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ใบสั่งซื้อ
	 ข้าพเจ้า/หน่วย 	โทร.  

สั่งซื้อหนังสือ	จำานวน เล่ม	เล่มละ	๑,๐๐๐	บาท	ค่าจัดส่งเล่มละ	๕๐	บาท	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น บาท

(โอนเงนิเขา้บญัชสีะสมทรพัย์	ธนาคารกรงุเทพ	สาขาสาระสโมสร	เลขที่	959	–	010304	-	1	ชือ่บญัชี	กองทนุสวนพฤกษพรรณเทพรตัน์	รร.จปร.)

ติดต่อสอบถามได้ที่ 
พันเอก จิระ เหล่าจิรอังกูร โทร.	๐๖๒	–	๖๙๘๙๖๕๓	LINE ID:	jpr12435	

หรือ	พันเอกหญิง ภมร จินดามณี	โทร.	๐๙๒	–	๘๕๖๙๕๖๑

“๑๓๐ ปี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

๑๓๐ พฤกษพรรณพื้นถิ่นแดนดิน จปร.”

หนังสือที่ระลึกวันพระราชทานกำาเนิดครบรอบ ๑๓๐ ปี

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

ขอเชิญศิษย์เก่า	และผู้สนใจร่วมสมทบทุนเพ่ือนำาเงินรายได้ทูลเกล้าฯ	
ถวายเข้า	“กองทุนสวนพฤกษพรรณเทพรัตน์”	 เพื่อใช้ในการดำาเนินงาน 
สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	 ในพระราชดำาริ	 
ในการนี้	 รร.จปร.	 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก	พลเอกหญิง	 สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทรงพระราชนิพนธ์คำานำา
พระราชทาน	ภายในรวบรวมพรรณไม้พื้นถิ่นที่คัดมาจำานวน	๑๓๐	ชนิด	 
ในหบุเขาชะโงก	เนือ้หาประกอบดว้ยภาพถา่ยพรอ้มชือ่	ชนดิ	ประโยชนใ์ชส้อย 
หรือสรรพคุณทางยาสมุนไพร	อีกทั้งยังมีการกำาหนดตำาแหน่งเป็นค่าพิกัด
ของพรรณพืชแต่ละชนิดไว้	 โดยทีมงานครู	อาจารย์	และนักเรียนนายร้อย
สาขาวิศวกรรมแผนที่ด้วย

นอกจากน้ียงัไดจ้ดัทำาเนือ้หาทัง้หมดของหนงัสอืลงในแผน่ดวีดีเีพิม่เตมิ 
ภาพถ่ายมุมสูงและมุมกว้างของหุบเขาชะโงก	 รวมทั้ง	 วีดิทัศน์มุมกว้าง	 
๓๖๐	องศา	ประกอบทำานองเพลงแผ่นดินของเรา	โดยได้รับการสนับสนุน 
จากศูนย์วิจัยสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ	๕	รอบ	พลเอกหญิง	สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	รร.จปร.

๑๓๐	ปี	รร.จปร.	

๑๓๐	พฤกษพรรณพื้นถิ่นแดนดิน	จปร. 17 

 มะกลำ่าตาหนูดกด้วย ดอกงาม

เม็ดมะกลำ่าตาหนูนาม ‘กล่อม’อ้าง

เทียบสองกล่อมหนักตาม มาตร์ชั่ง เก่านา

เป็นหนึ่งมะกลำ่าตาช้าง ‘กลำ่า’ต้นเม็ดเดียว

๑๓๐	ปี	รร.จปร.	

๑๓๐	พฤกษพรรณพื้นถิ่นแดนดิน	จปร. 23 

 ป่างามเพราะดอกเอื้อง กุหลาบ- พวงเอย

ปากกระเป๋าเปิดขาบ ช่อห้อย

ลมโชยกลิ่นกำาซาบ หอมชื่น

พิศดอกระดะย้อย ยิ่งเย้ายวนใจ
๑๓๐	ปี	รร.จปร.	

๑๓๐	พฤกษพรรณพื้นถิ่นแดนดิน	จปร. 53 

๑๓๐	ปี	รร.จปร.	

๑๓๐	พฤกษพรรณพื้นถิ่นแดนดิน	จปร. 65 

 เล็บมือนางดั่งแม้น เล็บนาง เรียมนา

งามกลีบชมพูบาง อ่อนช้อย

ขาวแดงแต่งสีกลาง ดอกช่อ

งามยิ่งยามดอกห้อย เล่นล้อลมโยน

๑๓๐	ปี	รร.จปร.	

๑๓๐	พฤกษพรรณพื้นถิ่นแดนดิน	จปร. 75 

 สายหยุดหยุดกลิ่นสิ้น สายสาย

สายเสน่ห์ยังบ่หาย ห่างเจ้า

สาวหยุดอยู่เหมือนหมาย แม่มุ่ง- ไว้นา

สาวเสน่ห์ยวนพี่เย้า หยุดได้ฉันใด

๑๓๐	ปี	รร.จปร.	

๑๓๐	พฤกษพรรณพื้นถิ่นแดนดิน	จปร. 91 

 มองเห็นเด่นกว่าไม้ ใดใด

คือกร่างมองไกลไกล รูปช้าง

แมมมอธแห่งพงไพร เขาตะแบก

หมายมะค่าทองอ้าง มุ่งหน้าตามตะวัน

๑๓๐	ปี	รร.จปร.	

๑๓๐	พฤกษพรรณพื้นถิ่นแดนดิน	จปร. 93 

 ผลเดื่อเมื่อสุกเนื้อ เรื่อแดง

ผลสุกย่อมหนอนแมลง สูบเลี้ยง

มะเดื่อดิบพลิกแพลง ทำากับ- ข้าวเอย

นามอื่นมะเดื่อเกลี้ยง อีกสร้อยอุทุมพร

๑๓๐	ปี	รร.จปร.	

๑๓๐	พฤกษพรรณพื้นถิ่นแดนดิน	จปร. 101 
๑๓๐	ปี	รร.จปร.	

๑๓๐	พฤกษพรรณพื้นถิ่นแดนดิน	จปร. 115 

 ลิงลางลิงไล่ล้อ ลางลิง

ลิงป่ายกระไดลิง วิ่งไหล้

ลูกลิงเล่นหัวลิง ลิงโลด

แลลูกลิงลอดไม้ ลดเลี้ยวประสาลิง

“...การศกึษาและการจดัพิมพ์หนงัสอืรวมพรรณไมใ้นโอกาสครบรอบปทีี ่๑๓๐  

แห่งการสถาปนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้านี้ จึงเป็นที่น่าชื่นชม แสดง 

ให้เห็นความใส่ใจสภาพแวดล้อมทางชีวภาพ ความวิริยะอุตสาหะค้นคว้าวิจัย 

และความกว้างขวางในศาสตร์ต่างๆ ของโรงเรียน สมดังที่พระราชปณิธาน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงสถาปนาโรงเรียนเมื่อวันที่  

๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๓๐...”
ส่วนหนึ่งของพระราชนิพนธ์คำานำาพระราชทาน

ใน “หนังสือ ๑๓๐ ปี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ๑๓๐ พฤกษพรรณพ้ืนถ่ินแดนดิน จปร.”
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พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงเป็นประธาน ในงานวันพระราชทานก�าเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ครบรอบ ๑๓๐ ปี ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
เม่ือวันเสาร์ที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด�าเนินทรงน�าคณะข้าราชการ และนักเรียนนายร้อย 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ชั้นปีท่ี ๔ ทัศนศึกษาประวัติศาสตร์เอเชียใต้ 
ณ สาธารณรัฐอินเดีย  เมื่อวันท่ี  ๑๗-๑๘  กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๐
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	 ยี่สิบแปดกรกฎามาบรรจบ														
ฉลองครบหกสิบห้าพระพรรษา
มหาวชิราลงกรณจอมราชา																								
ทั้ งนคราสว่างแจ้งด้วยแสงเทียน

	 ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว							
ข้าราชการและครอบครัวเทิดเหนือเศียร
ชาว	จปร.	ซร้องสรรเสริญเนิ่นจ�าเนียร														
พร้อมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์

	 เชิญทวยเทพโปรดบันดาลประทานพร		
อันสุนทรดั่งพระราชประสงค์
เหล่าอริศิโรราบกราบบาทบงสุ	์																						
ไทยพิทักษ์จักรีวงศ์ทรงพระเจริญ

วนัเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า  รร.จปร. 
(พันเอก จิระ  เหล่าจิรอังกูร : ประพันธ์)
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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
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
ขณะนี้ใกล้ถึงงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙ แล้ว คงมีอีกหลายท่านที่ก�าลังจะ

ไปกราบพระบรมศพฯ แต่ก็อาจจะมีบางท่านที่พลาดโอกาสนี้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ขอเพียงท่านท�าความ
ดีเพื่อพระองค์ท่านก็เพียงพอแล้ว คุณงามความดีที่พระองค์ได้ท�าให้มีมากมายเหลือคณา ที่เสนาศึกษาน�ามาลง
น้ันเป็นเพียงเศษเสี้ยวของสิ่งที่พระองค์ได้ท�ามาทั้งชีวิต จงร่วมใจกันน้อมน�าศาสตร์ของพระราชามาเป็นแนวทาง
ด�าเนินชีวิตของตนเพื่อประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว และชาติไทยของเราสืบไป 

“อ�านาจต้องใช้ด้วยความเป็นธรรมอย่าเหน็แก่อ�านาจและบดิเบอืนในการใช้อ�านาจ (ABUSE OF POWER)” 
รายละเอียดอยู่ใน ผลของกฎหมายในการกระท�าความผิดต่อชีวิตร่างกายของทหารที่ผู้บังคับบัญชาของทหาร  
ทุกระดับพึงระมัดระวัง ควรอ่านให้ขึ้นใจเพื่อจะได้ไม่ผิดพลาด เป็นทหารอย่าได้ละเลยความส�าคัญเรื่องความ
ช�านาญในการใช้อาวุธทั้งยามรบและยามสงบ พล.อ.มนู  สายัณห์นิโครธ ท่านอายุ ๗๐ ปีเศษแล้ว แต่ใครอย่า
ไปท้าท่านยิงปืนแข่งนะครับ เพราะตอนนี้ท่านยังสอนยิงปืนอยู่ที่สนามฝึกยิงปืน หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
คิดดูก็แล้วกัน  คิดถึงพ่อหลวงของแผ่นดินที่ พล.ต. ดร.เจนวิทย์  ยามะรัตน์ น�ามาเล่าให้ฟังนั้น ประเด็นส�าคัญ
อยู่ตรง พระบรมราโชวาทในโอกาสที่พระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ของเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 
๒๙ และ ๓๐ ปีการศกึษา ๒๕๑๙ และ ๒๕๒๐ ในวนัจนัทร์ที ่๑๖ ตลุาคม ๒๕๒๑ ความว่า “การทีอ่ยูก่บักฎหมาย 
และใช้กฎหมายมาก ๆ นั้นอาจท�าให้ติดในตัวบทกฎหมายมากเกินไป......... และสามารถเป็นที่พ่ึงที่อาศัยของ
ประชาชนผู้อยู่ใต้บังคับแห่งกฎหมายบ้านเมืองได้แท้จริง” เดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้มีคดีใหญ่ ๆ ที่ส�าคัญ ๆ อยู่
หลายคดี ก็หวังว่าผู้พิพากษาคงจะได้น้อมน�าพระบรมราโชวาทนี้มาใช้นะครับ และอาจจะมีบางท่านยืนอยู่หน้า
พระพักตร์ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในวันนั้นก็เป็นได้ มองญี่ปุ่น-ไทยในสงครามโลกครั้งที่ ๒ เข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ 
เร่ิมมีขบวนการเสรีไทยเข้ามามีบทบาทส�าคัญของชาติแล้ว ควรติดตามอ่านและอ่านในตอนต่อ ๆ ไปด้วย 
หมายเหตุแห่งสยามเล่าเรือ่งของรชักาลที ่๖ สมเดจ็พระมหาธรีราชเจ้า แห่งการปลกุใจในความรกัชาต ิ ถ้าได้ไป
บราซลิ หรอือาร์เจนติน่า ก็อย่าลืมไปดูน�้าตกอีกัวซูด้วยนะครับ รายละเอียดอยู่ในบราซิลไม่สิ้นสงสัย ปฏิบัติ
การ(เพื่อ)การศึกษา “ตอนสมการในห้องเรียน” เป็นความคิดเห็นของ พ.ท.ฐนัส  มานุวงศ์ อจ.สกศ.รร.จปร. 
เป็นวธิกีารทีน่่าสนใจมากนะครบั ลองพจิารณาดวู่าจะท�าได้หรอืไม่ อย่างไร รากไท กล่าวถงึการเสยีกรงุศรอียธุยา
ครั้งที่ ๑ เพราะเจ้าพระยาจักรีขายชาติ ขออย่าให้มีคนอย่างเจ้าพระยาจักรีในแผ่นดินไทยอีกเลย มีของดีมาฝาก
เล่มนี้มี ๒ เรื่อง เรื่องแรก สุนทรพจน์อยากให้อ่าน ๒ เที่ยวนะครับ ประเทศไทยต้องการคนที่มีแนวความคิดอย่าง
นี้มาก ๆ แม่ของเราจะให้ใครเขาเทคแคร์ ของขมิ้นนอกกอ อ่านเถอะครับใช้ได้ตลอดชีวิต

ค�าสั่งแต่งต้ังโยกย้ายนายทหารใหญ่ปี ๖๐ ก็ออกมาแล้ว ส่วนใหญ่ก็เป็นสมาชิกนิตยสารเสนาศึกษา 
รร.จปร. ในฐานะที่ผมเป็นรุ่นพี่ก็อยากจะขอฝากน้อง ๆ ที่เป็นผู้บังคับบัญชาไว้ว่า อย่าได้ลืม 
ส่งเสริมคนที่มีลักษณะเป็นตัวของตัวเอง มีความคิดริเริ่ม กล้าแสดงความคิดเห็นอย่าง
เปิดเผย และกล้าพูดกล้าท�าในส่ิงที่ถูกต้อง (แต่อาจไม่ถูกใจบางคน) เพราะคนจ�าพวก
น้ี มักจะเอาอกเอาใจผู้บังคับบัญชาไม่เป็น แต่งานทั้งหลายที่ส�าเร็จลงได้ ส่วนใหญ่
ก็เพราะคนจ�าพวกนี้ล่ะ โลกเจริญเพราะนักวิทยาศาสตร์ และนักวิทยาศาสตร์ ก็คือ

หน่ึงในคนจ�าพวกนี้จริงมั้ย อย่าลืม

         สวัสดีครับ 

             พล.ต. ธัชพล  ไม้รอด  
                           บรรณาธิการนิตยสารเสนาศึกษา

เล่มท่ี ๘๓  ตอนที ่๔  เดอืน กรกฎาคม - สงิหาคม ๒๕๖๐
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สารบัญ ความคิดเห็นของผู้เขียนในหนังสือฉบับนี้ ไม่มีส่วนผูกพันกับทางราชการแต่ประการใด

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

✪		จัดดอกไม้ถวายพ่อ ...........................................................................................๒๑

✪	 คิดถึงพ่อหลวงของแผ่นดิน ................................................................................๓๔

✪	 นักเรียนนายร้อยอ่านตรงนี้ ................................................................................๓๖

✪	 ปฏิบัติการ (เพื่อ) การศึกษา “ตอนสมการในห้องเรียน” ........................................๔๐

✪	 มองญี่ปุ่นไทยใน สงครามโลกครั้งที่ ๒ ................................................................ ๕๒

✪	 ผลของกฎหมายในการกระท�าความผิดต่อชีวิตร่างกายของทหาร ...........................๖๐

✪	 เปิดโลกความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ ........................................................... ๖๔

✪	หมายเหตุแห่งสยามฯ .................................... ๗๐

✪	บราซิล (ไม่) ส้ินสงสัย ................................... ๗๖

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

✪	อาหารบ�ารุงสายตา ....................................... ๘๕

✪	รากไท.......................................................... ๙๐

✪	ไฟรักไฟสงคราม ........................................... ๙๔

✪	ไปที่ไหน ได้เร่ืองมาเล่า .................................. ๑๐๒

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

✪	ใคร อะไร ที่ไหน ........................................... ๑๐๘

✪	พุทธวจน ...................................................... ๑๐๙

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

  เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๓ ตอนที่ ๔  เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐  
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พระอัจฉริยภาพกษัตริย์
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปวงประชาเป็นสุขศานต์

๑๕

เอเชียกบัขปีนาวธุ
 พสัิยกลาง (MRBM)
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๑ - ๔ พล.อ.หญิง สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรณุาโปรดเกล้า ฯ ให้น�า
ข้าราชการ รร.จปร. และ นนร. เดินทางไปทัศนศึกษา     
ณ พิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์ พระต�าหนักบ้านสวนปทุม 
จ.ปทุมธานี  เม่ือ ๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๖๐

๑

๒

๓

๔
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๙ - ๑๒ พล.อ.หญงิ สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสดจ็ ฯ มาทรงเป็นประธานในพธิปีลกูข้าว 
ประจ�าปี ๒๕๖๐ โดยมี พล.ท.สิทธิพล    
ชินส�าราญ ผบ.รร.จปร. คณะนายทหาร 
รร.จปร. หัวหน้าส่วนราชการพลเรือน    
นนร. นตท. และเกษตรกร จ.นครนายก 
เฝ้าฯ รับเสด็จ  ณ แปลงสาธิตการเกษตร 
รร.จปร. เมื่อ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๕ - ๘ พล.อ.หญงิ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จ ฯ มาทรงเป็นประธานในพิธีวัน พระราชทานก�าเนิด รร.จปร. 
ครบรอบ ๑๓๐ ปี โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. พล.ท.สิทธิพล  
ชินส�าราญ ผบ.รร.จปร. ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผวจ.น.ย. นายทหารชั้น
ผู้ใหญ่  ศิษย์เก่า รร.จปร. นนร. และข้าราชการทหารต�ารวจพลเรือน เฝ้าฯ 
รับเสด็จ ณ หอประชุม รร.จปร. เมื่อ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
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กิจกรรมทั่วไป
ความสัมพันธ

๑ - ๒ พล.ท.สิทธิพล ชินส�าราญ  ผบ.รร.จปร.  เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาและเวียนเทียน เน่ือง
ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ นนร. และครอบครัว ร่วมพิธี ฯ ณ           
พุทธศาสนสถาน รร.จปร.  เม่ือ  ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 

๓ พล.ท.สิทธิพล ชินส�าราญ ผบ.รร.จปร. ให้การต้อนรับ 
พล.ท.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ จก.ยศ.ทบ. และคณะอนุกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุม บก.รร.จปร. เมื่อ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๑ ๒

๓

เสนาศึกษา       เ
สนาศึกษา   เสนา

ศึกษา      เสนาศึ
กษา 

          เสนาศึกษ
า   เสนาศึกษา  เ

สนาศึกษา     เสน
าศึกษา   

เสนาศึกษา     เส
นาศึกษา  เสนาศึ

กษา       เสนาศึก
ษา 

           เสนาศึก
ษา     เสนาศึกษา

        เสนาศึกษา
 

     เสนาศึกษา   
  เสนาศึกษา     เ

สนาศึกษา     เสน
าศึกษา 

           เสนาศึก
ษา     เสนาศึกษา

     เสนาศึกษา   
  เสนาศึกษา     เ

สนา



กิจกรรมทั่วไป
ความสัมพันธ

๗ - ๙ พล.ท.สิทธิพล ชินส�าราญ ผบ.รร.จปร. 
ต้อนรับคณะ นตท.ชั้นปีท่ี ๓ (รุ่นท่ี ๕๙) ในโอกาสมา
เย่ียมชมกิจการ รร.จปร. เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ 
และให้ความรูใ้นการศกึษาต่อ รร.เหล่าทพั และ รร.นรต. 
ณ หอประชุม รร.จปร. เมื่อ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๔ - ๖ พล.ท.สิทธิพล ชินส�าราญ ผบ.รร.จปร. เป็นประธานในการจัด
กจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมี 
นายทหารชั้นผู้ใหญ่พร้อมคู่สมรส ข้าราชการ  นนร.ร่วมพิธี ฯ ณ หอประชุม รร.จปร. 
เม่ือ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
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เยี่ยมเยือน

๑ พล.ท.สิทธิพล ชินส�าราญ ผบ.รร.จปร. 
ให้การต้อนรับคณะ นนร.รร.นายร้อยอินเดีย ใน
โอกาสเดินทางมาศึกษากิจการและดูงานตาม
โครงการแลกเปลี่ยน นนร. ต่างประเทศ ประจ�าปี 
๒๕๖๐ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ บก.รร.จปร. เมื่อ ๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๐

๑๒ - ๑๔ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ./ประธานคณะ
กรรมการอ�านวยการกองทุนพัฒนา รร.จปร. น�าศิษย์เก่า รร.จปร.        
และ ผู้ร่วมงาน ฯ แสดงมุทิตาจิตต่ออดีตครู อาจารย์ และนายทหาร    
ปกครอง ฯ ในงานรั้วแดงก�าแพงเหลือง  ณ หอประชุม รร.จปร. เมื่อ ๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๐

๑๐  - ๑๑  พล.ท.สิทธิพล ชินส�าราญ ผบ.รร.จปร. เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรม    
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙ เน่ืองในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่พร้อมคู่สมรส ข้าราชการ  นนร. ร่วม   
กิจกรรมฯ ณ หอประชุม รร.จปร. เม่ือ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
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นักเร�ยนนายรอย
กิจกรรม

การแข่งขันกีฬาประเพณีโรงเรียนทหารต�ารวจ ครั้งที่ ๕๕ ประจ�าปี ๒๕๖๐ โดย
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน 
ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ     
(ธปูะเตมย์ี) และสนามกฬีาโรงเรยีนนายเรอือากาศนวมนิทกษตัรยิาธริาช ดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร

ผลการแข่งขัน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้รับรางวัลถ้วยชนะเลิศคะแนนรวม และ
รางวัลชนะเลิศกีฬาบาสเกตบอล รางวัลชนะเลิศกีฬากรีฑา และกีฬาฟุตบอลครองถ้วยชนะเลิศร่วมกันกับโรงเรียน   
นายเรือ ส่วนรักบี้ฟุตบอล รางวัลชนะเลิศเป็นของโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ

การแข่งขันกีฬาประเพณีโรงเรียนทหารต�ารวจ ครั้งที่ ๕๖  ประจ�าปี ๒๕๖๑ โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ ได้รับ
เกียรติเป็นเจ้าภาพ
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๑. วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดพิธีเวียนเทียน
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ พุทธศาสนสถาน
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๒. วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พิธีปิด
การแข่งขันกีฬาประเพณี โรงเรียนทหาร - ต�ารวจ 
ครั้งที่ ๕๕ ประจ�าปี ๒๕๖๐ ผลการแข่งขันฯ นั้น 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ถ้วยรางวัล    
ชนะเลศิ ๓ จาก ๔ ประเภทกฬีาได้แก่ บาสเกตบอล, 
กรีฑา และฟุตบอล (ครองถ้วยร่วมกับโรงเรียน     
นายเรือ) และได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม

๓. วันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พลเอก
หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จฯ ทรงน�าข้าราชการ และนักเรียนนาย
ร้อยชัน้ปีที ่๕ ทศันศกึษา ณ พพิธิภณัฑ์ส่วนพระองค์ 
พระต�าหนักบ้านสวนปทุม จังหวัดปทุมธานี

๔. วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ผู ้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ให้การต้อนรับคณะเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก ใน
การตรวจประกนัคณุภาพการศกึษา ณ โรงเรยีนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า

๕. วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พิธีปิดการฝึก
อบรมข้าราชการบรรจุใหม่ชั้นสัญญาบัตร ของ
ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รุ ่นที่  ๔ โดย          

มีปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี ณ      
หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๖. วันศุกร ์ ท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐       
พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปลูกข้าว ณ แปลงสาธิต
การเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๗. ระหว่างวันท่ี ๑๗ - ๑๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงน�าข้าราชการ และ
นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๔ ทัศนศึกษา ณ สาธารณ 
รัฐอินเดีย

๘. วันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดการบรรยาย
งานด้านสวัสดิการและสิทธิก�าลังพล ให้กับนักเรียน
นายร้อยชั้นปีที่ ๕ ที่จะส�าเร็จการศึกษา ประจ�าป ี
๒๕๖๐ ณ สโมสรนักเรียนนายร้อย กรมนักเรียน 
นายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า

๙. วันพุธที่  ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐        
พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงร่วมกิจกรรมการเรียน   
การสอน วิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ณ กองวิชา
ประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า

ปฏิทินกิจกรรม 
รร.จปร. ที่ส�ำคัญ 
ตัง้แต่ ๑ กรกฎาคม - ๓๑ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐เสนาศึกษา       เ
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๑๐. วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
คณะนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๓ เข้าศึกษา
กิจการและดูงาน ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุล 
จอมเกล้า

๑๑. วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดการบรรยาย
พิเศษเร่ือง บุคลิกภาพ ให้กับข้าราชการ และ
นักเรียนนายร้อยทุกชั้นปี ณ หอประชุมโรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า

๑๒. วันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดกิจกรรมเฉลิม 
พระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ 
ชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ 
หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๑๓. ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม - ๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะนักเรียนนายร้อย โรงเรียน
นายร้อยอินเดีย จ�านวน ๔ นาย เดินทางมาศึกษา
กิจการและดูงาน ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุล 
จอมเกล้า

๑๔. วันเสาร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ พลเอก
หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในงานวันพระราช
ทานก�าเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบ
รอบ ๑๓๐ ปี ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า

๑๕. วันเสาร ์ที่  ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  
ผู้บัญชาการทหารบก น�าศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อย
พระจลุจอมเกล้า และผูร่้วมงานฯ แสดงมทุติาจติต่อ
อดีตครู อาจารย์ และนายทหารปกครองฯ ในงานรั้ว
แดงก�าแพงเหลือง ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า

๑๖. ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๐ คณะนักเรียนแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทย 
ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ชั้นปีที่ ๒ เข้าฝึกวิชาทหาร 
ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๑๗. วันพฤหัสบดีท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดกิจกรรมเฉลิม  
พระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุม
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๑๘. ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๐ คณะอนุกรรมการประเมินผลการประกัน
คุณภาพการฝึกระดับกองทัพบก ตรวจประกัน
คุณภาพการฝ ึกของโรงเรียนนายร ้อยพระจุล 
จอมเกล้า
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ปวงประชาเป็นสขุศานต์

พ.ต.หญิง ชื่นหทัย  สุริยโสภาพันธุ์

เสนาศึกษา

พระอัจฉริยภาพกษัตริย์
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ท่านผู้อ่านทราบหรือไม่ว่า ประเทศไทยมี
พ้ืนดิน ๕๑๓,๑๑๕ ตร.กม. หรือประมาณ ๓๒๐   
ล้านไร่ แต่มีแหล่งน�้าอยู่เพียงร้อยละ ๐.๔ (๒,๒๓๐ 
ตร.กม.) ของพื้นที่ทั้งหมด หรือมีเพียง ๑.๓ ล้านไร่ 
พื้นดินที่มีทั้งหมดไม่ได้สามารถน�ามาใช้ประโยชน ์
ได้อย่างเตม็ทีน่กั เพราะมพีืน้ดนิทีเ่ป็นปัญหามากถงึ 
๑๘๖ ล้านไร่ หรืออาจเรียกได้ว่า พื้นดินปัญหาใน
ประเทศไทยมสีดัส่วนมากกว่าครึง่หน่ึงของประเทศ๑ 
(ข้อมูลเมื่อปี ๒๕๕๗) ซึ่งปัญหาน้ีส่งผลโดยตรงต่อ
การท�ามาหากินเลี้ยงปากท้องของประชากรส่วน
ใหญ่ของประเทศทีท่�าอาชพีเกษตรกรรม และรวมถงึ

    ปัญหาราษฎร์ปราชญ์ทรงแก้ ไร้ข้อแม้ความเดียดฉันท์

ทุกคนชนทุกชั้น เทียมเท่ากันทั้งแผ่นดิน

ปัญหาเรื่องปากท้อง ทรงตริตรองเป็นนิจศีล

ด�าริวางทางท�ากิน พิทักษ์ถิ่นฐานชาวไทย

ปัญหาด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมทีน่บั
วันจะยิ่งถูกท�าลายไปอย่างน่าเสียดาย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ทรงเล็งเห็นปัญหาการท�ากินของราษฎร
เป็นเรื่องส�าคัญที่ต้องแก้ไขโดยด่วน ทรงมองว่า 
ประเทศไทยยังมีทรัพยากรบริบูรณ์ เพียงแต่ต้อง
บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์มากที่สุด คุ้มค่าที่สุด 
ดังพระราชด�ารัสเมื่อครั้งเสด็จออกมหาสมาคมใน
งานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธ.ค. ๒๙ 
ความตอนหนึ่งว่า

๑ ที่มาจากเว็บไซต์ ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://www.onep.go.th/env_data/01_02/    

เข้าถึงเมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๐
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“...ทุกวันนี้ ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพร้อม
มูล ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล ซึ่ง
เราสามารถน�ามาใช้เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ 
และเสถียรภาพอันถาวรของบ้านเมืองได้เป็นอย่าง
ดี ข้อส�าคัญ เราต้องรู้จักใช้ทรัพยากรนั้นอย่างฉลาด 
คอืไม่น�ามาทุม่เทใช้ให้เปลอืงไปโดยไร้ประโยชน์หรอื
ได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หากแต่การระมัดระวังใช้ด้วย
ความประหยัดรอบคอบ ประกอบด้วยความคิด
พิจารณาตามหลักวิชา เหตุผลและความถูกต้อง
เหมาะสม โดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงท่ีจะเกิดแก่
ประเทศชาต ิทัง้ในปัจจบุนัและอนาคตอนัยนืยาว...”

จากพระราชด�ารสัข้างต้นได้เกดิเป็นโครงการ
ต่าง ๆ ขึ้น เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะ
เรือ่งของ ดนิ น�า้ ป่า ท้ังหมดนีม้กีารด�าเนินการอย่าง
แยบยล เพราะแต่ละโครงการจะค�านึงถึงพื้นฐาน
สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และท�าให้
สอดคล้องกับระบบนิเวศในพื้นที่

ราษฎรมีปัญหา  ดิน น�้า ป่า เกินแก้ไข
แต่ ธ ทรงห่วงใย  ด�าริไขให้ครรลอง

ประชาชนไทยประสบปัญหาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมาตลอด แต่หลายพื้นที่ 
มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น เพราะพระบาทสมเด็จพระ   
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จประพาสไป 
ในทุกพื้นที่ ทรงศึกษารากฐานของปัญหา และ
พระราชทานแนวพระราชด�าริเพ่ือแก้ไขปัญหา        
ได้อย่างปราชญ์ผู ้ทรงปฏิภาณ ในที่นี้จึงขอสรุป        
พระอัจฉริยภาพด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ ๓ ด้าน คือ ดิน น�้า และป่า แม้เป็นเพียง
ส่วนเล็ก ๆ ของพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงท�า 
แต่สามารถสะท้อนให้เห็นได้ว่า พระองค์ทรงห่วงใย
ราษฎรเพียงใด

ดิน

                       

 ปัญหาไม่มีท่ีดินท�ากิน จัดการด้วย 
“การให้กรรมสิทธิ์ท่ีดินป่าเตรียมสงวน”
 ปัญหาไม่มทีีดิ่นท�ากนินี ้พระองค์ได้พระราช 

ทานแนวพระราชด�าริว่า ควรให้กรรมสิทธิ์แก่ราษฎร
ในการท�ากินในพื้นที่ป่าเตรียมสงวนได้อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย แต่มิได ้เป ็นการออกโฉนดที่จะ
สามารถน�าไปซ้ือขายได้ เพยีงแต่ควรออกใบหนงัสอื
รับรองสิทธิท�ากิจ (สทก.) แบบสามารถเป็นมรดก
ตกทอดแก่ทายาทให้สามารถท�ากนิได้ตลอดไป และ
ด้วยวิธีการนี้จะช่วยให้ราษฎรมีกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็น
ของตนเองและครอบครัว โดยไม่อาจน�าที่ดินนั้นไป
ขายและจะไม่ไปบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนอ่ืน ๆ
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ปัญหาดนิเปรีย้ว จดัการด้วย 
“การแกล้งดนิ”
ปัญหาดนิเปรีย้วนีเ้กดิขึน้ทัว่ไปในหลายพืน้ที่ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาส 
ท�าให้เพาะปลูกไม่ได้ผล พระองค์จึงทรงแนะให้ใช้
วิธีการแกล้งดิน คือ เริ่มจากการแกล้งดินให้เปรี้ยว
สุดขีด ด้วยการท�าให้ดินแห้งและเปียกสลับกันเพื่อ
เร่งปฏิกิริยาทางเคมีของดินพรุที่มีสารประกอบของ
ก�ามะถันที่ท�าให้ดินมีสภาพเป็นกรด เมื่อดินแห้งจึง
ปรบัปรงุดนิด้วยการชะล้างหน้าดนิเพือ่ขจดักรดออก
ไป ผลคือสามารถปรับให้ดินมาอยู่ในสภาพเหมาะ
สมที่จะเพาะปลูกต่อไปได้

ปัญหาพื้นที่ลาดชันและหน้าดินพังทลาย 
จัดการด้วย “การปลูกหญ้าแฝก”
ปัญหาพืน้ทีด่นิในประเทศไทยบางส่วนต้ังอยู่

ในบริเวณที่มีความลาดชัน เช่น พื้นที่เชิงเขา อีกทั้ง
ยังมีสภาพเสื่อมโทรมเนื่องจากการชะล้างพังทลาย
ของหน้าดนิ ท�าให้แร่ธาตท่ีุเหมาะสมกบัการปลกูพชื
นั้นถูกกัดเซาะออกไป พระองค์จึงทรงด�าริให้แก้
ปัญหานี้โดยใช้วิถีธรรมชาติ คือ การปลูกหญ้าแฝก 
เพราะระบบรากฝอยของหญ้าแฝกจะแข็งแรงและ
หนาแน่น สามารถชอนไชหยั่งลึกลงในดินตามแนว
ดิ่งได้ถึง ๓ เมตร และรากจะไม่เจริญแผ่ขยายออก
ทางด้านกว้าง ท�าให้ไม่แย่งอาหารของพืชหลั กที่
ปลูกใกล้เคียงกัน ที่ส�าคัญคือหญ้าแฝกมีรากแกน
และรากแขนงอวบใหญ่ จึงท�าให้เกาะยึดดินและดูด
ซับน�้าไว้ได้เป็นอย่างดี

น�้า

                               

ปัญหาภัยแล้ง จัดการด้วย 
“ฝนหลวง แก้มลิง ฯลฯ”
ปัญหาภัยแล้งเป็นปัญหาหนักซึ่งเป็นความ

เดอืดร้อนทกุข์ยากของราษฎรทีข่าดแคลนน�า้อปุโภค
บริโภคและการเกษตร พระองค์จึงได้พระราชทาน
โครงการพระราชด�าริ “ฝนหลวง” ให้ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์  
เทวกุล ไปด�าเนินการจนกระทั่งประสบความส�าเร็จ 
โดยใช้เครื่องบินบรรจุสารเคมีขึ้นไปโปรยในท้องฟ้า
โดยดูจากความชื้นของเมฆและสภาพทิศทางลม
ประกอบกนั ใช้ความร้อนชืน้ปะทะความเยน็จนกลัน่
ตัวเป็นฝนตกลงมา วิธีการนี้ใช้ได้ดีในฤดูที่แล้งน�้า 
ส ่วนในฤดูที่มีน�้ามากเกิดปัญหาน�้าท่วมเพราะ
ปริมาณน�้ามากเกินความต้องการ แล้วก็ต้องระบาย
น�้านั้นให ้ออกไปจากพื้นที่ โดยเปล่าประโยชน์ 
พระองค์จึงมีแนวพระราชด�าริโครงการแก้มลิง ให้ใช้
พื้นที่ว ่างกั้นเป็นแนวเพื่อใช้ระบายน�้าเมื่อฤดูน�้า
หลากและสามารถเก็บกักน�้าไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ นี่จึง
เป ็นการบริหารจัดการน�้าที่ชาญฉลาดและได ้
ประโยชน์คุ้มค่า
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ปัญหาน�้าเน่าเสีย จัดการด้วย 
“กังหันน�้าชัยพัฒนา, น�้าดีไล่น�้าเสีย, 
ผักตบชวา ฯลฯ”
ปัญหาน�้าเน่าเสียเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งใน

สังคมเมืองและสังคมชนบท ประชาชนไม่สามารถ
น�าน�้าในแหล่งน�้ามาใช้ประโยชน์ในด้านการอุปโภค
บริโภค เลี้ยงสัตว์ หรือด้านการเกษตรได้ บ่อยครั้ง
ยังก่อให้เกิดปัญหามลภาวะเป็นพิษเพราะกลิ่นของ
น�า้เน่าเสยีทีรุ่นแรงท�าให้เกิดโรคระบบทางเดนิหายใจ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงตระหนักถึงปัญหาใหญ่หลวงนี้ และทรงคิดค้น
วธิกีารแก้ไขปัญหาทีเ่หมาะกบัสภาพระบบนเิวศของ
แหล่งน�้าแต่ละแห่งด้วย กลวิธีที่ได้มีหลายวิธี เช่น 
การใช้น�้าดีไล่น�้าเสีย ใช้ได้ดีในพื้นท่ีอ�าเภอธัญบุรี
และตามล�าคลองต่าง ๆ ในเขตกรงุเทพฯ, การบ�าบัด
น�า้เสยีด้วยผกัตบชวา ใช้ได้ดท่ีีบงึมกักะสนั กรุงเทพฯ 
และหนองบึงทั่วไป, การบ�าบัดน�้าเสียด้วยระบบ    

บ่อบ�าบัดและวัชพืชบ�าบัด ใช้ได้ดีในพื้นที่ที่มีขยะ
มูลฝอย และกลวิธีที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกคือ การ
บ�าบัดน�้าเสียด้วย “กังหันน�้าชัยพัฒนา” เป็น
เครื่องกลเติมอากาศเพิ่มออกซิเจนให้น�้า กังหันน�้า
ชยัพฒันาได้รบัรางวลัเหรยีญทองจาก The Belgian 
Chamber of Inventor จากองค์กรทางด้าน
นวัตกรรมที่เก่าแก่ของประเทศเบลเยียมในงาน 
Brussels Eureka 2000 ณ กรุงบรัสเซลล์ ประเทศ
เบลเยียม
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ป่า

                               

ปัญหาป่าถูกบุกรุก ป่าเสื่อมโทรม ไฟป่า 
พื้นที่ป่าลดน้อยลง 
จดัการด้วย “การอนรัุกษ์และฟ้ืนฟปู่าไม้”
ปัญหาป่าไม้เป็นปัญหาที่เกี่ยวโยงไปถึง

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ด้วย เพราะป่า คือ
ต้นก�าเนิดของความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ  
เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับป่า เช่น ป่าไม้ถูกบุกรุก
หรือแผ้วถางเพื่อใช้พื้นท่ีในการท�ามาหากิน ป่าไม้
เสื่อมโทรม ไฟป่า พื้นที่ป่าลดน้อยลง ปัญหาเหล่านี้
พระองค์ทรงมุง่เน้นในด้านการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟปู่าไม้ 

โดยมีแนวพระราชด�าริที่สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ได้อย่างยอด
เยี่ยม เช่น ทฤษฎีปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก คือ ปล่อย
พื้นที่บางแห่งไว้ไม่ให้ใครเข้าไปรบกวน ไม่ช้าป่าไม้
ก็จะขึ้นสมบูรณ์เอง, ทฤษฎีปลูกป่า ๓ อย่าง เพื่อ
ประโยชน์ ๔ อย่าง คือ การปลูกป่าและแบ่งเขตให้
เป็นป่าส�าหรับไม้ใช้สอย ป่าส�าหรับเป็นไม้ผล และ
ป่าส�าหรบัเป็นเชือ้เพลงิ ป่าทัง้ ๓ ประเภทนี ้สามารถ
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ให้ประโยชน์ตามชื่อแล้วยังเป็นการปลูกป่าเพือ่ช่วย
อนรัุกษ์ดินและต้นน�า้ล�าธารได้อกีทางหนึง่ด้วย

พระอัจฉริยภาพทางด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตขิองพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภมูพิลอดลุยเดช ดงัข้างต้น ได้แสดงให้เหน็แล้ว
ว่า พระองค์ทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ทุกหมู่
เหล่า และทรงเลง็เห็นปัญหาปากท้องหรอืความเป็น
อยู่ของราษฎรเป็นส�าคัญ แนวพระราชด�าริต่าง ๆ ก็
เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากรของประเทศให้
ได้ประโยชน์ต่อทุกคนทุกฝ่ายให้ได้มากที่สุด และ

พระองค์ทรงกระท�าต่อเนื่องมายาวนานตลอดระยะ
เวลา ๗๐ ปีในการครองราชย์ พวกเราในฐานะ
ประชาชนคนไทยขอจงร่วมภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ในผืนแผ่นดินทองแห่งนี้ และขอเชิญชวนมาร่วมใจ
กันรักและรักษ์ทรัพยากรของชาติไว้เพื่อให้อยู่ยั่งยืน
จนชั่วลูกหลานต่อไป
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หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ ๑๒ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ หน้า ๑๔ เผยแพร่กิจกรรมงาน     
ดอกไม้แห่งราชัน บุหงาโครงการหลวง ถวายอาลัย
รัชกาลที ่๙ จดัโดยคณะกรรมการโครงการผลติภณัฑ์
ดอกไม้แห้ง โครงการหลวง ณ ศูนย์การค้าสยาม  
พารากอน โดยน�า “ดอกไม้แห้ง” ซึ่งเป็นหนึ่งใน
ผลผลิตจากมูลนิธิโครงการหลวงมาให้ดีไซเนอร์ นัก
จัดดอกไม้ และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ร่วมส�าแดง
ฝีมือความคิดสร้างสรรค์ในการจัดดอกไม้ให้ออกมา
งดงามแปลกตา แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ที่ทรงมุ ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทย 
ภายในงานแบ่งออกเป็น ๔ โซน ประกอบด้วย

โซนที่ ๑ “รวมใจภักดิ์ ถวายอาลัย” จัด  
แบ๊กดร็อปขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยดอกไม้แห้ง 
ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมโต๊ะบูชา

ประดษิฐานเครือ่งทองน้อยทีท่�าจากดอกไม้แห้ง เปิด
โอกาสให้ประชาชนร่วมกันปักดอกไม้แห้งถวาย
อาลัย โดยทางโครงการจัดเตรียมดอกไม้แห้ง 
๙,๙๙๙ ดอก

โซนท่ี ๒ “ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ” 
เป็นโซนที่ศิลปิน นักจัดดอกไม้ รวมทั้งจากสถาบัน
การศึกษา ร้านดอกไม้ สมาคม องค์กรเอกชนต่าง ๆ 
ได้เข้าร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านศิลปะการ
จัดดอกไม้

จัด“ดอกไม้”
                 ถวาย“พ่อ”

พ.อ.หญิง วันดี  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
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หวือหวากว่าดอกไม้สด จะจัดห้อยหัวอย่างไรก็ได้
เพราะไม่ต้องอาศัยน�้า ที่ส�าคัญคือสามารถคงทน
นานกว่าดอกไม้สดมากนัก

“อยากให้มีการพัฒนาการจัดดอกไม้แห้งใน
รูปแบบใหม่ ๆ ให้เกิดเป็นแฟชั่นเหมือนสินค้าอ่ืน ๆ 
ตอนนี้ที่คณะกรรมการช่วยกันคิดคือ จะท�าดอกไม้
ในพิธีการ เพราะประเทศไทยเรามีวาระสักการะใน
หลายโอกาส อย่างพานพุ่ม ดอกไม้งานศพ ดอกไม้
จนัทน์ พวงหรดี ฯลฯ รวมไปถงึการดีไซน์ดอกไม้แห้ง
ส�าหรับเจาะตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งปัจจุบัน
เรามีออเดอร ์จากตลาดเพื่อนบ้านแล้ว อย ่าง
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์”

ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้จัดกิจกรรม “โครงการจติอาสาประดษิฐ์
ดอกไม้จันทน์พระราชทาน” เพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นั้น ได้มี
ประชาชนจ�านวนมากมาร่วมฝึกท�าดอกไม้จันทน์   
ณ อาคารรบัรองพระราชวงัดุสติ อาคาร ๖๐๖ ส�านกั

โซนที่ ๓ “สืบสานพระราชด�าริ” จัดเป็น
นทิรรศการ ผลติภณัฑ์ดอกไม้แห้ง ภายใต้ตราสนิค้า 
“บุหงาโครงการหลวง” มูลนิธิโครงการหลวง

โซนที่ ๔ “ฝากไว้ในแผ่นดิน” เป็นโซนออก
ร้านจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกไม้แห้งโครงการหลวง  
มีทั้งที่เป็นวัตถุดิบดอกไม้แห้งขายเป็นก�าให้ไปจัด 
ช่อเองตามความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคน หรือ
แบบที่จัดเป็นช่อส�าเร็จ และท่ีเป็นกิฟต์ไอเทมเป็น
เคร่ืองหอม ฯลฯ

มลูนธิโิครงการหลวง เริม่ด�าเนินงานโครงการ
ดอกไม้แห้งมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๑ ส่งให้ร้านโครง 
การหลวงเท่านั้น จนมาถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยความ
เห็นชอบจากหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิ
โครงการหลวง ให้คณะกรรมการโครงการดอกไม้
แห้ง เปิดตัวแบรนด์ บุหงาโครงการหลวง ซึ่งมี
วัตถุดิบเป็นดอกไม้และพืชกว่า ๑๐๐ ชนิดออก
จ�าหน่าย

ภูเบศร์  เจษฎ์เมธี  นักจัดดอกไม้มืออาชีพ 
ในฐานะกรรมการ “บุหงาโครงการหลวง” บอกว่า 
จุดเด่นของดอกไม้แห้งคือ สามารถใช้ลูกเล่นได้  
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E ดอกดารารัตน์
ดอกดารารตัน์ หรอืดอก Daffodil เป็นดอกไม้

ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดช
โปรดและพระราชทานให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชนินีาถ เมือ่ครัง้ยงัทรงศึกษาและประทบั
อยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ดอกดารารัตน์นิยมใช้มอบให้แก่บุคคลอัน
เป็นที่รัก เพื่อบอกว่าไม่เคยหวังสิ่งใดตอบแทน และ
ยังหมายถึง เกียรติยศ ความกล้าหาญ สัญลักษณ์
ของความหวัง ชื่อดอกดารารัตน์ยังมีความหมายลึก
ซึ้ง โดยค�าว่า ดารา หมายถึง ดวงดาว คือสิ่งที่อยู่
สูงสุด ค�าว่า รัตน์ หมายถึง แก้ว คือ สิ่งที่มีค่า

พระราชวงั สนามเสอืป่า และบรเิวณลานพระราชวงั
ดุสิต ซึ่งมีเจ้าหน้าท่ีจากโรงเรียนช่างฝีมือในวัง
(หญิง) โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) เจ้าหน้าที่ฝ่าย
พระราชฐานชั้นใน พลอาสาสมัครหญิงทหาร
มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ เป็นผู้อ�านวยการสอน 
ทั้งนี้ได้คัดสรรดอกไม้ ๗ ชนิด ที่มีความหมายลึกซึ้ง
มาสาธิตให้ประชาชนได้ประดิษฐ์

เมื่อวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ Nation TV 
ได้น�าเสนอความหมายของดอกไม้จันทน์ ๗ แบบ 
พร้อมอุปกรณ์และขั้นตอนการท�า

ดอกไม้จันทน์ มักเขียนผิดเป็น ดอกไม้จัน 
หรือ ดอกไม้จันทร์ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตย 
สถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ อธิบายไว้ว่า “ดอกไม้จันทน์” 
คือ เนื้อไม้จันทน์ เป็นต้น ที่ไสเป็นแถบบางน�ามา
ประดิษฐ์เป็นช่อขนาดเล็ก ใช้ในการเผาศพ ตามคติ
ความเชื่อของชาวพุทธ “ดอกไม้จันทน์”  ถือเป็นหนึ่ง
ในสัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงความเคารพและไว้อาลัย 
เพราะเชื่อว่ากลิ่นหอมของดอกไม้จันทน์จะน�าดวง
วิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปสู่สรวงสวรรค์ การท�า
ดอกไม้จันทน์ในงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
จะมีประเภทดอกไม้ที่ก�าหนดใช้ในงานพระราชพิธีมี 
๗ แบบ ที่ต้องท�าจากวัสดุธรรมชาติ อาทิ กระดาษ
สีที่ใช้ท�าดอกไม้จันทน์โดยเฉพาะ หรือจะเป็นใบไม้ 
อย่างใบโพธิ์ ใบยางพารา ซังข้าวโพด
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E ดอกกุหลาบ
ดอกกุหลาบเป็นสัญลักษณ์แห่งความรัก   

อันบริสุทธิ์ด้วยอานุภาพแห่งความจงรักภักดีของ    
ทวยราษฎร์ที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์
พระประมุขของชาติ เพื่อถวายความอาลัยเป็นครั้ง
สุดท้ายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพล
อดุลยเดช ผู้เป็นกษัตริย์ที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

 

E ดอกลิลลี่
ดอกลิลลี่แสดงออกถึงความรักที่บริสุทธิ์เช่น

เดียวกับดอกกุหลาบสีขาว อีกทั้งดอกลิลลี่สีขาวยัง
แสดงออกถงึความซือ่สตัย์และเทดิทนูด้วยอานภุาพ
แห่งความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและ
ความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

E ดอกพุดตาน
ดอกพุดตานเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคง

และความอุดมสมบูรณ์ ชาวจีนเชื่อว่าเป็นไม้มงคล
เพราะดอกพุดตานเปลี่ยนสีได้ถึงสามสีภายในวัน
เดยีวกนัซึง่เปรยีบเสมอืนวฏัจกัรของชวีติมนษุย์ทีเ่ริม่
ต้นเปรียบเหมือนเด็กที่เป็นผ้าขาว เติบโตขึ้นพร้อม
กับสีสันที่แต่งแต้มขึ้นมาจนกระทั่งสูงอายุมากขึ้น
พร้อมกับสีที่ เข ้มจนกระท่ังร ่วงโรยจากไป เพื่อ
เป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราช
กุศลอุทิศถวายครั้งสุดท้ายแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

E ดอกกล้วยไม้
ดอกกล้วยไม ้เป ็นสัญลักษณ์ของความ  

มั่นคง ความรัก และความสง่างามสมดังพระ
มหากรุณาธิคุณในการบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจ
นานัปการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช ให้ขจรขจายไปทั้งแผ่นดินไทยตลอด     
ถึงนานาประเทศทั่วโลก
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E ดอกชบาหนู
ดอกชบาหนู เปรยีบเสมอืนความอาลยัในการ

สูญเสียของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เป็นสัญลักษณ์ที่
แทนดวงใจไทยทุกดวงในการน้อมส่งเสด็จพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในการพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

E ดอกชบาทิพย์
ดอกชบาทิพย ์ เป ็นดอกไม ้ที่สร ้างสรรค ์

ประดิษฐ์ขึ้น เพื่อสื่อถึงการดับสูญและความเป็น
ทิพย์และเพื่อเป็นการถวายความอาลัยเป็นครั้ง
สุดท้ายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพล
อดลุยเดช พระผูท้รงสถิตในดวงใจของประชาราษฎร์
ช่ัวนิรันดร์

ในส่วนของ กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้จัด
สถานที่วางดอกไม้จันทน์ส�าหรับประชาชนใน
กรุงเทพฯ และผู้ที่เดินทางจากต่างจังหวัดมาร่วมพิธี 
โดยจะจัดซุ้มจ�านวน ๑๐๑ ซุ้ม และที่ผ่านมาได้เชิญ
ชวนจิตอาสาร่วมกันท�าดอกไม้จันทน์เพื่อถวายแด่
พระองค์จ�านวน ๓๖ แบบ ตามที่ส�านักพัฒนาสังคม
ได้ออกแบบไว้ โดย กทม. จะเป็นผู้จัดหาวัสดุจาก
ธรรมชาติและจัดสอนให้

องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย      
(อสมท.) ร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
จัดโครงการ “หนึ่งดอกไม้ ร้อยสัญญา ล้านภักดี” 
ผลิตสารคดีสั้น เชิญชวนประชาชนร่วมประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์ ๑ ล้านดอก ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือน
สงิหาคม โดยใช้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพฯ และปริมณฑลกว่า ๖๐ สาขา เป็นจุดรับ
มอบดอกไม้จันทน์ที่ประชาชนประดิษฐ์ขึ้นเองโดย 
ใช้วัสดุธรรมชาติของแต่ละท้องถิ่น ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งมอบต่อไปยัง
ส�านักพระราชวัง น�าไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพต่อไป พร้อมกันนี้ยังได้จัดท�า
สารคดีสั้น ร้อยเรียงเจตจ�านงที่เป็นดั่งสัญญาใจของ
ตัวแทนประชาชนหลากหลายกลุ่มในวาระส�าคัญนี้ 
ออกฉายในเครือข่ายโทรทัศน์และวิทยุของ อสมท. 
ทั่วประเทศทุกเที่ยงวันจันทร์ถึงศุกร์
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เอ็มบีเค (MBK) และกลุ่มธุรกิจในเครือ ก็
ร่วมมือกับ ชุมชนเขตปทุมวัน จัดกิจกรรม “จันทน์
แทนรัก ภักดีจิต” ชวนจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้
จันทน์ โดยจัดพื้นที่ให้ท�าดอกดารารัตน์ ที่ชั้น G   
โซน B ของศูนย์การค้า เอ็มบีเค ในเวลา ๑๒.๐๐-
๑๙.๐๐ น. วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ห้างเซ็นทรัล ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร 
กระทรวงวัฒนธรรม และมูลนิธิโครงการหลวง จัด
งาน “ดอกดารารัตน์ แทนใจ ถวายแด่พ่อ” ชวนร่วม
น้อมใจประดษิฐ์ดอกไม้จนัทน์ แสดงความจงรักภักดี
และความอาลัยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยจัด
ให้มีซุ ้มการประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ตั้งแต่เวลา 
๑๑.๐๐ น. ถึงเวลาห้างปิด ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือน
สิงหาคมนี้  ณ เซ็นทรัลทุกสาขา (ยกเว้นสาขา
รามอินทรา และเซน)

ซีคอนฯ บางแค จับมือกับ ส�านักงานเขต
ภาษีเจริญ จัดงาน “ดอกไม้จันทน์ ท�าจากใจ ถวาย
พ่อหลวง” ทีล่านกจิกรรมชัน้ ๘ ของศนูย์สรรพสนิค้า
ช่วงสุดสัปดาห์ตลอดเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดย
ได้รวมพลังประชาชนจิตอาสามาประดิษฐ์ดอกไม้
จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช เป็นจ�านวน ๒๐,๐๐๐ ดอก

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร 
จัดโครงการ “ดอกไม้จันทน์ ท�าจากใจ ถวายพ่อ
หลวง” ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม-๓๑ กรกฎาคม นี้ 
ชวนจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ๑ ล้านดอก ที่
เดอะมอลล์ ทุกสาขา, ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอ
เทียร์, พารากอน ดีพาร์ตเมนต์สโตร์ และศูนย์การ
ค ้าบลูพอร ์ตหัวหิน โดยจัดพิธี เป ิดโครงการที่ 
เดอะมอลล์ บางกะปิ ซึง่มผีูบ้รหิารจาก กทม. ปราณี  
สัตยประกอบ พร้อมด้วย กฤษณา อัมพุช รอง
ประธานกรรมการบริหารอาวุโส เดอะมอลล์ กรุ๊ป 
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รวมถึงนักแสดง พิธีกร ต่างพร้อมใจแสดงพลังจิต
อาสาร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์รูปแบบ “ดอก
กุหลาบ เวียงพิงค์” ที่หมายถึงความรักอันยิ่งใหญ่ 
เสียสละ มิได ้หวังผลตอบแทน ในครั้ งหนึ่ งมี
ประชาชนตะโกนพูดว่า “ในหลวงอย่าทิ้งประชาชน 

พระองค์บอกว่า เราจะทิ้งประชาชนได้อย่างไร หาก
ประชาชนไม่ทอดทิ้งเรา” จึงเป็นดอกไม้ที่สื่อความ
หมายถึง ความรัก ความห่วงใย ที่ในหลวง ร.๙ ทรง
มีต่อพสกนิกรไทยทั้งประเทศตลอดระยะเวลา ๗๐ 
ปีที่ผ่านมา

หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการ ฉบับวันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ หน้า ๒๐
อธิบายวิธีการท�าดอกดารารัตน์
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บางจากคอร์ปอเรชัน่จ�ากดั (มหาชน) ได้เชญิ
ชวนให้ผูบ้ริหาร เพือ่นพนกังานบางจากฯ และบรษัิท
ในเครือรวมทั้งผู ้ประกอบการสถานีบริการน�้ามัน 
กลุ ่มพี่น้องเพื่อนบ้านรอบโรงกลั่นน�้ามันบางจาก   
มาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายในพระราช
พิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงออก 
ถึงความจงรักภักดี และน้อมร�าลึกถึงพระมหา 
กรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นของพระองค์ โดยมีพนักงาน
บางจากเป็นวิทยากรน�าสอนวิธีการประดิษฐ์ ต้ังแต่
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เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการถวาย
ความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยในหลวง
รัชกาลที่ ๙ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล     
จัดโครงการ “ศิริราชจิตอาสา..ประดิษฐ์ดอกไม้
จันทน์ด้วยหัวใจ น้อมถวายอาลัยแด่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” 
ตั้งแต่ ๒๐-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-
๑๖.๐๐ น. ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โดย ศ.ดร.นพ. 
ประสทิธิ ์วฒันาภา คณบดคีณะแพทยศาสตร์ศริริาช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิด
โครงการมีศิลปินดารา นักแสดงจากค่ายอาร์เอส 
ช่อง ๘ และอาร์สยาม อาท ิฟิล์ม-รฐัภมู,ิ ลาล่า-ขวญั
นภา, ลูลู่-ดวงฤดี และ เอี๊ยง-สิทธา ร่วมประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์พร้อมศิริราชจิตอาสา ณ ศาลาศิริราช 
๑๐๐ ปี เพื่อเตรียมใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระ
เพลงิพระบรมศพ ในวนัที ่๒๕-๒๙ ตลุาคม ๒๕๖๐ นี้

เหล่านักแสดงจิตอาสามาร่วมประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์เป็นจ�านวนมาก ซึ่งจะมีผู้ฝึกสอนคอย
ดแูลอย่างใกล้ชดิ และหลงัจากทีน่กัแสดงพร้อมด้วย
จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ได้สมบูรณ์แล้ว ก็จะ
น�าไปประดับบนโฟมรูปเลข ๙

วันที่  ๒๓ พฤษภาคม-๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ 
ส�านักงานใหญ่บางจาก อาคาร M-Tower ถนน
สุขุมวิท

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายจะประดิษฐ์ดอกไม้
จันทน์จ�านวนรวมทั้งสิ้น ๙,๙๙๙ ดอก ซึ่งทั้งหมดจะ
ส่งมอบผ่านส�านักงานเขตพระโขนง เพื่อน�าไปใช้ใน
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ 
๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ต่อไปเสนาศึกษา       เ
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ศิริกุล  โอภาสวงศ์ กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 
และภัคภร  สงวนศักดิ์ ผู้อ�านวยการเขตป้อมปราบ 
ศัตรูพ่าย เปิดงาน “รวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 
ถวายพ่อของแผ่นดิน” ชวนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 
๒๐,๐๐๐ ดอก ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ

นายพรชัย  ถมกระจ่าง รองผู ้ว ่าราชการ
จังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดเลย โดย
มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า ๕๐๐ คน ณ 
หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย เมื่อวันที่ 
๑๔ มิถุนายน

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) ร่วม
กบั สมาชกิโครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ ประดิษฐ์ดอกไม้
จันทน์ “ดารารัตน์ ด้วยสองมือ ถวายพ่อหลวง” 
เพ่ือทูลเกล้าฯ ถวายในงานพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช โดยมี สมเชาว์  ตันฑเทิดธรรม 
กรรมการผู้จัดการ และสมนึก  ตัณฑเทิดธรรม รอง
กรรมการผู้จัดการและพนักงาน ร่วมประดิษฐ์ดอก
ดารารัตน์ ณ สโมสรบ้านฟ้าปิยรมย์ คลอง ๖

ประเสรฐิ  ศรีอฬุารพงศ ์ เป็นประธานจดังาน 
“ดอกไม้จันทน์ แทนหัวใจ ถวายในหลวง” เชิญ
ชวนประชาชนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าฯ 
ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ที่แฟชั่นไอส์แลนด์

นางวันดี  กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธาน 
สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร ่วม
โครงการปฏบัิติธรรมและประดิษฐ์ดอกไม้จนัทน์เพือ่
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้า 
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อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญ
ตะวัน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน 
๒๕๖๐

นสิติชาวกมัพชูา ๓๐ คน ทีไ่ด้รบัพระราชทาน
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ที่
ก�าลังศึกษาภาษาไทยเบื้องต้น ท่ีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เข้าร่วมอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้
จันทน์ “สัตตผกามาศ ร้อยดว้ยใจ ถวายในหลวง 
(รัชกาลที ่๙)” ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ ๑๙ 
มิถุนายน ๒๕๖๐

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  
เชญิชวนพีน้่องประชาชน จติอาสา นกัเรยีนนกัศกึษา 
ทัว่ประเทศ ร่วมเป็นจติอาสา ประดษิฐ์ดอกไม้จนัทน์
พระราชทาน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วม
ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร  
มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยแต่ละจังหวัดสอบถามได้    
ที่ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกแห่ง และ
ดาวน์โหลดแบบและวิธีการจัดท�าได้ที่เว็บไซต์กรม
การพัฒนาชุมชน www.cdd.go.th

โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน บ้านเลโพเด 
ต�าบลแม่วะหลวง อ�าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

“คุณครูเคยเล่าว่า พ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ ท่าน
สอนให้พวกเราดูแลป่าต้นน�้าให้ดี เพราะถ้าป่าต้น 
น�้ายังอุดมสมบูรณ์อยู่ เราทุกคนก็จะยังมีน�้าไว้ใช้
ตลอดไปค่ะ และจากทีพ่ี ่ๆ เข้ามาสอนให้พวกหนทู�า
ดอกไม้จันทน์ หนูดีใจมากเลยค่ะ เพราะพวกหนู
อยากจะท�าอะไรเพื่อตอบแทนพระองค์ท่านบ้าง แต่
พวกหนูอยู่ไกลมากก็เลยยังไม่มีโอกาสท�า วันนี้เลย
ตั้งใจจะท�าดอกไม้จันทน์ให้ได้เยอะ ๆ เพื่อฝากไป
บอกท่านว่า พวกหนูรักท่านและจะเดินตามรอย   
เท้าและค�าสอนของพระองค์ท่านตลอดไปค่ะ”
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เมื่อวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม นายกฤษฎา       
บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวในการ
ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ร่วมกับผู ้ว ่า
ราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และส่วนงานที่
เก่ียวข้องทุกภาคส่วนทั่วประเทศ โดยได้เชิญชวน 
ภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชนท่ัว
ประเทศ ร่วมปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สี
เหลือง ซึ่งเป็นสีวันพระราชสมภพของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อ
ใช้ประดบัสถานท่ีราชการ สถานท่ีส�าคญัของจงัหวดั 
บริษัท ห้างร้าน และบ้านเรือนประชาชนในช่วงพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 
๒๕-๒๙ ตลุาคม ซึง่ดอกไม้ดงักล่าว จะต้องออกดอก
และบานสะพรั่งต้ังแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม เป็นต้นไป 
เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และร�าลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

นายชัยวัฒน์  โควาวิสารัช  ประธานเจ้า
หน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ น�าทีมผู้
บริหารบริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
พร้อมด้วย น้องเมย์ รัชนก อินทนนท์ นักแบดมินตัน
สาวขวัญใจชาวไทย ร่วมกันแจก “เมล็ดดอกดาว
เรอืง” จ�านวน ๙,๙๙๙ ต้น ให้แก่พนักงานบางจากฯ 
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อให้พนักงานเตรียม
น�าไปเพาะกล้า และปลูกในเดือนสิงหาคม ให้
ออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่งทั่วแผ่นดินในเดือน
ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดุลยเดช เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดีและ
น้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 
ณ ส�านักงานใหญ่บางจาก อาคาร M Tower ถนน
สุขุมวิท

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



33เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๓ ตอนที่ ๔ เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๐  

นางสาวจินดา  เกษศรี ผู้อ�านวยการโรงเรียน
บ้านเขาหิน (นิกรราษฎรบ�ารุง) ต�าบลบ่อวิน อ�าเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี น�าเด็กนักเรียน ๕๐๐ คน 
ปลูกดอกดาวเรือง ๕๐๐ ต้น เพื่อถวายความภักดี
วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กองพล ๑ ปลูกดาวเรือง ๔.๕ แสนต้น 
จัด ๙ ซุ้มเทิดพระเกียรติในหลวง ร.๙ 

วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ กองพลที่ ๑ 
รักษาพระองค์ (พล.๑ รอ.) พลตรี ณรงค์พันธ์ จิตต์
แก้วแท้ ผูบ้ญัชาการกองพลท่ี ๑ รกัษาพระองค์ เป็น
ประธานแถลงโครงการ “ทุ่งดาวเรือง รวมใจภักดิ์” 
ว่า พล.๑ รอ. จัดกิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง ดอกไม้
ประจ�าพระองค์รัชกาลท่ี ๙ โดยจะมกีารปลกูจ�านวน 
๔๕๐,๐๐๐ ต้น ในพื้นที่ ๕๐ ไร่ บริเวณเชิงเขาทอง 
จังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ ปลูกเป็น
สัญลักษณ์ “๙” ให้ออกดอกเหลืองอร่ามเต็มที่ใน
เดือนตุลาคม และจะน�าไปประดับตามสถานที่
ราชการต่าง ๆ ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ

“ช่วงวันที่ ๑-๕ สิงหาคม เป็นช่วงของการ
เพาะต้นกล้า ๔๕๐,๐๐๐ ต้น และน�าไปปลกูในพืน้ที่
ที่จัดไว้ เพื่อให้ดอกดาวเรืองบานเต็มที่ และใน
ระหว่างวันท่ี ๖-๒๐ ตุลาคม จะมีการจัดซุ ้มเทิด  
พระเกียรต ิ๙ ซุม้ น�าเสนอในรูปแบบ “ส่งเทวดากลบั
สูส่วรรค์” จะเป็นรายละเอยีดตัง้แต่ประสตู ิจนกระทัง่
สวรรคต ตลอดจนเรื่องราวพระราชกรณียกิจที่อยู่ใน
ความทรงจ�าของประชาชน เช่น ฝนหลวงศาสตร์  

พระราชา กังหันชัยพัฒนา เศรษฐกิจพอเพียง อัคร
ศิลปิน ภัทรมหาราช พร้อมเชิญชวนประชาชน และ
นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของทุ่งดอกดาว
เรือง จนเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ หลังจากนั้นจะ
จัดสรรต้นดาวเรืองไปประดับตามสถานที่ราชการ
ต่าง ๆ ทีแ่จ้งความจ�านงมายงัโครงการ ในช่วงพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในเดือนตุลาคม” 

นาวาอากาศเอก ขจรฤทธ์ิ  แก้วอ�าไพ ผูบั้งคับ 
การกองบิน ๔๖ พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชน 
ร่วมกิจกรรม ปลูกดอกดาวเรือง เพื่อน�าไปปลูก
ประดับสถานที่ต่าง ๆ ช่วงพิธีถวายพระเพลิงพระ 
บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อม
ร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สวนเกษตรกองบิน 
๔๖ จังหวัดพิษณุโลก

เล่มหน้าพบกับ “เตรียมงานส่งเสด็จสู่สวรรค์”
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คิดถึงพ่อหลวง
ของแผ่นดิน

“การที่อยู่กับกฎหมาย และใช้กฎหมายมาก ๆ นั้น อาจท�าให้
ตดิในตัวบทกฎหมายมากไป และท�าให้เห็นว่า ล�าพงัตวับทกฎหมาย
จะท�าให้ความยุติธรรมได้โดยสมบูรณ์ ความจริงกฎหมายเป็นเพียง
เครื่องมือส�าหรับก�าหนดความถูกผิด เพื่ออาศัยเป็นหลักวินิจฉัย   
ในการอ�านวยความยุติธรรม ฤาใช่ปัจจัยส�าคัญสิ่งเดียวในการให้
ความยุตธิรรมไม่ ดงันัน้จะอาศยัตวับทกฎหมายกบัค�าให้การในศาล
เท่าน้ันไม่ได้ ทั้งนี้เพราะตัวบทกฎหมาย รวมทั้งข้อเท็จจริงที่น�ามา
กล่าวแก่ศาล เป็นส่ิงที่อาจน�ามาพลิกแพลงให้ผิดเพี้ยนไปได้ต่าง ๆ 
ด้วยความหลง ด้วยอคติ หรือด้วยเจตนาอันไม่สุจริต ท�าให้ความ
เที่ยงธรรมต้องถูกลิดรอนท�าลายไป”

การอ�านวยความยุติธรรมจึงต้องอาศัยตัวผู้ใช้กฎหมายเป็น
ปัจจัยส�าคัญด้วย เท่า ๆ กันกับตัวกฎหมายในการที่จะได้กระท�า
หน้าที่ที่สามารถอ�านวยคุณ อ�านวยโทษให้แก่ประชาชนได้ต่อไป   
จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท�าตัวให้เป็นผู้ยุติธรรม ก่อนเป็นเบื้องต้น 
ด้วยการต้ังใจให้ ม่ันคงที่จะรักษาความเป็นกลาง และรักษา
วัตถปุระสงค์ของกฎหมายแตล่ะฉบับไว้โดยเคร่งครัดแน่วแน่ พร้อม
กับรักษา ความสุจริต จรรยา และมโนธรรมของกฎหมายไว้เสมอ
กบัชวิีต ปฏบัิติหน้าทีด้่วยความสขุมุรอบคอบ ประกอบด้วยอเุบกขา 
และปัญญาอันกระจ่างแจ่มใส จึงจะมีดุลพินิจที่เที่ยงแท้ ถูกต้อง 
และสามารถเป็นที่พึ่งที่อาศัยของประชาชนผู ้อยู ่ใต้บังคับแห่ง
กฎหมายบ้านเมืองได้แท้จริง

เสนาศึกษา

พล.ต.ดร.เจนวิทย์  ยามะรัตน์
ผู้เชี่ยวชาญประจำาตัวประธานศาลรัฐธรรมนูญ  อาจารย์พิเศษโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

อาจารย์ประจำาหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการความปลอดภัย โรงเรียนนายร้อยตำารวจสามพรานเสนาศึกษา       เ
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เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ กระทรวง
วัฒนธรรมได ้จัดนิทรรศการแสดงผลงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น “อัครศิลปิน” ที่หอ     
อัครศิลปิน ถนนเลียบคลองห้า ตำาบลคลองห้า 
อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ผมมโีอกาสได้ไปร่วมงาน มพีระบรมราโชวาท
ของพระองค์ท่านจัดแสดงไว้หลายจุด แต่ที่ผมรู้สึก
ประทับใจและชื่นชอบมากเป็นพิเศษก็คือ พระบรม
ราโชวาททีอ่ยูด้่านบนของบทความนี ้ซงึเป็นพระบรม
ราโชวาทในโอกาสที่พระราชทานประกาศนียบัตร 
และผู้สอบไล่ได้ของเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ ๒๙ 
และ ๓๐ ปีการศึกษา ๒๕๒๑ และ ๒๕๒๐ ในวัน
จันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม

ปัจจบุนันีผ้มทำางานเป็นส่วนหนึง่ของกระบวน    
การยุติธรรมมาเป็นเวลากว่า ๕ ปีแล้ว ก่อนหน้านี้
ก็ได้เป็นอาจารย์สอนนักเรียนนายร้อยอยู่หลายปี 
ผมได้น้อมนำาพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่านมา
เป็นแนวทางในการทำางานและประพฤติปฏิบัติตน 
ต้ังแต่วันท่ีผมสำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี ศิลป
ศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) สาขาการปกครอง จาก
มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเมื่อปี ๒๕๒๓  รุ่นที่ ๖  ซึ่ง
ซาบซึ้งและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับพระราช 
ทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ของพ่อของแผ่นดิน 

และผมได้สัญญากับตนเอง ณ นาทีนั้นว ่าจะ
ทำาความดีเพื่อส่วนรวม ประชาชน และประเทศชาติ 
ตามรอยพระยุคลบาทของพระองค์ และในขณะนี้
บ้านเมอืงของเรา กำาลงัอยูใ่นระหว่างการขดัแย้งทาง
ความคิดของประชาชนหลายกลุ่มหลายเหล่าหลาย
พวก ผมจึงอยากจะเชิญชวนให้ผู้มีอำานาจในบ้าน
เมือง รัฐบาล ข้าราชการ นักการเมือง พ่อค้า นัก
ธุรกิจ องค์กรทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนทั้ง
หลาย ได้น้อมนำาเอาพระบรมราโชวาท ที่ผมได้ยก
ขึ้นมาเป็นตัวอย่าง ถ้าทุกคน ทุกผู้ทุกนาม ทุกหมู่
เหล่า ปฏิบัติได้ ตามคำาพ่อของแผ่นดินสอนไว้ มี
ความรัก มีความสามัคคี เสียสละความสุขส่วนตัว
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ช่วยกันทำาความดีเพื่อส่วน
รวม และประเทศชาติ

บ้านเมืองของเราก็จะมีความสุข ความเจริญ 
อยู่พร้อมหน้ากันอย่างปกติสุข จะช่วยให้ประเทศ
ชาติบังเกิดความสงบสุข ความร่มเย็น และมีโอกาส
ที่จะปรับปรุงพัฒนาและปฏิรูป ให้มีความมั่นคง 
ก้าวหน้าต่อไปทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว 
และอยูคู่่กบัประเทศต่าง ๆ ในโลกนีไ้ด้อย่างสง่างาม 
และสง่าผ่าเผยตลอดไปชั่วกัลปาวสาน

 

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



36 เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๓ ตอนที่ ๔ เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๐  

พล.อ.มนู  สายัณห์นิโครธ

นักเรียนนายร้อย
อ่านตรงนี้ 

เสนาศึกษา

สืบเนื่องมาจากเหตุท่ีผู ้เขียนเป็นคน
ชอบอาวุธปืน ชอบกีฬายิงปืนมากกว่ากีฬาประเภท
อืน่ ชอบเสยีงปืนมากกว่าเสยีงดนตรทีีม่อีงค์ประกอบ
ของเสียงทั้งเจ็ด มีระดับของเสียงจ�าแนกออกไปอีก
หลายระดับ จะอย่างไรก็ตามผู้เขียนก็เล่นดนตรีด้วย
เคร่ืองดีด สี ตี เป่าได้หลายชนิด

แต่กับปืนและเสียงปืน กลับมีความคิด
ล�าเอยีงเข้าข้างว่าเป็นสิ่งที่มีความแน่นอน ไม่มีอะไร
ไปเปลี่ยนแปลงได้ มีความเป็นหนึ่งเดียว คือมีเสียง
เดียว คือเสียงดัง “ปัง” ไม่มีผิดเพี้ยน นอกจากนี้ปืน
ก็ยังเป็นครูของเราตลอดเวลา สอนให้รู้จักรักความ
สะอาด หากสกปรกปืนก็จะท�างานขัดข้อง สอนให้
รู้จักความเป็นระเบียบ โดยที่จะจัดเก็บ หยิบ ถือ 
ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ของความปลอดภัยทั้งต่อตนเอง
และผู้อื่น สอนให้รู้จักขั้นตอนในการปฏิบัติตน ท�า
ตามใจข้ามขั้นตอน ปืนเขาไม่ท�างานให้อย่างได้ผล 
อาจท�าได้บางครั้ง บางครั้งก็ติดขัด

ผู้เขียนเป็นวิทยากรพิเศษที่ต้องไปสอนการ
ใช้อาวุธปืนที่สนามยิงปืนหน่วยบัญชาการรักษา   
ดนิแดนภายในสนามยงิปืนหน่วยบญัชาการรกัษาดิน
แดนใกล้กรมทีด่นิ ปากคลองตลาด ถอืว่าเป็นการใช้
หนีบ้ญุคณุของคร ูเพราะชวีติของผูเ้ขยีนน้ันได้เข้าไป

ฝึกยงิปืนทีส่นาม รด. (เรยีกสัน้ ๆ) ตัง้แต่เป็นนกัเรยีน     
ชั้นมัธยม เมื่อ มาเป็น นตท. และเลื่อนเป็น นนร.    
ผู้เขียนยิงปืนอยู่ในขั้นผู้ช�านาญแล้ว

ผู ้มาเข้ารับการอบรมจะเป็นบุคคลทั่วไป  
อายุประมาณ ๒๐-๔๐ ปี มีแทบทุกอาชีพ รุ ่นละ
ประมาณ ๔๐ คน ปัจจุบันก�าลังอบรมรุ่นที่ ๑๒๗  
อยู่ ที่ต้องน�ามาเขียนเล่าให้นักเรียนนายร้อยได้อ่าน 
กเ็หน็ว่าค�าถามหลายค�าถามของผูท้ีม่ารบัการอบรม
น่าสนใจ ผู้เขียนตอบได้ทุกค�าถามและรู้สึกชื่นชม
พวกเขาที่มีความสนใจและมีความต้ังใจหาความรู้

ครูครับ (ผู้เขียนให้เขาเรียกผู้บรรยายว่าครู 
วิชาอาวุธเป็นครู ส่วนอาจารย์นั้น เขียนเลขให้หวย
ได้ก็เป็นอาจารย์แล้ว!) ท�าไมปืนลูกซองจึงเรียกเป็น
ตวัเลขทีล่�ากล้องโตมเีลขน้อย ล�ากล้องเล็กมเีลขมาก 
เช่น ปืนลูกซองขนาด ๑๒ ล�ากล้องโตกว่าปืนลูกซอง
ขนาด ๒๐ 

ค�าตอบก็คือ ความกว้างปากล�ากล้องของ 
ปืนลูกซองนั้น คนโบราณคิดมาจากขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลางของลูกตะกั่วกลม โดยใช้ตะกั่วบริสุทธิ์
หนัก ๑ ปอนด์ มาแบ่งเป็น ๑๒ ก้อน ตะกั่วหนึ่งก้อน 
๑/๑๒ นัน้น�ามาป้ันให้กลมได้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของลูกตะกั่วนั่นคือ กว้างปากล�ากล้องของปืน
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ลูกซองขนาด ๑๒ ส่วนปืนลูกซองขนาด ๒๐ ก็คือ 
เส้นผ่าศูนย์กลางของลูกตะกั่วที่แบ่งมาจากตะกั่ว
บริสุทธิ์ ๒๐ ก้อนนั่นเอง ปืนลูกซองมีอ�านาจในการ
ยับย้ัง หยุดยั้งได้ดีท่ีสุด เหมาะในการใช้ปราบปราม
ในเมือง เพราะกระสุนวิถีท่ีกระจายออกไปนั้น ไม่
ไกลเหมอืนกระสนุปืนจากอาวธุประจ�ากายของทหาร 

ค�าถาม ท�าไมอาวุธปืนหลายขนาด มีตัวเลข
ขนาดกว้างปากล�ากล้อง ไม่ใช่ตัวเลขลงตัวอย่าง
สมัยโบราณ เช่น เลขลงตัวว่า ๙, ๑๑ เป็นต้น ท�าไม
จึงมีปืนขนาด .๒๒๓, .๓๐๘, .๓๕๗ 

ค�าตอบ การผลิตอาวุธในต่างประเทศ เขามี
กฎหมายก�าหนด แรงปะทะและการทะลุทะลวงเอา
ไว้ เช่นก�าหนดว่า กระสุนที่เจ้าหน้าที่จะใช้ในการ
จับกุมปราบปรามคนร้าย จะต้องมีแรงปะทะ กี่ฟุต-
ปอนด์ จะต้องมีอ�านาจของการทะลุทะลวงไม่มาก
ถึงขนาดยิงทะลุได้ ๒ คน เมื่อมีตัวเลขก�าหนดเป็น
กฎหมายเอาไว้ ผู้ผลิตก็จะต้องไปคิดค้นสร้างอาวุธ
และกระสุนให้อยู ่ในขนาดที่ก�าหนดนั้น บริษัทที่
คิดค้นได้ดีท่ีสุด เช่น ออกแบบปืนของต�ารวจไว้
หลายขนาด เช่น .๓๕, .๓๖, .๓๖, .๓๕๑, .๓๕๒, .
๓๕๓ เป็นต้น ผลการทดลองปรากฏว่า ขนาด .๓๕๗ 
ได้แรงปะทะและการทะลุทะลวงตามที่กฎหมาย
ก�าหนด เขาจึงผลิตขนาดน้ีออกมา คนท่ีผลิตขนาด 
.๓๕๖ ก็จะขายไม่ออกเพราะประสิทธิภาพสู้ .๓๕๗ 
ไม่ได้

และมีความรู้เพิ่มให้อีกหน่อยว่า กระสุนปืน 
.๓๘ SPL หรือที่เรียกว่า กระสุนปืน .๓๘ สเปเชียล 
นั้น สามารถน�ามาบรรจุใช้ยิงกับปืน .๓๕๗ ได้ แต่
อ�านาจของกระสุนจะนอ้ยกว่ามาก และราคาในการ
ผลิตก็ต�่ากว่า จึงขายได้ถูก ดังนั้น ในประเทศไทย    
ผู้ที่จะซื้อปืน .๓๕๗ ได้ต้องเป็นข้าราชการต�ารวจ 
ทหาร เป็นส่วนใหญ่ เพราะมกัจะใช้กระสนุ .๓๘ SPL 
เพราะราคาถูก การยิงก็นุ่มนวล ผู้เขียนมีปืน .๓๕๗ 
อยู่ด้วย ยิงไป ๑๐ กว่านัดก็มีอาการปวดข้อมือ
เพราะรู้สึกว่า การสะบัดของปืนแรงกว่า ๑๑ มม. 

และหากใช้กระสุน .๓๕๗ ที่ผลิตจาก USA จะ         
มีความแรงมาก ซึ่งแสดงว่า มาตรฐานของกระสุน  
.๓๕๗ สูงมาก

ค�าถาม ท�าไมคนไทยเรียกกระสนุ HOLLOW 
POINT ว่ากระสุนหัวระเบิด ทั้ง ๆ ที่มันไม่มีระเบิด 
มีแต่เห็นว่าหัวกระสุนมีรูที่หัว บางชนิดมีแกนและ
ยาวจากก้นหลุมมาเสมอหัวกระสุนด้วย

ค�าตอบ หัวกระสุน HOLLOW POINT นั้น
เขาผลิตมาเพื่อใช้ในราชการต�ารวจโดยเฉพาะ และ
ใช้กระสุนของปืนล่าสัตว์อีกด้วย โดยมีวัตถุประสงค์
ให้หัวกระสุนไม่ทะลุออกไปจากร่างของเป้าหมาย 
เมื่อลูกกระสุนวิ่งกระทบเป้าหมายแล้ว หัวกระสุนซึ่ง
มีรอยผ่าไว้ ๔-๖ รอย จะบานออกเหมือนดอกไม้ผลิ 
บานเป็นรูปดอกเห็ด สร้างบาดแผลฉกรรจ์ให้เป็น
อย่างมากภายในร่างกายของเป้าหมายและกระสุน
ก็จะค้างอยู่ไม่ทะลุออกไป

กระสุน HOLLOW POINT มักจะใช้กับปืน  
.๓๕๗, .๔๕ หรือ .๓๘ SPL+P, ++P อักษร +P, 
++P คือแรงส่งกระสุนที่เพิ่มมากขึ้นกว่าปกติ

ค�าถาม ท�าไมหัวกระสุนปืนของทางราชการ
ทหาร จงึมปีลายแหลมเหมอืนปลายหอก ปลายดาบ 
ดูน่ากลัว ไม่กลมมนเหมือนกระสุนที่ฝ่ายพลเรือนใช้
งานเลย

ค�าตอบ เป็นการเข้าใจกลับกัน กระสุนที่ใช้
ในสงครามทั่วโลก จะมีสนธิสัญญาเจนีวา หรือ
กฎบัตรสหประชาชาติก�าหนดไว้ เป็นโค้งมาตรฐาน 
เป็นโค้งพาลาโบลา ในวิชาคณิตศาสตร์เจตนาที่
ท�าให้หัวกระสุนแหลมก็เพื่อลดแรงปะทะ ให้ทะลุ
ผ่านไปได้ ผู ้ถูกยิงจะเพียงบาดเจ็บหรือบาดเจ็บ
สาหัส หมดสภาพที่จะท�าการสู้รบ ข้อก�าหนดมีไว้
อย่างนั้น แต่ข้อเท็จจริงมนุษย์ถูกของมีคมเข้าตาม
ร่างกายในสภาพที่ตรากตร�าท�างานหนัก โอกาสเสีย
ชีวิตมีสูงอยู่แล้ว ส่วนหัวกระสุนกลมมนนั้น เขาท�า
เพื่อให้มีแรงปะทะสูง เพราะกระสุนจะทะลุทะลวง
ได้ยากกว่ากระสุนหัวแหลม มันจึงสร ้างความ
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บอบช�้าได้มากกว่า กระสุนปืนล่าสัตว์ส่วนใหญ่จะ
หัวมน เพราะต้องการให้มีแรงปะทะสูง ส่วนกระสุน
ถ้าจะใช้ยิงสัตว์ใหญ่ หนังหนามาก ๆ ก็จะมีความ
แหลมคมมากกว่าความกลมมน ส่วนกระสุนหัวตัด 
WAD CUTTER ท่ีใช้เฉพาะการแข่งขันกีฬายิงปืน
นั้น คนไทยชอบเรียกว่ากระสุนซ้อมยิง เพราะตาม
สนามยิงปืนมีจ�าหน่ายให้บริการทั่วไป กระสุน .๓๘ 
SPL กับกระสุนหัวตัด .๓๘ SPL มีดินส่วนผสมเท่า
กัน ๑๒๕ เกรน เป็นส่วนใหญ่ แต่ท่ีเขาท�าเป็นหัวตัด
ก็เพื่อให้เจาะเป้ากระดาษเหมือนที่เจาะกระดาษ 
เวลาตรวจเป้าคะแนนจะได้ท�าได้ง่ายกว่ารอยกระสนุ
ทีเ่กดิจากกระสนุหวักลมมน ทีต้่องพจิารณาจากรอย
เขม่าและรอยฉีกของกระดาษเป้าประกอบกันไป
ด้วย เคยมีปัญหาในการให้คะแนนเมื่อมีการแข่งขัน
ยิงปืนมาโดยตลอด ต่อมาจึงมีผู้คิดประดิษฐ์กระสุน
แข่งขนักฬีายงิปืนขนาด .๓๒, .๓๘, .๔๕ เป็นรปูทรง
หัวตัด ท�าให้การแข่งขันยิงปืนวัดผลได้ดีขึ้น

ค�าถาม เหตุใดปืนยาวในสมัยก่อนจวบจน
ปัจจุบันส่วนใหญ่ ศูนย์หลังของปืนจะอยู่ท่ีกลางตัว
ปืนหรือกลางล�ากล้อง ไม่ได้อยู่ใกล้ตาเวลาประทับ
ยิงเหมือนปืนในราชการทหารหรือปืนยาวแข่งขัน

ค�าตอบ แต่ก่อนก็ไม่ทราบและค้นหาค�าตอบ
ไม่ได้ ถามผู้เฒ่าผู้แก่ก็บอกแต่ว่าฝรั่งมันท�ามาอย่าง
นี้ หรือค�าตอบที่ดีกว่าก็คือ เขาเอาพื้นที่นั้นไว้ติดล�า
กล้อง ค�าตอบที่ดีมาได้ตอนท่ีผู ้เขียนแก่ตัวแล้ว 
สายตาการมองเห็นเสื่อมจนต้องสวมแว่น แว่นของ
คนแก่ก็จะมี ๒ ชิ้น คือมองไกล กับมองใกล้ส�าหรับ
อ่านหนังสือ (๓๐-๔๐ ซม.) การเล็งด้วยตาเปล่าท�า
ไม่ได้ต้องสวมแว่น เมื่อสวมแว่นแล้วมองผ่านศูนย์
หลังที่มีอยู่ท้ายสุดของปืนยาว มองไม่เห็นอะไรมัน
เลือนรางไปหมด เพราะแว่นสายตาไม่ได้ท�ามาให้
มองวัตถุใกล้ตา แต่เมื่อไปหยิบปืนยาวอัดลมหักล�า
กล้องที่มีอยู่ ยกขึ้นประทับเล็งแว่นตาอ่านหนังสือ 
มองเห็นศูนย์หลังที่อยู่ห่างไป ๓๐-๔๐ ซม. ได้ดี จึง
ถึงบางอ้อว่าที่ฝรั่งเขาออกแบบศูนย์หลังปืนยาวไว้

ตรงกลางนั้น ก็เพื่อที่ผู้ใช้อาวุธสามารถใช้ได้จนแก่ 
ส่วนปืนราชการและปืนแข่งขนันัน้ ผูย้งิอยูใ่นวยัหนุม่
สาว ทหารประจ�าการออกรบก็อายุ ๒๐-๓๐ ปี 
สายตายังดีปกติอยู่ เช่นนี้เอง...

ค�าถาม ท�าไมทหารไทยที่อยู่ตามฐานปฏิบัติ
การชายแดน บางคนใช้เชือกมาผูกปืนแทนสาย
สะพาย

ค�าตอบ สมัยผู้เขียนออกราชการสนามและ
ไปสงครามเวยีดนาม กช็อบทีจ่ะถอดสายสะพายปืน
ออก นอกจากนี้ยังถอดหูกระวินปืนออกด้วย เพราะ
ชอบส่งเสียงดัง ในป่าเงียบ ๆ เสียงก๊อกแก๊กจะดัง
มาก นอกจากนี้ระบบราชการของไทยจะต้องถนอม
รักษาสิ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างเข้มงวด สายสะพาย
ปืน เข็มขัดสนาม กระติกน�้า ถ้าฉีกขาด ช�ารุด จะ
ต้องเขียนรายงานกันยืดยาว ขี้เกียจร�าคาญก็ถอด
เกบ็ไว้ ของทีใ่ช้กห็าเอาตามตลาด ช�ารดุกห็าซือ้ใหม่
ลูกน้องเคยพูดกันเล่น ๆ ว่า เมียหลวง (ของหลวงที่
รับจ่ายมา) เอาเก็บไว้หาเมียน้อยมาอยู่ด้วย ไม่ดีก็
หาใหม่ไปเรื่อย ๆ 

เรื่องเครื่องสนาม เครื่องแบบชุดฝึก ชุดเดิน
ป่า มกัมผีูส้งสยัว่าท�าไมจงึเปลีย่นสแีละรปูแบบบ่อย 
ชาติที่ร�่ารวยก็จะเปลี่ยนทุกครั้งในทุกพื้นที่ของการ
รบและหากอยู่ในพื้นที่ใดนาน ก็มีการเปลี่ยนบ่อย
ด้วย ดูจากทหารอเมริกันในตะวันออกกลาง เปลี่ยน
เคร่ืองแบบบ่อย ส่วนกองก�าลังนาโตในยุโรป เคร่ือง
แบบทหารอเมริกันไม่เปลี่ยนมานาน พอเลิกเกิด
สงครามยูเครน เครื่องแบบทหารอเมริกันในนาโต
เปลี่ยนทันที ก็เป็นแง่คิดหนึ่งว่า เขาท�าเพื่อป้องกัน
การปลอมแปลงเป็นพวกเดียวกัน

อกีเรือ่งหนึง่กน่็าสนใจ เครือ่งสนามของทหาร
เยอรมัน ใช้สายโยงเครื่องสนามมาตั้งแต่สงคราม 
โลกครั้งที่ ๑ เป็นสายโยงบ่ามาประกอบกับเข็มขัด
สนาม สมัยเป็นนักเรียนพวกเราเรียกว่า “สายง่อง” 
(ในพจนานกุรม ง่องคือสายโยงคางม้าไม่ให้เงย หรอื
อีกความหมายก็คือ โง่ไม่รู้ประมาณ ดังนั้นต่อไปนี้
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จะด่าว่าใครต้องด่าว่า โง่ง่อง เพราะ โง่เง่าที่ใช้กัน
อยู่นั้น มันเพียงแปลว่า โง่มาก เท่านั้น)

ทหารเยอรมันจะน�าอะไรติดตัวไปบ้างก็น�า 
มาประกอบกับสายโยงบ่า ในขณะเดยีวกันท่ีชาตอิืน่ ๆ 
ใช้ถุงเป้สะพายหลังกันรุ่มร่าม พัฒนาเครื่องหลังมา
จนถึงปัจจุบัน เป้สนามเลิกใช้แล้ว ทหารทุกชาติใช้
สายโยงบ่า ส่วนเป้สะพายหลงันัน้ได้ยกเป็นมรดกให้
แก่เด็กนักเรียน หนุ่มสาวนักท่องเที่ยวใช้เดินทางไป
ทั่วโลกแทน

เครื่องแบบทหารไทยในสมัยโบราณ ก็เป็น
เครื่องแบบของเยอรมันและรัสเซีย ราชนิกุลสมัย     
ร.๕ ก็ทรงศึกษาวิชาการทหารจากรัสเซียและ
เยอรมนั ทหารไทยสมยัก่อนจงึสวมรองเท้าสงูถงึน่อง
ซึ่งใช้ประกอบการขี่ม้า สายสะพายหนังคาดเฉียง
จากไหล่ขวาลงมาที่เอวด้านซ้ายก็เพื่อผูกโยงกระบี่
ยาว ส่วนสายคนัชพีทีเ่ป็นกระเป๋าใส่ลกูกระสนุปืนจะ
สะพายจากไหล่ซ้ายมาที่เอวด้านขวา เมื่อจะใช้งาน
ก็เพียงแต่จับสายคันชีพท่ีเอวขวาเลื่อนไปข้างหน้า
เลื่อนขึ้นไปที่หน้าอก กระเป๋าคันชีพที่อยู่กลางหลัง
จะเลือ่นลงมาท่ีสะเอว หรอือาจเลือ่นต่อมาอยูท่ีห่น้า
ท้อง เปิดกระเป๋าคันชีพหยิบกระสุนปืนออกมาใช้
งานได้ 

ส ่วนหมวกเหล็กนับแต่โบราณมาจนถึง
ปัจจุบัน หมวกเหล็กมีรูปทรงตามแบบของทหาร
เยอรมนัทีใ่ช้อยูแ่ต่เริม่แรกในสงครามโลกครัง้ที ่๑-๒ 
จึงนับได้ว่าแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องแบบและอุปกรณ์
เคร่ืองสนามหลายชนิด มีต้นแบบมาจากเยอรมัน

ของไทยเรามีดีอะไรบ้าง ลองย้อนมาคิดกัน
บ้าง มีข้อสังเกตอยู่ประการหนึ่งว่า ที่เมืองไทยของ
เรา ประชาชนจะน�าเคร่ืองแต่งกายของทหารไปใช้
อย่างไรก็ได้ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า หมวก ส่วนใหญ่
จะเห็นได้จากคนเฒ่าคนแก่ต่างจังหวัดสวมเครื่อง
แบบฝึกชุดลายพราง คนเก็บของเก่า คนขี่ซาเล้ง ใส่
หมวกเบเร่ต์ สวมคอมแบท ไม่มีการห้ามอย่างไร 
ยกเว้นกรณี แต่งเครื่องแบบประดับยศเป็นทางการ

ต�ารวจด้วยชุดคอพับแขนยาว ไม่สวมใส่ก็มาแขวน
อวดไว้ในรถเก๋ง

ชาติบ้านอื่นเมืองอื่น ห้ามกันเด็ดขาด ให้เสื้อ
ชุดฝึกไปให้ป้องกันหนาว เพื่อน สปป.ลาว ส่ายหน้า
ไม่ยอมรับ บอกว่าจะให้เข้าคุกหรืออย่างไร!? ที่
อเมรกิาผูเ้ขียนไปร�า่เรียนสองครั้ง ขากลับบ้านจะยก
ชุดฝึกให้ฝรั่งคนท�าความสะอาดที่พักเป็นเม็กซิกัน 
พวกร้องลั่น โน !! โน !! 

แต่ที่เมืองไทยของเราก็มีดีอยู่อีกอย่างหนึ่ง 
ใครนึกออกบ้าง....!? ก็ป ีกร ่มไงล่ะ ! จะเป็น
ข้าราชการฝ่ายไหน หรือจะเป็นครู จะเป็น อบจ. อบต. 
แต่งเครื่องแบบติดปีกร่มกันพรึ่บ มีทั้งปีก ทบ. ตร. 
บางคนติดเครื่องหมายรบพิเศษอีกบางประเภทด้วย 
เป็นทีน่ยิมกนัจรงิ ๆ เวลามกีารเลอืกตัง้ผูแ้ทนราษฎร 
เลือกตั้ง อบจ. อบต. เลือกตั้งก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
เลือกต้ังผู้ด�าเนินงานสหกรณ์ รูปถ่ายที่เสนอตัวเพื่อ
การเลือกตั้ง จะมีผู้ประดับปีกร่มกันเป็นส่วนใหญ่ 
ฮิตจริง ๆ

อย่าไปมองในทางลบ ให้จิตมันเศร้าหมอง
ขุ่นมัว ควรมองว่านี้คือของดีของเรา ที่บรรดาเขาทั้ง
หลายชื่นชอบ แม้กระทั่งบรรดาอาสาสมัครบรรเทา
สาธารณภัย บรรดาสมาชิกกูภั้ยทัง้หลาย ไปดูหน้าอก
ชุดหมีของเขาก็จะติดปีกร่ม ปีกโดดหอ กันทั้งนั้น 
แสดงให้เห็นว่าเขานิยมเรา เขาเป็นพวกเรา อย่าไป
คิดรังเกียจเลย

ฝากถึงนักเรียนจะต้องท�างานรับใช้ประเทศ
ชาติไปจนอย่างน้อยถึง พ.ศ. ๒๕๙๐ ตอนนั้นโลกนี้ 
ประเทศไทยนี้ไม่มีผู ้ เขียนอยู ่แล้ว ขอให้ศึกษา
หาความรู้กันให้มาก ๆ อดทนและขยันหมั่นเพียร 
สองเท้าที่ยืนอยู่สองจุด ซ้ายขวาก็คือ ซื่อสัตย์-สุจริต 
มือสองข้างที่ท�างาน ก็คือ บริสุทธิ์-ยุติธรรม ในหัว
สมอง ๑ หวั มเีพยีงหนึง่เดียวเท่านัน้คือ ประเทศไทย
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ปัจจุบันการพูดจาเรื่อง “การปฏิรูปการ
ศึกษา” เป็นสิ่งที่คนทั้งในและนอกวงการการศึกษา
ให้ความสนใจ แต่ก็มีอีกจ�านวนไม่น้อยท่ีปล่อยวาง
กับเร่ืองส�าคัญนี้ ด้วยคิดว่า “การปฏิรูปการศึกษา
เป็นเร่ืองของนโยบายท่ีไกลตัว และมีความเป็น
นามธรรมที่จับต้องได้ยาก” และนอกจากนั้นบุคคล
ในแวดวงการศึกษายังเจ็บช�้าจากกระบวนการดัง
กล่าว ที่ตนเองมักเป็นฝ่ายถูกกระท�ามากกว่าเป็น    
ผู้กระท�า จึงยิ่งท�าให้ไม่เกิดการขับเคลื่อนซึ่งเป็นผล
ในทางปฏบิตั ิแต่กลบักลายเป็นการสร้างงานอนัหวงั
ผลในเชงิเอกสารหลกัฐานและทฤษฎีเป็นหลกั ผนวก
กับอคติของผู้ถืออัตตามั่นท้ังหลาย ท่ีมักไม่ยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงจึงพากันชิงชังต่อวิถีการปฏิรูปการ
ศกึษา โดยอาศยัความชอบธรรมของการไม่คุน้ชนิว่า 
การปฏิรูปการศึกษาเป็นนโยบายที่เข้าไม่ถึง และมี
ความแปรปรวนของการสั่งการในการปฏิบัติสูง” 
อย่างไรก็ดี การปฏิรูปการศึกษาของนานาประเทศ
นั้น ถูกก�าหนดให้เป็นวาระระดับชาติมิใช่เป็นเพียง
นโยบายในการบริหารที่หมุนเวียนตามต�าแหน่ง ดัง
นั้นผู้เขียนซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งในวงการการศึกษาไทย 
จึงขอน�าเสนอแนวคิดเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ทาง

พ.ท.ฐนัส  มานุวงศ์
กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ปัญญาเกีย่วกบัการปฏริปูการศกึษา หากขออนญุาต
เปลี่ยนมุมมองเพื่อเคลื่อนออกจากอคติ โดยขอให้
กลายเป็นเรื่อง “ปฏิบัติ (เพื่อ) การศึกษา” และไม่ขอ
ใช้ค�าว่า “ปฏิรูปการศึกษา” ที่มีการวิพากษ์กันมา
อย่างยาวนาน ทั้งนี้การน�าเสนอแนวคิดดังกล่าวผู้
เขียนได้แบ่งประเด็นออกเป็นสามตอน เพื่อให้เกิด
ความชัดเจนในการมุ่งเน้นว่า “เราสามารถประพฤติ
ปฏิบัติ เพื่อพัฒนาการศึกษาในแง่มุมใดได้บ้าง”     
ซึ่งการปฏิบัติในแต่ละแง่มุมนั้นน�าไปสู่การเปลี่ยน 
แปลงที่ดีขึ้นได้อย่างไร  

ตอนที่ ๑ สมการในห้องเรียน
เมือ่กล่าวถงึ “สมการ” ทกุท่านคงเข้าใจได้ว่า

ต้องมีการเปรียบเทียบให้เสมอกัน และเมื่อน�ามา
พิจารณาถึงการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
แล้ว สมการส�าคัญสูงสุดในห้องเรียนก็คือ “การ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของผู ้สอนให้
สอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียนในห้องเรียน” ซึ่ง
สมการนี้ตั้งอยู่ตามหลักการของการจัดการเรียนการ
สอนในยุคศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีการเปลี่ยนแปลง
แนวคิดทางการศึกษาทีเ่น้นทีก่ระบวนการเรยีนรูข้อง
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เตรียมการรบไปเพียงรูปแบบเดียวย่อมแพ้ตั้งแต่อยู่
ในมุ ้ง ยกตัวอย่างการเตรียมใช้อาวุธในรูปแบบ    
พื้นฐานหรือเป็นรูปแบบสามัญ ก็คือ “การเรียนการ
สอนแบบบรรยาย พรรณนา และอธิบาย” อาวุธใน
รูปแบบนี้ถือเป็นอาวุธของผู้สอนในหมวดเดียวกัน 
โดยถือว่าผู้สอนต้องมีความเชี่ยวชาญและช�านาญ
การกับอาวุธชนิดนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้สอนต้อง
เข้าใจในบทเรียนอย่างถ่องแท้ ละเอียดลึกและทุก
ซอกทุกมุม อันจะสามารถน�าความรู้ต่าง ๆ ทั้งที่เป็น
ความรู้โดยตรงและความรู้ที่สอดแทรกอยู่ในเนื้อหา
บทเรียน ออกมาใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว นอกจากนี้ 
ผู้สอนต้องมีวิธีการใช้อาวุธที่หลากหลาย ถ้าเปรียบ
เป็นภาพการใช้ปืนของทหาร ทหารผู้นั้นก็ต้องยืนยิง 
นั่งยิง นอนยิง หรือบางครั้งอาจจะต้องตีลังกายิง      
ก็ต้องฝึกให้สามารถท�าได้ เช่นเดียวกัน แม้นเป็น
เพียงการบรรยาย พรรณนา และอธิบาย ผู้สอนก็
ต้องมีวิธีการต่าง ๆ นานา มาประกอบเพื่อท�าให้
อาวุธชนิดนี้สามารถท�าการรบได ้ในหลาย ๆ 
สถานการณ์ ดงันัน้ การใช้สือ่ประกอบในการจดัการ
เรียนการสอนเข้าร่วมกับวิธีนี้ก็ต้องมีความน่าสนใจ 
ตื่นตา ตรึงใจ สร้างเสริมให้เกิดความเข้าใจ ตลอด
จนกระตุ้นเร้าให้เกิดค้นคว้าเรียนรู้ในระดับที่สูงยิ่ง ๆ 
ขึ้นไป นอกจากนั้น จริตการสอนของผู ้สอนต้อง
สนบัสนนุต่อวธิกีารสอนในรปูแบบดงักล่าวด้วย หาก
การใช้อาวธุในรปูแบบนี ้ไม่มคีวามแตกต่างจากการ
ที่ผู ้เรียนนั่งอ่านเนื้อหาเอง ผู้สอนก็ไม่ควรจะหยิบ
อาวุธในหมวดนี้ขึ้นมาใช้

แน่นอนว่าความเป็นจริงในสภาพการรบ 
หากเราใช้อาวุธปืนเข้าท�าการรบและยิงลูกกระสุน
หมดเกลี้ยง แต่การต่อสู้นั้นยังไม่จบและเราไม่รู้จัก
การต่อสู้ด้วยวิธีการอ่ืน ๆ เลย เราย่อมพ่ายแพ้และ
จบชีวิตอย่างอเนจอนาถลงได้ ดังนั้น เรายังคงใช้สิ่ง
วัสดุอุปกรณ์รอบตัวมาช่วยในการต่อสู้ ไม่ว่าจะเป็น
ท่อนไม้ มดี ขวาน กระบ่ีกระบองสารพดั  เรยีงล�าดบั
ขึ้นไปถึงการใช้รถถัง เครื่องบิน เรือด�าน�้า ก็ว่ากันไป 
เพราะจุดมุ่งหมายส�าคัญก็คือต้องรบให้ชนะและอยู่

ผู ้เรียนเป็นส�าคัญ แต่ก็ไม่ได้ละเลยกระบวนการ
เรียนรู ้ของผู ้สอนท่ีเกิดขึ้นควบคู ่กันไป น่ันหมาย 
ความว่า สมการชุดนี้เป็นสมการคู่ขนานอันมุ่งไปใน
ทิศทางเดียวกัน และแน่นอนว่าหากมีผลเป็นบวก
ย่อมเกิดประโยชน์ต่อท้ังสองฝ่าย หากมีผลเป็นลบก็
ย ่อมท�าให้ไม่เกิดประโยชน์ต ่อท้ังสองฝ่ายเช่น
เดียวกัน 

ผู ้สอนและผู ้ เรียนต้องมองให้เห็นอย่าง
ประจักษ์ถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนกับการเรียน
รู้ที่จะเกิดขึ้นจากวิธีการสอนในรูปแบบน้ัน ๆ และ
พยายามท�าให้ตนเองเข้าสู ่การเรียนรู ้ร ่วมกันใน
บรรยากาศของการจัดการเรียนการสอนนั้นให้ได้ 
ความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอนกับ
สภาพการเรียนรู้จึงเป็นเร่ืองส�าคัญ เพราะค�า ๆ นี้
เปรียบได้กับ “เครื่องหมายเสมอภาค ( = )” อันท�า 
ให้ค่าของสมการเป็นไปในทิศทางเชิงบวกได้ หาก
มองภาพเชิงจินตนาการก็เปรียบเสมือนผู้สอนและผู้
เรียนก�าลังไปร่วมกันรบในสมรภูมิ ซึ่งมีข้าศึกอัน
แขง็แกร่ง คอื ความไม่รูแ้ละความท้อถอย ย�า้อีกครัง้
ว่า “ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันไปรบ” ไม่ใช่ผู้สอนกับ
ผู้เรียนก�าลังไปรบกัน ดังภาพเปรียบท่ีเคยชิน ภาพที่
เห็นก็ต้องเป็นในเชิงว่า ผู้สอนขนอาวุธยุทโธปกรณ์
มากมายเท่าท่ีตนจะพึงมีได้ ส่วนผู ้เรียนก็จะขน
เครื่องสนับสนุนท่ีใช้กับอาวุธยุทโธปกรณ์ได้หลาย
ขนาน น�ามาเจอกันและตรวจสภาพก่อนพากันเข้า
ร ่วมในสมรภูมิความเขลา ทั้งนี้หากเราลองมา
พิจารณากันสักหน ่อยว ่า ด ้วยการสร ้างภาพ
จินตนาการในสมรภูมิดังกล่าว สิ่งที่กล่าวมานั้นจะ
เป็นสิ่งใดในห้องเรียน 

กองทัพของผู้สอน การที่ผู้สอนต้องมีอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ครบมือ หมายถึง ผู้สอนต้องรู้จักวิธีการ
เรียนการสอนที่มากไปกว่าหนึ่งรูปแบบ เพราะการ
รบกับศัตรูความเขลา อาจคะเนได้ยากว่าศักยภาพ
หรือขีดความสามารถของศัตรูมีขนาดเท่าไร เพราะ
การพัฒนาตนเองของความเขลาในปัจจุบันนั้นเป็น
ไปอย่าเข้มแข็งและรวดเร็วมาก ดังนั้น ผู ้สอนที่
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รอดให้ได้ เช่นเดียวกันกับการจัดการเรียนการสอน 
เมือ่ผูส้อนใช้การบรรยาย พรรณนา อธิบาย ประกอบ
สื่อและเทคนิคต่าง ๆ แล้ว ยังไม่สามารถท�าให้เกิด
การเรียนรู้และไม่สามารถเอาชนะความเขลาได้ ผู้
สอนก็ต้องใช้รูปแบบการสอนอื่น ๆ เข้ามาเป็นตัว
ช่วย ซ่ึงในตอนนี้ทุกคนในแวดวงการศึกษาคงได้
ทราบแล้วว่า การเรียนการสอนในรูปแบบ “การ 
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)” เป็นคลังอาวุธที่ผู้    
สอนต้องเข้ามาศึกษาและเลือกใช้ให้เท่าทันต่อ
พัฒนาการของความเขลา ซึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาจใน
ห้องเรียน และเข้ามาท้าทายต่อผู้สอนกับผู้เรียนอยู่
ตลอดเวลา  

นอกจากน้ี ความคุ้นชินยังเป็นอุปสรรคและ
เคร่ืองบ่อนท�าลายที่ส�าคัญ ซึ่งผู้สอนต้องระวังไม่ให้
เกิดข้ึนกับกองทัพของผู้สอน เพราะโดยมากตาม
ความคุ้นชิน (หนักกว่าความเคยชิน เพราะทุกครั้งที่
เราใช้ค�าว่า “เคย” เรามีความมั่นใจจ�าได้ว่าสิ่งนั้นได้
ท�าแล้ว แต่ถ้าเราใช้ค�าว่า “คุ้น ๆ” นี่คือการแสดง
ความไม่แน่ชัดมากขึ้นไปอีก) ผู้สอนมักค�านึงสูตร
ส�าเร็จที่ว่า “เร่งพูดให้ครบ สอบจบตามแผน หนังสือ
แทนสื่อ การสอนคือเรื่องเดิม ๆ” แต่ในปัจจุบันและ
อนาคตสูตรส�าเร็จน้ีต้องมีการเปลี่ยนแปลงไป ด้วย
การเข้าใจและตั้งตนใหม่ของผู ้สอนให้เป็นไปใน
ครรลองที่ว่า “มุ่งสอนให้เกิดการเรียนรู้  เฝ้าดูวัดผล
พฒันาการ บรหิารสือ่การสอนให้สมสมยั ใส่ใจใช้วิธี
การสอนที่หลากหลาย” อันสะท้อนกลับไปหามุม
มองของผู้เขียนในข้างต้นว่า ผู ้สอนต้องขนอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ทั้งหมดเท่าที่มีและต้องจัดหาให้มีมาใช้
ในการออกแบบและการจัดการเรียนการสอน

อาทิ การเรียนการสอนในเรื่อง ความหลาก
หลายทางชีวภาพ ที่วิธีการสอนโดยทั่วไปมักใช้การ
บรรยาย ด้วยกล่าวถึง ความหมาย คณุลกัษณะ องค์
ประกอบ และการแบ่งประเภท เป็นต้น ซึ่งการสอน
เช่นนี้อาวุธของผู้สอนก็คือสาระเน้ือหาเพียงอย่าง
เดียว และอาจเพิ่มศักยภาพด้วยการน�าภาพ
ประกอบ หรือวีดีทัศน์ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องน�ามาใช้

เป็นสื่อร่วมกัน แต่หากผู้สอนคิดสร้างสรรค์การใช้
อาวุธอ่ืนบ้าง เช่น การต้ังค�าถามที่กระตุ้นให้ผู้เรียน
แสวงหาค�าตอบด้วยตนเอง การยกเหตุการณ์ทีเ่ชือ่ม
โยงกับหัวข้อการเรียนให้ผู ้เรียนได้วิเคราะห์ การ
สร้างบทบาทสมมติให้ผู้เรียนได้แสดงและคิดตาม
บทละคร เป็นต้น วิธีการสอนดังที่กล่าวมาถ้าผู้สอน
น�ามาเป็นคลังอาวุธแล้วนั้น ผู้สอนก็ต้องตระเตรียม
อปุกรณ์ยิง่ขึน้ อาท ิการตัง้ค�าถามชวนคิด ผูส้อนต้อง
คดิว่าจะตัง้ค�าถามอย่างไรทีช่วนให้ผูเ้รยีนรูส้กึอยาก
ค้นหาค�าตอบ ความยากง่ายของค�าถามท่ีเป็นสิ่ง
ท้าทายและเชื่อมโยงน�าไปสู่การเรียนรู้ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนอย่างครบถ้วน  ดังนั้นสิ่ง
ส�าคญัทีส่ดุ กค็อื ผูส้อนต้องรูจ้กัคดัเลอืกวธิกีารเลอืก
ใช้อาวุธเหล่านั้นให้มีศักยภาพสูงสุด และตรงกับ
สภาพของผู้เรียนในเบ้ืองต้น  

กองทัพผู ้เรียน การที่ผู ้เรียนต้องมีอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ครบมือ หมายถึง ผู้เรียนต้องเรียนรู้ที่จะ
เปิดใจและเปิดรับต่อการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ โดยการ
รู้จักเชื่อมโยงผลการเรียนรู้ในแง่มุมต่าง ๆ ที่ผ่านมา 
ทั้งจากเนื้อหาความรู้และประสบการณ์ของตนเอง 
ให้เข้ามาเป็นพื้นฐานต่อการเรียนรู ้ในห้องเรียน    
รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในประเด็นเนื้อหา       
ที่ได้ศึกษามาก่อนล่วงหน้า ทั้งข้อสงสัย ข้อค้นคิด 
ข้อความเห็น แม้นกระทั่งข้อที่ตนเองเข้าใจ เพื่อน�า
เข ้ามาเป ็นป ัจจัยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ใน
ห้องเรียน ซึ่งแน่นอนว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ของผู้เรียน
แต่ละคนย่อมมีไม่เท่ากัน ผู้เรียนต้องปฏิบัติใจและ
กายให้อยู่ในสภาพ “น�้าพร่องแก้ว” ไม่ใช่ “น�้าเต็ม
แก้ว” หรือ “แก้วที่ไม่มีน�้า” อันเป็นสภาพที่พร้อมต่อ
การเรียนรู้ บางคร้ังในสิ่งที่ตนเองเข้าใจแล้ว หากต้ัง
ก�าแพงอคติว่าสิ่งที่ตนเข้าใจเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอ ก็
เป็นผลร้ายต่อการเรยีนรูไ้ด้ เหตุด้วยความเข้าใจโดย
มากมักมาจากการตีความของผู้เรียน ซึ่งไม่สามารถ
รับประกันได้ว่าการตีความนั้นจะถูกต้องเสมอไป 
และการเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งใหม่ที่ผู้เรียนจะน�าเข้าไป
เชือ่มโยงกบัผลการเรยีนรูใ้นสิง่เดมิทีต่นม ีย่อมท�าให้
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เกิดการพัฒนาความเข้าใจได้ดีขึ้น เปลี่ยนจากผิด
เป็นถูก เติมเต็มสิ่งท่ีขาดหรือบกพร่อง หรือท�าให้
ความเข้าใจนั้นกระจ่างมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น หากพิจารณาในด้านของผู้เรียน ถ้าผู้
สอนมีการปรับเปลี่ยนยุทธวิธีในการรบท่ีใช้วิธีการ
สอนแบบอื่น กองทัพของผู้เรียนก็ต้องมีความพร้อม
ต่อการร่วมรบในวธินีัน้ ๆ เช่น หากผูส้อนเลอืกใช้การ
ตั้งค�าถามที่น�าไปสู่การเรียนรู้และหาค�าตอบของผู้
เรยีนในบทเรยีน ผูเ้รยีนกต้็องมอีาวธุทีส่ามารถน�าไป
ใช้ร่วมกัน ก็คือ การที่ผู้เรียนต้องศึกษาบทเรียนเพื่อ
เป็นข้อมูลในการตอบค�าถามในชั้นเรียนนั้น ๆ ล่วง
หน้า ซึ่งในการศึกษาบทเรียนล่วงหน้าของผู้เรียนก็
จะท�าให้ผู้เรียนเกิดค�าถามหรือข้อสงสัยเช่นกัน อัน
น�าไปสู่การถามตอบอย่างมีความหมาย คือการขจัด
ข้อสงสัยและน�าไปสู่การเรียนรู ้เนื้อหาที่เป็นเป้า
หมายในการเรียน นอกจากนี้ ผู้เรียนยังต้องมีทักษะ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดเชื่อมโยง คิดในการถามและ
การตอบควบคู่ไปด้วย ซึ่งแน่นอนว่าการเรียนการ
สอนในรปูแบบดงักล่าวจะไม่ได้สร้างแค่ความเข้าใจ
ในเนื้อหาบทเรียนเท่านั้น แต่ยังสามารถน�าไปสู่ผล
การเรียนรู้ส�าคัญด้านต่าง ๆ ได้ อันเป็นเป้าหมาย
สูงสุดของการศึกษาส�าหรับผู้เรียน ที่จะสามารถมี
ทักษะในการเรียนรู้ไปตลอดชีวิต

อย่างไรก็ตาม ความคุ้นชินย่อมส่งผลท�าให้ผู้
เรียนอ่อนแอและพ่ายแพ้ได้อยู่เสมอ  ด้วยผู้เรียนมัก
ค�านึงสูตรส�าเร็จที่ว่า “เรียนไปให้จบ สอบครบหวัง
ผ่าน เขียนอ่านตามสั่ง ความหวังข้ามคืน” ซึ่งสูตรนี้
มักถูกน�ามาใช้ตามความคิดของผู้เรียนที่เชื่อมั่นว่า
ตนเองสามารถเป็น “อจัฉริยะข้ามคนืก่อนสอบ” และ
เป็น “ผู้หยั่งรู้ข้อสอบจากการคาดเดา” ดังนั้น การ 
กระตือรือร้นจึงเกิดเพียงชั่วขณะก่อนที่จะมีการ
วัดผลเท่านั้น มิได้ค�านึงถึงประโยชน์ในการเรียนรู้ที่
สามารถพัฒนาตนเองออกไปได้กว้างไกลและ
สามารถน�าไปประยุกต์ต่อการใช้ชีวิตในอนาคตได้ 
ผู ้ เรียนจึงต้องปรับเปลี่ยนตนเองให้เป็นไปตาม
ครรลองที่ว่า “เรียนรู้ให้ครบ เคารพการศึกษา ทวน

ย้อนสิ่งที่เรียนมา ใฝ่หามาประยุกต์อย่างใส่ใจ” 
เพราะผู้เรียนต้องเป็นผู้ลงทุนด้วยการใช้ตนเองเป็น
ทุนที่จะท�าให้เกิดผลผลิตที่งอกเงยขึ้นมาจากตนเอง 
ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนรู้ในด้านองค์ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ต่าง ๆ รวมถึงการยกระดับของจิตใจ 
โดยเชื่อมั่นการศึกษาจะน�าไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้น

การสนธิก�าลังและตรวจสภาพกองทัพผู้
เรยีนกบัผูส้อน หมายถงึ การตรวจความพร้อมและ
ปรับให้ผู้เรียนกับผู้สอนสามารถด�าเนินการไปด้วย
กันได้ นั่นก็คือ การวิเคราะห์ความพร้อมของผู้เรียน
และน�าเข้าสู่บทเรียนของผู้สอน ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นอีก
ขั้นตอนที่ส�าคัญที่การจัดการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนต้องมี หากมองย้อนให้เป็นภาพตาม
จินตนาการ ก็คือ การตรวจสอบว่า การที่ผู้สอนน�า
อาวุธยุทโธกปรณ์ของตนมาสามารถใช้กับอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ที่ผู้เรียนน�ามาได้เช่นกัน มิใช่ว่าผู้สอน
น�าปืนใหญ่มาแต่ผู้เรียนกลับน�าลูกหินที่เหมาะกับ
การใช้ยิงด้วยหนังยางสติ๊ก ซึ่งแน่นอนว่ายังไม่ต้อง
ออกไปรบก็ตีกันเองแล้ว ดังนั้น วิธีการแก้ไขที่ดีที่สุด
ก็คือ ผู้สอนและผู้เรียนต้องตกลงให้เกิดความเข้าใจ
ที่ตรงกันเสียก่อนว่า การเรียนการสอนที่จะเกิดขึ้น
ต้องเตรียมตัวให้สอดคล้องกันอย่างไร จึงเป็นการ
ป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมในห้องเรียนแบบ
ชนิดที่ว่า “ผู้สอนกะว่าต้องเล่นใหญ่ไฟกระพริบ ผู้
เรียนงุบงิบขอแสดงนิดเดียว ผู ้สอนเตรียมมาแค่
เพียงหนึ่งช้อน ผู้เรียนหัวร้อนอยากกินเป็นกระบุง” 

ประเด็นส�าคัญที่จะท�าให้เกิดการแก้โจทย์
สมการในห้องเรียนร่วมกัน ก็คือ การจัดการเรียน
การสอน เพื่อให้การเรียนรู้อย่างมีความหมาย 
โดยเป็นหน้าที่ส�าคัญที่ผู้สอนต้องท�าให้ผู้เรียนเกิด
ความกระจ่างในประโยชน์ของการเรยีนรูใ้นคาบนัน้ ๆ 
ซึ่งแล้วแต่ผู้สอนว่าจะออกแบบให้ผู้เรียนเกิดความ
กระจ่างในความหมายในการเรียนรู้ดังกล่าวต้ังแต่ 
“เริ่มต้น ระหว่างกลาง หรือช่วงท้าย” ของการจัด
คาบการเรียนรู้ตามเรื่องนั้น ๆ ในขณะที่ผู้เรียนเอง ก็
ต้องค้นคิดหาความหมายทีพ่งึมขีึน้ต่อการเรยีนรูข้อง
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ตนเอง ตปีระเดน็ให้ออกว่าผลการเรยีนรูท่ี้เกดิขึน้กบั
ตนเองนั้น เป็นเร่ืองท่ีต้องรู้ ควรรู้ หรือน่ารู้ เพราะผล
แหง่การเรียนรูน้ั้นมปีระโยชน์ทัง้สิ้น ด้วยกลไกพเิศษ
ของมนุษย์ที่จะสามารถหยิบใช้ผลการเรียนรู้ในรูป
แบบต่าง ๆ ได้ เมื่อต้องเจอกับสถานการณ์ของการ
ด�ารงชีวิตในวันข้างหน้า ดังนั้น หากผู้เรียนมีการ
เรียนรู้มากเท่าใดก็จะสามารถแก้โจทย์ปัญหาของ
ชวีติได้ดแีละมากขึน้เท่าน้ัน ซึง่ประเดน็น้ีก็คอืสมการ
อีกหนึ่งสมการท่ีจะต่อยอดจาก “สมการในห้อง 
เรียน” ความแตกต่างของการคิดค้นเพื่อตั้งค�าถามที่
ว่า “เรียนไปท�าไม เรียนแล้วได้อะไร เรียนเสร็จเอา
ไปใช้ได้หรือไม่” อาจเกิดกับผู้เรียนทุกคน หากผู้
เรียนที่พยายามหาค�าตอบย่อมเข้าถึงความส�าเร็จ
มากกว่าผู้เรียนท่ีรอค�าตอบ และผู้สอนก็ต้องเป็น
บุคคลที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบค�าตอบ มาก 
กว่าจะนิ่งเฉยหรือท�าให้เกิดความสับสนในค�าตอบ
นั้น ๆ เช่นเดียวกับการเรียนการสอนในโรงเรียนนาย
ร้อยพระจลุจอมเกล้า ปัจจบุนัอาจมช่ีองทางมาเสนอ
ให้เกิดค�าตอบที่หลากหลาย แต่ส�าหรับผู้เขียนแล้ว
การเรียนการสอนในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม 
เกล้า มุ่งไปสู่ค�าตอบเดียวคือ “การเป็นผู้รักษาแผ่น
ดินด้วยคุณธรรมและการเสียสละ” ประโยชน์ของผู้
เรียนในสถาบันแห่งนี้คือประโยชน์ที่มีต่อแผ่นดิน
เป็นส�าคัญ ไม่ได้เรียนเพื่อด�ารงและสร้างประโยชน์
ให้ตนเองเป็นหลกั หากแต่สมการอกีฝ่ังทีต้่องเกดิขึน้
ตามมา ก็คือ “คุณค่าของชีวิต” ท่ีผู้เรียนผู้น้ันจะได้
รับมอบจากแผ่นดิน อันเป็นสิ่งที่สูงส่งและงามสง่า
กว่าค�าว่า “มลูค่า” ท่ีใช้ระบบเงนิตรามาวดัได้ ดงันัน้ 
การปฏิบัติเพื่อการศึกษาในห้องเรียนจึงสามารถ
กระท�าได้ทันที กระท�าได้ทุกห้องเรียน ไม่ต้องรอ 
นโยบายหรือค�าสั่ง “ท�าแล้วได้ผลเลยท�าแล้วได้
แน่นอน... ท�าเสียตั้งแต่วันนี้ เราจะรวยความรู้ไป
ด้วยกัน” (ปรบมือ)  

หากเปรยีบการศกึษาเป็นเสมอืนสมรภมูต่ิอสู้
กับข้าศึกศัตรูที่เป็นความเขลา สรรพก�าลังทางการ
รบที่ต้องร่วมมือกันอย่างเป็นปึกแผ่นแน่นเหนียวก็

คือ การสนธิก�าลังระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ซึ่งท�าให้
เกิดความพร้อมและศักยภาพสูงสุดต่อการรบได้ 
อย่างไรก็ดี สิ่งส�าคัญที่ทหารทุกนายต้องมีที่เหนือไป
กว่าอาวุธยุทโธปกรณ์เหล่านั้นก็คือ “ขวัญก�าลังใจ” 
ที่จะสามารถท�าให้การสู้รบนั้นไม่ย่อหย่อนหรือทด
ท้อลงไปได้ แม้ยามที่เกิดความผิดพลาดหรือเพลี่ยง
พล�้า เช่นเดียวกับการศึกษาย่อมต้องมีสิ่งส�าคัญ
เหล่านัน้เช่นกนั นัน่กค็อื “หวัใจและจติวญิญาณของ
การเป็นครู” และ “หัวใจและจิตวิญญาณของการ
เป็นลูกศิษย์” ซึ่งหัวใจและจิตวิญญาณทั้งสอนนี้ จะ
เปลี่ยนค�าว่า “ผู้สอน” ให้กลายเป็น “ครู” เปลี่ยนค�า
ว่า “ผู้เรียน” ให้กลายเป็น “ลูกศิษย์” โดยค�าทั้งสอง
ค�านี้ ท�าให้เกิดความสัมพันธ์และคุณค่าที่ยิ่งใหญ่
ของมนุษยชาติ ที่จะสะท้อนย้อนให้แต่ละบุคคลเป็น
มนษุย์ทีม่คีณุค่าของแผ่นดนิ ความกตญัญกูตเวทติา
คุณที่ไม่อาจทดแทนได้ด้วยความเก่งหรือความ
ฉลาด ยังคงเป็นความจริงอยู่เสมอ การปลดเปลื้อง
พันธนาการความเขลาของศิษย์ ส่วนหนึ่งย่อมเกิด
ขึ้นได้จากครู สมการในห้องเรียนระหว่างครูกับลูก
ศิษย์จึงไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยหน้าที่หรือผลประโยชน์  
หากด�าเนินตามครรลองของความรักและความหวัง
ดี ประหนึ่งเดียวกับการรบของทหารเพื่อเอาชนะ
ข้าศึกศัตรู การรบย่อมไม่ได้เกิดด้วยหน้าที่หรือผล
ประโยชน์ แต่เป็นไปด้วยหัวใจแห่งความรักและ
หวงแหนในแผ่นดิน สมการในห้องเรียนที่ เป ็น
ตัวแทนของการศึกษา เป็นอีกหนึ่งรากเหง้าของ
มนุษย์ที่จะท�าให้เกิดการยกระดับของจิตใจ ดังนั้น 
ไม่ว่าจะด้วยอาชีพใด ๆ ที่ผ่านสมการส�าคัญนี้ ก็น่า
จะท�าให้เกิดจติใจทีจ่รรโลงโลกไว้ให้งดงามเสมอ แต่
ถ้าผิดไปจากนี้ ก็คงมิอาจใช้ค�าว่า “ครู” และ “ลูก
ศิษย์” กับสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นได้อีกต่อไป

(โปรดติดตามบทความ เรื่อง ปฏิบัติ (เพ่ือ) การ

ศึกษา “ตอน ตราชูของคนเป็นครู” ฉบับหน้า)
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เสนาศึกษา

วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อิหร่านได้ท�าการทดสอบการยิง
ขปีนาวธุพสิยักลาง (MRBM) บรเิวณเมอืงเซมนาน (Semnan) ภมูปิระเทศเป็นทะเล
ทราย ทางด้านตะวันออกของกรุงเตหะราน ประมาณ ๒๑๖ กิโลเมตร ท�าการยิงไป
ยังเป้าหมายทดสอบเป็นระยะทางไกล ๑,๐๑๐ กิโลเมตร เป็นการยิงทดสอบครั้ง
แรกของปีใหม่น้ี การทดสอบการยิงครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เป็นการละเมิดข้อห้ามของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ หมายเลข 
๒๒๓๑ ที่ห้ามไม่ให้อิหร่านพัฒนาโครงการขีปนาวุธ...บทความนี้ กล่าวถึงขีปนาวุธ
พิสัยกลาง (MRBM) เป็นขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์ของประเทศในเอเชียที่ส�าคัญ มี
ผลคุกคามทางด้านยุทธศาสตร์ทหารต่อประเทศเพื่อนบ้านที่มีความขัดแย้ง 

เอเชียกบัขปีนาวธุ
 พสัิยกลาง (MRBM)

                                                                                           
พล.อ.ทรงพล  ไพนุพงศ์

งบประมาณเป็นจ�านวนมากพร้อมทั้งมีบุคลากรที่มี
ขีดความสามารถ ตลอดของห้วงประจ�าการจะต้อง
ใช้งบประมาณเป็นจ�านวนมากที่จะรักษาความ
พร้อมรบสูงสุด   

ขีปนาวุธพิสัยกลาง (MRBM: Medium 
Range Ballistic Missile)  มีระยะยิงประมาณ 
๑,๐๐๐-๓,๐๐๐ กิโลเมตร ใช้หัวรบดินระเบิดแรงสูง
หรือหัวรบนิวเคลียร์ (ประเทศมหาอ�านาจทางทหาร)  

๑. กล่าวทั่วไป
หลายประเทศในทวีปเอเชียมีภัยคุกคามทาง

ด้านทหาร ประกอบกับที่ตั้งของประเทศมีความ
ส�าคัญทางด้านยุทธศาสตร์ทางทหารของโลกและมี
ความขัดแย้งเกิดขึ้นในอดีตหลายครั้ง จึงได้เพิ่มขีด
ความสามารถทางทหารจากระบบอาวุธในการท�า
สงครามตามแบบมาสู่ขีปนาวุธแบบ พื้น-สู่-พื้น มี
ระยะยิงไกล จึงเป็นภัยคุกคามโดยตรงทางทหารต่อ
ประเทศขดัแย้งเข้าไปในดนิแดนท่ีมคีวามส�าคญัทาง
ด้านยุทธศาสตร์ทหารและด้านเศรษฐกิจ แต่ต้องใช้
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๒. สงครามขีปนาวุธ    
สงครามในระดับภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียที่

ส�าคัญคือสงคราม อิหร่าน-อิรัก ระหว่างปี พ.ศ.
๒๕๒๓-๒๕๓๑ นานประมาณ ๗ ปี กับอกี ๑๐ เดอืน 
พื้นที่การรบส่วนใหญ่อยู่ในดินแดนประเทศอิหร่าน 
วนัที ่๒๗ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๒๕ กองทพัอริกัได้ท�าการ
ยิงขีปนาวุธแบบสกัด-บี (Scud-B) น�้าหนัก ๕,๙๐๐ 
กิโลกรัม หัวรบดินระเบิดแรงสูงหนัก ๙๘๕ กิโลกรัม 
ระยะยิงไกล ๓๐๐ กิโลเมตร เข้าสู่ดินแดนอิหร่านได้
รบัความเสยีหายจ�านวนมาก ท้ังสองฝ่ายใช้ขปีนาวธุ
แบบสกัด (Scud) ยิงตอบโต้เข้าสู่ดินแดนฝ่ายตรง
ข้ามรวมทัง้สิน้กว่า ๑๐๐ ลกู ต่อมาวนัที ่๑๒ มนีาคม 
พ.ศ.๒๕๒๘ กองทัพอิหร่านได้ท�าการยิงไปยังเมือง
หลวงของอิรักคือกรุงแบกแดด ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ อิรัก
ได้จัดหาขีปนาวุธแบบสกัด (Scud-B) จ�านวน ๓๐๐ 
ลูก จากอดีตสหภาพโซเวียต ขณะที่ฝ่ายอิหร่าน
จัดหาขีปนาวุธแบบสกัด (Scud) จากประเทศ
เกาหลีเหนือ ปี พ.ศ.๒๕๓๑ กองทัพอิรักท�าการยิง

ขีปนาวุธสกัด (Scud) ไปยังอิหร่านรวม ๑๘๙ ลูก 
ระหว่างสงครามอิหร่าน-อิรัก กองทัพอิรักได้ยิง
ขีปนาวุธสกัด (Scud) เป็นผลให้อิหร่านเสียชีวิต 
๒,๐๐๐ คน และได้รับบาดเจ็บ ๖,๐๐๐ คน 

พ.ศ. ๒๕๓๑ ห้วงปลายของสงครามอดีต
สหภาพโซเวยีตบกุอฟักานสิถาน (วนัที ่๒๔ ธนัวาคม 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ถึง วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๒ 
ปฏบิตักิารทางทหารด้วยกองทพัสนามที ่๔๐ มกี�าลัง
สูงสุด ๑๐๘,๐๐๐ นาย นานประมาณ ๙ ปี กับอีก 
๑ เดือน) กองทัพอัฟกานิสถานได้ท�าการยิงขีปนาวุธ
แบบสกัด (Scud) กว่า ๑๒ ลูก เข้าสู ่ประเทศ
ปากสีถาน และสงครามอ่าวเปอร์เซยีครัง้ทีห่นึง่ อิรกั
ได้ท�าการยิงขีปนาวุธแบบสกัด-บี (Scud-B) ไปยัง
ประเทศอิสราเอลรวม ๔๒ ลูก และประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ๔๖ ลูก (ขีปนาวุธลูกหนึ่งตกค่าย
ทหารดาฮ์รัน เป็นผลให้ทหารเสียชีวิตในครั้งเดียว
รวม ๒๘ นาย นับว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของ
ทหารสหรัฐอเมริกาในสงครามอ่าวเปอร์เซียครั้งที่
หนึ่ง) ท�าการยิงทั้งสิ้นรวม ๘๘ ลูก  

 

ภาพกราฟิกประเทศต่าง ๆ  ที่อยู่ในระยะยิงของขีปนาวุธของ

กองทัพเกาหลีเหนือ ประเทศที่อยู่ใกล้เคียงคือเกาหลีใต้และ

ญี่ปุ่นจะมีความตึงเครียดเกิดขึ้นเมื่อจะท�าการทดสอบการยิง

ภาพกราฟิกเกาหลีเหนือ  ทดสอบการยิงขีปนาวุธพิสัยกลาง

(MRBM) ระยะยิง ๑,๐๐๐-๓,๐๐๐ กิโลเมตร ให้ประเทศที่สนใจ

จัดหาจะต้องท�าการยิงเต็มพิสัยยิงไกลสุด  ต้องยิงผ่านน่านฟ้า

ญี่ปุ่นไปตกมหาสมุทรแปซิฟิกจึงเกิดการละเมิดน่านฟ้าญี่ปุ่น
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แรงสูง (HE) ต่อมาได้ส่งออกขายให้อิหร่านซึ่งอยู่  
ในระหว่างการท�าสงครามกับอิรัก ได้พัฒนาเป็นรุ่น
โรดอง-๑ (Rodong-1/Nodong-1) ประจ�าการปี 
พ.ศ. ๒๕๔๑ หัวรบดินระเบิดหนัก ๑,๐๐๐ กิโลกรัม 
และระยะยิงไกล ๑,๕๐๐ กิโลเมตร ต่อมาพัฒนาให้
มีขีดความสามารถมากยิ่งขึ้นเพื่อจะให้เป็นขีปนาวุธ
ข้ามทวีป (ICBM) มีชื่อเรียกว่าเตโปดอง-๒ (Ta-
epodong-2) น�้าหนัก ๘๐,๐๐๐ กิโลกรัม ขนาดยาว 
๓๐ เมตร มรีะยะยงิไกล ๔,๐๐๐ - ๖,๐๐๐ กโิลเมตร 
แต่ยังไม ่ประสบความส�าเร็จ จัดต้ังกองก�าลัง
ขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์ (Strategic Missile  
Forces) ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ มีขีปนาวุธประมาณ 
๑,๐๐๐ ลูก     

    เกาหลีเหนือได้ส่งออกขีปนาวุธให้กับมิตร
ประเทศที่สนใจรวม ๗ ประเทศ คือ ซีเรีย (สกัดที่
ผลิตโดยเกาหลีเหนือเรียกว่า Hwasong-6/Hwa-
song-7), อียิปต์ (Hwasong-6), อิหร่าน (Hwa-

๓. ความขัดแย้งในเอเชียที่ส�าคัญ  
๓.๑ คาบสมุทรเกาหลี 

 สงครามเกาหลีเป็นสงครามขนาดใหญ่
หลังจากสงครามโลกครั้งท่ีสอง กองทัพเกาหลีเหนือ
รุกลงใต้ผ่านเส้นขนานที่ ๓๘ ด้วยก�าลังทหาร ๑.๓๕ 
ล้านคน สู ่ เขตแดนของเกาหลีใต้เมื่อวันที่  ๒๕ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๓ ได้ยุติลง เมื่อวันที่ ๒๗ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้สูญเสียก�าลังทหาร 
๓๖๗,๒๘๓ - ๗๕๐,๒๘๒ นาย และได้รับบาดเจ็บ 
๖๘๖,๕๐๐ - ๗๘๙,๐๐๐ นาย แต่ความขัดแย้งยัง
คงมีอยู่ 

    ๓.๑.๑ เกาหลีเหนือ 
    เกาหลีเหนือได้พัฒนาขีปนาวุธรุ ่นใหม่ 

ด้วยการใช้เทคโนโลยีของขีปนาวุธแบบสกัด-บี 
(Scud-B) ของอดีตสหภาพโซเวียต สร้างขีปนาวุธ
ต้นแบบส�าเร็จในปี พ.ศ.๒๕๒๗ ท�าการทดสอบการ
ยิงเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๒๗   ใช้หัวรบเป็นระเบิด

ภาพกราฟิกบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ส่วนที่แคบที่สุดกว้าง ๕๔ กิโลเมตร ที่อยู่ในเขตชายฝั่งของอิหร่าน 

(ฝั่งตรงข้ามคือประเทศโอมาน) เป็นระยะทางยาว ตั้งแต่ก้นอ่าวเปอร์เซียจนผ่านช่องแคบฮอร์มุซและ

ออกสู่อ่าวโอมาน  แต่ละวันจะมีเรือขนส่งน�้ามันขนาดใหญ่ผ่านวันละ ๑๕ ล�า
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song-5 จัดหา พ.ศ. ๒๕๒๘ รวม ๑๐๐ ลูก, Sha-
hab-1, Shahab-๒, Shahab-3 และ Rodong-1), 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (Hwasong-5 จัดหา พ.ศ. 
๒๕๓๒ รวม ๒๕ ลูก), เยเมน (Hwasong-๕ จัดหา 
พ.ศ. ๒๕๓๓ รวม ๑๕ ลูก), ปากีสถาน และ
เวียดนาม (Hwasong-5/Hwasong-6 จัดหา พ.ศ. 
๒๕๔๑)      

   ๓.๑.๒ เกาหลีใต้และญี่ปุ่น  
   ประเทศเกาหลีใต้ซึ่งมีความขัดแย้งกับ

ประเทศเกาหลีเหนือมาตั้งแต ่สงครามเกาหลี 
เกาหลีเหนือได้ผลิตขีปนาวุธแบบสกัด (Scud) ส่ง
ออกขายให้มติรประเทศทีส่นใจน�าไปปฏบิตักิารทาง
ทหารในสงคราม อิหร่าน-อิรัก จึงมีขีดความความ
สามารถในการพัฒนาเป็นขีปนาวุธพิสัยกลาง 
(MRBM) ขึ้นมาอีกหลายแบบ แต่กองทัพเกาหลีใต้
มขีีดความสามารถในการเตอืนภยัจากฝงูบนิอ-ี๗๓๗ 
(E-737 AEW) รวม ๔ เครือ่ง  และการโจมตภีาคพืน้
ดินจากฝูงบินแบบเอฟ-๑๕เค (F-15K) รวม ๖๐ 
เครื่อง  การป ้องกันที่ตั้ งที่ส�าคัญเป ็นพื้นที่ ใช ้
จรวดน�าวิถีต่อสู้อากาศยานแบบแพทริอ๊อตแพ็ค-๓ 
(Patriot PAC-3) ระยะยิงสูง ๒๔,๒๐๐ เมตร และ
ความเร็ว ๔.๑ มัค

   ขณะเกาหลีเหนือทดสอบการยิงขีปนาวุธ
พสิยักลาง (MRBM) จะต้องผ่านน่านฟ้าของประเทศ
ญ่ีปุ่นจึงเป็นการคุกคามทางทหาร แต่ขีดความ

สามารถทางทหารของญี่ปุ ่นในการเตือนภัยจาก
ฝูงบินอี-๒ซี (E-2C AEW) รวม ๑๓ เครื่อง และจาก
ฝูงบินอี-๗๖๗ (E-767 AEW) รวม ๔ เครื่อง พร้อม
ทั้งการโจมตีภาคพื้นดินจากฝูงบินแบบเอฟ-๑๕เจ 
(F-15J) รวม ๑๕๔ เครื่อง และฝูงบินขับไล่ใน
อนาคตคือเอฟ-๓๕เอ (F-35A) รวม ๑ เครื่อง (จาก
ที่ได้จัดหาเข้าประจ�าการรวม ๓๘ เครื่อง) กองก�าลัง
ป้องกนัตนเองทางเรอืญีปุ่น่ (JMSDF) ประจ�าการด้วย
เรือพิฆาตจรวดน�าวิถีขนาด ๙,๕๐๐ ตัน รวม ๖ ล�า 
สามารถจะท�าการยิงด้วยขีปนาวุธแบบเอสเอ็ม-๓
(SM-3) มรีะยะยงิไกล ๗๐๐ กโิลเมตร และความเรว็ 
๑๐.๒ มัค เข้าสกัดกั้นขีปนาวุธที่จะเป็นภัยคุกคาม
ได ้  และการป ้องกันที่ตั้ งที่ส�าคัญเป ็นพื้นที่ ใช ้
จรวดน�าวิถีต่อสู้อากาศยานแบบแพทริอ๊อตแพ็ค-๓ 
(Patriot PAC-3) 

๓.๒ แคชเมียร์ (Kashmir)  
 ความขัดแย ้งของสองชาติที่ เริ่มต ้นมี

ประวติัศาสตร์ร่วมกนัเมือ่ได้แยกเป็นสองประเทศคือ
อินเดียและปากสีถานน�ามาสูค่วามขดัแย้งแคชเมยีร์ 
(Kashmir) ก่อให้เกิดสงครามขนาดใหญ่รวม ๔ ครั้ง  
ในปี พ.ศ. ๒๔๙๐, พ.ศ. ๒๕๐๘,  พ.ศ. ๒๕๑๔ และ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ กองทัพอินเดียได้รับชัยชนะทุกครั้ง 
เป็นปฏิบัติการทางทหารของสงครามตามแบบ ต่อ

ขีปนาวุธพิสัยกลาง (MRBM) แบบโรดอง (Rodong) ของกองทัพ
เกาหลีเหนือ มีระยะยิงไกล ๑,๕๐๐ กิโลเมตร

ขีปนาวุธพิสัยกลางแบบอัคนี-II (Agni-II) ขณะร่วมพิธีวันริพับลิคเด 
(Republic Day) เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ น�า้หนัก 

๑๖,๐๐๐ กิโลกรัม หัวรบระเบิดแรงสูงหนัก ๗๐๐ กิโลกรัม ขนาด
ยาว ๒๑ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๓ เมตร และมีระยะยิงไกล
๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ กิโลเมตรติดตั้งบนยานยนต์ชนิด ๘ x ๘ ล้อ
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มาทั้งสองประเทศได้พัฒนาขีดความสามารถทาง
ทหารด้านขีปนาวุธ ที่ส�าคัญคือ

   ๓.๒.๑ อินเดีย
 กองทัพอินเดียได้พัฒนาขีปนาวุธพิสัย

กลางแบบอัคนี-II (Agni-II) ท�าการยิงทดสอบครั้ง
แรกเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไปยังเป้า
หมายที่อ ่าวเบลกอล ในระยะยิงไกล ๒,๑๐๐ 
กโิลเมตร ข้อมลูท่ีส�าคญั น�า้หนกั ๑๖,๐๐๐ กโิลกรมั 
หัวรบระเบิดแรงสูงหนัก ๗๐๐ กิโลกรัม ขนาดยาว 
๒๑ เมตร เส้นผ่าศนูย์กลาง ๑.๓ เมตร ความเรว็ ๑๒ 
มัค ระยะยิงสูง ๔๐๕ กิโลเมตร ระยะยิงไกล 

๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ กิโลเมตร ติดตั้งบนยานยนต์ชนิด 
๘ x ๘ ล้อ และสามารถติดต้ังหัวรบนิวเคลียร์ขนาด 
๒๕๐ กิ โลตัน กองทัพอินเดียได ้จัดตั้ งหน ่วย
บัญชาการทางยุทธศาสตร์ (SFC: Strategic Forc-
es Command) ขึ้นเมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๔๖       

 อินเดียได้ท�าการทดสอบระเบิดนิวเคลียร์
ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ 
ระเบดิใต้ดนิ  ขนาด ๑๒ กโิลตนั ถงึปัจจบุนันีอิ้นเดยี
ได้ท�าการทดสอบนิวเคลียร์ไปแล้วรวม ๓ ครั้ง     

 ๓.๒.๒ ปากีสถาน 
 กองทัพปากีสถานพัฒนาขีปนาวุธพิสัย

กลาง (MRBM) แบบชาฮนี-II I(Shaheen-III) ท�าการ
ยงิทดสอบ เมือ่วนัที ่๙ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทีร่ะยะ
ยิงไกล ๒,๗๕๐ กิโลเมตร บริเวณชายฝั่งทะเลด้าน
ทิศไต้ของทะเลอาระเบียน ประสบความส�าเร็จ 
ข้อมูลที่ส�าคัญ ความเร็ว ๑๘ มัค ระยะยิงไกล 
๒,๗๕๐ กโิลเมตร ตดิตัง้บนยานยนต์ชนดิ ๑๖ x ๑๖ 
ล้อ และตดิตัง้หวัรบระเบดิแรงสงูและหวัรบนวิเคลยีร์ 
ก่อนนัน้ประจ�าการด้วยขีปนาวธุพสิยักลาง (MRBM) 
แบบชาฮีน-II (Shaheen-II) ประจ�าการเมื่อวันที่ ๙ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ขนาดยาว ๑๗.๕ เมตร เส้น

ขีปนาวุธพิสัยกลาง(MRBM) แบบชาฮีน-III (Shaheen-III) 
ของกองทัพปากีสถาน มีระยะยิงไกล ๒,๗๕๐ กิโลเมตร ติดตั้งบน
ยานยนต์ (WS-๒๑๒๐๐) ชนิด ๑๖ x ๑๖ ล้อ ผลิตจากสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน (ในภาพขณะเข้าร่วมพิธีสวนสนาม เมื่อวันที่ ๒๓ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

ภาพกราฟิกขีปนาวุธพิสัยกลาง(MRBM) แบบชาฮับ-III (Shahab-III) กองทัพอิหร่าน มีระยะยิงไกลสุดถึงประเทศที่
มีความขัดแย้งคืออิสราเอล แต่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีขีปนาวุธยังตามไม่ทันอิสราเอล 

(อิสราเอล มีระบบขีปนาวุธข้ามทวีป ระบบค้นหาเป้าหมาย และระบบต่อต้านขีปนาวุธ ประจ�าการในกองทัพ)
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ผ่าศูนย์กลาง ๑.๔ เมตร น�า้หนัก ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม 
ระยะยิงสูง ๓๐๐ กิโลเมตร ระยะยิงไกล ๒,๐๐๐ 
กิโลเมตร และติดตั้งหัวรบระเบิดแรงสูงและหัวรบ
นิวเคลียร์         

    ปากีสถานได้ท�าการทดสอบระเบิด
นิวเคลียร์ครั้งแรก เมื่อวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๔๑ ระเบิดใต้ดิน ขนาด ๓๒ กิโลตัน ปัจจุบันนี้
ปากีสถานได้ท�าการทดสอบนิวเคลียร์ไปแล้วรวม ๒ 
ครั้ง (หัวหน้าโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของปากีสถาน
คือ อับดุล กาดีร์ ข่าน หรือรู้จักในชื่อ เอ คิว ข่าน)      

๓.๓ ช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz) 
 อ่าวเปอร์เซยีเป็นแหล่งผลติน�้ามนัท่ีส�าคญั

ของโลก ประเทศมีที่ตั้งอยู่ในอ่าวเปอร์เซียส่วนใหญ่
ขนส่งน�้ามันไปขายยังประเทศลูกค้าใช้เรือขนส่ง
น�า้มนัขนาดใหญ่ ซึง่จะต้องแล่นเลยีบชายฝ่ังประเทศ
อิหร่านไปยังช่องแคบฮอร์มุซออกสู่ทะเลเปิด ดังนั้น
บริเวณนีจึ้งเป็นจดุยทุธศาสตร์ทางทหารทีส่�าคญัของ
โลกและมีความขัดแย้งเกิดขึ้นหลายครั้ง หลาย
ประเทศจึงได้เพิ่มขีดความสามารถทางทหารด้าน
ขีปนาวุธ ที่ส�าคัญคือ

  ๓.๓.๑ อิหร่าน
  กองทัพอิหร่านประจ�าการด้วยขีปนาวุธ

พิสัยกลาง (MRBM) แบบชาฮับ-III (Shahab-III) ปี 

พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อมูลที่ส�าคัญ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒ 
เมตร ระยะยิงสูง ๔๐๐ กิโลเมตร ความเร็ว ๗ มัค 
และระยะยงิไกล ๑,๙๓๐ กโิลเมตร อหิร่านได้พฒันา
มาจากขีปนาวุธแบบโรดอง-๑ (Rodong-1) จาก
ประเทศเกาหลเีหนอืมกีารผลติออกมารวม ๔ รุน่ คือ 
รุ ่นเอ, รุ ่นบี, รุ ่นซี และรุ ่นดี อิหร่านมีภัยคุกคาม
โดยตรงคืออิสราเอลแต่ความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีขีปนาวุธพิสัยกลาง (MRBM) ยังตาม
อิสราเอลไม่ทัน (โดยกองทัพอิสราเอลมีความ
ก้าวหน้าในระบบขีปนาวุธแบบเจอริโค-II ระยะยิง
ไกล ๑,๔๐๐ กิโลเมตร หัวรบดินระเบิดแรงสูงหนัก 
๑,๐๐๐ กิโลกรัม ระบบค้นหาเป้าหมายแบบ จี-
๕๕๐ เออีดบัเบิล้ย ู(G-550AEW) และระบบต่อต้าน
ขีปนาวุธแบบแอโรว์ ระยะยิงสูง ๖๐ กิโลเมตร ระยะ
ยิงไกล ๑๕๐ กิโลเมตร และความเร็ว ๙ มัค)

  ก่อนนั้นกองทัพอิหร่านประจ�าการด้วย
ขีปนาวุธพิสัยกลาง (MRBM) แบบชาฮับ-II (Sha-
hab-II) ปี  พ.ศ. ๒๕๓๓ ข้อมลูทีส่�าคัญคือขนาดยาว 
๑๑.๓๗ เมตร เส้นผ่าศนูย์กลาง ๐.๘๘ เมตร น�า้หนัก 
๖,๓๗๐ กิโลกรัม ขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงเหลว และ
ระยะยิงไกล ๗๕๐ กิโลเมตร อิหร่านพัฒนามาจาก
ขีปนาวุธตระกูลสกัด (Scud) ที่ผลิตจากประเทศ

อิหร่านได้ทดสอบการยิงขีปนาวุธพิสัยกลาง (MRBM) เมื่อวันที่ ๒๙ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้ฐานยิงที่เมืองเซมนาน (Semnan) ทาง
ด้านทิศตะวันออกของกรุงเตหะราน ประมาณ ๒๑๖ กิโลเมตร 

ก่อให้เกิดความตึงเครียดในระดับโลกทันที

เรือพิฆาตจรวดน�าวิถี จอห์น พอล โจนส์ (USS John Paul Johnes)  
ขนาด ๙,๕๐๐ ตัน ท�าการยิงจรวดน�าวิถีต่อสู้อากาศยานแบบ 

แบบเอสเอ็ม-๓IIเอ (SM-๓IIA) เข้าสกัดกั้นเป้าซ้อมยิงที่สมมุติเป็น
ขีปนาวุธ ประสบความส�าเร็จในการยิง เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

๒๕๖๐  นอกชายฝั่งตอนเหนือของเกาะฮาวาย พร้อมด้วย
กองก�าลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่น (JMSDF)
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เกาหลีเหนือ เป็นขีปนาวุธทางยุทธวิธีหรือขีปนาวุธ
พิสัยใกล้ (SRBM) 

    ๓.๓.๒ ซาอุดิอาระเบีย
    ซาอุดิอาระเบียเป็นประเทศที่ส ่งออก

น�า้มนัชัน้น�าของโลก จดัตัง้กองก�าลงัทางยทุธศาสตร์
ขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๒๙ ประจ�าการด้วยขีปนาวุธแบบ
ดีเอฟ-๓ (DF-3/CSS-2) ประมาณ ๙-๑๒ ฐานยิง
เคลื่อนที่ (TEL) มีขีปนาวุธประมาณ ๓๐-๑๒๐ ลูก 
จัดหามาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน     

 ต่อมาจัดหาขีปนาวุธรุ ่นใหม่เข้าประจ�า
การทดแทนรุน่เก่าท่ีได้ประจ�าการมานานแบบดเีอฟ-
๒๑ (DF-21/CSS-5) น�า้หนกั ๑๔,๗๐๐ กโิลกรมั หวั
รบหนัก ๖๐๐ กิโลกรัม ความเร็ว ๑๐ มัค และระยะ
ยิงไกลประมาณ ๑,๗๗๐ กิโลเมตร คาดว่าจะน�าเข้า
ประจ�าการในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ประมาณ ๒๑ ลูก 

๔. บทสรุป
ขีปนาวุธพิสัยกลาง (MRBM) พัฒนาและน�า

เข้าประจ�าการในหลายประเทศที่มีความขัดแย้ง
ตั้งแต่ในอดีต ของประเทศในทวีปเอเชีย การพัฒนา
และการรักษาให้มีขีดความสามารถพร้อมรบสูงสุด
จะต้องมีการยิงทดสอบ จะก่อให้เกิดความตึงเครียด
เกิดขึ้นเสมอจากประเทศคู่ขัดแย้ง บางประเทศไม่มี
พื้นที่จะท�าการยิงทดสอบเป็นของตนเองจึงต้อง
ท�าการยิงผ่านน่านฟ้าประเทศเพื่อนบ้านก่อให้เกิด
ความตึงเครียดเกิดขึ้น ดังนั้น ขีปนาวุธพิสัยกลาง 
(MRBM) จะยังคงก่อให้เกิดความตึงเครียดเกิดขึ้น
ในหลายพื้นที่ของทวีปเอเชียเมื่อจะท�าการทดสอบ
การยิงในแต่ละครั้งในอนาคต 

บรรณานุกรม
 ๑. THE WORLD DEFENCE ALMANAC 2015.
 ๒. http://en.wikipedia.org/Rodong-1
 ๓. http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Saudi_Strategic_Missile_Force
 ๔. http://en.wikipedia.org/wiki/Agni-II
 ๕. http://en.wikipedia.org/wiki/Scud
 ๖. http://en.wikipedia.org/wiki/DF-21
 ๗. http://en.wikipedia.org/wiki/Shahab-3
 ๘. http://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_737_AEW%๒๖C
 ๙. http://en.wikipedia.org/wiki/McDonnell_Douglas_F-15E_Strike_Eagle
 ๑๐. http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_weapons_testing
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เสนาศึกษา

ญี่ปุ่นคิดสร้าง
วงศ์ ไพบูลย์ในภูมิภาคเอเชีย

บทที่ ๑๘ เหตุการณ์ที่จังหวัดระนอง

เหตุการณ์ที่จังหวัดระนองเกิดขึ้นโดย
ไม่มีใครคาดคิด เหตุการณ์คร้ังนั้นท�าให้ต้อง  
สูญเสียทหารไทยกว่าสิบนาย ซึ่งเป็นเรื่อง
ส�าคัญเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์ของทหาร   
ไทยระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒

หลังจากท่ีแม่ทัพงิได้เรียนเชิญนายทหาร    
ช้ันผู้ใหญ่ของไทยจนถึงระดับผู้บังคับกองร้อยไป
ประชมุทีก่องบัญชาการสงครามของกองทพังทิีต่ัง้อยู่
บรเิวณกรมการสตัว์ (โรงพยาบาลราชวถิใีนปัจจบัุน) 
มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นที่จังหวัดระนอง

ร้อยตรี  ทองปาน (วีระพันธ์) รังคะรัตน์ 
หัวหน้ากองบังคับการกองพัน ร.๓๘ ชุมพร เล่าถึง
เหตุการณ์ก ่อนที่ฝ ่ายสัมพันธมิตรจะทิ้งระเบิด
ปรมาณทูีญ่ีปุ่่น เมือ่วนัที ่๖ และ ๙ สงิหาคม ๒๔๘๘  
จนถึงวันพ่ายแพ้ของญี่ปุ่นเมื่อวันท่ี ๑๕ สิงหาคม 
และลงนามยอมแพ้อย่างเป็นทางการเมื่อวันท่ี ๒ 
กันยายน ๒๔๘๘ ไว้ว่า

หน่วยทหารญ่ีปุ่นที่อยู ่ที่วิคตอเรีย พอยด์ 
(เกาะสอง) เป็นหน่วยทหารญ่ีปุ่นที่ทหาร ร.พัน ๓๘ 
มีร้อยตรี ทองปาน  รังคะรัตน์ กับ ทหารจ�านวน 
๑๐๐ นาย เคยช่วยเหลอืในการน�าทางไปยดึดนิแดน
พม่าที่เกาะสอง และยังมีการติดต่อสัมพันธ์กันเรื่อย
มา ต่อมาวันหนึ่งหน่วยทหารญ่ีปุ่นหน่วยนี้ข้ามมา
โจมตหีน่วยทหารของ ร.พนั ๓๘ และต�ารวจทีป่ระจ�า
อยู่ที่จังหวัดระนองโดยไม่รู้ตัว ท�าให้ทหารเสียชีวิต
หลายนาย โดย ร้อยตรี ทองปาน  รังคะรัตน์ ได้
บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับญ่ีปุ่นจังหวัดระนอง เมื่อ
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๔๘๗ ไว้ดังนี้

“ในตัวเมืองระนองมีทหารญี่ปุ ่นอยู่จ�านวน
หนึ่ง มีการล�าเลียงทหารข้ามไปเกาะสอง (วิกตอเรีย 
พอยต์ในประเทศพม่า) โดยเข้าออกเป็นประจ�าวัน
ละหลายเที่ยว... ทหารญ่ีปุ่นที่ประจ�าอยู่ในเมือง
ระนองนี้  โดยเฉพาะนายสิบพลทหารจะมาเยี่ยม
ทหารไทยที่ปากน�้าระนองเสมอ ทหารญี่ปุ่นเหล่านี้

- (ต่อจากเล่มที่แล้ว) -
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มาเทีย่วจนคุน้เคยกับทหารไทย โดยมาซ้อมมวยบ้าง 
มาเตะตะกร้อกันบ้าง นอกจากนี้ยังมาช่วยตัดผมให้
ทหารไทยด้วย

“ในวันเกิดเหตุ ๓๐ กรกฎาคม ๒๔๘๗  เวลา
ประมาณ ๑๕.๐๐ น. เศษ  ได้ปรากฏเรือยนต์ท้อง
แบนขนาดเลก็บรรทกุทหารญีปุ่น่ประมาณ ๓๐ นาย 
ว่ิงมาจากเกาะสองประเทศพม่าด้วยความเร็วปกติ  
เมื่อเทียบท่าแล้วหัวเรือเปิดพับกระดานลง ทหาร
ญี่ปุ่นในเคร่ืองแบบสนามพร้อมรบถืออาวุธปืนทุก
คนลงจากเรือรีบขึ้นฝั่ง

“นายร้อยโททหารญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้บังคับหน่วย
จู่โจมได้เข้าไปพบขุนสวัสดิ์เจ้าของโรงเลื่อย แล้วน�า
ตัวไปยังที่ตั้งหมวดทหารไทย เมื่อนายทหารญี่ปุ่น
และทหารประมาณ ๓๐ นาย เดนิไปถงึรมิรัว้ต้นดาว
เรืองที่ทหารช่วยกันปลูกไว้เป็นเขตรั้วและจะเข้าไป
ในทีอ่ยูข่องทหารน้ัน พนัตรปีรีชา ซึง่ขณะน้ันเป็นรอง
ผู้บังคับหมวดยศสิบโท วิ่งไปห้ามไว้ไม่ให้เข้าพบ ขุน
สวัสดิ์ซึ่งญี่ปุ่นน�ามาเป็นล่ามบอกว่าทหารญี่ปุ่นจะ
ขอพบผู้บังคับหมวด เพื่อจะสอบถามเรื่องราวบาง
อย่าง สิบโทปรีชาจึงขอให้นายทหารเข้าพบคนเดียว 
ซ่ึงก็นับว่าเป็นความคิดรอบคอบ ส่วนทหารนอกนั้น
ให้รออยู่นอกเขต

“ขุนสวัสดิ์กับร้อยโททหารญี่ปุ ่นและทหาร
ญ่ีปุ่นที่พูดภาษาฮกเกี้ยนได้ เข้าไปนั่งที่เก้าอี้ตรง
กลาง  เมื่อน่ังเรียบร้อยแล้วทหารญี่ปุ่นได้ถาม จ่า
สิบเอกสวัสดิ์  ดิษฐบุตร ผู้บังคับหมวด ร.พัน ๓๘ 
เป็นภาษาฮกเกี้ยน ขุนสวัสดิ์ซึ่งพูดภาษาฮกเกี้ยน  
ได้แปลเป็นภาษาไทยความว่า  ทหารญี่ปุ่นขอทราบ
ว่าทหารสัมพันธมิตร (หมายถึงทหารสหรัฐฯ หรือ
อังกฤษ) ที่มาอยู่ในหมวดทหารไทยมีจ�านวนเท่าใด

“และในระหว่างน้ันเอง ทหารญี่ปุ่นท่ีอยู่นอก
รั้วได้เข้ามาล้อมหมวดทหารไทยเป็นรูปครึ่งวงกลม  
ซึ่งสิบโทปรีชาเห็นผิดสังเกต จึงกระซิบให้พลทหาร
สบาย  เวชสิทธิ์ ซึ่งเป็นยามประจ�าหมวดบรรทุก
กระสุนปืนเล็กยาวเตรียมพร้อมหากมีอะไรเกิดขึ้น 

แต่ยังไม่ทันที่จ่าสวัสด์ิจะตอบ ทันใดนั้นเองมีเสียง
ปืนกลยิงขึ้น ๒-๓ นัด ทางหมวดทหารไทยที่อยู่ฝั่ง
ตรงข้ามเหมอืนจะเหน็สญัญาณอะไรอย่างหนึง่ นาย
ร้อยโททหารญ่ีปุ่นผุดลุกขึ้นชักกระบ่ีซามูไรออกจ้วง
ฟันคอจ่าสวัสด์ิซ่ึงเป็นคนอ้วนจึงหลบไม่ทัน ภาพจ่า
สวัสดิ์มีเลือดพุ่งกระฉูด เป็นภาพที่โหดร้ายและน่า
สลดใจเป็นที่สุด ส่วนนายทหารญี่ปุ่นเมื่อฟันแล้วได้
วิ่งออกมาบอกให้พรรคพวกทหารยิงกราดทหารไทย 
ซึง่บางคนก�าลงัเตรยีมอาหารมือ้เยน็อยู ่บางคนนอน
ตายทั้งที่ยังนุ่งผ้าขาวม้าอยู่ข้างเตาหุงข้าว

“สิบโทปรีชาเห็นดังนั้นจึงร้องสั่งให้ทหารวิ่ง
ไปเอาปืนทีร่าวเกบ็ปืน แต่ช้าไปเสยีแล้ว ทหารญีปุ่น่
คนหนึ่งขว้างลูกระเบิดไปที่ราวปืน เสียงระเบิดดัง
สนั่น ทหารไทยต้องหยุดชะงักพร้อมกับหมอบตัว
ราบลงกับพื้นดิน และอาศัยพื้นปูนซิเมนต์ของ
โรงเรียนบังลูกกระสุนที่ทหารญี่ปุ่นยิงเข้าไปในที่อยู่
ของทหาร เมื่อตกอยู่ในสภาพเช่นนี้และทุกคนมีแต่
มือเปล่า สิบโทปรีชาจึงตะโกนบอกทหารให้หลบหนี
เอาตัวรอดไปก่อน

“เหตุการณ์ที่จังหวัดระนองในวันที่  ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๔๘๗ ฝ่ายเราเสยีชวีติ ๑๒ นาย บาดเจบ็
สาหัสอีก ๕ นาย เป็นนายสิบ ๑ นาย นอกนั้นเป็น
พลทหาร แต่ฝ่ายญีปุ่น่ไม่มใีครบาดเจบ็ล้มตายเลย”

เหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นที่จังหวัดระนองใน
ขณะนัน้มกีารลอืกนัว่า ความจรงิแล้วกองบญัชาการ
ใหญ่ของญ่ีปุ่นสั่งให้ท�าการปลดอาวุธทหารไทยใน
วันนั้น แต่เพราะจากการประชุมกับนายทหารชั้น
ผู้ใหญ่ของไทยจนถึงระดับผู้บังคับกองร้อยของแม่
ทัพงิเมื่อประมาณกลางปี ๒๔๘๘  แม่ทัพงิได้เสนอ
ให้ระงับค�าสั่งปลดอาวุธทหารไทย ซึ่งกองทัพใหญ่
ญี่ปุ่นก็ได้อนุมัติ ดังนั้น ก�าลังทหารกองทัพงิจึงไม่ได้
ปฏิบัติการแต่อย่างใด แต่เนื่องจากหน่วยทหาร
ญี่ปุ่นที่ประจ�าอยู่ที่วิคตอเรียพอยต์ ในเขตพม่าแต่มี
เขตรับผิดชอบในเขตจังหวัดระนองด้วยนั้น อยู่นอก
เหนือการบังคับบัญชาของกองทัพงิ และไม่ได้รับค�า
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สั่งระงับการปลดอาวุธทหารไทยจากกองทัพงิ จึงได้
ปฏิบัติตามค�าสั่งเดิม เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนี้จึง  
เกิดข้ึน

ข้าพเจ้าได้อ่านจากบนัทึกของ พลโท อาเคโตะ  
นากามูระ แม่ทัพงิเล่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่จังหวัด
ระนองในคร้ังนี้ว่า

“เมือ่มข่ีาวลอือย่างสบัสนอยู่ภายในกรุงเทพฯ 
ในขณะนัน้เกิดเหตกุารณ์ระนองซึง่อยูใ่นเขตของกอง
ทัพที่ ๒๙ อันเป็นบริเวณที่อยู่ติดต่อกับเขตรับผิด
ชอบของกองทพัประจ�าประเทศไทย ดงัท่ีได้กล่าวมา
แล้วว่ากองทัพประจ�าประเทศไทยสั่งให้ท�าเครื่อง
กีดขวางห้ามไม่ให้ทหารเดินทางออกนอกที่ตั้ง และ
เตรียมพร ้อมเพื่อรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น 
สถานการณ์นี้ท�าให้ทหารสื่อสารเกิดความตึงเครียด 
และในรายงานฉบับสุดท้ายของวันที่ ๓๑ ได้ลง
รายงานว่ามีสถานการณ์ตึงเครียด ในกรุงเทพฯ 
เพราะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล และทางกอง
บัญชาการกองทัพประจ�าประเทศไทยมีค�าสั่งให้
เตรียมพร้อม

“รายงานน้ีถูกส่งไปถึงกองก�าลงัชริาตากิ สงักดั
กองทพัที ่๒๙ ในเวลากลางคนืประมาณหนึง่นาฬิกา 
ซึ่งขณะนั้นหัวหน้ากองก�าลังนอนหลับ ทหารท่ีรักษา
การณ์ก็ไม่ได้อ่านรายงานโดยละเอียด และเข้าใจว่า
มีการสู ้รบอยู่ในกรุงเทพฯ จึงเข้ามารายงานด้วย
วาจาว่าเกิดการสู้รบในกรุงเทพฯ หัวหน้ากองก�าลัง
จึงรีบประกาศว่ามีสถานการณ์สู้รบเกิดขึ้นแล้ว เร่ือง
จึงลุกลามขยายออกไปใหญ่โต ประกอบกับตาม
ปกติกองก�าลังนี้จะท�าตามค�าสั่งอย่างเคร่งครัด เหตุ
นี้ทางกองก�าลังรักษาความสงบในจังหวัดระนองจึง
ได้ออกปฏิบัติทันที กองก�าลังในจังหวัดระนองเข้า
ปลดอาวุธต�ารวจไทย จึงมีการยิงกันหลายแห่ง มีผู้
เสียชีวิต ๑๐ กว่าคน ในเช้าของวันรุ่งขึ้นจึงทราบกัน
ว่าเป็นความเข้าใจผิด ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาญี่ปุ่นซึ่ง
รับผิดชอบภาคชุมพรได้ท�าฮาราคีรี (แต่ไม่ส�าเร็จ) 
เพื่อแสดงความจริงใจต่อฝ่ายไทย

“ข่าวร้ายนี้ส่งผ่านกองทัพภาคที่ ๒๙ และ 
โซนันไปถึงกองบัญชาการทหารสูงสุดที่โตเกียว   
และข้าพเจ้าได้รับทราบข่าวร้ายเป็นโทรเลขจากผู้
บัญชาการกองทัพภาคที่ ๒๙ ในฐานะเป็นผู้รับผิด
ชอบเขตไทยและในฐานะเป็นผู้บัญชาการกองทัพที่
อยู่ติดต่อกัน สถานการณ์นั้นเป็นเวลาฉุกเฉิน ทาง
ฝ่ายญี่ปุ่นจึงถือเรื่องนี้เป็นเรื่องส�าคัญโดยพยายาม
พิจารณากันอย่างรอบคอบ และใช้มาตรการต่าง ๆ 
ที่จ�าเป ็นไม ่ให ้ เกิดข ่าวลืออันสับสนขึ้นในเขต
กรุงเทพฯ ขึ้นอีก ฝ่ายญี่ปุ่นถือเอาเรื่องนี้ว่าเป็นเพียง
แค่เรื่องในระดับท้องถิ่นและเข้าไปแก้ปัญหาตรงจุด
นั้น อันนี้เป็นกุศโลบายที่ดีที่สุด และฝ่ายเราร่วมมือ
กับกองทัพที่ ๒๙ ด�าเนินการไปตามนโยบายนี้

“โชคดีทีค่ณะรฐับาลไทยทีเ่พิง่ต้ังใหม่ในตอน
นั้น ไม่มีเวลาว่างพอที่จะถือเอาเรื่องที่ฝ่ายญี่ปุ ่น
กระท�าโดยประมาทเป็นเรือ่งใหญ่ จึงไม่มกีารประท้วง 
ฉะนัน้เรือ่งนีจ้งึยตุลิงโดยทีห่วัหน้าเสนาธกิารฟิจมิรูะ  
ตวัแทนผูบ้ญัชาการกองทพัที ่๒๙ อิชคิรูะ ท�าการขอ
ขมา พลโท ศักดิ์  เสนาณรงค์ ผู้บังคับการมณฑล
ทหารบกที่ ๖ และข้าพเจ้าในฐานะตัวแทนรัฐมนตรี
กลาโหมซูกิยามะ กับเสนาธิการทหารสูงสุดอุเมสึ 
และในฐานะตัวแทนผู้บัญชาการกองทัพใหญ่เทรา
อูจิ ได้ขอขมาต่อจอมพล ป. พิบูลสงคราม และนาย
ควง  อภัยวงศ์ เรื่องนี้จึงยุติลงได้อย่างเรียบร้อย เป็น
เรื่องเฉพาะในท้องที่หนึ่งเท่านั้น

“ในหลักบูชิโดมีข้อคิดในเรื่องของการ
เห็นใจกันโดยมีฐานะที่เท่าเทียมกันอยู่ ทหาร
ญี่ปุ ่นปฏิบัติอย ่างใจกว ้างต ่อเหตุการณ์ ท่ี
บ้านโป่งและในวาระนี้ฝ่ายไทยระงับเหตุการณ์
ระนองไม่ให้ลุกลามใหญ่โตซึ่งข้าพเจ้าคิดว่า
หลักของบูชิโดนั้นข้ามชาติกันได้ และเป็นสิ่งที่
ควรจารึกไว้ในประวัติศาสตร์”

ข้าพเจ้าเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส�าคัญเรื่อง
หนึ่งในประวัติศาสตร์ของทหารไทยในระหว่าง
สงครามโลกครั้งที่ ๒ (มหาเอเชียบูรพา) จึงน่าจะ
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ทราบความจริงในเรื่องน้ี โดยสรุปแล้วข้าพเจ้าเห็น
ว่าข่าวลือที่ทางฝ่ายไทยลือกันนั้นน่าจะใกล้เคียง
ความจริง เพราะจากการที่ท่านแม่ทัพเล่าให้ฟังนั้น
ตรงกับความเป็นจริงที่ว่า เมื่อแม่ทัพงิเชิญผู้บังคับ
บัญชาช้ันสูงของกองทัพไทยที่อยู่ในกรุงเทพฯ โดยมี
เสนาธิการทหาร (เสนาธิการกลาโหม) เป็นหัวหน้า
และผู ้บังคับหน่วยตามล�าดับชั้นลงไปจนถึงชั้นผู ้
บงัคบักองร้อย ไปประชมุทีก่องบญัชาการสนามกอง
ทัพงิ ซึ่งตั้งอยู ่ใกล้บริเวณอนุสาวรีย ์ชัยสมรภูมิ 
ข้าพเจ้าในฐานะผู้บังคับกองร้อย ๒ กองพันทหาร

ราบที่ ๒๙ กรมทหารราบที่ ๑๒ ก็ไปร่วมด้วย นับว่า
ทางฝ่ายญี่ปุ่นจะท�าการปลดอาวุธทหารไทยในวัน
นั้น ทางฝ่ายไทยจึงให้ทุกคนติดอาวุธปืนพกไปทุก
คน แต่ต่อมาได้สั่งให้ทิ้งปืนพกประจ�าตัวไว้ในรถ 
ก่อนจะเข้าประตูกองบัญชาการสนามของญ่ีปุ่น ใน
การประชุมร่วมกันในวันนั้น จึงกลายเป็นการให้
โอกาสแก่นายทหารฝ่ายเสนาธิการ

พันเอก ทสุจิ ซึ่งมาจากพม่าเล่าถึงเหตุการณ์
ที่ญี่ปุ ่นต้องพ่ายแพ้ในพม่าให้ฟังว่า เพราะมีกอง
ก�าลังใต้ดินในพม่าท�าการร่วมกับทหารอังกฤษ และ

ทหารไทยกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่จังหวัดระนอง ทหารญี่ปุ่นยิงกราดทหารไทย

ข้าวของถูกท�าลายเสียหายโดยไม่ทันตั้งตัว
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ยังกล่าวว่า ในประเทศไทยก็สงสัยว่าจะมีกองก�าลัง
ใต้ดิน (หมายถึง เสรีไทย) ที่ร ่วมมือกับทางฝ่าย
พันธมิตร จึงขอให้ทางฝ่ายไทยช่วยระมัดระวังด้วย 
แล้วก็จบลงโดยเสนาธิการทหารฝ่ายไทยกล่าว
รับรองและยืนยันในความร่วมมือระหว่างไทยกับ
ญ่ีปุ่น ในที่สุดทหารไทยก็ได้รับเชิญไปรับประทาน
อาหารกลางวนัท่ีสโมสรนายทหารญีปุ่น่ซึง่ตัง้อยู่แถว
ถนนสลีม ท�าให้นายทหารไทยอย่างข้าพเจ้ามีโอกาส
ได้ดืม่เหล้าสาเกและเหน็ผูห้ญงิญีปุ่น่สวมเสือ้กโิมโน
แบบเกอิชาเป็นครั้งแรก

ความตงึเครยีดระหว่างทหารญีปุ่น่และก�าลงั
ทหารไทยรักษาพระนครนั้นมีจริง เพราะมีการสร้าง
ป้อมจ่อกันอยู่ทุกจุดทั้งในกรุงเทพฯ และบริเวณรอบ
กรุงเทพฯ มีหน่วยทหารญี่ปุ่นเคลื่อนย้ายเข้า-ออก
กรุงเทพฯ ตลอดเวลา บางครั้งทหารญี่ปุ่นก็ท�าทีว่า
เป็นการซ้อมรบตามถนนพหลโยธินจากดอนเมือง
เข้ามายังกรุงเทพฯ ในเวลากลางคืน ร.พัน ๒๙ ตั้ง
อยูใ่นมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มหีน้าทีร่บัผดิชอบ
สร้างป้อมอยู่ตรงสี่แยกถนนพหลโยธิน-ถนนหน้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แห่งหน่ึง และท่ีห้าแยก
ปากเกร็ดอีกแห่งหนึ่ง โดยมีค�าสั่งจากหน่วยเหนือ
ห้ามท�าการยิงก่อนเป็นอันขาด

ดังนั้น ถ้าทหารญี่ปุ ่นจะท�าการปลดอาวุธ
ทหารไทย ด้านก�าลังแล้วก็น่าจะท�าได้ไม่ยากนัก
เพราะเป็นฝ่ายท�าการก่อน เช่นท�าทีว่ามีการฝึกซ้อม
รบมาใกล้ ๆ กับป้อมของทหารไทยอยู่เสมอ จึงไม่
สามารถทราบได้ว่าจะมีการปฏิบัติการจริงเมื่อใด 
นายทหารของ ร.พัน ๒๙ ก็เคยถูกฝ่ายญี่ปุ่นจับตัว
ไปด้วยความเข้าใจผดิ  ในขณะเดนิทางโดยจกัรยาน
จากกรงุเทพฯ มายงัทีต่ัง้กองพนัในเวลากลางคนื แต่
กไ็ด้รบัการปล่อยตวัในเวลาต่อมาหลงัจากได้รบัการ
ติดต่อจากฝ่ายไทย ประกอบกับในระยะนั้นมีการ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาล ก็คงจะท�าให้เกิดข่าวสับสนกับ
ทางฝ่ายญี่ปุ ่นตามที่แม่ทัพงิได ้เล ่าไว ้  จนเกิด
เหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นที่จังหวัดระนอง

นายจุนจิโร  นิชิโนะ เป็นรองกงศุลในสถาน
ทูตญี่ปุ ่นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ ๒ 
กระทั่งถูกควบคุมตัวหลังจากญ่ีปุ่นยอมแพ้สงคราม 
เขาเป็นผู้มีบทบาทท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-
ญ่ีปุ่น  เปลี่ยนจากร้ายเป็นดี

นายนิชิโนะ เล่าว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐบาลไทยกับญ่ีปุ่นตึงเครียดขึ้นหลังจากรัฐบาล
ญี่ปุ ่นสั่งให้กองทหารญี่ปุ ่นเข้าควบคุมอินโดจีน 
ฝรัง่เศส และเหตกุารณ์ส�าคญัคอืการทีส่ารวตัรทหาร
ญ่ีปุ่นจับสมาชิกเสรีไทยได้ แต่เอกอัครราชทูตญ่ีปุ่น
ให้ความเห็นว่า “เสรีไทยไม่ใช่ก�าลังส�าคัญและ
รัฐบาลไทยก็เป็นพันธมิตรของเรา  รัฐบาลไทยยังให้
อาหารและสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่น ๆ แก่เราอยู่”

บทที่ ๑๙ จุนจิโร  นิชิโนะ  
 ผู้อยู่เบื้องหลัง

นายจุนจิโร  นิชิโนะ มีส่วนส�าคัญที่อยู่
เบื้องหลังในการท�าให้ประวัติศาสตร์ระหว่าง
ไทยกับญี่ปุ่นเปลี่ยนจากทิศทางที่ก�าลังหันเข้าสู่

นายจุนจิโร  นิชิโนะ
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ความรุนแรง กลับกลายมาเป็นความเข้าใจซึ่ง
กันและกันอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้

นายจุนจิโร  นิชิโนะ (Junjiro Nishino) เป็น
ชาวญ่ีปุ่นที่อยู่ในประเทศไทยมานาน สุภาพเรียบ 
ร้อยเข้ากับคนไทยได้ดี ข้าพเจ้ามีโอกาสรู้จักนายนิชิ
โนะเมื่อข้าพเจ้าเกษียณอายุราชการแล้ว ในตอนนั้น
เพ่ือนชาวอเมริกันขอให้ช่วยตั้งเฮอริเทจคลับ ซึ่งเป็น
เพรสทีจ บิสสิเนส คลับแห่งแรกในกรุงเทพฯ และ
นายนิชิโนะได้รับเชิญให้ร่วมเป็นกรรมการอ�านวย
การด้วยคนหนึ่ง

นายนิชิโนะได้เล่าให้หนังสือพิมพ์เดอะเนช่ัน
ฟังถึงเหตุการณ์ในระหว่างสงคราม ซึ่งเขาเข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้องด้วย ข้าพเจ้าเห็นว่าเขาน่าจะเป็นคน
ที่เล่าเร่ืองราวดังกล่าวได้อย่างถูกต้องที่สุดคนหนึ่ง 
เพราะในระหว่างสงครามนั้น นายนิชิโนะเป็นรอง
กงสุลในสถานทูตญี่ปุ่นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี ๒๔๘๓ 
จนกระทั่งถูกควบคุมตัวหลังจากญี่ปุ่นยอมแพ้ เมื่อ
ปี ๒๔๘๘ เรยีกได้ว่า นายนชิโินะท�าให้ความสมัพนัธ์
ไทย-ญี่ปุ ่นที่เกือบจะ “ร้ายแรง” นั้นกลายมาเป็น
ความสัมพันธ์ที่ดีจนกระทั่งปัจจุบัน

ขณะนั้นข้าพเจ้าเป็นผู ้บังคับกองร้อย ๒ 
กองพันทหารราบที่ ๒๙ กรมทหารราบที่ ๑๒ ขึ้น
สมทบกองพลที่ ๑ รอ. มีภารกิจในการป้องกัน
พระนคร วางก�าลงัตามแนวป้องกนัคนัดนิชลประทาน
แนวคลองแสนแสบไปทางตะวันออก ตั้งแต่สาม
แยกคลองแสนแสบ ตัดกับคลองบางซื่อ (บริเวณ
วัดลาดพร้าว) ต่อมาได้ย้ายไปตั้งรับแนวป้องกันที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงมีส่วนเกี่ยวข้องใน
เหตุการณ์นี้เช่นกัน ในครั้งนั้นข้าพเจ้าถูกเรียกไป
ประชุมผู้บังคับหน่วย ตั้งแต่ผู้บังคับกองร้อยขึ้นไปที่
กองบญัชาการกองทพัญีปุ่น่ทีก่รงุเทพฯ เมือ่ปี ๒๔๘๘

นายนิชิโนะเดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อปี 
๒๔๘๑ ขณะอายุเพยีง ๒๑ ปี เขาเริม่เรยีนภาษาไทย
ที่วชิราวุธวิทยาลัยก่อนจะเข้าศึกษาปริญญาตรีทาง

นิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และก่อนที่
ญี่ปุ่นจะบุกประเทศไทย ในเดือนกันยายน ๒๔๘๔ 
นายนิชิโนะถูกส่งให้ไปเป็นรักษาการณ์กงสุลญี่ปุ่น
ที่เชียงใหม่ ๒ ปี จนกระทั่งปี ๒๔๘๖ จึงถูกเรียกตัว
มาเป็นเลขานุการและล่ามประจ�าตัวนายโทมิชิ  ยา
มาโมโตะ เอกอัครราชทูตญ่ีปุ่น

นายนิชิโนะจ�าได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐบาลไทยกับญ่ีปุ่นเริ่มตึงเครียดขึ้น หลังจากที่
รัฐบาลญี่ปุ่นสั่งให้กองทหารญี่ปุ่นเข้าควบคุมอินโด
จีนฝรั่งเศสโดยตรงในเดือนมีนาคม ๒๔๘๘ ก่อน
หน้านั้นญี่ปุ่นยอมให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลวีซี ท�าหน้าที่
ปกครองอินโดจีนฝรั่งเศส ซึ่งได้แก่ เวียดนาม ลาว 
เขมร ทางขบวนการเสรีไทยเองก็เริ่มปฏิบัติการเป็น
ปฏิปักษ์ต่อทหารญ่ีปุ่น ถึงกระนั้นก็ตามนายนิชิโนะ
จ�าได้ว่าพลโทอาเคโตะ  นากามูระ แม่ทัพญี่ปุ ่น
บังคับบัญชาทหารจ�านวน ๑๑๐,๐๐๐ คน ที่มี
ฐานทัพอยู่ในไทย ไม่ยอมท�าตามข้อเสนอของฝ่าย
เสนาธิการที่จะให้ญี่ปุ่นเข้าควบคุมรัฐบาลจอมพล 
ป. พิบูลสงคราม โดยตรง

นายนิชิโนะเล่าถึงเหตุการณ์ที่เขายังจ�าได้ดี
ว่า สารวัตรทหารญี่ปุ ่นจับสมาชิกเสรีไทยได้แถว    
ฝั ่งธนบุรี ท่านแม่ทัพนากามูระมาปรึกษากับเอก 
อัครราชทูตยามาโมโตะ และรับค�าชี้แจงจากท่าน
เอกอัครราชทูตว่า “เสรีไทยไม่ใช่ก�าลังส�าคัญและ
รัฐบาลไทยก็เป็นพันธมิตรของเรา รัฐบาลไทยยังให้
อาหารและสิ่งอ�านวยความสะดวกอ่ืน ๆ แก่เราอยู่” 
นายนชิโินะเล่าว่าขณะนัน้รฐับาลไทยให้ญีปุ่น่ยมืเงนิ
เป็นจ�านวนถึงหนึ่งพันหกร้อยล้านบาท  ในขณะที่
ประเทศไทยขณะนั้นมีงบประมาณประจ�าปีเพียงหก
ร้อยล้านบาท

อีกเหตุการณ์หนึ่งนายนิชิโนะเล่าว่า เขาถูก
ส่งไปเยี่ยมค�านับ ท่านปรีดี  พนมยงค์ ซึ่งขณะนั้น
เป็นผู้มีอ�านาจมากที่สุด เพราะเคยเป็นรัฐมนตรีคลัง
และผูส้�าเรจ็ราชการแทนพระองค์ ในขณะทีใ่นหลวง
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รัชกาลที่ ๘ ยังประทับอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์และทาง
ฝ่ายญีปุ่น่กท็ราบดว่ีาท่านปรดีเีป็นหวัหน้าขบวนการ
เสรีไทย ภารกิจที่นายนิชิโนะได้รับมอบให้ไปเยี่ยม
ท่านปรีดี ก็เพื่อต้องการค�ารับรองจากท่านปรีดีว่า
ขบวนการเสรีไทยจะไม่วางแผนเปิดฉากโจมตีทหาร
ญี่ปุ่นซึ่งเป็น “แขก” ของรัฐบาลไทย ซึ่งท่านปรีดี
แสดงถงึความเปราะบางของสถานการณ์ในขณะนัน้ 
และถามว่าญี่ปุ่นมีแผนจะใช้ก�าลังเข้ายึดครองไทย
หรือไม่ นายนิชิโนะตอบปฏิเสธไปแล้วลากลับสถาน
ทูต โดยได้รับค�ารับรองว่าเสรีไทยจะไม่ปฏิบัติการ
เช่นนั้น

นอกจากนัน้นายนชิโินะยงัเล่าว่า เท่าทีเ่ขาจ�า
ได้ทุกคนในกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นต่างไม่เห็น
ด้วยตั้งแต่เริ่มต้นที่ญี่ปุ่นเปิดฉากท�าสงคราม เพราะ
พวกเขารู้ดีว่าญี่ปุ่นสามารถสร้างเครื่องบินได้ปีละ 
๖,๐๐๐ เครื่อง ในขณะท่ีสหรัฐอเมริกาผลิตได้ปีละ 
๖๐,๐๐๐ เคร่ือง แล้วญี่ปุ่นจะเอาชนะสหรัฐอเมริกา
ได้อย่างไร องค์จักรพรรดิเองก็ไม่ทรงปรารถนาจะ
ประกาศสงคราม แต่ถ้าพระองค์ปฏิเสธก็จะต้อง
เผชิญกับการรัฐประหารของคณะทหาร หรืออาจถึง
กับถูกปลงพระชนม์ นายนิชิโนะยังเล่าให้ฟังถึง 
พันเอก มาชาโนบุ  ทสุจิ นายทหารญี่ปุ่นที่อยู่ใน
ประเทศไทย และต้องการให้ทหารญี่ปุ ่นเข้ายึด
ประเทศไทยด้วย พันเอก มาชาโนบุ เป็นคน “ขวา
จดั” ทกุครัง้ทีพ่บกบัเจ้าหน้าท่ีสถานทูตญีปุ่น่ เขาจะ
พูดให้ทุกคนเห็นด้วยว่าควรจะพยายามพูดให้ทาง
โตเกียวสั่งให้ยึดครองประเทศไทยเสีย แล้วก็ท�าการ
จับกมุสมาชกิเสรไีทยท้ังหมด ท่ีน่าแปลกใจก็คอื เมือ่
เดือนสิงหาคม ๒๔๘๘ เมื่อข่าวการยอมแพ้โดยไม่มี
เงื่อนไขของญ่ีปุ่นมาถึงสถานทูต พันเอก มาชาโนบุ 
เดินทางมาที่สถานทูตเพื่อขอให้ช่วยเหลือ ด้วยการ
ให้ทางสถานทูตรับรองยืนยันว่าเขาเป็นพลเรือน 
เพราะเขากลัวว่าจะถูกขึ้นศาลในฐานะอาชญากร 
สงคราม แต่ท่านเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นตอบเขาไปว่า 

“ทุกคนรู ้ดีว ่าคุณเป็นทหาร แล้วจะให้สถานทูต
เปลี่ยนสถานภาพคุณได้อย่างไร”

ในที่สุดด้วยความผิดหวังจากทางสถานทูต 
ทราบว่า พันเอก มาชาโนบุ ลี้ภัยอาชญากรสงคราม 
โดยที่ พลโท อาเคโตะ  นากามูระ ให้ข่าวว่าเขาเสีย
ชวีติ จากนัน้ พนัเอก มาชาโนบุ ไปขอบวชทีว่ดัเลยีบ
ใกล้สะพานพุทธ ต่อมากลับไปประเทศญี่ปุ่นโดย
รอดพ้นจากโทษอาชญากรสงคราม และสมัครเป็น
ผู้แทนสภาท้องถิ่นเขตอิชิกาว่าในเวลาต่อมา

ส�าหรับนายนิชิโนะนั้นถูกควบคุมตัวในฐานะ
เชลยศึกเช่นคนญ่ีปุ่นอ่ืน ๆ ในช่วงที่สงครามยุติเมื่อ
ไทยมาเข้ากบัฝ่ายสมัพนัธมติรโดยขบวนการเสรไีทย 
นายนิชิโนะระลึกถึงความเป็นผู้มีใจกรุณาของคน
ไทยต่อเชลยญ่ีปุ่นที่อยู่ในค่าย เช่นเดียวกับที่กรุณา
ต่อเชลยฝรั่ง ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะคนไทยเป็นพุทธ 
ศาสนิกชนที่มีใจเมตตากรุณา

ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจากปากคนญี่ปุ่นที่เข้าใจ
คนไทยเป็นอย่างดี ขณะที่เขาเล่าเรื่องนี้ให้ข้าพเจ้า
ฟัง เขามีอายุ ๗๖ ปี และยังแข็งแรง จากนั้นมาเรา
ยังพบกันอยู่เสมอ เพราะเป็นสมาชิกสโมสรโรตารี่
เช่นเดียวกัน นอกจากนี้นายนิชิโนะยังเป็นรองนายก
สมาคมไทย-ญี่ปุ่น และท�างานเป็นที่ปรึกษาอาวุโส
ของบริษัททนายความที่มีช่ือเสียงแห่งหนึ่ง ข้าพเจ้า
เชือ่ว่านายนชิโินะ มส่ีวนส�าคญัทีอ่ยูเ่บ้ืองหลงัในการ
ท�าให้ประวตัศิาสตร์ระหว่างไทยกบัญีปุ่น่เปลีย่นจาก
จวนเจียนจะเป็นความรุนแรง มาเป็นความเข้าใจซึ่ง
กันและกันอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้ และเป็นที่น่า
เสียใจยิ่งที่ต่อมานายนิชิโนะ เสียชีวิตลงเมื่อเดือน
พฤษภาคม ๒๕๔๔ เมื่อเขาอายุได้ ๘๕ ปี

พนัเอก มาชาโนบ ุ ทสจุ ิเป็นผูม้คีวามคดิขวา
จัดแบบจักรพรรดินิยม เขาคือคนส�าคัญผู้อยู่เบื้อง
หลังแผนการญ่ีปุ่นเข้ายึดไทย และประเทศอ่ืน ๆ ที่
ใช้เวลาเตรียมการล่วงหน้าหลายปี โดยเฉพาะด้าน
การข่าว เช่น มีการส่งนายทหารปลอมตัวมาเป็น
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พ่อค้าต้ังร้านค้าอยู่ประเทศไทย หรือการซื้อเครื่อง
แบบทหารเพ่ือปลอมตัวเป็นทหารไทย ท�าให้เกิด
ความสับสนในขณะยกพลขึ้นบก ฯลฯ

แต่น่าประหลาดใจที่เมื่อญี่ปุ่นประกาศยอม
แพ้สงคราม เสนาธิการทหารทสุจิกลับตัดสินใจ
ปฏิบัติการใต้ดินเพื่อหลีกหนีการเป็นอาชญากร 
สงคราม โดยขอให้จดัเขาเป็นผูต้ายในสนามรบ แล้ว
หนีไปบวชที่วัดเลียบ เขาหลบหนีการจับกุมของฝ่าย
พันธมิตรโดยเดินทางกลับญี่ปุ่น ภายหลังยังได้รับ

การเลือกตั้งในทางการเมืองอยู่สมัยหนึ่ง ในระหว่าง
สงครามเวยีดนามใต้เขาเดนิทางไปร่วมกบัเวยีดนาม
ในการต่อสูก้บัสหรฐัอเมรกิา แต่ไม่ทราบด้วยเหตผุล
ใด เขาจงึเดินทางกลบัประเทศลาวและหายตัวไปใน
ที่สุด

- (อ่านต่อเล่มหน้า) -

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



60

เสนาศึกษา

เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๓ ตอนที่ ๔ เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๐  

เมื่อ เม.ย. และ มิ.ย. ๕๙ ที่ผ่านมา มี
เหตุการณ์ที่ค่อนข้างไม่เหมาะสมในแวดวงทหาร     
ที่แพร่กระจายไปทางสื่อทุกประเภท กรณีมีผู้บังคับ
บญัชาทหารทีเ่ป็นนายทหารสญัญาบตัรชัน้นายร้อย
และนายสิบ ท�าร้ายร่างกายพลทหาร และอีกกรณี
ได้สั่งลงโทษด้วยการวิ่งออกก�าลังกายเกินสมควร  
จนเป็นเหตุให้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส ซึ่งท่าน
นายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหม ได้ให้สัมภาษณ์ในการสั่งลงโทษเพื่อมิให้
เป็นเยี่ยงอย่างท่ีไม่ดีแก่ผู ้บังคับบัญชาทหารท่าน   
อื่น ๆ อีก นิ้วไหนร้ายก็อาจต้องตัดท้ิงไป เป็นการ
กระท�าความผิดส่วนบุคคล ไม่ใช่เป็นความผิดของ
องค์กร ซึ่งทหารก็มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ๆ ของ
ตนเองในการปรับปรุงบุคลิกลักษณะผู้น�าและการ
ธ�ารงรกัษาไว้ซึง่วนิยั มาเป็นเวลานบัแต่ พ.ศ. ๒๔๓๐ 
ถึงปัจจุบันก็ได้ ๑๒๙ ปีแล้วที่มีการถ่ายทอดเป็น
ค�าขวัญ (Slogan) และค�ากล่าวปฏิญาณ (OATHS) 
เช่น “ตายในสนามรบเป็นเกียรติของทหาร” “ไม่มี
อะไรที่ทหารใหม่ท�าไม่ได้ ท�าไม่ไหว ท�าไม่ทัน”  
“ตายเสียดีกว่าที่จะละทิ้งหน้าที่” ฯลฯ และถ้าเป็น
นักเรียนนายทหาร “ข้าพระพุทธเจ้าจะรักษามรดก
ของพระองค์ท่านไว้ด้วยชีวิต” ก็ได้สืบทอดมาจนถึง
ปัจจุบันนี้

มีกฎหมายส�าคัญที่ใช้ควบคุมก�ากับดูแลใน
เรือ่งวนิยัและพฤติกรรมของทหาร ๓ ฉบับ (ถ้าไม่นบั
รวมกฎหมายอาญา แพ่ง และปกครอง) ได้แก่ ๑) 
ประมวลกฎหมายอาญาทหาร พ.ศ. ๒๔๕๔ ๒) 
พ.ร.บ.วินัยทหาร พ.ศ. ๒๔๗๖ และ ๓) พ.ร.บ. 
ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ ตามข้อเท็จจริงที่
ปรากฏจากสื่อมวลชนจะมีผลทางกฎหมาย ดังนี้

๑.ตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร 
พ.ศ. ๒๔๕๔ เกดิการชกต่อยกนัขึน้ระหว่างพลทหาร
ที่เสียชีวิตกับนายสิบ เช่น พลทหารเก่ง ชกสิบโท ชัย 
ถ้าพลทหารเก่ง เป็นลูกหมู่ (ลูกแถว) แล้วสิบโท ชัย 
เป็นผู้บังคับหมู่โดยตรงไม่เกินหนึ่งชั้น ของพลทหาร
เก่ง พลทหารเก่ง จะมีความผิดฐานท�าร้ายผู้บังคับ
บัญชาตามประมวลกฎหมายอาญาทหารมาตรา 
๓๘ มีโทษตามสมควรแก่เหตุ ๒ ประการ ๑) ถ้ามัน
ได้กระท�าความผิดนั้นต่อหน้าราชศัตรูลงโทษ ๕ 
สถานคือ ประหารชีวิต จ�าคุกตลอดชีวิต จ�าคุกห้าปี
ถึงยี่สิบปี ๒) ถ้ามันมิได้กระท�าผิดต่อหน้าราชศัตรู
แต่ได้กระท�าในเวลาสงครามหรือในเขต ซึ่งอยู่ใน
อ�านาจกฎอัยการศึก ท่านให้ลงอาญาจ�าคุกมัน 
ต้ังแต่ปีหนึ่งนับจนถึงยี่สิบปี และในมาตรา ๔๐ ถ้า
ในการกระท�าผิดเช่นว่าเป็นเหตุให้ผู้ต้องประทุษร้าย
ถึงตายหรือต้องบาดเจ็บสาหัสด้วยไซร้ ท่านว่ามัน

พลโท ทวี  แจ่มจำารัส
ข้าราชการบ�านาญ/อนุกรรมการด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม กสม.

ผลของกฎหมาย
ในการกระท�าความผิดต่อชีวิตร่างกายของทหาร
ที่ผู้บังคับบัญชาทหารทุกระดับชั้นพึงระมัดระวังเสนาศึกษา       เ
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เป็นนายทหารชั้นนายพลกระท�าความผิด ก็ต้อง
ด�าเนินคดีที่ศาลทหารกรุงเทพแห่งเดียวที่ กทม. มี
อ�านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาได้ทุกตัวบท
กฎหมาย โดยไม่จ�ากัดชั้นยศของจ�าเลย

๒. ตามประมวลกฎหมายอาญา เป็น
ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายที่ผู้บังคับบัญชา
ทหารท�าร้ายร่างกายผู้ใต้บังคับบัญชาของตนหรือ
ท�าร้ายผู้มยีศต�าแหน่งเทยีบเคียงกนั เช่น พนัโทหญิง 
สนุนัทา สงักดักองทพับกตบหน้า เรอือากาศเอกหญิง 
สรุตัน์ สงักดักองทพัอากาศ ดงันี ้พนัโทหญงิ สนุนัทา 
มคีวามผดิฐานท�าร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมาย
อาญา แต่ไม่มีความผิดฐานท�าร้ายทหารผู ้ใหญ่ 
เหนอืตนตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร ฯลฯ เพราะ 
เรืออากาศเอกหญิง สุรัตน์ มียศต�่ากว่า พันโทหญิง         
สนุนัทา อยูใ่นเขตอ�านาจศาลทหาร หรอื จ่าเอก แมน 
สังกัดกองทัพเรือ ชก พันจ่าอากาศโท ชัย สังกัด   
กองบัญชาการกองทัพไทย ดังนี้ จ่าเอก แมน มี
ความผิดฐานท�าร้ายร่างกายผู้ใหญ่เหนือตนอยู่ใน
เขตอ�านาจศาลทหารและในกรณี สบิโท ชยั ลกัทรพัย์
เป็นเงินห้าพันบาทของพลทหารเอกจนเป็นสาเหตุ
ฉกรรจ์ให้ชกต่อยกนัขึน้นัน้ กม็คีวามผดิฐานลกัทรพัย์
อีก ๑ กระทง และถ้าเป็นการลักทรัพย์ด้วยเหตุ
ฉกรรจ์ก็มีโทษสูงกว่าลักทรัพย์ปกติธรรมดา ในข้อ
เทจ็จรงิไม่มพีลเรอืนร่วมด้วย กอ็ยูใ่นเขตอ�านาจศาล
ของมณฑลทหารบกในพ้ืนที่ 

และนอกจากนั้นถ้ามีข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่
พนักงานสอบสวนรวบรวมได้ อาจเป็นความผิดตาม 
ม.๑๕๗ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยทุจริตต้องระวางโทษจ�าคุกและปรับและอาจมี
ความผดิตาม ม.๘๓ ตวัการ ในกรณคีวามผดิใดเกดิ
ขึ้นโดยการกระท�าของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ผู้ที่
ได้ร่วมกระท�าความผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการต้อง
ระวางโทษตามทีก่ฎหมายก�าหนดไว้ส�าหรับความผดิ

สมควรรับโทษหนักยิ่งกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ 
แต่ถ้าสิบโท ชัย ไม่ใช่เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงแต่
เป็นผู้ใหญ่เหนือตน ท่านว่ามันควรรับอาญา จ�าคุก 
ไม่เกินกว่า ๕ ปี (ผู้ใหญ่เหนือตน ได้แก่ ผู้ที่มียศสูง
กว่าที่ไม่ได้อยู่ในสายการบังคับบัญชาโดยตรงอาจ
อยู่ในหน่วยหรือต่างหน่วยหรือต่างกองทัพกัน ฯลฯ)

นอกจากนัน้ข้าราชการทหารยงัอาจถกูบังคับ
ตาม มาตรา ๓๐ ผู้ใดเป็นทหารและมันขัดขืน
หรือละเลยมิกระทำาตามคำาส่ังอย่างใด ๆ ท่าน
ว่ามันมีความผิด ต้องระวางโทษจ�าคุกตามสมควร
แก่เหตุอีกด้วย ในหลักกฎหมายอาญาการกระ
ท�าความผดิเดยีวแต่ผดิกฎหมายหลายบทให้ลงโทษ
ตามบทที่หนักที่สุด

กรณีผู้บังคับบัญชาท�าร้ายผู้ใต้บังคับบัญชา 
เช่น ร้อยตรี เด่น หรือ สิบโท ดัง ชกและเตะพล  
ทหารไก่ มคีวามผดิฐานท�าร้ายร่างกายตามประมวล
กฎหมายอาญาทหาร เพราะทางราชการทหาร
ถือว่าการทำาร้ายผู ้บังคับบัญชาโดยตรงของ
ตนเองมคีวามผดิรนุแรง ยกตวัอย่างเช่น พนัเอก เก่ง 
ต�าแหน่งรองผู้บงัคบัการกรม ต่อย พนัเอก (พ.) ยอด 
ต�าแหน่งผู้บังคับการกรม เป็นการท�าร้ายผู้บังคับ
บัญชาโดยตรงถึงแม้ว่ามียศพันเอกเหมือนกัน หรือ 
พลตรี ชาย รองเจ้ากรม ต่อย พลโท กาจ เจ้ากรม
เดียวกัน เป็นการท�าร้ายผู ้บังคับบัญชาเหนือตน 
(มาตรา ๓๘) แต่ถ้า พลโท กาจ เป็นเจ้ากรมอ่ืน ๆ 
ไม่ใช่เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงก็เป็นการท�าร้าย
ร่างกายผู้ใหญ่เหนอืตนตามประมวลกฎหมายอาญา
ทหาร (มาตรา ๓๙) แต่ถ้า พลโท กาจ เจ้ากรม ต่อย 
พลตรี ชาย รองเจ้ากรม เป็นความผิดฐานท�าร้าย
ร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญา ไม่ใช่ประมวล
กฎหมายอาญาทหาร

เขตอ�านาจศาลท่ีรบัพจิารณาพพิากษาตดัสนิ
คดีโดยไม่มพีลเรือนร่วมกระทำาความผิดด้วยเป็น
กรณผีูบ้งัคบับญัชาท�าร้ายผู้ใต้บงัคบับญัชาก็ขึน้ศาล
ทหาร ได้แก่ ศาลมณฑลทหารบกในเขตพื้นที่ แต่ถ้า
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มอีีกหนึง่คดีทีเ่กดิขึน้จรงิก่อนหน้านี ้ตามข่าว
ตามสื่อมวลชน เมื่อ ก.ค. ๕๙ แจ้งว่าคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) 
กระทรวงยุติธรรมได้ส่งหนังสือแจ้งการไต่สวนข้อ
เท็จจริงกรณีการเสียชีวิตของพลทหาร ระบุพบว่า
นายทหารสัญญาบัตร ๑ นาย กับพวกรวม ๑๐ นาย 
ในฐานะผู ้ถูกกล่าวหา มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา ม.๑๕๗ ประกอบ ม.๘๓ และ
ประมวลกฎหมายอาญาทหาร ม.๓๐ วงเล็บ ๒ โดย
จะมีการส่งส�านวนคดีไปยังพนักงานอัยการต่อไป 
ส่วนคดีแพง่นั้น มารดาของพลทหารทีเ่สียชีวิตได้ยืน่
ฟ้องเรยีกค่าสนิไหมทดแทนทางละเมดิต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัดจนสามารถเจรจาไกล่เกลี่ยกันได้ โดยศาล
แพ่งสั่งให้กองทัพบก เป็นผู้ชดเชยเยียวยาค่าเสีย
หายแก่มารดาพลทหารที่เสียชีวิตเป็นเงินประมาณ 
๗ ล้านบาทเศษด้วย

เขตอำานาจศาล เนื่องจากการด�าเนินคดี
เกี่ยวกับวินัยทหารและการด�าเนินคดีตามกระบวน 
การยุติธรรมทางอาญา ไม่อยู่ในเขตอ�านาจของศาล
ปกครอง ผู้เสียหายจึงมีสิทธิคือ ฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยว
เนื่องกับคดีอาญา ตามมาตรา ๔๖ ของประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การฟ้องคดีแพ่ง
ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัคดีอาญาจะฟ้องต่อศาล ซึง่พจิารณา
คดีอาญาหรือต่อศาลที่มีอ�านาจช�าระคดีแพ่งก็ได้ 
และตามมาตรา ๔๔/๒ ในคดีที่พนักงานอัยการเป็น
โจทก์ ถ้าผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเรียกเอาค่าสินไหม
ทดแทนเพราะเหตุได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย 
จิตใจ หรือได้รับความเสื่อมเสียต่อเสรีภาพใน
ร่างกายชื่อเสียงหรือได้รับความเสียหายในทาง
ทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกระท�าของจ�าเลยผู้เสีย
หายจะยื่นค�าร้องต่อศาลท่ีพิจารณาคดีอาญาขอให้
บังคับจ�าเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนได้ หรือ
ฟ้องคดีที่ศาลแพ่งเมื่อคดีอาญามีค�าพิพากษาแล้ว
ได้อีกทาง โดยเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจาก
กองทัพบก แต่ในช่วงที่กองทัพบกจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ผูเ้สยีหายไปแล้ว กองทพับกจงึมาออก

นัน้ ซ่ึงความผดิตาม ม.๑๕๗ นี ้ต้องส่งต่อไปให้ ปปช. 
หรือ ปปท. ด�าเนินการแก่ผู้กระท�าความผิดตามชั้น
ยศหรือระดับที่ก�าหนดไว้

๓. ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
กฎหมายปกครอง มาตรา ๔๒๐ ความผิดเรื่อง
ละเมิดบัญญัติว่าผู ้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ    
ท�าต่อบคุคลอืน่โดยผดิกฎหมายให้เขาเสยีหายถงึแก่
ชีวิตก็ดี แก่ร ่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี 
ทรพัย์สนิหรอืสทิธิอย่างหน่ึงอย่างใดกด็ ีท่านว่าผูน้ัน้
ท�าละเมิด จ�าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น 
และ พ.ร.บ.ความรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิด
ต่อผู้เสียหายในผลแห่งการละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของ
ตนได้กระท�าในการปฏิบตัหิน้าที ่ในกรณนีีผู้เ้สยีหาย
อาจฟ้องร้องหน่วยงานของรฐัดงักล่าวได้โดยตรง แต่
จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้ มาตรา ๘ ในกรณีท่ีหน่วย
งานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสีย
หาย เพ่ือการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของ
รัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู ้ท�าละเมิดชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้า
เจ้าหน้าที่ได้กระท�าการนั้น ไปด้วยความจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ในกรณีตาม
ตัวอย่าง ได้ท�าละเมิดต่อพลทหาร ๒ นาย ท�าให้เสีย
ชวีติ ๑ นาย บาดเจบ็สาหสั ๑ นาย จงึต้องใช้สนิไหม
ทดแทนเพื่อการน้ัน ดังน้ันญาติของผู้เสียหายและ
ตัวผู้เสียหายเองจึงแต่งตั้งทนายฟ้องกองทัพบก
เพราะเป็นหน่วยงานของรัฐและเป็นนิติบุคคล
โดยมผีูก้ระท�าผดิเป็นเจ้าหน้าท่ีของรฐั สงักดักองทพั
บก ถ้ากองทพับกแพ้คดก็ีต้องจ่ายค่าสนิไหมทดแทน
ให้แก่ผูเ้สยีหายไป และกองทพับกสามารถมาไล่เบีย้
คืนกับผู้ท�าให้เกิดความเสียหายกลุ่มทหารนั้นได้ ใน
กรณีนี้ถ้ากลุ่มทหารนั้นได้ท�าไปด้วยความจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงออกค�าสั่งทาง
ปกครองให้กลุ่มทหารนั้นเป็นรายบุคคลรับผิดชอบ
จ่ายค่าสินไหมทดแทน ถ้าไม่ยินยอมก็ต้องฟ้องศาล
ต่อไป

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



63เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๓ ตอนที่ ๔ เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๐  

ค�าสั่งทางปกครองเพื่อไล่เบี้ยคืนแต่ถ้าก�าลังพลที่ถูก
ไล่เบี้ยไม่ยินยอมโดยต่อสู้ว่ากระท�าไปด้วยความไม่
จงใจหรือประมาทเลนิเล่ออย่างไม่ร้ายแรง กล่าวอ้าง
ว่าผู้เสียชีวิตเป็นโรคลมชักเสียชีวิตเองอย่างนี้ ก็ต้อง
ฟ้องศาลเพ่ือไล่เบี้ยน�าเงินส่งคืนทางราชการต่อไป 
แต่ถ ้าผู ้กระท�าทั้งหมดนั้นกระท�าไปด้วยความ
รอบคอบไม่ได้จงใจหรือไม่ประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงและศาลเชื่อตามพยานหลักฐานข้อเท็จจริง
อย่างนี ้กองทัพบกก็ต้องรับผดิชอบเองไปโดยปรยิาย
โดยไม่สามารถไล่เบี้ยได้

๔. ตาม พ.ร.บ.วินัยทหาร พ.ศ. ๒๔๗๖ 
และการใช้อำานาจทางปกครอง ซ่ึงผู้บังคับบัญชา
ทหารมีอ�านาจลงทัณฑ์ผู ้ท�าผิดวินัยทหารได้ ๕ 
สถาน ได้แก่ ภาคทัณฑ์ ทัณฑกรรม กัก ขัง และจ�า
ขัง ทราบว่าผู ้บังคับบัญชาทหาร ซึ่งเป็นผู ้บังคับ
บัญชาสูงสุดของหน่วยนั้นได้สั่งลงทัณฑ์ขังนาย
ทหารต�าแหน่งผูบ้งัคบัหมวดได้หนึง่เดอืน (สัง่ขงั ๓๐ 
วันเต็มอ�านาจ) และผู้บังคับหมู่ได้ ๒ เดือน (สั่งขัง 
๔๕ วัน) และในมาตรา ๗ ทหารผู้ใดกระท�าผิดต่อ
วินัยทหารจะต้องรับทัณฑ์ตาม พ.ร.บ. น้ีและอาจ
ต้องถูกปลดจากประจำาการหรือถูกถอดจากยศ
ทหาร นี่เพียงผิดวินัยทหารเท่าน้ันอาจถูกปลดหรือ
ถูกถอดยศ แต่ในคดีนี้มีการกระท�าความผิดทาง
อาญา มีผู้เสียชีวิตจึงต้องรอผลการพิจารณาของ
ศาลทหารว่าจะลงโทษสถานใด ถ้าสั่งลงโทษจ�าคุก
โดยไม่มีการรอลงอาญา ก็เป็นสาเหตุแห่งการถูก
ปลดและถอดยศต่อไปได้ถ้ามีข้อโต้แย้งเรื่องการ 
กระท�าความผิดตาม พ.ร.บ.วินัยทหารอยู ่ในเขต
อ�านาจศาลยุติธรรม (ศาลแพ่ง) ไม่ใช่ศาลทหาร 
เพราะศาลทหารมเีขตอ�านาจศาลเฉพาะทหารกระท�า 
ผิดกฎหมายอาญาและกฎหมายอาญาทหาร

นอกจากนั้นโทษทางปกครองท่ีผู ้บังคับ
บัญชามีอ�านาจ เช่น การงดบ�าเหน็จเลื่อนชั้นเงิน
เดือนประจ�าปี การปรับย้ายออกจากต�าแหน่งเดิม
เป็นประจ�าหรือส�ารองราชการหรือพักราชการ หรือ

ปลดออกจากการท�าให้ทางราชการไม่จ่ายเงินเดือน
และสทิธิต่าง ๆ ให้ทัง้ตนเองและเดือนร้อนไปถงึสทิธิ
ที่บิดามารดาจะได้รับด้วย

เป็นข้อสังเกตว่านายทหารมียศ ร ้อยตรี    
ร้อยโท และ สิบตรี สิบโท น่าจะเพิ่งจบการศึกษาไป
ใหม่ ๆ อายุยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นอาจขาดการยับยั้ง
ชั่งใจ นึกสนุก คึกคะนอง จึงส่งผลร้าย ดังนี้ ๑) ต่อ
ชื่อเสียงของหน่วยเป็นส่วนรวม (ถึงแม้จะเป็น
ความผิดเฉพาะบุคคล) ๒) ต่อตัวเองที่มีชีวิตรับ
ราชการอาจต้องจบสิ้นลง พ่อแม่อุตส่าห์ส่งเสียเล่า
เรียนจนสอบแข่งขันเข้าไปศึกษาใน รร.ทหารได้ซึ่งมี
ความเก่งและความรูค้วามสามารถดอียูแ่ล้ว แต่ด้วย
ความอ่อนด้อยประสบการณ์ท�าให้ชีวิตต้องพลิกผัน 
จากเป็นข้าราชการมีอนาคตที่ดีกลับต้องมาถูกต้อง
โทษเสียเองไม่คุ้มกัน และ ๓) ต่อความหวังของ
พ่อแม่ญาติพี่น้องที่อาจจะต้องขาดที่พึ่งพิงอาศัย
ในอนาคต เนื่องจากลูก ๆ เหล่านี้มีอาชีพรับราชการ
ทหาร ซึ่งมั่นคงและมีเกียรติ ก็ต้องพังทลายไป กลับ
มาเป็นภาระให้พ่อแม่ญาติพี่น้องอีกด้วย เป็นเรื่อง
น่าเศร้าจริง ๆ ถ้ารู้อย่างนี้ก็จะไม่กระท�าอีกเด็ดขาด

จึงเป็นอุทาหรณ์ส�าคัญของข้าราชการทหาร
ทุก ๆ ท่าน ที่มีอำานาจว่า อำานาจต้องใช้ด้วย
ความเป็นธรรมอย่าแก่อำานาจและบิดเบือนใน
การใช้อำานาจ (ABUSE OF POWER) ขอให้ท่าน
ผู ้บัญชาการทหารทุกระดับได้ตระหนักและจ�าไว้
ว่าการกระท�าความผิดต่อชีวิตร่างกายของน้อง ๆ 
ทหารไม่ว่าชั้นยศใด จนล้มตายและบาดเจ็บสาหัส
นั้น มีผลกระทบทางลบอย่างยิ่งต่อองค์กรและต่อ
ตนเอง ดังนั้นผู้บังคับบัญชาทหารทุกระดับต้องพึง
ระลึกในการใช้อ�านาจของตนเองและควบคุมก�ากับ
ดูแลการใช้อ�านาจของผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ
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เปิดโลกความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
เสนาศึกษา

ต�ำบลแม่ทา จงัหวดัเชยีงใหม่ เป็นดนิแดน
ที่ถูกโอบล้อมด้วยแนวเทือกเขาสูงที่อุดมสมบูรณ์    
มีอาณาเขตพื้นที่ด้านขวาติดกับอุทยานแห่งชาติ
ดอยขุนตาล พ้ืนที่ลุ่มปกคลุมไปด้วยป่าไม้ เป็นปอด
ของชมุชนช่วยฟอกอากาศให้สะอาดและบรสิทุธิ ์อีก
ทั้งแพร่กระจายความชุ่มชื้น ท�าให้ต�าบลแม่ทามี
อุณหภูมิเย็นสบายตลอดทั้งปี ชุมชนแม่ทามีวิถีชีวิต
ที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยความสุข ตามหลักปรัชญา
แห่งความพอเพียง ที่ปรากฏให้ผู ้ที่เดินทางผ่าน
เข้าไปในพื้นที่ได้สัมผัส ตลอดระยะทางที่วิ่งไปตาม

ถนนหมายเลข ๑๒๓๐ สองฟากฝั่งของถนนเต็ม    
ไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ที่เช่ือมโยง 
โลกภายนอกกับมนต์เสน่ห ์แห่งธรรมชาติและ
มติรภาพของต�าบลแม่ทา นอกจากความงดงามตาม
ธรรมชาติแล้วพื้นที่แห่งนี้ยังได้กลายเป็นสถานที่
ส�าหรับการศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการกลาง
ทุ่งให้กับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และสถาน
ศึกษา เพื่อการศึกษาเรียนรู้โมเดลการน�าองค์ความ
รู้ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านต�าบลแม่ทา ที่ผสมผสาน
วิถีการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ป่าชุมชน มาบริหาร

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) 
ส่งอากาศยานไร้คนขับลงพื้นที่ อบต.แม่ทา  

สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศน์เพื่อความยั่งยืน
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จัดการระบบนิเวศและทรัพยากรที่มีจ�ากัด ได้อย่าง
กลมกลนืเป็นหนึง่ มาประยกุต์ใช้ในการด�ารงชวีติให้
มคีวามสขุด้วยทรพัยากรท่ีมอีย่างพอเพยีงและยัง่ยนื 
องค์การบริหารส่วนต�าบลแม่ทา และชุมชนได้น�า
หลกัวิชาการและเทคโนโลยผีสานภมูปัิญญาท้องถิน่
ในการจัดการพื้นที่เพื่อสร้างการยอมรับกับภาครัฐ   

สู่ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับประชาชน ในการ
เข้ามาจัดการพัฒนาพื้นที่แบบครบวงจร เพื่อให้
ชุมชนเข้มแข็งและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี 

ปัจจุบัน อบต.แม่ทา ได้มีการน�าเครื่องมือ
ทางวิชาการ ในรูปของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
หรือ Geographic Information System (GIS) เข้า
มามีส่วนร่วมกับชุมชนในการคิดวิเคราะห์ แก้ไข
ปัญหา ลองผิดลองถูก การลงมือปฏิบัติ จนน�าไป   
สู ่การออกแบบพื้นที่ผังต�าบล โดยมีกระบวนการ
ศึกษาวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา นักวิชาการ
ภายนอก เพื่อได้แนวทางการจัดการพื้นที่ เกิดเป็น
นโยบายท้องถิ่นในการขับเคลื่อน ผังชีวิต ผังต�าบล 
ของคนในชุมชนแม่ทา ทั้งระบบในการสร้างสภาพ
แวดล้อมและความมั่นคงให้กับชาวแม่ทา ให้มี   
ที่ดินท�ากินและที่อยู ่อาศัย ส่งผลให้ระบบนิเวศน์
ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการดูแลอย่างแท้จริง 
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ชมุชนแม่ทามคีวามกระตอืรอืร้นในการแสวงหาหลกั
การทางวิชาการผนวกเข้ากับเทคโนโลยี เพื่อช่วย  
ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่อย่างต่อเนื่อง 

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การ
มหาชน) หรือ สทป. เป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนา
ภายใต้การก�ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหม เป็นหน่วยงานกลางในการประสานความ
ร่วมมือกับทุกเหล่าทัพ และหน่วยงานภายนอก
กระทรวงกลาโหมทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ได้รับ
มอบหมายจากรัฐบาลในการท�าหน้าที่บูรณาการ
ด ้านการจัดท�ามาตรฐานและให ้บริการด ้าน
เทคโนโลยีระบบอากาศยานไร้คนขับ รวมทั้งจัดท�า
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ศูนย ์ฝ ึ กอบรมบุคลากรด ้ าน
เทคโนโลยีระบบอากาศยานไร้    
คนขับ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจของเหล่าทัพ หน่วยงาน
ด้านความม่ันคงอื่น ๆ ตลอดจน
สนับสนุนการท�างานของหน่วย
งานภาครฐัในการพฒันาเศรษฐกจิ 
สั งคม  และความมั่ นคงของ
ประเทศ ได ้ร ่วมมือกับ อบต.
แม่ทาในการใช้ชุดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับ 
ในการน�าร่องใช้อากาศยานไร้คนขับส�าหรับงาน
แผนที่ ทดสอบการบิน และส�ารวจพื้นที่ ในการ     
ท�าแผนที่จ�าลอง ๓ มิติ ณ ต.แม่ทา อ.แม่ออน 

จ.เชียงใหม่ การน�าเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ
และการส�ารวจพื้นที่ในการท�าแผนท่ีจ�าลอง ๓ มิติ 
มาประยุกต์ใช ้ให ้เกิดประโยชน์ต ่อการบริหาร   
จัดการทรัพยากรและแหล่งน�้า ตลอดจนแนวคิด   
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การเพาะปลูกอย่างมีประสิทธิภาพ ท�าเกษตรกรรม 
ด ้วยความแม่นย�า (Precision Agriculture) 
เนื่องจากแม่ทาเป็นต�าบลที่มีพื้นที่ทางการเกษตร    
ที่จ�ากัด จ�าเป็นต้องใช้ทรัพยากรและต้นทุนที่มีอยู่ให้

คุ้มค่าที่สุด โดยไม่กระทบกับสภาพ
แวดล้อม โดยการด�าเนินงานครั้งนี้ 
ได้รับการสนับสนุนจากกรมที่ดิน
ข ้อมูลการรังวัดจุดควบคุมภาค     
พื้นดิน (Ground Control Point) 
จากการรังวัดด้วยระบบดาวเทียม 
(GNSS) 

ด้วยเทคนิคการรังวัดแบบ
จลน์ในช่วงเวลาตามจริง (Real-

Time Kinematic; RTK) ซึ่งจะให้ค่าความถูกต้องสูง 
เป็นไปตามมาตรฐานสากลในการจัดท�าแผนที่
ภาพถ่าย โดยในส่วนการประเมนิความถกูต้องได้น�า
มาตรฐานของ NSSDA (National Standard for 
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บทควำมจำก

Spatial Data Accuracy) ซึ่งถูกพัฒนาโดย FGDC 
Geospatial Positioning Accuracy Standards ซึ่ง
เป็นมาตรฐานการท�าแผนทีม่าตราส่วนใหญ่ (Large 
Scale) จากภาพถ่ายทางอากาศ ช่วยให้ภาพถ่าย
ทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับของ สทป. มี
ความแม่นย�าและความถูกต้องสูง ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล 

สทป. ได้ลงพื้นท่ีไปสัมผัสกับวิถีการด�ารง
ชีวิต และพลังของชุมชน ท�าให้ สทป. เกิดพลัง

ศรัทธา ที่มุ ่ งมั่นผลักดันการน�าทรัพยากรและ
บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ เข้าไปมีส่วนในการ
พัฒนาส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ให้มี
ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
สทป. ขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศสู่ 
Thailand 4.0 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและ
เพื่อความยั่งยืนต่อไป
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๑.
ความมั่นคงของประเทศนั้นนอกจากมีทหาร

รักษาป้องกันประเทศแล้ว ต้องมีประชาชนร่วมกัน
สร้างความรักชาติรักประเทศไปด้วยกัน ด้วยพระ
มหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๖ ท่ีพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้
สานต่อพระราชกรณียกิจมาแต่รัชกาลพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว รัชกาลที่  ๕ 
พระบรมราชชนกทุกประการน้ัน จึงมีพระราชกิจ
ใหญ่น้อยอันมุ่งต่อการสร้างความรักชาติ และสร้าง
ความสามัคคีในชาติมาตลอดรัชกาล

เมื่อคร้ังพระองค์ยังทรงด�ารงพระอิสริยยศ
เป็นสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชสยามมกฎุราชกมุาร
นั้น ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปพระราชทานนาม    
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมื่อวันท่ี ๒ 
มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๙ นับเป็นการน�ารูปแบบการ
ศึกษา  ตะวันตกไปยังหัวเมืองเหนือ และทรงเสด็จ
ประพาสมณฑลพายัพท้ังสองครั้งในระหว่าง พ.ศ. 
๒๔๔๘-๒๔๕๐ นั้น พระองค์ทรงสนพระทัยใน
กิจการโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ทั้งสิ้น ดังปรากฏ
ในพระราชนิพนธ์ “เที่ยวเมอืงพระรว่ง” และ “ลิลิต
พายัพ” ซึ่งการจัดการศึกษาในครั้งนั้นก็เพื่อให้ท้อง
ถ่ินได้เข้าใจและให้ความร่วมมือกับส่วนกลางด้วย

ครั้นเมื่อพระองค์ได ้เสด็จขึ้นครองราชย์
แล้ว พระองค์ได้สานต่อพระราชกิจจากรัชกาลก่อน
อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการศึกษานั้น พระองค์ทรง
ริเริ่มสร้างโรงเรียนขึ้นแทนวัดประจ�ารัชกาล ได้แก่ 
โรงเรยีนมหาดเลก็หลวง ปัจจบุนัคอืโรงเรยีนวชริาวธุ
วิทยาลัย อีกทั้งพระองค์ยังได้ทรงสนับสนุนกิจการ
ของโรงเรียนราชวิทยาลัย ที่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงโปรดเกล้าฯ 
ให้สถาปนาขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๔๐ ปัจจุบันโรงเรียน 
นี้คือโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมรา 
ชูปถัมภ์ ในรัชกาลของพระองค์ทรงเร่ิมการจัดการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษา พระองค์ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ยกฐานะโรงเรยีนข้าราชการพลเรอืนฯ ขึน้เป็น
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ในปี พ.ศ. ๒๔๕๙ นบัเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย ส�าหรับการศึกษา
ของประชาชนทั่วไปที่เริ่มแต่รัชกาลก่อนโดยให้คณะ
สงฆ์จัดการใช้วัดเป็นสถานที่เล่าเรียนนั้นพระองค์
ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติประถม
ศึกษา ปี พ.ศ. ๒๔๖๔ ขึ้นเพื่อให้บิดามารดาส่งบุตร
เข้าโรงเรียนโดยไม่เสียค่าเล่าเรียนขึ้น ส่วนด้าน
วชิาชพีเกีย่วกบัช่างนัน้พระองค์ทรงเหน็ความส�าคญั
เป็นอย่างยิ่ง ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งสถาบันการ

พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ

หมายเหตุแห่งสยาม
สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
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ประเทศมหาอ�านาจหลายประเทศ ในการแก้ไขสนธิ
สัญญาท่ีไม่เป็นธรรมที่มีมาแต่รัชกาลก่อน จน
สามารถแก้สนธิสัญญาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตได้
จนหมดสิ้น 

ด้านความรกัชาติบ้านเมอืงนัน้ทรงให้มกีจิการ
เสอืป่าและลกูเสอื โดยพระองค์ทรงจดัต้ังกองเสอืป่า
เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ และทรงจัดตั้ง
กองลูกเสือกองแรกขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง 
(วชริาวธุวทิยาลยัในปัจจบุนั) ส�าหรับการฝึกสอนระบอบ
ประชาธิปไตย ทรงทดลองต้ัง “เมืองมัง” หลังพระ
ต�าหนกัจติรลดาเดมิ ทรงจดัให้เมอืงมงั มรีะบอบการ
ปกครองของตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย รวม
ถงึเมอืงจ�าลอง “ดสุติธาน”ี ขึน้ในพระราชวงัดุสติ ต่อ
มาทรงย้ายเมืองดุสิตธานีไปที่พระราชวังพญาไท 
เป็นการปลูกฝังและเรียนรู้วิธีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยขึ้น พระองค์ทรงส่งเสริมให้มีการแต่ง
หนังสือโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระ
ราชบญัญตัวิรรณคดสีโมสร ด้านงานหนงัสอืพมิพ์นัน้
พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราช
บัญญัติสมุดเอกสาร พ.ศ. ๒๔๖๕ ขึ้น พร้อมกับทรง
จัดตั้งหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย (ตราครุฑ) เพื่อเป็นเวที
แสดงความคิดเห็น พระองค์ทรงใช้นามปากกาใน
การเขยีนบทความและเปิดโอกาสให้ผูอ่้านมเีสรภีาพ
ในการเขียนความคิดเห็นด้วย ทรงเป็นพระบิดาแห่ง
หนงัสอืพมิพ์ไทย ทีท่รงส่งเสรมิวถิแีห่งประชาธปิไตย

ศึกษาหนึ่งและพระราชทานนามว่าโรงเรียนเพาะ
ช่าง และวันที่ ๗ มกราคม ๒๔๕๖ พระองค์เสด็จ
พระราชด�าเนินทรงเปิดโรงเรียนเพาะช่างด้วย
พระองค์เองด้วย นับเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีท�าให้ประเทศ 
ไทยมีช่างด้านศิลป์ไทยสืบทอดมาจนทุกวันนี้

ในการศกึษาศลิปวฒันธรรมไทยน้ัน พระองค์
ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกรมมหรสพขึ้น เพื่อฟื้นฟูศิลป
วัฒนธรรมไทย และพระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ต้ัง
โรงละครหลวงขึ้นเพื่อส่งเสริมการแสดงละครในหมู่
ข้าราชบริพาร นอกจากน้ีพระองค์ได้มีพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ออกแบบอาคารสมัยใหม่เป็นแบบ
ทรงไทย เช่น ตึกอักษรศาสตร์นับเป็นอาคารเรียน
หลังแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาคาร
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

ครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า
อยู่หัวทรงตัดสินพระทัยให้มีพระบรมราชโองการ
ประกาศสงครามกบัประเทศฝ่ายเยอรมนั ในสงคราม  
โลกคร้ังที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ 
โดยประเทศไทยได้เข้าร่วมกบัประเทศฝ่ายสมัพนัธมติร 
ประกอบด้วยประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส และรัสเซีย
เป็นผูน้�า พร้อมทัง้พระองค์ได้มพีระกรณุาโปรดเกล้าฯ 
ให้ส่งทหารไทยอาสาสมคัรไปร่วมรบในสมรภมูยิโุรป
ด้วย ผลของสงครามประเทศที่ฝ่ายสัมพันธมิตรได้
ชัยชนะ ได้ท�าให้ประเทศไทยมีโอกาสเจรจากับ
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การทีน่ายทหารเรอืผูห้นึง่เขยีนโต้แย้งพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสนอขอย้าย นายทหาร
เรือท่านนั้นเสีย พระองค์มิได้ขัดข้องที่จะให้ย้าย   
ตามที่เสนอไป และยังพระราชทานสายสะพาย    
ปฐมาภรณ์มงกฎุสยาม เป็นของขวญัทีน่ายทหารเรอื
ผู้นั้นกล้าแสดงความเห็นโต้แย้งพระองค์ นอกจากนี้
พระองค์ทรงให้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิด
เห็นและวิพากษ์วิจารณ์ผ่านหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อ
ให้เป็นเสรีภาพของประชาชน แม้บางครั้งจะมีโทษ
หมิ่นประมาทพระองค์โดยไม่รู้ว่าเป็นพระองค์ ก็มี 
พระเมตตายกโทษให้ในที่สุด ซึ่งถือเป็นการสร้าง
เสรีภาพในวิถีประชาธิปไตย นอกจากนี้พระองค์ทรง
ทดลองและฝึกให้ข้าราชบริพารรู้จักการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตย โดยทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 
ให้สร้างเมืองจ�าลอง “ดุสิตธานี” ขึ้น ให้เป็นเมืองที่มี
พรรค การเมือง, การเลือกตั้ง, และการบริหารตาม
ระบอบประชาธปิไตย นบัว่าพระองค์ทรงเป็นกษตัรย์ิ
ไทยพระองค์แรกที่ทรงใช้หนังสือพิมพ์เป็นสื่อทั้งใน
ด้านข่าวสารแสดงความคิดเหน็และปลกุใจให้รกัชาติ

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ 
เกล้าเจ้าอยู ่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ทุกประเภท
วรรณศิลป์ ได้แก่ โขน ละคร นวนิยาย พระราช 
ด�ารัส พระบรมราโชวาท พระบรมราชานุศาสนีย์ฯ 
เทศนา นิทานบทชวนหัว สารคดี บทความใน

          

๒.
ด้วยพระปรีชาสามารถแห่งพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลายด้านน้ัน ท�าให้มี
พระราชนพินธ์และการส่งเสรมิด้านวรรณคดขีึน้ โดย
พระองค์ทรงส่งเสริมให้มีการแต่งหนังสือ โดยทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ
วรรณคดสีโมสร และงานด้านหนังสอืพมิพ์น้ันพระองค์
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ
สมุดเอกสาร พ.ศ. ๒๔๖๕ ขึ้น พร้อมกับทรงให้
หนงัสอืพมิพ์เป็นเวทแีสดงความคดิเหน็ โดยพระองค์
ทรงเป็นบรรณาธกิารหนงัสอื และทรงใช้นามปากกา
ในการเขียนบทความ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู ้อ่านมี
เสรีภาพในการเขียนความคิดเห็นอย่างอิสระ นับว่า
พระองค์ทรงเป็น พระบดิาแห่งหนงัสอืพมิพ์ไทย เพือ่
ส่งเสริมเสรีภาพในวิถีแห่งประชาธิปไตยท่ีมุ่งสร้าง
ความรักชาติเป็นหลัก

พระองค์พระราชนพินธ์บทความส�าคญั ๆ ลง
ในหนังสือพิมพ์เสมอ มีบทความส�าคัญคือ “ยิวแห่ง
บูรพาทิศ” ในหนังสือพิมพ์สยามออบเซอร์เวอร์ 
และ “โคลนติดล้อ” ในหนังสือพิมพ์ไทย ซ่ึงท�าให้มีผู้
เขยีนโต้ตอบให้ชือ่ว่า “ล้อตดิโคลน” ลงในหนังสอืพมิพ์
กรุงเทพฯ เดลิเมล์ ทรงรับฟังและมิได้ทรงพระพิโรธ
แต่ประการใด

ครั้งนั้นนายทหารผู ้บังคับบัญชาเกรงว ่า   
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หนังสือพิมพ์ และร้อยกรอง นอกจากน้ียังทรง     
พระราชนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษไว้หลายเรื่อง พระ
ราชนิพนธ์แต่ละเรื่องของพระองค์นั้นนอกจากจะให้
สาระและความเพลิดเพลินแล้วยังเต็มไปด้วย
สุภาษิต ข้อคิดและค�าคม เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน พระราชนิพนธ์สร้าง 
ความรักชาติที่รู ้จักกันดีคือ ละครพูดหัวใจนักรบ 
เทศนาเสือป่า และปลุกใจเสือป่า เป็นต้น จนมีการ
ถวายพระราชสมัญญาว่า “สมเด็จพระมหาธีรราช
เจ้า” ที่ทรงฟื้นฟูวรรณกรรมทุกประเภทของไทย

พระองค์มีพระนามแฝง ท่ีทรงใช้อยู่มากมาย
กว่า ๑๐๐ นาม ดังตัวอย่างเช่น นามปากกา “อัศว
พาห”ุ ทรงใช้ส�าหรบับทความทีเ่กีย่วกบัเรือ่งการเมอืง 
“รามจิตติ” ทรงใช้ส�าหรับงานพระราชนิพนธ์แปล 
“พระขรรค์เพชร” ทรงใช้ส�าหรับงานพระราชนิพนธ์
บทละคร ก่อนเสด็จขึ้นครองราชย์ “ศรีอยุธยา” ทรง
ใช้ส�าหรับงานพระราชนิพนธ์ประเภทบทละคร หลัง
เสด็จครองราชย์แล้ว “พันแหลม” ทรงใช้ส�าหรับ  
พระราชนิพนธ์เรื่องที่เกี่ยวกับทหารเรือ “นายแก้ว
นายขวญั” ส�าหรบัพระราชนิพนธ์ ชดุ นิทานนายทอง
อิน “นายราม ณ กรุงเทพฯ” ทรงใช้ส�าหรับนาม
ประชาชนในฐานะทวยนาครแห่งดุสิตธานี และ 
“พระรามราชมุนี” ทรงใช้ส�าหรับต�าแหน่งเจ้าอาวาส 
วัดธรรมาธิปไตย ในเมืองจ�าลองดุสิตธานี ทรงใช้ชื่อ 
“GENERAL MICHAEL D AYUTTHAYA” ส�าหรับ
ต�าแหน่งประธานาธบิดสีาธารณรัฐใหม่  ท่ีทรงทดลอง

อยูแ่ละ “BROTHER CARLTON” ส�าหรับ
ลงลายพระราชหัตถเลขา ถึงพระสหายใน
สหรัฐอเมริกา นอกจากพระองค์จะมี
พระนามแฝงส�าหรบัพระองค์แล้ว พระองค์
ยังได้พระราชทานนามแฝงให้กับบุคคล
อ่ืนอีก เช่น นามเข็ม หมกเจ้า ประติสมิต 
ประเสรฐิ ชาญค�านวณ หผูึง่ และโปรเฟซ-
เซอร์ เป็นต้น

ในรัชกาลของพระองค์นั้นได้ทรง
เริ่มให้มีขึ้นเป็นครั้งแรกหลายเรื่อง เช่น 

พ.ศ. ๒๔๕๕ พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ใช้ “พุทธศักราช” เป็นศักราชในราชการ เพราะมี
พระราชด�าริว่าการใช้รัตนโกสินทร์ศกไม่สะดวก
ส�าหรับเหตุการณ์ในอดีตก่อนตั้งศักราช พระองค์ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศนับเวลาใน
ราชการ โดยทรงก�าหนดให้เปลี่ยนวิธีนับเวลาแบบ
โมงยามมาเป็นนับแบบสากลนิยม คือ แบ่งวันหนึ่ง
เป็น ๒๔ ภาค แต่ละภาคเรียกว่า นาฬิกา และให้
ถือว่าเที่ยงคืนเป็นเวลาเปลี่ยนวันใหม่ ๑ เมษายน 
พ.ศ. ๒๔๖๓ พระองค์ทรงประกาศพระราชกฤษฎกีา
ให้ใช้เวลาอัตราส�าหรับประเทศไทยทั่วพระราช
อาณาจักรเป็น ๗ ชั่วโมง ก่อนเวลาที่กรีนิช ประเทศ
อังกฤษ พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา
พระราชกฤษฎีกาค�าน�าหน้านาม พุทธศักราช 
๒๔๖๐ ก�าหนดให้ใช้ค�าน�าหน้านามเด็กและสตรีให้
เป็นระเบียบอย่างอารย ประเทศ คือ ให้มีค�าว่า     
เด็กชาย เด็กหญิง นาย นาง และนางสาว ในปี พ.ศ. 
๒๔๕๖ พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้
นามสกุลและได้ทรงพระราชทานนามสกุลถึง 
๖,๔๓๒ สกุล นามสกุลแรกที่ทรงพระราชทาน คือ 
สุขุม พระราชทานเมื่อ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๔๕๖ นอกจากนี้พระองค์ทรงบัญญัติศัพท์แทน
ค�าภาษาอังกฤษที่ใช้กันอยู่ในสมัยนั้น เช่น ต�ารวจ 
ธนาคาร โทรเลข โทรศัพท์ บริษัท ราชนาวี จักรยาน 
บริการ วิทยุ อนุบาล เครื่องบิน ลูกเสือ สหกรณ์ 
เลขานุการ ห้องสมุด เป็นต้น รวมถึงชื่อถนนหนทาง
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ต่าง ๆ ที่มีชื่อเป็นภาษาต่างประเทศ ทรงพระกรุณา
เปลี่ยนชื่อใหม่ เช่น ถนนซางฮี้นอก ซางฮ้ีใน ซางฮี้
น ่า สามถนนนี้ตั้ งแต ่ล�าน�้าเจ ้าพระยาถึงถนน
ราชปรารภเปลี่ยนชื่อ เป ็นถนนราชวิถี  ถนน
ดวงตะวันนอก ดวงตะวันใน ดวงตะวันน่า สามถนน
นี้ตั้งแต่ล�าน�้าเจ้าพระยาถึงถนนราชปรารภ เปลี่ยน
ชือ่เป็น ถนนศรอียธุยา ถนนเบญจมาศนอก ตั้งแต่
สะพานมัฆวานรังสรรค์ถึง ถนนพระลาน เปลีย่นชือ่
เป็น ถนนราชด�าเนนิ นอก ถนนประทัดทองตลอด
ทั้งสาย เปลี่ยนชื่อเป็น ถนนพระรามท่ี ๖ ถนน
หัวล�าโพงนอกตั้งแต่ถนนเจริญกรุงถึงถนนหลวง
สุนทรโกษา เปลี่ยนชื่อเป็น ถนนพระราม ๔

พระองค์ทรงมีพระราชด�ารัสว่า “ชาติใดไม่มี
หนังสือ ไม่มีต�านาน นับว่าเป็นเหมือนคนป่า” ดังนั้น
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรง
โปรดเกล้าฯ เปิดหอสมุดส�าหรับพระนคร พ.ศ. 
๒๔๕๙ ข้ึนเป็นคลังความรู้จากหนังสือต�าราต่าง ๆ 
ให้มีการเรียนรู้ทันต่างประเทศ หอสมุดพระนครน้ีได้
พัฒนาให้เป็น หอสมุดแห่งชาติในปัจจุบัน และ
พระองค์ยังทรงโปรดฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ
มาตราชัง่ ตวง วดั เมือ่ พ.ศ.๒๔๖๖ ด้วยมพีระราช
ประสงค์ให้คนไทยมวีธิชีัง่ ตวง วดั เป็นแบบเดยีวกนั
ทั่วประเทศ และทรงก�าหนดให้ใช้ระบบเมตริกแบบ
อารยประเทศตะวันตก

โดยเฉพาะเรื่องธงชาติ พระองค์ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างธงชาติขึ้นมาใหม่แทน
ธงช้าง ด้วยเหตุที่ทรงทอดพระเนตรเห็นผู้ชักธงกลับ

หัวช้างลงเป็นที่ไม่เหมาะสม จึงได้ทรงออกแบบธง
ใหม่ ในครั้งแรกนั้นทรงออกแบบเป็นธงแถบสีแดง-
ขาว ทดลองใช้อยู่ได้ ๑ ปี พระองค์จึงโปรดให้เพิ่ม
สีน�้าเงินแก่ (พรบ.ธงชาติเรียก สีขาบ) รวมเป็น ๓ สี 
ได้แก่ แดง ขาว สีขาบ (น�้าเงินแก่) มีความหมาย
แทนสถาบันสูงสุด คือ ชาติ ศาสนา และพระมหา
กษัตริย์ พระราชทานนามว่า “ธงไตรรงค์” ปฐมเหตุ
ของการเปลี่ยนธงชาติจากเหตุการณ์ที่ท�าให้ พระ 
บาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖    
มีพระราชด�าริเปลี่ยนจากธงช้างมาเป็นธงแถบสี
แดง-ขาวในครั้งแรก เรื่องนี้ จมื่นดรุณานุรักษ์ 
(แจ่ม สุนทรเวช) ได้เขียนไว้ (จากหนังสือวชิรา   
วธุานสุรณ์ พ.ศ. ๒๔๙๖) ตอนหนึง่ว่า “บรเิวณตลาด
อันยาวเหยียด ซ่ึงมีสภาพเป็นห้องแถวไม้หลังคามุง
จากบ้าง สังกะสีบ้าง  สองข้างทางที่ขบวนเสด็จผ่าน
นี้จึงเป็นริ้วติดต่อกันมิขาดด้วยผืนผ้าสีขาว-แดง ที่
ประดับตกแต่งจนห้อยในลักษณะต่าง ๆ จนลาน
ตา...ฯลฯ...ในระหว่างทางเสด็จพระราชด�าเนินนั้น 
พระองค์ได้พบธงชาตริปูช้างผนืหนึง่ในลกัษณะนอน
หงายเอาสีเ่ท้าชีฟ้้าอยู ่อันเป็นเหตุให้เหน็ใจพสกนกิร
อย่างยิ่ง ควรที่จะได้รับการแก้ไขใหม่คือการใช้
ธงชาติไทย โดยเปลี่ยนเป็นแถบสีแทนใช้รูปช้างเสีย 
เพื่อสะดวกในการใช้ อันหมายถึง “ธงไตรรงค์” 
นั่นเอง”

นบัเป็นจดหมายเหตุส�าคญัทีเ่ล่าถงึเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น ในคราวพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า 

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



75เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๓ ตอนที่ ๔ เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๐  

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เสด็จประพาสไปตามหัวเมือง
ชายน�า้ต่าง ๆ ทีเ่มอืงอทุยัธาน ีเมือ่วนัที๑่๒ กนัยายน 
พ.ศ. ๒๔๕๙ โดยเรอืยนต์พระทีน่ัง่ประจ�าทวปี พร้อม
เรือพระที่น่ังรอง เรือพระประเทียบ แล่นเป็นขบวน
ลดหลั่นกัน โดยเข้าเทียบท่าหน้าศาลากลางเมือง
อุทัยธานี ซึ่งได้เตรียมสร้างท่าเป็นฉนวนใหญ่ยาว 
หลงัคามงุจากสงูรโหฐานส�าหรบัเรอืพระทีน่ัง่และเรอื
อื่น ๆ จอดพักได้สบาย ส่วนตัวพลับพลาที่ประทับ
สร้างเหมือนศาลาสี่เหลี่ยม สร้างด้วยไม้ไผ่จากท้อง
ถิ่นที่หาได้บริเวณใกล้เคียง คือ ไม้ไผ่บนเกาะเทโพ
นั่นเอง มุงหลังคาด้วยจาก ภายในก้ันห้องด้วยแผง
ไม้ไผ่เขียวสด มีเครื่องใช้จัดถวายไว้เรียบร้อย มีโต๊ะ 
เก้าอี้ที่ประทับ ที่ท�าจากไม้ไผ่ทั้งสิ้น เรียกว่า ฝาก
ฝีมือหัตถกรรมจากไม้ไผ่อย่างสุดฝีมือกันทีเดียว ซึ่ง
เป็นที่สบพระราชหฤทัยและมีรับสั่งชมเชยเป็นอัน
มาก พระองค์ทรงประทบัแรมทีพ่ลบัพลาไม้ไผ่หลงันี้

วันรุ ่งขึ้นวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๙ 
เป็นวันพระองค์เสด็จพระราชด�าเนินประพาสวัดเขา
สะแกกรัง พระองค์เสด็จพระแคร่หามโดยต�ารวจ
หลวง เสด็จฯ ออกจากพลับพลาไปตามถนนเลียบ
ริมน�้าท่ามกลางประชาชนที่มาคอยเฝ้าฯ ชมพระ
บารมอีย่างแออัดตลอดทาง โดยมีราษฎรมารอเฝ้าฯ
อย่างล้นหลาม จนต้องจัดต�ารวจภูธรประจ�าจุดเป็น
ระยะห่าง ๆ ไว้สองข้างทางจนเกิดเหตุการณ์ดัง
กล่าวขึน้ เป็นเหตหุนึง่ทีท่�าให้พระองค์ตดัสนิพระราช
หฤทัยเปลี่ยนธงช้างเป็นธงแถบสีขาว-แดง และเป็น
ธงไตรรงค์ในที่สุด

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น จึงมีมติเห็นชอบก�าหนด
ให้วันที่ ๒๘ กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทาน
ธงชาตไิทย (Thai National Flag Day) และเริ่มใน   
วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นปีแรก โดยไม่

ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งก�าหนดให้มีการชัก
และประดับธงชาติในวันดังกล่าว เพื่อสร้างความ
ภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมร�าลกึถงึ
การที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัว 
รัชกาลที่ ๖ ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติ
ไทย ด้วยเหตุที่มีการประกาศใช้ธงไตรรงค์ เป็น
ธงชาติไทย ซึง่มกีารประกาศเมือ่ วนัที ่๒๘ กนัยายน 
พ.ศ. ๒๔๖๐ ตามพระราชบัญญัติแก้ไขพระราช
บัญญัติธงพุทธศักราช ๒๔๖๐

ปัจจุบันมีประเทศที่ก�าหนดให้มีวันธงชาติ 
(Flag Day) จ�านวน ๕๔ ประเทศ จากจ�านวน
ประเทศทั่วโลก ๒๖๑ ประเทศ ซึ่งประเทศที่ก�าหนด
ให้มีวนัธงชาติ เช่น สหรฐัอเมรกิา แคนนาดา สหราช
อาณาจักร รัสเซีย โปรตุเกส ออสเตรเลีย บราซิล 
อินเดีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เป็นต้น และประเทศที่
ไม่มีการก�าหนดวันธงชาติ เช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน 
สเปน จีน เกาหลีใต้ ญ่ีปุ่น มาเลเซีย อินโดนิเซีย 
สิงคโปร์ ลาว เป็นต้น ประเทศไทยจึงเป็นประเทศ
หนึ่งที่ประกาศให้มีวันธงชาติไทย

พระราชกรณียกิจของพระองค์ทรงมุ ่ง
เน้นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความรักชาติและ
ปลูกฝังเสรีภาพทางการแสดงความคิดเห็นใน
วิถีประชาธิปไตยเพื่อสร ้างชาติบ ้านเมือง 
พระองค์ทรงน�าชาติให ้ผ ่านพ้นเหตุการณ์
สงครามโลกและสร้างธงชาติไทยประกาศความ
เป็นชาติอย่างเท่าเทียมกับนานาอารยประเทศ
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ตอนที่ ๒ ธรรมชาติอันยิ่งใหญ่และ
ทรงพลังของบราซิล 

ดังที่ได้กล่าวมาในตอนที่แล้วว่า บราซิลเป็น
ประเทศที่ย่ิงใหญ่และน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เป็น
ประเทศที่อาจเป็นปริศนาอยู่ในใจของใครหลาย ๆ 
คน หลังจากที่ได้พินิจความเจริญรุ่งเรือง ความมี
ชีวิตชีวา ความสนุกสุดเหวี่ยง และความยากจนของ
ผู้คนชาวนครรีโอเดอจาเนโรแล้ว ตอนท่ีจะน�าเสนอ
ต่อไปนี้จะเล่าถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามกันคือ ภาพของน�้า
ตกอีกัวซู และผืนป่าอเมซอนที่มีชื่อเสียงก้องโลก 
การพินิจภาพของสถานที่ส�าคัญทางธรรมชาติทั้ง ๒ 
แห่งนี้ อาจท�าให้ท่านผู้อ่านได้ตระหนักถึงความ
ส�าคัญของธรรมชาติอันที่มนุษย ์ควรจะรักษา
ธรรมชาติให้คงอยู่ตลอดไป

ธรรมชาติคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ท่ีสุดในการสร้าง 
สรรค์สรรพสิ่งบนพื้นโลก สรรพสิ่งอันเป็นความ
งดงามและความมหัศจรรย์ ซึ่งหลากหลายเหลือ
คณานับ ไม่ว่าจะเป็น ท้องทุ่ง ป่าเขา แม่น�้า ทะเล 
และท้องฟ้า ในจ�านวนสรรพสิ่งที่ปรากฏอยู่ในดิน

แดนต่าง ๆ ทั่วโลกและสุดที่จะพรรณนาได้นั้น น�้า
ตกอีกัวซูและผืนป่าอเมซอนแห่งประเทศบราซิล คือ 
ยอดแห่งอัญมณีที่ธรรมชาติบรรจงเจียระไนขึ้นมา 

น�้าตกอีกัวซู : จากโศกนาฏกรรมแห่ง
ต�านานรักสามเส้าสู่ความยิ่งใหญ่และทรงพลัง

น�้าตกอีกัวซู (Iguazu Fall – “Iguazu” มา
จากภาษาพืน้ถิน่แปลว่า สายน�า้อันยิง่ใหญ่) เป็นหมู่
น�้าตกที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีที่ตั้งอยู่บริเวณพรมแดน
ระหว่างประเทศบราซิลและอาร์เจนตินา มวลน�้าใน
น�้าตกไหลมาจากแม่น�้าอีกัวซูซึ่งมีจุดเริ่มต้นจาก
เทือกเขา Serra do Mar แล้วไหลไปทางทิศตะวัน
ตก ผ่านน�้าตกอีกัวซูจนบรรจบกับแม่น�้าปารานาซึ่ง
เป็นบริเวณรอยต่อของพรมแดนระหว่างประเทศ
บราซิล อาร์เจนตินา และปารากวัย

เมื่ อ เ อ เล เนอร ์  รู ส เ วลต ์  ภรรยาของ
ประธานาธิบดีแฟรงคลนิ ดี. รสูเวลต์ เดินทางมาเหน็

บราซิล (ไม่)  สิ้นสงสัย 
ช่อนวล๑

๑ ผู้เขียนขอแสดงความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรง

มีพระเมตตาอย่างอันยิ่งใหญ่เอนกอนันต์ ซึ่งเป็นที่มาของการเขียนสารคดีบทนี้
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ส�าหรับผู ้มาเยือนหลายคน น�้าตกอีกัวซู      
คือ ภาพอันสุดพรรณนาของความงดงาม ความ     
น่าสะพรึงกลัว และอ�านาจแห่งสายน�้า ต�านานพื้น
ถิน่ได้เล่าเรือ่งราวแห่งทีม่าของความงามอนัน่าสะพรงึ
กลัวและพลังอ�านาจอันก่อให้เกิดหมู่น�้าตกอันยิ่ง
ใหญ่แห่งนี้ว่า

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีเทพเจ้าองค์หนึ่ง
ได้มาพบ ตกหลุมรักและขอแต่งงานสาวงามนามว่า
ไนเป แต่อนิจจาหญิงสาวมีชายหนุ่มชื่อว่าทาโรบา
เป็นคนรักอยู ่แล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงการแต่งงานกับ
ผู้ทรงอิทธิพล หนุ่มสาวจึงต้องพากันหนีเพื่อไปครอง
คู่กัน โดยการพายเรือแคนูล่องไปตามแม่น�้า เมื่อ
เรื่องการหนีของหนุ่มสาวคู่รักล่วงรู ้ไปถึงเทพเจ้า 

น�้าตกแห่งนี้เมื่อหลายสิบปีที่แล้ว เธอถึงกับอุทาน
ออกมาว่า “Poor Niagara” ท้ังน้ีเพราะภาพทีป่รากฏ
ตรงหน้าคอื ความย่ิงใหญ่และทรงพลงัแห่งหมูน่�า้ตก
ใหญ่น้อยเรียงรายติดต่อกันจ�านวน ๒๗๕ แห่ง มี
ความกว้างรวมกันประมาณ ๓ กิโลเมตร และมี
ความสูงตั้งแต่ ๖๐-๘๐ เมตร (หากตึกชั้นหนึ่งสูง
ประมาณ ๓ เมตรจงึอาจประมาณว่าน�า้ตกสงูเท่ากบั
ตึก ๒๔ ชั้น) มวลน�้าที่โถมทุ่มลงจากหน้าผาน�้าตก
อันสูงชันมีปริมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ลิตรต่อวินาทีนั้น 
ได้ก่อให้เกิดสายรุ ้ง ม่านละอองน�้า และเสียงดัง
กึกก้องไปไกลถึง ๒๔ กิโลเมตร น�้าตกไนแอการาที่
มีช่ือเสียงว่ายิ่งใหญ่แล้ว ยังไม่สามารถเทียบเท่าน�้า
ตกอีกัวซูได้เลย 

หมู่น�้าตกอีกัวซู 
ที่มาภาพ : http://www.01argentina.com/sitio/eng/tours/iguazu_falls1.html

เทพเจ้าพิโรธมาก พระองค์ทรงใช้อ�านาจบาตรใหญ่
แก้แค้นหนุ่มสาวโดยการร่ายมนตร์ตัดแม่น�้าออก 
และเนรมิตหมู่น�้าตกท่ียิ่งใหญ่และทรงพลังที่สุดขึ้น
มา เพื่อกลบร่างคู่รักน้ันให้อยู่ภายใต้ผืนน�้าตกไปจน
ช่ัวนิรันดร

ครัน้ถงึ ค.ศ. ๑๕๔๒ เรือ่งราวอนัยิง่ใหญ่และ
ทรงพลังของหมู่น�้าตกอีกัวซูได้แพร่หลายไปในหมู่
ชาวตะวนัตก เมือ่บาทหลวงนเูญส คาเบซา เด บากา 
นักส�ารวจชาวสเปนได้มาพบน�้าตกแห่งนี้ในระหว่าง

เดินทางมาตามแม่น�้าอีกัวซูไปยังเมืองหลวงของ
ปารากวัย 

ค.ศ. ๑๙๓๔ รัฐบาลอาร์เจนตินาได้ก�าหนด
ให้พื้นที่ขนาด ๖๗๒ ตารางกิโลเมตร บริเวณน�้าตก
อีกัวซูเป็นวนอุทยานแห่งชาติ ต่อมา ค.ศ. ๑๙๓๙ 
รัฐบาลบราซิลก็ได้ก�าหนดให้พื้นที่ขนาด ๑,๘๕๐ 
ตารางกิโลเมตร บริเวณน�้าตกอีกัวซูเป็นวนอุทยาน
แห่งชาติเช่นเดียวกัน และ ค.ศ. ๑๙๘๖ UNESCO 
จึงได้ประกาศให้วนอุทยานอีกัวซูเป็นมรดกโลก 
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ประมาณกันว่าแต่ละปีมีผู ้มาเยือนน�้าตกแห่งนี้
มากกว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ คน 

ผู้ที่มาทัศนศึกษาน�้าตกอีกัวซูนิยมเยี่ยมชม
น�้าตกทั้งในฝั่งบราซิลและฝั่งอาร์เจนตินา มีผู้กล่าว
เปรียบเทียบว่า ภาพที่จะได้เห็นจากการชื่นชม 
น�้าตกฝั่งบราซิลและอาร์เจนตินานั้นจะแตกต่างกัน 
เนื่องจากถ้ามองจากฝั่งบราซิลจะ “เห็นน�้าตก” แต่
ถ้ามองจากฝั่งอาร์เจนตินาจะ “รู้สึกน�้าตก” 

บนฝั่งบราซิล เส้นทางเดินชมน�้าตกในฝั่ง
บราซิลระยะทาง ๑.๑ กิโลเมตรนั้น ผู้มาเยือนต้อง
เดินลัดเลาะหน้าผาสูง ๆ ต�่า ๆ เรื่อยไปจนถึงสะพาน
เล็ก ๆ ที่ทอดไปยังระเบียงกลางน�้าตก ภายใต้
ระเบียงกระแสน�้าไหลเชี่ยวกรากน่าสะพรึงกลัวเป็น
อย่างยิ่ง ละอองน�้ามหาศาลที่พวยพุ่งขึ้นมาตรงบริ
เวณนี้ท�าให้ทุก ๆ คนต้องสวมเสื้อกันฝนเลยทีเดียว 
ต่อจากนั้น ผู้มาเยือนจะได้เดินขึ้นไปยังหอคอยสูง
หลายชั้นที่สร้างอยู่ใกล้ชิดน�้าตกที่สุด  ณ จุดน้ีเอง
พลังอันเกร้ียวกราดแห่งมวลน�้ามหาศาลที่ถั่งโถมพุ่ง
ตรงลงมาจากหน้าผาสูงชัน ช่างงดงามน่าสะพรึง
กลัวและย่ิงใหญ่สุดจะบรรยาย กระแสน�้าที่ทรงพลัง
ย่ิงนี้เอง ที่ได้กลืนร่างคู่รักในต�านานให้อยู่ภายใต้
น�้าตกแห่งนี้จนชั่วนิรันดร  

นอกจากนั้นตลอดเส้นทางไม่ว่าอยู ่มุมใด 
ของน�้าตก ละอองของน�้าตกยังก่อให้เกิดประกาย
รุ้งกินน�้าทอแสงล้อเลียนความงามของน�้าตก ซึ่ง   
ใคร ๆ ก็คงต้องรู้สึกประทับใจมาก เพราะคงไม่เคย
เห็นรุ้งกินน�้าอย่างใกล้ชิดเช่นนี้มาก่อนเลย 

ส่วนน�้าตกอีกัวซูในฝั่งอาร์เจนตินานั้นก็ได้ให้
ความประทับใจไปอีกแบบหนึ่ง การเดินทางเข้าไป
ชื่นชมน�้าตกต้องนั่งรถรางเข้าไปในป่าท่ีแต่เดิมเคย
ถูกแผ้วถางให้ใช้เป็นสนามบิน ปัจจุบันอุทยานใช้วิธี
ปล่อยให้ต้นไม้ขึ้นมาเองโดยธรรมชาติ สภาพทั่วไป
จึงยังเหมือนป่าเสื่อมโทรม ต้นไม้ที่มีมากคือ ซีดาร์ 
ซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งพิเศษเหมาะส�าหรับใช้ในการ
ก่อสร้างและท�าเฟอร์นิเจอร์ สังเกตได้ว่ามีต้นที่

เหมอืน ๆ กบัแถบเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ เช่น ดอก
ผกากรองและพวงแสด เป็นต้น

ดังค�ากล่าวที่ว่า การเยือนน�้าตกอีกัวซูในฝั่ง
บราซิลได้ “เห็นน�้าตก” แต่ถ้าเยือนน�้าตกในฝั ่ง
อาร์เจนตินาจะ “รู้สึกน�้าตก” นั้นเป็นความจริงเป็น
อย ่างยิ่ ง  เนื่ องจากการเยี่ยมชมน�้ าตกในฝ ั ่ ง
อาร์เจนตินานี้นักเดินทางจะได้ทั้งเดินอยู ่เหนือ
กระแสเชี่ยวกรากของน�้าตกบนเส้นทางระดับสูง 
(Upper Trail) และระดับล่าง (Lower Trail) กับเดิน
ทางโดยเรือเพื่อไปสัมผัสบริเวณที่สายน�้าตกมวล
มหึมาตกสู่ผืนน�้าเบ้ืองล่าง นับเป็น “การผจญภัยอัน
ยิ่งใหญ่” ตามสมญาของการเดินทางเยี่ยมชมน�า้ตก
อีกัวซูจริง ๆ 

ในการเดินตามเส้นทางระดับสูง ซึ่งมีระยะ
ทาง ๑,๗๕๐ เมตรนั้น ผู ้มาเยือนจะต้องเดินบน
สะพานเหล็กที่สร้างอย่างแข็งแรงทอดผ่านสายน�้า
สาขา ๕ สาย ได้แก่ ซาน มาร์ติน (San Martin) อึม
บิกัว (Mbigua) กพ็ก เบอร์นาเบ เมนเดส (Gpeque 
Bernabe Mendez) อดันอิวา (Adan y Eva) และ
บอสเซตติ (Bossetti) ระหว่างทางเดินจะได้ศึกษา
สงิสาราสตัว์และพชืพนัธุไ์ม้พืน้ถิน่นานาชนดิไปด้วย

ต่อจากนั้นจึงไปยังหน้าผารูปตัวยู ลึก ๘๐ 
เมตร และยาว ๗๐๐ เมตร ทีรู่จ้กักนัในนาม “หอคอย
ปีศาจ” (Devil’s Thoat) มีที่ต้ังอยู่ตอนกลางของ
น�้าตก การเดินบนสะพานที่เป็นตะแกรงเหล็กผ่าน
เหนือมวลน�้ามหึมา ที่ไหลเชี่ยวกรากประดุจปีศาจ
ร้ายเช่นนี้ ท�าให้อดไม่ได้ที่จะหวนระลึกถึงคู่รักหนุ่ม
สาวที่ต้องฝังร่างอยู่ภายใต้สายน�้าตกแห่งนี้พร้อม ๆ 
ไปกับนึกนิยมวิศวกรชาวอาร์เจนตินาผู ้สามารถ
เอาชนะความเชี่ยวกรากของกระแสน�้าสร้างสะพาน
ให้ผู้คนได้ “รู้สึกน�้าตก”

อย่างไรก็ตามการได้ “รู ้สึกน�้าตก” อย่าง
แท้จริงน่าจะเกิดตอนที่ได้ล่องเรือไปตามแม่น�้า     
อีกัวซู ซึ่งเป็น “การผจญภัยอันยิ่งใหญ่” (Gran 
Aventura) เพื่อไปชมบริเวณที่น�้าตกตกลงมาจาก
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หน้าผาอนัสูงลบิยงัแม่น�า้เบือ้งล่าง  การผจญภยัเริม่
ต้นจากการเดินทางโดยรถยนต์ เดินเท้า และลง
บันไดกว่า ๒๐๐ ขั้น เพื่อไปลงเรือที่จอดรออยู่ริม
แม่น�้า ต่อจากนั้นเรือซึ่งบรรจุผู้โดยสารได้ราว ๒๐ 
คน ก็ล ่องขึ้นไปยังบริเวณที่น�้าตกตกลงมาจาก
หน้าผาสูงชัน ที่น่าตื่นเต้น (และน่ากลัวอันตราย) 
ที่สุด คือตอนที่เรือแล่นเข้าไปใต้น�้าตก น�้าที่ไหลตก
แรงสุดจะบรรยายท�าให้เนื้อตัวเปียกปอนกันไป  
ตาม ๆ กัน (แม้จะใส่เสื้อฝนก็ตาม) และต้องหลับตา
อยู่ตลอดเวลา (เพราะหวาดเสียวกลัวเรือล่มและ
กลัวเจ็บตา) อย่างไรก็ตามที่ประทับใจยิ่งกว่าในการ
ผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่นี้ กลับกลายเป็นปรากฏการณ์
ธรรมชาติที่แปลกและสวยงามยิ่ง คือ การเกิด
รุ ้งกินน�้าสองช้ันบริเวณที่ม่านสายน�้าตกลงมายัง
แม่น�้า ใกล้ตัวเราราวจะเอื้อมมือไปไขว่คว้าถึง  
นอกจากนั้นระหว่างล่องเรือไปตามล�าน�้ายังปรากฏ
สายน�้าตกสายเล็กสายน้อยตกลงมาจากยอดผา 
ตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้าง น่าตื่นตาตื่นใจยิ่งนัก

ส�าหรับผู้ที่มีโอกาสเดินทางมาเห็นความทรง
พลังและความยิ่งใหญ่ของน�้าตกอีกัวซูอย่างใกล้ชิด
นั้น หลายคนคงจะต้องถามตนเองว่า “น่ีเราฝันไป
หรือ” และอีกประการหน่ึงยิ่งเมื่อได้ลงไปเข้าใกล้
น�้าตกมากขึ้นเพียงใด ก็จะยิ่งตระหนักได้ว่า มนุษย์
นั้นช่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่เล็กน้อยเหลือเกิน เม่ือเทียบ
กับธรรมชาติ 

ใกล้ ๆ กับน�้าตกอีกัวซูฝั่งบราซิลมีสถานที่น่า
สนใจอีกแห่งหนึ่งคือ สวนนก Parque Das Aves 
สวนนกทีใ่หญ่ทีส่ดุในลาตนิอเมรกิา เป็นสวนนกของ
เอกชน แต่ท�างานร่วมกันกับรัฐบาลในการศึกษา
และวิจัยเพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ไว้ถึง ๑๕๐ 
สายพันธุ ์ สัตว์ที่อยู ่ในสวนนี้มีทั้งที่เพาะเลี้ยงขึ้น    
มาเอง และที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลยึดมาจากพ่อค้าสัตว์
ผิดกฎหมาย สัตว์ทุกตัวมีไมโครชิปที่บันทึกข้อมูลใน
ระบบคอมพิวเตอร์ และสวนนกสามารถแชร์ข้อมูล
วิธีการเลี้ยงสัตว์กับสวนสัตว์อีก ๒๐๐ แห่ง แนว

ความคิดในการจัดการสวนนก คือการมีความรู้ที่
เหมาะสม เพื่อที่จะดูแลนกและสัตว์ในสวนให้อยู่
อย่างสุขสบายเหมือนธรรมชาติที่สุด และการจัด
สวนให้สวยงาม เพื่อให้คนมาเที่ยวมีความสุข

ผู ้ที่มาเยือนสวนนกแห่งนี้จะได้ศึกษาและ
ชื่นชมสัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลานหลากหลายชนิด เช่น 
นกแก้วมาคอร์สัญลักษณ์ของบราซิล ฝูงนกฟลามิง
โกซึง่เลีย้งไว้ในกรงทีติ่ดกระจกบานใหญ่มากไว้ เพือ่
ให้พวกมันมีความสุข เพราะเข้าใจว่าอยู่กันเป็นฝูง
ใหญ่ นกหงส์หยก ผีเสื้อ นกฮัมมิงเบิร์ด ลิง จระเข้ 
เต่า และที่ส�าคัญคือ อนาคอนดา ฯลฯ

ผืนป่าใหญ่อเมซอน
ในขณะที่ทางตอนใต้สุดของประเทศบราซิล

เป็นสถานทีต่ัง้หมูน่�า้ตกอีกวัซอัูนยิง่ใหญ่ทีส่ดุในโลก
นั้น ทางตอนเหนือของประเทศก็เป็นที่ตั้งของผืน   
ป่าอเมซอน ซึ่งเป็นผืนป่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ผืนป่า
อเมซอนมีเนื้อที่รวม ๕.๕ ล้านตารางกิโลเมตร 
ครอบคลุมพื้นที่ ๙ ประเทศ ได้แก่ บราซิล เวเนซู
เอลา เอกวาดอร์ โบลเิวยี กายานา ซรูนิมั และ เฟรนช์
เกียอานา เนื้อที่ร้อยละ ๖๐ ของผืนป่าอยู่ในเขต
ประเทศบราซิล 

ผืนป่าอเมซอนเป็นป่าดิบชื้นที่มีความหลาก
หลายทางชีวภาพมากที่สุดในโลก ปัจจุบันมีการค้น
พบพันธุ์พืชกว่า ๔๐,๐๐๐ สายพันธุ์ สายพันธุ์สัตว์  
กว่า ๔,๗๐๐ สายพันธุ์ และสายพันธุ์แมลงกว่า ๒  
ล้าน ๕ แสนสายพันธุ์ นับเป็นสิ่งมีชีวิตจ�านวน ๑ ใน 
๑๐ ของสิ่งมีชีวิตกว่า ๑๐ ล้านสายพันธุ์ทั่วโลก ส่วน
แม่น�า้อเมซอนนัน้มกี�าเนดิจากต้นน�า้บนเทอืกแอนดิส
และแม่น�้าสาขาต่าง ๆ ไหลผ่านผืนป่ายาว ๖,๕๗๐ 
กิโลเมตร จนกระทั่งลงมหาสมุทรแอตแลนติก
บริเวณปากน�้าที่มีความกว้างที่สุดในโลก 

ราวคริสต์ศตวรรษที่  ๑๕ ชาวยุโรปกลุ ่ม   
แรก ๆ ที่เดินทางมายังดินแดนแถบนี้ได้ต้ังชื่อให้ว่า 
“อเมซอน” ซึง่มทีีม่าจากการได้พบชนเผ่าพืน้เมอืงซึง่
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ปกครองโดยนักรบหญิง กล่าวกันว่านักรบหญิงชน
เผ่านี้คนหนึ่ง ๆ สามารถรบได้เท่ากับผู้ชายถึงสิบ
คนทีเดียว ด้วยเหตุที่เรื่องราวของนักรบหญิงดัง
กล่าวสอดคล้องกับต�านานเรื่องนักรบหญิงอเมซอน
ของกรีกโบราณนี้เอง จึงได้กลายเป็นชื่อของอาณา
บริเวณแถบนีใ้นทีส่ดุ ต่อจากนัน้กไ็ด้มนีกัส�ารวจและ
นกัวชิาการหลากหลายเชือ้ชาตเิดนิทางเข้าไปศกึษา
วัฒนธรรม วิถีชีวิตของผู้คน และพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์
ต ่าง ๆ ในดินแดนอเมซอน เรื่องราวของความ
มหัศจรรย์และอุดมสมบูรณ์แห่งผืนป่าอเมซอนจึง
เป็นที่รู้จักในนามของ “สวรรค์อันไพศาล”

เนื่องจากดินแดนอเมซอนเป็นผืนป่าใหญ่อัน
กว้างใหญ่ไพศาลยากที่เข้าไปให้ถึงใจกลางป่า เรื่อง
ราวพืชพันธุ์ไม้ดอกไม้ผล ผู้คนเผ่าพันธุ์ต่าง ๆ และ
สงิสาราสตัว์อกีจ�านวนมากท่ีอาศยัในผนืป่าอเมซอน
จึงยังคงเป็นเร่ืองราวที่ลี้ลับ มีต�านานมากมายที่เล่า
เรื่องราวเกี่ยวกับผืนป่าอเมซอน ต�านานเร่ืองที่มีชื่อ
เสียง เช่น ต�านานแห่ง “เอลโดราโด” หรือเมืองทอง
ที่สาบสูญ ต�านานแห่งเมืองลับแลที่ประชากรมีแต่ผู้
หญิง หรือต�านานแห่งชนเผ่าที่แม้ปัจจุบันก็ยังรักษา
ชีวิตดั้งเดิมของตนไว้และไม่เคยย่างเหยียบออกมา
จากป่าใหญ่สู่โลกภายนอกเลย  ฯลฯ ต�านานเหล่า
นี้ล้วนสะท้อนให้เห็นว่าอเมซอนเป็นดินแดนที่อุดม
สมบูรณ์ด้วยสรรพสิ่งที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ไว้
อย่างละเอียดอ่อนงดงามและมหาศาลอย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตาม ด้วยความกว้างใหญ่ไพศาล
แห่งผืนป่าอเมซอน ผู ้คนจึงสามารถเดินทางไป
ศกึษาเฉพาะในส่วนเลก็ ๆ ส่วนหนึง่อนัเป็นชายขอบ
ของผืนป่าเท่านั้น หากการที่ผู้เขียนได้ไปศึกษาใน
ส่วนเล็ก ๆ ดังกล่าวก็ท�าให้ได้พบเห็นพืชพันธุ์ไม้ 
และสรรพสตัว์หลายชนดิทีแ่ปลกตาและแตกต่างไป
จากผืนป่าในเขตร้อนบริเวณเส้นศูนย์สูตรในอาณา
บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เคยคุ้นชิน 

อย่างไรกต็าม ผูเ้ดนิทางทกุคนกอ็าจต้องรูส้กึ
ใจหายเป็นอย่างมาก เน่ืองจากภาพท่ีปรากฏกลับ

มิใช่ภาพของผืนป่าอเมซอนในจินตนาการ อัน
ประกอบด้วยป่าทึบ รกชัฏ อุดมไปด้วยสัตว์ร้าย โดย
เฉพาะอย่างยิ่งอนาคอนดา และปลาปิรันย่า...นั้น 
ในความเป็นจริงกลับกลายเป็นป่าโปร่งที่ได้รับการ
ฟ้ืนฟหูลงัจากทีต้่นไม้ใหญ่ถกูตัดไปใช้ประโยชน์แล้ว 
อาจเหลือต้นไม้ด้ังเดิมบ้าง แต่ไม่มากนัก ยิ่งได้เห็น
ต้นไม้ด้ังเดิมที่เหลือ บางต้นใหญ่โตมาก อายุหลาย
ร้อยปี ขนาดต้องใช้คนกว่าสิบคนจึงจะโอบได้รอบ
ด้วยแล้ว ก็ยิ่งรู้สึกเสียดายต้นไม้ใหญ่ ๆ ที่ถูกตัดไป
แล้วนั้นมากขึ้นไปอีก

ในปัจจุบันผืนป่าอเมซอนส่วนที่อยู ่ไม่ไกล
จากมหาสมุทรแอตแลนติกนั้น ถูกผู้คนเข้าไปบุกรุก
ท�าลายเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ และปลูกถั่ว
เหลือง (สินค้าออกส�าคัญของบราซิล) จนไม่เหลือ
ความเป็นป่าใหญ่ในจินตนาการอีกต่อไป หากก็ยัง
มีความโชคดีอยู ่บ้างที่ยังมีเอกชนจ�านวนหน่ึงได้
พยายามรักษาผืนป่าไว้  โดยก�าหนดให้เป็นเขต
อนุรักษ์ซึ่งเป็นของเอกชน เขตอนุรักษ์ของเอกชน
แต่ละแห่งนั้นอาจมีที่ดินเป็นหมื่น ๆ ไร่ ด�าเนินการ
เป็นบ้านพักกลางป่าโดยมีกิจกรรมให้ผู้มาพักได้เดิน
ป่าศึกษาชื่นชมธรรมชาติ มีผู้เดินทางจากที่ไกล ๆ 
หรืออาจจะมาจากต่างประเทศ มาพักมิได้ขาด

เมือ่มาถงึตรงนีจ้งึอาจกล่าวได้ว่า สิง่ทีส่�าคญั
ที่สุดของการที่ได้มีโอกาสไปศึกษาเร่ืองราวเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ พันธุ ์ไม้ และสัตว์
นานาชนดิของประเทศบราซลินัน้คือ การทีผู่เ้ดินทาง
ได้ตระหนกัถงึวฒันธรรมร่วมของผูค้นโบราณทัว่โลก 
คือ การนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ ไม่ว่าจะ
ปรากฏในรูป “ยักษ์” หรือ “เจ้าป่า เจ้าเขา เจ้าทุ่ง 
เจ้าท่า เจ้าแห่งแม่น�้าและมหาสมุทร” ผู้คุ้มครอง
มนุษย์และชีวิตทั้งปวง 

มนุษย์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่เล็กน้อยเหลือเกิน
เมือ่เทยีบกบัธรรมชาตอินัยิง่ใหญ่ พลงัแห่งธรรมชาติ
สามารถกลืนกินมนุษย์ไปได้ในชั่วพริบตา แต่ถ้า
มนุษย์ด�ารงชีวิตอยู่ในลักษณะที่กลมกลืน ยอมรับ 
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ไม่ฝ่าฝืน ท้าทาย หรือท�าลายธรรมชาติ และรักษา
ธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดแล้ว ธรรมชาติจะให้
คุณแก่เรา ไม่ว่าจะในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของ
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศที่ถูกต้องตามฤดู และใน
ปัจจุบันยังเป็นแหล่งรายได้มหาศาลจากการท่อง
เที่ยวอีกด้วย

การเดินทางไปศึกษาเรื่องราวทางธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอันเป็นวิถีชีวิตของ
ผู้คนดังปรากฏในบทความ “บราซิล (ไม่) สิ้นสงสัย” 
บทนี้ ผู ้เขียนคงได้บรรยายภาพของดินแดนต่าง
วัฒนธรรมอีกฟากหนึ่งของโลกให้ท่านผู ้อ ่านได้
คลายปริศนาในใจในดินแดนส่วนน้ีลงได ้บ ้าง 
อย่างไรก็ตาม บทความน้ีก็ยังคงเป็นเพียงการเรียน

รู้ที่จ�ากัดอยู่ในกรอบความคิดของผู้เขียน หากท่านผู้
อ่านต้องการความรู้ที่เลยกรอบภาพออกไปขอให้ทุก
ท่านได้โปรดหาโอกาสเดินทางไปยังสถานที่ต่าง
วัฒนธรรมไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกล ในประเทศหรือ
ต่างประเทศ เพราะมีความเชื่อกันว่าการเดินทางนั้น
จะมีผลให้ผู้คนได้รู้จักกัน ได้สร้างความเป็นมิตรที่ดี
ต่อกัน และท�าให้ผู้เดินทางได้มีความสุข สดชื่น มี
ชีวิตชีวา และรักษาความเยาว์วัยไว้ได้ตลอดไปเสนาศึกษา       เ
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บทสนทนาบนรถไฟขบวนพิเศษ “อุตราวิถี” 
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ กับเพื่อนร่วมทางผู้ชื่นชอบ
ภาษาอังกฤษน�ามาสู่บทความที่ท่านก�าลังอ่านอยู่นี้ 
ผู้เขียนโชคดีที่มีพื้นที่ความรู้ภาษาศาสตร์ที่สามารถ
น�ามาเป็นเคร่ืองมือช่วยในการสอนภาษาอังกฤษให้
มคีวามง่าย ความง่ายนัน้เกดิจากความเข้าใจในองค์
ประกอบ คุณลักษณะ และหลักการของภาษา
นัน่เอง ผูเ้ขยีนคยุกับเพือ่นร่วมทางเรือ่งการออกเสยีง
ท้ายค�ากริยาในอดีต “__ed” Past tense endings 
ในภาษาอังกฤษว่า ผู้เรียนภาษาอังกฤษอาจได้รับ
การสอนวิธีการออกเสียงมาอย่างถูกต้อง หรืออาจ
จะเรียนมาแบบละเลยการออกเสียงท้ายค�าให้ถูก
ต้อง จ�าได้ว่าตอนเป็นนักเรียนเด็ก ๆ มีครูภาษา

เสนาศึกษา

อังกฤษน้อยคนมากที่อธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า 
เหตุใด จึงต้องออกเสียง “__ed” ใน past tense 
endings อย่างที่ควรจะเป็น จนกระทั่งเข้ามาเรียน
ในระดับมหาวทิยาลยัและเมือ่มคีวามรูภ้าษาศาสตร์
เป็นพื้นฐานพอสมควรแล้ว ความรู ้ภาษาศาสตร์
เบ้ืองต้นทีน่�ามาใช้ในการสอนออกเสียงท้ายค�ากรยิา 
“__ed” ใน past tense ก็คือ การรู้จักการออกเสียง
โดยใช้สัทอักษร (Phonetic Alphabets) ของเสียง
พยัญชนะในภาษาอังกฤษที่เป็นคู่เสียงกัน ต่างกัน
แค่เสียงหนึ่งเป ็นเสียงที่ เส ้นเสียงสั้นมากกว ่า 
(Voiced Sounds/Consonants) ส่วนเสียงคู่กันคือ
เสียงที่เส้นเสียงสั้นน้อยกว่า หรือแค่มีลมผ่านช่อง
เส้นเสยีงออกมา (Voiceless Sounds/Consonants) 

อาจารย์ไก่

สอนภาษาใด ๆ ก็ง่าย แบบมีตัวช่วย 
ด้วยความรู้ภาษาศาสตร์ : การออกเสยีง “__ed” 
ท้ายค�ากริยาในอดีต (Pronunciations of Past Tense Endings)

Voiceless Consonants : p k ɵ f s ʃ ʧ
Voiced Consonants    : Ƅ g ð v z Ʒ ʤ m n ŋ y r l

ในการออกเสียง “__ed” ท้ายค�ากริยาใน 
past tense ผู้เรียนต้องค�านึงถึงเสียงสุดท้ายในค�า
กริยาว่าเป็น voiced sound หรือ voiceless sound 
เพื่อสามารถก�าหนดได้ว่าเราจะออกเสียงท้ายค�า 

“__ed” อย่างไร หลักการในการออกเสียงคือเสียง
ท้ายค�า “__ed” past tense ออกเสียงได้สามแบบ
ดังนี้
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ค�ากริยาที่ลงท้ายด้วยเสียงที่เส้นเสียงสั่น 
น้อย (Voiceless Sounds) ท้ายค�า “__ed” จะออก
เสียง [t] ซึ่งจะเป็นเสียง voiceless เหมือนกัน อัน
เนื่องมาจากการกลืนเสียง (Assimilation) ของ 
Voicing จากเสียงท้าย ค�าของกริยาไปยังส่วนที่เป็น
เสียง [d] ใน “__ed” เช่น

• He popped a balloon.

 [papt]

• She talked a lot.

 [takt]

• She frothed a cup of milk.

 [frawɵt]

• I laughed at the movie.

 [læft]

•  She kissed a frog.

 [kɪst]

• We brushed it off.

 [brʌʃt] 

• I reached around for it.

  [riytʃt]

ในท�านองเดียวกันค�ากรยิาท่ีลงท้ายด้วยเสยีง
ที่เส้นเสียงสั่นมาก (Voiced Sounds) ท้ายค�า “__
ed” จะออกเสียง [d] ซึ่งเป็นเสียงของ Voiced 
เนื่องจากเสียงท้ายค�าของกริยาและเสียง “__ed” ที่
เติมท้ายเป็น Voiced sounds เหมือนกันเช่น 

•  It bobbed up and down.

  [babd]

•  He begged her to stay.

  [bɛgd]

•  She breathed loudly.

  [briyðd]

• They loved it.

  [lʌvd]

• We raised her expectations.

  [reyzd]

•  They Bridged the gap.

  [bridƷd]

•  I claimed it was mine.

  [kleymd]

• They banned new members.

  [bϰnd]

• She banged into the chair.

  [bϰŋd]

• He cleared it up.

  [kliyrd]

• I rolled up the paper.

  [rowld]

•  He breaded the chicken.

  [brɛdɪd]

อย่างไรก็ตามจะมีชุดค�าท่ีลงท้ายด้วย 
“__ed” ที่ใช้เป็นค�าคุณศัพท์ (Adjective) และ
ต้องออกเสียงเป็น [ɪd] อันได้แก่ค�าว่า aged, 
dogged, ragged, rugged, blessed, learned, 
wicked, crooked, naked, wretched

  __ed

[t]                     [d]                          [ɪd]
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ค�าอธิบายจากการค้นคว้าพบว่าค�าศัพท์
ทีม่แีต่รปูเป็นค�าคณุศพัท์ เช่น dogged, rugged, 
wicked, naked, wretched ก็ต้องออกเสียง [ɪd] 
ตามการสะกดค�า ส่วนค�าที่มีคู่เป็นค�ากริยาด้วย เช่น 

blessed, ragged, learned, crooked ถ้าเป็นส่วน
ที่เป็นค�าคุณศัพท์ก็ต้องอ่านออกเสียง [ɪd] แต่ถ้า
เป็นค�ากริยาก็ต้องอ่านออกเสียงตามกฎที่กล่าวมา
ข้างต้น เช่น

• She has an aged parent. [Adjective] 

              [eidʓid]

 แต่ถ้าเป็นค�ากริยาจะอ่านว่า [eidʓd] เช่นในประโยค

• They have two children, aged eleven and nine. (Verb)
                                 [eidʓd]  

• Rainy weather brings blessed relief to hay fever victims. [Adjective]

                            [blessɪd]  

• He is blessed with amazing ability to fix things. (Verb)

         [blest]

เร่ืองราวเกี่ยวกับ past tense endings ถึง
แม้ว่าจะเป็นเร่ืองพื้นฐาน (back to basic) แต่ก็จะ
เห็นได้ว่าความรู้ภาษาศาสตร์มีประโยชน์ ในการ
ท�าให้การสอนภาษาอังกฤษง่ายขึ้น การเข้าใจ
โครงสร้างและลักษณะการอธิบายโดยใช้พื้นฐาน

ภาษาศาสตร์ทีเ่ป็นศาสตร์ทีอ่ธบิายแบบวทิยาศาสตร์
มีเหตุมีผล สามารถท�าให้การเรียนการสอนภาษา
อังกฤษง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ตาเป็นหน้าต่างของดวงใจ เราใช้สายตา
ทกุวนัเริม่ตัง้แต่ลมืตาตืน่นอนจนกระทัง่หลบัตานอน
เป็นประจ�า และในสังคมเมืองปัจจุบันน้ีเราจ้องหน้า
โทรศพัท์สมาร์ทโฟนหรอืจอคอมพวิเตอร์รวมกนัแล้ว
ไม่ต�่ากว่า ๖-๘ ชั่วโมงต่อวัน ท�าให้สุขภาพดวงตา
ของเราเสื่อมลงเร็วกว่าที่ควรจะเป็นไปตามอายุขัย
ของเรา เราจึงควรบ�ารุงสุขภาพดวงตาด้วยวิธีต่าง ๆ 
อาทิ การพักสายตาทุกชั่วโมง นอนหลับให้พอเพียง 
หลีกเลี่ยงแสงแดดและแสงสว่างที่มีผลกระทบต่อ
สายตาของเรา รวมถึงรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์เพื่อบ�ารุงสายตาให้ใช้ได้นาน ๆ วันนี้ขอ
แนะน�าอาหารที่มีประโยชน์ต่อสายตาของเรามา 
ฝากกัน ดังนี้

พริกหยวก  อุดมไปด้วยวิตามินเอและ
วิตามินซี ซึ่งวิตามินเอจะช่วยบ�ารุงสายตาอีกทั้ง
วิตามินซีก็ยังมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดต้อกระจก  
ได้ด้วย และในพริกหยวกยังมีวิตามินบี ๖ ลูทีน        
ซีแซนทีน เบต้าแคโรทีน และไลโคปีน ซึ่งมีคุณ
ประโยชน์ต่อดวงตา 

แครอท ถือเป็นอาหารบ�ารุงสายตาอีกชนิด
หนึง่ เพราะมเีบต้าแคโรทนี วติามนิเอ และลทูนี ช่วย

บ�ารุงให้กระจกตา ป้องกันการเกิดโรคตาบอดตอน
กลางคืนได้ และลูทีนที่อยู่ในแครอทยังช่วยเสริม
สร้างการท�างานของจอประสาทตา และป้องกันโรค
จอประสาทตาเสื่อม

ผักใบเขียว มีสารอาหารที่ช่วยบ�ารุงสายตา
มาก ไม่ว่าจะเป็นวิตามินเอ ลูทีน สารต้านอนุมูล
อิสระ โดยเฉพาะผักโขม ผักปวยเล้ง หรือบร็อคโคลี่ 
ช่วยป้องกนัต้อกระจกและภาวะจอประสาทตาเสือ่ม

หัวหอมแดง มีสารต้านอนุมูลอิสระเคอร์    
ซิทิน ช่วยป้องกันต้อหินได้

ใบกะเพรา ประกอบด้วยสารอาหารหลาย
ชนดิ เช่น วติามนิซ ี ฟอสฟอรสั เหลก็ แคลเซีย่ม รวม
ทั้งเบต้าแคโรทีนสูงซึ่งสารนี้จะช่วยเปลี่ยนเป็น
วิตามินเอในร่างกาย จึงช่วยบ�ารุงสายตาได้อย่างดี

ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 
โดยเฉพาะบลูเบอร์รี่ และโกจิเบอร์รี่ ที่มีชื่อเสียงใน
ด้านการบ�ารงุสายตา ป้องกนัสายตาเสือ่มสภาพ อีก
ทั้งสารต้านอนุมูลอิสระยังป้องกันเซลล์ต่าง ๆ ใน
ดวงตาไม่ให้ถูกท�าลาย

ไข่ อุดมไปด้วยลูทีน และซีแซนทีน อันมี
คุณสมบัติลดความเสี่ยงโรคตาที่เกิดตามวัย และ

  พ.อ. นพ.ยรรยงค์  อิ่มสุวรรณ  
ผู้อ�านวยการกองแพทย์

ส�านักงานสนับสนุนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) กองบัญชาการกองทัพไทย
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ปัจจุบันในคนปกติสามารถรับประทานไข่ได้วันละ   
๑ ฟองทุกวันโดยที่ไม่ได้ท�าให้ไขมันในเลือดสูงขึ้น 
ผิดปกติครับ

มันเทศ  มีวิตามินเอที่ เป ็นสารอาหารที่
ส�าคัญกับสุขภาพตา ช่วยบ�ารุงสายตา ป้องกัน
ต้อกระจก จอประสาทตาเสื่อม โรคต้อหิน และ
ป้องกันอาการตาแห้งได้ 

ปลาแซลมอน อุดมไปด้วย DHA ซึ่งเป็น 
กรดที่มีอยู่ในจอประสาทตา อีกทั้งยังช่วยป้องกัน
อาการตาแห้งได้อีกด้วย ไม่เพียงเท่านั้นในปลา
แซลมอนยังมีไขมันโอเมก้า ๓ ท่ีช่วยบ�ารุงสายตาได้
อีกด้วย

อะโวคาโด เป็นผลไม้อีกชนิดที่อุดมไปด้วย
ลูทีน เบต้าแคโรทีน วิตามินบี ๖ และวิตามินซี ซึ่ง
ล้วนแต่มีความส�าคัญต่อสุขภาพดวงตา ช่วยชะลอ
การเสื่อมสภาพของจอประสาทตาได้

ถั่วอัลมอนด์ อุดมด้วยไขมันโอเมก้า ๓ ที่มี
ส่วนส�าคัญในการบ�ารุงสายตา นอกจากนี้ก็ยังมีสาร
ต้านอนมุลูอสิระ สงักะส ีและวติามนิออีนัมสีรรพคณุ
ในการช่วยชะลอภาวะจอประสาทตาเสื่อม 

เมล็ดฟักทอง เมล็ดทานตะวันและเฮเซ
ลนัท อุดมไปด้วยวิตามินอี ช่วยป้องกันสายตา 
วิตามินอีเป็นที่รู ้จักกันว่า เป็นสารต้านการเกิด
ปฏกิริยิาออกซเิดชนั ให้ผลในการป้องกนัการท�าลาย
ของเซลล์และยังช่วยในการปกป้องเยื่อหุ้มเซลล์ที่
อวัยวะต ่าง ๆ เช ่น เซลล ์ของตา ตับ เ พ่ือให ้
ประสิทธิภาพการท�างานและอายุของอวัยวะเหล่านี้
นานขึ้น

โฮลเกรน คือ ธัญพืชที่ผ่านกระบวนการขัด
สีน้อยมีเส้นใยอาหารสูง โดยเฉพาะข้าวกล้อง ถั่ว
เมล็ดแห้ง งา ข้าวสาลี ข้าวโอ๊ต ข้าวบาเล่ย์ ที่อุดม
ด้วยวิตามินอี วิตามินบีรวม แร่ธาตุต่าง ๆ และใย
อาหาร มสีารต้านอนมุลูอสิระทีม่ปีระสทิธภิาพสงู ซึง่
ช่วยปกป้องการเสื่อมสภาพของเซลล์ เสริมสร้าง
ระบบประสาทให้แข็งแรงสมบูรณ์

ชา ชาเขียว ชาด�า หรือชาอู ่หลง ล้วนมี

ประโยชน์ในเรือ่งของการบ�ารงุสายตา เพราะอุดมไป
ด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันไม่ให้เซลล์ต่าง ๆ 
ถูกท�าลาย อีกทั้งยังป้องกันต้อกระจกและภาวะจอ
ประสาทตาเสื่อมได้อีกด้วย

อาหารที่อุดมด้วยซัลเฟอร์ (Sulfur) เช่น 
ไข่ กระเทียม หน่อไม้ฝรั่ง ช่วยบ�ารุงสายตาให้เป็น
ปกติ

กรดไขมันโอเมก้า ๓ และ ๙ ช่วยป้องกัน
ตาแห้ง พบในน�า้มนัข้าวโพด น�า้มนัถัว่เหลอืง น�า้มนั
มะกอก น�้ามันปลา เป็นต้น

ข้อมูลสุขภาพตา โดย ราชวิทยาลัยจักษุ
แพทย์แห่งประเทศไทย All About Eye by 
RCOPT กล่าวว่า

ในปัจจบุนัเชือ่ว่าเกอืบทกุท่านเคยได้ยนิเกีย่ว
กบัยาบ�ารงุสายตา วธิถีนอมสายตา ทัง้ทีเ่ป็นแค่การ
บอกเล่าวิธีต่าง ๆ และรูปแบบอาหารเสริมที่สอด
แทรกมาใน FB Line Instragram หรือตัวแทนที่เป็น
ผู ้ใหญ่ คนดัง ญาติ คนรู ้จัก หรืออะไรก็ตามแต่  
***โปรดใช้วิจารณญาณ***  ความเชื่อของคนลบได้
ยากยิ่ง แต่หากเปิดใจดูความเป็นไปได้ และความ
เป็นจริงที่มีหลักฐานการวิจัยแน่ชัด ย�้าว่า “แน่ชัด” 
กน่็าจะตาสว่างกนัได้เพราะบางครัง้อ้างการวจิยั แต่
พอดูในการวิจัยแล้วอาจเต็มไปด้วยความโน้มเอียง
ที่เกิดจากผู้วิจัย (bias) ผลเหล่านั้นก็ไม่น่าเชื่อถือ 

ท่านเคยอ่านงานวิจัยที่บริษัทอาหารเสริม
อ้างไว้ แต่เป็นเพยีงตดัตอนมาจากงานวจิยั เช่น งาน
วิจัยบอกว่าสารชนิดหนึ่งมีผลท�าให้สายตาดีขึ้น แต่
ในงานวจิยัระบุว่า “อย่างไม่มนียัส�าคญั” ซึง่ทางวจิยั
แปลได้ว่า “ไม่ได้ผล” แต่การโฆษณาเอาแค่บาง
ส่วนที่ดีมาบอก หรือในงานวิจัยต้องใช้สารอาหารที่
มผีลดีกบัสายตาในปรมิาณเกอืบ ๖๐ เท่าของทีม่อียู่
ในอาหารเสริมที่ขายกัน โดยนัยคือต้องทานสัก ๖๐ 
เม็ดต่อวัน แถมทานแล้วไม่รู้จะได้ผลหรือไม่เพราะ
ในงานวิจัยบอกว่าไม่มีนัยส�าคัญ หากรู้อย่างนี้แล้ว 
ท่านยังจะเชื่ออีกไหม

ยาเม็ดอาหารเสริมบางอย่างต้นทุนอาจแค่
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เม็ดละ ๒-๑๐ บาท แต่ขายกันเม็ดละหลักร้อยบาท 
แต่ยังมีคนเชื่อ อย่าหลงเชื่อเสียเงินเปล่า อยากให้รู้
ไว้ว ่าสิ่งที่ได้ไปนั้นคงไม่มีประโยชน์มากอย่างที่
โฆษณาบอกสรรพคุณมาเกินจริง ไม่ได้บอกว่า
วิตามินไม่มีประโยชน์ เอาเงินหลายพันไปซื้ออาหาร
สดที่มีสารอาหารมีประโยชน์ต่อสายตาดังได้กล่าว
ไว้แล้วข้างต้นมารับประทานจะดีกว่า ### ปัจจุบัน 
ยังไม่มียาวิเศษใด ๆ ที่ท�าให้โรคตาหลาย ๆ โรคหาย
จากอาหารเสริมแค่เม็ดเดียว #####

หลายคนอาจคิดว่าเห็นฉลากยาที่ติดอยู่ข้าง
ขวดอาหารเสริมว่า อย. รับรองนี้รับประกันได้ว่า
ปลอดภัยได้ผลดีแน่ แต่ อย. เป็นเพียงตัวแจ้งว่า
อาหารเสริมขวดนี้มีส่วนประกอบของสารนั้น ๆ จริง 
ไม่ได้บอกว่ามันได้ผลจริง และสามารถเอาผิดกับผู้
ผลติได้ไหม เนือ่งจากว่าอาหารเสรมิเหล่านีเ้ขาไม่ได้
ขึ้นทะเบียนยา เพราะฉะนั้นเอาผิดกับผู ้ผลิตคง
ล�าบากครับ เพราะมันเป็นอาหารเสริมซึ่งก็บอกอยู่
แล้วว่าเสริมจากอาหารไม่ใช่ยารักษาโรค

วติามนิ เกลอืแร่ อาหารเสรมิ กบัสขุภาพ
ตา จริงหรือหลอก? ช่วยกันแชร์มาก ๆ ครับเพื่อ
ความเข้าใจที่ถูกต้อง

ในช่วงเวลาประมาณสองร้อยปีหลัง มนุษย์
มีอายุยาวนานขึ้นกว่าสมัยก่อน ด้วยความก้าวหน้า
ทางการแพทย์ ท�าให้อายุเฉลี่ยของมนุษย์ยาวขึ้น
จากสี่สิบกว่าปี เป็นประมาณเจ็ดสิบปี เมื่อมนุษย์
มีอายุยาวนานขึ้น เราก็ย่อมมีโรคผู้สูงอายุมากขึ้น
เป็นเงาตามตวัไม่ว่าจะสมองเสือ่ม อลัไซเมอร์ ความ
ดันสูง ไขมันสูง ปวดหลัง กระดูกผุ ข้อเสื่อม และอีก
มากมายครับ หนึ่งในปัญหาที่ท�าให้การด�ารงชีวิต  
ในบ้ันปลายของผู ้สูงอายุยากล�าบากมากขึ้น คือ 
ปัญหาตามัว 

โรคตาหลายโรคที่ท�าให้มัว มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น
เป็นล�าดับในผู้สูงอายุ ไม่ว่าต้อกระจก ต้อหิน จุดรับ
ภาพเสื่อมในผู้สูงอายุหรืออื่น ๆ มนุษย์จึงมีความ
พยายามหาวิธีการรักษา หรือยาวิเศษ มาใช้ เพื่อ
ป้องกันหรือรักษาโรคเหล่าน้ี เราหวังกันว่าจะมียา
วิเศษสักอย่างท่ีเมื่อทานหรือใช้แล้วสุขภาพตาและ
การมองเหน็ของเราจะด ีเห็นชดัไปตราบชัว่กาลนาน 
และหายจากโรคตาที่เป็นอยู่ (ซึ่งอยู ่ระหว่างการ

ต่อไปนี้ขอ rerun ซึ่งทางผู้เขียนเดิมได้ให้ความรู้ไว้ดีมากครับ...
https://www.facebook.com/AllAboutEyebyRCOPT photos/a.651534874963755. 
1073741828.651515504965692/678638968920012/?type=3&theater

รกัษาทีย่ดืเยือ้ยาวนาน) ไปตราบชัว่กาลนาน ปัญหา
ก็คือ ยาวิ เศษแบบนั้นไม ่มีอยู ่จริง โรคทุกโรค 
ต้องการการป้องกันและรักษาด้วยวิธีการเฉพาะ
อย่าง หรือบางอย่างก็ป้องกันไม่ได้ มีแต่รักษาด้วย
วิธีการเฉพาะโรคนั้น ๆ และเราทุกคนต่างได้พบกับ
ข้อมูลข่าวสารมากมาย เกี่ยวกับเรื่องการดูแล
สุขภาพ การใช้ยาหรือวิตามิน เพื่อป้องกันรักษาโรค
ทั้งหลาย มีโฆษณาสินค้ามากมายที่บ่งชี้คุณสมบัติ
ที่หรูหราดูน่าเชื่อถือ แต่...ข้อมูลทางการแพทย์ที่น่า
เชื่อถือในปัจจุบัน พบว่า วิตามินหรือสารอาหาร
หลายตัว มีประโยชน์ในการป้องกัน รักษาบ�ารุงสุข
ภาพจรงิ  *** แต่จรงิเฉพาะบางภาวะ และจรงิเฉพาะ
กับบางโรคเท่านั้น ***  จากผลงานวิจัยทางการ
แพทย์ปัจจบุนัทีจ่กัษแุพทย์ส่วนใหญ่ยอมรบั มแีค่ ๑ 
โรคเท่านั้นจริง ๆ ครับ โรคนั้น คือ โรคจุดรับภาพ
เสื่ อมในผู ้ สู งอายุ  (age- re la ted  macu la r 
degeneration) มงีานวจิยัขนาดใหญ่ในอเมรกิาเรือ่ง
หนึ่งซึ่งสนับสนุนโดยองค์การอาหารและยาของ
สหรัฐ ชื่อ Age-Related Eye Disease Study 
(AREDS, 2001-2006) ทดลองให้ผู ้สูงอายุทาน
วิตามินรวมทุกวันติดต่อกัน ๕ ปี (วิตามินซี ๕๐๐ 
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มิลลิกรัม, วิตามินอี ๔๐๐ หน่วย IU, เบต้าแคโรทีน 
๕๐ มลิลกิรมั, สังกะส ี(Zinc) ๘๐ มลิลกิรมั ปรมิาณ
วติามนิทีใ่ช้นี ้สรปุมาโดยการประชมุจกัษแุพทย์และ
เภสัชกรผู ้เช่ียวชาญด้านสารอาหาร) และตรวจ
ติดตามการลุกลามของต้อกระจกและจุดรับภาพ
เสื่ อมในผู ้ สู งอายุ  (age- re la ted  macu la r 
degeneration) ผลคือ

• วิตามินรวม ไม่ช ่วยชะลอหรือลดต้อ 
กระจกที่มีอยู่เลย

•วิตามินรวม ช่วยลดความเสี่ยงของการ
ลุกลามของโรคจุดรับภาพเสื่อมได้ ๒๕% เฉพาะ     
ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงเท่านั้น

•วิตามินรวม ไม่ให้ผลอะไรกับผู ้ที่ไม่มี
ความเสี่ยงกับโรคจุดรับภาพเสื่อมเลย คนท่ียังมีการ
มองเห็นปกติ ไม่มีโรคนี้อยู่ แม้จะทานวิตามิน ก็ไม่
ได้ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคนี้ขึ้น

•องค์การอาหารและยาของสหรัฐ จึง
แนะน�าให้จักษแุพทย์ ซึง่เป็นผูต้รวจตาผูป่้วยวนิจิฉยั
ว่า ผู้ป่วยรายใดจะได้ประโยชน์จากการทานวิตามิน
รวม และเป็นผู้แนะน�าให้ใช้หรือไม่ใช้วิตามินรวม

   - เมื่อได้ผลจาก AREDS แล้ว องค์การ
อาหารและยาสหรัฐฯ ทดลองต่อ เป็น AREDS2, 
2006-2013 ให้ผูส้งูอายสุีพ่นักว่าคนทานวติามนิรวม 
๕ ปีเช่นกัน โดยปรับเปลี่ยนสูตรของวิตามินรวม คือ 
เพิ่มโอเมก้า-๓ ๑๐๐ มิลลิกรัม, ลูทีน ๑๐ มิลลิกรัม, 
ซีแซนทีน ๒ มิลลิกรัม  (omega-3,  lu te in , 
zeaxanthin) และตดัเบต้าแคโรทนีออก, ลดปรมิาณ
สังกะสีเพราะท�าให้ระคายเคืองกระเพาะ

•การเพิ่มโอเมก้า-๓ ไม่ได้ประโยชน์เพิ่ม
ส�าหรับการชะลอโรคจุดรับภาพเสื่อม

•การเพิ่มลูทีน, ซีแซนทีน ก็ไม่ได้ประโยชน์
เพิ่มส�าหรับโรคจุดรับภาพเสื่อม เมื่อเทียบกับเบต้า
แคโรทีน เพียงแต่ปลอดภัยมากกว่าเบต้าแคโรทีน
เท่านัน้ เนือ่งจากเบต้าแคโรทนี อาจท�าให้ผูท้ีส่บูหรอื
เคยสูบบุหร่ีมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดเพิ่มขึ้น

•สูตรวิตามินรวมสูตรใหม่นี้ ไม่ได้ผลกับ
การชะลอหรือป้องกันต้อกระจกเลย

•คนทีไ่ม่มโีรคจดุรบัภาพเสือ่ม ทานวติามนิ
ไป ก็ไม่ได้ป้องกันการเกิดโรคนี้

 โรคอื่น ๆ ที่อาจเป็นไปได้ และอยู ่ใน
ระหว่างการทดลองให้แน่ชัด มีหลายโรค ที่ดูมีแนว
โน้มว่าจะดีกว่าเพื่อน คือ การทาน โอเมก้า-๓ ใน    
ผู้ป่วยโรคตาแห้ง หรือน�้าตาบกพร่อง ซึ่งมีงานวิจัย
ขนาดไม ่ใหญ่โตนักหลายเรื่อง ให ้ผลในทาง
สนับสนุนว่า หากใช้เป็นตัวช่วย ผู้ป่วยโรคตาแห้ง
บางรายจะสบายตาขึ้น ตาเคือง และตาแดงลดลง

 ส่วนวิตามินหรืออาหารเสริมอื่น ๆ ที่มีวาง
ขายมากมาย จะมีค�าว่า “อาจจะ” อยู่ด้วยครับ เช่น 
อาจช่วยชะลอต้อกระจก อาจจะมีส่วนช่วยการมอง
เห็น อาจจะช่วยส่งเสริมสุขภาพตา

 ไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือยืนยันเลยว่า 
การทานวิตามินใดจะช่วยท�าให้การมองเห็นดี
ขึ้นได้ ในคนท่ัวไปท่ีไม่มีโรคขาดวิตามิน

 ในคนปกติวิตามินเหล่านี้อาจมีประโยชน์
จริงก็ได้ครับ แต่ตราบเท่าที่เรายังไม่มีข้อมูลยืนยันที่
น่าเชื่อถือ (การโฆษณาคนไข้ตัวอย่าง เช่น อ้างว่า 
ป้าสมศรีทานยาดีสว่างแล้วตาเห็นชัด หลังจาก
รักษามา ๕ โรงพยาบาล เป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือเลย 
เพราะไม่มีข้อมูลรองรับว่า ป้าชื่อสมศรีจริงหรือไม่ 
เคยตามัวจริงหรือไม่ เคยรักษากี่โรงพยาบาลแล้ว) 
เราก็ไม่ควรเอาเงินไปเสีย พร้อม ๆ กับการเอา
สุขภาพไปเสี่ยงกับยา วิตามิน หรืออาหารเสริมที่ไม่
ทราบที่มาที่ไปเหล่านี้  กล่าวโดยสรุปคือ 

 ๑. ถ้าเรามีโรคตา ควรถามการปฏิบัติตัว
ที่เฉพาะเจาะจงกับโรคจากหมอที่ตรวจตาให้เรา ซ่ึง
บางโรคก็มีสิ่งที่ควรท�าหรือห้ามท�า 

 ๒. ถ้าเราไม่มโีรคตา และไม่อยากเกิดโรค
ตา ควรท�าอย่างนี้ครับ

  ๑) หยุดบุหรี่ และบอกคนใกล้ชิดให้
หยุดบุหรี่
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  ๒) สวมแว่นกนัแดดให้บ่อย เมือ่ออก
กลางแจ้ง

  ๓) ทานอาหารที่มีประโยชน์ โดย
เฉพาะผักผลไม้สีต่าง ๆ โดยเปลี่ยนชนิดของอาหาร
ให้หลากหลายอยู่เสมอ

  ๔) หากไม่สามารถปรับชนิดของ
อาหารได้ดีนัก หรือเกิดมาเกลียดผัก อาจทาน
วิตามินรวมเพื่อเสริมส่วนที่เราขาดได้

  ๕) ป้องกนัและควบคุมโรคประจ�าตวั
ให้ด ีโรคทีส่ร้างปัญหากบัตาทีพ่บบ่อย คอื เบาหวาน 
ความดัน ไขมันสูง

  ๖) หากไม่มีอาการทางตา และอายุ
ถงึ ๔๐ ปี ควรตรวจตาสกัครัง้ หากผลการตรวจปกติ 
การตรวจอีกครั้งขึ้นกับค�าแนะน�าของแพทย์

  ๗) หากมีอาการผิดปกติทางตา ควร
ตรวจกับจักษุแพทย์ทันทีที่ท�าได้

ขอขอบคุณข้อมูลดี ๆ ท่ีให้ข้อมูลอ้างอิงได้จาก 
เว็บไซต์ http://www.thaihealth.or.th/Content/30884- 10%20อาหาร%20ช่วยบ�ารุงสายตา.html 
และ https://www.facebook.com/AllAboutEyebyRCOPT/
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พ.ท.หญิง กรกมล  สีขาว

เสนาศึกษา

หลังศึกเชียงกรานพระไชยราชาธิราช   
ทรงโปรดให้ยกเลิกส่งเจ้านายไปปกครองเมืองนี้  
เพื่อไม่ให้เจ้านายใช้เป็นฐานอ�านาจในการแย่งชิง
พระราชบัลลังก์ อยุธยาจึงเป็นศูนย์กลางอ�านาจ
อาณาจักรอย่างแท้จริงนับแต่นั้นมา พระองค์โปรด
ให้เจ้านายเชื้อสายราชวงศ์สุโขทัยรับราชการใกล้ชิด
เบ้ืองพระยุคลบาทเพื่อป้องกันไม่ให้มีการซ่องสุม
ก�าลงัส�าหรับแย่งชงิอ�านาจเหมือนในอดตีอยธุยา ใน
สมัยพระองค์จึงรวมเป็นพระราชอาณาจักรเดียวกัน
อย่างแท้จริง

เมื่อเชียงใหม่เกิดความวุ่นวายด้วยเร่ืองเจ้า 
ผู้ครองนคร พระไชยราชาธิราชจึงโปรดให้จัดทัพขึ้น
ไปเพือ่ระงบัเหต ุแต่ยงัไม่ถงึทีห่มายเหตกุารณ์กส็งบ
ลงชาวเชียงใหม่ได้ยกพระนางจิรประภาขึ้นครอง
เมอืงแทนเจ้านครองค์เดมิ เมือ่ทพัไทยไปถงึพระนาง
จิรประภาได้ขอเป็นไมตรีกับกรุงศรีอยุธยา

ระหว่างการเสด็จพระราชการงานสงคราม
นอกพระนคร สมเด็จพระไชยราชาธิราชทรงมอบ
อ�านาจให้ท้าวศรีสุดาจันทร์พระสนมเอกเชื้อสายเจ้า
นายราชวงศ์ละโว้อยุธยาเป็นผู้ส�าเร็จราชการแทน

พระองค์ทรงตั้งให้เป็น “นางพระยาเจ้าแม่อยู่หัว 
ท้าวศรีสุดาจันทร์” มีพระราชอ�านาจว่าราชการเท่า
พระมหากษัตริย์ สนิมเกิดแต่เนื้อในตนฉันใดพระ
ไชยราชาธิราชก็เพลี่ยงพล�้าสวรรคตด้วยน�้ามือท้าว
ศรีสุดาจันทร์พระสนมเอกผู้ใกล้ชิดฉันนั้น ด้วยเมื่อ
พระองค์เสด็จกลับอยุธยาหลังเสร็จพระราชการ
สงครามพระนางได้ลอบวางยาพิษพระองค์จน
สวรรคต หลังจากนั้นได้ยกขุนวรวงศาธิราชชู้รักขึ้น
เป็นกษัตริย์ได้เพียง ๔๙ วัน ก็ถูกขุนพิเรนทรเทพ 
และพรรคพวกลอบสังหารแล้วทูลอัญเชิญพระเฑียร 
ราชาขึ้นเสวยราชย์สมบัติ ทรงพระนาม “สมเด็จ  
พระมหาจักรพรรดิ” พระองค์ทรงปูนบ�าเหน็จให้ขุน
พิเรนทรเทพเป็นพระมหาธรรมราชา ครองเมือง
พิษณุโลก และพระราชทานพระวิสุทธิกษัตรีพระ 
ราชธิดาให้เป็นพระมเหสีความวุ่นวายภายในราช
ส�านักอยุธยาจึงสิ้นสุดลง

สถานการณ์แตกแยกวุ่นวายภายในอยุธยา
และการผลัดแผ่นดินใหม่ทราบไปถึงพระกรรณของ
พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ผู้โปรดการสงคราม ใคร่จะได้
อยุธยามาอยู่ในอาณัติเพื่อขยายพระราชอาณาเขต

รากไทย: อยธุยา ๓
สนิมเกดิแต่เนือ้ในตน
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และได้รับการยอมรับในฐานะพระจักรพรรดิราช      
ผู ้เป็นราชาเหนือราชาทั้งปวง ซึ่งเหล่าขุนนางได้
ถวายความเห็นเป็นข้อยุติว่าคุ้มค่าท่ีจะท�าสงคราม
แย่งชิงดนิแดนอยธุยาให้มาอยูใ่ต้อาณตั ิพระองค์จงึ
โปรดให้จัดทัพเข้าตีอยุธยาโดยพระองค์เป็นแม่ทัพมี
มหาอปุราชบเุรงนอง พระเจ้าแปร และพระยาพะสมิ
คุมทัพหลักเดินทางสู่กรุงศรีอยุธยาและโปรดให้ต้ัง
ค่ายทพัหลวงท่ีต�าบลกุม่ดอง โปรดให้ทัพมหาอปุราช
บุเรงนองตั้งที่เพนียด ทัพพระเจ้าแปรตั้งที่บ้านใหม่
มะขามหย่อง ทัพพระยาพะสมิตัง้ท่ีต�าบลทุ่งวรเชษฐ์

เมือ่ข่าวทพัศกึพม่ามาประชดิอยธุยาทราบถงึ
พระกรรณของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงมีพระ
ราชประสงค์จะออกไปทอดพระเนตรทัพพม่าด้วย
พระองค์เอง ครัง้น้ันสมเดจ็พระศรสีรุโิยทัยพระมเหสี
และพระบรมดิลกพระราชธิดาทูลขอตามเสด็จไป
ด้วยโดยแต่งพระองค์เป็นชาย ครั้นถึงทุ ่งมะขาม
หย่องในเช้าวันอาทิตย์ขึ้น ๖ ค�่า เดือน ๔ ท้ังสองทัพ
เผชิญหน้ากันโดยไม่คาดคิดจากเดิมมีพระราช
ประสงค์เพียงต้องการทอดพระเนตรทัพข้าศึกก็
กลายเป็นการเข ้ารณยุทธ ์ต ่อกัน ระหว่างการ    
สัประยุทธ ์ชิงชัยช ้างทรงของสมเด็จพระมหา 
จักรพรรดิเกิดหันหลังหนีพระเจ้าแปรซึ่งขับช้างตาม
ตีไล่หลังมาจวนเจียนจะเพลี่ยงพล�้าเป็นจังหวะที่
สมเด็จพระศรีสุริโยทัยขับช้างเข้าขวางต่อสู้ป้องกัน
พระสวามีด้วยพระแสงของ้าว ช้างทรงของสมเด็จ
พระศรสีรุโิยทยัถกูช้างของพระเจ้าแปรงดังาเสยีหลกั 
ประจวบจงัหวะทีพ่ระแสงของ้าวของพระเจ้าแปรฟัน
ลงมาต้องพระวรกายของพระนางจนขาดสะพาย
แล่งสิ้นพระชนม์บนคอช้างพร้อมพระบรมดิลก    
พระราชธิดาซึ่งประทับอยู่บนกลางช้าง คร้ังนั้นพระ
ราเมศวรพระราชโอรสได้รีบไสช้างเข้าต่อตีทัพข้าศึก
เพือ่กันพระศพพระราชมารดาและพระบรมดลิกออก
จากวงล้อมข้าศึกและอัญเชิญพระศพกลับกรุงศรี 
อยุธยาได้ส�าเรจ็ ฝ่ายพระเจ้าตะเบง็ชะเวตีไ้ด้ยนิเสยีง
ร้องของคู่ศึกผู้ต้องคมอาวุธของพระองค์เป็นเสียง     

ผู้หญิงก็มีพระบรมราชโองการถอยทัพทันทีด้วยตก
พระทยั เมือ่ทรงทราบว่าทรงสงัหารอิสตรกีเ็กดิความ
โทมนสั ละอายพระทยัยิง่ด้วยเสยีพระเกยีรติยศและ
ศักด์ิศรีชายชาติทหารยิ่งนัก  

หลังการศึกครั้งนั้นพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ทรง
ดับความโทมนัสด้วยการเสวยน�้าจัณฑ์เป็นนิจจน   
มิอาจครองพระสติได้ทรงถูกทหารชาวมอญลอบ
ปลงพระชนม์ท�าให้ราชส�านักพม่าเกิดความวุ่นวาย 
ความทราบถึงบุเรงนองขุนศึกคู่บารมีซึ่งก�าลังน�าทัพ
สู ่เมาะตะมะต้องถอยทัพกลับมาปราบกบฏและ
จัดการศึกภายในหงสาวดีจนเรียบร ้อยแล ้ว
ปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่าพระเจ้า
บุเรงนอง พระองค์โปรดให้ย้ายเมืองหลวงกลับมา 
ยังกรุงหงสาวดีตามเดิม

ระหว่างที่พม่าเผชิญศึกภายในข้างฝ่ายไทย
ก็เตรียมพร้อมรับศึกที่จะมีมาในอนาคตสมเด็จพระ
มหาจักรพรรดิทรงปรับปรุงพระนคร เตรียมการรับ
ศึกหลายประการต้ังแต่สร้างก�าแพงพระนครให้ชิด
ติดล�าน�้า โปรดให้สร้างป้อมเชิงเทินใบเสมาก่ออิฐ
ถือปูนทุกด้านแทนก�าแพงดินแบบเดิมซึ่งท�าจากไม้
ปักบนเชิงเทินดินเหนียวซ่ึงไม่สามารถรับกระสุนปืน
ใหญ่แบบชาติตะวันตกที่ เพิ่งเริ่มน�ามาใช ้การ
สงครามของภูมิภาคนี้ได้ ยังโปรดให้สร้างปืนใหญ่
ประจ�าป้อมและตามช่องว่างระหว่างใบเสมาบน
ก�าแพงเมืองโปรดให้รื้อก�าแพงเมืองขนาดเล็กเช่น
เมืองสุพรรณบุรี ลพบุรี นครนายก เพื่อป้องกันไม่ให้
ข้าศึกยึดเป็นที่มั่นเมื่อมาท�าศึกกับอยุธยา โปรดให้
สร้างเมืองนนทบุรี เมืองสาคร และเมืองนครชัยศรี
เพื่อใช ้เป ็นที่รวมไพร ่พลมาช่วยการศึกยังกรุง
ศรีอยุธยาเพราะใช้เวลาเดินทัพมาถึงกรุงศรีอยุธยา
เพียง ๑ วัน ปรับเปลี่ยนก�าแพงเมืองจากไม้ปักบน
เชิงเทินดินเหนียวเป็นก่ออิฐถือปูนให้แข็งแรงเพื่อ
สามารถรับกระสุนปืนใหญ่ที่เริ่มน�ามาใช้ในการ
สงครามระหว่างบ้านเมืองแถบนี้  ยังโปรดให้เกณฑ์
ชายฉกรรจ์ราวแสนเศษเข้าเป็นทหาร มีการน�าเรือ
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แซมาแปลงเป็นเรือไชยซึ่งสามารถแล่นได้เร็วและ
บรรทุกพลปืนคาบนกสับได้หลายนาย โปรดให้ฝึก
การรบในบริเวณที่เป็นจุดยุทธศาสตร์และให้คล้อง
ช้างเพือ่เตรยีมท�าศกึซึง่สามารถคล้องได้ช้างเผอืกถงึ 
๗ ช้าง  

เมือ่หงสาวดหีมดปัญหาภายใน พระเจ้าบเุรง
นองมีพระราชด�าริที่จะตีกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองขึ้น
ให้ได้เมื่อข่าวไทยคล้องช้างเผือกได้ถึง ๗ ช้าง ไปถึง
พระกรรณของพระเจ้าบุเรงนองจึงทรงหาเหตุตีไทย
ด้วยการส่งพระราชสาสน์มาขอปันช้างเผอืกโดยแลก
เปลี่ยนเป็นเงินจ�านวนมากแต่ไทยมิได้ให้ตามค�าขอ
ด้วยเท่ากับยอมอ่อนน้อมเป็นประเทศราชของพม่า
เพราะช้างเผือกเป็นเคร่ืองแสดงบุญบารมีของพระ
จกัรพรรดริาช พม่าจงึใช้เหตนุีท้�าสงครามรกุรานไทย  

เมื่อข่าวศึกมาถึงเมืองหลวง สมเด็จพระ
มหาจักรพรรดิโปรดให้แต่งทัพรับศึกอย่างท่ีเคย
ปฏิบัติมาโปรดให้ทหารยืนรายล้อมประจ�าป้อมและ
ตั้งค่ายรอบเมืองในทิศทางท่ีคาดคะเนว่าพม่าจะยก
ทัพเข้าโจมตี โปรดให้กวาดต้อนราษฎรเข้าสู่ภายใน
ก�าแพงพระนครและจัดทัพตั้งมั่นภายในพระนคร
เพือ่รอให้ถึงเวลาฤดนู�า้หลากมาท่วมกองทพัพม่าจน
มิอาจตั้งทัพได้ต้องถอยทัพกลับไปเองเช่นที่ผ่านมา 
แต่การณ์มิได้เป็นดั่งคาดพระเจ้าบุเรงนองผู ้มี
ปัญญาทรงแก้ไขปัญหาน้ีด้วยการให้น�าช้างม้าขึ้นสู่
ทีด่อนและให้ทหารปลกูข้าวเป็นเสบยีงสะสมไว้เลีย้ง
ไพร่พลยามเข้าสู่สนามรบขณะที่ไทยถูกปิดล้อมอยู่
แต่ในพระนครไม่สามารถท�านาปลูกข้าวได้ดั่งเคย
ผลผลิตจึงไม่เพียงพอจะเลี้ยงผู้คนในพระนครส่งผล
ให้เกิดความแร้นแค้นอดอยาก

พระเจ้าบุเรงนองทรงโปรดให้ตั้งทัพใหญ่ริม
น�้าใกล้พระนครด้วยหวังผลสัมฤทธิ์เมื่อใช้ยิงเข้าไป
ในพระนคร โปรดให้ท�าเขื่อนกันน�้าเพื่อชะลอให้น�้า
ไหลช้าลงชาวบ้านจงึเรยีกบรเิวณน้ันว่า “หัวรอ” ทรง
ให้น�าศพทหารและดนิมาถมพืน้ดนิให้สงูขึน้เพือ่ทีจ่ะ
ใช้รองเท้าต่อตัวเหยียบปีนข้ามค่ายโจมตีฝ่ายไทย 
โปรดให้ขุดสนามเพลาะเชื่อมต่อกันเพื่อสามารถใช้

เดินให้ถงึกนัได้โดยรอบยากต่อการทีศั่ตรจูะมองเหน็
โดยง่ายและป้องกันกระสุนปืนจากฝ่ายตรงข้าม

แม้จะทรงปรับยุทธวิธีแล้วทัพพม่าก็ยังไม่
อาจตีกรุงศรีอยุธยาได้จนใกล้ฤดูน�้าหลากซึ่งกองทัพ
พม่าจะถูกน�้าท่วมจนไม่สามารถตั้งทัพได้และจะ
ต้องยกทพักลบัไป พระเจ้าบุเรงนองจงึทรงเปลีย่นไป
ใช้อุบายติดสินบนให้พระยาจักรี ซึ่งเป็นเชลยอยู่
พม่าเป็นไส้ศึกโดยท�าอุบายให้พระยาจักรีท�าทเีป็น
หลบหนีออกจากที่คุมขังของพม่าและหนีกลับมายัง
อยธุยาได้ เพือ่ให้สมจรงิกโ็ปรดให้ประหารทหารยาม
พม่าที่ยืนเวรยามในเวลานั้นเสียโดยอ้างเหตุปล่อย
ให้เชลยศึกหนีไปได้เพื่อให้สถานการณ์สมจรงิและ
ไม่เป็นทีเ่คลอืบแคลงสงสยัจากฝ่ายตรงข้าม

ในระหว่างนัน้สมเดจ็พระมหาจกัรพรรดิย์งัคง
เสยีพระทยัจากการสญูเสยีสมเด็จพระศรสีรุโิยทยัไป
ในสงครามยุทธหัตถี ได้มอบราชสมบัติให้สมเด็จ
พระมหินทราธิราชซึ่งเป็นพระราชโอรสและพระองค์
เสด็จออกผนวช ดังนั้นเมื่อพระยาจักรีกลับไปถึง
อยุธยาและได้เข้าเฝ้ากราบบังคมทูลเรื่องราวที่สร้าง
ขึ้นต่อสมเด็จพระมหินทราธิราชพระองค์มิได้เฉลียว
พระทัยแต่อย่างใดด้วยยามศึกต้องการขุนพลที่
สามารถและไว้ใจได้จงึมไิด้ระแวดระวงัสงสยัพระยา
จักรี พระองค์โปรดแต่งต้ังพระยาจักรีเป็นแม่ทัพเข้า
มาบัญชาการกองทัพรับศึก

พระยาจกัรดี�าเนนิการตามแผนโดยปรบัเปลีย่น
ผูช้�านาญศกึไปประจ�าการในส่วนทีไ่ม่ได้รบัศึก ส่วนผู้
มเิจนการศึกกใ็ห้อยูใ่นหน้าทีร่บัศึกจนกองทพัอ่อนแอ
ขาดขนุพลและผูน้�าทพัทีเ่ข้มแขง็ เมือ่บ้านเมอืงอ่อนแอ
ถงึทีส่ดุพระยาจกัรกีส่็งสญัญาณเปิดประตเูมอืงให้ทพั
พม่ากรีฑาทพัเข้ากรุงศรีอยธุยาโดยไทยมอิาจต้านทาน
จ�าต้องยอมแพ้อ่อนน้อมต่อพม่า ครั้งนั้นพม่าน�าตัว 
พระมหินทราธิราช พระราชวงศ์ และข้าราชการ
ต�าแหน่งส�าคญักลบัไปพม่า แต่งตัง้ให้พระมหาธรรม
ราชาขึ้นครองอยุธยาในฐานะประเทศราชของพม่า 
“ไทย” สญูสิน้ความเป็น “ไท” มใิช่เพราะไร้ซ่ึงสามารถ
หากแต่ก่อสามคัคีเภท .... ระววิาทระแวงกนั
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 แม้มากผิกิ่งไม้ ผิวใครจะใคร่ลอง  
มัดก�ากระนั้นปอง          พลหักก็เต็มทน  
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“กระสนุเกอืบหมดแล้วครบัผูห้มวด จะเอายงั
ไงดี” นายสิบประจ�าหมู่ปืนคลานเข้ามาหาธงเจิม  
ซ่ึงยังคงปักหลักอยู่กับปืนใหญ่ของเขา กระสุนปืน
ใหญ่จากฝ่ายพระนครยังคงระดมยิงเข้ามาอย่าง
หนกัเพือ่สร้างความเสยีหายแก่ก�าลงัฝ่ายหัวเมอืงให้
มากที่สุดเนื่องจากแผนรุกไล่ต้องสะดุดลงด้วยฤทธิ์
ของปีศาจตาเดียวฮาโนแมค

“ต้องยิงต่อไป แต่ประหยัดกระสุนหน่อย 
พวกเรายงัถอนตวักลบัมาไม่หมด” ธงเจมิสัง่การอย่าง
เด็ดเดี่ยวจากท่าน่ังท่ีอาศัยโล่ปืนใหญ่เป็นเคร่ือง
ก�าบังการยิง แต่แล้วเขาก็ต้องเงยหน้าขึ้นเมื่อได้ยิน
เสียงพูดที่คุ้นเคยมาตั้งแต่ครั้งเป็นนักเรียนนายร้อย 
ธงเจิมลุกขึ้นยืนตรงแล้วท�าวันทยหัตถ์เคารพนาย
ทหารที่นักเรียนนายร้อยรุ่นเขาให้ความเคารพ

นายพันเอกพระยาศรีสิทธิสงคราม!!!
“น้องชายเป็นอย่างไร” ท่านถามอย่างปรานี

ท่ามกลางเสียงระเบิดรอบตัว แต่ดูเหมือนท่านไม่ได้
ใส่ใจแม้แต่น้อย เมื่อได้รับทราบสถานการณ์ท่านก็
ตอบว่า

“ผมจะลงไปข้างหลัง เรียกให้เขาเอาเสบียง

บัญชร ชวาลศิลป์
ไฟรกัไฟสงคราม

สงครามครั้งที่ ๑ : ความพยาบาท

อาหารและกระสุนขึ้นมาให้ น้องชายอย่านึกว่าผม
หนีนะ ผมต้องตายก่อนท่านทุก ๆ คนเสมอ” ท่าน
เอื้อมมือมาตบไหล่ร้อยตรีหนุ่มทหารปืนใหญ่แล้ว
เดินจากไปช้า ๆ อารมณ์ยังคงเยือกเย็นทั้ง ๆ ที่
กระสุนปืนใหญ่ปืนเล็กยังคงระดมยิงมาไม่ขาดสาย 
กระสุนปืนใหญ่บางนัดตกห่างจากท่านไปไม่ถึง    
๒๐ เมตร

ธงเจิมท�าวันทยหัตถ์อีกครั้งแล้วหันกลับไป
ท�าหน้าที่ด้วยจิตใจอันแน่วแน่เมื่อได้รับก�าลังใจจาก
ผู้บังคับบัญชาที่เขาเชื่อมั่นศรัทธา

สถานการณ์อยูใ่นความสิน้หวงั ทหารฝ่ายหวั
เมืองจึงต้องใช้ห้วงเวลาที่ทหารฝ่ายพระนครต้อง
ชะงักแผนการรุกอันเกิดจากตอร์ปิโดบกฮาโนแมค 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการร่นถอย กอปรกับเป็น
เวลาค�า่คนืต่อเนือ่งองค์แม่ทพัจงึทรงใช้เวลารวบรวม
ก�าลังพลอย่างละเอียดถี่ถ้วน ไม่ยอมทิ้งทหารคนใด
ไว้เป็นเชลยเป็นอันขาด ในขณะที่ทหารทุกคนต่าง
ร้อนใจอยากไปให้พ้นดอนเมืองให้เร็วที่สุด เพราะ
บัดนี้ตกอยู่ในระยะยิงของปืนใหญ่ฝ่ายพระนครแล้ว 

- (ต่อจากเล่มที่แล้ว) -
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ด้วยความประสงค์อันแรงกล้าที่จะให้บ้านเมืองมี
สันติสุข หากแต่จะขอร้องตามทางการก็จะไม่ส�าเร็จ 
ถ้าแม้จะเป็นความผิดในครั้งนี้ก็รับพระราชอาญา 
พลชีพีด้วยความรกัชาตอัินสจุรติ ขอเพยีงให้ตกตาม
หลัก ๖ ประการที่ขอไว้เท่านั้น ส่วนช้ันรองตลอดจน
ลูกแถวขอรับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ
นิรโทษกรรมด้วย  

หม่อมฉันได ้ถอนกองทหารออกให้ห ่าง
พระนครไปที่ปากช่องแต่เช้าวันนี้ ขอน�าความข้ึน
กราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบใต้ฝ่าละอองธุลี
พระบาท

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
นายพลเอกบวรเดช

ก�าลังฝ่ายหัวเมืองเดินทางร่นถอยด้วยขบวน
รถไฟมุง่หน้ากลบัสูฐ่านทีม่ัน่สดุท้าย ณ นครราชสมีา 
โดยมีแผนการรบหน่วงเวลาและเตรียมการตั้งรับ
บริเวณเทือกเขาดงพญาเย็น เริ่มจากสถานีปากช่อง
ไปจนถึงนครราชสีมา ภารกิจส�าคัญของแผนการรบ
หน่วงเวลาครั้งนี้คือขัดขวางการรุกคืบและท�าลาย
ก�าลังของฝ่ายพระนครที่จะต้องรุกไล่ตามมาให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะท�าได้ เพื่อให้ที่มั่นใหญ่นครราชสีมามี
เวลาเตรียมตัวต้ังรับอย่างเต็มที่ และหวังว่าเวลาที่
ยืดออกไปนี้รวมทั้งการปักหลักสู้ตายอาจเป็นข้อต่อ
รองกับฝ่ายพระนครได้

นายทหารที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
บัญชาการรบหน่วงเวลานี้ก็คือนายพันเอกพระยา 
ศรีสิทธิสงคราม

ขบวนรถของก�าลงัส่วนรบหน่วงเวลาเดนิทาง
มาถึงสถานีปากช่องเมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. ของวันที่ 
๑๖ ตุลาคม

มาถงึตอนนี ้เนือ่งจากมทีหารเหลอือยูน้่อยลง
เพราะเริ่มมีทหารที่หนีทัพแตกพ่ายมากขึ้นเรื่อย ๆ 
จึงต้องมีการปรับก�าลังกันใหม่เพื่อเข้าปฏิบัติตาม
แผนการรบหน่วงเวลา โดยสามารถปรบัก�าลงัทีเ่หลอื

๑๖  ตุลาคม  ๒๔๗๖ 
รถไฟขบวนแรกน�าทหารฝ่ายหัวเมืองซึ่งพ่าย

แพ้การรบออกจากสถานีรถไฟดอนเมืองเมื่อเวลา
ประมาณ ๐๒.๐๐ น. ของวันใหม่คือ ๑๖ ตุลาคม 
การถอนตัวแบ่งออกเป็น ๓ ขบวน และองค์แม่ทัพ
ถอนตัวมาพร้อมกับขบวนสุดท้ายและก่อนที่จะเดิน
ทางออกจากดอนเมืองท่านก็ได้เขียนหนังสือกราบ
บังคมทูลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่ง
ยังประทับอยู่ ณ พระราชวังไกลกังวล หัวหิน โดย
มอบให้นักบินบินไปทิ้งลงที่หัวหินในเช้าวันที่ ๑๖ 
ตุลาคม มีข้อความดังนี้

กองอ�านวยการทหารหัวเมือง
ดอนเมือง

                                                            
วันที่ ๑๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๗๖

ทูลหม่อมเจ้าวิบูลย์สวัสดิ์วงศ์ ราชเลขานุการใน
พระองค์

ด้วยเดิมหม่อมฉันและพวกพ้อง คือกอง
ทหารหัวเมืองได้รวบรวมก�าลังกันน�ามาสู่พระนคร 
เพื่อจะขอร้องให้รัฐบาลปฏิบัติการอันจะน�าความ
ปลอดภัยและสันติสุขมาสู่ประเทศ ไม่มีการแย่ง
อ�านาจซึ่งกันและกัน แต่รัฐบาลมิได้พิจารณาหลัก 
๖ ประการที่หม่อมฉันขอร้องและมิได้แถลงให้ทราบ
แต่อย่างไรเลย กลบัใช้อาวธุยงิทหารหวัเมอืงก่อนจน
กลายเป็นการต่อสู้กันอย่างร้ายแรง หากจะกล่าวถึง
ก�าลังและอาวุธแล้ว กองทหารหัวเมืองอาจรวบรวม
คนและใช้อาวุธท่ีมีอยู่ต่อสู้ไปได้อีก แต่จะเสียชีวิต
และเลอืดเนือ้คนชาตเิดยีวกนั เสยีทัง้เวลาและทรพัย์
สมบตัขิองรฐับาล ความยากล�าบากตกอยู่แก่พลเมอืง

บัดนี้ได้ทราบส�าเนาลายพระหัตถ์ ถึงพันตรี
หลวงสรสิทธิยานุการว่า มีพระราชประสงค์ที่จะ
ให้การต่อสู ้น้ีสิ้นสุดลงโดยเร็ว จึงเห็นว่าเป็นการ
สมควรที่จะกราบบังคมทูลพระกรุณาว่า ตามที่
หม่อมฉันน�าก�าลังมาสู่พระนครด้วยพลการนั้น ก็
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อยู่ได้เป็น ๓ กองพัน เป็นกองพันทหารราบกองพัน
หนึ่ง ทหารม้ากองพันหนึ่ง และทหารปืนใหญ่อีก
กองพันหนึ่ง จากน้ันก็วางก�าลังเตรียมการตั้งรับเป็น
ชั้น ๆ ไปตั้งแต่สถานีรถไฟปากช่องจนถึงตัวเมือง
นครราชสีมา

ท้องฟ้าเบื้องบนเหนือป่าดงพญาเย็นมืดมิด
ไร้แม้กระทั่งแสงดาวราวเป็นอาเพศของบ้านเมือง 
เสียงจักจั่นเรไรร้องระงมคล้ายร่วมปลอบขวัญให้
เหล่าทหารผู้ประสบความพ่ายแพ้และมองไม่เห็น
อนาคต ใต้ร่มไม้ใหญ่รมิทางรถไฟ แสงบหุรีแ่ดงวาบ
เป็นระยะมองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลท่ามกลางความ
มืดมิด

“พรุ่งนี้เราจะคุมก�าลังเคลื่อนลึกเข้าไปตั้งรับ
ที่สีคิ้วว่ะ...ขอให้เพื่อนโชคดี” เสียงสนทนาเบา ๆ 
ของเพื่อนรักสองคน ร้อยตรีธงเจิมกับร้อยตรีประยูร

“เพือ่นก็ขอให้โชคดเีช่นกนั” ธงเจมิกล่าวตอบ
ในการรบที่ผ่านมา เพื่อนรักทั้งสองต่างร่วม

ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันมาในฐานะผู้บังคับหมวด
ทหารปืนใหญ่ ผ่านความตายอย่างฉิวเฉียดมาด้วย
กันหลายคร้ัง แต่บัดนี้ทั้งสองจ�าต้องแยกจากกัน 
เนือ่งจากธงเจมิอาสาอยู่ร่วมรบกับแนวต้านทานแรก
ที่ปากช่องร่วมกับนายทหารที่เขาเทิดทูนคือนายพัน
เอกพระยาศรีสิทธิสงครามนั่นเอง

“ไหว้วานเพื่อนเรื่องหนึ่งได้ไหม” ธงเจิมถาม
ขึ้นท่ามกลางความเงียบที่ทั้งสองเจตนาปล่อยให้
ครอบคลุมบรรยากาศอยู่ครู่ใหญ่ ประยูรพยักหน้า
ตอบรับ 

“เราไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นเช่นไร แต่ถ้าเรา
เป็นอะไรไป เพื่อนช่วยน�าสิ่งนี้ไปให้กับคุณศศิ
ประภาหน่อยได้ไหม” กล่าวจบก็ควักซองจดหมาย
ยับย่นซองหนึ่งออกมาจากกระเป๋าเสื้อเครื่องแบบ
ด้านซ้ายตรงหัวใจของเขาแล้วส่งให้เพื่อนรัก

ประยรูเอือ้มมอืไปรบัซองจดหมายด้วยความ
เข้าใจและเห็นใจความรู้สึกของเพื่อนรักแล้วเก็บไว้
ในกระเป๋าเสื้อของตน จากนั้นก็ปล่อยให้ความเงียบ
ของราวไพรด�าเนินต่อไป

๐๕.๓๐ น. ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙
“ตอนนี้ต�ารวจเริ่มวางก�าลังล้อมธรรมศาสตร์

แล้ว ท่าทางจะไม่ดนีะ ท�าไงดล่ีะ” เจ้าหน้าทีฝ่่ายข่าว
ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยกระซิบ
บอกคณะโฆษกข้างเวทีอภิปราย ทั้งหมดเงียบไปครู่
หนึ่งแล้วตัดสินใจเห็นพ้องต้องกันว่า เพื่อป้องกัน
ความแตกตืน่จนอาจควบคมุสถานการณ์ไม่ได้จงึยงั
ไม่ควรแจ้งเรื่องนี้ให้ผู้ชุมนุมทราบ แต่เพื่อป้องกัน
เรื่องร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู ้ชุมนุมกับเจ้า
หน้าทีต่�ารวจ จะไม่กล่าวโจมตีหรอืท�าตวัเป็นปฏปัิกษ์
กบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจอย่างเด็ดขาด แต่จะยงัคงวพิากษ์
วิจารณ์รัฐบาลและพวกเผด็จการ อันเป็นเป้าหมาย
ของการชุมนุมและการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาต่อไป

เด็กหนุ่มรูปร่างสันทัดสวมแว่นสายตาผู้ท�า
หน้าที่โฆษกบนเวทีอภิปราย ก้าวขึ้นเวที ท่ามกลาง
เสียงปรบมือต้อนรับจากผู้ชุมนุมที่ยึดสนามฟุตบอล
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่รวมตัว ซึ่งขณะนี้
แออัดไปด้วยนักศึกษาและประชาชนไม่น้อยกว่า 
๔,๐๐๐ ชวีติ ทกุคนยงัคงอยูใ่นความสงบแม้เค้าลาง
แห่งความรุนแรงก�าลังเริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจนขึ้น
ทกุขณะ เสยีงปืนจากนอกมหาวทิยาลยัเริม่หนาหขูึน้

โฆษกบนเวทีก้าวเข้าไปใกล้ไมโครโฟนแล้ว
ขยับเตรียมกล่าวค�าปราศรัยทั่วทุกบริเวณตกอยู่ใน
ความเงียบรอรับฟัง...

แต่แล้วทันใดนั้น เสียงประหลาดที่แทบทุก
คนไม่เคยได้ยินมาก่อนก็ดังแหวกความเงียบข้าม
ศีรษะมาจากด้านทิศตะวันตกติดสนามหลวง เป็น
เสียงวัตถุบางอย่างวิ่งแหวกอากาศมาด้วยความเร็ว
สูงจนท�าให้เกิดเสียงดังคล้ายหวีดร้องของปีศาจร้าย 
ยังไม่ทันจะสอบถามกันว่านั่นเสียงอะไรก็ปรากฏ
แสงไฟสีส้มบาดตาแว่บขึ้นแค่เสี้ยวนาทีกลางสนาม
ฟุตบอล ที่ซึ่งผู้คนนั่งเบียดเสียดไหล่ชนไหล่กันอยู่
ติดตามด้วยเสียงระเบิดดังสนั่นกึกก้อง

ลูกระเบิดขนาด ๔๐ มิลลิเมตรจากเครื่องยิง 
เอ็ม ๗๙ แตกตัวออกสาดสะเก็ดคมกริบไปทั่วทุก
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ทิศทาง ควันสีขาวลอยขึ้นปนเปไปกับหมอกจาง ๆ 
ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากท้องฟ้าที่เริ่ม
สาง และยังไม่ทันจะรวบรวมสติได้ เสียงหวีดหวิวก็
ดังมาจากทิศทางเดิมและมุ่งสู ่จุดเดิมอีกครั้ง แต่
คราวนี้ไม่มีเสียงระเบิดตามมา

ผู้คนหมอบราบกระจัดกระจายกันไปรอบ ๆ 
บริเวณระเบิด แรกทีเดียวก็ไม่สามารถแยกแยะได้
ว่าหมอบเพราะได้รับบาดเจ็บเสียชีวิต หรือหมอบ
เพื่อความปลอดภัยตามท่ีได้รับค�าแนะน�ามาก่อน
หน้านี้ แต่ไม่นานนักความจริงก็ปรากฏเมื่อหน่วย
พยาบาลวิ่งเข้ามายังจุดระเบิดตก แล้วก็ได้ประจักษ์
ความจริงว่ามีผู้เสียชีวิตไปแล้วจากระเบิดนัดเดียวนี้ 
๔ ศพ บาดเจ็บอีกจ�านวนหนึ่ง จ�าเป็นต้องน�าส่งโรง
พยาบาลโดยด่วนที่สุด

“ปลอดภัยไหมครับ เป็นอะไรหรือเปล่า...   
อาทิตยา” เด็กหนุ่มคนหน่ึงวิ่งตรงมาใกล้จุดระเบิด
แล้วคุกเข่าลงข้าง ๆ เด็กสาวคนหนึ่งซึ่งยังคงมีท่าที
มึนงงพลางถามละล�่าละลัก เด็กสาวผู้นั้นสั่นศีรษะ
แทนค�าตอบ เด็กหนุ่มท�าท่าโล่งใจ เมื่อรวบรวมสติ
ได้เดก็สาวคนน้ันกร็บีลกุขึน้แล้วเดนิส�ารวจไปรอบ ๆ 
ผู้คนซ่ึงยังคงนอนหมอบนิ่งอยู่กับพื้นสนามหญ้า

“ช่วยกันดูคนเจ็บเถอะค่ะ...ธรณิน” เด็กสาว
น�้าเสียงเด็ดเดี่ยวราวกับลืมเรื่องราวระทึกขวัญเมื่อ
ครูไ่ปแล้วจนหมดสิน้ เดก็หนุม่พยกัหน้าแทนค�าตอบ
แล้วทั้งสองก็เดินเคียงคู่กันไปรอบ ๆ บริเวณ

“ตรงนี้มีคนเจ็บค่ะ...” เด็กสาวนามอาทิตยา
ทรดุตวัลงนัง่ข้าง ๆ เดก็หนุม่คนหนึง่ซึง่นอนแน่นิง่ไม่
ไหวติงอยู่บนพื้นสนาม ร่างกายโดยเฉพาะบริเวณ
ศรีษะชุม่โชกไปด้วยโลหิตสแีดงฉานท่ีไหลนองจนชุม่
โชกใบหญ้า เธอเอือ้มมอืไปจบัชพีจรทีข้่อมอืข้างขวา 
“ชีพจรยังเต้นอยู่ค่ะ...รีบไปตามพยาบาลมาเร็ว ๆ 
นะคะ” เดก็หนุ่มพยกัหน้ารบัค�าแล้ววิง่จากไป สกัครู่
หนึ่งก็กลับมาพร้อมหน่วยพยาบาลเพ่ือมวลชน จาก
นั้นก็ช่วยกันประคับประคองคนเจ็บขึ้นเปลสนาม
อย่างทุลักทุเล

แสงสีทองยามอาทิตย์อุทัยเริ่มทอแสงเรือง
เรื่อจับท้องฟ้าเบ้ืองทิศตะวันออกข้างหน้าพระบรม
มหาราชวังและวัดพระแก้วที่ชาวพุทธยึดมั่นเป็น
ศูนย์รวมแห่งจิตใจ ทัศนวิสัยภายในบริเวณมหา 
วิทยาลัยธรรมศาสตร์เริ่มชัดเจนขึ้นตามล�าดับ

แสงอาทิตย์ยามอรุณรุ่ง ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ 
สาดส่องมาพร้อมกระสุนปืนนานาชนิดที่รวมศูนย์
สาดเข้าไปสูเ่ป้าหมายในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์...

“น่ากลัวจังเลยนะคะ...” ผ่านภพ ชายชาญ 
และนับดาวนั่งรายล้อมอยู ่หน้าเครื่องรับวิทยุที่
ระเบียงบ้านริมน�้า หญิงสาวร้องอุทานเมื่อได้ยินการ
รายงานเหตุการณ์ผ่านสถานีวิทยุยานเกราะ

“เรือ่งราวจะลกุลามบานปลายกนัไปมากกว่า
นี้ไหมคะ” ผ่านภพกับชายชาญหันมาสบตากันด้วย
ท่าทางหนักใจแทนค�าตอบ

ท้องฟ้าเบ้ืองทิศตะวันออกเริ่มสว่างไสวขึ้น
ตามล�าดับ เสยีงปืนดงัเป็นระยะ ๆ มาจากทศิทางทีต่ัง้
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากบ้าน
อภิบาลภูวดล ริมแม่น�้าเจ้าพระยา สามเสนใน    
มากนัก เพื่อนรักสบตาส่งสัญญาณที่รู ้ใจกันแล้ว   
พยกัหน้า

“น้องดาวอยู่บ้านนะครับ...พี่กับภพจะไปดู
เหตุการณ์ที่ธรรมศาสตร์หน่อย...” หญิงสาวขยับ
ปากจะห้ามตามวิสัยห่วงใยของสตรี แต่เมื่อเห็น
ความตั้งใจจริงของชายชาติทหารผู้เป็นที่รักทั้งสอง
จึงได้แต่เอ่ยปากเตือนให้ระมัดระวังตัว

“ไม่ต้องห่วงหรอกน่า รบกบัคอม น่ากลวักว่า
นี้เยอะ” ชายชาญบอกกับน้องสาวด้วยน�้าเสียง  
ผ่อนคลาย

สักครู่หนึ่ง รถยนต์นั่ง ๔ ประตูของชายชาญ
ก็พานายทหารหนุ่มทั้งสองเดินทางออกจากบ้านพัก
มุ่งหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“พี่ ๆ ต�ารวจครับ กรุณาหยุดยิงเถิดครับ... 
เราชุมนุมอย่างสันติ เราไม่มีอาวุธ กรุณาหยุดยิง 
เถิดครับ” เด็กหนุ ่มผู ้ท�าหน้าที่โฆษกบนเวทีพร�่า 
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กล่าวประโยคนี้ซ�้าแล้วซ�้าเล่าด้วยน�้าเสียงแหบแห้ง
น่าเวทนา กระนั้นเสียงปืนที่ยิงมาจากภายนอก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลง 
มหิน�าซ�า้ยังดคูล้ายจะหนาแน่นยิง่ขึน้ตามแสงตะวนั
ที่จัดจ้าขึ้นเร่ือย ๆ ใครที่เคยมีประสบการณ์ผ่าน
สงครามมาก่อนก็อาจจ�าแนกออกว่าหลายเสียง    
ในนั้นมาจากอาวุธสงครามที่มีไว้ใช้เข่นฆ่ากันใน
สนามรบ

ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตถึงเลือดถึงเนื้อ
และดูจะทวีความรุนแรงมากย่ิงขึ้น ในท่ีสุด สุธรรม  
แสงประทุม เลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษา  
แห่งประเทศไทย เดก็หนุ่มรูปร่างผอมบางผมหยักศก
ใบหน้าคมเข้มแบบหนุ่มใต้ก็พยายามติดต่อขอเข้า
พบนายกรัฐมนตรี ม.ร.ว.เสนีย์  ปราโมช เพื่อขอให้
ใช้อ�านาจสั่งการให้บุคคลที่อยู ่ภายนอกและวาง
ก�าลังปิดล้อมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไว้แล้วอย่าง
สิ้นเชิงหยุดการยิงเข้าไปในที่ชุมนุมโดยเร็ว มิให้
นกัศกึษาและประชาชนผูบ้รสิทุธิใ์นทีช่มุนมุต้องบาด
เจ็บล้มตายกันไปมากกว่านี้

๐๕.๔๐ น.
โฆษกบนเวทีประกาศให้ผู้ชุมนุมทยอยออก

จากพืน้ทีช่มุนมุในสนามฟตุบอลไปหาทีก่�าบงับนตึก
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และตึกคณะ
วารสารศาสตร์

เริ่มมีการระดมยิงเข้าไปในมหาวิทยาลัย      
ธรรมศาสตร์จากด้านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ    
และเริ่มมีการใช้ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังขนาด  
๕๗ มิลลิเมตร ซ่ึงปกติใช้ยิงท�าลายรถถังหรือที่      
มั่นดัดแปลงแข็งแรงเข้ามาในมหาวิทยาลัย

“เฮ้ย...หลบเข้ามาใต้ถุนเวทีนี่ดีกว่า ยืนโด่
อย่างนั้นเดี๋ยวก็โดนยิงหรอก” เด็กหนุ่มคนหน่ึงร้อง
บอกเพื่อนฝูงที่ยืนเก้ ๆ กัง ๆ อยู่ข้างเวทีอภิปราย   
ซึ่งเป็นเป้าหมายส�าคัญเป้าหมายหนึ่งในการยิงเข้า
มาจากนอกมหาวิทยาลัย

“เราต้องแยกกันก่อนนะ นัดท่านนายกเสนีย์

ไว้ได้แล้วจะพยายามให้ท่านสัง่หยดุยงิให้ได้” สธุรรม  
แสงประทุม กล่าวกับเพื่อน ๆ แกนน�าอย่างหนัก
แน่น แววตาส่อความหนกัใจจนเหน็ได้ชดั เลขาธกิาร
ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยสวมกอด
อ�าลาเพื่อนรักร่วมชีวิตร่วมอุดมการณ์แต่ละคนด้วย
ความอาลัย

“โชคดีเพื่อน...” คือค�ากล่าวอวยพรสุดท้ายที่
เขาได้รับ

“พวกเราก็เช่นเดียวกัน ขอให้ปลอดภัย ระวัง
ตัวกันมาก ๆ นะ...” หลังกล่าวจบสุธรรมก็ก้มตัววิ่ง
ออกจากบริเวณเวทีอภิปรายเพื่อไปท�าหน้าที่ยุติการ
สังหารหมู่กลางกรุงครั้งนี้ให้จงได้

ผู ้คนเริ่มทยอยกันออกจากสนามฟุตบอล 
โฆษกบนเวทียังคงท�าหน้าที่ต่อไปโดยไม่หวั่นเกรง
กับกระสุนที่ระดมยิงเข้ามา

“พี่ ๆ ต�ารวจครับ...กรุณาหยุดยิงเถอะครับ 
เราชุมนุมอย่างสันติ เราไม่มีอาวุธ ตัวแทนของเรา
ก�าลังเจรจาอยู่กับรัฐบาล อย่าให้เสียเลือดเนื้อไป
มากกว่านี้เลย กรุณาหยุดยิงเถิดครับ” พร�่าพูดเช่นนี้
ซ�า้แล้วซ�้าเล่านับร้อยนับพันครั้งทั้ง ๆ ที่เห็นกับตาว่า
ไม่ได้ท�าให้อะไรดีขึ้น แต่ครั้นจะคิดท�าอย่างอื่นที่ดี
กว่านีก้ไ็ม่เหน็ทาง ดงันัน้เขาจงึบอกตวัเองว่าต้องพดู
ซ�้าซากอย่างนี้ต ่อไปเพื่อสมองจะได้ไม่ต ้องคิด 
เอาแต่เพียงว่าให้มีเสียงจากเวทีให้นานที่สุดเพื่อ
กลบความหวาดกลัวของตัวเองด้วยการพูดซ�้าพูด
ซาก เพื่อว่าสมองจะได้ไม่มีเวลากลัว

นักศึกษาชายคนหนึ่งถูกกระสุนปืนนอนจม
กองเลือดอยู่กลางสนามฟุตบอล ไม่มีใครรู้ว่าเขา
บาดเจ็บหรือเสียชีวิตไปแล้ว นักศึกษาหญิงที่ท�า
หน้าที่พยาบาลเพื่อมวลชนคนหนึ่งวิ่งเข้าไปแล้วพบ
ว่าเขายังมีชีวิตอยู่ จึงประคองคนเจ็บซึ่งเธอไม่รู้จัก
มาก่อนให้ยืนขึ้นแล้วค่อย ๆ พาเดินช้า ๆ ไปยังตึก
บัญชี

เดินช้า ๆ ไปยังตึกบัญชี...เดินช้า ๆ ไปยังตึก
บัญชี...
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แต่เพียงแค่ ๔-๕ ก้าวเท่านั้น ร่างกายบอบ 
บางของนักศึกษาหญิงผู้นั้นก็เซถลาไปข้างหน้าราว
ถูกผลกัด้วยแรงมหาศาล กระสนุความเรว็สงูนดัหนึง่
พุ่งเข้าแผ่นหลังทะลุออกด้านหน้า หยาดโลหิตพุ่ง
เป็นฝอยสะท้อนประกายแดงเข้มจากแสงแดด
อบอุ่นยามเช้า แขนทั้งสองไขว่คว้าอากาศอย่างไร้
ความหมายแล้วผวาล้มลงบนพืน้ ปล่อยให้นกัศึกษา
หนุม่ทีเ่ธอพยายามเข้าให้ความช่วยเหลอืทรดุลงกอง
กับพื้นสนามหญ้า

นักศึกษาอีกคนหนึ่งพยายามวิ่งเข้าไปเพื่อ 
ให้ความช่วยเหลือเพื่อนทั้งสอง...

แต่ไม่ส�าเรจ็ คนตายเพิม่ขึน้อกีหนึง่ นกัศกึษา
ทัง้สามตายตาลมืโพลงคล้ายไม่เชือ่เร่ืองราวทีเ่กดิขึน้
อยูก่ลางสนามฟุตบอลแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
ในรุ่งอรุณแห่งการสังหารเช้านั้น...

ทีบ่รเิวณประตมูหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ด้าน
ท่าพระจันทร์ซึ่งถูกปิดสนิท ด้านนอกทั้งเจ้าหน้าที่
ต�ารวจและผู้คนท่าทางกระหายเลือดจ�านวนนับไม่
ถ้วนยืนคุมเชิงอยู ่พร้อมกิริยาเกรี้ยวกราด เสียง     
“ฆ่ามัน ฆ่ามัน ฆ่ามัน” ดังกระหึ่มไปทั่ว

ด้านภายใน รถกระบะคันหนึ่งจอดนิ่งอยู่หัน
หน้าชิดประตู เครื่องยนต์ยังคงครางกระหึ่ม ธรณิน
เดนิน�าหน้าอาทิตยาผ่านรถไปท่ีประตแูล้วตะโกนฝ่า
เสียงโห่ร้องออกไป

“เปิดประตูด้วยครับ มีคนเจ็บ ต้องรีบส่งโรง
พยาบาล...กรุณาเปิดประตูหน่อยครับ”

“ฆ่ามัน ฆ่ามัน ฆ่ามัน” เป็นเสียงเดียวที่ตอบ
กลับและดังมากขึ้นบางคนชี้อาวุธในมือมาที่เด็ก
หนุ่มสาวทั้งสอง อาทิตยายกมือไหว้ฝูงชนพร้อมค�า
วิงวอนขอให้เปิดประตู แต่เสียงเดียวที่เป็นค�าตอบ
ยังคงเป็น  ฆ่ามัน ...ฆ่ามัน...ฆ่ามัน...

เด็กสาวน�้าตาไหลพราก ส่งเสียงอ้อนวอน
ระคนเสียงสะอื้นพร้อมมือที่พนมขอให้เปิดประตูต่อ
ไปจนเสียงแหบแห้ง...

๐๗.๐๐ น.

กลุ่มคนที่อยู่หน้าประตูมหาวิทยาลัยธรรม 
ศาสตร์ต้ังแต่ ๐๑.๐๐ น. ใช้รถโดยสาร ๒ คันขับพุ่ง
เข้าชนรั้วประตูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้านสนาม
หลวง เมื่อประตูพัง ต�ารวจตระเวนชายแดน ลูกเสือ
ชาวบ้าน กระทิงแดง และกลุ่มอันธพาลต่างทะลัก
กันเข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่
ต�ารวจหลายสิบนายขึ้นรถขับผ่านประตูเข้าไป เมื่อ
เข้าไปข้างในแล้วต่างก็พากันกรูลงจากรถ พร้อมใช้
อาวุธระดมยิงไปยังทุกเป้าหมายทั้งที่มองเห็นและที่
คาดเดา

บทเพลงแห่งการสังหารยามอรุณรุ่ง ณ เช้า 
๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ บรรเลงถึงจุดสูงสุด...

“ไม่น่าเชือ่เลยนะว่า เรือ่งอย่างนีจ้ะเกดิขึน้ใน
บ้านเมืองเรา” ผ่านภพบอกกับเพื่อนรักด้วยน�้าเสียง
สะท้อนความรู้สึกสะเทือนใจอย่างชัดเจน ชายชาญ
หันหน้าจากท้องถนนเบื้องหน้าหันมามองแล้วตอบ
ด้วยน�้าเสียงที่สะท้อนความรู้สึกไม่แตกต่างกัน

“ในสนามรบ เรากับข้าศึกยังไม่ท�ากันถึง
ขนาดนี”้  ชายชาญตอบได้เพยีงแค่นีก้เ็หมอืนมอีะไร
มาจุกที่ล�าคอ “เหมือนสัตว์นรก...”

ภาพที่ทั้งสองได้เห็นกับตาตนเองเมื่อช่วง
สายที่ผ่านมายังคงติดตรึงอยู ่ในความคิดเหมือน
ภาพถ่ายในอลับัม้ทีเ่ปิดวางอยูต่รงหน้า ฝงูคนทีโ่กรธ
เกรีย้วดรุ้ายลากศพนกัศกึษาออกมาจากมหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์ไปตามพื้นถนนศพแล้วศพเล่า ตลอด
ทางก็ถูกระบายอารมณ์ป่าเถื่อนย�่ายีราวกับมิใช่
การกระท�าของมนุษย์ ภาพศพที่ถูกตอกอกด้วยลิ่ม 
ภาพศพที่ถูกสุมเผาด้วยยางรถยนต์ซึ่งมีอาการ
กระตุกคล้ายยังไม่ตาย ภาพศพที่ถูกแขวนคอไว้กับ
ต้นมะขามมีรองเท้ายัดปากแล้วถูกกระหน�่าทุบตี
ด้วยเก้าอี้และสารพัดอาวุธที่จะหาได้ ท่ามกลางฝูง
คนที่รายล้อมส่งเสียงเชียร์สะใจ

“ฆ่ามัน...ฆ่ามัน...ฆ่ามัน” 
ผ่านภพหวนร�าลึกไปถึงเมื่อครั้ งยังเป ็น

นักเรียนนายร้อย ค�าขวัญ “ฆ่ามัน ฆ่ามัน ฆ่ามัน” 
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เป็นสิ่งที่เขาและเพื่อนนักเรียนนายร้อยทุกคนล้วน
คุ้นเคยเป็นอย่างดี รวมทั้งค�าขวัญค�าปลุกใจอื่น ๆ ที่
ถูกปลูกฝังมาตลอดชีวิตทหาร

ในมโนภาพ เขาเห็นแถวนักเรียนนายร้อยใน
ชุดฝึกสวมหมวกเหล็กพร้อมอาวุธประจ�ากายในมือ
ก�าลังวิ่งออกก�าลังในสนามฝึก ครูฝึกจะคอยน�าพวก
เขาให้ร้องตะโกนค�าปลุกใจ

“ท่านคือใคร...” ครูฝึกผู้ควบคุมแถวร้องถาม
ท่ามกลางเสียงฝีเท้าที่กระแทกลงบนพื้นถนนพร้อม
เพรียงกันตามจังหวะก้าววิ่ง พวกเขาเปล่งเสียงร้อง
ตอบกึกก้องพร้อมกันทันทีทันใดอย่างภาคภูมิใจว่า 
“นายร้อย” ครูฝึกก็จะร้องถามต่อว่า “มาท�าไม”

“ฆ่ามัน ฆ่ามนั ฆ่ามนั” แถวนกัเรยีนนายร้อย
ร้องตอบพร้อมกันหนักแน่น...

นักเรียนนายร้อยถูกปลูกฝังมาโดยตลอดว่า 
ภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาคือการปกป้องผืน
แผ่นดินไทยให้รอดพ้นอริราชศัตรูและข้าศึกไม่ว่าจะ
มาจากไหน ซึ่งหนทางเดียวที่จะจัดการกับศัตรูของ
แผ่นดินเหล่านี้มีเพียงประการเดียวเท่านั้นคือ...ฆ่า
มัน ฆ่ามัน ฆ่ามัน

จบจากโรงเรียนนายร้อยเป็นนายทหารเต็ม
ตัว รับอาวุธประจ�าตัวกระบอกใหม่จากหน่วยพร้อม
ค�าสั่ง ฆ่ามัน ฆ่ามัน ฆ่ามัน...และ “มัน” ในที่นี้ก็คือ
พวกคอมมิวนิสต์

คอมมวินสิต์ทีม่เีป้าหมายเพือ่ยดึแผ่นดนิไทย 
คือ ศัตรูของชาติ

คอมมิวนิสต์ที่มีรัสเซียและจีนเป็นหัวโจกส่ง
ออกการปฏิวัติไปทั่วโลกและส�าหรับประเทศไทยก็มี
คอมมิวนิสต์ไทยเป็นสมุนรับใช้

“สืบให้ทราบ ค้นให้พบ ฆ่าให้เรียบ” คือ
ค�าขวัญต่อเนื่องที่ใช้เป็นแนวทางให้บรรลุภารกิจที่
พวกเขาใช้เป็นหลักการตั้งแต่ครั้งจบเป็นนายทหาร
ใหม่ ๆ และสืบมาจนบัดนี้

แต่ “ฆ่ามัน ฆ่ามัน ฆ่ามัน” ที่ผ่านภพได้ยิน
ในช่วงเวลานี้ได้สะกิดความรู้สึกบางอย่างในความ
คดิของเขา มอีะไรบางอย่างผดิปกต ิซึง่กย็งัไม่สามารถ

ตีความให้ชัดเจนได้ว่าคืออะไร...
นีคื่อโจทย์ข้อใหม่ทีจ่ะติดตรงึอยูใ่นห้วงความ

คิดของผ่านภพและเขาจะยังต้องใช้เวลาอีกนานที
เดยีวบนเส้นทางแห่งการฆ่าฟันจนกว่าจะได้ค�าตอบ

คอมมิวนิสต์ กับ ฆ่ามัน ฆ่ามัน ฆ่ามัน...
“จะผิดอย่างไรก็ไม่ควรท�ากันอย่างนี้” ผ่าน

ภพกลับมาสู ่ภาพและเรื่องราวที่เพิ่งพบเห็น เขา
ร�าพงึกบัตวัเองเบา ๆ ชายชาญพยกัหน้าเหน็ด้วยกบั
ความคิดของเพื่อนรัก

ชายชาญบังคับรถให้เคลื่อนไปข้างหน้าช้า ๆ 
มุ่งหน้าจากบริเวณท่าพระจันทร์ไปยังท่าช้างเพื่อหา
ทางอ้อมกลับบ้านที่สามเสนใน ฝูงชนยังคงวิ่งไปมา
สบัสนอยูบ่นท้องถนน ทกุร้านค้าปิดประตเูงยีบ เสยีง
ฆ่ามัน ฆ่ามัน ฆ่ามัน สลับกับเสียงไชโยโห่ร้องเมื่อ
ค้นพบเหยื่อที่แตกหนีมายังดังระงมไปทั่วบริเวณ 
ส่วนเสียงปืนนั้นสงบไประยะหนึ่งแล้ว จนกระทั่งมา
ใกล้สี่แยกบริเวณท่าช้างก็เห็นว่า เส้นทางถนนข้าง
หน้าที่มุ ่งไปทางท่าเตียนนั้นดูปลอดโปร่ง น่าจะ
สามารถใช้ความเร็วได้มากขึ้นเพื่อให้พ้นไปจากนรก
อเวจีนี้เร็วที่สุดเท่าที่จะท�าได้

แต่แล้วทนัใดนัน้ ผ่านภพกส็ะกดิให้เพือ่นหนั
ไปดูทางด้านขวามือซึ่งเป็นถนนสั้น ๆ เชื่อมไปสู่ตัว
ท่าเรือข้ามฟากแม่น�้าเจ้าพระยา เสียงโห่ร้อง ฆ่ามัน 
ฆ่ามัน ฆ่ามัน ดังกระหึ่ม และเมื่อสายตาแยกแยะ
ออก ทั้งสองก็เห็นเด็กสาวหนุ่มคู่หนึ่ง มองปราด
เดียวก็รู ้ว่าเป็นนักศึกษา เสื้อผ้าเนื้อตัวเปียกโชก
มอมแมมส่อว่าคงเพิ่งขึ้นมาจากท้องน�้า เด็กหนุ่ม
จูงมือเด็กสาวที่ท่าทางตื่นตระหนกและสิ้นหวังวิ่ง
ใกล้เข้ามายังทิศทางที่รถยนต์ของชายชาญก�าลัง
เคลื่อนที่อยู่ช้า ๆ 

ชายชาญหนัมาสบตาผ่านภพ ส่งสญัญาณที่
รูก้นัอีกครัง้แล้วตัดสนิใจเหยยีบเบลคอย่างกะทนัหนั 
จนล้อรถบดพื้นถนนส่งเสียงบาดใจ

ชายชาญหมุนกระจกด้านข้างอย่างรวดเร็ว
สุดแรง หมุนแล้วส่งเสียงร้องบอกเด็กหนุ่มสาวที่
ก�าลังหนีภัยคู่นั้น “มาทางนี้น้อง มาทางนี้ครับ...” 

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



101เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๓ ตอนที่ ๔ เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๐  

- (อ่านต่อเล่มหน้า) -

ส่วนผ่านภพก็พุ่งตัวไปยังประตูหลังด้านขวาหลังคน
ขับแล้วเอื้อมมือสุดเหยียดดึงสลักเปิดประตูหลังให้
ออกรอรับ

เหมือนสวรรค์เอื้อมมือมาโปรด หนุ่มสาวทั้ง
สองเร่งฝีเท้าสุดชีวิตมุ่งตรงมายังรถยนต์ท่ีจอดรอ
พร้อมเสียงเรียกร้องเบื้องหน้า พอมาถึงก็เปิดประตู
ให้เด็กสาวก้าวขึ้นมาก่อน ตัวเขาเองหันไปประจัน
หน้าเตรียมรับมือกับฝูงชนกระหายเลือดที่ก�าลังวิ่ง
ไล่ใกล้เข้ามาพร้อมมีดไม้ในมือ

“รบีขึน้รถเลยน้อง...” ชายชาญร้องเตอืน เด็ก
หนุ่มหันมามองเมื่อเห็นเพื่อนสาวอยู่บนเบาะที่นั่ง
เรียบร้อยแล้วจึงพุ่งตัวเข้ามาในรถพร้อมปิดประตู
เสียงดังสนั่นตามมา

เครือ่งยนต์ค�ารามสดุเสยีงแล้วพุง่ตวัออก ล้อ
ทั้งสีบดพื้นถนนจนเกิดเสียงบาดหูพร้อมทิ้งควันขาว
และกลิ่นไหม้ไว้เบื้องหลัง ฝูงชนที่เพิ่งมาถึงและผิด
หวังร้องตะโกนด่าด้วยถ้อยค�าหยาบคาย บางคนก็
ขว้างสิ่งของตามมา อิฐก้อนหนึ่งกระทบกระโปรง
หลังรถดังโครมใหญ่จนเด็กสาวสะดุ้ง...

สักครู่หนึ่งทั้งสี่ชีวิตก็ทิ้งความวุ่นวายไว้เบ้ือง
หลัง...

ในรถไม่มีใครพูดจาอะไรกัน ไม่มีค�าทักทาย 
ไม่มีค�าถาม ได้แต่ให้ความสนใจกับเสียงถ่ายทอด
เหตกุารณ์ทีผ่่านมาทางวทิยตุดิรถยนต์ซึง่เปิดทิง้ไว้...

ผ่านภพพยายามแอบช�าเลืองผ่านกระจก
มองหลังไปยังเด็กสาวมอมแมมที่เบาะหลัง ด้วย
บังเกิดความรู้สึกบางอย่างที่อธิบายไม่ได้...

เขาคลับคล้ายคลับคลาได้เคยเห็นหน้าเด็ก
สาวคนนี้มาก่อน แต่ไม่มีค�าตอบว่าที่ไหนและเมื่อ
ไหร่ ย่ิงคิดทบทวนก็ยิ่งมั่นใจ...

เด็กสาวอาทิตยา เมื่อเริ่มผ่อนคลายลงก็รับรู้
ได้ด้วยสัญชาตญาณระวังภัยซึ่งเกิดขึ้นอย่างปุบปับ
จากเหตุการณ์เมื่อเช้านี้ เธอบอกกับตัวเองว่าชาย
หนุ่มที่นั่งอยู่บนเบาะหน้าข้างคนขับนั้นดูเหมือนจะ
ให้ความสนใจเธอเป็นพิเศษ แต่บางครั้งเมื่อสบ

สายตากันในกระจกมองหลังโดยบังเอิญก็เห็นเขา
แสร้งมองไปทางอื่น เด็กสาวผู้เคยมองโลกในแง่ดี
เริ่มรู้สึกหวาดระแวง จึงเริ่มมองส�ารวจไปรอบ ๆ ที่
นั่งเบาะหลัง

แล้วเธอก็รู้สึกเย็นวาบไปทั้งตัวเมื่อมองเห็น
หนังสือเล่มหนึ่งวางอยู่บนเบาะนั่งระหว่างเธอกับ
ธรณิน บนหน้าปกหนังสือเล่มนั้นที่สะดุดตาและ
พมิพ์ไว้ด้วยอักษรตวัใหญ่เป็นพเิศษปรากฏข้อความ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก !!!
อาทิตยาหันกลับไปส�ารวจชายหนุ่มทั้งสอง

ซึ่งนั่งคู่กันอยู่ที่เบาะหน้าอีกครั้งหนึ่ง ผมรองทรงสูง
ตัดค่อนข้างสั้นแตกต่างจากคนทั่วไป หนวดและ
จอนกันไว้อย่างเรียบร้อย จากรูปร่างที่พอเห็นบ่งชัด
ว่าเป็นคนที่หมั่นดูแลเอาใจใส่รักษาสุขภาพเป็น
อย่างดี ผิวคล�้าอย่างคนคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตกลาง
แจ้ง ท่าทางปราดเปรียว

ลกัษณะแบบนีจ้ะเป็นอืน่ใดไปไม่ได้นอกจาก
ทหาร !!!

และเมื่ออาทิตยามองไปยังกระจกด้านหน้า
คนขบักเ็หน็เครือ่งหมายกองทพับกบนแผ่นสตกิเกอร์
อย่างชัดเจน หันมองไปด้านหลัง เครื่องหมายตรา
แผ่นดินพร้อมข้อความข้างใต้ “โรงเรยีนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า” ก็ปรากฏเด่นชัด

นี่เธอและธรณินก�าลังหลุดจากปากจระเข้
เพียงเพื่อจะถูกน�าตัวไปส่งถ�้าเสือยังง้ันหรือ ?

อาทิตยาคิดค�านวณสถานการณ์รอบข้าง
อย่างรวดเร็ว เหลือบมองธรณินก็เห็นเขาหงายหลัง
พิงเบาะแล้วก็หลับสนิทราวกับไม่ได้หลับได้นอนมา
แล้วเป็นอาทิตย์ซึ่งในความเป็นจริงก็ใกล้เคียง เธอ
จึงพยายามค้นหาทางออกกับสถานการณ์เฉพาะ
หน้าด้วยตนเองต่อไป
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ในห้วงวันหยุดวันแม่ที่ผ่านมา ผู้เขียนไม่มี
โอกาสได้ไปไหว้แม่...ถึงแม้ว่าอยากจะไปใจแทบ
ขาด แต่ไม่อาจไปได้ ...ในขณะเดียวกันแม้จะมี
เครื่องมือสื่อสารหรือเทคโนโลยีทันสมัยแค่ไหนก็   
ส่งข่าวให้แม่ไม่ได้เลย...น่ันเพราะคุณแม่ท่านไปสู่
ปรโลกที่ดีกว่าแล้ว (คิดว่าอย่างน้ัน) ตั้งแต่ผู้เขียน
อายุได้ ๙ ขวบ เพราะเห็นว่า เท่าที่จ�าได้ คุณแม่เป็น
แม่ที่ดีและท�าสิ่งดี ๆ ให้เห็น ไม่ใช่ว่าเห็นว่าเป็นแม่
แล้วเชียร์ท่าน แต่เห็นความเป็นแม่ท่ีสมบูรณ์แบบ
ที่สุดเท่าที่จะหาใครมาเทียบได้ในสังคมปัจจุบัน 
ด้วยความจ�าที่เห็นมาด้วยตาตนเองคือ ท�าหน้าที่   
ในฐานะแม่ของลูก ตักน�้า นึ่งข้าว ผ่าฟืน เข้าป่าหา
อาหารป่า ออกทุ่งนาหาปูปลา ปลูกผัก ท�าสวน ... 
อะไรอีกสารพัด...ท่ีกล่าวมามีจุดส�าคัญอยู่ท่ี...การ
ท�าอะไรก็ท�าด้วยกัน เรียกว่าแม่พาท�า พ่อก็พาท�า 
ท�าด้วยกันทั้งบ้าน โดยเฉพาะวันหยุดเรียน อาบน�้า
พร้อมกับพ่อแม่ในโอ่งใบเดียวกัน เสร็จแล้วแม่เช็ด
ตัวให้ ใส่เสื้อผ้าให้ แล้วก็ไปทานข้าวพร้อมกัน ใน
ขณะทานพ่อก็กินหัวปลา แม่ก็ทานหางปลา ส่วน
ตรงกลางพ่อกับแม่ก็เชียร์ให้ลูก ๆ กินบอกว่าจะ
ฉลาด โตขึน้มาจะได้ดแูลพ่อแม่ตอนแก่เฒ่าไม่มแีรง  
กลางคืนมาจุดตะเกียงอ่านหนังสือ ก้มหน้าใกล้ ๆ 

ตะเกียงจนไฟไหม้ผมที่หน้าผาก มารู้ตัวอีกทีก็ตอน
ได้กลิ่น พากันหัวเราะทั้งบ้าน...ภาพเหล่านี้เหมือน
มีคลิปวีดีโอในสมองที่เปิดได้ตลอดเวลา...

ทั้งหลายทั้งปวงที่เล่ามา...สะท้อนถึงความ
เป็นอยู่ของคนในสังคมปัจจุบันอย่างตรงกันข้าม 
และหาได้ยากมาก คนใกล้กันก็เหมือนไกลกันต่าง
คนต่างอยู่ นั่งข้างกันก็มองไม่เห็นกัน เพราะมัวแต่
ก้มหน้าเล่นโทรศัพท์ พูดกันน้อยหรือไม่พูดเลย 
สื่อสารกันด้วยตัวอักษร บางทีก็ตีความผิดทั้งที่สื่อ
ความหมายไปทางดีก็ตีไปทางร้าย...คนทะเลาะกัน
ทางตัวหนังสือผ่านคีย์บอร์ด เสร็จแล้วไม่เคลียร์ 
หน้าจอ ต้องมาเคลียร์นอกจอ ด้วยการนัดกันออก
มาตะลุมบอนกันเป็นพวกหรือใครใจนักเลงหน่อยก็
มีคนกลางจัดชกกันเลย...อาศัยเป็นช่องทางธุรกิจ 
บนความขดัแย้งกนัทางโซเชยีลในขณะทีเ่ป็นกระแส
แรง ๆ ได้เงินเป็นกอบเป็นก�า...ความอบอุ ่นใน
ครอบครัวหายไป...ความวุ่นวายทางสังคมกลับมา
แทนที่...กระแสสังคมเป็นตัวเร่งให้ครอบครัวผู้เคย
ปลูกฝังความสุข ความดีงามให้กับสมาชิกในสังคม 
กลายเป็นสังคมที่เห็นแก่ตัวแบบกู่ไม่กลับ คนลงมา
ท�าร้ายกันบนท้องถนน ประชาชนทะเลาะกับเจ้า
หน้าที่จราจรออกสื่อทุกวัน...ทุกคนดิ้นรนเพื่อต่อสู้

แม่ของเรา...
โดย ขมิ้น นอกกอ

ไปที่ไหน... 
    ได้เรื่อง      มาเล่า   
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ของคอลมัน์นีค้อืไปไหนได้เรือ่งมาเล่า...แต่ฉบบันีอ้ยู่
กับที่ก็มีเรื่อง...ผู้เขียนได้ฟังติดหูติดตาอยู่เรื่องหนึ่ง
จาก พันเอก ทองค�า ศรีโยธิน อดีตผู้อ�านวยการกอง
อนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก ท่านพูดที่
วัดอัมพวัน สิงห์บุรี ในโอกาสมาเป็นวิทยากรพิเศษ 
บรรยายให้กับข้าราชการที่มาปฏิบัติธรรมในโครง 
การพัฒนาบุคลากรกองทัพบก ในห้วงเทศกาลเข้า
พรรษา เมื่อเกือบ ๒๐ ปีที่ผ่านมา ฟังแล้วเหมือนกับ
ว่าคนจากฟ้า แต่มาอยู่บนดิน อยู่กินแบบบ้าน ๆ 
หลังจากท่านบรรยายไม่นานก็มีหนังสือเล่มหนึ่งที่
ออกสู่ท้องตลาด ใครได้อ่านก็แทบจะพูดเป็นเสียง
เดียวกันว่า อ่านไปน�้าตาไหลไป แต่ไม่ยอมวางจน
จบเล่ม แล้วยงัจบัมาอ่านได้ใหม่อีกรอบแล้วรอบเล่า 
คงไม่ว่ากันหากผู ้เขียนจะแนะน�าให้อ่านอีกครั้ง
ส�าหรับท่านทีย่งัไม่อ่าน หนงัสอืเล่มนัน้คอื “พระมหา
กษัตริย์ยอดกตัญญู” ที่ท่านถ่ายทอดออกจากค�า
บรรยายมาเป็นตัวหนังสือ ใช้ส�านวนแบบว่าเชือด
นิ่ม ๆ ทิ่มหัวใจคนเป็นแม่และเป็นลูก.....ขอยก
ตัวอย่างส�านวนบางช่วงบางตอนที่ท่านบรรยาย
อย่างกินใจ เช่น “ในหลวง มีโครงการเป็นร้อย… 
เป็นพันโครงการ… มีเวลาไปกินข้าวกับแม่… 
สัปดาห์ละ ๕ วัน พวกเรา ซี ๗ ซี ๘ ซี ๙ ร้อย
เอก…พลตรี…อธิบดี… ปลัดกระทรวง…ไม่เคย
ไปกินข้าวกับแม่… บอกว่า…งานยุ่ง แม่บอก
ว่า… ให้พาไปกินข้าวหน่อย… บอกว่าไม่มีเวลา 
จะไปตกีอล์ฟ… ไม่มเีวลาพาแม่ไปกนิข้าว… แต่
มีเวลาไปตีกอล์ฟ…เห็นตัวเองหรือยัง…?”

ประเทศเราวนัแม่ประกาศเป็นวนัหยดุราชการ 
เพื่อให้ลูกให้ความส�าคัญกับแม่ พาหลานท่านไป  
หาแม่...แบบอย่างแห่งความดีงามที่มีให้เห็นเป็น
ประจักษ์พยานว่า แม่กับลูกผูกพันกันอย่างไร ที่เรา
ควรน้อมน�ามาและปฏิบัติตาม...เราไม่ควรเพียงแต่
ชื่นชมกับภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว
ประคองแม่เท่านั้น ...แม่ของเราถ้าเราไม่ประคอง 
แล้วใครจะท�าให้...แม่จะรู้สึกมีความสุขและอิ่มอก

เรียกร้องความเป็นธรรม เรียกร้องความยุติธรรม...
แสดงว่าความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมมันหาย
ไปหรือเปล่า...บุคคลที่คิดว่าเป็นที่พึ่งทางใจก็มี
ค�าถามจากสังคม โยมก็สอนพระ...แทนที่พระจะ
สอนโยม เข้าท�านองโบราณว่า ฆราวาสสอนธรรมะ 
พระสอนร้องเพลง กลับตาลปัตร ต่างฝ่ายต่างล�้า
เส้นกัน..

ความเป็นบ้าน ๆ หายไปไหนหมด...การพึ่ง 
พาอาศัยกันโดยไม่อิงผลประโยชน์มันแทบจะสูญ
สลายไปแล้ว...ด้วยเหตุนี้ ท�าให้ผู้เขียนเกิดฉุกคิดขึ้น
มาเมื่อวันแม่มาถึง...หลายคนโพสต์ข้อความหา
แม่...หลายคนโพสต์ภาพกอดแม่ หอมแม่ ส่งภาพ
ดอกมะลิให้แม่ ซึ่งเป็นวิวัฒนาการของคนในสังคม
สมัยใหม่...ที่ท�าอะไรต้องโชว์ ถึงอย่างนั้นก็ยังดีกว่า
ไม่มีให้แม่ ทิ้งแม่อยู่กับความเงียบ...คนเป็นแม่ย่อม
เข้าใจกันได้ดีว่า แม่ไม่ได้ต้องการอะไรจากลูกที่เป็น
วัตถุสิ่งของแน่นอน...แต่แม่มีความสุขท่ีเห็นลูกมี
ความก้าวหน้า มีความสุข แม่ยินดีจ่ายเงินให้ลูกใน
วันเกิดเพื่อให้ลูกเอาไปเลี้ยงเพื่อน ๆ ในวันเกิดตัว
เอง...ในขณะทีแ่ม่ทานข้าวกบัน�า้พริกอร่อย ๆ กบัพ่อ 
หรือคนเดียวท่ีบ้าน แม่รอเปิดประตูรับลูกตอนกลับ
จากไปเลี้ยงเพื่อน ๆ เน่ืองในงานวันเกิด และรุ่งขึ้น
แม่ก็ลกุขึน้มาหงุข้าว ท�าอาหารวางไว้บนโต๊ะรอลกู...
และเมื่อลูกตื่นขึ้นมาทานแล้ว...ก็แม่อีกนั่นแหละ
ล้างจานและเก็บเข้าท่ีเพื่อเอาไว้ใช้ครั้งต่อไป.....
คลิปวีดีโอเคลื่อนไหวในสมองของแต่ละบ้านที่มีลูก
จะวนไปวนมาแบบนี้วันแล้ววันเล่า...จนกว่าลูกจะ
โบยบินออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่น...แต่กระนั้นเลเซอร์
แห่งความห่วงหาอาทรที่มีต่อลูกก็คอยสอดส่องหา
ลูกอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจ...แต่ลูกไม่ค่อยจะรับ
รู้...ลูกจะคิดถึงแม่เมื่อวันที่ไปกดตู้เอทีเอ็มแล้วตังค์
ไม่ออก...ลูกจะกระวนกระวายคิดถึงแม่ ร้อนรนทั้ง
ใจกายว่าท�าไมเป็นแบบน้ี

เล่ามาท้ังหมด...จากการพบกันของคนมีลูก
เมื่อวันแม่ท่ีผ่านมา...เขาน่ังคุยกัน ปกติคอนเซ็ปต์
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อิ่มใจที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากลูก น�้ามือ น�้าค�า 
และน�้าใจแม้เพียงน้อยนิดที่ลูกมีให้แม่ เป็นน�า้วิเศษ
ที่หล่อเลี้ยงเยียวยาความสุขใจให้กับแม่อย่างไม่ลืม
เลือน แม่จะคอยชื่นชมและพร�่าร�าพันถึงความน่ารัก
ของลูกให้คนอื่นฟัง พูดไปยิ้มไปอย่างมีความสุข...
แต่เวลาโตมาเราจะเห็นว่า แม่บางท่านเสมือนหนึ่ง
ว่าลงทุนผิดพลาด และขาดทุนใหญ่หลวง...เมื่อเรา
ดูรายการทีวีบันเทิงต่าง ๆ แต่ต้องน�้าตาไหลอาบ
แก้มไม่รู้ตัว เพราะแม่มาร้องเพลงและประกาศหา
ลูก...ไม่มาหาแม่ไม่เป็นไร...ขอให้โทรหาแม่บ้าง...
รายการบันเทิงแท้ ๆ แต่ต ้องมาน�้าตาไหลกับ
ประโยคของแม่ที่ป่าวประกาศหาลูก

ข้อคิดในวันแม่มีให้เห็นเพื่อให้ต่อมความ
กตัญญูได้ฟูข้ึนมามากมายหากเรามีอุปนิสัยแห่ง
สัตบุรุษอยู่บ้าง...แม้แต่พระพุทธเจ้ายังต้องใช้เวลา
ตั้ง ๑ พรรษา เพื่อเดินทางไปโปรดพุทธมารดาที่
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ประมาณว่าพบกันครึ่งทาง 
เพราะแม่อยู่สวรรค์ชั้นที่ ๔ คือชั้นดุสิต เป็นสันดุสิต
เทพบุตร และลงมาช้ันดาวดึงส์ซ่ึงสวรรค์ช้ันน้ีก็มี
เร่ืองที่น่าสนใจไม่น้อยเพราะเป็นที่อยู่ของท้าวสักกะ
เทวราช คือราชาของเทวดาเช่นกันซึ่งท่านพระอินทร์
ก็มีประวัติที่น่าศึกษาไม่น้อยเพราะท่านก็มีอดีต
กรรมที่สั่งสมให้มาเป็นราชาของเทวดา ซึ่งเกี่ยวข้อง
คุณธรรมสมัยเป็นมนุษย์คือ คุณธรรม ๗ ประการ ที่
ท�าให ้ เป ็นพระอินทร ์ผู ้ ท่ีปรารถนาจะเกิดเป ็น
พระอินทร์ จะต้องหมั่นสร้างบุญกุศลโดยสม�่าเสมอ 
โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง ต้องมีคุณธรรม ๗ ประการ คือ 
๑. เลี้ยงดูบิดา มารดา  ๒. เคารพผู้ใหญ่ในตระกูล 

๓. กล่าววาจาอ่อนหวาน ๔. ไม่กล่าวค�าส่อเสียด ๕. 
ไม่มีความตระหนี่ ๖. มีความซื่อสัตย์ ๗. ระงับความ
โกรธได้

ท้าวสักกะเทวราช ในสมัยเป็นมนุษย์ได้ร่วม
กนัสร้างเส้นทางและศาลาเพือ่ถวายเป็นทานจ�านวน 
๓๓ คน เมื่อเสียชีวิตไปก็ไปเกิดเป็นเทวดา มาอยู่
สวรรค์ชั้นนี้ที่มีชื่อตรงสวรรค์ว่า ดาวดึงส์ (มาจาก
ภาษาบาลีว่า ตาวตึส = ตาวะติงสะ)...เนื่องจาก
เนื้อที่เหลือน้อยจึงไม่อาจกล่าวได้หมด อ่านแล้ว
อยากไปเสียดายว่าไม่มีตั๋วจ�าหน่าย...ถึงอย่างไร
ก็ตามแม้ไม่สามารถมียานพาหนะใด ๆ พาเราไป
กลับได้ ท่านผู้อ่านก็สามารถไปทางลัดโดยไม่เสีย
เงินและใช้เวลาท่องเที่ยวสักชั่วโมงแล้วกลับมาดูทีวี
ที่บ้านได้...เพียงแค่พิมพ์ค�าว่า “ต�านานสวรรค์ชั้น
ดาวดึงส์” ผ่าน Google แล้วท่านก็จะพบสถานที่น่า
สนใจจนไม่อยากกลับ...แต่อย่าเที่ยวเพลินครับ 
เพราะ ๑ วันในสวรรค์ชั้นนี้ เขาว่า ๑๐๐ ปีในเมือง
มนษุย์  มฉิะนัน้เวลาท่านกลบัลงมาแล้วจะเป็นภาระ
ให้ลูกหลานล�าบาก...อย่าลืมนะครับ อ่านจบแล้ว
แวะหาแม่ด้วยเสียง ๓ ครั้ง ก่อนหรือหลังอาหาร    
วันละ ๓ เวลา (ส�าหรับท่านที่ไปหาไม่ได้ ใช้เสียง
ผ่านสายโทรศัพท์แทน) เป็นยาอายุวัฒนะที่ไม่มี
ฉลากบอกวันหมดอายุ...มีแต่เพิ่มอายุให้ผู ้ฟัง... 
และเพิ่มพลังให้คนพูด...เพิ่มสูตรความอร่อยให้
อาหาร...เป็นสายพานแห่งความห่วงใยถึงกันและ
กันตลอดไป
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นายนก เต็มขั้น

ฉบับนี้ขอน�ำเรื่องรำวจำกจีน ๒ เรื่อง 
เรื่องแรกเป็นบทควำมที่เผยแพร่อยู่ในสื่อสังคมบน
โลกไซเบอร์ ที่ก�ำลังถูกแชร์กันอย่ำงแพร่หลำย เป็น
สุนทรพจน์ของนักศึกษำสำว คณะนิติศำสตร ์ 
มหำวิทยำลัยปักกิ่ง ที่เข้ำประกวดสุนทรพจน์ใน
รำยกำรทีวี โดยให้พูดสั้นๆ เพียง ๓ นำที ในหัวข้อ
ใหญ่โตว่ำ “คนรุ่นใหม่ท�ำอะไรให้แก่โลกบ้ำง” เรื่อง
ที่สอง ก็เช่นกัน จะเป็นเรื่องจริงหรือแต่งขึ้นก็ไม่
ทรำบได้ แต่ทั้งสองเรื่องมีแง่คิดที่น่ำสนใจ จึงขอน�ำ
มำเป็น “ของดี” ที่น�ำมำฝำก ลองอ่ำนกันดูนะครับ  

บัญญัติไว้ว่ำอย่ำงนี้ แต่ในทำงปฏิบัติในชีวิตควำม
เป็นจริง...” ชวีติควำมเป็นจริง เป็นโลกทีน่่ำพิศวง ใน
ชีวิตควำมเป็นจริง คนซื่อ ๆ ที่ปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์
อย่ำงเคร่งครัด มักใช้ชีวิตเงียบ ๆ ไม่มีชื่อเสียงเรียง
นำม ส่วนคนทีม่ำกเล่ห์เพทบุำย สดุท้ำยกลบัมทีัง้ชือ่
เสียง มีลำภ สมบัติ  เพรำะฉะน้ัน เด็กไร้เดียงสำ
อย่ำงฉันจึงมักมีรุ่นพี่ที่มำกประสบกำรณ์ มำตบไหล่
ฉันเบำ ๆ ด้วยควำมเอ็นดู และบอกฉันว่ำ “เด็กน้อย 
รอจนเธอเข้ำใจโลกเสียก่อน”

สิ่งที่ฉันอยำกถำมก็คือ คนหนุ่มสำวอย่ำงฉัน
สำมำรถท�ำอะไรให้กับโลกได้บ้ำง วันหนึ่งข้ำงหน้ำ 
ผู ้ว่ำกำรแบงก์ชำติจะเป็นคนที่เกิดหลังปี ๑๙๙๐    
นักธุรกิจชั้นน�ำจะเป็นคนที่เกิดหลังปี ๑๙๙๐ แม้
กระทั่ง ประธำนำธิบดีก็จะเป็นคนที่ เกิดหลังปี 
๑๙๙๐ ในวันที่สังคมเป็นที่ยืนของคนที่เกิดหลังปี 
๑๙๙๐ ฉันอยำกถำมเพื่อนร่วมรุ่นทุกคนว่ำ พวกเรำ
อยำกให้สังคมเป็นเช่นไร ฉันรู ้ดีว ่ำไม่ใช่ทุกคน
สำมำรถก้ำวข้ึนมำฝ่ำฟันพำยุและคลื่นลม จนเป็นผู้
ก�ำหนดชะตำกรรมของประเทศชำต ิฉนัและคุณล้วน
เป็นคนเล็ก ๆ ธรรมดำ ๆ ภำยในกลไกเคร่ืองจักร
สังคมอันมหึมำ พวกเรำเป็นเพียงหมุดตะปูตัวเล็ก ๆ 
 

เร่ืองที่ ๑ สุนทรพจน์

“ฉันเป็นนักศึกษำคณะนิติศำสตร์ อำจำรย์
คณะนิติศำสตร์ทุกคนของฉันเคยพูดว่ำ “กฎหมำย
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สมัยเรียนหนังสือ พ่อแม่พูดทุกวันว่ำ ให้
ตัง้ใจเรยีนเป็นอนัดบัแรก อย่ำเพิง่สนใจอย่ำงอืน่ พอ
ถึงวันจบกำรศึกษำ พวกเรำก็เท่ียวเอำจดหมำย
สมัครงำนหว่ำนไปท่ัว ด้วยควำมหวังว่ำจะมีบริษัท
รับเข้ำท�ำงำน ผ่ำนไปไม่กี่ปีก็ถูกกดดันให้แต่งงำน 
ซ้ือบ้ำน แล้วก็ใช้เวลำอีกประมำณ ๒๐ ปี แรกของ
ชีวิตกำรท�ำงำนช่วงที่มีก�ำลังเต็มที่ หำเงินมำใช้หนี้ 
จนท�ำให้คนหนุ่มสำวยุ่งกับกำรใช้ชีวิต จนไม่เหลือ
ควำมฝัน ไม่มีเวลำสนใจกำรเมือง ไม่มีเวลำสนใจ
สิ่งแวดล้อม ไม่มีเวลำสนใจชะตำกรรมบ้ำนเมือง 
แล้วจะยังเหลือก�ำลังวังชำท�ำอะไรให้แก่สังคมส่วน
รวมได้อีก  

แต่ภำยหลังฉันพบว่ำ มีอยู่อย่ำงหนึ่งที่ฉัน
และคณุท�ำได้ ส่ิงน้ันคอื คนรุน่เรำ ไม่ว่ำจะเดนิไปใน
เส้นทำงใด ขออย่ำได้ท�ำชั่ว ขอแค่อย่ำเปลี่ยนเป็น
ผู้ใหญ่แบบที่เรำเคยรังเกียจในสมัยเด็ก ถำ้ต่อไปเรำ
เป็นคนขำยของแผงลอยก็อย่ำเอำน�้ำมันท้ิงแล้วมำ 
ทอดของขำย ถ้ำขำยผลไม้ก็อย่ำโกงน�้ำหนักตำชั่ง 
ถ้ำเปิดโรงงำนเป็นเจ้ำนำยคนก็อย่ำกดค่ำแรง ลด
คุณภำพวัตถุดิบ ผลิตของด้อยคุณภำพ คนธรรมดำ
หนึ่งคน ในต�ำแหน่งหน้ำที่กำรงำนท่ีแสนธรรมดำ  
ถ้ำท�ำหน้ำที่ของตนให้ดีได้ ย่อมเป็นสิ่งที่มีคุณค่ำ
มำก เพรำะเรำทุกคน ตั้งแต่วันท่ีเรำเกิดมำ ก็มีผล
เปลี่ยนแปลงโลก ฉันเป็นนักศึกษำกฎหมำย ถ้ำใน
ภำยภำคหน้ำ ฉันสำมำรถเป็นผู้พิพำกษำท่ีมีควำม
ยุติธรรม สังคมเรำก็จะมีผู้พิพำกษำที่ดีเพิ่มขึ้นอีก
หนึ่งคน ย่อมเป็นสังคมที่ดีขึ้นอย่ำงน้อยก็นิดหนึ่ง  

ฉันหวังว ่ำทุกคนจะตระหนักว่ำ แม้จะมี
เหตุผลอันน่ำเห็นใจแสนอย่ำงรองรับกำรท�ำชั่ว ตัว
เรำก็ต้องรักษำมำตรฐำนศีลธรรมของเรำไว้ ด้วย
เหตุผลเดียวนั่นคือ เรำไม่ใช่สัตว์ป่ำผู้หิวโหย แต่เป็น
มนุษย์ผู้รู้ผิดชอบชั่วดี เพื่อนร่วมรุ่นหนุ่มสำวของฉัน 
พวกเรำสำมำรถเป็นคนหนุ่มสำวท่ีมีคุณภำพ ตลอด
ชีวิตเกลียดชังควำมชั่ว ไม่ปล่อยตัวตำมกระแสแห่ง
คลื่นลม ไม่รับใช้ผู้มีอ�ำนำจอย่ำงหลับหูหลับตำ ไม่

ลมืหลกักำร ไม่ลมืควำมเป็นมนุษย์  ฉนัฝำกถงึเพือ่น
ร่วมรุ่นที่รักทุกคน ถ้ำในอนำคตมีคนพูดกับคุณว่ำ 
เธออย่ำสะเออะมำเป็นนักศีลธรรม รู้จักปรับตัวเข้ำ
สงัคมบ้ำง เมือ่เวลำนัน้เธอกค็วรจะมคีวำมกล้ำหำญ
ที่จะตอบกลับไปว่ำ “ก็ฉันไม่เหมือนคุณนี่ ฉันไม่ได้
มำเปลี่ยนตัวเองเพื่อเข้ำสังคม ฉันมำมีส่วนเปลี่ยน 
แปลงสังคม”  

สนุทรพจน์อันยอดเยีย่มของนกัศึกษำสำวจนี
ผู้นี้ ผมอยำกให้คนไทยทุกคนได้อ่ำน ถ้ำคนไทยทุก
คน ไม่ยอมรบัเหตุผลร้อยแปดเพือ่ท�ำชัว่ เช่น ไปช่วย
เหลอืคนชัว่ทจุรติ สงัคมไทยจะสงูขึน้อกีหลำยนิว้เลย
ทีเดียว ไม่ต�่ำลงไปเรื่อย ๆ อย่ำงทุกวันนี้  

เรื่องท่ี ๒ “ยาพิษ....” ท่ีร้ายแรงท่ีสุด (!)

ครั้งหนึ่งนำนมำแล้ว เด็กสำวคนหนึ่งนำมว่ำ
ลี่ลี่ เมื่อเธอแต่งงำนจึงได้ย้ำยนิวำสสถำน มำอยู่กับ
สำมีและแม่สำมี...ภำยในเวลำอันสั้นลี่ลี่ก็พบว่ำเธอ
ไม่สำมำรถเข้ำกับแม่สำมีได้เลย ใช่สิ บุคลิกของทั้ง
คู่ช่ำงแตกต่ำงกันอย่ำงสิ้นเชิง... ลี่ลี่ทนนิสัยหลำย
อย่ำงของแม่สำมีไม่ได้ ฝ่ำยแม่สำมีก็ได้แต่วิพำกษ์
วจิำรณ์ ลีล่ีเ่สมอมำ วนัเวลำผ่ำนไปจำกวนัเป็นเดือน 
ลีล่ีแ่ละแม่สำมทีะเลำะกนัไม่หยดุหย่อน แต่สิง่ทีเ่ลว
ร้ำยไปกว่ำนั้นคือ ตำมธรรมเนียมจีน สะใภ้จะต้อง
ก้มหัวและเชื่อฟังแม่สำมีในทุกเรื่องรำว 

ทั้งหลำยทั้งปวงนี้น�ำมำซึ่งควำมทุกข์โศกแก่
ผูเ้ป็นสำมเีป็นอย่ำงยิง่ ในทีส่ดุวนัทีล่ีล่ีห่มดสิน้ควำม
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อดทนได้มำถึง จึงตัดสินใจที่จะท�ำอะไรบำงอย่ำง 
เธอตรงไปหำคณุหวำงเพือ่นรกัของพ่อ ทีข่ำยสมนุไพร 
หลังจำกเล่ำเรื่องรำวท้ังหมดให้เขำฟัง เธอจึงถำมว่ำ
พอจะหำยำพิษอะไรสักอย่ำงเพ่ือแก้ปัญหำทั้งหมด
ทั้งมวลในครำเดียวได้ไหม คุณหวำงคิดอยู่ชั่วขณะ 
ในที่สุดจึงกล่ำวกับลี่ลี่ว่ำ “ลุงจะช่วยหนูเอง...แต่หนู
ต้องฟังค�ำของลุงและเชื่อฟังสิ่งที่ลุงบอกนะ” 

ลี่ลี่ตอบรับทันทีว่ำ “ค่ะ หนูจะท�ำตำมที่คุณ
ลุงแนะน�ำทุกอย่ำง” คุณหวำงหำยไปหลังร้ำน และ
กลบัมำภำยในเวลำช่ัวครูพ่ร้อมกบัห่อสมนุไพรในมอื 
เขำกล่ำวกับลี่ลี่ว่ำ “ลุงจะจ่ำยยำสมุนไพรให้หนู
จ�ำนวนหนึง่ แต่หนตู้องไม่ใช้ยำพิษนีท้ัง้หมดในครำว
เดียวกันนะ เพรำะน่ันจะท�ำให้ทุกคนสงสัย หนูจง
เติมสมุนไพรน้ีลงไปในหมูเห็ดเป็ดไก่ท่ีปรุงวันเว้น
วัน สำรพิษนี้จะได้ค่อย ๆ สะสมอยู่ในตัวเธอ ... 
ขณะเดียวกัน หนูก็ต้องพูดจำกับเธอดี ๆ และเชื่อฟัง
เธอด้วย วันหนึ่งข้ำงหน้ำ เมื่อแม่สำมีตำยลง จะได้
ไม่มีใครสงสัยในตัวหนูไงล่ะ อย่ำลืมนะ...ห้ำมเถียง
เธอ แต่จงเช่ือฟังทุกอย่ำงที่เธอบอกและปฏิบัติต่อ
เธออย่ำงดีที่สุด” 

ได้ยินดังนั้น ลี่ลี่รู ้สึกสุขใจยิ่งนัก จึงกล่ำว
ขอบคณุและล�ำ่ลำคณุหวำงเพือ่กลบัไปเตรยีมอบุำย
สังหำรแม่สำมี วันและคืนผ่ำนไป...ลี่ลี่จะต้องปรุง
อำหำรจำนพิเศษให้แม่สำมีทุกวันเว้นวัน เธอจดจ�ำ
ค�ำของคุณหวำงได้เป็นอย่ำงดี...พยำยำมควบคุม
อำรมณ์ตนเอง เชื่อฟัง และดูแลเธอเหมือนดั่งเป็น
แม่ของตนเอง เวลำล่วงไปได้หกเดือน ทุกสิ่งทุก
อย่ำงภำยใต้หลังคำบ้ำนนั้นกลับแปรเปลี่ยนไปโดย
สิ้นเชิง ลี่ลี่ได้ฝึกตนให้ควบคุมอำรมณ์ได้ดีมำก ไม่
เคยมีปำกเสียงกันเลยตลอดหกเดือนนี้ แม่สำมีดู
เหมือนจะมีเมตตำต่อเธอและเข้ำกันได้เป็นอย่ำงดี 

ในขณะที่ทัศนคติของแม่สำมีที่มีต่อลี่ลี่ได้
เปลี่ยนไปเช่นกัน เธอเริ่มรักลี่ลี่เหมือนกับลูกสำว   
แท้ ๆ ของตัวเอง... เธอพร�่ำบอกเพื่อนฝูงและคณำ
ญำติว่ำ ลี่ลี่เป็นลูกสะใภ้ที่ดีที่สุด และยำกจะหำใคร
มำเสมอเหมือน บัดนี้ลี่ลี่และแม่สำมีรักกัน ดุจแม่-
ลูกจริง ๆ แล้ว... ฝ่ำยสำมีลี่ลี่รู้สึกสุขใจเป็นที่สุดที่ได้
เห็นภำพนั้น

วนัหนึง่...ลีล่ีก่ลบัไปหำคุณหวำง เพือ่ขอควำม
ช่วยเหลืออีกครั้ง เธอละล�่ำละลัก “คุณลุงหวำงคะ 
กรุณำช่วยหนูด้วยค่ะ หนูไม่อยำกให้แม่สำมีตำย
แล้วค่ะ...คุณลุงรู้มั้ยคะว่ำ ตอนนี้แม่เปลี่ยนไปมำก 
ท่ำนดีกับหนูมำกและหนูก็รักท่ำนเหมือนแม่จริง ๆ 
ของหนู หนูไม่อยำกให้ท่ำนตำยด้วยยำพิษ ของหนู
เลย...” คณุหวำงยิม้พรำย ผงกศีรษะและกล่ำวว่ำ ลีล่ี่
เอ๋ย...ไม่มอีะไรต้องกงัวล ลงุไม่เคยให้ยำพิษอะไรแก่
หนูเลย สมุนไพรที่ให้ไปเมื่อครำวก่อนนั้นเป็นพวก
วิตำมินที่บ�ำรุงร่ำงกำย...ยำพิษอย่ำงเดียวนั้นอยู่ที่
จิตใจและทัศนคติของหนูที่มีต่อแม่สำมีต่ำงหำก 
และนั่นก็ได้รับกำรช�ำระล้ำงหมดแล้ว ด้วยควำมรัก
ทั้งหมดทั้งมวลที่หนูมอบให้ท่ำน 

เรื่องนี้เป็นอุทำหรณ์ที่เห็นได้ชัด ซึ่งอำจเกิด
กับใครก็ได้ บอกให้รู้ว่ำคนเรำทุกคนเมื่อให้แต่สิ่งที่ดี
แก่ผู้อื่น ควำมดีนั้นย่อมจะกลับคืนมำสู่ตนเอง ขอ
เพยีงเปิดใจให้กว้ำง ยอมรบั และพร้อมทีจ่ะท�ำควำม
ดีด้วยควำมจริงใจ

 @ ยำพิษ...อยู่ที่...”จิตใจ”
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นายทหารย้ายเข้า    

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

 ๑	 พ.อ.พีรพล		สงนุ้ย	 ผชท.ทบ.ไทย/ปารีส,	รรก.ผชท.ทหารไทย/	นปก.ประจ�า	รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.(พ.)) 

	 	 	 		 ปารีส,รรก.ผชท.ทหารไทย/เบิร์นและ	 

	 	 	 		 รรก.ผชท.ทบ.ไทย/ปรัสเซลส	์ 

	 	 	 		 (อัตรา	พ.อ.(พ.))	 		 	 	 	 	

	 ๒	 พ.ต.สิทธินัย		มณีแสง	 นพ.ผตร.รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร	 หน.รพ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	 

	 	 	 		 (อัตรา	พ.ต.)	 		 	 	 	

	 ๓	 พ.ต.วิรัตน	์	ค�าถาเครือ	 นตต.กยก.ทน.๑	(อัตรา	พ.ต.)	 อจ.สวท.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)	 	 	

	 ๔	 ร.ท.ฐาวัฒน์		ทั่วประโคน	 ประจ�า	ยศ.ทบ.	 รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)		 	

	 ๕	 ร.ท.ไพศาล		ไพศาลสุขะกุล	 ผบ.ปตอ.พัน.๕	ร้อย.๒	(อัตรา	ร.อ.)	 รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)		 	

	 ๖	 ร.ท.หญิง	หทัยชนก		สงวนศักดิ์	 พยาบาล	รพ.ค่ายอดิศร	(อัตรา	ร.อ.)	 นางพยาบาล	รพ.รร.จปร.	(อัตรา	ร.อ.)	 	

   

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

	 ๑	 พ.ท.วีระพงค์		ตั้นเจริญ	 ผศ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	 ผศ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)	 	 	

	 ๒	 พ.ท.บุดดี			พรมชน	 หน.กยข.รร.จปร.	 หน.กสป.รร.จปร.	 	 	 	

	 ๓	 พ.ต.กิตติมศักดิ์		นิลผ่องอ�าไพ	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	 	 	

	 ๔	 พ.ต.ตุลวัตร		ชุณห์วิจิตรา	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	 	 	

	 ๕	 พ.ต.อ�าพล		พาจรทิศ	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	 	 	

	 ๖	 พ.ต.หญิง	ณัฐมณพน	์	สมราชลี้จินดา	 ผศ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)	 ผศ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	 	 	

	 ๗	 พ.ต.หญิง	ธนิกานต์		อ�านาจศิลป์เจริญ	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	 	 	

	 ๘	 พ.ต.ไกรวุฒิ		แก้วรักษา	 ฝอ.๓	พัน.ร.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)	 อจ.สวท.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)
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ค�ำถำมที่พบบ่อย 
ตอบโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล วัดนาป่าพง

“ใครหนอย่อมรู้วิธี เพื่อความดับไม่เหลือของ
ทุกข์นี้ 

สักวิธีหนึ่ง หรือสองวิธี” ดังนี้ ภิกษุ ท. ! เรา
กล่าวว่า

ความทุกข์มีความหลงใหลเป็นผล 

หรือมิฉะนั้น ก็มีการแสวงหาที่พึ่งภายนอก
เป็นผล.

ภิกษุ ท. ! นี้เรียกว่า ผลของทุกข์

อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น น.๒๕๕

เพิ่มเติมได้ที่- ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๖๔/๓๓๔.

ผลของทุกข์
ภิกษุ ท. ! ผลของทุกข์ เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุ ท. ! บุคคลบางคนในโลกนี้

ถูกความทุกข์ชนิดใดครอบงําแล้ว

มีจิตอันความทุกข์รวบรัดแล้ว ย่อมโศกเศร้า

ย่อมระทมใจ คร่ําครวญ ตีอกร่ําไห้ ย่อมถึง
ความหลงใหล ; 

หรือว่า ถูกความทุกข์ชนิดใดครอบงําแล้ว

มีจิตอันเป็นความทุกข์รวบรัดแล้ว

ย่อมถึงการแสวงหาที่พึ่งภายนอก ว่า
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ยุคสมัยนี้ อะไร ๆ ก็ต้องพึ่งคอมเกือบทั้งหมด เพราะมันเป็นเครื่องอ�านวยความ
สะดวกเป็นอย่างดี แต่บางทีก็มีเทคนิคที่ง่าย ๆ และเป็นทางลัดอะไรหลาย ๆ อย่างที่
ช่วยให้การใช้งานของเราง่ายขึ้น วันนี้ขอน�าเสนอ

๑. ตอนที่เราก�าลังเปิด Website ดูรายการต่าง ๆ อาจเผลอไปปิดหน้าต่าง Web 
นั้น ๆ แล้วจ�าไม่ได้ว่ามันคือ Web อะไร ให้กดปุ่ม Ctrl+Shift+T เพียงแค่นี้มันก็จะ   
กลับมาแล้ว

๒. เราสามารถใช้ปุ่มกลางเม้าส์ (ที่เราใช้เลื่อน) ในการคลิก Link  ซึ่งมันจะเปิด 
Link นั้นในแท็บใหม่ให้เองเลย

๓. ถ้าเราใช้ Google Chrome เพียงแค่กดตัว “S” ค้างไว้ พร้อมกับกดคลิกขวา
ที่รูป มันก็จะเอารูปนั้นไปค้นหาต้นก�าเนิดของรูปนั้นให้เองเลย

๔. ถ้าเรากดปุ่ม Windows พร้อมกับกดลูกศร หน้า Web ก็จะเลื่อนไปตาม
ทิศทาง เช่น กดบน มันจะเต็มจอ กดซ้ายจะชิดซ้าย แต่ถ้ากดล่างมันจะหุบหน้า  
Web ไป

๕. วิธีเคลียร์ cache อย่างรวดเร็วก็คือกด Ctrl+Shift+R พร้อมทั้ง Refresh  
หน้า Page ให้เองด้วย

๖. วิธี Zoom หน้า Web ให้ได้มองเห็นชัด ๆ มีหลายวิธีโดยการกด Ctrl พร้อม
กบัเครือ่งหมาย + (บวก) เพือ่เป็นการซมูเข้า และ กด Ctrl พร้อมกบัเครือ่งหมาย - (ลบ) 
เพื่อเป็นการซูมออก หรือจะคืนค่าเดิมให้กด “o”

 

เคล็ด (ไม่) ลับเกี่ยวกับการใช ้“คอมพิวเตอร์” 
     ของคุณ...ให้ดโูปร
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