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เล่มหน้าพบกับ

“อัญเชิญเสด็จสถิตทิพย์พิมานพรหมเทพ”
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พิธีสวนสนามเทิดเกียรติและอ�าลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพลที่เกษียณอายุราชการ 
และลาออกจากราชการก่อนครบเกษียณอายุราชการ โดยกองทัพบก ประจ�าปี ๒๕๖๐ 

โอกาสนี้ พลเอก สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.เฉลิมชัย  สิทธิสาท 
ผู้บัญชาการทหารบก และนายทหารช้ันผู้ใหญ่ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

พิธีสดุดีและเทิดเกียรติอดีตผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
พล.อ.ถกลเกียรติ  นวลยง ณ ลานหน้ากองบัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

เมื่อวันพุธท่ี ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
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 สุรีย์รอน อ่อนแรง อับแสงส่อง
เจื้อยแจ้วร้อง สกุณา ลับลาสิ้น
โพยมพยับ พยุ พิรุณริน
ธุลีดิน ชลนัยน์ ไหลเป็นทาง

     น้อมถวาย บังคม ก้มกรานกราบ
ร�าลึกภาพ ผองผลดี ที่ทรงสร้าง
พระราชด�าริ มากมี ชี้น�าทาง
เป็นแบบอย่าง ลงรากไว้ ในแผ่นดิน

     ธ เสด็จ สู่สวรรค์ ชั้ นฟ้าแล้ว
ยังคือแก้ว กลางใจ ไทยทุกถิ่น
รอยพระบาท ยาตรา ทั่วธานินทร์
จารจารึก พระปรมินทร์ นวกาล

      แม้วันพรุ่ง ตะวันแรง ส่องแสงใหม่
จากหลับไหล นกกาตื่น ขึ้นขับขาน
ฟ้าสว่าง ต่างจากฟ้า เวลาวาน
แต่อีกนาน น�้าตาไทย ยังไหลริน

ด้วยส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณอันหำที่สุดมิได้
พล.ต.ศ.ดร.ศรศักร  ชูสวัสดิ์  

(ผู้ประพันธ์) 
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กองอ�ำนวยกำร
ผู้อ�ำนวยกำร		 	
 พล.ท.สิทธิพล  ชินส�ำรำญ
รองผู้อ�ำนวยกำร	
 พล.ต.วินัฐ  อินทรสุวรรณ
 พล.ต.ณรงค์  พฤกษำรุ่งเรือง
 พล.ต.ปัญญำ  ตุรงค์เรือง 
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร 
 พล.ต.ปรำโมทย์  วำ่นเครือ  
 พล.ต.คเชนทร์เทพ  อำจิตปุญโญ
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  กำญจนโหติ 
 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
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสร็จส้ินลงแล้วอย่างย่ิงใหญ่สม           

พระเกียรติ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของคนไทยทั้งชาติ คงไม่มีค�าบรรยายใด ๆ ที่จะอธิบายความโศกเศร้าเสียใจ
ของประชาชนจนน�้าตานองแผ่นดินในวันนั้นได้เท่ากับความรู้สึกที่อยู่ในใจของคนไทยแต่ละคนที่มีต่อพระองค์ 
การทรงงาน ๗๐ ปี อย่างไม่มีวันหยุดของพระองค์ ไม่เพียงแต่ท�าให้คนไทยพ้นทุกข์และมีความสุข แต่ยังได้ท�าให้
คนชาติอื่นอีกหลายประเทศได้รับผลเช่นเดียวกับคนไทย จนคนทั่วโลกต่างยกย่องสรรเสริญสดุดีในพระปรีชา  
สามารถ ที่กอร์ปด้วยความรัก ความเมตตา ความกรุณา อย่างหาที่สุดมิได้ พระองค์เปรียบเสมือน ศาสดา ที่ชี้
แนวทางให้คนบนโลกนี้ได้อยู่กับธรรมชาติอย่างเก้ือกูลซึ่งกันและกัน เมื่อคนรู้รักษาธรรมชาติ ธรรมชาติก็จะให้
คุณต่อทุกคน โครงการพระราชด�าริกว่า ๔ พันโครงการ คือเมล็ดพันธุ์ที่จะเจริญงอกงาม หล่อเล้ียงคนไทยให้อยู่
อย่างอุดมสมบูรณ์ต่อไปในอนาคต ถึงเวลาแล้วที่คนไทยจะพร้อมใจกันน�าศาสตร์พระราชามาเป็นปรัชญาด�าเนิน
ชีวิตและรักษามรดกของพระองค์ท่านให้อยู่กับคนไทย ประเทศไทยไปตลอดกาล แต่งานจะส�าเร็จก็ด้วยคนเป็น
ผู้กระท�า ดังนั้นทุกคนควรปรับปรุงแก้ไขตนเองให้ดีขึ้น และท�าหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ต้องขับเคลื่อนประเทศให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า เมื่อพระองค์สถิตอยู่ในใจของพวกเราทุกคนแล้ว พวกเรา
ก็ควรมีจิตใจที่ดีงาม ท�าตามพระองค์ท่านสอนเท่านี้ก็พอแล้ว ภาพงานพระราชพิธีบางส่วนอยู่ในเล่มนี้ และจะ
สมบูรณ์ในเล่มหน้านะครับ

พล.ท.ทวี  แจ่มจ�ารัส ข้าราชการบ�านาญ นักเขียนประจ�าเสนาศึกษาก�าลังศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ท่านท�าวิทยานิพนธ์ หัวข้อ “บทบาทของนายทหารบกระดับกลางที่มี
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการเมืองไทย” ซึ่งคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้ให้คะแนนระดับดีเยี่ยม 
ก็ต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีในความสามารถของท่านด้วยนะครับ และในโอกาสนี้ผมขอแก้ไขบทความของ
ท่านในเล่มที่ ๘๓ ตอนที่ ๔ หน้า ๖๑ ย่อหน้าที่ ๒ บรรทัดที่ ๓ ข้อความเดิม “ตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร” 
แก้เป็น “ตามประมวลกฎหมายอาญา ไม่ใช่ประมวลกฎหมายอาญาทหาร” และหน้าที่ ๖๓ ย่อหน้าสุดท้าย 
บรรทัดที่ ๓ ข้อความเดิม “อย่าแก่อ�านาจ” แก้เป็น “อย่าลุแก่อ�านาจ” นอกนั้นคงเดิม

เมื่อหน่วยงานจัดงานพิธี จะท�าอย่างไรถึงจะให้งานออกมาดี พล.อ.มนู มีค�าตอบ เรือด�าน�้า ส�าคัญ
อย่างไร พล.อ.ทรงพล ค้นคว้ามาให้แล้ว แง่คิดทางทหาร ที่ ร.ท.เทพภินันท์ รวบรวมมา อ่านดูจะรู้ว่าเอกชน 
พลเรือน ก็สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้ ผู้บังคับหน่วยและฝ่ายอ�านวยการจะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบคอบ 
ต้องควบคุม สั่งการ หรืออนุมัติในเรื่องท่ีถูกต้องตามกฎหมาย และอีกมากมายที่ต้องให้ความส�าคัญ ท่าน 
พล.ท.ทวี เป็นห่วงจึงค้นคว้ามาให้ ปฏิบัติการ (เพื่อ) การศึกษา พ.ท.ฐนัส อธิบายให้เห็นองค์ประกอบชัดเจน
มากขึน้ ถ้าไม่อยากเป็นโรคไตกใ็ห้กนิอาหารบ�ารงุไต ตามหมอย้งบอกนะครบั ธรรมะคอือะไร 
รู้แล้วจะได้ปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้อง เพื่อความสงบสุขอย่างแท้จริง

ตอนนี้หลายหน่วยได้ส่งรายชื่อสมาชิก และเงินค่าสมาชิกประจ�าปี ๖๑ มาให้ 
รร.จปร. แล้ว ขอความกรุณาหน่วยงานที่ยังไม่ส่งช่วยรีบด�าเนินการโดยด่วน          
รายละเอียดตามหนังสือที่ส่งไปแล้วขอบคุณมากครับ

 
         สวัสดีครับ 

             พล.ต. ธัชพล  ไม้รอด  
                           บรรณาธิการนิตยสารเสนาศึกษา

เล่มท่ี ๘๓  ตอนที ่๕  เดอืนกนัยายน - ตลุาคม  ๒๕๖๐
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สารบัญ ความคิดเห็นของผู้เขียนในหนังสือฉบับนี้ ไม่มีส่วนผูกพันกับทางราชการแต่ประการใด

✪	 ปฏิทินการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ ............................................................................๑๓

✪	 เตรียมงานส่งเสด็จสู่สวรรค์ ................................................................................๒๑

✪		นักเรียนนายร้อยอ่านตรงนี้ ................................................................................๔๓

✪	 ปฏิบัติการ (เพื่อ) การศึกษา “ตอน ตราชูของคนเป็นครู” ...................................... ๔๖

✪	 การใช้แง่คิดทางทหารอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุภารกิจ (ทางทหาร) .... ๕๖

✪	 มองญี่ปุ่นไทยใน สงครามโลกครั้งที่ ๒ ................................................................ ๖๕

✪	 ข้อพึงระมัดระวังของผู้บังคับหน่วยและฝ่ายอ�านวยการทางทหาร กับ ปปช. ..........๗๒

✪	 เปิดโลกความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ ...........................................................๗๘

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

✪	อาหารบ�ารุงไต .............................................. ๘๕

✪	เร่ืองช้างกับเมืองนครนายก ตอนที่ ๑ .............. ๙๐

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

✪	มีของดีมาฝาก .............................................. ๙๙

✪	ใคร อะไร ที่ไหน ........................................... ๑๐๒

✪	ธรรมคืออะไร ................................................ ๑๐๕

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

  เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๓ ตอนที่ ๕  เดือนกันยายน - เดือนตุลาคม ๒๕๖๐  
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พระอัจฉริยภาพด้านพลังงาน
     ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ปวงประชาเป็นสุขศานต์ ๑๕

อาเซยีน
กบักองเรือด�าน�า้ดเีซลไฟฟ้าใหม่
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กิจกรรมทั่วไป
ความสัมพันธ

๑ - ๔ พล.ท.สิทธิพล  ชินส�ำรำญ ผบ.รร.จปร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ มอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณ ให้กับผู้ที่เกษียณอายุราชการ และผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนก�าหนด ประจ�าปี ๒๕๖๐ 
ณ ห้องสุโขทัย เม่ือ ๑๙ กันยายน  ๒๕๖๐ 

๕ พล.ต.สุขุม  สุขศรี รอง ผบ.รร.
จปร. ให้การต้อนรับคณะสมาคมวิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการบริหาร
จัดการความมั่นคงระดับสูง รุ่นท่ี ๙ (สวปอ. 
มส.๙) โดยมี พล.อ.จรัญ  กุลละวณิชย์    
เป็น หน.คณะในการเข้าศึกษาดูงาน ณ 
รร.จปร. เมื่อ ๘ กันยายน  ๒๕๖๐
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กิจกรรมทั่วไป
ความสัมพันธ

๖ - ๘ พล.ท.สิทธิพล ชินส�ำรำญ ผบ.รร.จปร. เป็นประธานในพิธีท�าบุญถวายเป็นพระราชกุศล เน่ืองใน
โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ ๑๖๔ ปี และวันคล้ายวัน      
พระราชสมภพ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัอานนัทมหดิล ครบรอบ ๙๒ ปี  ณ ห้องสโุขทยั เมือ่ ๒๐ กนัยายน  ๒๕๖๐
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กิจกรรมทั่วไป
ความสัมพันธ

๙ - ๑๒  พิธีสวนสนำมเทิดเกียรติและ 
อ�ำลำชีวิตรำชกำรนายทหารชั้นนายพล ประจ�าปี 
๒๕๖๐ ในโอกาสน้ี พล.อ.เฉลิมชัย  สิทธิสาท ผบ.ทบ.        
นายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมพิธีฯ ณ รร.จปร. เมื่อ   
๒๗ กันยายน ๒๕๖๐
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กิจกรรมทั่วไป
ความสัมพันธ

๑๓ - ๑๔ พิธีเทิดเกียรติและมอบของที่ระลึก แก่นายทหารชั้นนายพลท่ีอ�าลาชีวิตราชการทหาร โอกาสน้ี    
พลเอก สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์ ผบ.ทสส.  พล.อ.เฉลิมชัย  สิทธิสาท ผบ.ทบ. นายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมพิธีฯ   
ณ หอประชุม รร.จปร. เม่ือ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐

๑๕ - ๑๗ พล.อ.ถกลเกียรติ  นวลยง       
อดีต ผบ.รร.จปร. รับการเคารพจากแถว นนร.ในพิธี        
สวนสนามเทิดเกียรติ อดีต ผบ.รร.จปร. ในโอกาสนี้ 
พล.ท.สิทธิพล  ชินส�าราญ ผบ.รร.จปร. นายทหารช้ัน
ผูใ้หญ่ และก�าลงัพล รร.จปร. ร่วมพธิฯี ณ รร.จปร. เมือ่ 
๒๗ กันยายน ๒๕๖๐

๑๓
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กิจกรรมทั่วไป
ความสัมพันธ

๑๘ - ๒๑ พล.ท.สิทธิพล  ชินส�ำรำญ ผบ.รร.
จปร. เป็นประธานในกิจกรรมสวดมนต์และปฏิบัติธรรม
เจรญิสต ิภาวนา รกัษาใจให้สะอาด ผ่องใส เพือ่ถวายเป็น
พระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสเสด็จสวรรคตครบ      
๑ ปี (วนัที ่๑๓ ตลุาคม ๒๕๕๙) โดยม ีนายทหารชัน้ผูใ้หญ่ 
พร้อมคู่สมรส ข้าราชการ นนร. พลทหารฯ ร่วมพิธีฯ        
ณ พุทธศาสนสถาน รร.จปร. เมื่อ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๑๘
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เยี่ยมเยือน

๑ พล.ท.สิทธิพล ชินส�ำรำญ  ผบ.รร.จปร. ให้การ
ต้อนรับคณะ นนร.รร.นายร้อยกมัพชูา ในโอกาสเดินทาง
มาศึกษากิจการ และดูงานตามโครงการแลกเปลี่ยน 
นนร. ต่างประเทศ ประจ�าป ี๒๕๖๐ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ 
บก.รร.จปร. เมื่อ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐

กิจกรรมทั่วไป
ความสัมพันธ

๒๒ - ๒๔ พล.ท.สิทธิพล  ชินส�ำรำญ ผบ.รร.จปร. เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเน่ืองในวันปิยมหาราช 
โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า พนักงานราชการ นนร. และส่วนราชการจังหวัดนครนายก          
ร่วมพิธี ฯ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ หน้า บก.รร.จปร. เมื่อ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
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เสนาศึกษา

เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๓ ตอนที่ ๕ เดือน กันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๐

๑.	วันพฤหัสบดีที่	 ๗	 กันยายน	 ๒๕๖๐  
พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงร่วมกิจกรรมการเรียน  
การสอน วิชาประวัติศาสตร์รัสเซีย ณ กองวิชา
ประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า

๒.	วั นศุ ก ร ์ ที่ 	 ๘ 	 กั นยายน 	 ๒๕๖๐                
พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงร่วมกิจกรรมการเรียน  
การสอน วิชาไทยศึกษา ณ กองวิชาประวัติศาสตร์  
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๓.	วันศุกร์ที่	 ๘	 กันยายน	 ๒๕๖๐ คณะ      
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความ
มั่นคงขั้นสูง รุ่นท่ี ๙ จ�านวน ๑๕๐ นาย เดินทาง    
มาศึกษากิจการและดูงานโรงเรียนนายร้อยพระ     
จุลจอมเกล้า

๔.	วันจันทร์ที่	๑๑	กันยายน	๒๕๖๐	คณะ
นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๕ จ�านวน ๓๓ นาย (น.๒ 
นนร.๓๑) เข้าอ�าลาผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ในโอกาสเดินทางไปศึกษากิจการ
และดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

๕.	วัน ศุกร ์ที่ 	 ๑๕	 กันยายน	 ๒๕๖๐       
คณะรองเสนาธิการทหารบก เดินทางมาหารือ
แนวทางการพัฒนาระบบการศึกษา ณ รร.จปร. 

๖.	วันจันทร ์ที่ 	 ๑๘	 กันยายน	 ๒๕๖๐    
คณะนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๕ จ�านวน ๔ นาย (น.
๑ นนร.๓) เข้าอ�าลาผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อย   
พระจุลจอมเกล้า เนื่องในโอกาสเดินทางไปศึกษา
กิจการและดูงาน ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

๗.	วันอังคารท่ี	 ๑๙	 กันยายน	 ๒๕๖๐        
ผู ้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า     
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ มอบโล่
เกียรติคุณ ให้กับผู้ที่เกษียณอายุราชการ และผู้เข้า
ร ่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนก�าหนด 
ประจ�าปี ๒๕๖๐ ณ ห้องสุโขทัย กองบัญชาการ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๘.	วั นพุ ธที่ 	 ๒๐ 	 กั นยายน 	 ๒๕๖๐                   
ผู ้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า    
เป็นประธานในพิธีท�าบุญถวายเป็นพระราชกุศล 
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ ๑๖๔ ปี 
และวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ครบรอบ ๙๒ ปี ณ  
ห้องสุโขทัย กองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า

๙.	 วันอังคารที่	 ๒๖	 กันยายน	 ๒๕๖๐      
คณะนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยกัมพูชา 
จ�านวน ๑๐ นาย (น.๘ นนร.๒) เข้าเยี่ยมค�านับ       

ปฏิทินกิจกรรม 
รร.จปร. ที่ส�ำคัญ 

ระหว่างเดอืน กนัยายน-ตลุาคม ๒๕๖๐เสนาศึกษา       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



14 เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๓ ตอนที่ ๕ เดือน กันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๐

ผู ้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษากิจการและดูงาน
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๑๐.	 วันพุธที่ 	 ๒๗	 กันยายน	 ๒๕๖๐	           
พิธีเทิดเกียรติและอ�าลาชีวิตราชการทหารของนาย
ทหารช้ันนายพล ประจ�าปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า

๑๑.	 วันพฤหัสบดีที่	 ๑๒	 ตุลาคม	๒๕๖๐	
พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงร่วมกิจกรรมการเรียน  
การสอน วิชาประวัติศาสตร์รัสเซีย ณ กองวิชา
ประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อย  
พระจุลจอมเกล้า

๑๒.	 วันศุกร ์ที่ 	 ๑๓	 ตุลาคม	 ๒๕๖๐    
กิจกรรมสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสติ ภาวนา 
รักษาใจให้สะอาด ผ่องใส เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ในโอกาสเสด็จสวรรคต ครบ ๑ ปี ณ   

พุทธศาสนสถาน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๑๓.	 วันจันทร์ที่ 	 ๒๓	 ตุลาคม	 ๒๕๖๐ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดพิธีวางพวง
มาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระบรมราชานุ   
สาวรีย์ ร.๕ หน้ากองบัญชาการโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า

๑๔.	 วันพฤหัสบดีที่	 ๒๖	 ตุลาคม	๒๕๖๐	
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้จัด ข้าราชการ 
และนักเรียนนายร้อย จ�านวน ๒๐๙ นาย เข้าร่วม  
ริว้ขบวน พระบรมราชอสิรยิยศ งานพระราชพธิถีวาย
พระเพลงิ พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ กทม. 

๑๕.	 วันพฤหัสบดีที่	 ๒๖	 ตุลาคม	๒๕๖๐	
ข้าราชการ และนักเรียนนายร้อย ร่วมพิธีถวาย
ดอกไม ้จันทน ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศ
จ�าลอง ศาลากลาง จว.น.ย.
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ปวงประชาเป็นสุขศานต์

เรียบเรียงโดย ร.อ.หญิง บุษดี อรสิริวรรณ

เสนาศึกษา

พลังงานเป็นสิ่งส�ำคัญต่อวิถีชีวิตของ
มนุษย์ พลังงำนที่ใช้ในประเทศไทยกว่ำร้อยละ ๕๐ 
เป็นพลงังำนทีน่�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ เนือ่งจำกแหล่ง
พลังงำนภำยในประเทศมจี�ำกดั กำรผลติพลงังำนไม่
เพียงพอต่อกำรใช้พลังงำนท�ำให้เกิดปัญหำขำด
ควำมมั่นคงด้ำนพลังงำน หำกเป็นเช่นนี้นำนวันก็จะ
เกิดกำรขำดแคลนพลังงำน อันเป็นผลกระทบต่อ   
วิถีชีวิตของคนไทยทั้งประเทศ

สถำนกำรณ์กำรใช้พลังงำนของประเทศไทย
เพิ่มสูงขึ้นทุกปี มีรำยงำนว่ำมีกำรใช้พลังงำนโดย
รวมถึงปีละ ๑.๔ ล้ำนล้ำนบำท เป็นพลงังำนทีน่�ำเข้ำ
พลังงำนจำกต่ำงประเทศคิดเป็นมูลค่ำปีละกว่ำ 
๗๐๐,๐๐๐ ล้ำนบำท ท้ังยังมคีวำมผนัผวนเรือ่งรำคำ

มำก ส่งผลให้เกิดควำมไม่ม่ันคงในด้ำนกำรจัดหำ
และกำรจัดสรรใช้ทรัพยำกรของประเทศ ขณะ
เดยีวกนัทรพัยำกรธรรมชำตภิำยในประเทศทีส่ำมำรถ
น�ำมำผลิตและใช้เป็นพลังงำนได้ก็มีปริมำณลดลง 
เสื่อมโทรมลง และจะหมดไปในที่สุด ดังนั้น กำร
แสวงหำพลังงำนในรูปแบบต่ำง ๆ เพื่อมำทดแทน
จึงมีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่ง

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงตระหนัก
ถึงปัญหำกำรใช้พลังงำนของคนไทยและประชำคม
โลก รวมถึงปัญหำกำรขำดแคลนพลังงำนที่จะเกิด
ขึน้ในอนำคต จงึทรงค้นคว้ำวจิยัตลอดระยะเวลำนบั
สิบปีเพื่อหำแนวทำงกำรใช้พลังงำนที่เหมำะสม    
กับประเทศ โดยน�ำทรัพยำกรที่มีอยู ่มำใช้ให้เกิด

พระอัจฉริยภาพด้านพลังงาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
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ประโยชน์สูงสุดและย่ังยืน ท้ังยังพระรำชทำนพระ
รำชด�ำริเกิดเป็นโครงกำรด้ำนกำรพัฒนำใช้แหล่ง
พลงังำนหมนุเวยีนภำยในประเทศ ได้แก่ พลงังำนน�ำ้ 
พลังงำนแสงอำทิตย์ พลังงำนลม และพลังงำนจำก
มวลชีวภำพ ซึ่งสำมำรถทดแทนกำรน�ำเข้ำเชื้อเพลิง
จำกต่ำงประเทศ เป็นกำรเพิม่เสถยีรภำพด้ำนพลงังำน 
อีกทั้งยังช่วยลดปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

นอกจำกนี้ เรำคนไทยยังได้ประจักษ์ว่ำพระ
รำชด�ำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู ่หัวเรื่อง 
“เศรษฐกจิพอเพียง” นั้นเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ
พลังงำนบนพื้นฐำนของทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงเป็น
เหตเุป็นผล พอประมำณและมภีมูคิุม้กนั เพือ่มุง่หวงั
ให้คนไทยสำมำรถพึ่งพำตนเองได้อย่ำงย่ังยืน 

“...ถ้ำน�้ำมันเช้ือเพลิงหมดแล้ว ก็ใช้เช้ือเพลิง
อย่ำงอื่นได้ มีแต่ต้องขยันหำวิธีท่ีท�ำให้เช้ือเพลิงเกิด
ใหม่เชื้อเพลิงที่เรียกว่ำน�้ำมันนั้นมันจะหมดภำยใน
ไม่กี่ปี หรือไม่ก่ีสิบปีก็หมด..... ถ้ำไม่ได้ท�ำเชื้อเพลิง
ทดแทนเรำก็เดือดร้อน......” 

พระรำชด�ำรัสพระรำชทำนแก่คณะบุคคล
ต่ำง ๆ ที่เข้ำเฝ้ำฯ ถวำยชัยมงคล ในโอกำสวันเฉลิม
พระชนมพรรษำ ณ ศำลำดุสิดำลัย สวนจิตรลดำ 
พระรำชวังดุสิตฯ เมื่อวันอำทิตย์ที่  ๔ ธันวำคม    
พ.ศ. ๒๕๔๘ แสดงให้เห็นพระวิสัยทัศน์อันยำวไกล 
และพระรำชหฤทัยที่เป็นห่วงพสกนิกรชำวไทย     
พระรำชด�ำรสัของพระองค์ท่ำนได้เตือนสตใิห้คนไทย
รู ้จักใช้พลังงำนอย่ำงรู ้คุณค่ำ และหำพลังงำน
ทดแทน เพื่อให้เรำไม่ขำดแคลนพลังงำนในอนำคต 

โดยทั่วไปสำมำรถจ�ำแนกพลังงำนที่เรำทุก
คนใช้กันอยู่ในชีวิตประจ�ำวันเพื่อกำรศึกษำอย่ำง
ง่ำย ๆ ได้เป็น ๒ ประเภท คือ 

๑. พลังงำนต้นก�ำเนิด (Primary energy) 
หมำยถึง แหล่งพลังงำนที่เกิดขึ้น หรือมีอยู่แล้วตำม
ธรรมชำติ สำมำรถน�ำมำใช้ประโยชน์ได้โดยตรง 
ได้แก่ น�้ำ แสงแดด ลม เช้ือเพลิงตำมธรรมชำติ เช่น 
น�้ำมันดิบถ่ำนหิน ก๊ำซธรรมชำติ พลังงำนควำมร้อน
ใต้พิภพ แร่ นิวเคลียร์ ไม้ฟืน แกลบชำนอ้อย  

๒. พลังงำนแปรรูป (Secondary energy) 
หมำยถึง สภำวะของพลังงำนซึ่งได ้มำโดยน�ำ
พลังงำน ต้นก�ำเนิดดังกล่ำวแล้วข้ำงต้นมำแปรรูป
ปรับปรุง ปรุงแต่งให้อยู ่ในรูปที่สำมำรถน�ำไปใช้
ประโยชน์ในลกัษณะต่ำง ๆ กนัได้ตำมควำมต้องกำร 
เช่น พลังงำนไฟฟ้ำ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ถ่ำนไม้ 
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว

พระรำชกรณียกิจด้ำนพลังงำนที่เห็นได้ชัด
คือ กำรพัฒนำพลังงำนน�้ำ พลังงำนทดแทน และ
พลังงำนชีวภำพ อันได้แก่ กำรพัฒนำเอทำนอลและ
ไบโอดีเซล ซึ่งน�ำไปสู่ควำมสำมำรถในกำรลดกำร
พึง่พำกำรน�ำเข้ำน�ำ้มนัจำกต่ำงชำต ิขณะเดียวกนัยงั
เป็นกำรช่วยเหลือเกษตรกรในกำรพยุงรำคำพืชผลที่
น�ำมำใช้เป็นวัตถุดิบอีกอย่ำงหนึ่งด้วย

พลังงานน�้า
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู ่หัวทรงสนพระ 

รำชหฤทัยในเรื่องน�้ำ ไม่เฉพำะแต่ด้ำนกำรเกษตร
และกำรอุปโภคบริโภคเท่ำนั้น แต่ยังสนพระรำช
หฤทัยกำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำให้เกิดประโยชน์ด้ำน
กำรพลังงำนด้วย ดังที่ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริ
ว่ำ “อ่ำงเกบ็น�ำ้ทีม่ลีกัษณะเหมำะสมทีจ่ะผลติไฟฟ้ำ
ก�ำลังน�้ำควรพิจำรณำติดต้ังเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำพลัง
น�้ำขนำดชนบทในท้องถ่ินทุรกันดำรที่ห่ำงไกลจำก
เขตชุมชนซึ่งระบบไฟฟ้ำปกติจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำย
สูง” ดังนั้น โครงกำรพัฒนำแหล่งน�้ำอันเนื่องมำจำก
พระรำชด�ำริบำงแห่ง จึงมีวัตถุประสงค์ในกำรผลิต
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ไฟฟ้ำพลังน�้ำด้วย เช่น เขื่อนป่ำสักชลสิทธ์ิสร้ำงกั้น
แม่น�้ำป่ำสัก ที่จังหวัดลพบุรีต่อกับจังหวัดสระบุรีมี
ก�ำลังกำรผลิตสูงสุด ๖.๗ เมกะวัตต์ ผลิตพลังงำน
ไฟฟ้ำได้ ๓๖ ล้ำนกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี เขื่อนแม่งัด
สมบูรณ์ชล สร้ำงกั้นล�ำน�้ำแม่งัด จังหวัดเชียงใหม่ มี
ก�ำลังกำรผลิตสูงสุด ๙.๓ เมกะวัตต์ ผลิตพลังงำน
ไฟฟ้ำได้ ๑๙ ล้ำนกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี เขื่อนบ้ำน
สันติ จังหวัดยะลำ มีก�ำลังกำรผลิตสูงสุด ๑.๒๗๕ 
เมกะวตัต์ สำมำรถผลติพลงังำนไฟฟ้ำได้ ๖ ล้ำนกโิล
วตัต์ชัว่โมงต่อปี และเขือ่นบ้ำนยำง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
มีก�ำลังกำรผลิตสูงสุด ๐.๑๒๕ เมกะวัตต์ เป็นต้น

พลังงานแสงอาทิตย์ 
ประเทศไทยมีศักยภำพพลังงำนแสงอำทิตย์

ค่อนข้ำงสูง ด้วยมีควำมเข้มแสงอำทิตย์โดยเฉลี่ย 
๑๘.๕ เมกะจูล (Megajoule) ต่อตำรำงเมตรต่อวัน 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวสนพระรำชหฤทัยที่  
จะใช้พลังงำนแสงอำทิตย์เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้ำ ใน
โครงกำรพระรำชด�ำริให้พื้นที่ห่ำงไกลที่สำยส่งไฟฟ้ำ
ไปไม่ถึง โดยน�ำระบบเซลล์แสงอำทิตย์มำใช้ผลิต
ไฟฟ้ำเพื่อกิจกรรมต่ำง ๆ ของโครงกำร เช่น ใช้
ส�ำหรับวิทยุสื่อสำร ขนำด ๑๐๐ วัตต์ ที่โครงกำร
หลวงแม่ปูนหลวง และโครงกำรหลวงปำงอุ๋ง ใช้ใน
กำรสูบน�้ำและอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้ำต่ำง ๆ ที่ศูนย์
ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทอง อันเนื่องมำจำกพระ
รำชด�ำริ และศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อน อัน
เนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ 

พลังงานลม 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงสนพระ

รำชหฤทัยในกำรน�ำพลังงำนลมไปใช้ในกำรสูบน�้ำ
เข้ำพื้นที่ท�ำ กำรเกษตรในโครงกำรพระรำชด�ำริ เช่น 
โครงกำรส่วนพระองค์สวนจติรลดำ มกีงัหนัลมสบูน�ำ้ 
จ�ำนวน ๒ เครื่อง ติดตั้งที่บริเวณด้ำนหน้ำโครงกำรฯ 
และที่บริเวณโรงเพำะเห็ด ขนำดควำมสูง ๑๘ เมตร 
ขนำดควำมกว้ำงของใบพัด ๒๐ ฟุต จ�ำนวนใบพัด 
๔๕ ใบ ปริมำณน�้ำที่สูบได้ ๒,๐๐๐-๒๔,๐๐๐ ลิตร
ต่อชัว่โมง (ทีค่วำมเรว็ลม ๔-๓๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง) 
ท่อดูดและส่งน�้ำมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง ๘ นิ้ว 
ปัจจุบันกังหันลมทั้งสองเครื่องใช้สูบน�้ำจำกคลอง
รอบพระต�ำหนักเข้ำมำที่บ่อเลี้ยงปลำนิลที่ด้ำนหน้ำ
โครงกำรฯ และน�ำน�้ำจำกคลองมำใช้ในกำรอุปโภค
ที่บริเวณโรงเพำะเห็ด

พลังงานจากมวลชีวภาพ 
มวลชีวภำพเป็นแหล่งพลังงำนหมุนเวียน

ภำยในประเทศที่มีศักยภำพสูง น�ำมำใช้เพื่อผลิต
และจ่ำยกระแสไฟฟ้ำแก่รำษฎรในหมู่บ้ำนชนบท 
โดยเฉพำะหมู่บ้ำนที่อยู่ในโครงกำรตำมพระรำชด�ำริ
พลังงำนจำกมวลชีวภำพ ได้แก่ เชื้อเพลิงถ่ำนอัด
แท่งจำกแกลบ ปกติหลังกำรสีข้ำวจะได้แกลบซึ่ง
อำจน�ำไปใช้เป็นอำหำรสัตว์ ท�ำปุ๋ย และเชื้อเพลิงได้
ตำมควำมต้องกำร โดยเฉพำะกำรใช้งำนแกลบเป็น
เชื้อเพลิงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงขึ้น และสะดวก
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ต่อกำรใช้งำน ใน พ.ศ. ๒๕๑๘ พระบำทสมเด็จพระ 
เจ้ำอยู่หัวมีพระรำชด�ำริให้น�ำแกลบที่ได้จำก โรงสี
ข้ำวตัวอย่ำงในโครงกำรส่วนพระองค์สวนจิตรลดำ 
มำใช้ประโยชน์ทั้งในด้ำนกำรท�ำปุ๋ยส�ำหรับปรับปรุง
สภำพดิน และท�ำเป็นเชื้อเพลิง ต่อมำใน พ.ศ. 
๒๕๒๓ จึงได้มีกำรทดลองน�ำแกลบมำอัดให้เป็น
แท่งและแปรสภำพให้เป็นเช้ือเพลิงแท่ง เริ่มจำก
กำรน�ำแกลบที่ได้จำกโรงสีข้ำวตัวอย่ำงในสวน
จิตรลดำมำทดลองใช้งำน โดยได้รับควำมร่วมมือใน
กำรวิจัยและค้นคว้ำ จำกสถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย แกลบท่ีได้จำกโรง
สีข้ำวตัวอย่ำงจะถูกเลือกใช้เฉพำะส่วนที่มีควำมชื้น
ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ขั้นตอนกำรผลิตเริ่มจำกกำรขับ
แกลบให้ไหลผ่ำนสกรู แล้วจะมีเครื่องท�ำหน้ำที่บด
แกลบให้ละเอียดและท�ำให้แน่นผ่ำนกระบอก โดย
กระบอกจะถูกเผำด้วยเศษแกลบอัดแท่งซึ่งมีควำม
ร้อนประมำณ ๒๕๐-๒๗๐ องศำเซลเซียส เน่ืองจำก
วัสดุแกลบประกอบด้วยสำรเซลลูโลส ลิกนิน และ
คำร์โบไฮเดรต ดังนัน้ เมือ่สำรเซลลโูลสถกูควำมร้อน
จำกกระบอก สำรเซลลูโลสจะหลอมละลำยและ
เคลือบด้ำนนอกของแท่งแกลบให้แข็ง ท�ำให้แกลบ
เกำะกันเป็นแท่ง

แก๊สโซฮอล์ 
“...น�้ำมันสมัยใหม่มันแพง ไม่รู้ท�ำไมมันแพง 

สมัยนี้อะไร ๆ ก็แพงขึ้นทกุทจีะให้น�ำ้มันมันถูกลงมำ
ก็ล�ำบำก นอกจำกหำวิธีที่จะท�ำน�้ำมันที่รำคำถูก ซึ่ง

ก็ท�ำได้เหมือนกัน ถูกกว่ำนิดหน่อย คือแทนที่จะใช้
น�้ำมันที่มีออกเทน ๙๕ ก็ใช้ออกเทน ๙๑ แล้วก็เติม
แอลกอฮอล์เข้ำไปนิดนึง ก็เป็นออกเทน ๙๕ อำจ
เป็นได้ว่ำรถจะวิง่ไม่เรว็กด็เีหมอืนกนั รถไม่วิง่เรว็เกนิ
ไป รถจะได้ไม่ชนมำกเกินไป ก็จะช่วยประหยัด 
ทั้งหมดนี้เป็นควำมคิดที่ให้พอเพียง…” 

“…พดูแบบคนไม่รูเ้รือ่ง ไม่รูเ้รือ่งกำรคลงักำร
เศรษฐกิจ แต่ว่ำลองนึกดูถ้ำสมมติวำ่ ใช้ของที่ท�ำใน
เมืองไทย ท�ำในประเทศได้เอง แล้วก็ท�ำได้ดีมีมำก 
อ้อยที่ปลูกที่ต่ำง ๆ เขำบ่นว่ำมีมำกเกินไปขำยไม่   
ได้รำคำตก เรำก็ไปซื้อในรำคำที่ดีพอสมควร มำท�ำ
แอลกอฮอล์ แล้วผู ้ที่ปลูกอ้อยก็ได ้เงิน ผู ้ที่ท�ำ
แอลกอฮอล์กไ็ด้เงิน…”

ส่วนหนึ่งของพระรำชด�ำรัสที่พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู ่หัว พระรำชทำนแก่ผู ้เข้ำเฝ้ำฯ ถวำย
ชัยมงคล เนื่องในโอกำสเฉลิมพระชนมพรรษำ ๕ 
ธนัวำคม พทุธศกัรำช ๒๕๔๓ น�ำมำสูก่ำรพฒันำกำร
ใช้เอทำนอล (แอลกอฮอล์) ผสมกับน�้ำมันเบนซิน
เพื่อใช้เป็นแก๊สโซฮอล์ ทั้งนี้มีพระรำชด�ำริให้ทดลอง
ใช้งำนภำยในสวนจิตรลดำมำตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
ในครำวนั้นพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเสด็จพระ 
รำชด�ำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมโครงกำรส่วนพระองค์
สวนจิตรลดำ และมีพระรำชกระแสรับสั่งให้ศึกษำ
ต้นทุนกำรผลิตเอทำนอลจำกอ้อย ด้วยทรงเล็งเห็น
ว่ำในอนำคตอำจเกิดภำวะน�้ำมันขำดแคลนหรือ
รำคำอ้อยตกต�ำ่ กำรน�ำอ้อยมำแปรรูปเป็นเอทำนอล
เพือ่ใช้เป็นพลงังำนทดแทน จงึเป็นแนวทำงหนึง่ทีจ่ะ
แก้ปัญหำนี้ได้ 
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ไบโอดีเซล 
ไบโอดีเซล คือ น�้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตจำก

น�้ำมันพืชหรือไขมันสัตว์ โดยผ่ำนกระบวนกำรที่
ท�ำให้ โมเลกุลเล็กลงอยู่ในรูปของเอทิลเอสเตอร์ 
(Ethyl Ester) หรอืเมทลิเอสเตอร์ (Methyl Ester) ซึง่
มีคุณสมบัติ ใกล้เคียงกับน�้ำมันดีเซลมำก สำมำรถ
ใช้แทนน�้ำมันดีเซลได้โดยตรง โครงกำรพัฒนำ
พลังงำนทดแทนโดยกำรศึกษำแนวทำงกำรน�ำ
น�้ำมันจำกพืช โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งน�้ำมันปำล์มมำใช้
งำนแทนน�้ำมันดีเซล เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู ่หัวมีพระรำชด�ำริให้
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์สร้ำงโรงงำนสกัด
น�ำ้มนัปำล์มขนำดเล็กท่ีสหกรณ์นิคมอ่ำวลกึ จงัหวดั
กระบี ่และทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้สร้ำงโรงงำน
สกัดน�้ำมันปำล์มบริสุทธิ์ขนำดเล็ก ก�ำลังผลิตวันละ 
๑๑๐ ลติร ทีศู่นย์ศกึษำกำรพฒันำพิกลุทองอนัเนือ่ง
มำจำกพระรำชด�ำริ จังหวัดนรำธิวำส กำรทดลองใช้
น�้ำมันปำล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับ
เคร่ืองยนต์ดีเซล ได้เริ่มตั้งแต่เดือนกันยำยน พ.ศ. 
๒๕๔๓ โดยทดลองใช้รถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลของ 
กองงำนส่วนพระองค์ ที่วังไกลกังวล อ�ำเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำรใช้น�้ำมันปำล์มกลั่น
บริสุทธิ์ท�ำให้เพิ่มก�ำลังแรงบิดให้กับเคร่ืองยนต์ ลด
มลพิษในไอเสียของเครื่องยนต์ เพิ่มกำรหล่อล่ืน 
ท�ำให้เครื่องยนต์มีอำยุกำรใช้งำนได้นำน ประหยัด

เงินตรำในกำรน�ำเข้ำน�้ำมันเช้ือเพลิงดีเซลได้บำง
ส่วน ช่วยเหลอืเกษตรกร นอกจำกนี ้ยงัเป็นทำงเลือก
ใหม่ในกำรใช้น�ำ้มนัเชือ้เพลงิทีส่ำมำรถปลกูทดแทนได้ 

ในวันที่ ๙ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๔๔ พระบำท
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้
นำยอ�ำพล  เสนำณรงค์ องคมนตรีเป็นผู ้แทน
พระองค์ ยืน่จดสทิธิบัตร ณ กรมทรพัย์สนิทำงปัญญำ 
กระทรวงพำณิชย์ในพระปรมำภิไธยของพระบำท
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ชื่อที่แสดงถึงกำรประดิษฐ์ คือ 
“กำรใช้น�้ำมันปำล์มกล่ันบริสุทธ์ิเป็นน�้ำมันเช้ือเพลิง
เครื่องยนต์ดีเซล” สิทธิบัตรเลขที่ ๑๐๗๖๔ และในปี
เดียวกัน ส�ำนักงำน คณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติได้
จัดส่งผลงำนในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ไป
ร่วมแสดงในงำนนิทรรศกำร สิ่งประดิษฐ์นำนำชำติ 
“BRUSSELS EUREKA 2001” ณ กรุงบรัสเซลส์ 
ประเทศเบลเยี่ยม จัดโดย The Belgian Chamber 
of Inventor ซึ่งเป็นองค์กรจัดแสดงผลงำนกำร
ประดษิฐ์คดิค้น รวมทัง้มอบรำงวัลให้แก่นกัประดษิฐ์ 
หรือนักวิจัยที่มีผลงำนดีเด่น อันก่อให้เกิดประโยชน์
ในกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ ของโลก ได้มมีติ ทลูเกลำ้ฯ 
ถวำยเหรียญทอง ถ้วยรำงวัล พร้อมประกำศนียบัตร
แด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เพื่อสดุดีพระ
เกยีรติคุณในพระอัจฉรยิภำพและพระปรีชำสำมำรถ
ที่ทรงประดิษฐ์คิดค้นผลงำนที่เป็นประโยชน์ต่อกำร
พัฒนำประเทศ ได้แก่ โครงกำรทฤษฎีใหม่ โครงกำร
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ฝนหลวง และโครงกำรน�้ำมันไบโอดีเซล สูตรสกัด
จำกน�้ำมันปำล์ม น�ำมำซ่ึงควำมปลำบปล้ืมปีติยินดี
แก่ประชำชนชำวไทยท้ังมวล

พระรำชด�ำริและโครงกำรในพระรำชด�ำริด้ำน
กำรจัดกำรพลังงำน แสดงให้เห็นถึงสำยพระเนตร
อันกว้ำงไกลและพระอัจฉริยภำพทำงด้ำนกำร
จัดกำรพลังงำน ซึ่งประจักษ์ชัดในหัวใจชำวไทยทั้ง
แผ่นดนิ จงึถอืเป็นกำรเหมำะควรแล้วทีจ่ะยกย่องให้
พระองค์ท่ำนทรงเป็น “พระบิดำแห่งกำรพัฒนำ
พลังงำนไทย” ด้วยพระองค์ทรงเป็นผู้ริเริ่ม “เดิน” 
อย่ำงค่อยเป็นค่อยไป เพ่ือสร้ำงแนวทำงอนัเป็นแบบ
อย่ำงที่ดีแก่พสกนิกร ท�ำให้พวกเรำทุกคนได้ “ก้ำว
ตำมรอยเบือ้งพระยคุลบำท” ไปสูอ่นำคตทีม่พีลงังำน
ใช้อย่ำงพอเพียงและย่ังยืน อีกท้ังยังสะท้อนให้เห็น

ถงึน�ำ้พระรำชหฤทยัของพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั 
ทีท่รงเป็นห่วงพสกนกิรของพระองค์ ทรงทดลองและ
วจิยัเพือ่สร้ำงควำมมัน่คงด้ำนพลงังำน ลดกำรพึง่พำ
กำรน�ำเข้ำพลังงำนเชื้อเพลิง ทั้งยังช่วยให้เกษตรกร
มีรำยได้และชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

หำกแสงอำทิตย์เป็นพลังงำนที่ส่องสว่ำงแก่
ทุกชีวิตในระบบสุริยะอย่ำงไม่มีที่สิ้นสุด น�้ำพระรำช
หฤทัยและพระเมตตำของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำ 
อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ก็เป็นพลังงำนที่ส่องสว่ำงแก่
หัวใจคนไทยอย่ำงไม่มีที่สิ้นสุดเช่นเดียวกัน

เอกสารอ้างอิง
ธนัช สุขวิมลเสรี. ในหลวงกับพระอัจฉริยภาพด้านพลังงาน. Engineering Today. Hilight. ปีที่ ๕   

ฉบับที่ ๖๐ (ธันวำคม ๒๕๕๐).

http://www.eppo.go.th/images/Infromation_service/Publication/Publication/King/publication.pdf
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เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙  เวลา ๑๕.๕๒ 
นาฬิกา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช รัฐบาลประกาศไว้ทุกข์ถวาย
ความอาลัยเป็นเวลา ๑ ปี ส�านักพระราชวังมีหมายก�าหนดการพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญ
พระราชกศุลถวายพระบรมศพ ระหว่างวนัที ่๑๔ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถงึ ๒๑ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ พระที่นั่งดุสิต มหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

รัฐบาลก�าหนดให้มีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในช่วงปลายเดือน
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะท�างานศึกษาและออกแบบตามหลักโบราณราชประเพณี
การสร้างพระเมรุมาศของพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ใช้แนวทางการ
ออกแบบพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว (รัชกาลที่ ๕)             
พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) และพระบาท 
สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ ๘) ซึ่งมีลักษณะรูปแบบคล้ายกัน 
การศึกษาและออกแบบโดยใช้แนวคิดคติไตรภูมิตามคัมภีร์พุทธศาสนา และคติความ
เชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในสถานะเสมือนสมมติเทพตามระบอบเทวนิยม

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช มีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์วินิจฉัยการ
จัดสร้างพระเมรุมาศ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานอ�านวย
การพระราชพิธี

วนัที ่๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๙ การประชมุคณะกรรมการฝ่ายจดัสร้างพระเมรมุาศ
และสิ่งปลูกสร้างครั้งแรก มี พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน โดยมีการเปิดเผยร่างแบบพระเมรุมาศพร้อมด้วยพระโกศจันทน์ ที่ประชุมรับ
ทราบความคบืหน้าการจดัสร้างพระเมรมุาศและสิง่ปลกูสร้างประกอบพระเมรมุาศ และ
ส่งมอบพื้นที่ให้กรมศิลปากรจัดสร้างพระเมรุมาศในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ การจัด
สร้างในทุก ๆ ด้านคาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนปีเดียวกัน และจะจัดแสดง
นิทรรศการที่เกี่ยวข้องเป็นเวลา ๑ เดือนก่อนรื้อถอน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตรเสนาศึกษา       เ
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องค์ประกอบพระเมรุมาศ ผู้ออกแบบพระ
เมรุมาศ ประกอบด้วย สตวนั ฮ่มซ้าย ผู้อ�านวยการ
ส�านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ก่อเกียรติ   
ทองผุด  นายช่างศิลปกรรมช�านาญการ และ         
ธีรชาติ วีรยุทธานนท์  สถาปนิกช�านาญการ      
พระเมรุมาศออกแบบโดยยึดถือคติตามโบราณ   
ราชประเพณ ีรปูแบบเฉพาะส�าหรบัพระมหากษัตรย์ิ 
เป็นพระเมรุมาศทรงบุษบก สูง ๕๐.๔๙ เมตร ภาย
หลังขยายเป็น ๕๓ เมตร มีชั้นเชิงกลอน ๗ ชั้น       
ผงัพืน้ทีใ่ช้งานเป็นสีเ่หลีย่มจตัรุสั ขนาดกว้างด้านละ 
๖๐ เมตร มีบันไดทั้งสี่ด้าน ฐานยกพื้นที่สูง มี ๓ ชั้น 

ฐานชัน้บนมมีมุทัง้สีป่ระกอบด้วย ช่างทรงบษุบก ชัน้
เชิงกลอน ๕ ชั้น ส�าหรับพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม 
ฐานชั้นที่ ๒ ประกอบด้วยซุ ้มทรงบุษบกรูปแบบ
เดียวกัน รวมสิ่งก่อสร้างมีเครื่องยอดนับรวมได้ ๙ 
ยอด โดยยอดกลางจะเปรียบเหมือนเป็นเขาพระ 
สุเมรุ และอีก ๘ ยอดเป็นเหมือนยอดเขาสัตต  
บริภัณฑ์ เปรียบประดุจระบบจักรวาล โดยเปรียบ
พระมหากษัตริย์เป็นเหมือนสมมติเทพ ทั้งนี้ มีเสา
โครงเป็นครฑุและสตัว์หมิพานต์ ครฑุเป็นพาหนะของ
พระนารายณ์ เพราะมีความเชื่อตามสมมติเทพว่า
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระนารายณ์อวตารลงมา
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ภาพ ๓ มิติและภาพมุมสูงพระเมรุมาศที่ออกแบบโดยส�านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร
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C ภาพ ๓ มิติภูมิสถาปัตย์
นายพรธรรม  ธรรมวิมล ภูมิสถาปนิกส�านัก

สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ในฐานะผู้ก�าหนด การ
วางผังที่ตั้งและออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมพระ
เมรุมาศ กล่าวว่า ส�านักสถาปัตยกรรมได้จัดท�าภาพ 
๓ มิติภูมิสถาปัตยกรรมพระเมรุมาศและส่ิงปลูก
สร ้างประกอบ ที่แสดงถึ งผั งบริ เวณและภูมิ
สถาปัตยกรรม มีโครงการในพระราชด�าริต่าง ๆ 

เกี่ยวกับ หญ้าแฝก ข้าว การขุดบ่อแก้มลิง กังหันชัย
พัฒนา ฝายน�้าล้น ต้นยางนา (ไบโอดีเซล) ที่
พระราชทานแก่ประชาชนได้อยู่ดีกินดี ในส่วนของ
นาข้าว จะเป็นการออกแบบเชิงสัญลักษณ์ให้เห็น
เป็นเลขเก้าไทยสีดินทอง เป็นเชิงสัญลักษณ์สื่อว่า
พระเมรุมาศที่สร้างขึ้นถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙ 
นอกจากนี้ยังมีต้นมะม่วงมหาชนก ดอกหน้าวัว
สีชมพูอยู่ในพื้นที่ภายในปริมณฑลด้วย
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ภาพ ๓ มติ ิพระเมรมุาศและอาคารประกอบ 
งานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวัภมูพิลอดลุยเดช เสรจ็สมบรูณ์ ๑๐๐% 
แล้ว ประกอบด้วย พระเมรุมาศ พระที่นั่งทรงธรรม 
ศาลาลูกขุน ทับเกษตร และทิม จัดท�าโดยส�านัก
สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 
เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ในการนี้กรมศิลปากรรับผิด
ชอบในส่วนของการก่อสร้างออกแบบ  พระเมรุมาศ
และสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ ได้จัดท�า
แบบร่างพระเมรมุาศและสิง่ปลกูสร้างประกอบเสรจ็
เรียบร้อย โดยแบ่งเป็นอาคารภายในบริเวณมณฑล
พิธีท้องสนามหลวง ได้แก่ 

พระเมรุมาศเป็นประธานในมณฑลพิธ ี
ออกแบบโดยยึดถือคติตามโบราณราชประเพณี รูป
แบบเฉพาะส�าหรับพระมหากษัตริย์

พระท่ีนั่งทรงธรรม ส�าหรับเป็นท่ีประทับ
และบ�าเพญ็พระราชกศุลในการพระราชพธิ ีและเป็น
ที่ส�าหรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้าฯ

ศาลาลูกขุน เป็นที่เฝ้าฯ ของข้าราชการ 
ทับเกษตร เป็นสถานที่ส�าหรับข้าราชการ

ที่มาในพระราชพิธีพักและฟังพระสวด
ส�านกัสถาปัตยกรรม มบีทบาทในการด�าเนนิ

การออกแบบตัวอาคารและอาคารประกอบทั้งหมด
และการปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณเขตปริมณฑล
สนามหลวงและภายนอกมณฑลพิธีสนามหลวง 
ได้แก่ 

เกยลา หรือ เกยน้อยที่ยกไปได้ ใช้เป็นที่
เสด็จขึ้นลงส�าหรับเจ้านายรองจากพระเจ้าแผ่นดิน
ลงมาบริเวณก�าแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 

พลบัพลาหน้าวดัพระเชตพุนวมิลมงัคลาราม 
พลบัพลาหน้าพระทีน่ัง่สทุไธสวรรย์ปราสาท  

และ
พลับพลายกหน้ามณฑลพิธีสนามหลวง

C  ภาพเขียนสีจิตรกรรม
 พระที่นั่งทรงธรรม

เมื่อนายมณเฑียร ชูเสือหึง จิตรกรเชี่ยวชาญ 
ส�านักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ออกแบบภาพร่าง
ลายเส้นจิตรกรรมฝาผนังที่แสดงเรื่องราวโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ๓ ด้าน ๔๖ โครงการ
ภายใน พระที่นั่งทรงธรรมประกอบพระเมรุมาศใน
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 
๙ แล้วเสร็จ จึงมีหนังสือขอความอนุเคราะห์จาก
สถาบันการศึกษาทางด้านศิลปะที่มีชื่อเสียง ๒ แห่ง 
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คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) 
รัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง และวิทยาลัย     
ช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้มีส่วนร่วม  
ในการลงสีภาพจิตรกรรมฝาผนังขนาดเท่าจริงบน
ผ้าใบแคนวาสก่อนน�าไปติดตั้งที่แผงผนังพระที่นั่ง
ทรงธรรมที่สนามหลวง

ส�านกัช่างสิบหมู ่ลงสีผนงัที ่๑ ในต�าแหน่ง
กลางของพระที่นั่งทรงธรรม แสดงเรื่องราวโครงการ
ส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชด�าริในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
รวม ๑๙ โครงการ วิทยาลัยเพาะช่าง ลงสีผนังท่ี 
๒ ในต�าแหน่งมุขด้านขวาของพระที่นั่งทรงธรรม 
แสดงเรื่องราวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
รวม ๑๓ โครงการ และวทิยาลัยช่างศิลป ลงสผีนงั
ที่ ๓ ในต�าแหน่งมุขด้านซ้ายของพระที่นั่งทรงธรรม 
แสดงเรื่องราวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ รวม ๑๔ โครงการ

  

C สถาปัตย์พระเมรุมาศติดตั้งเสร็จ
 เดือนสิงหาคม

ด้านนายธีรชาติ  วีรยุทธานนท์ สถาปนิก
ช�านาญการ ส�านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร 
กล่าวถึงความคืบหน้าการติดตั้งงานสถาปัตยกรรม
ประดับพระเมรุมาศในพระราชพิธีว่า ขณะนี้ได้ติด
ตั้งองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมในส่วนเครื่อง

ยอดบุษบกองค์ประธานพระเมรุมาศ โดยทยอย
ประดับบัวหัวเสาและคันทวยที่บริเวณชั้นเชิงกลอน 
กรอบคูหาต่าง ๆ แล้ว รวมทั้งได้ด�าเนินการติดต้ัง
ต้นแบบไว้บริเวณองค์ประธานด้านทิศเหนือ เมื่อ
ด�าเนินการแล้วเสร็จจะเข้าสู่การติดตั้งในส่วนหอ
เปลื้องและช่างเป็นล�าดับงานสุดท้าย

การตกแต่งสถาปัตยกรรมพระเมรุมาศจะ
ด�าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม จากนั้น
จะด�าเนินการประดับลวดลายด้วยผ้าทองย่นที่ฐาน
ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ ส�าหรับสีพระเมรุมาศจะเน้น    
สีขาว เทา และสีทองเป็นหลัก

นางนิดา  ปิณฑานนท์ ผู ้ จัดท�าผ้าม่าน 
ประดับพระเมรุมาศเปิดเผยว่า ตามที่นายสมชาย  
ศุภลักษณ์อ�าไพพร นายช่างศิลปกรรมอาวุโส กลุ่ม
งานศิลปประยุกต์และเครื่องเคลือบดินเผา ส�านัก
ช่างสบิหมู ่กรมศลิปากร ได้ออกแบบผ้าม่านประดบั

ภาพเขียนสีจิตรกรรมบนผ้าใบแคนวาสขนาดเท่าจริง
ผนังที่ 1 ลงสีโดยส�านักช่างสิบหมู่

ภาพเขียนสีจิตรกรรมบนผ้าใบแคนวาสขนาดเท่าจริง
ผนังที่ 2 ลงสีโดยวิทยาลัยเพาะช่าง

ภาพเขียนสีจิตรกรรมบนผ้าใบแคนวาสขนาดเท่าจริง
ผนังที่ 3 ลงสีโดยวิทยาลัยช่างศิลป

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



28 เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๓ ตอนที่ ๕ เดือน กันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๐

พระเมรุมาศเป็นลายพุ่มข้าวบิณฑ์ อินทร์-พรหม 
โคมลายกนก นกคาบออกรูปทวยเทพถวายกร และ
ส่งให้กลุม่ทอผ้าปักธงชยัด�าเนนิการนัน้ ขณะนีไ้ด้ทอ
ผ้าม่านพระเมรุมาศบุษบกประธานเสร็จแล้ว ๒ ผืน 
จากที่ต้องใช้รวมทั้งหมด ๘ ผืน แบ่งเป็น ๔ ด้าน 
ด้านละ ๒ ผนื มขีนาดกว้าง ๖.๔๐ เมตร สงู ๑๔.๒๕ 
เมตร และมีขอบสังเวียนขนาด ๑๔.๔๐ เมตร เฉลี่ย
น�้าหนักผ้าต่อ ๑ หน้าต่าง รวม ๔๔ กิโลกรัม ใช้ผ้า
ไหมไทยผสมไหมจีนประมาณ ๑,๐๐๐ หลา

“การออกแบบผ้าม่านองค์ประธานพระเมรุมาศ
เน้นให้มีความโดดเด่นและการตัดกันของสีผ้า เพื่อ
ให้เป็นผลงานชิ้นเดียวของโลกท่ีมีความงดงามและ
สมพระเกียรติมากที่สุด อีกทั้งถูกต้องตามโบราณ
ราชประเพณีอย่างครบถ้วน คาดว่าภายในเดือน
กรกฎาคมจะด�าเนินการแล้วเสร็จทั้ง ๔ ด้าน” 

ท่านผู้หญิงบุตรี  วีระไวทยะ รองราชเลขา      
ธกิาร ประจ�าส�านักพระราชวงัพเิศษกล่าวว่า พระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพมีการสืบทอดยาว 
นาน เรามีพระมหากษัตริย์มานานกว่า ๗๐๐ ปี     
ดังนั้น จึงต้องใช้ค�าราชาศัพท์ซึ่งเป็นค�าสุภาพท่ีใช้
กับผู ้น�า เพ่ือให้เห็นว่าคนไทยมีวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีก�ากับตามคติความเชื่อท่ีสืบทอดกันมา 
พระมหากษัตริย์เป็นสมมติเทพ กล่าวคือเป็นเทวดา
จุติลงมาอุบัติบนโลกมนุษย์ เมื่อสวรรคตเท่ากับ
เป็นการเสด็จกลับสู่สวรรค์ การสร้างพระเมรุมาศ
ตามโบราณราชประเพณจีงึต้องมคีวามวจิติร งดงาม 
เปรียบเหมือนจ�าลองสรวงสวรรค์มาไว้ที่กลางพระ 
นคร การก่อสร้างพระเมรุมาศขนาดใหญ่มีมาตั้งแต่
สมัยกรุงศรีอยุธยา เช่น พระเมรุมาศของสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชมีความสูง ๗๔ เมตร พระเมรุมาศ
ของพระเจ้าปราสาททองสูง ๑๐๒ เมตร หรือเทียบ
ได้กับตึก ๓๔ ชั้น สิ่งเหล่านี้เป็นไปตามโบราณราช
ประเพณทีีถ่อืปฏบิตักินัมาอย่างยาวนาน และมหีลัก
ฐานปรากฏชัดเจน

ทั้งนี้  จะเห็นว่าพระเมรุมาศของในหลวง
รัชกาลที่ ๙ นอกจากจะมีขนาดใหญ่ และมีความสูง

ถึง ๕๐.๔๙ เมตร มีอาคารประกอบต่าง ๆ รวมถึง
ภูมิทัศน์ที่ประกอบด้วย นาข้าว น�้า แก้มลิง หญ้า
แฝก สื่อให้เห็นว่าพระองค์ท่านทรงติดดิน ทรงอยู่  
กับเรา มีความพอเพียง พอควร ทรงสอนให้เรายืน
ได้ด้วยตัวเอง การทรงงานของพระองค์สนับสนุน 
การพัฒนาประเทศของรัฐบาล พระองค์เสด็จฯ ไป
ในถิ่นทุรกันดารเพื่อทรงดูแลทุกข์สุขของประชาชน
ในเรื่องที่รัฐบาลดูแลไม่ทั่วถึง จึงเกิดเป็นโครงการ
พระราชด�าริต่าง ๆ ที่ช่วยพัฒนาประเทศ

C “ประติมากรรม” ประดับพระเมรุมาศ
ส�าหรับงานประติมากรรมประดับพระเมรุ 

มาศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รชักาลที ่๙ ส�านกัช่างสบิหมู ่กรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม เป็นผู ้รับผิดชอบหลัก โดยมีช่างปั ้น
เพชรบุรี วิทยาลัยเพาะช่าง ข้าราชการบ�านาญ 
ตลอดจนจิตอาสามาช่วย แต่ละฝ่ายแบ่งงานกันท�า
ดังนี้ ประติมากรรมหลัก ได้แก่ สัตว์มงคลประจ�า
ทิศ คือ ช้าง ม้า วัว และสิงห์ สัตว์มงคล คือ    
คชสีห์ ราชสีห์ ครุฑ มหาเทพ ประกอบด้วย พระ
ศิวะ พระนารายณ์ พระอินทร์ และพระพรหม ท้าว
จตุโลกบาลทั้งสี่ ประกอบด้วย ท้าวเวสสุวรรณ ท้าว
ธตรฐ ท้าววิรูปักษ์ และท้าววิรุฬหก รวมถึงเทวดา
นั่งและเทวดายืน ทั้งหมดปั้นโดยประติมากรส�านัก
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ช่างสิบหมู่ โดยมีจิตอาสาเข้ามาช่วย เมื่อปั้นเสร็จ
แล้วจะเคล่ือนย้ายไปยังอาคารปฏิบัติงานช่ัวคราวที่
สนามหลวง เพื่อหล่อไฟเบอร์กลาสและเพนต์สี

ขณะนี้มีประติมากรรมที่ปั้นเสร็จแล้วและอยู่
ระหว่างการท�าพิมพ์ ได้แก่ เทวดานั่ง เทวดายืน 
เป็นต้น ส่วนประติมากรรมท่ีอยู่ระหว่างการหล่อ    

ไฟเบอร์กลาส ได้แก่ ช้าง พระนารายณ์ ขณะที่บาง
ส่วนได้เพนต์สีแล้ว ได้แก่ ม้า โค และพระพรหม 
ส่วนประติมากรรมอื่น ๆ ที่เหลืออยู่ระหว่างการปั้น
และเก็บรายละเอียดดินเหนียว

  

พระพรหม

ครุฑ

ท้าวจตุโลกบาล : ท้าวเวสสุวรรณ

พระนารายณ์
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ท้าวจตุโลกบาล : ท้าววิรูปักษ์

เทวดานั่ง

ท้าวจตุโลกบาล : ท้าวธตรฐ
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ส�าหรับสัตว ์ หิมพานต์ซึ่งอยู ่บริ เวณสระ
อโนดาตฐานพระเมรุมาศทั้ง ๔ ด้าน แต่ละด้านจะ
มีสัตว์หิมพานต์โดยเฉลี่ย ๓๐ ตัว ประติมากรได้    
จับโจทย์ว่าจะต้องน�าสัตว์มงคลประจ�าทิศ ได้แก่ 
ช้าง ม้า วัว และสิงห์ ไปผสมกับสัตว์ต่าง ๆ ตามแต่
จินตนาการเพื่อให้ออกมาเป็นสัตว์หิมพานต์ โดย  
ในส่วนของ ม้า วัว และหงส์ รับผิดชอบโดยนาย

สมชาย บุญประเสริฐ ช่างปั้นเพชรบุรี ส่วนช้างเป็น
ความรับผิดชอบของวิทยาลัยเพาะช่าง เมื่อปั้นเสร็จ
จะต้องเคลื่อนย้ายไปยังอาคารปฏิบัติงานชั่วคราว  
ที่สนามหลวงเพื่อหล่อไฟเบอร์กลาสและเพนต์สี  
งานประติมากรรมทั้งหมดจะต้องแล้วเสร็จภายใน
เดือนกันยายนนี้

สัตว์หิมพานต์ประดับพระเมรุมาศสวยด้วยสี
พาสเทล ช่างสิบหมู่ผนึกพลังจิตอาสาเร่งงาน  ล็อต
แรกเสร็จแล้ว ๗๐% ล็อตสองยึดแนวทางเดียวกัน 
เตรียมต้นแบบให้กลุ่มสถาปัตย์ตรวจเข้ากับภูมิทัศน์
เขามอ

เทวดายืน

คชสีห์

สิงห์

ราชสีห์
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เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม นางนิธีราฤดี ช่วยหนู 
นายช่างช�านาญการ กลุ่มจิตรกรรม ส�านักช่างสิบ
หมู ่กรมศิลปากร กล่าวว่า การจดัสร้างประตมิากรรม
ประกอบพระเมรุมาศในพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดลุยเดช จะมเีหล่าสตัว์หมิพานต์ประดบัสระอโนดาต
รอบพระเมรมุาศ ๔ ทศิ ในครัง้นีก้รมศลิปากรได้เชญิ
กลุม่ช่างป้ันปูนสดจากเพชรบรุอีอกแบบและป้ันสตัว์
หิมพานต์หลายชนิดและให้ช่างสิบหมู่ลงสีบนตัว
สัตว์หิมพานต์เพื่อให้น่าสนใจ

ความคืบหน้าการลงสีสัตว์หิมพานต์จ�านวน 
๒๐ ตัวที่ช่างปั้นเพชรบุรีส่งมอบครั้งแรกทยอยลงสี
แล้ว ๑๘ ตัว ในจ�านวนน้ีมีท่ีลงสีเสร็จแล้ว ได้แก่ 
ทัณฑิมา ๑ คู่ นาค ๑ คู่ คชสีห์ กาฬสีหะ บัณฑุ
ราชสีห์ ส่วนที่เหลืออยู่ในขั้นตอนเก็บรายละเอียด 
ภาพรวมแล้วเสร็จกว่า ๗๐% ส่วนสัตว์หิมพานต์ที่
ช่างเพชรบุรีส่งมอบเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ จ�านวน ๕๐ ตัว 
จะลงสีในแนวทางเดียวกัน โดยสัตว์หิมพานต์แต่ละ
ชนิดมีชื่อเฉพาะและต้องลงสีตามความเชื่อ

แนวทางลงสีสัตว์หิมพานต์ในครั้งน้ี ศึกษา
จากจิตรกรรมวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
เป็นหลกั ซึง่ก�าหนดสีของสตัว์หมิพานต์ต่าง ๆ ไว้ ท้ัง
ยังอ้างอิงต้นแบบสัตว์หิมพานต์ประดับพระเมรุใน
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้า
ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 

รวมถงึค้นหาข้อมลูทางอินเทอร์เนต็ ก่อนจะประมวล
และลงสีให้เหมาะสม ในครั้งนี้ก�าหนดเฉดสีเบากว่า
งานพระเมรุครั้งก่อน เป็นสีพาสเทลหรือสีโทนอ่อน 
อย่างไรก็ตาม ได้ทดลองลงสี ๒ เทคนิคเพื่อเป็น
ตัวอย่าง แบบแรกพ่นสีรองพื้นก่อนลงสีเพื่อโชว์เนื้อ
ปูนสด เช่น ทัณฑิมา แบบที่สองทารองพื้นด้วยสี   
เกสโซแล้วจึงลงสี

“สตัว์หมิพานต์ครัง้นีม้ขีนาดใหญ่ การลงสถ้ีา
เป็นชนิดที่มีรายละเอียดมากจะใช้เวลา ๗ วันต่อตัว 
แต่จิตรกรจะเริ่มคล่องมือและท�างานได้เร็วขึ้นในตัว
ต่อไป เหตทุีใ่ช้เวลามากยงัมเีรือ่งการผสมสใีห้ได้เฉด
สีที่เหมาะสม ขณะนี้ได้ลงสีต้นแบบสัตว์หิมพานต์
เตรยีมไว้ให้ทมีภูมสิถาปัตย์พระเมรมุาศพจิารณาอีก
ครั้ง เพราะต้องเข้ากับรูปแบบการจัดภูมิทัศน์ที่
จ�าลองป่าหิมพานต์ นอกจากสัตว์หิมพานต์ยังมี
เขามอด้วย” 

นางนิธีราฤดีกล่าวด้วยว่า ขณะนี้ช่างสิบหมู่
และจิตอาสาหมุนเวียนช่วยปฏิบัติงานจ�านวน ๓๐ 
คนต่อวัน ขณะที่วันเสาร์-อาทิตย์จะมีจิตอาสา
มากกว่าปกติ โดยจะร่วมลงสีสัตว์หิมพานต์ ตลอด
จนประติมากรรมประกอบพระเมรุมาศ ซึ่งเทวดานั่ง 
เทวดายืน ลงสีแล้วเสร็จ ๘๐% เหลือเก็บราย

ม้าและโค

ช้าง
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ละเอียดผ้านุ่ง ผ้าโพกด้านหลัง และเก็บสีกาย รวม
ถึงการตัดเส้นสีทองท่ีไม่เรียบร้อย ส่วนงานลงสีที่
เสร็จแล้ว มีช้าง ม้า โค อย่างละ ๑ คู่ ขณะที่ราชสีห์
และคชสีห์ก�าลังท�าพิมพ์และหล่อ เมื่อแล้วเสร็จจะ
ด�าเนินการลงสีในล�าดับต่อไป ส่วนองค์มหาเทพอยู่
ในข้ันตอนเกบ็รายละเอยีดเครือ่งทรงให้งานสมบูรณ์
ที่สุด

นางสาวชาดา  บุญรัตน์ จิตอาสากลุ ่ม
จิตรกรรม กล่าวว่า ตนเป็นชาวราชบุรีจบด้านศิลปะ
ประยุกต์ ได้เข้ามาช่วยลงสีสัตว์หิมพานต์ปูนปั้นสด
จังหวัดเพชรบุรี ที่แต่ละตัวมีชื่อเรียกต่างกันไป โดย
ตนลงสีบัณฑุราชสีห์ลักษณะลายเสือพาดกลอน 
กายมีสีเหมือนใบไม้เหลือง ซึ่งเจ้าหน้าที่ส�านักช่าง
สบิหมูจ่ดัหาคูม่อืและควบคมุการลงสใีห้เป็นไปตาม
แบบแผนโบราณของสีสัตว์หิมพานต์ที่ก�าหนดไว้ 
ทัง้นี ้ตนและจติอาสาทกุคนบางคนมาจากหาดใหญ่ 
ขอนแก่น เชียงราย และกรุงเทพฯ ต่างภาคภูมิใจ   
ได้เข้ามามีส่วนร่วมและตั้งใจถวายงานในหลวง
รัชกาลที่ ๙ ให้ออกมาดีที่สุด

C ต้นแบบดินเหนียวคุณทองแดง
 และคุณโจโฉ 

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม นายชิน ประสงค์ 
ข้าราชการบ�านาญ กรมศิลปากร อดีตผู้อ�านวยการ
ส่วนประติมากรรม กรมศิลปากร มือปั้นประติมา 
กรรมสุนัขทรงเลี้ยง “คุณทองแดง” และ “คุณโจโฉ” 
ประดับพระเมรุมาศในงานพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช เปิดเผยว่า หลังจากขึ้นต้นแบบดิน
เหนียวคุณโจโฉไปเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ขณะนี้เสร็จ
แล้วรวมใช้เวลาในการปั้นต้นแบบดินเหนียวคุณโจ
โฉเดือนครึ่ง ถือว่าสามารถท�าได้แล้วเสร็จตามเป้า
หมายที่วางไว้ทั้งเรื่องระยะเวลาและลักษณะที่ตั้งใจ
ปั้นออกมาให้ดูมีอารมณ์ขัน มีความเป็นสุนัขพันธุ์
ต่างประเทศโดยมีความสูงไล่เลี่ยกับคุณทองแดง  
วันนี้ ได ้มีการท�าพิมพ ์ทุบและทิ้งระยะเวลาไว ้
ประมาณ ๑ สัปดาห์ ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม จะมี
การท�าพิมพ์ปูนปลาสเตอร์จากพิมพ์ทุบ วันที่ ๒๓ 
กรกฎาคม จะถอดพิมพ์จากนั้นจะแต่งต้นแบบ
ปูนปลาสเตอร์แล้วจึงตามมาด้วยขั้นตอนการท�า
พิมพ์ยาง หล่อไฟเบอร์กลาสและลงสีตามล�าดับ 
ส�าหรับความคืบหน้าสุนัขทรงเลี้ยง “คุณทองแดง” 
ขณะนี้แต่งต้นแบบปูนปลาสเตอร์เกือบเสร็จแล้ว 
เหลอือกีเพยีงเลก็น้อยโดยในวนัที ่๒๒ กรกฎาคม จะ
มีการท�าพิมพ์ยางก่อนเคลื่อนย้ายไปยังอาคาร
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ปฏิบัติงานชั่วคราวท่ีสนามหลวง เพ่ือหล่อไฟเบอร์
กลาสและเพนต์สต่ีอไป นายชนิเคยป้ันคณุทองหลาง
และครอบครัวคุณทองแดงถวายในหลวง รัชกาล    
ที่ ๙ มาแล้วรวม ๑๒ ชิ้น (ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๓ – 
๒๕๕๙)

C  กระถางเซรามิกประดับพระเมรุมาศ
 

อีกส่วนหนึ่งในงานภูมิสถาปัตยกรรมคือ 
กระถางเซรามิกประดับพระเมรุมาศ ซึ่งพระราชพิธี
ครัง้ประวตัศิาสตร์น้ี โรงงานเซรามกิเถ้าฮงไถ่ ซึง่เป็น
โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผาเก่าแก่ในจังหวัดราชบุรี 
เป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบและจัดท�ากระถาง
ทั้งหมดที่จะใช้ในพระราชพิธี โดยกรมศิลปากร 
ก�าหนดขนาดฐานของกระถาง

กระถางเซรามิกท่ีจะใช้ประดับในงานพระ
ราชพิธีส�าคัญนี้ มีทั้งหมด ๘ รูปแบบ ได้แก่ 

๑) กระถางเก้าเหลี่ยมขนาดเล็ก (ทรงตรง) 
ประดับสัญลักษณ์เลข ๙  

๒) กระถางเก้าเหลี่ยมขนาดกลาง (๘๐ cm) 
ประดับสัญลักษณ์เลข ๙  

๓) กระถางเก้าเหลีย่มขนาดกลางตดิลายนนู  
๔) กระถางเก้าเหลีย่มขนาดใหญ่ (๑๐๐ cm) 

ประดับสัญลักษณ์เลข ๙  
๕) กระถางเก้าเหลี่ยมลายคราม  
๖) กระถางทรงกลม ตามแบบกระถางในงาน

ฉลอง ๖๐ ปี แห่งการครองราชย์  
๗) กระถางหูสิงห์ ประดับพระปรมาภิไธยย่อ 

ภปร – ตราจักรี  

กระถางเก้าเหลี่ยมลายคราม

กระถางหูสิงห์ประดับพระปรมาภิไธย
ย่อ ภปร – ตราจักรี

กระถางเก้าเหลี่ยมขนาดเล็ก (ทรงตรง)
ประดับสัญลักษณ์เลข ๙

ช่างเขียนลายบนกี๋รองกระถาง

กระถางเก้าเหลี่ยมขนาดกลาง
ติดลายนูน

กระถางทรงกลม ตามแบบกระถาง
ในงานฉลอง ๖๐ ปี แห่งการครองราชย์

กระถางเขามอ
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๘) กระถางเขามอและมีส่วนประกอบเพิ่ม
เติมคือก๋ีหรือฐานรอง

ลวดลายต่าง ๆ ที่ประดับบนกระถาง วศินบุรี  
สุพานิชวรภาชน์ ทายาทรุ่นที่ ๓ ของเถ้าฮงไถ่ กล่าว
ว่า คดิถงึการน�าลวดลายดัง้เดมิอย่างลายก้านขดมา
ประยุกต์ใช้ แต่ต้องการสร้างลายที่มีลักษณะเฉพาะ
เพื่อใช้ในงานนี้ จึงเริ่มหาข้อมูล และได้เลือกใช้ 
“ดอกดาวเรือง” มาออกแบบเป็นลวดลายที่จะวาด
ลงบนกระถาง ซึ่งดอกดาวเรืองมีสีเหลืองตรงกับสี
วนัพระราชสมภพ เป็นดอกไม้ทีม่คีวามหมายดีทัง้ใน
ไทยและของเอเชียโบราณ สื่อความหมายถึงความ
เป็นนิรันดร์ จึงเลือกใช้เพื่อสื่อความหมายถึงความ
รักชั่วนิรันดร์ที่ในหลวงมีให้พสกนิกรและความรักที่
พสกนิกรมีต่อพระองค์ท่าน

ดอกดาวเรืองที่ออกแบบจะมี ๙๐ กลีบ สื่อ
ถึงความรักชั่วนิรันดร์ ส่งต่อจากรัชกาลที่ ๙ ไปยัง
รัชกาลที่ ๑๐ ตรงกลางดอกดาวเรืองก็จะมี ๙ กลีบ 
อย่างเช่นในกระถางเขามอจะมีดาวเรืองขนาดใหญ่ 
๙ ดอก ขนาดเล็กและกลาง ๑๘ ดอก (บวกกันได้
เลข ๙) และในลายก้านดอกดาวเรืองจะมีเลข ๙ ขด
ซ่อนอยู่ นอกจากนี้ยังมีรูป “กระต่าย” ประดับอยู่
ด้วย ๕ ตัว ซึ่งตรงกับปีพระราชสมภพ และวันพระ
ราชสมภพ ๕ ธันวาคม

นอกจากนี้ ส่วนกี๋ซึ่งเป็นฐานรองกระถางได้
ฉลุลวดลาย “เคร่ืองแขวนดอกไม้สด” ดอกมะลิ มี
ความหมายแทนความรักท่ีบริสุทธ์ิบริเวณฐานของกี๋ 
วศนิบุรแีทรกความเป็นวฒันธรรมพืน้ถิน่จาก “ผ้าจก
ราชบุรี” โดยเลือกใช้ลาย “มะลิเลื้อย” สอดคล้อง
กับลายเคร่ืองแขวนดอกมะล ิโดยวศนิบรุขียายความ
ว่า มันเป็นความรู้สึกของศิลปินท่ีเมื่อใช้ชีวิตอยู่ใน
พืน้ทีห่นึง่ย่อมเกดิความผกูพนักบัพืน้ทีน่ัน้ จงึได้หยบิ
เอาความเป็นชุมชนเป็นท้องถิ่นมาผสมผสานในงาน
ที่ท�า

วศินบุรีเผยว่า งานออกแบบครั้งนี้ดูเรียบง่าย 
ทว่าซ่อนสัญญะไว้มากที่สุดที่เคยท�ามา อย่างชั้น
ล่างสุดของฐานกี๋และกระถางบางรูปแบบประกอบ

ด้วย “ลายคลื่น” ที่ได้แรงบันดาลใจจากพระราช
นิพนธ์เรื่องพระมหาชนก

“หนึง่ในสิง่ทีพ่ระองค์ทรงสอนและคนคุน้เคย
คือเรื่อง “พระมหาชนก” จึงมีลายคลื่นแฝงอยู่ มี
ความหมายเกี่ยวกับความเพียร ป ัญหา และ
อุปสรรคจะต้องอยู่ล่างสุด เพราะเป็นพื้นฐานความ
ส�าเรจ็ทัง้ปวง และลายคลืน่ในความหมายของเอเชยี
เป็นที่อยู ่ของมังกรสื่อถึงสัญลักษณ์ของพระมหา
กษัตริย์”

C ฝนไม่เป็นอุปสรรคต่อการสร้าง
 พระเมรุมาศ

ส�านักสถาปัตย์ยืนยันฝนไม่เป็นอุปสรรค  
การติดตั้งสระอโนดาตรอบฐานพระเมรุมาศเสร็จ
แล้ว ๓ ทิศ ส่วนงานหล่อเขาหินมอคืบ ๖๐% เตรียม
ทดลองประกอบ ขณะที่โครงสร้างคันนาเลข ๙ 
ก้าวหน้า ๗๐% เริ่มท�าแก้มลิงในพื้นที่

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม นายพรธรรม ธรรม
วิมล ภูมิสถาปนิก ส�านักสถาปัตยกรรม กรม
ศิลปากร กล่าวถึงความคืบหน้าการด�าเนินงานด้าน
ภูมิสถาปัตยกรรมในพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดุลยเดช ว่าการท�างานจะแบ่งพื้นที่เป็น ๒ ส่วน 
ได้แก่ ๑. พื้นที่บริเวณลานพระราชพิธีโดยรอบ 
ขณะนี้ได้ปูพื้นคอนกรีตตามแบบที่ก�าหนดแล้ว 
๔๕% โดยจะแบ่งพื้นที่ในส่วนที่เหลือส�าหรับรองรับ
การขนส่งวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ และ  ๒. พืน้ที่
บริเวณรอบฐานพระเมรุมาศ ออกแบบเป็นสระ
อโนดาตทั้ง ๔ ทิศ ล่าสุดได้ด�าเนินการก่อสร้างสระ
รองรับน�้าและเขาหินมอจ�าลองบนสระเสร็จแล้ว  ๓ 
ทิศ เหลือทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่ก�าลังท�าพื้นผิว ส่วน
งานระบบฝังในสระ เช่น ระบบไฟฟ้าและน�้าหมุน 
เวียนในสระติดต้ังเสร็จทั้งหมดแล้ว เมื่อท�าพื้นผิว
ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้เสร็จจะเก็บรายละเอียด 
ก่อนน�าหินเทียมที่จ้างผู้รับเหมาผลิตทดลองติดตั้ง 
ซึ่งการหล่อโขดหินดังกล่าวคืบหน้าแล้ว ๖๐% 
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สัปดาห์หน้าจะน�ามาประกอบและพิจารณาเรื่องสี
อีกคร้ัง

นอกจากน้ี นายพรธรรมได้หารอืกบัเจ้าอาวาส
วัดคลองเตยในจัดเตรียมไม้ดัดน�ามาประดับภายใน
สระอโนดาตเพื่อเพิ่มมุมมองและองค์ประกอบให้
โขดหิน รวมถึงเสริมการจัดวางสัตว์หิมพานต์ให้
งดงามมากยิ่งขึ้น ส่วนบริเวณด้านนอกรั้วราชวัติ 
ทางเข้าพระเมรุมาศด้านทิศเหนือ ได้ปรับปรุงพื้นที่
รองรับแปลงนา บ่อน�้าและระบบต่าง ๆ แล้วเสร็จ
ประมาณ ๗๐% ในพ้ืนท่ีจะเห็นเป็นคันนาเลข ๙ 
แล้ว เหลือเพียงน�าดินผสมทรายสีทอง ซึ่งเป็น
เทคนิคเดียวกับการสร้างบ้านดินห่มคลุมด้านบน 
โดยได้ประสานงานขอดินจากโครงการชั่งหัวมัน
ตามพระราชด�ารมิาผสมเป็นสริิมงคลบนคนันา ขณะ
ที่แก้มลิงเริ่มเป็นรูปร่าง พร้อมทั้งประสานงานกับ
มูลนิธิชัยพัฒนาน�ากังหันชัยพัฒนามาติดตั้ง พร้อม
จัดระบบการยึดโยงตัวกังหันบนแก้มลิง เพื่อให้เวลา
หมุนไม่ท�าให้ตลิ่งท่ีออกแบบไว้พัง อย่างไรก็ตาม 
เรื่องฝนกระทบกับงานบางส่วนบ้าง แต่แก้ไขได้โดย
เฉพาะในแปลงนาปูแผ่นกันซึมน�้าไว้

“เรื่องฝนไม่ค่อยกังวล เพราะงานดินโครง 
สร้างเสร็จแล้ว จะเป็นงานประดับตกแต่งในส่วน
โครงสร้าง แต่ฝนอาจจะมผีลในส่วนของสระอโนดาต
ที่ยังเหลืออยู่ ส่วนแปลงนาได้ปูแผ่นกันน�้ามีดินกลบ

ทับแล้ว มีโครงสร้างเทคนิคซ่อนอยู่เพื่อให้กักเก็บ  
น�้าได้ เมื่อโครงเสร็จจะยกกระบะข้าวมาวางตาม
บลอ็กให้เต็มพืน้ที ่เมือ่เติมน�า้ไปจะเหน็เป็นแปลงนา
ทนัท ีส่วนของงานปคูอนกรตีลานพระราชพธิทีัง้หมด
จะเป็นงานปิดท้ายเพื่อป้องกันความเสียหาย ส่วน
การจัดวางระบบใต้ดินต่าง ๆ ได้เข้ามาติดตั้งแล้ว 
แต่ยังไม่สมบูรณ์ มีบางส่วนที่ต้องรอให้การด�าเนิน
งานด้านบนเรียบร้อยก่อน” 

C พระโกศจันทน์
อนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า 

กรมศลิปากร พร้อมจดัสร้างพระโกศจนัทน์เพือ่ใช้ใน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยให้
ส�านักช่างสิบหมู่ด�าเนินการสร้างตามแบบเพื่อให้
งดงาม สง่า สมพระเกียรติ และเป็นไปตามโบราณ
ราชประเพณี

พระโกศจันทน์ทรงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙ 
ออกแบบโดย สมชาย  ศุภลักษณ์อ�าไพพร นายช่างศิลปกรรม ส�านักช่าง ๑๐ หมู่ แบบช่อไม้จันทน์เสนาศึกษา       เ
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พระโกศจันทน์ จะสร้างจากไม้จันทน์หอม
จากป่าในอทุยานแห่งชาตกิยุบรุ ีซึง่กรมอทุยานแห่ง
ชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้คัดเลือกต้นไม้จันทน์
หอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติ จ�านวน ๑๒ ต้น 
ก่อนตัดได้ท�าพิธีบวงสรวงเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙

ภาพพระโกศ ๓ องค์ ท่ีเคยทรงพระศพพระ 
บรมราชวงศ์ ปัจจบุนัตัง้อยู่ท่ีโรงราชรถ ในพพิธิภณัฑ 
สถานแห่งชาติพระนคร 

พระโกศจันทน์ทรงพระบรมศพสมเด็จพระ 
นางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ 
เมือ่วนัที ่๙ เมษายน ๒๕๒๘ มลีกัษณะเป็นโกศแปด
เหลี่ยม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๖ เมตร สูง 
๑.๖๑ เมตร ประกอบด้วยลวดตาข่ายประดบัลายฉลุ 
เป็นลายซ้อนไม้ ท�าจากไม้จันทน์หอมทั้งองค์

พระโกศไม้จันทน์ ที่ทรงพระบรมศพสมเด็จ
พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีเมือ่วนัที ่๑๐ มีนาคม 
๒๕๓๙ เป็นพระโกศที่มีโครงสร้างเป็นเหล็กกรุ

ตาข่ายทรงแปดเหลี่ยมและใช้ไม้จันทน์ฉลุตกแต่ง
ลวดลายต่าง ๆ ประดบัเข้ากบัโครงเหลก็ ใช้ประกอบ
เข้ากบัพระโกศลองใน เชิญตั้งบนจติกาธานใน  พระ
เมรุและเผาพร้อมกันไปกับการถวายพระเพลิง เป็น
เสมือนท่อนฟืนเครื่องหอม

พระโกศดังกล่าวนี้จัดสร้างโดยส่วนช่าง    
สิบหมู่และส่วนกิจกรรมและศิลปะประยุกต์ กรม
ศิลปากร ใช้เวลาในการจัดสร้าง ๓ เดือนเศษ

พระโกศจันทน์ทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่
นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ ส่วนบนเป็นองค์โกศแปดเปลี่ยมตาม
แบบโบราณปากผาย ฝาเกี้ยว ยอด ๓ ชั้น ส่วนล่าง
เป็นฐานรองพระโกศท�าเพิ่มเติมอีกชั้นหนึ่ง ความสูง
นับจากฐานถึงยอดสูง ๑๖๒.๕๐ เซนติเมตร

C ดอกไม้จันทน์ – ดอกดาวเรือง
ส�านักพระราชวังสรุปยอดรวมการจัดท�า

ดอกไม้จันทน์พระราชทานใน “โครงการจิตอาสา
ประดษิฐ์ดอกไม้จนัทน์พระราชทาน” ณ วนัที ่๑๔ 
กรกฎาคม มีประชาชนมาร่วมเป็นจิตอาสาจ�านวน 
๓๒,๐๖๒ คน สามารถประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
พระราชทานได้ จ�านวน ๑๑๓,๘๑๒ ดอก โดย
ดอกไม้จนัทน์ชบาทพิย์สามารถประดษิฐ์ได้มากทีส่ดุ 
๒๙,๕๔๕ ดอก หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๙๖ รองลง
มาเป็นดอกไม้จันทน์พุดตาน ลิลลี่  ดารารัตน์ 
กุหลาบ ชบาหนู และกล้วยไม้ ตามล�าดับ
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นายพงษ์พันธ์  วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยส่วนราชการ องค์การ
ปกครองท้องถิ่น และประชาชนร่วมกันน�าดอกไม้
จันทน์ที่ได้จากการประดิษฐ์ใส่ไว้ในพานดอกไม้
จันทน์ขนาดใหญ่เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ที่ลานสุพรรณิการ์ ศาลากลาง
จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ ไพโรจน์ ภัทรนรากุล คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ พลต�ารวจโท 
วรเทพ  เมธาวัฒน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ และ แพทย์หญิง วันทนีย์  วัฒนะ         
รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมจัดโครงการดอกไม้จันทน์ ท�าจากใจ ถวายพ่อหลวง เพื่อใช้ในงานพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ ๙ ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เมื่อวันที่ ๒๓ 
กรกฎาคม

สมพร  สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัทมหาชนจ�ากัดทิพยประกันภัย ธงชัย  พงศ์มฆ
พัฒน์  กรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ จัด
โครงการ “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ท�าดี
ทั่วไทยถวายพ่อหลวง” เพื่อใช้ในงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ แสดงความอาลัย น้อม
ระลกึและส�านกึในพระมหากรณุาธิคุณของพระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โถง
เฉลมิพระเกยีรติ ชัน้ ๑ อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตน์
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ดิเรก  อัคนิโรจน์ ผู ้จัดการท่ัวไป โรงแรม
รอยัลปริ๊นเซส ร่วมส่งมอบดอกดารารัตน์ ๙๙๙  
ดอก ให้ส�านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เพื่อ
ทลูเกล้าฯ ถวายใช้ในงานพระราชพธีิถวายพระเพลงิ
พระบรมศพ

ผยง  ศรีวณิช กรรมการผู ้ จัดการใหญ่ 
ธนาคารกรงุไทย พร้อมผูบ้ริหารและพนักงาน ร่วมใจ
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในกิจกรรม “๙๙,๙๙๙ 
ดอกไม้จันทน์ จากกรุงไทย ถวายพ่อ” เพื่อส่ง
มอบให้กรุงเทพมหานครน�าไปแจกจ่ายประชาชน
ที่มาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร 

รองศาสตราจารย์ สุปราณี  เสนาดิสัย นายก
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และคณะ จัด
กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โดยได้จัดท�าดอก
ดารารัตน์ ดอกรัศมีจันทร์ จ�านวน ๙๙๙ ดอก เพื่อ
ถวายเป็นพระราชกศุล เนือ่งในงานพระราชพธิถีวาย
พระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรม
หาภูมิพลอดุลยเดช  

พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการ
ทหารอากาศ เป ็นประธานในพิธี เป ิดกิจกรรม
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ๑๐๐,๐๐๐ ดอก เพื่อใช้ใน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคาร
อเนกประสงค์ชาวฟ้า สโมสรนายทหารอากาศ ชั้น
ประทวน (ท่าดินแดง) เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม
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วิเชียร เตชะไพบลูย์ ประธานมลูนธิ ิป่อเตก็ต๊ึง 
ร่วมพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ ๒๔,๐๙๙ ดอก เพ่ือใช้
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  

เทพนาร ี เศรษฐเสรี ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารภาพ
ลักษณ์ และบุญญฤทธิ์  ศรีอ่อนคง ผู้จัดการฝ่าย
องค์กรและรัฐสัมพันธ์ บริษัท เซฟรอน (ไทย) จ�ากัด 
ร่วมกับ 103 Like FM จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้
จันทน์ เชิญชวนจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 
เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ณ ศูนย์การค้า เทอร์มินอล ๒๑ อโศก

นายวราวุธ  ศิลปอาชา รองประธานมูลนิธิ
บรรหาร-แจ่มใส  ศิลปอาชา และที่ปรึกษาหัวหน้า
พรรคชาติไทยพัฒนา แถลงข่าวจัดงาน “กล้าเพื่อ 
๙” เชิญชวนประชาชนร่วมเพาะกล้าดาวเรืองเพื่อ
ประดับตกแต่งสถานที่ และร่วมประดิษฐ์ดอกไม้
จันทน์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ ๙ 

นายอานนัท์  ปันยารชนุ อดตีนายก รฐัมนตรี 
เป็นประธานในกิจกรรมเพาะเมล็ดต้นดาวเรือง 
๔๕๐,๐๐๐ ต้น ในโครงการปลูกต้นดาวเรือง ถวาย
ราชสักการะเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดุลยเดช ที่บริเวณเนินเขาทอง หมู่ ๕ ต�าบลแก่ง
เสี้ยน อ�าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๒ 
สิงหาคม

C ไม้ประดับรอบพระเมรุมาศ
นายกัมพล  ตันสัจจา ผู ้อ�านวยการสวน

นงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี น�าต้นตะโกขนาดใหญ่ 
๒๒ ต้น มาประดับตกแต่งพระเมรุมาศและบริเวณ
โดยรอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็น
วันแรก เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

บริเวณท้องสนามหลวง สถานที่สร้างพระ
เมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช 
นายกัมพล  ตันสัจจา อายุ ๗๐ ปี เจ้าของสวนนงนุช 
จังหวัดชลบุรี พร้อมพนักงานสวนนงนุช ประมาณ 
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๘๐ คน น�าต้นตะโกใหญ่ขนาดความสูงกว่า ๖ เมตร 
ล�าต้นกว้าง ๕๐ เซนติเมตร จ�านวน ๒๒ ต้น มา
ตกแต่งบริเวณศาลาพระที่นั่งทรงธรรม ศาลาลูกขุน 
๑ และศาลาลูกขุน ๒ โดยปรับผิวหน้าดินก่อนน�า 
ต้นตะโก ลงพื้นที่ที่ขุดไว้และน�าทรายกลบทับพร้อม
ตกแต่งก่ิงเพื่อความสวยงาม

นายกัมพลกล่าวว่า ต้นตะโกใหญ่เป็นต้นไม้
ที่อยู่ภายในพระบรมมหาราชวังมานานแล้ว จึงน�า
ต้นตะโกใหญ่จากสวนนงนุชจ�านวน ๒๒ ต้นมา  
ปลูกโดยรอบบริเวณที่สร้างพระเมรุมาศ หลังจากนี้
จะน�าต้นดาวเรือง ต้นไม้ และดอกไม้มงคลรวม ๙ 
ชนดิมาประดบัให้สวยงาม ต้นไม้ใหญ่เน้นชนดิเดยีว
กับที่อยู่ในส�านักพระราชวัง เช่น ต้นตะโก ต้นแก้ว 
ต้นข่อย 

นายกัมพล  ตันสัจจา กล่าวว่า ได้รับการ
ประสานงานจาก ท่านผู ้หญิงบุตรี  วีระไวทยะ     
รองราชเลขาธิการประจ�าส�านักพระราชวังพิเศษ 
ส�านักพระราชวังให้น�าไม้ดอกไม้ประดับเข้าประดับ 
พระเมรุมาศในครั้งนี้ จึงตั้งใจอย่างยิ่งร่วมท�างาน
ร่วมถวายความจงรักภักดีในโอกาสสุดท้ายนี้

สวนนงนุชเตรียมดอกดาวเรืองและพรรณไม้
อื่น ๆ สีเหลือง สีประจ�ารัชกาลที่ ๙ รวมกว่า ๒ แสน
ต้น ในจ�านวนนี้เป็นต้นดาวเรืองกว่าแสนต้นเป็น
หลัก เรื่องนี้ตรงกับแนวคิดของกรุงเทพมหานคร ที่
จะใช้ไม้ดอกไม้ประดับอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นสี
เหลอืง เพราะสือ่ให้คนไทยและต่างชาตเิหน็ถงึความ
จงรักภักดีของคนไทยได้ชัดเจน

“สวนนงนุชจะเป็นหน่วยงานสุดท้ายที่จะ
เข้าไปตกแต่งสถานที่ให้เกิดความงดงามที่สุด ด้วย
การเลือกต้นไม้และดอกไม้ที่สื่อถึงพระองค์ท่าน   
คือดอกไม้สเีหลอืง เป็นหลกัแบบพอเพยีงไม่ท�าอะไร
เกนิก�าลงั ซึง่พระองค์ทรงเน้นเรือ่งนีเ้สมอมาว่าไม่ท�า
อะไรที่เกินเลยและใช้อะไรที่มากเกินไป”

C เตรียมเปิดชมพระเมรุมาศ 
 ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน

เมื่ อวันที่  ๑๙ กรกฎาคม ที่ กระทรวง
วัฒนธรรม พลเอก ธนะศักดิ์   ปฏิมาประกร              
รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธาน
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงานพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ว่า 
ทีป่ระชมุได้หารอืการจดันทิรรศการภายหลงัพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมร�าลึกถึง 
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ พร้อมเปิดให้
ประชาชน เข้าชื่นชมความงดงามของพระเมรุมาศ
และอาคารประกอบต่าง ๆ ณ มณฑลพิธีท้องสนาม
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หลวงในวันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายนนี้
ที่ประชุมหารือแบ่งงานเป็น ๕ เรื่อง ดังนี้ 

๑. ส�านักพระราชวังร่วมกับกรมศิลปากรและ
มูลนิธิที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบจัดนิทรรศการร�าลึก
ในหลวง รัชกาลที่ ๙ จัดแสดงบนพระที่นั่งทรงธรรม 
เริ่มจากพระราชประวัติตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ 
นิทรรศการจากหนังสืออุปกรณ์ทรงงาน (ชุดที่ ๑) 
นิทรรศการธรรมราชา พระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธ 
ราชธรรม นิทรรศการจากหนังสืออุปกรณ์ทรงงาน 
(ชุดที่ ๒) และนิทรรศการสืบสานสมานมิตร เล่า 
เรื่องการเสด็จพระราชด�าเนินไปเจริญสัมพันธไมตรี
กับต่างประเทศ ภายในพระที่นั่งทรงธรรม ยังจัด
นิทรรศการโครงการพระราชด�าริที่ส�าคัญทั่วทุก
ภูมิภาคของไทย  ๒. กรมศิลปากรรับผิดชอบ
นิทรรศการการสร้างพระเมรุมาศ และสิ่งปลูกสร้าง
ประกอบพระเมรุมาศ ราชรถ ราชยานต่าง ๆ  ๓. 
กองทัพภาคท่ี ๑ ซึ่งดูแลกองอ�านวยการร่วมรักษา
ความสงบเรยีบร้อยบรเิวณโดยรอบพระบรมมหาราช
วัง รับผิดชอบการจราจรและรักษาความปลอดภัย  
๔. กระทรวงวัฒนธรรมรับผิดชอบการบริหาร
จัดการ จัดคนเข้าชมนิทรรศการและประชาสัมพันธ์ 
และ  ๕. กรมศิลปากรรับผิดชอบการจัดกิจกรรม
การแสดง ณ ศาลาลูกขุนหรือบริเวณนิทรรศการ 
ทั้งนี้ ให้คงเวทีมหรสพด้านทิศเหนือของสนามหลวง
ไว้ ๑ เวที เพื่อใช้จัดกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ ให้
ประชาชนที่รอเข้าชมนิทรรศการได้ดู

“เบ้ืองต้นคิดว่าจะเปิดให้เข้าชม ๐๙.๐๐ – 
๒๑.๐๐ น. รอบละประมาณ ๑๐๐ คน งานนี้มีราย
ละเอียดมาก กรมศิลปากรจึงเสนอท�า QR Code 
ประจ�าจุด น�าเสนอข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษา 
อังกฤษ ที่ประชุมเห็นชอบ” ท่ีประชุมมอบหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องไปจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อลงราย
ละเอียดดังกล่าว แล้วน�าเสนอที่ประชุมอีกครั้งใน  
วันที่ ๑๐ สิงหาคม 

การประชุมครั้งที่ ๒ (๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐) 
มีมติแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ ๕ ฝ่าย อาทิ คณะ

อนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการพระราชประวัติ พระ
ราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร  คณะอนุกรรมการฝ่ายจัด
นิทรรศการการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้าง
ประกอบพระเมรุมาศและบูรณปฏิสังขรณ์ ราชรถ
และพระยานมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ เป็นต้น ส�าหรับนทิรรศการงาน พระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ก�าหนดจัดวันที่ ๑ 
– ๓๐ พฤศจิกายนนี้ จะเปิดให้เข้าชมรอบแรกเวลา 
๐๗.๐๐ น. รอบสุดท้ายเวลา ๒๓.๐๐ น. โดยจัดเป็น
รอบ ๆ อาจจะรอบละ ๕๐๐ คน รอบต่อไปห่างกัน 
๑๐ นาที โดยมีเจ้าหน้าที่อ�านวยความสะดวกเพื่อ
เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้เข้าชม และได้ให้
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปวัดก้าว วัดจุดที่น่าสนใจ และจุด
ถ่ายภาพ เพื่อค�านวณการใช้เวลาในการเข้าชม
นทิรรศการ มัน่ใจว่าจะมผีูเ้ข้าชมมากกว่า ๓ ล้านคน

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ที่ผ่านมาพบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่จะมุ่งชมพระเมรุมาศเป็นหลัก 
ในครั้งนี้การน�าชมจะเน้นน�าระบบคิวอาร์โค้ดมาใช้
เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ส�าหรับผู้
พกิารทีม่าร่วมชมจะมอบให้กรมศิลปากรจ�าลองพระ
เมรุมาศ อาคารประกอบมาไว้ที่ศาลาลูกขุน เพื่อให้
ผู้พิการตาบอดสามารถลูบคล�าได้ รวมถึงท�าอักษร
เบรลล์ ทางลาดขึน้ลงอาคารต่าง ๆ เพือ่อ�านวยความ
สะดวกด้วย อย่างไรกต็าม ขณะนีก้ระทรวงวฒันธรรม
ได้จัดท�าต้นฉบับแผ่นพับน�าชมนิทรรศการเรียบร้อย
แล้ว เบื้องต้นจะพิมพ์ ๙ แสนแผ่น เป็นภาษาไทย
และก�าลังพิจารณาจัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนส�าหรับชาวต่างชาติด้วย

เล่มหน้าพบกับ “อัญเชิญเสด็จสถิตทิพย์
พิมานพรหมเทพ”
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พล.อ.มนู  สายัณห์นิโครธ

นักเรียนนายร้อย
อ่านตรงนี้ 

เสนาศึกษา

มีเรื่องน่ารู้และน่าจดจ�ามาเขียนเล่าให้
ทราบในฉบับนี้ อีกไม่นานนักเรียนก็จะส�าเร็จการ
ศึกษา ออกรบัราชการตามหน่วยต่าง ๆ และในแต่ละ
ปีหน่วยก็มักจะมีการจัดงานท่ีระลึกวันสถาปนา
หน่วย มีการเชิญอดีตผู้บังคับบัญชาของหน่วยมา
ร่วมงาน พร้อมกับเชิญผู้บังคับบัญชาชั้นสูงมาเป็น
ประธานในพิธี ส่วนใหญ่มักจะเป็นการท�าบุญเลี้ยง
พระเช้า และจะมีการกระท�าพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่
อดีตข้าราชการของหน่วยที่ล่วงลับไปแล้วด้วย 

การก�าหนดชื่อวันสถาปนาหน่วย ในสมัย
ก่อนใช้กันหลายรูปแบบ วันคล้ายวันก่อตั้งหน่วย
บ้าง วันที่ระลึกการจัดตั้งหน่วยบ้าง วันถือก�าเนิด
บ้าง ฯลฯ มีอยู ่ครั้งหนึ่งในที่ประชุมหน่วยขึ้นตรง
กองทพับก ได้พจิารณาให้ก�าหนดช่ือให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน ผู้เขียนนี่แหล่ะเป็นผู้เสนอในที่ประชุม ขอ
ให้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้ใช้ว่า “วันครบรอบ
วนัสถาปนา “ชือ่หน่วย” ครบรอบปีที.่... วนัที ่– เดอืน 
– พ.ศ. (ปัจจบุนั)” ซึง่ท่ีประชมุให้ความเห็นชอบ และ
ใช้มาถึงทกุวนันี ้๒๐ กว่าปีแล้ว และในวนัดงักล่าวนี้ 
หน่วยต่าง ๆ ก็มักจัดแสดงสมรรถนะ ขีดความ
สามารถพิเศษ หรือสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่หน่วยจัดท�า
ขึ้นมาใช้ในการปฏิบัติภารกิจของหน่วย ให้ผู้บังคับ

บัญชาชั้นสูง และผู้ที่ไปร่วมงานได้ชมและรับทราบ
ผลงานของหน่วยอีกด้วย

นกัเรยีนนายร้อยเมือ่ส�าเรจ็การศกึษา ออกรบั
ราชการเป็นนายทหารอาวุโสน้อยของหน่วย ก็มักจะ
ได้รับมอบงานต่าง ๆ ในวันสถาปนาหน่วย เช่น การ
ต้อนรับ และรับรองผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ตลอดจน
นายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่มาร่วมพิธี และแขกที่หน่วย
เชญิมาร่วมพธีิ ซึง่มกัจะเป็นอดีตผูบั้งคับบัญชา หรอื
อดีตข้าราชการที่เคยรับราชการของหน่วย

การเล่าครั้งนี้จะเขียนไปตามล�าดับของงาน 
เพือ่เป็นแนวทางประดบัความรูใ้ห้แก่นกัเรยีน เตบิโต
ขึ้นไปเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ ก็ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
ให้สมควร และจะต้องละเอียดรอบคอบ อย่าให้มข้ีอ
บกพร่องเกิดขึ้นได้

เรื่องที่ ๑ การออกหนังสือเชิญ ต้องค้นคว้า
หารายละเอียดให้แน่ใจว่าผู้ที่หน่วยจะส่งหนังสือ
เชิญไปนั้น ชื่อ – นามสกุล สะกดอย่างไร ที่อยู่มีราย
ละเอียดอย่างไร หากมีหนังสือเชิญออกไปแล้ว มี
การสะกดชื่อ – ที่อยู่ผิด บางทีผู้รับอาจต�าหนิเอาได้ 
และปัจจุบันนี้ผู้อาวุโสอายุยืนกันมาก ๆ ดังนั้นแขก
อาวุโสที่เกษียณอายุไปแล้ว จะมีความยินดีที่ได้รับ
เชิญ และจะมาร่วมงานกันมาก หนังสือที่ส่งเชิญไป
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การลงนามของหน่วย ผบ.หน่วย จะต้องลงนามจริง 
อย่าใช้การพิมพ์ลายมือชื่อด้วยคอมพิวเตอร์ ต่อให้
แนบเนียนอย่างไรก็สังเกตเห็นได้ง่าย นอกจากนี้จะ
ต้องจัดเตรียมท่ีจอดรถให้แก่ผู้รับเชิญด้วย วิธีง่าย ๆ 
หากมีผู ้ที่หน่วยจะเชิญมาร่วมงานแบ่งได้เป็น ๔ 
ประเภท เช ่น ผู ้บังคับบัญชาชั้นสูงและคณะผู ้
ติดตาม, อดีตผู ้บังคับบัญชาของหน่วย, อดีต
ข้าราชการของหน่วย, ข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่
ปฏิบัติงานร่วมกันในพื้นที่ หน่วยควรจัดเตรียมพื้นที่
จอดรถให้ครบก�าหนดโดยจัดท�าบัตรจอดรถแบ่ง 
เป็นสี ระบุว่าเป็นพื้นที่จอดรถที่ ๑, ๒, ๓, ๔ และจะ
ต้องมีป้ายบอกตามรายทางเข้าหน่วยว่า ยินดี
ต้อนรับ และทิศทางไปยังพื้นท่ีจอดรถหมายเลขที่ 
นั้น ๆ ด้วย

เมื่อผู้รับเชิญแจ้งตอบรับมาเข้าร่วมพิธีแล้ว 
ผู ้รับผิดชอบการต้อนรับควรติดต่อกลับไปยังผู้รับ
เชญิอกีครั้ง (ถา้ท�าไดจ้ะเป็นเสน่ห์อยา่งยิ่ง) โดยแจ้ง
ว่าหน่วยได้รับทราบการตอบรับของท่านแล้ว และ
ขอทราบหมายเลขทะเบียนรถ ชนิดของรถท่ีแต่ละ
ท่านจะน�ามารว่มงาน เพราะจะได้คอยตอ้นรับไดถู้ก
ต้อง ในสมัยที่ผู้เขียนด�ารงต�าแหน่งผู้บังคับหน่วย 
การจัดงานได้กระท�าแนวทางนี้ นอกจากนี้ยังจัดผู้
ต้อนรบัไว้เฉพาะแต่ละผูร้บัเชญิ โดยให้ไปหารปูภาพ
หรอืจะท�าวธิใีดกต็าม ผูต้้อนรบันัน้จะต้องรูจ้กัผูท้ีต่น
จะต้อนรับ ค้นหาภาพและทะเบียนรถ และยืนรอใน
เมื่อรถคันดังกล่าวเข้ามาในบริเวณงาน ผู้ต้อนรับจะ
ต้องปฏิบัติหน้าที่ทันที สิ้นสุดเมื่อน�าผู้รับเชิญแต่ละ
ท่านเข้านั่งตามที่นั่งที่ก�าหนดไว้ การจัดที่นั่งควร
ส�ารองไว้สัก ๒-๓ ท่ี เพราะอาจจะมีผู้ท่ีไม่ตอบรับ 
แต่มาร่วมงานด้วยในวนังาน ควรมทีีน่ัง่ส�ารองเอาไว้ 
ผู้เขียนใช้วิธีท�าปลอกแขนเขียนค�าว่า “เจ้าหน้าที่
ต้อนรับ” ที่ปลอกแขนอีกด้วย รับรองได้ว่าวิธีนี้ เมื่อ
แขกเดินทางมาถึงงานจะยิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกท่าน

เมื่อเข้าประจ�าที่ จะเริ่มพิธีสงฆ์ ผู ้ที่รับผิด
ชอบแขกรับเชิญ จะต้องรีบส�ารวจยอดทันที เพื่อให้

ได้ข้อยุติว่าจะเชิญท่านใดร่วมถวายของพระพร้อม
กับผู้บังคับบัญชาชั้นสูงบ้าง แจ้งให้ทราบโดยการ
เขียนหมายเลขล�าดับของพระสงฆ์ที่จะให้ท่านไป
ถวายของสั้น ๆ ว่า “ถวายองค์ที่......” เพียงเท่านี้ก็
จะราบรื่นสวยงาม ผู้เขียนเคยไปร่วมงานของหน่วย
บางหน่วย หน่วยจัดผู้ต้อนรับยศน้อย ร.ต.-ร.ท. ซึ่ง
ไม่รู ้จักผู้บังคับบัญชา ที่นั่งก็ไม่เตรียมไว้ แต่บาง
หน่วยจดัดีมาก มป้ีายชือ่เลก็ ๆ ติดทีเ่ก้าอ้ีตามล�าดับ
อาวุโสของผู้ที่ตอบรับมาร่วมงานครบถ้วน ระหว่าง
ที่พระสงฆ์ก�าลังสวดมนต์ก็มีเจ้าหน้าที่มาแจกบัตร
หมายเลขถวายของพระ

ปัจจุบันนี้หลายหน่วยจัดงานตั้งแต่เช้าตรู ่   
ไปนิมนต์พระภิกษุออกจากวัดมาตั้งแต่ตี ๔ ตี ๕ 
กรณนีีท้�าให้พระท่านผิดวนิยัสงฆ์ เพราะท่านจะต้อง
จากวัดในเวลาเช้าโดยมีแสงสว่างที่ตามโบราณ
กล่าวไว้ว่า สว่างพอที่จะเห็นลายมือตนเองได้ เมื่อ
จัดรถรับพระมาถึงหน่วยแต่เช้ามืดแล้วก็ถวาย
ภัตตาหารฉันเช้าเลย จากนั้นเวลา ๐๖.๓๐-๐๗.๐๐ 
น. ก็นิมนต์ท่านประจ�าที่รอประธาน (ผู้บังคับบัญชา
ชั้นสูงมาถึง) เมื่อสวดมนต์ ถวายของ พรมน�้ามนต์
เสร็จ พระกลับ พอพระกลับ ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงก็
อ�าลากลับ เพราะมีงานราชการมาก หากพอมีเวลา
พอ ท่านก็จะทักทายบรรดาข้าราชการจนทั่ว

หน่วยยังมีงานต่อไปคือ การร่วมรับประทาน
อาหารเช้า ขอแนะน�าว่า หากจัดโต๊ะอาหารเป็นโต๊ะ
ตามยาว ควรจัดวงอาหารวงละ ๖ คน โดยอยู่คนละ
ด้านข้างละ ๓ คน หากจัดเบียดกัน ผู้อาวุโสจะรับ
ประทานไม่ถนัด หากเป็นโต๊ะจีนซึ่งเป็นวงกลม ควร
มแีป้นหมนุ เพือ่สะดวกในการตักอาหาร และไม่ควร
จัดให้นั่ง ๑๐ คน ควรจัดเพียง ๘ คนต่อโต๊ะ จะ
สะดวกในการเสริฟอาหาร ท่านจะไม่ต้องเอนตัว
หลบไปมา

เมื่อถึงเวลาอ�าลาก็มักจะมีการมอบของที่
ระลึก หากเป็นสิ่งของที่ไม่มีข้อจ�ากัดเรื่องขนาดและ
เพศ เช่น ปากกาต้ังโต๊ะ นาฬิกาแขวน หนังสือ ฯลฯ 
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หน่วยกจ็ะมอบให้แขกได้ง่าย แต่บางหน่วยมอบของ
ที่ระลึกเป็นเสื้อยืด ชุดวอร์ม แต่มิได้ตรวจสอบขนาด
ให้แน่ใจ แขกบางท่านอ้วน แจกเสือ้ให้ท่านเบอร์เอส 
เมื่อท่านแกะห่อของที่มอบให้ท่านคงจะนึกในใจว่า 
หน่วยไม่รอบคอบ การจัดมอบของขวัญควรพิมพ์ชื่อ
ไว้ที่กล่องให้เรียบร้อย เมื่อจะมอบเสื้อ เห็นว่าท่าน
ตัดใช้ขนาดเอ็กซ์แอล ก็หยิบเสื้อขนาดน้ันใส่กล่อง 
เตรียมมอบให้ที่ปากประตูห้องอาหารเวลาท่านกลับ 
บางหน่วยน�ามามอบตอนเร่ิมทานอาหาร มีผู้ใหญ่
บางท่านพูดว่า เอ้อ ! เขาไล่ให้กลับได้แล้ว ! ผู้เขียน
นั่งอยู่ด้วยไม่ได้คิดอะไร ถึงกับสะดุ้ง

ไม่ว่านักเรียนจะต้องรับมอบหน้าท่ีประการ
ใด เมื่อได้รับรู้วิธีการต่าง ๆ แล้ว ควรจดจ�าให้ดี 
เพราะเมื่อมีหน้าท่ีจะต้องท�างานลักษณะหนึ่ง
ลักษณะใดแล้ว หากมันผ่านพ้นไปด้วยดีมันก็เรียก
ว่าแค่เสมอตัวหรือแค่เจ๊า หากผิดพลาดอะไรลงไป
ทั้ง ๆ ที่ไม่มีเจตนา เป็นเพราะไม่รู้จริง ๆ มันถึงกับ
เจ๊ง งานราชการในอนาคตจบไม่เป็น ผู้บังคับหมวด
ทหารราบ ไม่ใช่ว่าจะมีทหาร ๔๔ คน ออกรบตะพึด 
ตะพือ งานอื่นที่ต้องท�ามีมากมาย ไม่รู้ต้องถาม ไม่
ท�าก็อยู่เฉย ๆ อย่าพูดมาก ท�าไปพูดไปก็ไม่ดี จบ
จากโรงเรียนนายร้อย จะต้องสมสง่า ท่าทางเฉลียว
ฉลาด ตื่นตัว กระตือรือร้น ใฝ่รู้ เอาใจใส่ ขออย่าง
เดียวนะ อย่าอิดเอื้อนหรือแสดงอาการเซ็งกับงาน
ต้อนรับ แอบบ่นกับนายสิบ พลทหารว่า ไม่สันทัด 
ไม่ช�านาญ ไม่ชอบงานแบบนี้ บ่นอะไรออกไป 
รับรองว่า ผู้บังคับบัญชาจะล่วงรู้จนได้

เกร็ดย่อยส่งท้าย เป็นข้อควรกระท�าสั้น ๆ 
ดังนี้

บัตรเชิญ ควรแนบรายละเอียดการจอดรถ 
และแนบบัตรจอดรถไปด้วย

การจัดอาสนะพระสงฆ์ ควรยึดตรึงผ้าปูรอง
นั่งให้มั่นคง เวลาพระท่านจะนั่งท่านมักจะคุกเข่า
และขยบัไปทลีะเลก็ละน้อย ท่านต้องส�ารวม อาสนะ
ที่ปูไว้โดยไม่มีการยึดตรึง มักจะย่น ท่านจะต้องนั่ง
อยู่อย่างนั้น ท่านนั่งพับเพียบไม่สบาย

สายสิญจน์ต้องมีการตรวจสอบ อย่าใช้ก้อน
เชือกใหญ่มาก ไม่น่าดู ควรทดลองคลี่ตรวจสอบดู
ก่อนด้วยว่าไม่มีรอยขาด รอยต่อใด ๆ

ก่อนถึงเวลาพิธี ตรวจดูชนวนที่ปลายธูป-
เทียน หน้าโต๊ะหมู่บูชาด้วย

ไมโครโฟน ควรใช้ระบบไมค์คู ่เรือ่งของไฟฟ้า
มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น แม้จะทดสอบแล้ว ถึงเวลา
งานกลับเสียบ่อย ๆ 

เสร็จงานแล้ว ควรมีหนังสือขอบคุณผู ้ที่
หน่วยเชญิมาร่วมพธีิ พร้อมกบัส่งภาพถ่ายในงานไป
เป็นที่ระลึกด้วย

เสนาศึกษา       เ
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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



46

เสนาศึกษา

เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๓ ตอนที่ ๕ เดือน กันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๐

ค�ำว่ำ “ตราชูของคนเป็นครู” ในบทความ
นี้ไม่ได้หมายถึง สินจ้าง ใบประกาศ หรือ ของรางวัล
ใด ๆ ที่เป็นสัญลักษณ์เชิดชูเกียรติ ซึ่งมีการให้น�้า
หนักของการแข่งขันมากเกินไปกว่าแรงจูงใจท่ีควร
ได้รับ นอกจากนี้สัญลักษณ์ดังกล่าวยังถูกน�ามา
เปรียบเทียบเป็นขั้นความส�าเร็จจากการท�างานใน
หน้าที่ครู ซึ่งระบบการศึกษาปัจจุบันล้วนพยายาม 
ส่งเสริม และท�าให้สิ่งเหล่านี้เกิดจนเป็นเรื่องปกติ 
สร้างเงื่อนไขในการวัดความส�าเร็จและการเจริญ
เติบโตบนเส้นทางของคนเป็นครูจากผลงานที่ไม่ได้
ยึดโยงกับนักเรียน ดังนั้นผลที่ร้ายแรงต่อกระบวน 
การเรียนการสอนซึ่งมาจากมาตรวัดดังกล่าว มักท�า 
ให้ครูผู้สอนต้องอยู่นอกห้องเรียนเพื่อสร้างผลงาน         
ครูผู ้สอนต้องห่างจากนักเรียนเพื่อเตรียมเอกสาร    
รับตรวจ  ความเข้าใจในเรื่อง “ตราชูของคนเป็นครู” 
จึงถูกชักน�าให้เกิดความหมายที่บิดเบี้ยวหรือผิด
เพี้ยนไป

หากพิจารณา “ตราชู” ในความหมายโดย
ทั่วไป ตราชูนั้นย่อมมีความหมายท่ีเช่ือมโยงกับ
ความยุติธรรมเป็นส�าคัญ ดังนั้น ในแนวคิดของการ

พ.ท.ฐนัส  มำนุวงศ์
กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ปฏิบัติเพื่อการศึกษา ซึ่งผู้เขียนพยายามมุ่งเน้นให้
เกิดการปรับเปลี่ยนมุมมองและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนในวิถีใหม่ “ตราชูที่คนเป็นครู” ต้องน�า
มาใช้ในการจดัการศึกษา เพือ่น�าไปสูผ่ลสมัฤทธ์ิของ
การเรียนรู ้ร ่วมกันทั้งนักเรียนและครู จึงต้องถูก
พิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้ความยุติธรรมนั้น
เป ็นส ่วนหนึ่งของกระบวนการขัดเกลาส�าหรับ
นักเรียน และเพื่อให้เขาเหล่านั้นได้เติบโตและกลาย
เป็นคนดีที่เก่ง รวมทั้งมีอุดมการณ์รักและหวงแหน
แผ่นดินชาติบ้านเกิดด้วย 

ความชัดเจนในสมดุลของตราชูย่อมท�าให้
เห็นการเปรียบเทียบได้ง ่ายขึ้น ในลักษณะของ
การน�าสิ่งของสองสิ่งที่ต้องมีน�้าหนักที่เท่ากันไปวาง
บนตราชูแต่ละข้าง ซึ่งต้องค�านวณน�้าหนักของตราชู
ท้ังสองข้างให้ดี เพื่อไม่ให้ตราชูนั้นเอียงและล้มคว�่า
ได้ ทั้งนี้ หากเราเปรียบตราชูกับครูผู้ท�าการสอน ครู
กจ็�าต้องเข้าใจและวางแผนการท�างานของตนในมติิ
ต่าง ๆ ให้ดี การเปรียบเทียบที่ส�าคัญของคนเป็นครู
จึงต้องค�านึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 ๑) การประเมินผลตามเป้าหมายของ

ปฏิบัติ (เพื่อ) การศึกษา
 “ตอน ตราชูของคนเป็นครู”เสนาศึกษา       เ

สนาศึกษา   เสนา
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ผู้เรียนไม่สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการผลการ
เรียนรู้ของแต่ละรายวิชาน�าไปใช้ต่อสถานการณ์ใน
ชีวิตจริงได้

 ๒) ระยะเวลาในการจัดการเรียนการ
สอนกับผลการเรียนรู้ตามเป้าหมาย เป็นที่ทราบโดย
ทั่วไปว่า ในการเรียนรู ้ของผู ้เรียนแต่ละคนย่อม  
แตกต่างกัน และแต่ละผลการเรียนรู้ก็ย่อมใช้เวลา
ไม่เท่ากัน ดังนั้น ครูผู้สอนต้องพิจารณาก�าหนดการ
ใช้เวลาในการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้อย่างพินิจ
พิเคราะห์ เพราะทักษะบางอย่างต้องอาศัยความต่อ
เนื่องของช่วงเวลา จึงจะสามารถท�าให้เกิดผลการ
เรยีนรูน้ัน้ ๆ ได้ ข้อสงัเกตทีส่�าคัญกค็อื การจดัตาราง
เวลาในการเรียนการสอนของโรงเรียนนายร้อย   
พระจุลจอมเกล้า กับสถาบันระดับอุดมศึกษา มีการ
แบ่งคาบเรียนที่แตกต่างกัน การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นการบรรยายในรูปแบบเดิม มักจะจัดการ
เรยีนการสอนให้มคีาบเรยีนละ ๙๐ นาท ีโดยถอืหลกั
ว่าผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาจะสามารถเรียนรู้ได้ดี
ในกรอบเวลานั้น ๆ แต่อย่างไรก็ดี เมื่อน�าผลการ
เรียนรู ้เชิงทักษะเข้ามาพิจารณา คาบเรียน ๙๐   
นาที อาจไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเชิงรุก    
(Active Learning) ได้เลย เพราะกว่าจะเร่ิม
กระบวนการและด�าเนินกิจกรรมก็เสียเวลาไปเกิน
กว่าครึ่งหนึ่งของคาบเรียนแล้ว ต่างจากการจัดการ
เรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาที่ป ัจจุบัน      
มักแบ่งคาบเรียนออกเป็น ๑ ครั้งต่อสัปดาห์ และใน
แต่ละครั้งใช้ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน
คาบละ ๑๘๐ นาที ซึ่งท�าให้เกิดการอ่อนตัวและมี
ความต่อเนื่องของการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
การปรับเปลี่ยนระยะเวลาของแต่ละคาบเรียน จึง
เป็นสิ่งที่ครูผู้สอนต้องพิจารณาและทดลองฝึกซ้อม
ก่อนการจัดการเรียนการสอนในสภาพจริง อาทิ เป้า
หมายของรายวิชาที่ต้องฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิดอย่าง
เป็นระบบ ในขณะเดียวกันก็ต้องการให้ผู ้เรียนมี
ความเข้าใจต่อเนื้อหาบทเรียนในเรื่องนั้น ๆ ซึ่ง
แน่นอนว่าในคาบเรียนผู้สอนต้องท�าให้ผู้เรียนเข้าใจ

หลักสูตรเปรียบเทียบกับการประเมินผลตามเป้า
หมายของรายวิชา ท่ีครูผู้สอนรับผิดชอบในการสอน 
กล่าวคือ ครูผู้สอนต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า 
การจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาที่ตนเอง
รับผิดชอบนั้น มีความเชื่อมโยงต่อเป้าหมายของ
หลกัสตูรทีแ่ต่ละรายวชิานัน้สงักดัอย่างไร ทัง้นี ้หลกั
การในการพจิารณาท่ีดท่ีีสดุกค็อื ประเภทหรอืหมวด
หมู่ที่แต่ละรายวิชาถูกจัดกลุ่มไว้ ได้แก่ หมวดวิชา
แกนหรอืหมวดวชิาหลกั หมวดวชิาเลอืกเฉพาะสาขา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหรือหมวดวิชาพื้นฐาน หรือ
หมวดวิชาเลือกเสรี เป็นต้น ประเภทหรือหมวดหมู่
ของแต่ละวชิาย่อมสะท้อนให้เหน็ถงึการจดัการเรยีน
การสอน ท่ีมุ่งสู่ผลการเรียนรู้ต่อเป้าหมายซึ่งแตก
ต่างกัน ล�าดับรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตรที่
ท�าให้เห็นล�าดับก่อน-หลัง ในการจัดการเรียนการ
สอน ย่อมเป็นสิ่งก�าหนดและควบคุมให้ครูผู ้สอน
ต้องท�าให้นกัเรยีนในแต่ละวชิานัน้ ๆ บรรลเุป้าหมาย
ตามที่ได้วางไว้ ดังนั้น ครูผู้สอนต้องเข้าใจว่า การ
จัดการเรียนการสอนของตนนั้นต้องท�าให้เกิดสิ่งใด
และสามารถเป็นรากฐานให้ผูเ้รยีนน�าไปต่อยอดการ
เรียนรู้ในรายวิชาต่อ ๆ ไปได้อย่างไร ประเด็นส�าคัญ
ที่ครูต้องค�านึงถึงก็คือ การจัดการเรียนการสอนของ
ครูนั้น ไม่ได้จบหรือเสร็จสิ้นภายในแต่ละรายวิชา 
หากต้องเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เป็นไปใน
ลกัษณะกระบวนรายวชิา ซึง่ครผููส้อนต้องรบัผดิชอบ
เก่ียวกับพัฒนาการของผู้เรียนในขั้นนั้น ๆ ด้วย ครู 
ผู ้สอนบางท่านมักคาดหวังเกินกว่าระดับรายวิชา
หรือระดับขั้นของพัฒนาการ เรียกว่า สอนรายวิชา
พืน้ฐานแต่เอามาตราฐานของปลายสดุของหลกัสตูร
มาชี้วัดประเมินผล ในท�านองกลับกัน บางรายวิชา
ที่จัดการเรียนการสอนอยู่ในชั้นปีท้าย ๆ  กลับวัด
และประเมินผลเพียงแค่เนื้อหาจ�าเพาะ ไม่ได้น�า    
การบรูณาการหรอืการต่อยอดทีผ่ลการเรยีนรูจ้�าต้อง
เกดิข้ึนตามขัน้บนัไดของหลกัสตูร ในทีน่ีอ้าจเรยีกได้
ว่า จัดการเรียนการสอนที่ดีครบถ้วนสมบูรณ์ตาม
รายวชิา แต่ประสบความล้มเหลวทัง้หลกัสตูร เพราะ
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ในเนือ้หาบทเรยีนท่ีก�าหนดไว้ในคาบ หากกต้็องการ
ให้ผู้เรียนรู้จักคิดอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงสิ่งที่เรียน
มาแล้วกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่เข้าด้วยกัน ดังน้ันการ
จัดการเรียนการสอนย่อมต้องใช้เวลามากกว่าปกติ 
ด้วยการวางล�าดับขั้นในการท�าความเข้าใจเน้ือหา
ใหม่ การเชื่อมโยงเนื้อหาใหม่กับเนื้อหาเดิม การยก
ตวัอย่างเชงิเปรยีบเทยีบให้เหน็วธิกีารคดิทีเ่ป็นระบบ 
และการฝึกให้ผู ้ เรียนได้ใช้ความคิดของตนเอง
สร้างสรรค์ให้เกิดความเชือ่มโยงระหว่างเนือ้หาอย่าง
เป็นระบบ ตามล�าดับ นอกจากนี้ในการศึกษาของ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ยังมีความพิเศษ
เฉพาะทางไปกว่าการจัดการศึกษาของสถาบัน
อุดมศึกษาอื่น ๆ โดยเฉพาะการรับภารกิจเร่งด่วนที่
เกิดขึ้นตามสายการบังคับบัญชากับเหตุการณ์ที่ไม่
อาจวางแผนล่วงหน้าได้ ครูผู้สอนจึงจ�าเป็นต้องจัด
วางล�าดับความส�าคัญของการเรียนการสอนที่ค่อน
ข้างอ่อนตัว เพื่อปรับรับต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ 
และจ�าต้องพยายามรักษาเป้าหมายของรายวิชา
และหลักสูตรไว้ให้มั่นคง เพราะเป็นที่ตระหนักดี
ว่าการจัดการเรียนการสอนไม่สามารถจบได้ภายใน
หนึ่งภาคการศึกษาหรือรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งได้ 
ทุกอย่างต้องเป็นไปตามหลักสูตรหรือกระบวนการ
เรียนรู้ที่ก�าหนดไว้เสมอ

 ๓) สื่อการสอนกับความพร้อมของผู ้
เรียน โดยทั่วไปการเลือกใช้สื่อการสอนกับการ
จัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาบทเรียนเป็นสิ่งที่ครู
ผู้สอนต้องให้ความส�าคัญเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว หาก
แต่แนวคิดเรื่องความยุติธรรมอันเกิดจากการใช้สื่อ
การสอนที่ขอน�าเสนอในบทความน้ี คือ การใช้
ทรัพยากรในการสื่อสารหรือสื่อการสอนให้ตรงกับ
ความพร้อมของผูเ้รยีนใน ๓ ประการ ได้แก่ ประการ
ทีห่นึง่ สือ่การสอนต้องกระตุน้ให้เกดิการเรยีนรูท้ีเ่ป็น
ไปตามช่วงวัยของผู้เรียน ซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็น
ที่ครูผู้สอนโดยเฉพาะหลักสูตรทางทหารต้องน�าไป
ขบคิดให้มาก เราไม่สามารถจัดสื่อการสอนหรือ

กิจกรรมใด ๆ ในลักษณะเดียวกันกับกลุ่มผู้เรียนที่
แตกต่างกันได้ ดังนั้น ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะหรือ
ความพร้อมแตกต่างกันย่อมต้องใช้สื่อการสอนที่
แตกต่างกัน แต่ดูเหมือนว่าส่วนมากการใช้สื่อการ
สอนจะเป็นไปในรูปแบบเดียวกันและซ�้าเดิม การใช้
สื่อการสอนจึงไม่ควรเป็นไปในรูปแบบของเรื่องเก่า
เล่าใหม่ให้บ่อยนัก เพราะเมื่อผู้เรียนเคยเรียนรู้มา
แล้วอาจท�าให้ไม่เกิดการกระตุ้นให้เกิดความอยาก
รู้ ประการที่สอง การใช้สื่อการสอนที่กระตุ้นให้ผู ้
เรียนเข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้สื่อการเรียนรู้ อันจะ
สามารถท�าให้ผู้เรียนได้ ใช้ทักษะความสามารถของ
ตนเองต่อสื่อการเรียนรู้ได้โดยตรง มากกว่าจะเป็น
เพียงใช้สื่อเพื่อสาธิตให้ชมให้ฟังเท่านั้น ทั้งนี้ ความ
ยากง่ายของการใช้สื่อกับการเชื่อมโยงความรู้เป็น 
สิ่งส�าคัญ ทุกครั้งที่มีการใช้สื่อการสอน ซึ่งเปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนได้เกดิจนิตนาการและความคดิของ
ตนเอง จึงต้องมีการสรุปบทเรียนท�าความเข้าใจร่วม
กันหลังการท�ากิจกรรมเสมอ ประการที่สาม การให้
เครดิตหรือการอ้างถึงเจ้าของลิขสิทธิ์ของสื่อการ 
สอน บ่อยครั้งที่การจัดการเรียนการสอนอาศัยสื่อ
โสตทัศน์ซึ่งเป็นงานสร้างสรรค์จากบุคคลอื่น หรือ 
การน�าข้อมูลต่าง ๆ ที่มีแหล่งที่มาของข้อมูลจาก
แหล่งอื่น ซึ่งไม่ใช่เป็นข้อมูลที่จัดท�าหรือเขียนขึ้น 
โดยครูผู้สอนเอง ดังนั้น ความยุติธรรมที่ส�าคัญและ
ถือเป็นจรรยาบรรณ ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อ
กฎหมาย กค็อื การอ้างถงึเจ้าของผลงานนัน้ ๆ อย่าง
ให้เกยีรติ ทัง้ยงัเป็นการสอนให้ผูเ้รยีนรูจ้กัการเคารพ
สิทธิของผู ้ อ่ืนโดยตรงจากตัวอย่างที่ครูผู ้สอนได้    
อ้างไว้ ทั้งนี้การคัดลอกวรรณกรรมและผลงาน    
ต่าง ๆ ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายและไร้จรรยาบรรณ
ของความเป็นครูโดยสิ้นเชิง ในกรณีที่มีการฟ้องร้อง
เป็นคดีความย่อมท�าให้เกิดความเสียหายที่คาดไม่
ถึงตามมาก็เป็นได้ นี่คือ ความยุติธรรมที่ส�าคัญต่อ
การใช้สื่อการสอนของครูผู้สอน 

 ๔) การจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อ  
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การเรียนรู ้ที่ตรงกับการใช้ชีวิตหรือประสบการณ์ 
ชีวิตของผู้เรียน ด้วยลักษณะเฉพาะของการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ที่มุ ่งให้ผู ้ส�าเร็จการศึกษาออกไปเป็นผู ้น�าหน่วย
ทหารขนาดเล็ก ซึ่งภารกิจและหน้าที่ส�าคัญดังกล่าว
น้ี ต้องอาศัยทั้งวิชาความรู้ ทักษะการคิด และการ
ครองจิตใจที่ตั้งมั่นอยู ่ในคุณธรรม พร้อมกับการ
รกัษาจรยิธรรมในตนเอง ดงัน้ัน ครผููส้อนจงึต้องเปิด
โลกทัศน์การเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ  
ให้ไปเชื่อมโยงกับการใช้ชีวิตของผู้เรียนในอนาคต 
หมายรวมถึงการเชื่อมโยงประสบการณ์การเรียนรู้
ต่าง ๆ ของผู้เรียนที่เคยมี ที่สามารถน�ามาเชื่อมโยง
ท�าความเข้าใจต่อเนื้อหาบทเรียนนั้น ๆ อันถือเป็น
ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ 
เป็นที่ทราบกันดีว่าในตลาดวิชาการภายนอกรั้วแดง
ก�าแพงเหลือง ล้วนมีต�ารามากมายหลายแนวคิด 
แต่ก็ยังไม่มีต�าราหรือเนื้อหาทางการทหารที่แพร่
หลายและสามารถซื้อหาหยิบจับได้ง่าย ดังนั้น ครูผู้
สอนในโรงเรียนทหารจึงต้องพยายามค้นหาและจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่นักเรียนนาย
ร้อย ที่ไม ่ใช ่ลักษณะหรือรูปแบบเดียวกับนิสิต 
นักศึกษาภายนอกด้วยมาตรวัดเดียวกัน สิ่งนี้เองที่
จะเป็นความยุติธรรมต่อผู ้เรียนเมื่อเขาเหล่านั้น
ส�าเร็จการศึกษาออกไปเจอกับสภาพการใช้ชีวิตใน
รูปแบบของจริง ซึ่งแวดล้อมไปด้วยเงื่อนไขและผล
ประโยชน์ ดังนั้น หากผู้ส�าเร็จการศึกษาไม่สามารถ
ด�ารงภารกิจและจัดการกับสภาพปัญหาชีวิตไม่ได้ 
ส่วนหนึง่กต้็องเป็นความรบัผดิชอบจากกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของพวกเขาด้วยเช่นกัน    

ความยตุธิรรมในระบบการศกึษา อาจเป็นสิง่
ที่มองดูแล้วเหินห่างจากครูผู้สอนและตัวของผู้เรียน 
แต่หากเราคิดพิจารณาในกรอบความรับผิดชอบที่มี 
ความยุติธรรมของการเรียนการสอนก็คือจุดเริ่มต้น
และเป็นสิ่งส�าคัญมากที่สุดในกระบวนการทั้งหมด

ของระบบการศึกษา การปฏิรูปใด ๆ ย่อมเริ่มจาก
การลงมือปฏิบัติจริงและลงมือท�าอย่างตั้งมั่นจริงจัง
จริงใจ เพราะในความเป็นจริงที่คงอยู่อย่างยั่งยืน  
ไม่ว่าระบบการศึกษาจะเปลี่ยนไปอย่างไร ก็คือ 
“ความสัมพันธ์ของครูผู้สอนกับศิษย์ผู้เรียน” หาก
การเรียนการสอนไม่ได้ท�าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย ไม่ได้ท�าให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่าง
มคีณุค่าแล้วนัน้ ความสมัพนัธ์ระหว่างผูส้ร้างคนเช่น
ครกูบัทรพัยากรมนษุย์ทีล่�้าค่าของชาติเช่นศิษย์ กค็ง
ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในแผ่นดินนี้ นายทหารสัญญา
บัตรซึ่งเป็นผู้น�าหน่วยทหารขนาดเล็ก ย่อมต้องมี
ภารกิจในการเป็น “ครูทหาร” เช่นเดียวกับครูของ
พวกเขา ดังนั้น หากครูผู้สอนของนักเรียนนายร้อย
ไม่สามารถท�าให้นักเรียนนายร้อยเห็นคุณค่าจาก
การเรียนรู้ได้ อนาคตของชาติย่อมพังทลายลงอย่าง
ง่ายดาย เพราะการเรียนรู้ที่ขาดหาย จากการปฏิบัติ
ที่ท�าให้ครูกับลูกศิษย์ห่างออกจากกัน... ผมมั่นใจว่า
ครูผู้สอน (อาจารย์) ของนักเรียนนายร้อยทุกท่าน
ย่อมไม่ปรารถนาให้ลูกศิษย์ของตนเป็นนายทหารที่
ไม่สมบูรณ์ และยงัคงเชือ่มัน่ว่า การจดัการเรยีนการ
สอนของครูผู้สอน (อาจารย์) ของนักเรียนนายร้อย
ทกุท่านจะร่วมมอืกนัเปลีย่นแปลง ให้เกดิการปฏบิตัิ
เพื่อการศึกษามากกว่าจะรอผลจากการปฏิรูปการ
ศึกษาอย่างแน่นอน

(โปรดติดตามบทความ เรื่อง ปฏิบัติ (เพื่อ) 
การศึกษา “ตอน ศิษย์ต้องมีครู” ฉบับหน้า)
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เสนาศึกษา

ความมั่นคงของประเทศมีความส�าคัญยิ่งเพื่อจะปกป้องผลประโยชน์ของ
ชาติในทุกด้าน ปัจจุบันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความขัดแย้งในหลาย
พื้นที่ ความขัดแย้งในระดับนานาชาติคือหมู่เกาะสแปรตลีย์บริเวณทะเลจีนใต้  
ประเทศที่อ้างสิทธิ์เข้าครอบครองเกิดเป็นพื้นที่ทับซ้อนประกอบด้วย ๖ ประเทศ แต่
กลุ่มประเทศอาเซียนที่อยู่ในความขัดแย้งนี้รวม ๔ ประเทศ ความขัดแย้งยังคงต้อง
ใช้เวลาอีกนานในการแก้ปัญหา พร้อมทั้งความขัดแย้งพร้อมจะขยายตัวได้อย่าง
รวดเร็วเมื่อสถานการณ์เหมาะสม ประกอบกับอาเซียนมีที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ทาง
ทะเลคือ ช่องแคบมะละกาที่เชื่อมมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก ความ
ส�าคญัของกองทพัเรอืจงึมมีากยิง่ขึน้หลายประเทศได้เพิม่ขดีความสามารถของกอง
เรือด�าน�้า... บทความนี้ กล่าวถึงเรือด�าน�้าดีเซลไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่น�าเข้าประจ�าการใน
กองทัพเรือกลุ่มประเทศอาเซียน   

อาเซยีน
กบักองเรอืด�าน�า้ดเีซลไฟฟ้าใหม่

                                                                                           
พล.อ.ทรงพล  ไพนุพงศ์

๑. กล่าวทั่วไป
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจะมีความ

ส�าคญัมากย่ิงขึน้พร้อมทัง้มมีลูค่าทีส่งูมาก  ประกอบ
ด้วย การประมง แหล่งพลงังาน และเส้นทางเดนิเรอื
ทางทะเล เรือรบผิวน�้าฝ่ายข้าศึกสามารถที่จะตรวจ
จับได้ง ่ายพร้อมท้ังการเข้าโจมตีก็เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว เรือด�าน�้าดีเซลไฟฟ้าสามารถจะปฏิบัติการ
ใต้น�า้ได้เป็นเวลานานและการตรวจจบัจะมคีวามยุง่
ยากและต้องใช้งบประมาณเป็นจ�านวนมากในการ
จัดหาอุปกรณ์ตรวจจับเรือด�าน�้าท่ีทันสมัย แต่เรือด�า
น�้าดีเซลไฟฟ้าสามารถจะปฏิบัติการจมเรือฝ่าย
ข้าศึกได้อย่างรวดเร็วพร้อมทั้งท�าการยิงด้วยจรวด
ร่อน โจมตีต่อเป้าหมายที่ส�าคัญยิ่งลึกเข้าไปในแผ่น
ดนิของฝ่ายข้าศกึกว่า ๕๐๐ กโิลเมตร (ขึน้กบัรุน่ของ
จรวด)  

ภาพกราฟิกแผนที่มหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย พร้อม
ด้วยจุดยุทธศาสตร์ทางทหารที่ส�าคัญคือช่องแคบมะละกา และพื้นที่

ขัดแย้งระดับโลกคือหมู่เกาะสแปรตลีย์ ประเทศอาเซียนมีความขัดแย้ง
ด้วยคือ ฟิลิปปินส์, เวียดนาม, มาเลเซีย และบรูไน 

(อ่าวไทยติดต่อกับทะเลจีนใต้) 
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๒. เรือด�าน�้าดีเซลไฟฟ้ากับปฏิบัติการ 
 ทางทหารในอดีต   

ปฏิบัติการของเรือด�าน�้าดีเซลไฟฟ้าของยุค
สมัยใหม่ โดยเรือด�าน�้าดีเซลไฟฟ้าของกองทัพเรือ
ปากีสถานในสงครามทางเรือ อินโด-ปากีสถาน ปี 
ค.ศ. ๑๙๗๑ (ประวัติศาสตร์จะเรียกว่า Indo-
Pakistani War of ๑๙๗๑) เมื่อกลางคืนวันที่ ๙ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ เรือด�าน�้าดีเซลไฟฟ้ากองทัพ
เรือปากีสถานช่ือฮังกอร์ (PNS Hangor : S131 เป็น
เรอืชัน้ดาพเน่ ประจ�าการรวม ๔ ล�า) ผูก้ารเรอืชือ่กปั
ตันอะหมัด ทัสนิม (Cdr. Ahmad Tasnim)  อายุ 
๓๖ ปี เรือด�าน�้าขนาด ๑,๐๓๘ ตัน ขนาดยาว 
๕๗.๗๕ เมตร ตอร์ปิโด (ขนาด ๕๕๐ มลิลเิมตร ชนดิ
สิบสองท่อยิง พร้อมตอร์ปิโด ๑๒ ลูก) ใช้ตอร์ปิโด
รวม ๒ ลูก ท�าการยิงต่อเป้าหมายคือเรือฟรีเกต
กองทัพเรืออินเดียช่ือคูฮ์กรี (INS Khukri) ขนาด 
๑,๒๐๐ ตัน ด้วยอ�านาจของระเบิดจากตอร์ปิโดได้
ฉีกตัวเรือออกแยกเป็นสองส่วนและจมลงอย่าง
รวดเร็วพร้อมลูกเรือ ๑๙๔ นาย      

๓. กองเรือด�าน�้าดีเซลไฟฟ้าอาเซียน   
๓.๑ กองทัพเรือสิงคโปร์ 
 กองทัพเรือสิงคโปร์มีทหารประจ�าการ 

๔,๐๐๐ นาย ชายฝ่ังทะเลยาว ๑๕๐ กิโลเมตร ประจ�า 
การด้วยเรือด�าน�้าดีเซลไฟฟ้ามือสองจากกองทัพเรือ
สวีเดนชั้นชเลนเจอร์รวม ๔ ล�า ประจ�าการระหว่าง
ปี พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๗ ขนาด ๑,๔๐๐ ตัน ตอร์ปิโด 
(ขนาด ๕๓๓ มิลลิเมตร ชนิดสี่ท่อยิง และขนาด 
๔๐๐ มิลลิเมตร ชนิดสองท่อยิง) และ ลูกเรือ ๒๓ 
นาย ได้ปลดประจ�าการไปแล้ว ๒ ล�า เมื่อวันที่ ๑๑ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ยังคงเหลือประจ�าการอีก ๒ 
ล�า ประกอบด้วย เรือล�าที่หน่ึงช่ือคองเคอร์โรร์ (RSS 
Conqueror) และเรือล�าท่ีสองช่ือชิพเท่น (RSS 
Chieftain) ต่อมาได้จัดหาเรือด�าน�้าดีเซลไฟฟ้ามือ
สองเพิ่มเติมชั้นอาร์เชอร์ (Archer) ขนาด ๑,๕๐๐ 

ตัน (ขณะด�า) ลูกเรือ ๒๘ นาย ตอร์ปิโด (ขนาด 
๕๓๓ มิลลิเมตร ชนิดหกท่อยิง ตอร ์ป ิโดแบบ       
แบล็คชาร์ค และขนาด ๔๐๐ มิลลิเมตร ชนิดสาม
ท่อยงิ) ตดิตัง้ระบบเอไอพ ี(AIP : Air Independence 
Propulsion System) จากประเทศสวีเดน ๒ ล�า คือ 
เรือล�าที่หนึ่งชื่ออาร์เชอร์ (RSS Archer) ประจ�าการ
วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ และเรือล�าที่สองชื่อ
สอร์ดแมน (RSS Swordsman) ประจ�าการวนัที ่๓๐ 
เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖   

เรือด�าน�้าดีเซลไฟฟ้ากองทัพเรือมาเลเซียชื่อตุนอับดุลราซัค 
(KD Tun Abdul Razak) ขณะร่วมงานลิม่า ๒๐๑๑ (LIMA, 2011)  

เกาะลังกาวี พ.ศ. ๒๕๕๔   

เรือด�าน�้าดีเซลไฟฟ้าดานัง (186 : DA NANG) กองทัพเรือเวียดนาม 
ชั้นกิโล (Kilo) ขนาด ๑,๗๑๑ ตัน  ด�าน�้าได้ลึกกว่า ๓๐๐ เมตร 

ตอร์ปิโด (ขนาด ๕๓๓ มิลลิเมตร ชนิดหกท่อยิง พร้อมลูกตอร์ปิโด 
๑๘ ลูก แบบไทป์-๕๓ และติดตั้งจรวดร่อน 3M-45)
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๓๓ นาย ตอร์ปิโดขนาด ๕๓๓ มิลลิเมตร (ชนิดแปด
ท่อยิงพร้อมลูกตอร์ปิโด แบบแบล็คชาร์ค และ
จรวดน�าวิถียิงเรือผิวน�้า) เรือด�าน�้าล�าแรกชื่อนากา
ปาซา (KRI Nagapasa: ๔๐๓) ประจ�าการปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ และเรือล�าที่สองชื่ออาร์เดดีดาลี (KRI 
Ardadedali : 404) ประจ�าการปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
เรือล�าที่สามชื่ออลูโกโร (KRI Alugoro : 405) จะต่อ
ที่อู่ต่อเรือเมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย 

๓.๓. กองทัพเรือมาเลเซีย  
  กองทัพเรือมาเลเซีย (RMN) ทหาร

ประจ�าการ ๑๕,๐๐๐ นาย มีชายฝั ่งทะเลยาว 
๔,๖๗๕ กิโลเมตร ได้ประจ�าการด้วยเรือด�าน�้าดีเซล
ไฟฟ้า ๒ ล�า แบบสกอร์ปิเน่ (Scorpene) ต่อจาก
ประเทศฝรั่งเศสและสเปน ขนาด ๑,๗๑๑ ตัน ยาว 
๖๖.๔ เมตร ความเร็วขณะด�า ๒๐ นอต ด�าน�้าได้ลึก
กว่า ๓๐๐ เมตร ลูกเรือ ๓๒ นาย ตอร์ปิโด (ขนาด 
๕๓๓ มลิลเิมตรชนดิหกท่อยงิ พร้อมลกูตอร์ปิโด ๑๘ 
ลูก) ชื่อเรือชุดนายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซีย
เรือล�าแรกชื่อตนกูอับดุลรามาน (KD Tunku Abdul 
Rahman) ปล่อยลงน�า้วนัที ่๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ประจ�าการเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และเรือล�า
ที่สองชื่อตุนอับดุลราซัค (KD Tun Abdul Razak) 
ปล่อยลงน�้าเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจ�าการ

กองทพัเรอืสงิคโปร์มโีครงการจดัหาเรอืด�าน�า้
ใหม่แบบไทป์-๒๘๑เอสจ ี(Type-281SG) รวม ๒ ล�า 
เป็นเงิน ๑.๖ พันล้านยูโร จากประเทศเยอรมนี 
ขนาด ๒,๐๐๐ ตัน ยาว ๗๐ เมตร ติดตั้งระบบเอไอ
พี (AIP) และลูกเรือ ๒๘ นาย  เป็นเรือด�าน�้าดีเซล
ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่ไม่เคยต่อขึ้นมาก่อน (ต้องวิจัยและ
พัฒนาใหม่) จะน�าเข้าประจ�าการในปี พ.ศ. ๒๕๖๓  

๓.๒ กองทัพเรืออินโดนีเซีย       
 กองทัพเรืออินโดนีเซีย (TNI-AL) ทหาร

ประจ�าการ ๖๖,๕๐๐ นาย จัดเป็น ๒ กองเรือภาค 
ชายฝ่ังทะเลยาว๙๕,๑๘๑ กโิลเมตร ประจ�าการด้วย
เรอืด�าน�า้ดเีซลไฟฟ้า ๒ ล�า ไทป์-๒๐๙ (Type-๒๐๙) 
ต่อจากประเทศเยอรมนีปัจจุบันได้ท�าการปรับปรุง
ใหม่โดยอู ่ต่อเรือประเทศเกาหลีใต้ (เรือล�าแรก     
KRI Cakra : 401 ท�าการปรับปรุง ระหว่างปี พ.ศ. 
๒๕๔๗-๒๕๔๙ และเรือล�าที่สอง KRI Nanggale : 
402 ท�าการปรับปรุงปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ เรือทั้ง
สองล�า น�ากลับเข้าประจ�าการใหม่แล้ว)  

 กองทัพเรืออินโดนีเซีย (TNI-AL) มี
โครงการจัดหาเรือด�าน�้าดีเซลไฟฟ้ารุ ่นใหม่ชั้น      
ชานโบโก (Chang Bogo /Type-209) จ�านวน ๓ ล�า 
เป็นเงิน ๑.๐๗ พันล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเดือน
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นเรือขนาด ๑,๔๐๐ ตัน 
ด�าน�้าได้ลึก ๕๐๐ เมตร ความเร็วขณะด�า ๒๑ น็อต 
ปฏิบัติการได้นาน ๕๐ วัน (ขึ้นกับภารกิจ) ลูกเรือ 

 เรือด�าน�้าดีเซลไฟฟ้าคาคร้า (Cakra : 401) กองทัพเรืออินโดนีเซีย  
ประจ�าการ ๒ ล�า และจัดหาเรือด�าน�้าดีเซลไฟฟ้าชั้นชานโบโก
(Chang Bogo /Type-๒๐๙) อีก ๓ ล�า จากประเทศเกาหลีใต้   

(เมื่อครบตามโครงการ จะประจ�าการด้วยเรือด�าน�้า ๕ ล�า)

เรือด�าน�า้ดีเซลไฟฟ้าชั้นชานโบโก (Chang Bogo) ล�าที่สอง 
ปล่อยลงน�้าเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  อู่ต่อเรือประเทศ
เกาหลีใต้  ตามโครงการจัดหารวม ๓ ล�า เป็นเงิน ๑.๐๗ พันล้าน

เหรียญสหรัฐ
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เดอืนธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ประจ�าการทีฐ่านทพัเรอื
เซปันการ์ (Sepanggar) ด้านมาเลเซียตะวันออกที่
ใกล้กับพื้นที่ขัดแย้งบริเวณทะเลจีนใต้คือหมู่เกาะ   
สแปรตลีย์ ต่อมาจัดหาตอร์ปิโดแบบแบล็คชาร์ค 
(Black Shark) รวม ๓๐ ลูก เป็นเงิน ๙๐ ล้านยูโร 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖   

๓.๔. กองทัพเรือเวียดนาม   
  กองทัพเรือเวียดนาม ทหารประจ�าการ 

๔๐,๐๐๐ นาย จัดเป็น ๕ กองเรือภาค มีชายฝั่ง
ทะเลยาว ๓,๔๔๔ กิโลเมตร ประจ�าการด้วยเรือด�า
น�้าดีเซลไฟฟ้า ๖ ล�า ชั้นกิโล (Kilo, Project 636) 
ต่อจากประเทศรัสเซีย ข้อมูลที่ส�าคัญคือขนาด 
๑,๗๑๑ ตัน ยาว ๖๖.๔ เมตร ความเร็วขณะด�า ๒๐ 
นอต ด�าน�้าได้ลึกกว่า ๓๐๐ เมตร  ลูกเรือ ๕๒ นาย 
ตอร์ปิโด (ขนาด ๕๓๓ มิลลิเมตร ชนิดหกท่อยิง 
พร้อมลูกตอร์ปิโด ๑๘ ลูก แบบไทป์-๕๓ ยาว ๗.๒ 
เมตร ระยะยิง ๑๘,๐๐๐ เมตร และติดตั้งจรวดร่อน 
๓M-๕๔ ระยะยิงไกล ๖๖๐ กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับรุ่น
ของจรวดร่อน) เรือล�าที่หนึ่ง ชื่อฮานอย (182 : Ha 
Noi) ประจ�าการวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗, เรือ
ล�าที่สอง ชื่อโฮจิมินต์ซิตี้ (183 : Ho Chi Minh City) 
ประจ�าการวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗, เรือล�าที่
สามชื่อ ไฮฟอง (184 : Hai Phong) ประจ�าการเมื่อ
วนัที ่๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘, เรอืล�าทีส่ี ่ชือ่คนัฮ์ฮวั 
(185 : Khanh Hoa) ประจ�าการเมือ่วนัที ่๑ สงิหาคม 
พ.ศ.๒๕๕๘, เรอืล�าทีห้่า ชือ่ดานงั (186 : Da Nang) 

ประจ�าการเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ .๒๕๖๐ 
และเรือล�าที่หก ชื่อบาไรวันเตา (187 : Ba Ria-
Vung Tao) ประจ�าการเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เรือด�าน�้าดีเซลไฟฟ้าทั้ง ๖ ล�า เป็นเงิน 
๑.๘ พันล้านเหรียญสหรัฐ ประจ�าการครบแล้วในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐      

 กองเรือด�าน�้าดีเซลไฟฟ้า กองทัพเรือ
เวยีดนามทัง้ ๖ ล�า จะช่วยปกป้องรกัษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเลจีนใต้ (หมู่เกาะสแปรตลีย์) พื้นที่ 
ทับซ้อนน�ามาสู ่ความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านอีก ๕ 
ประเทศ    

๓.๕ กองทัพเรือไทย
 กองทัพ เ รื อ ไทยทหารประจ� าการ 

๖๔,๐๐๐ นาย ชายฝั่งทะเลยาว ๒,๘๑๕ กิโลเมตร  
มีชายฝั ่งทะเลทั้งสองด้านคืออ่าวไทยและทะเล
อันดามัน อาณาเขตทางทะเล ๓๕๐,๐๐๐ ตาราง
กิโลเมตร จึงมีโครงการจัดหาเรือด�าน�้าดีเซลไฟฟ้า
เข้าประจ�าการ จัดหาเรือด�าน�้าดีเซลไฟฟ้าล�าแรกชั้น
หยวน (Yuan/S26T) ต่อจากประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เรือขนาด ๑,๗๑๑ ตัน ยาว ๖๖.๔ 
เมตร ความเร็วขณะด�า ๒๐ นอต ด�าน�้าได้ลึกกว่า 
๓๐๐ เมตร ลูกเรือ ๓๒ นาย และตอร์ปิโด (ขนาด 

เรือด�าน�้าดีเซลไฟฟ้าสอร์ดแมน (RSS Swordsman) กองทัพเรือ
สิงคโปร์ ขนาด ๑,๕๐๐ ตัน (ขณะด�า) และติดตั้งระบบเอไอพี 

(AIP : Air Independence Propulsion System)  
เรือด�าน�า้ดีเซลไฟฟ้าชีพเท่น (RSS Chieftain) ขณะจอดที่ฐานทัพเรือ
ชางฮี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ กองเรือด�าน�้าสิงคโปร์  

อาเซี่ยน (ควบคุมช่องแคบมะละกา จุดยุทธศาสตร์ทางทะเลของโลก
ที่ควบคุมเส้นทางคมนาคมทางทะเล ระหว่างมหาสมุทรอินเดีย        

กับมหาสมุทรแปซิฟิก)
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๕๓๓ มิลลิเมตร ชนิดหกท่อยิง พร้อมตอร์ปิโด ๑๘ 
ลูก แบบวายยู-๖ ความเร็ว ๖๕ นอต ระยะยิง ๔๕ 
กิโลเมตร และจรวดร่อนแบบวายเจ-๑๘ ระยะยิง
ไกล ๕๔๐ กิโลเมตร) ได้ลงนามจัดหาเมื่อวันที่ ๑๘ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (จัดหาจ�านวน ๑ ล�า)        

 เรือด�าน�้าดีเซลไฟฟ้าช้ันหยวน (Yuan/
S26T) เป็นเรือด�าน�้าดีเซลไฟฟ้ารุ่นใหม่ กองทัพเรือ
สาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�าการ ๑๕ ล�า กองทัพ
เรือปากีสถานจัดหา ๘ ล�า เป็นเงิน ๕.๐ พันล้าน
เหรียญสหรัฐ  โดยเรือ ๔ ล�า จะต่อขึ้นจากอู่ต่อเรือ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจ�าการปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
และอีก ๔ ล�า ต่อที่อู่ต่อเรือเมืองการาจี ปากีสถาน 
ประจ�าการปี พ.ศ .๒๕๗๑  

 กองทัพเรือไทยในอดีตประจ�าการด้วย
เรือด�าน�้าดีเซลไฟฟ้ารวม ๔ ล�า ประกอบด้วย เรือรบ
หลวงวิรุณ, เรือหลวงสินสมุทร, เรือหลวงพลาย
ชุมพล และเรือหลวงมัจฉานุ ระวางขับน�้าขนาด 
๔๓๐ ตัน ต่อจากอู่ต่อเรือประเทศญี่ปุ่น ประจ�าการ
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ ปลดประจ�าการ
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๓.๖ กองทัพเรือบังคลาเทศ     
 ประเทศบังคลาเทศมีเขตแดนติดต่อกับ

ประเทศเมียนมาร ์ทางบกเป็นระยะทาง ๒๗๑ 

กิโลเมตร มีความใกล้ชิดกับประเทศกลุ่มอาเซียน
อย่างมาก เมื่อกองทัพบังคลาเทศเพิ่มขีดความ
สามารถทางทหารในส่วนของกองทัพเรือประจ�าการ
ด้วยเรือด�าน�้าดีเซลไฟฟ้าชั้นหมิง (Ming/Type-
035G) รวม ๒ ล�า จากประเทศสาธารณรฐัประชาชน
จีน เรือล�าแรกชื่อนาบาจาทรา (BNS. Nabajatra) 
และเรือล�าที่สองชื่อโจย์จาทรา (BNS. Joyjatra) 
ราคา ๒๐๓ ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นเรือด�าน�้ามือสอง
ได้รับการปรับปรุงใหม่แล้ว เรือขนาด ๒,๑๑๐ ตัน 
ยาว ๗๖ เมตร ความเร็วขณะด�า ๑๘ น็อต ด�าน�้าได้
ลกึกว่า ๓๐๐ เมตร ลกูเรอื ๕๗ นาย ตอร์ปิโด (ขนาด 
๕๓๓ มิลลิเมตร ชนิดแปดหกท่อยิง) ประจ�าการเมื่อ
วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ปัจจุบันสถานการณ์
ตามพรมแดนระหว่างประเทศบังคลาเทศและ     
เมยีนมาร์มคีวามตึงเครียดสงูเป็นข่าวโด่งดังไปทัว่โลก   

 กองทัพเรือเมียนมาร์ทหารประจ�าการ 
๑๕,๐๐๐ นาย จัดก�าลังเป็น ๕ กองเรือภาค ชายฝั่ง
ทะเลยาว ๑,๙๓๐ กิโลเมตร มีความขัดแย้งกับ
ประเทศเพื่อนบ้านทางตะวันตกมาเป็นเวลานาน  
เกิดความตึงเครียดตามแนวชายแดนกับบังคลาเทศ 
เป็นผลให้กองทัพเมียนมาร์จะต้องจัดหาเรือด�าน�้าดี
เซลไฟฟ้าเข้าประจ�าการอย่างรวดเร็ว เพื่อจะรักษา
ความสมดุลกับกองเรือด�าน�้าบังคลาเทศ ระหว่าง   

เรือด�าน�้าดีเซลไฟฟ้าแบบเอส-๒๖ที (S-26T/Yuan class) กองทัพ
เรือไทยจัดหา ๑ ล�า ต่อจากอู่ต่อเรือประเทศสาธารณรัฐประชาชน

จีน (ประจ�าการเรือด�าน�้าชั้นกิโล รุ่นโปรเจ็ค ๘๗๗ และโปรเจ็ค ๖๓๖ 
รวม ๑๒ ล�า เรือล�าแรกประจ�าการปี พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงมีความ

ก้าวหน้าในการต่อเรือด�าน�้าดีเซลไฟฟ้า)

การบรรจุตอร์ปิโดแบล็คชาร์ค (Black Shark) ลงเรือด�าน�้าดีเซล
ไฟฟ้า  ขนาด ๕๓๓ มิลลิเมตร ความเร็ว ๕๐ น็อต  และระยะยิงไกล 

๕๐,๐๐๐ เมตร  ประเทศกลุ่มอาเซียนที่ประจ�าการคือ มาเลเซีย  
สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย       
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วันที่ ๑๘-๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุดเมียนมาร์เดินทางเยือนประเทศรัสเซีย 
วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เดินทางไปเยี่ยม
ฐานทัพเรอืรสัเซยีทีเ่ซวาสโตโปลกองเรอืทะเลด�า เพือ่
เยี่ยมชมเรือด�าน�้าชั้นกิโลซื่อรอสตอฟ-ออน-ดอน 
หมายเลข บี-๒๓๗ (B-237, Rostov-on-Don, Kilo-

class/Project 636.3) เป็นเรอืด�าน�า้ใหม่ ประจ�าการ
วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๔. บทสรุป 
กองเรือด�าน�้าดีเซลไฟฟ้าจึงมีความจ�าเป็น

อย่างมากส�าหรับกองทัพเรือสมัยใหม่ เพื่อปกป้อง
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่จะมีความส�าคัญ
มากขึ้นเป็นล�าดับ เรือด�าน�้าสามารถที่จะปฏิบัติการ
ทางทะเลได้ทุกแห่งจึงเป็นกองเรือที่ส�าคัญยิ่ง พร้อม
ทัง้ให้ประเทศเพือ่นบ้านให้ความส�าคัญมากยิง่ขึน้ใน
กรณีที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในอนาคต   

จรวดแบบวายเจ-๑๘ (YJ-18/CH-SS-NX-13) ท�าการยิง
จากเรือด�าน�้าเข้าสู่เป้าหมายในแผ่นดินได้ไกล ๕๔๐ กิโลเมตร 
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 ๕. https://en.wikipedia.org/wiki/Type_039A_submarine
 ๖. https://en.wikipedia.org/wiki/Chang_Bogo-class_submarine
 ๗. https://en.wikipedia.org/wiki/Type_209_submarine
 ๘. https://en.wikipedia.org/wiki/YJ-18
 ๙. https://en.wikipedia.org/wikiYu-6_Torpedo
 ๑๐. https://en.wikipedia.org/wiki/PNS_Ghazi
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ร.ท.เทพภินันท์ ธรรมเจริญ
 

 กล่าวทั่วไป
การปฏบิตัภิารกจิทางทหารนัน้ โดยปกตแิล้ว 

ย่อมหวังผลถึงความส�าเร็จของภารกิจอยู ่เสมอ 
นอกจากการท�างานเป็นทีมที่เป็นสิ่งชี้สอบในเรื่อง
ของความสามัคคีในหมู่คณะแล้ว เพื่อให้ภารกิจ
บรรลุผล สมความมุ่งหมายของผู้บังคับบัญชาและ
ทางราชการ จ�าเป็นต้องใช้แง่คิดทางทหารมาเป็น 

การใช้แง่คิดทางทหาร
อย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุภารกิจ (ทางทหาร)

กรอบแนวคิดในการปฏิบัติ ซึง่แง่คิดทางทหารต่าง ๆ 
นั้น เปรียบเสมือนกับฟันเฟืองหนึ่ง ๆ ที่จะต้อง
ท�างานร่วมกัน โดยทั้งหมดนี้จะอยู่ภายใต้กระบวน 
การเพื่อที่จะบรรลุภารกิจทางทหาร (ดูรูปภาพที่ ๑) 
โดยแง่คิดทางทหารที่ผู้เขียนเห็นว่ามีความน่าสนใจ 
มี ๓ แนวคิด ได้แก่  

รูปภาพที่ ๑ กระบวนการเพื่อบรรลุภารกิจทางทหาร
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๑) ระเบียบการน�าหน่วย (Troop Leading 
Procedures - TLP) ถือเป็นมรรควิธีที่ส�าคัญ
ประการหนึ่ง ในการด�าเนินกระบวนการเพื่อที่จะ
บรรลุภารกิจทางทหาร ระเบียบการน�าหน่วยนี้อาจ
เทยีบได้กบักระบวนการบรหิาร POSDCoRB ทีเ่ขยีน
ในหนังสือ Paper on the Science of Administra-
tion โดย ลูเธอร์ กูลิค และลินดัล เออร์วิค (Luther 
Gulick and Lyndal Urwick) นั่นเอง

 ๒) การแสวงข้อตกลงใจทางทหาร (Military 
Decision Making Process - MDMP) ซึ่งประกอบ
ด้วย ๔ กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานวิเคราะห์ภารกิจ 
กลุ่มงานพัฒนาหนทางปฏิบัติ กลุ่มงานวิเคราะห์
หนทางปฏิบัติ และกลุ่มงานตกลงใจและการปฏิบัติ 

๓) การพิจารณาภูมิประเทศทางทหาร    
(OAKOC) ได้แก่ การพิจารณาถึงเครื่องกีดขวาง
ตามธรรมชาติ และเครื่องกีดขวางมนุษย์ที่สร้างขึ้น 
(Obstacle) แนวทางการเคลื่อนที่ (Avenue of    

Approach) ภูมิประเทศส�าคัญ (Key Terrain ) การ
ตรวจการณ์และพ้ืนการยงิ (Observation and Field 
of Fire) และการก�าบังและการซ่อนพราง (Cover 
and Concealment)

 แง่คิดทางทหารท่ี ๑ ระเบียบการน�าหน่วย
หากกล่าวถึงระเบยีบการน�าหน่วยแล้ว ทหาร

โดยเฉพาะเหล่ารบ และเหล่าสนับสนุนการรบ ย่อม
มีความคุ้นเคยและทราบดีว่า ระเบียบการน�าหน่วย
นี้เป็นกลไกส�าคัญอันหนึ่ง ในการที่จะน�าภารกิจที่
หน่วยเหนือมอบให้ มาด�าเนินกรรมวิธี ด้วยการน�า
เอานโยบาย (ภารกิจ) แปรสภาพไปสู่การปฏิบัติ จน
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายส�าเร็จลุล่วงลงได้ เป็นที่
แน่นอนว่าทหารส่วนใหญ่สามารถจดจ�าและเข้าใจ
ได้ว่า ระเบียบการน�าหน่วย มี ๘ ขั้นตอน (หรือ ขั้น)  
ซึ่งผู้เขียนไม่อยากที่จะใช้ค�าว่า “ขั้นตอน หรือ ขั้น” 
แต่มีความเห็นว่าควรจะใช้ค�าว่า “ข้อ” มากกว่า 

รูปภาพที่ ๒   ผังล�าดับงานของระเบียบการน�าหน่วย
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เนื่องจากค�าว่า “ขั้นตอน หรือขั้น” นั้น หมายถึง งาน
ที่มีลักษณะเป็นล�าดับ กล่าวคือ เมื่อเสร็จในขั้นตอน
นี ้กจ็ะต้องปฏบิตัใินขัน้ตอนต่อไปเรยีงตามล�าดบัไป
จนจบ แท้ที่จริงแล้ว กรรมวิธีของระเบียบการน�า
หน่วยนั้นไม่ได้มีลักษณะเป็นขั้นตอน เพราะในบาง
ข้อ สามารถปฏิบัติไปได้พร้อม ๆ กัน เช่น ข้อที่ ๓ 
การวางแผนขั้นต้น สามารถปฏิบัติควบคู่ไปกับ ข้อ
ที่ ๔ การเคลื่อนย้ายหน่วยท่ีจ�าเป็น และในบางข้อ
สามารถปฏิบัติได้มากกว่า ๑ ครั้ง ไม่ได้จบในครั้ง
เดียว เช่น ข้อที่ ๘ การก�ากับดูแล ที่สามารถกระท�า
ได้หลายครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ผู้เขียน
จึงได้สรุปกรรมวิธีของระเบียบการน�าหน่วยออกมา
เป็นผงัล�าดบังาน (Flow Chart) ดงันี ้(ดรูปูภาพที ่๒) 

เมื่อรับภารกิจจากหน่วยเหนือ ไม่ว่าจะเป็น
ในรูปแบบของค�าสั่งยุทธการ (Operation Order - 
OPORD) ค�าสั่งเตือน (Warning Order - WARNO) 
หรือค�าสั่งเป็นส่วน ๆ (Fragmentary Order - 
FRAGO) แล้ว ต้องน�าภารกิจนั้นมาวิเคราะห์ ด้วย
การประมาณสถานการณ์ซ่ึงเป็นกรรมวิธีในการ
แสวงข้อตกลงใจทางทหาร ๕ ขั้นตอน สามารถแบ่ง
ได้เป็น ๔ กลุ่มงาน (รายละเอียดจะได้กล่าวต่อไป
ในแง่คิดทางทหารที่ ๒ เรื่องการแสวงข้อตกลงใจ
ทางทหาร) โดยในข้อนี้จะ ใช้ปัจจัยมูลฐาน METT 
- TC มาพิจารณา ดังนี้ 

๑) วิเคราะห์ภารกิจ (Mission) วิเคราะห์
ความสัมพันธ์หน่วยท่ีอยู่ทางดิ่งและทางระดับของ
หน่วยเรา รวมถึงเจตนารมณ์ผู้บังคับบัญชาขึ้นไป ๒ 
ระดับ เพื่อทราบถึงกิจเฉพาะ กิจแฝง กิจส�าคัญยิ่ง 
ส่ิงที่จะต้องได้ คือ กิจแถลงใหม่

๒) วิเคราะห์ข้าศึก (Enemy) เพื่อทราบถึง
สถานการณ์ทั่วไป ขีดความสามารถ สิ่งบอกเหตุ สิง่
ท่ีจะต้องได้ คือ หนทางปฏิบัติที่เป็นไปได้มากท่ีสุด
และหนทางปฏิบัติที่อันตรายที่สุดของข้าศึก

๓) วิเคราะห์ภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศ 
(Terrain and Weather) ตามปัจจัยการพิจารณา
ภูมิประเทศทางทหาร (OAKOC) เพื่อให้ทราบถึง

ลักษณะทั่วไปของพื้นที่ปฏิบัติการ ก่อนท�าการลาด
ตระเวนภูมิประเทศ (อาจสงสัยว่าเหตุใดจึงไม่ใช้ค�า
ว่า OCOKA ซึ่งผู้เขียนจะได้อธิบายให้ทราบต่อไป)

๔) วิเคราะห์ก�าลังฝ่ายเรา (Troops avail-
able) วิเคราะห์ก�าลังของฝ่ายเรา (ก�าลังที่มีอยู่ในก�า
มือของเรา) เพื่อเป็นข้อมูลส�าหรับวางแผนการ
ด�าเนินกลยุทธ์และการยิงสนับสนุน

๕) วิเคราะห์เวลาที่มีอยู่ (Time available) 
วางแผนและวิเคราะห์การใช้เวลาของหน่วยเรา 
หน่วยเหนือ และหน่วยรอง สิ่งที่จะต้องได้ คือ
ตารางการใช้เวลา ส�าหรบัหน่วยระดับกองร้อยขึน้ไป 
ควรมีตารางวิเคราะห์การใช้เวลาด้วย

๖) วิเคราะห์พลเรือน (Civilians) วิเคราะห์
ถึงโครงสร้างพื้นฐาน ลักษณะสังคมจิตวิทยาของ
พลเรือนในพื้นที่ปฏิบัติการ

จากนั้นน�าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการออกค�าสั่ง
เตือน โดยปกติแล้ว ค�าสั่งเตือนจะต้องระบุถึง ๑) 
สภาพทัว่ไปและภารกจิ ๒) หน่วยและผูท้ีจ่ะต้องร่วม
ปฏิบัติ ๓) ค�าแนะน�าทั่วไป/ค�าแนะน�าพิเศษ ๔) 
เวลาและสถานที่รับค�าสั่งยุทธการ

หลังจากที่ออกค�าสั่งเตือนไปแล้ว ผบ.หน่วย
จะได้เริ่มการวางแผนขั้นต้น ซึ่งในขณะเดียวกันนั้น 
หน่วยรองกจ็ะเตรยีมการเคลือ่นย้ายในส่วนทีจ่�าเป็น 
เช่น การเบิกยุทโธปกรณ์ การเคลื่อนย้ายเข้าที่รวม
พลตามแผนที่ได้ก�าหนดไว้ และเมื่อวางแผนขั้นต้น
แล้ว ผบ.หน่วยจะท�าการลาดตระเวนภูมิประเทศ
เพื่อยืนยันภูมิประเทศ โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการ
พิจารณาในระเบียบการน�าหน่วย ข้อที่ ๑ ซึ่งนอก 
จากการลาดตระเวนในภูมิประเทศแล้ว สามารถท�า 
การลาดตระเวนในแผนที่ ภูมิประเทศจ�าลอง และ
ภาพถ่ายทางอากาศได้ หากมีเวลาจ�ากัด 

จากนั้นน�าข้อมูลที่ได้มาท�าการซักซ้อมการ
ปฏิบัติในภูมิประเทศจ�าลอง เพ่ือปรับและเพิ่มความ
สมบูรณ์ของแผนการปฏิบัติ และน�าหนทางปฏิบัติที่
พัฒนาและวิเคราะห์ไว้อย่างน้อย ๒ หนทางปฏิบัติ 
มาท�าการเปรียบเทียบและตกลงใจว่าจะเลือก
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หนทางปฏบิตัใิด สดุท้ายท�าการปรบัแผนให้สมบูรณ์ 
หากผบ.หน่วยเห็นว่ายังไม่สมบูรณ์

เม่ือได้แผนสมบรูณ์แล้ว กจ็ะด�าเนินการออก
ค�าสั่งยุทธการแก่หน่วยรอง สิ่งที่จะต้องมีประกอบ
กับค�าสั่งยุทธการ ประกอบด้วย ๑) ภูมิประเทศ
จ�าลอง ๒) แผนที่/แผ่นบริวาร ๓) ภาพสังเขป เมื่อ
ออกค�าสั่งยุทธการแล้ว ต้องมีการตรวจสอบความ
เข้าใจในแผนของหน่วยรองโดยการแถลงแผนกลับ 
(Brief Back) ด้วย และที่ส�าคัญที่สุดก็คือ ในทุก
การปฏิบัติที่ผ่านมานั้นจะต้องมีการก�ากับดูแล
โดย ผบ.หน่วย ซ่ึงสามารถกระท�าได้โดยการ      
ซักซ้อม และการตรวจ ดังนี้

การซักซ้อม (Rehearsal of Concept) มี ๖ 
วิธี ได้แก่

๑) การซกัซ้อมปากเปล่า (Networking) อาจ
มีอุปกรณ์เสริม (Rock Drill)

๒) การซักซ้อมบนแผนที่ (Map)

๓) การซกัซ้อมบนแผนภาพสงัเขป, ภาพถ่าย
ทางอากาศ (Sketch Map)

๔) การซักซ ้อมบนภูมิประเทศจ�าลอง      
(Terrain Model)

๕)  การซักซ ้อมโดยไม ่ ใช ้ก� าลั งทหาร          
(Reduced Force) หรือ TEWT

๖) การซักซ้อมเต็มรูปแบบ (Full Dress)
การตรวจ กระท�าได้โดยการตรวจเป็นบุคคล 

และตรวจเป็นหน่วย ได้แก่
๑) การตรวจเป็นบุคคล (Pre Combat 

Checks - PCCs)
๒) การตรวจเป็นหน่วย (Pre Combat        

Inspections - PCIs) ได้แก่ อาวุธและกระสุน      
การติดต่อสื่อสารเครื่องแบบและยุทโธปกรณ์  
อาหารและน�้า ความเข้าใจในภารกิจและความ     
รับผิดชอบเฉพาะของทหาร และการพรางบุคคล 
และยุทโธปกรณ์

รูปภาพที่ ๓   สรุปกระบวนการแสวงข้อตกลงใจ

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 เล่มที่ ๘๓ ตอนที่ ๕ เดือน กันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๐

  แง่คิดทางทหารที่ ๒ การแสวงข้อตกลงใจ
ทางทหาร

การแสวงข้อตกลงใจทางทหาร นับเป็น
หนทางหนึ่งในการแก้ปัญหาทางทหาร มีทั้งสิ้น ๓ 
รูปแบบ คือ    

๑) การแสวงข้อตกลงใจแบบประณีต (De-
liberate Decision making Process – DDMP) 

๒) การแสวงข้อตกลงใจในสถานการณ์สู้รบ  
(Combat Decision making Process – CDMP) 
กระท�าต ่อเน่ืองจากการแสวงข้อตกลงใจแบบ
ประณีต

๓) การแสวงข้อตกลงใจเร่งด่วน (Quick 
Decision making Process – QDMP) กระท�าเมื่อ
มีเวลาจ�ากัด

การแสวงข้อตกลงใจทางทหาร มีทั้งสิ้น ๔ 
กลุ่มงาน ดังนี้ 

 กลุ่มงานที่ ๑ การวิเคราะห์ภารกิจ เริ่ม
จากการรบัภารกจิจากหน่วยเหนอื ก�าหนดกรอบการ
ใช้เวลาขั้นต้น ซึ่งผบ.หน่วยจะต้องใช้เวลาไม่เกิน ๑ 
ใน ๓ ของเวลาทั้งหมด (ตั้งแต่รับค�าสั่งจนถึงปฏิบัติ 
เช่น เวลาผ่านแนวออกตี เวลาพร้อมต้านทาน 

เป็นต้น) จากนัน้ท�าการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์หน่วย
ที่อยู่ทางดิ่งและทางระดับของหน่วยเรา (พิจารณา
กจิเฉพาะและความมุง่หมายแต่ละหน่วย) จดัเตรยีม
สนามรบด้านการข่าวขั้นต้น และพัฒนาหนทาง
ปฏิบัติข้าศึกอย่างน้อย ๒ หนทางปฏิบัติ การก�าหนด
กิจเฉพาะ โดยดูจากข้อ ๓ ก ของค�าสั่งยุทธการ
หน่วยเหนือ ได้แก่ เจตนารมณ์ผู ้บังคับบัญชา 
(ประกอบด้วย ความมุ่งหมาย วิธีการ และผลลัพธ์
สุดท้ายที่ต้องการ) รวมไปถึงการสั่งการหน่วยรอง 
และค�าแนะน�าในการประสาน (ซึ่งค�าแนะน�าในการ
ประสานจะระบุเฉพาะการปฏิบัติทางยทุธวธีิเท่านัน้) 
ก�าหนดกิจแฝงเพิ่มเติมจากกิจเฉพาะ ก�าหนดกิจ
ส�าคัญยิ่ง โดยดูจ�านวนของหน่วยและความทุ่มเทที่
หน่วยต้องปฏิบัติ จากนั้นท�าการวิเคราะห์ก�าลังที่มี
อยู่ของฝ่ายเรา เพื่อเตรียมการวางแผนการด�าเนิน
กลยุทธ์และการยิงสนับสนุนต่อไป พิจารณาข้อ
จ�ากัด (ข ้อห ้าม ข ้อบังคับ) โดยด้านยุทธการ 
พิจารณาได้จากค�าแนะน�าในการประสานของค�าสั่ง
ยุทธการหน่วยเหนือ ส�าหรับด้านอื่น ๆ (การข่าว
กรอง การช่วยรบ ฯลฯ) พิจารณาได้จากผนวกหรือ
อนุผนวกที่เกี่ยวข้องกับสายงานนั้นๆ รวมไปถึงการ

รูปภาพที่ ๔   ขั้นตอนแต่ละกลุ่มงาน
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พิจารณาข้อเท็จจริง การก�าหนดสมมติฐาน และ
ก�าหนดค่าเกณฑ์เสี่ยงต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อภารกิจ 
จากนั้นก�าหนดหัวข้อข่าวสารส�าคัญ (หขส.) ความ
ต้องการข่าวกรองอื่น ๆ (ตขอ.) โดยดูจากผนวกข่าว
กรอง และวางแผนรวบรวมข่าวสารโดยจดัท�าตาราง
วางแผนการรวบรวมข่าวสาร จากน้ันวางแผนและ
วิเคราะห์การใช้เวลาของหน่วยเรา หน่วยเหนือ และ
หน่วยรอง โดยการจัดท�าตารางการใช้เวลา และ
ตารางวิเคราะห์การใช้เวลา หลังจากนั้น ท�าการ
ก�าหนดกิจแถลงใหม่ จากการพิจารณาจากกิจ
เฉพาะ กิจแฝง และกิจส�าคัญยิ่ง จากนั้นน�าข้อมูล
ในแต่ละฝ่ายอ�านวยการ (หรือฝ่ายเสนาธิการ) มา
ท�าการบรรยายสรุปผลจากการวิเคราะห์ภารกิจ   
และท�าการร่างเจตนารมณ์ของ ผบ.หน่วย โดยมี
เจตนารมณ์ผู้บังคับบัญชาขึ้นไป ๒ ระดับเป็นกรอบ
แนวทางในการก�าหนด เจตนารมณ์จะต้องประกอบ
ด้วย แนวความคดิในการปฏบิตั ิวธิกีาร และผลลพัธ์
สุดท้ายที่ต้องการ จากน้ัน ผบ.หน่วยจะได้มอบ
แนวทางการวางแผนเพือ่ให้ฝ่ายอ�านวยการสามารถ
ด�าเนินกรรมวิธีการแสวงข้อตกลงใจในกลุ่มงานต่อ
ไปได้

กลุ ่มงานท่ี ๒ การพัฒนาหนทางปฏิบัติ 
เป็นการน�าผลผลิตจากกลุ่มงานที่ ๑ ในเรื่องของ
หนทางปฏิบัติข้าศึกท่ีตกลงใจแล้ว รวมถึงกิจแถลง
ใหม่ และแนวทางในการวางแผนของผบ.หน่วย มา
ด�าเนินกรรมวิธีต่อในกลุ่มงานนี้ โดยเริ่มจากการ
วิเคราะห์อ�านาจก�าลังรบเปรียบเทียบ ในเรื่องของ
การด�าเนินกลยุทธ์ อ�านาจการยิง อ�านาจก�าลังรบที่
ไม่มีตัวตน เช่น การพิทักษ์หน่วย ความเป็นผู้น�า วิธี
การคอืการก�าหนดค่าของหน่วย จากน้ันค�านวณโดย
เอาค่าที่ก�าหนดคูณกับจ�านวนหน่วยที่มี ท�าเป็น
อัตราส่วนฝ่ายเรา : ฝ่ายข้าศึก และน�ามาประเมิน
ผลว่าจะใช้รูปแบบการปฏิบัติใด (ได้แก่ การเข้าตี 
การตัง้รบั การร่นถอย) จากน้ันท�าการก�าหนดหนทาง
ปฏิบัติที่เป็นไปได้ อย่างน้อย ๒ หนทางปฏิบัติ โดย

น�าหนทางปฏิบัติของข้าศึกที่ตกลงใจแล้ว ในกลุ่ม
งานที ่๑ มาเป็นตัวต้ัง แล้วท�าการก�าหนดจดุแตกหกั       
(ภูมิประเทศส�าคัญ ภูมิประเทศส�าคัญยิ่ง) ต่อมา
ท�าการก�าหนดกิจและความมุ่งหมาย ตลอดจนถึง
การก�าหนดส่วนปฏิบัติหลักและส่วนสนับสนุนของ
แต่ละหน่วย จากนั้นท�าการวางก�าลังขั้นต้น โดย
ก�าหนดการวางก�าลังฝ่ายเรากับข้าศึก ซึ่งในขั้นนี้   
จะสามารถระบุรูปแบบการปฏิบัติที่ชัดเจน โดย
อ้างอิงจากบทเรียนในการปฏิบัติที่ผ่านมาซึ่งจะน�า
มาเทียบตามอัตราส่วนระหว่างฝ่ายเรากับข้าศึก 
(เช่น การเข้าตเีร่งด่วน อตัราส่วนฝ่ายเรา : ฝ่ายข้าศกึ 
คือ ๖ : ๑) โดยก�าลังที่ใช้ในการพิจารณา คือก�าลัง
ที่ลดลงไป ๒ ระดับ จากนั้นท�าการพัฒนาแผน
ด�าเนินกลยุทธ์ แผนการยิงสนับสนุน การสนับสนุน
การรบและการสนับสนุนการช่วยรบ รวมถึงการ
ก�าหนดมาตรการควบคุม เช่น การก�าหนดแนวข้ัน 
จุดตรวจสอบ เป็นต้น จากนั้นให้ก�าหนดการควบคุม
บังคับบัญชาหน่วยต่าง ๆ ซึ่งโดยปกติแล้วแต่ละ
หน่วยควรมีหน่วยรองประมาณ  ๒-๕ หน่วย หาก
เกินกว่านี้จะท�าให้ควบคุมบังคับบัญชาได้ยาก จาก
นั้นน�าข้อมูล (จากข้อ ๒ การก�าหนดหนทางปฏิบัติ
ที่เป็นไปได้ ข้อ ๓ การวางก�าลังขั้นต้น และข้อ ๕ 
การก�าหนดการควบคุมบังคับบัญชา) มาท�าการจัด
เตรียมข้อความและแผนภาพสังเขปการปฏิบัติ ใน
แต่ละหนทางปฏิบัติ ส�าหรับผลผลิตที่ส�าคัญของ
กลุ่มงานนี้คือ หนทางปฏิบัติของฝ่ายเราอย่างน้อย 
๒ หนทางปฏิบัติ

กลุม่งานที ่๓ การวเิคราะห์หนทางปฏบัิติ คือ
การน�าผลผลิตในกลุ่มงานที่ ๑ และ ๒ คือหนทาง
ปฏิบัติของฝ่ายเราและของข้าศึกมาด�าเนินการ
จ�าลองยุทธ์ หรือการวาดภาพการรบ (War Game) 
เริ่มจากการรวบรวมเครื่องมือในแต่ละฝ่ายอ�านวย
การ เช่น หนทางปฏิบัติข้าศึก แผ่นภาพเหตุการณ์ 
แผนที ่ภูมปิระเทศจ�าลองทีจ่ะใช้ในการวาดภาพการ
รบ เป็นต้น จากนั้นจัดท�าบัญชีหน่วยทหารที่มีอยู่ใน
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มอืเรา และท�าการก�าหนดสมมตุฐิาน โดยแต่ละฝ่าย
อ�านวยการตรวจสอบสมมติฐานของแต่ละฝ่ายจาก
กลุ่มงานที่ ๑ และ ๒ เพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การวาดภาพการรบ ล�าดับเหตุการณ์ส�าคัญ/จุด
ตกลงใจ คือการก�าหนดจุดตกลงใจ (Decision 
Point – DP) ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับพ้ืนท่ีสนใจ
ก�าหนด (Named Area of Interest – NAI) และเป้า
หมายสนใจ (Target Area of Interest – TAI) ซึ่ง
เป้าหมายสนใจ สามารถถูกกระท�าได้จากจุดตกลง
ใจหลายจุด จากน้ันแต่ละฝ่ายอ�านวยการก�าหนด
ปัจจัยประเมินค่า ซ่ึงจะต้องน�าไปใช้ในการด�าเนิน
กรรมวิธีในกลุ่มงานที่ ๔ ส�าหรับตัวอย่างของปัจจัย
ที่จะใช้ประเมินค่า เช่น การด�าเนินกลยุทธ์ ความ
อ่อนตัว ความต่อเนื่องในการส่งก�าลัง การบริการ
ทางการแพทย์ เป็นต้น เมือ่ก�าหนดปัจจยัประเมนิค่า
แล้ว จะเลือกวิธีวาดภาพการรบ ซึ่งมีทั้งหมด ๓ รูป
แบบ คือ ตามแนวทางการเคลื่อนที่ (Avenue in 
Depth) ตามแนวกว้างของพื้นท่ีปฏิบัติการ (Belt) 
และแบบตามเหตุการณ์ส�าคัญ หรือแบบกล่อง  
(Box) ต่อมาจะท�าการเลือกวิธีบันทึกและแสดงผล  
ซ่ึงสามารถแบ่งเป็น ๑) บันทึกผลแบบบรรยาย 
ได้แก่ ภาพสังเขป และการวาดภาพการรบแบบ
บรรยาย ซ่ึงท�าให้ได้รายละเอียดมาก แต่จะใช้เวลา
มากเช่นกัน และ ๒) แบบสังเขป ได้แก่แผ่นบันทึก
การจ�าลองยุทธ์ และตารางประสานสอดคล้องซึง่ถอื
เป็นวิธีบันทึกผลที่นิยมมากกว่าแบบอื่น ซึ่งก่อนการ
วาดภาพการรบ แต่ละฝ่ายอ�านวยการจะบรรยาย
สรุปข้อมูลที่ต้องใช้ในการวาดภาพการรบก่อน เมื่อ
บรรยายสรุปเรียบร้อยจะท�าการวาดภาพการรบ ใน
แต่ละหนทางปฏิบัติท่ีได้พัฒนาไว้ และจะท�าการ
บรรยายสรุปอีกคร้ังหลังจากวาดภาพการรบ
เรียบร้อย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการด�าเนินกรรมวิธีใน
กลุ่มงานที่ ๔ ต่อไป 

กลุ่มงานที่ ๔ ตกลงใจและปฏิบัติ เป็นการ
น�าผลจากการวาดภาพการรบในกลุ่มงานที่ ๓ มา

ด�าเนินกรรมวิธี โดยเริ่มจากการเปรียบเทียบหนทาง
ปฏิบัติ ด้วยการน�าปัจจัยมาจากการก�าหนดปัจจัย
ประเมินค่าในกลุ่มงานที่ ๓ ของแต่ละฝ่ายอ�านวย
การ ซึ่งมีวิธีการเปรียบเทียบ ๓ วิธี ได้แก่ ๑) แบบ
เชิงตัวเลข ๒) แบบปัจจัยทั่วไป ๓) แบบปัจจัย
เฉพาะ เมื่อเปรียบเทียบแล้วจะท�าการตกลงใจเลือก
หนทางปฏิบัติ และเมื่อได้หนทางปฏิบัติที่ตกลงใจ
แล้ว แต่ละฝ่ายอ�านวยการจะท�าการจัดท�าแผนและ
ค�าสั่ง ท�าการบรรยายเพ่ือให้ผบ.หน่วยท�าการปรับ
แผนและยืนยัน ซึ่งแผนและค�าสั่งก็จะกลายเป็น    
ค�าสัง่ยทุธการ พร้อมทัง้ผนวก อนผุนวก ใบแทรก ใบ
แนบ ประกอบค�าสั่งยุทธการ ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ภาย
ใต้การก�ากับดูแลของผบ.หน่วย โดยบทบาทของ 
ผบ.หน่วย ในการก�าหนดช้ีแนะแนวทาง จะแปร
ผกผันกับเสรีในการปฏิบัติของฝ่ายอ�านวยการ และ
เวลาที่มีอยู่ในการวางแผน

 แง่คดิทางทหารที ่๓ การพจิารณาภมูปิระเทศ
ทางทหาร

การพิจารณาภูมิประเทศทางทหาร หลาย
ท่านรู้จักดีในค�าว่า OCOKA และคงสงสัยว่าเหตุใด
ผู้เขียนจึงใช้ค�าว่า OAKOC (บางแห่งใช้ OACOK) 
ซึ่งทั้งสองค�านี้คืออักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของ
หัวข้อย่อยการพิจารณาภูมิประเทศทางทหารเช่น
เดียวกัน แต ่ผู ้ เขียนได ้สลับหัวข ้อย ่อยในการ
พิจารณาใหม่ เนื่องจากหัวข้อที่สลับนี้ จะสอดคล้อง
กับการเตรียมสนามรบด้านการข่าว ในขั้นตอนที่ ๒ 
เรื่องการอธิบายผลกระทบสภาพแวดล้อม ในเรื่อง
การจัดท�าแผ่นบริวารเครื่องกีดขวางผสม (Com-
bined Obstacles Overlay - COO) กล่าวคือ การ
จัดท�า COO นั้น จะพิจารณาถึงเครื่องกีดขวางทาง
ธรรมชาต ิและทีม่นษุย์สร้างขึน้ทัง้ทีเ่กดิก่อนและเกดิ
ขึ้นระหว่างการยุทธ์ จากนั้นท�าการพิจารณาผลกระ
ทบต่อการเคลื่อนที่ ว่าสามารถเคลื่อนที่ผ่านได้ 
(Unrestricted) ผ่านได้ช้า (Restricted) และผ่าน
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ได้ช้ามาก (Severely Restricted) อีกท้ังยังเกี่ยว
เนื่องกับการจัดท�าแผ่นบริวารเครื่องกีดขวางผสม
ดัดแปลง (Modified Combined Obstacles   
Overlay - MCOO) ซึ่งจะเรียงล�าดับการพิจารณา
โดยเริ่มจาก แนวทางและช่องทางการเคลื่อนที่การ
ก�าหนดภูมิประเทศส�าคัญยิ่ง/ภูมิประเทศส�าคัญ 
และการก�าหนดพื้นท่ีโจมตีและท่ีมั่นรบ ดังนั้นจะ 
เห็นได้ว่าล�าดับการพิจารณาแผ่นบริวารทั้ง ๒ แบบ    
จะเรียงล�าดับตามที่ผู้เขียนได้อธิบายไว้นั่นเอง ทั้งนี้ 
กองทัพบกสหรัฐได้ใช้ OAKOC ดังกล่าวมาระยะ
หนึ่งแล้ว โดยความหมายของแต่ละข้อไม่เปลี่ยน 
แปลง เพียงแต่เรียงล�าดับการพิจารณาใหม่ ดังนี้

Obstacle คอื การพจิารณาถงึเครือ่งกดีขวาง
ตามธรรมชาติ และเครื่องกีดขวางที่มนุษย์สร้างขึ้น

ทั้งที่เกิดก่อนและเกิดขึ้นระหว่างการยุทธ์
Avenue of Approach คือ แนวทางการ

เคลื่อนที่  ซึ่งโดยปกติแล้วภายในแนวทางการ
เคลื่อนที่จะมีช่องทางการเคลื่อนที่อย่างน้อย ๒   
ช่องทาง

Key Terrain คือ ภูมิประเทศส�าคัญที่หาก
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยึดได้จะเกิดความได้เปรียบ 

Observation and Field of Fire คือ การ
ตรวจการณ์และพืน้การยงิ ซึง่จะพจิารณาถงึทีม่ัน่รบ         
(Battle Position - BP) และพื้นที่โจมตี (Engage-
ment Area - EA)

Cover and Concealment การก�าบังและ
การซ่อนพราง พิจารณาประกอบกับการตรวจการณ์
และพื้นการยิง

เม่ือท่านผูอ่้านได้อ่านมาถงึตรงน้ี กจ็ะเหน็ได้
ว่ากระบวนการเพื่อที่จะบรรลุภารกิจทางทหารนั้น มี
แง่คดิทางทหาร ๓ แนวคดิ ทีม่คีวามเกีย่วข้องกนั (ดู
รูปภาพที่ ๕) โดยจะมีระเบียบการน�าหน่วยเป็น

กลไกหลกัในการขบัเคลือ่นกระบวนการเพือ่ให้บรรลุ
ภารกิจทางทหาร ซึ่งการแสวงข้อตกลงใจทางทหาร
ก็จะด�าเนินกรรมวิธีควบคู่กันไป โดยกลุ่มงานที่ ๑ 
การวิเคราะห์ภารกิจ จะมีความเกี่ยวข้องกับระเบียบ

รูปภาพที่ ๕   ความสัมพันธ์ระหว่างแง่คิดทางทหารทั้งสาม

 ความสมัพนัธ์ระหว่างแง่คิดทางทหารทัง้สาม
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ที่นี้ผู ้เขียนหยิบยกมาเฉพาะบางประเด็นเท่านั้น 
ผบ.หน่วยทหารควรที่กลับไปท�าความเข้าใจในราย
ละเอียดในหลักการของแต่ละแง่คิดทางทหาร   
อย่างลึกซึ้ง อีกทั้งยังจะต้องเข้าใจถึงความเชื่อมโยง
ของทั้ง  ๓ แง ่คิดทางทหารนี้  เพื่อน�าไปเข ้าสู ่
กระบวนการที่มุ่งสู่การบรรลุภารกิจทางทหาร โดย
ในทรรศนะของผู้เขียนเห็นว่า องค์ความรู้ทั้งหมดนี้
มใิช่แต่จะน�าไปใช้ในภารกจิทางทหารแต่เพยีงอย่าง
เดียว แต่อาจน�าแง่คิดนี้ไปประยุกต์กับหลักการ
บริหารงาน (ทั้งทางราชการหรือเอกชน) เพื่อให้
สามารถบริหารจัดการทรัพยากรทางการบริหารให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลให้ด�าเนินการตามหลัก
การที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งในที่สุดแล้วก็จะส่งผล
ให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผล และเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพนั่นเอง 

การน�าหน่วย ข้อที่ ๑ การวิเคราะห์ภารกิจ ส�าหรับ
กลุ่มงานที่ ๒ การพัฒนาหนทางปฏิบัติ และกลุ่ม
งานที่ ๓ การวิเคราะห์หนทางปฏิบัติ จะเข้ามา
เกี่ยวข้องในระเบียบการน�าหน่วย ข้อที่ ๓ การวาง 
แผนขั้นต้น ส�าหรับในส่วนของกลุ่มงานที่ ๔ การ
ตกลงใจและปฏิบัติ จะเข้ามาเก่ียวข้องในระเบียบ
การน�าหน่วย ข้อที่ ๖ การท�าแผนสมบูรณ์ อนึ่ง 
นอกจากแง่คดิทางทหาร ในเรือ่งของระเบยีบการน�า
หน่วยและการแสวงข้อตกลงใจทางทหารแล้ว ใน
ส่วนของแง่คดิทางทหารเรือ่งการพจิารณาภมูปิระเทศ
ทางทหารนัน้ โดยหลกัจะอยูใ่นระเบยีบการน�าหน่วย
ข้อที่ ๑ การวิเคราะห์ภารกิจ และข้อที่ ๕ การลาด
ตระเวนภูมิประเทศ ทั้งนี้ การพิจารณาภูมิประเทศ
ทางทหารเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�าเนินกรรมวิธี
การเตรียมสนามรบด้านการข่าว (Intelligence 
Preparation of the Battlefield - IPB) ซึ่งถือเป็น
น�า้มันหล่อลืน่ทีจ่ะส่งผลให้กลไก (กระบวนการ) เพือ่
ให้บรรลุภารกิจทางทหาร ด�าเนินไปได้อย่างราบรื่น

จะเห็นได้ว่า แง่คิดทางทหารทั้ง ๓ แนวคิด
นั้นเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยใน   

หน้า ๖๑ ย่อหน้าที่ ๒ บรรทัดที่ ๒ บรรทัดที่ ๓ ข้อความเดิม "ตามประมวลกฏหมาย
อาญาทหาร" แก้เป็น "ตามประมวลกฏหมายอาญา" 

หน้า ๖๓ ย่อหน้าสุดท้าย บรรทัดที่ ๓ ข้อความเดิม "อย่าแก่อ�านาจ" แก้เป็น "อย่าลุ
แก่อ�านาจ" 

หน้า ๑๐๐  ย่อหน้าที่ ๖ บรรทัดที่ ๒ ข้อความเดิม "เบลค" แก้เป็น "เบรค" 

 แก้ไขค�าผิด เล่ม ๘๓ ตอน ๔ เดือน กรกฏาคม - สิงหาคม ๒๕๖๐ 

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



65เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๓ ตอนที่ ๕ เดือน กันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๐

  

เสนาศึกษา

ญี่ปุ่นคิดสร้าง
วงศ์ ไพบูลย์ในภูมิภาคเอเชีย

บทที่ ๒๐ พันเอก มาชาโนบุ  ทสุจิ

พันเอก มาชาโนบุ  ทสุจิ เป็นผู้หน่ึงท่ีมี
บทบาทในแผนการญี่ปุ ่นเข้ายึดประเทศไทย 
หลายเรือ่งราวล้วนเป็นฝีมอืของนายทหารญีปุ่น่
ผู้นี้

จากบทที่ ๑๙ นายจุนจิโร  นิชิโนะ เล่าถึง 
พันเอก มาชาโนบุ ทสุจิ ตามทรรศนะของข้าราชการ
สถานทูตญี่ปุ่นที่เห็นว่า พันเอก ทสุจิ เป็นผู้ที่มีแนว
ความคิดขวาจัดแบบจักรพรรดินิยม เป็นผู ้ที่เคย
เสนอให้ญีปุ่น่ยดึประเทศไทย และเป็นผูห้น่ึงทีอ่ยูใ่น
คณะวางแผนบกุประเทศไทยและประเทศอืน่ ๆ โดย
เตรียมการล่วงหน้ามาเป็นเวลาหลายปี  โดยเฉพาะ
ในด้านการข่าว เช่น ส่งนายทหารปลอมตัวเป็น
พ่อค้าพลเรือนมาตั้งร้านค้าอยู่ในประเทศไทย ได้แก่ 
ร้านถ่ายรูป ร้านท�าฟัน สัมปทานส�ารวจป่าสน ท�า
น�้ามัน และซื้อเครื่องแบบทหารไทยเพื่อปลอมตัว
เป็นทหารไทยซึ่งก่อให้เกิดความสับสนในขณะ      
ยกพลขึ้นบก เหล่านี้ล้วนเป็นฝีมือของ พันเอก มาชา   

โนบุ ทั้งสิ้น แต่ที่น่าประหลาดใจคือ ตอนที่ญี่ปุ ่น
ประกาศยอมแพ้อย่างเป็นทางการนั้น พันเอก        
มาชาโนบุ กลับพยายามให้ตนพ้นจากการเป็น
อาชญากรสงคราม

เมื่อ พลโท อาเคโตะ  นากามูระ รับมอบ
อ�านาจในการจัดต้ังกองทัพที่ ๑๘ แทนกองทัพงิ ใน
ตอนใกล้สงครามสิ้นสุด และเป็นผู้ตัดสินใจว่า จะ
ปลดอาวุธทหารไทยและท�าการยึดประเทศไทยเช่น
ทีก่ระท�าต่อประเทศอืน่ ๆ ในแถบอินโดจนีหรอืไม่นัน้ 
พันเอก มาชาโนบุ ซึ่งมีประสบการณ์จากการ      
พ่ายแพ้จากพม่าได้แนะน�าให้ พลโท อาเคโตะ       
นากามูระ เข ้ายึดประเทศไทยและปลดอาวุธ
ทหารไทย แต่ พลโท อาเคโตะ  นากามูระ ไม่เห็น
ด้วย และท่านบันทึกถึงครั้งที่เชิญนายทหารผู้ใหญ่
ของไทยจนถึงระดับผู้บังคับกองร้อยรวมถึงข้าพเจ้า 
ไปร่วมชมแนวป้องกนัของญ่ีปุ่นอย่างไม่เป็นทางการ
ที่กองบัญชาการรบของญ่ีปุ่น บริเวณกรมการสัตว์

- (ต่อจากเล่มที่แล้ว) -
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ในสมัยนั้น ซ่ึงก็คือโรงพยาบาลราชวิถีในปัจจุบัน    
ไว้ว่า

“ตอนบ่ายของวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๔๘๘  
ข้าพเจ้าเดินทางโดยเคร่ืองบินจากไซ่ง่อนกลับถึง
กรุงเทพฯ และเข้าบ้านพัก ได้รับรายงานจากทหาร
คนสนิทว่าเสนาธิการทหารทสุจิเข้ารับต�าแหน่งและ
เดินทางมาถึงกรุงเทพฯ แล้ว วันรุ่งขึ้นข้าพเจ้าได้รับ
รายงานจากเสนาธิการทหารทสุจิว ่าตัวเขายังมี
บาดแผลที่เพ่ิงผ่านการรบมาจากพม่า มือขวาของ
เขายังมีผ้าพันแผลและคล้องไว้กับคอตั้งแต่ฤดูใบ 
ไม้ผลิ ปี ๒๔๘๕

“ครั้งที่ข้าพเจ้าได้รับรายงานเกี่ยวกับการรบ
ที่มลายูจากบุคคลนี้นั้น ข้าพเจ้าด�ารงต�าแหน่งเป็น
ผูบ้ญัชาการกรมสารวตัรทหาร และจากครัง้นัน้กเ็พิง่
มาพบกับเขาที่กรุงเทพฯ ข้าพเจ้าเองระลึกถึงเขาอยู่
มาก และคดิอยูใ่นใจว่าเขาคงจะช่วยข้าพเจ้าได้มาก 
แต่ข้าพเจ้าได้มาทราบในภายหลังและเสียใจเป็น
อย่างย่ิงว่า เขาเข้าใจความรู้สึกของข้าพเจ้าผิดไป
เป็นตรงกันข้าม

“โดยการบังคับบัญชาการปฏิบัติงานในแนว
หน้าของเสนาธิการทหารทสุจิ อุทิศตัวเองแบบไม่ได้
หลับไม่ได้นอนประมาณหนึ่งเดือน มีผลให้การสร้าง
แนวป้องกันระยะที่หนึ่งส�าเร็จลงได้ในตอนต้นเดือน
กรกฎาคม ๒๔๘๘ กองทัพญี่ปุ ่นได้เชื้อเชิญให้
ข้าราชการและทหารไทยระดับสูงมาชมแนวป้องกัน
ที่ เข ้มแข็งที่สุดแห ่งหน่ึงอย ่างไม ่ เป ็นทางการ 
วัตถุประสงค์แท้จริง คือไม่ต้องการให้ฝ่ายไทยคิด
การก�าเริบขึ้น และเป็นการแสดงให้เห็นฐานะและ
ศักดิ์ศรีของทหารญี่ปุ่น ซึ่งมีภาระหน้าที่ต่อต้านการ
รุกที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมในทุกทางของฝ่ายสหรัฐอเมริกา
และอังกฤษ ตามข้อตกลงสัมพันธมิตรไทย-ญี่ปุ่น

“วันที่  ๙ กรกฎาคม ได ้เชิญพลเรือเอก      
สินธุ์ รัฐมนตรีกลาโหม และหลวงสินาดโยธารักษ์    
ผู้บัญชาการทหารบก และผู้ใหญ่ของกองทัพบก-
เรือ-อากาศ และข้าราชการพลเรือนระดับสูง รวม 

๗๐ กว่าคน มาเยี่ยมชมแนวป้องกันโตชิกะ ซึ่งตั้ง 
อยู่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่ถนนพญาไท ซึ่ง
กองทหารญ่ีปุ่นสร้างไว้อย่างแข็งแรงมาก เพราะใน
ช่วงนั้นเป็นฤดูฝนระดับน�้าอยู่ใต้ดินเพียง ๑-๒ ฟุต 
สิง่ก่อสร้างจงึต้องยกพืน้และสร้างอย่างแขง็แรงด้วย
ไม้สักขนาดใหญ่ทรงจัตุรัสขนาด ๒๕ เซนติเมตร 
ความรู้สึกของข้าราชการระดับสูงฝ่ายไทยนั้นคงคิด
กันไปคนละทางสองทาง แต่ทุกคนก็คงจะทึ่งว่าใน
ระยะเวลาอันสั้นเช่นนี้ยังสามารถสร้างแนวป้องกัน
ได้ถึงขนาดนี้

“ก่อนที่จะเปิดให้ชม เสนาธิการทหารทสุจิ   
ซึ่งมือขวามีผ้าพันแผลและคล้องคอไว้ ยืนอยู่สม
ฐานะของวีรบุรุษที่ผ่านสนามรบมาอย่างโชกโชนได้
อธิบายบทเรียนของการสู้รบในพม่า และอธิบาย
ลักษณะพิเศษของแนวป้องกันนี้  และท่าทีของ
เสนาธิการฝ่ายไทยนั้นดูตั้งใจฟังอย่างมาก ถัดมา
ข้าพเจ้าได้กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวป้องกันนี้สร้างตาม
ค�าสั่งของกองทัพใหญ่ภาคพื้นทิศใต้ มีไว้ส�าหรับ
ป้องกันประเทศไทยและตอบโต้การบุกเข้ามาของ
ฝ่ายสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ อีกนัยหนึ่งก็เพื่อ
ป้องกันตนเอง ซึ่งมีพื้นฐานมาจากความตระหนักใน
หน้าที่ตามข้อตกลงสัมพันธมิตรไทย-ญี่ปุ ่น แต่
ข้าพเจ้าได้ยินข่าวลือเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่ามีขบวนการ
ใต้ดินของเสรีไทยเข้ามาด�าเนินงานอย่างคึกคัก     
ขึ้น การสร้างแนวป้องกันนี้จึงมีไว้เพื่อป้องกันตัวเอง
เท่านั้น

“ข้าพเจ้าประกาศอย่างชดัเจนว่าจะพยายาม
หลีกเลี่ยงให้มากที่สุด เพื่อไม่ให้เมืองหลวงของไทย
กลายเป็นสนามรบ แต่ข้าพเจ้าก็ได้ข่าวมาอีกว่า
ข้าศึกก�าลังสร้างสนามบินลับขึ้นในประเทศไทย 
ข้าพเจ้าตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ โดยอาศัย
ความร่วมมือระหว่างเสนาธิการทหารฝ่ายไทยกับ
ญ่ีปุ่น และจะจัดให้มีมาตรการอันเด็ดขาดในเรื่องนี้
ต่อไป ค�าประกาศดังกล่าวของข้าพเจ้านี้เป็นเหมือน
ลูกระเบิดที่ท�าให้ฝ่ายไทยเองหวั่นไหวอยู่ไม่น้อย”
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ในบันทึกได้กล่าวต่อไปว่า
การสะกดรอยหรือป้องกัน
“หลังจากจัดให้มีการเยี่ยมชมแนวป้องกัน   

ไม่นาน ข้าพเจ้าได้รับแจ้งจากนายควง อภัยวงศ์ 
นายกรัฐมนตรี มีความประสงค์ขอพบพร้อมกับ
เอกอัครราชทูต ข้าพเจ้าไปที่ท�าเนียบรัฐบาลพร้อม
เอกอัครราชทูตยามาโมโตะทันที นายกรัฐมนตรีของ
ไทยมีสีหน้าตระหนกมากและเริ่มพูดว่า “สารวัตร
ทหารญี่ปุ่นสะกดรอยข้าพเจ้าซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรี
ของประเทศไทย เรื่องนี้ทั้งสองท่านทราบหรือไม่” 
ข้าพเจ้าตอบว่า “ไม่ทราบเลย และจะสอบสวนเรื่อง
นี้โดยทันที และจะแจ้งให้ทราบต่อไป” หลังจากนั้น
ข้าพเจ้าเดินทางกลับมากองบัญชาการ ได้เรียก
หัวหน้าเสนาธิการฮามาดะและผู ้บัญชาการกอง
สารวัตรทหาร คือ พันเอก โทคุดะ รวมท้ังผู้เกี่ยวข้อง
มาสอบสวน พบว่าการสะกดรอยนั้นเป็นความจริง 
สาเหตุคือการสืบพฤติกรรมของกลุ่มผู้นิยมอังกฤษ
และสหรัฐอเมริกาอย่างเช่นผู้ส�าเร็จราชการ ปรีดี  
พนมยงค์ และอธิบดีกรมต�ารวจอดุลนั้นมีเรื่องเกี่ยว
โยงกนัอยู ่ฝ่ายสบืข่าวทหารจงึต้องสะกดรอยตามตัว
นายกฯ ควง อภัยวงศ์ ไปโดยพลการ ข้าพเจ้าเองจะ
พูดข้อเท็จจริงน้ีโดยตรงไม่ได้ ดังน้ัน หลังจากพวก
ข้าพเจ้าปรึกษากันแล้วได้ตอบไปมีใจความว่า     
“ในระยะนี้มีข่าวลือหลายอย่างแพร่หลายอยู ่ใน
ประเทศไทย ฯพณฯ คงทราบดีอยู่แล้ว โดยเฉพาะ
กลุ่มผู้นิยมอังกฤษและสหรัฐอเมริกากลุ่มหนึ่ง ได้
จ้องมอง ฯพณฯ อยู่ว่าเป็นหัวหน้าใหญ่ฝ่ายนิยม
ญี่ปุ ่น ถ้ามีคนมาประทุษร้าย ฯพณฯ หรือมีอะไร   
ร้ายต่อตัวท่านแล้ว ฝ่ายญี่ปุ่นจะเสียเปรียบและดึง 
สถานการณ์ให้กลบัคนืไปดงัเดมิไม่ได้ สารวตัรทหาร
ญ่ีปุ่นคิดที่จะป้องกัน ฯพณฯ จึงติดตาม ฯพณฯ ไป
โดยพลการ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน ฯพณฯ 
นั่นเอง” ข้าพเจ้าคิดว่าคงไม่ตอบเรื่องน้ีด้วยตัวเอง 
ในขณะทีก่�าลงัคดิหาตวัแทนอยูน้ั่น เสนาธิการทหาร
ทสุจิได้เสนอตัวขึ้นมาเอง

“นายกรัฐมนตรีควง อภัยวงศ์ กับข้าพเจ้า
ติดต่อกันอย่างใกล้ชิดอยู่เสมอ นิสัยของท่านเป็น 
คนตรงไปตรงมาแบบขวานผ่าซาก หลังจากที่
เอกอัครราชทูตยามาโมโตะ เข้ามารับต�าแหน่งแล้ว 
พวกเราทั้งสามควรร่วมโต๊ะอาหารค�่าด้วยกันทุก
เดือน บ้างก็พบกันที่บ้านนายกรัฐมนตรี บางครั้งก็
พบกนัทีบ้่านพกัของเอกอัครราชทตูและบ้านพกัของ
ข้าพเจ้า แต่ละครั้งเราจะพูดคุยกันในเรื่องทั่ว ๆ ไป 
เป็นเวลาหลายชั่วโมง เมื่อมีความสัมพันธ์แนบแน่น
เช่นนี้  ข ้าพเจ้าก็สบายใจว่านายกรัฐมนตรีควง    
อภัยวงศ์ คงจะพอใจในค�าอธิบายของเสนาธิการ    
ทสจุ ิและกเ็ป็นไปอย่างทีข้่าพเจ้าคาดคิด เสนาธิการ
ทสุจิกลับมาภายใน ๓๐ นาที และรายงานว่าทุกสิ่ง
ทุกอย่างราบรื่นมาก ท่านนายกรัฐมนตรียอมรับใน
ค�าชี้แจงนั้นอย่างไม่มีอะไรค่ังค้างอยู่ในใจ”

กองก�าลังของกองทัพภาคท่ี ๑๘
“วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๔๘๘ กองทัพที่ ๓๙ 

ยบุตวัลงและมกีารจดัตัง้เป็นกองทพัภาคที ่๑๘ แทน 
ส่วนข้าพเจ้าได้รับพระบรมราชโองการแต่งต้ังเป็นผู้
บัญชาการกองทัพภาคที่ ๑๘ ล�าดับของการบังคับ
บัญชาในกองทัพภาคที่ ๑๘ มีดังนี้

ผู้บัญชาการคือ พลโท อาเคโตะ  นากามูระ
หวัหน้าเสนาธิการคือ พลโท ทาคาช ิ ฮานายะ
รองหัวหน้าเสนาธิการคือ พลโท ฮิโตชิ  ฮา

มาดะ
ฝ่ายเสนาธิการ คือ พันเอก มาชาโนบุ ทสุจิ  

พันเอก ทาเคโอะ โคนิชิ  พันเอก คิโยจิ คิชินามิ  
พันเอก มาชาโตชิ ยาโนะ  พันโท โนบุโยชิ อิจิบะ 
(มาถงึหลงัยตุสิงคราม) พนัตร ีทาดาโอะ ชาโตะ  พนั
ตรี โทชิโอะ ฮาระ และ พันตรี คาชุโอะ วาคิชากะ

ทหารคนสนิท คือ พันเอก ฮันจิโระ คิตะโนะ  
พันเอก นามิโยชิ ยาชุโอกะ  พันตรี ชินอิจิโระ  ทากา
ตะ  ร้อยเอก ซาดาคะชุ อิชิฮาระ  ร้อยเอก คาชุโอะ 
โมโมอิ และ ร้อยเอก ริวอิจิโระ โคบายาชิ

ประจ�านายทหารคนสนิท คือ ร้อยเอก อิสุจิ  
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ชาคาอิตะ
หัวหน้าอาวุธยุทโธปกรณ์ คือ พลตรี เคน      

นูมาดะ
หัวหน้าการเงิน คือ พลตรี คาชูโอะ มาจิโนะ
หวัหน้าแพทย์ทหาร คอื พลตรี มติชูกิ คามาดะ
หัวหน้าสัตวแพทย์ คือ พันเอก ยาซาบุโระ  

เอ็นโตะ
หัวหน้านิติกร คือ พันเอก ยาชูยูกิ  ซูกาโนะ
กองก�าลังท่ีอยู ่ภายใต ้การบังคับบัญชา

ของกองทัพภาคที่ ๑๘ มีดังนี้
๑. กองทัพท่ี ๑๕ ผู้บัญชาการ คือ พลโท      

ชิฮาจิ  คาตามูระ
 หัวหน้าเสนาธิการ คือ พลตรี กนปาจิ         

โยชติะ
 กองพลที่ ๔ ผู้บัญชาการ คือ พลโท มาชู

จิโร คิมูระ
 กองพลที่ ๕๖ ผู ้บัญชาการ คือ พลโท 

ยูโชะ มัตชูยามา
๒. กองทัพท่ี ๑๕ ผู้บัญชาการ คือ พลโท      

ชะกน วาตารี
๓. กองทัพที่ ๒๒ ผู้บัญชาการ คือ พลโท   

มาชาชิกะ  ฮิราตะ
๔. กองพลน้อยท่ี ๒๙ ผู ้บัญชาการ คือ       

พลตรี เก็นปาจิ ชาโตะ
 ประจ�ากองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๑๘ 

คือ พลตรี เรโซ โอบาระ 
 หน้าที่ด้านยุทธการของกองทัพภาคที่ 

๑๘ ยังคงเหมือนกับสมัยที่ เป ็นกองทัพที่  ๓๙ 
แผนการยทุธต่าง ๆ ไม่ได้เปลีย่นแปลง แต่ได้ด�าเนนิ
การป้องกันเขตกรุงเทพฯ เพิ่มมากขึ้น”

ศัตรูมาเมื่อใดก็ได้
“กองทัพภาคที่ ๑๘ ซึ่งมีฐานะเป็นกองทัพใน

สนามการสู้รบ ในส่วนภายในมีหัวหน้าเสนาธิการ
ทหารฮานายะเป็นผู้รับผิดชอบด้านการควบคุมและ
การยุทธศาสตร์ ส่วนภายนอกมีเสนาธิการทหาร      

ทสจุริบัผดิชอบในเรือ่งของการวางแนวป้องกนัอย่าง
เข้มแข็ง การปฏิบัติกับฝ่ายไทยนั้นมีรองหัวหน้า
เสนาธิการฮามาดะกับเสนาธิการคิชินามิเป็นผู้ดูแล 
ในส่วนของการปฏิบัติการภายในเฉพาะกองบัญชา 
การให้เสนาธกิารโคนชิ ิยาโนะ ชาโตะ ฮาระ วาคิซากะ 
เป็นผู้ดูแล และแบ่งงานดังกล่าวกันเป็นที่เรียบร้อย 
มีก�าลังทหารอยู ่ภายใต้การบังคับบัญชาทั้งหมด 
๑๕๐,๐๐๐ คน ครึ่งหนึ่งเป็นกองก�าลังที่ถอยมาจาก
ประเทศพม่า และอีกส่วนหนึง่ย้ายมาจากมลายแูละ
อินโดจีน-ฝรั่งเศส

กองก�าลังทั้งหมดนี้ในระยะแรกยังไม่ถึงขั้นที่
มีขีดความสามารถสูงสุด แต่หลังจากที่เข้ามาพัก
ผ่อนในประเทศไทยระยะหนึ่งแล้วก็มีก�าลังใจที่จะ
ท�าการรบเพิ่มมากขึ้น ในขณะนั้นหากเปรียบกับ
กองทัพต่าง ๆ แล้ว ไม่มีกองทัพใดมีเสบียงอาหาร
และเครื่องใช้เท่ากับกองทัพภาคที่ ๑๘ ดังนั้นจึงมี
ความพร้อมที่จะสู้รบได้ในทุกเวลา แต่ในวันที่ ๒๖ 
กรกฎาคม ได้มีการประกาศที่ปอร์ตสดัม คือ ฝ่าย
ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ รัสเซีย และจีน ลง
นามในประกาศร่วมกันต่อชาวโลกโดยฉับพลัน 
บังคับให้ประเทศญ่ีปุ่นยอมแพ้โดยไม่มีเง่ือนไข

“ในขณะนั้นนายทหารของกองทัพบางคนไม่
สนใจในประกาศนี้ สาเหตุเพราะคิดว่าเป็นเพียงค�า
ขู ่จากฝ ่ายสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ แต ่จาก
ประสบการณ์ของรองเสนาธิการฮามาดะ ซึ่งเป็น
อดีตอธิบดีกรมข่าวสารเชลยศึกและผู้บัญชาการ 
กรมควบคมุเชลยศกึ เชือ่ว่าประกาศนีไ้ม่ใช่เป็นเพยีง
แค่ค�าขู่

“สถานการณ์ในโตเกียวเป็นอย่างไร ฝ่าย
ข้าพเจ้าไม่ทราบในรายละเอียด แต่ประกาศปอร์ต
สดัมนี้มีความส�าคัญมากทีเดียว ฝ่ายเราจึงได้
ปรึกษาหารือกันโดยมีหัวหน้าเสนาธิการเป็นผู ้
ประสานงาน และเสนอความคิดต่อผู ้บัญชาการ
กองทัพใหญ่ภาคพื้นทิศใต้ มีใจความว่า

“ชนะหรือแพ้ในทางใดทางหนึ่งนั้นย่อมเป็น
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สิ่งที่แน่นอนนับตั้งแต่เริ่มสงคราม ดังนั้นจึงไม่ใช่
เรื่องที่น่าตระหนกตกใจ แต่ตอนน้ีเร็วเกินไปที่จะแพ้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีค�ารับรองเกี่ยวกับการรักษา
ไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ฉะนั้นเพื่อจะได้มีค�า
รับรองนี้ ต้องสู้รบต่อไปจนถึงขั้นสุดท้าย

“เก่ียวกับประกาศปอร์ตสดัมนี้ เกือบไม่มีค�า
วจิารณ์จากฝ่ายไทยให้ได้ยนิเลย ตรงกนัข้ามกบัการ
ทิ้งระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาในวันที่ ๖ และนางาซากิ
ในวันที่ ๙ สิงหาคม คนไทยหลายคนที่พวกข้าพเจ้า
รู ้จักดีนั้นได้แสดงความเห็นใจว่าญี่ปุ ่นแพ้เพราะ
ระเบิดปรมาณู และไม่มีทางหลีกเลี่ยงไปทางอ่ืนได้
นอกจากต้องยอมรับประกาศปอร์ตสดัม ฝ ่าย
ข้าพเจ้าเองกร็ูต้วัดว่ีาความเสยีหายทีฮ่โิรชมิาและนา
งาซากินั้นใหญ่หลวงนัก ความทุกข์ทรมานที่สอง
แห่งนี้ต้องเผชิญนั้นแสนสาหัสเกินกว่าที่จะบรรยาย
ออกมาได้”

ญี่ปุ่นยอมรับประกาศปอร์ตสดัม
“โทรเลขท่ีว่ารัฐบาลญี่ปุ ่นยอมรับประกาศ

ปอร์ตสดัมนั้น ฝ่ายรัฐบาลไทยดูเหมือนจะได้รับจาก
รัฐบาลญ่ีปุ่นเมื่อคืนวันที่ ๑๐ สิงหาคม วันรุ่งขึ้นคือ
วันที่ ๑๑ สิงหาคม เป็นวันที่นัดกันว่าจะมีการพบปะ
ระหว่าง “บุคคลสามคน” ประจ�าเดือน แต่เมื่อ
สถานการณ์เปลีย่นแปลงไปเช่นนี ้จงึเปลีย่นเป็นการ
พบปะกันด้วยการดื่มน�้าชาที่บ้านพักของรัฐมนตรี
ต่างประเทศ คอื นายศรเีสนา สมบตัศิริ ิแทน ในงาน
เลี้ยงกลางวันวันนั้น นายกรัฐมนตรีควง อภัยวงศ์ 
บอกข้าพเจ้าว่ามโีทรเลขอย่างเป็นทางการแจ้งมาว่า
รัฐบาลญ่ีปุ่นยอมรับประกาศที่ปอร์ตสดัมแล้ว และ
ขอให้ฝ่ายไทยปฏิบัติการตามวิถีทางของตนเอง    
นายกฯ ควงได้กรุณาแจ้งเรื่องนี้ให้ข้าพเจ้าทราบ

“เมื่อเป็นเช่นนี้สัมพันธมิตรไทย-ญี่ปุ่นก็เป็น
อนัสิน้สดุลงโดยปรยิาย ข้าพเจ้าแสดงความขอบคณุ
ต่อท่านนายกรฐัมนตรทีีใ่ห้ความช่วยเหลอืฝ่ายญ่ีปุ่น
นับตั้งแต่ท่านเข้ารับต�าแหน่ง และขอให้เป็นมิตร     
ที่ดีต่อกันต่อไป จากน้ันข้าพเจ้ารีบกลับมากอง

บัญชาการ เรียกหัวหน้า รองหัวหน้าเสนาธิการ และ
เสนาธิการระดับสูงให้มารับทราบสถานการณ์และ
ปรึกษาร่วมกัน

“การรับประกาศปอร์ตสดัมนัน้ ทางฝ่ายรัฐบาล
ญี่ปุ่นได้ออกประกาศทางวิทยุกระจายเสียงภาษา
อังกฤษออกไปทั่วโลก และฝ่ายรัฐบาลไทยได้รับ
โทรเลขอย่างเป็นทางการ อีกไม่นานคนทั่วไปคง
ทราบเรือ่งนีก้นัหมด อย่างไรกด็ ีฝ่ายเราคดิว่าจะเกบ็
เรื่องนี้ไว้เป็นความลับจนกว่าจะได้รับโทรเลขอย่าง
เป็นทางการยืนยันมา และตกลงกันว่าต้องท�าเรื่อง
สอบถามกองบัญชาการกองทัพใหญ่ด้วย ในส่วน
ภายในของกองทัพภาคที่ ๑๘ นั้น ก็ได้เริ่มภารกิจที่
ควรท�าแต่โดยดีซ่ึงกล่าวได้ว่าเป็นการเร่ิมท�าโดย
พลการ

“อีกไม่นานนักเราก็ได้ค�าตอบจากกองทัพ
ใหญ่ ไม่มีค�าอธิบายและค�าชี้แจงเกี่ยวกับการ
ยอมรับค�าประกาศปอร์ตสดัมเลย ตรงกันข้ามได้มี
ค�าสั่งว่า บัดนี้ค�าสั่งมาจากกองบัญชาการทหาร
สูงสุดที่โตเกียวว่า ฝ่ายรัสเซียได้ประกาศสถานะ
สงครามกับญ่ีปุ่น ฝ่ายญ่ีปุ่นออกค�าสั่งให้ต่อสู้กับ
รัสเซียแล้ว และมีค�าสุนทรพจน์ของพลเอก อะนามิ 
รัฐมนตรีกลาโหมแนบมาด้วย ค�าสุนทรพจน์นั้นอ่าน
ดูแล้วปลุกใจมาก แม้แต่คนที่ขี้ขลาดทั้งหลายอ่าน
ดูก็คงมีความรู้สึกอยากจะรบ พิจารณาจากข้อมูลที่
ได้มานี้อาจวินิจฉัยได้ว่า การยอมรับค�าประกาศ
ปอร์ตสดัมนั้นไม่มีความหมายอันใด กองบัญชาการ
ทหารสูงสุดที่ โตเกียวเองคงตัดสินใจสู ้รบแบบ
ประจัญบานบนแผ่นดินญี่ปุ ่น เพราะคงได้รับข้อ
เสนอจากกองทัพทุกฝ่าย เหมือนดังที่ฝ่ายเราเสนอ
ไปต่อกองทพัใหญ่ แต่ข้อมลูและข่าวสารทีไ่ด้รบัจาก
ประเทศไทยนั้นตรงกับการยอมรับประกาศปอร์ต
สดัม เพื่อแก้ปัญหานี้ กองทัพภาคที่ ๑๘ จึงตัดสิน
ใจส่งเสนาธิการโคนิชิเดินทางไปกองบัญชาการ
กองทัพใหญ่ที่ไซ่ง่อน

“ในช่วงเวลานี ้กองทพัภาคที ่๑๘ ระมดัระวงั
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ตัวเองโดยไม่ประมาท และมีการประชุมนายทหาร
ระดับสูงทุกวัน และในท้ายที่สุดจากการรวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ มีความเห็นว่าการยอมแพ้โดยไม่มี
เงื่อนไขนั้นคงจะเป็นความจริง และคงมีค�าสั่งชี้แจง
ออกมาในเร็ว ๆ นี้ ข้าพเจ้าเห็นว่าในเรื่องที่ต้องการ
ให้ระวังตัวมากที่สุดในขณะน้ันคือ ให้รักษาระเบียบ
วินัยทหารและปฏิบัติตามค�าสั่งโดยเคร่งครัด

“ตามความเป็นจริง กองทัพภาคที่ ๑๘ เพิ่ง
จัดตั้งเสร็จไม่นาน และข้าพเจ้ายังไม่ได้ตรวจทหาร
ที่เข้ามาอยู่ใต้การบังคับบัญชาในครั้งแรกให้ถี่ถ้วน
เลย ดังนั้นการควบคุมกองทัพจึงต้องมีความระมัด 
ระวงัอย่างมากทีส่ดุ  เรือ่งทีฝ่่ายเรามคีวามวติกกงัวล
มากที่สุดคือ จนถึงวันที่ ๑๑-๑๒-๑๓ และ ๑๔ แล้ว 
เราก็ยังไม่ได้รับโทรเลขอย่างเป็นทางการเลยว่ามี
การรบัประกาศปอร์ตสดมั ส่วนอกีด้านหนึง่ เสนาธกิาร
โคนิชิ ซึ่งฝ่ายเราส่งไปติดต่อกับกองทัพใหญ่ก็ไม่ได้
ติดต่อกลับมา ช่วง ๔ วันนี้จึงเกิดความสับสนมาก 
บางทฝ่ีายเราวนิจิฉยัว่ากองทพัสมเดจ็พระจกัรพรรดิ
คงตัดสินใจสู ้แบบประจัญบาน ดังท่ีข ้อมูลครั้ง
สุดท้ายบอกว่ากองบัญชาการทหารสูงสุดที่โตเกียว
ให้กองทัพประจ�าแมนจูกัวรบตอบโต้กับรัสเซีย และ
มีสุนทรพจน์ของ พลเอก อะนามิ รัฐมนตรีกลาโหม 
แนบมาด้วย”

เสนาธกิารทหารทสจุติดัสนิใจปฏบิตักิาร
ใต้ดิน

“ในสถานการณ์เช่นน้ี เมื่อถึงตอนเช้าของ  
วันที่ ๑๔ สิงหาคม หัวหน้าเสนาธิการฮานายะ น�า
เสนาธิการทสุจิมาท่ีห้องบัญชาการของข้าพเจ้า 
หวัหน้าเสนาธกิารรายงานสถานการณ์ในขณะนัน้ว่า

“เร่ืองรัฐบาลญีปุ่น่ยอมรบัประกาศปอร์ตสดมั
นั้นยังไม่มีโทรเลขบอกมาอย่างเป็นทางการ แต่ก็
คงจะเป็นความจริง คงเป็นการแพ้สงครามโดยไม่มี
เงื่อนไขและมีการปลดอาวุธกันต่อไป และอาจจะมี
ความวุ่นวายเกิดขึ้นหลายท่ี การติดต่อสื่อสารใน
ขณะนี้ฝ่ายตรงข้ามได้ควบคุมไว้ท้ังหมด ดังนั้น 

กองทัพฝ่ายเราจึงไม่อาจทราบสถานการณ์ของกอง
ทพัญ่ีปุ่นได้เลย เด๋ียวนีเ้ป็นเหมอืนคนตาบอดท�างาน
ในเวลากลางคืน ทหารญ่ีปุ่นจะท�าอะไรต่อไปนี้คาด
เดาไม่ถูกเลย แต่ต่อไปเพื่อให้ญ่ีปุ่นฟื้นและลุกกลับ
คืนมาได้อีก การบันทึกข้อเท็จจริงหลังแพ้สงคราม
นั้นมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งยวดส�าหรับประเทศชาติ 
ในแง่นี้ข้าพเจ้าพิจารณาให้เสนาธิการทสุจิพร้อมกับ
นายทหารหนุ่มอีกหลายคนไปปฏิบัติงานใต้ดินโดย
ไม่จ�ากัดเวลา เรื่องนี้ได ้รับอนุมัติอย่างไม่เป ็น
ทางการจากกองบัญชาการกองทัพใหญ่ แต่ในขณะ
ทีท่่านเป็นผูบ้ญัชาการ จงึขอค�าตดัสนิใจจากท่านด้วย

          “เรื่องออกไปปฏิบัติงานใต้ดินของเส
นาธิการทสุจินี้ ข้าพเจ้าเพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกในครั้ง
นี้เอง แต่การตัดสินใจที่มีไปแล้วของเขาทั้งสองคน
เป็นเรื่องที่ยากจะเปลี่ยนใจได้ ข้าพเจ้าถามหัวหน้า
เสนาธิการว่า “แล้วเรื่องนี้เราจะจัดฐานะของเสนาธิ
การทสจุไิว้อย่างไร” เสนาธกิารทสจุติอบทนัทว่ีา “จดั
เป็นผู้ตายในสนามรบครับผม”

ข้าพเจ้าถามต่อไปอีกว่า “การจัดให้เป็นผู้
ตายในสนามรบนั้นหมายความว่าฝ่ายเราต้อง
รายงานให้กองบัญชาการทหารสูงสุดทราบด้วยหรือ
ไม่” เขาตอบว่า “ใช่ครับ”

ข้าพเจ้ากล่าวต่อไปอีกว่า “เรื่องนี้เป็นเรื่อง
ค่อนข้างส�าคญั แต่ถ้าทางกองทพัใหญ่เหน็ด้วย และ
เสนาธิการทสุจิเองมีความมั่นใจที่จะปฏิบัติงานแล้ว 
ก็เริ่มงานได้”

คืนนั้นเสนาธิการทสุจิร่างโทรเลขลับสุดยอด
เพื่อส่งรายงานไปที่กองทัพใหญ่และกองบัญชาการ
ทหารสูงสุด และมายื่นให้ข้าพเจ้าเพื่อลงนาม เนื้อ
ความมีว่า “เสนาธิการทสุจิและคณะได้รับงานตาม
แผนการขอให้จัดว่ามีฐานะเป็นผู้ตายในสนามรบ”

ที่กล่าวมาทั้งหมดคือ บันทึกของ พลโท อา
เคโตะ  นากามูระ กับเรื่องราวระหว่างญี่ปุ่น-ไทย 
และบทบาทของ พันเอก มาซาโนบุ  ทสุจิ หลังจาก
นั้น ข้าพเจ้าจ�าได้ว่ามีข่าวลือในกรุงเทพฯ ว่ามีทหาร
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ญีปุ่น่หนไีปบวชอยูท่ี่วดัเลยีบ (ใกล้สะพานพทุธ) แต่
ก็ไม่ทราบว่าทางการได้ติดตามเรื่องนี้อย ่างไร 
ข้าพเจ้ามาทราบในภายหลังว่า พันเอก มาชาโนบุ 
ทสุจิ สามารถหลบหนีการจับกุมของฝ่ายพันธมิตร
และสามารถเดนิทางกลบัประเทศญีปุ่น่ รอดพ้นการ
เป็นอาชญากรสงคราม (เข้าใจว่าคงจะมีการเปลี่ยน
ชื่อและหลักฐานทะเบียนประวัติ) ตามค�าบอกเล่า
ของนายทากาชิ  นากาเช ว่า พันเอก มาชาโนบุ       
ทสจุ ิผูน้ียั้งได้รบัการเลอืกตัง้ในทางการเมอืงอยูส่มยั
หนึ่ง ในระหว่างสงครามเวียดนามได้เดินทางผ่าน
ประเทศไทย ไปยังเวียดนาม นัยว่าจะไปร่วมกับ
เวียดนามในการต่อสู้กับสหรัฐอเมริกา แต่ไม่ทราบ
ด้วยเหตุใด เขาจึงเดินทางกลับผ่านมาทางประเทศ
ลาวและหายตัวไปในลาวในที่สุด

แม้พันธมิตรจะเป็นฝ่ายชนะในสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ แต่ก็สูญเสียผู้คนฝ่ายตนไปไม่น้อย โดย

เฉพาะเชลยศึกระหว่างการก่อสร้างทางรถไฟสาย
ไทย-พม่า

มีเอกสารทางฝ่ายญี่ปุ่นบันทึกไว้ว่า ผู้บัญชา
การอชิดิะ  ฮเิดกมุะ ผูม้ารบัหน้าทีก่่อนทางรถไฟสาย
นี้จะเสร็จ เห็นสุสานมีป้ายปักอยู่บนหลุมศพของ
เชลยศึกและกรรมกร รวมทั้งสภาพน่าสังเวชของ  
โรงพยาบาลเชลยศึก จึงคิดว่าน่าจะท�าพิธีส่งดวง
วญิญาณของผูเ้สยีชวีติไปสูส่คุต ิแล้วสร้างอนสุาวรย์ี
ที่ริมฝั ่งแม่น�้าบริเวณสะพานข้ามแม่น�้าแม่กลอง 
สร้างเจดีย์ขึน้ในพม่าทีท่นับิวชายดั  และท�าพธีิร�าลกึ
ถึงผู้เสียชีวิต

 

- (อ่านต่อเล่มหน้า) -
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ผู้เขียนต้องขอแสดงความยินดีกับผู้บังคับ
หน่วยและฝ่ายอ�านวยการทางทหารทุก ๆ ท่าน ท่ีได้
เลื่อนยศ เลื่อนต�าแหน่ง ส�าหรับนายทหารช้ันนาย
พลก็ในวาระ เม.ย. และ ต.ค. ของทุกปี ส่วนในชั้น
ยศ พ.อ.(พ.), พ.อ., พ.ท., พ.ต. กม็กีารแต่งตัง้ทดแทน
ในระยะเวลาต่อเนื่องกันไป บางท่านในขณะทีย่งัไม่
เคยเป็นผูบั้งคับหน่วยอาจจะเป็นฝ่ายเสนาธกิาร หรือ
ฝ่ายอ�านวยการในสายงานต่าง ๆ หรือรองผู้บังคับ
หน่วย ความประพฤต ิกริยิามารยาท การปฏิบตังิาน 
ฯลฯ ก็คงเป็นไปตามปกติ แต่เมื่อได้รับการแต่งตั้ง
เป็นผู ้บังคับหน่วยหรือฝ่ายเสนาธิการหรือฝ่าย
อ�านวยการในระดับสูง ตั้งแต่ผู้บังคับกองพันขึ้นไป
แล้ว บางท่านมีความประพฤติกิริยามารยาท การ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก 
มาย การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีก็ไม่เป็นไร แต่ถ้า
เปลี่ยนแปลงไปในทางลบ เช่น เหิมเกริม คึก
คะนอง หลงอ�านาจ นกึว่าก�าลงัพลและทรพัย์สนิ
ของทางราชการทกุอย่างเป็นของตน จะท�าอย่างไร
ก็ได้ มีอ�านาจล้นฟ้า ไม่ค�านึงถึงกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ จริยธรรม คุณธรรม ฯลฯ ก็จะท�าให้เกิด
ปัญหาขึ้นในการรับราชการ ที่อาจต้องสะดุดหยุดลง 
ที่ร้ายแรงที่สุดก็คือ ได้รับโทษ ทางปกครอง ทาง
วินัย ทางแพ่งและทางอาญา โดยจะให้ความ
ส�าคญัเรือ่งทางอาญาตาม พ.ร.บ.ปปช. และ พ.ร.บ. 

การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐเป็นหลักก่อน
เพราะมผีลกระทบอย่างรนุแรงและส�าคญักบัต�าแหน่ง
หน้าทีท่างราชการอาจเกดิขึน้ได้กบัข้าราชการทุกคน 
โดยเฉพาะต�าแหน่งผู้บังคับหน่วยและฝ่ายอ�านวย
การ ซึ่งต้องลงนามอนุมัติโดยมีฝ่ายอ�านวยการท�า
ข้อพิจารณาเสนอ ซึ่งบางครั้งก็ต้องรับผิดชอบร่วม
ด้วย โดยเฉพาะการปฏบิตัริาชการในปัจจบุนันีม้ช่ีอง
ทางการร้องเรียนได้ง่ายหลายวิธีและมีหน่วยตรวจ
สอบภายใน เช่น จบ. (กรมจเรทหารบก), สตน. 
(ส�านักงานตรวจสอบภายในกองทัพบก), สตบ. 
(ส�านักงานตรวจกิจการส่งก�าลังบ�ารุงกองทัพบก) 
ฯลฯ และหน่วยตรวจสอบภายนอก เช่น สตง., 
สตง. ภูมิภาค, ปปช., ปปช.จังหวัด, ปปท. และ 
ปปง. ซึ่งผู้เขียนได้เคยมีประสบการณ์ตรงจาก จบ., 
สตง.,ปปช., ศาลปกครอง จึงน�ามาเขียนไว้เพื่อเป็น
ข้อเตือนใจส�าหรับทุกท่านดังนี้

ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ร.บ. ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกหน่วยงานให้
คณะกรรมการ ปปช. มอี�านาจหน้าท่ีไต่สวนและ
วินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�าความผิดฐาน

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

ข้อพึงระมัดระวังของผู้บังคับหน่วย
และฝ่ายอ�านวยการทางทหาร กับ ปปช.เสนาศึกษา       เ
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๒. มีค�าสั่งให้ข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้าง
หน่วยงานของรัฐปฏิบัติการทั้งหลายอันจ�าเป็นแก่
การรวบรวมพยานหลกัฐานของคณะกรรมการ ปปช. 
หรอืเรยีกเอกสารหรอืหลกัฐานทีเ่กีย่วข้องจากบคุคล
ใดหรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค�าเพื่อประโยชน์ใน
การสอบสวน

๓. ด�าเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอ�านาจออก
หมายเพื่อเข้าไปในเคหะสถาน สถานที่ท�าการ หรือ
สถานที่อ่ืนใดรวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใด ๆ ใน
ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือใน
ระหว่างเวลาที่มีการประกอบกิจการเพื่อตรวจสอบ 
ค้น ยึด หรืออายัดเอกสาร ทรัพย์สิน หรือพยานหลัก
ฐานอ่ืนใดซึง่เกีย่วกบัเรือ่งทีท่�าการไต่สวนข้อเทจ็จรงิ 
และหากด�าเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าวให้
สามารถด�าเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ

๔. ด�าเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอ�านาจออก
หมาย เพื่อให้มีการจับและควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหา 
ซึ่งในระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นผู้
กระท�าความผิดหรือเป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการ ปปช. 
ได้มีมติว่าข้อกล่าวหามีมูลเพื่อส่งตัวไปยังอัยการ
สูงสุดเพื่อด�าเนินการต่อไป

๕. ขอให้เจ้าพนักงานต�ารวจหรือพนักงาน
สอบสวนด�าเนินการตามหมายของศาลที่ออกตาม 
(๓) หรือ (๔) ได้

โดย ปปช. ได้ออกระเบียบคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วย
การไต่สวนข้อเท็จจรงิ พ.ศ. ๒๕๕๕ เมือ่ ๒๗ ม.ีค. 
พ.ศ. ๒๕๕๕ มีทั้งสิ้น ๓ หมวด หมวด ๑ บททั่วไป 
หมวด ๒ คณะอนกุรรมการไต่สวน หมวด ๓ พนกังาน
ไต่สวนและบทเฉพาะกาล รวม ๕๖ ข้อ ประกอบ
ด้วย หลักการส�าคัญ ดังนี้

หมวดท่ี ๑  บททั่วไปให้คณะกรรมการ 
ปปช. มีค�าสั่งให้ไต่สวนข้อเท็จจริงเป็นหนังสือตาม
แบบที่ก�าหนด ซึ่งต้องกล่าวถึง ชื่อและต�าแหน่งผู้
ถูกกล่าวหาทุกคน ข้อกล่าวหาและพฤติการณ์ใน
การกระท�าความผิดตามข้อกล่าวหา

ทจุรติต่อหน้าที ่หรือกระท�าความผดิต่อต�าแหน่ง
หน้าที่ราชการ

การทจุรติต่อหน้าที ่หมายความวา่ ปฏิบตัิ
หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต�าแหน่งหรือ
หน้าที่หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดใน
พฤติการณ์ที่อาจท�าให้ผู ้อื่นเชื่อว่ามีต�าแหน่งหรือ
หน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีต�าแหน่งหรือหน้าท่ีน้ัน หรือใช้
อ�านาจในต�าแหน่งหรือหน้าที่ทั้งนี้เพื่อแสวงหาหา
ประโยชน์ท่ีมคิวรได้โดยชอบ ส�าหรบัตนเองหรอืผูอ่ื้น

ในการด�าเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ นั้น ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้คณะ
กรรมการ ปปช. มีอ�านาจ 

๑. แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยาน
หลักฐานเพื่อท่ีจะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความ
ผิด และเพื่อเอาตัวผู้กระท�าผิดมาฟ้องลงโทษ

๒. ด�าเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอ�านาจออก
หมายเพื่อให้มีการจับและควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหา 
ซึ่งระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นผู้
กระท�าความผิดหรือเป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการ ปปช. 
ได้มีมติว่าข้อกล่าวหามีมูลเพื่อส่งตัวไปยังพนักงาน
อัยการสูงสุด เพื่อด�าเนินการต่อไป

นอกจากตามกฎหมายของ ปปช. แล้ว ยังมี
อ�านาจของคณะกรรมการ ปปช. ตามกฎหมายอื่น
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกได้แก่  
พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา
ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๒๔ (หรือนิยม   
เรียกกันสั้น ๆ ว่า “พ.ร.บ.ฮั้ว”) ในกรณีที่มีพฤติกรรม
ปรากฏแก่คณะกรรมการ ปปช. หรือมีการกล่าวหา
ร้องเรียนว่าการด�าเนินการซื้อ การจ้าง การแลก
เปลี่ยน การเช่า การจ�าหน่ายทรัพย์สิน การได้รับ
สมัปทาน หรอืการได้รบัสทิธใิด ๆ ของหน่วยงานของ
รัฐได้มีการกระท�าอันเป็นความผิดตามกฎหมายนี้ 
ให้คณะกรรมการ ปปช. มีอ�านาจ

๑. แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยาน
หลักฐานเพื่อท่ีจะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความ
ผิดและเพื่อเอาตัวผู้กระท�าผิดมาฟ้องลงโทษ 
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หรืออาจถูกกันไว้เป็นพยานในคดี
การด�าเนินการของคณะกรรมการ ปปช. จะ

ประกอบด้วยเอกสารอย่างน้อย ๑๘ รายการ ดังนี้ 
๑) ค�าสั่งให้ไต่สวนข้อเท็จจริง ๒) สารบบคดี ๓) 
รายงานคดี ๔) บันทกึการแจ้งค�าสัง่ให้ไต่สวนข้อเทจ็
จริง ๕) บันทึกการรับทราบค�าสั่งแต่งตั้ง ๖) ค�าสั่ง
เรยีกเอกสารหรอืหลกัฐาน ๗) ค�าสัง่ให้ให้ถ้อยค�า ๘) 
ค�าสัง่ให้ปฏบิตักิาร ๙) บนัทกึการได้มาซึง่พยานหลกั
ฐาน ๑๐) บันทึกปากค�าผู ้กล่าวหา/พยาน ๑๑) 
บันทึกปากค�าผู ้ให้ถ้อยค�า ๑๒) ค�าสั่งยึด/อายัด
ทรัพย์สินชั่วคราว ๑๓) ค�าร้องขอผ่อนผันเพื่อขอรับ
ทรพัย์สนิไปใช้ประโยชน์ ๑๔) ค�าสัง่ให้แสดงรายการ
ทรัพย์สิน/หนี้สิน ๑๕) บันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา 
๑๖) บันทึกปากค�าผู้ถูกกล่าวหา ๑๗) ค�าร้องขอ
ตรวจพยานหลักฐาน ๑๘) รายงานและส�านวนคดี
และในเอกสารบางรายการจะมีค�าเตือนในตอน
ท้ายไว้ดังนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
๒๕๔๒ มาตรา ๑๑๘ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของ
คณะกรรมการ ปปช. ตามมาตรา ๒๕ (๑) หรือ 
มาตรา ๗๙ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน
หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจ�าท้ัง
ปรับ

เมื่อคณะกรรมการ ปปช. ไต่สวนข้อเท็จจริง
แล้วมมีติว่ามมีลูความผดิทางวนิยั ให้ประธานคณะ
กรรมการส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู ่พร้อมทั้ง
ความเหน็ไปยงัผูบ้งัคบับญัชาของผูน้ัน้ เพือ่พจิารณา
โทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ 
ปปช. ได้มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอีก ในการพิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้
ถูกกล่าวหาให้ถือว่ารายงานเอกสารและความเห็น
ของคณะกรรมการ ปปช. เป็นส�านวนการสอบสวน
ทางวินัย ของคณะกรรมการสอบสวนวินัยตาม
กฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหานั้น แล้วแต่กรณี 
แต่ถ้าคณะกรรมการ ปปช. มีมติว่ามีมูลความผิด

หมวดที่  ๒  คณะอนุกรรมการไต ่สวน
ประกอบด้วย

 ๒.๑ ส่วนที ่๑ การแจ้งค�าสัง่แต่งตัง้และ
การคัดค้าน

 ๒.๒ ส่วนที่ ๒ การไต่สวนข้อเท็จจริง
 ๒.๓  ส่วนที ่๓ การแจ้งข้อกล่าวหาและ

สิทธิการช้ีแจงข้อกล่าวหา
 ๒.๔ ส่วนที่ ๔ การพิจารณาและสรุป

ส�านวน
 ๒.๕ ส่วนที ่๕ การด�าเนนิการเกีย่วกบัคดี
หมวดที่ ๓ พนักงานไต่สวนประกอบด้วย
 ๓.๑ ส่วนที ่๑ การแต่งตัง้และมอบหมาย
 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ การปฏิบัติหน้าท่ีของ

พนักงานไต่สวน
บทเฉพาะกาลบรรดาการใด ๆ เกีย่วกบัการ

ไต่สวนข้อเท็จจริงที่ได้ด�าเนินการไปแล้วหรืออยู ่
ระหว่างด�าเนินการก่อนวันที่ระเบียบน้ีมีผลใช้บังคับ
และยงัไม่แล้วเสรจ็ให้การไต่สวนข้อเทจ็จรงินัน้ มผีล
สมบูรณ์เป็นอันใช้ได้ และให้ด�าเนินการต่อไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาตามที่ก�าหนดไว้ 
ในระเบียบนี้และในระเบียบฉบับน้ีมีค�านิยามที่
ส�าคัญ เช่น

“อนุกรรมการ” หมายความว่าอนุกรรมการ
ไต่สวนและให้หมายความรวมถึงประธานอนุกรรมการ
ไต่สวนในฐานะที่เป็นอนุกรรมการไต่สวนด้วย

“พยาน” หมายความรวมถึงผู้กล่าวหา ผู้
เสียหาย ผู้ท�าค�าร้อง ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ผู้ให้
ถ้อยค�า หรอืผูท้ีแ่จ้งเบาะแสหรอืข้อมลูใดเกีย่วกบั
การทุจริตต่อหน้าที่ การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้
สนิหรอืข้อมลูอืน่อนัเป็นประโยชน์ต่อการแสวงหาข้อ
เท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานและการด�าเนิน
การไต่สวนข้อเทจ็จรงิ ซึง่ให้ได้มาถ้อยค�าต่อเลขาธกิาร
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายหรือคณะ
อนุกรรมการไต่สวนหรือองค์คณะพนักงานไต่สวน 
และคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ
แห่งชาติ โดยอาจได้รับความคุ้มครองช่วยเหลือ
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ทางอาญา ให้ประธานกรรมการส่งรายงาน เอกสาร
และความเห็นไปยังอัยการสูงสุด เพื่อด�าเนินคดี
อาญาในศาลซึง่มเีขตอ�านาจพจิารณาพพิาทคด ีโดย
ให้ถือว่ารายงานของคณะกรรมการ ปปช. เป็น
ส�านวนการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาและให้ศาลประทับฟ้องไว้
พิจารณา โดยไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้อง

ในส่วนของกองทัพบกเองเมื่อมีการกล่าวหา 
ร้องเรียน ร้องขอความไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจเกิดจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับ
บญัชาของท่านเองฯลฯ ถ้าเป็นเรือ่งการบรหิารงาน
ภายในหน่วยงาน หรอืเกดิจากผูป้ระกอบการการ
จัดซื้อจัดจ้าง และจากสาเหตุอื่น ๆ ตามปกติ
หน่วยงานต้นสังกัดก็จะแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเบ้ืองต้นก่อนว่ามีข้อเท็จจริงประการใด 
แล้วรายงานให้ ทบ. ทราบ ซึ่ง ทบ. อาจแต่งตั้งคณะ
กรรมการสอบสวนของ ทบ. ขึ้นอีก เพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรม โดยมีกรรมการจาก จบ. กรรมการจาก
หน่วยงาน และกรรมการจากกรม ฝสธ. ที่เกี่ยวข้อง 
หรือ สห.ทบ. ร ่วมเป็นคณะกรรมการ ถ้าคณะ
กรรมการสรุปว่ามีมูลคดีทางอาญา ก็ส่งให้ สห.ทบ. 
เป็นหน่วยด�าเนินการ ถ้ามีความรับผิดทางแพ่งเรื่อง
ละเมิดก็ให้ สปช.ทบ. ร่วมพิจารณามูลค่าที่ต้อง
ชดใช้ด้วย ในทุกคดี ถ้ามีปัญหาในข้อกฎหมายก็ส่ง
ให้ สธน.ทบ. (ส�านักงานพระธรรมนูญ กองทัพบก) 
ร่วมพิจารณาด้วยส�าหรับผู้ที่มีต�าแหน่งตั้งแต่ พ.อ.
(พ.) หรือผู้อ�านวยการกองขึ้นไปก็ส่งเรื่องให้ ปปช. 
แต่ถ้าเป็นข้าราชการต�่ากว่าก็ส่งเรื่องให้ ปปท. 
ด�าเนินการ(แต่เดิมข้าราชการทุกระดับต้องส่งให้ 
ปปช. เพิ่งมาแก้กฎหมายภายหลัง) นอกจากนั้นถ้า
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงมีความเห็นว่า การที่จะให้
ด�ารงอยู่ในต�าแหน่งเดิมต่อไปอาจจะสร้างความเสีย
หายแก่ทางราชการมากยิ่งขึ้น ก็มีอ�านาจทาง
ปกครองสั่งย ้ายออกจากต�าแหน่งเดิมเป็น
ประจ�าหน่วยหรือประจ�า ทบ. หรือส�ารอง
ราชการ (สรก.ทบ.) ก็ได้ท่านจะสูญเสียสิทธิท้ัง

ในด้านสังคมและสิทธิของทางราชการ อย่าง
มากมาย แต่ละคดีความไม่ใช่จะจบลงโดยง่ายและ
รวดเรว็ บางครัง้ใช้เวลานานหลายปีมาก ท�าให้ท่าน
และครอบครัวเรียกว่าเกือบตกนรกทั้งเป็นต้อง
ทนทุกข์ทรมานใจมาก เหมือนสังคมจะลงโทษท่าน
ก่อนในขณะที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวนและด�าเนิน
คดี และรอศาลตัดสินลงโทษในขั้นสุดท้าย ซึ่งอาจ
ต้องมีอุทธรณ์และฎีกาอีก มีตัวอย่างมากมายหลาย
ท่าน ในขณะเกดิเหตุ มยีศเป็น พ.ท. ถกูกล่าวหาร้อง
เรียนผู้บังคับบัญชาชั้นสูงก็ให้โอกาสแก้ตัวต่อสู้คดี 
จนมีต�าแหน่งเป็นถึง รองนายพลแล้ว เมื่อมีมติ 
ปปช. ออกมาก็ถูกสั่งย้ายประจ�าหรือส�ารองราชการ
หมดอนาคตทางราชการ เป็นต้น เพราะฉะนั้น
ทุกท่านต้องพึงระมัดระวังให้จงหนักอย่าย่ามใจ 
สุภาษิตโบราณสอนไว้ว่า “มีคนรักเท่าผืนหนังมี
คนชังเท่าผืนเสื่อ” ท่านไม่อาจทราบได้ว่าเมื่อ
บริหารงานและมีข้อบกพร่องมีช่องโหว่ ฯลฯ คนชัง
ท่านก็อาจจะเล่นงานด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ต�าแหน่งผู้บังคับหน่วยในทุกระดับ อาจจะมีจุดอ่อน
ค่อนข้างมาก ถ้ามีเกิดขึ้นต้องรีบหาทางดับไฟเสีย
ตั้งแต่ต้นลม อย่าให้ไฟไหม้ลามไปเป็นเวลานาน
อย่างเด็ดขาดท่านต้องระมัดระวังการพูดคุยกับ
บุคคลภายนอกท่ีเข้ามาพบแล้วแอบอัดเสียง
สนทนาไว้หรอืชกัจงูหว่านล้อมไปในทางทีไ่ม่ถกู
ต้องเมือ่ไม่พงึพอใจหรอืเสยีประโยชน์กจ็ะน�าไปเปิด
เผยท�าให้เสียชื่อเสียง บางครั้งน�าไปใช้ในการร้อง
เรียนอีกต่างหาก การป้องกันไว้ก่อนเป็นสิ่งที่ต้อง
ระมดัระวงัเสมอ บางคนมมีติรภาพทดีกีนัในวนันี ้แต่
ในอนาคตเมื่อมีเรื่องขัดใจกันก็จะน�ามาแฉโพยให้
ต้องยุ่งยากล�าบากใจแน่นอน

มีมูลเหตุ ๓ ด้านใหญ่ท่ีท�าให้เกิดปัญหา
ในหน่วยงานหลาย ๆ ระดับ โดยเฉพาะระหว่าง 
ผบ.หน่วยและรอง ผบ.หน่วยอาจท�าให้เกิดความ
แตกสามัคคีภายในหน่วยงานขึ้นได้ คือ

๑. การบริหารจัดการในด้านก�าลังพล เช่น 
การสอบบคุคลเข้ารบัราชการ การคดัเลอืกบคุคลเข้า
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รับราชการเป็นทหารกองประจ�าการ การบรรจุ แต่ง
ตั้ง โยกย้าย บ�าเหน็จรางวัล สิทธิก�าลังพลและลง
ทัณฑ์ ฯลฯ 

๒. การบริหารจัดการในด้านงบประมาณ
และการเงินรวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างด้วย เช่น การ
เบิกจ่ายเงินเดือน,เบี้ยเลี้ยง,ค่าอาหารของทหารกอง
ประจ�าการและทหารพราน, เบี้ยเลี้ยงสนาม, การ
เบกิจ่ายเงนิค่าเช่าบ้าน, ค่าการศกึษาบตุร, ค่ารกัษา
พยาบาลที่อาจเป็นเท็จ ฯลฯ รวมทั้งการช่วยเหลือผู้
ประกอบการบางรายในขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงเพื่อ
ให้ได้ท�าสัญญาทางปกครองกับทางราชการ เป็นต้น

๓. การบริหารจัดการในด้านทรัพย์สินของ
หน่วย เช่น น�้ามัน ยานพาหนะ ท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง 
ฯลฯ 

ส�าหรับการรับส่งหน้าที่ระหว่างกันของ    
ผู้บังคับหน่วยเก่าและใหม่ โดยมียุทโธปกรณ์และ 
สิ่งอุปกรณ์ขาดจ�านวนมาก อย่างผิดปกติไปจาก
บัญชีคุมของหน่วยท�าให้มีการตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือสอบสวนขึ้น ก็อาจเป็นมูล
เหตุเพิ่มเติมได้อีก เพราะฉะนั้นท่านผู้บังคับหน่วย
ทุกท่านจะต้องใช้ ทั้งศาสตร์และศิลป์ ในการ
บริหารจัดการทุกเรื่องภายในหน่วยงานของตนโดย
สมควรกระจายอ�านาจออกไป และใช้พระคุณ
เป็นหลัก ส่วนพระเดชเป็นเพียงมาตรการเสริม
เมื่อจ�าเป็นเท่านั้น โดยมีฝ ่ายอ�านวยการ/ฝ่าย
เสนาธิการแต่ละด้านให้การช่วยเหลือ ถ้าท่านจะ
ลองเสี่ยงโชคหรือดวงก็จะต้องเลือกซื้อสลากกิน
แบ่งที่เป็นของรัฐบาล ถ้าท่านซื้อสลากกินรวบหรือ
สลากใต้ดิน ความเดือดร้อนต่าง ๆ อาจมาถึงท่าน
โดยไม่รู้ตัวได้

มีตัวอย่างจริงที่เกิดขึ้นมาแล้วให้ท่านได้
ทราบเพ่ือป้องกันมิให้เกิดขึ้นอีก ๑๐ ตัวอย่างดังนี้ 
(เลขด�าเป็น พ.ศ. ท่ี ปปช. รับเร่ือง เลขแดงเป็น 
พ.ศ. ที่ ปปช. มีมติ ยังไม่นับรวมเวลาการด�าเนินคดี
ในศาลซึ่งต้องใช้เวลานานอีกพอควร)

๑. เลขด�า พ.ศ. ๒๕๕๑ เลขแดง พ.ศ. 
๒๕๕๖ ผูถ้กูกล่าวหา ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลค่าย
ข้อกล่าวหาเบิกจ่ายยาผู้ป่วยเป็นเท็จ การด�าเนิน
การ ให้ส่งรายงานเอกสารและความเห็นไปยังผู ้
บังคับบัญชาเพื่อที่จะลงโทษทางวินัยและไปยัง
อัยการสูงสุดเพื่อด�าเนินคดีอาญาตาม พ.ร.บ. 
ประกอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๒ (มูล
ความผิดทางวินัย) และมาตรา ๙๗ (มูลความผิด
ทางอาญา) แล้วแต่กรณี

๒. เลขด�า พ.ศ. ๒๕๕๓ เลขแดง พ.ศ. 
๒๕๕๕ ผู้ถูกกล่าวหา พ.ท. เมื่อครั้งด�ารงต�าแหน่ง
หัวหน้าแผนกจัดหาปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุ ข้อกล่าวหา ปกปิดประกาศประกวดราคาจัด
ซื้อพัสดุรวม ๖ ประกาศ ในช่วงปีงบประมาณ 
๒๕๕๔-๒๕๕๖ โดยมุ่งหวังมิให้มีการเสนอราคา
อย่างเป็นธรรมเพื่อเอ้ืออ�านวยให้ผู้เสนอราคาราย
หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิท�าสัญญา การด�าเนินการเหมือน
ล�าดับ ๑

๓. เลขด�า พ.ศ. ๒๕๕๓ เลขแดง พ.ศ. 
๒๕๕๕ ผู้ถูกกล่าวหา ๑) พล.ต. ก. เมื่อครั้งด�ารง
ต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงพยาบาล ๒) พล.อ. ข. เมื่อ
คร้ังด�ารงต�าแหน่งรองผูอ้�านวยการและผูอ้�านวยการ
โรงพยาบาล ๓) พ.อ. ค. หัวหน้านายทหารการเงิน
โรงพยาบาลค่าย ข้อกล่าวหา ร่วมกันเบียดบังเงิน
บรจิาคตอบแทนการ เช่าเครือ่งเอกซเรย์คอมพวิเตอร์
ไปเป็นประโยชน์ส่วนตน การด�าเนินการเหมือน
ล�าดับ ๑

๔. เลขด�า พ.ศ. ๒๕๕๐ เลขแดง พ.ศ. 
๒๕๕๕ ผู้ถูกกล่าวหา ๑) พ.อ. ก. เมื่อครั้งมียศ 
พ.ท.ด�ารงต�าแหน่งผู้บังคับกองพัน ๒) พ.ท. ข. ๓) 
พ.ต. ค. ๔) พ.ต. ง. เมือ่ครัง้ด�ารงต�าแหน่งเป็นนักบิน 
ข้อกล่าวหา น�าอากาศยานและน�้ามันเชื้อเพลิงของ
ทางราชการไปใช้รบัส่งบคุคลพลเรอืนโดยทจุรติ การ
ด�าเนินการ เหมือนล�าดับ ๑     

๕. เลขด�า พ.ศ. ๒๕๕๒ เลขแดง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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ผู้ถูกกล่าวหา ๑) พ.อ. ก. ผู้อ�านวยการกอง ๒)
พล.ต. ข. เจ้ากรมข้อกล่าวหาบรรจุบุคคลซึ่งขาด
คุณสมบัติเข ้ารับราชการโดยมิชอบแล้วจัดท�า
เอกสารเท็จ และจัดท�ารายงานอนุมัติลงทัณฑ์ก�าลัง
พลด้วย ข้อความอันเป็นเท็จ เพื่อปกปิดความผิด 
การด�าเนินการ เหมือนล�าดับ ๑       

๖. เลขด�าพ.ศ. ๒๕๕๒ เลขแดง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ผู้ถูกกล่าวหา ๑) พ.อ. ก. เมื่อครั้งด�ารงต�าแหน่งผู้
บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนท่ี ส�านักงานพัฒนา
ภาค หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ข้อกล่าวหา ท�า
เอกสารเท็จในการเบิกยืมน�้ามันเกินงบประมาณ 
แล้วเบียดบังน�้ามันส่วนเกินไปเป็นประโยชน์ส่วนตน 
การด�าเนินการ เหมือนล�าดับ ๑    

๗. เลขด�า พ.ศ. ๒๕๕๐ เลขแดง พ.ศ. 
๒๕๕๔ ผู้ถูกกล่าวหา ๑) พ.อ. ก. เมื่อครั้งด�ารง
ต�าแหน่งสัสดีจังหวัด ข้อกล่าวหา เรียกรับเงินจาก
ผู้กล่าวหาเป็นค่าตอบแทนในการช่วยเหลือบุตรผู้
กล่าวหาไม่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกิน
เข้ารบัราชการทหารกองประจ�าการ การด�าเนนิการ 
เหมือนล�าดับ ๑        

๘. เลขด�า พ.ศ. ๒๕๔๔ เลขแดง พ.ศ. 
๒๕๕๔ ผู้ถูกกล่าวหา ๑) พล.ต. ก. ด�ารงต�าแหน่ง
เจ้ากรม ๒) พ.อ. ข. หัวหน้ากองจัดหา ข้อกล่าวหา 
มมีลูความผดิทางอาญาตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผดิ
เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๔๒ และตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
๑๕๗ การด�าเนินการ เหมือนล�าดับ ๑       

๙. เลขด�า พ.ศ. ๒๕๔๙ เลขแดง พ.ศ. 
๒๕๕๓ ผู้ถูกกล่าวหา ๑) พ.อ. ก. ต�าแหน่งประจ�า
หน่วยเมื่อคร้ังด�ารงต�าแหน่งผู้บังคับกองพันนักเรียน 

ข้อกล่าวหา จัดท�าหลักฐานเบิกเงินการเลี้ยงทหาร
เป็นค่าใช้จ่ายในการฉายภาพยนตร์เป็นเท็จ การ
ด�าเนินการ เหมือนล�าดับ ๑        

๑๐. เลขด�า พ.ศ. ๒๕๔๖ เลขแดง พ.ศ. 
๒๕๕๑ ผู้ถูกกล่าวหา ๑) พ.อ. ก. ส�ารองราชการ
มณฑลทหารบกเม่ือครัง้ด�ารงต�าแหน่งนายทหารการ
เงินกองทัพภาคข้อกล่าวหาไม่น�าเช็คที่ธนาคารสั่ง
จ่ายเงนิหลกัประกนัสญัญาจ้างก่อสร้างอาคารหน่วย
กองพันเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของกองทัพ แต่
เบียดบังเงินดังกล่าวไปเป็นประโยชน์ส�าหรับตนเอง
หรือผู้อื่นโดยทุจริตการด�าเนินการ เหมือนล�าดับ ๑       

สรุปตามตัวอย่างจริงข้างต้นนี่เป็นเพียง ข้อ
กล่าวหา เฉพาะบางส่วนเท่านั้น เพราะฉะนั้นท่านผู้
บังคับหน่วยและฝ่ายเสนาธิการหรือฝ่ายอ�านวยการ
ทุกท่านจะต้องเป็นผู ้ที่มีความรอบคอบ ต้อง
ควบคุม สั่งการหรืออนุมัติในเรื่องที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย หลีกเลี่ยงการสั่งการ (โดยเฉพาะด้วย
วาจา) ที่จะท�าให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาของท่านต้อง
อึดอัดล�าบากใจและต้องท�าผิดกฎ ระเบียบค�าส่ัง 
และท่านจะต้องไม่กระท�าผิดเสียเอง หรือให้ผู้ใต้
บงัคบับญัชาต้องรบัผดิแทน มสีภุาษิตโบราณอีกบท
กล่าวไว้ว่า “สุจริตคือเกราะบัง ศาสตร์พ้อง” ยัง
ใช้ได้อยูเ่สมอทกุโอกาส แล้วท่านจะปลอดภัย มชีวีติ
รับราชการเจริญก้าวหน้าไปถึงจุดประสงค์ที่ท่าน
ต้องการอย่างแน่นอน ความสขุของเพือ่นข้าราชการ
ทกุคนกค็อื ไม่มคีดีความต้องขึน้โรงขึน้ศาลในขณะ
รับราชการและเมื่อเกษียณอายุราชการไปแล้ว

       

เอกสารอ้างอิง

๑. พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

   (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

๒. พรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒

๓. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการไต่สวนข้อเท็จจริง พ.ศ.๒๕๕๕  ลง ๒๗ มี.ค.๒๕๕๕

๔. HTTPS : //WWW.NACC.go.th (เรื่องที่ ปปช. มีมติชี้มูลความผิด)
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เสนาศึกษา

เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๓ ตอนที่ ๕ เดือน กันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๐

เปิดโลกความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
เสนาศึกษา

ยิ่งขึ้น โดยหนึ่งในเครื่องมือเหล่านั้นก็คือหุ่นยนต์ 
เก็บกู้วัตถุระเบิดที่มีความสามารถในการควบคุม
จากระยะไกล มีอุปกรณ์ในการตัดท�าลายวงจร
ระเบิด และสามารถเก็บกู้ระเบิดได้อย่างปลอดภัย
ก่อนที่ผู้ปฏิบัติงานจะเข้าไปยังพื้นที่ แต่การจัดหา 
หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดนั้นที่ผ่านมาจัดหาจากต่าง
ประเทศ ซึ่งมีราคาสูงมาก และมีค่าใช้จ่ายในการ
บ�ารุงรักษาที่ค่อนข้างแพง ส่งผลให้สามารถจัดหา

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) 
ร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0

ด้วยการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด

สถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่มีมานานกว่าสิบปี และภัยจาก
การก่อการร้ายสากลท่ีมีการใช้วัตถุระเบิดในการ  
ก่อเหตุอย่างกว้างขวาง มีความซับซ้อนใช้เทคนิค
และเทคโนโลยใีหม่ ๆ โดยมกีารพฒันาอย่างต่อเน่ือง 
ท�าให้การรับมือการก่อเหตุเหล่านี้ของหน่วยเก็บกู้
วัตถุระเบิดที่มีประจ�าอยู่ทุกเหล่าทัพและส�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาติจ�าเป็นต้องมีเครื่องมือที่ทันสมัย    
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ได้ในจ�านวนจ�ากัด หรือจัดหามาแล้วอาจมีความ
พร้อมในการปฏิบตังิานได้ไม่เตม็ท่ี ในการน้ี สถาบนั
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ 
สทป. เลง็เหน็ว่า เทคโนโลยหีุน่ยนต์เกบ็กูว้ตัถรุะเบิด
เป็นเทคโนโลยีท่ีประเทศไทยมีขีดความสามารถ     
ที่ จะวิจัยและพัฒนาได้เอง นอกจากน้ีเทคโนโลยี 
หุ่นยนต์ยังถูกจัดเป็นหน่ึงใน ๕ อุตสาหกรรมใหม่ 
(New S-Curve) ภายใต้โมเดล Thailand 4.0 อีกด้วย

เมื่อมองกลับมายังสภาพการณ์ด้านการวิจัย
ของไทยนั้น ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาหลายแห่ง
ของไทยได้ด�าเนินการวิจัยหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด
ด้วยการใช้ขีดความสามารถของนักวิจัย อุปกรณ์ 
และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเองอย่างไรก็ตาม
ผลงานวิจัยและพัฒนาดังกล่าวมีข้อจ�ากัดในการใช้
งานจริง เนื่องจากส่วนมากเป็นการวิจัยและพัฒนา
เพื่อการศึกษาและจัดท�าผลงานในการศึกษาเท่านัน้ 
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มไิด้มุง่หวงัให้ผลงานถกูน�าไปสูก่ารใช้งานจรงิ ท�าให้
เป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินการด้านการ ส่งก�าลัง
บ�ารุงทั้งด้านการสนับสนุนอะไหล่ การซ่อมบ�ารุง 
การฝึกศึกษา และการสนับสนุนการปฏิบัติงาน    
ของหน่วยผู้ใช้ 

จากแนวโน้มและขีดความสามารถของ
สถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการไทยที่สามารถ
ผลักดันเทคโนโลยีหุ่นยนต์ไปสู่การใช้งานจริงตลอด
จนการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ ท�าให้ สทป. มีแนวคิดใน
การสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ     
หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดร่วมกับสถาบันการศึกษา
และผู ้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม โดยมีการ  
แลกเปลี่ยน เรียนรู ้ และร่วมมือในการวิจัยและ
พัฒนา หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด ให้ไปสู่การผลิต  
เชิงพาณิชย์ นอกจากนี้จะด�าเนินการสนับสนุนด้าน
การส่งก�าลังบ�ารุงให้แก่หน่วยผู้ใช้ทั้งในด้านการ 
ซ่อมบ�ารุง การฝึกศึกษา และการพัฒนาความ

สามารถของหุ่นยนต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาส
ให้กับผู้ประกอบการไทยในการสร้างอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด โดยในอนาคตยังสามารถ
ส่งออกไปจ�าหน่ายยังต่างประเทศได้อีกด้วย

ด้วยการผลักดันและความพยายามอย่าง   
ต่อเนื่องของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ท�าให้ สทป. และ
สถาบันการศึกษารวมทั้งผู ้ประกอบการสามารถ
พัฒนาหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด และมีโอกาสในการ
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ผลักดันโครงการไปสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ให้กับ
ภาคอุตสาหกรรมท่ีจะเป็นการสร้างรายได้ สร้าง
ต�าแหน่งงานท่ีต้องใช้ทักษะสูง และเกิดการลงทุน
ใหม่ ๆ ในเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบ

เศรษฐกิจโดยตรง ส่งผลให้หน่วยผู้ใช้สามารถได้ใช้
เทคโนโลยีที่ ดี มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับต่าง
ประเทศ ในราคาทีล่ดลง และเป็นประโยชน์ต่อระบบ
การส่งก�าลงับ�ารงุ เนือ่งจากสามารถซ่อมบ�ารงุได้เอง
ภายในประเทศ ถือได้ว่า เป็นการสร้างอุตสาหกรรม
ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงตามนโยบาย Thailand 4.0 
และเป็นการน�าเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศทีดู่เหมอืน
จะไกลตัว มาสร้างประโยชน์และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทางด้านเศรษฐกิจของ
ประชาชนชาวไทย

บทความจาก
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ใครที่ชอบดูภาพยนตร์ฝรั่งที่มีฉากต�ารวจ
ก�าลังรวบตัวผู้กระท�าความผิดได้ ขณะที่ผู้ร้ายถูกใส่
กุญแจมือ ต�ารวจก็จะเริ่มอ่านสิทธิที่ผู้กระท�าความ
ผิดไม่จ�าเป็นต้องพูดอะไรท้ังสิ้น ถ้าหากผู้กระท�า
ความผิดพูดอะไรออกไป ค�าพูดนั้นจะถูกบันทึกเป็น
หลักฐานและอาจน�ามาใช้เป็นผลร้ายแก่ผู้กระท�า
ความผิดเสียเอง สิทธินี้เรียกว่า “Right to silence” 
ต�ารวจจะกล่าวดังนี้ “You do not have to say 
anything but anything you do say will be taken 
down and may be used in evidence against 
you.” ค�าพูดโบราณอาจกล่าวกันไว้ว่า “Sticks and 
stones may break my bones, but words can 
never hurt me,” as the old adage goes! แต่ท�าไม
การพูดเพ่ือสื่อสารโดยใช้ภาษาถึงท�าให้ผู้พูดเดือด
ร้อนได้ ในความเป็นจริงค�าพูดคล้องจองในวัยเด็ก
ข้างต้นอาจใช้ได้ในยามที่เราเป็นเด็กและถูกรังแก
โดยเหล่าเด็กอันธพาลเท่านั้น แต่ในโลกแห่งความ
เป็นจริงภาษาอาจเป็นอันตรายได้มากกว่าท่ีเราคิด 
ภาษาอาจท�าให้เราถึงฆาต ผู้เขียนติดตามงานเขียน
ของนักภาษาศาสตร์ชื่อ Chi Luu ผู้ที่เขียนเรื่องเกี่ยว
กับภาษาจากรอบโลกได้อย่างน่าสนใจและน่า
ติดตามในแง่ความแปลก ความลึกลับ ความสนใจ
พิเศษของเธอคือ “ภาษาที่ตายไปแล้ว” และ “ภาษา

เสนาศึกษา

ทีก่�าลงัจะตาย” บทความของเธอเรือ่งหนึง่ทีส่อดคล้อง
กับค�าพูดที่ว่า “ภาษาอาจท�าให้เราถึงฆาต” ก็คือหัว
เรื่อง “เดอเร็ก เบนท์ลี ผู้ที่ถูกฆ่าโดยค�าน�าหน้านาม
ชี้เฉพาะ” ที่ผู ้เขียนก�าลังจะถ่ายทอดให้ฟังนั่นเอง 

“Right to silence” ที่กล่าวไว้ข้างต้น ไม่ใช่สิทธิของ
ผู้ต้องหาในภาพยนตร์เท่านั้น ในชีวิตจริงสิทธินี้เป็น
สิ่งส�าคัญในโลกของผู้ใช้กฎหมาย ทั้งผู ้ที่ควบคุม  
กฎและผู้ที่ถูกกฎมาบังคับใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า
ตกหลุมพรางการตีความของ “Forensic Linguis-
tics” นั่นคือการประยุกต์ใช้ความรู้ ขบวนการ และ
มุมมองทางภาษาศาสตร์กับนิติวิทยาศาสตร์ นัก
ภาษาศาสตร์ที่ท�างานกับปริบททางนิติวิทยาศาสตร์
มีสามด้านหลักๆคือ ๑ เข้าใจภาษาของกฎหมายที่
เขียนขึ้นมา (Understanding language of the 
written law) ๒ เข้าใจการใช้ภาษาในขบวนการทาง
นิติวิทยาศาสตร์และทางการศาล (Understanding 
language use in forensic and judicial pro-
cesses) และ ๓ การให้หลักฐานทางภาษาศาสตร์ 
(The provision of linguistic evidence)  ส�าหรับ 
“Forensic Linguistics” ไม่ใช่เรื่องง่ายที่นักภาษา 
ศาสตร์สามารถท�างานให้ได้ผลส�าเร็จลุล่วงแต่ฝ่าย
เดียว การท�างานจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญและนัก
วิจัยในศาสตร์อ่ืน ๆ มาเกี่ยวข้องอีกด้วย

อาจารย์ไก่

Derek Bently: the man who was 
killed by the definite article   
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เร่ืองที่จะเล่ามีอยู ่ว ่า นาย Christopher 
Craig ชาวอังกฤษ อายุ ๑๖ ปี ซึ่งถือว่ายังเป็น
เยาวชนก่อเหตุยิงต�ารวจเสียชีวิต โดยที่มีเพื่อนของ
เขาช่ือ Derek Bentley อายุ ๑๙ ปี อยู่ในที่เกิดเหตุ
ด้วย Christopher ไม่ได้ถูกส่งฟ้องศาลเพราะถือว่า
เป็นเยาวชน แต่ Derek ผู้ที่อยู่ผิดที่ทาง พูดสิ่งที่ไม่
สมควรพดู ทัง้ ๆ ทีเ่ขาไม่ได้เป็นผูถ้อืปืน ไม่ได้เป็นผู้
ลัน่กระสนุใส่ต�ารวจ แต่ถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรม
และถูกประหารชีวิตโดยการแขวนคอในที่สุด แล้ว
มนัเกิดอะไรขึน้ สิง่ทีเ่กดิขึน้กค็อืเมือ่ต�ารวจตะโกนให้ 

Craig ส่งปืนให้ต�ารวจ ต�ารวจกล่าวภายหลังว่า 
Derek ตะโกนบอก Craig ว่า “Let him have it, 
Chris!” ถ้าแปลตามตัวอักษร (literally) จะมีความ
หมายว่า “Give him the gun.” แต่ถ้าแปลความ
หมายอ้อม ๆ ก็อาจแปลได้ว่า “Shoot him!” หลัก
ฐานส�าคัญจึงมาตกอยู ่ที่ความก�ากวมของความ
หมาย แล้วขบวนการทางศาลจะพิสูจน์ทราบได้
อย่างไรว่า Derek หมายความว่าอย่างไรเมื่อเขาพูด
ประโยคนัน้ และจะพสิจูน์ได้อย่างไรว่าเขาเป็นผูส้มรู้
ร่วมคิดและกระตุ้นให้ Craig ยิงต�ารวจ เงื่อนไขของ
ความผิดท่ีจะมัดตัว Derek ได้ก็คือเขาต้องรู้มาก่อน
ว่า Craig มีปืนอยู่และกระท�าการยั่วยุให้ Craig ใช้
ปืนยิงต�ารวจ หลักฐานที่ท�าให้ผู้พิพากษาตัดสินว่า 

Derek มคีวามผดิและลงโทษเขา กลายเป็นหลกัฐาน
ทางภาษาที่ได้จากการถอดความของต�ารวจ ในสิ่ง
ที่ Derek พูด (Police transcript) 

ค�า ๆ เดียวที่ท�าให้การตัดสินคดีถึงที่สิ้นสุดก็
คือ Definite article “the” ทั้ง ๆ ที่ Derek ซึ่งมี
ประจักษ์พยานว่าเขาเป็นคนไม่ฉลาดและไม่อาจจะ
ตัดสินใจหรือมีการพินิจพิเคราะห์อะไรได้อย่างชาญ
ฉลาด (feeble-minded) ได้ปฏิเสธว่าเขาไม่รู ้ว่า 
Craig มีปืนก่อนท่ี Craig จะใช้ปืนน้ัน เขากล่าวว่า 
“I did not know he was going to use the gun.” 
ผูพ้พิากษาให้ความส�าคญัการเลอืกใช้ค�า “the gun” 
ของ Derek แทนที่จะใช้ค�าว่า “a gun” เป็นอย่าง

มาก ส�าหรับผู้พิพากษาแล้วเห็นว่า Derek ต้องรู้มา
ตลอดว่า Craig มีปืน จึงใช้ค�าว่า “the” เป็นเพราะ
ค�า ๆ เดียวนี่เอง Derek จึงถูกพิจารณาว่าเป็น 
“พยานที่ไม่น่าเชื่อถือ” (unreliable witness) ผู้ซึ่งรู้
เรื่องการมีปืนมาตลอดแล้วมาพูดปฏิเสธแย้งตัวเอง
ในภายหลงั ส�าหรบัผูท้ีอ่่านมาถงึตรงนีแ้ล้วเกดิความ
งงและสงสัยเรื่อง Indefinite article “a” และ 
Definite article “the” นั่นก็คือเรามีความรู้พื้นฐาน
ภาษาองักฤษเรือ่งการใช้ articles ตัง้แต่เริม่ต้นเรยีน
ว่า “a” ใช้น�าหน้าค�านามที่นับได้เอกพจน์เมื่อเอ่ยถึง
ค�านั้นเป็นครั้งแรก และใช้ “the” เมื่อจะกล่าวถึงสิ่ง
นั้นอีกครั้งหนึ่ง 

ลูกขุนใช้เวลาเพียงแค่สองวันในการชี้ชะตา
ของ Derek และอีกหนึ่งเดือนต่อมาเขาก็ถูกประหาร
ชวีติโดยไม่รอลงอาญา (without reprieve) โดยการ
แขวนคอ คดีของ Derek ผู้โชคร้ายเป็นคดีที่อ้ือฉาว
ที่สุดของประเทศอังกฤษในความผิดพลาดของ   
ศาลสถิตยุติธรรมและแสดงให้เห็นว่าหลักฐานนิติ 
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา (Forensic 
linguistic evidence) มีแนวโน้มที่จะผิดพลาดได้
ง่าย เนื่องจากหลักฐานทางภาษาเป็นเรื่องละเอียด
อ่อน บางครั้งอาจจะมีการตีความอย่างขาดความ
ระมัดระวัง บางครั้งก็เป ็นการตีความโดยที่ไม ่
พิจารณาปริบทที่มีอยู ่ รวมถึงเทคนิคที่ใช้ในการ  
ถามค�าถามอีกด้วย จากการวิเคราะห์วาทกรรม 

(Discourse) ระหว่างต�ารวจและ Derek โดยนัก
ภาษาศาสตร์ท่านหนึ่งชื่อ Coulthard ได้แสดงให้
เห็นว่าสิ่งที่ต�ารวจใช้เป็นหลักฐานที่เป็นการบันทึก
ค�าพูดค�าต่อค�า (Verbatim monologue record) 
นั้นมี Discourse markers of a concealed         
dialogue แฝงอยู่ ซึ่งหมายความว่าการที่ Derek 
ตอบค�าถามต�ารวจซึ่งปรากฏอยู่ใน Transcript ว่า 
“Up until then, Christ had not said anything,” 
and “I did not know he was going to use the 
gun.” ประโยคนี้ Coulthard วิเคราะห์ว่าน่าจะ
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เป็นการตอบค�าถามน�าของต�ารวจที่ใช้ค�าว่า “a 
gun” ในประโยคค�าถามท่ีซ่อนอยู่ (concealed 
question) แต่ไม่ได้ปรากฏอยู่ใน Transcript ใน
ความเป็นจริง Derek ปฏิเสธข้อกล่าวหามาตลอด 
และยังมีพยานเป็นต�ารวจอีกหนึ่งคนที่ไม่เคยถูก
เรียกมาให้ปากค�า น่าสงสาร Derek ที่ต้องมาตาย
ไปเพราะค�าพูดของเขาเอง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า
ค�าพูดที่ออกมาแล้วจะพิสูจน์ท่ีมาท่ีไปไม่ได้ ดังนั้น
ต้องขึ้นอยู ่กับผู ้บังคับใช้กฎเท่าน้ันท่ีจะต้องใช้
วิจารณญาณ ความรู้ ความสามารถ และความ
เชีย่วชาญในการตดัสนิเรือ่งความเป็นความตายเช่น
นี้  อย่างไรก็ตามความตายของ Derek ก็ท�าให้ผู้คน
ได้คิดว่าถึงแม้ว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ทาง
ภาษาเคยสามารถช่วยไขคดีที่มืดแปดด้านมาได้
แล้ว แต่ถ้าการน�ามาใช้โดยผู ้ที่ไม่มีความรู ้ ไม่
เชีย่วชาญและขาดความรอบคอบแล้ว อาจเป็นเรือ่ง
ที่ท�าให้คนบริสุทธิ์ชะตาขาดถึงฆาตได้อย่างไร้ความ
ยุติธรรม เร่ืองของ Derek ยังไม่จบง่ายๆ ครอบครัว
ของ Derek ทุม่เทอทิุศเวลาตลอดสีส่บิปีท่ีผ่านมาหา

หลกัฐานทีท่�าให้ Derek ได้รบัการอภยัโทษให้พ้นผดิ 
(Pardoned and exonerated) ในปี ค.ศ. ๑๙๙๘ ใน
ฐานะผู้บริสุทธิ์ พ้นมลทินจากคดีที่เขาไม่ได้ก่อ ถึง
แม้ Derek จะเสียชีวิตไปแล้ว ญาติพี่น้องของเขาได้
พสิจูน์ความจรงิให้เขาได้พ้นผดิเพือ่เกยีรตยิศศกัดิศ์รี
ของเขานัน่เอง คงไม่มใีครอยากตกอยูใ่นสภาพแบบ 

Derek ดงันัน้จงึเป็นเรือ่งทีด่ทีีเ่ราจะรบัรูส้ทิธทิาง
กฎหมายของเราในเบื้องต้น “Right to silence” 
เป็นสิทธิพื้นฐาน เรามีสิทธิที่จะไม่พูดสิ่งใดที่จะ
ปรักปร�าตนเองในภายหลัง เรามีสิทธิที่จะพูด
ผ่านทนายผู้ย่อมรู้ตัวบทกฎหมายดีกว่าบุคคล
ท่ัวไป ค�าพังเพยและสุภาษิตโบราณยังสอนใจเรา
ได้เสมอในเรื่องที่ว่า “ปลาหมอตายเพราะปาก” 
และ “พูดไปสองไพเบี้ย น่ิงเสียต�าลึงทอง”

Reference: Chi Luu
Lingua Obscura Archives
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ไต (Kidney) เป็นอวัยวะส�ำคัญส่วนหนึ่งใน
ร่ำงกำย โดยปกติคนทั่วไปมีไตอยู่ ๒ ข้ำง แต่ละข้ำง
วำงตัวในลักษณะแนวตั้งขนำนกับกระดูกไขสันหลัง
ช่วงเอวฝังตัวติดกับผนังล�ำตัวของแผ่นหลัง โดยไต
ข้ำงซ้ำยจะวำงตัวสูงกว่ำไตข้ำงขวำเล็กน้อย เนื่อง 
จำกด้ำนบนไตข้ำงขวำเป็นต�ำแหน่งของตับ ซึ่งไต 
ทั้ง ๒ ข้ำงนั้นจะหันส่วนเว้ำหรือที่เรียกว่ำ ขั้วไต เข้ำ 
หำกระดูกไขสันหลัง โดยมีหน้ำที่ท่ีส�ำคัญได้แก่ กำร  
กรองของเสียท่ีอยู่ในกระแสเลือดแล้วขับออกนอก
ร่ำงกำยทำงน�้ำปัสสำวะ ช่วยควบคุมระดับของน�้ำ
ภำยในร่ำงกำยให้คงที่ รวมทั้งช่วยปรับสมดุลควำม
เป็นกรด-ด่ำง ซ่ึงจะท�ำให้เซลล์ต่ำง ๆ ท�ำงำนได้
อย่ำงมปีระสทิธิภำพ อกีท้ังยงัมบีทบำทเกีย่วข้องกบั
กำรท�ำงำนของฮอร์โมนที่กระตุ้นกำรสร้ำงวิตำมินดี
เพื่อช่วยควบคุมระดับของแคลเซียมในร่ำงกำย ช่วย

ในกำรสร้ำงฮอร์โมนเพ่ือกระตุ้นกำรสร้ำงเม็ดเลือด
แดงของไขกระดูก รวมทั้งช่วยในกำรหล่ังสำรที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับกำรควบคุมควำมดันโลหิตด้วย 
กล่ำวได้ว่ำ “ไต” เป็นอวัยวะที่มีควำมส�ำคัญต่อ
กระบวนกำรต่ำง ๆ ภำยในร่ำงกำย แต่คนส่วนใหญ่
มักไม่ค ่อยให้ควำมสนใจหรือดูแลเอำใจใส่กับ
อวัยวะในส่วนนี้มำกนัก ดังจะเห็นได้จำกแนวโน้ม
กำรมี ผู้ป่วยด้วยโรคไตที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในทุกปี 
ซึ่งนอกจำกจะเกิดขึ้นเนื่องจำกเป็นภำวะแทรกซ้อน
ของผูป่้วยทีเ่ป็นโรคเบำหวำนและโรคควำมดันโลหติ
สงูแล้ว กำรรับประทำนยำแบบพร�ำ่เพรือ่ รวมทัง้กำร
ได้รับเกลือโซเดียมหรือบริโภคอำหำรที่มีส่วนผสม
ของเกลือในปริมำณท่ีมำกเกินไปติดต่อกันเป็นเวลำ
นำน ๆ ก็ล้วนแต่เป็นสำเหตุท�ำให้เกิดภำวะไตเสื่อม 
ซึ่งจะน�ำไปสู่กำรเป็นโรคไตวำยและเป็นสำเหตุของ

  พ.อ. นพ.ยรรยงค์  อิ่มสุวรรณ  
ผู้อ�ำนวยกำรกองแพทย์

ส�ำนักงำนสนับสนุนหน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ (นทพ.) กองบัญชำกำรกองทัพไทย

อาหาร
บ�ารุงไต
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กำรเสียชีวิตในที่สุด ดังนั้น นอกจำกกำรหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมที่จะเป็นสำเหตุท�ำให้ไตต้องท�ำงำนหนัก 
โดยรบัประทำนอำหำรแต่พอดี หลกีเลีย่งกำรบรโิภค
อำหำรรสจัด โดยเฉพำะอำหำรที่มีรสเค็ม รวมทั้งรับ
ประทำนยำตำมแพทย์สั่งและไม่หำยำมำทำนเอง
โดยไม่จ�ำเป็น

กำรรับประทำนอำหำรที่ดีนอกจำกจะมีส่วน
ช่วยบ�ำรงุไตและเสรมิสร้ำงกำรท�ำงำนของไตให้ดข้ึีน
แล้วยังจะเป็นอีกวิธีกำรหนึ่งที่จะท�ำให้ไตแข็งแรง
และท�ำหน้ำที่ต่อไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อำหำร
ที่มีสรรพคุณช่วยบ�ำรุงไตให้แข็งแรง ได้แก่

เนื้อปลา เช่น ปลำสวำย ปลำช่อน ปลำ
กะพงขำว ปลำแซลมอน ปลำเทรำต์ ปลำซำร์ดีน 
ปลำทูน่ำ และปลำแมคคำเรลเป็นต้น เนื่องจำกมี
กรดไขมันโอเมกำ ๓ ที่มีคุณสมบัติช่วยลดควำมข้น
เหนียวของเลือด ช่วยควบคุมควำมดันโลหิต และ
ป้องกนักำรอักเสบของอวยัวะต่ำง ๆ กำรรบัประทำน
ปลำเป็นประจ�ำจึงช่วยลดควำมเสี่ยงต่อกำรเป็นโรค
ควำมดันโลหิต ซึ่งเป็นสำเหตุท่ีจะน�ำไปสู่กำรเกิด
ภำวะไตเสื่อมลงได้

กระเทียม นอกจำกจะมีประโยชน์ในกำร  
น�ำมำปรงุรสอำหำรเพือ่ช่วยหลกีเลีย่งกำรบรโิภคเคม็
ได้ดีแล้ว ในกระเทียมยังมีสำรอัลลิอิน (Alliin) ซึ่ง
เป็นสำรต้ำนอนุมูลอิสระที่มีฤทธิ์ยับยั้งกำรเกิดเชื้อ
แบคทีเรีย เชื้อไวรัส และเชื้อรำต่ำง ๆ ได้ดี ทั้งยังมี
คุณสมบัติช่วยขับสำรพิษในกระแสเลือดจึงท�ำให้
เลอืดสะอำดขึน้ นอกจำกนี ้ยงัมบีทบำทส�ำคญัทีช่่วย
ลดคอเลสเตอรอลและน�้ำตำลในเลือด จึงช่วยป้อง 
กันกำรเกิดโรคควำมดันโลหิตสูงและโรคเบำหวำน 
รวมทั้งมีส่วนช่วยลดควำมเส่ียงต่อกำรเป็นโรคไต   
ได้ด้วย

หอมหัวใหญ่ พืชผักสมุนไพรใกล้ตัวที่    
นอก จำกจะมีวิตำมินซีสูงแล้ว ยังมีสำรเคอร์ซิติน 
(Quercetin) ซึ่งเป็นพฤกษเคมีในกลุ่มฟลำโวนอยด์ 
(Flavonoid) ที่มีคุณสมบัติช่วยต่อต้ำนอนุมูลอิสระ 
จึงช่วยป้องกันโรคต่ำง ๆ ได้ดี ทั้งยังมีสำรโพรสตำ

แกลนติน (Prostaglandin) ในปริมำณสูง จึงมีส่วน
ช่วยลดควำมหนืดของเลือด มีสำรอัลลิลิกไดซัลไฟด์ 
(Allilic Disulfides) ที่มีฤทธิ์ช่วยขับปัสสำวะ ช่วยลด
ควำมดันโลหิต จึงนิยมน�ำมำประกอบอำหำรให้กับ
ผู้ป่วยที่เป็นโรคไต รวมทั้งช่วยป้องกันกำรเกิดโรคไต
ในผู้ที่ยังแข็งแรงดีได้ด้วย

กะหล�่าปลี ดีต่อไตเพรำะนอกจำกจะมี
ปรมิำณของเกลอืโซเดยีมต�ำ่ทีไ่ม่ท�ำให้ไตต้องท�ำงำน
หนักแล้ว ยังมีสรรพคุณช่วยขับปัสสำวะ ช่วยบ�ำรุง
ไต นอกจำกนี้ กรดทำร์ทำริก (Tartaric Acid) ที่อยู่
ในกะหล�่ำปลี ยังมีคุณสมบัติช่วยยับยั้งและขัดขวำง
ไม่ให้น�้ำตำลและแป้งกลำยเป็นไขมัน จึงช่วยลด
ระดับคอเลสเตอรอลได้  ที่ส�ำคัญคือ ในกะหล�่ำปลี
ยังอุดมไปด้วยสำรกลูตำไธโอน (Glutathione) ซึ่งมี
ฤทธิ์ต่อต้ำนอนุมูลอิสระที่ช่วยในกำรขับล้ำงสำรพิษ
ต่ำง ๆ ในร่ำงกำย จึงช่วยลดภำระกำรท�ำงำนของไต
ไปได้มำก

ผลไม้ มีประโยชน์มำกมำย อุดมไปด้วย
วิตำมินซี เบตำแคโรทีน ใยอำหำร และแร่ธำตุอ่ืน ๆ 
กำรเลอืกรบัประทำนผลไม้ให้เหมำะสมกบัโรคนบัว่ำ
เป็นกำรช่วยฟื้นฟูร่ำงกำยได้อีกทำงหนึ่ง โดยเฉพำะ
โรคไต หรือผู้ที่ต้องกำรบ�ำรุงไต ควรที่จะเลือกรับ
ประทำนผลไม้ที่มีส่วนประกอบของโพแทสเซียม     
ต�่ำ เช่น แครนเบอร์รี่ แอปเปิ้ลเขียว องุ่นเขียว มังคุด 
แตงโม ชมพู่ ลองกอง เงำะ มะม่วงดิบ พุทรำ ลูก
แพร์ เนื่องจำกผลไม้ที่มีโพแทสเซียมต�่ำจะช่วยลด
กำรค่ังของโพแทสเซียมในเลือด ช่วยลดสภำวะน�้ำ
ในร่ำงกำยให้อยู่ในระดับปกติ ลดภำวะบวมน�้ำ โดย
เฉพำะอย่ำงยิ่งสำมำรถป้องกันกำรเกิดภำวะหัวใจ
ล้มเหลวได้ด้วย
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แครนเบอร์รี ่ผลไม้ตระกลูเบอรีท่ี่มสีรรพคณุ
ช่วยยับย้ังเชื้อแบคทีเรียในปัสสำวะ จึงช่วยป้องกัน
และรักษำโรคกระเพำะปัสสำวะอักเสบและกำรติด
เช้ือในระบบทำงเดินปัสสำวะจึงช่วยให้ไตท�ำงำน  
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งยังมีส่วนช่วยป้องกันกำร
เกิดนิ่วในไต เนื่องจำกควำมเป็นกรดอ่อน ๆ ของ    
ผลแครนเบอรี่จะไปป้องกันกำรตกตะกอนของ
แคลเซียมออกซำเลต (Calcium Oxalate) ซึ่งเป็น
สำเหตุส�ำคัญของกำรเกิดก้อนนิ่วได้ นอกจำกนี้ ยัง
อุดมไปด้วยสำรพฤกษเคมีหลำยชนิดและมีวิตำมิน
ซสีงู จงึมฤีทธิต่์อต้ำนอนุมลูอสิระ ช่วยลดกำรอักเสบ 
รวมทั้งช่วยเสริมภูมิคุ ้มกันให้กับร่ำงกำยได้เป็น 
อย่ำงดี

หญ้าหนวดแมว ช่วยขับกรดยูริคจำกไต 
ช่วยลดเบำหวำน ลดควำมดันโลหิต ช่วยรักษำโรค
ระบบทำงเดินปัสสำวะ

หนวดข้าวโพดหรือไหมข้าวโพด ต้มแล้ว
ดื่มแทนน�้ำ จะช่วยขับปัสสำวะจึงสำมำรถลดอำกำร
ควำมดันโลหิตสูงและอำกำรบวมน�้ำได้ ท้ังยังช่วย
รักษำนิ่วในไตระยะแรก ลดเบำหวำน แก้คลื่นไส้ 
อำเจียนได้ หนวดข้ำวโพดมีฤทธ์ิเย็นถ้ำรับประทำน
มำกเกินไปจะท�ำให้อ่อนเพลีย ท้องร่วงได้ 

อาหารทีม่สีดี�าบ�ารุงไตตามศาสตร์แพทย์
แผนจีน ได้แก่ งาด�า นอกจำกช่วยบ�ำรุงไตแล้วยัง
ช่วยบ�ำรุงสำยตำ ท�ำให้ผมด�ำไล่ลมไล่ชื้น ยังเป็นยำ
ระบำยอ่อน ๆ ด้วย แต่งำด�ำมีฤทธิ์ร้อนหำกกินมำก
เกนิไป อำจจะท�ำให้ร้อนใน ท้องผกู ตำแดง เจบ็ชำย
โครงได้ / ถั่วด�า ช่วยบ�ำรุงไต  บ�ำรุงม้ำม  ขับชื้น มี
โปรตีน ไขมัน ถั่วด�ำยังช่วยหล่อลื่นล�ำไส้เป็นยำ
ระบำยอ่อน ๆ ถ่ัวด�ำมีข้อเสียคือ ไม่เหมำะกับคนที่
ท้องอืด ลมในท้องมำกเพรำะจะท�ำให้อำกำรหนัก
มำกขึ้น / เกาลัด นอกจำกบ�ำรุงไตได้ดีแล้วยัง
สำมำรถช่วยให้เจริญอำหำร ช่วยปรับสมดุลระบบ
ย่อยได้อีกด้วย / เห็ดหูหนูด�า ช่วยบ�ำรุงไต บ�ำรุง
ระบบย่อยอำหำร ช่วยฟอกเลือด ลดคอเลสเตอรอล

มีฤทธิ์เย็นไม่ควรรับประทำนมำกเกินไปเพรำะจะท�ำ
อ่อนเพลยี ท้องร่วง ท้องอืด / ข้าวเหนียวด�า มสีำระ
ส�ำคัญชื่อแกมมำ  โอไรซำนอล (gamma oryzanol)   
ซึ่งสำมำรถลดคอเลสเตอรอล, ไตรกลีเซอร์ และ  ยัง
เพิ่มระดับของไขมันดี HDL รวมทั้งมีผลในกำร
ป้องกันกำรเกิดมะเร็ง อัมพฤกษ์ โรคหัวใจ ควำมดัน
โลหิต เส้นเลือดตีบ โรคเก๊ำท์ ไมเกรน ลดควำม 
เครียดช่วยให้นอนหลับ แก้ปัญหำวัยทองและปวด
ประจ�ำเดือน สำรแอนโทไซยำนิน (anthocyanin) 
สำมำรถลดกำรเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้ ในกำร
แพทย์แผนจีนข้ำวเหนียวด�ำ ช่วยบ�ำรุงตับ บ�ำรุงไต 
อบอุ่นระบบย่อยอำหำร แก้ปวดเมื่อยเอว เข่ำ ทั้งยัง
รักษำผมหงอกก่อนวัย ได้อีกด้วย

คาร์โบไฮเดรต หรืออาหารจ�าพวกแป้ง   
เช่น ข้ำวเจ้ำ ข้ำวไรย์ ข้ำวสำลี ข้ำวโพด ข้ำวกล้อง
ทุกชนิด และที่ส�ำคัญควรรับประทำนในปริมำณที่
พอเหมำะเป็นกำรควบคุมโปรตีนในร่ำงกำยไม่ให้
มำกจนเกินไป ยกเว้นอำหำรพวกแป้งบำงชนิดที่
เกือบจะไม่มีโปรตีน เช่น แป้งข้ำวโพด แป้งมัน วุ้น
เส้น สำคู ลอดช่องสิงคโปร์ ซ่ำหริ่ม รวมมิตร ซึ่ง
อำหำรเหล่ำนี้สำมำรถรับประทำนได้อย่ำงปลอดภัย 
โดยไม่ต้องคิดค�ำนวณปริมำณโปรตีน

ผัก–ผลไม ้ที่ควรหลีกเลี่ยงในโรคไต         
คือ ผักผลไม ้ที่มีกรดอ็อกซำริกปริมำณสูง ซึ่ ง 
สำมำรถจับกับแคลเซียมเป็นตะกอนก้อนนิ่วที่ไต      
ผู ้ป ่วยมักเกิดอำหำรคลื่นไส้ อำเจียน ปวดเอว 
ปัสสำวะปริมำณลดลง ผลกำรตรวจปัสสำวะอำจ 
พบเม็ดเลือดแดงปนร่วมกับแคลเซียมอ็อกซำเรท 
ตัวอย่ำงที่พบบ่อยคือ ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง หรือคน
ปกตทิีช่อบรบัประทำนน�ำ้มะเฟืองคัน้ในปรมิำณมำก
และบ่อย ๆ เนื่องจำกมะเฟืองเปร้ียวมีปริมำณกรด 
อีร็อกซำริกมำกกว่ำมะเฟืองหวำน ๔ เท่ำ หรือกำร
รับประทำนก้ำนโกฐน�้ำเต้ำในปริมำณมำก ควรหลีก
เลี่ยงผักผลไม้ ที่มีปริมำณโพแทสเซียมสูง เพรำะ
ท�ำให้เกิดภำวะโพแทสเซียมเกิน ไตต้องท�ำงำนหนัก
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ในกำรขับแร่ธำตุ ตัวอย่ำงผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังบริโภค
น�้ำลูกยอ ท�ำให้เกิดภำวะโพแทสเซียมเกิน เนื่องจำก
น�้ำลูกยอมีปริมำณโพแทสเซียมมำก รวมถึงผลไม้
หลำยชนิดที่ควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ มะเฟือง มะปรำง 
ทุเรียน กล้วย ส้ม แตงโม แคนตำลูป มะม่วง 
มะละกอ มะพร้ำว มะขำมหวำน ลูกยอ ลูกท้อ 
กระท้อน อินทผลัม น้อยหน่ำ แก้วมังกร กีวี ขนุน 
ล�ำไย ฝรั่ง ผลไม้หมักดองทุกชนิดผลไม้แช่อิ่มทุก
ชนิด ผลไม้อบแห้งทุกชนิด เช่น ลูกเกด ลูกพรุน 
เป็นต้น ซึง่นอกจำกผลไม้เหล่ำนีจ้ะมโีพแทสเซยีมสูง
แล้ว ยังมีโซเดียมและน�้ำตำลท่ีส่งผลเสียต่อกำร
ท�ำงำนของไตและระบบภำยในอื่นๆ อีกด้วย ฉะนั้น
ควรหลีกเลี่ยงผลไม้เหล่ำนี้ และรับประทำนผลไม้ที่
เหมำะสมในกำรบ�ำรุงไตจะดีกว่ำ ส่วนผักควรหลีก
เลี่ยง ผักโขมและหน่อไม้

สรุป กลุ่มอำหำรที่เป็นอันตรำยต่อโรคไต 
ควรหลีกเลี่ยงส�ำหรับผู้ป่วยโรคไต

H ผลไม้โพแทสเซียมสูง
H อำหำรทะเลโซเดียมสูง
H อำหำรแปรรูปที่เปี่ยมไปด้วยฟอสฟอรัส
H โปรตีนจำกแหล่งต่ำง ๆ
ออกก�าลังกายเพิ่มพลังไต กำรออกก�ำลัง

กำยนี้น�ำมำจำกศำสตร์จีน คือจะช่วยเพิ่มพลังให้แก่
ไต และบ�ำรุงไตให้แข็งแรง ช่วยให้กำรหมุนเวียน
พลังงำนเป็นไปอย่ำงรำบร่ืน กำรออกก�ำลังกำยที่ดี
ต่อไตโดยเฉพำะ คือกำรออกก�ำลังกำยท่ีช่วยให้ได้
หำยใจลึกและยำว เช่น ชี่กงหรือไทเก๊ก และควรท�ำ
ในช่วงเช้ำ เนื่องจำกเป็นช่วงที่ยังมีพลังหยินสะสม
อยู่ในอำกำศมำก กำรได้บ�ำรุงพลังหยินจะช่วยฟื้นฟู
ให้ดีข้ึนได้

กำรไม่มีโรคเป็นลำภอันประเสริฐ ดังนั้น กำร
ดแูลตนเองด้วยกำรบรโิภคอำหำรทีถ่กูต้องตำมหลกั
โภชนำกำร ไม่รับประทำนอำหำรทีจ่ะส่งผลต่อควำม
เสื่อมหรือก่อให้เกิดโรคต่ำง ๆ กับร่ำงกำย โดย
เฉพำะกำรหลีกเลี่ยงบริโภครสเค็มที่จะส่งผลให้ไต

ต้องท�ำงำนหนัก เพรำะเมื่อป่วยด้วยโรคไตจนต้อง
เข้ำรบักำรรกัษำโดยกำรฟอกเลอืด นอกจำกจะท�ำให้
เสียค่ำใช้จ่ำยที่ค่อนข้ำงสูงแล้ว ยังบั่นทอนสภำพ
จิตใจ รวมทั้งท�ำให้กำรด�ำเนินชีวิตเป็นไปอย่ำงยำก
ล�ำบำก เพรำะจะต้องดูแลตนเองมำกเป็นพิเศษ
ท�ำให้มีคุณภำพชีวิตที่แย่ลงได้ ดังนั้น เรำจึงควร
หมั่นดูแลรักษำไตของเรำให้ใช้งำนและอยู่คู่กับเรำ
ให้นำนที่สุดและไม่เสื่อมไปก่อนวัยอันควร ข้อ
แนะน�ำง่ำย ๆ ส�ำหรับวิธีกำรบ�ำรุงไต มีดังนี้ 

๑. ควรตรวจดูระดับน�้ำตำลในเลือดอยู่เสมอ 
โดยเฉพำะคนที่เป็นโรคเบำหวำน หรือมีน�้ำตำลใน
เลือดสูง ทั้งนี้เพรำะน�้ำตำลในเลือดที่สูงจะท�ำให้ไต
ของเรำเสื่อมลงก่อนวัยอันควร นอกจำกนั้นควร
ท�ำกำรควบคุมระดับควำมดันในเลือดให้สม�่ำเสมอ
ด้วยเช่นกัน เพรำะระดับควำมดันโลหิตที่ไม่คงที่
สำมำรถท�ำให้ไตเสื่อมลงได้เช่นกัน

๒. ควบคุมอำหำร เรำไม่ควรรับประทำน
อำหำรที่มีรสจัดจนเกินไป โดยเฉพำะอำหำรที่มีรส
เค็มจัด หรือเผ็ดจัด เพรำะอำหำรรสจัดนี้ จะท�ำให้
ระบบกำรกรองของเสียของไตนั้นท�ำงำนหนักขึ้น 
และจะท�ำให้ไตเสื่อมก่อนวัยอันควร และไม่ควรรับ
ประทำนอำหำรที่มีโปรตีนมำกจนเกินไป เพรำะเป็น
ตัวเร่งให้เกิดของเสียในกระบวนกำรกรองของไต

๓. ควบคมุอำหำรประเภทท่ีมไีขมนั เช่น ของ
ผัดหรือของทอด 

๔. ควรดื่มน�้ำอย่ำงพอเพียงในแต่ละวัน คือ
ประมำณ ๘-๑๐ แก้ว ควรทยอยด่ืมบ่อย ๆ และไม่
ควรด่ืมน�้ำมำกจนเกินไปในครั้งเดียวเพรำะจะท�ำให้
กระบวนกำรกรองน�้ำของไตไม่ได้หยุดพัก

๕.  ควรลดหรือ เลิก เครื่ อง ด่ืมประเภท
แอลกอฮอล์ เพรำะ แอลกอฮอล์นั้นมีผลต่อตับ    
และไต ลดเครื่องด่ืมที่มีส่วนผสมของน�้ำตำลใน
ปริมำณสูง รวมไปถึงกำรงดสูบบุหรี่ด้วย

๖. ไม่ควรใช้ยำหรืออำหำรเสริมที่มีอันตรำย
ต่อไต
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๗. พักผ่อนอย่ำงเพียงพอ ไม่ควรนอนดึก 
หรือพักผ่อนน้อยจนเกินไป เพรำะจะส่งผลให้ไตไม่
ได้พัก

๘. หำเวลำว่ำงอย่ำงน้อยวันละ ๓๐ นำที
ส�ำหรับกำรออกก�ำลังกำย เพรำะกำรออกก�ำลังกำย
นั้นช่วยในเร่ืองระบบไหลเวียนโลหิต ก�ำจัดไขมัน
ส่วนเกิน และขับเกลือออกมำทำงเหงื่อ ส่งผลท�ำ   
ให้เป็นผลดีต่อไตเพรำะไตไม่ต้องท�ำงำนหนักมำก
เกินไป

๙. หำกสงสัยว่ำขำบวมหรือปวดหลังที่กังวล
ว่ำจะเป็นโรคไตหรือไม่ ควรเข้ำรับกำรตรวจวินิจฉัย
และเจำะเลือดตรวจดูค่ำกำรท�ำงำนของไตเพื่อให้
ได้กำรวินิจฉัยโรคและรักษำได้อย่ำงถูกต้องต่อไป

จะเห็นได้ว่ำ หลักของกำรดูแลรักษำไตนั้น 
มกัจะสมัพนัธ์กบักำรออกก�ำลงักำย ลดอำหำรรสจดั 
หรือเลิกด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ทั้งนี้หำกท่ำน
สำมำรถปฏิบัติตำมได้ไม่เพียงแต่จะส่งผลดีต่อไต
เท่ำนั้น ยังท�ำให้ร่ำงกำยของท่ำนเกิดควำมสมดุลมี
ภูมิต้ำนทำนต่อทุกโรคอีกด้วยครับ

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพสวยจาก 

https://www.organicbook.com/health/อำหำรบ�ำรุงไต

http://sukkaphap-d.com/ผลไม้บ�ำรุงไต-เลือกกิน/

http://letterplanet.com/content/597/10+อำหำรบ�ำรุงไต+ที่หำได้ง่ำย+ๆ+รอบตัว

http://www.เกร็ดควำมรู้.com/how-to-maintain-healthy-kidneys/
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ช้างเป็นสัตว์ท่ีคนไทยยกย่องเหนือสัตว์  
อื่นใดทั้งมวล ธรรมชาติของช้างเป็นสัตว์ที่มีความ
ฉลาด เมตตา อ่อนโยน และเป็นสัตว์ที่สามารถ   
เป็นมิตรที่ดีที่สุดของมนุษย์ ประติมากรรมและ  
จิตรกรรมภาพช้างได้ปรากฏอยู่ท่ัวไปตามโบราณ
สถาน และโบราณวัตถุอันเกี่ยวเนื่องกับศาสนา    
ช้างเป็นสัตว์คู่บุญบารมีแห่งพระเจ้าแผ่นดิน เป็น
สัตว์พาหนะส�าคัญย่ิงในการท�าสงครามในยุคจารีต 
และยังเป็นสัญลักษณ์ของชนชาติไทยมาเป็นเวลา       
ช ้านาน ภาพช้างเคยปรากฏบนผืนธงชาติไทย     
ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัว     
จะทรงประดิษฐ์ธงไตรรงค์ ต่อมาได้มีการน�าภาพ

ช้างมาเป็นสัญลักษณ์ประจ�าจังหวัด และของกลุ่ม
ชนต่าง ๆ รวมทั้งจังหวัดนครนายก มีภาพช้างชู   
รวงข้าวเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด ซึ่งเป็นเครื่อง
แสดงว่า ช้างและชาวเมืองนครนายกมีความผูกพัน
กันมายาวนาน  

สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ทรง
พระนพินธ์ นิทานโบราณคด ีนทิานที ่๒๐ และ ๒๑ 
เร่ือง จับช้าง ซ่ึงเป็นนิทานที่ให้ภาพที่ดีที่สุดทั้งที่
เกี่ยวกับช้างโดยส่วนรวมและเรื่องช้างกับเมือง
นครนายก พระองค์ทรงนิพนธ์ไว้ว่า เมื่อพระองค์
เสด็จไปเยือนยุโรปใน พ.ศ. ๒๔๓๔ นั้น พระเจ้า     
ไกเซอร์วิลเฮล์มที่ ๒ แห่งประเทศเยอรมนีทรงมีรับ  

พันเอกหญิง ชมนาด  เทียมพิภพ 

       เรื่องช้างกับ    
      เมืองนครนายก

ตอนท่ี ๑
	 	 	 	 ...แม่เอยเป็นข้าบาท	 ฝ่าละออง
	 		 สัตย์ซ่ือถือธรรมครอง			 กอบเกื้อ
	 		 จงต้ังจิตคิดปอง	 รวมสมัคร
	 		 กับเหล่าข้าราชเอื้อ	 โอบอ้อมอารี...	

พระราชนิพนธ์บทดุษฎีสังเวยกล่อมช้างพระนรารัฐราชกิริณี      
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ฤทธิ์ ปราโมช กล่าวถึงความส�าคัญของช้างใน
ประวัติศาสตร์ไทยไว้ใน ช้างในชีวิตของผม ว่า

...ในอดีตนั้นช้างเป็นสัตว์ส�าคัญมากใน
ประเทศไทยและประเทศเพือ่นบ้านใกล้เคียง  เพราะ
ช้างเผือกนั้นเป็นของศักด์ิสิทธ์ิคู่บุญบารมีพระเจ้า
แผ่นดิน พระเจ้าแผ่นดินองค์ใดในภาคนี้มีช้างเผือก
มาก ก็ถือว่ามีบุญญาธิการมาก  เรียกกันว่าพระเจ้า
ช้างเผือกบ้างหรืออ่ืนบ้าง...

นอกจากนัน้ช้างยงัเป็นสตัว์ส�าคญัในทางการ
สงครามชาติใดมีกองทัพช้างที่แข็งแรงมั่นคงและมี
จ�านวนมาก จะเอาชนะในศึกสงครามได้ อ�านาจช้าง
มีผลทางการเมืองในสมัยพระนครศรีอยุธยา เพราะ
ถ้าผู้ใดเป็นเจ้ากรมชา้งจะท�าการปฏิวัติส�าเร็จได้โดย
ง่าย ยกตัวอย่างเช่น พระเพทราชาเป็นเจ้ากรมช้าง 
ได้ปฏิวัติเมื่อสมเด็จพระนารายณ์สวรรคต เอา
อ�านาจมาให้ตัวเอง และต้ังราชวงศ์ขึ้นใหม่

นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ช้างยังเป็นสิ่งที่
ส�าคัญยิ่งในทางเศรษฐกิจของประเทศ ใช้ได้ดีกว่า
อย่างอ่ืนในการคมนาคม ได้แก่การเดินทางติดต่อไป
มาหากัน ซึ่งช้างท�าได้สะดวกและรวดเร็ว นอกจาก
นั้นแล้ว

ช้างกย็งัมปีระโยชน์ในการเคลือ่นย้ายหรอืยก
ของหนัก ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นซุงในป่า ได้อาศัย
แรงช้างขนไม้และลากไม้มาตลอดทุกวันนี้

เมื่อกาลเวลาได้ล่วงเลยผ่านมา การใช้ช้าง
ในการศึกสงครามนั้นได้หมดสิ้นไป ยังคงเหลือแต่
ช้างเผือกซึ่งประดับพระบารมีพระมหากษัตริย์ ๓

ช้างมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งในราชการ
สงคราม ต�าราพิชัยสงครามฮินดูโบราณ ซึ่งเผย
แพร่และเป็นแบบอย่างของศาสตร์แห่งการยุทธ์ของ
ประเทศต่าง ๆ ในอาณาบริเวณเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ได้ก�าหนดว่า  กองทัพบกของชาวฮินดูจัด

สั่งถามพระองค์ว่า เมืองไทยห้ามยิงช้างหรือไม่ 
(เพราะในอาณานิคมของประเทศต่าง ๆ ในทวีป
แอฟริกามีการฆ่าช้างเพื่อน�างามาขายเป็นจ�านวน
มากจนต้องออกกฎหมายห้าม) สมเดจ็ฯ กรมพระยา
ด�ารงราชานุภาพกราบบังคมทูลตอบพระเจ้าไกเซอร์
วิลเฮล์มที่ ๒ ว่า “...ไทยถือว่าช้างเป็นสัตว์มีคุณ ใน
เมอืงไทยห้ามมใิห้ฆ่าช้างมาแต่ดกึด�าบรรพ์แล้ว...” ๑

ผู ้คนในจังหวัดนครนายกแต่โบราณกาล    
นับเป ็นส ่วนหนึ่งของบุญคุณแห่งช ้าง นิทาน
โบราณคดี เล่าว่า ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาแล้ว 
ทุ่งหลวงทางภาคตะวันออกของแม่น�้าเจ้าพระยาอัน
มีอาณาบริเวณครอบคลุมตั้งแต่หัวเมืองนครนายก
จนกระทั่งถึงท้องทุ่งบางกะปิ (ชานกรุงเทพฯ) เป็นที่
อยู่ของช้างเถื่อนหรือช้างป่าจ�านวนมาก ช้างเถื่อน
แห่งทุ ่งหลวงนี้ผิดแผกจากช้างเถื่อนที่อื่น ๆ ใน
ประเทศไทย เนื่องจากเป็นช้างของหลวงส�าหรับใช้
ในราชการ และมีก�าหนดต้อนเข้ามาเลือกจับที่
เพนียดเป็นคร้ังคราว ช้างท่ีไม่ได้รับเลือกจะปล่อย
กลับไปเลี้ยงในทุ่งหลวงตามเดิม๒ ด้วยเหตุนี้เอง  
ชาวบ้านนครนายกจ�านวนมากจึงได้สืบทอดต�านาน
การเป็น “คนเลี้ยงช้างของหลวง” สังกัดกรมโขลง
ซ้าย (กรมโขลงขวา มีพญาอนันตโยทังเป็นเจ้ากรม 
และกรมโขลงซ้าย มีพระยาอนันตจ่อสู่เป็นเจ้ากรม 
มีหน้าที่ควบคุมไพร่พลกองทหารช้างท่ีน่าจะได้แก่
พวกมอญและกะเหร่ียงท่ีมีความช�านาญในการใช้
ช้าง) และต่างรักษาสมบัติอันเกี่ยวเนื่องกับช้างของ
บรรพชน

ความส�าคัญของช้างแต่ครั้งบรรพกาล
ผู้คนตั้งแต่ครั้งบรรพกาลถือว่าช้างเป็นสัตว์

ใหญ่มีความส�าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเครื่อง
แสดงแสนยานุภาพแห่งแผ่นดิน หม่อมราชวงศ์ คึก

๑ สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ, นิทานโบราณคดี, (กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า, ๒๕๓๙), หน้า ๔๐๓. 
๒ เรื่องเดิม, หน้า ๔๓๓-๔๓๔.  
๓ ม.ร.ว คึกฤทธิ์ ปราโมช, ช้างในชีวิตของผม, (กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า ๒๐๐๐, ๒๕๔๙), หน้า ๖๐-๖๑.
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นี้เอง จึงท�าให้มีการจัดต้ัง “กรมโขลงช้าง” ณ เมือง
นครนายกเพือ่เลีย้งดบู�ารงุรกัษาโขลงช้างในทุง่หลวง
ซึ่งถือเป็นโขลงช้างหลวง

ต้ังแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยามาแล้ว ผู้เชี่ยวชาญ
ในคชศาสตร์ที่เรียกกันว่า “หมอช้างหรือครูเฒ่า” ได้
แบ่งเป็น ๒ พวก คือ พวก “ครอบครูมอญ” ซึ่งเป็น
ความรู้ศาสตร์แห่งช้างซึ่งชาวมอญได้รับการถ่าย 
ทอดมาจากอินเดียมาแต่โบราณโดยตรง และพวก 
“ครอบครูไทย” ซึ่งไทยรับถ่ายทอดมาจากครูเขมร   
ที่ถูกกวาดต้อนมาเมื่อครั้งสมัยสมเด็จพระบรม
ราชาธิราช (เจ้าสามพระยา) เสด็จทรงตีพระนคร
หลวงแตก นักปราชญ์ราชบัณฑิตเขมรเหล่านี้ได้น�า
ศิลปะวิทยาการเขมรซึ่งรับมาจากอินเดียเข้ามา
ถ่ายทอดยังราชส�านักไทย ซึ่งราชส�านักไทยได้มีการ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมอีกต่อหนึ่ง

คนเลี้ยงช้างของหลวงชาวนครนายกสืบเชื้อ
สายมาจากชาวมอญจึงเป็นพวก “ครอบครูมอญ”๗ 
สังกัดกรมโขลงซ้าย ชาวมอญเหล่านี้ได้ตั้งบ้านเรือน
กระจัดกระจายอยู ่ทั่วไปในบริเวณที่ปัจจุบันเป็น
จังหวัดนครนายก และถึงแม้ว่าจะผสมกลมกลืน   
จนกลายเป ็นคนไทยแต ่ก็ยั งคงจิตส�านึกทาง
ประวัติศาสตร์ความเป็นลูกหลานของหมอ (ครู)  
ช้างมอญได้ด้วยการรักษาพิธีร�าผีมอญเพื่อบูชา
บรรพบุรุษ๘ และการรักษาเครื่องมือในการเลี้ยง   
หรือฝึกฝนช้างรวมทั้งเครื่องยศต่าง ๆ ซึ่งได้รับ
พระราชทาน

หลักฐานทางประวัติศาสตร ์ตั้ งแต ่สมัย      
กรุงศรีอยุธยาเรื่อยมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  
ได้ให้ภาพช้างและคนเลี้ยงช้างแห่งเมืองนครนายก

เป็น ๙ กอง กองหนึ่ง ๆ ประกอบด้วย รถ ช้าง ม้า 
พลทหารราบซึ่งต้องมีเสนาและควาญช้างบังคับอยู่
จึงนับเป็นเสนา ๔ เหล่า เรียกว่า จัตุรงคเสนารวม
เป็นกองทัพหนึ่ง

กองพลรบต้นประกอบด้วย ๙ ล�าดับคือกอง
หมู ่ กองหมวด กองร้อย กองพันโท กองพันเอก 
กองพลตรี กองพลโท กองพลเอก กองทัพใหญ่
ประมวลพลในกองทัพรถ ๕ ส่วน ช้าง ๑๐ ส่วน อูฐ 
๔๐ ส่วน โคผู้ ๖๔ ส่วน ม้า ๓๒๐ ส่วน ทหารราบ 
๑,๒๘๐ ส่วน อาวุธปืนใหญ่ ๑๐ ส่วน๔

...พลช้าง  ช้างแต่งตัวด้วยเครื่องป้องกัน
อาวุธ มีทั้งสัปคับและกูบ ที่บนหลังช้างนั้น ๆ มีพล
ทหารถือธนูและอาวุธยิงอื่น ๆ กับหอกหลังช้าง
ส�าหรับแทงข้าศึก ถ้าเมื่อเวลาจะเข้าโจมตีต่อพวก
ปัจจามติร  ช้างนัน้กต่็อสูร้บศกึด้วย  และใช้ช่วยเป็น
ก�าลงัในการหกัโหมแทงทลายประตเูมอืงข้าศกึ นาย
ทหารใหญ่ก็เคยขี่ช้างออกรบด้วยโดยมาก...๕

การถ่ายทอดต�าราพชิยัสงครามจากอนิเดยีนี้
เองมีผลให้เกิดคชศาสตร์ขึ้นในประเทศไทย ซึ่งนับ
เป็นศิลปวิทยาการชั้นสูงสุดแต่ครั้งโบราณกาล

นครนายกเมืองแห่งคนเลี้ยงช้าง
เมืองนครนายกเป็นหัวเมืองช้ันใน เป็นแหล่ง

ช้างซึ่งเป็นยุทธปัจจัยส�าคัญในการท�าสงคราม๖ 
ตั้งแต่อดีตมาแล้วนครนายกเป็นเมืองที่มีช้างชุกชุม 
เป็นท่าข้ามของโขลงช้างมาแต่โบราณจากดงละคร
ไปยังอ�าเภอบ้านนา  เนื่องจากการที่มีช้างชุกชุมใน
เขตทุง่หลวงซึง่มีอาณาบรเิวณครอบคลมุตัง้แต่เมอืง
นครนายกไปจนถึงท้องทุ่งบางกะปิ (ชานพระนคร) 

๔ ร้อยเอก ยี.อี. เยรินี (พันเอกพระสารสาสน์พลขันธ์), พิชัยสงครามฮินดูโบราณ, (นนทบุรี: ศรีปัญญา, ๒๕๔๗), หน้า ๒๓-๒๕. 
๕ สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ, นิทานโบราณคดี, หน้า ๓๔. 
๖ ร้อยเอกศรศักร ชูสวัสดิ์, “เมืองนครนายก: ชุมชนเกษตรกรรม-เมืองนครนายก,” โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 
ประวัติศาสตร์เมืองนครนายก (กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์เมืองโบราณ, ๒๕๓๙), หน้า ๔๗  
๗ สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ, นิทานโบราณคดี, หน้า ๔๑๑. 
๘ พันเอกหญิง ชมนาด เทียมพิภพ “การด�ารงวิถีชีวิตของชาวมอญในนครนายก” วารสารทางวิชาการสภาอาจารย์ ส่วนการศึกษา 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๙, หน้า ๕๘-๗๘. 
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ไว้อย่างน่าสนใจยิ่ง
ตัง้แต่สมยัก่อนกรุงศรีอยุธยา พระเจ้าแผ่นดิน

ล้วนทรงให้ความส�าคัญต่อคชศาสตร์ เนื่องจากช้าง
เป็นสัตว์ใหญ่อันตราย วิชาคชศาสตร์จึงเป็นศิลปะ
วิทยาการชั้นสูง มีเนื้อหาวิชาการมาก สลับซับซ้อน 
และละเอียดอ่อน พระเจ้าแผ่นดินและเจ้านายบ่าว
ไพร่จะต้องฝึกฝนคชศาสตร์อย่างช�านิช�านาญ มี
ประเพณีที่พระเจ้าแผ่นดินจะเสด็จไปอ�านวยการ  
จับช้างที่เรียกว่า “การวังช้าง” ซึ่งเป็นการตั้งคอกจับ 
ช้างแบบทัง้โขลง หรอื เสดจ็ขึน้บนหลงัช้างเพือ่คล้อง
ช้าง ซ่ึงช้างต่อได้ล่อมาให้คล้องได้เป็นตัว ๆ ที่เรียก 
“การโพนช้าง” และการจับวิธีต�าราหลวง ใช้ส�าหรับ
ช้างพลายขนาดใหญ่ ซึ่งจะฝึกหัดใช้เป็นช้างรบ ไม่
สามารถใช้พธิโีพนช้างได้เนือ่งจากช้างมขีนาดไล่เลีย่
กับช้างต่อ จงึต้องใช้วธีิต้อนช้างจากป่ามาเข้าเพนยีด 
เลือกคล้องช้างเฉพาะที่ต้องการ ที่เหลือปล่อยกลับ
ไปยังป่าแถบทุ่งหลวง แขวงเมืองนครนายก วิธีนี้
เรียกว่า “การจับเพนียด”๙ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา  
การคล้องช้างนับเป็นราชกีฬาท่ีส�าคัญ พระเจ้า    
แผ่นดินหลายพระองค์ล ้วนแต่ทรงโปรดปราน         
ราชกีฬาดังกล่าว

จนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น การ
ใช้ช้างในการท�าสงครามก็ยังคงมีอยู่ จนกระทั่งการ
รบในอันนัมสยามยุทธ ไทยรบกับญวนในดินแดน
เขมร พ.ศ. ๒๓๘๘ เมือ่เจ้าพระยาบดนิทรเดชา (สงิห์ 
สิงหเสนี) แม่ทัพสยามตั้งทัพอยู ่ที่ เมืองอุดงนั้น 
กองทัพญวนได้ยกทัพเรือมาตีทัพสยาม เวลานั้น
เจ้าพระยาบดินทรเดชาไม่มีเรือรบพอจะต่อสู ้กับ 
กองทพัญวนได้ จงึคดิรวบรวมช้างและพลราบตัง้ซุม่
ไว้ในเมือง ปล่อยให้ญวนจอดเรือส่งทหารได้โดย
สะดวก พอญวนขึ้นอยู ่บนบกแล้ว ทัพไทยก็เปิด
ประตูเมือง ให้ช้างรบออกเที่ยวไล่แทงข้าศึก ท�านอง
เดียวกับรถถัง ทหารราบที่ติดท้ายช้างไป ไล่ตีทัพ

ญวนจนแตกพ่าย การรบทีเ่มอืงอดุงนีเ้องนบัเป็นครัง้
สุดท้ายที่ใช้ช้างในการรบ๑๐

นับตั้งแต่อันนัมสยามยุทธสิ้นสุดลง การใช้
ช้างในการยุทธ์ครั้งส�าคัญก็ถึงกาลพ้นสมัย ช้างและ
การคล้องช้างกลายเป็นราชกีฬา เป็นศักดิ์ศรีและ
บุญญาบารมีแห่งพระเจ้าแผ่นดิน พระเจ้าแผ่นดิน
ยังคงเสด็จฯ เพื่อทอดพระเนตรการคล้องช้างใน
เพนยีดซึง่จดัขึน้เป็นครัง้คราว แต่มไิด้ทรงประทบับน
หลังช้างเพื่อทรงคล้องช้างด้วยพระองค์เอง

การดูแลรักษาโขลงช้างหลวงในทุ่งหลวงนั้น
นับเป็นหน้าที่ส�าคัญของคนเลี้ยงช้างหลวงเมือง
นครนายก เมื่อราชธานีมีบัญชาให้จับช้างเถื่อน หรือ 
“การวังช้าง” เพื่อใช้ในราชการ กรมโขลงช้าง ณ 
เมืองนครนายกก็จะต้องประกอบพิธีกรรมดังที่ 
นิทานโบราณคดี๑๑ เล่าไว้อย่างละเอียดลออ ทั้งวิธี
การวังช้าง โพนช้าง หรือปกช้างเพื่อเข้าเพนียด 
ตั้งแต่การสอดส่องนับจ�านวนและที่อยู่ของโขลงช้าง 
การไหว้ครูบา การเบิกไพร การสังเกตนิสัยช้าง การ
ตามช้าง การถือฤกษ์ยาม การใช้เครื่องมือประกอบ
คาถาอาคมต่าง ๆ ความเชื่อเรื่องเสนียดจัญไร การ
จัดการบ้านเรือนของตนให้ถูกต้อง 

เวลาออกไปโพนช้าง พวกกรมโขลงจะแต่ง
ตวัด้วยเครือ่งนุง่ห่มเก่าขาดช�ารดุ เวลาอยูใ่นป่าห้าม
ตัดเล็บ ลูกเมียทางบ้านห้ามแต่งตัวสวยงาม ใส่
น�้ามันหรือตัดผม เพื่อมิให้เกิดภัยอันตรายแก่ผู้ไป
ท�างานในป่า

เรื่องราววิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของคน
เลี้ยงช้างแห่งเมืองนครนายก เหล่านี้ได้กลายเป็น
ต�านานสืบทอดมาจากบรรพชนสู่ลูกหลาน ตราบจน
ปัจจุบัน

โปรดติดตามตอนท่ี ๒ ในฉบับต่อไป

๙   สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ, นิทานโบราณคดี, หน้า ๔๓๗. 
๑๐ เรื่องเดิม, หน้า ๔๒๙-๔๓๐. 
๑๑  เรื่องเดิม,  หน้า ๔๓๑-๔๙๔
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รถยนต์ของทหารน�าเธอและเพื่อนหนุ่มผ่าน
บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า เลาะไปตามถนน
อู่ทอง จากประสบการณ์ที่ผ่านมา เธอรู้ว่าห่างจากนี้
ไปไม่ไกลคือที่ตั้งของหน่วยงานต่อต้านคอมมิวนิสต์
ทีส่�าคญัของกองทพัซึง่รูจ้กักนัดใีนนามของ “สวนรืน่ฯ”

วิทยุติดรถยนต์ยังคงรายงานเหตุการณ์ที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง...

แล้วเด็กสาวก็ตัดสินใจเด็ดขาด เธอหันไป
ปลุกธรณินให้ตื่นขึ้นเขาลืมตาท�าท่างัวเงียแต่เมื่อ 
สบสายตาจรงิจงัของเพือ่นสาวกห็ายง่วงเป็นปลดิทิง้

“คณุคะ...ขอเราลงตรงนีไ้ด้ไหมคะ” ตอนนีร้ถ
วิ่งอยู่หน้าสวนสัตว์เขาดินวนา อีกด้านคือพระท่ีนั่ง
อนันตสมาคม

“อ้าว...หรือครับ” คนขับเหลือบช�าเลืองอย่าง
แปลกใจ “ไม่ต้องเกรงใจครับ จะให้ผมไปส่งที่ที่พัก
ก็ได้ มอมแมมอย่างนี้ไปไหนมาไหนล�าบากนะครับ” 
เสียงตอบสุภาพแฝงด้วยความปรารถนาดี แต่ใคร
จะกล้าวางใจ...

“ไม่เป็นไรค่ะ...แค่นี้ก็เป็นพระคุณแล้ว”      
อาทิตยาตอบยืนยันหนักแน่น ชายชาญจึงค่อย ๆ 

บัญชร ชวาลศิลป์
ไฟรกัไฟสงคราม

สงครามครั้งที่ ๑ : ความพยาบาท

ชะลอรถเข้าข้างทาง เด็กสาวก้าวลงจากรถตามด้วย
เพื่อนหนุ่มที่ยังงุนงงไม่หาย

“ขอบพระคุณค่ะ...” อาทิตยาก้มตัวลงไหว้
อย่างสุภาพ ธรณินรีบท�าตาม จากนั้นทั้งสองก็ก้าว
เดินจากไปอย่างรวดเร็ว

ผ่านภพหันไปมองที่เบาะหลังแล้วชี้ให้เพื่อน
รกัดูหนงัสอืของโรงเรยีนเสนาธิการทหารบกทีว่างอยู่
ตรงเบาะหลัง...

“มิน่าเล่า...” ชายชาญกล่าวยิ้ม ๆ

๑๖ ตุลาคม  ๒๕๑๙  
...เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน ๖ ตุลาคม 

๒๕๑๙ ที่ผมเล่าให้คุณศศิประภาฟังนี้ คุณคงรู้สึก
คล้ายผมคือ ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นระหว่างคนไทย
ด้วยกันในยุคนี้ ผมเคยอ่านเรื่องราวประวัติศาสตร์
การปฏิวัติฝร่ังเศส เคยนึกสยดสยองกับเหตุการณ์ที่
เรียกว่า “การนองเลือด” แล้วก็ไม่นึกว่าเรื่องนี้จะมา
เกิดขึ้นในบ้านเราที่เรียกตัวเองว่าเป็นดินแดนแห่ง
พระพุทธศาสนา

 ผมเองแม้จะไม่ได้รับทราบเรื่องราวเบื้อง

- (ต่อจากเล่มที่แล้ว) -

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



95เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๓ ตอนที่ ๕ เดือน กันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๐

เล่าผ่านจดหมายของมิตรต่างภพ เรื่องราวของคน
หนุ่มสาวในอนาคตท�าให้ศศิประภารู ้สึกถึงความ
แตกต่างของยุคสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราว
ของตนเองกับความรักบนทางสองแพร่งที่เธอยังไม่
กล้าตัดสินใจเลือกทางเดิน

ความกล้าหาญท้าทายผู ้มีอ�านาจของคน
หนุ่มสาวในอนาคตจนน�าไปสู่เรื่องราวชวนสลดใจที่
ผ่านภพเล่าให้ฟัง คล้ายสะกดิความรูส้กึบางประการ
ในหัวใจหญิงสาว

ศศิประภาสลัดเรื่องราวจากอนาคตออกไป 
จากนั้นก็นึกทบทวนข่าวสารของคณะกู้บ้านเมืองที่
ได้รับฟังจากสถานีวิทยุของฝ่ายรัฐบาลเพียงฝ่าย
เดียว อย่างไรก็ตาม เมื่อผนวกเข้ากับข่าวที่บอกกัน
แบบปากต่อปากของชาวโคราช ดูเหมือนโชคจะไม่
เข้าข้างคณะทหารจากหัวเมืองเสียแล้ว ศศิประภา
หยบิกระดาษเขยีนจดหมายขึน้มาวางบนโต๊ะท�างาน
แล้วเริ่มเขียนถึงผ่านภพ เล่าล�าดับเหตุการณ์ที่ได้รับ
รู้มาว่า ถึงตอนนี้ ๑๖ ตุลาคม ๒๔๗๖ ฝ่ายหัวเมือง
ได้ถอนก�าลังจากพระนครและก�าลังมุง่หน้ากลบัฐาน
ที่มั่นนครราชสีมา ส่วนข่าวคราวจากธงเจิมชายผู้
เป็นที่รักนั้น จะเป็นตายร้ายดีประการใดเธอยังไม่ได้
รบัเลย เขยีนถงึตอนนีศ้ศิประภาน�า้ตาซมึ จติใจหดหู่
จนแทบไม่มีแรงลากปากกา

กระทั่งเขียนจดหมายจบลง ศศิประภาก็ย้อน
ร�าลึกขึ้นมาได้ประการหนึ่งว่า...

ทีผ่่านมาผ่านภพไม่เคยร้องขอให้เธอเล่าเรือ่ง
ราวของคณะกู้บ้านเมืองให้เขาฟังเลย มีแต่เธอฝ่าย
เดียวเท่านัน้ทีเ่ขยีนเล่าให้เขาทราบ และดูเหมอืนเขา
เองก็ไม่เคยให้ความเห็นใด ๆ กลับมาเลย...ท�าไม ?

ข้อสังเกตของศศิประภาเป็นจริงเช่นนั้น...
ผ ่านภพได้ครุ ่นคิดเรื่องราวเหล่านี้อย่าง

รอบคอบ เขาต้ังใจไว้แน่วแน่ว่าจะไม่พยายามเข้าไป
เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นแล้วและผ่านไป
แล้วในอดตีเป็นอนัขาด โดยเฉพาะเหตกุารณ์ส�าคัญ
ของความขัดแย้งในประวัติศาสตร์เมื่อปลายปี 

หลงัของเหตกุารณ์ทัง้หมดไม่ว่าจะฝ่ายซ้ายหรอืฝ่าย
ขวา แต่สิ่งที่ผมรับไม่ได้คือ ท�าไมจะต้องเข่นฆ่า
ทารุณกันเช่นนั้น อย่าว่าแต่ระหว่างคนไทยด้วย
กันเองเลย แม้แต่กับสัตว์ที่เราต้องฆ่าเพื่อมาเป็น
อาหาร เราก็ยังเลือกใช้วิธีท่ีจะสร้างความเจ็บปวด
ทรมานกับมันให้น้อยที่สุด 

แน่นอน คนที่ผมรู ้สึกเห็นใจมากท่ีสุดก็คือ
เด็กหนุ่มเด็กสาวนักศึกษาที่ยังอยู่ในวัยบริสุทธิ์ พวก
เขาจะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลทางความคิดของพวก
คอมมิวนิสต์หรือเป็นคอมมิวนิสต์เสียเองผมยังไม่
อาจสรุปได้ ทว่าแม้พวกเขาจะเป็นคอมมิวนิสต์   
จริง ๆ แต่สิ่งที่ผมเชื่อก็คือ ไม่มีเหตุผลใดเลยที่จะ
ต้องประหัตประหารกันอย่างโหดเหี้ยมทารุณเช่นนี้

สถานการณ์ท้ังหมดท่ีเกิดขึ้น ในด้านหนึ่ง
ย่อมส่งผลต่อการเคลื่อนไหวในเมืองของพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอย่างแน่นอน โดย
เฉพาะการเข้ายึดอ�านาจของทหารเม่ือเย็นวันที่ ๖ 
ตุลาคม ๒๕๑๙ ซ่ึงก็เห็นได้จากแถลงการณ์ว่ามี
จุดยืนต่อต้านคอมมิวนิสต์อย่างชัดเจน ดังนั้นจากนี้
ไปการเคลื่อนไหวของนักศึกษาท่ีมีแนวโน้มเอียงไป
ทางสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์คงจะไม่สามารถ
กระท�าได้อย่างเสรีเช่นในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความรุนแรงที่ธรรมศาสตร์ก็คงจะท�าให้ฝ่ายซ้ายได้
ตระหนักถึงความเกลียดชังของฝ่ายขวาจนไม่กล้า
จะเคลื่อนไหวเช่นในอดีตได้อีก

ผมยังนึกไม่ออกเลยว่า เร่ืองราวระหว่างฝ่าย
ขวา-ฝ่ายซ้าย จากน้ีไปจะสงบลงเมื่อฝ่ายซ้ายถูก
ปราบปรามแล้วอย่างราบคาบหรอืจะกลายเป็นหม้อ
น�้าเดือดที่ถูกปิดฝาแน่นไม่มีรูระบาย รอวันระเบิด

เร่ืองราวจะเป็นอย่างไรต่อไป ผมคงมีโอกาส
ได้น�ามาเล่าให้คุณฟังอีก

ผ่านภพ

ศศิประภาวางจดหมายข้ามกาลเวลาลงบน
พื้นโต๊ะท�างาน นึกเห็นภาพในอนาคตจากค�าบอก

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



96 เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๓ ตอนที่ ๕ เดือน กันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๐

๒๔๗๖ ที่ศศิประภาเขียนมาเล่าให้ฟังโดยตลอด ซึ่ง
เขารู้ค�าตอบอยู่แล้ว่า เรื่องราวจะจบสิ้นลงอย่างไร 
จะน�าไปสู่เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกัน
เป็นลูกโซ่อีกมากมายอย่างไร...

ผ่านภพมีเหตุผลที่คิดเช่นนี้

บทที่ ๘ หินลับ
ครัง้แรกทีผ่่านภพสามารถสือ่สารข้ามมติิ

เวลากับศศิประภาและได้รับรู้เรื่องราวความเป็น
ไปของบ้านเมืองในช่วงปี ๒๔๗๖ โดยเฉพาะ
เหตุการณ์รุนแรงที่รู้จักกันในภายหลังว่า ‘กบฏบวร
เดช’ นั้น ผ่านภพก็คิดจะเขียนไปบอกเล่าถึงจุดจบ
ของเหตุการณ์ที่ได้ค้นคว้าจากบันทึกประวัติศาสตร์
ซ่ึงมีผู้จัดท�าไว้หลายท่าน แต่เมื่อได้ใคร่ครวญอย่าง
รอบคอบถึงผลที่อาจติดตามมาแล้วเขาก็ตัดสินใจ  
ที่จะไม่กระท�าเช่นนั้น

หลั ง เหตุการณ ์กบฏบวร เดชสิ้ นสุดลง 
ประวัติศาสตร์ประเทศไทยก็ได้บันทึกเรื่องราวของ
นายทหารหนุ่มนาม นายพันโทหลวงพิบูลสงคราม 
ผู ้บังคับกองผสมปราบกบฏที่ใช้เวลาไม่นานนัก     
ในการก้าวขึ้นสู่ต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อจากนาย
พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา จากนั้นก็เข้าสู ่
เหตุการณ์สงครามอินโดจีนกับฝรั่ ง เศส และ
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ในเวลาต่อมา แม้จะมีการ
สะดดุอยูบ้่างเป็นบางห้วงเวลา แต่ถงึทีส่ดุนายทหาร
ท่านนีก็้กลบัเข้าสูต่�าแหน่งนายกรัฐมนตรอีกีครัง้หนึง่
พร้อมยศจอมพล กระทั่งต้องลงจากบัลลังก์แห่ง
อ�านาจเมื่อปี ๒๕๐๐ จากน้ันก็ปรากฏเร่ืองราว     
ต่าง ๆ สืบเนื่องติดต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้

ความเป็นไปของบ้านเมืองท้ังหมดหลังจาก
เหตุการณ์ครั้งนั้นจนบัดนี้และรวมทั้งที่จะเป็นไปใน
อนาคตจึงเช่ือมโยงและเกี่ยวข้องโดยตรงกับผลของ
การสู ้รบในเหตุการณ์เมื่อเดือนตุลาคม ๒๔๗๖ 
นั่นเอง

ดงันัน้จะเกดิอะไรขึน้ หากผลการสูร้บครัง้นัน้
เปลี่ยนแปลงไป หากฝ่ายรัฐบาลเป็นฝ่ายพ่ายแพ้

แล้วฝ่ายทหารหัวเมืองก้าวขึ้นสู่อ�านาจ หากจอมพล 
ป. พิบูลสงครามไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี หาก
รัฐบาลไทยตัดสินใจสู้ตายคาแผ่นดินกับการรุกราน
ของญ่ีปุ่นเมื่อ ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ ฯลฯ ?

แน่นอน ย่อมไม่มีใครรู ้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น 
และผลทีจ่ะต้องติดตามมาหลงัจากนัน้จะเป็นเช่นใด
ก็ย่อมไม่มีใครสามารถพยากรณ์ได้เช่นเดียวกัน 
ประวัติศาสตร์ที่เคยเป็นมาและเป็นที่รับรู้กันมาช้า
นานจะต้องเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมด รวมทั้งอนาคต
ของประวัติศาสตร์ซึ่งคือปัจจุบันก็จะต้องเปลี่ยน 
แปลงตามกันไปเป็นลูกโซ่ จริงอยู่หลายเรื่องราวที่
เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิด อย่างเรื่องราวของการ
ล้อมปราบอันทารุณเมื่อเช้าวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ 
ที่แม้แต่ทหารอย่างเขาก็ยังรับไม่ได้...

หากอยู่ดี ๆ เกิดมีใครสามารถเดินทางย้อน
กาลเวลากลับไปแล้วท�าให้ประวัติศาสตร์บางตอน
เปลีย่นแปลงไปจากทีเ่คยเป็น จะเกดิอะไรขึน้กบัห่วง
โซ่แห่งกาลเวลาที่ผูกโยงเกี่ยวเนื่องกันเป็นช่วง ๆ 
จากอดีตกาลไปสู ่อนาคตอันไร้จุดจบ มิติต่าง ๆ 
คงจะต้องบิดเบ้ียวและอาจส่งผลอย่างรุนแรงจน
คาดไม่ถึงต่อความเป็นไปของโลกก็เป็นได้เพราะ
ประวัติศาสตร์โลก ตัวอย่างง่าย ๆ ที่ผ่านภพนึกถึงก็
คือหากนายกรัฐมนตรีไทยไม่ใช่จอมพล ป.พิบูล
สงครามโดยตัดสินใจไม่ยอมจ�านนต่อญ่ีปุ่นเมื่อ ๘ 
ธันวาคม ๒๔๘๔ แล้ว คนไทยทั้งประเทศทุกเพศทุก
วัยจะประสบชะตากรรมเช่นใด การสังหารโหดแบบ
ที่เกิดขึ้นที่นานกิงจะเกิดบนแผ่นดินไทยหรือไม่ 
ทั้งหมดนี้จะมีผลอย่างไรต่อผลของสงครามโลกใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาและ
นางาซากิจะมีหรือไม่ ฯลฯ ?

นึกถึงผลสืบเนื่องที่จะติดตามมา ผ่านภพจึง
ตัดสินใจไม่แตะต้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในห่วง
โซ่ประวัติศาสตร์ เคยเป็นมาอย่างไรก็ให้เป็นไป
อย่างนั้น ดังนั้นจึงไม่มีเรื่องราวของเหตุการณ์ครั้ง
ส�าคัญนี้ถ่ายทอดไปยังศศิประภาเลย แม้บ่อยคร้ังที่
เขาอยากจะขยายความเหตุการณ์ที่ศศิประภา
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ถ่ายทอดจากครั้งอดีตระหว่างท่ีเหตุการณ์นี้ก�าลัง
ด�าเนินอยู่มาให้เขาทราบก็ตาม โดยเฉพาะฉากจบ
อันน่าเศร้าสลดของสงครามกลางเมืองคร้ังนี้ที่เขาก็
รู้อยู่แก่ใจ เพราะไม่แน่ใจว่าหากศศิประภารับรู้แล้ว
จะท�าให้ผลลัพธ์ของเหตุการณ์เมื่อตุลาคม ๒๔๗๖ 
เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่

เร่ืองนี้ยิ่งใหญ่เกินไปที่เขาจะเสี่ยง...

๑๗ ตุลาคม  ๒๔๗๖
ในการเข้าตี หน่วยน�าการเข้าตีจะมีความ

เสี่ยงสูงที่สุดเพราะเป็นหน่วยแรกที่จะเข้ารบปะทะ
ข้าศึก ส่วนในการรบหน่วงเวลาเพ่ือถอนตัวผละจาก
ข้าศึกนั้น กองระวังหลังก็นับว่ามีความเสี่ยงสูงสุด
เช่นเดียวกันเพราะจะเป็นหน่วยแรกท่ีถูกโจมตีจาก
ข้าศึก และเป็นหน่วยสุดท้ายที่จะได้รับอนุญาตให้
ถอนตัว

ทหารในหน่วยทั้งสองประเภทนี้จึงเป็นที่
ยอมรับในความกล้าหาญ ความเสียสละ และ
ประสิทธิภาพในการรบ

นายพันเอกพระยาศรีสิทธิสงครามซึ่งได้รับ
มอบหมายจากนายพลเอกพระวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ ้าบวรเดชให้ท�าหน้าที่กองระวังหลังที่บริเวณ
ปากช่องมีภารกิจส�าคัญคือขัดขวางการรุกของก�าลัง
ฝ่ายพระนครและพยายามสร้างความเสียหายแก่
ศตัรใูห้มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้ เพือ่ประวงิเวลาให้ทพั
หลวงซึ่งเคล่ือนท่ีกลับไปยังนครราชสีมาได้มีโอกาส
มากที่สุดในการเตรียมการปักหลักตั้ง รับแบบ
แตกหักที่นั่น นอกจากนั้นยังมีการตั้งความหวังไว้  
ลึก ๆ ว่า หากการต่อสู้ขัดขวางของกองระวังหลังซึ่ง
น�าโดยนายทหารที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับใน
ความรู้ความสามารถจากนายทหารท้ังกองทัพเช่น
นายพนัเอกพระยาศรีสทิธิสงครามเป็นไปอย่างได้ผล
แล้ว ก็อาจเป็นข้อต่อรองอย่างส�าคัญต่อฝ่ายรัฐบาล
ในการหาทางประนีประนอมเพื่อหาทางออก หรือ
อย่างน้อยก็เพื่อบรรเทาโทษลงได้บ้าง

การเลือกใช้บริเวณพื้นที่ปากช่องของฝ่าย
ทหารนครราชสมีาเพือ่การรบหน่วงเวลานัน้นบัว่าสม
เหตุสมผลทางทหารเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการ
เคลือ่นย้ายก�าลังขนาดใหญ่จากภาคกลางเข้าสูภ่าค
อสีานนัน้ มเีส้นทางเคลือ่นทีซ่ึง่มลีกัษณะบงัคบัเพยีง
เส้นเดียวเท่านั้นคือทางรถไฟซึ่งตัดผ่านเทือกเขาดง
พญาเย็นที่ปากช ่อง ดังนั้น ลักษณะเด ่นของ
ภูมิประเทศเช่นนี้จึงนับเป็นชัยภูมิที่ฝ่ายตั้งรับจะได้
เปรียบฝ่ายเข้าตีอย่างเห็นได้ชัด

ในการรบ บางครั้งก�าลังรบที่เหนือกว่าอาจ
กลายเป็นฝ่ายเสียเปรียบอย่างไม่อาจประเมินค่าได้
ในสถานการณ์ทีฝ่่ายซึง่ก�าลงัรบด้อยกว่าแต่สามารถ
ใช้ประโยชน์จากภูมปิระเทศให้เป็นชยัภูมทิีไ่ด้เปรยีบ
เช่นนี้

ลกัษณะภูมปิระเทศนบัเป็นปัจจยัส�าคัญหนึง่
ในการวัดค่าอ�านาจก�าลังรบ...

ลักษณะของภูมิประเทศและเส้นทางรถไฟ
สายตะวนัออกเฉยีงเหนอืนบัตัง้แต่สถานแีก่งคอยขึน้
ไป ทางรถไฟจะเริ่มคดเค้ียว วกวน ในบางจุดขบวน
รถไฟจะต้องลดความเร็วลงจนแทบจะหยุดนิ่ง และ
นั่นคือจุดอ่อนเพราะกลายเป็นเป้านิ่ง

“บริเวณนี้น้องชายเห็นเป็นอย่างไร...” นาย
พันเอกพระยาศรีสิทธิสงครามหันไปถามนายทหาร
หนุ ่มที่ร ่วมเดินเท ้าส�ารวจพื้นที่กันมาตามเส ้น
ทางรถไฟ คนหนึ่งคือนายร้อยตรีบุญรอด  เกษสมัย 
นายทหารเหล่าทหารช่างผู้ท�าหน้าที่นายทหารคน
สนิท และอีกคนหนึ่งที่เพิ่งอาสาขออยู ่ร ่วมชะตา
กรรมคือนายร้อยตรีธงเจิม  กระบวนรบ นายทหาร
ปืนใหญ่ที่เคยเป็นลูกศิษย์ท่านและเพิ่งมาพบกันอีก
ครัง้ทีส่นามรบหน้าสถานรีถไฟหลกัสีเ่มือ่ไม่กีว่นัก่อน
หน้านี้เอง

นายทหารทั้งสามพร้อมด้วยก�าลังหน่วยลาด
ตระเวนซึ่งจัดผสมกันระหว่างทหารม้ากับทหารราบ
จ�านวนไม่มากนักพากันมาหยุดยืนอยู่ตรงบริเวณ
หลักกิโลเมตรที่ ๑๔๐
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“กระผมเห็นว่าน่าจะใช้เป็นจุดเริ่มของแนว
พ้ืนที่ต้ังรับได้แล้วละขอรับ...” นายร้อยตรีบุญรอด
ตอบด้วยสายตาของทหารช่างซึ่งช�านาญในการ
เลือกและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ภูมิประเทศ นายพัน
เอกหันไปทางร้อยตรีทหารปืนใหญ่เป็นเชิงถามซึ่ง
ก็ได้รับค�าตอบทันที

“กระผมก็เห็นด้วยขอรับ...พื้นที่บริเวณนี้ทาง
รถไฟโค้งและแคบเพราะธรรมชาติบังคับ รถไฟจะ
เคลื่อนที่เร็วไม่ได้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง...” นาย
ร้อยตรธีงเจมิข้ีไปทางบรเิวณเนนิเขาเตีย้ ๆ ซึง่วางตวั
ข่มพื้นที่ทางรถไฟแถบนี้อยู่โดยรอบ “หากวางปืนกล
และการตรวจการณ์ไว้ตรงนั้น พื้นที่ยิงจะทั้งกว้าง
และไกลครอบคลุมพื้นที่ได้อย่างกว้างขวาง กระผม
เห็นว่าเราจะควบคุมบริเวณน้ีได้อย่างเด็ดขาดที
เดียวขอรับ...” นายพันเอกพยักหน้าอย่างเห็นด้วย
และพอใจ

“ตกลง...เราจะเริ่มที่มั่นรบหน่วงเวลาของเรา
ตั้งแต่บริเวณนี้ละ” คือค�าสั่งเด็ดเดี่ยวของชายชาติ
ทหารนามนายพันเอกพระยาศรีสิทธิสงครามผู้ที่ชื่อ
ของท่านจะเป็นต�านานกล่าวขวัญไปอีกแสนนาน

รังปืนกลและแนวต้านทานแรกถูกจัดตั้งข้ึน
ตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่ ๑๔๐ แห่งนี้ จากนั้นก็จัดวาง
เรียงรายลึกลงไปตามสองข้างทางรถไฟจนถึงหลัก
กิโลเมตรที่ ๑๔๔ ใกล้สถานีรถไฟหินลับอันเป็นแนว
ต้านทานสดุท้ายตามก�าลงัและอาวธุเท่าท่ีมอียู ่และ
ตลอดระยะทาง ๔ กิโลเมตรนี้ รางรถไฟก็ถูกถอด
ออกจนหมดสิ้นเพื่อบังคับให้ก�าลังฝ่ายพระนครต้อง
ลงเดินเท้าอยู่ในซอกเขาแคบ ๆ ซึ่งเท่ากับเป็นการ
เพ่ิมอันตรายให้มากยิ่งขึ้นไปอีกจากอาวุธหนักที่วาง
ข่มอยู่ตลอดเส้นทาง นอกจากนั้นทหารช่างจาก

อยุธยาที่มีก�าลังบางส่วนอยู่ร่วมรบกับเพื่อนทหาร
โคราชก็ยังสร้างเครื่องกีดขวางเพิ่มขึ้นอีกตามข้าง
ทางรถไฟ จึงยิ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้กับฝ่าย
ทหารพระนครมากขึ้นไปอีก

สภาพทั่วไปในตัวเมืองนครราชสีมาซึ่งเคย
คึกคักเพราะเป็นหัวเมืองใหญ่ที่เป็นประตูเชื่อมต่อ
ระหว่างทุกจังหวัดในภาคอีสานกับภาคกลางโดย
เฉพาะทางรถไฟอันเป็นเส้นทางคมนาคมเพียงเส้น
เดียวในสมัยนั้นมาถึงวันนี้กลับตกอยู ่ในสภาพ
เงียบเหงา ก�าลังทหารหน่วยแล้วหน่วยเล่าที่เคลื่อน
ย้ายกลับจากภารกิจที่ไม่ส�าเร็จเมื่อลงจากขบวน
รถไฟที่สถานีจิระแล้วก็รีบเดินทางอย่างเร่งร้อนกลับ
เข้าไปในค่าย

วันนี้  ไม ่มี เสียงไชโยโห่ร ้องให ้ศีลให ้พร 
อ�านวยชัยจากชาวโคราชเหมือนวันที่พวกเขาอ�าลา
ไปปฏิบัติภารกิจส�าคัญเพื่อชาติและประชาชน
เหมือนเมื่อก่อนหน้านี้ จะมีบ้างก็เพียงการโบกมือ
ต้อนรับเป็นสัญญาณปลอบใจ ผู้คนทั่วทั้งจังหวัด
ล้วนรับรู ้จากวิทยุของฝ่ายรัฐบาลที่กระจายข่าว
ความพ่ายแพ้ของฝ่ายกบฏไปทัว่ประเทศแล้ว แม้จะ
รู ้สึกเห็นใจและสงสารลูกหลานทหารเลือดเนื้อ    
เชื้อไขชาวโคราชของพวกเขาสักเพียงใดก็ตาม แต่ 
ก็ไม่รู ้ว่าควรจะแสดงออกอย่างไรเพื่อมิให้ซ�้าเติม
ความรู้สึกเจ็บปวดในใจของลูกหลาน พวกทหารจึง
เดินทางกลับค่ายไปอย่างเงียบ ๆ พร้อมทั้งครุ่นคิด
ถงึอนาคตทีย่งันกึไม่ออกว่าจะประสบกบัชะตากรรม
เยี่ยงใด

- (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



99

เสนาศึกษา

เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๓ ตอนที่ ๕ เดือน กันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๐

     

นายนก เต็มขั้น

ฉบับนี้มีของดีมาฝาก ๒ ตอน ตอนแรก
เป็นบทความที่ เผยแพร่อยู ่ในสื่อสังคมบนโลก
ไซเบอร์ ที่ก�าลังถูกแชร์กันอย่างแพร่หลาย เป็นบท
แปลจากค�ากล่าวของภรรยาประธานาธิบดีสีจิ้งผิง 
เกีย่วกบัการศกึษา ซึง่มแีง่คดิท่ีน่าสนใจ อกีตอนหนึง่
เป็นเรื่องข�าขัน เพื่อความบันเทิงของสมาชิก จะได้
หย่อนใจผ่อนคลายความเครียด ดังค�ากล่าวที่ว่า 
อารมณ์ขนัเป็นยาอายุวฒันะ เชญิรับของฝากได้ครบั

ตอนที่ ๑ แง่คิดเกี่ยวกับการศึกษา
ภรรยาประธานาธิบดีสีจิ้นผิง (เผิงลี่หยวน) 

ได้กล่าวแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องคะแนนสอบ
เอนทรานซ์ ได้สร้างความสัน่สะเทอืนไปทัว่ทัง้วงการ
ศึกษาของประเทศจีน ......

คะแนนสอบของลูก ไม่ได้มีความส�าคัญ
เทยีบเท่ากบัการสอนให้ลกูรู้จกัส�านกึในบญุคณุ รูจ้กั
เรียนรู้การด�าเนินชีวิตที่ถูกต้อง ลูกจะมีทัศนคติที่ถูก
ต้องเก่ียวกับทรัพย์สินเงินทอง ผู ้ปกครองจะมีวิธี
อบรมปลูกฝังอย่างไร การท่ีจะให้ทรัพย์สินแก่ลูก
หลาน ท�าไมไม่คิดจะสร้างลูกให้กลายเป็นทรัพย์สิน
ล�้าค่าเล่า นั่นคือการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีของสังคม

ดังนั้นการเก็บสะสมทรัพย์สินมหาศาลให้กับ
ลูกหลานไม่สามารถเทียบเท่ากับการให้ข้อคิดดี ๆ ที่

เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิตดังต่อไปนี้
๑. ลูกรัก...ลูกต้องเรียนรู้ที่จะท�าอาหาร นี่ไม่

ได้เกีย่วกบัการดแูลปรนนบิตัคินอ่ืน แต่เมือ่คราทีค่น
ที่รักลูกไม่ได้อยู่ข้างกายลูก ลูกก็จะสามารถดูแล
ตนเองได้ (อยู่รอดได้ด้วยตนเอง)

๒. ลูกรัก...ลูกจะต้องเรียนรู้ที่จะขับรถ นี่ไม่
ได้เกีย่วกบัฐานะต�าแหน่งหน้าท่ี เพราะเช่นนีแ้ล้ว ลกู
ก็จะสามารถไปในทุก ๆ ที่ที่ลูกอยากไปทุกเวลา ไม่
ต้องไปขอร้องใคร (มีอิสระเสรี)

๓. ลูกรัก...ลูกจะต้องเข้าเรียนมหาวิทยาลัย 
และต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้มาตรฐาน นี่ไม่ได้
เกี่ยวกับการรับรองฐานะการศึกษา ในชีวิตคนเรา
จ�าเป็นต้องผ่านประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยสัก 
๓-๔ ปี ซึ่งเป็นชีวิตที่ไม่มีเง่ือนไข และเป็นชีวิตที่ได้
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รับการอบรมบ่มเพาะให้มีสติปัญญา ความนึกคิด 
และการใช้เหตผุล (เมือ่เข้าไปสูส่งัคมกเ็สมอืนเข้าไป
สู่ชีวิตจริง)

๔. ลูกรัก...ลูกรู้หรือไม่ ฝากรอยเท้าไกลแค่
ไหน จิตใจจะกว้างขึ้นเท่านั้น เมื่อใจกว้างแล้ว ลูก
จงึจะมคีวามสขุ หากเดนิไปได้ไม่ไกล ให้หนงัสอืช่วย
พาลูกเดินไป (เปิดกว้างโลกทัศน์ของตนเองโดย
อาศัยโลกแห่งความรู้)

๕. ลูกรัก...หากโลกน้ีเหลือเพียงน�้าสองถ้วย 
ให้เก็บถ้วยหนึ่งเอาไว ้ดื่ม ส ่วนอีกถ้วยหนึ่งใช ้
ท�าความสะอาดใบหน้าและชุดชั้นในของลูก (การ
เหน็คณุค่าของตวัเองไม่เกีย่วกบัความจนความรวย)

๖. ลูกรัก...หากฟ้าถล่มทลายลงมา ก็ไม่ต้อง
ร้องไห้ และไม่ต้องบ่นว่าอะไร เพราะไม่อย่างนั้นจะ
ท�าให้คนที่รักลูกยิ่งเจ็บปวดใจ ส่วนคนที่เกลียดลูก
จะยิ่งได้ใจ (ยอมรับชะตากรรมอย่างสงบ คนท่ีเรา
รักจะมีความสุข)

๗. ลูกรัก...ต่อให้ต้องกินข้าวคลุกซีอิ๊วขาว ก็
ต้องปูผ้าปูโต๊ะท่ีสะอาด และน่ังลงไปอย่างสง่างาม 
ใช้ชีวิตที่เรียบง่ายอย่างใส่ใจในคุณภาพ (มารยาท
และสถานการณ์ไม่เกี่ยวข้องกัน)

๘. ลูกรัก...เมื่อไปยังสถานที่ไกล ๆ จ�าไว้ว่า 
นอกจากจะต้องน�ากล้องถ่ายรูปไปแล้ว ก็ต้องน�า
ปากกาและกระดาษไปด้วย ววิทวิทศัน์นัน้เหมอืนกนั 
แต่อารมณ์ที่ดูวิวทิวทัศน์นั้นไม่สามารถกลับมาซ�้า
เหมอืนเดมิได้อกี สวีเ่สยีเค่อ (xu xia ke) นักภูมศิาสตร์ 
นักเดินทางชาวจีนที่เป็นสวี่เสียเค่อในวันนี้ มิใช่
เพราะเดนิทางมากทีส่ดุแต่เขายิง่ใหญ่และมชีือ่เสยีง
เพราะการบันทึกเรื่องราวและประสบการณ์อย่าง
ละเอียดถ่ีถ้วนที่ได้จากการเดินทางที่ทิ้งไว้ให้กับชน
รุ่นหลัง

๙. ลูกรัก...ลูกจะต้องมีพื้นที่เป็นของตนเอง 
ต่อให้มีแค่ ๕ ตารางเมตรก็ตาม เพราะตอนที่ลูก
ทะเลาะกบัคนรกัและฉนุโกรธเดนิออกมา กไ็ม่ถงึกบั
ต้องร่อนเร่ไปตามถนน พบเจอกับคนไม่ดี สิ่งที่

ส�าคัญไปกว่านั้นคือเมื่อตอนที่ลูกใจร้อน ก็จะมี
สถานที่ที่ท�าให้ลูกใจเย็นลงได้ ให้หัวใจของลูกได้พัก
ไว้ในมุมนั้น (อุปนิสัยแบบอิสระ)

๑๐. ลูกรัก...เมื่อตอนยังเด็กจะต้องมีความรู้ 
เมื่อโตขึ้นจะต้องมีประสบการณ์ ลูกจึงจะมีชีวิตที่
เจริญก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพ (อ่านประสบการณ์
ของผู้อ่ืน และหาประสบการณ์ให้กับตนเอง)

๑๑. ลูกรัก...ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม ก็จงเป็นคน
ดีมีเมตตา โปรดจ�าไว้ว่า การมีจิตใจดี ก็จะท�าให้ลูก
เป็นผู้ที่ได้รับความคุ้มครองดูแลอย่างดีที่สุดจากสิ่ง
ศักด์ิสิทธิ์ทั้งหลาย (การคุ้มครองดูแลนี้ไม่ใช่ความ
ร�่ารวยและอ�านาจ ท�าดีย่อมได้ดีตอบแทน)

๑๒. ลูกรัก...รอยยิ้ม ความสง่างาม ความ
มัน่ใจ นัน้เป็นทรพัย์สนิทางจติใจทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุ หาก
มีสิ่งเหล่านี้  ลูกจะมีทุกสิ่งทุกอย่าง (นี่ก็คือจิต
วิญญาณของ “ผู้ดี”)

ตอนที่ ๒ ข�าขัน
๑. ขี้เมา
 สามีออกจากบ้านไปกินเหล้างานเลี้ยง

บ้านเพือ่น  แม่ศรภีรรยาเธอก็ไมว่่าอะไร จะมกี็เพยีง
โทรตามถามไถ่ด้วยความเป็นห่วงเท่านั้น จนใกล้ดึก
มากแล้วเธอโทรอีกคร้ัง ปรากฏว่าสามีบอกว่าก�าลัง
ขบัรถอยูบ่นทางด่วน เผอญิเธอฟังวทิย ุจส.๑๐๐ อยู่
พอดี จึงรีบบอกสามีว่า

 “พ่อระวังนะ วิทยุเขาบอกว่า มีขี้เมาคน
หนึ่งขับรถสวนทางขึ้นมาบนทางด่วนในตอนนี้…
เดี๋ยวรถจะชนกันตายหรอก” สามีได้ฟังเท่านั้น พูด
กลับไปทันทีว่า “จะบ้ารึไง ไอ้ขี้เมาคันเดียวที่ไหน พี่
เห็นมันขับสวนมาเป็นร้อย ๆ คัน”

๒. เทวดาคุ้มครอง
 ผู้ชายคนหนึ่งก�าลังเดินไปตามถนน แล้ว

ได้ยินเสียงแว่วมาจากข้างหลัง “หยุด! ถ้าเดินไปอีก
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ก้าวเดียว เจ้าจะตายเพราะถูกก้อนอิฐหล่นใส่หัว” 
ชายคนนั้นหยุด และมีอิฐขนาดใหญ่หล่นลงตรง
หน้า... เขามองอย่างงนุงง และเดนิต่อไป ขณะทีก่�าลัง
จะข้ามถนนก็มีเสียงเตือนอีก... “หยุด! ยืนอยู่กับที่ 
ขืนเดินอีกก้าวเดียว ถูกรถชนตายแน่” เขาท�าตามค�า
สัง่ขณะทีร่ถคนัหนึง่เฉีย่วเขาไปนดิเดยีว... ด้วยความ
สงสยั ชายคนน้ันถามขึน้ลอย ๆ ว่า... “ท่านเป็นใคร?”

“ข้าคือเทวดาผู้คุ้มครองเจ้า”... เสียงนั้นตอบ 
“อ๋อ เรอะ?” เขาอุทานออกมา “แล้วท่านไปอยู่ที่ไหน 
ตอนที่ผมตัดสินใจแต่งงานน่ะ?”..

๓. ลูกค้าจอมกวน
 ลูกค้า : ต�าปูปลาร้าจานนึง
 ยาย  : เอาเผ็ดมั๊ย
 ลูกค้า : ยังไม่ได้กิน จะรู้เหรอยาย
 ยาย : เอาอะไรอีก ตับหวานมั๊ย
 ลกูค้า : หวานไม่หวาน กต้็องลองกนิดกู่อน

แหละยาย
 ยาย : งั้น..ข้าวเหนียวมั๊ย
 ลกูค้า : กน่็าจะเหนียวนะ ถามท�าไมล่ะยาย
 ยาย : ถ้าไม่เหนียว จะได้ขว้างหัวมึงไง

๔. วิธีเลิกเหล้า
 ภรรยาก�าลังหาวิธี ให้สามีเลิกติดเหล้า 

เธอน�าแก้วมา ๒ ใบ ใส่น�้าลงไปในแก้วใบหนึ่ง และ
เทเหล้าลงไปในแก้วอีกใบหนึ่ง แล้วเธอก็เรียกสามี
มาที่โต๊ะ 

 เธอหยิบกล่องใส่เหยื่อตกปลาขึ้นมาแล้ว
กล่าว :

 “ฉันอยากให้เธอดูนี่” ว ่าแล้วเธอก็เท
ไส้เดือนตัวหนึ่งลงไปในแก้วที่ใส่น�้าเอาไว้

เจ้าไส้เดือนก็ว่ายน�้าต๋อมแต๋มอย่างมีความ
สุข เธอหยิบไส้เดือนใส่ลงไปในแก้วเหล้า เจ้า
ไส้เดือนก็ชักด้ินชักงอแล้วตายอย่างน่าอนาถ ผู้เป็น
ภรรยาก็กระหยิ่มยิ้มย่อง ด้วยความมั่นอกมั่นใจใน
สิ่งที่เธอได้แสดงให้เห็นแล้วกล่าวกับสามี : “เธอคิด
ว่า ค�าตอบที่ได้จากการทดลองนี้ คืออะไร?”

  สามี : “ถ้าเรากินเหล้า เราก็จะไม่เป็นโรค
พยาธิไง”
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๒๕	 ร.อ.นราสิทธิ	์	อุปทอง	 ผบ.มว.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	ร.อ.)	 รรก.อจ.สวท.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)	 	 	
๒๖		 ร.อ.วรุณโรจน์		ภูมิชาติ	 ผบ.มว.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	ร.อ.)	 ผบ.ร้อย.อวบ.ร.๕	พัน.๑	(อัตรา	ร.อ.)	 	
๒๗	 ร.อ.อนุศักดิ	์	สวงนรักษ์	 ผบ.มว.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	ร.อ.)	 ผบ.ร้อย.ถ.ม.พัน.๒๒	ศม.	(อัตรา	ร.อ.)	 	
๒๘	 ร.อ.จิรานุวัฒน	์	ศรีหอม	 ผบ.มว.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	ร.อ.)	 ผบ.ร้อย.อวบ.ร.๖	พัน.๓	(อัตรา	ร.อ.)	 	
๒๙	 ร.อ.ปัญญาสิทธิ	์	แป้นแก้ว	 ผบ.มว.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	ร.อ.)	 ผบ.ร้อย.ป.ป.พัน.๑๐๔	(อัตรา	ร.อ.)		 	
๓๐		 ร.ท.ภาณุทัต		เรืองทอง	 ผบ.มว.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	ร.อ.)	 ผบ.มว.ร้อย.ปจว.พัน.ปจว.	(อัตรา	ร.อ.)	 	
๓๑		 ร.ท.ธนินทร	์	ชื่นมาลัย	 รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)	 ประจ�า	ยศ.ทบ.	 	 	 	
๓๒	 ร.ท.หญิง	จารุวรรณ		โสดาดง	 นางพยาบาล	รพ.รร.จปร.	(อัตรา	ร.อ.)	 พยาบาลวิสัญญ	ีรพ.ค่ายศรีพัชรินทร	(อัตรา	ร.อ.)	
๓๓	 ร.ท.หญิง	บุญเจียง		พัฒนพิบูลย์	 นายทหารการเงิน	รพ.รร.จปร.	(อัตรา	ร.อ.)	 ฝกง.รร.กส.กส.ทบ.	(อัตรา	ร.อ.)   
  
นายทหารย้ายเข้า   
ล�ำดับ	 	ยศ,	ชื่อ	-	สกุล	 ต�ำแหน่งเดิม	 ต�ำแหน่งใหม่
	 ๑	 พล.ต.ณรงค	์	พฤกษารุ่งเรือง	 ผบ.พล.ร.๑๑	(อัตรา	พล.ต.)	 รอง	ผบ.รร.จปร.	(อัตรา	พล.ต.)	 	 	
	 ๒	 พ.อ.ณรงค์		ภักดีศุภผล	 รอง	ผอ.รพ.ค่ายจักรพงษ์	(อัตรา	พ.อ.)	 ผอ.รพ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.(พ.))	 	 	
	 ๓	 พ.ท.บัญชา		ชาญฉลาด	 หน.ฝกบ.พล.ร.๒	รอ.	(อัตรา	พ.ท.)	 ผบ.พัน.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	 	
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นายทหารย้ายเข้า   
ล�ำดับ	 ยศ,	ชื่อ	-	สกุล	 ต�ำแหน่งเดิม	 ต�ำแหน่งใหม่
	 ๔	 	พ.ท.นพโรจน์		ชัยอัมราพัฒน์	 ผช.ฝกพ.ทภ.๑	(อัตรา	พ.ท.)	 ผบ.พัน.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	 	
	 ๕	 พ.ต.ศิริพล		ไชยมงคล	 รอง	ผบ.ร.๑๗	พัน.๔	(อัตรา	พ.ต.)	 ผบ.พัน.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	 	
	 ๖	 พ.ต.พงษ์พัฒน์		ธรรมโส	 รอง	ผบ.พัน.จจ.	(อัตรา	พ.ต.)	 ผบ.พัน.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	
	 ๗	 พ.ต.วีรชัย		งามเนตร	 นายทหารเวชกรรมป้องกัน		 ประจ�ากอง	รพ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)
	 	 		 	 รพ.ค่ายสุรสิงหนาท	(อัตรา	พ.ต.)	 	 	 	 	
	 ๘	 พ.ต.สมชาย		ภัญญวัย	 ผบ.ร้อย.สร.พัน.สร.๑	พล.๑	รอ.	 หน.รพ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	
	 	 		 	 (อัตรา	พ.ต.)	 	 	 	 	 	
	 ๙	 พ.ต.ธนฤทธิ	์	แสนจุ้ม	 ฝยก.ร.๒๑	รอ.	(อัตรา	พ.ต.)	 นายทหารจัดการศึกษา	สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	
๑๐		 พ.ต.จักรพรรดิ		ม้วนเงิน	 ผช.ผอ.กกพ.นปอ.	(อัตรา	พ.ต.)	 หน.กกพ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	 	 	
	๑๑	 ร.อ.พงษ์ชัย		มณีโชติ	 ฝกง.รร.กส.กส.ทบ.	(อัตรา	ร.อ.)	 นกง.รพ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)	 	 	
	๑๒	 ร.อ.ประวีณ		ภู่ภักดี	 ผบ.มว.สล.ร้อย.สน.พัน.ซบร.กรม		 รรก.ประจ�าแผนก	สบร.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)	 	
	 	 		 	 สน.พล.ม.๒	รอ.	(อัตรา	ร.อ.)	 	 	 	
๑๓		 ร.อ.ปิยนันท์		สงวนวงษ์	 ประจ�า	พบ.	(อัตรา	ร.อ.)	 รรก.หน.รพ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)		 	
๑๔		 ร.ท.วุฒิพงศ์		สวิทเซอร์	 ประจ�า	มทบ.๑๔	 รรก.นายทหารส่งก�าลังสายแพทย์	รพ.รร.จปร.			
	 	 		 	 	 		 	 (อัตรา	พ.ต.)	 	 	 	 	
๑๕		 ร.ท.จตุรพล		กระทุ่มขันธ์	 รอง	ผบ.ปตอ.๑	พัน.๖	ร้อย.๑	(อัตรา	ร.ท.)	 รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)	 	 	
๑๖		 ร.ท.ทรงธรรม		แก้วอ่อง	 ผบ.มว.อาวุธ	ร้อย.ร.	ร.๒	พัน.๑	รอ.	 ประจ�ากอง	สวท.รร.จปร.	(อัตรา	ร.อ.)
	 	 		 	 (อัตรา	ร.ท.)	 	 	 	 	
	๑๗	 ร.ท.กวิน		ฉ่าสูงเนิน	 รอง	ผบ.ร้อย.อวบ.ร.๒๙	พัน.๒	(อัตรา	ร.ท.)	ผบ.มว.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	ร.อ.)	 	
๑๘		 ร.ท.ดนัย		ต้นประดู่	 ผบ.ร้อย.อวบ.ร.๔	พัน.๑	(อัตรา	ร.อ.)	 ผบ.มว.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	ร.อ.)	 	
	๑๙	 ร.ท.กฤษณะ		ดอกบัว	 รอง	ผบ.ร้อย.อวบ.ร.๘	พัน.๑	(อัตรา	ร.ท.)	 ผบ.มว.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	ร.อ.)	 	
	๒๐	 ร.ท.กันต์		จิรจีรังชัย	 รอง	ผบ.ร้อย.อวบ.ร.๑๕๓	พัน.๓	(อัตรา	ร.ท.)	ผบ.มว.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	ร.อ.)	
	๒๑	 ร.ท.ชัชชล		ฤทธิมนตรี	 รอง	ผบ.ร้อย.ป.ป.๕	พัน.๑๐๕	(อัตรา	ร.ท.)	ผบ.มว.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	ร.อ.)	 	
๒๒	 ร.ท.ยศรัฐ		ขัมภรัตน์	 ผบ.ร้อย.ป.ป.๕	พัน.๑๐๕	(อัตรา	ร.อ.)	 ผบ.มว.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	ร.อ.)	 	
๒๓	 ร.ท.วสวัต		จูมบาล	 รอง	ผบ.ร้อย.ช.สนาม	ช.พัน.๒	รอ.	(อัตรา	ร.ท.)	ผบ.มว.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	ร.อ.)		
๒๔	 ร.ท.จามิกร		วงศ์สีดา	 รอง	ผบ.ร้อย.อวบ.ร.๖	พัน.๓	(อัตรา	ร.ท.)	 ผบ.มว.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	ร.อ.)	 	
๒๕	 ร.ท.เตมีย	์	เทียนแก้ว	 ผบ.ร้อย.ม.๔	พัน.๑๑	รอ.	(อัตรา	ร.อ.)	 ผบ.มว.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	ร.อ.)	 	
๒๖		 ร.ท.นพรัตน์		ฤทธิรน	 ผบ.ร้อย.ป.ป.๓	พัน.๓	(อัตรา	ร.อ.)	 ผบ.มว.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	ร.อ.)	 	
๒๗	 ร.ท.พิชญุตม์		ธานีรัตน์	 ผบ.ร้อย.ถ.ม.๑	พัน.๑๗	รอ.	(อัตรา	ร.อ.)	 ผบ.มว.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	ร.อ.)	 	
๒๘	 ร.ท.นราศักดิ์		ยอดดี	 รอง	ผบ.ร้อย.อวบ.ร.๙	พัน.๓	(อัตรา	ร.ท.)	 ผบ.มว.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	ร.อ.)	 	
	๒๙	 ร.ท.ณรงค์เวทย์		รัศมี	 รอง	ผบ.ร้อย.ม.(ก.)	ม.๓	พัน.๑๓	(อัตรา	ร.ท.)	ผบ.มว.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	ร.อ.)	 	
๓๐		 ร.ท.อุดมศักดิ์		ลาภบริสุทธิ์ศักดิ์	 รอง	ผบ.ร้อย.ม.ม.พัน.๓๐	พล.ร.๒	รอ.		 ผบ.มว.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	ร.อ.)
	 	 		 	 (อัตรา	ร.ท.)	 	 	 	 	
๓๑		 ร.ท.เจตนิพัทธ	์	ตะปานนท์	 รอง	ผบ.ร้อย.ช.สนาม	ช.พัน.๘	(อัตรา	ร.ท.)	ผบ.มว.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	ร.อ.)	 	
๓๒	 ร.ท.เพรียวพันธ	์	อดุลยาศักดิ์	 ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.๒๑	พัน.๓	รอ.		 ผบ.มว.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	ร.อ.)
	 	 		 	 (อัตรา	ร.ท.)	 	 	 	 	
๓๓	 ร.ต.พลวัฒน์		นิธิชัย	 รอง	ผบ.มว.ปตอ.อาวุธน�าวิถีระดับต�่า		 ผบ.มว.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	ร.อ.)
	 	 		 	 ปตอ.๑	พัน.๗	ร้อย.๑	(อัตรา	ร.ท.)	 	 	 	 	 	
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นายทหารย้ายเข้า   
ล�ำดับ	 ยศ,	ชื่อ	-	สกุล	 ต�ำแหน่งเดิม	 ต�ำแหน่งใหม่
๓๔	 ร.ต.ณัฐกิตติ	์	อินทะเสน	 รอง	ผบ.ร้อย.อวบ.ร.๗	พัน.๑	(อัตรา	ร.ท.)	 ผบ.มว.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	ร.อ.)	 	
๓๕	 ร.ต.วริสณรงค์		วงค์ค�าจันทร์	 ประจ�า	มทบ.๑๙	 นายทหารตรวจสอบและวิเคราะห์	กปช.รร.จปร.		
๓๖		 ร.ต.วสวัตติ	์	เอี่ยมไพจิตร์	 นรง.มทบ.๑๒	(อัตรา	ร.อ.)	 นกง.รพ.รร.จปร.	(อัตรา	ร.อ.)	 	 	
  
ปรับต�าแหน่ง 
ล�ำดับ		 	 ยศ,	ชื่อ	-	สกุล	 ต�ำแหน่งเดิม	 ต�ำแหน่งใหม่
	 ๑	 พล.ต.วินัฐ		อินทรสุวรรณ	 ผอ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พล.ต.)	 รอง	ผบ.รร.จปร.	(อัตรา	พล.ต.)	 	 	
	 ๒	 พ.อ.ปราโมทย	์	ว่านเครือ	 รอง	ผอ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.(พ.))	 ผอ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พล.ต.)	 	 	
	 ๓	 พ.อ.คเชนทร์เทพ		อาจิตปุญโญ	 รอง	ผอ.สวท.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.(พ.))	 ผอ.สวท.รร.จปร.	(อัตรา	พล.ต.)	 	 	
	 ๔	 พ.อ.ศุภชัย		ศรีหอม	 ผอ.กอง	สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.(พ.))	 รอง	ผอ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.(พ.))	 	
	 ๕	 พ.อ.เฉลิมพงษ์		พันธุระ	 อจ.ผอ.กอง	สวท.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.(พ.))	รอง	ผอ.สวท.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.(พ.))	 	
	 ๖	 พ.อ.ชนะชัย		ไชยานุกูล	 ผอ.กอง	สวท.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.(พ.))	 อจ.ผอ.กอง	สวท.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.(พ.))	 	
	 ๗	 พ.อ.พีรพล		สงนุ้ย	 นปก.ประจ�า	รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.(พ.))	 ผอ.กอง	สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.(พ.))	 	
	 ๘	 พ.อ.ภาคภูม	ิ	รุจิเสนีย์	 รอง	ผอ.กอง	สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)	 ผอ.กอง	สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.(พ.))	 	
	 ๙	 พ.อ.อ�านาจ		ไกรสงคราม	 อจ.หน.สวท.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)	 ผอ.กอง	สวท.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.(พ.))	 	
	๑๐	 พ.อ.หญิง	สุนิภา		นิตยสุทธิ	 รศ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)	 รศ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.(พ.))	 	 	
	๑๑	 พ.อ.ชิษณุพงศ์		ปุ่นศิริ	 อจ.หน.สวท.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)	 นปก.ประจ�า	รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.(พ.))	 	
	๑๒	 พ.อ.วรศักดิ์		ชุบขุนทด	 ประจ�า	รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)	 นปก.ประจ�า	รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.(พ.))	 	
	๑๓	 พ.อ.แดนชัย		กองแก้ว	 รอง	ผอ.กกร.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)	 รอง	ผอ.กอง	สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)	 	
	๑๔	 พ.ท.วทัญญ	ู	ว่องพุฒิพงศ์	 ผบ.พัน.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	รอง	ผอ.กกร.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)	 	 	
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ประโยคดังกล่าวเป็นเครื่องเตือนที่ดีอย่างยิ่ง 
เพื่อความเป็นผู้ไม่ประมาทในการศึกษาพระธรรม 
เพราะมากไปด้วยความไม่รู ้และจะไม่รูต้ลอดไป พดู
ค�าที่ไม่รู้จักตลอดไป จนกว่าจะได้มีโอกาสฟังพระ
ธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง แม้แต่ค�าว่า 
ธรรม คือ อะไร ถ้ามีค�าถามอย่างน้ี ก็จะมีค�าตอบ
ไปต่าง ๆ นานา ตามความคิดความเห็นของแต่ละ
คน ซ่ึงไม่มีทางที่จะตรงตามความเป็นจริงได้เลย ถ้า
ไม่ได้ฟังค�าจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง

พระธรรมท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง
ตลอด ๔๕ พรรษา แสดงถงึความเป็นจรงิของสภาพ
ธรรมที่ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่เรา  
โดยพระองค์ทรงใช้พยัญชนะหลากหลายมากมาย
ในการแสดงพระธรรม เพื่อให้ผู ้ฟ ังได้เข้าใจถึง
ลักษณะของสภาพธรรมที่ก�าลังปรากฏตามความ
เป็นจริง แต่ละค�าท่ีทรงแสดงน้ันเป็นค�าจริง เพื่อ
เข้าใจความจริงโดยตลอด  ส�าหรับธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่
มีจริงนั้น ไม่พ้นไปจากสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจ�าวัน 
ไม่ว่าจะเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส รู ้สิ่งท่ีกระทบ
สัมผัสทางกาย  คิดนึก เป็นต้น ไม่ต้องไปแสวงหา
ธรรมที่ไหน เพราะมีจริงในชีวิตประจ�าวัน 

สิ่งที่มีจริง ๆ เป็นธรรมทั้งหมด เป็นสภาพ

ธรรมทีท่รงไว้ซึง่ลกัษณะของตน ไม่เปลีย่นแปลงเป็น
อย่างอ่ืน เป็นจริงอย่างไร ก็เป็นจริงอย่างนั้น สิ่งที่มี
จริง ก็ต้องมีจริง ๆ เช่น เห็นมีจริง ๆ ได้ยินมีจริง ๆ 
คิดมีจริง ๆ ชอบมีจริง ๆ หวานมีจริง ๆ เสียงมีจริง ๆ  
ทุกอย่างที่มีจริง เป็นจริง ภาษาบาลี คือ ธมฺม 
(ธรรม) หมายถึง สิ่งที่มีจริง ใคร ๆ ก็ไม่สามารถ
เปลี่ยนลักษณะของสิ่งที่มีจริงให้เป็นอย่างอื่นได้เลย  
ถ้าไม่มีการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมแล้ว ไม่มี
ทางที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงได้เลย 
เพราะฉะนัน้ จงึต้องตัง้ต้นตัง้แต่ค�าแรกทีจ่ะต้อง
ศึกษาให้เข้าใจโดยตลอด น่ันคือ ค�าว่า ธรรม 

ค�าว่า ธรรม มาจากภาษาบาลีว่า ธมฺม  แต่
ถ้าเป็นค�าไทย ก็คือ สิ่งที่มีจริง สิ่งท่ีมีจริง น้ัน คือ
อะไร คือขณะนี้หรือไม่ ที่ก�าลังเห็น ก�าลังได้ยิน 
ก�าลังได้กลิ่น ก�าลังลิ้มรส ก�าลังรู้สิ่งที่กระทบสัมผัส
ทางกาย  ก�าลังคิดนึก และขณะที่เป็นกุศล ความดี
งามเกิดขึ้นเป็นไป มีเมตตา ให้ทาน รักษาศีล ฟัง
พระธรรม ศึกษาพระธรรมเพือ่ความเข้าใจถกูเหน็ถกู 
ช่วยเหลอืเกือ้กลูผูอ้ืน่ เป็นต้น หรอืในทางตรงกนัข้าม 
ขณะที่อกุศลเกิด ไม่ว่าจะเป็นความติดข้องยินดี
พอใจ หรือความโกรธ ความขุ่นเคืองใจไม่พอใจ  
ตลอดจนถงึสภาพธรรมทีไ่ม่ดีประการอ่ืน ๆ ล้วนเป็น

โดย มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

ธรรมคืออะไร
“ตั้งแต่เกิดจนตาย พูดค�าที่ไม่รู้จัก”
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เลย เสียงมีจริง ๆ เกิดขึ้นปรากฏแล้วหมดไปไม่กลับ
มาอีก  นี่คือลักษณะของธรรมตั้งแต่เกิดจนตาย  
เพราะฉะนั้น ธรรมไม่ใช่สิ่งที่เป็นของใคร ไม่มี
ใครเป็นเจ้าของ และไม่มีใครเปลี่ยนแปลง
ความจริงของธรรมได้ ดังนั้น ผู ้เคารพธรรมจึง
ศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง 
จนมคีวามเข้าใจทีถ่กูต้องตรงตามความเป็นจรงิของ
ธรรม ซึ่งจะต้องอาศัยการฟังพระธรรมบ่อย ๆ เนือง 
ๆ และพิจารณาไตร่ตรองจนเข้าใจลักษณะที่แท้จริง
ของธรรมที่ก�าลังเกิดขึ้นและดับหมดตลอดเวลา

จ�าแนกธรรมเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ จิต 
เจตสิก รูป และ นิพพาน

จิต
จิต เป็นธรรมที่เกิดขึ้นรู้สิ่งที่ก�าลังปรากฏ จิต

เกิดข้ึนเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย จิตแต่ละขณะที่
เกดิขึน้ นัน้ ไม่ได้เกดิขึน้เองตามล�าพงั  แต่ต้องอาศยั
เหตุปัจจัยหลายอย่าง เช่น ในขณะที่จิตเห็นเกิดขึ้น  
ต้องอาศัยตา และสิ่งที่ก�าลังปรากฏให้เห็นกระทบ
กัน เป็นต้น จิตทุกขณะเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตาม
ปัจจยั ไม่มใีครบังคับหรอืท�าให้เกดิขึน้ได้เลย จติเป็น
สภาพธรรมที่เกิดขึ้นรู้ ทุกอย่างจะปรากฏได้เมื่อจิต
เกิดขึ้นรู้ ถ้าจิตไม่เกิดขึ้นรู้ อะไร ๆ ก็ปรากฏว่ามีไม่
ได้เลย

เจตสิก
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้สภาพธรรม

ซึ่งมีจริงทุกอย่างทุกประการตามความเป็นจริง เมื่อ
พระองค์ทรงตรัสรู้แล้ว ทรงมีพระมหากรุณาแสดง
พระธรรมประกาศพระศาสนา ตลอดระยะเวลา ๔๕ 
พรรษาเพื่อเกื้อกูลสัตว ์โลกให้ได ้เข ้าใจธรรมที่
พระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้วนั้น ด้วยพระธรรมค�าสอน
ที่พระองค์ทรงแสดงทั้งหมด ไม่พ้นไปจากสภาพ
ธรรมที่เป็นนามธรรม กับ รูปธรรม ที่มีจริงทางตา 
ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และทางใจ ซึ่งเป็น
ธรรมแต่ละหนึ่งนั่นเอง ธรรมทั้งหมดเป็นสิ่งที่มีจริง
แต่ละหนึ่ง แม้ไม่เรียกชื่อใด ๆ เลย  หรือเปลี่ยนชื่อ

สิ่งที่มีจริง ซึ่งใคร ๆ ก็ปฏิเสธไม่ได้ นอกจากนั้นยังมี
สิ่งที่มีจริง เกิดขึ้นมีจริง ๆ แต่สภาพนั้นไม่สามารถ
จะรู้อะไรได้ เป็นธรรมที่ไม่ใช่สภาพรู้ ซึ่งภาษาบาลี
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรียกว่ารูปธรรม เป็น
สภาพทีเ่กดิขึน้แต่ไม่สามารถรูอ้ะไรได้ ส�าหรบัสภาพ
ธรรมที่เกิดขึ้นรู้ เรียกว่า นามธรรม 

สี มีจริง เสียง มีจริง กลิ่น มีจริง รส มีจริง 
เห็นมีจริง คิดมีจริง เป็นต้น เหล่าน้ีเป็นสิ่งท่ีมีจริง 
เป็นธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไป ไม่เที่ยง 
ไม่ย่ังยืนเลย เมื่อเข้าใจขึ้น สะสมไปทีละเล็กทีละ
น้อยเรื่อย ๆ ก็จะมีความมั่นคงขึ้นว่า สิ่งท่ีมีจริง ๆ 
นั้น คือ ขณะนี้นั่นเอง 

ธรรมเป็นสิง่ทีล่กึซึง้อย่างยิง่ เพราะเหตวุ่า ส่ิง
ทีม่จีรงิทกุอย่างทกุขณะเป็นธรรม ไม่ต้องไปแสวงหา
ที่ไหนเลย แม้แต่เดี๋ยวนี้ก็เป็นธรรม แต่ความลึกซึ้ง
ของสภาพธรรมที่มีจริงในชีวิตประจ�าวัน นั้น ถ้าไม่
ได้ฟังพระธรรมโดยละเอียด โดยเข้าใจจริงๆ ก็ไม่
สามารถเห็นความลึกซึ้งของธรรมได้ ดูเผินๆ ก็
เหมือนเป็นสิ่งธรรมดา แต่ทุกค�าเมื่อไตร่ตรองแล้วก็
รู้ด้วยตนเองว่า เข้าใจสิ่งที่มีจริงทางตา ทางหู ทาง
จมูก ทางลิ้น ทางกาย และทางใจ มากน้อยแค่ไหน 

ธรรม คือ สิ่งที่มีจริง ๆ พอที่จะเข้าใจได้ว่า มี
สิ่งที่มีจริง ๆ แต่ต้องคิดพิจารณาไตร่ตรองว่า เดี๋ยว
นี้มีสิ่งที่มีจริง ๆ หรือไม่  เมื่อเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริง ๆ 
ส่ิงท่ีมีจริงน้ันแหละเป็นธรรม เห็นมีจริง ๆ เห็นจึง
เป็นธรรม แต่ยังไม่เคยคิด ไม่เคยเข้าใจเลยว่าเป็น
ธรรม ต่อเมื่อใดระลึกได้ว่า เห็นขณะน้ี เห็นจริง ๆ 
เป็นธรรม จึงเริ่มเข้าใจว่าธรรม คือ ขณะที่เห็น  
ได้ยินขณะนี้ ได้ยินจริงๆ เร่ิมรู้ลักษณะท่ีได้ยิน จึง
เริ่มเข้าใจว่า ได้ยินน่ีแหละเป็นธรรม เพราะฉะนั้น 
ความละเอียดของธรรม คือ ฟังและค่อย ๆ เข้าใจ
ธรรมที่มีจริงยิ่งขึ้นทีละเล็กทีละน้อย มิฉะนั้นแล้ว    
กไ็ม่สามารถเข้าใจถูกต้องในสิง่ท่ีมจีริงเดีย๋วน้ีในชวีติ
ประจ�าวันได้ ด้วยเหตุนี้ การฟังพระธรรมไม่ใช่ฟัง
เร่ืองราวมาก ๆ แต่ไม่เข้าใจว่าขณะน้ีเองเป็นสิ่งที่
เป็นธรรม คิดมีจริง ๆ แล้วหายไปไหน ไม่กลับมาอีก
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รูปธรรม คือ ในอรูปพรหมภูมิ จิตและเจตสิก อาศัย
กันและกันเกิดขึ้น] ทุกขณะที่จิตเกิดขึ้นต้องมีเจตสิก
เกิดร่วมด้วยทุกครั้ง ตามควรแก่ประเภทของจิต    
นั้น ๆ ตัวอย่างเช่น เมื่อเป็นอกุศลจิต ก็จะมีอกุศล
เจตสิก เช่น อหิริกะ(ความไม่ละอายต่ออกุศล)        
อโนตตัปปะ(ความไม่เกรงกลวัต่อโทษภยัของอกศุล) 
อทุธจัจะ(ความฟุง้ซ่าน ไม่สงบแห่งจติ) โมหะ (ความ
ไม่รู้) เป็นต้น เกิดร่วมด้วย ในทางตรงกันข้าม เมื่อ
เป็นกุศลจิตซึ่งเป็นจิตที่ดีงาม ก็จะมีเจตสิกฝ่ายดี 
เช่น ศรัทธา (ความเลื่อมใส, ความผ่องใสแห่งจิต) 
สติ (ความระลึกเป็นไปในกุศลธรรม) หิริ (ความ
ละอายต่ออกศุล) โอตตัปปะ (ความเกรงกลวัต่อโทษ
ภัยของอกุศล) เป็นต้น เกิดร่วมด้วย   

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความเป็น
จริงของเจตสิก เพื่อประโยชน์แก่ผู ้ฟังพระธรรม 
ศึกษาพระธรรม จะได้รู้ตามความเป็นจริงว่าเจตสิก
เป็นธรรมที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไป 
ไม่ใช่เรา ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตน ไม่มีตัว
ตนที่แทรกอยู่ในเจตสิกแต่ละประเภทเลย

รูป
รูป เป็นสภาพธรรมที่มีจริง แต่ไม่รู้อะไร ไม่รู้

อารมณ์เหมือนอย่างนามธรรม รูปธรรม มีทั้งหมด 
๒๘ รูป  เช่น  สี เสียง กลิ่น รส เย็น ร้อน อ่อน แข็ง 
ตึง ไหว ตา หู จมูก ลิ้น กาย เป็นต้น  ซึ่งเป็นสภาพ
ธรรมที่ไม่รู้อะไรทั้งสิ้น 

ธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงนั้น ไม่ต้องไปแสวงหา
ที่ไหนเพราะมีจริงทุกขณะ ทุกขณะเป็นธรรม ไม่พ้น
ไปจากธรรม กล่าวคือ จิต เจตสิก และ รูป แต่ละ
อย่าง แต่ละประเภท เป็นธรรมแต่ละหนึ่ง  ไม่ปะปน
กนั หาความเป็นสตัว์ เป็นบุคคล เป็นตัวตนในสภาพ
ธรรมเหล่านั้นไม่ได้เลยจริง ๆ  

ชีวิตที่ด�าเนินไปในแต่ละวัน ต้ังแต่ต่ืนจน
กระทั่งหลับไป ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงขณะที่จุติจิต
เกิดขึ้นท�ากิจเคลื่อนพ้นจากความเป็นบุคคลนี้ ขณะ

ไปตามภาษาต่าง ๆ ก็ตาม ก็จะเปลี่ยนแปลง
ลักษณะของธรรมนั้น ๆ แต่ละหนึ่งให้เป็นอย่างอื่น
ไม่ได้เลย ธรรมแต่ละหนึ่งทรงไว้ซึ่งลักษณะของ    
ตน ๆ  แต่ที่ต้องใช้ชื่อ ก็เพื่อให้เป็นที่รู้กันว่าก�าลัง
กล่าวถึงธรรมอะไร จะได้เข้าใจลักษณะของสภาพ
ธรรมนั้น ๆ ได้ตามความเป็นจริง

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่า ธรรมซึ่ง
เกิดขึ้นเป็นสภาพรู ้นั้น ต่างกันเป็น ๒ อย่าง คือ 
สภาพธรรมทีเ่ป็นใหญ่เป็นประธานในการรูแ้จ้ง
อารมณ์ (อารมณ์คือสิ่งที่จิตเกิดขึ้นรู้)  ได้แก่ จิต ๑ 
และ สภาพรู้ที่เกิดร่วมกับจิต ดับพร้อมกับจิต รู้
อารมณ์เดยีวกบัจติ (แต่ไม่ใช่จติ) ได้แก่ เจตสกิ ๑  

ค�าว่า เจตสิก เป็นค�าที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมา
ก่อน แต่กเ็ป็นธรรมทีม่จีรงิๆในชวีติประจ�าวนั นัน่เอง   
เช่น โลภเจตสิก เป็นสภาพที่ติดข้องต้องการ โทส
เจตสิก เป็นสภาพท่ีขุ่นเคือง โกรธ ไม่พอใจ โมห
เจตสิก เป็นสภาพที่ไม่รู้ความจริงของธรรม สัทธา
เจตสิก เป็นสภาพความผ่องใสของจิต สติเจตสิก 
เป็นสภาพท่ีระลึกเป็นไปในกุศลธรรมคือธรรมที่ดี
งาม ปัญญาเจตสิก เป็นความเข้าใจถูกเห็นถูก วิริย
เจตสิก เป็นความเพียร อโลภเจตสิก เป็นสภาพไม่
โลภ อโทสเจตสิก เป็นสภาพที่ไม่โกรธ สัญญา
เจตสิก เป็นสภาพที่จ�า เวทนาเจตสิก เป็นสภาพที่
รูส้กึ เป็นต้น ธรรมทีเ่ป็นเจตสกิแต่ละหนึง่ ๆ น้ัน ต้อง
เกดิกบัจติ ดบัพร้อมจติ รูอ้ารมณ์เดยีวกบัจติ เจตสกิ
แต่ละหนึ่งเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัย กระท�ากิจ
หน้าที่ของตน ๆ แล้วก็ดับไปไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน จึง
ไม่ใช่ตัวตน สัตว์บุคคลใด ๆ ท่ีเท่ียงย่ังยืน เพราะ
ความจริงนั้น จิต และ เจตสิก เป็นสภาพธรรมที่เกิด
ขึ้นท�ากิจหน้าท่ีของตนแล้วก็ดับหมดสิ้นไป ไม่กลับ
มาอีกเลย   

เจตสิก เป็นสภาพธรรมที่มีจริง เป็นสภาพ
ธรรมทีเ่กิดร่วมกบัจติ ดบัพร้อมกบัจติ รูอ้ารมณ์เดยีว
กับจิต และในภูมิที่มีขันธ์ ๕ เจตสิกก็อาศัยที่เกิดที่
เดียวกันกับจิต [ส�าหรับในภูมิที่มีแต่นามธรรม ไม่มี
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นั้น ๆ ก็มีแต่นามธรรมกับรูปธรรม เท่านั้น เมื่อยังไม่
ได้ศึกษาก็ยังไม่รู้ไม่เข้าใจ แต่เมื่อได้ศึกษาแล้วจะมี
ความเข้าใจถกูว่า มธีรรมอยูต่ลอดเวลา ทางตา ทาง
หู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ไม่พ้น ๖ ทาง
นี้เลย ซ่ึงจะต้องอาศัยการฟัง การศึกษาพระธรรม 
สะสมความเข้าใจถูก เห็นถูก ไปตามล�าดับ เพื่อ
มั่นคงในความเข้าใจถูก เห็นถูกในลักษณะสภาพ
ธรรมตามความเป็นจรงิว่า เป็นเพยีงธรรมแต่ละหนึง่
ที่มีจริงและก�าลังปรากฏ ซึ่งมีให้ศึกษาอยู่ทุกขณะ
จริง ๆ  

การที่จะรู้ธรรมที่ก�าลังปรากฏตามความเป็น
จริง ต้องมีความรู้ตั้งแต่ขั้นต้น คือ เร่ิมจากการฟัง
ธรรม ฟังในสิ่งที่มีจริง ซึ่งเป็นเรื่องของนามธรรม 
และ รูปธรรมบ่อย ๆ เนือง ๆ เมื่อไม่ขาดการฟัง ก็
จะค่อย ๆ เพิ่มพูนความมั่นคงในความเป็นจริงของ
สภาพธรรมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

นิพพาน
พระธรรมเป็นเรื่องที่ละเอียด ลึกซึ้ง แสดงถึง

ความเป็นจริงทั้งหมด เมื่อกล่าวถึงธรรมแล้ว ไม่พ้น
ไปจากนามธรรม และ รูปธรรม สภาพธรรมที่ไม่รู้
อะไรเลย ไม่ใช่นามธรรมก็เป็นรูปธรรมท้ังหมด   
นามธรรม แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ นามธรรมที่
รู้อารมณ์ ได้แก่ จิต และ เจตสิก และนามธรรมที่
ไม่รู้อารมณ์ ได้แก่ นิพพาน ซึ่งเป็นสภาพธรรมที่ไม่
เกิด ไม่ดับ เป็นสภาพธรรมที่ตรงกันข้ามกับสภาพ
ธรรมที่เกิดดับอย่างสิ้นเชิง 

นิพพาน เป็นสภาพธรรมที่ไม่เกิดดับ แต่มี
จริง พระอริยบุคคลทุกระดับขั้นเท่านั้นที่ประจักษ์
แจ้งนิพพานได้ และพระอริยบุคคลเหล่านั้นรู้ได้ด้วย
ตนเองว่า ท่านได้ประจักษ์แจ้งนิพพานแล้ว

การเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่าง ๆ เป็นได้ด้วย
ปัญญา และต้องเป็นปัญญาของแต่ละบุคคลจริง ๆ 
ด้วยความเข้าใจท่ีถูกต้องในหนทางท่ีเป็นไปเพื่อ
ความบริสุทธิ์แห่งจิต คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ มีสัมมา
ทิฏฐิ เป็นต้น  ถ้าไม่มีปัญญาเลย ก็ไม่สามารถถึง

ความเป็นพระอริยบุคคล ได้ 
ส�าหรับพระอริยบุคคลขั้นสูงสุด คือ พระ

อรหันต์ เมื่อดับกิเลสหมดสิ้นแล้ว ไม่มีกิเลสใด ๆ 
เกิดขึ้นอีกเลย แต่ยังมีสภาพธรรม คือ จิต เจตสิก (ที่
ไม่เป็นไปกับกิเลส) และ รูป เกิดขึ้นเป็นไป พระ
อรหันต์ยังมีเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส รู้สิ่งที่กระทบ
สัมผัส ยังมีการได้รับผลของกรรม ยังมีความเกิดขึ้น
แห่งจิตที่ดีงามในการท�าประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคล
อ่ืน เป็นต้น ซ่ึงก็ยังเป็นการเกิดดับสืบต่อกันของ
สภาพธรรม ยงัมสีภาพธรรมเกดิขึน้เป็นไปอยู ่ จนกว่า
จะดับขันธปรินิพพาน เมื่อพระอรหันต์ดับขันธ
ปรินิพพานแล้ว จะไม่มีการเกิดอีกในสังสารวัฏฏ์ 
ไม่มีจิต เจตสิก และรูป เกิดขึ้นอีกเลย จึงเป็นผู้สิ้น
ทุกข์โดยประการทั้งปวง 

บทสรุป
ทุกขณะในชีวิตประจ�าวันเป็นธรรม มีจิต 

(สภาพธรรมที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู ้แจ้ง
อารมณ์) เจตสิก (สภาพธรรมที่เกิดร่วมกับจิต) รูป 
(สภาพธรรมทีไ่ม่รูอ้ะไร) เกดิขึน้เป็นไปอยูต่ลอดเวลา  
จิต เจตสิก รูปนั้น เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับ
ไป ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน ที่ไม่เที่ยงนั้นเพราะเกิดแล้ว  
ดับไป สภาพธรรมที่เกิดแล้วดับไปนั้น เป็นทุกข์ เป็น
ทุกข์เพราะเหตุว่าตั้งอยู่ไม่ได้ มีความแปรปรวนไป
เป็นธรรมดา เมื่อไม่เที่ยง เป็นทุกข์ จึงเป็นอนัตตา 
คือ ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตน ไม่อยู่ใน
อ�านาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น

ไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยใด ธรรม ก็เป็นธรรม 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอ่ืน เป็นจริง
อย่างไร ก็เป็นจริงอย่างนั้น ถ้าเป็นกาลเวลาที่ว่าง
จากพระพุทธศาสนา ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง
อุบัติขึ้นในโลก สัตว์โลกก็จะไม่สามารถเข้าใจความ
เป็นจริงของธรรมที่ก�าลังปรากฏตามความเป็นจริง
ได้ เพราะไม่มีผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงความ
จริง  แต่เมื่อเป็นกาลที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง
อุบัติขึ้นในโลก เมื่อนั้นก็จะมีการทรงแสดงพระธรรม
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อนุเคราะห์ให้สัตว์โลกได้เข้าใจ จากความไม่รู้ ก็จะ
ค่อย ๆ รูข้ึน้ไปตามล�าดับ  ด้วยความเข้าใจพระธรรม
ที่พระองค์ทรงแสดง 

ธรรมเป็นเรื่องที่ละเอียด ยากที่จะเข้าใจ แต่
สามารถที่จะเข้าใจได้เมื่อศึกษาเข้าใจสภาพธรรมที่
ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตน ตามความเป็น
จรงิ  เนือ่งจากเราคุน้เคยกบัความเป็นตวัตน คุน้เคย
กับความเป็นเราที่ได้สะสมความไม่รู ้มาอย่างเนิ่น
นาน จึงหลงยึดถือสภาพธรรมที่ก�าลังปรากฏว่าเป็น
ตัวตน เป็นสัตว์ เป็นบุคคล เป็นเรา ดังน้ัน จึงควรจะ
ศึกษาธรรมซึ่งเป็นสิ่งท่ีมีจริง เพื่อจะได้เข้าใจถูกเห็น
ถูกตามความเป็นจริง เพื่อละคลายความไม่รู ้ ละ
ความเห็นผิดในสภาพธรรมท่ีเข้าใจผิดว่าเป็นตัวตน  
จนดับความเห็นผิดว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลได้หมดสิ้น
ไม่เกิดอีกเลย 

การมีโอกาสได้ฟังได้ศึกษาค�าจริงแต่ละค�าที่
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงน้ัน เป็นประโยชน์
อย่างย่ิง เป็นสิง่ทีม่ค่ีาอย่างยิง่ในชวีติทีไ่ด้เกดิมาเป็น
มนุษย์ที่มีโอกาสได้สะสมสืบต่อความเข้าใจธรรมซึ่ง
จะเป็นที่พึ่งต่อไปทั้งในชาตินี้และชาติต่อ ๆ ไป

ค�าถามทบทวน
๑. ธรรมคืออะไร  
๒. จ�าเป็นต้องไปแสวงหาธรรมที่ไหนหรือไม่ 

เพราะอะไร
๓. ศึกษาพระธรรมเพื่ออะไร 

ธรรมเตือนใจ
ผู้มีปกติท�าบาป ย่อมเดือดร้อนในโลกนี้ ละ

ไปแล้ว ย่อมเดือดร้อน    
เขา ย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสอง เขาย่อม

เดือดร้อนว่า กรรมชั่ว 
เราท�าแล้ว ไปสู่ทุคติ  ย่อมเดือดร้อนยิ่งขึ้น

(พระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนกิาย คาถาธรรมบท)

ชนเหล่าใด เกิดในมนุษยโลกแล้ว เมื่อ
พระตถาคตทรงประกาศสทัธรรม ไม่เข้าถงึขณะ 
ชนเหล่านั้น ชื่อว่าล่วงขณะ ชนเป็นอันมาก 
กล่าวเวลาท่ีเสียไป ว่า กระท�าอันตรายแก่ตน  
พระตถาคตเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกในกาลบาง
ครั้งบางคราว การท่ีพระตถาคตเจ้าเสด็จอุบัติ 
ขึน้ในโลก ๑ การได้ก�าเนิดเป็นมนษุย์ ๑ การแสดง
สัทธรรม ๑ ท่ีจะพร้อมกันเข้าได้ หาได้ยาก ใน
โลก ชนผู้ใคร่ประโยชน์ จึงควรพยายามในกาล
ดังกล่าวมาน้ัน ท่ีตนพอจะรู้ จะเข้าใจสัทธรรม
ได้ ขณะอย่าล่วงเลยท่านท้ังหลายไปเสยี เพราะ
บุคคลที่ปล่อยเวลาให้ล่วงไป พากันยัดเยียดใน
นรก ย่อมเศร้าโศก

(พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต อักขณสูตร)

ขอเชิญศึกษาพระธรรมเพิ่มเติมได้ที่
มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

www.dhammahome.com
YouTube : dhammahomelive

Facebook : ชมรมบ้านธัมมะ มศพ.
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๓.  ขวดแก้วบางชนิด เช่น ขวดแยมสวย ๆ 
เมื่อใช้หมดแล้วอย่าทิ้งค่ะล้างให้สะอาดเช็ดให้แห้ง
แล้วน�ามาใส่ของใช้ในครัว เช่น เกลือ น�้าตาล     
พริกป่น ผงปรุงรสต่าง ๆ จะมองดูเป็นระเบียบมาก 
กว่าวางรวมกันเป็นถุง ๆ เมื่อน�าจัดใส่ขวดแล้วเขียน
ป้ายชื่อติดไว้ที่ขวดเพื่อง่ายต่อการหยิบใช้ค่ะ

๔.  กระดาษช�าระหรือกระดาษทิชชูที่เราจะ
ต้องใช้ในครัววางเกะกะไม่เป็นที่เป็นทางลองหาไม้
แขวนเสื้อที่เป็นลวดตัดตรงกลางออกถ้ากระดาษ
ทิชชูม้วนยาวก็แขวนได้เลยหากเป็นม้วนสั้นเมื่อใส่
กระดาษทิชชูในไม้แขวนแล้วตรงกลางที่เป็นรอยตัด
ให้ใช้ที่หนีบผ้าหนีบระหว่างตรงกลางรอยต่อเพื่อยึด
ไว้ไม่ให้กระดาษหล่นแล้วหาที่แขวนใกล้ ๆ มือค่ะ
เพื่อสะดวกในการหยิบใช้

๕.  เนคไทที่มีปัญหาบ่อย ๆ กับการซักคือใน
ขณะที่ซักส่วนใหญ่มักจะขยี้ เมื่อซักเสร็จแล้วเนคไท
จะไม่ได้รูปทรงเดิมจะบิด ๆ เบ้ียว ๆ ดังนั้นก่อนซัก
ให้น�าขวดใส่น�้าและน�้ายาซักแห้งใส่พอท่วมเนคไท
ปิดฝาขวดให้แน่นและเขย่าประมาณ ๓-๕ นาที จึง
น�าออกมาแช่น�้าสะอาดให้หมดน�้ายาซักแห้งน�ามา
ผึ่งลมเมื่อเนคไทแห้งแล้วจะได้เนคไทที่ยังคงสภาพ
เดิมและสะอาดขึ้น

วัสดุต่าง ๆ ที่ไม่ใช้แล้วอย่าทิ้งนะคะน�า  
มาท�าของใช้ให้เกิดประโยชน์ได้โดยไม่ต้องซื้อหา 
แล้วยังท�าให้เกิดความเพลิดเพลินอีกนะคะ เช่น 

๑.  สมุดรายช่ือโทรศัพท์ท่ีเลิกใช้มานานแล้ว 
แต่ยังอยู่ในสภาพท่ีดีให้น�าผ้าเทปกาวอย่างดีที่มี
ความเหนียวติดได้แน่นมาพันสมุดหลาย ๆ รอบเป็น
แถวที่ ๑ และพันอีกรอบเป็นแถวที่ ๒ และจับสมุด
ต้ังก็จะเป็นที่เก็บมีดให้พ้นมือเด็กได้ แต่ข้อส�าคัญ
เวลาล้างมีดต้องเช็ดให้แห้งสนิทมิเช่นนั้นจะเกิด  
เชื้อราได้ค่ะ

๒.  ขวดน�า้พลาสติกที่ใช้แล้วไม่ควรทิ้งนะคะ 
พอดีคุณสามีเป็นนักประดิษฐ์บอกว่าเอามาท�า
ประโยชน์ได้ค่ะโดยการตัดตรงคอขวดออกก็จะ
สามารถเอาไว้ใส่ของเล็ก ๆ น้อยได้ เช่น พวกเข็ม
กลัด กระดุมเสื้อ เศษสตางค์ แม้แต่ของใช้ในครัว 
เช่นเวลาท�าอาหารอาจใช้ใส่เครื่องปรุงก็ได้ค่ะแล้ว
แต่สะดวก
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