช่น มพีระราชด�ารใิห้ปลกูป่าด้วยการน�าพลงังานลม
มาใช้สูบน�้าขึ้นไปบนภูเขา เพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้น 
สร้างสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะแก่การเจรญิเตบิโตของ
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ต้นไม้ โดยทรงน�าไปใช้ประโยชน์ในโครงการอนัเนือ่ง
มาจากพระราชด�าริเป็นจ�านวนมาก

จะเห็นได้ว่าโครงการตามแนวพระราชด�าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้วนเกิดขึ้นด้วย
พระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันยาวไกลใน
เรื่องพลังงาน พระองค์จึงมีพระราชด�าริให้ศึกษา 
ค้นคว้า และทรงริเริ่มการพัฒนาพลังงานทดแทน
โดยเป็นไปตามหลักการ “พึ่งตนเอง” คือลดการน�า
เข้าจากต่างประเทศเพราะสามารถผลติใช้เองได้บาง
ส่วน กล่าวได้ว่าพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงจัดต้ัง
โครงการพลังงานทดแทนช่วยให้ประเทศมีพลังงาน
หลากหลายรูปแบบที่สามารถน�ามาใช้ได้อย่างทัน
ท่วงที รวมถึงส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและความ
มั่นคงของชาติเป็นอย่างยิ่ง

๕. ป่าไม้
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว รชักาลท่ี ๙  มี

ความสนพระราชหฤทัยและทรงตระหนักถึงความ
ส�าคัญของทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก เนื่อง 
จากเป็นต้นทุนพ้ืนฐานของวิถีการด�ารงชีวิตของ
ประชาชนโดยตรง จากการเสด็จพระราชด�าเนินไป
เยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่าง ๆ ทรงพบว่าปัญหาป่า
เสื่อมโทรมได้ทวีความรุนแรงจนน่าวิตกและส่งผล 
กระทบให้เกิดปัญหาด้านอื่น ๆ ตามมาเป็นลูกโซ่ไม่
เฉพาะแต่ปัญหาเรื่องดินและน�้าเท่านั้น หากโยงใย
ถึงปัญหาทางสังคมเศรษฐกิจ การเมือง คุณธรรม 
และระบบนิเวศของพื้นที่โดยรวมอีกด้วย

ด้วยเหตุน้ีพระองค์จึงได้พระราชทานแนว
พระราชด�าริในการแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรม ซึ่ง
มิได้เป็นแนวทางปฏิบัติท่ีด�าเนินไปอย่างโดด ๆ 
อย่างเป็นเอกเทศ หากแต่ทรงบูรณาการงานพัฒนา
ที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมดเข้าไปท�างานในพื้นที่อย่าง
ประสานสัมพันธ์กันแนวพระราชด�าริด้านป่าไม้ เพื่อ
ลดการตัดไม้ท�าลายป่าและส่งเสริมให้มีการปลูกป่า
ในรูปแบบต่าง ๆ โดยการปลูกฝังจิตส�านึกให้ชุมชน

เห็นความส�าคัญของป่าไม้ ช่วยกันอนุรักษ์ ดูแล
รักษาและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างถูกวิธี เพื่อให้
มนุษย์กับธรรมชาติอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
และยั่งยืน โดยแนวพระราชด�าริในการแก้ไขปัญหา
ป่าไม้จ�าแนกเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี้

๑. การอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม ด้วย
ทรง เล็ ง เห็นถึ งป ัญหาความเสื่ อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อความสมดุลทางธรรมชาติ จึงพระราชทานแนว
พระราชด�ารใินการจดัการอนรุกัษ์ป่าและสิง่แวดล้อม 
ได้แก่

- การรักษาป่าต้นน�้า ตามหลักการขั้นพื้น
ฐานคือ เมื่อมีป่าก็จะมีน�้า มีดินอันอุดมสมบูรณ์ มี
ความชุม่ชืน้ของอากาศ และเกือ้กลูต่อการด�ารงชวีติ 
โดยพระองค์ได้พระราชทานพระราชด�าร ิ“ทฤษฎป่ีา
เปียก” โดยทรงให้หาวิธีให้น�้าจากป่าไหลผ่านลึกลง
ในใต้ดินเพื่อรักษาหน้าดินให้มีความชื้น ซึ่งเป็น
กลยทุธ์ในการสร้างแนวป้องกนัไฟในระยะยาวได้อีก
ด้วย

- การจัดการเรื่องน�้าและการสร้างความชุ่ม
ช้ืนในบริเวณพื้นที่อนุรักษ์ โดยการกักเก็บน�้าไว้บนที่
สูงให้มากที่สุด แล้วจ่ายปันลดหลั่นลงมาด้วยการ
ควบคมุและจดัการสภาวะการไหลของน�า้ให้สม�า่เสมอ 
ด้วยการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น หรือ Check 
Dam ปิดกั้นร ่องน�้าในเขตต้นน�้าล�าธารเพื่อแผ่
กระจายความชุ่มชื้นออกไปให้กว้างขวาง อันจะช่วย
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ฟ้ืนฟสูภาพป่าในบรเิวณทีส่งูให้สมบรูณ์ขึน้เป็นภเูขา
ของป่าและน�้าในอนาคต

- การจ่ายปันน�า้ เพือ่แผ่ขยายความชุม่ชืน้แก่
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อ
การเพาะปลูกของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง โดย
การท�าท่อส่งและล�าเหมืองในการกระจายน�้าไปยัง
พื้นที่การเกษตร ซึ่งพระองค์ทรงเน้นการใช้วัสดุใน
พื้นที่ที่หาง่ายและประหยัดเป็นหลัก

- การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ (สัตว์ป่าและ
อุทยาน) โดยจัดให้มีการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์สัตว์
ป่าให้แพร่หลาย รวมทั้งส่งเสริมให้ราษฎรเล้ียงสัตว์
ป ่าเป ็นอาชีพ และหากพ้ืนท่ีโครงการมีสภาพ
ภูมิประเทศสวยงามอุดมสมบูรณ์ มีความเหมาะสม
ก็ให้ด�าเนินการจัดตั้งเป็นวนอุทยานหรืออุทยานแห่ง
ชาติต่อไป

- การรักษาป่าชายเลน โดยส่งเสริมการปลูก
ป่าไม้ชายเลนด้วยการอาศยัระบบน�า้ขึน้น�า้ลงในการ
เติบโต อันเป็นแนวป้องกันลมและป้องกันการกัด
เซาะชายฝั่งรวมทั้งเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น�้า ซึ่ง
เป็นการช่วยสร้างความสมดุลให้แก่ธรรมชาติให้
กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม

๒. การฟื้นฟูสภาพป่าและการปลูกป่า 
พระองค์มแีนวพระราชด�ารใินการฟ้ืนฟูสภาพป่าและ
การปลูกป่าได้แก่ “ปลูกป่าในใจคน” โดยการ
ท�าความเข้าใจกับราษฎรให้รู ้ถึงประโยชน์ของป่า
และการอยู ่ร ่วมกับป่าอย่างพึ่งพาอาศัยกัน ให้
ราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกป่า ตลอดจน
รู ้จักน�าพืชพรรณมาใช้สอยอย่างถูกต้อง ดังเช่น
โครงการพฒันาพืน้ทีลุ่ม่น�า้ห้วยบางทรายตอนบนอนั
เนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดมุกดาหาร และ
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าแม่อาวอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ จังหวัดล�าพูน   “ปลูกป่า ๓ อย่าง ให้
ประโยชน์ ๔ อย่าง” เป็นแนวคิดของการผสมผสาน
การอนุรักษ์ดิน น�้า และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ 
ควบคู่กับความต้องการด้านเศรษฐกิจ ด้วยการ
จ�าแนกป่า ๓ อย่าง คือ ป่าไม้ใช้สอย ป่าไม้กิน   
และป่าไม้เศรษฐกิจ ซึ่งช่วยอนุรักษ์ดินและต้นน�้า
ล�าธารด้วย “การปลูกป่าทดแทน” โดยการปลูกป่า
ทดแทนป่าที่ถูกท�าลายตามไหล่เขาและในพื้นที่ป่า
เสื่อมโทรม

นอกจากนี้ ทรงชี้แนะแนวทางโดยถือหลักให้
ธรรมชาติฟื้นตัวเอง เช่น “การปลูกป่าโดยไม่ต้อง
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ปลูก” โดยการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
เติบโตของต้นไม้ และควบคุมไม่ให้คนเข้าไปตัด
ต้นไม้หรือรบกวนเหยียบย�่าต้นไม้เล็ก ๆ เมื่อท้ิงไว้
ช่วงระยะหนึ่ง พืช ลูกไม้ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ จะค่อย ๆ 
เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ฟื้นตัวขึ้น เช่น โครงการ
ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าร ิต�าบลเขาชะงุม้ อ�าเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี

๓. การพัฒนาเพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่า
อย่างยั่งยืน พระองค์มีพระราชด�าริให้คนอยู่ร่วมกับ
ป่าได้ โดยพยายามเปลี่ยนราษฎรจากผู ้บุกรุก
ท�าลายป่าให้กลายมาเป็นผู้อนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ด้วยทรงตระหนักถึงการพึ่งพาของคนและป่า โดย
ทรงมแีนวพระราชด�ารใินการส่งเสรมิให้ทกุคนมส่ีวน
ร่วมในกิจกรรมการปลูกป่าและจัดการทรัพยากร
ด้วยตนเอง ทรงแนะน�าให้ตั้ง “ป่าไม้หมู่บ้าน” เพื่อ
ให้ราษฎรเพาะต้นกล้าให้แก่ราชการ เป็นการเอื้อ
ประโยชน์ต ่อกัน และเสริมสร ้างคุณธรรมและ
จิตส�านึกเป็นปัจจัยอันส�าคัญท่ีจะช่วยให้ต้นน�้า
ล�าธารยังคงอยู่ การสร้างจิตส�านึกแก่ราษฎรตาม
แนวพระราชด�ารินี้เป็นการด�าเนินการร่วมกันที่ชาว
บ้านเห็นและสัมผัสได้ ตลอดจนได้รับประโยชน์ได้
จริงจากความอุดมสมบูรณ์ของป่า ดิน และน�้า

๖. สิ่งแวดล้อม
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเจริญ

ก้าวหน้าของประเทศต่าง ๆ มักเกิดปัญหาส�าคัญ
ประการหนึ่งควบคู่กันมาคือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
กล่าวคือ ยิ่งการพัฒนารุดหน้าไปเท่าใด ปัญหา
คณุภาพสิง่แวดล้อมและภาวะมลพษิกย็ิง่ก่อตวัและ
ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเท่านั้น ประเทศไทยเองก็
ประสบกับปัญหาดังกล่าวเช่นกัน ท้ังน้ีเพราะการ
พัฒนาเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาได้ให้ความส�าคัญ
กับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการน�าเอา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์โดยขาดการ

วางแผนการจัดการที่เหมาะสมเพื่อรองรับปัญหาที่
จะเกิดขึ้น ท�าให้ทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู ่มี
สภาพเสื่อมโทรมลงจนส่งผลกระทบต่อชีวิตความ
เป็นอยู ่ของประชาชนและระบบนิเวศโดยรวม 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัทรงห่วงใยต่อคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ด้วยทรงยึดมั่นในแนวพระ
ราชด�ารกิารพฒันาประเทศให้ก้าวหน้าควบคูก่บัการ
อนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้ด�ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน จึง
ได้พระราชทานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวิธีการปรับปรุงสภาพทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น โดยในด้านการ
แก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมนัน้ ทรงเน้นงานการอนรุกัษ์
และฟื้นฟู โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของปัญหาน�้า
เน่าเสียและปัญหาขยะ ทรงใช้หลักการพลิกฟื้นคืน
ชวีติด้วยวถิแีห่งธรรมชาตผิสมผสานกบัหลกัวชิาการ
ตามแนววิทยาศาสตร ์ เพื่อให ้สามารถจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตามพระราช
ประสงค์ เพื่อให้ประชาชนสามารถด�ารงชีวิตอยู ่
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาว โดยพระ
ราชด�าริ พระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชด�าริด้านการจัดการน�้าเสียและขยะเพ่ือ
สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นสรุปได้ดังนี้

การใช้น�้าคุณภาพดีมาช่วยบรรเทาน�้า
เน่าเสีย หรือที่เรียกกันว่า “น�้าดีไล่น�้าเสีย” ได้แก่ 
การใช้น�้าที่มีคุณภาพดีช่วยผลักดันน�้าเน่าเสียออก
ไปและช่วยให้น�า้เน่าเสยีมสีภาพเจอืจางลง ทัง้นีโ้ดย
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รับน�้าจากแม่น�้าเจ้าพระยาหรือจากแหล่งน�้าภาย 
นอกส่งไปตามคลองต่าง ๆ เช่น คลองบางเขน คลอง
บางซ่ือ คลองแสนแสบ คลองเทเวศร์ หรือคลอง
บางล�าภู ซึ่งกระแสน�้าจะไหลแผ่กระจายขยายไป
ตามคลองซอยที่เชื่อมกับแม่น�้าเจ้าพระยาอีกด้าน
หนึ่ง ดังนั้นเมื่อมีการก�าหนดวงรอบเกี่ยวกับการไหล
ของน�้าไปตามคลองต่าง ๆ นับแต่ปากคลองที่น�้า
ไหลเข้ามาจนถึงปลายคลองที่น�้าไหลออกได้อย่าง
เหมาะสม โดยน�้าสามารถไหลเวียนไปตามล�าคลอง
ได้ตลอดแล้ว จะท�าให้สามารถเจือจางน�้าเน่าเสีย
และชะล้างสิ่งโสโครกออกไป ซึ่งจะเป็นวิธีการช่วย
บรรเทาน�้าเน่าเสียในคลองต่าง ๆ ตอนช่วงฤดูแล้ง
ได้เป็นอย่างดี การบ�าบัดน�้าเสียโดยใช้เครื่องกรอง
น�้าธรรมชาติ โดยการน�าผักตบชวามาท�าหน้าที่ดูด
ซับความสกปรกและโลหะหนัก รวมท้ังสารพิษจาก
น�้าเน่าเสีย หรือท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว   
ทรงเรียกว่า “ใช้อธรรมปราบอธรรม” ในโครงการ
ปรับปรุงบึงมักกะสันที่ทรงศึกษาด้วยพระองค์เอง  
ซึ่งจากการทดสอบคุณภาพน�้าในบึงพบว่ามีค่า
ออกซิเจนที่ละลายในน�้าตามจุดต่าง ๆ มีปริมาณ
เพิ่มข้ึน แสดงว่าน�้าในบึงเมื่อได้รับการปรับปรุงโดย

ทั่วไปมีคุณภาพดีขึ้นดังพระราชด�ารัส เมื่อวันที่ ๑๕ 
พฤศจกิายน ๒๕๒๘ ความตอนหนึง่ว่า “บงึมกักะสนั
นี้ ท�าโครงการ ที่เรียกว่าแบบคนจน โดยใช้หลักว่า
ผักตบชวาที่มีอยู่ทั่วไปนั้น เป็นพืชดูดความโสโครก
ออกมาแล้วก็ท�าให้น�้าสะอาดขึ้นได้ เป็นเครื่องกรอง
ธรรมชาติใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และธรรมชาติของ
การเติบโตของพืช” 

การบ�าบัดน�้าเสียด้วยการผสมผสาน
ระหว่างพืชน�้ากับระบบเติมอากาศ ด้วยทรง
ห่วงใยในปัญหาน�้าเน่าเสียที่เกิดขึ้นในหนองหาน 
จงัหวดัสกลนคร ซึง่เป็นแหล่งรบัน�า้เสยีจากครวัเรอืน
ในเขตเทศบาลเมอืงสกลนคร ทีม่สีภาพเกนิขดีความ
สามารถในการรองรับของเสีย จึงพระราชทานแนว
พระราชด�าริทฤษฎีการบ�าบัดน�้าเสียด้วยการผสม
ผสานระหว่างพืชน�้ากับระบบการเติมอากาศ ณ 
บริเวณหนองสนม-หนองหาน จังหวัดสกลนคร ซึ่ง
เป็นการผสมผสานระหว่างวธิธีรรมชาตกิบัเทคโนโลยี
แบบประหยัด โดยมีกรมประมงร่วมกับกรมชล 
ประทานด�าเนินการศึกษาและก่อสร้างระบบบ�าบัด
น�้าเสียในบริเวณดังกล่าว โดยมีระบบบ�าบัดด้วยพืช
น�้าซึ่งเป็นวิธีการบ�าบัดน�้าเสียด้วยวิธีธรรมชาติ
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การบ�าบัดน�้าเสียด้วยระบบบ่อบ�าบัด 
และพืชน�้า ทรงน�าวิธีการทางธรรมชาติมาใช้บ�าบัด     
น�้าเสียชุมชน โดยมีตัวอย่างที่เห็นผลชัดเจนคือ 
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลม 
ผักเบ้ียอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอบ้าน 
แหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นพื้นที่ศึกษาทดลองการ
บ�าบัดน�า้เสยีด้วยระบบบ่อบ�าบดัและวชัพชืตามแนว
พระราชด�าร ิโดยน�าน�า้เสยีจากเทศบาลเมืองเพชรบรุี
ส่งต่อด้วยระบบท่อมายังพื้นที่โครงการฯ โดยการ
บ�าบัดเริ่มจากระบบบ่อบ�าบัดน�้าเสีย กักพักน�้าเสีย
ไว้ในระยะเวลาที่เหมาะสม เติมออกซิเจนด้วย
กระบวนการสังเคราะห์แสงของแพลงก์ตอนและ
สาหร่ายอาศยัแรงลมช่วยเตมิอากาศ การย่อยสลาย
สารอินทรีย์ ระบบพืชและหญ้ากรองน�้าเสีย ใช้พืช
ช่วยบ�าบัด ระบบพื้นที่ชุ ่มน�้าเทียม ท�าแปลงหรือ
บ่อน�้าเพื่อบ�าบัดน�้าเสียโดยปลูกพืชน�้า ๒ ชนิดคือ 
กกกลม (กกจันทรบูร) และธูปฤาษี ช่วยในการ
บ�าบดัน�า้เสยี ระบบแปลงพชืป่าชายเลน ใช้หลกัการ
เจอืจางระหว่างน�า้เสยีกบัน�า้ทะเล ซึง่สามารถพสิจูน์
ได้ว่าระบบบ�าบัดน�้าเสียด้วยบ่อบ�าบัดและพืชนี้
สามารถบ�าบัดน�้าเสียได้เป็นอย่างดี

กังหันน�้าชัยพัฒนา ทรงสนพระราชหฤทัย
เกี่ยวกับอุปกรณ์การเติมอากาศ และทรงค้นคิด
ทฤษฎบี�าบดัน�า้เสยีด้วยวธิกีารเตมิอากาศ ซึง่เป็นรปู
แบบสิ่งประดิษฐ์ที่เรียบง่าย ประหยัด ใช้หลักการให้
ใบพัดเคลื่อนน�้าและช่องรับน�้าไปสาดกระจายเป็น
ฝอยเพ่ือให้สัมผัสกับอากาศได้อย่างทั่วถึง ท�าให้
ออกซิเจนในอากาศสามารถละลายเข้าไปในน�้าได้
อย่างรวดเร็ว และในช่วงที่น�้าเสียถูกยกขึ้นมา 
กระจายสัมผัสกับอากาศตกลงไปยังผิวน�้าจะท�าให้
เกิดฟองอากาศจมตามลงไป ก่อให้เกิดการถ่ายเท
ออกซิเจนอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งกังหันน�้าชัยพัฒนาจะใช้
ประโยชน์ได้ทั้งการเติมอากาศ การกวนแบบผสม
ผสาน และการท�าให้เกิดการไหลตามทิศทางที่
ก�าหนดเพื่อใช้ในการบ�าบัดน�้าเสียที่เกิดจากแหล่ง

ชุมชนและแหล่งอุตสาหกรรม และได้มีการน�าไปใช้
งานทั่วประเทศ

การก�าจดัขยะแบบครบวงจร นับวันขยะมี
แต่จะเพิ่มขึ้นในขณะที่มีพื้นที่ทิ้งลดลง พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราช 
ด�าริเกี่ยวกับการก�าจัดขยะที่ผ่านการทดลองและ
ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมคือ ท�าให้สามารถใช้ก๊าซที่
เกิดจากขยะก่อน จากนั้นให้น�าขยะไปร่อนแยกส่วน
ประกอบแล้วน�าเอาสารปรบัปรงุดนิไปใช้ในการปลกู
พืช ส่วนที่เหลือใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ ให้น�าเอาไปเผา
เพื่อน�าเอาพลังงานความร ้อนมาใช ้ประโยชน ์
นอกจากนั้นส่วนที่เหลือให้น�าเอาไปอัดแท่งน�าไปใช้
ประโยชน์ในทางก่อสร้าง คร้ันพื้นที่ขยะที่น�าออกไป
ใช้ประโยชน์แล้วว่างลง ก็สามารถน�าขยะชุดใหม่
เข้าไป แล้วท�าในลกัษณะเดยีวกนั ยงัผลให้เกดิพืน้ที่
รองรับขยะหมุนเวียนกันไป

การน�าศาสตร์ของพระราชามาใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ในหลวงทรงท�า

ไว้เป็นแบบอย่างจะเป็นทางรอดทีแ่ท้จรงิของคนไทย
ทุกคน ย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ในปีนั้น
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เคยพระราชทาน ส.ค.ส. แก่ปวงชนชาวไทย เป็นรูป
ประเทศไทยล้อมไปด้วยระเบิด ๔ ลูก พร้อมค�าที่
ปรากฏบนภาพใน ส.ค.ส. ว่า มีระเบิดเกือบทั่วโลก
และในบรเิวณทีเ่ป็นประเทศไทยนัน้มคี�าว่า “สามคัคี
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เป็นพลงัค�า้จนุแผ่นดนิไทย” ภาพ ส.ค.ส. พระราชทาน 
ครั้งน้ัน เปรียบเสมือน “ค�าเตือน” ถึง ภัยพิบัติ ๔ 
ประการ ซึ่งสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง โดยการน�า
ของ “อาจารย์ยักษ์” ดร.วิวัฒน์ ศัลยก�าธร ตีความ
ว่า หมายถึง วิกฤติภัยทางธรรมชาติ วิกฤติโรค
ระบาด วิกฤติเศรษฐกิจข้าวยากหมากแพง และ 
วิกฤติความขัดแย้งทางสังคม ในช่วงหลายปีที่ผ่าน
มา ปัญหาภาวะโลกร้อน น�้าท่วม ภัยแล้ง แผ่นดิน
ไหว ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและ ทั่วโลก
กลายเป็นภาพข่าว และเหตุการณ์ท่ีปรากฏให้เห็น
กันแล้วอย่างมากมาย อาจารย์ยักษ์ เช่ือว่าจากนี้ไป
ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติจะกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิตที่ยากจะหลีกเลี่ยง ปัญหาสภาวะ
อากาศแปรปรวนจาก โลกร้อน ภัยแล้ง ประชากร
โลกที่เพิ่มขึ้น ท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนน�้า 
พลังงาน และอาหาร ก�าลังกลายเป็นปัญหาใหญ ่
แต่ด้วยแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวง
ทรงท�าไว้เป็นแบบอย่างจะเป็นทางรอดที่แท้จริงของ
คนไทย ทุกคน อดีตข้าราชการที่ใช้ชีวิตตัวเองบน  
วิถีพึ่งพาตนเองมาเป็นบทพิสูจน์ของ การน�าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ บอกด้วยความเชื่อมั่น อัน

เป็นที่มาของปณิธานในการจัดตั้ง ศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติมาบเอ้ือง ที่บ้านมาบเอ้ือง ต�าบลหนอง
บอนแดง อ�าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อถ่ายทอด
องค์ความรู้ ที่เรียกกว่า “ศาสตร์พระราชา” ให้คน
ไทย จากทุกภูมิภาค สามารถอยู ่รอดท่ามกลาง
สังคมที่ปรวนแปรจากวิกฤติระเบิด ทั้ง ๔ ลูก หนึ่ง
ในโครงการที่มุ ่งให้เกิดการสร้างคนเพื่อรับมือกับ  
ภัยพิบัติ คือ โครงการ CMS  ที่ย่อมาจากค�าว่า 
Crisis Management and Survival Camps  หรือ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น�าอาสาสมัครเพ่ือการ
ป้องกัน เตือนภัยและฟื้นฟูชุมชนในภาวะวิกฤติ โดย
ท�างานร่วมกับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) แกนน�าสถาบันเศรษฐกิจพอ
เพียง บอกว่า หลังจากริเริ่มฝึกอบรมอาสาสมัคร 
ประชาชนรุน่แรกไปได้ไม่นาน เวลาต่อมา ประเทศไทย
กไ็ด้เผชญิกบัเหตกุารณ์มหาอทุกภยัน�า้ท่วมครัง้ใหญ่
ขึ้นจริง ๆ  ในปี ๒๕๕๔ “ก่อนหน้านี้ เราพยายาม
บอก และเตือนมาโดยตลอด แต่ก็ยังไม่มีคนร่วมมือ
ด้วยเท่าไหร่ จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์น�้าท่วมภาคใต้ 
ตามมาด้วยเกิดเหตุการณ์น�้าท่วมใหญ่กรุงเทพฯ ปี 
๒๕๕๔  คนเริ่มเชื่อกันแล้วว่า สิ่งที่พระองค์ท่าน
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เตือน และคอยสอน  หากหยิบมาฝึกฝนลงมือท�าให้
เกิดผล จะสามารถช่วยคนได้มากมาย ตอนนั้น เรา
เปิดศนูย์กสกิรรมธรรมชาตทิี ่มาบเอือ้งซึง่เป็นทีเ่ดยีว
ที่ไม่จมน�้า ให้เป็นศูนย์พักพิง ให้คนมากินอยู่ฟรี 
อบรมความรู้ให้ฟรี รวมทั้งสานต่อโครงการอบรม
อาสาสมัคร CMS ต ่อเน่ืองมาจนถึงป ัจจุบัน” 
อาจารย์ยกัษ์เล่าถงึจดุเริม่ต้นของการอบรมให้ความ
รู้เพื่อ “สร้างคน” ให้มีความพร้อมรับมือเมื่อเกิดภัย
พิบัติ โดยการน้อมน�าศาสตร์พระราชาเรื่องการ 
จัดการดินน�้าป่าและภูมิปัญญาชาวบ้าน ตลอดจน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ การพัฒนาศักยภาพ
ผู้น�าอาสาสมัคร เพื่อการป้องกัน เตือนภัยและฟื้นฟู
ชุมชน ในภาวะวิกฤติ 

ศาสตร์พระราชาที่น�ามาน้อมน�า ใช้ยังมีทั้ง
การออกแบบพื้นท่ีเพื่อการจัดการน�้าประยุกต์จาก
เกษตรทฤษฎีใหม่ที่วัดมงคลชัยพัฒนา เพื่อสร้าง
แหล่งน�้า ขนาดเล็กไว้ในพื้นที่ของประชาชนให้เพียง
พอ ยึดหลักการอ่างใหญ่ เติมอ่างเล็ก อ่างเล็กเติม
สระน�้า ในขณะที่หากเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน 
ประชาชนยังสามารถเก็บน�้าฝนที่ตกลงในพื้นที่ของ
ตนไว้ใช้ในยามฝนท้ิงช่วง และช่วยชะลอน�้า เม่ือ
ยามเกิดน�้าหลาก

นอกจากน้ี ยังน้อมน�าหลักการปลูกป่า ๓ 
อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง เพือ่เป็นแหล่งสะสมอาหาร
ที่ยั่งยืน แม้ในยามไม่มีภัยพิบัติ พร้อมกับ การฝึก
อบรมเพื่อเร ่งสร ้างกองก�าลังอาสาสมัครภาค
ประชาชน ส�าหรับการเตือนภัยและเผชิญเหตุ เมื่อ
เกิด ภัยพิบัติสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายอื่น ๆ ใน
พื้นที่และรวมตัวกันเป็นเครือข่ายระดับประเทศเพื่อ
ช่วยเหลือพึ่งพากันเองได้อย่างทันท่วงที นอกจาก
เป้าหมายของการ “สร้างคน” แล้ว โครงการ CMS 
ยังมองไปถึง เป้าหมายการสร้างรูปธรรม “พื้นที่
ตัวอย่างฐาน ๔ พอ” ได้แก่ “พอกิน พออยู่ พอใช้ 
พอร่มเย็น” เพื่อเป็นพื้นที่ ต้นแบบส�าหรับการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง น�้าท่วมและการพึ่งตนเอง เป็นแหล่ง

สะสมเสบียงอาหารและตัวอย่างการฟื ้นฟูระบบ
นิเวศให้สมดุลจากศาสตร์ พระราชา จนสามารถ
สร้างศูนย์ฝึกอบรมเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความ
รู้ในการพึ่งตนเอง ใน ๑๙ พื้นที่ ๑๓ จังหวัด ทั่ว
ประเทศ ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ได้ทรงท�าให้เห็นเป็นตัวอย่างที่สามารถน�าไปใช้ได้
กับทุกอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรม ครู หมอ 
ธุรกิจภาคอุตสาหกรรม หรืออาชีพอื่นๆ โดย สิ่งที่
ส�าคญัทีส่ดุทีใ่นหลวงทรงทุม่เทอย่างมาก คอื การสร้าง
มั่นคงด้านอาหาร น�้า และสภาพแวดล้อม “จากนี้
ไป สิ่งที่พวกเราในฐานะอาสาสมัครประชาชนที่
ศรัทธาในแนวทางของพระองค์ท่านต้องเร่งปฏิบัติ 
คือ  การสร้างความพอพ้ืนฐานให้ได้ใน ๔ เรื่อง คือ 
พอกิน พอใช้ พออยู่อาศัย และพอร่มเย็น ส่วนใคร
ที่ก�าลังความสามารถมากพอ อยากให้มาช่วยกัน
เปิดศูนย์ฝึกอบรมเพื่อให้คนไทยได้เข้ามาเรียนรู้งาน
ของพระเจ้าอยูห่วั รวมถงึ ช่วยกนัเผยแพร่องค์ความ
รู้ออกไป ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ 

แนวทางการพัฒนาตามศาสตร์พระราชาถือ
เป็นแนวทางหนึ่งซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วในพื้นที่
พัฒนาดอยตุงจังหวัดเชียงรายว่าเป็นหนทางที่
สามารถน�าไปสูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนืได้  โดย ม.ร.ว.ดิศ
นัดดาได้ถ่ายทอดประสบการณ์ในการน�าหลักการ
พัฒนาที่มีต้นแบบจากศาสตร์ของพระราชามาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่
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ดอยตุง เช่น ปัญหาความมั่นคง การตัดไม้ท�าลาย
ป่าเพื่อการเพาะปลูก การค้ายาเสพติดและอาวุธ 
ปัญหาสขุภาพ การขาดแคลนโครงสร้างพืน้ฐาน การ
ขาดที่ดินท�ากิน และปัญหาสิทธิความเป็นพลเมือง
ของชนกลุ่มน้อยโดยสาเหตุส�าคัญที่เป็นรากเหง้า
ของปัญหาเหล่าน้ีคือความยากจน และการขาด
โอกาสในการท�ามาหากิน จึงเห็นความจ�าเป็นที่จะ
ต้องได้รับการจัดการแบบยั่งยืน  

ศาสตร์ของพระราชา เน้นการพัฒนาที่มุ ่ง
สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรม ตลอดจนสร้างความสุขแบบยั่งยืน
ภายใต้หลัก 3S ได้แก่ Survival (การอยู่รอด) Suf-
ficiency (พอเพียง) และ Sustainability (ยั่งยืน) 
การท�างานในพื้นท่ีดอยตุงเป็นการส่งเสริมให้ชุมชน
อยู่รอด มีรายได้ท่ีมั่นคงในระยะยาวโดยได้ริเริ่ม
โครงการป่าเศรษฐกิจ เพื่อให้ประชาชนสามารถหา
รายได้จากการเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร และ
ปกป้องสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน และเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในท้องถิ่นทุกคนเข้ามามี
ส่วนร่วมในทุก ๆ ขั้นตอนการพัฒนา เพื่อสร้างความ
รู้สึกเป็นเจ้าของ โดยเร่ิมจากการระบุปัญหา ความ

ต้องการ และสิ่งที่เป็นความจ�าเป็นเร่งด่วน และร่วม
กันออกแบบโครงการ วิธีการด�าเนินงาน และการ
ประเมินผล กระตุ้นให้ชาวบ้านในพื้นที่รู้จักคิดและ
ลงมือท�าเอง เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับผู ้มี     
ส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นให้สามารถขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาได้ด้วยตัวเอง ม.ร.ว.ดิศนัดดา 
ได้กล่าวต่อไปว่า หลักการส�าคัญอีกประการของ
ศาสตร์พระราชาคือ “การพัฒนาแบบองค์รวมและ
การบูรณาการ” การท�างานในพื้นที่ดอยตุง เป็น
ความร่วมมือกันระหว่างหน่วยราชการกว่า 35 
หน่วยงาน ภาคเอกชนและองค์กรท้องถิ่นโดยงาน
พัฒนาครอบคลุมตั้งแต่การสร้างความมั่นคงทาง
อาหารและน�้า ไปจนถึงการพัฒนาโครงสร ้าง
สาธารณูปโภคพื้นฐาน การชลประทาน ถนนและ
ไฟฟ้า เพื่อปูทางไปสู่โครงการพัฒนาในระยะยาว 
นอกจากนั้นยังได้ให้ความส�าคัญกับเรื่องของการ
พัฒนาคน สุขภาวะ การด�ารงชีวิต และการศึกษา 
อย่างมีบูรณาการและเป็นองค์รวม เพื่อให้เกิดการ
แก้ปัญหาที่รอบด้านและยั่งยืน

 ผลของการใช้ศาสตร์ของพระราชาในการ
พัฒนาพื้นที่ดอยตุง คือการสามารถช่วยเหลือ
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ปลดแอกความทุกข์ยากและสร้างความสุขที่ยั่งยืน
ให้กับประชาชนในพืน้ทีไ่ด้ปัจจบุนัประชาชนในพืน้ที่
มีรายได้เพิ่มขึ้นถึง ๒๐ เท่า และที่ส�าคัญ เกิดธุรกิจ
เพื่อสังคม ภายใต้แบรนด์ดอยตุงท่ีสามารถสร้าง
ความย่ังยืนให้กับประชาชนได้ ในด้านสังคม คนใน
พื้นที่จ�านวนมากที่เคยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ กลาย
เป็นคนรุ ่นใหม่ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และระดับที่สูงกว่าขึ้นไป หลายคนได้
ท�างานในระดับหัวหน้าและสามารถใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุขอยู่ในชุมชนบ้านเกิดได้ ส่วนในด้านสิ่ง
แวดล้อม พื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟู เป็นการแก้ไข
ปัญหาโลกร้อนที่ต้นตอของปัญหา โดยให้ชาวบ้าน
เป็นผูค้ดิเองท�าเองและสามารถอยูก่บัสิง่แวดล้อมได้
อย่างกลมกลืน ท้ังยังสามารถรักษามรดกทาง
วัฒนธรรม ได้รับศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจใน
ตนเองกลับคืนมา ต้นแบบของการใช้ศาสตร์ของ
พระราชาในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนดังกล่าวไม่
เพียงปรากฏผลสัมฤทธิ์ที่ดอยตุงเท่านั้น หากยังมี
การน�าไปปรบัใช้ในพืน้ทีอ่ืน่ของประเทศไทยซึง่ยงัคง
ยึดหลักการและแนวทางในการปฏิบัติแบบเดียวกัน 
เพียงแต่ปรับให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง
ด้านภูมิสังคมและเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่ มีความ
ร่วมมือกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในประเทศไทย 
เพื่อน�าต้นแบบแห่งการพัฒนายั่งยืนดังกล่าวบรรจุ
ไว้ในนโยบายระดับชาติของประเทศ โดยกระตุ้นให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู ้มีอ�านาจในท้องถิ่นน�าไป
ประยุกต ์ใช ้ เป ็นแนวทางปฏิบัติในการด�าเนิน
โครงการพัฒนาเพื่อให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืนทั่ว
ประเทศ นอกจากความส�าเรจ็ระดบัประเทศต้นแบบ
ของการพัฒนาดังกล่าวยังก้าวไปสู่ระดับสากลโดย
ได้มีการริเร่ิมโครงการพัฒนาต้นแบบในอีกหลาย
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ได้แก่ประเทศ
อัฟกานิสถาน เมียนมาร์ และอาเจะห์–อินโดนีเซีย
จนท�าให้ได้รับความสนใจจากประชาคมโลกมากย่ิงขึน้

ผลจากการด�าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ไม่
เพียงท�าให้ประเทศไทยได้รับการถอดรายชื่อออก
จากประเทศที่มีการปลูกพืชเสพติดในปี พ.ศ.  
๒๕๔๖ โครงการพัฒนาดอยตุงยังได้รับการยกย่อง
จาก UNODC ให้เป็นตัวอย่างของการพัฒนาชนบท
อย่างครบวงจรที่สามารถแก้ปัญหาความยากจน
และท�าให้ประชาชนสามารถพึง่พาตนเองได้ อันเป็น
หัวใจหลักของวิถีการพัฒนาแห่งความยั่งยืน ตลอด
ระยะเวลาเกือบสามสิบปีที่โครงการพัฒนาดอยตุง
ได้พยายามน�าแนวคดิของศาสตร์พระราชามาต่อยอด
สู่ภาคปฏิบัติ ซึ่งได้รับการพิสูจน์และการยอมรับ    
แล้วว่า สามารถน�าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้จริง
ทั้งในระดับประเทศและสากลโดยนายโคฟีอันนัน 
เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ได้ถวายรางวัล
ความส�าเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ ให้แก่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ด้วยแนวคิดการพัฒนาที่เน้นคนเป็น
ศูนย์กลางและการสร้างอาชีพที่หลากหลาย น�ามา
สูว่ถิกีารพฒันาทางเลอืกทีท่ัว่โลกให้การยอมรบั โดย
ภายหลงัการแสดงปาฐกถาดังกล่าว ม.ร.ว.ดิศนดัดา
กล่าวว่าผู ้เข ้าร ่วมงานเสวนาให้ความสนใจกับ
แนวคิดดังกล่าวเป็นอย่างมากโดยหลายประเทศ
แสดงความต้องการให้น�าองค์ความรู้ไปปรับใช้ใน
การพัฒนาเชิงพื้นที่ในประเทศของตน
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สรุป
ศาสตร์พระราชา คอื แนวทางการพฒันาของ

ในหลวง รัชกาลที่ ๙  ที่มีความลุ่มลึก รอบด้าน มอง
การณ์ไกล และเน้นความยั่งยืนมายาวนานก่อนที่
ประชาคมโลกจะตื่นตัวในเรื่องนี้ เป็นแนวทางการ
พัฒนาที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกหมู่
เหล่า องค์ประกอบของศาสตร์พระราชา คือ การ
ศึกษาและสุขภาพ การเพิ่มผลิตภาพการผลิต การ
ค้นคว้าวิจัย การบริหารความเสี่ยง การอนุรักษ์
ธรรมชาต ิและปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง แต่ละองค์
ประกอบล้วนมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ทุกผู้คนโดยเฉพาะคนจนและผู้ยากไร้

ความโดดเด่นของศาสตร์พระราชา คือ แนว
ปฏบิตัทิีม่กีระบวนการทีม่เีอกลกัษณ์ ค�านงึถงึบรบิท
ทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมของแต่ละพื้นที่ 
แก้ปัญหาแบบองค์รวม ให้ความส�าคัญกับความ
รู้สึกเป็นเจ้าของโครงการของคนในพื้นที่ ตามหลัก
การทรงงานข้อท่ีว่าการพัฒนาต้อง ‘ระเบิดจาก
ภายใน’ ตัวอย่างเรื่องเอกลักษณ์การท�างานตาม 
แนวศาสตร์พระราชา คือ การแบ่งเป้าหมายเป็น ๓ 
ขั้นตอน ได้แก่ เพื่ออยู่รอด (Survival) พึ่งตนเอง 
(Self-reliance) และยั่งยืน (Sustainable) ดังผู้ที่ได้
ตามเสด็จพระราชด�าเนินเล่าว่าพระองค์ท่านมักทรง
ตรัสถามชาวบ้านว่า ‘พอมีพอกิน’ หรือไม่ แสดงว่า
พระองค์ท่านทรงมลี�าดบัข้ันการพฒันาทีช่ดัเจน และ
ยังหมายถึงการเอาใจใส่ต่อคนจนที่สุด (Poorest of 
the poor) ซึ่งมักถูกละเลยโดยภาครัฐและกลไก
ตลาดอกีความโดดเด่นของศาสตร์พระราชา คอื เน้น
การค้นคว้าวิทยาการเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ไม่ว่าจะเป็นวทิยาการด้านน�้า ด้านดนิ การเพาะพนัธุ์
ใหม่ ๆ การแปรรูป เป็นต้น เป็นสิ่งท่ีนักพัฒนาในยุค
หลังเห็นตรงกันว่า คือองค์ประกอบท่ีส�าคัญของการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งย่อมหมายถึงการแก้ปัญหา
ความยากจนอย่างยั่งยืนด้วยเช่นกัน ส่วนการ
อนรุกัษ์ธรรมชาตนิัน้ นอกจากจะเป็นการสร้างความ

ยัง่ยนืของระบบนเิวศแล้ว ยงัมส่ีวนช่วยคณุภาพชวีติ
ของคนยากคนจนที่ต้องพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติ 
เช่น การหาของจากป่า และที่ส�าคัญยังช่วยลดผล
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
change) ที่มักกระทบชีวิตของคนยากจนมากกว่า
คนรวย และการที่ศาสตร์พระราชาเน้น ‘ปลูกคน’ 
ก่อน ‘ปลูกป่า’ นั้นเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดและ
ยั่งยืนกว่ามาตรการปลายทางที่ท�ากันอยู่ทั่วไป

ในด้านปัญหาความเหลื่อมล�้า การยกระดับ
คุณภาพชีวิตคนจนย่อมมีผลท�าให้ความเหลื่อมล�้า
ลดลงโดยตรง และในอีกด้านหนึ่ง หลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงทีส่อนให้คนมคีวามซือ่สตัย์ สจุรติ 
หากปฏิบัติตามจะมีส่วนส�าคัญในการลดความ
ร�่ารวยที่ไม่ชอบธรรม เช่น ร�่ารวยจากการฉ้อราษฎร์
บังหลวง ผูกขาด เอารัดเอาเปรียบ ซึ่งเป็นสิ่งที่ท�าให้
ความเหลื่อมล�้าในไทยสูงมากติดอันดับโลกเช่นทุก
วนันี ้หลายประการทีก่ล่าวถงึข้างต้นล้วนแฝงไว้ด้วย
แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของศาสตร์พระราชา แต่
ทีล่ะเลยไม่กล่าวถงึไม่ได้ คอื การทีพ่ระองค์ท่านทรง
ให้ความส�าคัญกับมิติของจิตใจและทัศนคติการ
ด�าเนินชีวิตที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น พระวิริยอุตสาหะ
ที่พระองค์ท่านทรงปฏิบัติตลอดรัชกาลนั้นเป็นแบบ
อย่างที่หาค่ามิได้ของพระราชหฤทัยที่แน่วแน่และ
มุ่งมั่นสิ่งที่ประเทศไทยควรท�า คือ น้อมน�าศาสตร์
พระราชามาปรับใช้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวม
ทั้งสร้างความรับรู ้ในระดับสากลโดยเฉพาะด้าน
กระบวนการท�างานทีม่เีอกลกัษณ์ เป็นองค์รวม และ
ค�านึงถึงบริบทของพื้นที่ 

เข้าใจ เข้าถงึ และพฒันา เป็นศาสตร์ทีล่กึซึง้
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ นอก
เหนือจากปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ได้รับการ
ยอมรับกันทั่วโลก ส่งผลให้ประเทศไทยได้ปฏิรูป
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนมาสู่ปวงชนชาวไทย 
“เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” เป็นศาสตร์ที่ใช้ได้กับ
ทุกมิติ มิใช่น�ามาประยุกต์ใช้หรือเป็นแนวทางการ
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แก้ปัญหาและพัฒนา ๓ จังหวัดชายแดนใต้เท่านั้น 
แต่สามารถน�ามาใช้กับการพัฒนาในระดับประเทศ 
ระดับองค์กร ระดับชุมชน ระดับครอบครัว หรือเป็น
รายบุคคลอีกด้วย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณใน
โครงการพระราชด�าริทุกโครงการ เห็นได้ชัดว่า
สามารถเปลี่ยนคุณภาพชีวิต หรือวิถีชีวิตให้มีความ
พอเพียงมากย่ิงขึ้น ดังเช่นโครงการหลวงชาวเขาที่
เคยอดอยากยากไร้ปลกูฝ่ินขาย ได้เปลีย่นวถิชีวีติมา
ปลูกพืชเศรษฐกิจทั่วทั้งภูเขา นั่นคือ พระองค์ท่าน
ทรงเข้าใจของปัญหาชาวเขาหรือเผ่าพันธุ์อื่นที่อยู่ใต้
พระบรมโพธสิมัภาร ทีเ่ปรยีบเสมอืนเป็นชนชาตไิทย
เช่นกัน พระองค์ท่านเข้าถึงปัญหาเป็นรายบุคคล
หรือเป็นรายครอบครัว ได้ทรงทราบปัญหาที่แท้จริง
ด้วยพระองค์เอง จึงน�ามาซึ่งโครงการพระราชด�าริ
มากมายถึง ๔,๐๐๐ กว่าโครงการ เพื่อพัฒนาพวก
เขาเหล่านี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่มีความสุขด้วยความ
พอเพียง เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลก

ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0) จะเป็นเป้า
หมายไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว รัฐบาลคงต้องใช้
ศาสตร์ของพระองค์ได้เข้าใจ เข้าถึง ปัญหาที่แท้จริง
ของประชาชน แล้วจึงมาตั้งโจทย์เพ่ือพัฒนา โดยใช้
ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” มาบูรณาการด้วย 
แม้ว่าต้องใช้เวลาถึง ๒๐ ปี หากรัฐบาลยึดหลัก
ศาสตร์พระราชาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่
การปฏิบัติ มั่นใจได้ว่าประชาชนจะมีโอกาสเห็น
ประเทศไทยยืนอยู่บนโลกใบนี้ไม่น้อยหน้าใครอีก 
ต่อไป

พระองค์ท่านทุ่มเทพระวรกายมายาวนาน 
ประสบความส�าเร็จในการบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข ให้
ทวยราษฎร์ทุกหมู่เหล่า โครงการพระราชด�าริจึงเป็น
โครงการพิสูจน์ให้เห็นว่า ถ้าเข้าใจ เข้าถึง แล้ว
พัฒนา จะมีโอกาสบรรลุวัตถุประสงค์ได้ แล้วท�าไม
รัฐบาลที่ผ่าน ๆ มาจึงไม่คิดโครงการที่เป็นประโยชน์
เหล่านั้นให้แก่ประชาชน ถ้ารัฐบาลใช้ศาสตร์และ
ปรัชญาของพระองค์ท่านเป็นแนวทางการพัฒนา 

ป่านนี้ประเทศไทยคงไม่ต ้องมาปฏิรูปประเทศ      
กันใหม่เหมือนปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติของ
ประเทศไทยมีเหลือเฟือและล้นเหลือจนหลาย
ประเทศอิจฉาที่เขาต้องซื้ออาหารการกินมาจากต่าง
ประเทศ ในขณะที่ไทยเราไม่เดือดร้อน เพียงแต่ไม่
สามารถพัฒนาทรัพยากรเหล่านั้นให้เป็นนวัตกรรม
เพื่อการส่งออกไปค้าขายให้กับชาวโลก แถมชาวนา
ยังจนอยู่เช่นเดิม ราคาข้าวเปลือกต�่าท�าให้ขาดทุน 
แต่ราคาข้าวสารมีแต่สูงขึ้นไม่เคยลดเหมือนราคา
ข้าวเปลือก

ศาสตร์พระราชากับปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง นับเป็นต�าราที่น่าอัศจรรย์ไม่มีเขียนไว้ในต�ารา
เศรษฐศาสตร์เล ่มใด มีแต่ต ้องน�าศาสตร์ของ
พระองค์ท่านไปใส่ไว้ในต�าราให้ลูกหลานและชาว
โลกได้ศึกษาและน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
พัฒนาชาติบ้านเมืองที่ต้องจารึกเป็นประวัติศาสตร์
อันยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์ไทยสืบไป

เป้าหมายในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ คือ ‘การพัฒนาที่ยั่งยืน’ 
เพือ่ปรบัปรงุชวีติความเป็นอยูข่องคน โดยไม่ท�าลาย
สิ่งแวดล้อม ให้คนมีความสุข โดยต้องค�านึงเรื่อง
สภาพภมูศิาสตร์ ความเชือ่ทางศาสนา เชือ้ชาต ิและ
ภูมิหลังทางเศรษฐกิจ สังคม แม้ว่าวิธีการพัฒนามี
หลากหลาย แต่ทีส่�าคญัคอืนกัพฒันาจะต้องมคีวาม
รกั ความห่วงใย ความรับผิดชอบ และการเคารพใน
เพื่อนมนุษย์ จะเห็นได้ว่าการพัฒนาเกี่ยวข้องกับ
มนุษยชาติ และเป็นเรื่องของจิตใจ นับแต่ปี พ.ศ.
๒๔๙๓ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวเสด็จขึ้น
ครองราชสมบัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 
รชักาลที ่๙ ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม เพือ่ประโยชน์
สุขแห่งมหาชนชาวสยามสมดังพระปฐมบรมราช 
โองการโดยแท้ แม้วันนี้พระองค์ท่านจะจากเราไป 
หากแต่ “องค์ความรู้” ที่ทรงใช้ในการพัฒนาเพื่อ
บ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุขราษฎรนั้น ยังคงต่อยอดขยาย
ออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ผ่านผู้เกี่ยวข้องและหน่วย
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งานในโครงการพระราชด�าริต่าง ๆ ม.ร.ว.ดิศนัดดา 
ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้สัมผัสและริเริ่มน�าองค์
ความรู้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปใช้และ
เกดิผลส�าเรจ็อย่างเป็นรูปธรรมได้ให้นิยามองค์ความ
รู้ที่ส�าคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้ว่าเป็น 
“ศาสตร์พระราชา” โดยกล่าวว่า “ศาสตร์พระราชา 
คือ การลงไปศึกษาเรียนรู้จากชุมชน ให้ชุมชนบอก
ว่าปัญหาคืออะไร ความต้องการของชาวบ้านคือ
อะไร พระเจ้าอยูหั่วทรงท�าให้เห็นมาตลอด หรอืแม้แต่
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงไปนั่ง
คุยกับชาวบ้าน ผ้าเอามาดูทีละช้ินแล้วบอกว่า อันนี้
ดี อันนี้ไม่ดี และควรจะท�ายังไงต่อ คุณภาพของผ้า
จึงดีขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าไม่มีพระองค์ ป่านน้ีผ้าไหมคง
สูญหายไปจากเมืองไทยแล้ว และน่ีก็คือ ศาสตร์ 
พระราชินี” ไม่เพียงเท่านั้น ผู้ท�างานสนองคุณแผ่น
ดินมาเกือบ ๕ ทศวรรษยังบอกว่า นอกจากศาสตร์
พระราชาแล้ว ยังมีศาสตร์พระราชินี ศาสตร์สมเด็จ
ย่า ศาสตร์สมเด็จพระเทพฯ โดยมีพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงเป็น “ผู้น�า” ของศาสตร์ทุกศาสตร์ 
นั่นเอง เท่าที่พบร้อยละ ๙๐ ของปัญหาคือเรื่อง     
หนี้สิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ 

พระองค์ท่านได้เรียนรู้จากชุมชนแล้วมาศึกษาจนได้
หนทางแก้ไข ผมก็เรียนรู้จากพระองค์ท่านโดยเอา
ศาสตร์พระราชามาศึกษากับชุมชนว่าปัญหาคือ
อะไร ความต้องการคืออะไร แล้วดูว่ามโีครงการพระ
ราชด�าริไหนของพระองค์ไหนที่จะน�าไปแก้ไขได้ ผม
ไปศึกษาความรูข้องพระองค์แล้วได้ค�าตอบมาน่าจะ
เป็นแบบนี้  ๆ แล้วก็ให ้ชาวบ้านมาดูโครงการ       
พระราชด�ารินั้น ๆ ถ้าชาวบ้านบอกว่าใช่ก็จะน�าไป
ปฏิบัติจริงต่อไป ศาสตร์ของพระราชาเป็นการท�า
จากล่างขึ้นบน”

ฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่า ศาสตร์พระ
ราชา เป็นศาสตร์ที่ทันสมัยมาต้ังแต่เมื่อ ๖๐ กว่าปี
ที่แล้วจนถึงปัจจุบัน เพราะมีศูนย์กลางการเรียน      
รู ้และการแก้ปัญหาคือ “คน” นั่นเอง โดย ม.ร.ว.       
ดิศนัดดาได้กล่าวสรุปรวบยอดถึงคุณูปการของ
ศาสตร์พระราชาและพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า “พระองค์มิได้ทรง
เป็นครูที่ดีของผมเท่านั้น แต่ทรงเป็นครูที่ดีของ     
คนไทย และของโลกด้วย”

บรรณานุกรม
ดร.วิชัย พยัคฆโส, ศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อพัฒนาชาติ
ภาณมุาศ ทกัษณา, ศาสตร์พระราชา” คอื โครงการตามพระราชด�าร ิทีม่อีงค์ความรูอ้ยูใ่น ปรชัญา 

 ของเศรษฐกิจพอเพียง นั่นเอง
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ศาสตร์พระราชา” หนทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งศตวรรษที่ ๒๑
สมชัย จิตสุชน, ศาสตร์พระราชากับการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล�า้อย่างยั่งยืน
ศ.ดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตร์พระราชา ด้านทรัพยากรดิน น�้า ป่าไม้
หลักการองค์ความรู้แห่งศาตร์ของพระราชา, http://www.manpattanalibrary.com (สืบค้นเมื่อ 

 วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐)
วิวัฒน์ ศัลยก�าธร, ต้องร่วมกันสานต่อ ศาสตร์พระราชา
อยู่รอดปลอดภัย ด้วยศาสตร์ของพระราชา, https://goo.gl/SYmVJc (สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๕     

 มกราคม ๒๕๖๐)
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พล.อ.มนู  สายัณห์นิโครธ

นักเรียนนายร้อย
อ่านตรงนี้ 

เสนาศึกษา

ฉบับน้ีจะพานักเรียนไปรับทราบประวัติ
ความเป็นมาในอดีต ย้อนไปประมาณ พ.ศ. ๒๒๒๕ 
อันเป็นระยะเวลาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช พระมหากษัตริย ์ไทยผู ้ทรงพระปรีชา
สามารถ แต่คร้ังน้ีจะขอเล่าถึงผู้หญิง ช่ือว่า “ท้าว
ทองกีบม้า” คนไทยเรียกขานนามท่านอย่างนี้ ชื่อ
จริงที่ถูกต้องของท่านผู้นี้คือ มารี กีมาร์ (MARIE 
GIMARD) ซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์ คิดค้นต�ารับการปรุง
อาหารคาวหวานของไทยเรา ถ่ายทอดสืบต่อมากัน
มาจนเป็นวัฒนธรรมประจ�าชาติที่ส�าคัญมาก ขนม
ไทย ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ฯลฯ ล้วนเป็น
ผลิตผลทางการประดิษฐ์คิดค้นของท่านผู้นี้ทั้งสิ้น

มเีอกสารเป็นจดหมายของเธอทีม่ถีงึสงัฆราช
ฝร่ังเศสองค์หนึ่งซึ่งประจ�าอยู่ในประเทศจีน ลงนาม
โดยใช้ชื่อว่า “ดอญ่า มารี กีมาร์ เด ปินา” (DONA 
MARIE GEMARD DE PINA) ซึ่งเป็นภาษาสเปน 
เทยีบภาษาไทยได้ว่า “คณุหญงิ” ด้วยเหตแุห่งฐานะ
ภริยาของเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ มหาเสนาบดีแห่ง
กรุงศรีอยุธยา

บิดาชื่อ ฟานิก (PHANICK) เป็นลูกครึ่ง
ญี่ปุ่นผสมแขกเบงกอลซ่ึงมีผิวด�า มารดาชื่อ อุรสุลา 
ยามาดา (URSULA YAMADA) มีเชื้อสายญี่ปุ ่น

ผสมโปรตุเกส และจากค�าบอกเล่าของ ซินญอร่า  
อิกเนซ มาร์แตงซ์ ซึ่งเป็นคุณยายของ มารี กีมาร์ ว่า
ครอบครวัของนางเป็นคาธอลกิทีเ่คร่งครดั โดยมคีวาม
เป็นมาทีย่ากล�าบากมาก ความเป็นมาของครอบครวั
นี้ เริ่มต้นเรื่องราวในประเทศญี่ปุ่น ประมาณ พ.ศ. 
๒๑๓๕ โชกุนฮิเดะโยชิ ได้มีค�าสั่ง ให้ก�าจัดและขับ
ไล่ผู ้นับถือศาสนาคริสต์ออกจากประเทศ มีการ
จับกุม ลงโทษรุนแรงมาก ณ เมืองนางาซากิ คุณ
ยาย อิกเนซ มาร์แตงซ์ ซึ่งเป็นชาวโปรตุเกส ถูกจับ
ลงเรือเนรเทศจากเมืองนางาซากิ ไล่ให้ไปอยู่เมือง
ไฟโฟ (FAIFO) ประเทศเวียดนาม ซึ่งเวลานั้นเมือง
นี้มีแต่ชาวคริสต์อยู่รวมกันเป็นจ�านวนมาก บนเรือ
ล�านี้ คุณยายได้พบกับคุณตา ซึ่งเป็นเจ้าชายแห่ง
ราชวงศ์ญ่ีปุ ่นที่เข้ารีตนับถือคริสต์ถูกเนรเทศมา   
เช่นกัน ทั้งสองได้แต่งงานอยู่ร่วมกันถูกต้องตาม
หลักศาสนาและประเพณี ใช้ชีวิตท�ามาค้าขายและ
ได้อพยพมากรุงศรีอยุธยาเพราะเวลานั้น กรุงศรี 
อยธุยาไม่กดีกนัทางศาสนาสามารถท�ามาค้าขายได้
ดีกว่า เพราะกรุงศรีอยุธยาในเวลานั้นเป็นเมืองที่
อุดมสมบูรณ์กว่าเวียดนาม

ดังนั้นคุณแม่ของท่านท้าวทองกีบม้า คือ    
อุรสุลา ยามาดา จึงเป็นหญิงลูกครึ่งญี่ปุ ่นและ
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โปรตุเกส และโดยลักษณะพันธุกรรมของมนุษย์   
คนเอเชียกับคนยุโรป เป็นสามีภรรยากันแล้ว บุตร
ธิดาที่เกิดมาก็มักจะมีลักษณะงดงาม ผิวพรรณหน้า
เป็นฝรั่งเป็นส่วนใหญ่ เรียกว่าเชื้อฝรั่งนั้นแรงกว่า (ผู้
เขียนเข้าใจเอาเอง)  จึงไม่ต้องสงสัยว่าท่านท้าวทอง
กีบม้าจะต้องเป็นผู้หญิงที่มีความสดสวย

ชวีติของผูค้นและเราทัง้หลายล้วนมแีต่ความ
ทุกข์ นอกเหนือจากทุกข์ที่แท้คือ การเกิด การแก่ 
เจ็บและตายแล้ว ยังจะต้องผจญกับทุกข์ภายนอก
อันเกิดจากกิเลสนานัปการ มารี กีมาร์ แต่งงานกับ 
คอนสแตนติน ฟอลคอน ชาวกรีก เสนาบดีแห่งกรุง
ศรีอยุธยา ประมาณอายุได้ ๑๖ ปี ถึงแม้จะได้รับ
การยกย่องในฐานะภริยาเอก แต่หัวอกลูกผู้หญิง
ย่อมจะมีความทุกข์ใจเมื่อสามี มีภรรยาหลายคน 
และในสมัยนั้นก็เป็นเช่นนี้

และด้วยเหตุแห่งฐานะภริยาของขุนนางที่มี
ต�าแหน่งสูง ฐานะทางสังคมก็ต้องอยู่ในภาวะที่จะ
ต้องกระท�าตนให้เหมาะสม การที่จะต้องพบปะ 
เจอะเจอกับชาวต่างประเทศที่เดินทางมากรุงศรี 
อยุธยาในฐานะราชอาคันตุกะ แขกของสามีทั้งการ
ติดต่อราชการ และการค้าขาย ฯลฯ เธอจ�าต้องให้ 
การต้อนรับ ดูแล การรับรอง ที่พัก อาหาร การจัด
ปรับปรุงสถานท่ี และท่ีส�าคัญที่สุดหนีไม่พ้นเรื่องกิน 
การปรุงอาหารรับรองผู้มาเยี่ยมเยือนจึงเป็นกรณีที่
จะต้องกระท�าโดยมิให้บกพร่อง

อีกปัญหาหนึ่งของบรรดาพวกฝรั่งก็คือ มารี 
กมีาร์ เป็นคาธอลกิ แต่คอนสแตนตนิ ฟอลคอน เป็น
โปรเตสตนัส์ ทัง้สองนกิายนีม้เีรือ่งราวทีไ่ม่ลงรอยกนั
มาก พ่อตากับลูกเขยจึงเข้ากันไม่ได้ แต่ต่อมา คอน
สแตนติน ฟอลคอน ยอมเปลี่ยนเป็นคาธอลิก ซึ่งก็
มิใช่เห็นแก่ครอบครัว หากแต่เป็นแผนการที่จะได้
เข้าใกล้ชิดกับบาทหลวงฝร่ังเศสซ่ึงเป็นท่ีโปรดปราน
ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในขณะนั้น

จากเอกสารทางประวัติศาสตร์ แสดงให้เห็น
ว่า เจ้าพระยาวิชาเยนทร์ มีอิทธิพลและมีอ�านาจไม่

น้อย หรืออาจจะสูงกว่าข้าราชการไทยมิใช่น้อยเลย 
ดังนั้นย่อมมีทั้งมิตร และศัตรู เมื่อสิ้นรัชสมัยของ
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช คอนสแตนติน ฟอล
คอน ถกูจบัในข้อหากบฏและยอมรบัสารภาพว่า ตน
และชาวคริสต์ และชาวฝรั่งเศสในสยามทั้งหมดจะ
ร่วมกันก่อจลาจลและยึดอ�านาจ เป็นเหตุให้ถูก
ประหาร ริบทรัพย์สมบัติจนหมดสิ้น

มารี กีมาร์ พร้อมบุตรชายสองคน ยอร์ ฟอล
คอน และ ฮวน ฟอลคอน พร้อมญาติพี่น้อง ตลอด
จนผู ้คนทุกคนภายในบ้าน (ขณะนั้นพ�านักอยู ่ที่
ลพบรุ)ี ถกูจบัและถกูโบย ให้บอกทีซ่่อนทรพัย์สมบตัิ 
ทกุคนถกูลดฐานะลงเป็นทาส น�าไปคุมขงัในคอกม้า 
และในที่สุดถูกควบคุมตัวกลับมากรุงศรีอยุธยา 
(เป็นสมัยของพระเพทราชา)

เมื่อมาถึงยังกรุงศรีอยุธยา ถูกส่งตัวไปเป็น
ทาสรับใช้ในพระราชวัง ออกหลวงสรศักด์ิ ต้องการ
จะได้ไปเป็นภรรยาน้อย แต่นางไม่ยินยอม จึงถูก
กลั่นแกล้งและหาเหตุท�าร้ายรังแกอยู่เสมอ จนใน
ที่สุด มารี กีมาร์ พร้อมบุตรชายทั้งสอง ลักลอบหลบ
หนีออกจากกรุงศรีอยุธยา ลงมาที่ป้อมวิชัยประสิทธิ 
ป้อมทหารฝรั่งเศสที่บางกอกตามหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ขณะนั้นกองทหารฝร่ังเศสอยู่ภายใต้
บังคับบัญชาของนายพล เดฟาช์จ( DESFARGES) 
นางขอร้องวงิวอนขอให้ช่วยส่งนางและบตุรไปฝรัง่เศส 
แต่นายพลเดฟาช์จ ไม่กล้าทีจ่ะกระท�าเช่นนัน้ เพราะ
หากความล่วงรู้ไปถึงพระเพทราชา หรือออกหลวง 
สรศักด์ิ ซึง่มคีวามไม่ค่อยจะพออกพอใจชาวฝรัง่เศส
มากนัก อาจจะเป็นปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้
แก่ทหารฝรั่งเศสได้ จึงแอบส่งนางและบุตรให้เจ้า
พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ซึ่งเมตตารับไว้ 

อย่างไรก็ตาม มารี กีมาร์ ถูกคุมขังจองจ�าอยู่
เป็นเวลากว่า ๒ ปี จงึได้รับการปลดปล่อยและได้รบั
อนุญาตให้ไปพ�านักอยู่ในหมู่บ้านชาวโปรตุเกส แต่
ยงัต้องท�าอาหารประเภท “เครือ่งกวน” ต่าง ๆ เข้าไป
ในวังตามก�าหนด
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การถูกลดฐานะลงไปเป็นทาส ในสมัยนั้นไม่
ถือว่าต�่าช้า ไม่มีการดูถูกดูหมิ่นดังเช่นในสมัยต่อ ๆ 
มาแต่อย่างใด ชีวิตของคนเรามิได้ตกต�่าทุกข์ยาก
เสมอไป ชีวิตของท่านท้าวทองกีบม้ากลับฟื้นคืนดี
ได้อีกครั้ง ก็ด้วยฝีมือในการปรุงอาหารคาวหวาน
สารพันของเธอ ได้เข้าไปรับราชการในพระราชวังใน
ต�าแหน่งหัวหน้าห้องเครื่องต้น ดูแลเคร่ืองเงินเคร่ือง
ทองของหลวง เป็นหัวหน้าเกบ็พระภาฉลองพระองค์ 
และเก็บผลไม้ของเสวย มีผู้คนอยู่ในก�ากับดูแลถึง
สองพันคน

ช่วงเวลาท่ีรับราชการประจ�าห้องเครื่องต้นนี้
เอง ท่านได้สัง่สอนการท�าขนมหวานจ�าพวก ทองหยิบ 
ทองหยอด ฝอยทอง ทองพลุ ทองโปร่ง ขนมผิง ฯลฯ 
ให้แก่ผู้ที่ท�างานอยู่ด้วย และได้กระจายเผยแพร่ไป
ในหมู่คนไทยมาจนถึงปัจจุบัน ท่านจัดว่าเป็นผู้ที่
มีอายุยืนยาวมากคนหน่ึง เพราะมีชีวิตอยู่ถึง ๔ 
รัชกาล ได้แก่ รัชกาลของสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช รัชกาลสมเด็จพระเพทราชา รัชกาลสมเด็จ
พระเจ้าเสือ และรัชกาลสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ นับ
เป็นความสขุสงบในปลายชวีติ ซึง่ในตอนต้น ต้องได้
รับเภทภัยอันเกิดจากการกระท�าของสามี ที่เธอมิได้
มีส่วนร่วมหรือรับรู้ด้วย

มีเอกสารของชาวต่างประเทศที่มาค้าขายใน
กรงุศรอียุธยา ระบวุ่า มาร ีกมีาร์ กราบบงัคมทลูฟ้อง
บริษัทการค้าของฝรั่งเศส เพื่อขอรับหุ้นที่ เจ้าพระยา
วิชาเยนทร์มีอยู่คืน ท�าให้ฐานะในชีวิตบั้นปลายมี
ความสุข สมบูรณ์ และได้รับความยุติธรรมหลาย
ประการกลับคืนมา จากหลักฐานนี้ระบุว่าในค�าฟ้อง
กราบบังคมทูล นางมีอายุ ๖๖ ปี ดังนั้น มารี กีมาร์ 
น่าจะมีอายุยืนยาวได้กว่า ๗๐ ปี ที่นางได้เกิด 
เติบโต ทนทุกข์ และมีสุขในประเทศไทย

เท่าที่เขียนเล่ามานี้ นักเรียนนายร้อย อ่าน
แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง นักเรียนโตแล้วนะ 
ต้องหัดคิด หัดพิจารณาเรื่องราวต่าง ๆ ต้องท�า    
บ่อย ๆ อายุมากขึ้นต้องคิดให้ละเอียดรอบคอบ  
มากขึน้ด้วย เท่าทีเ่ขยีนมาให้อ่านให้ศกึษานี ้พอสรปุ
ได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นยุคใด สมัยใด มนุษย์ทุกคน ทุก
ตัวตน ล้วนต้องมีความทุกข์ มีปัญหา ปัญหาเกิด
จากทั้งการกระท�าของตนเอง และเกิดจากการกระ
ท�าของผูอ้ืน่ บางปัญหาสามารถแก้ไขได้ บางปัญหา
เราต้องยอมแพ้มัน เราไม่สามารถแก้ได้ ต้องท�าใจ
ยอมรับ เมื่อเรารู้ว่าชีวิตต้องเป็นเช่นนี้ เราต้องสร้าง
ความเข้าใจ  ต้องสร้างความพร้อมให้แก่ชวีติของเรา
ในทุก ๆ ด้าน เท่าที่เราจะท�าได้ อย่าละเลย เพิกเฉย 
คอยแต่จะให้ผู้อ่ืนมาช่วยเหลือ วันหนึ่งล้มลงไป วัน
ข้างหน้าจะต้องลุกขึ้น อย่าลืมทบทวนตัวเองบ่อย ๆ 
ว่า วันนี้ที่เราเป็นอย่างนี้ เพราะเราท�าอะไรมาบ้าง 
เคยเขียนบอกนานแล้วว่า ความเป็นอยู่ทุกวันนี้เป็น
ผลจากความเป็นมาในอดีต ความเป็นอยู่ ณ วันนี้ 
หากไม่ท�าให้ดี ความเป็นไปในอนาคตมันจะเป็น
อย่างไร คาดเดาได้ทันที อย่าลืมว่า ความเป็นมา 
สร้างเป็นอยู่ และความเป็นอยู่ สร้างความเป็นไป 

ชีวิตรับราชการ หรืออาชีพอ่ืน ๆ ล้วนย่อมมี
ปัญหา ถูกเบียดเบียน กลั่นแกล้ง ข่มเหง รังแก และ
ก็มีการอุปถัมภ์ ช่วยเหลือ คละเคล้าปะปนไปเสมอ 
ศัตรูที่ร้ายที่สุด มิใช่อื่นไกล ตัวเราเอง จะเป็นคนที่
ท�าความพินาศย่อยยับให้กับชีวิตของเราและ
ครอบครัว และก็ตัวเรานี่แหละ ที่จะท�าความสุข
ความเจริญให้แก่เราได้

ทุกชีวิตล้วนเป็นไป ตามการกระท�าของตน 
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การแข่งขันทักษะทางทหาร Sandhurst 
Competition ท่ี รร.นายร้อยเวสต์พอยต์ เริ่มต้น   
คร้ังแรกในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ (ค.ศ. ๑๙๖๗) เป็นการ
แข่งขันระหว่างทีม รร.นายร้อยเวสต์พอยต์ (สหรัฐ 
อเมริกา) และทีม รร.นายร้อยทหารบกแซนด์เฮิสต์ 
(สหราชอาณาจักร) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนา
ทักษะทางทหาร ความอดทนทั้งทางด้านร่างกาย 
และ จิตใจ  และภาวะผู้น�าของ นนร. ทั้ง ๒ สถาบัน 
โดยมีรางวัลคือกระบี่แซนด์เฮิสต์จาก รร.นายร้อย
ทหารบกแซนด์เฮิสต์ การแข่งขันนี้จึงมีชื่อว่า Sand-

เสนาศึกษา

hurst Competition เพื่อเป็นเกียรติแก่ รร.นายร้อย
ทหารบกแซนด์เฮิสต์ ที่เป็นผู้ริเริ่ม ต่อมาจึงได้มีการ
เชิญสถาบันทางทหารอ่ืนในสหรัฐอเมริกาและ
บรรดามิตรประเทศที่มีความสนใจมาเข้าร่วมการ
แข่งขัน

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พล.อ.ชาญชัย ยศสุนทร  
ผูท้รงคณุวฒุพิเิศษกองทพับก ในขณะด�ารงต�าแหน่ง 
ผบ.รร.จปร. ในอัตราชั้นยศ พล.ท. และคณะ ได้เดิน
ทางไปเยือน รร.นายร้อยเวสต์พอยต์ และแสดง
ความสนใจที่จะเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางทหาร 

ทีมนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

เข้าแข่งขันทักษะทางทหาร  
“Sandhurst Competition”

นนร.ปาณัสม์  วรสานนท์
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Sandhurst Competition แต่ก่อนที่จะเข้าร่วมการ
แข่งขันได้จะต้องร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ก่อน ๑ ปี 
จึงจะสามารถส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในปีถัดไปได้ 
รร.จปร.จึงได้ส่งนายทหารสัญญาบัตร ๒ ท่านคือ 
พ.อ.ณัฐพร นุตยะสกุล อาจารย์สกศ.รร.จปร. และ 
ร.อ.วทิวสั สงิห์นนัท์ ผบ.มว.กรม นนร.รอ.รร.จปร. ไป
สังเกตการณ์ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อศึกษาแนวทาง
ในการวางแผนและการฝึกในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เตรยีม
ส่งทีมเข้าแข่งขันในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

การแข่งขัน  ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้มีผู้เข้าร่วม
การแข ่งขันด ้วยกันทั้ งหมด ๖๒ ทีม ทีมจาก
สหรฐัอเมรกิา ๕๐ ทมี ได้แก่ รร.นายร้อยเวสต์พอยต์ 
๓๙ ทีม ROTC ๘ ทีม รร.นายเรือสหรัฐฯ ๑ ทีม 
รร.นายเรืออากาศสหรัฐฯ ๑ ทีม รร.ยามชายฝั่ง
สหรัฐฯ ๑ ทีม  มิตรประเทศ ๑๒ ทีม ได้แก่ รร.นาย
ร้อยทหารบกแซนด์เฮิสต์ ๒ ทีม รร.นายร้อยแคน   
นาดา ๑ ทีม รร.นายร้อยออสเตรเลีย ๑ ทีม รร.นาย
ร้อยชิลี ๑ ทีม รร.นายร้อยญี่ปุ่น ๑ ทีม รร.นายร้อย
เกาหลี ๑ ทีม รร.นายร้อยแลตเวีย ๑ ทีม รร.นาย
ร้อยเยอรมนี ๑ ทีม รร.นายร้อยโคลัมเบีย ๑ ทีม 
รร.นายร้อยเม็กซิโก ๑ ทีม และ รร.นายร้อย จปร.   
๑ ทีม

การแข่งขันในปีนี้มีด้วยกัน ๑๓ สถานี โดย
แบ่งเป็นสถานีกลางวัน ๑๐ สถานี ได้แก่ ๑. การ
ทดสอบความแข็งแกร่งของร่างกาย ๒. การปฐม 
พยาบาลและการรายงานส่งตวัผูบ้าดเจบ็ ๓. การยงิ
ปืนพก M9 ๔. การยิงปืนเล็กสั้น M4 ๕. การขว้าง
ระเบิดทางยุทธวธิ ี๖. การข้ามเครือ่งกดีขวาง ๗. การ
พายเรือข้ามล�าน�้า ๘. การเคลื่อนท่ีผ่านพื้นท่ีเคมี 
ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ ๙. การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ 
ทางยุทธวิธี และ ๑๐. การลากยานพานะ สถานี
กลางคนื ๓ สถาน ี ได้แก่ ๑. การลาดตระเวนหาข่าว 
๒. การปฏิบัติต่อข้าศึกตามกฎเชลยสงคราม และ 
๓. การร้องขอการยิงปืนใหญ่ 

ผู้เข้าแข่งขันใน ๑ ทีมมี ๑๑ นาย เป็น นนร. 

๙ นาย และหญิง ๒ นาย โดยในการแข่งขันจะมี ๙ 
นายที่ได้แข่งจริงเป็น นนร.ชาย ๘ นายและ นนร.
หญิง ๑ นาย ตัวส�ารองชายและหญิงอย่างละ ๑ 
นาย ส�าหรับประเทศใดที่ไม่มี นนร.หญิง ทาง 
รร.นายร้อยเวสต์พอยต์ จะจัดหาให้ แต่ด้วยข้อ
ขัดข้องบางประการ ในปีนี้ประเทศไทยจึงต้องหา
ทหารผู้หญิงมาเข้าร่วมการแข่งขันเองโดยไม่จ�าเป็น
จะต้องเป็น นนร. ขอเพียงสังกัดกองทัพบก การคิด
คะแนนของตัวส�ารอง ในวันแรกตัวส�ารองจะไม่มี
ความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติแต่ละสถานีเลย แต่จะ
มายิงปืนในภายหลัง ส่วนในวันที่ ๒ ตัวส�ารองจะ
ร่วมเดินทางไปกับทีมด้วยแต่เมื่อถึงแต่ละสถานี ให้
ผูบ้งัคบัหมูต่ดัสนิใจว่าจะให้ใครพกั ๒ นาย เป็นชาย
หนึ่งนาย และหญิงหนึ่งนาย  โดยผู้ที่ถูกแยกออกมา
จะต้องสวมเสื้อเรืองแสงสีแดงเพื่อแยกกับเพื่อนใน
กลุ่ม  ระยะทางวันแรก ๑๒.๕ ไมล์ วันที่สอง ๑๐.๗ 
ไมล์ รวมทั้งสิ้น ๒๓.๒ ไมล์ เป็นการเคลื่อนที่
ประกอบเครื่องสนามรวมน�้าหนักทั้งภายในเป้และที่
สวมใส่ขั้นต�่า ๕๓ ปอนด์ เคลื่อนที่ระดับหมู่ด้วย
แผนที่เข็มทิศประกอบการพิจารณาภูมิประเทศโดย
ห้ามใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์สื่อสาร   
มข้ีอห้ามทีห่ากฝ่าฝืนจะท�าให้ต้องพ้นสภาพจากการ
แข่งขันท่ีส�าคัญคือ ๑. จัดองค์ประกอบทีมผิด ๒.  
ท�าของหาย ๓. ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคล
ภายนอก ๔. กฎความปลอดภัย 

ส�าหรับการคัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมทีมของ 
นนร. นัน้ ในช่วงแรก ผูบ้งัคบับญัชาต้องการให้ นนร.
ชั้นปีที่๔ (ในขณะนั้น) เข้าร่วมการแข่งขัน แต่ เนื่อง
ด้วย นนร.ชั้นปีที่ ๔ และ นนร.ชั้นปีที่ ๓ ต้องฝึก
หลักสูตรจู่โจม และส่งทางอากาศจึงเล็งเห็นว่าชั้นปี
ที่เหมาะสมที่สุดควรจะเป็น นนร.ชั้นปีที่ ๒ จึงได้
ด�าเนินการคัดเลือก นนร.ชั้นปีที่ ๒ ตามความสมัคร
ใจ ซึ่งมีผู้สมัครใจจ�านวน  ๒๗ นาย เข้าร่วมการ 
เตรียมร่างกายเบ้ืองต้นกับ หน.นนร. โดยจะใช้เวลา
ในช่วงเย็นประมาณ ๑๖๐๐ จนถึง ๑๘๐๐ ของทุก
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วัน และเมื่อด�าเนินการเตรียมร่างกายไประยะหนึ่ง
แล้วจึงมีการทดสอบร่างกายด้วยการทดสอบทั่วไป
ของ นนร. ซึ่งมี ๕ ท่า คือ ดึงข้อ ดันพื้น ลุกนั่ง วิ่ง
และว่ายน�้า ต่อมาเป็นการทดสอบการยิงปืน โดยใช้
ปืนของทางโรงเรียนเป็นปืน M16 A1 ยิงเก็บคะแนน
โดยยิงเป้าหุ่นย่อส่วน ๑๐ เป้า เป้าละ ๒ นัด รวม
เป็น ๒๐ คะแนน  ๒ ท่า คือ ท่านอนยิงและนั่งยิง 
จากนั้นเป็นการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยกองวิชา
อักษรศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบ และสุดท้ายเป็นการ
ตรวจร่างกายโดย รพ.รร.จปร. จนคัดเหลือเพียง ๑๐  
นาย  คือ ๑. นนร.ปาณัสม์ วรสานนท์ ๒. นนร.      
วรวรรณ ตูบ้ดุดา ๓. นนร.อดศิร อ่อนหวาน ๔. นนร.
ฐิติกานต์ ประทุมสุวรรณ ๕. นนร.สรรเพชญ เพชร
อุดมสมบูรณ์  ๖. นนร.โกญจนาท จันทนชาติ  ๗. 
นนร.พงศกร บุญส่ง ๘. นนร.ศราวุธ แม้นพรม ๙. 
นนร.ธัชพล สามเพชรเจริญ ๑๐. นนร.อัครเดช 
บุญส่ง  และส่งไปท�าการฝึกท่ีกองพันจู่โจมท�าการ
ฝึกห้วงแรกตั้งแต่  ๑๒  มกราคม ไปจนถึง ๑๖ 
กมุภาพนัธ์ และท�าการตดัออกอีก ๑ นาย โดยจะคัด
จากผลการฝ ึกในแต่ละทักษะ แต่เนื่องจากมี
อบุตัเิหตจุากการฝึกยงิปืน ของ นนร.อคัรเดช บุญส่ง 
ท�าให้เกิดอาการเย่ือแก้วหูอักเสบเฉียบพลัน ต้อง
ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลอานันทมหิดล และไม่
สามารถท�าการฝึกต่อได้ จึงเหลือแค่ ๙ นาย และ
ท�าการฝึกต่อไปจนถึงเดินทางไปแข่งขัน

ในส่วนของทหารหญิงนั้นตามที่แจ้งไปในขั้น
ต้นว่าส�าหรับประเทศใดท่ีไม่มี นนร.หญิง ทาง 
รร.นายร้อยเวสต์พอยต์ จะจัดหาให้ แต่ด้วยข้อ
ขัดข้องบางประการ ในปีน้ีประเทศไทยจึงต้องหาผู้
หญิงมาเข้าร่วมการแข่งขันเองโดยไม่จ�าเป็นจะต้อง
เป็น นนร.หญิง ขอเพียงสังกัดกองทัพบก แต่กว่า
ทางเราจะทราบว่าไม่สามารถร้องขอ นนร.หญิงจาก
สหรัฐอเมริกาได้ก็เหลือเวลาอีกไม่ถึง ๒ เดือน ตอน
แรกมีการเรียกตัวนักยิงปืน  ๒ นาย คือ ส.ท.หญิง 
ขวัญตา เซ่งเลื่อนลอย และ ส.อ.หญิง คนิษฐา ทอง

ยอด มาฝึกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโดยที่ทั้ง  ๒ นาย 
ไม่สมัครใจมาต้ังแต่แรก เมื่อการฝึกผ่านไประยะ
หนึ่งจึงมีการพิจารณาว่าควรให้มีการคัดเลือกอย่าง
ถูกต้องตามกระบวนการเพื่อคัดคนที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่สุด เพราะนี่คือการแข่งขันที่เป็นชื่อเสียง
ของประเทศ เปิดรับสมัครทหารหญิงขึ้นโดยผู้ที่เข้า
รับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้  ๑. ยังไม่
แต่งงาน  ๒. มีสภาพร่างกายที่ดีเยี่ยม  ๓. ไม่ย่อท้อ
ต่อภารกิจที่จะพบเจอหรือละทิ้งหน้าที่  ๔. ให้ความ
ร่วมมือในการคัดเลือก

ทหารหญิง ๒ นาย ที่ผ่านการคัดเลือก คือ  
ร.อ.หญิง เยาวภา พนังจ�ารัส และ ส.ท.หญิง 
ขวัญตา เซ่งเลื่อนลอย เมื่อคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อย
พวกเราก็ได้ท�าความเข้าใจกับทหารหญิงทั้ง ๒ นาย 
ถึงสถานการณ์และความยากล�าบากที่ต้องพบเจอ 
ภายใต้เวลาการฝึกที่จ�ากัด และทั้งสองนายก็อดทน
จนผ่านการฝึกต่าง ๆ ส�าหรับการแข่งขันที่กองพัน
จู่โจมได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ

หลงัจากทีไ่ด้ตวัแทน นนร. ๙ นาย และทหาร
หญิง ๒ นาย เพื่อส่งทีมไปแข่งขันทักษะทางทหารที่
โรงเรียนนายร้อยเวสต์พอยต์ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ในต้นเดือนมกราคมพุทธศักราช ๒๕๖๐ ก็ได้ส่ง 
นนร.ทั้ง ๙ นายและทหารหญิง ๒ นาย ไปท�าการ
ฝึกที่กองพันจู่โจม  กรมรบพิเศษที่ ๓ กองพลรบ
พิเศษที่ ๑ จังหวัดลพบุรีและท�าการฝึกเป็นระยะ
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เวลา ๘ สัปดาห์ โดยมีการเสริมความแข็งแรงของ
สมรรถภาพร่างกาย และมีการฝึกกิจเฉพาะต่าง ๆ  
โดยกิจเฉพาะที่ท�าการฝึกนั้นมีหลายกิจเฉพาะ เช่น 
การกะระยะและการตรวจการณ์ แผนที่เข็มทิศ การ
ปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู ้บาดเจ็บใน
สนามรบ (TCCC) การเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่ นชค. การ
ใช้อาวุธและการยิงปืนด้วยกระสุนจริง การเคล่ือน
ย้ายพาหนะ ระเบียบการน�าหน่วย/ภาวะผู้น�า การ
ข้ามล�าน�า้/การปฏบิตักิารทางน�า้ การท�างานเป็นทมี/
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ลูกระเบิดขว้าง/สนาม
ทุ่นระเบิด ยุทธวิธีขั้นพื้นฐานและบุคคลท�าการรบ 
เทคนิคการเคลื่อนท่ี และการฝึกภาคสนาม โดย
ทักษะและวิชาการทางทหารท่ีกองพันจู ่โจมได้
ท�าการฝึกให้กับ นนร.และทหารหญิงไปแข่งขันใน
ครั้งนี้ได้รับการฝึกจากครูฝึกที่มีประสบการณ์ในการ
ท�างานจริงและเน้ือหาท่ีท�าการฝึกนั้นก็ได้อ้างอิงมา
จากคู่มือราชการสนามของสหรัฐอเมริกา 

การที่ได้รับการฝึกจากกองพันจู่โจมโดยครู
ฝึกที่มากประสบการณ์เป็นเวลากว่า ๘ สัปดาห์ 
ท�าให้พวกเรามีสมรรถภาพร่างกายที่ดีขึ้น และพวก
เราได้ฝึกหลายกิจเฉพาะ โดยเป็นกิจเฉพาะที่จ�าเป็น
ต่อการแข่งขันทางทหารในครั้งนี้ ซึ่งท�าให้พวกเรามี
ความรู้ ความม่ันใจ และความถูกต้องในกิจเฉพาะ
ต่าง ๆ มากขึ้น มีทักษะที่ดีและถูกต้อง สิ่งที่พวกเรา
ได้รับจากการฝึกกับกองพันจู่โจมในครั้งนี้ไม่ว่าจะ
เป็นความรู ้ ทักษะทางทหาร และประสบการณ์      
ที่พวกเราสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตการเป็น 
นนร.และการรับราชการทหารในอนาคต อีกท้ังยัง
สามารถน�าไปสอนรุ่นน้องให้มีพื้นฐานต่อไปใน
อนาคต ส�าหรับความรู้ ร่างกายที่แข็งแรง และ    
ประสบการณ์ท่ีได้ ต้องขอขอบคณุกองพนัจูโ่จมและ
ครูฝึกทุก ๆ คนท่ีให้การสนับสนุน ให้ความรู้และ
ประสบการณ์กับพวกเราเป็นอย่างดี 

ในที่สุดก็ถึ งวันที่ จะต ้องเดินทางไปยัง
โรงเรียนนายร้อยเวสต์พอยต์ ต้องยอมรับว่าความ

ต่ืนเต้นมีผลต่อความพร้อมของทีมในการแข่งขัน 
พวกเราทุกคนต่างก็สัมผัสได้ถึงแรงกดดัน ที่ต้อง
แบกรบัภาระหน้าทีแ่ละชือ่เสยีงของประเทศไทย แต่
อย่างไรก็ตาม ในใจของพวกเราทุกคนต่างก็คิดอยู่
เสมอว่า เราต้องท�าได้และจะต้องท�าให้ดีที่สุด

สิ่งแรกที่เราจะต้องพบเจอก็คือ เรื่องของ
สภาพเวลาที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง พวกเราต้อง
วางแผนการพักผ่อนให้เหมาะสมกับเวลาในท้องถิ่น 
เพราะว่าอาการ Jetlag มีผลโดยตรงต่อสภาพ
ร่างกายของทุกคนในทีม จึงจ�าเป็นที่จะต้องนอนพัก
ผ่อนในขณะที่ขึ้นเครื่องให้ได้นานที่สุด เพื่อให้
ร่างกายตื่นตัวในเวลากลางวันในพื้นที่ที่พวกเราจะ
ไปท�าการแข่งขัน ซ่ึงเป็นเวลาที่จะเดินทางไปถึงโดย
ประมาณ และเพือ่ให้ร่างกายท�าการปรบัสภาพ ปรบั
การท�างานของระบบต่าง ๆ ให้ได้รวดเร็วที่สุด

สิง่ตอ่มาทีจ่ะต้องพบเจอในทนัททีีพ่วกเราถงึ
สหรัฐอเมริกา ก็คือสภาพอากาศที่แตกต่างกับ
ประเทศไทยอย่างสิ้นเชิง  พวกเราถูกฝึกในสภาพ
อากาศที่ร้อนจัดในประเทศไทย  แต่พวกเราต้องไป
ท�าการแข่งขันในอีกฝั่งของโลกซึ่งมีสภาพอากาศที่
เย็นจัด และไม่เคยชินต่อร่างกายของพวกเรา ดังนั้น
การเตรียมตัวในเรื่องของการป้องกันร่างกายจาก
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สภาพอากาศที่หนาวเหน็บก็คือ การเตรียมเครื่อง
แต่งกายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อกันหนาว ถุงมือกัน
หนาว ถุงเท้ากันหนาว ท่ีเพียงพอเพื่อท่ีจะต่อสู้กับ
สภาพอากาศที่เลวร้ายในการแข่งขัน ในระหว่างที่
พวกเราใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียน ได้รับประสบการณ์
ตรงคือพวกเรารู้ว่าอากาศหนาว ส่งผลท�าให้มือและ
เท้ามีอาการชา จนบางครั้งท�าให้ไม่สามารถรับรู ้
ความรู้สึกในการสัมผัสสิ่งต่าง ๆ ได้ การหยิบจับ
สิ่งของท�าได้ยากมากขึ้น มีผลต่อศักยภาพในการ
เคลื่อนที่และการปฏิบัติภารกิจโดยตรง

ในด้านโภชนาการก็มีความส�าคัญไม่น้อยไป
กว่าปัจจัยอื่น พวกเราได้รับประทานอาหารที่ไม่คุ้น
เคย และต้องเตรียมการส�าหรับการรับประทาน  
MREs หรืออาหารพร้อมรับประทานในระหว่าง
ทีท่�าการแข่งขนั ดงันัน้การปรบัตวัของร่างกายให้เข้า
กับอาหารของที่โรงเรียนนี้จึงมีความส�าคัญ อาหาร
ในโรงเลี้ยงจะถูกจัดในรูปแบบของบุฟเฟต์ให้พวก
เราได้เลือกรับประทานได้ตามความต้องการ มีทุก

อย่างครบตามหลักโภชนาการ แต่เหนือสิ่งอ่ืนใดก็
ขึ้นอยู่กับตัวของพวกเราเองว่าจะเลือกรับประทาน
อาหารแบบใด ดังนั้นพวกเราต้องมีวินัยในการรับ
ประทานอาหาร ให้ตนเองได้รับสารอาหารอย่าง
เพียงพอตามหลักโภชนาการ และไม่ส ่งผลต่อ
สขุภาพในเรือ่งของอาการท้องเสยีจากความผดิปกติ
ของอาหารที่เคยรับประทาน เพราะถ้าหากเกิด
อาการท้องเสียระหว่างการแข่งขัน จะส่งผลการ
แข่งขนัเสยีในการปฏบิตัภิารกจิของทมีอย่างแน่นอน

 การปรับตัวต่อสภาพของเครื่องช่วยฝึก   
ต่าง ๆ ที่ไม่ได้ออกแบบมาส�าหรับโครงสร้างสรีระ
ของคนไทย เช่น ระยะห่างของเครื่องช่วยฝึกมีความ
กว้างมากกว่าปกติส�าหรับคนไทย น�้าหนักของ
สิ่งของที่ต้องน�าพาไปด้วยในระหว่างการแข่งขันซึ่ง
เมือ่เทยีบกบัคนไทยแล้วถอืว่าเป็นน�้าหนกัทีค่่อนข้าง
หนักโดยเฉพาะกับสุภาพสตรี จะต้องมีการท�าให้
ร่างกายชินกับสิ่งเหล่านี้และจะต้องมีการวางแผน
รับมือกับปัญหาเหล่านี้ในการแข่งขัน รวมถึง
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ยุทโธปกรณ์ที่เบิกยืมจากโรงเรียนนายร้อยเวสต์
พอยต์มีสภาพที่แตกต่างจากของไทย ดังนั้นจึงจะ
ต้องมีการซ้อมใช้งานให้เกิดความคล่องตัว และคุ้น
เคยให้มากที่สุดก่อนการแข่งขันจริง เนื่องจากบาง
สิ่งบางอย่างก็ไม่สามารถหาฝึกได้ในประเทศไทย 
เนื่องด้วยสภาพปัจจัยต่าง ๆ ที่ไม่เอื้ออ�านวย

ภูมิประเทศของโรงเรียนนายร้อยเวสต์พอยต์
ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีภูเขา มีความสูงชัน มีสภาพ
ธรรมชาติที่ค่อนข้างจะแปลกแตกต่างไปจากเมือง
ไทย เนื่องจากส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเนินสูงสลับกัน
ไปเรื่อย ๆ รวมทั้งสภาพดินที่เป็นโคลนเนื่องจาก
สภาวะฝนตก และภูมิประเทศที่ต้องผ่านหนองน�้า
และล�าธารซึ่งเป็นทางบังคับ ท�าให้เกิดความยาก
ล�าบากในการเคลือ่นท่ี ต่างกบัท่ีฝึกมาจากเมอืงไทย
ซึ่งเป็นพื้นที่ร้อน ดินค่อนข้างแห้งและแข็งและไม่
ค่อยเดินผ่านสภาพพื้นที่ที่เปียกชื้น อีกทั้งการเดินใน
สภาพพื้นที่ที่ เป ียกชื้นจะท�าให้เกิดความชื้นใน
รองเท้าซ่ึงอาจก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บระหว่างการ
แข่งขันได้

การประยุกต์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกจาก
กองพันจู่โจมให้เข้ากับการแข่งขัน เป็นสิ่งส�าคัญ
ที่สุด ซึ่งสิ่งที่เราได้เรียนรู้มานั้น มีรายละเอียดและ
เนื้อหาที่เยอะกว่าที่จะใช้ในการแข่งขัน เมื่อพวกเรา
มองให้เป็นการแข่งขัน  พวกเราจ�าเป็นที่จะต้องท�า

คะแนนให้ได้สูงที่สุดเท่าที่จะท�าได้ ซึ่งบางครั้งการที่
ไปจดจ่ออยู่กับรายละเอียดให้มันถูกไปเสียทุกอย่าง
นัน้จะท�าให้เสยีโอกาสในการท�าคะแนนแต่ละสถานี 
เช ่น การเดินตามรูปขบวนการเคลื่อนที่ตาม
ภูมิประเทศ จากสิ่งที่พวกเราได้รับการฝึกฝนจะ
ท�าให้การเคลื่อนที่เป็นไปอย่างเชื่องช้า เมื่อเข้า
สถานการณ์การแข่งขัน ไม่มีกรรมการมาตรวจสอบ
รายละเอียดทุกฝ ีก ้าว เพราะระยะทางในการ
เคลื่อนที่มีระยะทางไกลและยากล�าบาก ต้องการ
ความรวดเร็วในการเดิน กรรมการต้องการเพียงแค่
ผูเ้ข้าแข่งขนั สามารถเดนิเข้าสถานไีด้อย่างตรงเวลา
และสามารถปฏบิตัภิารกจิต่อได้ เพราะฉะนัน้จงึต้อง
รู้จักปรับตัวให้เข้ากับการแข่งขันเพื่อให้ได้คะแนน
จากแต่ละสถานีให้ได้มากที่สุด

การเตรียมตัวที่ดีย่อมส่งผลต่อโอกาสในการ
ชนะที่มากขึ้น พวกเรามีการเตรียมตัวที่ค่อนข้าง
ดีแล้วทั้งทางด้านความรู้ ความเข้าใจในกิจเฉพาะ
ต่าง ๆ  และทางด้านสมรรถภาพร่างกาย แต่อย่างไร
ก็ดี เนื่องด้วยสภาพปัจจัยหลาย ๆ อย่างที่แตกต่าง
กันอย่างสิ้นเชิงของการแข่งขันกับการฝึกซ้อม การ
ได้มีเวลาเตรียมการขั้นสุดท้ายที่สถานที่ท�าการ
แข่งขันจริง ก็ย่อมจะเพิ่มโอกาสในการคว้าชัยชนะ
ในการแข่งขั้นครั้งนี้ได้
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หลังจากผ ่านการปรับสภาพที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในช่วงวันท่ี ๒ -๖ เมษายน ๒๕๖๐ 
การแข่งขันก็ได้เริ่มต้นขึ้น โดยทีมของพวกเราก็ได้
เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีในทุก ๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของการวางแผนเส้นทางการเดิน การเตรียม
สัมภาระ การทบทวนและซักซ้อมการปฏิบัติใน
แต่ละสถานีให้ครอบคลุม ให้พร้อมส�าหรับการ
แข่งขันครั้งนี้ 

การแข่งขันวันแรกเริ่มต้นจากการตรวจของ
ทีใ่ช้ในการแข่งขนัในเวลา ๑๑.๓๐ น. ก่อนเริม่ปล่อย
ตัว ณ จุดปล่อยตัวบริเวณสนามหน้าหอประชุม
วอชิงตัน ในเวลา ๑๒.๑๐ น. หลังจากการแข่งขันได้
เร่ิมต้นขึ้นการเดินทางจากจุดปล่อยตัวไปยังสถานี
ทดสอบที่  ๑ ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร 
เป็นการทดสอบทางด้านสมรรถภาพร่างกายและ
การจดจ�าสิ่งการเรียงสิ่งของคือ ถังน�้า ๒๐ ลิตร ๘ 
ถัง กล่อง MRE ๔ กล่อง ซึ่งมีการวางในลักษณะ 
ต่าง ๆ หลงัจากนัน้ให้น�าสิง่ของทัง้หมดไปขึน้รถยนต์
ฮมัวีท่ีจ่อดอยูแ่ล้วให้เขน็เดนิหน้า ๕๐ เมตร และเขน็
ถอยหลังกลับไปที่เดิมโดยมีคนบังคับรถ ๑ คน จาก
นัน้ให้น�าสิง่ของท้ังหมดลงแล้วน�ามาเรียงไว้แบบเดิม 
ต่อมาเป็นการเคลื่อนที่ทางยุทธวิธีโดยใช้การคลาน
ต�่าลอดใต้เชือกระยะทางประมาณ ๒๐ เมตร ไปที
ละบคุคล จบสถานีท่ี ๑ เคลือ่นท่ีไปยงัสถานทีี ่๒ ต่อ 
ระยะทางประมาณ ๔ กิโลเมตร

เป็นสถานกีารปฐมพยาบาลและการรายงาน
ส่งตวัผูบ้าดเจบ็ (TCCC AND 9-Linemedivac) เมือ่

ถงึสถานทีดสอบ ผูเ้ข้าแข่งขนัจะได้รบัค�าสัง่จากนาย
ทหารประจ�าสถาน ีว่ามผีูบ้าดเจบ็สมมติุ คือนกัเรยีน
นายร้อยเวสต์พอยต์ จ�านวน ๒ นาย โดยให้ผู้เข้า
แข่งขนัท�าการปฐมพยาบาลทัง้ ๒ นาย และรายงาน
ส่งตัวผูบ้าดเจบ็ให้ถกูต้องทีเ่หลอืท�าการระวงัป้องกัน 
๓๖๐ องศา โดยจะมีนายทหารประจ�าสถานีเป็นผู้
ตรวจและให้คะแนน เมื่อปฏิบัติเสร็จจึงเคลื่อนที่ไป
ยังสถานีที่ ๓ ต่อไป ระยะทางประมาณ ๔ กิโลเมตร 
เป็นสถานีการยิงปืนพก  M9 เมื่อถึงสถานีจะได้
รบัค�าสัง่จากนายทหารประจ�าสถานโีดยกติกาคอื ให้
ผู้เข้าแข่งขัน ๙ คน ยิงเป้าหุ่นคนทราบระยะจ�านวน 
๔ เป้า มีระยะ ๑๐ เมตร ๑๕ เมตร ๒๐ เมตรและ 
๒๕ เมตร มีกระสุนให้คนละ ๕ นัด โดยจะนับ
คะแนนที่เป้าหุ่นคน เพียง ๑๑ นัด ถ้าเกินจะไม่นับ
คะแนนจ�านวนนดัท่ีเกนิ หลงัจากรบัค�าสัง่หวัหน้าทมี
ก็ต้องแบ่งลูกทีมในการยิงเป้าหมายให้ถูกต้อง 
สถานีที่ ๔ ระยะทางถัดไปประมาณ ๒ กิโลเมตร 
เป็นสถานีการยิงปืนเล็กสั้น M4 โดยกิจเฉพาะการ
แข่งขันในสถานีนี้คือ ให้ผู้เข้าแข่งขันยิงเป้าหุ่นคน
ผลุบโผล่ไม่ทราบระยะโดยจะได้รับกระสุนพียง  ๘ 
คน คนละ ๔ นัด ยกเว้นหัวหน้าทีมที่ไม่ได้รับกระสุน
เพราะรับหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติของทั้งทีม การยิง
มีทั้งหมด ๔ ช่องยิง ช่องยิงละ ๘ เป้า ใน ๑ ช่องยิง
มีคนอยู่ได้ ๒ คน นั่นหมายความว่าหากเราต้องการ
ได้รางวัลยิงปืนนั่นหมายถึงเราต้องยิงพลาดให้น้อย
ที่สุดเท่าที่จะท�าได้ ต่อไปสถานีที่ ๕ เป็นสถานีการ
ขว้างระเบิด เดินทางต่ออีกประมาณ ๔ กิโลเมตร
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จากสถานีที่ ๔ สถานีนี้และเป็นสถานีสุดท้ายก่อน
เข้าฐานลาดตระเวน การปฏิบตัใินสถานีคอืจะรบัลกู
ระเบิดขว้างมา ๙ ลูก จะให้ใครในทีมขว้างก็ได้แต่
จะต้องขว้างให้ทันเวลาและจะต้องมีการระวัง
ป้องกันรอบตัวด้วย หลังจากเสร็จภารกิจสถานีนี้จึง
เป็นการเข้าฐานลาดตระเวน ระยะทางประมาณ ๗ 
กิโลเมตร เมื่อไปถึงเป็นเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. 
อุณหภูมิก็ลดต�่าลงตามพยากรณ์อากาศท่ีได้ท�าการ
ศึกษามา โดยระหว่างนั้นมีเวลาพักประมาณ ๒ 
ชั่วโมงแล้วจึงเริ่มปฏิบัติภารกิจในเวลากลางคืนต่อ
อีก ๓ สถานี สถานีที่ ๖ เป็นการลาดตระเวนหาข่าว
จากข้าศึกในเวลากลางคืนตามหัวข้อ SALUTE โดย
ใช้ที่ก�าบังซ่อนพรางตามภูมิประเทศ สถานีที่ ๗ 
เป็นการปฐมพยาบาลให้กับก�าลังฝ่ายข้าศึกตามกฎ
เชลยสงคราม และสุดท้ายสถานีที่ ๘ คือการร้องขอ
การยิงปืนใหญ่โดยอาศัยการพิจารณาภูมิประเทศ 
เมื่อจบทั้ง ๓ สถานี จึงเป็นพักผ่อนรอท�าภารกิจต่อ
ในช่วงเช้า เมื่อถึงเวลาออกตัวจึงเริ่มเดินทางต่อไป
ยังสถานีที่ ๙ เป็นสถานีทดสอบก�าลังใจหรือ Ob-
stacle Course เมื่อผ่านสถานีไปต้องท�าการวิ่งต่อ
ไปยังสถานีที่ ๑๐ การพายเรือข้ามล�าน�้า ก่อนการ
พายเราต้องจดจ�าการวางสิ่งของต่าง ๆ บนเรือ
เนื่องจากสิ่งของบนเรือทุกอย่างต้องกลับมาวางอยู่
ในต�าแหน่งเดิมทุกอย่างถึงจะหยุดจับเวลา ซึ่งระยะ
ทางที่พายไปกลับประมาณ ๔๐๐ ม. เพื่อน�าถัง

น�้ามัน ๒ ถังไปวางไว้ที่ฝั่งหนึ่งและน�าอีก ๒ ถังกลับ
มาวางไว้ในต�าแหน่งเดิมเป็นอันจบภารกิจนี้

 ต่อมาทุกนายต้องเปลี่ยนรองเท้าส�ารองที่
เตรียมมาทุกนายซึงเป็นข้อบังคับของสถานีนี้ก่อนที่
จะเดินไปยังสถานีต่อไปซึ่งมีระยะทางห่างออกไป
ประมาณ  ๖ กม. ไปยังสถานีที่ ๑๑ พื้นที่ นชค. เมื่อ
เราเดินไปถึงสถานีเราจะได้ยินค�าว่า “แก๊ส” หลัง
จากสิ้นเสียงพวกเราต้องหยิบหน้ากากออกมาใส่ให้
ทันเวลาภายใน ๗ วินาที จากนั้นจึงแยกคนที่ใส่
ไม่ทันให้เป็นผู้บาดเจ็บ แล้วให้คนที่ใส่ทันท�าการ
เคลื่อนย้ายตามทางไปประมาณ ๕๐๐ เมตร จึง
สามารถวางผู้บาดเจ็บลงได้ จากนั้นก็เคลื่อนที่ไปยัง
สถานต่ีอไปห่างออกไปประมาณ ๒ กม. สถานทีี ่๑๒ 
เป็นการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ โดยมีการสมมุติให้มี
ผู้บาดเจ็บที่ขา ๑ นายให้คนที่เหลือท�าการเคล่ือน
ย้ายสิ่งของและผู้บาดเจ็บไปยังจุดที่ก�าหนดซึ่งห่าง
ออกไป ๗๐๐ เมตรและมีเง่ือนไขคือห้ามให้ผู้บาด
เจ็บลงน�้าหนักตัวที่ขาและเท้า เมื่อถึงจุดที่ก�าหนด
เราก็ออกเดินไปยังสถานีสุดท้ายซึ่งห่างออกไป
ประมาณ ๓ กม. เป็นสถานีเคลื่อนย้ายปืนใหญ่ ลัง
กระสุน กระสอบทรายและถังน�้ามัน ตามเส้นทางที่
ก�าหนดไว้ซึ่งมีระยะทางไปกลับประมาณ ๒๐๐ ม. 
แล้วเคลื่อนย้ายสิ่งของทุกอย่างกลับมาวางไว้ที่เดิม
และตรงตามต�าแหน่งเดิม สุดท้ายจึงวิ่งต่อไปอีก
ระยะ ๓๐๐ ม. เพื่อเข้าเส้นชัยเป็นอับจบการแข่งขัน
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หลังจากจบการแข่งขนัได้ ๒ ชัว่โมงกเ็ป็นการ
ประกาศรางวลั โดยรางวลัในการแข่งขนัมทีัง้สิน้ด้วย
กัน ๙ รางวัล แต่ในท่ีน้ีจะขอกล่าวถึงรางวัลที่เรามี
โอกาสได้ในฐานะมิตรประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน
มีด้วยกัน ๕ รางวัลได้แก่ ๑. Reginald E.Johnson 
Memorial Plaque the sandhurst winner (ทีมที่
ได้คะแนนรวมมากที่สุดจากทุกสถานี) ทีมที่ได้
รางวัลนี้คือ USCC Black ๒. Tom Surdyke Lead-
ership Award (ผบ.หมู่ที่ได้คะแนนความเป็นผู้น�า
สูงสุด) รางวัลเป็นของ CDT.Daniel Gaynor, 
ผบ.หมู ่ของทีม USCC Black ๓. Navigation 
Streamer (รางวัลการเข้าท่ีหมายตามเวลาดีที่สุด) 
รางวัลเป็นของทีม รร.นายร้อยทหารบกแซนด์เฮิสต์ 
ทีม Blue  ๔. Marksmanship Streamer (คะแนน
รวมการยิงปืนดีที่สุด) รางวัลเป็นของ รร.นายร้อย 
จปร. ๕. The Sandhurst Patch Gold 10%/Silver 
20%/Bronze 30% (เป็นรางวัลส�าหรับคะแนนรวม
ท่ีผิดพลาดไม่เกินตามเปอร์เซ็นต์)

ในการแข่งขันคร้ังน้ีทีม รร.นายร้อย จปร. 
เป็นประเทศเดียวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้และเป็นปีแรกที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ถึงแม้
คะแนนรวมในทกุสถานขีองพวกเราอาจจะผดิพลาด
จนเกิน ๓๐% ท�าให้ไม่ได้รางวัล Bronze Patch 
กลับมาแต่ถ้าหากลองดูผลคะแนนแต่ละสถานีที่ไม่
ใช้เรื่องความแข็งแรงของร่างกายมาเก่ียวข้องแล้ว 

พวกเราสามารถที่จะได้อันดับต้น ๆ ของการแข่งขัน
ครั้งนี้ได้สบาย ๆ  เพราะปัจจัยส�าคัญในการแข่งขัน
ครั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเตรียมร่างกายของทั้งผู้ชายและ
ผู้หญิงในทีมให้ดีกว่านี้ ในขณะที่ต่างประเทศใช้
เวลาในการเตรยีมตวักนัเป็นเวลาไม่ต�า่กว่าครึง่ปีแต่
ของพวกเรากลับมีเวลาเพียงแค่ ๓ เดือนเท่านั้น ดัง
นั้นส�าหรับผมแล้วการได้รางวัล Markmanship 
Award ตั้งแต่ปีแรกที่เข้าร่วมการแข่งขันถือเป็นสิ่ง
ที่เกินความคาดหมายแล้ว

จนถึงตรงนี้หลาย ๆ คนอาจสงสัยว่าเพราะ
อะไรพวกเราจึงสามารถคว้ารางวัล Markmanship 
Award กลับมาได้ทั้งที่เป็นปีแรก ใช้รูปแบบการฝึก
แบบไหนจึงประสบความส�าเร็จ ในการคิดคะแนน
ยิงปืนนั้นเป็นการรวมกันของสถานียิงปืนพก M9 
และปืนเล็กสั้น M4 ต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่
ประเทศของเรานั้นมีข้อจ�ากัดทางเทคโนโลยีอยู่มาก 
ในการฝึกยิงปืนเล็กสั้น M4 เป้าที่พวกเราใช้ในการ
ฝึกที่ประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่เป็นแค่แผ่นเหล็ก
ขนาดเล็กที่เมื่อยิงโดนแล้วจะเกิดเสียง ประกอบ 
ด้วยการใช้กล้องตรวจดูผลการยิงเท่านั้นเอง เมื่อไป
ยิงในการแข่งขันจริงที่เป็นเป้าผลุบโผล่ขนาดเทียบ
เท่าคนจริงจึงท�าให้เป็นเร่ืองง่ายส�าหรับเรา อีกทั้งใน
ระยะ ๓๐๐ ม. ในการแข่งขันเป็นเป้าสีส้มที่ท�าให้
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ตรวจการณ์เหน็ง่ายมากกว่าเดมิเสยีอกี ส่วนของปืน
พกนั้นตอนอยู ่ประเทศไทยใช้ป ืนพก Jericho 
จ�านวน ๑๐ กระบอกในการฝึก ซึ่งแต่ละกระบอกวิถี
การยิงก็แตกต่างกันไปตามอายุการใช้งาน  บาง
กระบอกยิงกลางเข้ากลางก็ดี แต่บางกระบอกยิง
กลางออกซ้าย ยิงซ้ายออกขวา อีกท้ังยังต้องยิงบีบ
กลุ่มกระสุนในระยะ ๕ ม. ให้อยู่ในวง ๕ ของเป้าตา
วัวให้ได้ ๕ นัดติดกัน แล้วจึงไปต่อที่ระยะอื่นได้ ท�า
อย่างนี้ไปเร่ือย ๆ จากระยะ ๕, ๑๐, ๑๕, ๒๐ ไป
จนถึง ๒๕ ม.  ด้วยกระสุนจ�ากัด ๕๐ นัด จากนั้นจึง
วัดผลกันว่าเมื่อสิ้นสุดที่ระยะ ๒๕ ม. เหลือกระสุนกี่
นัด เพราะการฝึกอย่างหนักหน่วงท่ีได้รับจากครูฝึก
ที่กองพันจู่โจมนี้เอง จึงท�าให้พวกเราประสบความ
ส�าเรจ็ในการรบัรางวลัคะแนนรวมการยงิปืนทีด่ทีีส่ดุ
จากแข่งขันคร้ังนี้

สุดท้ายนี้พวกผมต้องขอขอบคุณส�าหรับ
โอกาสและประสบการณ์ ที่ได้รับ เหมือนพวกเราได้
เปิดโลกทัศน์ใหม่ ได้มุมมองใหม่ แล้วน�าแนวคิดท่ี
ได้นัน้กลบัมาประยกุต์ใช้กบั รร.จปร. แน่นอนว่ากรงุ
โรมไม่สามารถสร้างเสรจ็ได้ภายในวนัเดยีว ทกุอย่าง
ต้องค่อยเป็นค่อยไป อาจเริ่มต้นจากการคัดเลือก
บุคคลเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในปีหน้า จะสังเกตได้
ว่า Sandhurst Competition นั้นทุกกองร้อยของ 
รร.นายร้อยเวสต์พอยต์ ต้องเข้าร่วมการแข่งขันทุก

ปี เหมือนเป็นการบังคับให้บุคลากรของสถาบันต้อง
ให้ความสนใจทักษะทางทหารอย่างสม�่าเสมอ อีก
ปัจจัยหนึ่งเป็นเพราะ นนร.เวสต์พอยต์ ทุกนายที่จบ
การศึกษาจะถูกส่งไปยังพื้นที่อันตรายต่าง ๆ รอบ
โลกก่อน จากนัน้จงึสามารถลาออกไปท�างานเอกชน
ตามที่ตนต้องการได้ หรือจะอยู่รับราชการต่อก็ได้ 
บรรยากาศภายในห้องนอน รอบ ๆ ห้อง จะติดป้าย
ของรุ่นพี่ที่เสียชีวิตอยู่ ขนาดที่ว่าเดินไปทุกห้องต้อง
เจอทุกห้อง มองกลับมาที่ประเทศไทยทุกวันนี้
กิจกรรมทางทหารที่จัดขึ้นภายในโรงเรียนจริง ๆ  
แล้วมีน้อย ส่วนใหญ่เสียเวลาไปกับภารกิจที่ไม่มี
ความจ�าเป็น อย่างน้อยในปีหน้าหากมีการคัดเลือก
ให้ทุกกองร้อยส่งทีมมากองร้อยละหนึ่งทีมเป็นการ
กระตุ้นความสนใจเป็นวงกว้าง ดีกว่าการคัดมาแค่ 
๒๐ กว่านายแล้วคัดออกอย่างปีทีผ่่านมา เพราะการ
พฒันาทีถ่กูต้องไม่ใช่การพฒันาแค่กลุม่ใดกลุม่หนึง่ 
แต่ต้องเป็นทั้งโรงเรียนถึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด 
พวกเราสัญญาว่าจะน�าความรู้ที่ได้จากการแข่งขัน
ครั้งนี้กลับมาพัฒนา รร.นายร้อย จปร. ให้ได้มาก
ที่สุดครับ
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	 ขอขอบคุณบุญหอนอนที่ผ่อนพัก
เคยพ�ำนักพักกำยใจให้เหือดหำย
จำกควำมเพลียที่เปลี้ยล้ำสำใจกำย
หลับสบำยรื่นรมย์สมดังมำน

	 ขอขอบคุณโรงเลี้ยง	นนร.
กุลีกุจอจัดหำเรื่องอำหำร
เสิร์ฟถึงโต๊ะเปรียบไปหำภัตตำคำร
โภชนำกำรครบถ้วนกระบวนควำม

	 ขอขอบคุณลำน	บก.ต่อถนน
ได้รวมพลพำขบวนสวนสนำม
เตะเท้ำตึงติดตบมำสง่ำงำม
ระบือนำมก้องธรณินถิ่นพำรำ
 
	 ขอขอบคุณฝั่ง	กศ.	ที่แสนรัก
แจ้งประจักษ์เรำฝักใฝ่ใคร่ศึกษำ
รับควำมรู้ทุกด้ำนกำรวิชำ
ด้วยครูบำอำจำรย์ท่ำนช่วยกัน

เสนาศึกษา

 
	 ขอขอบคุณอำโรงเลี้ยงล้วนอำทร
Cadet	Mess	Hall	ชื่อนี้ท่ีรังสรรค์
เช้ำเที่ยงเย็นบริกำรทุกวำรวัน
ขมีขมันจัดแจงให้ได้อิ่มพี

	 ขอขอบคุณร้ำนค้ำซีกปีกโรงเล้ียง
ท่ีเทียบเคียงทิพย์สมัยใกล้ประตูผี
เลิศรสยอดเยำรำคำคุ้มค่ำดี
อร่อยมีคุณค่ำน่ำกินจัง
 
ขอขอบคุณอำคำรกองพละ
ที่พบปะฝึกศำสตร์ศิลป์ถิ่นมนต์ขลัง
ท้ังมวยไทยยูโดฟิตเนสพลัง
ยิมเนเซียมแห่งน้ีปังอลังกำร

	 ขอขอบคุณสโมสรแสนสุขี			
เป็นแหล่งท่ีมีเงินตรำมหำศำล
ATM	ถอนได้ไม่รอนำน
ช่วงใช้งำนเงินเดือนเข้ำเฝ้ำกันไป

ว่ำที่	ร.ต.ชยพล	คมกรด
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	 ขอขอบคุณห้องตัดผมคู่ชีวี
ทุกงำนพิธีข้ำงขำวยำวต้องเสย
ยำวก็หล่อสั้นก็ละอ่อนช่ำงเปรียบเปรย
ทรงจะเชยแต่นิยมเหมำะสมกัน

	 ขอขอบคุณทุกดวงใจในถ่ินน้ี
ศูนย์รวมท่ีหลอมดวงใจให้สุขสันต์
แม้ยำมโศกเศร้ำวอนขอพรพลัน
หวังให้ท่ำนดับร้อนคลำยมลำยไป

	 ณ	ศำลำวงกลมก้มลงกรำบ
เรำซึ้งซำบพระเมตตำจะหำไหน
เสด็จปู่ประทับกลำงหว่ำงดวงใจ
ทรงดลให้ผองผู้น�ำคิดท�ำดี

	 มรดกของพระองค์ต้องรักษำ
ปฏิญญำอย่ำงกล้ำหำญหวงศักดิ์ศรี
ขอปกปักรักษำชำติด้วยชีวี
สยำมมีสุขสวัสดิ์พิพัฒน์ชัย

	 ขอขอบคุณร้ำนกำแฟแลน�้ำปั่น
ที่ทุกวันได้เปลื้องปลดพำสดใส
มีไอศกรีมขนมปังสั่งมำไว
ลูกชิ้นปิ้งเมนูไข่ไหลตำมมำ

	 ขอขอบคุณแปลงเกษตรเสริมควำมรู้
เป็นศำสตร์คู่ชีวิตไว้ให้ศึกษำ
เศรษฐกิจพอเพียงเล้ียงชีวำ
วัฒนำพำเจริญสุขสวัสดี

	 ขอขอบคุณ	Assault	Course	สนำมยุทธ
ช่วยกันฉุดยุดดึงมำพำทีมหนี
อุปสรรคกั้นขวำงตำมทำงมี
สำมัคคีร่วมกันฝ่ำพำกันไป

	 ขอขอบคุณหอสมุดจุดควำมรู้
เสมือนครูคอยชี้ทำงสว่ำงไสว
หลำกต�ำรำวิทยำนิพนธ์ระคนไป
มีเต็มในหอสมุดสุดสุดเลย
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เสนาศึกษา

ย้อนต�ำนำน
กำรสร้ำงคลองเชื่อม ๒ ฝั่งทะเลของโลก
ประจกัษ์แจ้งเหน็จริงว่ำ น�ำมำซ่ึงควำมเจริญด้ำนเศรษฐกจิและสังคม  

๑๒ เหตุผลที่ควรผลักดันคลองไทย 
ให้เป็นเส้นทำงเดินเรือหลักของโลก!!

หมีขาว

คลองไทย หรือ คลองกระ (Kra Canal)   
คือ โครงการขุดคลองเชื่อมต่อทะเลอันดามันและ
อ่าวไทย

ท�าเลที่ตั้งของประเทศไทยมีลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ตั้งอยู ่บนแนวเส้นทางเดินเรือของโลก   
เรือขนส่งสินค้าต่าง ๆ ที่มาจากทางทิศตะวันตก  
ทางฝั่งอันดามัน คือเรือจากประเทศในทวีปยุโรป 
และประเทศทางตะวันออกกลางที่จะเดินทางไปยัง
ประเทศทางทิศตะวันออกทางด้านฝั่งอ่าวไทย เช่น 
ประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนาม ประเทศจีน 
ประเทศฮ่องกง ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี และ
ประเทศไต้หวัน หากมีคลองไทย เรือเหล่านี้จะไม่
ต้องแล่นเรืออ้อมไปถึงประเทศสิงคโปร์ ไม่ต้องผ่าน
ช่องแคบมะละกา และยังสามารถย่นระยะทางได้ 
๑,๐๐๐-๑,๔๐๐ กิโลเมตร หรือย่นระยะเวลาได้    
๒-๓ วัน 

ดังน้ัน ถ้าหากประเทศไทยจะใช้ประโยชน์
จากความได้เปรียบในทางภูมิศาสตร์ของประเทศ 
คลองไทยจะเป็นเส้นทางลัดของการเดินเรือจาก    

ทั่วโลก จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ
ทั้งหมดที่ผ่านคลองไทยแต่ละปีหลายแสนล้านบาท 
ผลดีเมื่อเรือมาใช้เส้นทางเดินเรือผ่านคลองไทย จะ
เป็นช่วยลดการใช้น�้ามันส�ารองของโลกลงได้หลาย
หมื่นล้านบาร์เรลต่อปี
ขุดคลองไทยแล้วประเทศไทยจะได้อะไร

๑. คลองไทยจะเป็นเส้นทางเศรษฐกิจ
ใหม่ของโลก และจะมีส่วนส�าคัญต่อระบบการ
ขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ทางด้าน
เศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อมของโลก คลองไทย
จะเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศไทยไปตลอดกาล โดย
เฉพาะทางด้านการท่องเที่ยวจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่มนุษย์ร่วมกันสร้าง 
สามารถเป็นแหล่งดงึดดูของนกัท่องเทีย่วจากทัว่โลก 
และจะพารายได้เข้าประเทศไทยได้มากมาย

๒. คลองไทยสามารถแก้ปัญหา ๓ จงัหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้อย่างละมนุละม่อมด้วยสนัติ
วิธีและถาวร

เพราะคลองไทยจะสร้างงาน สร้างรายได้ 
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สร้างความเจริญไปท่ัวท้ังภาคใต้ ประชาชนคนไทย
ทั่วทั้งประเทศไม่น้อยกว่า ๓-๔ ล้านคน จะหลั่งไหล
เข้ามาอยู่และท�ามาหากิน รวมถึงการเริ่มต้นสร้าง
ธรุกิจของคนไทยรุน่ใหม่ รุน่ลกูและรุน่หลานของไทย
ในอนาคต ซึง่ประชาชนคนไทยเหล่าน้ีจะเป็นกองทพั
ประชาชนที่ทรงพลัง เป็นเสมือนยิ่งกว่ากองทัพ พลัง
ที่เข้มแข็งมหาศาลน้ีจะปกป้องคุ้มครองแผ่นดินไทย
ได้เป็นอย่างดี โดยจะไม่มีอ�านาจมืดหรืออิทธิพล   
ใด ๆ ที่จะมายับยั้งได้

๓. คลองไทยจะเป็นเสมือนสายธาร
ขนาดใหญ่เชื่อมสองฝั่งทะเลไทย

เป็นเส้นทางเศรษฐกจิก่อให้เกดิการหมนุของ
เงินตรา  จากต ่างประเทศทั่ ว โลกไหลเข ้ าสู ่
ประเทศไทยได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมได้โดยไม่มี
วันหยุด สร้างงาน สร้างรายได้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
แหล่งธุรกิจ แหล่งอุตสาหกรรม จะมีคลังสินค้าเป็น
ศูนย์กลางกระจายการขนส่ง และมีคลังเก็บรักษา
สินค้าจากประเทศทั่วโลกพร้อมขนส่งทางทะเล เป็น
ศูนย์กลางธนาคารธุรกิจการค้าของการเดินเรือ
ระหว ่างประเทศ ตลอดจนเป ็นศูนย ์รวมภาค
อุตสาหกรรมและภาคการเกษตรผลิตอาหาร
ส�าเร็จรูปของไทยเพื่อการส่งออก เป็นศูนย์จ�าหน่าย
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ให้บริการอาหาร น�้าดื่ม น�้าใช้ ให้กับเรือต่าง ๆ ซึ่ง
จะสร้างรายได้ให้กับประเทศได้อย่างมหาศาล

๔. ด้านความมั่นคงของประเทศ
คลองไทยจะสนับสนุนทางด้านการทหาร 

การขนส่งทางทะเลทางด้านอ่าวไทยหากมีการถูก

ปิดกั้นด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม คลองไทยจะเป็นเส้น
ทางขนส่งที่ส�าคัญทั้งในยามปกติและยามสงคราม
ของประเทศ ยามปกติกองทัพเรือสามารถน�ากอง
ก�าลังเข้าออกเพื่อการซ้อมรบ ลาดตระเวนตรวจตรา
ป้องกันการเข้ามาของสิ่งผิดกฎหมายตามรอยต่อ

ของเขตน่านน�า้ระหว่างประเทศ และการเคลือ่นย้าย
ก�าลังของกองทพัเรอืไปมาทัง้สองฝัง่ทะเลไทย จะไม่
สร้างความรูส้กึหวาดระแวงให้กบัประเทศเพือ่นบ้าน
ท�าให้มีความอิสระ ลดระยะเวลาเดินทาง และ
ประหยัดงบประมาณอีกด้วย

๕. ทางด้านการประมง
จะขยายโอกาสท�าให้เรือประมงไทยทั้งฝั ่ง

อันดามันและฝั่งอ่าวไทยซึ่งมีอยู่กว่า ๔๕,๐๐๐ ล�า 
สามารถไปมาทั้งสองฝั่งได้สะดวกรวดเร็ว ท�าให้เรือ
ประมงจ�านวนดังกล่าว สามารถเข้ามาใช้ทรัพยากร
ทางทะเลของทัง้สองฝ่ังทะเลทีม่สีตัว์น�า้อดุมสมบรูณ์
ได้ โดยเฉพาะฝั ่งทะเลอันดามันของไทย ซ่ึงมี
อาณาเขตต้ังแต่แนวเขตน่านน�้าสากลของประเทศ 
ไปจนถงึแนวเขตน่านน�า้สากลของประเทศอินเดียได้
อย่างเต็มที่ อีกทั้งช่วยลดการใช้จ่ายน�้ามันเช้ือเพลิง
ที่ต้องใช้ไปมาระหว่างสองฝั่งทะเลไทย จากเดิมที่
ต้องใช้ปริมาณมากให้ลดน้อยลง จึงเป็นผลให้เรือ
ประมงไทยสามารถประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย 
ซึ่งคาดการณ์ว่าในจุดนี้จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
และเพิ่มผลผลิตรวมกันประมาณไม่น ้อยกว ่า 
๕๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี

เพียงแค่การขนย้ายเรือข้ามฝั่งอันดามันไปยังอ่าวไทย ไทยเองก็ต้องสูญเสียงบประมาณมากมาย
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๖. ลดพื้นที่ยากจน
เนื่องจากแนวคลองไทยจะตัดผ่านบริเวณ

ทุรกันดารของภาคใต้ จึงท�าให้พื้นที่หลายจังหวัดที่
แนวคลองไทยผ่านจะได้รับประโยชน์จากความ
เจริญและความอุดมสมบูรณ์ทางทะเลประชาชนที่
อยู่ทั้งสองฝั่งคลองจะได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง 
นอกจากนี้ คลองไทยยังจะช่วยป้องกันน�้าท่วมจาก
พายฝุนทีต่กอย่างหนกัให้ลงทะเลได้อย่างรวดเรว็ ซึง่
เกิดขึ้นบ่อย ๆ กับ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ได้เป็นอย่างดี

๗. เพ่ิมบทบาทให้กับประเทศไทยได้รับ
ประโยชน์ ให้มีอ�านาจต่อรองถ่วงดุลอ�านาจ 
ทางเศรษฐกิจ การเมืองและทางทหาร ระหว่าง
ประเทศมหาอ�านาจของโลก

เช ่น  ระหว ่างประเทศจีนและประเทศ
สหรัฐอเมริกา (ข้อสังเกตปัจจุบัน ประเทศไต้หวัน 
ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศสิงคโปร์ ได้รับ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากประเทศสหรัฐอเมริกา) 
เพราะศักยภาพของคลองไทยจะเป็นคลองเดินเรือ

ประเทศจีนให้ความสนใจกับโครงการนี้มาก และอาจร่วมลงทุนในการด�าเนินโครงการนี้
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หลักที่ส�าคัญของโลกทันที จะมีเรือขนส่งสินค้า 
ขนาดใหญ่ เรือท่องเท่ียวจากท่ีต่าง ๆ ท่ัวโลกมาใช้
คลองไทยเพราะนอกจากจะเป็นการประหยัดเวลา 
ประหยัดเชื้อเพลิงแล ้วยังจะมีความปลอดภัย
มากกว่าเส้นทางปัจจุบันท่ีมีปัญหาโจรสลัดปล้น 
เป็นประจ�าบริเวณแถวช่องแคบมะละกา ศักยภาพ
ของคลองไทยจะสามารถให้เรือผ่านได้มากกว่า
คลองหลัก ๆ ของโลกในปัจจุบัน โดยเฉพาะรูปแบบ
ของคลองไทยจะเป็นแบบคลองคู ่ขนาน ท�าให้มี
ความปลอดภัยสูงจากอุบัติเหตุ สามารถรองรับให้
เรอืผ่านได้ ๓๐๐ ถงึ ๓๕๐ ล�าต่อวนั (คลองปานามา 
๓๘ ล�าต่อวัน คลองสุเอช ๘๗ ล�าต่อวัน) คลองไทย
จะรองรับเรือขนาดใหญ่ ๓๐๐,๐๐๐ ตัน ถึง 
๕๐๐,๐๐๐ ตัน ซึ่งเป็นที่ต้องการของบริษัทเดิน    
เรือทั่วโลก โดยเฉพาะกรณีหากมีเรือรบหรือเรือ
ประเภทใด ๆ ก็ตามที่น�าไปสู่ความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศผ่านคลองไทยจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากประเทศไทย

๘. ประเทศไทยจะสามารถผลิตน�้ามัน
โดยมีต้นทุนถูกกว่าประเทศสิงคโปร์

ค ล อ ง ไ ท ย จ ะ เ พิ่ ม ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ ห ้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโรงกลั่นผลิตน�้ามันที่
ต ้นทุนต�่ากว่าประเทศสิงคโปร์ในย่านเอเชียได้ 
เพราะระยะทางการขนส่งน�้ามันใกล้กว่า และขนาด
ของเรือน�้ามันที่มีขนาดใหญ่กว่าไม่ต้องอ้อมไปผ่าน
ถึงประเทศสิงคโปร์อีกต่อไปท�าให้ลดค่าใช้จ่ายมาก 
เรือที่มาผ่านคลองไทยจะเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่
ส�าคัญมาใช้บริการเติมน�้ามันเชื้อเพลิง ท�าให้มี
ปริมาณการขายน�้ามันได ้มากมาย มากพอที่
ประเทศไทยจะเป็นผู้ก�าหนดราคาขายน�้ามันเองได ้
และปัญหาน�้ามันเถื่อนก็จะหมดไป ปัจจุบันสิงคโปร์
ขายน�้ามันให้กับเรือที่มาใช้บริการ ๕๖,๗๐๐ ตันต่อ
วัน สิงคโปร์ขาย ๑ เดือนมากกว่าไทยขาย ๑ ปี

๙. คลองไทยจะช่วยประหยัดค่าขนส่ง
สินค้าทางเรือ

โดยเฉพาะเรือขนส่งน�้ามัน (Logistics) ทาง
ทะเลทั้งหมดของประเทศไทยทั้งขาเข้าและขาออก 
เช่น ประเทศไทยใช้น�้ามันดิบกว่า ๘๐๐,๐๐๐ 
บาเรลล์ต่อวัน ซึ่งส่วนใหญ่จะน�าเข้ามาจากประเทศ
ในตะวันออกกลางโดยทางเรือมายังโรงกลั่นใน

คลองสุเอซและคลองปานามา ที่เชื่อมการเดินทางทางทะเลของโลกให้ใกล้ยิ่งขึ้น
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ประเทศเรือขนส่งน�้ามันแต่ละล�าจะเสียเวลาไปอ้อม
ที่ประเทศสิงคโปร์ กว่าจะมาถึงโรงกลั่นน�้ามันที่
ประเทศไทย ๕ วัน กลับอีก ๕ วัน รวมเสียเวลา ๑๐ 
วัน หากมีคลองไทยจะเสียเวลาประมาณ ๒ วัน
เท ่ านั้ น  หากค� านวณค ่ า ใช ้ จ ่ ายตลอด ท้ังป ี
ประเทศไทยต้องเสยีค่าใช้จ่ายในส่วนนีม้ากกว่าแสน
ล้านบาทต่อปี เพียงเฉพาะการขนส่งน�้ามันอย่าง
เดียว เป็นต้น หากพิจารณาถึงการขนส่งสินค้าส่ง
ออก หรือเข้าของสินค้าอื่น ๆ ทางเรือของไทย ไม่ว่า

จะเป็นสินค้าทางภาคอุตสาหกรรมหรือสินค้าทาง
ภาคเกษตร คิดเป ็นเงินที่ยังจะประหยัดได ้อีก
มากกว่าแสนล้านบาทต่อปี ระบบการขนส่ง (Logis-
tics) ของประเทศไทย โดยรวมสูงถึง ๒๕%-๓๐% 
ของ (GDP) หรือ ประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 
ถึง ๑,๘๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ต่อปี เฉพาะคลองไทย
จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ไม่น้อยกว่าปีละ 
๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ต่อปี

 ๑๐. คลองไทยจะท�าให้ประเทศไทยมี
บทบาทที่ส�าคัญ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
กลุ่มประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ที่
อยู่สองฝั่งทะเลไทย

มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกจะ
ได้รับผลประโยชน์ในด้านการประหยัดค่าใช้จ่าย ใน
การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลได้เป็น
อย่างมาก เช่น เรือจากประเทศอินเดียจะส่งสินค้า
ไปยังประเทศจีนหรือประเทศญี่ปุ่นจะย่นระยะเวลา

ได้ ๕ วัน ในแต่ละเที่ยวคิดเป็นเงินประหยัดหลาย
สิบล้านบาทต่อเที่ยว ดังนั้น ประเทศต่าง ๆ เช่น 
ประเทศศรีลังกา ประเทศบังกลาเทศ ประเทศพม่า 
ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนาม 
ประเทศจีน ประเทศญ่ีปุ่น ประเทศเกาหลี ประเทศ
ฟิลิปปินส์ หรือแม้แต่ประเทศมาเลเซียด้วย ที่จะได้
รับประโยชน์จากเส้นทางคลองไทย ซึ่งจะท�าให้
ประเทศไทยมีบทบาทต่อการต่อรองทางการทูตกับ
ประเทศมาเลเซียสูงขึ้น เพราะคลองไทยจะช่วยย่น
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ระยะทาง และเวลาในการเดินเรือของประเทศ
มาเลเซียที่จะใช้เรือผ่านคลองไทยเข้าออก ทางตอน
เหนือของประเทศมาเลเซีย (ประเทศมาเลเซียขอ
อนุญาตไทยเปิดชายแดนเพื่อขนสินค้าผ่านทางบก 
หากมีคลองไทยแล้วเราจะไม่ให้ผ่านทางบกได้)

๑๑. คลองไทยจะช่วยลดปัญหาเรือน
กระจก ย่นระยะทางการเดินเรือ ประหยัด
น�้ามันเชื้อเพลิง และลดปัญหาด้านมลภาวะ 
ทางอากาศของโลกในแต่ละปีได้มหาศาล

การขนส่งสินค้าของจีนหากสามารถใช้เส้นทางคลองไทยได้จะช่วยลดต้นทุนการขนส่งได้มหาศาล

ซึ่งเป็นที่มาของการเกิดภาวะเรือนกระจกบน
ชั้นบรรยากาศ ที่ เป ็นต ้นเหตุของภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ที่นับวันแต่จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น    
ทุกวันซึ่งมีผลถึงประเทศไทย ปัจจุบันประเทศ
สหรัฐอเมริกา ยังไม่ยอมร่วมเซ็นสัญญาโตเกียวที่ว่า
ด้วยการลดปัญหา The Greenhouse Effect ดังนั้น 
หากคลองไทยได้เกิดขึ้น คลองไทยจะมีบทบาทมาก
ในการแก้ปัญหานี้

๑๒. เศรษฐกิจไทยยุคไร้พรมแดน คลอง
ไทยจะเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศ

จากศักยภาพของคลองไทยจะสามารถใช้
เป็นแผนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ได้ โดยที่จะไม่มีประเทศใด ๆ ที่จะสามารถมา
แข่งขันได้เลย เพราะต�าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่
พิเศษสุดนี้ มีที่ประเทศไทยแห่งเดียว คลองไทยจะ
เป็นขุมทรัพย์ทางทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีวันหมด 

จะเป็นช่องทางสามารถสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้ม
แข็งและมั่นคงได้ยาวนาน

การแข่งขันทางการค้าบนเวทีการค้าเสรีโลก 
(WTO) จากประเทศสมาชิก ๑๔๗ ประเทศ ต่างก็
ใช้กลยุทธ์ทางการค้ากันเต็มที่ อนาคตการค้าขาย
ระหว ่างประเทศไม ่ว ่าจะเป ็นสินค ้าประเภท
อุตสาหกรรมหรือสินค้าเกษตรหรือแม้แต่ธุรกิจให้
บริการแนวโน้มมีการแข่งขันกันรุนแรงยิ่งขึ้นทุกวัน 
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เราและท่านต่างทราบกันดีว่าการส่งออกส�าหรับ
สินค้าภาคเกษตรของประเทศไทย ทั้งหมด รายได้
ยังน้อยกว่ารายได้จากการท่องเที่ยวเสียอีก

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การเกษตรก็จะยังคงมี
ความส�าคัญอยู่ เพราะประเทศไทยจะต้องมีอาหาร
ที่สมบูรณ์พอเพียง แต่การคาดหวังจะให้สินค้าจาก
ทางภาคเกษตร เป็นธงน�าทางเศรษฐกิจท่ีจะน�าพา
ไปสู่ความมั่งคั่งของประเทศ แทบจะมองไม่เห็น
ความสว่างเลย ข้อมูลของธนาคารแห่งชาติ แสดง
ถึงรายได้ทางภาคเกษตรท้ังหมดของประเทศไทย
ประมาณ ๙-๑๐ เปอร์เซ็นต์ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศเท่านัน้ หรอืประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ 

ล้านบาท แต่ใช้ประชากรผลิตประมาณครึ่งประเทศ 
รายได้ยังน้อยกว่ารายได้จากภาคการท่องเที่ยวซึ่ง
ได้ถึงประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท หรือแม้แต่
สินค้าภาคอุตสาหกรรมก็ตาม มีสินค้าอุตสาหกรรม
หลายอย่างของประเทศไทยที่ส ่งออก รายได้ที่
แท้จริงที่ได้ก็เป็นเพียงค่าแรงงานในฐานะผู้รับจ้าง
ผลิต หรือไม่ก็เป็นผู้รับประกอบชิ้นส่วนเป็นหลักเสีย
ส่วนมาก ตัวเลขจ�านวนเงินมูลค่าของสินค้าภาค
อุตสาหกรรมที่ส่งออกดูเหมือนจะสูงมาก แต่ราย
ได้ที่แท้จริงที่ไทยได้รับคือ ค่าแรงงานประมาณ  
๒๕-๓๐ เปอร์เซ็นต์ ของมูลค่าที่ส่งออกเท่านั้น

เส้นทางการเดินเรือแถบภูมิภาคอาเซียนในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าเรือต้องอ้อมช่องแคบมะละกาเป็นระยะทางไกลมาก
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เมื่อประมาณ ๒๐ กว่าปี ท่ีผ่านมาประเทศ
เพื่อนบ้านของเราหลายประเทศ เช่น ประเทศจีน 
ประเทศอินเดีย ประเทศเกาหลีใต้ เคยเป็นลูกค้า 
รายใหญ่ของไทย แต่ตอนนี้ก�าลังจะกลายมาเป็น
พ่อค้ารายใหญ่ของไทย ต่อไปอาจจะเป็นประเทศ
เวยีดนาม ประเทศกัมพชูา ประเทศลาว หรือประเทศ
พม่า เพราะประเทศดังกล่าวยังมีต้นทุนด้านแรงงาน
ต�่าและทรัพยากรทางธรรมชาติยังมีอยู่มาก ซึ่งตอน
นีม้ปีระเทศบางประเทศทีร่�า่รวยแต่ไม่มทีรพัยากรใน
ประเทศมากนัก ได้ไปลงทุนผลิตสินค้าทางด้าน
การเกษตรใน ๔ ประเทศดังกล่าว ในอนาคตข้าง
หน้าอาจจะมาผลิตสินค้าด้านเกษตร (GMO) ขาย
แข่งกับประเทศไทยต่อไปก็ได้ แต่ส�าหรับประเทศ
มาเลเซียตอนนี้ความเจริญแซงหน้าประเทศไทยไป
นานแล้ว ดงัน้ัน โครงการคลองไทยจงึเป็นความหวงั

และโอกาสของประเทศที่จะใช้สร้างความ เข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและทางการเมืองของไทยได้

แล้วท�าไมคลองไทยไม่เกิดข้ึนซักที?
นานาชาติต่างให้ความสนใจ และต้องการให้

มีการขุดคลองนี้ขึ้น และอาจยื่นมือให้ความช่วย
เหลือ เช่น ประเทศจีน เนื่องจากสินค้าที่ผลิตในจีน
จะส่งไปยังยุโรปต้องผ่านเส้นทางนี้ หากสามารถ
ท�าได้ ประเทศไทยจะมีคลองที่เป็นอีกหนึ่งประตู
เชื่อมโลกให้ใกล้มากขึ้น

…แท้จริงแล้วโครงการนี้มีการเสนอมาเป็น
ร้อยปีแล้วด้วยซ�า้ไป แต่กไ็ม่อาจส�าเรจ็ได้ด้วยปัจจัย
หลายอย่าง เช่น กลุ ่มผู ้คัดค้านทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ

- ผู้คัดค้านภายนอก
มีเพียงหนึ่งเดียวนั่นคือ SG ท่าเรือหลักของ

ภูมิภาคในขณะนี้
ประเทศน้ีกลัวว่าประเทศไทยจะขุดคลอง

มากเพราะรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศเค้าจะหาย

ไปทันทีรายได้ที่เกิดจากขายน�้ามัน อาหาร และน�้า 
ให้กับเรือขนส่งสินค้า ธุรกิจบริการ สนามบิน คลัง
สินค้า ท่าเรือ แหล่งท่องเที่ยว เหล่านี้จะย้ายไปอยู่
ทีค่ลองไทยแทน เนือ่งจากไม่มคีวามจ�าเป็นทีจ่ะเดิน
เรือไปแวะที่ประเทศนั้นอีก

ประเทศมาเลเซีย แบ่งออกเป็นสองส่วนอย่างชัดเจน แต่ยังสามารถรวมประเทศกันได้
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- ผู้คัดค้านภายใน
คนไทยที่ไม่ทราบข้อมูลเบื้องลึกและขาด

ข้อมูลความรู ้ หรือไม่ได้สนใจ จึงกลัวว่าหากขุด
คลองแล้ว จะท�าให้ประเทศถกูแบ่งแยกซ่ึงความจรงิ
แล้วไม่เกี่ยวกันเลย แม้แต่ประเทศมาเลเซียท่ีมีดิน
แดนอยู ่บนสองส่วนบนแผ่นดินใหญ่และเกาะ
บอร์เนียว ห่างกันกว่า ๔๐๐ กิโลเมตร ก็ยังสามารถ
รวมเป็นประเทศเดียวกันได้

ณ วันนี้ถึงเวลาหรือยังที่ เราน่าจะให้
ข ้อมูลดังกล่าวกับคนไทยทุกคน ได้มีส ่วน
ร่วมรับรู ้  รับทราบ และ มีส ่วนร่วมในการ
ตัดสินใจกับโครงการนี้กันเสียทีว ่าสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นจะก ่อให ้ เกิดประโยชน ์หรือความ
เสียหายมากกว่ากัน

ท่ีมา: โครงการคลองไทย

เสนาศึกษา       เ
สนาศึกษา   เสนา

ศึกษา      เสนาศ
ึกษา 

          เสนาศึกษ
า   เสนาศึกษา  เ

สนาศึกษา     เสน
าศึกษา   

เสนาศึกษา     เส
นาศึกษา  เสนาศ

ึกษา       เสนาศึก
ษา 

           เสนาศึก
ษา     เสนาศึกษา

        เสนาศึกษา
 

     เสนาศึกษา   
  เสนาศึกษา     เ

สนาศึกษา     เสน
าศึกษา 

           เสนาศึก
ษา     เสนาศึกษา

     เสนาศึกษา   
  เสนาศึกษา     เ

สนา

เสนาศึกษา       เ
สนาศึกษา   เสนา

ศึกษา      เสนาศึ
กษา 

          เสนาศึกษ
า   เสนาศึกษา  เ

สนาศึกษา     เสน
าศึกษา   

เสนาศึกษา     เส
นาศึกษา  เสนาศึ

กษา       เสนาศึก
ษา 

           เสนาศึก
ษา     เสนาศึกษา

        เสนาศึกษา
 

     เสนาศึกษา   
  เสนาศึกษา     เ

สนาศึกษา     เสน
าศึกษา 

           เสนาศึก
ษา     เสนาศึกษา

     เสนาศึกษา   
  เสนาศึกษา     เ

สนา



71เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๓ ตอนที่ ๒ เดือน มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๐

  

เสนาศึกษา

ญี่ปุ่นคิดสร้าง
วงศ์ ไพบูลย์ในภูมิภาคเอเชีย

บทที่ ๑๗
ความตึงเครียดระหว่างไทย-ญี่ปุ่นเมื่อ
ใกล้สิ้นสุดสงคราม

เมื่อใกล้สิ้นสุดสงคราม สถานการณ์
สงครามเลวร้ายลงทุกวัน มีความเคล่ือนไหวทั้ง
ฝ่ายไทยและฝ่ายญี่ปุ ่นที่อาจน�ามาซึ่งความ
รุนแรง แต่นับว่าเป็นโชคดีของประเทศไทยที่
ประเทศญ่ีปุน่ประกาศยอมแพ้สงครามเสยีก่อน

ฝ่ายไทย
สถานการณ์สงครามระหว่างปลายปี ๒๔๘๗-

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

สถานการณ์ในประเทศไทยเริ่มทวีความ
ตึงเครียดข้ึนเป็นล�าดับ ในกรุงเทพฯ ทหารไทย

เตรยีมพร้อมทีจ่ะต่อสูก้บัทหารญีปุ่น่โดยกองพลที ่๑ 
รักษาพระนคร ซึ่งกองพันทหารราบที่ ๒๙ กรม  
ทหารราบที่ ๑๒ ที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ ถูกส่งมาสมทบ 
ท�าการวางก�าลังและสร้างป้อมรังปืนกลหนักไว้ตาม
จุดส�าคัญต่าง ๆ รอบพระนคร

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

ส�าหรบัความช่วยเหลอืท่ีฝ่ายสมัพันธมติร
ให้แก่ฝ่ายไทยนั้น กองบัญชาการทหารสูงสุด
ฝ่ายสัมพันธมิตรด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในบังคับบัญชาของพลเรือเอก ลอร์ด หลุยส์ 
เมานต์แบตเทน แจ้งให้ พันเอก เนตร เขมะ
โยธิน น�ากลับมารายงานให้ พลโท ชิด มั่นศิลป์
สินาดโยธารักษ์ รองแม่ทัพใหญ่ และ นายปรีดี 
พนมยงค์ หัวหน้าขบวนการเสรีไทยทราบว่าใน
ชั้นต้นจะหวังความช่วยเหลือจากฝ่ายสัมพันธ 
มติรได้เฉพาะแต่ก�าลงัทางอากาศ คอื เครือ่งบนิ

- (ต่อจากเล่มที่แล้ว) -
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และพลร่มเท่านั้น ส่วนก�าลังทางพื้นดินข้ึนอยู่
กับการปฏิบัติการของกองทัพที่ ๑๔ บริติช ซ่ึง
ก�าลังรุกอยู่ทางด้านพม่า และการยกพลขึ้นบก
ของอังกฤษท่ีสิงคโปร์กับแหลมมลายูอีกด้าน
หนึ่ง อย่างไรก็ดี ในระยะเริ่มแรกนั้น กองทัพ
ไทยต้องช่วยตัวเองให้มาก จะหวังความช่วย
เหลือจากอังกฤษมากนักไม่ได้ ประการส�าคัญ
ที่สุดคือ ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม ปี ๒๔๘๘ นั้น 
ฝ่ายอังกฤษยังไม่พร้อมที่จะเปิดการรุกใหญ่ 
ต้องรอไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน ฉะนั้น ถ้า
ฝ ่ายไทยมีความจ�าเป ็นต ้องปฏิบัติการใน
ระหว่างเวลาดังกล่าวก็ต้องช่วยเหลือตนเอง

ส่วนแผนการจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวของไทย
นัน้ เมือ่สมัพนัธมติรเปิดการรกุใหญ่แล้ว ฝ่ายองักฤษ
มีความเห็นว ่าควรไปตั้งทางด้านตะวันตกของ
ประเทศ เพ่ือร่วมมือกับกองทัพที่ ๑๔ บริติช และต่อ
ไปอาจย้ายไปตั้งอยู ่ในประเทศอินเดีย แต่ฝ่าย
สหรัฐอเมริกาเห็นว่าควรไปตั้งอยู่ทางตะวันออกของ
ประเทศ เมื่อมีความคิดเห็นขัดแย้งกันเช ่นนั้น 
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจึงแนะน�าให้หัวหน้าขบวนการ
เสรีไทยด�าเนินการดังนี้

๑. จัดตั้งรัฐบาลขึ้น ๒ ชุดทันทีในวันดีเดย์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
ทรงรับความเคารพจากกองทัพสัมพันธมิตร โดย

มีพลเรือเอก ลอร์ด หลุยส์ เมานต์แบตเทน ร่วมในพิธี

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

๒. กรณีที่ไม่สามารถรักษาสถานการณ์ได้ 
ต่อไป ให้รัฐบาลใหม่ลงเรือลอบออกทางจังหวัด
ส มุ ท ร ส ง ค ร า ม ไ ป ช ล บุ รี   
หรือจุดใดจุดหนึ่งตามชาย 
ฝั ่งตะวันออกของอ่าวไทย
แล้วแต่จะตกลงกันเพื่อขึ้น 
เครื่องบินหรือลงเรือด�าน�้า
ของสัมพันธมิตรออกไปต้ัง
รฐับาลนอกประเทศต่อสูต่้อไป

ส�าหรับการต่อสู้ของ
ประชาชนชาวไทยนั้น หลัง
จากรัฐบาลไทยยินยอมให้
กองทัพญี่ปุ ่นเคลื่อนที่ผ่านประเทศไทยเข้าไปท�า
สงครามในพม่าและมลายูของอังกฤษ เมื่อวันที่ ๘ 
ธนัวาคม ๒๔๘๔ แล้ว ต่อมาในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ก็
มีการลงนามในกติกาสัญญาทางทหารระหว่างไทย
กับญ่ีปุ่น และในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ลงนามในหลัก
การร่วมยทุธระหว่างไทยกบัญ่ีปุ่นตามล�าดับ อนัเป็น
ผลให้พื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างของ
ประเทศไทย ตั้งแต่แนวระแหง (ตาก) “แม่สอด”   
เมียวดี ในพม่ามีสภาพเป็นเขตหลังของยุทธบริเวณ
ซึง่มทีีต้ั่งคลงัสิง่ของอุปกรณ์นานาชนดิ และกจิกรรม
การส่งก�าลังบ�ารุงขนาดใหญ่ รวมทั้งการล�าเลียง 
อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการของกองทัพญี่ปุ่น
ทั้งทางรถไฟ ทางถนน และทางเรืออยู่ตลอดเวลา 
นอกจากนี้ญี่ปุ ่นยังสร้างทางรถไฟแยกจากสถานี
รถไฟหนองปลาดุก อ�าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
ผ่านจงัหวดักาญจนบุร ีสร้างสะพานรถไฟข้ามแม่น�า้

พลเรอืเอก ลอร์ด หลยุส์ 
เมานต์แบตเทน
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แคว ผ่านอ�าเภอไทรโยค ช่องด่านบ้องตี้ไปบรรจบ 
กบัทางรถไฟสายทวาย–มะละแหม่ง-ย่างกุง้ ของพม่า 
อีกด้วย

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

การด�าเนินการดังกล่าวกระท�ากันอย่างต่อ
เน่ืองจนกลุ่มที่ปฏิบัติการได้รับฉายาว่า ขบวนการ
ไทยถีบ แม้ทางฝ่ายญี่ปุ่นจะลงโทษผู้ที่ถูกจับกุมได้
ด้วยวิธีทรมานต่าง ๆ นานา เช่น กรอกน�้าสบู่ ทุบตี
จนเลอืดทะลกัทางปากและจมกู หรือใช้ของหนกัถ่วง
คอให้ยืนเขย่งตากแดดตากฝนนานนับชั่วโมง ก็ไม่
อาจท�าให้กลุ่มคนไทยเหล่าน้ันเข็ดหลาบ ยิ่งในตอน
ปลายของสงคราม สิ่งของ เครื่องใช้ อาหาร ต่างหา
ยากและมีราคาแพง ย่ิงท�าให้การลักขโมยด�าเนินไป
อย่างต่อเนื่องและรุนแรงขึ้น จนญี่ปุ่นพากันกล่าวว่า 
“ประเทศไทยมีขโมยมากกว่ายุง”

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

และแล้วในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๔๘๘ ญี่ปุ่น
ก็ประกาศยอมจ�านนต่อฝ่ายสัมพันธมิตรอย่างไม่มี

เงื่อนไข และประกาศให้ทหารญี่ปุ่นทั้งหมดยอมวาง
อาวุธอย่างสิ้นเชิง

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

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

“เมื่อผมเห็นเป็นโอกาสอันเหมาะที่จะสร้าง
ฐานทัพส�าหรับเตรียมรบกับญี่ปุ่นในขั้นสุดท้ายได้
แล้ว เพราะเห็นว่าญ่ีปุ่นได้อ่อนก�าลังไปมาก ถึงเรา
จะแข็งมือเอาบ้าง ญี่ปุ่นก็คงจะไม่กล้าหักหาญต่อ
ประเทศไทยได้ นอกจากนั้นทางกองทัพพายัพก็
ด�าเนินการเจรจากับแม่ทัพจีนที่ประจันหน้ากันอยู่ 
จนมีความเข้าใจและมีความสนิทสนมกันดีพอเพียง 
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แล้วรู ้ทางปฏิบัติว่าประเทศไทยควรจะเตรียมรบ
ญ่ีปุ่นอย่างไร เพื่อให้ได้ผลดี

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

“เมื่อแผนการยุทธกับญี่ปุ ่นเป็นดังน้ี การ
สร้างทางสายจากชัยบาดาลไปเพชรบูรณ์ และจาก
หล่มสักไปถึงอ�าเภองาวที่ล�าปาง กับการสร้าง
ฐานทัพที่เพชรบูรณ์จึงเป็นงานส�าคัญยิ่ง และเป็น
งานขั้นหัวใจของชาติด้วย ถ้าทางสายน้ีและฐานทัพ
ที่เพชรบูรณ์แล้วเสร็จไม่ทันเวลา การรบกับญี่ปุ่นก็
ท�าไม่ได้ เพราะเราจะไม่สามารถขนก�าลังมาช่วย
ท�าการรบกับญ่ีปุ่นได้เลย เหตุผลดังกล่าวมาน้ีท�าให้
ผมต้องเร่งงานเป็นการใหญ่ เพราะเห็นเป็นงานที่จะ
กูช้าตไิด้โดยแท้ ถงึคราวแล้วทีเ่ราจะต้องเสยีสละกัน
ในครั้งนี้เพื่อชาติและบ้านเมืองของเรา เราจะยอม
ให้งานหยุดกลางคันไม่ได้เป็นอันขาด เพราะญี่ปุ่นรู้
เรื่องเข้าก็คงจะปลดอาวุธและยึดประเทศไทยโดย
ทันที

“ในเวลาเดียวกันผมก็ได้สั่งให้ทางทหาร
เตรียมรบ จัดก�าลังเข้าประจ�าแนว ถ้าญี่ปุ่นคิด

จะปลดและยึดประเทศไทยวันใด วันนั้นจะเป็น
วันที่ชาติไทยเริ่มกระท�าการกู ้ชาติและขับไล่
ญี่ปุ่นทันที

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

การสร้างฐานทัพที่เพชรบูรณ์นี้ ท�าให้ญ่ีปุ่น
ระแวงสงสัยในพฤติการณ์ของ จอมพล ป. พิบูล
สงคราม มาก เห็นได้จากที่ พลโท อาเคโตะ นากามู
ระ ผู ้บัญชาการกองทัพญ่ีปุ่นประจ�าประเทศไทย 
กล่าวไว้ดังนี้

“ตัง้แต่ปลายปีทีแ่ล้ว (พ.ศ. ๒๔๘๖) ข้าพเจ้า
เร่ิมทราบข่าวลือเร่ืองการย้ายเมืองหลวงเป็นประจ�า 
และการประกาศย้ายเมืองหลวง ท�าให้พวกข้าพเจ้า
ตระหนักใจว่าข่าวลือนั้นกลายมาเป็นความจริง 
ข้าพเจ้าขอต้ังข้อสังเกตดังต่อไปนี้

๑. นายกฯ พิบูลคงพิจารณาด้วยความเชื่อ
มั่นว่า ฝ่ายญ่ีปุ่นนั้นเสียเปรียบเมื่อสงครามยุติลง 
ฉะนั้น จึงต้องมีที่หลบภัยจากฝ่ายญ่ีปุ่นยามใดก็ได้ 
โดยเฉพาะการปฏิเสธเข้าร่วมประชุมวงศ์ไพบูลย์
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มหาเอเชียบูรพาน้ันเป็นเรื่องท่ีท�าให้มีความเคลือบ
แคลงใจกัน ท่านจึงต้องตัดสินใจอย่างฉับพลันใน
เรื่องนี้

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

๓. ท่านนายกรัฐมนตรีและภริยาบอกกับ
ข้าพเจ้าว่า การย้ายเมืองหลวงไปเพชรบูรณ์นั้นมี
ความส�าคัญมาก เพื่อการรักษาหัวใจของสัมพันธ 
ไมตรขีองไทย-ญีปุ่น่สบืไป แม้ว่ากรงุเทพฯ จะร้างไป
ก็ยังมีเมืองที่เป็นศูนย์กลางไว้เพื่อรักษาวัฒนธรรม
และสมบัติของชาติ แต่ค�าพูดนั้นเราเข้าใจอย่างที่
ท่านพูดไม่ได้ ในการสร้างเมืองหลวงใหม่นั้น ได้ต้ัง
งบประมาณไว้ ๑๐๐ ล้านบาท และระดมกรรมกร
หลายหมื่นคนจากทั่วประเทศ โดยถือเอาการ
ก่อสร้างทางรถไฟสายไทย-พม่าที่แล้วเสร็จภายใน 
๑๐ เดือน เป็นตัวอย่าง ท�าการก่อสร้างท้ังในเวลา
กลางวันและกลางคืน ด้วยเหตุนี้จึงมีคนป่วยเป็นไข้
มาลาเรียมากมาย มีผู้เสียชีวิตเป็นจ�านวนมาก การ
ก่อสร้างเมืองหลวงใหม่กลับกลายมาเป็นเป้าของ
ความเกลยีดชงัของประชาชน และท�าให้สมัพนัธมติร
ไทย-ญี่ปุ ่น ต้องมืดมนลง และสุดท้ายกลายเป็น
สาเหตุให้รัฐบาลพิบูลสงครามสิ้นสุดลง”

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

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

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

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

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

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

กองทัพที่ ๒ ประกอบด้วยก�าลังรบหลัก ๒ 
กองพล คือ กองพลที่ ๑ ที่มีอยู่แล้วกับกองพลที่ ๗ 
ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ในชั้นต้นกองบัญชาการกองทัพที่ ๒ 
ตั้งอยู่ที่จังหวัดลพบุรี ต่อมาจึงย้ายไปตั้งที่จังหวัด
สระบุรี ส่วนกองบัญชาการกองพลที่ ๗ เดิมตั้งอยู่ที่
จังหวัดนครราชสีมา ภายหลังย้ายไปตั้งที่ต�าบล    
บัวชุม อ�าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ส�าหรับการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับเสรีไทยทั้ง
สายสหรัฐอเมริกาและอังกฤษนั้น จอมพล ป. พิบูล
สงคราม ทราบความเคลื่อนไหวเป็นอย่างดี และ
ให้การสนับสนุนอย่างลับ ๆ มิให้เห็นเด่นชัดจนเป็น
ที่ผิดสังเกต ด้วยเกรงจะก่อให้เกิดความคลางแคลง

ใจในกลุ่มทหารญ่ีปุ่น อย่างไรก็ดี จอมพล ป. พิบูล
สงคราม ก็ได้สั่งการให้ผู ้บังคับบัญชาแต่ละฝ่าย 
ช่วยเหลือสมาชิกขบวนการเสรีไทยที่ลอบเข้ามาใน
ประเทศโดยเฉพาะ พลต�ารวจเอกหลวงอดุล อดุล
เดชจรัส อธิบดีกรมต�ารวจ ซึ่งขณะนั้นด�ารงต�าแหน่ง
รองนายกรัฐมนตรี มีการปกปิดหลบซ่อนเสรีไทยมิ
ให้ได้รับอันตราย ซึ่งอดีตสมาชิกขบวนการเสรีไทย
หลายคนก็ยืนยันว ่า  ได ้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่รัฐบาล
หลายประการ เห็นได้จากการส่งข่าวทางวิทยุติดต่อ
กบัฝ่ายสมัพนัธมติร บางครัง้ถงึกบัส่งข่าวออกไปตรง
จากกองต�ารวจสันติบาลในกรุงเทพฯ ด้วยซ�้า

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

 

- (อ่านต่อเล่มหน้า) -
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เสนาศึกษา

เปิดโลกความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
จรวดดัดแปรสภาพอากาศ เพื่อการพึ่งพาตนเอง

ด้านเทคโนโลยีปัองกันประเทศ
สานต่อพระราชปณิธานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตลอด ๖๐ ปี ภายใต้ร่มฉัตรแห่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พสกนิกรชาวไทยต่าง
ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและต่างรู้ซึ้งถึงพระ
อัจฉริยภาพรอบด้านของพระองค์ โครงการพระ
ราชด�าริหลายโครงการนอกจากจะแสดงถึงความ
ห่วงใยของพระองค์ท่ีทรงมีต่อปวงชนชาวไทยแล้ว 
ยังยนืยันถึงพระปรชีาสามารถด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี นอกจากนี ้ย้อนหลงัไปเมือ่วนัที ่๑๔ พ.ย. 
๒๔๙๘ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ได้มีพระราชด�าริโครงการฝนหลวงเกิดขึ้น 
ซ่ึงโครงการฝนหลวงนี้ มีประโยชน์ต่อราษฏรเป็น

อย่างมาก เพราะเป็นวิธีการดัดแปรสภาพอากาศให้
เกิดฝน ได้ในยามแล้งน�้า “เทคโนโลยีฝนหลวง” 
นวัตกรรมอันยิ่งใหญ่ที่สามารถเอาชนะภัยธรรมชาติ
ได้ ท�าให้คนไทยและประชาชนอีกหลายประเทศ
รอดพ้นจากวิกฤติขาดแคลนน�้ามาแล้วนับครั้งไม่
ถ้วน “โครงการพระราชด�าริของพระองค์” ได้ส่งต่อ
ผ่านเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และถึงแม้ว่าท่านจะ
ไม่ได้อยูแ่ล้ว ยงัมหีลายหน่วยงานร่วมกนัพฒันาองค์
ความรูแ้ละปรบัปรงุเทคโนโลยใีนการท�าฝนหลวงอยู่
เสมอ เพื่อยังคงปณิธานของพระองค์ให้สืบต่อไป 
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สถาบันเทคโนโลยีป ้องกันประเทศ 
(องค์การมหาชน) หรือ สทป. ได้วิจัยและพัฒนา
ด้านเทคโนโลยี “จรวดดัดแปรสภาพอากาศ  
(Weather Modification Rocket)”  ได้ด�าเนินการใน
ลักษณะสร้างความร่วมมือระหว่างสามหน่วยงาน 
คือ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กับกรมฝน
หลวงและการบินเกษตร และศูนย์วิจัยพัฒนา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพ
อากาศ ซึ่งเป็นการบูรณาการจุดแข็ง ทั้งด้าน 
ก�าลังพล ความรู้ เทคโนโลยี และประสบการณ์
ในการพฒันาจรวด และอปุกรณ์ไพโรเทคนิคส�าหรบั
ใช้เสริมในภารกิจปฏิบัติการฝนหลวงและ
การเกษตรของประเทศไทย ในพื้นท่ีท่ีเครื่องบิน

ท�าฝนหลวงเข้าถึงล�าบาก  
ทัง้นี ้สทป. ได้ออกแบบ วจิยัและพฒันา รวม

ทัง้สร้างจรวดต้นแบบเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว โดยร่วมมอื
กับศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบิน
และอวกาศกองทัพอากาศ (ศวอ.ทอ.) และได้
ทดสอบยิงไปหลายครั้งแล้ว ผลการทดสอบประสบ
ความส�าเร็จในระดับหนึ่ง แต่ยังต้องพัฒนาและ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น ตามธรรมชาติของงานวิจัย ซึ่ง
ประเทศไทยยังคงต้องพัฒนาองค์ความรู ้และ
ปรับปรุงเทคโนโลยีในการท�าฝนหลวงอยู่เสมอ และ 
สทป. พยายามเร่งด�าเนนิการให้ดีทีส่ดุ ด้วยตระหนกั
ดีว่า เป็นโครงการที่ส�าคัญ ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง น�ามาซึ่งความผาสุขและช่วยพัฒนาประเทศ    

ซึ่งโครงการนี้ประยุกต์ใช้จรวดในการสนับสนุนการท�าฝนหลวง บนพื้นฐานเทคโนโลยีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ทรงประดิษฐ์คิดค้น ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถ เพื่อสนับสนุนกรมฝนหลวงและการบิน
เกษตร ในการปฏิบัติราชการสนองแนวพระราชด�าริ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
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ซึ่งข้อดีของการใช้จรวด คือ สามารถยิงขึ้นฟ้า
ได้ทุกสภาพอากาศ การใช้เครื่องบิน บินเข้าไป
ในกลุ่มเมฆนอกจากจะอันตรายแล้ว ยังมีค่าใช้
จ่ายและค่าบ�ารุงรักษาที่มากกว่าอีกด้วย สิ่งที่ 
สทป. พยายามท�ากันอยู ่ น้ีเป ็นไปตามพระราช
ปณิธานฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช โดยท่ีมาการจัดตั้ง สทป. ถือเป็นการ

บทความจาก

พฒันาระบบงานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยป้ีองกนั
ประเทศครัง้ส�าคัญ ทีจ่ะน�าไปสูค่วามสามารถในการ
พึ่งพาตนเองด้านยุทโธปกรณ์ได้อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน
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ปรากฏการณ์ส�ำคัญของสะท้อน    
ให้เกดิปัญหำที่ไมเ่ปน็ไปตำมเงื่อนไขในกำรคดัเลอืก
นำยทหำรเข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งนำยทหำรปกครอง
ของกรมนักเรียนนำยร้อยรักษำพระองค์นั้นมีเหตุ
ปัจจัยที่แตกต่ำงกันไป ซึ่งเป็นมิติที่ซับซ้อนและเป็น
มุมมองที่น่ำสนใจเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรบุคคล
ของหน่วยงำนในกองทัพบก โดยปัจจัยหลักส�ำคัญที่
ท�ำให้นำยทหำรส่วนมำกไม่อยำกกลับเข้ำมำเป็น
นำยทหำรปกครอง สำมำรถรวบรวมและจ�ำแนกออก
เป็นประเด็นหลัก ๆ ได้ ๒ ประเด็น ก็คือ ๑) ปัจจัย
ส่วนบุคคล และ ๒) ปัจจัยของหน่วยใช้งำนหรือ
หน่วยงำนต้นสังกัดของนำยทหำรนั้น ๆ โดยเรียบ
เรียงได้ดังนี้

ปัจจยัส่วนบคุคล เป็นปัจจยัหลกัต่อกำรเลอืก
ท่ีจะไม่กลับมำรับรำชกำรเป็นนำยทหำรปกครอง  
ของนำยทหำรที่ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกโรงเรียนนำย
ร้อยพระจุลจอกเกล้ำและมีคุณสมบัติตำมเงื่อนไข    
ที่ระบุไว้ เนื่องจำกกำรกลับเข้ำมำรับรำชกำรใน
ต�ำแหน ่งนำยทหำรปกครองน้ันใช ้ระยะเวลำ

พ.ท.ฐนัส  มานุวงศ์
กองวิชำกฎหมำยและสังคมศำสตร์ ส่วนกำรศึกษำ 

โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกลำ้

ประมำณ ๒ ปี ซึ่งในบำงครั้งอำจมีควำมล่ำช้ำ
มำกกว่ำเนื่องจำกงำนด้ำนธุรกำรในกำรออกค�ำสั่ง
ในกำรโยกย้ำยเปลี่ยนสังกัด หลังจำกที่นำยทหำรได้
ส�ำเร็จกำรศึกษำไปลงหน่วยใช้งำนแล้ว สิ่งที่ต้อง
กระท�ำเป็นอย่ำงแรกคือกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี
กับหน่วยที่ตนเองลงไปสังกัด ไม่ว่ำจะเป็นควำม
สัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชำ ผู้ใต้บังคับบัญชำ รวมไป
ถึงคนรอบข้ำง ครอบครัวของก�ำลังพล และควำม
สัมพันธ์ต่อพื้นที่รับผิดชอบ อันเป็นภำรกิจที่นำย
ทหำรทุกคนต้องกระท�ำ เพรำะมีควำมเกี่ยวข้อง
โดยตรงต่องำนในหน้ำที่ 

“...ก�ำลังพลนี่ส�ำคัญมำกครับ เพรำะงำนจะ
ดีไม่ดี งำนจะเสร็จไม่เสร็จ ภำรกิจจะจบหรือไม่จบ 
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเรำเพียงคนเดียวครับ งำนของ
ทหำรส่วนใหญ่ต้องอำศัยควำมร่วมมือ นึกย้อนไป
แล้วก็พบว่ำไม่มีงำนไหนที่ต้องท�ำคนเดียวได้เลย
ครับ อย่ำงน้อยก็ต้องมีกำรประสำนงำน โดยเฉพำะ
เรื่องงำนเอกสำรนี่พลำดไม่ได้เลยครับ กำรซื้อใจคน
กำรเลี้ยงคนนี่ส�ำคัญมำก...”

นายร้อยไทยไม่กลับบ้าน

ตอนที่ ๒ นายร้อยไทยไม่กลับบ้าน
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ครับ บำงคนที่ท�ำไม่ได้นี่ก็เสียเลย แต่ส่วนใหญ่แล้ว
อำ ๆ เขำจะให้เกียรติพวกเรำครับ แต่มันก็ต้องมีกัน
บ้ำงละครับ”

จำกข้อมูลข้ำงต้นที่บ่งชี้ให้เห็นสภำพกำรเริ่ม
ท�ำงำนในหน่วยงำนต้นสังกัด ที่นำยทหำรใหม่ต้อง
อำศัยควำมรู้ ทักษะ และปฏิภำณไหวพริบในกำร
สร้ำงให้เกิดควำมสัมพันธ์ที่ดี อันเป็นพื้นฐำนต่อกำร
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ โดยเฉพำะหน่วยก�ำลังรบส่วน
ใหญ่ที่มีภำรกิจที่เสี่ยงต่อกำรสูญเสียต่ำง ๆ ไม่วำ่จะ
เป็นกำรบำดเจ็บหรือบำงครั้งอำจถึงขั้นเสียชีวิตตำม
ที่ได้เห็นในภำพข่ำว ซึ่งกำรปฏิบัติงำนโดยเฉพำะใน
ภำคสนำมต้องอำศัยควำมร่วมมือและเป็นน�้ำหนึ่ง
ใจเดียวกันอย่ำงมำก ในกำรร่วมกันสร้ำงผลงำนให้
แก่ตนเองและหน่วย ซึ่งถือว่ำเป็นใบเบิกทำงที่
ส�ำคัญต่อกำรก้ำวสู ่ต�ำแหน่งกำรบังคับบัญชำใน
อนำคต

“...ต�ำแหน่งทำงทหำรมันเหมือนคอขวดครับ
อำจำรย์ ไม่ใช่ว่ำทุกคนจะได้ขึ้นไปสู่จุดสูงสุดได้ 
ขนำดผู้บัญชำกำรทหำรบก เสือทั้งห้ำของกองทัพก็
ใช่ว่ำทุกรุ่นจะได้เป็น บำงทีเว้นไปตั้งสองสำมรุ่นก็มี 
ของมันไม่แน่ไม่นอนครับ ผมว่ำลึก ๆ แล้วทุกคนก็
อยำกขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดทั้งนั้นแหละถ้ำท�ำได้ ดังนั้น
ถ้ำเรำไม่สร้ำงผลงำนไว้ให้ดีแต่แรก ยำกครับไม่มี
ทำงที่จะขึ้นไปได้เลย ถึงแม้จะมีเส้นก็เหอะ”

“ผมอยูห่น่วยทีท่�ำงำนในสนำมมำตลอดครบั 
ท�ำงำนดีนำยเห็นผลงำนชัดเจนครับ ดังนั้นผมก็ต้อง
มำคิดแล้วครับว่ำจะเข้ำมำเป็นนำยทหำรปกครองดี
หรือไม่ เพรำะถ้ำเข้ำมำก็เท่ำกับทิ้งโอกำสในกำร
สร้ำงผลงำนกับหน่วยเดิม อำจำรย์นึกดูนะครับกว่ำ
จะมำถงึตรงจดุนีม้นัไม่ใช่ง่ำย ๆ เรยีกว่ำแลกมำด้วย
ชีวิตก็ว่ำได้ แล้วกำรจะให้ทิ้งมันไปบำงทีมันก็ท�ำใจ
ล�ำบำก...”

“...มันไม่เหมือนกันครับอำจำรย์ จะบอกว่ำ
ไปเป็น (นำยทหำรปกครอง) สองปีแล้วก็กลับมำลง
หน่วยเดิมอีกทีก็ได้ แต่ผมบอกเลยมันไม่เหมือนเดิม
ครับ ควำมรู ้สึกของคนนะครับอำจำรย์มันต้อง

“...แบบฝึกหัดชีวิตอย่ำงใหญ่เลยครับ ผมว่ำ
บำงทีจะยำกกว่ำงำนในหน้ำที่อีก อำจำรย์ก็น่ำจะ
ทรำบวำ่พวกผมส่วนใหญ่เป็นคนพูดไม่เก่ง ที่สนิท ๆ 
กันมำก็สนิทกันมำตั้งแต่สมัยเรียน กำรที่จะเข้ำหำ
คนนี่จังหวะแรกยอมรับเลยครับว่ำไปไม่ถูก นี่ขนำด
มีกำรฝึกมีกำรเตรียมพร้อมแล้วนะครับ แต่พอเอำ
เข้ำจริงมันก็เขิน ๆ เหมือนกัน ต้องอำศัยพี่เลี้ยงผู้
บังคับบัญชำแหละครับเป็นคนช่วยเบิกทำงให้...”

“ผมอยู่หน่วยทหำรรำบครับ เป็นหน่วยที่ต้อง
ลงภำคสนำมอยู่บ่อย ๆ ต้องนอนกลำงดินกินกลำง
ทรำย กำรท�ำงำนไม่ได้สะดวกสบำยเหมือนคนอ่ืน 
กำรออกสนำมในแต่ละทีมนักม็สีิ่งทีน่่ำประทบัใจนะ
ครับ เวลำเรำนั่งล้อมลงกับลูกน้องกินข้ำวด้วยกัน 
ดืม่ด้วยกนั มนักท็�ำให้เข้ำถงึกนัง่ำยขึน้ ซึง่ผมมองว่ำ
มันส�ำคัญมำกครับ เหมือนเป็นกำรซื้อใจคน...”

กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับก�ำลังพลในหน่วย
ใช้งำนจงึมคีวำมจ�ำเป็นส�ำหรบักำรปฏบิตัริำชกำรใน
แต่ละภำรกิจ ซึ่งนำยทหำรส่วนมำกเห็นว่ำกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์นั้นเป็นเรื่องที่ต้องอำศัยควำมต่อเนื่อง 
เพื่อสร้ำงให้เกิดควำมใกล้ชิดจนเกิดเป็นทีมหรือมี
ควำมเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพรำะหำกปฏิบัติ
ภำรกิจที่มีควำมเสี่ยง ไม่มีใครสำมำรถเชื่อใจใครได้
ในเวลำที่อยู่ในสถำนกำรณ์ ถ้ำไม่เกิดควำมเชื่อมั่น
เป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน หรือมีควำมไว้วำงใจซึ่งกัน
และกันแบบที่ตำยแทนกันได้แล้ว อันตรำยที่เกิดขึ้น
อำจไม่ใช่มำจำกฝั่งศัตรูเพียงอย่ำงเดียวก็หรืออำจ
อธิบำยได้ว่ำเป็นกระสุนหลงทิศที่พุ่งมำจำกข้ำงหลัง
เป็นได้

“มองตำต้องรู้ใจครับ บำงทีไม่ต้องพูดอะไร
กันมำก ชอบไม่ชอบถ้ำจับทำงถูกแล้วก็รู้กันดี อย่ำง
อำ ๆ ที่เขำช่วยเรำท�ำงำนนี่ เขำท�ำงำนมำนำน
มำกกว่ำเรำประสบกำรณ์เขำเยอะกว่ำเรำ เรำก็ต้อง
เรียนรู้จำกเขำครับ...” 

“...ทีเ่ล่ำ ๆ มำกม็เียอะนะครบัทีน่ำยทหำรจบ
ใหม่ ๆ ไปท�ำงำนแล้วโดนลองของ ซึง่ถ้ำเรำท�ำได้เรำ
ก็จะได้รับควำมเชื่อถือ ควำมศรัทธำในกำรเป็นผู้น�ำ
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ท�ำงำนกันต่อเนื่องครับ มำ ๆ ไป ๆ คนอื่นเขำไม่ได้
รู้อะไรหรอก แต่ที่รู้ ๆ คือกำรที่จะกลับมำเหมือนเดิม
มันยำก หำกระหว่ำงนั้นมีอะไรขึ้นมำ มีสถำนกำรณ์
ขึ้นมำแล้วเรำไม่ได้อยู่ร่วมกับเขำตรงนั้น มันล�ำบำก
ครับที่จะบอกว่ำเป็นทีมเดียวกัน”

“...บำงทีมันอยู ่ท่ีรุ ่นพี่ด้วยนะครับ เพรำะ
บำงทีพี่ ๆ ที่หน่วยเขำจะมองว่ำกำรที่เรำกลับเข้ำมำ
เป็นนำยทหำรปกครองนี่ เรำหนีจำกงำนที่ยำก
ล�ำบำกหรือเปล่ำ เพรำะ น.ปกครอง ก็ไม่ต้องท�ำ
อะไรมำก วัน ๆ ก็แค่อบรมน้อง ๆ ไป ซึ่งถ้ำไปตรงนี้
กข็ำดคนท�ำงำน อะไรหลำย ๆ อย่ำงมนักไ็ม่ต่อเน่ือง 
ครำวนี้ผลงำนที่เรำอุตส่ำห์สร้ำงมำมันก็จบครับ”

ส ่วนใหญ่นำยทหำรที่ไม ่กลับเข ้ำมำรับ
ต�ำแหน่งนำยทหำรปกครองในสังกัดของกรม
นักเรียนนำยร้อยรักษำพระองค์ หำกเป็นปัจจัยส่วน
ตัวด้ำนกำรท�ำงำนแล้ว ก็จะสะท้อนและให้น�้ำหนัก
กับควำมต่อเนื่องในกำรสร้ำงผลงำนของหน่วย
ตนเองที่จะสะดุดหรือขำดหำยไป ซึ่งจะส่งผล
โดยตรงต่อกำรก้ำวหน้ำไปสู ่ต�ำแหน่งกำรบังคับ
บัญชำในอนำคต ซึ่งกำรสะท้อนมุมมองข้ำงต้นเป็น
ส่วนหนึ่งในวิถีของนำยทหำร แต่ยังคงมีนำยทหำร
อีกเป ็นจ�ำนวนมำกท่ีตั้งใจท่ีจะน�ำควำมรู ้และ
ประสบกำรณ์มำถ่ำยทอดให้แก่นักเรียนนำยร้อย 
รวมทั้งหน่วยงำนต้นสังกัดก็สนับสนุนให้นำยทหำร
ในสังกัดเข้ำมำเป็นนำยทหำรปกครองของนักเรียน
นำยร้อย เพื่อปลูกฝังอุดมกำรณ์และถ่ำยทอด
ลกัษณะกำรท�ำงำนในพืน้ทีจ่รงิของแต่ละหน่วยย้อน
กลบัไปให้นกัเรยีนนำยร้อย อนัจะก้ำวขึน้มำเป็นนำย
ทหำรในอนำคตได้เตรียมพร้อมต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่
ในสนำมได้ดีที่สุด ทั้งนี้ผู ้บังคับบัญชำระดับสูงจึง
ต้องบริหำรจัดกำรก�ำลังพลอย่ำงเท่ำทันควำมคิด
ของนำยทหำรรุน่ใหม่ ๆ เพือ่ประโยชน์สงูสดุของกอง
ทัพบกและประเทศชำติเป็นส�ำคัญ 

นอกจำกนี้มุมมองในเรื่องผลประโยชน์ต่ำง
ตอบแทน และต�ำแหน่งในกำรใช้อ�ำนำจกเ็ป็นปัจจัย
ที่น�ำไปสู่กำรพิจำรณำเลือกแนวทำงในอนำคตด้วย 

เนื่องจำกในหน่วยใช้งำนโดยเฉพำะหน่วยในสังกัด
ของทหำรเหล่ำรบ จะก�ำหนดหน้ำที่และมอบ
หมำยควำมรับผิดชอบให้นำยทหำรที่มีต�ำแหน่งผู้
บังคับหมวด ท�ำหน้ำที่ทำงกำรบริหำรด้วยเสมอ ซึ่ง
หำกเป็นหน่วยที่มีก�ำลังพลในควำมรับผิดชอบเป็น
ทหำรเกณฑ์ในสังกัด ก็จะมีทรัพยำกรในกำรบริหำร
จัดกำรในกำรท�ำงำนเป็นจ�ำนวนมำก อันเป็นปัจจัย
อีกประกำรที่ท�ำให้นำยทหำรบำงนำยตัดสินใจไม่
กลับมำรับหน้ำที่นำยทหำรปกครอง

“เอำจริง ๆ นะจำรย์ ผมอยู่หน่วยข้ำงนอกนี่
ผมมีโอกำสในกำรท�ำงำนสร้ำงผลงำนให้กองทัพ
มำกกว่ำอีก แล้วในเรื่องกำรบริหำรนะครับ อยู่นี่ผม
มีลูกน้องที่ต้องดูแล สั่งอะไรก็มีลูกน้องคอยปฏิบัติ
ตำมค�ำสั่ง แต่ถ้ำเข้ำไปเป็น น.ปกครองนะครับ จะ
สั่งใครละครับ เข้ำไปก็เป็นเบ๊ชัด ๆ สมัยที่ผมเป็น
นักเรียนนำยร้อย ผมก็เห็นรุ่นพี่ท�ำงำนกันยิก ๆ ดี
หรือไม่ดียังมำให้พวกผมช่วยท�ำด้วยเลย...”

“ดูง่ำย ๆ ครับครู สมมติผมอยู่หน่วยนี่พอผม
รู้ว่ำครูจะมำผมก็สำมำรถท�ำหน้ำที่ต้อนรับดูแลได้
เป็นอย่ำงดี แต่ถ้ำเป็น น.ปกครองจะมีอะไรมำสนับ
สนนุได้ครบั อันนีผ้มยกตวัอย่ำงให้เหน็ชดั ๆ นะครบั 
ยิง่บำงคนมคีรอบครวัแล้วด้วย เขำยิง่ไม่อยำกเข้ำไป
หรอกครับ”

กำรบริหำรทรัพยำกรในกำรท�ำงำนโดย
เฉพำะกำรใช้จ่ำยและกำรบริหำรงำนก�ำลังพล เป็น
สิ่งที่ท้ำทำยและนำยทหำรใหม่มีควำมรู้สึกเข้ำถึง
กำรใช้อ�ำนำจและรู้สึกถึงกำรเป็นผู้น�ำตลอดจนกำร
บังคับบัญชำที่เป็นรูปธรรม ซึ่งหำกเข้ำมำเป็นนำย
ทหำรปกครองแล้วภำพของกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรอย่ำงเป็นรูปธรรมนั้นไม่สำมำรถมีได้ 
ปัจจัยดังกล่ำวจึงท�ำให้เกิดกำรเบี่ยงเบนและกำร
ตัดสินใจที่จะเลือกไม่กลับมำรับต�ำแหน่งนำยทหำร
ปกครอง ดังนั้นในประเด็นดังกล่ำว หำกวิเครำะห์
อย่ำงถ่องแท้อำจเป็นผลมำจำกกำรสร้ำงอุดมกำรณ์
ส่วนบุคคลของนำยทหำรผู้นั้นกับกำรเติมเต็มส่วนที่
ขำดหำยในชีวิตส่วนตัวเป็นส�ำคัญ ซึ่งหน่วยงำนใน
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กองทัพทุก ๆ หน่วยงำนจ�ำเป็นต้องส่งทอดและปลูก
ฝังอุดมกำรณ์ในกำรท�ำงำนเพื่อส่วนรวมอย่ำงต่อ
เนื่องด้วย อันถือเป็นกำรต่อยอดจำกกำรอบรมจำก
โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำในอีกมุมหนึ่งหรือ
อีกบทบำทหนึ่ง ที่นำยทหำรเหล่ำนั้นต้องเรียนรู้เพื่อ
เสียสละเป็นส�ำคัญ

อย่ำงไรก็ดี ยังพบว่ำปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผล
ต่อกำรตดัสนิใจไม่เข้ำรบัต�ำแหน่งนำยทหำรปกครอง
นั้นมำจำกกำรค้นพบตัวเอง ว่ำตนเองไม่มีควำม
เหมำะสมต่อกำรเป็นนำยทหำรปกครองของนักเรยีน
นำยร้อย แต่มีควำมเหมำะสมต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่
ในหน่วยใช้งำนมำกกว่ำ

“...บำงทีมันค้นพบตัวเองนะจำรย์ ผมชอบที่
จะท�ำงำนในพื้นที่มำกกว่ำ อยู่ป่ำอยู่เขำลุย ๆ กับลูก
น้อง ผมว่ำมันเป็นทหำรมำกกว่ำกำรกลับมำเป็น 
น.ปกครอง ทีม่ำแล้วกไ็ม่ได้รกุรบอะไรมำกไปกว่ำรบ
กับรุ่นน้อง...”

“ผมชอบชีวิตแบบนี้มำกกว่ำครับ ถึงแม้มัน
จะมงีำนมำกกว่ำแต่ผมมองว่ำมนักอ็สิระด ีมอี�ำนำจ
ในกำรจัดกำรตนเอง แต่ถ้ำกลับไปเป็น น.ปกครอง 
ผมว่ำมันท�ำอะไรไม่ได้อย่ำงที่ควรจะเป็นหรือที่ใจ
อยำกจะท�ำครบั เพรำะมนัต้องดแูลนกัเรยีนนำยร้อย
อยู่ตลอด...”

กำรให้เหตุผลข้ำงต้นเป็นกำรพยำยำมสร้ำง
วำทกรรมสนับสนุนควำมคิดของตนเองเพ่ือหลีก
เลี่ยงกำรเข้ำมำรับหน้ำท่ีตำมเงื่อนไขท่ีระบุไว้ โดย
เป็นกำรพยำยำมหำควำมชอบธรรมให้กับกำร
ปฏิเสธกำรกลับเข้ำมำรับหน้ำที่นำยทหำรปกครอง
ของกรมนักเรียนนำยร้อยรักษำพระองค์ แต่ปัจจัย
หลักอีกประกำรหนึ่งท่ีอยู่เหนือไปกว่ำปัจจัยส่วน
บคุคลทีเ่สมอืนก�ำแพงทีก่ัน้กกัไม่ให้กระบวนกำรหรอื
กลไกกำรส่งตัวนำยทหำรมำเข้ำรับต�ำแหน่งก็คือ 
ปัจจัยที่มำจำกหน่วยงำนต้นสังกัด ทั้งนี้หำกกำรใช้
เหตผุลส่วนตวัของนำยทหำรเป็นข้ออ้ำงในกำรจะไม่
เข้ำรับต�ำแหน่งเกิดขึ้น แต่หน่วยใช้งำนผู้เป็นต้น

สังกัดมีค�ำสั่งให้ไปแล้วนำยทหำรผู้นั้นก็มิอำจจะขัด
ค�ำสัง่ได้ ดงันัน้หน่วยงำนต้นสงักดัเดมิของนำยทหำร
ที่ได้รับคัดเลือกจึงเป็นอุปสรรคต่อกำรส่งตัวนำย
ทหำรเข้ำมำรับต�ำแหน่งมำกกว่ำ 

“อันที่จริงเขำจะหนียังไงก็หนีไปเหอะ แต่ถ้ำ
หน่วยงำนต้นสังกัดเขำปล่อยให้มำ เขำสั่งให้มำ มัน
ก็ต้องมำ เพรำะค�ำส่ังกำรให้เข้ำมำรับรำชกำรใน
ต�ำแหน่งนำยทหำรปกครองนี้เป็นค�ำสั่งของกองทัพ
บก เป็นค�ำสั่งที่ใหญ่ที่สุดแล้ว ทุกหน่วยต้องท�ำตำม 
แต่เรื่องของเรื่องคือ ตัวหน่วยเองนั่นแหละครับที่ไม่
ให้มำ...” 

สิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงกำรไม่ยอมปล่อยให้
นำยทหำรของหน่วยใช้งำนบำงหน่วยนั้น บำงครั้งก็
ท�ำให้เกิดควำมไม่ยุติธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องในแต่ละ
ฝ่ำย เนื่องจำกอัตรำนำยทหำรปกครองนั้นถูก
ก�ำหนดไว้แล้วว่ำในแต่ละปีจะต้องมกีำรสลบัเปลีย่น
ก�ำลังพล เพื่อให้เกิดกำรหมุนเวียนก�ำลังพลเป็นวง
รอบ ในเมื่อบุคคลที่ต้องเข้ำมำรับต�ำแหน่งไม่ยอม
มำ เนื่องด้วยหน่วยใช้งำนก็ไม่สนับสนุนให้มำแล้ว 
ท�ำให้เกดิกำรสลบัสบัเปลีย่นนำยทหำรในรุน่เดียวกนั 
อันเป็นภำพที่ไม่เกิดควำมโปร่งใสในกำรคัดเลือก

“...มันก็มีระบบตัวตำยตัวแทนนะครับครู 
แบบว่ำทำงโรงเรียนขอไปแต่ทำงหน่วยเขำไม่ให้ 
เนื่องจำกมีเหตุผลทำงยุทธกำร เขำก็จะพยำยำมหำ
คนอ่ืนส่งมำทดแทน อย่ำงผมนี่ไงที่โดนมำแทน แต่
โดยส่วนตัวผมมองว่ำผมเป็นทหำรอยู ่ท่ีไหนก็ได้
เหมือนกันตำมที่ค�ำสั่งจะสั่งครับ”

อย่ำงไรก็ตำม ยังมีมุมมองบำงประกำรที่น่ำ
สนใจเกี่ยวกับกำรปลูกสร้ำงนำยทหำรที่ส�ำเร็จกำร
ศึกษำจำกโรงเรยีนนำยร้อยพระจลุจอมเกล้ำต่อยอด
จำกกำรเป็นนักเรียนนำยร้อย ให้เป็นผลผลิตของ
หน่วยใช้งำนที่สร้ำงให้นำยทหำรมีศักยภำพเพิ่มสูง
ขึ้น และมีคุณลักษณะเฉพำะต่อกำรปฏิบัติภำรกิจ
ของหน่วยนั้น ๆ 

“มนัพดูยำกนะครบั เพรำะหน่วยข้ำงนอกเขำ
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ก็ต้องกำรคนมีฝีมือไปช่วยสร้ำงผลงำนให้หน่วยของ
เขำ และภำรกจิของหน่วยตอนนีก้ม็ำกมำยเหลอืเกนิ 
หน่วยก็ต้องจัดกำรบริหำรครับ แต่ด้วยงำนที่เยอะ
มำก ก็ส่งผลต่อกำรจัดกำรก�ำลังพลครับ”

“...บำงทีมันก็ต้องมองถึงหน่วยด้วยนะครับ
จำรย์ แบบว่ำบำงครั้งหน่วยนั้นเขำก็เป็นคนปลุกปั้น
สร้ำงคนของเขำขึ้นมำ เขำเคี่ยวให้เป็นคนท่ีรู้งำน
แล้ว เขำก็ไม่น่ำจะปล่อยมำนะครับจำรย์ แบบว่ำ
ลงทุนกับพวกนี้ไปเยอะ...” 

ประเด็นส�ำคัญท่ีถือเป็นข้อจ�ำกัดในกำรไม่
ส่งตวันำยทหำรทีม่คีณุสมบตัติรงตำมเงือ่นไขในกำร
ด�ำรงต�ำแหน่งนำยทหำรปกครอง คอื หน่วยต้นสงักดั
ต้องบริหำรจัดกำรก�ำลังพลและงำนที่มีมำกขึ้น จึง
อำจใช้วิธีไม่อนุมัติตัวบุคคลในหลักกำร แล้วหำทำง

ส่งตัวแทนเข้ำมำรับต�ำแหน่งแทน ซึ่งในประเด็นนี้ก็
จะสร้ำงควำมเสียหำยต่อระบบกำรหล่อหลอม
นักเรียนนำยร้อยที่ต้องกำรได้ตัวแบบที่ดีมำเป็น
ตวัอย่ำงให้แก่นกัเรยีนนำยร้อย แต่กลบัได้นำยทหำร
ที่หน่วยต้นสังกัดเดิมไม่มีควำมต้องกำรมำแทนที่   
ท�ำให้เกิดข้อเสียอย่ำงมำก เพรำะเป็นกำรสะท้อน   
ให้เห็นว่ำหน่วยต้นสังกัดนั้น ๆ ไม่เห็นควำมส�ำคัญ
ของกำรใช้ระบบนำยทหำรปกครองต่อกำรขัดเกลำ
นักเรียนนำยร้อยที่จะก้ำวขึ้นเป็นนำยทหำรสัญญำ
บัตรหลักที่ส�ำคัญของกองทัพบกในอนำคต (โปรด
ติดตำม “นำยร้อยไทยไม่กลับบ้ำน ตอนที่ ๓” ใน
ฉบับหน้ำครับ) 

- (อ่านต่อเล่มหน้า) -
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๔. วีรกรรม สมเด็จพระเจ้าตากสิน 
 มหาราช

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นั้นมี
พระนามกษัตริย์ว่า สมเด็จพระบรมราชาที่ ๔ แต่
นิยมเรียกว่า สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี มีพระนาม
เดิมว่า สนิ (ชื่อจีนเรียกว่า เซิ้นเซิ้นซิน) พระราชบิดา
เป็นจีนแต้จิ๋ว ได้สมรสกับหญิงไทยชื่อ นกเอ้ียง   
ภายหลังได้สถาปนานางนกเอี้ยงขึ้นเป็นกรมสมเด็จ
พระเทพามาตย์ พระองค์เป็นกษัตริย์พระองค์เดียว
ในอาณาจักรธนบุรี ทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหา
กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาองค์สุดท้าย เมื่อวันที่ ๒๘ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๓๑๐ เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๖ 
เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕ มีพระชนมายุได้ ๔๘ พรรษา 
ครองราชย์ ๑๕ ปี มีพระราชโอรส-พระราชธิดา รวม
ทั้งสิ้น ๓๐ พระองค์

การกอบกู้เอกราชจากพม่าภายหลังการเสีย
กรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง โดยขับไล่ทหารพม่าออก
จากราชอาณาจักรจนหมดสิ้น และทรงท�าสงคราม
ตลอดรัชสมัยเพื่อรวบรวมแผ่นดินซึ่งอยู่ภายใต้การ
ปกครองของชุมนุมก๊กต่าง ๆ ให้เป็นปึกแผ่นนั้นถือ
เป็นพระราชกรณียกิจส�าคัญที่พระองค์สามารถ

ขยายพระราชอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง 
พร้อมกับทรงฟื้นฟูประเทศในด้านต่าง ๆ ให้ฟื้นคืน
กลับ โดยทรงส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรม และการศึกษา ดังนั้น 
รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ ๒๘ ธันวาคมของทุกปี
เป็น “วนัสมเด็จพระเจ้าตากสนิ” และทรงได้รบัสมญั 
ญาถวายพระนามเป็นมหาราชของแผ่นดนิด้วย

สมเด็จพระเจ ้ากรุงธนบุรีนั้นมีพระนาม
ปรากฏ การเรียกแตกต่างกันหลายพระนาม กล่าว
คือ เมื่อครั้งพระองค์ปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์นั้น 
ทรงใช้พระนามว่า “พระศรีสรรเพชร สมเด็จบรม
ธรรมิกราชาธิราชรามาธิบดี บรมจักรพรรดิศร 
บวรราชาบดินทร์ หริหรินทร์ธาดาธิบดี ศรี      
สุวิบูลย์ คุณรุจิตร ฤทธิราเมศวร บรมธรรมิก
ราชเดโชชัย พรหมเทพาดิเทพ ตรีภูวนาธิเบศร์ 
โลกเชษฏวสิทุธิ ์มกฏุประเทศคตา มหาพทุธงักรู 
บรมนาถบพิตร พระพุทธเจ้าอยู่หัว ณ กรุงเทพ 
มหานคร บวรทวาราวดีศรีอยุธยา มหาดิลกนพ
รฐั ราชธานบีรุรีมย์อดุมพระราชนเิวศมหาสถาน” 
แต่มีพระนามอีกหลายพระนามปรากฏในการเรียก
ในเอกสารต่าง ๆ เช่น ในพระราชพงศาวดาร กรุงศรี

พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ

หมายเหตุแห่งสยาม
วีรกษัตริย์นักรบ
แห่งกรุงศรีอยุธยา

- (ต่อจากเล่มที่แล้ว) -
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หลักฐานของอาลักษณ์จีนจดบันทึกไว้ใน
พระราชพงศาวดารราชวงศ์เช็ง แผ่นดินจักรพรรดิ
เฉยีนหลง ได้กล่าวถงึพระราชประวติัของพระองค์ว่า 
“บิดาเจิง้เป็นชาวมณฑลกวางตุ้ง ไปท�ามาค้าขายอยู่
ทีเ่สยีมล่อก๊ก [ประเทศไทย] และเกดิเจิง้เจา [สมเดจ็
พระเจ้ากรุงธนบุรี; ส�าเนียงปักกิ่ง] ที่นั่น เมื่อเจิ้งเจา
เตบิใหญ่ เป็นผูม้คีวามสามารถ ได้เข้ารบัราชการอยู่
ในเสยีมล่อก๊ก เมือ่เจิง้เจารบชนะพม่าฯ แล้ว ราษฎร
ทั่วประเทศยกขึ้นเป็นเจ้าครองประเทศ...” 

ในเยาว์วัยนั้นไม่มีเรื่องราวชัดเจนถึงการเล่า
เรียน แต่เข้าใจได้ว่าน่าจะทรงได้เคยบวชเรียนมา
เป็นระยะเวลาหนึ่ง จนท�าให้ทรงสามารถแต่งกลอน
บทละครและอุดหนุนการเก็บรวบรวมคัมภีร ์ใน
พระพุทธศาสนา ในภาษาไทยและภาษาบาลีหลัง
จากขึ้นครองราชย์แล้ว  ในเร่ือง อภินิหารบรรพบุรุษ 
นั้นได้ระบุว่า เด็กชายสินได้เล่าเรียนหนังสือในวัด
โกษาวาส ส�านักของพระอาจารย์ทองดี อีกทั้งยังได้
อุปสมบท และยังศึกษาภาษาต่างประเทศเป็น
จ�านวนมากในระหว่างเป็นมหาดเลก็ เพยีงแต่มหีลกั
ฐานที่น่าเชื่อถือว่าพระองค์ตรัสได้ ๔ ภาษา คือ ไทย 
จีน ญวน และลาว เป็นต้น ด้วยความสามารถดัง
กล่าวนี้จึงมีประเด็นชาติก�าเนิดที่พิสดารออกไปอีก
ว่า น่าจะเป็นบุตรของเจ้านายพระองค์ใดพระองค์
หนึ่งที่อยู่กับพ่อค้าชาวจีนผู้นี้

นิธิ เอียวศรีวงศ์ ได้อธิบายว่า พระราชบิดา
ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีน่าจะประกอบอาชีพ
ค้าขายเป็นหลัก มิใช่นายอากรบ่อนเบ้ีย เป็นค�า
อธิบายทีว่่าเหตุใดพระองค์จงึไม่ทรงประมลูอากรสบื
ต่ออาชพีจากบดิา จงึน่าจะเป็นพ่อค้าเกวยีนมากกว่า 
ทั้งนี้ พระองค์และพรรคพวกเป็นกลุ่มพ่อค้าเร่ร่อน
ในแถบหัวเมืองเหนือ การเป็นพ่อค้าดังกล่าวท�าให้
พระองค์มีชาวจีนเข้ามาสมัครเป็นพรรคพวก และมี
ความเชี่ยวชาญในภูมิอากาศและภูมิประเทศแถบ
หัวเมืองเหนือ และท�าให้ทรงมีความสามารถด้าน

สัตนาคนหุต เรียกว่า สมเด็จพระเอกาทศรถ ใน
พระราชพงศาวดาร ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) เรียก
ว่า พระบรมหน่อพุทธางกูรเจ้า ในจดหมายเหตุ
กรุงธนบุรีในสมุดไทยด�า ชื่อพระราชสาสน์และ      
ศุภักษรโต้ตอบกรุงธนบุรีและกรุงศรีสัตนาคนหุต
จุลศักราช ๑๑๔๐ น้ันใช้พระนามว่า พระบาท
สมเด็จพระเอกาทศรถอิศวรบรมนาถบรม
บพิตร และ พระบาทสมเด็จพระเอกาทศรุท  
อิศวรบรมนาถบรมบพิตร ตอนปลายรัชกาล นั้น
พระรัตนมุนี ได้ถวายพระนามใหม่ว่า สมเด็จพระ
สยามยอดโยคาวจร และในพระราชพงศาวดาร 
ฉบับราชหัตถเลขา เรียกว่า สมเด็จพระบรมราชา
ที ่๔ สบืจากสมเดจ็พระบรมราชาท่ี ๓ ซึง่ครองราชย์ 
ณ กรงุศรอียธุยา ข้อนีท้�าให้ถอืว่าพระองค์เป็นกษตัรย์ิ
องค์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาแต่ครองราชย์ที่กรุง 
ธนบุร ีราชธานใีหม่ ด้วยเหตทุีม่กีารเรยีกหลากหลาย
พระนามนั้นภายหลังจึงเรียกสมเด็จพระเจ ้า
กรงุธนบรุ ีและมพีระนามทีเ่รยีกกนัคุน้เคยว่า สมเดจ็
พระเจ้าตากสินมหาราช

พระราชประวัติของพระองค์นั้นมีการศึกษา
กันภายหลังว่าในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
บรมโกศ มีชาวจีนแต้จิ๋วคนหนึ่งนามว่า หยง แซ่แต้ 
เรื่องนี้นิธิ เอียวศรีวงศ์ ได้อธิบายว่า ไหฮอง หรือ 
ไหยฮอง ที่เคยเป็นชื่อบิดานั้น เป็นอ�าเภอหนึ่งของ
จงัหวดัแต้จิว๋ มใิช่ชือ่ของพระราชบดิาสมเดจ็พระเจ้า
กรงุธนบรุ ีด้วยเหตทุีเ่ป็นชาวจนีทีอ่พยพมาจากเมอืง
เฉิงไห่ ซัวเถา

ต่อมา ได้มีบุตรชายคนหน่ึง เกิดวันท่ี ๒๒ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๒๗๗ เด็กชายนี้มีชื่อว่า สิน มีนาง 
นกเอี้ยง หญิงชาวไทยเป็นมารดา ภายหลังได้รับ
พระราชทานศักดิ์เป็น กรมสมเด็จพระเทพามาตย์ 
ส�าหรบัถ่ินก�าเนดิของสมเดจ็พระเจ้ากรงุธนบรุนีัน้น่า
จะเกิดในเมืองแถบภาคกลางมากกว่าเมืองตาก 
เข้าใจว่าน่าจะอยู่ในกรุงศรีอยุธยานั่นแหละ
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ก่อนหน้าเวลากลางวันในวันที่ ๓ มกราคม
นั้น ไพร่พลที่เป็นก�าลังของพระเจ้าตากสินขณะนั้น
มีต�าแหน่งเป็น พระยาตากอยู่ ซึ่งได้รวบรวมไพร่พล
จ�านวน ๑,๐๐๐ นาย หักด่านออกจากค่ายตรงวัด
พิชัย หนีออกจากกรุงศรีอยุธยาออกมาก่อนแล้ว  
ก�าลงักลุม่นีไ้ด้เหน็แสงเพลงิลกุไหม้ในกรงุศรอียธุยา
อยู ่ที่บ้านสามบัณฑิตในเวลาเที่ยงคืนของวันนั้น   
ทหารคนส�าคัญที่ตามกองก�าลังนั้นมี พระเชียงเงิน 
หลวงพรหมเสนา หลวงพิชัยอาสา หลวงราชสเน่หา 
ขุนอภัยภักดี  ทหารเสือ ๕ นายนี้มักปรากฏอยู่เคียง
ข้างพระบรมราชานุสาวรีย์ในหลายแห่ง 

เส้นทางการน�าก�าลังออกจากกรุงศรีอยุธยา
ไปต้ังหาที่มั่นข้างหน้านั้นเริ่มออกเดินทางจากค่าย 
(ตรงวัดพิชัย) มาถึงบ้านหารตรา (หันตรา) เมื่อเวลา
ค�า่ โดยมกีองทพัพม่าไล่ติดตามมา แล้วต่อรบกนัจน
พม่าพ่ายแพ้กลับไป ก่อนจะเดินทางมาถึงบ้าน
ข้าวเม่า บ้านสัมบัณฑิต ตอนเวลาเที่ยงคืน

เช้าวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๓๐๙ กองก�าลัง
เดินทางมุ่งหน้าไปทางบ้านโพสังหาร (โพสาวหาญ)  
พม่าส่งกองทัพไล่ติดตามมาอีกจึงได้รบกันจนพม่า
แตกพ่ายกลับไป มาถึงบ้านพรานนกเวลาเย็น คราว
นี้พม่าส่งไพร่พลมาแก้มือถึง ๒,๐๐๐ นาย ฝ่าย
พระเจ้าตากนั้นทรงม้ากับทหารอีก ๔ ม้าออกรับศึก 
จนสามารถตีพม่าแตกพ่ายกลับไปอีกครั้ง ด้วยการ
สู ้รบแบบเหล่าทหารผู ้ช�านาญบนหลังม้าในวันนี้ 
เหล่าทหารม้าจึงถือเป็น วันทหารม้าไทย             

การรบอีกทางหนึ่ง การค้าขายดังกล่าวนั้นจึงเป็น
โอกาสให้พระองค์สามารถเป็นเจ้าเมอืงตากได้ ซ่ึงตรง
กับความประสงค์ที่จะเป็นเจ้าเมืองของพระองค์ด้วย

การรับราชการเป็นเจ้าเมืองตากน้ัน พระราช
พงศาวดารฉบับหนึ่งได้กล่าวไว้ในท�านองว่า สมเด็จ
พระเจ้ากรุงธนบุรีทรงวิ่งเต้นให้ได้เป็นเจ้าเมืองตาก 
โดยติดต่อผ่านทางมหาดเล็กถึงพระยาจักรี สมเด็จ
พระเจ้าเอกทัศทรงทราบว่าเจ้าเมืองตากคนก่อน
ป่วยตาย จึงให้พระยาจักรีหาผู้มีสติปัญญาเข้ารับ
ต�าแหน่งแทน สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงได้เป็นเจ้า
เมืองตาก เรื่องนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัว ทรงวินิจฉัยว่า พระองค์ทรงเคยเป็นหลวง   
ยกกระบัตรเมืองตากก่อนท่ีจะทรงได้รับการเลื่อน
ต�าแหน่งเมือ่เจ้าเมอืงว่างลง ครัน้มเีหตกุารณ์กองทพั
พม่ายกมารุกรานกรุงศรีอยุธยา ได้ยกทัพผ่านเมือง
ตาก พระยาตากเห็นสู้ไม่ไหวจึงได้น�าไพร่พลลงมา
ช่วยป้องกนักรุงศรีอยุธยา ท้ังยังปรากฏในพงศาวดาร
ว่า พระยาตากมีความชอบในการน�าทหาร ๕๐๐ 
นาย มาช่วยป้องกันพระนคร จึงได้รับพระราชทาน
ของบ�าเหน็จในระหว่างข้าศกึปิดล้อมด้วยมฝีีมอืเป็น
นายทพัทีเ่ข้มแขง็ทีป่ฏบิตังิานป้องกนัพระนครอยูจ่น
เห็นเหตุว่าไม่สามารถรักษาไว้ได้

ก่อนกรุงศรีอยุธยาจะเสียแก่พม่าข้าศึกนั้น 
หัวเมืองฝ่ายเหนือ ฝ่ายใต้ และตะวันตก ล้วนถูก
ควบคุมอย่างเข้มงวดในการท�ามาหากิน การท�าไร่
ท�านา ทรัพย์สิน วัวควาย ถูกยึดไว้หมด จนกระทั่ง
ในช่วงกลางดึกของคืนวันที่  ๓ มกราคม พ.ศ. 
๒๓๐๙ ก่อนเสียกรุงประมาณ ๓ เดือนนั้น ทัพพม่า
ได้ยิงถล่มกรุงศรีอยุธยาอย่างหนัก จนเกิดเพลิงลุก
ไหม้ทั่วพระนคร บ้านเรือน วัด วัง ได้รับความเสีย
หาย เฉพาะบ้านเรือนราษฎรเกิดเพลิงไหม้กว่า 
๑๐,๐๐๐ หลัง 
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กัลยาณมิตรของผู้เขียนส่งบทความภาษา
อังกฤษให้ผู ้เขียนอ่านเกี่ยวกับเรื่องการใช้เครื่อง 
หมายวรรคตอน [ , ]: “the Oxford comma” หรือ
ที่รู้จักกันในนาม “the serial comma” เครื่องหมาย
วรรคตอนตัวเล็ก ๆ [ , ] ตัวน้ี จะมีความส�าคัญอะไร
มากมายขนาดที่ต ้องไปเกี่ยวข้องกับการขึ้นโรง     
ขึน้ศาล บทความทีอ่่านคอื “Why This Court Deci-
sion Hinged on The Oxford Comma” โดย Erik 
Shilling (March 15, 2017) เรื่องมีอยู่ว่ากลุ ่ม
พนกังานขับรถในรฐัเมน (Maine) สหรฐัอเมรกิาฟ้อง
ร้องต่อศาลขอให้ได้รับเงินล่วงเวลาในการท�างาน 
และศาลอุทธรณ์ของสหรัฐ (1st U.S. Circuit Court 
of Appeals) ได้ตัดสินให้พนักงานขับรถได้รับเงิน 
ค่าล่วงเวลา อันเน่ืองมาจาก “เคร่ืองหมายวรรค
ตอน” [ , ] ซ่ึงภาษาไทยเรียกจุลภาคหรือเรียกว่า 
“comma” ในภาษาอังกฤษท่ีไม่ได้ถูกใส่ในเนื้อ
ความของกฎหมายจึงท�าให้เกิดความก�ากวม (am-
biguities) ในการตคีวามตามกฎหมาย ข้อความเจ้า
ปัญหาที่ไม่มีเครื่องหมาย [ , ] นี้อยู ่ในเนื้อหา
กฎหมายของ Maine’s Overtime Law อันเกี่ยวข้อง
กับเร่ืองที่ว่าพนักงานขับรถจะไม่สามารถรับเงินล่วง
เวลาในการท�างานชนิดใดบ้าง นั่นก็คือ...

เสนาศึกษา

The canning, processing, preserving, 
freezing, drying,

marketing, storing, packing for ship-
ment or distribution

of:

Agricultural produce;
Meat and fish product; and
Perishable foods

ก่อนจะหาว่า [ , ] ตรงไหนที่หายไป ต้องท�า 
ความรู ้จักกับเจ้า “serial comma” นี้เสียก่อน  
เครื่อง หมายวรรคตอน [ , ] นี้จะปรากฏหลังสิ่งที่
กล่าวถึงก่อนสิ่งสุดท้าย (the penultimate item) 
และก่อนค�าสันธาน (coordinating conjunction) 
ในรายการสิ่งของที่มีสามสิ่งหรือมากกว่านั้น เช่น 
You are hereby invited to join, view, contribute, 
comment, or appreciate this article. “the       
serial comma” ในประโยคนี้คือ [ , ] หลังค�าว่า 
“comment” และหน้าค�าสนัธาน “or” ดงันัน้ serial 
comma ในเนื้อหาของ Maine’s overtime law คือ 
[ , ] หลังค�าว่า “shipment” และก่อนหน้าค�า
สันธาน “or” การหายไปของ [ , ] เจ้าปัญหาตัวนี้

อาจารย์ไก่

“เครื่องหมายวรรคตอน”
ขึ้นศาล
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ท�าให้ผู ้พิพากษา เดวิด บาร์รอน (Judge David 
Barron) เขียนในค�าตัดสินของศาลว่า เมื่อไม่มี    
serial comma ในรายละเอียดข้อยกเว ้นของ
ลักษณะกิจกรรมการท�างาน ท�าให้น�าไปสู่ข้อโต้แย้ง
ได้ว่าบรรดาพนักงานขับรถส่งของจะอยู่ภายใต้
รายการข้อยกเว้นการที่จะไม่ได้รับค่าล่วงเวลาหรือ
ไม่ ผู้พิพากษายังกล่าวต่อไปอีกว่า serial comma 
ตรงข้อความนี้มีความส�าคัญ เนื่องจากความก�ากวม 
(ambiguities) นั้นสามารถถูกตีความหมายทาง
ไวยากรณ์ได้อย่างเสรภีายใต้กฎหมายของรฐั Maine 
นั่นหมายความว่าพนักงานขับรถส่งของซึ่งฟ้องร้อง
เอาเงนิค่าล่วงเวลาจากบรษิทัทีพ่วกตนท�างานอยูน่่า
จะมีสิทธิ์ในการรับเงินล่วงเวลาในที่สุดเนื่องจากค�า
ว่า “distribution” ในกฎหมายไม่ได้ถูกท�าให้แยก
ขาดอย่างไม่ก�ากวมจากค�าว่า “packing for ship-
ment” อย่างไรก็ตามการตัดสินของศาลก็ยังไม่เป็น
ที่สิ้นสุด คดีนี้จะถูกน�ามาพิจารณาในศาลอื่นต่อไป 
แม้กระนั้นก็อาจกล่าวได้ว่าเป็นชัยชนะที่ส�าคัญของ
พนักงานขับรถและผู้ที่เห็นด้วยกับการใช้ “the Ox-
ford comma” นี้

ในเครอืข่ายทางสงัคม (social network) ทกุ
วันนี้ เมื่อมีประเด็นข้อขัดแย้งใด ๆ ก็จะเกิดฝ่าย
สนับสนุนและฝ่ายคัดค้าน ผู้เขียนเกิดความบันเทิง
ใจอย่างมากในการเข้าไปอ่านข้อคิดเห็น (com-
ments) ของฝ่ายสนบัสนนุ ซึง่กลายเป็น #TeamOx-
ford และทีมผู ้เห็นต่าง แต่ละฝ่ายก็มีข้อโต้แย้ง   
ต่าง ๆ นานา ฝ่ายผู้ไม่เห็นด้วยก็คิดว่าเป็นเรื่องน่า
ขัน (ridiculous) และเป็นเรื่องเถียงกันแบบเด็ก ๆ 
(juvenile) โดยกล่าวว่ารายการของสองสามสิ่งไม่
น่าก่อให้เกิดความสับสน ถ้าไม่เข้าใจจริง ๆ ก็ให้
แยกรายการเป็นหน่วยย่อยๆแล้วให้อ่านไปแบบ
ธรรมดาว่าเป็น “The packing for shipment or 
distribution of” ถ้าแยกรายการให้อ่านได้เป็นอย่าง
นี้แล้วยังคิดว่ามีความแตกต่างบางประการ (some 
sort of differentiation) ระหว่าง “packing for 

shipment” และ “packing for distribution” ก็
อยากจะบอกว่าคนนั้นโกหกทั้งต่อคนอื่นและที่
ส�าคัญคือโกหกตนเอง บางคนที่ไม่เห็นด้วยก็กล่าว
ว่าตนเองเคยโต้แย้งกับอาจารย์ของตนในเรื่องนี้ 
และอาจารย์ก็บอกเขาว่าไม่ควรใช้เครื่องหมายวรรค
ตอนนี้เพราะว่าเป็นการใช้ที่โบราณ มีคนจ�านวนไม่
มากที่ยังใช้อยู่ อาจารย์ของเขาผู้นี้เคยเขียนบันทึก
เรื่องนี้ส่งให้ผู้พิพากษา แต่ผู้พิพากษาคงไม่ได้รับ (ผู้
ให้ความคดิเหน็อาจพดูประชดประชนั...ผูเ้ขยีน)  อีก
คนหนึง่กก็ล่าวถงึการตัดสนิของศาลว่าการพจิารณา
ของศาลชัน้ต่อไปไม่น่าจะตัดสนิยนืตามค�าพพิากษา
ของศาลก่อนหน้านี้เนื่องจาก (เขาอ้างว่า) ภาษา
กฎหมายไม่ได้ใช้ “the Oxford comma” และผู้
พิพากษาควรรับทราบเรื่องนี้ไว้ ส่วนผู ้ที่เห็นด้วย       
ก็มีเหตุผลต่าง ๆ มาสนับสนุน เช่นการเพิ่ม serial 
comma เข้าไปในข้อความกฎหมายของรัฐ Maine 
ที่ เป ็นป ัญหา ท�าให ้ เปลี่ยนความหมายในแง ่
กฎหมาย จากการขยายค�าว่า “packing” กลายเป็น
กจิกรรมใหม่ต่างหาก นัน่คือ “distribution” บางคน
ก็ยกข้อความพร้อมภาพวาดการ์ตูนให้เห็นชัดเจน
ว่าการใส่หรือไม่ใส่ serial comma ท�าให้เกิดการ
ตีความต่างกันไปอย่างไร เช่น

With the Oxford comma: we invited the 
strippers, JFK, and Stalin.

ในที่นี้ถ้าตีความคือมีผู ้ได้รับเชิญได้แก่นัก
ระบ�าเปลื้องผ้ามากกว่าหนึ่งคน และอีกสองคนคือ 

John F. Kennedy และ Stalin อีกประโยคหนึง่เขยีน
เหมือนกันแต่ไม่มี serial comma

Without the Oxford comma: we invited 
strippers, JFK and Stalin.

ประโยคนี้ตีความได้ว่ามีผู้ได้รับเชิญเป็นนัก
ระบ�าเปลื้องผ้าสองคนซึ่งก็คือ JFK และ Stalin

จากทั้งสองข้อความที่ยกมาพร้อมภาพวาด
การ์ตูนชวนหัวให้เห็น JFK และ Stalin กลายเป็น
นักระบ�าเปลื้องผ้าก็ท�าให้เห็นภาพชัดเจนในความ
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ก�ากวมของภาษา (ผูเ้ขยีนขอใช้การบรรยายแทนการ
มีภาพประกอบ เนื่องจากไม่ทราบท่ีมาท่ีไปของ 

original artist) และยังมีตัวอย่างประโยคอื่นๆอีกที่
หากปราศจาก serial comma แล้วท�าให้เกิดความ
ก�ากวมในความหมายอย่างย่ิงในท�านองเดียวกับ
ตัวอย่างข้างต้นเช่น

Among those interviewed were Merle 
Haggard’s two ex-wives, Kris Kristofferson and 
Robert Duvall.

This book is dedicated to my parents, 
Ann Rand and God.

Highlights of Peter Ustinov’s global tour 
include encounters with Nelson Mandela, an 
800-year-old demigod and a dildo collector.

ผู้เขียนในฐานะนักภาษาศาสตร์ก็มีความคิด
เห็นส่วนตัวว่าภาษามีไว้เพื่อการสื่อสารและการ
สือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพควรเป็นการสือ่สารทีม่คีวาม
กระจ่างชัดไม่ก่อให้เกิดความก�ากวมอันเป็นผลให้
เกิดการตีความได้อย่างอิสระ ยกเว้นความก�ากวม
เป็นความตัง้ใจของผูใ้ช้ภาษาเองเพือ่ให้เกดิผลกระทบ
พิเศษในการสื่อสารเช่นใช้เพื่อการเปรียบเปรย 

ประชดประชัน อารมณ์ตลกขบขัน ดังนั้นการเลือก
ใช้เครื่องหมายวรรคตอน ซึ่งในที่นี้คือ serial com-
ma [ , ] ควรใช้เมื่อต้องการความกระจ่างชัดเจน ใน
กรณีของ Maine’s overtime law นั้นผู้เขียนคิดว่า
ควรจะใช้ serial comma เพื่อให้เกิดความกระจ่าง
และไม่ก่อให้เกิดข้อโต้แย้งได้อันน�าไปสู่การฟ้องร้อง
ในที่สุด ข้อคิดเห็นส่งท้ายของผู้เห็นด้วย ถึงแม้จะ
ไม่ใช่ตัวอย่างของ serial comma ที่ชัดเจน แต่ก็ให้
ข้อคิดน่ารักดี เขากล่าวว่า

Commas save lives.  There is a real dif-
ference between “Let’s eat, grandma,” and 
“Let’s eat grandma.” 

ส�าหรับผู้นี้กล่าวว่า เครื่องหมาย comma 
ช่วยชีวิต...เราจะชวนคุณยายรับประทานอาหาร 
หรือเราจะรับประทานคุณยาย!...ท่านผู้อ่านก็เลือก
เอาเองแล้วกัน
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หัวใจ นับว่าเป็นหนึ่งในอวัยวะที่มีความ
ส�าคัญมาก เพราะ ถ้าหากหัวใจท�างานบกพร่อง 
อวัยวะอื่น ๆ ก็จะลดประสิทธิภาพในการท�างาน 
ตามไปด้วย และถ้าหากหวัใจหยดุเต้นไปอย่างถาวร 
ก็หมายถึง ความตายของเจ้าของด้วยเช่นกัน ดังนั้น 
การใส่ใจดูแลบ�ารุงหัวใจให้แข็งแรงท�างานได้อย่าง
เป็นปกติ มีประสิทธิภาพอย่างสม�่าเสมอ จึงเป็นสิ่ง
ที่มีความส�าคัญไม่ควรมองข้ามเป็นอย่างมาก และ
เนื่องด้วยมีคนไข้หัวใจมาถามคุณหมอบ่อยเรื่อง
อาหารบ�ารุงหัวใจนอกเหนือจากถามเรื่องยารักษา
หัวใจและการออกก�าลังกายที่ดีกับหัวใจซึ่งต้อง
ปฏบิตัอิย่างเคร่งครดัอยูแ่ล้ว ผมจงึได้ค้นหารวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับอาหารหรือสารอาหารอะไร
บ้างที่มีประโยชน์และช่วยบ�ารุงหัวใจมาเล่าสู่กันฟัง
ครับ ดังต่อไปนี้

(๑) ข้าวที่ไม่ผ่านการขัดสี มีเส้นใยอาหาร
สูงและมีสารอาหารวิตามินและเกลือแร่มากมาย 
ข้าวที่ไม่ผ่านการขัดสีจะมีเส้นใย (ไฟเบอร์) ชนิด
ละลายน�้า ช่วยดูดซับน�้าตาลและไขมัน ท�าให้การ
ย่อยและดูดซึมอาหารช้าลง อิ่มนานขึ้น เช่น ข้าว

โอ๊ต มีโพแทสเซียมสูง ช่วยป้องกันโรคความดัน
เลือดสูง มีโฟเลตสูง ช่วยป้องกันความผิดปกติของ
เด็กในครรภ์และช่วยการสร้างเม็ดเลือดเหมาะกับผู้
บริจาคเลือด ที่ส�าคัญสามารถช่วยลดระดับของ
โคเลสเตอรอลชนิดเลว (LDL) คอเลสเตอรอล ถ้า 
ไม่ชอบข้าวโอ๊ตก็ให้รับประทานข้าวที่ไม่ผ่านการขัด
สีโดยเปลี่ยนรับประทานข้าวขาวเป็น ข้าวกล้อง 
เปลี่ยนขนมปังขาวเป็นขนมปังโฮลวีท (เติมร�า เติม
จมูกข้าวหรอืร�าข้าวเสรมิเข้าไป) หรือรบัประทานข้าว
พร้อมถั่วต้มมีส่วนช่วยหัวใจได้เช่นกัน

(๒) ปลาทะเล มีน�้ามันปลาหรือโอเมกา-๓ 
สูง การรับประทานปลาทะเล เช่น ปลาแซลมอน 
ปลาทะเลทีไ่ม่ผ่านการทอด (การทอดท�าให้น�า้มนัใน
ตัวปลาซึมออกไปในกระทะ น�้ามันในกระทะซึม
เข้าไปแทนที่) สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง ๆ ละ ๑ เสิร์ฟ 
(serving = หน่วยบริโภค ปริมาณเท่ากับ ขนาด
ฝ่ามือผู้ใหญ่ผู้หญิง ไม่รวมนิ้วมือหนาเท่าข้อปลาย
นิ้วก้อย) สามารถลดโอกาสตายจากโรคหัวใจลงได้
ร้อยละ ๓๐

(๓) ผักต่างๆ ให้กากใยและวิตามินที่มีสาร

  พ.อ. นพ.ยรรยงค์  อิ่มสุวรรณ  
ผู้อ�านวยการกองแพทย์

ส�านักงานสนับสนุนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) กองบัญชาการกองทัพไทย

อาหารบ�ารงุหวัใจ 
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แอนตอิอกซแิดนต์ มส่ีวนช่วยป้องกนัการเกดิตะกรนั
ในหลอดเลือดหัวใจ ควรเลือกรับประทานผักให้
หลากสี เช่น ฟักทอง มะเขือเทศ มะเขือม่วง คะน้า 
โดยเฉพาะบางชนดิสามารถรบัประทานได้ทัง้เปลอืก 
ส่วน ผักใบเขียวสีเข้ม เช่น ปวยเล้ง ฯลฯ มีเส้นใย
หรือไฟเบอร์ ช่วยป้องกันมะเร็งล�าไส้ใหญ่ และ มี
สารคุณค่าพืชผักสีส้มเหลือง (ลูทีน) ที่ป้องกันโรค 
จอตาเสื่อมสภาพในคนสูงอายุ (AMD)

(๔) ผลไม้ ควรรับประทานผลไม้ที่รสไม่จัด
และเป็นผลไม้สด รับประทานผลไม้ให้หลากสี ไม่
ผ่านการแปรรูป แต่ควรระวังผลไม้บางชนิดท่ีมีผล
ไม้ที่มีรสหวานมาก ๆ และมีแคลอรี่สูง เช่น ทุเรียน 
มะขามหวาน ต่อไปน้ีเป็นคุณประโยชน์และสาร
อาหารในผลไม้สีต่าง ๆ ดังนี้

“สารสี ม่วง-แดง” หรือ แอนโทไซยานิน 
พบมากในองุน่ ลกูพรนุ แอปเป้ิลแดง ชมพูม่ะเหมีย่ว 
บลูเบอรี่ มะเขือม่วง และกะหล�่าปลีสีม่วง จะช่วย
ขยายเส้นเลือด มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของการ 
เป็นโรคหัวใจและอัมพาต และยังช่วยบ�ารุงการ
ท�างานของสมอง ผลไม้กลุม่น้ีมสีเีข้มมส่ีวนประกอบ
ของน�้าตาลต�่า เช่น บลูเบอรี่ ฯลฯ เมืองไทยเรามี    
สตรอเบอร่ี และมัลเบอรี่ (malburry = ลูกหม่อน) ที่
มีสารอาหารใกล้เคียงกัน ข้อดีพิเศษของเบอรี่ คือ มี
สารต้านการอักเสบมักจะท�าให้หลอดเลือดทั่ว
ร่างกายเสื่อมเร็ว 

“สารสีแดง” หรือไลโคพีน พบมากใน
แตงโมและมะเขือเทศ ส่วนสารสแีดงในลกูทับทิม บี
ทรูท และแครนเบอรี่ คือ สารเบต้าไวซิน โดยสารสี
แดงทั้งสามชนิดนี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ลดอัตรา
เสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้

“สารสส้ีม” หรือเบต้าแคโรทนี สีเหลืองส้ม
ที่มีอยู่มากในมะละกอ ฟักทอง แคนตาลูป มะม่วง 
แครอท รวมทั้งผลไม้จ�าพวกแตงต่าง ๆ ผักผลไม้   
ในกลุ่มนี้นอกจากจะช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง ช่วย
บ�ารุงสายตาแล้ว ยังช่วยลดระดับไขมันในเลือด    
ได้ด้วย

“สารสีส้ม-เหลือง” พบได้มากในส้มเขียว
หวาน และลูกพีช ช่วยบ�ารุงหัวใจและกระเพาะ
อาหาร รวมทั้งลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งด้วย

(๕) น�า้มนัพชืทีเ่ป็นไขมนัไม่อิม่ตวัใช้ปรงุ
อาหาร น�้ามันพืชเหล่านี้มีสารต้านอนุมูลอิสระโอรี
ซานอล (Oryzanol) เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัว ช่วยลด
ไขมันคอเลสเตอรอลที่ไม่ดี และลดความเสี่ยงต่อ
การเป็นโรคหัวใจเช่น น�้ามันมะกอก น�้ามันร�าข้าว 
เมล็ดดอกทานตะวัน 

(๖) เครื่องเทศและสมุนไพร ส่วนใหญ่จะ
มีสารแอนติออกซิแดนต์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
และหัวใจอยู่แล้ว เช่น กระเทียม พริก ขิง ตะไคร้ 
เป็นต้น โดยเฉพาะ กระเทียมเป็นส่วนผสมในการ
ท�าอาหารอย่างแพร่หลาย ใช้กนัทัว่ทกุมมุโลก มกีาร
ศึกษาจากหลายแห่งที่แสดงให้เห็นว่ากระเทียมเป็น
สิ่งที่ช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอล ซึ่งส่งผลดีต่อ
สุขภาพโดยเฉพาะหัวใจ การบริโภคสมุนไพรนี้ช่วย
ท�าลายคอเลสเตอรอลและไขมนัทีต่ดิอยูก่บัผนงัด้าน
ในของหลอดเลือด และท�าให้เกิดความยืดหยุ่น 

(๗) พืชตระกูลถั่ว รวมถึงธัญพืชต่าง ๆ 
มีไขมันไม่อิ่มตัวต�าแหน่งเดียวสูง มีแคลเซียมและ
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ใยอาหารที่ละลายน�้าได้ดี และมีโอเมกา-๓ ที่มีผลดี
ต่อสุขภาพหัวใจ และ ช่วยบ�ารุงสุขภาพในส่วน 
ระบบประสาทและสมองด้วย เช่น ถั่วเปลือกแข็ง
กะเทาะเปลือก (Nuts) ถั่วลิสงต้ม เมล็ดมะม่วง 
หิมพานต์ และโดยเฉพาะ ถั่วเหลือง (soy) และ
ผลิตภัณฑ์    ถั่วเหลือง เช่น นมถั่วเหลือง เต้าหู้ ฯลฯ 
มีโปรตีนสูง ถั่วเหลืองมีไขมันไม่อิ่มตัวสูง การปนถั่ว
ต้มไปใน ข้าวเล็กน้อยมีส่วนช่วยให้รับประทานข้าว
ได้ช้าลง อิ่มเร็วอิ่มนาน ใช้เสริมโปรแกรมลดความ
อ้วนได้ดี  ไม่ควรรับประทานเต้าหู ้ทอด-อาหาร
มังสวิรัติที่ท�าขายบ่อยเกิน เนื่องจากการทอดจะ
ท�าให้ได้รับน�้ามันที่ใช้ทอดสูงขึ้นมาก และอาหาร
มังสวิรัติ-เจที่ขายทั่วไปมักจะเค็มมีเกลือสูงเกิน 
นอกจากนีย้งัม ีเมลด็แฟลกซดี (Flaxseed คอื เมลด็
ปอป่าน) ท่ีมีไขมันไม่อิ่มตัวและโอเมกา-๓ สูง ใช้
เป็นอาหารเสริมหรือโรยหน้าอาหารอื่น ๆ บ้านเราก็
มีเมล็ดธัญพืชหลายชนิดซ่ึงควรเลือกชนิดต้ม และ
ไม่ควรลืมว่าเมล็ดธัญพืชมีไขมันแทรกอยู่ภายใน
ด้วยเช่นกัน

(๘) อะโวคาโด มีไขมันไม่อิ่มตัวต�าแหน่ง
เดียว ซึ่งช่วยลดโคเลสเตอรอลชนิดร้าย (LDL) และ
เพิ่มโคเลสเตอรอลชนิดดี (HDL) น�้ามันชนิดนี้มีมาก
ในน�้ามันหลายชนิด เช่น น�้ามันร�าข้าว คาโนลา 
เมล็ดชา มะกอก ฯลฯ อาหารไทยที่มีไขมันชนิดนี้สูง 
คือ ถ่ัวลิสงต้ม (ถ้าถั่วทอดไม่ดี เพราะ น�้ามันดีจาก
ถ่ัวจะซึมออกและน�้ามันที่ใช้ทอดจะซึมเข้ามาแทน)

(๙) ออริกาโน ออริกาโนเป็นผลไม้ที่คุ้นเคย
กันอย่างดีในกลุ่มคนรักสุขภาพ เพราะมีประโยชน์
ต่อร่างกายนานับประการ ป้องกันและรักษาโรคได้
หลากหลายชนิด เนื่องจากเป็นแหล่งอาหารที่อุดม
สมบูรณ์ช่วยควบคุมคอเลสเตอรอล มากไปด้วย
เส้นใยอาหาร มีสารต้านอนุมูลอิสระและให้วิตามิน
ซีปริมาณสูง สารท่ีช่วยต่อสู้กับเจ้าอนุมูลอิสระและ
ลดคอเลสเตอรอลที่เลว (LDL) นี้เองจึงเป็นตัวช่วย
ป้องกันโรคหัวใจได้เป็นอย่างดี

(๑๐) ชาเขียว เซลล์หลอดเลือดด้านในและ
ทีอ่ยูร่อบ ๆ หวัใจมคีวามละเอยีดอ่อนอย่างมาก การ
บรโิภคของชาเขยีวสามารถเข้าไปบ�ารงุสขุภาพ ฟ้ืนฟู
หัวใจให้แข็งแรงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 
๒๐๐๘ มรีายงานว่านกัวจิยัได้ค้น พบว่าชาเขยีวช่วย
ปรับปรุงการท�างานของเส้นเลือดท่ีส่งผลดีต่อหัวใจ
ได้ภายใน ๓๐ นาทีหลังบริโภค อันเนื่องจากชาเขียว
มีสารต้านอนุมูลอิสระเข้มข้นสูง และ Flavonoid 

(๑๑) โสม เป็นที่ยอมรับในวงการสมุนไพร
ว่าช่วยสร้างระบบภูมิคุ ้มกันของร่างกาย และมี   
การศึกษาช้ีให้เห็นว ่าโสมท�าให้ความดันโลหิต       
ลดลง ซึ่งส่งผลให้มีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ
ได้น้อยลง ทั้งนี้ โสมแบ่งออกเป็นหลายชนิด มี
คุณสมบัติในการรักษาโรค บ�ารุงร่างกายส่วนต่าง ๆ 
ทีแ่ตกต่างกนัออกไป และยงัสามารถใช้ประโยชน์ได้
ทั้งราก ใบ และดอก

(๑๒) ใบแปะก๊วย เป็นสมุนไพรที่ขึ้นชื่อ    
ในเรื่องของการบ�ารุงสมอง ช่วยให้มีความจ�าดี      
ลดอาการขี้หลงขี้ลืม ถือเป ็นยาธรรมชาติที่มี
ประสิทธิภาพส�าหรับรักษาโรคหลอดเลือดในสมอง 
นอกจากนี้สารสกัดจากใบแปะก๊วยยังได้รับการ
พิสูจน์มาแล้วว่าสามารถขยายหลอดเลือดที่น�า      
ไปสูก่ารไหลเวยีนของเลอืดให้ดีขึน้ ใช้ในการป้องกนั
และลดการแข็งตัวของเกล็ดเลือด เมื่อการไหลเวียน
โลหิตดีขึ้นก็ส่งผลดีต่ออวัยวะอย่างหัวใจ ลดความ
เสี่ยงในการเกิดโรคต่างเกี่ยวกับหัวใจได้

นอกจากการ บ�ำรุงหัวใจ อาหารและสาร
อาหารตา่ง ๆ ข้างต้นแล้วยงัต้องมีการเสรมิวิตามนิ
และแร่ธาตุต่าง ๆ ในปริมาณที่เหมาะสมในการ 
บ�ารุงหัวใจ ที่ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจ�าเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะ วิตามนิซ ีทีช่่วยเสรมิสร้างร่างกาย ระบบ
ภูมิคุ้มกัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานของ
อวัยวะต่าง ๆ ให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
เป็นการช่วยบ�ารุงหัวใจทางอ้อมอย่างได้ผลอีกทาง
หนึ่ง
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อาหารบ�ารุงหัวใจ ต้องเร่ิมจากการท่ีเรา
ต้องมีสุขภาพท่ีแข็งแรง จ�าเป็นต้องเรียนรู้ถึงอาหาร
ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย การรับประทาน
อาหารเพือ่ถนอมหัวใจของเรานับว่าเป็นสิง่ท่ีมคีวาม
ส�าคัญมากที่เราจะต้องค�านึงถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ หรือมีอาการโรคหัวใจ
แล้ว ควรเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อ
สุขภาพหัวใจทั้งชนิดของอาหาร วิธีการปรุงอาหาร 
รวมถึงปริมาณอาหารให้เหมาะสม

การปรุงอาหารให้เหมาะแก่หัวใจ
การปรุงอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ และ

ถนอมหัวใจ คือ เลือกใช้น�้ามันที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัว 
เช่น น�้ามันมะกอก น�้ามันร�าข้าว เมล็ดดอกทาน 
ตะวัน ควรเลี่ยงเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูง และหลีกเลี่ยง
อาหารทอด โดยเฉพาะท่ีทอดใช้น�้ามันท่วมหรือใช้
น�้ามันเก่ามาทอดหลายครั้ง ปรับเปลี่ยนการปรุง
อาหารมาเป็นการต้ม นึ่ง ตุ๋น ย�า จะดีกว่า รวมถึง

เลี่ยงอาหารรสหวาน มัน เค็ม เพราะอาหารรสจัดจะ
ท�าให้หัวใจท�างานหนัก ต้องหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูป 
โดยเฉพาะจ�าพวกของหมักดอง เช่น ปลาเค็ม หอย
ดอง ผักดอง เป็นต้น เพราะอาหารเหล่านี้จะมีเกลือ
โซเดียมอยู่สูง ท�าให้ร่างกายได้รับเกลือมาก ส่งผล
ต่อความดันโลหิตและการท�างานของไต

วิธีรับประทานอาหารเพื่อถนอมหัวใจ 
มีวิธีการรับประทานที่ควรจะต้องระลึกและ

ระวังอยู่เสมอ คือ รับประทานแต่พอเพียง ไม่รับ
ประทานตามใจปาก รับประทานอาหารให้พอดีกับ
ที่ร่างกายต้องการใช้และต้องระมัดระวัง ไขมันที่
สะสมบริเวณส่วนท้อง เป็นส�าคัญด้วย เพราะคนที่มี
เส้นรอบเอวมากจะมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจได้มาก
ขึ้นครับ

             

             

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพสวย ๆ จาก 

วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) และ https://www.ovolva.com
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ตามที่สหประชาชาติได ้สนับสนุนให ้
ประเทศต่าง ๆ จัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนที่มีการด�าเนินงานท่ีเป็นอิสระจากภาครัฐ 
เป็นไปตามหลกัการปารสีว่าด้วยสถานะของสถาบนั
แห่งชาตเิพือ่การส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธิมนษุยชน
หรือเรียกโดยย่อว่าหลักการปารีส ซึ่งเป็นเอกสารที่
ก�าหนดรับรองจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
ตามข้อมติที่  ๔๘/๑๓๔ ลงวันที่  ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๓๖ และเป็นเอกสารที่ถือกันว่าเป็นมาตรฐาน  
ในการด�าเนนิงานของสถาบนัสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ 
๑๐๘ ชาติทั่วโลก หลักการปารีสก�าหนดว่าสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ�านาจหน้าที่ครอบคลุม  
ทั้งด้านการส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิมนุษยชน        
๕ ประการคือ ๑) บทบาทในการส่งเสริมสิทธิ
มนษุยชน (PROMOTIONAL FUNCTION) โดยจดั
ท�าหลักสูตรการศึกษาเผยแพร่และรณรงค์เรื่องสิทธิ
มนุษยชนผ่านกิจกรรมกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ รวมทั้ง
ผ ่านช่องทางสื่อมวลชนและการจัดท�ารายงาน
ประจ�าปี ๒) บทบาทในการคุ้มครองสิทธิมนุษย
ชน (PROTECTING FUNCTION) ซึ่งรวมถึงการท�า
หน้าทีก่ึง่ตลุาการ (QUASI JUDICIAL FUNCTION) 

ได้แก่ การหยิบยกกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้น
พิจารณาได้เองและการรับเรื่องร้องเรียนจากบุคคล 
เพือ่ท�าการตรวจสอบและวนิิจฉยัพร้อมเสนอมาตรการ
แก้ไขปัญหาไปยังหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
๓) บทบาทในการให้ค�าปรึกษา (ADVISORY 
FUNCTION) เช่นการให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่ากฎหมายดังกล่าวจะไม่ขัดหรือส่งผล 
กระทบต่อหลักสิทธิมนุษยชน การให้ข้อคิดเห็น  
เกีย่วกบัสถานการณ์สทิธิมนษุยชนทีเ่กดิขึน้ในประเทศ
และแนวทางการด�าเนินงานที่เหมาะสม ตลอดจน
การเสนอให้รัฐบาลเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งแนะน�าเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามพันธกรณีในสนธิสัญญาดังกล่าว    
๔) บทบาทในการเฝ้าระวังสถานการณ์ (MONI-
TORING FUNCTION) เช่นการติดตามและเฝ้า
ระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายในประเทศและ
การติดตามการด�าเนินงานของหน่วยงานภายใน
ประเทศในการปฏิบตัติามพนัธกรณรีะหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อจัดท�ารายงานประจ�าปี    
หรือรายงานหลักการเฉพาะด้าน และรายงานการ
ปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศด้านสิทธิ
มนษุยชน ทีไ่ทยเป็นภาคเีพือ่เผยแพร่ให้สาธารณชน

พลโท ทวี  แจ่มจ�ารัส
ข้าราชการบ�านาญ/อนุกรรมการด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม กสม.

สิทธิมนุษยชน : 
ทิศทางเดินที่ต้องการความสมดุล
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน
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สิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องรวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค�าสั่งใด ๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ๔) ชี้แจงและ
รายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่  
มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน  
ในประเทศไทย โดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม ๕) 
สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึง
ความส�าคัญของสิทธิมนุษยชน ๖) หน้าที่และ
อ�านาจอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งต้องไปออก
กฎหมายลูกหรือ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนต่อไปและการปฏิบัติ
หน้าที่ของ กสม. จะมีลักษณะต่อเนื่องจากผู้ตรวจ
การแผ่นดิน (OMBUDSMAN) ซึ่งเป็นองค์กรที่รับ
พิจารณาข้อร้องเรียนของประชาชน เกี่ยวกับการไม่
ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
หรือไม่ชอบด้วยกฏหมายของหน่วยงานรัฐและเจ้า
หน้าที่ของรัฐ ถ้าการนั้นยังความไม่เป็นธรรมให้เกิด
ขึ้น ผู้ตรวจการแผ่นดินก็มีหน้าที่ตรวจสอบ และถ้า
หากการด�าเนินการของหน่วยงานของรัฐและเจ้า
หน้าทีร่ฐัเกีย่วกบัละเมดิสทิธมินษุยชน กใ็ห้ผูต้รวจ
การแผ่นดินส่งเรื่องให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติด�าเนินการ  ต่อไป

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิ(กสม.) 
ชุดปัจจุบันเป็นชุดที่ ๓ โดยมี นายวัส  ติงสมิตร 
เป็นประธานกรรมการ ได้ออกค�าสัง่เมือ่ ๑๒ เม.ย. 
๕๙ มอบหมายให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อีก ๖ ท่าน ก�ากับดูแลงานดังนี้ ๑) นางฉัตรสุดา  
จันทร์ดียิ่ง ก�ากับดูแลงานด้านสิทธิเด็กและการ
ศึกษา ๒) นางประกายรัตน์  ต้นธีรวงศ์ ก�ากับ
ดูแลงานด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ๓) นายสุรเชษฐ์  สถิตนิรามัย ก�ากับ
ดูแลงานด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลาก
หลายทางเพศ และการสาธารณสุข ๔) นาง
อังคณา  นีละไพจิตร ก�ากับดูแลงานด้านสิทธิ

ได้รบัทราบ ๕) บทบาทในการด�าเนนิความสัมพนัธ์
กับผู้ที่มีส่วนได้เสียและองค์กรอ่ืน ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ (RELATIONSHIP WITH STAKE-
HOLDER AND OTHER BODIES) โดยจะต้อง
ท�างานร่วมกับรัฐสภา กลไกทีเ่กีย่วข้องทัง้จากภาครฐั
และองค์กรเอกชน ภาคประชาสงัคมตลอดจนองค์กร
ระหว่างประเทศ โดยการด�าเนินงานจะต้องเป็น 
กลางพร้อมกับน�าเสนอจุดยืนที่อยู่บนพื้นฐานของ
สิทธิของมนุษย์อย่างเคร่งครัด

ตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับล่าสุดของอาจารย์มีชัย  ฤชุพันธ์ 
ซ่ึงอยู่ในข้ันตอนที่ กกต. จะด�าเนินการให้ประชาชน
ท่ีมีสิทธิออกเสียงได้ลงมติในวันที่ ๗ ส.ค. ๕๙ ที่จะ
ถึงนี้ ได้ยกฐานะให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติอยู่ในหมวดท่ี ๑๒ เป็นองค์กรอิสระเช่น
เดยีวกบั กกต. ผูต้รวจการแผ่นดนิ คณะกรรมการ ปปช.   
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งแตกต่างจาก
รัฐธรรมนูญปี ๕๐ ท่ีถูกยกเลิกไปแล้วที่ก�าหนดให้
เป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ ความหมายของ
องค์กรอิสระก็คือ การปฏิบัติงานตามอ�านาจหน้าที่ 
โดยฝ่ายบริหารไม่สามารถเข้ามายุ ่งเกี่ยวหรือมี
อิทธิพลเหนือได้ โดยมีหน้าที่และอ�านาจตามร่าง 
มาตรา ๒๔๗ ดังน้ี (ข้อสังเกตรัฐธรรมนูญปี ๕๐ 
ก�าหนดให้มอี�านาจหน้าที ่ร่างรฐัธรรมนญูฉบบัใหม่
สลับกันน�าค�าหน้าที่มาก่อนอ�านาจ) ๑) ตรวจสอบ
และรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ชักช้า และ
เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการ
ป้องกันหรือแก้ไข การละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั้ง
การเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิด
สิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่
เกีย่วข้อง ๒) จดัท�ารายงานการประเมนิสถานการณ์
ดา้นสิทธิมนษุยชนของประเทศเสนอต่อรฐับาล และ
คณะรัฐมนตรีและเผยแพร่ต่อประชาชน ๓) เสนอ
แนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมคุ้มครอง
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    - การควบคุมตัวหลังการจับกุมโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมาย

   - การไม่แจ้งสิทธิในขั้นตอนการจับกุม
ให้ผู้ถูกจับทราบ

     - บังคับให้ลงชื่อรับสารภาพในบันทึก
การจับกุม

 - การตรวจค้นตัวบุคคลทั่วไปหรือผู้ที่
เคยกระท�าความผิดโดยไม่มีเหตุอันสมควร

  - การกลั่นแกล้งยัดเยียดข้อหาให้แก่ผู้
บรสิทุธิใ์นคดต่ีาง ๆ และโดยเฉพาะอย่างยิง่เดก็และ
เยาวชนในคดียาเสพติด

  ฯลฯ
๒) การสอบสวนโดยละเมดิสทิธิมนษุยชน 

ได้แก่
 - การซ้อมทรมาน
  - การด�าเนินการสอบสวนล่าช้าไม่เป็น

ธรรม
 - การปล่อยตัวชั่วคราวล่าช้า
      - การไม่ขออายัดตัว/อายัดตัวล่าช้า
       - การน�าตัวผู้ต้องหาไปแถลงข่าว/ท�า

แผนประกอบค�ารับสารภาพที่เป็นการประจานผู ้
ต้องหา

 - การด�าเนินการไม่เป็นอิสระ (ถูกแทรก 
แซง) จากผู้มีอ�านาจเหนือกว่า

  ฯลฯ
๓) ระบบงานราชทัณฑ์ท่ีละเมิดสิทธิ

มนุษยชน ได้แก่
 - การแยกตัวผู้ต้องหาออกจากผู้ต้องขัง

และการแยกผู้ต้องขังคดีอุกฉกรรจ์ออกจากผู้ต้องขัง
คดีทั่วไป ที่มีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

 - ผู้ต้องขังล้นเรือนจ�า
 - ทัศนคติเจ้าหน้าที่เรือนจ�าที่ไม่ดีต่อผู้

ต้องขัง

สตรีและด้านการป้องกันบุคคลจากการหาย
สาบสูญโดยถูกบังคับ ๕) นางเตือนใจ  ดีเทศน์ 
ก�ากับดูแลงานด้านสิทธิชุมชน ฐานทรัพยากร 
สิทธิและสถานะกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้น
เมือง ๖) นายชาติชาย  สุทธิกลม ก�ากับดูแลงาน
ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม และสิทธิ
มนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้ 
ส�าหรับการก�ากับดูแลงานด้านอื่น ๆ ของส�านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นอกจากนี้
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผู ้ 
ก�ากับดูแลดังเดิม 

ตาม พ.ร.บ.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕(๒) ท่ีบังคับใช้ใน
ปัจจุบัน ได้ให้อ�านาจแก่ กสม.ในการตรวจสอบ  
และรายงานการกระท�าหรือละเลยการกระท�าอัน
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรืออันไม่เป็นไปตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของ
ไทย และเสนอมาตรการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคล
หรือหน่วยงานที่กระท�าหรือละเลยการกระท�าดัง
กล่าว แต่หากเป็นเรื่องที่มีการพิจารณาเป็นคดี
อยู่ในศาลหรือศาลได้มีค�าพิพากษาแล้ว กสม.
จะไม่สามารถรับไว้ตรวจสอบได้ตาม มาตรา ๒๒  
ในแต่ละปี กสม. ได ้รับเรื่องร ้องเรียนทุกด้าน
ประมาณ ๖๐๐-๗๐๐ เรื่อง โดยเฉพาะด้านสิทธิ  
ในกระบวนการยุติธรรมที่ได้มีการร้องเรียน   
จะมีมากพอสมควร และจะเป็นงานทางด้าน
ยุทธศาสตร์ของ กสม.ที่จะต้องหาทางแก้ไขต่อไป 
ให้มีน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย เช่น 

๑) การตรวจค้น/จับกุม/ควบคุมตัว โดย
ละเมิดสิทธิมนุษยชน ได้แก่

 - จับกุมโดยไม่มีหมายของศาลหรือ  
เหตุยกเว้นตามกฎหมาย

 - การจับกุมโดยมีการใช ้ก�าลังเกิน
สมควรแก่กรณี
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 - กระบวนการร้องเรียนที่เป็นอิสระไม่
ถูกกรองโดยระบบราชทัณฑ์และเป็นไปตามกฎ
กระทรวงมหาดไทย

   - การท�าร้ายผู้ต้องขัง
   - การปล่อยให้ผู ้ต้องขังท�าร้ายซึ่งกัน

และกัน
  - การใช้เครื่องพันธนาการในรูปแบบ 

อื่น ๆ นอกจากโซ่ตรวน
    - การให้สิทธิพิเศษและสิ่งอ�านวยความ

สะดวกแก่ผู้ต้องขัง
  ฯลฯ
คณะอนุกรรมการด้านสิทธิในกระบวนการ

ยุติธรรมได้ท�างานเชิงรุก โดยเมื่อ ๓๑ มี.ค. ๕๙      
ได้ไปเยีย่มเชงิสมานฉนัท์ในแดนต่าง ๆ ของเรือนจ�า
พิเศษกรุงเทพมหานคร เรือนจ�ากลางคลอง
เปรม และ รพ.ราชทัณฑ์ เมื่อ ๒๒ มี.ค. ๕๙ ได้
ไปเย่ียมเชิงสมานฉันท์ที่สถานีต�ารวจภูธรเมือง
ราชบรุ ีเรอืนจ�าความมัน่คงสงู เขาบนิ จ.ราชบุร ี
และเรือนจ�ากลาง จ.ราชบรุ ีได้เหน็สภาพทีแ่ท้จรงิ
และมีโอกาสเสนอแนะและพบปะพูดคุยกับผู ้
บัญชาการเรือนจ�า พัศดี ผู้ควบคุม ผู้ต้องขังและ
นักโทษชาย/หญิง และผู้ก�ากับสถานีต�ารวจเพื่อน�า

ปัญหา/ข้อมูลน�ามาพิจารณาเพ่ือแก้ไขการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป     
ซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐที่มีความล่อแหลมในการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนโดยง่าย ได้แก่ ต�ารวจ และราชทัณฑ ์
โดย กสม. ได้เคยจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงาน ของ    
เจ้าหน้าที่ต�ารวจและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ตามหลัก   
สิทธิมนุษยชน เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๖ แจกจ่ายไปแล้ว 
ส�าหรับทหารได้เริ่มมีการถูกร้องเรียนมาประปราย
บ้างแล้ว ต้ังแต่ต้นปี และเมื่อจันทร์ที่ ๑๖ พ.ค. ๕๙ 
ประธาน กสม. ได้จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง 
“กสม. ในความคาดหวงั” โดยมท่ีาน ศ.ดร.บวรศกัดิ์  
อุวรรโณ เป็นผู้บรรยาย ได้น�าเสนองานที่ กสม.     
จะต้องท�างานเชิงรุกเพิ่มไปข้างหน้าอีกหลายเรื่อง ที่
อาจจะต้องไปกระทบกบัอ�านาจหน้าทีข่องหน่วยงาน
รฐัและเจ้าหน้าทีข่องรฐับ้าง ท�าอย่างไรการท�าหน้าที่
ของ กสม. และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทจึงจะมา
อยู่ในจุดสมดุล เป็นค�าถามที่ต้องการค�าตอบและ
ความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่จะต้องไม่ไป
ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อกัน
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บทที่ ๕
กองทหารติด...ดาบ !!!

 
ท้องฟ้าเบื้องบนมืดมิด มีเพียงแสงดาว

ริบหรี่ห่มคลุมอาณาบริเวณให้ตกอยู่ในความมืด
ของค�่าคืนที่มาถึงค่อนข้างเร็วตามธรรมชาติแห่ง  
ช่วงต้นฤดหูนาว มเีพยีงแสงสว่างสลวั ๆ จากหลอด
ไฟที่เปิดไว้หน้าอาคารสโมสรนายทหาร ซึ่งภายในก็
เปิดไว้เป็นบางจุดเช่นเดียวกันเนื่องจาก ไม่มีผู้คน 
มาใช้ ความเงียบเหงาท่ีปรากฏถือเป็น เรื่องผิดปกติ 
เพราะโดยท่ัวไปแล้วหัวค�่าหลังแดดร่มลมตกเช่นนี้ 
สโมสรนายทหารจะต้องสว่างไสวและคึกคักไปด้วย
บรรดานายทหารท่ีมาพบปะสงัสรรค์กนัหลงัเสรจ็สิน้
ภาระหน้าที่

เป็นเช่นนั้นเพราะ ณ เวลานี้มิใช่เวลาแห่ง
การสังสรรค ์  เหล ่าทหารทุกชีวิตในค่ายทหาร
นครราชสีมาก�าลังอยู่ในห้วงเวลาของการเตรียมตัว
ขั้นสุดท ้ายเพื่อไปปฏิบัติภารกิจส�าคัญยิ่ ง เพื่อ
ประเทศชาติและองค์พระมหากษัตริย์ โดยมีชีวิต 
ของแต่ละคนเป็นเดิมพัน

บนม้าหินใต้ร่มลั่นทมใหญ่หน้าสโมสรนาย
ทหารซึ่งเคยสารภาพความในใจแก่หญิงคนรักเป็น
ครั้งแรก ธงเจิมนายร้อยตรีหนุ ่มนั่งนิ่งอยู ่ล�าพัง    
นาน ๆ ครั้งก็ยกนาฬิกาข้อมือขึ้นเอียงหาแสง    

บัญชร ชวาลศิลป์
ไฟรกัไฟสงคราม
สงครามครั้งที่ ๑ : ความพยาบาท

สว่างเพื่อดูเวลานัดหมายเสียครั้งหนึ่ง แม้จิตใจจะ
กระวนกระวายแต่ภายนอกกับสงบนิ่ง ในช่วงเวลา
นี้เขามิได้นึกถึงภารกิจเบื้องหน้าแม้แต่น้อยเพราะ 
ได้ตดัสนิใจเดด็ขาดลงไปแล้ว ทว่าในใจของเขามแีต่
หญิงคนรักและการจากลาเท่านั้น

แล้วหญิงคนรักก็เดินเข้ามาตรงเวลานัด
หมาย คืนนี้แม้ไร้แสงจันทร์เช่นครั้งพบเธอครั้งแรก 
ทว่าเขายังไม่ลืมและไม่มีวันลืม...

. . .เป ็นความรู ้สึกบางอย่างที่ เขาไม ่เคย
ประสบมาก่อนเลยในชีวิต จู่ ๆ ธงเจิมก็คล้ายถูก 
พลังลึกลับจู่โจมเข้าเกาะกุมทั้งร่างกายและจิตใจ 
เขาเหมอืนชาวบูไปทัง้ตวัตัง้แต่เส้นผมจรดปลายเท้า
ราวต้องมนต์สะกดศักด์ิสิทธ์ิจากภาพที่เห็น เขา   
รู้สึกคล้ายสุภาพสตรีในชุดราตรีสีขาวเบื้องหน้านั้น   
ค่อย ๆ เคลื่อนตัวออกมาให้ยลโฉมทีละน้อย ทีละ
น้อย แช่มช้า สง่างามราวภาพมายาในฝัน ภาพที่ไม่
เคยเห็นและไม่เคยคาดหวังมาก่อนในชีวิตว่าจะได้
พบเห็น  วงหน้าผุดผาดราวจันทร์เพ็ญที่ค่อย ๆ โผล่
พ้นเงาเมฆออกมาทีละน้อย ทีละน้อย แล้วค่อย ๆ 
โปรยแสงนุ ่มนวลให้ความสว่างอวดโฉมความ
งดงามปรากฏแก่สายตามวลมนุษย์ที่เขานั่งเพ่ง    
อยู ่เพียงล�าพังเม่ือครู ่ ดวงตาทั้งสองสดใสเปล่ง
ประกายแห่งความมชีวีติชวีาราวดวงดาราประดบัฟ้า...

- (ต่อจากเล่มที่แล้ว) -
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พระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ 
ไม่ใช่ระบอบอ่ืน” หญิงสาวรับฟังอย่างต้ังใจ

“แต่หากเจรจากันไม่ได้ ก็คงไม่มีทางเลือก 
ซึ่งผมก็หวังว่าจะไม่เป็นเช่นนั้น” ธงเจิมสรุป แล้ววก
กลับมาเรื่องของหัวใจ

“ถ้าเร่ืองราวทั้งหมดเรียบร้อยตามที่คาดหวัง
กันไว้ ผมคงมีโอกาสได้กลับมาพบคุณอีก ซึ่งผมก็
หวังไว้เพียงเท่านั้น ขอเพียงได้กลับมาพบหน้าคุณ 
เพราะเรื่องระหว่างเราทั้งสองนั้น ผมยังมองไม่เห็น
ทางออก แต่นั่นไม่ส�าคัญหรอก” ธงเจิมทอดระยะ 
สายตาถ่ายทอดความรักทั้งหมดที่มีอยู่ไปยังหญิง
สาวเบ้ืองหน้า

“ความรักของผมที่มีต ่อคุณนั้นยังคงเป็น
อย่างที่เคยสัญญา ขอเพียงได้รักเท่านั้นก็เพียง
พอแล้ว” ค�าพูดประโยคสุดท้ายท�าให้ดวงตาของ
หญิงสาวพร่ามัวจากหยาดน�้าในที่เอ่อล้นออกมา ธง
เจิมค่อย ๆ เอ้ือมมือไปซับน�้าตาให้หญิงคนรักอย่าง
ทะนุถนอม

“แต่ถ้าผมโชคร้าย...” น�้าเสียงเบาหวิวสะดุด
ไปชัว่ครู ่“กข็อให้เชือ่เถดิว่า จะอย่างไรผมกต้็องกลบั
มาหาคุณเสมอ แม้อาจไม่สามารถได้อยู่ใกล้ชิดกัน
เช่นนี้ หรือแม้แต่อาจไม่ได้เห็นกัน แต่ผมขอสัญญา
ว่าจะกลับมาอยู่เคียงข้างคุณ ขอเพียงคุณส่งใจไปที่
ดวงจนัทร์ ผมจะรอพบคณุอยูท่ีน่ัน่ไม่ว่ากาลเวลาจะ
ผ่านพ้นไปนานแสนนานเท่าใดก็ตาม...ยามใดที่
ต้องการขอเพียงส่งใจไปถึง ผมจะมาหาคุณและอยู่
เคียงข้างคุณทันที” 

สายลมอ่อนโยนพัดผ่านลูบไล้คล้ายปลอบ 
โยนให้ก�าลังใจหนุ ่มสาวกลิ่นหอมเศร้าของดอก
ลั่นทมคละเคล้า ศศิประภาไร้ค�าพูดใด ๆ ได้เพียง
บีบมือชายคนรักแทนค�าตอบจากก้นบึ้งแห่งหัวใจ

โดยไม่รู้ตัว ร่างของหนุ่มสาวค่อย ๆ เคลื่อน
เข้าหากันช้า ๆ ราวต้องมนต์สะกด ธงเจิมโอบกอด
หญิงคนรกัไว้แนบแน่น ศศิประภาปล่อยตัวปล่อยใจ
ล่องลอยไปกับสัมผัสแห่งรัก น�้าตาที่เมื่อครู่เพียงแค่

เสียงไวโอลินหวานแว่วมาแต่ไกล...
จันทร์กระจ่างฟ้า นภาประดับด้วยดาว
โลกสวยราวเนรมิต ประมวลเมืองแมน
ลมโชยกลิ่นมาลา กระจายดินแดน
 เรียมนี้แสน คะนึงถึงน้องนวลจันทร์
 งามใดหนอ จะพอทัดเทียบเปรียบน้อง
 เจ้างามต้องตาพี่ ไม่มีใครเหมือน
 ถ้าหากน้องอยู่ด้วย และช่วยชมเดือน
 โลกจะเหมอืนเมอืงแมน แม่นแล้ว นวลเอย...

ธงเจิมลุกขึ้นต้อนรับหญิงสาวคนรักด้วย
ความยนิด ีแล้วท้ังคูก่ท็รดุตวัลงน่ังบนม้าหิน สายตา
สองหนุ่มสาวประสานแนบนิ่ง ชายหนุ่มเอื้อมไป
เกาะกมุมอืหญงิคนรกั ค�าพดูท่ีนกึเตรยีมไว้ก่อนหน้า
นีไ้ม่รูว่้าหายไปไหนจงึปล่อยให้ความเงยีบรอบตวัท�า
หน้าที่แทนอยู่พักใหญ่

“มเีรือ่งส�าคญัอะไรหรอืคะ” หญงิสาวท�าลาย
ความเงียบข้ึนก่อน “อ่านจดหมายแล้วตกใจหมด
เลย หรอืว่า...” ไม่อยากพดูต่อด้วยจติใจทีห่วาดหว่ัน
จากเรือ่งราวความเป็นมาทีเ่คยได้รบัฟังจากปากของ
ชายคนรักธงเจิมพยักหน้า

“ครับ...เราจะเริ่มงานตามแผนในอีกไม่กี่วัน
นี้แล้ว” ธงเจิมตอบด้วยน�้าเสียงเบาหวิว “พบกัน
คราวนี้แล้ว ผมไม่แน่ใจว่าเราจะมีโอกาสได้พบกัน
อีกหรือไม่” ศศิประภานั่งนิ่งไปชั่วครู่

“ไม่มีทางประนีประนอมกันเลยหรือคะ” 
หญิงสาวยังคงพยายามมองโลกในแง่ดี

“ก็ยังอาจเป็นไปได้ เพราะพวกเราก็ไม่อยาก
ให้คนไทยต้องมารบกนัเอง” ธงเจมิตอบด้วยน�า้เสยีง
จริงจงั “ก�าลงัท่ียกไปล้อมพระนครกห็วงัเพยีงให้ฝ่าย
นัน้ยอมเจรจาและด�าเนนิการตามความต้องการของ
เราเท่านั้น และว่ากันอันที่จริงแล้ว เป้าหมายหลัก
ของพวกเขากับเราก็ไม่แตกต่างกันเราเพียงต้องการ
ให้ยึดมั่นในค�าสัญญาท่ีให้ไว้กับราษฎรเมื่อ ๒๔ 
มิถุนายน เท่านั้น คือ ระบอบประชาธิปไตยที่มีองค์
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ล้นเอ่อ บัดนี้ไหลพรากกระท่ังหยาดหยดลงเปียกชื้น
บนไหล่ของชายหนุ่มผู้เป็นที่รัก

“ธงเจิมคะ...ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ฉันจะรอ 
และหากพบกันเช่นนี้ไม่ได้ เราจะพบกันที่ดวงจันทร์ 
ฉันขอสัญญาค่ะ”

ถึงที่สุดศศิประภาก็เก็บเรื่องราวของวัน
แต่งงานทีก่�าลงัจะมาถึงไว้ไม่ยอมบอกกบัชายคนรกั
ด้วยใจไม่เข้มแข็งพอ

“ไม่ต้องไปส่งผมที่สถานีรถไฟนะครับ...จาก
กันคร้ังเดียวก็เจ็บปวดเกินพอแล้ว” คือประโยค
สุดท้ายแห่งการจากลา

และแล้ววินาทีแห่งการจากพรากก็มาถึง แต่
ทั้งสองไม่รู ้หรอกว่าการพบครั้งน้ีจะยังมิใช่ครั้ง
สุดท้ายของเขาและเธอ

“...อ่านเรื่องราวของบ้านเมืองในอนาคตปี 
๒๕๑๙ แล้ว ดิฉันรู้สึกหดหู่ใจอย่างบอกไม่ถูก ครั้ง
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ ๒๔ 
มิถุนายน ปีที่แล้ว พวกเราก็เชื่อว่าบ้านเมืองของเรา
จะก้าวไปสู่ยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย แต่เมื่อ
ได้รับรู้ว่าจากนี้ไปจนถึง พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นเวลาถึง 
๔๔ ปี กด็เูหมอืนว่าประชาธปิไตยทีพ่วกเราใฝ่ฝันหา
ก็ยังไม่ก้าวหน้าไปถึงไหน

“และที่ดูเหมือนแปลกก็คือ เรื่องราวที่ก�าลัง
จะเกิดขึ้นจากคณะกู้บ้านเมืองในปี ๒๔๗๖ ซึ่งยัง
ไม่รู้ว่าจะจบลงอย่างไร กับเรื่องราวที่คุณเล่ามาให้
ฟ ังซึ่งก็ยังไม่รู ้ว ่าจะลงเอยอย่างไรนั้น ทั้งสอง
เหตุการณ์นี้ล้วนเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมด้วยกันทั้ง
สิ้น และหากนับรวมเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ 
ที่คุณได้เล่าให้ฟังมาแล้วก่อนหน้านี้ก็ยิ่งน่าสังเกต
ใหญ่ เดือนตุลาคมจะเป็นอาถรรพ์ของบ้านเมืองเรา
หรืออย่างไร...”

ผ่านภพวางจดหมายจากอดีตลงบนโต๊ะ
ท�างานข้างเตียงนอน แล้วหยิบกระดาษเขียน
จดหมายขึ้นมาเพื่อเล ่าให ้ศศิประภาฟังต ่อถึง
สถานการณ์บ้านเมืองที่ก�าลังทวีความตึงเครียด    
ขึ้นทุกขณะ

หรือเดือนตุลาคมจะเป็นอาถรรพ์ของบ้าน
เมืองอย่างที่ศศิประภาให้ข้อสังเกตไว้จริง?

- (อ่านต่อเล่มหน้า) -
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หลังจากที่ผู ้เขียนได้รับโอกาสให้เขียน
บทความและได้รับการพิจารณาน�าบทความมาลง
ผ่านนิตยสารเสนาศึกษาแล้วก็ได้รับค�าแนะน�าเพิ่ม
เติมและชี้แนะจากท่านบรรณาธิการทุกคร้ัง ท�าให้
เกดิความตืน้ตนัใจทีท่่านใส่ใจในข้อความทกุถ้อยค�า
ที่บรรจงเขียนลงไป บางคร้ังก็เขียนส่งต้นฉบับได้เร็ว 
บางครั้งก็ช้า ทั้งนี้ก็เพราะเกี่ยวข้องด้วยโอกาสท้ัง
สิ้น..โอกาสที่ว่านั้นมันช่างหายากจริง ๆ...โอกาสใน
การเขียนบางครั้งมีเวลาเยอะแต่เขียนไม่ได้ ทั้งที่
อยากเขียน...บางครั้งโอกาสมีน้อยแต่เขียนได้ไม่
นานสองสามชั่วโมงก็ เสร็จเพราะข ้อมูลเป ็นที่
ประจักษ์ในเรื่องนั้น ๆ อยู่แล้ว อาจไม่ต้องใช้หลัก
ฐานในการเขียนก็ได้ เพราะเรื่องที่พูดถึงเป็นที่รู้เห็น
กันทั่วไปอยู่แล้ว...โอกาส...มีให้กับทุกคน...
โอกาสเป็นของสาธารณะ แล้วแต่เราจะหยบิยืน่
ให้ใคร แล้วแต่เราจะรับจากใครที่ให้โอกาส...
สาระส�าคัญของโอกาสคือการใช้โอกาสนั้นให้
เกดิประโยชน์สงูสุด และมคุีณประโยชน์ส�าหรบั
ตนและสังคม...เช่นเดียวกัน หลายคนก็ใช้โอกาสที่
ได้มาผิด อย่างนี้เรียกว่าฉวยโอกาส...การใช้โอกาส
และการฉวยโอกาสมคีวามหมายทีแ่ตกต่างกนัอย่าง
เห็นได้ชัด...เช่น นักการเมืองได้โอกาสเข้ามาเป็น 
ส.ส. ได้รับโอกาสในการรับเลือกให้เป็นผู ้แทน

ราษฎร ถ ้าใช ้ โอกาสนี้ ในการท�าหน ้าที่ รับใช ้
ประชาชนอย่างตรงไปตรงมาตามที่หาเสียงไว ้  
โอกาสนี้ก็จะเป ็นคุณประโยชน์ต ่อตนเองและ
ประเทศชาติ...แต่ถ้าท�าสิ่งตรงกันข้าม ท�าหน้าที่รับ
ใช้พ่อค้านักธุรกิจและเอ้ือประโยชน์ให้กับนายทุน
เพื่อแลกผลประโยชน์ที่จะพึงมีพึงได้อย่างนี้เรียกว่า
ฉวยโอกาส...ถ้าจะว่าไปแล้วการปฏิวัติรัฐประหาร
ของประเทศต่าง ๆ ในโลกล้วนมีเหตุปัจจัยส่วนหนึ่ง
ในการกล่าวอ้างคือการทุจริต...การทุจริตคือการใช้
โอกาสที่ได้มาจากประชาชนไปใช้ในทางมิชอบที่
เรียกว่าฉวยโอกาสนั่นเอง...

ผู ้ เขียนได้ยินมานานแล้วว ่า..คนไทยไป
สิงคโปร์กลับมาจะพูดอยู่ ๒ เรื่องคือ ความสะอาด 
กับ การบังคับใช้กฎหมาย ทุกคณะที่ไปสิงคโปร์จะ
พูดแต่เรื่องนี้ ผู ้เขียนก็คิดอยู่ว่าวันหนึ่งคงได้ไป...
แล้วโอกาสก็มาถึงเช่นเดียวกัน เมื่อปลายเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปสิงคโปร์ ก็
เห็นตามที่คนส่วนใหญ่พูดถึงจริง ๆ ค�าถามในใจที่
เกิดขึ้นคือท�าไมเขาท�าได้ คณะแล้วคณะเล่ามาดู
งานสิงคโปร์ กลับถึงเมืองไทยสิ่งที่ได้แต่ละคนคือ
ภาพถ่ายสิงโตพ่นน�้า...กับภาพ  Marina Bay Sand 
Hotel โรงแรมรูปทรงเรือหรูลอยบนฟ้า มาอวดคนที่
เมืองไทย...แล้วไงล่ะ...

“เมื่อมีโอกาส...

จงหลีกเลี่ยงเวรกรรม”
โดย ขมิ้น นอกกอ

ไปที่ไหน... 
    ได้เรื่อง      มาเล่า   
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อีกประโยคหนึ่งที่เราได้ยินเมื่อไปดูงานที่
สิงคโปร์คือค�าว่า..เพราะคนสิงคโปร์เขาไม่ทุจริต 
ประเทศชาติเขาถึงเจริญ...แล้วไงต่อล่ะ...อ้าวแล้ว
ประเทศไทยทุจริตเหรอถึงไม่เจริญ...ท�าให้ผู้เขียน
ต้องมาทบทวนกับค�านี้อีกรอบ เพราะได้ยินทุกครั้ง
เมื่อมีการปฏิวัติรัฐประหาร...ได้ยินบ่อยตอน ส.ส. 
หาเสียงในห้วงเทศกาลเลือกตั้ง...ที่ส�าคัญค�านี้ผู ้
เขียนก็คุ้นหู คุ้นตา คุ้นปาก และคุ้นมือเป็นอย่างดี  
ก็เลยจะใช้โอกาสนี้พูดเอาความสักหน่อย...อีกทั้ง
ท่านบรรณาธิการก็ปรารภกับผู้เขียนว่า ถ้ามีโอกาส
ก็อยากให้เขียนเรื่องนี้ตามสไตล์ของผู้เขียน ก็เลย
ประจวบเหมาะกันพอดี

แหล่งอ้างอิงของค�านี้มาตรฐานคือ ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานว่าดังนี้ ทุจริต [ทุดจะหฺริด] น. 
ความประพฤติชั่ว ถ้าเป็นความประพฤติชั่วทางกาย
เรียกว่า กายทุจริต ถ้าเป็นความประพฤติชั่วทาง
วาจา เรียกว่า วจีทุจริต ถ้าเป็นความประพฤติชั่ว 
ทางใจ เรียกว่า มโนทุจริต. ก. โกง เช่น ทุจริตในการ
สอบ คดโกง ฉ้อโกง เช่น ทุจริตต่อหน้าที่. ว. ไม่
ซื่อตรง เช่น คนทุจริต. (ป. ทุจฺจริต).

ค�าว่าทุจริต...เมื่อผู้คนได้ยินมักจะคิดถึงเรื่อง
เกี่ยวกับเงินเสียส่วนใหญ่...เช่นทุจริตในการจัดซื้อ
จัดจ้าง...ทุจริตงบประมาณแผ่นดิน เป็นต้น...แต่ผู้
เขียนขอกล่าวตามตัวอักษรที่คุ้นเคยตามสไตล์...อีก
ทั้งเมื่อท่านผู้อ่านได้เห็นข้อความตามพจนานุกรมก็
คงเข้าใจได้อย่างทั่วถึงว่าแท้จริงแล้ว ทุจริตคือ เรื่อง    
ชั่ว ๆ ล้วน ๆ เพราะชั่วครบวงจรคือ ทางกาย ทาง

ผู ้เขียนถามเพื่อนร่วมคณะและเพื่อนร่วม 
ห้องหลายคนที่มานั่งคุยกันก่อนนอนที่โรงแรมแบบ    
เป็นงานเป็นการว่า...เราได้รับโอกาสท่ีดีงามจาก
กองทัพบกและใช้ภาษีของประชาชนมาดูงานด้วย
งบประมาณมหาศาล ...แต่ไม่รูว่้าเท่าไร  มนัคงเยอะ
แน่ ๆ กับการนอนโรงแรม ๔ ดาว ๕ ดาวแบบนี้ ผู้
เขียนถามเพื่อน ๆ ที่นั่งคุยกันแบบไม่เกรงใจกันว่า...
เรารับราชการมานานจนใกล้จะเกษียณกันแล้วใคร
คิดว่าตลอดเวลารับราชการมา ได้ใช้ความรู้ความ
สามารถในการท�างานเต็มที่ คุ้มกับเงินเดือนภาษีที่
ชาวบ้านเขาให้เรามาบ้าง...บางท่านในห้องพูดกัน
อย่างน่าชื่นตาบานว่า...ผมคนหนึ่งมั่นใจว่าท�างาน
คุ้มเงินเดือนและภาษีประชาชนแน่นอน...เพ่ือนบาง
คนพูดเสริมมาว่าใช่  ผมเห็นด้วยกับพี่  ผมรู้จักและ
เคยร่วมงานกันมา...อาจกล่าวได้ว่า...ผมท�างาน
มากกว่าเงนิเดอืนทีไ่ด้รบัด้วยซ�า้...บางท่านกพ็ดูด้วย
เสยีงอ่อย ๆ หน้าตาบ่งบอกถงึความหดหูใ่นใจพร้อม
กับกระดกนิว้เคาะพืน้พดูขึน้มาว่า...ผมยอมรบันะว่า
ผมท�างานไม่คุ้มกับต�าแหน่งท่ีได้รับ...แต่เงินเดือน
เยอะ และทุ่มเทกับการท�างานน้อยมาก เพราะเหตุ
ว่า...งานที่ท�านั้นจะมากหรือน้อย จะทุ่มเทหรือไม่
ทุ่มเทมันก็เสร็จเท่ากัน...ผู้เขียนฟังแล้วก็พูดเสริมขึ้น
มาว่า...พวกเราท่านที่นั่งอยู่นี้ถ้าประชาชนได้ยินค�า
พูดนี้เขาคงดีใจระดับหนึ่งล่ะ เพราะเหตุว่า ท่าน
ทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้มีจิตส�านึกรู้ตัวว่าท�างานคุ้มค่ากับ
ภาษีประชาชนหรือไม่...ยังดีกว่าคนที่ไม่รู้ตัวและไม่
คิดอะไร...ท�าตัวเหนือประชาชน

สิงคโปร์ ไทยแลนด์
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วาจา และทางใจนั่นเอง
ทุจริตเกิดขึ้นได้อย่างไร? ใครทุจริต? ทุจริต

ตอนไหน? จะรู้ได้อย่างไรว่าใครทุจริต เพราะคน
ทุจริตเขาไม่ได้บอกว่าผมทุจริตครับ และจะแก้
อย่างไร?

รากเหง้าของการทุจริตถ้าสืบสาวราวเรื่อง
ตามศัพท์ที่ผู้เขียนคุ้นเคยก็คือ เรียกว่า อกุศลมูล ๓ 
อย่างคือ โลภะ-ความโลภ โทสะ-ความโกรธ  
โมหะ-ความหลง เอาค�าว่าโลภอย่างเดียวมาพูด 
คุยก็มองเห็นว่า ถ้าไม่โลภ คงไม่ทุจริต ความโลภตัว
นี้เกิดขึ้นแล้วตอนแรกสร้างความกระปรี้กระเปร่า 
เพราะมองเห็นประโยชน์ท่ีได้รับ...แต่จะหงอยเหงา
ภายหลงัเมือ่เขาจบัได้ไล่ทนั...วธิแีก้เรือ่งนีค้อืตรงกนั
ข้ามกับอกุศลมูล เรียกว่า กุศลมูล คือรากเหง้าของ
ความดี...ต้องเสียสละแบ่งปันออกไปสร้างความ
สมดุลให้กับภาวะของจิตไม่ให้หนักทางอกุศล และ
ท�าบ่อย ๆ เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับจิต

ใครทุจริต?...ทุกคนที่มีโอกาส...ถ้าหากไม่
สามารถพฒันาจติของตนให้รูจ้กัทานคอืการให้  การ
ให้เป็นความประพฤติพ้ืนฐานง่ายๆ ท่ีสัตว์โลกจะพึง
มี ไม่เฉพาะแต่มนุษย์ ถ้าให้ไม่เป็นและไม่รู้จักให้ 
โอกาสในการทุจริตเกิดขึ้นได้ง่าย ๆ

ทุจริตตอนไหน?...ตอนที่มีโอกาส...เช่น...
ตนเองมีอ�านาจในการสั่งการ...มีอ�านาจในการ
ตัดสินใจ...คนที่อยู่ใกล้ชิดก็เออออห่อหมกไปด้วย
เพื่อ  แลกกับผลประโยชน์เล็กน้อย

จะรู้ได้อย่างไรว่าใครทุจริต? เรื่องนี้เป็นเรื่อง
ของความประพฤติของคน พอพูดเรื่องความ
ประพฤติก็เกี่ยวข้องกับศีลเพราะศีลก�ากับความ
ประพฤติของคน เมื่อคนประพฤติผิดประพฤติชั่ว     
ก็เท่ากับประพฤติผิดศีลของแต่ละข้อ การทุจริตหาก
พุ่งไปที่การได้มาซึ่งทรัพย์โดยมิชอบก็ว่าทุจริต แต่
ถ้าผิดข้ออื่นก็ถือว่าทุจริตตามศัพท์คือชั่วเช่นกัน  
การทีเ่ราจะรูว่้าใครทจุรติหรอืผดิศลีนัน้ พระไตรปิฎก 
เล่มที ่๒๑ พระสตุตนัตปิฎก เล่มที ่๑๓ องัคตุตรนกิาย 

จตุกกนิบาต ข้อ ๑๙๒ ใจความส�าคัญที่ถอดมาว่า 
“ศีลพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกัน และศีลน้ันพึงรู้
ได้ด้วยกาลนาน ไม่ใช่เล็กน้อย มนสิการอยู่จึง
จะรู้ ไม่มนสิการอยู่หารู้ไม่คนมีปัญญาจึงจะรู้” 
ความหมายคือ คนอื่นไม่สามารถรับรู้ได้ว่าเป็นคน 
มีศีลหรือไม่ สุจริตหรือทุจริต แต่คนที่รู้คือคนที่อยู่   
ด้วยนาน ๆ เพราะเห็นพฤติกรรมของกันและกัน   
บางคนมีพฤติกรรมอ�าพราง คนไม่ได้อยู่ด้วยก็จะ
มองดูเหมือนเป็นคนดี เสียสละ มีน�้าใจ แต่คนที่อยู่
ด้วยบอกเอือมระอา เหน็แก่ตัว คิดเอาแต่ได้ แม้เรือ่ง
เล็ก ๆ น้อย ๆ คอยจ้องแต่เรื่องที่เป็นผลประโยชน์ที่
ตนเองจะได้รับ ถามว่าเขารู้ตัวหรือไม่ว่าเขาทุจริต...
ผู้อ่านหลายท่านคงเห็นพฤติกรรมของคนที่ทุจริตว่า
มันผิดปกติวิสัยในสิ่งที่ควรคิด...และควรท�า บุคคล
เหล่านีจ้ะคิดและท�าในสิง่ทีไ่ม่ควรคิด และไม่ควรท�า
อยู่เสมอ...จนเคยตัวและขาดหิริคือ ความละอาย
ใจ...ภาษาทางกฎหมายบอกว่า พฤติกรรมส่อ
เจตนา...แต่ภาษากฎแห่งกรรมว่า เจตะนาหัง  
ภิกขะเว กัมมัง แปลว่า ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าว
เจตนาว่าเป็นกรรม ช่างตรงกนัอะไรเช่นนี.้..หลายคน
ก็บ่นว่า เมื่อไหร่ พวกทุจริตจะได้รับกฎแห่งกรรม...
ไม่ต้องห่วงเขาหรอกครับ...เขารับกรรมด้วยการอยู่
ร้อนนอนทุกข์อยู่แล้ว เพราะกลัวคนรู้ทัน เขาทุจริต
ไปเขาก็ได้ทรัพย์สินไปพร้อมกับอกุศลกรรมเป็น
โบนัสแถมไปด้วย...นอกจากนั้นเกียรติและศักดิ์ศรี
ของเขาก็หายไปด้วย...เพื่อนร่วมงานและคนใกล้ชิด
ก็ขาดความเคารพนับถือและไม่เกรงใจ...มีลูกน้องก็
อบรมสั่งสอนไม่ได้ เพราะยืมจมูกเขาหายใจ...เพื่อ
ช่วยปกปิดความชัว่ของตน...เราห่วงตัวเราและเตือน
ตัวเราดีกว่า...อย่าตกบ่วงแห่งกรรม...และอย่า
ปล่อยไปตามเวรตามกรรม...มิฉะนั้น เราก็จะพบแต่
เวรกรรม...สาธุ. 
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นายนก เต็มขั้น

ฉบับน้ี มีของดีมาฝาก ๓ ตอน ๒ ตอน
แรก เป็นเรื่องเล่าแฝงแง่คิดดีดี ที่ส่งต่อ ๆ กันมา ใน
เครือข่ายโซเชี่ยล (Social Network)  ซึ่งเชื่อว่ามี
หลายคนที่ยังไม่เคยอ่าน  ตอนที่ ๓ เป็นเรื่องข�าขัน
ของชาวตะวันตก และขอน�าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ 
นอกจากจะช่วยให้ได้คลายเครียดแล้ว ยังจะช่วยให้
ได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษไปด้วย  เชิญรับของฝากได้ 
ณ บัดนี้

ตอนที่ ๑ เรื่องราวดี ๆ ของชีวิต
มีชายคนหนึ่ง พ่อของเขาเสียชีวิตตอนที่เขา

อายุได้เพียงห้าขวบ เขาต้องออกจากโรงเรียนกลาง
คนั ขณะอาย ุ๑๖ ปี ตอนอาย ุ๑๗ ปี เขาแสดงความ
สามารถพิเศษด้วยการตกงานติดต่อกันถึง ๔ ครั้ง 
เขาแต่งงานตอนอายุ ๑๘ ปี ปีถัดมาเขาได้เป็นพ่อ
คน แต่ชีวิตคู่ของเขาก็มีความสุขอยู่ได้ไม่นานนัก 
อาย ุ๒๐ ปี ภรรยาของเขาพาลกูสาวหนไีปเพราะทน
ใช้ชวีติกบัเขาไม่ได้ ช่วงอาย ุ๑๘-๒๒ ปี เขาประกอบ
อาชีพเป็นคนขายตั๋วรถไฟแล้วก็ล้มเหลวแต่เขาก็ยัง
ต่อสู้กับชีวิต ด้วยการหาโอกาสให้ชีวิต แต่ทุกอย่าง
ที่เขาท�าก็ไม่วายล้มเหลวเหมือนเดิม เขาสมัครเข้า
เป็นทหารในกองทัพ แต่ก็ถูกขับออกมาหันเห มา

สมัครเข้าโรงเรียนกฎหมาย แต่ด้วยความสามารถ
อันเอกอุ เขาถูกปฏิเสธอย่างไม่ใยดี แล้วเขาก็ไป
ท�างานเป็นพนกังานขายประกนั แน่นอนทีส่ดุเขาล้ม
เหลวอีก 

แค่เกริ่นมาข้างต้นก็คงไม่ต้องบอกว่า ชาย
คนนี้ท�าอะไรไม่ได้เรื่องเลยสักอย่าง แต่ก็อย่างว่า
แหละ คนเราอะไรมันจะไม่ได้เรื่องไปเสียหมด สิ่ง
เดียวที่เขาพบว่า เขาท�าได้ดีก็คือ การท�าอาหาร ดัง
นั้นเขาจึงไปท�างานเป็นพ่อครัวและคนล้างจานใน
ร้านกาแฟเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง แต่นั่นก็ไม่ใช่ชีวิตที่ทรง
คุณค่าอะไรเลยในความคิดของเขา ชวีติทีร้่านกาแฟ 
เขามเีวลามากมายทีจ่ะนัง่คดิและท�าอะไรได้มากพอ
สมควร แต่เขากลบัเลอืกใช้เวลานัง่คิดถงึภรรยาและ
ลูกสาวของเขา เขาเพียรพยายามติดต่อภรรยาและ
อ้อนวอนให้เธอกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันอีกครั้ง แต่ได้
รับค�าปฏิเสธ เขาเปลี่ยนความคิดใหม่ เขาไม่ต้อง 
การภรรยาอีกต่อไป ขอเพียงแต่ได้ลูกสาวกลับคืน
มาก็พอ เพราะเขารักและคิดถึงเธอเหลือเกิน เขา   
ใช้เวลาว่างในร้านกาแฟวางแผนในการน�าลูกสาว 
กลับคืนมาสู่อ้อมอกของตน เขาวางแผนทุกขั้นตอน
ละเอียดยิบ ค�านวณทุกฝีก้าวในที่สุดแผนการอัน
แสนยาวนานก็เสร็จสิ้นลง
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เมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ คุณพ่อวัยรุ่น   
ผู้น่าสงสารซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้นอกบ้านหลังเล็ก ๆ 
ของภรรยาของเขา เฝ้ามองลูกสาวของเขาเล่นอยู่
หน้าบ้านและเตรยีมพร้อมทีจ่ะ “ลกัพาตวัเธอ!” แล้ว
วันที่ตั้งใจไว้ก็มาถึง เขาซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้อย่าง
ระมัดระวัง แม้จะรู้สึกกังวล ตื่นเต้น และตระหนก
อยู่บ้าง แต่นั่นมิอาจเทียบได้กับความรักที่เขามีต่อ
ลูกเขาตัดสินใจที่จะต้องลงมือท�าให้ส�าเร็จ แต่แล้ว
อนิจจา...วันนั้นลูกสาวของเขาไม่ออกมาเล่นหน้า
บ ้านเลย แม ้กระทั่งความพยายามในการก ่อ
อาชญากรรม เขาก็ยังล้มเหลว เขารู้สึกเหมือนคนที่
พ่ายแพ้ต่อโชคชะตา รู้สึกเหมือนคนไม่มีค่า และ
เหมือนพระเจ้าก�าหนดมาแล้วว่าเขาจะต้องอยู่เพียง
ล�าพังไปตลอดชีวิต

แต่เหมือนปาฏิหาริย์ ในที่สุดเขาก็สามารถ
โน้มน้าวภรรยาให้กลับมาอยู่ด้วยกันได้ พวกเขา
ท�างานด้วยกันในร้านกาแฟแห่งน้ัน ท�าอาหารและ
ล้างจานอยู่จนกระท่ังเขาเกษียณ ตอนอายุ ๖๕ ป ี
วันแรกของการเกษียณอายุเขาได้รับเช็คเงินประกัน
สังคมฉบับแรกของเขา เป็นเงิน ๑๐๕ ดอลลาร์    
(ราวสี่พันบาท) เช็คดังกล่าวเหมือนเป็นตัวแทนของ
รัฐที่ฝากมาบอกเขาว่า เขาไม่อาจจะดูแลตัวเองได้
อีกต่อไปแล้ว ท้ังหมดท่ีเขาท�าได้ก็คือใช้ชีวิตอยู่จน
กระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตด้วยเงินสนับสนุนจาก
รัฐบาล มันไม่ใช่ครั้งแรกท่ีเขารู้สึกถูกปฏิเสธ ล้ม
เหลว เสียก�าลังใจ และท้อแท้ ชีวิตของเขาได้รับ
ความผิดหวังอีกครั้งหนึ่งหลังจาก ๖๕ ปีอันยาวนาน 
เขาบอกกับตัวเองว่าถ้าเขาดูแลตัวเองไม่ได้ ต้องมี
ชีวิตอยู่โดยให้รัฐบาลดูแล เขาก็ไม่สมควรจะมีชีวิต
อีกต่อไป เขาตัดสินใจ (อีกแล้ว) ว่า “จะฆ่าตัวตาย” 
เขาหยิบกระดาษหนึ่งแผ่นกับดินสอหนึ่งแท่ง นั่งลง
ใต้ต้นไม้ในสวนหลังบ้านอย่างสงบ ตั้งใจท่ีจะเขียน
ค�าสั่งเสียและพินัยกรรม แต่แทนที่จะท�าเช่นนั้น 
กลับเหมือนมีอะไรมาดลใจ เหมือนเป็นครั้งแรกที่
ชีวิตเกิดปัญญา เขาเริ่มต้นเขียนสิ่งที่เขาควรจะเป็น 

ชวีติทีเ่ขาควรจะม ีและสิง่ทีเ่ขาปรารถนา ในช่วงชวีติ
สุดท้ายที่เหลืออยู่ เขาตกใจมาก เมื่อค้นพบความ
จรงิในชวีติว่า เขายงัไม่เคยท�าอะไรส�าเรจ็เป็นชิน้เป็น
อันกับเขาสักอย่างเลย! (เพิ่งนึกได้) เขานั่งครุ่นคิด
กับตัวเองอย่างจริงจัง มีบางอย่างที่เขาสามารถ
ท�าได้ บางอย่างที่คนรอบตัวท�าสู้เขาไม่ได้ ใช่! เขารู้
วิธีปรุงอาหาร ชีวิตเกือบทั้งหมดของเขา อยู่ที่หน้า
เตาร้อน ๆ มาตลอด เขาตัดสินใจกับตัวเองอีกครั้ง 
ในที่สุดเขาเลือกที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อท�าอะไรสักอย่าง
ในชีวิตให้ประสบความส�าเร็จ เขาตั้งใจว่า ถ้าเขาจะ
ตาย เขากอ็ยากจะตายในแบบทีไ่ด้ลองพยายามเป็น
ใครสักคน และท�าบางสิ่งบางอย่างที่มีค่าด้วยชีวิตที่
เหลืออยู่น้อยนิดของเขา เขาลุกจากเงาไม้ มุ่งหน้า
ไปยังธนาคารในเมือง เพื่อขอยืมเงินจ�านวน ๘๗ 
ดอลลาร์จากเช็คประกันสังคมฉบับต่อไปของเขา 
ด้วยเงิน ๘๗ ดอลลาร์นั้น เขาซื้อกล่องเปล่าและไก่
จ�านวนหนึ่ง จากนั้นเขาก็กลับไปที่บ้านและลงมือ
ทอดไก่ที่ซื้อมา ด้วยสูตรพิเศษที่เขาได้คิดค้นขึ้นมา
ในช่วงหลายปีที่ท�างานที่ร้านกาแฟนั้น เขาเริ่มขาย
ไก่ทอดของเขาตามบ้านต่าง ๆ ในเมืองคอร์บิน รัฐ
เคนต๊ักกี้ของเขา 

แล้วคนขายไก่ทอดอายุ ๖๕ ปีคนนั้นก็กลาย
มาเป็น ผู้พันฮาร์แลนด์ แซนเดอร์ส ราชาผู้เป็นที่รัก
ของอาณาจักร Kentucky Fried Chicken หรือที่เรา
รูจ้กักนัในนาม KFC นัน่เอง ตอนอาย ุ๖๕ ปี เขาเป็น
เหมือนอนุสรณ์แห่งความล้มเหลวที่ยังมีชีวิต แต่ใน
วัย ๘๕ ปี เขาก็กลายเป็นเศรษฐีพันล้านและมีชื่อ
เสียงไปทั่วโลก มีผู้คนให้เกียรติเขาทั่วประเทศ

เรื่องราวชีวิตของผู้พันแซนเดอร์ส เป็นอีกบท
หนึ่งของเร่ืองราวความส�าเร็จ ที่ได้รับค�ายกย่องจาก
ผู้คนทั่วโลก แต่ใครจะรู้บ้างว่าหากใต้ต้นไม้วันนั้น  
ผู ้พันแซนเดอร์สได้ท�าตามที่เขาตั้งใจไว้แต่แรก 
ต�านานไก่ทอดสะท้านโลกก็คงจะไม่มีให้เราได้เห็น
กัน จริงอย่างที่เขาว่า ความส�าเร็จกับความล้ม
เหลวห่างกันเพียงแค่พลิกฝ่ามือ มันอยู่ที่ว่าคุณ
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เลือกที่จะ “สู้ต่อ” หรือ “ยอมแพ้” ส�าหรับผู้พันแซน 
เดอร์ส ๖๕ ปี ของชีวิตที่ล้มเหลว เทียบคุณค่าอะไร
ไม่ได้เลยกับ ๒๐ ปีแห่งความส�าเร็จ

Credit : Financial Freedom

ตอนที่ ๒ ไวโอลินเก่า ๆ 
ในตลาดขายของเก่าแห่งหนึ่ง เจ้าของร้าน

ชายได้หยิบไวโอลนิเก่า ๆ ตวัหนึง่ขึน้มาประกาศขาย  
“ไวโอลินเก่าตัวนี้ ราคา ๑,๐๐๐ บาทขาดตัว ลูกค้า
ท่านใดสนใจ เดินตรงเข้ามาเลยครับ” ชายคนหนึ่ง
เดนิเข้ามา และหยบิไวโอลนิทัง้เก่าทัง้โทรมตวันัน้ขึน้
มาดู เขาลองสีดู ปรากฏว่าเสียงของมันน่าเกลียด
และบาดหูมาก เขาจึงตัดสินใจวางมันลงไว้ที่เดิม

เมื่อผ่านเวลาไปได้ครึ่งชั่วโมง เจ้าของร้าน
ก็ได้ประกาศขึ้นอีกคร้ังว่า “ไวโอลินเก่าตัวนี้ ราคา 
๕๐๐ บาทขาดตวั ลกูค้าท่านใดสนใจเดนิตรงเข้ามา
เลยครับ” แต่ก็ยังไร้วี่แววคนสนใจ จนเจ้าของร้าน
ได้ประกาศเป็นรอบที่ ๓ ว่า “ไวโอลินเก่าตัวนี้ ราคา 
๑๐๐ บาทขาดตัว ลูกค้าท่านใดสนใจ เดินตรงเข้า
มาเลยครับ” ชายชราผมขาวคนหนึ่งเดินมาหยุด 
หน้าร้าน จากนั้นก็หยิบไวโอลินขึ้นมาดู เขาใช้ผ้าที่
อยู่ในมือของเขาบรรจงเช็ดลงไปท่ีไวโอลินเครื่องนั้น
ด้วยความถนอม ครู ่ต่อมาไวโอลินตัวนั้นก็มีสีสัน  
มันวาวขึ้นมา มันดูดีขึ้นมาในทันที ชายชราท�าการ
ปรับสายของไวโอลินแต่ละเส้นด้วยความตั้งใจ จาก
นั้นก็น�ามันทาบขึ้นที่คางของตัวเอง แล้วบรรจงสี
ไวโอลนิ  นัน้ เสยีงของไวโอลนิกงัวานก้องจนเจ้าของ
ร้านประหลาดใจ “คณุท�าได้ยงัไง?” เขาเอ่ยถามชาย
ชรา “ทุกสิ่งในโลกใบนี้ล้วนมีคุณค่าในตัวของมัน 
เอง อยู่ที่ว่าใครจะเห็นคุณค่าของมันก็เท่านั้นเอง” 
ชายชราตอบ “คณุลงุช่วยสไีวโอลนินีใ้ห้ผมอกีครัง้ได้
ไหมครับ” ชายชราพยักหน้า จากนั้นก็สีไวโอลินให้
ผู้คนที่เดินเลือกซื้อของเก่าในตลาดฟัง 

“ผมให้ราคาหนึ่งพันบาทตามที่คุณประกาศ
ตอนแรก” ลูกค้าชายคนหนึ่งเสนอขึ้น “ผมให้ราคา
สองพันบาทมากกว่าที่คุณประกาศตอนแรก” ลูกค้า

ชายคนที่สองเอ่ยขึ้น “ฉันให้ราคาสามพันบาท สามี
ของฉันต้องชอบมันแน่ ๆ” ลูกค้าสาวคนหนึ่งเสนอ 
จนสุดท ้าย ราคาไวโอลินตัวนี้ถูกขายในราคา 
๕,๙๙๙ บาท จากราคาเดิมที่ ๑๐๐ บาท 

ชาวยิวมีทัศนะเช่นนี้ว่า...คนทุกคนเปรียบ
เสมือนไวโอลิน อารมณ์ของคุณเสมือนสายไวโอลิน 
หากคุณปรับอารมณ์ของคุณได้ดี ก็ไม่มีใครกล้า
ดูแคลนคุณค่าของคุณได้ ไวโอลินเก่าตัวหนึ่ง เมื่อ
มันอยู่ในมือของนักเล่นที่มีชื่อเสียง มันกลายเป็น
ไวโอลนิทีท่รงคณุค่าและมรีาคา กลบักนั หากมนัอยู่
ในร้านขายของเก่า มนักไ็ม่ต่างอะไรจากไวโอลนิเก่า 
ๆ ธรรมดาตัวหนึ่งที่หาราคาค่างวดอะไรไม่ได้ ม้าตัว
หนึง่ เมือ่มนัอยูก่บัชาวไร่ คณุค่าของมนักค็อืพาหนะ
ที่ช่วยขนย้ายพืชผล แต่หากมันอยู่กับแม่ทัพ มันก็
กลายเป็นม้าศึกคู่ใจแม่ทัพ คุณค่าของมันก็คือม้า
นักรบ ของที่มีคุณค่า ต้องอยู่กับคนที่เห็นคุณค่า 
เช่นนี้จึงก่อเกิดคุณค่าอันมหาศาล

เครดิต : นุสนธิ์บุคส์

ตอนที่ 3 International Jokes
1. In The Mathematics Class  

Teacher: “If I gave you 2 cats and an-
other 2 cats and another 2, how many would 
you have?”Johnny: “Seven.”Teacher: “No,  
listen carefully... If I gave you two cats, and 
another two cats and another two, how many 
would you have?” Johnny: “Seven.” Teacher: 
“Let me put it to you differently. If I gave you 
two apples, and another two apples and       
another two, how many would you have?” 
Johnny: “Six.” Teacher: “Good. Now if I gave 
you two cats, and another two cats and an-
other two, how many would you have?” 
Johnny: “Seven!” Teacher: “Johnny, where in 
the heck do you get seven from?!” Johnny: 
“Because I’ve already got a freaking cat!” 
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2. Elderly Couple Joke
There was an elderly couple who in their 

old age noticed that they were getting a lot 
more forgetful, so they decided to go to the 
doctor. The doctor told them that they should 
start writing things down so they don’t forget. 
They went home and the old lady told her 
husband to get her a bowl of ice cream. “You 
might want to write it down,” she said. The 
husband said, “No, I can remember that you 
want a bowl of ice cream.” She then told her 
husband she wanted a bowl of ice cream with 
whipped cream. “Write it down,” she told him, 
and again he said, “No, no, I can remember: 
you want a bowl of ice cream with whipped 
cream.” Then the old lady said she wants a 
bowl of ice cream with whipped cream and a 
cherry on top. “Write it down,” she told her 
husband and again he said, “No, I got it. You 
want a bowl of ice cream with whipped cream 
and a cherry on top.” So he goes to get the 
ice cream and spends an unusually long time 
in the kitchen, over 30 minutes. He comes out 
to his wife and hands her a plate of eggs and 
bacon. The old wife stares at the plate for a 
moment, then looks at her husband and asks, 
“Where’s the toast?”  

3. A Bad luck Man
There was this guy at a bar, just looking 

at his drink. He stays like that for a half hour. 
Then a big trouble making truck driver steps 
next to him, takes the drink from the guy, & 
just drinks it all down. The poor man starts 
crying. The truck driver says, “Come on man, 
I was just joking. Here, I’ll buy you another 
drink. I just can’t stand to see a man cry.” “No, 
it’s not that,” the man replies, wiping his tears, 
“This day is the worst of my life. First, I over-
sleep & I go in late to my office. My outraged 
boss fires me. When I leave the building to go 
to my car, I find out it was stolen. The police 
say they can do nothing. I get a cab to go 
home, & when I get out, I remember I left my 
wallet. The cab driver just drives away. I go 
inside my house where I find my wife in bed 
with the gardener. I leave my home, come to 
this bar, & just when I was thinking about put-
ting an end to my life, you show up & drink my 
poison.”

Credit :  http://www.laughfactory.com
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นายทหารย้ายออก 
ล�ำดับ		 ยศ,	ชื่อ	-	สกุล	 ต�ำแหน่งเดิม	 ต�ำแหน่งใหม่
	 ๑		พล.ต.ไพโรจน์		ทองมาเอง	 รอง	ผบ.รร.จปร.	(อัตรา	พล.ต.)	 รอง	หน.คณะ	ฝสธ.ประจ�าผู้บังคับบัญชา	
	 		 	 	 		 	 	 		 	 (อัตรา	พล.ท.)
	 ๒		พ.อ.บรรจุ		ต่ายทอง	 นปก.ประจ�า	รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.(พ.))	 ผทค.ทบ.	(อัตรา	พล.ต.)	 	 	 	
	 ๓		พ.อ.เฉลิม		เรืองทอง	 นปก.ประจ�า	รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.(พ.))	 ผทค.ทบ.	(อัตรา	พล.ต.)	 	 	 	
	 ๔		พ.อ.หญิง	ชมนาด		เทียมพิภพ	 รอง	ผอ.กอง	สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)	 นปก.ประจ�า	สลก.ทบ.	(อัตรา	พ.อ.(พ.))	 	
	 ๕		พ.อ.เกษมสันต	์	ปัทมานนท์	 ประจ�า	รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)	 นปก.ประจ�า	มทบ.๑๒	(อัตรา	พ.อ.(พ.))	 	
	 ๖		ร.อ.บุญช่วย		แคนดา	 ประจ�ากอง	สวท.รร.จปร.	 รอง	หน.ชุดท�าเนียบก�าลังรบ	
	 		 	 	 		 	 	 		 	 หน่วย	ขกท.ทภ.	และ	นสศ.	 	 	
	 ๗		ร.อ.ไชยวัฒน	์	คล้ายหะนา	 รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.	 นายทหารเจรจาต่อรอง	กปษ.ศตก.	 	 	
	 ๘		ร.ท.สมิทธิภัทร		ค�าประพันธ์	 รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.	 ประจ�า	ยศ.ทบ.	 	 	 	
	 ๙		ร.ท.หญิง	ฐิติวรรณ		เสนีวงศ์	 ประจ�าแผนก	สบร.รร.จปร.	 ประจ�าแผนก	ขว.ทบ.	 	 	 	

นายทหารย้ายเข้า     
ล�ำดับ	 	ยศ,	ชื่อ	-	สกุล	 ต�ำแหน่งเดิม	 ต�ำแหน่งใหม่
	 ๑		ร.ท.ธัชชาย		ธนพิศุทธิ์วงศ์	 ประจ�า	ยศ.ทบ.	 รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.	 	 	 	

ปรับต�าแหน่ง 
ล�ำดับ		 	 ยศ,	ชื่อ	-	สกุล	 ต�ำแหน่งเดิม	 ต�ำแหน่งใหม่
	 ๑		 พล.ต.สุขุม		สุขศรี	 เสธ.รร.จปร.	 รอง	ผบ.รร.จปร.
	 ๒		พ.อ.ปัญญา		ตุรงค์เรือง	 รอง	เสธ.รร.จปร.		 เสธ.รร.จปร.
	 ๓		พ.อ.วิชาต	ิ	เอี่ยมไพจิตร์	 ผอ.กกบ.รร.จปร.	 รอง	เสธ.รร.จปร.
	 ๔		พ.อ.กานต์ธิพงษ	์	พลตื้อธนะกูล	 รอง	ผอ.กกบ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)	 ผอ.กกบ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.(พ.))	 	 	
	 ๕		พ.อ.ศรทัศย	์	เกิดชนะ	 หน.ผหพ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)	 นปก.ประจ�า	รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.(พ.))	 	
	 ๖		พ.อ.วรชาต	ิ	มีกระจ่าง	 อจ.หน.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	 รอง	ผอ.กกบ.รร.จปร.	 	 	 	
	 ๗		พ.อ.สรศักดิ	์	งามขจรกุลกิจ	 อจ.สกศ.รร.จปร.	 รอง	ผอ.กอง	สกศ.รร.จปร.	 	 	
	 ๘		พ.ท.หญิง	อุษา		หอมธูป	 บรรณารักษ์	รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	 หน.ผหพ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)	 	 	
	 ๙		พ.ท.สมบัต	ิ	พุฒตาล	 หน.กสป.รร.จปร.	 รอง	หก.กสป.รร.จปร.	 	 	 	
	๑๐		พ.ท.หญิง	ณฐมล		ธงหาร	 หน.กกพ.รร.จปร.	 หน.กกบ.รร.จปร.	 	 	 	
	๑๑		พ.ต.หญิง	มัลลิกา		นานาศิลป์	 นายทหารเวชระเบียนและสถิติ		 หน.รพ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)
	 		 		 	 	 รพ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)	 	 	 	 	 	
	๑๒		พ.ต.หญิง	มาลัยพรรณ		สุนทรสุข	 ประจ�าแผนก	รพ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)	 รอง	หก.รพ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	 	 	
		๑๓		พ.ต.ไวพจน	์	ปาจะกัง	 ประจ�าแผนก	สบร.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)	 ผจก.โรงพิมพ์	สบร.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)

นายทหารบรรจุใหม่    
ล�ำดับ		 	 ยศ,	ชื่อ	-	สกุล	 คุณวุฒิ	 	 ต�ำแหน่งบรรจุใหม่
	 ๑		นางสาวณิชกานต์		กองอ่อน	 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต		 ประจ�าแผนก	สบร.รร.จปร.	(อัตรา	ร.อ.)
	 		 		 	 	 (ภาษาอังกฤษ)	แห่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ		 	 	 	 	
	 ๒		นางสาวพรรณนลิน		ตรีนิคม	 Master	of	Atrs	(Teaching	English	 รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)	
	 		 		 	 	 to	Speaker	of	Other	Languages)	
	 		 		 	 	 แห่ง	Universsity	of	York	สหราชอาณาจักร	 	 	 	 	 	
	 ๓		นางสาวกังสดาล		เอกเจริญ	 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	 รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)	 	
	 		 		 	 	 (วิศวกรรมเคมี)	แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ที่ได้รับรางวัล 
ล�ำดับ		 	 ยศ,	ชื่อ	-	สกุล	 ต�ำแหน่ง	 	 หมำยเหตุ
	 ๑		พ.อ.หญิง	สมพร		ค�าเครื่อง	 รศ.สกศ.รร.จปร.										 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น	สอบได้คะแนน	๔.๐๐	เป็นล�าดับที่	๑	
	 ๒		ร.อ.หญิง	ธนัชพร		ยอดเพ็ชร	 นายทหารโปรแกรม	กทท.รร.จปร.	 หลักสูตรชั้นนายพัน	เหล่า	สบ.	รุ่นที่	๗๐	 	 	
	 		 		 	 	 	 สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสม	๓.๘๒๗	เป็นล�าดับที่	๒		 	
	 ๓		ร.อ.หญิง	พิมพ์พร		แสงสายัณห์	 ประจ�าแผนก	กสป.รร.จปร.	 หลักสูตรชั้นนายพัน	เหล่า	สบ.	รุ่นที่	๗๐	 	 	
	 		 		 	 	 	 สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสม	๓.๗๙๘	เป็นล�าดับที่	๕		 	
	 ๔		ร.ท.สมบัติ		ดวงแก้ว	 ประจ�ากอง	สวท.รร.จปร.	 หลักสูตรชั้นนายร้อย	เหล่า	สบ.	รุ่นที่	๖๘	 	 	
	 		 		 	 	 	 สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสม	๓.๕๐๗		เป็นล�าดับที่	๕		 	
	 ๕		ร.ท.เทพภินันท	์	ธรรมเจริญ	 ผบ.มว.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	 หลักสูตรชั้นนายร้อย	เหล่า	ร.	รุ่นที่	๑๓๘	 	 	
	 		 		 	 	 	 สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสม	๓.๙๐		เป็นล�าดับที่	๔	
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อย่าเพิ่งส่ายหน้ากันก่อน แม้ไม่ใช่เร่ืองง่ายที่
ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีที่จะท�าให้รถสะอาดเอี่ยมอ่อง
หรือก่อนที่น�ารถเข้าร ้านล้างอัดฉีดก็ตาม มีข ้อ
แนะน�าดี ๆ ในการท�าความสะอาดรถหลังสงกรานต์ 
หรือแม้แต่คราบสกปรกส�าหรับรถของทุกท่าน 

๑. ขณะที่ก�าลังเดินทาง เมื่อโดนแป้งบริเวณ
กระจกหน้าอย่ารีบใช้ที่ปัดน�้าฝนฉีดล้างขณะขับรถ 
เพราะแป้งจะกระจายตัวเป็นคราบไปทั่วกระจก 
ท�าให้จะบดบังทัศนวิสัยขณะขับขี่และเป็นอันตราย
อย่างมาก ควรหาท่ีจอดข้างทางให้เรยีบร้อย ใช้ท่ีปัด
น�้าฝนฉีดล้างให้สะอาดจึงออกเดินทางต่อ

๒. เมื่อสิ้นสุดการเดินทาง ควรล้างคราบแป้ง
ออกโดยเร็วที่สุด เพราะแป้งที่แห้งและโดนแสงแดด
นาน ๆ จะเกาะสีรถและท�าให้ลอกได้ 

๓. เมื่อกลับถึงบ้านต้องล้างฝุ่นละอองและ
คราบแป้งที่เกาะรถออกด้วยการฉีดน�้าสะอาดทั่วทั้ง
คัน โดยใช้น�้ายาส�าหรับล้างรถโดยเฉพาะ เพราะ
น�้ายาประเภทอ่ืนอาจจะท�าให้แว็กซ์เคลือบจางลง
และเกิดรอยด่างแก่สีได้ หลังจากน้ัน เช็ดแห้งด้วย
หนังชามัวร์ ซึ่งสามารถซับน�้าได้ดี และไม่ท�าให้รถ
เป็นรอย

๔. ควรเลือกแปรงขัดล้อรถให้ถูกต้อง หรือ 
ใช้ฟองน�า้ขดัท�าความสะอาด หลกีเล่ียงแปรงลวดใน

การขัดล้ออัลลอย เพราะอาจท�าลายผิวเคลือบบน 
ล้อได้ 

๕. ไม่ควรฉีดน�้าแรงสูงเม่ือท�าความสะอาด
ห้องเครื่องยนต์ เพราะแรงดันที่สูงอาจท�าให้น�้าซึม
เข้าไปในอุปกรณ์ไฟฟ้า คอยล์ หัวเทียน หรือกล่อง
ควบคุมโดยตรงได้ ควรห่อหุ้มหรือหลีกเลี่ยงการฉีด
น�้าบริเวณดังกล่าว

๖. ท�าความสะอาดแผงหน้าปัดภายในด้วย
การใช้ผ้าชุบน�้าหมาด ๆ เช็ด แล้วตามด้วยผ้าแห้ง 
หลีกเลี่ยงการใช้น�้ายาที่ท�าให้เกิดความเงาบริเวณ
บนคอนโซลเพราะจะเพิม่การสะท้อนของกระจกหน้า

๗. ควรซ่อมสีโดยเร็ว กรณีที่สีกะเทาะหรือ
เฉี่ยวชน เพื่อป้องกันตัวถังเป็นสนิม 

๘. ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้     
หัวฉีดประหยัดน�้า 

๙. ปิดก๊อกสายยางเมื่อไม่จ�าเป็น ถ้าเป็นไป
ได้ ควรจอดรถไว้บนสนามหญ้าแทนบนพื้นถนน 
เพราะนอกจากจะได้รถที่สะอาดแล้ว ยังได้รดน�้า
สนามหญ้าไปในตัวด้วย

๑๐. ไม่ควรล้างรถในขณะท่ีฝากระโปรงยัง
ร้อนอยู่หรือจอดอยู่กลางแดดเพราะจะท�าให้เกิด
คราบน�้า

ล้างรถเอง นอกจากจะประหยัดค่าใช้จ่าย
และได้ออกก�าลังกายแล้ว ยังมั่นใจได้ในเรื่องความ
สะอาดทุกซอกมุมอีกด้วย

๑๐ วิธีล้างรถ      หลังสงกรานต์
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