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ขณะทรงงานในโครงการในพระราชดำาริ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 
โดยให้กรมชลประทานศึกษาความเหมาะสม เพื่อเร่งแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำาทั้งในพื้นที่การเกษตร 

และเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัย 

ที่มา http://www.prd.go.th

 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
	 จ้ดพิมพ์หนังสือที่ระลึกงานวันพระราชทานก�าเนิดครบรอบ	๑๓๐	ปี		๕	สิงหาคม	๒๕๖๐

   ๑๓๐ ปี รร.จปร.
   ๑๓๐ พฤกษพรรณพ้ืนถิน่แดนดิน จปร.
รวบรวมพันธุ์ไม้ประจ�ำถิ่น จ�ำนวน ๑๓๐ ชนิด ในหุบเขำชะโงก

ซึ่งเป็นท่ีตั้งโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำมำเป็นระยะเวลำกว่ำ ๓๐ ปี 

ประกอบด้วยภำพถ่ำย พร้อม ชื่อ ชนิด และประโยชน์ใช้สอย 

นอกจำกน้ียังมีกำรส�ำรวจและก�ำหนดพิกัดของพรรณพืชแต่ละชนิดไว้

โดยทีมงำนครู อำจำรย์และนักเรียนนำยร้อย สำขำวิศวกรรมแผนที่อีกด้วย 

พบกับการเปิดตัวหนังสือได้ในงานวันพระราชทานก�าเนิดฯ 
๕ สิงหาคม ๒๕๖๐   ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

(สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พันเอก จิระ เหล่ำจิรอังกูร  โทร. ๐๖ ๒๖๙๘ ๙๖๕๓)
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พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงรับการถวายความเคารพจากแถวนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๑ - ๕ 

ในโอกาสเปิดภาคการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐ และรับการถวายของที่ระลึก 
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ โดยมี พลโท สิทธิพล ชินส�าราญ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้า คณะนายทหารช้ันผู้ใหญ่ คณาจารย์ และข้าราชการ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ 
ณ ลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

เม่ือวันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครู และพระราชทานรางวัลการศึกษา 

ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี พลโท สิทธิพล ชินส�าราญ  
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่  

คณาจารย์ อดีตอาจารย์ ข้าราชการและนักเรียนนายร้อย เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ 
ณ หอประชุม โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
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	 นบสิบนิ้วขึ้นประนมก้มลงกราบ
ใจปลื้มปลาบซาบซึ้งถึงความหลัง
ครูอาจารย์ทั้ งชายหญิงท่านจริงจัง
สู้สอนสั่งศิษยาด้วยปรานี
   
	 ครูอาจารย์ทั้ งผองของพวกเรา
ท่านก็เฝ้าเอาใจใส่ไม่แหนงหนี
สู้อบรมบ่มนิสัยให้รักดี
ศิษย์จึงมีความรู้คู่คุณธรรม

		 สิบเอ็ดพฤษภาคมอุดมสวัสดิ์
ดวงจ�ารัสฤกษ์จรูญคูณอุปถัมภ์
มุทิตาจิตครูอาจารย์บ้านผู้น�า
ร้อยกรองค�าคารวะเทิดพระคุณ

	 อัญเชิญสมเด็จพระเทพรัตน์
พระราชทานพรพิพัฒน์เพื่อน�าหนุน
ศิษย์ขอพึ่งพระมหากรุณาธิคุณ
โปรดการุณย์แผ่บุญญาคุ้มอาจารย์
     
	 ณ	ถิ่นงามอาร์มทองของ	จปร.
ที่เกิดก่อเราทั้ งหลายนายทหาร
วันไหว้ครูศิษย์พร้อมค้อมสักการ
น้อมดวงมานเชิญมาลัยขึ้นไหว้ครู

ไหว้คร ู๒๕๖๐

(พันเอก จิระ เหล่าจิรอังกูร ผู้ประพันธ์)

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
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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.ปัญญำ  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
ผู้ช่วยผู้จัดกำร
 พ.อ.สมหมำย  เศรษฐ์วำรี
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   

 น.ส.อรสำ  ทองดีเรียน
	 นำยปฐม  กอบแก้ว
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สวัสดีครับ ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านเสนาศึกษาทุกท่าน
ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับ พ.อ.หญิง วันดี  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้เขียนบทความถวายอาลยัและส�านกึ

ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙ ท่านบอกว่าได้
ร้อยเรียงบทความแต่ละตอนเรียงล�าดับต้ังแต่วันสวรรคต พระอัจฉริยภาพด้านต่าง ๆ ที่ทรงท�าให้คนไทยมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น จนถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และเมื่อรวมกับบทความของนักเขียนท่านอื่น ๆ ด้วย
แล้ว ก็จะท�าให้เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๓ ตอนท่ี ๑-๖ ทั้งปี ๒๕๖๐ นี้ จะเป็นเล่มประวัติศาสตร์ทั้ง ๖ ตอนที่ได้
รวบรวมบทความถวายอาลัย และส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙  ไว้อย่างสมบูรณ์ ก็ขอ
ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทุกท่านได้เก็บรักษาทั้ง ๖ เล่มนี้ไว้ให้ดีเป็นพิเศษนะครับ เมื่อเวลาผ่านพ้นไปแล้ว มี
โอกาสหยิบขึ้นมาอ่านจะได้ทบทวนตัวเองว่า ได้ท�าดีเพื่อพ่อหรือยัง ได้แก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองหรือยัง หรือ
ว่าเราได้เริ่มพัฒนาปรับปรุงแก้ไขตัวเองแล้ว พอที่จะเป็นความหวังของประเทศชาติได้ในอนาคตก็นับว่าเป็น      
สิ่งที่ดีมาก “แก้มลิง” ศาสตร์พระราชา ในการแก้ปัญหาน�้าท่วมกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นบทพิสูจน์พระ
อัจฉริยภาพที่รอบรู้ศาสตร์หลายแขนง ถ้าพวกเราช่วยกันลดขยะ และก�าจัดวัชพืชตามคูคลองที่ขวางทางน�้าไหล
ได้อย่างจริงจัง ก็คงบรรเทาความเดือนร้อนจากน�้าท่วมขังใน กทม. ไปได้มาก และทุกวันนี้ รัชกาลที่ ๑๐ พระองค์
ได้ให้ทหารรักษาพระองค์หลายหน่วยเก็บขยะและวัชพืชตามคูคลองใน กทม. อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับปริมาณ
น�้าในฤดูฝนที่เริ่มขึ้นแล้ว หวังเพื่อจะได้บรรเทาความเดือดร้อนของพสกนิกรของพระองค์ จากน�้าท่วมขังเป็นเวลา
นาน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาท่ีสุดมิได้ ผู้หญิงมีความส�าคัญต่อการด�าเนินชีวิตและการรับ
ราชการอย่างไร อ่านได้ในนักเรียนนายร้อยอ่านตรงนี้ เกาหลีเหนือทดลองขีปนาวุธข้ามทวีปเพื่ออะไร 
พล.อ.ทรงพล มีค�าตอบ เป็นทหารก็ต้องมีจริยธรรมในวิชาชีพทหาร หุ่นยนต์ก�าลังมีบทบาทในการปฏิบัติการ
ทางทหาร สทป. ได้จดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร “ทศิทางการพฒันาหุน่ยนต์ทางการทหารในอนาคตและปฏบิตัิ
การด้านการเก็บกู้และท�าลายวัตถุระเบิด” หมายเหตุแห่งสยาม ของอาจารย์พลาดิศัย ที่ท่านรวบรวมมาไว้
ตั้งแต่เล่มก่อนหน้านี้ ก็เพื่อให้คนไทยได้ส�านึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของวีรกษัตริย์ไทย และบรรพบุรุษนักรบ
ไทยในอดีต ที่สละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อรักษาแผ่นดินนี้ไว้ให้พวกเราทุกคนได้อยู่อาศัยกันทุกวันนี้ และจะได้
ช่วยกันสร้างความมั่นคง ความเจริญก้าวหน้าของชาติให้ลูกหลานได้อยู่กันอย่างสุขสบายต่อไป มิใช่สร้างหนี้สิน
ให้ลูกหลานต้องชดใช้กันอย่างมากมายมหาศาล ใครก็ตามที่โกงชาติ โกงแผ่นดิน ย่อมรู้อยู่แก่ใจ ถ้าไม่อายฟ้า
ดินก็ควรอายบรรพบุรุษไทยที่ได้กล่าวถึงไปแล้วด้วย ผมเชื่อว่าการโกงจะส�าเร็จลงได้ก็เพราะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ถามว่าถ้าคนผู้นั้นต้องติดคุกและถูกยึดทรัพย์ทั้งหมดจะ
กล้าท�าม้ัย รด.จิตอาสา ช่วยเรื่องนี้ได้บ้างมั้ยครับ เพราะเยาวชนในปัจจุบันคือก�าลังที่ส�าคัญของชาติในอนาคต 
การปลกูจติส�านกึให้เป็นคนด ีและขจดัคนชัว่ จะช่วยชาตไิทยให้เจรญิและพ้นภยัได้อย่างแน่นอน

ตอนนี้อ�านาจก็อยู่ในมือของพ่ี ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ ของผมทั้งนั้น ท�าในส่ิงที่ควรท�า
เถอะครับ เวลาเหลือน้อยแล้วครับ ประเทศไทยมีพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ที่เป็นที่สุด
ของกษัตริย์ที่โลกยกย่องสรรเสริญแล้วประเทศไทยจะมีผู้น�าอย่าง ลี กวนยู มหาเธร์ 

หรือ ลุงโฮ บ้างไม่ได้หรืออย่างไร

         สวัสดีครับ 

                                                                                             

             พล.ต. ธัชพล  ไม้รอด  
                           บรรณาธิการนิตยสารเสนาศึกษา

เล่มท่ี ๘๓  ตอนที ่๓ เดอืน พฤษภาคม - มถินุายน ๒๕๖๐
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สารบัญ
๑๕

 ความคิดเห็นของผู้เขียนในหนังสือฉบับนี้ ไม่มีส่วนผูกพันกับทางราชการแต่ประการใด

✪	 ปฏิทินการปฏิบัติงานที่ส�าคัญของ รร.จปร. ..........................................................๑๓
✪		ปวงประชาเป็นสุขศานต์ “แก้มลิง” ศาสตร์พระราชาฯ ..........................................๓๓
✪	 นักเรียนนายร้อยอ่านตรงนี้ ............................................................................... ๓๙
✪	 เกาหลีเหนือ กับการพัฒนาขีปนาวุธข้ามทวีป (ICBM) ..........................................๔๓
✪	 มองญี่ปุ่นไทยในสงครามโลกครั้งที่ ๒ .................................................................๕๐
✪	 จริยธรรมในวิชาชีพทหาร อีกหนึ่งมาตรการส�าคัญที่สังคมไทยควรรับรู้ .................. ๕๕
✪	 เปิดโลกความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ ...........................................................๕๙
✪	 หมายเหตุแห่งสยาม วีรกษัตริย์นักรบแห่งกรุงศรีอยุธยา ...................................... ๖๒
✪	 บราซิล (ไม่) สิ้นสงสัย ...................................................................................... ๖๖
✪	 นายร้อยไทยไม่กลับบ้าน ..................................................................................๗๓
✪	 ภาษาอังกฤษร่วมสมัย ......................................................................................๗๗
✪	 ปฏิบัติธรรมน�าสุขมาให้ .................................................................................... ๘๐
✪	 สวัสดิการรักษาพยาบาลของคนไทย .................................................................. ๘๔
✪	 ทางออกของ ๔ ปัญหายอดฮิตเรื่องการบริหารคน ...............................................๘๘
✪	 มารู้จัก “รด.จิตอาสา กันเถอะ” ......................................................................... ๙๐
✪	 ไฟรักไฟสงคราม ..............................................................................................๙๕
✪	 ไปที่ไหน ได้เรื่องมาเล่า .................................................................................. ๑๐๐
✪	 มีของดีมาฝาก ............................................................................................... ๑๐๓
✪	 เต้าฮวย ........................................................................................................ ๑๐๖
✪	 ใคร อะไร ที่ไหน ............................................................................................๑๐๘
✪	 พุทธวจน .......................................................................................................๑๐๙
✪	 เคล็ดลับเกร็ดความรู้ ...................................................................................... ๑๑๐

  เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๓ ตอนที่ ๓  เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐  

ธมฺมิกราชา : 
พระราชาผู้ทรงธรรม
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๔ - ๖ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ มาทรงเป็นประธาน
ในพิธีไหว้ครู และพระราชทานรางวัลการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี พล.ท.สิทธิพล ชินส�าราญ 
ผบ.รร.จปร., คณะนายทหารช้ันผู ้ใหญ่ คณาจารย์ อดีตอาจารย์ ข้าราชการ และนนร. เฝ้าฯ รับเสด็จ                       
ณ หอประชุม รร.จปร. เม่ือ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๑ - ๓ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงรับการ
ถวายความเคารพจากแถวนักเรียนนายร้อย ชั้นปีท่ี ๑ - ๕ ใน
โอกาสเปิดภาคการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐ และ 
รับการถวายของท่ีระลึก เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระราช
สมภพ โดยมี พลโท สิทธิพล  ชินส�าราญ  ผู ้บัญชาการ
โรงเรยีนนายร้อย  พระจลุจอมเกล้า  คณะนายทหารชัน้ผูใ้หญ่ 
คณาจารย์ และข้าราชการ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ  
ณ ลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
เมื่อวันอังคารท่ี  ๙  พฤษภาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๐
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๔
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กิจกรรมทั่วไป
ความสัมพันธ

๑ พล.ท.สิทธิพล  ชินส�าราญ 
ผบ.รร.จปร. ให้การต้อนรับ พล.ท.ธิวา 
เพ็ญเขตกรณ์ จก.ขว. ในโอกาสท่ีมา
บรรยายพิเศษให้แก่ นนร. ชั้นปีที่ ๕ 
ประจ�าป ีการศึกษา ๒๕๖๐ เรื่อง 
ระบบเกียรติศักด์ิ ณ สโมสร นนร.  
เมื่อ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๒ - ๓ พล.ท.สิทธิพล  ชินส�าราญ ผบ.รร.จปร.
เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันทักษะทาง
ทหาร Sandhurst Competition 2017 ให้กับ นนร. 
จ�านวน ๙ นาย ท่ีเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัล
ยิงปืนยอดเยี่ยม Marksmanship ณ ลานหน้า บก.
รร.จปร. เมื่อ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
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๔ - ๕ พล.ท.สิทธิพล  ชินส�าราญ ผบ.รร.จปร. เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเน่ืองในวันวิสาขบูชา โดยมี         
นายทหารชั้นผู้ใหญ่ สมาชิกสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร. ข้าราชการ ครอบครัว นนร. และ พลทหาร ฯ             
ร่วมพิธี ฯ ณ พุทธศาสนสถาน รร.จปร. เม่ือ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๖ - ๘  พล.ท.สิทธิพล ชินส�าราญ ผบ.รร.จปร. เป็นประธานในพิธีมุทิตาจิตแด่อดีตครูอาจารย์ ในวันไหว้ครู      
และพระราชทานรางวัลการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ และ นนร.  ร่วม
พิธี ฯ ณ หอประชุม รร.จปร. เม่ือ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
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๑๐ - ๑๑ พล.ต.ปัญญา  ตรุงค์เรอืง เสธ.รร.จปร. เป็นประธานในพธิมีอบเมลด็พนัธุข้์าวเปลอืกปทมุธาน ี๑ จ�านวน 
๒,๐๐๐ กิโลกรัม ที่เก็บเก่ียวจากแปลงสาธิตการเกษตร รร.จปร. ให้กับ เกษตรกรหมู่ที่ ๖, ๗ และ ๑๐ ต.บ้านพร้าว 
อ.บ้านนา จว.น.ย. ณ โรงสีข้าวพระราชทาน รร.จปร. เมื่อ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๑๐ ๑๑

๙ พล.ท.สิทธิพล  ชินส�าราญ ผบ.รร.จปร. เป็นประธานในพิธี
มอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ 
รร.จปร. ประจ�าปี ๒๕๖๐  ณ หอประชุม รร.จปร. เมื่อ ๑๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐

๙

กิจกรรมทั่วไป
ความสัมพันธ
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๑ พล.ต.วัชระ  สัตยวงศ์ทิพย์ ผอ.สวท.รร.จปร. เป็นผู้แทน ผบ.รร.จปร. ให้การ
ต้อนรบัคณะ นนร.รร. นายร้อยเกาหลใีต้ ในโอกาสเดนิทางมาศกึษากจิการและดงูาน
ตามโครงการแลกเปล่ียน นนร. ต่างประเทศ ประจ�าปี ๒๕๖๐ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ 
บก.รร.จปร. เม่ือ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐เยี่ยมเยือน

๑

๒

๒ พล.อ.ดุษฎี  รามสมภพ คณะกรรมการมูลนิธิคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม น�าคณะเยี่ยมชมกิจการ และศึกษาดู
งาน รร.จปร. โดยม ีพล.ท.สทิธพิล ชินส�าราญ ผบ.รร.จปร. ให้การต้อนรบั ณ อาคาร รร.จปร. ๑๐๐ ปี เมือ่ ๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๐

๓ พล.ต.ขจรฤทธิ์  นิลก�าแหง ผอ.สจว.สปท. น�าคณะผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความ
มั่นคง ส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นท่ี ๔  เยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงาน รร.จปร. โดยมี พล.ต.ปัญญา 
ตุรงค์เรือง  เสธ.รร.จปร. ให้การต้อนรับ ณ อาคาร รร.จปร. ๑๐๐ ปี เมื่อ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
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๔ พล.ท.สิทธิพล  ชินส�าราญ ผบ.รร.จปร. ให้การต้อนรับคณะ นนร.รร.นายร้อยสิงคโปร์  ในโอกาสเดินทางมา
ศึกษากิจการ และดูงานตามโครงการแลกเปลี่ยน นนร. ต่างประเทศ ประจ�าปี ๒๕๖๐ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ บก.รร.จปร. 
เมื่อ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๕ พล.ท.สิทธิพล  ชินส�าราญ ผบ.รร.จปร. ให้การต้อนรับคณะ นนร.ROTC สหรัฐอเมริกา ในการแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้วัฒนธรรมและภาษา ตามโครงการ The Cultural Understanding and Language Program (CULP) ณ ห้อง
รัตนโกสินทร์ บก.รร.จปร. เม่ือ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๖ พล.ท.สิทธิพล  ชินส�าราญ ผบ.รร.จปร. ให้การต้อนรับคณะ นนร.ROTC สหรัฐอเมริกา (กลุ่มท่ี ๒) ในการมา
ปฏบิตังิานตามโครงการ The Cultural Understanding Language Program (CULP) ณ ห้องรตันโกสนิทร์ บก.รร.จปร. 
เมื่อ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๗ พล.ต.สันต์ชัย  เกิดสวัสด์ิ รอง ผบ.รร.จปร. ให้การต้อนรับคณะ นนร.รร.นายร้อยอินโดนีเซีย ในโอกาสเดิน
ทางมาศกึษากจิการและดงูานตามโครงการแลกเปลีย่น นนร. ต่างประเทศ ประจ�าปี ๒๕๖๐ ณ ห้องรตันโกสนิทร์ บก.รร.
จปร. เมื่อ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

๘ พล.ต.สันต์ชัย  เกิดสวัสด์ิ รอง ผบ.รร.จปร. ให้การต้อนรับคณะ นนร.ROTC สหรัฐอเมริกา (กลุ่มท่ี ๓) ในการ
มาปฏิบัติงานตามโครงการ The Cultural Understanding Language Program (CULP) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ บก.
รร.จปร. เมื่อ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

๙ พล.ต.ปัญญา  ตุรงค์เรือง เสธ.รร.จปร. ให้การต้อนรับ คณะกรรมการมูลนิธิคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม            
รุ่นที่ ๓ ในการเยี่ยมชมกิจการ และศึกษาดูงาน รร.จปร. ณ อาคาร รร.จปร. ๑๐๐ ปี เมื่อ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
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๑. วันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐     
พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงรับการถวายความเคารพ
จากแถวนักเรียนนายร้อย เน่ืองในโอกาสเปิดภาค
การศึกษา ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ลานหน้า
กองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
โดยในภาคการศึกษานี้ เสด็จฯ ทรงร่วมกิจกรรมการ
เรียนการสอน ในวันอังคารและวันพุธ ณ กองวิชา
ประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อย  
พระจุลจอมเกล้า

๒. วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครู 
และพระราชทานรางวัลการศึกษานักเรียนนายร้อย 
ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ  หอประชุมโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๓. วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดพิธีมุทิตาจิต 
แด่อดีตครูอาจารย์ เน่ืองในโอกาสวันไหว้ครู ประจ�า
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า

๔. วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
คณะกรรมการมูลนิธิคลังสมอง วิทยาลัยป้องกัน  
ราชอาณาจกัรเพือ่สงัคม รุน่ที ่๑ เยีย่มชมกจิการและ
ศึกษาดูงานโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ณ 
อาคารโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ๑๐๐ ปี

๕. วันพุธที่  ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
ผู ้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า     
เป ็นประธานในพิธี  มอบทุนการศึกษาแก่บุตร

ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจ�าปี ๒๕๖๐ ณ       
หอประชุมโรงเรียนนายร ้อยพระจุลจอมเกล ้า       
โดยจัดสรรงบประมาณจาก กองทัพบก, สถานี    
วิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และโรงเรียนนายร้อย     
พระจุลจอมเกล้า จ�านวน ๕๐๒ ทุน รวมเป็นเงิน 
๑,๐๔๗,๐๐๐.- บาท (ทบ. ๕๓,๐๐๐.-บาท, ททบ. 
๑๔,๐๐๐.-บาท และ รร.จปร. ๙๘๐,๐๐๐.-บาท)

๖. วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
เสนาธิการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็น
ประธานในพิธีเปิดการฝึกและต้อนรับพลทหารใหม่
ปี ๒๕๖๐ ผลัด ๑ ณ ศาลาไทย กองพันทหารราบ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๗. วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ให้การต้อนรับ นักเรียนนายทหารส�านักงานปลัด
กระทรวงกลาโหม เพื่อท�าการฝึกหลักสูตรการฝึก
อบรมข้าราชการบรรจุใหม่ชั้นสัญญาบัตรของ
ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รุ่นที่ ๔ ประจ�าปี 
๒๕๖๐ ณ อาคารโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
๑๐๐ ปี

๘. วันพุธที่  ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
เสนาธิการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็น
ประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกปทุมธานี 
๑ จ�านวน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม ที่เก็บเกี่ยวจากแปลง
สาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ให้กบัเกษตรกรหมูท่ี ่๖, ๗ และ ๑๐ ต�าบลบ้านพร้าว 
อ�าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ณ โรงสีข ้าว
พระราชทานโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ปฏิทินกิจกรรม 
รร.จปร. ที่ส�ำคัญ 
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๙. วนัพฤหสับดีที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
ผู ้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ให้การต้อนรับคณะนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนาย
ร้อยสิงคโปร์ ในโอกาสเดินทางมาศึกษากิจการ    
และดูงานตามโครงการแลกเปลี่ยน นักเรียนนาย
ร้อยต่างประเทศ ประจ�าปี ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรอง
รัตนโกสินทร์ กองบัญชาการโรงเรียนนายร้อย     
พระจุลจอมเกล้า

๑๐. วนัพฤหสับดทีี ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
ผู ้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ให ้การต ้อนรับคณะนักเรียนนายร ้อย ROTC 
สหรัฐอเมริกา ในการมาปฏิบัติงานตามโครงการ 
The Cultural Understanding Language         
Program (CULP) กลุ ่มที่  ๑ ณ ห ้องรับรอง
รัตนโกสินทร์ กองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า

๑๑. วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
ผู ้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ให ้การต ้อนรับคณะนักเรียนนายร ้อย ROTC 
สหรัฐอเมริกา ในการมาปฏิบัติงานตามโครงการ 
The Cultural Understanding Language  
Program (CULP) กลุ ่มท่ี  ๒ ณ ห ้องรับรอง
รัตนโกสินทร์ กองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า

๑๒. วันอังคารที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐     
พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงร่วมกิจกรรมการเรียนการ
สอน หัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์เอเชียใต้ ณ 
กปศ.สกศ.รร.จปร.  

๑๓. วันอังคารที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐     
รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ให้การต้อนรับคณะนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนาย
ร้อยอินโดนีเซีย ในโอกาสเดินทางมาศึกษากิจการ
และดูงานตามโครงการแลกเปลี่ยน นักเรียนนาย
ร้อยต่างประเทศ ประจ�าปี ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรอง
รัตนโกสินทร์ กองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า

๑๔.  วันพุธที่  ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐  
พลเอกหญงิ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกมุาร ี เสดจ็ฯ ทรงร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
วิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมยั ณ กปศ.สกศ.รร.จปร.

๑๕. วันพฤหัสบดีท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ให ้การต ้อนรับคณะนักเรียนนายร ้อย ROTC 
สหรัฐอเมริกา ในการมาปฏิบัติงานตามโครงการ 
The Cultural Understanding Language  
Program (CULP) กลุ ่มที่  ๓ ณ ห ้องรับรอง
รัตนโกสินทร์ กองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า

๑๖. วันศุกร ์ที่  ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
เสนาธกิารโรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า ให้การ
ต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิคลังสมอง วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักรเพื่อสังคม รุ่นที่ ๓ เยี่ยมชม
กิจการและศึกษาดูงานโรงเรียนนายร้อยพระจุล 
จอมเกล้า ณ อาคารโรงเรียนนายร้อยพระจุล      
จอมเกล้า ๑๐๐ ปี

๑๗. วันอังคารท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐  
พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงร่วมกิจกรรมการเรียนการ
สอน หัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์เอเชียใต้ ณ 
กปศ.สกศ.รร.จปร.  

๑๘. วันพุธที่  ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐        
พลเอกหญงิ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกมุาร ี เสดจ็ฯ ทรงร่วมกจิกรรมการเรยีนการสอน  
วชิาประวติัศาสตร์ร่วมสมยั ณ กปศ.สกศ.รร.จปร.

๑๙. วันจันทร์ท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐       
ผู ้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าและภริยา ร่วมบันทึกแถบวีดีทัศน์ 
กล่าวถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

๒๐. วันศุกร ์ที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐         
ผู ้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าและภริยา ร่วมบันทึกแถบวีดีทัศน์ 
กล่าวถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๑๒ สงิหาคม ๒๕๖๐ ณ สถานวีทิยุ
โทรทัศน์กองทัพบก
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เสนาศึกษา

ธมฺมิกราชา : พระราชาผู้ทรงธรรม

พ.อ.หญิง วันดี  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
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เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
คือถ้อยค�าที่พระองค์ทรงให้ไว้..

ช่างแสนจะโชคดีที่เกิดเป็นคนไทย
ได้ภาคภูมิใจเสมอมา

ถ้ามีใครถาม ท�าไมคนไทยถึงรักพระองค์อย่างนี้
แค่ได้ชมพระบารมี ก็ยิ้มทั้งน�้าตา

ถ้าหากให้อธิบายเหตุผลนานา
คงต้องใช้เวลาเท่าชีวิตนี้..

เพราะท่านท�าเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชา
หวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดี

ท่านต้องเหนื่อยเพราะงานหนัก ไม่เคยพักจวบจนวันนี้
ช่างโชคดี ที่แผ่นดินนี้มีราชาผู้ทรงธรรม

ทรงเป็นนิยามแห่งความดี เป็นอัญมณีที่เลิศล�้า
สดสวยใสกระจ่าง สว่างด้วยธรรม ด้วยน�้าพระทัยที่เมตตา

ผู้เขียนได้ฟังเพลง “พระราชาผู้ทรงธรรม”  ซึ่งขับร้องโดย เบิร์ด  ธงไชยฯ ท�ำให้นึกถึงวันพระรำชพิธี
ทรงบ�ำเพ็ญพระรำชกุศลสัตตมวำรพระบรมศพพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
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สมเด็จพระวันรัตแสดงพระธรรมเทศนำ    
“ธัมมิกรำชกถำ” ถวำยวิสัชนำควำมว่ำ 

ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงยึดมั่นอยู ่ใน  
พระปฐมบรมราชโองการ ตามที่ทรงตั้งพระราช
สัตยาธิษฐานเพื่อประโยชน์สุขของปวงอาณา
ประชาราษฎร์และชาติบ้านเมืองมีความร่มเย็น
เป็นสุข ทรงน�าประเทศผ่านพ้นวิกฤตการณ์ปัญหา
ต่าง ๆ ด้วยพระอัจฉริยภาพเป็นท่ีประจักษ์ทั้ง        
ในสังคมไทยและสังคมโลก ทรงเป็นนักพัฒนา         
ผู ้บ�าเพ็ญทศพิธราชธรรมเป็นพระราชจริยวัตร     
เป็นล�าดับมา นับเป็นม่ิงมหามงคลของปวงชน      
ชาวไทย ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งพระ 
บรมราชจักรีวงศ์ท่ีมีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณ
ธรรมอันประเสริฐเป็น “ธรรมิกราชา” สมดั่งพุทธ
ภาษิตที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า 
ถ้าพระราชาเป็นผู้ทรงธรรม ราษฎรทั้งปวงก็
เป็นสุข

เมื่อวันที่  ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙               
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนำ
พรรณวดี ประทำนพระอนุญำตให้รำยกำรโต๊ะข่ำว
บันเทิง สถำนีวิทยุไทยทีวีสีช่อง ๓ สัมภำษณ์ถึง
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดช     
โดยมี นำยภัทริส  ณ นคร ผู้สื่อข่ำวรำยกำรโต๊ะข่ำว
บันเทิงกรำบทูลสัมภำษณ์

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ      
สิริวัฒนำพรรณวดี ตรัสถึงควำมประทับใจว่ำ 

พระองค์ทรงเป็นคนที่ใฝ่รู้ ตอนแรกพระองค์
ทรงเรียนวิทยาศาสตร ์  ทรงสนพระราชหฤทัย
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ต่าง ๆ แต่เมื่อทรงเป็นพระ
มหากษัตริย์ พระองค์ก็ทรงเปลี่ยน สมัยก่อนมี
คอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ ก็ทรงเริ่มใช้ ถึงแม้จะทรงเป็น
ผู้ใหญ่แล้วก็ยังทรงเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ ความรู้
เหล่านั้นทรงน�ามาพัฒนา ท�าให้ชีวิตความเป็นอยู่
ของคนไทยดีขึ้น

พระองค์ทรงทุ ่มเททั้งพระวรกายทั้งจิตใจ
ทัง้หมดของพระองค์ ให้คนไทยกนิดอียูด่แีละมคีวาม
สุข ทรงดูแลเรื่องบริหารน�้า ให้ราษฎรมีน�้ากินน�้าใช้ 
ไม่มีน�้าท่วม ทรงสร้างคลองลัดโพธ์ิ สร้างเขื่อนก่อน
ที่เสด็จฯ ไปเปิดคลองลัดโพธิ์ ก็รับสั่งว่า อยากไปดู
เขื่อนขุนด่านปราการชลที่จังหวัดนครนายก ทรง
สร้างอ่างเก็บน�้าใหญ่มากเลย แต่ก็ไม่ได้เสด็จฯ

พิธีกรกรำบทูลสัมภำษณ์ข ้อควำมที่ทรง
โพสต์ลงอินสตำแกรมส่วนพระองค์ว่ำ พระบำท
สมเด็จพระเจ้ำอยูห่วัภูมพิลอดุลยเดช โปรดแจ๊ซและ
ทรงอยำกเสด็จฯ ไปรัฐลุยเซียนำสหรัฐอเมริกำ แต่
ไม่มีโอกำสได้เสด็จฯ ไป

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ       
สิริวัฒนำพรรณวดี รับสั่งว่ำ ตอนแรกพระองค์รับ    
สั่งอยู่ว่ำทรงอยำกไปที่ลุยเซียนำ เพรำะเป็นเมือง
แจ๊ซ เขำเล่นดนตรีกัน เล่นกันกลำงถนน และทรง
รู้จักคนที่นั่นเยอะ แต่พระองค์ไม่ได้เสด็จฯ ทรงเป็น
ห่วงคนไทย

สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต

เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร
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พระองค์รับสั่งว่า การท�างานถึงเราจะเหนื่อย
แต่ไม่มีค�าว่าท้อ ทุก ๆ อย่างพระองค์ทรงเสียสละให้
ได้ ทั้งเวลา ทั้งความสุขส่วนพระองค์ พระองค์ทรง
ไม่ได้พักผ่อน ทรงให้ทุกอย่างกับประเทศไทย เป็น
สิ่งที่ท�ายาก เป็นสิ่งท่ีท�ายากมาก

พระองค์ทรงประสบความส�าเร็จในการ
ท�างาน ท�าให้รูส้กึประทบัใจ ประทบัใจในการท�างาน 
เหมือนได้ความคิดได้แรงบันดาลใจว่า ในการ
ท�างานอะไรเราต้องทุ ่มเทจิตใจทั้งหมด ความรู ้
ทั้งหมดทุก ๆ อย่างของเรา ถ้าเราเสียสละได้ก็
สามารถที่จะประสบความส�าเร็จ

จำกกำรสวรรคตของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำ 
อยู่หัว รัชกำลที่ ๙ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำช
กัญญำ สริวิฒันำพรรณวด ีทรงเข้ำพระทยัควำมรูส้กึ
ของประชำชนเป็นอย่ำงดี รับส่ังว่ำ 

“วันแรกที่พระองค์เสด็จจากไปสู่สวรรคาลัย 
ทุกคนมีความรู้สึกเหมือนโลกหยุดแล้ว ทุกคนทุกข์
เพราะสูญเสียพระองค์ท่าน เราก็เศร้าด้วยกัน เราก็
ให้ก�าลังใจซึ่งกันและกัน มีความรู้สึกดีขึ้นด้วยกัน 
อย่างไรก็ตาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช ทรงให้ความคิดว่า ในการท่ีเรามีความ
ทุกข์ มีความทุกข์แล้วก็ท้อก็ไม่ได้ มันหยุดไม่ได้ ทุก

คนต้องเดินไปข้างหน้าร่วมกัน ความคิดนี้คือตอนที่
เสียน้องพุ่มไป มาจากตรงนั้นว่าเราต้องอยู่ด้วยกัน 
ตอนนั้นรู้สึกประทับใจมาก ในการที่ทุก ๆ คนมาให้
ก�าลังใจ”

ส�ำหรับบรรยำกำศกำรเสด็จออกประทำน
สิ่งของที่หน้ำประตูเทวำพิทักษ์ พระบรมมหำรำชวัง 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนำ
พรรณวดี รับสั่งว ่ำ เป ็นโมเมนต์ที่อยำกท�ำให้
ประชำชนมคีวำมสขุ มคีนมำร่วมกนัให้เป็นเต็นท์ทบูี 
นัมเบอร์วัน ให้เด็กทูบีนัมเบอร์วันมำช่วย เรำก็สอน
ไปด้วยให้เป็นจิตอำสำ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดช ทรงให้ความคิดว่า ในการที่เรามีความทุกข์ สิ่ง
ทีต้่องท�า ต้องท�างาน พอเราท�างานให้หนกัทีสุ่ด และ
ท�างานให้เรารู้สึกว่าเรามีประโยชน์ จะได้ช่วยกันให้
เดนิไปข้างหน้า ไม่ใช่ว่าเกลยีดกนั หรอือะไรกนั หรอื
หาเรื่องกัน

พิธีกรได้กรำบทูลสัมภำษณ์ว่ำ เรียกว่ำถึง
เวลำเริ่มต้นใหม่สักครั้งหนึ่ง พระองค์รับสั่งว่ำ เรำ
ควรจะท�ำตั้งนำนแล้ว ก็รีบ ๆ ท�ำ ควำมจริงควำมสุข
ก็คือควำมส�ำเร็จ เม่ือเรำส�ำเร็จ เรำก็ภำคภูมิใจ

นำยวษิณ ุ เครอืงำม 
รองนำยกรัฐมนตรี กล่ำว
ปำฐกถำหัวข้อ “เรื่องเล่า
ของพ่อ ขอท�าดเีพือ่แผ่น 
ดิน” ที่หอประชุมมหิดล
สิทธำคำร มหำวิทยำลัย
มหิดล จังหวัดนครปฐม 

เนื่องในวันต ่อต ้ำนคอร ์รัปชั่นสำกล เมื่อเดือน
ธันวำคม ๒๕๕๙ ควำมตอนหนึ่งว่ำ

วันนี้คนไทยยังอยู่ในช่วงของความโศกเศร้า 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เป็นแบบ
อย่างของความสุจริต โดยในปี ๒๔๙๙ ในหลวง
รัชกาลที่ ๙ ได้รับสั่งว่า การจะท�ากิจอะไรก็ตามให้
ประสบความส�าเร็จขอให้ยึดหลัก ๔ อย่าง ๑. ความ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนำพรรณวดี   
เสด็จออกมำยังเต็นท์มูลนิธิโครงกำรทูบีนัมเบอร์วัน บริเวณ

สวนหย่อมตรงขำ้มประตูเทวำพิทักษ์ เพื่อประทำนอำหำรและ
สิ่งของแก่ประชำชนที่มำแสดงควำมอำลัยต่อพระบำทสมเด็จ

พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวำคม
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อุตสาหะพากเพียร ๒. ซื่อสัตย์สุจริต ๓. มีใจเมตตา
กรุณา ๔. บ�าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ถ้าผู้ใดท�า
แล้วจะท�างานยากงานใหญ่ก็จะประสบความส�าเร็จ 
ทรงมีพระราชด�ารัสและทรงปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบ
อย่างอยู่ตลอด...

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงระมัดระวังการใช้ค�า
พูดมาก อย่าทุจริตคอร์รัปช่ัน จะไม่ใช้ค�านี้ แต่จะใช้
ว่าจงประพฤติให้สุจริต เมื่อจะรับสั่งว่าอย่าโลภ
กอบโกย จะใช้ค�าว่าจงอยู่อย่างพอเพียง เมื่อจะ
รับสั่งกับโจรจะไม่ใช้ค�าว่าอย่าไปปล้น แต่จะเลือก
ใช้ค�าที่มีนัยยะเดียวกัน ถือเป็นคุณธรรมท่ีชนะเลิศ
ทกุอย่าง เพราะเป็นพืน้ฐานทีส่�าคญั โดยการต่อต้าน
การทุจริตเราจึงเห็นได้ว่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้   
ท�าไว้ทุกอย่างนานหลายปีแล้ว...

การท่ีภาคประชาชนภาครัฐจับมือกันเดิน
ตามรอยพ่อ เดินตามค�าสอนพ่อ ก็เป็นการท�าเพื่อ
ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ตามเจตนารมณ์ของ
พระเจ้าอยู ่หัวในพระบรมโกศ ซึ่งแผ่นดินในที่นี้
พระองค์ไม่ได้หมายถงึพืน้ดนิ แต่หมายถงึประชาชน 
จะเห็นได้จากการทรงงานของพระองค์ทรงท�าเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนมาโดยตลอด การทรงงาน
ของพระองค์จะมีตัวตั้งอย่างเดียวคือมีประโยชน์ต่อ
ประชาชนอย่างไร ทั้งนี้ที่ผ่านมาพระองค์มีความ
ซือ่สตัย์สจุรติในพระราชอธัยาศยัในทกุเรือ่ง พระองค์
ไม่เคยคิดออกนอกลู่นอกทางเลยแม้แต่เรื่องเดียว...

ขณะที่ตนเป ็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จ�าเป็นต้องน�าคณะรัฐมนตรีเข้าถวายสัตย์ฯ แต่ติด
ตรงวันเสาร์-อาทิตย์ เกรงว่าจะรบกวนพระองค์ท่าน 
แต่เมื่อความทราบถึงพระองค์ท่านรับสั่งว่าให้รีบ  
เข้าเฝ้าฯ และหลังจากถวายสัตย์ปฏิญาณตนแล้ว 
พระองค ์ท ่านทรงกระซิบกับนายกรัฐมนตรีว ่า 
ประเทศไทยขอให้ทุกคนรู้ว่าพระเจ้าแผ่นดิน
ไม่มีวันหยุดราชการ ถ้ามีเรื่องที่จ�าเป็นต้องมา
ปฏิญาณก็ต้องมา เพราะหากไม่มาปฏิญาณมัน
ท�างานไม่ได้ ประชาชนและปัญหาของประเทศรอ

อยู่ อย่าเอาตัวฉันเป็นอุปสรรค พระองค์ท่านทรง
คิดถึงแต่ผู้อ่ืน...

หลักการทรงงานของ “พ่อ”
หนังสือพิมพ์มติชนรำยวัน ฉบับวันที่ ๓ และ 

๔ มกรำคม ๒๕๖๐ ได้อัญเชิญหลักกำรทรงงำน  
ของ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุย
เดช” ที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำน
งำนโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิ(ส�ำนกังำน 
กปร.) รวบรวมไว้ถงึ ๒๓ หลกักำร ซึง่ปวงชนชำวไทย
สำมำรถน้อมน�ำมำเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติใน
วำระและโอกำสต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสม เพื่อ
สร้ำงควำมเจริญก้ำวหน้ำในกิจกำรงำนต่ำง ๆ ดั่ง
เช่นที่ในหลวงรัชกำลที่ ๙ ทรงปฏิบัติมำตลอด ๗๐ 
ปีแห่งกำรครองรำชย์

๑. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ
กำรที่จะพระรำชทำนโครงกำรใดโครงกำร

หนึง่ จะทรงศกึษำข้อมลูรำยละเอียดอย่ำงเป็นระบบ
ทั้งจำกข้อมูลเบ้ืองต้นจำกเอกสำร แผนที่ สอบถำม
จำกเจ้ำหน้ำที่ นักวิชำกำร และรำษฎรในพื้นที่ให้ได้
รำยละเอียดที่ถูกต้อง เพื่อที่จะพระรำชทำนควำม
ช่วยเหลือได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็วตรงตำมควำม
ต้องกำรของประชำชน

๒. ระเบิดจากข้างใน
พระองค์ทรงมุ่งเน้นเร่ืองกำรพัฒนำคน โดย

ตรัสว่ำ “ต้องระเบิดจำกข้ำงใน” หมำยควำมว่ำต้อง
สร้ำงควำมเข้มแข็งในชุมชนที่เรำเข้ำไปพัฒนำให้มี
สภำพพร้อมที่จะรับกำรพัฒนำเสียก่อนแล้วจึงค่อย
ออกมำสู่สังคมภำยนอก มิใช่กำรน�ำเอำควำมเจริญ
หรือบุคคลจำกสังคมภำยนอกเข้ำไปหำชุมชนหรือ
หมู่บ้ำนที่ยังไม่ทันได้มีโอกำสเตรียมตัวหรือตั้งตัว

๓. แก้ปัญหาท่ีจุดเล็ก
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลย

เดช ทรงเปี่ยมไปด้วยพระอัจฉริยภำพในกำรแก้ไข
ปัญหำ ทรงมองปัญหำในภำพรวม (Macro) ก่อน
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เสมอ แต่กำรแก้ปัญหำของพระองค์จะเริ่มจำกจุด
เล็ก ๆ (Micro) คือกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำที่คน
มักจะมองข้ำม

๔. ท�าตามล�าดับขั้น
ในกำรทรงงำนพระองค์จะทรงเริ่มต้นจำกส่ิง

ที่จ�ำเป็นของประชำชนที่สุดก่อน ได้แก่ สำธำรณสุข 
เมื่อมีร่ำงกำยสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็จะสำมำรถท�ำ
ประโยชน์ด้ำนอื่น ๆ ต่อไปได้ จำกนั้นจะเป็นเรื่อง
สำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำนและสิ่งจ�ำเป็นในกำร
ประกอบอำชีพ อำทิ ถนน แหล่งน�้ำเพื่อกำรเกษตร 
กำรอุปโภคบริโภคที่เอื้อประโยชน์ต่อประชำชนโดย
ไม่ท�ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ รวมถึงกำรให้ควำมรู้
ทำงวิชำกำรและเทคโนโลยีที่เรียบง่ำย เน้นกำรปรับ
ใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นท่ีรำษฎรสำมำรถน�ำไปปฏิบัติ
ได้และเกิดประโยชน์สูงสุด

๕. ภูมิสังคม
กำรพัฒนำใด ๆ ต้องค�ำนึงถึงสภำพภูมิ 

ประเทศของบริเวณนั้นว่ำเป็นอย่ำงไร และสังคม 
วิทยำเก่ียวกับลักษณะนิสัยใจคอของคน ตลอดจน
วัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มีควำมแตก
ต่ำงกันดังพระรำชด�ำรัสควำมตอนหนึ่งว่ำ

“...การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศ
ทางภูมิศาสตร์ และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ใน
สังคมวิทยา คือ นิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับให้
คนอื่นคิดอย่างอื่นไม่ได้ เราต้องแนะน�า เราเข้าไป
ช่วยโดยที่จะคิดให้เขาเข้ากับเราไม่ได้ แต่ถ้าเรา
เข้าไปแล้ว เราเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริง ๆ 
แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้
ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง...”

๖. องค์รวม
ทรงมีวิธีคิดอย่ำงองค์รวม (Holistic) หรือ

มองอย่ำงครบวงจร ในกำรท่ีจะพระรำชทำนพระ
รำชด�ำรเิกีย่วกบัโครงกำรหน่ึงนัน้ จะทรงมองเหตกุำรณ์
ที่จะเกิดข้ึนและแนวทำงแก้ไขอย่ำงเชื่อมโยง

๗. ไม่ติดต�ารา
กำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด�ำริ มีลักษณะ

ของกำรพัฒนำที่อนุโลมและรอมชอมกับสภำพ
ธรรมชำต ิสิง่แวดล้อม และสภำพของสงัคมจติวทิยำ
แห่งชุมชน คือ “ไม่ติดต�ำรำ” ไม่ผกูมดัติดกบัวชิำกำร
และเทคโนโลยีที่ไม่เหมำะสมกับสภำพชีวิตควำม
เป็นอยู่ที่แท้จริงของคนไทย

๘. ประหยดั เรยีบง่าย ได้ประโยชน์สงูสดุ
ในเรื่องของควำมประหยัดนี้ประชำชนชำว

ไทยทรำบกันดีว่ำเรื่องส่วนพระองค์ก็ทรงประหยัด
มำก ในเรือ่งกำรพฒันำและช่วยเหลอืรำษฎร ทรงใช้
หลักในกำรแก้ไขปัญหำด้วยควำมเรียบง่ำยและ
ประหยัด รำษฎรสำมำรถท�ำได้เอง หำได้ในท้องถิ่น
และประยุกต์ใช้ส่ิงที่มีอยู่ในภูมิภำคนั้น ๆ มำแก้ไข
ปัญหำโดยไม่ต้องลงทุนสูง หรือใช้เทคโนโลยีไม่ยุ่ง
ยำกนัก

๙. ท�าให้ง่าย
ด้วยพระอัจฉริยภำพและพระปรีชำสำมำรถ

ท�ำให้กำรคิดค้นดัดแปลง ปรับปรุง และแก้ไขงำน 
กำรพัฒนำประเทศตำมแนวพระรำชด�ำริด�ำเนินไป
ได้โดยง่ำย ไม่ยุ่งยำกซับซ้อน โปรดที่จะท�ำสิ่งที่ยำก
ให้กลำยเป็นง่ำย ท�ำสิ่งที่สลับซับซ้อนให้เข้ำใจง่ำย
อันเป็นกำรแก้ปัญหำด้วยกำรใช้กฎแห่งธรรมชำติ
เป็นแนวทำงนั่นเอง

๑๐. การมีส่วนร่วม
ในหลวงรชักำลที ่๙ ทรงเป็นนกัประชำธิปไตย 

จงึทรงน�ำ “ประชาพิจารณ์” มำใช้ในกำรบรหิำรเพือ่
เปิดโอกำสให้สำธำรณชน ประชำชนหรือเจ้ำหน้ำที่
ทุกระดับ ได้มำร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่จะต้องค�ำนึงถึงควำมคิดเห็นของประชำชน
หรือควำมต้องกำรของสำธำรณชน ดังพระรำชด�ำรัส
ควำมตอนหนึ่งว่ำ

...ส�าคัญที่สุดจะต้องหัดท�าใจให้กว้างขวาง
หนักแน่น รู้จักรับฟังความคิดเห็น แม้กระทั่งความ
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วิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นอย่างฉลาดเพราะการรู้จัก
รับฟังอย่างฉลาดนั้นแท้จริงคือ การระดมสติปัญญา
และประสบการณ์อันหลากหลายมาอ�านวยการ
ปฏิบัติบริหารงานให้ประสบความส�าเร็จท่ีสมบูรณ์
นั่นเอง...

๑๑. ประโยชน์ส่วนรวม
กำรปฏิบัติพระรำชกรณียกิจ และกำรพระ 

รำชทำนพระรำชด�ำริในกำรพัฒนำและช่วยเหลือ
พสกนิกร พระองค์ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วน
รวมเป็นส�ำคัญ ดังพระรำชด�ำรัสควำมตอนหนึ่งว่ำ

...ใครต่อใครบอกว่าขอให้เสียสละส่วนตัว
เพื่อส่วนรวม อันน้ีฟังจนเบื่ออาจจะร�าคาญซ�้าว่า 
ใครต่อใครมาก็บอกว่าขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วน 
รวม อาจมานึกในใจว่าให้ ๆ อยู่เรื่อย แล้วส่วนตัว
จะได้อะไร ขอให้คิดว่าคนที่ให้เพื่อส่วนรวมนั้นมิได้
ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียว เป็นการให้เพื่อตัวเอง
สามารถที่จะมีส่วนรวมที่จะอาศัยได้...

๑๒. บริการรวมที่จุดเดียว
กำรบริกำรรวมที่จุดเดียวเป็นรูปแบบกำร

บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Services ที่
เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในระบบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
ของประเทศไทย โดยทรงให้ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำ
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริเป็นต้นแบบในกำร
บริกำรรวมที่จุดเดียว เพื่อประโยชน์ต่อประชำชน
ที่มำขอใช้บริกำร จะประหยัดเวลำและค่ำใช้จ่ำย 
โดยมีหน่วยงำนรำชกำรต่ำง ๆ มำร่วมด�ำเนินกำร
และให้บริกำรประชำชน ณ ที่แห่งเดียว

๑๓. ทรงใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
พระองค์ทรงมองอย่ำงละเอียดถึงปัญหำ

ธรรมชำติ หำกเรำต้องกำรแก้ไขธรรมชำติจะต้องใช้
ธรรมชำติเข้ำช่วยเหลือ อำทิ กำรแก้ไขปัญหำป่ำ
เสื่อมโทรมได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริกำรปลูกป่ำ
โดยไม่ต้องปลูก ปล่อยให้ธรรมชำติช่วยในกำรฟื้นฟู
ธรรมชำติ หรือแม้กระทั่งกำรปลูกป่ำ ๓ อย่ำง
ประโยชน์ ๔ อย่ำง ได้แก่ ปลูกไม้เศรษฐกิจ ไม้ผล 

และไม้ฟืน นอกจำกได้ประโยชน์ตำมชื่อของไม้แล้ว
ยังช่วยรักษำควำมชุ่มชื้นให้แก่พื้นดินด้วย เห็นได้ว่ำ
ทรงเข้าใจธรรมชาติและมนุษย์อย่างเกื้อกูลกัน 
ท�าให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

๑๔. ใช้ธรรมปราบอธรรม
ทรงน�ำควำมจริงในเรื่องควำมเป็นไปแห่ง

ธรรมชำติและกฎเกณฑ์ของธรรมชำติมำเป็นหลัก
กำร แนวปฏิบัติที่ส�ำคัญในกำรแก้ป ัญหำและ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภำวะที่ไม่ปกติเข้ำสู่ระบบที่
เป็นปกติ เช่น กำรน�ำน�้ำดีขับไล่น�้ำเสีย ดังพระรำช
ด�ำรัสควำมว่ำ “ใช้ธรรมปรำบอธรรม”

๑๕. ปลูกป่าในใจคน
ในกำรที่จะฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติให้กลับ

คืนมำจะต้องปลูกจิตส�ำนึกในกำรรักผืนป่ำให้แก่คน
เสียก่อน ดังพระรำชด�ำรัสควำมตอนหนึ่งว่ำ

...เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจ
คนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้
ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง..

๑๖. ขาดทุนคือก�าไร
...ขาดทุน คือ ก�าไร Our loss is our gain 

… การเสียคือการได้ ประเทศชาติ ก็จะก้าวหน้า 
และการทีค่นอยูด่มีสีขุนัน้เป็นการนบัทีเ่ป็นมลูค่าเงนิ
ไม่ได้...

จำกพระรำชด�ำรัสดังกล่ำว คือ หลักกำรที่
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีต่อ
พสกนิกรไทย “การให้” และ “การเสียสละ” เป็น 
กำรกระท�ำอันมีผลเป็นก�ำไร คือควำมอยู่ดีมีสุขของ
รำษฎร ซึง่สำมำรถสะท้อนให้เหน็เป็นรปูธรรมชดัเจน
ได้ ดังพระรำชด�ำรัสควำมตอนหนึ่งว่ำ

...ประเทศต่าง ๆ ในโลก ในระยะ ๓ ปีมานี้
ที่ก่อตั้งประเทศที่มีหลักทฤษฎีในอุดมคติที่ใช้ในการ
ปกครองประเทศล้วนแต่ล่มสลายลงไปแล้ว เมือง
ไทยนบัว่าอยูไ่ด้มาอย่างด ีเมือ่ประมาณ ๑๐ วนัก่อน 
มีชาวต่างประเทศมาขอพบ เพื่อขอโอวาทเกี่ยวกับ
การปกครองประเทศว่าจะท�าอย่างไร จึงได้แนะน�า
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ว่าให้ปกครองแบบคนจน แบบท่ีไม่ติดต�ารามาก 
เกินไป ท�าอย่างมีสามัคคี มีเมตตากัน ก็จะอยู่ได้
ตลอดไม่เหมือนกับคนที่ท�าตามวิชาการ ที่เวลาปิด
ต�าราแล้วไม่รู้จะท�าอย่างไร ลงท้ายก็ต้องเปิดหน้า
แรกเริ่มใหม่ถอยหลังเข้าคลอง ถ้าเราใช้ต�าราแบบ
อะลุ้มอล่วยกันในท่ีสุดได้ก็เป็นการดี ให้โอวาทเขา
ไปว่าขาดทนุเป็นการได้ก�าไรของเรา นักเศรษฐศาสตร์
คงค้านว่าไม่ใช่ แต่เราอธิบายได้ว่า ถ้าเราท�าอะไรที่
เราเสีย แต่ในที่สุดเราเสียนั้นเป็นการได้ทางอ้อม 
ตรงกับงานของรัฐบาลโดยตรง เงินของรัฐบาลหรือ
อกีนยัหนึง่คอืเงนิของประชาชน ถ้าอยากให้ประชาชน
อยู่ดี กินดี ก็ต้องลงทุน ต้องสร้างโครงสร้าง ซึ่งต้อง
ใช้เงนิเป็นร้อยพนัหมืน่ล้าน ถ้าท�าไปเป็นการจ่ายเงิน
ของรัฐบาลแต่ในไม่ช้าประชาชนจะได้รับผล ราษฎร
อยู่ดกีนิด ีราษฎรได้ก�าไรไป ถ้าราษฎรมรีายได้ รฐับาล
กเ็กบ็ภาษไีด้สะดวก เพือ่ให้รฐับาลได้ท�าโครงการต่อ
ไปเพื่อความก้าวหน้าของประเทศชาติ ถ้ารู ้จัก
สามัคคี รู้เสียสละ คือการได้ ประเทศชาติก็จะ
ก้าวหน้าและการที่คนอยู่ดีมีสุขนั้น เป็นการนับ
ที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้...

๑๗. การพึ่งตนเอง
กำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด�ำริเพื่อแก้ไข

ปัญหำในเบื้องต้นด้วยกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ
เพื่อให้มีควำมแข็งแรงพอที่จะด�ำรงชีวิตได้ต่อไป 
แล้วข้ันต่อไปก็คือกำรพัฒนำให้ประชำชนสำมำรถ
อยู่ในสังคมได้ตำมสภำพแวดล้อม และสำมำรถ  
“พึ่งตนเองได้” ในที่สุด ดังพระรำชด�ำรัสควำมตอน
หนึ่งว่ำ

...การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการ
ประกอบอาชพีและตัง้ตวัให้มคีวามพอกนิพอใช้ก่อน
อื่นเป็นสิ่งส�าคัญยิ่งยวด เพราะผู้มีอาชีพและฐานะ
เพียงพอที่จะพึ่งพาตนเองได้ ย่อมสามารถสร้าง
ความเจริญในระดับสูงขั้นต่อไป...

๑๘. พออยู่พอกิน
กำรพัฒนำเพื่อพสกนิกร พระองค์พระรำช 

ทำนควำมช่วยเหลือให้พสกนิกรมีชีวิตอยู่ในขั้น “พอ

อยู่พอกิน” ก่อน แล้วจึงขยับขยำยให้มีขีดสมรรถนะ
ที่ก้ำวหน้ำต่อไป

ในกำรพัฒนำนั้น หำกมองในภำพรวมของ
ประเทศมิใช่งำนเล็กน้อย แต่ต้องใช้ควำมคิดและ
ก�ำลังของคนทั้งชำติ จึงจะบรรลุผลส�ำเร็จด้วยพระ
ปรีชำญำณในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพล 
อดุลยเดช จึงท�ำให้คนทั้งหลำยได้ประจักษ์ว่ำแนว
พระราชด�าริในพระองค์นั้น “เรียบง่าย ปฏิบัติ
ได้ผล” เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

๑๙. เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญำที่พระบำท

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้พระรำช
ด�ำรัสชี้แนะแนวทำงกำรด�ำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชำว
ไทยมำโดยตลอด มีดังนี้

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการ
ด�ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ 
ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด�าเนินไปใน
ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อ
ให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง 
หมายถึง ความพอประมาณ ความมเีหตผุล รวม
ถึงความจ�าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
พอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้อง
อาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัด 
ระวังอย่างยิ่ง ในการน�าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในวาง 
แผนและการด�าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียว 
กันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจ
ในทุกระดับให้มีส�านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด�าเนินชีวิต
ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และ
ความรอบคอบเพือ่ให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรบั
การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็และกว้างขวางทัง้ด้าน
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกได้เป็นอย่างดี
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๒๐. ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน
พระองค์พระรำชทำนพระรำชด�ำรัส เรื่อง

ควำมซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกันอย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดมำ ดังพระรำชด�ำรัสดังน้ี

...คนทีไ่ม่มคีวามสจุรติ คนทีไ่ม่มคีวามมัน่คง 
ชอบแต่มักง่ายไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วน
รวมที่ส�าคัญอันใดได้ ผู้ท่ีมีความสุจริตและความมุ่ง
มั่นเท่านั้น จึงจะท�างานส�าคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณเป็น
ประโยชน์แท้จริงได้ส�าเร็จ...  (พระราชด�ารัส เมื่อวัน
ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒)

...ผู ้ท่ีมีความสุจริตและบริสุทธ์ิใจ แม้จะมี
ความรู ้น้อยก็ย่อมท�าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้
มากกว่าผู ้มีความรู ้มากแต่ไม่มีความสุจริต ไม่มี
ความบริสุทธิ์ใจ... (พระราชด�ารัส เมื่อวันที่ ๑๘ 
มีนาคม ๒๕๓๓)

...ข้าราชการหรือประชาชนมีการทุจริต ถ้ามี
ทุจริตแล้ว บ้านเมืองพัง ท่ีเมืองไทยพังมาเพราะมี
ทจุรติ... (พระราชด�ารสั เมือ่วนัที ่๓ ตลุาคม ๒๕๔๖)

๒๑. ท�างานอย่างมีความสุข
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลย

เดชทรงพระเกษมส�ำรำญและทรงมีควำมสุขทุกครำ
ทีจ่ะช่วยเหลอืประชำชน เคยมพีระรำชด�ำรสัครัง้หนึง่
ควำมว่ำ

...ท�างานกบัฉนั ฉันไม่มอีะไรจะให้ นอกจาก
การมีความสุขร่วมกันในการท�าประโยชน์ให้กับ        
ผู้อื่น...

๒๒. ความเพียร 
บทพระรำชนิพนธ์เรื่อง “พระมหำชนก” เป็น

พระรำชนพินธ์ทีพ่ระองค์ทรงใช้เวลำค่อนข้ำงนำนใน
กำรคิดประดิษฐ์ ท�ำให้เข้ำใจง่ำยและปรับเปลี่ยนให้
เข้ำกับสภำพสังคมปัจจุบัน หำกคนไทยน้อมรับมำ
ปฏิบัติตำมก็จะพบกับควำมส�ำเร็จได้ในที่สุด

๒๓. รู้ รัก สามัคคี
พระองค์มีพระรำชด�ำรัสในเรื่อง “รู ้  รัก 

สำมัคคี” มำอย่ำงต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นค�ำสำมค�ำที่
สำมำรถปรับใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย

รู้ : กำรที่เรำจะลงมือท�ำสิ่งใดนั้น จะต้องรู้
เสียก่อน รู้ถึงปัจจัยทั้งหมด รู้ถึงปัญหำ และรู้ถึงวิธี
กำรแก้ปัญหำ

รัก : คือควำมรัก เมื่อเรำรู้ครบถ้วนกระบวน
ควำมแล้ว จะต้องรักกำรพิจำรณำที่จะเข้ำไปลงมือ
ปฏิบัติแก้ไขปัญหำนั้น ๆ

สำมัคคี : กำรที่จะลงมือปฏิบัตินั้น ควรค�ำนึง
เสมอว่ำ เรำจะท�ำงำนคนเดียวไม่ได้ ต้องท�ำงำนร่วม
มอืร่วมใจเป็นองค์กรเป็นหมูค่ณะ จงึจะมีพลงัเข้ำไป
แก้ปัญหำให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

ผูเ้ขยีนขอคดัลอก บทความเรือ่ง “พรปีใหม่” 
พิมพ์เผยแพร่ในคอลัมน์ “ธุรกิจพอดีค�า” ของ    
กวีวุฒิ  เต็มภูวภัทร  จำกหนังสือ มติชนสุด
สัปดาห์ (๖-๑๒ มกรำคม ๒๕๖๐) หน้ำ ๔๔

บทควำมนี ้เขยีนขึน้มำจำก “ควำมรูส้กึล้วน ๆ” 
อำจจะดู “ไร้เดียงสำ” ส�ำหรับผู้ใหญ่หลำย ๆ ท่ำน      
ที่เป็นแฟนเหนียวแน่นของ “มติชนสุดสัปดำห์” แต่
ผมกอ็ยำกจะเขยีนเกบ็เอำไว้เป็นควำมทรงจ�ำของตวั
เองในปีที่ส�ำคัญปีนี้

ตั้งแต่เดือนตุลำคมที่ผ่ำนมำ ผมหยุดอ่ำน
หนังสือเกี่ยวกับธุรกิจ แล้วกลับมำศึกษำชีวประวัติ
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และพระรำชกรณียกิจของในหลวงเท่ำที่พอจะหำ
อ่ำนได้ ในฐำนะของคนอำยุ ๓๒ ที่เกิดปี ๒๕๒๗  
คนหนึ่ง ผมเติบโตขึ้นมำกับภำพของในหลวงในทีวี
ทีเ่สดจ็พระรำชด�ำเนินไปยงัทีต่่ำง ๆ ส่วนมำกจะเป็น
ที่ทุรกันดำรและพระรำชพิธี เรำก็คิดว่ำพระองค์ท่ำน
เป็น “ผู้น�ำ” ที่เก่งมำก ๆ คิดว่ำ พระองค์ท่ำนทรงท�ำ
หน้ำที่ของพระองค์ท่ำนในฐำนะ “กษัตริย์” ได้อย่ำง
ดีตำมทศพิธรำชธรรม ที่เรำเคยท่องกันมำใน “แบบ
เรียน” หำกแต่ว่ำ มีหลำย ๆ เรื่องที่พอมำศึกษำแล้ว 
ท�ำให้รู้ว่ำ “ผมแทบไม่รู้จักพระองค์ท่ำนเลย”

ข้อแรก ผมเพิ่งรู้ว่ำ ประเทศไทยเมื่อ ๗๐ ปี
ที่แล้วนั้นแตกต่ำงจำกทุกวันนี้มำก ควำมเจริญที่พอ
มีเกิดขึ้นในแถบพระนคร พ้ืนท่ีต่ำงจังหวัดน้ันแทบ
จะไม่มีอะไรเลยจริง ๆ ประชำชนอยู ่อย่ำงยำก
ล�ำบำก พระเจ้ำอยูห่วัคอืควำมหวงัเดยีวของพวกเขำ
จริง ๆ นั่นคือสำเหตุว่ำท�ำไมประชำชนจึงดีใจมำก
เวลำได้เห็นพระเจ้ำอยู่หัวเสด็จไปเยี่ยมเยียน ก็
เพรำะที่ผ่ำนมำแม้จะได้ชื่อว่ำอยู่เมืองไทย แต่ไม่มี
ใคร นักกำรเมืองคนไหน สนใจพวกเขำอย่ำง
ในหลวงเลย ทรงเป็นเหมือน “น�้า” ที่รดลงบนดิน
ท่ีแห้งแตกระแหง ท�าให้แผ่นดินกลับมี “ชีวิต” 
ข้ึนมาอีกครั้งหนึ่ง

ข้อทีส่อง ผมเพิง่รูว่้ำหลำยสิง่ทีผ่มเหน็ในวนั
นี้เป็นเรื่อง “ปกติ” มันเป็น “เรื่องใหม่” ที่เรำไม่เคยมี
ในสมัยก่อนและเกิดจำกพระรำชด�ำริของในหลวง 
ไม่ว่ำจะเป็นน�ำ้เกลอืท่ีใช้ในโรงพยำบำลท่ีทรงบกุเบกิ
ให้ผลติเอง นมพำสเจอร์ไรส์ตรำไทย-เดนมำร์ค และ
หนองโพ นมอัดเม็ดนมผงสวนจิตลดำ เกลือที่มี
ไอโอดนี จำกโครงกำร “เส้นทำงเกลอื” ปลำหมอเทศ 
ปลำนิล ที่เป็นแหล่งโปรตีนของประชำชน แพทย์
อำสำที่มีมำกข้ึนหลำยสิบเท่ำแต่ก็ยังไม่มำกพอ ฝน
หลวงที่ใช้เกลือโปรยลงไปบนเมฆ ไบโอดีเซลจำก
น�้ำมันปำล์ม ถนนหนทำงในกรุงเทพฯ ทำงคู่ขนำน 
ป่ินเกล้ำ พระรำม ๙ รชัดำภเิษก วงแหวน เขือ่น ฝำย 
ตำ่ง ๆ ที่เรำเห็น ๆ กันทุกวันนี้ เป็นเรื่องที่ใหม่มำก ๆ 

ในสมัยก่อน ในฐำนะคนที่พยำยำมผลักดันเรื่อง 
“นวัตกรรม” ในองค์กรอยู่ทุกวัน ผมเชื่อว่ำเป็นเรื่อง
ไม่ง่ำย มี “วิสัยทัศน์” ว่ำเยี่ยมยอดแล้ว กำร “ท�ำให้
เกิดจริง” นั้นยำกยิ่งกว่ำ ยิ่งเป็นในยุคที่ “ผู้คน” ยัง
คุ้นชินกับกำรท�ำอะไรเดิม ๆ แรงเสียดทำนจำกกำร
ท�ำงำนแบบ “รำชกำร” ที่รับประกันควำมช้ำ ทรง 
“เข้าถึงประชาชน” พยำยำมจะเข้ำใจปัญหำที่หน้ำ
งำน (Empathize) มิใช่รำยงำนจำกคนใกล้ตัว ทรง 
“พระปรีชา” ในการทดลอง สร้างต้นแบบ (Pro-
totype) ในวังสวนจติรลดา ก่อนทีจ่ะขยำยผล เป็น
วิธีกำรสร้ำง “นวัตกรรม” ระดับโลกในสมัยนี้ ที่มี
องค์กรให้ควำมสนใจกันมำก เสียเงินส่งผู้บริหำรไป
เรียนกันเป็นแสน ๆ ล้ำน ๆ ที่เมืองนอก แต่พระองค์
ท่ำน ตกผลึกได้ด้วยตัวเองมำหลำยสิบปีแล้ว ถ้ำ
ในหลวงไม่คิดให้ ผมก็ไม่แน่ใจว่ำนักกำรเมืองคน
ไหนจะ “เก่ง” และ “ดี” พอ ประเทศเรำทุกวันนี้จะ
เป็นอย่ำงไร ผมเองก็ไม่อยำกจะนึก อำจจะเหมือน
ประเทศเพื่อนบ้ำน ที่เรำ “ช�ำเลือง” ด้วยหำงตำอยู่ก็
เป็นได้ “ในหลวงรัชกาลท่ี ๙” ทรงเป็น “นวัตกร” 
อย่ำงแท้จริง

ข้อสดุท้าย ทีก่ระทบใจผมทีส่ดุ คือ “พระองค์
ท่ำนไม่ต้องท�ำแบบนี้ก็ได้” ในหลวงรัชกำลที่ ๙ ทรง
เกดิและศึกษำทีเ่มอืงนอกมำโดยตลอด ใช้ชวีติอย่ำง
มคีวำมสขุกบัแม่ พีส่ำว และพีช่ำย วนัหนึง่พีช่ำยถกู
เชิญกลับมำให้เป็นกษัตริย์ท่ำมกลำงควำมวุ่นวำย
ทำงกำรเมือง แล้วพี่ชำยต้องจำกไป พระองค์ท่ำน
ตอนนั้นพระชนมำยุเพียง ๑๙ พรรษำ ต้องขึ้นเป็น 
“กษัตริย์” แทนพี่ชำย เป็นเรำ เรำจะรู้สึกอย่ำงไร จะ
กลัวมั้ย ถ้ำอยู่ที่นี่ต่อ “ครอบครัว” จะเป็นอยำ่งไรกับ 
“ประเทศ” ที่แทบจะไม่เคยรู ้จักเห็นหน้ำ เรำจะ 
“ตัดสินใจ” อย่ำงไร เมื่อได้รับหน้ำที่นั้น กำรจำกไป
อย่ำงเงียบ ๆ ก็ดูจะไม่ใช่เรื่องผิดอะไร แต่ในหลวง
รัชกาลที่ ๙ เลือกที่จะ “อยู ่” อยู ่เพื่อ “เพื่อ
ประชาชน” ท่ีพระองค์ท่านแทบไม่รู้จัก อยู่เพ่ือ 
“ประเทศ” ท่ีพระองค์ท่านแทบไม่เคยอาศัย อยู่
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เพือ่น�าทพั “ต่อสู”้ กบัสิง่ชัว่ร้ายต่าง ๆ ทีค่กุคาม
ประเทศไทย ไม่ว่ำจะเป็น คอมมิวนิสต์ นักกำร
เมืองชั่ว ทหำรเลว ถ้ำจะมีอีกสักแง่มุมที่ผมเองเพิ่ง
ได้รู้จักส�ำหรับในหลวงพระองค์นี้ สิ่งนั้นคงจะเรียก
ว่ำ “ควำมกล้ำหำญ” ผมเพิ่งจะเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้
ว่ำ พระบารมีของในหลวงนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นชั่ว
ข้ามคนื จากสถานะ “กษตัรย์ิ” แต่เกดิจากหยาด
เหยื่อ แรงกาย แรงใจ การทรงงานอย่างหนัก 
เพือ่ประชาชนตลอด ๗๐ ปี จริง ๆ ทรงเอาชนะ
ใจพสกนิกรทั้งประเทศ ด้วยการ “ท�า” หน้าที่
ของพระองค์ให้ด ีต่อจำกน้ีไม่มพีระองค์ท่ำนให้เรำ
ได้ชื่นชมพระบำรมี แต่ส่ิงที่พระองค์ท่านทรง
ท�าให้ดเูป็นตวัอย่างยงัคงชดัเจน นัน่คอื “การใช้
ชีวิตของตนเองเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่น” ผมก็
คิดว่ำ จำกนี้จะใช้สติปัญญำเท่ำที่มีอยู่เพื่อคนอื่นให้
ได้มำกที่สุด จะแบ่งปันควำมรู้สอนหนังสือให้น้อง ๆ 
ที่มหำวิทยำลัยอย่ำงเต็มที่ จะเขียนสิ่งที่คิดว่ำเป็น
ประโยชน์กับผู ้อื่นเท่ำที่จะเจียดเวลำได้ จะต้ังใจ

ท�ำงำนเพื่อประเทศชำติอย่ำงสุดควำมสำมำรถใน
ฐำนะ “คนไทย” ตวัเลก็ ๆ คนหนึง่ทีพ่ระองค์ท่ำนทรง
ดูแลมำตลอด ๓๒ ปี

“ศาสตราวุธ” ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำ 
อยูห่วัภูมพิลอดุลยเดช เพือ่ดูแลและปกป้องประเทศ 
หำใช่พระแสงดำบ พระแสงปืน เหมือนเช่น “สมเด็จ
พระบูรพกษัตริย์” เมื่อครั้งในอดีต ทว่ำกลับเป็น 
“กล้องถ่ายรูป แผนท่ี วิทยุสื่อสาร และดินสอ
ด�า” ศำสตรำวุธที่ทรงใช้เพ่ือเอำชนะควำมทุกข์ยำก
ขำดโอกำสของรำษฎรทั่วแผ่นดิน เป็นที่ประจักษ์แก่
หัวใจปวงชนอย่ำงไทยว่ำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำ 
อยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระอัจฉริยภำพด้ำน 
“แผนที่” พระปรีชำสำมำรถด้ำนนี้ ได้น�ำมำประมวล
และถ่ำยทอดให้ประชำชนได้ร่วมน้อมร�ำลึกถึงใน 
“ห้องแผนที่เทิดพระเกียรติ” ตั้งอยู่ชั้น ๑ อำคำร
ภักดีภูธร  กรมแผนที่ทหำร ถนนกัลยำณไมตรี เขต
พระนคร กรุงเทพฯ โดยได้เชญิ “แผนทีส่่วนพระองค์” 
ส่วนหนึ่งมำจัดแสดงด้วย

“แผนที่” ทรงงำนของ “ในหลวง” อำวุธปรำบทุกข์ให้รำษฎร
(มติชน ๑๐ ธันวำคม ๒๕๕๙ หน้ำ ๑๑)
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ในห้องแผนที่เทิดพระเกียรติ ยังได้เผยแพร่
พระรำชด�ำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี ถึงพระอัจฉริยภำพและพระ
จรยิวตัรด้ำนแผนทีข่องพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั    
ภูมิพลอดุลยเดช ควำมตอนหนึ่ง ดังนี้

เวลาท่านสอน ท่านสอนแม้กระท่ังการพับ
แผนที ่ว่าในเวลาท่ีเราน่ังในรถน้ีท่ีมนักแ็คบกางแขน
กางขาออกไปมากไม่ได้ ก็เวลาเตรียมตัวเดินทางนี่
ต้องพับแผนที่ให้ถูกทาง ว่าไปตอนแรกไปถึงไหน 
พอไปถงึอกีทีห่น่ึงจะต้องคลีไ่ด้ทันท่วงที และคลีด้่าน
ไหนและก็ต่อไปถึงด้านไหน

ท่านอาจจะถือแผนท่ีอยู่แผ่นหน่ึง แผนท่ีแผ่น
หนึ่งของท่านนี้ ค่อนข้างกว้างกว่าใคร ๆ ท่านเอา
แผนที่มาปะเข้าด้วยกันอย่างพิถีพิถัน ถือเป็นงานที่
ใครจะมาแตะต้องช่วยเหลือไม่ได้เลยทีเดียว เวลาที่
ท่านจะเสดจ็ฯ ไหนท่านจะต้องเตรยีมแผนทีล่ะเอยีด 
ท่านจะตัดแล้วเอากาวมาแปะติดกัน ส�านักงานของ
ท่านคือห้องกว้าง ๆ ไม่มีเก้าอี้เพราะจะต้องนั่งอยู่ 
กับพืน้ กาวตดิแผนทีเ่ข้าด้วยกนั แล้วเอาหวักระดาษ
ต่าง ๆ ค่อยตัดและแปะเรียงกันเป็นหัวกระดาษและ
หวัแผนทีใ่หม่ เพือ่จะได้ทราบว่าแผนทีน่ัน้เป็นแผนที่
ใหม่แผ่นใหญ่ของท่านท�าจากแผนที่จากไหนบ้าง 
เพราะเวลาเสด็จฯ ไปก็ต้องถามชาวบ้านว่าสถานที่

นั้นอยู่ไหน แล้วทางทิศเหนือมีอะไรบ้าง ทางทิศใต้
มีอะไรบ้าง ท่านถามหลาย ๆ คน เช็คกันไปมา 
ระหว่างถามนัน้ กจ็ะดูจากแผนทีว่่า แผนทีอั่นนัน้ถกู
ต้องดีหรือไม่ น�้าไหลจากไหนไปที่ไหน บางครั้ง
แผนที่ไม่ถูกต้องท่านก็ตรวจสอบได้ เพราะมีเจ้า
หน้าที่จากกรมแผนทีท่หารตามเสดจ็ฯ ดว้ย เรยีกมา
ชี้ดูว่าตรงนี้ต้องแก้ไข

ท่านจะขีดเส้นส่วนที่คิดว่าเป็นที่สมควรจะ 
ท�าเขื่อน หรือท�าฝาย ตรงไหนในแปลนตรงนั้น แล้ว
จะระบายสฟ้ีาเป็นน�้า เป็นเขือ่น หรอืถนนอะไร กเ็อา
สีแดงระบายวาดเป็นเส้นไป ท่านก็ดูอย่างใกล้ชิด 
เพราะว่าการท�าเขือ่นแต่ละแห่งหมายถงึว่า ต้องจ่าย
งบประมาณลงไปจ�านวนมาก การจะเลือกท�าที่ไหน
นั้น ก็จะเลือกไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ราษฎร
เป็นจ�านวนมาก จะต้องหลีกเลี่ยงบริเวณที่เป็นที่ต้ัง
บ้านเรือนและยังจะต้องค�านึงถึงงบประมาณความ
ประหยัดด้วย เพราะฉะนั้นอย่างใครเสนอโครงการ
มา ท่านจะต้องทอดพระเนตรก่อนว่ากัน้น�า้ตรงนี ้น�า้
จะเลี้ยงไร่นาถึงแค่ไหน และจะได้ผลผลิตคุ้มและ
เหมาะสมเพียงพอ หรือว่าเป็นเหตุผลพอไหมที่จะ
จ่ายเงินราษฎรเป็นจ�านวนสูงเท่านั้น เพราะฉะนั้น
ท่านจึงต้องดูแผนที่ และถ้าใครมากราบบังคมทูลว่า 
ขอพระราชทานเขื่อน ฝายในที่ไหน จะต้องทรงถาม
คนที่กราบบังคมทูลว่า อยู่ที่ไหน การเดินทางมา
อย่างไร ทิศเหนือจรดอะไร ทิศใต้จรดอะไร บริเวณ
หรือลักษณะเป็นอย่างไร แล้วก็ทรงก�าหนดเองใน
แผนที่
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ส�ำหรับอำคำรนิทรรศการ “เย็นศิระเพราะ
พระบริบาล” และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต 
ซึ่งตั้งอยู่บนท้องสนำมหลวงทำงทิศเหนือ แบ่งเป็น 
๕ โซน

โซนที่สอง นิทรรศการพระราชาผู ้ทรง
ธรรม (ท�า) จัดแสดงเรื่องรำวหลักกำรทรงงำน และ
เหตุกำรณ์ส�ำคัญตลอด ๗๐ ปีที่ทรงครองรำชย์ผ่ำน
ภำพยนตร์ สร้ำงควำมปลื้มปีติแก่ผู้เข้ำชมหลำยคน       
ยืนชมทั้งน�้ำตำ ในโซนนี้ยังจัดแสดงอุปกรณ์และ
เครื่องมือทรงงำนส่วนพระองค์ของในหลวงรัชกำลที่ 
๙ อำทิ ฉลองพระองค์ แผนท่ี ดินสอ วิทยุสื่อสำร 
แว่นตำ นำฬิกำ กล้องส่องทำงไกล กระทัง่แซกโซโฟน

นำยแพทย์วิชัย  เทียนถำวร อดีตปลัด
กระทรวงสำธำรณสุข ได้เขียนบทควำมเรื่อง พระ
มหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได ้  ลงพิมพ์ใน
หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ ๑๔ ธันวำคม ๒๕๕๙ 
หน้ำ ๑๖ ผู้เขียนขอคัดลอกสำระส�ำคัญ ดังนี้

ด้วยพระราชปณิธานท่ีมุ ่งมั่น การพัฒนา 
ด้วยหลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พระองค์ท่าน

พระราชทานแนวทาง ประชาชนต้อง “พึ่งพาตนเอง
ได้” ดังกรณี “ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง”    
ก่อตั้งเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชด�าเนินมายัง “บ้าน 
ขุนวาง” ในปี ๒๕๒๕ แล้วทรงเห็นควรให้มีการ
ปรับปรุงพื้นที่เพื่อเป็นสถานที่ทดลองขยายพันธุ์พืช
บนพื้นที่สูงภูเขา ทรงมุ่งมั่นถ่ายทอดเทคโนโลยี มี
การปลูกพันธุ์พืชใน “โรงเรือนเพื่อลดพื้นที่เพาะ
ปลกู” เพือ่เป็นการช่วยอนรุกัษ์ป่า รกัษาแหล่งต้นน�า้
ไปในคราวเดียวกัน ทั้งยังทรงส่งเสริมการปลูกพืช
ชนิดอื่นทดแทนการ “ปลูกฝิ่น” เพื่อสร้างรายได้ให้
เกษตรกร...  “ชาวเขา” พึ่งตนเองได้อย่างถาวร การ
ด�าเนนิการทกุอย่างเพือ่น�าไปสูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนืได้
นั้น กระบวนการเริ่มจากการ “เรียนรู้ พึ่งพาตนเอง” 
... เริ่มจากการชมแปลงปลูกพืชชาเบอร์ ๑๒ พันธุ์
หยวนจืออู่หลง ขั้นตอนการผลิตชาที่โรงผลิตชาใน 
“หมู่บ้านขุนวาง” พร้อมชิมชาร้อน ๆ ให้อิ่มท้องรับ
อากาศเย็นบริสุทธิ์ 
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ได้ชมโรงเรือนปลูกขยายพันธุ์ไม้ดอกอย่าง
เบญจมาศ คาร์เนชั่น ลิลลี่ และเฟิร์นที่แข่งกันอวด
สี ปัจจุบันได้ส่งเสริมให้มีการผลิตไม้กระถางเพิ่มขึ้น
อีกด้วย อีกทั้งได้ชมแปลงไม้ผลเมืองหนาว มีการ
ปลกูเคพกสูเบอร์รีท่ีม่วีติามนิสงู สตรอเบอรีพ่นัธุ ์๘๐ 
ลูกเล็กแต่มีความหวานหอม ชื่นใจ ชนะเลิศ ผลไม้
เหล่านี้สามารถจ�าหน่ายได้ราคา และก�าลังเป็นที่
ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก  ได้ชมการเรียนรู้
การเพาะปลูกพืชผักเมืองหนาว อย่างกะหล�่าดอก 
ฟักทองญี่ปุ ่น โรงเรือนเห็ดแชมปิญอง เป็นเห็ด
เศรษฐกิจเช่นเดียวกัน การปลูกและผลิตวานิลลา 
โครงการน�ากลิ่นจากการสกัดผักแห้งใช้แต่งกลิ่น
อาหารหรือน�้าหอมสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกร
ได้อย่างมั่นคงอีกทางหน่ึง

ศูนย์การค้าโอท็อปวิถีชาวบ้าน มีการท�า
เกษตรฝีมือของชาวเขาเผ่าม้งขุนวาง ด้วยการท�า
กระเป๋าผ้าปักสีสวยใบโตใส่ของจุ ทนทาน ราคา
ประหยัด นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้สัมผัสประสบ 
การณ์เรียบง่ายจาก “วัฒนธรรม” ความเป็นอยู่ของ 
“ชาวปกาเกอะญอ” บ้านโป่งน้อย มีท่ีพักท่ีเรียกกัน
ว่า “โฮมสเตย์” ในวิถีพอเพียงบริการผู้มาเยี่ยมเยือน
พ้ืนที่ชาวเขา หากมีการเดินทางทางเท้าจะสัมผัส
ธรรมชาติ ศึกษาสมุนไพร ดอกพญาเสือโคร่งจะ 
บานเต็มที่ในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์นี้ 
กล่าวกันว่าไม่ว่าแห่งหนต�าบลใดในประเทศ 
ไทยของเรานี้ ไม่มีที่ไหนไม่มีรอยพระบาท    
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดลุยเดช พร้อมด้วยสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ พระองค์ทรง
ออกเยี่ยมราษฎรถึงทุกถิ่นทุรกันดารเพื่อที่จะทรงรับ
รู้ปัญหาที่แท้จริงในทุกพื้นที่

ด้วยพระอจัฉรยิภาพในด้านการวางแผนและ
การพัฒนาโครงการพระราชด�าริจึงเกิดข้ึนทุกหัว
ระแหงทั่วประเทศ เพ่ือช่วยให้... “ประชาชนชาว
ไทย” มีที่ท�ากินและมีอาชีพเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

โครงการพระราชด�าริ สามารถแบ่งออก
เป็นประเภท คือ

โครงการหลวง  เป็นโครงการที่เน้นการ
พัฒนาพื้นที่ภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่ โดยพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเน้นที่
การให้ชาวบ้านเลิกตัดต้นไม้ ท�าลายป่า ปลูกฝิ่น 
หรือค้าของเถื่อน แล้วหันมาปลูกพืชหมุนเวียน ที่มี
คุณค่าทางเศรษฐกิจและเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภค

โครงการตามพระราชประสงค์ เกดิมาจาก
โครงการศึกษาทดลองและปฏิบัติเป็นการส่วน
พระองค์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ เป็นผู้ถวาย
ค�าแนะน�า ส�าหรับโครงการเหล่านี้ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มักใช้พระราช
ทรัพย์ส่วนพระองค์ในการด�าเนินการทดลอง เมื่อ
ทรงแน่พระราชหฤทัยว่าโครงการนั้นเป็นประโยชน์
แก่ประชาชน จึงโปรดเกล้าฯ ให้รัฐบาลมารับงานไป
ด�าเนินการด้วย

โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์  เป็น
โครงการที่ด�าเนินงานโดยองค์กรเอกชน ตามที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ได้พระราชทานข้อเสนอแนะและแนวทางพระ
ราชด�าริ

โครงการตามพระราชด�าริ เป็นโครงการ
หรอืแผนงานทีท่รงวางแผนพฒันาร่วมกบัหน่วยงาน
ของรัฐบาล

ท่องเท่ียวโครงการพระราชด�าร ิ นอกจาก
จะมีส่วนช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู ่ให้แก่คน   
ท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร 
การพัฒนา รวมถึงประเพณีท้องถิ่นแล้ว โครงการ
พระราชด�าริหลายโครงการยังมีภูมิทัศน์งดงาม 
เหมาะแก่การท่องเทีย่วเยีย่มชมด้วย ซึง่มอียูท่กุภาค
ของประเทศไทย อาทิ

ภาคเหนอื :  สถานทีเ่กษตรหลวงอ่างขาง 
จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ที่เคยเป็นไร่ฝิ่น ได้รับการ
พลิกฟื้นให้กลายเป็นพื้นที่เพาะปลูกผัก ผลไม้เมือง
หนาว เพื่อให้ชาวบ้านซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาได้มีราย

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



29เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๓ ตอนที่ ๓ เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๐

ได้ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สถานี
หลวงอ่างขางเป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของมูลนิธิ
โครงการหลวงเป็นพื้นท่ีทดลองขยายพันธุ์พืชเมือง
หนาวต่าง ๆ รวมถงึสตรอเบอรีพ่นัธุพ์ระราชทานด้วย 
นอกจากนี้ ดอยอ่างขางยังเหมาะส�าหรับการท่อง
เทีย่วทีต้่องการดืม่ด�า่กบัธรรมชาต ิไม่ว่าจะเป็นไร่ชา
สีเขียว หรือทะเลหมอกสุดลูกหูลูกตา

ภาคตะวันออก :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้สอดคล้อง
กับพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้จัดท�าโครงการพัฒนาอาชีพการประมงและ
การเกษตรขึ้นที่ชายฝั่งทะเลจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
จึงร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการก่อตั้งศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ท่ีต�าบลคลองขุด 
อ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นอกจากจะมีสะพาน
ไม้ส�าหรับเดินศึกษาป่าชายเลนแล้วยังมีสถานที่
แสดงพันธุ์สัตว์น�้าเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนม 
พรรษา ให้ชมด้วย

ภาคใต้ : ศูนย์ศึกษาพิกุลทอง จังหวัด
นราธิวาส เพื่อแก้ปัญหาน�้าขังตลอดปีของจังหวัด
นราธิวาส ซึ่งเป็นที่ลุ่มต�่าตามแนวพระราชด�าริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พกิลุทองขึน้ทีต่�าบลกลุวุอเหนอื อ�าเภอเหนอื จงัหวดั
นราธิวาส เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร
แบบผสมผสาน โดยมีท้ังแปลงงานทดลองส�าหรับที่
ลุ่มที่ดอน รวมถึงพื้นที่อ่างเก็บน�้าและพื้นที่สวนยาง
ให้ได้เรียนรู้เกษตรกรรมในสภาพภูมิประเทศที่แตก
ต่างกันออกไป

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :  ศูนย์ศึกษา
การพฒันาภพูาน จงัหวดัสกลนคร เพือ่แก้ปัญหา
การตัดไม้ท�าลายปา่ ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะแล้งในฤดู
ร้อนและน�้าป่าไหลหลากในฤดูฝน พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้ก่อต้ังศูนย์การพฒันาภูพาน ทีอ่�าเภอ
เมือง จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
ศึกษาพัฒนาป่าไม้ และเป็นแบบจ�าลองส�าหรับ
โครงการพฒันาในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ทีน่ีโ่ดด
เด่นเรื่องการพัฒนาปศุสัตว์ จนได้ผลลัพธ์คือ สาม
ด�าภูพาน ได้แก่ โคเนื้อภูพาน ไก่ด�าภูพาน และสุกร
ภูพาน

ภาคกลาง  :  โครงการชั่งหัวมัน จังหวัด
เพชรบุรี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ทรงใช้พระราชทรพัย์ส่วนพระองค์ซือ้ทีดิ่น
จากราษฎรบริเวณใกล้อ่างน�้าหนองเสือ บ้านหนอง
กอไก่ อ�าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จ�านวน ๒๕๐ 
ไร่ มาท�าเป็นโครงการตัวอย่างในการพัฒนาการ
เกษตรและปศุสัตว์แบบบูรณาการ เพื่อพลิกฟื ้น 
พื้นที่แห้งแล้งให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง โครงการนี้
หรืออีกชื่อหน่ึงว่า “บ้านไร่ของในหลวง”

ธมฺมิกราชาในดวงใจชาวภูฏาน
เมื่อวันที่  ๑๓ ตุลำคม ๒๕๕๙ ภำยหลัง 

ส�ำนักพระรำชวังออกประกำศกำรสวรรคตของ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 
สมเด็จพระรำชำธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก 
สมเด็จพระรำชบิดำและพระบรมวงศำนุวงศ์ ทรงน�ำ
คณะสงฆ์ ข้ำรำชกำรอำวุโสและประชำชนชำว
ภูฏำนร่วมจุดดวงประทีป ๑,๐๐๐ ดวง และสวด
มนต์เพื่อร�ำลึกถึงพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำ
ภูมิพลอดุลยเดช ณ วิหำรเกนรำแห่งทำชิโชซอง   
กรุงทิมพู รำชอำณำจักรภูฏำน

นอกจำกนี้ ทรงมีพระรำชบัญชำให้วัดทั่ว
ประเทศจัดพิธีจุดดวงประทีปและสวดมนต์ เพื่อ
เป็นกำรแสดงควำมไว้อำลัยแด่พระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชด้วย

สมเด็จพระรำชำธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล  
วงัชกุ ทรงก�ำหนดให้วนัที ่๑๔ ตลุำคม เป็นวนัไว้ทกุข์
พร ้อมให้ลดธงลงคร่ึงเสำเพื่อเป ็นกำรร�ำลึกถึง       
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พระเกียรติคุณ โรงเรียนและสถำนที่รำชกำรให้หยุด
ท�ำกำร เพื่อให้ประชำชนสำมำรถเดินทำงไปร่วมพิธี
สวดมนต์ที่วัด

เฟซบุ๊กเพจของสมเด็จพระรำชำธิบดีจิกมี เค
เซอร์ นัมเกล วังชุก ยังระบุว่ำ พระบำทสมเด็จพระ
ปรมนิทรมหำภมิูพลอดลุยเดชทรงเป็นผูน้�ำทีท่รงพระ
อัจฉริยภำพ ทรงเป็นที่พึ่งทำงใจของพลเมืองไทยทุก
คน และพระรำชกรณียกิจเพื่อควำมอยู่ดีกินดีของ
ประชำชนของพระองค์จะถูกจดจ�ำด้วยควำมเคำรพ

วันที่ ๑๕ ตุลำคม สมเด็จพระรำชำธิบดีจิกมี 
เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และสมเด็จพระรำชินีเจตซุน 
เพมำ วังชุก พร้อมด้วยพระโอรสเสด็จฯ มำยัง
ประเทศไทย และวันที่ ๑๖ ตุลำคม เสด็จฯ ไปยัง
พระที่นั่งดุสิตมหำปรำสำทในพระบรมมหำรำชวัง 
ทรงวำงพวงมำลำ ทรงลงพระปรมำภิไธยและพระ
นำมำภิไธย   เบื้องหน้ำพระบรมศพพระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๗ ธันวำคม ๒๕๕๙ เวลำ ๑๕.๐๐ น.  
พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมำประกร รองนำยกรัฐมนตรี 
ในฐำนะตัวแทนรัฐบำลไทยและผู้บริหำรกระทรวง
วฒันธรรม น�ำโดย นำยวรีะ  โรจน์พจนรตัน์ รฐัมนตรี
ว่ำกำรกระทรวงวัฒนธรรม เฝ้ำรับเสด็จ เจ้ำหญิง   
เพมำ โซเดน วังชุก ผู ้แทนพระองค์สมเด็จพระ
รำชำธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ทรงร่วมสวด
ขอพรถวำยแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำ
ภูมิพลอดุลยเดชเน่ืองวันครบรอบ ๔๙ วันแห่งกำร
สวรรคต พร้อมผู้น�ำศำสนำและประชำชนชำวภูฏำน 

ชาวภูฏานร่วมพิธีสวดมนต์
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ที่ NATIONAL MEMORIAL CHOETEN อนุสรณ์
สถำนแห่งชำติกลำงกรุงทิมพู เมืองหลวงแห่งรำช
อำณำจักรภูฏำน

กำรประกอบพธิสีวดมนต์ขอพรครัง้นี ้ได้มพีธีิ
จุดโคมและจุดเทียนถวำยแด่พระบำทสมเด็จพระ 
ปรมนิทรมหำภมูพิลอดลุยเดช ซึง่ชาวภฏูานมคีวาม
เชื่อว่า การท�าพิธีวันที่ ๔๙ จะเป็นวันมงคลที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชจะเสด็จสู่สวรรค์ชั้นสูงสุด

เช้ำวนัที ่๘ ธนัวำคม พลเอก ธนะศกัด์ิฯ  นำย
วีระฯ  นำงฉวีรัตน์  เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจ�ำกระทรวงวัฒนธรรม และนำงสำวพรรณพิมล  
สุวรรณพงศ์ เอกอัครรำชทูตไทย ณ กรุงธำกำ พร้อม
คณะประกอบพิธีท�ำบุญถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 
ที่วัดทำรำ กรุงทิมพู

เพื่อเป็นกำรเทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช และส่งเสริม

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงไทยกับรำชอำณำจักรภูฏำน 
รัฐบำลแห ่งรำชอำณำจักรไทยโดยกระทรวง
วัฒนธรรม (วธ.) และสถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุง
ธำกำ ได้บูรณำกำรควำมร่วมมือกับรัฐบำลแห่งรำช
อำณำจกัรภฏูำน จดัแสดงนทิรรศกำรเทดิพระเกยีรติ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 
สำยสัมพันธ์ไทย-ภูฏำน (The Royal Thai-Bhuta-
nese Photo Exhibition A Tribute to HM King 
Bhumibol Adulyadej) Vast Bhutan : Acontem-
porary Art Centre กรุงทิมพู ณ รำชอำณำจักร
ภูฏำน ระหว่ำงวันที่ ๘-๓๑ ธันวำคม ๒๕๕๙

เวลำ ๑๕.๐๐ น. เจ้ำหญิงชิมิ ยำงซม วังชุก 
ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระรำชำธิบดี จิกมี เคเซอร์ 
นัมเกล วังชุก เสด็จเป็นประธำนพิธีเปิดนิทรรศกำร
เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำ     
ภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วย เจ้ำหญิง เดเชน ยำงซม 
วังชุก เจ้ำหญิงเกซัง โชเดน วังชุก และเจ้ำชำยอูกีน  
จิกมี วังชุก แห่งรำชอำณำจักรภูฏำน

เนื้อหำในนิทรรศกำรประกอบด้วย ๕ ส่วน 
คือ

๑. ควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่ำงรำชวงศไ์ทย
กับรำชวงศ์ภูฏำน ซึ่งสมเด็จพระรำชำธิบดีจิกมี       
เคเซอร ์  นัมเกล วังชุก เคยเสด็จฯ มำเยือน
ประเทศไทยหลำยครั้ง เพื่อทรงศึกษำพระรำช
กรณียกิจของในหลวงรัชกำลที่ ๙ แล้วน�ำไปปรับใช้
พัฒนำประเทศ และทรงยึดแนวพระรำชด�ำริ
เศรษฐกิจพอเพียงมำเป็นแบบอย่ำงในกำรพัฒนำ
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ประเทศ เนื้อหำส่วนนี้ยังมีเรื่องรำวเมื่อครั้งสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรีเสด็จฯ 
เยือนภูฏำน และพระรำชทำนควำมช่วยเหลือ
วิชำกำรและกำรศึกษำเพื่อพัฒนำเด็กในชนบทของ
ประเทศภูฏำนอีกด้วย

๒. เป็นพระรำชประวัติของพระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บอกเล่ำเรื่องรำว
ตั้งแต่วันพระรำชสมภพ กำรขึ้นครองรำชย์ พิธีบรม
รำชำภิเษก รำชำภิเษก พระปรีชำ และพระอัจฉริย
ภำพในด้ำนต่ำง ๆ ของพระองค์ ทั้งดนตรี ศิลปะ 
และกีฬำ

๓. เป็นเนื้อหำบอกเล่ำเรื่องรำวเกี่ยวกับพระ
รำชกรณียกิจที่ทรงงำนหนักตลอด ๗๐ ปีของกำร
ครองรำชย์ ทั้งกำรแก้ไขปัญหำท่ีท�ำกินเพ่ือพัฒนำ
ควำมเป็นอยู่ของประชำชนให้ดีขึ้น กำรใช้หญ้ำแฝก
อนุรักษ์ดินและน�้ำ และกำรจัดตั้งโครงกำรพระ
รำชด�ำริต่ำง ๆ

๔. เป ็นส่วนของกำรแสดงควำมอำลัย 
แสดงภำพเรื่องรำวทั้งชำวไทยและชำวภูฏำน ที่ร่วม
กนัถวำยควำมอำลยัต่อในหลวงรชักำลที ่๙ และกำร
เสด็จมำร่วมพระรำชพิธีบ�ำเพ็ญพระรำชกุศลที่
ประเทศไทยของสมเด็จพระรำชำธิบดีจิกมี เคเซอร์ 
นัมเกล วังชุก

๕. กำรฉำยวีดิทัศน์ เรื่อง ธ สถิตไว้ใน
ดวงใจไทยนิรันดร์ จ�ำนวน ๒ ตอน ซึ่งบันทึกภำพ
เหตุกำรณ์ควำมสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ และกำรแสดง
ควำมอำลัยของประชำชนที่มีต่อในหลวงรัชกำลที่ ๙ 
นอกจำกนี้ ยังมีวีดิทัศน์อีก ๑ ตอนเกี่ยวกับกำรทรง
งำนของพระองค์
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ปวงประชาเป็นสขุศานต์

 พ.อ.หญิง ผศ.ศิริวรรณ์  กาญจนโหติ

เสนาศึกษา

น�้าท่วมเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ เน่ืองจากฝนตกปริมาณมากและตกติด 
ต่อกันเป็นเวลานาน จนเกิดน�้าไหลบ่ามาตามผิวดิน
ลงสู่ร่องน�้า ล�าธาร และแม่น�้า หากล�าน�้าตอนใดไม่
สามารถรับปริมาณน�้าได้ก็จะล้นตลิ่งเข้าไปท่วม
พ้ืนที่ต่าง ๆ น�้าท่วมบางพ้ืนท่ีก็เกิดจากการกระท�า
ของมนุษย์ หรือชุมชนที่ไม่มีการระบายน�า้ที่สมบูรณ์ 
ดังนั้นเม่ือเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานาน ๆ ในแต่ละ
ครั้ง พื้นที่หลายแห่งมักประสบปัญหาน�้าท่วมขัง 
ท�าความเสียหายให้แก่พื้นที่เพาะปลูกและทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ราษฎรได้รับความเดือดร้อนอยู่เป็นประจ�า 
ทุกปี

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เกิดน�้าท่วมในกรุงเทพฯ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรง
ห่วงใยราษฎรท่ีได้รับความเดือดร้อนและได้เสด็จฯ 

ทอดพระเนตรสภาพน�้าท่วมด้วยพระองค์เองหลาย
ครั้ง เพื่อทรงวางแผนการระบายน�้าออกจากพื้นที่   
น�้าท่วม พระราชทานค�าแนะน�าในการระบายน�้า 
รวมทั้งการจัดหาพื้นที่พักน�้า เพื่อบรรเทาความเสีย
หาย อันก่อให้เกิดโครงการแก้มลิงอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ

“แก้มลิง” เป็นศาสตร์พระราชาในการแก้
ปัญหาน�้าท่วมกรุงเทพฯ และปริมณฑล นอกเหนือ
จากนี้แล้วยังสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพความรอบรู้
ในศาสตร์หลายแขนง ทั้งด้านการชลประทาน   
โดยใช้วิธีขุดคลองระบายน�้าภายในบริเวณพื้นที่ลุ่ม
ให้สามารถระบายน�้าออกจากพื้นที่น�้าท่วมขัง ด้าน
วิศวกรรมศาสตร์โดยก่อสร้างประตูระบายน�้าท�า
หน้าที่ควบคุมการเก็บกักน�้าในคลองและป้องกันน�้า
จากบริเวณด้านนอกไม่ให้ไหลย้อนเข้าในพื้นที่      

“แก้มลิง” ศาสตร์พระราชา
ในการแก้ปัญหาน�้าท่วมกรุงเทพฯ และปริมณฑล : 

บทพิสูจน์พระอัจฉริยภาพที่รอบรู้ศาสตร์หลายแขนง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงด�าริ "โครงการประตูระบายน�้าคลองลัดโพธิ์"

ภาพจาก http://www.manager.co.th
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รวมทั้งจัดหาสถานที่เก็บกักน�้าตามจุดต่าง ๆ ใน
กรุงเทพฯ เพื่อรองรับน�้าฝนไว้ชั่วคราว ส่วนด้าน
ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ ใช้เมื่อถึงเวลาที่คลองพอ  
จะระบายน�้าได้จึงค่อยระบายน�้าจากส่วนที่กักเก็บ
ไว้ออกไป หรือเร่งระบายน�้าจากคลองดังกล่าวผ่าน
ประตูระบายน�้า อาศัยหลักการทฤษฎีแรงโน้มถ่วง
ของโลก (Gravity Flow) ตามธรรมชาติ ต่อจากนั้น
เริ่มสูบน�้าออกจากคลองท่ีท�าหน้าท่ีแก้มลิง เพื่อ
ท�าให้น�้าตอนบนค่อย ๆ ไหลมาเอง จึงท�าให้น�้าที่
ท่วมพืน้ทีล่ดน้อยลง จนในทีส่ดุเมือ่ระดบัน�า้ทะเลสงู
กว่าระดับในคลอง จึงปิดประตูระบายน�้า ให้น�้าไหล
ลงทางเดียว (One Way Flow) และศาสตร์ส�าคัญ
ที่สุดก็คือ สัตวศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ 
หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงสังเกตเห็นลิงที่อมกล้วย     
ไว้ในกระพุ ้งแก้มได้คราวละมาก ๆ จึงเป็นที่มา 
“โครงการแก้มลิง อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ” ดัง
พระราชด�ารัสที่พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้า
เฝ้าฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม  
พระชนมพรรษา เมื่อ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘ ความ 
ตอนหนึ่งว่า “...ลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้    

ลิงจะรีบปอกเปลือก เอาเข้าปากเคี้ยว แล้วน�า
ไปเก็บไว้ท่ีแก้มก่อน ลิงจะท�าอย่างน้ีจนกล้วย
หมดหวีหรือเต็มกระพุ้งแก้ม จากน้ันจะค่อย ๆ 
น�าออกมาเคี้ยวและกลืนกินภายหลัง ด้วย
พฤติกรรมการน�ากล้วยหรืออาหารมาสะสมไว้
ท่ีกระพุ้งแก้มก่อนการกลืนน้ี จึงเป็นพฤติกรรม
ตัวอย่างที่จะน�ามาใช้ในการระบายน�้าท่วมออก
จากพืน้ทีน่�า้ท่วมขงับรเิวณทศิตะวนัออกและทศิ
ตะวันตกของแม่น�้าเจ้าพระยา...”  นอกจากนี้ยัง
ทรงพระอัจฉริยภาพด้านอกัษรศาสตร์ ทรงเลือกใช้
ค�าไทยง่าย ๆ เพียง ๒ ค�า คือ แก้ม กับ ลิง มาตั้งชื่อ
โครงการ ประกอบกับทรงเลือกใช้ภาพพจน์อุปมา
เปรียบเทียบลักษณะการด�าเนินโครงการกับแก้มลิง 
ในเวลาที่ลิงกินกล้วยไม่ได้เค้ียวไปกลืนไปแบบสัตว์
ชนิดอ่ืน แต่น�ากล้วยที่เคี้ยวแล้วไปเก็บไว้ที่กระพุ้ง
แก้มจนเตม็ แล้วจงึค่อย ๆ กลนืลงไป ท�าให้ผูร้บัสาร
มองเห็นภาพได้ชัดเจน เข้าใจลักษณะการด�าเนิน
งาน และจดจ�าง่ายจนติดปากติดหูคนไทยไม่รู้ลืม 
จะเห็นได้ว่า วิธีการของโครงการแก้มลิงมีหลัก    
ง่าย ๆ คือ เมื่อเกิดน�้าท่วมก็ขุดสระหรือคลอง เพื่อ
ชักน�้าให้ไหลมารวมกันแล้วน�ามาเก็บไว้เป็นบ่อพัก
น�า้อันเปรยีบเทยีบได้กบัแก้มลงิ แล้วจงึระบายน�า้ลง
ทะเลเมื่อปริมาณน�้าทะเลลดลง

โครงการแก้มลิงบึงหนองบอน 
แก้ปัญหาน�้าท่วมกรุงเทพฝั่งตะวันออก

ภาพจาก http://welovethaiking.com/
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การพิจารณาจัดหาพื้นที่แก้มลิงควรเลือก
สถานที่และเส้นทางที่เหมาะสมเป็นบ่อพัก ชักน�้า
ท่วมให้ไหลเข้าสูบ่่อพกัได้สะดวก สามารถระบายน�้า
ออกจากบ่อพกัได้อย่างต่อเนือ่ง ดงัเช่น พืน้ทีแ่ก้มลงิ
ที่ฝั ่งตะวันออกของแม่น�้าเจ้าพระยาใช้คลองชาย 
ทะเลด้านจังหวัดสมุทรปราการ ส่วนพื้นที่แก้มลิงที่
ฝั่งตะวันตกของแม่น�้าเจ้าพระยาใช้คลองชายทะเล
ด้านจังหวัดสมุทรสาคร

ด้วยพระอัจฉริยภาพที่รอบรู้ในศาสตร์หลาย
แขนง และพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงห่วงใยพสกนิกร 
พระองค์จึงได้พระราชทานแนวทางการบริหาร
จัดการน�้าท่วม (Flood Management) ได้แก่

การก่อสร้างคันกั้นน�้า เป็นวิธีป้องกันไม่ให้
น�้าล้นตลิ่งเข้าไปท่วมพื้นที่ให้ได้รับความเสียหาย 
ด้วยการเสริมขอบตลิ่งให้มีระดับสูงขึ้น การก่อสร้าง
คันดินกั้นน�้าขนาดที่เหมาะสมขนานไปตามล�าน�้า
ห่างจากขอบตลิ่งพอสมควร เพื่อป้องกันมิให้น�้าล้น

ตลิ่งไปท่วมพื้นที่ด้านใน เช่น การท�าคันดินป้องกัน
น�้าท่วมบริเวณต่าง ๆ ในโครงการป้องกันน�้าท่วม
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งสามารถป้องกันน�้าจาก
แม่น�้าเจ้าพระยาและน�้าตามคลองไม่ให้ไหลบ่าเข้า
มาท่วมกรุงเทพฯ ชั้นในและพื้นที่เศรษฐกิจได้เป็น
อย่างดี ฯลฯ

การก่อสร้างทางผันน�า้ การก่อสร้างทางผนั
น�า้หรอืขดุคลองสายใหม่เชือ่มต่อกบัล�าน�า้ทีม่ปัีญหา
น�้าท่วม โดยให้น�้าที่ท่วมพื้นที่ไหลไปตามทางผันน�้า
ที่ขุดขึ้นใหม่ไปลงล�าน�้าสายอ่ืน หรือระบายออกสู่
ทะเลตามความเหมาะสม ต้องสร้างประตูระบายน�้า
หรอือาคารเพือ่ควบคมุและบังคบัน�า้บรเิวณปากทาง
ให้เชื่อมกับล�าน�้าสายใหญ่ นอกจากนี้การก่อสร้าง
ทางผนัน�า้ยงัช่วยควบคมุปรมิาณน�า้ป้องกนัมใิห้เกดิ
น�้าท่วม และลดปัญหาการรุกล�้าของน�้าเค็มในฤดู
แล้งอีกด้วย  ดังเช่น โครงการประตูระบายน�้าคลอง
ลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ช่วยแก้ปัญหา
น�้าท่วมที่ใช้หลักการเบ่ียงน�้า (Diversion) กรม 

โครงการแก้มลิงทุ่งมะขามหย่อง

ภาพจาก http://www.tnews.co.th/
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ชลประทานได้ด�าเนินการสนองพระราชด�าริ โดย
ปรับปรุงสภาพล�าน�้าเจ้าพระยาที่มีลักษณะไหล    
วนคดเคี้ยว ตื้นเขิน ความยาว ๑๘ กิโลเมตร ร่น
ระยะทางเหลือ ๖๐๐ เมตร ใช้เวลาระบายน�้าจาก
เดิม ๘ ชั่วโมง เหลือ ๘ นาที ช่วยระบายน�้าที่หลาก
และน�้าที่ท่วมของ ๒ ฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยาลงสู่ทะเล
ได้ทันทีในช่วงก่อนน�้าทะเลหนุน และปิดประตู
ระบายน�้าคลองลัดโพธิ์เมื่อน�้าทะเลหนุนเพื่อหน่วง
น�้าทะเลไม่ให้ลัดเลาะไปตามแนวแม่น�้าเจ้าพระยา 
ท�าให้เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน�้าของแม่น�้า
เจ้าพระยา

การปรับปรุงสภาพล�าน�้า อาจใช้วิธีการขุด
ลอกล�าน�้าตื้นเขินให้น�้าไหลสะดวกขึ้น ตกแต่งดิน
ตามลาดตลิ่งให้เรียบมิให้เป็นอุปสรรคต่อทางเดิน
ของน�้า ก�าจัดวัชพืช ผักตบชวา และรื้อท�าลายสิ่ง
กีดขวางทางน�้าไหลให้ออกไปจนหมดสิ้น หากล�าน�้า
คดโค้งมากให้หาแนวทางขุดคลองใหม่เป็นล�าน�้า
สายตรงให้น�้าไหลสะดวก การปรับปรุงสภาพล�าน�้า
เป็นศาสตร์พระราชาทีส่มเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริา

ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงน้อมน�ามาเป็น
แนวทางป้องกันปัญหาน�้าท่วม โดยทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภ
รักษาพระองค์ ร่วมกับ ข้าราชบริพาร หน่วยราชการ
ในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสาก�าจัดวัชพืชและส่ิง
กีดขวางทางระบายน�้า รวมทั้งขุดลอกคูคลองเพื่อ
ป้องกันและบรรเทาปัญหาน�้าท่วม ด้วยทรงห่วงใย
ความเดือดร้อนของราษฎรและทรงสืบสานงาน  

“ทุ่งทะเลหลวง” โครงการแก้มลิงในพระราชด�าริ

ประตูระบายน�้าคลองลัดโพธิ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

ภาพจาก http://www.weekendhobby.com

ภาพจาก http://welovethaiking.com/
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พระราชด�าริในสมเด็จพระบรมชนกนาถ ตลอดจน
ทรงเป็นแบบอย่างในการตามรอยศาสตร์พระราชา 
อันน�าพาประโยชน์สุขมาสู่ราษฎรอย่างแท้จริง

การก่อสร้างเขือ่นเกบ็กกัน�า้ เป็นมาตรการ
ป้องกันน�้าท่วมที่ส�าคัญประการหนึ่ง ในการกักเก็บ

น�้าที่ไหลท่วมล้นในฤดูน�้าหลาก โดยเก็บไว้ทางด้าน
เหนือเขื่อนในลักษณะอ่างเก็บน�้า พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู ่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชด�าริให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาน�้าท่วมพื้นที่
เกษตรกรรมและชุมชนต่าง ๆ ด้วยการก่อสร้างเขื่อน
กักเก็บน�้าหลายพื้นที่ด้วยกัน เช่น เขื่อนป่าสักชล
สิทธ์ิ จังหวัดลพบุรี และเขื่อนขุนด่านปราการชล 
จังหวัดนครนายก ซึ่งท�าหน้าที่เก็บกักน�้าไว้ โดย
ระบายน�้าออกจากแหล่งกักเก็บน�้าทีละน้อย ๆ เพื่อ
น�ามาใช้ประโยชน์ได้อีกหลายด้าน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเพื่อการเพาะปลูกในช่วงเวลาฝนไม่ตกหรือช่วง 
ฤดูแล้ง ครั้นเมื่อเข้าสู ่ฤดูฝนปีต่อไป เขื่อนก็จะมี
ปริมาณพื้นที่รองรับน�้าจ�านวนมาก ซึ่งสามารถ
ป้องกันและบรรเทาปัญหาน�้าท่วมในพื้นที่ตอนล่าง 
รวมถึงกรุงเทพฯ นอกจากนี้แล้วการก่อสร้างเขื่อน  
ยังใช้ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกด้วย 
เช่น เขือ่นภมูพิล เขือ่นสริกิติิ ์ เขือ่นแม่งดัสมบรูณ์ชล 
เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนศรีนครินทร์ ฯลฯ ศาสตร์ที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรง
คิดค้นล้วนแต่แสดงให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรอย่าง
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ขอขอบคุณข้อมูลจาก 
คณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี สารานุกรมพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ
	 พระเจ้าอยู่หัว	ในรอบ	๖๐	ปี	แห่งการครองราชย์	กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑.
ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.).
	 จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา	น�้าคือชีวิต กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินท์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด มหาชน, 
 ๒๕๕๕. 
การแก้ปัญหาน�้าท่วม.	ที่มา www.utokapat.org
ทฤษฎีการแก้ปัญหาน�า้ท่วม	อันเนื่องมาจากพระราชด�าร	ิ	ที่มา www.chaipat.or.th

คุ้มค่าย่ิงกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว
ศาสตร์พระราชาด้านการบริหารจัดการน�้า

ท่วมทั้งแก้มลิง การก่อสร้างคันกั้นน�้า การก่อสร้าง
ทางผันน�้า การปรับปรุงสภาพล�าน�้า การก่อสร้าง
เขื่อนเก็บกักน�้า เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นถึงพระอัจฉริย
ภาพที่รอบรู ้ในศาสตร์หลายแขนงอย่างถ่องแท้    
ช่วยแก้ไขและป้องกันปัญหาน�้าท่วม ปัญหาการ
ขาดแคลนน�้า  รวมทั้งเป็นต้นทุนน�้าในฤดูแล้ง เป็น
แหล่งท่องเที่ยวหรือจุดดึงดูดความสนใจให้แก่นัก

ท่องเที่ยว และยังเป็นการช่วยอนุรักษ์น�้าและสิ่ง
แวดล้อมอีกด้วย เปรียบเสมือนแสงส่องทางให้
ประชาชนได้รอดพ้นจากความมืดมิด ผ่านพ้นวิกฤต
อุทกภัยไปได้ด้วยดี สมควรอย่างยิ่งที่พสกนิกรชาว
ไทยจะได้น้อมน�าศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ชุมชน และประเทศชาติ
สืบไป

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นเขื่อนดินกักเก็บน�้าที่ยาวที่สุดในประเทศไทย
 เขื่อนนี้สร้างจากพระราชด�าริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแก้ไขปัญหาน�้าท่วมในฤดูน�้าหลาก

ภาพจาก http://www.muaklek.net/
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พล.อ.มนู  สายัณห์นิโครธ

นักเรียนนายร้อย
อ่านตรงนี้ 

เสนาศึกษา

ฉบับนี้จะพูดกันเกี่ยวกับเรื่องผู ้หญิง 
เพราะพวกเราเป็นผู้ชาย นักเรียนเป็นชายวัยรุ่น ยัง
ต้องศึกษาเล่าเรียน เมื่อส�าเร็จการศึกษาแล้ว หน้าที่
การงานเป็นภารกจิท่ีล้วนเกีย่วข้องกบัชาตบ้ิานเมอืง 
หน้าที่การงานเกือบตลอดชีวิตล้วนมีปัญหา ข้อ
ขัดข้อง ยากล�าบากและมีนายทหารที่ส�าเร็จจาก 
รร.จปร. เป็นจ�านวนไม่น้อย ทีท่�างานจนเกษยีณอายุ 
ไม่มีข้อด่างพร้อย ไม่มีผู้คนรู้จักนิยมยกย่อง แต่เขา
เหล่านั้นท�างานส�าเร็จให้ชาติบ้านเมืองมากมาย พูด
ภาษาสมัยนี้ เรียกว่าไม่ดัง ไม่เด่น

ในหลายปัญหาตลอดชีวิตการรับราชการ มี
ปัญหาส�าคัญอยู ่เรื่องหนึ่งคือ ปัญหาครอบครัว 
หลายคนได้ดิบได้ดีก็เพราะเมีย ในเวลาที่อีกหลาย
คนต้องเป ็นท่ีติเตียนก็เพราะเมีย เรื่องเหล่านี้ 
นักเรียนอย่าได้ประมาท อย่ามองผ่านไป ว่ากับตัว
เราคงจะไม่เป็นเช่นนั้น ชีวิตของคนเราทุกคนอยู่กับ
ความเป็นอนิจจัง คือความไม่เที่ยงแท้ทั้งหลาย ส่วน
ใหญ่ของความไม่เที่ยง มิใช่ความเจริญรุ ่งเรือง 
ความเสื่อมทั้งหลายเป็นเครื่องชี้ความไม่เที่ยงแท้
ของชีวิตอย่างแท้จริง

เรื่องราวของ ชาย - หญิง แม้เป็นเรื่องของ
ธรรมชาติก็จริง แต่หากเรามีกฎเกณฑ์ของการด�ารง

ชีวิต เรามีสัจจะและความซื่อสัตย์ในการด�ารงตน 
ควบคมุอารมณ์ จติใจ รูจ้กัควบคมุการแสดงออก ซึง่
เป็นสิ่งที่กระท�าได้ยากยิ่งส�าหรับคนหนุ่ม แต่หากจะ
ได้เรียนรู้ชีวิตของผู้คนในเรื่องราวต่าง ๆ ในอดีต ใน
ประวตัศิาสตร์ ผูห้ญงิมอีนัตรายถงึกบัท�าให้ชาตบ้ิาน
เมืองวิบัติล่มจมได้ หญิงคน ๆ เดียวท�าลายความ
แข็งแกร่งของชาติบ้านเมืองได้ มันเคยเกิดขึ้นแล้ว
ในอดีต มิใช้เพียงครั้งสองครั้ง แต่ละชาติบ้านเมือง 
ล้วนมีอดีตที่เจ็บปวดเกิดจากผู้หญิงแทบทั้งนั้น ข้อ
ส�าคัญผู ้ชายต้องมีสติ ต้องมั่นคง อย่าได้เอาอก
เอาใจ ตามใจกันจนเสียหาย

จ�าเป็นต้องหยิบยกเรื่องราวจากประเทศจีน 
เพราะสามารถค้นหาได้จากเอกสารประวัติศาสตร์
มาเล่าสู่กันฟังได้ บางเรื่องราวอ่านแล้วมีความรู้สึก
ว่า มันไม่น่าเป็นไปได้ แต่ขอให้คิดย้อนไปอีก
แนวทางหนึ่งว่า มันเป็นเพราะความลุ่มหลงของ 
ฝ่ายชาย ที่ยอมจะท�าอะไรก็ตามแต่เพื่อนางคนนั้น 
เพื่อให้นางนั้นหันมาหา เชื่อฟัง ยินยอม...ฯลฯ

ประมาณปีที่ ๗๘๐ ก่อนคริสตศักราช หรือ
ถ้าเอา ๕๔๓ ลบออก ก็จะได้เท่ากับ ๒๓๗ ปีก่อน
พุทธกาล ประเทศจีนสมัยนั้นมีการปกครองและ
ความเป็นอยู่ที่บ้านเมืองแบ่งเป็นแคว้นเล็ก แคว้น
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น้อย มีต�าราเขียนไว้ว่ามีถึง ๒๐๐ กว่าแคว้น โดยที่
แคว้นโจวใหญ่ท่ีสุดจึงเป็นเมืองท่ีเป็นผู ้ปกครอง 
ปกครองในระบอบ Feudalism หรือเรียกว่าระบอบ 
ศักดินาสวามิภักดิ์ แต่ละปีเมืองเล็ก ๆ ก็จะต้องมี 
การส่งส่วยบรรณาการมาให้เมอืงใหญ่กว่าทีป่กครอง
งานอยู ่ เมื่อโจวเจียนอ๋องสิ้นพระชนม์ โอรสขึ้น
ปกครองต่อช่ือ โจวฮิวอ๋อง เป็นผู้ที่ไม่สนใจราชการ
บ้านเมอืง ชอบให้ประจบสอพลอ และบ้าผูห้ญงิ เจ้า
เมอืงเลก็ ๆ เมอืงหนึง่ชือ่ เปาเหีย่ง มคีวามจงรกัภกัดี 
ได้กล่าววาจาทัดทานการบ้านเมืองจึงถูกจับกุมขัง 
ลูกชายชื่อ ฮ่งเต๊ก คิดอ่านหาหญิงงามในเมืองเปา
ไปแลกตัวบิดาออกจากการคุมขัง ได้หญิงงามบ้าน
ป่าเชิงดอยช่ือนาง เพาสือ (บางต�ารา ชื่อ เปาซื่อ) 
น�ามาถวายเป็นสนม จึงได้ถอดบิดาออกจากการคุม
ขัง ตามหนังสือเลียดก๊ก บรรยายว่า “นางเพาสือ 
แม้นนับอายุได้สิบสี่ปี แต่รูปร่างสูงใหญ่ดั่งคล้าย
อายุสิบหกสิบเจ็ดที่แต่งงานได้ อีกท้ังหน้าตางดงาม 
นิ้วเรียวงามประดุจหยกเหลา นรลักษณ์ประดุจ
บุปผชาติทาบจันทรา รูปโฉมสามารถพลิกล่ม
ประเทศคว�่าก�าแพงเมืองได้ แต่หากอยู่อาศัยใน
หมู่บ้านห่างไกลตลอดมา ประกอบกับอายุยังน้อย 
มาตรแม้นจะมีลักษณะงดงามสุดยอดพธู ก็ยังมิได้
มีผู้ใดมาสู่ขอ

หลังจากที่ โจวฮิวอ๋อง ได้นางเพาสือ มาเป็น
สนม ก็มีความสุขประดุจปลาได้น�้า จะน่ัง จะยืนก็
ต้องเกาะเกี่ยวสวมกอด จะดื่มจะกินก็ต้องร่วมช้อน
ร่วมจอกหลายสิบวัน มิออกว่าราชการ นางเพาสือ
เป็นสนมจนคลอดบุตรเป็นชายออกมา โจวฮิวอ๋อง
ลุ่มหลงถึงกับ ปลดฮองเฮา และรัชทายาท ตั้งนาง
เพาสือเป็นฮองเฮา และลูกเพิ่งเกิดเป็นรัชทายาท
แทน ให้ลูกใหม่เป็นรัชทายาทตั้งแต่เป็นทารกยังไม่
อดนมเลย

ปัญหามีอยู ่ว ่า แม้โจวฮิวอ๋อง จะเอาอก
เอาใจอย่างไร ก็ไม่เคยเห็นนางเพาสือหัวเราะ ไม่ว่า
จะมีมโหรีประเภทใดขับกล่อม อีกทั้งชาววังร้องร�า

ท�าเพลงขณะเสวยพระกระยาหาร เสพน�้าจันฑ์ นาง
เพาสือก็ไม่มีอาการส�าราญบานใจ

วันหนึ่ง โจวฮิวอ๋อง พานางเพาสือไปเปลี่ยน
บรรยากาศ บนป้อมปราการที่ภูเขา หลี่ซาน (ผู้ใดไป
เที่ยวเมืองซีอาน ควรไปเที่ยวสถานที่แห่งนี้ด้วย 
ปัจจุบันทางการจีนจัดให้สถานที่นี้เป็น แหล่งท่อง
เที่ยวระดับชาติ) ระหว่างที่ก�าลังชี้นกชมไม้กันอยู่ 
นางเหลือบไปเห็นกองขี้หมาป่า (หลางเฟิ่น) วางสุม
กันไว้เป็นกองพะเนินเทินทึก นางก็ถามว่า น�าขี้หมา
ป่ามากองไว้ท�าไมมากมาย กลิน่เหม็นคนัจมกู ท�าให้
เสียบรรยากาศหมด โจวฮิวอ๋องก็อธิบายว่า เป็นของ
ที่จ�าเป็นใช้งานส�าหรับจุดเป็นควันไฟให้ลุกโขมง 
แจ้งเหตุคับขันให้หัวเมืองต่าง ๆ ทราบว่าเมืองหลวง
ก�าลังเกิดเหตุภัยร้ายแรง จะได้รีบยกทัพมาช่วยได้
ทันท่วงที

นางเพาสือ ได้ฟังค�าอธิบายแล้ว คงนึกในใจ
ว่า โจวฮิวอ๋อง ไฉนท่านจึงปัญญาอ่อนเช่นนี้ เหตุใด
ไม่โทรศัพท์ หรือส่งโทรเลข ส่งไลน์ เฟสบุ๊คไปแทน 
ไม่ทันสมัยเสียเลย !? (หากท่านผู้อ่านได้ดูสารคดี
เส้นทางสายไหม ซึง่เคยฉายในทวีสีมยัทีเ่ป็น ITV จะ
ทราบว่า ขี้หมาป่าแห้ง มีคุณสมบัติในการสร้างควัน
ที่หนาแน่นมาก สร้างควันได้ดีกว่ากิ่งไม้แห้งหลาย
เท่า ส่วนเชื้อเพลิงหุงต้มที่ดีของชาวเผ่าเร่ร่อนจนถึง
ปัจจุบันนี้เขาใช้ ขี้อูฐแห้ง เพราะหากิ่งไม้ในทะเล
ทรายได้ยาก)

โจวฮิวอ๋อง เห็นนางไม่เชื่อ ด้วยความรักและ
หลงเมีย จึงสั่งให้ทหารจุดไฟด้วยขี้หมาป่านั้น เกิด
ควันโขมงลอยขึ้นสูงในท้องฟ้า ด้วยข้อก�าหนดว่า
เป็นสัญญาณที่ส�าคัญ บรรดาเจ้าเมืองต่าง ๆ เมื่อ
เห็นควันไฟสัญญาณต่างก็รีบจัดก�าลังกองทัพมายัง
เมืองหลวงกัน เมื่อได้ความว่า มิได้มีเหตุภัยร้าย
อย่างใด เป็นเพราะ โจวฮิวอ๋อง จุดไฟให้ราชินี     
เพาสอื เชือ่ว่าควนัไฟจากขีห้มาป่า จะเป็นสญัญาณ
เรยีกรบัความช่วยเหลอืจากหวัเมอืงต่าง ๆ ได้รวดเรว็
กว่าการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์ ระบบ 4G เสียอีก
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บรรดาเจ้าเมืองต่าง ๆ ก็แสดงอาการหัวเสีย 
กระฟัดกระเฟียด โมโหกันยกใหญ่ ท�าให้ราชินี    
เพาสือ เห็นอาการของบรรดาหัวเมืองที่มีอาการหัว
เสีย หัวฟัด หัวเหวี่ยง แบบนั้นแล้ว นางจึงหัวเราะ
ออกมาได้ โจวฮิวอ๋องดีใจมากท่ีท�าให้เมียหัวเราะได้ 
ประวัติศาสตร์จีน บันทึกไว้จริง ๆ ว่า นี่เป็นหัวเราะ
ที่ท�าให้ชาติล่มสลาย

ในปีที่ ๗๗๑ ก่อนคริสตศักราช พวกเฉวียน  
หยง (ไซย้ง) คนเถื่อน ได้ยกก�าลังเข้าโจมตีเมือง    
หลวงลั่วหยาง ปล้นสะดม เผา ท�าลาย กองขี้หมา
ป่าที่มีอยู่ถูกจุดขึ้นเพื่อขอความช่วยเหลือ แต่ไม่มี
บรรดาหัวเมืองใดยกทัพมาช่วย คงกลัวถูกเมียเจ้า
เมืองโจวหัวเราะเยาะ โจวฮิวอ๋องถูกฆ่าพร้อม
รัชทายาท นางเพาสือถูกคนเถื่อนจับตัวไป อาจเป็น
เพราะมีรูปงามถูกใจพวกคนเถื่อน (ค�าว่า คนเถื่อน
ของประวัติศาสตร์จีน หมายถึง ชนเผ่าเร่ร่อนต่าง ๆ 
ในทะเลทรายตะวันตก) เหล่านี้เมื่อได้อ่านได้ศึกษา
แล้ว ย้อนมามองดเูหตกุารณ์ปัจจบุนั เราก็ยังพอมอง
เห็นผู้คนเป็นจ�านวนไม่น้อยท่ีมีครอบครัวเป็นพิษ 
ผู้ชายหลายคนได้รับทราบจากการแสดงออกของ
สังคม บอกเขาเพื่อให้เขารู้ว่า เขามีเมีย มีลูก ที่เป็น
พิษ แทนที่จะเก็บไปพิจารณาแก้ไข กลับโกรธ 
ออกรับแทน ชี้แจงด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่เหตุผลยังมีอยู่ 
และในอนาคตก็จะยังคงมีอยู่

ดูโฆษณาในทีวี “ตั๋วอยู ่หนาย....หนาย...  
หนาย.!!” สุ้มเสียงและอากัปกิริยาที่คุณเมียตะโกน
ใส่หน้าสามี น่ารัก น่าชื่นชม คนดูโฆษณาแล้วก็มี
ความรู้สึกคล้อยตาม อยากใช้บริการตามที่โฆษณา
นั้นชี้น�า...เสียเหลือเกิน.... ถ้านักเรียนมีเมียแบบนี้
คงจะจ�าเริญ กล่าวได้ว่า “จ�าเริญเถิดนะพ่อคุณ”

ในสมัยที่ผู ้ เขียนยังเป็นนักเรียนนายร้อย 
เวลานั่งจับกลุ่มคุยกันระหว่างเพื่อน ๆ บางครั้งก็มี 
นนร.อาวุโส นนร.ชั้นสูง มาร่วมวงด้วย สมัยก่อน
เวลาที่มิใช่การซ่อม หรือที่เรียกว่า ช่วงเวลาของการ
ปรับปรุงลักษณะทหาร รุ่นพี่ ๆ หลายคน จะมานั่ง

พดูคยุกบัน้อง ๆ พร้อมกบัมกัจะเล่าเรือ่งการเรยีนใน
อดีตให้เราได้เตรียมตัวกัน เช่น เฮ้ย! หากเมื่อพวก
เอ็งขึ้นไปเรียนปี ๒ นะ ระวังฟิสิกส์ ให้ดีนะ ต้ังใจ
มาก ๆ นะวิชานี้ ส่วนใหญ่จะตก และต้องแซม   
(Re-Exam) กันปีละหลายสิบคนว่ะ ! ส่วนเมื่อขึ้นปี 
๓ ล่ะก็ แมคคานิกส์ อาการหนักทีเดียว (สมัยที่ผู้
เขยีนเป็น นนร. มรีุน่พีส่อบตกแมคคานกิส์ ต้องเรยีน
ปี ๓ ซ�้าชั้น โดยต้องมาเรียนรุ่นเดียวกับผู้เขียนถึง 
๓๒ คน) นอกนั้นแล้วก็จะคุยกันเรื่องผู้หญิง อ้ายคน
นั้นไปจีบคนนี้ ฝอยกันจนน�้าลายฟุ้ง มีรุ่นพี่คนหนึ่ง
เป็น นนร. หัวหน้าหมวด ของผู้เขียนเอง พบกัน   
เมื่อเดือน ก.พ.๖๐ ยังขับรถส่งหลานไปโรงเรียน 
ประมาณอายุได้น่าจะเกือบ ๘๐ ปีแล้ว ยังแข็งแรง 
เพราะเป็นรุ ่นพี่ที่จริงจัง ดุ แต่มีเมตตาสูง และ
อารมณ์ดีเสมอ เขาเล่าให้ฟังสนุก ๆ ว่า “พวกแกจบ
ออกไปรับราชการ จะให้เจริญก้าวหน้า ต้องยึดถึง
หลักการห้าข้อ คือ เลียตีน, สินมาก, ปากสอพลอ, 
ล่อไข่แดง สุดท้าย แกร่งวิชา พี่อธิบายกฎข้อแรกคือ 
อย่าเป็นคนหัวแข็ง ต้องอ่อนน้อมถ่อมตน ข้อสอง
ต้องประหยดัมธัยสัถ์ เกบ็ออม อย่าฟุม่เฟือย ข้อสาม 
ต้องรู้จักการพูดจา เพราะโบราณว่าไว้ว่า ปากเป็น
เอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นจัตวา หมาย
ถึง การพูดจาสุภาพเรียบร้อย เป็นเรื่องแรกส�าคัญ
ที่สุด เลขเป็นโทนั้น หมายถึง หัวสมองต้องเฉียบไว 
หนังสือเป็นตรี คือต้องศึกษากฎระเบียบข้อบังคับให้
เป็นที่เข้าใจ ท้ายที่สุด ชั่วดีเป็นจัตวา คือจะท�าอะไร
ต้องคิดเสมอว่าสิ่งที่เราจะลงมือท�านี้ มันเป็นเรื่องที่
ดีหรือชั่ว ถ้ามันชั่วก็อย่าท�าเด็ดขาด ข้อสี่ ล่อไข่แดง 
หมายถงึได้บตุรขีองผูบ้งัคบับญัชามาเป็นภรยิา เป็น
กรณีที่รับรองความก้าวหน้าในการรับราชการได้
อย่างแน่นอน 

ส่วนผู้ใดไม่มีความสามารถที่จะล่อไข่แดงได้ 
ก็ต้องมองหาเบญจกัลยาณีให้ได้ หมายถึง สาวงาม
ที่มีคุณสมบัติครบ ๕ ประการ คือ รูปสวย, รวย
ทรัพย์, อับวิชา, พ่อตาตาย, แม่ยายโง่ พอพี่เขาเล่า
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มาถึงตอนนี้พวกเราก็ฮากันตึงเลย หัวร่อกันหงาย
ท้อง ๔ ข้อที่ว่ามาแล้วนั้น ยังไม่พอต้องข้อสุดท้าย 
แกร่งวิชา คือความรู้ที่ได้การฝึกศึกษาทุกวิชานั้น 
ต้องสามารถน�าไปใช้ในหน้าที่การงานได้จริง สมัย
ก่อนชีวิตนักเรียนนายร้อยเป็นอย่างนี้ ส่วนคนที่
จุกจิกหรือที่เรียกว่า “ขี้คาบ” นั้น พอจบไปแล้วรุ่น
น้อง ๆ ก็ไม่สนิทใจด้วยนัก ก็เป็นเรื่องธรรมดา

ลงท้ายของเร่ืองให้หายเครียด ขณะน้ียังต้อง
เรียนหนังสือกันอยู่ ตั้งใจเรียนมาก ๆ อย่าคิดว่า ที่
เรียนมาจะไม่ได้ใช้ บางทีในขณะท่ีเรียน ครูอาจารย์
ท่านอาจมิได้บอกว่า จะน�าไปใช้อะไรได้ เช่น สมัย
ที่ผู้เขียนเป็น นตท. ๑-๒ สมัยเป็น นตท.๑ เรียนที่ 
รร.ตท. ตึกแดง เดี๋ยวนี้เป็นส�านักนายกรัฐมนตรีไป
แล้ว อยู่ตรงข้ามกระทรวงศึกษาธิการ ทุกบ่ายวันพุธ 
จะต้องเดินแถวไปเรียนวิชาวาดเขียน SKETCHH-
ING คือการวาดภาพภูมิประเทศตามที่เรามองเห็น 
อาจารย์สอนว่าให้วาดรูปวิว เราก็ไม่รู้จะเรียนไป
ท�าไม ก็วาดไปตามมีตามเกิด แต่เมื่อจบออกมารับ
ราชการ ออกไปอยู่ชายแดน น�าก�าลังขนาดเล็กเดิน
ลัดเลาะไปตามป่าเขา ใครจะพกกล้องถ่ายรูปไป

ด้วย สมัยนั้นกล้องถ่ายรูปมีขนาดใหญ่ ต้องสะพาย
หรือห้อยคอไป พวกเราต้องย้อนกลับไปเป็นเด็ก 
ปากกาหมึกซึม ปากกาลูกลื่นติดตัวเข้าป่าไปใช้งาน
ไม่ได้ หมึกหมด เขียนไม่ออก ที่ดีที่สุดคือ ดินสอด�า 
2B ถึงคราวจ�าเป็น จะต้องจดจ�าภูมิประเทศส�าคัญ 
เมือ่ไม่มกีล้องกใ็ช้การวาดรปู ณ วนันัน้ ผูเ้ขยีนนกึถงึ
บุญคุณครูอาจารย์ ที่ได้สั่งสอนมา สมัยที่ไปรบ
เวียดนามต้องขุดหลุมท�าบังเกอร์เอง ท่อนไม้ก็ต้อง
ไปตัดลากมากันเอง จะท�าอย่างไรให้โครงหลังคา
มัน่คง ลกู ๘๒ จาก VC ยงิมาตกทีห่ลงัคาบงัเกอร์ต้อง
ไม่พงั เราอยูก้่นหลมุ ต้องไม่ตาย วชิา STRENGTH 
MATERIALS ในสมยั นนร.ชัน้ ๔ ผดุขึน้มาทนัท ีเสา
ลูกตั้งท�าอย่างไร ลูกนอนท�าอย่างไร ผู้หมวด จปร. 
รู้นะ ! 

ดังนั้นศึกษาเล่าเรียนด้วยความตั้งใจแน่วแน่ 
งานของประเทศไทยรออยู่อีกเยอะ เรื่องผู้หญิงน่ะ 
ติดรอเอาไว้ก่อน วิชานี้สอบ XAM ได้หลายครั้ง   
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เสนาศึกษา

คาบสมุทรเกาหลีมีความตึงเครียดมานานกว่า ๕๐ ปี สืบเนื่องมาจาก
สงครามเกาหลี (พ.ศ. ๒๔๙๓-๒๔๙๖) ที่ยุติลงโดยแบ่งที่เส้นขนานที่ ๓๘ แต่ความ
ขัดแย้งยังคงมีอยู่โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของภูมิภาค เมื่อผู้น�าเกาหลีเหนือรุ่น    
ท่ีสาม รับต�าแหน่งต่อจากบิดาเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ปกครอง
เกาหลีเหนือ ความตึงเครียดได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งจากการยิงทดสอบขีปนาวุธ
พิสัยกลางที่ผ่านน่านฟ้าญี่ปุ่น...บทความนี้ กล่าวถึงเกาหลีเหนือกับการพัฒนา
ขีปนาวุธข้ามทวีป (ICBM : Intercontinental_ballistic_missile) และท�าการยิง
ทดสอบในระยะยิงไกล น�ามาสู่ความขัดแย้งสู่คาบสมุทรเกาหลีครั้งใหม่ 

เกาหลีเหนือ
กบัการพฒันาขปีนาวธุข้ามทวปี

(ICBM)

                                                                                           
พล.อ.ทรงพล  ไพนุพงศ์

๒.  ขีปนาวุธกับปฏิบัติการทางทหาร 
 ในอดีต 

ปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่บริ เวณ
ภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียระหว่างกองทัพอิหร่าน-อิรัก 
(ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๓๑ นานประมาณ ๗ 
ปีเศษ) มีการยิงขีปนาวุธหลายครั้งที่ส�าคัญคือ วันที่ 
๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ อิรักได้ยิงขีปนาวุธแบบ
สกัด-บี (Scud-B) สู่อิหร่านที่เมืองดัซฟูล (Dexful) 
จังหวัดคูเซสถาน (ด้านตะวันตกของอิหร่าน) มีผู ้   
เสียชีวิต ๒๑ คน ได้รับบาดเจ็บ ๑๐๐ คน มีการ     
ยิงตอบโต้กันอีกหลายครั้ง ต่อมาอิหร่านท�าการ      
ยิงขีปนาวุธครั้งแรกแบบสกัด (Scud) เข้าสู ่กรุง

๑. กล่าวทั่วไป
ประเทศเกาหลเีหนอืมพีืน้ทีข่นาด ๑๒๐,๕๔๐ 

ตารางกิโลเมตร ประชากร ๒๕.๑๕ ล้านคน (พ.ศ. 
๒๕๕๘) สงครามเกาหลีเกิดขึ้นหลังสงครามโลก  
คร้ังที่สอง ผ่านมา ๘ ปี เป็นสงครามขนาดใหญ่
มหาอ�านาจทางทหารของโลกทั้งห้าก็มีส่วนร่วมรบ 
ท�าการรบนานประมาณ ๓ ปี กับอีก ๑ เดือน ได้ยุติ
ลงเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ เกาหลี     
จึงถูกแบ่งออกเป็นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ แต่
ความขัดแย้งยังคงมีอยู ่จะเป็นความขัดแย้งใน   
ระดับภูมิภาค บางคร้ังยกระดับขึ้นเป็นความขัดแย้ง
ระดับโลก    
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แบกแดด และเมืองเคอร์คุก (Kirkuk) เมื่อวันที่ ๑๒ 
มนีาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ท้ังสองฝ่าย
ได้ท�าการยิงขีปนาวุธเข้าสู ่เป้าหมายอีกฝ่ายหนึ่ง 
ระหว่างวนัที ่๒๙ กมุภาพนัธ์-วนัที ่๒๐ เมษายน โดย
อิรักท�าการยิงขีปนาวุธสกัด (Scud) ไป ๑๘๙ ลูก 
เป็นผลให้ประชาชนอิหร่านเสียชีวิต ๒,๐๐๐ คน 
และบาดเจ็บ ๖,๐๐๐ คน อิหร่านตอบโต้โดยการยิง
ขีปนาวุธแบบฮวาซอง-๕ (Hwasong-5) ประมาณ 
๗๕-๗๗ ลูก สู่กรุงแบกแดด   

๓.  เกาหลีเหนือกับการพัฒนา  
 ขีปนาวุธ 

๓.๑ ขปีนาวธุพสิยักลาง (MRBM/ระยะยงิ
ระหว่าง ๑,๐๐๐-๓,๐๐๐ กิโลเมตร)  

เกาหลีเหนือท�าการผลิตขีปนาวุธพิสัยใกล้ 
(SRBM) ใช้ต้นแบบมาจากขีปนาวุธแบบสกัด-บี 
(Scub-B) ทีไ่ด้มาจากอยีปิต์ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ สร้าง
ขีปนาวุธต้นแบบส�าเร็จในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ท�าการ
ทดสอบการยิงครั้งแรกเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๒๗ 
หัวรบดินระเบิดแรงสูงหรือหัวรบเคมี หัวรบหนัก 

ภาพกราฟิกทะเลญี่ปุ่นที่กั้นระหว่างเกาหลีเหนือกับญี่ปุ่น (ด้านทิศตะวันออก) มีความกว้าง ๑,๐๗๐ กิโลเมตร เป็นผลให้เกาหลีเหนือท�าการยิง
ทดสอบขีปนาวุธพิสัยกลาง (MRBM) มีระยะยิงไกลจึงต้องผ่านน่านฟ้าญี่ปุ่น จึงน�ามาสู่ความขัดแย้งคาบสมุทรเกาหลีมากยิ่งขึ้น 

ขปีนาวธุแบบสกดั (Scud) เป็นขปีนาวธุพสิยัใกล้ (SRBM) ได้รับความ
นิยมประจ�า ๑๓ ประเทศ (ปลดประจ�าการแล้ว ๑๘ ประเทศ) ปฏิบัติ
การทางทหารรวม ๑๑ สมรภูมิ  

๙๘๕ กิโลกรัม และระยะยิงไกล ๓๐๐ กิโลเมตร 
(เรียกว่าฮวาซอง-๕/Hwasong-5) พัฒนาเป็นรุ ่น      
ฮวาซอง-๖ (Hwasong-6) ท�าการทดสอบการยงิครัง้
แรกเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๓ ระยะยิงเพิ่ม
เป็น ๕๐๐ กิโลเมตร (ลดน�้าหนักหัวรบลงเป็น ๗๗๐ 
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มหาอ�านาจทางทหารของโลก เกาหลีเหนือทดสอบ
นิวเคลียร์ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ขนาด ๐.๗-๒ กิโลตัน ทดสอบครั้งที่สองเมื่อวันที่ 
๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ขนาด ๒-๕.๔ กิโลตัน 
คร้ังที่สามวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖  ขนาด 
๖-๑๖ กโิลตัน ครัง้ทีส่ี่วนัที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ขนาด ๗-๑๐ กิโลตัน และครั้งที่ห ้าเมื่อวันที่ ๙ 
กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ขนาด ๒๐-๓๐ กโิลตนั (คาด
ว่าจะมีหัวรบนิวเคลียร์ประมาณ ๘-๑๒ หัวรบ)   

ประเมินว่าเกาหลีเหนือมีขีปนาวุธประมาณ 
๑,๐๐๐ ลูก ประกอบด้วยรุ่นฮวาซอง-๕/๖ (Hwa-
song-5/6) ประมาณ ๖๐๐ ลูก, เคเอ็น-๐๒ (KN-02 
Toksa) ประมาณ ๓๐๐ ลูก และฮวาซอง-๗ (Hwa-
song-7) ประมาณ ๑๐๐ ลูก 

๔. การส่งออกขีปนาวุธ  
เกาหลีเหนือได้ส่งออกขีปนาวุธแบบสกัด 

(Scud/Hwasong-5) ให้กับอิหร่านประมาณ ๙๐-
๑๐๐ ลูก ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เพื่อใช้ปฏิบัติการทาง
ทหารกับอิรัก (อิรักส่งกองทัพรุกเข้าสู่ดินแดนของ
อิหร่าน) ต่อมาส่งออกขายรุ ่นฮวาซอง-๖ (Hwa-
song-6) ให้กับอิหร่าน (จะเรียกว่าชาฮับ-๒/Sha-
hab-2) ระยะยิงไกล ๗๕๐ กิโลเมตร และแบบ       
โรดอง-๑ (จะเรียกว่าชาฮับ-๓/Shahab-3) ระยะยิง 

กิโลกรัม ผลิตขึ้น ๖๐๐-๑,๐๐๐ ลูก พัฒนาเป็นรุ่น 
ฮวาซอง-๗ (Hwasong-7) ระยะยิงเพิ่มเป็น ๗๐๐-
๘๐๐ กิโลเมตร (ลดน�้าหนักหัวรบลงเป็น ๔๕๐ 
กิโลกรัม ผลิตขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ประจ�าการปี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ เกาหลีเหนือได้ท�าการผลิตขีปนาวุธ
พิสัยใกล้ (SRBM) แบบเคเอ็น-๐๒ (KN-02) ท�าการ
ยิงทดสอบครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แต่ล้มเหลว ได้ท�าการยิงทดสอบใหม่เมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๔๘  ไปตกที่ทะเลญี่ปุ ่น ประสบความส�าเร็จ 
ขีปนาวุธหนัก ๒,๐๑๐ กิโลกรัม ยาว ๖.๔ เมตร หัว
รบขนาด ๒๕๐-๔๘๕ กิโลกรัม (ระเบิดแรงสูง) และ
ระยะยงิ ๑๖๐ กโิลเมตร น�าเข้าประจ�าการในกองทพั 
เกาหลีเหนือยังคงทดสอบการยิงขีปนาวุธต่อไป    
โดยเมื่อช่วงเช้าวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เกาหลีเหนือท�าการยิงทดสอบขีปนาวุธคร้ังใหม่ไป
ตกที่ทะเลญี่ปุ่น 

พัฒนาเป็นรุ่นฮวาซอง-๑๐ (Hwasong-10) 
ประสบความส�าเร็จในการยิงทดสอบเมื่อวันที่ ๒๒ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ขนาดยาว ๑๒ เมตร เส้นผ่า
ศูนย์กลาง ๑.๕ เมตร หัวรบหนัก ๑,๐๐๐-๑,๒๕๐ 
กิโลกรัม (หัวรบระเบิดแรงสูง และอาจจะติดตั้งหัว
รบนิวเคลียร์) ขับเคลื่อนด้วยเช้ือเพลิงเหลว และ
ระยะยิงประมาณ ๒,๕๐๐-๔,๐๐๐ กิโลเมตร ติดต้ัง
บนยานยนต์ชนิดล้อ 

๓.๒ ขีปนาวุธข้ามทวีป (ICBM/ระยะยิง
ไกลกว่า ๕,๕๐๐ กิโลเมตร)    

พัฒนาเป็นรุ่นฮวาซอง-๑๒ (Hwasong-12) 
ประสบความส�าเร็จในการยิงทดสอบเมื่อวันที่ ๑๔ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ น�้าหนกั ๒๘ ตนั ขนาดยาว 
๑๖ เมตร หัวรบหนัก ๕๐๐-๖๕๐ กิโลกรัม (หัวรบ
ระเบิดแรงสูง และอาจจะติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์) ขับ
เคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงเหลว และระยะยิงประมาณ 
๓,๗๐๐-๖,๐๐๐ กิโลเมตร ติดตั้งบนยานยนต์ชนิด
ล้อ (MAZ)  ขีดความสามารถในการยิงระยะไกลยัง
ต�่ากว่าขีปนาวุธข้ามทวีป (ICBM) ของประเทศ

ขีปนาวุธพิสัยกลางแบบโรดอง-๑ (Rodong-1/Nodong1) กองทัพ
เกาหลีเหนือ ขณะที่ร่วมพิธีสวนสนาม (วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) 
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๑,๙๓๐ กิโลเมตร ซีเรีย (แบบ Scud-C/D) และ
เยเมน (แบบ Hwasong-5 รวม ๑๕ ลูก ปี พ.ศ. 
๒๕๓๓)   

พ.ศ. ๒๕๔๒ ปากสีถานพฒันาขปีนาวธุพสัิย
กลางแบบกวัร ี(Ghauri) น�า้หนกั ๑๕,๘๕๐ กโิลกรมั 
ระยะยิง ๑,๕๐๐ กิโลเมตร (เทคโนโลยีมาจาก
ขีปนาวุธแบบโนดอง-๑ ของเกาหลีเหนือ) ประจ�า
การปี พ.ศ. ๒๕๔๖ พฒันาเป็นแบบกวัร-ีII (Ghauri-
II) น�้าหนัก ๑๗,๘๐๐ กิโลกรัม หัวรบขนาด ๑,๒๐๐ 
กิโลกรัม (ติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ขนาด ๓๐ กิโลตัน) 
ระยะยิง ๑,๘๐๐ กิโลเมตร และพัฒนาเป็นแบบกัว
รี-III (Ghauri-III) ได้เพิ่มระยะยิงไกลกว่า ๓,๐๐๐ 
กิโลเมตร (ปากีสถานพัฒนาหัวรบนิวเคลียร์ขึ้นเอง
ภายในประเทศโดยอับดุล กาเดียร์ ข่าน ได้ท�าการ
ทดสอบนิวเคลียร์ครั้งแรกเมื่อ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ท�าการทดสอบใต้ดิน) ในเวลาต่อมา

ปากีสถานได้จัดตั้งกองก�าลังกองทัพบกทางยุทธ 
ศาสตร์ (ASFC) ขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓  
เพื่อบังคับบัญชาอาวุธนิวเคลียร์ที่ท�าการยิงด้วย
ขปีนาวธุพิสยัใกล้ (SRBM) และพสิยักลาง (MRBM) 
ที่จัดหามาจากเกาหลีเหนือเพื่อปกป้องภัยคุกคาม
จากต่างประเทศ (ทั้งสองประเทศจึงมีความสัมพันธ์
ทางด้านความมั่นคงที่ดีต่อกัน)   

เรอืด�าน�า้พลงังานนวิเคลยีร์ขปีนาวธุ (SLBM) กองทพัเรอืสหรฐัอเมรกิา 
ชัน้โอไอโฮขนาด ๑๘,๗๐๐ ตนั ขณะเปิดท่อยงิขปีนาวธุแบบไทรเดน็ซ์ 
(Trident-II/UGM-133) ต่อขึน้ทัง้สิน้ ๑๘ ล�า เมือ่สถานการณ์ของโลก
ลดความรุนแรงลงจึงได้ปรับลดคงประจ�าการ ๑๔ ล�า  

เครือ่งบนิขบัไล่กองทพัอากาศเกาหลีเหนอื (KPAAF) ประจ�าการ ๔๐ 

เครือ่ง ประจ�าการกองบินขับไล่ที ่๕๕ น�า้หนกับินขึน้สูงสุด ๒๐,๐๐๐ 

กโิลกรมั  ความเรว็ ๒.๒๕ มัค  ผลิตข้ึนคร้ังแรกในปี พ.ศ. ๒๕๒๕  
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๕. เกาหลีเหนือกับขีดความสามารถ 
 ทางทหารตามแบบ   

กองทัพเกาหลีเหนือมีก�าลังรบตามแบบ
ประกอบด้วย กองทัพบก (KPAGF) ทหาร ๐.๙๕ 
ล้านคน อาวุธหลักรถถัง ๕,๕๐๐ คัน ยานเกราะ 
๒,๒๐๐ คัน ปืนใหญ่ ๘,๖๐๐ กระบอก และจรวด
หลายล�ากล้อง ๔,๘๐๐ หน่วยยิง กองทัพเรือ (KPN) 
ทหาร ๖๐,๐๐๐ คน เรือรบ ๕๒๖ ล�า (เรือฟรีเกต    
๓ ล�า เรอืคอร์เวต ๔ ล�า เรอืด�าน�า้ดเีซลไฟฟ้า ๗๐ ล�า 

พร้อมด้วยเรือรบขนาดเล็ก ๑๘๖ ล�า) และกองทัพ
อากาศ (KPAAF) ทหาร ๐.๑๑ ล้านคน เครื่องบิน
รบ ๙๔๐ เครื่อง (มิก-๒๙ ฟัลครั่ม รวม ๔๐ เครื่อง 
มิก-๒๓ ฟลอเจอร์ รวม ๑๐๕ เครื่อง สายการผลิต
ยุติแล้ว มิก-๒๑ ฟิสฮ์เบ็ด สายการผลิตยุติแล้ว    
รวม ๖๐ เครื่อง และเจ-๗ แอร์การ์ด รวม ๑๒๐ 
เครือ่ง/รุน่ มกิ-๒๑ ผลติจากประเทศจนี สายการผลติ
ยุติแล้ว)       

๖. มหาอ�านาจกับคาบสมุทรเกาหลี   
๖.๑ มหาอ�านาจทางทหารของโลก
มหาอ�านาจทางทหารที่เกี่ยวข้องกับคาบ  

สมุทรเกาหลี ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา รัสเซีย 
และจีนมีกองก�าลังทางยุทธศาสตร์ควบคุมระบบ
อาวธุนวิเคลยีร์ทีท่�าการยงิจากฐานยงิบนบก ฐานยงิ
จากเรือด�าน�้าพลังงานนิวเคลียร์ขีปนาวุธ (SLBM) 

ขปีนาวธุข้ามทวปีแบบดเีอฟ-๔๑ (DF-41) น�า้หนกั ๘๐,๐๐๐ กโิลกรมั 
ขนาดยาว ๒๑ เมตร (ชนดิ ๑๐-๑๒ หวัรบ) ตดิตัง้บนยานยนต์ล้อ  และ
ระยะยงิไกล ๑๕,๐๐๐ กโิลเมตร 

เรือด�าน�้าดีเซลไฟฟ้าชั้นโรมิโอ (จีนต่อขึ้นภายในประเทศจะเรียกว่า 
Type-033)  มีระวางขับน�า้ขณะด�าน�า้ขนาด ๑,๘๓๐ ตัน กองทพัเรอื
เกาหลเีหนอืประจ�าการ ๒๒ ล�า

เรือด�าน�้าพลังงานนิวเคลียร์ขีปนาวุธชั้นจิ้น (Type-094 Jin) ขนาด 
๑๑,๐๐๐ ตนั ประจ�าการ ๔ ล�า ขปีนาวธุแบบเจแอล-๒ (JL-2) รวม ๑๒ 
ท่อยิง (ชนิด ๔ หัวรบ ขนาด ๙๐ กิโลตัน) และระยะยิง ๘,๐๐๐ 
กโิลเมตร    

เรือด�าน�้าพลังงานนิวเคลียร์ขีปนาวุธชื่อเค-๕๕๐ (K-550 Aleksandr 
Nevskiy) ขณะจอดอยู่ที่ฐานทัพเรือ ประจ�าการเมื่อวันเสาร์ท่ี ๒๓ 
ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  สงักดักองเรอืแปซฟิิก ขนาด ๒๔,๐๐๐ ตนั ตดิ
ตัง้ขีปนาวธุ ๒๐ ท่อยงิ (ระยะยงิ ๘,๓๐๐ กโิลเมตร ชนดิ ๖-๑๐ หวัรบ) 
ประจ�าการ ๓ ล�า มโีครงการต่อขึน้รวมทัง้สิน้ ๘ ล�า (และเรอื TK-208 
ชัน้ Typhoon ขนาด ๓๓,๘๐๐ ตนั พร้อมขปีนาวธุ ๒๐ ท่อยิง ประจ�า
การ ๑ ล�า เป็นเรือด�าน�้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ที่สุดของโลก)          
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และจากกองบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ (มีเฉพาะ
กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพรัสเซีย) สนับสนุน
ด้วยกองเรือบรรทุกเครื่องบิน (จะปฏิบัติการทุก
ภูมิภาคของโลกท่ีอยู่ในสภาวะคุกคาม) และระบบ
เตือนภัยทางอากาศ กองก�าลังทางยุทธศาสตร์ใช้งบ
ประมาณจ�านวนมากของประเทศที่เศรษฐกิจจะ
รองรับได้    

กองเรือด�าน�้าพลังงานนิวเคลียร์ขีปนาวุธ
กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา (ขีปนาวุธ Trident-II ระยะ
ยิง ๑๒,๐๐๐ กิโลเมตร ชนิด ๘-๑๒ หัวรบต่อหนึ่ง
ท่อยิง ติดตั้ง ๒๔ ท่อยิง ประจ�าการ ๑๔ ล�า) รัสเซีย 
(ขีปนาวุธ Bulava ระยะยิง ๘,๓๐๐ กิโลเมตร ชนิด 
๖-๑๐ หัวรบต่อหนึ่งท่อยิง ติดตั้ง ๒๐ ท่อยิง ประจ�า
การ ๘ ล�า) และจีน (ขีปนาวุธ JL-12 ระยะยิง 
๘,๐๐๐ กิโลเมตร ชนิด ๔ หัวรบต่อหน่ึงท่อยิง ติด
ตั้ง ๑๒ ท่อยิง ประจ�าการ ๔ ล�า) ปฏิบัติการในทะเล
ลกึและพร้อมจะยงิขปีนาวธุจากเรอืด�าน�า้เข้าท�าลาย
เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ ที่เตรียมการไว้ล่วงหน้า
อย่างรวดเร็ว (เมื่อได้รับค�าสั่งยิงจากผู้น�าประเทศ) 
จึงไม่มีประเทศใดจะชนะในสงครามนิวเคลียร์ท่ีเริ่ม
ยิงก่อนเพราะจะถูกตอบโต้อย่างรวดเร็วทันที 

๖.๒ การเจรจาหกฝ่าย (Six-Party Talks)
การเจรจาหกฝ่ายเพื่อแก้ความขัดแย้งของ

คาบสมุทรเกาหลี  จีนจัดให้มีการประชุมครั้งแรกที่
กรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๔๖ ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา รัสเซีย ญี่ปุ่น 
เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ และจีนประเทศเจ้าภาพ แต่

ไม่มีความก้าวหน้าเนื่องจากมีท่าทีที่แตกต่างกัน 
สหรฐัอเมรกิาต้องการให้เกาหลเีหนอืยกเลกิโครงการ
พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์โดยทันที ขณะเกาหลีเหนือก็
มีข้อเรียกร้องสหรัฐอเมริกาจัดหาน�้ามันและอาหาร 
พร้อมทั้งจัดท�าสนธิสัญญาไม่รุกรานกัน ต่อมาได้
จัดการประชุมอีกครั้งที่กรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ ๒๕-
๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่ไม่มีความก้าวหน้า 
และมีการเจรจาอีกในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ทั้งสองฝ่ายมี
จุดยืนที่แตกต่างกัน จึงไม่มีความก้าวหน้า    

ปัจจุบันความขัดแย้งคาบสมุทรเกาหลียังคง
มีอยู่ แต่ก็ขึ้นกับสภาพตามสถานการณ์ของภูมิภาค   
ขณะที่มหาอ�านาจทั้งสามประเทศก็มีผลประโยชน์
ของชาติที่ต้องรักษาไว้ แต่ทั้งสามประเทศก็มีผล
ประโยชน์ร่วมกันในหลายภูมิภาคของโลก เกาหลีใต้
และญี่ปุ่นยังคงมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
พร้อมด้วยขดีความสามารถทางทหารทีเ่พิม่ขึน้ ขณะ
ทีเ่กาหลเีหนอืกพ็ฒันาขปีนาวธุจากพสิยักลางให้เป็น
ขีปนาวุธข้ามทวีปจึงต้องท�าการยิงผ่านน่านฟ้าของ
ญี่ปุ ่น (ระยะยิงของขีปนาวุธพิสัยกลาง ประเทศ
ลูกค้าจึงสนใจจะจัดหาเข้าประจ�าการ) เป็นผลให้มี
ความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น กองก�าลังป้องกัน
ตนเองทางทะเล (JMSDF) สามารถที่จะยิงจรวด  
น�าวถิแีบบเอสเอ็ม-๓ (SM-3 ติดตัง้ประจ�าเรอืพฆิาต
จรวดน�าวิถีรวม ๖ ล�า) เข้าสกัดกั้นขีปนาวุธเกาหลี 
เหนือจะยิงโจมตีญี่ปุ่นด้วยความเร็ว ๑๐.๒ มัค ที่
ระยะยิงไกล ๗๐๐ กิโลเมตร    

เครือ่งบนิทิง้ระเบดิทางยทุธศาสตร์แบบทยี-ู๑๖๐ (Tu-160 Blackjack) ความเรว็ ๒.๐๕  มคั  รศัมที�าการรบ ๗,๓๐๐ กโิลเมตร (ได้รบัการเตมิ
น�า้มนัทางอากาศจะโจมตีทีห่มายได้ทัว่โลก) บรรทกุระเบิดได้หนกั ๔๐,๐๐๐ กโิลกรมั (บรรทกุระเบดินวิเคลยีร์ได้) ผลติรวม ๒๗ เครือ่ง

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



49เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๓ ตอนที่ ๓ เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๐

บรรณานุกรม
1. THE WORLD DEFENCE ALMANAC 2015, Korea (North), P. 327-328.
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Intercontinental_ballist_missile
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Scud
4. https://en.wikipedia.org/wiki/DF-41
5. https://en.wikipedia.org/wiki/JL-2
6. https://en.wikipedia.org/wiki/Hwasong-12
7. https://en.wikipedia.org/wiki/Mikoyan_MiG-29
8. https://en.wikipedia.org/wiki/Borey-class_submarine
9. https://en.wikipedia.org/wiki/Ohio-class_submarine
10. https://en.wikipedia.org/wiki/Tupolev_Tu-160

เครือ่งบินทิง้ระเบิดทางยทุธศาสตร์แบบบี-๒ (B-2 Spirit)  เครือ่งบนิล่องหน ความเรว็ ๐.๙ มคั พสิยับนิไกล ๑๑,๑๐๐ กโิลเมตร 
(เตมิน�า้มนัทางอากาศจะปฏบัิตกิารได้รอบโลก) บรรทกุระเบดิหนกั ๑,๑๐๐ กโิลกรมั (หรอืระเบดินวิเคลยีร์ B83  ขนาด ๑.๒ เมกะตนั ๑๖ ลกู)  

ประจ�าการกองบินทิง้ระเบดิที ่๕๐๙ ฐานทพัอากาศรฐัมสิซรูี ่(ผลติขึน้ ๒๑ เครือ่ง)

๗. บทสรุป 
เกาหลีเหนือทดสอบการยิงขีปนาวุธมาเป็น

เวลานาน เป ็นผลให้คาบสมุทรเกาหลีมีความ
ตึงเครียดเกิดขึ้นเมื่อท�าการยิงด้วยขีปนาวุธพิสัย
กลางจะละเมดิน่านฟ้าญีปุ่น่ เป็นผลให้รฐับาลญีปุ่น่
ประท้วงทุกครั้งแต่เกาหลีเหนือยังคงท�าการยิง
ทดสอบขีปนาวุธเพิ่มมากขึ้น กองทัพสหรัฐอเมริกา

แสดงขีดความสามารถทางทหารให้เห็นถึงความ
พร้อมรบ แต่เกาหลีเหนือยังคงเพิ่มความตึงเครียด
ของคาบสมทุรเกาหลตีลอดเวลา ในทีส่ดุกต้็องมกีาร
เจรจาหกฝ่ายเมื่อสถานการณ์ในภูมิภาคเกื้อกูล    
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เสนาศึกษา

ญี่ปุ่นคิดสร้าง
วงศ์ ไพบูลย์ในภูมิภาคเอเชีย

ฝ่ายญี่ปุ่น
จากการเตรียมการของฝ่ายไทยน้ัน ท�าให้ผู้

บญัชาการระดบัสูงของญีปุ่น่ตระหนกัถงึความจ�าเป็น
ทีจ่ะต้องเพิม่ก�าลงัทหารญีปุ่น่ประจ�าประเทศไทยโดย 
เรว็ (เพราะกองทพังเิป็นเพยีงกองทพัเพือ่รกัษาความ
สงบและอ�านวยความสะดวกในการส่งก�าลงัเท่าน้ัน–
ผู้เขียน) ตามที่ท่านนายพล อาเคโตะ นากามูระ เล่า
ไว้ในบันทึกของท่านซึ่งพอจะล�าดับเรื่องไว้ดังนี้

ในชั้นต้นได้รับค�าสั่งให้จัดตั้งกองพลน้อย     
ที่ ๒๙ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๔๘๖ โดยมี พลตรี        
โนบุโอะ ทานากะ เป็นผู้บัญชาการ (ต่อมาวันที่ ๕ 
มถินุายน ๒๔๘๗ พลตร ีชะกน วาตะร ิ ย้ายมาแทน 
เพราะ พลตร ีทานากะ ถูกย้ายไปเป็นผูบ้ญัชาการกอง 
พลที่ ๓๒) มีกองพันทหารราบอิสระที่ ๑๕๘, ๑๕๙, 
๑๖๐, ๑๖๑ และ ๑๖๒ โดยมี พันเอก ฟูมิโอะ คัท
ตายามา พันเอก เคงคิจิ ซูซูกะ พันเอก ชาคะยาสึ 
โคมาซาวะ พันโท ยูจิ เทรูอิ และพันโท ชินฮิจิโระ โท
โนอิเกะ เป็นผู้บังคับกองพันตามล�าดับ

ในตอนเช้าของวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๘๗ 
กองพลน้อยที่ ๒๙ เดินสวนสนามที่ท้องถนนใน

กรุงเทพฯ (เข้าใจว่าคงเป็นการแสดงก�าลัง-ผู้เขียน) 
นายพล อาเคโตะ นากามูระ กล่าวให้โอวาทว่า

๑. ให้รักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด และ
เพื่อการนี้ต้องท�าความเคารพอย่างเคร่งครัดด้วย

๒. การอบรมทหารให้มีประสิทธิภาพนั้น    
ให้ยึดถือค�าขวัญว่า “ใช้กระสุนนัดเดียวยิงข้าศึกคน
เดียว ใช้ดาบปลายปืนแทงหนึ่งครั้งฆ่าข้าศึกได้  
หนึ่งคน”

๓. จัดการอบรมตามโอกาส โดยเฉพาะให้
ความส�าคัญต่อการเพิ่มขีดความสามารถให้กับ
ระดับผู ้น�ากอง และเพิ่มขีดความสามารถให้กับ
ระดับนายสิบ

๔. การควบคมุและค�าสัง่ให้ท�าอย่างเคร่งครดั 
ให้ตรวจตราด้วยว่ามีค�าสั่งไปแล้ว มีการปฏิบัติหรือ
ไม่ เมื่อปฏิบัติแล้วให้รายงานให้ทราบ

๕. “สว่าง บริสุทธิ์ สันติ มิตร” อย่าลืมว่าต้อง
มีความเคารพรักระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อยเหมือนพ่อแม่
กับลูก ความสนิทสนมระหว่างไทย-ญี่ปุ่นถือได้ว่า
เป็นพลังอย่างหนึ่ง อย่าตบหน้าคนไทยและอย่าท�า
เรื่องเสียหายต่อวัตถุและพระสงฆ์

- (ต่อจากเล่มที่แล้ว) -
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๖. การเตรียมพร้อมเพื่อการสู ้รบให้ตรวจ
อาวุธยุทโธปกรณ์อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อวัน และอย่า
ลืมเพื่อนทหารที่สู้รบอยู่ในแนวหน้า

กองพลน้อยที่ ๒๙ นี้ พลโท อาเคโตะ นากา 
มูระ กล่าวไว้ในบันทึกของท่านว่า ผู้บังคับกองพัน
ทั้ง ๕ ท่านนั้น ส�าเร็จจากโรงเรียนนายร้อยญี่ปุ ่น  
เป็นผู้มีประสบการณ์ทั้งในด้านการฝึกอบรมทหาร
เป็นอย่างดี และสามารถควบคุมทหารให้อยู ่ใน
ระเบียบวินัยด้วยความเรียบร้อยจนถึงวันสิ้นสุด
สงคราม โดยกองพันที่ ๑๖๐ และ ๑๖๑ รับผิดชอบ
พื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ชุมพรลงไป ขึ้นอยู่ในการบังคับ
บัญชาของกองทัพที่ ๒๙ ของ นายพลซาดาโซะ อิชิ
กูโร ซึ่งรับผิดชอบตลอดถึงเขตมลายูทั้งหมด ส่วน

กองพันที่ ๑๖๒ ของพันโท ชินฮิจิโระ โทโนอิเกะ รับ
ผิดชอบในการรักษาความสงบในเขตกรุงเทพฯ 
(แทนกองพนั ๒ กรมทหารราบที ่๘๒ ซึง่ย้ายกลบัไป
ประจ�ากองทัพในอินโดจีน-ฝรั่งเศส) โดยตั้งกอง
บังคับการอยู่ที่บริเวณสวนลุมพินีจนถึงเวลาสิ้นสุด
สงคราม และสามารถปฏบิตักิารให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

หลังจากที่ได้มีการจัดต้ังกองพลน้อยที่ ๒๙ 
ขึ้น ท�าให้กองทัพประจ�าประเทศไทยของญี่ปุ ่นมี
สมรรถนะสูงขึ้น นอกจากนั้น พลโท อาเคโตะ        
นากามูระ ยังแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ในกองบัญชาการ
กองทัพเพิ่มขึ้นอีก ๑๐ นาย ได้แก่

พันโท นามิกิ ยาซูโอกะ   เป็นนายทหารคนสนิทผู้บัญชาการ
พันเอก ชิเงรุ คุโรดะ   เป็นหัวหน้าฝ่ายอาวุธยุทโธปกรณ์
ร้อยเอก ชินโซ ฮิโมริ    เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาวุธยุทโธปกรณ์
พันเอก คาซูโอะ มัทชิโนะ  เป็นหัวหน้าฝ่ายการเงิน
ร้อยเอก คาชิมัทสะ โอบานา  เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
พันเอก นายแพทย์โทเมจิโร นิชิโอกะ เป็นหัวหน้าแพทย์ทหาร
พันตรี นายแพทย์โยอิจิ คูมาซาวะ เป็นเจ้าหน้าที่แพทย์ทหาร
พันโท ยาซับโบร เอ็นโดะ  เป็นหัวหน้าสัตวแพทย์ทหาร
ร้อยเอก ซีโตมุ นิชิมูระ   เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสัตวแพทย์ทหาร
พันโท ยาซูยุกิ ซูกาโนะ   เป็นหัวหน้านิติกร (แต่งตั้งในระยะหลัง)

ต่อมาเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๔๘๗ กองทัพ
ญ่ีปุ่นประจ�าประเทศไทยได้เปลี่ยนสภาพเป็นกอง
ทัพสู้รบขึ้น เรียกชื่อใหม่ว่า กองทัพที่ ๓๙ โดย     
พลโท อาเคโตะ นากามรูะ ได้รบัพระบรมราชโองการ
แต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการกองทัพใหม่นี้ ส่วนอธิบดี
กรมข่าวสารเชลยศึกและผู้อ�านวยการกองควบคุม
เชลยศึกคือ พลตรี ฮิโตชิ ฮามาดะ ก็ได้รับแต่งตั้ง
เป็นหวัหน้าเสนาธิการทหารกองทัพท่ี ๓๙ และด�ารง
ต�าแหน่งเป็นทูตทหารประจ�าสถานเอกอัครราชทูต
อีกต�าแหน่งหนึ่งด้วย เมื่อพลโท อาเคโตะ นากามูระ 
เดินทางมาถึงประเทศไทยในวันท่ี ๖ ธันวาคม 

๒๔๘๗ ในโอกาสที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นกองทัพสู้
รบในครั้งนี้ เขาได้กล่าวกับผู้ใต้บังคับบัญชาดังนี้

“เมื่อมาถึงเวลานี้ กองทัพของเราซึ่งแต่เดิม
อยู่แนวหลัง ท�าหน้าที่จัดส่งก�าลังบ�ารุงให้กองทัพ
ใหญ่ภาคพื้นทิศใต้ ทั้งโดยการจัดหา จัดส่ง และ
ผลติอาวธุยทุธปัจจยั เพือ่ให้กองทพัใหญ่ภาคพืน้ทศิ
ใต้ของเราพึ่งตนเองได้ แต่หน้าที่อีกประการหนึ่ง คือ
มีหน้าที่รักษาเอกราชของไทยและพิทักษ์ค�าขวัญว่า 
“สว่าง บรสิทุธิ ์สนัต ิมติร” มาจนถงึปัจจบุนั แต่บดันี้
สงครามมหาเอเชียบูรพาซ่ึงผ่านมาสามปีและก�าลัง
ย่างเข้าปีที่สี่ “กองก�าลังงิ” ซึ่งประจ�าอยู่ในประเทศ 
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ไทยได้เปลี่ยนเป็นกองก�าลังสู ้รบ นอกจากมีกอง    
พลน้อยที่ ๒๙ อยู่แล้ว ก็มีกองพลที่ ๔ มาอยู่ใต้
บังคับบัญชาด้วย”

และในโอกาสเดียวกันน้ัน พลโท อาเคโตะ 
นากามูระ สั่งให้ปฏิบัติดังนี้

๑. ต้องเร่งรีบสร้างฐานท่ีมั่นท่ีนครนายกซึ่ง
ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลไทยให้ใช้พ้ืนท่ีกว้างใหญ่ 
โดยเฉพาะการขุดหลุมเก็บของใต้ดิน

๒. ต้องเจรจากับกองทัพใหญ่ภาคพื้นทิศใต้
ที่โชนัน และพยายามเก็บสะสมน�้ามันเชื้อเพลิงไว้ใน
หลุมใต้ดินที่นครนายกให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้

๓. อาวุธยุทธปัจจัยและบ้านพักทหารญี่ปุ่น 
ซึ่งแต่เดิมรวบรวมกันไว้ท่ีพระโขนงในเขตบ้านพัก
ทหารนัน้ ให้จดัการกระจายออกไปแยกเกบ็ในหลาย
ที่ จัดให้ปลอดภัยจากการถูกโจมตีทางอากาศ และ
ให้สนใจการขนส่งทางน�้าเพิ่มขึ้นด้วย

๔. ให้ระวังเคร่ืองบินศัตรูท่ีบินเข้ามาเพียงล�า
เดียวในเวลากลางคืน และให้รายงานทันทีที่เสียง
เครือ่งบนิหายไป พร้อมกันน้ันให้สนใจเป็นพเิศษ  ต่อ
การเข้ามาโดยการกระโดดร่มของหน่วยปฏิบัติการ
ใต้ดนิ และความพยายามสร้างสนามบนิลบัในท่ีต่าง ๆ

๕. การรักษาความปลอดภัยของคลังอาวุธ
ยุทธปัจจัย กองบัญชาการและที่พักอาศัยต่าง ๆ ให้
ท�าอย่างเคร่งครัด และอย่าประมาท ให้ระวังว่าอาจ
มีการโจมตีของพวกเสรีไทยได้

๖. สรุปแล้วสถานการณ์ในระยะเวลาสองปี
ที่ผ่านมา ถูกรักษาไว้โดยรัศมีของธงชาติญี่ปุ่นและ
ธงชัยเฉลิมพล และสัมพันธไมตรีไทย-ญี่ปุ ่นเป็น
อาวุธเพียงอย่างเดียวที่ท�าหน้าที่แทนเหล่าทหาร แต่
ตอนนี้น่าเศร้าใจว่าแสงสว่างที่มีนั้นไม่เหมือนแต่
ก่อน และสัมพันธไมตรีไทย-ญี่ปุ่น ก็ค่อย ๆ จางหาย
ไป เพราะการโฆษณาชวนเชือ่ของฝ่ายสหรฐัอเมรกิา
และอังกฤษ และการปฏิบัติการของเสรีไทย ดังนั้น 
ตั้งแต่บัดนี้ไป กองก�าลังเท่าที่มีอยู ่จริงจึงมีความ
หมายย่ิงข้ึน ผูบ้ญัชาการในระดบับนกม็องเรือ่งนี ้ใน
ท�านองเดียวกัน จึงสั่งให้ย้ายเอากองพลที่ ๔ เข้ามา

สังกัดอยู่ด้วย และก�าลังคิดที่จะเพิ่มก�าลังอีก ถึง
แม้ว่าจะมีสถานการณ์ใดเกิดขึ้น พวกนายพลนา
กามูระก็จะพยายามอย่างที่สุดไม่ให้เกิดการสู้รบ
และเป็นศัตรูกับฝ่ายไทย รวมทั้งต้องระมัดระวังไม่
ให้มีการใช้ยุทธศาสตร์และการด�าเนินงานทางการ
เมืองใด ๆ ที่จะท�าให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองร้าง นาย
ทหารและพลทหารที่เพิ่งเข้ามาใหม่นี้ต้องท�าความ
เข้าใจกับวัฒนธรรมประเพณีไทยซึ่งเป็นเมืองพุทธ
ศาสนา เพราะการได้รับความเคารพรักจากชาวไทย
นัน้เป็นเรือ่งส�าคญั และการได้รบัความไว้วางใจและ
ศรัทธาจากชาวไทยจะกลายมาเป็นก�าลังใหญ่ที่
สามารถชดเชยการขาดแคลนก�าลงัทหารในเวลานัน้
ได้มาก

ผู้น�าในทุกระดับต้องออกมาปฏิบัติภารกิจใน
แนวหน้า และต้องพิจารณาให้รอบคอบต่อปัญหา
ต่าง ๆ ภายในเขตท้องที่ของตน รวมทั้งพิจารณา
สภาพการณ์ทางวตัถแุละสภาพแวดล้อมนัน้ด้วย อกี
ทัง้ต้องปฏิบัติภารกจิให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน

สถานการณ์สงครามเลวร้ายลงทุกวัน การ
โฆษณาชวนเชื่อจากฝ่ายศัตรูและงานใต้ดินมีเพิ่ม
ขึ้นอย่างมาก ภายในประเทศไทยนั้นสัมพันธไมตรี
ไทย-ญ่ีปุ่นรกัษาไว้บนแผ่นกระดาษ และการโต้ตอบ
จากฝ่ายนิยมสหรัฐอเมริกาและอังกฤษที่เป็นไป
อย่างแข็งขันนั้น ก็ยิ่งท�าให้การปฏิบัติงานของกอง
ทพัที ่๓๙ มคีวามล�าบากทวคูีณ ความเดือดร้อนของ
ฝ่าย พลโท อาเคโตะ นากามูระ จึงมีเพิ่มมากขึ้นทุก
วันทุกคืนอย่างแสนสาหัส

นอกจากนัน้ท่านยงัเล่าว่า เมือ่วนัที ่๕ มถินุายน 
๒๔๘๗ มีเครื่องบิน บี ๒๙ จ�านวน ๓๐ ล�า มาโจมตี
ญีปุ่น่อยูท่กุวนั การประชมุรฐัสภาในเดอืนกรกฎาคม
จึงเป็นเรื่องที่ต้องจับตามอง วันที่ ๑๘ กรกฎาคม 
ท่านได้รับข่าวการลาออกของคณะรัฐมนตรีโตโจ ใน
ขณะที่ท่านเดินทางไปสถานีรถไฟบ้านโป่งเพื่อไป
ตรวจสอบเขตความรับผิดชอบในภาคใต้และเขต
มลายู ขณะเดียวกันก็ได้รับโทรเลขด่วนว่ารัฐสภา
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ไทยลงมติไม่เห็นด้วยกับพระราชก�าหนดระเบียบ
ราชการบริหารนครหลวงเพชรบูรณ์ ซ่ึงนายกฯ พิบูล
เป็นผู้เสนอ พลโท อาเคโตะ นากามูระ รีบเดินทาง
กลบับ้านพกัทนัท ีคณะรฐับาลของ จอมพล ป. พบูิล
สงคราม ได้ยื่นใบลาออกต่อ นายปรีดี พนมยงค์ ผู้
ส�าเร็จราชการ ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม และทางผู้
ส�าเร็จราชการอนุมัติให้ลาออกได้

ท่านยังเล่าไว้อีกว่า นับว่าเป็นเร่ืองแปลกที่
นายกฯ โตโจกับ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ลาออก
จากต�าแหน่งในเวลาใกล้เคยีงกัน และการท่ี จอมพล 
ป. พบิลูสงคราม ได้รบัความไว้วางใจจากนายกฯ โต
โจเสมอมา แต่หักหลังด้วยการไม่ไปประชุมวงศ์
ไพบูลย์มหาเอเชียบูรพากับนายกฯ โตโจนั้นสร้าง
ความเคลือบแคลงใจต่อกัน เขาพยายามย้าย
นครหลวงอย่างดึงดัน และได้ออกพระราชก�าหนด 
แต่เมื่อพระราชก�าหนดน้ันไม่ได้รับความเห็นชอบ
จากสภาจึงเป็นสาเหตุโดยตรงให้คณะรัฐบาลพิบูล
สงครามต้องล้มลง

ส่วนการที่คณะรัฐบาลของนายกฯ โตโจลา
ออกนั้น พวกนายพล นากามูระ ในเวลานั้น คาดว่า
มาจากความพ่ายแพ้ที่ไซปัน แต่นายกฯ พิบูลแม้ว่า
จะยอมละทิ้งหน้าที่ในคณะรัฐบาล แต่เขายังมิได้ลา
ออกจากต�าแหน่งผูบ้ญัชาการทหารสงูสุด จติใจของ
เขาคงไม่พอใจที่ผู้ส�าเร็จราชการ ปรีดี พนมยงค์ รับ
ใบลาออกและอนุมตัใิห้ลาออกได้ โดยเฉพาะลกูน้อง
ของนายกฯ พิบูลนั้นคงยอมรับไม่ได้ พวกนั้นคงจะ
ใช้ก�าลังเพื่อเรียกเอาใบลาออกคืน และมีข่าวลือ
อย่างมากว่าก�าลังมีการรวบรวมก�าลังพลนอกเขต
กรุงเทพฯ ท�าให้ฝ่ายประชาชนขวัญเสียกันมาก

วันที่ ๒๑ พลโท อาเคโตะ นากามูระ กลับ
จากการไปตรวจภาคใต้และได้รับรายงานเรื่อง   
ต่าง ๆ จากเสนาธิการฮามาดะในทันที ในฐานะที่
ท่านเป็นผู ้บัญชาการกองทัพประจ�าประเทศไทย 
ท่านได้ก�าหนดท่าทีไว้แน่ชัดต่อการเปลี่ยนแปลง
คณะรัฐบาลในครั้งนี้ คือ

ในประการส�าคัญท่านจะไม่ลิดรอนเอกราช
ของไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านยึดถือมาต้ังแต่ต้น และจะ
ไม่ยอมให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใช้ก�าลังทหารเพื่อเปลี่ยน
รัฐบาลในครั้งนี้โดยเด็ดขาด เพราะก�าลังของท่าน
มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศไทย 
ดังนั้น ท่านจึงส่งเสนาธิการฮามาดะไปพบ พลตรี 
ไชย เจ้ากรมประสานงานสัมพันธมิตรไทย-ญ่ีปุ่น ผู้
เป็นเหมือนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เขาเป็นผู้ที่ได้
รับความไว้วางใจและเป็นก�าลังส�าคัญเสมือนหนึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งในร่างกายของนายกฯ พิบูล และบอก
กับเขาว่าขอไม่ให้ใช้ก�าลังทหารเพื่อเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองในครั้งนี้อย่างเด็ดขาด ข้อเสนอนี้ได้
รับค�าตอบอย่างหนักแน่นว่าจะไม่มีการใช้ก�าลัง
ทหาร และถึงแม้จะได้ค�าตอบเช่นนี้แล้ว แต่ก็ยังคง
เชื่อมั่นแน่นอนไม่ได้

ในกรุงเทพฯ พลโท อาเคโตะ นากามูระ มี
กองทหารอยู่เพียง ๒ กองพัน ฉะนั้นจึงมีค�าสั่งออก
ไป  ห้ามไม่ให้เดินทางออกจากที่ต้ัง ยกเว้นแต่ใน
ราชการทหารเพื่อการเตรียมพร้อม และหลีกเลี่ยง
การปะทะกัน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดฝัน อีก
ทัง้สัง่ให้ท�าเครือ่งกดีขวางรอบกองบัญชาการกองทพั
ประจ�าประเทศไทยที่ถนนสาธรซ่อนไว้อย่างมิดชิด 
มิให้สังเกตเห็นได้ง่าย หัวหน้ารัฐบาลคนใหม่คือใคร
ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่ก็มีข่าวลืออย่างหนาหูในเขต
ชุมชนกรุงเทพฯ ว่าจะมีเหตุการณ์ยุ่งยากเกิดขึ้นใน
กรงุเทพฯ ภายในไม่ช้านี้

ในตอนนั้น พลโท อาเคโตะ นากามูระ จึง
ตัดสนิใจไปพบ พลเอก พระยาพหลพลพยหุเสนา ซึง่
เป็นรฐับุรษุของเมอืงไทย ในขณะนัน้ท่านไม่ค่อยสบาย
และก�าลังพักผ่อนอยู ่ การที่ผู ้บัญชาการกองทัพ
ญี่ปุ่นประจ�าประเทศไทยเยี่ยมรัฐบุรุษผู้มีบารมีอยู่ 
ทั้งในวงราชการและนอกราชการนี้ คงหลีกเลี่ยงไม่
ได้ที่จะถูกวิจารณ์ว่าเข้าแทรกแซงการเมืองไทย แต่ 
พลโท อาเคโตะ นากา มูระ เชื่อมั่นว่าเพื่อรักษา
ความสงบเรียบร้อยจึงต้องปฏิบัติแบบนี้
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พลเอก พระยาพหลฯ ต้อนรับ พลโท อาเค
โตะ นากามูระ ด้วยอัธยาศัยอันดีและเชิญเขาไป
สนทนากับท่านที่ห้องพยาบาลที่ท�าเนียบ พลโท อา
เคโตะ นากามูระ กล่าวทันทีว่า หากมีการไกล่เกล่ีย 
การเปลีย่นแปลงรฐับาลในครัง้นีค้งเป็นไปอย่างสงบ
เรียบร้อย และขอให้ช่วยตักเตือนด้วยว่าอย่าให้มี
การใช้ก�าลังทางทหารอย่างเด็ดขาด ฝ่ายญี่ปุ่นน้ัน
ไม่คิดที่จะเข้าแทรกแซง ไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็น
นายกรัฐมนตรี ถ้ายังคงมีรัฐบาลที่ให้ความร่วมมือ
กับญี่ปุ ่น ทั้งนี้ เป ็นไปตามหลักส�าคัญของสนธิ
สัญญาสัมพันธมิตร

การที่ พลโท อาเคโตะ นากามูระ พูดกับ   
พลเอก พระยาพหลฯ ในเร่ืองเหล่าน้ีได้ก็เพราะว่า 
หลังจากวันที่ ๒๙ เมษายนปีเดียวกัน ซึ่งเป็นวัน
ฉลองวัน พระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดิ
ญ่ีปุ่น พลโท อาเคโตะ นากามูระ เคยไปเยี่ยมท่านที่
ห้องพยาบาลหลายครั้ง จึงมีความรู้จักมักคุ้นกันอยู่
บ้าง ต่อค�าขอร้องดังกล่าวข้างต้น พลเอก พระยา
พหลฯ ตอบว่าเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ตอนนี้ไม่
สบายจึงไม่สามารถท�างานในแนวหน้าได้ แต่ก็หวัง
ว่าจะมีการตั้งคณะรัฐบาลที่ร ่วมมือกับญี่ปุ ่นได้
ภายในไม่ช้านี้

ทั้งหมดนี้เป็นแผนการของฝ่ายไทยและฝ่าย
ญี่ปุ่น ซึ่งต่างฝ่ายต่างเตรียมการตามท่ีเป็นข่าวลือ 
และทราบกันอยู่ทั่วไปในระหว่างปลายสงครามโลก
คร้ังที่ ๒ แต่ก็ไม่มีใครทราบรายละเอียดมากนัก   
นับว่าเป็นโชคดีของประเทศไทยท่ีประเทศญี่ปุ ่น
ประกาศยอมแพ้เสียก่อนเมื่อวันท่ี ๑๕ สิงหาคม 
๒๔๘๘ หลังจากถูกสหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดปรมาณู
เมอืงฮิโรชิมาและนางาซาก ิและมแีม่ทพัผูร้บัผดิชอบ
ความสงบเรียบร้อยในประเทศไทย คอื พลโท อาเคโตะ 
นากามูระ 

เร่ืองมอียูว่่า หน่วยทหารญีปุ่น่ทีอ่ยูท่ีว่คิตอเรยี 
พอยด์ (เกาะสอง) เป็นหน่วยที่ทหารไทย ร.พัน ๓๘ 
เคยให้ความช่วยเหลือในการน�าทางไปยึดดินแดน
พม่าที่เกาะสอง และยังคงมีการติดต่อสัมพันธ์กัน

เรือ่ยมา  แต่วนัหนึง่หน่วยทหารญีปุ่น่นีข้้ามมาโจมตี
หน่วยทหารของ ร.พัน ๓๘ และต�ารวจที่ประจ�าอยู่ที่
จงัหวดัระนองโดยไม่รูตั้ว ท�าให้เกดิการเสยีชวีติกนัขึน้

ในการโจมตีนั้น นายทหารญี่ปุ ่นประมาณ 
๓๐ คน พร้อมอาวุธครบมือ นั่งเรือท้องแบนแล่นมา
จากเกาะสอง  ผู้บังคับหน่วยจู่โจมเข้าพบขุนสวัสดิ์ 
เจ้าของโรงเลือ่ย แล้วน�าตัวไปยงัทีต้ั่งหมวดทหารไทย
เพ่ือเป็นล่าม เพราะขุนสวัสด์ิ ร้อยโททหารญ่ีปุ่น 
และผู้บังคับหมวด ร.พัน ๓๘ พูดภาษาฮกเกี้ยนได้

ขณะที่มีการเข้าพบ ญี่ปุ ่นถามว่า “ทหาร
สมัพนัธมติรทีม่าอยูใ่นหมวดทหารไทยมจี�านวน
เท่าใด”  ระหว่างนัน้ทหารญ่ีปุ่นทีอ่ยูน่อกรัว้เข้าล้อม
หมวดทหารไทยเป็นรูปครึ่งวงกลมแล้ว แต่ยังไม่ทัน
ที่จะพูดจาอะไรกัน ก็ได้ยินเสียงปืนกลยิงขึ้น ๒-๓ 
นัด เหมือนเป็นสัญญาณบางอย่าง แล้วนายร้อยโท
ญ่ีปุ่นก็ลุกขึ้นชักดาบซามูไรออกจ้วงฟันคอผู้บังคับ
หมวด ร.พนั ๓๘ เลอืดพุง่กระฉดู แล้ววิง่ออกมาบอก  
ให้พรรคพวกทหารยิงกราดทหารไทยซึ่งไม่รู ้เนื้อ   
รู้ตัวเลย

 

พลเอก
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ต้ังแต่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร 
ไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗๗ ท่ีก�าหนดให้รัฐต้อง
จัดท�ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ      
ผู ้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และ
พนักงานหรือลูกจ้างอื่นของรัฐเพ่ือป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบและเสริมสร้างประสิทธิภาพ    
ในการปฏิบัติหน้าที่ และตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 
๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ วรรคสอง ได้ก�าหนดว่าในการ
จัดท�าประมวลจริยธรรมของผู ้ด�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
แต่ละประเภทน้ัน จะต้องมีกลไกและระบบในการ
ด�าเนินงานเพื่อให ้การบังคับใช ้เป ็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ รวมทัง้ก�าหนดขัน้ตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระท�า และในวรรคสาม ก็ให้
ถือว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมเป็นการกระท�าผิดทางวินัยด้วย นอกจาก
นี้รัฐธรรมนูญยังได้ก�าหนดให้ ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
(OMBUDSMAN) มีอ�านาจหน้าท่ีด�าเนินการเกี่ยว
กับจริยธรรมของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยตรง เสนอแนะหรือให้ค�า
แนะน�าในการจัดท�าหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรม
และส ่งเสริมให ้ผู ้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง

ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีจิตส�านึกใน
ด้านจริยธรรมอีกด้วย

ตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ...ฉบับล่าสุดประกอบด้วยคณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญจ�านวน ๒๑ ท่าน โดยท่านอาจารย์มีชัย  
ฤชุพันธ์ุ เป็นประธานก็ได้บัญญัติในหมวด ๖ แนว
นโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๗๖ วรรคแรก รัฐพึงพัฒนา
ระบบบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี... 
รวมทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซ่ือสัตย์
สุจริตและมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วไม่เลือกปฏิบัติและปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และในวรรคสาม รัฐ
พึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อให้หน่วย
งานของรัฐใช้เป็นหลักในการก�าหนดประมวล
จรยิธรรมส�าหรบัเจ้าหน้าทีข่องรฐัในหน่วยงานนัน้ ๆ 
ซึ่งต้องไม่ต�่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว
และในหมวดที่ ๑๒ องค์กรอิสระ ในมาตรา ๒๑๙ 
ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกันก�าหนด
มาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่ตุลาการ 
ของศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กร   

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

จริยธรรมในวิชาชีพทหาร
อีกหนึ่งมาตรการส�าคัญ
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๑๑ วิชาชีพที่ส�าคัญได้แก่ ๑) วิชาชีพกฎหมาย ๒) 
วิชาชีพนักธุรกิจ ๓) วิชาชีพทหาร ๔) วิชาชีพ
นักการเมือง ๕) วิชาชีพข้าราชการพลเรือน ๖) 
วชิาชพีต�ารวจ ๗) วชิาชีพแพทย์ ๘) วชิาชพีพยาบาล 
๙) วิชาชีพสื่อ มวลชน ๑๐) วิชาชีพครู และ ๑๑) 
วชิาชพีอาจารย์ 

จากเอกสารการสอน วิชาผู้น�าของโรงเรียน
เสนาธิการทหารบก พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ค�าจ�ากัด
ความวิชาชีพทหาร หรือทหารอาชีพ (Military 
Professional) คือ ทหารท่ีมีความรู้ความช�านาญ
ในวิชาชีพของตน พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตน
อย่างเต็มที ่มคีวามรบัผดิชอบในสิง่ทีต่นกระท�า ต้อง
มีหลักความประพฤติในส่ิงที่ถูกต้องเหมาะสมกับที่
ประชาชนไว้วางใจ มีหน้าที่ป้องกันประเทศเป็นหลัก 
ต้องได้รับการฝึกฝนเรื่องการรบมาโดยตรงเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ในการสงคราม คุณลักษณะของ
ทหารอาชีพ มี ๔ ประการคือ ๑) มีความส�านึกใน
การเป็นทหาร ๒) ฝึกฝนตนเองให้มีความสามารถ
อย่างแท้จริง ๓) มีความซื่อสัตย์สุจริต และ ๔) มี
ความกล้าหาญ บทบาทของทหารอาชีพใน
ปัจจุบันควรมีดังนี้ ๑) ต้องท�าให้เกิดเสรีภาพและ
ความม่ันคงภายในประเทศ ๒) ต้องปรับตัวให้
สอดคล้องกบัสภาวะของสงัคมและสงัคมโลก ๓) จะ
ต้องปลูกฝังอุดมการณ์ ปรับทัศนคติ ความคิด เรื่อง
สังคม การเมือง และการรักษาศักดิ์ศรีของทหาร
อาชีพ ๔) ลดบทบาทที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
การเมืองลง ทหารที่ไม่ถือว่าเป็นทหารอาชีพโดย
ไม่มีความสนใจและใส่ใจในการศึกษาและพัฒนา
วิชาทหาร เรียกทหารเหล่านี้ว ่า “อาชีพทหาร” 
(Military Occupation) ส�าหรับทหารอาชีพนั้นจะ
เหน็แก่ชาตบ้ิานเมอืงก่อนตวัเองและมคีวามระลกึ
อยู่เสมอว่าความรับผิดชอบของตนไม่สามารถ
ทดแทนด้วยรางวัลอื่นใด เขาเหล่านั้นมีแรงจูงใจ
ภายในที่จะท�าเพื่อชาติและประชาชนด้วยการเสีย
สละชีวิตเมื่อจ�าเป็น

อิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้า
หน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กร
อิสระทั้งนี้ มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวต้อง
ครอบคลุมถึงการรักษาเกียรติภูมิและผลประโยชน์
ของชาติและต้องระบุให้ชัดแจ้งด้วยว่าการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมใดมี
ลักษณะร้ายแรง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมายค�าว่า “คณุธรรม” หมายถงึ 
“สภาพคุณงามความดี” และให้ความหมายค�าว่า 
“จริยธรรม” หมายถึง “ธรรมที่เป็นข้อประพฤติ
ปฏิบัติ ศีลธรรม และกฎศีลธรรม” ในความเห็นของ
ท่านศาสตราจารย์ ธานินทร์ กรัยวิเชียร หัวใจ 
ของคุณธรรมและจริยธรรมคือ การยึดมั่นในสิ่งที่  
ถูกต้องชอบธรรมหรือ “INTEGRITY” ซึ่งมีความ
หมายลกึซึง้และกว้างขวางมาก เพราะเป็นทีร่วมของ
ความถูกต้องทั้งหลายทั้งปวง และหากผู ้ใดเป็น       
ผู ้ที่ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมแล้วก็ย ่อม      
จะต้องประพฤติตนอยู่ในกรอบของคุณงามความดี 
กฎหมายและศีลธรรมเสมอ ในประเทศญี่ปุ ่นท่ีมี
ความเจริญเพราะประชาชนมีวินัยมาก มีวิชาหนึ่ง 
ชื่อว่าทางสู่จริยธรรมเพ่ือเผชิญชีวิตในอนาคตใน
ชั้นประถมปีที่หนึ่งถึงหก เยาวชนญี่ปุ ่นจึงซึมซับ  
เร่ืองจริยธรรมตั้งแต่อายุยังน้อย

ผู้เขียนทราบว่าส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) เป็นหน่วยงานหลกัทีใ่ห้การสนบัสนนุ
ทุนวิจัยแห่งหนึ่งของประเทศไทย ได้ตระหนักดีว่า
ประเทศชาติมิอาจพัฒนาไปได้ หากปัญหาด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมไม่ได้รับการ
ฟ้ืนฟแูก้ไข โดยเฉพาะอย่างย่ิงการท่ีผูป้ระกอบอาชพี
ซ่ึงเรียกได้ว่าเป็นบุคคลชั้นน�าในสังคมประกอบ
วชิาชพีโดยไม่เข้าใจจริยธรรมในวชิาชพีของตนอย่าง
เพยีงพอ อาจเกดิความเสยีหายในวชิาชพีและกลาย
เป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาประเทศได้ จึง
สนับสนุนทุนวิจัยชุด “จริยธรรมในวิชาชีพ” ซึ่งมี 
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ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง   
เป็นประมุข

 ๓.๔ การพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งเอกราช 
อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ�านาจรัฐ

 ๓.๕ การพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของ
ชาติ ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ 
ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

 ๓.๖ การยืนหยัดท�าในสิ่งที่ถูกต้องเป็น
ธรรมและถูกกฎหมาย

  ๓.๗ การให้การช่วยเหลือแก่ประชาชน
ด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ

 ๓.๘ การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
โดยไม่บิดเบือนข้อเทจ็จรงิภายใต้กรอบของกฎหมาย

  ๓.๙ การยดึมัน่ในคณุธรรมและจรยิธรรม
 ๓.๑๐ การมีจิตส�านึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต 

และรับผิดชอบ
 ๓.๑๑ การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน 

รักษามาตรฐาน และมีคุณภาพโปร่งใสตรวจสอบได้
 ๓.๑๒ การยึดมั่นในระเบียบ ค�าสั่ง ข้อ

บังคับ และแบบธรรมเนียมของทหารอย่างเคร่งครัด
    ๓.๑๓ การเชิดชูและรักษาไว้ซึ่งเกียรติ 

ยศ เกียรติศักด์ิของทหาร
 ๓.๑๔ การเชื่อถือผู้บังคับบัญชาและ

การปฏิบัติตามค�าสั่งอย่างเคร่งครัด ทั้งการปกครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม 

๔. ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน
เผยแพร่ และปลกูฝังให้ข้าราชการกระทรวงกลาโหม
ที่ปกครองอยู่นั้นรับทราบ และยึดถือปฏิบัติตามค่า
นิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด 

๕. การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค่านิยมหลักของ
มาตรฐานทางจรยิธรรมในระเบยีบกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ถือเป็นการ
กระท�าผิดวินัย จักต้องรับโทษหรือรับทัณฑ์ตาม
กฎหมายว่าด้วยวินัยทหารหรือแบบธรรมเนียมของ
ข้าราชการทหารกระทรวงกลาโหมประเภทนั้น ๆ 

วิชาชีพทหารนั้นนอกจากเป็นผู้ถืออาวุธใน
การป้องกนัประเทศและรกัษาความสงบเรยีบร้อยให้
เกิดข้ึนภายในชาติบ้านเมืองแล้ว ยังต้องช่วยพัฒนา
ประเทศและช่วยเหลือประชาชน หากข้าราชการ
ทหารขาดหลักจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็
อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติรวมทั้ง
ความปลอดภัยของประชาชนในชาติด้วย สังคมที่มี
คนขาดจริยธรรมมาก ๆ ย่อมเป็นสังคมที่วุ ่นวาย     
ไร้ความสงบสุข โดยกระทรวงกลาโหมได้ก�าหนด   
ให้มีประมวลจริยธรรมเพื่อเป็นมาตรฐานความ
ประพฤติและเป็นหลักปฏิบัติให้การปฏิบัติงานเป็น
ไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามเจตนารมณ์ 
ของรัฐธรรมนูญ โดยได ้ประกาศใช ้ระเบียบ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยประมวลจริยธรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเรียกว่า จริยธรรมในวิชาชีพทหาร 
(Ethiแs of Military Professional) สรุปได้ดังนี้

๑. ส่วนราชการ หมายความว่า ส่วนราชการ
ขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพ
ไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ

๒. ข้าราชการกระทรวงกลาโหม หมายความ
ว่า ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ราชการทหาร และหมายรวมถึงข้าราชการพลเรือน
กลาโหม ทหารกองประจ�าการ นักเรียนในสังกัด
กระทรวงกลาโหม เจ้าหน้าที่ทางทหาร พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม และ
บุคคลที่ท�าหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหม
ก�าหนด

๓. ข้าราชการกระทรวงกลาโหมจักต้อง
ยึดถือและปฏิบัติตามค่านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรม ๑๔ ประการ ดังนี้

 ๓.๑ การเชิดชูและรักษาไว้ซึ่งพระบรม
เดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า

 ๓.๒ การพิทักษ์รักษาปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์

 ๓.๓ การรักษาไว้ซึ่งการปกครองใน
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๖. หากข้าราชการกระทรวงกลาโหมท่ีถูก
ลงโทษหรอืทณัฑ์ด้วยเหตแุห่งการฝ่าฝืนค่านยิมหลกั
ของมาตรฐานจริยธรรมเห็นว่าไม่เป็นไปด้วยความ
เหมาะสมเป็นธรรม สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ได้
ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยทหารแบบธรรมเนียมหรือ
วิธีการที่กระทรวงกลาโหมก�าหนด

ในสภาพสังคมปัจจุบันทหารอาชีพทุก
หน่วยทุกคน ได้ปฏิบัติหน้าท่ีหลาย ๆ อย่างเพื่อ
ความมัน่คงปลอดภยัของประเทศ ตาม พ.ร.บ.จดัตัง้
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
๒๕๔๒ จึงถือว่าเป็น หน่วยงานทางปกครองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัดอยู่ในฝ่ายบริหารต้องจ�าไว้

ว่า จะกระท�าการใด ๆ ได้ต้องมฐีานของกฎหมาย
ให้อ�านาจ ไม่ท�าอะไรตามอ�าเภอใจหรือลุแก่
อ�านาจ และเมื่อกฎหมายให้อ�านาจแล้วจะต้องใช้
อ�านาจด้วยความเป็นธรรม ไม่บิดเบือนอ�านาจ 
(ABUSE OF POWER) โดยมีประมวลจริยธรรมใน
วิชาชีพทหารเป็นแนวทางก�ากับควบคุมถือเป็น
มาตรฐานสากลของวิชาชีพเช่นเดียวกับมาตรฐาน
วชิาชพีอืน่ ๆ ทีม่ปีระมวลจรยิธรรมก�ากบัควบคมุเช่น
เดียวกัน 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



59เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๓ ตอนที่ ๓ เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๐

เปิดโลกความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การ
มหาชน) กระทรวงกลาโหม หรือ สทป. เปิดเวที
สัมมนาและนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อ “ทิศทางการ
พฒันาหุน่ยนต์ทางการทหารในอนาคตและการ
ปฏบิตักิารด้านการเกบ็กูแ้ละท�าลายวตัถรุะเบดิ” 
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง Jupiter 9 
อาคาร Impact Exhibition Center เมืองทองธานี 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนองค์ความรู ้โดยน�าเสนอเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข ้องกับหุ ่นยนต ์ เก็บกู ้ วัตถุระเบิดจากผู ้
เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในระดับนานาชาติ และ
สร้างการรับรู้ความก้าวหน้าในการบูรณาการงาน
วิจัยและพัฒนาหุ ่นยนต์เก็บกู ้วัตถุระเบิดภายใต้
โครงการความร่วมมือของ สทป. งานสัมมนาในครั้ง
นี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากหน่วยเก็บกู้
และท�าลายวัตถุระเบิด เหล่าทัพ ส�านักงานต�ารวจ
แห่งชาติ สถาบันการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และ
ผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้าร่วม
การสมัมนาระดมความคดิ ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดย สทป. เป็นส่ือกลาง

ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการ
วิจัย การต่อยอดนวัตกรรม และส่งต่อสู่การผลิตใน
เชิงอุตสาหกรรม โดยไฮไลท์ส�าคญัของงาน สทป. 
ได้เปิดตัวหุ ่นยนต์ต้นแบบ D-EMPIR (DTI 
Collaboration-EOD Man Portable Intelligent 
Robot) ซึง่เป็นผลผลติท่ีเป็นรปูธรรม โดยคาดว่า
พร้อมส่งมอบให้หน่วยผู้ใช้ได้น�าไปทดสอบใช้งาน
เบ้ืองต้น และเก็บรวบรวมผลเพื่อน�ามาพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องภายในปีนี้ตามแผน

โครงการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุ
ระเบิด มีแผนในการด�าเนิน
โครงการ ๔ ปี จะแล้วเสร็จใน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยโครงการ
มุ่งเน้นการบูรณาการขีดความ
สามารถจากทุกภาคส่วนใน
การพัฒนาหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุ
ระเบิด ทั้งขนาดเล็กและขนาด
กลางสนับสนุนภารกิจทาง 
ด้านความมั่นคง รองรับการ
รับรองมาตรฐานหุ่นยนต์ เพื่อ

เสนาศึกษา

สทป. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
ทิศทางการพัฒนาหุ่นยนต์
ทางการทหารในอนาคตและการปฏิบัติการ
ด้านการเก็บกู้และท�าลายวัตถุระเบิด
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สนบัสนนุอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศ และการผลัก
ดนัสิง่ประดษิฐ์สูน่วตักรรม ตลอดจนการพฒันาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานส�าหรับการวิจัย และพัฒนาหุ่น
ยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ภายในให้มคีวามพร้อมตอบสนองด้านมาตรฐานการ
ทดสอบ การซ่อมบ�ารุงและส่งก�าลังบ�ารุง สนับสนุน
หน่วยผู้ใช้งานสถาบันการศึกษา หน่วยวิจัย และ
ภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลักดันให้งาน
วจิยัและพฒันาหุน่ยนต์เก็บกู้วตัถุระเบดิของประเทศ
ก้าวไปสู่การใช้งานจริงในราชการ ส่งเสริมให้เกิด
สภาวะแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยต่อการสร้างนวัตกรรม 

เป็นการพัฒนาเพ่ือการพึ่งพาตนเอง อย่างยั่งยืน 
ส�าหรบัผูเ้ข้าร่วมสมัมนาประกอบด้วย ผูแ้ทน

ระดับสูงของเหล่าทัพ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 
หน่วยผู้ใช้หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด หน่วยงานวิจัย
ของเหล่าทัพและกลาโหม ส�านักงบประมาณ 
ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สถาบัน
วิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) ส�านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีแห ่งชาติ 
(สวทช.) ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า ชั้ น น� า ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ  อ า ทิ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
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พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และผู้แทนของภาค
อุตสาหกรรม ได้แก่ บริษัท โชคน�าชัย ออโต้เพรสซิ่ง 
จ�ากัด นอกเหนือจากนี้ ยังมีผู้แทนจากหน่วยงาน
ต่างประเทศ อาทิ Mr. Allen Dodgson Tan จาก
มูลนิธิ Golden West Humanitarian Foundation 
ซึ่งเป็นมูลนิธิที่อุทิศความพยายามในการเก็บกู้และ
ท�าลายทุน่ระเบดิ เพือ่สร้างสภาพแวดล้อมความเป็น
อยู่ที่ปลอดภัย นอกจากนี้ยังมี Mr. Al Johnson ผู้
อ�านวยการ The Raven Challenge ซึ่งเป็นหน่วย
งานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการฝึกและ
เทคโนโลยีเกีย่วกบัการเกบ็กูว้ตัถรุะเบดิ (EOD) และ
การต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง (C-IED) ซึ่งร่วม
มอืกับส�านกังานต�ารวจแห่งชาตจิดัการฝึกเกบ็กูแ้ละ
ท�าลายวัตถุระเบิดที่ใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเป็นประจ�า
ทุกปีในประเทศไทย มาร่วมให้ความรู ้โดยการ

บทความจาก

บรรยายพิเศษในโอกาสนี้อีกด้วย
การสมัมนาในครัง้น้ี สทป. มุง่หวังให้เกดิ

การบรูณาการขดีความสามารถจากทกุภาคส่วน
ในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดของประเทศ 
เพื่อผลักดันงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสู ่
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อการพึ่งพา
ตนเองอย่างยัง่ยนื ไปสูก่ารพฒันาเศรษฐกจิของ
ประเทศ Thailand 4.0 จึงได้มีพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมอืการวิจยัและพัฒนาหุ่นยนต์
เก็บกู้วัตถุระเบิดร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรใน
การสัมมนาครั้งน้ีด้วย
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๕. ก�ำลังทหำรม้ำพระยำตำก สู่ที่มั่น 
 ด้ำนตะวันออก

กองก�ำลังที่สู ้รบด้วยทหำรม้ำต้องถือเป็น
ก�ำลังหลักต่อกำรสู ้รบและรวบรวมไพร่พลที่แตก
พลัดกระจัดกระจำยได้ วันที่ ๕-๖ มกรำคม ของ  
กำรเดินทัพ กองก�ำลังพระเจ้ำตำกได้เดินทัพมำสุด
เขตกรุงศรีอยุธยำ ก่อนท่ีจะเข้ำเมืองนครนำยกนั้น 
ได้มีขุนช�ำนำญไพรสนฑ์กับนำยกองช้ำง มำขอ
สวำมิภักด์ิต ่อพระองค ์  ท้ังยังถวำยช ้ำงพลำย           
๕ ช้ำง ช้ำงพัง ๑ ช้ำง แล้วอำสำน�ำทำงต่อไปยัง     
บ้ำนกง (หรือบ้ำนดง) เมืองนครนำยก เมื่อถึงบ้ำน
กง ข้ำรำชกำร ขุนหมื่นพันทนำยท้องถิ่น ไม่ยอม
สวำมิภักดิ์ แม้เจรจำเกลี้ยกล่อม ๓ ครั้ง ก็ไม่ส�ำเร็จ

วันรุ่งขึ้นวันที่ ๗ มกรำคม กองก�ำลังพระเจ้ำ
ตำกจึงต้องปะทะไพร่พลชำวบ้ำนกง ซึ่งมีก�ำลัง
มำกกว่ำ ๑,๐๐๐ นำย แต่ก็ถูกกองก�ำลงัพระเจ้ำตำก
ตีพ่ำยไป ยึดช้ำงได้เพิ่มอีก ๗ ช้ำง เงินทองและ
เสบียงอำหำรอีกจ�ำนวนมำก

วันที่ ๘ มกรำคม หลังจำกกองก�ำลังพระเจ้ำ 
ตำก หนีออกจำกพระนครมำได้ ๖ วันแล้วก็เดินทัพ
มำถึงต�ำบล   หนองไม้ชุ่ม แล้วหยุดพัก ณ จุดนี้เป็น

เวลำ ๒ วัน ก่อนที่จะออกเดินทัพต่อมำถึงบ้ำนนำ
เริ่ง แขวงเมืองนครนำยก จึงหยุดพักอีก ๑ คืน

ต่อมำพระเจ้ำตำกได้น�ำไพร่พลข้ำมแม่น�้ำที่
ด่ำนกบแจะ เมืองปรำจีนบุรี แล้วหยุดพักรี้พล ก่อน
จะเดินทัพต่อไปยังทุ่งศรีมหำโพธ์ิ และต้องหยุดรอ
นำยทหำร ๓ นำย คือ พระเชียงเงิน ขุนพิพิธวำที 
และสมเด็จพระรำมรำชำ ที่ตำมกองทัพมำไม่ทัน 
ระหว่ำงที่ทรงรอกลุ่มพระเชียงเงินอยู่นั้น ได้เกิดกำร
ปะทะกับกองทัพทั้งทัพบกทัพเรือของพม่ำซึ่งตั้งอยู่
ที่ปำกแม่น�้ำโจ้โล้ เมืองฉะเชิงเทรำ “พม่าไล่แทงฟัน
คงซึง่เหนือ่ยล้าอยูน่ัน้วิง่หน ีมาตามทาง ครัน้ได้ทอด
พระเนตรเหน็ จงึให้นายบุญมขีึน้ม้าใช้สวนทางลงไป
ประมาณ ๒๐๐ เส้น พบกองทัพพม่ายกขึ้นมาแต่
ปากน�้าโจ้โล้ทั้งทัพบกทัพเรือ”

พระเจ้ำตำกจึงมีรับสั่งให้ต้ังแนวรับ ขุดหลุม
เพลำะ วำงปืนตับ เรียงหน้ำกระดำน จนพม่ำเข้ำมำ
ใกล้รำว ๒๔๐ เมตร จึงเริ่มเปิดฉำกยิงขึ้น แนวแรก
ของพม่ำแตกพ่ำยไป แต่ยังมีกองหนุนเข้ำมำอีก ๓ 
กอง ซึ่งก็ถูกยิงแตกพ่ำยไปเช่นกัน “พระเจ้าตากจึง
ขับพลทหารโห่ร้องตีฆ้องส�าทับไล่ติดตามฆ่าพม่า
เสียเป็นอันมาก แล้วก็เดินทัพมาทางบ้านหัวทอง 

พลำดิศัย สิทธิธัญกิจ

หมายเหตุแห่งสยาม
วีรกษัตริย์นักรบ
แห่งกรุงศรีอยุธยา

- (ต่อจากเล่มที่แล้ว) -
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ศาสนาให้โชตนาการไพบูลย์ขึน้เหมอืนอย่างแต่ก่อน 
เราจะตั้งตัวเป็นเจ้าขึ้น ให้คนทั้งหลายนับถือย�าเกรง
จงมาก การซึ่งจะก่อกู้แผ่นดินจึงจะส�าเร็จโดยง่าย”

กำรประกำศตัง้ตวัข้ึนเป็นเจ้ำในครัง้นัน้เทยีบ
ศักดิ์เท่ำกับแม่ทัพ ในกำรรวมก�ำลังไพร่พลนั้นอำจมี
แนวคิดทำงกำรเมืองในกำรเป็นผู้น�ำทัพจนเช่ือว่ำ 
พระยำตำกนั้นประกำศตนเป็นเจ้ำแผ่นดินนับตั้งแต่
ยกทพัออกจำกกรงุศรอียธุยำแล้ว ต่อมำพระเจ้ำตำก
ได้มุง่ยดึเมอืงจนัทบรู ซึง่ก่อนเข้ำตเีมอืงนัน้ได้มรีบัสัง่
ให้ทหำรทุกคนท�ำลำยหม้อข้ำวให้หมด หมำยจะให้
เข้ำไปกินข้ำวในเมืองจันทบูร จนสำมำรถตีเมือง   
จันทบูรได้เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๓๑๐ เมื่อ
ยึดเมืองจันทบูรได้แล้วจึงมีผู้คนสมัครใจมำร่วมกับ
พระองค์เป็นจ�ำนวนมำก

เนื่องจำกเมืองจันทบูรและเมืองตรำดนั้นมี
อิสระไม่ถูกยึดครองโดยทหำรพม่ำจึงท�ำให้พระเจ้ำ
ตำกสำมำรถรวบรวมก�ำลังพลจนมีจ�ำนวน ๕,๐๐๐ 
นำย เมื่อได้เวลำสมควรแล้ว พระองค์จึงได้ยก
กองทัพเรือออกจำกจันทบูร ลัดเลำะมำตำมฝั ่ง
ทะเลในอ่ำวไทย จนถงึปำกแม่น�ำ้เจ้ำพระยำ น�ำก�ำลงั
ต่อสู้จนยึดเมืองธนบุรีคืนจำกพม่ำได้ นำยทองอิน
เจ้ำเมืองธนบุรีท่ีพม่ำแต่งตั้งให้นั้นถูกประหำรชีวิต 
จำกนั้นพระเจ ้ำตำกได้ยกกองทัพเรือต ่อไปถึง       
กรุงศรีอยุธยำ เข้ำโจมตีค่ำยโพธิ์สำมต้นจนสำมำรถ
ขับไล่ทหำรพม่ำออกจำกอำณำจักรได้ และสำมำรถ
กอบกู้กรุงศรีอยุธยำจำกกำรยึดครองได้โดยใช้เวลำ
เพียง ๗ เดือน หลังเสียกรุงศรีอยุธยำ

ควำมย่อยยับของกรุงศรีอยุธยำจำกกำร
ท�ำลำยไม่ใช่น�้ำท่วมนั้น เป็นเหตุผลทำงยุทธศำสตร์
ในกำรสู้รบป้องกันเมืองและควำมมั่นคงในอ�ำนำจ
เป็นส�ำคัญ จึงท�ำให้พระเจ้ำตำก “ยับยั้ง” อยู่ ณ 
เมืองธนบุรีแม้มีลักษณะเป็นเมืองด่ำนก็ใช้เป็น
รำชธำนีได้ไม่ถำวร ก่อนหน้ำนั้น เมืองธนบุรีถูก     
ทิ้งร้ำง มีต้นไม้ขึ้นและซำกศพทิ้งอย่ำงเกลื่อนกลำด 
ท�ำให้ต้องมกีำรเกณฑ์แรงงำนจดักำรพืน้ทีข่ึน้มำใหม่ 

หลางสะพานทอง”
จำกจุดปะทะน้ันและกำรติดตำมฆ่ำพม่ำมำ

ทำงปำกน�้ำโจ้โล้นี้เอง ท�ำให้เปลี่ยนจำกกำรเดินทัพ
ตำมชำยป่ำดงมำเป็นชำยทะเลเข้ำเขตเมืองชลบุร ี
“จึงให้ยกพลนิกายมาประทับตามล�าดับ บ้านทอง 
หลาง ตะพานทอง บางปลาสร้อย ถึงบ้านนาเกลือ”

บ้ำนนำเกลือนี่เองได้มีนำยกลม (หรือนำย 
กล�่ำ) นำยชุมนุมท่ีบ้ำนนำเกลือได้รวบรวมไพร่พล
คิดสกัดต่อรบกับกองก�ำลังพระเจ้ำตำก แต่เพียง
พระเจ้ำตำกแสดงแสนยำนุภำพ “เสด็จทรงช้าง
พระที่นั่งสรรพด้วยเครื่องสรรพาวุธทรงพระแสงปืน
ต้นรางแดงกับหมู่พลโยธาหาญ” เท่ำนั้นนำยกลมก็
ถึงกับวำงอำวุธ ยอมอ่อนน้อมแต่โดยดี แล้วอำสำ
น�ำไป พัทยำ นำจอมเทียน ทุ ่งไก ่ เ ต้ีย สัตหีบ 
ชำยทะเล บ้ำนหินโขง และบ้ำนน�้ำเก่ำ แขวงเมือง
ระยอง โดยพกัทัพคนืละแห่งตำมล�ำดบั ระหว่ำงเส้น
ทำงที่ผ ่ำนไปน้ันได้ปะทะกับกองก�ำลังของพม่ำ
หลำยครั้ง แต่ก็สำมำรถตีฝ่ำไปได้ทุกครั้ง ท�ำให้
สำมำรถรวบรวมไพร่พลตลอดจนอำวุธยุทโธปกรณ์
ได้มำกข้ึน

หลังจำกพระองค์ยดึเมอืงระยองได้แล้ว ขณะ
ที่พักอยู ่บริ เวณวัดลุ ่มมหำชัยชุมพลนั้นได ้เกิด
เหตุกำรณ์อัศจรรย์พำยุหมุนจนบิดต้นตำลเป็น
เกลียวโดยไม่คลำยตัว ซึ่งชำวบ้ำนเรียกว่ำ ตาลขด 
บรรดำทหำรร่วมรบท้ังหลำยเห็นเหตุกำรณ์ต่ำงก็ยก
พระยำตำกหรือพระยำวชิรปรำกำรน้ันขึ้นเป็น เจ้า
ตากหรือพระเจ้าตาก หลังจำกเดินทัพออกมำจำก
ค่ำยวัดพิชัยแล้ว ๒๓ วัน 

พระองค์ได้มีพระรำชปณิธำนว่ำ “กรุงเทพ 
มหานครคงจะเสียแก่พม่าเป็นแท้ ตัวเราคิดจะ
ซ่องสุมประชาราษฎรในแขวงเมืองหัวเมืองตะวัน
ออกทั้งปวงให้ได้มาก แล้วจะยกกลับเข้าไปกู้กรุงให้
คงคืนเป็นราชธานีดังเก่า แล้วจักท�านุบ�ารุงสมณ
พราหมณ์ประชาราษฎรซึ่งอนาถาหาท่ีพ�านักบ่มิได้ 
ให้ร่มเย็นเป็นสุขานุสุข และจะยอยกพระบวรพุทธ
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ปัญหำภำยในบ้ำนเมืองท�ำให้ผู้คนแตกแยก
ออกเป็นหลำยฝ่ำยซึ่งกำรเสียกรุงศรีอยุธยำครั้งที่
สองนั้นท�ำให้อำณำจักรอยุธยำไม่สำมำรถตั้งเป็น
อำณำจักรของคนไทยได้อีก ด้วยเกิดปัญหำด้ำน
เศรษฐกิจและห่วงควำมปลอดภัยในชีวิตมำกกว่ำ     
จะคิดเรื่องบ ้ำนเมือง อีกทั้ งกำรรวมกลุ ่มของ
ประชำชนนัน้ ควำมส�ำคญัอยูร่อด และกลุม่กำรเมอืง
หรือ “ชุมนุม” ขนำดใหญ่ต่ำงก็แตกแยกออกเป็นก๊ก
เป็นเหล่ำ ซึง่ไม่มก๊ีกใดเลยทีค่ดิจะกอบกูเ้อกรำชหรอื
ฟื้นฟูชำติให้กลับคืนมำดังเดิม

ดังนั้นเมื่อพระเจ้ำมังระของพม่ำ ทรำบข่ำว
คนไทยเกดิกำรและต่ำงแตกแยกต่ำงตัง้ตนเป็นใหญ่
จึงได้มีพระรำชโองกำรให้เจ้ำเมืองทวำย ยกทัพมำ
ปรำบปรำม กองทัพพม่ำยกมำถึงอ�ำเภอบำงกุ ้ง     
ซึ่งตั้งอยู ่ทำงทิศตะวันตกของกรุงธนบุรี มีก�ำลัง
ตำมพระรำชพงศำวดำร ๒,๐๐๐ นำย สมเด็จ
พระเจ้ำกรงุธนบรุเีสดจ็น�ำกองทพัออกตพีม่ำจนแตก
พ่ำย กำรรบชนะที่บำงแก้วได้ท�ำให้พระรำชอ�ำนำจ
ทำงกำรเมอืงในภำคกลำงของพระองค์เข้มแขง็ยิง่ขึน้ 
ควำมคิดปรำบชุมนุมอื่น ๆ ให ้เป ็นอำณำจักร
เดียวกันจึงเกิดขึ้น

ประมำณ พ.ศ. ๒๓๑๑ สมเด็จพระเจ้ำกรุง 
ธนบุรีทรงเริ่มจำกยกทัพไปตีชุมนุมพิษณุโลกเป็น  
ก๊กแรก แต่กระสุนปืนต้องถูกพระองค์ จึงต้องยกทัพ
กลับและรักษำพระองค์ยังพระนคร ชุมนุมพิษณุโลก
นีภ้ำยหลงัอ่อนแอลงจนกระทัง่ถกูชมุนมุเจ้ำพระฝำง
ผนวกไป หลังหำยจำกพระอำกำรประชวรแล้ว 
สมเด็จพระเจ้ำกรุงธนบุรีได้ทรงใช้เวลำในกำรปรำบ
ปรำมชุมนุมอ่ืน ๆ เพื่อรวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึก
แผ่นต่อไป โดยเริ่มจำกชุมนุมเจ้ำพิมำย กรมหมื่น
เทพพิพิธทรงถูกปรำบปรำมและถูกส�ำเร็จโทษในปี 
พ.ศ. ๒๓๑๑ แล้ว ตำมไปตีชุมนุมเจ้ำนครศรีธรรม 
รำช ซึ่งพระปลัดผู้รั้งเมืองนครศรีธรรมรำชได้ตั้งตัว
เองขึ้นเป็นเจ้ำ

ครั้งนั้น เจ้ำนครศรีธรรมรำชสู้ไม่ได้จึงหนีลง

พระเจ้ำตำกได้มีรับสั่งให้คนไปอัญเชิญพระบรม
วงศำนุวงศ์ในสมัยอยุธยำตอนปลำยลงจำกเมือง
ลพบุรีมำเมืองธนบุรี และได้ถวำยพระเพลิงพระบรม
ศพสมเด็จพระเจ้ำเอกทัศตำมโบรำณรำชประเพณี

หลังจำกตั้งรำชธำนีใหม่จึงมีกำรอพยพผู้คน
และทรัพย์สินลงมำทำงใต้และตั้งพระนครใหม่ขึ้นที่
เมืองธนบุรี เรียกนำมว่ำ กรุงธนบรุศีรีสมทุร แต่ใน
เอกสำรรำชกำรสมยักรงุธนบรุนีัน้ยงัเรยีก  นำมเมอืง
หลวงตำมนำมเดิมว่ำ “กรุงพระมหำนครศรีอยุธยำ”

พระเจ้ำตำกทรงปรำบดำภิเษกเป็นกษัตริย์
ตำมแบบพระเจ้ำแผ่นดนิครัง้กรงุเก่ำ ในจดหมำยเหตุ
โหรระบวุ่ำเป็นวนัองัคำร แรมสีค่�ำ่ จลุศกัรำช ๑๑๒๙ 
ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๘ ธันวำคม พ.ศ. ๒๓๑๐ เฉลิม
พระนำมว่ำ สมเด็จพระบรมรำชำที่ ๔ ขณะนั้น
ทรงมพีระชนมำย ุ๓๔ พรรษำ หลงัจำกทรงสถำปนำ
กรุงธนบุรีเป็นรำชธำนีแล้ว สมเด็จพระเจ้ำกรุงธนบุรี
ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้สร้ำงพระรำชวัง
กรุงธนบุรี คือ พระรำชวังเดิม เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๑๐ 
โดยถือเป็นพระรำชวังหลวงส�ำหรับใช้เป็นที่ประทับ
และว่ำรำชกำร พร้อมกับปรับปรุง “ป้อม วิไชย     
เยนทร์”  โดยเปลีย่นชือ่ใหม่เป็น “ป้อมวไิชยประสทิธิ”์

พระรำชวังกรุงธนบุรีนับเป็นจุดส�ำคัญทำง
ยุทธศำสตร์ ที่สำมำรถดูแลแม่น�้ำได้ในระยะไกล 
พร้อมกับใช้เป็นเส้นทำงคมนำคมและเส้นทำงกำร
เดินทัพที่ส�ำคัญด้วย

วีรกรรมแรกของสมเด็จพระเจ้ำตำกสินที่ทรง
กู้เอกรำชกรงุศรอียธุยำคนืจำกพม่ำด้วยกำรรวบรวม
ก�ำลังสู้รบนั้น ท�ำให้พระเกียรติยศของพระองค์แพร่
ไปกว้ำงไกลว่ำเป็นนักรบผู้สำมำรถกู้แผ่นดินไทยให้
พ้นจำกอ�ำนำจพม่ำข้ำศกึได้ พร้อมกบัท�ำให้ไพร่บ้ำน
พลเมืองที่แตกพลัดกระจัดกระจำยหลบลี้อยู่ตำมที่
ต ่ำง ๆ พำกันมำอ ่อนน้อมเข ้ำร ่วมกับสมเด็จ
พระเจ้ำตำกสินเป็นจ�ำนวนมำก จนเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ในกำรศึกสงครำมและกำรบูรณะฟื้นฟูบ้ำนเมืองให้
เป็นปึกแผ่นต่อไป
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ไปยังหัวเมืองทำงใต้ พระยำปัตตำนีกลัวก็จับตัวมำ
ส่งให้สมเด็จพระเจ้ำกรุงธนบุรี ในปี พ.ศ. ๒๓๑๓ 
สมเด็จพระเจ ้ำกรุงธนบุรีทรงยกทัพไปตีชุมนุม       
เจ้ำพระฝำง ซึ่งรักษำเมืองสวำงนครได้เพียง ๓ วัน 
ก็แตกหนี เมื่อพระองค์ท�ำกำรปรำบปรำมชุมนุม    
ต่ำง ๆ ลงอย่ำงรำบคำบแล้วจงึสำมำรถรวมอำณำจกัร
ได้เป็นหนึ่งเดียว ท�ำให้จีนเริ่มยอมรับสถำนะกษัตริย์
ของพระองค์อย่ำงเป็นทำงกำร กำรรวมชำติเป็น
อำณำจักรเดียวจึงเป็นวีรกรรมสุดท้ำยของสมเด็จ
พระเจ้ำกรุงธนบุรีหรือพระเจ้ำตำกสิน หลังจำกนั้น
พระองค์ได้เสด็จครองรำชย์ ซึ่งตลอดรัชกำลนั้น
พระองค์ได้มพีระรำชกรณยีกจิในกำรฟ้ืนฟบู้ำนเมอืง
ให้กลับคืนตำมแบบกรุงศรีอยุธยำและวำงรำกฐำน

ที่มั่นคงให้สืบต่อมำจนทุกวันนี้
กำรกู้ชำติบ้ำนเมืองจำกวีรกรรมแห่งสมเด็จ

พระนเรศวรมหำรำชและวรีกรรมแห่งสมเดจ็พระเจ้ำ 
ตำกสินมหำรำชนั้น เป็นต้นแบบของกำรสู ้รบใน
บริบทที่แตกต่ำงกัน อีกทั้งต้องฟื้นฟูอำณำจักรให้
กลับคนืมำมัน่คง มั่งคัง่และยั่งยนื ให้สบืต่อไปถึงลกู
หลำนข้ำงหน้ำ ด้วยควำมยำกล�ำบำกและกำรเป็น
นกัรบทีเ่สยีสละเพือ่รกัษำอำณำจกัรให้ด�ำรงเอกรำช
นั้นจึงเป็นเหตุกำรณ์ทำงประวัติศำสตร์ที่ทุกคนต้อง
จดจ�ำไว้ตลอดไปเสนาศึกษา       เ
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ตอนที่ ๑ 
ชีวิตชีวาแห่งนครรีโอเดอจาเนโร

 
กาลคร้ังหนึ่งนานมาแล้ว การเรียนรู้เรื่องราว

ของวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของผู้คนซึ่งแตกต่างจาก
ที่เราคุ้นเคยไม่ใช่เร่ืองท่ีง่ายนัก เน่ืองจากภาพของ
ดินแดนต่างวัฒนธรรมท่ีได้เรียนรู้ย่อมจ�ากัดอยู่ใน
กรอบความคิดของผู้ถ่ายทอดหรือกรอบหน้าของสิ่ง
พมิพ์และจอภาพ จงึมผีลให้เป็นการเรยีนรูเ้พยีงด้าน
เดียว ไม่มีทางรู้ว่าด้านหน้า ด้านข้าง หรือด้านหลัง
ที่เลยกรอบภาพที่มีผู้ถ่ายทอดความรู้มานั้นมีสิ่งใด
ซ่อนอยู่บ้าง ครั้นมาถึงทุกวันน้ีการเดินทางไปมาระ
หว่างผู้คนมีความสะดวกสบายย่ิงขึ้น ผู้คนจ�านวน
มากจึงเห็นพ้องต้องกันว่าการเดินทางเพื่อไปศึกษา
วถิชีวีติหรอืวฒันธรรมของผูค้นต่างถิน่ต่างวฒันธรรม
นั้นเป็นประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าที่สุด เพราะนอก 
จากได้ขยายพรมแดนแห่งความรู้ให้กว้างไกลยิ่ง ๆ 
ขึ้นไปแล้ว ยังจะมีโอกาสได้รู้จักผู้คน “ได้รู้เขา รู้เรา” 
และสร้างความเป็นมติรทีด่ต่ีอกนัระหว่างผูค้นทีอ่าจ
จะอยู่ไกลกันถึงคนละมุมโลกได้

ย้อนกลับไปเมื่อราว ๑ ปีที่แล้ว ได้มีการจัด 
“มหกรรมกีฬาโอลิมปิก ๒๐๑๖” ณ นครรีโอเดอจา
เนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล เรื่องราวของดิน
แดนสุดขอบฟ้าแห่งนี้จึงเป็นที่สนใจเป็นอย่างยิ่ง 
หากถามคนไทยหลาย ๆ คนว่าเมื่อนึกถึงประเทศ
บราซิลแล้วจะนึกถึงอะไรบ้าง? ผู้เขียนคิดว่าส�าหรับ
คนไทยหลาย ๆ คน ความคิดแรกเกี่ยวกับบราซิล 
(รวมทั้งผู ้ เขียนด้วย) คงจะคิดถึง “เปเล ่” นัก   
ฟุตบอลคนเก่งและเป็นผู้ท�าให้ผู้คนจ�านวนมากใน
โลกรู ้จักประเทศ คิดถึงการเล่นฟุตบอลด้วยชีวิต
จิตใจสไตล์ชาวบราซิล คิดถึงความลี้ลับของผืนป่า
และแม่น�้าอเมซอนอันกว้างใหญ่ไพศาล คิดถึง
เทศกาลคานิวัลอันเลื่องชื่อตระการตา ดนตรี
ท่วงท�านองแซมบ้า (Samba) อันต่ืนเต้นเร้าใจ หรือ
ท่วงท�านองเก๋ไก๋ของดนตรีบอสสโนวา (Bossa 
Nova) ฯลฯ 

บราซิล (ไม่)  สิ้นสงสัย 
ช่อนวล๑

๑ ผู้เขียนขอแสดงความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรง

มีพระเมตตาอย่างอันยิ่งใหญ่เอนกอนันต์ ซึ่งเป็นที่มาของการเขียนสารคดีบทนี้
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ข้ามน�า้ข้ามทะเลจากฟากหนึง่ไปยงัอีกฟากหนึง่ของ
โลก ซึ่งอาจต้องใช้เวลาเดินทางรวมทั้งสิ้นกว่า ๒๔ 
ชั่วโมง อย่างไรก็ตามเมื่อเครื่องบินลดเพดานบินต�่า
ลงเรื่อย ๆ ก่อนล้อจะแตะสนามบินรีโอเดอจาเนโร 
- กาเลียวนั้น ภาพท้องทะเล อ่าวเล็กอ่าวน้อย และ
ขุนเขารูปร่างแปลกตาซึ่งประกอบเป็นฉากของนคร
รีโอเดอจาเนโรก็ได้ปรากฏตรงหน้า ภาพอันงดงาม
สุดจะพรรณนานี้ได้ลบล้างความรู้สึกเบ่ือหน่ายจาก
การเดินทางอันยาวนาน กลายเป็นความตื่นเต้น
กระตือรือร้นที่จะได้เรียนรู้เรื่องราวของดินแดนใน
ฟากนี้ของโลก  

ใครก็ตามที่ได้มีโอกาสมาเยือนนครรีโอเดอ
จาเนโรคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า นครแห่งนี้มีสถานที่
ส�าคัญมากมายที่ล้วนแล้วแต่น่าประทับใจอย่างยิ่ง  
ตั้งแต่ลักษณะทางภูมิประเทศอันประกอบด้วยอ่าว
เล็กอ่าวน้อยที่โค้งโอบกอดท้องทะเล ชายหาดขาว
สะอาดตายาวเหยียด และภูเขาหินแกรนิตรูปร่าง
แปลกตา ที่มาของชื่อนครแห่งนี้มาจากชาวยุโรป
กลุ่มแรกในคณะของอเมริโก เวสปุชชี ที่เดินทางมา
ถึงดินแดนแห่งนี้ในวันที่ ๑ มกราคม ค.ศ. ๑๕๐๒ 
เข้าใจว่าเป็นปากแม่น�้าใหญ่จึงตั้งชื่อว่า “รีโอเดอจา
เนโร” ซึ่งแปลว่า แม่น�้าแห่งเดือนมกราคม 

ประวัติศาสตร์ระยะเริ่มแรกของนครรีโอเดอ
จาเนโร (รวมทั้งเมืองอื่น ๆ ในทวีปอเมริกาใต้) 
ประกอบด้วยเรื่องราวของการต่อสู ้ของชาติเจ้า
อาณานคิมตะวนัตกต่าง ๆ ซึง่พยายามแย่งชงิกนัเข้า
มาแสวงประโยชน์ในโลกใหม่ทวีปอเมริกาอันอุดม
สมบูรณ์ อย่างไรก็ตามในที่สุดโปรตุเกสก็สามารถ
ครอบครองอาณานคิมบราซลิซึง่มเีนือ้ทีม่ากกว่าครึง่
หนึ่งของทวีปอเมริกาใต้แต่เพียงผู้เดียว โปรตุเกสได้
สถาปนานครรโีอเดอจาเนโรขึน้ใน ค.ศ. ๑๕๖๗  และ
พัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองตามล�าดับ จนกระทั่งเมื่อสิ้น
คริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ รีโอเดอจาเนโรก็ได้กลายเป็น
หนึง่ในสีข่องนครทีใ่หญ่ทีส่ดุในบราซลิ (อีกสามนคร

สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (ต่อไปจะเรียกว่า
ประเทศบราซลิ) เป็นประเทศทีม่เีนือ้ทีก่ว้างใหญ่เป็น
อันดับห้าของโลก มีอาณาบริเวณเกือบครึ่งของ  
ทวีปอเมริกาใต้ และมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ที่สุด
แห่งหนึ่ง เมื่อทศวรรษที่แล้วบราซิลมีการพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้าจนเป็นหน่ึงในกลุม่ประเทศ 
BRICS๒ แต่ในปัจจุบันบราซิลกลับต้องเผชิญกับ
ปัญหาต่าง ๆ อันเน่ืองมาจากรัฐบาลบริหารประเทศ
ผดิพลาด ปัญหาท่ีส�าคญัดงักล่าว เช่น การคอร์รปัชัน่ 
อัตราเงินเฟ้อ อาชญากรรมสูง ฯลฯ ประชาชนชาว
บราซิลต้องเผชิญหน้ากับความยากจนมีชีวิตอยู ่
อย่างยากล�าบาก จนกระท่ังสลมักลายเป็นสญัลกัษณ์
ของนครใหญ่ เหตุการณ์ที่ส�าคัญคือ เม่ือต้นเดือน
กันยายน ค.ศ. ๒๐๑๖ เพยีงไม่กีว่นั หลงัจากมหกรรม
กีฬาโอลิมปิก ๒๐๑๖ สิ้นสุดลง ประธานาธิบดีหญิง
คนแรกของประเทศต้องถกูถอดถอนออกจากต�าแหน่ง 
(Impeachment) ดังท่ีทราบกันแล้วเป็นอย่างดี

ภาพความขัดแย้งในดินแดนอันยิ่งใหญ่นี้ 
อาจเป็นปรศินาในใจของใครหลาย ๆ คน เมือ่ผูเ้ขยีน
ได้มีโอกาสครั้งส�าคัญในชีวิตในการเดินทางไปยัง
ประเทศบราซิล จึงขอเล่าเรื่องที่ได้ไปพบเห็นให้ผู้ที่
สนใจรวมถงึอาจคลายปรศินาทีม่ต่ีอประเทศบราซลิได้
บ้าง แม้จะไม่สิ้นสงสัยเสียทีเดียวก็ตาม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภาพอันแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรือง 
ความมีชีวิตชีวา ความสนุกสุดเหวี่ยง และความ
ยากจนของผูค้นชาวนครรโีอเดอจาเนโร กบัภาพของ
ธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ของน�้าตกอิกัวซูและผืนป่า        
อเมซอนที่มีชื่อเสียงก้องโลกที่จะน�าเสนอต่อไปนี้

นครรีโอเดอจาเนโร :  
นครแห่งสีสันและชีวิตชีวา

การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังนครรีโอเดอ
จาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลนับเป็นการเดิน
ทางอันยาวนานอย่างแท้จริง เพราะเป็นการเดินทาง

๒ หมายถึง ประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีนและแอฟริกาใต้
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ได้แก่ ซัลวาดอร์ เซาเปาโล และเบโล ออรีซอนชี) 
นครรีโอเดอจาเนโรเป็นเมืองท่าส่งออกน�้าตาล ที่มี
ประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น และยิ่งเมื่อเกิด
กระแสตื่นทองของบราซิลในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๘ 
นครรีโอเดอจาเนโรก็ได้กลายเป็นศูนย์กลางในการ   
ส่งออกทองค�า มีผลให้กลายเป็นเมืองหลวงของ
อาณานิคมแทนที่นครซัลวาดอร์อยู่ประมาณ ๒๐๐ 
ปี ก่อนที่รัฐบาลบราซิลจะย้ายเมืองหลวงไปอยู่ ณ 
กรุงบราซิเลียใน ค.ศ. ๑๙๖๐

ภาพลักษณ์อันมีชื่อเสียงเฉพาะของนคร       
รีโอเดอจาเนโรอันคุ้นตาของผู้คนท่ัวโลกมีมากมาย
หลายประการ ภาพแรกสุดที่ผู้คนคุ้นเคยคงไม่พ้น 
ภาพภูมิประเทศอันแปลกตาของขุนเขาท่ีรายรอบ
อ่าวและเบื้องหลังนครรีโอเดอจาเนโร โดยเฉพาะ
อย่างย่ิง ภูเขาแท่งน�้าตาล (Sugar loft) ภูเขาแท่ง
น�้าตาลเป็นภูเขาที่มีรูปร่างเหมือนกรวยสามเหลี่ยม 
ตั้งชื่อตามลักษณะของแท่งน�้าตาลที่เป็นสินค้าส่ง
ออกในสมัยแรก ๆ ซึง่นยิมป้ันเป็นแท่งรปูกรวย ภเูขา
แท่งน�้าตาลนี้มีความสูง ๑,๔๐๐ เมตร เป็นสถานที่
ที่สามารถชมวิวนครรีโอเดอจาเนโรได้ ๓๖๐ องศา
เลยทีเดียว 

ใน ค.ศ. ๑๙๑๒ ได้มีการสร้างรถรางไฟฟ้า
เพื่อน�าผู ้คนขึ้นไปชมวิวบนยอดเขาแท่งน�้าตาล 
ความสามารถในการสร้างรถรางไฟฟ้าเพื่อพาผู้คน
ขึ้นไปบนยอดเขาสูงได้ตั้งแต่ร้อยกว่าปีมาแล้วนั้น 
นับว่าเป็นการแสดงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้
เป็นอย่างดี แต่ในขณะเดียวกันคงปฏิเสธไม่ได้ว่า
สายเคเบิ้ลระโยงระยางของรถรางไฟฟ้าซึ่งสามารถ
มองเห็นได้จากระยะไกลนั้น ช่างดูรุงรังรกหูรกตา 
ท�าลายความงามตามธรรมชาติของภูมิประเทศใน
บรเิวณนีเ้สยีเหลอืเกนิ ดงันัน้หลายคนอาจตัง้ค�าถาม
ในใจว่า ไม่รู้คุ้มค่าหรือไม่ระหว่างการขึ้นไปชมวิว
ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๒ ชั่วโมง กับการเกิดมลภาวะทาง
สายตาอย่างถาวรแก่ภูมิทัศน์อันงดงามเช่นนี้

สถานที่ส�าคัญอีกแห่งหนึ่งของนครรีโอเดอ 
จาเนโร ซึ่งเป็นเครื่องแสดงความศรัทธาในคริสต์
ศาสนา จนิตนาการอนัสร้างสรรค์ และความสามารถ
ทางเทคโนโลยขีองชาวบราซลิ คอื ประตมิากรรมแทน
องค์พระเยซูคริสต์ซึ่งประดิษฐานอยู่บนภูเขาโครโค   
วาโด (Corcovado) ประตมิากรรมทีปั่จจบุนัรูจ้กักนั
ในนามโครโควาโดแห่งนี้ มีความสูง ๓๘ เมตร (หาก
ตึกหนึ่งชั้นสูงประมาณ ๓ เมตรจึงอาจประมาณว่า

ทัศนียภาพนครรีโอเดอจาเนโรมองเห็นภูเขาแท่งน�้าตาลและประติมากรรมรูปเหมือนพระเยซูคริสต์ ที่มาของภาพ www.rio.com
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เท่ากับตึก ๑๒ ชั้น) มีลักษณะเป็นรูปเหมือนของ 
พระเยซูคริสต์ทรงประทับยืนกางพระพาหา (แขน) 
พร้อมจะโอบกอด เป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงพระ
เมตตาที่ทรงมีต่อมวลมนุษย์ การที่ตั้งอยู่บนยอดเขา
ที่มีความสูง ๗๑๐ เมตร มีผลให้ผู้คนสามารถมอง
เห็นได้จากทุกมุมของนครรีโอเดอจาเนโร นับตั้งแต่
สร้างแล้วเสร็จใน ค.ศ. ๑๘๘๔ ได้มีผู ้มาเยือน
ประตมิากรรมแห่งน้ีถงึประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ คนต่อปี  

ผูค้นทีไ่ด้มาเยอืนโครโควาโดนอกจากจะรูส้กึ
ทึง่กบัความงดงามและความยิง่ใหญ่ของประตมิากรรม
แล้ว ยังจะสามารถชื่นชมกันภาพภูมิทัศน์เบ้ืองล่าง
อันสุดจะพรรณนา ท้ังเวิ้งอ่าวเล็กอ่าวน้อย ชายหาด
ที่ทอดตัวไปจนสุดสายตา และขุนเขาสูงต�่าสลับซับ
ซ้อน ความงดงามของภูมิทัศน์ดังกล่าวอาจท�าให้
หลายคนย้อนนึกไปว่าเมื่อกว่าห้าศตวรรษที่แล้ว 
ชาวยุโรปกลุ่มแรกที่เดินทางมาถึงคงต้องตกตะลึง
กับความงามแห่งธรรมชาติในอาณาบริเวณแถบนี้
มากเพียงใด  

ภาพถัดมาแห่งนครรีโอเดอจาเนโรท่ีใคร ๆ 
ต่างก็คุ้นเคย เพราะปรากฏในภาพยนตร์หลายเรื่อง
คือ ภาพของชายหาดท่ีมีชื่อเสียง โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงชายหาดโคปาคาบานา (Copacabana) และ
ชายหาดอีพาเนมา (Ipanema) ชายหาดโคปาคา
บานาเป็นสัญลักษณ์แห่งนครรีโอเดอจาเนโรเป็น  
สถานที่สะท้อนวิถีชีวิตอันรื่นเริง สนุกสนาน อันเต็ม
ไปด้วยสีสันและชีวิตชีวาของชาวเมือง ยิ่งถ้าได้เปิด
เพลง Copacabana ของแบรี่ มานิโลว์ (Barry 
Manilow) ซึ่งแต่งขึ้นจากแรงบันดาลใจท่ีได้รับจาก
ชายหาดแห่งน้ีด้วยแล้ว แม้เน้ือเพลงจะไม่ค่อยเกีย่ว
ด้วยนัก แต่ท�านองเพลงได้สะท้อนให้เห็นความ
สนุกสนานเร้าใจของผู้คนบนชายหาดทรายสีขาว
แห่งนี้ได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตามแม้ว่าเพลง Copacabana จะ
แสดงสีสันและชีวิตชีวาของนคร แต่ท่วงท�านองซึ่ง
แสดงจิตวิญญาณแห่งชาวนครรีโอเดอจาเนโรน่า   

จะสะท้อนให้เห็นจากท่วงท�านองเพลงบอสสโนวา 
(Bossa Nova แปลว่า New trend) บอสสโนวาเป็น
ท่วงท�านองที่ อันโตนิโอ คาร์ลอส โชปิม (Antonio 
Carlos Jopim) ศิลปินชาวบราซิลกับเพื่อนของเขา
สร้างสรรค์ขึ้นมาในทศวรรษ ๑๙๖๐ จากภาพสาว
น้อยเรือนร่างงดงามแห่งชายหาดอีพาเนมาซึ่งเขา
ตกหลุมรัก แต่เจ้าหล่อนไม่เคยแม้แต่ชายตามามอง
เขาเลย ท่วงท�านองเพลงใหม่นีผ้สมผสานกนัระหว่าง
วงดนตรีแจ๊สของแอฟริกัน-อเมริกัน กับดนตรีแซม
บ้า ดนตรีพื้นบ้านของบราซิลดังที่เรารู ้จักกันเป็น
อย่างดีจากบทเพลงแสนไพเราะ “The girl from 
Ipanema” (ฉบบัแปลภาษาอังกฤษ กรณุาเปิดเพลง
ประกอบและจินตนาการตาม)

“Tall and tan and young and lovely 
The girl from Ipanema goes walking And when 
she passes, each one she passes goes aaah

When she walks she’s like a samba that 
Swings so cool and sways so gentle, That 
when she passes, each one she passes goes 
oooh...”

เป็นที่น่าสังเกตว่า ชาวบราซิลนั้นมีบทเพลง
ซึ่งแสดงวิถีชีวิต รสนิยม และอุปนิสัยอีกมากมาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโชปิมได้แต่งเพลงซึ่งท่วงท�านอง
สามารถสื่อให้ได้เห็นความงดงามและจิตวิญญาณ
ของชาวบราซิลไว้อย่างดีเยี่ยม บทเพลงของโชปิม
บทอ่ืน ๆ เช่น “Brazil” ก็เป็นบทเพลงที่หลายคนคง
คุ้นหู เนื่องจากวงดนตรีของไทยหลายวงนิยมน�ามา
บรรเลงเพื่อเปิดการแสดง และบทเพลง “Corco-
vado” ที่ไพเราะอ่อนหวานเป็นที่สุด ฯลฯ (ผู้สนใจ
กรุณาเปิดเพลงประกอบอีกครั้ง)

เรือ่งดนตรกีบัชาวบราซลินีเ้ป็นสิง่ทีผู่ค้นย่อม
เห็นว่าเป็นของคู่กัน บราซิลมีชื่ออีกชื่อหนึ่งที่ผู ้คน
ทัว่ไปคุน้เคยคอื “เมอืงแซมบ้า” Samba ท่วงท�านอง
ดนตรีจังหวะอันเร้าใจซึ่งมีที่มาจากทาสแอฟริกา 
ดนตรแีซมบ้านยิมเต้นในเทศกาลคาร์นวิลั เทศกาล
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ที่ผู ้คนจะมาชุมนุมกันเพื่อความสนุกสุดเหวี่ยงกัน 
๓-๕ วันแล้วแต่ท่ีแต่ละเมืองจะก�าหนด ก่อนจะต้อง
ละทิ้งความสุขทางกายและถือศีลอย่างเคร่งครัดถึง 
๔๐ วัน  เทศกาลคาร์นิวัลจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์
ของทุกปีเป็นงานใหญ่มาก จัดขึ้นในเมืองต่าง ๆ 
ทั่วไปในบราซิล เทศกาลคาร์นิวัลที่นครรีโอเดอจา  
เนโรมีชื่อเสียงว่า เป็นงานใหญ่ที่สุดมีผู้คนร่วมด้วย
จ�านวนมากเป็นล�าดับต้น ๆ ของประเทศ เทศกาล
คาร์นิวัลนั้นได้แสดงให้เห็นวิถีชีวิต รสนิยม และ
อุปนิสัยของชาวบราซิลได้เป็นอย่างดี ตั้งแต่การ
ลงทุนลงแรงทุ่มเทเวลาอย่างเต็มท่ีในการซ้อมเต้น 
ออกแบบเสื้อผ้าและตกแต่งขบวนแต่ละขบวน  
อย่างสุดแสนอลังการ ไม่มีใครยอมใคร การจัดงาน
ทั้งหมดทั้งปวงตั้งแต่เริ่มต้นหลายเดือนก่อนวันงาน 
จนถึงวนังานจรงิ ๆ  (สนกุสดุเหวีย่งกนัอย่างทีส่ดุเท่า
ที่จะท�าได้) ต้องใช้งบประมาณและเวลาเตรียมการ
เป็นอย่างมาก  

เมื่อพิจารณางานดนตรีแซมบ้ากับเทศกาล
คาร์นิวัล ประกอบไปกับวิถีชีวิต รสนิยมและอุปนิสัย
ของชาวบราซิลทีเ่ลือ่งชือ่อกีประการหนึง่คอื การคลัง่
ไคล้ใน กฬีาฟตุบอล ซึ่งทั้งเล่นทั้งดูกีฬากันแทบทุก
วันแล้ว ท�าให้มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า เพราะวิถีอันรื่นเริง
สนุกสุดเหว่ียง ใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือย และเอาเวลา
ท�างานไปท�าอย่างอื่นเช่นนี้เอง ผู้คนในประเทศอัน
อุดมสมบูรณ์แห่งนี้จึงได้ทุ่มเทเวลาและงบประมาณ
จ�านวนมหาศาลเพือ่ใช้ในการจดังานร่ืนเรงิและสร้าง
สถานที่เพื่ออ�านวยต่อความรื่นเริงดังกล่าว จน
กระทั่งอาจเป็นปัจจัยหน่ึงที่ท�าให้ประเทศอาจต้อง
ล้มละลายถ้าแก้ไขไม่ทันเวลา เทศกาลคาร์นิวัลใน
ทุกปี รวมไปถึงการเป็นเจ้าภาพจัดฟุตบอลโลก 
๒๐๑๔ และมหกรรมกีฬาโอลิมปิก ๒๐๑๖ ที่เพิ่ง
ผ่านมาอาจจะสนับสนุนข้อสังเกตนี้ได้

ส�าหรับผู ้คนที่ต้องการเรียนรู ้เรื่องราวของ
ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของผู้คนนั้น 
การได้ไปเยือนพิพิธภัณฑ์นับว่าเป็นสถานที่ที่น่า

สนใจเป็นอย่างยิ่ง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ นคร   
รีโอเดอจาเนโร มีที่ต้ังอยู ่ ณ อาคารเก่าของกรม
สรรพาวุธ ซึ่งมีอายุนับร้อยปี สิ่งของจัดแสดงแม้ว่า
จะมีไม่มากนัก แต่การน�าเสนอดีมาก ผู้ที่มาศึกษา
จะได้รับความรู้และพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
บราซิลต้ังแต่สมัยเริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน 

ค.ศ. ๑๕๐๐ เป็นปีแรกที่กองเรือโปรตุเกส   
ได้เข้ามาพบดินแดนที่ปัจจุบันคือประเทศบราซิล  
ดินแดนแถบนี้เดิมเป็นที่อยู่ของชนเผ่าเร่ร่อน ไม่ได้
มีความเจริญเหมือนกับพวกอินคา มายา หรือ
แอสแทกที่อาศัยอยู่ในทางเหนือและทางตะวันตก
ของทวีปอเมริกาใต้ ต่อมาชาวโปรตุเกสได้ประกาศ
ว่าดินแดนแถบนี้เป็น “อาณานิคมบราซิล” ชื่อของ
อาณานิคมบราซิลแปลว่า “ไม้สีแดง” (Brazil red) 
ซึ่งเป็นไม้ที่สามารถน�าไปย้อมเป็นสีแดง ชาวผิวขาว
ในยคุแรก ๆ ได้สัมปทานท�าไม้แดงบราซลิไปขายใน
ยุโรป 

รัฐบาลที่ลิสบอนได้ส่งข้าหลวงมาปกครอง
อาณานิคมบราซิล  ยิ่งชาวโปรตุเกสได้ส�ารวจดิน
แดนอาณานิคมแห่งนี้ละเอียดมากเพียงใด ก็ได้ค้น
พบว่าเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุนานา
ชนิด ชาวผิวขาวได้เข้ายึดครองดินแดนของชาวพื้น
เมืองและกดชาวพื้นเมืองให้เป็นแรงงานทาส หาก
ชาวพื้นเมืองต่อต้านก็จะถูกปราบปรามอย่างโหด
ร้ายทารณุ ชาวพืน้เมอืงจ�านวนมากต้องเสยีชวีติจาก
การเป็นแรงงานทาสในกิจการต่าง ๆ เช่น การปลูก
อ้อย กาแฟ โกโก้ เหมืองแร่ ฯลฯ  นอกจากนั้น
เนื่องจากกิจการของชาวผิวขาวเป็นกิจการที่มีขนาด
ใหญ่จ�าเป็นตอ้งใช้แรงงานมาก จงึได้มกีารน�าคนผิว
ด�าจากแอฟริกามาเป็นแรงงานทาสอีกด้วยการที่
ผู ้คนเผ่าพันธุ ์ต่าง ๆ มาอาศัยอยู ่ร่วมกันนี้เอง มี     
ผลให้ลูกหลานชาวบราซิลในปัจจุบันเป็นลูกผสม
ระหว่างชาวยุโรป ชาวพื้นเมือง และชาวแอฟริกา 
การผสมผสานกันอย่างลงตัวท�าให้ชาวบราซิลใน
ปัจจุบันจ�านวนมากเป็นชนชาติที่มีรูปกายงดงาม
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และหน้าตาชวนมองมากชาติหนึ่ง ... “Tall and tan 
and young and lovely...”

ต้นคริสต์ศตวรรษท่ี ๑๙ เมื่อเกิดสงคราม      
นโปเลียนขึ้นในยุโรป (ค.ศ. ๑๘๐๓-๑๘๑๕) ใน  
ค.ศ. ๑๘๐๗ กรุงลิสบอนถูกกองทัพฝร่ังเศสยึด  
ครอง ราชวงศ์โปรตุเกสจ�าต้องทรงพากันหนีกองทัพ
ของนโปเลียน และย้ายราชส�านักมาอยู่ ณ กรุงรีโอ
เดอจาเนโรเมืองหลวงอาณานิคมบราซิลในเวลานั้น 
ต่อจากนั้นไม่นานราชวงศ์โปรตุเกสยังได้สถาปนา 
“สหราชอาณาจกัรโปรตเุกส บราซลิ และแอลการ์ฟ”  
ขึ้น โดยมีกรุงรีโอเดอจาเนโรเป็นศูนย์กลาง ระยะ
เวลาเกือบหนึ่งศตวรรษที่ราชวงศ์โปรตุเกสปกครอง
บราซิลนั้น ราชวงศ์โปรตุเกสได้รับการยกย่องว่าเป็น 
“ผูน้�าอารยธรรมมาสูบ่ราซลิ”  โดยการพฒันาให้เกิด
ความเจรญิรุง่เรอืงในด้านต่าง ๆ เช่น การสร้างสถาน
ศึกษา โรงเรียนแพทย์ โรงเรียนนายร้อย สถาบัน
ศิลปะ โรงละครโอเปร่า โรงงานผลิตดินปืน และ
ธนาคารกลางแห่งบราซิล ฯลฯ  

ในการปกครองบริหารประเทศบราซิลของ
ราชวงศ์โปรตุเกสนั้น แม้ว่าได้ด�าเนินนโยบายต่าง ๆ 
ที่สร้างความก้าวหน้าให้แก่ประเทศ และประชาชน
ทั่ว ๆ ไปต่างชื่นชม แต่กลับไม่เป็นที่พอใจในหมู่ 
พวกขุนนางและคนรวยเจ้าของกิจการใหญ่ ๆ โดย
เฉพาะอย่างยิง่ การออกกฎหมายเลกิทาส โดยไม่ให้
เงนิชดเชยแรงงานทีส่ญูเสยีไปแก่ขนุนางและคนรวย
เจ้าของทาส (บราซิลเป็นประเทศสุดท้ายในทวีป
อเมริกาที่ประกาศเลิกทาส)

ด้วยเหตุผลนี้เอง ใน ค.ศ. ๑๘๘๙ ขุนนาง
และคนรวยเจ้าของกิจการใหญ่ ๆ  จึงได้ร่วมมือกัน
ปฏิวัติล ้มล ้างราชวงศ ์  และสถาปนาสหพันธ ์
สาธารณรัฐบราซิลขึ้น ประวัติศาสตร์บราซิลต่อจาก
นัน้เป็นต้นมาเป็นเรือ่งราวของการแก่งแย่งชงิอ�านาจ
ของคนกลุ่มต่าง ๆ ผลัดเปลี่ยนกันขึ้นมา ปกครอง
ประเทศ การไร้ความเสถียรภาพทางการเมืองน�าไป
สู่การปกครองแบบคณาธิปไตย อ�านาจนิยม การ   

ฉ้อราษฎร์บังหลวง การต่อสู้อันน�าไปสู่ความรุนแรง 
แม้ประเทศชาติจะอุดมสมบูรณ์มากเพียงใดก็ไม่
สามารถน�าความอยู่ดีกินดีได้เท่าที่ควร 

จนถึง ค.ศ. ๑๙๘๕ แม้ว่ารัฐบาลบราซิลได้
ชื่อว่าเป็นรัฐบาลประชาธิปไตย แต่ในความเป็นจริง
รัฐบาลก็ยังปกครองประเทศอย่างไร้ประสิทธิภาพ 
ไม่สามารถขจัดการฉ้อราษฎร์บังหลวงได้ การที่
รัฐบาลหลายรัฐบาลนิยมเอาใจประชาชนที่เป็นฐาน
เสียงของตนโดยการใช้นโยบายประชานิยม  ท�าให้
มกีารใช้จ่ายเงินมาก ประเทศร�า่รวยแต่ใช้เงินไม่เป็น
ประโยชน์ เช ่น การทุ ่มเทจัดฟุตบอลโลกและ
มหกรรมกีฬาโอลิมปิก การที่ประชาชนรักความ
สนุกสนานใช ้เวลาส่วนมากในการเตรียมงาน
คาร์นิวัล ฯลฯ ท�าให้ปัจจุบันแม้ว่าบราซิลเคยได้ช่ือ
ว่าเป็นประเทศที่ก้าวหน้าร�่ารวยในกลุ ่มประเทศ 
BRICS แต่กลับต้องเผชิญกับเศรษฐกิจตกต�่าใน
ปัจจุบัน ค่าครองชีพสูง และอาชญากรรมสูง สลัม
ของนครใหญ่กลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ การ
ศึกษาประวัติศาสตร์ของบราซิลจึงอาจเป็นบทเรียน
แก่ประเทศอ่ืน ๆ ได้

นครรีโอเดอจาเนโรยังมีสถานที่น่าสนใจอีก
มากมาย สถานที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งที่อาจท�าให้
เราได้ศึกษาประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และการแลก
เปลี่ยนทางวัฒนธรรมของผู ้คนทั่วโลกต้ังแต่ยุค
อาณานิคมมาแล้ว คือ สวนพฤกษศาสตร์แห่ง
นครรีโอเดอจาเนโร เมื่อพระเจ้าจอห์นที่ ๖ แห่ง
ราชวงศ์โปรตุเกส ได้ทรงปกครองบราซิลในตอนต้น
คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ พระองค์โปรดให้สร้างสวน
พฤกษศาสตร์ขึ้น เพื่อน�าพืชพันธุ์ไม้จากทั่วโลกมา
ปลูกเพื่อการศึกษาและการค้า ด้วยเหตุนี้เองสวน
พฤกษศาสตร์แห่งนี้จึงอุดมไปด้วยต้นไม้ดอกไม้ 
มากมายทีห่ลายชนดิพบเหน็ได้ทัว่ไปในประเทศของ
เรา เช่น ขนุน ดอกคูน นุ่น กล้วยไม้ ดอกบัว พริก 
ฯลฯ จนท�าให้เกิดความฉงนสนเท่ห์ว่าถิ่นก�าเนิดของ
พันธุ์ไม้เหล่านั้นแท้จริงแล้วอยู่ที่ใดกันแน่ 
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ขอให้โปรดจินตนาการว่าเมื่อหลายร้อยปีที่
แล้ว การที่กองเรือโปรตุเกส (หรือกองเรือชาติยุโรป
ชาติอื่น ๆ) เดินทางไปทั่วโลกนั้น ภารกิจของกองเรือ
ไม่เพยีงแต่แสวงหาสถานีทางการค้า และการพยายาม
ยึดครองดินแดนต่าง ๆ นอกทวีปยุโรปมาเป็นอาณา 
นิคมเท่านั้น แต่กองเรือเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดการแลก
เปลี่ยนทางวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตในหลาย ๆ ด้าน 
ในด้านพืชพันธุ์และสัตว์ กองเรือได้น�าพืชพันธุ์และ
สัตว์ ได้แก่ ข้าวโพด มันฝรั่ง ยาสูบ มันเทศ มัน
ส�าปะหลัง ถ่ัว มะเขือเทศ อะโวคาโด้ โกโก้ ใบยาสูบ 
พริก ฯลฯ จากบราซิลและประเทศอเมริกาอื่น ๆ ไป
ดินแดนต่าง ๆ ทั่วโลก ในขณะเดียวกันกองเรือก็ได้
น�าพชืพนัธุแ์ละสตัว์จากทวปีต่าง ๆ ไปยงัประเทศใน
ทวีปอเมริกา เช่น สุกร วัว แกะ ม้า นอกจากนั้นยัง
มีการน�าประชากร คือทาสจากทวีปแอฟริกาไปเป็น
แรงงานในทวปีอเมรกิา และทีส่�าคญัคอืมกีารน�าโรค
ภัยไข้เจ็บไปเผยแพร่ ในทวีปอเมริกา เช่น ฝีดาษ   
หัด ไข้หวัดใหญ่ ไข้เหลือง มาลาเรีย ไทฟอยด์ และ
คอตีบ ฯลฯ ในขณะเดียวกันก็มีการน�าโรคจากทวีป
อเมริกา เช่น ไข้เหลือง ฯลฯ ไปเผยแพร่ในเขตอื่น ๆ 
ของโลกด้วย เช่นกัน

นครรีโอเดอจาเนโรคือเครื่องแสดงร่องรอย
แห่งมรดกทางอารยธรรมของบราซิล อย่างไรก็ตาม
ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น ปัจจุบันเมืองหลวง
ของบราซิลได้ย้ายไปอยู่ ณ นครบราซิเลียมีผลให้

นครรีโอเดอจาเนโรต้องเสื่อมโทรมลง หรือปัญหา
เศรษฐกิจตกต�่าท�าให้ผู ้คนยากจนมีความเป็นอยู ่
ยากล�าบาก ฯลฯ เหตผุลต่าง ๆ เหล่านีท้�าให้เกิดภาพ
ลักษณ์ในทางลบของนครรีโอเดอจาเนโรและ
ประเทศบราซิลทั้งมวล อย่างไรก็ตาม ส�าหรับผู้ที่ได้
มีโอกาสไปเยือนนครรีโอเดอจาเนโรแล้ว คงจะ
ปฏิเสธไม่ได้ว่า นครรีโอเดอจาเนโรเป็นนครที่งาม
สง่าและมีชีวิตชีวาแห่งหนึ่งของโลกอย่างแท้จริง

เมื่อมาถึงตรงนี้จึงอาจกล่าวได้ว่า การที่ได้มี
โอกาสเดินทางไปเรียนรู ้เรื่องราวของวิถีชีวิตหรือ
วัฒนธรรมที่แตกต่างจากที่ เราคุ ้นเคยนั้นเป ็น
ประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าที่สุด เพราะท�าให้ผู้คนได้
มีโอกาสขยายพรมแดนแห่งความรู้ให้กว้างไกลและ
การสร้างความเข้าใจในวฒันธรรมทีแ่ตกต่างจากตน
ได้ “ชีวิตชีวาแห่งนครรีโอเดอจาเนโร” ดังที่บรรยาย
ในบทความนีค้งจะท�าให้ท่านผูอ่้านได้รูจ้กับราซิลขึน้
มาบ้างแม้ว่าจะไม่สิ้นสงสัยเสียทีเดียว

(ผู้สนใจโปรดติดตาม “บราซิล (ไม่) สิ้นสงสัย” 
ตอนที่ ๒ ธรรมชาติอันยิ่งใหญ่และทรงพลังของ

บราซิล ในฉบับหน้า)
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การปฏิบัติหน้าที่ของนายทหารปกครอง 
ในการอบรมบ่มนิสัย ก�ากับดูแล และลงทัณฑ์เมื่อ
นักเรียนนายร้อยกระท�าความผิด ล้วนเป็นหน้าที่ที่
นายทหารปกครองต้องท�าไปตามระเบยีบปฏบัิตขิอง
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า แต่ประเด็นที่ 
ส�าคัญอย่างยิ่งอันถือเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
ระบบการขัดเกลาพฤติกรรมนักเรียนนายร้อยก็คือ 
“การเป็นตัวแบบที่ดีในการด�ารงตน” และ “การเป็น
ผู ้น�าที่คอยถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู ้ วินัย 
หน้าที่ ตลอดจนสั่งสอนคุณธรรม จริยธรรม” ให้แก่
นักเรียนนายร้อยรุ่นน้องได้ปฏิบัติ ซึ่งในการปฏิบัติ
หน้าที่ในการเป็นนายทหารปกครองทั้งสองประเด็น
นี้ ในความเป็นจริงแล้วเกิดมีความแตกต่างกันค่อน
ข้างชัดเจนจากที่มาของต้นสังกัด โดยสามารถแบ่ง
ออกเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มนายทหารปกครอง
ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ต้องการและมี
ความต้ังใจที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ๒) กลุ่มนาย
ทหารปกครองที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่

พ.ท.ฐนัส  มานุวงศ์
กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ต้องการแต่นานวันไปกลับไม่มีความตั้งใจที่จะเข้า
มาปฏิบัติหน้าที่ ๓) กลุ่มนายทหารปกครองที่ไม่ได้
มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้แต่มีความตั้งใจที่จะเข้ามา
ปฏิบัติหน้าที่ และ ๔) กลุ่มนายทหารปกครองที่ไม่
ได้มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้และมีเงื่อนไขอื่น ๆ ใน
การเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งแน่นอนว่าการปฏิบัติตน
ของนายทหารทั้งสี่กลุ่มนี้ ย่อมถูกมองว่ามีลักษณะ
การท�างานที่แตกต่างกัน ด้วยความเชื่อและการ
ตดัสนิแบบตัง้ตนว่า การได้มาของนายทหารปกครอง
อันสอดคล้องกับภูมิหลังที่ผ่านมานั้นเป็นสิ่งก�าหนด
พฤติกรรมของนายทหารปกครองทั้งสิ้น 

หากในความเป็นจริงแล้วความแตกต่างของ
ทีม่าในการเป็นนายทหารปกครองกลบัไม่ค่อยส่งผล
ท�าให้เกิดภาพการท�างานที่แตกต่างกัน การท�างาน
ในต�าแหน่งนายทหารปกครองกลับมีความแตกต่าง
กันด ้วยปัจจัยและพฤติกรรมของแต่ละบุคคล
มากกว่า การตั้งสมมติฐานของพฤติกรรมและการ
ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมาจากทั้งสี่กลุ ่มข ้างต้น จึงไม่
สามารถน�ามาอธิบายความเป็นไปในการท�างานของ
นายทหารปกครองได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้พฤติการณ์
ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานตามหน้าที่นายทหาร

นายร้อยไทยไม่กลับบ้าน

ตอนที่ ๓  นายร้อยไทยไม่กลับบ้าน
 (ตอนจบ)
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ความส�าเร็จในการสร้างตนให้เป็นตัวแบบที่
ดีแต่มีความหลากหลายที่ผันไปตามลักษณะเฉพาะ
ของบุคคลของนายทหารปกครอง ล้วนท�าให้เกดิการ
กล่าวถึงนายทหารปกครองรุ ่นพ่ี ๆ จากน้อง ๆ 
นักเรียนนายร้อยที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันไป แต่
ยังคงอยู ่ภายใต้กรอบหน้าที่และการปฏิบัติของ  
นายทหารปกครอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นภาพจ�าให้แก่
นักเรียนนายร้อยได้เสมอ

“...พี่ เขาดีนะครับ ถ้ามีโอกาสก็จะเรียก    
น้อง ๆ ไปอบรมไปสอน ท�าให้เกิดแง่คิดดี ๆ ในการ
เป็นนักเรียนนายร้อยได้ครับ”

“ผมก็ดูพี่เขาเป็นแบบอย่างนะครับ บางทีก็
พยายามไปแอบฝึกการพูดให้พูดได้แบบพี่เขาบ้าง 
เวลาพี่เขาพูดมักจะมีอะไรที่น่าสนใจเสมอ ๆ เรียก
เสียงหัวเราะได้นิด ๆ ไม่น่าเบ่ือจนเกินไปครับ แต่ก็
ไม่เสียลักษณะทหารนะครับ”

“พี่แต่ละคนก็มีความแตกต่างกันไปครับ พูด
ได้ว่าสไตล์ใครก็สไตล์คนนั้น แต่มันจะดีมากถ้าเรา
ได้พี่ที่มีประสบการณ์ และน�าประสบการณ์เหล่านั้น
มาถ่ายทอดให้พวกเรา เหมือนเป็นการท�าให้รุ่นน้อง
มองเห็นภาพการท�างานในวันข้างหน้าและยิ่งถ้าเรา
ได้พี่ที่สุดยอดมาสอน เราก็จะได้ตัวแบบที่ดีเป็นตัว
แบบที่ไม่ใช่อยู่ในเพียงอุดมการณ์ครับ”

“บางทีพอฟังพี่เขาอบรม มันก็เกิดการมอง
ย้อนมาที่ตัวเองนะครับอาจารย์ ว่าถ้าผมโตขึ้นแล้ว
ผมจะสามารถสอนสิง่ดี ๆ ให้รุน่น้องได้ไหม จะท�าได้
แบบที่พี่เขาท�าหรือเปล่า มันก็เลยเป็นเหมือนแรง
ผลักให้เราต้องรีบพัฒนาตัวเองครับ”

“สิ่งที่ผมได้เรียนรู ้จากนายทหารปกครอง   
คือ การกระท�าตนให้เป็นต้นแบบให้แก่น้อง ๆ ครับ 
และอีกอย่างที่ส�าคัญมากคือการถอดบทเรียน
ประสบการณ์การท�างานของพี่  ๆ ครับ มันมี
ประโยชน์ต่อนักเรียนนายร้อยมากครับ”

การทบทวนและพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่
ของนายทหารปกครอง ย่อมเป็นสิ่งส�าคัญที่ผู้บังคับ
บัญชาและตัวของนายทหารปกครองแต่ละนายนั้น 

ปกครองทีแ่ตกต่างกนันัน้ ไม่ได้เกดิขึน้ตัง้แต่แรกเริม่
เมื่อเข้ามาเป็นนายทหารปกครอง หากเกิดขึ้นหลัง
จากที่นายทหารปกครองแต่ละนายได้เข้ามาท�างาน
ร่วมกันในระบบการบังคับบัญชาของกรมนักเรียน
นายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ซึ่งหมายถึงการท�างานในวัฒนธรรม
องค์กรเดียวกัน ภายใต้การบังคับบัญชามีผล
โดยตรงต่อการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  ดังน้ันจึง
ท�าให้เห็นภาพท่ีชัดเจนว่า “คนท่ีมีรายช่ือในการเป็น
นายทหารปกครองตั้งแต่แรกก็ไม่สามารถการันตีได้
ว่าจะท�าหน้าทีน่ายทหารปกครองได้อย่างดเีลศิเสมอ
ไป และคนที่ไม่มีรายชื่อในการกลับเข้ามาเป็นนาย
ทหารปกครองตั้งแต่เริ่มแรก ก็ไม่สามารถบอกได้
เช่นกันว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นนายทหาร
ปกครองที่แย่กว่าบุคคลที่มีรายชื่อตั้งแต่เริ่มแรก”  
จึงอาจกล่าวได้ว่า การปฏิบัติหน้าท่ีในต�าแหน่งนาย
ทหารปกครองนั้นเป็นไปตามลักษณะเฉพาะตัว
เฉพาะตนทีเ่กดิขึน้หลงัจากการเข้ามาเป็นนายทหาร
ปกครอง ซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นท่ีกรม
นักเรียนนายร้อยได้ให้ความส�าคัญ และพัฒนา
กระบวนการในการบริหารจัดการ โดยมีการอบรม
นายทหารปกครองก่อนท่ีจะมกีารปฏิบตัหิน้าท่ีอย่าง
เข้มข้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความเป็น
เอกภาพในการปกครองนกัเรยีนนายร้อย ดงันัน้ การ
อบรมดังกล่าวจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง ที่สร้างให้
เกิดพลงัทีถู่กต้องแก่นายทหารปกครอง ซึง่ต้องมกีาร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และท�าความเข้าใจกระบวนการ
ขัดเกลานักเรียนนายร้อยในระดับลึก ความรู้ตาม
หลักการต่าง ๆ ที่นายทหารปกครองได้รับการฝึก
อบรมก่อนการท�าหน้าท่ี จึงจ�าเป็นต้องถูกเสริมเพิ่ม
ทักษะและคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปด้วย เพื่อการ
เป็นแบบอย่างที่ดีเลิศ ไม่ว่านายทหารปกครองท่าน
นั้นจะมีที่มาแตกต่างกันอย่างไร แต่ก็ต้องหาจุดหา
มุมที่พัฒนาตนเองให้เป็นต้นแบบและใช้ตนเองเป็น
สื่อที่มีชีวิตส่งสร้างรุ่นน้องให้เป็นก�าลังพลช้ันเลิศ
ของกองทัพต่อไปเช่นเดียวกัน 
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ต้องหมั่นกระท�าและประเมินผลอยู ่เสมอ ด้วย
ต�าแหน่งหน้าทีใ่นการเป็นนายทหารปกครองสามารถ
ที่จะเปลี่ยนชีวิต พลิกปมปัญหาของนักเรียนนาย
ร้อยได้ ซึ่งมิอาจปฏิเสธได้ว่า การท�างานของระบบ
ในกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ ที่ต้องต่อสู้
กับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ นา ๆ อย่างรอบด้าน 
ทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคมุ
และหย่ังรู้ได้ ความแตกต่างของวัย  (Generation) 
อันเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีไม่สามารถใช้กรอบความ
คิดเดิม ๆ มาบริหารจัดการได้ ซึ่งปัญหานี้ไม่ใช่เป็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นเพียงเฉพาะโรงเรียนเหล่าทัพเท่านั้น 
หากแต่เป็นปัญหาที่สถาบันหล่อหลอมสมาชิกใหม่
ของสังคมในปัจจุบันต้องเผชิญด้วยกันทั้งสิ้น ความ
ท้าทายของการบริหารจัดการว่าด้วยการขัดเกลา
นักเรียนนายร้อย จึงเป็นสิ่งที่ผู ้บังคับบัญชาต้อง
ท�างานหนักและมีความเท ่าทันฉับไวต ่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน

ทั้งนี้แหล่งต้นสังกัดของนายทหารก่อนที่จะ
มาเป็นนายทหารปกครองเปรียบเสมือนคลังข้อมูล
ส�าคัญที่รอการถ่ายทอด สืบต่อ และพัฒนา ตัวนาย
ทหารปกครองเปรียบเสมือนสื่อท่ีจะน�าพาข้อมูล
เหล่านั้นมาเผยแพร่ การบริหารจัดการของกรม
นักเรียนนายร้อยเปรียบเสมือนโอกาสที่จะท�าให้
นักเรียนนายร้อยได้พบกับสื่อ  โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าก็เปรียบเสมือนเจ้าของเครือข่ายที่
ควบคุมเวลาในการสือ่สาร ซึง่ทัง้หมดนีอ้ยูภ่ายใต้การ
เปลีย่นแปลงของสงัคมและยคุแห่งวยั (Generation) 
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ การท�างานของแต่ละ
ส่วนจึงต้องผสานเป็นหนึ่งเดียว โดยมีเป้าหมายมุ่ง
ตรงสู่การพัฒนานักเรียนนายร้อยให้เป็น ไปตาม 
พระราชปณิธานแห่งองค์สมเด็จพระปิยมหาราช 
ผู้ทรงพระราชทานก�าเนิดโรงเรียนแห่งนี้ไว้เป็นปฐม

จากปรากฏการณ์ดังกล ่าวที่ผู ้ เขียนได ้
หยบิยกมาน�าเสนอ ล้วนเป็นการบอกถึงกระบวนการ
ขัด เกลานัก เรี ยนนายร ้อยในการสร ้ าง เสริม

อุดมการณ์ คุณลักษณะ ตลอดจนคุณสมบัติต่าง ๆ 
ผ่านตัวแบบทางสังคมเป็นกลไกส�าคัญที่ท�าให้
นักเรียนนายร้อยสามารถใช้เป็นแบบอย่างในการ
สร้างตนเอง โดยนักเรียนนายร้อยจะเลือกตัวแบบที่
แตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมและการท�าหน้าที่
ของแต่ละตัวแบบที่อยู่ภายในโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า เช่น ตัวแบบจากครูผู้สอนในเรื่องการ
ศึกษาวิชาการ ตัวแบบจากผู้บังคับบัญชาในเรื่อง
การปฏิบัติการดูแลและการบังคับบัญชา และที่
ส�าคญัคอืตวัแบบพฤติกรรมการท�างานทีม่าจากการ
ใช้นายทหารปกครองเป็นตัวแบบ เป็นต้น ดังนั้น
บุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้าง
และขัดเกลานักเรียนนายร้อย จึงมีความจ�าเป็นที่
ต้องคัดสรรมากกว่าคดัเลอืก ทีจ่ะส่งบุคคลเข้ามาท�า
หน้าที่ในกระบวนการดังกล่าว เพ่ือให้กระบวนการ
ของตัวแบบทางสังคมเป็นไปอย่างสมบูรณ์และถูก
ต้อง เพราะท้ายที่สุดแล้วนักเรียนนายร้อยจะเลือก
รบัตวัแบบทีห่ลากหลายมติมิาก่อร่างสร้างเป็นตวัตน
ของเขา ซึ่งหากมีตัวแบบและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็น
ไปตามแบบที่เหมาะควรแล้ว ผลผลิตที่เป็นนักเรียน
นายร้อยก็จะผิดเพี้ยนจากอุดมคติและความตั้งใจ
ที่แท้จริงได้

ดังนั้น การสะท้อนข้อมูลในแต่ละมุมของ
ปรากฏการณ์ที่เช่ือมโยงกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
นายทหารปกครองในสงักดัของกรมนกัเรยีนนายร้อย
รักษาพระองค์ข้างต้น ถือเป็นการเปิดพื้นที่มุมมอง
ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในกระบวนการสร้าง
นักเรียนนายร้อย ซึ่งถึงแม้จะเป็นเพียงประเด็น     
เล็ก ๆ เพียงส่วนเดียวในกระบวนการทั้งหมด แต่
กลับสะท้อนให้เห็นภาพวัฒนธรรมองค์กรที่หลาก
หลายและแตกต่าง ภายใต้การบงัคบับญัชาเดยีวกนั
ของกองทัพ ท�าให้เห็นภาพความเหลื่อมล�้าที่เกิด 
จากการค�านึงถึงประโยชน์ต่อหน่วยและต่อตนเอง
เป็นส�าคัญ มากกว่าการเสียสละในการประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นตัวแบบหรือแบบอย่างที่ดี เพื่อส่ง
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สร้างนักเรียนนายร้อยผู้ท่ีจะก้าวขึ้นมาเป็นก�าลัง
ส�าคัญของกองทัพในอนาคต 

เนื่องจากกองทัพบกเป็นหน่วยงานทางทหาร
ที่มีความเด็ดขาดในการปฏิบัติ แต่ยังคงต้องอาศัย
การประสานความร่วมมือของทุกหน่วยงาน ดังน้ันผู้
บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกซึ่งเป็นผู้บังคับ
บัญชาของหน่วยขึ้นตรงทุกหน่วยงานของกองทัพ 
ต้องตระหนักและให้ความส�าคัญต่อกระบวนการ
ขัดเกลา โดยใช้นายทหารปกครองเป็นตวัแบบให้แก่
นกัเรยีนนายร้อย ท่านเหล่านัน้จงึต้องท�าความเข้าใจ
ในหลักการและท�าให้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการ
คดัเลือกนายทหารเข้ามาด�ารงต�าแหน่งดงักลา่วเปน็
ไปตามกฎเกณฑ์อย่างจริงจัง รวมทั้งการก�ากับดูแล
การส่งกลับนายทหารในแต่ละหน่วยที่มีรายชื่อนาย
ทหารจากการคัดเลือกของโรงเรียนนายร้อยพระจุล 

จอมเกล้าให้เป็นไปตามบัญชีรายชื่อ ทั้งนี้หาก
พิจารณาอย่างพินิจพิเคราะห์ย่อมพบว่า การส่งนาย
ทหารเข้ามาเป็นนายทหารปกครองนั้น สามารถใช้
เป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์หรือสร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยต้นสังกัด (หน่วยใช้งาน) 
ของนายทหารก่อนเข้ามารับต�าแหน่งนายทหาร
ปกครอง ที่สามารถเข ้ามาให ้ข ้อมูลถ ่ายทอด
ประสบการณ์ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ของ
หน่วยนั้น ๆ ให้แก่นักเรียนนายร้อยได้  อันเป็นการ
ชีช้วนให้นกัเรยีนนายร้อยอยากทีจ่ะไปประจ�าการใน
หน่วยนั้น ๆ เมื่อส�าเร็จการศึกษาแล้ว ได้ถือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยตรงต่อการได้มาซึ่งนาย
ทหารตามอัตราในอนาคตอีกด้วย
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ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนของทุกปี
การศึกษา นักเรียนนายร้อยจะได้มีโอกาสพบปะกับ 

Native English speakers กลุ่มใหญ่ซึ่งเป็น ROTC 
cadets (Reserved officer training Corps) ปีนี้ก็
เช่นกัน จากการสังเกตของผู้เขียนในฐานะครูสอน
ภาษาอังกฤษ พบว่าปีนี้ ROTC cadets หลายคนมี
พืน้ภมูชิาตพินัธุจ์ากทางเอเชยี อนัได้แก่ ไทย เกาหลี 
และอินเดีย เป็นต้น ทุกคนพูดภาษาอังกฤษส�าเนียง
อเมริกัน เนื่องจากส่วนใหญ่เกิดและเติบโตในสหรัฐ 
อเมริกา ถึงแม้บางคนจะไปอาศัยอยู่สหรัฐอเมริกา
ตั้งแต่เป็นเด็ก ๆ แต่ไม่ได้เกิดที่นั้นก็ยังมีส�าเนียง
ภาษาแบบคนอเมริกัน เฉกเช่นเดียวกับผู้ที่เกิดและ
เติบโตที่นั่น  สาเหตุที่ผู ้ เขียนยกประเด็นเรื่อง 
“ส�าเนียง” มาเขียนเนื่องจากยังมีความเข้าใจไม่ถูก
ต้องเรื่อง “ส�าเนียงดี” “good accent” คือถ้าเรา
อยากจะชมใครว่าเขาพดูภาษาองักฤษได้ดกีต้็องพดู
ว่า “You speak English very well.” / “You speak 
English with no accent.” เจ้าของภาษาเองจะไม่
พูดว่า * “You have a good accent.” ผู้เขียนได้คุย
กับ ROTC cadets บางคนซึ่งกล่าวว่าพวกเขาได้ไป
ร่วมกิจกรรมด้านวัฒนธรรม เมื่อสัปดาห์แรกที่เดิน
ทางมาถงึ และได้ฟังผูบ้รรยายทีม่ ีheavy accent ฟัง
เข้าใจยาก นักเรยีนนายร้อยกถ็ามว่า หมายความว่า

เสนาศึกษา

อย่างไร จึงต้องท�าให้เกิดความกระจ่างว่า “heavy 
accent” มีความหมายอย่างไร นั่นก็คือผู ้พูดพูด
ภาษาที่สอง หรือภาษาเป้าหมายที่ใช้ในการสื่อสาร 

(target language/L
2
) โดยทีผู่พ้ดูน�าคณุลกัษณะของ

ภาษาตนเองหรือภาษาแม่ (L
1
/Mother tongue) 

เข้าไปใช้ใน L
2
 มากเกินไป นั่นคือพูดภาษาเป้า

หมายด้วยส�าเนียงภาษาของตนเอง ซึ่งเราจะเห็นได้
ทั่วไปในแบบที่เรียกกันว่า CNN ENGLISH / Glob-
lish / World English เช่นผู้อ่านข่าวของ Asia 
Business Report ที่ชื่อ Rico Hizon เป็นชาว
ฟิลิปปินส์ เป็นคนเก่ง อ่านข่าวเก่งแต่ก็มีส�าเนียง
ฟิลิปปินส์ในการใช้ภาษาอังกฤษ Richard Quest 
เป็นนักข่าวของ CNN ที่มีส�าเนียง British accent 
หรือดารา Penelope Cruz หรือนางแบบซุปเปอร์
โมเดล Gisele Bundchen ที่พูดภาษาอังกฤษกันเก่ง
แต่มี heavy accent จากภาษาแม่ของตัวเอง ดังนั้น
การพูดภาษาอังกฤษได้ดีแบบ  no accent จึง
หมายความว่า การพูดภาษาอังกฤษแบบไม่มีการ
รบกวนของส�าเนียงภาษาแม่ (L

1
) เลยจนเทียบได้

ใกล้เคียงกบัวธีิการพูดของ Native English speakers 
แล้วผู้พูดภาษาอังกฤษที่ไม่ได้เป็นเจ้าของภาษาจะ
ท�าอย่างไรให้ได้รับค�าชมว่า You speak English 
with no accent. สิ่งที่ส�าคัญก็คือต ้องเข ้าใจ

อาจารย์ไก่

ว่าด้วยเรื่องส�าเนียง
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คุณลักษณะของภาษาอังกฤษ ประการแรก คือ การ
ออกเสียง (pronunciation) ต้องถูกต้อง การออก
เสียงเก่ียวข้องกับการลงเสียงหนักเบาของค�าให้ถูก
ต้อง ตามแบบแผน (stress) และเรื่องการให้เสียง
สูงต�่าในระดับวลีและประโยค (intonation) นอก 
จากนี้ยังมีเรื่องของนัยยะของอารมณ์ ความรู้สึกที่
ปรากฏในการท�าเสียงสูงต�่าในประโยคอีกด้วย

เรือ่งการสร้างส�าเนียงภาษาท่ีเหมอืนหรือใกล้
เคียงเจ้าของภาษาน้ัน ถึงแม้ไม่ใช่เรื่องส�าคัญท่ีสุด 
ในการติดต่อสื่อสารเท่ากับความสามารถในการ
โต้ตอบ การใช้ส�านวนสละสลวย ใช้ค�าศัพท์ที่มี     

นัยยะตรงกับข้อความที่ต้องการสื่อสาร ก็ถือว่าเป็น
คุณลักษณะเสริมที่ท�าให้ผู้ที่เราพูดคุยด้วยมีความ
รูส้กึเหมอืนได้พดูกบัหมูข่องตนเอง เกดิความรูส้กึคุน้
เคยง่ายขึน้ และวธิทีีจ่ะพดูให้ได้ใกล้เคยีงกบัเจ้าของ
ภาษาที่สุดก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไร ในการเลียนแบบ ผู้
เขียนใช้ค�าว่า “เลียนแบบ” เพราะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด 
สังเกตได้จากนักร้องที่ร้องเพลงเก่ง เลียนแบบถึงแม้
พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลย ก็อาจร้องเพลงภาษา
อังกฤษได้เหมือนเป็นเจ้าของภาษาทีเดียว ผู้เรียน
ภาษาที่เคยใช้ชีวิตในดินแดนของเจ้าของภาษาจะ
พบว่าตนเองสามารถหยิบจับ (pickup) ค�าศัพท์ รูป
แบบประโยค ส�าเนียงเสียงสูงต�่ามาใช้ได้ง่ายกว่าผู้
ที่ไม่เคยพาตนเองไปจุ ่มจม (immerse) อยู ่ใน
วัฒนธรรมการใช้ภาษา ณ แหล่งจริง ๆ แต่ปัจจุบัน
อุปสรรคนั้นแทบจะสลายตัวไป ไม่ใช่อุปสรรคใหญ่
โตอีกต่อไป เนื่องจากโลกแคบลงทุกวันการติดต่อ
สื่อสารด้วยเทคโนโลยีอันล�้าสมัย ท�าให้นักเรียน
ภาษาและ นนร. ไทยของเราเองสามารถเข้าถึงโลก
การใช ้ภาษาอังกฤษจากต้นฉบับจริงได ้อย ่าง
ง่ายดายและมหัศจรรย์ แม้ผู้เขียนเองที่สอนภาษา
อังกฤษ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มา
เป็นปีที่ ๓๕ แล้วก็ยังต้องใช้ค�าว่าเหลือเชื่อกับวิถี
ชีวิตความเป็นครูภาษาในทุกวันนี้ที่เราจะท�าให้ตัว
เราเองและ นนร. เข้าถึงแหล่งภาษาได้แบบ “เวลา
เดียวกัน” (Real time) เมื่อนึกย้อนไปเมื่อสมัยเริ่ม
ต้นเป็นอาจารย์สอนภาษาใหม่ ๆ หนทางที่จะเข้าถึง
ตัวอย่างภาษาต้นฉบับช่างล�าบากล�าบน ต้องใช้เทป
ม้วนใหญ่ (Reel tape) เทปตลับ (cassette tape) 
วิทยุที่ใช้กับเทปตลับแบบ Boom Box ต้องเข้าห้อง 
Sound Lab สิ่งที่ทันสมัยที่สุดก็คือจานดาวเทียมที่
สามารถรับรายการข่าวภาษาอังกฤษ  ซีรีย์หนังฝรั่ง 
หนัง sit com แต่การใช้ดาวเทียมก็ไม่มีความ
แน่นอนรับสัญญาณได้บ้างไม่ได้บ้าง ดังนั้นจึงไม่มี
ความแน่นอนในเรื่องการเข้าถึง materials ในการ
สอนภาษา ถึงแม้มีเทคโนโลยีที่น�ามาซ่ึงความ
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สะดวกสบาย แต่ผู ้ เรียนภาษาก็ยังต ้องมีองค ์
ประกอบที่ส�าคัญ คือความอยากรู้ อยากเป็น มี
ความกระตือรือร้น ในการสร้างโอกาสที่ดีให้ตนเอง 
ห้องเรียนภาษาอังกฤษที่ รร.จปร. ปัจจุบันมาไกล
มาก ในยุคที่ นนร. มีโอกาสมากขึ้นในการคุยกับ
เจ้าของภาษาตัวเป็น ๆ สามารถใช ้Internet เปิดรับ
ฟังข่าวสาร เหตุการณ์ปัจจุบัน สามารถพูดถกแถลง 
ณ เวลานั้นได้เลย เมื่อ นนร. มีเทคโนโลยีที่อ�านวย
ความสะดวกในการเรียนภาษาอังกฤษถึงระดับนี้
แล้ว ก็ไม่ควร “ไม่เห็นคุณค่าของสิ่งนั้น” เหมือน
ส�านวน “Take things for granted” นนร. ควรใช้
โอกาสในยุคสมัยการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษอย่าง
สะดวกง่ายดายนี้ เพื่อเพิ่มพูนความสามารถใน   
การใช้ภาษาของนักเรียนเอง แต่อย่าลืมว่าการพูด
ให้เหมือนหรือใกล้เคียงกับเจ้าของภาษานั้น เป็น
เพียงแค่คุณลักษณะเสริมดังที่กล่าวไปแล้ว แต่
คุณลักษณะอื่น ๆ ในการพูดภาษาที่ส�าคัญมาก  
กว่าก็ไม่ควรลืม อันได้แก่เนื้อหาสาระที่จะสื่อสาร
ความเข้าใจในสถานการณ์ การใช้ค�าศัพท์ส�านวน

ต่าง ๆ ผู ้เขียนเคยได้เรียนกับอาจารย์ท่านหนึ่งที่
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นระดับ scholar ที่เก่งกาจ
เชี่ยวชาญในศาสตร์ของตนเอง ท่านพูดภาษา
อังกฤษแบบไม่เลียนแบบเจ้าของภาษาเลย แต่การ
สื่อสารของท่านในเรื่องอื่น ๆ นั้นเป็นระดับสุดยอด
ทั้งหมด ผู้เขียนเคยนึกในใจว่าท�าไมท่านไม่ยอม
เลียนแบบส�าเนียงภาษาอังกฤษแบบใดแบบหนึ่งไป
เลย แต่ในที่สุดก็ถือว่าท่านเป็นตัวอย่างข้อยกเว้น
พิเศษ เราจึงมองข้ามสิ่งนี้ไป เพราะเราก็ได้ความรู้
มหาศาลจากท่านอยู ่ดี ดังนั้นไม่ว่าผู ้เรียนภาษา    
ใด ๆ ก็ตามที่ไม่ใช่ภาษาแม่ของตนและต้องการ
สื่อสารภาษาเป้าหมายให้ได้มีประสิทธิภาพที่สุด      
ก็ต้องพิจารณาองค์ประกอบในการใช้ภาษาที่กล่าว
ข้างต้นทั้งหมด ว่าควรจะพิจารณาเรื่องใด ให้เป็น
เรื่องที่เป็นสิ่งที่ต้องท�า “a must” ซึ่งถ้าขาดไปการ
สื่อสารก็จะล้มเหลว และเรื่องใดเป็นเรื่องเสริมที่
ท�าให้ผู้ใช้ภาษาเข้าถึงผู้รับสารได้ง่ายขึ้น ประสบ
ความส�าเร็จในการสื่อสารมากยิ่งขึ้น แต่หากเรา
สามารถควบรวมคุณลักษณะในการใช้ภาษาทั้งที่
ส�าคัญขาดไม่ได้ และคุณลักษณะเสริมไว้ได้ด้วยกัน
ทั้งหมดแล้ว ก็ถือว่าผู ้เรียนภาษาเป็นผู ้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และจะใช้ภาษาได้อย่าง
มีประสิทธิผล (Effectiveness) ในที่สุด 
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เนื่องในโอกาสท่ีผู้เขียนได้ร่วมปฏิบัติธรรม  
ณ ศูนย์การบินทหารบก จังหวัดลพบุรี ประจ�าปี 
พุทธศักราช ๒๕๕๙ เพราะเพื่อนสนิท มิตรรัก       
พลโท ทันตแพทย์หญิงพันธุ์ทิพย์  รักษาเสรี 
เป็นหัวหน้าคณะวิทยากรน�าการปฏิบัติธรรมใน   
คร้ังนี้ การปฏิบัติธรรมนั้นได้กระท�าเป็นประจ�าทุกปี  
สืบทอดเจตนารมณ์ของคุณแม่สิริ และคุณ  
กาบแก้ว  กรินชัย                                        

คุณแม่ดร.สิริ  กรินชัย  อาจารย์สอน
วิปัสสนาที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่ยอมรับทั่วไป
ท้ังในประเทศและนอกประเทศ เป็นเวลากว่า 
๖๐ ปี คุณแม่มีบุตรีคือคุณกาบแก้ว ซึ่งสมรส 
กบัพลเอกนพินธ์  ไชยบริุนทร์ อดีตผู้บญัชาการ
ศูนย์การบินท่านหนึ่ง จึงท�าให้ศูนย์การบิน
ทหารบก และครอบครวั รวมทัง้ผูส้นใจใฝ่ธรรม
ได้มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ 
เป็นต้นมา และได้กระท�าเป็นประจ�าทกุปีกระทัง่ท่าน
ท้ังสองวายชนม์ พลโททันตแพทย์หญิง พันธุ์ทิพย์ 
รักษาเสรี ซ่ึงเป็นวิทยากรที่ช่วยงานสอนอยู่และเป็น

ภรรยาของพลเอกโกวิท รักษาเสรี อดีตผู้บัญชาการ
ศูนย์การบินทหารบก (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๘) จึงได้
สืบทอดโครงการปฏิบัติธรรมต่อมา ในทุก ๆ ปี   
ตราบจนทุกวันนี้วัตถุประสงค์ของกองทัพบกที่ได้มี
การริเริ่มให้ก�าลังพลได้มีการปฏิบัติธรรมตั้งแต่ ปี 
พ.ศ. ๒๕๒๙  จวบจนทุกวันนี้ โดยได้ก�าหนดให้เป็น
ส่วนหนึ่งในหลักสูตรการบินทหารบก ซึ่งตรงกับ
วัตถุประสงค์ของกองทัพบกที่ได้มีการริเริ่มให้ก�าลัง
พลได้มกีารปฏิบติัธรรมประจ�าปีต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ 
ทั้งนี้เพื่ออบรมพัฒนาจิตใจก�าลังพลให้เกิดปัญญา
และสันติสุข อีกทั้งยังเป็นโอกาสอุทิศส่วนบุญกุศล
ให้แก่ผู้ที่เคารพสักการะ นักบินรุ่นพี่และก�าลังพล   
ผู้วายชนม์ให้ได้รับส่วนบุญกุศลอีกทางหนึ่งด้วย  

“หน้าที่อยู่เหนือสิ่งอื่นใด” การเสียชีวิตใน
หน้าที่นั้นเป็น เกียรติอันสูงสุดของทหาร  ก�าลังพล
ของศูนย์การบินทหารบก และนักบินจ�านวนไม่น้อย
นับเป็นร้อย ๆ กว่าชีวิตที่พลีชีพเพื่อชาติเพื่อปฐพีแต่
ก็เป็นแบบอย่างที่ดีงามอย่างสมศักดิ์ศรีของชาย 
ชาติทหาร

                   

พลตรีหญิงธิดารัตน์  วิริยะวัฒน์
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 ตะวันลับขอบฟ้า  ขุนเขา
ฮ.บ่ผ่อนเสียงเบา      กึกก้อง
ภารกิจของเรา         ลุล่วง ไปนา
แม้ชีวิตจักต้อง         ดับดิ้น ยอมพลี

เนื่องในโอกาสส�าคัญท�าความดีเพื่อพ่อ  
ขอ มอบค�าประพันธ์อีกบทหนึ่งซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ภารกิจของก�าลังพลศูนย์การบินทหารบก ที่ต้อง
ด�าเนินต่อไป เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน เพื่อเพื่อนพ้อง 
เพื่อพ่อ ด้วยความเสียสละ 

 
 ตะวันดับลับฟ้า     พงไพร  
ฮ.ร่อนดังสั่นไหว          กึกก้อง
ภารกิจทั้งแดนไกล       ดงป่า
เพื่อชาติเพื่อเพื่อนพ้อง  เพื่อพ่อ ยอมพลี

ผู้เขียนซาบซึ้งใจในภารกิจของนักบิน ทบ. ที่
ต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย เสี่ยงอันตรายในทุกเสี้ยว
วินาที เพราะไม่มีโอกาสท่ีจะล่วงรู้ชะตากรรมของ
ตนเองได้เลยว่าจะเกดิเหตกุารณ์อะไรขึน้เมือ่ใดและ
อย่างไร ฉะน้ันจึงต้องเตรียมกายเตรียมใจไว้ให้
พร้อมเสมอ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น การเตรียมฝึก
สมาธ ิเจรญิสติ จงึเป็นส่ิงจ�าเป็นอย่างยิง่ ส�าหรบั
นักบิน เพราะหากเกิดเหตุวิกฤติสภาพอากาศ
ผดิปรกตขิึน้เมือ่ใด จะได้ใช้สตปัิญญาในการแก้
ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี และทันท่วงที 

โครงการปฏบิตัธิรรมหลกัสตูรพฒันาจติ ให้
เกดิปัญญาและสนัตสิขุนบัเป็นสิง่ประเสรฐิ และ
เกดิประโยชน์อย่างสงูสดุ โครงการนีเ้ริม่ขึน้ในห้วง
กลางเดือนตุลาคมของทุกป ี  เพราะวันที่  ๒๓ 
ตุลาคม เป็นวันสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระ
ปิยมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง
ของมหาชน วันที่ ๒๑ ตุลาคมเป็นวันคล้ายวัน 
พระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนน ีสมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวงของปวงชน
ผู้พระราชทานนามของพระองค์เป็นนามค่าย  

เพราะในอดีตกรมการบินทหารบก เป็นหน่วยจัด
อากาศยานถวายทุกครั้งที่พระองค์เสด็จฯทรงเยี่ยม
ประชาชนผู้ยากไร้ในท้องถิ่นทุรกันดารทั่วทุกหนทุก
แห่ง และในวันท่ี ๑๓ ตุลาคมเป็นวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช พระมหากษัตริย์ประเสริฐผู ้ทรงพระ
มหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติและประชาชนอย่าง
ใหญ่หลวงอย่างทีไ่ม่เคยมพีระมหากษัตรย์ิใดในโลก 
จะเสมอเหมือนพระองค์ได้ เพ่ีอเป็นการปฏิบัติ
บูชา ถวายเป็นพระราชกุศลน้อมร�าลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของทั้งสามพระองค์ และเพื่อ
เป็นการพัฒนาจริยธรรม คุณธรรม บ�ารุงขวัญทหาร 
อีกทั้ ง เป ็นการพัฒนาจิตใจก�าลังพลตลอดทั้ ง
ครอบครัว ของศูนย์การบินทหารบก ตามแนวทาง
พัฒนาก�าลังพลของกองทัพบก  

ในครัง้น้ีผู้บญัชาการศูนย์การบนิทหารบก
ก�าหนดให้วันแรกของปฏบิตัวิิปัสสนากรรมฐาน
เป็นวันท่ี ๑๔-๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยศูนย์
การบินได้จัดสถานที่ในการฝึกการปฏิบัติ เพื่อ
อ�านวยความสะดวกเป็นอย่างดี ณ อาคารเรือน
รับรองที่มีอุปกรณ์ครบครัน ทั้งเครื่องขยายเสียง 
ล�าโพง จอภาพยนตร์ คอมพิวเตอร์ โปรเจ็กเตอร์ 
อาคารสถานที่รับประทานอาหาร บ ้านรับรอง
วิทยากรและเรือนพักอาศัยส�าหรับผู ้ปฏิบัติธรรม 
ตลอดจนผู้ดูแลรักษาความสะอาด จัดเวรยาม ดูแล
ความเป็นระเบียบและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติธรรม 
รวมทั้งเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย ทั้งแพทย์พยาบาล รถ
รับส่งผู ้ป ่วย หากมีการเจ็บป่วยอย่างกะทันหัน  
ตลอดจนเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเมื่อมีการ
ร้องขอ

ผู ้เข้ารับการปฏิบัติวิปัสสนาแต่งชุดขาวที่
สุภาพเรียบร้อย และปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อ
บังคับท่ีคุณแม่สิริ  กรินชัย ก�าหนดไว้ในอดีต
อย่างเคร่งครดั การปฏิบัติเป็นไปด้วยดี ท�าให้ผู้เข้า
รับการปฏิบัติสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปใน
ทางที่ดีขึ้น สามารถฝึกสติเพื่อลดความทุกข์และน�า
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ความสุขความเจริญมาสู่ตนเองและครอบครัว น�า

ความเจริญก้าวหน้ามาสู่หมู่คณะตลอดจนหน้าที่

การงาน

วันแรกของการปฏิบัติในครั้ งนี้ พลตรี 

เชาวน์โรจน์  สอโส ผู้บัญชาการศูนย์การบิน

ทหารบก เป็นผู ้น�าการสวดพระอภิธรรม ถวาย 

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทุกคนปฏิบตัิ

ภาวนาด้วยความจงรักภักดีและน้อมร�าลึกส�านึก   

ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น

“สามพันกว่าโครงการหลวงเพือ่ปวงราษฎร์

ย่างพระบาทมุง่มัน่ไม่หวัน่ไหว

การบิน ทบ.น้อมรบัสัง่พระทรงชยั

อากาศยานพร้อมรบัใช้ ทัว่ไทยเอย“

ดวงใจทุกดวงน้อมเกล้าฯ ถวายราชสักการะ

สู่สวรรคาลัยด้วยความอาลัยรักอย่างหาที่สุดมิได้ 

เพราะพระองค์มใิช่พระมหากษตัรย์ิท่ีทรงครองราชย์

แต่ประการเดียว หากแต่พระองค์ทรงครองใจ      

คนไทยทั้งชาติ มาเป็นเวลา ๗๐ ปี ตลอดรัชสมัย 

พระองค์ทรงเป็นราชาเหนือองค์ราชัน ทรงเป็นพระ

มหากษัตริย์พระองค์เดียวที่โลกไม่เคยลืม

นกับนิและก�าลงัพลศนูย์การบนิทหารบก

ทั้งปวงอยู่ในโลกแห่งการท�าสมาธิ เจริญสติ 

วปัิสสนากรรมฐานต้ังแต่ตีสี ่ เริม่จากการไหว้พระ 

สวดมนต์ แผ่เมตตา เจริญภาวนา และฟังธรรมจาก

วดีทีศัน์ของคณุแม่สริ ิกรนิชยั ทีไ่ด้เคยบรรยายไว้ใน

อดีต  อีกทั้งได้ฟังธรรมจากหลวงพ่อ พระเทพสิทธิ

มนุ ีวปัิสสนาจารย์ เจ้าอาวาสวดัดุสิตฯ และเป็น

เจ้าคณะภาค ๑๖ ได้มาบรรยายและตอบปัญหา

ธรรมะด้วยตนเองเหมอืนในทกุ ๆ คร้ัง อีกทั้งยัง

มีพระอาจารย์จากวัดในจังหวัดลพบุรีมาบรรยาย

ธรรม สลับกับการปฏิบัติวิปัสสนา เดินจงกรม ในวัน

แรก ๆ ศิษย์การบินหลายคนรู้สึกปวดเมื่อย อึดอัด

เพราะจ�ารูปแบบการเดินไม่ได้ ไม่เข้าใจว่าฝึกเดิน

จงกรมไปท�าไมทั้งวันท้ังคืน และท�าไมต้องปฏิบัติ

อย่างช้า ๆ บางคนไม่เคยต่ืนตีสามจึงงัวเงีย ๆ นั่ง

หลับสัปหงก ต่อเมื่อวันที่สองที่สามแห่งการปฏิบัติ

ผ่านไป อาการต่าง ๆ จึงค่อย ๆ ดีขึ้นตามล�าดับ 

เพราะสมาธิดีขึ้น จิตใจสงบ ท�าให้เบาสบาย รู้สึก

ผ่อนคลาย  สามารถก�าหนดลมหายใจได้ สมาธิไม่

แกว่งไม่วอกแวกเหมือนเมื่อแรกปฏิบัติ ทุกอย่างขึ้น

อยู่กับการฝึกฝนและความอดทน เมื่อจิตสงบ ความ

สุขก็จะเกิดขึ้น  และเข้าใจว่า ใจหยุดนิ่งเป็นอย่างไร 

ทุกคนจะชอบและพึงพอใจ ถึงแม้จะหยุดแค่ไม่กี่

นาที  ความรู้สึกก็จะแตกต่างจากใจที่ไม่หยุด ราว

ฟ้ากับดิน เพราะกายจะเบา ใจจะสบาย เกิดความ

เบกิบาน ชนดิลมืไม่ลงเลยทเีดยีวเมือ่เข้าใจว่าปฏบิตัิ

ไปท�าไม เพื่ออะไร เท่านี้ก็คุ้มค่าแล้วกับการเพียร

ภาวนา

วันที่สามและที่ห ้าของการปฏิบัติ มีการ

ทดสอบอารมณ์ เพื่อให้เข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องท�าให้

ทุกคนมีการพัฒนาที่ดีขึ้น  

ในเช้าตรู ่ของวันที่ห้าแห่งการปฏิบัติธรรม 

รองผู ้บัญชาการศูนย์การบินพร้อมคณะผู ้ปฏิบัติ

วิปัสสนาเดินจงกรมไปยังเจดีย์พุทธสถาน เพ่ือ      

สกัการะพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งสมเด็จพระอริย 

วงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหา 

สังฆปริณายก ได้ประทานให้แก่ศูนย์การบิน 

จ�านวนแปดองค์ ในเวลาต่อมาพระธาตุได้เพิ่ม

เป็นเก้าองค์ เป็นท่ีอัศจรรย์ใจ นับเป็นนิมิต

หมายแห่งสิริมงคล หลังจากกระท�าพิธีไหว้พระ

สวดมนต์แล้วได้เดินจงกรมต่อไปท่ี อนุสาวรีย์

สมเดจ็พระศรนีครนิทรา เพือ่ถวายราชสกัการะ 

ในล�าดับต่อมาคือ อนุสาวรีย์วีรกรรมเจ้าหน้าท่ี

การบินทหารบก จากประวัติเล่าว่าเป็นนักบินผู้

กล้าหาญ ได้ปฏิบัติภารกิจเสี่ยงอันตราย ท�าการบิน

ฝ่าดงกระสุนและวัตถุระเบิด เพี่อส่งเสบียง และ

ล�าเลียงผู้บาดเจ็บ จนสามารถบรรลุภารกิจตามที่ได้

รับมอบหมาย โดยไม่ย่อท้อต่ออันตรายใด ๆ ทั้งสิ้น  
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จนวาระสุดท้ายจบชีวิตอย่างผู้กล้า ผู้สละตนเพื่อ
ชาติเพื่อแผ่นดิน นับว่าเป็นผู ้เสียสละอย่าง
สูงสุด ท้ังเป็นผู้กล้าที่หาได้ยาก คนรุ่นหลังจึง
ควรสดุดีวีรกรรมของวีรบุรุษนักบินผู้นี้ไว้อย่าง
เทิดทูนตราบชั่วนิจนิรันดร์ 

ถึงแม้ระยะทางอันยาวไกลเป็นกิโลก็ตาม  
แต่ในยามนี้ ก�าลังพลทุกคนรู้สึกกระปรี้กระเปร่า
สุขภาพจิตดี ต่างมีใบหน้าท่ีสดใสดูดีมีสง่าราศี
เพราะได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาเป็นเวลาหลายวัน  
กอปรกับอากาศยามเช้าตรู่ที่บริสุทธิ์สดชื่นลมเย็น
ระรื่นชื่นใจ ท่ามกลางบรรยากาศท่ีแวดล้อมด้วย
ธรรมชาติที่ร่มรื่นด้วยรุกขชาติมีขุนเขาโอบล้อม มีไม้
ดอกทีห่าดไูด้ยากออกดอกบานละลานตา นับว่าเป็น
ทศันยีภาพทีง่ดงามมาก ท้ังสหีน้าแววตาและท่าทาง
ของทุกคนบ่งบอกถึงความสุขกายสบายใจ ทุกสิ่ง
เงยีบสงบเพราะไม่มใีครเปิดปากพดูอะไรแม้แต่น้อย 
สมองจึงโลดแล่น สมาธิดีขึ้น ท่าเดินจงกรมที่ส�ารวม
กายวาจาใจ เป็นภาพที่สื่อความหมายได้ดีโดย
ไม่ต้องมีค�าอธิบายใด ๆ ทั้งสิ้น

การฝึกปฏบิตัธิรรมในเบือ้งต้นด้วยจติอันเป็น
กุศลในครั้งนี้ มีผลต่อการฝึกตนให้มีการพัฒนาต่อ
ไปตามล�าดับ  และหากได้น�าความรู้ที่ได้รับไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจ�าวันก็จะเกิดประโยชน์สูงสุด

การฝึกอบรมจิตศิษย์การบินทบ. รุ่นที่ ๖๑ 
สิ้นสุดลง ทุกคนได้รับส่วนบุญกุศลอย่างอิ่มเอมใจ 
พร ้อมกับใบประกาศเกียรติบัตรท่ีได ้รับจากผู ้
บัญชาการศูนย์การบินทหารบก ในเช้าวันที่ ๒๐ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  อากาเสยนฺต ิ  อทฺิธยิา
ผู้ซึง่มฤีทธา         บนิได้
ทัว่ท้องถิน่นภา       หยาดเหงือ่  เพือ่ชาติ
แทนคณุแผ่นดนิไว้  นักบนิ ทบ.   
                                   
พวกเราทุกคนต้องขอบคุณนักบินและก�าลัง

พลศูนย์การบินทุกท่านที่ทุ่มเท ก�าลังกาย ก�าลังใจ
และเสียสละในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี มีจิตใจ 
มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติเพื่อแผ่นดิน
อย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ 
ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา และส�าหรบัศษิย์การบนิ
รุ่นนี้ มีความตั้งใจเรียนและปฏิบัติกันอย่างจริงจัง  
จึงเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม สมดังค�าขวัญของศิษย์การบิน
ที่ว ่า “เรียนรู ้อย่างลึกซึ้ง เพื่อเป็นหนึ่งเรื่อง
การบิน” 

ท้ายที่สุดนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ งหลายทั้งปวงในสากลโลก    
ตลอดจนเดชะพระบารมีอันแผ่ไพศาลของบูรพ     
กษตัรยิาธิราชเจ้าทุกพระองค์ขอได้โปรดดลบันดาล
พระราชทานพรให้แก่ ศิษย์การบิน ก�าลังพลของ
ศูนย์การบินทหารบกและครอบครัวทุกท่าน จง
ประสบแต่ความสุขความเจริญเพื่อเป็นก�าลังส�าคัญ
ให้แก่กองทัพบกและประเทศชาติสืบไป
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สวัสดิการของรัฐท่ีช ่วยเหลือเร่ือง     
ค่ารักษาพยาบาลของประชาชนไทยมีชื่อเรียกว่า 
“หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” หรือเดิมที่เรารู้จัก
ในนาม “บตัรทอง” ในโครงการ “๓๐ บาทรกัษาทุก
โรค” แต่ภายหลังปรับเปลี่ยนใหม่   ไม่ต้องจ่าย ๓๐ 
บาทแล้ว สามารถรกัษาฟรไีด้เลย ถ้าค่ารกัษาไม่เกนิ
ขอบเขตที่ก�าหนด เบื้องต้นขอสรุปสิทธิและเงื่อนไข
ของสวัสดิการนี้ให้ท่านผู ้อ่านได้รับทราบกันเพื่อ
เป็นการรกัษาสทิธ์ิในฐานะท่ีเราเป็นพลเมอืงชาวไทย
คนหนึ่ง ดังนี้ 

ระบบหลักประกันสุขภาพใน
ประเทศไทย

ประเทศไทยมีระบบหลักประกันสุขภาพหลัก 
๓ ระบบใหญ่ด้วยกัน ได้แก่ (๑) ระบบประกันสังคม 
(๒) ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และ 
(๓) ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ท้ังน้ีแต่ละ

ระบบมีวิวัฒนาการและแนวคิดที่แตกต่างกัน ระบบ
สวสัดกิารรกัษาพยาบาลข้าราชการถอืเป็นสวสัดกิาร
ที่รัฐจัดให้แก่ข้าราชการ รวมถึงพ่อแม่ และบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะไม่เกิน ๓ คน ขณะที่ระบบประกัน
สังคมถือเป็นความมั่นคงด้านสังคมของลูกจ้างที่รัฐ 
นายจ้าง และลูกจ้างร่วมกันสมทบแก่แรงงานใน
ระบบ ส่วนระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็น
รัฐสวัสดิการที่จัดให้แก่ประชาชนไทยกลุ่มอื่น ๆ ที่
เหลอื ซึง่เกดิจากการรวมระบบประกนัสขุภาพทีม่อียู่
ในขณะนั้นซึ่งได้แก่ ระบบสวัสดิการผู ้ที่ควรช่วย
เหลือเกื้อกูล ระบบบัตรประกันสุขภาพ และผู้ที่ไม่มี
หลักประกันใด ๆ

ระบบหลักประกันทั้งสามระบบมีการออก 
แบบระบบที่ต่างกันในหลายประเด็น เช่น แหล่งเงิน
ที่ใช้ สิทธิประโยชน์ ผู้ให้บริการ และระบบการจ่าย
เงิน ดังแสดงในตารางดังนี้ 

  พ.อ. นพ.ยรรยงค์  อิ่มสุวรรณ  
ผู้อ�านวยการกองแพทย์

ส�านักงานสนับสนุนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) กองบัญชาการกองทัพไทย

สวสัดกิารรกัษาพยาบาล 

ของคนไทย
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ความแตกต่างของระบบหลักประกันท้ังสามของประเทศไทย

ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ

ระบบประกันสังคม
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่ง

ชาติ
จ�านวน
ผู้มีสิทธิ๑ ๕ ล้านคน (๘%) ๙.๘๔ ล้านคน (๑๕.๘%) ๔๗ ล้านคน (๗๕%)

แหล่งเงิน งบประมาณรัฐ รายจ่ายในปี 
๒๕๕๑ เท่ากับ ๕๔,๙๐๔.๔๘ 
ล้านบาท๒ (๑๑,๐๐๐ บาท/คน)

สมทบจากรัฐ นายจ้าง และลูกจ้าง
ฝ่ายละเท่ากันร้อยละ ๑.๕ ของเงิน
เดือน  อัตราเหมาจ่ายรายหัวปี 
๒๕๕๐ เท่ากับ ๑,๒๕๐ บาท และ
มีรายจ่ายรวม ๒,๑๓๓.๕ บาท/
คน๓

งบประมาณรัฐ อัตราเหมาจ่ายราย
หัวปี ๒๕๕๑ เท่ากับ ๒,๑๐๐ บาท๑

สิทธิประโยชน์
 
 

รอบด้านทั้งบริการผู้ป่วยนอก/ ใน 
ทันตกรรม ค่ายาเวชภัณฑ์  ค่า
อาหารและห้องพิเศษ ค่าคลอด
บุตร

รอบด้านทั้งบริการผู้ป่วยนอก/ ใน 
ทันตกรรม ค่ายาเวชภัณฑ์ ค่า
อาหารและห้องสามัญ 
ชดเชยกรณีคลอดบุตร ตาย พิการ

รอบด้านทั้งบริการผู้ป่วยนอก/ ใน 
ทันตกรรม ค่ายาเวชภัณฑ์ ค่า
อาหารและห้องสามัญ ค่าคลอด
บุตร ชดเชยตาม ม.๔๑

ผู้ให้บริการ สถานพยาบาลรัฐเป็นหลัก ใช้ 
รพ.เอกชนได้กรณีฉุกเฉินแบบผู้
ป่วยใน แต่เบิกได้ไม่เกิน ๓,๐๐๐ 
บาท 

โรงพยาบาลรัฐและเอกชนคู่
สัญญาและสถานพยาบาลใน 
เครือข่าย

สถานพยาบาลรัฐและเอกชนคู่
สัญญาและสถานพยาบาลใน   
เครือข่าย 

รูปแบบวิธีการ
จ่ายเงิน

ผู้ป่วยนอก ตามปริมาณบริการ
และราคาที่เรียกเก็บย้อนหลัง 
ส�าหรับบริการผู้ป่วยในตาม
รายการป่วยในอัตราที่ก�าหนด 
(DRG) 

เหมาจ่ายรายหัวรวมส�าหรับบริการ
ผู้ป่วยนอก/ใน และจ่ายเพิ่มเป็น
รายกรณี

เหมาจ่ายรายหัวส�าหรับบริการส่ง
เสริมป้องกันและผู้ป่วยนอก ส�าหรับ
บริการผู้ป่วยในจัดสรรงบยอดรวม
ตามน�้าหนักสัมพัทธ์ DRG 

ที่มา : ๒ รายงานประจ�าปี ๒๕๕๑ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, ๒ กรมบัญชีกลาง, ๓ ส�านักงานประกันสังคม

สวัสดิการหลักประกันสุขภาพ 
แห่งชาติ คืออะไร?

เป็นหนึง่ในสวสัดกิารรกัษาพยาบาลทีร่ฐับาล
จัดให้แก่ประชาชน ซึ่งสวัสดิการรักษาพยาบาลของ
รัฐมีทั้งหมด ๕ กลุ่ม คือ

๑) สวัสดิการข้าราชการ = ใครที่รับราชการ 
มีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลของ รพ.รัฐได้ฟรี (กรม
บัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เป็นผู้ดูแล)

๒) กองทุนประกันสังคม = เป็นสวัสดิการ
ด้านประกันที่รัฐบาลให้สิทธิ์แก่ประชาชนในการ 
จ่ายเงินสมทบ (ร่วมกับนายจ้างหรือรัฐบาล) เข้า
กองทุน (เรียกคนที่มีสิทธิ์กลุ่มนี้ว่า “ผู้ประกันตน”) 

ซึ่งเรามีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีทุพพลภาพ      
เสียชีวิต หรือว่างงาน จากกองทุนประกันสังคมนี้ได้ 
(กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เป็นผู้ดูแล) 

๓) สวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น = เป็น
สวัสดิการเบิกค่ารักษา รพ.รัฐหรือสถานพยาบาล
ท้องถิ่น ของข้าราชการหรือลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้
ดูแล)

๔) สวัสดิการของหน่วยงานรัฐอ่ืน ๆ = เป็น
สวัสดิการเบิกค่ารักษา รพ.รัฐ ของหน่วยงานรัฐ    
อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ข้าราชการ เช่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
(หน่วยงานนั้น ๆ เป็นผู้ดูแล)
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๕) หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ = เป็น
สวัสดิการเบิกค่ารักษา รพ.รัฐ หรือสถานพยาบาล
ใด ๆ ที่ลงทะเบียนกับทางรัฐ ของประชาชนคนไทย
ทุกคนที่ **ไม่อยู่ในกลุ่มที่มีสิทธิเบิก ๔ กลุ่มดัง
กล่าวข้างต้น** (ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ (สปสช.) เป็นผู้ดูแล)

ใครที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการนี้?
๑) ประชาชนคนไทยทุกคน ที่ไม่ได้เป็น

ข้าราชการหรือท�างานรัฐวิสาหกิจ (สิทธิสวัสดิการ
ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ) และไม่ได้เป็นผู้ประกัน
ตนของกองทุนประกันสังคม (สิทธิกองทุนประกัน
สังคม) สามารถตรวจสอบสิทธิว่าเรามีสิทธิเบิก
สวสัดกิารของรฐัในกลุม่ไหนได้ท่ี http://www.nhso.
go.th/peoplesearch/

 ๒) เด็กแรกเกิดท่ีไม่มีประกันสุขภาพท่ีบิดา
มารดาซ้ือให้

๓) ลูกของผู ้ที่เป็นข้าราชการซึ่งเป็นลูกที่
มีอายุเกิน ๒๐ ปีหรือสมรสแล้ว (ถ้าอายุไม่เกิน ๒๐ 
ปี และยังไม่ได้สมรส สามารถเบิกในสิทธิข้าราชการ
ของบิดาหรือมารดาได้)

๔) ลูกของข้าราชการตั้งแต่คนที่ ๔ เป็นต้น
ไป (สิทธิลูกข้าราชการใช้ได้สูงสุดไม่เกิน ๓ คน)

๕) ข้าราชการที่เกษียณก่อนก�าหนดและไม่
ได้รับบ�าเหน็จบ�านาญ

อยากมีสิทธินี้ต้องท�ายังไง?  
ลงทะเบียนที่ไหน?

เอกสารที่ใช้
– บัตรประจ�าตัวประชาชน (ถ้าเป็นเด็กอายุ

ต�่ากว่า ๑๕ ปี ใช้สูติบัตรแทน)
– ถ้าที่อยู่ในบัตรประชาชนไม่ตรงกับที่อยู่ใน

ทะเบียนบ้าน ให้เอาทะเบียนบ้านไปด้วย
– แบบค�าขอลงทะเบยีน (ขอรบัแบบค�าขอลง

ทะเบียนได้ที่สถานที่ลงทะเบียน)

สถานท่ีลงทะเบียน
– กรุงเทพฯ = ส�านักงานเขต ๓๐ แห่งที่

ก�าหนด สามารถเช็คได้ที่ http://ebook.dreamno-
limit.com/nhso/004/

– จังหวัดอ่ืน ๆ = สถานีอนามัย/รพ.รัฐบาล/
ส�านักงานสาธารณสุขประจ�าจังหวัด

ใช้สิทธิโรงพยาบาลไหนได้บ้าง?
ได้เฉพาะโรงพยาบาลที่เราเลือกไว้ในเขตที่

เราอยู่อาศัยครับ (เรียกว่า “หน่วยบริการประจ�า”) 
แต่เราสามารถขอเปลี่ยนโรงพยาบาลได้ไม่เกิน ๔ 
ครั้งต่อปี (แจ้งได้ที่สถานที่ลงทะเบียน น�าบัตร
ประชาชนกับทะเบียนบ้านไปแจ้ง ซึ่งจะสามารถเริ่ม
ใช้บริการของโรงพยาบาลใหม่ได้ประมาณ ๑ เดือน
หลังแจ้งขอเปลี่ยน)

**ยกเว้น กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือเกิด
อุบัติเหตุฉุกเฉิน ท่ีเราสามารถใช้สิทธิในโรง
พยาบาลใด ๆ ก็ได้ภายใน ๗๒ ชั่วโมง

หน่วยบรกิารประจ�า หมายถงึ หน่วยบรกิาร
หรอืกลุม่หน่วยบรกิารทีข่ึน้ทะเบียนเป็นหน่วยบรกิาร
ประจ�า โดยได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เพื่อบริการสาธารณสุขในลักษณะ
เหมาจ่ายรายหัวและค่าใช ้จ ่ายอ่ืนตามที่คณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก�าหนด โดย
หน่วยบริการมีคุณลักษณะสามารถบริการด้าน
เวชกรรมและบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิที่
จ�าเป็นต่อสุขภาพ และการด�ารงชีวิตอย่างเป็นองค์
รวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การ
ตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟู
สมรรถภาพ

ใช้สิทธิรักษาอะไรได้บ้าง?
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้บริการที่

ครอบคลุมเรื่องสุขภาพต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
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๑) สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (วาง 
แผนมีบุตร/ฝากครรภ์/ฉีดวัคซีน/ตรวจร่างกาย)

๒) คลอดบุตร
๓) ทันตกรรม
๔) ตรวจ/วินิจฉัย/รักษาโรค
๕) ค่ายาและเวชภัณฑ์
๖) ค่าอาหารและห้องสามัญ
๗) การจัดการส่งต่ออาการเจ็บป่วยให้หน่วย

บริการอื่น
๘) บริการแพทย์แผนไทย (การรักษาด้วย

สมุนไพร/นวด/ประคบ)
๙) บริการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้พิการ

ใช้สิทธิรักษาอะไรไม่ได้บ้าง?
๑) ผสมเทียมเพื่อให้มีบุตร
๒) ผ่าตัดเปลี่ยนเพศ
๓) การบ�าบัดฟื้นฟูผู้ที่ติดยาเสพติด
๔) ปลูกถ ่ายอวัยวะ (ยกเว ้น ไต/ตับ/    

เปลี่ยนหัวใจ)
๕) ทนัตกรรมเพือ่ความสวยความงาม (จัดฟัน)

ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลเพิ่มไหม?
แล้วแต่อาการเจบ็ป่วยของเราครบั โดยทัว่ไป

หากไม่ได้เจ็บป่วยร้ายแรงและมีการพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาลไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง จะไม่เสียค่าใช้จ่าย
ใด ๆ (ไม่ต้องจ่าย ๓๐ บาทในการรักษาด้วย) แต่
หากเป็นการเจ็บป่วยร้ายแรงหรือมีการรักษาที่ต้อง
ใช้ยานอกบัญชียาหลักหรือเวชภัณฑ์พิเศษอื่นเพิ่ม
เติมอาจจะมีส่วนท่ีต้องจ่ายเพิ่มส�าหรับค่าใช้จ่าย
และค่ารักษาส่วนเกินที่ทางกองทุนของรัฐไม่ได้
รับรองครับ

เวลาต้องเข้าโรงพยาบาลจะใช้สิทธิ 
ต้องท�าอย่างไรบ้าง?

เพียงแค่ยื่นบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่ตรวจ
สอบก็สามารถใช้สิทธิได้แล้วครับ (เมื่อก่อนต้องยื่น

เป็นบัตรทองแต่ปัจจุบันใช้แค่บัตรประชาชนก็ได้
แล้วครับ)

หากต ้องการศึกษารายละเ อียด หรือ
สอบถามเพิม่เตมิ สามารถเข้าไปศกึษาได้ที ่เวบ็ไซต์
ของส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) 
ที่  http://www.nhso.go.th/FrontEnd/index.
aspx หรือโทรไปที่เบอร์สายด่วน ๑๓๓๐ 

จะเหน็ได้ว่า หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิถอื
เป็นสวัสดิการของทางรัฐที่มีประโยชน์มาก ส�าหรับ
ผู ้ที่ไม่ได้ใช้สิทธิสวัสดิการอื่น ๆ จากทางรัฐ แต่
อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธิก็ยังมีข้อจ�ากัดบางอย่าง
อยู ่  เช ่น ใช้สิทธิได้แค่เฉพาะโรงพยาบาลที่ลง
ทะเบียนไว้ หรอือย่างทีเ่ราทราบกนัดีว่า บางครัง้การ
ใช้บรกิารโรงพยาบาลของรฐักอ็าจจะต้องเข้าคิว เสยี
เวลารอนานมาก เราจึงไม่ควรแต่จะหวังพึ่งพา
สวัสดิการของรัฐแต่เพียงอย่างเดียว เพราะหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ ถือว่าเป็นสวัสดิการการ
รกัษาพยาบาลขัน้พืน้ฐานเบ้ืองต้นเท่านัน้ ดังนัน้หาก
เรามี ศักยภาพพอจะท�าได ้  ในเรื่องการรักษา
พยาบาลเราก็ควรจะซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเพื่อเป็น
สวัสดิการให้ตัวเองไว้ด้วยจะดีกว่าครับ

ขอขอบคุณข้อมูลเรียบเรียงจาก http://
www.aommoney.com/insuranger/

ผูอ่้านสามารถอ่านข้อมลูเพิม่เตมิได้ตาม
รายละเอียดดังนี้ครับ

๑๐ เรื่องควรรู้ สิทธิหลักประกันสุขภาพ 
http://www.nhso.go.th/files/userfiles/file/PR

คู่มอืสวสัดิการรกัษาพยาบาลข้าราชการ 
https://home.kku.ac.th/praudit/law/07_
medical_fee/22_Medical_guide_govern-
ment%20officer_CGD_2553.pdf 
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องค์กรจะเติบโตได้นอกจากเรื่องก�าไร
แล้ว สิ่งส�าคัญท่ีสุดคือ พนักงานในองค์กร แต่เชื่อ
ไหมว่า ปัญหาเรือ่งพนักงานกลายเป็นปัญหาส�าคญั
ของธุรกิจเกือบทุกยุคทุกสมัย วันนี้จึงรวบรวม ๔ 
ปัญหายอดฮิตเกี่ยวกับเรื่องคน รวมถึงวิธีแก้ปัญหา
ที่เจ้าของธุรกิจ และหัวหน้างานต้องรู้ เพื่อปรับปรุง
วิธีในการบริหารจัดการพนักงานด้วยความเข้าใจได้
มากขึ้น ดังนี้

๑. พนักงานไม่มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน และ
ละเลยเรื่องวัฒนธรรมองค์กร เจ้าของธุรกิจ และ
หัวหน้างานมักมองตนเองว่า เป็นองค์กรเล็ก มี
พนักงานไม่เยอะ ไม่จ�าเป็นต้องมีวัฒนธรรมองค์กร
หรือวิสัยทัศน์ก็ได้ นั่นคือความคิดที่ผิด เพราะการ  
ที่องค์กรมีวิสัยทัศน์จะช่วยให้รู้ว่าองค์กรเราคือใคร 
มีเป้าหมายอย่างไร และต้องการจะเดินไปทางใด 

วิสัยทัศน์ช่วยให้พนักงานเติบโตไปพร้อมองค์กรได้ 
ส่วนการสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะช่วยให้พนักงาน
มีพฤติกรรมตามที่องค์กรคาดหวัง ท�าให้สามารถ
น�าพาองค์กรก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง

๒. ไม่สามารถสร้างพนักงานที่มีความ
เชี่ยวชาญในงานได้ทันความต้องการ ปัญหานี้
เกิดจากการใช ้ เวลาสร ้างพนักงานให ้มีความ
เชี่ยวชาญด้วยเวลาค่อนข้างนาน วิธีแก้ไขปัญหานี้
คือ ต้องน�าระบบ Internal Trainer มาใช้ ระบบนี้คือ 
การสอนพนกังานใหม่ด้วยพนกังานเก่าทีเ่ก่ง จะสอน
ในระหว่างงานหรือสอนนอกเวลางานก็ได้ แต่ต้องมี
การยกย่องชมเชยเพื่อให้รู ้สึกภูมิใจที่ได้สอนงาน 
เพียงเท่านี้ก็สามารถสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพใน
เวลาอันรวดเร็ว

๓. พนักงานขาดแรงจูงใจในการท�างาน 
ท�าให้ชอบมาสายและหยุดงานบ่อย แก้ได้ง่าย ๆ 
เลย ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจในการท�างานให้
พนักงาน ก่อนอื่นต้องท�าการส�ารวจประวัติหรือ
ข้อมูลพนักงานว่า ส่วนใหญ่พนักงานในองค์กรมี 
เป้าหมายในชีวิต สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ไม่ชอบอะไรบ้าง 
แล้วน�ามาสร้างการกระตุ้น เช่น ส�ารวจแล้วพบว่า 
พนักงานส่วนใหญ่ชอบร้องเพลง ก็ควรส่งเสริมให้

ณัฏฐ์  เจียมสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่อาวุโสช�านาญการ แผนกทรัพยากรบุคคล

สายการบินไทยสมายล์

ทางออกของ ๔ ปัญหายอดฮิต
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ภาคภูมิใจและมีความสุขที่ได้อยู่ในองค์กรของเรา 
เพราะไม่ว่าธุรกิจจะเล็กหรือใหญ่โตแค่ไหนก็ตาม 
หากรักษาคนไว้ไม่ได้ การด�าเนินธุรกิจในระยะยาว
ย่อมประสบปัญหาอย่างแน่นอน

เกดิกิจกรรมร้องเพลงภายในองค์กร เชือ่ไหมว่าเพยีง
เท่านี้ก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานใน
องค์กรอยากมาท�างานได้ แต่สิ่งส�าคัญที่สุดคือ 
เจ้าของธุรกิจและหัวหน้างานต้องมีทัศนคติที่ดีและ
พร้อมที่จะสนับสนุนพนักงานให้เกิดแรงบันดาลใจ
ในการท�างาน สิ่งนี้จะเป็นตัวกระตุ้นอย่างดีเยี่ยมต่อ
พนักงาน

๔. ปัญหาสมองไหล หรือพนักงานเก่ง ๆ 
ลาออก หากอยากให้พนักงานท่ีเก่งอยู ่กับเรา    
นาน ๆ โดยไม่ได้สร้างแรงจูงใจด้วยเรื่องเงินเพียง
อย่างเดียว เราต้องเข้าใจพนักงาน ท�าให้พนักงาน
รู้สึกภูมิใจและรู ้สึกว่าตนเองมีคุณค่าต่อองค์กร 
พนักงานก็จะมีความสุขในสิ่งท่ีท�าอยู่ เพียงเท่านี้คน
เก่ง ๆ ก็จะอยู่กับองค์กรของเราอย่างยาวนาน

พนักงาน คือ ทรัพยากรที่ส�าคัญที่สุดของทุก
องค์กร เทคนิคพิชิตใจพนักงานง่ายๆ คือ เจ้าของ
ธรุกจิต้องใส่ใจและให้ใจกบัพนกังาน เพือ่ให้เขารูส้กึ
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พ.ท.หญงิ มารกิา ปาลกะวงศ์ ณ อยธุยา
กองกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

มารูจ้กั

กนัเถอะ
“รด.จติอาสา”

เมื่อปลายปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ที่ผ่านมา      
มีกระแสสังคมท่ีพูดถึงกันอย่างกว้างขวางเก่ียวกับ
การน�า นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) หรือท่ีคน   
ส่วนใหญ่เรียกติดปากว่า “รด.” มาใช้ในภารกิจการ
สร้างการรับรู ้เกี่ยวกับร ่างรัฐธรรมนูญและงาน     
ช่วยเหลือสาธารณะในนาม “รด.จิตอาสา” ท�าให้ 
กองทัพบกและหน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องออกมา
ตอบข้อสงสัย เพื่อคลายความกังวลและสร้างความ
เข้าใจที่ถูกต้องให้กับสังคม 

พล.ท.วีรชัย  อินทุโศภน ผบ.นรด. ใน
ฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ “รด.จิตอาสา” ได้ตอบ
ข้อสงสัยผ่านสื่อต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน สรุปความ   
ได้ว่า การน�า “รด.จิตอาสา” มาใช้นั้น มิได้เป็นการ
ชี้น�าสังคม เป็นแต่เพียงการกระตุ้นให้คนในชาติได้
ตระหนกัรูว่้าเป็นหน้าทีข่องเราผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทกุคน
ที่จะต้องออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ก�าหนด
อนาคตของประเทศด้วยมอืของเรา การตัดสนิใจครัง้
ส�าคัญนั้นจึงต้องกระท�าอย่างมีความรู้ความเข้าใจ 
ดังนั้นภารกิจการรณรงค์ของ “รด.จิตอาสา” จึงท�า
หน้าที่เป็นแรงกระตุ้นให้ผู ้คนในแต่ละชุมชนเกิด
ความสงสัยใคร่รู้และแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีเนื้อหาใจความสรุปอย่างไร 
สมควรที่จะยอมรับเพื่อเดินหน้าประเทศไทยต่อไป
หรือไม่ ซึ่งการตัดสินใจนั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ  
ผู้มีสิทธิแต่ละคน

เพื่อปูพื้นให้ผู้อ่านทุกท่านท�าความเข้าใจว่า 
“รด.จิตอาสา” คือใคร มีหน้าที่อย่างไร และถ้าจะ
เป็น “รด.จิตอาสา” ได้ ต้องท�าอย่างไร จึงขอสรุป
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ข้อมูลของ “รด.จิตอาสา” เพื่อให้สังคมได้รู ้จักกับ
พวกเขาให้มากขึ้นและเข้าใจถึงเหตุผลในการจัดต้ัง
องค์กรกลุ่มนี้ 

๑. รด.จิตอาสา เกิดขึ้นได้อย่างไร?
- นโยบายและสั่งการของ ผบ.ทบ. ด้าน

นักศึกษาวิชาทหาร
 “ให ้ความส�าคัญกับ นศท. ที่มีอยู ่ทั่ว

ประเทศ โดยจัดตั้งให้เป็นมวลชนที่มีความเข้มแข็ง
ของ ทบ.รวมทั้งให้เป็นสื่อกลางในการสร้างการรับรู้ 
และสร้างความเข้าใจในการสนบัสนนุงานของ คสช. 
และรัฐบาลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม”

 - ผบ.นรด. น�านโยบาย และสัง่การของ 
ผบ.ทบ. สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

 “ปฏิรูปการฝึก นศท. โดยมุ ่งเน้นวัตถุ 
ประสงค์ทางยุทธศาสตร์ ด้วยการสร้าง “รด.จิต
อาสา”  ในทุกพื้นท่ี ให้เป็นมวลชนท่ีเข้มแข็ง มี
อุดมการณ์ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ศรัทธา
เชื่อมั่นกองทัพ พร้อมให้การสนับสนุน และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการปฏริปูประเทศของ คสช. และรฐับาล 
ตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนด้วยจิตอาสาอย่าง
แท้จริง” 

๒. รด.จิตอาสาคือ ใคร?
คือ นศท.ชั้นปีที่  ๑-๕ ชายและหญิงที่มี 

ความสมัครใจ (เขียนใบสมัครโดยมีผู้ปกครอง ลง
นามรับรอง)  เป็น รด.จิตอาสาและจัดตั้งเป็นองค์กร 
(หมู ่หมวด กองร้อย) โดยมสีสัดเีขต/อ�าเภอ เกบ็หลกั
ฐานใบสมัครไว้และจัดท�าบัญชีคุม รด.จิตอาสา      
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ในพื้นที่เขต/อ�าเภอ ส่งให้สัสดีจังหวัด และ มทบ. 
(ศฝ./นฝ.นศท.มทบ.) รวบรวมส่งให้ นรด. ต้องสมคัร
ใจจริง ๆ ไม่มีการบังคับ ต้องการคุณภาพมากกว่า
ปริมาณ 

๓. รด.จิตอาสา ท�าอะไร? 
อาสาเข้ามาท�าหน้าท่ีเพือ่ชาต ิเพือ่สงัคม เพือ่

ประชาชน โดยมกีรอบการปฏบิตังิาน ๕ ประการ คอื 
(ทั้งนี้ ต้องมีการอบรม เพ่ิมพูนความรู้ สร้างความ
เข้าใจให้ รด.จิตอาสา ก่อนการปฏิบัติงาน)

- งานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  ์
และปกป้องการล่วงละเมิดสถาบันฯ

- งานช ่วยเหลือสังคมตามขีดความ
สามารถในโอกาสเหมาะสม

- งานบรรเทาสาธารณภยัตามบทบาทและ
ขอบเขตที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรฯ

- งานสร้างการรับรู้
  - Roadmap ของ คสช. : โดยการเผย

แพร่รณรงค์สร้างความเข้าใจ
  - ผลงานส�าคัญของรัฐบาล : เป็นสื่อ

กลางสร้างความเข้าใจ ตามข้อเทจ็จรงิ หรอืชดุความ
คิดที่ต้องการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจ และให้
ความร่วมมือรัฐบาล

  - ร่างรัฐธรรมนูญ : เผยแพร่รณรงค์
ความเข้าใจกระบวนการร่างรฐัธรรมนญู สรปุเนือ้หา
ส�าคัญ (เมื่อร่างเสร็จ) และการออกเสียงประชามติ 
ตาม Roadmap การร่างรัฐธรรมนูญ

- งานสร้างความปรองดองสมานฉันท ์
โดยร่วมกับ ชป.กร. ของทหาร, ศปป., ศูนย์ด�ารง
ธรรม หรือการร่วมงานมวลชนสัมพันธ์ต่าง ๆ 

๔. สถานทีป่ฏิบัติงานของ รด.จติอาสา
ในพื้นที่เขต/อ�าเภอ ท่ี รด.จิตอาสาสังกัดอยู่ 

โดยพื้นที่ที่ลงปฏิบัติงานอาจเป็นหมู่บ้าน ชุมชน วัด 
โรงเรียน ตลาด สถานที่ราชการ สถานีขนส่ง ฯลฯ 

ตามภารกิจและความมุ่งหมายของการปฏิบัติงาน

๕. รด.จิตอาสา ติดต่อได้ ควบคุมได้  
 ใช้งานได้

- ตดิต่อได้ : เมือ่สมคัรเป็น รด.จติอาสาแล้ว 
จะจดัตัง้ผูน้�า รด.จติอาสา (หน.หมู,่ หน.มว., หน.กอง
ร้อย) ซึ่งผู้น�าจะจัดตั้งข่ายการติดต่อสื่อสารกันโดย
โทรศัพท์ ตั้งกลุ่ม Line/Facebook เพื่อใช้สื่อสารกัน
ในกลุ่ม และติดต่อกับครูฝึกหรือ บก.ควบคุม

- ควบคมุได้ :  ก�าหนดให้มกีารควบคุม ด้วย
การจัดท�าบัญชีคุม จนถึงระดับต่าง ๆ เช่น

 - บก.ควบคุม รด.จิตอาสา เขต/อ�าเภอ 
(โดยสัสดี เขต/อ�าเภอ)

 - บก.ควบคุม รด.จติอาสา จงัหวดั (โดย
สัสดีจังหวัด)

 - บก.ควบคุม รด.จิตอาสา มทบ. (โดย 
ศฝ./นฝ.นศท.มทบ.)

 - ศูนย์ควบคุม รด.จิตอาสา ทบ. (นรด.)
- ใช้งานได้ : ใช้งาน รด.จิตอาสา ตามกรอบ

งาน ๕ ประการ ในข้อ ๓ ผู้ใช้งาน รด.จิตอาสา 
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ได้แก่ ผกท., สสัดเีขต/อ�าเภอ/จังหวดั, ศฝ./นฝ.นศท.
มทบ., หน่วยทหารทีร่บัผดิชอบพืน้ที,่ อ�าเภอ/จงัหวดั 
โดยการประสานงานกับสัสดี, ศปป., ศูนย์ปรองดอง 
และ กกต. (โดยการประสานความร่วมมือ)

๖. สิทธิประโยชน์ของ รด.จิตอาสา
๖.๑ สิทธิประโยชน์ด้านเวลาเรียน : ให้ รด. 

จิตอาสามีสิทธิ์ได้ประโยชน์ด้านเวลาเรียนจากการ
ท�ากิจกรรม โดยให้สามารถคิดเวลาที่ท�ากิจกรรม   
เป็นเวลาเรียนได้ ท้ังน้ี ศสร., ศฝ./นฝ.นศท.มทบ., 
สัสดีเขต/อ�าเภอ และสถานศึกษาวิชาทหาร เป็นผู้
บันทึกเวลาท�ากิจกรรมของ รด.จิตอาสา

๖.๒ สิทธิประโยชน์ด้านการแต่งกายและ
ประดับเครื่องหมาย

 ๖.๒.๑ มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมาย “รด.
จิตอาสา” ที่แขนเสื้อด้านซ้ายของเครื่องแบบฝึกใต้
เคร่ืองหมาย “รักชาติยิ่งชีพ” 

 ๖.๒.๒ มีสิทธิ์สวมใส่เสื้อยืดคอกลม
แขนยาว ประดับตราเครื่องหมาย รด.จิตอาสาใน
การปฏิบัติงานที่เหมาะสม เช่น การช่วยเหลือสังคม 
การบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น 

 ๖.๓ สทิธิประโยชน์ด้านการเชดิชเูกียรติ 
รด.จติอาสา ทีป่ฏบิตังิานโดยไม่ขอรบัสทิธปิระโยชน์
ด้านเวลาเรียน ให้ ศสร., ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. 
พิจารณาตามความเหมาะสม

บทสรุป
 ในห้วงสามเดือนแรกของงาน “รด.จิต

อาสา” (ต.ค.-ธ.ค. ๕๘)  ซึ่งถือก�าเนิดจากนโยบาย
ของ ผบ.ทบ. ทีต้่องการให้ นศท. มีโอกาสสร้างสรรค์
ประโยชน์เพื่อชาติและประชาชน น�ามาซึ่งการเสริม
สร้างมี นศท. ยื่นเอกสารขอร่วมเป็น “รด.จิตอาสา” 
ด้วยความสมัครใจ และได้รับการลงนามยินยอม
จากผู้ปกครอง จ�านวน ๘๓,๕๐๒ นาย ซึ่งพวกเขา
สามารถร่วมงานและลงพื้นที่ท�ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วม
กับประชาชนได้กว่า ๕๑๘,๗๒๓ คนทั่วประเทศ 
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ป ัจจุบันมี  จ�านวน รด. จิตอาสาท้ัง ส้ิน 
๑๒๙,๗๕๖ นาย (จัดได้ ๑๒,๗๘๗ หมู่ จาก ๙๑๖ 
อ�าเภอทัว่ประเทศ) การเพิม่จ�านวนของ “รด.จติอาสา” 
แสดงให้เห็นว่าเยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการพัฒนาจิต 
ส�านึกสาธารณะ เรียนรู้ถึงการเสียสละประโยชน์ 
ส่วนตัว เพื่อผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มใจ และ
กิจกรรมนีถื้อเป็นโอกาสที ่“รด.จติอาสา” จะได้แสดง
พลังอันบริสุทธิ์ในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนงานสร้าง
ชาติให้ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมาย

นรด. จะเดนิหน้าเสรมิสร้าง รด.จติอาสา ให้
เข้มแข็งเป็นองค์กรมวลชนของกองทัพ และร่วม      
ขบัเคลือ่นประเทศไทยไปสูค่วามมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื 
ต่อไป

เครื่องหมาย รด.จิตอาสา : ขนาด ๕ x ๕ ซม. ประดับที่
แขนเสื้อด้านซ้ายของเครื่องแบบฝึก ใต้เครื่องหมาย “รักชาติยิ่งชีพ”   

ความหมาย : รด.จิตอาสา คือ นศท.ทั้ง ๕ ชั้นปี ที่อาสาเข้า
มาท�างานเพื่อส่วนรวมด้วยหัวใจ ภายใต้กรอบงาน ๕ ประการ
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บทที่ ๖
กองทหารติด...ดาบ !!!

กันยายน ๒๕๑๙
หลังจากคร�่าเคร่งกับการศึกษาในโรงเรียน

เสนาธิการทหารบกตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ๑ 
ปีเตม็ ทีผ่า่นมา ในทีส่ดุผ่านภพและเพือ่นนายทหาร
นักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบกก็จบการศึกษา
เป็นที่เรียบร้อยแต่ยังไม่ถูกส่งตัวกลับไปรับราชการ
ตามหน่วยทหารระดับต่าง ๆ ท่ัวประเทศเพราะยัง
ต้องมีการด�าเนินการตามขั้นตอนงานธุรการอีก
หลายอย่าง โดยเฉพาะการเลือกหน่วยที่จะไปรับ
ราชการ มาถึงวันนี้ นายทหารเหล่านี้ก็บรรลุความ
ใฝ่ฝันแห่งชีวิตทหารไปอีกก้าวหนึ่ง ส�าหรับพวกเขา
แล้ว การได้ผ่านการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการ
ทหารบกคือความก้าวหน้าคร้ังส�าคัญของชีวิต
ราชการ แต่มันมิได้มีความหมายอยู่เพียงแค่นั้น 
เพราะที่ส�าคัญมากไปกว่านั้นก็คือการที่จะต้องมี
ความรับผิดชอบมากขึ้นเพื่อแบกรับภารกิจส�าคัญ
ของประเทศชาติเพื่อทดแทนบุญคุณแผ่นดิน โดย
เฉพาะแผ่นดินท่ีก�าลังลุกเป็นไฟจากเหนือจรดใต้ 
ตะวันออกจรดตะวันตกเช่นนี้

บัญชร ชวาลศิลป์
ไฟรกัไฟสงคราม
สงครามครั้งที่ ๑ : ความพยาบาท

“ยินดีอีกครั้งนะคะ ท่านเสธ.ชายชาญ ท่าน
เสธ.ผ่านภพ” นบัดาวกล่าวกบัชายหนุม่ทัง้สองซึง่นัง่
ร่วมรับประทานอาหารเย็นมื้อพิเศษบนระเบียงบ้าน
น้อยริมน�้าด้วยท่วงท�านองหยอกเย้า

“ขอบคุณครับ” ผ่านภพตอบรับอย่างสุภาพ 
“และที่ต้องขอบคุณมากไปกว่านั้นก็คือความกรุณา
ของน้องดาว เพราะถ้าไม่ได้น้องดาวช่วยดูแลส่งข้าว
ส่งน�า้แล้ว เราอาจไม่มวีนันีก้ไ็ด้ จรงิไหม” หนัไปถาม
เพื่อน ชายชาญพยักหน้า ยกแก้วเครื่องด่ืมตรงหน้า
ขึ้นสูงเป็นการตอบรับพร้อมกล่าวเสริม “แล้วยังมื้อ
เย็นพิเศษฉลองเรียนจบนี่อีก” นับดาวยิ้มรับค�าชม
ด้วยความยินดี

“ส�าหรับเราแล้ว ต้องขอบคุณเพื่อนกับน้อง
ดาวอีกต่างหากเป็นพิเศษโดยเฉพาะบ้านริมน�้าหลัง
นี้และทุกสิ่งทุกอย่าง” กล่าวอย่างส�านึกบุญคุณ  
ชายชาญกับนับดาวรีบชิงปฏิเสธไม่ยอมรับว่าเป็น
เรื่องใหญ่โตอะไร

“แล้วจะเดินทางไปปักษ์ใต้กันเมื่อไหร่คะนี่...
ทราบก�าหนดวันที่แน่นอนหรือยัง” นับดาวเปลี่ยน
หัวข้อสนทนา

“ประมาณกลางเดือนหน้านั่นแหละครับ ยัง
มีเรื่องการเลือกที่อยู่กับขั้นตอนการส่งตัวไปหน่วย
อีกนดิหน่อย” ผ่านภพตอบพร้อมสงัเกตเหน็แววบาง

- (ต่อจากเล่มที่แล้ว) -
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หนุ่มกล่าวชวนเมื่ออยู่กับเธอเพียงล�าพัง หญิงสาว
รับค�าเชิญอย่างเต็มใจ ทั้งคู่เดินลงจากตัวบ้าน ผ่าน
ภพยืน่มอืให้นบัดาวจบัไว้ระหว่างก้าวเดนิลงตามขัน้
บันได

เมื่อก้าวลงจากบันไดขั้นสุดท้าย ผ่านภพก็
คลายมือออกอย่างสุภาพแต่นับดาวกลับไม่ยอม
ปล่อย ชายหนุ่มจึงกุมมือของหญิงสาวไว้เช่นนั้น 
แล้วพาเดินตรงไปยังม้านั่งส�าหรับ ๒ คน ที่วางหัน
หน้าออกไปแม่น�้าเจ้าพระยาเบ้ืองหน้า

พระจันทร์เต็มดวงทอแสงกระจ่าง ส่อง
ประกายสะท้อนพลิ้วไหวบนระลอกคลื่นเหนือผิวน�้า 
แสงไฟวับแวมจากบ้านเรือนปรากฏเป็นฉากหลัง

ไม่มีค�าพูดใด ๆ จากชายหนุ่มและหญิงสาว
คล้ายเกรงจะรบกวนท�าลายบรรยากาศงดงามนุ่ม
นวลรอบกาย และราวต้องมนต์สะกด สองหนุ่มสาว
เคลื่อนกายเข้าอิงแอบชิดกันโดยไม่รู้ตัว มือทั้งคู่ยัง
คงเกาะกุม

บทเพลงแสนหวานจากเครือ่งรบัวทิยทุีว่างไว้
บนระเบียงบ้านกล่อมบรรยากาศให้หวานซึ้งยิ่งขึ้น
ไปอกี นบัดาวปล่อยตวัปล่อยใจล่องลอยไปกบัความ
สุขรอบกาย วันนี้เธอไม่มีความลังเลสงสัยใด ๆ ต่อ
ความรู้สึกที่มีต่อชายหนุ่มอีกแล้ว ชายหนุ่มซึ่งเธอ
ยินดีมอบหัวใจให้จนหมดสิ้น แม้จะยังไม่มีค�าบอก
รักใด ๆ ออกมาจากปากของเขาแม้สักครั้งเดียว
ก็ตาม

นับดาวลืมสิ้นทุกสิ่งทุกอย่าง ลืมความห่าง
ไกลระหว่างกันที่ก�าลังจะมาถึง ลืมแม้กระทั่งความ
ห่วงใยที่มีให้เขาเสมอมา นับดาวหลับตาพริ้มเอน
ใบหน้าซบลงบนไหล่กว้างอันแสนอบอุ่นของชาย
หนุ่มโดยไม่รู้ตัว

ผ่านภพซึ่งตกอยู่ในสภาพที่ไม่แตกต่างกัน
เอนศีรษะตอบรับสัมผัสสื่อรักจากหญิงสาวจนได้
กลิ่นหอมจรุงจากเส้นผมอ่อนนุ่มราวแพรไหมของ
เธอ เขาสามารถรบัรูไ้ด้อย่างชดัเจนถงึความรูส้กึของ
นับดาว รับรู้มานานแล้ว หลายครั้งที่อยากเอ่ยปาก

อย่างในดวงตางดงามคู่นั้น
“น้องดาวคงเหงาแย่เลยนะครับ...” ผ่านภพ

เอ่ยวาจาปลอบโยนจากแววตาท่ีจับความรู้สึกได้ 
หญิงสาวพยักหน้ารับ ดวงตากลมโตคู่นั้นยิ่งสะท้อน
ความรู้สึกชัดเจน

“ค่ะ...” ยกแก้วน�้าส้มตรงหน้าขึ้นจิบแล้ว
กล่าวต่อ “ตั้งแต่จบเป็นนายทหารกันแล้ว ก็มีช่วงนี้
เท่านั้นค่ะที่ได้เห็นกันพร้อมหน้าพร้อมตาท�าให้ไม่
เงียบเหงา แล้วไม่ต้องห่วงจากการที่พี่ ๆ ต้องไป
เสี่ยงอันตรายกันอยู่ในสนามรบเหมือนตอนนั้นด้วย

“พี่ภพกับพี่ชาญคงไม่เหงาเท่าไหร่เพราะจะ
เลือกไปอยู่ปักษ์ใต้ด้วยกัน แต่ดาวซีคะคงเหงา
แย่...” น�้าเสียงวอนเว้าเศร้าสร้อย

“ไม่เป็นไรครับ จะหม่ันเขียนจดหมายมาถึง 
เข้ากรุงเทพฯ เม่ือไหร่ต้องมาเย่ียมน้องดาวแน่นอน 
ใช่ไหมชาญ หรือถ้าพี่ขึ้นมาไม่ได้ก็ชวนน้องดาวไป
เที่ยวปักษ์ใต้บ้างก็ยังได้” เขาหันไปขอค�ายืนยันจาก
เพื่อนรัก

“แล้วพี่ภพกับพ่ีชาญจะได้พบกันบ่อยไหม
คะ”

“ก็คงไม่บ่อยนักหรอกครับ กองบัญชาการ
กองทัพภาคที่  ๔ ที่พี่ เลือกไปท�างานนั้นอยู ่ที่
นครศรีธรรมราช ส่วนกองพันทหารราบของชาญอยู่
ที่หาดใหญ่และมีแผนที่จะย้ายไปเข้าที่ตั้งถาวรที่
พัทลุงก็ห่างกันอยู่ดีคนละจังหวัดเลยครับ แต่คงได้
พบกันบ้าง”

ชายชาญยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเวลาแล้วหัน
มากล่าวกับเพื่อนรักและน้องสาว

“พี่ต้องขอตัวก่อนนะ นัดกับสาว ๆ ไว้ เขาจะ
เลี้ยงฉลองให้ ชวนภพไปด้วยก็ไม่ยอมไป ไม่รู้ว่าติด
นัดหัวใจกับใคร...น้องดาวรู้หรือเปล่า” ท�าเสียงล้อ
เลียน นับดาวหน้าแดงส่งค้อนให้วงหนึ่งพร้อมส่ง
เสียงอุบอิบในล�าคอ

“เปลี่ยนที่นั่งไปเก้าอี้ริมน�้าดีไหมครับ อากาศ
ก�าลังเย็นสบาย พระจันทร์เต็มดวงเสียด้วย” ชาย
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ตอบสนองความรู ้สึกนี้ แต่เหมือนกับมีอะไรบาง
อย่างทีอ่ธบิายไม่ได้อยูใ่นใจ ผ่านโลกผ่านชวีติมาจน
บัดนี้นับดาวคือหญิงสาวเพียงหนึ่งเดียวท่ีเขาให้
ความสนทิสนมด้วย กระนัน้กย็งัไม่มคีวามรูส้กึลงตัว
เพียงพอที่จะบอกรัก มันเหมือนมีม่านบาง ๆ ที่มอง
ไม่เห็นสัมผัสไม่ได้ แต่แข็งแรงจนไม่อาจก้าวล่วงมา
กั้นกลางไว้ระหว่างเขากับนับดาว ความรู้สึกที่ว่านี้
แม้จะพยายามค้นหามานานแรมปีตั้งแต่จับความ
รู้สึกพิเศษนี้ได้ แต่ก็ยังค้นไม่พบและอธิบายไม่ได้
จริง ๆ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงเวลาท่ีได้มาใกล้
ชิดกันในรอบปีที่ผ่านมา...

แล้วชั่วขณะหนึ่งแม้กายจะแนบชิดนับดาว 
ผ่านภพก็คิดถึงศศิประภา

กลิน่หอมเยน็เศร้าของลัน่ทมคละเคล้ามากบั
สายลมอ่อน...

๑๑ ตุลาคม  ๒๔๗๖
เมื่อสามารถควบคุมสถานการณ์ในจังหวัด

นครราชสีมาไว้ได้อย่างเบ็ดเสร็จแล้ว กองก�าลัง
ทหารหัวเมืองภายใต้การควบคุมของพระวรวงศ์เธอ
พระองค ์ เจ ้าบวรเดชก็เ ร่ิมเคลื่อนพลออกจาก
นครราชสีมามุ ่งสู ่ดอนเมืองเมื่อเวลาประมาณ 
๑๗.๓๐ น. ก�าลังทหารจากนครราชสีมาประกอบ
ด้วยกองพันทหารราบที่ ๑๕ กองพันทหารราบที่ ๑๖ 
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๕ และกองพันทหารปืน
ใหญ่ที่ ๖

ธงเจิมเดินทางไปกับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 
๕ ขณะที่ประยูรเพื่อนรักแยกเดินทางไปกับกองพัน
ทหารปืนใหญ่ที่ ๖ 

สถานีรถไฟจิระ เย็นนั้นคลาคล�่าไปด้วย
ครอบครัวและญาติมิตรรวมท้ังชาวนครราชสีมาที่
พร้อมใจกันมาส่งเหล่าทหารแห่งคณะกู้บ้านเมือง
บดันีเ้ป็นทีร่บัทราบกนัอย่างท่ัวถงึและชดัเจนแล้วว่า 
ทหารหาญเหล่าน้ีก�าลังจะเดินทางไปไหนและเพื่อ
ภารกิจอะไร เสียงร�่าลาสั่งเสียดังระงมไปท่ัวชาน

ชาลาที่ดูแคบไปถนัดใจ คละเคล้าเสียงร�่าไห้จาก
สตรีและเด็กน้อยที่ไม่เช้าใจท�าไมพ่อต้องจากไป

แล้วนาทีแห่งการลาจากก็มาถึง ขบวนรถไฟ
เริม่ขยบัเคลือ่น ไอน�า้ร้อนพวยพลุง่จากปล่องระบาย
เหนือรถจักรราวลมหายใจของสัตว์ร้ายกระหาย
เลือดที่ถูกปลดปล่อยจากพันธนาการแห่งโซ่ตรวน 
เสียงล้อเหล็กที่บดลงบนรางกรีดลึกเข้าไปในหัวใจ
ทั้งของฝ่ายทหารที่ลาจากและทั้งของฝ่ายญาติมิตร
ลูกเมียที่มาส่ง หัวรถจักรส่งเสียงหวูดยาวแหบโหย
แทนเสียงอ�าลาครั้งสุดท้ายจากเหล่าทหาร

จากมุมหนึ่งของสถานีซึ่งปราศจากสายตา
ของผูค้น ศศปิระภายนืมองขบวนรถไฟจนลบัไปจาก
สายตา...

เช้า ๖ ตุลาคม  ๒๕๑๙
มีเสียงปืนดังขึ้น ๒-๓ นัด นอกมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ โฆษกบนเวทีสั่งให้ผู้ชุมนุมหมอบลง...
ผ ่านภพซึ่ งยั งคงพักอยู ่ที่บ ้านริมน�้ าใน

กรุงเทพฯ รอค�าสั่งไปรับราชการที่นครศรีธรรมราช 
เฝ้าติดตามสถานการณ์ทุกระยะจากสื่อทุกแขนง
ด้วยความสนใจ แม้จะยังไม่มีหน้าที่ใด ๆ ในทาง
ราชการเกี่ยวข้องก็ตาม...

๑๑ ตุลาคม  ๒๔๗๖
รัฐบาลตอบปฏิเสธทุกข้อเรียกร้องจากฝ่ายกู้

บ้านเมือง...
จันทร์เสี้ยวแขวนตัวอยู่เหนือท้องฟ้าส่งแสง

หม่นเศร้า ทั่วท้องทุ่งริมทางรถไฟมืดมิดปราศจาก
แสงไฟจากบ้านเรือนของผู้คนซึ่งก�าลังหวาดวิตกกับ
เรือ่งราวรอบตวั ธงเจมินัง่เงียบอยูข้่างปืนใหญ่บนรถ
โบกี้ข้างต�่า ข่าวคราวความคืบหน้าของสถานการณ์
ที่ได้รับแจ้งถึงบัดนี้ แน่ชัดแล้วว่าไม่มีทางเลือกอื่น
นอกจากการสู้รบ... 

ยกบุหรี่ในมือขึ้นอัดควันเข้าปอดเต็มที่จน
แสงไฟที่ปลายบุหรี่แดงวาบ

ชั่วขณะหนึ่ง เขาคิดถึงหญิงคนรักขึ้นมา
จับใจ...
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บทที่ ๗
ฆ่ามัน ฆ่ามัน ฆ่ามัน

๑๕  ตุลาคม  ๒๔๗๖
อรุณ  บุนนาค สารวัตรรถจักรภาคอีสานเร่ง

ความดันไอน�้าในหม้อน�้าพาฮาโนแมคคู่ชีพวิ่งตะบึง
ไปข้างหน้าด้วยความเร็วที่สูงขึ้นตามล�าดับ สายตา
จับจ้องไปข้างหน้าแทบไม่กะพริบผ่านรถโบกี้ ๒ คัน
ที่พ่วงไว้ด้านหน้า ยิ่งความเร็วมากเท่าไร แรงปะทะ
กับสิ่งกีดขวางก็รุนแรงมากขึ้นเท่าน้ัน และน้ันย่อม
หมายถึงความส�าเร็จในภารกิจที่ได้รับมอบคือสร้าง
ความเสียหายให้กับศัตรูให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ 
ถึงตอนนี้แม้จะไม่ใช่ทหาร แต่อรุณก็ตระหนักดีถึง
ผลของการสู ้รบว่า บัดน้ีฝ่ายหัวเมืองไม่มีทางจะ
เอาชนะฝ่ายพระนครได้อีกแล้ว อย่างมากที่จะท�าได้
ก็เพียงประวิงเวลาการรุกคืบของฝ่ายพระนครไว้ให้
มากที่สุด เพื่อท่ีฝ่ายหัวเมืองจะได้มีเวลาส�าหรับการ
ร่นถอยไปสู่ที่มั่นซึ่งสถานการณ์อาจจะดีขึ้น 

ชั่วขณะหนึ่งของความคิด อรุณนึกไปถึง
ภรรยาและลูก เกิดความห่วงใยขึ้นมาจับใจ อนาคต
ของพวกเขาจะเป็นอย่างไรหากเขามีอันต้องเป็นไป
ในภารกิจที่แทบมองไม่เห็นทางรอดครั้งน้ี เขา
เหลือบมองไปข้างเส้นทางรถไฟ แว่บหน่ึงเขาคิด
อยากปล่อยมือจากคันบังคับแล้วพุ่งตัวลงสู่พื้นที่น�้า
ท่วมข้างทางรถไฟ ด้วยความเร็วขนาดน้ีท่ียังไม่
สูงสุด โอกาสรอดชีวิตยังมีอยู่ ว่ากันอย่างถึงท่ีสุด
แล้ว สงครามครั้งนี้เกี่ยวอะไรกับเขาด้วย เขาไม่ใช่
ทหารที่จะมีสิทธิอย่างสมบูรณ์ในการรับบ�าเหน็จ
ตอบแทนหากการปฏิวัติส�าเร็จลง เจ้าหน้าที่กรม
รถไฟหลวงอย่างพวกเขาก็คงยืนอยู่ท้ายแถวหรือถ้า
แย่ไปกว่านั้น อาจไม่มีสิทธิร่วมแถวฉลองชัยชนะ
ด้วยซ�้าไปเพราะเป็นเพียงคนรถไฟ เรื่องราวเบื้องต้น
เป็นอย่างไร ใครวางแผน ใครได้ใครเสียเขาก็มิได้มี
ส่วนร่วมและรับรู้

อย่างไม่รู้ตัว มือของอรุณค่อย ๆ คลายจาก
คันบังคับแล้วเลื่อนตัวออกจากหน้าแผงควบคุม 

อรณุเลือ่นตวัเข้าไปใกล้ประตทูีเ่ปิดโล่งออกสูภ่ายนอก 
สเีขยีวเข้มของต้นข้าวในนากว้างสดุลกูหลูกูตาคล้าย
กวักมือเชิญชวน มาเถิด...นี่ไม่ใช่สงครามของเรา

แต่พอใบหน้าโผล่พ้นขอบประตอูอกมาเท่านัน้ 
กระแสลมที่หัวรถจักรวิ่งสวนก็พัดปะทะใบหน้าจน
รู้สึกเจ็บแปลบราวถูกทิ่มแทงด้วยเข็มแหลมนับร้อย
นับพันที่มองไม่เห็นจนเขาต้องดึงใบหน้ากลับเข้ามา
ในตัวรถ พลันสายตาก็เหลือบเห็นข้อความ ‘รถไฟ
หลวง’ ที่ประทับอยู่เหนือแผงควบคุมข้างหน้า ข้อ 
ความนี้ท�าให้เขาต้องชะงัก

ความคิดโลดแล่นรวดเร็วกว่าความเร็วใด ๆ 
ในโลก เขานึกถึงเกียรติภูมิของคนรถไฟที่ได้รับ
พระราชทานนามว่า ‘รถไฟหลวง’ เป็นข้าในพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภารกิจกู้บ้านเมืองเพื่อรักษา 
ไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์
เจ้ามิได้จ�ากัดอยู่เพียงทหารเท่าน้ัน แต่คนอย่างเขา
กต้็องมส่ีวนร่วมในภารกจิอันศกัดิส์ทิธิน์ีเ้ช่นเดยีวกนั 
ความคิดของเขาย้อนกลับเข้าไปในอดีตแห่งตระกูล
บุนนาค สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
ขุนนางคู่พระทัยรัชกาลที่ ๔  และรัชกาลที่ ๕ ผู้เคย
เป็นผู้ส�าเร็จราชการแผ่นดิน คือต้นสกุลบุนนาคที่ 
เขาภาคภูมิใจและไม่อาจสร้างมลทินแปดเปื้อนเป็น
อันขาด

อรุณกัดฟันแน่น เชิดหน้าขึ้นอย่างทระนง 
แล้วเร่งความเร็วของหัวรถจักรฮาโนแมคให้มากขึ้น
ไปอีก มือขวาดึงสายหวูดลงต�่าสุด ส่งเสียงข่มขวัญ
ศัตรูก้องไปทั่วท้องทุ่ง

ฮาโนแมคซึง่มรีถโบกีพ่้วงอยูด้่านหน้าวิง่ผ่าน
สถานีรถไฟหลักสี่พุ่งตรงไปยังสถานีรถไฟบางเขนที่
ก�าลังฝ่ายพระนครซึ่งครองความได้เปรียบในการรบ
อย่างสมบูรณ์ก�าลังล�าเลียงทหารและอาวุธหนักขึ้น
ขบวนรถไฟเพื่อรุกไล่บดขยี้ก�าลังฝ่ายหัวเมืองซึ่ง
ก�าลังร่นถอยกลับไปสู่กองบัญชาการที่ดอนเมือง

อรุณ   บุนนาค เร่งความเร็วยิ่งขึ้นไปอีก จน
กระทั่งมองเห็นการเคลื่อนไหวของทหารฝ ่าย
พระนครอย่างชัดเจน ยิ่งใกล้เข้าไปยิ่งเห็นความ
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โกลาหลเบื้องหน้าเมื่อจู่ ๆ ก็ปรากฏขบวนรถไฟวิ่ง
ตรงเข้ามาด้วยความเร็วที่สูงขึ้นตามล�าดับและไม่มี
ท่าทีจะชะลอลงเลย อรุณเริ่มส�ารวจพื้นดินข้างทาง
รถไฟซึ่งยังคงเจิ่งนองด้วยน�้าและต้นไม้ใบหญ้าซึ่ง
จะต้องท�าหน้าท่ีแทนเบาะให้เขาในอกีไม่กีอ่ดึใจข้าง
หน้า สายตาสลับมองไปที่เป้าหมายขบวนรถของ
ศัตรูที่ใกล้เข้าไปทุกขณะ

บันดลน้ันเอง เขาก็แลเห็นประกายไฟสีส้ม
แวบพร้อมควันด�าทึบขึ้นจากขบวนรถที่จอดอยู่เบื้อง
หน้า และแทบจะเวลาเดยีวกนันัน้เขากร็ูส้กึได้ถงึแรง
สั่นสะเทือนที่ท�าให ้ฮาโนแมคสะท้านไปทั้งคัน 
กระนัน้มอืของเขาก็ยังไม่หลดุจากคนับงัคบัความเรว็

ปืนใหญ่ทัง้ ๔ กระบอกของฝ่ายพระนครทีต้ั่ง
อยู ่บนรถโบกี้ข้างต�่าซึ่งอยู่ในสภาพเตรียมพร้อม
ปล่อยกระสนุออกมาพร้อม ๆ กนัด้วยความมุง่หมาย
เพื่อหยุดขบวนรถที่วิ่งเข้าใส่ให้ได้

ได้ผลตามต้องการ เสียงทหารฝ่ายพระนคร
ร้องไชโยโห่ร้องจนได้ยินมาถึงอรุณเพราะรถโบกี้ทั้ง 
๒ คันที่ฮาโนแมคดันมานั้นกระเด็นตกไปจากราง
ด้วยแรงระเบดิจากหัวกระสนุและแรงทวอีนัเกดิจาก
ความเร็วที่วิ่งสวนแต่แล้วเพียงชั่วเสี้ยววินาทีเสียง
ไชโยโห่ร้องก็เงียบเป็นปลิดท้ิง เมื่อหัวรถจักรฮาโน
แมคซึง่มนี�า้หนกัและขนาดใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย
ยังคงวิ่งตะบึงเข้าหา วงกลมหน้าหม้อน�้าสีด�าทะมึน
ดูราวใบหน้าของปีศาจร้ายกระหายเลือด ตะแกรง
หน้าหม้อน�้าเหนือรางรถไฟดูราวเขี้ยวที่แยกแสยะ
เตรียมขย�้า ควันด�าเหนือปล่องราวลมหายใจแห่ง
ความโหดร้าย

อรณุค�านวณระยะทางทีเ่หลอือยู่ เหลอืบมอง
เข็มวัดความเร็วที่ผ่านย่านอันตรายสีแดงมานาน
แล้ว เหลือบมองไปเบื้องหน้าอีกครั้ง ก่อนจะพุ่งตัว
ออกจากฮาโนแมค...

ปืนใหญ่บนขบวนรถของฝ่ายพระนครทั้ง ๔ 
กระบอกปล่อยกระสุนเหล็กสู่ที่หมายหัวรถจักรที่วิ่ง
ตะบึงเข้ามาอีกครั้ง แต่ก็ไร้ผล แม้จะมีกระสุนบาง
นัดเข้าเป้าอย่างจัง แต่เมื่อโดนกับเสื้อหุ้มหม้อน�้าซ่ึง

ท�าด้วยเหล็กกล้าก็แฉลบออกหมด ไม่มีนัดใดเจาะ
ทะลุทะลวงเข้าไปได้เลย ถึงตอนนี้อาวุธหนักทุก 
ชนิดก็ปล่อยกระสุนเข้าหาหวังหยุดปีศาจร้ายนี้ให้ 
ได้ เสียงระเบิดจากกระสุนปืนดังแข่งกับเสียงเครื่อง 
จักรกลราวประลองพละก�าลังกันและกันว่าใครจะ     
เหนือกว่า

ฮาโนแมคยังคงวิ่งเข้ามาใกล้ ผู้บังคับขบวน
รถไฟของทหารฝ่ายพระนครซึง่อยูบ่นรางเดียวกบัฮา
โนแมคจงึตดัสนิใจสัง่ถอยขบวน แต่ล้อหมนุได้เพยีง 
๑ หรือ ๒ รอบเท่านั้น ฮาโนแมคก็ปะทะเข้ากับรถ
โบกี้ข ้างต�่าคันแรกที่บรรทุกปืนใหญ่ที่ตอนนี้ไม่
สามารถยิงท�าลายที่หมายได้อีกแล้ว รถโบกี้ข้างต�่า
กระเด็นออกจากรางแล้วตกลงไปในคูข้าง ๆ แต่
ความรุนแรงยังไม่จบสิ้น โบกี้ข้างต�่าคันถัดมาที่
บรรทกุปืนใหญ่ต่อสูอ้ากาศยานกพ็ลกิตกไปจากราง
รถไฟและถูกดันครูดติดไปกับฮาโนแมคที่ยังไม่ยอม
สิน้ฤทธิง่์าย ๆ แต่ความเรว็จะเริม่ช้าลงเมือ่ปะทะเข้า
กับรถบรรทุกน�้าขนาด ๒๕,๐๐๐ ลิตรที่บรรทุกน�้าไว้
เตม็ แต่กย็งัดันต่อไปจนถงึรถโบกีข้้างต�า่ทีบ่รรทกุรถ
ถงั ‘อ้ายแอ้ด’ ซึง่ถงึตอนนีฮ้าโนแมคกเ็กอืบหมดฤทธิ์
แล้ว

ผู ้ได ้รับเคราะห์มากที่สุดจากฮาโนแมค 
‘ตอร์ปิโดบก’ ครั้งนี้คือบรรดาทหารที่อยู่บนรถโบกี้
ข้างต�่าซึ่งไม่มีที่เกาะยึดจึงล้มกลิ้งล้มหงายอยู่บนรถ 
บางคนก็กระเด็นออกมาข้างนอกและได้รับบาดเจ็บ
กันระนาว รถโบกี้ข้างต�่าตกรางอีก ๓ คัน รวมระยะ
ทางที่ฮาโนแมคดันขบวนรถเคลื่อนที่ ไปนั้นถึง
ประมาณ ๑๕๐ เมตร ท�าให้มีผู้เสียชีวิต ๑๓ คน...

วีรกรรมของอรุณ  บุนนาค ครั้งนี้สร้างความ
เสียหายให้แก่ทหารฝ่ายพระนครเป็นอย่างมาก 
ท�าให้แผนการรุกไล่ต้องล่าช้าไปและเปิดโอกาสให้
ทหารฝ่ายหัวเมืองมีเวลามากพอส�าหรับการร่นถอย
จากดอนเมืองมุ่งสู ่ภาคอีสาน โดยมีที่หมายอยู่ที่
นครราชสีมาอันเป็นที่มั่นสุดท้ายซึ่งไม่เคยมีการคาด
คิดมาก่อน เพราะไม่มีใครนึกถึงความพ่ายแพ้

        - (อ่านต่อเล่มหน้า) -
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ณ ขณะทีผู่เ้ขยีนก�ำลงัเดนิทำงไปในทีต่่ำง ๆ 
ตำมหน่วยทหำรท่ัวประเทศเพื่อตรวจสอบและ
ประเมนิผลคณุภำพชวีติก�ำลงัพลและครอบครวัและ
ประสทิธภิำพหน่วยทหำรกองทพับกประจ�ำปี ๒๕๖๐ 
ตั้งแต่ ธ.ค. ๕๙ ถึงวันนี้ ก็มีเรื่องเลำ่มำกมำยที่อยำก
น�ำเสนอ แต่โอกำสเอือ้อ�ำนวยน้อยมำก มส่ีงต้นฉบบั
บ้ำง ไม่ได้ส่งบ้ำง ท้ังท่ีรับปำกท่ำนบรรณำธิกำรไว้
แล้วว่ำจะสต๊อกต้นฉบับไว้ล่วงหน้ำแต่ก็พลำด...
บำงทีก็เกริ่นน�ำไว้แล้ว ๒ วรรค พอไปหน่วยใหม่เจอ
ของดีอีกก็เปลี่ยนเร่ืองอีก ประเภทรักพี่เสียดำย
น้อง...จนมำถึงวันนี้ ก่อนเดินทำงไปตรวจท่ีจังหวัด
กำญจนบุรี รำชบุรี ในห้วง ๕-๙ มิ.ย. ๖๐ ก็ตกผลึก
ว่ำ เอำเรื่องหลำย ๆ หน่วยที่ไปตรวจประเมินผล มำ
ย�ำรวมมิตรดีกว่ำ จะได้รสชำติท่ีหลำกหลำย ไม่ต้อง
ทำนหรือซดทีละถ้วย

คุณภำพชีวิต คิดไปคิดมำก็นำ่คิด...คนทั่วไป
จะได้ยินกันคุ้นหูว่ำ เป็นทหำรได้อะไรมำกกว่ำที่
คิด...ผู้เขียนไปตรวจหน่วยต่ำง ๆ ก็พูดกับก�ำลังพล
ผู้รับตรวจจนถึงน้อง ๆ พลทหำรว่ำค�ำพูดนี้จริงหรือ
ไม่...ผู้เขียนถำมเองตอบเองให้เขำฟังว่ำ ใช่แล้ว...
เป็นทหำรได้อะไรมำกกว่ำที่คุณคิด...แต่ด้วยเหตุที่
เรำไม่ได้คิด...หรือคิดไม่ได้ (หรือไม่) เลยไม่รู้ว่ำได้
อะไร ค�ำถำมต่อมำคือ...ท�ำไมเรำต้องไปตรวจสอบ
และประเมินผลกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต...ฯ ตอบ 
ตรง ๆ คอื เพรำะค�ำสัง่กองทพับก...ค�ำถำมตอ่มำคอื
คณุภำพชวีติของก�ำลังพลมนัไม่ดอีย่ำงไร เรำถงึต้อง

ไปตรวจสอบและประเมินผล...แสดงว่ำไม่ดีหรือว่ำ
ดีแล้วแต่ต้องกำรให้ดียิ่งขึ้นกว่ำที่เป็นอยู่...ที่ส�ำคัญ
เด๋ียวนีม้กีำรต้ังหวัข้อไปถงึครอบครวัด้วย...นัน่แสดง
ว่ำ...ผู ้บังคับบัญชำของกองทัพบก ต้องกำรเห็น
ครอบครัวทหำรอยู ่ดีมีสุขเพื่อเป ็นพลังอ�ำนำจ     
เสริมให้พ่อบ้ำนมีพลังกำย พลังใจท�ำงำนเพื่อชำติ 
ศำสน์ กษัตริย์ และประชำชนอย่ำงไม่ต้องกังวลกับ
หลังบ้ำน

เพื่อให้กระชับกับหน้ำกระดำษ...ถำมว่ำไป
ตรวจฯ แล้วเจออะไร?  ค�ำตอบคือ...เจอปัญหำ...? 
ปัญหำที่ว่ำนั้นเป็นปัญหำที่สร้ำงทั้งก�ำลังใจ...และ
สร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้นกับผู้ตรวจเป็นอย่ำง
มำก...ขอยกตวัอย่ำงของปัญหำทีเ่ป็นกำรสร้ำงก�ำลงั
ใจ คือ ท�ำอย่ำงไรก�ำลงัพลและครอบครวัจะอยูอ่ย่ำง
มีควำมสุข...คณะกรรมกำรชุดตรวจแต่ละหัวข้อ    
จะได้รับค�ำแนะน�ำจำก ผอ.กตป.จบ. และหัวหน้ำ
คณะชุดตรวจประจ�ำปีนี้ว่ำ ให้เรำสังเกตตั้งแต่เข้ำ
ประตูหน่วยทำงกำยภำพทั่วไป จนถึงกำรตรวจสอบ
เอกสำร กำรสัมภำษณ์ก�ำลังพลและครอบครัว
เป็นต้นว่ำภำพรวมเป็นอย่ำงไร? ทุกหน่วยส่วนมำก
จะเตรียมกำรรับตรวจตั้งแต่ทำงเข้ำประตูก็เป็นเรื่อง
ปกติ เพรำะแขกมำบ้ำนก็ต้องให้สวยงำม...ถำมว่ำ
ควำมสวยงำมท�ำให้คุณภำพชีวิตดีขึ้นไหม...ค�ำตอบ
คือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ใคร ๆ ก็ชอบสวยงำมทั้ง
นั้นไม่ต่ำงอะไรกับค�ำว่ำเสื้อตัวนี้สวย...สวยเพรำะมี
องค์ประกอบหลำยอย่ำง...ผู้เขียนรับผิดชอบหัวข้อ 

คุณภาพชีวิต...? โดย ขมิ้น นอกกอ

ไปที่ไหน... 
    ได้เรื่อง      มาเล่า   
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จึงต้ังใจว่ำตนเองเป็นกรรมกำรจะสร้ำงทัศนคติที่ดี
ต่อผู ้รับตรวจและเมื่อตรวจเสร็จแล้วจะถำมผู้รับ
ตรวจว่ำ...มีอะไรจะแนะน�ำกรรมกำรบ้ำง...บำงคน
ถอนหำยใจเสยีงดงั ๆ พร้อมกบัพดูว่ำ...ไม่เป็นอย่ำง
ที่คิดเลย...ก็เลยถำมว่ำ...คิดอย่ำงไร...เขำตอบว่ำ 
ผมคิดว่ำจะมีแต่เรื่องผิด ๆ และกรรมกำรจะต�ำหนิ 
เพรำะถ้ำมีกำรต�ำหนิมำก ๆ ผู ้บังคับหน่วยจะงด
บ�ำเหนจ็ผม...กเ็ลยชีแ้จงว่ำ ผมมำตรวจและประเมนิ
ก็จริง...ถ้ำผมต�ำหนิแล้วไม่แนะน�ำ หน่วยจะพัฒนำ
และแก้ไขอย่ำงไรในปีต่อไป...ดังนั้นควำมตั้งใจคือ
มำแนะน�ำหน่วย  ถำมว่ำเอำอะไรมำแนะน�ำ...ตอบ
ง่ำย ๆ คอื เอำของดขีองหน่วยนัน้มำให้หน่วยนี ้แล้ว
เอำควำมดีของหน่วยนี้ไปให้หน่วยนั้น...ยังไม่เห็นว่ำ
เป็นควำมผิดของหน่วย มีแต่ขำดควำมสมบูรณ์ของ
องค์ประกอบในกำรท�ำงำน...ท�ำให้ผูร้บัตรวจย้ิมออก
และหำยใจเป็นปกติ ที่น่ำชื่นใจในกำรรับตรวจ คือ 
พัฒนำกำรของหน่วยด้ำนกำรขวัญและก�ำลังใจของ
ก�ำลงัพลดขีึน้ตำมล�ำดบั ค�ำว่ำตำมล�ำดบัไม่ได้หมำย 
ควำมว่ำก�ำลังพลจะไม่ล�ำบำกหรือรวยมำกขึ้น...แต่
เหน็ววิฒันำกำรของกำรเลอืกเฟ้นผูน้�ำหน่วยว่ำ  ทบ. 
ต้องกำรคนแบบนั้นจริง ๆ และคนแบบนั้นมีอยู่จริง
ใน ทบ. ไม่ใช่ผู้น�ำที่อยู่แต่ในควำมฝันของก�ำลังพล
และครอบครัวว่ำเมื่อไหร่จะมำ...หรือก�ำลังพลและ
ครอบครัวคิดว่ำ เมื่อไหร่จะไป...ผู้เขียนสนทนำกับ
ผูรั้บตรวจในขณะทำนข้ำวแบบแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นั
วำ่...“เรำอยำกเป็นผู้บังคับหน่วยที่หำได้ยำก หรือว่ำ
อยำกเป็นผูบ้งัคบัหน่วยทีห่ำได้ง่ำย” ถ้ำเล่ำป่ีกจ็ะพดู
ว่ำ “ผู้น�ำไม่ใช่ว่ำอยำกเดินน�ำผู้อ่ืน แต่ควรเป็นผู้อ่ืน
อยำกเดินตำม” 

กองทัพบกได้ให้แนวทำงในกำรพัฒนำฯ แต่
ไม่ได้หมำยควำมว่ำท�ำนอกแนวทำงไม่ได้ หลำย
หน่วยท�ำได้มำกกว่ำแนวทำงที่ให้ตำมหัวข้อกำร
ตรวจ...ปัญหำที่พบคือคนตีกรอบควำมคิดให้ติดอยู่
กับตัวหนังสือว่ำต้องท�ำตำมนี้ ไม่กล้ำที่จะท�ำนอก
เหนือจำกนี้ ยกตัวอย่ำง ผู้ตรวจเสนอแนวคิดในกำร

“คุณธรรม ชุมชนบ้านพักและส่ิงแวดล้อม” แต่มี
กำรตั้งสมมติฐำนด้วยกันกับหัวข้ออื่นเวลำนั่งรถไป
ตรวจว่ำ หน่วยนั้นหน่วยน้ีน่ำจะสมบูรณ์ เนื่องจำก
ม ี4M พร้อมตำมหลกัทฤษฎีคอื ๑) คน (Man) ๒) เงิน 
(Money) ๓) วัสดุ (Material) ๔) วิธีปฏิบัติงำน 
(Method) แต่ปรำกฏว่ำไม่ตรง มีกำรหักเหเป็น 
อย่ำงมำก เช่น รพ.ทหำรทีเ่ป็นเหล่ำแพทย์บำงหน่วย 
ปรำกฏว่ำท�ำได้ดีเกินควำมคำดหมำย มีกำรพัฒนำ
รอบด้ำนตำมหัวข้อกำรตรวจ แม้จะไม่ทัดเทียมกับ
หน่วยรบที่มีทุกอย่ำง แต่หำกเทียบปอนด์ต่อปอนด์
แล้วน่ำกลวัทีเดยีว...คณะกรรมกำรเองกเ็ห็นพ้องกนั
อย่ำงนั้นแม้จะตรวจคนละหัวข้อ...คุณภำพชีวิต
คน...ไม่สำมำรถวัดได้จำกส่วนใดส่วนหน่ึงแล้ว
ตัดสินว่ำดี แต่กำรสัมผัสได้ด้วยอำยตนะภำยใน ที่
ปรำศจำกค�ำว่ำ มโน คือคิดไปเอง...ชุดตรวจของผู้
เขียนรบัรูแ้ละสมัผสัได้มำกทีส่ดุในขณะกำรน�ำเสนอ
และกำรไปสัมภำษณ์ก�ำลังพลและครอบครัว บำง
ครั้งเห็นในกำรน�ำเสนอในห้องประชุมก็พอสรุปได้วำ่
คุณภำพชีวิตก�ำลังพลเป็นอย่ำงไร...ควำมสุข ควำม
ยิ้มแย้มแจ่มใสในกำรน�ำเสนอที่ออกจำกข้ำงใน 
ควำมยินดีท่ีได้น�ำเสนอผลงำนของหน่วยที่ท�ำมำ
อย่ำงต่อเนื่อง...ไม่ใช่เพิ่งท�ำมำก่อนชุดตรวจเข้ำ 
ขณะน�ำเสนอผู้รับชมรับฟังในห้องประชุมก็ยิ้มแย้ม
แจ่มใสหัวเรำะกัน มีกำรหยอดค�ำถำมให้กรรมกำร
บ ้ำง เรียกรอยยิ้มและเสียงหัว เรำะได ้อย ่ำง
ธรรมชำติ...บำงหน่วยน�ำเสนอไปลุ้นไป ผู้รับตรวจก็
หำยใจไม่ทั่วท้อง เกรงว่ำกรรมกำรจะต�ำหนิติเตียน
นั่งตัวลีบ ผู้บังคับหน่วยจะลงทัณฑ์หำกผลกำรตรวจ
ได้คะแนนต�่ำ รวมควำมว่ำกดดันตัวเองจนท�ำอะไร
ไม่เต็มร้อย ขำดสมำธิ...ท�ำยังกับว่ำกรรมกำรจะมำ
จับผิดและตั้งข้อหำ... ชุดตรวจเข้ำที่ไหนสร้ำงควำม
เดือดร้อนไปท่ัว...ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกัน...ผู้ตรวจก็
เหน็บรรยำกำศในกำรรบัตรวจคณุภำพชวีติฯ ทีเ่รยีก
ติดปำกว่ำ “ตรวจจเร ๆ” ต้ังแต่ร้อยตรีใหม่ ๆ เห็น
ควำมทกุข์ยำกของก�ำลงัพลในเรือ่งนีเ้ป็นอย่ำงมำก..
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พัฒนำพื้นที่ว ่ำงเปล่ำของหน่วยตำมหัวข้อว่ำ...
หน่วยอำจก�ำหนดโควตำให้ก�ำลงัพลปลกูพืชผกัสวน
ครัว...ผลิตผลที่เกิดขึ้นก็น�ำส่งโรงเลี้ยง น้อง ๆ ทหำร
เรำก็จะได้ทำนพืชผักคุณภำพปลอดสำรพิษและ
รำคำถูก หรือให้ทหำรปลูกที่กองร้อย ส่งโรงเลี้ยงเอง
ก็ได้ รำยได้จัดสรรปันส่วนให้ผู้ดูแล เป็นกำรสร้ำง
แรงจูงใจและสมประโยชน์ท้ังสองฝ่ำย โรงเลี้ยงก็ลด
ต้นทุนได้ น�ำผลก�ำไรมำพัฒนำหน่วย...พอเสนอ
แนวคิดนี้จบ ผบ.หน่วยท่ำนหนึ่งแจ้งว่ำ ท�ำมำ ๒-๓ 
ปีแล้ว และยงัมโีควตำให้แม่บ้ำนของหน่วยปลกูหลัง
บ้ำนรับเข้ำโรงเลี้ยงไม่อั้นเป็นต้น...กำรสร้ำงแรง
จูงใจนี้เป็นตัวกระตุ้นให้คนอยำกท�ำ เพรำะเล็งเห็น
ผล...มีค�ำถำมหน่ึงเกิดขึ้นในขณะคุยกับผู ้บังคับ
หน่วยท่ำนหนึ่งว่ำ...ตอนแรกท่ีร่วมกันส่งเสริมให้แม่
บ้ำนมีอำชีพเสริมเพื่อช่วยลดรำยจ่ำย เพิ่มรำยได้ให้
ครอบครัว ค�ำถำมคอื “ท�ำแล้วจะไปจ�ำหน่ำยทีไ่หน?” 
แต่หลงัจำกลงมอืและเอำใจใส่อย่ำงดจีำก ผบ.หน่วย 
ปรำกฏว่ำมีค�ำถำมเกิดขึ้นมำใหม่ว่ำ... “ท�าอย่างไร
เราถงึจะผลิตสนิค้าได้ทนัตามออเดอร์” เกดิอะไร
ข้ึนจำกกำรลงมือปฏิบัติ เพรำะองค์ประกอบของ
ผูน้�ำหน่วยทีม่วีสิยัทศัน์นัน่เอง ในทำงพทุธศำสนำได้
แสดงหลักธรรมที่ผู้น�ำควรประพฤติไว้หลำยหมวด 
หนึ่งในน้ันเรียกว่ำ สัปปุริสธรรม แปลให้เข้ำใจง่ำย
คือ ธรรมะของคนดี มีอยู่ ๗ ข้อ ดังนี้ 

๑) ธมัมญัญตุำ เป็นผูรู้จ้กัเหตุ หมำยถงึ ผูน้�ำ
ควรมีฐำนข้อมลูของก�ำลงัพลทำงด้ำนกำยภำพไว้ใน
มือ ว่ำแต่ละคนมีปัญหำอะไร

๒) อัตถัญญุตำ เป็นผู้รู้จักผล หมำยถึง เล็ง
เห็นผลที่จะเกิดตำมมำเมื่อได้มีแผนงำน โครงกำร 
และกิจกรรมต่ำง ๆ ที่จะด�ำเนินกำร

๓) อัตตัญญุตำ เป็นผู ้รู ้จักตน หมำยถึง 
สถำนภำพ ศักยภำพของตน ของหน่วยตน รวมทั้ง
ของก�ำลังพลในบังคับบัญชำด้วย

๔) มัตตัญญุตำ เป็นผู้รู้จักประมำณ หมำย
ถึง มีแผนงำน โครงกำร และกิจกรรมที่อยู ่ในขีด
ควำมสำมำรถที่ท�ำได้ตำมนั้น ไม่ใหญ่ตำมเขำ

๕) กำลัญญุตำ เป็นผู้รู้จักกำลรู้กำล หมำย
ถึง รู้วัน เวลำ และสภำวกำรณ์ต่ำง ๆ เสมือนว่ำเรำ
จะเข้ำตีข้ำศึกตอนไหนจะได้เปรียบ

๖) ปริสัญญุตำ เป็นผู้รู ้จักชุมชน หมำยถึง 
บุคคลรอบข้ำงและผู้ใต้บังคับบัญชำมีจุดอ่อนจุด
แข็งตรงไหน เรียกภำษำอังกฤษให้ดูดีคือว่ำมี Con-
nection กับใครได้บ้ำง

๗) ปุคคลัญญุตำ หรือ ปุคคลปโรปรัญญุ
ตำ เป็นผู้รู้จักบุคคล หมำยถึง นิสัยใจคอจริตของคน 
เพื่อให้ใช้คนได้ถูกคนในกำรท�ำงำน เป็นต้น

สรุปแล้ว ตำมที่ผู้เขียนได้ย�ำรวมมิตรผลกำร
ตรวจคุณภำพชีวิตทุกหน่วยที่ผ่ำนมำ หน่วยต้องใช้
น�้ำ ๓ ชนิด มำเทรวมกัน เพื่อให้ได้น�้ำอมฤตที่
สำมำรถเสกสรรปั ้นแต่งสิ่งที่ดีงำมให้เกิดขึ้นกับ
หน่วย ส่วนสิง่อ่ืน ๆ ทีอ่ยูร่อบมณฑลพธีิกถ็อืเป็นองค์
ประกอบของพิธีให้เกิดควำมสมบูรณ์มำกขึ้น น�้ำที่
ว่ำคือ น�้ามือ...หมำยถึง ทุกคนมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำหน่วยทั้งสองมือ ใช้มือทั้งสองข้ำงหยิบยื่น
สิ่งของให้แก่กันและกัน คนในหน่วยก็จะได้ของทุก
คนแม้จะไม่เหมือนกัน แต่ได้ทุกคน แต่ถ้ำทุกคนยื่น
มือมำและหยิบฉวยต่ำงคนต่ำงขอ ต่ำงคนต่ำงเอำ 
หน่วยก็จะไม่เหลืออะไร....น�้าค�า...ทุกคนในหน่วย
ให้ค�ำแนะน�ำปรึกษำหำรือกันและกัน เสนอแนวทำง
พัฒนำร่วมกัน รับฟังค�ำแนะน�ำอย่ำงสร้ำงสรรค์ ผิด
ให้อภัย ถูกใจขอบคุณ ก็เป็นบุญของผู้ร่วมชำยคำ...
น�้าใจ  ไม่เอำรัดเอำเปรียบ หรือไม่คอยสอดส่องหำ
โอกำสที่จะเป็นผู้ได้เปรียบ รู้จักเสียสละแบ่งปัน ฝึก
ให้เป็นผู้ให้มำกกว่ำผู้รับ..ไม่ขวนขวำยดิ้นรนจนออก
อำกำรว่ำโลภหรือเห็นแก่ตัวจนน่ำเกลียด....ท้ำยสุด
และสุดท้ำยของบรรทัด...ทุกหน่วยมีก�ำลังพลและ
ครอบครัวที่มีปัญหำให้เรำได้แก้ไขแตกต่ำงกันไป...
ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเป็นต้นแบบที่ดีที่สุดที่ก�ำลังพล
ภำคภูมิใจ...เรำจะอยู่ให้เขำน�้ำตำไหล.... หรือจำก
ไปด้วยควำมคิดถงึ… มตัีวเลอืกเท่ำนี.้..เพรำะมนษุย์ 
เป็นสัตว์โลกที่เอำใจยำกและเข้ำใจยำกที่สุดเลย...
เอวังฯ
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นายนก เต็มขั้น

ฉบับนี้ขอน�ำเรื่องเล่ำที่เผยแพร่อยู ่ใน   
สื่อสังคมบนโลกไซเบอร์ จะเป็นเรื่องจริงหรือนิทำน 
ก็ไม่อำจทรำบได้ แต่เนื้อหำน่ำสนใจ สะท้อนภำพ
สังคมทุกวันนี้และให้แง่คิดที่ดี จึงน�ำมำฝำกสมำชิก 
เชิญรับของฝำกได้ ณ บัดน้ี

ลุงข้างบ้าน 
เรำย้ำยมำอยู่ที่นี่ได้หลำยปี เพื่อนบ้ำนก็ดีมี

น�ำ้ใจ ข้ำงบ้ำนรัว้ตดิกันมคีณุลงุคนหนึง่เป็นข้ำรำชกำร
บ�ำนำญ เกษียณมำหลำยปีแล้ว ภรรยำเสียตั้งแต่
เรำยังไม่ย้ำยเข้ำมำ ลูก ๆ ทั้ง ๓ คน ต่ำงก็แต่งงำน
มีครอบครัวไปอยู่ที่จังหวัดอื่น ๆ กันหมด... ลุงแกก็
อยู่บ้ำนคนเดียวมำเกือบ ๑๐ ปี เรำได้รู้จักลุง ก็ได้
เห็นในน�้ำใจไมตรี เป็นคนใจดี อบอุ่น น่ำรัก...มีโรค
ประจ�ำตัวตำมประสำคนแก่ คือ เบำหวำน ควำมดัน 
และเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปตำมปกติ...ด้วยควำม
ที่อยู่บ้ำนคนเดียว บำงครั้งเจ็บป่วยก็ล�ำบำกหน่อย
เพรำะไม่มีลูกหลำนคอยช่วยเหลือ ช่วงเวลำหลำยปี
ที่ผ่ำนมำเรำก็ได้มีโอกำสช่วยเหลือ พำไปหำหมอ 
พำไปท�ำธุระต่ำง ๆ และถ้ำป่วยหนักถึงขั้นต้อง
นอนโรงพยำบำลกจ็ะช่วยโทรตำมลกู ๆ ของแกให้... 
ลูก ๆ ก็จะมำเยี่ยมบ้ำงไม่มำบ้ำงแล้วแต่โอกำส เรำ

รู้ว่ำคุณลุงเหงำ .....
บ่อยครั้งที่คุณลุงจะบ่นถึงคุณป้ำ ซึ่งเรำไม่

เคยเจอตัวจริง ได้เห็นแต่ในรูป เพรำะท่ำนเสียไป
หลำยปีแล้ว ก่อนที่เรำจะได้ย้ำยมำอยู ่ที่นี่ช ่วง
เทศกำลปีใหม่ สงกรำนต์ เมื่อบ้ำนอ่ืน ๆ เขำมีลูก ๆ 
มำเยี่ยม เรำเห็นคุณลุงนั่งเหงำเพียงล�ำพังเรำก็ซื้อ
ของขวัญ ของกิน ของใช้ บำงครั้งก็เป็นพวกผลไม้
บ้ำง เครื่องดื่มบ้ำง ไปไหว้ ลุงก็ดีใจ ให้ศีลให้พรกัน
ยกใหญ่...แล้วกบ่็น ร�ำพงึร�ำพนัถงึลกู ๆ ...น�ำ้ตำไหล 
นั่งมองแต่ประตูหน้ำบ้ำนรอว่ำเมื่อไหร่จะมีรถของ
ลูก ๆ กลับมำเยี่ยมบ้ำง...หลำยปีมำนี้ คุณลุงก็ได้
แต่รอ...เรำก็ได้แค่ปลอบว่ำลูก ๆ เขำคงติดธุระ วัน
ไหนเขำว่ำงกค็งมำเยีย่ม ไม่ต้องคดิมำก เสยีสขุภำพ
ไปเปล่ำ ๆ

ที่หลังบ้ำนคุณลุง มีต้นมะม่วงพันธุ ์ดีอยู ่
หลำยต้น มต้ีนหนึง่ทีล่กูโต หวำนอร่อยเป็นพเิศษ เรำ
ไปช่วยลุงเก็บเป็นประจ�ำและคุณลุงก็จะแบ่งมำให้
ทุกครั้ง ลุงจะคัดลูกสวย ๆ เก็บใส่กล่องดูแลเป็น
พิเศษ...เก็บไว้รอลูก ๆ อยำกให้ลูกได้กินของดี ๆ 
หลำยครั้งหลำยหนเรำเห็นคุณลุงรอลูก ๆ จนมะม่วง
เน่ำเสียไป ไม่รู้กี่หน ต่อกี่หน หลำยปีมำนี้ก็ไม่เคย
เห็นลูก ๆ กลับมำกินมะม่วงที่พ่อบ่มไว้แม้แต่ครั้ง

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



104 เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๓ ตอนที่ ๓ เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๐

เดียว มีที่แปลงหนึ่งที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ คุณลุงบอก
ว่ำอยำกขำย ให้เรำช่วยด�ำเนินกำรให้หน่อย เรำก็
เขียนป้ำยไปติด แล้วลงประกำศให้...๕ เดือนเศษ ๆ 
หลังจำกประกำศขำย ในที่สุดก็มีผู้สนใจและก็ขำย
ได้ในที่สุด ในรำคำ ๑ ล้ำนบำท ...เมื่อได้เงินมำ สิ่ง
แรกที่คุณลุงพูดถึงคือ...คิดถึงลูก ๆ ถ้ำรู้ว่ำพ่อขำยที่
ได้คงดีใจ ลุงบอกว่ำจะแบ่งเงินให้ลูกท้ัง ๓ คน     
เท่ำ ๆ กัน

วันรุ่งขึ้น ลุงก็มำหำเรำแต่เช้ำ บอกว่ำวันนี้
ขอแรงหน่อย ช่วยพำลุงไปธนำคำรที จะไปโอนเงิน
ให้ลูก เรำก็พำไป วันน้ันเป็นลูกค้ำรำยแรกของ
ธนำคำร...คุณลุงโอนเงินให้ลูกคนละ ๓ แสนบำท...
เมื่อกลับมำ จอดรถส่งลุงหน้ำบ้ำน... ก่อนลงจำกรถ 
คุณลุงหยิบเงิน ในกระเป๋ำ ๑ แสนบำทยื่นส่งให้ 
บอกว่ำ...เอำนี่ ลุงให้...เรำรีบปฏิเสธ บอกว่ำ ไม่
เป็นไรหรอกครับลุง ไม่ต้องให้ผมลุงเก็บไว้ใช้เถอะ 
ให้ลูก ๆ ไปเกือบหมดแล้ว...ลุงบอกว่ำ เอำไปเถอะ 
ลุงได้รับบ�ำนำญทุกเดือน ไม่ได้เดือดร้อนอะไร ที่
แปลงนี้ที่ขำยได้ ก็เพรำะเรำต้องรับโทรศัพท์และพำ
คนไปดูที่ หลำยเดือนมำนี้ไม่รู้ขับรถไป-กลับกี่รอบ
แล้ว และอีกอย่ำง ตลอดเวลำท่ีผ่ำนมำ ลุงก็ได้แต่
รบกวน ไม่เคยได้ให้อะไรตอบแทนบ้ำงเลยพ่อหนุ่ม
ไม่ใช่ลูก ไม่ใช่หลำน แต่ก็ยังอุตส่ำห์เสียเวลำเป็น
ธุระจัดกำรเรื่องรำวให้สำรพัด รับไว้เถอะ ลุงอยำก
ให้จรงิ ๆ ถ้ำไม่รบัลงุจะเสยีใจนะ...เรำก็ไหว้ ขอบคณุ
ครับลุง กลับมำนอนคิดไตร่ตรอง รู้สึกไม่สบำยใจ 
ดึก ๆ จึงหยิบเงินไปหำลุงอีกรอบ...แต่ลุงไม่รับคืน
และยืนยันว่ำตั้งใจจะให้เรำจริง ๆ ...อีก ๒ วันถัดมำ
มีรถยนต์มำจอดที่บ้ำนลุง ลูกสองคน คนเล็กและ
คนกลำงมำเย่ียม และทวงถำมเรำถึงเงิน ๑ แสน
บำท พูดจำประมำณว่ำ...เรำไปหลอกเอำเงินคนแก่ 
เรำรีบเข้ำไปในบ้ำนหยิบเงิน ๑ แสนบำทเดินไปที่
บ้ำนลุง แล้วคืนเงินให้ลุง ลุงปฏิเสธและพยำยำม
อธิบำยให้ลูก ๆ ฟัง แต่ทั้งสองคนไม่ยอม เรำจึงวำง
เงินไว้แล้วเดินออกมำ ก่อนตะวันตกดิน ได้ยินเสียง

รถขับออกไป...สักพักลุงก็มำหำเล่ำว่ำสองคนนั้น
แบ่งเงินกันคนละ ๕ หมื่นบำทแล้วก็ลำกลับไปแล้ว 
คุณลุงกล่ำวค�ำขอโทษอย่ำงที่สุด...ลุงน�้ำตำไหล 
บอกว่ำเสียใจ ไม่คิดว่ำลูก ๆ จะเป็นไปได้ถึงขนำดนี้ 
...ลุงบอกว่ำจะเอำเงินบ�ำนำญที่ได้รับทุกเดือนมำ
ทยอยคืนให้จนกว่ำจะครบ ๑ แสนบำท...เรำบอกว่ำ
ไม่เป็นไรหรอกครับลุงไม่ต้องท�ำอย่ำงนั้น...

อีก ๓ วัน เกือบ ๆ เที่ยงคืน ลุงมำที่บ้ำน
พร้อมกับลูกชำยคนโต “เม่ือ ๓ วันที่แล้ว พ่อโทรฯ 
ไปเล่ำเรื่องให้ฟัง พ่ีก็ไม่สบำยใจ...พอดีที่ท�ำงำนส่ง
ไปสัมมนำหลำยวันออกมำไม่ได้ พอเสร็จธุระ ก็รีบ
ขับรถมำเลย มำถึงซะดึก...พี่ต้องขอโทษแทนน้อง ๆ 
สองคนด้วย เสียมำรยำทจริง ๆ เดี๋ยวต้องคุยกันเป็น
เรื่องเป็นรำวสักครั้ง อำยุก็มำกแล้วแต่ก็ไม่รู้จักโต 
แย่จริง ๆ...เอำอย่ำงนี้ ขอเลขบัญชีธนำคำรให้พี่ได้
ไหม เดีย๋วกลบัไปพีจ่ะรบีโอนเงินมำคนืให้”  “ไม่ต้อง
หรอกครับ ไม่เป็นไร...” เรำปฏิเสธไป
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วันถัดมำเมื่อลูกชำยคนโตกลับไป ลุงเล่ำให้
ฟังด้วยควำมดีใจ “เจ้ำใหญ่มันบอกว่ำวำงแผนไว้
แล้ว อีก ๕ ปี จะย้ำยมำท�ำงำนที่บ้ำน จะพำลูกพำ
เมียมำอยู่ที่น่ี” เรำสังเกตเห็นแววตำอันสดใสของ
คุณลุง...บ่งบอกถึงควำมปีติยินดีอย่ำงท่ีสุด...ดีใจ
ด้วยครับลุง ต่อไปลุงจะได้ไม่เหงำแล้ว...

ตัง้แต่วนันัน้จนถงึวนัน้ี เกอืบ ๔ ปีแล้วซนิะ...
ที่ลุงนับวันรอว่ำจะมีลูก ๆ กลับมำอยู่ด้วย เรำเห็น
ปฏทินิทีค่ณุลงุขดีฆ่ำวนัแล้ววนัเล่ำ...เดอืนแล้วเดอืน
เล่ำ...ปีแล้วปีเล่ำ...และสุดท้ำย...ลุงน่ำจะอดทนรอ
อีกนิด...อีกนิดเดียวเองครับลุง

ในห้องไอซียู เรำกับพ่ีใหญ่นั่งอยู่คนละข้ำง
เตียงคนไข้...ช่วงเวลำสุดท้ำยของชีวิตคุณลุงขยับ 
นิ้วมือ เรำกับพี่ใหญ่เอื้อมมือไปจับมือลุง...ดวงตำ
ค่อย ๆ ปิดลงช้ำ ๆ คุณลุงจำกไปด้วยอำกำรสงบ...

หลงังำนศพเสรจ็สิน้...ค�ำ่คนืนัน้ พีใ่หญ่มำหำ
เรำที่บ้ำน ยื่นถุงกระดำษส่งให้ บอกว่ำ... “พ่อฝำก  
ไว้ให้ พ่อก�ำชับไว้ตั้งแต่ก่อนตำย ว่ำต้องให้เรำรับไว้ 
ไม่อย่ำงนั้นพ่อจะนอนตำยตำไม่หลับ” เรำแกะถุง
เปิดดขู้ำงในมซีองจดหมำยท้ังหมด ๑๐ ซอง จ่ำหน้ำ
ว่ำ...คืนเงินเดือนท่ี ๑-๒-๓... ไปจนถึง คืนเงินเดือน
ที่ ๑๐ ในแต่ละซองข้ำงในมีธนบัตรใบละ ๑,๐๐๐ 
บำท สิบใบ...ซองสุดท้ำยมีข้อควำมว่ำ

ถึง...หลานที่ไม่ใช่สายเลือด แต่ก็เป็นหลาน
ที่ดีกับลุงเหลือเกิน...ลุงคืนเงินให้ตามที่เคยสัญญา

ขอบคุณที่ช่วยเหลือ เป็นธุระให้ในทุก ๆ เรื่อง และ
เป็นเพือ่นคนแก่มาตลอด...ป้ามารอลงุแล้ว...ลงุต้อง
ไปก่อน

อีก ๒ วันถัดมำที่บ้ำนคุณลุง มีคนเข้ำมำ
ท�ำควำมสะอำด...เรำสังเกตเห็นปฏิทินที่คุณลุงใช้ 
ขีดฆ่ำเพื่อนับวันรอลูก ๆ ถูกทิ้งอยู่ในถังขยะหน้ำ
บ้ำน เรำเดินไปที่ถังขยะหน้ำบ้ำนลุงมองไปที่ประตู
มีป้ำยประกำศติดไว้ “ขำยบ้ำนด่วน !” เรำไปเก็บ
ปฏิทินมำท�ำควำมสะอำด...นึกถึงภำพคนแก่ ที่หยิบ
ดินสอขีดฆ่ำตัวเลขบนปฏิทินด้วยอำกำรมือสั่นเทำ 
ลูก ๆ คงไม่รู้หรอกว่ำภำยใต้ปฏิทินเก่ำ ๆ ไร้ค่ำใบนี้ 
...มันซ่อนควำมห่วงหำอำลัย ซ่อนควำมเงียบเหงำ
ว้ำเหว่...ซ่อนควำมเจบ็ปวดร้ำวลกึของคนแก่คนหนึง่
ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่อย่ำงโดดเดี่ยวเพียงล�ำพังมำนำน
กว่ำ ๑๐ ปี

เรำตั้งใจจะเก็บปฏิทินนี้ไว้เพื่อเป็นที่ระลึก...
ตลอดไป...

ขอให้บญุกศุล และคณุงำมควำมด ีทัง้หลำย
ทั้งปวง ท่ีคุณลุงได้สั่งสมมำตลอดชั่วชีวิตจงน�ำพำ  
ดวงวิญญำณอันบริสุทธิ์ของคุณลุง ไปสู่สุคติในดิน
แดนอันสงบ ร่มเย็น ชั่วนิจนิรันดร์.....

ขอบคุณบทความดีๆ จาก http://bit.ly/bookbotkham 

Ref.  ;  http://oknation.nationtv.tv/blog/goodlookgoodhealth/2015/10/26/entry-3 
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ยามเช้า เสียงลมนอกหน้าต่างพัดอย่าง
รุนแรง ฤดู  หนาวมาถึงแล้ว

ผมผลักหน้าต่างแบบเบา ๆ และได้เห็นร่าง
ของผู้หาบเต้าฮวยเดินในซอย

น่าประหลาดใจ  มีผู้หาบขายเต้าฮวยในซอย
บ้านพักตั้งแต่เมื่อไรละ?

ในช่วงเช้ายามผมออกก�าลังก็ได้กลิ่นหอม
ของเต้าฮวยโชยมา

มุมซอย หญิงขายเต้าฮวยก�าลังยุ่งกับการตัก
เต้าฮวยอย่างช�านาญ เดี๋ยวเดิมน�้าตาล เดี๋ยวเพิ่มน�้า
ขงิ เดีย๋วตกัเต้าฮวยใส่ถ้วยหรือยกเต้าฮวยชามขนาด
เล็กให้กับลูกค้า เก้าอี้ที่สามารถพับเก็บได้หลาย ๆ 
ตัวนั่งเกือบเต็ม รู้เลยว่าเต้าฮวยเจ้านี้เป็นที่นิยม

ผมตัดสินใจที่จะไปลองชิมเต้าฮวย
“เต้าฮวยชามหนึ่ง ไม่หวานไม่ใส่น�้าขิง” ผม

สั่งกับหล่อน
ผมเห็นเสื้อ ห นาวอย่างหนาห่อตัวหล่อน       

เหมือนบ๊ะจ่ าง ผ้าพันคอสีฟ้าดอกสีขาวปิดคลุม
ใบหน้าของเธอ เผยให้เห็นเพียงดวงตาคู่โต

เต้าฮวยร้อน  รสชาติและกลิ่นแบบดั้งเดิม 
เต้าฮวยที่คุ้นเคยท�าให้ผมสงสัย

ผู้หญิงเก็บชาม นิ้วมือแค่เก้านิ้วนั้นสะดุดตา
ผมและท�าให้ผมตกตะลึง ผมเปิดผ้าคลุมศีรษะของ
เธอโดยไม่ลังเลเลยสักนิด

- หล่อน อดีตภรรยาผมจริง ๆ
ปีนั้น ผมหมกมุ่นกับการเล่นหุ้น และได้น�า

โฉนดบ้านเป็นหลักค�้าประกันเป็นสิ่งสุดท้าย

เธอพูดด้วยน�้า เสียงที่แหบแห้ง : หากไม่
ปรับปรุงชีวิตใหม่ คุณและฉันขาดกัน นับตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป เราสองคนไม่ถือเป็นคนกันเอง

พูดเสร็จหล่อนได้คว้ามีด ตัดนิ้วมือข  องเธอ
อย่างไร้ความปรานี และเดินออกจากประตูไป

แม่ตะโกนเรียกชื่อของเธอและตามออกไป
ผมกลับตัวเป็นคนดีแล้วแต่ก็ไม่สามารถหา

หล่อนและแม่ที่เป็นโรคซึมเศร้าได้
“สบายดีไหม?” ผมถามหล่อนอย่างส�านึก

และสะอ้ืนไห้ 
ต่อมา ผมช่วยเธอเก็บของแบบเงียบ ๆ และ

ตามเธอไปที่บ้านพักอาศัยของเธอ
“ลูก กลับมาแล้วหรือ?” เสียงแก่หง่อมดังขึ้น

และมองหน้าหล่อน
ผมตกใจ เดินเข้าไปประคองร่างกายผอม

แห้งและกล่าวว่า : “แม่ครับ ผมกลับมาแล้ว”
ผู้เฒ่ากะพริบตามองที่ผมอย่างประหลาดใจ 

: “เจ้าเป็นใคร?”

ประพันธ์โดย / เมิ่งหลิง

ประวัติของนักประพันธ์

เมิ่งหลิง หรือนางสาวศุภร อิทธิพุฒิ คนไทย
เช้ือสายจีน นักประพันธ์จีนช่ือดังในประเทศและ 
ต่างประเทศ มีผลงานด้านกวี เรื่องสั้น และนวนิยาย 
และวรรณกรรมเด็กสองภาษา เป็นต้น ๑๒ เล่ม 
ปัจจุบันเป็นบรรณาธิการคอลัมน์วรรณกรรมจีน
หนังสือพิมพ์ตงฮั้ว 

เต้าฮวย

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



108 เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๓ ตอนที่ ๓ เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๐

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

	 ๑		พ.ท.สมหมาย		เศรษฐวารี	 หน.สบร.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	 ฝสธ.ประจ�าผู้บังคับบัญชา	(อัตรา	พ.อ.)	 	
	 ๒		พ.ท.หญิง	กนกพร		ศรีพิทักษ์	 หน.รพ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	 นายทหารประจ�าผู้บังคับบัญชา	(อัตรา	พ.อ.)	 	
	 ๓		พ.ท.หญิง	วาสิฏฐี		พุทธานนท์	 รอง	หก.รพ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	 นายทหารประจ�าผู้บังคับบัญชา	(อัตรา	พ.อ.)	 	
	 ๔		พ.ท.หญิง	ณิชาภัทร		แสงพันธุ์	 หน.สบร.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	 นายทหารประจ�าผู้บังคับบัญชา	(อัตรา	พ.อ.)	 	
	 ๕		ร.อ.ชัยรัตน	์	สิงหบูลย์	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)	 นายทหารควบคุมภายใน	ทภ.๓	(อัตรา	พ.ต.)	 	
	 ๖		ร.อ.หญิง	พิมพ์พร		แสงสายัณห์	 ประจ�าแผนก	กสป.รร.จปร.	(อัตรา	ร.อ.)	 ประจ�าแผนก	ผปบ.มทบ.๒๑	(อัตรา	พ.ต.)	 	
	 ๗		ร.ท.หญิง	นฤมล		บุญตันทา	 นางพยาบาล	รพ.รร.จปร.	(อัตรา	ร.อ.)	 พยาบาล	รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช		 	
	 		 	 	 		 	 	 		 	 (อัตรา	ร.อ.)	 	 	 	
นายทหารย้ายเข้า     
ล�ำดับ	 	ยศ,	ชื่อ	-	สกุล	 ต�ำแหน่งเดิม	 ต�ำแหน่งใหม่

	 ๑	 พ.อ.วัฒนชัย		ทองเลิศ	 ฝสธ.ประจ�าผู้บังคับบัญชา	 	 	 ประจ�า	รร.จปร.	 	 	 	
	 ๒	 พ.ท.พิงการ		สายจันทร์	 หน.ขส.ทบ.	(อัตรา	พ.ท.)	 	 	 อจ.หน.สวท.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)	 	
	 ๓	 พ.ท.มาณพ		เสี้ยนพุดซา	 ฝยย.มทบ.๒๙	(อัตรา	พ.ท.)	 	 	 หน.สบร.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	 	
	 ๔	 พ.ต.สรณ์สิริ		กุญแจนาค	 นกบ.นพค.๑๓	สนภ.๑	นทพ.	(อัตรา	พ.ต.)		 	 อจ.สวท.รร.จปร.		(อัตรา	พ.ต.)	 	
	 ๕	 พ.ต.ชลธ	ี	ปิณฑะคุปต์	 ประจ�าแผนก	กปค.วพม.	(อัตรา	พ.ต.)	 	 	 อจ.สวท.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	 	
	 ๖	 ร.ต.ทชากร		ดรุณพันธ์	 นายทหารประจ�าโรงงาน	โรงงานผลิตดินกระสุน	 ประจ�าแผนก	กกร.รร.จปร.	(อัตรา	ร.อ.)		
	 	 	 		 	 กรง.รวท.อท.ศอพท.	(อัตรา	ร.ท.)	 	 	
ปรับต�าแหน่ง 
ล�ำดับ		 	 ยศ,	ชื่อ	-	สกุล	 ต�ำแหน่งเดิม	 ต�ำแหน่งใหม่

	 ๑		 พ.อ.สาโรช		ธรรมปรีชา	 อจ.หน.สวท.รร.จปร.	 ประจ�า	รร.จปร.	 	 	 	
	 ๒		 พ.ท.ธนาชัย		มิ่งแม้น	 หน.กกบ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)	 	 	
	 ๓		 พ.ต.เมธ	ี	พลพันธ์	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	 	 	
	 ๔		 พ.ต.สมภาร		เสาวโร	 อจ.สวท.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)	 อจ.สวท.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	 	 	
	 ๕		 พ.ต.สุรศักดิ	์	กลิ่นขจร	 ผช.นายทหารฝ่ายส่งก�าลังบ�ารุง		 อจ.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.) 
	 		 	 	 	 กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)	 	 	 	 	 	  
	 ๖		 พ.ต.อมรเทพ		สมราช	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	 	 	
	 ๗		 พ.ต.กิตติภพ		พรหมดี	 ผศ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)	 ผศ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	 	 	
	 ๘		 พ.ต.ปิยะ		มิตรรักษ์	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	 	 	
	 ๙		 พ.ต.พงศกร		แก้วกรเมือง	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	 	 	
	๑๐		 พ.ต.ทวาย		สีใส	 ประจ�าแผนก	สบร.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)	 หน.สบร.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	 	 	
	๑๑		 พ.ต.หญิง	ฉวีวรรณ		ตะเภาพงค์	 นกง.รพ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)	 หน.กปช.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	 	 	
	๑๒		 ร.อ.หญิง	พิมพ์ณดา		อภิบาลศรี	 นางพยาบาล	รพ.รร.จปร.	(อัตรา	ร.อ.)	 ประจ�าแผนก	รพ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)	 	
	๑๓		 ร.อ.หญิง	กุสุมาวดี		ช่วยชูหนู	 นางพยาบาล	รพ.รร.จปร.	(อัตรา	ร.อ.)	 นายทหารเวชระเบียนและสถิติ	รพ.รร.จปร.	 
	 		 	 	 	 	 	 	 (อัตรา	พ.ต.)	 	 	 	
	๑๔		 ร.ต.อธิปไตย		เผ่าทหาร	 นายทหารสวัสดิการ	กรม	นนร.รอ.รร.จปร.		 ครูดนตรี	กรม	นนร.รอ.รร.จปร.

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

	 ๑		ร.อ.หญิง	ดวงพร		เปรมอาษา	 ประจ�ากอง	สกศ.รร.จปร./เหล่า	กง.	 ประจ�ากอง	สกศ.รร.จปร./เหล่า	สบ.
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ค�ำถำมที่พบบ่อย 
ตอบโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล วัดนาป่าพง

(๒๒๘๓) ธรรมแล ย่อมรักษาผูป้ระพฤตธิรรม
ธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้ว
ย่อมน�าความสุขมาให้
นี้เป็นอานิสงส์ในธรรมที่มีประพฤติดีแล้ว
ผู้มีปกติประพฤติธรรม ย่อมไม่ไปสู่ทุคติ

พุทธวจน
พระไตรปิฎกไทย (ฉบบัหลวง) เล่มที ่๒๙ 

สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ หน้าที่ 
๔๖๐ ข้อที่ ๒๒๘๓

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ! บุคคลที่มีปัญญาคว�่า
เป็นไฉน ?

บุคคลบางคนในโลกนี้ หมั่นไปวัดเพื่อฟัง
ธรรมในส�านักของภิกษุเสมอ 

ภิกษุย่อมแสดงธรรมอันงามในเบ้ืองต้น    
งามในท่ามกลาง งามในที่สุด

ประกาศพรหมจรรย ์พร ้อมทั้ งอรรถทั้ ง
พยัญชนะบริสุทธ์ิบริบูรณ์สิ้นเชิง

แก่เขา เขานั่งบนอาสนะนั้นจ�าเบ้ืองต้น 
ท่ามกลาง ที่สุดของกถานั้น

ไม่ได้ ถึงลุกจากอาสนะแล้ว ก็จ�าเบ้ืองต้น 
ท่ามกลางที่สุดของกถานั้น

ไม่ได้ เปรียบเหมือนหม้อคว�่า ถึงจะเอา      
น�้ารดลงที่หม้อนั้น ย่อมราดไป

หาขังอยู่ไม่........

พุทธวจน 
พระไตรปิฎกไทย (ฉบบัหลวง) เล่มที ่๒๐ 

สุตตันตปิฎก อังคตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิ
บาตร หน้า ๑๒๓ ข้อท่ี ๔๖๙
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วิธีง่าย ๆ ในการผ่าไข่ต้มให้สวย 
ไข่ เป็นอาหารที่มีประโยชน์มากมายหลาย

อย่าง อีกทั้งยังมีโปรตีนเป็นจ�านวนมาก ไข่ สามารถ
น�าไปท�าอาหารได้หลากหลายชนิด เช่น น�าไปทอด 
น�าไปนึ่ง น�าไปประกอบอาหารต่าง ๆ และน�าไปต้ม 
ไข่ต้มนั้น คนส่วนใหญ่นิยมน�าไปผ่าเป็นซีกและน�า
ไปประกอบอาหารต่าง ๆ เช่น ไข่ลูกเขย เป็นต้น แต่
เนื่องจากการผ่าไข่เป็นซีกมักจะท�าให้ไข่แตก เละ 
จนดูไม่สวยและไม่น่าทานเอาซะเลย วันนี้เราจึงน�า
วธิกีารผ่าไข่ต้มให้สวยมาแนะน�ากนัค่ะ การผ่าไข่ต้ม
ให้ดูสวยน่าทานนั้น มี ๒ วิธี คือ ๑. ใช้เส้นด้ายผ่า 
โดยการน�าเส้นด้ายมา ๒ เส้น ความยาวพอประมาณ 
ปลายข้างหนึ่งน�าไปผูกติดกับอะไรก็ได้ให้แน่น จาก
นั้นให้ดึงเชือกให้ตึงและผ่ากึ่งกลางของไข่ต้ม วิธีนี้
ต้องท�าอย่างพิถีพิถันหน่อย เพราะหากดึงเชือกไม่
แน่นพอก็อาจจะท�าให้ไข่ต้มเละ ไม่สวยได้ ๒. ใช้มีด
ผ่า การใช้มีดผ่าไข่ต้มจะต้องน�ามีดลงไปจุ่มในน�้า
ร้อนก่อน เพื่อให้มีดสามารถผ่าไข่ต้มได้ง่าย ๆ หาก
น�ามีดที่ไม่ได้แช่น�้าร้อนมาผ่าไข่ต้ม ก็อาจจะท�าให้
ไข่ต้มแตกหรือเละ จนไม่น่าทานได้

ท�าอย่างไรให้เกบ็มะนาวไว้ใช้ได้นาน ๆ
มะนาว เป็นไม้ผลชนิดหนึ่ง ผลมีรสเปรี้ยวจัด 

นิยมใช้เป็นเครื่องปรุงรสต่าง ๆ ได้มากมายเช่น ย�า 
น�้าพริก ต้มย�า เป็นต้น นอกจากนี้มะนาวยังมีคุณค่า
ทางโภชนาการและทางการแพทย์อีกด้วย เช่น ใช้
เป็นยาแก้ไอแก้เจ็บคอ แก้สิวฝ้า เป็นต้น แต่
เนื่องจากมะนาวมีราคาถูกบ้างแพงบ้าง ซึ่งบางครั้ง
มะนาวอาจจะมีราคาแพงถึงลูกละ ๘ บาท เลยที
เดียว เพราะฉะนั้นในช่วงที่มะนาวมีราคาถูก ก็ควร
ซือ้ตดิครวัไว้มาก ๆ แต่หากคณุกลวัว่าเกบ็มะนาวไว้
นาน ๆ แล้วมะนาวจะเน่าล่ะก็ หายห่วงได้เลยค่ะ 
เพราะวันนี้เรามีวิธีที่จะเก็บมะนาวไว้ได้นาน ๆ มา
ฝากกันค่ะ 

๑. การฝังทราย น�าทรายมาใส่ในตะกร้าหรือ
กระบะที่มีรู รดน�้าแค่พอทรายชุ่มชื้น แล้วฝังมะนาว
ลงในทราย หมั่นรดน�้าทุกวัน จะสามารถเก็บมะนาว
ไว้ได้ประมาณ ๑ เดือน 

๒. การห่อกระดาษ น�ามะนาวล้างน�้าให้
สะอาด แล้วผึ่งลมให้แห้ง จากนั้นน�ากระดาษ
หนังสือพิมพ์มาห่อมะนาวเป็นลูก ๆ ใส่ลงไปในถุง
พลาสติกมัดปากถุงให้แน่น เก็บเข้าตู้เย็นช่องแช่ผัก 
จะสามารถเกบ็มะนาวไว้ได้ประมาณ ๓ เดอืน โดยที่
มะนาวไม่แห้งหรือว่าเน่าเลย 

3. การคั้นน�้ามะนาว น�ามะนาวล้างน�้าให้
สะอาด ผ่าครึ่งมะนาว แล้วคั้นเอาแต่น�้ามะนาว 
บรรจุใส่ภาชนะที่สะอาดและมีฝาปิดมิดชิด แล้วน�า
ไปเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็ง จะสามารถเก็บมะนาวไว้ได้
นาน และรสชาติก็ไม่เปลี่ยนอีกด้วย
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