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พลโทสิทธิพล  ชินส�ำรำญ ผู้บัญชำกำรโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ 
เป็นประธำนในพิธีสวนสนำมสำบำนตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย  ณ  ลำนหน้ำกองบัญชำกำร

โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๑๘  มกรำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๑

พลโทสิทธิพล  ชินส�ำรำญ ผู้บัญชำกำรโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ 
เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรฝึกภำคสนำมของนักเรียนนำยร้อย ชั้นปีท่ี ๑-๔ ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

ณ ลำนหน้ำกองบัญชำกำรโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ 
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ มกรำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๑

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



3

 สวัสดีปีใหม่ไทยวิวัฒน์
เจิดจรัสวัฒนธรรมน�ำสุขสันต์

ยึดควำมซื่อถือควำมสัตย์ยิ่งชีวัน

ร่วมมือกันผดุงไทยให้มั่นคง

   พร้อมก้ำวไปข้ำงหนำ้อย่ำงกล้ำแกร่ง

อนำคตใหม่ไทยแข็งแรงรัฐเสริมส่ง

เทิดทูนชำติศำสน์กษัตริย์สืบด�ำรง

ให้ไทยคงควำมเป็นไทยไปชั่วกำล

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



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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สวัสดีครับ ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านเสนาศึกษาทุกท่าน
ปีนี้เป็นปีที่นิตยสารเสนาศึกษา รร.จปร. มีอายุครบ ๑๐๓ ปี (เล่มแรก ๑ ม.ค. ๒๔๕๘) และเป็น

ปีที่ ๑๐ ที่ผมท�าหน้าที่ บรรณาธิการ (ด้วยความเต็มใจ) เพราะได้รับความไว้วางใจจาก ผบ.รร.จปร. 
หลาย ๆ ท่าน (ผอ.นิตยสารเสนาศึกษา รร.จปร.) ท่ีรับผิดชอบต่อ ๆ กันมา ผมได้รับความกรุณาจาก      
พี่ ๆ เพื่อน ๆ และน้อง ๆ ที่เป็นนักเขยีน ส่งบทความที่มีสาระ เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านมาลงอย่างสม�่าเสมอ 
มีเจ้าหน้าที่เพื่อนร่วมงานที่รับผิดชอบในการจัดท�าท่ีมีความต้ังใจท�าด้วยความขยันขันแข็ง มีสมาชิกลูก 
จปร. (ที่ยังอยู่ในราชการสังกัด กห.) กว่า ๘,๕๐๐ นาย ท่ัวประเทศ ช่วยกันจ่ายเงินค่าสมาชิก คนละ 
๒๔๐ บาท/คน/ปี ยกเว้น นนร.และ นตท. (ทบ.) จ่ายคนละ ๒๐๐ บาท โดยมีผู้บังคับหน่วยของสมาชิก 
ช่วยก�ากบัดแูลการจ่ายเงนิค่าสมาชกิ ส่งให้ จปร.ทกุต้นปี ทีก่ล่าวมานี ้ท�าให้นติยสารเสนาศกึษา รร.จปร. 
มีความมั่นคงทุกด้าน ตั้งแต่ปี ๕๗ เป็นต้นมา จนถึงปี ๖๑ รวมเป็นเวลา ๕ ปีแล้ว ท่ี ผอ.นิตยสารฯ (ผบ.
รร.จปร.) ได้กรุณาจัดสรรเงินก�าไร ปีละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท มอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่บุตร ข้าราชการ 
และลูกจ้าง สังกัด รร.จปร. ทั้งหมดรวมเป็นเงิน ๗๕๐,๐๐๐ บาทแล้ว การให้ทุนการศึกษาเป็นการกุศล
อย่างหนึ่ง ดังนั้นสมาชิก เสนาศึกษา รร.จปร.ทุกท่านคือผู้ใจบุญทุกคน และเราก็คงต้องช่วยกันจรรโลง
วัฒนธรรมองค์กรที่ดี ๆ เช่นนี้ให้ย่ังยืนสืบไป

อ่านบทความท่านประธานาธิบดีอุรุกวัยท่านนี้ แล้วรู้สึกกันอย่างไรบ้างครับ ลูก จปร. ควรเอา
อย่างไม่ต้องรอให้ใหญ่ถึงที่สุดแล้วค่อยท�า ตอนเริ่มต้นเป็นผู้น�า (จปร.เป็นนายทหารแล้ว) ก็ท�าได้เลย ดู
อย่างนักศึกษาที่ฝึกงาน ๒ คน ที่กล้าหาญมาก จนสามารถท�าให้มีการเปิดโปงการโกงด้วยน�้ามือของเจ้า
หน้าที่ของรัฐ และเรามาคอยดูกันสิว่า คนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลกันต่อ ๆ มาจะ
ท�าอย่างไร รัฐจะได้เงินคืนไหม และคนที่รับผิดชอบจะได้รับโทษอย่างไร ผมชอบดูข่าวจากสนามข่าวช่อง
มากสี ที่มีการเปิดโปงการโกงเงินแผ่นดินโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐบางหน่วยงาน หลายเรื่องเป็นคดีความอยู่
ในศาล ข้อสังเกตคนชั่วจะท�างานกันเป็นทีม เราควรรณรงค์ให้คนดีรวมตัวกันเป็นทีม เอาให้มีหลาย ๆ 
ทีมไว้ถล่มคนช่ัว ด้วยเคร่ืองมือทุกชนิดที่มีอยู่ เพราะหลายเรื่องท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่านช่วยอะไรเราไม่ได้ 
ข้อส�าคัญทีมคนดีต้องดีจริงท�าไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ เพื่อท�าลายคนชั่วและความชั่ว เพื่อให้ได้คนดี ทีม
งานที่ดี มาดูแลคนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้ประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรือง คนในชาติมีการกินดีอยู่ดี

คนท่ีไม่ดีถ้าจะกลับตัว กลับใจเป็นคนดี แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ไม่มีวันสาย สังคมให้อภัย
เสมอ แต่ต้องรีบ ๆ หน่อยนะครับ

ส�าหรับบทความเรื่องนักเรียนนายร้อยอ่านตรงน้ีซึ่งเขียนโดย พล.อ.มนู  สายัณห์นิโครธ ติดต่อกัน
มาหลายปีแล้วนั้น ต้องขอหยุดพักช่ัวคราวเนื่องจากผู้เขียนอยู่ระหว่างพักรักษา
ดวงตาและแพทย์ไม่อนุญาตให้ใช้สายตามากเกินไปในช่วงน้ี ขอเป็นก�าลังใจ
ให้ท่านหายและมีสุขภาพดีขึ้นโดยเร็ววันด้วยนะครับ เมื่อท่านหายดีแล้ว พวก
เราก็จะได้อ่านบทความดี ๆ มีประโยชน์ของท่านอีกนะครับ

       

         สวัสดีครับ 

             พล.ต. ธัชพล  ไม้รอด  
                           บรรณาธิการนิตยสารเสนาศึกษา

เล่มท่ี ๘๔  ตอนที ่๑  เดอืนมกราคม - กมุภาพันธ์  ๒๕๖๑
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สารบัญ ความคิดเห็นของผู้เขียนในหนังสือฉบับนี้ ไม่มีส่วนผูกพันกับทางราชการแต่ประการใด

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

✪		ปกิณกะงานพระเมรุมาศในหลวงรัชกาลที่ ๙ .......................................................๒๑

✪		วันสถาปนากระทรวง กลาโหม ............................................................................๔๑

✪	 เมื่อการศึกษาคือตัวแทนแห่งความล้าหลัง ......................................................... ๔๔

✪	 มองญี่ปุ่นไทยในสงครามโลกครั้งที่ ๒  ............................................................... ๕๕

✪	 สมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียนฯ ........................................................................๕๙

✪	 การปฏิบัติการรักษาสันติภาพในประเทศเซาท์ซูดาน ............................................ ๖๔

✪	 ประธานาธิบดีประเทศอุรุกวัย โฮเซ  มูฮิกา .........................................................๗๐

✪	 มุ่งสู่ทะเลใต้  ...................................................................................................๗๗

✪	 ภาษาอังกฤษ .................................................................................................. ๘๓

✪	หมายเหตุแห่งสยาม : ราชวงศ์จักรี ................. ๘๖

✪	โรคหูดับ หรือ โรคหูตึงเฉียบพลัน .................... ๙๐

✪	บูรพา ........................................................... ๙๔

✪	ไฟรักไฟสงคราม ........................................... ๙๗

✪	มีของดีมาฝาก .............................................. ๑๐๑

✪	ความเห็นผิดกับความเห็นถูก ......................... ๑๐๔

✪	เคล็ดลับ ....................................................... ๑๐๙

✪	ใคร อะไร ที่ไหน ........................................... ๑๑๐

  เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๔ ตอนที่ ๑  เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
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๑๕

๔๙

ปวงประชาเป็นสขุศานต์
พระราชจริยวัตรอันงดงาม แบบอย่างที่ปวงชนชื่นชม

อินเดียมหาอ�านาจ
ทางทหารใหม่แห่งอนาคต

เสนาศึกษา       เ
สนาศึกษา   เสนา
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กษา       เสนาศึก
ษา 

           เสนาศึก
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        เสนาศึกษา
 

     เสนาศึกษา   
  เสนาศึกษา     เ

สนาศึกษา     เสน
าศึกษา 

           เสนาศึก
ษา     เสนาศึกษา

     เสนาศึกษา   
  เสนาศึกษา     เ

สนา



กิจกรรมทั่วไป
ความสัมพันธ

๑ - ๒ พล.ท.สิทธิพล ชินส�ำรำญ ผบ.รร.จปร. 
เป็นประธานในกิจกรรมท�าบุญตักบาตร และขอพรเน่ืองใน
โอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ พุทธศาสนสถาน 
รร.จปร. เมื่อ ๔ มกราคม ๒๕๖๑

๓ - ๔ พล.ท.สิทธิพล  ชินส�ำรำญ ผบ.รร.จปร. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม ของ นนร.ชั้น   
ปีที่ ๑ - ๔  ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐  ณ ลานหน้า บก.รร.จปร. เมื่อ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑

๑

๒

๓ ๔
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สนาศึกษา     เสน
าศึกษา   

เสนาศึกษา     เส
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     เสนาศึกษา   
  เสนาศึกษา     เ

สนา



กิจกรรมทั่วไป
ความสัมพันธ

๕ - ๖ พล.ท.สิทธิพล  ชินส�ำรำญ ผบ.รร.
จปร. เป็นประธานในพิธีสวนสนามสาบานตนต่อธงชัย   
เฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ณ ลานหน้า บก.รร.
จปร. เมื่อ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑

๗ - ๘ พล.ต.ณรงค์ พฤกษำรุ่งเรือง รอง ผบ.รร.จปร. ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม ของ นนร.ชั้นปีที่ ๒     
รุ่นที่ ๖๘ วิชาการใช้ยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้า ณ ศม. จว.ส.บ. เมื่อ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑

๙ - ๑๐ พล.ท.สิทธิพล ชินส�ำรำญ ผบ.รร.จปร. ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ นนร.ชั้นปีท่ี ๓ รุ่นท่ี ๖๗ 
วิชาการฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด ณ พล.ร.๒ รอ. จว.ป.จ. เมื่อ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑

๕

๗

๙ ๑๐

๘

๖เสนาศึกษา       เ
สนาศึกษา   เสนา

ศึกษา      เสนาศึ
กษา 
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  เสนาศึกษา     เ

สนา



กิจกรรมทั่วไป
ความสัมพันธ

๑๑ - ๑๒ พล.ต.วินัฐ อินทรสุวรรณ รอง ผบ.รร.
จปร. ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ นนร.ชั้นปีที่ ๒      
รุ ่นท่ี ๖๘ วิชาการฝึกขับรถยนต์ทหาร ณ ศฝ.ขส.ทบ. 
จว.ก.จ. เมื่อ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑

๑๓ - ๑๔ พล.ต.วินัฐ อินทรสุวรรณ รอง ผบ.รร.จปร. ตรวจเย่ียมการฝึกภาคสนามของ นนร.ชั้นปีท่ี ๑         
รุ่นที่ ๖๙ วิชาการติดต่อสื่อสารเบ้ืองต้น ณ ส.๑ อ.กระทุ่มแบน จว.ส.ค. เมื่อ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๑๑

๑๒

๑๓ ๑๔
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๑๕ - ๑๖ พล.ต.ปัญญำ ตุรงค์เรือง เสธ.รร.จปร. ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ นนร.ชั้นปีท่ี ๒ รุ่นท่ี ๖๘ 
วิชาการฝึกยิงอาวุธประจ�าหน่วย ณ ศร. จว.ป.ข. เม่ือ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

กิจกรรมทั่วไป
ความสัมพันธ

๑๗ - ๑๘ พล.ต.วนิฐั อนิทรสวุรรณ รอง ผบ.รร.
จปร. ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ นนร.ชั้นปีท่ี ๑      
รุ ่นที่ ๖๙  วิชาการฝึกป้อมสนาม เครื่องกีดขวางและ     
การพราง วัตถุระเบิดและการท�าลาย  ณ  กช. จว.ร.บ. 
เมื่อ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๑๕ ๑๖

๑๗

๑๘

เสนาศึกษา       เ
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เสนาศึกษา     เส
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  เสนาศึกษา     เ

สนา



กิจกรรมทั่วไป
ความสัมพันธ

๑๙ - ๒๑ พล.ท.สิทธิพล  ชินส�ำรำญ ผบ.รร.
จปร. ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ นนร. ชั้นปีที่ ๓ 
รุ ่นที่ ๖๗ วิชาการฝึกทางยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด     
ณ ศม. จว.ส.บ. เมื่อ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๒๒ - ๒๓ พล.ต.ณรงค์ พฤกษำรุ่งเรือง รอง ผบ.รร.จปร. ตรวจ
เยีย่มการฝึกภาคสนามของ นนร.ชัน้ปีที ่๒ รุน่ที ่๖๘ วชิาการฝึกทางยทุธวธิี
ทหารราบระดับหมู่ ณ พล.ร.๒ รอ. จว.ป.จ. เมื่อ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 

๑๙
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๒๓
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เยี่ยมเยือน

๑ - ๒ พล.ท.สิทธิพล  ชินส�ำรำญ ผบ.รร.จปร. ให้การต้อนรับ พ.อ.Syed 
Muhammad Raza Ul Hasnain ผชท.ทหาร ปากีสถาน/ไทย ในโอกาสเดิน        
ทางมาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ รร.จปร.  ณ ห้องศรีอยุธยา บก.รร.จปร. 
เม่ือ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

กิจกรรมทั่วไป
ความสัมพันธ

๒๔ - ๒๖ พล.ท.สิทธิพล  ชินส�ำรำญ    
ผบ.รร.จปร. เป็นประธานพิธีบ�าเพ็ญกุศลและ
เวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีนายทหาร
ชัน้ผู้ใหญ่พร้อมคู่สมรส ข้าราชการและครอบครวั 
ร่วมพิธี  ณ  พุทธศาสนสถาน รร.จปร. เมื่อ ๒๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๒๔
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๒๕
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เสนาศึกษา

เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๔ ตอนที่ ๑ เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๑. วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ 
	 ผบ.รร.จปร.	 ได้ให้การต้อนรับ	 พล.อ.		

อุดมเดช	 	 สีตะบุตร	 อดีต	 ผบ.ทบ.	 ประธานฝ่าย
ฆราวาสในงานพิธีเสริมทรัพย์	เสริมมงคล	เสริมดวง
ชะตา	 เสริมบารมี	 รับดวงเศรษฐี	 แก้ปีชง	และประ	
พรมน�้าพระพุทธมนต์	ประจ�าปี	๒๕๖๑	ณ	อุโบสถ	
วัดสุตธรรมาราม	ต.พรหมณี	อ.เมือง	จว.น.ย.

๒. วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑
	 ผบ.รร.จปร.	 เป็นประธานในพิธีกระท�า

สัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล	ประจ�าปี	๒๕๖๑	
ณ	ลานสวนสนามหน้า	บก.รร.จปร.	โดยมีก�าลังพล	
นขต.บก.รร.จปร.	และ	นขต.รร.จปร.	เข้าร่วมพิธีฯ

๓. วันอังคารที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ 
	 รอง	 เสธ.รร.จปร.	 (๑)	 เป็นหัวหน้าคณะ

ในการตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ	นนร.ชั้นปีที	่
๑	 รุ ่น	 ๖๙	 ในการฝึกการป้องกัน	 เคมี	 ชีวะ	 รังสี	
นิวเคลียร์	ณ	รร.จปร.	จว.น.ย.	 (ท�าการฝึกห้วงวันที่	
๑๙-๒๕	ม.ค.๖๑)

๔. วันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ 
	 รอง	ผบ.รร.จปร.	(๒)	เป็นหัวหน้าคณะใน

การตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ	นนร.ชั้นปีที่	๒	
รุ่น	๖๘	ในการฝึกการใช้ยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหาร
ม้า	ณ	ศม.	 จว.ส.บ.	 (ท�าการฝึกห้วงวันที่	 ๑๙-๒๕	
ม.ค.๖๑)

๕. วันศุกร์ท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
	 รอง	 เสธ.รร.จปร.	 (๒)	 เป็นหัวหน้าคณะ

ในการตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ	นนร.ชั้นปีที	่
๑	 รุ่น	 ๖๙	 ในการฝึกสุขศาสตร์ทหาร	ณ	 รร.จปร.	
จว.น.ย.	(ท�าการฝึกห้วงวันที่	๒๔-๒๘	ม.ค.๖๑)

๖. วันอังคารท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
	 ผบ.รร.จปร.	 เป็นหัวหน้าคณะในการ

ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ	นนร.ชั้นปีที่	๓	รุ่น	
๖๗	 ในการฝึกวิชายุทธวิธีทหารราบระดับหมวด	ณ	
พื้นที่การฝึกของ	ร.๒	พัน.๓	รอ.	จว.ป.จ.	(ท�าการฝึก
ห้วงวันที่	๒๙	ม.ค.๖๑-๘ก.พ.๖๑)

๗. วันอังคารท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
	 รอง	ผบ.รร.จปร.	(๑)	เป็นหัวหน้าคณะใน

การตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ	นนร.ชั้นปีที่	๒	
รุ่น	 ๖๘	 ในการฝึกขับรถยนต์ทหาร	ณ	ศผ.ขส.ทบ.	
จว.ก.จ.	(ท�าการฝึกห้วงวันที	่๒๖ม.ค.๖๑-๑ก.พ.๖๑)

๘. วันพฤหัสบดีท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
	 รอง	ผบ.รร.จปร.	(๑)	เป็นหัวหน้าคณะใน

การตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ	นนร.ชั้นปีที่	๑	
รุ่น	๖๙	ในการฝึกการติดต่อสื่อสารเบ้ืองต้น	ณ	ส.๑	
จว.ส.ค.	(ท�าการฝึกห้วงวนัที	่๒๙	ม.ค.๖๑-๓ก.พ.๖๑)

ปฏิทินกิจกรรม 
รร.จปร. ที่ส�ำคัญ 

ระหว่างเดอืน มกราคม - กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๑เสนาศึกษา       เ
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๙. วันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
	 ผบ.รร.จปร.ให้การต้อนรับ	 ผขท.ทหาร	

ปากีสถาน/ไทย	 เข้าเยี่ยมค�านับ	 เพื่อหารือโครงการ
ด้านต่าง	ๆ	ของ	รร.จปร.	และเย่ียมชมพื้นที่	รร.จปร.	
ณ	ห้องรับรองศรีอยุธยา

๑๐. วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
	 เสธ.รร.จปร.	 เป็นหัวหน้าคณะในการ

ตรวจเย่ียมการฝึกภาคสนามของ	นนร.ชั้นปีที่	๒	รุ่น	
๖๘	 ในการฝึกการยิงอาวุธประจ�าหน่วย	ณ	สนาม
ทราบระยะ	๒	และ	สนามสาธิตอาวุธ	ศร.	จว.ป.ข.	
(ท�าการฝึกห้วงวันที่	๒-๑๓	ก.พ.๖๑)

๑๑. วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
	 -	 พล.อ.หญิง	 สมเด็จพระเทพรัตนราช				

สดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีเสดจ็ฯ	เยอืน	สาธารณรฐั
สิงคโปร์	เที่ยวบิน	ทีจี	๔๐๘	วันพฤหัสบดีที่	๘	ก.พ.
๖๑	 เวลา	 ๐๘๐๐	ณ	 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม	ิ
จว.ส.ป.

	 -	 เสด็จฯ	 กลับ	 เท่ียวบิน	 ทีจี	 ๔๐๘	 ใน				
วนัศุกร์ที	่๙	ก.พ.๖๑	เวลา	๑๙๓๕	ณ	ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ	จว.ส.ป.

	 -	รร.จปร.	จัดคณะผู้บังคับบัญชา	เฝ้าส่ง
และรับเสด็จฯ

๑๒. วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
	 รอง	ผบ.รร.จปร.	(๑)	เป็นหวัหน้าคณะใน

การตรวจเย่ียมการฝึกภาคสนามของ	นนร.ชั้นปีที่	๑	
รุ่น	 ๖๙	 ในการฝึกป้อมสนาม	 เครื่องกีดขวางและ	
การพราง	วตัถุระเบิดและการท�าลาย	ณ	กช.จว.ร.บ.	
(ท�าการฝึกห้วงวันที่	๔-๑๓	ก.พ.๖๑)

๑๓. วันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
	 พ.ท.หญิง	พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า

สิริวัณณวรีนารีรัตน์	 เสด็จฯ	 ประทานการทรงสอน
การฝึกขี่ม้าเบ้ืองต้น	แก่	นนร.ชั้นปีที่	๓	ณ	พล.ม.๒	
รอ.	โดยมี	ผบ.รร.จปร.	เฝ้ารับเสด็จฯ

๑๔. วันพุธท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
	 พล.อ.บัณฑิตย์	 	 มลายอริศูนย์	 ผู ้แทน

พระองค์เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการ
แข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ	 ครั้งที่	 ๓๙	
ประจ�าปี	 ๒๕๖๑	 “ขุนด่านเกมส์”	 โดยมี	 ผบ.รร.		
จปร.	และคณะให้การต้อนรับ

๑๕. วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
	 ผบ.รร.จปร.	 เป็นหัวหน้าคณะในการ

ตรวจเย่ียมการฝึกภาคสนามของ	 นนร.ชั้นปีที่	 ๓						
รุ่น	 ๖๗	 ในการฝึกทางยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด	
ณ	ศม.จว.ส.บ.	(ท�าการฝึกห้วงวนัที	่๙-๒๓	ก.พ.๖๑)

๑๖. วันพุธท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
	 รอง	 ผบ.รร.จปร.	 (๒)	 เป็นหัวหน้าคณะ

ในการตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ	นนร.ชั้นป	ี
ที่	 ๒	 รุ่น	๖๘	 ในการฝึกวิชายุทธวิธีทหารราบระดับ
หมู่	ณ	พล.ร.๒	รอ.	จว.ป.จ.	(ท�าการฝึกห้วงวันที่	๑๔	
ก.พ.๖๑-๒มี.ค.๖๑)

๑๗. วันจันทร์ท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
	 -	 พล.อ.หญิง	 สมเด็จพระเทพรัตนราช				

สุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จฯ	 เยือน	 สหราช
อาณาจักร	เที่ยวบิน	ทีจี	๙๑๐	วันจันทร์ที่	๒๖	ก.พ.
๖๑	 เวลา	 ๐๐๑๕	ณ	 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม	ิ
จว.ส.ป.

	 -	เสด็จฯ	กลับ	เที่ยวบิน	ทีจี	๙๑๗	ในวัน
พฤหัสบดีที่	๑	มี.ค.๖๑	เวลา	๑๖๐๐	ณ	ท่าอากาศ	
ยานสุวรรณภูมิ	จว.ส.ป.

	 -	รร.จปร.	จัดคณะผู้บังคับบัญชา	เฝ้าส่ง
และรับเสด็จฯ
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ปวงประชาเป็นสุขศานต์

เรียบเรียงโดย พ.ท.หญิง ชื่นหทัย  สุริยโสภาพันธุ์

เสนาศึกษา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรี
นฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร   
มีพระราชจริยวัตรอันงดงามที่ปวงชนชาวไทย
สามารถยึดเป็นแบบอย่างในการด�าเนินชีวิตให้ดี
และมีความสุขได้

ค�าว่า “พระราชจริยวัตร” ประกอบด้วยค�า ๔ 
ค�า คือ พระ+ราช+จริย+วัตร มีความหมายตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ดังนี้ 

ค�าว่า “พระ” เป็นค�านาม ใช้ประกอบหน้าค�า
อื่นเพื่อแสดงความยกย่อง

ค�าว่า “ราช” เป็นค�านาม หมายถึง พระเจ้า
แผ่นดิน

ค�าว่า “จริย” เป็นค�านาม หมายถึง ความ
ประพฤติ, กิริยาที่ควรประพฤติ

ค�าว่า “วัตร” เป็นค�านาม หมายถึง กิจพึง
กระท�า, ความประพฤติ

เมื่อน�าทุกค�ามาสมาสรวมกันแล้วจึงได้ค�าว่า 
“พระราชจริยวัตร” หมายถึง หน้าที่ที่พึงประพฤติ
ปฏิบัติ หรือความประพฤติ ท่วงทีวาจา และกิริยา
มารยาทของพระเจ้าแผ่นดิน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ มี
พระราชจรยิวตัรอันงดงามมาโดยตลอดต้ังแต่ยงัทรง
พระเยาว์ มีหลายเรื่องที่ประทับอยู่ในหัวใจของปวง
ชนชาวไทย จึงขอน�าเร่ืองราวที่ประทับใจนั้นมา
ถ่ายทอดสรุปส่วนหนึ่งไว้ ณ ที่นี้ ดังนี้

พระราชจริยวัตรอันงดงาม แบบอย่างที่ปวงชนชื่นชม
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เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์
๑. กระป๋องคนจน

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ 
ทรงได้รับการปลูกฝังตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จาก
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) 
ว่า ให้รู ้จักวิธีการประหยัด อดออม ด้วยการตั้ง
กระป๋องออมสินไว้กลางที่ประทับ ทรงเรียกว่า 
“กระป๋องคนจน” หากพระราชโอรสและพระราชธิดา
ทรงน�าเงินไปท�ากิจกรรม แล้วมีก�าไร จะต้องถูกเก็บ
ภาษีหยอดใส่กระปุกนี้ ๑๐% โดยเมื่อถึงสิ้นเดือน
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจะทรงประชุม
พระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง ๓ พระองค์ ว่า จะ
น�าเงนิก้อนนีไ้ปท�าประโยชน์อย่างไร หรอืท�ากจิกรรม
เพื่อคนยากจนอย่างไร นอกจากน้ี พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เมื่อยังทรงพระเยาว์ทรง
รบัจ้างเกบ็ผกัและผลไม้ไปขาย เมือ่ได้เงนิมากน็�าไป
ซื้อเมล็ดผักมาปลูกเพิ่ม และน�าเงินท่ีเหลือมาใส่
กระป๋องออมสนิทีเ่รยีกว่า “กระป๋องคนจน” ใบนีด้้วย
เสมอ

๒. จักรยานและกล้องส่วนพระองค์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช กราบบังคมทูลสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนีว่า ทรงอยากได้รถจักรยาน พระราช
ชนนีจึงมีพระราชด�ารัสให้พระองค์ทรงเก็บเงินค่า
ขนมไว้วันละเหรียญ พอได้เงินจ�านวนมากพอแล้ว
จงึให้น�าไปซือ้จกัรยานด้วยพระองค์เอง เมือ่พระองค์
ทรงเก็บเงินได้มากพอแล้ว พระราชชนนีจึงทรงช่วย
ออกเงินให้ครึ่งหนึ่งเพื่อน�าไปซื้อจักรยาน เวลานั้น
ตรงกบัช่วงสงครามโลกครัง้ที ่๒ พระองค์กไ็ด้ทรงป่ัน
จกัรยานแทนการประทบัรถยนต์พระทีน่ัง่ไปโรงเรยีน
ด้วยพระองค์เอง อันเป็นหนึง่ในต้นแบบแนวทางการ
ประหยดัพลงังานในเวลาวกิฤตได้ เช่นเดยีวกบักล้อง
ถ่ายรูปที่พระองค์ทรงเก็บเงินซื้อด้วยพระองค์เอง
ตั้งแต่มีพระชนมพรรษา ๘ พรรษา โดยกล้องตัว  
แรกที่ทรงใช้มีชื่อว่า CORONET MIDGET 

เมื่อครั้งทรงงาน
๑. ดินสอไม้ทรงงาน
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดลุยเดช ทรงใช้ดนิสอไม้ในการทรงงานต่าง ๆ และ
จะใช้จนกดุสัน้ ดงัเช่นท่ีมคี�าบอกเล่าจากกองงานใน
พระองค์ คือ ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ บอกว่าปี
หนึ่งพระองค์ทรงเบิกดินสอ ๑๒ แท่ง เดือนละแท่ง 
ทรงใช้จนกระท่ังกุด ดินสอไม้ท่ีพระองค์ทรงใช้ก็มี
ราคาไม่แพง ปลายแท่งมยีางลบตดิอยู่เพราะสะดวก
กว่า ลบค�าท่ีเขียนผิดออกได้ง่าย ไม่เปลืองกระดาษ
เหมือนใช้ปากกา และจะทรงเหลาดินสอด้วย
พระองค์เอง ทรงเหน็บไว้ที่กระเป๋าฉลองพระองค์
เดือนละหนึ่งแท่ง

๒. หลอดยาสีพระทนต์

ก็ยังขวนขวายเช่ามาใช้เป็นการชั่วครั้งชั่วคราว ซึ่ง
เท่าที่ทราบมา มีความแตกต่างจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ที่ทรงนิยมใช้กระเป๋าที่ผลิตภายใน
ประเทศเช่นสามัญชนทั่วไป ทรงใช้ดินสอสั้นจนต้อง
ต่อด้าม แม้ยาสีพระทนต์ของพระองค์ท่าน ก็ทรงใช้
ด้ามแปรงพระทนต์รีดหลอดยาจนแบนจนแน่ใจว่า
ไม่มียาสีพระทนต์หลงเหลืออยู่ในหลอดจริง ๆ...”

“...เมื่อกราบบังคมทูลเสร็จ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วัทรงรบัสัง่ว่า ของพระองค์ท่านกเ็หมอืน
กัน และยังทรงรับสั่งต่อไปอีกด้วยว่า เมื่อไม่นานมา
นี้เองมหาดเล็กห้องสรง เห็นว่ายาสีพระทนต์ของ
พระองค์คงใช้หมดแล้วจงึได้น�าหลอดใหม่มาเปลีย่น
ให้แทน เมื่อพระองค์ได้ทรงทราบ ก็ได้ขอให้เขาน�า
ยาสีพระทนต์หลอดเก่ามาคืนและพระองค์ท่านยัง
ทรงสามารถใช้ต่อไปได้อีกถึง ๕ วัน จะเห็นได้ว่าใน
ส่วนของพระองค์ท่านเองนั้น ทรงประหยัดอย่างยิ่ง 
ซึ่งตรงกันข้ามกับพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่
พระราชทานเพื่อราษฎรผู้ยากไร้อยู่เป็นนิจ...”

“พระจริยวัตรของพระองค์ได้แสดงให้เห็น
อย่างแจ่มชัดถึงพระวิริยะ อุตสาหะ ตลอดจนความ
ประหยัดในการใช้ของอย่างคุ ้มค่า หลังจากนั้น
ทันตแพทย์ประจ�าพระองค์ได้กราบพระบาททูลขอ
พระราชทานหลอดยาสีพระทนต์หลอดนั้น เพื่อน�า
ไปให้ศิษย์ได้เห็นและรับใส่เกล้าเป็นตัวอย่างเพื่อ
ประพฤติปฏิบัติในโอกาสต่อ ๆ ไป”

“ประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้น พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานส่งหลอดยาสี
พระทนต์เปล่าหลอดนั้นมาให้ถึงบ้าน ทันตแพทย์
ประจ�าพระองค์รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นล้นเกล้ายิ่ง เมื่อได้พิจารณาถึงลักษณะของ
หลอดยาสีพระทนต์เปล่าหลอดนั้นแล้วท�าให้เกิด
ความสงสยัว่า เหตใุดหลอดยาสพีระทนต์หลอดนีจ้งึ
แบนราบเรียบโดยตลอด คล้ายแผ่นกระดาษ โดย
เฉพาะบริเวณคอหลอดยังปรากฏรอยบุ๋มลึกลงไป
เกอืบถงึเกลยีวคอหลอด เมือ่ได้มโีอกาสเข้าเฝ้าฯ อีก

ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล  เลขาธิการมูลนิธิชัย
พฒันา ได้เล่าไว้ในหนงัสอืตามรอยพระยคุลบาท ครู
แห่งแผ่นดิน  (๒๕๕๖, หน้า ๙๔) ความตอนหนึ่งว่า

“พระองค์ทรงไม่ยึดติดกับวัตถุ ทรงประหยัด
มาก คงเคยเห็นภาพหลอดยาสีฟัน พระองค์ทรงบีบ
หลอดยาสีฟันจนลีบ มหาดเล็กเชิญออก น�าหลอด
ใหม่มาวาง ทรงมีรับสั่งให้น�ากลับมา แล้วรับสั่งกับ
ทันตแพทย์ว่าที่เหลืออยู่นี้ฉันใช้ต่อได้อีก ๕ วัน”

ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้
หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ทันตแพทย์ประจ�าพระองค์ 
อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เขียนเล่าให้ฟังว่า... 

“...ครัง้หนึง่ทนัตแพทย์ประจ�าพระองค์ กราบ
ถวายบังคมทูลเรื่องศิษย์ทันตแพทย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย บางคนมีค่านิยมในการใช้ของต่าง
ประเทศ และมีราคาแพง รายที่ไม่มีทรัพย์พอซื้อหา
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ครัง้ในเวลาต่อมา จงึได้รบัค�าอธิบายจากพระองค์ว่า 
หลอดยาสีพระทนต์ท่ีเห็นแบนเรียบน้ันเป็นผลจาก
การใช้ด้ามแปรงสีพระทนต์ช่วยรีดและกดจนเป็น
รอยบุ๋มที่เห็นนั่นเอง และเพื่อที่จะขอน�าไปแสดงให้
ศิษย์ทันตแพทย์ได้เห็นเป็นอุทาหรณ์ จึงได้ขอพระ
ราชานญุาต ซึง่พระองค์ท่านกไ็ด้ทรงพระเมตตาด้วย
ความเต็มพระราชหฤทัย”

๓. ฉลองพระองค์และสนับเพลาดั้งเดิม
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัย

พัฒนา ได้กล่าวถึงพระราชด�าริและพระราชจริยวัตร
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดระยะเวลา     
ที่ทรงครองราชย์ ได้น�าค�ากล่าวของกองงานใน
พระองค์ โดยท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ มาบอก
กล่าวให้ฟังว่า

“หากน�าพระบรมฉายาลักษณ์เก่า ๆ มา
เปรียบเทียบกันในระยะเวลาห่างกันสิบปี ย่ีสิบปี จะ
สังเกตเห็นได้ว่า ฉลองพระองค์และสนับเพลาหลาย
องค์ก็ยังทรงใช้อยู ่ดงัเช่น ฉลองพระบาทใบ (รองเท้า
ผ้าใบ) ก็ยังทรงใช้แบบเดิม ราคาไม่กี่ร้อยบาท”

คุณสมภพ หลุยลาภประเสริฐ ช่างตัดฉลอง
พระองค์เคยกล่าวไว้ว่า พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงใช้ฉลองพระองค์ชุดเดิม
มาเป็นเวลาหลายปี โปรดผ้าเนื้อนิ่ม ไม่โปรดผ้ายับ
ง่าย ใช้ผ้าที่ทอในประเทศไทย กรณีที่ฉลองพระองค์
ช�ารุดเล็ก ๆ น้อย ๆ พระองค์ท่านจะโปรดให้ชุนบ้าง 
เปลี่ยนยางยืดบ้าง ถ้าไม่จ�าเป็นจริง ๆ พระองค์ท่าน
จะไม่ตัดใหม่ บางชุดตัดมา ๘-๙ ปีแล้ว บางชุดที่
พระองค์โปรดมากกใ็ช้นานถงึ ๑๒ ปี ส่วนใหญ่โปรด
ให้น�าฉลองพระองค์เดิมมาปรับปรุงแก้ไขใหม่ อย่าง
ฉลองพระองค์ชุดบรรทมที่ทรงใช้แล้ว พอนานปีเข้า
ยางที่บั้นพระองค์ยืดก็พระราชทานมาให้เปลี่ยนยาง
ใหม่ โดยชุดที่พระองค์ท่านโปรดที่สุด คือ ชุดล�าลอง
ที่ทรงสวมเพื่อเล่นกับคุณทองแดง ทรงใช้มาหลายปี
เป็นรอยขดีข่วนและฉกีขาด พระองค์ท่านกไ็ม่ทรงทิง้ 
กลับส่งให้น�ากลับมาปะชุนบ่อยครั้ง

๔ .ฉลองพระบาทท่ีซ่อมไม่ได้อีกต่อไป
นายศรไกร แน่นศรีนิล หรือ “ช่างไก่” ช่างท�า

รองเท้า ร้าน ก.เปรมศิลป์ ที่ได้มีโอกาสถวายงาน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เป็นเวลาหลายสิบปี ท�าให้เราชาวไทยได้ทราบว่า 
แม้แต่ฉลองพระบาทที่เก่าจนแทบซ่อมไม่ได้แล้ว 
พระองค์ท่านกย็งัไม่ทรงทิง้ โดยช่างไก่เล่าว่า วนัหนึง่
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เจ้าหน้าทีข่องส�านกัพระราชวงัถอืพานใส่รองเท้าเดนิ
เข้ามาในร้าน ก่อนยืน่ให้ตน เขาก้มลงกราบพาน ตน
ก็ตกใจถามว่าเอาอะไรมาให้ผม เขาก็บอกว่าเป็น
รองเท้าของในหลวง รัชกาลที่ ๙ ที่โปรด แต่เก่ามาก
แล้วไม่รู้จะเอาไปซ่อมที่ไหน ความรู้สึกตอนนั้น คือ 

ตกใจมากไม่คิดว่าร้านเราจะได้รับโอกาสท�างาน
ส�าคัญในครั้งนี้ ภาพรองเท้าที่ตนเห็นเป็นรองเท้า
หนงัสดี�า มสีภาพช�ารดุทรดุโทรมมาก ภายในรองเท้า
ผกุร่อนหลดุลอกหลายแห่ง ถ้าเป็นคนมเีงินเขาทิง้ไป
แล้ว ตนไม่รู้จะพูดอย่างไร แต่ในความคิดของตน 
พระองค์อาจทรงเห็นว่า หนังยังดีอยู่ก็เป็นได้ และ
เท่าที่สอบถามจากเจ้าหน้าที่ ก็บอกว่าเป็นฉลอง
พระบาทคู่โปรด และนับจากนั้นเป็นต้นมา ตนยังมี
โอกาสได้ถวายงานซ่อมฉลองพระบาทอีกหลายคู่ 
แต่ละคู่ก็มีอาการแตกต่างกันไป ทั้งพื้นสึกก็ซ่อม 
แซมตรงส้นกันพระองค์ลื่น แล้วฉลองพระบาท
ล�าลองขาด ปะตรงรอยที่ขาด บางคู่ก็เป็นรอยสุนัข
ทรงเลี้ยงกัด แหว่ง ซ่อมแซมตามอาการ แต่ที่
ประทบัใจสดุคือได้ซ่อมฉลองพระบาทคู่หนึง่เก่ามาก 
หนังข้างนอกหลุดลุ่ย พอตนรับมาก็เอามาท�าทรง
ใหม่ ต้องเลาะหนังเก่าออก แต่ตอนที่เลาะออกมา
เห็นรอยพระบาท ต่ืนเต้นมาก เคยเห็นในทีวีคนเขา
ไปรับเสด็จฯ เขามีผ้าเช็ดหน้ารองให้ทรงเหยียบ แต่
นี่เราเห็นรอยปรากฏอยู่อย่างนี้ เราจะทิ้งได้ยังไง ตน
ก็เลยเอาไปใส่กรอบแล้วต้ังเอาไว ้บนหิ้งสูงสุด
ตกแต่งอย่างดี มีพานและผ้าคลุมพานสีเหลือง พอ
ลูกค้าเข้ามาเห็นก็ถามว่าท�าไมเอารองเท้าไปต้ังบน
พาน เราก็ไม่ค่อยกล้าพูดอะไร แต่ก็จะแย้มว่าเป็น
รองเท้าของพระองค์ท่าน เขาก็จะดีใจกันและขอ
อนุญาตเอามาเทินหัว

ช่างไก่ ทิ้งท้ายว่า สิ่งที่ตนได้เรียนรู้จากพระ 
องค์ท่าน ก็คือ “ความพอเพียง” เพราะขนาดรองเท้า
เก่า ยังส่งมาซ่อมแล้วซ่อมอีก เพื่อน�ากลับมาใช้ต่อ 
ซึ่งตนเชื่อว่า หากคนไทยเดินตามรอยของพระองค์
ท่าน เราน่าจะเป็นสุขกันมากกว่านี้

๕. น่ังรถหารสอง
ครั้งใดที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภมูพิลอดลุยเดช ทรงออกตรวจงานภายนอก จะทรง
รับสั่งกับข้าราชบริพารเสมอ ๆ ว่า ให้นั่งรถร่วมกัน
แล้วเรียกว่า “นั่งรถหารสอง” เพราะการนั่งรถคนละ

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



20 เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๔ ตอนที่ ๑ เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
 - https://www.gotoknow.org/posts/565085 , http://money.kapook.com/view159083.html
 - http://pantip.com/topic/32963071
 - https://www.gotoknow.org/posts/40160
 - https://money.kapook.com/view159083.html
 - http://www.tnews.co.th/index.php/contents/313858

คันนั้นเป็นการสิ้นเปลือง อีกทั้งไม่โปรดให้มีขบวน  
รถยาวเหยียดด้วย

ความประทับใจท่ีได้ยกตวัอย่างมาข้างต้น คง
แสดงให้เห็นถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระ 
บาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช อย่าง
หาทีส่ดุมไิด้ สิง่ส�าคญัคอื พระองค์ทรงได้รบัการปลกู
ฝังเพาะบ่มความงดงามนี้มาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ 
หากเราชาวไทยยึดพระองค์เป็นแบบอย่าง และสอน

ลูกหลานให้มีนิสัยประหยัด อดออม และรู้จักคุณค่า
ของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ก็น่าจะท�าให้ชีวิตประสบแต่
ความสุขความเจริญ และเป็นที่ยกย่องจากบุคคล
รอบข้างและบุคคลทัว่ไปดังเช่นทีพ่ระองค์ทรงปฏบัิติ
เสมอมา

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



พ.อ.หญิง วันดี  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

ปกิณกะงานพระเมรุมาศในหลวงรัชกาลที่ ๙ 
(ตอน ๑)
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องค์พระเมรุมาศ
เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระ

เทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีในฐานะองค์
ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ 
บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และทรงเป็นแม่งานใน
การออกพระเมร ุมพีระราชวนิิจฉยัเลอืกแบบร่างพระ
เมรุมาศทรงบุษบก ๙ ยอด ๗ ชั้นเชิงกลอนของนาย
ก่อเกียรติ ทองผุด นายช่างศิลปกรรมช�านาญงาน 
ส�านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ว่า “อิสระ ลด
หล่ัน สวยงาม”

นายก่อเกียรติ  ทองผุด ศึกษาค้นคว้าจาก
ข้อมูลพระเมรุมาศทรงบุษบกในการพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี ๕) พระเมรุมาศ
ทรงบุษบกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลที่ ๖) และพระเมรุมาศทรงบุษบกพระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรา
มาธิบดินทร (รัชกาลท่ี ๘) ตามหลักโบราณราช
ประเพณีการสร้างพระเมรุมาศของพระมหากษัตริย์
ในสมัยรัตนโกสินทร์

องค์พระเมรุมาศ รัชกาลท่ี ๙ เป็นพระเมรุมาศ
ชั้นเดียว โดยนายก่อเกียรติฯ ออกแบบให้มีความ
พิเศษ ดังนี้

พระเมรุมาศทรงบุษบก ๙ ยอด ประกอบ
ด้วย อาคารทรงบษุบก จ�านวน ๙ องค์ ตัง้อยูบ่นฐาน
ชาลาย่อมุมไม้สิบสอง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ๔ ชั้น 
บันไดทางข้ึน ๔ ทิศ พื้นท่ีกว้างด้านละ ๖๐ เมตร 
บุษบกประธานมีความสูง ๕๐ เมตร ๔๙ เซนติเมตร 
ภายหลังขยายส่วนยอดบุษบกพระเมรุมาศขึ้นไปอีก 
๓ เมตร เมื่อวัดจากฐานถึงยอดจะมีความสูง ๕๓ 
เมตร ถ้ารวมถึงยอดนพปฎลมหาเศวตฉัตร จะมี
ความสูงถึง ๕๕.๑๘ เมตร เครื่องยอดของบุษบก
ประธานเป็นชั้นเชิงกลอน ๗ ชั้น ชั้นเชิงกลอน ๗ ชั้น 
จะเป็นเคร่ืองยอดของอาคารที่เป็นมหาปราสาท

นายก่อเกียรติฯ ชี้แจงว่า เลข ๙ สื่อสัมพันธ์
ถึงรัชสมัยการครองราชย์ และยังหมายถึง พระ
นารายณ์อวตารในปางที่ ๙ “พุทธาวตาร” เป็นพระ
โคดมพุทธเจ้า

ตามคติไตรภูมิ พระมหากษัตริย์เมื่อมีพระ
ชนมชพี ทรงเป็นเสมอืน “พระโพธสิตัว์” เมือ่สวรรคต
ก็จะเสด็จกลับสู่สวรรคาลัย ในหนังสือ ไตรภูมิโลก
วินิจฉัย ระบุว่า สวรรค์ชั้นดุสิตเป็นที่สถิตของพระ
โพธิสัตว์

บุษบกประธาน มี ๗ ชั้นเชิงกลอน (ชั้นเชิง
กลอน คือ หลังคาเคร่ืองยอดปราสาทซ้อนเป็นชั้น ๆ 
ทั้งหมด ๗ ชั้น) ภายในชั้นเชิงกลอนจะประดับด้วย 
ซุ้มบันแถลงใหญ่ และซุ้มบันแถลงน้อย (บันแถลง 
คือ หน้าบันขนาดเล็กใช้ประดับเป็นกระจังหน้าจั่ว
ของปราสาท โบสถ์ วิหาร เรียกว่า หน้าบัน) ซุ ้ม
บนัแถลงใหญ่ตรงกลางของชัน้ที ่๗ บนสดุ ออกแบบ
ให้มปีระตมิากรรมรปู “พระโพธสิตัว์” ประดบัอยูท่ัง้ 
๔ ด้าน

ความพิเศษขององค์พระเมรุมาศในรัชกาล   
ที่ ๙ มีอยู่ด้วยกัน ๕ ประการ คือ ๑. ชั้นเชิงกลอน 
โดยมีความใหญ่ของบุษบกประธานถึง ๗ ชั้นเชิง
กลอน ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อน  ๒. สื่อถึงในหลวง 
รัชกาลที่ ๙ เป็นพระโพธิสัตว์  ๓. พระเมรุมาศครั้ง
นี้มี  ๔ ช้ันชาลา แสดงถึงความสมจริงของเขา
พระสุเมรุมากยิ่งขึ้น  ๔. เขาของจักรวาลที่มีสระน�้า
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มองจากทางทิศเหนือจะเห็นยอดของพระศรีรัตนเจดีย์ซ้อนอยู่
ในพระเมรุมาศบุษบกประธาน

หรือสระอโนดาตล้อมรอบเขาพระสุเมรุ โดยสระ
อโนดาตทั้ง ๔ มุม ท�าเป็นสระน�้าจริง และ  ๕. เสา
โคมไฟครุฑ จากเดิมเป็นหงส์ เนื่องจากครุฑเป็น
พาหนะของพระนารายณ์

ดร.พรธรรม  ธรรมวิมล ภูมิสถาปนิก ส�านัก
สถาปัตยธรรม กรมศิลปากร ซึ่งดูแลการวางผังพระ
เมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช กล่าวว่า งานภูมิสถาปัตยกรรมเข้ามามี
บทบาทส�าคัญในงานเมรุมาศครั้งนี้

การจัดการผังพระเมรุมาศ เชื่อมโยงสัมพันธ์
กับศาสนสถานส�าคัญในพื้นท่ีเกาะรัตนโกสินทร์
บรเิวณรอบมณฑลพธีิท้องสนามหลวง โดยต�าแหน่ง 
ที่ต้ังพระเมรุมาศบุษบกประธาน และที่ตั้งของพระ 
จิตกาธานส�าหรับถวายพระเพลิงพระบรมศพ เป็น
จุดตั้งของแนวแกนที่ส�าคัญ ๒ แนวแกนที่ตัดกัน คือ

แนวเหนือ - ใต้ เป็นแนวแกนที่สัมพันธ์กับ
พระศรีรัตนเจดีย์ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อ
ลากจากยอดพระศรีรัตนเจดีย์

แนวตะวันออก - ตะวันตก เป็นแนวแกน
ที่สัมพันธ์กับพระอุโบสถและพระวิหารวัดมหาธาตุ
ยวุราชรงัสฤษฎิเ์มือ่ลากจากเขตพทุธาวาสวดัมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤษฎิ์

โดยการออกแบบให้แนวแกนเช่ือมโยงกับ
ระหว่างพระเมรุมาศกับเกาะรัตนโกสินทร์คือ “พระ
ศรีรัตนเจดีย์” เจดีย์สีทองภายในวัดพระศรีรัตน 
ศาสดาราม และ “พระวิหาร” ในวัดมหาธาตุยุวราช 

รังสฤษฎิ์ โดยจุดตัดของทั้งสองแกนนี้คือต�าแหน่ง
ของพระเมรุมาศ ท�าให้เมื่อมองจากทางทิศเหนือจะ
เห็นพระศรีรัตนเจดีย์อยู่ตรงกลางโดยมีพระเมรุมาศ
ซ้อนอยู่

เราตีความว่าพระเจ้าอยู ่หัวเป็นพระมหา
กษัตริย์ในกรุงรัตนโกสินทร์ ปรัชญาการวางผังตาม
คตคิวามเชือ่แบบไทยประเพณ ีถ้าอะไรทีส่�าคญั มัน
มักจะมีแนวแกนตัวอย่างเช่นนครวัด

เราอยากให้พระเมรุมาศสัมพันธ์กับสิ่งที่
ส�าคัญที่มีอยู ่ ซึ่งในวัดพระศรีรัตนศาสดารามเรา
เลือก “พระศรีรัตนเจดีย์” เป็นเจดีย์สีทองที่บรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุด้วย และ “พระวิหาร” ในวัด
มหาธาตุ ซึ่งนอกจากจะเป็นวัดเก่าแก่ ยังขนาบข้าง
ระหว่างวังหลวงกับวังหน้าและเป็นสถานที่ส�าคัญที่
มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับพระไตรปิฎก

“เราตีความว่าพระเจ้าอยู่หัวเหมือนพระโพธิ 
สัตว์ลงมาช่วยเหลือมนุษย์ พระเมรุมาศของท่านจึง
สัมพันธ์กับวัด วัง เป็นการสื่อถึงพระโพธิสัตว์ในทาง
ศาสนา

พระเมรมุาศส�าหรบัประกอบพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาท สมเด็จพระปรมินทร 
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มหาภมูพิลอดลุยเดช เริม่ก่อสร้างเมือ่เดอืนกมุภาพนัธ์ 
๒๕๖๐ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ประกอบด้วย 
อาคารทรงบุษบก ๙ องค์ ตัง้บนฐานชาลารปูสีเ่หลีย่ม
จัตุรัส ๔ ชั้น มีบันไดทางขึ้นทั้ง ๔ ทิศ

ทิศตะวันตกหันหน้าเข้าพระท่ีนั่งทรงธรรม 
ทศิตะวนัออกตดิตัง้ลฟิต์ ทิศเหนือตดิตัง้สะพานเกรนิ
ส�าหรับเชิญพระบรมโกศจากราชรถปืนใหญ่ขึ้นพระ
เมรมุาศ รอบพระเมรมุาศประกอบบรรดาสงิสาราสตัว์

หลากหลายประเภทจากเขาพระสุเมรุ
พระเมรุมาศ รัชกาลที่ ๙ ยังประกอบด้วยสิ่ง

ปลูกสร้างส�าคัญ ๆ ได้แก่ “บุษบกช่าง” หรือ “ส�า
ช่าง” สิ่งปลูกสร้างรูปทรงสี่เหลี่ยม สร้างขึ้นตามมุม
ทั้งสี่ของพระเมรุมาศ ใช้เป็นที่ส�าหรับพระพิธีธรรม
สวดพระอภิธรรมตลอดงานพระเมรุมาศ มีชั้นเชิง
กลอน ๕ ชั้น โดยส่วนยอดส�าช่างจะเป็นทรงพุ่มข้าว
บิณฑ์

ในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันที่ ๒๓ 
ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ หน้า ๑๓ กล่าวถึง
สโมสรศิลปวัฒนธรรมเสวนาจัดงานเสวนาพิเศษ
เรื่อง ธ เสด็จสู่ฟ้าเสวยสวรรค์ ที่อาคารนิทรรศน์
รัตนโกสินทร์ ถนนราชด�าเนินกลาง มีวิทยากรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิเช่น

อพสิทิธิ ์ ธรีะจารวุรรณ รองผูจ้ดัการส�านกั
พิมพ์มติชน คณะผู้จัดท�าหนังสือ “สู่ฟ้าเสวยสวรรค์” 
ระบุว่า พระเมรุมาศหรือพระเมรุอิงคติมาจากเขา
พระสุเมรุ ซึ่งมีความเชื่ออยู่ ๒ ชุด คือ จากศาสนา
พราหมณ์และศาสนาพุทธ

ถ้าดูจากตู้พระธรรมที่พิพิธภัณฑสถานแห่ง
ชาติเจ้าสามพระยา จะเห็นว่ามีรูปเขาพระสุเมรุ มี
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์และเขาสัตบริภัณฑ์ ระหว่างทาง
ถ้ามองจากด้านบนลงมาจะเป็นพระนทีสีทันดรคือ
ทะเล และใต้สัตบริภัณฑ์ เขาพระสุเมรุ ด้านล่างคือ
สระอโนดาต ซึ่งแนวคิดทั้งหมดนี้จะปรากฏในงาน
พระเมรุมาศของรัชกาลที่ ๙ ซึ่งความพิเศษและ    
คติสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งใน     

วางผังให้แนวแกนด้านหนึ่งตรงกับพระศรีรัตนเจดีย์
และมองเห็นพระศรีรัตนเจดีย์ซ้อนอยู่ในพระเมรุมาศ 

อาคารทั้งสองข้างคือ ศาลาลูกขุน

บษุบกประธาน, บษุบกช่าง, บษุบกหอเปลือ้ง ลดหลัน่ตามล�าดบั

การก่อสร้างพระเมรุมาศของในหลวงรัชกาลที่ ๙ 
เป็นพระเมรุมาศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ 

จึงใช้เหล็กรูปพรรณเพื่อสร้างความมั่นคงแข็งแรงและรองรับ
น�า้หนัก โดยใช้โครงสร้างฐานรากรับเสาฐานแบบแผ่กระจาย
น�้าหนักแนวราบและใช้นอตยึดกับเสาพระเมรุมาศทั้ง ๔ มุม 

ระบบโครงสร้างดังกล่าวช่วยให้การก่อสร้างเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและง่ายต่อการรื้อถอน
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การจัดวางผังพระเมรุมาศ ซึ่งคราวนี้ก�าหนดโดย  
ดร.พรธรรม ธรรมวิมล เป็นภูมิสถาปัตย์ของกรม
ศิลปากร ซึ่งมีการตีความว่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ 
เปรียบเสมือนพระโพธิสัตว์ ดังนั้น การจัดวางแกน
ต่าง ๆ ทั้งทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศ
ตะวันตก จะสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่
บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ โดยทิศเหนือจะเห็นว่า
บุษบกประธานตรงกับพระศรีรัตนเจดีย์ เจดีย์สี
ทองในวัดพระแก้ว ซึ่งแนวทิศเหนือ ทิศใต้จะตรงกัน 
ส่วนแนวทิศตะวันออกและทิศตะวันตกจะตรงกับ
เขตพุทธาวาสของวัดมหาธาตุ 

ในส่วนเขตรั้วราชวัติมีเรื่องของคติความเชื่อ 
โดยทางภูมิสถาปนิกได้ก�าหนดจุดไว้ ๔ จุด แทน ๔ 
ทวีปที่อยู่นอกเขาพระสุเมรุ คือ อุดรกาโรทวีป บุพพ
วเิทหทวปี อมรโคยานทวปี และชมพทูวปี ท้ัง ๔ ทวปี
เหล่านี้จะปรากฏเป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุม อยู่ทั้งทิศ
เหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก

ในส่วนของโครงสร้างงานพระเมรุมาศที่ผ่าน
มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๖ ส่วนใหญ่
ท�าด้วยโครงสร้างไม้เป็นหลัก ขณะท่ีโครงสร้างของ
พระเมรมุาศรชักาลที ่๙ จะเป็นเหลก็ทัง้หมด แต่ไม่มี
การตอกเสาเข็ม คือใช้เทคนิคการกระจายน�้าหนัก 
ส่วนความส�าคัญอีกอย่างคือพระเมรุมาศครั้งนี้เป็น
พระเมรุมาศทรงบุษบก ๙ ยอด ซึ่งพระเมรุเอกใน
สมัยอยุธยามีหลักฐานปรากฏในค�าให้การของขุน
หลวงว่า พระเมรเุอกของพระเจ้าแผ่นดนิสมยัอยธุยา
จะมีอยู่ ๙ ยอด มีหลักฐานชิ้นหนึ่ง คือภาพลายเส้น
งานพระเมรสุมเดจ็พระเพทราชา สมยั พ.ศ. ๒๒๔๗-
๒๒๔๘ ซึ่งมีคนวาดพระเมรุทรงปราสาทจัตุรมุข 
ยอดปรางค์ ๙ ยอด ดังนั้น ภาพชุดนี้เป็นหลักฐาน
ส�าคัญที่จะเห็นว่าพระเมรุเอกของกษัตริย์อยุธยา
มีหน้าตาอย่างไร โดยรายละเอียดเรื่องน้ีอยู ่ใน
นิตยสารศิลปวัฒนธรรมฉบับเดือนตุลาคม ซึ่ง 
อ.พิชญา  สุ่มจินดา ได้วิเคราะห์ถึงความส�าคัญไว้

ส�าหรับยุครัตนโกสินทร์ เท่าท่ีปรากฏหลัก
ฐานจะมีพระเมรุโท ๕ ยอดของพระเจ้าแผ่นดินก็คือ

ของรัชกาลที่ ๔ และรัชกาลที่ ๕ เท่านั้น ดังนั้นพระ
เมรุมาศครั้งนี้จะเป็นครั้งที่พิเศษจริง ๆ และพระ
เมรุมาศรัชกาลที่ ๕ มีชั้นเชิงกลอนอยู่ ๕ ชั้น แต่พอ
มาถึงพระเมรุมาศของรัชกาลที่ ๙ จะมี ๗ ชั้น พระ
เมรุมาศที่มีชั้นเชิงกลอน ๗ ชั้น จะเปรียบเทียบ
เท่ากับมหาปราสาท ส่วนด้านล่างของพระเมรุมาศ
ทั้ง ๔ มุม ทางภูมิสถาปนิกได้ก�าหนดให้เป็นสระ
อโนดาต เป็นสระที่อยู่บริเวณเขาพระสุเมรุ ค�าว่า 
อโนดาตหมายความว่าไม่ร้อน ตรงสระอโนดาตใน
ภาพนี้คือจากสมุดภาพไตรภูมิจะมีสัตว์ต่าง ๆ ทิศ
เหนอืเป็นรปูช้าง ตะวนัออกเป็นสงิห์ ใต้เป็นโค ตะวนั
ตกเป็นม้า

ในสระอโนดาตทางสถาปนิกก�าหนดให้มี
สัตว์หิมพานต์อยู ่  โดยภาพสัตว์เหล่านี้ในสมัย 
รัชกาลที่ ๑-๕ ก็ยังปรากฏว่ามีใช้อยู่ แต่พอรัชกาลที่ 
๖-๘ ไม่ปรากฏหลกัฐานว่ามสีตัว์หมิพานต์ จนมาถงึ
รัชกาลที่ ๙ ในงานพระศพของกรมหลวงนราธิวาส
ราชนครนิทร์กม็กีารพบสตัว์หมิพานต์จ�านวน ๓ ชนดิ 
๓ คู่ แต่ท�าเหมือนประหนึ่งเป็นทวารบาล ต่อมางาน
พระศพของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน
ราชสดุา สริโิสภาพฒัณวด ีกโ็ปรดให้ท�าสตัว์หมิพานต์
บริเวณด้านล่างพระเมรุ แต่ปั้นขนาดเท่ากันทุกตัว 
ส�าหรับพระเมรุมาศรัชกาลที่ ๙ มีแนวคิดในการ
ประดับสัตว์หิมพานต์ประหนึ่งภาพจิตรกรรมโดยมี
สัตว์แต่ละชนิดมีท่าทางลีลาแตกต่างกัน  

รองศาสตราจารย์ ยุวดี  ศิริ คณะสถาปัตย 
กรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า ใน
งานพระเมรุมาศครั้งนี้มีสัญลักษณ์พิเศษปรากฏ    
อยู่มากมาย ที่ใกล้ที่สุด คือ พระจิตกาธาน เป็น
ประติมากรรมคุณโจโฉกับคุณทองแดง ซึ่งหากดู
สุนัขทรงเลี้ยงในรัชกาลที่ ๙ ที่เป็นตัวแรกจริง ๆ คือ 
คุณป๊อบบ้ี แต่เป็นสุนัขทรงเลี้ยงของทั้ง ๓ พระองค์ 
คือ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในหลวงรัชกาลที่ 
๘ และรัชกาลที่ ๙ แต่สุนัขส่วนพระองค์ตัวแรก คือ 
คุณโจโฉ
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ในพระจิตกาธานคุณโจโฉจะอยู ่เบื้องขวา 
ส่วนคุณทองแดงจะอยู่เบื้องซ้ายของพระจิตกาธาน 
ความส�าคัญของรูปคุณโจโฉและคุณทองแดง จะ
เห็นว่าสุนัขทรงเลี้ยงท้ัง ๒ ตัวผูกหูกระต่าย ถือ
เป็นการออกงานพระราชพิธี ตรงหน้าอกคุณทอง 
แดงจะมีดอกมะลิเป็นตัวแทนของความซื่อสัตย์ อีก
นยัคอืสนุขัทรงเลีย้งซึง่เป็นแม่นมของคณุทองแดงชือ่
คุณมะลิสื่อถึงความกตัญญู

จากพระจติกาธานไล่ลงมาจะเจอฉากบงัเพลงิ 
ซึ่งทุกครั้งจะเป็นรูปเทวดา แต่คร้ังน้ีเป็นรูปพระ
นารายณ์อวตารในปางต่าง ๆ โดยด้านล่างทั้ง ๘ 
บาน ๔ ทิศ จะเป็นโครงการในพระราชด�าริ ๒๔ 
โครงการ โดยทิศที่ส�าคัญคือ ทิศตะวันตกเป็นพระ
นารายณ์ที่อวตารเป็นพระกฤษณะ ซึ่งสมเด็จพระ
เทพฯ ทรงแต้มสีในฉากบังเพลิงต�าแหน่งนี้

ฉากบังเพลิง
ภาพเขียน “จิตรกรรม” ท่ีใช้ประกอบพระเมรุ 

มาศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รชักาลที ่๙ ในครัง้นี ้นบัว่ามคีวามงดงามและส�าคญั
อย่างย่ิง โดยเฉพาะภาพเขยีนจติรกรรมฉากบงัเพลงิ
แต่ละภาพ ที่ผู ้เขียนบรรจงถ่ายทอดเรื่องราวคติ
ความเชื่อตามหลักเทวนิยมว่า พระมหากษัตริย์คือ
สมมติเทพ ซ่ึงอวตารมาจากพระนารายณ์ รวมถึง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ขณะท่ีภาพ
เขียนจิตรกรรมในพระที่นั่งทรงธรรมได้ถ่ายทอด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริท่ีโดดเด่นของ
ในหลวง รัชกาลที่ ๙

“ฉากบังเพลิง” เครื่องกั้นทางขึ้นลงพระ
เมรุมาศมักเขียนเป็นรูปเทวดา มีลักษณะเป็นฉาก
พับได้ ติดไว้กับเสาทั้ง ๔ ด้านบริเวณบันไดขึ้นลง
พระเมรุมาศเพื่อใช้บังลม และไม่ให้เห็นการถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ ฉากบังเพลิงครั้งน้ีมีขนาด
ใหญ่กว่าทุกคร้ัง คือ กว้าง ๕.๓๕ เมตร สูง ๔.๔๐ 

เมตร เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดของพระเมรุมาศ 
พระเมรุมาศในรัชกาลที่ ๙ ประกอบด้วย ฉาก บัง
เพลิง ๔ ด้าน ล้อมรอบพระจิตกาธานด้านหน้าและ
ด้านหลัง ซ่ึงเขียนภาพจิตรกรรมที่แตกต่างกัน 
แนวคิดการออกแบบพระเมรุมาศในรัชกาลที่ ๙     
ยึดคติความเชื่อตามหลักเทวนิยมที่ว่า “พระมหา
กษัตริย์” คือ “สมมติเทพ” ซึ่งอวตารมาจากพระ
นารายณ์ ด้วยเหตุนีภ้าพเขยีนจติรกรรมฉากบังเพลงิ
ซึ่งเป็นภาพพระนารายณ์อวตาร ๘ ปาง พร้อมด้วย
ภาพเทวดานางฟ้าทีม่าคอยรบัเสดจ็ ในหลวงรชักาล
ที่ ๙ กลับสู่สวรรคาลัย และปางที่ ๙ คือ ในหลวง
รัชกาลที่ ๙ ที่ประทับอยู่ในพระบรมโกศ

การวาดภาพเทวดานั้น ต้องการสื่อถึงศิลปะ
ในยุคของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เทวดาจึงมีกล้ามเนื้อ 
กล้ามหน้าอก มีสรีระคล้ายคนจริง ใบหน้ามีความ
คมคายคล้ายคนจรงิ มมีติิ มแีสงเงา มรีะยะใกล้ไกล 
โดยผสมผสานกับศิลปะตะวันตก เป็นเทคนิคการ
เขียนที่เรียกว่าสองมิติครึ่ง โดยครึ่งมิติคือแสงเงาที่
เป็นแค่บาง ๆ เบา ๆ ซึ่งเป็นแนวที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
พระราชทานไว ้ตอนที่กรมศิลปากรเขียนภาพ
จิตรกรรมฝาผนังที่พระพุทธรัตนสถานในพระบรม
มหาราชวัง 

ภาพด้านล่างเป็นภาพโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชด�าริในหมวดดิน น�้า ลม และไฟ สืบ
เนื่องจากพระราชปรารภของสมเด็จพระเทพรัตน  
ราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีว่ามพีระราชประสงค์
ให้มีภาพโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ พระ
มหาราชครพูธิศีรวีสิทุธคิณุ ประธาน พระครพูราหมณ์
สงักดักองพระราชพธีิ ส�านกัพระราชวัง จงึได้แนะน�า
ให้แบ่งโครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริเป็น ๔ หมวดตามธาตุทั้ง ๔ ได้แก่ ดิน 
น�้า ลม ไฟ โดยคัดจากกว่า ๔,๐๐๐ โครงการให้
เหลือเพียง ๒๔ โครงการ แล้ววาดในส่วนด้านล่าง
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ของฉากบังเพลิงทั้ง ๔ ทิศ
ทิศเหนือ (หมวดน�้า) ติดตั้งสะพานเกริน

ยาว ๔๐ เมตร ใช้ระบบกว้านที่เป็นสลิงส�าหรับ
อัญเชิญพระบรมโกศจากราชรถปืนใหญ่ขึ้นไปบน
สะพานเกริน จนไปสุดระยะที่ชั้นพระจิตกาธานฉาก
บังเพลิงบานด้านบนฝั่งซ้ายเป็นภาพพระนารายณ์
อวตารปางที ่๒ กรูมาวตาร หรอืพระนารายณ์อวตาร
เป็นเต่ายักษ์ เพื่อเอากระดองไปรองรับใต้เขามันทร
คีรีในพิธีกวนเกษียรสมุทร เพราะทรงเห็นว่าอสูร   
มัจฉาก�าลังใช้ปากแทะแผ่นดินเพื่อเปิดทางให้น�้า
อมฤตไหลสู่โลกมนุษย์ พระองค์ทรงเกรงว่าโลกจะ
เป็นอันตรายจึงอวตารเป็นเต่ายักษ์ขัดขวางจนอสูร
พ่ายแพ้ไป

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ทรงท�าไว ้ให ้ประชาชน ทั้งนี้ เลือกโครงการให้
ครอบคลุมทุกภาคของประเทศ ได้แก่ ฝนหลวง   
ฝายต้นน�้า อ่างเก็บน�้าเขาเต่า เข่ือนป่าสักชลสิทธิ์ 
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ และกังหันน�้าชัยพัฒนา

ทศิตะวนัออก (หมวดดนิ) ภาพพระนารายณ์
อวตารปางที่ ๔ นรสิงหาวตาร หรือพระนารายณ์
อวตารเป็นนรสิงห์ คือครึ่งคนครึ่งสิงห์ เพื่อฆ่าพญา
ยักษ์หิรัณยกศิปุที่ขอพรจากพระพรหมว่าขออย่าให้
ตนเองถูกมนุษย์ เทวดา สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายฆ่า
ตายได้ อย่าให้ตายด้วยอาวุธใด ๆ ในโลก อย่าให้
ตายในเวลากลางวันหรือกลางคืน และอย่าให้ตาย
ในบ้านหรือนอกบ้าน ท�าให้พญายักษ์ฮึกเหิมและ
สร้างความเดือดร้อนไปทัว่ ไม่เว้นแม้แต่ลกูชาย ประ
หลาทกุมาร ที่เป็นคนดี อยู่ในศีลในธรรม พยายาม
พูดให้พ่อกลับตัวเป็นคนดี ท�าให้พญามารไม่พอใจ 
จึงสั่งให้คนไปฆ่า ร้อนถึงพระอินทร์ต้องขอร้องให้
พระนารายณ์ไปช่วยปราบพญายักษ์ใจบาปตนนี้

และปางที่ ๓ วราหาวตาร หรือพระนารายณ์
อวตารเป็นหมูป่าเผือกที่มีเขี้ยวเพชร เพื่อประหาร
ยกัษ์หริณัยากษะทีล่กัแผ่นดินโลกด้วยการม้วนไว้ใต้
รักแร้

ภาพด้านล่างเป็นโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริเกี่ยวกับดิน ๖ โครงการ ได้แก่ ดินหิน

บานขวามือเป็นปางที่ ๑ มัตสยาวตาร หรือ
พระนารายณ์อวตารเป็นปลากรายทอง เพื่อช่วย
มนุษย์และสัตว์ให้พ้นจากน�้าท่วมโลก เนื่องจากพระ
พรหมทรงสร้างโลกจนเหนื่อยจึงบรรทมไปยาวนาน 
อสูรหัยครีพจึงมาลักพระเวทที่ออกมาจากพระโอษฐ์
ของพระพรหมแล้วหลบหนีไปยังบาดาล พระ
นารายณ์เกรงว่าอสูรหัยครีพจะสร้างความเสียหาย
ให้แก่โลก จึงต้องอวตารมาปราบอสูร ซึ่งศิลปินได้
วาดพระกรของพระนารายณ์ทั้งสองปางให้ทรงจักร
กับกรี อันเป็นตราของราชวงศ์จักรี

ภาพด้านล่างเป็นโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริด้านน�้า ๖ โครงการ ท่ีพระบาทสมเด็จ

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 ๘๔ ตอนที่ ๑ เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

กรวด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ดินเค็ม 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ ้งกระเบน ดินทราย 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน และโครงการหุบ
กะพง - ดอนขุนห้วย ดินดานลูกรัง ศูนย์ศึกษาการ
พฒันาห้วยทราย ดนิพรแุละดนิเปรีย้ว ศนูย์ศกึษา
การพัฒนาพิกุลทอง

ทศิใต้ (หมวดไฟ) ภาพพระนารายณ์อวตาร
ปางที่ ๗ รามาวตาร หรือพระนารายณ์อวตารเป็น
พระราม กษัตริย์แห่งกรุงอโยธยาจากมหากาพย์รา
มายณะ

ปางที่ ๖ ปรศุรามาวตาร หรือพระนารายณ์
อวตารเป็นปรศุราม พราหมณ์ผู้ใช้ขวานเพชรเป็น
อาวุธเพื่อปราบพระอรชุนกษัตริย์ผู ้หยาบช้า ซึ่ง
เบียดเบียนท�าร้ายวรรณะพราหมณ์ ปรศุรามจึงมา 
กวาดล้างวรรณะกษตัรย์ิท่ีเป็นบรุษุจนหมดสิน้ท้ังโลก

ภาพด้านล่างเป็นโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริในหมวดไฟ ๖ โครงการ ได้แก่ สบู่ด�า 
(พืชพื้นเมืองของทวีปอเมริกาใต้ น�ามาสกัดน�้ามัน 
สามารถใช้แทนน�้ามันดีเซลได้) โรงงานผลิตไบโอ
ดีเซล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง เชื้อเพลิงอัด
แท่ง แกลบอัดแท่ง โครงการส่วนพระองค์สวน
จิตรลดา ก๊าซชีวภาพ โครงการส่วนพระองค์สวน
จิตรลดา พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ ผลิตกระแส
ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าส�าหรับอุปกรณ์รับ - ส่งสัญญาณ
ดาวเทียม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ และ

กังหันน�้าผลิตไฟฟ้าที่ประตูระบายน�้าคลองลัดโพธิ์
ทิศตะวันตก (หมวดลม) หันหน้าเข้าหา

พระทีน่ัง่ทรงธรรม ฉากบังเพลงิบานซ้ายมอืเป็นภาพ
พระนารายณ์อวตารปางที่ ๑๐ กัลกยาวตาร หรือ
พระนารายณ์อวตารเป็นบุรุษขี่ม้าขาว เป็นปางที่จะ
มีในอนาคต เพราะเชื่อกันว่าวันที่โลกอยู ่ในช่วง
กลียุค คนไม่มีศีลธรรม โลกต้องเผชิญกับความทุกข์
ยาก จะมีบุรุษขี่ม้าขาวมาช่วยปัดเป่าความทุกข์ อีก
นัยหนึ่งสื่อถึงแผ่นดินไทยที่มีรัชกาลที่ ๑๐ มาดูแล
ปกครองทวยราษฎร์ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขต่อไป

บานขวามอื ปางที ่๘ กฤษณาวตาร หรอืพระ
นารายณ์อวตารเป็นพระกฤษณะ กษัตริย์แห่งกรุง
ทวารกา พระกฤษณะเกิดมาเพื่อท�าลายอสูรกังสะ 
ซึ่งเป็นลุงของพระกฤษณะ สืบเนื่องจากอสูรกังสะ
ปลอมตัวมาเป็นกษัตริย์อุคราเสนแห่งเมืองมถุรา 
และสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน เมื่อพระ
นารายณ์ทรงทราบ จึงทรงอวตารมาเป ็นพระ
กฤษณะเพื่อปราบอสูรกัง
สะตนนี้

กฤษณาวตารจะ
พิเศษกว่าทุกปาง เนื่อง 
จากสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงลงสีมณีนพเก้า 
(อัญมณีล�้าค่า ๙ ชนิด) 
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ตรงพระกระบังหน้าของพระกฤษณะ ซึ่งทางส�านัก
ช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ตั้งใจเว้นตรงนี้ไว้ โดย
อธิบดีกรมศิลปากรกราบบังคมทูลเชิญพระองค์ท่าน
ทรงลงสีเพื่อเป็นสิริมงคลและก�าลังใจให้ทีมช่าง ถือ
เป็นการปิดฉากบังเพลิงทิศตะวันตกอย่างสมบูรณ์

ภาพด้านล่างเป็นโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริในหมวดลม ๖ โครงการ ได้แก่ กังหัน
ลม โครงการชัง่หัวมนัตามพระราชด�ารบ้ิานหนองคอ
ไก่ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อการผันน�้าจากที่ต�่าชักน�้าขึ้น
ที่สูง กังหันลม โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง
ตามพระราชด�าริ ดอยม่อนล้าน จังหวัดเชียงใหม่ 
กังหันลม โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ศูนย์
ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยแหลมตะลุมพุก จังหวัด
นครศรีธรรมราช มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ปอด
ของกรุงเทพฯ และพระราชด�าริพื้นที่บางกะเจ้า 
อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ฉากบังเพลิงนอกเสาทางขึ้นบันไดทั้ง ๔ ทิศ
เป็นภาพเหล่าเทพยดานางฟ้าที่มารอรับเสด็จเพื่อ
กลับสู่สวรรคาลัย โดยน�าลวดลายผ้าไทยที่สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 
ทรงร้ือฟื้นอนุรักษ์และรักษาไว้ทั่วประเทศ มาเติมใส่
ลงบนลายผ้านุ่งตามทิศและภาคต่าง ๆ อย่างทิศ
เหนอืเป็นลายไทลือ้ ลายน�้าไหล ทศิตะวนัออกเป็น
ลายผ้าแพรวาและผ้าขาวม้า ทิศใต้เป็นลายผ้าทอ
นาหมืน่ศร ีลายดอกพะยอม ลายผ้าไหมพมุเรยีง ทศิ
ตะวันตกได้ประยุกต์ลวดลายราชส�านักโบราณกับ
ลายผ้าสมัยใหม่

แม้ฉากบังเพลิงทั้ง ๔ ทิศจะไม่ได้น�าพระ
นารายณ์ปางที่ ๙ พุทธาวตาร ซึ่งอวตารเป็นพระ   
โคดมพุทธเจ้า มาวาดลงในงาน แต่ตามความเชื่อ
ของศิลปินฉากบังเพลิง พระนารายณ์ปางที่ ๙ คือ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพติร ประทบัอยูใ่นพระเมรมุาศทรงบุษบก 
๙ ยอดนั่นเอง

เดิมส่วนของด้านในของฉากบังเพลิงก�าหนด
ลวดลายเป็นเพียงดอกไม้สวรรค์มาร้อยเรียง เนื่อง 
จากตัวฉากหันหน้าเข้าไปในพระจิตกาธาน โอกาส

ด้านในทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตก
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น้อยมากท่ีคนท่ัวไปจะได้เหน็ 
แต่อาจารย์ส�านักช่างสิบหมู่
และศิลปินจิตอาสาได้รวม
พลังกันสร้างสรรค์ให้ฉากบงั
เพลงิงดงามในทกุแง่มมุ และ

อกีหนึง่เหตผุลที่อยู่ในใจของศิลปินทุกคนคือ อยาก
ให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร ได้ทอดพระเนตรจึงเพิ่มราย
ละเอียดที่สื่อถึงพระองค์ท่าน และใส่ความรู้สึกที่มี
ต่อพระองค์ท่านลงในเนื้องานส่วนนี้

เริ่มจากศิลปินท�าการบ้านด้ายการค้นว่า
ดอกไม้สวรรค์มีอะไรบ้าง หลัก ๆ ก็มีต้นมณฑา ที่
บางคนเรียกว่า มณฑาทอง มณฑาทิพย์ มณฑา
สวรรค์ จึงเขียนต้นมณฑาในลักษณะของภาพ
จิตรกรรมไทยตามหน้าต่างวัดเพื่อเป็นการถวาย    
สักการะบูชา ตรงกรอบของภาพน�าดอกมณฑามา
เขียนเป็นลายเฟื่องอุบะ เพื่อลดความแข็งของกรอบ
สี่เหลี่ยมลง สังเกตอีกนิดจะเห็นรายละเอียดเล็ก ๆ 
ว่ามีดอกมณฑาบางดอกก�าลังร่วงหล่น ซึ่งมีที่มาว่า
ดอกมณฑาจะร่วงในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ส�าคัญ ๆ 
เช่น พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน และคร้ัง
นี้ก็คือการเสด็จสู ่สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ด้านล่างเป็นดอกบัวสวรรค์ รายรอบอยู่ใน

สวรรค์ชั้นดุสิต ซึ่งเป็นชั้นที่พระศรีอริยเมตไตรย
บ�าเพ็ญเพียรเพื่อที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป 
สือ่ถงึบรรยากาศของสวรรค์ทีด่ลูะมนุละไม ลายของ
บัวจะผูกลายออกมาจากเมฆ สื่อถึงสวรรค์ชั้นสูง

ดอกไม้นานาชนิดที่เห็นร่วงหล่นอยู่ในภาพ
ส่วนใหญ่เป็นดอกปาริชาติ ดอกไม้แห่งสวรรค์ชั้น
ดาวดึงส์ คล้ายกับดอกไม้บนโลกมนุษย์ก็คือ ดอก
ทองหลางป่า สงัเกตว่าบางดอกมลีายเลข ๙ ปรากฏ
บนลายดอกไม้ที่ร่วงหล่น สื่อถึงคราวที่พระองค์ท่าน
ต้องจากไป ซึ่งเป็นไปตามสัจธรรมและวัฏสงสาร

รอบ ๆ ดอกบัวสวรรค์ได้วาดปลานิล พันธุ์
ข้าวที่พระองค์ท่านทรงทดลองปลูกในสวนจิตรลดา 
ด้านหลังบัวสวรรค์เป็นหญ้าแฝก ถ้าสังเกตที่ใบบัว
จะมีหยดน�้าบาง ๆ แทรกอยู่ สื่อถึง ฝนหลวง อีกนัย
หนึ่งคือพระองค์พระราชทานความอุดมสมบูรณ์แก่
แผ่นดิน

นอกจากนี้ศิลปินยังได้เติมภาพนกเจ้าฟ้า
หญิงสิรินธรลงไป นกชนิดนี้เป็นนกที่หายากและ
สวยงามมาก ทีแรกวาดไว้ทั้งหมด ๘๘ ตัว ต่อมา
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วาดเพ่ิมอีก ๑ ตัว เพื่อ
ให้ได้เลข ๘๙ เท่ากับ
พระชนม พรรษาของ
พระบาทสมเด็จ พระปร
มินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพติร โดย
ตัวที่ ๘๙ นี้ ศิลปินเขียน
ให ้นกไปแอบร ้องไห ้  

อยู่ตรงเฟื่องอุบะของฉากบังเพลิงทิศเหนือ สื่อถึง
พสกนิกรที่จะแสดงความอาลัยในพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงในครั้งนี้

จุดเด่นของฉากบังเพลิงด้านในคือ ภาพ 
พระปรมาภิไธยย่อ ภปร ที่เรียงร้อยด้วยดอก   
ดาวเรืองสีเหลือง เพราะเป็นสีประจ�าวันพระราช
สมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยในส่วนของยอด
พระมหาพิชัยมงกุฎเหนือพระปรมาภิไธยย่อ 
ภปร นั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี มีพระราชวินิจฉัยให้เติมรัศมีแผ่
โดยรอบ

ส่วนฉากบังเพลิงด้านในท่ีอยู่นอกเสา ด้าน
ล่างบานหนึ่งเป็นพานพุ่มกลีบดอกบัว ส่วนอีกบาน
เป็นพานพุ่มกลีบดอกมณฑา เหนือพานพุ่มวาดลาย
เส้นต่อ หรือลายริบบิ้นเป็นเลข ๙ และมีดอกบัวตูม
อยู่ด้านบนสื่อถึงการหลุดพ้น คือพระองค์เสด็จสู่
สวรรคาลัย

บรรยากาศสีฉากหลังของฉากบังเพลิงด้าน
ในทางทิศเหนือและทิศใต้ ศิลปินวาดบรรยากาศ
โทนสีให้ออกมาเป็นสีส้ม เพื่อให้ตรงกับวันสวรรคต
คือวันพฤหัสบดี ขณะที่ฉากทางทิศตะวันออกและ
ทิศตะวันตกโทนสีชมพูหวานเบา ๆ ซึ่งเป ็นสีที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร โปรด

หลงัจากวาดเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว ตามขัน้ตอน
ต้องจัดส่งภาพไปผนึกแผ่นไม้กับร้านข้างนอก แต่
ศิลปินทั้งหมดอาสาผนึกแผ่นไม้ด้วยมือตัวเองเพื่อ
ความละเอียดลออ และจะได้มาเก็บสีเพิ่มเติมให้
สมบูรณ์ที่สุดก ่อนส่งผลงานทั้งหมดไปยังพระ
เมรุมาศ

๖๐๘ ประติมากรรมประดับ 
“พระเมรุมาศ”

พระเมรุมาศรัชกาลที่ ๙ มี “ประติมากรรม” 
ประดับรอบพระเมรุมาศมากถึง ๖๐๘ ชิ้น

ประติมากรรมปั้นลวดลายและหล่อ ส่วน
ประกอบประดับตกแต่งพระเมรุมาศ แบ่งเป็น ๑๕ 
ประเภท ได้แก่

๑. ประติมากรรมนูนต�่าพระโพธิสัตว์ 
ความสูงประมาณ ๑ ฟุต อยู่ที่บันแถลงบนชั้นเชิง
กลอนชั้นที่ ๗ บริเวณปากองค์ระฆัง

๒. เทวดายนืรอบพระเมรมุาศ เป็นเทวดา
เชิญฉัตร ประดับรอบชั้นชาลาที่ ๓ และชั้นชาลาที่ 
๔ บริเวณบันไดนาคทั้ง ๔ ด้าน ด้านละ ๑ คู่ รวม  
๘ องค์ สื่อความหมายว่าเทวดามารับเสด็จในวาระ
ที่เสด็จกลับสู่ทิพยสถาน

๓. เทวดานัง่รอบพระเมร ุเป็นเทวดานัง่เชญิ
พุ่มโลหะ และเชิญบังแทรกรอบพระเมรุ ๓๒ องค์ 
จ�าแนกเป็นเทวดานั่งคุกเข่าเชิญพุ่มโลหะ ๘ องค์ 
ประดับอยู่ชั้นชาลาที่ ๓ และเทวดานั่งคุกเข่าเชิญ
บังแทรก ๒๔ องค์ ประดับอยู่ชั้นชาลาที่ ๑ และชั้น
ที่ ๒ ในบริเวณมุมพระเมรุมาศ และบันไดทางขึ้น 
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โดยเทวดานั่งคุกเข่าเชิญบังแทรกในชั้นชาลาที่ ๑ 
สวมมงกุฎยอดน�้าเต้า ตาเหลือบลง ส่วนชั้นชาลาที่ 
๒ เทวดาสวมมงกุฎยอดชัย ตามองตรง

๔. ครุฑยืนรอบพระเมรุมาศ ความสูง ๒ 
เมตร ประดับอยู่บนชั้นชาลาท่ี ๒ บริเวณสะพาน
เกรินทางทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันออกอย่างละ 
๑ คู่ รวม ๖ องค์ ครุฑยืนทั้ง ๒ องค์ แตกต่างตรงที่
องค์หนึ่งมีรูปกายเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งนกอินทรีย์ ขา
เป็นมนุษย์ หางเป็นพญานาค ปีกนกลู่ลง บริเวณล�า
คอประดับสังวาลนาค มือถือดอกบัวถวายแด่
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ส่วนอีกองค์รูปกายเป็นครึ่ง
มนษุย์ครึง่นกอนิทรย์ี แต่ขาเป็นนก ช่วงแขนลูล่งเพือ่
แสดงถึงความเคารพและรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 
๙ สูส่รวงสวรรค์ ปีกสยายประดบัลวดลายเครือ่งทรง
ของพญานาค สื่อถึงความเชื่อมโยงโลกสวรรค์ โลก
มนุษย์ และโลกบาดาล

๕. พระพิฆเนศ ๒ องค์ ที่ได้จัดท�าเพิ่มขึ้น
ตามพระราชปรารภของสมเด็จพระเทพรัตนราช      
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คือ พระพิเนกและพระ
พนิาย ดงัปรากฏในวรรคด ีรามเกยีรติ ์ฉบบัพระราช
นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช ทัง้สองเป็นพระโอรสของพระอศิวร มศีรีษะ
เป็นช้าง โดยทัง้สองได้ร่วมรบกบัพระอศิวรเพือ่ปราบ
ยักษ์ตรีบูรัม พระพิเนกเป็น แม่ทัพปีกซ้าย คุมกอง 
ทัพผีพราย ส่วนพระพินายเป็นแม่ทัพปีกขวา คุม
กองทัพคนธรรพ์ พระพิเนกและพระพินาย ประดับ
ช้ันที่ ๒ บริเวณสะพานเกรินทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็น

ชั้นเดียวกับที่ประดับ ครุฑยืน โดยพระพิฆเนศมีกาย
เป็นมนุษย์สูงใหญ่ เศียรเป็นช้าง มี ๔ กร ประทับยืน
แบบนาฏยลักษณ์ของโขน ถือเทพศาสตราวุธแตก
ต่างกันเล็กน้อย พระพิเนกมีงาขวา ถือดอกบัวตูม 
ถือสังข์ อีก ๒ มืออยู่ในท่าวรมุทรา (ประทานพร) 
และท่าอภัยมุทรา (ประทานอภัย) ส่วนพระพินาย
มีงาซ้าย ถือขอช้างอังกุศ ถือบาศ (เชือกบาศ) และ
อีก ๒ มืออยู่ในท่าวรมุทราและอภัยมุทรา

๖. ท้าวจุตโลกบาล ประกอบด้วย ท้าวเวส
สุวรรณ ท้าววธตรฐ ท้าววิรูป ักษ์ และท้าว
วิรุฬหก ความสูง ๒ เมตร อยู่ชั้นชาลาที่ ๒ ประจ�า
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ทิศทั้ง ๔ ของพระเมรุมาศ สื่อความหมายเทวดา      
ที่รักษาทุกข์สุขของมนุษย์โลกไว้ท้ัง ๔ ทิศ และท�า
หน้าที่ป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่มนุษย์โลก

๗. เทพนม ประดบัรองท้องไม้พระเมรมุาศ
องค์ประธาน ประกอบด้วย “เทพนมนัง่ส้น” ๒๘ องค์ 
และ “เทพนมแกะไม้กลีบลายพระโกศ” ๕๖ องค์ 
และขนาดใหญ่ ๒๔ องค์

๘. ครุฑยุดนาค ประดับรอบท้องไม้พระ
เมรุมาศองค์ประธาน ๒๘ องค์

๙. เทพชมุนมุรอบฐานท้องไม้พระเมรมุาศ
ชั้นล่าง ประกอบด้วย “เทพชุมนุมฐานไพทีนั่งราบ” 
๒๔ แบบ ๑๓๒ องค์ แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ 
ครุฑพนมนั่งราบยอดน�้าเต้า ๑๖ องค์, เทวดาพนม
นั่งราบ ๓๒ องค์, พานรพนมนั่งราบ ๒๐ องค์ และ

ยักษ์พนมนั่งราบ ๖๔ องค์ ถือเป็นการรวมเหล่าทวย
เทพที่มคีวามหลากหลายที่สดุทีเ่คยมมีา สื่อถึงเหลา่
องค์เทพต่าง ๆ เฝ้ารอรับเสด็จกลับสู่สรวงสวรรค์

๑๐. ราวบันไดนาค ๑ เศียร นาค ๓ เศียร 
นาค ๕ เศียร และนาค ๗ เศียร โดยบันไดนาค
ชัน้ชาลาท่ี ๑ ปโุรหิตนาค นาคเศยีรเดยีว เป็นนาค
บริวาร บันไดนาคชั้นชาลาที่ ๒ “มกรนาคา” หรือ 
“เหราพต” เป็นนาค ๓ เศียร เป็นส่วนผสมมังกรกับ
นาค บนัไดนาคชัน้ชาลาที ่๓ พญาวาสกุรนีาคราช 
นาคทรงเครื่อง ๕ เศียร บันไดนาคชัน้ชาลาที ่๔ ชั้น
พระเมรุมาศองค์ประธาน ชั้นที่ส�าคัญที่สุด เป็นนาค
นิรมิตพญาอนันตนาคราช มี ๗ เศียร และชั้น
ส�าซ่าง เป็นนาคเศียรเดียว ๘ ตัว ออกแบบนาคโดย
ยึดปรัชญาธรรม ตัวพญานาคถูกมกรกลืนกินเข้าไป 
เปรียบชีวิตที่ถูกเวลากลืนกินทุกขณะ นับเป็นการ
สร้างราวบันไดนาคประดับพระเมรุมาศที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดนับแต่มีการสร้างราวบันไดนาคพระเมรุมาศ

๑๑. คชสีห์ - ราชสีห์ ประดับบริเวณเชิง
บันไดบนชั้นชาลาที่ ๑ ทั้ง ๔ ทิศ รวม ๘ องค์ 
“คชสีห์” เป็นสัตว์หิมพานต์ ล�าตัวเป็นราชสีห์ หัว
เป็นช้าง เรียกว่าครึ่งช้างครึ่งราชสีห์ สื่อถึงเสนาบดี
ฝ่ายกลาโหม ส่วน “ราชสีห์” สื่อถึงเสนาบดีฝ่าย
มหาดไทย มี ๒ ต้นแบบ โดยต้นแบบแรกมีลักษณะ
พิเศษตรงที่มีอัณฑะข้างเดียว และลิ้นด�า เชื่อกันว่า

ประตมิากรรมครฑุยดุนาคปรากฏอยูด้่านหลงัพญาอนนัตนาคราช
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เป็นสิริมงคลและอายุยืน
๑๒. สัตว์มงคลประจ�าทิศ ประกอบด้วย

ช้าง ๑ คู่ ม้า ๑ คู่ โค ๑ คู่ และสิงห์ ๑ คู่ ประดับ
ทางขึ้นบันไดชั้นชาลาท่ี ๑ ยึดตามความเชื่อเรื่อง
ไตรภูมิตามคติศาสนาพุทธในเรื่องเขาพระสุเมรุ ป่า
หิมพานต์และสระอโนดาต โดยเชื่อกันว่ามีหินก้อน
หนึ่งที่เป็นแหล่งก�าเนิดแม่น�้าศักดิ์สิทธิ์ หินก้อนนั้น
มี ๔ ด้าน แต่ละด้านประกอบด้วย หัวช้าง หัวม้า หัว
โค และหัวสิงห์ ซึ่งมีน�้าพ่นออกมา เกิดเป็นปัญจ 
มหานที หรือแม่น�้าศักดิ์สิทธิ์ ๕ สาย หล่อเลี้ยงชมพู
ทวีป (โลกมนุษย์) ได้แก่ แม่น�้าคงคา แม่น�้ายมุนา 
แม่น�้ามหิ แม่น�้าอจิรวดี และแม่น�้าสรภู 

๑๓. “สตัว์หมิพานต์” ประดับพระเมรุมาศ 
รัชกาลที่ ๙ สัตว์หิมพานต์ ประติมากรรมประดับ
ตกแต่งรอบสระอโนดาตพระเมรุมาศในพระราช    
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การออกแบบยึด
ตามคติไตรภูมิ โดยมีเขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลาง 
ล้อมรอบด้วยเขาสัตบริภัณฑ์และสัตว์นานาพันธุ์

สัตว์หิมพานต์ ประดับรอบสระอโนดาตพระ
เมรุมาศ รัชกาลที่ ๙ จ�านวน ๑๒๐ ชิ้น มากกว่า   
พระเมรุ/พระเมรุมาศท่ีผ่าน ๆ มา ประกอบด้วย ช้าง 
๑๐ หมู่ สิงห์ ๔ ตระกูล ม้า ๔ ตระกูล และโค ๘ 
ตระกูล และสัตว์ผสม โดยในส่วนของช้าง ๑๐ หมู่ 
รับผิดชอบโดย นายประสิทธิ์ เอมทิม หัวหน้าสาขา
ประติมากรรมไทย ภาควิชาศิลปะประจ�าชาติ 

วทิยาลยัเพาะช่าง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
(มทร.) รัตนโกสินทร์ ส่วนที่เหลือรับผิดชอบโดย  
นายสมชาย บุญประเสริฐ ช่างปั้นจังหวัดเพชรบุรี

ช้าง ๑๐ ตระกูลด้านทิศเหนือ ประดับ
ตกแต่งด้วยช้างตระกูลพรหมพงศ์ หรือตระกูลช้างที่
ก�าเนิดจากเทวฤทธิ์ของพระพรหมจ�านวน ๑๐ หมู่ 
๓๐ เชือก ได้แก่ ฉัททันต์หัตถี อุโบสถหัตถี เหม
หัตถี มงคลหัตถี คันธหัตถี ปิงคลหัตถี ดามพ
หัตถี บัณฑรหัตถี คังไคยหัตถี กาลวกหัตถี และ
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สัตว์ผสมอีก ๔ กลุ่ม ประกอบด้วย กรินทรปักษา 
(ช้างผสมนก) วารีกุญชร (ช้างผสมปลา โดยมีส่วน
ที่เป็นปลามากกว่าช้าง) กุญชรวารี (ช้างผสมปลา
โดยมีส่วนที่เป็นช้างมากกว่าปลา) และ สิงหกุญชร 
(ช้างผสมสิงห์) ช้างแต่ละเชือกอยู่ในท่านอน ลุก นั่ง 
ไม่ซ�้ากัน โดยประติมากรรมสัตว์หิมพานต์จัดเป็น
ศิลปะร่วมสมัยประจ�ารัชกาลที่ ๙ เนื่องจากมีการน�า
ลักษณะของ “งาอ้อมจักรวาล” ของพระเศวตอดุลย
เดชพาหนะซึง่เป็นช้างเผอืกประจ�ารชักาลท่ี ๙ มาใส่

ในหมวดของ “อุโบสถหัตถี”
สงิห์ ๔ ตระกูลด้านทิศตะวันออก ประกอบ

ด้วยบัณฑุราชสีห์มีผิวกายสีเหลืองคล้ายใบไม้       
สีเหลืองขนาดใหญ่เท่ากับวัวหนุ่ม เป็นสัตว์นักล่า 
ติณสีหะกายสีแดงกินพืชเป็นอาหารลักษณะพิเศษ
คือมีเท้าเป็นกีบเหมือนม้า ไกรสรราชสีห์ เจ้าแห่ง
สตัว์ทัง้ปวงในต�านานพระเวสสนัดรเป็นสัตว์ทรงพลงั 
กายเป็นสิงห์มีขนแผงคอ ริมฝีปาก ขนหาง และเล็บ
เป็นสแีดงดัง่ผ้ารตันกมัพล (ผ้าทอด้วยขนสตัว์สแีดง) 

สามารถค�ารามดังไปไกลถึง ๓ โยชน์ หรือ ๔๘ 
กิโลเมตร และกาฬสีหะ กายด�าสนิทและใหญ่เท่า 
กับโคหนุ่ม แม้กาฬสีหะจะกินเฉพาะพืช แต่มีเสียง
ค�ารามที่มีพลังมากจนสามารถท�าให้สัตว์อื่นได้รับ
บาดเจ็บได้
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โคมงคล ๘ ตระกูลด้านทิศใต้ ได้แรง
บันดาลใจจากการศึกษารูปแบบจากจิตรกรรม
ฝาผนังวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 
ซึ่งถือเป็นต�าราโบราณที่รวบรวมเร่ืองสัตว์
หมิพานต์ไว้อย่างครบถ้วน ประกอบด้วย โคอสุุภ
ราช กายสีด�านวลมีด่าง ๗ แห่ง ได้แก่ หน้า 
หนอก หาง และเท้าทั้งสี่ โคกระบิน บางต�ารา
เรียงโคจงกลนี มีกายสีแดง โคหา กายสีขาว โค
หงส์ กายสีเหลือง โคสีเมฆ  โคสีทองแดง โคมีลาย
ดุจเกล็ดปลา และโคสีดังเสี้ยนโตนด คือ สีน�้าตาล
อมแดง เทคนคิการป้ันเน้นความสง่างาม เปรียบ
ดังโคในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ม้ามงคล ๔ ตระกลูด้านทศิตะวนัตก เป็นม้า
ทีไ่ด้รบัพรจากพระพายเทวบตุรให้สามารถเหาะ
เหินเดินอากาศ ได้แก่ วลาหก กายสีขาว ศีรษะ
ด�า ปากและเท้าสแีดง อัสสาชาไนย สเีหลือ่ม ดงั
ทอง สินธพ หน้าเป็นม้า กายเป็นล่อ อัศดร กาย
เป็นม้า หน้าเป็นหงส์ แต่บางครั้งถูกสร้างให้มี
ปากเหมอืนจระเข้ เป็นตระกลูเดยีวท่ีเหาะไม่ได้ 
เพราะหลงเข้าไปกินหญ้าในสวนของพระอิศวร
จึงมีเทวโองการว่าไม่ให้เหาะได้อีกต่อไป สีสัน
บนตัวม้าแต่ละตระกูลยึดตามภาพจิตรกรรมฝา
ผนังวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหารเช่น
เดียวกัน

 โคหา  โคอสุภุราช  โคสเีมฆ

 โคสทีองแดง โคกระบนิ โคมีลายดจุเกลด็ปลา
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หงส์

กนินร กนิรี

พญานาค

นกหัสดลีงิค์
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นกอรหันต์ นกทัณฑมิาเทพนาคาหรอืนาคแปลง

นาคปักษา นกการวกิ

เหราพต

สตัว์หมิพานต์
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นอกจากนีย้งัมปีระตมิากรรมม้ามงคลยนื
ประดับสระอโนดาตอีก ๒๐ ตัว ความสูง ๔๐ 
เซนติเมตร โดยมี ๘ ตัวอยู่ในท่าม้าวิ่งเพ่ือให้
เข้ากบัองค์ประกอบของเขามอและสระอโนดาต
ที่กรมศิลปากรได้ออกแบบไว้

เมื่อกรมศิลปากรได้ทดลองจัดวางสัตว์
มงคลทั้ง ๔ กับรูปจ�าลองสระอโนดาตและ
เขามอแล้ว พบว่ายังมีพื้นที่ว่าง จึงได้มีการปั้น
สัตว์หิมพานต์เพิ่มอีก ๔ กลุ ่ม เพื่อวางคั่น
ระหว่างสัตว์มงคล เช่น กลุ ่มกินรี – กินนร 
นรสิงห์ กลุ่มหงส์ กลุ่มนกทัณฑิมา หัสดีลิงค์ วา
ยุภักดิ์  การวิก และกลุ ่มนาค นาคปักษิณ 
สุบรรณเหรา (ตัวเป็นครุฑ หัวเป็นเหรา ขาเป็น
สิงห์ ขนหางเป็นนก) เหราพต เป็นต้น และยัง
ได้เพิ่มสัตว์เล็ก ๆ ประดับภายในสระอโนดาต
เพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ได้แก่ สิงหพานร 
(ขนกายสีแดง ช่วงบนเป็นลิง ช่วงล่างและหาง

เป็นสิงห์) พานร (ลิง) มฤค (กวางหรืออีเก้ง) 
มัจฉานุ (กายเป็นลิง มีหางเป็นปลา บุตรของ
หนุมานกับนางสุวรรณมัจฉา) สางแปรง (เสือ) 
นกยูง เหรา (สัตว์ครึ่งนาคครึ่งมังกร) รวมถึง
ปลาสายพันธุ ์ต ่าง ๆ ได้แก่ ปลานิล ปลา
พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร ปลากราย 
ปลาตะเพียน ฯลฯ

๑๔. ครุฑประดับหัวเสาโคมไฟ จ�านวน 
๑๒ ชิ้น มีความพิเศษตรงที่โคมไฟเป็นครุฑ จาก
เดมิทีโ่คมไฟเป็นหงส์ เพือ่สือ่ว่าในหลวงรชักาล
ท่ี ๙ คือ พระนารายณ์อวตารลงมา มีครุฑเป็น
พาหนะ ครุฑหัวเสามี ๒ ขนาด ความสูง ๑.๗๕ 
เมตร จ�านวน ๔ ชิ้น ประดับอยู่ชั้นชาลาที่ ๓ 
และขนาด ๑.๕ เมตร จ�านวน ๘ ชิ้น ประดับอยู่
ชั้นชาลาท่ี ๒ และบางส่วนท่ีพระท่ีน่ังทรงธรรม 
ครุฑอยู่ในอิริยาบถกางแขน มือทั้งสองข้างจับ
นาค

๑๕. คณุทองแดง – คณุโจโฉ ๒ สนุขัทรง
เลี้ยง ประดับข้าง “พระจิตกาธาน” ในหลวง
รัชกาลท่ี๙

ประตมิากรรมคณุโจโฉคาบไปป์ (ซ้าย) และคณุทองแดง (ขวา) 
สนัุขทรงเลีย้งในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วภมิูพลอดลุยเดช 

เคลือ่นย้ายจากบ้านนายชิน  ประสงค์ ผูเ้ช่ียวชาญด้าน
ประตมิากรรม กรมศลิปากร ย่านท่าอฐิ จ.นนทบรุ ีมาเกบ็ไว้ท่ี
ศาลาลกูขนุ 1 ฝ่ังทิศใต้ เพือ่เตรยีมน�าไปประดบัด้านข้างพระ         

จิตกาธานภายในพระเมรมุาศ ในงานพระราชพธีิถวายพระเพลงิ
พระบรมศพ เม่ือวนัท่ี ๒๕ กนัยายน
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นายชิน ประสงค์ ข้าราชการบ�านาญ มือปั้น
ประติมากรรมสุนัขทรงเลี้ยง “คุณทองแดง” และ 
“คุณโจโฉ” ประดับด้านซ้ายและด้านขวาของพระ   
จติกาธานพระเมรมุาศ และทมีงาน ได้แก่ นางสนุทรี 
ประสงค์ อดีตนักวิชาการช่างศิลป์ ส�านักช่างสิบหมู่ 
ผู้เป็นภรรยา นายพิชญ์พงศ์ ประสงค์ ประติมากร ผู้
เป็นลูกชาย น.ส.ปิยะธิดา วงศ์วัชรา ผู้เป็นลูกสาว 
และนายวรกร ธ�ารงธรรมทัต จิตรกร ได้ร่วมกันลงสี
คุณทองแดงและคุณโจโฉ คุณทองแดงและคุณโจ
โฉมีลักษณะตรงข้ามกัน คุณทองแดงเป็นสุนัข
พันธุ์ตะวันออก คือสุนัขไทยพันทางหรือมิดโรด เพศ
เมีย ขณะที่คุณโจโฉเป็นสุนัขพันธุ์ตะวันตกคือพันธุ์
บอ็กเซอร์ เพศผู ้ฉะนัน้ในการป้ันจะมลีกัษณะทีแ่ทบ
จะตรงกนัข้าม คณุทองแดงมกีารป้ันลายเส้นให้ออก
มานุ่มนวลเพื่อสื่อถึงความเป็นเพศแม่ ความฉลาด 
รู้คุณ ความจงรักภักดี ความอ่อนน้อมถ่อมตน ส่วน
คุณโจโฉเป็นงานประติมากรรมท่ีได้รับอิทธิพลมา
จากศิลปะตะวันตก จะมีความเป ็นธรรมชาติ 
ลักษณะเด่นของคุณโจโฉจะคาบไปป์  

คุณทองแดงมีลักษณะเด่นตรงท่ีมีจมูกแด่น 
มีสายสร้อยรอบคอครึ่งเส้น มีถุงเท้าขาวทั้ง ๔ ขา มี
หางม้วนขดเป็นวง ปลายหางดอกสีขาว นอกจากนี้
ได้เพิ่มลายดอกมะลิบริเวณอกซ้าย ตรงต�าแหน่ง
หัวใจ สื่อถึงความเป็นแม่ดี เด ่นแห่งชาติ คุณ
ทองแดงเป็นแม่ของสุนัข ๙ ตัวแล้ว ยังรู้คุณและ

นอบน้อมต่อแม่มะลิซึ่งเป็นแม่นมด้วย ทั้งคุณ
ทองแดงและคุณโจโฉจะมีโบสีด�าบริเวณปลอกคอ 
สื่อถึงการได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ

“ประติมากรรม”  ประดับพระเมรุมาศ 
รชักาลที ่๙ นบัว่ามคีวามส�าคญัอย่างยิง่ เพราะนอก 
จากจะยึดตามโบราณราชประเพณีหลักไตรภูมิ  
ตามคัมภีร ์พระพุทธศาสนา และความเชื่อตาม
ศาสนาพราหมณ์แล้ว ยังมีความโดดเด่นตรงที่
ประติมากรรมชิ้นต่าง ๆ โดยเฉพาะ “เทวดา” จะปั้น
ตามแบบศลิปะรชักาลที ่๙ มคีวามคล้ายคลงึมนษุย์ 
มีกล้ามเนื้อและแววตาเหมือนจริง แต่ตัดทอนราย
ละเอียดของความเป็นมนุษย์ในบางส่วน เพื่อให้เข้า
สู ่ความเป็นอุดมคติตามหลักเทวนิยม โดยศึกษา
ต้นแบบมาจากงานของพระเทวาภินิมมิต (ฉาย 
เทียมศิลป์ชัย) ศิลปินเอกในรัชกาลที่ ๕-๗ แห่ง    
กรงุรตันโกสนิทร์ สมเดจ็กรมพระยานรศิรานวุดัตวิงศ์ 
หรือ “นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม” และ พระพรหม
พิจิตร บรมครูทางด้านศิลปะสถาปัตยกรรมไทย

เล่มหน้า “ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ”
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ปีพุทธศักราช ๒๔๒๗ พระบาทสมเด็จ      
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง  
“โรงทหารหน้า” ขึ้น เพื่อใช้เป็นสถานที่ส�าคัญ 
ส�าหรบักจิการทหารสมยัใหม่ ซึง่นอกจากจะเป็นอาคาร
ที่ทรงคุณค่าด้านสถาปัตยกรรมแล้ว “โรงทหาร
หน้า” ยังถือว่าเป็นสถานที่ราชการส�าคัญ แห่งแรก
ของกิจการทหารท่ีมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง     
ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นที่ท�าการของกระทรวงกลาโหม     
ที่มีภารกิจและหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและรักษา
ความมั่นคงของประเทศ

นับแต่อดีตกาล กิจการทหารได้ก่อก�าเนิดขึ้น
พร้อมกบัก�าเนดิชาตไิทย และได้ววิฒันาการเรือ่ยมา
ตัง้แต่สมยัสโุขทัยจนถึงสมยัรัตนโกสนิทร์ โดย เฉพาะ
อย่างยิ่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอม 

เกล้าเจ้าอยู ่หัวที่ทรงพิจารณาเห็นว่าการป้องกัน
ประเทศและการด�ารงไว้ซึ่งอิสรภาพ ตลอดจน 
บูรณภาพแห่งชาติให้สถิตสถาพร ขึ้นอยู่กับก�าลัง
ทหารที่จะต้องมีการจัดให้มีระบบที่ทัดเทียมกับ
อารยประเทศ ในครั้งนั้นจึงโปรดเกล้าฯ ให้มีการ
จดัตัง้กรมยทุธนาธกิารขึน้ เมือ่วันท่ี ๘ เมษายน 
พุทธศักราช ๒๔๓๐ ด้วยเหตุนี้  ในวันที่  ๘ 
เมษายน ของทกุปี จงึถอืเป็นวนัทีร่ะลกึคล้ายวนั
สถาปนากระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นวันที่ออก
ประกาศการจดัอัตราก�าลงัทหารและตัง้กรมยทุธนาธิ
การ อันเป็นวันก่อก�าเนิดกิจการทหารไทยตามอัตรา
ก�าลังแบบใหม่ที่มีความก้าวหน้าติดต่อมา จวบจน
ทุกวันนี้

๘ เมษายน ๒๕๖๑
วันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนา

กระทรวงกลาโหม ครบ ๑๓๑ ปี
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ตลอดระยะเวลา ๑๓๑ ปี กระทรวงกลาโหม
ในฐานะสถาบนัหลกัด้านความมัน่คงของประเทศได้
ท�าหน้าที่พิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตยของชาติให้
ปลอดภยั ตลอดจนปกป้องผลประโยชน์ของรัฐให้เกดิ 
ความสงบสุข รวมถึงความปลอดภัยในการด�าเนิน
ชวีติของประชาชน การพทิกัษ์ปกป้องเทดิทนูสถาบนั
พระมหากษตัรย์ิให้สถติถาวรเคยีงคูช่าตไิทย พฒันา
ประเทศให้เจริญรุ ่งเรืองมีศักดิ์ศรีในท่ามกลาง
ประชาคมโลก ตลอดจนช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิด

สาธารณภยัต่าง ๆ นอกจากนีย้งัได้รบัมอบหมายจาก
รัฐบาลในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในมิติ    
อื่น ๆ อาทิ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
ประเทศ การต่อต้านการก่อการร้าย ปัญหายาเสพติด 
แรงงานต่างด้าว การค้ามนษุย์ การจดัระเบยีบสงัคม 
การท�าประมงผิดกฎหมาย ปัญหาการบินพลเรือน 
ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
การสร้างความปรองดองสมานฉนัท์ของคนในชาตซิึง่
กระทรวงกลาโหมสามารถด�าเนนิงานจนบรรลภุารกจิ
สมดังเจตนารมณ์และด�ารงอยู่ในความเชื่อมั่นของ    
พี่น้องชาวไทยมาโดยตลอด

ในด้านการปฏริปูกองทพันัน้ กระทรวงกลาโหม
ได้มีการปฏิรูป ทั้งระบบการท�างาน โครงสร้าง และ
อัตราการจัดหน่วย เสริมสร้างความพร้อม ในด้าน
ก�าลังพล ยุทโธปกรณ์ การฝึกศึกษา หลักนิยม การ
รักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์ เพื่อให้มีขีดความ
สามารถในการปฏิบัติภารกิจ ที่มีความหลากหลาย 
เหมาะสมกบัการบรหิารราชการยคุใหม่ โดยได้ปฏริปู
งานด้านการวิจัย พัฒนา และอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศ บนหลักพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง เพื่อ
มุ่งสู่การผลิตใช้ในราชการและเพื่อการพาณิชย์

นอกจากนี้กระทรวงกลาโหม ได้ให้ความ
ส�าคญักบัการเสรมิสร้างความสมัพนัธ์กบักองทพัมติร
ประเทศ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการเผชิญกับภัย
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คุกคามข้ามชาติ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ตลอด
จนความร่วมมอืในด้านอืน่ ๆ เพือ่น�าไปสูค่วามมัน่คง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน 

ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง
กลาโหม ๘ เมษายน ๒๕๖๑ กระทรวงกลาโหม           
ขอยืนยันความมุ่งมั่นในการจัดเตรียมกองทัพเพื่อ
รองรบัภยัคกุคามทกุรปูแบบ โดยเฉพาะการรกัษาไว้
ซึ่งความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย์ การพัฒนาประเทศ การสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาที่ส�าคัญของชาติ ตลอดจนช่วยเหลือและ

บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในรูปแบบ  
ต่าง ๆ อย่างเต็มความสามารถ โดยจะพัฒนาและ
ปฏริปูกระทรวงกลาโหม เพือ่มุง่สูก่ารบรรลวุสิยัทศัน์ 
คือ “การมกีองทพัชัน้น�า มีบทบาทส�าคญัในด้าน
ความมั่นคงของรัฐ และมีบทบาทน�าในการส่ง
เสรมิความมัน่คงของภมูภิาค” อันจะเป็นส่วนหนึง่
ในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศต่อไป
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การศกึษาคือวิถีแห่งการพัฒนามนุษย์
ทีย่ัง่ยนื การศกึษาคอืโอกาสของการเลือ่นชนชัน้ทาง
สังคม การศึกษาคือรากฐานส�าหรับการประกอบ
อาชพี การศกึษาคอืการเรยีนรูอ้ย่างยัง่ยนื การศกึษา
คือบ่อเกิดแห่งคุณภาพชีวิต การศึกษาคือการส่ง
ทอดมรดกทางสังคม และการศึกษาคือการสร้าง 
สรรค์ความก้าวหน้าทางวิทยาการ นิยามเหล่านี้
เป ็นการให้ความหมาย (เชิงบวก) ท่ีเราทุกคน
สามารถเข้าใจได้ไม่ยาก และมักพบเห็นการใช้
ประโยชน์จากความหมายในเชิงนี้อยู่บ่อย ๆ แต่ใน
ความเป็นจริงส�าหรับประเทศของเราน้ัน การศึกษา
กลับถูกตราหน้าและถูกจัดวางล�าดับให้อยู่รั้งท้าย 
(ท้ายสุด) ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นก็มิอาจปฏิเสธจากการ
เปรียบเทียบได้ว่า “การศึกษาไทยคือตัวแทนแห่ง
ความล้าหลัง” (โดยเฉพาะเมื่อมีการเทียบเคียง
ระหว่างการศึกษาไทยกับการศึกษาของประเทศ
เพื่อนบ้าน) ดังนั้น เราทุกคนจึงต้องเร่งคิดเร่งหาวิธี
การ ที่จะท�าให้การศึกษาไทยหลุดพ้นพันธนาการ
แห่งความล้าหลัง บทความนี้จึงเป็นทัศนะของผู ้

พันโทฐนัส  มานุวงศ์
กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

เขียนที่จงใจและขออนุญาตเชิญชวนให้คิด ด้วยการ
สะกดิส�านกึแก่บคุลากรในแวดวงการศกึษา ให้โปรด
หันมาเผชิญหน้ากับความเป็นจริง

หลายครัง้หลายคราทีค่�าว่า “ปฏริปูการศกึษา” 
ถูกกู่ก้องร้องประกาศอยู่ในกระแสสังคม จนสร้าง
ความหวังอันเจือปนกับความฝันให้แก่ทุกคนว่า 
“การศึกษาของประเทศไทยจะน�าพาให้ทุกคนมุ่งไป
สู่ความเป็นเลิศบนหนทางแห่งความเจริญและล�้า
สมัย” กอปรด้วยการแหนแห่จากสถาบันการศึกษา
อีกหลาย ๆ สถาบัน ทีต่่างพร้อมใจกนัเขยีนวสิยัทศัน์ 
พันธกิจ ตลอดจนเป้าหมายอย่างงามหรู ทั้งนี้ หาก
เรา ๆ ท่าน ๆ พิจารณาตามตัวอักษร ก็คงร�าพึงไป
ได้ว่า ขอเพียงความส�าเร็จแค่ครึ่งหนึ่งจากที่บรรจง
ขีดเขียนกันไว้ ก็น่าจะน�าพาประเทศไทยไปถึงดาว
อังคารได้โดยไม่ช้า ประเด็นนี้ผู้เขียนไม่ได้ยียวนชวน
ทะเลาะ แต่เป็นการเย้ยเยาะต่อการสร้างฝันของ
วงการศกึษา ซึง่มกัให้คณุค่าและพร�า่พรรณนาความ
ส�าเร็จที่เกินกว่าตนจะท�าได้จริง การก�าหนดเป้า
หมายทีเ่กนิเลยกว่าการท้าทายทางยทุธศาสตร์ หาก

เมื่อการศึกษา
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“สยาม”  การเรยีนรูแ้ละการปรบัรบัตามกระบวนการ
ในการศึกษาวิทยาการสมัยใหม่ในขณะนั้น ได้
กระท�าตามครรลองอันเป็นปัจฉิมแห่งล้นเกล้า
รัชกาลที่ ๓ ซึ่งทรงเตือนสติแก่คนสยามให้เท่าทัน
ความรู้ต่อและการเปลี่ยนแปลงที่จะถาโถมเข้ามา 
ในสังคมไทย 

 “การศึกสงครามข้างญวน ข้างพม่า กเ็หน็จะ
ไม่มีแล้ว จะมีอยู่ก็แต่พวกฝรั่ง ให้ระวังให้ดีอย่าให้
เสียทีแก่เขาได้ การงานสิ่งใดของเขาที่คิดควรจะ
เรียนเอาไว้ ก็เอาอย่างเขา แต่อย่าให้นับถือ
เลื่อมใสไปทีเดียว”

พระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลที่สะท้อนถึงการ
เรียนรู้อย่างชาญฉลาด โดยมุ่งให้การศึกษาก่อเกิด
ผลต่อผู้เรียน เพื่อการพัฒนาตนเองพร้อมกับสังคม 
ซึ่งเป็นความหมายและคุณูปการที่แท้จริงของการ
เรียนรู้ ดังความข้างต้นที่ยกมา ดังนั้น การจัดการ
ศึกษาจึงจ�าเป็นต้องควบคู่ไปกับกระบวนการในการ
เลือกสรร พร้อมด้วยการยั้งคิดพินิจพิเคราะห์สืบ
เสาะให้รูค้วามหมาย และทีม่าทีไ่ปของสิง่ทีจ่ะศกึษา
อย่างลึกซึ้ง มากกว่าการตั้งหน้าตั้งตาเล่าเรียนเพียง
เพราะว่าจ�าเป็นต้องเรียน หรือเข้ามาเรียนเนื่องจาก 
“เขาจัดล�าดับและต�ารับต�าราให้เรียน” โดยที่ความ
เป็นจริงแล้วผู้เรียนก็ยังไม่รู้ว่า “เขา” ที่ว่านั้นคือใคร 
เมื่อพิจารณาตามประเด็นดังกล่าว ก็ยิ่งตอกย�้าถึง
การศึกษาในปัจจุบัน อันเป็นตัวแทนแห่งความล้า
หลังได้อย่างชัดเจน ด้วยเหตุว่าการศึกษาเมื่อกว่า
ร้อยห้าสิบปีที่ผ่านมา ได้แสดงกระบวนการเรียนรู้ซึ่ง
เข้าใจถงึคณุค่า และความหมายของสิง่ทีค่ดิจะเลอืก
เรยีน ผดิจากการเรยีนในปัจจบัุนทีย่งัตอบค�าถามไม่
กระจ่างชัดว่า “เราจะศึกษาเล่าเรียนไปเพื่ออะไร”

ทัศนะของผมเห็นว่า มูลเหตุส�าคัญที่ท�าให้
การศึกษาในปัจจุบันคือตัวแทนแห่งความล้าหลัง 
ประดุจพันธนาการแห่งการศึกษาไทย ประกอบไป
ด้วยสาเหตุ ๓ ประการ ที่ต่างก็เชื่อมโยงกัน ดังนี้

๑. ผู้บริหารการศึกษา เป็นพันธนาการ

เป็นนโยบายและจุดขายฝัน อันพยายามผูกติดยึด
โยงอยู่กบัชือ่เสยีงของสถาบนั รวมทัง้ผลงานตามขัน้
บันไดของผู้บริหาร ซึ่งช่วงชิงมุ่งใช้การศึกษาให้เป็น
หนทางสู ่ความก้าวหน้ามากกว่าการสร้างความ
ส�าเร็จให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนเป็นส�าคัญ 

อย่างไรก็ดี ความส�าเร็จของผู้เรียนในข้างต้น
นั้น ย่อมมิได้มาจากการชี้วัดด้วยโล่หรือรางวัลเต็ม
ข้างฝา แต่หมายถึงการให้ความส�าคัญแห่งปัญญา 
อันประจักษ์และประเมินผลได้จากการที่ผู ้เรียน
สามารถน�าความรู้และประสบการณ์ ซึ่งได้รับจาก
กระบวนการในการศึกษาเพื่อไปสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ของตนเอง อันน�าไปสู่การพัฒนาตนเองและ
สังคมประเทศให้ได้อย่างย่ังยืนและเป็นรูปธรรม ทุก
วันนี้ หากเราหันไปถามเยาวชนคนไทยที่ก�าลังร�่า 
เรียนอยู่ในกระบวนการศึกษา ด้วยค�าถามง่าย ๆ 
ได้แก่ “การไปโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษานั้น ๆ 
ไปเพื่ออะไร” “วิชาที่เรียนอยู่นั้นสามารถน�าไปใช้ท�า
อะไรได้บ้าง” และ “ท่านคิดว่าจะได้อะไรจากการ
ส�าเร็จการศึกษา” เชื่อได้ว่า เราอาจได้ค�าตอบที่
หลากหลาย หากอยู่ในขอบข่ายหรือท�านองเดียวกัน 
ก็คอื “เรียนไปเพือ่ได้ความรู ้มคีวามรูเ้พือ่ให้สอบผ่าน 
และการสอบผ่านก็จะได้วุฒิการศึกษาควบคู่กับใบ
ส�าคัญที่แสดงการสอบผ่านตามหลักสูตรนั้น ๆ  เพื่อ
น�ามาบันทึกภาพเก็บไว้หรือประกาศให้ทราบโดย   
ทั่วกัน” ซึ่งหากค�าตอบของคนใกล้ตัวของท่านเป็น
ไปในลักษณะนี้ ผมขอแนะน�าให้ท�าใจเสียแต่เนิ่น ๆ  
และก็จงอย่าฝากความหวังอะไรไว้ให้กับเขาอีกเลย 
เพราะล�าพังเพียงแค่การเรียนของเขา ที่ไม่อาจท�า  
ให้เกิดการรู้แจ้งแทงตลอด อันเป็นการเรียนซึ่งไม่
สามารถเข้าถงึความหมายท่ีแท้จรงิของการใช้ปัญญา
เพื่อพัฒนาชีวิต ย่อมเป็นเครื่องยืนยันต่อชีวิตของ 
เขาในวันข้างหน้า ที่จะอยู่ในสถานะผู้สร้างภาระ
มากกว่าจะเป็นผู้รับภาระอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ หากเราย้อนไปพิจารณาความนัยจาก
ประวัติศาสตร์ของชาติไทยเมื่อครั้นยังใช้นามว่า 

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



46 เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๔ ตอนที่ ๑ เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เบือ้งบนทีย่ากจะจบัต้องและบอกให้แก้ไข ซึง่เรามกั
พบว่าผู้ที่กุมบังเหียนการศึกษาโดยมากมักเป็นผู้ที่มี
ความรูป้ระกอบด้วยคณุวฒุแิละวยัวฒุท่ีิหลากหลาย 
แต่ไม่ใช่ผู ้ที่มีความรู ้และประสบการณ์ทางการ
ศึกษา ที่มีรากฐานมาจากการเป็นบุคลากรในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างแท้จริง ไม่เคยเป็นผู้ดิ่ง
เดีย่วในวทิยาการด้านการจดัการเรยีนการสอน หาก
แต่เขาเหล่านั้นกลับมีอ�านาจและความชอบใจที่
ไม่ใช่ความชอบธรรมต่อการเป็นผู้น�า ซึ่งมาก�าหนด
ชีบ้อกเส้นทางของการเรียนการสอน อนัเป็นแนวทาง
หลักของการศึกษา ประหน่ึงการเชื้อเชิญผู้ประสบ
ความส�าเร็จจากการว่ายน�้า ด�าน�้า และกระโดดน�้า 
ให้เขาคนนั้นได้ใช้โอกาสแห่งอ�านาจมาขีดกรอบ
ล้อมคิด และสั่งการคนที่จ�าเป็นต้องปีนต้นไม้ ตอน
กิ่งไม้ ต่อรากไม้ได้กระท�าตามแนวทางของเขาอย่าง
ปฏิเสธมิได้ หรือกล่าวให้ง่ายก็เสมือนการให้ฝูงปลา
มาเขียนกติกาให้แก่ฝูงลิง ล�าพังคิดว่าการพลิ้วไหว
และเลื่อนไหลในสายน�้าท่ีเคยเป็น คือทักษะที่
สามารถใช้ได้กับการโลดแล่นโจนทะยานในสายลม 
การที่สถาบันการศึกษาใด ๆ ได้ผู้บริหารเช่นน้ี ก็

เหมือนมีห่วงโซ่ข้อใหญ่มาพันธนาการตนเอง 
ดังนัน้ หากผูบ้รหิารการศึกษารูต้นเองว่าไม่มี

ความเหมาะสมต่อต�าแหน่งแห่งที่ ก็ต้องกล้าปฏิเสธ
อ�านาจอันหอมหวานที่ถูกหยิบยื่นมาให ้  ด ้วย
ตระหนักอยู่เสมอว่าความส�าเร็จในด้านหนึ่งมิอาจ
สวมแทนหรือท�าให้กิจการงานทุกด้านส�าเร็จเสมอ
กันไปได้ และถ้าไม่สามารถปฏิเสธอ�านาจนั้นได้ ก็
ต้องรู้จักที่จะเรียนรู้อย่างไม่เขินอาย การเริ่มนับหนึ่ง
ครั้งใหม่ในหนทางที่ตนเองไม่เคยมีความรู ้และ
ประสบการณ์ ก็ยังดีกว่าการดันทุรังและทึกทักว่า 
ตนเป็นผู ้มีความรู ้แล้วเฉกน�้าที่เต็มแก้ว อันมิใช่
คุณสมบัติของบุคลากรด้านการศึกษา แต่การเริ่ม
นับหนึ่งใหม่นั้นก็อย่าให้ช้าไปกว่าการแก้ปัญหาอัน
เกิดจากที่ตนเองเข้ามาเป็นผู้บริหารซึ่งไม่ยากเย็น 

๒. ครูผู้สอนที่ไม่ได้อยู่กับการสอน เป็น
พันธนาการแห่งการกล่าวอ้างที่เป็นวิวาทะอยู่อย่าง
สม�่าเสมอระหว่างหนทางการสร้างความก้าวหน้าใน
อาชีพครู ที่ต้องแสดงศักยภาพทางวิชาการอย่าง
รอบด้านโดยปราศจากการคิดค�านึงถึงภารกิจหลัก
ในการสอน ครูมักมีหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
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สนับสนุนการจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้
ระยะเวลานานกว่าการท�างานท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอนโดยตรง ประเด็นส�าคัญที่ครูผู้สอนต่อ
บริหารจัดการให้เป็นก็คือ การเท่าทันต่อดัชนีชี้วัด
ของผู้บริหาร และรับตรวจที่สมบูรณ์แบบจากการ
ประเมินในทุก ๆ ด้าน ผลคะแนนจากการประเมิน
คอืความส�าเร็จร่วมระหว่างสถาบนั ผูบ้รหิาร และครู
ผู้สอนบางท่าน ซึ่งความส�าเร็จดังกล่าวมิได้มีผู้เรียน
เป็นส่วนหนึ่งในการรับประโยชน์จากความส�าเร็จ 
นั้น ๆ เลย ในขณะที่วงการศึกษายอมรับการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนรายบุคคลเป็นส�าคัญ แต่
ครูผู้สอนกลับไม่มีเวลาและหัวใจอยู่กับผู้เรียนเป็น
รายบุคคลอย่างมีเหตุผล การสอนของครูจึงเป็นไป
ตามบทบาทในแต่ละคาบเรียนและบทเรียน อัน
เป็นการลดทอนการเรียนรู้ถึงคุณค่าของชีวิตตลอด
จนความหมายที่แท้จริงของการศึกษา การเตรียม
การสอนถูกทดแทนด้วยงานอื่นที่ถูกหยิบยื่นให้ท�า 
และสรรหามาท�าแทนการคดิวเิคราะห์อย่างประณตี
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล นอกจากนี้ 
ในวงการการศึกษายังเจ็บช�้ากับการบริหารจัดการ
บคุคลทีเ่ข้ามาเป็นครโูดยไม่มคีณุสมบตัขิองการเป็น
ครู มากไปกว่านั้นคือการคิดว่าผู้ส�าเร็จการศึกษา

สามารถเป็นครูได้ทุกคน วิชาครูถูกตัดขาดออกจาก
แนวคิดเหลือเพียงวิชาการ กระบวนการถ่ายทอด
โดยผ่านจติวญิญาณของความเป็นคร ูจงึถกูทดแทน
ด้วยวชิาการจนเกดิการด้ินรนให้แสวงหาความรูต้าม
ต�าราหรือแหล่งเร่งเรียนรู้แบบเบ็ดเสร็จ ท�าให้ครูไม่
สามารถพฒันาตนเองจากการแก้ปัญหาการเรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีนให้เกดิเป็นทกัษะประสบการณ์ในการเป็นครู 

ผู้ที่เป็นครูจึงต้องประเมินตนและค้นหาตัว
เองให้จงได้ว่าความเป็นครผููส้อน ซึง่เป็นผูม้ส่ีวนช่วย
กระตุ ้นให้เกิดการเรียนรู ้ของผู ้เรียนนั้นสามารถ
กระท�าได้อย่างไร แบ่งความส�าเร็จของการวดัประเมนิ
ไปมอบให้ความส�าเร็จในการใช้ชีวิตจากลูกศิษย์ 
ด้วยคุณธรรมและจรรยาบรรณแห่งความเสียสละ 
เพราะนักวิชาการไม่ใช่ครู และครูก็ไม่ใช่ผู้มีเพียงจิต
วิญญาณในความเป็นครูโดยปราศจากวิชาการ ครู
จึงต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งในเรื่องจิตวิญญาณ
ในการเป็นครู ที่กอปรไปด้วยวิธีการจัดการเรียนการ
สอน รวมทั้งการพัฒนาทางด้านวิชาการเพื่อให้เป็น
ส่วนร่วมของแกนแก่นในกระบวนการเรียนรู้ของผู้
เรียนได้อย่างสมศักด์ิศรี 

๓. ภาระงานของบุคลากรทางการศึกษา 
ทัง้ภาระงานตามวงรอบและงานมอบหมายรอบด้าน
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เพื่อสร้างผลงาน สิ่งเหล่านี้เป็นพันธนาการที่ร้อยรัด
ให้บุคลากรทางการศึกษาติดอยู่กับการส่งมอบผล
งานให้ทันตามก�าหนดท่ีไม่มีวันเสร็จสิ้น การท�างาน
ของบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานมักจะ
จ�าแนกได้ออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ ๑) งานล้นมอื (คน
ที่ใช้เวลาท�างานมากกว่าใช้ชีวิตของตัวเอง) ๒) มือ
ว่างงาน (คนที่ไม่มีงานและพยายามไม่หางานมาให้
ตนเองเพื่อใช้ชีวิตในท่ีท�างานโดยปราศจากงาน) 
และ ๓) มือส่งงาน (คนที่ไม่ท�างานแต่มักเร่งและ
คอยน�าผลงานจากผู้อื่นไปน�าเสนอ โดยสวมทับว่า
เป็นผลงานของตนเองอย่างไร้ความรู้สึกผิดชั่ว) ซึ่ง
เป็นที่น่าแปลกใจว่าคนทั้งสามกลุ่มนี้ไม่น่าจะอยู่
ด้วยกันได้ แต่กลับกลายว่าคนทั้งสามกลุ่มล้วนมีอยู่
ร่วมกันในทุกที่ ซึ่งผู้เขียนขอเปรยว่า “ม้าดีขี่จนม้า
ตาย เด็กของนายสบายที่สุด น�าเสนอได้เป็นชุดแต่
ไม่เคยลงมือท�า”

เมื่อภาระงานเป็นสิ่งที่ต้องบริหารจัดการให้
ส่งตามก�าหนดเวลาและงานต่าง ๆ ก็มักมีเข้ามา
อย่างต่อเนื่อง (ด้วยความพยายามสร้างผลงานที่
แตกต่างเพื่อการก้าวขึ้นไปของบุคลากรไม่กี่คน) 
เวลาที่ใช้ในการท�างานจึงเป็นไปในลักษณะของการ
ท�าให้จบ ๆ พยายามท�าให้เสร็จ ๆ ไม่มีเวลาที่จะมา
นั่งทบทวน ไตร่ตรองหรือมุ่งมองคิดประดิษฐ์ค้นเพื่อ
ให้เกิดการพัฒนา “รีบ ๆ คิด คิดให้มันเสร็จ ๆ 
จบ ๆ ไป งานใหม่มีมารออีกเยอะ เด๋ียวท�า
ไม่ทันก็โดนอีก...” การประชุมที่เป็นไปในเชิงสั่ง
การและแจ้งเพือ่นทราบ ใช้เวลามากกว่าการท�างาน
อย่างจดจ่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การหาข้อ
สรุปตกลงแบบรวดรัด มากกว่าการให้เวลาในการ
สร้างสรรค์ ล้วนเป็นวัฒนธรรมการท�างานที่ไม่ควร
อยู่ในบุคลากรทางการศึกษา เราจึงมักได้ตะกอนที่
ขุ่นมัวไปใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าได้ผลึกใส
ที่น�าไปพัฒนาอย ่างยั่ งยืน ทั้ งที่จงอย ่าลืมว ่า
กระบวนการระหว่าง “การตกตะกอน” กับ “การ

ตกผลึก” นั้น ล้วนใช้ระยะเวลาและมีวิธีการที่แตก
ต่างกันโดยสิ้นเชิง ดังนั้น บุคลากรทางการศึกษา 
ต้องมีเวลาที่จะหยุดนิ่งสอบทานความคิด ความรู้ 
และความรูส้กึ ให้ได้ตกผลกึเป็นแก้วประกายใสและ
มีเหลี่ยมคม อันจะน�าไปส่งทอดให้ผู้เรียนได้เห็น
ประกายที่งดงามจากบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ
สร้างให้ผู้เรียนได้เชื่อมั่นว่า การศึกษาจากผู้ตกผลึก
ทางปัญญาย่อมจะท�าให้เขาได้พัฒนาตัวเองอย่าง
แน่นอน

สิ่งส�าคัญที่ร ้อยรัดห่วงโซ่ของพันธนาการ  
เข้าไว้ด้วยกัน ก็คือ การหลงลืมเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง คน 
ในแวดวงการศึกษามักเพลิดเพลินกับการท�างาน
เพ่ือความส�าเร็จของตนเองในด้านต่าง ๆ จนไม่ได้
ใส่ใจว่างานโดยรวมที่เป็นเนื้อหาหลักของการศึกษา
นั้น ความส�าเร็จที่แท้จริงต้องอยู ่ที่ตัวของผู ้เรียน 
นอกจากนีก้ารให้เวลาในการสอบทานและเรยีบเรยีง
ความคิด ความรู้ และความรู้สึก ล้วนเป็นสิ่งส�าคัญ
ที่บุคลากรทางการศึกษาต้องให้เวลาตนเอง เพื่อให้
ได้หยุดคิดแต่ไม่ใช่เป็นการหยุดนิ่ง ดังนั้น การ
พัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับระยะเวลาที่เหมาะสม
จึงเป็นทางออกจากปัญหาดังกล่าว การศึกษาคือ
การเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยตนเองให้ดีขึ้น หากผู้
บริหาร ผู ้สอน และบุคลากรทางการศึกษายังไม่
สามารถพัฒนาตนเองได้ ก็คงไม่ต้องพิจารณาลงไป
ถงึผูเ้รยีนแล้วว่าเขาจะพฒันาตัวเองได้เช่นไร ในเมือ่
ปัจจัยส�าคัญของกระบวนการศึกษายังไม่สามารถ
กระท�าได้ แล้วจะหวังเลง็ผลเลศิต่อผูเ้รยีนได้อย่างไร 
“เพราะธรรมชาตขิองโลกแห่งการศกึษานัน้ เพยีงแค่
คุณหยุดนิ่ง คุณก็จะกลายเป็นคนที่ล้าหลังในทันที” 
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ห้วงยี่สิบปีที่ผ่านมาโลกมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอย่างมาก เป็นผลให้ทาง
ทหารมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทั้งระบบอาวุธตามแบบและระบบอาวุธทางยุทธศาสตร์ 
มหาอ�านาจทางทหารของโลกได้ปรับปรุงระบบอาวุธทางยุทธศาสตร์อย่างมาก เพื่อรักษา        
ขีดความสามารถทางระบบอาวุธทางยุทธศาสตร์ให้มีอ�านาจสูงสุดเพื่อจะรักษาผลประโยชน์   
ของชาติไว้ และอ�านาจทางด้านการเมืองระหว่างประเทศทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก จะ
เป็นผูก้�าหนดทศิทางและบทบาทในทกุส่วนภมูภิาคของโลก...บทความนี ้กล่าวถงึระบบอาวธุ
ทางยุทธศาสตร์ที่จะก้าวสู่การเป็นมหาอ�านาจทางทหารของกองทัพอินเดียในอนาคต 

อินเดียมหาอ�านาจ
ทางทหารใหม่แห่งอนาคต

เสนาศึกษา
 พลเอก ทรงพล ไพนุพงศ์

 ๑. ภัยคุกคามทางทหาร 
อนิเดยีประเทศท่ีมปีระวตัศิาสตร์อนัยาวนาน

ประเทศหนึง่ของโลก มภียัคกุคามทางทหารทีส่�าคญั
ประกอบด้วย ปากีสถาน และสาธารณรัฐประชาชน
จีน มีความขัดแย้งในปัญหาของเขตแดนจึงน�ามา   
สู ่สงครามขนาดใหญ่กับปากีสถานรวม ๔ ครั้ง   
(พ.ศ. ๒๔๙๐, พ.ศ. ๒๕๐๘, พ.ศ. ๒๕๑๔ และ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ อินเดียได้รับชัยชนะ น�ามาสู่ความ

เปลี่ยนแปลงในภูมิภาคโดยเกิดเป็นประเทศใหม่คือ 
บงักลาเทศ แต่ความขัดแย้งเรื่องแคชเมียร์ยังคงอยู่) 
และสาธารณรัฐประชาชนจีนรวม ๑ ครั้ง (พ.ศ. 
๒๕๐๕ อินเดียเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ สูญเสียทหาร 
๓,๒๕๐ คน, บาดเจบ็ ๑,๐๔๗ คน, สญูหาย ๑,๖๗๖ 
คน และถูกจับเป็นเชลยศึก ๓,๙๖๘ คน แต่ความ
ขัดแย้งเรื่องเขตแดนยังคงอยู่) เวลาต่อมาทั้งสอง
ประเทศที่เคยเป็นคู่ขัดแย้งในอดีตคือ ปากีสถาน

ภาพกราฟฟิกแสดงขดีความสามารถของขปีนาวธุแบบอคัน-ีV (Agni-V) มรีะยะยงิไกล ๕,๐๐๐ กโิลเมตร มหาสมทุร
อินเดียมีพื้นที่ขนาด ๗๐.๕๖ ล้านตารางกิโลเมตร
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และสาธารณรัฐประชาชนจีนต่างได้พัฒนาขีดความ
สามารถของกองทัพจนมีอาวุธนิวเคลียร ์  และ
ขีปนาวุธระยะยิงไกลน�าเข้าประจ�าการในกองทัพ 
ปัจจุบันนี้สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นมหาอ�านาจ
ทางทหารของโลกและเป็นมหาอ�านาจทางทหาร
ล�าดับหนึ่ง ของทวีปเอเชีย พร้อมทั้งอินเดียจะเป็น
มหาอ�านาจทางทหารล�าดับสอง ของทวีปเอเชีย

  

๒. มหาอ�านาจทางทหารของโลก  
ป ัจจุบันมหาอ�านาจทางทหารของโลก 

ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา รัสเซีย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ฝรั่งเศส และอังกฤษ ทั้งห้าประเทศมี
ระบบอาวุธทางยุทธศาสตร์ประจ�าการในกองทัพ
หรือเรียก ว่ามีอาวุธนิวเคลียร์ในความครอบครอง 
สามารถจะท�าการโจมตีเป้าหมายของประเทศที่เป็น
ภัยคุกคามได้ทั่วโลกตลอดเวลา หัวรบนิวเคลียร์จะ
น�าสูท่ีห่มายด้วยขปีนาวธุข้ามทวปี (ICBM) จากฐาน
ยงิบนบก หรอืใช้ยงิจากขปีนาวธุข้ามทวปีด้วยเรอืด�า
น�้าพลังงานนิวเคลียร์ขีปนาวุธ (SSBM) ที่ได้ปฏิบัติ
การนอกชายฝั ่งทะเลของประเทศฝ่ายคุกคาม 
(พร้อมที่จะท�าการยิงขีปนาวุธเมื่อได้รับค�าสั่ง) 
สามารถที่จะใช้การท้ิงระเบิดจากกองบินท้ิงระเบิด
ทางยุทธศาสตร์ ต่อเป้าหมายของประเทศที่เป็นภัย
คุกคามได้ทั่วโลกตลอดเวลา นอกจากนี้ยังสามารถ
ที่จะปฏิบัติการทางทหารด้วยก�าลังรบตามแบบได้
ทั่วโลกเช่นกัน ด้วย กองเรือบรรทุกเครื่องบินพร้อม
ด้วยเรือสนับสนุนการรบ จะเดินทางไปทุกภูมิภาค
ของโลกที่เกิดความขัดแย้งเพ่ือจะแสดงบทบาท
การเมืองระหว่างประเทศ

๓. ระบบอาวุธทางยุทธศาสตร์ 
๓.๑ อาวุธทางยุทธศาสตร์ 
 ๓.๑.๑ ขีปนาวุธข้ามทวีป (ICBM)  
 กองทัพอินเดียประจ�าการด้วยขีปนาวุธ

พสิยักลางแบบอคัน-ีIII (Agni-III) น�า้หนัก ๒๒.๐ ตนั 

ยาว ๑๗.๐ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๐ เมตร หัว
รบหนัก  ๒,๐๐๐- ๒,๕๐๐ กิโลเมตร (หัวรบ
นวิเคลยีร์ ๑๕- ๒๕๐ กโิลตนั) ระยะยงิไกล  ๓,๕๐๐- 
๕,๐๐๐ กิโลเมตร ติดต้ังบนยานยนต์ล้อชนิด ๘x๘ 
ล้อ ทดสอบการยิงครั้งแรกเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประสบความส�าเร็จ และทดสอบการ
ยิงเมื่อวันที่  ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประสบ
ความส�าเร็จ พัฒนาเป็นรุ ่นติดตั้งกับเรือด�าน�้า
พลังงานนิวเคลียร์ขีปนาวุธมีชื่อว่า เค- ๔ (K-4 
SLBM) น�้าหนัก ๑๗ ตัน หัวรบขนาด  ๒,๕๐๐ 
กิโลกรัม (หรือหัวรบนิวเคลียร์) และระยะยิง ๓, 
๕๐๐ กิโลเมตร ทดสอบการยิงจากเรือด�าน�้า
พลังงานนิวเคลียร์ขีปนาวุธ (SSBN) เมื่อวันที่ ๓๑ 
มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จากอ่าวเบงกอล ประสบความ
ส�าเร็จ

 ก�าลังพัฒนาขีปนาวุธรุ่นใหม่แบบอัคนี-
V (Agni-V) เพิ่มความยาวอีก ๐.๕ เมตร  เป็นความ
ยาวใหม่ ๑๗. ๕ เมตร สามารถบรรจุเชื้อเพลิงเพิ่ม
ขึ้นเป็นผลระยะยิงใหม่ไกลเป็น ๕,๐๐๐-๘,๐๐๐ 
กิโลเมตร จึงจัดเป็นขีปนาวุธพื้นสู่พื้นประเภทข้าม
ทวีป (ICBM : Inter-Continental Ballistic)  การยิง
ทดสอบครัง้แรกเมือ่วนัที ่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
บริเวณชายฝั ่งทะเลรัฐโอริสสาไปยังมหาสมุทร

ขปีนาวธุแบบอคันี-VI (Agni-VI) กองทัพอนิเดยี อยูร่ะหว่างการ
พัฒนา มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่ารุ ่นเก่าทุกมิติเพื่อที่สามารถเพิ่ม    
เชื้อเพลิงได้มากยิ่งขึ้น มีขนาดยาว ๒๐-๔๐ เมตร เส้นผ่าศูนย์ 
กลาง ๒ เมตร และระยะยิง ๘,๐๐๐-๑๒,๐๐๐ กิโลเมตร  
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อินเดีย ประสบความส�าเร็จ และการยิงทดสอบครั้ง
ที่สี่ เมื่อวันที่  ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ บริเวณ
ชายฝั ่งทะเลรัฐโอริสสาไปยังมหาสมุทรอินเดีย 
ประสบความส�าเร็จ ควบคุมโดยกองก�าลังทาง
ยุทธศาสตร์ (SFC : Strategic Forces Command)  
ผู้บัญชาการชั้นยศพลโท 

 ๓.๑ .๒ กองเรือด� าน�้ าพลั งงาน
นิวเคลียร์ขีปนาวุธ (SSBN) 

 กองทัพเรืออินเดีย (IN) ประจ�าการด้วย
เรือด�าน�้าพลังงานนิวเคลียร์ขีปนาวุธชั้นอริฮ์อันท์ 
(INS Arihant S-73/S2) เป็นเรือด�าน�้าพลังงาน
นิวเคลียร์ล�าแรก (ราคาล�าละ ๖๒๐ ล้านเหรียญ
สหรฐั) น�าเข้าประจ�าการเดอืนสงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ขนาด ๖,๐๐๐ ตัน ขนาดยาว ๑๑๒ เมตร   ด�าน�้า
ลึก ๓๐๐ เมตร ความเร็ว ๒๔ นอต และลูกเรือ ๙๕ 
นาย ติดต้ังขีปนาวุธแบบเค- ๔ (K-4 ระยะยิง  
๓,๕๐๐ กิโลเมตร) รวม ๔ ท่อยิง เรือล�าที่สอง อริด์
ฮามาน (INS Aridhaman S-74/S3) อยู่ระหว่างการ
ต่อน�าเข้าประจ�าการปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการจะต่อ
เรือรวมทั้งสิ้น ๔ ล�า เรือล�าท่ีสาม และเรือล�าที่สี่ อยู่
ระหว่างเตรียมการที่จะต่อขึ้นต่อไป  

 กองทัพเรืออินเดีย (IN) ประจ�าการด้วย
เรือด�าน�้าพลังงานนิวเคลียร์โจมตีชาฮ์กรา (Chakra) 
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ขนาด ๘,๑๔๐ 

ตนั เป็นเรอืด�าน�า้ทีต่่อขึน้จากอู่ต่อเรอืประเทศรสัเซยี 
(ชื่อเดิม เค-๑๕๒ เนอร์ปา ประจ�าการปี พ.ศ. 
๒๕๕๒) เพื่อจะให้ก�าลังพลของกองทัพเรือมีขีด
ความสามารถปฏบิตักิารกบัเรอืด�าน�า้ขบัเคลือ่นด้วย
พลังงานนิวเคลียร์ในอนาคต 

 ๓.๑.๓ กองบินท้ิงระเบิด 
 กองทัพอากาศอินเดีย (IAF) ปฏิบัติการ

ด้วยเครื่องบินขับไล่แบบมิราจ-๒๐๐๐(Mirage 
-2000) ภารกิจเครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิดพร้อมด้วย
ระเบิดนิวเคลียร ์ น�้าหนักบินขึ้นสูงสุด ๑๗ ตัน 
ความเร็ว ๒.๒ มัค พิสัยบินไกล ๑,๕๕๐ กิโลเมตร 
ประจ�าการชุดแรกปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ฝูงบินที่ ๑ และ
ฝูงบินที่ ๗ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ปรับปรุงใหม่ระดับ
โรงงานเป็นเงิน ๑.๑ พันล้านเหรียญสหรัฐ จึงมีขีด
ความสามารถที่จะปฏิบัติการทางอากาศได้สูงสุด
ของเทคโนโลยี พร้อมทั้งสามารถจะปฏิบัติการโจมตี
ที่หมายภาคพื้นดิน ได้ไกลกว่าพิสัยบินด้วยการเติม
น�้ามันทางอากาศ (ไปได้ไกลที่สุดเท่านี้ยังสามารถ
รับการเติมน�้ามันทางอากาศ) ปัจจุบันประจ�าการ
รวม ๔๕ เครื่อง  

๓.๒ ระบบเพิ่มขีดความสามารถทาง
ยุทธศาสตร์ 

 ๓.๒.๑ เรือบรรทุกเครื่องบิน     
 กองทัพเรืออินเดีย (IN) ในอดีตประจ�า

การด้วยเรือบรรทุกเครื่องบินมาเป็นเวลานาน ได้
ประจ�าการด้วยเรือบรรทุกเครื่องบินล�าใหม่ชื่อวิครา
มาดทิยา (INS Vikramaditya) วนัที ่๑๖ พฤศจกิายน 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ขนาด ๔๕,๔๐๐ ตัน ปฏิบัติการนาน 
๔๕ วัน ประจ�าการด้วยเครื่องบินรวม ๔ ฝูงบิน เป็น
ผลให้กองทัพอินเดียสามารถปฏิบัติการทางทหาร
ทางทะเลได้ทุกมหาสมุทร 

  อดีตกองทัพเรืออินเดีย (IN) ประจ�า
การด ้วยเรือบรรทุกเครื่องบินชื่อวิครันท ์  (INS        
Vikrant) ขนาด ๑๙, ๕๐๐ ตัน ปลดประจ�าการ       
ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ และเรือบรรทุกเคร่ืองบินช่ือวิรัท 

เรือด�าน�้าพลังงานนิวเคลียร์ขีปนาวุธชื่ออริฮ์อันท์ (INS Arihant 
S-73/S2)  ขนาด ๖,๐๐๐ ตัน กองทัพเรืออินเดียมีโครงการ 
จดัหาเข้าประจ�าการ ๔ ล�า ปัจจบุนัน�าเข้าประจ�าการแล้ว ๑ ล�า 
ราคาเรือ ล�าละ ๖๒๐ ล้านเหรียญสหรัฐ
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(INS Viraat) ขนาด ๒๘,๗๐๐ ตัน ปลดประจ�าการ
วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นับว่ากองทัพเรือ
อนิเดยี (IN)  เป็นกองทพัเรอืเดยีวของเอเชยีทีป่ระจ�า
การด้วยเรือบรรทุกเครื่องบินหลังสงครามโลกครั้งที่
สอง  ประจ�าการอย่างต่อเนื่องมายาวนาน  

 ๓.๒.๒ เรือส่งก�าลังบ�ารุง     
 เมื่อกองเรืออินเดียปฏิบัติการทางทหาร

ในระยะทางไกลจากแหล่งส่งก�าลงับ�ารงุจะปฏบิตัไิด้
ตามขีดจ�ากัดของการส่งก�าลังบ�ารุงโดยเรือดีแพ็ค 
(INS Deepak : A50) ขนาด ๒๗,๕๐๐ ตัน ระยะ
ปฏิบัติการไกล ๑๙,๐๐๐ กิโลเมตร และลูกเรือ 
๒๔๘ นาย ประจ�าการปี พ.ศ. ๒๕๕๔ รวม ๒ ล�า  
และมีเรือส่งก�าลังบ�ารุงอีก ๒ ล�า (INS Jyoti ขนาด 
๓๕,๙๐๐ ตัน และ INS Aditya ขนาด ๒๔,๖๐๐ 
ตัน) เพิ่มขีดความสามารถด้วยเรือส่งก�าลังบ�ารุง
ขนาดใหญ่สนับสนุนกองเรือบรรทุกเครื่องบิน 
ประกอบด้วย เชื้อเพลิง, เชื้อเพลิงอากาศยาน, น�้า
ดื่ม, อาหารสด/อาหารแช่แข็ง, กระสุนหลายชนิด  
และการส่งกลับสายแพทย์  

 ๓.๒.๓ ฝูงบินเตือนภัยล่วงหน้าทาง
อากาศและเติมน�้ามัน     

 กองทพัอากาศอินเดยี (IAF) ประจ�าการ
ด้วยเคร่ืองบินเตือนภัยล่วงหน้าทางอากาศแบบเอ- 

๕๐ (A-50I Mainstay) เจ้าหน้าที่ประจ�าเครื่องรวม 
๑๕ นาย น�้าหนักบินขึ้นสูงสุด ๑๗๐,๐๐๐ กิโลกรัม 
ความเร็ว ๙๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง พิสัยบินไกล 
๗,๕๐๐ กิโลเมตร ประจ�าการรวม ๓ เครื่อง  สังกัด
ฝูงบินที่  ๕๐ ช ่วยให ้มีขีดความสามารถที่จะ
ตรวจการณ์ได้ทั่วน่านฟ้าของประเทศ เพื่อจะเสริม
ขีดความสามารถของระบบเรดาร์ติดตั้งบนพื้นดินที่
เป็นช่องว่าง (อินเดียมีพื้นที่ขนาด ๓.๒๘ ล้านตาราง
กิ โลเมตร มีชายฝ ั ่ งทะเลขนาดยาว ๗,๕๑๖ 
กิโลเมตร) มหาสมุทรอินเดียมีพื้นที่ขนาด ๗๐.๕๖ 

เรือบรรทุกเครื่องบินล�าใหม่ชื่อวิครามาดิทยา (INS Vikrama 
ditya/R-33) ประจ�าการวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ขนาด ๔๕,๔๐๐ ตนั เครือ่งบินรบ ๓๔ เครือ่ง (เป็นเครือ่งบินขบั
ไล่แบบมิก- ๒๙ เค รวม ๒๔ เครื่อง) ราคาเรือล�าละ ๒.๓๕       
พันล้านเหรียญสหรัฐ

เครือ่งบนิเตอืนภยัแบบเอ- ๕๐ (A-50 Mainstay) กองทพัอากาศ
อินเดีย ฝูงบินที่ ๕๐ ฐานทัพอากาศรัฐอุททาร์ประเทศ (Uttar 
Pradesh) ประจ�าการ ๓ เครือ่ง เจ้าหน้าทีป่ระจ�าเครือ่ง ๑๕ นาย 
พิสัยบินไกล ๗, ๕๐๐ กิโลเมตร (มีเครื่องบินเตือนภัยขนาดเล็ก
ไอพ่นสองเครื่องยนต์ แบบ EMB-145I รวม ๓ เครื่อง) 

เครื่องบินขับไล่โจมตีพิสัยไกล ซู-๓๐ เอ็มเคไอ ติดตั้งขีปนาวุธ 
รุ่นใหม่บราฮ์โมส (Brahmos) น�้าหนัก ๒,๕๐๐ กิโลกรัม หัวรบ
หนัก ๓๐๐ กิโลกรัม ความเร็ว ๒.๘ มัค และระยะยิงไกล ๔๐๐ 
กิโลเมตร (รุ่นยิงจากเครื่องบิน) เป็นแบบจรวดร่อน เครื่องบิน 
ซู-๓๐ เอ็มเคไอ ประจ�าการรวม ๒๗๒ เครื่อง
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เรือบรรทุกเครื่องบินวิครันท์ (INS 
Vikrant (2013)) ปล่อยลงน�้าวันท่ี 
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ อู่ต่อเรือ
เมืองโคชิน รัฐเคราล่า ทางตะวันตก
เฉยีงใต้ของประเทศ ขนาด ๔๐,๐๐๐ 
ตนั (ราคาล�าละ ๓.๐ พันล้านเหรยีญ
สหรัฐ) น�าเข้าประจ�าการปี พ.ศ. 
๒๕๖๓  เครื่องบินรบ ๔๐ เครื่อง 

เครื่องบินเติมน�้ามันทางอากาศแบบอิล-
๗๘ (IL-78) กองทัพอากาศอินเดีย สังกัด
ฝงูบนิที ่๗๘ ประจ�าการ ๗ เครือ่ง (ในภาพ
ก�าลังเติมน�้ามันทางอากาศให้กับเครื่อง
บินแบบ ซู-30 เอ็มเคไอ พร้อมกัน ๒ 
เครื่อง)  

เรือด�าน�า้พลังงานนิวเคลียร์โจมตีชื่อชาฮ์กรา (INS 
Chakra, S-71) กองทัพเรืออินเดีย ขนาด ๘,๑๔๐ 
ตนั จะช่วยให้กองทพัเรอือนิเดยีมปีระสบการณ์เมือ่
ปฏบิตักิารกบัเรอืด�าน�า้พลงังานนวิเคลยีร์ในอนาคต

ล้านตารางกิโลเมตร ควบคุมพื้นท่ีท่ีส�าคัญทางด้าน
ยุทธศาสตร์ทหารของโลก 

 นอกจากนี้กองทัพอากาศอินเดีย (IAF) 
สามารถจะส่งฝงูบนิรบปฏบิตักิารได้ไกลจากฐานทพั
อากาศ (มากกว่ารัศมที�าการรบ) ไปยังพืน้ท่ีทีม่คีวาม

ขัดแย้งด้วยการเติมน�้ามันทางอากาศ 
จากเครื่ องบินแบบอิล-๗๘ ( IL-78 
Midas) น�้าหนักบินขึ้นสูงสุด ๒๑๐ ตัน 
(เชื้อเพลิงอากาศยานรวม ๑๐๐ ตัน) เจ้า
หน้าที่ประจ�าเครื่อง ๖ นาย ความเร็ว 

๘๕๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง พิสัยบินไกล ๗,๓๐๐ 
กโิลเมตร ประจ�าการรวม ๗ เคร่ือง สงักดัฝงูบนิที ่๗๘   

๔. ระบบอาวุธทางยุทธศาสตร์ใน  
 อนาคต 
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๔.๑ ขีปนาวุธข้ามทวีป (ICBM)    
อินเดียก�าลังพัฒนาขีปนาวุธรุ ่นใหม่แบบ

อัคนี-VI (Agni-VI) ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีระยะยิงไกล
แบบข้ามทวีป ระยะยิงไกลกว่า ๕,๕๐๐ กิโลเมตร 
เป็นขีปนาวุธขนาดใหญ่เพื่อที่จะได้บรรทุกเชื้อเพลิง
ไปได้มากขึ้น มีน�้าหนักประมาณ ๗๐ ตัน เส้นผ่า
ศูนย์กลาง ๒ เมตร ขนาดยาว ๔๐ เมตร หัวรบ
นิวเคลียร์(หนัก ๓ ตัน) และระยะยิงไกล ๘,๐๐๐-
๑๒,๐๐๐ กิโลเมตร 

๔.๒ เรือบรรทุกเครื่องบิน    
กองทัพเรืออินเดีย (IN) ก�าลังต่อเรือบรรทุก

เครื่องบินล�าใหม่ชื่อวิครันท์ (INS Vikrant (๒๐๑๓)) 
ขนาด ๔๐,๐๐๐ ตัน (ราคาล�าละ ๓.๐ พันล้าน
เหรียญสหรัฐ) ประจ�าการปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เครื่องบิน
รบ ๔๐ เคร่ือง สังกัดกองเรือภาคตะวันออก และมี
โครงการต่อเรือบรรทุกเครื่องบินใหม่ชื่อวิชัล (INS 
Vishal) ขนาด ๖๕,๐๐๐ ตัน แต่จะขับเคลื่อนด้วย
พลังงานนิวเคลียร์ 

๔.๓ เรือด�าน�้าพลังงานนิวเคลียร์โจมตี 
(SSN)    

รัฐบาลอินเดียได้อนุมัติโครงการต่อเรือด�าน�า้
พลังงานนิวเคลียร์โจมตี (SSN) รวม ๖ ล�า เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จากอู่ต่อเรือรัฐอานธร
ประเทศ ทางตอนใต้ของประเทศ เมื่อน�าเข้าประจ�า
การจะเป็นเรือด�าน�้าพลังงานนิวเคลียร์โจมตี (SSN) 

  บรรณานุกรม
 ๑. The World Defense Almanac  2015., India, P. 317-321.
 ๒. http://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Air_Force
 ๓. http://www-technology.com/Indian_Navy
 ๔. http://en.wikipedia/org/wiki/BrahMos
 ๕. http://en.wikipedia/org/wiki/K_Missile_family
 ๖. http://en.wikipedia/org/wiki/Agni-V
 ๗. http://en.wikipedia/org/wiki/Indian_Army
 ๘. http://en.wikipedia/org/wiki/Strategic_Forces_Command
 ๙. http://en.wikipedia/org/wiki/India_and_weapons_of_mass_destruction
 ๑๐. http://en.wikipedia/org/wiki/Indian_Navy_SSN_programme

ขนาด ๖,๐๐๐ ตัน อาวุธเชิงรุกคือจรวดร่อน  
๔.๔ กองบินท้ิงระเบิดทางยุทธศาสตร์    
กองทพัเรอือนิเดยี (IN) มโีครงการทีจ่ะปฏบิตัิ

การด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์แบบ   
ตู-๒๒ เอ็ม ๓ (Tu-22M3 Blackfire-C) รวม ๔ 
เครื่อง เครื่องบินขนาดใหญ่เจ้าหน้าที่ประจ�าเคร่ือง 
๔ นาย น�า้หนกับนิขึน้สงูสดุ ๑๒๔ ตนั ความเรว็ ๑.๘ 
มัค รัศมีท�าการรบ ๒,๔๑๐ กิโลเมตร (พิสัยบินไกล 
๖,๘๐๐ กิโลเมตร) เมื่อได้รับการเติมน�้ามันทาง
อากาศจะสามารถปฏิบัติการทางทหารได้ไกลทั่ว
มหาสมุทรอินเดีย

๕. บทสรุป
กองทพัอินเดียเพิม่ขดีความสามารถทางด้าน

อาวุธทางยุทธศาสตร์อย่างมีแบบแผน เพื่อที่จะก้าว
เป ็นกองทัพที่ประจ�าการด ้วยระบบอาวุธทาง
ยทุธศาสตร์อย่างเต็มระบบ เทยีบเท่ากบัมหาอ�านาจ
ทางทหารของโลกทั้งห้าประเทศ ได้เพิ่มบทบาททาง
ทหารและทางด้านการเมืองในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย พร้อมกับขีด
ความสามารถทางด้านระบบอาวุธยุทธศาสตร์มาก
ยิ่งขึ้นจึงจะเป็นมหาอ�านาจทางทหารใหม่ในอนาคต
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เสนาศึกษา

ญี่ปุ่นคิดสร้าง
วงศ์ ไพบูลย์ในภูมิภาคเอเชีย

- (ต่อจากเล่มที่แล้ว) -

บทที่ ๒๓
พิพิธภัณฑ์สงคราม (JEATH)

ทางรถไฟสายมรณะ คร่าชีวิตผู้คนเป็น
จ�านวนกว่าแสน ท่ามกลางสภาพอันน่าเศร้า
สลดในยามนั้น มีบทบันทึกหนึ่งที่ชวนให้ร�าลึก
และให้แง่คิดต่อสงคราม ณ พิพิธภัณฑ์สงคราม
อักษะและเชลยศึก ในจังหวัดกาญจนบุรี

พพิธิภัณฑ์สงคราม “JEATH WAR MUSEUM 
: JEATH” ตัง้อยูท่ีว่ดัไชยชมุพลชนะสงคราม (วดัใต้) 
ต�าบลบ้านใต้ อ�าเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบรุ ี“JEATH” 
เป็นช่ือย่อของ ญี่ปุ่น Japan (J) ในฐานะที่เป็นกอง
ทพัควบคมุเชลยศกึสร้างทางรถไฟ องักฤษ England 
(E) ออสเตรเลียและอเมริกา Australia – America 
(A) ไทย Thailand (T) ในฐานะเป็นเจ้าของประเทศ 
และฮอลแลนด์ Holland (H)

ข ้าพเจ ้ามีโอกาสไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
สงครามอกีครัง้หนึง่เมือ่คราวไปตรวจสอบการ เลอืก
ตั้ง ในฐานะประธานเครือข่ายประชาชนเพื่อการ
เลือกต้ัง (พีเน็ต P-NET) เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม 

๒๕๔๔ ซึ่งหากใครผ่านไปกาญจนบุรีอยากให้แวะ
ชมกันอีกครั้ง เพื่อเป็นการหาความรู้ และท�าให้ได้
ข้อคิดจากสิ่งที่ได้พบเห็น ส�าหรับข้าพเจ้า การไป
เยี่ยมชมในครั้งนั้นท�าให้ได้ข้อคิดหลายประการ       
ทีเดียว

ประการแรก เกิดจากความรู้สึกหดหู่เมื่อ
เหน็ความทารณุของสงครามทีเ่กดิขึน้ต่อเชลยศกึ ต่อ
ประชาชน และต่อทหารด้วยกัน แต่แล้วข้าพเจ้าก็
มาได้ข้อคิดว่า ค�ากล่าวที่ว่า “All are not fair in 
Love, War and Politics”. ที่กล่าวกันมาช้านานนั้น
คือความจริง ดังนั้น เมื่ออยู่ในภาวะสงครามทั้งสอง
ฝ่ายจะต้องท�าให้ฝ่ายตนด�ารงอยู่ (Survival) ให้ได้
ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ต่อจากนั้นจะต้องคิดและด�าเนิน
การให้เป็นฝ่ายชนะ เพราะฝ่ายชนะเท่านั้นที่เป็น
ฝ่ายถูก อันเป็นสัจธรรมของชีวิตจริงอีกข้อหนึ่ง

ประการท่ีสอง  เมื่อสงครามยุติลงแล้ว 
ทหารผ่านศึกที่ถูกปลดเป็นพลเรือนหลังเกษียณ 
ส่วนใหญ่อยากจะกลับไปยังสมรภูมิที่ตนเคยสู้รบ 
และเหน็ความทารณุของสงคราม ไม่ว่าจะมส่ีวนร่วม
ด้วยหรอืไม่กต็าม ถ้าเป็นการกระท�าของฝ่ายตนแล้ว 
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ก็จะต้องมีความรู้สึกรับผิดชอบร่วมด้วยที่กลับไปก็
เพ่ือจะไปลบล้างรอยด่างพร้อยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และ
ช่วยท�าความเข้าใจเท่าท่ีสามารถกระท�าได้ แม้แต่
ยอมรับผิดในสิ่งที่ตนต้องกระท�าไปตามหน้าที่และ
ค�าสั่ง ซึ่งก็มักได้รับความเข้าใจและเปลี่ยนเป็น
มิตรภาพได้ จากตัวอย่างที่แลเห็นในพิพิธภัณฑ์นี้ 
ฝ่ายเชลยศึกพันธมิตรและผู้ควบคุมคือญี่ปุ่น ได้มา
พบและท�าความเข้าใจซึ่งกันและกัน นับเป็นภาพที่
น่าประทับใจอย่างยิ่ง

ประการที่สาม ชวนให้คิดว่า แม้มนุษย์ต่าง
ตระหนักถึงความโหดร้ายและทารุณของสงคราม
เป็นอย่างดี เหตุใดสงครามจึงเกิดขึ้นได้ คนส่วน
ใหญ่มักจะกล่าวโทษทหาร เพราะเห็นแต่การสู้รบ
ระหว่างทหารที่ก่อให้เกิดความทารุณ โหดร้าย แต่
ถ้าค้นต้นตอของเหตท่ีุท�าให้เกิดสงครามอย่างแท้จรงิ 
ก็จะพบว่า เป็นเพราะสาเหตุแห่งความขัดแย้งกันใน
ทางเศรษฐกิจ เม่ือผูน้�าประเทศไม่สามารถแก้ปัญหา
ด้วยวิถีทางทางการเมืองได้ ก็จะใช้ทหารเป็นเครื่อง
มอืในการแก้ปัญหา ทหารจงึเป็นเครือ่งมอือย่างหน่ึง
ของนักการเมืองเท่าน้ัน หาใช่ต้นเหตุท่ีแท้จริงไม่ ถ้า
เปรยีบกบัความเชือ่ตามลทัธฮินิดแูล้ว กจ็ะมพีระเจ้า
ผู้สร้างและพระเจ้าผู้ท�าลายคู่กัน เพราะการท�าลาย
นั้นที่แท้เป็นการสร้างงาน และก่อให้เกิดผลในทาง
เศรษฐกิจที่ก้าวหน้านั่นเอง

ประการทีส่ี ่ท�าให้นึกถึงสภาวการณ์ของโลก
ในปัจจุบันที่องค์การสหประชาชาติพยายามทุก    
วิถีทางที่จะไม่ให้เกิดสงครามโลกขึ้นอีก แต่ก็เกิด
ภาวะความขัดแย้งกันในทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิด
ความตงึเครยีดอยูท่ัว่ไป กไ็ม่ทราบว่านกัการเมอืงจะ
สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจแห่งยุคโลภาภิวัตน์ ใน
ยุคข่าวสารไม่จ�ากัดพรมแดนน้ีได้หรือไม่? ถ้าไม่ได้
แล้วอะไรจะเกิดขึ้น?

ข้อคิดต่าง ๆ เหล่านี้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าใน
ขณะเดินชมพิพิธภัณฑ์สงครามแห่งน้ี ซึ่งเป ็น
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ที่เก็บรวบรวมภาพถ่าย 

ภาพเขียนและบทความเกี่ยวกับการสร้างทางรถไฟ 
ซึ่งเริ่มจากอ�าเภอหนองปลาดุก จังหวัดราชบุรี ผ่าน
เข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรี และเข้าสู่ชายแดนประเทศ
พม่าที่อ�าเภอสังขละบุรี รวมระยะทาง ๒๖๓ กม. ใน
เขตไทย และอีก ๑๕๒ กม. ในเขตพม่า รวมระยะ
ทางทั้งสิ้น ๔๑๕ กม.

เส้นทางรถไฟทั้ง ๒ ตอนนี้ เริ่มสร้างทางเขต
ไทย เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๔๘๕ จนถึงเดือน
พฤศจิกายน ๒๔๘๖ เส้นทางก็บรรจบกันที่อ�าเภอ
สงัขละบรุ ีซึง่ในวนัที ่๒๕ ธนัวาคม กองทพัจกัรพรรดิ
ญ่ีปุ่นก็ท�าการฉลองสะพานและทางรถไฟสายน้ี

ในการสร้างทางรถไฟสายนี้ กองทัพญี่ปุ่นได้
เกณฑ์ชาวออสเตรเลีย อังกฤษ ฮอลแลนด์ ฯลฯ 
ประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน และคนงานท้องถิ่นจาก
ประเทศจีน สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ
อินเดีย เกอืบ ๑๐๐,๐๐๐ คน มาท�างานก่อสร้างทาง
รถไฟอย่างเร่งรีบและเสร็จลงได้ในระยะเวลาเพียง 
๑๖ เดือน

เชลยศึกต้องสังเวยชีวิตให้กับการสร้างทาง
รถไฟสายนี้ราว ๑๖,๐๐๐ คน รวมทั้งคนงานท้องถิ่น
จากประเทศต่าง ๆ อีกราว ๑๐๐,๐๐๐ คน เนือ่งจาก
พวกเขาต้องผจญภัยกับไข้ป่านานาชนิด ความโหด
ร้ายของธรรมชาติป่าดงดิบ การขาดแคลนอาหาร  
ยารักษาโรค และการท�างานหนักหามรุ่งหามค�่า จน
กระทั่งทางรถไฟสายนี้ถูกเปรียบเทียบไว้ว่า “ไม้
หมอนแต่ละท่อนตลอดทางรถไฟสายนี้ เท่ากับ
ชีวิตของเชลยศึกและคนงานที่ต้องล้มตายลง
จากการสร้างทางรถไฟน้ี”

ที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่ง คือการรวบรวม
สิ่งของจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ JEATH ขึ้นนั้น กระท�าโดย
เจ้าอาวาสและพระในวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 
เพื่อเป็นที่ระลึกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว จึงถือว่าเป็น
พิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคล (Private Museum) ตัว
พิพิธภัณฑ์เองก็จ�าลองสร้างแบบเรือนพักของเชลย
เป็นโรงยาวยกแคร่แบบโรงทหารในสนามยาม
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สงคราม มุงด้วยใบไม้ ท�าให้ผู้ชมได้ร่วมสัมผัสความ
รู้สึกของสภาพในขณะนั้นได้เป็นอย่างดี

พระครูกาญจนชัยสิทธ์ิ พระมหาทอมสันต์ 
ได้กล่าวไว้ในตอนท้ายของแผนพับมีข้อความว่า 
“อนุสรณ์สถานแห่งนี้ ไม่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อด�ารงความ
เกลียดชังระหว่างมนุษยชาติให้คงอยู่นานเท่านาน 

ดังเช่นซากสงคราม แต่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดสร้าง  
ขึ้นเพื่อเป็นบทเรียนแก่มนุษยชาติว่า “สงครามก่อ
ความสูญเสียได้ทั้งฝ่ายแพ้และฝ่ายชนะเท่า ๆ กัน”

ขอสนัตภิาพจงอยูคู่โ่ลก และความรนุแรง
จงพ่ายแพ้ต่อสันติในทุก ๆ ท่ี
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น้อยคนนักที่จะรู้ว่า ในสงครามโลกครั้งที่ ๒ 
มีทหารญ่ีปุ่นจ�านวนมากเข้าไปตั้งกองก�าลังอยู ่ที่
อ�าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จนประมาณปี ๒๕๓๘ พันต�ารวจโท เชิดชาย 
ชมธวัช รองผู้ก�ากับ อ�าเภอขุนยวม ได้ไปส�ารวจและ
เย่ียมประชาชนตามหมู่บ้าน จึงพบสิ่งของเครื่องใช้
ของทหารญ่ีปุ่นปรากฏอยูแ่ทบทกุบ้าน มากบ้างน้อย
บ้าง เช่น หมวกเหล็ก กระติกน�้า กระทะเหล็ก ฯลฯ 
สอบถามชาวบ้านได้ความว่า มีทหารญี่ปุ่นเข้ามาตั้ง
กองก�าลังและฐานทัพต้ังแต่เริ่มสงครามจนสงคราม
ยตุ ิเพือ่สร้างเส้นทางรถยนต์จากจงัหวดัเชยีงใหม่เข้า
จังหวัดแม่ฮ่องสอนในอ�าเภอปาย อ�าเภอปางมะผ้า 
อ�าเภอขุนยวม แล้วต่อไปทางบ้านต้นนุ่นและออก
ชายแดนพม่าไปต่อกับเมืองตองอูของพม่า ซึ่งนับ
เป็นหนึง่ใน ๘ เส้นทางทีก่องทพัญ่ีปุ่นเคยคิดจะสร้าง
ทางรถไฟ เพื่อใช้เป็นเส้นทางส่งก�าลังบ�ารุงสู่แนว
หน้า ซึ่งอยู่ในพม่า อินเดีย และจีน

- (อ่านต่อเล่มหน้า) -
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สมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน The     
V e t e r a n s  C o n f e d e r a t i o n  O f  A S E A N                   
Countries (VECONAC) ได้มีประวัติการก่อตั้งโดย 
เร่ิมจากหน่วยงานทหารผ่านศึกในกลุ ่มประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ได้มีความเห็น
สอดคล้องกันว่าประเทศในภูมิภาคนี้น่าจะได้จัดตั้ง
กลุ่มทหารผ่านศึกของภูมิภาคน้ี โดยเห็นว่าปัญหา
ทางด้านการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในภูมิภาคนี้มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน และการร่วมมือระหว่างกันยัง
ไม่กว้างขวางนัก จึงน่าจะมีการติดต่อประสานงาน
และช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มากขึ้น นอกจากนี้
การรวมกลุ่มกันน้ันจะท�าให้เสียงของกลุ่มมีน�้าหนัก
ทีจ่ะท�าให้สหพนัธ์ทหารผ่านศกึโลกเห็นความส�าคญั
ของภูมิภาคเพิ่มขึ้น และอย่างน้อยก็จะท�าให้เกิด
ความร่วมมอื การแลกเปลีย่นข่าวสาร การช่วยเหลอื
กันทางด้านวิชาการ และความสัมพันธ์ทางด้าน   
อื่น ๆ ดีขึ้นอีกด้วย ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้มีการ
ก่อตัง้สมาพนัธ์ทหารผ่านศกึอาเซยีน The Veterans  
Confederation Of ASEAN Countries (VEC-
ONAC) ข้ึนในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ (ค.ศ. ๑๙๘๐) โดยมี
หน่วยงานทหารผ่านศกึอาเซยีน ๕ ประเทศ เป็นภาคี
สมาชิกก่อตั้งประกอบด้วย 

๑. สมาคมทหารผ่านศึกแห่งสาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย (The Veterans Legion of Republic 
of Indonesia)

๒. สมาคมทหารนอกราชการแห่งประเทศ
มาเลเซีย (The Ex-Services Association of      
Malaysia)

๓. สหพันธ์ทหารผ่านศึกแห่งสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ (The Veterans Federation of the    
Philippines)

๔. สมาคมทหารนอกราชการแห่งสาธารณรฐั
สิงคโปร์ (The Ex-Services Association of       
Singapore)

๕. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกแห่ง
ประเทศไทย (The War Veterans Organization of 
Thailand)

หลังจากนั้น ในการประชุมสมัชชาสมาพันธ์
ทหารผ่านศึกอาเซียน ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๕-๑๐ 
พฤษภาคม ๒๕๓๐ รัฐบาลประเทศบรูไน ดารุส
ซาลาม ได้ส่งผู้แทนไปร่วมประชุมอย่างเป็นทางการ
เป็นครั้งแรกและในการประชุมสมัชชาสมาพันธ์
ทหารผ่านศึกอาเซียน ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๑๔-๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๓๕ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างญัตติ
เสนอให้รับรองสมาคมทหารนอกราชการแห่ง
ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (The Ex-Soldier’s    

พล.ท.ทวี  แจ่มจำารัส
ข้าราชการบ�านาญ/ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

สมาพันธ์ทหารผ่านศึก       อาเซียน 
อีกหนึ่งองค์กรที่ส�ำคัญของ          ภูมิภำคนี้เสนาศึกษา       เ
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ประธาน รองประธาน ๑๐ คน เลขาธิการ และ
เหรัญญิก ประธานสมาพันธ์ฯ จะได้รับเลือกในที่
ประชุมสมัชชาสมาพันธ์ฯ โดยบรรดาผู้แทนภาคี
สมาชิกทั้ง ๑๐ ประเทศเป็นผู ้เลือก ซึ่งต�าแหน่ง
ประธานสมาพันธ์ฯ จะหมนุเวยีนตามล�าดับตวัอกัษร
และมวีาระในการด�ารงต�าแหน่ง ๒ ปี ส�าหรบัต�าแหน่ง
รองประธานสมาพันธ์ฯ นั้น ประธานหรือผู้อ�านวย
การหน่วยงานทหารผ่านศึกในประเทศ ภาคีสมาชิก
แต่ละประเทศจะได้รับเลือกให้เป็นรองประธาน  
สมาพันธ์ฯ โดยอัตโนมัติ

ลักษณะการประชุม 
การประชุมของสมาพันธ ์ทหารผ ่านศึก

อาเซยีน ม ี๒ ลกัษณะ คอื การประชมุคณะกรรมการ
บรหิารสมาพนัธ์ฯ (The Executive Board) และการ
ประชุมสมัชชาสมาพันธ์ฯ (The General Assem-
bly) ทั้งนี้ การประชุมสมัชชาสมาพันธ์ฯ จะจัด
ประชุม ๒ ปี ต่อ  ๑ ครั้ง โดยสมาชิกแต่ละประเทศ
จะผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพเรียงล�าดับตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ ส�าหรับการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสมาพันธ์ฯ จะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 
๒ ครั้ง ในระยะเวลา ๒ ปี ของการด�ารงต�าแหน่ง
ประธานสมาพันธ์ฯ ของประเทศเจ้าภาพ คือ จัด
ประชุม ๑ ครั้ง พร้อมกับการประชุมสมัชชาสมา
พันธ์ฯ และอีกครั้งหนึ่ง ระหว่างที่ยังอยู ่ในวาระ
ประธานสมาพันธ์ฯ

ผลการประชมุคณะกรรมการบรหิารสมาพนัธ์
ทหารผ่านศึกอาเซียนครั้งที่  ๒๘ ที่กรุงย ่างกุ ้ง 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มีรายละเอียด 
ดังนี้

๑. ตามมติ รมว.กห./นายกสภาทหารผ่านศึก 
เมื่อ ๒๐ ต.ค. ๕๘ ท้ายหนังสือ สร. ที่ (ฉบับ สร.เลข
รับ ๓๘๖๓/๕๘) ลง ๑๙ ต.ค. ๕๘ ให้ ผอ.อผศ. และ
คณะ รวม ๖ คน เดินทางไปร่วมประชุมคณะ
กรรมการบริหารสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน ครั้ง
ที่ ๒๘ ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ 

Association of Brunei Darussalam) เข้าร่วมเป็น
ภาคสีมาชกิสมาพนัธ์ทหารผ่านศกึอาเซยีนอย่างเป็น
ทางการ

สมาคมทหารผ่านศึกแห่งสาธารณรัฐสังคม 
นิยมเวียดนาม (The Veterans Association of 
Vietnam) ได้รับการรบัรองเป็นภาคสีมาชกิสมาพนัธ์ฯ 
ประเทศที่ ๗ ในการประชุมสมัชชาสมาพันธ์ฯ เป็น
ครั้งที่ ๘ เมื่อปี ๒๕๔๐ ซึ่งจัดประชุมที่สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์และในการประชุมสมัชชาสมาพันธ์ฯ    
ครั้งที่ ๑๓ เมื่อปี ๒๕๕๓ ท่ีประชุมมีมติรับรองให้
สมาคมทหารผ่านศึกแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เข้า
เป็นสมาชิกสมาพันธ์ ประเทศท่ี ๘ และในการ
ประชุมสมัชชาสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ ๑๔ เมื่อปี ๒๕๕๕ 
ที่ประชุมได้มีมติที่ประชุมรับรองสหพันธ์นักรบเก่า
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ
องค์การทหารผ่านศึกสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน 
มาร์เข้าเป็นสมาชกิสมาพนัธ์ฯ เป็นประเทศท่ี ๙ และ 
๑๐ ตามล�าดับ

วัตถุประสงค์
เพื่อความร่วมมือในการกระชับสัมพันธ์อันดี

งามต่อกันในกลุ่มประเทศอาเซียนและเพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนข่าวสาร และความคิดเห็นร่วมกัน อีกทั้ง
การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการสงเคราะห์ทหาร 
ผ่านศึกและเหยื่อสงคราม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้ง
ด้านสุขภาพและสังคม ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้เกิด
ความเข้าใจอันดี และเพื่อให้เกิดความสงบสุขและ
ความเจริญรุ่งเรืองแก่ภูมิภาคแห่งนี้

องค์ประกอบของสมาพันธ์ทหารผ่านศึก
อาเซียน

๑. สมัชชาสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน 
(The General Assembly) ประกอบด้วยผู้แทนที่ได้
รับมอบอ�านาจจ�านวน ๑๐ คน จากประเทศภาคี
สมาชิกแต่ละประเทศ

๒. คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ทหารผ่าน 
ศึกอาเซียน (The Executive Board) ประกอบด้วย
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ซึ่งประเทศมาเลเซียรับเป็นผู้ด�าเนินการ
 ๒.๕ การจัดท�าเว็บไซต์สมาพันธ์ฯ ให้

เป็นสากล เพื่อทุกประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้ประเทศสิงคโปร์เป็นผู้ด�าเนิน
การและก�าหนดเนื้อหาสาระ ตลอดจนแผนการ
ปฏิบัติเพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมสมัชชาสมาพันธ์ฯ 
ครั้งต่อไป

 ๒.๖ ประเทศภาคีสมาชิกสมาพันธ์ฯ 
รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี ต่อที่ประชุมรับ
ทราบ 

 ๒.๗ การประชมุสมชัชาสมาพนัธ์ในครัง้
ต่อไป ครั้งที่ ๑๖ ก�าหนดจัดที่ประเทศบูรไน ดารุส
ซาลาม ในปี ๒๕๕๙ 

จากผลการประชุมครั้งนี้ คณะขององค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึกซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร
ระดับสูงและคณะที่ปรึกษาได้มีโอกาสเดินทางไป
สร้างความสัมพันธ์และศึกษาลักษณะภูมิประเทศ 
พร้อมถวายสักการะสถานที่ ศักด์ิสิทธ์ิที่มีความ
ส�าคัญแก่ชาวพุทธทั่วโลกที่เมืองมัณฑะเลย์และ
ทะเลสาบอินเล เมื่อ ๑๕-๑๘ กันยายน ๒๕๕๙        
ที่ผ ่านมา ได้มีโอกาสชมพระราชวังมัณฑะเลย์ 
(Mandalay Palace) รอยอดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสีย
เมือง สร้างขึ้นในแบบสถาปัตยกรรมพม่า เมื่อปี 
ค.ศ. ๑๘๕๗-๑๘๕๙ รัชสมัยของพระเจ้ามินดง โดย
ใช้เป็นที่ประทับและว่าราชการของพระองค์ ถึงสมัย
พระเจ้าสป่ีอ กษัตรย์ิองค์สดุท้ายทีไ่ด้พ�านกัอยูจ่นตก
เป็นเมอืงขึน้ของอังกฤษได้ดูแลรกัษาเป็นอย่างดี แต่
พระราชวังแห่งนี้ก็ถูกท�าลายลงในช่วงสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ เหลือเพียงหอคอยและอาคารบางหลัง
เท่านั้น จนถึงปี ค.ศ. ๑๙๙๐ ได้ท�าการบูรณะ
ซ่อมแซมให้สวยงาม คณะได้ชมวิหารชเวนันดอร์ 
สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังและเคยเป็นที่ประทับ   
นั่งสมาธิของพระเจ้ามินดง จนสิ้นพระชนม์ชีพที่
วิหารแห่งนี้ ได้ชมเจดีย์กุโชดอร์ (KUTHODAW 
PAGODA) สร ้างขึ้นในสมัยพระเจ้ามินดง สูง
ประมาณ ๕๗ เมตร โดยบริเวณรอบฐานเจดีย์เป็น

ระหว่าง ๒๑-๒๔ ต.ค. ๕๘ นั้น
๒. ผอ.อผศ. และคณะ ได้ปฏิบัติงานตามข้อ 

๑ เรียบร้อยแล้ว โดยการประชุมคณะกรรมการ
บรหิารสมาพนัธ์ทหารผ่านศกึอาเซยีน ครัง้ที ่๒๘ จดั
ขึ้น ณ โรงแรมซาเทรียม รอยัลเลค กรุงย่างกุ ้ง 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่าง ๒๑-๒๔ 
ต.ค. ๕๘ โดยมีองค์การทหารผ่านศึกสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม มี
ผู้เข้าร่วมการประชุม จ�านวน ๕๕ คน จากประเทศ
ภาคีสมาชิกทั้งหมด ๑๐ ประเทศได้แก่ บรูไน ดารุส
ซาลาม, ราชอาณาจักรกัมพูชา, สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว, ประเทศมาเลเซีย, สาธารณรัฐแห่งสหภาพ 
เมียนมาร์, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์, สาธารณรัฐ
สิงคโปร์, ประเทศไทย และ สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ซึ่งพิธีเปิดการประชุม จัดขึ้นใน ๒๒ ต.ค. 
๕๘ งานได้รับเกียรติจาก พลเอก ทะเย สิต มิน ออง 
เลยีง ผูบั้ญชาการกองทพับกสาธารณรฐัแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และ พลโท ทีริ 
เพียน ซี ซาน อู ประธานองค์การทหารผ่านศึก
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้กล่าวต้อนรับ 
และเป็นประธานในการประชุม สรุปผลการประชุม 
ดังนี้

 ๒.๑ รับรองรายงานของเลขาธิการสมา
พันธ์ฯ และเหรัญญิกสมาพันธ์ฯ

 ๒.๒ ที่ประชุมแสดงความยินดี เนื่องใน
โอกาส พลเรอืเอก (นอกราชการ) ตนั ซ ีดา โต โมดห์ 
อัน วา บิน โมดห์ นอร์ จากสมาคมทหารนอก
ราชการแห่งประเทศมาเลเซีย ได้รับการแต่งต้ังให้
ด�ารงต�าแหน่ง รองประธานสหพันธ์ทหารผ่านศกึโลก

 ๒.๓ การเชิญประธานสหพันธ์ทหาร 
ผ่านศึกโลก เข้าร่วมในการประชุมของสมาพันธ์ฯ 
ทัง้นี ้เพือ่สหพนัธ์ฯ ได้รับทราบผลการด�าเนนิงานของ
สมาชิกสมาพันธ์ฯ ในภูมิภาคอาเซียน  

 ๒.๔ การจัดท�าเหรียญเกียรติคุณ เพื่อ
มอบให้แก่ผู้ท่ีเคยด�ารงต�าแหน่งประธานสมาพันธ์ฯ 
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สถานที่เก็บรักษาหนังสือท่ีได้รับการยกย่องว่าเป็น
หนังสือเล่มใหญ่ท่ีสุดในโลกคือ พระไตรปิฎก ค�า
สอนของพระพุทธเจ้าที่ได้จารึกไว้บนหินจ�านวน 
๗๒๙ แผ่น ด้านหนึ่งเป็นภาษาบาลี อีกด้านเป็น
ภาษาพม่าโดยสร้างเจดย์ีสขีาวครอบไว้ และทีจ่ดุชม
ววิทีภ่เูขามณัฑะเลย์ (Mandalay Hill) ชมทศันยีภาพ
มุมกว้างของเมืองมัณฑะเลย์ ได้เห็นทะเลสาบและ
สนามกอล์ฟด้วย 

คณะได้มีโอกาสน่ังเคร่ืองบินภายในประเทศ
ไปที่สนามบินเฮโฮในรัฐฉาน แล้วเดินทางไปที่เมือง 
ยองชเว ระยะทางจากมัณฑะเลย์ไปประมาณ ๘๐๐ 
กิโลเมตร ถ้าเดินทางโดยรถยนต์ใช้เวลาประมาณ 
๘-๙ ชั่วโมง ใช้เวลาบินเพียง ๔๕ นาที เมืองที่เป็น
มนต์เสน่ห์แห่งวิถีชีวิตแห่งสายน�้า และชนกลุ่มน้อย
เผ่าต่าง ๆ ของรัฐฉานซึ่งมีมากถึง ๓๕ ชนเผ่าจาก 
๑๓๕ เชื้อชาติ ในประเทศพม่าและยองชเวยังเป็น
เมืองประตูสู่ทะเลสาบอินเล ทะเลน�้าจืดขนาดใหญ่
กลางหุบเขาเหนือระดับน�้าทะเลประมาณ ๙๐๐ 
เมตร และเป็นแหล่งที่อยู่ ท�ามาหากินของชนเผ่าใน
รัฐฉาน และชาวอินทาท่ีมาอาศัยอยู่มากท่ีสุดใน
ทะเลสาบแห่งน้ี โดยเดินทางโดยเรือ หน่ึงล�านั่งได้
ไม่เกิน ๕ คน ชมความงามทะเลสาบอินเล วิถีชีวิต
ของชาวอินทา (ลูกแห่งทะเลสาบอินเล) ที่อาศัยอยู่
รอบ ๆ ทะเลสาบ ผ่านหมู่บ้านชาวประมง หมู่บ้าน
ผลิตเครื่องเงินเครื่องทอง โรงงานตีมีดแบบโบราณ 
โดยวธิเีผาไฟ วธิกีารหาปลาแบบชาวอนิทาโดยใช้เท้า
พายเรือขาเดียว ได้มีโอกาสไปนมัสการ พระบัวเข็ม 
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่แกะจากไม้จันทน์อายุนับ
พันปี เดิมมีขนาดเพียง ๕ ซม. แต่ด้วยความศรัทธา
เลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนได้มาปิดทองจนมีขนาด
ใหญ่กว่าเดิมถึง ๖ เท่า ได้ไปยังศูนย์ทอผ้าพื้นเมือง
ของชาวอินทา ชมการทอผ้าใยบัวไหม ผ้าฝ้ายลวด 
ลายต่าง ๆ ทีส่วยงามย่ิงท่ีหมูบ้่านอนิปอค่อน หมูบ้่าน
ผลิตบุหรี่พื้นเมืองและสวนลอยน�้า (Floating      
Garden) ที่ปลูกผักมากมาย เช่น พริก ผักกาด 

มะเขือเทศ ฯลฯ เป็นจ�านวนมากพอที่จะเลี้ยงคน
พม่าทั้งประเทศได้ และไปส�านักสงฆ์ NGA – PHE 
– KYAUNG – MONASTARY เป็นที่รวบรวม
พระพุทธรูปส�าคัญ ๆ ไว้จ�านวนมาก เป็นวัดที่ได้รับ
การประกาศให้เป็นโบราณสถาน ประกอบด้วยเสา
ไม้สักถึง ๖๕๔ ต้น สร้างในปี ค.ศ. ๑๒๐๕ สมัย  
พระเจ้ามินดง

คณะได้ไปที่เมือง อมรปุระ (Amarapura) 
เมอืงแห่งผูเ้ป็นอมตะอยูท่างตอนใต้ของเมอืงมณัฑะ
เลย์ อดีตเคยเป็นราชธานีของพม่าเพียง ๗๖ ปี ก่อน
ที่จะย้ายมาอยู่ที่มัณฑะเลย์ ในปี ค.ศ. ๑๘๕๗ ได้
ชมวัดมหากันดายง โรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมที่
ใหญ่ที่สุดในพม่า มีสามเณรและพระจ�าพรรษามาก
ถึง ๑,๒๕๐ รูปและได้ท�าบุญใส่บาตรถวายข้าวสาร
หลายกระสอบ ได้ไปชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้
ทีย่าวทีส่ดุในโลก โดยข้าราชการชัน้ผูใ้หญ่ชือ่ว่า เสา
อู เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง ๑,๒๐๘ ต้น ซึ่งมีอายุ
กว ่า ๒๐๐ ป ี  ทอดข ้ามทะเลสาบตองตามัน 
(TOUNGTHAMON) ไปสู่วัดจอกตาจี ซึ่งมีเจดีย์ที่
สร้างตามแบบวัดอนันดาแห่งเมืองพุกาม และวัน
สุดท้ายเวลา ๐๓.๔๕ น. ได้ไปนมัสการพระมหามัย
มุนี เพื่อดูวิธีล้างพระพักตร์ ชาวพม่าเชื่อกันว่า
พระพทุธรปูองค์นีม้ชีวีติจรงิ โดยน�า้ทานาคาทีใ่ช้ล้าง
จะแจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมพิธีในแต่ละวันน�ากลับไป
บูชาที่บ้านด้วย กระท�าพิธีโดยท่านเจ้าอาวาส และ
มีญาติโยมจ�านวนมากไปร่วมพิธีต้ังแต่รุ่งสาง คณะ
ได้แต่งกายด้วยโสร่งแบบพม่าทุกคน พระองค์นี้เป็น
สิ่งศักด์ิสิทธ์ิสูงสุด ๑ ใน ๕ แห่งของพม่า ถือเป็นต้น
แบบพระพทุธรปูทองค�าขนาดใหญ่ทรงเครือ่งกษตัรย์ิ
ที่ได้รับการขนานนามว่า พระพุทธรูปทองค�าเนื้อนิ่ม 
ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อ
ปี ค.ศ. ๑๔๖ สูงประมาณ ๑๒ ฟุต ๗ นิ้ว หุ้มด้วย
ทองค�าเปลวหนา ๒ นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปาง
มารวชิยั หน้าตกักว้าง ๙ ฟตุ ในปี ค.ศ. ๑๗๘๔ พระ
เจ้าปดุง ได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (หรือวัด
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อาระกนั หรอืวดัพยาจ)ี เพือ่ประดษิฐานพระมหามยั
มนุ ีต่อมาในปี ค.ศ. ๑๘๗๙ รชัสมยัพระเจ้าสีป่อเกดิ
ไฟไหม้วดั จงึท�าให้ทองค�าเปลวท่ีปิดพระละลายออก
มา เก็บเนื้อทองได้น�้าหนักถึง ๗๐๐ บาท จนถึงปี 
ค.ศ. ๑๘๘๓ ชาวพม่าได้บรจิาคเงนิเพือ่บรูณะวดัขึน้
ใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิม โดยการออกแบบของช่าง
ชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุด แต่
ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า 
รอบระเบียงยังคงเก็บรักษาโบราณวัตถุที่น�าไปจาก
กรุงศรีอยุธยา เมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ ๑ ด้วย

ไทยกับเมยีนมาร์เป็นเพือ่นบ้านใกล้ชดิตดิกนั 
มีปัญหาภายในประเทศที่คล้ายและแตกต่างกันไป 

แต่ทหารของแต่ละประเทศกต้็องท�าหน้าทีข่องตนเอง 
เมื่อพ้นจากประจ�าการแล้วก็เป็นทหารผ่านศึกที่ต้อง
มีหน่วยงานรัฐของแต่ละประเทศดูแล ไม่ทอดทิ้งกัน 
ของประเทศไทยเรา เป็นหน้าทีข่ององค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก (อผศ.) เข้าต�าราสุภาษิตของไทยที่
กล่าวไว้ว่า “เมื่อยามดีใช้ ยามเจ็บไข้ต้องรักษาเยียว 
ยา” จนกว่าชีวิตจะหาไม่และจากโลกนี้ไป

 
      
          

แก้คำาผิด : เล่มที่ ๘๓ ตอนที่ ๖ 
หน้าที่ ๘๗ ย่อหน้าที่ ๑ บรรทัดที่ ๖    ส�านักกรมโขลง แก้เป็น สังกัดกรมโขลง
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เสนาศึกษา
                                                                                           

พ.ท.บุรินทร์ ธีระวัฒนวิศิษฎ์

การปฏิบัติการรักษาสันติภาพ
ในประเทศเซาท์ซูดาน

ความเดิมในตอนที่แล้ว 
สหประชาชาติ ได้จัดตั้ง United Nations 

Mission in South Sudan (UNMISS) ขึ้นนับตั้งแต่
การก่อตั้งประเทศเซาท์ซูดาน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
แต่ภายหลังความขัดแย้งระลอกใหม่ระหว ่าง
ประธานาธิบดีซัลวา คีอีร์ กับ นายรีค มาชาร์ จน
กลายมาเป็นความขัดแย้งระหว่างชาติพันธุ์ดิงกา  
กับ นูเออร์ เกิดเป็นสงครามกลางเมืองและสุ่มเสี่ยง
ต่อสภาวะการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ส่งผลให้คณะมนตรี
ความมัน่คงแห่งสหประชาชาต ิได้มมีตเิพิม่กองก�าลงั
ทหารเข้าไปในประเทศเซาท์ซูดาน

United Nations Mission in South Sudan 
(UNMISS) เป็นหน่วยงานหลกัของสหประชาชาตใิน
ภารกิจปฏบัิตกิารรกัษาสนัตภิาพในประเทศสาธารณ
รัฐเซาท์ซูดาน ปัจจุบันมี นาย David Shearer       

ชาวนิวซีแลนด์ เป็นผู ้แทนพิเศษของเลขาธิการ
สหประชาชาตใินภารกจิฯ (Special Representative 
of the Secretary General; SRSG UNMISS) ใน
ส่วนของกองก�าลังทหาร มี พล.ท. Frank Mushyo 
Kamanzi ชาวรวันดา เป็น ผบ.กองก�าลังทหารใน  
ภารกิจฯ (Force Commander) 

UNMISS มีเจ ้าหน้าที่สหประชาชาติใน
ภารกิจรวมทั้งหมด ๑๗,๑๓๙ คน เฉพาะกองก�าลัง
ทหาร (TCC) จ�านวน ๑๒,๔๒๑ นาย โดย UNMISS 
ได้แบ่งการบริหารจัดการภารกิจปฏิบัติการรักษา
สนัตภิาพในประเทศเซาท์ซดูาน ออกเป็น ๔ ภมูภิาค 
(Sector) ได้แก่ 

Sector South เป็นทีต่ัง้ฐานปฏบิตักิารทีใ่หญ่
ที่สุดของสหประชาชาติ มีส�านักงานใหญ่ (UN 
House) ตั้งอยู่ในเมืองจูบา (Juba) เมืองหลวงของ
ประเทศเซาท์ซูดาน

Sector North สหประชาชาตติัง้ฐานปฏบิตักิาร 
ณ เมอืงมาลากาล (Malakal) และเมอืงเบนทวิ (Bentiu) 

ตอนที่ ๒
ภารกิจกองร้อยทหารช่าง
ก่อสร้าง (ทางระดับ) ของประเทศไทย
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Sector West สหประชาชาติตั้งฐานปฏิบัติ
การ ณ เมืองเวา (Wau)

Sector East สหประชาชาตติัง้ฐานปฏบัิติการ 
ณ เมืองบอร์ (Bor)

ความต้องการ ร้อย.ช.ก่อสร้าง (ทางระดบั) 
ในภารกิจ UNMISS

เนื่องจากสภาวะสงครามกลางเมืองที่มีมา
อย่างต่อเน่ืองยาวนาน ท�าให้ประเทศสาธารณรัฐ  
เซาท์ซูดาน ขาดการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐาน ตั้งแต่ยังอยู่ภายใต้การปกครองของซูดาน 
โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคม สภาพถนนในประเทศ
เซาท์ซดูานทัง้ประเทศ มถีนนทีเ่ป็นผวิทางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตและผิวทางคอนกรีต ระยะทางรวมไม่ถึง 
๑๐๐ กม. ถนนส่วนท่ีเหลอืล้วนเป็นถนนผวิทางลกูรงั 
ซ่ึงมสีภาพช�ารดุทรดุโทรมเป็นอย่างมาก ปัจจบุนังาน
ซ่อมปรับปรุงถนนเป็นงานหลักที่ UNMISS ให้การ
ช่วยเหลือประเทศเซาท์ซูดาน ส�าหรับเส้นทางถนน
ระหว่างเมืองเป็นถนนลูกรังซึ่งยานพาหนะสามารถ
สญัจรได้บางฤดเูท่านัน้ เมือ่เข้าสูฤ่ดฝูนการคมนาคม
ขนส่งระหว่างเมืองใช้การขนส่งทางอากาศเป็นหลัก 
การขนส่งทางรถไฟในประเทศเซาท์ซดูาน มเีพยีงเส้น
ทางเดียวโดยเป็นเส้นทางจากเมืองบาโบโนซ่า 
(Babonosa) ในประเทศซดูาน มายงัเมอืงเวา (Wau) 
ประเทศเซาท์ซูดาน ซึ่งอยู่ในสภาพช�ารุด เนื่องจาก
ขาดการบ�ารุงรักษา จากสภาวะสงครามกลางเมือง 
ปัจจุบันเป็นการใช้ประโยชน์สัญจรช่วงสั้น ๆ เฉพาะ

ระหว่าง เมืองเวา ไปยัง เมืองเอเวล (Awell) ไม่ได้
เป็นเส้นทางเชือ่มระหว่างประเทศ ในส่วนของพืน้ทีท่ี่
อยู่ติดกับแม่น�้าไนล์ขาว การขนส่งจะใช้การสัญจร
ทางเรือ ซึ่งมีอยู่อย่างจ�ากัด เนื่องจากขาดท่าเทียบ
เรือตามแนวล�าน�้า

ความเป็นมาของการจัดก�าลัง ร้อย.ช. 
ก่อสร้าง (ทางระดบั) ของไทย ในภารกจิ UNMISS

ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ UNMISS มี ร้อย.ช. 
ก่อสร้าง (ทางระดับ) (Horizoltal Military Engineer 
Company; HMEC) ในภารกิจฯ จ�านวน ๗ กองร้อย 
จาก ๖ ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ ๒ กองร้อย,       
สหราชอาณาจกัร ๑ กองร้อย, สาธารณรฐัประชาชน
จนี ๑ กองร้อย, เกาหลใีต้ ๑ กองร้อย, อนิเดยี ๑ กอง
ร้อย และ ญี่ปุ่น ๑ กองร้อย

ต่อมาในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ญี่ปุ่นได้
ถอนก�าลังทหารญ่ีปุ ่นกลับประเทศ และยกเลิก
ภารกิจของ Japanese HMEC UNMISS ท�าให้คง
เหลือ ร้อย.ช. HMEC เพียง ๖ กองร้อย UNMISS จึง
ยื่นขอให้ DPKO จัดกองร้อยทหารช่างก่อสร้างทาง
ระดบั ของประเทศสมาชกิทีม่คีวามพร้อมตามระบบ 
PCRS ทดแทนกองร้อยทหารช่างของญี่ปุ่นที่ถอน
ก�าลังกลับ

ก.ค. ๖๐ สหประชาชาติ ได้มีหนังสือมา      
ยังคณะทูตผู ้แทนถาวรของประเทศไทย ประจ�า
สหประชาชาต ิณ นครนิวยอร์ก ทาบทามให้ประเทศ 
ไทยส่งก�าลังทหาร กองร้อยทหารช่างก่อสร้าง (ทาง
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ระดับ) Thai HMEC UNMISS เข้าร่วมภารกิจรักษา
สนัติภาพในประเทศสาธารณรฐัเซาท์ซดูาน UNMISS

ส.ค. ๖๐ สภากลาโหม มีมติเห็นชอบให้จัด
ก�าลงั กองร้อยทหารช่างก่อสร้าง (ทางระดบั) เข้าร่วม
ภารกิจรักษาสันติภาพในประเทศสาธารณรัฐเซาท์
ซูดาน

๑๗ ต.ค. ๖๐ ครม. มีมติเห็นชอบให้ส่งกอง
ร้อยทหารช่างก่อสร้างทางระดับ เข้าร่วมปฏิบัติการ
รักษาสันติภาพของสหประชาชาติในประเทศเซาท์
ซูดาน

๒๒-๒๙ ต.ค. ๖๐ กองทัพไทย จัดคณะเจ้า
หน้าที่ตรวจภูมิประทศก่อนวางก�าลัง (Site Survey) 
ณ ประเทศสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน

๑๒-๑๙ พ.ย. ๖๐ กองทัพไทย จัดคณะเจ้า

หน้าที่เจรจาเพื่อจัดท�าร่างบันทึกข้อตกลง (MOU) 
การส่งกองก�าลังทหารไทยไปปฏิบัติการรักษา
สนัติภาพของสหประชาชาติในเซาท์ซดูาน UNMISS 
ณ ส�านักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ก.ย.-ธ.ค. ๖๐ กองทัพบก โดย ผบ.ศปก.ทบ. 
อนมุติัให้จดัเตรยีมก�าลงัพลและยทุโธปกรณ์ประกอบ
ก�าลังเป็นกองร้อยทหารช่างก่อสร้าง (ทางระดับ) 
อัตราก�าลังพล ๒๖๘ นาย

๕ ม.ค. ๖๑ กองทัพไทย โดย ผบ.ทสส. 
พิจารณาอนุมัติกรองงบประมาณในการสนับสนุน
การจัดเตรียมก�าลัง ร้อย.ช.ก่อสร้าง (ทางระดับ) เข้า
ร่วมภารกิจ UNMISS

ม.ค. ๖๑ ด�าเนนิการเรยีกคนืยทุโธปกรณ์ทีใ่ช้
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ในภารกิจ ซ่อมฟื้นฟู พ่นสี จัดหาชิ้นส่วนซ่อมอะไหล่ 
และเริ่มท�าการฝึกเตรียมการเข้าร่วมภารกิจฯ

๕-๙ ก.พ. ๖๑ เจ้าหน้าท่ีของสหประชาชาติ
เดินทางมาตรวจการเตรียมการก่อนการเคลื่อนย้าย 
(Pre Deployment Visit)

ม.ีค. ๖๑ คณะผูเ้ชีย่วชาญด้านการขนส่งของ
สหประชาชาต ิ(MOVCON Advise Team) เดนิทาง
มาตรวจสอบการเตรียมการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์
ทั้งทางเรือและทางอากาศ

พ.ค. ๖๑ ด�าเนินการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์
ทางเรือ โดยสหประชาชาติ ตั้งแต่ต้นทางราชบุรี 
ท่าเรือจุกเสม็ด ท่าเรือมอมบาซา ประเทศเคนย่า ไป
ถึงเมืองจูบา ประเทศเซาท์ซูดาน

ม.ิย. ๖๑ ก�าลงัพลเคลือ่นย้ายทางอากาศ เข้า
วางก�าลังเพื่อปฏิบัติภารกิจการรักษาสันติภาพของ
สหประชาชาติ UNMISS

ภารกจิความรบัผดิชอบ และแผนการวาง
ก�าลัง ร้อย.ช.ก่อสร้าง ของไทย

ภารกิจ : วางแผน ส�ารวจ ก่อสร้าง และ
ซ่อมแซมเส้นทางส่งก�าลังบ�ารุงหลัก/รอง (Main/
Alternative Routh; MSR) ในเขตพื้นที่ที่ได้รับการ

แบ่งมอบ ได้แก่ การซ่อมปรับปรุงเส้นทางถนน
ระหว่างเมืองจูบา (Juba) ไปเมืองเยว์ (Yei) ระยะ
ทางรวม ๑๔๒ กม. ซ่อมปรับปรุงเส้นทางถนน
ระหว่างเมอืงจบูา (Juba) ไปเมอืงโทรคิ (Torit) ระยะ
ทางรวม ๑๑๗ กม. และการปฏบิตังิานก่อสร้างระบบ
สาธารณูปโภคในพื้นที่ค่ายทหารของสหประชาชาติ 
(Durupi Camp) ส�าหรับ มว.ช. (+) ณ เมืองรุมเบค 
(Rumbek) ซึ่ง UNMISS มีแผนให้ ร้อย.ช.ไทย เข้า
วางก�าลังแทนทหารช่าง ของ สปจ. นั้น มีภารกิจใน
การปรับปรุงเส้นทางระหว่างเมืองรุมเบค ไปยังเมือง
วูลู (Wulu) ระยะทางรวม ๘๖ กม. และจากรุมเบค 
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ไปเมืองยิรอล (Yirol) ระยะทางรวม ๑๐๓ กม.
แผนการวางก�าลัง : มีท่ีตั้งการวางก�าลัง ณ 

Durupi Camp (ฐานที่ตั้งทหารสหประชาชาติแห่ง
ใหม่) เมืองจูบา ซึ่ง UNMISS ก�าหนดให้เข้าที่ตั้ง ทั้ง
กองร้อยเป็นระยะเวลา ๖ เดือน หลังจากนั้นให้แยก 
๑ มว.ช. (+) เข้าวางก�าลังแทน มว.ช. ของ สปจ. ณ 
ฐานที่ต้ังสหประชาชาติ เมืองรุมเบค ซึ่งตั้งอยู่ใน 
Sector West ห่างไปทางทิศตะวนัตกเฉยีงเหนือของ
เมืองจูบา ประมาณ ๔๐๐ กม. ส�าหรับก�าลังพล 
ร้อย.ช. ในผลัดที่ ๒ UNMISS ให้ ร้อย.ช. ของไทย 
วางก�าลังแยกหน่วยตั้งแต่เข้าปฏิบัติภารกิจ

การเตรยีมการด้านก�าลงัพลและยทุโธปกรณ์
กองทัพบกได้จัดก�าลังกองร้อยทหารช่าง

ก่อสร้าง (ทางระดบั) ตามความต้องการขององค์การ
สหประชาชาติ (Statement of Unit Requirement : 
SUR 17 Nov 2017) ประกอบด้วย ๒ หมวดทหาร
ช่างก่อสร้างทาง ระดับ, ๑ หมวดทหารช่างก่อสร้าง
ทางดิ่ง, ๒ หมวดระวังป้องกัน, ๑ หมวดสนับสนุน 

และ รพ.สนาม ระดับ ๑ ก�าลังพลรวม ๒๖๘ นาย 
โดยจัดก�าลังพลจากกรมการทหารช่าง, กองทัพภาค
ที ่๓, กรมการทหารสือ่สาร, กรมแพทย์ทหารบก และ
กองบัญชาการกองทัพไทย ส�าหรับยุทโธปกรณ์เป็น
ไปตาม SUR และ MOU ประกอบด้วยยุทโธปกรณ์
หลัก รวม ๑๒๑ รายการ เครื่องมืออุปกรณ์ทางการ
ช่าง รวม ๖๕ รายการ

การเตรียมการด้านการฝึก
การฝึกรักษาสันติภาพของ ร้อย.ช.ก่อสร้าง 

(ทางระดบั) ของไทย ได้อ้างองิการฝึกตาม UN Core 
Pre Deployment Training Materials, 2017 เพื่อ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการฝึกก่อนการวางก�าลัง
ของสหประชาชาติ (PDT) โดยแบ่งขั้นการฝึกออก
เป็น ๕ ขั้น ดังนี้

ขั้นที่ ๑ การฝึกเตรียมการภายในหน่วย การ
ฝึกความช�านาญเป็นบุคคลตามต�าแหน่ง (Phase 1 
Unit School for UN HMEC training element)

ขั้นที่ ๒ การฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษา
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อังกฤษในการสื่อสาร (Phase 2 English training 
element)

ขั้นที่ ๓ การฝึกความช�านาญเป็นชุดปฏิบัติ
งานทางการช่างและชุดระวังป้องกัน (Phase 3 
Engineer professional and technical team 
training element, Protection team training) 

ขัน้ที ่๔ การฝึกยทุธวธิรีกัษาสนัตภิาพ (Phase 
4 Peace keeping technical training element)

ขั้นที่ ๕ การฝึกความพร้อมเข้าร่วมภารกิจ 
(Phase 5 Mission specific training and Collective 
training element)

ภารกิจการปฏิบัติการรักษาสันติภาพใน
ประเทศสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน ในครั้งนี้ ถือเป็นอีก
หนึ่งครั้งส�าคัญของกองทัพบกไทย ในการแสดง
บทบาทการเป็นส่วนหนึง่ของการรกัษาสนัตภิาพของ
สหประชาชาติ ซึ่งกองทัพบกไทยจะปฏิบัติภารกิจ
ด้วยความมุ่งมั่น ธ�ารงเกียรติ วินัย และความกล้า
หาญ ให้สมกับการได้เป็นตัวแทนของประเทศไทย 
ส�าหรบัตอนต่อไปจะให้ทกุ ๆ ท่าน ได้รบัทราบสภาพ
การปฏิบัติงานจริงของทหารไทยในพื้นที่ประเทศ   
เซาท์ซูดาน ครับ
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อุรุกวัย (Uruguay) หรือชื่อทางการว่า 
สาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย เป็นประเทศเล็ก ๆ ตั้งอยู่
ทางตอนใต้ของทวีปอเมริกาใต้ มีอาณาเขตจรด
ประเทศบราซิลทางทิศเหนือ จรดแม่น�้าอุรุกวัยทาง
ทศิตะวนัตก จรดปากแม่น�้ารโีอเดลาปลาตา (มคีวาม
หมายตามตัวอักษรว่า “แม่น�้าแห่งแร่เงิน” แต่มัก
เป็นที่รู้จักในช่ือภาษาอังกฤษว่า “แม่น�้าเพลต”) ทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยมีอาณาเขตของประเทศ
อาร์เจนตินาอยู่อกีฝ่ัง และจรดมหาสมทุรแอตแลนติก
ใต้ ทางทศิตะวนัออกเฉยีงใต้ ประชากรประมาณครึง่
หนึ่งของประเทศอาศัยอยู่ในเมืองหลวงและเมืองที่
ใหญ่ที่สุดคือ กรุงมอนเตวิเดโอ  

อุรุกวัยเป็นประเทศแรกในลาตินอเมริกาที่
เป็นรัฐสวัสดิการ ด้วยการเก็บภาษีที่ค่อนข้างสูงใน
อุตสาหกรรมและพัฒนาประเพณีระบอบประชา 
ธิปไตย ที่สมควรได้รับฉายาว่า “สวิตเซอร์แลนด์ของ
ทวีปอเมริกาใต้” แต่ความวุ่นวายทางการเมืองและ

เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโจมตีของกองโจร
ติดอาวุธฝ่ายซ้ายในเขตเมืองในช่วงปี ๑๙๗๐ ท�าให้
รัฐบาลในชว่งนั้นต้องระงบัใช้รฐัธรรมนูญ และน�าไป
สูช่่วงการปกครองของระบบทหารปกครองจนกระทัง่
ถึงปี ๑๙๘๕ อุรุกวัยยังต้องดิ้นต่อสู้กับมรดกตกทอด
ทางการเมืองของระบบทหารในหลายปีที่ผ่านมา      
อุรุกวัยเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดเป็นอันดับที่ ๒ 
ของทวีปอเมริกาใต้ และเป็นหนึ่งในประเทศที่มี
ระบบการเมืองและระบบเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ
ที่สุดประเทศหนึ่ง ประเทศอุรุกวัยกับการพัฒนา
ประชาธปิไตยในเรือ่งความโปร่งใส ทีไ่ด้รบัการยกย่อง
จากเพื่อนในลาตินอเมริกาด้วยกันว่าเป็นประเทศที่
มีความโปร่งใสมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง ภูมิหลังประเทศก็
คล้ายกบัประเทศส่วนใหญ่ในอเมรกิาใต้ คอื เคยเป็น
อาณานิคมของสเปน ได้รับเอกราชเมื่อ ๑๘๒๘ 
ปกครองแบบประชาธิปไตย ทีม่ทีัง้ประธานาธิบดีเป็น
ทั้งประมุขและหัวหน้ารัฐบาล

ประธานาธิบดีอุรุกวัย โฮเซ มูฮิกา
พล.ต.ดร. เจนวิทย์  ยามะรัตน์ 

ผู้เชี่ยวชาญประจ�าประธานศาลรัฐธรรมนูญ อาจารย์พิเศษโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
อาจารย์ประจ�าหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการความปลอดภัย โรงเรียนนายร้อยต�ารวจสามพราน
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ความโปร่งใสนั้น นับตั้งแต่นายทาบาเร วาสเควซ  
ขึ้นมาบริหารประเทศ ค่า CPI อุรุกวัยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
จากปี ๒๐๐๓ ที่ได้คะแนนเพียง ๕.๕ ขยับมาเป็น 
๖.๗ ในปี ๒๐๐๙ และทะลเุกนิเลข ๗ ในสมยัรฐับาล
นายโฮเซ มูฮิกา ประธานาธิบดีที่ถูกยกให้เป็น “ผู้น�า
ยุคใหม่ที่สมถะที่สุดในโลก”

นายโฮเซ มฮูกิา (Jose Mujica) ประธานาธบิดี
อุรกุวยั ผูท้ีป่ระชาชนเรยีกด้วยความรกัใคร่ว่า “เปเป้” 
ด�ารงต�าแหน่งประธานาธิบดีเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม 
๒๐๑๐ เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๑๙๓๕ โดย
แม่ของเขาเป็นชาวอิตาเลียนที่อพยพมาอยู่ที่อุรุกวัย
และมีฐานะยากจนมากส่วนพ่อของเขาประกอบ
อาชีพเป็นชาวนา ต่อมาได้ล้มละลายและเสียชีวิต
ลงเมื่อ โฮเซ มูฮิกา อายุได้เพียง ๕ ขวบ เมื่อปี 
๑๙๖๐ เริ่มเข้าสู่วงการการเมืองโดยได้เข้าร่วมกลุ่ม
กองโจรทูปามารอส กองก�าลังติดอาวุธฝ่ายซ้าย    
กลุม่กองโจรตดิอาวธุฝ่ายซ้าย Tupamaros ครัง้แรก
เกิดขึ้นจากคนงานไร่อ้อยยากจนและนักศึกษา ตั้ง
ชื่อตามกษัตริย์อินคา Tupac Amaru ยุทธศาสตร์ที่
ส�าคญั คอืการลกัพาตวัทางการเมอืงเอกอัครราชทตู
อังกฤษ Geoffrey Jackson ถูกจับไปเป็นเวลา ๘ 
เดอืนในปี ๑๙๗๑ หลงัจากปี ๑๙๗๓ มกีารรฐัประหาร
โดย ประธานาธิบดี Juan Maria  Bordaberry มี
การปราบปรามอย่างหนักหน่วง นายโฮเซ มูฮิกา 
เป็นหนึ่งในกบฏหลายคนที่ถูกจ�าคุก เขามีบทบาท
ส�าคัญในการเปลี่ยนแปลงให้บรรดาอดีตกองโจรติด
อาวุธฝ่ายซ้าย Tupamaros ให้เป็นพรรคการเมืองที่
ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเข้าร่วมเป็นรัฐบาลผสม
กับ Frente Amplio เขาเคยถูกยิง ๖ ครั้ง ต่อมาเขา
ถูกจับและติดคุกแต่หนีออกจากคุกมาได้แต่ก็ถูกจับ
อีกสุดท้าย ติดคุกรวมเป็นเวลา ๑๔ ปี สภาพใน
ระหว่างการถูกคุมขังเต็มไปด้วยความยากล�าบาก
และโดดเดี่ยว นายโฮเซ มูฮิกา เผยว่าในช่วงหลาย
ปีระหว่างการถกูคมุขงั ช่วยท�าให้มมุมองต่อชวีติของ
เขาได้รับการขัดเกลา

ประวัติการก่อร่างสร้างประเทศอุรุกวัยบน
ฐานประชาธิปไตยล้มลุกคลุกคลานมาตลอด ไม่มี
เสถียรภาพในการบริหารประเทศทั้งทางการเมือง
และเศรษฐกิจ รัฐบาลมีการคอร์รัปชั่น มีการปฏิวัติ
รฐัประหารยดึอ�านาจโดยกองทพัโดยจบัมอืกบัรฐับาล
พลเรือนเข้ายึดอ�านาจรัฐและสถาปนาเป็นระบอบ
เผด็จการทีม่พีลเรอืนผสมกบัทหาร (Civilian Military 
Regime) รัฐบาลเผด็จการได้กวาดล้างปราบปราม
ผู้ที่เห็นต่าง ท�าให้ “คุก” อุรุกวัยเต็มไปด้วย “นักโทษ
การเมอืง” จนถกูขนานนามว่าเป็น Torture Chamber 
of Latin America หรือ “ห้องโถงแห่งการทรมาน
ของลาตินอเมริกา” อุรุกวัยถูกจัดอันดับเร่ืองความ
โปร่งใสคร้ังแรกเมื่อปี ๑๙๙๗ โดย Transparency 
International ให้คะแนนความโปร่งใส (Corruption 
Perception Index; CPI) เพียง ๔.๑ คะแนน จาก 
๑๐ คะแนน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์
คอร์รัปช่ันในประเทศว่ายังอยู่ในระดับเลวร้ายและ
น่ากังวล

ในช่วงต้นศตวรรษที ่๒๑ อรุกุวยัเผชญิปัญหา
เศรษฐกิจรุมเร้า ขณะที่รัฐบาลจากพรรค Colora-
do ไม่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ท�าให้การเลือก
ตั้งเมื่อปี ๒๐๐๔ กลุ่มท่ีเรียกตัวเองว่าเป็น Broad 
Front Coalition หรือ Frente Amplio (FA) ซึ่ง
ประกอบด้วยพันธมิตรพรรคการเมืองหลายพรรคที่
มีอุดมการณ์ทางสังคมนิยม ได้รวบรวมเสียงในสภา
เพื่อจัดตั้งรัฐบาลโดยเสนอให้นายทาบาเร วาสเควซ 
เป็นประธานาธิบดี

นายทาบาเร วาสเควซ ได้เข้ามาแก้ปัญหา
เศรษฐกิจด้วยการรักษาวินัยทางการคลัง ควบคุม
อัตราเงินเฟ้อ แก้ปัญหาการว่างงาน ลอยตัวค่าเงิน 
และมุ่งแก้ปัญหาความยากจน โดยสามารถฟื้นฟู
สถานการณ์เศรษฐกิจให้กลับคืนขึ้นมา และสร้าง
มาตรฐานความเป็นอยู่ของชาวอุรุกวัยให้ดีขึ้น จน   
อรุุกวัยได้รับยกย่องให้เป็นหน่ึงในประเทศทีป่ลอดภยั
มากที่สุดประเทศหนึ่งในลาตินอเมริกา ส่วนในเรื่อง
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ต่อมาในปี ๑๙๘๕ ประเทศอุรุกวัยได้มีการ
ล้มเลกิระบอบคอมมวินสิต์ และกลบัเป็นประชาธปิไตย
ท�าให้นายโฮเซ มูฮิกา เป็นอิสระ และได้รับเลือกให้
เป็นวฒุสิมาชกิในวฒุสิภาในปี ๑๙๙๙ และหลงัจาก
นั้น ในปี ๒๐๐๕ นายโฮเซ มูฮิกา ได้เป็นรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงปศุสัตว์เกษตรกรรมและการประมง 
เนื่องจากในอดีตครอบครัวเขาเป็นเกษตรกรนั่นเอง 
และในปี ๒๐๑๐ นายโฮเซ มูฮิกา ได ้ขึ้นเป ็น
ประธานาธบิดขีองประเทศอุรุกวัย

เป็นเรือ่งธรรมดาทีไ่ลฟ์สไตล์ของนกัการเมอืง
ส่วนใหญ่ มักจะแตกต่างจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เป็น
ชาวบ้านธรรมดาอย่างเห็นได้ชัด แต่ไม่ใช่ท่ีอุรุกวัย 
เพราะที่นี่ นักการเมืองที่มีอ�านาจที่สุดของประเทศ 
อาศัยอยู่ในกระท่อมปลายไร่ท่ีดูไม่สมกับต�าแหน่ง 
ส�าหรับชีวิตส่วนตัว นายโฮเซ มูฮิกา ในปี ๒๐๐๕ 
เขาได้แต่งงานกับภรรยาซ่ึงเป็นวุฒิสมาชิกของ
วุฒิสภาทั้งสองใช้ชีวิตด้วยกันอย่างสมถะ ราวตาก
ผ้านอกบ้านน�้าท่ีใช้ดื่มกินก็มาจากบ่อน�้านอกบ้าน
สนามหน้าบ้านเต็มไปด้วยวัชพืชมีเพียงเจ้าหน้าที่
ต�ารวจ ๒ นาย และมานูเอลลา สุนัขพิการ ๓ ขา ท�า
หน้าที่ดูแลบ้าน ซึ่งจริง ๆ ควรจะเป็นท�าเนียบ
ประธานาธิบดี

ประธานาธานาธิบดีแห่งอุรุกวัย นายโฮเซ    
มูฮิกา ได้ปิดบ้านพักหรูประจ�าต�าแหน่งท่ีรัฐมอบให้
ในกรุงมอนเตวิเดโอ และเลือกท่ีจะอาศัยอยู่กับ
ภรรยาที่บ้านหลังเล็ก ๆ สุด ถนนลูกรัง ในฟาร์มย่าน
ชานเมืองหลวง ทั้งสองท�าการเกษตรกรรมเท่าที่พอ
จะอ�านวยด้วยตนเอง ด้วยการปลูกพืชไม้ดอกชีวิตที่
แสนเรียบง่ายและความจริงท่ีว่านายโฮเซ มูฮิกา 
บริจาคเงินเดือนซึ่งตกเดือนละ ๑๒,๐๐๐ ดอลลาร์
สหรัฐ กว่าร้อยละ ๙๐ เพื่อมอบให้การกุศล ซึ่งน่ีเอง
ทีท่�าให้เขาได้ชือ่ว่าเป็นผูน้�าประเทศทีย่ากจนทีส่ดุใน
โลก ซึ่งนายโฮเซ มูฮิกา ได้เปิดเผยว่า เขาใช้ชีวิตเช่น
นีม้านานแล้ว นัง่พกัผ่อนบนเก้าอีเ้ก่า ๆ ในสวน หรอื
ไม่ก็นั่งบนโซฟาที่เจ้ามานูเอลลาโปรดปราน ซึ่งเขา

พอใจในสิง่ทีเ่ขามี เงนิทีเ่ขาบรจิาค ซึง่มอบให้แก่คน
ยากจนและผูป้ระกอบการขนาดเลก็ ท�าให้เขามชีวีติ
อยูด้่วยรายได้ทีเ่ทยีบกบัค่าเฉลีย่ของรายได้ต่อเดือน
ของชาวอุรุกวัย ที่ราว ๗๕๕ ดอลลาร์ 

ใน ปี ๒๐๑๐ การตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน
ประจ�าปีของคณะรัฐบาลอรุกุวยัพบว่านายโฮเซ มฮูกิา 
มทีรพัย์สนิมลูค่า ๑,๘๐๐ ดอลลาร์ ซึง่กคื็อราคาของ
รถเต่าโฟล์กสวาเกนของเขา ที่ซื้อมาตั้งแต่ปี ๑๙๘๗

เมื่อรวมกับทรัพย์สินของภรรยาไปด้วย ซึ่ง
ประกอบด้วยที่ดิน รถแทรกเตอร์ และบ้าน รวมแล้ว 
เขามีทรัพย์สินอยู่ที่ ๒๑๕,๐๐๐ ดอลลาร์ ซ่ึงหาก
เทียบกับผู้น�าประเทศทั่วไปถือว่าน้อยมาก อย่างไร
ก็ดี ตัวเลขดังกล่าว คิดเป็นสัดส่วนเพียง ๒ ใน ๓ 
ของทรพัย์สนิทัง้หมดของรองประธานาธบิดดีานลิโล 
แอสโทรี และคิดเป็น ๑ ใน ๓ ของทรัพย์สินของ
ประธานาธิบดีทาบาเร วาสเควซ  

นายโฮเซ มูฮิกา กล่าวว่า การได้รับฉายาว่า
ประธานาธิบดีที่ยากจนที่สุดในโลก ไม่ท�าให้เขารู้สึก
ว่าตนเองจน คนจนคอืคนทีต้่องท�างานหนกัเพือ่ตอบ
สนองรสนิยมอันหรูหราของตน และมีความต้องการ
ที่ไม่สิ้นสุดส�าหรับเขา “สภาพความเป็นอยู่เช่นนี้ คือ
การได้มีอิสรเสรี เพราะหากคุณไม่ได้ครอบครองสิ่ง
ใดมากมาย คุณก็ไม่จ�าเป็นต้องทุ่มแรงกายแรงใจ
เยีย่งกรรมกรเพือ่หามนัมาครอบครอง และยิง่ไปกว่า
นัน้ คณุยงัมเีวลาเป็นของตนเองด้วย ผมอาจเป็นคน
แก่ที่ดูประหลาด แต่นี่เป็นวิถีที่เป็นอิสระ”

ผูน้�าอรุกุวยั กล่าวถงึในประเดน็เดยีวกนันี ้ใน
การกล่าว ณ ที่ประชุมสุดยอดด้านสิ่งแวดล้อม ริโอ
+๒๐ เมื่อเดือนมิถุนายน ว่าหลายประเทศต่างพูด
ถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนหลุดพ้นจาก
ความยากจน “แต่เราก�าลังคิดอะไรอยู่? เราต้องการ
รูปแบบการพัฒนาและการบริโภคของประเทศ
ร�่ารวยเช่นนั้นหรือ? ผมขอถามคุณว่า อะไรจะเกิด
ขึ้นกับโลกใบนี้ หากชาวอินเดียมีสัดส่วนการครอบ
ครองรถต่อครัวเรือนเท่าเยอรมนี แล้วเราจะเหลือ     

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



73เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๔ ตอนที่ ๑ เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

อ็อกซิเจนไว้หายใจอีกเท่าไหร่ โลกใบน้ีมีทรัพยากร
เพียงพอ เพื่อท่ีจะตอบสนองให้คน ๗ หรือ ๘ พัน
ล้านคน มีระดับการบริโภคและการสร้างขยะที่เท่า
เทียมกับประเทศร�่ารวยหรือไม่ และนี่เป็นระดับการ
บริโภคที่เกินจ�าเป็นที่ก�าลังท�าร้ายโลกของเรา

นายโฮเซ มูฮิกา ได้กล่าวต�าหนิผู้น�าของโลก
ส่วนใหญ่ ที่มีความเชื่อที่ผิด ๆ ว่า การสร้างการ
เติบโต คือการกระตุ้นการบริโภค ซึ่งในทางตรงกัน
ข้าม จะน�าไปสูจ่ดุจบของโลก อกินาซโิอ ซอูาสนาบาร์ 
ส�ารวจประชามติชาวอุรุกวัย เปิดเผยว่า หลายคน
แสดงความเห็นอกเห็นใจต่อประธานาธิบดีโฮเซ       
มูฮิกา เนื่องจากวิถีชีวิตที่เขาเลือกเดิน แต่นั่นก็ไม่ได้
ท�าให้การถูกวิพากษ์วิจารณ์ในตัวเขายุติลง โดย
เฉพาะในส่ิงท่ีรัฐบาลก�าลังกระท�า ฝ่ายค้านอุรุกวัย
กล่าวว่า ตัวเลขความมั่งคั่งล่าสุดของอุรุกวัย ไม่ได้
ก่อให้เกิดการบริการสาธารณะ อาทิ สาธารณสุข
และการศึกษาดีขึ้น และนับเป็นครั้งแรกนับต้ังแต่ปี 
๒๐๐๙ ที่คะแนนนิยมในตัวเขาตกลงต�่ากว่า ๕๐% 
และเขาต้องเผชญิมรสมุทางการเมอืงอย่างหนกัจาก
นโยบาย ๒ ประการ รัฐสภาอุรุกวัยได้ผ่านร่าง
กฎหมายท่ีอนุญาตให้สตรีท�าแท้งได้กระท่ังมีอายุ
ครรภ์ได้ ๑๒ สัปดาห์ และนายโฮเซ มูฮิกาไม่ได้ใช้
อ�านาจในการยับยั้ง ซึ่งต่างกับผู้น�าคนก่อน

นอกจากนัน้ เขายงัสนบัสนนุให้มกีารอภปิราย
เพื่อให้การบริโภคกัญชาเป็นสิ่งถูกกฎหมาย ที่จะ
ท�าให้รัฐบาลมีสิทธิผูกขาดในการค้าแต่เพียงผู้เดียว 
การลงนามของประธานาธิบดีมูฮิกาท�าให้กฎหมาย
ว่าด้วยการผลิตและขายกัญชามีผลบังคับใช้ทันที 
แต่รัฐบาลมีเวลา ๔ เดือนในการร่างกฎเกณฑ์ใหม่ 
เช่น  การผลติกญัชาอย่างไรถงึจะได้รบัอนุญาตและ
กัญชาประเภทใดที่สามารถปลูกได้ ทั้งนี้ ผู้บริโภคที่
มีอายุเกิน ๑๘ ปีขึ้นไปจะสามารถปลูกต้นกัญชาได้
เองแต่ไม่เกินคนละ ๖ ต้น นอกจากนั้น ผู้บริโภคยัง
สามารถซือ้กญัชาจากร้านขายยาได้ไม่เกนิ ๔๐ กรมั
ต่อเดือน ซึ่งนายโฮเซ มูฮิกา ได้แสดงความคิดเห็น

ว่า การบริโภคกัญชาไม่ใช่เรื่องน่ากังวลที่สุด การรับ 
มือกับการค้ายาเสพติดคือปัญหาที่แท้จริง อุรุกวัย
เปิดให้ประชาชนเริม่ลงทะเบยีนขอซือ้กญัชาได้อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย ณ ที่ท�าการไปรษณีย์ท้องถิ่น 
โดยกญัชายงัคงเป็นสิง่ต้องห้ามทีห้่ามส่งทางไปรษณีย์ 
ในอุรุกวัยก็เช่นเดียวกับประเทศอ่ืน ๆ ที่ห้ามค้าขาย
กัญชา (กันเอง) อย่างเสรี แต่ที่นี่จะแตกต่างตรงที่
คุณสามารถซื้อกัญชาได้โดยตรงกับนักเคมีหรือผู้
เชีย่วชาญทีป่ระจ�าอยูท่ีจ่ดุตามเมอืงและชมุชนต่าง ๆ 
อย่างที่ท�าการไปรษณีย์ท้องถิ่น หรือร้านขายยา
ทั่วไปที่ขึ้นทะเบียนกับทางการอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย เพียงแค่ลงทะเบียนผู้ใช้กัญชากับทางการ 
ซึ่งเมื่อเทียบกับการกรอกเอกสารเพื่อขออาศัยอยู่ใน
ประเทศนี้นั้นกลับยุ่งยากและใช้เวลานานมากกว่า 
เพราะการลงช่ือเพ่ือซ้ือกัญชากับทางการใช้เวลา
เพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น ง่ายเหมือนกับซื้อแสตมป์ที่
ไปรษณีย์

ระบบลงทะเบียนเริ่มเปิดใช้งานเมื่อวันที่ ๒ 
พฤษภาคม ทีผ่่านมา ซึง่เป็นขัน้ตอนสดุท้ายของการ
ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่มีการซื้อขายยา
เสพติดได้อย่างเสรีมากที่สุดในโลกอย่างอุรุกวัย 
(โดยรฐัเข้ามาก�าหนดกรอบกตกิา) และเมือ่วนัทีศุ่กร์
ที่ผ่านมา (๑๔ กรกฎาคม) สถาบันควบคุมและจัด
ระเบียบการจัดจ�าหน่ายกัญชา (The Institute for 
the Regulation and Control of Cannabis; 
IRCCA) ได้ออกมาประกาศว่า ทางการอุรุกวัยจะ
เริ่มอนุญาตให้มีการจ�าหน่ายกัญชาถูกกฎหมายให้
แก่ประชาชนที่ได้ท�าการลงทะเบียนไว้กัญชาของ    
อุรุกวัยจะปลูกในพื้นที่ลับของทางราชการ โดยรัฐจะ
เข ้ามาควบคุมและก�าหนดตารางการออกวาง
จ�าหน่ายในร้านขายยาต่าง ๆ ทั่วประเทศ ผู้ซื้อจะ
ต้องระบุตัวตนด้วยการสแกนลายนิ้วมือ และจะได้
รับอนุญาตให้ซื้อกัญชาได้ในปริมาณ ๑๐ กรัมต่อ
สัปดาห์ ที่ราคา ๑.๓๐ เหรียญต่อกรัมกฎหมาย
กญัชาของอุรกุวยัจบัจองพืน้ทีต่ามหน้าสือ่ต่าง ๆ ทัว่
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โลกนบัตัง้แต่ปี ๒๐๑๓ ทีถ่กูเสนอโดยประธานาธบิดี
โฮเซ มูฮิกา ซ่ึงเคยเป็นอดีตสมาชิกกองโจรฝ่ายซ้าย 
ก่อนที่เขาจะกลายเป็นไอดอลของฝ่ายเสรีทั่วโลก
จากการด�าเนินชีวิตที่เรียบง่ายของเขา รวมถึงการ
ปฏริปูหวัก้าวหน้าทีอ่นญุาตให้การท�าแท้ง การสมรส
ของเพศเดียวกัน และการใช้กัญชา กลายเป็นสิ่งถูก
กฎหมายในอุรุกวัย

สิทธิส่วนบุคคลในการใช้กัญชาเริ่มได้รับการ
ยอมรับในอุรุกวัยตั้งแต่ปี ๑๙๗๐ และในปัจจุบัน
รัฐบาลก็ได้ทยอยให้สิทธิชาวอุรุกวัยสามารถปลูก
กัญชาในพื้นที่ของตนเอง รวมถึงการจัดตั้งกลุ่มหรือ
สมาคมผูส้บูบหุรี ่(กญัชา) ได้อย่างถกูกฎหมาย ร้าน
ค้าทยอยเปิดตัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในเมือง
หลวงอย่างมอนเตวเิดโอ แต่การจะจดัให้นกัเคมหีรอื
ผู้เช่ียวชาญไปประจ�ายังแต่ละจุดอาจจะยังต้องใช้
เวลาอีกสักพัก ขณะน้ีมีเพียง ๑๖ เมืองเท่าน้ันที่
อนุญาตให้มีการซื้อขายกัญชาได้ โดยทางรัฐบาล
หวังว่าสิ้นเดือนกรกฎาคมปีน้ี ตัวเลขจะเพิ่มขึ้นเป็น 
๓๐ เมืองทั่วประเทศ แม้ว่าการส�ารวจความคิดเห็น
ของประชาชนภายหลงัท่ีกฎหมายฉบบัน้ีผ่านและถกู
ประกาศใช้จะบ่งช้ีว่า ๒ ใน ๓ ของชาวอุรุกวัยต่อ
ต้านการปฏิรูปน้ีก็ตาม เพื่อแก้ไขปัญหาการค้ายา
เสพติดผิดกฎหมาย อุรุกวัยเป็นประเทศแรกที่ท�าให้
การบริโภคยาเสพติดตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึง
การจัดจ�าหน่ายเป็นสิ่งถูกกฎหมาย แต่สิ่งนี้ก็อาจจะ
กลายเป็นดาบสองคมที่ท�าให้อุรุกวัยกลายเป็นจุด
หมายปลายทางของนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีต้องการ 
จะมั่วสุมและเสพยาเสพติด (Cannabis Tourism) 
ร้านค้าต่าง ๆ จึงติดป้ายและสัญลักษณ์ท่ีอนุญาต
ให้เฉพาะชาวอุรุกวัยหรือคนท่ีอาศัยอยู่ท่ีประเทศนี้
เป็นการถาวรเท่าน้ันจึงจะมีสิทธิซื้อกัญชาจากทาง
ร้านได้

อย่างไรก็ตาม แม้อุรุกวัยเป็นประเทศแรก
ของโลกที่ให้กัญชาเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายแต่คณะ
กรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศซึ่งเป็น

หน่วยงานของสหประชาชาติที่ก�ากับดูแลการปฏิบัติ
ตามสนธิสัญญาว่าด้วยยาเสพติดนานาชาติระบุว่า 
การกระท�าของอุรุกวัยเข้าข่ายละเมิดกฎหมาย
ระหว่างประเทศ 

นอกจากนี้ เอเจนซีส ์ -กลุ ่มเอ็นจี โอจาก
เนเธอร์แลนด์เสนอชื่อประธานาธิบดีโฮเซ มูฮิกา 
แห่งอุรุกวัย เข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี 
๒๐๑๓ จากผลงานชิ้นเอกที่ผู้น�าอุรุกวัยเสนอให้การ
เสพกัญชาเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมาย จากที่ค�า
กล่าวทีน่ายโฮเซ มฮูกิา กล่าวชืน่ชมกญัชาอย่างออก
หน้าว่า เป็นเครือ่งมอืทีด่ทีีส่ดุในโลกส�าหรับใช้ “สร้าง
ความเข้าใจและสนัตภิาพ” ทัง้นี ้ ประธานาธบิดโีฮเซ 
มูฮิกา สามารถทะลุเข้าถึงการพิจารณาของคณะ
กรรมการรางวลัโนเบลในฐานะผูเ้ข้าชงิรางวลั ๑๐ ราย
สดุท้ายได้แต่ทว่าท้ายทีส่ดุ รางวลัโนเบลสนัติภาพปี 
๒๐๑๓ ก็ตกเป็นของ องค์การว่าด้วยการห้ามการใช้
อาวุธเคมี “OPCW” ที่มีบทบาทส�าคัญในการปลด 
อาวุธเคมีของรัฐบาลซีเรีย

ถึงแม้ปัจจุบันนายโฮเซ มูฮิกา ได้พ้นจาก
ต�าแหน่งประธานาธิบดีไปแล้ว ซึ่งไม่บ่อยนักที่ผู้น�า
ประเทศจะลงจากต�าแหน่งอย่างสง่างาม ท่ามกลาง
เสียงสรรเสริญจากทั่วโลก ได้ก้าวลงจากต�าแหน่ง
หลังจากอยู ่ในอ�านาจมานาน ๕ ปี การลงจาก
ต�าแหน่งของเขาเป็นไปตามรัฐธรรมนูญอุรุกวัย ที่ไม่
อนญุาตให้ประธานาธบิดดี�ารงต�าแหน่งเกนิ ๑ วาระ 
แต่หากจะพูดถึงคะแนนนิยมที่ชาวอุรุกวัยทุ่มเทให้
กับประธานาธิบดีผู้นี้ อาจจะเรียกได้ว่าแม้จะด�ารง
ต�าแหน่งอีกกี่สมัย ก็ไม่มีวันที่ใครจะลุกขึ้นมาแสดง
ความไม่พอใจ พสิจูน์จากผลส�ารวจความนยิมในตวั
นายโฮเซ มฮูกิา ก่อนเขาลงจากต�าแหน่ง ทีป่ระชาชน
กว่าร้อยละ ๖๕ ยังให้การยอมรับผู้น�าวัยเกือบ ๘๐ 
ปีคนนี้ มากกว่าคะแนนนิยมของนายบารัก โอบามา 
ผู้น�าสหรัฐอเมริกาเสียอีก

ตลอด ๕ ปีของการเป็นผูน้�าอรุกุวยั นายโฮเซ 
มฮูกิา มผีลงานมากมาย ทัง้ด้านเศรษฐกจิและสงัคม 
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ด้วยภมูหิลงัของการเป็นผูน้�าฝ่ายซ้ายต่อสูใ้นสงคราม
กองโจรเพื่อปลดแอกประชาชนจากเผด็จการทหาร 
เขาได้ชือ่ว่าเป็นผูน้�าหวัเสรทีีส่ดุคนหนึง่ของโลก ออก
นโยบายอนุญาตให้เสพกัญชาได้อย่างเสรีเป็น
ประเทศแรกในโลก อนุญาตให้มีการท�าแท้งและค้า
ประเวณีอย่างถูกกฎหมาย รวมถึงอ้าแขนรับนักโทษ
จากกวนตานาโมเป็นผู้ลี้ภัย

ในด้านเศรษฐกิจ เขาก็เป็นผู้ท่ีท�าให้ชื่อของ 
อุรุกวัยเป็นท่ีรู้จักไปท่ัวโลก ใช้เวลาไม่ก่ีปีพลิกฟื้น
ประเทศแห่งทุ่งหญ้าปศุสัตว์ เป็นผู้ส่งออกพลังงาน
ลมรายใหญ่ของโลก จากการกว้านซื้อฟาร์มกังหัน
ลมในช่วงที่ยุโรปประสบวิกฤตเศรษฐกิจ และท�าให้
เศรษฐกิจของประเทศเตบิโตอย่างมเีสถียรภาพอย่าง
น้อยร้อยละ ๕ ทุกปี นอกจากน้ีเปเป้ยังยกระดับราย
ได้ของประชาชนโดยการท�าให้จ�านวนคนจนในประเทศ
ลดลงจากร้อยละ ๓๙ เหลือเพียงร้อยละ ๑๑ และ
คนจนที่สุดจากร้อยละ ๕ เหลือเพียงร้อยละ ๐.๕

แต่ในขณะที่เขาทุ่มเทสร้างความร�่ารวยให้
กับประเทศ ตัวนายโฮเซ มูฮิกาเองกลับใช้ชีวิตอย่าง
สมถะที่สุด จนได้ชื่อว่าเป็นประธานาธิบดีที่ยากจน
ที่สุดในโลก เขาบริจาคร้อยละ ๙๐ ของเงินเดือน
ประธานาธิบดีให้กับองค์การช่วยเหลือคนยากจน 
และใช้ชีวิตอยู่ในฟาร์มเล็ก ๆ นอกกรุงมอนเตวิเดโอ
กับภรรยาและสุนัข แทนท�าเนียบประธานาธิบดี 
แถมยังขับรถโฟล์กเต่าเก่า ๆ อีกด้วย นายโฮเซ มูฮิ
กา บอกว่า เขาไม่ได้ต้องการสร้างภาพสมถะยากจน 
แต่ชีวิตที่ผ่านมา เขาเคยล�าบากกว่านี้ ท้ังเคยติดคุก 
ถูกขังเดี่ยว ถูกซ้อมทรมาน เพราะฉะนั้น แค่การได้
นอนบนที่นอนนุ่ม ๆ ก็เป็นสิ่งหรูหราส�าหรับเขาแล้ว 
ที่ส�าคัญ การไม่มีทรัพย์สิน ท�าให้เขาเป็นอิสระ ไม่
ต้องพะวงเรือ่งสมบตั ิสามารถเอาเวลาและพลงักาย
พลังใจไปท�าเรื่องอื่น ๆ ที่มีประโยชน์ได้อีกมาก แม้
ทัว่โลกจะยกย่องให้เขาเป็น “ประธานาธิบดท่ีียากจน
ที่สุดในโลก” “ประธานาธิบดีผู้สมถะ” และ “ผู้น�าที่
ทุกประเทศอยากจะมี” แต่นายโฮเซ มูฮิกา ได้บอก

ในวาระการอ�าลาต�าแหน่งว่าอุรุกวัยยังมีปัญหาให้
แก้ไขอีกมาก และเขาก็เชื่อมั่นว่า รัฐบาลใหม่ที่เข้า
มาบรหิารประเทศ จะท�าได้ดกีว่าตวัเขาอย่างแน่นอน

ขณะที่ค�าปราศรัยของนักการเมืองส่วนมาก
แสดงถึงความเข้าใจต่อชีวิตคนรากหญ้า แต่ในแง่
การใช้ชวีตินัน้ยงัห่างไกลแนวคดิขัน้พืน้ฐาน เรยีกว่า
วิถีนักการเมืองทั่วไปยังเป็นการตลาดเสียมากกว่า 
แต่ไม่ใช่กับอดีตประธานาธิบดีอุรุกวัย โฮเซ มูฮิกา 
ผู้ซึ่งไม่เพียงปลูกฝังวิถี ‘พอเพียง’ ให้กับผู้อ่ืนเท่านั้น 
แต่การด�าเนินชีวิตของเขายังเป็นไปในทางเดียวกัน
อีกด้วย ‘The poorest president in the world’    
คือฉายาที่มูฮิกาได้รับ นโยบายบริหารประเทศแบบ
พอเพยีงของมฮูกิาน�าเศรษฐกจิอุรกุวยัเตบิโตขึน้เป็น
ปีที่ ๑๒ ขณะที่ค่าครองชีพลดต�่า ค่าจ้างแรงงานสูง 
อัตราเฉลี่ยประชากรตกงานต�่า และสามารถลด
ความเหลื่อมล�้าระหว่างชนชั้นในประเทศได้ ถือ
เป็นการสวนกระแสกับประเทศเพื่อนบ้านอย่าง
บราซิล และอาร์เจนตินา ที่ก�าลังดิ้นรนหาทางรอด
ทางเศรษฐกิจอย่างหืดขึ้นคอ แม้นายโฮเซ มูฮิกาไม่
เห็นด้วยกับบางนโยบาย แต่เขาใจกว้างพอที่จะเปิด
ให้ประเทศขายกัญชาเสรี เดินหน้านโยบายท�าแท้ง 
ไฟเขียวเรื่องการสมรสของเพศที่สาม ในเวทีโลก 
จากความส�าเรจ็ในแนวทางการบรหิารบ้านเมอืงของ
เขา นายโฮเซ มูฮิกา ประณามสหประชาชาติว่าใช้
งบประมาณเกินความจ�าเป็นและไร้ผลงาน 

ด้วยบาดแผลแห่งเกียรติยศ รอยกระสุน ๖ 
นัดบนล�าตัว และใช้ชีวิตในคุกถึง ๑๔ ปี ซึ่งเป็นการ
เสยีสละเพือ่อดุมการณ์ทางการเมอืง นายโฮเซ มฮูกิา
ถูกเทียบเคียงกับอดีตประธานาธิบดี Nelson Man-
dela ของแอฟริกาใต้อีกด้วย เมื่อนายโฮเซ มูฮิกา
หมดวาระลง ยังคงมีกระแสอยากให้เขาเข้ามาบริ
หารประเทศต่อไป และด้วยความน่านับถือ เป็น
นักการเมืองที่มีสัจจะ ท�าเพื่อประโยชน์ส่วนรวมบน
พื้นฐานแห่งความพอเพียง Elle Men จึงยกย่องให้
เขาเป็น Hero of Politics อย่างไร้ข้อกังขา 
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อย่างไรก็ตามนายโฮเซ มูฮิกา ได้เปิดเผย
ก่อนที่จะพ้นวาระลง ว่าด้วยวัยที่แก่แล้วเขาจะครอง
ต�าแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยสุดท้ายก่อนที่จะไป
ใช้ชีวิตเฉกเช่นผู้สูงอายุธรรมดาคนหน่ึงและอาศัย
สวสัดกิารของรฐัเป็นท่ีพึง่เท่าน้ันซึง่เขาเชือ่ว่าจะไม่มี
ปัญหาเรื่องมีรายได้น้อยแต่อย่างใดเพราะเขาเคย 

ชินกับการใช้ชีวิตแบบสมถะ และพอเพียงมาตลอด
ชีวิตแล้ว “โฮเซ มูจิกา”  คือตัวอย่างบุคคลที่น่า
นับถือ เพราะมีผู้น�าประเทศน้อยคนมากที่ใช้ชีวิต
ธรรมดา ๆ ขณะด�ารงต�าแหน่งสูงสุดในประเทศ

 

บรรณานุกรม

การพัฒนาประชาธิปไตย สู่การปราบปรามคอร์รัปชั่น กรณีศึกษา “อุรุกวัย” จาก http://www.

ispacethailand.org (สืบค้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์, 2561)

ขอ้มลูทัว่ไปของประเทศอรุกุวยั, จาก http://th.wikipedia.org (สบืคน้เมือ่วนัที ่19 กมุภาพนัธ,์ 2561)

บทเรียนแห่งความเพียงพอ ของ “โฮเซ มูจิกา” (Jose Mujica) ประธานาธิบดี “ยากจนที่สุดในโลก” 

จาก http://www.dooruengdd.com/2012/11/jose-mujica.html  (สืบค้นเม่ือวันที่ 19 กุมภาพันธ์, 2561)

ผู้น�าอุรุกวัยลงนามกฎหมายกัญชา, จาก https://www.dailynews.co.th (สืบค้นเมื่อวันที่ 19 

กุมภาพันธ์, 2561)

‘พอเพียง’ แท้จริง! ‘โฮเซ่ มูฮีก้า’  ประธานาธิบดีอุรุกวัยที่จนที่สุดในโลก, คมชัดลึก จาก http://www.

komchadluek.net/  (สืบค้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์, 2561)

อานุภาพ เงินกระแซง, ผู้น�าที่ยากจนที่สุดในโลก

“โฮเซ มฮูกิา” ประธานาธบิดอีรุกุวยัถกูเสนอชือ่ชงิโนเบลสนัตภิาพ จากผลงานชิน้เอก รบัรอง “กญัชา” 

จาก https://mgronline.com/around/ (สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561)
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เสนาศึกษา
                                                                                           

พลตรีหญิงธิดารัตน์  วิริยะวัฒน์       

มุ่งสู่ทะเลใต้ 
สตูล ตรัง พังงา กระบี่ หลีเป๊ะ อาดัง ลังกาวี

ทะเลทางใต้ของไทยเป็นสถานที่ท่อง
เที่ยวที่สวยงามมาก มีหินสวย น�้าใสราวกระจก มี
น�้าตกร้อน น�้าพุร้อน ถ�า้ลอด ถ�้ามังกร ถ�า้มรกต และ
เกาะแก่งแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายเป็นร้อย ๆ 
เกาะ นับว่าเป็นเสน่ห์แห่งอันดามัน ทะเลฝัน สวรรค์
ของนักเที่ยวเลยทีเดียว

การเดนิทางสะดวกสบาย ด้วยสายการบิน ที่
ต้องจองกันล่วงหน้าเป็นเวลานาน ๆ เพราะจะได้ใน
ราคาพิเศษ จึงเป็นทริปที่บินไปสุขใจสบายกระเป๋า 
ไม่ต้องเจอกับงบประมาณท่ีบานปลาย ท�าให้ได้
เที่ยวอย่างสบาย ๆ หายห่วง

ความสวยงามตามธรรมชาตขิองทะเลทางใต้
นั้นน่ามหัศจรรย์ใจชวนให้หลงใหลเป็นอย่างมาก 
และอยากที่จะไปเที่ยวอยู่บ่อย ๆ อย่างไม่รู้เบื่อ เมื่อ
เดินทางจากสนามบินดอนเมือง ถึงจังหวัดตรัง เพื่อ
ไม่ให้เป็นการเสียเวลาจึงแวะเท่ียวท่ีถ�้าเล หรือถ�้า
มังกร เขากอบ ต�าบลคลองลึกเป็นล�าดับแรก เพื่อ
เรียกความตื่นเต้นตั้งแต่วันแรกของการท่องเที่ยว

จังหวัดตรัง เป็นการผจญภัยไปกับเรือล�า  น้อย ๆ ที่
ต้องนอนหงายราบไปกับท้องเรือ เพื่อท�าตัวให้ต�่า
ที่สุด จึงจะลอดเข้าไปในถ�้าได้ ฝีพายผู ้ช�านาญ
เท่านั้นจึงจะรู้จังหวะที่จะก้มตัวหลบ ส่วนลูกเรือก็
ต้องนอนตัวแข็งทื่อ ท�าตัวลีบเหมือนถูกหนีบขยับ
เนื้อขยับตัวแทบไม่ได้เพราะเนื้อที่จ�ากัด น�้าในถ�้า
หยดใส่ตาตลอดเวลา อยากเงยหน้าขึ้นบ้างก็ท�าไม่
ได้เพราะโดนห้าม ขืนไม่เชื่อฟังกันละก็ จะต้องเสีย
โฉมมีอันต้องเลือดตกยางออกแน่ เพราะผนังถ�้าอยู่
ห่างแค่คืบ บางช่วงเกือบชิดติดจมูก หินย้อยภายใน
ถ�้านั้นคมมาก หากใครพุงโตต้องแขม่วท้อง ต้องท�า
ตามค�าสัง่ฝีพายอย่างเคร่งครดั ได้ยนิแต่เสยีงร้องวีด้
ว้าย หายใจไม่ทั่วท้อง เพราะไม่เคยเจอะเจออะไรที่
หวาดเสียวเช่นนี้มาก่อน สร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้
เป็นอย่างมาก หากใครได้ลอดถ�้ามังกรถือว่าโชคดี 
เป็นความเชื่อของชาวจีนและมาเล เขาจึงนิยมมา
เพื่อเสริมดวงชะตาเพราะเชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลแก่
ชีวิต และ น�้าจะปิดปากถ�้าในฤดูน�้าหลากท�าให้ลอด
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ไม่ได้ เมื่อเรือออกจากปากถ�้ารู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจ 
เสียงไม้พายที่จ้วงแหวกน�้าเป็นจังหวะในการพาย 
ให้รู้สึกสบายใจ คลายเครียด และมีความสุขมาก ๆ 
ที่ได้พ้นออกจากปากถ�้ามาด้วยความปลอดภัย

จากนั้นได้ไปเท่ียวบ่อน�้าร้อน หลายคนลงไป
แช่ทั้งตัว จนหน้าแดงตัวแดง บางบ่ออุณหภูมิสูง
ชนิดต้มไข่สุกเลยทีเดียว แค่เอาบาทาไปจิ้มจุ ่มก็
สะดุ้งสุดตัว เพราะน�้าในบ่อร้อนมาก น�้าเป็นสีเขียว
มรกตที่งดงามและใสจนท�าให้มองเห็นตะไคร่น�้าก้น
สระได้อย่างชัดเจน นอกจากนั้นยังมีน�้าตกร้อน ที่
ไหลลงมาจากยอดเขาสูงพอตกลงสู ่เบื้องล่างที่
เปรียบเสมือนอ่างขนาดใหญ่ น�้าจะอุ่นลงสามารถ
แหวกว่ายได้อย่างสบาย เท่ากับเป็นการออกก�าลัง
กายและได้อาบน�้าแร่แช่น�้าร้อน ช่วยให้เนื้อตัวเบา
สบายเลอืดลมไหลเวยีนได้ด ีนอกจากน้ียงัได้ว่ายน�้า
ในบ่อมรกตที่งดงาม ตามต�านานมีเร่ืองเล่าถึงความ
รกัของพญานาค ท่ีใดมรีกัท่ีน่ันมทุีกข์ น�า้ในสระแห่ง
นี้เชื่อกันว่า เป็นน�้าตาพญานาคที่หลั่งออกมา ถือว่า
ขลังมีพลังศักดิ์สิทธิ์ ใครอธิษฐานสิ่งใดก็จะได้สม 
ปรารถนา เมื่อน�้าในสระอุณหภูมิสูงขึ้น น�้าก็จะ
เปลี่ยนเป็นสีเขียวคล�้าหรือสีน�้าเงิน เข้มสะท้อนกับ
แสงพระอาทติย์ระยบิระยบัจบัตา ร่มเงาของไม้ใหญ่
ที่ทอดเงาลงมาท�าให้ร่มรื่นบรรยากาศสดชื่น ลมเย็น
ระรืน่ชืน่ใจ อกีทัง้ยงัมวีหิคนกหายากรปูร่างประหลาด
ส่งเสียงกันเจื้อยแจ้ว ทั้งนกแต้ว นกแร้วท้องด�า นก
กระเต็นแต้วที่มีสร้อยคอสีด�า ท�าให้ตื่นเต้นเพราะไม่
เคยพบเห็นในที่ใด ๆ มาก่อน ยิ่งในตอนเช้าอากาศ
เย็นสบายท่ามกลางสายหมอกและดอกไม้ป่างาม
นักหนาน่าพิศวง 

ลงมาตรังทั้งที หากไม่ได้เที่ยวทะเลตรัง 
ถือว่ายังมาไม่ถึง จึงต้องล่องเรือท่องทะเลตรัง ไปยัง
เกาะต่าง ๆ อย่างสนุกสุขใจ 

เกาะลิบง เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัด
ตรงั ทะเลเงยีบสงบ มหีาดทรายทีส่งบเงยีบ น�า้ทะเล
สีมรกตใสเหมือนกระจก น้อยครั้งนักที่น�้าทะเลจะ

เปลี่ยนเป็นสีฟ้าหรือสีครามงามกันไปคนละแบบ ที่
เกาะแห่งนี้มีหญ้าทะเลขึ้นอย่างอุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็น
อาหารของปลาพะยนู สตัว์เลีย้งลกูด้วยนม ทีใ่กล้จะ
สญูพนัธุ ์แต่กย็งัมใีห้เหน็ประปราย เพราะเมือ่หลาย
สิบปี ที่นี่เคยเป็นที่อยู่อาศัยของปลาพะยูนที่มีอยู่
อย่างมากมาย หากแต่ในปัจจุบันนี้เหลือน้อยเพียง
ร้อยกว่าตัวเท่านัน้ เนือ่งจากถกูรบกวนด้วยเครือ่งมอื
จับสัตว์น�้า และเรือรับส่งสินค้าต่าง ๆ

ส�าหรับเกาะเหลาเหลียง มีนกทะเลนับพัน 
นบัหมืน่ถลาร่อน บนิว่อนเป็นฉากธรรมชาตทิีง่ดงาม 
เกาะแห่งนี้ได้รับสัมปทานรังนก และมีกิจกรรมที่น่า
สนใจอย ่างมากมายหลากหลายสร ้างความ
สนุกสนานตื่นตาตื่นใจให้แก่บรรดานักท่องเที่ยว
ทีม่าเยอืน อาท ิการด�าน�า้ลกึน�า้ตืน้ ทีน่กัด�าน�า้จะต่ืน
ตาตื่นใจไปกับปะการังและกัลปังหา และจะให้ดี
ที่สุดต้องไปที่เกาะม้า เกาะเชือก เพราะที่นั่นเป็นจุด
ด�าน�้าที่สวยที่สุดของทะเลตรัง ส�าหรับการล่องเรือ
ชมทะเล การพายเรือคายัค รวมทั้งกิจกรรมท้าทาย
ที่ฝรั่งชื่นชอบกันมาก คือ การปีนหน้าผาที่สูงชัน 
ที่ไหนก็ไม่สนุกเท่า ที่เกาะเหลาเหลียง จะเรียกว่า
เป็นเกาะมหาสนกุกว่็าได้ เพราะบรรยากาศของทีน่ัน่
คึกคัก นักท่องเที่ยวเยอะมาก หากแต่ในตอนกลาง
วัน แดดจะร้อนเปรี้ยงคนไทยจะเลี่ยงเพราะทนแสบ
ผิวไม่ไหว ครีมกันแดดแทบไม่อยู่ แต่ฝรั่งกลับชื่น
ชอบและมานอนอาบแดดกันทุกวี่วัน  

สถานทีส่�าคัญซึง่เปรยีบเสมอืนประตแูห่งการ
ท่องเที่ยวทะเลตรัง ที่จะลืมกล่าวถึงเสียไม่ได้ คือ 
ปากเม็ง ต�าบลไม้ฝาด อ�าเภอสิเกา มีชายหาดรูป
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่
สวยงามที่สุด ณ ที่แห่งนี้เรามี sunset dinner 
อาหารเย็นพร้อมกับการชมพระอาทิตย์ตกดินไป
พร้อม ๆ กัน บรรยากาศสุดซึ้ง มีปูไข่นึ่ง กับอาหาร
ใต้ที่รสร้อนแรงและเผ็ดสะเด็ดยาด ที่ขาดไม่ได้ คือ
หมูย่างเมืองตรัง หนังกรอบนุ่มไม่มีมัน ปรุงรสด้วย
เครื่องเทศอย่างดี มีกรรมวิธีการย่างที่ไม่เหมือนใคร 
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เพราะย่างกันในบ่อ สด ๆ ใหม่ ๆ ทุกวัน รสชาติจึง
อร่อยติดปากติดใจ ปิดท้ายรายการด้วยเมนูพิเศษ
ของดี เบเกอรี่เมืองตรัง เป็นขนมเค้กเนื้อนุ่มหอมนม
หอมเนย หวานมันน่ารับประทานเป็นที่สุด

ท่ามกลางบรรยากาศทีเ่ป็นธรรมชาต ิรมิหาด
ทราย สายน�้า ทิวเขา ใต้ร่มเงาของสนทะเลขนาด
ใหญ่ ที่พลิ้วใบไปตามแรงลม ได้ชมพระอาทิตย์
ตกดินอย่างเต็มตา และนั่นคืออาหารใจที่ใฝ่ฝัน 

ก่อนจะนิทราสุขารมย์ ยังได้ชมแสงสีแห่ง
ราตรีที่มีดาวกระพริบพราวสุกสกาวอยู่บนท้องฟ้า 
ครั้นเมื่อหลับตาลงก็ยังได้ฟังเสียงคลื่นตลอดทั้งคืน 
ตื่นขึ้นมาสูดอากาศบริสุทธิ์ น่าเสียดายที่เราไม่มี
โอกาสได้เห็น พระอาทิตย์ขึ้น เพราะตรังตั้งอยู่ทาง
ฝั่งตะวันตก (ฝั ่งอันดามัน) จึงไม่มีโอกาสได้เห็น
พระอาทิตย์ขึ้นที่ทะเลตรัง   

ยามเช้าเข้ามาเยือน เพื่อน ๆ อยู่กันพร้อม
หน้าพร้อมตา เรามีความสุขกับอาหารเช้าสไตล์
เมดิเตอร์เรเนียน กับกาแฟนมที่กลมกล่อม จากนั้น
ได้เดินทางต่อไปยังเกาะแก่งแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
ตรัง ด้วยการน่ังเรือท่ีท่าเทียบเรือ ไปชมเกาะไหน 
เกาะเผือก เกาะม้า เกาะแหวน เกาะกระดาษ เกาะ
มุกที่มีถ�้ามรกตท่ีน่าตื่นเต้นมาก จากปากถ�้ามีทาง
เข้าเล็ก ๆ ที่ ต้องลอยคอเกาะกันเข้าไป แบบแถว
ตอนเรียงหนึ่ง ผ่านเส้นทางที่คดโค้ง งานนี้ตัวใครตัว
มันไม่ได้ เพราะต้องจับกันให้มั่นมิฉะนั้นจะมีอันไป
สู่ที่ชอบ ๆ เพราะภายในถ�้านั้นมืดมากเป็นการผจญ
ภยัทีน่่ากลวัท่ามกลางความมดื และอาจเป็นถ�า้มหา
ภัยส�าหรับใครบางคนท่ีพลัดหลงหาทางออกไม่ได้
แน่ อันตรายมากเป็นการท้าทายความกล้าของ
แต่ละคนได้เป็นอย่างดี เมื่อถึงทางออกจะพบกับ
หน้าผาที่สูงชัน หาดทรายสีขาวสะอาดตา มีแสง
พระอาทิตย์สาดส่องลงมาตรงเวิ้งน�้าพอดี เกิดเป็น
ประกายสีเขียวมรกตที่งดงามอย่างเหลือเชื่อ คุ้มค่า
เรือที่เหมามา ใครเลยจะคิดว่าท่ามกลางอ้อมกอด
แห่งขุนคีรีจะมีถ�้าท่ีงดงามซ่อนอยู่ 

เริ่มเข้าสู่วันใหม่ที่สดใส ท้องฟ้ายามเช้าที่ดูดี 
มสีสีนัสวยงามแตกต่างกนัไปในแต่ละช่วงเวลา มอง
เห็นเป็นหลากสีหลายอารมณ์ชมแล้วชื่นใจ รายการ
ถัดไป ที่ไม่ไปไม่ได้ คือ การท่องทะเลไปยังจังหวัด
กระบ่ี ไปดู ทะเลแหวก ทีแ่ปลกตา เนือ่งจากอิทธิพล
ของน�้าขึ้นน�้าลง ท�าให้เกาะทับ เกาะหม้อ เกาะไก่ 
ปรากฏเป็นสันทรายสีขาวทอดยาวเชื่อมต่อกันทั้ง
สามเกาะสามารถเดินถึงกันได้ มองคล้ายทะเล
แหวก เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ 
Unseen Thailand   

เกาะไก่หรือเกาะปอเดาะ มีรูปร่างประหลาด 
เป็นชะง่อนผายื่นออกมาทางใต้ ลักษณะเหมือน คอ
ไก่ ท�าให้ผู ้คนที่ได้พบเห็น จินตนาการไปต่าง ๆ 
นานา  

สุสานหอยร้อยปี มีซากหอยดึกด�าบรรพ์และ
ซากหินโบราณทับถมกันมานานกว่าร้อยปี จึงนับว่า
เป็นสิ่งที่สวยงามที่ธรรมชาติสร้างไว้

อุทยานแห่งชาติ เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ มี
เกาะมากมายยี่สิบสามสิบเกาะเป็นอุทยานแห่งชาติ
ที่มีความงดงามมาก ใต้น�้ามีปะการัง กัลปังหา โดย
เฉพาะก่อนที่จะถึงเกาะพีพีมีหาดลิง ซึ่งจะพบกับฝูง
ลงิบนคาคบ ต่างพากนัปลดิลกูไม้ทีห่อมหวานกนิกนั
อย่างมีความสุข ลิงที่นี่น่ารักไม่ก้าวร้าว รุกราน
เหมอืนลงิลพบุร ีหลายสิง่หลายอย่างเป็นทีต่ื่นตาต่ืน
ใจ ต้องใช้เวลาในการเที่ยวหลายวัน แต่ถึงอย่างไร
ก็คงไป ไม่ได้ครบหมดทุกเกาะ สถานที่น่าสนใจ
อย่างยิ่งคือ บ้านเกาะกลาง เป็นป่าชายเลนปาก
แม่น�้ากระบี่ ท�าให้ได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพุทธและ
มุสลิมที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ได้เรียนรู้การท�าผ้า
ปาเต๊ะ การต่อเรือหัวโทงที่ชาวบ้านหาปลาให้เราได้
กินกันในทุกเมื่อเชื่อวัน ที่ส�าคัญอ่าวนางฟีโอเร มี
โรงแรมเนินเขาที่สวยงามท่ามกลางธรรมชาติ และ
มีสิ่งอ�านวยความสะดวกอย่างครบครัน บรรยากาศ
สดุยอดจรงิ ๆ ยิง่ได้ล่องเรอืไปรบัประทานอาหารเยน็
พร้อมกับการชมพระอาทิตย์ตกดินที่อ่าวนางฟีโอเร 
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เป็นการท่องทะเลที่สุดคุ้ม คุ้มจริง ๆ 
จากนัน้วนัต่อไป มุง่สูเ่กาะหลเีป๊ะ เกาะในฝัน

แห่งทะเลอันดามัน การเดินทางต้องโดยสารเรือที่
ท่าเรือบางบารา ในราคาคนละ ๘๐๐ บาทต่อหนึ่ง
เที่ยว สนุกสนานกับการน่ังเรือโต้คลื่น สดชื่นกับ
บรรยากาศของท้องทะเล น�้าทะเลใสจนเห็นปลา
แหวกว่ายไปมา ในขณะที่เรือแล่นผ่านเกาะต่าง ๆ 
งามตาเป็นที่สุด และได้หยุดพักให้ได้ด�าน�้า ดู
ปะการัง และสัตว์ใต้ท้องทะเล สาว ๆ หลายคนอยู่
ในชุดที่เก๋ไก๋ในทะเล บางคนต้องเติมพลังด้วยรังนก
ก่อนทีจ่ะลงน�า้ จากนัน้เรอืได้ล่องต่อไปเพือ่ชมความ
งามของแต่ละเกาะ ๆ ตามล�าดับ หาดทรายขาว
สะอาด แทบทุกเกาะ หลายแห่งมีแหล่งด�าน�้า ท้อง
ทะเลจะเป็นสีมรกตท่ีงดงามตามธรรมชาติ แต่ละ
เกาะจะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างกันออกไป 
อาทิ เกาะไข่ที่ได้ฉายาเช่นน้ีเพราะแต่ก่อนแต่ไรเคย
เป็นที่วางไข่ของเต่าทะเล ซึ่งมีอยู ่อย่างมากมาย 
ภายหลังนักท่องเท่ียวมีมาอย่างคลาคล�่าท�าให้ 
หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไป ถึงอย่างไรก็ตาม
ความงามของป่าไม้ทีเ่ขยีวชอุม่ ตรงกลางเกาะแสดง
ให้เหน็ถงึความอดุมสมบรูณ์ และตรงรมิหาดยงัมซีุม้
ประตูหินที่เป็นสัญลักษณ์พิเศษ ท่ีน่าท่ึงมาก หาก
บ่าวสาวคู่ใดได้จูงมือกันลอดซุ้ม เชื่อกันว่าจะได้อยู่
กินกันอย่างมีความสุขความเจริญ 

ถัดไปไม่ไกลเกินก็จะพบกับเกาะหินงาม ที่
เกาะแห่งนี้เต็มไปด้วยหินกลม ๆ ก้อนมน ๆ ที่มีสีสัน
สวยงาม เป็นมันวาวราวกับเพชรพลอยเพราะโดน
คลื่นซัดเป็นเวลาช้านาน ตามต�านานกล่าวว่าเจ้าที่
บนเกาะแห่งนี้แรงมาก หากใครขืนเก็บหินบนเกาะ
ไป แม้แต่เพียงก้อนเดียว ก็จะพบกับความหายนะ 

ต้องเจอกับความวิบัติภัยต่าง ๆ นานา จ�าต้องน�า
กลับมาคืน จึงไม่มีใครกล้าฝ่าฝืนด้วยแรงอาถรรพณ์
อันเป็นต�านานเล่าขานสืบต่อกันมาตราบจนทุกวันนี้ 

ส�าหรบัเกาะทรายขาว ลกัษณะเด่น คอืทราย
บนเกาะขาวละเอียดคล้ายแป้ง เวลาเดินจะนุ่มเท้า
ทุกย่างก้าว และเป็นแหล่งด�าน�้าตื้นที่งดงาม เพราะ
สัตว์ทะเลและปะการังใต้น�้ามีความงดงามแตกต่าง
ไปจากเกาะอื่น ๆ อย่างน่าอัศจรรย์ ดึงดูดความ
สนใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือนอย่างไม่รู้เบ่ือ ส�าหรับ
เกาะหลีเป๊ะหลายครั้งที่ไปเยือน เห็นมีแต่ชาวต่าง
ชาติ ทั้งแขกฝรั่งมังค่า มาเล จีน เกาหลี ญ่ีปุ่นเต็ม
ไปหมด จนอดคิดไม่ได้ว่าที่นี่เมืองไทยหรือเมืองฝรั่ง  
ฝั่งใต้มีเกาะอาดัง ที่มีปะการังรอบเกาะ มีเวิ้งอ่าว 
และหาดทรายสะอาดขาวนวล ชวนให้อยากเดินรับ
ลมชมวิว ทิวทัศน์ของที่นี่สร้างความสุขสดชื่นและ
ต่ืนตาต่ืนใจมาก 

อาดัง เพี้ยน มาจาก อุดัง ในภาษายาวี ซึ่ง
หมายถงึกุง้ เพราะบรเิวณนีเ้คยอุดม ไปด้วยกุง้ทะเล 
มีแนวปะการังรอบเกาะยาวกว่า ๓๐๐ เมตร มีจุด
ชมวิวบนผาชะโด อ�าเภอละงู จังหวัดสตูล อาทิ 
เกาะตะรุเตา ลังกาวี ในน่านน�้ามาเลเซีย ซึ่งเป็น
ทศันยีภาพทางทะเลทีเ่วิง้ว้างกว้างไกลสดุลกูหลูกูตา 
ยิ่งวันใดท้องฟ้าเป็นใจ ให้สดชื่นแจ่มใสจะยิ่งเห็น
อะไร ๆ ได้ไกลเกินคาด เมื่อได้สัมผัสบรรยากาศ
ธรรมชาติของที่นี่แล้วติดใจไม่อยากกลับ หน้าผา
แห่งนี้แต่เดิมเคยเป็นจุดสังเกตการณ์ของกลุ่มโจร
สลัด เพื่อเข้าโจมตีเรือสินค้า แต่ในปัจจุบัน กลาย
เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ทางทะเลที่สวยงามมาก หาก
แต่ทางขึ้นล�าบากสักหน่อยทางการต้องท�าเชือกไว้
ให้จับ แต่เมื่อเดินถึงยอดผาแล้วอากาศดีมาก หาย
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เหนื่อยเป็นปลิดทิ้งบนหน้าผาจะเป็นลานโล่ง ๆ มอง
ลงมาเห็นทิวสนและแหลมทรายของเกาะอาดังและ
เกาะหลีเป๊ะที่เป็นรูปมุมแมลง รวมทั้งเกาะบริวาร
ใหญ่น้อยอีกมากมาย ที่หน้าผาแห่งนี้เป็นที่ชมวิว
พระอาทิตย์ขึ้นและตกที่งดงามมาก มีนักท่องเทียว
มาเย่ียมชมในทุกเมื่อเชื่อวัน บริเวณใกล้ ๆ กันจะมี
น�้าตกโจรสลัดที่มีน�้าใสไหลเย็นตลอดทั้งปี มีรีสอร์ท
สวยหรู ดูดี มีระดับ ได้รับลมทะเล ได้นอนฟังเสียง
คลื่น ได้สูดอากาศบริสุทธิ์แบบสุด ๆ ในยามเย็นจะ
ได้เห็นพระอาทิตย์ตก อร้าอร่ามงามตา ตื่นนอนใน
ตอนเช้าถ้าอยากชมพระอาทิตย์ขึ้นอีกละก็ ต้องไป
พักที่อันดารีสอร์ท เพราะที่นั่นอยู ่บนฝั ่งท่ีจะเห็น
พระอาทิตย์ขึ้นพอดี และจากท่ีตรงน้ันก็สามารถเช่า
เรอืไปชมความงามตามธรรมชาตขิองเกาะน้อยเกาะ
ใหญ่ในน่านน�า้แห่งน้ีได้อกีอย่างมากมายหลายเกาะ 
เช ่น เกาะดง เกาะยาง ซึ่งมีความงดงามตาม
ธรรมชาติไม่แพ้กัน และยังเป็นแหล่งด�าน�้าตื้นที่มี
ปะการังหลากสีสวยงาม บนฝั่งยังรายล้อม ไปด้วย
ขุนเขาเขียวขจีมีทิวทัศน์ทางทะเลท่ีน่าสนใจ ในยาม
ท้องฟ้าเปลี่ยนสี ทั้งแสงและโทนสีนั้นงดงามอย่าง
ไม่คาดคิด เป็นภาพที่ติดตาต้องใจเป็นอย่างมาก ที่
เกาะจาบังยังมีปะการังอ่อน ทรัพยากรทางทะเลที่
พลิ้วไปมาขณะที่ฝูงปลาแหวกว่าย มีดอกไม้ทะเล
และสิง่มชีวีติใต้ท้องทะเลท่ีงดงามหลากสสีนัเหมอืน
สวรรค์บันดาล ความงามของแต่ละเกาะก็ไม่เหมือน
กันเลยแม้แต่สักเกาะเดียว นอกจากน้ันยังมีเกาะดง 
เกาะหินซ้อน ธรรมชาติได้ซ้อนหินได้อย่างเหมาะ
เจาะกลมกลืน ถึงแม้จะมีมรสุมหรือแผ่นดินไหว หิน
สองก้อนนี้ก็ไม่สะทกสะท้าน ยังคงซ้อนกันอย่าง
มั่นคง ณ ที่ตรงน้ัน หินแต่ละก้อนในเกาะแห่งนี้จะมี
ลักษณะเป็นมนกลมมีชั้นเชิงที่สวยงามแปลกตา 
เหมือนเทวดาสร้างให้เป็นไป หากใครเรียงซ้อนกัน
ได้ถึงสิบสองก้อนและอธิษฐานขอพร ก็จะได้ในสิ่ง
สมปรารถนาทุกประการ เกาะหินขาว ซึ่งอยู่ไม่ไกล
กันก็เป็นแหล่งด�าน�า้ตื้นที่มีน�า้ใสราวกระจกมองเห็น 

ฝูงปลาการ์ตูนมาชุมนุมแหวกว่ายกันอย่างมากมาย 
มองลงไปใต้น�้าก็จะมีทั้งปะการังอ่อน ปะการังแข็ง 
และสิง่มชีวีติใต้ทะเลทีง่ดงามจบัตาจบัใจเหมอืนโลก
ในฝัน ยังไงยังงั้น นอกจากนั้นยังมีเกาะตะรุเตา ที่
งดงามตามธรรมชาติ ในอดีตเคยเป็นแดนมรณะ 
ทางการจะน�านักโทษอุกฉกรรจ์ในคดีส�าคัญ ๆ มา
ปล่อย และกักขังทรมานสังขาร ณ สถานที่แห่งนี้ 
ใครที่ถูกปล่อยเกาะนรก แล้วคิดหนี เห็นทีจะไม่มี
ทางรอดจากเงื้อมมือเพชฌฆาตโหดแห่งอันดามัน 
เพราะทะเลในย่านนัน้มฉีลามทีด่รุ้ายคอยเขมอืบ จงึ
เกอืบจะไม่มเีรอืล�าใดกล้าผ่านคุกนรกตะรเุตา แต่ใน
สมัยนี้กลับกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม มี
ผู้คนล่องเรือไปเยี่ยมชมธรรมชาติอย่างไม่ขาดสาย 
นักท่องเที่ยวจากหลายชาติหลายภาษามีมาให้เห็น
เป็นประจ�าไม่เว้นแต่ละวัน 

ฉะนั้น จึงแทบจะไม่น่าเชื่อเลยว่า เมื่อแปด
สิบกว่าปีก่อน ที่นี่เคยเป็นคุกนรก เพราะในปัจจุบัน
กลับกลายเป็นสวรรค์ของบรรดานักท่องเที่ยว วัน
เวลาผ่านไป ทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลง 

แหล่งท่องทะเลที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง เป็น
เกาะกลางทะเลซึ่งมีลักษณะแบนราบราวกระดาษ 
จึงได้ชื่อว่า เกาะกระดาด ตามรูปพรรณสัณฐาน ที่
ส�าคัญยังมีต้นกระดาดขึ้นอีกเป็นจ�านวนมาก นับ
เป็นเกาะเดียวในประเทศไทยที่มีการออกโฉนดถูก
ต้องตามกฎหมาย ต้ังแต่ในสมยัรัชกาลที ่๕ เนือ่งจาก
ในยุคนั้นสมัยนั้นฝรั่งเศสได้เข้ามาล่าอาณานิคมใน
แถบเอเซยีอาคเนย์และพยายามจะยดึครองแผ่นดนิ         
ทองของไทย พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ออกโฉนดที่ดินของเกาะเพื่อป้องกันการรุกราน 
เกาะแห่งนี้เป็นเกาะที่สวยงามมากมีคลื่นลมสงบ
ท�าให้ได้รบัยกย่องให้เป็นหนึง่ใน Unseen Thailand

คนไทยนับว่าโชคดีมีพระมหากษัตริย์เป็น
หลักชัยในทุกยุคทุกสมัย พระมหากษัตริย ์ทุก
พระองค์ทรงรกัษาบ้านเมอืง ให้เราได้อยูอ่าศยัตราบ
จนทุกวันนี้
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 ควกักระเป๋าอกีคนละ ๙๐๐ บาท เป็นค่าเรอื
เพื่อเดินทางจากเกาะหลีเป๊ะ ล่องต่อไปยังจุดหมาย
ปลายทางคือเกาะลังกาวี เกาะที่มีนกอินทรีสีแดง 
กางปีกคอยต้อนรบั ณ ดนิแดนแห่งประเทศมาเลเซยี 
มีเคเบิลคาร์ กระเช้าไฟฟ้าที่น่าหวาดเสียว นับเป็น
ช่วงเวลาเดียวที่ใจระทึกและหวาดเสียวที่สุด แต่ก็
คุม้ค่ากบัราคาของความเสยีว เพราะทวิทศัน์นัน้งาม
ตาน่าพศิวง ววิทีม่องลงมาจากมมุสงูทัง้ด้านบนและ
ด้านล่าง งดงามอย่างที่สุดโดยเฉพาะในยามที่
พระอาทิตย์ขึ้นและตกแต่ต้องขึ้นไปบนสกายโดมจึง
จะเห็น เกาะลังกาวีเกาะแห่งนี้ไม่มีชายหาด แต่มี
กิจกรรมท่องป่าที่น่าสนใจ เช่น การล่องเรือชมป่า
โกงกางที่กว้างใหญ่ไพศาล ในอุทยานธรรมชาติอัน
เลิศหรู ได้ดูนกเหยี่ยวโฉบเฉี่ยวไปมาเพื่อหาอาหาร
ตามธรรมชาติ ที่น่าสนุก คือการล่องเรือเข้าไปยังถ�้า
จระเข้ จระเข้ที่เหลือแต่วิญญาณ เพราะตัวตนไม่มี
แล้ว สิ่งที่น่าตื่นเต้นเป็นพิเศษ คือ สามารถล่องเรือ
เล็ก ๆ เข้าไปในถ�้าที่แคบและลึกมาก ดีท่ีไม่มีจระเข้
หลงเหลืออยู่ แต่ก็ให้รู้สึกปอด ๆ เมื่อลอดถ�้า ต้อง
ท่องคาถาและขอพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง

หลังจากที่พระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ได้ลิ้มรส
อาหารทะเลบุฟเฟต์บาบีคิว กุ้งหอยปูปลาและหมึก
ย่าง ทีป้ิ่งย่างกนัสด ๆ รสชาติอร่อย ส่งกลิน่หอมกรุน่
จากเตา มีมะเขือเผาที่เข้ากันได้ดี พอหนังท้องตึง
หนังตาก็หย่อน ได้พักผ่อนนอนฟังเสียงคลื่นลม ต่ืน
มาประมาณตีห้าครึ่งถึงหกโมงเช้าจะได้เห็นความ
งามยามอรุณเบิกฟ้าที่มีสีสันอันหลากหลาย ระบาย
ท้องฟ้าได้อย่างงามตาที่อันดารีสอร์ท เพราะอยู่ตรง
ฝั่งที่พระอาทิตย์ขึ้นพอดี ท�าให้เห็นเป็นดวงกลมโต
แจ่มจรัสชัดเจน ล่องใต้คร้ังนี้ได้ประสบการณ์ดี ๆ ที่
ฝังใจ ได้กินอ่ิม ได้นอนอุ่นต้องขอบคุณกระเป๋าที่
ท�าให้เราได้เท่ียวสนุกทุกเมื่อ อย่าเพิ่งเบื่อที่จะอ่าน
นะคะ

พบกนัใหม่ฉบบัหน้า 

	 แม้นไม่มีราชาที่สามารถ					 จะเป็นชาติมีชื่อฤาไฉน
ที่วันนี้ยังมีประเทศไทย															ใครหนอใครฝ่าฟันสร้างกันมา
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จากประสบการณ์ทีเ่ป็นครสูอนภาษาองักฤษ
และต้องสอนนักเรียนท้ังสี่ทักษะ น่ันก็คือ ฟัง พูด 
อ่าน เขยีน ตนเองคดิว่ามคีวามชอบในการสอนแต่ละ
ทักษะไม่เท่ากัน ส่วนตัวจะชอบสอนให้นักเรียน     
พดูมากกว่าทกัษะอืน่ ๆ ด้วยเป็นคนทีม่ทีกัษะในการ
สร้างปฏิสัมพันธ์ ชอบคุยสนุกสนาน อภิปรายถก
แถลงที่ท�าให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้แบบมีพลวัต 
(Dynamism) แต่จะเลือกสอนแต่ทักษะที่ตนชอบ
อย่างเดียวคงไม่ได้ เมื่อต้องสอนทักษะอื่น ๆ ที่ไม่
ถนัดก็ต้องหากลวิธีที่ท�าให้การสอนมีประสิทธิภาพ 
ในช่วงนี้ได้สอนทักษะการเขียนบ่อยมาก ไม่ว่าจะใช้
ต�าราดีอย่างไร ถ้าไม่หาแนวทางให้ผู ้เรียนได้ฝึก
ปฏิบัติต่อเน่ืองจนเกิดทักษะก็ไม่มีประโยชน์อันใด
การสอนเขยีนไม่ใช่ให้นักเรยีนไปพยายามเขยีนเรือ่ง
ทีค่รสูัง่ แล้วมารอนัง่ตรวจผลผลติแบบเป็น Finished 
product ผู้เรียนแต่ละคนมีพื้นฐานมาไม่เท่ากัน ผู้
เขียนเคยสอนนักเรียนในห้องเดียวกันที่มีความต่าง
กันสุดขั้ว คนหนึ่งเขียนเก่งร้อยเรียงเรื่องราวได้ดี มี
ความกลมกลืนมีเหตุมีผล ใช้ศัพท์ส�านวนได้เหมาะ
สมกับหัวเรื่องและบริบท ไวยากรณ์ถูกต้อง อีกคน
เขยีนข้อความทีค่วามหมายไม่สมบรูณ์ (Fragment) 
เพราะไม่เข้าใจว่ามนัเป็นอย่างไร ท�าไมครชูอบก�ากบั
ในงานตรวจว่าข้อความนี้เป็น Fragment พ้ืนฐานที่
ต่างกนัของนกัเรยีนกท็�าให้ผูส้อนมคีวามยากล�าบาก
ระดับหนึ่ง ท้ังในการสอนและการตรวจให้คะแนน 
การสอนเขยีนภาษาองักฤษหนึง่ course ไม่อาจปรบั
ความสามารถให้ผู้เรียนมีความเก่งเท่าเทียมกันใน 

เสนาศึกษา

ทกุด้าน แต่ถ้าน�าเทคนคิทีว่่าการเขยีนเป็นขบวนการ 
(A process approach) มาใช้ กส็ามารถท�าให้ผูเ้รยีน
พัฒนาตนเองในการเขียนแบบปัจเจก (Individual) 
คือเป็นแบบเฉพาะตัว ผูส้อนมหีน้าทีส่อนให้นกัเรยีน
รูจ้กักลยทุธ์ (Strategies) และเทคนคิ (Techniques) 
ที่นักเรียนจะน�ามาใช้ในแต่ละขั้นตอน การเข้าใจขั้น
ตอนและฝึกท�าซ�้า ๆ ก็จะท�าให้นักเรียนสามารถน�า
ไปปรบัใช้ในงานเขยีนของตนเองได้ ขัน้ตอนทีว่่ากเ็ริม่
ตั้งแต่พยายามรวบรวมความคิดให้ได้ (Generating 
ideas) เพราะบ่อยครั้งที่นักเรียนเสียเวลานั่งมอง
กระดาษเปล่าข้างหน้าตนเอง ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร วิธี
ก็มีตั้งแต่ให้เขียนอิสระ (Free writing) ระดมความ
คดิ (Brainstorming) เขยีนแผนภมูคิวามคดิบนแผ่น
กระดาษโดยเขียนหัวข้อไว้ตรงกลางหน้ากระดาษ
แล้วก็แตกแขนงความคิดออกมา (Clustering) 
นอกจากนีผู้ส้อนยงัสามารถใช้วธิสีร้างปฏสิมัพนัธ์กบั
ผู้เรียนเหมือนสอนทักษะการพูด ให้ถกแถลงเพื่อให้
เกิดความคิด ขั้นตอนต่อไปเมื่อได้หัวข้อแล้วก็ต้อง
เรียนรู้ชนิดและโครงสร้างของเรียงความที่จะเขียน 
เนือ่งจากเรยีงความแต่ละชนดิจะมลี�าดับขัน้ตอนต่าง
กัน หน้าที่ตรงนี้ผู้สอนมีบทบาทอย่างมากในการน�า
เสนอตัวอย่างเรียงความ ให้ผู้เรียนได้เห็นโครงสร้าง
ที่ดีและฝึกฝนตาม ขั้นตอนต่อมาเป็นขั้นตอนที่
เกีย่วข้องกบัเรือ่งไวยากรณ์และค�าศพัท์ทีจ่ะช่วยร้อย
เรียงเชื่อมความคิดได้อย่างมีเหตุมีผล (Developing 
cohesion) ขั้นตอนนี้ผู้เขียนเองคิดว่าท�าให้การสอน
เขยีนเป็นเรือ่งหนกัเนือ่งจากเหมอืนต้องสอน course 
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ไวยากรณ์ไปพร้อม ๆ กัน เวลาก็มีน้อยต้องยัดเยียด
รปูแบบไวยากรณ์ท่ีเหมาะสมกบัชนิดของเรยีงความ
ให้กับผู้เรียน ต้องสอนให้รู้จักใช้ค�าเชื่อมข้อความที่
เหมาะสม (Transitional words) รวมถึงโครงสร้าง
ทางไวยากรณ์อืน่ ๆ ท่ีท�าให้เกดิความงดงามในภาษา
ที่ใช้ ในขั้นตอนนี้ผู้สอนสามารถช่วยผู้เรียนได้เวลา   
ที่ผู้เรียนเริ่มเขียนเรียงความชิ้นแรก (First draft) ซึ่ง
เป็นข้ันตอนต่อมาหลังจากที่ผู ้เรียนมีความรู ้เรื่อง
โครงสร้างที่เหมาะสมของเรียงความที่จะเขียนโดยที่
ไม่ต้องกังวลเพราะการเขียนครั้งแรกยังสามารถ
ปรับปรุงได้อีก เน่ืองจากผู้สอนจะต้องช่วยดูผลงาน
และให้ค�าแนะน�าในทุกเรื่องที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ว่า
จะเป็นเร่ืองเนื้อหา โครงสร้าง การใช้ไวยากรณ์และ
ค�าศัพท์ เมื่อผู้เรียนได้รับค�าแนะน�าในการเขียนคร้ัง
แรกแล้วก็จะต้องน�าไปแก้ไขต่อจากน้ันก็จะเขียน
เรียงความครั้งที่สอง (Second draft) ท่ีได้รับการ
แก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความผิด
ทางไวยากรณ์ (Grammar) เครื่องหมายวรรคตอน 
(Punctuation) หรือการใช้ตัวอักษรตัวเล็กตัวใหญ่ 
(Capitalization) เรื่องเหล่านี้เป็นธรรมเนียมส�าคัญ
ในการใช้ภาษาอังกฤษซ่ึงจะละเลยไม่ได้ การสอน  
ให้นักเรียนได้ท�างานเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้ท�าให้
นักเรียนห่างไกลจากการไปลอกผลงานเขียนของ   
คนอื่น เป็นการไปขโมยผลงานของคนอื่นมา (Pla-
giarism) ซึง่เป็นสิง่ทีไ่ม่เป็นทีย่อมรบัและควรละเว้น
อย่างย่ิงในวงวิชาการ การให้นักเรียนได้ท�างานเป็น
ขั้นเป็นตอนในห้องเรียนด้วยตัวเองท�าให้การเขียน
ภาษาอังกฤษเป็นไปได้ การปรับปรุงเพิ่มทักษะการ
ใช้ภาษาเป็นเรื่องของขบวนการการสั่งสม การท�า     
ซ�้า ๆ บ่อย ๆ ก็จะท�าให้ผู้เรียนสามารถเกิดการรับรู้
และน�ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เขียนมีค�า
แนะน�าทีเ่ป็นประโยชน์ (Useful Tips) ให้กบันกัเรยีน
ในชั้นเรียนการเขียนของผู้เขียนในชั่วโมงแรก ๆ ถือ
เป็นการอารัมภบทภาพรวมของการใช้ภาษาอังกฤษ 
ให้นักเรียนได้ตระหนักความส�าคัญสี่ด้านอันได้แก่ 
ไวยากรณ์ (Grammar) การใช้ (Usage) เครือ่งหมาย
วรรคตอนและการใช้ตวัอกัษรตวัเลก็ตวัใหญ่ (Punc-
tuation and capitalization) ด้านสุดท้ายคือลีลา 

(Style) ที่จริงทั้งสี่ด้านนี้มีความส�าคัญในการใช้
ภาษาอังกฤษในทุกทักษะ ด้านแรกคือ ไวยากรณ์    
ซึ่งก็คือกฎของภาษา เราอาจใช้ภาษาพูดที่เจ้าของ
ภาษาเข้าใจถึงแม้จะผิดไวยากรณ์ แต่ในการเขียน
ต้องใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้องเป็นที่ยอมรับ เช่นเราอาจ
ใช้ภาษาพูดว่า I ain’t give you nothing! หรือ I’m 
not gonna give you anything. โดยทีเ่จ้าของภาษา
เข้าใจ แต่เมื่อน�ามาเขียนก็ต้องใช้ให้ถูกไวยากรณ์    
ว่า I am not going to give you anything. การใช้
ไวยากรณ์ผิดเวลาพูดไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายใน
การสื่อสาร แต่ในการเขียนที่เป็นทางการควรใช้
ไวยากรณ์ที่ถูกต้องเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและแสดง
ความเป็นมืออาชีพ อาจยกตัวอย่างกฎไวยากรณ์ที่
ต้องบอกนักเรียนอยู่ซ�้า ๆ เช่น

ใช้ค�าคุณศัพท์เพื่อพรรณนาค�านามหรือค�า
สรรพนาม

ค�าสรรพนามและค�านามที่มาข้างหน้า (ค�าที่
สรรพนามหมายถึง) จะต้องตรงกันและมีการผันค�า
กริยาให้ถูกต้องตามเพศและพจน์

ต้องใช้ตัวอักษรตัวใหญ่กับชื่อเฉพาะต่าง ๆ 
สัญชาติ และเชื้อชาติ 

ประธานของค�ากรยิาต้องเป็นค�านาม (Nom-
inative case)

อย่าใช้ค�าปฏิเสธซ้อนค�าปฏิเสธอีกตัวหนึ่ง
หลกีเลีย่งการเปลีย่นกาล (Tenses) ไปมาใน

กลางประโยค ย่อหน้า หรือความเรียง
กฎไวยากรณ์ภาษาอังกฤษไม่ได้มแีค่นี ้เท่าที่

ยกตัวอย่างมาเป็นเพียงกฎที่ผู ้เรียนต้องตระหนัก  
เป็นพื้นฐาน ผู้ที่ต้องการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย  
การเขียนให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับต้อง
กลับไปทบทวนกฎไวยากรณ์ต่าง ๆ ที่เรียนมาตั้งแต่
เริม่ต้น ผูเ้ขยีนมกัจะแนะน�าให้นกัเรยีนไปหาหนงัสอื
ไวยากรณ์เล่มที่เจ้าของภาษาเขียนไว้ดีมีค�าอธิบาย
ชัดเจน มีแบบฝึกหัดและเฉลย เรียกว่าเป็นคัมภีร์
ไบเบิลทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้ทีเดียว ผู้เขียน
ท่านนี้คงได้ค่าลิขสิทธ์ิหนังสือของเขาจนเกินคุ้มไป
แล้ว เพราะได้แนะน�าหนงัสอืเขามาเกนิสามสบิปีแล้ว 
ปัจจุบันเขาก็ยังปรับปรุงเพิ่มเติมแบบฝึกหัดใน
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หนังสือของเขาเสมอมา เมื่อผู ้สอนรู้ว่านักเรียนมี
หนงัสอือ้างองิทางไวยากรณ์ด ีๆ ผูส้อนกส็บายใจไป
ได้มากทีเดียว ประเด็นต่อมาที่ต้องตระหนักถึงคือ
เรื่องการใช้ (Usage) การแม่นย�าทางไวยากรณ์ก็ยัง
ไม่เพียงพอส�าหรับการเขียน เพราะการใช้ภาษา
อังกฤษยังมีเรื่องของระดับของการใช้ภาษาเข้ามา
เกี่ยวข้องอีกอันได้แก่ 

ภาษาที่เป็นทางการ (Formal) ที่ต้องใช้กฎ
ไวยากรณ์ให้ถูกต้อง (Follows all the grammar 
rules) ค�าศัพท์หรูหรา (Big words) ไม่ย่อค�า (No 
contractions) และเขียนประโยคยาว (Long sen-
tences) 

ภาษาทีใ่ช้ในชวีติประจ�าวนั (Everyday) กค็อื
ภาษาที่มีการใช้ตามกฎไวยากรณ์เป็นส่วนใหญ่ 
(Follows most grammar rules) ใช้ค�าธรรมดา    
ทั่ว ๆ ไป (Common words) ย่อค�าบ้าง (Some 
contractions) และเขียนประโยคความยาวระดับ
กลาง (Midrange sentences)

ภาษาทีไ่ม่เป็นมาตรฐาน (Nonstandard) ซึง่
จะละเลยกฎไวยากรณ์ส่วนใหญ่ (Ignores most 
grammar rules) ใช้ภาษาแสลงและค�าที่ไม่เป็นที่
ยอมรับ (Slang and not accepted words) ย่อค�า
เยอะ (Many contractions) และเขยีนประโยคสัน้ ๆ 
(Shorter sentences)

ด้านที่ส�าคัญส�าหรับภาษาอีกด้านหนึ่งโดย
เฉพาะอย่างยิ่งกับเจ้าของภาษาก็คือ เครื่องหมาย
วรรคตอน และการใช้ตวัอกัษรตวัเลก็ตวัใหญ่ (Punc-
tuation and Capitalization) Punctuation คือการ
ใช้เครื่องหมายต่าง ๆ เพื่อแยกค�า กลุ่มค�า และ
ประโยค “Think of punctuation as the road signs 
on the highway of clear writing and speech.” 
(Laurie Rozakis) “ให้คิดว่าเครื่องหมายวรรคตอน
เปรยีบเสมอืนสญัญาณต่าง ๆ บนถนนแห่งการเขยีน
และการพูดที่ชัดเจน ผู้เขียนชอบอุปมาอุปมัยของ   
Dr. Rozakis เป็นอย่างมากเพราะท�าให้เห็นภาพ
เคร่ืองหมายตวัเลก็ ๆ เช่น (.) Full stop, (,) comma, 
(;) semi-colon, (?) question mark และอื่น ๆ ท�า

หน้าที่ส�าคัญในข้อความต่าง ๆ ซึ่งท�าให้เกิดความ
ชดัเจนว่าข้อความเริม่ตรงไหน หยดุตรงไหน บอกเล่า
หรือถาม เป็นต้น ส่วน Capitalization อันได้แก่การ
ใช้อักษรตัวเลก็ตัวใหญ่กคื็อระบบทีเ่ราจะชีใ้ห้เหน็ว่า
ประโยคเริ่มตรงไหน ค�านามใดเป็นชื่อเฉพาะ ผู้อ่าน
หรือผู้ฟังจะเข้าใจความคิดของเราได้ชัดเจนมากขึ้น 
ด้านสุดท้ายของภาษาอังกฤษที่ต้องน�ามาพิจารณา
โดยเฉพาะครูผู้ตรวจงานเขียน นั่นก็คือ ลีลา (Style) 
ลีลาการใช้ภาษาเป็นเรื่องเฉพาะตนของใครของมัน 
ซึ่งประกอบไปด้วย การเลือกค�า (Word choice) 
โครงสร้างของประโยค (Sentence structure) 
ท�านองของเนื้อหา (Tone) ความยาวของประโยค 
(Sentence Length) เครื่องหมายวรรคตอน (Punc-
tuation) ความหลากหลายของชนิดประโยค (Sen-
tence variety) การใช้ค�าเปรียบเปรย (Figures of 
speech) ผูเ้ขยีนเรยีงความอาจเปลีย่นลลีาการเขยีน
ของเขาได้ตามชนดิของความเรยีงและเพือ่ตอบสนอง
กบัผูอ่้านด้วยเช่นกนั ในการตรวจงานเขยีน ครผููส้อน
จะไม่เข ้าไปแทรกแซงลีลาในการใช้ภาษาของ
นักเรียนมากนัก สิ่งที่ท�าได้ก็คือการดูเรื่องไวยากรณ์ 
ค�าศัพท์ โครงสร้างของเรียงความ ความมีเหตุมีผล 
ลีลาการใช้ภาษาเป็นเรื่องที่สอนกันได้ยากเพราะ
คุณสมบัติด้านนี้ของผู้ใช้ภาษาเกิดมาจากการที่ได้
เปิดแผ่ตนเองกบัภาษาองักฤษในทกุช่องทางไม่ว่าจะ
เป็นจากการอ่าน การฟัง ข้อมลูภาษาทีส่ัง่สมมากจ็ะ
ได้รับการพัฒนาเป็นในแบบของตนเอง มีความ
เฉพาะและแตกต่างจากคนอื่น (Distinctive) อาจมี
องค์ประกอบเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ ผู้เขียนยังไม่ได้หยิบ 
ยกมากล่าว แต่การให้ได้เห็นภาพรวมและข้อคิด
ส�าคัญ ๆ ส�าหรบัการสอนเขยีนภาษาองักฤษกค็งเป็น
อีกหนึ่งแนวทางที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ในบรรดา
ครูสอนภาษาอังกฤษทั้งหลาย

Reference: COMMASUTRA: Position Yourself for 
Success with Good Grammar, Laurie Rozakis, Ph.D
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ตอนที่ ๒
ส�ำหรับเช้ือสำยสกุลวงศ์ของเจ ้ำพระยำ    

โกษำธิบดี (ปำน) นั้นมีบุคคลที่น่ำสนใจในสกุลคือ 
๑. เจ้ำแม่วัดดสุติ พระนำมเดมิว่ำหม่อมเจ้ำบวั (บำง
แห่งว่ำช่ือหม่อมเจ้ำอ�ำไพ) เป็นพระสนมเอกของ
สมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช พ.ศ. ๒๑๗๕ นัยว่ำน่ำ
จะเป็นพระธิดำของสมเด็จพระเอกำทศรถ และได้
แต่งงำนกับหม่อมเจ้ำชำยด�ำ (บำงแห่งว่ำหม่อมเจ้ำ
เจดิอภัย หรอืหม่อมเจ้ำอภัย) ปรำกฏว่ำมบีตุร ๓ คน 
คือ

เจ้ำพระยำโกษำธิบดี (เหล็ก) เกิด พ.ศ. 
๒๑๗๕ มีภรรยำชื่อนิ่มซึ่งเป็นพระพี่เลี้ยงของ เจ้ำฟ้ำ
กรมหลวงโยธำเทพ เมื่อครั้งยังเป็นเจ้ำฟ้ำหญิง
ศรสีพุรรณ ไม่ปรำกฏหลกัฐำนชือ่บตุร ได้รบัรำชกำร
เป็นแม่ทัพในสมัยสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช 
ถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๒๒๖ (บำงแห่งว่ำ พ.ศ. 
๒๒๐๔)

ท้ำวศรีสุดำรักษ์ (แช่ม) ได้รับสถำปนำเป็น
พระสนมของสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช        

เจ้ำพระยำโกษำธิบดี (ปำน) เกิดเมื่อ พ.ศ. 
๒๑๗๙ เดิมรับรำชกำรเป็นรำชทูตในต�ำแหน่งพระ

วิสูตรสุนทร สมัยพระนำรำยณ์มหำรำชได้รับแต่งตั้ง
ให้เดินทำงไปเจริญพระรำชไมตรี ณ รำชส�ำนักของ
พระเจ้ำหลุยส์ที่ ๑๔ แห่งฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ. ๒๑๙๐ 
ครั้นเมื่อเจ้ำพระยำโกษำธิบดี (เหล็ก) พ่ีชำยถึงแก่
อสัญกรรมก็ได้ควำมชอบให้เป็นเจ้ำพระยำโกษำ    
ธิบดีแม่ทัพแทน และถึงแก่อสัญกรรมเมื่อประมำณ 
พ.ศ. ๒๒๓๑ เจ้ำพระยำโกษำธิบดี (ปำน) นั้นมีบุตร 
๔ คนคือบุตรคีนโตไม่ปรำกฏนำม บตุรชำยคนทีส่อง
ชื่อขุนทอง ได้รับรำชกำรเป็นพระยำอัษฎำเรืองเดช 
ต่อมำได้เป็นเจ้ำพระยำวรวงศำธิรำช เสนำบดีกรม
คลงัในแผ่นดนิสมเดจ็พระเจ้ำเสอื บตุรชำยคนทีส่ำม
ไม่ปรำกฏนำม และบุตรชำยคนที่สี่ไม่ปรำกฏนำม

ต่อมำในแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้ำเสือ 
บุคคลผู้เป็นทำยำทในตระกูลดังกล่ำวก็กลับมำรับ
รำชกำรในต�ำแหน่งสูงขึ้นอีก หำกไม่เช่นน้ันแล้วลูก
หลำนของเจ้ำพระยำโกษำธิบดี (ปำน) ก็คงไม่ฟื้น
และกลับมำมีอ�ำนำจในสมัยหลังได้

กำรที่สมเด็จพระเพทรำชำแต่งต้ังพระอัคร 
มเหสีเดิม (กัน) ขึ้นเป็นพระมเหสีกลำง แต่งตั้งพระ
รำชกัลยำณี (เจ้ำฟ้ำหญิงศรีสุวรรณ) พระบรมภคินี
ของสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำชเป็นกรมหลวง 
โยธำทิพ เป็นอัครมเหสีฝ่ำยขวำ และแต่งต้ังเจ้ำฟ้ำ
หญิงกรมหลวงโยธำเทพ พระรำชธิดำของพระ

พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ

หมายเหตุแห่งสยาม
ราชวงศ์จักรี (CHAKRI MONARCH)

- (ต่อจากเล่มที่แล้ว) -
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ขณะที่มีพระครรภ์แล้ว ครั้นเมื่อประสูติขุนหลวงสร
ศักด์ิ (เดือ่) ทีต่�ำบลโพธิป์ระทบัช้ำง แขวงเมอืงพจิติร
แล้วก็คงมิได้กลับมำด้วย สมเด็จพระอัครมเหสี
เดิม (กัน) จึงรับภำระเล้ียงดูอย่ำงบุตรบุญธรรม

ครั้นเมื่อสมเด็จพระเพทรำชำเสด็จสวรรคต
ใน พ.ศ. ๒๒๔๐ นั้น สมเด็จพระอัครมเหสีเดิมจึงได้
ขอออกจำกพระรำชวังหลวงมำต้ังพระต�ำหนักอยู่
ใกล้วัดดุสิต พระต�ำหนักในพระอำรำมวัดดุสิตแห่ง
นี้เดิมเป็นของเจ้ำแม่ผู ้เฒ่ำ ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่ำ    
“เจ้ำแม่วัดดุสิต” ผู้เป็นพระสนมเอกของสมเด็จพระ
นำรำยณ์มหำรำชนั้น เป็นพระมำรดำของเจำ้พระยำ
โกษำธิบดี (เหล็ก) เจ้ำพระยำโกษำธิบดี (ปำน) ซึ่ง
ครั้งหนึ่งขุนหลวงสรศักดิ์ (เดื่อ) ได้เคยไปขอร้องให้
เจ้ำแม่ผู้เฒ่ำขึน้ไปกรำบทลูขอพระรำชทำนอภยัโทษ
จำกสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช ณ พระรำชวังที่
เมืองลพบุรี ครำวมีเรื่องกับสมเด็จเจ้ำพระยำวิไชย
เยนทร์ ดังปรำกฏในพงศำวดำร (อักขระเดิม) ว่ำ

“ฝ่ายหลวงสรศักดิ์ก็ไปเฝ้าเจ้าแม่วัดดุสิต ซึ่ง
เป็นมารดาเจ้าพระยาโกษาเหล็ก โกษาปาน และ
เป็นพระนมผู้ใหญ่ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น และ
ถวายบังคมแล้ว ก็กราบทูลแถลงการณ์อันพระเจ้า
วิไชยเยนทร์ กระท�าการร้อนในพระพุทธศาสนา
เหมือนดังนั้นและได้กราบทูลพระกรุณาแล้วก็มิได้
เอาโทษ ข้าพระพุทธเจ้ามีความโทมนัสถึงพระพุทธ
ศาสนา อันพระเจ้าวิไชยเยนทร์จะท�าให้พระพุทธ
ศาสนาให้พินาศเสื่อมสูญ ดังนั้นจึงชกเอาปากเจ้า
สมุหนายกแล้วหนีลงมา และบัดนี้สมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัวทรงพระพิโรธจะลงอาญาแก่ข้าพระพุทธเจ้า 
ขอจงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม อัญ 
เชิญเสด็จขึ้นไปขอพระราชทานโทษข้าพระพุทธเจ้า
ครั้งหนึ่งเถิด”

ส�ำหรับสมเด็จพระรำชมำดำเลี้ยง หรือพระ
อัครมเหสีเดิม (กัน) ของสมเด็จพระเพทรำชำ นั้น 
ปรำกฏว่ำได้ออกไปต้ังต�ำหนักอยู ่ที่เดียวกับพระ
ต�ำหนักของเจ้ำแม่วัดดุสิตเช่นกัน เมื่อเป็นอย่ำงนี้จึง

นำรำยณ์มหำรำชเป็นอัครมเหสีฝ่ำยซ้ำยนั้น เป็น
สำเหตุหนึ่งท่ีท�ำให้พระยำโกษำธิบดี (ปำน) ไม่มี
ควำมจงรักภักดีที่พระเพทรำชำบังอำจกระท�ำใน
เร่ืองที่ไม่ควรดังกล่ำว พระอัครมเหสีเดิม (กัน) นั้น
เล่ำกเ็ป็นพระมำรดำเลีย้งของขนุหลวง  สรศกัดิ ์(เดือ่) 
ด้วย มคีวำมปรำกฏในพงศำวดำร (อกัขระเดมิ) ดังนี้

“ในขณะนั้นสมเด็จพระอัครมเหสีเดิม แห่ง
สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงในพระบรมโกษซึ่งเป็น
พระมารดาเลี้ยงของสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินได้
อภิบาลบ�ารุงรักษาพระองค์แต่ยังทรงพระเยาว์นั้น 
ครั้นเมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จสวรรคตแล้ว
จึงทูลสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินออกไปตั้งพระต�าหนัก
อยูใ่นทีใ่กล้พระอารามวดัดสุติ และท่ีพระต�าหนกัวดั
ดุสิตนี้เป็นท่ีพระต�าหนักมาก่อนครั้งแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์เป็นเจ้า และเป็นมารดาเจ้าพระยา 
โกษาเหล็ก เจ้าพระยาโกษาปาน ซึ่งได้ขึ้นไปช่วย
กราบทูลขอพระราชทานโทษสมเด็จพระเจ้าแผ่นดิน
ขณะเป็นหลวงสรศักดิ์และชกเอาปากเจ้าพระยา      
วิไชยเยนทร์คร้ังน้ัน และเจ้าแม่ผู้เฒ่าน้ันก็ได้ตั้งพระ
ต�าหนักอยู่ในที่นี่ ครั้นแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระองค์นี้และสมเด็จพระราชมารดาเลี้ยงก็เสด็จตั้ง
พระต�าหนักอยู่ในที่นั้นสืบต่อมาแล้วทรงพระกรุณา
โปรดตั้งให้เป็นกรมพระเทพามาตย์ ส่วนสมเด็จพระ
อัครมเหสีฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาแห่งสมเด็จพระพุทธ 
เจ้าในพระบรมโกษ ซึ่งทรงพระนามว่ากรมหลวง
โยธาทิพและกรมหลวงโยธาเทพนั้น ก็ทูลลาสมเด็จ
พระเจ้าแผ่นดินแล้วเอาพระราชบุตรซึ่งทรงพระนาม
ว่าตรัสน้อยนั้นออกไปตั้งพระต�าหนักอยู่ในที่ใกล้ 
พระอารามวัดพุทธไธสวรรค์”

สมเด็จพระอัครมเหสีเดิมของสมเด็จพระ 
เพทรำชำนี้ นำมเดิมชื่อกัน เป็นพระรำชมำรดำเลี้ยง   
ของขุนหลวงสรศักดิ์ (เดื่อ) เน่ืองจำกนำงกุสำวดี 
(กุลธิดำ) พระรำชมำรดำเดิมเป็นพระรำชธิดำของ
เจ้ำเมืองเชยีงใหม่ ทีถ่กูสมเดจ็พระนำรำยณ์มหำรำช
พระรำชทำนให้สมเด็จพระเพทรำชำน�ำไปเลี้ยงดูใน
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ทั้งสองทุกเพลาเช้าเย็นเป็นนิจทุกวัน ๆ กว่าจะเสด็จ
กลับลงไป ณ กรุงเทพมหานครและกูทั้งสองจะทน
พระราชอาญาได้หรือ จะมิตายเสียหรือ เองจะคิด
ประการใด

นายผลได้ฟังดงันัน้กเ็หน็ว่าจะพ้นภยัจงึกราบ 
ทูลว่า ขอพระราชทานจงด�ารัสให้ต�ารวจเอาเรือเร็ว
ลงไปกราบทูลเชิญสมเด็จพระอัยกีกรมพระเทพา
มาตย์ ซึ่งเสด็จอยู่ ณ พระต�าหนักริมวัดดุสิตนั้นมา
ช่วยกราบทูลโทษ เห็นว่าจะทรงพระกรุณาโปรด
พระราชทานให้เป็นมั่นคง ด้วยเหตุว่ากรมพระเทพา
มาตย์นีม้คีณุปูการเป็นอนัมาก ได้อปุถมัภ์บ�ารงุเลีย้ง
รักษาสมเด็จพระราชบิดามาแต่ทรงพระเยาว์นั้น    
จะว่ากระไรก็ว่ากันได้ เห็นจะขัดกันมิได้ และซึ่งจะ
อุบายคิดอ่านไปอย่างนั้น เห็นว่าจะพ้นโทษ

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอทั้งสองพระองค์ตรัส
ได้ทรงฟังดังนั้นก็เห็นชอบด้วย ทรงพระปีติโสมนัส
ยิ่งนัก จึงมีพระบัณฑูรตรัสใช้หลวงเกษตรรักษา ให้
เอาเรอืเรว็รบีลงไปเฝ้าสมเดจ็พระอัยกกีรมพระเทพา
มาตย์ และให้กราบทูลโดยมูลเหตุทั้งปวงให้ทราบ
สิ้นทุกประการ แล้วจงทูลว่าเราทั้งสองพี่น้อง ขอ
ถวายบังคมมาแทบฝ่าพระบาท สมเด็จพระอัยกีเจ้า
ขอจงทรงพระกรณุาโปรด เชญิเสดจ็ขึน้มาช่วยทลูขอ
พระราชทานโทษข้าพเจ้าทัง้สองโดยเรว็เถดิ ข้าพเจ้า
ทั้งสองจึงจะรอดจากความตายและซึ่งบุคคลใดจะ
มาเป็นที่พึ่งที่พ�านักช่วยชีวิตข้าพเจ้าทั้งสองในคราว
นี้เห็นไม่มีตัวแล้ว และหลวงเกษตรรักษารับสั่งแล้ว
ก็มาลงเรือรีบไป ณ กรุงสามวันก็ถึง จึงเข้าไปเฝ้า
กรมพระเทพามาตย์ พระต�าหนักริมวัดดุสิตนั้น 
แล้วกราบทูลโดยมีพระบัณฑูรสั่งมานั้นทุกประการ

สมเด็จพระอัยกีได้ทรงฟังดังนั้นก็ตกพระทัย 
จึงตรัสเรียกข้าหลวงสาวใช้สั่งให้ฝ ีพายผูกเรือ
พระที่นั่งมาประเทียบท่าเป็นการเร็ว แล้วเสด็จโดย
ด่วนมาลงเรือพระที่นั่ง ให้รีบเร่งฝีพายขึ้นไป หลวง
เกษตรรักษาเป็นเรือน�าเสด็จ รีบเร่งไปทั้งกลางวัน
กลางคืน สี่วันก็ถึงท่าเรือประทับ จึงเสด็จขึ้นไปเฝ้า

เข้ำใจได้ว่ำ “เจ้ำแม่ดุสิต” (หม่อมบัว หรือ เจ้ำแม่ผู้
เฒ่ำ) นัน้ คงถงึแก่อสญักรรมแล้ว และต่อมำสมเดจ็
พระรำชมำรดำเลี้ยงองค์น้ีได้มำอำศัยอยู่ต่อ และได้
รับแต่งต้ังเป็นกรมพระเทพำมำตย์ (กัน) เมื่อ พ.ศ. 
๒๒๔๓ จึงท�ำให้ถูกเรียกว่ำ “เจ้ำแม่วัดดุสิต” เช่น
เดียวกัน

ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้ำเสือ (ขุนหลวง      
สรศักดิ์) นั้น บุตรชำยของเจ้ำพระยำโกษำธิบดี 
(ปำน) ชื่อ ขุนทอง ได้เข้ำรับรำชกำรจนได้รับบรรดำ 
ศักดิ์เป็นพระยำอัษฎำเรืองเดช และอยู่รับรำชกำร
จนมีควำมชอบมีต�ำแหน่งสูง เป็นเจ้ำพระยำวรวงศำ 
ธิรำช เสนำบดีคลัง ตำมล�ำดับ

เจ้ำพระยำวรวงศำธิรำช (ขุนทอง) ขุนนำง
รำชส�ำนักกรุงศรีอยุธยำผู้น้ีมีบุตรชำยคนโต ๑ คน 
ชือ่ทองค�ำ ได้ถวำยตวัเข้ำรบัรำชกำรเป็นที ่จมืน่มหำ
สนิท หัวหมื่นมหำดเล็กในสมเด็จเจ้ำฟ้ำเพชร กรม
พระรำชวังบวรสถำนมงคล เมื่อ พ.ศ. ๒๒๔๕ นั้น
สมเดจ็พระเจ้ำเสอืได้สัง่ลงพระอำญำสมเดจ็พระเจ้ำ
ลกูยำเธอ เจ้ำฟ้ำเพชร กรมพระรำชวงับวรสถำนมงคล 
และสมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอ เจ้ำฟ้ำพร พระบัณฑูร
น้อย โดยจับมัดเฆี่ยนยกละ ๓๐ ที ทุกเช้ำเย็น เนื่อง 
จำกทรงพระพิโรธที่ช้ำงพระที่นั่งตกหล่มลึกที่บึง
หูกวำง กล่ำวหำว่ำสมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอนั้นท�ำ
ถนนผ่ำนบึงเพื่อให้ช้ำงพระท่ีน่ังเดินข้ำมติดหล่ม 
หมำยจะฆ่ำพระองค์ชิงเอำพระรำชสมบัติถึงกับ
พระองค์ขับช้ำงพระที่นั่งไล่ฟันด้วยพระแสงของ้ำว
และให้ทหำรจับตัวมำลงพระอำญำดังกล่ำว เรื่องนี้
กรมพระเทพำมำตย์ (กัน) พระต�ำหนักริมวัดดุสิต  
ถึงกับต้องนั่งเรือพระที่นั่งขึ้นมำยังพลับพลำที่ต�ำบล
บ้ำนพลูหลวง แขวงเมืองนครสวรรค์ ดังมีควำม
ปรำกฏในพงศำวดำรว่ำ

“ขณะนั้นนายผลข้าหลวงเดิมคนหนึ่ง เข้าไป
เฝ้าเยยีนสมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอท้ังสองในเรือนโทษ 
จึงมีพระบัณฑูรตรัสว่า อ้ายผลบัดน้ีสมเด็จพระราช
บิดาทรงพระพิโรธ ด�ารัสสั่งให้ลงพระอาญาแก่กู    
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สมเด็จพระเจ้าแผ่นดิน ณ พระต�าหนักพลับพลานั้น
จึงพระบาทสมเด็จพระบรมบพิตรพระพุทธ 

เจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรเห็นกรมพระเทพามาตย์ 
พระราชมารดาเลี้ยงเสด็จขึ้นมา ก็กระท�าปัจจุคมน์
มหาการต้อนรับเชิญเสด็จให้ขึ้นน่ังร่วมราชาอาสน์ 
ทรงพระถวายอภิวาทแล้วล�าดับถามว่า ซึ่งเจ้าคุณ
ขึ้นมานี้มีกิจธุระเป็นประการใด จึงกรมพระเทพา
มาตย์กราบทูลว่า ได้ยินข่าวลงไปว่าพระราชบุตรทั้ง
สองเป็นโทษ จึงอุตสาหะขึ้นมาหา ทั้งนี้เพื่อจะทูล  
ขอพระราชทานโทษ จึงมีพระราชโองการตรัสเล่าให้
กรมพระเทพามาตย์ทรงฟังว่า อ้ายคนท้ังสองนีม้นัคดิ
การกบฏ เดิมข้าพเจ้าให้มันเป็นแม่กองถมถนนข้าม
บึงมันแสร้งท�าเป็นพุหลุมไว้ให้ช้าง ซึ่งข้าพเจ้าขี่นั้น
เหยยีบถล�าลงแล้ว มนักค็ดิจะฆ่าข้าพเจ้าเสยี จะเอา
ราชสมบัติ กรมพระเทพามาตย์จึงกราบทูลว่า อัน
พระราชบุตรท้ังสองน้ีเป็นลูกเพ่ือนทุกข์เพ่ือนยาก
ของพ่อมาแต่ก่อน และซ่ึงจะคิดกบฏประทุษร้ายต่อ
พ่อนั้นหามิได้ กรมพระเทพามาตย์ กราบทูลวิงวอน
ขอพระราชทานโทษไปเป็นหลายครั้ง จึงทรงพระ
กรณุาโปรดพระราชทานโทษแก่กรมพระเทพามาตย์
นั้น แล้วมีพระราชด�ารัสมอบให้แก่กรมพระเทพา
มาตย์ว่า เจ้าคุณ จงเอามันทั้งสองลงไปเสียด้วยเถิด 
อย่าให้มันอยู่กับข้าพเจ้าที่นี่เลย และถ้าจะเอามันไว้
ที่นี่ด้วยข้าพเจ้าไซร้มันจะคิดกบฏฆ่าข้าพเจ้าอีกเป็น
มั่นคง และกรมพระเทพามาตย์รับสั่งแล้วก็ไปถอด
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอทั้งสองพระองค์ออกจาก
โทษ แล้วทูลลาสมเด็จพระเจ้าแผ่นดิน พาสมเด็จ
พระเจ้าลูกยาเธอทั้งสองพระองค์มาลงเรือพระที่นั่ง 

แล้วเสด็จกลับลงมายังกรุงเทพมหานคร”
ดังนั้นจำกเหตุกำรณ์นี้สมเด็จเจ้ำฟ้ำเพชร 

กรมพระรำชวังบวรสถำนมงคล จึงน่ำจะไว้วำงใจให ้ 
จมื่นมหำสนิท (ทองค�ำ) หัวหมื่นมหำดเล็กผู้นี้ออก
ไปตั้งบ้ำนเรือนอยู ่ที่บ้ำนสะแกกรัง เพื่อคอยกะ
เกณฑ์สิ่งของ และท�ำรำชกำร ด้วยสมเด็จพระเจ้ำ 
อยู่หัวนั้นทรงโปรดกำรเสด็จประพำสล้อมช้ำงป่ำ 
แถบเมืองนครสวรรค์ ด้วยเหตุที่เมืองอุทัยธำนีเป็น
เมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยข้ำว ช้ำงป่ำ มูลค้ำงคำว ไม้ 
ผลกระวำน เป็นต้น ส�ำหรับใช้ในกองทัพและเป็น
ยุทธปัจจัยของสมเด็จเจ้ำฟ้ำเพชร กรมพระรำชวัง
บวรสถำนมงคล ในโอกำสเป็นรัชทำยำทที่จะขึ้น
ครองรำชสมบัติเป็นกษัตริย์ต่อไปด้วย

ครั้นสมเด็จเจ้ำฟ้ำเพชร กรมพระรำชวังบวร
สถำนมงคล ได้ขึ้นครองรำชสมบัติเป็นกษัตริย์ทรง
พระนำมว่ำ “สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวท้ำยสระ” เมื่อ 
พ.ศ. ๒๒๕๑ จมื่นมหำสนิท (ทองค�ำ) จึงมีควำมดี
ควำมชอบมำกจึงได้รับแต่งต้ังเป็นพระรำชนิกูล  
(บำงแห่งเขียนพระยำรำชนิกูล) ปลัดทูลฉลองกรม
มหำดไทย ดังนั้นครอบครัวนี้หลังจำกมีบุตรชำยคือ 
ทองดี  แล้วจึงได้ย้ำยจำกบ้ำนสะแกกรัง (ต�ำบลใน
เขตเมืองอุทัยธำนี)  แล้วเข้ำไปตั้งบ้ำนเรือนอยู่ที่กรุง
ศรีอยุธยำ ตรงด้ำนเหนือป้อมเพชร จนมีบุตรธิดำ 
เป็นครอบครัวใหญ่อยู่แถวบริเวณวัดสุวรรณดำรำม  
(ต ่อมำบริจำคที่ ดินให้สร ้ำงวัดนี้ เป ็นวัดประจ�ำ
ตระกูล) 

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

ส�ำนักงำนสนับสนุนหน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ (นทพ.) กองบัญชำกำรกองทัพไทย

“โรคหูดับ 
หรือ โรคหูตึงเฉียบพลัน”

หูเป็นอวัยวะท่ีท�ำหน้ำท่ีรับฟัง และช่วยใน
กำรทรงตัว รักษำควำมสมดุลของร่ำงกำย ส่วน
ประกอบของหู มี ๓ ส่วนหลัก ๆ และท�ำหน้ำท่ีต่ำง
กัน กำรเกิดอำกำรขึ้นท่ีท่ัวไปเรียก หูอื้อ (ต่างกับ
อาการหูดับ) หูอื้อมีอำกำรทั้งกำรได้ยินลดลง กำร
ได้ยินเสียงวี้ด ๆ ในหูหรือรู้สึกเหมือนภำยในหูมีแรง
ดนั ซึง่อำกำรทีเ่กดิขึน้เกดิได้จำกหลำยสำเหต ุต้ังแต่ 
หชูัน้นอก ประกอบด้วย ใบหู ท�ำหน้ำทีร่วบรวมคลืน่
เสียงที่มำจำกท่ีต่ำง ๆ ส่งเข้ำสู่รูหู ช่องหู หรือรูหู 
จนถึงส่วนที่เรียกว่ำแก้วหู แก้วหูหรือเยื่อแก้วหู มี
ลักษณะเป็นเย่ือบำง ๆ กรณีควำมผิดปกติที่เกิดข้ึน
กับหูชั้นนอกได้ เช่น น�้ำเข้ำหู แมลงเข้ำหู ขี้หูอุดตัน 
ซึ่งสำมำรถท�ำให้เกิดกำรอักเสบได้ และสำมำรถ
แก้ไขด้วยกำรก�ำจัดสำเหตุ เช่น เอำน�้ำออก แมลง
ออก ขี้หูออก ก็ช่วยให้อำกำรดีขึ้นได้  หูชั้นกลาง 
เป็นส่วนที่ถัดจำกแก้วหูเขำ้มำมีหน้ำต่ำงเข้ำหูชั้นใน 
เป็นรูปไข่ และประกอบด้วย กระดูก ๓ ชิ้น คือ 
กระดูกค้อน (malleus) กระดูกท่ัง (incus) และ

กระดกูโกลน (stapes) มหีน้ำทีป่รบัควำมดนัภำยใน
หใูห้เท่ำกบัควำมดนัภำยนอก ถ้ำหำกระดบัควำมดนั
ของทั้งสองแห่งไม่เท่ำกัน จะมีผลท�ำให้รู้สึก หูอื้อ 
และถ้ำเกิดควำมแตกต่ำงมำกจะท�ำให้รู ้สึกปวดหู 
ส่วน หูชั้นใน จะประกอบด้วย เซลล์ประสำท เชื่อม
ต่อไปยงัเส้นประสำท ทีน่�ำไปเชือ่มกบัส่วนของสมอง 
เป็นลักษณะเหมือนลูกโซ่ เชื่อมโยงกันอยู่

โรคหูตึงเฉียบพลันหรือหูดับ (Sudden 
Sensorineural Hearing Loss) คือ ภำวะท่ีมีกำร
สูญเสียกำรได้ยินชนิดประสำทรับฟังเสียงเสีย แบบ
ทันทีทันใด ซึ่งมักพบในคนอำยุน้อยและวัยกลำงคน 
ภำวะนี้บำงคนเรียกว่ำ “โรคหูดับฉับพลัน” หมำยถึง 
กำรทีป่ระสำทหูเกดิกำรเสือ่มทนัททีนัใด หรอืภำยใน
ระยะเวลำสัน้ ๆ  ซ่ึงร้อยละ ๘๕-๙๐ ไม่ทรำบสำเหต ุ 
มเีพยีงร้อยละ ๑๐-๑๕ เท่ำนัน้ทีท่รำบสำเหตุ ผูท้ีเ่ป็น
โรคนี้อำจมีอำกำรเพียงรู้สึกได้ยินน้อยลงเล็กน้อย 
หรืออำจจะรู้สึกสูญเสียกำรได้ยินมำก จนไม่ได้ยิน
ในหูข้ำงที่เป็นเลยก็ได้ กำรสูญเสียกำรได้ยินชนิด

ภาพแสดงส่วนประกอบของหู ทั้ง ๓ ส่วนเสนาศึกษา       เ
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ประสำทรับฟังเสียงเสียดังกล่ำวอำจเป็นเพียง
ช่ัวครำว เช่น ได้ยินเสียงดังท�ำให้หูอื้อ และสักพัก    
หูจะหำยอื้อ หรือรับประทำนยำบำงชนิด เช่น ยำ
แอสไพริน ยำขับปัสสำวะแล้วหูอื้อ เมื่อยำดังกล่ำว
หมดฤทธิ์ อำกำรหูอื้อดังกล่ำวจะหำยไป หรืออำจ
เป็นถำวรก็ได้จนถึงขั้นหูหนวกถ้ำปล่อยท้ิงไว้ไม่ได้
รับกำรรักษำหรือได้รับกำรรักษำช้ำเกินไป   

สาเหตุ
ไม่ทราบสาเหตุ  อำจเกิดจำก
๑. กำรติดเชื้อไวรัส เช่น ไวรัสที่ท�ำให้เกิดโรค

หัด หัดเยอรมัน งูสวัด คำงทูม ไข้หวัดใหญ่ อำจก่อ
ให้เกิดกำรอักเสบของประสำทหูและเซลล์ประสำท
หู ท�ำให้อวัยวะดังกล่ำวท�ำหน้ำท่ีผิดปกติไป เชื้อ
ไวรสัสำมำรถผ่ำนเข้ำสูห่ชูัน้ในทำงกระแสเลอืด ผ่ำน
ทำงน�้ำไขสันหลัง หรือผ่ำนเข้ำหูชั้นในโดยตรง 

(ไวรัสท่ีท�ำให้เกิดโรคหัด และไข้หวดัใหญ่ มกั
ท�ำให้ประสำทหูเสื่อมทั้ง ๒ ข้ำง  ส่วนไวรัสที่ท�ำให้
เกิดโรคคำงทูม มักท�ำให้ประสำทหูเสื่อมเพียงข้ำง
เดียว)

๒. กำรอุดตันของหลอดเลือดท่ีไปเลี้ยงหูชั้น
ใน  ท�ำให้มีเลือดไปเลี้ยงหูชั้นในลดลง ท�ำให้เซลล์
ประสำทหู และประสำทหูขำดเลือด จึงท�ำหน้ำที่ผิด
ปกตไิป เส้นเลอืดท่ีไปเลีย้งหูชัน้ในหรือเซลล์ประสำท
หูนั้น ไม่มีแขนงจำกเส้นเลือดใกล้เคียงมำช่วยเมื่อมี
กำรอุดตันจะท�ำให้เซลล์ประสำทหูตำย และเกิด
ประสำทเสื่อมได้ง่ำย  เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหูชั้นใน
อำจอุดตันจำก

 ๒.๑ เส้นเลือดแดงหด
ตัวเฉียบพลัน จำกควำมเครียด 
กำรพกัผ่อนไม่เพยีงพอ อ่อนเพลยี 
หรือไม่ทรำบสำเหตุ

 ๒.๒ เส้นเลือดที่เสื่อม
ตำมวัยแล้วมีไขมันมำเกำะตำม
เส้นเลือด (arteriosclerosis) และ
มโีรคบำงโรคทีอ่ำจท�ำให้เส้นเลอืด 
ดังกล่ำวตีบแคบมำกขึ้น เช่น โรค

ควำมดนัโลหติสงู โรคไขมนัในเลอืดสงู โรคเบำหวำน
 ๒.๓ เลือดข้นจำกกำรขำดน�้ำ กำรขำด

ออกซิเจนเรื้อรัง
 ๒.๔ มล่ิีมเลอืดมำอุดเส้นเลอืด (embo-

lism หรือ thrombosis) อำจเกิดจำกโรคหัวใจ หรือ
จำกกำรบำดเจ็บที่อวัยวะต่ำง ๆ

 ๒.๕ กำรอักเสบของเส้นเลอืด (vasculitis)
 ๒.๖ กำรรั่วของน�้ำในหูชั้นใน เข้ำไปใน

หูชั้นกลำง (perilymphatic fistula) ซึ่งอำจเกิดจำก
กำรเบ่ง กำรสั่งน�้ำมูกแรง ๆ กำรไอแรง ๆ หรือกำรที่
มีควำมดันในสมองสูงขึ้นท�ำให้ประสำทหูเสื่อม และ
มีอำกำรเวียนศีรษะบ้ำนหมุน หรือเสียงดังในหู

ทราบสาเหตุ
๑. กำรบำดเจ็บ
กำรบำดเจบ็ทีศ่รีษะ อำจท�ำให้เกดิกำรรัว่ของ

น�้ำในหูชั้นในเข้ำไปในหูชั้นกลำงหรือกระดูกบริเวณ
กกหูหัก (fracture of temporal bone) ท�ำให้มีกำร
บำดเจ็บของเส้นประสำทหู เซลล์ประสำทหู หรือมี
เลือดออกในหูชั้นใน

กำรผ่ำตดั โดยเฉพำะกำรผ่ำตดัหชูัน้กลำง (มี
กำรเคลื่อนไหวของกระดูกหู) หรือหูชั้นใน เช่น กำร
ผ่ำตัดเปลี่ยนกระดูกโกลน (stapedectomy) เพื่อ
ให้กำรได้ยินดีขึ้น กำรผ่ำตัดเนื้องอกของหูชั้นกลำง 
หรือของประสำทกำรทรงตัว (acoustic neuroma)

กำรเปลี่ยนแปลงของควำมกดดันของหูชั้น
ใน เช ่น กำรเปลี่ยนแปลงของควำมกดดันของ
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บรรยำกำศ (barotrauma) เช่น ด�ำน�้ำ ขึ้นที่สูง หรือ
เครื่องบิน และได้ยินเสียงที่ดังมำกในระยะเวลำ   
สั้น ๆ (acoustic trauma) เช่น เสียงประทัด เสียง
ระเบิด เสียงปืน

 ๒. เนือ้งอก เช่น เน้ืองอกของประสำททรงตวั 
ที่มีกำรเพ่ิมขนำดอย่ำงเฉียบพลัน เช่น มีเลือดออก
ในก้อนเนื้องอกจนอำจไปกดทับประสำทหูได้

 ๓. กำรติดเชื้อของหูชั้นใน เช่น หูชั้นใน
อักเสบ (labyrinthitis) จำกหูชั้นกลำงอักเสบ  (otitis 
media) จำกเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (เช้ือแบคทีเรีย   
มักเข้ำสู ่หูช้ันในทำงน�้ำไขสันหลัง ซึ่งมักจะท�ำให้
ประสำทหูเสื่อมทั้ง ๒ ข้ำง

 ๔. สำรพิษและพิษจำกยำ ยำบำงชนิด   
อำจท�ำให้หูตึงชั่วครำวได้ เช่น ยำแก้ปวดท่ีมีส่วน
ประกอบของ salicylate ยำขับปัสสำวะ หลังหยุด
ยำดังกล่ำวอำกำรหูอื้อหรือหูตึงมักจะดีขึ้น และอำจ
กลับมำเป็นปกติ  ยำบำงชนิดอำจท�ำให้ประสำท      
หูเสื่อมอย่ำงถำวรได้ เช่น ยำต้ำนจุลชีพ กลุ ่ม      
aminoglycosides เช่น  streptomycin, kanamycin, 
gentamicin, neomycin, amikacin ประสำทหูที่ 
เสื่อมจำกยำกลุ่มนี้อำจเกิดทันทีหลังจำกใช้ยำหรือ
เกิดหลังจำกหยุดใช้ยำไประยะหนึ่งแล้วก็ได้

๕. โรคมีเนีย หรือน�้ำในหูไม่เท่ำกัน โรคนี้น�้ำ
ในหูที่มีปริมำณมำก อำจกดเบียดท�ำลำยเซลล์
ประสำทหู ท�ำให้ประสำทหูเสื่อมเฉียบพลันได้ มักมี
อำกำรเสยีงดงัในหหูรอืเวยีนศรีษะบ้ำนหมุนร่วมด้วย

อาการและอาการแสดง
ผู้ป่วยจะมีอำกำรหูอื้อ หรือกำรได้ยินลดลง

ในหขู้ำงทีเ่ป็นอย่ำงเฉียบพลนั มักไม่ค่อยได้ยนิเสยีง 
เมื่อผู้พูดอยู่ไกล และมักได้ยินดีขึ้นในบรรยำกำศที่
เงียบสงัดปรำศจำกเสียงรบกวน มักเป็นในหูข้ำง
เดียว ถ้ำเป็นทั้งสองข้ำงผู้ป่วยจะพูดดังกว่ำปกติ 
อำจมเีสยีงดงัในหซูึง่มกัจะเป็นเสยีงทีม่รีะดบัควำมถี่
สงู เช่น เสยีงจิง้หรดี เสยีงจกัจัน่ หรอืเวยีนศรีษะร่วม
ด้วย ผู้ป่วยบำงรำยอำจกลัวเสียงดัง ๆ หรือทนฟัง

เสยีงดังไม่ได้ (เสยีงดังจะท�ำให้เกดิอำกำรปวดหแูละ
จับใจควำมไม่ได้)

การวินิจฉัย 
โรคนี้อำศัยกำรซักประวัติ กำรตรวจร่ำงกำย 

และกำรส่งกำรสืบค้นเพ่ิมเติมโดยแพทย์ กำรซัก
ประวตั ิได้แก่ กำรสอบถำมอำกำรทำงห ูและสำเหตุ
ที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่จะท�ำให้เกิดประสำทหูเสื่อม
ชนิดเฉียบพลัน กำรตรวจร่ำงกำย ได้แก่ กำรตรวจ
หูด้วยเครื่องส่องหู (otoscope) เพื่อดูพยำธิสภำพ
ของช่องหู เยื่อบุแก้วหู หูชั้นกลำง และบริเวณรอบหู 
กำรตรวจร่ำงกำยโดยทั่วไปที่พยำยำมหำสำเหตุของ
ประสำทหูเสื่อมชนิดเฉียบพลัน กำรสืบค้นเพิ่มเติม 
ได้แก่ กำรตรวจเลือดเพื่อหำควำมผิดปกติของเคมี
ในเลือด ตรวจปัสสำวะ ที่ส�ำคัญคือกำรตรวจกำร
ได้ยนิ เพือ่ยนืยนัและประเมนิระดบัควำมรนุแรงของ
ประสำทหูเสื่อมชนิดเฉียบพลัน กำรตรวจคลื่นสมอง
ระดับก้ำนสมอง และกำรถ่ำยภำพรงัส ีเช่น เอกซ์เรย์
คอมพิวเตอร์ (CT scan) สมองและกระดูกหลงัห ูหรือ
ตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ(MRI) ในผู้ป่วยบำงรำย

การรักษา
๑. ในรายที่ทราบสาเหตุ รักษำตำมสำเหตุ 

อย่ำงไรก็ตำมส่วนใหญ่ไม่สำมำรถรักษำประสำทหู
ที่เสื่อมให้คืนดีในสภำพปกติได้  มักเป็นกำรรักษำ
ตำมอำกำร (เช่น อำกำรเวียนศีรษะ เสียงดังในหู) 
หรือป้องกันไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่ำง ๆ (เช่น เยื่อ
หุ้มสมองอักเสบ)

๒. ในรายท่ีไม่ทราบสาเหตุ   มักจะมี
โอกำสหำยได้เองสูงถึงร้อยละ ๖๐-๗๐  ส่วนใหญ่
กำรรกัษำมุง่หวงัให้มกีำรลดกำรอกัเสบของประสำท
หู ให้มีเลือดไปเลี้ยงหูชั้นในมำกขึ้น และลดกำรรั่ว
ของน�้ำในหูชั้นในเข้ำไปในหูชั้นกลำง

ยำลดกำรอักเสบจ�ำพวกสเตียรอยด์ (oral 
prednisolone) มีจุดมุ่งหมำยลดกำรอักเสบของ
ประสำทห ูและเซลลป์ระสำทหู ซึ่งถ้ำไม่มีข้อห้ำมใน
กำรใช้จะนิยมให้รับประทำนยำสเตียรอยด์ในขนำด 
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๐.๕-๑ mg/kg ต่อวัน ประมำณ ๑ สัปดำห์  ถ้ำกำร
ได้ยินดีขึ้นอำจรับประทำนยำสเตียรอยด์ต่อจนครบ 
๒ สัปดำห์แล้วค่อย ๆ ลดยำลง   แต่ถ้ำรับประทำน
ยำไปแล้ว ๑ สัปดำห์ ระดับกำรได้ยินไม่ดีข้ึน อำจ
พิจำรณำฉีดยำสเตียรอยด์เข้ำในหูช้ันกลำงโดยผ่ำน
ทำงเย่ือแก้วหู (intratympanic steroid injection) 
และค่อย ๆ ลดยำสเตียรอยด์ชนิดรับประทำนลง  
ส่วนในรำยท่ีมีข้อห้ำมในกำรใช้ยำสเตียรอยด์ชนิด
รับประทำนอำจพิจำรณำฉีดยำสเตียรอยด์เข้ำไปใน
หูชั้นกลำงตั้งแต่ต้น หรืออำจให้กำรรักษำร่วมกันทั้ง
รับประทำนยำสเตียรอยด์และฉีดยำสเตียรอยด์เข้ำ
ในหูชั้นกลำงก็ได้ 

ยำขยำยหลอดเลือด เพื่อเพิ่มเลือดไปเลี้ยงหู
ชั้นในมำกขึ้น เช่น nicotinic acid, betahistine 

ยำวติำมนิ อำจช่วยบ�ำรุงประสำทหท่ีูเสือ่มได้
ในบำงรำย

ยำลดอำกำรเวียนศีรษะ (ถ้ำมีอำกำรเวียน
ศีรษะ)

กำรนอนพัก เพื่อลดกำรรั่วของน�้ำในหูชั้นใน
เข้ำไปในหูชั้นกลำง (ถ้ำมี) แนะน�ำให้ผู้ป่วยนอนพัก 
โดยยกศีรษะสูงประมำณ ๓๐ องศำจำกพ้ืนรำบเพ่ือ
ให้มคีวำมดนัในหชูัน้ในน้อยทีส่ดุ ไม่ควรท�ำงำนหนกั 
หรือออกก�ำลังกำยท่ีหักโหม บำงรำยแพทย์อำจ
แนะน�ำให ้นอนพักรักษำตัวอยู ่ในโรงพยำบำล
ประมำณ ๑-๒ สัปดำห์

แพทย์จะแนะน�ำให้ผู้ป่วยตรวจวัดระดับกำร
ได้ยินเป็นระยะ ๆ เพือ่ประเมนิผลกำรรกัษำ และอำจ
นัดติดตำมผู้ป่วยในระยะยำว เน่ืองจำกผู้ป่วยบำง
รำยที่ไม่ทรำบสำเหตุ อำจพบสำเหตุในภำยหลังได้  
นอกจำกน้ัน ผู้ป่วยควรป้องกันไม่ให้ประสำทหูเสื่อม
มำกข้ึน โดย 

- หลีกเลี่ยงสถำนที่ที่มีเสียงดัง
- ควบคุมอำกำรโรคประจ�ำตัว เช่น เบำหวำน  

ควำมดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคไต โรคกรด
ยูริกในเลือดสูง โรคโลหิตจำง 

 -  หลีกเลี่ยงกำรใช้ยำที่มีพิษต่อประสำทหู 
เช่น aspirin, aminoglycoside, quinine

- หลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ หรือกำรกระทบกระ 
เทือนบริเวณหู 

- หลีกเลี่ยงกำรติดเชื้อของหู หรือกำรติดเชื้อ
ในระบบทำงเดินหำยใจส่วนบน 

- ลดอำหำรเค็ม หรือเครื่องดื่มบำงประเภทที่
มีสำรกระตุ้นประสำท เช่น กำแฟ ชำ เครื่องดื่มน�้ำ
อัดลม (มีสำรคำเฟอีน) งดกำรสูบบุหรี่  (มีสำร
นิโคติน)

- พยำยำมออกก�ำลังกำยสม�่ำเสมอ ลด
ควำมเครียด ลดควำมวิตกกังวล 

- นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
ส่วนใหญ่ประสำทหูเสื่อมชนิดเฉียบพลัน

แบบไม่ทรำบสำเหตุ  ถ้ำผู้ป่วยมำพบแพทย์เร็วโดย
เฉพำะใน ๒ สัปดำห์แรกหลังเป็น (golden period) 
และได้รับกำรรักษำอย่ำงเหมำะสมจะมีโอกำสสูงที่
จะมีกำรได้ยินกลับมำเป็นปกติได้ (ส่วนใหญ่กำร
ได้ยินมักจะดีขึ้นภำยใน ๒ สัปดำห์แรกของกำรสูญ
เสยีกำรได้ยนิ) ดังนัน้เมือ่รูส้กึว่ำมกีำรได้ยนิในหทู่ำน
ลดน้อยลงอย่ำงเฉียบพลันอย่ำนิ่งนอนใจ รีบมำพบ
แพทย์เฉพำะทำง หู คอ จมูกโดยเร็ว เพรำะถ้ำ
ให้กำรรักษำช้ำไปไม่ทนัท่วงทอีำจเกิดควำมพกิำรใน
หูท่ำนอย่ำงถำวรได้

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก 
http://www.rcot.org/2016/People/Detail/58

http://www.hearplus.com/listen.html
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ข้อความในหน้ากระดาษใบแรกของสมุด
บันทึก ที่บรรจงดึงออกมาและค่อย ๆ ฉีกเป็นชิ้นเล็ก
ชิ้นน้อย โปรยปลิวออกจากหน้าต่างรถไฟ จาก
ต้นทางสุดชายแดนปลายด้ามขวานกลับสู ่เมือง
หลวงแห่งศิวิไลซ์ คนนั่งตรงข้ามปรายตามอง หาก
ก็ไม่กล่าวสิ่งใด

นั่นสินะ ไม่ว่าใครก็ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใคร
ในเวลานี้ทั้งนั้น ไม่มีใครสบสายตากับใครหากไม่
จ�าเป็น ทั้งที่ต่างก็อาศัยอยู่บนผืนดินแผ่นเดียวกัน... 
รถไฟแล่นไกลออกจากต้นทางจนเหลือเพียงเงา   
จาง ๆ ให้จารจดเป็นความทรงจ�ากับประสบการณ์
คร้ังหนึ่งในชีวิต กับสถานที่ ๆ แม้อยากมา แต่หาก
ไม่มีภารกิจหรือไม่มีธุระจ�าเป็นอื่นใดก็เลือกที่จะไม่
มา ที ่ๆ หนงัสอืพมิพ์ลงข่าวรายวนัถึงการท�าสงคราม
กองโจรในพื้นที่ อาชญากรรม วางระเบิด ดักยิง เผา
ท�าลาย หรอืแม้กระท่ังโจมตซ่ึีง ๆ หน้า กระท่ังฆ่าตดัคอ 
อนัเป็นการกระท�าทีอ่�ามหิตเกนิกว่าจะเรยีกมนษุย์ 

“คนเรา เกิดมาชาติหนึ่ง ได้ท�าเพื่ออุดม 
การณ์สักครั้งก็คุ้มค่านักแล้ว” 

ค�าพูดของเพื่อนร่วมรุ่นคนหนึ่งที่เอ่ยออกมา
ในวันที่ผมเรียนจบมีดาวดวงแรกประดับบ่า ค�าพูด
ที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมเลือกลงหน่วยเฉพาะกิจ
ปฏบิตัภิารกจิจงัหวดัชายแดนแห่งน้ีขณะท่ีเพือ่นร่วม
รุ่นอีกหลายคนมุ่งแสวงหาความก้าวหน้าแห่งยศ
ศักดิ์ด้วยทางเลือกที่แตกต่างไป 

ภารกิจของผม หน้าที่หลักคือการปฏิบัติการ
ทางจิตวิทยาและการข่าว ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทาย
วชิาชพีอย่างยิง่ส�าหรับเดก็อ่อนหดัอย่างผม หลงัจาก
ที่ผ่านการอบรมด้านการวิเคราะห์การก่อการร้าย 
เพราะแม้จะผ่านการฝึกในหลักสูตรอย่างหนักหน่วง 
มีเครื่องหมายเสือคาบดาบรับประกัน และปีกร่มติด
หน้าอกอย่างภาคภูมิ เคยอยู่ในสถานการณ์จ�าลอง
ของการก่อการร้าย การรบ การฝึกด้านจติวทิยาและ
ต่าง ๆ นา ๆ เพื่อที่จะให้เป็น “รั้วของชาติ” โดย
สมบูรณ์ แต่ก็ไม่เคยสักครั้งที่จะได้พบประสบการณ์
จริง จนกระทั่งได้มาที่นี่ ชีวิตที่ท�าให้ผมรู้คุณค่าของ
ค�าว่าชีวิต

ครั้งแรกที่ผมได้สัมผัสกับบรรยากาศขณะ
เดนิทางมายงัสถานทีแ่ห่งนี ้ผมได้พบกบัเดก็ ๆ กลุม่
หนึง่ก�าลงัวิง่เล่นอยูก่ลางลานกว้างของหมูบ้่าน  เมือ่
เหน็รถตู้สขีาววิง่ผ่าน พวกเขาพร้อมใจกนัวิง่เข้าหลบ
หลังต้นไม้ หรือล้มกลิ้งในท่าหมอบ ใช้มือท�าเป็นปืน
เล็งยิงมาที่รถตู ้ ก่อนลุกขึ้นหัวเราะชอบใจ และ
เหตุการณ์ที่ผมจดจ�าขึ้นใจมาจนถึงวันนี้ และต่อมา
ไม่นานนกัเมือ่คราวทีห่วัหน้าหน่วยระดบัสงูท่านหนึง่
ถูกกดดันจากกลุ่มชาวบ้านให้ปล่อยตัวผู้ต้องสงสัย
ในเหตุการณ์ลอบวางระเบิด มีเด็กเล็ก ๆ คนหนึ่งวิ่ง
มาเตะท่านแล้ววิ่งหนีไป นั่นสะท้อนให้เห็นถึงการ
ปลูกฝังค่านิยมบางอย่างของคนบางกลุ่มในชุมชน 
ผมเริ่มหนักใจกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายมา 

“บูรพา”
“คนเรา เกิดมาชาติหนึ่ง ได้ท�าเพื่ออุดมการณ์สักครั้งก็คุ้มค่านักแล้ว”เสนาศึกษา       เ
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หายใจแล้วเท่านั้น
“ฮาโหล หม่ามี้เหรอคร้าบ ขอโทษนะครับ

หม่ามี้ที่โทฯ มาตอนดึก ๆ พอดีว่าความคิดถึงมัน
กระโดดเตะก้านคอลูกน่ะครับ... คร้าบ ลูกก็คิดถึง
หม่ามี้นะคร้าบ ต้องวางสายก่อนแล้วนะครับหม่ามี้ 
สัญญาว่าจะไม่ลืมสวดมนต์ก่อนนอน ฝันดีครับแล้ว
เจอกัน” บูรพายิ้มให้กับโทรศัพท์ก่อนจะปิดเครื่อง 
แล้วก้มลงสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนเป็นกจิวตัร ผม
เคยแอบยิม้หลายครัง้ทีเ่ขาคุยกบัแม่ แม้จะดูเป็นคน
ขี้เล่นแต่เขาเหมือนเป็นคนละคนในขณะท�างาน
เพราะบูรพาเป็นคนจริงจัง เอาใจใส่และมุ่งมั่นกับ
งาน โดยไม่เคยบ่น ไม่เคยท้อให้ใครเห็น บูรพาเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับลูกน้อง นั่นรวมถึงผมด้วย

“สายฟ้าสี่หนึ่งเตรียมพร้อม สิบนาทีรวมหน้า 
บก.” วิทยุสื่อสารที่ดังเรียกมายังทีมของผม ท�าให้
พวกเราท่ีก�าลังเคลิ้มหลับต้องรีบดีดตัวออกจาก
ที่นอน ไปท�าธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยภายในสิบ
นาที  

“ห้อยหลวงพ่ออะไรอยู่หรือสิงห์ด�า...อ่ะ อย่า
บอกนะว่าห้อยหลวงพ่อรอด” สิงห์ด�าเป็นนามเรียก
ขานของผมส�าหรับภารกิจที่นี่

“ท�าไมเหรอ” 
“อ้าว ก็ถ้าโดนพวกนั้นยิงคิดว่าใครจะรอด”
“หลวงพ่อ”
“อ๊ะ ถูกต้อง” บูรพาหัวเราะอย่างอารมณ์ดี 

แม้จะเป็นวินาทีที่ก�าลังจะย่างเท้าออกไปเผชิญกับ
อันตรายที่รออยู่ข้างหน้าแต่บูรพาก็ไม่เคยท�าให้ลูก
น้องหรือเพื่อนร่วมทีมต้องขวัญเสีย เขาเป็นนักให้
ก�าลงัใจทีดี่เยีย่ม และหากเมือ่เทยีบกบับูรพาแล้วใน
เรื่องของก�าลังใจ... ผมเทียบชั้นเขาไม่ได้แม้สักนิด

“คนเรา เกิดมาชาติหนึ่ง ได้ท�าเพ่ืออุดม 
การณ์สกัครัง้กค็ุม้ค่านกัแล้ว” ประโยคสดุท้ายของ
บูรพาที่พูดกับผมขณะที่กระชับเสื้อเกราะเป็นครั้ง
สุดท้าย แล้วหันไปตรวจกระสุนในรังเพลิง พร้อม
พยักหน้าให้ทุกคนในทีมเตรียมพร้อม เขาเป็น
หัวหน้าหมวดลาดตระเวนในเช้านี้ เช้าที่หากเป็น

“เนื่องจากงานป้องกันและปราบปรามความ
ไม่สงบเป็นงานระดับล่างที่จะสะท้อนถึงงานยุทธ 
ศาสตร์ กลุ่มผู้ก่อการร้ายใช้การท�างานทางยุทธวิธี
โดยก�าหนดให้มีกลุ ่มปฏิบัติการแทรกซึมอยู ่ใน
หมู่บ้าน ดังนั้นเราจึงต้องสร้างบุคลากรยุทธศาสตร์
ขึ้นเพื่อยกระดับการชิงไหวชิงพริบทางยุทธวิธีและ
เผชิญหน้ากับกลุ่มผู้ก่อการร้าย โดยจัดให้มีการฝึก
เพิ่มเติมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและการตัดสิน
ใจได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องรอค�าสั่งในงานปฏิบัติ
ข ่าวลับขั้นต้นและฝึกเพิ่มเติมในหลักสูตรอ่ืนที่
เก่ียวข้องก่อนที่จะออกไปปฏิบัติภารกิจจริง”

ค�าพูดของหวัหน้าหน่วย ตอกย�า้ถึงเป้าหมาย
ของการฝึกฝนอย่างหนักก่อนที่ทุกคนจะได้รับค�าสั่ง
ให้ลงพื้นที่จริง แววตาของเพื่อนร่วมรุ่นในการฝึก
หลักสูตรพิเศษน้ีคือแววตาแห่งความเชื่อมั่น แม้จะ
ไม่แน่ใจว่าจะได้พบหน้ากันอีกหรือไม่ก็ตาม... ผม
ไม่เคยค�านึงถึงชีวิต เพราะเลือกแล้วท่ีจะพลีชีวิต 
เพื่อความสงบสุขของประเทศท่ีเกิดและบ้านเมืองที่
เติบโต มันเป็นความมุ ่งหมายที่ยิ่งใหญ่ของคน     
เล็ก ๆ อีกหลายคน 

“เกิดครั้งเดียว ตายครั้งเดียว จะตายทั้งทีก็
ขอท�าประโยชน์ให้ประเทศชาติก่อนสักครั้งเถอะว้า” 
ชายหนุ่มที่มีนามเรียกขานว่า “บูรพา” พูดติดตลก 
ถึงแม้ลึก ๆ แล้วเขาเองก็รู้ดีว่ามันเป็นเพียงประโยค
ที่ใช้ปลอบใจตัวเองเท่านั้น เราสองคนเป็นเพื่อนรุ่น
เดียวกัน เลือกมาด้วยเหตุผลเดียวกันและเราเป็น 
บั๊ดดี้ที่ต้องคอยดูแลกันและกันตลอดระยะเวลาที่
ปฏบัิตภิารกจิทีน่ี ่และเขานีเ่องทีเ่ป็นเจ้าของประโยค
ที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมเลือกมาลงที่นี่  

“คนเรา เกิดมาชาติหนึ่ง ได้ท�าเพื่ออุดม 
การณ์สักครั้งก็คุ้มค่านักแล้ว” 

หกสัปดาห์ผ่านไปอย่างหวาดผวา แน่นอน
ว่าผมยังไม่ชินกับการนอนหลับ ๆ ตื่น ๆ และทุกครั้ง
ที่ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าผมมักจะถามตัวเองเสมอว่านี่
คือความฝันหรือความจริง ผมยังมีชีวิตอยู่หรือนี่เป็น
เพยีงแค่วญิญาณทีล่่องลอยใกล้ ๆ กบัร่างทีไ่ร้สิน้ลม
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เผลอเมื่อไหร่เราอาจจะกลายเป็นเหยื่อโดยไม่ทันได้
ตั้งตัว สี่ชั่วโมงถัดมาหลังจากที่เหนื่อยล้าจนแทบ
หมดแรง ผมนั่งลงข้างน�้าตก ขณะที่วักน�้าเพื่อลูบ
หน้า สิ่งที่ผมเห็นเป็นสิ่งแรกคือ ท่อนขาที่ยังอยู่ใน
กางเกงลายพราง สวมรองเท้าเรียบร้อย เชือกผูก
รองเท้าเกี่ยวติดอยู่กับกิ่งไม้ที่ยื่นออกมาในน�้า ตาม
มาด้วยศีรษะที่ถูกตัดจากร่างด้วยมีดที่คมกริบ ติด
อยู่ในซอกกิ่งไม้ที่หักขวางน�้าตก ผมแทบไม่อยาก
นึกถึงส่วนที่เหลือ 

ผมอยากให้ภาพตรงหน้าเป็นเพยีงแค่ฝันร้าย 
ฝันร้ายที่พอตื่นเช้าขึ้นมาทุกอย่างก็กลับคืนสู่สภาพ
เดิม น�้าตาของผมมันไหลออกมาเป็นครั้งแรก 

เราเก็บรวบรวม “บูรพา” ขึ้นมาได้ครบ ทุก
อย่างเกิดขึ้นและจบลงอย่างรวดเร็ว ไม่มีนักข่าว 
ไม่มีการท�าข่าว ทุกอย่างถูกเก็บเงียบเรียบร้อย
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น มีผู้น�าหมู่บ้านและคนของ
รัฐมาช่วยดูแลอ�านวยความสะดวกบางอย่างให้ แต่
หลายคนในหมู่บ้านมองมาอย่างเฉยเมย เหมือน
ไม่มีอะไรเกิดขึ้น พวกเขาอาจจะรู้ หรืออาจจะไม่รู้
อะไรเลย ถึงแม้น�้าตกสายนั้นจะไหลผ่านท้าย
หมูบ้่าน... ถงึแม้ผูค้นละแวกนัน้จะต่ืนขึน้มาเพือ่กรดี
ยางตอนตีสอง พวกเขาอาจจะไม่เห็นอะไร ไม่รู้อะไร 

ภาพของเด็กเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่งก�าลังวิ่งเล่นอยู่
กลางลานกว้างของหมู่บ้าน  เมื่อเห็นรถตู้สีขาววิ่ง
ผ่าน พวกเขาพร้อมใจกันวิ่งเข้าหลบหลังต้นไม้ หรือ
ล้มกลิ้งในท่าหมอบ ใช้มือท�าเป็นปืนเล็งยิงมาที่รถตู้ 
ก่อนลุกขึ้นหัวเราะชอบใจ ยังปรากฏชัดอยู่ในความ
ทรงจ�า... 

“คนเรา เกิดมาชาติหนึ่ง ได้ท�าเพื่ออุดม 
การณ์สักครั้งก็คุ้มค่านักแล้ว”

ข้อความในหน้ากระดาษใบแรกของสมุด
บันทึก ที่บรรจงดึงออกมาและค่อย ๆ ฉีกเป็นชิ้นเล็ก
ชิ้นน้อย โปรยปลิวออกจากหน้าต่างรถไฟ จาก
ต้นทางสุดชายแดนปลายด้ามขวานกลับสู ่เมือง
หลวงแห่งศิวิไลซ์.../

กรุงเทพฯ ก็คงเป็นเวลาที่ก�าลังนอนหลับอย่างมี
ความสุข ไม่มีใครอยากตื่นนอนตอนตีสามถ้าไม่
จ�าเป็น แต่เมือ่ถกูฝึกให้เคยชนิกบัการกนินอนไม่เป็น
เวลา พวกเราจงึไม่รูส้กึล�าบากใจกบัการต้องตืน่นอน
เพื่อท�าหน้าที่เท่าใดนัก

เราแบ่งออกเป็นสองทมี โดยมบีรูพาเป็นผูน้�า
ทีมที่หนึ่ง และผมเป็นผู้น�าทีมท่ีสองนัดหมายเวลา
และสถานทีก่่อนจะแยกย้ายกนัออกลาดตระเวน ใน
ความเงียบของกลางคืนสิ่งที่ทุกคนต้องพึงตระหนัก
อยู่เสมอคืออันตรายท่ีมักจะเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัว 
สิง่ทีส่�าคญัคอืต้องมสีตอิยูก่บัตวัตลอดเวลาเผลอแม้
สักนิดอาจจะโดนซุ่มยิง เหยียบกับระเบิด หรือถูก
ลากคอหายเข้าไปในป่า สมาธิและการเตรียมพร้อม
อยู่ตลอดเวลาจึงเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่ทุกคนต้อง
มี แต่บ่อยคร้ังที่ผมตั้งค�าถามกับตัวเองว่าก�าลังท�า
อะไรอยู ่ ชีวิตไม่ใช่ของเล่น แต่ต้องมาเดินลาด
ตระเวนล่อเป้าให้ฝ่ายตรงข้ามซึ่งเชี่ยวชาญพื้นที่
มากกว่าจัดการ “เก็บ” พวกเราเมื่อไหร่ก็ได้ ผมไม่
เคยเชือ่เลยว่าเราจะสามารถเอาชนะฝ่ายตรงข้ามได้
ด้วยก�าลัง และอาวุธท่ีมีอยู่ ถึงแม้จะยืนอยู่บนพื้น
ฐานของการไม่เช่ือ แต่สิ่งหน่ึงท่ีผมยึดมั่นอยู่เสมอ
คือ หน้าที่อยู่เหนืออื่นใด 

แสงแรกของตะวันฉายขึ้นเหนือแนวต้นยาง 
หลายคนเหนื่อยล้า ทีมของบูรพายังมาไม่ถึงจุดนัด
หมายก่อนรวมพลกลับเข้ารายงานตัว แต่ไม่ถึงสิบ
นาทลีกูน้องของบรูพาสองคนกเ็ดนิปรีเ่ข้ามารายงาน
ว่าคลาดกันกับบูรพาตรงเชิงเขาท้ายหมู่บ้านเม่ือ
ย่ีสิบนาทีก่อน ตอนนี้อีกสามคนในทีมก�าลังตามหา
ตัวบูรพากันอยู่ ผมจึงวิทยุไปยังกองบัญชาการเพื่อ
รายงานและขอก�าลังสนับสนุนในการตามหาตัว
บูรพา เราได้ก�าลังเสริมเพ่ิมขึ้น อาวุธป้องกันตัวมาก
ขึน้ สร้างความอุน่ใจย่ิงขึน้เมือ่หัวหน้าหน่วยได้ลงพืน้
ที่มาช่วยตามหาด้วยตัวเอง 

ภารกิจที่ต้องตามหาคนและยังต้องระแวด
ระวังรอบ ๆ ข้างซึ่งอาจถูกลอบยิงได้ทุกเมื่อ เราอยู่
ในที่สว่าง ผู้ก่อการร้ายอยู่ในที่มืด แน่นอนว่าหาก
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ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับแต่สื่อสาร    
ข้ามภพกับศศิประภา ผ่านภพก็ยึดมั่นหลักการของ
ตนเองในการที่จะไม่น�าผลลัพธ์ของเหตุการณ์เมื่อ
ตลุาคม ๒๔๗๖ ไปเล่าให้ศศปิระภาฟังอย่างเดด็ขาด 
เพราะไม่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงที่
เกิดขึ้นในอดีตอันอาจส่งผลให้มิติแห่งกาลเวลาบิด
เบ้ียว ซ่ึงคาดคะเนไม่ถูกว่าจะน�าไปสู่ความสับสน
วุ่นวายหรือความเสียหายเยี่ยงใด

แต่มาถึงตอนนี้ เมื่อได้รับรู้เรื่องราวที่ด�าเนิน
มาเป็นล�าดับจากจดหมายของศศิประภา ได้รับรู ้
เร่ืองราวความรักของคนท้ังสองที่ยังหาจุดลงตัวไม่
ได้ ได้รบัรูค้วามเป็นชายชาตทิหารของธงเจมิทีทุ่ม่เท
ความจงรักภักดีให้กับชาติและองค์พระมหากษัตริย์ 
เหมือนเช่นท่ีตัวเขาเองได้รับการปลูกฝังมาโดย
ตลอดตั้งแต่ครั้งเป็นนักเรียนนายร้อย

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ยิ่งได้รับรู้เรื่องราว
เหล่านี้มากขึ้นเท่าใดก็ย่ิงรู ้สึกผูกพันและเห็นอก
เห็นใจศศิประภากับธงเจิมมากขึ้นเท่านั้น...

มาบัดนี้ เขาได้รับทราบแน่ชัดแล้วว่า ธงเจิม
จะต้องตายท่ีหินลับวันเดียวกับท่ีศศิประภาเข้าพิธี
แต่งงานกับคู่หมั้นของเธอ

บัญชร ชวาลศิลป์
ไฟรกัไฟสงคราม

สงครามครั้งที่ ๑ : ความพยาบาท

เขาจะปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามครรลอง
ของมัน หรือจะมีข้อยกเว้นบ้าง...

ผ่านภพครุน่คดิ...ถ้าเพยีงแค่ธงเจมิไม่ตายใน
สนามรบเล่า ?

๒๐ ตุลาคม  ๒๔๗๖
คุณธงเจิมสุดที่รัก

อย่าแปลกใจเลยนะคะกับค�าขึ้นต้นที่คุณไม่
เคยได้เห็นมาก่อนแต่นั่นคือสิ่งที่ฉันอยากจะบอกกับ
คุณเป็นล�าดับแรกในจดหมายฉบับนี้และก็คงเป็น
ครั้งสุดท้าย ทั้ง ๆ ที่ค�านี้ดังก้องอยู่ในใจฉันตลอดมา
แต่ไม่มีวันได้กล่าวกับคุณด้วยตัวเอง

นับแต่วันที่เราได้พบกันครั้งสุดท้าย และวัน
สดุท้ายทีฉ่นัเหน็คณุทีส่ถานรีถไฟจริะ วนัทีค่ณุพร้อม
เพื่อนทหารเดินทางไปปฏิบัติภารกิจส�าคัญเพื่อชาติ 
ฉันเองก็พยายามติดตามข่าวอยู่เสมอมาด้วยความ
เป็นห่วง ข่าวคราวที่เข้ามาระยะหลัง ๆ ที่ไม่ค่อยดี
นกัยิง่สร้างความเป็นห่วงกงัวลให้ฉนัมากขึน้ทกุขณะ 
และสิง่เดยีวทีด่ทีีส่ดุทีฉ่นัท�าได้กคื็อสวดมนต์ภาวนา
ขอให้คุณพระได้คุ้มครองธงเจิมผู้เป็นสุดที่รักของฉัน
ให้แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงด้วยเทอญ

- (ต่อจากเล่มที่แล้ว) -
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ขอกราบอาราธนาคุณพระอีกครั้งหนึ่ง ขอให้
คณุและเพือ่นทหารทกุคนจงแคล้วคลาดจากอนัตราย
ทั้งปวง ระมัดระวังตัวมาก ๆ นะคะ แล้วอย่าปล่อย
ให้ร่างกายอ่อนแอเดี๋ยวมาลาเรียจะย้อนกลับและ
หวังว่าเมื่อผ่านเร่ืองราวคร้ังนี้ไปได้ คุณจะมีชีวิตที่มี
ความสขุและได้พบกบัผูห้ญงิทีม่คีวามกล้าหาญและ
คู่ควรที่จะเป็นที่รักของคุณในที่สุด

ด้วยความรัก
ศศิประภา

ร้อยตรีหนุ่มค่อย ๆ ลดจดหมายในมือลงบน
ตัก สายตาเหม่อลอยผ่านสีเขียวเข้มของไพรพฤกษ์
เบื้องหน้าอย่างไร้จุดหมาย แม้จะตระหนักกับตัวเอง
อยูต่ลอดเวลาว่าเรือ่งราวของความรกัระหว่างเขากบั
ศศิประภานั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ และไม่ช้าก็เร็ว
วันนี้ก็จะต้องมาถึง แต่กระนั้นเมื่อวันนี้มาถึงจริง ๆ 
ก็ไม่อาจหักใจอย่างเด็ดขาดได้

พยายามย้อนร�าลึกไปถึงเรื่องราวที่ผ่านมา
ถึงที่สุดก็ได้ค�าตอบกับตนเองว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งที่ได้คิดค�านวณไว้แล้วทั้งสิ้นไม่มี
เรื่องใหม่ ไม่มีเรื่องอะไรที่มิได้คาดคิดมาก่อน ดังนั้น 
มีเหตุใดต้องเศร้าเสียใจกันเล่า

บอกกบัตวัเองและสญัญากบัหญงิคนรกัแล้ว
ไม่ใช่หรือว่า สิ่งที่เขาขอจากศศิประภาก็มีเพียง
อนุญาตให้เขาได้รักเธอเท่านั้น ส่วนเธอจะรักตอบ
หรือไม่ก็ไม่ส�าคัญ มาบัดนี้ไม่เพียงแต่ได้รับอนุญาต
อย่างเต็มใจเท่านั้นแต่ยังได้รับรักตอบอีกด้วย

ธงเจมิสดุทีร่กั ธงเจมิสดุทีร่กั ธงเจมิสดุทีร่กั...
เขาคล้ายได้ยินถ้อยกระซิบจากหญิงคนรัก

สะท้อนก้องไปมาในหบุเขาและราวไพรรอบตัว เสยีง
นั้นหวานซึ้งเข้าไปในเบื้องลึกสุดของหัวใจ ความชุ่ม
ช่ืนและก�าลังใจแผ่ซ่านไปท่ัวกาย ความรู้สึกผิดหวัง
และแสนเศร้าก่อนหน้านี้ค่อย ๆ จางหายไป

ธงเจิมค่อย ๆ บรรจงสอดกระดาษเขียน
จดหมายคืนกลับเข้าซองแล้วใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อ

ฉันยังจ�าได้ดีถึงวันที่พบกับคุณครั้งแรกเมื่อ
คืนงานปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ปีท่ีแล้ว และยัง
จดจ�าทุกเวลาหลังจากนั้น นี่ก็อีกเพียงไม่กี่วันที่จะ
ครบปีที่เราได้รู้จักกัน แต่ดูเหมือนแทนที่จะเป็นวัน
ครบรอบแห่งความยนิดกีลบักลายเป็นวนัทีเ่ราคงจะ
ต้องห่างกันไป

ฉันไม่มีเวลามากนักท่ีจะเรียบเรียงความใน
ใจทีม่อียูม่ากมายให้ออกมาเป็นตวัอกัษรส�าหรบัคณุ
ผู้เป็นสุดที่รักของฉันได้ เพราะอีกไม่ถึงชั่วโมงคุณ
ประยูรก็จะมารับจดหมายฉบับนี้เพื่อน�าไปมอบให้
แก่คุณ ดังนั้น ช่องว่างใด ๆ ท่ีมีในจดหมายฉบับนี้ 
ฉนัขอให้เป็นหน้าท่ีของคณุท่ีจะคดิสรรหาถ้อยค�ามา
เติมให้เต็ม เพราะฉันเชื่อว่าความรู้สึกที่คุณมีต่อฉัน
นั้นย่อมไม่แตกต่างกัน

แม้ฉันจะรักคุณมากสักเพียงใด แต่น่ันก็ไม่
อาจเอาชนะความรู้สึกอีกด้านหนึ่งของฉันได้หาก
เรื่องราวระหว่างเราทั้งสองเป็นที่รับรู้สังคมทั่วไปคง
ประณามฉัน เพราะทั้ง ๆ ที่มีคู่หมั้นเป็นตัวตนอยู่
แล้วแต่ก็ยังนอกรีตนอกรอยไปมีความรักกับชายอื่น 
ซึ่งหากเป็นเพียงแค่ น้ี  ฉันก็พร ้อมจะถูกต�าหนิ
ประณาม จะขัดขืนเพ่ือท�าตามใจปรารถนาได้ แต่
เมือ่ค�านงึถงึคนอืน่ พ่อแม่ แม้กระท่ังตวัธรรมรตัน์เอง
ซึ่งไม่มีความผิดอะไร ฉันก็ไม่อาจฝ่าฝืนกรงขังแห่ง
ประเพณีนี้ได้

คุณอาจต�าหนิฉันว่าเป็นคนอ่อนแอ แต่เมื่อ
เปรียบเทียบกับคุณแล้วกลับตรงข้ามกัน สิ่งที่คุณ
ก�าลังท�าอยู่นี้คือความกล้าหาญที่จะท�าตามความ
เชือ่ของตนเอง ซึง่ฉนัมคีวามภาคภูมใิจในตวัคณุเป็น
อย่างย่ิง ดังนั้นขอให้คุณคิดเสียเถิดว่าผู้หญิงคนนี้
อ่อนแอและข้ีขลาดเกินไปจนไม่คู่ควรกับคุณ

อีกไม่ก่ีวันฉันคงต้องจากคุณไปเพื่ออยู ่ใน
กรงขังแห่งประเพณีไปจนตลอดชีวิต จดหมายฉบับ
นีจ้งึเป็นเสมอืนค�าอ�าลาครัง้สดุท้ายแน่นอนความรกั
ระหว่างเราทั้งสองจะจ�าหลักตราตรึงอยู่ในหัวใจของ
ฉันเสมอ
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เครื่องแบบสีเขียวเข้มตรงหน้าอกด้านที่อยู่ชิดหัวใจ
ความนึกคิดที่ล่องลอยไปสู่เรื่องราวระหว่างตนกับ
หญิงคนรักค่อย ๆ ถูกแทนที่ด้วยหน้าที่และความรับ
ผดิชอบเบือ้งหน้า เขาลกุขึน้ยืนขยับซองปืนพกให้เข้า
ที่พร้อมจะใช้งาน

ความเศร้าถูกสลัดทิ้งไปแทนที่ด้วยหน้าที่
และความรับผิดชอบแต่สิ่งที่ธงเจิมไม่สามารถสลัด
ให้หลดุพ้นออกไปก็คอืความเหงาและความโดดเด่ียว

ความเหงาและความโดดเดี่ยวที่เกาะกุมมา
ตลอดชั่วชีวิตที่เติบโตมาจนบัดนี้ รู ้สึกดีขึ้นบ้างใน
รอบปีทีผ่่านมาเมือ่ได้รูจ้กัความรกัจากศศปิระภาแต่
บัดนีศ้ศปิระภาจากไปแล้ว ความเหงาและความโดด
เดีย่วก็เข้ามาเกาะกมุหวัใจอกีครัง้หนึง่ และดูเหมอืน
จะหนักหน่วงรุนแรงกว่าเดิมหลายเท่านัก

พยายามสลัดความรู ้สึกทุกอย่างออกไป 
รวบรวมสมาธิกลับมายังภารกิจเบื้องหน้า เสียง
จักจ่ันเรไรเริ่มขับร้อง ดวงอาทิตย์เริ่มอ่อนแสง ราตรี
เร่ิมคืบคลานเข้ามา

ท้องฟ้าเบือ้งตะวนัตกสแีดงเข้ม สาดประกาย
แสงไปทั่วพื้นที่...

๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙
ผ่านภพนั่งจมจ่อมอยู่บนเก้าอี้ ครุ ่นคิดถึง

ความตายของธงเจิมที่เพิ่งอ่านพบในบันทึกประวัติ 
ศาสตร์การสู้รบ ทบทวนหลักการไม่ยุ่งเกี่ยวกับเร่ือง
ราวในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแล้วเพื่อมิให้เกิดเร่ือง
ที่ไม่อาจคาดคิดได้ติดตามมาจากมิติของกาลเวลา
ที่ถูกแก้ไข แต่ดูเหมือนเขาจะไม่สามารถหยุดยั้ง
ความคิดไว้ได้ สมองยังคงวนเวียนอยู่ในวังวนแห่ง
ความคิด

ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา การตดัสนิใจเกอืบ
ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวหรือหน้าท่ีการงาน ผ่าน
ภพไม่เคยยอมให้ ‘อารมณ์ความรู้สึก’ เข้ามาแทนที่ 
‘เหตุผล’ จึงแทบไม่มีสักครั้งที่เขาตัดสินใจผิดพลาด 
อาจมบ้ีางแต่เป็นเพราะขาดความสมบรูณ์ของข้อมลู

เมื่อไม่สามารถหาค�าตอบที่พอใจได้ ผ่านภพ
ก็ถอยตัวเองออกจากเร่ืองราวเฉพาะหน้าที่คล้ายยัง
หาค�าตอบไม่ได้เพื่อทบทวนว่าเป็นเพราะเหตุใด 
และไม่นานนักเขาก็สามารถสรุปกับตัวเองได้ว่า
ความละล้าละลังที่ก�าลังเผชิญอยู่นั้น...

เป็นเพราะเขาก�าลังยืนอยู่ตรงกลางระหว่าง 
‘เหตุผล’ กับ ‘อารมณ์ความรู้สึก’ นั่นเอง !!!

เหตุผลคือ อย่าแตะต้องเปลี่ยนแปลงเรื่อง
ราวที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต

อารมณ์ความรู้สึกคือ ความเห็นใจในเรื่อง
ราวของธงเจิมและศศิประภา

เมื่อจัดระเบียบความคิดเสียใหม่ได้แล้วผ่าน
ภพก็คล้ายมองเห็นหนทางที่จะเลือกเดินได้ชัดเจน
เพราะสามารถเห็นความแตกต่างของเส้นทางทั้งคู่
ได้กระจ่างแจ้งมากขึ้น นั่งคิดทบทวนไม่นานเขาก็
เอื้อมมือเปิดกระเป๋าเอกสารบนโต๊ะ ดึงสมุดเขียน
จดหมายออกมาเปิดวางตรงหน้า ตัดสินใจครั้ง
สุดท้ายแล้วเริ่มเขียนจดหมายย้อนกาลเวลาถึง     
ศศิประภา...

๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙
เรียน คุณศศิประภา

ได้รับจดหมายฉบับสุดท้ายลงวันที่  ๑๐ 
ตุลาคม ๒๔๗๖ แล้วขอขอบพระคุณที่เล่าเรื่องราว
ของบ้านเมืองในช่วงนั้นให้ผมรับทราบรวมทั้งขอ
ขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจเล่าเรื่องราวส่วนตัวของ
คุณโดยเฉพาะเรือ่งของความรกัให้ผมได้รบัทราบมา
โดยตลอด แม้ผมจะไม่สามารถให้ค�าแนะน�าอะไร
คุณได้เลยก็ตาม นอกจากเล่าเรื่องราวบ้านเมืองใน
ยุคของผมเป็นการแลกเปลี่ยนเท่านั้น

เหตุการณ์รุนแรงที่ธรรมศาสตร ์ เมื่อ ๖ 
ตุลาคม ๒๕๑๙ เพ่ิงผ่านพ้นไปได้ไม่กี่วันเท่านั้น 
ตอนนี้บ้านเมืองกลับไปอยู่ใต้การปกครองของทหาร
อีกครัง้หนึง่ ดเูหมอืนฝ่ายซ้ายจะตกอยูใ่นฐานะล�าบาก
เมื่อรัฐบาลชุดใหม่ได้ประกาศตัวเป็นศัตรูอย่าง
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ชัดเจน และผลที่ตามมาเท่าที่ผมได้ยินได้ฟังใน  
ตอนนีก้ค็อื คนหนุม่สาวปัญญาชนจ�านวนมากก�าลัง
เริ่มทยอยเข้าป่าไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศไทย

พรรคพวกที่ปักษ์ใต้ส่งข่าวมาให้ผมทราบว่า 
ตอนนีค้นหนุม่คนสาวหน้าตาเป็นคนต่างถิน่เดนิทาง
ลงใต้กันมากมายซึง่คงเป็นเรือ่งอืน่ไปไม่ได้ นอกจาก
การเข้าร่วมกับคอมมิวนิสต์ตามที่ปรากฏเป็นข่าว
นั่นเอง นึกดูก็น่าหนักใจท่ียังคงท�าให้คอมมิวนิสต์
เข้มแข็งขึ้น และอีกไม่กี่วันผมก็จะต้องเดินทางลงไป
ปฏบิตังิานทีน่ัน่ตามค�าสัง่กองทัพบกเมือ่จบโรงเรยีน
เสนาธิการทหารบก

ย้อนกลับมาเรื่องราวของคุณ ผมคิดว่าที่ 
ผ่านมา ผมเข้าใจและเห็นใจการตัดสินใจเข้าสู่พิธี
แต่งงานกับธรรมรัตน์ของคุณ ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ถูก
ลิขิตไว้แล้วอย่างที่คุณแม่ของคุณพูดไว้ก็เป็นได้

แต่จากมุมมองในประสบการณ์ของผม ผม
คิดว่าที่ผ่านมาคุณยืนอยู่ตรงทางสองแพร่ง คือเส้น
ทางของเหตุผลและเส้นทางของอารมณ์ความรู้สึก

การตัดสินใจเข้าพิธีแต่งงานของคุณเป็นการ
เลือกเดินบนเส้นทางของเหตุผลอย่างแน่นอน ผม
เองตลอดชีวิตที่ผ่านมาก็เลือกใช้วิธีน้ี อะไรจะดีไป
กว่าเหตผุลย่อมไม่ม ีผมเคยคดิเช่นนัน้ แต่มาถงึตอน
นี้กลับมีเรื่องราวของความเปลี่ยนแปลงบางอย่าง
เกิดขึ้นกับผม ผมไม่เลือกเส้นทางของเหตุผล แต่
กลับเลือกเส้นทางของอารมณ์ความรู้สึก

เรื่องราวที่ผมจะบอกให้คุณทราบต่อไปนี้ไม่
ถูกต้องด้วยเหตุผล แต่เป็นเรื่องของอารมณ์ความ
รู้สึก และหากเกิดความเสียหายอะไรขึ้นมา ผมก็คง
ไม่อาจหลีกหนีความรับผิดชอบไปได้...

คุณศศิประภาครับ...
จากหลกัฐานบันทกึเล่มหนึง่ทีผ่มเพิง่อ่านพบ 

ธงเจิมจะเสียชีวิตจากการต่อสู้ที่บ้านหินลับในวันที่ 
๒๓ ตุลาคม ๒๔๗๖

ตลอดชีวิตที่ผ่านมาของธงเจิมมีแต่ความ
เศร้าและความว้าเหว่โดดเดี่ยวซึ่งคุณคงตระหนักดี
ยิ่งกว่าผม ชีวิตของธงเจิมจึงมีชะตากรรมที่เศร้า
หมองมาโดยตลอด ชีวิตเขามีความสุขขึ้นมาบ้างก็
เมื่อได้พบกับคุณ ธงเจิมมุ่งมั่นทุ่มเทชีวิตเพื่อภาระ
หน้าที่แห่งความเป็นชายชาติทหาร โปรดอย่าให้เขา
ต้องประสบชะตากรรมดังเช่นที่ผมได้อ่านพบใน
บันทึกเล่มนี้เลย

โปรดกรณุาใช้ความพยายามทกุวถิทีางดงึตวั
เขาออกมาจากสนามรบที่บ้านหินลับก่อนเย็นวันที่ 
๒๓ ตุลาคม ให้จงได้

ขอจบจดหมายเพียงแค่นี้เพื่อจะได้รีบส่งให้
คุณโดยเร็วที่สุด

ผ่านภพ

อ่านทบทวนข้อความอกีครัง้ หยบิซองจดหมาย
ขึ้นมาจ่าหน้าเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา แล้วลุกจาก
เก้าอี้หยิบกระเป๋าและหมวกขึ้นมาเดินออกจากห้อง
สมุดไปยังลานจอดรถ เพื่อเดินทางกลับไปยังบ้าน
หลังน้อยริมน�้าอันเป็นจุดเช่ือมต่อของมิติแห่งกาล
เวลาส�าหรับการส่งข่าวด้วยจดหมายที่ได้ปฏิบัติมา
เกือบขวบปี...

- (อ่านต่อเล่มหน้า) -
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นายนก เต็มขั้น

ของดฉีบับนี้เป็นเกร็ดประวัติศาสตร์สมัย
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ที่
เก่ียวกับความรักของหนุ่มสาวต่างเชื้อชาติ และสื่อ
รักขนมโมจิ แม้จะไม่ซาบซึ้งกินใจอย่าง “โกโบริ” 
และ “อังศุมาลิน” ใน “คู่กรรม” ของ ทมยันตี ก็ตาม 
แต่นี่ เป็นเรื่องจริง เชิญรับของฝากได้ครับ  

ความรกัท่ามกลางสงครามโลกครัง้ที ่๒
สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ตอนที่กองทัพ

ญี่ปุ่นได้มาตั้งฐานทัพในจังหวัดนครนายก ซึ่งชาว
บ้านในบริเวณนั้น ได้น�าสินค้าต่าง ๆ มาค้าขายกับ
ทหารญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว (ปัจจุบันคือ
พื้นที่ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและ
บริเวณใกล้เคียง)

พันนา  ศรีอร่าม สาวชาวบ้านหน้าตาจิ้มลิ้ม
วัย ๑๘  ปี ท�าการค้าขายขนมในค่ายทหารกับ    
ญาติ ๆ เช่น ขนมไข่เหี้ย กล้วยทอด ซาลาเปาทอด 
ขายจนได้รู้จัก กับนายทหารหนุ่มชาวญี่ปุ่น ซึ่งเป็น
หมอชื่อ “ซาโต้” ดั่งต้องมนต์แห่งรัก เขาและเธอเกิด
มีความรู ้สึกที่ดีต่อกัน คบหาดูใจกันอย่างห่าง ๆ 
เนือ่งจากในยามสงครามนัน้ญีปุ่น่ ไม่ค่อยเป็นทีช่อบ 
พอของชาวบ้านร้านตลาดเสียเท่าไหร่นัก ห้วงเวลา
แห่งรกันัน้ช่างสัน้เหลอืเกนิไม่นานนกั “ซาโต้”  กต้็อง

โยกย้ายไปที่อื่น แต่ก่อนจากไปนั้น เขาได้สอนการ
ท�าขนมโมจิให้กับพันนาและบอกกับเธอว่า...” ขนม
นี้จะเป็นตัวแทนความรักของซาโต้ และเป็นตัวแทน
ของประเทศเขา ถ้าวนัใดทีเ่ขาไม่อยูแ่ละพนันาคดิถงึ
ซาโต้ ก็ให้ท�าขนมนี้ ซาโต้จะกลับมา...” เมื่อซาโต้ได้
สอนพันนาท�าเป็นแล้ว เขาได้บรรจงหยิบขนมที่คน
รักท�า เขาหลับตากัดขนมโมจิพอดีค�า... เขายิ้มและ
บอกกับหญิงสาวว่า รู้ไหมพันนา...” คุณท�าขนม    
โมจญ่ีิปุ่นได้อร่อยทีส่ดุในโลกเลย”  คุณจ�าไว้นะหาก
วันใดคิดถึงผม ให้ท�าขนมโมจิ ถ้ายังมีชีวิตอยู่ซาโต้
คนนี้ จะกลับมาหาคุณอีกครั้ง ถ้าจะท�าขายก็ท�าได้
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นะ คุณจะได้มีรายได้เลี้ยงตัวเอง” สิ้นประโยคนี้    
ซาโต้ได้เดินจากไป มันเหมือนเป็นการล�่าลาคร้ัง
สุดท้ายและเป็นดั่งค�ามั่นผ่านขนมโมจิว่า “เขารัก
นางเพียงใด” แต่ด้วยหน้าที่ต้องมาก่อนหัวใจเสมอ 
ซาโต้ยิ้มให้นางพันด้วยสายตาที่พล่ามัวเพราะน�้าตา
ของลูกผู้ชายเอ่อล้นท่ีดวงตาทั้งสองข้าง ชายชาติ
ทหารบาดเจบ็จากการรบยงัมเิสยีน�า้ตา แต่ต้องปวด
ใจด่ังตายทั้งเป็นเมื่อต้องพรากจากคนรัก...ซาโต้ รีบ
หันหลังเดินจากไป

พันนาได้แต่ยืนมองชายคนรักค่อย ๆ เดิน
หายไปลับสายตาโดยมิได้พูดอะไรแม้แต่ค�าเดียว 
ด้วยวัฒนธรรมและประเพณีของไทย ที่เป็นเหมือน
กรงขังคอยครอบและจองจ�าความรู้สึกของพันนา 
และคงเป็นเช่นเดยีวกนักบัซาโต้ที ่“ประเทศชาตต้ิอง
มาก่อนความรัก” น�้าตาที่ไหลนองจากดวงตาสอง
ข้าง พร้อมสองมือที่ปิดปาก เพื่อป้องกันบาดแผล
จากหัวใจที่เปล่งออกมาเป็นเสียงกรีดร้องสะอึก
สะอื้นไว้เหมือนกับว่าการเสียใจในครานี้เป็นเรื่องที่
ผิด ชาวบ้านจะติฉินนินทาเอาได้...คงไม่ต้องถามว่า
หัวใจเธอจะปวดร้าวเพียงใดลองนึกดูว่าหากเราโดน
เข็มนับพันทิ่มแทงท่ีหัวใจจะรู้สึกเช่นไรน้ัน คงยังไม่
ได้ครึ่งที่พันนารู้สึก... หลังจากซาโต้จากไปพันนาก็
ยังคงท�าอาชีพหาบของขายและหนึ่งในนั้นคือ ขนม
ญี่ปุ่นโมจิ ให้กับทหารญี่ปุ่นต่อไป ต่อมาญี่ปุ่นแพ้
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ทหารญี่ปุ ่นจึงกลับประเทศ 
...ไร้วี่แววของ ซาโต้ พันนายังคงท�าขนมโมจิขายให้
กับผู้คนในจังหวัดนครนายกเลี้ยงชีพต่อไป จนวัน
หนึ่งทหารไทยบอกกับพันนาว่า ขนมที่ท�าขายอยู่ 
ห้ามกิน ห้ามท�า ห้ามขาย เพราะเป็นขนมของญี่ปุ่น 
ขนมนี้มันคือ “ขนมกบฏ” พันนาจึงไม่ได้ท�าขนมโม
จินี้ขาย แต่ทุก ๆ ครั้งที่คิดถึงซาโต้ พันนาก็จะ “แอบ
ท�าขนมโมจิ” เพื่อทดแทนความคิดถึงหนุ่มญี่ปุ่นซึ่ง
เป็นที่รักและทุก ๆ ครั้งที่พันนา ท�าขนมโมจินี้ จะตั้ง
จิตอธิษฐาน สวดมนต์ภาวนา ให้ซาโต้กลับมากิน
ขนมของตัวเอง...วันแล้ว...วันเล่า...จากวัน...เป็น

เดือน...จากเดือน...เป็นปี...สองปี...สามปี...สิบปี...
พันนาจะลุกขึ้นมาท�าขนมโมจิอยู่เสมอ... แต่ซาโต้ก็
ไม่มาชิมขนมของเธอ ไม่มีข่าวจากซาโต้แต่อย่างไร 
ไม่มใีครรูว่้าเขายงัมชีวีติอยูห่รอืสิน้ลมหายใจไปแล้ว 
สิ่งที่เจ็บปวดกว่าการบอกลาคือ การพยายามที่จะ
ลืมใครสักคนไปทั้งชีวิต แต่...มันช่างยากเหลือเกิน 
วันเวลาผ่านไปเนิ่นนาน จนเรื่องนี้ได้ลางเลือนไป
จากความทรงจ�าของทุกคนหมดแล้ว คงมีแต่พันนา
ทีไ่ม่มวีนัลมื เพราะเธอกย็งัท�าขนมโมจอิยูบ่่อยคร้ัง...

จนกระทั่งปี พุทธศักราช ๒๕๔๗ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทราบ
ประวัติเรื่องขนมโมจินี้ จึงให้ทหารคนสนิทไปสืบหา
ที่มาขนมโมจิสูตรดังกล่าว ซึ่งได้ไปหาอยู่หลายที่
และน�ามาให้เสวย แต่สมเด็จพระเทพฯ ทรงตรัสว่า
ไม่ใช่ขนมโมจิสูตรที่ตามหา ต่อมาอดีตผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครนายกได้มอบหมายให้ส�านักงานพัฒนา
ชุมชนจงัหวดันครนายก ได้ประชาสมัพนัธ์และสบืหา
จนได้ทราบจากนายมานพ ศรีอร่าม ข้าราชการ
พัฒนาชุมชนว่าผู้ที่ท�าขนมโมจิดังกล่าวคือมารดา
ของตนเอง ซึ่งในขณะนั้นมีอายุมากแล้ว แต่ความ
ทรงจ�ายงัดสีามารถเล่าเรือ่งราวต่าง ๆ ในอดตีได้เป็น
อย่างดี พร้อมได้สอนให้บุตรและสะใภ้ได้ท�าขนมดัง
กล่าวถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมารี “ยายพันนารอคอยวันนี้มานานแสนนาน
วนัทีข่นมโมจขิองแกได้ถกูเผยแพร่อีกครัง้ เหมอืนได้
บอกกับซาโต้ว่ายังมีสาวบ้านนาคนนี้รออยู่เสมอ”

ปัจจุบันยายพันนาได้จากโลกนี้ไปแล้ว โดย
ได้รับพระราชทานเพลิงศพจากสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และปัจจุบันขนมโม
จิสูตรดังกล่าวได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ถึง
ปัจจบัุนมรีสชาติทีอ่ร่อย กลมกล่อมและมไีส้ให้เลอืก
หลายชนิด เอกลักษณ์ของขนมโมจสิูตรสงครามโลก
ครัง้ที ่๒ จะมคีวามพเิศษแตกต่างจากขนมโมจทิีว่าง
ขายในจังหวัดอ่ืน เนื่องจากขนมโมจิสูตรนครนายก
ท�าจากแป้งข้าวเหนียวและน�าไปต้ม จะมีความเป็น
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เอกลักษณ์ คงความสดอร่อย นุ่มและกลมกล่อม 
รวมทั้งมีไส้ท่ีหลากหลาย รสชาติใกล้เคียงกับขนม
โมจสิตูรดัง้เดมิ (ประเทศญีปุ่น่) สิง่ท่ีน่าดใีจท่ีสดุหาก
เปรียบคุณยายพันนาเป็นต้นไม้ คงขาดน�้าใบร่วง
หล่น รอวันล้ม สมเด็จพระเทพฯ เปรียบเสมือนน�้า
ทิพย์ชโลมใจ ช่วยให้คุณยายพันนามีชีวิตอีกครั้ง 
หลุดพ้นจากปมในอดีต ปมที่มัดหัวใจไว้ได้คลาย
ออก จะเห็นได้จากทุกวันนี้ขนมโมจิสูตรรักของคุณ
ยายยังมีวางขายอยู่และเชื่อเหลือเกินว่า... เร่ืองราว
ความรักของทั้งสองจะอยู่ในความทรงจ�าขณะที่ทุก
คนกัดขนมโมจิแต่ละค�า จะนึกถึงเรื่องราวน้ีเพราะนี่

ไม่ใช่แค่โมจิหากแต่คือ...”ความรัก”
วนันีห้ากคณุมคีนทีร่กั ขอให้ท�าดกีบัเขา บอก

สิ่งที่รู้สึก ให้อภัยกับข้อผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ และ
อยูด้่วยความเหน็อกเหน็ใจใช้สมองให้น้อยกว่าหวัใจ 
...และสุดท้ายอย่าลืมรักตัวเอง

สิ่งเดียวบนโลกนี้ที่ “เวลา” มิอาจจะพรากไป
จากใครได้คือ “ความรัก “

เอกสารอ้างอิง :

- บทความสมเด็จพระเทพฯ กับขนมโมจิ ของ อ.สิริเดชะกุล 

- เรื่องเล่าจากคุณปู่บุญมีและคุณย่าส�ารวย สองตายายแสนน่ารักชาวจังหวัดนครนายก

fb: นิทรรศการพลังแผ่นดินอัศจรรย์งานศิลป์ แผ่นดินสยาม 
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พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเป็นบุคคลผู้เลิศ
ที่สุด ประเสริฐท่ีสุด เจริญท่ีสุดในโลก ไม่มีใครเสมอ
เหมือน เมื่อพระองค์ทรงตรัสรู ้เป็นพระสัมมาสัม  
พุทธเจ้าแล้ว ได้มีพระมหากรุณาต่อสัตว์โลก จึงทรง
แสดงพระธรรมเกื้อกูลสัตว์โลก เพื่อให้เข้าใจถูกเห็น
ถูกในสิ่งที่มีจริง ตามความเป็นจริง ตลอดพระชนม์
ชีพของพระองค์ทรงบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสัตว์โลก
อย่างแท้จริง มีผู ้ที่ได้รับประโยชน์จากพระธรรม      
ที่พระองค์ทรงแสดง มากมายนับไม่ถ้วน แม้พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้ว 
แต่พระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้ดีแล้ว ก็เป็น
ศาสดาแทนพระองค์ 

การที่แต่ละบุคคลจะเข้าใจพระธรรมท่ีพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง มากน้อยเพียงใดนั้น 
ย่อมข้ึนอยู่กับการสะสมของแต่ละบุคคล ซึ่งจะต้อง
ฟัง พิจารณาไตร่ตรองบ่อย ๆ เนือง ๆ เพื่อความ
เข้าใจทีถู่กต้องยิง่ขึน้ และประการทีส่�าคญั พระธรรม
ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงตลอด ๔๕ พรรษา
นั้น ไม่พ้นไปจากเพื่อให้เข้าใจสภาพธรรมท่ีเกิดขึ้น
และเป็นไปในชวีติประจ�าวนั ว่า เป็นสิง่ทีม่จีรงิ ไม่ใช่
สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตน แม้แต่ความเห็นก็มี
จรงิ ๆ เป็นสภาพธรรมทีเ่กดิขึน้เป็นไปตามเหตปัุจจยั 
ความเหน็ ม ี๒ อย่างคอื ความเหน็ผดิ กบั ความเห็น
ถูก ซ่ึงมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง    

ข้อความในพระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย 
เอกนิบาต แสดงความเป็นจริงของความเห็น ไว้ว่า   

“ดูกร ภิกษุท้ังหลาย เราไม่เล็งเห็นธรรม
อย่างอื่นแม้ข้อหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุให้อกุศลธรรม
ที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้น
แล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือความเจรญิ ไพบลูย์ยิง่ (คอื 
เกิดมากขึ้น) เหมอืนกบัมจิฉาทฏิฐ ิ(ความเห็นผิด) 
นี้เลย ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลเป็นผู้มี
ความเห็นผิด อกุศลธรรมท่ียังไม่เกิด ย่อมเกิด
ขึ้น และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเป็นไป
เพ่ือความเจริญ ไพบูลย์ยิ่ง”

“ดูกร ภิกษุท้ังหลาย เราไม่เล็งเห็นธรรม
อย่างอื่น แม้ข้อหน่ึง ซึ่งเป็นเหตุให้อกุศลธรรม
ที่ยังไม่เกิด ไม่เกิดขึ้น หรือ อกุศลธรรมที่เกิด
ขึ้นแล้ว ย่อมเสื่อมไป เหมือนกับสัมมาทิฏฐิ 
(ความเห็นชอบ หรือ ความเห็นถูก) นี้เลย ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลเป็นผู้มีความเห็นชอบ 
อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด ย่อมไม่เกิดขึ้น และ 
อกุศลธรรมท่ีเกิดขึ้นแล้ว ย่อมเสื่อมไป”

มิจฉาทิฏฐิ คือความเห็นผิด เป็นความเห็น
ที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เป็นความเห็นที่ไม่
ตรงตามความเป็นจริง ความเห็นผิด ไม่ได้มีเฉพาะ
ในยุคนี้สมัยนี้เท่านั้น มีมาแล้วทุกยุคทุกสมัย ความ
เห็นผิด เป็นอกุศลธรรมประการหนึ่ง ซึ่งพัดพาหมู่

ค�าปั่น อักษรวิลัย  เรียบเรียง

ความเห็นผิด กับ ความเห็นถูก
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บวบขมก็ดี เมล็ดน�้าเต้าขมก็ดี ที่บุคคลหมกไว้ในดิน
ที่ชุ่มชื้น รสดิน รสน�้าท่ีมันถือเอาทั้งหมด  ย่อมเป็น
ไปเพือ่ความเป็นของขม เพือ่เผด็ร้อน เพือ่ไม่น่ายนิดี 
เท่านั้น บุคคลผู ้ที่มีความเห็นผิดมีการปฏิบัติผิด  
ย่อมไม่สามารถที่จะพ้นไปจากวัฏฏะได้ มีแต่จะ
พอกพูนสิ่งที่ผิดนั้นยิ่ง ๆ ขึ้น และที่น่ากลัวอย่างหนึ่ง 
คือ ตนเองมีความเห็นผิดแล้วยังชักชวนให้ผู้อ่ืนมี
ความเหน็ผดิตามไปด้วย โดยเผยแพร่ความเหน็ทีไ่ม่
ตรงกับความเป็นจริง ยิ่งจะท�าให้ผู้อ่ืนเกิดความเห็น
ผิดเพิ่มมากขึ้นท�าให้คนส่วนมากออกจากพระธรรม
ค�าสอนของพระสัมมาสมัพทุธเจ้า กล่าวได้ว่า ความ
เห็นผิด มีโทษมากอย่างยิ่ง น�าไปในสิ่งที่ผิด
ท้ังหมด   

ส่วนความเห็นถูก (ปัญญา หรือ สัมมาทิฏฐิ) 
เป็นสภาพธรรมที่เข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงตาม
ความเป็นจริง ความเห็นถูก เป็นธรรมที่ส�าคัญอย่าง
ยิ่ง ในบรรดาธรรมที่เกิดดับทั้งหมด ความเห็นถูก 
เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุด ถ้ามีความเห็นถูกแล้ว กาย 
วาจา ใจ ย่อมเป็นไปในทางที่ถูก คล้อยตามก�าลัง
ของความเข้าใจ ความเห็นถูกจะค่อย ๆ เจริญขึ้นได้ 
กเ็พราะอาศยัการฟังพระธรรมศกึษาพระธรรมทีพ่ระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงบ่อย ๆ เนือง ๆ เป็นปกติ
ในชีวิตประจ�าวัน ด้วยความละเอียด และรอบคอบ 
สะสมเป็นอุปนสิยัทีด่ต่ีอไป ความเข้าใจถูกเห็นถูก
ท่ีได้สะสมไว้น้ีไม่สูญหายไปไหน สะสมสืบต่อ
อยู่ในจิตทุกขณะ การเดินทางในสังสารวัฏยัง
ต้องเป็นไปอีกนานเพราะยังไม่ได้ดับกิเลสใด ๆ 
ได้เลย ก็จะเป็นเหตุให้เป็นผู้มีความสนใจ เห็น
ประโยชน์ของการฟังพระธรรม สะสมความ
เข้าใจถูกเห็นถูกต่อไปอีก จนกว่าจะมีปัญญา
เจริญขึ้นถึงความเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่าง ๆ 
ได้ในท่ีสุด ซึ่งถ้าไม่เริ่มฟัง ไม่เริ่มศึกษา ตั้งแต่
ขณะนี้เลย ก็จะไม่มีการฟัง การศึกษาในขณะ
ต่อ ๆ ไปด้วย   

พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง 
ตลอด ๔๕ พรรษา ทุกค�า เป็นค�าอนุเคราะห์เกื้อกูล

สัตว์ให้จมลงในสังสารวัฏ ข้ามได้ยาก ท�าให้ไม่กลับ
มาสู่ความเห็นถูก ซึ่งเป็นอันตรายมาก ถ้ามีความ
เห็นผิดเพียงเล็กน้อย แล้วจะท�าให้ความเห็นผิดนั้น
พาไปสูค่วามเหน็ผดิทีม่ากขึน้และลกึขึน้ ยากต่อการ
ที่จะละ

ความเห็นผิด เป็นสภาพธรรมท่ีมีจริง เป็น
อกุศลธรรม เพราะมีความเห็นผิดเกิดข้ึนเป็นไป 
จงึเรียกบคุคลนัน้ว่า เป็นบคุคลผูม้คีวามเห็นผดิ 
เป็นผู้มีความเห็นที่ไม่ตรง มีความเห็นที่คลาด
เคล่ือนจากความเป็นจริงของสภาพธรรม เมื่อ
เห็นผิดแล้ว ทุกอย่างก็ผิดไปหมด โดยท่ีสิ่งที่ผิด      
กจ็ะเหน็ว่าถกู สิง่ท่ีถูกก็จะเห็นว่าผดิ  ความประพฤติ
ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ ก็ย่อมผิดไป    
ด้วย กล่าวได้ว่า คิดผิด พูดผิด ท�าผิด ปฏิบัติผิด 
คล้อยตามความเห็นท่ีผิด ถ้าได้กระท�าอกุศลกรรม
ประการต่าง ๆ กจ็ะเป็นเหตใุห้ตนเองตกต�า่มากยิง่ขึน้ 
คือ ตกไปสู่อบายภูมิ ยากท่ีจะข้ามพ้นได้ ทั้งหมด 
ล้วนสืบเนื่องมาจากความเห็นผิดท้ังน้ัน ความเห็น
ผิดจึงเป็นอกุศลธรรมท่ีอันตรายและมีโทษมาก  
ส�าหรับบุคคลผู้ท่ียังไม่ได้รู ้แจ้งอริยสัจธรรมบรรลุ    
ถึงความเป็นพระอริยบุคคลขั้นพระโสดาบัน โอกาส
ที่จะมีความเห็นผิดก็จะเกิดขึ้นได้ แล้วแต่ว่าจะ   
มากหรือน้อย ซึ่งจะประมาทความเห็นผิดไม่ได้เลย  

ขณะที่ความเห็นผิดเกิดขึ้น ก็เป็นผู ้ที่
เส่ือมแล้ว กล่าวคอื เสือ่มจากปัญญา เสือ่มจาก
คุณความดีทั้งปวง เช่น เห็นผิดว่าบุญบาป ไม่มี 
กล็องคดิดวู่าถ้าเหน็ผดิอย่างนีแ้ล้วจะเป็นอย่างไร 
ก็ไม่ท�าดี มีแต่ท�าชั่วต่าง ๆ นานา ก็ย่อมจะเป็น
ผู้เส่ือมโดยส่วนเดียวเท่านั้นจริง ๆ    

ในพระธรรมค�าสอนท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงแสดง มีการเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจน    
ว่า กาย วาจา และใจ ท่ีคล้อยตามความเห็นผิด  
ของผู ้ที่มีความเห็นผิดนั้น ย ่อมเกิดผลที่ไม ่น ่า
ปรารถนา ไม่น่าชอบใจ ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล 
เพราะเหตุว่าเป็นอกุศลธรรม น�ามาซ่ึงทุกข์เพียง
อย่างเดียวเท่าน้ัน เหมือนกับเมล็ดสะเดาก็ดี เมล็ด
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สิ้น แต่จะเจริญขึ้นมากน้อยแค่ไหนนั้น ย่อมขึ้นอยู่ที่
การสะสมมาของแต่ละบุคคล 

การได้ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมในภพนี้
ชาตินี้ ก็แสดงว่าต้องเป็นผู้ที่เคยได้สะสมเหตุที่ดีมา
แล้ว  เคยได้ฟังพระธรรม เคยเห็นประโยชน์ของพระ
ธรรมมาแล้ว จึงสนใจที่จะฟัง และศึกษาสะสม    
ความเข้าใจถูก เห็นถูกต่อไป ถ้าเป็นผู้ที่ไม่ได้สะสม
เหตุที่ดีมา แม้เสียงของพระธรรมจะอยู่ใกล้ ๆ ก็ไม่
ฟัง เพราะเป็นผู้ไม่มีศรัทธา เป็นผู้ไม่เห็นประโยชน์ 
ไม่หลั่งศรัทธามาที่จะรองรับพระธรรม ตามความ
เป็นจรงิแล้ว ชวีติของผูท้ีย่งัมกีเิลสกเ็นือ่งด้วยอ�านาจ
ของกเิลสเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ คือ โลภะ 
ความติดข้องยินดีพอใจในสิ่งต่าง ๆ และกิเลส
ประการอื่น ๆ ด้วย ชีวิตก็เป็นไปอย่างปกติ ไม่ใช่
เรื่องที่ผิดปกติ แต่ผู้ที่เห็นประโยชน์ของพระธรรม 
แม้ว่าจะมีชีวิตเป็นไปด้วยอ�านาจของกิเลสเป็นส่วน
ใหญ่ แต่ก็ยังมีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังบ้าง มากบ้าง 
น้อยบ้าง ตามโอกาสที่มี เป็นการอบรมเจริญ
ปัญญาท่ามกลางอกุศลซึ่งมีมากเป็นอย่างยิ่ง   
เป็นไปตามการสะสมของแต่ละบุคคล แม้เพียงเล็ก
น้อยก็มีประโยชน์ เป็นประโยชน์แล้วที่ได้ยินได้ฟัง
ในแต่ละครั้ง ซึ่งถ้าไม่เคยสะสมเหตุที่ดีอย่างนี้มา
เลยก็คงจะไม่ฟังอย่างแน่นอน แต่ที่ฟังก็เพราะเห็น
ประโยชน์เคยได้ยินได้ฟังพระธรรมมาแล้ว และ
ความเข้าใจถูกเห็นถูกก็ไม่สูญหายไปไหน ยังสะสม
สืบต่ออยู่ในจิตทุกขณะเป็นที่พึ่งต่อไปในภายหน้า   

ขณะนีท้กุชวีติของทกุคนก�าลงัก้าวไปสูค่วาม
แก่และความตาย ซึ่งแล้วแต่ว่าการระลึกถึงความ
ตายของแต่ละท่านจะท�าให้ท่านเจริญกุศลเพิ่มขึ้น
มากน้อยแค่ไหน เพราะตามความเป็นจริงแล้ว 
ทุกสิ่งทุกอย่างว่างเปล่าทั้งหมด เพราะเหตุว่า
เกิดขึ้นเพียงชั่วขณะแล้วก็ดับไป ถ้าสะสมกุศลที่
จะท�าให้เป็นทางดับกิเลส วันหนึ่งก็จะดับได้ แม้ว่า
การดับนั้นจะต้องใช้เวลาอันยาวนาน อุปมาเหมือน
กับไฟกองใหญ่ ไฟ คือ กิเลส โลภะเกิดขึ้นขณะ
หนึ่งก็เป็นไฟ โทสะเกิดขึ้นขณะหนึ่งก็เป็นไฟ 

อย่างแท้จริง เป็นไปเพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกเห็น
ถูกตรงตามความเป็นจริง เป็นไปเพื่อประโยชน์
เกื้อกูลแก่ผู้ที่ได้ฟังได้ศึกษาอย่างแท้จริง ซึ่งมีเป็น
ส่วนน้อยเท่านั้นท่ีจะได้ยินได้ฟังค�าจริง เฉพาะผู้ที่
สะสมเหตุที่ดีมาแล้ว เห็นประโยชน์ของพระธรรมมา
แล้วจึงมีโอกาสได้ฟังได้ศึกษาและได้รับประโยชน์
จากพระธรรมตามก�าลังปัญญาของตนเอง ปัญญา 
ใคร ๆ ก็ลักขโมยไปไม่ได้ เก็บรักษาอย่างดีไว้ในจิต 
สะสมสืบต่ออยู่ในจิตทุกขณะ 

ตามความเป็นจริงแล้ว แต่ละคนในฐานะที่
เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปัญญาจะเกิด
ขึน้ เจรญิขึน้ได้ กต้็องได้ฟังพระธรรมท่ีพระสมัมาสัม
พุทธเจ้าทรงแสดง ถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมา
สัมพุทธเจ้า ไม่มีทางที่สัตว์โลกจะได้ยินได้ฟังพระ
ธรรม ไม่มีทางที่ปัญญาจะเจริญขึ้นได้เลย สัตว์โลก
มืดมิดด้วยความไม่รู ้คือโมหะหรืออวิชชา แต่
เพราะมกีารตรสัรู้ของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า และทรง
แสดงพระธรรม จึงท�าให้สัตว์โลกที่สะสมเหตุที่ดีมา
มีโอกาสได้ฟังค�าจริงท่ีพระองค์ทรงแสดง มีการ
อบรมเจริญปัญญา ท�าให้ค่อย ๆ ขัดเกลาละคลาย
ความไม่รู้ความเห็นผิดและกิเลส (เครื่องเศร้าหมอง
ของจิต) ทั้งหลายไปทีละเล็กทีละน้อย จนกระทั่ง
สามารถที่จะดับได้ตามล�าดับขั้น  

พระธรรมท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง 
มีค่ามาก มีค่ายิ่งกว่าทรัพย์สมบัติใด ๆ ในโลกทั้ง
ปวง ซึ่งถ้าไม่มีโอกาสได้ฟัง ไม่มีโอกาสได้ศึกษา 
ย่อมไม่มีทางที่จะเข้าใจได้เลย สิ่งที่ควรพิจารณา
เป็นอย่างย่ิง คือ การฟังพระธรรม เป็นโอกาสท่ี
หายากในชีวิต ที่จะได้ฟัง เมื่อมีโอกาสแล้ว ได้
พบพระธรรมแล้ว ก็ไม่ควรจะปล่อยโอกาสนั้น
ให้ผ่านไป ควรตั้งใจฟังด้วยความเคารพจริง ๆ

ขณะที่ฟังพระธรรม ขณะนั้นเป็นกุศล เป็น
ความด ีถอืว่าเป็นกศุลแล้วในขณะทีฟั่งพระธรรม ซึง่
ก็หมายรวมถึงการพิจารณาไตร่ตรอง การสนทนา  
การสอบถามจากกัลยาณมิตรผู้ที่มีปัญญา ทั้งหมด
ทั้งปวงนั้น เป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นของปัญญาทั้ง
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โมหะเกิดขึ้นขณะหนึ่งก็เป็นไฟ การที่จะดับไฟ
กองใหญ่ซึ่งสะสมมาอย่างยาวนานในสังสารวัฏ
ต้ังแต่ชาติก่อน ๆ จนถึงปัจจุบันชาตินี้ได้อย่างไร 
คงจะท�าไม่ได้อย่างรวดเร็วเป็นแน่ เพราะเหตุว่า ใน
ขณะที่ชีวิตด�าเนินไปในทางท่ีดับชั่วขณะเล็ก ๆ   
น้อย ๆ ชีวิตก็ด�าเนินไปในทางที่เกิดมากกว่า เพราะ
เหตุว่าใส่เชื้อไฟลงไปในกองไฟของโลภะ โทสะ 
โมหะ เพิม่ความใหญ่ของกองไฟน้ันทุกขณะ แต่ทาง
ด�าเนินไปสู่ทางดับน้ันก็มีบ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ ใน 
แต่ละชาติ  

ด้วยเหตุน้ี จึงต้องเป็นผู้เข้าใจสภาพธรรม
ตามความเป็นจริงและรู้ว่าอาศัยการฟังพระธรรม 
อาศัยการเข้าใจชีวิตให้ถูกต้อง และอบรมเจริญ
หนทางที่จะท�าให้ถึงความดับได้ด้วยการเจริญ
ปัญญา เพราะเหตุว่าอกุศลแม้ว่ามีมากแต่ไม่มี
ก�าลัง เป็นสภาพธรรมที่เกิดบ่อยจริง แต่ว่าเป็น
สภาพธรรมที่ไม่มีก�าลังเท่าฝ่ายกุศล ก็จะเห็นได้
ว่า ทางฝ่ายอกุศลซึ่งเป็นอวิชชา (ความไม่รู้) โลภะ
บ้าง โทสะบ้าง เกิดบ่อยจริง แต่ก�าลังไม่เท่ากับฝ่าย
กุศล เพราะเหตุว่าอวิชชาไม่รู ้ความจริง แต่วิชชา 
หรือปัญญาเป็นสภาพธรรมที่รู้ความจริง เป็นสภาพ
ที่สามารถจะอบรมจนกระทั่งเจริญขึ้น คมกล้าขึ้น     
มิฉะนั้นจะดับทางฝ่ายอกุศลไม่ได้เลย เพราะฉะนั้น 
ทางฝ่ายกศุลเป็นฝ่ายทีม่กี�าลงัจริง ๆ ถ้าได้เจรญิ
อบรมแล้ว แม้อวิชชาที่ได้สะสมมาในอดีตนาน
สักเท่าไร แต่เมื่อปัญญาคมกล้า ก็สามารถดับ
อกุศลนั้น ๆ ได้

นี้คือคุณของพระธรรมท่ีพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าทรงแสดง ใครก็ตามท่ีมีโอกาสได้ยินได้ฟัง เห็น
ประโยชน์และมีความอดทนมีความจริงใจมีความ
เพียรที่จะฟังที่จะศึกษาต่อไป ความเข้าใจก็จะ    
ค่อย ๆ เจรญิขึน้ น�ามาซึง่ประโยชน์โดยส่วนเดยีว จงึ
แสดงให้เห็นตามความเป็นจริงว่า พระธรรมที่พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วเท่านั้น เป็นสิ่ง
ที่ประเสริฐมีค่ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดที่จะท�าให้ผู ้ที่ได้ 
ฟังได้ศึกษามีความเข้าใจถูกเห็นถูกเป็นไปเพื่อ     

การขัดเกลาละคลายกิเลสของตนเอง จนกระทั่ง
สามารถดับกิเลสทั้งหลายได้ในที่สุดเพราะปัญญา
เจริญขึ้นไปตามล�าดับ เป็นที่พึ่งได้ในทุกระดับขั้น 
จนถึงสูงสุด ก�าลังของปัญญาก็สามารถดับกิเลส  
ตัดกิเลสได้จนหมดสิ้น จึงเปรียบเสมือนว่าปัญญา 
ความเข้าใจถูกเห็นถูกเป็นอาวุธซึ่งเป็นที่พึ่งที่แท้  
จริง เพราะสามารถตัดหรือดับหรือท�าลายกิเลสได้ 
ซึ่งกว่าจะไปถึงการตัดหรือการดับกิเลสได้นั้น ก็จะ
ต้องมีการเริ่มต้น คือ ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัม
พุทธเจ้าทรงแสดง เห็นคุณค่าของค�าจริงแต่ละค�าที่
พระองค์ทรงแสดง ไม่ขาดการฟังพระธรรมในชีวิต
ประจ�าวัน

ในสมัยปัจจุบันนี้  พระธรรมยังด�ารงอยู ่ 
บุคคลผู ้ที่มีป ัญญาแสดงธรรมตามที่พระสัมมา      
สัมพุทธเจ้าทรงแสดงก็มีอยู ่ ในฐานะที่เป็นพุทธ 
ศาสนิกชน การเคารพบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
อย่างยอดเยี่ยมจึงไม่มีทางอ่ืน นอกจากการฟังพระ
ธรรมศึกษาพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดง แล้วน้อม
ประพฤติปฏิบัติเพื่อขัดเกลาละคลายกิเลสในชีวิต
ประจ�าวัน ซึ่งสามารถเริ่มได้ตั้งแต่ในขณะนี้ ถ้ามี
การฟังมีการศึกษาพระธรรมที่พระองค์ทรง
แสดงแล้วมคีวามเข้าใจทีถ่กูต้อง การทีจ่ะไปท�า
ในสิ่งผิด ๆ เชื่อตาม ๆ กันในสิ่งที่ผิด ไม่ตรง
ตามพระธรรมค�าสอน ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย มี
แต่จะเป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นของกุศลธรรม 
และความเข้าใจถูกเห็นถูกโดยส่วนเดียว พระ
ธรรมยิ่งศึกษาก็ยิ่งเป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูก 
ไม่มีความเสียหายเลยแม้แต่น้อย เมื่อมีความ
เข้าใจอย่างถูกต้องแล้ว ก็จะเป็นเครื่องป้องกัน
ที่ดีที่จะไม่ท�าให้ตกไปในฝ่ายผิดโดยประการทั้ง
ปวง และยังเป็นการช่วยกันด�ารงรักษาพระพุทธ
ศาสนาคอืค�าสอนของพระสมัมาสมัพทุธเจ้าให้เจรญิ
มั่นคงต่อไปได้อีกด้วย จึงควรอย่างยิ่งที่จะได้ฟังพระ
ธรรม ศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาต่อไป ไม่
ขาดการฟังพระธรรมในชีวิตประจ�าวัน เพราะความ
เข้าใจแม้จะน้อยก็เป็นประโยชน์ เมื่อฟังต่อไปอีก 
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ความเข้าใจก็จะค่อย ๆ เจริญขึ้นไปตามล�าดับ
ขณะที่ฟังพระธรรม เป็นการสะสมความ

เข้าใจถูก เร่ิมที่จะมีความเห็นถูก จนกว่าจะมีความ
เข ้าใจเพิ่มขึ้น ๆ โดยที่ต ้องอาศัยกาลเวลาอัน
ยาวนานในการอบรมเจรญิปัญญาอย่างแท้จรงิ การ
ที่ค่อย ๆ เข้าใจธรรมเพิ่มขึ้น ๆ นั้นดีกว่าที่จะไม่มี
หนทางเลย ขณะท่ีเรายังวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏ  
นั้น ก็เหมือนกับการที่เราตกไปในเหวลึก เมื่อเราตก
ไปในเหวลึกแล้ว เราไม่ควรที่จะอยู่เฉย ๆ โดยไม่ท�า
อะไรเลย แต่ควรอย่างย่ิงที่เราจะค่อย ๆ ไต่ขึ้นมาที
ละนดิทลีะหน่อย ซึง่กเ็หมอืนกบัการทีเ่ราเข้าใจธรรม

เพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจากการฟัง การศึกษาใน
ชีวิตประจ�าวันนั่นเอง ประการที่ส�าคัญ เราไม่
สามารถที่จะทราบได้เลยว่า โอกาสที่เราจะเข้าใจ
ธรรมในภพนี้ชาตินี้ จะเหลืออีกเท่าใด เพราะฉะนั้น
แล้ว เวลาที่เหลืออยู่นี้จึงเป็นเวลาที่มีค่าที่สุดใน
การทีจ่ะท�าให้ตนเองมคีวามเข้าใจธรรมเพิม่ขึน้ 
ด้วยการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมต่อไป ซึ่ง
เป็นหนทางเดยีวทีจ่ะเป็นไปเพือ่การดบักเิลสทัง้
หลาย มีความเห็นผิด เป็นต้น ได้ในท่ีสุด.      

         

ธรรมเตือนใจ

“ธรรมดาบัณฑิตทั้งหลาย ท�ากุศลอยู่ คราวละน้อย ๆ ทุก ๆ ขณะ

ย่อมน�ามลทิน คือ อกุศล ของตน  ออกโดยล�าดับทีเดียว”

(พระสุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย  คาถาธรรมบท)

ขอเชิญศึกษาพระธรรมเพิ่มเติมได้ที่
มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

www.dhammahome.com
YouTube : dhammahomelive

Facebook : ชมรมบ้านธัมมะ มศพ.
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 เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจาก   
เชื้อไวรัสชื่อ เรบีส์ ไวรัส (Rabies) ท�าให้เกิดโรคได้
ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น คน สุนัข แมว 
ลิง ชะนี กระรอก ค้างคาว ฯลฯ โรคน้ีเมื่อเป็นแล้ว
จะท�าให้มีอาการทางประสาท โดยเฉพาะระบบ
ประสาทส่วนกลาง และถ้าเป็นแล้วเสียชีวิตทุกราย 
ในปัจจุบันยงัไม่มยีาอะไรทีจ่ะรกัษาโรคพษิสนัุขบ้าได้

อาการของคนที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า
ในระยะ ๒-๓ วันแรก อาจมีไข้ต�่า ๆ ต่อไป

จะมีอาการเจ็บคอ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย คันหรือ
ปวดแสบปวดร้อนตรงบริเวณแผลที่ถูกกัด ทั้ง ๆ ที่
แผลอาจหายเป็นปกติแล้ว ต่อไปจะมีอาการตื่นเต้น
ง่าย กระสับกระส่าย ไม่ชอบแสงสว่าง ไม่ชอบลม 
และไม่ชอบเสยีงดงั กลนืล�าบาก แม้จะเป็นของเหลว
หรือน�้า เจ็บมากเวลากลืน เพราะการเกร็งตัวของ
กล้ามเนือ้ทีใ่ช้ในการกลนื แต่ยงัมสีตพิดูจารูเ้รือ่ง ต่อ
ไปจะเอะอะมากขึ้น และสุดท้ายอาจมีอาการชัก 
เป็นอัมพาต หมดสติ และเสียชีวิต เนื่องจากส่วนที่
ส�าคัญของสมองถูกท�าลายไปหมด 

ท�ำอย่ำงไร
ห่ำงไกลจำก

พิษสุนัขบ้ำ
ทำาอย่างไรเมื่อถูกสุนัขกัด และ  

 ทำาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
๑. ล้างแผลทนัทด้ีวยน�า้สะอาด ฟอกด้วยสบู่ 

๒-๓ ครั้ง แล้วทาแผลด้วยน�้ายาพิวิดีน (เบตาดีน) 
หรือแอลกอฮอล์ หรือทิงเจอร์ ไอโอดีน แล้วรีบไป
ปรึกษาแพทย์ทันที

๒. ถ้าสุนัขตายให้น�าซากมาตรวจ ถ้าหาก
สุนัขไม่ตายให้ขังไว้ดูอาการ ๑๐ วัน ขณะเดียวกัน
ให้รีบไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนการ
รักษาทางสมุนไพรหรือแพทย ์แผนโบราณไม ่
สามารถป้องกนัโรคได้ ไม่ควรรอดอูาการสนุขั เพราะ
อาจสายเกินไปที่จะฉีดวัคซีน

๓. ในกรณีที่ติดตามสัตว์ที่กัดไม่ได้ เช่น เป็น
สัตว์ป่า สัตว์จรจัด สัตว์กัดแล้วหนีไป หรือจ�าสัตว์ที่
กัดไม่ได้ จ�าเป็นต้องรับการฉีดวัคซีน

๔. ผู้ที่ต้องมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าคือ มีบาดแผล ไม่ว่าจะเป็นรอยช�้าเขียวหรือ
มีเลือดไหล แผลถลอกหรือแผลลึก รวมทั้งผู้ที่ถูก
สุนัขเลียที่นัยน์ตา ริมฝีปาก และผิวหนังที่มีแผล
ถลอก ส่วนในกรณีที่ถูกเลียผิวหนังที่ไม่มีแผลหรือ
เพียงแต่อุ้มสุนัขไม่สามารถจะติดโรคได้
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110 เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๔ ตอนที่ ๑ เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 นายทหารย้ายออก 
ล�ำดับ	 ยศ,	ชื่อ	-	สกุล	 ต�ำแหน่งเดิม	 ต�ำแหน่งใหม่
	 ๑	 พ.อ.นิธิโรจน์		วรชาติธนะสาร	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)	 รอง	ผอ.สขว.ปรมน.ทบ.	(อัตรา	พ.อ.)		 	

            

นายทหารย้ายเข้า   

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

 ๑	 พ.ต.ชญภพ		ไกยสวน	 นายทหารพลาธิการ	รร.ม.ศม.	(อัตรา	พ.ต.)	 หน.สบร.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)
	 ๒		พ.ต.หญิง	เจตสุดา		ศรีใส	 พยาบาล	กพย.รพ.อ.ป.ร.	(อัตรา	พ.ต.)	 นางพยาบาล	รพ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)
	 ๓		ร.อ.เอกโยธิน		พิลา	 ผบ.ร้อย.ป.ป.6	พัน.6	(อัตรา	ร.อ.)	 รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)
	 ๔	 ร.ท.จักรินทร	์	ป้อมทอง	 นายทหารซ่อมบ�ารุงเครื่องมือ		 นสก.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	ร.อ.)
	 	 		 	 มว.ซบร.ร้อย.ช.ซบร.สนาม	(อัตรา	ร.ท.)	

	 ๕	 ร.ท.หญิง	ชนิศ		รัตนสิน	 นายทหารกระจายเสียง	จส.สส.	(อัตรา	ร.ท.)	 ประจ�าแผนก	กกพ.รร.จปร.	(อัตรา	ร.อ.)

 

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

 ๑	 พ.ท.ชยพล		ปุยพลทัน	 อจ.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	 อจ.หน.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)
	 ๒	 พ.ท.ณรงค์		พุมมา	 อจ.สวท.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	 อจ.หน.สวท.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)
	 ๓		พ.ท.ตรึก		เกิดสมบูรณ์	 ประจ�ากอง	สบร.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	 หก.สบร.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)
	 ๔		พ.ท.รณฤทธิ์		โคตะโน	 อจ.สวท.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	 อจ.หน.สวท.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)
	 ๕	 	พ.ท.หญิง	วันทนา		ปิยะพิสุทธิ์	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)
	 ๖	 พ.ท.หญิง	วาสนา		รุจิเสนีย์	 ผศ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	 ผศ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)
	 ๗		พ.ท.หญิง	สาริณี		ไกรสังเกตุ	 ผศ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	 ผศ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)
	 ๘	 พ.ท.หญิง	ออมณี		โรจนาปิยาวงศ์	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)
	 ๙	 พ.ต.หญิง	วิกานดา		คงทน	 นางพยาบาล	รพ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)	 รอง	หก.รพ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)
	๑๐	 พ.ต.หญิง	สุทธิวรรณ		ยิ้มสมบุญ	 ประจ�ากอง	สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)	 ประจ�าห้องปฏิบัติการ	สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	

        

ผู้ที่ได้รับรางวัล
ล�ำดับ	 ยศ,	ชื่อ	-	สกุล	 	 ต�ำแหน่ง	 หมำยเหตุ	 	 	 	 	
 ๑	 ร.อ.นวมินทร์		สวิระสฤษดิ์	 รรก.อจ.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	 หลักสูตรชั้นนายพัน	เหล่า	สบ.	รุ่นที	่๗๑
	 	 		 	 	 		 	 สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสม		๓.๙	๑๗	เป็นล�าดับที่	๑	
	 ๒	 ร.อ.ธัชชาย		ธนพิศุทธิ์วงศ์	 รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.	 หลักสูตรชั้นนายพัน	เหล่า	ช.	รุ่นที	่๖๑
	 	 		 	 	 		 	 สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสม	๓.๗๓๒	เป็นล�าดับที่	๑	
	 ๓	 ร.อ.หญิง	อรรัมภา		สืบสาววงษ์	 รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.	 หลักสูตรชั้นนายพัน	เหล่า	สบ.	รุ่นที	่๗๑
	 	 		 	 	 		 	 สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสม	๓.๘๖๙	เป็นล�าดับที่	๒
	 ๔	 ร.ท.ปวริศ		ไชยลาโภ	 รรก.อจ.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	 หลักสูตรชั้นนายร้อย	เหล่า	สบ.	รุ่นที	่๖๙
	 	 		 	 	 		 	 สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสม	๓.๗๕	เป็นล�าดับที่	๒
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