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พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงเป็นประธานในงานร�าลึกวันเสด็จฯ ทรงเปิดโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม 
ครบรอบ ๑๐๘ ปี (๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๕๒) ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

เม่ือวันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงเป็นประธานในการแข่งขัน 
เดิน-ว่ิง “เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ๖๐” ครั้งที่ ๒๓ โดยมี พลเอกเฉลิมชัย  สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก 

พลโทสิทธิพล ชินส�าราญ  ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พร้อมข้าราชการ นักเรียนนายร้อย ผู้เข้าแข่งขันฯ 
และประชาชน เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ ณ ลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
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	 ๐	ผองชาวไทยยังไม่หายคลายโศกเศร้า

ด้วยรัชกาลที่เก้าเสวยสวรรค์

ปีหกศูนย์ไทยโศกาแทบจาบัลย์

แปลงโศกศัลย์เป็นความหวังก�าลังใจ

	 ๐	ปีหกหนึ่งซึ่งมาใหม่จงไร้ทุกข์

ขอท่านมีความสนุกสุขสดใส

สิ่งไม่ดีในปีเก่าปัดเป่าไป

ขอปวงไทยจงสุขีปีใหม่เทอญ

ส่งความสุข

๒๕๖๑
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สารบัญ ความคิดเห็นของผู้เขียนในหนังสือฉบับนี้ ไม่มีส่วนผูกพันกับทางราชการแต่ประการใด

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

✪	พระราชพิธีอัญเชิญเสด็จสถิตทิพย์พิมานพรหมเทพ ...............................................๒๑

✪		นักเรียนนายร้อยอ่านตรงนี้ ................................................................................๔๑

✪	 เป้าหมายของการพัฒนาประเทศ ...................................................................... ๔๔

✪	 ศิษย์ต้องมีครู .................................................................................................. ๔๘

✪	 รางวัลชีวิต จากภารกิจถวายงานผ่านภาษา ........................................................ ๕๔

✪	 มองญี่ปุ่นไทยในสงครามโลกครั้งที่ ๒  ................................................................๖๐

✪	 ข้อพึงระมัดระวังของข้าราชการทุกประเภทต่อศาลอาญาคดีทุจริตฯ ...................... ๖๖

✪	 การปฏิบัติการรักษาสันติภาพในประเทศเซาท์ซูดาน ............................................๖๙

✪	 ภาษาอังกฤษ ..................................................................................................๗๖

✪	หมายเหตุแห่งสยาม : ราชวงศ์จักรี ................. ๗๙

✪	อาหารบ�ารุงตับ ............................................. ๘๓

✪	เร่ืองช้างกับเมืองนครนายก ตอนที่ ๒ .............. ๘๗

✪	ไฟรักไฟสงคราม ........................................... ๙๓

✪	มีของดีมาฝาก .............................................. ๙๘

✪	ความเข้าใจเร่ืองบุญ - บาป ........................... ๑๐๒

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

  เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๓ ตอนที่ ๖  เดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม ๒๕๖๐  
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๑๕ปวงประชาเป็นสขุศานต์
พระราชนิพนธ์อันแยบยล บันดาลดลความสุขทั่วแผ่นดิน

การสนับสนุน
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

๗๓
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สารอวยพรปีใหม่ 
พุทธศักราช ๒๕๖๑

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ในนามของคณะกองอ�านวยการนิตยสาร       
เสนาศกึษา ขอส่งความระลกึถงึและความปรารถนาดีมายงัสมาชกินติยสารเสนาศึกษาทกุท่านและครอบครวั 
ด้วยความผูกพันยิ่ง   

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นสถาบันที่มีเกียรติประวัติอันยาวนาน และได้ด�าเนินการอันเป็น
ประโยชน์ต่อกองทัพบกและประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง สถาบันแห่งนี้ได้พัฒนาและเจริญก้าวหน้ามาโดย
ล�าดับ อันเป็นผลสืบเนื่องจากพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรที่ยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่มีพระราชด�าริให้ย้ายโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามาต้ังอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน

ในรอบปีที่ผ่านมาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าแห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พลเอกหญิง 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในฐานะทูลกระหม่อม
อาจารย์ของนักเรียนนายร้อย และพระราชทานเงินเดือนกว่า ๒๖ ล้านบาท ตลอดระยะเวลาทรงงาน ๓๕ ปี 
ให้แก่กองทุน มูลนิธิโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทรงพระเมตตาสั่งสอนให้นักเรียนนายร้อย “ทหาร
นอกจากจะเป็นผู้มีเกียรติ มีวินัย มีความกล้าหาญแล้ว ยังเป็นผู้รักวิชาการ รักการค้นคว้าหาความรู้ ที่ส�าคัญ
ที่สุด คือ ความโอบอ้อมอารี เข้าใจเพื่อนร่วมงาน สอดส่องดูแลความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา” นับเป็น
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

นอกจากนีโ้รงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้ายงัได้รบัรางวลัผลงานทางวชิาการ และผลงานการแข่งขนั
ทางทหารทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย เช่น การชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางทหาร Sandhurst  
Competition กล่าวได้ว่า สถาบนัแห่งน้ีมุง่มัน่อย่างยิง่ในการหล่อหลอมให้นกัเรยีนนายร้อยมคีวามรกัสามคัคี 
และมคีวามรู ้ท้ังในด้านวชิาการท้ังในด้านการทหาร มคีวามจงรกัภกัดต่ีอสถาบนัพระมหากษัตรย์ิ พร้อมอุทศิ
เพ่ือความสงบสุขและอธิปไตยของชาติ จึงถือเป็นเกียรติ และความภาคภูมิใจที่ได้เป็นศิษย์ โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักด์ิสิทธิ์ทั้งหลาย 
พระบารมีอันศักดิ์สิทธิ์แห่งดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบารมี         
ปกเกล้าฯ ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙ และ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้โปรด        
ดลบันดาล ให้สมาชิกทุกท่านประสบแต่ความสุข เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ปราศจากทุกข์ โศก โรค ภัย          
ทั้งหลาย เจริญด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ ตลอดไป 

          พลโท 

             (สิทธิพล  ชินส�าราญ)

            ผู้อ�านวยการนิตยสารเสนาศึกษา
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สวัสดีครับ ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านเสนาศึกษาทุกท่าน

เล่มนี้เป็นเล่มสุดท้ายของปี ๖๐ และเป็นฉบับพิเศษที่จะมีหน้าส่ีสีมากกว่าปกติ เช่นเดียวกับเล่มที่ผ่าน
มาซ่ึงต้องการบันทึกเรื่องราวในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่สวยงามไว้เป็น
ประวัติศาสตร์ ขอย�้าอีกครั้งนะครับว่าสมาชิกควรเก็บรวบรวม เสนาศึกษาเล่มที่ ๘๓ ทั้ง ๖ ตอน บวกกับเล่มที่ 
๘๒ ตอนท่ี ๖ เข้าไว้ด้วยกันเพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า ต่อไปในอนาคตได้เมื่อต้องการ 

คณุธรรมและจรยิธรรมเป็นหลกัทีเ่ราจะต้องใช้ในการด�ารงตน ไม่ว่าจะอยูใ่นฐานะหรอืต�าแหน่งใด  อยู่
ในเร่ืองนักเรียนนายร้อยอ่านตรงนี้อยากให้อ่าน ๒ จบ ครับแล้วน�าไปใช้ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของตนเองและ
หมู่คณะ คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค.๖๐ ให้ส่งกองก�าลังทหารช่างก่อสร้างทางระดับ เข้าร่วมปฏิบัติ
การรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในประเทศเซาน์ซูดาน ซึ่ง พ.ท.บุรินทร์  ธีระวัฒนวิศิษฏ์ ได้เล่าให้ฟังว่า
ประเทศนี้อยู่ตรงไหน เกิดอะไรขึ้น และทหารช่าง ทบ.ไทยเข้าไปมีบทบาทอย่างไร และคงต้องอ่านติดตามตอน
ต่อไปด้วย สงครามมหาเอเชียบูรพาคร่าชีวิตเชลยศึกพันธมิตร ระหว่างการก่อสร้างทางรถไฟสายไทย – พม่า 
อย่างน่าสังเวช ชีวิตที่สังเวยไปบนเส้นทางสายมรณะสายนี้ ควรค่าต่อการจดจ�าและยกย่องสรรเสริญ หากใคร
ได้ไปเยือนกาญจนบุรี ก็อย่าลืมไปแวะเยี่ยมชม อนุสาวรีย์และสุสานทหารพันธมิตร นอกจากนี้ยังมีอีกที่  
อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน และ ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ “สุจริตคือเกราะบังศาสตร์พ้อง” ไม่ต้องขึ้น
โรงขึ้นศาล ระหว่างรับราชการและเมื่อเกษียณราชการแล้ว มิเช่นนั้นท่านจะเป็นคนเหมือนตกนรกทั้งเป็น  เพราะ
ฉะนัน้ข้าราชการทกุท่านทกุหมูเ่หล่า จะต้องปฏบิตัหิน้าทีข่องตนด้วยความซือ่สตัย์ สจุรติ เป็นทีต่ัง้ ณ กาลปัจจบุนั 
แม้ว่าเวลาแห่งการยกเลิก กรมพระคชบาล จะล่วงเลยมากว่าหนึ่งศตวรรษแล้วก็ตาม หากลูกหลานคนเล้ียงช้าง
กรมโขลงซ้ายแห่งทุ่งหลวงเมืองนครนายก ก็ยังคงสืบสานต�านานและรักษามรดกตกทอดของบรรพบุรุษ อัน
เป็นเครื่องแสดงที่มาแห่งตนต่อเนื่องตลอดมา ไฟรักไฟสงคราม มาถึงตอนที่ผู้หมวดธงเจิม พระเอกของเรื่อง 
สารภาพรักกับศศิประภา คืนหนึ่งใต้ร่มลั่นทมหน้าสโมสรทหารในค่าย...ขณะที่สงครามก�าลังจะเกิด เรื่องนี้สนุก
มากครับ พล.อ.บัญชร  ชวาลศิลป์ ใช้เวลานานกว่าจะเขียนเรื่องนี้จบ อยากเชิญชวนให้ผู้สนใจที่อยากอ่านจบ 
ไว ๆ ไปซ้ือหามาอ่านได้ตามแผงหนังสือชั้นน�าที่มีอยู่หลายแห่งนะครับ  ถ้าไม่มีปัญญาแล้วไม่สามารถละบาป
ใด ๆ ได้เลย การมีโอกาสได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมเท่านั้นที่จะเป็นไปเพื่อความเข้าใจสภาพธรรมตามความเป็น
จริง ท�าให้รู้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษ อะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นส่ิงที่ไม่เป็นประโยชน์ แล้วมีความละอาย
มีความเกรงกลัว ที่จะกระท�าในสิ่งที่เป็นโทษ กระท�าแต่สิ่งที่ดีงาม เป็นประโยชน์ ขัดเกลาส่ิงที่ไม่ดีภายในจิตใจ
ของตนเองต่อไป

ที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นส่วนหนึ่งของบทความภายในเล่มนี้ ซึ่งล้วนมีคุณค่าและเป็นประโยชน์
ต่อการด�าเนินชีวิตของพวกเราทั้งสิ้น และขออภัยที่มิได้กล่าวถึงบทความในส่วนอื่นด้วยนะ
ครับ ขอขอบคุณผู้บังคับหน่วยของสมาชิก และสมาชิกที่ได้ช่วยกันเสียสละเงินคนละ 
๒๔๐ บาท ต่อปี เพื่อจรรโลงเสนาศึกษา ให้อยู่คู่ รร.จปร. ตลอดไป และในปี ๖๑ 
สมาชิก ส่งเงินและรายชื่อมาให้ครึ่งหนึ่งแล้ว ที่เหลือรีบส่งมาด้วยนะ ขอบคุณครับ

        สวัสดีครับ 

             พล.ต. ธัชพล  ไม้รอด  
                           บรรณาธิการนิตยสารเสนาศึกษา

เล่มท่ี ๘๓ ตอนที ่๖ เดอืนพฤศจกิายน - ธนัวาคม ๒๕๖๐

6

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



๑ - ๖ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
เสด็จฯ มาทรงเป็นประธานในการแข่งขัน เดิน-ว่ิง “เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 
๖๐” คร้ังที่ ๒๓ โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย  สิทธิสาท ผบ.ทบ. พล.ท.สิทธิพล  ชินส�าราญ  
ผบ.รร.จปร. พร้อมข้าราชการ นนร. ผู้เข้าแข่งขันฯ และประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จฯ           
ณ  ลานหน้า บก.รร.จปร. เมื่อ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๗ - ๑๐ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราช     
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงเป็นประธาน
ในงาน “วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. ๒๕๖๐” โดยมี 
พล.ท. สิทธิพล ชินส�าราญ ผบ.รร.จปร. และผู้แทนสถาบัน
ที่ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ เฝ้าฯ รับเสด็จฯ  ณ อาคาร   
โรงเล้ียงนักเรียนนายร้อย รร.จปร. เมื่อ ๑๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐
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๑๖ - ๒๐ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงเกี่ยวข้าว   
ประจ�าปี ๒๕๖๐ โดยรถเก่ียวนวดข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตร รร.จปร. เมื่อ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๑๑ - ๑๕  พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงเป็นประธาน
ในงานร�าลึกวันเสด็จฯ ทรงเปิดโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม ครบรอบ ๑๐๘ ปี (๒๖ ธันวาคม ๒๔๕๒) ณ หอประชุม 
รร.จปร. เมื่อ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
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กิจกรรมทั่วไป
ความสัมพันธ

๑ - ๔  พล.ท.สิทธิพล  ชินส�าราญ ผบ.รร.จปร. เป็นประธานการจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล เน่ือง
ในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม 
๒๕๖๐ โดยมี นายทหารช้ันผู้ใหญ่ ข้าราชการ นนร. ร่วมพิธีฯ ณ พุทธศาสนสถาน รร.จปร. เมื่อ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

๕ - ๗ พล.ท.สิทธิพล  ชินส�าราญ ผบ.รร.จปร. เป็นประธาน
ในพิธีมอบรางวัลการศึกษา เครื่องหมายเชิดชูเกียรติทางการกีฬา และ
ประกาศนยีบตัรนกัเรยีนบงัคบับญัชา ให้แก่ นนร.ชัน้ปีที ่๕  ปีการศกึษา 
๒๕๖๐ ณ หอประชุมส่วนการศึกษา รร.จปร. เมื่อ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
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เยี่ยมเยือน

๕  พล.ต.วินัฐ  อินทรสุวรรณ รอง ผบ.รร.จปร. 
เป็นผูแ้ทน ผบ.รร.จปร. ให้การต้อนรบัคณะนายทหารหน่วย
ระดับยุทธวิธีของกองทัพเวียดนาม ในโอกาสเดินทางเยือน
ประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ 
ระหว่าง ๑๗-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ 
บก.รร.จปร. เมื่อ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐   

๑ พล.ท.สิทธิพล  ชินส�าราญ  
ผบ.รร.จปร. ให้การต้อนรับ ผบ.รร.   
นายร้อยฟิลิปปินส์ พร้อมคณะ นนร.
รร.นายร้อยฟิลิปปินส์ ในโอกาสเดินทาง
มาดูงานและศึกษากิจการ รร.จปร.     
ณ ห้องรัตนโกสินทร์ บก.รร.จปร. เม่ือ 
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๒  พล.ท.สิทธิพล  ชินส�าราญ  ผบ.รร.จปร. 
ให้การต้อนรับคณะนายทหาร กห.สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมน ี(ยม.) ในโอกาสเดนิทางมาร่วมสมัมนาในหวัข้อ 
“ภาวะผู้น�าและการศึกษาพลเรือน” (Leadership and 
Civic Education) ณ ห้องศรีอยุธยา บก.รร.จปร. เมื่อ 
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๓ พล.ต.วินัฐ อินทรสุวรรณ รอง ผบ.รร.จปร. 
เป็นผู้แทน ผบ.รร.จปร. ให้การต้อนรับคณะ นนร.รร.นาย
ร้อยญีปุ่น่ ในโอกาสเดินทางมาศึกษากจิการและดูงานตาม
โครงการแลกเปล่ียน นนร. ต่างประเทศ ประจ�าปี ๒๕๖๐ 
ณ ห้องรัตนโกสินทร์ บก.รร.จปร. เมื่อ ๒๗ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐

๔  พล.ท.สิทธิพล  ชินส�าราญ  ผบ.รร.จปร. 
ให้การต้อนรับคณะ นนร.รร.นายร้อยเมียนมาร์ ในโอกาส
เดินทางมาเยือน รร.จปร. เพื่อดูงานและศึกษากิจการ 
ตามโครงการแลกเปลี่ยน นนร. ต่างประเทศ ประจ�าปี 
๒๕๖๐ ณ ห้องรตันโกสนิทร์ บก.รร.จปร. เมือ่ ๔ ธนัวาคม 
๒๕๖๐
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นักเร�ยนนายรอย
กิจกรรม

พลโทสิทธิพล  ชินส�าราญ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นประธานในพิธีอ�าลา
ผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ และพิธีโยนกระเป๋าของนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๕ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ณ  ลานศาลาวงกลม หน้าหอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
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นักเร�ยนนายรอย
กิจกรรม

พลเอกเฉลิมชัย  สิทธิสาท  ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ 
ให้แก่นักเรียนนายร้อยช้ันปีที่ ๕ (ตท.๕๔ จปร.๖๕) ที่ส�าเร็จการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
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เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๓ ตอนที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๐

๑. วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานการแข่งขัน
เดิน - ว่ิง เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ๖๐  ครั้ง
ที่ ๒๓ โดยมี ผู้บัญชาการทหารบก เฝ้าฯ รับเสด็จ 
ณ ลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า

๒. วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   
การสาธิตดนตรี – นาฏศิลป์ไทย ประกอบวิชาไทย
ศึกษา (HI 2001) ณ หอประชุมส่วนการศึกษา
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

๓. วันพุธที่  ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานเปิดงานวัน
นิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม 
เกล้า ๒๕๖๐ ณ โรงเลี้ยงนักเรียนนายร้อย โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๔. วันพฤหัสบดีที่  ๑๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลง
สาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๕. ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐  คณะนายทหารจากกลาโหม สหพันธ ์
สาธารณรัฐเยอรมนีเดินทางมาสัมมนาด�าเนินการ
ด้านภาวะผู้น�าและการศึกษาพลเรือนตามแผนงาน

ความร่วมมือทวิภาคีระหว่าง กลาโหม กับ กลาโหม
เยอรมนี และเยี่ยมชม โรงเรียนนายร ้อยพระ
จุลจอมเกล้า

๖. วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   
พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นประธานในการสัมมนา
ทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ พลเอกหญิงสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
โอกาสเจริญพระชนมายุ ครบ ๖๒ พรรษา ๒ 
เมษายน ๒๕๖๐ ณ กองวิชาประวัติศาสตร ์           
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๗. วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน – ๓ ธันวาคม 
๒๕๖๐ คณะนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อย
ญี่ปุ่น เดินทางมาศึกษากิจการและดูงาน โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๘. วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ผลัด ๒/๖๐ ณ กองพัน
ทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๙. วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐     
พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงน�าข้าราชการ และ 
นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๔ เดินทางทัศนศึกษา ณ 
สถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย, โบสถ์ 
นักบุญนิโคลาส และวังสระปทุม

ปฏิทินกิจกรรม 
รร.จปร. ที่ส�ำคัญ 
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๑๐. วันเสาร ์ที่  ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ข้าราชการและนักเรียนนายร้อยชั้นปีท่ี ๒ เดินทาง
ไปทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา 
และพระบรมมหาราชวัง

๑๑. วันเสาร ์ที่  ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ข้าราชการ และนักเรียนนายร้อย เดินทางไปทัศน 
ศกึษาพระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

๑๒. วันที่  ๒ – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐      
คณะนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยเมียนมาร์ 
เดนิทางมาศกึษากจิการและดงูาน โรงเรยีนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า

๑๓. วันจันทร์ที่  ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดกิจกรรม  
ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร     

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม 
๒๕๖๐ ณ พุทธศาสนสถาน โรงเรียนนายร้อย      
พระจุลจอมเกล้า

๑๔. วันจันทร์ท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
คณะนายทหารหน่วยระดับยุทธวิธีของกองทัพ
เวียดนาม เดินทางมาศึกษากิจการและดูงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๑๕. วันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐   
พลเอกยศนันท์  หร่ายเจริญ รองผู้บัญชาการทหาร
สูงสุด บรรยายพิเศษให้แก่ นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 
๕ รุ ่นที่ ๖๕ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้อง 
๒๐๖ กองวิชาประวัติศาสตร ์  ส ่วนการศึกษา 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
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ปวงประชาเป็นสุขศานต์

อาจารย์สาริศา  เขี้ยวงา

เสนาศึกษา

พระราชนิพนธ์อันแยบยล บันดาลดลความสุขทั่วแผ่นดิน

นอกเหนอืจากพระราชกรณยีกจินานปัการ
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงทุม่เทพระวรกายอย่างมทิรงเหน็แก่ความเหนือ่ย
ยากแล้ว พระองค์ยังมีความสนพระราชหฤทัยใน
ศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนงทั้งดนตรี ศิลปะ 
รวมไปถึงภาษาและวรรณคดีซ่ึงแสดงให้เห็นถึงพระ
ปรีชาสามารถที่ล ้วนบันดาลความเปรมปีติและ
ความอิ่มเอมใจให้แก่พสกนิกรชาวไทยและชาวโลก
ได้ยากหาที่ใดเสมอเหมือน

บทพระราชนิพนธ์ที่ร้อยเรียงจากพระปรีชา
สามารถ ผสานด้วยปรชัญาอันแยบยลปรากฏหลาก
หลายรูปแบบ ทั้งเรียงความ นิทาน ตลอดจนพระ
ราชนิพนธ์แปลท่ีแสดงให้เห็นถึงการใช้ภาษาได้
อย่างดีเลิศจนสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่าง
งดงามทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง

“เมื่อข้าพเจ้าจากสยามสู่สวิตเซอร์แลนด์” 
เป็นบทพระราชนิพนธ์ที่พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์
เป็นเรื่องแรกหลังจากที่เสด็จขึ้นครองราชย์ พระราช
นิพนธ์เรื่องนี้เป็นบันทึกที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นใน
ช่วงเวลาที่เสด็จฯ กลับไปทรงศึกษาต่อ ณ ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์อีกครั้ง เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๔๘๙ ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารรายเดือน “วง
วรรณคดี” ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๐  

“วงวรรณคดี ได้ขอร้องให้ข้าพเจ้าเขียนเรื่อง 
เล็ก ๆ น้อย ๆ  ที่ถนัดมาลงในหนังสือนี้นานมาแล้ว 
อันที่จริงข้าพเจ้าก็ไม่ใช่นักประพันธ์ เมื่ออยู่โรงเรียน 
เรียงความและแต่งเรื่องก็ท�าไม่ได้ดีนัก อย่างไรก็ดี
ข้าพเจ้า ก็ปรารถนาที่จะสนองความต้องการของ 
“วงวรรณคดี” อยู่บ้าง และเนื่องด้วยไม่สามารถที่  
จะเขียนเรื่องที่ข ้าพเจ ้ารู ้บ ้างเช ่นดนตรี ศิลปะ 
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วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือ กฎหมาย ฯลฯ ได้ 
เพราะไม่มคีวามรูใ้นเรือ่งเหล่านีด้พีอ ฉะนัน้จงึตกลง
ใจส่งบันทึกประจ�าวันที่เขียนไว้ก่อนและระหว่าง   
วันเดินทางจากสยามมาสู่สวิสเซอร์แลนด์มาให้และ
ในโอกาสนี้จึงขอขอบใจเป็นการส่วนตัวต่อทุก ๆ คน 
ที่มาถวายความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมเชษฐา
ธิราชของข้าพเจ้า ณ พระมหาปราสาท ตลอดจน
ความปรารถนาดีที่มีต่อตัวข้าพเจ้าเองกับขอขอบใจ
เหล่าทหาร และเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติการด้วยความ
จงรักภักดีต่อเราด้วย”

“...รถแล่นฝ่าฝูงคนไปได้อย่างช้าที่สุดถึงวัด
เบญจมบพิตร รถแล่นเร็วขึ้นได้บ้างตามทางท่ีผ่าน
มา ได้ยินเสียงใครคนหน่ึงขึ้นมาดัง ๆ ว่า อย่าทิ้ง
ประชาชน อยากจะร้องออกบอกเขาลงไปว่า ถ้า
ประชาชนไม่ท้ิงข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะละทิ้ง
อย่างไรได้ แต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้ว...”

ข้อความที่ปรากฏในบทพระราชนิพนธ์นั้นไม่
เพียงแต่เป็นค�าปรารภหรือบันทึกประจ�าวันเท่านั้น 
แต่เป็นเสมือนน�้าทิพย์ชโลมใจให้แก่เหล่าพสกนิกร

ชาวไทยที่รอคอยพระมหากษัตริย์ผู้เปี่ยมด้วยพระ
ปรีชาสามารถและพระเมตตาที่จะยังประโยชน์และ
ความสุขมาสู่ผืนแผ่นดินไทย นอกจากนี้ยังเห็นถึง
ความใส่พระราชหฤทยัของพระองค์ทีม่ต่ีอประชาชน
ของพระองค์แม้เพียงเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็มิทรง
ละเว้น

บทพระราชนิพนธ์ประเภทนิทานที่พระองค์
ทรงพระราชนิพนธ์ไว้นั้นเปรียบเสมือนของขวัญอัน
เลอค่าที่พระราชทานให้แก่ประชาชน เนื่องจากเป็น
ทั้งความรู ้ ข้อคิด และคติธรรมเช่น บทพระราช
นิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก เป็นชาดกชาติสุดท้าย  
ของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะมาประสูติเป็นเจ้าชาย
สิทธัตถะและตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็น
เรื่องของการบ�าเพ็ญความเพียรเป ็นบารมี ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงค้นคว้าและดดัแปลงจากเรือ่งพระมหาชนกชาดก
ในพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาสันสกฤต นอกจากนี้แล้วยังทรงท�าแผนที่ฝี
พระหัตถ์ แสดงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของเมืองและ
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับทิศทางลม ทรงคาด
คะเนโดยอาศัยข้อมูลทางโหราศาสตร์ก�าหนดวัน 
เดินทะเลตลอดจนจุดอับปางของเรือ แสดงถึงพระ
ปรีชาสามารถในด้านอักษรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และ
โหราศาสตร์ 
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บทพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกนี้จึงเป็น
เสมอืนกศุโลบายท่ีให้ประชาชนชาวไทยและชาวโลก
ได้เหน็ถึงความเพยีรพยายาม ความมมุานะอตุสาหะ
ในการท�าส่ิงใดสิ่งหนึ่งอย่างสุดก�าลังความสามารถ
จนบรรลุผลแห่งความเพียรพยายามนั้น และผลของ
ความเพียรน้ันมักจะบันดาลความสุข ส�าเร็จให้แก่   
ผู้มีความเพียรเสมอ

บทพระราชนพินธ์เรือ่ง ทองแดง เป็นพระราช
นิพนธ์ที่ทรงคุณค่าอีกเรื่องหนึ่งเพราะนอกจากจะ
เป็นเรื่องราวที่ให้ความบันเทิงแก่ผู ้อ ่านทุกเพศ      
ทุกวัยแล้ว ยังสอดแทรกคุณธรรมส�าคัญอย่างความ
กตัญญูเอาไว้ด้วย คุณทองแดงเป็นสุนัขทรงเลี้ยงที่
ทรงเก็บมาจากสุนัขจรจัด พระองค์ทรงดูแล เลี้ยงดู
ให้คุณทองแดงมีคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่าสุนัขจรจัด
ทั่วไป ถึงแม้ว่าจะเป็นสุนัข แต่คุณทองแดงกลับมี
คุณธรรมส�าคัญคือความกตัญญูรู้คุณ พระองค์จึง
ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องทองแดงขึ้นมาเพื่อเผยแพร่
คุณธรรมข้อนี้ผ่านคุณทองแดงเพื่อให้เยาวชนได้
อ่านและซึมซับความกตัญญูตั้งแต่ยังเด็ก เพราะ
ความกตัญญูเป็นเสมือนอาภรณ์อันงดงามให้แก่

เยาวชนเพื่อที่จะเติบโตเป็นก�าลังของชาติที่ดีในภาย
ภาคหน้า

นอกจากนี้ยังทรงพระปรีชาสามารถในด้าน
การแปลเป็นอย่างยิ่ง พระองค์ทรงแปลหนังสือเร่ือง
นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระซึ่งเป็นเรื่องอิงประวัติ 
ศาสตร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ แปลจากเรื่อง A 
Man Called Intrepid ของเซอร์วิลเลียม สตีเฟนสัน 
(William Stevenson) เป็นเรื่องราวของกลุ่มคนที่
ท�างานลับในสงครามช่วงปี ค.ศ. ๑๙๓๙-๑๙๔๕ 
ท�าให้ฮิตเลอร์แพ้สงคราม ประพันธ์โดยใช้ทั้งร้อย
แก้วและร้อยกรอง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชทรงแปลออกเป็นทั้งร้อยแก้ว
และร้อยกรอง มีกลอน ๖ กลอน ๘ และกาพย์ยานี 
๑๑ ส่วน “ติโต” นั้นเป็นบทพระราชนิพนธ์แปลจาก
หนังสือ Tito ของ Phyllis Auty เป็นชีวประวัติของ 
Josif Broz ผู้ที่รวบรวมยูโกสลาเวียให้เป็นปึกแผ่น
และรอดพ้นจากภัยสงคราม
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ดังจะเห็นได้ว่าบทพระราชนิพนธ์แปลเรื่อง
นายอินทร์ผู ้ปิดทองหลังพระ และเรื่องติโต เป็น
หนังสือที่มีคุณค่ามาก เพราะแสดงให้เห็นถึงคุณค่า
ของความเสียสละ รวมถึงการท�าความดีเพื่อสังคม
และประเทศชาติ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้เยาวชน
และคนในชาติได้อย่างแยบยล

นอกจากจะมีพระปรีชาสามารถด้านวรรณ 
กรรมแล้ว เพลงพระราชนิพนธ์ก็เป็นสิ่งท่ีแสดงให้
เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระ 
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เช่นกัน พระองค์
ทรงพระราชนพินธ์ท�านองเพลงท่ีสร้างแรงบนัดาลใจ
และก�าลังใจให้แก่ประชาชน เช่น เพลงแสงเทียน    
ที่ทรงพระราชนิพนธ์ท�านองตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ 
โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญ
ศิริ เป็นผู้นิพนธ์ค�าร้องภาษาไทย และศาสตราจารย์
สดใส พันธุมโกมล ประพันธ์ค�าร้องภาษาอังกฤษ  
เนื้อเพลงกล่าวถึงสัจธรรมของชีวิตเรื่องของความ
ตายที่ต้องพบเจอทุกคน แสดงให้เห็นถึงอนิจจัง   
ของสังขารที่เปรียบเสมือนแสงเทียน หรือเพลงยิ้มสู้
เป็นเพลงที่มอบให้แก่คนตาบอดเพื่อก�าลังใจและ
สร้างพลงัในการต่อสูก้บัชวีติ พระองค์ทรงพระกรณุา
โปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
จักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์ค�าร้องภาษาไทย เพลงยิ้มสู้
เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ทีมีท�านองสนุกสนาน และ
เนื้อร้องที่ให้ก�าลังใจท�าให้ผู้ท่ีได้รับฟังเกิดพลังท่ีจะ
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สามารถก้าวข้ามอุปสรรคไปได้ แม้หนทางข้างหน้า
จะยากล�าบากเพียงใด แต่ถ้ายิ้มสู้ ก็จะผ่านพ้นไป
ได้ ด้วยด ีท�าให้หลายคนใช้เพลงน้ีบรรเทาจติใจเวลา
พบความยากล�าบาก หรือความท้อแท้ในชีวิต

นอกจากนี้แล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชยังได้พระราชทาน ส.ค.ส. เพื่อ
ส่งความสุข สวัสดีให้แก่พสกนิกรชาวไทยทุก ๆ ปี 
ซึ่งในแต่ละปีนั้นจะมีข้อความท่ีสอดแทรกไปด้วย
คติธรรม ค�าสอนที่ช่วยเตือนสติคนไทยให้ปฏิบัติ   
ตัวเหมาะสมและมีสติมากขึ้น  ส.ค.ส. พระราชทาน

จึงเป็นเสมือนพรปีใหม่ที่คนไทยรอคอยและน้อมน�า
มาเป็นหลักธรรมประจ�าใจในการใช้ชีวิต

บทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ไม่เพียงแต่
เป็นวรรณกรรมทีเ่กบ็ไว้ในชัน้หนงัสอื หรอืเกบ็ไว้เป็น
ที่ระลึกเท่านั้น หากแต่เป็นเสมือนขุมทรัพย์แห่ง
ความรู้ เป็นแสงสว่างแห่งคุณธรรม และเป็นพรอัน
ประเสริฐที่ยากจะหาพรใดเปรียบได้ หากคนไทยทุก
คนได้น�าความรู้ คุณธรรม และคติธรรมที่สอดแทรก
อยู่ในวรรณกรรมนี้ไปใช้แล้ว ย่อมเกิดประโยชน์และ
ความผาสุกแก่ผู้นั้นยิ่งกว่าการมีทรัพย์สมบัติใด

	 ทรงลิขิตขีดเขียนร้อยเรียงพจน์	 ให้ปรากฏวรรณกรรมค�าสั่งสอน

บทพระราชนิพนธ์ดลดั่งพร	 ดับทุกข์ร้อนบันดาลสุขทั่วแผ่นดิน
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พ.อ.หญิง วันดี  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

พระราชพิธีอัญเชิญ
เสด็จสถิตทิพย์พิมานพรหมเทพ
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ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญ 
พระราชกศุลปัญญาสมวาร (๕๐ วนั) ถวายพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ 
พระราชทานพระราชานญุาตให้ ราชสกลุ องคมนตรี 
คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระ 
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการ
บ�าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เพื่อ   
น้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็น  
พระราชกุศล โดยแบ่งออกเป็นวันละ ๔ รอบ เวลา 

เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
ประชาชนเข้าถวายสักการะอย่างต่อเนื่องตลอด ๓๓๗ วัน รวม ๑๒,๗๓๙,๕๓๑ คน

๓๓๗ วันกราบพระบรมศพ น้อมส�านึกพระมหากรุณาธิคุณ 
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
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๑๐.๐๐ น., ๑๔.๓๐ น., ๑๗.๐๐ น. และเวลา 
๑๙.๐๐ น. รอบละ ๑๑ คณะ คณะละ ๕๐ คน

ตลอดระยะเวลาที่ได้รับพระราชทานพระ    
ราชานุญาตให้ร ่วมเป็นเจ ้าภาพตั้งแต่วันที่  ๗ 
ธนัวาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๐ รวม ๒๙๗ 
วัน มีราชสกุลในบรมราชวงศ์จักรี ๘๓ ราชสกุล 
องคมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม 
องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมเป็น
เจ้าภาพรวมทั้งสิ้น ๑๑,๗๔๕ คณะ

นอกจากนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้
คณะสงฆ์จีนนิกาย คณะสงฆ์อนัมนิกาย นายเจริญ
และคุณหญิงวรรณา  สิริวัฒนภักดีพร้อมครอบครัว
สิ ริ วัฒนภักดี  สมาคมนัก ธุร กิจสัม พันธ ์แห ่ ง
ประเทศไทย และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นเจ้าภาพ

บ�าเพ็ญกุศลพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่ง
ดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

ยิ่งใกล้วันสุดท้ายที่ส�านักพระราชวังเปิดให้
ประชาชนสักการะพระบรมศพ พสกนิกรต่างหลั่ง
ไหลมากราบสักการะพระบรมศพอย่างล้นหลามจน
แถวยาวไปถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย บางวันแถว
ยาวไปถึงภเูขาทอง ท�าใหส้�านกัพระราชวังต้องเลือ่น
ปิดเข้ากราบสักการะพระบรมศพ จาก ๒๑.๐๐ น. 
เป็นประมาณ ๐๒.๐๐ – ๐๓.๐๐ น. เกือบทุกวัน

ประชาชนจ�านวนมากรอเข้ากราบพระบรมศพ
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในช่วง ๗ วันสุดท้าย จนล้นบริเวณ      

ท้องสนามหลวงออกไปถึงถนนราชด�าเนิน ส�านักพระราชวัง
ต้องขยายเวลาถึงตี ๓ เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ย.

บรรยากาศช่วงเวลา ๐๓.๓๐ น. ของวันที่ ๑ ต.ค. 
ประชาชนจ�านวนมากยังหลั่งไหลเข้ากราบถวาย

สักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
ภายในพระบรมมหาราชวังที่เปิดให้เข้าสักการะตลอด ๒๔ ชม.

ประชาชน เจ้าหน้าที่ และจิตอาสา ซึ่งเป็นกลุ่มสุดท้าย
ที่เข้ากราบสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดช เดินออกมาทางประตูวิมานเทเวศร์ 
พระบรมมหาราชวัง 

ในเวลาประมาณ ๐๒.๐๐ น. วันที่ ๖ ตุลาคม
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ด้วยความอาลัยรัก ความศรัทธา และความ
จงรักภักดี ที่ปวงชนชาวไทยมีต่อในหลวงรัชกาลที่ 
๙ ความทราบถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ 
ทรงซาบซึ้งในน�้าใจ และทรงห่วงใยว่าประชาชนจะ
มีโอกาสกราบสักการะพระบรมศพได้ไม่ทั่วถึง จึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนก�าหนดวัน
สุดท้ายของการกราบถวายสักการะพระบรมศพ  
จากเดิมวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ออกไป เป็นถึง
เวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกาของคนืวนัท่ี ๕ ตลุาคม ๒๕๖๐

จากพระมหากรุณาธิคุณท่ีโปรดเกล้าฯ ให้
เลื่อนก�าหนดวันสุดท้ายของการกราบถวายบังคม
พระบรมศพ ยังความปลาบปลื้มมาสู่พสกนิกรชาว
ไทยยิ่ง ราษฎรต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นล้นพ้น

ตลอด ๓๓๗ วัน ท่ีส�านักพระราชวังเปิดให้
เข้ากราบสักการะพระบรมศพ ตั้งแต่ ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๙ – ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีประชาชนเข้ากราบ
เป็นจ�านวนไม่ต�่ากว่าหมื่นคนทุกวัน โดยวันที่มี
ประชาชนเข้ากราบสูงสุดถึง ๑๑๐,๘๘๙ คน คือวัน
ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ รองลงมาคือ วันที่ ๔ ตุลาคม 
๒๕๖๐ จ�านวน ๙๖,๑๕๐ คน และอันดับ ที่ ๓ คือ
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ จ�านวน ๙๐,๓๐๐ คน

ไม่เว้นชาวต่างชาติที่เดินทางข้ามทวีปมา 
กราบพระบรมศพ เพราะศรัทธาพระองค์ในฐานะ 
“คิง ออฟ คิงส์” นายอเล็กซานเดอร์ แฟรงค์ อายุ 
๔๘ ปี อาจารย์คณะวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีแห่งสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์
แลนด์ เล่าว่า พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ใจดี
มาก ที่สวิสคนดูแลตัวเอง แต่ที่นี่คนไทยดูแลกัน 
และยังมพีระองค์ทรงดแูลคนไทยอกีท ีจงึรูส้กึตืน้ตนั
ใจมากที่ได้มาถวายสักการะพระองค์

“ผมรักและเฝ้าติดตามในหลวง รัชกาลที่ ๙ 
มาไม่ต�่ากว่า ๒๐ ปี พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพ
มากในด้านอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เรื่องไฟฟ้า วิทยุ ทั้ง
ยังเป็นพระมหากษัตริย์ที่ดูแลพสกนิกรอย่างดีมาก 

คนไทยกใ็จดี เหล่านีท้�าให้ผมหลงรักประเทศไทย รกั
วัฒนธรรมไทย และรักในสถาบันพระมหากษัตริย์”

สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว มีพระราชอนุสรณ์
ค�านึงถึงพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวภูมิพล    
อดุลยเดช และทรงห่วงใยประชาชนหลังจากที่ 
ส�านักพระราชวังปิดการถวายบังคม พระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดช    
เมื่อวันที่  ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงทรงพระกรุณา      
โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ส�านัก
พระราชวงัจัดท�าซุม้ประดิษฐานพระบรมฉายาลกัษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
บริเวณริมก�าแพงพระบรมมหาราชวัง ระหว่าง   
ประตูวิเศษไชยศรีและประตูมณีนพรัตน์ส�าหรับ    
ให้ประชาชนได้ถวายสักการะเบ้ืองหน้าพระบรม
ฉายาลักษณ์เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ส�านักพระราชวัง จึงเปิดให้ประชาชนน�าดอกไม้  
และพวงมาลัยมาถวายสักการะได้ตั้งแต่เวลา 
๐๘.๐๐ น. ของวันที่ ๑๑ ตุลาคมเป็นต้นไป ตลอด 
๒๔ ชั่วโมง แต่จะปิดในช่วงวันที่ ๑๕, ๒๑ และ ๒๒ 
ตุลาคม ที่มีการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ แต่เมื่อ   
เสร็จสิ้นการซ้อมจะเปิดให้ประชาชนน�าดอกไม้   
พวงมาลัยมาถวายสักการะได้อีก
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พสกนิกรจ�านวนมากพากันต่อเป็นแถวยาว 
ท่ามกลางฝนที่ยังคงตกพร�า ๆ สลับแดดออก แต่ทุก
คนต่างมาด้วยจิตใจมุ่งมั่นที่จะน�าพวงมาลัยดอกไม้
สด มาถวายสักการะหน้าซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ที่บริเวณถนนหน้าพระลานหน้าพระบรมมหาราชวัง

ประชาชนวางพวงมาลัยและดอกไม้ถวายสักการะเบื้องหน้า
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันครบรอบ ๑ ปีแห่งการสวรรคต 
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม

ประชาชนจ�านวนมากเข้าแถวกราบสักการะ
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช บริเวณก�าแพงพระบรมมหาราชวัง 
ถนนหน้าพระลาน เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม

ประชาชนจ�านวนมากเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้า
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร รัชกาลที่ ๙ 
บริเวณริมก�าแพงพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม 

โดยส�านักพระราชวังจะปิดชั่วคราวเพื่อเตรียมสถานที่
ส�าหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

ตั้งแต่เวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันที่ ๒๓ ตุลาคม
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วันครบรอบ ๑ ปี แห่งการสวรรคต
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ พระราชพิธีทรง

บ�าเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ใน
พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม
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ประชาชนชาวล�าปางร่วมกันกราบพ่อครั้งสุดท้ายแสดงความจงรักภักดีและน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ครบรอบ ๑ ปีวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙ บริเวณช่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา เทศบาลนครล�าปาง 

เมื่อช่วงค�่าวันที่ ๑๓ ตุลาคม

ประชาชนเข้าร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๙๙ รูป 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เนื่องในวันสวรรคตครบ ๑ ปี ที่โรงพยาบาลศิริราช 

ประชาชนยืนสงบนิ่งเมื่อเวลา ๑๕.๕๒ น. เพื่อรวมจิตภาวนา 
ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.๙ 

เนื่องในวันสวรรคตครบ ๑ ปี ที่โรงพยาบาลศิริราช 
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม

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 ๖ เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทรงบ�าเพ็ญ พระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นวันที่สอง เมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๐ ณ พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
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29เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๓ ตอนที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๐

คาถาถวายพระราชกุศล พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาแพร่หมายก�าหนดการ พระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี 

วนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร ณ  พระทีน่ัง่ดุสติมหาปราสาท 
ในพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ ๑๓ และ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ พร้อมคาถาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร แต่งและ
แปล ประชาชนสามารถน�าไปสวดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ดังนี้

ปรมินทมหาภูมิพละอตุลยะเตชะมหาราชัสสะ ปัตติทานคาถา

ยถาปิ ปะระมินโท โส ภูมิพะโล มหิสสะโร

สวีริโย สะมุสสาโห ทีฆะทัสสี วิจักขะโณ

อะธิราชา มะหารัญญา โลกะภาเค มะหิตตะเล

ทัยยานัง เทวะภูโต โข ธะระมาโน ปสังสิโต

สักกะโต ชะนะตาเยวะ สัมมานิโตภิปูชิโต

ทัยยะวาสีนะมัตถายะ หิตายะ จะ สุขายะ จะ

สัตตะติวัสสะกาเล วะ รัชชัง ธัมเมนะ การะยิ

เอวัง ชะรา จะ มัจจุ จะ อะธิวัตตันติ ภูปติง

ขัตติเย พราหมะเณ เวสเส สุทเท จัณฑาละปุกกุเส

น กิญจิ ปริวัชเชติ สัพพะเมวาภิมัททะติ

ตัสะมา หิ ปัณฑิโต โปโส สัมปัสสัง อัตถุมัตตะโน

สัมปเทยเยวะ ภิยโยโส อัปปะมาเทนะ ชีวิตัง อัปปะมัตโต อุโภ อัตเถ อะธิคัณหาติ เจตะโส

ทิฏเฐ ธัมเม จะ โย อัตโถ โย จัตโถ สัมปรายิโก สะวากขาตัสสะ ปาฐัสสะ อัตถัง อัญญายะ

สาธุกัง ปฏิปัชเชถะ เมธาวี อะโมฆัง ชีวิตัง ยะถา

ยันทานิ เม กตัง ปุญญัง เตนาเนนุททิเสนะ จะ

ยา กาจิ กุสลา มะยาสา สุเขนะ สิชฌะตัง สะทา

ปะระมินทะมหาราชา ภาคี โหตุ วะ ปัตติยา

เขมัปปะทัญจะ ปัปโปตุ ตัสสาสา สิชฌะตัง สุภาติ ฯ
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30 เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๓ ตอนที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๐

ค�าแปล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นพระเจ้า

แผ่นดิน มีพระวิริยอุตสาหะ มีพระวิสัยทัศน์ยาวไกล มีปัญญาฉลาดหลักแหลมในการปกครอง
ประเทศ ทรงเป็นพระมหาราชผู้ยิ่งใหญ่กว่าพระมหาราชใด ๆ ในโลก ทรงได้รับการสรรเสริญ 
สักการะ นับถือบูชา ยกย่องว่าเป็นเทวดาที่ยังมีชีวิตอยู่ของปวงพสกนิกรชาวไทย

ทรงครองสิริราชสมบัติเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม สิ้นกาลเวลา ๗๐ ปี แม้
ฉันใด แต่ความชราและความตายย่อมพรากองค์พระภูมินทร์ ฉันนั้น

ความตายหาได้ละเว้นใคร ๆ ไม่ ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นกษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร        
คนจัณฑาล

ความตายย่อมท�าลายทุกสิ่งถ้วนทั่ว เพราะฉะนั้นแล
ผู้เป็นบัณฑิตเมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ส่วนตน ก็พึงด�าเนินชีวิตของตนให้ยิ่งด้วยความ

ไม่ประมาท
บคุคลผูไ้ม่ประมาทย่อมจะได้รับประโยชน์ทัง้สองส่วน คอืประโยชน์ปัจจบุนัและประโยชน์

ในภายภาคหน้า
ผู้มีปัญญารู้อรรถสาระแห่งพระบาลีตามที่สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสไว้ดีแล้ว น้อม

ปฏิบัติ โดยประการท่ีชีวิตจะเป็นชีวิตท่ีมีสาระไม่เป็นชีวิตเปล่าประโยชน์ (ตามรอยเบ้ืองพระ
ยุคลบาท)

บุญอันใดที่ข้าพเจ้าได้ท�าแล้ว ณ กาลบัดนี้ ด้วยเหตุแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ท�าแล้ว และ
ด้วยการถวายพระราชกุศลอันนี้ ด้วยความปรารถนาอันใดอันหนึ่งที่เป็นกุศลของข้าพเจ้า ขอ
บุญและความหวังนั้นจงส�าเร็จโดยง่ายทุกเมื่อ

ขอพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จงทรงเป็นผู้มีส่วน
แห่งปัตติทานของข้าพเจ้าทั้งหลาย

ขอพระองค์จงถึงซึง่บทอนัเกษม คอื พระนพิพาน ขอความปรารถนาอนัดงีามของพระองค์
ทั้งปวงนั้นจงส�าเร็จโดยพลันเทอญฯ
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31เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๓ ตอนที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๐

พระราชกุศลออกพระเมรุ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�าเนินทรง

บ�าเพญ็พระราชกศุลออกพระเมรใุนพระราชพธิถีวายพระ
เพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูพิล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม

ประชาชนจับจองพื้นที่บริเวณใกล้กับโรงแรม
รัตนโกสินทร์บนถนนราชด�าเนินเพื่อเฝ้ารอชมพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมิน 
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และชมริ้วขบวนพระบรมราช
อิสริยยศ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม
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32 เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๓ ตอนที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๐

พระราชพิธีอัญเชิญพระบรมโกศโดยริ้วขบวน
พระบรมราชอิสริยยศไปยังพระเมรุมาศ  
๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พร้อมด้วยพระบรม
วงศานุวงศ์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรม
มหาราชวงั ในการพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดุลยเดช ทรงจดุธปู
เทียนเครื่องราชสักการะพระบรมศพ ทรงจุดธูปเทียน
เครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจ�าพระชนมวาร ทรง
ทอดผ้าไตร ก่อนอัญเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาศ 
ท้องสนามหลวง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยพระบรม
วงศานุวงศ์ ทอดพระเนตรขบวนอัญเชิญพระบรมโกศ
โดยพระยานมาศสามล�าคานออกทางประตูสรีสุนทร 

เพื่อไปประดิษฐานบนบุษบกพระมหาพิชัยราชรถ 
ซึ่งจอดรถอยู่ที่บริเวณหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
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33เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๓ ตอนที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๐

เมื่อวันท่ี ๒๖ ตุลาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานสนม
พลเรือนเปลื้องพระโกศทองใหญ่ ในการพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช อัญเชิญลงจากพระที่นั่ง   
ดุสิตมหาปราสาท ไปประดิษฐานบนเกยลา   
ประกอบพระโกศทองใหญ่แล้วเลื่อนพระบรมโกศ 
เข้าประดิษฐานบนพระยานมาศสามล�าคาน

จากน้ัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ยาตรา
ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วท่ี ๑ พร้อมด้วย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
พระบรมวงศานุวงศ์ อัญเชิญพระบรมโกศไปเทียบ
ยังพระมหาพิชัยราชรถ หน้าวัดพระเชตุพนวิมล

มังคลาราม แล้วอัญเชิญพระบรมโกศไปยังพระ
เมรุมาศ ท้องสนามหลวงเวียนรอบพระเมรุมาศครบ 
๓ รอบ ก่อนอัญเชิญพระบรมโกศขึ้นประดิษฐานบน
พระจิตกาธาน ในช่วงบ่ายมีฝนตกลงมาในบริเวณ
มณฑลพิธีและบริเวณโดยรอบสนามหลวง

สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว เสด็จฯ ในริ้วขบวน
พระบรมราชอิสริยยศในการอัญเชิญพระบรมโกศ
จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราช
วังไปยังพระเมรุมาศท้องสนามหลวง จากนั้นในช่วง
เย็นเสด็จขึ้นพระเมรุมาศ ทรงจุดไฟชนวนธูปเทียน
ดอกไม้จันทน์วางที่พระจิตกาธาน ถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จฯ ยาตราริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
อัญเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จฯ ยาตราริ้วขบวนพระบรม

ราชอิสริยยศในการอัญเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม
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ประชาชนทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าร่วมพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยส่วนหน่ึงได้มา
เฝ้ารอตัง้แต่คนืวนัที ่๒๕ ตลุาคม ขณะทีอ่กีส่วนหนึง่
เดินทางมาช่วงเช้ามืด วันที่ ๒๖ ตุลาคม จนแน่น

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จฯ ยาตราริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศราชรถปืนใหญ่ทรงพระบรมโกศ
เวียนรอบพระเมรุมาศโดยอุตราวัฏ ๓ รอบ ก่อนอัญเชิญพระบรมโกศขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธานในพระเมรุมาศ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทอดผ้าไตร ก่อนเสด็จขึ้นพระเมรุมาศถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช ในพระที่นั่งทรงธรรม พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง เมื่อ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๑๗ น.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จ
พระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และสมเด็จพระราชินี 

เจทชุน เพมา วังชุก แห่งภูฏาน ภายหลังที่เสด็จขึ้นถวาย
พระเพลิงพระบรมศพแล้ว ณ พระที่นั่งทรงธรรม 

พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปฏิสันถารกับเซอร์ปีเตอร์ 
คอสโกรฟ ผู้ส�าเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย และ

เลดี้ลิสน์ คอสโกรฟ ภริยา ภายหลังที่เสด็จขึ้นถวายพระเพลิง
พระบรมศพแล้ว ณ พระที่นั่งทรงธรรม พระเมรุมาศ 

ท้องสนามหลวง

บรเิวณโดยรอบท้องสนามหลวง อาท ิสะพานสมเด็จ 
พระปิ่นเกล้า ถนนราชด�าเนินใน ถนนราชด�าเนิน 
กลาง ถนนราชด�าเนินนอก ถนนมหาราช ถนน
ท้ายวัง เป็นต้น
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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงวางช่อไม้จันทน์ถวายพระเพลิง

พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 
บนพระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง เวลา ๒๒.๐๐ น.

ประชาชนเนืองแน่นร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจ�าลอง ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

ถวายดอกไม้จันทน์ท่ามกลางฝน ณ พระเมรุมาศจ�าลอง 
บริเวณกองสลากเก่า

ขณะที่พระเมรุมาศจ�าลองบริเวณโดยรอบ 
ทั้ง ๕ จุด ได้แก่ พระลานพระราชวังดุสิต ลานคน
เมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กองสลากเก่า 
ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ ๑ และสวนนาคราภิรมย์ 
ประชาชนต่างต่อแถวถวายดอกไม้จันทน์เนืองแน่น 
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า ประชาชนส่วน
ใหญ่หลั่งน�้าตาอาลัยในหลวงรัชกาลที่ ๙ แม้ในช่วง
เย็นจะมีฝนตกลงมาอย่างหนัก แต่ประชาชนมิได้
ย่อท้อ 
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ไทยทั่วโลกร่วมถวายดอกไม้จันทน์
คนไทยทั่วโลกร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช      

บรมนาถบพิตร ที่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และวัดไทยในต่างแดน

วัดไทยลุมพินี เนปาล

กว่า ๑,๐๐๐ คน ในนครซิคาโก 
สหรัฐอเมริกา

กว่า ๑,๒๐๐ คน ในฝรั่งเศส

นกกระยางขาวฝูงหนึ่งบินอยู ่ 
เหนือบริเวณพระเมรุมาศ เมื่อ 
เวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. ของ
คืนวันที่ ๒๖ ตุลาคม ท่ามกลาง
สายตาของพสกนิกรที่ท ้อง 
สนามหลวง นายสมจิตร ใจชื่น 
ช่างภาพศูนย์ภาพมติชน เป็นผู้
ถ่ายภาพ พระเมรุมาศภายหลังพระราชพิธีถวายพระเพลิง (จริง) 

หลังเวลา ๒๒.๐๐ น. ของคืนวันที่ ๒๖ ตุลาคม

นครแฟรงก์เฟิร์ต เยอรมนี กว่า ๔,๐๐๐ คน ในสวีเดน

สมเด็จพระสังฆราชกัมพูชาเสด็จ
ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

๒,๐๐๐ คน ในมาเลเซีย

นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ ฝนตกก็ไม่ถอย วัดพุทธปทีป ลอนดอน

กว่า ๗,๕๐๐ คน ในสิงคโปร์

วัดไทยพุทธคยา อินเดีย กว่า ๑,๒๐๐ คน ในเกาหลีใต้
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พระราชพิธเีกบ็พระบรมอฐัพิระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หวัภมูพิลอดุลยเดช ๒๗ ตลุาคม 
๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศา      
นุวงศ์ เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ 
พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง และเสด็จฯ ยาตราริ้ว
ขบวนพระบรมราชอิสริยยศอัญเชิญพระโกศพระ 
บรมอัฐิและพระผอบพระบรมราชสรีรางคาร ไปยัง
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

พระโกศพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช แบ่งออกเป็น ๔ รูป
แบบ คือ พระโกศพระบรมอัฐิที่ประดิษฐาน ณ 
พระทีน่ัง่จกัรมีหาปราสาท เป็นพระโกศทองค�าลงยา
ประดบัรตันชาตทิรงพระบรมอฐัเิก้าเหลีย่ม รตันชาติ
ที่ใช้ประดับพระโกศ เป็นเพชรเจียระไนสีขาวรวม 
๕,๓๖๘ เม็ด ยาสีตกแต่ง ๓ สี ได้แก่ สีเหลือง ซึ่ง
เป็นสีวันพระราชสมภพ สีแดง สีแห่งความเข้มแข็ง 
การหลอมรวมดวงใจของคนในชาติ และสีเขียว สี
ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของประเทศ
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ขณะที่อีก ๓ รูปแบบ เป็นพระโกศพระบรม 
อัฐิส�าหรับทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว  
พระโกศพระบรมอัฐิส�าหรับทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 
และพระโกศพระบรมอัฐิ ส�าหรับทูลเกล้าฯ ถวาย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี และพระบรมวงศานุวงศ์ เฝ้าฯ 
รับเสด็จ

พระราชพิธีอัญเชิญพระบรมอัฐิขึ้น
ประดิษฐาน ณ พระวิมาน  
พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท  
๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�าเนิน
พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี และพระบรมวงศานุวงศ์ ในการ
พระราชพิธีอัญเชิญพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ขึ้นประดิษฐาน ณ 
พระทีน่ัง่จกัรมีหาปราสาท และอัญเชญิพระบรมราช
สรีรางคารไปบรรจุไว้ในพุทธบัลลังก์พระประธาน
พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัด
บวรนิเวศวิหาร โดยมีพันโทหญิง พระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้า สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงม้าน�าขบวน 
ท่ามกลางพสกนิกรเฝ้าฯ รับเสด็จเนืองแน่น

พระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล
พระบรมอัฐิ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�าเนิน
พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติ    
ยาภา พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรี      
นารีรัตน์ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดช        
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราช
วัง เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๓ น. 
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พระราชพธิอีญัเชญิพระบรมราชสรรีางคาร
ไปบรรจุที่พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหา
สีมาราม และวัดบวรนิเวศวิหาร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�าเนิน
พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงอัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีราง
คารจากพระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

ไปบรรจุใต้ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรส พระ
ประธานในพระอุโบสถวดัราชบพธิสถติมหาสมีาราม 
และพระพุทธชินสีห์ พระประธานในพระอุโบสถ    
วัดบวรนิเวศวิหาร พันโทหญิง พระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงม้าน�าริ้วขบวน
พระบรมราชอิสริยยศ ไปยังพระอารามหลวงทั้ง ๒ 
วัด วันที่ ๒๙ ตุลาคม เวลา ๑๗.๒๘ น.
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เล่มหน้าพบกับ “ปกิณกะ งานพระเมรุมาศในหลวงรัชกาลท่ี ๙”
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พล.อ.มนู  สายัณห์นิโครธ

นักเรียนนายร้อย
อ่านตรงนี้ 

เสนาศึกษา

นกัเรยีนนายร้อยทกุคน ศกึษาเล่าเรยีน
เพื่อออกไปรับใช้ประเทศชาติ งานราชการมีความ
เหนื่อยยาก มีปัญหาอุปสรรคมากมาย หรือกล่าวได้
ว่า งานราชการไม่ใช่กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
เพราะเป็นการท�างานให้เกิดผลส�าเร็จแก่ผู้คนหรือ
พลเมืองของประเทศ ผู ้คนทั้งหลายนั้นก็ล้วนแต่
สังขารไม่เที่ยงทั้งนั้น สังขารไม่เที่ยงที่พระพุทธเจ้า
สอนไว้หมายความว่า ความคิดของคนมันเปลี่ยน 
แปลงอยู่ตลอดเวลา ย่ิงหากผู้คนท่ีมุ ่งหวังแต่ผล
ประโยชน์ ก็จะมีความคิดสับเปลี่ยนหาช่องทางเพื่อ
ตัวเองและพวกพ้องอยู่ตลอดเวลา การกระท�าหรือ
กฎเกณฑ์ที่ขัดผลประโยชน์ของเขา เขาจะเกลียดชัง 
ให้ร้ายด้วยการกระท�าต่าง ๆ ทุกรูปแบบ ปัจจุบันนี้
มีตัวอย่างเช่นนี้ให้เห็นทุกวัน คนผิดแต่ก็ว่าตัวถูก 
ไม่รู้ผิดชอบ

ดังนั้น การรับราชการของนักเรียนในอนาคต
อันใกล้นี้ จะต้องมีหลักปฏิบัติที่นอกเหนือไปจาก
ที่ทางราชการและบ้านเมืองก�าหนด นักเรียนต้องมี
หลักที่ยึดมั่น ถือมั่นอย่างเหนียวแน่น แม้ว่าค�า   
พระจะไม่ให้เรายึดมั่น ถือมั่น แต่ในการรับใช้ชาติ
บ้านเมืองเป็นความจ�าเป็นที่จะต้องมีการยึด การ
ก�าหนดหลักการ ส�าหรับตนเองเอาไว้

คงจะเคยได้ยนิค�าว่า คณุธรรมและจรยิธรรม 
เป็นหลกัทีเ่ราจะต้องใช้ในการด�ารงตนไม่ว่าจะอยูใ่น
ฐานะหรือต�าแหน่งใด

คุณธรรม มีความหมายว่า “สภาพคุณงาม
ความดี” ดังนั้นคนที่มีคุณธรรมประจ�าใจ ก็คือคนที่
มีสภาพของคุณความดี เป็นที่ปรากฏให้เห็นได้แก่
ผู้คนทั่วไป จากการประพฤติปฏิบัติของคนผู้นั้น จะ
แสดงสภาพคุณธรรมให้ปรากฏได้โดยมิต้องเอ่ย 
ปากอวดอ้างอะไรทั้งสิ้น

จริยธรรม มีความหมายว่า “ธรรมะที่เป็น
หัวข้อ ประพฤติ ปฏิบัติ” ดังนั้น จริยธรรม คือ หลัก
เกณฑ์ต่าง ๆ ทีจ่ะน�ามาใช้ปฏิบัติตน คงจะเคยได้ยนิ
ค�าว่า มีการก�าหนดหลักจริยธรรมส�าหรับนักการ
เมือง มีหัวข ้อรายละเอียดมากมาย ส�าหรับใช้
ประกอบการท�างานของนักการเมือง

ผู ้คนในโลกนี้ล ้วนแต่เกลียดชังความชั่ว 
รังเกียจคนประพฤติชั่ว และในฐานะความเป็น
ข้าราชการ ซึง่มฐีานะทางสงัคมสงูกว่าพลเมอืงทัว่ไป 
ค�าว่าฐานะสูงกว่านี้ปฏิเสธไม่ได้ว่า มันเป็นการแบ่ง
ชนชั้น แต่ความจริงมันไม่ได้แบ่งอะไร มันเป็นความ
คิดของผู ้คน ข้าราชการ ประชาชน ก็ล้วนเป็น
พลเมืองของประเทศเหมือนกัน แต่มีการด�ารงชีวิต 
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มีงาน มีหน้าที่ ที่แตกต่างกัน
ในสภาพสงัคมปัจจบุนั ข้าราชการหลายฝ่าย 

มีผู ้กระท�าความผิดต่อหน้าท่ี กระท�าความผิดต่อ
กฎหมายบ้านเมือง จะมากกว่าหรือน้อยกว่าในอดีต
นั้น ก�าหนดได้ยาก แต่ในปัจจุบันมีการกระจาย
ข่าวสารไปสูส่งัคมทีร่วดเรว็กว่า ข่าวการกระท�าความ
ไม่ชอบในหน้าที่จึงมีให้ผู้คนได้รับรู้กันแทบทุกวัน

ทหารของชาติก็มีหน้าท่ีแตกต่างไปจาก
ข้าราชการประเภทอื่น และในหมู่ทหารด้วยกันเอง 
ก็แบ่งเป็น เหล่า สายวิทยาการต่าง ๆ กันไป เช่น 
ทหารปืนใหญ่ ก็มีหน้าที่แตกต่างไปจากทหาร
สื่อสาร เป็นต้น ในหน้าที่ต่าง ๆ นั้น เรา หรือ ตัวเรา 
จะต้องก�าหนดหน้าที่ หรือ หัวข้อ หรือ จริยธรรม
ประจ�าตัวของเราเองด้วย

ผู้เขียนมีหัวข้อประจ�าตัว อยู่ ๑๐ ข้อ ใช้มา
ตั้งแต่ลาสิกขาจากการบวชเป็นพระภิกษุ ก่อนไป
ราชการสงครามทีเ่วยีดนาม พ่อแม่ให้บวชก่อนไปรบ 
เพราะเกรงว่าจะตายเสียในสงคราม จะท�าให้ไม่ได้
เกาะชายผ้าเหลืองของลูก เป็นมรดกบุญตามความ
เช่ือของคนไทยส่วนใหญ่ 

หัวข้อที่ได้ยึดมั่น ถือมั่นมาตั้งแต่อายุ ๒๐ ปี
เศษ (บวชตอนอายุ ๒๔ ปี) ก�าหนดเองจากหลัก
ธรรมของพระพุทธศาสนา คิดเอง ท�าเอง ปฏิบัติเอง 
ต�าหนิตนเองหากได้ละเลยฝ่าฝืนกฎท่ีตนเองตั้งไว้ 
ซ่ึงมี ๑๐ ข้อ ดังนี้

 ๑. สติ   ๒. สัมปชัญญะ
 ๓. หิริ   ๔. โอตัปปะ
 ๕. ขันติ   ๖. โสรัจจะ
 ๗. บุพการี  ๘. กตัญญูกตเวที
 ๙. ซื่อสัตย์ ๑๐. สุจริต
อธิบายความพอเป็นสังเขปได้ดังน้ี สตินั้น 

เป็นสิ่งแรกที่คนเราจะต้องมี ถ้าไม่มีก็จะมีเหตุ       
อันเศร้าหมองเกิดขึ้นได้ ท่ีใช้ค�าพระเช่นน้ีเพราะว่า
เป็นหัวข้อแรกในหนังสือคู ่มือพระบวชใหม่ หรือ 
“นวโกวาท” สติจ�าเป็นเพียงใด ทุกคนทราบดี แต่ให้

ความสนใจน้อย ละเลย ไม่ก�าหนด ไม่ควบคุม ลอง
ทบทวนดูเช่น ในตอนทีห่ดัขบัรถยนต์ใหม่ ๆ แทบทกุ
คนจะมีสติ ระมัดระวังมาก ตลอดเวลาที่ล ้อรถ    
หมุน ลองทบทวนดูว่าเคยท�ามาอย่างไรบ้าง ส่วน
สัมปชัญญะ เป็นคู่คิดคู่หูของสติ จะต้องอยู่ด้วยกัน
ใช้ประกอบกัน สัมปชัญญะ คือ การพิจารณา 
ใคร่ครวญ ประกอบกับสติที่รู ้ตัว ตื่นตัวอยู่ตลอด
เวลานั้น คนที่ก�าลังเดินไต่ลวด ก็จะต้องมีสติ และ
ใคร่ครวญเสมอว่า จะก้าวเท้าออกไป อีก ๑ ก้าว จะ
วางเท้าอย่างไร จะต้องถ่ายน�้าหนักตัวอย่างไร ซึ่ง
เหมือนกับการฝึกวิปัสสนา และเดินจงกลมนั่นเอง 
ยกหนอ ย่างหนอ คอือบุายในการฝึกสต ิสมัปชญัญะ

ต่อไปเมื่อจะท�าสิ่งใดในงานหน้าที่ ต้องมี    
หิริ คือ ละอายใจ ที่จะไม่ท�าผิด ต้องมี โอตัปปะ คือ
กลัวการถูกลงโทษจากรัฐ จากผู้รู้เห็นการท�าชั่วของ
เรา คนที่มีหิริ โอตัปปะ จะเป็นคนที่ ยืดอก ตัวตรง 
ใจจะหนักแน่นมั่นคง

หัวข้อส�าคัญที่จะรองรับ หลักการทั้ง ๔ ข้อ
แรกทีแ่สดงไปแล้ว คอื สต ิสมัปชญัญะ หริ ิโอตปัปะ 
นั้น จะต้องมีสิ่งรองรับ คือ ขันติ คือการมีความ
อดทน และ โสรัจจะ คือความเสงี่ยม หรือความ
อ่อนน้อมถ่อมตน ความอดทน และถ่อมตนนี้ ใน
ทางการ คือการปกปิด และการแสดงลวง ก่อนการ
เข้าตี และระหว่างการตระเตรียมการทั้งปวง เราจะ
ต้องมีการ ปกปิด ไม่ให้ข้าศึกล่วงรู้ และต้องแสดง
ลวงให้ข้าศึกหลงคิด หลงผิดไปจากการปฏิบัติที่เรา
จะลงมือ เคยดูหนังจีนมาหลายเรื่อง ได้เห็นว่า ทั้ง
ฝ่ายพระเอกและฝ่ายผู้ร้าย ล้วนปกปิดและแสดง
ลวงได้แนบเนียน เราเป็นคนดูยังคิดตามไม่ทัน เรื่อง
นี้ส�าหรับการรับราชการส�าคัญมาก งานบางงานที่
เราต้องท�า เราไม่ชอบ เราเห็นต่าง แต่เราต้องท�า  
และท�าให้ส�าเร็จด้วยทั้ง ๆ ที่ไม่ชอบ ไม่เห็นด้วย จะ
ล�าบากใจมาก ดังนั้น ขันติ และโสรัจจะ นี้จะช่วย
ให้การปฏิบัติผ่านไปด้วยความเรียบร้อย และไม่มี
ใครจับได้ว่า เรานั้นจ�าใจฝืนใจท�า
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ต่อมาอีก ๒ ข้อประกอบกันคือ บุพการี และ 
กตัญญูกตเวที นั้น บุพการี แปลว่า “เป็นผู้ให้” พ่อ
แม่เป็นบุพการีคือ ท่านเป็นผู้ให้แก่เรานั้นเอง ดังนั้น 
การเป็นข้าราชการ จึงต้องเป็นผู้ให้ จะให้อย่างไรก็
ต้องให้ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีอยู่ ระวัง
อย่านอกหน้าที่  นอกความรับผิดชอบ มันเสีย
มากกว่าผลดีที่คาด บทเรียนมีมากมาย พี่ท�างาน
เหนื่อยยาก มาเสียหายก็ตรงที่ “เกินไป” นี่เอง และ
ที่ส�าคัญต่อมาคือ ความกตัญญู คือ รู้บุญคุณ และ
กตเวท ีคอื การตอบแทนบญุคณุ เรือ่งนีก้เ็ป็นปัญหา
ใหญ่อยู่มาก เขามีบุญคุณกับเรามากมาย มาวัน
หนึง่เขามาขอให้ท�าเรือ่งหนึง่ ไม่ดงีาม ดงันัน้เราย่อม
ทดแทนบญุคณุให้ไม่ได้ จงจ�าไว้ อย่ากตเวท ีในเรือ่ง
ไม่ดี เรื่องที่ผิด ต้องมีเพียง กตัญญูอย่างเดียว แต่
ทกุวนันีก้ไ็ด้เห็นข้าราชการมอีนัเป็นไปเพราะ กตเวที 
ในทางที่มิชอบ ต้องเข้าคุกเพราะตอบแทนบุญคุณ
ของนาย กรณดีงักล่าวนีผู้เ้ขยีนเก่งมาก ขอชมตัวเอง 
ในชีวิตก็ได้พบปัญหาน้ีมาสองสามเร่ือง แต่การที่มี
หลักในการปฏิบัติตนอยู่จึงกล้าปฏิเสธ หากไม่กล้า
ปฏิเสธก็ไม่รับปาก จ�าเอาไว้

อีกสองข้อสุดท้ายคือ ซื่อสัตย์ และ สุจริต   
มันเป็นหางเสือของชีวิตรับราชการจริง ๆ เวลาไปรับ
ราชการที่หน่วยงานใด มีผู้คนมาถามว่า มีแนวทาง
ในการรับราชการอย่างไร ก็ตอบได้ทันทีว่า สุจริต 
(หัวข้อที่ ๑๐ สุดท้าย) สุจริต ทุกเรื่องครับ 

เมือ่นักเรยีนออกรบัราชการได้ประมาณ ๘-๑๐ 
ปี จะต้องเข้าศกึษาหลกัสตูรนายทหารฝ่ายเสนาธิการ 
ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หัวข้อในการท�างาน 
ในการเขียนหนังสือมีย่อ ๆ ได้ ๔ ข้อ  คือ ปัญหา   
ข้อเท็จจริง ข้อพิจารณา และสุดท้ายคือ ข้อสรุป  
งานทกุเรือ่งจะอยูใ่นหวัข้อทัง้ ๔ นี ้คาดเดาว่าในการ
ศึกษาของนักเรียนนายร้อยคงจะได้ศึกษาในล�าดับ
งาน ๔ ข้อนี้บ้างแล้ว

แต่อยากเพิ่มเติมให้ อีก ๗ ข้อ ซึ่งเป็นธรรมะ 
ของพระพุทธเจ้าสอนไว้เช่นกัน คือ “ธรรมะของ     
สัตตบุรุษ หรือ สัปปุริสธรรม ๗” ได้แก่

ธัมมญัญุตา = ความรูจั้กเหตุ
อัตกญัญุตา = ความรูจั้กผล
อัตตัญญุตา = ความรูจั้กตน
มตัตัญญุตา = ความรูจั้กประมาณ
กาลญัญุตา = ความรูจั้กเวลา
ปรสิญัญุตา = ความรูจั้กประชมุชน
ปคุคลปโรปัญญตุา  = ความรูจ้กัเลอืกคบคน
ทั้ง ๗ ข้อนี้ ตรงกับงานในหน้าที่ของฝ่าย

เสนาธิการ อธิบายย่อ ๆ ได้ว่า เมื่อจะท�าอะไร ก็ต้อง
รูก่้อนให้ชดัเจน ว่า อะไรคอืเหต ุอะไรคอืปัญหา และ
ผลที่เกิดจากเหตุ จากปัญหานั้นมันเป็นอย่างไร จะ
แก้อย่างไร จะต้องท�าอย่างไร ต่อมากต้็องรูตั้วว่า เรา
คือใคร เราเป็น ทหารราบ เป็น ผบ.ร้อย (ไม่ใช่ 
ผบ.พล) เรามีอ�านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างไร 
เท่าใด เมือ่รูตั้วแล้ว กจ็ะประมาณงาน ประมาณการ
ที่จะลงมือได้ถูกต้อง และต้องอยู่ภายในกรอบเวลา
ด้วย จะท�าอย่างไร ให้ตรงเวลา ให้ทนัเวลา ส่วนสอง
ข้อสุดท้าย คือ ต้องรู้ประชุมชน คือ ที่นี่ที่ไหน ผู้คน
เป็นอย่างไร เขา, พลเมืองจะร่วมมือ หรือต่อต้าน
อย่างไร งานจะได้ราบรื่น สุดท้ายคือ การรู้จักใช้คน 
มีส�านวนจีนกล่าวว่า ใช้คนอย่าระแวง หากระแวง
อย่าใช้ แต่ผู้เขียนคิดเองว่า ต้องระแวง และต้อง
ระวัง ซึ่งจะลดปัญหานี้ได้ด้วยการ “ก�ากับดูแล”    
เช่นงานบางอย่างต้องใช้ ร.ท.เก่งกาจ มั่นใจได้ว่า 
เก่งกาจท�าได้แน่นอน เสียแต่ว่าเขาติดเล่นการพนัน
และเมาสุรา ดังนั้นระหว่างการมอบภารกิจให้ ต้อง
ก�ากับดูแลอย่างใกล้ชิด ไม่ให้คลาดสายตา เสร็จ
แล้ว จะท�าอะไรก็เชิญ เรื่องอย่างนี้มีให้เห็น

ระยะหลัง ๆ การรับราชการ ผู้เขียนมองย้อน
กลับไปเห็นอุปสรรค ปัญหา และผลส�าเร็จมากมาย 
จึงอยากถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ได้รับทราบ เรื่องใน
อดีต ใครจะยืนยันได้ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีก หาความ
รู้และจดจ�าไว้ มันไม่เสียหาย   
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สัมมาทิฏฐิ กับ ความมั่นคงแห่งชาติ
หลังจากผมเขียนเรื่อง สัมมาทิฏฐิ  กับ 

โครงการ “คลองกระ” ก็พอดีได้ฟังผู ้มีอ�านาจรัฐ     
พากันพูดว่า “ไม่เอา ๆ” ถ้าขุดคลองแบ่งประเทศ
แล้วปัญหาความมั่นคงใครจะแก้ มองดูแต่ข้อดี     
ไม่ดูข้อเสีย ! 

พอผมได้ฟังเช่นนี้ ก็เลยท�าให้รู้ว่า อ้อ ! คง
เพราะมีปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจความหมายของ
ค�าว่า “National Security – ความมั่นคงแห่งชาติ” 
นี่เองสาเหตุ ที่จริงเร่ืองน้ีเป็นปัญหาท่ีผมเผชิญมา
และได้แก้มาแล้ว เพราะผมนึกได้ถึงสมัยที่ผม    
ต้องรับผิดชอบในการแก้ปัญหาคอมมิวนิสต์ใน
ประเทศไทย เมื่อ ๕๐ ปีกว่ามาแล้ว ผมเข้าใจว่าผม
เป็นคนแรกที่ต้องไปอธิบายท�าความเข้าใจ เรื่อง
ความหมายของค�าว่า “ความมั่นคงแห่งชาติ” นั้น 
คืออะไร ทั้งสถาบันการศึกษา และสังคมท่ัวไปที่ 
เชิญมา และผมก็เห็นว่ามีความส�าคัญต่อการแก้
ปัญหา เพราะปัญหาคอมมวินิสต์เป็นปัญหา “ความ
มั่นคงแห่งชาติ” อาจถึงขั้นชาติล่มสลายได้ อย่างที่
ประเทศอื่น ๆ ประสบมาที่เรียกว่า “ลัทธิโดมิโน” 

ประเทศไทยเป็นโดมิโนตัวสุดท้าย สังคมนานาชาติ 
และสังคมไทยก็พลอยเชื่ออย่างนั้นตาม เพราะ
อิทธิพลของการโฆษณาชวนเชื่อของคอมมิวนิสต์ที่
มีอิทธิพลนั่นเอง

ความจริง ค�าว่า “ความมั่นคงแห่งชาติ” ที่
แปลมาจากภาษาอังกฤษอเมริกัน จอมพลสฤษดิ์  
ธนะรัชต์ น�ามาและจัดตั้งหน่วยที่เรียกว่า “สภา  
ความมัน่คงแห่งชาติ – National Security Council” 
ไม่ใช ่ “ความปลอดภัยแห่งชาติ” เพราะค�าว ่า           
Security จะแปลว่า “ความปลอดภัย” มาก่อน แต่
เพื่อให้มีความหมายลึกซึ้ง

ตรงกับภาษาอังกฤษ จึงได้ใช้ค�าว่า “ความ
มั่นคง” ซึ่งดูจะเป็นความหมายที่มีน�้าหนักพอ ๆ กัน 
แต่ถ้าจะอธบิายค�านีใ้ห้เข้าใจ คนไทยทีเ่คยชนิอยูก่บั
ค�าว่า “ความปลอดภัย” ก็จะเหมาเอาว่าเหมือนกัน 
เพราะจากค�า “Security” ค�าเดียวกัน ดังนั้นผมจึง
จ�าเป็นต้องไปอธิบายให้เข้าใจ อธิบายด้วย เขียน
เป็นบทความด้วย ทั้งสถาบันสูงสุดของประเทศ 
จนถงึสถาบันการศึกษาทัว่ไป ผมยงัไม่ได้ค้นดูว่า ยงั

ผู้มีอ�านาจรัฐ (รัฐบาล) กับ สังคม จ�าเป็นจะต้องเข้าใจตรงกัน อย่างลึกซึ้ง      
เชื่อมั่นว่า “ความมั่นคงแห่งชาติ – National Security” นั้นหมายความว่าอย่างไร จึงได้จัดให้มีการสัมมนา 
เร่ือง “ความสามัคคีแห่งชาติกับคลองกระ” ขึ้น ตามบทความที่เสนอโดยพลเอก สายหยุด  เกิดผล

เป้าหมายของการพัฒนาประเทศ คือ 
“ความมั่นคงของชาต-ิNational Security” 

ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง
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มั่นคงแห่งชาติ” แล้ว ก็จะมารวมกันอยู่ที่ “สภา 
ความมัน่คงแห่งชาติ – National Security Council” 
ในยุคแรกผมเชื่อว่า ทางรัฐบาลซึ่งอาจได้รับค�า
แนะน�าจากทีป่รกึษาพเิศษของสถานทตูสหรฐัฯ ด้วย 
เพราะเขาให้ความช่วยเหลือทั้งทางด้านทหารและ
พลเรือนเป ็นจ� านวนมาก ตามนโยบายหรือ
ยุทธศาสตร์ป้องกันไกลบ้าน “Forward Defense 
Strategy” จากประสบการณ์ของผม ต่อมาผมรู้ดีว่า 
หน่วยงานพิเศษของสหรัฐนี้ เขามุ่งไปที่คน ต้องได้
คนดี งานส�าคัญดังกล่าวจึงจะบรรลุผลส�าเร็จได้ 
แล้วเขารูจ้กัคนในระดบัสงูของทัง้ทหารและพลเรอืน
ดี อาจดีกว่าเราคนไทยด้วยซ�้า ดังนั้น หน่วยงานทั้ง
สองจึงมีคนดีรับผิดชอบ เรียกว่า เลขาธิการสภา 
ความมั่นคง กับเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติ เป็นใครนั้น ผมไม่อยากเอ่ยชื่อ     
ท่าน ทุกคนคงทราบดี เรื่อง กินตามน�้า ที่เรียกว่า           
Corruption ผมจึงไม่ได้ยิน ทั้ง ๆ ที่ผมต้องอาศัยทั้ง 
๒ หน่วยนี้ ให้ความร่วมมือกับ กอ.ปค./ กอ.รมน. ที่
มีหน้าที่รับผิดชอบแก้ปัญหา ผกค./ พคท. ที่ผมเล่า
ไว้ในหนงัสอื พคท. หายไปไหน ? เป็นหน่วยงานร่วม
กนัของพลเรอืนและทหารเป็นผูร้บัผดิชอบ หน่วยอ่ืน
ต้องให้ความร่วมมือ เป็นการแบ่งความรับผิดชอบ
แน่นอนนีเ้อง จงึท�าให้เราท�างานประสานกนั ร่วมมอื
กัน ไม่มีการขัดแย้งกัน อย่างที่เป็นอยู่ขณะนี้ บาง
ครั้งไม่ทราบว่า ใครรับผิดชอบด้วยกัน ! ทั้งที่ พ.ร.บ. 
รักษาความมั่นคงภายใน ซึ่งน่าจะเรียกว่าความ
ปลอดภัยภายใน ได้ก�าหนดไว้แน่นอน ว่าเป็นหน้าที่
ของ กอ.รมน. จึงท�าให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ตามที่มีข่าวใน
สื่อมวลชนอยู ่ตลอดเวลา ความหมายของค�าว่า 
“ความมั่นคงแห่งชาติ – National Security” ที่ถูก
ต้องนั้น ต้องเข้าใจและเชื่อว่าความหมายนี้เป็น 
“นามธรรม” ถ้าไม่เข้าใจ กลับเห็นว่าเป็น “รูปธรรม” 
แล้ว จะท�าให้เข้าใจความหมายน้ีผิดไป

ท�าไมผมจึงว่าเช่นนั้น ถ้าจะอธิบายให้เข้าใจ
ง่าย ๆ ประเทศต่าง ๆ มีพื้นที่ ประชากร ทรัพยากร

มีต้นฉบับหลงเหลืออยู่หรือไม่ แต่คนในยุคนั้นพอ   
จะเข้าใจ แต่มายุคนี้ผู้มีอ�านาจบริหารทุกระดับเป็น   
คนรุ่นใหม่ ไม่ทราบว่าจะเข้าใจอย่างไร ทางสถาบัน 
ต่าง ๆ สอนกันว่าอย่างไร ? แต่ผมสงสัยอยู่เพราะ
บางครั้งพูดว่า ความมั่นคง แบ่งเป็นความมั่นคง
ภายใน ความมั่นคงภายนอก คงไม่ใช่แน่ “ความ
มั่นคงแห่งชาติ” ต้องมี “ความมั่นคงเดียว” ชาติไม่มี
นอก ไม่มีใน รวมกันเป็นชาติเดียว

ดังนั้น จึงต้องเริ่มต้นว่า ความหมายของ
ความมัน่คงแห่งชาตน้ีิ เป็นความหมาย “ในรปูธรรม” 
หรือ “นามธรรม” ตรงนี้ส�าคัญ ผมขอเน้นว่าความ
มั่นคงแห่งชาตินั้นเป็น “นามธรรม” ครับ ไม่ใช่ “รูป
ธรรม” จับต้องไม่ได้ อยู่ท่ีความรู้สึกของคนในชาติ 
ความรู้สึกนี้ก็คงจะต้องยอมรับว่าส่วนมากนั้นมา
จาก “รูปธรรม” น่ันเอง ท่ีสมัยน้ีเรียกว่า “ประเทศ
มั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง” ก็ตรงกับภาษาอังกฤษว่า 
ความมั่นคงจะเกิดขึ้นได้ ก็ด้วยความปลอดภัย    
(Security) และการพฒันา (Development) รวมกนั
มสีดัส่วนเหมาะสม มผีลปฏิบตั ิท�าให้คนมีความรูส้กึ
มั่นคง ชาติก็มั่นคง ท่ีส�าคัญท้ังความปลอดภัย    
(Security) และการพัฒนา (Development) จะต้อง
ร่วมมือกัน ไม่ขัดแย้งกัน แบ่งทรัพยากรในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีความรับผิดชอบ เป็นสัดส่วนที่เหมาะ
สมกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ดังน้ัน ทัศนะ
ของทหารที่รับผิดชอบงานทางด้านความปลอดภัย 
(Securi ty) กับพลเรือน ทางด ้านการพัฒนา  
(Development) ก็จะต้องมีทัศนะที่ตรงกัน ที่เรียก
ว่า ใช้ “ข่าวกรองแห่งชาติ” ที่มาจากองค์กรส�าคัญ
อีกองค์กรหนึ่งที่เราเอามาจากอเมริกาเป็นของใหม่ 
คือ “ส�านักงานข่าวกรองแห่งชาติ” เริ่มต้นเรียกว่า 
“กรมประมวล” หน่วยเหล่าน้ีผมมีส่วนเกี่ยวข้องใน
ฐานะเจ้ากรมยทุธการทหารบก ท�างานให้กบั ผบ.ทบ. 
และนายก จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ ท่านใช้ผม อีก
หน่วยงานหน่ึงท่ีส�าคญั ทางด้านพลเรือน งานพฒันา
มีสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้รับ
ผิดชอบ แต่เมื่อพูดถึง “National Security – ความ
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เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความปลอดภัยกับการ
พัฒนา เพราะทั้งสองปัจจัยนี้ มีความสัมพันธ์กันที่
จะท�าให้เกิดความมั่นคง ดังนั้นภาษาอังกฤษเขาจึง
เขียนไว้ว่า Is Development Security ค�าตอบที่ถูก
คือ Yes ขออธิบายให้ฟังสั้น ๆ ว่า ถ้าทางเข้าบ้าน
ของท่านมืด มีหญ้า ต้นไม้ขึ้นรก ท่านรู ้สึกไม่
ปลอดภัยในเวลากลางคืนใช่ไหม ? ท่านจะแก้ไขได้ 
ทางหนึ่งที่ยั่งยืนก็คือ หาเงินมาท�าถนนให้เรียบร้อย 
มีเสาไฟสองข้างทาง ตัดหญ้า ต้นไม้ ให้โปร่ง แล้ว
ท่านจะรู้สึกปลอดภัยขึ้นใช่ไหม แทนที่จะต้องจ้าง
ยาม ขอต�ารวจ ทหาร มาอารักขา ก็จะไม่มั่นใจเท่า
การพัฒนา และก็ไม่ยั่งยืน ดังนั้น ท่านก็จะเห็นว่า 
การพัฒนานั้นจะช่วยให้ปลอดภัยขึ้น

แต่ในโครงการ การต่อสู้การก่อการร้าย ถ้า
เราจะไปสร้างถนนในที่ที่มีผู้ก่อการร้ายคอยขัดขวาง
ท�าลายอยู ่เราจะต้องอาศยัก�าลงัทหาร ต�ารวจ อาสา
สมคัรให้ช่วยคุม้ครองก่อน หรอืไปท�าให้พอปลอดภยั 
จึงจะไปพัฒนาได้ จึงจะมองเห็นชัดว่า ทั้งสองอย่าง
นี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไร แต่ถ้าถามว่า

Is Security Development ค�าตอบที่ถูกคือ 
No เพราะก�าลัง ทหาร ต�ารวจ ไปปราบปรามนั้นได้
เพียงชั่วขณะ เมื่อกลับไปแล้ว เหตุการณ์ก็กลับเป็น
อย่างเดิม หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างอื่น
ตามมาด้วย จึงตอบว่า No

ในสมัยที่ผมมีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้
ปัญหา ผกค./พคท. ในต�าแหน่ง ผบ.ศอป. คือ ผู้
บงัคบัศนูย์อ�านวยการและประสานงานของ กอ.ปค./
กอ.รมน. รับผิดชอบงานประจ�าวันที่ได้รับอนุมัติ ให้
ส�าเร็จตามที่ได้รับอนุมัติ นโยบาย ยุทธศาสตร์ 
แนวคิด หลักนิยม และแผนปฏิบัติการใหม่ตามที่
เสนอแล้ว ผมจึงต้องไปอธิบายท�าความเข้าใจใน ๒ 
เรื่องที่เป็นปัจจัยต่อความส�าเร็จที่มี คือ ความหมาย
ของค�าว่า “ความมั่นคงแห่งชาติ” และปัจจัยความ
ส�าเร็จที่มี ๒ ปัจจัย คือ ความปลอดภัย (Security) 
และการพัฒนา (Development) นี้ มีความหมาย 
และมีความสัมพันธ์ ต้องพึ่งพาอาศัยกันอย่างไร ให้

ต่างกัน แต่ทุกประเทศก็สามารถท�าให้ประเทศของ
ตนมคีวามมัน่คงในชาตไิด้ ขึน้อยูก่บัความมัน่ใจของ
ผู้น�ารัฐบาลและประชาชน ถ้าคนส่วนใหญ่มั่นใจว่า 
ประเทศของตนมคีวามมัน่คง ประเทศกจ็ะมัน่คง แต่
ทั้งนี้ก็ต้องตรวจสอบมาจาก “รูปธรรม” ของประเทศ
นั้น ๆ ว่า มีก�าลังทหารป้องกันประเทศเท่าไหร่ อาวุธ
ยุทโธปกรณ์ทันสมัย ทหารมีประสิทธิภาพในการใช้
อาวุธเหล่านั้นเพียงใด มียุทธศาสตร์ ยุทธวิธีที่
สอดคล้อง สามารถชนะศัตรูได้อย่างไร มีเศรษฐกิจ
มั่นคงเพียงใด การแบ่งงบประมาณระหว่างการ
พัฒนากับการรักษาความปลอดภัย ได้สัดส่วน ด้วย
เหตผุล ตามสถานการณ์ถูกต้องเพยีงใด ถ้าพจิารณา
ตามที่กล่าวนี้ก็จะเห็นว่าประเทศเล็ก เช่น สิงคโปร์ 
สวิตเซอร์แลนด์ ก็มีความมั่นคงมากกว่าชาติใหญ่ ๆ 
เช่น ญ่ีปุ่น และเยอรมัน ในสมัยก่อนสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ เพราะในท่ีสุดประเทศเยอรมนีก็ถูกฝ่าย
พันธมิตรต่อสู้เอาชนะในที่สุด ญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกัน 
ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน แต่ประเทศไทยใช้
ยุทธศาสตร์ยืดหยุ่น และมีการประสานร่วมมือกัน
ระหว่างก�าลงัทหาร กบัก�าลงัปัญญาทางด้านการทูต 
และทางด้านสังคมท่ีเป็นชาติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จึงได้
รับความเสียหายน้อยกว่า หรือรักษาความมั่นคง
แห่งชาติไว้ได้

ดังนั้น ก็จะเห็นได้ว่าความมั่นคงแห่งชาติ 
เป็นนามธรรม เพราะไม่ได้ขึ้นอยู่ว่า มีทหารมาก 
อาวุธยุทโธปกรณ์ทันสมัยแต่อย่างเดียว จะต้องมอง
ภาพเป็นองค์รวม ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วย 
จึงจะเป็นภาพที่ถูกต้อง

ความมั่นคงแห่งชาติ ไม่ได้แบ่งเป็นความ
มั่นคงแห่งชาติภายใน แห่งชาติภายนอก แต่รวมกัน
ทั้งภายในและภายนอก ถ้ามองเป็นภาพรวมใน
ลักษณะว่าเป็นนามธรรมแล้ว ก็จะแยกกันไม่ออก 
นอกจากผู ้นั้นจะมองความมั่นคงแห่งชาติ ใน
ลักษณะ “รูปธรรม” ที่เป็นความคิดที่ผิด

อีกประการหนึ่งในเรื่อง “ความมั่นคงแห่ง
ชาติ” นี้ ประชาชนทั่วไปจะต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
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ถูกต้องตรงกันทุกระดับ เมื่อเข้าใจแล้วก็จะต้องท�า
อย่างที่เรียกว่า เชื่อในสิ่งที่ท�า ท�าในสิ่งที่เชื่อ ภาษา
อังกฤษว่า Believe what you do, do what you 
believe in. จึงจะเป็นการท�าที่น�าไปสู่ความส�าเร็จ
ได้ ไม่ใช่ว่า “สักแต่ว่าท�า” 

อีกเรื่องหนึ่งก็คือ เป็นเรื่องยุทธศาสตร์ ที่จะ
ท�าให้ “ความมั่นคงแห่งชาติ” มั่นคงนั้น เมื่อท่าน
เข้าใจว่าต้องอาศัยปัจจัยท้ัง ๒ อย่างดังกล่าวแล้ว 
แต่ท่านก็จะต้องมยีทุธวธิทีีจ่ะแก้ปัญหาเลก็ ๆ น้อย ๆ 
อาจเกดิขึน้ได้น้ันไว้ล่วงหน้า ถ้ายทุธศาสตร์ของท่าน
ถูก ที่เรียกว่า “Winning Strategy” แล้ว ท่านจะคิด
ยุทธวิธี คือ กลอุบายในการท�านั้นได้ส�าเร็จอย่าง
แน่นอน

ผมหวังว่าท่านผู้อ่านจะเข้าใจความหมาย
ของค�าว่า “ความมั่นคงแห่งชาติ” น้ันหมายความว่า
อย่างไร? ท่านจะรู้ได้อย่างไร? ท่านจะสร้างขึ้นมา 
ได้อย่างไร? ที่ส�าคัญคือ เป็น “นามธรรม” ไม่ใช่   
“รูปธรรม”

เมื่อเข้าใจเช่นน้ีแล้ว จึงจะเรียกว่า “สัมมา
ทิฏฐิ” ตามปรัชญาของพระพุทธเจ้าอันเป็นหนึ่งใน 
“มรรคมีองค์แปด” ที่จะท�าให้การปฏิบัติการใด ๆ 
ประสบผลส�าเร็จ แม้แต่ “พระนิพพาน” นั้นหมาย 
ความว่า “ต้องรู ้ปัญหา” จึงจะรู ้ว ่า “วิธีที่จะแก้
ปัญหา” ทีเ่รยีกว่านโยบาย หรอืยทุธศาสตร์ทีถ่กูต้อง 
จึงจะมั่นใจว่า การปฏิบัติการท่ีเป็นอยู่ในขณะนี้นั้น 
และที่ปฏิบัติมาแล้วนั้นถูกต้อง น�าไปสู่ความส�าเร็จ 
ถ้าดูปัญหาประเทศไทยในปัจจุบันประชาชนและผู้

มีอ�านาจรัฐ มีความรู ้สึกว่า “มั่นคง” ชาติมั่นคง 
ประชาชนมั่งค่ัง – National Security” หรือไม่ ?

จากที่ผมกล่าวมาข้างต้น ท�าให้ผมต้องเขียน
เรื่องนี้ขึ้น ก็เพราะผมตกใจที่ผู้มีอ�านาจรัฐ กล่าวเช่น
นั้น แล้วประชาชนจะเข้าใจเช่นไร ? ท�าไมการแก้
ปัญหาหลังจากประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง ใน
ระดับหนึ่ง มานานถึง ๒๐ ปี (๒๕๒๘-๒๕๔๘) แล้ว
มาเกิดเหตุขึ้นอีก นานมาแล้วถึง ๑๓-๑๔ ปี ยังไม่
แน่ใจว่าที่ท�าอยู่นี้เกิดจาก “สัมมาทิฏฐิ” รู้ปัญหาถูก
ต้องหรือไม่ ?

ดังนั้น ผมจึงกล่าวว่า “สัมมาทิฏฐิ” กับ 
“ความมั่นคงแห่งชาติ” คือสังคมกับผู ้น�าจะต้อง
เข้าใจ ว่าความมั่นคงแห่งชาติ หมายความว่าอะไร 
และ “สัมมาทิฏฐิ” จึงจะมั่นใจว่า รู้ปัญหา ส่วนการ
แก้ปัญหาก็สามารถมั่นใจว่า เป็นการแก้ไขตาม
แนวทางที่ถูกต้อง

หากท่านอยากทราบว่า การแก้ปัญหาอยู่ใน
ปัจจบัุนนี ้ถกูต้องหรอืไม่ สามารถจะแก้ไขให้ถกูต้อง
ได้อย่างไร กรุณาอ่านหนังสือ “ค�าประกาศเจตจ�านง 
การแก้ปัญหาภาคใต้ และปัญหาการเมืองต้องแก้
ด้วยการเมือง : The Manifesto: the Solution to 
the South and Political Problem must be 
Solved by Politic” ที่ผมเขียนและอธิบายไว้ โดย
ละเอียด  
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บทความเรื่อง ปฏิบัติ (เพื่อ) การศึกษา ที่น�า
เสนอไปแล้วสองตอนนั้น ล้วนเป็นการกระตุ้นเร้าให้
บุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง
และหน้าที่ของตนเอง เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาตนเอง 
องค์กร ตลอดจนสังคมประเทศชาติ อนึ่งเราทุกคน
ต่างทราบดีว่า ประเทศไทยยังมิได้เป็นประเทศที่มี
ฐานะร�่ารวย ซึ่งพอจะสามารถใช้งบประมาณที่มีอยู่
ให้น�ามาบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาได้
อย่างครบครนัและดเีลศิ แต่นัน้หาใช่อปุสรรคส�าคญั
ทีม่าหยดุยัง้การพฒันาได้ หากเราทกุคนยงัคงยดึมัน่
ในการด�ารงตน เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์และคุณค่า
ในตนเอง โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาในทุก ๆ 
ต�าแหน่งหน้าที่ ซึ่งต้องร่วมกันท�างานและมุ่งเน้นค�า
ว่า “การปฏิบัติ” ด้วยตนเองให้มากกว่าการรอคอย 
“การปฏิรูป” ของผู้อื่น   

การเปล่ียนแปลงในโลกปัจจุบันอันน�าไปสู่
โลกใบใหม่ในอนาคตเป็นปัจจัยส�าคัญ ที่ท�าให้เกิด
แนวคิดเก่ียวกับการจัดการกระบวนการศึกษาว่า
ด้วย “การศึกษาตลอดชีวิต” อันมีนัยยะทั้งในเชิง  
เป้าหมาย และเชิงวิธีด�าเนินการ ซึ่งต่างเป็นความ
ท้าทายต่อมนุษย์ทุกภาคส่วน ดังนั้น ไม่เพียงเฉพาะ

พ.ท.ฐนัส  มานุวงศ์
กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บุคลากรทางการศึกษาเท่านัน้ ทีต้่องตระหนกัถงึการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต แต่แนวคิดดังกล่าวต้องเป็นสิ่งที่
ทกุคนพงึฝึกหดัจนเป็นนสิยั และเริม่ปฏบัิติให้ตนเอง
เป็นได้ทั้งผู ้ถ่ายทอดและผู้เรียนรู้ที่ดี เพื่อช่วยขับ
เคลื่อนบุคคลและสังคมรอบข้างของตน ให้กลาย
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ และสรรค์สร้าง
สังคมให้กลายเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นพื้น
ฐานในการมุ่งสู่สังคมอุดมปัญญาอย่างเป็นรูปธรรม 
ทั้งนี้ จากปรากฏการณ์ทางสังคมที่กล่าวมาข้างต้น 
แสดงให้เห็นเด่นชัดว่า การจัดการเรียนการสอนใน
ระบบการศึกษาต้องมีความสอดคล้อง และต้องเป็น
แกนหลักหรือตัวแบบในการท�าให้การศึกษาของ
มนุษย์มีความหมาย ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่า
ของผลการศึกษาที่ต่างได้เรียนรู้มา จากการน�าไป
ประยุกต์ต่อการด�ารงชีวิตของแต่ละบุคคล 

อย่างไรก็ดี แนวทางการจัดการศึกษาทาง
ทหารซึ่งด�าเนินการอย่างเป็นระบบนั้น ต้องก�าหนด
เป้าหมายส�าคัญต่อการสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของก�าลังพล ให้ทหารทุกนายนั้นเกิดทักษะในการ
พัฒนาตนเองและผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การ
ด�ารงตนตามระเบียบวนิยั ความเสยีสละ และการรกั

ปฏิบัติ (เพื่อ) การศึกษา 
“ตอน ศิษย์ต้องมีครู”เสนาศึกษา       เ
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อนึ่ง “วิชาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม” เป็นรายวิชาศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจน
เงื่อนไขและปัจจัยที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงแนวโน้มและทิศทาง
ของการเปลี่ยนแปลงในสังคมภาคส่วนต่าง ๆ 
ประกอบศึกษาจากกรณีตัวอย่างตามสถานการณ์
หรือปรากฏการณ์ทางสังคม ที่มีความเชื่องโยงกับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เมื่อน�า
หลักการที่ผู ้เขียนบทความได้เคยน�าเสนอต่อการ
จัดการเรียนการสอนทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) การ
จัดการเรียนการสอนที่มีการประเมินผลตามเป้า
หมายของหลักสูตร โดยเปรียบเทียบกับการประเมิน
ผลตามเป้าหมายของรายวิชา ๒) การก�าหนดระยะ
เวลาในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผล
การเรยีนรูต้ามเป้าหมายในข้อแรก ๓) การใช้สือ่การ
สอนให้เหมาะสมกบัความพร้อมของผูเ้รยีน ทีมุ่ง่หวงั
ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นส�าคัญ และ ๔) การ
จัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อการเรียนรู้ที่ตรงกับการ
ใช้ชีวิต หรือประสบการณ์ชีวิตของผู้เรียน สามารถ
บอกเล่าเรื่องราวกระบวนการในการเรียนการสอนที่
เกิดขึ้นได้ดังนี้ 

การประเมินผลตามเป้าหมาย เป็นหน้าที่
ส�าคัญที่ครูผู้สอนต้องมีความรู้และความเข้าใจใน
การจัดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปสู่
การเกิดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งในเชิงเนื้อหา
และทักษะประสบการณ์ที่ก�าหนดไว้ หากวิเคราะห์
เป้าหมายการเรียนรู้จากค�าอธิบายของรายวิชา พบ
ว่า เนือ้หาและทกัษะส�าคญัทีผู่เ้รยีนจะต้องมหีรอืถกู
เสริมสร้างขึ้นหนึ่งประการ ก็คือ “การมีความเข้าใจ
และยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
วัฒนธรรม” นอกจากนี้ เนื่องจากกระบวนการเรียน
รูข้องผูเ้รยีนจะสมัฤทธิผ์ลได้นัน้ ส่วนหนึง่ต้องมาจาก
การวางเป้าหมายร่วมกันระหว่างผู้เรียนและครูผู ้
สอน ซึ่งอาจจะนอกเหนือไปจากเนื้อหาสาระหรือ
ทักษะประสบการณ์ของรายวิชาที่ก�าหนดขึ้นตาม

ในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าสิ่งที่ถูกใจ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น
ปัจจัยเบื้องต้นอันจะท�าให้เกิดการพัฒนาองค์กร
อย่างย่ังยนื ดงันัน้ การจดัการเรยีนการสอนในระบบ
การศึกษาของกองทัพ นับเป็นก้าวย่างท่ีส�าคัญที่เรา
ทุกคนต้องมีความเข้าใจและลงมือปฏิบัติโดยทันที 

เพื่อให้เกิดภาพในใจท่ีชัดเจนส�าหรับผู้อ่านที่
ตดิตามบทความในตอนทีผ่่านมา ผูเ้ขยีนขออนญุาต
น�าเสนอประมวลการถอดบทเรียนที่เกิดขึ้นจริง ใน
การจัดการเรียนการสอนตามรายวิชา “วิชาการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม” อันเป็น
รายวิชาที่จัดอยู่ในหมวดวิชาเลือกเสรี ซึ่งเปิดโอกาส
ให้แก่นักเรียนนายร้อยทุกสาขาสามารถลงทะเบียน
เรยีนตามความสนใจของตนเอง ทัง้นีจ้ากการจดัการ
เรียนการสอนที่ผ่านมามากกว่าสี่ปีจนถึงปีปัจจุบัน 
นักเรียนนายร้อยในแต่ละรุ่นและแต่ละกองวิชาที่
เลือกลงทะเบียนเรียน ล ้วนแต ่มี รูปแบบและ
ธรรมชาติในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ด้วยความแตก
ต่างที่ส�าคัญนี้ จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานต่อการก�าหนด
แนวทางในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
โดยผู้สอนต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการและรูปแบบ
การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการยึดหลัก
ตามแนวคิดในการศึกษา รวมทั้งเนื้อหาสาระและ
ผลการเรยีนรูท่ี้เป็นเป้าหมายของรายวชิาเป็นส�าคญั 
การจัดการเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นการด�าเนินการ 
เพื่อให้แต่ละขั้นตอนของการจัดการเรียนการสอน 
ได้สร้างกระบวนการเรียนรู้แก่นักเรียนนายร้อยใน
แต่ละรุ่นและแต่ละนายด้วยตัวของเขาเอง ผ่านการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน พินิจพิเคราะห์ความคิด
เหน็ทีม่ทีัง้ความเหมอืนและความต่าง โดยทีข่อบเขต
ของการเรียนรู้ของพวกเขาต้องไม่ถูกจ�ากัดอยู่เพียง
การเรียนการสอนเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น การ
เรียนการสอนท่ีเกิดขึ้น จึงสามารถสร้างเสริมทักษะ
การเรยีนรูใ้นแง่มมุอืน่ ๆ ได้อย่างหลากหลาย ซึง่เป็น
ผลให้การเรยีนรูเ้หล่านัน้เกดิประโยชน์และคณุค่าต่อ
การด�ารงชีวิต ควบคู่ไปกับการสร้างทักษะความคิด
เพื่อการปฏิบัติภารกิจในอนาคตของพวกเขาได้
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หลักสูตร แต่หากเป็นสิ่งที่ผู้เรียนมีความต้องการใน
การเรยีนรู ้และไม่ขดัต่อแกนแก่นส�าคญัของรายวชิา 
ครูผู้สอนก็ควรใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ผู้เรียนอยากรู้ให้
น้อมน�าเข้ามาสู่การเรียนรู้ควบคู่ไปกับสาระของวิชา
นั้น ๆ ได้ไม่มากก็น้อย นอกจากนี้การชี้แจงและสรุป
เกณฑ์ก�าหนดในการวัดและประเมินผล ควรมีการ
ชี้แจงหรือหาข้อตกลงร่วมกัน เพื่อให้เกิดกระบวน 
การมีส่วนร่วมของผู้เรียนต่อสิ่งที่เขาจะเรียน อันเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่จะท�าให้ผู้เรียนสามารถวางแผนในการ
จัดการตนเองได้ เนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวน้ัน ผู้
เรียนมีส่วนในการก�าหนดและต้องรับผิดชอบต่อสิ่ง
ที่ตนเองได้ร่วมกันวางไว้

ในฐานะอาจารย์ผู้สอนนักเรียนนายร้อย ผม
จะหาข้อตกลงร่วมกันเสมอส�าหรับการวัดและ
ประเมินผลในแต่ละระดับ โดยมีการชี้แจงที่แทรก
แนวคิดในการก�าหนดตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นการ
เรียนรู้ ตลอดจนข้อบังคับข้อก�าหนดของโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้าว่าด้วยหลักเกณฑ์การวัด
และประเมินผล ให้นักเรียนได้ทราบและท�าความ
เข้าใจในเบื้องต้นเป็นล�าดับแรก ก่อนที่จะมีการเปิด
เวทใีห้นกัเรยีนร่วมกนัก�าหนดข้อตกลงในการวดัและ
ประเมินผลพวกเขาเองอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้กิจกรรม
หรือข้อค�าถามที่กระตุ้นหรือชี้ชวนให้นักเรียนนาย
ร้อยเกิดกระบวนการสอบทานความคิดของตนเอง
ว่า “พวกเขามีความต้องการที่จะเรียนรู้ในเรื่องอะไร     
มีความสนใจในการพัฒนาตนเองในด้านใด และ
ต้องการที่จะแก้ไขปัญหาที่ตนเองมีอยู่ในประเด็นใด
บ้าง” ซึ่งจากการจัดการเรียนการสอนในลักษณะดัง
กล่าวควบคู่ไปกับกิจกรรมที่ส่งสะท้อนให้นักเรียน
นายร้อยได้มองย้อนถึงตัวตนของตนเองนั้น ท�าให้
อาจารย์ เพื่อนร่วมชั้นเรียน รวมถึงตัวของนักเรียน
นายร้อยแต่ละบุคคล เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง
กันและกันเป็นเบื้องต้น โดยข้อมูลดังกล่าวย่อมน�า
มาสู่การวางแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการ
ปรับไว้จากแผนเดิมให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน

มากขึ้น ทั้งนี้ ข้อมูลส�าคัญที่มักค้นพบในการจัดการ
เรียนการสอนดังกล่าว อาทิ ความต้องการที่จะ
พัฒนาตนเองในเรื่องการน�าเสนอหรือการสื่อสาร     
ที่น่าสนใจ ความพยายามที่จะมีทักษะความคิดที่
เป็นระบบ ความกระหายใคร่รู้ถึงแง่มุมต่าง ๆ ที่เป็น
เกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์ หรือ ความต้องการ
ที่จะเปิดมุมมองโลกทัศน์ของตนเองให้กว้างมาก   
ยิ่งขึ้น เป็นต้น ซึ่งประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนท�าให้ผู้
สอนสังเกตเห็นถึงความสนใจและความต้องการใน
เบื้องลึกของผู้เรียน โดยผู้สอนสามารถน�าข้อมูลดัง
กล่าวมาออกแบบเป็นกจิกรรมทีน่กัเรยีนนายร้อยจะ
ให้ความสนใจได้มากกว่าการเรยีนรูแ้บบการบรรยาย 

การก�าหนดระยะเวลาในการจัดการเรยีน
การสอน สืบเนื่องจากข้อมูลในขั้นแรกที่นักเรียน
นายร้อยมคีวามสนใจหรอืต้องการทีจ่ะเรยีนรู ้ควบคู่
ไปกบัเนือ้หาสาระส�าคัญของรายวชิาทีมุ่ง่เน้นให้เกดิ
ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลง ในระยะเวลาการ
จดัการเรยีนการสอน ๓ ชัว่โมง จงึต้องมกีารวางแผน
ในการบริหารจัดการเวลา โดยใช้กิจกรรมที่ส่งเสริม
การเรียนรู ้ตามแนวคิดการเรียนรู ้เชิงรุก (Active 
Learning) เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมที่ท�าให้ผู้เรียนสนใจคือ การได้เรียนรู้ในสิ่ง
ที่ตนเองไม่เคยได้ลงมือปฏิบัติมาก่อน อาทิ การปั้น
ดินน�า้มนัและแกะสลกัลวดลายกระหนกลงในช้ินงาน
พร้อมทั้งเปิดจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงาน 
การวาดภาพที่บอกเล่าเร่ืองราวการเปลี่ยนแปลง
รอบตัวผ่านมิติของเวลาโดยให้สื่อออกมาจากภาพ
วาดเป็นส�าคัญ การวิเคราะห์ภาพถ่ายหรือภาพวาด
ทางประวัติศาสตร์กับเรื่องราวในชีวิตของผู ้เรียน 
เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดให้อยู่ภายในระยะ
เวลา ๑ คาบเรียนตอนต้น และในคาบเรียนที่สอง ผู้
สอนจึงชี้ชวนให้มีการมองย้อนกลับไป เพื่อแสดง
ทัศนะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
โดยใช้ค�าถามน�าการเรียนรู้ในเชิงเปรียบเทียบ ก่อน-
ระหว่าง-หลัง ในการเรียนรู้จากการปฏิบัติลงมือท�า 
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เพ่ือให้นักเรียนนายร้อยได้มองเห็นการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นจากตนเองและเพื่อนร่วมชั้นเรียนเป็น
ส�าคัญ ความส�าเร็จของการเรียนรู ้ไม่ได้มุ ่งเน้นที่
ความสมบูรณ์หรือความงดงามของผลงานที่ผู้เรียน
สร้างขึน้ หากเป็นการชีช้วนให้ผูเ้รยีนได้ตระหนกัรูถ้งึ
การเปลี่ยนแปลงในจิตใจ ในความคิด และสรุปให้
เกิดเป็นเนื้อหาความรู้ที่เชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลง
จากความรู้สึกและความคิดของตนเองเข้าสู่เนื้อหา
บทเรียน ความสนุกและความท้าทายในแต่ละ
กิจกรรมย่อมท�าให้ผู ้ เ รียนเกิดความสนใจและ
พยายามก้าวข้ามก�าแพงแห่งการเรียนรู้ของตนเอง
ไปให้ได้ ทั้งน้ี สิ่งท่ีนักเรียนนายร้อยได้เรียนรู้ควบคู่
กันไปคือ การบริหารจัดการตนเองและการท�างาน
ภายใต้เวลาที่มีอยู่อย่างจ�ากัด ซึ่งผู้เรียนแต่ละคน
ย่อมท�าได้ไม่เท่ากัน แต่บทสรุปจากภาพที่เห็นจะ
ท�าให้ผู้เรียนทั้งชั้นเรียนเห็นคุณค่าของเวลา อันเป็น
มิติที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน

การใช้สื่อการสอนให้เหมาะสมกับความ
พร้อมของผู้เรียน สือ่การสอนทีเ่ปรยีบเสมอืนอาวธุ
ที่ผู้สอนและผู้เรียนต้องใช้ท�าลายก�าแพงการเรียนรู้
ร่วมกัน ถือเป็นโจทย์ใหญ่ที่ครูผู้สอนต้องพิจารณา
อย่างรอบคอบ ว่าแต่ละกิจกรรมน้ันสามารถน�าไปสู่
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ได้อย่างไร การทบ 
ทวนบทเรียนก่อนเข้าเรียนจึงเป็นสิ่งที่ครูผู้สอนต้อง
ท�าให้ผู ้เรียนเกิดความตระหนักในการรับผิดชอบ   
ดังนั้น การสร้างสรรค์กิจกรรมในคาบเรียนที่ท้าทาย 
โดยต้องอาศัยองค์ความรู้เดิมหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
นอกห้องเรียน เข้ามาช่วยให้เกิดสัมฤทธิ์ผลของงาน
หรอืภารกจิท่ีจดัขึน้ในการเรยีนการสอนน้ัน สามารถ
ท�าให้ผูเ้รยีนได้สะท้อนถงึพฤตกิรรมความรบัผดิชอบ
ต่อตนเอง รวมท้ังยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะการเรียนรู้แบบถ่ายโยงความรู้ เช่ือมต่อความ
รู้เดิมกับความรู้ใหม่ และสามารถน�าไปประยุกต์ต่อ
สถานการณ์อื่น ๆ ในอนาคตได้ กิจกรรมชวนคิดที่ผู้
สอนน�ามาเป็นสื่อการสอน มักเป็นหนังสั้น วีดีทัศน์ 
คลิปโฆษณา หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ บนโลก

ออนไลน์ ซึ่งเป็นกระแสที่ผู้เรียนมีโอกาสได้พบเห็น
หรอืสามารถเข้าไปเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเอง สิง่เหล่านีจ้ะ
เป็นสื่อกลางที่จะน�าไปสู่การเรียนรู้ในลักษณะของ
การฝึกทักษะทางความคิด โดยเฉพาะการให้ผู้เรียน
ช่วยแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์สิ่งต่าง ๆ   
อย่างสร้างสรรค์ ดังนั้น ความแตกต่างที่ชัดเจน
ระหว่างผู้เรียนที่ทบทวนผลการเรียนรู้เดิมหรือการ
ค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ มาก่อนกับผู ้เรียนที่ไม่ได้มี
การเตรียมพร้อมใด ๆ ย่อมเป็นสิ่งที่ท�าให้นักเรียน
นายร้อยทุกนายในชั้นเรียนได้สะท้อนย้อนกลับต่อ
การพัฒนาตนเองได้เป็นอย่างดี ว่าผลแห่งการไม่
เตรียมพร้อมหรือเตรียมตัวมาก่อนนั้นส่งผลต่อการ
เป็นอุปสรรคในการพัฒนาตัวของผู้เรียนเองอย่างไร 
ทั้งนี้ ผู้สอนควรชี้ชวนให้เห็นความแตกต่างในการ
เปรียบเทียบอย่างสร้างสรรค์ มากกว่าการมุ ่ง
ประเด็นการแพ้ชนะหรือการบ่ันทอนก�าลังใจในการ
เรียนรู้ โดยผู้สอนและผู้เรียนต่างต้องเชื่อมั่นซึ่งกัน
และกันว่าจะเกิดการพัฒนาร่วมกันไปได้ทั้งชั้นเรียน 
การท�าให้เกิดความรู้สึกดังกล่าว ย่อมเป็นการลด
ช่องว ่างระหว่างผู ้สอนกับผู ้ เรียน อันจะท�าให้
กระบวนการเรียนรู้สัมฤทธิ์ผลได้มากยิ่งขึ้น แต่ไม่ได้
หมายความว่าการลดช่องว่างนั้นเป็นการลดทอน
อาวุโสหรือมารยาทความเคารพที่ผู้เรียนพึงมีต่อผู้
สอน และผู้สอนต้องมีการวางต�าแหน่งของตนให้
เหมาะสม เพื่อให้นักเรียนนายร้อยได้เห็นแบบอย่าง
ที่ถูกต้อง จากการเรียนรู ้ที่สอดคล้องกับบริบท
วัฒนธรรมของคนไทย ซ่ึงก็เป็นการเช่ือมโยงการ
เรียนรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมในเนื้อหาของ
รายวิชาประการหนึ่งด้วย 

การเรียนรู้ในเชิงมุมกลับประการหนึ่งที่ครูผู้
สอนต้องมีความฉับไวต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนคือ 
ความแตกต่างในการเรียนรู ้ของผู้เรียน ส�าหรับผู้
เรียนที่อยู่ในระดับแถวหน้าและผู้เรียนที่ค่อนข้างช้า
หากเปรียบได้ก็คือการอยู่แถวหลังท้ายห้อง การ
ออกแบบในการจัดการเรียนการสอนโดยครู จึงต้อง
มีการบริหารจัดการก�าลังใจของผู้เรียนทุกคนอย่าง
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ชาญฉลาด เพื่อไม่ให้ผู้เรียนรู้สึกว่า การเรียนในห้อง
นี้เป็นสิ่งที่ยากและล�าบากเกินไปท่ีจะเรียนรู้ส�าหรับ
คนกลุ่มหนึ่ง และการเรียนในชั้นเรียนเป็นสิ่งที่ง่าย
เกินไปจนไม่เกิดความท้าทายต่อการเรียนรู้ การตั้ง
ค�าถามหรือประเด็นในการชี้ชวนให้ผู้เรียนได้ฉุกคิด
จึงควรมีค�าเฉลยหรือทางออกของค�าตอบให้แก่ผู ้
เรียนเสมอ โดยเฉพาะการเรียนการสอนในศาสตร์
วชิาทางสงัคมศาสตร์ ทีค่�าตอบต่าง ๆ   มกัไม่ได้เป็น
ค�าตอบที่ตายตัวเพียงค�าตอบเดียว แต่ทุกค�าตอบที่
ได้มานั้นล้วนแล้วต้องมีหลักการที่สมเหตุสมผลด้วย
เช่นกัน

การจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อการ
เรยีนรูท้ีต่รงกบัการใช้ชวีติ นอกจากวธีิการในการ
สรรหาเคร่ืองมือมาช่วยเป็นสื่อการสอนเพื่อให้เกิด

ความน่าสนใจแล้วนั้น การใช้เรื่องราวของผู้เรียน
โดยเฉพาะการผูกโยงเป้าหมายในชีวิต ได้แก่ การ
ท�างานและการใช้ชีวิตในอนาคต ย่อมเป็นสิ่งที่
กระบวนการเรียนการสอนต้องค�านึงให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น การถอดบทเรียนจาก
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นบุคคล สถานที่ หรือ
การพาผู ้เรียนออกไปเผชิญกับเหตุการณ์ในชีวิต
ประจ�าในสิง่แวดล้อมหรอืสถานการณ์ทีแ่ตกต่าง จะ
เป็นสิ่งที่ท�าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และฝึกทักษะ
การคิดเชื่อมโยงที่เคยได้ท�าแล้วกับสถานการณ์
จ�าลองในห้องเรียนที่ผู้สอนจัดไว้ให้ กับการเปรียบ
เทียบสภาพสังคมและวัฒนธรรมในความเป็นจริง ๆ   
เมื่อผู้เรียนได้สัมผัสการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
ประกอบกับการชี้ชวนวางประเด็นให้ขบคิดระหว่าง
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ประสบการณ์ใหม่ที่พบเจอกับการเรียนรู้ตามเนื้อหา
หลักการในวิชา สิ่งเหล่าน้ันมีความเชื่อมโยงกันหรือ
ไม่ มากน้อยเพียงใด ผู้เรียนก็จะเกิดการเรียนรู้จาก
การใช้ผลการเรียนรู้ในห้องเรียนไปสู่โลกแห่งความ
เป็นจรงิได้ชดัเจนยิง่ขึน้ แน่นอนว่าครผููส้อนย่อมต้อง
จัดหาแหล่งการเรียนรู ้ท่ีมีความซับซ้อนหรือที่ที่มี
ความยากง่ายต่อการเชื่อมโยงมาสู่บทเรียนที่แตก
ต่างกันอย่างเหมาะสมแก่ผู ้เรียน ดังนั้น ไม่ว่าผู ้  
เรียนจะสามารถเชื่อมโยงสาระส�าคัญของวิชากับ
ประสบการณ์ตรงได้มากน้อยเพียงใด ย่อมน�าไปสู่
การเรียนรู้ร่วมกันได้ทั้งสิ้น กรอบแนวคิดในการพาผู้
เรียนไปพบเจอประสบการณ์ตรงจึงไม่ใช่มีเพียงการ
จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเท่าน้ัน หากผู้สอนเข้าใจถึง
หลักการของวิธีการเรียนการสอน ย่อมท�าให้ผู้เรียน
เกิดความเข้าใจต่อบทเรียนและมุ่งสู่การจดจ�าน�าไป
ใช้ประโยชน์ต่อชีวิตในอนาคตได้ เพียงแต่ครูผู้สอน
ต้องรู้จักหลักการและชี้ชวนให้ผู้เรียนคิดให้มาก มิ
ฉะนั้นการพาผู้เรียนออกไปนอกห้องเรียนด้วยมายา
คติของค�าว่า “ศึกษาดูงาน” อาจเป็นเพียงกิจกรรม
ใช้งบประมาณทีป่ราศจากการเรยีนรูท้ีเ่ป็นประโยชน์
ก็เป็นได้ 

บทสรุปของเรื่องราว “ปฏิบัติ (เพื่อ) การ
ศกึษา” ในตอนสดุท้ายทีว่่า “ศษิย์ต้องมคีร”ู เป็นการ
น�าเสนอให้เห็นถึงการท�างานของครูผู้สอนที่หวังผล
สัมฤทธิ์จากการพัฒนาตนเองของลูกศิษย์โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในระบบการศึกษา แม้น
ในหลาย ๆ คร้ังจากการจัดการเรียนการสอนที่ครูผู้
สอนไม่ได้ท�าหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้โดยตรง 

แต่ครูผู้สอนก็ยังคงเป็นผู้คัดเลือกและกระตุ้นให้ผู้
เรียนได้เกิดการเรียนรู ้อย่างสร้างสรรค์ อันเป็น
พระคุณสูงยิ่งที่ผู้เป็นลูกศิษย์ควรระลึกมั่นและหมั่น
กตัญญู แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ นานาในโลกออนไลน์ใน
ปัจจุบันและอนาคต เป็นเพียงแหล่งการเรียนรู้ที่น�า
เสนอข้อมูลในแง่มุมต่าง ๆ แต่ไม่ได้ท�าให้การเรียน
รู้นั้นมีคุณค่าหรือมีความหมายเท่ากับการจัดการ
เรียนการสอนโดยครูที่กระท�าต่อผู้เป็นศิษย์ แหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ไม่สามารถบ่งบอกหรือชี้ให้ผู้เรียนเห็น
ถึงตัวตนตามขั้นตอนของระดับในการพัฒนาตนเอง
ที่แตกต่างได้ แต่ครูผู ้สอนสามารถเล็งเห็นและ
สามารถให้จติวญิญาณแห่งการเป็นครเูข้าไปเปลีย่น
ให้ผู ้เรียนสามารถยกระดับความเป็นมนุษย์ของ
ตนเองได้ ดังนั้น ไม่ว่าเทคโนโลยีในอนาคตจะก้าว
ล�้าสักเพียงใด การเรียนรู้ของมนุษย์ก็ไม่อาจละทิ้ง
ไปจากการสั่งสอนของ “ครูผู้สอน” ได้ ตราบใดที่
มนุษย์ยังต้องมีหัวคิดคู่กับหัวใจ ตราบนั้นผู้เรียนใน
ฐานะลูกศิษย์ย่อมต้องมีผู้สอนในฐานะครูอยู่เสมอ 
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ความฝันใกล้เป็นจริง
เมือ่ผมจบจากรัว้จกัรดาวขึน้เหล่ามาอยูใ่นรัว้

แดงก�าแพงเหลือง ผมประทับใจพี่เป้ ร.ต.สรณัฐ     
พทุธสอน จปร.๖๔ เป็นพีค่นเดยีวทีส่ร้างประวตัศิาสตร์
ในเวทีประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระ     
เกียรติฯ ทั้ง ๆ ที่พี่เป้ไม่เคยขึ้นเวทีประกวดที่ไหนมา
ก่อน แต่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด
สุนทรพจน์ชิงถ้วยพระราชทาน ๒ ถ้วยในปีเดียวกัน 
คือ รางวัลชนะเลศิการประกวดสนุทรพจน์อดุมศกึษา
เฉลิมพระเกียรติฯ รอบคัดเลือก (ภาคกลาง) ครั้งที่ 
๑๕ ประจ�าปี ๒๕๕๗ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ
รางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา

	 	รางวัลชีวิต
   จากภารกิจถวายงานผ่านภาษา

นนร.พิพัฒน์  อุ่นแสน
ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นบัย้อนไปเมือ่ครัง้เป็นนักเรยีนเตรยีมทหาร ผมได้มโีอกาสเข้าร่วมฟังการประกวดสนุทรพจน์ นตท. 
ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับในหลวงรัชกาลที่ ๙ ซึ่งในแต่ละปีก็จะมีรุ่นพี่ของแต่ละเหล่าทัพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร ชิงถ้วยพระราชทานในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
ในการประกวดสุนทรพจน์ และแนะน�าเทคนิคในการเป็นนักพูดที่ดี จนกระทั่งผมได้เข้าร่วมการประกวด
สุนทรพจน์ นตท. และได้รับรางวัลชนะเลิศในปีที่ ๒ ผมได้ต้ังปณิธานว่า “สักวันผมจะต้องมายืนพูดบนเวที
แห่งนี้ ในฐานะวิทยากรบรรยายพิเศษที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาฯ ให้ได้” 

งาน “จุฬาฯ อาสาช่วยกาชาด” ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ความมหัศจรรย์ครั้งนั้นเป็นที่โจษขานกันทั่ววงการ
ประกวดสุนทรพจน์ เพราะเวทีแห่งนี้ผู้ประกวดส่วน
ใหญ่เป็นผู้ประกวดหน้าเดิม ตราบใดยังไม่ได้รางวัล
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สิ่งแรกที่ผมต้องท�าหลังจากที่ได้ทราบว่าเป็น
ผู้เข้าประกวด คือ การเขียนบทรอบเตรียมตัว ซึ่งปีนี้
ในรอบคัดเลือกภาคกลาง หัวข้อ “ลดโลกร้อน ใช้
ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า” ภายใต้หัวข้อหลัก “ตาม
รอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร” เริ่มแรกผม
ยังไม่ค่อยรู้จักโครงการพระราชด�าริ พอเตรียมตัวที่
จะต้องขึ้นเวที จึงได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลพบว่า 
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาอย่าง
แท้จริง ดังจะเห็นได้จากโครงการพระราชด�าริกว่า 
๔,๐๐๐ โครงการ ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาคน สังคม 
และประเทศชาติเป็นส�าคัญ นอกจากนี้ยังได้ศึกษา
ถึงพระอัจฉริยภาพที่หลากหลายด้านของพระองค์ 
ไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครอง ดนตรี กีฬา ภาษา 
และหลักการทรงงานที่สามารถน้อมน�ามาเป็นแบบ
อย่างในการด�าเนินชีวิต สิ่งเหล่านี้เมื่อผมได้ศึกษา
อย่างถ่องแท้แล้ว ท�าให้ผมตระหนักได้ว่า คนหนึ่ง
คนซึ่งก็เป ็นเพียงคนธรรมดาคนหนึ่ง แต่ท�าไม

ชนะเลิศก็ยังมีสิทธิ์ขึ้นเวทีประกวด ผมเพิ่งมาทราบ
ภายหลังว่า พี่เป้ทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างเต็มก�าลัง ไม่ว่า
จะอยู่มุมไหนพี่เป้หมั่นฝึกซ้อมอยู่เสมอ แม้กระทั่ง
ช่วงหยุดเทอมพี่เป้ไปพักผ่อนท่ียอดดอยก็ยังน�าบท
สุนทรพจน์ขึ้นดอยไปด้วย พอผมขึ้นปี ๒ ก็มีพี่บี 
นนร.เทพพิทักษ์  ตั้นภูมี จปร.๖๕ ได้รับรางวัลชนะ
เลิศการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระ   
เกยีรตฯิ รอบคดัเลอืก (ภาคกลาง) ครัง้ที ่๑๗ ประจ�า
ปี ๒๕๕๙ ผมมีรุ ่นพี่เป็นแบบอย่างท่ีดีก็ยิ่งเป็น      
พลังเสริมสร้างแรงบันดาลใจมากขึ้นไปอีก ปีนี้ผม
โชคดีได้รับการคัดเลือกจากอาจารย์ภาควิชาภาษา
ไทย กองวิชาอักษรศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้เป็นผู ้เข้าประกวด
สุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๑๘ 
ประจ�าปี ๒๕๖๐ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร

นนร. พิพัฒน์  อุ่นแสน ชั้นปีที่ ๓ สาขา วท.๑ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
 การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๑๘ ประจำาปี ๒๕๖๐ รอบคัดเลือก (ภาคกลาง)

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



56 เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๓ ตอนที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๐

การกล่าวสุนทรพจน์ในรอบเตรียมตัวใช้เวลาพูด ๕ 
นาที บวกลบ ๔๕ วินาที ผมต้องตัดข้อมูลที่เกิน เติม
ความเพลิดเพลินด้วยการขัดเกลาภาษา สรรหาค�า
ที่สละสลวยเพื่อให้บทสุนทรพจน์สมบูรณ์ที่สุด โดย
มเีนือ้หาครอบคลมุและตรงกบัหวัข้อ หลงัจากนัน้ผม
ก็ท่องบทให้ขึ้นใจ ซักซ้อมพูดให้เป็นธรรมชาติ ที่
ส�าคัญที่สุดคือ การรักษาเวลาไม่ให้พูดขาดหรือเกิน
จากเวลาที่ก�าหนด ขั้นตอนนี้ทีมงานต้องช่วยชูป้าย
บอกเวลาและท�าหน้าที่เป็นผู้ประเมินผลการฟังของ
การพูดแต่ละครั้ง

นอกจากนี้รอบที่ส�าคัญไม่แพ้กันก็คือ รอบ
ฉับพลัน ผมเคยสงสัยว่า ท�าไมการกล่าวสุนทรพจน์
รอบฉับพลันต้องซ้อมด้วย ทั้ง ๆ ที่เราไม่รู้หัวข้อ แล้ว
เราจะซ้อมไปเพื่ออะไร เสียเวลาเปล่า?? แต่พอวันที่

สามารถท�าส่ิงต่างๆ เพื่อคนทั้งประเทศได้อย่าง
มากมายและไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยได้ขนาดนี้ ระหว่าง
นีผ้มได้รบัค�าแนะน�า และการบอกเล่าประสบการณ์
จากปีท่ีผ่าน ๆ มา จาก พ.อ.หญิง ผศ.ศิริวรรณ์  
กาญจนโหติ และคณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย    
กองวิชาอักษรศาสตร์เป็นอย่างดี นอกจากน้ียังมี
เพื่อนนักเรียนนายร้อยท่ีมีความสนใจแต่ไม่ได้เป็นผู้
เข้าประกวดเข้าร่วมเป็นทีมงานสุนทรพจน์ เพื่อช่วย
เหลือในการค้นคว้าข้อมูล หรือสิ่งที่จ�าเป็นในการ
ประกวด รวมไปถึงการจัดเรียงข้อมูลเป็นหมวดหมู่
เพ่ือให้ผมค้นหาข้อมูลง่ายและสะดวกในการเขียน
บทรอบเตรยีมตวัมากยิง่ขึน้ จนกระทัง่บทรอบเตรยีม
ตัวส�าเร็จ แต่บทยังไม่สามารถน�าไปใช้ได้ทันที ต้อง
มีการทดลองซ้อมพูดแล้วพูดอีกพร้อมทั้งจับเวลา 

นนร. และคณาจารย์ กอศ.สกศ.รร.จปร. 
ร่วมเป็นกำาลังใจการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา  เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๑๘ ประจำาปี ๒๕๖๐
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อาจารย์ได้ลองตั้งหัวข้อแล้วให้ผมพูด ผมพูดอะไร
ไม่ออกเลยครับ ท้ัง ๆ ท่ีเวลาในการกล่าวสุนทรพจน์
รอบนี้เพียง ๓ นาที บวกลบ ๔๕ วินาที เพราะในหัว
ของผมไม่มีข้อมูลที่ตรงกับหัวข้อเลย ดังนั้นผมจึง
ต้องหาข้อมูลเพิ่มมากยิ่งขึ้น แล้วน�ามาจัดหมวดหมู่
เป ็นล�าดับว ่า สิ่งใดควรพูดก่อนหลัง รวบรวม
พระบรมราโชวาท พระราชด�ารัส พระราชกรณียกิจ 
พระอัจฉริยภาพ หลักการทรงงาน ที่ส�าคัญคือ 
โครงการพระราชด�าริ ที่ต้องน�ามาพูดเกี่ยวโยงให้
สอดคล้องกับหัวข้อ คณาจารย์ผู้ฝึกซ้อมได้ก�าหนด
หวัข้อให้หลากหลายและครอบคลมุเพือ่ให้ผมฝึกพดู 
ตีโจทย์ และเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ จนสามารถเรียงร้อย
ออกมาเป็นสุนทรพจน์ตามกฎกติกาที่ก�าหนด

การประกวดสนุทรพจน์อุดมศกึษา 
 เฉลิมพระเกียรติฯ รอบคัดเลือก  
 (ภาคกลาง)

การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิม  
พระเกียรติฯ รอบคัดเลือก (ภาคกลาง) จัดขึ้นใน    
วันเสาร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมใหญ่ 
อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัย
ราชภฏักาญจนบรุ ีโดยในรอบเตรยีมตวัผมจบัสลาก
กล่าวสนุทรพจน์ได้ล�าดบัที ่๑๐ จากทัง้หมด ๓๔ คน 
๒๘ สถาบัน ถามว่า ตื่นเต้นแค่ไหนกับการขึ้นเวที
ประกวดระดับภูมิภาคครั้งแรก ตอบได้เลยว่า ไม่
สามารถบรรยายออกมาเป็นค�าพูดได้เลยครับ 
อาการแสดงออกมาได้อย่างเห็นชัด ทั้งปากสั่น มือ

ผู้เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๑๘ ประจำาปี ๒๕๖๐ ระดับประเทศ
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และขาสั่น ใจเต้นแรง แต่ผมก็นึกถึงค�าพูดของ
อาจารย์เสมอว่า อย่าต่ืนเต้น ซ้อมมาอย่างไรก็พูด
ไปอย่างนัน้ มองคณะกรรมการเป็นอากาศท่ีไร้ตวัตน 
และมองผูฟั้งเป็นเพยีงเก้าอีเ้ปล่า  ประหนึง่ว่าเราพดู
คนเดียวจะได้ลดความประหม่า วินาทีที่ก้าวขึ้นเวที
ผมนึกอย่างเดียวว่า ผลจะออกมาเป็นอย่างไรไม่
ส�าคัญ แต่ผมจะขอพูดถึงในหลวงรัชกาลที่ ๙ ให้ดี
ที่สุด ให้สมกับพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มี
ต่อชาวไทยทัง้ประเทศ ในขณะทีผ่มแสดงสนุทรพจน์
อยูน่ัน้ คณะกรรมการทุกท่านใจจดจ่อกับการพดูของ
ผมมาก ราวกับว่าผมเป็นนักแสดงหน้าใหม่ที่ทุกคน
ต่างให้ความสนใจ และมีหลายท่านที่หยิบโทรศัพท์
ขึ้นมาถ่ายรูปผม จนกระทั่งผมพูดจบเสียงปรบมือก็
ดังก้องห้องประชุม ท�าให้ผมรู้สึกใจชื้นขึ้นมาทันที

หลังจากท่ีผู้เข้าประกวดแสดงสุนทรพจน์จน
ครบทุกคนแล้ว คณะกรรมการก็ได้ประกาศราย    
ชื่อผู ้ที่ได้เข้ารอบเพื่อประกวดต่อในรอบฉับพลัน 
ปรากฏว่า ผมมชีือ่ผ่านเข้ารอบและได้มกีารจบัสลาก
ล�าดับพูดใหม่ ผมจับสลากขึ้นมาได้หมายเลย ๑ 
เสียงปรบมือดังก้องกว่าครั้งที่ผมพูดจบเสียอีก ผม
หันหน้ามายิ้มกับอาจารย์และเพื่อน ๆ ทุกคนต่างชู 
สองนิ้วให้ผมพร้อมกับรอยยิ้มและค�าพูดว่า สู้ ๆ ผม
เดนิเข้าไปในห้องเกบ็ตวัผูเ้ข้าประกวดด้วยใจท่ีกงัวล
เล็กน้อย แต่อีกใจหนึ่งก็คิดว่ามาถึงรอบนี้แล้ว ไม่มี
อะไรต้องกลัวทั้งน้ัน สู้!! วินาทีท่ีผมเปิดซองหัวข้อ
ประกวดข้ึนมาอ่าน ผมยิ้มกับตัวเองทันทีเพราะ
หัวข้อประกวดรอบฉับพลันคือ “ไม่ย่อท้อและอดทน 
ส่งผลสู่ความส�าเร็จ” ซึ่งเป็นหัวข้อที่ผมเคยฝึกซ้อม
มาก่อนแล้ว ดังนั้นเมื่อทราบหัวข้อผมจึงรีบจัด
เตรียมข้อมูลที่จะขึ้นพูดจากเอกสารที่จัดเป็นหมวด
หมู่ พร้อมส�าหรับที่จะหยิบขึ้นมาใช้ได้ทันที เวลา ๓ 
นาทีส�าหรับการเตรียมตัวผ่านไปอย่างรวดเร็ว แล้ว
ผมก็ก้าวขึ้นเวทีด้วยหน้าตาย้ิมแย้มภายใต้ความ
ประหม่าอยู่นิดหน่อยแต่ต้องเก็บอาการเอาไว้ เมื่อ
ผมเริ่มพูด ความเงียบในห้องประชุมก็เกิดขึ้นอีกครั้ง 

ทุกคนตั้งใจฟังในสิ่งที่ผมก�าลังจะพูด คงเป็นเพราะ
ผมพูดเป ็นคนแรกนั่นเอง จนกระทั่งผมกล่าว
สุนทรพจน์จนครบเวลาที่ก�าหนด ผมได้รับเสียงปรบ
มือจากทุกคนอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ผมรู้สึกเบิกบานใจ
กว่าครั้งที่ก่อน เพราะผมได้ท�าอย่างเต็มที่ที่สุดแล้ว

ช่วงเวลาแห่งความลุ ้นระทึก!!ของผู ้เข ้า
ประกวดทุกคนที่รอคอยก็คือ การประกาศผลผู้ที่ได้
เข้าไปประกวดในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ โดย 
อ.วนัเพญ็ เซน็ตระกลู ประธานคณะกรรมการตดัสนิ 
ด้วยลีลาที่เป็นเอกลักษณ์ของท่าน ยิ่งท�าให้การ
ประกาศผลน่าตื่นเต้นขึ้นไปอีก ท่านประกาศไล่มา
ตั้งแต่รางวัลชมเชย จนเหลือ ๒ รางวัลสุดท้าย คือ
ผมกับผู้เข้าประกวดจากเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ผล
ปรากฏว่า ผมได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวด
สุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ รอบคัด
เลือก (ภาคกลาง) ครั้งที่ ๑๘ ประจ�าปี ๒๕๖๐ ซึ่ง
ได้รับประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ 
บาท พร้อมทั้งได้เข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ นับเป็นความส�าเร็จก้าวแรกของเวที
แรกในเส้นทางการประกวดสุนทรพจน์ของผม

การเตรียมตัวรอบชิงชนะเลิศ 
 ระดับประเทศ

รางวัลรองชนะเลิศครั้งนี้เป็นใบเบิกทางให้
ผมก้าวต่อไปในเวทีประกวดระดับประเทศ ผมต้อง
เร่ิมนับ ๑ ใหม่ในรอบเตรียมตัว ซึ่งหัวข้อรอบเตรียม
ตัวในรอบชิงชนะเลิศ (ระดับประเทศ) คือ “โลกและ
ไทยเป็นสุขทุกถิ่น ด้วยศาสตร์และศิลป์แห่งนวมินท
ราชา” โดยมีเวลากล่าวสุนทรพจน์ ๖ นาที บวกลบ 
๔๕ วินาที ซึ่งครั้งนี้ผมต้องค้นคว้ามากขึ้นกว่าเดิม 
เพื่อให้ได้บทที่สมบูรณ์ที่สุดและสมพระเกียรติสูงสุด 
ส่วนการเตรียมตัวในรอบฉับพลันผมก็ท�าการบ้าน
หนักขึ้น อ่านข้อมูลใหม่ ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้ทันยุค ทัน
สมัยกับเหตุการณ์ปัจจุบัน จากนั้นผมก็ฝึกซ้อม
ตนเองทั้งบทรอบเตรียมตัวและรอบฉับพลัน เพื่อให้
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เกิดความเคยชินและสามารถพูดได้อย่างเป็น
ธรรมชาติที่สุด

การประกวดสุนทรพจน์อดุมศกึษา 
 เฉลมิพระเกียรติฯ รอบชงิชนะเลศิ  
 (ระดับประเทศ)

ก่อนวันประกวด ๑ วัน สมาคมนิสิตเก่า 
จุฬาฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้า
ประกวด จากผู้เข้าประกวดที่เข้ารอบทั้งหมด ๒๘ 
คน ๒๒ สถาบัน เพื่อให้รู้จักคุ้นเคยกัน ได้ผ่อนคลาย 
และไม่เครียดจนเกินไป นอกจากนี้ยังได้น�าผู้เข้า
ประกวดไปชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช ณ อทุยาน 
๑๐๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระ
เกียรติฯ รอบชิงชนะเลิศ (ระดับประเทศ) จัดขึ้นใน
วันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยในรอบเตรียมตัวผม

จับสลากกล่าวสุนทรพจน์ได้
ล�าดับที่ ๑๑ และรอบฉับพลัน
ได้ล�าดับที่  ๗ ในวันนี้ผู ้ เข ้า
ประกวดทุกคนไม่ได้มองกัน
เป็นคู่แข่ง แต่ทุกคนต่างมอง
กันในฐานะผู้ที่มีความใฝ่ฝัน
เหมือนกัน คือ การกล ่าว  
สุนทรพจน์เพื่อสรรเสริญพระ
มหากษัตริย์อันเป็นที่รักของ
ปวงชนชาวไทยนั่นเอง ในรอบ
นี้ผมรู ้สึกต่ืนเต ้นกว ่า รอบ
ภมูภิาค อาจเป็นเพราะผมเพิง่
เดินทางกลับมาจากการดูงาน

บรรยากาศการเตรียมตัวการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติฯ 
ครั้งที่ ๑๘ ประจำาปี ๒๕๖๐

ที่ภาคอีสาน หอประชุมก็มีขนาดใหญ่ประกอบกับ   
ผู้เข้าฟังจ�านวนมาก แต่ผมก็ยังคงยิ้มสู้และท�าให้     
ดีที่สุด ผลการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิม 
พระเกียรติฯ ในครั้งนี้ก็คือ รางวัลชีวิตอันสูงค่ายิ่ง 
ท�าให้ผมได้เรียนรู้พระราชประวัติ พระราชจริยวัตร 
โครงการพระราชด�าริ หลักการทรงงาน พระบรม
ราโชวาท พระราชด�ารัสในพระบาทสมเด็จพระ       
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมถึงพระมหา 
กรุณาธิคุณที่ปกแผ่แก่นานาประเทศทั่วโลก ตลอด
จนมติรภาพระหว่างเพือ่นต่างสถาบนั ประสบการณ์
ดี ๆ ที่ไม่ได้มีในห้องเรียน เหนือสิ่งอ่ืนใดคือ การได้
ถวายงานผ่านภาษา เสมือนการได้รับใช้ใต้เบื้อง 
พระยุคลบาท ด้วยการน้อมน�าสิ่งที่พระองค์ทรง
คิดค้นมาเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต พร้อมทั้ง
สานต่อพระราชปณิธานให้เป็นมรดกแห่งแผ่นดิน 
สืบต่อไป
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เสนาศึกษา

ญี่ปุ่นคิดสร้าง
วงศ์ ไพบูลย์ในภูมิภาคเอเชีย

บทที่ ๒๑ อนุสาวรีย์และสุสานทหาร 
 พันธมิตร

สงครามมหาเอเชียบูรพาคร่าชีวิตเชลย
ศึกพันธมิตรระหว่างการก่อสร้างทางรถไฟสาย
ไทย-พม่าอย่างน่าสงัเวช ชวีติทีส่งัเวยไปบนเส้น
ทางสายมรณะสายนี ้ควรค่ายิง่ต่อการจดจ�าและ
ยกย่องสรรเสริญ

เอกสารทางฝ่ายญี่ปุ่นบันทึกไว้ว่า ผู้บัญชา
การอิชิดะ  ฮิเดกุมะ ซึ่งมารับหน้าที่ก่อนที่ทางรถไฟ
สายไทย-พม่าจะเสร็จ ได้เข้าตรวจตราสถานที่
ก่อสร้าง และเห็นสุสานที่มีป้ายปักอยู่บนหลุมศพ
ของเชลยศึกและกรรมกร อีกท้ังสภาพท่ีน่าสังเวช
ของโรงพยาบาลเชลยศึกที่นิเก เขาจึงเห็นว่าจ�าเป็น
ต้องท�าพิธีส่งดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตไปสู่สุคติ 
หลังจากพิจารณาถี่ถ ้ วนแล ้ว  อิชิดะจึงสร ้าง
อนุสาวรีย์ขึ้นในฝั่งไทยท่ีริมฝั่งแม่น�้าบริเวณสะพาน
ข้ามแม่น�้าแม่กลองในเดือนธันวาคม ๒๔๘๖ สร้าง
เจดีย์ขึ้นในพม่าท่ีทันบิวชายัต ในเดือนมกราคม 
๒๔๘๗ และท�าพิธีร�าลึกถึงผู้เสียชีวิต

ณ อนุสาวรีย ์ที่ ยั ง เหลืออยู ่บริ เวณเชิง 
“สะพานข้ามแม่น�้าแคว” ในจังหวัดกาญจนบุรี 
ปัจจุบันมีค�าจารึกว่า “ขอสร้างหลักศิลาน้ีเพ่ือ
กรรมกรของประเทศฝ่ายใต้และเชลยศึกที่ล้ม
ป่วยและเสียชีวิตระหว่างการก่อสร้างทางรถไฟ
สายไทย-พม่าและขอส่งดวงวิญญาณเหล่านั้น
ไปสู ่สุคติ เดือนกุมภาพันธ์ ปีโชวะที่ พ.ศ. 
๒๔๘๗ (ค.ศ. ๑๙๔๔) กองสร้างทางรถไฟทหาร
ญี่ปุ่น” และที่ผนังทั้ง ๔ ด้านรอบอนุสาวรีย์มีศิลา
จารึกด้วยภาษาไทย จีน เวียดนาม มลายู ทมิฬ  
และภาษาอังกฤษ มีบางส่วนที่หลุดไปเนื่องจาก   
ถูกกระสุนจากการโจมตีทางอากาศของทหาร
สัมพันธมิตรในสมัยนั้น เนื้อความภาษาต่าง ๆ ที่
จารึกไว้มีดังนี้

ไทยานุสรณ์ : “งานใดซึ่งก่อเกิดผลเป็น     
ส่วนรวม ผู ้ที่ท�างานนั้นย่อมได้รับความยกย่อง
สรรเสริญ  กรรมกรเหล่านี้ร่างกายและชีวิตของเขา

- (ต่อจากเล่มที่แล้ว) -
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ดับไปแล้วก็จริง แต่ความดีที่เขาได้ช่วยกันสร้างไว้
หารู้จักดับสูญไม่”

ภาษาจีน  : “อนิจจา ท่านทั้งหลายเป็นแสง
แห่งเอเชียตะวันออก รับภาระหนักมาต่างแดน
ก่อสร้างทางรถไฟ ร่วมทุกข์ ป่วยไข้ ตายอย่างอนาถ 

ขอสัญญาว่าจะดูแลลูกก�าพร้าที่เหลืออยู ่และไม่
โกหกต่อท่าน แม้ท่านจะท�างานในระยะเวลาอันสั้น 
และเสียชีวิต แต่ผลงานจะอยู่ชั่วนิรันดร์”

ภาษาเวียดนาม : “ขอร�าลึกถึงดวงวิญญาณ
ของกรรมกรชาวเวียดนามที่เสียชีวิตระหว่างการ
สร้างทางรถไฟสายไทย-พม่า”

ภาษามลาย ู: “ขอแสดงความเคารพวญิญาณ
ของผู้คนมุสลิมที่ท�างาน ณ ที่นี้ พระอัลล่าห์จะทรง
ตอบสนองความเหนื่อยยากนั้น”

ภาษาทมิฬ  : “ขอให้ดวงวิญญาณของ... (ไม่
สามารถอ่านได้ เพราะรอยกระสุน) ที่สละชีวิตเพื่อ
หน้าที่ของตน ขอจงสงบชั่วนิรันดร์”

ภาษาองักฤษ : “ขอแสดงความไว้อาลยัผูเ้สยี
ชีวิตที่เป็นเชลยศึกสงคราม ๑๙๔๔”

ถ้อยค�าที่สลักด้วยภาษาจีนเป็นบทกวีจีนที่มี
สัมผัส สันนิษฐานว่าผู ้แต่งมีความรู ้ ส่วนภาษา
อังกฤษเป็นถ้อยค�าที่เรียบง่ายที่สุด

อนุสาวรีย์นี้กลุ่มเชลยศึกที่ถูกเลือกมาเป็นผู้
ออกแบบสร้างขึ้นตามค�าส่ังของทหารญี่ปุ ่น จาก
อนุสาวรีย์ปลักหนึ่งก็ท�าให้รู้ได้ว่ามีพลเมืองและชน
หลายเชื้อชาติเป็นจ�านวนมากที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างทางรถไฟสายไทย-พม่า
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หลังสงครามมหาเอเชียบูรพา อัฐิของเชลย
ศึกสัมพันธมิตรท่ีกระจัดกระจายอยู่ตามท่ีต่าง ๆ 
บริเวณทางรถไฟสายไทย-พม่า ถูกรวบรวมมาที่
สุสานทหารสัมพันธมิตรในจังหวัดกาญจนบุรี และ
เขาชนไก่ที่เชิงสะพานเหล็ก

สุสานทหารสัมพันธมิตรทางฝั่งไทยนั้น ฝ่าย
ไทยมอบทีด่นิให้ และมกีารก�าหนดให้รกัษาไว้ตลอด
ไป  ตามหนังสือสัญญาสันติภาพท่ีประทับตราโดย
รฐับาลไทยกบัรฐับาลองักฤษและรฐับาลอาณานคิม
อินเดียซึ่งท�าขึ้นที่สิงคโปร์เมื่อวันที่  ๑ มกราคม 
๒๔๘๙  ทีส่สุานทหารสมัพนัธมติรจงัหวดักาญจนบรุี
แห่งนี้ มีป้ายบนหลุมศพของเชลยศึกซึ่งเป็นชาว
อังกฤษ ๓,๕๖๓ คน ชาวฮอลันดา ๑,๘๙๖ คน ชาว
ออสเตรเลีย ๑,๓๖๒ คน ชาวมลายู ๑๑๐ คน ชาว
อินเดีย ๑๒ คน ชาวนิวซีแลนด์ ๒ คน ชาวแคนาดา 
๑ คน ชาวพม่าและที่ไม่ทราบสัญชาติ ๓๖ คน รวม
ทั้งสิ้น ๖,๙๘๒ คน เรียงรายอย่างเป็นระเบียบ มีค�า
ไว้อาลัยต่อการเสียชีวิตและค�าสดุดีสลักอยู่บนป้าย 
ส่วนสุสานทหารสัมพันธมิตรท่ีเมืองทันบิวชายัต 
ประเทศพม่า เป็นท่ีฝังศพของเชลยศึกชาวอังกฤษ 
๑,๗๒๘ คน ชาวออสเตรเลีย ๑,๑๖๓ คน และชาว
ฮอลันดา ๖๒๑ คน รวมทั้งสิ้น ๓,๕๑๒ คน

นายทากาช ิ นากาเซ เป็นผูห้นึง่ทีใ่ห้ความสนใจ
ติดตามการเสียชีวิตของทหารญี่ปุ่นในสงครามโลก
คร้ังที ่๒ เพราะตอนทีเ่กดิสงครามเขามอีายปุระมาณ 

๒๓-๒๔ ปี มียศเป็นเพียงนายทหารต�่ากว่าสัญญา
บัตร ท�าหน้าที่ล่ามประจ�าอยู่ที่กองบัญชาการทหาร
ญ่ีปุ่นสงิคโปร์ ก่อนจะย้ายมาประจ�าหน่วยกาญจนบุรี 
กรุงเทพฯ มาเลเซีย และบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  
ตามล�าดับ

นายทากาชิ นากาเซ กลับมาประเทศไทย   
อีกครั้งเมื่อปี ๒๕๔๔ เพื่อไปเยี่ยมอนุสรณ์สงคราม
ที่เขามอบเงินเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ทหารญี่ปุ่นที่วัด
ม่วยต่อ อ�าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ
อนุสาวรีย์รูปเจดีย์ที่บ้านห้วยโป่ง ทั้งยังมีแผนว่าจะ
ไปค้นหาที่ฝังศพทหารญ่ีปุ่น ซึ่งเขาทราบว่ายังมีอยู่
ที่อ�าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อจะจัด
สร้างอนุสาวรีย์สงครามไว้เป็นที่ระลึกแก่ทหารญี่ปุ่น
เหล่านั้น

สุสานทหารเตือนให้คิดถึงเชลยศึก พาให้ใจหดหู่ 

เศร้า และสงสาร
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บทที่ ๒๒ ทากาชิ นากาเซ กับ  
 อนุสรณ์ทหารญี่ปุ่นที่เสีย 
 ชีวิตในประเทศไทย

นายทากาชิ  นากาเซ อดีตล ่ามใน
สงครามของกองทัพญี่ปุ ่น มีความซาบซึ้งใน
น�้าใจไมตรีของคนไทยและระลึกถึงเพื่อนทหาร
ที่เสียชีวิตอยู่เสมอมา ด้วยเจตนารมณ์นี้ เขาจึง
มาสร้างอนุสรณ์สงครามขึ้นในประเทศไทย

ช่วงกลางปี ๒๕๔๔ เมื่อข้าพเจ้าได้ข่าวว่า 
นายทากาชิ นากาเซ เดินทางมาเยี่ยมเมืองไทย 
ข้าพเจ้ายินดเีป็นอย่างยิง่ เพราะอยากพบบคุคลท่าน
นี้มานานแล้ว ดังนั้น ในวันที่ ๖ มิถุนายน ข้าพเจ้า
จึงเชิญนายทากาชิ นากาเซ นางโยชิโกะ ภรรยา 
และนายยูโกะ  ชาโซ ชาวญีปุ่น่อกีคนหนึง่ ซึง่ท�างาน
อยู่ที่ไต้หวัน มารับประทานอาหารเย็นร่วมกันที่โรง
แรมอิมพาล่า  ซึ่งข้าพเจ้ามีส�านักงานอยู่ที่นี่  ทั้งนี้ก็
เพื่อจะได้พูดคุย ซักถาม และแลกเปลี่ยนข่าวสาร
เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างทหารไทยและญ่ีปุ่น
ในสงครามโลกครั้งที่ ๒

ข้าพเจ้าทราบข่าวการเดนิทางมาประเทศไทย
ของบคุคลทัง้สามจากพนัต�ารวจโท เชดิชาย  ชมธวชั  
รองผู้ก�ากับสถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอขุนยวม จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่สนใจเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างทหารไทยและญี่ปุ่นในระหว่างสงครามโลก
คร้ังที่ ๒ และเป็นผู้รวบรวมหลักฐานทหารญี่ปุ่นที่
ถอยมาจากพม่าเข้าประเทศไทยทางด้านอ�าเภอ
ขุนยวม โดยได้รับการสนับสนุนจาก นายทากาชิ    
นากาเซ เป็นอย่างดี

นายทากาชิ นากาเซ เป็นผู้หน่ึงท่ีสนใจใน
เร่ืองการตดิตามทหารญีปุ่น่ทีเ่สยีชวีติในสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ ซึ่งในช่วงสงครามปี ๒๔๘๖ เขาคงอายุ
ประมาณ ๒๓-๒๔ ปี และในการสนทนาวันนั้น เขา
ได้เล่าถึงประสบการณ์ของตัวเองให้ข้าพเจ้าฟังว่า

ในสมัยสงครามนั้นเขามียศเป็นเพียงนาย

ทหารต�่ากว่าสัญญาบัตร ท�าหน้าท่ีเป็นล่ามประจ�า
อยู ่ที่กองบัญชาการทหารญี่ปุ ่นที่สิงคโปร์ในช่วง
เดือนเมษายน ๒๔๘๔ ต่อมาในเดือนกันยายน 
๒๔๘๖ เขามาท�าหน้าที่ล่ามประจ�าหน่วยทหารที่
กาญจนบุรี เคยมาอยู่ที่กรุงเทพฯ ระยะหนึ่งก็ไปอยู่
กับหน่วยทหารญ่ีปุ่นที่มาเลเซียเป็นเวลา ๑๐ เดือน 
หลังจากนั้นกลับมาเป็นล่ามในไทยอีกครั้ง โดย
ประจ�าหน่วยสารวัตรทหารญี่ปุ่นที่อ�าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี ระหว่างปี ๒๔๘๗-๒๔๘๘ ก่อนที่
สงครามจะยุติลงในเดือนกันยายน ๒๔๘๘ เมื่อวันที่ 
๑๕ สิงหาคม ปีนั้นเขาได้รับค�าสั่งให้ลาดตระเวน
ตามแนวชายแดนจังหวัดราชบุรีติดกับพม่า (เข้าใจ
ว่าคงไปสืบข่าวเรื่องหน่วยใต้ดินเสรีไทยบริเวณนั้น) 
ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ถูกส่งมาที่กองบัญชาการ
ทหารญี่ปุ่นซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
(ในสมยันัน้เป็นทีว่่างอยูใ่นความครอบครองของกรม
การสตัว์ญ่ีปุ่นใช้เป็นทีต้ั่งกองบัญชาการรบ มอุีโมงค์
และที่ต้ังปืนป้องกัน เมื่อญ่ีปุ ่นแพ้สงคราม กอง
บัญชาการนี้ก็กลายเป็นกองบัญชาการอาชญากร 
สงคราม (War Criminal H.Q.)

นายทากาชิ นากาเซ บอกว่าเขาถูกขังอยู่ที่
นัน่ประมาณ ๑๐ เดอืน จนถงึเดอืนมถินุายน ๒๔๘๙ 
ก็ถูกย้ายกลับประเทศญี่ปุ่นโดยเรือลิเบอร์ตี้ของกอง
ทัพเรือสหรัฐอเมริกา สิ่งที่เขาประทับใจและเล่าให้
ฟังด้วยน�้าตาคลอ คือตอนที่เขาอยู่ในค่ายชื่อ “New 
Life Camp” เพื่อรอลงเรือที่คลองเตย ชาวบ้านที่นั่น
เอื้อเฟื้อให้ข้าวห่อและผลไม้แก่เขาและทหารญี่ปุ่น
คนอ่ืน ๆ ซึ่งเขายังประทับใจในน�้าใจคนไทยจนถึง
ทุกวันนี้

โอกาสนีข้้าพเจ้าเล่าถงึความสมัพนัธ์ระหว่าง
ข้าพเจ้ากบัทหารญีปุ่น่ ในตอนทีญ่ีปุ่น่เข้าประเทศไทย
เมื่อเดือนธันวาคม ๒๔๘๔ ให้เขาฟังว่า ข้าพเจ้า   
เป็นผู้บังคับหมวดในกองทัพทหารราบที่ ๒๙ ค่าย
พษิณโุลกไปรกัษาด่านตามแนวชายแดนด้านอ�าเภอ
แม่สอด ได้พบกับทหารญี่ปุ่นซึ่งเข้าใจว่าคงจะเป็น 

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



64 เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๓ ตอนที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๐

กองพลทหารม้า  หรือทหารราบที่ ๑๕ และต่อมา
ตอนปลายสงคราม ข้าพเจ้าเป็นผู้บังคับกองร้อยใน
กองพันทหารราบที่ ๒๙ มารักษาพระนครอยู่บริเวณ
วัดลาดพร้าว จากนั้นได้รับค�าสั่งให้ไปปลดอาวุธ
ทหารญ่ีปุ่นที่ค่ายล�าพญา จังหวัดนครปฐม และต่อ
มาก็ได้รับค�าสั่งให้ไปรักษาค่ายเชลยญี่ปุ่น และคลัง
อาวุธสงครามญี่ปุ ่น ท่ีสนามบินตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์

เมื่อข้าพเจ้ากับนายนากาเซพบปะพูดคุยถึง
เหตุการณ์ช่วงนั้นในระหว่างสงคราม ท�าให้ข้าพเจ้า
รู ้สึกว ่าเราต่างเคยอยู ่ในสถานการณ์เดียวกัน 
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเขียนเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างไทยและญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ ๒ ตาม
ความเป็นจริงในทรรศนะของทหารไทยคนหนึ่ง จึง
อยากจะทราบความจริงในทรรศนะของเขาซึ่งเป็น
ทหารญ่ีปุ่น และอยากทราบเหตุผลที่เขาสนใจกลับ
มาประเทศไทยในครั้งนี้

นายทากาชิ นากาเซ บอกกับข้าพเจ้าว่า การ
ที่เขามาประเทศไทยครั้งนี้ก็เพื่อไปเยี่ยมอนุสรณ์
สงครามที่เขามอบเงินให้ พันต�ารวจโทเชิดชาย เพื่อ
สร้างพิพิธภัณฑ์ทหารญี่ปุ ่นท่ีวัดม่วยต่อ อ�าเภอ
ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอนุสาวรีย์รูปเจดีย์
ที่บ้านห้วยโป่ง และต่อไปเขามีแผนที่จะไปค้นหาที่
ฝังศพทหารญี่ปุ่น ซึ่งเขาทราบว่ายังมีอยู่ที่อ�าเภอ
สงัขละบรุ ีจงัหวดักาญจนบรุ ีเพือ่จะจดัสร้างอนสุาวรีย์
สงครามไว้เป็นที่ระลึกแก่ทหารญี่ปุ่นเหล่านั้น

เมื่อเขาทราบว่าข้าพเจ้าสนใจที่จะช่วยเหลือ
เขาในการค้นหาศพทหารญี่ปุ่นที่ยังเหลืออยู่ เขาจึง
รู้สึกเป็นเกียรติ ซึ่งเมื่อเขากลับญี่ปุ่นไปแล้วในเวลา
ต่อมาก็ได้ส่งโทรสารมาขอบใจข้าพเจ้าและบอกชื่อ
หญิงชาวกะเหรี่ยงที่แต่งงานกับทหารญี่ปุ่นคนหนึ่ง 
ทราบว่าช่ือ Skai Banyaruangeu ในชั้นต้นชื่อที่เขา
เขียนเป็นภาษาอังกฤษน้ันไม่ชัดเจน แต่เมื่อตอนที่

ข ้าพเจ้าไปตรวจสอบการเลือกตั้งใหม่ที่ อ�าเภอ
สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๔๔ จึงทราบว่าผู้หญิงกะเหรี่ยงคนนี้มีชื่อว่า สุไข  
สุไขเล่าให้ฟังว่า หลังจากพวกทหารญ่ีปุ่นทราบข่าว
ความพ่ายแพ้สงคราม สามีชาวญี่ปุ่นของเธอได้ท�า
ฮาราคีรีที่ถ�้าภูเขาพร้อมกับทหารญี่ปุ่นที่มาจากพม่า
อีกหลายสิบคน และที่ถ�้าลิเจียนั้น นายทากาชิ นา
กาเซ บอกว่ารับรองว่าไม่มีสมบัติอย่างที่ลือกัน แต่
เป็นที่ที่ทหารญี่ปุ ่นไปท�าฮาราคีรี ซึ่งคงจะมีดาบ
ซามไูร และสิง่ของทีติ่ดตัวทหารญ่ีปุ่นเหล่านัน้อยูบ้่าง

ส�าหรับนายยูโกะ  ซาโซ นั้น  ติดตามนาย   
ทากาช ิ นากาเซ มาเมอืงไทยเพราะเขาเป็นนกัแสดง
ที่เป็นตัวนายทากาชิ  นากาเซ สมัยยังหนุ ่มใน
ภาพยนตร์ทีส่ร้างจากเรือ่งราวทีน่ายนากาเซเขยีนชือ่
ว่า “TO END ALL WARS”  สร้างโดยฮอลลวีูด้ ส่วน
หนึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของนายทากาชิ  นา
กาเซและทหารญ่ีปุ่น และในบทตอนเข้าสูว่ยัชราเขา
ยังให้เกียรติร่วมแสดงด้วยตัวเอง  ข้าพเจ้าแจ้งเรื่อง
ราวการให้ความร่วมมอืกบันายทากาช ิ นากาเซ เพือ่
ค้นหาสุสานทหารญ่ีปุ่นแห่งใหม่ ต่อคณะกรรมการ
อ�านวยการสมาคมข้าราชการบ�านาญทหาร และได้
รับอนุมัติให้ด�าเนินการในนามของสมาคมฯ ในการ
ประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๔ ที่สโมสรนาย
ทหารอากาศบางซื่อ เพราะตรงกับวัตถุประสงค์ของ
สมาคมฯ ที่พยายามจะสร้างอนุสรณ์เครื่องหมาย
ประวัติศาสตร์ไว้ให้มากที่สุด เพื่อเป็นหลักฐาน
ส�าหรับผู ้ค้นคว้าในภายหลัง อนุสรณ์หนึ่งที่ทาง   
สมาคมฯ สร้างไว้แล้วอยู่ที่บริเวณหน้าสะพานสุขตา 
ที่ต�าบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งนับเป็นส่วน
หนึ่งของประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การเยี่ยมชม
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- (อ่านต่อเล่มหน้า) -

พิพิธภัณฑ์สงคราม “JEATH WAR MUSE-
UM” เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ที่จัดตั้งขึ้นโดย
เจ้าอาวาสและพระวดัไชยชมุพลชนะสงคราม ต�าบล
บ้านใต้ อ�าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ตัวพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างจ�าลองแบบเรือน
พักของเชลย เป็นโรงยาวยกแคร่แบบโรงทหารใน
สนามยามสงคราม มุงด้วยใบไม้ ท�าให้ผู้ชมเข้าถึง
ความรู้สึกของสภาพในขณะนั้นได้เป็นอย่างดี ส่วน
ภายในพิพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมภาพถ่าย ภาพเขียน 
และบทความเกี่ยวกับการสร้างทางรถไฟ ซึ่งเริ่ม 
จากหนองปลาดุก จังหวัดราชบุรี ผ่านเข้าจังหวัด
กาญจนบุรี และเข้าสู่ชายแดนพม่าที่อ�าเภอสังขละ 
บุรี เพื่อเป็นที่ระลึกแก่ผู้ที่ต้องสังเวยชีวิตให้กับการ
ก่อสร้างทางรถไฟ เพราะมีเชลยศึกต้องสังเวยชีวิต
ให้กับการสร้างทางรถไฟสายนี้ราว ๑๖,๐๐๐ คน  
คนงานท้องถิ่นจากประเทศต่าง ๆ อีกประมาณ 
๑๐๐,๐๐๐ คน จากการที่ต้องเผชิญกับไข้ป่า ความ
โหดร้ายของป่าดงดิบ การขาดแคลนอาหาร ยารกัษา
โรค และการท�างานหนกัชนดิไม่ได้หลบัไม่ได้นอน

เรื่องราวในพิพิธภัณฑ์จึงเป็นบทเรียนให้รู้ว่า 
“สงครามก่อความสญูเสยีให้ทัง้ฝ่ายแพ้และฝ่ายชนะ
เท่า ๆ กัน”

 

รปูปัน้นายทากาช ินากาเซ อดตีลา่มในสงครามโลกครัง้ที ่๒ 

ของกองทพัญีปุ่น่ ตัง้อยูท่ี่พิพิธภณัฑส์งคราม วดัไชยชมุพล

ชนะสงคราม ต�าบลบา้นใต ้อ�าเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบรุี
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ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการจัดต้ัง  
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้นมาแล้ว 
เป็นศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่จัดตั้งใหม่
ล่าสุด ตามพระราชกฤษฎีกา ให้เปิดท�าการศาล
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง มาตั้งแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ แล้ว ตั้งอยู่ท่ี ซอยสีคาม 
ถนนนครไชยศรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ 
มหานคร ๑๐๓๐๐ ท้ังน้ีเป็นไปตามกฎหมาย ๒ ฉบบั 
และข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ซึ่งสามารถ
ค้นหาและดูได้จาก กูเกิล และเว็บไซต์ คือ

๑. พ.ร.บ.จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ มี  ๒๒ มาตรา 
(ประกาศราชกิจจานุเบกษา ลง ๑๖ สิงหาคม 
๒๕๕๙)

๒. พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ มี ๕๓ มาตรา (ประกาศราช  
กิจจานุเบกษาลง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

๓. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วย  
วิธีการด�าเนินคดี ทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 
๒๕๕๙ มี  ๓๙ ข ้อ (ลงนามโดยท่าน วีระพล           
ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา และประกาศราชกิจจา
นุเบกษา ลง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

จากค�าจ�ากัดความที่ส�าคัญ มีดังนี้

“ศาลอาญาคดทีจุรติและประพฤตมิชิอบ” 
หมายความว่า ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิ
ชอบกลาง (จัดตั้งแล้วที่ กทม.) และศาลอาญาคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบภาค (จัดต้ังในอนาคต)

คดทุีจรติและประพฤตมิชิอบ หมายความ
ว่า คดีดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะมีข้อหาหรอืความผดิอืน่
ที่เกี่ยวข้องกันรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม

๑) คดีอาญาที่ฟ้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใน
ความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อ
ต�าแหน่งหน ้าที่ ในการยุติธรรม ตามประมวล
กฎหมายอาญา ความผิดต่อต�าแหน่งหน้าท่ี หรือ
ทจุรติต่อหน้าทีต่ามกฎหมายอ่ืน หรอืความผดิอ่ืนอัน
เนื่องมาจากการประพฤติมิชอบ

๒) คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ หรือบุคคลที่กระท�าความผิดฐานฟอกเงินที่
เกี่ยวข้องกับความผิดตาม (๑) หรือกระท�าความผิด 
ตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอ
ราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (พ.ร.บ.ฮั้ว) กฎหมายว่า
ด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือ
กฎหมายอ่ืนที่มีวัตถุประสงค์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

๓) คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษบุคคลในความ
ผิดเกี่ยวกับการเรียกรับ ยอมจะรับ หรือให้ ขอให้รับ

พลโท ทวี  แจ่มจำารัส
ข้าราชการบ�านาญ/อนุกรรมการด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม กสม.

ข้อพึงระมัดระวังของข้าราชการทุกประเภท
ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเสนาศึกษา       เ
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 “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การ 
กระท�าที่ไม่ใช่ทุจริตต่อหน้าที่ แต่เป็นการปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติอย่างใดโดยอาศัยเหตุที่มีต�าแหน่ง
หน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค�าสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรี ที่มุ ่งหมายจะ
ควบคุมดูแล การรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงิน
หรือทรัพย์สินของแผ่นดิน

 “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า เจ้า
หน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้า
หน้าที่ขององค์กรระหว่างประเทศ ตามพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุรติ หรอืกฎหมายว่าด้วย มาตรการ
ของฝ่ายบริหาร ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และให้หมายความรวมถึงเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญาด้วย

สรุปในภาพรวมคือผู้กระท�าผิดเป็นได้ทั้งเจ้า
หน้าที่รัฐและภาคเอกชน การพิจารณาคดีให้ใช้
ระบบ  ไต่สวน (ทีแ่ตกต่างจากวธีิพจิารณาคดีอาญา
เดิมทีใ่ช้ระบบกล่าวหาซึง่พยานหลกัฐานเป็นไปตาม
ที่คู่ความน�ามาสืบในศาล) ระบบไต่สวนนี้ องค์คณะ
ผู้พิพากษา จะมีบทบาทในการค้นหาข้อเท็จจริงได้
มากขึ้น การสืบพยานก�าหนดให้ศาลเป็นผู ้ถาม
พยานเอง จากนั้นจึงให้คู่ความถามเพิ่มเติม การริบ
ทรัพย์สินที่แม้โจทก์ไม่ได้ขอศาลก็มีอ�านาจริบได้ 
อายุความในการด�าเนินคดีและได้ตัวจ�าเลยมา
ลงโทษที่ไม่นับระยะเวลาที่จ�าเลยหลบหนี การหลบ
หนขีองจ�าเลยระหว่างได้รบัการปล่อยตัวชัว่คราว จะ
ต้องถูกลงโทษเพิ่มอีกหนึ่งกระทงด้วย ค�าพิพากษา
ศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้
ฎีกา เป็นต้น

ในอดีตที่ผ ่านมาก็มีอุทาหรณ์ในทุกส่วน
ราชการมคีดทีีเ่กดิบ่อยทีส่ดุ คอื การลงโทษข้าราชการ
ผู้ทุจริตที่เบียดบังเงินของหลวงไปใช้เป็นประโยชน์
ส่วนตัวที่จะต้องลงโทษไล่ออกจากราชการเพียง
สถานเดียว ตามมติคณะรฐัมนตร ีตามหนงัสอืส�านกั

ว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันใด หรือการใช้
ก�าลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้ก�าลังประทุษร้าย 
หรือใช้อิทธิพล เพื่อจูงใจ หรือข่มขืนใจให้เจ้า
หน้าที่ของรัฐ กระท�าการ ไม่กระท�าการ หรือประวงิ
การกระทำาใด ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือ
กฎหมายอื่น

๔) คดีอาญาที่ฟ้องขอให้ลงโทษเจ้าหน้าที่
ของรัฐหรือบุคคลตามกฎหมาย ที่ก�าหนดให้เป็นคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

๕) คดีอาญาที่ฟ้องขอให้ลงโทษบุคคลที่ร่วม
กระท�าความผิดกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือบุคคลตาม 
(๑)  ถึง (๔)  ไม่ว่าในฐานะตัวการผู้ใช้ ผู้สนับสนุน 
หรือผู้สมคบ

๖) คดีเกี่ยวกับการจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สิน และหนี้สินและเอกสารประกอบ 
หรอืจงใจยืน่บญัชแีละเอกสารดงักล่าวด้วยข้อความ
อันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงท่ีควรแจ้งให้ทราบ

๗) คดร้ีองขอให้ทรพัย์สนิตกเป็นของแผ่นดนิ
เพราะเหตุร�่ารวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิด
ปกติ

๘) กรณีท่ีมีการขอให้ศาลด�าเนินกระบวน
พิจารณาอย่างหน่ึงอย่างใดก่อนย่ืนฟ้องหรือยื่น
ค�าร้องขอ ตาม (๑) ถึง (๗)

ความในวรรคหนึ่งมิได้รวมถึง
 (๑) คดีที่อยู ่ในอ�านาจของศาลฎีกา

แผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง
 (๒) คดีที่อยู่ในอ�านาจของศาลเยาวชน 

และครอบครวัตามกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและ
ครอบครัว และวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั

 “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ทุจริต
ต่อหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว ่าด ้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่น
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ในการก�ากับดูแล และการบังคับใช้พระราชบัญญัติ 
และก�าหนดให้คณะกรรมการ ปปช.จดัท�าข้อก�าหนด 
และคู ่มือการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ โดย
ก�าหนดบทก�าหนดโทษทางอาญา กรณีฝ่าฝืนหรอืไม่
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้

เพราะฉะนั้นข้าราชการทุกท่านและทุกหมู่
เหล่า จะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริตเป็นที่ตั้ง กฎหมายที่มีอยู่เดิมแล้วและจะเกิด
ในอนาคตมีบทก�าหนดโทษอาญารุนแรง การ
พิจารณาคดีก็มีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ เป็นศาลช�านัญพิเศษที่จะพิจารณาคดีได้ด้วย
ความรวดเร็ว เพราะฉะนั้นสิ่งที่ล ่อแหลมและ
เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ จะต้องหลีก
เลีย่งและไม่ท�าตามค�าสัง่ทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมายของ
ผู ้บังคับบัญชา แล้วท่านจะปลอดภัยตลอดชีวิต
ราชการ สมกับสุภาษิตไทยโบราณที่ว่า “สุจริตคือ 
เกราะบงั ศาสตร์พ้อง”  ไม่ต้องขึน้โรงขึน้ศาลระหว่าง
รับราชการและเมื่อเกษียณราชการแล้ว มิเช่นนั้น
ท ่านจะเป ็นคนเหมือนตกนรกทั้ ง เป ็น ขอให ้
ข้าราชการทุกท่านทุกระดับโชคดีตลอดไป

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว๒๓๔       
ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ ก�าหนดให้ลงโทษผู้
กระท�าผดิวนิยัฐานทุจรติต่อหน้าท่ีราชการเป็นความ
ผิดอย่างร้ายแรง ควรลงโทษไล่ออกจากราชการ 
การน�าเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืน หรือมีเหตุอันควร
ปราณีอื่นใด ไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษเป็นปลดออก
จากราชการแล้วยังต้องถูกด�าเนินคดีอาญาฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่ด้วย

ในปัจจุบนัทราบว่าได้มกีารทีจ่ะออกกฎหมาย
ตามร่างพระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ
การขดักันระหว่างประโยชน์ส่วนบคุคลและประโยชน์
ส่วนรวม พ.ศ. ... ซึง่ได้ผ่าน ครม. ไปแล้ว เมือ่ ๑ ส.ค. 
๖๐ ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ
ตามหลักการและเหตุผล ประการส�าคัญว่าในการ
บริหารราชการแผ่นดิน จะต้องเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รวม
ทั้งต้องปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยในความ
ซือ่สตัย์สจุรติ ในการบรหิารราชการแผ่นดนิ อนัเนือ่ง
มาจากขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล โดย
ก�าหนดให้คณะกรรมการ ปปช. จัดให้มีหน่วยงาน
พิเศษขึ้นภายในส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อรับผิดชอบ
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เสนาศึกษา
                                                                                           

พ.ท.บุรินทร์ ธีระวัฒนวิศิษฎ์

ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๑๗ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ ให้ส่งกองก�าลังทหารช่างก่อสร้าง
ทางระดับ เข้าร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพของ
สหประชาชาติในประเทศเซาท์ซูดาน ซึ่งจากมติดัง
กล่าวท�าให้ผู้อ่านหลาย ๆ ท่าน อาจจะยังไม่ทราบ
ว่า “ประเทศเซาท์ซูดาน” อยู่ตรงส่วนไหนของโลก 
แล้วท�าไมสหประชาชาติจึงต้องเข้าไปปฏิบัติการ
รักษาสันติภาพในประเทศน้ี และบทบาทของกอง
ก�าลังทหารช่างไทยเป็นเช่นใด ดังน้ันบทความการ
ปฏิบัติการรักษาสันติภาพในประเทศเซาท์ซูดาน ใน

ตอนนี้จึงเป็นปฐมบทเร่ิมต้นของการเรียนรู้ที่มาที่ไป
ของเรื่องราวดังกล่าว

ประเทศเซาท์ซูดาน มีชื่ออย่างเป็นทางการ
ว่า สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน (Republic of South 
Sudan) เป็นประเทศในทวีปแอฟริกา ต้ังอยู่ทางทิศ
ตะวันออกของทวีป มีเมือง จูบา (Juba) เป็นเมือง
หลวง ประเทศเซาท์ซดูานเป็นประเทศทีไ่ม่มทีางออก
สู่ทะเล ทางตะวันออกมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศ
เอธิโอเปีย ทางใต้ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโก ประเทศยูกันดา และประเทศ
เคนย่า ทางตะวันตกติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐ
แอฟริกากลาง และทางเหนือติดต่อกับประเทศ
ซูดาน มีแม่น�้าไนล์ขาว (White Nile River) ซึ่งเป็น
แควต้นธารของแม่น�้าไนล์ แม่น�้าที่ยาวที่สุดในโลก
ไหลผ่านกลางประเทศ ประเทศเซาท์ซูดานตั้งอยู่
ระหว่างละติจูด ๓ ถึง ๑๓ องศาเหนือ และลองติจูด 
๒๔ ถึง ๓๖ องศาตะวันออก มีพื้นที่ ๖๑๙,๐๐๐ 
ตร.กม. ลักษณะทางภูมิศาสตร์อยู่ในพื้นที่ป่าเขต

การปฏิบัติการรักษาสันติภาพ
ในประเทศเซาท์ซูดาน
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ร้อน พืน้ทีท่ี่แม่น�า้ไนล์ขาวไหลผ่านมกัเป็นบงึน�า้อดุม
สมบรูณ์ พชืพนัธ์ุไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้ทรงพุม่ ลกัษณะ
เป็นทุ่งหญ้าสะวันนา ไม่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ข้ึนหนา
ทึบ ภูมิอากาศใกล้เคียงกับประเทศไทย ประชากร
ของประเทศเซาท์ซูดาน มีหลากหลายเผ่าพันธุ์ซึ่ง
เป ็นลักษณะโดยทั่วไปของทวีปแอฟริกาที่ เป ็น
ลักษณะสังคมชนเผ่าและมักต่อสู้แย่งชิงอ�านาจกัน
โดยต่อเนื่อง ซึ่งมักเกิดขึ้นในหลายประเทศของ
แอฟริกา ส�าหรับประเทศเซาท์ซูดาน ประกอบด้วย
ชนเผ่าที่ส�าคัญ ๒ เผ่า ได้แก่ ชนเผ่าดิงกา (Dinka) 
เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่สุดในประเทศเซาท์ซูดาน 
คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๘ รองลงมาคือ ชนเผ่านูเออร์ 
(Nuer) ร้อยละ ๑๕.๖

 หลังจากประเทศซูดานได้รับเอกราชจาก
องักฤษ เมือ่ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้เกิดสงครามกลางเมอืง

ขึ้นหลายครั้งระหว่างรัฐบาลซูดานซึ่งตั้งอยู ่ที่กรุง
คาร์ทูม ทางตอนเหนือของประเทศ กับกลุ่มกอง
ก�าลงักบฏทางตอนใต้ ด้วยความแตกต่างทัง้ทางเชือ้
ชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม โดยที่ซูดานทางตอน
เหนือส่วนใหญ่เป็นชาวซูดานอาหรับผิวด�า นับถือ
ศาสนาอิสลาม ในขณะที่ทางตอนใต้ล้วนเป็นชนพื้น
เมอืงท้องถิน่แอฟรกินัผวิด�า นบัถอืศาสนาครสิต์และ
นับถือลัทธิท้องถิ่น รัฐบาลซูดานต้องสู้รบกับกลุ่ม
กบฏซูดานใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ถึง ๒๕๑๕ 
(สงครามกลางเมืองซูดาน ครั้งที่หนึ่ง) ซึ่งผู ้ที่มี
บทบาทส�าคัญในการเป็นผู้น�าในการต่อสู้กับรัฐบาล
ซูดาน คือ พ.อ.จอห์น การันก์ (John Garang de 
Mabior) ผู้น�ากองทัพปลดปล่อยประชาชนซูดาน 
Sudan People’s Liberation Army (SPLA) หลัง
สงครามกลางเมอืงครัง้ทีส่อง (พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๔๗) 
ด้วยสภาพบ้านเมืองในภูมิภาคซูดานใต้ ได้รับความ
เสียหายอย่างหนักจากสภาวะสงครามที่มีมาอย่าง
ต่อเนื่องยาวนาน ซึ่งส่งผลให้ขาดการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค ตลอดจนการท�าลายล้าง และการ
อพยพของประชากรอย่างมโหฬาร มีผู ้ถูกสังหาร
มากกว่า ๒.๕ ล้านคน และมากกว่า ๕ ล้านคน ถูก
ขับไล่ออกจากถิ่นที่อยู ่ กลายเป็นผู ้ลี้ภัยสงคราม 
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จากสภาวะดังกล่าวสหประชาชาติจึงได้จัดให้มีการ
เจรจาระหว่างรัฐบาลซูดานกับกองก�าลังติดอาวุธใน
พื้นที่ภูมิภาคเซาท์ซูดานเพื่อยุติสงครามท่ีมีมาอย่าง
ยาวนาน โดยให้มีการลงประชามติ ในปี พ.ศ. 
๒๕๕๔ โดยประชากรชาวซูดานใต้ที่ออกเสียง กว่า 
๙๘.๘๓% ต้องการแยกเซาท์ซูดานเป็นประเทศ
เอกราช ประเทศเซาท์ซูดาน จึงถือเอาวันท่ี ๙ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นวันชาติ ภายหลังการ
แยกตัวเป็นเอกราช ข้อพิพาทกับรัฐบาลซูดานยังคง
มีให้เห็น โดยเฉพาะเรื่องส่วนแบ่งรายได้จากการค้า
น�้ามัน ซึ่งมีการประเมินกันว่า ๘๐% ของน�้ามันใน
ซูดาน อยู่ในประเทศเซาท์ซูดาน อีกทั้งยังมีภูมิภาค 
Abyei ซ่ึงยังคงอยู่ในระหว่างพิพาทและยังไม่มีการ
จัดการลงประชามติ ซึ่งภูมิภาค Abyei นับเป็นพื้นที่
ที่อุดมไปด้วยน�้ามันแห่งหนึ่งของซูดาน ในห้วงแรก
ของการก่อตั้งประเทศ รัฐบาลเซาท์ซูดานยังคงไร้
เสถยีรภาพเนือ่งจากยงัคงมกีองก�าลงัตดิอาวธุลกุขึน้
ต่อสู้กับรัฐบาลมาอย่างต่อเน่ือง จนกระท่ังถึงจุด
แตกหักเมื่อเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่าง 

ประธานาธิบดี ซัลวา คีอีร์ (Salva 
Kiir Mayardit) จากเผ่าดิงกา กับ
รองประธานาธิบดี รีค มาชาร ์ 
(Riek Machar) จากเผ่านเูออร์ ก่อ
ให้เกิดสงครามกลางเมืองรอบใหม่ 
ต้ังแต่ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่งผลให้เกดิการต่อสู้
แย่งชิงอ�านาจในเซาท์ซูดาน ประมาณการว่ามีผู้เสีย
ชีวิตนับตั้งแต่เกิดปัญหาความขัดแย้งดังกล่าว    
กว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน และมีประชาชนผู้พลัดถิ่นกว่า 

๑,๐๐๐,๐๐๐ คน ในประเทศ
เซาท ์ ซู ดาน  และ อีกกว ่ า 
๔๐๐,๐๐๐ คน อพยพภัย
สงครามไปประเทศเพื่อนบ้าน
โดยเฉพาะเคนยา ซูดาน และ
ยูกันดา

สหประชาชาติ ได้จัดตั้ง United Nations 
Mission in South Sudan (UNMISS) ขึ้นนับต้ังแต่
การก่อตั้งประเทศเซาท์ซูดานเพื่อช่วยเหลือประเทศ
เกิดใหม่ ล�าดับที่ ๑๙๓ ของสหประชาชาติ แต่ภาย
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หลังความขัดแย้งระลอกใหม่ระหว่างประธานาธิบดี
ซัลวา คีอีร์ และรองประธานาธิบดีรีค มาชาร์ จน
กลายมาเป็นความขัดแย้งระหว่างชาติพันธุ์ดิงกา 
กับนูเออร์ เกิดเป็นสงครามกลางเมืองและสุ่มเสี่ยง
ต่อสภาวะการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ส่งผลให้คณะมนตรี
ความมัน่คงแห่งสหประชาชาตไิด้มมีตเิพิม่กองก�าลงั
ทหารเข้าไปในประเทศเซาท์ซูดาน ปัจจุบันมีกอง
ก�าลังทหารและเจ้าหน้าท่ีสหประชาชาติในภารกิจ 
UNMISS กว่า ๑๖,๐๐๐ คน นับเป็นปฏิบัติการ
รักษาสันติภาพของสหประชาชาติที่ใหญ่ที่สุดใน
เวลานี้ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเทศไทยจะส่ง  
“กองร้อยทหารช่างก่อสร้าง (ทางระดับ)” เข้าร่วม
ปฏิบัติการรักษาสันติภาพในภารกิจ UNMISS

United Nations Mission in South Sudan 
(UNMISS) เป็นหน่วยงานหลกัของสหประชาชาติใน
ภารกิจรักษาสันติภาพในประเทศเซาท ์ซูดาน 
ปัจจุบันมีนาย David Shearer เป็นผู้แทนพิเศษของ
เลขาธกิารสหประชาชาตใินภารกจิ UNMISS SRSG 
(Special Representative of the Secretary    
General)  ในส่วนของกองก�าลังทหาร มี พล.ท. 
Frank Mushyo Kamanzi เป็น ผบ.กองก�าลัง 
(Force Commander) UNMISS มีกองก�าลังทหาร 
(TCC) จ�านวน ๑๓,๗๒๕ นาย ( เจ ้าหน ้าที่
สหประชาชาตใินภารกิจรวมทั้งหมด ๑๖,๘๖๕ คน) 

การปฏิบัติการรักษาสันติภาพในประเทศ  
เซาท์ซูดาน UNMISS ได้แบ่งการบริหารจัดการ
ภารกจิออกเป็น ๔ Sector ได้แก่ Sector South เป็น

ที่ตั้งฐานปฏิบัติการที่ใหญ่ที่สุดของสหประชาชาติ มี
ส�านักงานตั้งอยู่ในเมืองจูบา (Juba) เมืองหลวงของ
เซาท์ซูดาน ซึ่ง กองร้อยทหารช่างก่อสร้าง ของไทย
จะเข้าที่ต้ัง ณ เมืองนี้ Sector North สหประชาชาติ
ตั้งฐานปฏิบัติการ ณ เมืองมาลากาล (Malakal) 
และเมือง เบนทิ ว  (Ben t iu )  Sec to r  Wes t 
สหประชาชาติตั้งฐานปฏิบัติการ ณ เมืองเวา (Wau) 
ซึ่งในส่วนของ Sector West มีเมืองที่ส�าคัญซึ่ง 
UNMISS มอบหมายให้ ร้อย.ช.ของไทย จัดก�าลัง 
มว.ช. เข้าวางก�าลังแทน มว.ช. ของจีน คือเมือง    
รมุเบค (Rumbek) และ Sector East สหประชาชาติ
ต้ังฐานปฏิบัติการ ณ เมืองบอร์ (Bor) 

ส�าหรับในโอกาสหน้าจะน�าเสนอในส่วนของ
ภารกิจของกองร้อยทหารช่างก่อสร้างของไทย ใน
ภารกิจปฏิบัติการรักษาสันติภาพในประเทศเซาท์
ซูดานให้ทุก ๆ ท่านได้รับทราบต่อไป ครับ
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เสนาศึกษา
                                                                                           

พ.ท.บุรินทร์ ธีระวัฒนวิศิษฎ์

ตามท่ี คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๑๗ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ ให้ส่งกองก�าลังทหารช่างก่อสร้าง
ทางระดับ เข้าร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพของ
สหประชาชาติในประเทศเซาท์ซูดาน ซึ่งจากมติดัง
กล่าวท�าให้ผู้อ่านหลาย ๆ ท่าน อาจจะยังไม่ทราบ
ว่า “ประเทศเซาท์ซูดาน” อยู่ตรงส่วนไหนของโลก 
แล้วท�าไมสหประชาชาติจึงต้องเข้าไปปฏิบัติการ
รักษาสันติภาพในประเทศน้ี และบทบาทของกอง
ก�าลังทหารช่างไทยเป็นเช่นใด ดังน้ันบทความการ
ปฏิบัติการรักษาสันติภาพในประเทศเซาท์ซูดาน ใน

ตอนนี้จึงเป็นปฐมบทเร่ิมต้นของการเรียนรู้ที่มาที่ไป
ของเรื่องราวดังกล่าว

ประเทศเซาท์ซูดาน มีชื่ออย่างเป็นทางการ
ว่า สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน (Republic of South 
Sudan) เป็นประเทศในทวีปแอฟริกา ต้ังอยู่ทางทิศ
ตะวันออกของทวีป มีเมือง จูบา (Juba) เป็นเมือง
หลวง ประเทศเซาท์ซดูานเป็นประเทศทีไ่ม่มทีางออก
สู่ทะเล ทางตะวันออกมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศ
เอธิโอเปีย ทางใต้ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโก ประเทศยูกันดา และประเทศ
เคนย่า ทางตะวันตกติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐ
แอฟริกากลาง และทางเหนือติดต่อกับประเทศ
ซูดาน มีแม่น�้าไนล์ขาว (White Nile River) ซึ่งเป็น
แควต้นธารของแม่น�้าไนล์ แม่น�้าที่ยาวที่สุดในโลก
ไหลผ่านกลางประเทศ ประเทศเซาท์ซูดานตั้งอยู่
ระหว่างละติจูด ๓ ถึง ๑๓ องศาเหนือ และลองติจูด 
๒๔ ถึง ๓๖ องศาตะวันออก มีพื้นที่ ๖๑๙,๐๐๐ 
ตร.กม. ลักษณะทางภูมิศาสตร์อยู่ในพื้นที่ป่าเขต

การปฏิบัติการรักษาสันติภาพ
ในประเทศเซาท์ซูดาน
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ร้อน พืน้ทีท่ีแ่ม่น�า้ไนล์ขาวไหลผ่านมกัเป็นบงึน�า้อดุม
สมบรูณ์ พชืพนัธุไ์ม้ส่วนใหญ่เป็นไม้ทรงพุม่ ลกัษณะ
เป็นทุ่งหญ้าสะวันนา ไม่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นหนา
ทึบ ภูมิอากาศใกล้เคียงกับประเทศไทย ประชากร
ของประเทศเซาท์ซูดาน มีหลากหลายเผ่าพันธุ์ซึ่ง
เป ็นลักษณะโดยทั่วไปของทวีปแอฟริกาที่ เป ็น
ลักษณะสังคมชนเผ่าและมักต่อสู้แย่งชิงอ�านาจกัน
โดยต่อเนื่อง ซึ่งมักเกิดขึ้นในหลายประเทศของ
แอฟริกา ส�าหรับประเทศเซาท์ซูดาน ประกอบด้วย
ชนเผ่าที่ส�าคัญ ๒ เผ่า ได้แก่ ชนเผ่าดิงกา (Dinka) 
เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่สุดในประเทศเซาท์ซูดาน 
คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๘ รองลงมาคือ ชนเผ่านูเออร์ 
(Nuer) ร้อยละ ๑๕.๖

 หลังจากประเทศซูดานได้รับเอกราชจาก
องักฤษ เมือ่ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้เกิดสงครามกลางเมอืง

ขึ้นหลายครั้งระหว่างรัฐบาลซูดานซึ่งตั้งอยู ่ที่กรุง
คาร์ทูม ทางตอนเหนือของประเทศ กับกลุ่มกอง
ก�าลงักบฏทางตอนใต้ ด้วยความแตกต่างทัง้ทางเชือ้
ชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม โดยที่ซูดานทางตอน
เหนือส่วนใหญ่เป็นชาวซูดานอาหรับผิวด�า นับถือ
ศาสนาอิสลาม ในขณะที่ทางตอนใต้ล้วนเป็นชนพื้น
เมอืงท้องถิน่แอฟรกินัผวิด�า นบัถอืศาสนาครสิต์และ
นับถือลัทธิท้องถิ่น รัฐบาลซูดานต้องสู้รบกับกลุ่ม
กบฏซูดานใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ถึง ๒๕๑๕ 
(สงครามกลางเมืองซูดาน ครั้งที่หนึ่ง) ซึ่งผู ้ที่มี
บทบาทส�าคัญในการเป็นผู้น�าในการต่อสู้กับรัฐบาล
ซูดาน คือ พ.อ.จอห์น การันก์ (John Garang de 
Mabior) ผู้น�ากองทัพปลดปล่อยประชาชนซูดาน 
Sudan People’s Liberation Army (SPLA) หลัง
สงครามกลางเมอืงครัง้ทีส่อง (พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๔๗) 
ด้วยสภาพบ้านเมืองในภูมิภาคซูดานใต้ ได้รับความ
เสียหายอย่างหนักจากสภาวะสงครามที่มีมาอย่าง
ต่อเนื่องยาวนาน ซึ่งส่งผลให้ขาดการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค ตลอดจนการท�าลายล้าง และการ
อพยพของประชากรอย่างมโหฬาร มีผู ้ถูกสังหาร
มากกว่า ๒.๕ ล้านคน และมากกว่า ๕ ล้านคน ถูก
ขับไล่ออกจากถิ่นที่อยู ่ กลายเป็นผู ้ลี้ภัยสงคราม 

52 เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๓ ตอนที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๐

จากสภาวะดังกล่าวสหประชาชาติจึงได้จัดให้มีการ
เจรจาระหว่างรัฐบาลซูดานกับกองก�าลังติดอาวุธใน
พื้นท่ีภูมิภาคเซาท์ซูดานเพื่อยุติสงครามท่ีมีมาอย่าง
ยาวนาน โดยให้มีการลงประชามติ ในปี พ.ศ. 
๒๕๕๔ โดยประชากรชาวซูดานใต้ที่ออกเสียง กว่า 
๙๘.๘๓% ต้องการแยกเซาท์ซูดานเป็นประเทศ
เอกราช ประเทศเซาท์ซูดาน จึงถือเอาวันท่ี ๙ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นวันชาติ ภายหลังการ
แยกตัวเป็นเอกราช ข้อพิพาทกับรัฐบาลซูดานยังคง
มีให้เห็น โดยเฉพาะเรื่องส่วนแบ่งรายได้จากการค้า
น�้ามัน ซึ่งมีการประเมินกันว่า ๘๐% ของน�้ามันใน
ซูดาน อยู่ในประเทศเซาท์ซูดาน อีกทั้งยังมีภูมิภาค 
Abyei ซึ่งยังคงอยู่ในระหว่างพิพาทและยังไม่มีการ
จัดการลงประชามติ ซึ่งภูมิภาค Abyei นับเป็นพื้นท่ี
ที่อุดมไปด้วยน�้ามันแห่งหนึ่งของซูดาน ในห้วงแรก
ของการก่อตั้งประเทศ รัฐบาลเซาท์ซูดานยังคงไร้
เสถยีรภาพเนือ่งจากยงัคงมกีองก�าลงัตดิอาวธุลกุขึน้
ต่อสู้กับรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งถึงจุด
แตกหักเมื่อเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่าง 

ประธานาธิบดี ซัลวา คีอีร์ (Salva 
Kiir Mayardit) จากเผ่าดิงกา กับ
รองประธานาธิบดี รีค มาชาร ์ 
(Riek Machar) จากเผ่านเูออร์ ก่อ
ให้เกิดสงครามกลางเมืองรอบใหม่ 
ตัง้แต่ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่งผลให้เกดิการต่อสู้
แย่งชิงอ�านาจในเซาท์ซูดาน ประมาณการว่ามีผู้เสีย
ชีวิตนับต้ังแต่เกิดปัญหาความขัดแย้งดังกล่าว    
กว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน และมีประชาชนผู้พลัดถิ่นกว่า 

๑,๐๐๐,๐๐๐ คน ในประเทศ
เซาท ์ ซู ดาน  และอีกกว ่ า 
๔๐๐,๐๐๐ คน อพยพภัย
สงครามไปประเทศเพื่อนบ้าน
โดยเฉพาะเคนยา ซูดาน และ
ยูกันดา

สหประชาชาติ ได้จัดตั้ง United Nations 
Mission in South Sudan (UNMISS) ข้ึนนับตั้งแต่
การก่อตั้งประเทศเซาท์ซูดานเพื่อช่วยเหลือประเทศ
เกิดใหม่ ล�าดับที่ ๑๙๓ ของสหประชาชาติ แต่ภาย
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ร้อน พืน้ทีท่ีแ่ม่น�า้ไนล์ขาวไหลผ่านมกัเป็นบงึน�า้อดุม
สมบรูณ์ พชืพนัธุไ์ม้ส่วนใหญ่เป็นไม้ทรงพุม่ ลกัษณะ
เป็นทุ่งหญ้าสะวันนา ไม่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นหนา
ทึบ ภูมิอากาศใกล้เคียงกับประเทศไทย ประชากร
ของประเทศเซาท์ซูดาน มีหลากหลายเผ่าพันธุ์ซึ่ง
เป ็นลักษณะโดยทั่วไปของทวีปแอฟริกาที่ เป ็น
ลักษณะสังคมชนเผ่าและมักต่อสู้แย่งชิงอ�านาจกัน
โดยต่อเนื่อง ซึ่งมักเกิดขึ้นในหลายประเทศของ
แอฟริกา ส�าหรับประเทศเซาท์ซูดาน ประกอบด้วย
ชนเผ่าที่ส�าคัญ ๒ เผ่า ได้แก่ ชนเผ่าดิงกา (Dinka) 
เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่สุดในประเทศเซาท์ซูดาน 
คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๘ รองลงมาคือ ชนเผ่านูเออร์ 
(Nuer) ร้อยละ ๑๕.๖

 หลังจากประเทศซูดานได้รับเอกราชจาก
อังกฤษ เมือ่ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้เกดิสงครามกลางเมอืง

ขึ้นหลายครั้งระหว่างรัฐบาลซูดานซึ่งตั้งอยู่ที่กรุง
คาร์ทูม ทางตอนเหนือของประเทศ กับกลุ่มกอง
ก�าลงักบฏทางตอนใต้ ด้วยความแตกต่างทัง้ทางเช้ือ
ชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม โดยที่ซูดานทางตอน
เหนือส่วนใหญ่เป็นชาวซูดานอาหรับผิวด�า นับถือ
ศาสนาอิสลาม ในขณะที่ทางตอนใต้ล้วนเป็นชนพื้น
เมอืงท้องถิน่แอฟรกินัผวิด�า นบัถอืศาสนาครสิต์และ
นับถือลัทธิท้องถิ่น รัฐบาลซูดานต้องสู้รบกับกลุ่ม
กบฏซูดานใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ถึง ๒๕๑๕ 
(สงครามกลางเมืองซูดาน ครั้งที่หนึ่ง) ซึ่งผู ้ที่มี
บทบาทส�าคัญในการเป็นผู้น�าในการต่อสู้กับรัฐบาล
ซูดาน คือ พ.อ.จอห์น การันก์ (John Garang de 
Mabior) ผู้น�ากองทัพปลดปล่อยประชาชนซูดาน 
Sudan People’s Liberation Army (SPLA) หลัง
สงครามกลางเมอืงครัง้ทีส่อง (พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๔๗) 
ด้วยสภาพบ้านเมืองในภูมิภาคซูดานใต้ ได้รับความ
เสียหายอย่างหนักจากสภาวะสงครามที่มีมาอย่าง
ต่อเน่ืองยาวนาน ซึ่งส่งผลให้ขาดการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค ตลอดจนการท�าลายล้าง และการ
อพยพของประชากรอย่างมโหฬาร มีผู ้ถูกสังหาร
มากกว่า ๒.๕ ล้านคน และมากกว่า ๕ ล้านคน ถูก
ขับไล่ออกจากถ่ินท่ีอยู่ กลายเป็นผู ้ลี้ภัยสงคราม 
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จากสภาวะดังกล่าวสหประชาชาติจึงได้จัดให้มีการ
เจรจาระหว่างรัฐบาลซูดานกับกองก�าลังติดอาวุธใน
พ้ืนที่ภูมิภาคเซาท์ซูดานเพื่อยุติสงครามท่ีมีมาอย่าง
ยาวนาน โดยให้มีการลงประชามติ ในปี พ.ศ. 
๒๕๕๔ โดยประชากรชาวซูดานใต้ที่ออกเสียง กว่า 
๙๘.๘๓% ต้องการแยกเซาท์ซูดานเป็นประเทศ
เอกราช ประเทศเซาท์ซูดาน จึงถือเอาวันที่  ๙ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นวันชาติ ภายหลังการ
แยกตัวเป็นเอกราช ข้อพิพาทกับรัฐบาลซูดานยังคง
มีให้เห็น โดยเฉพาะเรื่องส่วนแบ่งรายได้จากการค้า
น�้ามัน ซึ่งมีการประเมินกันว่า ๘๐% ของน�้ามันใน
ซูดาน อยู่ในประเทศเซาท์ซูดาน อีกทั้งยังมีภูมิภาค 
Abyei ซ่ึงยังคงอยู่ในระหว่างพิพาทและยังไม่มีการ
จัดการลงประชามติ ซึ่งภูมิภาค Abyei นับเป็นพื้นที่
ที่อุดมไปด้วยน�้ามันแห่งหนึ่งของซูดาน ในห้วงแรก
ของการก่อตั้งประเทศ รัฐบาลเซาท์ซูดานยังคงไร้
เสถยีรภาพเนือ่งจากยงัคงมกีองก�าลงัตดิอาวธุลกุขึน้
ต่อสู้กับรัฐบาลมาอย่างต่อเน่ือง จนกระทั่งถึงจุด
แตกหักเมื่อเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่าง 

ประธานาธิบดี ซัลวา คีอีร์ (Salva 
Kiir Mayardit) จากเผ่าดิงกา กับ
รองประธานาธิบดี รีค มาชาร ์ 
(Riek Machar) จากเผ่านเูออร์ ก่อ
ให้เกิดสงครามกลางเมืองรอบใหม่ 
ต้ังแต่ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่งผลให้เกดิการต่อสู้
แย่งชิงอ�านาจในเซาท์ซูดาน ประมาณการว่ามีผู้เสีย
ชีวิตนับตั้งแต่เกิดปัญหาความขัดแย้งดังกล่าว    
กว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน และมีประชาชนผู้พลัดถิ่นกว่า 

๑,๐๐๐,๐๐๐ คน ในประเทศ
เซาท ์ ซู ดาน  และ อีกกว ่ า 
๔๐๐,๐๐๐ คน อพยพภัย
สงครามไปประเทศเพื่อนบ้าน
โดยเฉพาะเคนยา ซูดาน และ
ยูกันดา

สหประชาชาติ ได้จัดตั้ง United Nations 
Mission in South Sudan (UNMISS) ขึ้นนับต้ังแต่
การก่อตั้งประเทศเซาท์ซูดานเพื่อช่วยเหลือประเทศ
เกิดใหม่ ล�าดับที่ ๑๙๓ ของสหประชาชาติ แต่ภาย
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หลังความขัดแย้งระลอกใหม่ระหว่างประธานาธิบดี
ซัลวา คีอีร์ และรองประธานาธิบดีรีค มาชาร์ จน
กลายมาเป็นความขัดแย้งระหว่างชาติพันธุ์ดิงกา 
กับนูเออร์ เกิดเป็นสงครามกลางเมืองและสุ่มเสี่ยง
ต่อสภาวะการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ส่งผลให้คณะมนตรี
ความมัน่คงแห่งสหประชาชาตไิด้มมีตเิพิม่กองก�าลงั
ทหารเข้าไปในประเทศเซาท์ซูดาน ปัจจุบันมีกอง
ก�าลังทหารและเจ้าหน้าท่ีสหประชาชาติในภารกิจ 
UNMISS กว่า ๑๖,๐๐๐ คน นับเป็นปฏิบัติการ
รักษาสันติภาพของสหประชาชาติที่ใหญ่ที่สุดใน
เวลานี้ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเทศไทยจะส่ง  
“กองร้อยทหารช่างก่อสร้าง (ทางระดับ)” เข้าร่วม
ปฏิบัติการรักษาสันติภาพในภารกิจ UNMISS

United Nations Mission in South Sudan 
(UNMISS) เป็นหน่วยงานหลกัของสหประชาชาตใิน
ภารกิจรักษาสันติภาพในประเทศเซาท ์ซูดาน 
ปัจจุบันมีนาย David Shearer เป็นผู้แทนพิเศษของ
เลขาธกิารสหประชาชาตใินภารกจิ UNMISS SRSG 
(Special Representative of the Secretary    
General)  ในส่วนของกองก�าลังทหาร มี พล.ท. 
Frank Mushyo Kamanzi เป็น ผบ.กองก�าลัง 
(Force Commander) UNMISS มีกองก�าลังทหาร 
(TCC) จ�านวน ๑๓,๗๒๕ นาย ( เจ ้าหน ้าที่
สหประชาชาตใินภารกิจรวมทั้งหมด ๑๖,๘๖๕ คน) 

การปฏิบัติการรักษาสันติภาพในประเทศ  
เซาท์ซูดาน UNMISS ได้แบ่งการบริหารจัดการ
ภารกจิออกเป็น ๔ Sector ได้แก่ Sector South เป็น

ที่ตั้งฐานปฏิบัติการที่ใหญ่ที่สุดของสหประชาชาติ มี
ส�านักงานตั้งอยู่ในเมืองจูบา (Juba) เมืองหลวงของ
เซาท์ซูดาน ซึ่ง กองร้อยทหารช่างก่อสร้าง ของไทย
จะเข้าที่ต้ัง ณ เมืองนี้ Sector North สหประชาชาติ
ตั้งฐานปฏิบัติการ ณ เมืองมาลากาล (Malakal) 
และเมือง เบนทิ ว  (Ben t iu )  Sec to r  Wes t 
สหประชาชาติตั้งฐานปฏิบัติการ ณ เมืองเวา (Wau) 
ซึ่งในส่วนของ Sector West มีเมืองที่ส�าคัญซึ่ง 
UNMISS มอบหมายให้ ร้อย.ช.ของไทย จัดก�าลัง 
มว.ช. เข้าวางก�าลังแทน มว.ช. ของจีน คือเมือง    
รมุเบค (Rumbek) และ Sector East สหประชาชาติ
ต้ังฐานปฏิบัติการ ณ เมืองบอร์ (Bor) 

ส�าหรับในโอกาสหน้าจะน�าเสนอในส่วนของ
ภารกิจของกองร้อยทหารช่างก่อสร้างของไทย ใน
ภารกิจปฏิบัติการรักษาสันติภาพในประเทศเซาท์
ซูดานให้ทุก ๆ ท่านได้รับทราบต่อไป ครับ
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มาตรการรกัษาความปลอดภยัด้วยชดุ
ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับส�าหรับการรักษาความ
ปลอดภัยและอ�านวยความสะดวกการจราจรเข้ามา
มีบทบาทส�าคัญอย่างมาก ส�าหรับงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ     
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยถูกก�าหนดให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการถวายอารักขาและรักษาความ
ปลอดภัยส�าหรับผู้ร่วมงานในการถวายพระเกียรติ
แด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช

เปิดโลกความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
เสนาศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) 
การสนับสนุน

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

อากาศยานไร้คนขับ ถูกก�าหนดเป็นข้อห้าม
มิให ้ผู ้ใดท�าการบินเข ้าไปในบริเวณ พระบรม
มหาราชวังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและในเขต
พื้นที่รอบในรัศมี  ๑๙ กิโลเมตร โดย สถาบัน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ได้รับ
โอกาสส�าคัญในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
สนับสนุนชุดต่อต้านอากาศยานไร้คนขับส�าหรับการ
รักษาความปลอดภัยและอ�านวยความสะดวกการ
จราจรส�าหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
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และชุดต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ โดยมี พล.อ.ท. 
มานัต  วงษ์วาทย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็น
ประธานคณะท�างานฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาก�าหนดแผนการใช้อากาศยานไร้คนขับ
และชุดต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ

เมื่อวันที่ ๖ ต.ค. ๖๐ สทป. ได้มีการทดสอบ
และประเมินขีดความสามารถของอุปกรณ์ต่อต้าน
อากาศยานไร้คนขับ เพื่อท�าการคัดเลือกไปท�า
ภารกิจในห ้วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดลุยเดช จากกองอ�านวยการร่วมพระราชพธิฯี โดย 
สทป. ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ Spectrum Analyzer 
โดยมี นายปัทพงษ์  ศรีโพธิ์ และนางสาวมาลินดา  
หงษ์ทอง จากส่วนงานวิศวกรรมระบบควบคุมและ
การสื่อสารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เป็นผู้
ด�าเนินการ นอกจากนี้  สทป. ยังได ้สนับสนุน 
อากาศยานไร้คนขับ จ�านวน ๑ ล�า ควบคุมโดย 

พระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดุลยเดช โดยเป็น ๑ ใน ๓๑ หน่วยงานท่ีเข้าร่วม
สนบัสนนุกจิกรรมฯ โดยรบัค�าสัง่จาก พล.อ.ประวติร  
วงษ์สวุรรณ รองนายกรฐัมนตรฝ่ีายความมัน่คง และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สั่งการด้วยวาจา 
เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย. ๖๐ ให้คณะอนุกรรมการฝ่าย
รกัษาความปลอดภยัและการจราจร งานพระราชพธีิ
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ     
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  แต่งตั้งคณะท�างาน
พิจารณาก�าหนดแผนการใช้อากาศยานไร้คนขับ
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บทความจาก

พ.อ.อ.ภูริวัฒน์  ศรีทอง เพื่อบินทดสอบอุปกรณ์ให้
กับทางกองทัพอากาศ

หลงัจากนัน้ ในวนัที ่๑๑ ต.ค. ๖๐ สทป. ร่วม
สนับสนุนบริการทางด้านวิชาการ ในหัวข้อ “การต่อ
ต้านอากาศยานไร้คนขับ” โดยมี พล.อ.ท.มานัต  
วงษ์วาทย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธาน
เปิดการอบรม การบรรยายนีมุ้ง่เป้าไปทีก่ารให้ความ
รู้ความเข้าใจกับก�าลังพลจาก กองพันทหารอากาศ
โยธิน  และกองร้อยทหารสารวัตรโรงเรียนการบิน 
ซึ่งผู้รับผิดชอบในการเฝ้าระวังอากาศยานไร้คนขับ 
วิทยากรของ สทป. ประกอบด้วย นายณัฐ  พลสาย 
และนายจิรายุส จันทะวงค์ จากส่วนงานวิศวกรรม
อากาศยานสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ณ 
ห้องประชุมอากาศโยธิน กองทัพอากาศ และใน
ระหว่างวันที่  ๑๔-๑๕ ต.ค. ๖๐ สทป. ร ่วมส่ง        
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจบินทดสอบอุปกรณ์ต่อต้าน
อากาศยานไร้คนขบัทีต่ัง้อยูบ่รเิวณรอบศนูย์กลางพธิี 
โดยมี พ.อ.อ.ภูริวัฒน์ ศรีทอง และนายณัฐ พลสาย 
เป็นผู้ปฏิบัติงาน 

นอกจากในส่วนของการสนับสนุนอุปกรณ์
และเจ้าหน้าที่ของ สทป. แล้วนั้น สทป. ยังได้รับ
เกียรติจากข้าราชการทหารที่ส�าเร็จหลักสูตรนักบิน
อากาศยานไร้คนขบัของ สทป. จ�านวน ๑๑ ราย ร่วม
ปฏิบัติงานในชดุต่อต้านอากาศยานไร้คนขบั บรเิวณ
โดยรอบพระราชพิธีส�าคัญนี้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นความ
ภาคภูมิใจอย่างสูงสุดของ สทป. ที่ได้ท�าหน้าท่ีอัน
สูงสุดในครั้งนี้ และการได้รับมอบหมายภารกิจที่
ส�าคัญในครั้งนี้ เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า สทป. ได้รับการ
ยกย่องให้เป็น Key Player อีกทั้งได้รับความเชื่อมั่น
และความไว้วางใจจาก Stake Holder ในการปฏบิตัิ
ภารกิจครั้ งนี้ ในการถวายอารักขาและความ
ปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมพิธีซึ่งนับเป็นงานพระราชพิธี
ที่ส�าคัญมากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย 
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ข่าวจากสื่อสังคม (ยังไม่ได้รับการยืนยัน
แน่ชัด) เรื่องการปิดตัวของนิตยสารภาษาอังกฤษ  
ชื่อดัง “Time” ที่เปิดตัวมาตั้งแต่ ค.ศ. 1923 ถ้าเป็น
เรื่องจริงก็รู ้สึกใจหาย เนื่องจากในฐานะครูสอน
ภาษาอังกฤษได้ใช้ประโยชน์จากนิตยสารน้ีในการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างเต็มรูปแบบเสมอ
มาหลายสิบปี ทั้งใช้บทความ (Articles) มาเป็นบท
เรียนแบบมาจากของจริง (Authentic texts) เช่นใน
วิชา “English in Current Affairs” ที่ใช้สอนเป็น
วิชาเลือกของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่สี่  หรือน�า
ประโยคภาษาอังกฤษมาเป็นตวัอย่าง รวมถงึการตดั
ข้อความ (Excerpt) มาออกข้อสอบ จนปัจจุบัน  
หลังเกษียณอายุราชการในฐานะอาจารย์พิเศษ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์กย็งัได้น�านติยสาร “Time” 
และนิตยสารภาษาอังกฤษอื่น ๆ มาใช้กับนักศึกษา
โดยตรงในห้องเรียนวิชา “English Structure”    
นอกเหนือจากใช้ต�าราเรียน (Textbook) ที่ก�าหนด
ไว้ให้ใช้ ในห้องเรียนของผู้เขียน นักศึกษาจะได้รับ
แจกนิตยสารภาษาอังกฤษหลาย ๆ ฉบับ “Time” ก็
เป็นหนึ่งในนิตยสารเหล่าน้ันด้วย นักศึกษามีโอกาส
ในการหาข้อความเพื่อท�าความเข้าใจและวิเคราะห์
โครงสร้างภาษาอังกฤษโดยใช้ความรู้ท่ีได้รับการ
สอนมาจากห้องเรียน ผู ้ เขียนพบว่านักศึกษา
สนกุสนานและมคีวามกล้ามากขึน้ในการอ่านภาษา

เสนาศึกษา

อังกฤษที่ใช้ในชีวิตจริงซึ่งเป็นภาษาที่ไม่ได้ถูกย่อย
ให้ง่ายขึ้น (Digested) การใช้ Authentic texts นี้
เหมาะมากกับวิชาที่ผู้เขียนสอน เนื่องจากเป้าหมาย
ของวิชานี้คือต้องการให้นักศึกษาสามารถอ่านและ
เขียนภาษาอังกฤษได้อย่างแตกฉาน การสอนใน
แนวแค่เพยีงบอกกฎเกณฑ์การใช้ภาษาย่อมไม่เพยีง
พอ นักศึกษาต้องสามารถน�าเอาหลักการไปสังเกต
กบัข้อมลูภาษาจรงิ ๆ และลองวเิคราะห์เพือ่ท�าความ
เข้าใจ อีกทั้งยังสามารถรับรู้เนื้อหาสาระได้ดีเทียบ
เคียงกับเจ้าของภาษา (Native speaker) ผู้เขียน
กระตุ้นให้นักศึกษาอ่านข้อความทุกประเภทไม่เว้น
แม้จะเป็นข้อความโฆษณา เมื่อนักศึกษาเลือก
ข้อความได้แล้วก็จะใช้ความรู้และหลักการจากการ
เรียนการสอนในห้องเรียนมาวิเคราะห์และออกมา
น�าเสนอหน้าชั้นเรียนโดยการอธิบายให้เพื่อนเข้าใจ 
ด้วยวิธีการเช่นนี้จะท�าให้นักศึกษาเข้าใจอย่าง
แท้จริง สามารถติดป้าย (Label v.) ส่วนประกอบ
ต่าง ๆ ของประโยคและประเภทของประโยค ไม่ว่า
จะเป็นประโยคสั้น ๆ ง่าย ๆ หรือประโยคซับซ้อน
เข้าใจยาก เมื่อเข้าใจโครงสร้างของประโยคได้ลึกซึ้ง
แล้ว ความชัดแจ้งเที่ยงตรงในระดับความหมาย 

(Semantics) ก็จะเกิดขึ้นตามมาอย่างง่ายดาย       
ผู้เขียนขอยกตัวอย่างข้อความที่นักศึกษาเลือกมา
วิเคราะห์และอธิบายให้เพื่อน ๆ ฟังซึ่งเป็นข้อความ

อาจารย์ไก่

เรียนภาษาอังกฤษแท้ ๆ 

      จากนิตยสารภาษาอังกฤษ
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จากการโฆษณากล้องยี่ห้อหนึ่ง

AN AWESOME WORLD by STEVE     
McCURRY

Steve McCurry’s award-winning images 
capture the essence of human struggle and 
joy.  Armed with his passion for evocative 
imagery, Steve chose the Cybershot R1 for his 
latest adventure to Jodhpur, because he knew 

he could count on the R1 to meet his exacting 
demands in creating inspiring images of the 
world.

(National Geographic, February 2006)
จากหลักการในวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ  

นักศึกษาจะสามารถวิเคราะห์และอธิบายข้อความ
โฆษณานี้ได้ดังนี้คือ

ข้อความนี้มี 2 ประโยค ประโยคแรกคือ

Steve McCurry’s award-winning images capture the essence of human     

struggle and joy.

SUBJECT     PREDICATE  
• ส่วนที่เป็นตัวเอนเป็นภาคประธาน (Subject) ซึ่งเป็นนามวลี (Noun phrase)
• ส่วนที่ขีดเส้นใต้เป็นภาคแสดง (Predicate) ซึ่งสังเกตได้จากค�ากริยาตัวทึบ capture 

ที่ข้ึนต้น

• ประโยคนี้เป็นประโยค simple เพราะมีเพียง 1 Independent clause
• ในส่วน Noun phrase ที่ท�าหน้าที่เป็นประธาน มี Head noun คือค�าว่า “images” 

และมี a series of pronoun modifiers ที่ขยายค�านามหลัก “images” คือ Steve McCurry 
และ award-winning

• ในส่วน Predicate มี capture เป็นค�ากริยา และมี Noun phrase: the essence of 
human struggle and joy เป็นส่วนเติมเต็ม (Complement) ที่ท�าหน้าที่เป็นกรรม (Object)

• ในส่วน Noun phrase ของ Predicate ม ีHead noun คอื the essence และ of human 
struggle and joy เป็น Prepositional Phrase ขึ้นต้นด้วยค�าบุพบท (Preposition) “of”

ประโยคที่สองของข้อความนี้คือ

Armed with his passion for evocative imagery, Steve chose the Cybershot R1 
for his latest adventure to Jodhpur, because he knew he could count on the R1 to 

meet his exacting demands in creating inspiring images of the world.

• ประโยคนี้เป็นประโยคซับซ้อนเนื่องจากมี Independent clause หรือ Main clause 
1 ประโยค นั่นคือประโยคที่เป็นตัวอักษรทึบ

• มี Dependent clause หรือ Subordinate clause นั่นคือส่วนของประโยคที่ขีดเส้น
ใต้ โดยมีค�าว่า because เป็นค�าสันธาน (Subordinating conjunction) เชื่อม Main clause 
เข้ากับ Subordinate clause

• ในประโยค Independent clause มส่ีวนขยายทีล่ดรปูมาจาก Adjective clause กลาย
เป็น Participial phrase ได้แก่
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Armed with his passion for evocative imagery : Past participial phrase ส่วนนี้
ขยายประธานของประโยค “Steve” ซ่ึงลดรูปมาจาก Steve ขยายด้วย Adjective clause: who 
was armed with his passion for evocative imagery

เมื่อนักศึกษาพบประโยคซับซ้อนระดับนี้ใน
ข้อความจากข้อมูลภาษาจรงิ ๆ  ก็ต้องมสีญัชาตญาณ
ทางการใช้ภาษา (Intuition) ในการรับรู้โครงสร้าง
ทางภาษาระดับลึกในส่วนท่ียังไม่ถูกเปลี่ยนแปลง
ทางไวยากรณ์โดยการลดรูป เพื่อท�าให้เกิดความ
เข้าใจในเนื้อหาความหมาย นั่นก็คือนักศึกษาต้องรู้
ว่าประธาน “Steve” ในประโยคหลกั (Main clause) 
ต้องเป็นประธานของ Past participle phrase: 
Armed with his passion for evocative imagery 
ด้วย มิฉะนั้นประโยคน้ีก็จะไม่ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ ประโยคที่ลดรูปแล้วก็จะออกมาในรูป
แบบดังนี้

Steve, armed with his passion for 
evocative imagery, chose the Cybershot R1   
for his latest adventure to Jodhpur,…

แต่ในข้อความจริง Adjective clause ที่ถูก
ลดรปูเป็น Past participial phrase ถกูโยกไปไว้ข้าง
หน้าซ่ึงก็เป็นลีลา (Style) การเขียนภาษาอังกฤษที่
นิยมอยู่แล้ว เนื่องจากมีความสวยงามและกริยา
หลัก chose ไม่ถูกแยกห่างจากประธานเกินไป ลีลา
การเขียนประโยคก็เป็นสิ่งส�าคัญเช่นกันที่นักศึกษา
ต้องเรียนรู้

ในส่วน Subordinate clause… , because 
he knew he could count on the R1 to meet his 

exacting demands in creating inspiring images 

of the world.

เมื่อนักศึกษาเห็นค�าว ่า “because” ซึ่ง     
เป็น Subordinating conjunction ท�าหน้าที่เชื่อม           
Independent clause เข้ากับ Subordinate clause 
ก็จะรู้ทันทีว่าเป็นความสัมพันธ์แบบแสดงเหตุผล 
(Reason)

นักศึกษายังสามารถวิเคราะห์ข ้อความ     
Dependent clause และอธิบายต่อได้อีกว่า

…to meet his exacting demands เป็น 
Infinitive phrase แสดงวัตถุประสงค์ (Purpose)

…in creating inspiring images of the 
world เป็น Prepositional phrase

วิชา English Structure นั้นถือว่าเป็นวิชา
พื้นฐานภาษาอังกฤษที่ส�าคัญส�าหรับนักเรียน
นักศึกษาทุกวิชาเอก เนื่องจากผู้ที่จบการศึกษาไป
แล้วและยังต้องใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตการท�างาน
ทั้งการอ่านและเขียน หากเข้าใจโครงสร้างภาษา
อย่างถ่องแท้ การอ่านก็จะรวดเร็วถูกต้อง การเขียน
ก็จะสวยงามมีประสิทธิภาพ การสื่อสารความหมาย
ของภาษาก็จะไม่มีปัญหาในทุกด้าน การใช้ต�าราที่
จัดสรรไว้ให้ในห้องเรียนยังเป็นสิ่งส�าคัญและจ�าเป็น 
แต่หากว่าผู้เรียนสามารถเปิดแผ่ตนเองกับภาษา
อังกฤษที่ใช้อยู ่ในชีวิตจริงได้ยิ่งเร็วเท่าไรก็ยิ่งดี 
เพราะเมื่อจบการศึกษาจากสถานศึกษา ไม่ว่าจะ
เป็นระดับใด ๆ ผู้จบการศึกษาย่อมต้องการไปต่อ 
ไปแสวงหาความรู ้ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยสัมผัสรับรู ้   
การสอนที่สามารถท�าให้ผู้เรียนน�าความรู้จากห้อง 
เรียนไปประยุกต์ใช้ได้จริง เป็นเรื่องส�าคัญที่ครู
อาจารย์ควรน�ามาพจิารณา ควรจงูใจและแนะน�าให้
ผู้เรียนได้พบกับภาษาที่ใช้ในชีวิตจริงต้ังแต่เป็นวัย
นักเรียนจนถึงเป็นนักศึกษา ผู้เรียนก็จะเกิดความ
กล้า ความอยากลอง และมีความคุ้นชินในการใช้
ความรู้ทางภาษาของตนได้ทันท่วงที
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ตอนที่ ๑
ราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป ็น

ราชวงศ์กษัตริย์ท่ีปวงชนชาวไทยเคารพนับถือเป็น
อย่างย่ิง จากการศึกษาสืบค้นจากเอกสารแล้ว พบ
ว่า บคุคลส�าคญัผูส้ถาปนาราชวงศ์จกัรีน้ันมกีาร  สบื
เชือ้สายมาจากราชวงศ์เชยีงแสน ราชวงศ์สโุขทยั อนั
ประจักษ์ชัดว่า พระบุญญาบารมีอันเป็นกฤษดาภินิ
หารแห่งกษัตรย์ิน้ันไม่เคยเสือ่มคลายเลย แม้จะผลดั
เปลี่ยนอาณาจักรมาหลายยุคหลายสมัยเป็นเวลา
มากกว่า ๑,๐๐๐ ปีแล้ว ด้วยพระเดชานุภาพแห่ง
ราชวงศ์นั้น ได้ท�าให้ได้มีกษัตริย์สืบราชสันตติวงศ์
ต่อมาอย่างยาวนานที่สุดในโลก  กล่าวคือ

เมื่อปลายรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาที่ ๔ 
หรือ สมเด็จพระเจ้าตากสินนั้น ได้เกิดเหตุการณ์
ส�าคัญที่ท�าให้มีการเปลี่ยนแปลงแผ่นดิน และ สร้าง
พระนครใหม่ขึ้นในพื้นที่บางกอกฝั่งตะวันออก คือ 
กรุงรัตนโกสินทร์ หรือ กรุงเทพมหานคร (BANG-
KOK) เม่ือ พ.ศ. ๒๓๒๕ 

สองพี่น ้องผู ้มีบทบาทส�าคัญในแผ่นดิน     
ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือพระเจ้าตากสินนั้น 
ได้ท�าการปราบการจลาจลท่ีเกิดขึ้นในกรุงธนบุรี
เรยีบร้อยแล้ว ครัน้เมือ่สมเดจ็เจ้าพระยามหากษตัรย์ิ
ศึกได้ปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แล้ว 
กษัตริย์องค์ใหม่ได้โปรดให้สถาปนาราชวงศ์กษัตริย์
ข้ึน คือ ราชวงศ์จักรี  โดยน�าเอาพระนามของ 
เจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์ท่ีรู้จักกันมาแต่เดิมนั้น 
ด้วยสอดคล้องกับ การน�าเอาตรากงจักร (ของพระ

นารายณ์) และตรีวุธ (ของพิฆเณศร์) มาเป ็น
สัญลักษณ์ของราชวงศ์

ดังนั้นเรื่องราวของบุคคลส�าคัญทั้งสองดัง
กล่าวนั้น เมื่อศึกษาสืบค้นขึ้นแล้ว ปรากฏว่าเป็น
บุคคลที่สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์กษัตริย์ของเมือง
สโุขทยัแต่เดมิ จงึเป็นเหตใุห้เกดิความยนิดทีีร่าชวงศ์
กษัตรย์ิโบราณนัน้ได้สบืเชือ้สายต่อมาจนถงึปัจจบุนั

ส�าหรับการสืบค้นเชื้อสายจากราชวงศ์พระ 
ร่วงหรือสุโขทัยนั้น เมื่อนับต้ังแต่สมเด็จพระมหา
ธรรมราชา หรือขุนพิเรนทรเทพ ผู้เป็นเชื้อสายของ
ราชวงศ์สุโขทัย ได้ครองราชย์เป็นกษัตริย์อยุธยา 
แล้ว พระโอรสคือ สมเด็จพระนเรศวรกับสมเด็จพระ
เอกาทศรถ ผู้สืบราชวงศ์สุโขทัยนั้นได้ขึ้นครองราชย์
เป็นกษัตริย์ต่อมาตามล�าดับ 

สมเด็จพระเอกาทศรถ ทรงมีพระมเหสี เป็น
ธิดาของพระยาราม เชื้อสายขุนนางมอญ ต่อมาได้
มีบุตรหลานสืบสกุลจนถึง กรมพระเทพามาตย์ (เจ้า
แม่วัดดุสิต) ผู ้ซึ่งมีบุตรคือเจ้าพระยาโกษาธิบดี 
(เหล็ก) และเจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน)  

เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) นั้น ต่อมาได้มี
บุตรชายคือ ขุนทอง ซึ่งเข้ารับราชการเป็นขุนวรวง
ศาธิราช มีบุตรสืบสกุลชื่อ ทองค�า มีชั้นยศเป็น      
จมื่นมหาสนิท ภายหลังได้รับราชการเป็นพระยา    
ราชนิกูล (ทองค�า) บุคคลผู้นี้ได้อพยพครอบครัวไป
ต้ังบ้านอยู่ที่บ้านสะแกกรัง จนก�าเนิดบุตรชายชื่อ 
ทองดี 

พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ หมายเหตุแห่งสยาม
ราชวงศ์จักรี (CHAKRI MONARCH)
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ก็มีเหตุให้ราชวงศ์สุโขทัยกับราชวงศ์อู่ทองได้เจรจา
เป็นไมตรต่ีอกนันัน้ จงึท�าให้บุคคลในราชวงศ์สโุขทยั
นั้นได้เข้ามารับราชการอยู่ในส�านักกรุงศรีอยุธยา
เป็นอันมาก

สรุปแล้วบุคคลผู้สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์
พระร่วงหรือราชวงศ์สุโขทัย ที่เข้ามารับราชการใน
กรงุศรอียธุยานัน้ ภายหลงัได้มบีทบาทส�าคัญในการ
ชิงราชบัลลังก์และมีอ�านาจอยู ่ในกรุงศรีอยุธยา 
กล่าวคือ สมเด็จพระไชยราชาธิราช หรือพระชัย
ราชา ผู้สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์เชียงรายนั้น ทรง
สืบเชื้อสายมาจากพระโอรสของพระเจ้าอู่ทอง (คือ 
พระเจ้าอู่ทองนั้นนัยว่าเป็นพระโอรสพระเจ้าชัยศิริ
เชียงแสน) ซ่ึงเกิดก่อนครองราชย์เป็นกษัตริย์ เมื่อ
กรุงศรีอยุธยาได้อ�านาจทางหัวเมืองทางเหนือแล้ว
จงึให้พระชยัราชาขึน้ไปครองเมอืงพษิณุโลก และต่อ
มาได้แต่งงานกับสตรีผู้เป็นเชื้อสายราชวงศ์กษัตริย์
ทางเหนือ (คือสุโขทัย) ภายหลังพระชัยราชาได้เข้า    
มายดึอ�านาจขึน้ครองราชย์เป็นกษตัรย์ิกรงุศรอียธุยา

เมื่อพระไชยราชาเป็นกษัตริย์ครองกรุงศรี 
อยุธยานั้น พระเฑียรราชา พระอนุชาที่มีพระมารดา
เป็นพระญาติกับพระมารดาของพระไชยราชา ถือ
เป็นเชื้อราชวงศ์กษัตริย์ทางเหนือเช่นเดียวกันก็
ติดตามเข้ามารับราชการอยู่ด้วย จนเกิดกรณีท้าว 
ศรีสุดาจันทร์และขุนวรวงศาธิราช หลังจากที่ขุน   
พิเรนทรเทพได้ชิงบัลลังก์กลับคืนจากท้าวศรีสุดา
จนัทร์แล้ว ได้เชญิพระเฑยีรราชาขึน้ครองเป็นสมเดจ็
พระมหาจกัรพรรดิ ์จงึเชือ่กนัว่า พระสรุโิยทยันัน้เป็น
บุคคลที่มีเชื้อสายกษัตริย์ทางเหนือเช่นกัน     

ขุนพิเรนทรเทพ นั้นเป็นเชื้อสายที่สืบต่อมา
จากราชวงศ์สุโขทัย มีพระมารดาเป็นพระญาติกับ  
พระสุริโยทัย จึงท�าให้สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์นั้น
สถาปนาต�าแหน่งให้ขุนพิเรนทรเทพผู้กอบกู ้ราช
บัลลังก์ ตามพระนามของราชวงศ์พระร่วงหรือ
ราชวงศ์สุโขทัย (จากพระมหาธรรมราชาลิไทย) คือ 
พระมหาธรรมราชา จึงท�าให้มีต�าแหน่งอุปราช ใน
ช่ือ พระมหาธรรมราชา อุปราชครองเมืองพิษณุโลก

ครัน้เมือ่สมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอ เจ้าฟ้าเพชร 
ของพระเจ้าเสือ ได้ครองราชย์สมบัติเป็นพระเจ้า 
อยูห่วัท้ายสระแล้ว ครอบครวัของพระยาราชนิกลูจงึ
กลับเข้ามารับราชการในกรุงศรีอยุธยาได้เป็นพระ
อกัษรสนุทรศาสตร์ ครอบครัวน้ีตัง้บ้านเรอืนเป็นหลกั
ฐานอยู่ที่บริเวณใกล้ป้อมเพชร กรุงศรีอยุธยา

ส�าหรับบุตรชายคนโตของพระอักษรสุนทร
ศาสตร์ (ทองดี) น้ันช่ือ ทองด้วง ต่อมาได้รับราชการ
มีต�าแหน่งเป็นหลวงยกกระบัตร เมืองราชบุรี ภาย
หลังได้เข้ารับราชการอยู่กับพระเจ้ากรุงธนบุรี เป็น 
พระยาราชวรนิทร์ ต�ารวจขวาและ สมเด็จเจ้าพระยา
มหากษัตริย์ศึก (ทองด้วง) แม่ทัพ ตามล�าดับ  เม่ือ
ครั้งเป ็นหลวงยกกระบัตร เมืองราชบุรีนั้น ได ้
แต่งงานกับ นาค ต่อมาเมื่อครองราชย์แล้วจึงได้
สถาปนาเป็นสมเดจ็พระอมรนิทรามาตย์ เป็นราชนกิลู
ในเชื้อสาย ณ บางช้าง

ส่วน บุญมา ผู ้เป็นน้องชายนั้น ได้เข้ารับ
ราชการกับพระเจ้ากรุงธนบุรี ได้เป็นเจ้าพระยา      
สุรสีห์  สิงหนาท (บุญมา) เป็นทหารเสือของสมเด็จ
พระเจ้ากรุงธนบุรี ครั้นเมื่อ พระเชษฐาธิราชได้
ปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์แล้วจึงได้รับการสถาปนา
เป็น สมเดจ็กรมพระราชวงับวรสรุสงิหนาท  ต�าแหน่ง
พระอุปราช  พระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้า

ดังนั้นการท่ีบุคคลส�าคัญผู ้ เป ็นเ ช้ือสาย
ราชวงศ์สุโขทัย ได ้กลับมามีบทบาทส�าคัญใน
อาณาจักรสยามและตั้งราชวงศ์จักรีขึ้น จึงท�าให้
ราชวงศ์กษัตริย ์โบราณคือราชวงศ์สุโขทัยของ
พระร่วงเจ้าหรอืราชวงศ์เชยีงแสนเดมินัน้กลบัมาเป็น
ราชวงศ์กษัตริย์ในกรุงรัตนโกสินทร์อีกครั้งหนึ่ง 
ถือว่าเป็นราชวงศ์กษัตริย์ที่สืบราชสันตติวงศ์มาจาก
ราชวงศ์เดิมที่มีอายุยาวนานที่สุดในโลก

ความเป็นมาของราชวงศ์กษัตริย์นั้น เมื่อครั้ง
ที่อาณาจักรสุโขทัยเสื่อมอ�านาจลงทางตอนเหนือ
และ พระเจ้าอู่ทองได้สถาปนาอาณาจักรกรุงศรี 
อยธุยาขึน้ทางตอนใต้เมือ่ พ.ศ. ๑๙๘๓ น้ัน ครัน้เมือ่
กรุงศรีอยุธยาขยายอาณาเขตขึ้นไปทางตอนเหนือ 
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ปรากฏหลักฐานแน่ชัด นอกจากเล่ากันว่าพระราช
ธิดาในสมเด็จพระเอกาทศรถได้แต่งงานกับบุคคลที่
สืบเชื้อสายจากขุนนางมอญ ส่วนลูกหลานในชั้น
หลัง ที่ปรากฏชื่อก็คือ เจ้าแม่วัดดุสิต

อีกความว่าสมเด็จพระเอกาทศรถ พระอนชุา 
ธิราชนั้นทรงมีพระชายาเป็นสาวมอญ เป็นบุคคลใน
เชื้อสาย (บางแห่งว่าเป็นบุตรี) ของพระยาพระราม 
หรือพระยาราม (บางแห่งเรยีกพระยารามราช) ขนุนาง
มอญทีพ่าครอบครวัและกลุม่ชาวมอญมาสวามภิกัดิ์
พึ่งพระบรมโพธิสมภารในสมัยสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช พร้อมกับพระยาเกียน (บางแห่งเขียน
พระยาเกียรติ์) ผู้เป็นพระชายาผู้นั้นมีพระราชธิดา 
ชื่อบัว (บางแห่งเรียกหม่อมเจ้าหญิงบัว)

ความที่เล่าต่างกันจึงมีทั้งสมเด็จพระเอกา 
ทศรถทรงมีพระชายาเป็นพระธิดาของพระยามอญ
คือพระยาพระราม และมธีดิาด้วยกนัชือ่ บัว และอีก
ความว่า พระราชธิดาของสมเด็จพระเอกาทศรถ
แต่งงานกับผู้ชายเชื้อสายพระยามอญ (สายพระยา
ราม) แล้วมีพระราชธิดาด้วยกันชื่อ บัว

พระธิดาที่ชื่อบัวนี้ ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็น
ท้าวสมศักดิ์วงศามหาธาตี นั่นเอง ชื่อนี้อาจแต่งเติม
กันในชั้นหลังให้สมฐานะ แต่มีบทบาทส�าคัญมาก
ในสมัยพระนารายณ์มหาราช มีฐานะเป็นพระนม
เอกของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จึงถือเป็น
บุคคลส�าคัญที่ใกล้ชิดในราชส�านัก นั่นคือท�าให้บุตร
ชายทั้งสองของนางร่วมดื่มน�้านมจากเต้าเดียวกับ
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้วย ภายหลังใน
บัน้ปลายชวีติท้าวสมศกัดิว์งศามหาธาต ี(บวั) ผูน้ีไ้ด้
ออกบวชอยู่ที่วัดดุสิต จึงได้รับสมัญญานามว่า “เจ้า
แม ่วัดดุสิต” เป ็นที่ เคารพสักการะของสมเด็จ
พระเจ้าอยู ่หัว คือสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
ท�าให้เจ้าพระยาโกษาธิบดี (เหล็ก) และเจ้าพระยา
โกษาธิบดี (ปาน) บุตรชายของนางได้รับใช้ใกล้ชิด
เบ้ืองพระยุคลบาทแห่งกษัตริย์กรุงศรีอยุธยา

ท้าวสมศักดิ์วงศามหาธาตี (บัว) ผู ้นี้ ได ้ 
แต่งงานกบัหม่อมเจ้าเจดิอ�าไพ (บางแห่งว่าเจดิอภยั) 

และคุมหัวเมืองฝ่ายเหนือทั้งเจ็ด ในครั้งนั้นพระ  
มหาธรรมราชายังได้รับพระราชทาน พระสวัสดิราช 
ผู ้เป็นพระธิดาของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์กับ
พระนางสุริโยทัยเป ็นพระมเหสีด ้วย นางนั้นมี
ต�าแหน่งเป็นพระวิสุทธิ์กษัตริย์

ต่อมาพระมหาธรรมราชา ผู ้เป็นเชื้อสาย
ราชวงศ์สโุขทัย ซึง่มฐีานะเป็นราชบตุรเขยน้ัน ต่อมา
ได้รับแต่งตั้งจากพระเจ้าบุเรงนอง ให้เป็นกษัตริย์
กรุงศรีอยุธยา ทรงพระนามว่า สมเด็จพระศรีสรร 
เพชญที่ ๑ แต่นิยมเรียกว่า สมเด็จพระมหาธรรม
ราชาธิราช แทนตลอดรัชกาลของพระองค์นั้นทรง  
ให้พระราชโอรสทั้งสองท�าการกอบกู้อิสรภาพของ
แผ่นดิน จนสามารถชนะสงครามยุทธหัตถี ท�าให้ 
กรุงศรีอยุธยาเป็นเอกราชโดยสมบูรณ์

สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช นั้นมีพระ
ราชธิดาและพระโอรส ๓ พระองค์ คือพระสุพรรณ
กัลยา สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ สมเด็จพระ
เอกาทศรถ

เมื่อ พ.ศ. ๒๑๒๖ พระยาเกียน (บางแห่ง
เขียนพระยาเกียรติ์) พระยาราม (บางแห่งเขียน
พระยาพระราม) ขุนนางเชื้อสายมอญได้อพยพเข้า
มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของกษัตริย์กรุงศรีอยุธยา
คร้ังสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประกาศอิสรภาพ
เป็นไท ปรากฏในพงศาวดารว่า

“ข้าพเจ้าจะน�าพระองค์กับพระยาเกียน 
พระยาราม และญาติโยมทั้งปวงลงไปอยู่ ณ กรุง
พระมหานครศรีอยุธยา จะได้ปฏิบัติภาระสนองคุณ
พระองค์ปลูกเลี้ยง พระยาเกียน พระยาราม ก็พร้อม
โดยพระราชบริพาร”

เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช น�าบุคคล  
ดังกล่าวอพยพครอบครัวถึงกรุงศรีอยุธยา ได้ให้พระ
มหาเถรคันฉ่องจ�าพรรษาอยู่ที่วัดมหาธาตุ พระยา
เกียน พระยาราม อยู่ที่ต�าบลบ้านขมิ้น วัดขุนแสน 
ส่วนญาติพี่น้องนั้นอยู่ที่ต�าบลบ้านหลังวัดนก

ต่อมา พระยาพระราม เชื้อสายขุนนางมอญ
ผู ้นี้มีลูกหลานสืบตระกูลอยู ่ ท่ีกรุงศรีอยุธยาไม่
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เป ็นบุคคลที่สืบเชื้อสายมาจากสมเด็จพระเจ ้า
ปราสาททอง มีบุตรชายหญิงด้วยกัน ๓ คน คือบุตร
ชายคนโตช่ือ เหล็ก ได้รับราชการในแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราชมีความชอบเป็นแม่ทัพใน
ต�าแหน่งเจ้าพระยาโกษาธิบดี หรือที่รู้จักกันในนาม 
โกษาเหล็ก ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการรบ ถึงแก่กรรม
เมื่อ พ.ศ. ๒๒๒๖ คนต่อมาเป็นหญิงชื่อแช่ม (บาง
แห่งว่าชื่อแจ่ม) ต่อมาได้เป็นท้าวศรีสุดารักษ์ พระ
มเหสขีองสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช และบตุรชาย
คนเล็กช่ือ ปาน ได้เข้ารับราชการในแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช มีความชอบเป็น เจ้าพระยา
โกษาธิบดี แทนพี่ชาย เดิมนั้นเป็นออกพระวิสูตร
สุนทรราชทูตแห่งราชส�านักสยาม น�าคณะทูตแห่ง
ราชส�านักสยามเดินทางไปเจริญพระราชไมตรี ณ 
ราชส�านักของพระเจ้าหลุยส์ท่ี ๑๔ แห่งประเทศ
ฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ. ๒๑๙๐ สร้างชื่อเสียงให้ชาว
ฝร่ังเศสประจักษ์ในความสามารถที่รู้จักกันดีในนาม 
โกษาปาน ราชทูตสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

บุคคลในตระกูลน้ีนับเป็นท่ีสนิทสนมกับราช
ส�านักของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นอย่างยิ่ง 
ดังจะเห็นได้จากพงศาวดารครั้งเมื่อเจ้าพระยาโกษา   
ธิบดี (เหล็ก) ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๒๒๖ ว่า

 “สมเด็จพระเจ ้ าอยู ่หั วมิอาจกลั้นน�้ า
พระเนตรไว้ได้ ทรงพระอาลยัในเจ้าพระยาโกษาเป็น
อันมาก ด้วยเจ้าพระยาโกษาขุนเหล็กคนน้ีเป็นลูก
พระนม และได้รับพระราชทานนมร่วมเสวยมาแต่
ทรงพระเยาว์นั้น”

ครัง้นัน้ สมเดจ็พระนารายณ์มหาราชจงึโปรด
แต่งตั้งให้นายปานเป็น เจ้าพระยาโกษาธิบดี และ
พระองค์ทรงมีพระกรุณาธิคุณดังพระราชด�ารัสว่า

 “ขุนเหล็กพี่ท่านซึ่งถึงแก่มรณภาพนั้น ช�านิ
ช�านาญในการเป็นแม่ทัพ และบัดนี้เราจะให้ท่าน
เป็นที่เจ้าพระยาโกษาธิบดี และจะให้เป็นแม่ทัพ
แทนพี่ชายไปตีเมืองเชียงใหม่ ยังจะได้หรือมิได้”

ด้วยเหตุนี้เมื่อพระเพทราชา จางวางกรมช้าง
ชาวบ้านพลหูลวงและขนุหลวงสรศกัดิ์ (เดือ่) คดิการ

ใหญ่ชงิเอาราชบัลลงัก์ และได้สถาปนาราชวงศ์บ้าน
พลูหลวงขึ้นหลังจากที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ได้เสด็จสวรรคตเมื่อ พ.ศ. ๒๒๓๑ แล้วน้ัน พระเพท
ราชาจงึได้ปลดเจ้าพระยาโกษาธบิด ี(ปาน) เสนาบดี
คลัง ออกจากต�าแหน่งเนื่องจากเป็นผู้ไม่เห็นชอบใน
การที่พระเพทราชาสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์
และท�าการสถาปนาราชวงศ์บ ้านพลูหลวงขึ้น 
ประการส�าคัญที่เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ไม่เห็น
ด้วยอย่างยิ่งก็คือการที่พระเพทราชาได้แต่งตั้ง
พระบรมภคินีและพระราชธิดาของพระนารายณ์
มหาราชเป็นพระมเหสีของพระเพทราชา ในคราว
เดียวกัน

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๒๓๒ เจ้าพระยาโกษา     
ธิบดี (ปาน) ได้ถูกกล่าวหาว่าขาดความจงรักภักดีที่
รู้เบาะแสว่า เจ้าฟ้าอภัยทศ จะท�าการกบฏแล้วปิด
ความ จึงถูกน�าตัวมาลงทัณฑ์ โบยหลังด้วยหวาย ๑ 
ยก (๔๐ ที) แม้แต่หมอจีนที่ท�าการรักษาเจ้าพระยา
โกษาธิบดีก็ยังถูกลงอาญาอย่างหนัก อันเป็นสาเหตุ
ให้เจ้าพระยาโกษาธิบดีได้ตรอมใจในเวลาต่อมา 
จนถึงแก่อนิจกรรมใน พ.ศ. ๒๒๔๒ มีหลักฐานบาง
แห่งว่า พระเพทราชาได้วางยาพิษเจ้าพระยาโกษาธิ
บดี (ปาน) และท�าการริบราชบาตร จึงท�าให้ลูก
หลานในตระกูลนี้ถูกจับขังในเหตุนี้ด้วย เรื่องนี้ไม่น่า
จะเป็นไปได้ เพราะบรรดาลูกหลานของเจ้าพระยา
โกษาธิบดีนั้นน่าจะหาโอกาสหลบลี้หนีราชภัยไป
อาศัยที่อื่น ซึ่งมีการพบพระพุทธรูปตรีกายศิลป
ลพบุรีในหีบเหล็กที่กลางบ้านสะแกกรัง และบ้าน
สะแกกรังเป็นถิ่นก�าเนิดของสมเด็จพระปฐมบรม
ชนกแห่งรัชกาลที่ ๑ ในเวลาต่อมา หรือไม่ก็ถูกริด 
รอนอ�านาจถกูเนรเทศให้ไปรบัใช้อยูท่ีห่วัเมอืงให้ไกล
จากเมืองหลวง โดยน่าจะมีการร้องขอละเว้นจาก
พระบรมภคินีและพระราชธิดาผู้ที่พระเพทราชาอาจ
จะยงัเกรงใจอยูใ่นฐานะเชือ้พระวงศ์ของกษัตรย์ิองค์
เดิมไว้

  
- (อ่านต่อเล่มหน้า) -
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  พ.อ. นพ.ยรรยงค์  อิ่มสุวรรณ  
ผู้อ�ำนวยกำรกองแพทย์

ส�ำนักงำนสนับสนุนหน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ (นทพ.) กองบัญชำกำรกองทัพไทย

อาหาร
บ�ารุงตับ

ตับ (Liver) เป็นอวัยวะส�ำคัญส่วนหนึ่งใน 
ร่ำงกำย ตับเป็นชิ้นอวัยวะที่มีขนำดใหญ่เป็นอันดับ
สองรองจำกปอด ตับเป็นอวัยวะที่หนักที่สุดใน
ร่ำงกำยตำมแต่ขนำดของร่ำงกำยคนนั้น ๆ โดยใน
ผู้ใหญ่ ตับจะมีขนำดประมำณหน่ึงในห้ำสิบของน�้ำ
หนักตัว หมำยควำมว่ำหำกท่ำนหนัก ๕๐ กิโลกรัม 
ตับของท่ำนก็จะมีขนำดประมำณ ๑ กิโลกรัม 
ลักษณะของตับมีรูปร่ำงคล้ำยลิ่มวำงอยู่ในช่องท้อง
ในกระบังลมด้ำนขวำโดยมีซี่โครงหุ้มอยู่ กำรวำง 
ของตับจะวำงด้ำนหน้ำของลิ่ม ด้ำนบำงหันเข้ำใน 
ตับมีสีออกแดงเข้มคล�้ำ แบ่งออกเป็นสองกลีบ คือ 
กลีบขวำ และกลีบซ้ำย โดยปกติมักจะคล�ำตับไม่ได้ 
แต่หำกตับโต โตลงล่ำงหรือโตออกด้ำนข้ำงหรือบน
ก็จะสำมำรถคล�ำตับโตได้จำกชำยโครงด้ำนขวำ 
หน้ำที่ของตับ คือ สร ้ำงระบบภูมิคุ ้มกันให้กับ

ร่ำงกำยสร้ำงโปรตีนหลำยชนิดเพื่อให้ร่ำงกำยน�ำไป
ซ่อมแซม  ส่วนที่สึกหรอ สร้ำงหรือสังเครำะห์ไขมัน
เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบส�ำหรับผลิตฮอร์โมนไว้หล่อเลี้ยง
ระบบต่ำง ๆ ในร่ำงกำยให้ท�ำงำนเป็นปกติ เช่น 
ระบบประสำทอัตโนมัติ  เก็บน�้ำตำลไว ้ใช ้เป ็น
พลงังำนยำมทีร่่ำงกำยต้องกำร  สร้ำงน�ำ้ดีมฤีทธ์ิเป็น
ด่ำงเก็บไว้ในถุงน�้ำดีแล้วปล่อยออกมำในล�ำไส้ส่วน
ต้นเพื่อช่วยลดกรดในล�ำไส้และช่วยย่อยอำหำร
จ�ำพวกไขมัน ตับนั้นเสมือนเป็นโรงงำนศูนย์กลำง
ของร่ำงกำย กล่ำวคือ ทั้งรับวัตถุดิบ ผลิต เก็บรักษำ 
ตรวจสอบคุณภำพ แจกจ่ำย เก็บขยะและทิ้งขยะ
ของเสีย เป็นหน่วยคลังเก็บรักษำ เก็บสิ่งมีประโยชน์ 
เช่น วิตำมิน แร่ธำตุ เก็บของมีพิษ เช่น ยำเคมีรักษำ
โรค โลหะหนัก ทองแดง รวบรวมพักรอไว้ก่อนที่จะ
ทิ้งออกไปนอกร่ำงกำย นอกจำกนี้ตับยังเป็นที่อยู่
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ของเม็ดเลือดขำวเพื่อดักจับเชื้อโรค ตับเป็นโรงงำน
ผลิตพลังงำนให้ร่ำงกำย โดยสลำยสำรอำหำรให้
ร่ำงกำย เมื่อตับป่วยจึงรู้สึกเพลียมำก โรคของตับที่
พบบ่อย ๆ คือ โรคตับอักเสบ (hepatitis) อำจเกิด
จำกเชื้อไวรัสหรือสำรพิษ โรคตับแข็ง  (cirrhosis) 
อำจเกิดต่อเนื่องจำกตับอักเสบ จำกสำรเคมี จำกยำ
ที่กินต่อเนื่องหรือจำกแอลกอฮอล์ และโรคมะเร็งตับ
ที่อำจเกิดจำกตับอักเสบเรื้อรัง จำกตับแข็งหรือจำก
สำรเคมีบำงชนิด

กำรรับประทำนอำหำรที่ดีร่วมกับกำรออก
ก�ำลังกำยที่เหมำะสม หลีกเลี่ยงยำหรือสำรเคมีที่จะ
ท�ำลำยเซลล์ตับ นอกจำกจะมีส่วนช่วยบ�ำรุงตับและ
เสริมสร้ำงกำรท�ำงำนของตับให้ดีขึ้นแล้วยังจะเป็น
อกีวธิกีำรหนึง่ทีจ่ะท�ำให้ตบัแขง็แรงและท�ำหน้ำทีต่่อ
ไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และขอเน้นย�้ำเร่ืองกำร
รับประทำนอำหำรฟำสต์ฟู้ดที่ไม่เหมำะสมจะท�ำให้
เซลล์ตับถูกท�ำลำยไปทีละน้อย ระบบย่อยอำหำรจะ
แปรปรวน และตับจะไม่สำมำรถก�ำจัดสำรพิษได้  
ต่อไปนี้จะขอแนะน�ำอำหำรท่ีมีสรรพคุณช่วยบ�ำรุง
ตับให้แข็งแรง ได้แก่

เห็ด เห็ดต่ำง ๆ เช่น เห็ดฟำง เห็ดโคน เห็ด
นำงฟ้ำ เหด็หอม เหด็หหูน ูฯลฯ เหด็เป็นอำหำรบ�ำรงุ
ตับที่ดีในอันดับแรก สรรพคุณของเห็ดเหล่ำนี้ จะ
ช่วยลดไขมันที่สะสมในตับและในกระแสเลือด ลด
อนุมูลอิสระ ช่วยต่อต้ำนกำรเกิดมะเร็ง และยังช่วย
เพิ่มปริมำณของเม็ดเลือดขำวด้วย

ผักประเภทหัว บรอกโคลี มันเทศ ที่มีกลูโค
ซิโนเลต (Glucosinolate) สำรอำหำรที่หำได้จำกพืช

ผกั ปัจจยัส�ำคญัทีม่คีณุสมบตัช่ิวยกระตุน้ให้ตบัผลติ
เอนไซม์ต่อต้ำนสำรพิษ และเอนไซม์ช่วยย่อย และ
เมื่อระบบย่อยอำหำรท�ำงำนได้เป็นปกติ ก็ถือว่ำตับ
ได้ล้ำงสำรพิษออกจำกตัวเองด้วยเช่นกัน

กะหล�่ำปลี หรือผักที่มีกลูต้ำไธโอน เช่น 
หอมใหญ่ หอมแดง กระเทียม ฯลฯ จะช่วยล้ำงพิษ
จำกควันไอเสีย และยำบำงชนิดที่ท�ำให้ตับพิกำรได้ 
และกะหล�่ ำปลียั งมีสำรอินโดลฟลำโวนอยด ์  
คำร์บนิอล ซลัฟำรำเฟน กลโูคซโินเลต เบต้ำแคโรทีน 
และกรดโฟลกิ ช่วยต้ำนมะเรง็ตบัและล้ำงสำรพิษ

ผกัใบเขยีว เช่น ผกัโขม ผกักำดหอม ปวยเล้ง 
มสีรรพคณุช่วยล้ำงสำรพษิและป้องกนักำรเกดิโลหะ
หนักในตับ ท�ำให้ตับสำมำรถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
และฟื้นฟูได้เร็วขึ้น

บีทรูท สำรฟลำโวนอยด์จำกพืชอย่ำงบีทรูท
คือสิ่งที่ตับต้องกำรไปบ�ำรุงและฟื้นฟูตัวเอง ซึ่งใน   
บีทรูทก็มีสำรฟลำโวนอยด์ชนิดนี้ค่อนข้ำงสูง จึงนับ
เป็นพืชผักที่ช่วยบ�ำรุงกำรท�ำงำนของตับได้ดี

แครอท เป็นผักที่อุดมไปด้วยวิตำมินหลำก
ชนดิ ทัง้วติำมนิเอ บ ี๑  บ ี๒  ซ ีดี และวติำมนิเค รวม
ทั้งกรดโฟลิก ฟอสฟอรัส โซเดียม โพแทสเซียม ธำตุ
เหลก็ สงักะส ีและทองแดง ในศำสตร์แพทย์แผนจนี 
นบัแครอทเป็นอำหำรท่ีมฤีทธ์ิอุ่น ช่วยบ�ำรงุตับ บ�ำรงุ
เลือด และช่วยแก้อำกำรอำหำรไม่ย่อยได้ด้วย

หอมหัวใหญ่ พืชผักสมุนไพร ใกล้ตั วที่
นอกจำกจะมีวิตำมินซีสูงแล้ว 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
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ข้ำวกล้อง เป็นอำหำรท่ีมีคำร์โบไฮเดรตสูง 
มีวิตำมินบีรวม หำกรับประทำนในปริมำณที่เพียง
พอ จะช่วยสร้ำงไกลโคเจนในตับ ซ่ึงช่วยฟื้นฟูให้ตับ
แข็งแรงและท�ำงำนได้อย่ำงเต็มที่

คำร์โบไฮเดรต หรืออำหำรจ�ำพวกแป้ง  
เช่น ข้ำวเจ้ำ ข้ำวไรย์ ข้ำวสำล ีข้ำวโพด ทีส่�ำคญัควร
รับประทำนในปริมำณท่ีพอเหมำะเป็นกำรควบคุม
โปรตีนในร่ำงกำยไม่ให้มำกจนเกินไป 

ถั่วเหลือง รวมถึงผลิตภัณฑ์ท่ีมำจำกถั่ว
เหลือง จะอุดมไปด้วยโปรตีน แ คลเซียม และ
ฟอสฟอรัส ช่วยในกำรสร้ำงน�้ำดีของตับ ท�ำให้ตับ 
ขับสำรพิษออกจำกร่ำงกำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

วอลนัท มีสำรส�ำคัญ คือ กรดไขมันโอเมก้ำ 
๓ และกลูต้ำไธโอน ตัวช่วยส�ำคัญในกระบวนกำร
ขับสำรพิษออกจำกตับ ช่วยบ�ำรุงกำรท�ำงำนของตับ
ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น

เนื้อปลำ มีโปรตีนและโอเมก้ำ ๓ ซึ่งเป็น 
สำรอำหำรส�ำคัญในกำรช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อของ
ตับที่เสียหำยให้กลับฟื้นฟูสภำพดีขึ้นได้

เก๋ำกี้หรือโกจิเบอร์ร่ี จะมีเบต้ำแคโรทีน 
กรดก�ำมะถัน แคลเซียม ธำตุเหล็ก วิตำมินอี   
วิตำมิน บี ๒ ช่วยเพิ่มจ�ำนวนเม็ดเลือดขำว ช่วย     
ลดไขมันในเลือด ป้องกันไขมันพอกตับ และช่วย    
ให้ตับท�ำงำนได้ดีขึ้น

ขมิ้นชัน ช่วยบ�ำรุงและฟื้นฟูตับ ช่วยล้ำง
สำรพิษออกจำกตับ ท�ำให้ตับท�ำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น

อะโวคำโด นอกจำกกรดไขมันโอเมก้ำ ๓ 
และ ๖ ที่มีอยู่ในอะโวคำโดแล้ว กลูต้ำไธโอนของ  
อะโวคำโดที่ตับจะช่วยลำ้งพิษสะสมในตับ และช่วย 
ลดโอกำสเกิดโลหะหนักสะสมในตับด้วย

มะขำมป้อม อุดมไปด้วยวิตำมินซีมำกกว่ำ
แอปเปิลถงึ ๑๖๐ เท่ำ ซ่ึงวติำมินซใีนมะขำมป้อมจะ
ช่วยรักษำอำกำรติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ป้องกัน
กำรเกิดพิษโลหะหนักในตับ และลดควำมเสี่ยงโรค
มะเร็งตับได้ 

ผลไม้ต่ำง ๆ ที่มีคำร์โบไฮเดรตชนิด  
กำกใยสูง เช่น แอปเปิล สำลี่ ฝรั่งสุก มะละกอสุก   
กล้วยน�้ำว้ำสุก จะช่วยฟื ้นฟูตับให้แข็งแรง และ   
เสริมสร้ำงพลังงำนของตับที่บกพร่องไป

ลิ้นจี่ อุดมไปด้วยโปรตีน ไขมัน กลูโคส 
ซูโครส วิตำมินเอ บี ซี และกรดซิตริก โดยศำสตร์
กำรแพทย์แผนจนี ลิน้จีถ่อืว่ำมฤีทธิอุ่์น ช่วยบ�ำรงุตับ
และบรรเทำอำกำรตับอักเสบได้ ส�ำหรับผู้ที่มีอำกำร
คอแห้ง เจบ็คอ ปวดฟัน หรอืท้องผกูกไ็ม่ควรกนิลิน้จี่
ในปริมำณมำกเนื่องจำกลิ้นจี่มีฤทธ์ิอุ่นอำจท�ำให้มี
อำกำรแย่มำกขึ้น

เกรปฟรุต ผลไม้ชนิดนี้อุดมไปทั้งวิตำมินซี
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และสำรต้ำนอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็น ๒ ตัวช่วยส�ำคัญ
ในกำรล้ำงพิษในตับและลดควำมเสีย่งโรคมะเร็งตบั 
โดยเรำสำมำรถรับประทำนเกรปฟรุตสด ๆ หรือจะ
น�ำเกรปฟรุตไปคั้นน�้ำดื่มก็ได้

กระเทียม มีสรรพคุณกระตุ ้นให้ตับผลิต
เอนไซม์ตัวที่ช่วยขับสำรพิษออกไป อีกทั้งกระเทียม
ยงัมอีลัลซินิ (Allicin) และซลีเีนยีม (Selenium) สอง
องค์ประกอบส�ำคัญจำกธรรมชำติที่จะช่วยดีท็อกซ์
สำรพิษสะสมในตับ

ชำเขียว มีสำรต้ำนอนุมูลมำก มีสรรพคุณ
ช่วยบ�ำรงุกำรท�ำงำนของตบั และป้องกนักำรเกดิโรค
มะเร็งตับได้

ฟ้ำทะลำยโจร ช่วยรักษำโรคตับ บ�ำรุงตับที่
เสื่อมสภำพ แก้ตับอักเสบ

ลูกใต้ใบ เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณที่ดีต่อ
ตับอย่ำงมำก ช่วยบ�ำรุงตับ ช่วยปรับไขมันในตับให้
เป็นปกติ ช่วยรักษำโรคไวรัสตับอักเสบบี ช่วยรักษำ
อำกำรอักเสบของตับทั้งประเภทเฉียบพลันและ
เร้ือรัง และช่วยก�ำจัดพิษออกจำกตับป้องกันไม่ให้
ตับถูกท�ำลำยจำกสำรพิษ 

นอกจำกกำรรับประทำนอำหำรบ�ำรงุตบัแล้ว 
กำรดูแลบ�ำรุงตับก็มีส่วนส�ำคัญ หำกเรำดูแลบ�ำรุง
ตับให้แข็งแรง ก็จะห่ำงไกลจำกโรคตับได้ ส�ำหรับ
กำรดูแลบ�ำรุงตับจะมีดังนี้

• หลีกเล่ียงกำรดื่มแอลกอฮอล์ และกำร   
สูบบุหรี่

• หลีกเล่ียงอำหำรที่ย่อยยำก โดยเฉพำะ 
อำหำรที่มีไขมันสูง

• ไม่รับประทำนอำหำรมำกเกินไป และงด
ทำนอำหำรมื้อดึก

• ไม่นอนดึก เพรำะในช่วงเวลำ ๒๒.๐๐- 
๐๒.๐๐ น. จะเป็นเวลำที่ตับจะซ่อมแซมตัวเอง

• ออกก�ำลังกำยอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงน้อย  
วันละ ๑๐-๓๐ นำที จะช่วยให้ตับแข็งแรง

• ขับถ่ำยให้เป็นเวลำ พยำยำมอย่ำให้ท้อง
ผูก จะท�ำให้ตับท�ำงำนหนักขึ้น

• ด่ืมน�้ำผักผลไม้เป็นประจ�ำ จะช่วยล้ำงสำร
พิษที่ตกค้ำงในตับ

• ระมดัระวงัเรือ่งกำรรบัประทำนยำบำงชนดิ
ที่มีผลข้ำงเคียงต่อตับ

• ควรฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบในผู้ที่
ยังไม่มีภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ

• หนัมำใช้ผลติภณัฑ์ธรรมชำต ิเพือ่หลกีเลีย่ง
กำรน�ำเอำสำรเคม ีสำรพษิ รปูแบบต่ำง ๆ เข้ำสูร่่ำงกำย
จำกกำรด�ำเนนิชวีติ ใช้ชวีติประจ�ำวนัให้มำกทีส่ดุเท่ำ
ที่จะท�ำได้ 

สำเหตุท่ีท�ำให้ตับเสื่อม
๑. นอนดึกต่ืนสำยเป็นกิจวัตร
๒. กำรไม่ปัสสำวะในตอนเช้ำ
๓. ไม่รับประทำนอำหำรเช้ำ
๔. รับประทำนเกินควำมพอดีเป็นประจ�ำ
๕. บริโภคยำเกินควำมจ�ำเป็น
๖. บริโภคอำหำรที่ปรุงแต่ง ใส่วัตถุกันเสีย    

สีผสมอำหำรและน�้ำตำลเทียม
๗. ด่ืมแอลกอฮอล์เป็นประจ�ำ
กำรดูแลรักษำตับของเรำให้แข็งแรงและ

ท�ำงำนได้อย่ำงเต็มที ่จะต้องท�ำร่วมกนัไป ต้ังแต่กำร
ดูแลสุขภำพตัวเองให้แข็งแรง หลีกเลี่ยงพฤติกรรม
บำงอย ่ำงที่ท�ำให ้ ตับท�ำงำนหนัก รวมถึงกำร            
รับประทำนอำหำรบ�ำรุงตับอยู่เป็นประจ�ำจึงจะได้ 
ผลดี และลดควำมเสี่ยงจำกโรคตับได้มำก

ขอขอบคุณข้อมูลและภำพสวยจำก 

https://health.kapook.com/view15599.html

https://www.thaisabuy.com/health/food-dues-liver/

https://www.siamhealth.net/public_html/Disease/GI/hepatitis/liver.html
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ดังท่ีกล่าวมาแล้วในตอนท่ี ๑ ว่านับตั้งแต่ 
ยุคแรก ๆ แห่งประวัติศาสตร์ ช้างคือเครื่องแสดง 
บุญญาธิการแห่งพระเจ้าแผ่นดิน หลักฐานประวัติ 
ศาสตร์ได้แสดงให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างพระ 
เจ้าแผ่นดนิสยามกบัช้างต้นคูพ่ระบารมแีละคนเลีย้ง
ช้างส�านักกรมโขลงเมืองนครนายกสืบเนื่องมา 

ลา ลูแบร์ ราชทูตฝรั่งเศสซึ่งเดินทางเข้ามา
ถวายพระราชสาสน์ของพระเจ้าหลุยส์ท่ี ๑๔ แด่
สมเด็จพระนารายณ์ ได้เขียนจดหมายเหตุเล่าเรื่อง
ต่าง ๆ ของราชอาณาจักรสยามในเวลานั้นไว้อย่าง
ละเอียดพิสดาร เล่าเก่ียวกับกรมพระคชบาลหรือ
กรมช้างไว้ว่า 

...ออกพระพิพิธราชา ซึ่งเรียกกันให้เพี้ยนไป
ว่าเพทราชา เป็นผู้บังคับบัญชาเหล่าช้างและเหล่า
ม้าทัง้ปวงอยู ่และนบัเป็นกรมทีใ่หญ่โตกรมหนึง่แห่ง
ราชอาณาจักร  ด้วยว่าช้างนั้นเป็นตัวก�าลังส�าคัญ

ของสมเด็จพระเจ้ากรุงสยาม  มีลางคนกล่าวว่า 
พระองค์เลีย้งช้างไว้หมืน่เชอืก แต่กเ็ป็นการยากทีจ่ะ
รูไ้ด้ว่าเป็นความจรงิหรอืไฉน  เพราะเหตคุวามทะนง
ในศักดิ์ศรีของตน มักท�าให้คนเหล่านี้กล่าวเท็จกับ
ข้าพเจ้าอยู่เนือง ๆ ยิ่งเรื่องเกี่ยวกับช้างด้วยแล้วยิ่ง
ไปกันใหญ่ทีเดียว พระนครหลวงแห่งราชอาณาจักร
ลาว ชื่อว่า ล้านช้าง และนามนี้นี่ในภาษาลาวก็
เหมือน ๆ กัน ในภาษาสยาม คือหมายความว่า ช้าง
สิบล้านเชือก  สมเด็จพระเจ้ากรุงสยามจึงทรงเลี้ยง
ช้างไว้เป็นอันมาก กล่าวกันว่า ต้องใช้คนอย่างน้อย
ก็ ๓ คนเพื่อเลี้ยงช้างแต่ละเชือก และคนเหล่านี้รวม
ทั้งขุนนางตัวนายที่บังคับบัญชาคนเหล่านี้ ล้วนอยู่
ใต้บังคับบัญชาของออกพระพิพิธราชาทั้งสิ้น...๑

จากความส�าคัญของการบังคับบัญชากรม
ช้างนี้เอง จึงไม่น่าประหลาดใจเลยที่ต่อมา พระเพท
ราชาสามารถกระท�าการรฐัประหารและขึน้ครองราช

พันเอกหญิง ชมนาด  เทียมพิภพ 

       เรื่องช้างกับ    
      เมืองนครนายก

ตอนท่ี ๒

๑ จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร พิมพ์ครั้งที่ ๒. (นนทบุรี: ส�านักพิมพ์ศรีปัญญา, 
๒๕๔๘), หน้า ๒๗๑.
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เสด็จครั้งนั้นให้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงคอ  
ช้าง พระยาเพทราช (เอี่ยม) เป็นควาญเสด็จขึ้น
พระพทุธบาทอย่างราชประเพณีโบราณ เมือ่เสด็จถงึ
ลานพระพุทธบาท ต้องทรงร�าขอบูชาต่อหน้าธาร
ก�านันตามแบบ...

เมือ่มาถงึตรงนีจ้งึจะเหน็ได้ว่า ช้าง คชศาสตร์ 
และบุญญาบารมีแห่งพระเจ้าแผ่นดินมีความเกี่ยว 
ข้องกันอย่างใกล้ชิดเป็นอย่างยิ่ง

ราชการในกรมโขลงซ้ายเมืองนครนายก
การย้ายราชธานีมาอยู่ ณ กรุงเทพฯ มีผล

ส�าคัญต่อกรมพระคชบาลเนื่องจากพื้นดินกรุงเทพฯ
เป็นที่ลุ่มปลัก จึงจ�าเป็นต้องแยกกรมช้างหรือกรม
พระคชบาลเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ อยู่ที่กรุงเทพฯ 
เรียกว่า “กรมช้างต้น” มีหน้าที่เลี้ยง ฝึกฝนช้างทรง 
และอ�านวยการพิธีคชกรรมต่าง ๆ อีกส่วนหนึ่งคือ 
“กรมโขลง” ยังคงอยู่ ณ พระนครศรีอยุธยาเป็นกรม
โขลงขวาและมีสาขาอยู่ ณ นครนายกเป็นกรมโขลง
ซ้าย มีหน้าที่ดูแลรักษาช้างโขลงหลวงเลี้ยงช้างต่อ 
จับช้างเถื่อนและฝึกหัดช้าง๓

พ.ศ. ๒๔๐๗ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้สมเด็จเจ ้าฟ้ามหามาลาฯ เสด็จขึ้นไปเมือง
นครนายก พร้อมด้วยหมอควาญกรมช้างกรมโขลง 
เพือ่ไปเทีย่วค้นหาช้างเผอืกลกูโขลง ซึง่มผีูพ้บเหน็ว่า
เที่ยวหากินอยู่ในท้องทุ่งแขวงนครนายก ครั้นเดือน 
๗ ข้างขึ้นสมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลาฯ ทรงมีใบบอก
มายังพระนครว่า 

...ได้ไปต้อนโขลงมารวม ณ ต�าบลไผ่เขียวไผ่
ขาด พรมแดนเมอืงนครนายกเมอืงปราจณิบรุต่ีอกนั  
ฝูงช้างส�าคัญออกจากป่าหลังวัดน�้าฉ�่า ได้เห็นกลาง

สมบัติหลังจากสิ้นแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
พระมหากษัตริย ์แห ่งสยามประเทศทุก

พระองค์นับต้ังโบราณกาลทรงให้ความส�าคัญต่อ   
คชศาสตร์แม้เมื่อถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ราชธานีย้าย
จากกรุงศรีอยุธยามาสู่กรุงเทพฯ และการใช้ช้างเพื่อ
ท�าศึกได้พ้นสมัยไปแล้วก็ตาม  หากพระเจ้าแผ่นดิน
ก็ยังทรงให้ความส�าคัญและสืบทอดขนบธรรมเนียม
แห่งคชศาสตร์อย่างเคร่งครัดดังปรากฏพระนิพนธ์
ในสมเดจ็ฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพท่ีว่า๒ (เขยีน
สะกดการันต์ตามต้นฉบับ)

...(ครั้ง) เมื่อ (สมัย) รัชกาลที่ ๔ พระบาท
สมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่วได้ทรงฝึกหัดแต่ร�า
กระบี่กระบอง เพราะชันษายังไม่ถึงขนาดที่จะทรง
ศึกษาวิชาคชศาสตร์ จนเสวยราชย์แล้วจึงได้ทรง
ศึกษาวิชานั้นต่อสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาบ�าราบ
ปรปักษ์ ซึ่งเป็นหมอเฒ่าอาจครอบให้กรรมสิทธ์ิได้
ตามต�ารา เวลานั้นข้าพเจ้ายังเป็นเด็กอยู่แต่พอจ�า
ความได้ว่า ปลูกโรงพิธีฝึกหัดคชกรรมในสนามตรง
หน้าศาลา สหทัยสมาคมบัดน้ี มีม่านบังตารอบโรง
พิธี ในโรงนั้นนอกจากที่บูชาเทวรูป และเครื่องใช้ใน
คชศาสตร์ เช่น เชือกบาศ เป็นต้น ท�ารูปหุ่นเท่าตัว
ช้างเพียงท้อง ส�าหรับเสด็จขึ้นประทับบนคอ หัดใช้
ขอบังคับช้าง และทรงต้องหัดร�าตามแบบในต�ารา
คชศาสตร์ เจ้าพี่ที่ทรงพระเจริญทันได้ฝึกหัดตาม
เสด็จ ตรัสเล่าให้ฟัง ว่าในต�าราคชศาสตร์มีแบบร�า
หลายอย่างเป็นต้นร�าพัดชา จนกระทั่งร�าขอช้าง
เป็นกระบวนต่าง ๆ เช่นร�าเย้ยข้าศึกเมื่อชนช้าง      
ชะนะ และร�าบวงสรวง เป็นต้น 

เมือ่ทรงฝึกหัดส�าเรจ็แล้ว สมเดจ็พระพทุธเจ้า
หลวงเสด็จขึ้นพระบาท ดูเหมือนเมื่อปีวอก ๒๔๑๕ 
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาบ�าราบฯ ทรงจับกระบวน

๒ สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ, ประวัติเจ้าจอมมารดาทับทิม รัชกาลที่ ๕ กับสุภาสิตทุคคตะสอนบุตร พิมพ์เป็น 
อนุสสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพเจ้าจอมมารดาทับทิม รัชกาลที่ ๕ ที่พระเมรุ ณ สุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส  
เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๑. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พระจันทร์, ๒๔๘๑), หน้า ๓๐-๓๒. 
๓ สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ, นิทานโบราณคดี, หน้า ๔๒๓.
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ต้ังแต่แรก เพราะ พวกช้างป่าในโขลงได้เค้ียวใบไม้
มาพ่นบนผิวจนผิวของช้างเผือกด�าไปหมด เมื่อฝน
ชะล้างผิวเผือกจึงได้ปรากฏให้เห็น ดังนั้นหลังจาก
เสรจ็ราชการครัง้นีแ้ล้ว สมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลาฯ จงึ
ได ้ทรงบูรณะวัดทะเลหญ้าใกล ้ เพนียดเมือง
พระนครศรีอยุธยาขึ้นมาใหม่ วัดทะเลหญ้านี้เป็น
ของพวกกรมช้างแต่เดิม  แต่ทรุดโทรมลงเนื่องจาก
ชาวบ้านไม่กล้ามาท�าบุญเพราะกลัวช้างที่เลี้ยงอยู่
ใกล้ ๆ และพวกกรมโขลงก็ไม่มีเวลาท�านุบ�ารุง
เนื่องจากมีงานเลี้ยงช้างหนักมาก การบูรณะวัด
ท�าให้เป็นที่ท�าบุญของพวกเลี้ยงช้างต่อไป๕

อย่างไรก็ตาม ต่อมาช้างเผือกช้างนี้ได้ล้มลง 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัวทรงเสีย
พระทัยเป็นอย่างยิ่ง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้น�าหนังช้างเผือกดองใส่ขวดโหลเพื่อเก็บรักษาไว้ 
(ปัจจุบันยังคงอยู่ ณ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติช้างต้น 
กรุงเทพฯ)๖

การเปลี่ยนแปลงในกรมพระคชบาลและคน
เลี้ยงช้างของหลวงชาวเมืองนครนายก

ครั้นเมื่อมีการปฏิรูปประเทศในรัฐบาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอันมีผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ทันสมัยแก่
ประเทศสยามโดยรวมนัน้ การเปลีย่นแปลงดงักล่าว
มีผลกระทบต่อช้างและคนเลี้ยงช้างของหลวงชาว
เมืองนครนายกเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จากการโครงการขุดคลองรังสิตประยูรศักดิ์เพื่อ   
การชลประทานและการหมดยุคแห่งการใช้ช้างใน
ราชการสงคราม

เมื่อบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามล�าดับ มี
การหักล้างถางพงบุกเบิกที่ดินเพื่อท�านาและการ  

ทุ่งไผ่เขียวไผ่ขาดพร้อม จึงได้ชักน�าโขลงนั้นมาเข้า
คอก ณ บ้านนาแขวงเมืองนครนายก

คล้องได้ช้างเผือกเอก เมื่อ ณ เดือนเจ็ดขึ้น
แปดค�่า ติดล�าโยงปลูกโรงเข้าไม้ฝึกหัดที่บ่อโพง 
(แขวงกรุงเก่า) ช้างนั้นศรีขาวบริสุทธิ์ เป็นเผือกเอก
จักษุขาวใสบริสุทธิ์ ขนหางขาวเจือเหลือง รีตัวขาว
เจือชาติตระงอยปากล่างขบขึ้นไปเหมือนปากนก
แก้ว...

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว 
เสด็จทอดพระเนตรช้างเผือกที่บ่อโพง แขวงกรุงเก่า 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมโภชเป็นการใหญ่ 
ณ วัดชุมพลนิกายาราม ระหว่างวันท่ี ๑๖-๑๘ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๐๗ มีการถวายผ้าไตรแก่พระ
สงฆ์ พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ และยังมีการ
สมโภช มีการแสดงโขน และอื่น ๆ เมื่อเสด็จกลับ
พระนครแล้ว ยังโปรดให้พระราชาคณะ พระบรม
วงศานุวงศ์ฝ่ายหน้าฝ่ายใน ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อย 
ผลัดเปลี่ยนกันขึ้นไปดู ต่อมาได้เสด็จไปประทับที่วัง
จันทรเกษมอีกครั้งหนึ่งโปรดให้มีการสมโภช ณ วัง
จันทรเกษม และโรงหน้าเพนียดอีกสามวันสามคืน๔

มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการโพนช้างเผือกช้างนี้ว่า 
ระหว่างการค้นหาซึ่งใช้เวลานานและยังไม่พบนั้น 
สมเด็จ เจ้าฟ้ามหามาลาฯ ทรงมีรับสั่งว่า “...จะรอ
ให้บนบานหรืออย่างไร ถ้าเช่นน้ันจับช้างเผือกได้สม
ประสงค์ ก็จะสร้างวัดให้หนึ่งวัด...” เนื่องจากแม้ว่า
จะได้ต้อนช้างโขลงมาไว้ท่ีเพนียดชั่วคราว เมือง
นครนายกถึงประมาณ ๒๐๐ เชือก เป็นเวลา ๓ วัน
แล้วกต็ามกย็งัหาได้พบช้างเผอืกไม่ จนกระทัง่ในคืน
วันที่ ๓ นั้นเอง ฝนได้ตกหนักเป็นเวลาหลายชั่วโมง 
ครั้นรุ ่งเช้าจึงได้เห็นช้างเผือกพัง (ตัวเมีย) ยืนอยู่
ท่ามกลางโขลง สาเหตุที่ไม่เห็นว่าเป็นช้างเผือก

๔ พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔ ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขำา บุนนาค), (กรุงเทพ: ส�านักพิมพ์
ต้นฉบับ, ๒๔๔๗), หน้า ๒๕๗, ๒๖๖-๒๖๗. 
๕ ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม, พระประวัติและงานสำาคัญของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำาราบ
ปรปักษ์ (ภาคต้น), (กรุงเทพฯ: องค์การคุรุของคุรุสภา, ๒๕๑๔), หน้า ๑๕๐-๑๕๑. 
๖ จเร โสระถี, ตำานานช้างไทย, (กรุงเทพฯ: วันชนะ, ๒๕๔๔), หน้า ๙๓.
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ขุดคลองรังสิตและคลองนาสายอื่น ๆ เพื่อการ
ชลประทานในทุง่หลวง (ครอบคลมุตัง้แต่ทุง่บางกะปิ
ชานพระนคร เมืองธัญบุรี เมืององครักษ์ ไปจนถึง
ท้องทุ่งเมืองนครนายก) ช้างเถื่อนก็ต้องพบกับความ
ล�าบาก จนต้องพากันหลบหนีไปอยู่ถึงเชิงเทือกเขา
ใหญ่แขวงเมืองนครนายก หลักฐานทางประวัติ 
ศาสตร์ที่ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ตอนนี้เช่น

ใบบอกหลวงนา ผู้รักษาการกรมการเมือง
นครนายกถึงลูกขุน ณ ศาลา รายงานว่า เดือน
ธันวาคม ร.ศ. ๑๐๘ (พ.ศ. ๒๔๓๓) ฝนไม่ตกแล้ว 
ราษฎรได้เก็บเก่ียวข้าวมัดเป็นฟ่อนไว้ ช้างหลวงได้
พากันมาเหยียบย�่าข้าวในนาราษฎรเสียหายบ้าง๗

สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพก็ทรง
เล่าไว้ใน นิทานโบราณคดี ว่า 

...เมือ่ฉนัเป็นเสนาบดกีระทรวงมหาดไทย ไป
เมืองนครนายก คร้ังหน่ึงจอดเรือพักแรมอยู่ท่ีอ�าเภอ
บางอ้อ เวลาจวนค�่าเห็นช้างเถื่อนอยู่ท่ีปลายนาทาง
ฟากตะวันตกโขลงใหญ่  แต่พอพลบค�่าชาวบ้านเขา
ก็ก่อกองไฟรายตามแนวปลายนา เขาบอกว่าฤดูท�า
นาตัง้แต่ข้าวตัง้กอใกล้ออกรวง ช้างเถือ่นเข้ามากวน
เสมอ ต้องก่อไฟอย่างนี้ทุกคืน เพราะช้างกลัวไฟไม่
กล้าผ่านกองไฟใกล้ ๆ แต่มันฉลาด กลางวันหลบ
หายไปหมด ไม่รู้ว่าพากันไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหน แต่พอ
พลบค�า่จงึย่องออกมา ถ้าคนเผลอมนัถอนข้าวในนา
กินเสียคืนละหลาย ๆ ไร่...๘

วันที่ ๒๐ เมษายน ร.ศ. ๑๒๓ (พ.ศ. ๒๔๔๘) 
เจ้าพระยาเทเวศรวงษ์วิวัฒน์เสนาบดีกระทรวง
เกษตราธิการมีหนังสือกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๕ ความว่า 

...ข้าพระพุทธเจ้าไปมาอยู่ตามคลองรังสิต 
แลคลอง ๖ วาสายล่าง แลคลอง ๖ วาสายบน 

คลองซอยต่าง ๆ แม่น�้าเมืองนครนายก ได้แลเห็น
ช้างโขลงหลวงอยู่แถวนั้นเป็นอันมาก ย่อมกระท�า
อนัตรายแก่โรงแลเรอืของราษฎร บางทถีงึท�าอนัตราย
แก่ชีวิตมนุษย์ด้วยเป็นพิเศษ ฝ่ายชาวนาเมื่อได้รับ
อันตรายเช่นนั้นแล้ว ก็ย่อมหาช่องลอบยิงช้างล้มอยู่
เนือง ๆ แต่ช้างคงจะล้มมากกว่าคนตายหลายเท่า 
เห็นด้วยเกล้าว่า การที่ปล่อยให้ช้างอยู่ในทุ่งนี้ใน
เวลานี้ เป็นการผิดด้วยสมัยอยู่ จึงเป็นเหตุให้เกิด
การอนัตรายต่อสมบตัขิองราษฎร กบัชวีติของมนษุย์
และชีวิตของช้างด้วย โดยเหตุนี้มาจ�าเป็น ต้องนับ
ว่าเสยีประโยชน์แก่แผ่นดินด้วย จงึคิดด้วยเกล้าด้วย
กระหม่อมว่า ถ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กรม
โขลงปกต้อนให้ขึน้ไปอยูเ่สยีดงละครหรอืดงพระราม
ได้จะดี...๙

วนัที ่๒๔ เมษายน ร.ศ. ๑๒๓ (พ.ศ. ๒๔๔๘) 
พระยาอนรุกัษ์ราชมณเทยีรกราบทลู สมเดจ็พระเจ้า
ลูกยาเธอกรมหมื่นปราจีณกิติบดี ราชเลขานุการใน
พระองค์ฯ ความว่า

...เรื่องช้างโขลงหลวงซึ่งได้เที่ยวอยู่ตามทุ่ง
คลองต่าง ๆ ท�าอันตรายแก่ราษฎร แลราษฎรได้ยิง
ช้างนั้นล้มอยู่เนือง ๆ นั้น...การที่จะปกต้อนไปไว้ดง
พระรามนั้น ก็คิดด้วยเกล้าฯ ว่า คงจะปกต้อนไปได้  
แต่มคีวามเกรงว่า เมือ่ต้อนไปแล้วคงจะกลบัถิน่เดมิ
เสมอ โดยเหตทุีท่างทีจ่ะปกไปเป็นระยะทางช้างเดนิ
ชัว่สามวนัเท่านัน้  เมือ่ปกไปแล้วกค็งกลบัมาถิน่เดิม  
แต่ดงพระรามนัน้เป็นท�าเลทีม่หีญ้าน�า้ดกีว่าดงละคร 
แลเป็นดงใหม่สมควรจะเลี้ยงโขลงช้างที่นั้นได้...จึง
คิดดว้ยเกล้าวา่ จะจัดการในเดอืนมีนาคม ศก ๑๒๓ 
เป็นคราวมรสุมแลระบายไปได้โดยสดวกของเจ้า
พนักงานกรมโขลง แลคงต้องท�าทุกปีไปจนกว่าจะ
หมดช้างในบริเวณทุ่งหลวงได้ ด้วยช้างในทุ่งหลวง

๗ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการ ร.๕ ม.๒.๑๒ ก. ใบบอกเมืองนครนายก 
๘ สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ, นิทานโบราณคดี, หน้า ๔๓๓. 
๙ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๕ กระทรวงมหาดไทย ร.๕ ม.๑๘/๔ ก/๒๘ เรื่องปกช้างโขลงไปไว้
ที่ดงพระราม (๒๐ เม.ย. ๑๒๓-๖ มิ.ย. ๑๒๘) 
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เหล่านี้ คงจะไม่ทิ้งถิ่นเดิมเป็นมั่นคง เพราะได้รับ
พระราชทานข้าวเป็นอาหาร ท่ีเคยมาเสียหลายปี 
เกือบจะเท่ากับช้างบ้านแล้ว...๑๐

นอกจากนั้นยังมีเหตุร้ายอื่น ๆ อีก เช่น พ.ศ. 
๒๔๕๐ ช้างเถ่ือนตกมนัตวัหน่ึงขึน้ไปยืนบนรางรถไฟ
ทีเ่ชยีงราก เมือ่รถไฟวิง่มาบนรางช้างน้ันกต็รงเข้าไป
ชนรถไฟ มีผลให้รถไฟตกราง และช้างก็ล้มตายลง
ไป๑๑

วนัที ่๓๑ มกราคม ร.ศ. ๑๒๗ (พ.ศ. ๒๔๕๒) 
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงนเรศวรฤทธิ์ เสนาบดี
กระทรวงโยธาธิการมีหนังสือกราบบังคมทูล
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ความว่า

...รายงานของแฮร์ไวเลอร์เจ้ากรมรถไฟ...ว่า
เวลานี้ได้ทราบข่าวว่า ยังมีช้างเถ่ือนเท่ียวอยู่ตาม
แถวทางรถไฟในระหว่างคลองรงัสติกบับางปอิน แล
แต่ท่าเรือไปเมืองลพบุรีก็อีกหลายช้าง แฮร์ไวเลอร์
เกรงว่า บางทีช้างเหล่าน้ีจะกระท�าให้มีอันตรายร้าย
แรงเกิดขึ้นแก่ทางรถไฟ ต้องเสียชีวิต...เหมือนเมื่อ
คราวที่แล้วนั้นเป็นอันมาก...เห็นด้วยเกล้าฯ ว่าช้าง
ในท�าเลท้องที่คลองรังสิตในบัดนี้ มีอยู ่ที่ในแขวง
เมืองนครนายก โดยช้างเถื่อนหนีคลองที่ขุดแลคน
เข้าตั้งท�านาออกไปอยู่ยังท้องทุ่งเป็นป่าดง นาน ๆ 
ทีเข้ามากินข้าวในที่นาอยู่บ้างก็เป็นที่ปลายแขวง
เมืองธัญบุรีต่อกับแขวงเมืองนครนายก...๑๒

เนื่องด้วยเหตุพ้นสมัยในการใช้ช้างในการ
ยุทธ์นี้เองรัฐบาลสยามจึงเห็นสมควรให้กรมพระคช
บาลยุบเป็นแพนกพระคชบาล กระทรวงกลาโหม-

ทหารเรือ และต่อมา พ.ศ. ๒๔๖๖ รัฐบาลก็ได้ 
ยกเลิกแพนกพระคชบาล กระทรวงกลาโหม-ทหาร
เรอื ตามหนงัสอืกราบบงัคมทลูพระเจ้าอยูห่วั รชักาล
ที่ ๕ ของนายพลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต 

...เห็นควรเลิกแพนกพระคชบาล เพราะ กอง
ช้างโพนแซกไม่สูจ้�าเปนในน่าที ่นอกจากส�าหรบัการ
ทอดพระเนตร์จับช้างตามราชประเพณีซึ่งได้งดมา
นานแล้ว  ส่วนช้างใช้การนั้น ในราชการทหารยาม
ปกติมีการใช้น้อยที่สุด  และถ้าจ�าเปนก็เรียกเกณฑ์
เอาได้ ไม่จ�าเป็นต้องสระสมไว้เป็นการเปลืองมาก
ไม่คุ้มกัน ช้างที่มีอยู่แล้วควรขายเสีย ส่วนน่าที่การ
ขยายพันธุ์ช้างป่านั้นควรมอบให้กระทรวงเกษตราธิ
การซึ่งมีน่าที่ในการสงวนพันธุ์พาหนะอยู่แล้ว...๑๓

อย่างไรก็ตาม การบ�ารุงรักษาช้างต้นคู่บุญ
บารมใีนพระเจ้าแผ่นดินยงัคงด�าเนนิต่อไป โดยมอบ
หมายให้เป็นภารกิจของกองช้างต้น จนกระทั่งเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ กอง
ช้างต้นจึงได้รับการจัดให้เป็นงานหนึ่งในแผนกราช
พาหนะ ส�านักพระราชวัง๑๔ เมื่อถึงทุกวันนี้ ช้างต้น 
(ในพระองค์) ทุกช้างได้รับการฟูมฟักเลี้ยงดู ณ 
สถาบันคชบาลแห่งชาติ จังหวัดล�าปาง และจังหวัด
สุรินทร์

ณ กาลปัจจุบัน
แม้ว่าเวลาแห่งการยกเลกิกรมพระคชบาลจะ

ล่วงเลยมากว่าหนึ่งศตวรรษแล้วก็ตาม หากลูก
หลานคนเลี้ยงช้าง กรมโขลงซ้ายแห่งทุ่งหลวงเมือง

๑๐  หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๕ กระทรวงมหาดไทย ร.๕ ม.๑๘/๔ ก/๒๘ เรื่องปกช้างโขลงไป
ไว้ที่ดงพระราม (๒๐ เม.ย. ๑๒๓-๖ มิ.ย. ๑๒๘) 
๑๑ สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ, นิทานโบราณคดี, หน้า ๔๓๖. 
๑๒ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๕ กระทรวงมหาดไทย ร.๕ ม.๑๘/๔ ก/๒๘ เรื่องปกช้างโขลงไป
ไว้ที่ดงพระราม (๒๐ เม.ย. ๑๒๓-๖ มิ.ย. ๑๒๘) 
๑๓ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเอกสารรัชกาลท่ี ๖ กระทรวงกลาโหม-ทหารเรือ ร.๖ ก.๑๑/๑ กรมคชบาลและกรมฝีพาย ซ่ึงแยกกัน
ระหว่างกระทรวงกลาโหมและกระทรวงทหารเรือและกระทรวงวัง กระทรวงมหาดไทย (๓๐ ธ.ค. ๒๔๕๓-๒๐ ก.ย. ๒๔๖๗), หน้า ๓๗ 
๑๔ ณัฏฐภัทร จันทวิช,“กรมคชบาล”, ช้างต้น สัตว์มงคลแห่งจักรพรรดิ์ เล่ม ๑, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๓๙), หน้า ๒๙๕.
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นครนายกก็ยังคงสืบสานต�านานและรักษามรดก
ตกทอดของบรรพบุรุษอันเป็นเครื่องแสดงที่มาแห่ง
ตนต่อเนื่องตลอดมา ประวัติศาสตร์กรมโขลงซ้าย 
บรรพบุรุษคนเลี้ยงช้างของหลวงแห่งทุ่งหลวงเมือง
นครนายก จึงจะธ�ารงสืบเนื่อง เพื่อลูกหลานชาว
นครนายกและชาวไทยทั้งมวลจะได้ตระหนักอย่าง

แท้จริงว่า...ไทยถือว่าช้างเป็นสัตว์มีคุณ...เครื่อง   
แสดงบุญญาธิการแห่งสยามินทราธิราชเจ้า

เหมือนดังพระราชนิพนธ์บทดุษฎีสังเวย
กล่อมช้างพระนรารัฐราชกิริณี ในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความตอนที่ว่า

	 	 	 ...แม่อย่าห่วงเถื่อนท้อง				พนาลัย

	 อย่าห่วงปวงมิตรใน								 ป่ากว้าง

	 เป็นข้าบาททรงชัย									 เชิดชาติ

	 เกริกก่องก้องเกียรติอ้าง				 เอกฟ้ารังสรรค์...
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บรรยากาศทั่วไปอันอึดอัดของเมืองโคราช
หลงัจากข่าวพ่ายแพ้ของลกูหลานทหารแพร่กระจาย
ไปทั่ว แต่วันนี้ภายในรั้วบ้านกลับคึกคักวุ่นวายไม่
น้อย เนื่องจากอยู่ระหว่างการเตรียมสถานที่และ  
การต้อนรับในงานวิวาห์ของบุตรสาวคนโตแห่ง
ครอบครัวซึ่งใกล้เข้ามาทุกขณะจนเหลือเพียงไม่กี่ 
วันแล้ว

“แม่เข้าไปได้ไหมลูก” เสียงเคาะประตูห้อง
นอนดังข้ึนเบา ๆ อย่างเกรงใจ เมื่อปรากฏเสียงตอบ
รบัจากเจ้าของห้อง บานประตจูงึถกูเปิดออก มารดา
เดินก้าวเข้ามาพร้อมหอบชุดวิวาห์สีขาวเต็มอ้อม
กอด ศศิประภานั่งแปรงผมงามสลวยช้า ๆ อยู่ตรง
หน้าโต๊ะเครื่องแป้ง นัยน์ตาส่อแววครุ่นคิด

“ลองดอูกีครัง้นะจ๊ะ...แม่ให้ช่างเขาไปแก้ตรง
เอวมาแล้ว คราวนีค้งจะพอดลีะ” มารดากล่าวอย่าง
ร่าเริง แต่เมื่อเห็นท่าทีไม่ยินดียินร้ายของบุตรสาวก็
เข้าใจเรือ่งราวท้ังหมด และสิง่ท่ีเธอคดิว่าดท่ีีสดุกค็อื
ค�าปลอบใจอย่างตรงไปตรงมาตามประสาแม่ลูก

“เป็นห่วงหมวดธงเจิมหรือลูก ?” เป็นค�าถาม
ท่ีไม่ต้องการค�าตอบจากจิตใจของลูกผู้หญิงด้วยกัน 
บุตรสาวพยักหน้าช้า ๆ น�้าตาเริ่มเอ่อล้น

บัญชร ชวาลศิลป์
ไฟรกัไฟสงคราม

สงครามครั้งที่ ๑ : ความพยาบาท

“ต้องท�าใจนะลกู...ไม่มใีครฝืนชะตาลขิติของ
ตัวเองได้หรอก” มารดากล่าวปลอบประโลม แล้ว
บรรจงวางเสื้อผ้าในมือลงบนเตียง เดินเข้าไปใกล้
ลูกสาว ศศิประภาหันมาโอบมารดาแล้วซบหน้าลง
บนอก ปล่อยให้น�้าตาที่คั่งค้างอยู่ในใจระบายออก
มาเหมือนที่เคยท�าตั้งแต่ครั้งยังเป็นเด็กน้อย มารดา
ลบูไล้เส้นผมถ่ายทอดความรกัความอาทรสูบุ่ตรสาว 
ปล่อยให้ระบายความทุกข์ในใจให้มากที่สุด

เสียงเคาะประตูดังขึ้นเบา ๆ อีกคร้ัง หญิงรับ
ใช้รายงานผ่านบานประตูเข้ามาว่า มีแขกของคุณ
หนูมารอพบอยู่ที่ห้องรับแขกข้างล่าง... “ผู้หมวด
ประยูรค่ะ เพื่อนหมวดธงเจิม แต่งเครื่องแบบมา
ด้วย” ตอนท้ายของประโยคแฝงความตื่นเต้นเพราะ
ทราบเรื่องราวเป็นอย่างดีมาแล้วจากข่าวทางวิทยุ 
ความตื่นเต้นจู่โจมกระทันหัน ศศิประภาไม่อาจปิด 
บังไว้ได้ เธอหันหน้าสบตามารดาพร้อม ๆ กับที่
มารดาพยักหน้าอนุญาต

“หนลู้างหน้าล้างตาเสยีหน่อยสจ๊ิะ...เด๋ียวแม่
รออยู่ในห้องนี่แหละจะได้เตรียมชุดไว้ให้หนูลอง
สวม” มารดาเปิดโอกาสให้ลูกรัก “แต่ท�าใจให้หนัก
แน่นนะจ๊ะ...อย่าลืมที่แม่บอก ทุกชีวิตล้วนมีลิขิต

- (ต่อจากเล่มที่แล้ว) -
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สกั ๑ ชัว่โมง...เอาอย่างนีด้ไีหมครบั ถ้าคณุอยากจะ
เขียนจดหมายถึงธงเจิม ผมก็จะแวะกลับมารับก่อน
ที่จะกลับไปสีค้ิว แล้วค่อยหาทางส่งให้ธงเจิมเขา”

“เป็นพระคณุมากค่ะ...” แววตามปีระกายแห่ง
ความยนิดีขึน้ชัว่ขณะ “อีกชัว่โมงหนึง่พบกนันะคะ..”

ศศปิระภากลบัขึน้มาในห้องนอนอีกครัง้ เมือ่
ก้าวพ้นบานประตูก็พบมารดายืนจัดชุดวิวาห์ให้  
บุตรสาวอยู่ และเมื่อหันมาเห็นท่าทีเหม่อลอยของ
ศศิประภาและซองจดหมายในมือ เธอก็เข้าใจความ
ต้องการของบุตรสาวทันที

“เดี๋ยวแม่กลับมานะลูก...” กล่าวจบก็เดิน
ออกจากห้องไปเงียบ ๆ 

นั่งลงบนโต๊ะเขียนหนังสือ บรรจงขลิบซอง
จดหมายด้วยกรรไกรอันน้อย ค่อย ๆ เปิดซอง แล้ว
สิ่งที่อยู่ในซองก็ค่อย ๆ เลื่อนหลุดออกมา

ไม่มีกระดาษเขียนจดหมาย มีเพียงดอก
ลั่นทมแห้งดอกหนึ่ง

ศศิประภาไม่ลืมคืนนั้นที่ใต้ร่มลั่นทมหน้า
สโมสรนายทหารในค่าย...

...ช้าช้าและนิ่มนวล ธงเจิมเอ้ือมมือไปเกาะ
กุมมือของหญิงสาวไว้ ศศิประภาแม้จะท�าท่าแปลก
ใจแต่ก็มิได้ขัดขืนเพราะท�านบหัวใจเธอคล้ายมีรอย
ปรแิยกอยูเ่ช่นกนั แม้จะยงัไม่ตกผลกึชดัเจนนกั ธงเจมิ
สบตาหญิงคนทีต่ราตรงึเขาแต่แรกพบ ถ่ายทอดความ
รู้สึกผูกพันล�้าลึกที่แฝงเร้นอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของ
หัวใจออกไป

“คณุศศปิระภาครบั ผมไม่ได้คดิเตรยีมค�าพดู
มาก่อน ดังนั้นทุก ๆ ค�าพูดต่อไปนี้จึงล้วนออกมา
จากหัวใจที่แท้จริงของผมทั้งสิ้น

“คณุถามผมว่า อธษิฐานขออะไรจากดาวตก
เมื่อครู่นี้...

“ผมไม่ได้อธิษฐานร้องขออะไรเลยครับ แต่
ผมได้ให้ค�ามั่นสัญญาบางอย่างไว้ต่อหน้าท้องฟ้า
และดวงดาว ด้วยเครือ่งแบบทีส่วมอยู ่ด้วยเกยีรตยิศ
แห่งนายทหาร

ของตนเอง ใคร ๆ ก็ยากท่ีจะฝืน” ศศิประภาก้มลง
กราบแม่ที่ทรวงอก ประโยคสุดท้ายดังก้องอยู่ใน
ความคิด

ทุกชีวิตล้วนมีลิขิตของตนเอง…
ศศิประภาก้าวเดินเข้าไปในห้องรับแขกก่อน

จะพบนายร้อยตรีประยูรเพื่อนสนิทของคนรักใน
เคร่ืองแบบชุดสนามที่ยับย่นมอมแมม หลังรับไหว้
สตรีอันเป็นดวงใจของเพื่อนรักแล้ว เขาก็ก้มหน้า
มองเครื่องแต่งกายของตัวเองแล้วกล่าวขอโทษที่
แต่งกายไม่ค่อยเรียบร้อย โดยไม่ได้อธิบายเหตุผลที่
รู้กันดีอยู่แล้วประกอบ

“ผมคงอยู่กับคุณได้ไม่นานนะครับ ต้องรีบ
กลับเพราะงานยังไม่เสร็จ” เขาตอบสั้น ๆ รวบรัดตัด
ความ “ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับงาน
แต่งงานวันที่ ๒๓ ตุลาคม ไม่ทราบว่าผมกับธงเจิม
จะมาร่วมงานได้ด้วยหรือเปล่า...ถ้ามาไม่ได้ก็ขอ
แสดงความยินดีไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับ”

“ธงเจมิเป็นอย่างไรบ้างคะ...” ศศปิระภาถาม
อย่างร้อนรน

“ปลอดภยัดคีรบั ไม่ได้เป็นอะไรหรอก เหมอืน
ผมนี่แหละ” หญิงสาวท�าท่าโล่งอก แววตาที่เต็มไป
ด้วยความห่วงใยอ่อนลง “แต่ว่าตอนน้ีเขาอยู ่ที่
ปากช่องกับท่านเจ้าคณุศรฯี ครบั ส่วนผมแยกมาอยู่
ที่แถวสีคิ้ว พอดีมีโอกาสมารับกระสุนเพิ่มเติมก็เลย
รีบปลีกตัวมาหา...ธงเจิมเขามีจดหมายฝากมาถึง
คุณครับ...” กล่าวจบก็ล้วงเข้าไปในอกเสื้อแล้วส่ง
ซองจดหมายขะมุกขะมอมให้แก่หญิงสาวพร้อม
กล่าวค�าอ�าลา

“ขอบคุณค่ะ...แล้วจะได้พบกบัธงเจมิไหมคะ”
“ก็ไม่แน่ใจหรอกครับ...”
“ถ้าเจอะธงเจมิ ช่วยบอกเขาด้วยว่าดฉินัสวด

มนต์เอาใจช่วยขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะ...” 
หญิงสาวนิ่งไปชั่วอึดใจ แต่แล้วประยูรก็ท�าท่า
เหมือนนึกอะไรออก

“ผมคงใช้เวลาในค่ายเพื่อเบิกรับกระสุนอีก
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“ผมให้ค�าสัญญาไว้ว่า ไม่ว่าหนทางชีวิตข้าง
หน้าจะเป็นเช่นไร ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับอนาคต 
แต่หวัใจและความรกัท้ังหมดท่ีผมมอียู ่ไม่ว่าจะชาติ
นี้ภพนี้หรือชาติหน้าภพหน้า ผมขอมอบให้คุณจน
หมดสิ้น...” กระซิบแผ่วราวเสียงละเมอ

“คุณไม่จ�าเป็นต้องให้ค�าตอบใด ๆ แก่ผม 
เพราะความรักที่ผมมอบให้คุณนั้น เป็นความรักที่
เพียงขอให้ได้รัก จะได้รับรักตอบหรือไม่ผมไม่
ใส่ใจ...ขอเพียงได้รักก็เป็นความสุขที่สุดของผม
แล้ว” เว้นจังหวะเล็กน้อย

“แต่เพราะคุณคือสิ่งมีค่าสูงสุดในหัวใจของ
ผม ผมย่อมไม่ท�าอะไรให้แปดเปื้อนเป็นอันขาด ดัง
นั้นจึงมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมจะต้องร้องขออนุญาตจาก
คุณเสียก่อน...

“คุณจะอนุญาตให้ผมรักคุณหรือไม่ครับ” 
ชายหนุ่มหยุดนิ่งรอค�าตอบ

ศศิประภายังคงปล่อยให้มือทั้งสองของเธอ
อยู่ในอุ้งมืออบอุ่นของธงเจิม ทั้งคู่ไม่มีใครขยับตัว
ราวกับจะปล่อยห้วงเวลาน้ีให้ทอดยาวไปนานแสน
นานชั่วกัปชั่วกัลป์ เวลาเหมือนหยุดน่ิง โลกเหมือน
หยุดหมุน ดวงดาวเหมือนหยุดกะพริบ กระทั่ง
สายลมยังหยุดร�าเพย ใจจรดใจจ่อร่วมรอรับฟังค�า
ตอบ...

ศศปิระภาหยบิกระดาษเขยีนจดหมายขึน้มา
วางตรงหน้า...

๒๐ ตุลาคม ๒๕๑๙
อาทิตยามองฝ่าความมืดผ่านหน้าต่างตู ้

รถไฟชัน้ ๓ ออกไปภายนอกอย่างไร้จดุหมาย ตลอด
ค�า่คนืทีผ่่านมาแม้จะพยายามข่มตาหลบัสกัเพยีงใด
แต่ก็ไม่ส�าเร็จ ไม่ใช่เร่ืองของการแปลกที่แปลก
ทางในตู ้โดยสารรถไฟสายกรุงเทพฯ-หาดใหญ่นี้
เท่านั้น แต่ภาพเหตุการณ์ที่ธรรมศาสตร์คล้ายตาม
มากดดันหลอกหลอนอยู่ตลอดเวลา ทั้งตื่นทั้งหลับ

ธรณินซึ่งมีฐานะคล้ายผู้น�าเพื่อนรักทั้งสอง 
คืออาทิตยาและธีระก็ตกอยู่ในสภาพหลับไม่ลงเช่น

เดียวกัน แม้ตามความเป็นจริงแล้ว เด็กหนุ่มจาก
นครศรีธรรมราชผู้นี้จะคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับสภาพ
แออัดพลุกพล่านของตู ้รถไฟชั้น ๓ ที่พวกเขาใช้
บริการมาโดยตลอดตั้งแต่เดินทางเข้ากรุงเทพฯ ไป
เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงก็ตาม แต่คืนนี้ 
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบต่อเพือ่นท�าให้เขาต้องอยู่
ในสภาพต่ืนตัวตลอดเวลาเพือ่เตรยีมรบัสถานการณ์
ที่คาดไม่ถึง

หลังเหตุการณ์ ๖ ตุลาคมได้เพียง ๑๔ วัน 
เขาและเพื่อน ๆ อีกจ�านวนไม่น้อยก็ตัดสินใจแยก
ย้ายกันเข้าป่าเพื่อร่วมขบวนการปฏิวัติกับพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ตัวธรณินเนื่องจาก
เป็นคนใต้จึงตัดสินใจเข้าป่าภาคใต้และได้รับหน้าที่
น�าเพื่อนอีกสองคนนี้เข้าป่าด้วย เป้าหมายการเดิน
ทางคือจังหวัดพัทลุงเพื่อเข้าต่อสู้ด้วยอาวุธในพื้นที่
เขตงานเขาแก้วไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้ง ๆ ที่ตัวเขาและ
เพือ่นทัง้สองต่างไม่มใีครได้รูจ้กักบัสหายเคล้าผูน้ีม้า
ก่อน แต่อาศัยการติดต่อผ่านทางเพื่อนคนหนึ่งของ
เขาให้เป็นผู้ประสานงาน ซึ่งหลังจากผ่านกระบวน 
การตรวจสอบประวตัแิละความไว้วางใจอย่างละเอียด
แล้ว จึงได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมกับกองทัพปลด 
แอกประชาชนไทยได้

ธรณินย้อนร�าลึกไปถึงเมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้านี้ 
เขาก็ได้รับหนังสือตอบรับและนัดหมายจากมหา 
วิทยาลัยรามค�าแหงที่เขาหวังว่าจะเป็นบันไดสร้าง
อนาคตไปสู่ต�าแหน่งปลัดอ�าเภอของรัฐบาลไทย แต่
มาบัดนี้ด้วยช่วงเวลาที่ไม่ห่างกันนัก เขากลับได้รับ
หนงัสอืตอบรบัและการนดัหมายจากพรรคคอมมวินสิต์
แห่งประเทศไทย พรรคการเมืองนอกกฎหมายของ
รัฐบาลไทย

หรือนี่คือมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตที่ต้องใช้ชีวิต
ทัง้ชวีติเป็นหลกัฐานลงทะเบียน และช�าระค่าหน่วยกติ
ด้วยอนาคตของหนุ่มสาว สอบผ่านรอด...สอบไม่
ผ่านตาย

จดหมายลับตอบรับและกรรมวิธีในการนัด
พบก็มีเพียงสั้น ๆ
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นัดรับวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ ระหว่าง 
เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๐๗.๐๐ น. ที่บริเวณป้ายสถานี
รถไฟป้ายแรกนับจากกรุงเทพฯ รหัสนัดหมายให้เขา
ตดิปลาสเตอร์ยาบนหลงัมอืขวาและถอืหนงัสอืพมิพ์
ไทยรัฐด้วยมือซ้าย จากน้ันจะมีคนเข้ามาถามด้วย
ข้อความว่า “คุณจะไปหาดใหญ่ใช่ไหม” ซึ่งเขาจะ
ต้องตอบว่า “ไม่ใช่ ผมจะไปชุมพร” แล้วให้สังเกตที่
ฝ่ามือข้างขวาของผู้ถามจะมีปลาสเตอร์ยาติดอยู่ 
เช่นเดยีวกัน แสดงว่าถกูต้องเป็นผูท้ีม่ารอรบั ให้พวก
เราเดินทางไปกับผู้น้ันได้ แต่ถ้ามีเหตุฉุกเฉินหรือมี
ความคลาดเคลื่อนอย่างใดอย่างหนึ่งจนท�าให้ไม่ได้
พบกัน ก็ให้มาใหม่ตามวันท่ีซึ่งลงท้ายด้วยเลขคี่ 
สถานที่จุดนัดพบเดิม เวลาเดิม และรหัสเดิมจนกว่า
จะได้พบกัน

ธรณินรู้สึกกังวลและยุ่งยากใจไม่น้อยในการ
นัดหมายกับคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนพร้อมด้วย
กรรมวิธีที่พิสดารเช่นนี้ อีกทั้งเป็นครั้งแรกในการนัด
หมายแบบนี้ในชีวิตของเขาอีกด้วย ดังนั้นตลอดคืน
ที่ผ่านมาเขาจึงมีแต่เรื่องว้าวุ่นไม่มั่นใจ หวาดหวั่น
ไปร้อยแปดพันประการ จึงได้แต่ภาวนาขอให้ทุก
อย่างเป็นไปด้วยความราบรื่น

ย้อนร�ำลึกไปเมื่อเย็นที่ผ่ำนมำ...
รถไฟออกจากสถานีหัวล�าโพงตรงตาม

ก�าหนดเวลา เขามองไปทีช่านชาลาพยายามประทบั
ภาพแห่งความทรงจ�าไว้เป็นครั้งสุดท้าย ด้วยไม่
แน่ใจว่าอีกเมื่อไหร่จึงจะมีโอกาสได้เหยียบย่าง
กรุงเทพฯ ที่เคยเป็นเมืองแห่งอนาคตของเขาแห่งนี้
อีก หรืออาจไม่มีโอกาสเลยก็ได้ เมื่อกลางดึกที่ผ่าน
มาเมื่อขบวนรถหยุดท่ีสถานีทุ่งสง เขานึกเห็นภาพ
แม่นุ่งกระโปรงโบกมือช้า ๆ ให้เขาจากชานชาลา
สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช วันท่ีมาส่งเขาให้เข้า
กรุงเทพฯ เพื่ออนาคต

แม่ของเขาก็เหมือนหญิงชาวบ้านทั่ว ๆ ไป 
ร้อยวันพันปีจึงจะสวมกระโปรงสักทีหนึ่งซึ่งต้องเป็น
วาระพิเศษจริง ๆ แต่วันท่ีแม่มาส่งเขาเข้าไปเรียน

ต่อมหาวิทยาลัยนั้น แม่สวมกระโปรงมาส่ง
เขาอยากบอกกับแม่ว ่า เขาไม่ได้ผิดค�า

สัญญาที่เคยให้ไว้หรอกเพียงแต่บัดนี้ความหมาย
ของ ‘อนาคต’  มันเปลี่ยนไปแล้วเท่านั้น

สลดัความคดิเหล่านัน้ออกไปแล้วหนักลบัมา
ส�ารวจเหตุการณ์รอบ ๆ ตัวตามหน้าที่ซึ่งได้รับมอบ
หมาย ทั่วทั้งตู้รถไฟยังคงสงบเงียบไม่มีสิ่งผิดปกติ 
เหลือบดูนาฬิกาบนข้อมือก็ยังคงเหลือเวลาอีก ๒-๓ 
ช่ัวโมงกว่าจะสว่าง หันไปสบตาเพื่อนรักตรงหน้าซึ่ง
ก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกัน

ธีระเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัยเดียวกันเป็นคน
รูปร่างสูงใหญ่แต่สายตาสั้น เป็นคนพื้นเพจาก
จังหวัดชลบุรีดินแดนลูกน�้าเค็ม ที่ผ่านมาเขาเป็น
นักศึกษาที่มีบทบาทมากในร้ัวมหาวิทยาลัย ในห้วง
ระยะเวลาวิกฤตทุกครั้งธีระจะเป็นคนคอยปลุกเร้า
ให้ก�าลังใจเพื่อน ๆ อย่างเอางานเอาการเสมอมา 
สายตาทีส่บกนัยงัคงฉายแววเด็ดเด่ียวไม่เปลีย่นแปลง
แม้จะไม่มีค�าพูดใด ๆ หลุดออกมา

รู ้สึกตัวที่ไหล่ด้านขวาเมื่อศีรษะของเพื่อน
สาวเอนองิเข้ามาหา ธรณนิขยบัร่างกายให้เกดิความ
สบายให้มากที่สุดส�าหรับเธอ

อาทิตยาเป ็นนิสิตจากคณะครุศาสตร ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาจากตระกูลเก่าแก่ชาว
กรุงเทพฯ ที่มีฐานะดี แต ่สภาพแวดล้อมของ
เหตุการณ์และปัญหาสังคมโดยเฉพาะเด็ก ๆ และ
มวลชนผูย้ากไร้ท�าให้เธอเข้าร่วมขบวนการนกัศกึษา
ที่มุ่งให้ความช่วยเหลือเด็ก ๆ ในสลัม

ทั้งสามยืนหยัดเคียงบ่าเคียงไหล่กันใน
เหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ในรั้วมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ แต่สามารถหลุดรอดจากการจับกุม   
มาได้...

ท้องฟ้าเริม่ทอแสงอ�าไพ เพ่ือนรกัทัง้สามมอง
ออกไปนอกหน้าต่างรถไฟ เร่ิมมองเห็นท้องนากว้าง
ใหญ่ทีม่นี�า้เจ่ิงนอง เหน็แมกไม้ในป่าละเมาะเป็นเงา
ตะคุ่ม ๆ ไปจนจรดภูเขาใหญ่มืดทึบทะมึน บางบ้าน
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เรือนมีแสงตะเกียงวับแวม บ่งบอกถึงการเตรียมตัว
ออกสู่ท้องนาในวันใหม่ของชาวนา และอีกไม่กี่นาที
ข้างหน้านีแ้ล้ว รถไฟขบวนท่ีพวกเขาโดยสารมากจ็ะ
จอดเทยีบชานชาลาสถานรีถไฟพทัลงุตามเป้าหมาย 
ทั้งสามสบตากันอีกครั้งอย่างมุ่งมั่น ลุกขึ้นจัดเตรียม
ข้าวของอย่างเงียบ ๆ เพื่อจะได้ลงจากขบวนรถทันที
ที่รถไฟหยุดลง

วันใหม่ของชาวนา...วันใหม่ของพวกเขา
๒๑ ตุลาคม  ๒๕๑๙
หลังจากเสร็จสิ้นการรับฟังค�าชี้แจงจาก

โรงเรียนเสนาธิการทหารบกเกี่ยวกับการเตรียมตัว
ไปรับราชการยังหน่วยทหารต่าง ๆ ทั่วประเทศแล้ว
ระหว่างที่รออาหารกลางวันซึ่งจัดให้รับประทานร่วม
กันในโรงอาหารและยังเหลือเวลาอีกกว่าครึ่งช่ัวโมง 
ผ่านภพก็เดินเข้าไปในห้องสมุดเพื่อหาหนังสือนั่ง
อ่านฆ่าเวลา เขาเดินผ่าน ๆ ไปตามชั้นวางหนังสือ
ซ่ึงแน่นขนัดไปด้วยหนังสือประเภทต่าง ๆ ที่ได้รับ
การแบ่งหมวดหมู่ไว้อย่างเป็นระบบ

หนังสือเล่มบาง ๆ ที่สันปกออกสีน�้าตาลคล�้า
แบบหนังสือเก่าทั่วไปเล่มหนึ่งท�าให้เขาหยุดชะงัก
ด้วยความสนใจ ข้อความบนสันปกสะดุดตา

รำยงำนผลกำรปฏิบัติกำรปรำบกบฏวรเดช 
พ.ศ. ๒๔๗๖

แม้จะให้ความสนใจเรื่องราวของการกบฏ
คร้ังนี้และค้นคว้าจากหนังสือทุกเล่มที่ผ่านตา แต่ดู
เหมือนเขาจะไม่เคยเห็นหนังสือเล่มน้ีมาก่อน ผ่าน
ภพจึงค่อย ๆ ดึงหนังสือเล่มน้ีออกมาจากชั้นวาง
หนังสือด้วยความระมัดระวังตามลักษณะคนรัก
หนังสือ ก่อนจะเดินพลิกอ่านแบบผ่าน ๆ ไปยังโต๊ะ
อ่านหนังสือที่จัดวางไว้กลางห้อง

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ส่วนใหญ่เป็นที่รับรู้
ของผ่านภพเกือบทั้งสิ้นแต่ที่น่าสนใจก็คือได้ล�าดับ
เหตุการณ์ทั้งหมดไว้อย่างละเอียดท�าให้ง่ายต่อการ
วาดภาพเรือ่งราวทัง้หมดเป็นส่วนรวม และยงัได้เกบ็
รวบรวมแถลงการณ์และใบปลิวของทั้ง ๒ ฝ่ายไว้
อย่างครบถ้วนอีกด้วย

ทีผ่่านมามอียูเ่รือ่งหนึง่ทีผ่่านภพเคยพยายาม
ค้นหาแต่ก็ไม่ปรากฏหลักฐานในเอกสารใด ๆ นั่นก็
คือ ยอดจ�านวนและรายช่ือผู้เสียชีวิตของฝ่ายทหาร
หัวเมือง

จากหนังสือเก่าที่ไม่เคยผ่านตามาก่อนเล่มนี้ 
ในภาคผนวกตอนท้ายผ่านภพก็ได้พบรายชื่อผู้เสีย
ชีวิตทั้งของฝ่ายพระนคร และที่ส�าคัญก็คือของฝ่าย
ทหารหัวเมือง

ใช้นิ้วมือไล่เลียงไปตามล�าดับด้วยความตื่น
เต้นจากรายช่ือผู้เสียชีวิตฝ่ายทหารหัวเมือง เพื่อ
ตรวจหาชื่อหนึ่งที่เขาใคร่ทราบชะตากรรม หวังลึก ๆ 
ว่าจะไม่พบรายชื่อ...

แต่แล้วผ่านภพก็ได้พบชื่อนายร้อยตรีธงเจิม  
กระบวนรบ อยู่ในรายนามผู้เสียชีวิตของฝ่ายทหาร
หัวเมืองจนได้ โดยในรายละเอียดระบุว่าเสียชีวิต
จากการยิงต่อสู้กับทหารฝ่ายรัฐบาลที่บ้านหินลับ
เมื่อ ๒๓ ตุลาคม ๒๔๗๖

ผ่ำนภพเอนกำยลงบนพนักเก้ำอี้ รู้สึกคล้ำย
สิ้นเรี่ยวแรง ครู ่หนึ่งก็รวบรวมก�ำลังนั่งตัวตรง       
แล ้วอ ่ำนทบทวนอีกครั้ง ข ้อควำมเดิมก็ยังไม ่
เปลี่ยนแปลง...

- (อ่านต่อเล่มหน้า) -
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นายนก เต็มขั้น

ฉบับนี้มีของดีมาฝาก ๒ ตอน ตอนแรก
เป็นเกร็ดเกี่ยวกับที่มาของเพลงที่คนไทยทุกคนร้อง
เป็นและเคยร้อง ว่ามีที่มาอย่างไร อีกตอนหนึ่งเป็น
เรื่องแง่คิดและความประทับใจ จากบทความท่ีเผย
แพร่อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเห็นว่าเป็นแง่คิดมุม
มองที่คมคายและสมควรน�ามาเผยแพร่ฝากสมาชิก 
เชิญรับของฝากได้ครับ 

ตอนที่ ๑ เพลงของแผ่นดิน
มีเรื่องของเพลง ๆ หนึ่งที่ระดับความส�าคัญ 

เป็นเพลงที่คนไทยทุกคนต้องร้องได้…ต้นก�าเนิด
เพลง เร่ิมขึ้นเมื่อปี ๒๕๐๗

ชรนิทร์ นนัทนาคร เล่าว่า ไปเชยีงใหม่ ดสูถาน
ที่ถ่ายหนังที่บ้านป๋าแป๋ เห็นแม้วเป๊อะของ เต็ม
กระบุง เดินขึ้นดอย ขอบกระบุงมีธง ภ.ป.ร. ผืนน้อย
เสียบอยู่ ถามได้ความว่าซื้อมา ๘ บาท จากร้าน     
ในเมือง

ตั้งใจจะเอาติดบูชาประตูบ้าน ในวันส�าคัญ
เจ้าพ่อหลวง

มองตามธงผืนน้อย ไกลออกไป ระหว่าง
หุบเขา นึกถึงชื่อ “สดุดีมหาราชา” เก็บความคิดว่า
จะเอาไปท�าอะไร มีโอกาสก็กราบเรียนถาม พระยา
ศรวีศิาลวาจา จะแต่งเพลงรักเพลงบชูาพระเจ้าอยู่หวั

พระราชินี ด้วยถ้อยค�าแบบชาวบ้าน ควร-ไม่ควร

“เป็นความคิดทีดี่ รบีไปท�าได้เลย” คุณชรนิทร์ 
ไปหาคุณสุรัฐ พุกกะเวส สองวันได้เนื้อเพลงมา 
เนื้อหาเป็นราชาศัพท์ยืดยาว

ไม่ตรงใจ แต่ก็ถือว่า ได้เริ่มต้น

วันต่อมา แค่บอกชื่อสดุดีมหาราชา ชาลี 
อินทรวิจิตร ใบหน้าแดงระเรื่อ ลึกเข้าไปในแววตา 
มองเห็นเทียนเล่มน้อยจุดประกายแวววาว รุ่งขึ้นก็
ชวนกันหาน้าหมาน (สมาน กาญจนผลิน) ที่บ้าน
ข้างวัดเทพธิดา

ขอเวลาล้างหน้า น้าหมานก็พร้อมเริ่มงาน…
“เนื้อร้องต้องมาก่อน” ชรินทร์บอก “เอาง่าย ๆ แบบ
ชาวบ้าน แต่ประทับใจ” “นั่นแหละยาก” ชาลีว่า นั่ง
นิ่งกันครู่ใหญ่ ชาลีถาม “ถ้าเผอิญในหลวงมาใน 
ซอยนี้ แล้วเราเจอพระองค์ท่าน เราจะท�ายังไง”
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“เราก็นั่งคุกเข่า พนมมือ ขอเดชะ ข้าพระ 
พุทธเจ้า แล้วเรามีอะไร ก็กราบบังคมทูล…” ชาลีรีบ
เขียนในกระดาษ “ขอเดชะ องค์ พระประมุขภูมิพล 
มิ่งขวัญ ปวงชน ประชาชาติไทย…”

เหมือนลมเย็นพัดมาวูบหนึ่ง พาความวิตก
กังวลที่สุมในหัวใจมาแสนนาน หายไปในพริบตา 
ชรินทร์ ดึงเนื้อเพลงบรรทัดนั้นส่งให้น้าหมาน พรม
นิ้วลงบนคยี์เปียโน ไล่เสยีงไม่นาน แล้วท�านองเพลง
ก็หลั่งไหลออกมา

ได้บรรทัดแรก ถือว่าฟ้าดินเป็นใจ ชรินทร์  
ชาลี สมาน ก็หายเกร็ง แต่งต่อไปจนจบ ท่อนสดุดี
มหาราชินี

ชาลีเขียน “อ่าองค์ พระสยม บรมราชันย์
ขวัญหล้า” อ่านให้ฟัง ท�านองแปร่งแปลกออกไป 
ชรินทร์นิ่ง ชาลีอ่านสีหน้าออก “กูตามใจมึงมา ๘ 
บรรทัดแล้ว จะแต่งตามใจกูสักบรรทัด ไม่ได้เชียว
หรือวะ”

ชรินทร์ขอฟังท�านองจากน้าหมาน…ไล่คีย์
เปียโนแล้วว่า ท�านองขาดไปสองห้อง ต้องท�า
สะพานดนตรีลงมารับ กับค�าร้องท่อนสุดท้าย อ่า
องค์ พระสยม…แล้วน้าหมานก็ดีดให้ฟังต่อ…

อ่าองค์ พระสยม บรมราชันย์ขวัญหล้า เปล่ง
บญุญา สมสง่าบารม ีผองข้าพระพทุธเจ้า น้อมเกล้า 
ขออัญชุลี สดุดี มหาราชา สดุดี มหาราชินี

ชรินทร์เล่าต่อ เพลงสดุดีมหาราชาอยู ่ใน
ภาพยนตร์ ลมหนาว ท่ีเขาสร้าง ฉายท่ีศาลาเฉลิม
กรงุปี ๐๙ ตอนใกล้จบเรือ่ง นกัโทษการเมอืงพระเอก
ของเรื่อง ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา เดินออกจากคุก แล้วก้มกราบ

เพลงสดุดีมหาราชา กระหึ่มขึ้น พร้อมภาพ
ธงชาติไทย ธง ภ.ป.ร. ประดับประดาตามบ้านเรือน

ผู้ชมต่างลุกขึ้นยืน ถวายความเคารพ จบ
เพลง คนเฝ้าประตใูหญ่ด้านข้างเฉลมิกรงุ เปิดประตู 
คนดูเข้าใจว่าภาพยนตร์จบ ก็กรูกันเดินออก ไม่นาน
ก็ได้เร่ือง

มีคนไปแจ้งความชรินทร์เอาเพลงอะไรก็   
ไม่รู้ มาเปิดแทนเพลงสรรเสริญพระบารมี ต�ารวจ  
มาจับ โรงหนังฉายรอบแรก ไม่กล้าฉายต่อ 

พกัใหญ่ท่ีพึง่ของคณุชรนิทร์ท่านกม็า ต�ารวจ
ตั้งแถวกันพรึ่บพรั่บทั่วโรงพัก และทุกอย่างก็จบลง
ด้วยรอยยิม้และความเข้าใจ ภาพยนตร์กฉ็ายได้ตาม
ปกติ จากวันนั้นถึงวันนี้ เพลง “ สดุดีมหาราชา “ ได้
กลายเป็นเพลงของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ    
ไปแล้ว ถ้าสวรรค์มีจริงอัจฉริยชนคนธรรมดาและ
เป็นคนดีที่พร้อมอย่าง คุณสมาน กาญจนผลิน ท่าน
คงยิ้มอย่างเป็นสุขอบู่บนนั้น “

ปัจจุบันเพลงนี้มีการขับร้องเพื่อถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาของทั้งสองพระองค์อยู่เสมอ 
โดยถือเป็นธรรมเนียมทั่วไปว่าเพลงนี้ต้องขับร้อง
หลังการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และมีการจุด
เทียนชัยถวายพระพร และรัฐบาลได้จัดเพลงนี้ให้
เป็น ๑ ใน ๖ เพลงส�าคัญของแผ่นดิน ตามมติคณะ
รัฐมนตรีลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

ข้อมูลจาก กิเลน ประลองเชิง

ตอนที่ ๒ คุณภาพของคนไทย เป็นยัง
ไงแน่ : แง่คิดจากงานพระบรมศพ

จาก Fb page เอนก เหล่าธรรมทัศน์ Anek 
Laothamatas

ผมเข้าร่วมรับเสด็จในงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่ ๙ และได้รับเกียรติ
เข้าเฝ้าอยู่ในพระที่นั่งทรงธรรมด้วย 

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ วันส�าคัญของไทยทั้ง
ชาต ิผ่านไปด้วยด ีครบั ตลอดทัง้วนัผมได้เหน็ ได้ยนิ 
ได้สัมผัส และได้คิดได้นึกอะไรเยอะ แต่ที่ครุ่นคิด
อย่างหนัก ในฐานะคนหนึ่งที่จะช่วยปฏิรูปประเทศ
ด้านการเมือง คือ ประชาชนไทยมีคุณภาพหรือไม่ ?

บางครั้งหรือบ่อยครั้ง เราคิดกันว่าคนไทย
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คณุภาพไม่พอ ไม่ชอบมส่ีวนร่วม ไม่มสี�านกึพลเมอืง 
ไม่ใส่ใจส่วนรวม จ�าต้องยกระดับวัฒนธรรมการ 
เมืองคนไทยอย่างเร่งรีบ แต่ภาพตั้งแต่วันที่ ๑๓ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ จนถึง ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ กลับชี้
ไปทางตรงข้าม คนไทยเรือนหลายสิบล้าน เกือบทั้ง
ประเทศก็ว่าได้ มีคุณภาพสูงมาก ออกมาแสดง
ความรักความอาลัย ร.๙ เอง อย่างเป็นธรรมชาติ 
และแสดงกตัญญุตาธรรม เป็นอย่างสูง ตั้งใจท่ีจะ
เป็นคนด ีเป็นลกูทีด่ขีอง พ่อของแผ่นดนิ ออกมาช่วย
จัดการดูแลงานท่ีเก่ียวกับการพระบรมศพ เป็นจิต
อาสานานาชนิด นับล้าน ทั่วประเทศ ร่วมปีแล้ว มี
ทุกวัย มีทุกฐานะ มีทุกสังคม ทุกชุมชน ทุกภาค ทุก
จังหวัด ทุกศาสนา 

หากท�าแค่วันเดียว อาทิตย์เดียว คงยังสรุป
ชัดไม่ได้ แต่ท�ากันมากว่าหน่ึงปี ไม่ขาดเว้น แม้ยาม
ฝนตกหนัก น�้าจะท่วมใหญ่ ยามแดดร้อนเปรี้ยง 
และแม้จะต้องเข้าคิว จองท่ี ด้วยการมานอนครองที่ 
เป็นเกือบอาทิตย์ นอนบนดินกินข้างถนน รอนแรม
มาจากจังหวัดอันไกลโพ้น ลงมาจากขุนเขาก็มี เอ๋ ดู
ไปดูมา คุณภาพประชาชนเราเต็มร้อย ต่างหาก คุย
กันว่าในยามนี้ที่ฝ่ายบ้านเมืองและต�ารวจ รวมทั้ง
ฝ่ายความมั่นคงกระจุกกันอยู่ในงานพระบรมศพใน
ทุกจังหวัด ช่างเหมาะมากส�าหรับอาชญากรและ
มิจฉาชีพจะออกด�าเนินการ แต่กลับไม่มีสิ่งอันใด
บอกเหตุท�านองน้ันเลย หามิได้ บ้านเมืองสงบ
เรียบร้อยยิ่ง ผมเดาทีเล่นว่า “ฤาพวกเขาหยุดงาน 

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล” แต่เลขานุการส่วนตัว
ผมกลับบอกว่า “คนที่เรามองว่าเป็นมิจฉาชีพ บาง
คนอาจเปลี่ยนมาเป็นจิตอาสาเลยค่ะ ในสองสาม 
วันนี้”

ก็นี่แหละครับ คนไทยของเรา คุณภาพแค่
ไหน เป็นอย่างใด ตอบได้จริงจังหรือเปล่า ผมคิดว่า
เราคงปรามาสเขามิได้เลย จริงอยู่ สามสี่ปีที่แล้วดู
พวกเขาแตกแยก แตกหัก ต่อสู้ขับเค่ียวกันจนบ้าน
เมืองปานจะแหลกปานจะล่ม ใกล้จะเป็นรัฐ “ล้ม
เหลว” แต่ เมื่อมาถึงงานพระบรมศพ พวกเขาพร้อม
กัน “ด�าทั้งแผ่นดิน” ท�าให้นานาชาติและโลกเห็นว่า 
ไทยจะยั่งยืนสืบไปแน่นอน ย่อมมิใช่รัฐล้มเหลว ทุก
ชาติทุกภาษา ล้วนแซ่ซ้อง เมืองไทยและคนไทย 

พระประมุข เจ้านาย ผู ้น�า นักธุรกิจ นัก
วิชาชีพ นักท่องเที่ยว สามัญชน จากทั่วโลก ที่ได้มา
เห็นคนไทยในยามนี้ ได้เห็นคนไทยหลายสิบล้านผู้
มีหัวใจให้บ้านเมือง ให้ส่วนรวม มีอะไรที่รัก ที่ภูมิใจ 
ร่วมกัน แทบทั้งชาติ ดูล้วนมีหัวใจดวงเดียวกัน นี่คือ
คุณภาพของคนไทยเราหรือเปล่า

ย้อนกลับมาคิดเรื่องข้าราชการ คิดถึงเรื่องที่
เราคิดจะปฏิรูประเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ใน
ยามปกติ เราเบื่อกับพฤติกรรม “เช้าชามเย็นชาม” 
ของข้าราชการ ชนิชากบัค�าพูดของบรรดาข้าราชการ
ที่ว่า “เรื่องนี้ท�าไม่ได้เพราะขัดระเบียบ เพราะไม่ได้
ตั้งงบ เพราะว่าสั่งซื้อแบบนี้ไม่ได้” แต่ หนึ่งปีมานี้
เราเห็นราชการไทยทั่วประเทศขยันขันแข็ง ท�างาน
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เกินเวลา เตรียมการ จัดการ ก่อสร้าง สร้างสรรค์ 
ฝึกฝน ซักซ้อม และบริหารงานทุกระดับ ทุกหัวเลี้ยว
หัวต่อ ทุกส่วนงาน อย่างละเอียดถี่ยิบอย่างมีศิลปะ
และจินตนาการ ได้อย่างน่าพิศวง ทุกอย่างเสร็จ  
ตรงตามเวลา ตามที่เส้นตายต่างๆ ขีดไว้ ได้หมด 
สามารถประสานงาน หารือกัน กลมกลืน และกลม
เกลยีวกนัได้ เป็นอย่างด ีทีจ่รงิผมอยากบอกว่าอย่าง 
“อัศจรรย์” เสียมากกว่า ด้วยซ�้า ระดมจัดการ ดูแล 
และร่วมมือ กับประชาชนหลายสิบล้าน ทั่วทั้ง
ประเทศได้อย่างไร ถ้าพวกเขาไม่มีอะไร “ดี” 

ที่ท�าให้คิดต่ออีก คือ พลันที่ในหลวงมีรับสั่ง
ท�านองว่า “ให้ดูแลประชาชนให้ดี” เขาเป็นแขกของ
พระองค์ท่านด้วย ชั่วข้ามคืน มีเบาะรองมากมาย
ออกมาให้ประชาชนที่มารออยู ่ตามบาทวิถีรอส่ง
เสดจ็ รชักาลที ่๙ สูส่รวงสวรรค์ เอามากนัได้อย่างไร 
เอางบมาจากไหน จัดซื้ออย่างไร ปัญหา “เรดเทป” 
แบบราชการหายไปไหน หายไปได้อย่างไร ตกลง
ราชการของไทยเป็นอย่างไรแน่ เช้าชามเย็นชาม? 
หัวสี่เหลี่ยม? อะไรก็ท�าไม่ได้ ? 

น่าพิศวง น่าคิดไหมครับ

งานพระบรมศพ ทีด่�าเนนิมาถงึวนันีท้�าให้ผม

ตระหนักว่า หนึ่ง เราไม่ได้มีแต่แผ่นดินไทยที่ดีเลิศ 
แน่นอน เรายังโชคดี มีสถาบันแบบ “ไทย ๆ” สืบต่อ
พัฒนากันมาอีกคือ สถาบันพระมหากษัตริย์ และ
สุดท้าย เรามีประชาชนที่ดีเลิศ และมีระบบราชการ
ที่พึ่งพิงได้ ใช้การได้ หากมาถึงเรื่องส�าคัญจริงโดย
เฉพาะเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์

การปฏิรูปก็ดี การพัฒนา ใด ๆ ก็ดี แน่นอน
ต้องมเีรือ่งสมยัใหม่ วชิาการสมยัใหม่มาคดิประกอบ 
แต่ ที่ส�าคัญเราต้องต่อยอดไปจากพื้นฐานเดิมที่ดีๆ 
ของคนไทย ราชการไทย สงัคมไทย นีแ่หละ เป็นส�าคัญ 
สมควรยิ่งที่รัฐบาลและรัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ 
ราชการ และ ประชาชนไทย จะขอรับพระราชทาน
พระบรมราชวนิจิฉยัและ พระปรชีาญาณ จากพระเจ้า        
อยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ประเทศไทยนั้น หากพระมหากษัตริย์กับ
ประชาชนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วไซร้ หาก
ประเทศมีอุปสรรคใหญ่หลวงใดมากั้นขวาง ก็ย่อม
จะฝ่าข้ามไปด้วยกันได้ อย่างแน่นอน
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 บุญ
ชีวิตของแต่ละบุคคลในแต่ละชาตินั้นสั้น

แสนสัน้มาก เกิดมาแล้วในทีส่ดุกจ็ะต้องตายด้วยกนั
ทั้งนั้น ไม่มีใครรอดพ้นจากความตายไปได้แม้แต่ 
คนเดียว แต่ก็ไม่สามารถที่จะทราบได้ว่า จะเป็นวัน
ใด เวลาใด และแต่ละขณะของชีวิตเป็นธรรม
ทัง้หมด ธรรมเกดิขึน้และดบัไปอย่างรวดเรว็ ไมห่วน
กลับมาได้อีก นี้คือความเป็นไปของสังสารวัฏฏ์  ซึ่ง
เป็นสภาพธรรมที่เกิดดับเป็นไปอย่างไม่ขาดสาย

การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ พร้อมทั้งมีโอกาส  
ได้พบพระธรรมซึ่งเป็นค�าสอนของพระสัมมาสัม 
พทุธเจ้า ได้พบกลัยาณมติรทีเ่กือ้กลูให้มคีวามเข้าใจ
พระธรรมที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงน้ัน เป็นสิ่ง
ที่ได้โดยยากแสนยากในสังสารวัฏฏ์ เมื่อเทียบกับ
การได้รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่กระทบสัมผัสกาย 
ซ่ึงมีเป็นปกติในชีวิตประจ�าวัน    

เมื่อเป็นเช่นนี้ ทุก ๆ วัน ควรที่จะได้พิจารณา
อยู่เสมอว่า ชีวิตอาจจะอยู่ไม่ถึงพรุ่งนี้ก็ได้ อาจจะ
สิ้นชีวิตก่อนถึงวันพรุ่งน้ีก็ได้ มีโอกาสท่ีจะฟังพระ
ธรรม ก็ควรเห็นประโยชน์ที่จะฟัง สะสมปัญญาใน
ทันที  มีโอกาสที่จะได้สะสมบุญ ก็สะสมทันทีเจริญ
ทันที เป็นการเติมความดีลงในจิตใจของตนเอง
ทกุ ๆ วนั เพื่อช�าระล้างอกุศลธรรมทั้งหลาย เพราะ

ถ้าไม่คอยเติมความดีแล้ว ก็ย่อมเป็นเหตุให้อกุศล
ธรรมเกิดสะสมพอกพูนหนาแน่นขึ้นเรื่อย ๆ 

เป็นความจริงที่ว ่า ขณะใดที่กุศลจิตเกิด 
ขณะนั้นเป็นบุญ บุญคือกุศลจิต ขณะใดปราศจาก
โลภะ (ความติดข้องต้องการ) ปราศจากโทสะ 
(ความโกรธ ความขุ ่นเคืองใจ) ปราศจากโมหะ 
(ความหลง ความไม่รู้ความจริง) เป็นต้น ขณะนั้น 
คอืบญุ ไม่ว่าจะอยู ่ณ ทีใ่ดกต็าม ส�าคญัอยูท่ีว่่ากศุล
จิตเกิดหรือไม่ในขณะนั้น      

ข้อความในปรมัตถทีปนี อรรถกถา พระสุต
ตันตปิฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ ปฐมปีฐวิมาน 
แสดงความเป็นจริงของบุญไว้ ดังนี้ คือ 

“กุศลกรรมทั้งหลาย อันต่างโดยประเภท 
มี ทาน และศีล เป็นต้น ได้ชื่อว่า บุญ เพราะ
ท�าให้บังเกิดผลคือความที่น่าบูชา และเพราะ
ช�าระชะล้างสันดานของตนเองให้หมดจด”

บุญ เป็นสภาพธรรมที่มีจริง เป็นสภาพธรรม
ที่ช�าระจิตให้สะอาด เพราะโดยปกติแล้วจิตสกปรก
ด้วยเครื่องเศร้าหมองของจิต คือ กิเลส จากที่เป็น
อกุศล ก็ค่อย ๆ เป็นกุศลขึ้นในชีวิตประจ�าวัน ซึ่งก็
ไม่พ้นไปจากขณะที่จิตเป็นกุศล เป็นไปในทาน เป็น
ไปในศลี เป็นไปในการอบรมเจรญิความสงบของจติ 
และเป็นไปในการอบรมเจริญปัญญา โดยที่ไม่มีตัว

ค�าปั่น อักษรวิลัย  เรียบเรียง

ความเข้าใจเรื่อง บุญ - บาป

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



103เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๓ ตอนที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๐

วัฏฏ์นั้นก็ยืดยาวมาก ไม่ทราบว่าจะเดินทางกันไป
อีกไกลสักเท่าไร  ถ้าไม่เกื้อกูลอุปการะกันเลย  ก็ไม่
สามารถที่จะช่วยกันและกัน ผลัดกันให้  ผลัดกันรับ 
ไปจนกว่าจะถึงที่สุดของสังสารวัฏฏ์ได้

๒. ศีล ได้แก่ ความประพฤติทางกาย ทาง
วาจา ที่เป็นกุศล คือ ไม่เบียดเบียนบุคคลอ่ืนให้    
เดือดร้อน

๓. ภาวนา การอบรมจิตให้สงบ คือ สมถ
ภาวนา และการอบรมให้เกดิปัญญา ทีเ่ป็นวปัิสสนา
ภาวนา ซึ่งเป็นเรื่องของความเข้าใจถูกเห็นถูก 
ทั้งหมด

๔. อปจายนะ การอ่อนน้อมต่อผู ้ที่ควร
อ่อนน้อม ก็เป็นบุญ เพราะว่าจิตใจในขณะนั้นไม่
หยาบกระด้างด้วยความถือตัว

๕. เวยยาวัจจะ การขวนขวายในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ สงเคราะห์แก่ผู้ที่ควรสงเคราะห์ ไม่เลือก
สัตว์ บุคคล  ผู้ใดที่อยู่ในสภาพที่ควรสงเคราะห์ช่วย
เหลือให้ความสะดวก ให้ความสบาย ก็ควรจะ
สงเคราะห์แก่ผู้นั้น แม้เพียงเล็กน้อยในขณะนั้น ก็
เป็นกุศลจิต เป็นบุญ

มีบุญหลายประเภทด้วยที่เจริญได้โดยไม่
ยาก ถึงแม้ว่าไม่มีทรัพย์สินสมบัติสิ่งของใด ๆ เลย 
ก็ยังสามารถที่จะเจริญกุศลได้ อย่างเช่น ในการ
สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ที่ควรสงเคราะห์ ขวนขวายใน
สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่นิ่งดูดาย ดูเหมือนเป็น
สิ่งที่เป็นไปไม่ยาก แต่ว่าในวันหนึ่ง ๆ ถ้าอกุศลจิต
เกิดก็กระท�าไม่ได้ บางท่านอาจจะเห็นว่าการช่วย
เหลือสงเคราะห์บุคคลอ่ืนเป็นสิ่งที่ดี มีความเข้าใจ
ถกูว่าเป็นสิง่ทีดี่ แต่ในขณะทีค่วรจะท�า กลบัไม่ท�า ที่
เป็นเช่นนี้เพราะขณะนั้นอกุศลธรรมเกิดขึ้นครอบง�า 
ไม่สามารถที่จะกระท�าแม้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้
ที่ควรสงเคราะห์ได้ บุคคลผู้ที่เห็นประโยชน์ของ
การขัดเกลากิเลส ก็จะไม่ละเลยโอกาส ในการ
เจริญกุศลประการต่าง ๆ ในชีวิตประจ�าวัน 
เพราะถ้ากุศลไม่เกิด ก็จะเป็นโอกาสให้อกุศล
เกิดพอกพูนหนาแน่นขึ้นเรื่อย ๆ 

ตนที่จะไปท�าบุญ เพราะบุญอยู่ที่สภาพจิต จิตเป็น
กุศล เป็นบุญ ในทางตรงกันข้าม ถ้าจิตเป็นอกุศล 
ย่อมไม่ใช่บุญ    

บุญ ย่อมเกิดขึ้น เจริญขึ้นในขณะที่จิตเป็น
กศุล  ขณะใดท่ีจติเป็นอกศุล หรอื ตรกึไปด้วยอกศุล
วิตกประการต่าง ๆ  รวมไปถึงในขณะที่นอนหลับ 
ขณะนั้นบุญไม่เจริญ (ในขณะที่นอนหลับ ไม่มีกุศล 
ไม่มีอกุศล เกิดขึ้น โลกนี้ไม่ปรากฏ เพียงแต่เป็นจิต
ประเภทหน่ึงท่ีเกิดขึ้นท�ากิจรักษาความเป็นบุคคลนี้
ไว้เท่านั้น บุญจึงไม่เจริญในขณะที่นอนหลับ) แต่
เมือ่ใดทีส่ตเิกดิระลกึได้เป็นไปในกศุลประการต่าง ๆ 
ทั้งในเรื่องของทาน การให้วัตถุสิ่งของเพื่อประโยชน์
แก่ผู้อื่น ในเรื่องของศีล การวิรัติงดเว้นจากทุจริต
กรรม และการประพฤติในสิ่งที่ดีงาม ในเรื่องความ
สงบของจิต และในการอบรมเจริญปัญญา เมื่อนั้น
บุญย่อมเจริญ ซึ่งไม่จ�ากัดเลย เพราะการท�าบุญ 
ไม่ใช่มีแต่เฉพาะทานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น มีถึง 
๑๐ ประการ ด้วยกัน คือ  

๑. ทาน การให้วัตถุสิ่งของเพื่อประโยชน์สุข
แก่ผู้รับ จะเห็นได้ว่าบุคคลผู้ที่ควรแก่การรับวัตถุ
ทานมีมากทีเดียว และถ้าวันหนึ่ง ๆ ไม่มีกุศลในขั้น
ทานเลย ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะดับกิเลสให้หมดสิ้น ใน
ชาติหนึ่ง ๆ ที่ทานกุศลไม่เกิด ไม่มีการเอื้อเฟื้อเผื่อ
แผ่ ไม่มีกุศลจิตแม้ในขั้นทาน ก็ไม่สามารถที่จะ
ด�าเนินไปถึงการดับกิเลสได้เลย  

ทุกคนท่ีเกิดมาในโลกน้ี ก�าลังเดินทางใน
สังสารวัฏฏ์ และจะเดินทางไปเรื่อย ๆ ตราบใดที่ยัง
ไม่มีปัญญาคมกล้าถึงขั้นท่ีจะดับกิเลสท้ังปวงได้
อย่างหมดสิ้นถึงความเป็นพระอรหันต์ คนที่เดินทาง
ร่วมกัน ในสังสารวัฏฏ์ เมื่อวัตถุสิ่งของที่ควรให้ แม้
มีน้อย ก็ท�าการแบ่งปันให้กันได้ เพราะยังไม่สิ้นสุด
การเดนิทาง เพราะฉะนัน้ ในโลกหรอืในทางทีก่นัดาร
ล�าบากอย่างน้ี ถ้ามทีางใดทีจ่ะเกือ้กลูอปุการะกนัได้ 
แม้วตัถสุิง่ของมน้ีอย กค็วรท่ีจะแบ่งให้ เพือ่อปุการะ
เกื้อกูลสงเคราะห์ซึ่งกันและกันให้ผ่านพ้นความทุกข์ 
ให้ถึงที่สุดของสังสารวัฏฏ์ได้ และท่ีส�าคัญสังสาร  
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ของแต่ละท่าน เพราะเหตุว่าเมื่อทราบว่าบุคคลอื่น
ท�ากุศล ควรที่จะอนุโมทนา ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ยากเลย  
เพราะท่านไม่ได้เหนื่อยที่จะต้องกระท�าด้วย แต่ว่า
กุศลนั้นก็ได้ส�าเร็จไปแล้วด้วยการกระท�าของคนอ่ืน 
เพราะฉะนั้น ก็ควรที่จะได้อนุโมทนาในกุศลของ
บุคคลนัน้จรงิ ๆ แต่ถ้าขณะใดไม่อนโุมทนา กล่าว
ได้ว่าหิริโอตตัปปะไม่เกิดแน่นอนในขณะน้ัน 
ขณะนั้นควรที่จะได้พิจารณาว่า เพราะอะไรจึงไม่
อนุโมทนา ซึ่งน่าที่จะเห็นได้ชัดเจน ถ้าไม่เป็นผู้ที่เข้า
ข้างตัวเอง และถ้าเป็นผู้ที่ตรงก็จะรู้ได้ว่าขณะนั้น 
อะไรเป็นเหตุให้ไม่อนุโมทนา ย่อมไม่พ้นไปจาก
อวิชชา (ความไม่รู ้) อหิริกะ (ความไม่ละอายต่อ
อกุศลธรรม) อโนตตัปปะ (ความไม่เกรงกลัวอกุศล
ธรรม) เป็นเหตุให้อกุศลอื่น เช่น ริษยา และความไม่
พอใจเกิดร่วมด้วยเป็นต้น จึงไม่อนุโมทนาในความ
ดีของผู้อ่ืน ทันทีที่ไม่อนุโมทนา ควรจะเป็นเครื่อง
เตือนให้ระลึกได้ว่าเป็นอกุศล  

๘. ธมัมเทศนา การแสดงธรรมแก่ผูต้้องการ
ฟัง ไม่ว่าเป็นญาติ มิตรสหาย หรือบุคคลใดก็ตาม  
ซึ่งสามารถจะอนุเคราะห์ให้เขาได้เข้าใจเหตุผลใน
พระธรรมวินัย ก็ควรที่จะได้แสดงธรรมแก่บุคคลนั้น

พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง 
เป็นค�าจริง เป็นวาจาสจัจะ เป็นค�าอนเุคราะห์เกือ้กลู
ให้ผู้ฟังผู้ศึกษาเข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริง 
เกิดจากการตรัสรู้ของพระองค์  ที่กว่าจะได้ตรัสรู้นั้น
พระองค์ต้องบ�าเพ็ญพระบารมีสะสมคุณความดี
ประการต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่ยาวนานถึงสี่
อสงไขยแสนกัปป์เมื่อครั้งที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์    
พระบารมีที่พระองค์ทรงบ�าเพ็ญมาทั้งหมดก็เพื่อ
ประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกอย่างแท้จริง ให้มีความ
เข้าใจถูกเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมตาม
ความเป็นจริง เมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้แล้ว ทรงมีพระ
มหากรุณาแสดงพระธรรมตลอด ๔๕ พรรษา ตั้งแต่
เริ่มประกาศพระศาสนาจนกระทั่งถึงเวลาที่พระองค์
จวนจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ
ว่า พระธรรม มค่ีามาก ท�าให้ผูไ้ด้ฟังได้ศกึษามคีวาม

๖. ปัตติทาน การอุทิศส่วนกุศล ให้บุคคล
อื่นได้ร่วมอนุโมทนา  

จุดประสงค์ของการอุทิศส่วนกุศล ก็เพ่ือให้
บุคคลอื่นได้ร่วมอนุโมทนา ซึ่งจะเป็นเหตุให้กุศลจิต
ของบุคคลอื่นเกิดได้ กุศลจิตท่ีอนุโมทนาย่อมเป็น
กุศลของผู ้อนุโมทนาเอง กุศลที่เกิดขึ้นด้วยการ
อนโุมทนานีจ้ะเป็นเหตใุห้ได้รบัผลทีด่ ีคอื กศุลวบิาก
จติเกดิขึน้ ไม่ใช่เราหยบิยืน่กศุลของเราให้คนอืน่ แต่
การที่เราท�ากุศล แล้วเป็นเหตุให้คนอื่นที่รู้อนุโมทนา
ยินดีด้วย ไม่ว่าจะเป็นตอนไหนก็ตาม ขณะใดที่เขา
อนุโมทนายินดีด้วย ขณะน้ันก็เป็นกุศลของเขา ซึ่ง
จะต้องเป็นกุศลจิตของผู้ที่อนุโมทนาเท่านั้นจริง ๆ

๗. ปัตตานุโมทนา การอนุโมทนาชื่นชม
ยินดีในกุศลที่ผู้อ่ืนท่ีได้กระท�ากุศล เพราะเหตุว่า ถ้า
เป็นคนพาล ไม่สามารถจะอนุโมทนาได้เลย เพราะ
ฉะนั้น ขณะใดท่ีได้ทราบการกระท�าบุญกุศลของ
บุคคลอื่น ก็ควรเป็นผู้ที่มีจิตยินดีชื่นชมอนุโมทนาใน
กุศลของบุคคลอื่นที่ตนได้ทราบนั้น ไม่ใช่เป็นผู้ที่
ตระหนีแ่ม้แต่จะชืน่ชมยินดใีนบญุกุศลของบคุคลอืน่

เมื่อได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมท่ีพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ก็สามารถรู ้ได้ด้วย
ตนเองว่า ขณะไหนเป็นบญุ ขณะไหนเป็นอกศุล  ถ้า
ขณะนั้นไม่ติดข้องด้วยโลภะ ไม่ขุ่นเคืองด้วยโทสะ 
ไม่มีความไม่รู้ ขณะน้ัน ความดีเกิดขึ้นแล้ว ไม่ว่าจะ
เกิดกับใครก็ตาม ความดี หรือ กุศล หรือ บุญ นั้น 
ควรค่าแก่การชื่นชม เมื่อได้ทราบว่าคนนั้นคนนี้ได้
เจริญกุศล ได้ท�าความดี เราก็ควรชื่นชมในกุศลของ
เขา และไม่จ�ากัดด้วยว่า เขาจะบอกเราหรือไม่บอก
เราก็ตาม เช่น เพียงอ่านเจอข่าวคนเก็บเงินได้แล้ว
คืนให้เจ้าของ เราก็ชื่นชมอนุโมทนา ขณะนั้นจิต
ผ่องใสในกุศลที่ชื่นชม ความดีเกิดขึ้นเป็นไปแล้วใน
ขณะนั้น 

การอนุโมทนาในความดีของผู้อื่น เป็นบุญ
ประการหนึง่ ทีเ่รยีกว่าปัตตานโุมทนา คอื การชืน่ชม
ยินดีในความดีที่ผู้อื่นได้กระท�า จะเห็นได้ว่า ปัตตา
นุโมทนา เป็นสิ่งที่จะพิสูจน์หิริโอตตัปปะในจิตใจ
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เข้าใจถูกเห็นถูก เป็นไปเพื่อขัดเกลาละคลายกิเลส 
จนกว่ากิเลสจะดับหมดสิ้น ถ้าไม่กล่าวความจริง ไม่
แสดงความจริงเลย บุคคลอื่นก็จะไม่มีโอกาสได้ยิน
ได้ฟังค�าจริงนั้นเลย

๙. ธัมมัสสวนะ การฟังธรรม เพื่อความ
เข้าใจถูก เห็นถูก ในสภาพธรรม ตรงตามความเป็น
จริง ก็เป็นบุญ

พระธรรมท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง 
เป็นเร่ืองทีย่าก ละเอยีด ลกึซึง้ เพราะถ้าพระธรรมง่าย 
ก็คงไม่ต้องอาศัยพระปัญญาคุณของพระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะว่าใคร ๆ ก็ย่อมสามารถที่
จะเข้าใจสภาพธรรมได้เอง แต่สภาพธรรมแม้ทีก่�าลงั
มีในขณะนี้ ก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ว่าเป็นธรรม 
เพราะเหตุว่าเป็นเรา ไม่ว่าจะเห็น จะได้ยิน จะได้
กลิ่น ลิ้มรส รู้สิ่งที่กระทบสัมผัส คิดนึก ตั้งแต่เกิดจน
ตายก็เป็นเราทั้งนั้น  มองหาธรรมไม่เจอว่าธรรมอยู่
ที่ไหน ต่อเมื่อใดท่ีได้ฟังพระธรรมแล้ว สะสมความ
เข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อย ก็ไม่ต้องไปหา
ธรรมเลย เพราะว่าไม่มีวันพ้นจากธรรม มีธรรมเกิด
ขึ้นเป็นไปอยู่ทุกขณะ เพราะฉะน้ัน การที่จะรู้ว่าเป็น
ธรรม จึงไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะเหตุว่าถ้าเป็นธรรม 
ก็ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ใคร ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใด แต่ต้อง
เป็นสภาพธรรมที่มีจริง มีลักษณะเฉพาะธรรมนั้น ๆ 
ซ่ึงไม่อยู่ในอ�านาจบังคับบัญชาของใคร แล้วสิ่งใด
ก็ตามที่ปรากฏ ถ้าคิดให้ลึก ๆ ให้ถูกต้องจริง ๆ ก็
ต้องเข้าใจถกูได้ว่าสิง่ทีป่รากฏ ต้องเกดิขึน้ ถ้าไม่เกดิ
ขึ้นจะไม่มีอะไรปรากฏเลย

ทุกขณะตั้งแต่เกิดจนตาย มีธรรมเกิดขึ้นเป็น
ไปอยู่ตลอดเวลา แต่เมื่อไม่รู้ตามความเป็นจริง ก็
ยึดถือสภาพธรรมท่ีเกิดเพราะเหตุปัจจัยท้ังหมดว่า
เป็นเรา เพราะฉะนั้น ก็จะเห็นได้ว่าถ้าพิจารณา
ไตร่ตรองจริง ๆ ก็สามารถที่จะเข้าใจความจริงของ
ธรรม แต่ก็ไม่มีใครไตร่ตรองในลักษณะนี้ จนกว่าจะ
ได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ซึ่ง
เป็นค�าจรงิทกุค�า เป็นค�าท่ีเกือ้กลูให้มคีวามเข้าใจถกู
เห็นถูกโดยตลอด       

กว่าจะได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริง
ของสภาพธรรมที่มีการเกิดขึ้น มีการปรากฏ แล้วก็
ดับไป ก็ต้องเป็นการฟังด้วยการพิจารณาจริง ๆ จึง
จะสามารถรู้ในพระคุณที่ได้ทรงประจักษ์ความจริง
ของสภาพธรรมถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงแสดงพระธรรมโดยละเอียด โดยนัยประการ  
ต่าง ๆ ตลอด ๔๕ พรรษา เพราะว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่
ใครเพียงฟังเดี๋ยวนี้แล้วก็จะรู้แจ้งอริยสัจจธรรมได้ 
เพราะว่าฟังแล้วก็ต้องฟังอีก แล้วก็ต้องมีการ
พิจารณาไตร่ตรอง จนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์
แจ้งลักษณะจริง ๆ ของสภาพธรรมได้ เพราะฉะนั้น 
ธรรม เป็นเรื่องที่ยาก ไม่ใช่เรื่องที่เพียงฟังวันนี้แล้ว
ทุกคนก็จะเห็นว่าเป็นธรรมทั้งหมดไม่ใช่เราอีกต่อไป 
จงึแสดงให้เหน็ว่าการอบรมเจรญิปัญญาต้องเป็นไป
ตามล�าดบั ทีส่�าคญัทีส่ดุ คอื ไม่ขาดการฟังพระธรรม 
ค่อย ๆ สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละ
น้อย ขณะทีฟั่งพระธรรมเข้าใจ ขณะนัน้เป็นบญุ เป็น
ความดีที่ประเสริฐ เป็นเครื่องช�าระจิตให้สะอาด
ปราศจากความไม่รู ้ที่สะสมมาอย่างยาวนานใน
สงัสารวฏัฏ์ เป็นบุญทีส่�าเรจ็ด้วยการฟังพระธรรม ซึง่
ก็คือธรรมฝ่ายดี ได้แก่ กุศลธรรม เป็นธรรมที่เกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย ไม่ใช่เรา

๑๐. ทฏิฐชุกุมัม์ การกระท�าความเหน็ให้ตรง 
ตามสภาพธรรม และเหตุผลของสภาพธรรมนั้น ๆ 
ธรรมใดที่เป็นกุศล ก็ให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็น
จริง ว่า เป็นกุศลจริง ๆ ธรรมใดที่เป็นอกุศล ก็ให้
พิจารณากระท�าความเห็นให้ตรงตามสภาพธรรม
จริง ๆ ว่า สภาพธรรมนั้นเป็นอกุศล ไม่ปะปนกุศล
ธรรมกับอกุศลธรรม

พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง
ตลอด ๔๕ พรรษา มีความละเอียด ลึกซึ้ง เป็นไป
เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ได้ศึกษา และมีความ
เข้าใจ ไปตามล�าดบัอย่างแท้จรงิ  เพราะทกุส่วนของ
ค�าสอนที่พระองค์ทรงแสดงนั้น เป็นไปเพื่อความ
เจริญขึ้นของกุศลธรรมอย่างแท้จริง  
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 บาป
ข้อความในปรมัตถทีปนี อรรถกถา พระสุต

ตนัตปิฎก ขทุทกนกิาย อติวิตุตกะ เทสนาสตูร แสดง
ความเป็นจริงของบาป ไว้ดังนี้ คือ 

 “บทว่า ปาปํ ได้แก่ ชื่อว่า บาป เพราะ
เป็นของลามก (ต�่าทราม). ถามว่า ท่านอธิบาย
ไว้อย่างไร. ตอบว่า ชื่อว่า บาป เพราะเป็นสิ่ง
น่ารังเกียจ คือ พระอริยะเกลียดโดยความเป็น
ของไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นต้น ยังสัตว์ให้ถึงทุกข์
ในวัฏฏะ”  

บาป หมายถึง อกุศลธรรม สภาพธรรมที่ไม่
ด ีไม่งามและให้โทษ ตามความเป็นจรงิแล้ว ถ้าไม่มี
จิต ก็ไม่มีบาป อย่างเช่นต้นไม้ไม่มีบาป เนื่องจาก
ต้นไม้คดิไม่ได้ ต้นไม้ท�าอะไรไม่ได้ ต้นไม้ฆ่าสตัว์ ไม่
ได้ ต้นไม้ลักทรัพย์ ไม่ได้ เป็นต้น จึงไม่มีบาป บาป
ต้องเป็นสภาพของจิตซึ่งประกอบด้วยสภาพ
ธรรมท่ีไม่ดี เช่น ประกอบด้วยความติดข้อง
ต้องการ  ประกอบด้วยความขุน่เคอืงใจ เป็นต้น 
เพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถจะเห็นจิตหรือดูจิตได้
ด้วยตา แต่ว่าสามารถที่จะระลึกรู้ลักษณะของจิตได้ 
เพราะเหตุว่าทุกคนมีจิต แต่แม้ว่าทุกคนจะรู้เพียง
คร่าว ๆ ว่ามีจิต แต่ถ้าไม่ศึกษาโดยละเอียดก็ยังไม่
สามารถที่จะตอบได้ว่าที่ว่ามีจิตนั้น จิตอยู่ที่ไหน ซึ่ง
จะต้องค่อย ๆ ฟัง ค่อย ๆ ศึกษาสะสมความเข้าใจ
ถูกเห็นถูกไปตามล�าดับ ขณะที่เห็นเป็นจิตชนิดหนึ่ง 
ขณะที่ได้ยินเป็นจิตชนิดหน่ึง ขณะท่ีได้กลิ่นเป็นจิต
ชนิดหนึ่ง ขณะที่ลิ้มรสเป็นจิตชนิดหนึ่ง ขณะที่ก�าลัง
รู้สิ่งที่เย็นบ้าง ร้อนบ้าง อ่อนบ้าง แข็งบ้าง เป็นจิต
ชนิดหนึ่ง ขณะที่คิดนึกเป็นจิตชนิดหนึ่ง จึงพอที่จะ
พจิารณาให้ละเอยีดลงไปอกีได้ว่า จติเหน็เป็นบาป
หรือไม่ ? จิตเห็นเพียงเห็น เพราะฉะนั้นจิตเห็น
ไม่ใช่อกุศลจติและไม่ใช่กศุลจติ จติได้ยนิ จติได้กลิน่ 
จิตลิ้มรส จิตรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสก็เช่นเดียวกัน ไม่ใช่
อกุศลจิตและไม่ใช่กุศลจิต เป็นเพียงวิบากจิต เป็น
ผลของกรรม จึงไม่ใช่บาป แต่ว่าขณะใดที่เห็นแล้ว 

ชอบ ได้ยินแล้วชอบ ขณะนั้นเป็นโลภมูลจิต เป็น
อกุศลจิตที่ประกอบด้วยโลภะ ความติดข้องต้องการ 
เป็นบาปแล้วในขณะนั้น เพราะเหตุว่าเป็นขณะจิต
ที่เศร้าหมอง ไม่ผ่องใส มีสภาพของโลภเจตสิกซึ่ง
ท�าให้เป็นสภาพที่ติด ที่พอใจ ที่ยินดี ที่ปรารถนาใน
อารมณ์นั้น เพราะฉะนั้นในขณะนั้นไม่ใช่กุศล แต่
เป็นอกุศล ซึ่งก็คือ เป็นบาป และถ้าขณะใดที่เห็น
แล้วเกิดความไม่พอใจ ในขณะนั้นเป็นโทสะ เป็น
สภาพที่ขุ่นเคืองขัดข้อง ไม่พอใจ ขณะนั้นเป็นอกุศล  
เป็นบาป หรือ แม้แต่ขณะที่ไม่เข้าใจถูกเห็นถูกตรง
ตามความเป็นจริง ความไม่รู ้เกิดขึ้น ก็เป็นอกุศล 
เป็นบาป เพราะบาป ได้แก่ อกุศลธรรมทุกชนิด 
นี้คือความเป็นจริง   

วันหนึ่ง ๆ มีจิตที่เป็นอกุศล คือ เป็นบาป 
มากจริง ๆ เพียงแต่ว่าจิตที่เป็นอกุศลนั้นยังไม่มี
ก�าลังถึงขั้นที่จะเป็นทุจริตกรรม ยังไม่ถึงขั้นที่กระท�า
อกุศลกรรมประการต่าง ๆ มีการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ 
ประทุษร้ายเบียดเบียนผู้อ่ืน เป็นต้น เมื่อยังเป็น
เพียงแค่ความติดข้อง หรือความขุ่นเคืองใจ ที่
ไม่ได้ล่วงเป็นทุจริตกรรม ก็ไม่ใช่เหตุที่จะท�าให้
เกิดวิบากในภายหน้า แต่ก็สะสมสืบต่อเป็น
อุปนิสัยที่ไม่ดีต่อไป แต่เมื่อใดก็ตามที่สะสมมี
ก�าลังมากขึ้นจนล่วงเป็นทุจริตกรรมประการ
ต่าง ๆ น่ันเป็นบาปท่ีมีก�าลัง ท่ีสามารถให้ผลท่ี
ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจ น�าเกิดใน
อบายภูมิได้ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีจะประมาทไม่ได้เลย
ทีเดียว 

บาป เป็นนามธรรม คอื เป็นอกศุลธรรม เป็น
ธรรมที่ เกิดขึ้นเป็นไปตามการสะสมของแต่ละ
บุคคล เพราะเหตุว่าเคยสะสมอกุศลมาแล้วอย่าง
มากมายและเนิ่นนานในสังสารวัฏฏ์ เมื่อได้เหตุได้
ปัจจัยบาป คือ อกุศลธรรม ก็เกิดขึ้นท�ากิจหน้าที่ ใน
ชีวิตประจ�าวันอกุศลเกิดขึ้นเป็นไปมาก บาปจึงมี
มากจรงิ ๆ เพยีงมสีภาพธรรมทีก่�าลงัปรากฏแล้วไม่รู้
ความจริง ก็บาปแล้ว แล้วบาปจะมากสักแค่ไหน  
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เพราะฉะน้ัน ก็จะเห็นระดับขั้นของอกุศลใน
ขณะที่หลังจากที่เห็น หลังจากได้ยิน หลังจากได้
กลิ่น  เป็นต้น  จนกระทั่งถึงเวลาที่อกุศลนั้นมีก�าลัง
ท�าให้ล่วงเป็นทุจริตกรรมทางกายบ้าง ทางวาจา 
บ้างนั้น กล่าวโดยรวมว่าเป็นบาป เป็นธรรมที่ไม่ดี 
ขณะใดที่เป็นอกุศลจิต ขณะนั้นเป็นบาป เป็น
อกุศลธรรม เป็นธรรมมีจริง ไม่ใช่สัตว์ บุคคล 
ตัวตน หนทางแห่งการอบรมเจริญปัญญาเท่านั้นที่
จะท�าให้รู้จักบาปตามความเป็นจริง และละบาปได้
จนกระทั่งไม่มีบาป คือ ไม่มีอกุศลธรรมใด ๆ เกิดขึ้น
อกีเลย ทัง้หมดท้ังปวงจะเป็นไปได้ กต้็องไม่ขาดการ
ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงแสดง ฟังบ่อย ๆ เนือง ๆ เป็นปกติในชีวิต       
ประจ�าวัน

การมีโอกาสได้ฟังพระธรรมท่ีพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าทรงแสดง เป็นปกติบ่อย ๆ เนือง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นส่วนใดของพระธรรมค�าสอนก็ตาม ล้วนเป็นไป
เพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกทั้งสิ้น ถ้าเป็นผู้ที่มีความ
ละเอียดรอบคอบในการฟัง ในการศึกษา เมื่อมี
ความเข้าใจทีเ่พิม่ขึน้ไปตามล�าดบั ย่อมจะท�าให้เป็น
ผู้เข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริง น้อมใจไปที่
จะรูค้วามจรงิ เหน็โทษเหน็ภยัของบาป ซึง่เป็นอกศุล
ธรรมในชวีติประจ�าวนั และเหน็คณุค่าของกศุลธรรม 
ด�ารงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท สะสมความดี 
เพ่ือขัดเกลาบาปอกุศลของตนเอง เพราะเหตุว่าเมื่อ
กุศลไม่เกิดขึ้น ไม่เจริญขึ้น ก็เป็นโอกาสของบาป
อกุศลทีน่บัวนัจะพอกพนูหนาแน่นขึน้เรือ่ย ๆ จนยาก
แก่การที่จะขัดเกลาละคลาย

การเดินทางในสังสารวัฏฏ์ยังอีกยาวไกล 

ปัญญาและความดี เท่านั้น ที่จะเป็นที่พึ่งของสัตว์
ทั้งหลายจนกว่าจะได้รู้แจ้งอริยสัจจธรรมถึงความ
เป็นพระอรหันต์ดับกิเลสทั้งหลายทั้งปวงได้ในที่สุด 
ซึ่งเป็นความดีอย่างสูงสุดในพระพุทธศาสนา ท�าให้
ไม่ต้องมีการเกิดอีกในสังสารวัฏฏ์   

ทั้งหมดทั้งปวงนั้น ล้วนเป็นธรรมที่มีจริง ที่
เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้น หาความ
เป็นสัตว์ เป็นบุคคลในสภาพธรรมแต่ละอย่าง ๆ ไม่
ได้เลย ประการส�าคัญที่ลืมไม่ได้เลย คือ ถ้าไม่มี
ปัญญาแล้ว ไม่สามารถละบาปใด ๆ ได้เลย

พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง
นั้น เป็นเครื่องเตือนพุทธบริษัทไม่ว่าจะอยู่ในเพศใด
ก็ตาม เพื่อให้เป็นผู้ไม่ประมาทความชั่ว แม้เพียง
เล็กน้อย เพราะว่าสิ่งที่ไม่ดี แม้จะเล็กน้อย ก็เป็น
โทษ ส�าหรับบุคคลผู้ที่ไม่เห็นโทษของความชั่วที่เกิด
ขึ้นเป็นปกติในชีวิตประจ�าวัน อาจจะเข้าใจผิดว่า  
ท�าชั่วเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่เห็นจะเป็นโทษอะไร ท�าผิด
เล็ก ๆ น้อย ๆ พูดผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ไม่น่าจะเป็น
อะไร แต่ตามความเป็นจริงแล้ว เป็นความเข้าใจที่
ไม่ถูกต้อง ความคิดและการกระท�าอย่างนั้น ไม่ดี
อย่างแน่นอน เพราะขณะนั้นจิตเป็นอกุศล ไม่ใช่
กุศล  ย่อมเป็นการสะสมอกุศลให้มีมากขึ้น   

การมีโอกาสได้ฟัง ได้ศึกษาพระธรรมเท่านั้น 
ที่จะเป็นไปเพื่อความเข้าใจสภาพธรรมตามความ
เป็นจริง  ท�าให้รู้ว่าอะไรเป็นคุณ อะไรเป็นโทษ อะไร
เป็นประโยชน์ อะไรเป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ แล้วมี
ความละอายมีความเกรงกลัวที่จะละในสิ่งที่เป็น
โทษ กระท�าแต่สิ่งที่ดีงาม เป็นประโยชน์ ขัดเกลาสิ่ง
ที่ไม่ดีภายในจิตใจของตนเองต่อไป.
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ธรรมเตือนใจ

“บุคคลไม่ควรดูหมิ่นบาปว่า             บาปมีประมาณน้อย จักไม่มาถึง     

แม้หม้อน�้า ยังเต็มด้วยหยาดน�้าที่ตกลง (ทีละหยาดๆ) ได้ฉันใด        

ชนพาล เมื่อสั่งสมบาปแม้ทีละน้อย ๆ ย่อมเต็มด้วยบาปได้ฉันนั้น”

“บุคคล ไม่ควรดูหมิ่นบุญว่า            บุญมีประมาณน้อย จักไม่มาถึง          

แม้หม้อน�้า ยังเต็มด้วยหยาดน�้าที่ตกลงมา (ทีละหยาดๆ) ได้ฉันใด        

ธีรชน (ชนผู้มีปัญญา) สั่งสมบุญแม้ทีละน้อย ๆ  ย่อมเต็มด้วยบุญได้ ฉันนั้น”

(พระสุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย  คาถาธรรมบท)

ขอเชิญศึกษาพระธรรมเพิ่มเติมได้ที่
มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

www.dhammahome.com
YouTube : dhammahomelive

Facebook : ชมรมบ้านธัมมะ มศพ.
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	๑๖	 ร.ท.พงศ์พัฒน	์	แต้พานิชเจริญ	 รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)	 ประจ�า	ยศ.ทบ.     
      
นายทหารย้ายเข้า   
ล�ำดับ	 	ยศ,	ชื่อ	-	สกุล	 ต�ำแหน่งเดิม	 ต�ำแหน่งใหม่
 ๑	 พ.อ.อนุสรณ์		สิทธิสกุลรัตน์	 รอง	ผบ.รพศ.๓	(อัตรา	พ.อ.)	 ผบ.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.(พ.))	 	
	 ๒	 พ.อ.สมหมาย		เศรษฐวารี	 ฝสธ.ประจ�าผู้บังคับบัญชา	(อัตรา	พ.อ.)	 ประจ�า	รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)	 	 	
	 ๓	 พ.อ.อนุพงษ	์	รอดสาย	 ผอ.รพ.ค่ายขุนผาเมือง	(อัตรา	พ.อ.)	 รอง	ผอ.รพ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)	 	 	
	 ๔	 พ.ท.สักกะ		รักษาทรัพย์	 ศัลยแพทย์	รพ.รร.๖	(อัตรา	พ.ท.)	 หก.รพ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)	 	 	
	 ๕	 พ.ท.ไมตรี		พัฒนะวาณิชนันท์	 นพ.รพ.ค่ายจักรพงษ์	(อัตรา	พ.ท.)	 หก.รพ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)	 	 	
	 ๖	 พ.ต.วันชัย		หางแก้ว	 ประจ�า	มทบ.๑๘	(อัตรา	พ.ต.)	 อจ.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	 	 	
	 ๗	 ร.อ.ชัช		ชั้นเจริญ	 ประจ�า	ยศ.ทบ.	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)	 	 	
	 ๘	 ร.ท.ธวัชชัย		เมลืองวงศ์	 รอง	ผบ.ร้อย.ช.ก่อสร้าง		 ผบ.มว.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	ร.อ.)
	 	 		 	 ช.พัน.๑๑๒	ช.๑	รอ.	(อัตรา	ร.อ.)	 	 	 	
	 ๙	 ร.ท.วริทธิ	์	แตงบุตร	 ผบ.มว.อาวุธ	ร้อย.ร.	ร.๑๒	พัน.๓	รอ.		 ผบ.มว.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	ร.อ.)
	 	 		 	 (อัตรา	ร.ท.)
 ปรับต�าแหน่ง 
ล�ำดับ		 	 ยศ,	ชื่อ	-	สกุล	 ต�ำแหน่งเดิม	 ต�ำแหน่งใหม่
 ๑	 พ.อ.อ�านวย		แย้มผกา	 ผบ.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.(พ.))	 รอง	ผอ.สวท.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.(พ.))	 	 	
	 ๒	 พ.อ.เชิงชาย		กระตุฤกษ์	 ผอ.สบร.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.(พ.))	 รอง	ผอ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.(พ.))	 	 	
	 ๓	 พ.อ.นันทยศ		บูชา	 รอง	ผบ.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.		 ผอ.สบร.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.(พ.))
	 	 		 	 (อัตรา	พ.อ.(พ.))
	 ๔	 พ.อ.ศักดิ์ระวี		พึ่งเย็น	 เสธ.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)	 รอง	ผบ.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.(พ.))	 	
	 ๕	 พ.อ.สมพงษ	์	ประชุมชน	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)	 รอง	ผอ.กอง	สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)		 	
	 ๖	 พ.อ.นิธิโรจน์		วรชาติธนะสาร	 รอง	ผอ.กอง	สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)	 	 	
	 ๗	 พ.อ.ศีกษา		วรรักษ์	 ประจ�า	รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)	 อจ.หน.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)	 	
	 ๘	 พ.ท.หญิง	สมใจ		คงศิลป์	 หน.สบร.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	 อจ.หน.สวท.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)	 	 	
	 ๙	 พ.ต.วนชาต	ิ	บริสุทธิ์	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	 	 	
	๑๐	 	พ.ต.เกียรติศักดิ	์	เคนกิจ	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	 	 	
	๑๑	 	พ.ต.หญิง	ชื่นหทัย		สุริยโสภาพันธ์	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	 	 	
	๑๒	 	ร.อ.สุรินทร์		วงษ์โสม	 ประจ�ากอง	สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	ร.อ.)	 รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)	 	 	
	๑๓	 	ร.อ.หญิง	อรรัมภา		สืบสาววงษ์	 นายทหารห้องปฏิบัติการ	สกศ.รร.จปร.		 รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)
	 	 		 	 (อัตรา	ร.อ.)
	๑๔	 ร.อ.หญิง	ฉัตรแก้ว		ยุวพรม	 ประจ�าห้องปฏิบัติการ	สกศ.รร.จปร.		 รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)
	 	 		 	 (อัตรา	ร.อ.)		 	 	
	๑๕	 ร.ท.ชลิต		สันติธรารักษ์	 ประจ�าห้องปฏิบัติการ	สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	ร.อ.)	 รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)   
      
ผู้ที่ได้รับรางวัล
ล�ำดับ	 ยศ,	ชื่อ	-	สกุล	 	 ต�ำแหน่ง	 หมำยเหตุ	 	 	 	 	
 ๑	 ร.ท.ธีรพงษ์		พิมพ์นนท์	 ผบ.มว.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	 หลักสูตรชั้นนายร้อย	เหล่า	ร.	รุ่นที่	๑๓๙		 	
	 	 		 	 	 		 	 สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสม	๓.๙๒	เป็นล�าดับที	่๓
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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.อนุสรณ์  สิทธิสกุลรัตน์  
 พ.อ.นันทยศ  บูชำ  
 พ.อ.ณรงค์  ภักดีศุภผล 

 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.ท.หญิง ชื่นหทัย  สุริยโสภำพันธุ์
 พ.ต.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.นันทยศ  บูชำ
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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